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ேநார்வூட் நைகக் ெகாள்ைளயின்
சூத்திரதாரி ஒரு ெபண்!

குைறந்த வருமானம் ெபறும்
குடும்பங்களுக்கு ரூ.10,000
200 �ல்.ரூபாைவ ஒதுக்�யது அரசாங்கம்
ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்
நாட்�ல் ெபாருளாதார ��யாக
பா�க்கப்பட்டுள்ள 32 இலட்சம்
குடும்பங்களுக்கு
�வாரணங்கைள ெபற்றுக் ெகாடுப்பதற்கு
அரசாங்கம் �ட்ட�ட்டுள்ளதாக
அைமச்சர் ரேமஷ் பத்�ரண ெத��த்துள்ளார்.
அடுத்த மாதம் முதல் அதற்கான
ெசயற் �ட்டம் நைடமுைறப்படுத்தப்-
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இது ேதர்தலுக்கான
காலமல்ல!
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ேவைல நிறுத்தத்தில் ஈடுபடின்
பணியிலிருந்து நீக்கப்படுவர்
ப � ப் ப � ஷ் க � ப் �ல் ஈடுபடும் தபால்
ஊ�யர்களுக்கு எ�ராக
ப���ருந்து �ல�யதன் அ�ப்பைட�ல்
சட்ட நடவ�க்ைக எடுக்கப்படும் என
தபால் �ைணக்களம் ெத��த்துள்ளது.
இந்த �டயம் ெதாடர்�ல் ெதா�ற்சங்கங்களுக்கு எழுத்து மூலம் அ��க்கவுள்ளதாக தபால் மாஅ�பர் ரஞ்�த்

ெபாதுநலவாய
விைளயாட்டு ேபாட்டி;

ஆ�யரத்ன ெத��த்துள்ளார். இலங்ைக�ல் ஏற்பட்டுள்ள
எ�ெபாருள்
ெநருக்க�
காரணமாக
தபால்
�ைலயங்கள்
மற்றும் உப தபால் �ைலயங்கள் எ�ர்வரும் 10 ஆம் �க� வைர ெசவ்வாய்,
புதன் மற்றும் �யாழன் ஆ�ய �னங்க�ல் மாத்�ரேம �றக்கப்படும் என தபால் மாஅ�பர்
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114 இலங்ைக
வீரர்கள் பங்ேகற்பு

ெநருக்கடியிலிருந்து
நாட்ைட மீட்ெடடுப்பது எவ்வாறு?

தபால் �ைணக்களம் அ�ர� நடவ�க்ைக�ல்

படுவதுடன் ஒரு குடும்பத்�ற்கு
7,500 - -10,000 ரூபா �தம் ��
வழங்குவதற்கு �ர்மா�க்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அைமச்சர் ெத��த்துள்ளார்.
உலக வங்� மற்றும் ஆ�ய
அ��ருத்� வங்� ஆ�யவற்�ன்
மூலம் �ைடக்கும் உத�கைள பயன்படுத்� ேமற்ப� 32 இலட்சம்
குடும்பங்களுக்கும்
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இைணப்பு

July 03 Sunday, 2022

எ�ெபாருள் ெநருக்க�க்கு �ர்வுகாண

கனிய எண்ெணய் விநிேயாகஸ்தர்
சங்கத்துடன் பிரதமர் ஆராய்வு
எ�ெபாருள் ெதாடர்�ல்
ஏற்பட்டுள்ள �ரச்�ைனகள்
கு�த்து, இலங்ைக க�ய
எண்ெணய் ��ேயாகஸ்தர்கள் சங்கத்�னருக்கும், �ரதமர் ர�ல் �க்ரம�ங்கவுக்கு�ைடேய ேநற்று முன்�னம்
�ேசட கலந்துைரயாடல் இடம்ெபற்றுள்ளது. எ�ெபாருள் �ைடக்காைமயால் முகங்ெகாடுத்துள்ள �ரச்�ைன-

கள் ெதாடர்�ல், இலங்ைக
க�ய எண்ெணய் ��ேயாகஸ்தர்க�னால், இதன்ேபாது
�ரதமருக்கு ��வாக �ளக்கம�க்கப்பட்டுள்ளது.
இலங்ைக
ெபற்ேறா�ய கூட்டுத்தாபன �ரப்பு
�ைலயங்க�ல், 90 சத�தமானைவ
தற்ேபாது மூடப்பட்டுள்ளன.
ைக�ருப்�ல் உள்ள
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ஜ�ைல 13- -14 ஜ�ைல 28- - 31 ஆகஸ்ட் 10- -15 ஆம் �க�களுக்�ைட�ல்

எரிெபாருட்களுடன் 03
கப்பல்கள் வருகின்றன
லங்கா IOC �றுவனம் ேநற்று உத்�ேயாகபூர்வ அ��ப்பு
ெபட்ேரால் மற்றும் �சல் ஏற்�க்
ெகாண்டு 3 கப்பல்கள் இலங்ைகக்கு
வரவுள்ளதாக லங்கா IOC �றுவனம்
ெத��த்துள்ளது.
ஜ�ைல 13 மற்றும் 14 க்�ைட�ல்
ஒரு கப்பல் இலங்ைகக்கு வரவுள்ளதாக �றுவனம் ெத��த்துள்ளது.
இரண்டாவது எ�ெபாருள் கப்பல்
ஜ�ைல 28 அல்லது 31 ஆம் �க�யும் மூன்றாவது எ�ெபாருள் கப்பல் ஆகஸ்ட் 10 அல்லது 15
ஆம் �க�யும் இலங்ைக வரும் எனவும் அந்த
�றுவனம் ேமலும் ெத��த்துள்ளது.

ஒவ்ெவாரு கப்பலும் தலா
30,000 ெம.ெதான் ெபற்ேறால்
மற்றும் டீசைல தாங்கியவாறு
ெமாத்தம் 90,000 ெம.ெதான்
எரிெபாருளுடன் வந்தைடய
உள்ளதாக அறிவிப்பு

துவிச்சக்கர வண்டியில் ெசன்று
அரசியல் ெசயற்பாடுகள்
யா�ல் கேஜந்�ரன்
M.P�ன் முன்மா��

இந்�யா�ன் உணவு பதப்படுத்துதல் ைகத்ெதா�ல் அைமச்சர் � பசுப� குமார் பராைஸ, இலங்ைகக்கான இந்�ய தூதுவர் Milinda Moragoda ேநற்று முன்�னம் (01) புது�ல்��ல் சந்�த்தேபாது,
உணவு பதப்படுத்துதல் மற்றும் பால் உற்பத்�த் துைறக�ல் அ�க ஒத்துைழப்ைப ேமற்ெகாள்வதற்கான
ேமல�க வ�கைள ஆராய இலங்ைகயும் இந்�யாவும் ஒப்புக்ெகாண்டன.

எங்கள் ்கருத்து
ருத்து
கியூவரிைசயின் பின்னணியில்
மைறந்துள்ள முைறேகடுகள்!
சைமயல் எ�வாயு மற்றும் ெபற்ேறால், �சல், மண்ெணண்ெணய் ேபான்ற எ�ெபாருட்களுக்கான �யூவ�ைச இன்னுேம
மு�வுக்கு வந்தபாடாக இல்ைல. ெபற்ேறால் �ைலயங்களுக்கும், சைமயல் எ�வாயு �ற்பைன �ைலயங்களுக்கும் முன்பாக மக்கள் நாட்கணக்�ல் காத்துக் �டக்�ன்றார்கள். ச�ப்பும் ெவறுப்பும் எல்ைல கடந்து�ட்ட �ைல�ல்,
ஏேதாெவாரு நம்�க்ைக�ல் அவர்கள் இவ்வாறு தவம் �டக்�ன்றார்கள்.
எ�ெபாருள் �ைலயங்க�ன் முன்னால் இருந்து �ல
�ேலா�ற்றர் தூரம் வைர வாகனங்கள் �ண்ட வ�ைச�ல்
�றுத்தப்பட்டுள்ளன. அேத ேபான்று எ�வாயு �ைலயங்களுக்கு முன்பாக ஆ�ரக்கணக்கான ��ண்டர்கள் வ�ைச�ல்
ைவக்கப்பட்டு, இரும்புச் சங்��யால் ஒன்றாகப் �ைணக்கப்பட்ட �ைல�ல் உள்ளன. அைவ வாரக்கணக்�ல் இவ்வாறு
அங்ேக வ�ைசயாக ைவக்கப்பட்டுள்ளன. அைவ �ருட்டுப்
ேபாய் �டலாெமன்பதால் உ�ைமயாளர்கள் இர�ரவாக அவ்வப்ேபாது அங்ேக வந்து பார்ைவ�ட்டுச் ெசல்�ன்றனர்.
எ�ெபாருளுக்கான இப்ேபாராட்டம் முற்றாக மு�வுக்கு
வருவது எப்ேபாது? இன்ைறய நா�ல் மக்கள் ஒவ்ெவாருவ�ன் உள்ளத்�லும் எழு�ன்ற ஏக்கம் �ைறந்த �னா
இதுதான்! எ�ெபாருள் ஏற்�ய கப்பல்கள் ச�ப காலமாக ஏராளமாக நாட்டுக்கு வந்துள்ளன. முன்ைனய காலங்கைளப்
பார்க்�லும் அ�கமான எ�ெபாருள் நாட்டுக்கு வந்து ேசர்ந்துள்ளது. ஆனாலும் எ�ெபாருளுக்கான பற்றாக்குைற இன்னுேம �ங்குவதாக இல்ைல.
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எதிர்வரும் நாட்களில் 05 வீதமான
தனியார் பஸ்கேள ேசைவயில்

கந்தக்காடு ைகதி ெகாைல; ஏ.டி.எம் இயந்திரங்களில் பணம்
நான்கு சார்ஜன்ட்கள் ைகது ெபறும்ேபாது அவதானம்
தப்�ச்ெசன்றவர்க�ல் 57 ேபர் தைலமைறவு

யாழ். மாவட்ட பாராளுமன்ற
உறுப்�னரும்
த�ழ்த் ேத�யக் மக்கள்
முன்ன��ன் ெசயலாளருமான ெசல்வராஜா கேஜந்�ரன் (Selvarajah Kajendran)
து�ச்சக்கரவண்� மூலமாக தனது அர�யல் ெசயற்பாடுகைள ெதாடர்ந்து
வரு�ன்றார்.
ெசல்வராஜா கேஜந்�ரன் து�ச்சக்கர வண்��ல் பய�க்கும் படங்கள்
சமூக வைலத்தளங்க�ல் ைவரலா� வரு�ன்றது.
இலங்ைக�ல் தற்ேபாது �லவும் கடுைமயான எ�ெபாருள்
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எரிெபாருள் பற்றாக்குைற உச்சநிைலயில் உள்ளது;

ெமாத்தம் 90,000 ெமட்�க் ெதான் �சல்
மற்றும் ெபற்ேறால் தாங்�ய மூன்று கப்பல்கள்
இலங்ைகக்கு வருைக தரவுள்ளன. ஒவ்ெவான்றும் தலா 30,000 ெமட்�க் டன் எ�ெபாருைள தாங்� வரவுள்ளதாக
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கந்தக்காடு
புனர்வாழ்வு
முகா�ல் கடந்த ெசவ்வாய்க்�ழைம இரவு உ��ழந்த புனர்வாழ்வு
ைக��ன்
மரணம்
ெதாடர்�ல் இராணுவம் மற்றும்
�மானப்பைடையச்
ேசர்ந்த
நான்கு சார்ஜன்ட்கள் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளனர்.
நான்கு அ�கா�களும் புனர்வாழ்வு ைமயத்�ல் ஆேலாசகர்களாக ப�பு�ந்ததாக ெபா�ஸார்
ெத��த்தனர்.
புனர்வாழ்வு �ைலயத்�ன் ஆேலாசகர்க�ன் வாக்குமூலங்கைளப் ப�வுெசய்வதற்காக ெவ�கந்த ெபா�ஸ்
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லாப் GAS அதிக விைலக்கு
விற்கப்படுவதாக தகவல்
தமக்கு அ�த்தருமாறு �றுவனம் அ��ப்பு
லாப் சைமயல் எ�வாயுக்காக �ர்ண�க்கப்பட்�ருக்கும்
�ல்லைற �ைலைய �ட அ�க
�ைலக்கு �ற்பைன ெசய்பவர்கள் ெதாடர்�ல் உடன�யாக
அ�யத் தருமாறு லாப் �றுவனம்
அ��த்துள்ளது. இது ெதாடர்பாக லாப் எ�ெபாருள் �றுவனம் �டுத்�ருக்கும் அ�க்ைக�ல் ெத��க்கப்பட்டுள்ளதாவது,
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ேமாச� கும்பல் ப�த்துச்
ெசல்வதாக தகவல்

ஏ.�.எம் இயந்�ரங்க�ல்
பணப�மாற்ற
ேசைவக�ல் ஈடுபடும்
மக்கள் �குந்த அவதான த் து டன் , ெ ச ய ற் ப டு மாறு ெபா�ஸார் எச்ச�க்ைக �டுத்துள்ளனர்.ெபாருளாதார
ெநரு க்க� �ைல காரணமாக பலர் ேவைல வாய்ப்�ைன
இழந் து கடுைமயாக பா�க்கப்பட்டுள்ளதுடன், பலர்
ேமாச� நடவ�க்ைகக�லும் ெதாடர்ச்�யாக ஈடுபட்டு
வரு�ன்றனர்.
வங்�க�ல் பணத்�ைன ெபறுவதற்காக வ�ைசகள் காத்�ருக்கும் ேபாது �ன்னால் வ�ைசக�ல் 04

கட�ல் பலத்த காற்று,கடல் �ற்றம்;

மீனவர்கள் மற்றும்
கடற்பைடக்கு எச்சரிப்பு
வ�மண்டல�யல்
�ைணக்களம் அ��ப்பு
ெதன்ேமற்கு பருவக்காற்று காரணமாக ேமற்கு மற்றும் ெதற்கு கடற்பரப்புக�லும் நாட்�ன் ெதன்பகு��லும் �லவும் காற்�ன்
ேவகம் ேமலும் அ�க�க்கும் என வ�மண்டல�யல் �ைணக்களம் ெத��த்துள்ளது.
04

நான்கு ேகாடி ரூபா தங்கத்துடன்
விமான நிைலயத்தில் ஒருவர் ைகது

ேம.9 வன்முைற சம்பவம்

இதுவைர 3,056 ேபர் ைகது ;
150 ேபர் ெதாடர்ந்தும்
விளக்கமறியலில்
நாடளா�ய ���ல் கடந்த ேம
மாதம் 9ஆம் �க� இடம்ெபற்ற
வன்முைற மற்றும் கலவரச் சம்பவங்கள் ெதாடர்பாக கடந்த 24 ம�த்�யாலங்க�ல் ேமலும் 14 ேபர் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இதன்ப� 857 சம்பவங்கள் ெதாடர்பாக இதுவைர 3 ஆ�ரத்து 56
சந்ேதக நபர்கள் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளனர்.
அவர்க�ல் ஆ�ரத்து 150 ேபர்
�ளக்கம�ய�ல் ைவக்கப்பட்டுள்ளதாக ெபா�ஸார் ெத��த்துள்ளனர்.

ஒரு இலட்சத்து 30 ஆ�ரம் ெம.ெதான்

முதல் ெதாகுதி GAS 05ஆம்
திகதி வருகிறது
07 ஆம் �க� முதல்
��ேயாகம் அரம்பம்
முதல்
ெதாகு�யான
30,000 ெமற்�க் ெதான் எ�வாயு�ல் 3,700 ெமட்�க் ெதான் எ�ர்வரும் 5ஆம் �க� இலங்ைகக்கு வரவுள்ளதாக �ட்ேரா �றுவனத் தைலவர் மு�த ��ஸ்
ெத��த்துள்ளார்.
இலங்ைகக்கு வரும் முதல் ெதாகு� எ�வாயு ��ேயாகத்ைத எ�ர்வரும் 7ஆம் �க� முதல்
04

சுகாதார துைறயினருக்கு ெபரும் சவாலான காலம்

15 ஆயிரம் இருதய ேநாயாளர்கள்

16 தங்க கட்டிகளுடன் டுபாயிலிருந்து வந்துள்ளார்

அறுைவ சிகிச்ைசக்கு காத்திருப்பு

நான்கு ேகா� ரூபாய்
ெபறும�யான தங்கக் கட்�களுடன் டுபா�ல் இருந்து
வந்த இலங்ைகயர் ஒருவர்
கட்டுநாயக்க �மான �ைலயத்�ல் ைவத்து ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளார்.
அவ�ட�ருந்து 16 தங்கக்
கட்�கள் �ட்கப்பட்டுள்ளதாக சுங்கப் ���னர் ெத��த்துள்ளனர்.
இந்�ைல�ல், ேமல�க �சா-

இன்ைறய �ைல�ல் நாட்�ல் சுமார்
15,000 இருதய ேநாயா�கள் அறுைவ
��ச்ைசக்கான காத்�ருப்ேபார் பட்�ய�ல் உள்ளதாக அ�ல இலங்ைக மருத்துவ அ�கா�கள் சங்கத்�ன் ெசயலாளர்
ைவத்�யர் ஜயந்த பண்டார ெத��த்தார்.
ெகாழும்�ல் நைடெபற்ற ஊடக�யலாளர் சந்�ப்�ன்ேபாது அவர் ேமற்கண்டவாறு ெத��த்துள்ளார்.
எ�ெபாருள் ெநருக்க� காரணமாக, மருந்துகள் மற்றும் மருத்துவ
உபகரண பற்றாக்குைற, ேபாஷாக்கான உணவு வைககைள ெபற்றுக்
ெகாள்வ�ல் காணப்படும் �ரமங்கள் உள்�ட்டைவ காரணமாக நாட்�ல் சுமார் 60 இலட்சம் ேபர் �கவும் �கவும்
04

ரைணகைள சுங்கப் ெபா�ஸார்
முன்ெனடுத்துள்ளனர்.

04

�க்கல் �ராச்சா�

அண்ேண, என்ன கடற்கைரயில நிண்டு
பலமா ேயாசிக்கிறீங்க, இந்தியா பக்கம் ேபாற
ேயாசைனேயா....
இல்ல, வடக்கு கிழக்கில இருந்து ஆமி
ெவளிேயற ேவணும் எண்டு கூவுற ைசக்கிள்
தம்பிமார் ஆமியிடம் ெபற்ேறால் ெடாக்கன்
எடுப்பாங்களா ??? இல்ைலயா ???
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ஆறு மாதமாக
அைலந்து
ேமாப்பம் பிடித்த
ெபாலிசார்
மர்மங்கைள
தகர்த்தது
எப்படி?

தனக்கு ெசாந்தமான உைடைமகைள எடுத்துக் ெகாண்டு; அங்�ருந்து ெவ�ேய�யுள்ளார்.
��ெதாரு �னத்தன்று கைட உ�ைமயாளர் மற்றும் அவரது குடும்பம் ெகாழும்புக்கு ெசன்றுள்ளனர். ஏைனய நாட்க�ல் அவர்கள்
ெவ��ல் ெசல்லும் ேபாது ேரா�
என்ற கைட�ல் ேவைல ெசய்யும்
அப் ெபண்ைண �றுத்� �ட்டு
ெசல்வேத வழக்கம். எ�னும்
அன்று அவர் ெபாறுப்பாக கைடைய
பார்த்துக்ெகாள்ள மறுத்�ருக்�றார்.
தன்னுைடய உைடைமகைள எடுத்துச் ெசன்றதற்கு அதுேவ காரணமாம்.
இேதசமயம் ெலா� சார� தன்னுைடய உத�யாளரான க. ராஜேசகரைன ெகாழும்��ருந்து வரவைழக்�றார். அவருக்கு உத�யாக தனது
ஊ�லுள்ள மற்றுெமாருவைர அவர்
இைணத்துக் ெகாள்�றார்.
இந்�ைல�ல் கைட�ல் ப�பு�ந்த ேரா� என்ற அந்தப் ெபண்
கைட உ�ைமயாளர் குடும்பத்�னர்
ெகாழும்பு ெசல்வதற்கு முன் இரண்டாம் மா��ல் உள்ள ஜன்ன�ன்
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ேநார்வூட் நக�ல் அடகு ��க்கும்
�ைலயம் ஒன்ைற ெகாள்ைள�ட்டு
மூன்று ேகா�ேய 54 லட்சம் ரூபா
ெபறும�யான 177 பவுன் தங்க நைககளுடன் நான்கு ேபர் கடந்த 30 ம்
�க� ஹட்டன் ேகாட்ட �ேசட குற்றத்தடுப்பு ���னாரால் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளனர்.
ஆறுமாதகால
ேவட்ைட�ன் �ன்னேரேய இவர்கள் �க்�னர்.
ேநார்வூட் நக�ல் அடகு ��க்கும்
கைட உள்ளது. 2021 �சம்பர் மாதம்
09 �க� இக்கைடைய உைடத்து
அங்�ருந்த தங்க நைககள் களவாடப்பட்டுள்ளதாக ேநார்வூட் ெபா�ஸ்
�ைலயத்�ல் கடந்த 2021 �சம்பர்
மதம் 11 ம் �க� முைறப்பாடு ெசய்யப்பட்�ருந்தது. ஒரு ேகா�ேய 75
லட்சம் ரூபா ெபறும�யான அடகு
��த்த 175 பவுன் தங்க நைககள் களவாடப்பட்டுள்ளதாக இந்த முைறப்பாட்�ல் ெத��க்கப்பட்�ருந்தது.
இச்சம்பவம் ெதாடர்பாக �சாரைணகள் ேமற்ெகாண்ட ேநார்வூட்
ெபா�ஸ் �ைலயத்தார் சந்ேதகத்�ன்
ேப�ல் எவைரயும் ைகது ெசய்ய தவ��ருந்தைதயடுத்து அடகு �ைலய
உ�ைமயாளர் இது ெதாடர்பாக
ேமலும் ஒரு முைறப்பாட்�ைன
ஹட்டன் ேகாட்டத்�ற்கு ெபாறுப்பான �ேரஷ்ட ெபா�ஸ் அத்�யட்சகர் அலுவலகத்�ல் முைறப்பாடு
ெசய்தார்.
அதைனத் ெதாடர்ந்து இதைன
�சா�ப்பதற்கு 2022.06.08 ம் �க�
ேகாட்ட �ேசட குற்றத்தடுப்பு ���டம் இப் ெபாறுப்பு ஒப்பைடக்கப்பட்டது.
இக்ெகாள்ைளச் சம்பவம் ெதாடர்பாக �சாரைணகைள ேமற்ெகாள்வதற்கு ேகாட்ட குற்றத்தடுப்பு ���ல்
சந்�ர�� தைலைம�ல் குழு ஒன்று
�ய�க்கப்பட்டது.
இக்குழு�ல்
�ரதான ெபா�ஸ் ப�ேசாதகர் �ேரமலால், உப ெபா�ஸ் ப�ேசாதகர்
சந்�ர��, உப ெபா�ஸ் ப�ேசாதகர்
தசநாயக்க ெபா�ஸ் சார்ஜன் கமல்,
ரண�ங்க, ெபா�ஸ் கான்ஸ்ட�ள்களான ரத்நாயக்க, பண்டார, மங்�லக, ெகாத்தலாவல, ர�க்க, ச�ர,
லக்ஸ்மன், குணவர்தன, ஜய�ன.

��யதர்��, �துரங்� ��யங்க�, சார�களான, சச்துர, அ�ல
ஆ�ேயார் அடங்கு�ன்றனர்.
ெகாள்ைளச் இடம்ெபற்ற �னத்தன்று இரவு அடகு �ைலயத்�ற்கு
முன்பாக �றுத்தப்பட்�ருந்த ெலா�
ஒன்று
ெதாடர்பாக
ெபா�ஸாருக்கு ஆரம்ப சந்ேதகம் ஏற்பட்டது.
இதைனத் ெதாடர்ந்து ெலா��ன்
சார�ையப் �ன் ெதாடர்ந்துள்ளனர்.
இந் �ைல�ேலேய இந்த சம்பவம் ெதாடர்பாக �சாரைணகைள
முன்ெனடுத்த ேகாட்ட குற்றத்தடுப்பு ��வு ெகாள்ைளச் சம்பவம்
நைடெபற்ற அன்�ரவு அவ்�டத்�ன் அரு��ருந்து இடம்ெபற்ற
ெதாைலேப� உைரயாடல் ப�வுகைள ெபற்றுக்ெகாள்வதற்கு ��
மன்றத்�ன் உத�ைய நா�னர்.
��மன்ற உத்தரைவத் ெதாடர்ந்து
இப்ப�வுகைள ப��லைன ெசய்து
�சாரைணகள் முன்ெனடுக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவத்துடன் ெதாடர்புைடய ெதாைலேப� இலக்கங்க�ன்
ப�வுகள் ெதாடர்பாக ேமல�க �சாரைணக்காக �ண்டும் ெதாைலேப�
ேகாபுர ப�வுகள் ெபற்றுக்ெகாள்ளப்பட்டது.
�சாரைணகள் ெதாடர்ந்து ெகாண்�ருக்கும்ேபாது
ெபா�ஸாருக்கு
ஒரு �ல �சாரைணக்கு உதவும்
கு�ப்புகள் �ைடக்�ன்றன. இக்
ெகாள்ைள�ல் ெலா� சார� சம்பந்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அக்கைட�ல்
பல வருட காலமாக ேவைல ெசய்த
ெபண் ஒருவர் தான் இதைன �ட்ட�ட்டுள்ளார் என்றும் அத்தகவல்கள்
ெபா�சாைர உசார்படுத்�ன.
இந்�ைல�ல் ஒரு ெதாைலேப�
இலக்கத்�ல் நைடெபற்ற உைரயாடல் ப�வுகைள ப���த்தேபாது
கைட�ன் உள் இருந்தும் மற்ைறய
ெதாைலேப� இலக்கம் கைட�ன்
ெவ���ருந்தும் உைரயாடுவதாகவும் அைமந்�ருப்பது கண்ட�யப்பட்டது.
அவதானமாக உைரயாடல்கைள
ப���த்தேபாது ஒருவரது உைரயாடல் கைட�ன் உள்�ருந்தும் மற்றவருைடய உைரயாடல் கைட�ன்
ெவ���ருந்தும்
நைடெபற்�ருப்பது ருசுவானது. அதைனத்
ெதாடர்ந்து கைட உள்�ருந்து உைரயா�யவ�ன் ெதாைலேப� இலக்கத்-

�ைன ஆராயும் ேபாது கு�த்த நபர்
சந்ேதகத்�ன் ேப�ல் ெபா�ஸார்
�ன் ெதாடரப்படுபவர் என்பதும்
ெத�யவந்தது. ெபா�ஸார் பு�ய
உற்சாகத்துடன் அடுத்தகட்ட நகர்வுகைள ேமற்ெகாண்டேபாது ெபா�ஸாருக்கு பல்ேவறு �டுக்�டும் தகவல்கள் �ைடத்தன.
சந்ேதகத்�ன் ேப�ல் ைகது ெசய்யப்பட்ட அடகுக் கைட�ல் ேவைல
ெசய்யும் ெபண் கு�த்த அக்கைட�ல் கடந்த பல வருடங்களாக
ப� பு�ந்து வந்�ருப்பவர் என்பதும் இவர் குடும்பத்�ல் ஒருவைரப்
ேபால் அக்கைட�ல் ப�யாற்�
வருபவர் என்பைத ெபா�ஸார்
அ�ந்து ெகாண்டனர்.
இவ�ன்

ேரஸ்ட ெபா�ஸ் அத்�யட்சகர்
��த � அல்�ஸ்

�ரதான ெபா�ஸ் ப�ேசாதகர்
�ேரமலால்

ெபா�ஸ் கான்ஸ்ட�ள்
��யதர்��

நடத்ைத காரணமாக அப்ெபண்ைண
ப� �க்கம் ெசய்ய ேவண்டும்
என்று கைட உ�ைமயாள�ன் மகன்
வற்புறுத்��ருக்�றார்.
இைதயடுத்து இந்த ெபண்ணுக்கும் கைட உ�ைமயாளர் குடும்பத்�ற்கும் இைட�ல் முரண்பாடுகள்
ேதான்�யுள்ளன.
இைதயடுத்து கைட உ�ைமயாளர்கைள ப� �ர்க்க ேவண்டும் என்று
எண்�ய அப்ெபண் காலம் க�யும்
வைர காத்�ருந்துள்ளார். இந்�ைல�ல் உ�ைமயாள�ன் உற�ன�ன்
�ருமண �டு ஒன்றுக்கு ெசல்ல
இருப்பதாக ஒரு தகவல் அப் ெபண்ணுக்கு ஆறுமாதத்�ற்கு முன்ேப
ெத�ய வரு�றது. தான் எ�ர்பார்த்�ருந்து ேநரம் தன்ம��ல் வந்து

�ழுந்�ருப்பதாக கரு�ய அப்ெபண்
�ட்டத்ைத வகுக்க ஆரம்�க்�றார்.
இப் ெபண்ணுக்கு மது அருந்தும்
பழக்கம் இருந்துள்ளதாக ஆரம்பகட்ட �சாரைண�ல் ெத�யவந்துள்ளன. மற்ெறாரு சந்ேதக நபரான
ெலா� சார�யுடன்
மது அருந்�யப�ேய
ெபண் தன்னுைடய
மன�ல் உள்ள �ட்டத்ைத கூ�யதாகவும் அதைனத் ெதாடர்ந்து இதற்கு
ெபாருத்தமாக ேமலும் இருவர் அவ�யம் என கு�ப்�ட்டதாகவும் ெத�யவந்தது. அதற்காக இந்தப் ெபண்
சுமார் ஐந்து லட்சம் ரூபா வைர
ெசலவு ெசய்துள்ளதாகவும் அ�ய
மு��றது.
உ�ைமயாளர் �ருமண �ட்டுக்கு
ெசல்வதற்கு முன் அப்ெபண் ேரா�

தாழ்ப்பாைள ேபாடாமல் �றக்கக்கூ�ய மா�� �ட்டு�டு�றார்.
இந்த �ைல�ேலேய ெகாள்ைளச்
சம்பவம் 09ம் �க� நைடெபறு�றது. முதல் ேவைலயாக ெலா�
சார�யும், உத�யாளரும் அவரால்
கூட்�வரப்பட்டவரும் சார��ன்
�ட்�ல் மது அருந்� தம்ைமத் தயார்படுத்�க் ெகாண்டனர்.
அப்ேபாது ேரா� என்ற சூத்�ரதா�
ெலா� சார��ன் மா��ன் �ட்�ல்
அதாவது கைடக்கு �ன்புறமாக
உள்ள �ட்�ல் இருக்�றார். அைனவரும் �ட்ட�ட்டப� எவைரயும்
அைடயாளம் காண மு�யாதப�
ஆைட அ�ந்து ெகாண்டு �ட்��ருந்து புறப்பட்டு அடகு கைடக்கு

உப ெபா�ஸ் ப�ேசாதகர்
சந்�ர��

முன் வரு�ன்றனர்.
இரண்டு ேபர் கைடக்கு �ன்புறமாக உள்ள சார��ன் �ட்��ருந்து ெபற்ேறால் �ரப்பு �ைலயத்�ல் �றுத்தப்பட்�ருந்த ெலா�ைய
ேநாக்� வரு�ன்றனர். ெலா�ைய
ஸ்டார்ட் ெசய்து கைட�ன் முன்
�றுத்து�ன்றனர். அங்ேக ேரா�யும்
வரு�றார்.
அவர்கள்
ெலா��ன்
ேமல்
ஏ� �ன்கம்பம் வ�யாக இரண்டாம் மா��ன் �றந்த ஜன்ன�ன்
வ�யாக கைட�னுள் நுைழ�ன்றனர். ேரா��டம் இருந்த மற்றுெமாரு
சா�ையக் ெகாண்டு அலுமா�ைய
�றந்து சகல அடகு நைககைளயும்
ஒரு ைபக்குள் ேபாட்டு க�ற்�ன்
வ�யாக ��றக்க ேரா� அப்ைபைய

வாங்�க்ெகாள்�றார். �ன்னர் கட்டடத்ைத ��ட்டு ெகாளுத்த மு�வா�றது. எ�னும் அக்கட்டடத்ைத
ஒட்�யதாக மருந்தகம் ஒன்று இருந்ததால் அந்த ேயாசைன ைக�டப்படு�றது.
இ�ல் �டுக்�டும் மற்றுெமாரு
சம்பவமும் ெத�யவரு�றது. நைககைளத் �ரு�ய �ன்னர் கட்டடத்ைத
��ட்டு ெகாளுத்� �ட ேவண்டும்
என்பேத ேரா��ன் �ட்டம். அ�ல்
ேரா� மற்றுெமாரு �ட்டத்ைதயும்
உள்ளடக்��ருந்தார்.
இவ�ன்
�ட்டப்ப�
ெகாள்ைளைய 8 ஆம் �க�ேய நடத்��ருக்க ேவண்டும். ஏெனன்றால்
ேரா� அவ்�ட்�ல் உள்ள எ�வாயு
��ண்ட�ன்
குழாைய
அறுத்துள்ளார். எ�வாயு க�ந்�ருக்கும்
�ைல�ல் ெகாள்ைள�ன் �ன்னர்
கட்டடத்ைத ெநருப்பு ைவக்க சுலபமாக இருக்கும் என்பேத ேரா��ன்
�ட்டமாக இருந்தது. �ல சமயம்
ெகாள்ைளயுடன்
சம்பந்தப்பட்டவர்களும் ��ல் �க்� காலமா�ப் ேபானால் நைககைள பங்�ட
ேவண்�ய அவ�யமும் இருக்காது.
ெகாள்ைளச் சம்பவமும் �ைச�ரும்� �டும். அப்ேபாது அவர் �து
சந்ேதகமும் ஏற்படாது என்று எண்��ருக்கலாம் என்பது ெபா�சா�ன் சந்ேதகம்.
எ�னும் 08ம் �க� ெகாள்ைளச்
சம்பவம் இடம்ெபறாது 09 �க� நடததால் எ�வாயு காற்றுடன் கலந்து
ெவ�ேய� �ட்டதால் ெகாள்ைள�ட்டவர்கள் உ�ர்தப்ப மு�ந்தது
என்றுதான் ெசால்ல ேவண்டும்.
ெகாள்ைள�ட்ட
நைககைள
ெலா��ல்
ேபாட்டுக்ெகாண்டு
ேநர�யாக மட்டக்களப்பு ேநாக்�ச்
ெசன்றுள்ளனர். ேபாகும் வ��ல்
இவர்கள் வழைமயாக கு�க்கும்
இடத்�ல் உள்ள காட்டுப்பகு��ல்
நைகைய புைதத்து ைவத்து�ட்டு
�ரும்� வந்துள்ளனர்.
இரண்டு மூன்று மாதங்கள் க�ந்த
�ைல�ல் ெலா�ச் சார��டம் சந்ேதகத்�ன் ேப�ல் வாக்குமூலம் ெபறப்பட்டதனால் நைககைள �ற்பைன
ெசய்வ�ல் தாமதம் ஏற்பட்டது.
இந்�ைல�ல்
�ண்டும் மட்டகளப்பு ெசன்று மைறத்து ைவக்கப்பட்�ருந்த தங்க நைககைள எடுத்து
இதைன ேவறு எங்காவது மைறத்து
ைவக்க முயல்�ன்றனர். �ன்னர் தங்க
நைககைள ெகாண்டு வந்து ேநார்வூட்
ெவஞ்சர் பகு��லுள்ள �ட்�ல்
மைறத்து ைவக்�ன்றனர்.
ெபா�சாருக்கு ெதாடர்ந்து இவர்கள் �து சந்ேதகம் காணப்பட்டதனால் இந்த தங்க நைககைள
�ற்பைன ெசய்ய மு�ய�ல்ைல.
இந்�ைல�ல்
ெதாடர்ந்து
ெதாைலேப�
அைழப்புக்கைள
கண்கா�த்து வந்த ெபா�ஸார்
கடந்த 30 �க� அவ் �ட்ைடச் சுற்�
வைளத்து ேசாதைன�ட்டனர். தங்க
நைககள் மைறத்து ைவக்கப்பட்�ருந்த இடத்ைத கண்டு��த்து தங்க
நைககைள �ட்ெடடுத்தனர். சம்பவத்துடன் ெதாடர்புைய சந்ேதக நபர்களான காந்தன் ராஜேசகரன், நாகன்
ஸ்கந்தமுருகன், சரணமுத்து சுபராஜ்,
ரத்நாயக்க மு�யன்சலாேக ேரா��
ஆ�ய நான்கு ேபைர ைகதுெசய்து
ஹட்டன் �தவான் முன்�ைல�ல்
ெபா�சார் �றுத்�னர். அவர்கள்
அங்ேக குற்றத்ைத ஒப்புக்ெகாண்டதால் எ�ர்வரும் 12 ம் �க� வைர
�ளக்கம�ய�ல் ைவக்குமாறு ��மன்றம் உத்தர�ட்டது.
களவாடப்பட்ட தங்க நைககள்
அடகு ைவக்கப்பட்ட தங்க நைககள்
என்பதனால் அவற்ைற பத்�ரமாக
ைவக்குமாறு கூ� ைகய�க்கப்பட்டதாக ெபா�ஸார் ெத��த்தனர்.
கு�த்த ெகாள்ைளச் சம்பவத்�ல்
�ரு�ச்ெசன்ற 179.59 எைட ெகாண்ட
54 தங்கச் சங்��கள் 526.16 எைட
ெகாண்ட 757 ேதாடுகள், 144.36
எைட ெகாண்ட 177 ெபண்டன்கள்,
404.71 எைட ெகாண்ட 404 ேமா�ரங்கள், 101.89 எைட ெகாண்ட 84
டசல்கள், 41.22 எைட ெகாண்ட
ேபஸ்கட்கள், 5.99 எைட ெகாண்ட
01 வைளயல், 7.32 எைட ெகாண்ட
�க்ல்ஸ் 4.73 எைட ெகாண்ட தங்கத்துண்டுகள் ஆ�யன இதன்ேபாது �ட்கப்பட்டுள்ளைம கு�ப்�டத்தக்கது.

சரித்திரங்கைள மீட்டிச் ெசல்லும்
ைமக்கல் ெகாலினின் கவிைதகள்
ெவ��ட்டு �ழா�ல் யாழ். அரசாங்க
அ�பர் மேகச�ன் நயவுைர��ருந்து....
காதலும் ம�தா�மானமும் கலந்து
பைடக்கப்பட்டுள்ள க�ஞர் ைமக்கல்
ெகா��ன் காதல் க�ைதகள் கல்ல�ப்
பாலம் முதல் கம்ேபா�யா வைர ச�த்�ரங்கைள �ட்�ச் ெசல்�ன்றன என 'என்
இ�ய பட்டாம் பூச்�க்கு' நூல் ெவ��ட்டு
�ழா�ல் நயவுைரயாற்�ய யாழ். மாவட்ட

அரசாங்க அ�பர் மேகசன் ெத��த்தார்.
மட்டக்களப்பு ெபாது நூலகத்�ல் அண்ைம�ல் நைடெபற்ற 'என் இ�ய பட்டாம்பூச்�க்கு' க�ைத நூல் ெவ��ட்டு
�ழா�ல் நூல் நயவுைரயாற்�ய யாழ்.
மாவட்ட அரசாங்க அ�பர் ெதாடர்ந்தும்
தமது உைர�ல்:
சமகால இலக்�யத் தளத்�ேல ெதாடர்ச்�யாக எழு�க் ெகாண்டு வரும்

க�ஞர் ைமக்கல் ெகா��ன் க�ைதகளாகட்டும் �றுகைதகளாகட்டும் அல்லது
ஏைனய பைடப்புகளாகட்டும் அைவ சமூகத்�ன் அவலங்கைள அப்ப�ேய படம்
��த்து காட்டுவதாக அைமந்துள்ளன.
க�ஞர், எழுத்தாளர் என இலக்�யத்
துைற�ல் அகலக் கால் ப�த்து ெசயல்பட்டு வருபவர் அவர்.
(15 ஆம் பக்கம் பார்க்க)

�ரமுைன ��ந்தாயா�ைரப் �ள்ைளயார் ேதவஸ்தான மாம்பழத்�ரு�ழா
01.07-.2022- ெவள்�க்�ழைம சர்வேதச இந்துமத குரு�டா�ப� �ஐயப்பதாஸ
�வாச்சார்யார் தைலைம�ல் நைடெபற்றது.

அ

2022 ஜூலை 3 ஞாயிற்றுக்கிழமை

‘இ

ன்றைய வேளையில்
தேர்தலை நடத்துவது எந்தப்
பயனையும் தரப் ப�ோவதி
ல்லை. அவ்வாறு க�ோருபவர்களின்
ந�ோக்கம் நாட்டை மேலும் சீர்குலைப்பதா
கும்’ என்று கமநல, வனஜீவராசிகள்
மற்றும் வனவளப் பாதுகாப்பு
அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர
தெரிவித்தார். இன்றைய நெருக்கடி
நிலைமை த�ொடர்பாக அமைச்சர்
எமக்கு வழங்கிய பேட்டியிலேயே
இதனைத் தெரிவித்தார். ‘நாட்டில்
தற்பொழுது நிலவும் பிரச்சினையைத்
தீர்ப்பதற்கு அனைவரும் அரசியல்
இலாபங்களை மறந்தவாறு
ஒன்றிணைய வேண்டும்’ எனவும்
அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்தார்.

கே:

பாராளுமன்றத்தைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அனைத்து
அரசியல் கட்சிகளுடனும் இணைந்து
இடைக்கால அரசாங்கம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆளும் கட்சி,
எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் பலர்
கருதுகின்றனர். இது தற்போதைய
நெருக்கடிக்குத் தீர்வாக அமையுமா?
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பதில்: இந்த அரசியலமைப்புத் திருத்தம் மக்கள் எதிர்கொள்ளும் அனைத்துப்
பிரச்சினைகளுக்கும் தீர்வாக அமையாது.
நாட்டில் உள்ள புத்திஜீவிகள் மற்றும்
த�ொழில்துறையினர் 21 ஆவது திருத்தத்தை
கூடிய விரைவில் க�ொண்டு வர வேண்டும்
என்ற எண்ணத்தில் இருந்தனர். இந்தப் பிரச்சினைகளை ஒவ்வொன்றாகத் தீர்த்து வைக்க

பதில்: அந்தப் ப�ொறுப்பு அரசுக்கு
உள்ளது. அந்த ப�ொறுப்பை தட்டிக்
கழிக்க முடியாது. ஆனால், அரசு
ப�ொறுப்பை ஏற்றுக் க�ொண்டது.
ஒரு புதிய பிரதமரும் அரசாங்கமும்
இந்த நீண்டகால பிரச்சினைகளை
சில வாரங்கள் அல்லது மாதங்களில்
தீர்க்க முடியும் என்று நான் நினைக்கவில்லை. உண்மையில்,

அர்ஜூன்

அமைச்சர் என்ற முறையில் விவசாயிகள்
சந்திக்கும் பிரச்சினைகளை எப்படியாவது
தீர்த்து வைப்பேன். விவசாயிகளுக்கு உரம்
வழங்குவதே விவசாயத் துறையில் பெரும்
பிரச்சினையாக இருந்தது. அதேப�ோன்று நெல் சாகுபடியை
மேற்கொள்ள
விவசாயிகளுக்கு
எரிப�ொருளை
வழங்க
வேண்டும்.
இந்த
இரண்டு
த ேவைக ளு ம்

தேர்தலை இவ்வேளையில் நடத்துவது
எந்தப் பலனையும் தரப் ப�ோவதில்லை!

பதில்: உண்மையில் இடைக்கால அரசாங்கத்தை அமைப்பதே எங்களின் ந�ோக்கமாக
இருந்தது. அதற்கு எங்களால் முடிந்த அளவு
முயற்சி செய்தோம். எனினும் எதிர்க்கட்சித்
தலைவர் சஜித் பிரேமதாச அந்த வாய்ப்பைத்
தவிர்த்து விட்டார். ஜே.வி.பியின் தலைவர்
அனுரகுமார
திஸாநாயக்கவும்
அந்தச்
சவாலை ஏற்கவில்லை. யாரும் ஆட்சியை
ஏற்கத் தயாராக இல்லாத காரணத்தால் பிரதமர் இல்லாத நாடு இருந்தது. அதன் பின்னர்

அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீரவுடன் சந்திப்பு
ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் தலைவர் ரணில்
விக்கிரமசிங்க பிரதமர் பதவியை ஏற்றுக்
க�ொண்டார்.
அமைச்சரவையை நியமிக்க ஒரு வாரத்துக்கு மேல் சென்றது. அதனால்தான்
நாங்கள் அமைச்சர் பதவிகளை ஏற்க முடிவு
செய்தோம். இதுதான் நாட்டின் இன்றைய
நிலை. இது எல்லாப் பிரச்சினைகளையும்
தீர்த்து விடும் என அர்த்தப்படாது. இத்தருணத்தில் அரசாங்கத்துக்கு அனைவரும் தமது
ஆதரவை வழங்க வேண்டும்.

வேண்டும். இறுதியில் சர்வதேச உதவியைப் பெறுவதற்கு இது வழிவகுக்கும் என்பதுடன், எம் மீது சர்வதேச நம்பிக்கையை
வளர்க்கவும் இது உதவும். அரசியலமைப்பின் 21 ஆவது திருத்தத்தைக் க�ொண்டு
வருவது அனைத்து அரசியல் கட்சிகள்,
சிவில் சமூக குழுக்கள் மற்றும் புத்திஜீவிகளின் க�ோரிக்கையாகும்.

கே:

நாட்டில் தற்போது நிலவும்
அரசியல் ஸ்திரமின்மையை
ஓரளவுக்கு நீக்குவதற்கு 21 ஆவது
திருத்தம் உதவும் என நீங்கள் நம்புகிறீர்களா?

கே:

அரசியலமைப்பின் 21 ஆவது
திருத்தத்திற்கு அமைச்சரவை
அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது. எவ்வாறாயினும், தற்போதைய ப�ொருளாதார நெருக்கடியினால் மக்கள் கடும்
இன்னல்களை எதிர்கொண்டுள்ள
நிலையில், அரசியலமைப்புத் திருத்தத்தைக் க�ொண்டு வருவதற்கு
இது ப�ொருத்தமான தருணம் அல்ல

பதில்: தற்போது நாட்டில் அரசியல் ஸ்திரமின்மை த�ொடர்பில் பாரிய பிரச்சினை
எதுவும் இல்லை. அரசாங்கத்திற்கு பாராளுமன்றத்தில் தற்பொழுது 113 பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்களின் ஆதரவு காணப்படுவதால்,
அங்கு பெரும்பான்மை குறித்த பிரச்சினை
இல்லை. எவ்வாறாயினும் பாராளுமன்றத்திற்கு வெளியில் ப�ொதுமக்கள் ப�ோராட்டம் நடத்தியதை நாம் ஒப்புக்கொள்ள
வேண்டும். அதைத்தான் நாம் உடனடியாக
நிவர்த்தி செய்து சரி செய்ய வேண்டும்.
மக்களுக்கு அத்தியாவசியப் ப�ொருட்களை
வழங்குவதும் அவர்களின் எரியும் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண்பதும் அரசின் ப�ொறுப்பு
என்று நான் நினைக்கிறேன். விவசாயத்துறை

பூர்த்தி செய்யப்படும்.
பெரும்போகத்துக்குத்
தேவையான
உரத் தேவை நிவர்த்தி செய்யப்படும்
அதேவேளை,
சிறுப�ோகத்துக்குத்
தேவையான உரமும் விரைவில் வழங்கப்படும். இதன் ஊடாக விவசாயிகள் சந்திக்கும் பிரச்சினைகளை ஓரளவுக்கு தீர்த்து
வைக்க முடியும். எரிப�ொருள் மற்றும்
எரிவாயு ஆகியவை மக்கள் எதிர்கொள்ளும்
மற்றைய முக்கிய பிரச்சினைகளாகும். இப்பிரச்சினைகளுக்கும் உடனடி நடவடிக்கை
எடுக்க வேண்டும். அப்போதுதான் ப�ொதுமக்களின் எதிர்ப்புகளை நம்மால் குறைக்க
முடியும்.

கே:

ப�ொதுத் தேர்தலுக்குச் செல்வதற்குப் பதிலாக தற்போதைய நெருக்கடிக்குத் தீர்வு காண
வழியில்லை என்று ஜே.வி.பி மற்றும்
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு கருதுகின்றன. தேர்தலுக்குச் செல்வது
மக்களுக்குப் பாரிய சுமையாக
அமையும் என பிறித�ொரு தரப்பினர்
கூறுகின்றனர். நீங்கள் இதனை எவ்வாறு
பார்க்கின்றீர்கள்?

பதில்: நாங்கள் தேர்தலுக்குச் செல்லும்
ப�ோது இந்தப் பிரச்சினை எப்படித் தீர்க்கப்படும் என்பது அவர்களுக்குத் தெரியாது.
அவர்களின் ஒரே ந�ோக்கம் எப்படி அதிகாரத்தை உறுதிப்படுத்துவது என்பதுதான்.
நாட்டை மேலும் சீர்குலைப்பதே அவர்களின் முயற்சி. இந்தத் தேர்தலில் எந்தக் கட்சியும் 100 எம்.பி.க்களைப் பெறும் நிலையில்

இடைக்கால அரசாங்கத்தை அமைப்பதே
எங்களின் ந�ோக்கமாக இருந்தது.

ஆனால் சஜித் அதனைத் தவிர்த்து

விட்டார். அனுரகுமார திஸாநாயக்கவும்
அந்தச் சவாலை ஏற்கவில்லை

மலரும் யுகத்திற்கு
புதியத�ோர் வடிவம்
மிலிந்த ம�ொரக�ொட

மு

வேண்டும் என ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் செயலாளர் தயாசிறி
ஜயசேகர தெரிவித்துள்ளார். பாராளுமன்றத்தைக் கூட்டுவதால் எந்தப்
பயனும் இல்லை. நீங்களும் அதே
கருத்தைக் கடைப்பிடிக்கிறீர்களா?

ரசியல்
ரங்கம்

என சிலர் விமர்சிக்கின்றனர். இது
பற்றி உங்கள் நிலைப்பாடு என்ன?
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றைகளை மாற்றும் ப�ோராட்டங்களுக்கு சரித்திரம் உண்டு. அண்மைக்கால சரித்திரத்தில் நிர்வாக
முறை மற்றும் ப�ொருளாதாரக் கட்டமைப்புப்
பற்றி பாரிய கருத்துகள் த�ோன்றின. 'ஜனநாயகமும் திறந்த ப�ொருளாதார முறைமையும்'
தவிர மாற்று சந்தர்ப்பங்கள் இல்லை என்ற
நிலைமைக்கு சர்வதேசம் ஆளாகியுள்ளது.
மாற்றத்திற்காக இரத்தம், வியர்வை மற்றும்
கண்ணீர் சிந்திய அதிகளவான மக்களின் முயற்சியால் நிகழ்காலம் த�ோன்றியுள்ளது.
திரும்பவும் பழைய குழிகளைத் த�ோண்டி
அவற்றில் விழுந்து ஏன் துயரத்துக்கு உட்பட
வேண்டும்? உலகில் ஏனைய நாடுகள் பெற்றுக்
க�ொண்ட அனுபவங்களை மீண்டும் நாமே பரிச�ோதித்துப் பார்ப்பதன் இரகசியம் என்ன? அனுபவம் வாய்ந்த நபர்கள், நிபுணர்கள் ஆணித்தரமாக
விடயங்களைக் கூறும் வேளையில் சிறு குழுவினரின் க�ோஷத்துக்கு இரையாவதன் காரணம்
குறித்து கேள்வி கேட்க வேண்டியுள்ளது.
குழப்பத்தால் நாட்டை முன்னேற்ற முடியும்
என்றால் இன்று இப்பூமி ச�ொர்க்கபுரியாகியிருக்-

எந்தக் கட்சியும் 100 எம்.பி.க்களைப்
பெறும் நிலையில் இல்லை. எனவே
நெருக்கடி மேலும் அதிகரித்து விடும்
இல்லை. எனவே, தேர்தலுக்குப் பிறகு,
நாடாளுமன்றத்தில் தனிப்பெரும்பான்மையைக் கூடப் பெற முடியாத நிலையற்ற அரசாங்கம் உருவாகி, அது நாட்டில் மேலும்
நெருக்கடிகளை ஏற்படுத்தும். தற்போதைய
அரசாங்கத்தில் குறைந்தபட்சம் 113 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்.

கே:

இத்தருணத்தில் மக்கள்
தேர்தலை க�ோருகிறார்களா?

பதில்: தற்போது நிலவும் சூழ்நிலையால்
மக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
எனவே, எரிப�ொருள், எரிவாயு மற்றும் பிற
பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு வழங்க வேண்டும்
என்பதே அவர்களின் க�ோரிக்கை. தேர்தலில் ப�ோட்டியிடப் ப�ோவது யார்? சில
அரசியல் கட்சிகளின் அரசியல்வாதிகள்
தேர்தலை நடத்த நினைக்கின்றனர். ஆனால்
இந்த நேரத்தில் தேர்தலை நடத்த மக்கள்
குரல் எழுப்பினார்களா? அது அப்படியல்ல.
தேர்தலை நடத்த 7,000 மில்லியன் ரூபா
முதல் 8,000 மில்லியன் ரூபா வரை செலவிட
வேண்டியுள்ளது. மேலும், அரசு திட்டமிட்டுள்ள அனைத்து வேலைகளையும் ஒத்திவைத்து தேர்தலை நடத்துவதற்கு அதிக
நேரம் செலவிட வேண்டியுள்ளது. எனவே,
இந்தத் தருணத்தில் தேர்தலை நடத்துவதது
எந்தப் பலன்களையும் தரப் ப�ோவதில்லை.
ஒருவேளை, சில அரசியல் கட்சிகள் பாராளுமன்றத்தில் தங்கள் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கத் திட்டமிட்டு மேற்கொள்ளும் முயற்சியாக அது இருக்கலாம்.

கே:

நாட்டில் தற்போது நிலவும்
பிரச்சினைகளுக்கு அரசாங்கமும் அமைச்சரவையும் தீர்வு காண

நாம் ஒரு திவாலான நாட்டைப் ப�ொறுப்பேற்க வேண்டியிருந்தது. உதாரணமாக,
திவாலான நபரை இயல்பு நிலைக்கு மாற்ற
எவ்வளவு காலம் எடுக்கும்? அதேப�ோன்று,
நாடு இயல்பு நிலைக்குத் திரும்ப சிறிது
காலம் எடுக்கும். எனவே, நாட்டை திவால்
நிலையிலிருந்து விடுவிப்பதே புதிய அரசாங்கத்தின் முன் உள்ள சவாலாகும்.

கே:

நாட்டில் ஒரு உடனடி உணவு
நெருக்கடி குறித்து ஊகங்கள்
நிறைந்துள்ளன. விவசாய அமைச்சர் என்ற முறையில் பதில் ச�ொல்ல
விரும்புகிறீர்களா?

பதில்: தற்போது உலகில் உணவு நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. அதன் பாதிப்பை நாமும்
சந்திக்க வேண்டும், அதை என்னால் மறுக்க
முடியாது. அதனால்தான் உணவுப் ப�ொருட்களின் விலை அதிகரித்துள்ளது. த�ொடக்கத்தில், நெல் நிலங்கள் விவசாயிகளால்
பயிரிடப்படாததால், நெல் பிரச்சினையை
நாங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது.
நான் விவசாய அமைச்சராக பதவியேற்ற
ப�ோது, விவசாயிகள் 248 ஹெக்டெயர் நெற்பயிர்களை மட்டுமே பயிரிட்டிருந்தனர்.
அரிசித் தட்டுப்பாடு வந்து விடும�ோ என்ற
அச்சமும் இருந்தது.
இதனால், உணவுப் பற்றாக்குறை ஏற்படும்
என்ற அச்சத்தில் மக்கள் உள்ளனர். இதன்
விளைவாக, பயிரிடப்பட்ட ம�ொத்த நெற்பயிர்க் காணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. எனவே, இந்த ஆண்டு நவம்பர்
இறுதியில�ோ அல்லது டிசம்பர் மாதத்தின்
நடுவில�ோ அரிசி தட்டுப்பாடு ஏற்படாது.
அரிசிப் பிரச்சினை இருந்தால், அது டிசம்பர்
அல்லது அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி இறுதிக்குள் இருக்கும். இதுவே நமது கணிப்பு.

நாம் அறிந்து க�ொள்ளாத நிலைமையில்
இடம்பெற்றுக் க�ொண்டிருக்கும் தவறு!
கும். ம�ோதல், குழப்பம் மற்றும் யுத்தங்கள்
பாரிய அளவில் காணப்பட்டன. இடம்பெயர்வது ஏழைகளாவர். ஒடுக்கப்பட்ட வர்க்கத்தினர்
குர�ோதத்தால் ம�ோதுகிறார்கள். அதனை முன்னின்று நடத்துபவர்கள் ஆட்சிக்கு வருகிறார்கள்.
ப�ோராட்டம் நிரந்தரமானது, அது முடிவில்லாத
வட்டமாகும். குறுகிய கருத்துக்களை முன்வைத்து
அனுபவமற்ற இளைஞர்களை தவறாக வழிநடத்துவது குறித்து கேள்வி கேட்கப்பட வேண்டும்.
வடக்கு, கிழக்கு ப�ோராட்டங்கள் பாடங்களைக்
கற்பித்துத் தந்துள்ளன. மக்கள் பல்வேறு வழிகளில் வேதனைக்குள்ளானார்கள். முறைகளை
மாற்ற முடியும், ஆனால் உழைப்பாளிகள்
மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு இடையேயான இடை
வெளி பூச்சியமாக மாறாது. சமூக மற்றும் அரசியல் பிரிவுகளில் பாரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்திய நாடுகள் இன்றுள்ள இடம் அதற்கு சரியான
சாட்சியமாகும்.
யதார்த்தத்தைப் புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும்.
சிலரின் குறுகிய நிகழ்ச்சிநிரலுக்கு முழு சமூகமுமே இழப்பீடு செலுத்தத் தேவையில்லை.
மாற்றுக்கருத்துகள் உள்ளன. ஜனநாயகத்துக்குள் கருத்துக்களை க�ொண்டிருக்க உரிமை

உண்டு. அந்தக் கருத்துகளுடன் பாரிய க�ொள்கைகளை உருவாக்க முடியும். அர்ப்பணிப்பு
குறித்து புதிய கருத்துக்களை மக்களிடையே
க�ொண்டு செல்வதற்கு க�ொள்கையாளர்களால்
இயலாமல் இல்லை. தற்போதைய முறைமை
பற்றி விமர்சனம் செய்து ஊழல் மற்றும் ம�ோசடி
குறித்து பாரிய எதிர்ப்பை உருவாக்க முடியும்.
அவ்வாறான நடவடிக்கைகள் நம்பிக்கையை
குறைப்பத�ோடு நாட்டை உருவாக்குவதற்கான
தைரியத்தையும் குறைக்கிறது.
இன்று இலங்கையும் அவ்வாறான உபாயத்துக்கு ஆளாகியுள்ளது. புதிய க�ொள்கைகள்
புதிய முறைகள் மக்களுக்கு முன்வைக்கப்பட்டு
அரசியலமைப்பு ரீதியாக ஆட்சியை பெற்றுக்
க�ொள்வது தவறல்ல. அதிகாரத்துக்காக சந்தர்ப்பம் இழந்த அரசியல் அணியினர் நாட்டை
நிலையற்றதாக்கி அழிவின் மூலம் அதிகாரத்தைக் கைப்பற்ற முயற்சி செய்வது தவறாகும்.
மக்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ள சந்தர்ப்பத்தில் தற்போதுள்ள சட்டம் மற்றும் நெறிமுறைகளுக்கு அமைய முடிவுகளை எடுக்க வேண்டியது
ஆட்சியாளர்களின் ப�ொறுப்பாகும். நாட்டுக்கு
அந்நிய செலாவணி வரும் பாதைகள் தடைப்-

பட்டுள்ளன. அத்துடன் உல்லாசப் பயணத்துறை
ஏற்றுமதி மற்றும் முதலீட்டு சந்தர்ப்பங்களுக்கு
ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பு க்கு முன்னால் அந்நிய
செலாவணி கையிருப்பு குறைந்து வருகிறது.
எரிப�ொருள், மருந்துகள், ப�ோதுமான அளவு
உணவுகளை விலைக்கு வாங்க முடியாத
நிலைமைக்கு நாடு தள்ளப்பட்டுள்ளது. அது
ம�ோசமான குற்றமாகும்.
ப�ோராட்டமானது நாட்டை மேம்படுத்துவதற்காக இருக்க வேண்டுமே தவிர, ஏழை மக்களை
மேலும் மேலும் கியூ வரிசைக்கு தள்ளுவதற்காகவல்ல. உடனடியாக முடிவுகளை எடுத்து ப�ொருளாதார கட்டமைப்பை தயாரிக்க வேண்டியுள்ளத�ோடு,
அது தாமதமாகும் ஒவ்வொரு நாளும் ம�ோசமான
நிலையே உருவாகும். ப�ொதுமக்கள் மீண்டும�ொரு
முறை பாதையில் இறங்கி, எரியும் நிலைமைக்கு
தள்ளப்பட்டால் அதனை கட்டுப்படுத்த முடியாது
என்பதையும் குறிப்பிட்டாக வேண்டும்.
மாற்றங்கள் தேவை. ஜனநாயக முறைக்குத் தேவையான மாற்றங்களை உருவாக்கும்
உரிமை உண்டு. அதிலும் வெளித்தடைகள்
நாட்டின் இருப்புக்குத் தடையாகும், அமைதி
மற்றும் சமாதானத்துக்கும் தடையாகும். மத

மற்றும் தேசிய தலைவர்கள் இந்த விடயத்தில்
நியாயமான சமநிலையில் இருக்க வேண்டும்.
ஊடகங்களின் ப�ொறுப்பும் பாரியது. இன்று
அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றியுள்ள அணியினரை
த�ோல்வியடையச் செய்ய நாளை புதுப்போராட்டம் உருவாகக் கூடும். அது ஆபத்தாகும். அரசியலமைப்பைக் க�ொண்ட அரசுக்கு முறைகள்
உண்டு, ஒழுக்கம் உண்டு. அவை செயலிழந்த
பின்னர் அதனை மீள உருவாக்குவது இலகுவானதல்ல. கருத்துகளுக்கு இடமளிக்க
வேண்டியுள்ளத�ோடு சிறிய அணியினரால்
பெரும்பான்மையினரின் கருத்துகளை பலாத்காரமாக அடக்க இடமளிக்க முடியாது. சட்டத்தைக் கையில் எடுக்க இடமளிப்பது தவறாகும்.
எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையங்கள், எரிவாயு
வரிசை என இன்று காணப்படும் நிலைமை
ப�ொதுமக்களுக்கு மகிழ்ச்சி அடையக் கூடியதாக
உள்ளதா? அதனை நிர்வகிப்பது ப�ோராட்டக்காரர்கள் என கூறிக் க�ொள்ளும் சண்டியர்களே.
ஏத�ோவ�ொரு தவறு நாம் அறியாமல் நடந்து
க�ொண்டிருக்கின்றது.

தமிழில்:

வீ.ஆர்.வயலட் ...
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எ�ெபாருள் பற்றாக்குைற உச்ச�ைல�ல் உள்ளது;

எதிர்வரும் நாட்களில் 05 வீதமான
தனியார் பஸ்கேள ேசைவயில்

த�யார் பஸ் உ�ைமயாளர் சங்கம் எச்ச�க்ைக
எ�ெபாருள் பற்றாக்குைற உச்ச�ைல�ல் உள்ளதால் த�யார் பஸ்கள்
எ�ர்வரும் நாட்க�ல் 5 சத�தமள�ேல ேசைவ�ல் ஈடுபடுத்தப்படும்
என இலங்ைக த�யார் பஸ் உ�ைமயாளர் சங்கத்�ன் தைலவர் ெகமுனு
�ேஜரத்ன ெத��த்துள்ளார்.
ெகாழும்�ல்
ெவள்�க்�ழைம
இடம்ெபற்ற ஊடக�யலாளர் சந்�ப்�ல் கலந்துக்ெகாண்டு கருத்து ெத��க்கும் ேபாேத ேமற்கண்டவாறு
கு�ப்�ட்டார்.
அவர் ேமலும் கூ�யதாவது,..
ேபாக்குவரத்து ேசைவ�ல் பஸ்கள்
தாராளமாக ஈடுப்படுத்தப்பட�ல்ைல
ஆனால் பஸ் கட்டணம் மாத்�ரம்
�யாயமற்ற வைக�ல் அ�க�க்கப்பட்டுள்ளன.ெபாருளாதார
���ல்
பா�க்கப்பட்டுள்ள மக்கைள ேமலும்
பா�ப்�ற்குள்ளாக்கும்
வைக�ல்

தற்ேபாைதய பஸ் கட்டண �ருத்தம்
காணப்படு�றது.
�ைறவைடந்த 6 மாத காலப்பகு��ல் மாத்�ரம் எ�ெபாருள் �ைல-

ேயற்றத்�ற்கைமய பஸ் கட்டணம்
ஐந்து முைற அ�க�க்கப்பட்டன.
வருடாந்த பஸ் கட்டண �ருத்தத்�ல் எ�ெபாருள் �ைலேயற்றம்
கு�த்து அவதானம் ெசலுத்தாமல் பஸ்

கட்டண �ருத்தத்ைத ேமற்ெகாண்�ருக்கலாம்.
பஸ் கட்டணத்ைத அ�க�க்காமல்
எ�ெபாருள்
�வாரணத்ைத
ெபற்றுக்ெகாடுக்குமாறு
முன்ைவக்கப்பட்ட ேகா�க்ைக கு�த்து ேபாக்குவரத்து
அைமச்சர்
அவதானம்
ெசலுத்த�ல்ைல.
ெபாதுப்பய�கள்
எ�ர்ெகாண்டுள்ள அ�ப்பைட �ரச்�ைனகள்
கு�த்து அவர் அக்கைற ெகாள்ள�ல்ைல.
எ�ெபாருள் பற்றாக்குைற காரணமாக த�யார் பஸ்கள் ேநற்று 8 சத�தமள�ல் ேபாக்குவரத்து நடவ�க்ைக�ல் ஈடுப்படுத்தப்பட்டன.எ�ர்வரும்
நாட்க�ல் 5 சத�தமள�ல் தான்
ேபாக்குவரத்து
நடவ�க்ைக�ல்
த�யார் பஸ்கள் ேசைவ�ல் ஈடுப்படுத்தப்படும் என்றார்.

கிழக்கில் அடுத்த வாரம் மூன்று
தினங்கேள பாடசாைல நைடெபறும்
�ழக்கு மாகாண ஆளுந�ன் ஆேலாசைன

காைர�வு குறூப் �ருபர்
சமகால எ�ெபாருள் பற்றாக்குைற
�ரச்�ைன காரணமாக ,�ழக்கு மாகாணத்�ல் அடுத்த வாரம் மூன்று �னங்கள் பாடசாைலகைள நடத்துவது
என்று மு�வா� இருக்�ன்றது.
�ங்கள்,
ெவள்�
த�ர்ந்த
ெசவ்வாய், புதன் ,�யாழக்�ழைம
ஆ�ய இைட மூன்று நாட்க�லும்
பாடசாைலகள் முழு அள�ல் நைடெபறும்.இந்த
ஆேலாசைனைய
�ழக்கு மாகாண ஆளுநர் அனுராதா
யஹம்பத் முன்ைவத்தார்.
�ழக்கு மாகாண கல்� ெசயலாளர்,
மாகாண கல்� ப�ப்பாளர் ,வலயக்கல்�ப் ப�ப்பாளர்கள் உடனான
'சூம்' Zoom ெதா�ல்நுட்ப கூட்டத்�ல் ஆளுநர் இந்த தகவைல ெத��த்துள்ளார்.
இத்தகவைல அந்தந்த வலய கல்�
ப�ப்பாளர்கள் அவரவர் வலய what's
app வாட்ஸ்அப் குழு�ல் அ�பர் ஆ��யர்களுக்கு அ��த்�ருக்�றார்கள்.
ெசவ்வாய், புதன் ,�யாழக்�ழைம
நாட்க�ேல ஆ��யர்கைள முழுைமயாக வரைவத்து, முழு ேநரசூ�
வழங்� மாணவர்கைள முழுைம-

யாக வரவைழத்து, முழு அள�லான
கற்றல் கற்�த்தல் ெசயற்பாடுகைள
முன்ெனடுக்க ேவண்டும் .இதற்கு
ெபற்ேறார்கள் ஒத்துைழக்க ேவண்டும்
என்று ஆளுநர் ேகட்டுக் ெகாண்டார் .
இேதேவைள, ஆ��யர் ெதா�ற்சங்கங்கள் �ல �ைழயான வ�நடத்தல்கைள முன்ெனடுக்க �ட்ட�ட்டு
இருக்�ன்றது அதைன ெபாருட்படுத்தாமல் அ�பர்களும் ஆ��யர்களும் இந்த �டயத்�ேல ஒத்துைழக்க
ேவண்டும்.
மு�யுமானால் மூன்று மாவட்ட அரசாங்க அ�பர் உடன் ேப� எ�ெபாருள்
�ரச்�ைனைய �ர்ப்பதற்கு உதவுவதாக ஆளுநர் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.
ேபாக்குவரத்து சைப�ன் உயர்
அ�கா�களும் கலந்து ெகாண்டனர்.
ேபாக்குவரத்து �ரச்�ைன உள்ள பாடசாைலகளுக்கு ெபாது ேபாக்குவரத்து
நடத்துவதற்கும் ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்�ருக்�ன்றது .
வரு�ன்ற யூைல மாதம் �ங்கட்�ழைம நான்காம் �க� ெதாடக்கம்
ெவள்�க்�ழைம 8-ம் ேத� வைர�லான காலப்பகு��ல் இந்த மூன்று
நாள் பாடசாைல இடம்ெபறும்.

இஸ்லாத்துக்கு எதிராக

ெபாகவந்தலாைவயில் குளவி கருத்து கூறிய ஞானசாரர்
மண்டபம் அகதி முகாமில்
ெகாட்டி ஒருவர் மரணம்
வழக்கு விசாரைண ஆக.26க்கு ஒத்திைவப்பு
இலங்ைகத் தமிழர் தற்ெகாைல மூவர் ஆபத்தான �ைல�ல்
தாய் கண்�த்தைமயால் �ப�த மு�வு

த�ழகத்�ல் மண்டபம் அக�கள்
முகா�ல் இருந்த இலங்ைக த�ழ்
இைளஞர் ஒருவர் தற்ெகாைல ெசய்து
ெகாண்டுள்ளார்.
கடந்த 2006 ஆம் ஆண்டு ரா�
என்ற ெபண் மகன், மூன்று ெபண்
�ள்ைளகளுடன்
இலங்ைக�ல்
இருந்து அக�களாக த�ழகத்�ற்கு
ெசன்று மண்டபம் அக�கள் மறுவாழ்வு முகா�ல் தங்� வ�த்து வரு�ன்றார்.
இந்�ைல�ல் இலங்ைக அக�யான
ரா� என்ற ெபண்�ன் மகனான
22 வயதுைடய இைளஞர் �ேராஷன்
கடந்த �ல நாட்களாக ேவைலக்கு
ெசல்லாமல் நண்பர்களுடன் ேசர்ந்து
ெசல்ேபா�ல் ேகம் �ைளயா�
சுற்�த் ��ந்துள்ளார்.
இைதயடுத்து
ஆத்�ரமைடந்த
ரா� தனது மகைன ேகம் �ைளயாடுவைத �ட்டு�ட்டு ேவைலக்கு ெசல்லுமாறு கண்�த்துள்ளார்.
இைதயடுத்து தா�ன் கண்�ப்பால்
மனம் உைடந்த ஈழத் த�ழர் இைளஞர்

�ேராஷன் நஞ்சறுந்�யுள்ளார்.
இைதயடுத்து மயக்க �ைல�ல்
இருந்த �ேராஷைன அவரது நண்பர்கள் ைவத்�யசாைல�ல் அனும�த்து ��ச்ைச அ�க்கப்பட்டு வந்த
�ைல�ல் ��ச்ைச பல�ன்� உ��ழந்துள்ளார்.
இைதயடுத்து உ��ழந்த இைளஞ�ன் உடைல உடற்கூறு ஆய்வு ெசய்யப்பட்டு மண்டபம் அக�கள் மறுவாழ்வு முகா�ற்கு ெகாண்டு வரும்
ப��ல் ெபா�ஸார் ஈடுபட்டு வரு�ன்றனர்.
ேமலும் இது கு�த்து உ��ழந்த இைளஞ�ன் சேகாத� ��யா
ெகாடுத்த புகா�ன் அ�ப்பைட�ல்
ெபா�ஸார் வழக்குப்ப�வு ெசய்து
�சாரைண நடத்� வரு�ன்றனர்.
ேவைலக்கு ெசல்லாமல் தனது
ெசல்ேபா�ல் ேகம் �ைளயாடுவைத
தாய் கண்�த்ததால் �ப�த மு�வு
எடுத்த இைளஞரால் பகு��ல் உள்ள
மக்கள் �குந்த ேசாகத்�ல் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

எங்கள் கருத்து...

கியூவரிைசயின் பின்னணியில்
மைறந்துள்ள முைறேகடுகள்!
ஒவ்ெவாரு கப்பலும் நாட்டுக்கு வரு�ன்ற ேவைள�லும்,
எ�ெபாருள் தட்டுப்பாடு �ங்� �டுெமன்று ெசய்�கள் வரு�ன்றன. மக்கள் மன�ல் நம்�க்ைகயும் �ம்ம�யும் �றக்�ன்றது.
ஆனால் எத்தைன கப்பல்கள் நாட்டுக்கு வந்தாலும் எ�ெபாருள் �யூவ�ைசயும், தட்டுப்பாடும் �ங்��டப் ேபாவ�ல்ைல
என்பது மட்டும் உறு�யாகத் ெத��ன்றது.
இன்று �லவு�ன்ற எ�ெபாருள் பற்றாக்குைற�ன் �ன்ன��ல் ஏேதாெவாரு மர்மம் உள்ளதாக சந்ேத�க்கத் ேதான்று�ன்றது. முன்ைனய காலங்கைள �ட அ�க ெதாைக
எ�ெபாருள் நாட்டுக்குள் ��ேயாகத்துக்ெகன அனுப்பப்படுவதாக அரசாங்கத் தகவல்கள் ெத��க்�ன்றன. அவ்வா�ருக்ைக�ல் அன்ைறய காலத்�ல் இல்லாத எ�ெபாருள் தட்டுப்பாடு இன்ைறய காலத்�ல் �லவுவது ஏன் என்ற �னா மக்கள்
மத்��ல் த�ர்க்க மு�யாமல் எழு�ன்றது.
இந்த சந்ேதகத்துக்கு ேமலும் வலுவூட்டுவைதப் ேபான்று
பல�தமான சம்பவங்கள் ஆதாரத்துடன் ெவ�ச்சத்துக்கு
வந்து ெகாண்�ருக்�ன்றன. ெபருந்ெதாைகயாக பதுக்�
ைவக்கப்பட்�ருக்கும் ெபற்ேறால், �சல், மண்ெணண்ெணய்
ஆ�யைவ நாட்�ல் ஆங்காங்ேக அன்றாடம் ைகப்பற்றப்படு�ன்றன. ஒரு இடத்�ல் �ட்கப்படு�ன்ற எ�ெபாருள் அந்தக்
�ராமத்�ன் ேதைவக்ேக ேபாதுமானதாகத் ெத��ன்றது. அேதேபான்று இரு �னங்களுக்கு முன்னர் த�நபர் ஒருவ�ன்
�ட்�ல் இருந்து எ�வாயு �ரப்பப்பட்ட �ைல�ல் 50 இற்கும்
ேமற்பட்ட ��ண்டர்கள் ைகப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
எ�ெபாருள் �ைலயங்க�ல் �யூவ�ைச�ல் காத்து
�ன்று ெபற்ேறால் ெபற்றுக் ெகாண்டு அதைன ஐந்து மடங்கு
�ைலக்கு �ற்பைன ெசய்யும் �யாபாரத்�ல் ஏராளமாேனார்
இன்று ஈடுபட்டு வருவதாக ஆதாரங்களுடன் தகவல்கள் வரு�ன்றன. இதன் காரணமாக எ�ெபாருள் �ைலயங்க�ல்
ெபற்ேறாலுக்கான �யூவ�ைசயானது என்றும் மு��ன்�த்
ெதாடர்ந்து ெகாண்ேட�ருக்�ன்றது.
இவ்வாறு �யாபார ேநாக்கத்�ல் ஏராளமாேனார் ஈடுபடுவதனால், தங்களது ெசாந்தத் ேதைவக்ெகன �யாயமான
முைற�ல் ெபற்ேறாைலப் ெபற்றுக் ெகாள்ள மு�யாமல் பலர்
உள்ளைதயும் காண மு��ன்றது.
உண்ைம�ல் இது அ��யும், குற்றமும் ஆகும். அப்பா�கள் பா�க்கப்படுவதற்கு இடம�க்கலாகாது. இத்தைகய
முைறேகட்டுக்கு எவ்வாறாவது உடன�யாக மு�வு கட்டப்பட
ேவண்டும். இல்ைலேயல் �யூவ�ைச என்பேத �ரந்தரமா�
�டுெமன்பேத உண்ைம!

ேநாட்டன் ��ஜ் �ருபர்
ெபாகவந்தலாவ ேமல் ��வு ேதாட்ட
பகு��ல் உள்ள 17 ஆம் இலக்க வனப்பகு��ல் �றகு ேசக�க்க ெசன்ற
நான்கு ேபர் குள� ெகாட்டுக்கு இலக்கா�ய�ல்
ஒருவர் உ��ழந்துள்ளேதாடு ேமலும் மூன்று ேபர் ைவத்�யசாைல�ல் ��ச்ைச ெபற்று வருவதாக
ெபாகவந்தலாவ ெபா�ஸார் ெத��த்தனர்.இந்த சம்பவம் ேநற்று முன்�னம்
மாைல இடம்ெபற்றுள்ளது.
சம்பவம் ெதாடர்�ல் ேமலும் ெத�யவருவதாவது,..
17 ஆம் இலக்க வனப்பகு�க்கு
�றகு ேசக�க்க ெசன்ற ேபாது மரத்�ல் இருந்த குள� கூட்�ைன கழுகு
வந்து கைலத்தைம�னால் குள�கள்
கைலந்து வந்து ெகாட்�யுள்ளது.
குள� ெகாட்�யதல் பா�க்கப்பட்ட
நால்வரும் ைவத்�யசாைல�ல் அனும�க்கப்பட்டேபாதும் அ�ல் ஒருவர்

கடுைமயான தாக்குதலுக்கு உள்ளான
�ைல�ல் ைவத்�யசாைல�ல் அனும�க்கப்பட்ட �ன்னர் உ��ழந்ததாக
ைவத்�யசாைல ைவத்�ய அ�கா�
ஒருவர் ெத��த்தார்.
சம்பவத்�ல் ெபாகவந்தலாவ �ழ்
��வு ேதாட்டத்ைத ேசர்ந்த 50 வயதுைடய மூன்று �ள்ைளக�ன் தந்ைதயான �க்கன் பத்மநாதன் என்பவேர
உ��ழந்துள்ளதாக
ெபா�ஸா�ன்
ஆரம்ப கட்ட �சாரைணக�ல் இருந்து
ெத�யவந்துள்ளது.
சடலம் ெபாகவந்தலாவ ைவத்�யசாைல�ன் �ேரத அைற�ல் ைவக்கப்பட்டுள்ளேதாடு குள� ெகாட்டுக்குள்ளான
மற்ைறய மூன்று ேபரும் ெதாடர்ந்தும்
��ச்ைச ெபற்று வருவதாக ெபா�ஸார்
ேமலும் ெத��த்தனர்.சம்பவம் ெதாடர்�ல் ேமல�க �சாரைணகைள ெபாகவந்தலாவ ெபா�ஸார் ேமற்ெகாண்டு
வரு�ன்றைம கு�ப்�டத்தக்கது.

மாணவர்கைள இலக்கு ைவத்து ேபாைதெபாருள் விற்பைன
பாடசாைல மாணவர்கைள இலக்கு
ைவத்து ேபாைதப்ெபாருள் �ற்பைன
ெசய்ய முற்பட்ட நபர் ஒருவர் ேநற்று
முன்�னம் (01) �ேசட அ�ர�ப்பைட�னரால் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளார்.
ெவ�க்கைட ெபா�ஸ் ��வுக்குட்பட்ட �ேசட அ�ர�ப்பைட அ�கா�களுக்கு �ைடத்த தகவ�ன்ப� சந்ேதகநபர் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளார்.

அவ�டம் இருந்து 32 �ராம் 68 �ல்��ராம் ேகரள கஞ்சா சுருள்கள் ைகப்பற்றப்பட்டுள்ளன. இராஜ��ய�ல்
உள்ள கல்லூ�ெயான்றுக்கு அரு�ல்
பாடசாைல மாணவர்கைள இலக்கு
ைவத்து ேபாைதப்ெபாருள் �ற்பைன
ெசய்வதற்காக, சந்ேதகநபர் இந்த கஞ்சா
சுருள்கைள தயா�த்துள்ளதாக �சாரைணக�ல் ெத�யவந்துள்ளது.

15 ஆ�ரம் இருதய ேநாயாளர்கள்...
இக்கட்டான �ைல�ல் உள்ளதாக அவர் ெத��த்தார். குழந்ைதக�ன் ஆேராக்�யம், கர்ப்��த்
தாய்மார்க�ன் ஆேராக்�யம் மற்றும்

ேபாஷாக்கு, ெதாற்றா ேநாய்களால்
பா�க்கப்பட்டவர்க�ன்
ஆேராக்�யம் பா�யள�ல் ேமாசமைடந்துள்ளதாகவும் அவர் ேமலும் கு�ப்�ட்டார்.

ேவைல �றுத்தத்�ல் ஈடுப�ன் ...
அ�க்ைக ஒன்ைற ெவ��ட்டுள்ளார்.
எவ்வாறா�னும், இந்த �ர்மானத்�ற்கு எ�ர்ப்புத் ெத��த்து தபால் ெதா�ற்சங்கங்கள் கடந்த
26 ஆம் �க� முதல் ேவைல �றுத்தப் ேபாராட்டத்ைத ஆரம்�த்துள்ளன.

ேவைல�றுத்தம்
காரணமாக,
மத்�ய
அஞ்சல் ப�மாற்றம் மற்றும் ெவ�நாட்டு
அஞ்சல் ��வு ஆ�யவற்�ல் க�சமானளவு
அனுப்பப்படாத அஞ்சல்கள் கு�ந்துள்ளதாக
கூறப்படு�றது.

குைறந்த வருமானம் ெபறும்...
�வாரணங்கைள வழங்குவதற்கு அரசாங்கம்
�ர்மா�த்துள்ளதாகவும் அைமச்சர் ெத��த்துள்ளார்.
அேதேவைள ேமற்ப� ெசயற்�ட்டம் ெதாடர்�ல் ேநற்று முன்�னம் கருத்து ெத��த்துள்ள
அைமச்சர் ம�ந்த அமர�ர,..
ேமற்ப� ெசயற்�ட்டத்�ற்காக 200 �ல்�யன் ரூபாைவ ஒதுக்குவதற்கு �ர்மா�த்துள்ளதாகவும் �ரதம�ன் தைலைம�ல் இடம்ெபற்றுள்ள வாழ்க்ைகச் ெசலவு ெதாடர்பான குழு
கூட்டத்�லும் அது ெதாடர்�ல் கலந்துைரயப்பட்டதாகவும் ெத��த்துள்ளார்.
ெபாருளாதார ���ல் பா�ய பா�ப்புகைள
எ�ர்ேநாக்��ருக்கும் ெத�வு ெசய்யப்பட்ட
32 இலட்சம் குடும்பங்களுக்ேக அந்த �வார-

ணங்கள் வழங்கப்படும் என்றும் ஜ�ைல மாதம்
முதல் எ�ர்வரும் ஆறு மாதங்களுக்கு அதற்கான
ெசயற்�ட்டம்
நைடமுைறப்படுத்தப்படும்
என்றும் அவர் ெத��த்துள்ளார்.
அதற்கைமய ஒரு குடும்பத்�ற்கு ஆகக்
குைறந்தது 7,500 ரூபா முதல் 10,000 ரூபா வைர
��ைய ெபற்றுக் ெகாடுக்க �ட்ட�டப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் ெத��த்துள்ளார்.
உலக வங்�யானது 200 �ல்�யன் ெடாலர்
��ையயும் ஆ�ய அ��ருத்� வங்� ேமலும்
200 �ல்�யன் ெடாலர்கைளயும் அரசாங்கத்�ற்கு ெபற்றுக் ெகாடுத்துள்ளதுடன் அந்த ��ையயும் பயன்படுத்� ேமற்ப� �வாரண ெசயற்
�ட்டம் முன்ெனடுக்கப்பட்டவுள்ளது என்றும்
அைமச்சர் ேமலும் ெத��த்துள்ளார்.

�னவர்கள் மற்றும்...
இதன் காரணமாக �ன்�� மற்றும் கடற்பைட
நடவ�க்ைகக�ல் ஈடுபட ேவண்டாம் என அ�வுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
காற்று ேமற்��ருந்து ெதன்ேமற்கு �ைச�ல்
�சும் மற்றும் காற்�ன் ேவகம் ம�க்கு (30-40)
�ேலா�ற்றர் ெகாழும்பு அம்பாந்ேதாட்ைட��ருந்து கா� ஊடாக கடற்பரப்புகளுக்கு
அப்பாற்பட்ட கடற்பரப்புக�ல் காற்�ன் ேவகமானது ம�க்கு (60-70) �ேலா�ற்றர் வைர அ�க�க்கலாம்.
புத்தளத்��ருந்து
ெகாழும்பு
மற்றும்
ஹம்பாந்ேதாட்ைட��ருந்து
ெபாத்து�ல்
வைரயான கடற்பரப்புக�ல் காற்�ன் ேவகமானது ம�க்கு (50-60) �ேலா �ற்றர் வைர அ�க�க்கலாம்.
ெகாழும்பு அம்பாந்ேதாட்ைட��ருந்து கா�
ஊடாக கைரேயாரத்�ற்கு அப்பாற்பட்ட கடற்பரப்புகள் �கவும் ெகாந்த�ப்பாக காணப்படும்.
புத்தளத்��ருந்து ெகாழும்பு வைரயான
மற்றும் ஹம்பாந்ேதாட்ைட�ல் இருந்து ெபாத்து�ல் வைரயான கடற்பரப்புக்கள் ெகாந்த�ப்புடன் காணப்படும். நாட்ைடச் சூழவுள்ள

ஏைனய கடற்பரப்புக்கள் �தமானதாக காணப்படும்.
புத்தளத்��ருந்து ெகாழும்பு, கா� மற்றும்
அம்பாந்ேதாட்ைட
ஊடாக
ெபாத்து�ல்
வைரயான கடற்பரப்புக�ல் கடல் அைலகள்
(சுமார் 2.5 – 3.0 �) அ�க�க்கும் சாத்�யம்
காணப்படு�ன்றது.
புத்தளத்��ருந்து ெகாழும்பு மற்றும் கா�
ஊடாக மாத்தைற வைரயான கைரேயாரத்�ற்கு அண்�த்த கைரேயார கடற்பரப்புக�ல்
அைலகள் எழும்பும் சாத்�யம் காணப்படு�ன்றது.
எனேவ, ெகாழும்��ருந்து கா� ஊடாக அம்பாந்ேதாட்ைட வைரயான கடற்பரப்புகளுக்கு
அடுத்த 24 ம�த்�யாலங்களுக்குள் �ன்��
மற்றும் கடற்பைட நடவ�க்ைகக�ல் ஈடுபட
ேவண்டாம் என அ�வுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
புத்தளத்��ருந்து ெகாழும்பு மற்றும் கா�
ஊடாக அம்பாந்ேதாட்ைட வைரயான கடற்பரப்புக�ல் அவ்வப்ேபாது மைழேயா அல்லது
இ�யுடன் கூ�ய மைழேயா ெபய்யக் கூ�ய
சாத்�யம் காணப்படு�ன்றது.

இஸ்லாம் ஒரு புற்று ேநாய் என
ஞானசார ேதரர் ெவ��ட்ட கருத்துக்கு
எ�ராக ெதாடரப்பட்டுள்ள வழக்கு
எ�ர்வரும் ஆகஸ்ட் 26 ஆம் �க�க்கு
ஒத்� ைவக்கப்பட்டுள்ளது.
ேநற்று
முன்�னம் (01) இந்த வழக்�ன் சாட்�
�சாரைணகளும் அந்த வழக்�ல் ப�ரங்க மன்�ப்புக்ேகார ஞானசார ேதரர்
சார்�ல் முன்ைவக்கப்பட்ட ேகா�க்ைகயும் ப��லைன ெசய்யப்பட�ருந்தது.
இந்�ைல�ேலேய நாட்�ன் தற்ேபாைதய �ைலைமைய கருத்�ற் ெகாண்டு,
��ச் ேசைவகள் ஆைணக் குழு�னால்
கடந்த 27 ஆம் �க� ெவ��டப்பட்ட
சுற்று �ருபத்துக்கு அைமய இவ்வழக்கு
�சாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்படா-

மேலேய எ�ர்வரும் ஆகஸ்ட் 26 வைர
ஒத்� ைவக்கப்பட்டுள்ளது.
ெகாழும்பு குற்றத் தடுப்புப் ���ல்
ெபாரைள ஜ�ம் ஆபள்�வாச�ன்
�ர்வாக சைப உறுப்�னர் �காஸ்
ஹா�யார்
முன்ைவத்த
முைறப்பாட்டுக்கைமய, ெகாழும்பு �ரதான
��வான் ��மன்�ல் ேமல�க ��வான்
( 3 ஆம் இலக்க அைற) முன்�ைல�ல்
ஞானசார ேதரருக்கு எ�ராக வழக்குப்
ப�வு ெசய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்�ல் கடந்த ஜ�ன் 8 ஆம்
�க� சாட்� �சாரைணகள் ஆரம்�க்கப்பட்டன. அதன்ப� முைறப்பாட்டாளர் தரப்�ன் முதல் சாட்�யாளர் ��மன்�ல் சாட்�யம�த்துள்ளார்.

முதல் ெதாகு� GAS 05ஆம் �க�...
ஆரம்�க்கும் வைக�ல் பு�ய
ேவைலத்�ட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளதாக �ட்ேரா எ�வாயு �றுவனம் ெத��த்துள்ளது. எ�வாயு ��ேயாகத்�ன்

ேபாது நாட்டுக்கு அந்�ய ெசலாவ�ைய ெகாண்டு வரும் �றுவனங்களுக்கு �ேசட முன்னு�ைம வழங்கப்படும் என ெத��த்துள்ளார்.

து�ச்சக்கர வண்��ல் ெசன்று...
தட்டுப்பாடு காரணமாக மக்கள்
தற்ேபாது ேமாட்டார் வாகன பயணங்கைள �றுத்� �ட்டு து�ச்சக்கர வண்�க்கு மா� வரு�ன்றனர்.

இந்தெவாரு �ைல�ல் யா�ல்
து�ச்சக்கர வண்�கள் 30 ஆ�ரம்
முதல் 50ஆ�ரம் ரூபா வைர �ற்பைனயா� வரு�ன்றது.

எ�ெபாருளுடன் மூன்று...
ெ த � � க் க ப் ப டு � ற து . அ தன் ப � ,
முதலாவது கப்பல் ஜ�ைல 13 முதல்
15ஆம் �க�க்குள்ளும், 2ஆவது
கப்பல் ஜ�ைல 29 முதல் 31ஆம் �க-

�க்குள்ளும், 3ஆவது கப்பல் ஓகஸ்ட்
மாதம் 15ஆம் �க�யன்றும் வருைக
தரும் என லங்கா IOC �றுவனம் ெத��த்துள்ளது.

ஏ.�.எம் இயந்�ரங்க�ல் பணம்...
காத்�ருப்பது ேபான்று �ல ேமாச�
கும்பல்கள் �ன்ெதாடர்ந்து அச்சுறுத்�
பணத்�ைன களவா� ெசல்லும் சம்பவங்கள் ப�வா� வருவதாகவும், அது
ெதாடர்�ல் அவதானத்துடன், ெசயற்படுமாறும் எச்ச�க்கப்பட்டுள்ளது.
இேதேவைள, கடந்த �ல �னங்க-

ளுக்கு முன்னர் கட்டுநாயக்க பகு��ல்
ஏ.�.எம் இயந்�ரத்�ல் பணத்�ைன
ெபற்ற ஒருவர் அச்சுறுத்தப்பட்டு
பணத்ைத தர மறுத்த �ைல�ல், சரமா�யாக கத்�க்குத்து தாக்குதலுக்கு
இலக்கா�
உ��ழந்�ருந்தைமயும்
கு�ப்�டத்தக்கது.

க�ய எண்ெணய் ��ேயாகஸ்தர்...
எ�ெபாருைள,
அத்�யாவ�ய
ேசைவகளுக்கு ��ேயா�ப்பதற்காக,
எஞ்�யுள்ள 10 சத�த �ரப்பு �ைலயங்கள் �றக்கப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாறான �ைல�ல், ேநற்ைறய
கலந்துைரயாட�ல், வங்�க் கடைன
�ள ெசலுத்தல் மற்றும் ஊ�யர்களுக்கு ேவதனம் வழங்குதல் உள்�ட்ட �ரச்�ைனகைள, இலங்ைக
க�ய எண்ெணய் ��ேயாகஸ்தர்கள் சங்கம், �ரதம�ன் கவனத்துக்கு
ெகாண்டு ெசன்றுள்ளது.
இந்தக் கலந்துைரயாட�ல் பங்ேகற்ற முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்�னர் சாகல ரத்நாயக்க, ெபரும்பாலும்
15 ஆம் அல்லது 16ஆம் �க� நாட்-

டுக்கு எ�ெபாருள் கப்பல் வரும் என
எ�ர்பார்ப்பதாக கூ�யுள்ளார்.
இேதேவைள, லங்கா ஐ.ஓ.� �றுவனம் ேநற்று முன்�னம் சுமார் 200
�ரப்பு �ைலயங்களுக்கு எ�ெபாருைள
��ேயா�க்க நடவ�க்ைக எடுத்த
�ைல�ல், ேநற்று அந்தப் ப�கள்
ெதாடர்வதாக ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.
எவ்வா�ருப்�னும், நாட்�ன் பல
பாகங்க�லும் உள்ள எ�ெபாருள்
�ரப்பு �ைலயங்களுக்கு அரு�ல்,
எ�ெபாருைளப் ெபற்றுக்ெகாள்வதற்காக ெபாதுமக்கள் கடந்த �னங்களாக
பக�ரவாக �ண்ட வ�ைசக�ல் காத்�ருப்பைத அவதா�க்கக்கூ�யதாக
உள்ளது.

லாப் GAS அ�க �ைலக்கு...
லாப் சைமயல் எ�வாயுக்காக �ர்ண�க்கப்பட்�ருக்கும் �ல்லைற �ைலைய�ட அ�க �ைலக்கு லாப் காஸ்
��ண்டர் �ற்பைன ெசய்து, நுகர்ேவாைர அழுத்தங்களுக்கு உள்ளாக்கும் வைக�ல் முைறயற்ற இலாபம்
உைழப்பது ெதாடர்பான சம்பவங்கள்
ப�வா�யுள்ளன.
இவ்வாறு
�ர்ண�க்கப்பட்ட

�ைலைய�ட அ�க �ைலக்கு லாப்
சைமயல் எ�வாயு �ற்பைன ெசய்யப்படு�ன்றைம ெதாடர்�ல் முைறப்பாடுகள் இருப்�ன் �றுவனத்�ன் நுகர்ேவார் ேசைவ ���ன் 1345 என்ற
து�த இலக்கத்துக்கு அ�யத்தரவும்.
12.5 லாப் சைமயல் எ�வாயு
ஒன்�ன் �ல்லைற �ைல 6,850 ரூபாவாகும் என்றும் ெத��த்துள்ளது.

கந்தக்காடு ைக� ெகாைல;...
�ைலயத்�ற்கு அைழக்கப்பட்டைத
அடுத்து 35 மற்றும் 39 வயதுக்குட்பட்ட குழு�னர் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கந்தக்காடு முகா�ல் தடுப்�ல்
இருந்த ஒருவர் உ��ழந்தைம ெதாடர்�ல்
இராணுவத்�ல்
இருவரும்,
�மானப்பைட அலுவலர்கள் இருவரும் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளதாக

ெபா�ஸ் ஊடகப்��வு ெத��த்துள்ளது. கந்தக்காடு முகா�ல் கடந்தவாரம் இடம்ெபற்ற ேமாத�ல் ஒருவர்
உ��ழந்ததுடன், 500க்கும் ேமற்பட்ேடார் தப்�ேயா��ருந்தனர்.
இந்�ைல�ல், 667 ேபர் �ளவும்
ைகதுெசய்யப்பட்டதுடன் 57 ேபர்
ெதாடர்ந்தும் ேதடப்பட்டு வரு�ன்றனர்.
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பாண்டிச்சேரி சரக்கு கப்பற்சேவை

மக்களின் ப�ொருளாதார
நெருக்கடியை

சமாளிப்பதற்கான
ஒரு வழிவகை

த

ற்போதைய நெருக்கடி நிலையில் பெரும்பாலான ப�ொருட்கள் இந்தியாவில்
இருந்தே க�ொண்டு வரப்படுகின்றன.
இவ்வாறு எடுத்துவரப்படுகின்ற ப�ொருட்களை
பாண்டிச்சேரியில் இருந்து நேரடியாக காங்கேசன்துறைக்கு எடுத்து வந்தால் கணிசமானளவு
ப�ோக்குவரத்துச் செலவை கட்டுப்படுத்த முடியும்
என்று நம்பிக்கை தெரிவிக்கிறார் அமைச்சர்
டக்ளஸ் தேவானந்தா. தினகரன் வாரமஞ்சரிக்கு
வழங்கிய பேட்டியில் தற்போதைய ப�ொருளாதார
நெருக்கடியை வடக்கு வாழ் மக்கள் எவ்வாறு
சமாளிக்கின்றனர் என விபரிக்கின்றார்...
தற்போதைய ப�ொருளாதார நெருக்கடிகளை
வடக்கு வாழ் மக்கள் எவ்வாறு தாங்குகின்றனர்?தெற்கு மக்களைப் ப�ோன்று வடக்கில் ப�ொருளாதார நெருக்கடி பாரிய தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தவில்லை என்று கருதலாமா?
தென்னிலங்கை மக்களுடன் ஒப்பிடுகின்ற
ப�ோது, குறிப்பாக நகர்ப்புறங்களுடன் ஒப்பிடுகின்ற ப�ோது வடக்கின் வாழ்கைமுறை சற்று
வித்தியாசமானது. கடந்த காலங்களில் வடக்கு
கிழக்குப் பிரதேசங்களில் புலிகளினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ப�ொருளாதார நெருக்கடிகளின் ப�ோது,
மக்கள் தாமாக முயற்சித்து தம்மைச் சூழுவுள்ள
வளங்களை பயன்படுத்தி தமது அத்தியாவசிய
தேவைகளை நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய அனுபவம்
அந்தப் பகுதி மக்களுக்கு இருக்கின்றது.
அதேப�ோன்று கடந்தகால யுத்தம் ஏற்படுத்திய விளைவு வடக்கு கிழக்கு மக்களில் கணிசமானளவினரை புலம்பெயர வைத்திருக்கின்றது. அவ்வாறு புலம்பெயர்ந்து சென்றவர்கள்
நாட்டிலே வாழ்ந்து வருகின்ற தங்களுடைய உறவினர்களுக்கு ப�ொருளாதார உதவிகளை வழங்கி
வருகின்றனர். அவ்வாறான உதவிகளை த�ொடர்ந்தும் நம்பி இருப்பது ஆர�ோக்கியம் இல்லை என்றப�ோதிலும், புலம்பெயர் தேசங்களில் வருகின்ற
ப�ொருளாதார உதவிகள் எமது மக்களை தாங்கிப்
பிடிக்கின்றன என்பதை மறுக்க முடியாது.
இந்த இடத்தில் இன்னொரு விடயத்தினை
ச�ொல்ல வேண்டும். கடந்த காலத்தில் எமது
பிரதேசத்தில் பலன்கொழிக்கும் பூமிகளாக
இருந்த பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள்
தற்போது தரிசு நிலங்களாக காணப்படுகின்றன.
அதற்கு எமது மக்களின் புலம்பெயர்வும் ஒரு
காரணமாகவும் பாதுகாப்புக் காரணங்களினால்
பயன்படுத்தப்பட முடியாமல்போன காணிகள்
இன்னும�ொரு காரணமாகவும் இருக்கின்றது.
அவ்வாறான நிலங்கள் மீண்டும் சரியாக பயன்படுத்தப்படுமாயின் எமது மக்கள் ப�ொருளாதார
நெருக்கடிகளை இன்னும் இலகுவாக சமாளிக்க
முடியும்.
வனப் பாதுகாப்பு மற்றும் வனவள ஜீவராசிகள்
திணைக்களம் ப�ோன்றவற்றினால் அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற எமது மக்களின் விவசாய
நிலங்களை விடுவித்து அவற்றை விவசாய
நிலங்களாக மாற்றுவதற்காக த�ொடர் முயற்சிகளிலும் நாம் ஈடுபட்டு வருவதையும் இந்த இடத்தில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன்.
எவ்வாறாயினும், நகர்ப்புற நாகரீகத்தை
நாடுகின்ற தற்போதைய தலைமுறையினரும்,
த�ொழில்நுட்ப மற்றும் இலத்திரனியல் முன்னேற்றத்தினைப் பயன்படுத்தி இலகு வாழ்க்ைக
முறைக்குப் பழக்கப்பட்டிருகின்றவர்களும் எரிப�ொருள் தட்டுப்பாடு உட்பட்ட ப�ொருளாதார
நெருக்கடிகளுக்கு முகங்கொடுக்க தடுமாறி
வருவதை அவதானிக்க கூடியதாக இருக்கின்றது.
தமிழக அரசு வழங்கிய நிவாரண உதவிகள்
பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு மாகாண மக்களை பாரபட்சமற்று சென்றடைந்திருக்கின்றதா?
ப�ொருளாதார நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டுள்ள இலங்கை மக்களுக்கு உதவும் வகையிலேயே தமிழக மக்களினால் நிவாரண உதவிகள்
அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தன. அந்த அடிப்படையில் வடக்கு மாகாணத்திற்கும் கணிசமானளவு
நிவாரணப் ப�ொதிகள் பகிர்ந்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தன. அவற்றுக்கான பயனாளர்கள்
மாவட்ட செயலகத்தின் ஊடாக அரச அதிகாரிகளினாலேயே தெரிவு செய்யப்பட்டனர். பாதிக்கப்பட்டுள்ள அனைவருக்கும் இந்த நிவாரண உதவிகள்
கிடைத்திருப்பதற்கான வாய்ப்புக்கள் இல்லாவிட்டாலும், முன்னுரிமை அடிப்படையில் ஒரு பகுதியினருக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
அவற்றிலும் சில அரசியல்வாதிகளின் தான்த�ோன்றித்தனமான தலையீடுகளினால் சில இடங்களில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றிருப்பதாகவும்
தகவல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன.
கச்சதீவு இந்தியாவிற்கு நீண்டகாலக் குத்தகைக்கு வழங்கப்படவுள்ளதாக தெரவிக்கப்படுகின்றதே?
இல்லை. க�ொள்கை ரீதியில் அவ்வாறான
தீர்மானங்கள் எவையும் டெல்லி தரப்பினால�ோ
அல்லது க�ொழும்பு தரப்பினால�ோ மேற்கொள்ளப்படவில்லை. அரசியல் ந�ோக்கங்களுக்காக
சில தமிழக அரசியல் தரப்புக்களினாலும், இலங்கையில் சுயலாப அரசியல்வாதிகள் சிலராலும்
இந்த விடயம் ஊடகங்கள் மத்தியில் பேசப்பட்டு
வருகின்றது.
உண்மையிலேயே, கச்சதீவு த�ொடர்பாக

அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா நம்பிக்ைக
மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தம் காரணமாக இலங்கைக்கே பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக
வடக்கு மாகாண கடற்றொழிலாளர்களே பாரிய
பாதிப்பை சந்தித்துள்ளனர். இந்த ஒப்பந்தத்தின்
காரணமாக பாரம்பரியமாக வடக்கு மாகாண
கடற்றொழிலாளர்கள் மீன்பிடியில் ஈடுபட்டு வந்த,
மீன் படுக்கைகள் இழக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
யதார்த்தத்தினை புரிந்து க�ொள்ளாமல் கச்சதீவை இலங்கையிடம் கையளித்தமையினால்
இந்தியாவிற்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருப்பதாக இந்திய
அரசியல்வாதிகளினால் ச�ொல்லப்பட்டு வருவதுடன் தேவையற்ற குழப்பங்களும் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
அவ்வாறு இந்தியாவிடம் கையளிக்கப்படு-

யமான அபிலாசைகளைக்கூட தென்னிலங்கை
மக்கள் சந்தேகக் கண்கொண்டு பார்க்கின்ற
நிலைமையையும், தென்னிலங்கையில் மேற்க�ொள்ளப்படுகின்ற தேசிய ரீதியான வேலைத்
திட்டங்களையும் வடக்கு மக்கள் தமக்கு எதிரான
தீர்மானமாக ந�ோக்குகின்ற சூழலும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது.
இந்த நிலைமை மாற்றமடையாத வரையில்
எமது மக்களின் அபிலாசைகளைய�ோ அல்லது
உரிமைகளைய�ோ பெற்றுக்கொள்ள முடியாது.
எனவேதான், இரண்டு தரப்புக்களுடையேயும்
தேசிய நல்லிணக்கம் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும்
என்பதை நான் வலியுறுத்தி வருகின்றேன்.
வலியுறுத்துவது மாத்திரமன்றி, கடந்த 30

லிணக்கத்தினை வலுப்படுத்துவதாகவும் இருக்கும்.
ஆனால், அரசியல் ந�ோக்கங்களுக்காக நியாமற்ற க�ோரிக்கைகளை முன்வைத்து தெற்கில்
மேற்கொள்கின்ற ப�ோராட்டங்களுக்கு வடக்கு
கிழக்கு மக்கள் ஆதரவளிப்பாளர்களாயின் பாதகமான விளைவுகளையே ஏற்படுத்தும்.
தற்போது ப�ொருளாதார நெருக்கடிகளை காரணமாக முன்னிறுத்தி தெற்கில் ப�ோராட்டங்கள்
மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற ப�ொருளாதார நெருக்கடிகளில்
இருந்து நாட்டை மீட்க வேண்டிய கடமை தற்ப�ோதைய அரசாங்த்திற்கு இருக்கின்றது என்பதை
நான் மறுக்கவில்லை. அதேப�ோன்று, தற்-

புலம்பெயர் தேசங்களில் வருகின்ற ப�ொருளாதார உதவிகள்
எமது மக்களை தாங்கிப் பிடிக்கின்றன என்பதை மறுக்க முடியாது.
எமதி பகுதியிலுள்ள பல்லாயிரக்கணக்கான தரிசு நிலங்கள்
சரியாக பயன்படுத்தப்படுமாயின் எமது மக்கள் ப�ொருளாதார
நெருக்கடிகளை இன்னும் இலகுவாக சமாளிக்க முடியும்

வனப் பாதுகாப்பு மற்றும் வனவள ஜீவராசிகள்
திணைக்களம் ப�ோன்றவற்றினால்
அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற எமது
மக்களின் விவசாய நிலங்களை விடுவிக்க
நான் நடவடிக்கை எடுக்கின்றேன்.

யமற்ற க�ோரிக்கைகளுக்கு வடக்கு மக்கள் பங்களிக்காமல் விலகி இருப்பதனை இன ரீதியான
அல்லது பிரதேச ரீதியான நிலைப்பாடாக கருதுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.
எரிப�ொருள் விலையதிகரிப்பு – தட்டுப்பாடு
காரணமாக வடக்கு மக்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள், அவற்றை தீர்க்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் பற்றி..?
எரிப�ொருள் விலையதிகரிப்பு என்பது சர்வதேச
சந்தையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் சம்பந்தப்பட்டது. குறிப்பிட்ட அளவிற்கு மேல் அரசாங்கத்தினால் சர்வதேச ரீதியில் ஏற்படுகின்ற விலையதிகரிப்புக்களை தாங்கிக் க�ொள்ள
முடியாதுள்ளது.
அதேப�ோன்று, அண்மைக்காலமாக ஏற்பட்டுள்ள எரிப�ொருள்
தட்டுப்பாடு நாடாளாவிய ரீதியில் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினை
என்ற அடிப்படையில், வடக்கு மக்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த
தட்டுப்பாட்டினை
இல்லாமல் செய்வதற்கு அரசாங்கம்
பல்வேறு முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றது. பல்வேறு
தரப்புக்களு-

தமிழக அரசின் உதவி வழங்கலில் சில அரசியல்வாதிகளின்
தான்தோன்றித்தனமான தலையீடுகளினால் முறைகேடுகள்
நடைபெற்றிருப்பதாகவும் தகவல்கள் உள்ளன.
கச்சதீவு த�ொடர்பான ஒப்பந்தத்தால் இலங்கைக்கே பாதிப்பு.

எவ்வாறான விடயங்களில் இணைந்து செயற்பட வேண்டும் என்பது
த�ொடர்பாக தெளிவும் மக்களுக்கு இருக்க வேண்டும்.

தேசிய ரீதியிலான நியாயமான க�ோரிக்கைகளுக்கு, வடக்கு கிழக்கு
மக்களும் தங்களுடைய தார்மீக ஆதரவை வழங்குவார்களாயின்
வடக்கிற்கும் தெற்கிற்கும் இடையிலான அந்நிய�ோன்யமும் தேசிய 		
நல்லிணக்கமும் வலுப்படும்

நியாயமற்ற க�ோரிக்கைகளுக்கு வடக்கு மக்கள் பங்களிக்காமல் விலகி
இருப்பதனை இன ரீதியான அல்லது பிரதேச ரீதியான நிலைப்பாடாக
கருதுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.
மானால், அது இந்திய மீனவர்களின் அத்துமீறிய மீன்பிடிக்கு அங்கீகாரம் அளிப்பதாக
அமையாதா?
இல்லையே.. கச்சதீவை வழங்குவது த�ொடர்பாகவே யாரும் சிந்திக்கவில்லையே. இந்நிலையில்
தேவையற்ற விடயங்கள் த�ொடர்பாக நாம் ஏன்
சிந்திக்க வேண்டும்.
தெற்கில் அரசியல் நெருக்கடிகள் ஏற்படுகின்ற
ப�ோதெல்லாம் தமக்கும் அதற்கும் எந்தவிதமான
த�ொடர்பும் இல்லாதது ப�ோன்று வடக்கு மக்கள்
நடந்துக�ொள்கின்றார்களே?
கடந்த காலங்களில் வடக்கிலும் தெற்கிலும்
இருந்த சுயலாப அரசியல்வாதிகள் காலத்திற்கு
காலம் தங்களுடைய அரசியல் நலன்களுக்காக மக்கள் மத்தியில் இனரீதியான நஞ்சுகளை
விதைத்து வடக்கு மக்களுக்கும் தெற்கு மக்களுக்கும் இடையில் உள ரீதியான இடைவெளியை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்றார்கள்.
இதனை பின்னர் பிரபாகரனும், பிரபாகரனுக்கு வக்காலத்து வாங்குகின்ற தரப்பினரும்
வளர்த்தெடுத்தனர் - வளர்க்கும் முயற்சியில்
த�ொடர்ந்தும் ஈடுபடுகின்றனர்.
இந்த இடைவெளிதான் எமது மக்களின் நியா-

வருடங்களுக்கு மேலாக தேசிய நல்லிணக்கத்தினை வலுப்படுத்துவதற்கான வேலைத் திட்டங்களிலும் த�ொடர்ச்சியாக ஈடுபட்டு வருகின்றேன்.
எனது முயற்சிக்கு அரசியல் பரப்பில் கணிசமானளவு வெற்றியும் கிடைத்திருக்கின்றது. எனினும்
மக்கள் மத்தியிலான தேசிய நல்லிணக்கம்
என்பது மேலும் கணிசமானளவு முன்னேற
வேண்டும் என்பதே என்னுடைய கணிப்பாக
இருக்கின்றது.
இந்த இடைவெளியே வடக்கும் தெற்கும்
இணைந்து ப�ொதுவான க�ோரிக்கையை முன்வைத்து ப�ோராட்டங்களை முன்னெடுக்க முடியாமைக்கு காரணமாக இருக்கின்றனது.
இதுவ�ொரு புறமிருக்க, எவ்வாறான விடயங்களில் இணைந்து செயற்பட வேண்டும் என்பது
த�ொடர்பான தெளிவும் மக்களுக்கு இருக்க
வேண்டும். நாடு என்ற அடிப்படையில் தேசிய
ரீதியில் நியாயமான க�ோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டு ப�ோராட்டங்கள் நடத்தப்படுமாயின்,
அவற்றிற்கு வடக்கு கிழக்கு மக்களும் தங்களுடைய தார்மீக ஆதரவை வழங்குவார்களாயின்
வடக்கிற்கும் தெற்கிற்கும் இடையிலான அந்நிய�ோன்ய பரிமாற்றங்கள் அதிகரித்து தேசிய நல்-

ப�ோதைய அரசாங்கத்தின் சில தீர்மானங்களும்
ப�ொருளாதார நெருக்கடிகளுக்கு காரணமாக
அமைந்து விட்டன என்பதை எமது ஜனாதிபதியே
வெளிப்படையாக தெரிவித்திருக்கின்றார்.
அதற்காக, ப�ொருளாதார நெருக்கடிகளுக்கு
தற்போதைய அரசாங்கத்தின் செயற்பாடுகளே
முழுமையான ப�ொறுப்பு என்ற குற்றச்சாட்டினையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. சிறீமாவ�ோ
பண்டாரநாயக்க அம்மையார் உள்ளூர் உற்பத்தி
ப�ொருளாதாரத்தை வளர்க்கும் ந�ோக்கில் மேற்க�ொண்ட நடவடிக்கையை விமர்சித்து, 1977 ஆம்
ஆண்டு பதவிக்கு வந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சி
அரசாங்கம் அறிமுகப்படுத்திய ப�ொருளாதாரக்
க�ொள்கையும், பின்னர் த�ொடர்ச்சியாக அரசாங்கங்கள் மேற்கொண்ட தீர்மானங்களும் தற்போதைய ப�ொருளாதார நெருக்கடிகளுக்கு காரணமாக இருக்கின்றன.
இவ்வாறான நிலையில், தற்போதைய அரசு
ஆட்சியில் இருப்பதன் காரணமாகவே ப�ொருளாதார நெருக்கடிகளுக்கு நாடு முகங்கொடுத்துள்ளது என்பது ப�ோன்று, ப�ோராட்டம் நடத்துவதை
அரசியல் ந�ோக்கம் க�ொண்ட செயற்பாடுகளாகவே கருதவேண்டியுள்ளது. அவ்வாறான நியா-

டனும் பேச்சுவார்த்தைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு
வருகின்றன. அதைவிட கடற்றொழிலாளரகள்
மற்றும் விவசாயிகளுக்கு தேவையான எரிப�ொருளை வழங்கும் ந�ோக்கோடு இந்தியாவிடம்
இருந்து சுமார் 3 இலட்சம் பரல்களில் மண்ணெண்ணெய் எடுத்து வருவதற்கான முயற்சிகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
அதைவிட, பாண்டிச்சேரியில் இருந்து காங்கேசன்துறை துறைமுகத்திற்கு டீசல் மண்ணெண்ணை ப�ோன்ற எரிப�ொருட்களை க�ொண்டு
வருவதற்கான முயற்சிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றேன். குறித்த சரக்குப் படகு சேவைக்கான அனுமதிகளை உரிய தரப்புக்கள் வழங்கியிருக்கின்ற
ப�ோதிலும், ப�ொருத்தமான முதலீட்டாளர்கள்
மூலம் எரிப�ொருட்கள் உட்பட வடக்கு மக்களுக்குத் தேவையான அத்தியாவசியப் ப�ொருட்களை
க�ொண்டு வருதற்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. விரைவில் வடக்கு மக்களுக்கு தேவையான எரிப�ொருட்களை பெற்றுக்க�ொள்ள முடியும் என்று நம்புகின்றேன்.
இந்தியாவிற்கும் யாழ்ப்பாணத்திற்கும் இடையிலான சரக்கு படகு ப�ோக்குவரத்து சேவை
ஆரம்பிக்கப்படவிருப்பதாக
ச�ொல்கின்றீர்கள்.
தற்போதைய ப�ொருளாதார நெருக்கடியை
தீர்க்க எந்தவகையில் இது உதவும் என்று கருதுகின்றீர்கள்?
தற்போதைய நெருக்கடி நிலையில் பெரும்பாலான ப�ொருட்கள் இந்தியாவில் இருந்தே
க�ொண்டு வரப்படுகின்றது. அவை இந்தியாவில்
இருந்து பருத்தித்துறை, திருக�ோணமலை, காலி
ப�ோன்ற பிரதேசங்களை கடந்து க�ொழும்பிற்கு
க�ொண்டு வரப்படுகின்றது. பின்னர், வடக்கிற்கு
தேவையானவற்றை பாரவூர்திகள் அல்லது புகையிரதம் மூலமாக வடக்கு எடுத்து வருகின்றோம்.
இவ்வாறு எடுத்துவரப்படுகின்ற ப�ொருட்களை பாண்டிச்சேரியில் இருந்து நேரடியாக
காங்கேசன்துறைக்கு எடுத்து வருவ�ோமாயின்
கணிசமானளவு ப�ோக்குவரத்துச் செலவை
கட்டுப்படுத்த முடியும். அத்துடன் நியாயமான
விலையில் தேவையானளவு ப�ொருட்களை
கிடைக்கச் செய்ய முடியும். இது எமது மக்கள்
எதிர்கொள்ளுகின்ற ப�ொருளாதார நெருக்கடிகளை சமாளிப்பதற்கான ஒரு வழிவகையாக
அமையும் என்று நம்புகின்றேன்.

பி. வீரசிங்கம்...
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லங்கை தற்பொழுது எதிர்கொண்டுள்ள நெருக்கடி நிலையிலிருந்து
மீள்வதற்குப் ப�ொருளாதார உதவிகள் மாத்திரமன்ற, அரசியல்
ஸ்திரத்தன்மையும் அவசியமானது என்ற
கருத்துகள் பரவலாக முன்வைக்கப்பட்டு
வருகின்றன.
இதன் ஒரு அங்கமாகவே அரசியலமைப்பைத் திருத்துவதற்கான ய�ோசனைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. இருந்த ப�ோதும்
நாட்டுக்குத் தற்பொழுது அவசியம் ப�ொருளாதாரப் பிரச்சினைக்கான தீர்வு மாத்திரமே,
அரசியல் ரீதியான தீர்வு எதுவும் அவசியம்
இல்லையெனக் கூறும் ஒரு சாராரும் அரசாங்கத்தில் இருக்கத்தான் செய்கின்றனர்.
இருந்தப�ோதும் ப�ொருளாதார நெருக்கடியிலிருந்து மீள்வதற்கு சர்வதேச நாடுகள்
மற்றும் சர்வதே அமைப்புக்களின் உதவியை
நாடுவதாயின், நிச்சயமாக அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை நாட்டில் காணப்பட வேண்டும். இது
குறித்துக் கவனம் செலுத்தியுள்ள அரசாங்கம்

அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை இன்றேல்
ப�ொருளாதார மீட்சி கிடையாது!
துக்கான தனது தனிநபர் சட்டமூலத்தைக் கையளித்திருந்தார்.
இந்தத் தனிநபர் சட்டமூலங்கள்
ஏற்றுக் க�ொள்ளப்பட்டு வர்த்தமானி மூலம் பிரசுரிக்கப்பட்டன.
இருந்தப�ோதும் நீதி அமைச்சராக
விஜயதாச ராஜபக்ஷ பதவியேற்றுக்

செயற்பாடுகளைப் பலப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியம் பற்றித் த�ொடர்ச்சியான
கருத்தாடல்கள் இடம்பெற்று வருகின்றன.
குறிப்பாக பாராளுமன்றத்தில் காணப்படும்
குழுக்கள் பலப்படுத்தப்பட வேண்டும்
என்ற விடயத்தில் தற்பொழுது கவனம்
செலுத்தப்படுகிறது. குறிப்பாக அரசாங்கக்
கணக்குகள் பற்றிய குழு (க�ோபா குழு),
அரசாங்கப் ப�ொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய
குழு (க�ோப் குழு), அரசாங்க நிதி பற்றிய
குழு, ப�ொதுமனுக்கள் பற்றிய குழு ஆகியவற்றின் அதிகாரத்தைப் பலப்படுத்துவது குறித்த ய�ோசனையை சபை முதல்வர்
அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்த்தன அண்மையில் சமர்ப்பித்திருந்தார்.
இந்த ய�ோசனை நிலையியற் கட்டளைகள் குறித்த குழுவில் கலந்துரையாடப்படவுள்ளது. இதில் கலந்துரையாடப்பட்டு
அதற்கு ஏற்ற வகையில் நிலையியற் கட்டளைகளில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன.
இதேவேளை, அமைச்சர்கள், இராஜாங்க

துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுக்களை அமைப்பதுடன்,
ஆணைக்குழுக்களை பலப்படுத்துவதே
அரசியல் உறுதித்தன்மைக்கான வழி
அரசியலமைப்பு ரீதியாக மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி அரசியல் ஸ்திரத்தன்மையை ஏற்படுத்தும் முயற்சிகளையும் முன்னெடுத்துள்ளது.
நிறைவேற்று அதிகாரம் க�ொண்ட ஜனாதிபதியைப் பலப்படுத்தும் வகையில் க�ொண்டு
வரப்பட்ட 20 ஆவது திருத்தத்தை மாற்றியமைத்து, பாராளுமன்றத்துக்கும், சுயாதீன
ஆணைக்குழுக்களுக்கும்
அதிகாரத்தை
வழங்கக் கூடிய வகையில் 19 ஆவது திருத்தத்தில் உள்ள விடயங்கள் மீண்டும் நடைமுறைக்குக் க�ொண்டுவரப்பட வேண்டும் என்ற
கருத்தாடல்கள் வலுவடைந்துள்ளன.
இந்த நிலைப்பாட்டை ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவும் வெளிப்படுத்தியிருந்தார். இவ்வாறான பின்னணியிலேயே அரசியலமைப்புத் திருத்த ய�ோசனைகள் தனிநபர்
சட்டமூலங்களாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தன.
ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் ப�ொதுச் செயலாளர்
ரஞ்சித் மத்துமபண்டார தனிநபர் சட்டமூலமாக 21 ஆவது அரசியலமைப்புத் திருத்தத்தைக் கையளித்திருந்தார். அத்துடன், தற்ப�ோதைய நீதி அமைச்சர் விஜதாச ராஜபக்ஷ
எதிர்க்கட்சிப் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக
இருந்த ப�ோது அரசியலமைப்புத் திருத்தத்-

க�ொண்டு அரசாங்கத்தின் சார்பில்
21 ஆவது அரசியலமைப்புத் திருத்த
ய�ோசனையை சமர்ப்பித்தமையால்
தனது தனிநபர் சட்டமூலத்தை மீளப்பெற்றுக் க�ொண்டிருந்தார்.
இவ்வாறான நிலையில் ஐக்கிய
மக்கள் கட்சி சமர்ப்பித்த 21 ஆவது
அரசியலமைப்புத் திருத்தச் சட்ட-

அனைத்து அரசியல் கட்சிகள் தரப்பிலும்
வலுவடையும் புதிய சிந்தனை!
மூலம் மீதான தனிநபர் சட்டமூலம் குறித்த
உயர்நீதிமன்றத்தின் வியாக்கியானம் அண்மையில் சபாநாயகருக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதில் உள்ள சில விடயங்கள் அரசியலமைப்புடன் உடன்படும் வகையில்
அமையவில்லையென்பதால் அவ்வாறான
விடயங்களை முன்வைப்பதாயின் மூன்றில்
இரண்டு பெரும்பான்மை வாக்குகள் மாத்திரமன்றி சர்வஜன வாக்கெடுப்பும் நடத்தப்பட வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றம் தனது
வியாக்கியானத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தது.

இ

லங்கையில் எரிப�ொருள் நெருக்கடி தற்போது ஆபத்தான
கட்டத்தை நெருங்கி விட்டது. வாகன பாவனையாளர்களுக்கு
ப�ோதுமான அளவு விநிய�ோகிப்பதற்கென எந்தவ�ொரு
எரிப�ொருள் நிலையத்திலும் டீசல், பெற்றோல் தற்போது கைவசம்
கிடையாது. நாட்டிலுள்ள எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையங்களில்
பெரும்பாலானவை மூடப்பட்ட நிலையில் கிடக்கின்றன.

எரிப�ொருள்
நிலையத்துக்குள்
எவரும் பிரவேசிக்க முடியாதவாறு
அவற்றின் நுழைவாயிலுக்கு தடுப்பு
நாடா கட்டப்பட்டுள்ளது. ஆனால்
எரிப�ொருள் நிலையங்கள் மூடப்பட்டுக் கிடந்தாலும், வாகன உரிமையாளர்கள் ஏத�ோவ�ொரு அசட்டுத்தனமான நம்பிக்கையில் தங்களது
வாகனத்தை கியூவரிசையில் நிறுத்தி
வைத்து
விட்டு
இரவுபகலாக
வீதியில் காத்துக் கிடக்கின்றனர்.
இவ்வாறான நிலையில் அரசாங்கம் உண்மை நிலைவரத்தை மக்களுக்கு தெளிவாக எடுத்துக் கூறி
விட்டது.
‘எரிப�ொருள்
கையிருப்பைப்
ப�ொறுத்தவரை
நாட்டின்
நிலைமை
கவலைக்குரியதாகவே
உள்ளது.
மக்கள்
முடிந்தவரை
ப�ொறுமையாக
இருப்பதைத் தவிர வேறு வழி
கிடையாது. ஆனால் நாட்டின்
அத்தியாவசிய
சேவைகளை
நாம் தடையின்றி முன்கொண்டு
செல்ல வேண்டியுள்ளது. அதற்கான எரிப�ொருளை அரசாங்கம்
கையிருப்பில்
வைத்துள்ளது.
எனவே மக்களின் பாவனைக்கான எரிப�ொருளைப் பெற்றுக்
க�ொள்வதில் நிலவுகின்ற நெருக்கடியானது தவிர்க்க முடியாததாகும்’.
இதுவே அரசாங்கத்தின் இப்போதைய நிலைப்பாடு ஆகும். அதேசமயம் நாட்டின் உண்மை நிலைமையும் இதுதான். மக்களின் அன்றாட
வாழ்வை இயக்குவது எரிப�ொருள்தான் என்பது இப்போதுதான் நன்கு
புரிகின்றது.
அந்நிய
செலாவணிக்
கையிருப்பு தீர்ந்து ப�ோனதால் எமது நாடு
ம�ோசமான ப�ொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கிக் க�ொண்டுள்ளதென்பது உலகுக்கே தெரிந்த விடயமாகி
விட்டது. இதில் ஒளிவுமறைவுக்கு
இடமே இல்லை. இலங்கைக்கு
இன்றைய இக்கட்டான தருணத்தில் கைக�ொடுத்து உதவுவதற்கு சில
நாடுகள் முன்வந்துள்ளன. ஆனாலும்
அந்நாடுகளின் உதவிகள் எமது
நாட்டை வந்தடைவது எப்போது
என்பதுதான் இன்றுள்ள பிரச்சினை!
இலங்கையின் நெருக்கடி பாரதூரமானது. வெளியுலகில் இருந்து
வருகின்ற உதவிகளை எமது நாடு
எந்நேரமும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றது. உடனடி-

யான உதவிகள்தான் இலங்கைக்குத்
தேவையாக இருக்கின்றன. இந்த
விடயத்தில் இந்தியாவை மட்டுமே
இவ்வேளையில் குறிப்பிட்டுக் கூற
வேண்டியிருக்கின்றது.
‘உடுக்கை இழந்தவன் கை ப�ோல்
ஆங்கே, இடுக்கண் களைவதாம்
நட்பு’ என்பது வள்ளுவப் பெருமானார் கூறியுள்ள வாசகம் ஆகும்.
அதாவது ‘ஒருவனின் உடை கீழே
நழுவி விழுகின்ற வேளையில்,
அவனது கை எத்தனை விரைவாக
செயற்பட்டு
அந்த
உடையை
பற்றிக் க�ொள்கின்றத�ோ, அத்தனை
வேகமாக
நண்பனின்
இடர்
வேளையில் விரைந்து உதவுவதே

ரஞ்சித்
மத்துமபண்டாரவின் தனிநபர் சட்டமூலம் 21 ஆவது திருத்தச்சட்டமூலம்
எனப்
பெயரிடப்பட்டிருப்பதால்
அரசாங்கம்
தயாரித்துள்ள அரசியலமைப்புத் திருத்தச்
சட்டமூலம் 22 ஆவது திருத்தச்சட்டமூலம்
எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு கடந்த
அமைச்சரவையில் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டிருப்பதுடன், இது வர்த்தமானி மூலம் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் இதனைப்
பாராளுமன்றத்தில் அரசாங்கம் சமர்ப்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஜனாதிபதி பாதுகாப்பு அமைச்சர் பதவியை

வின் இன்றைய செயற்பாடுகள்
அமைந்துள்ளன.
இலங்கை ம�ோசமான ப�ொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ள
இவ்வேளையில் எந்தவித பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காமல் விரைந்து
வந்து உதவுகின்ற நாடு இந்தியாவாகவே உள்ளது. உணவு, எரிப�ொருள்,
விவசாயப் பசளைகள், மருந்துப்
ப�ொருட்கள் என்றெல்லாம் இவ்வேளையில் இந்தியா வாரி வழங்குகின்ற உதவிகள் எண்ணிலடங்காதவை ஆகும்.
இலங்கைக்கு இலகு முறையில்
மீளச்செலுத்தக் கூடியதான கடனுதவிகளையும் இந்தியா பெருமளவில்
வழங்கியுள்ளது. க�ொவிட் த�ொற்று
வேளையில் தடுப்பூசிகளை உடனடியாகவே வழங்கி எமது நாட்டின்
அச்சத்தைத் தணித்து உதவிய நாடு
இந்தியா என்பதும் மறக்க முடியாத
வரலாறாக இருக்கையில், இன்றைய
ப�ொருளாதார உதவிகளும் அவ்வாறானதுதான்.
இந்தியா இத்தனை உதவிகளை

அரசியலமைப்புத் திருத்தத்தை பாராளுமன்றத்தில்
சமர்ப்பிக்க அரசாங்கம் தயாராகின்றது!
மாத்திரம் வகிப்பது, அமைச்சர்கள் நியமனத்தின் ப�ோது பிரதமரின் மதியுரையின் கீழ்
நியமனங்களை மேற்கொள்வது, சுயாதீன
ஆணைக்குழுக்களைப்
பலப்படுத்துவது
உள்ளிட்ட பல விடயங்கள் இச்சட்டமூலத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. பாராளுமன்றத்துக்கு அதிகாரங்களைப் பலப்படுத்துவது
இதன் ந�ோக்கமாக அமைந்துள்ளது என அரசாங்கத் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
இதுஇவ்விதமிருக்க, பாராளுமன்றத்தின்

அமைச்சர்கள் மற்றும் பிரதி அமைச்சர்களாகப் பதவி வகிக்காத பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் அதிகரித்த பங்களிப்பைக் பெற்றுக்
க�ொள்ளும் ந�ோக்கில் துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுக்களை மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்துவது குறித்து அரசாங்கம் ஆராய்ந்து வருகிறது. 
(15 ஆம் பக்கம் பார்க்க)

பி.ஹர்ஷன்...?

விமர்சனங்கள் குறித்து ஒருப�ோதும்
அலட்டிக் க�ொண்டது கிடையாது.
இந்தியாவின் உதவிகள் த�ொடர்ந்து
க�ொண்டேயிருக்கின்றன. தற்போது
இலங்கைக்கு
எரிப�ொருளை
மேலும் வழங்குவதற்கான முயற்சிகள் இந்தியாவில் நடந்து க�ொண்டிருக்கின்றன. அதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் தற்போது நடைபெற்றுக்
க�ொண்டிருக்கின்றன.
இந்தியாவுக்கான இலங்கையின்
உயர்ஸ்தானிகர் மிலிந்த ம�ொரக�ொட
அதற்கான தீவிர முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுக் க�ொண்டிருக்கின்றார். இந்தியாவுடன் மிக நெருக்கமான நட்புறவைக் க�ொண்ட இலங்கையின்
தூதுவராக மிலிந்த ம�ொரக�ொட திகழ்கின்றார். இந்திய மத்திய அரசின்
உயர்மட்டத் தலைவர்கள் பலருடன்
நட்புறவு க�ொண்டவர் மிலிந்த.
அது மாத்திரமன்றி, இலங்கையின்
இன்றைய ப�ொருளாதார நெருக்கடி
வேளையில் இந்திய உதவிகளைப்
பெற்றுக் க�ொள்வதில் மிலிந்த
ம�ொரக�ொட மேற்கொண்ட முயற்-

இடுக்கண் களையும் நல்லெண்ணம்
க�ொண்டதே இந்தியாவின் நட்பு!

கையை வந்தடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதேவேளை
பெற்றோல்
அடங்கிய
கப்பல�ொன்றை
இலங்கைக்கு
வரவழைப்பது
த�ொடர்பாக
சிங்கப்பூரூடன்
நடத்திய
பேச்சுவார்த்தைகள்
வெ ற் றி ய ளி த் து ள ்ள த ா க வு ம்
மற்றொரு தகவல் தெரிவித்துள்ளது. இந்தக் கப்பலும் சில தினங்களில் நாட்டை வந்தடையும்
என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இவையெல்லாம் ஒருபுறமிருக்க இலங்கை அரசுக்கு
முழுமையான ஆதரவு வழங்குவதில் இந்தியா உறுதியான நிலைப்பாட்டிலேயே
உள்ளதென்பது இந்த உதவிகள் மூலம் தெளிவாகின்றது. இந்திய அரசாங்கத்தின்
நிதி மற்றும் பெருநிறுவன
விவகார அமைச்சர் நிர்மலா
சீதாராமன்,
ப�ொருளாதார
நெருக்கடியில் இருந்து மீளும் விடயத்தில் இலங்கை அரசுக்கு இந்தியாவின் முழுமையான ஆதரவை
கடந்த மே மாதத்தில் தெரிவித்திருந்தமையும் இவ்விடத்தில் சுட்டிக்
காட்டப்பட வேண்டியதாகும்.
இந்தியாவிற்கான
இலங்கை
உயர்ஸ்தானிகர் மிலிந்த ம�ொரக�ொட

நான்கு கப்பல்களில் எரிப�ொருளை
க�ொண்டு வருவதன் மூலம் பற்றாக்குறையை
தீர்த்து வைப்பதற்கு இலங்கை முயற்சி
சிகள் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கவை
ஆகும். அவரது முயற்சிகளின் பலாபலன்கள் இன்றைய வேளையில்
உண்மை நட்பு ஆகும்’ என்பதே
இக்குறளின் இலகுவான விளக்கம் ஆகும்.
மனிதனின் நெறியான வாழ்வுக்கு அரிய கருத்துகளை எழுத்து
வடிவில் தந்து விட்டுச் சென்றுள்ள திருவள்ளுவப் பெருமான்
உதித்த பூமி இந்தியா ஆகும்.
வள்ளுவப் பெருமானாரின் கூற்றுகளை நாம் நடைமுறையில்
காண்பது ப�ோலவே இந்தியா-

இலங்கையின் எரிப�ொருள்
நெருக்கடியைத் தணிப்பதில்
த�ொடர்ந்தும் உதவியளிக்கும்
உறுதிப்பாட்டில் இந்தியா

பெற்றுக் க�ொள்வது த�ொடர்பில்
இந்தியாவுடன் நடத்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் வெற்றியளித்துள்ளன.
இலங்கை ரூபாவில் பணம்
செலுத்தி இந்தியாவில் இருந்து
எரிப�ொருள் பெறுவது த�ொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. இந்திய எரி-

இந்திய எரிப�ொருள்
அமைச்சருடன் உயர்ஸ்தானிகர்
மிலிந்த ம�ொரக�ொட பேச்சு
வழங்குகின்ற ப�ோதிலும் அதனைக்
க�ொச்சைப்படுத்தும்
வகையில்
இலங்கையில் அரச எதிர்ப்பு சக்திகளும், சில ஊடகங்களும், இனவாத
சக்திகளும்
த�ொடர்ந்து
செயற்பட்டு வருவதுதான் கவலைக்குரிய விடயம். ஆனாலும் இந்தியா
இவ்வாறான ஆதாரமற்ற வீணான

மிகவும் அதிகம் எனலாம்.
எமது நாட்டின் இன்றைய எரிப�ொருள் நெருக்கடியைத் தணிப்பதிலும் உயர்ஸ்தானிகர் மிலிந்த
ம�ொரக�ொட தற்போது பெருமுயற்சிகளில் ஈடுபட்டுக் க�ொண்டிருக்கின்றார். அதாவது இலங்கைக்குத்
தேவையான
எரிப�ொருட்களை

ப�ொருள் அமைச்சர் ஹர்திப்
சிங் பூரியுடன் இந்தியாவுக்கான
இலங்கையின்
உயர்ஸ்தானிகர் மிலிந்த ம�ொரக�ொட பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்கிறார்.
இந்தப் பேச்சுக்களின் பலனாக
டீசல் அடங்கிய கப்பல் ஒன்றை
இலங்கைக்கு அனுப்பி வைப்பதற்கு இந்தியா உடன்பட்டுள்ளதாக
அறிய வருகிறது. இன்னும் ஒரு வார
காலத்தில் இந்தக் கப்பல் இலங்-

கடந்த மாதம் புதுடெல்லியில்
உள்ள நிதியமைச்சின் அலுவலகத்தில் நிர்மலா சீதாராமனைச் சந்தித்து இலங்கையின் ப�ொருளாதார
நெருக்கடிக்கு மத்தியில் இருதரப்பு
ஒத்துழைப்பு குறித்து கலந்துரையாடியமை குறிப்பிடத்தக்கது.
(15ஆம் பக்கம் பார்க்க)

எஸ்.சாரங்கன்...?
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நாடு எதிர்கொண்டுள்ள ப�ொருளாதார
நெருக்கடியிலிருந்து மீள்வது த�ொடர்பில் அராங்கத்தின்
ப�ொருளாதார மீட்சிக் க�ொள்கைத் திட்டம�ொன்று
விரைவில் பாராளுமன்றத்தில் முன்வைக்கப்படவுள்ளது.
இதற்கான ஏற்பாடுகளை முன்னெடுத்திருப்பதாகப்
பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார்...

சேவையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
குறிப்பாக வைத்தியர்கள், ப�ொலிஸார்
மற்றும் கல்வித்துறையினர் எரிப�ொருள்
நிலையங்களுக்குச் சென்று எரிப�ொருளைப்
பெற முயற்சிக்கும் ப�ோது அங்கு ஏற்கனவே வரிசையில் நிற்கும் ப�ொது மக்களால்
பல்வேறு அச�ௌகரியங்களுக்கு உள்ளாக்கப்படுகின்றனர். தேவையற்ற வார்த்தைப்
பிரய�ோகங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு முரண்பாடுகள் ஏற்படும் பல்வேறு சம்பவங்களை
ஊடகங்கள் அறிக்கையிட்டுள்ளன.
இவ்வாறான நிலையில் அத்தியாவசிய
சேவையில் உள்ளவர்களுக்குத் தேவையான
எரிப�ொருளை எவ்வித சிரமும் இன்றிப்
பெற்றுக் க�ொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டும் என்ற க�ோரிக்கைகள் வலுத்துள்ளன.
மறுபக்கத்தில், எரிப�ொருள் தட்டுப்பாட்டைப் பயன்படுத்தி கறுப்புச் சந்தை வியாபாரங்கள் அதிகரித்துள்ளமை குறித்த முறைப்பாடுகளும் காணப்படுகின்றன. திட்டமிட்ட
ஒரு சில குழுக்கள் நீண்ட நேரம் வரிசையில்
காத்திருந்து தமது வாகனங்களில் குறிப்பாக
முச்சக்கரவண்டிகளில் எரிப�ொருளை நிரப்பி,
பின்னர் அவற்றை வெளியே எடுத்து கறுப்புச் சந்தையில் அதிக விலையில் விற்பனை
செய்யும் செயற்பாடுகள் குறித்த தகவல்கள்
காணப்படுகின்றன.
இருந்தப�ோதும் வைத்தியசாலைக்குச்
செல்வது ப�ோன்ற அவசர தேவைகளுக்காக
அதிக விலை க�ொடுத்து எரிப�ொருளைப்

ஆ

ளும் கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சிப்
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்களை
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர்
சந்தித்துக் கலந்துரையாடிய ப�ோதே பிரதமர் இதனைத் தெரிவித்தார். ப�ொருளாதார
வேலைத்திட்டத் தயாரிப்பு விரைவில் பூர்த்தியடைந்ததும் அதனைப் பாராளுமன்றத்தில்
சமர்ப்பிக்கவிருப்பதுடன், இதற்கு அனைத்துத்
தரப்பினரினதும்
ஒத்துழைப்பைப்
பெற்றுக் க�ொள்ள எதிர்பார்த்திருப்பதாகவும்
அவர் கூறினார்.
தற்போதைய சூழ்நிலையில் அரசாங்கம் முன்னெடுக்க வேண்டிய குறுகிய கால
மற்றும் நீண்டகால வேலைத் திட்டங்கள்
குறித்து இதில் பிரஸ்தாபிக்கப்படவுள்ளது.
இது த�ொடர்பாக நடைபெற்ற சந்திப்பில்
எதிர்க்கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான கலாநிதி ஹர்ஷ.டி சில்வா, இரான்
விக்கிரமரத்ன, அநுர பிரியதர்ஷன யாப்பா
ஆகிய�ோருடன் பேராசிரியர் சரித்த ஹேரத்
உள்ளிட்ட ஆளும் கட்சி உறுப்பினர்கள்
பலரும் கலந்து க�ொண்டிருந்ததுடன், அவர்கள் தமது ஆல�ோசனைகளையும் முன்வைத்திருந்தனர்.
பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க பதவியேற்றது முதல் நாட்டின் ப�ொருளாதார
நிலைமைகள் மற்றும் பிந்திய நிலைவரங்கள் குறித்து அடிக்கடி பாராளுமன்றத்தைத் தெளிவுபடுத்தி வருகிறார். அது
மாத்திரமன்றி, உண்மை நிலைமை நாட்டு
மக்களுக்கு மறைக்காமல் தெரியப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் உள்ள
அவர் கசப்பான உண்மை நிலைவரங்களைக்
கூறி வருகின்றார்.
அத்துடன், நாடு த�ொடர்பில் எடுக்கப்படும் தீர்மானங்கள் யாவும் மக்கள் பிரதிநிதிக-
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ப�ொருளாதார நெருக்கடியிலிருந்து
நாட்டை மீட்டெடுப்பது எவ்வாறு?
ருவான் விஜயவர்த்தன,
பிரதமரின் ப�ொருளாதார
ஆல�ோசகர் கலாநிதி சமரதுங்க ஆகிய�ோரும் பங்கேற்றிருந்தனர்.
நாடு எதிர்கொண்டுள்ள
ப�ொருளாதார
நெருக்கடியை நிவர்த்தி
செய்வதற்கு அரசாங்கம்
முழுமையான
முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ள
ப�ோதும், பெற்றோலியக்
கூட்டுத்தாபனத்தினால் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட பெற்றோல் த�ொகுதி இம்மாதம் 22
ஆம் திகதியே கிடைக்கவிருப்பதாக இங்கு
கூறப்பட்டது.
இருந்தப�ோதும் அதற்கு முன்னர் வேறு
மார்க்கத்தின்
ஊடாக
எரிப�ொருளைப்
பெற்றுக் க�ொள்ள முடியுமா என்பது த�ொடர்பில் தீவிர கவனம் செலுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும், இந்திய எண்ணெக் கூட்டுத்தாபனத்திடமிருந்து அவசரமா 5500 மெற்றிக் த�ொன்
டீசலைப் பெற்றுக் க�ொண்டு அத்தியாவசிய
சேவைகளைத் த�ொடர்ந்தும்
முன்னெடுக்கவிருப்பதாகவும்
சாகல ரத்நாயக்க ஊடகங்களின் ஆசிரியர்களுக்கு விளக்கமளித்தார்.
அதேநேரம், எரிவாயுவை
இறக்குமதி செய்வதற்கான ஏற்பாடுள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. 3700 மெற்றிக் த�ொன்
எரிவாயுவை
இறக்குமதி
செய்ய லிற்றோ நிறுவனம் 20
மில்லியன் ட�ொலர்களைப்
பெற்றிருப்பதாகவும், இதற்கமைய இம்மாதம் 6ஆம் திகதி
ஒரு த�ொகுதி எரிவாயு இலங்கைக்குக் க�ொண்டுவரப்படும்
என்றும் சுட்டிக் காட்டப்பட்டது.
இதனைத் த�ொடர்ந்து 30,300 மெற்றிக்
த�ொன் எரிவாயு இலங்கைக்குக் க�ொண்டு
வரப்படவுள்ளது. 10000 மெற்றிக்தொன்
எரிவாயுவை இறக்குமதி செய்வது த�ொடர்பான அமைச்சரவைப் பத்திரத்துக்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டிருப்பதாக லிற்றோ
நிறுவனம் அண்மையில் அறிவித்திருந்தது.
இதற்கமைய விரைவில் இந்த இறக்கு-

பெற்றுக் க�ொள்ளும் நிலைக்குப் பலர் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
எனவே, இவ்வாறான கறுப்புச் சந்தை செயற்பாடுகளைக்
கட்டுப்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம் உரிய நடவடிக்கைகளை
எடுக்க வேண்டிய தேவையும்
காணப்படுகிறது. அது மாத்திரமன்றி, தனியார் வாகனங்களின்
பயன்பாட்டை விட ப�ொதுப்
ப�ோக்குவரத்து
சாதனங்களின்
பயன்பாட்டை அதிகரிக்கச் செய்வதற்கான மாற்றுத் திட்டங்களும் செயற்படுத்தப்பட வேண்டும்.
இதன் ஒரு அங்கமாக பேருந்துகள்
மற்றும் ரயில் சேவைகளின் எண்ணிக்கையை
அதிகரிக்க முடியும். இதன் ஊடாக தனியார்
வாகனப் பயன்பாட்டைக் குறைத்து ப�ொதுப்

நாட்டின் நெருக்கடியைத் தீர்க்க,
ஆளும் கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சிப்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களிடம்
ஒத்துழைப்புக் க�ோருகிறார் பிரதமர்

இலங்கைக்கும் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின்
அதிகாரிகள் மட்டத்துக்கும் இடையில் நடைபெற்ற
பேச்சுவார்த்தைகள் சாதகமான நிலையில்...
த�ொடர்ச்சியாக நடைபெறும் பேச்சுக்களின்
ஊடாக விரைவில் கடன் உதவியை
பெற்றுக் க�ொள்ள முடியுமென நம்பிக்கை!
ளைக் க�ொண்ட பாராளுமன்றத்தின் ஊடாக
எடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டை அவர் க�ொண்டிருப்பதுடன், இதற்காக பாராளுமன்றம் மேலும் பலப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதையும் பலமுறை
வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இவ்வாறான பின்னணியிலேயே ப�ொருளாதார நெடிக்கடியை அரசாங்கம் எதிர்க�ொள்வது குறித்த வேலைத்திட்டம் பாராளுமன்றத்தில்
விரைவில்
சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளது.
இது இவ்விதமிருக்க,
கடந்த சில நாட்களுக்கு
முன்னர் தேசிய பத்திரிகைகள் மற்றும் இலத்திரனியல்
ஊடகங்களின் ஆசிரியர்கள்
மற்றும் செய்தி முகாமையா-

ளர்களைச் சந்தித்திருந்த பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க, அவர்களுக்கு நாட்டு நிலைமை
குறித்து தெளிவான விளக்கமளித்திருந்தார்.
குறிப்பாக எரிப�ொருள் தட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட தற்போதைய சூழல் பற்றி விளக்கமளிக்கப்பட்டிருந்தது. இச்சந்திப்பில் பிரதமருடன், பிரதமர் அலுவலகத்தின் பணியாட்
த�ொகுதியின் பிரதானி சாகல ரத்நாயக்க,
ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் உபதலைவர்

அறிவித்திருந்தார்.
இதனால் தனியார்
வாகனங்களின் ப�ோக்குவரத்து பெருமளவு
குறைந்துள்ளது. ப�ொதுப் ப�ோக்குவரத்து
சாதனங்களை மாத்திரமே மக்கள் பயன்படுத்தும் நிலை ஏற்பட்டிருப்பதால் வீதிகளில் வாகனங்கள் கணிசமாகக் குறைவ-

எரிப�ொருளை எத்தகைய வழியிலாவது
நாட்டுக்குக் க�ொண்டு வந்து மக்களின்
சிரமங்களைத் தணிப்பதற்கு
மாற்றுவழிகளை ஆராய்கிறது அரசாங்கம்!

ப�ொருளாதார மீட்சிக் க�ொள்கை
திட்டம் அரசினால் விரைவில்
பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பு

மதி மேற்கொள்ளப்படும் என லிற்றோ நிறுவனத்தின் சார்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இது இவ்விதமிருக்க, எரிப�ொருள்
நெருக்கடி
காரணமாக
அத்தியாவசிய
சேவைகளுக்கு மாத்திரம் எரிப�ொருளை
விநிய�ோகிக்கும் தீர்மானத்தை அரசாங்கம்
எடுத்துள்ளது. எதிர்வரும் 10 ஆம் திகதி
வரை இத்திட்டம் நடைமுறையில் இருக்கும் என அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன

டைந்துள்ளன. அதேநேரம், பேருந்துகள்
மற்றும் ரயில் வண்டிகளில் மக்கள் நெரிசல்
அதிகரித்திருப்பதையும் காண முடிகிறது.
அத்தியாவசிய சேவைகளுக்கு எரிப�ொருளை வழங்குமாறு அரசாங்கம் அறிவித்துள்ள ப�ோதும் எரிப�ொருள் நிலையங்களுக்குச் சென்று அவற்றைப் பெற்றுக் க�ொள்வதில்
பல்வேறு அச�ௌகரியங்களுக்கு முகங்கொடுக்க வேண்டி ஏற்படுவதாக அத்தியாவசிய

ப�ோக்குவரத்து சாதனங்களின் பயன்பாட்டை
அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்.
இவ்வாறான திட்டங்களை அரசாங்கம்
க�ொள்கை ரீதியாக எடுத்து நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். எதிர்காலத்திலாவது
இவ்வாறான பிரச்சினைகள் ஏற்படாதிருக்க இது வழிவகுக்கும்.
எரிப�ொருள் நெருக்கடியைத் தீர்ப்பது
த�ொடர்பில் அரசாங்கம் அதிக கவனம்
செலுத்தியுள்ள
நிலையில்,
மின்சக்தி
மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சர் கஞ்சன விஜேசேகர அண்மையில் கட்டாருக்குச் சென்று
உயர்மட்ட சந்திப்புக்களில் கலந்து க�ொண்டிருந்தார்.
கட்டார் அரசாங்கத்திடமிருந்து எரிப�ொருளைப் பெற்றுக் க�ொள்வதற்கான முயற்சிகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதுடன்,
ஜனாதிபதியும் விரைவில் மத்திய கிழக்கு
நாட்டுக்குச் சென்று நேரடியான பேச்சுக்களில் ஈடுபடவுள்ளார்.
இதேவேளை, இலங்கைக்கும் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் அதிகாரிகள்
மட்டத்துக்கும் இடையில் நடைபெற்ற
பேச்சுவார்த்தைகள் சாதகமான நிலையில்
காணப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
த�ொடர்ச்சியாக நடைபெறும் பேச்சுக்களின் ஊடாக விரைவில் கடன் உதவியை
அவர்களிடமிருந்து
பெற்றுக்
க�ொள்ள
முடியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவ்வாறான உதவிகளின் ஊடாக நாட்டை
ஓரளவு ப�ொருளாதாரப் பாதிப்பிலிருந்து
மீட்க முடியும் என அரசாங்கம் நம்பிக்கை
வெளியிட்டுள்ளது.
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பெ

ருந்தோட்ட
த�ொழிற்சங்கங்களுக்கிடையே நிலவும் ஒற்றுமை
இல்லா நிலைமையை கம்பனி
தரப்பினர் தமக்கு சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் க�ொள்வதாக இவ்வார ஆரம்பத்தில்
தெரிவித்திருந்தார் இ.த�ொ.கா. ப�ொதுச்
செயலாளரும் நுவரெலியா மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான ஜீவன் த�ொண்டமான்.
வாஸ்தவமான சங்கதி. ஆனால் புதிய
தகவல் அல்ல. இதைத்தான் கடந்த பல
சகாப்தங்களாக ச�ொல்லியும் எழுதியும்
வருகின்றார்கள். ஆரம்பத்தில் இடதுசாரி,
வலதுசாரி சித்தாந்தங்களை மையமாகக்
க�ொண்டு த�ொழிற்சங்கப் பணிகளை ஆரம்பித்த சில தலைமைகள் பின்னர் அரசியல்
ஆர்வம் க�ொண்டு தமது க�ொள்கைகளைக்
காற்றில் பறக்கவிட்டன.
இதனால் அவர்களை நம்பிய த�ொழிலாளர்கள் அம்போவென கைவிடப்பட்டனர். இதேவேளை ஜே.ஆர். ஜெயவர்த்த
னவால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அரசியல்
அமைப்புத் திட்டம், 1987களில் உருவாக்கம் பெற்ற மாகாண சபைகள் முறைமை
ப�ோன்றவை பெருந்தோட்டத் த�ொழிற்சங்கங்களின் வீரியத்தை கட்டுப்படுத்தியது.
1989களில் இ.த�ொ.காவில் இருந்து
பிரிந்து
சென்ற
பெ.
சந்திரசேகரன்
மலையக மக்கள் முன்னணியை ஆரம்பித்தார். இவரது தனிப்பட்ட ஆளுமை
நம்பிக்கைளை உற்பவித்தது. அவரும்
த�ொழிற்சங்க வாயிலாக அரசியலுக்கு
உள்வாங்கப்பட்டார். அவர் வாழ்ந்தவரை
மக்கள் அபிமானத்தை காப்பாற்றினார்.
உண்மையில் தலைமைத்துவ ப�ோட்டி,
ஆதிக்கம், தனிமனித ஆராதனை காரணமாகவே த�ொழிற்சங்கப் பிளவுகள் ஏற்பட்டன.
இப்பிளவுகள் புதிய பரிமாணத்துக்கான
வாயில்களாக அமையாததன் காரணமாக
சுயநல தேவைகளுக்கான சந்தர்ப்பங்களாக
மாற்றப்பட்டன.
குறிப்பாக அரசியலை
ஆதாயம் தரும் மார்க்கமாக எண்ணியவர்கள் த�ொழிற்சங்க தாற்பரியங்களைக் காவு
க�ொடுக்கலாயினர். இதனால் த�ொழிற்பிரச்சினைகள் கிடப்பில் ப�ோடப்பட்டன.

வாக்களிக்கும்
உரிமை
மக்களுக்கு
கிடைத்தமையினால்
உரிமைக�ோரல்
என்னும் முழக்கத்தின் பேரில் அவர்களை
வாக்கு வங்கிகளுக்கான பலிகடாக்களாகவே மாற்றி விட்டுள்ளார்கள் இந்தத் தலை-

பெருந்தோட்ட
த�ொழிற்சங்கங்கள்
இன்று பலவீனமடைந்து ப�ோயுள்ளன.
கூட்டு
ஒப்பந்தமும்
கைவிடப்பட்ட
நிலையில் த�ொழிற்சங்கங்கள் தனித்தனி
தீவுகளாக நின்று தீர்மானங்களை எடுக்க

னித் தரப்பை இணக்கப்பாட்டு வழிக்குக்
க�ொண்டுவர முடியாதுள்ளது. சாமிவரம்
க�ொடுத்தாலும் பூசாரி வழிவிடாத கதையாகியுள்ளது சம்பள அதிகரிப்பு.
இதுவரை இ.த�ொ.கா இந்த விவகாரம்

சவாலான இந்தப் ப�ொழுதில் சவடால்
பேசிக் க�ொண்டிருப்பதால் என்ன பயன்.
மலையக த�ொழிற்சங்க அமைப்புகள்
தமது வேற்றுமை உணர்வுகளை ஓரங்கட்டிவிட்டு ப�ொது வேலைத் திட்டத்தின் கீழ்

கம்பனி தரப்பை எதிர்கொள்ள முடியாத சங்கத்தரப்பு

சங்கங்கள் இரண்டுபட்டிருப்பதால்

க�ொண்டாடி குதூகலிக்கும் கம்பனிகள்!
இ.த�ொ.காவிலிருந்து தமிழ் முற்போக்குக் கூட்டணி வரையிலான
கட்சிகள் இதற்கான வகிபாகத்தை ஏற்றே ஆக வேண்டும்.
கடந்தகால சம்பள அதிகரிப்பு ப�ோராட்டங்களில் கூட தமது
ஒற்றுமையை பிரதிபலிக்காமல் ஒண்டிக்கு ஒண்டி சண்டி என்ற
ப�ோக்கிலேயே மலையகத் தலைமைகள் செயற்பட்டிருக்கின்றன.
மைகள்.
இ.த�ொ.காவிலிருந்து தமிழ் முற்போக்குக் கூட்டணி வரையிலான கட்சிகள் இதற்கான வகிபாகத்தை ஏற்றே ஆக வேண்டும்.
கடந்தகால சம்பள அதிகரிப்பு ப�ோராட்டங்களில் கூட தமது ஒற்றுமையை பிரதிபலிக்காமல் ஒண்டிக்கு ஒண்டி சண்டி என்ற
ப�ோக்கிலேயே மலையகத் தலைமைகள்
செயற்பட்டிருக்கின்றன.

வேண்டியுள்ளன. அவ்வாறு எடுக்கப்படும் தீர்மானங்களால் எதுவுமே ஆனதாகத்
தெரியவில்லை. எனவேதான் ப�ொது எதிரிய�ோடு ப�ோராடுவதை புத்திசாலித்தனமாக
தவிர்த்து தமக்குள்ளேயே குடுமிப்பிடிச்
சண்டைகளை நடாத்தி தாமும் குழம்பி மக்களையும் குழப்பிக் க�ொண்டிருக்கின்றன
மலையகத் தலைமைகள்.
1000 ரூபா சம்பள அதிகரிப்பை அரசாங்கம்
உத்திய�ோகபூர்வமாக
உறுதிசெய்து மாதங்கள் பல ஆகிவிட்டன,
எனினும் முறையாக அது நடைமுறைக்கு
வரவில்லை.
எனினும்
கம்ப-

சம்பந்தமாக ஏதாவது நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் அது ஏன் சாத்தியப்படவில்லை
என்றொரு கேள்வி எழுகிறது. இ.த�ொ.
காவும் இன்று பலவீனம் அடைந்துள்ளதன் வெளிப்பாடாக இதனை ஏன் எடுத்துக்
க�ொள்ளக்கூடாது?
பெருந்தோட்டத்
த�ொழிற்சங்கங்களுக்கு இடையிலான முரண்பாடுகளை
த�ோட்டக் கம்பனிகள் பயன்படுத்தலாம்.
ஆனால்
தம்மை
ஒற்றுமைப்படுத்திக்
க�ொள்ள இதுவரை இ.த�ொ.கா. உருப்படியாக என்ன செய்துள்ளது? அல்லது தமிழ்
முற்போக்குக் கூட்டணிதான் என்ன செய்-

பன். பாலா ...?
துள்ளது? தேசியம் பேசுகிற�ோம் என்று
மார்தட்டிக் க�ொள்ளும் மன�ோ கணேசன்
மலையக த�ொழிற்சங்கங்கள் ஒற்றுமையாக
செயற்பட எதனையும் செய்வதாக தெரியவில்லை.
பெரும் அவதிக்குள்ளாகி அல்லோல
கல்லோலப்படுகின்றார்கள்
மலையக
மக்கள். விலைவாசி வான்முட்டும் அளவுக்கு உயர்ந்துக் க�ொண்டிருக்கின்றது. எரிப�ொருள் பிரச்சினையால் வேலைவாய்ப்புகளும் குறைவடைந்து வருகின்றது.

ஒன்றுபட்டு செயலாற்றினால் மட்டுமே
சம்பள அதிகரிப்பும் மற்றும் அனைத்து
பிரச்சினைகளையும் அடிய�ோடு தீர்க்கலாம் என்று ஜீவன் த�ொண்டமான் நம்பினால் அதற்கான முன்னகர்வுகளை எடுக்கலாமே!
அதனை பெருந்தோட்ட மக்கள் முன்னிலையில் வைக்கலாமே. விட்டுக் க�ொடுப்புடன் முன்வரும் பட்சத்தில் அதற்கு
முட்டுக்கட்டை ப�ோடும் தலைமைகளின் முகமூடிகள் சுலபமாக கிழிக்கப்படும் வாய்ப்புக் கிட்டும் அல்லவா?
இதனை விட்டு ஏத�ோ ஒரு மூன்றாம்
தரப்பு பார்வையாளனின் பதிவு ப�ோல
குறைச�ொல்லிக்
க�ொண்டிருப்பதால்
மக்கள் சமாதானம் அடையப் ப�ோவது
கிடையாது.
ஏதாவது
முன்னெடுப்புகளுக்கு
ஏற்பாடு
செய்யப்படுமிடத்து
யார்
தலைமை
தாங்குவது?
யாருக்கு
முதன்மை? என்றெல்லாம் கெளரவப் பிரச்சினைகளுக்கு முக்கியத்துவம் க�ொடுத்து
வந்ததன் காரணமாக சந்தித்துவரும் த�ோல்விகளை இனியும் மக்கள் எவ்வளவு காலத்துக்குதான் தாங்கிக் க�ொள்ளப் ப�ோகிறார்கள்?

பெருந்தோட்டங்களில் குளவிக் க�ொட்டு:
தே

யிலை மலைகளில் உள்ள மரங்களிலும் அதை அண்டிய பகுதிகளிலும்
தேயிலைத் தூர்களிலும் இன்று குளவிகள் கூடுகட்டி வாழ்கின்றன. முன்னர்,
அதாவது முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னர்
இரண்டு வகையில் குளவிகளின் பெருக்கம்
கட்டுப்படுத்தப்பட்டது.
த�ோட்ட நிர்வாகமே தகுதியானவர்களை
அமர்த்தி குளவிக்கூடுகளை சுட்டெரித்து
குளவிப் பெருக்கத்தைத் தடுத்தது. த�ோட்டங்கள் த�ோறும் குளவி சுடுபவர்கள் இருந்தனர்.
இவர்கள் குளவிக்கூடுகளை மிக நாசுக்காக
சுடுவர்.
இரவு வேளையில் பெரிய பந்தங்களைக்
க�ொண்டு கூடுகளைச் சுடுவார்கள். கீழே
விழும் குளவிகளை மானா ப�ோன்ற பற்றைகளைக் க�ொண்டு எரிப்பர். இப்படி குளவிகள்
சுட்டு அழிக்கப்பட்டு மக்களை த�ோட்ட நிர்வாகங்கள் காத்துவந்தன.
இதேவேளை, தேன் எடுக்கும் வித்தை
அறிந்தோர் எல்லா த�ோட்டங்களிலும் இருந்தனர். இவர்கள் பலவிதமான வித்தைகளைக்
கையாண்டு தேன் எடுப்பார்கள். சுருட்டுப்
புகையை ஊதி குளவிகளை விரட்டி தேன்ராட்டைகளை வெட்டி எடுப்பர்.
குளவிகளின் பெருக்கம் இவ்வாறு கட்-

நிர்வாகங்களுக்கு மட்டுமல்ல:
த�ொழிலாளர்களுக்கும்
அக்கறை இல்லை!
சட்ட சிக்கல், ப�ொலிஸ் பயம் என இவர்களுடைய கைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன.
இதேவேளை இன்று தேயிலை மலைகள்
காடாகி வருகின்றன. த�ோட்ட நிர்வாகம்
தேயிலையில் கிடைக்கும் வருமானத்தை
விட மரங்கள் வளர்த்து வெட்டுவதன்

துரத்தும்போது பருந்துகள் நரித்தனமான ஒரு
வேலையை செய்கின்றன.
மனிதர்கள் அல்லது ஆடு மாடு ப�ோன்ற விலங்குகள் உள்ள இடங்களில் செங்குத்தாக தரையிறங்கி சில ந�ொடிகளின் பின்னர் மேல் எழும்பிப்
பறக்கின்றன. பருந்தைத் துரத்தும் குளவிகள் அவ்-

தற்போது குளவிகள் தேயலைத் தூர்களிலும்
கூடுகட்டுகின்றன. இவற்றை அறியாத எமது
த�ொழிலாளிகள் அதிக க�ொழுந்துக்காக கூடுகளைப் பற்றிய சிந்தனை இல்லாமல் தேயிலை
க�ொய்யும் ப�ோதும் குளவிக் க�ொட்டுக்கு ஆளாகின்றனர்.

விடத்தில் உள்ள அப்பாவி மனிதர்களை அல்லது
விலங்குகளை தாக்குகின்றன. பல குளவிக்
க�ொட்டுகள் பருந்தின் சதியால் ஏற்படுபவை.
ஏனெனில் குளவிக்கூடுகளை பெரும்பாலும்
கலைப்பது பருந்துகளே.

தேயிலைத் தூரில் இருக்கும் குளவிக்கூடுகளில் கால்பட்டு கூடு கலைந்துவிட, குளவிகள்
க�ோபமடைந்து தாக்குகின்றன. தூர்களில் கட்டப்படும் கூடுகளை அகற்ற த�ோட்ட நிர்வாகங்கள்

நட்ட வளர்க்காத வாகையின மரங்கள் தேயிலை
மலைகளிலும் அதைச் சூழவுள்ள பகுதிகளிலும்
வளர்ந்து பெரும் விருட்சங்களாக உள்ளன.
டுப்படுத்தப்பட்டது. மனிதர்கள் நடமாட்டம் இருக்கும் இடம் பாதுகாப்பற்றது என
குளவிகள் கருதி மனித நடமாட்டம் அற்ற
பகுதிகளில் மறைவாக கூடுகட்டி வாழ்ந்து
வந்தன.
இன்று த�ோட்ட நிர்வாகங்கள் குளவிக்கூடுகளை சுட்டெரிப்பதில்லை. தேன் எடுப்பவர்களும் எம் மத்தியில் இல்லை. தேனீக்கள் தாவர இனப்பெருக்கத்திற்கு பெரும்
உதவிபுரிந்து வருவதால் தேனீக்களைக்
க�ொல்வது சட்டப்படி குற்றமாகும்.
இதனால் த�ோட்ட நிர்வாகம் கூடுகளை
சுட்டு அழிக்க முன்வருவதில்லை. த�ோட்டத்
த�ொழிலாளர்களே தாமாக முன்வந்து குளவிக்கூடுகளை சுட்டெரிக்கின்றனர். இன்று

மூலமாக அதிக வருமானத்தை ஈட்டிவருகின்றன. தேயிலை மலைகளில் ஏராளமான உயரமான மரங்கள் காணப்படுகின்றன. இவை பூக்கும் காலங்களில் இவற்றில்
தேனீக்கள் கூடுகட்டுகின்றன. நட்ட வளர்க்காத வாகையின மரங்கள் தேயிலை மலைகளிலும் அதைச் சூழவுள்ள பகுதிகளிலும்
வளர்ந்து பெரும் விருட்சங்களாக உள்ளன.
இவற்றில் நல்ல தேன் சுரக்கும் பூக்கள் இருப்பதால் இவை பூக்கும் காலங்களில் இந்த
மரங்களில் கூடுகளை கட்டுகின்றன.
கூடுகளை நல்ல தேன் பிடிக்கும் காலத்தில் பருந்துகள் வந்து தேன்ராட்டைகளை
க�ௌவிக்கொண்டு செல்கின்றன. ஆத்திரமடைந்த குளவிகள் க�ோபத்தோடு பருந்தை

மட்டுமல்ல: த�ொழிலாளர்களும் அக்கறை க�ொள்வதில்லை.
வேலைசெய்த களைப்பில் இருக்கும் இவர்கள்
குளவி துரத்தும் வேகத்திற்கு ஈடுக�ொடுத்து ஓடமுடியாது அகப்பட்டு க�ொள்கின்றனர். உடனடியாக
புகைமூட்டவும் வசதி இல்லை. தென் பிறகு குளவிக்கொட்டுக்கு உள்ளானவர்களை வைத்தியசாலைக்கு எடுத்துச் செல்ல வாகனமும்
உடனடியாகக் கிடைப்பதில்லை.
பயனளிக்கும் பாதைகளோ ஓடைகளாக இருக்கின்றன. விரைவாக பயணிக்க
முடியாது.ட வைத்தியசாலைக்கு க�ொண்டுசெல்ல முன் இறந்தவர்களும் குணமடைந்து வந்தாலும் இவர்கள் நடைப்பிணம்தான்.
ஏனெனில் குளவிக்ெகாட்டுக்கு உள்ளானவர்களில் உடல் வலுவிழந்து விடுகின்றது. கஷ்டமான வேலைகளைச் செய்ய
முடியாது. அதேநேரம் த�ோட்ட நிர்வாகம்
இவர்களுக்கு இலகு வேலை க�ொடுப்பதும்
இல்லை. பலர் த�ொழிலைவிட்டு விடுகின்றனர்.
அடிக்கடி கூட்டம் ப�ோட்டு க�ோஷம்
எழுப்பும் சங்கங்கள் த�ொழிலாளர்களை
குளவிகளிடம் இருந்து பாதுகாக்க நடவடிக்கைகளையாவது எடுத்ததுண்டா?
வைத்தியர் வேண்டாம். வாத்தியார்
வேண்டாம். கங்காணி வேண்டாம் கணக்கப்பிள்ளை வேண்டாம் எனப் ப�ோராடும் த�ொழிலாளர்கள் தமது உயிர் பாதுகாப்பை க�ோரி ப�ோராட்டங்களை செய்ததுண்டா? இல்லையே!
புசல்லாவ ர�ொட்சைல்ட் ஓ.ஆர்.சி த�ோட்டத்தைச் சேர்ந்த 54 வயதான இரண்டு பிள்ளைகளின் தந்தை பழனி இராஜேந்திரன் த�ோட்டத்
த�ொழிலை முடித்துவிட்டு வீடு திரும்பும்போது
மதியம் 12 மணியளவில் குளவிக்கொட்டுக்கு
உள்ளானார்.
புசல்லாவ வைத்தியசாலைக்கு எடுத்துச்
சென்றும் பயனில்லை. இவருக்கு நட்டஈடு
எதுவும் வழங்கப்படவில்லை. என்ன? த�ொழில்
சட்டக்கோவையில் இது த�ொடர்பான சரத்துக்கள்
உள்ளனவா என்பதை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும்.
இதேதினத்தன்று ந�ோர்வூட் பகுதியில்
ஒருவரும் குளவிக்கொட்டால் உயிழிந்தார். இவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டவர்களின்
பிரச்சினைகள் வெணிக்கொண்டுவரப்பட
வேண்டும்.

ஆர். நவராஜா ...?
(படங்கள் : தெல்தோட்டை தினகரன் நிருபர்)
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நிைலேபறான அபிவிருத்தியும்
கறுப்புச் சந்ைதயும்
- கருணாகரன்

இ

லங்ைக�ன் �லவரத்ைதப்
பற்�க் ெகாஞ்சம் ஆழமாக
�ைனத்தால் ��ப்புத்தான் வரு�றது. ஒரு ஆண்டுக்கு
முதல் �ைலேபறான அ��ருத்�
(Sustainable development) என்று
வாய்க்கு வாய் எல்ேலாருேம
ெசால்�க் ெகாண்டு ��ந்தார்கள்.
அப்ப�ச் ெசால்வேத ஒரு நாக�கமாக (fashionably) இருந்தது.
ேத�ய அரங்�ல் மட்டுமல்லாமல்,
மாவட்டங்கள், �ரேதசங்கள் என
எங்கும் இைதப்பற்�ய உைரயாடல்கள், கருத்தரங்குகள், ப�ற்�
வகுப்புகள் எனப் ெப�ய �ரு�ழா
கைளகட்��ருந்தது. ப�த்தவர்கள்,
அ�கா�கள், ெதாண்டு �றுவனங்கைளச் ேசர்ந்ேதார், அர�யல்வா�கள் – ஆட்�த்தரப்�னர் எல்லாம்
ஒரு முகம் ெகாண்டு �ைலேபறான அ��ருத்� (Sustainable
development) �ல் நாட்ைட வளர்த்ெதடுப்ேபாம் என்று உறு�யுைரத்தனர். இதற்காகப் பல ேகா� பணம்
ெசலவ�க்கப்பட்டது. பலருக்கு
இது ஒரு நன்ம�ப்பாகவும் ெபரும்
உைழப்பாகவும் இருந்தது.
அப்ெபாழுது பல்ேவறு அ��ருத்�த் �ட்டங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்படு�ன்றன என்ெறல்லாம் ெசால்லப்பட்டது. அல்லது அப்ப�ப்
படம் காட்டப்பட்டது. ெதரு
முடுக்குக�ல், கட்�டங்க�ன்
முன்ேன, வாய்க்கால் கைரக�ல்,
�ன்�றப்பாக்�களுக்கு அரு�ல்,
ேகா�ல் ��க�ல், சந்ைத, சதுக்கங்க�ல் எல்லாம் “அ��ருத்��ன் நாயகர்கள்” பல்��த்துக்
ெகாண்�ருந்தனர். (அர�யல்வா�க�ன் படங்கள்). இன்னும் இந்த
அ��ருத்�க் “கட்டவுட்” கைள
�ங்கள் பார்க்க மு�யும். (இதற்கான
ெசலவு ேவறு).
இைதப்ேபால இந்தத் �ட்டங்கைளத் ெதாடக்க ைவக்கவும்
மு�த்துத் �றந்து ைவக்கவும் ெசய்யப்பட்ட ெசலவும் ெகாஞ்சமல்ல.
அதற்கான ஆள�யும் �ர்வாக ேநர
ஒதுக்�டும் கூட அளவுக்கு அ�கமானேத. இ�ேல எந்த ஆட்��னரும்
�லக்கல்ல. ஏட்�க்குப் ேபாட்�யாக இைதச் ெசய்தனர். உண்ைம�ல் இெதல்லாம் அ��ருத்�ச்
ெசயற்பாடு என்பைத �ட அர�யற்
ெசயற்பாடு என்று ெசால்வேத ச�யாகும். இைத இங்ேக ஏன் ெசால்�ேறாம் என்றால், இந்தச் சந்தர்ப்பத்�லாவது நாம் உண்ைமகைள
து�ச்சேலாடு அ�ந்து, ஏற்றுக்
ெகாள்ள ேவண்டும். கடந்த காலத்
தவறுக��ருந்து ேநர்ைமயான
முைற�ல் பாடங்கைளப் ப�த்துக்
ெகாள்ள ேவண்டும் என்பதற்கா-

கேவ. அதாவது இன்ைறய துயரங்க��ருந்து, ெநருக்க�க��ருந்து
�ட்�யைடவதற்காக.
இப்ப� �ைலேபறான அ��ருத்� (Sustainable development)
ையப் பற்�ப் ேப�யவர்கைளயும்
அந்தத் �ட்டங்க�ல் ஈடுபட்டவர்கைளயும் இப்ெபாழுது எங்குேம
காண�ல்ைல. ெபாருளாதார
ெநருக்க� வந்தவுடன், அடுத்த
கட்டம் என்ன என்று ெசால்ல
ேவண்�யவர்கள், இந்த ெநருக்க�க்குக் காரணம் என்ன என்று ேபச
ேவண்�யவர்கள் காணாமேல
ேபாய் �ட்டனர். குைறந்த பட்சமாக தங்களுைடய �ைலேபறான அ��ருத்� (Sustainable
development)க்கு என்ன ேநர்ந்தது
என்பைதக் கூடப் ேபசுவதற்கு
அவர்கள் முன்வர�ல்ைல. தயா�ல்ைல. ப�லாக எங்ேகயாவது
ஒரு �ற்றர் ெபற்ேறாைல இலகுவாகப் ெபற்றுக் ெகாள்ளலாம். எங்ேக
ம�வான �ைல�ல் ெபாருட்கள் �ைடக்�ன்றன? அவற்ைற
வாங்�ச் ேச�த்துக் ெகாள்ளலாம்
என்று தங்கள் த�ப்பட்ட நலன்கைளக் கு�த்து மட்டுேம �ந்�ப்பவர்களாகக் குறு� �ட்டனர்.
உண்ைம�ல் இன்ைறய ெபாருளாதார ெநருக்க�க்கு இவர்களும்
காரணம். இவர்க�ல் யார் ஒருவேரனும் இத்தைகயெதாரு ெபாருளாதாரப் �ரச்�ைன இலங்ைக�ல்
ஏற்படும் என்று முன்னுணர்ந்து
– முன்ன�ந்து ெசான்ன�ல்ைல,
எச்ச�த்த�ல்ைல. அந்தளவுக்கு
அ�வுப் புள்��ல் இந்த �சயம்
இவர்களுக்குத் தட்டுப்பட�ல்ைல.
�ரத்ைத இருந்தால்தாேன அைதக்கு�த்த ஆய்வும் அ�தற் �ந்தைனயும்
இருக்கும்!
ஆனால், இவர்கள் எல்ேலாரும்
�கத் தந்�ரமாக ராஜபக்ஸ குடும்பத்�ன் �து ப�ையச் சுமத்�
�ட்டுத் தப்� �டு�ன்றனர். ராஜபக்ஸ�னருக்கு ெநருக்க�க�லும்
தவறுக�லும் பங்குண்டு என்பது
மறுக்க மு�யாதது. நாேட இைதப்
ப�ரங்கமாகப் ேப�க் ெகாண்�ருக்�றது. அதற்காக மக்களுடன்
ேசர்ந்து தாமும் ராஜபக்ஸ�னர் �து
ப�ையச் சுமத்� �ட்டுத் தப்�த்து
�ட மு�யாது இந்தப் ெபாருளாதாரத் துைற�னர் மற்றும் ெபாருளாதார �புணர்கள்.
ஆ�யா�ன் ஆச்ச�யமாக
இலங்ைக இருக்கும் என்றார் ம�ந்த
ராஜபக்ஷ. ேபாைர மு�வுக்குக்
ெகாண்டு வந்து, து�த க��ல் உட்கட்டுமானங்கைள (�� அ��ருத்�, குளங்கள், கால்வாய்கள் புனரைமப்பு, நாடு முழுவதற்குமான
�ன்சார ��ேயாகம், பாடசாைலகள், மருத்துவமைனகள் �ருத்�,

ெபாது ேநாக்கு மண்டபங்கள்
ெதாடக்கம் அரச ப�மைனகள்
வைர அைனத்து �ர்மாணத்ைதயும்)
�ருத்�யாக்�யேதாடு, நாட்�ன்
அ��ருத்�க்கான அ�ப்பைட உருவாக்கப்பட்டதாக அவர் கரு��ருக்கலாம். ஆகேவ அ��ருத்�க்கான
அ�ப்பைட உருவாக்கப்பட்டதால்,
து�த க��ல் நாடு சுய ெபாருளாதார �ருத்�ைய ேநாக்� முன்ேனறும் எனவும் அவர் கரு��ருக்கக்
கூடும். இன்று “ம�ந்த �ந்தைன”
என்ற அந்தக் கருத்�ட்டத்ைத
எடுத்து ஆராய்ந்தால் அதன் குைறபாடுகளும் �ைறவும் பு�யும்.
ேத�ய ெபாருளாதாரக் ெகாள்ைக
ஒன்ைற வைரந்து ெகாள்ளாமல்,
வகுத்துக் ெகாள்ளாமல் அர�யல்
�ரகடனமாக அதைன வைரயறுத்துக் ெகாண்டதன் ெவ�ப்பாேட
அந்தச் �ந்தைன அ�பட்டுப் ேபானதற்குக் காரணமாகும். இ�ல் �மல்
�ரவன்ச, ப�ல் ராஜபக்ஷ உள்�ட்ேடாருக்கு கூடுதல் ெபாறுப்புண்டு என்று ெசால்லப்படு�றது.
இவர்கேள அளவுக்கு அ�கமாக
“ம�ந்த �ந்தைன” பற்�ய �ளம்பரங்கைளச் ெசய்தவர்கள். அ�ல்
�ஞ்�ய ஒேர லாபம் அல்லது
நன்ைம என்றால் அது இதுவைர
ெசய்யப்பட்ட உட்கட்டுமான
�ருத்�ேய. ஆனால் அைத ேமலும்
முன்ெனடுக்கேவா ெதாடர்ந்து
பராம�க்கேவா மு�யாத �ைலைம
ஏற்பட்டுள்ளது. கு�ப்பாக ��கள்
ேசதமைடந்தால் அவற்ைறப் புனரைமப்புச் ெசய்வதற்கு ��ேயா எ�ெபாருேளா இல்ைல.
உண்ைம�ல் “அ��ருத்�”
என்ற ெபய�ல் நடந்தெதல்லாம்
உட்கட்டுமானம் (Infrastructure)
மட்டுேம. இது அ��ருத்�க்கான

ஆரம்பச் ெசயற்பாடு. அ�த்தளம்.
இைதச் �லர் முன்பு கு�ப்�ட்டேபாது மறுத்து வாதா�ேயாருண்டு.
அந்தளவுக்குத்தான் அவர்களுைடய
ெபாருளாதாரம் கு�த்த, அ��ருத்�ையக் கு�த்த பு�தல் இருந்தது.
நாம் அவர்க�டம் இப்ெபாழுது ேகட்கலாம், “எங்ேக �ங்கள்
கு�ப்�ட்ட அந்த அ��ருத்�ெயல்லாம்? அவற்றுக்கு என்ன நடந்தது?” என்று. “ஒரு வருடம் தாக்குப்
��க்க மு�யாமல் எல்லாேம
ெவட்ட ெவ�யா� �ட்டேத.
ைகயறு �ைல�ல், இன்று வந்து
�ற்�ேறாம். அந்தரம் அவசரத்துக்கு
ஒரு �ற்றர் மண்ெணண்ெணய்க்ேக
வக்கற்ற �ைல ஏன் வந்தது? ” என.
�ரு�ழாக்காலத்�ல் இர�ல்
கவர்ச்�யாக ஒ�ரும் காப்பு,
�ப்பு, கண்ணா� மா�ைக
காைல�ல் படுத்து �டுவைத
ேபால எல்லாேம ெவ��ப்ேபாய்
�ட்டன. ேத�யப் ெபாருளாதாரக்
ெகாள்ைக�ன் அ�ப்பைட�ல் சுயெபாருளாதார �ருத்�ைய ேநாக்�க்
கட்டம் கட்டமாக இலங்ைக நகர்ந்�ருக்குமானால், இன்ைறய ைகயறு
�ைல வந்�ருக்காது.
அைனத்ைதயும் ெவ���ருந்ேத இறக்கும� ெசய்ய
ேவண்டும் என்ற தங்கு �ைலப்
ெபாருளாதாரத்ைத (தரகுப் ெபாருளாதாரத்ைத) ெதாடர்ந்தும் �ன்பற்�யதால், இன்று அந்�யச் ெசலாவ�க்கான தட்டுப்பாடு வந்தவுடன்
அைனத்தும் படுத்து �ட்டன.
இைதச் ச�யாகக் க�ப்�டத்
தவ�யதன் �ைளேவ, �ைலேபறான அ��ருத்� (Sustainable
development) என்ற ெசால் நம்ைமப்
பார்த்துப் பல்��க்�றது.
உண்ைம�ல் �ைலேபறான அ�-

சமூக உணர்வும், நற்பண்புகளும்
ெகாண்ட ஒரு நல்ல நண்பன்
"ேபாரத்ேதாட்ைட ரிஸ்மி"

"இளெநஞ்சன்"முர்��ன் மா�காவத்ைத
அன்பு நண்பர் "ேபாரத்ேதாட்ைட
�ஸ்�" இைறய� ேசர்ந்து�ட்டார்
என்ற தகவ�ன் அ�ர்ச்���ருந்து
இன்னும் �ள மு�ய�ல்ைல.
இறப்பு இைறவ�ன் நாட்டம்
என்பது எங்கள் ஈமா�ய ஓட்டம்.
இருந்தாலும், நண்பர் �ஸ்��ன்
இழப்பு இன்னும் நம்ப மு�ய�ல்ைல.
இதயம் இன்னும் அழு�றது.
ஐந்தாறு
நாட்களுக்கு
முன்
ெதாைலேப��ல்
உைரயா�க்ெகாண்�ருந்ேதாம்.
ஜ�ன் மாதம் 28ஆம் �க� �ஹா��ல் உள்ள நண்பன் க� ேநசன்
நவா�ன் �ட்டுக்கு ேபாகேவண்�
இருந்த பயணத்ைத, அடுத்த வாரம்
(ஜ�ைல 5 ஆம் �க� ) ெசவ்வாய்க்�ழைமக்கு
மாற்��ருந்ேதாம்.
�ஸ்��ன்
ேவண்டுேகா�ன்
ேப�ல்.
"முர்��ன்,எனக்கு 27, 28ஆம்
�க�க�ல்
பாடசாைல�ல்
�டுமுைற எடுப்பது �ரமம். அடுத்த
வாரம் நான் ெர�" என்று பச்ைசெகா� காட்��ருந்தார்.
நானும், க�ஞர்கள் �ண்�யா
அ�ர�, நஜ்முல் ஹ�ைஸன்,ேபாரத்ேதாட்ைட �ஸ்� ஆ�ய நால்வரும்தான் இந்தப்பயணத்ைத ேமற்ெகாள்ள �ட்ட�ட்�ருந்ேதாம்.

இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் �ட்ட�ட்�ருந்தும், அது ைக �டப்பட்ட �ைல�ல், கடந்த வாரம்
நண்பர் �ண்�யா அ�ர� �ண்டும்
தூண்��ட்டார்.
"ெபட்ேரால் இல்ைல என்பதால்
ேமாட்டார் ைசக்��ல் ேபாகாமல்,
பஸ்�ல் ேபாேவாம் என்று
வ�யுறுத்��ருந்தார்.
ஒரு க�ஞர், ஆ��யர், இலக்�யவா� என்பதற்கும் அப்பால் சமூக
உணர்வும், நற்பண்புகளும் ெகாண்ட
ஒரு நல்ல நண்பைன இழந்த ேவதைன�ல் நான்.
க�ஞர் �ண்�யா அ�ர�யும்

நானும், அவருைடய �ட்�ல் கண்ட
�ருந்ேதாம்பலும்......
இளம் ஊடக�யலாளர் அனஸ்
அப்பா�ன் �ட்�ல் நடத்�ய பலகத்துைற இலக்�ய வட்டத்�ன்
உறுப்�னர்களுடன் க�ஞர் �ஸ்�
தைலைம�லான
கலந்துைரயாடலும்.....
வலம்பு� க�தா வட்டத்�ன் க�யரங்கு ெகாழும்புக்கு ெவ��ல்,
� ர் ெ க ா ழு ம் பு , ே ப ா ர த் ே த ா ட் ை ட
கைல
இலக்�யப்ேபரைவ�ன்
ஆதரவுடன் ெவற்�கரமாக நடத்�
மு�த்த ஆளுைமயும்...
என்னுைடய
தைலைம�ல்
இடம்ெபற்ற வலம்பு� க�தா வட்டத்�ன் 75 ஆவது க�யரங்�ல்
கட்டாயம் பாட ேவண்டும் என்று
எனக்குக்ெகாடுத்த
வாக்�ன்ப�,
�ர்ெகாழும்��ருந்து தன்னுைடய
குடும்ப
ைவபவெமான்ைறேய
த�ர்த்து, ெகாழும்பு வந்த நட்�ன்
ஆழமும்...
இன்றும் என் கண் முன்னால்...... !
நண்பா ...... � எங்கள் ெநஞ்சங்க�ல் வாழ்�றாய்.....
எங்கள் �ரார்த்தைனக�ல் புன்னைகக்�றாய்.....
அந்த ஜன்னதுல் �ர்தவ்ஸ் உன் வரவுக்காய் காத்�ருக்�ன்றது....
எங்கள் ஊைமத்தனமான அழுைகக்கும் அப்பால்...உள்ளம் ெபரு�தப்படு�றது...
� எங்களுக்கு நண்பனாகக்�ைடத்தாய் என்பதற்காக !

�ருத்� (Sustainable development)
என்ற கருத்�ட்டம் (Concept)
உலகளா�ய அள�ல் ேபசப்பட்ட
ஒன்று. 2000 த்�ல் பு�ய �ேல�யத்துடன் கவனெமடுக்கப்பட்ட
இந்தக் கருதுேகாள், முதற்கட்டமாக 2015 இல் ஒரு எல்ைலைய
அைடயும் எனவும் 2030 இல் இதன்
இறு� இலக்ைக அைடயும் எனவும்
ேபசப்பட்டது. �ல நாடுகள் இந்த
இலக்ைக ேநாக்� நகர்�ன்றன.
ஆனால், இலங்ைகேயா �ன்ேனாக்� �ழ்ந்துள்ளது. அது தன்னுைடய �ைலயான ேத�ய
வருவாைய – உற்பத்�க் கூறுகைள
இழந்ததன் �ைளேவ இது. இைத
இந்தச் சந்தர்ப்பத்�ேலனும் பு�ந்து
ெகாள்ள�ல்ைல என்றால் நாட்டுக்கு �ட்��ல்ைல. நாட்டுக்கு
�ட்��ல்ைல என்றால் நமக்கும்
�ட்��ல்ைல.
ஆனால், இைதப் பலரும் பு�ந்து
ெகாள்வ�ல்ைல. நாட்டுக்கு
என்ன �ரச்�ைனயாவது வரலாம்
ேபாகலாம்.
நமக்ெகன்ன என்றவாேற பலரும்
�ந்�க்�றார்கள், ெசயற்படு�றார்கள். இதனால்தான் நாடு இந்தளவுக்குச் �ர�ந்தது.
ஒரு ��ய உதாரணம், ெவ�ப்பரப்�ல் எ�ெபாருள் இல்ைல.
ஆனால் உள்ளூ�ல் தாராளமாக
உண்டு. �ைலதான் மூன்று நான்கு
மடங்கு உயர்வு. ஒரு �ற்றர் ெபற்ேறா�ன் �ைல 3000/= வைர
ேபா�றது. நன்றாகக் கவ�க்கவும்
300 இல்ைல. 3000/=. �சல் �ற்றர்
ஒன்று, 800/= க்கு ேமல். பல இடங்க�லும் எ�ெபாருள் மாஃ�யாக்கள் உருவா� �ட்டனர். பதுக்கல்காரர் தாராளமாக உள்ளனர்.
கறுப்புச் சந்ைதப் ெபா�முைற�ல்
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ெவற்�கரமாக அ�கள் இயங்�க்
ெகாண்�ருக்�ன்றன.
இைதப்பற்�ப் ப�ரங்கமாக
எல்ேலாருக்குேம ெத�யும்.
ஆனாலும் யாரும் – எந்தத் தரப்பும் நடவ�க்ைக எடுக்க�ல்ைல.
ப�லாக கூடுதல் �ைலையக்
ெகாடுத்துப் ெபாருட்கைளப்
ெபற்றுக் ெகாள்�றார்கள். இது
எவ்வளவு தவறு என்று �ந்�க்க�ல்ைல. எப்ப�யாவது தங்களுைடய ேதைவ �ைறேவ�னால் ச�
என்று மட்டுேம �ந்�க்�றார்கள்.
இது ஏன்? அப்ப�ெயன்றால்
இந்தத் தவைற எல்ேலாரும் ஏற்றுக்
ெகாள்�றார்களா?
இந்த எ�ெபாருள் எங்ேக இருந்து
வந்தது? இவர்கள் த�யாகக் கப்ப�ல் இருந்து �ேசடமாக இறக்�னார்களா? அல்லது இவர்களுக்கு
அரசாங்கேமா �ற அனும�க்கப்பட்ட தரப்புகேளா �ேசடமாக
எ�ெபாருைள வழங்�னவா?
இல்ைல. இல்லேவ இல்ைல.
அத்தைன எ�ெபாருள் மாஃ�யாக்களும் (அ�) ஆட்கைள
ைவத்தும் எ�ெபாருள் �ரப்பு
�ைலயத்�ல் �றப்புச் சலுைக
அ�ப்பைட�லும் அ�கமாகப்
ெபற்றுப் பதுக்�னர். இரவு பகலாக
ெதரு�ேல, எ�ெபாருள் �ரப்பு
�ைலயங்க�ல் கால்கடுக்க, மனம்
ெகா�க்க �ற்கும்ேபாதுதான்
சனங்க�ன் எ�ர்ப்ைபயும் �மர்சனத்ைதயும் கடந்து இைத இந்தப்
பதுக்கல்காரர் ெவட்க�ன்�, தயக்க�ன்�ச் ெசய்தனர். (இவர்கள்தான்
இனப்பற்ைறப் பற்�யும் ��ையப்
பற்�யும் ஒடுக்குமுைறையப் பற்�யும் �டுதைலையப் பற்�யும் அ�கமாகக் கைதக்�ன்றவர்கள் அப்ப�
ந�ப்பவர்கள்)
இைத எந்த அர�யல்வா�களும் தடுக்க முற்பட�ல்ைல.
ெதரு�ேல நாட்கணக்காகச் சனங்கள் �ற்கும்ேபாது அந்தப் பக்கமாக
எந்த அர�யல் �ரமுகரும் எட்�ப்
பார்க்கக் கூட இல்ைல. ஆனால்,
ேதர்தல் என்று வந்து �ட்டால் �டு
�டாக, ெதருத்ெதருவாக இந்தப்
“�ச்ைசகள்” வாக்குப் �ச்ைச
ேகட்டு அைலவார்கள்.
இப்ெபாழுது பதுக்�ய எ�ெபாருட்கெளல்லாம் ரக�ய ஏெஜன்டுகள் மூலமாக �ற்கப்படு�றது.
இைதக் கண்டும் காணாமல்
இருக்�ன்றன அர�யற் தரப்புகள்.
அரச �ர்வாகத் தரப்பு.ெபா�ஸ்
மற்றும் பைடத்துைற உள்பட
ெபாறுப்பான பலவும்.
அதாவது “எ�ெபாருள் �ைலயங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. கறுப்புச்
சந்ைத �றக்கப்பட்டுள்ளது.”
இவ்வளவு ெப�ய அர�யற்
ேபாராட்டங்கள், மாற்றங்கள்
எல்லாம் நடந்த மண்�ல், ேதசத்�ல் �கப்ெப�ய அர்ப்ப�ப்ைபச்
ெசய்த சமூகத்�ல் நடக்�ன்ற கா�யங்கைளப் பார்த்�ர்களா? இந்த
அேயாக்�யத்தனத்துக்கு என்ன
ெபயர்? இதற்கு என்ன ம�ப்பு?
இதற்கு என்ன நடவ�க்ைக? இவர்கைளச் சமூகம் தண்�க்காமல் �ட
மு�யுமா? மக்கள் �ரண்டு இந்தப்
பதுக்கைல �ட்கேவா மு�ய�க்கேவா ேவண்டாமா?
�ைலேபறான அ��ருத்�
(Sustainable development) என்பது
என்ன என முத�ல் நம்முைடய
�ந்தைன�ல் ெத�வுற ேவண்டும்.
அதற்குப் �றேக அைனத்தும்.

நல்லவர் றிஸ்மி ேசர்!
நாயேன ெசார்க்கஞ் ேசர்...
"ேமமன் பாய்க்க�!
�வாங்ேஸா மலாய்க்க�!
�ங்க க�பாய் அ�பாய்!"
ப�ல் சலாத்ைதப் �ன்ெதாடரும்
�ஸ்� ேச�ன்
��ப்புக் கலந்த குரல்... இ� 'இ�க்காது'...
அநாைததான் இ�க் - காது!
இருபதாண்டுகள் பார்த்த முகம்..
இறு�க் கணத்�ல்...
இயலாமேலேய...
'கால �ர்ணயம்...!
கண்�ல் �ர் நயம்!"
நல்லவர் �ஸ்� ேசர்...
நாயேன... ெசார்க்கஞ் ேசர்
வாப்பா இல்லாத
ஹஜ்ஜ�ப் ெபருநாைள
வாழ்நா�ல்
மறக்க மு�யாது...
மருமகேன ெஸய்த்...!
வாப்பா வ� வாழ்!
பலகத்துைறக் ெகங்கள்
பாவரங்கு 'வகவத்ைத'
�ருந்த�த்து ெகௗர�த்த
ம�ழ்ச்�ப் ெபருநாைள
மன��க்க ஞாப�ப்ேபாம்....
�ஸ்� ேசர்...! உங்கள்
ெசார்க்கத்து வாழ்வுக்காய்
தூேயாைனப் �ரார்த்�ப்ேபாம்!
என் வாழ்�ல் முதன்முதலாய்
என்ைனப் �ரதம அ��யாய்க்
கல்லூ�க் கைழத்து
ெகௗர�த்த ெபருமகேன!
அல்லாஹ்... இறு��ல்
உங்கைளக்
கபுறைறக் கைழத்தாேன...
என் ஞாபக ��ேயாரம்...
�ழலாய் �ன்று
��க்கும் ெதாடர்கனவுகள்...
இ� என்
தூக்கம் ெதாைலக்கும்...
துக்கம்
ெநஞ்ைச அைடக்கும்...!
எனது சந்தப்பா...

க�ெயழுதத் தூண்�யதாய்...
வகவ ேமைடக்கு
முதன்முதலாய் அ�முகப்
படுத்�யதாய்...
என்ைன அைவேயார் முன்

கண்�யப் படுத்�யைத...
எண்�ெயழுது ைக�ல்
இரு�� �ர் எனது ைக�ல்...!
நட்புக் கழாது
நயனத்�ல் �ெரதற்கு?
கல்லூ� நூற்றாண்டுக�யரங்குத் தைலைமக்கு
எனக்கு வாய்ப்ப�த்�ர்...!
இ�ய நல் லாசாேன...!
"கல்" என்ற உங்கள்
க�ைத ஓர்
ைவரக்கல்!
அன்புக் கணவராய்...
பாசத் தந்ைதயாய்...
மாணவர்தம்
மன��க்கும் ஆசானாய்
சமூக ேசவகனாய்...
சன்மார்க்க ெந� �ன்று...
மக்கள் மனைத ெவன்று
ேமன்மகனாய் வாழ்ந்த
�ஸ்� ேசர்...!
�ங்க எனெதாரு நானா...
எண்ணத்�ல் வாழ்�ன்�ர்...!
ெஜன்னத்துல் �ர்ெதௗ�ல்..
நலம் வாழ...
என்ெறன்றும் எங்கள்
�ரார்த்தைனகள்
�ன்ெதாடரும்...!
ஆ�ன்!

�ண்�யா அ�ர் அ�
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பதுக்கல் ேபர்வழிகளுக்கு ெகாண்டாட்டமாகிப் ேபான
நூரைள எஸ். தியாகு
எங்கு ெபாருட்களுக்கு ெபருமளவு
ேதைவ இருக்�றேதா அங்ேக அைவ தட்டுப்பாடாகுவதும் அவற்�ன் �ைல அ�க�ப்பதும் வழைமயான சந்ைதப் ேபாக்கு.
அதுேபாலேவ அப் ெபாருட்கள் பதுக்கப்படுவதும் ெகாள்ைள �ைல�ல் �ற்கப்படுவதும் நைடெபறத்தான் ெசய்யும்.
�ரச்�ைன, இவற்ைற இயல்பானைவ
எனக் கரு� அப்ப�ேய �ட்டு �டுவதா
அல்லது ��ர நடவ�க்ைககைள எடுத்து
பதுக்கல்கைள ெவ�ேய ெகாண்டு வந்து
சட்ட நடவ�க்ைக எடுப்பதா?
இன்று ஒரு �ட்டர் ெபட்ேறால் ஆ�ரம்
ரூபாவுக்கு �ன் கதவால் �ற்கப்படு�றது.
ஒரு எ�வாயு ��ண்டர் பத்தா�ரத்துக்கு
ேபா�றது. அதற்கு அ�கமாகவும் பணம்
ெகாடுக்க பலர் தயாராகேவ உள்ளனர்.
எத்தைன தடைவகள் மண்ெணண்ைண
வழங்�னாலும் வாங்குேவார் ெதாைக
குைறந்தபாடாக இல்ைல. காரணம்,
இல்லா �டுக�லும் �ட்டர் கணக்�ல்
மண்ெணண்ெணய் வாங்� ைவத்�ருக்�றார்கள். எத்தைன தடைவகள் வழங்�னாலும் அேத சனம் வ�ைச�ல் �ன்று
மண்ெணண்ெணய் வாங்� ைவத்துக்
ெகாள்வைதப் பார்க்க மு��றது. அடுத்த
முைற நமக்குக் �ைடக்காமல் ேபாய்�டுேமா என்ற அச்சேம இந்த அ�களவு
ேச�ப்புக்கான காரணம். ேமலும் அ�க
�ைலக்கு �ற்பைன ெசய்யலாம் என்ற
எ�ர்பார்ப்பும் மற்ெறாரு காரணம். ��ேயாகம் �ராக இருந்தால் பதுக்கல் இருக்காது. ஒரு ெபாருளுக்குத் தட்டுப்பாடு
ஏற்படும்ேபாது ம�த�ன் ேசக�க்கும்
ஆவலும் அ�கமா� �டுவது உலெகங்கும் இயல்ேப!
�சலுக்காக நண்பெராருவர் வ�ைச�ல் �ன்றார். அவரது வாகனம் நூறாவதாக �ன்று ெகாண்�ருந்தது. அப்ேபாது
அவர் அருேக வந்த ஒரு முச்சக்கர சார�,
உங்களுக்கு வ�ைச�ல் 25ஆவது இடம்
ேவண்டுமா அல்லது 50தாவது இடம்
ேவண்டுமா/ 25ஆவது இடம் என்றால்
2500 ரூபா தாருங்கள். 50தாவது இடம்
என்றால் 1500 தாருங்கள் என்று ேகட்டாராம். ேவண்டாம் எனக் கூ�யவர், �சல்
வ�ைச�ல் முச்சக்கர வண்�ைய எப்ப�
�றுத்து�ர்கள்? என்று ேகட்�ருக்�றார்.
நண்பெராருவ�ன் வாகனம் வருவம்வைர

அத்தியாவசிய ெபாருள் தட்டுப்பாடு

இடம் ��த்து ைவத்�ருக்�ேறன் என்று
அவர் சமாதானம் ெசான்னாராம்!
ஆனால் இந்த �யாயங்கைள முன்
�றுத்�
பதுக்கல்கைள
அனும�க்கலாமா? �ட்டம் ேபாட்டு �ருடுற கூட்டம்
�ரு�க் ெகாண்ேட இருக்குது... அைத
சட்டம் ேபாட்டு தடுக்�ற கூட்டம் தடுத்துக்
ெகாண்ேட இருக்குது என்ற எம்.�.ஆர்.
பாடல் �ைனவுக்கு வரு�றதா? பதுக்கைலயும் அனாவ�ய ேசக�ப்ைபயும்
தடுக்கத்தான் ேவண்டும். தடுக்கா�ட்டால்
ஒரு ேபா�யான ேதைவகைளயும் தட்டுப்பாட்ைடயும் அது சமூகத்�ல் ஏற்படுத்��டும். இங்ேக நாம் நுவெர�யா�ல் நடக்கும் பதுக்கைலப் பார்ப்ேபாம். ஏென�ல்
அைனத்ைதயும் �யாபாரமாக்கும், எ��ற
�ட்�ல் �டுங்�யது. இலாபம் என்�ற
மனப்பான்ைம கைளயப்பட ேவண்�யது
அவ�யம்.
எனக்கு அைனவரும் ஒத்துைழத்தால்
மஸ்ெக�யா�ல் உணவுப் ெபாருட்கைள
பதுக்� ைவத்�ருப்பவர்கைள ெவ�ச்சத்�ற்கு ெகாண்டுவருேவன் என்�றார்
மஸ்ெக�ய �ரேதசசைப உறுப்�னர்
ராஜ்குமார். "ெபருந்ேதாட்ட மக்கள் தற்ெபாழுது பா�ய ெபாருளாதார �ன்னைடைவ
சந்�த்துள்ள �ைல�ல் அவர்க�டம்
அ�க �ைலக்கு ெபாருட்கைள �ற்பைன
ெசய்து �யாபா�கள் ெகாள்ைள இலாபம்
சம்பா�க்�ன்றார்கள்.
இவர்களுைடய
உண்ைம முகத்ைத ெவ��ல் ெகாண்டுவர ேவண்டுமாக இருந்தால் அைனவரும்
எனக்கு ஒத்துைழப்பு வழங்க ேவண்டும்"
என்று ஆேவசப்படு�றார் ராஜ்குமார். அது
மாத்�ரமல்ல இன்னும் பல இடங்க�ல்
உணவுப் ெபாருட்கள் பதுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கு�ப்�டு�ன்றார்.
நாட்�ல் தற்ெபாழுது ஏற்பட்டுள்ள
ெபாருளாதார ெநருக்க� காரணமாக
அைனத்து பகு�க�லும் எ�வாயு தட்டுப்பாடு மண்ெணண்ைண தட்டுப்பாடு �ட்டு
சைமயல் எ�வாயு தட்டுப்பாடு என்பதால்
அைனத்�ற்கும் மக்கள் வ�ைசக�ல்
�ற்க ேவண்�ய �கவும் ேமாசமான �ைல

இ

லங்ைகக்கு 1858இல் ர�ல் ேசைவ அ�முகப்படுத்தப்பட்டது. மண்ெவட்�யால் ெவட்�
அதற்கான பாைதைய ஆரம்�த்து ைவத்தவர்
அன்ைறய ஆளுநர்ேசர் ெஹன்� வார்ட்.முதல்
ர�ல் பயணம் 1864ஆம் ஆண்டு �சம்பர் 27ஆம்
�க� நைடெபற்றது. அ�காரபூர்வமாக 1865,
அக்ேடாபர் 12 அன்று ர�ல் ேசைவ ஆரம்�த்து
ைவக்கப்பட்டது.
அன்ைறய இலங்ைக�ன் “சாைலக�ன் ஸ்தாபகர்” என்று அைழக்கப்பட்ட ஆளுநர் ேசர் எட்வர்ட்
பார்ன்ஸ் பத� �ல�யேபாது, நாட்�ன் ஒவ்ெவாரு
நகரத்�ற்கும் ெநடுஞ்சாைலகள் ஆரம்�க்கப்பட்டு
இருந்தன. 1822 முதல் 1825 வைர ெகாழும்பு,கண்� ெநடுஞ்சாைல �ட்டத்தட்ட முழுைமயைடந்தது. 1832 இல் முதல் 'ெம�ல் ேகாச்' அல்லது
கு�ைர வண்� தபால் ேபாக்குவரத்துக்காகப் பயன்பாட்டுக்கு வந்தது. இர�ல் ேசைவ ஆரம்�க்கப்படும் வைர அது ெதாடர்ந்தது.
ெகாழும்�ல் இருந்து மைலயகப் பகு�களுக்கான இர�ல் பாைதகைள அைமப்பதற்கு இந்�ய
வம்சாவ� மக்கள் ெகாடுத்த �ைல த�யான

ஏற்பட்டுள்ளது. வ�ைச�ல் �ன்ற மண்ெணண்ைணக்காக ஒருவர் உ��ழந்த
�கவும் கவைலக்�டமான சம்பவம் ஹட்ட�ல் �கழ்ந்தது. இது த�ர இன்னும் பல
இடங்க�லும் இந்த துர்ப்பாக்�யமான
�ைலைம ஏற்பட்டுள்ளது.
உண்ைம�ேலேய ெபாருட்களுக்கும்
தட்டுப்பாடு �லவு�ன்றதா? அல்லது
ெசயற்ைகயான தட்டுப்பாடு ஏற்படுத்தப்பட்டு அ�க �ைலக்கு �ற்பைன ெசய்யப்படு�ன்றதா?அல்லது வர்த்தகர்களால்
�ட்ட�டப்பட்டு ெபாருட்கள் பதுக்கப்பட்டு
அ�க �ைலக்கு �ற்பைன ெசய்யப்ப-

'நுவெரலியா மாவட்டத்தில் எரிவாயு சிலிண்டர்கள்,
மண்ெணண்ெணய், டீசல்,
ெபற்ேறால், மா என சகல பண்டங்களும் ேதைவக்கு அதிகமாகேவ விற்பைனயாகின்றன.
ஆனால் தட்டுப்பாடு அப்படிேயதன் இருக்கிறது அைவ
பதுக்கப்படுவேத ஒேர காரணம்'
டு�ன்றதா? இப்ப�ப் பல ேகள்�கள்
ஏற்பட்டுள்ள �ைல�ல் இது ெதாடர்பாக
ஆராய முற்பட்ேடாம்.
நுவெர�யா
மாவட்டத்�ல் ஒரு மாதத்�ற்கு 84638
�ற்றர் மண்ெணண்ைணயும் சைமயல்
எ�வாயு 48456 (12.5 �ேலா) ��ன்டர்கள் ேதைவப்படுவதாகவும் நுவெர�யா மாவட்ட ெசயலகத்�ன் புள்��பர
���ற்கு ெபாறுப்பான ேக.�.�ேஜரத்ன
ெத��க்�ன்றார். இந்த புள்��பரமானது 2021ஆம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட
�றப்பு இறப்பு க�ப்�ட்�ன்ப�ேய

க�க்கப்பட்டுள்ளது. அதன்ப� ஏழுலட்சத்து 80 ஆ�ரம் ேபருக்ேக இந்த மண்ெணண்ைணயும் சைமயல் எ�வாயுவுேம
ேதைவப்படுவதாக ேக.�.�ேஜரத்ன கு�ப்�டு�ன்றார்.
அேத ேநரத்�ல் நுவெர�யா மாவட்டத்�ல் 25 எ�வாயு �ரப்பு �ைலயங்கள்
இருப்பதாகவும் அவற்�ல் இலங்ைக
ெபற்ேறா�யக்
கூட்டுத்தாபனத்�ற்கு
ெசாந்தமான 16 �ரப்பு �ைலயங்களும்
இந்�ய �றுவனத்�ற்கு ெசாந்தமான
9 �ரப்பு �ைலயங்களும் இருப்பதாக
இலங்ைக ெபற்ேறா�யக் கூட்டுத்தாபனத்-

�ன் சந்ைதப்படுத்தலுக்கு ெபாறுப்பான
அ�கா� ஒருவர் ெத��க்�ன்றார்.
அேத ேநரம் நுவெர�யா மாவட்டத்�ற்கு மாதாந்தம் 35 இலட்சம் �ற்றர்
�சலும் 22 இலட்சம் �ற்றர் ெபற்ேறாலும் ேதைவப்படுவதாக ெகாட்டகைல
இலங்ைக ெபற்ேறா�யக் கூட்டுத்தானத்�ன் ெபாறுப்பாளர் ெத��க்�ன்றார்.
இந்த தகவல்க�ன் அ�ப்பைட�ல் பார்க்�ன்ற ெபாழுது நுவெர�யா
மாவட்டத்�ற்கு ஒரு நாைளக்கு சராச�யாக 2822 �ற்றர் மண்ெணண்ைண
ேதைவப்படு�ன்றது. நுவெர�யா மாவட்டத்�ல் இருக்�ன்ற �ற்பைன �ைலயங்க�ன் அ�ப்பைட�ல் பார்க்�ன்ற
ெபாழுது ஒரு �ற்பைன �ைலயத்�ல்
சராச�யாக 112 �ற்றர் ேதைவப்படு�ன்றது அல்லது �ற்பைன ெசய்யப்படு�ன்-

ெதா�ல் நுட்பக் கல்லூ�க்கு எ�ர்ப்புறமாக ர�ல்
அருங்காட்�யகம் அைமந்துள்ள இடத்�ல் தான்
இந்த ர�ல் �ைலயம் அைமந்�ருந்தது.

றது. ஆனால் இன்ைறய �ைலைம�ல்
இதைன �ட பல மடங்கு அ�களவான
மண்ெணண்ைண ெகாள்வனவு ெசய்யப்படு�ன்றது. அதற்கு ஒரு காரணமாக
அைமந்�ருப்பது சைமயல் எ�வாயு�ன்
தட்டுப்பாடாகும். அேத ேநரத்�ல் கள்ளச்
சந்ைத�ல் மண்ெணண்ைண தாராளமாக �ைடக்�ன்றது. அது எப்ப சாத்�யமா�ன்றது?
நுவெர�யா மாவட்டத்�ற்கு ஒரு
நாைளக்கு ேதைவயான �சல் சராச�யாக
1.16 இலட்சம் �ற்றர். இதைன நுவெர�யா மாவட்டத்�ல் உள்ள 25 �ரப்பு
� ை ல ய ங் க � ல்
4000
ஆ�ரம்
�ற்றர் என்ற அ�ப்பைட�ல் �ற்பைன
ெசய்ய ேவண்டும்.
ஆனால் அதைன
�ட
அ�கமாக
�சல் தற்ெபாழுது
�ற்பைன ெசய்யப்படு�ன்றது. அப்ப�யானால் அதற்கான
காரணம் என்ன?
நுவெர�யா மாவட்டத்�ல் சுற்றுலாத்துைற �ன்னைடைவ
சந்�த்துள்ளது. பு�ய வாகனங்கள் ெகாள்வனவு ெசய்ய மு�யாது. அப்ப�யானால்
எவ்வாறு அ�கமாக �சல் �ற்பைன ெசய்யப்பட மு��றது? எங்ேகா ஒரு இடத்�ல்
இடறு�றதல்லவா?
நுவெர�யா மாவட்டத்�ற்கு ஒரு
நாைளக்கு ேதைவயான ெபற்ேறால் சராச�யாக 73 ஆ�ரம் �ற்றர். இதைன நுவெர�யா மாவட்டத்�ல் உள்ள 25 �ரப்பு
�ைலயங்க�ல் 2920 ஆ�ரம் �ற்றர்
என்ற அ�ப்பைட�ல் �ற்பைன ெசய்ய
ேவண்டும். ஆனால் அதைன �ட அ�கமாக ெபற்ேறால் தற்ெபாழுது �ற்பைன
ெசய்யப்படு�ன்றது.
நுவெர�யா மாவட்டத்�ற்கு ஒரு
நாைளக்கு 1615 சைமயல் எ�வாயு
(12.5) ெகாள்கலன் �ற்பைனக்காக

ன்
பி
ம்
ழு
ெகா
கைத

லாவது ர�ல் பயணம்; ர�ல்ேவ�ன்
முதல் இயக்குனரான �.எல்.ேமால்ஸ்33
வத் தைலைம�ல் ெதாடங்�யது. இந்த
முதல் பயணத்�ல் ெபல்�யத்�ன் பட்டத்து இளவரசரும் பங்ேகற்றார்.
ெகாழும்�ல் இருந்து கண்� வைர�லான ர�ல் பாைத ஏப்ரல் 25, 1867
இல் �ைறவைடந்தது. இைத �ைறவு
ெசய்ய நான்கு வருடங்களுக்கும்
ேமலாக எடுத்தது. இலங்ைக�ன் ெபாருளாதாரத்�ன் முதுெகலும்பாக அன்று
ேத�ைல உற்பத்� ஆனேபாது இந்த
இர�ல் ேபாக்குவரத்து தான் ெபரும்
ெபாருளாதார வளர்ச்�க்கு �த்�ட்டது.
ஏப்ரல் 26 முதல் ெகாழும்பு - கண்�
புைக�ரத ேசைவ ெபாதுமக்களுக்காக
�றக்கப்பட்டது.
கள� ர�ல் பாைத ெதாடர்பாக ெபா�யாளர் எப்.�.ேவர்னன் தைலைம�லான குழு�ன்
அ�க்ைக 1895 ெபப்ரவ� 15ஆம் �க� ஆளுந�டம் சமர்ப்�க்கப்பட்டது. அதற்கு ஆளுநர் “கள�

ெகாழும்பின் பிரதான ரயில் நிைலயம்
எங்ேக அைமந்திருந்தது?
கைத. இயந்�ர வச�கள் இல்லாத காலத்�ல் மைலகைளக் குைடந்தும், ேதாண்�யும், ெவட்�யும் தமது
க�ன உைழப்ைப பாைதகளாக உருவாக்�யவர்கள்
அவர்கள்.
இலங்ைக�ன் இர�ல் ேசைவைய ஆரம்�ப்பதற்கான �ரதான கார�யாக அைமந்தது;
அன்ைறய ேகாப்�, ேத�ைல ேதாட்ட உ�ைமயாளர்கள் தமது உற்பத்�ைய ெகாழும்புக்கு ெகாண்டுேபாவதற்கான ேபாக்குவரத்துக்கான ேதைவ
கு�த்து அரசுக்கு ெகாடுத்த அழுத்தம் தான்.
அர�ன் �ரதான வருமான�ட்டும் துைறயாக அது
மா��ருந்த காலமாதலால். இர�ல் ேசைவ தமது
மூலதனத்ைத பாதுகாத்து, பன்மடங்கு ெபருக்க
முக்�ய கார�யாக அைமயும் என்று உறு�யாக
நம்�னார்கள். அந்த நம்�க்ைகயும் �ண் ேபாக�ல்ைல.
ெகாழும்பு கண்� புைக�ரத ேசைவைய 1842
ஆம் ஆண்டு வ�யுறுத்�யது அன்ைறய ேகாப்�த்
ேதாட்ட முதலா�கள் தான். அதன் �ரகாரம் 1845
ஆம் ஆண்டு இலங்ைக இர�ல்ேவ கம்ப� ஆரம்�க்கப்பட்டது.
ஐேராப்பா�ல் இர�ல் ேசைவ ெதாடங்கப்பட்டதன் �ன்பு கண்ட அ�ேவக வளர்ச்�ையயும், மாற்றங்கைளயும் கு�ப்�ட்டு இலங்ைக�ல் அதன்
அவ�யத்ைதயும், அதனால் காணக்கூ�ய நலன்கைளப் பற்�யும் ஒரு �றப்ப�க்ைகைய 1856
ஆம் ஆண்டு அரசாங்க ெசயல�டம் அன்ைறய
ஆளுநர் ெஹன்� வார்ட் (Henry Ward) சமர்ப்�த்தார். அது எற்றுக்ெகாள்ளப்பட்டதன் �ைளவாக
அேத ஆண்டு ஜ�ைல மாதம், இலங்ைக�ல் ர�ல்
ேசைவைய ெதாடங்க “�ேலான் ர�ல்ேவ �றுவனம்” (Ceylon Railway Company) என்ற த�யார்
�றுவனத்�ற்கு 800,000 பவுண்டுகள் ெசல�ல்
�ர்மா�ப்பதற்கான
�ர்மானம்
அரசாங்க
சைப�ல் �ைறேவற்றப்பட்டது.
1858ஆம் ஆண்டு ஓகஸ்ட் மாதம் 3 ஆம் �க�
ெசவ்வாய்�ழைம மாைல 5.30 ம�யள�ல்
இலங்ைக�ல் இர�ல்ேவ ேபாக்குவரத்ைத ஆரம்�ப்பதற்காக இலங்ைக�ன் ஆளுநர் ெஹன்�
வார்ட் மண்ெவட்�யால் பாைத ெவட்� ஆரம்�த்து
ைவத்தார். மருதாைன ெதா�நுட்பக் கல்லூ�க்கு
முன்னால் தற்ேபாைதய புைக�ரத களஞ்�ய

�ைணக்களத்�ற்கும் சரக்கு களஞ்�யசாைலக்கும்
இைட�ல் அைமந்துள்ள இடேம அன்று அவ்வாறு
ஆரம்�க்கப்பட்ட புைக�ரத பாைத�ன் ெதாடக்கம்.
அதுமட்டுமல்ல அங்ேக தான் இலங்ைக�ன் முதலாவது இர�ல் �ைலயமும், ெகாழும்பு மத்�ய
இர�ல் �ைலயமும் ஆரம்�க்கப்பட்டது.அன்று ெடர்�னஸ் புைக�ரத �ைலயம் (Terminus Railway
Station)என்று அைழத்தார்கள். இங்�லாந்�ல்
மான்ெசஸ்டர் இர�ல் �ைலயத்ைத (Manchester
Railway Station) �ர்மா�த்த �ல்�யம் �ெரெட�க் (William Frederick Faviell 1822-1902) தான்
1858-1865க்கு இைட�ல் ெகாழும்�ன் முதல்
இர�ல் �ைலயத்ைதயும் வ�வைமத்தவர்.
இலங்ைக�ன் முதல் ர�ல் ேசைவக்கு பாைத
ெவட்டப்பட்ட நாள் ெகாழும்பு மாநகருக்கு ஒரு
�ரு�ழா ேபால் இருந்தது. நகரம் அழகாக அலங்க�க்கப்பட்�ருந்தது. இந்த �கழ்�ற்கான அைழப்�தைழ �ேலான் ர�ல்ேவ�ன் தைலைமப்
ெபா��யலாளர் ட�ள்யூ.�. ேடாய்ன் (W.T.Doyne)
அனுப்�ருந்தார். 560 அைழப்�தழ்கள் அனுப்பப்பட்டதாக அ�ய மு��றது. �கழ்�ல் இலங்ைக�ன் �க முக்�ய �ரமுகர்கள் பலர் கலந்துெகாண்�ருந்தார்கள்.
1858 ஆகஸ்ட் 5, அன்று ஓப்சர்வர் நா�தழ்
இந்த வரலாற்று �கழ்ைவப் பற்� இப்ப� எழு�யது:
"அைனத்து �ருந்�னர்களும் மாைல 4.30
ம�க்கு வந்�ருந்தனர், ஆளுநர் மாைல 5.00
ம�க்கு வருைக தந்தார், அவைர தைலைமப்
ெபா�யாளர் வரேவற்றார். 5.30 க்கு மண் ெவட்டுதல் ஆரம்�க்கப்பட்டது. அந்த மண்ைண ஒரு
தள்ளுவன��ல் எடுத்துச் ெசன்று அப்பால் ெகாட்�னார் தைலைமப் ெபா�யாளர் ெடா�ன். இந்த
வரலாற்று தருணத்�ன் �ைனவுகைளப் படம்��க்க புைகப்படக் கைலஞர்கள் வந்�ருந்தனர்,
ேமலும் அ�காரப்பூர்வ புைகப்படக்காரர் பார்�ன்
(Partin). (இலங்ைகக்கு புைகப்படக் கைலைய அ�முகப்படுத்�யாவர் அவர் தான்) ெதாடக்க �ழா�ல்
ஆ�ரக்கணக்கான மக்கள் கலந்து ெகாண்டனர்,
அவர்க�ல் பலர் ஐேராப்�யர்கள் என்று ஓப்சர்வர்
ெத��த்தது.
உணவு �ருந்துக்கான இடமும் �ேரத்�யமாக

ேதைவப்படு�ன்றது. ஆனால் அதைன
�ட அ�கமான சைமயல் எ�வாயு
�ற்பைன ெசய்யப்படு�ன்றது. அப்ப�யானால் �ச்சயமாக எங்ேகா ஒரு இடத்�ல்
சைமயல் எ�வாயு பதுக்� ைவக்கப்படு�றது என்பது தாேன இதன் அர்த்தம்?
இதற்கு சான்றாக கடந்த �ல மாதங்களுக்கு முன்பு ��கத்ேதைன பகு��ல்
பதுக்�ைவக்கப்பட்�ருந்த
�ைல�ல்
நுகர்ேவார் அ��ருத்� அ�கார சைப�னால் கண்டு��க்கப்பட்ட சுமார் 85
��ன்டர்கைள கு�ப்�டலாம். இது ��ல்
�தக்கும் ப�ப் பாைற�ல் ஒரு �று பகு�
மா��த்தான். அநுராதபுரத்�ல் ஒேர இடத்�ல் 600 சைமயல் எ�வாயு ெகாள்கலன்கள் பதுக்�ைவக்கப்பட்�ருந்த �ைல�ல்
கண்டு��க்கப்பட்டது. அது த�ர ேமமாதம்
9 ஆம் �க� ஏற்பட்ட அசாதாரண �ைலைம�ன் ெபாழுது எ�யூட்டப்பட்ட பல
�.ஐ.�. �டுக�ல் சைமயல் எ�வாயு
உட்பட பல ெபாருட்கள் பதுக்�ைவக்கப்பட்�ருந்த �ைல�ல் கண்டு��க்கப்பட்டைதயும் இங்கு சுட்�க்காட்ட ேவண்டும்.
நுவெர�யா மாவட்டத்�ல் இந்த
ெபாருட்கைளத் த�ர அ��, ேகாதுைம
மா உட்பட இன்னும் பல அத்�யாவ�ய
ெபாருட்கள் பதுக்� ைவக்கப்பட்டுள்ளதாக
ெபாது மக்கள் புகார் ெத��க்�ன்றார்கள்.
அது த�ர மஸ்ெக�யா �ரேதச சைப�ல்
ேகாதுைம மா பதுக்கல் ெதாடர்பாக உறுப்�னர் ராஜ்குமார் கடந்த ஜ�ன் 10ம் �க�
நைடெபற்ற கூட்டத்�ல் பல தகவல்கைள
ெவ��ட்டார். இப்ேபாது அைனத்து நகரங்க�லும் பதுக்கல்கள் இடம்ெபறு�ன்றன என்று அவர் ெசால்�றார்.
இது ெதாடர்பாக நுகர்ேவார் பாதுகாப்பு
அ�கார சைபக்கு தகல்கள் வழங்கப்பட்ட
ேப�லும் அவர்கள் தங்களுைடய கடைமகைள ெசய்ய மு�யாத ஒரு �ைலைம
ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அவர்கள் தரப்பு
வாதமாக உள்ளது. காரணம் தமது வாகனங்களுக்கான �சல் ெபற்றுக் ெகாள்ள
மு�யாததால் கடைமகைள ெசய்ய மு�ய�ல்ைலயாம்! இவ்வாறான சூழ�ல்
கள்ளவர்த்தகர்களுக்கும், பதுக்கல் ேபர்வ�களுக்கும் இது ெகாண்டாட்டமா� �ட்�ருக்�றது. பூைனகள் தூங்கும்ேபாது எ�களுக்கு ெகாண்டாட்டடம் தாேன! மக்கள்
�ரமப்படும்ேபாது வர்த்தகர்கள் ம�தா�மானம் இல்லாமல் நடந்து ெகாள்வது எந்தளவு ெபாருத்தமானது?

ஏற்பாடா��ருந்தது. அதற்கான
�ரமாண்டமான கூடம் ெதமட்டெகாைட�ல் ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்�ருந்தது. மண்டபத்�ல் வண்ண
மலர்களால் அலங்க�க்கப்பட்ட
ேகாட்ைட ர�ல் �ைலயம்
16 ேமைஜகள் இருந்தன. ஒரு
ேமைச�ல் சுமார் 40 ேபர்
பள்ளத்தாக்கு புைக�ரதப் பாைத” எனப் ெபய�ட்அமரும் வைக�ல் ஏற்பாடா��ருந்தது. A முதல்
டார். இந்தப் பு�ய பாைத கட்டுமானப் ப�கள்
P வைர எழுதப்பட்ட ேமைச வ�ைச அைமகப்பட்1900 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 22ம் �க� ெதாடக்கப்பட்�ருந்தன. �ருந்�னர்கள் அவர்களுக்கு என்று
டது. 1902 ெசப்டம்பர் 15 ஆம் �க� மருதாைன�ஒதுக்கப்பட்�ருந்த இருக்ைக�ல் அமர்ந்தனர்.
�ருந்து அ�சாவைள வைரயான இர�ல் பாைத
இந்த �ருந்�ல் பங்ேகற்பவர்க�ன் முழுைம�றக்கப்பட்டது. இந்தக் கள� வ�ப் பாைதக்காக
யான பட்�யல் �ேலான் ர�ல்ேவ (The Ceylon
அப்ேபாது ரூ.55, 43, 879 ரூபா ெசல�டப்பட்�GovernmentRailway) என்�ற நூ�ல் ெவ��டப்ருந்தது.
பட்�ருக்�றது.
ெகாழும்�ல் இருந்து அம்ேபபுஸ்ஸ வைரயான
இந்த உணவு �ருந்�ல் இரா� சார்�ல் காலமுதலாவது பய�கள் ர�ல் ேசைவ 1865 ஆம்
�யச் ெசயலர் �. ேஜ. ெமக்கார்த்�யும், அரச குடும்ஆண்டு ஒக்ேடாபர் 2 ஆம் �க� ஆரம்�க்கப்பட்டது.
பத்ைதப் �ர���த்துவப்படுத்த ேமல்மாகாணத்முதல் பயணம் 84 பய�களுடன் காைல 7.00
�ன் அரசாங்க அ�பர் �.�.ேலயார்ட்ஸ் ஆ�ேயார்
ம�க்கு ேகாட்ைட��ருந்து ர�ல் புறப்பட்டது.
கலந்து ெகாண்டனர்.
இர�ல் பயணம் பற்� அன்ைறய ெசய்�த்தாள்கர�ல் பாைத அைமக்கும் ப� துவங்�ய �ன்,
�ல் கூட �ளம்பரப்படுத்தப்பட்டது.
அதற்கான பாைத வ�த் �ட்டங்கள் பற்� ேவறுபட்ட
தற்ேபாைதய ேகாட்ைட �ரதான இர�ல்
பல கருத்துகள் எழுந்ததால், அசல் �ட்டங்கைள
�ைலயம் அைமந்துள்ள இடம் 1877 காலப்பகுமறு ஆய்வு ெசய்ய ேவண்�யதா�ற்று. இதன் கார��ல் “ேபர ஏ�”�ன் �ரால் மூடப்பட்�ருந்த பகு�ணமாக ர�ல் பாைத அைமக்கும் ெசலவு, ஏற்கயாக இருந்தது. இன்ைறய ேலக் ஹவுஸ் கட்டடம்
னேவ ம�ப்�டப்பட்டைத �ட இரண்டு மடங்கு அ�அைமந்துள்ள பகு�யும் இந்தக் காலப்பகு��ல்
கமாக ஆ��ட்�ருந்தது. இது ெபரும் சர்ச்ைசைய
காலத்�ல் ேபைற ஏ��ன் எல்ைலக் கைரயாக
ஏற்படுத்��ருந்தது.
இருந்தது. “ேலக் ஹவுஸ்” �றுவனப் பத்��ைகஇதன் �ைளவாக, 1860 இல் சட்டமன்றம்,
கைள இன்றும் ‘ஏ�க்கைர பத்��ைககள்’ என்ேற
�ண்டும் ஒரு �ர்மானத்ைத �ைறேவற்�, பு�ய
அைழக்கப்படுவைத அ��ர்கள்.
உத்ேதச ெசல�னத்ைத ெவ��ட்ட்டது. ஆளுநர்
புைக�ரத ேசைவ ஆரம்�க்கப்பட்ட காலத்�ல்
சார்லஸ் ஜஸ்�ன் மக்கார்த்��ன் (Charles
தற்ேபாைதய ேகாட்ைட புைக�ரத �ைலயமும்
Justin Maccarthy) தைல�ட்�ன் ேப�ல், ர�ல்
மருதாைன புைக�ரத �ைலயமும் அப் பகு�கபாைத�ன் கட்டுமானப் ப�; குைறந்த ஏலத்�ல்
�ல் இருக்க�ல்ைல. இவற்�ன் ெபரும்பகு��ண்ணப்�த்த ெஜ�ேயல் என்ற த�யார் ஒப்பந்கள் ேபர வா�யால் மூடப்பட்�ருந்தது. தற்ேபாததார�டம் ஒப்பைடக்கப்பட்டது. அந்த ஏலத்�ன்
ைதய ெதா�ல்நுட்பக் கல்லூ�க்கு எ��ல் தான்
ம�ப்பு 873,039 ரூபாய். 1863 ஏப்ரல் மாதத்இலங்ைக�ன் முதலாவது ெகாழும்பு இர�ல்
�ன் ெதாடக்கத்�ல் அவர் ர�ல்ேவ ப�கைளத்
�ைலயம் அைமந்�ருந்தது. இந்தப் பகு� ேபைற
ெதாடங்�னார்.
வா��ன் எல்ைல�ல் அப்ேபாது இருந்தது.
1864 ஆம் ஆண்டு �சம்பர் 27 ஆம் �க�
அன்ைறய ெகாழும்�ன் அைமப்பும் இயல்பும்
ெகாழும்பு ேகாட்ைட��ருந்து அம்ேபபுஸ்ஸ வைரஇன்ைறய ேதாற்றத்��ருந்து முற்�லும் மாறுபட்�லான 54 �ேலா�ட்டர் �ளத்ைதக் ெகாண்ட முத-

என். சரவணன்
டது என்பைத உங்களால் ஓரளவு கற்பைன ெசய்து
பார்க்க மு�யும். அம்ேபபுஸ்ஸ ேநாக்�ய முதலாவது புைக�ரத ேசைவ ெதா�ல்நுட்பக் கல்லூ�க்கு
முன்னால் உள்ள இந்த �ைலயத்��ருந்து தான்
இயங்�யது. இன்று அது புைக�ரத நூதனசாைலயாக ஆக்கப்பட்�ருக்�றது. 1897 ஆம் ஆண்டள�ல் இந்த �ைலயத்�ல் 197 ப�யாளர்கள் கடைமயாற்�யதாக கு�ப்�டப்படு�றது. இந்த முதல்
ர�ல் �ைலயம் 1908 ஆம் ஆண்டு மருதாைன
இர�ல் �ைலயம் �றக்கப்பட்டதும் மூடப்பட்டது.
1873 ஆம் ஆண்டு �சம்பர் 12 ஆம் �க�
ெசனட் சைப�ல் உைரயாற்�ய ஆளுநர் �ல்�யம் �ரக�, ெகாழும்��ருந்து களுத்துைற
வைரயான புைக�ரத ேசைவைய ஆரம்�ப்பதன்
மூலம் இர�ல் ேசைவைய பரவலாக ��வாக்�
அ��ருத்� ெசய்ய ேவண்டும் என்ற கருத்ைத
முன்ைவத்தார். அதன்ப� பல ெபாதுச் ெசாத்துக்களுக்கு நட்டஈடு வழங்� அதைன ேமற்ெகாள்வது
ெபரும் ெசலவு ஆகும் என்பதால்; கா�முகத்�ட�ன் குறுக்காக ெகாள்ளுப்�ட்� கடைல அண்�த்து தண்டவாளப் பாைதகைள �ர்மா�க்கும்
ேயாசைன முன்ைவக்கப்பட்டது. கா� முகத்�டலுக்கு குறுக்ேக புைக�ரத பாைதைய அைமக்க
அரசாங்கம் �ர்மா�த்தது. ஆனால் கா� முகத்�டைலப் பாதுகாக்க ேவண்டுெமன்ற அரசாங்கத்�ன்
�ேரரைணக்கு எ�ராக ெபாதுமக்க�ைடேய கண்டனங்கள் எழுந்தன. ஆர். �. டன்லப், �.ெஹல்மர்,
எச்.குேராஸ் ேபான்ேறார்; “ெகாழும்�ன் ெபண்கள்,
�றுவர்கள் ேபரால்” என்�ற ெபய�ல் உருவாக்�ய
அைமப்�ன் சார்�ல் ெபப்ரவ� 1875ஆம் ஆண்டு
24ஆம் �க� அன்று ஆளுநைரச் சந்�த்து தமது
எ�ர்ப்ைபத் ெத��த்தார்கள். ெபண்கள், குழந்ைதகளுக்காக �ர்மா�க்கப்பட்ட ெபாழுது ேபாக்�டமான கா�முகத்�டைல அ�த்து �ட ேவண்டாம்
என்று அவர்கள் சுட்�க்காட்�னார்கள். இறு��ல்
ஆளுநர் ெஹன்� வார்ட் அத்�ட்டத்ைதக் ைக�ட்டார்.
1874 நாவலப்�ட்� பாைத, 1877 ெகாழும்�ல்
இருந்து ெமாரட்டுவ பாைத, 1879 களுத்துைற
பாைத, 1884 ஹட்டன் மற்றும் தலவாக்கைல
பாைத, 1893 பலாங்ெகாைட மற்றும் ஹப்புத்தைள பாைத, 1894 கா� பாைத, 1902 அ�சாவைள முதல் கள�பாைத, 1903 இல் அனுராதபுர, நுவெர�ய ஆ�ய பாைதகள், 1905இல்
பைள வைர�லான வடக்குக்கான பாைத, 1908
இல் ஜா எல வைர�லுமான பாைதகள் �றக்கப்பட்டன. 1912 இல் ஆளுநர் ேசர் ெஹன்� ெமக்கலத்�னால் இரத்�னபு� வைர�லான பாைத
�றக்கப்பட்டது. 1914 இல் இந்ேதா-இலங்ைக
ர�ல்ேசைவயும், 1916 இல் �லாபம் வைரயும்
1924 இல் ஆளுநர் ேசர் �ல்�யம் ம�ங்�னால்
பதுைள வைர�லும், 1927 இல் �ருேகாணமைல
வைர�லும் ர�ல் பாைதகள் �றக்கப்பட்டன.
தற்ேபாைதய ெகாழும்பு ேகாட்ைட புைக�ர
�ைலயம் 1917 ஆம் ஆண்டு தான் �றக்கப்பட்டது. நாளாந்தம் மூன்று லட்சத்துக்கும் அ�கமான
பய�கள் பயன்படுத்தும் முக்�யமான ேபாக்குவரத்து சாதனேம ர�ல் ேசைவ. இலங்ைகத்
��ன் ர�ல் பாைத வைலப்�ன்னல் ெகாழும்�ல்
இருந்ேத ��ந்து ெசல்�றது.
(ெதாடரும்)

2022 ஜூலை 3 ஞாயிற்றுக்கிழமை

யாழ். விஜயத்தின்போது
வாரமஞ்சரிக்கு வழங்கிய
விசேட பேட்டி
'எமது யாழ். கூட்டத்துக்கு
தமிழ்க்கட்சி பிரமுகர்கள்
வருகை தந்திருந்தனர்.
அது வரவேற்கத்தக்கது. நாம் வடக்கை
மையப்படுத்தி அரசியல் கட்சிகளுடன்
இணைந்து செயல்பட
விரும்புகிற�ோம்.'
'தமிழ் மக்களின்
பிரச்சினைகள் த�ொடர்பாக நாம் ஆற்றியிருக்கும்
உரைகளை தென்னிலங்கையில் வேறெந்த கட்சித்
தலைவரும் ஆற்றியிருக்க மாட்டார்.
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குற்றம் குறை கண்டு பிடிக்க
முடியாத நிலையில் அரசியல்
கட்சிகள் 33 வருடங்களுக்கு
முந்தைய
விஷயங்களையே
எமக்கு எதிராக முன்வைக்கின்றன. கடந்த 28 வருடங்களில்
நாங்கள் ஒரு கல்லைக்கூட எறிந்ததில்லை. ஆனால் இந்தக் கட்சிகளின்
ஊழல்கள், அதிகார துஷ்பிரய�ோகங்கள் பற்றி நாம் எடுத்துக்கூறும் ப�ோது அவர்கள்
பழைய கதைகளையே பேசுகிறார்கள்.

கேள்வி:−

நானும் 1971 காலத்துக்கு வருகிறேன். அப்போது ப�ோதிக்கப்பட்ட ஏழு வகுப்புகளில் ஐந்தாம் வகுப்பு
பாடம் இந்திய விஸ்தரிப்பு வாதம் த�ொடர்பானது என்றும் மத்திய மலைநாட்டில்

களைய ப�ோதிய நடவடிக்ைக எடுத்ததாகத் தெரியவில்லை. ஜே.வி.பியில் தமிழ்ப் பிரிவு ஒன்றில்லை. த�ோழர் ராமலிங்கம் சந்திரசேகரரை
வைத்திருக்கிறீர்கள், அவ்வளவுதான்.

பதில்:−

13ம் அரசியலமைப்பு திருத்தம்
பிரச்சினையைத் தீர்க்கவில்லையே! எனினும்
இப்பிரச்சினைக்கு அரசியலமைப்பு ரீதியான ஒரு
தீர்வு அவசியம் என நாம் கருதுகிற�ோம். அதேசமயம் இம் மக்களுக்கு ஒரு ப�ொருளாதாரத்
தீர்வு வழங்கப்படுவது அவசியம் என்பது எமது
நிலைப்பாடு. இம் மக்களின் கல்வி, ஊட்டச்சத்து,
வேலைவாய்ப்பு, புதிய த�ொழில்கள் என்பனவற்றில் உடனடியாக தீர்வு வேண்டும். ஏனெனில்
ப�ொருளாதார ரீயாக இம்மக்கள் வெகுவாக
பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். நீங்கள் ச�ொன்ன
மற்ற விஷயத்தில் உண்மை இருக்கவே செய்கி-

சினைகளை பேசுவதில்லை. இன்றைக்கு நான்
ஆற்றிய உரையைப் ப�ோன்ற ஒரு உரையை
தென்னிலங்கையில் எந்தத் தலைவரும் நிகழ்த்தியிருக்க மாட்டார். ஆனால் எமது இந்தச் செயற்பாடுகள் தமிழர்களை சென்றடைவதில்லை
என்பதே இங்கே பிரச்சினை. நாம் அச்சமின்றி
இனவாத அரசியலுக்கு எதிராக பேசி வருகிற�ோம்.

கேள்வி:−

காணி, ப�ொலிஸ், நீதிமன்ற
அதிகாரங்களை அளித்தால் அது தனிநாட்டுக்கு
வழிவகுக்கும் என்று உண்மையாகவே ஜே.வி.பி
நம்புகிறதா?

பதில்:− இன்னொரு நாட்டை இங்கே உரு-

வாக்குவது சாத்தியமான விஷயம் அல்ல. நாம்
இனங்களுக்கிடையில் இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்-

த�ொகுதி அமைச்சர் அவர்களுக்கு கல்வி அமைச்சில் உத்திய�ோகம் வழங்கியிருக்கிறார். இலஞ்ச
ஊழல் விவகாரங்களும் தவறான ப�ொருளாதார
திட்டங்களும், பெரிய கட்சிகளின் ஆட்சியதிகாரத்துக்கான ப�ோட்டா ப�ோட்டியுமே இந் நாட்டின்
நிலைக்கு காரணம்.

கேள்வி:−

இலங்கையின் இரு பிரதான
கட்சிகளும் தமிழர்களுக்கு ப�ொருளாதார அபிவிருத்தியே அவசியம், அரசியல் உரிமைகள் அல்ல
என்று கூறிவருகின்றன. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்?

பதில்:−

இந்த நாட்டில் அனைவரும் சமம்
என்ற ஒரு மனப்பான்மை மக்களிடம் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். எனவே மக்களிடையே அரசியல், சிவில் மற்றும் ப�ொருளாதார உரிமைகள்

தமிழ்க் கட்சிகள் தேசிய

அரசியலிலும் ஈடுபட வேண்டும்
தென்னிலங்கை முற்போக்கு அணியுடன் இணைந்து
செயல்பட வேண்டும் என்கிறார் ஜே.வி.பி தலைவர் அனுரகுமார திசாநாயக்க

இன்றைய எனது பேச்சும் அவ்வாறானது தான்.
விஷயம் என்னவென்றால், எமது இச் செயற்பாடுகள் தமிழர்களைச் சென்றடைவதில்லை. நாம்
அச்சமின்றி இனவாத அரசியலுக்கு எதிராகப்
பேசி வருகின்றோம்.'
'இந்தியாவுடன் ம�ோதல் ப�ோக்கற்ற, இந்தியாவை பாதிக்கக் கூடிய அரசியல் மற்றும்
ப�ொருளாதார க�ொள்கைகள் அற்ற ஒரு வெளிநாட்டுக் க�ொள்கை அவசியம்'

கேள்வி:−

ஜே.வி.பி. மீதான விமர்சனங்களை வைக்கும் ப�ோது 1971, 89 காலப்பகுதியை சிலர் நினைவுபடுத்துகிறார்கள். இதை
எப்படிப் பார்க்கிறீர்கள்? இதை கறை படிந்த பக்கங்களாகக் கருதுகிறீர்களா?

பதில்:− 1971, - 88,89 எழுச்சிகள் சும்மா

நிகழ்ந்தவை அல்ல. அரசுகள் எங்களை அடக்கி
வைக்க முயன்றன. அதனால் நாங்கள் ஆயுதம்
ஏந்த வேண்டியதாயிற்று. எமது கட்சி 1978
உள்ளூராட்சித் தேர்தலில் ப�ோட்டியிட்டது. 81
சர்வஜன வாக்ெகடுப்பில் பாராளுமன்றம் நீடிக்கப்படக்கூடாது என்று பிரசாரம் செய்தோம்.
82 ஜனாதிபதித் தேர்தலில் ப�ோட்டியிட்டோம்.
நாங்கள் ஜனநாயக வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி வந்த ப�ோதிலும் 83 கலவரத்தின் பின்னர்
எம் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டு ஜே.வி.பியை
ஜே.ஆர். அரசு தடைசெய்தது. நாங்கள் நீதிமன்றம் சென்றோம். எனினும் எம்மை வேட்டையாடுவது த�ொடர்ந்தது. எனவே நாமும் ஆயுதம் ஏந்த
வேண்டியதாயிற்று. அரசுக்கும் எமக்கும் இடையிலான ம�ோதல்களின் ப�ோது எமது தரப்பிலும்
தவறுகள் நிகழ்ந்தன. இன்று இவை எல்லாம்
நிகழ்ந்து 33 வருடங்களாகிவிட்டன. ஆனால்
ஜனநாயக வழிக்குத் திரும்பியுள்ள எம்மீது

வசித்த இந்திய வம்சாவளியினர் நம்பிக்கைக்கு
உரியவர்கள் அல்ல எனவும் ப�ோதிக்கப்பட்டதாக
அறிகிற�ோம். இது உண்மையா? மலையக தமிழர்கள் த�ொடர்பான ஜே.வி.பியின் நிலைப்பாடு
என்ன?

பதில்:−

அக்குற்றச்சாட்டு ப�ொய்யானது.
அந்தக் காலத்தில் திபெத் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது.
க�ோவாவை இந்தியா கைப்பற்றியது. காஷ்மீரையும் இந்தியா தன் வசப்படுத்தியது. 77 இல்
ஜே.ஆர். ஜயவர்தன பதவிக்கு வந்தார். அவர்
அமெரிக்க சார்பானவர். அதேசமயம் இந்தியா
ச�ோஷலிச நாடாக விளங்கியதால் எதிர்த் தரப்பில் நின்றது. எனவே இலங்கைக்கு அழுத்தம் தர
வேண்டும் என இந்தியா விரும்பியது. இப்போது
காலம் மாற பிராந்திய அரசியல் நிலைப்பாடுகளும் மாறிவிட்டன. இன்று அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் ஓரணியில் நிற்கின்றன. அமெரிக்கா,
பிரிட்டன், இந்தியா என்பன இந்தோ-பசுபிக்
அமைப்பான குவாட்சில் அங்கம் வகிக்கின்றன.
இன்றைய சூழலில் இந்தியாவைத் தவிர்த்து
நாம் அரசியல் செய்யமுடியாது. இலங்கையில்
வாழும் இந்திய வம்சாவளி சமூகம் கடந்த ஐந்து
தலைமுறைகளாக இந்நாட்டிலேயே வாழ்ந்து
வருகிறது. இச் சமூகத்துக்காக நாம் எப்போதும்
குரல் க�ொடுத்து வந்திருக்கிற�ோம். அச் சமூகம்
சரிசமனாக சம உரிமைகளுடன் இங்கே வாழ
வேண்டும் என்பதே எமது க�ொள்கை. நிலைப்பாடு.

கேள்வி:−

வடக்கு கிழக்கு அரசியல் உரிமைகள், 13 ஆம் அரசியலமைப்பு திருத்தம்
த�ொடர்பான ஜே.வி.பியின் க�ொள்கையை
விரிவாக
ச�ொல்வீர்களா?
தமிழர்களுக்கு
ஜே.வி.பி மீது ஒரு சந்தேகம் உள்ளது. அதைக்

றது. நாம் ஆட்சிக்கு வருவதற்கும் அதை வைத்துக்கொள்வதற்கும் சிங்கள மக்களை மட்டும்
அடிப்படையாக வைத்துக்கொள்ள முடியாது.
அனைத்து சமூகங்களையும் ஒன்றிணைத்து
க�ொண்டுதான் இதைச்செய்ய முடியும்.
ஆரம்பத்தில் நாங்கள் சிங்கள சமூகத்தை
அடிப்படையாக வைத்தே எமது அரசியலை
ஆரம்பித்தோம். எனினும் நாங்கள் எவ்வளவுதான் தமிழ், முஸ்லிம் சமூகங்களின்
உரிமைகளுக்காக குரல் க�ொடுத்து வந்திருந்தாலும் அது அவர்கள் மத்தியில் எடுபட்டதாகத் தெரியவில்லை. ஏனெனில் அவர்களின்
சமூகம் சார்ந்த கட்சிகளுடன்தான் இணைந்திருக்க விரும்புகிறார்கள். எனினும் நாம் தமிழ்
மக்களை அரவணைத்துத் தான் செல்லவேண்டும். எனவே நாம் வடக்கை மையப்படுத்திய
அரசியல் கட்சிகளுடன் இணைந்து செயல்பட
விரும்புகிற�ோம். எனவே தமிழ்க் கட்சிகளை
நான் அழைக்கிறேன். இன்று எமது கூட்டத்துக்கு
யாழ்ப்பாணத்தை மையப்படுத்திய கட்சித் தலைவர்கள் வருகை தந்திருந்தார்கள். மேலும் தமிழ்மக்களிடையே எமது செயற்பாடுகள் ப�ோதுமானதாக இல்லை என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன்.
எனவே தமிழ் அரசியல் கட்சிகளுடன் இணைந்து
செயல்பட நாம் விரும்புகிற�ோம்.

கேள்வி:−

தமிழர் உரிமைகள் த�ொடர்பாக வெளிப்படையாகப் பேசினால் சிங்கள மக்களின் சந்தேகத்துக்கு ஆளாக நேரிடும் என்ற
பயம் காரணமாகவே தமிழ் விவகாரங்கள்
த�ொடர்பில் அடக்கி வாசிக்கிறீர்களா?

பதில்:−

அப்படியல்ல. நாங்கள் தமிழ் மக்களின் பிரச்சினை த�ொடர்பாக கதைக்கும் அளவுக்கு தென்னிலங்கையில் எவரும் தமிழர் பிரச்-

களைக் களைய முனைய வேண்டும். ஆனால்
நிர்வாக சிக்கல்கள் உள்ளன என்பது ஒப்புக்க�ொள்ளப்பட வேண்டியதே. இப்போது பாருங்கள், பாடசாலைகளை எடுத்துக்கொண்டால் நகர
பாடசாலைகள் தம்மை தேசிய பாடசாலைகளாக
அறிவிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்வதைப் பார்க்க
முடிகிறது. அதாவது மாகாண மட்ட நிர்வாகம்
ப�ோதுமானதாக இல்லை. மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருமானால் ப�ோதிய வசதிகளைப்
பெற்றுக்ெகாள்ளலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பே இக்
க�ோரிக்ைகக்குக் காரணம்.

கேள்வி:−

நாடு இந்த வங்குர�ோத்து
நிலைக்கு வருவதற்கு தமிழர் பிரச்சினையை
தீர்க்காது சிங்களக் கட்சிகள் வாக்குவங்கி அரசியலை தென்பகுதியில் நடத்தியது ஒரு பெரிய
காரணம் என்பதை ஏற்றுக்ெகாள்கிறீர்களா?

பதில்:−

அதுவும் ஒரு காரணம்தான். ஒரு
ஜனாதிபதி ஹம்பாந்தோட்டையில் இருந்து தெரிவானால் ஹம்பாந்தோட்டைப் பகுதியில் எல்லா
அபிவிருத்தி பணிகளும் நடைபெறத் த�ொடங்குகின்றன. அவர் ப�ொலன்னறுவையில் இருந்து
தெரிவானால் அப்பகுதியெங்கும் அபிவிருத்தியாகிறது. ஒரு தேசிய அபிவிருத்திக்கு வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் இவை நடைபெறுவது இல்லை.
எனவே ஒரு தேசிய திட்டத்தின் கீழ் முழு நாட்டையும் ஒருங்கிணைத்து சகல பகுதிகளிலும் அபிவிருத்திப் பணிகளை மேற்கொள்வதே சரியான
தேசிய திட்டமிடலாகும். மாத்தறையில் இருந்து
பஸ்களில் பணிக்கு வருகிறார்கள் ஹம்பாந்த�ோட்டைக்கு. ஏனெனில் அவர்கள் அரசியல்
ரீதியாக பணிக்கு நியமிக்கப்பட்டவர்கள். இசுருபாயவுக்கு இரண்டு பஸ்கள் குளியாபிட்டியாவில்
இருந்து வருகின்றன. ஏனெனில் குளியாபிட்டி

நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டும். கிளிந�ொச்சியைச்
சேர்ந்த ஒருவர் நான் தமிழன் என்பதால்தான்
எனக்கு இந்த நிலை என நினைக்கலாம்.
ஆனால் அனுராதபுரம் மதவாச்சியை சேர்ந்தவர்களும் கிளிந�ொச்சிக்காரரின் பிரச்சினையையே
எதிர்கொள்கின்றனர் என்பதே உண்மை. இங்கு
நான் சம்பந்தன் ஐயாவின் உரையை நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். நான் ஒரு இலங்கைக்
குடிமகன் என்று உலகத்துக்கு உரக்கச் ச�ொல்ல
விரும்புகிறேன். ஆனால் இரண்டாவது குடிமகனாக இருக்க விரும்பவில்லை என்றார்.
அதுதான் விஷயம். எனவே நாட்டை அபிவிருத்திக்கு இட்டுச் செல்ல தேசிய ஒருமைப்பாடு மிக
முக்கியம்.

கேள்வி:−

இனி தமிழ் அரசியலுக்கு
வருவ�ோம். தமிழரின் அரசியலில் நீங்கள்
காணும் பெரிய குறைபாடுகள் யாவை?
எவற்றை அவர்கள் உடனடியாக கைவிட
வேண்டும் அல்லது மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும்
எனக் கருதுகிறீர்கள்?

பதில்:−

வடக்கை மட்டும் மையப்படுத்தி அரசியல் செய்வதை விட்டுவிட்டு தேசிய அரசியலுக்கு
வரவேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். பாராளுமன்றத்தில் என்ன விஷயம் விவாதத்துக்கு வந்தாலும்
தமிழ் உறுப்பினர்கள் வடக்கைப் பற்றியே பேசுகிறார்கள். அவர்கள் மைய அரசியல் நீர�ோட்டதில்
கலந்துக�ொள்ள வேண்டும்.
த�ொடர் 15 ஆம் பக்கம்...
பேட்டி கண்டவர்

சுமித்தி தங்கராசா...?

கார்மேகத்தின் வாழ்வினை
எழுத்தில் பதிவு செய்தமை
ஈழத்தின் முன்னோடி

இலக்கியச் செயற்பாடாகும்'

'எ

ழுத்தையே த�ொழிலாக, வாழ்வாகக் க�ொண்ட பத்திரிகையாளர்கள்
நமது சமூகத்தில் கவனிப்பாரற்றுப் ப�ோய்விடுகிறார்கள். அவர்களது வாழ்க்கையைப் ப�ோற்றுவார் யாருமில்லை. இந்நிலையில் இலங்கையில்
தமிழ் பத்திரிகைய�ொன்றிலும், தமிழகத்தின் தினமணியிலும் ஆசிரியர்பீடத்தை அணி செய்த எஸ்.
எம்.கார்மேகத்தின் வாழ்வினை எழுத்தினில் பதிவு
செய்த முயற்சி ஈழத்தின் முன்னோடி இலக்கியச்
செயற்பாடாகும்.
'பத்திரிகையாளர் எஸ்.எம்.கார்மேகம் வ
- ாழ்வும்
பணியும்' என்ற நூலினைத் த�ொகுத்து வழங்கியிருக்கும் எச்.எச்.விக்கிரமசிங்கவின் பணி, 'காலம்
ப�ோற்றும் சிறந்த பணியாகும்' என்று மலையக
ஆய்வாளர்
மு.நித்தியானந்தன்
லண்டன்
வெம்பிளி தமிழ் நிலையத்தில் சென்ற ஜூன் 26
ஆம் திகதி நடைபெற்ற புத்தகக் கண்காட்சியின்
நூல் வெளியீட்டு அரங்கில் பத்திரிகையாளர்
எஸ்.எம்.கார்மேகம் - வாழ்வும் பணியும் இரண்-

லண்டன் வெளியீட்டு விழாவில்

மு.நித்தியானந்தன்

டாம் பதிப்பினை வெளியிட்டு, உரையாற்றிய
ப�ோது தெரிவித்தார்.
'வெறும் சம்பளத்திற்காக வேலை பார்க்கும்
த�ொழிலாகக் கருதாமல், தனது பணியை ஆத்மார்த்தமாக செய்து, மலையக இலக்கியத்திற்கு
வளம் சேர்த்த கார்மேகத்தை அறிந்த, அவர�ோடு
பணியாற்றிய பல பத்திரிகையாளர்களையும்,
மேலும் பல ஆளுமைகளையும் இனங்கண்டு
இந்நூலைத் த�ொகுத்து வழங்கியமை விக்கிரமசிங்கவின் சிறந்த த�ொடர்பு வட்டத்தினையும்,
எடுத்துக்கொண்ட பணியினைத் திறம்பட முடிக்கும் ஆற்றலையும் புலப்படுத்துகிறது' என்று
அவர் மேலும் பேசுகையில் தெரிவித்தார்.
'கண்டி மன்னர்கள்', 'ஈழத்தமிழர் எழுச்சி', 'ஒரு

நாளிதழின் நெடும் பயணம்' ஆகிய
நூல்களையும் எழுதிய ஆய்வாளராகவும் எனது தந்தை திகழ்ந்தார்.
பத்திரிகைப்பணியிலும் ப�ொது வாழ்விலும் முழு நேரத்தைச் செலவிட்டாலும் குடும்ப உறவினையும் பண்போடும் பாசத்தோடும் அரவணைத்துச்
செல்லும் ஒருவராக அவர் எங்கள்
நெஞ்சில் என்றும் குடியிருப்பார்'
என்று அவுஸ்திரேலியாவில் வாழும்
கார்மேகத்தின் புதல்வி கனகா கணேஷ் இந்நிகழ்வில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துக�ொண்டு
உரையாற்றுகையில் தெரிவித்தார்.
அவர் த�ொடர்ந்து உரையாற்றுகையில் 'எனது

தந்தை பத்திரிகையாளர் கார்மேகத்தின் பத்திரிகை சாதனைகளை ஆவணப்படுத்தும்
முகமாக 'வாழ்வும் பணியும்'
என்ற இந்த நூலின் இரண்டாம் பதிப்பு கடந்த ஜூன் 11ம்
திகதி லண்டன் மலையக
இலக்கிய மாநாட்டில் மு.நித்தியானந்தன் விமர்சன உரை
நிகழ்த்தியது
எங்களுக்கு
பெருமை தரும் நிகழ்வாகும்.
இன்று லண்டன் புத்தக
கண்காட்சியில் என்னையும்
சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து
க�ொள்ள செய்து க�ௌரவித்ததை எனது பாக்கியமாகவே கருதுகிறேன். ஏற்பாட்டாளருக்கும் எனது நன்றிகள். இந்நூலில்
கலைமகள் ஆசிரியர் கீழாம்பூர் சங்கர சுப்ரமணியன் முன்னுரையும், தினக்குரல் வார வெளியீட்-

டின் முன்னாள் பிரதம ஆசிரியர் பாரதி இராஜ
நாயகம் அணிந்துரையும் தந்துள்ளனர்.
உள்ளடக்கமாக எனது தந்தையுடன் 1960
முதல் த�ொடக்கம் பழகிய நண்பர்கள் உடன் பணியாற்றியவர்கள் உட்பட 46 பேரின் அரிய கட்டுரைகள் இடம் பெற்றுள்ளன. எனது தந்தையைப்
பற்றிய இந்நூலிற்கான ஆக்கங்களை கேட்டவுடனேயே அவரவது பரபரப்பான பணிகளுக்கிடையில் சிரமேற்கொண்டு எழுதி க�ொடுத்ததை நன்றியுடன் நினைவு கூருகிறேன்.
இந்நூலில்
மு.நித்தியானந்தனும் என்
தந்தையை பற்றிய காத்திரமான கட்டுரையை
எழுதித் தந்துள்ளார். அவருக்கும் எனது நன்றிகளை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்.
த�ொடர் 15 ஆம் பக்கம்...
த�ொகுப்பு

லிங்கநகர்

சண்முகநாதன் கணேஷ்... 
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ப�ோஷாக்கின்மை என்ற அபாயத்தை தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய
அமெரிக்காவின் 32 மில்லியன் ட�ொலர் உதவி

க

டந்த 26 ஆம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை இடம்பெற்ற G7 எனப்படும்
உலகின் செல்வந்த நாடுகளின்
மாநாட்டின்போது அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜ�ோ
பைடன் இலங்கையின் உணவுப் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யும் ப�ொருட்டு மேலதிக
உதவியாக 20 மில்லியன் ட�ொலர்களை
வழங்குவதாக அறிவித்தார்.
இதன் கீழ் அடுத்துவரும் பதினைந்து மாத
காலப்பகுதிக்கு 800,000 கும் மேற்பட்ட
பாடசாலை
மாணவருக்கு
உணவளிக்கும்
பாடசாலை ப�ோஷாக்கு மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சித்
திட்டத்திற்கு உதவியளிப்பதற்கும் 27,000
இற்கும் மேற்பட்ட கர்ப்பிணிகளுக்கும் பாலூட்டும் தாய்மாருக்கும் உணவு வவுச்சர்களை
வழங்குவதற்கும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
அத்துடன் இலங்கையில் இலகுவில் பாதிக்கப்படும் நிலையில் உள்ள மக்கள் பிரிவினருக்கு
உணவு கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்காக
உணவு உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் ப�ொருட்டு
விவசாய உதவிகள் மற்றும் பணப்பங்களிப்புகள் ஊடாக சுமார் 30,000 விவசாயிகளுக்கு
உதவவும் இதன் மூலம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக
இலங்கையில் உள்ள அமெரிக்கத் தூதரகத்தின்
செய்திக்குறிப்பொன்று தெரிவிக்கிறது.
அமெரிக்கா மேற்கொண்ட இந்த அறிவிப்பானது உணவுப்பாதுகாப்பு ப�ொதுச் சுகாதாரம்
மற்றும் அனைத்து இலங்கை மக்களினதும்
ப�ொருளாதார மேம்பாடு த�ொடர்பில் அமெரிக்கா
க�ொண்டுள்ள த�ொடர்ச்சியான உறுதிப்பாட்டினை
நிரூபிப்பதாகவும் அவ்வறிக்கை கூறுகிறது.
இலங்கையின் ப�ொருளாதார உறுதிப்பாட்டை
ஏற்படுத்தும் முயற்சிகளுக்கு உதவி நல்குவத�ோடு இந்த குறிப்பிட்ட உதவியானது மிகவும்
தேவைப்படும் நிலையில் உள்ள சமூகங்களுக்கும் சிறுவர்களுக்கும் சென்றடைவதை அமெரிக்கா உறுதி செய்யும் எனவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதுவரை அமெரிக்கா இலங்கைக்கு வழங்க

உறுதியளித்துள்ள 12 மில்லியன்
ட�ொலர் மனிதாபிமான உதவிகளுடன்
சேர்த்து ம�ொத்தம் 32 மில்லியன்
ட�ொலர்களை இலங்கைக்கு வழங்க
உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உதவிகள் USAID எனப்படும் சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான அமெரிக்க முகவரமைப்பின் ஊடாக வழங்கப்படும் எனவும்
உலகளாவிய ரீதியில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டுத்
தாராதரங்களை கடைப்பிடிக்கும் பங்காளர்களுக்கு வழங்கப்படுவதாகவும்
எனவே இந்த நிதியளிப்பானது கணக்கீடு செய்யப்படுவதையும் உணவுப்
பாதுகாப்பின்மையால் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் என அடையாளம் காணப்பட்டவர்களை அது சென்றடைவதை உறுதிப்படுத்தவும் முடியும்
எனவும் அமெரிக்காவின் அறிக்கையில்

'இலங்கை ரூபாவில் சுமார் 720 மில்லியன் பெறுமதியான
இந்த நிதியளிப்பானது தேவைகளுடைய அனைவருக்கும்
உதவியளிக்கப் ப�ோதுமானதாக இல்லாவிட்டாலும்
இப்போதைய நிலையில் இது காலத்தின்பால் கிடைக்கும்
பேருதவியாகவே பார்க்கப்பட வேண்டும்'
'இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பின்னரான காலப்பகுதி த�ொடர்
பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளின்படி ஒரு நாட்டின் வாழ்நாள்
எதிர்பார்க்கையில் ஏற்படும் 10 சதவீத அதிகரிப்பு அந்நாட்டின்
ப�ொருளாதார வளர்ச்சியில் வருடாந்தம் 0.4 சதவீத வளர்ச்சியை
எற்படுத்தும் எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது'
மேலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இலங்கையில் க�ோவிட் 19 க�ொள்ளை
ந�ோயினால் 2020 ஆண்டிலிருந்து ம�ோசமாகப்
பாதிக்கப்பட்டு இப்போது ப�ொருளாதார வீழ்ச்சியினால் முற்றாகக் கையறு நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ள இலங்கையின் சமூகப்பிரிவினருக்கு
அமெரிக்காவின் இலக்குப்படுத்தப்பட்ட இந்த நிதி

அளிப்புகள் பேருதவியாக அமையும் என்பதில்
மாற்றுக் கருத்தில்லை. அமெரிக்கா த�ொடர்ச்சியாகவே இலங்கைக்கு இத்தகைய உதவிகளை
வழங்கி வந்துள்ளது.
குறிப்பாக,
பாடசாலைச்
சிறார்களின்
ப�ோஷணை மட்டத்தை மேம்படுத்த உதவும்
பிஸ்கட் வழங்கும் திட்டம் பாடசாலைகளில்

நீண்டகாலமாக அமுலில் இருந்தது. அமெரிக்காவின் உதவி மூலமே இது சாத்தியப்பட்டது.
பின்னர் இது நிறுத்தப்பட்டு மதிய ப�ோசனம்
வழங்கும் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது.
குறைந்தபட்சம் பாடசாலைக்கு சமூகமளிப்பதன்
மூலம் உணவுத் தேவையில் சிறிய ஒரு பகுதியையாவது இத்திட்டங்கள் மூலம் மிகவும் பாதிக்கப்படும் நிலையில் உள்ள மாணவர்கள் பூர்த்தி
செய்யக்கூடியதாக இருந்தது.
ஆனால் இப்போது இவை எதுவும் நடைமுறையில் உள்ளதாகத் தெரியவில்லை. அத்துடன் காலை உணவின்றி பாடசாலை செல்லும்
மாணவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துச்
சென்றிருக்கிறது. அது மட்டுமன்றி இலங்கையில் கர்ப்பிணிகள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மாரின் ப�ோஷாக்கு மட்டத்தை மேம்படுத்தும் ந�ோக்கிலான திரிப�ோஷ உணவு வழங்கும் திட்டம் மிக
நீண்டகாலமாகவே நாட்டில் நடைமுறையில்
இருந்துவந்தது.
ஆனால் இப்போது அது நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
திரிப�ோஷவை உற்பத்தி செய்வதற்கான உள்ளீடுகளின் விலைகள் அதிகரித்தமையும் இலங்கை
அரசாங்கத்தின் பசுமை விவசாயத் திட்டத்தின்
காரணமாக உள்நாட்டில் ஏற்பட்ட ச�ோளம், பயறு
ப�ோன்ற விவசாய உற்பத்திகளின் வீழ்ச்சியினால்
இதற்கான உள்ளீடுகளைப் பெறமுடியாமல்
ப�ோனமையும் இதனை முன்கொண்டு செல்வதில் தடைகளை எற்படுத்தியுள்ளன. இதனால்
கர்ப்பிணிகள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மாரின்
ப�ோஷணை மட்டம் வெகுவாகக் குறைந்து

ப�ோயுள்ளதுடன் சிசுக்களின் ப�ோஷணை மட்டம்
மிக ம�ோசமான நிலையை அடைந்துள்ளது.
மேலதிக ஊட்டச் சத்துகளை வழங்கும் பால்மா
வகைகளின் விலைகள் வானத்தைத் த�ொடுமளவுக்கு உயர்ந்து சென்றுள்ள நிலையில்
சாதாரண ஒரு குடும்பத்தினால் தாய்மாருக்கும்
சிசுக்களுக்கும் மேலதிக உணவாதாரத்தை உறுதி
செய்ய முடியாத அவலநிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
க�ொவிட் நிலை காரணமாக எற்பட்ட முடக்கங்கள்
இந்நிலையை தீவிரப்படுத்தியுள்ள அதேவேளை
2022இல் மிகம�ோசமாக அதிகரித்துச் சென்று
க�ொண்டிருக்கும்
பணவீக்கம்
காரணமாக
நாளாந்த உணவுத் தேவைகளில் ஒரு பகுதியையேனும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத பேரவல
நிலை உருவாகியுள்ளது.
சுகாதார மற்றும் ப�ோஷணை மேம்பாட்டுக்காய் உருவாக்கப்பட்டுள்ள அரச இயந்திரக் கட்டமைப்புகள் இயங்க முடியாத நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறான ஒரு புறச்சூழலிலேயே
அமெரிக்காவின் இலங்கைக்கான நிதியளிப்பு
குறித்த அறிவித்தல் வெளிவந்துள்ளது.
இலங்கை ரூபாவில் சுமார் 720 மில்லியன்
பெறுமதியான இந்த நிதியளிப்பானது தேவைகளுடைய அனைவருக்கும் உதவியளிக்கப்
ப�ோதுமானதாக இல்லாவிட்டாலும் இப்போதைய
நிலையில் இது காலத்தின் பால் கிடைக்கும் பேருதவியாகவே பார்க்கப்பட வேண்டும்.
இந்த உதவிகள் உரிய பிரிவினரைச் சென்றடைவதை உறுதிப்படுத்தத் தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுமென அமெரிக்க அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளமையானது இந்தப்
பணத்திலும் ஒரு பகுதியை கபளீகரம் செய்து
விடுவார்கள�ோ என்ற ஐயத்தின் விளைவ�ோ
எனத் தெரியவில்லை.
சமூக குறிகாட்டிகள் த�ொடர்பில் இலங்கை
சுதந்திரம் பெற்ற காலப்புதியில் இருந்தே சிறப்பான அடைவுகளைப் பெற்றிருந்தமை பலராலும் பாராட்டப்பட்டிருந்தது. ஒரு நடுத்தர வருமானம் பெறும் நாட்டின் சமூக குறிகாட்டிகளின்
அடைவுகளை குறைந்த வருமானம் பெறும்
இலங்கை அடைந்து க�ொண்டமையானது ஆய்வாளர்களால் வியந்து ந�ோக்கப்பட்டது. இது
த�ொடர்பில் இலங்கை கடைப்பிடித்த க�ொள்கைகள் பாராட்டப்பட்டன. ஆனால் த�ொடர்ச்சியாகவே
ப�ோஷாக்கின்மையானது இலங்கையின் சமூக
அபிவிருத்தியில் மிகப்பெரிய ஒரு குறைபாடாக
சுட்டிக்காட்டப்பட்டு வந்துள்ளது.

த�ொடர் 15ஆம் பக்கம்...

உலகளாவிய ப�ோரை
ந�ோக்கி நகரும் நேட்டோ?
கலாநிதி

கே.ரீ.கணேசலிங்கம்
யாழ். பல்கலைக்கழகம்

உ

லக அரசியல் கடந்த ஒரு தசாப்தங்களுக்கு மேலாக கிழக்கு
நாடுகள் எதிர் மேற்கு நாடுகள்
என்ற ப�ோக்கினை தீவிரமாக ஏற்படுத்தி
வருகின்றன. மேற்கு நாட்டின் தலைவர்கள்
ஒன்றுகூடும் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும்
கிழக்கு நாடுகளின் எழுச்சிக்கு எதிராக
தீவிர அணுகுமுறையை மேற்கொள்வதும்
திட்டமிடுவதும் அதற்கான நகர்வுகளை
செயற்படுத்துவதும் வழமையான 		
அரசியலாக காணப்படுகின்றது.
கடந்த (ஜூன்) 26-30 வரையில் ஜேர்மனியிலும், ஸ்பெயினிலும் நடந்த இரு வேறு உச்சி
மாநாடுகள் மேற்குறித்த உலக அரசியலுக்கான
அணுகுமுறைகளை வெளிப்படுத்தி உள்ளன.
அதாவது, ஜேர்மனியின் பவேரியன் ஆல்ப்ஸ்
நகரில் ஜி-07 நாடுகளுக்கான சந்திப்பும்,
ஸ்பெயின் தலைநகரங்களில் ஒன்றான மட்ரிட்டில் ந�ோட்டோ நாடுகளின் சந்திப்பும் சமகால
உலக அரசியல் களத்தை முதன்மைப்படுத்தியுள்ளது. அக்கட்டுரை ஜி-07 மற்றும் நேட்டோ
நாடுகளின் தலைவர்களின் சந்திப்பின் ந�ோக்கத்தை அடையாளப்படுத்த முயற்சிக்கிறது.
முதலாவது, ஜி-07 நாடுகளுக்கான சந்திப்பு
பிரதானமாக ப�ொருளாதார நெருக்கடிகளிலிருந்து மீள்வதற்கான உத்திகளை பிரதிபலித்திருந்தது. அம்மாநாட்டில் கலந்து க�ொண்ட
ஜேர்மன், பிரித்தானியா, கனடா, அமெரிக்கா,
ஜப்பான், இத்தாலி, பிரான்ஸ் ஆகிய அங்கத்துவ நாடுகள�ோடு இந்தோ -பசுபிக் ப�ொருளாதார
சக்திகளும் பார்வையாளர் நாடுகளாக கலந்து
க�ொண்டன. கடந்த பல ஆண்டுகளாக ஜி-07
சந்திப்பு ப�ொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சியடைந்த
நாடுகள் உலகளாவிய ப�ொருளாதாரத்தை
எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என்பது பற்றிய
உரையாடலை மேற்கொண்டிருந்த ப�ோதும்
சமகால உச்சி மாநாடு அங்கத்துவ நாடுகளிடையே ஏற்பட்டிருக்கும் ப�ொருளாதார நெருக்கடியையும் அதனை எதிர்கொள்வது பற்றியும் கவனத்தில் க�ொள்ளப்பட்டது. குறிப்பாக உக்ரைன்
மீதான ரஷ்ய ப�ோர் ஐர�ோப்பாவிற்குள் ஏற்படுத்தியுள்ள எரிவாயு மற்றும் பெற்றோலியம்

த�ொடர்பான நெருக்கடியும் அதற்கான மாற்று
உபாயங்கள் பற்றிய கருத்தாடல்களும் முதன்மைப்படுத்தப்பட்டிருந்தன.
அதுமட்டுமன்றி
உக்ரைனுக்கான மனிதாபிமான உதவியாக
2.8 பில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலரும், வரவுசெலவுத் திட்டத்துக்கான உதவித்தொகை 29.5
பில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் ரஷ்யாவிற்கு எதிரான
ப�ொருளாதார தடையை நீடிப்பதுடன், தங்கத்தினாலான பரிமாற்றத்தினை மேற்கொள்வதற்காக ரஷ்யாவின் இலக்கினை தடைசெய்வது
எனவும் தீர்மானித்துள்ளது. அத்தோடு உலக
ப�ொருளாதாரத்தில்
வளர்ச்சியடைந்துவரும்
வாழ்க்கைச்செலவை கட்டுப்படுத்துவதற்கான
நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது எனவும்
ரஷ்யாவின் சக்தி வளத்தில் தங்கியிருக்கின்ற
நிலைமையை மாற்றியமைப்பது எனவும் தீர்மானிக்கப்பட்டது. உலகளாவிய ரீதியில் உணவுப்
பாதுகாப்பையும் நெருக்கடிக்கு உள்ளாகியுள்ள
உணவுச் சங்கிலியையும் பலப்படுத்துவதெனவும் ஜி-07 தலைவர்கள் உரையாடியுள்ளனர்.
சர்வதேச மட்டத்தில் காலநிலை வலையம�ொன்றினை ஒத்துழைப்பினூடாக ஏற்படுத்துவதெனவும் மிகப்பிரதானமாக அத்தகைய காலநிலை
வலயத்தை முன்னோக்கி நகர்த்தவும் இலக்குகளை அடையவும் தெளிவான வரையறையான மாற்றங்களை முதன்மைப்படுத்தவும்
அதற்கான க�ொள்கை வகுப்பொன்றை வரையவும் தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேலும்,
காபன் வெளியேற்றத்தை கட்டுப்படுத்துகின்ற
கைத்தொழில் உற்பத்திகளை ஊக்குவிப்பதெனவும், பங்குபற்றலுக்கும் ஒத்துழைப்புக்குமூடாக
சர்வதேச மட்டத்தை சக்தி வளத்தை பரிமாற்றம்
செய்வதற்கான இடைத்தொடர்பாளராக உழைப்பதெனவும் அத்தோடு அனல் மின்வலுவின்
பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பதென்ற ஜி-07 மாநாட்டின் 2021ஆம் ஆண்டு இலக்கை மேலும்
நீடிப்பதென்றும் பாரிஸ் உடன்படிக்கையை
பலப்படுத்துவதென்றும் இம்மாநாட்டில் உரையாடப்பட்டது.
இரண்டாவது, நேட்டோ நாடுகளின் மட்ரிட்
உச்சி மாநாடானது நேட்டோ விஸ்தரிப்பு சார்ந்து
முதன்மைப்படுத்தப்பட்டத�ோடு
உக்ரைனுக்கு
எதிரான ரஷ்யாவின் ப�ோர் நடவடிக்கைகளை
எதிர்க்கும் அணுகுமுறைகளும் உக்ரைனுக்கான ஆயுத தளபாட தேவைகளை நிறைவு
செய்வதற்கான முன்மொழிவுகளும் உரையாடப்பட்டன. நேட்டோவின் அங்கத்துவ நாடுகள்
30இனை கடந்து பின்லாந்து, சுவிடன் புதிய
உறுப்பு நாடுகளாக முன்மொழியப்பட்டதும்
துருக்கி ஆரம்பத்தில் முன்வைக்கப்பட்ட எதிர்ப்-

பினை கைவிட்டதும் இம்மாநாட்டில் இடம்பெற்ற
பிரதான விடயங்களாகும். அத்துடன் நேட்டோ
உச்சி மாநாட்டின் பார்வையாளர் நாடுகளாக
அவுஸ்ரேலியா, நியுஸிலாந்து, ஜப்பான் மற்றும்
தென்கொரியா என்பன ஒத்துழைப்பையும்
உலகளாவிய சவாலையும் எதிர்கொள்கின்ற
விதத்தில் இம்மாநாடு நகர்த்தப்பட்டிருந்தது.
பிரதானமாக பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான முழுஅளவிலான ப�ோரை பிரகடனப்படுத்தியத�ோடு
ரஷ்யாவின் உக்ரைன் மீதான ப�ோரினால் ஏற்பட்டிருக்கும் உணவு நெருக்கடி சார்ந்தும் ரஷ்யா
மற்றும் சீனாவுக்கிடையில் வளர்ச்சியடைந்து
வரும் பிராந்திய ரீதியிலான செல்வாக்கு ஒத்துழைப்பையும் சார்ந்து விவாதிக்கப்பட்டத�ோடு
நேட்டோவின் புதிய ஒத்துழைப்பு வழங்கும்
நாடுகளாக துனிசியா, ம�ொரிடானியா மற்றும்
துர்கிஷ் ஆகியன அறிவிக்கப்பட்டன.
எனவே, மேற்குறித்த இரு உச்சி மாநாடுகளும் அதிக முக்கியத்துவம் க�ொடுத்த விடயங்களாக காணப்படும் அம்சங்களை விளங்கிக்க�ொள்வது அவசியமாகும்.
ஒன்று, ஜி-07 நாடுகள் உள்நாடுகளில் ஏற்பட்டிருக்கும் ப�ொருளாதார நெருக்கடி ரஷ்யாவை
மையப்படுத்தி உரையாடியிருப்பத�ோடு அதனுடைய தீர்வுகளை ந�ோக்கி நகர்வதற்கான
உத்திகளையும் வகுத்துள்ளது. குறிப்பாக ரஷ்யாவின் இறக்குமதிக்குள் அகப்பட்டிருக்கும்
ஐர�ோப்பாவை பாதுகாக்கும் விதத்தில் மாற்று
சக்தி வளம் சார்ந்து கரிசனை செலுத்த ஜி-07
தலைவர்கள் முயன்றுள்ளனர். பெற்றோலியம்,
எரிவாயு ப�ோன்றவற்றிற்கான மாற்றுக்களை
அடையாளம் காண்பதும் அதனை ஊக்குவிப்-

பதும்
இம்மாநாட்டின்
பிரதான
ந�ோக்கமாக
இருந்தது.
இரண்டு, ஜி-07 உச்சி
மாநாட்டில் ரஷ்யாவால்
முன் ம ொ ழி ய ப ்பட் டு
ஆரம்பகாலத்தில் அதிகம்
ஏ ற் று க் க ொ ள ்ள ப ்ப ட ்ட
தங்கத்தின் பரிமாற்றம்
த�ொடர்பான
விடயம்
நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதாவது உலக நாடுகளின் ப�ொருள் பரிமாற்றம்
நாடுகளுக்கு
இடையில்
நிகழ்த்தப்படுகின்ற ப�ோது தங்கம்
பிரதான பரிமாற்று ஊடகமாக
செயற்பட்டது.
இது பின்னர் அமெரிக்காவின் எழுச்சியினாலும் உலகளாவிய அரசியல்
ஆதிக்கத்தினாலும் படிப்படியாக கைவிடப்பட்டு
ட�ொலர் பரிமாற்றத்துக்கும் வெளியீட்டுக்குமான
இருப்பாக கருதப்பட்டது. அதனை எண்ணெய்
வள நாடுகளுடன் கூட்டுச் சேர்ந்த அமெரிக்கா
ட�ொலரை முன்னிலைப்படுத்தி ப�ொருளாதார
ரீதியாக உலகத்தை ட�ொலரின் கீழ் க�ொண்டு
வந்தது. இதனை முறியடிக்கும் விதத்திலேயே
ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புடின் தனது உற்பத்திக்கான சந்தை பெறுமானத்தை ரூபிளில்
செலுத்த வேண்டுமென நிபந்தனை விதித்தார்.
அது ஐர�ோப்பிய நாடுகளுக்கு அச�ௌகரியத்தை
ஏற்படுத்தியதால் மீளவும் தங்கத்தை முன்னிறுத்தியுள்ளார். இவ்வாறு தங்கத்தில் பரிமாற்றம்
நிகழ த�ொடங்குமாயின் ட�ொலரினதும் அமெரிக்காவினதும் ஆதிக்கம் படிப்படியாக வீழ்ச்சியடையும். எனவே தான் ஜி-07 நாடுகளில் அமெரிக்கா, கனடா, ஜப்பான் மற்றும் பிரிட்டன் ஆகிய
நான்கு நாடுகளும் ரஷ்யாவின் முன்மொழிவை
முழுமையாக நிராகரித்தத�ோடு ஏனைய மூன்று
நாடுகளும் ம�ௌனம் சாதித்தன என்பதுவும் கவனத்திற் க�ொள்ள வேண்டிய விடயமாகும்.
மூன்று, ஜி-07 உச்சி மாநாட்டின் பிரதான
இலக்காக ரஷ்யாவே காணப்படுகின்றது. ரஷ்யாவிற்கு எதிரான போரை ஊக்குவிப்பதற்கும்,
உக்ரைனை முன்னிறுத்தி ரஷ்யாவை த�ோற்கடிப்பதையும் பிரதான ந�ோக்காக க�ொண்டுள்ளமையை வெளிப்படுத்தி நிற்கிறது. ரஷ்யாவிற்கு
எதிரான ப�ோருக்காக உக்ரைனியர்கள் க�ொல்லப்பட ஐர�ோப்பியர்கள் ப�ொருளாதார நெருக்கடியை எதிர்கொள்ளும் நிலையை ஜி-07 நாடுகள்
ஊக்குவிக்கின்றன. உக்ரைனியர்கள் ரஷ்யா-

வின் தாக்குதல்களால் க�ொல்லப்படுகிறார்கள்.
அல்லது அவர்களின் ச�ொத்துக்கள் அழிக்கப்படுகின்றன. அதுமட்டுமன்றி புவிசார் அரசியல்
அறிவின்றி உக்ரைனியர்கள் மேற்குடன் கூட்டுச்சோர்ந்து ஐர�ோப்பாவின் தானிய களஞ்சியமான உக்ரைனை சிதைக்கின்றனர். மறுபக்கத்தில் ஐர�ோப்பிய நாடுகளில் வாழும் மக்கள்
எரிப�ொருள் மற்றும் பெற்றோலியத்துக்கான
நெருக்கடியை சந்திப்பத�ோடு ப�ொருட்களின்
விலையேற்றத்தினால் அதிக வரி செலுத்தும்
நெருக்கடியையும் எதிர்கொண்டு வருகின்றனர்.
இப்போரை மேலும் ஊக்குவிப்பதனால் உலகம்
முழுவதும் ப�ொருளாதார நெருக்கடியும் மனித
சமூகங்களுக்கிடையிலான ம�ோதலும் குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பின்னர் ஒரு உலக யுத்தத்தை
தயார் செய்வதற்கான அணுகுமுறையை ஜி-07
நாடுகள் ஏற்படுத்தி வருகின்றன.
நான்காவது, நேட்டோ உச்சி மாநாட்டையும் ஜி-07 மாநாடு ப�ோன்றே அவதானிக்க
வேண்டிய சூழல் காணப்படுகின்றது. ஜி-07
ப�ொருளாதார ந�ோக்குநிலையிலும், நேட்டோ
இராணுவ ந�ோக்கு நிலையிலும் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. நேட்டோவின் விஸ்தரிப்பை
எதிர்த்து ரஷ்யா மேற்கொண்ட உக்ரைன் மீதான
ப�ோரை மேலும் ஊக்குவிக்கும் விதத்தின் பின்லாந்தையும் சுவிடனையும் நேட்டோவின் அங்கத்துவமாக இணைத்ததன் மூலம் நேட்டோ
நாடுகள் திட்டமிட்டுள்ளன. அதாவது ரஷ்யா
ஒரு ப�ோரை உலகளாவிய தளத்தில் ஏற்படுத்த
வேண்டுமென நேட்டோ கரிசனை க�ொள்கிறது.
அமெரிக்கா மீண்டும�ொரு யுத்தத்தை ஐர�ோப்பாவில் உருவாக்க முயலுகிறது. அதனை மேற்கு
ஐர�ோப்பிய நாட்டு தலைவர்கள் அங்கீகரிக்கின்றனர். ஏற்கனவே முதலாம், இரண்டாம் உலக
மகா யுத்தங்களை எதிர்கொண்டு அழிந்துப�ோன
ஐர�ோப்பா மீளவும�ொரு ப�ோருக்கு தயாராவதை
நேட்டோ கட்டமைக்கின்றது.
ஐந்தாவது, உலக ப�ொருளாதார நெருக்கடி
உலகப்போர்களுக்கு திறவுக�ோலாக அமைந்துள்ளது என்பதை வரலாற்றாசிரியர்களும் யதார்த்தவாதிகளும் உணர்ந்துள்ளனர். ஐர�ோப்பா ஒரு
பாரிய ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்குள் நகர்கின்றது. எனவே உலக யுத்தம�ொன்று வெடிப்பதற்கான சூழ்நிலையை அமெரிக்கா மட்டுமன்றி
முழுஉலகமும் க�ொண்டுள்ளது. அத்தகைய சூழ்நிலையை வலுப்படுத்தம் விதத்திலேயே நேட்ட�ோவின் விஸ்தரிப்பும் ரஷ்யாவிற்கு எதிரான
ப�ொருளாதார தடைகளும் உக்ரைனுக்கு வழங்கப்படும் ஆயுதங்களும் ப�ொருளதார உதவிகளும் ஏற்படுத்த வாய்பை வழங்குகின்றது.
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ருநாள் ஏத�ோ ஒரு காரணத்தால், எங்கிருந்தோ வரும் உணவு நிறுத்தப்படலாம். வாகனங்கள் ஓடுவதும் கப்பல்கள் மிதப்பதும், விமானங்கள் பறப்பதும்கூட
நிறுத்தப்படலாம். ஆனால் உனக்கான உணவை
நீ உற்பத்தி செய்யப் பழகியிருந்தால் இதையெல்லாம் எண்ணி நீ அஞ்சவேண்டியதில்லை.'
இது இயற்கை வேளாண் விவசாயி நம்மாழ்வார் கூறிய தத்துவம். எக்காலத்துக்கும், ப�ொருந்தும் வகையில் அவரது ப�ொன்
ம�ொழிகள் அமைந்துள்ளன. அவர் உயிருடன்
இருந்த காலத்திலேயே அவரைப்
பின்பற்றியவர்கள் ஏராளம். அவரது
நுண்ணிய அறிவாற்றல். ஏராளமான
விவசாயிகளைக் கவர்ந்துள்ளது. 'ஒரு
லட்சம் இளைஞர்கள் எங்களைப் பின்பற்றி விவசாயத்தில் இறங்கினால்
விரைவிலேயே நம்நாட்டை மீட்டுவிடலாம்' என்று கூறியவர்.
இதைப்பற்றி ஏன் இப்போது ச�ொல்கிறேன் என்பது பற்றி யாருக்கும் சந்தேகம் வரவே வராது. காரணம் இதுதான்
அவரை நினைக்க வைக்கும் சரியான
காலம்.
அண்மையில் விவசாய திணைக்களத்தினரால் வீட்டுத் த�ோட்டத்திற்கான
விதைப் ப�ொருட்களும், அவற்றை
பயிரிட வேண்டிய ஆல�ோசனைகளும் அடங்கிய சிறு ப�ொதி மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுக் க�ொண்டிருக்கிறது. இயற்கை விவசாயம் என்பது ஒரு கலையல்ல அதைப்பயிலவும்
தேவையில்லை. அதுதான் எம்முடைய பாரம்பரியம். வீடுகள்தோறும் விவசாயம் செய்பவனால்
வளமாக இருந்த காலம் ஒன்று இருந்தது. இன்று
விவசாயம் செய்பவனும், நவீன உபகரணங்களுக்காகவும் அதன் தேவைகளுக்காகவும் நாள்முழுதும் எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையங்களின் முன்
வரிசையில் நிற்கிறான்.
வீட்டிலே மாடுகள் உழுதகாலம் அந்த
மாடுகளை மனிதன் பராமரித்த காலம், என்று
ஒருகாலம் இருந்தது. மாடுகளுக்கு தீவனம்
தேடி எந்தப்பொ ருளையும் விலைக்கு வாங்க
விவசாயி அலைவதில்லை. வரப்போரமிருக்கும்
புல்லை மேய்கிறது. வைக்கோலைத் தின்கிறது.
நெல்லைக் குத்தி அரிசியை நாம் எடுத்துக்க�ொண்டு கழிவாக வரும் உமியை க�ொடுத்தால்
அதையும் தின்னும். பாடுபட்டு வேலை செய்யும்.
பசுவானால் பால் தரும் நமது பால்மாடுகளே
கன்று ப�ோட்டு வேலையில் நிற்கும் மாடுகளுக்கு
வயதாகிவிட்டால் புதிய மாடுகளை உற்பத்தி
செய்து தந்துவிடும், கன்றுகள் வளர அவை

விவசாயிக்கு வேலைக்காக வந்துவிடும்.
இன்றைக்கு நீங்கள் வாங்கி வைத்திருக்கும்
உழவு யந்திரங்கள் குட்டி ப�ோடுமா என்ன?
அது ப�ோகட்டும் அவை வைக்கோலைய�ோ
புல்லைய�ோ மேயுமா? அதுவும் இல்லை.
ஆனால் டீசலைக் குடித்துவிட்டு அது விடும்
புகையால் சூழலைக் கெடுக்கத்தான் முடியும்.
மாறாக வைக்கோல்புரட்சி என்று ஒன்று
கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அதைப்பற்றி நான்
பின்னர் ஒருமுறை ச�ொல்கிறேன். இங்கும்
வைக்கோல் எனபதைப்பற்றி பேசியே ஆகவேண்டும் எனக்கு நாற்றுமேடை அமைக்க சிறிதளவு ஒரு கைப்பிடி வைக்கோல் தேவைப்பட்டது.
இரண்டு ஏக்கர் முதல் நூறு ஏக்கர்வரை நெல்
சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகளை கேட்டேன்
என்ன ஆச்சரியம் ஒருவரிடமும் வைக்கோல்
இல்லை.
' எல்லாம் மிசின் வெட்டுத்தானே வயல்லயே
ப�ோட்டிருவம் எடுக்கிறதில்லை. வீடுகளை முன்ன�ொருகாலம் வைக்கோலால் வேய்வோம் கடும்
பனிக்காலம். வைக்கோலில் ஈரம்பட ஒரு சூடு
கிளம்பும். உள்ளே உறங்குபவர்களுக்கு கதகதப்பாக இருக்கும். அதை வைத்து எழுந்த பழம�ொழிதான் 'தையும் மாசியும் வையகத்துறங்கு'வைக்கோல் ப�ோட்ட அகம், வீடு வையகம்
தை, மாசி மாதங்கள் கடும் குளிர்காலம். எனவே
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நான் பராமரித்து த�ோட்டம் செய்தப�ோது என்னிடம் ஒரேய�ொரு மிதிவண்டியே இருந்தது.
எல்லாத் தேவைகளையும் அது திருப்தியாக
நிறைவு செய்தது. முற்றத்தில் கூட ஒரு பலா
ஒரு த�ோடை என நின்றது. இன்று முற்றங்களில்
பூக்கன்றுகளும் குர�ோட்டன் செடிகளும் பூத்துக்
குலுங்குகின்றன.
என்தாய் காலையில் சட்டிபானைகளை
எடுத்து முற்றத்தில் ப�ோடுவாள் அங்கே ஒருவாளி
தண்ணீரும் தென்னம் தும்பும் சிலநேரம் வைக்க�ோல்பிரியும் சாம்பலும் இருக்கும். அருகிலேயே
சட்டிபானைகளை கழுவிக் கவிழ்க்கும் பரணும்
காட்டுத்தடிகளை வைத்து கட்டியிருப்பாள். சட்டிபானைகளை சாம்பலுடன் தேங்காய் நாரால்
தேய்த்து கழுவி பரணில் வெயிலில் கவிழ்த்து
காயவைப்பாள். அத்தனையும் மண்பாத்திரங்கள் அவை காய்வது நல்லது என்பாள். கழுவிய
நீர் தென்னைக்குப் பாயும், அதில் தேங்காய் வந்ததும் வாழைமரத்தடிக்கு மாறியது கழுவும் இடம்.
நானும் அதையே பின்பற்றினேனா என்றால்
இல்லை ஆரம்பத்தில் செய்தாலும் ப�ோகப்போக
நானும் அயலவர்கள் ப�ோல வாழ முயன்றேன்.
எனது பிள்ளைகளுக்கு அறவே அது தெரியாது
இப்போது சட்டிபானை கழுவ யாரும்
வெளியே ப�ோவதில்லை அதைகழுவும் தண்ணீரும் சாக்கடையில் விழுகிறது. கழுவும் தும்பு

இயற்கை விவசாயம்
என்பது ஒரு கலையல்ல

வைக்கோல்வீட்டில் உறங்கு என்றார்கள்.
மனிதன் நல்லவற்றை எடுத்துக் க�ொண்டு
கழிவையே உணவாகக் க�ொடுத்தாலும் மாடுகள்
தமது கழிவையும் அவனுக்கு பயன்பாடாக
க�ொடுக்கிறது. அது ப�ோடும் சாணம், மூத்திரம் எல்லாம் பசளையாக மறுபடி நிலத்தில்
ப�ோகிறது எந்த சேதாரமும் இல்லாமல் மண்
வளமாக இருக்கிறது. யாழ்ப்பாணத்தில் த�ோட்டங்களில் செய்கை பண்ணுமுன் பட்டியடைத்து
விலங்குகளை அடைத்து வைத்தத�ொரு காலம்.
அன்றைய
மனிதர்களுக்கு
விவசாயத்தில்
கிடைத்த லாபமே அவர்களது பிள்ளைகளுக்கு
கல்வியாகவும் சீதனமாகவும், வெளிநாடுகளுக்கான செலவினமாகவும் ஏன் வானளாவ
வளர்ந்த கட்டடங்களாகவும் மாறிய சிறு முதலீடாகும். இன்று மனிதர்கள் இல்லாத பெரும்
பங்களாக்களை வய�ோதிபர்கள் கூட்டித்துடைத்து
விளக்கு வைத்துக் க�ொண்டிருக்கிறார்கள்.
அன்றாடம் ஐந்து சாக்கு மரக்கறி அறுவடை
செய்த எனது த�ோட்டநிலத்தில் இப்போது மூன்று
வீடுகளும் நான்கு கிணறுகளும் முளைத்துள்ளன. ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தலா இரண்டு உந்துருளிகள். இருக்கின்றன. முழு நிலத்தையும்

ச�ோப் வகைகள் எல்லாமே வெளிநாடுகளில்
தயாரிக்கப்பட்டு,
அழகிய ப�ொலித்தீன் பைகளில்
அடைக்கப்பட்டு வருகிறது. எமது
பாவனையிலிருந்து ஒதுக்கிவிட்ட
ஒவ்வொன்றும் எமது ஆர�ோக்கியத்தை மாற்றிவிட்டது தெரியவில்லை
வீட்டுக்கு வீடு வேப்பமரம் இருக்கிறது. எத்தனைபேர்
அதை தினசரி உபய�ோகிக்கிற�ோம்
காலையில் பேஸ்ற்றும் பிறஸூம்
தேடுகிற�ோம். நாம் ஆனால்
இரண்டும் ஒன்றாக உள்ள வேப்பங்குச்சி
ஆமணக்கங்குச்சி
என்பவற்றை
தென்னிந்தியாவின் வாலிபர் ஒருவர் ஒன்லைனில் விற்று வருகிறார் என்பதை நம்புங்கள்.
மக்கள் இயற்கைக்கு திரும்பிக் க�ொண்டிருக்கின்றனர்.
எமது பிரதேசங்களில் விளைப�ொருட்களும் விலைகருதி வெளியே ப�ோவதால்
நுகர்வோருக்கு தரமான ப�ொருட்களை பெறமுடியவில்லை. மீன்கடையில் நல்ல மீன்களைக்
காணவில்லை. மரக்கறிகளின் விலை அரைக்கில�ோ வாங்க வேண்டியவர்களுக்கு காக்கில�ோ
வாங்குமளவுக்கே இருக்கிறது. ' எங்க பிள்ளை
ஆமான வகையில் சமைச்சி சாப்பிட்டு எத்தினை
நாள். கறியா வைக்கிறத சாம்பாரா வச்சு ச�ோறாக்
காச்சிறத கஞ்சியா வச்சு காலம் ப�ோகுது.' என்றார்
ஒரு மூதாட்டி அவர் கீரை விற்கிறார். என்றைக்காவது கிளிந�ொச்சி சந்தையில் வாழைப்பூ முருங்கையிலை, பலாக்கொட்டை என்பன விற்பனைக்கு
வந்ததுண்டா? அவை சாதாரணமாக இலவசமாக
கிடைப்பவை. ஆனால் அண்மைக்காலங்களில்
நான் இவற்றை சந்தையில் பார்க்கிறேன்.
'குடிக்கிற தண்ணிய காசுக்கு வாங்கிற காலம்
வரும்'என்று எனது பேரன் ஆயிரத்து த�ொளாயிரத்து ஐம்பத்தாறாம் ஆண்டு ச�ொன்னப�ோது
நான் கெக்கட்டம் விட்டு சிரித்தது எனக்கு நன்கு
நினைவிருக்கிறது.
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திக்கற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டும்
ரிதம் உமையாள் ஈஸ்வரன்

க�ொ

ழும்பில் பிறந்த உமையாள்
ஈஸ்வரன் ஹ�ொங்கோங்கில்
உள்ள ரிதம் அறவாரியத்தின் தலைவராக
உள்ளார். QI குழுமத்தின் சமூக செயல்பாடுகள் பிரிவான Rythm Foundation,
ஐக்கிய நாடுகளின் சமூக மேம்பாட்டுப்
பகுதிகளில் கவனம் செலுத்துகிறது,
உமையாள் 1990 இல் மலேசிய த�ொழிலதிபர் விஜய் ஈஸ்வரனை மணந்தார்,
வெளிநாடு சென்றார், ஆனால் அவரது
தாய்நாட்டு நினைவுகள் அவரை விட்டு
விலகவில்லை.
அவரைப் பற்றி கேட்டோம்.
நான் க�ொழும்பில் பிறந்து வளர்ந்தேன்.
பின்னர் வயது வந்ததும் எனது நம்பிக்கைகளை வடிவமைப்பதில் ஈடுபட்டேன்.
எனது பெற்றோர்களும், அவர்களின் தாராள
மனப்பான்மையின் த�ொடர்ச்சியான எடுத்துக்காட்டுகளும்தான் சமூகத்திற்கு நான்
ஏதேனும் செய்ய வேண்டும் என்ற எனது
விருப்பத்தை வடிவமைத்தது.
எனது தந்தை வர்த்தகராக திகழ்ந்ததுடன்
அவரை அறிந்த அனைவராலும் மிகவும்
மதிக்கப்பட்டவர். தெரியாதவர்கள் உட்பட
பலர் அவருடைய உதவியை நாடி எங்கள்
வீட்டிற்கு அடிக்கடி வருவார்கள். எங்கள்
வீட்டின் முன்வாசல் மூடியிருப்பதை நான்
அரிதாகவே பார்த்திருக்கிறேன். எங்கள்
வீட்டிற்குள் நுழைந்த எவருக்கும் என்
அம்மா சமைத்த உணவையும், என் தந்தை
ஆதரவினையும் வழங்கினார்கள். இந்த
சூழலில் வளர்ந்ததால், அது என் இரத்தத்தில் ஊறியுள்ளதாகவே நான் கருதுகிறேன்.
உங்கள் தாய் நாட்டிற்கு மீண்டும் வர உங்களைத் தூண்டுவது எது?
மூன்று தசாப்தங்களுக்கு மேலாக மலேசியாவில் வாழ்ந்திருப்பதால் மலேசியா
இப்போது எனது தாயகமாக இருக்கலாம், ஆனால் எனது இளமைப் பருவத்தில் என்னை வளர்த்த தாய் நாடாகவே
இலங்கை எப்போதும் இருக்கும்.
இதன் மூலம் பின்தங்கிய சமூகங்களின் அபிவிருத்திக்கான
பல்வேறு
திட்டங்களை எம்மால் மேற்கொள்ள
முடிந்தது.. மக்கள் தங்களைத் தாங்களே
மேம்படுத்திக் க�ொள்ள, அவர்களின் தனிப்பட்ட ஆளுமையை வளர்க்க வேண்டும்
என்று நாங்கள் நினைக்கிற�ோம்.
இலங்கையில் ரிதம் அறவாரியத்தின்
பணிகளைப் பற்றி கூறுவீர்களா?
2004 இல் ஏற்பட்ட ஆழிப்பேரழிவின்
பின்னர் இலங்கையில் எமது முதலாவது
சமூக திட்டம் ஆரம்பமானது. QI குழுமத்தின் மூலம் நாம் கணிசமான நிதி உதவிகள் மற்றும் தன்னார்வத் த�ொண்டர்கள்
ப�ோன்ற வழிகளில் நிவாரணம் வழங்கின�ோம். சமீப காலமாக ரிதம் அறவாரியத்துடன் கூட்டு சேர முடிந்தது.
முல்லைத்தீவில், வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குவதற்கும், கஷ்டப்படும் குடும்பங்களுக்கு மலிவு விலையில் வீடுகள் மற்றும்
பலவற்றை வழங்குவதற்கும், LEADS
உடன் இணைந்து ஒரு சமூக நிறுவனத் திட்டத்தை நாங்கள் த�ொடங்கின�ோம். யாழ்ப்பாணம் மற்றும் கிளிந�ொச்சியில், நாங்கள்
சர்வோதய சிரமதான இயக்கத்துடன் நெருக்-

கமாக இணைந்து நலிந்த பெண்களுக்கு
த�ொழில்சார் கற்கைநெறிகள் மூலம் அவர்கள் த�ொழில் த�ொடங்குவதற்கு வழிவகை
செய்து வருகிற�ோம். விசேட தேவையுடைய நூற்றுக்கணக்கான தனிநபர்கள்
மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு உதவுவதற்காக பெண்கள் அபிவிருத்தி நிலையத்துடன் கண்டி மாவட்டத்தில் உள்ள
மாற்றுத்திறனாளிகளை சமூக ரீதியாக உள்ளடக்கியதையும் நாங்கள் ஊக்குவித்தோம்.
எங்கள்
திட்டங்கள்
முடிவடையும்
ப�ோது, சமூகங்கள் சுயசார்புடையவர்களாக
மாறுவதையும், அவர்களின் வளர்ச்சியை
சுதந்திரமாக நிலைநிறுத்துவதையும் உறுதிசெய்ய நீண்ட காலத்திற்கு அவர்களுக்கு
அதிகாரம் அளிப்பதே எங்களது ஒட்டும�ொத்த இலக்காகும்.
எங்களிடம் பல வெற்றிக் கதைகள்
உள்ளன.
வள்ளிபுனத்தில்
ஒற்றைத்
தயாரான சிவகுமாரியின் கதை குறிப்பிடத்தக்கது. அவர் தனது வாழ்நாளில் இரண்டு
முறை யுத்தம் காரணமாக தனது வீட்டை
விட்டு இடம்பெயர்ந்துள்ளார். அவர் தனது
குடும்பத்தை நடத்துவதற்காக தினசரி கூலி
வேலை செய்து வந்தார். பல தினங்கள்
அவருக்கு வேலைகிடைக்காத நிலையில்
அவரது குடும்பம் பட்டினியால் வாடநேரிட்டது.
சிவகுமாரி ஒரு கட்டத்தில் எங்கள் திட்டத்தில் சேர்ந்தார், அங்கு அவர் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற செங்கற்கள் தயாரிப்பதில்
பயிற்சி பெற்றார், மேலும் அவருக்கு
ஒரு வேலையும் வழங்கப்பட்டது, அது
இப்போது அவருக்கு நிலையான வருமானத்தை தருகிறது. இப்போது அவர் தனது
குடும்பத்தையும் குழந்தைகளின் கல்வியையும் கவனிக்க முடிகிறது. அவரது மூத்த
புதல்வனின் கல்வியில் பல தடைகள் ஏற்பட்ட ப�ோதிலும் அண்மையில் புலமைப்பரிசில் பரீட்சை எழுதி மிகச் சிறப்பாக
தேர்ச்சி பெற்றார், இது எளிதான சாதனை
அல்ல. சில நேரங்களில் மக்களுக்கு
சரியான வாய்ப்பு தேவை என்பதை இது
காட்டுகிறது. சிவகுமாரி தனது வாழ்க்கையில் தனக்கு இல்லாத வாய்ப்புகளை தனது
குழந்தைகளுக்கு வழங்குவதில் உறுதியாக உள்ளார், அதற்கு நாங்கள் அவருக்கு
உதவுவதில் மகிழ்ச்சியடைகிற�ோம். இது
ப�ோன்ற கதைகள் நாம் சரியான பாதையில்
தான் செல்கிற�ோம் என்பதை நமக்கு
உணர்த்துகிறது.

அருள் ...?

குறிஞ்சியில்
பூத்த மலர்!

அபிநயக்ஷேத்ரா நடனப்பள்ளி அதிபர் "கலாசூரி "திவ்யா
சுஜேனின் நெறியாள்கையில் நிவேதா கணேசன்,
ச�ொக்கர் பிரவீன் ஆகிய�ோரின் பரதநாட்டிய
அரங்கேற்றம் கடந்த சனிக்கிழமை மாலை
வெள்ளவத்தை இராமகிருஷ்ண மிஷன்
மண்டபத்தில் தலைமை விருந்தினர் அ.
உமாமகேஸ்வரன் (இந்து சமய கலாசார
அலுவல்கள் திணைக்கள பணிப்பாளர்) தலைமையில் நடைபெற்றது.
முதன்மை விருந்தினராக சென்னை
மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியின்
க�ொள்ளுப்பேரன் "ஞானபாநு" இசை
மேதை டாக்டர் ராஜ்குமார் பாரதி
கலந்து சிறப்பித்தார்.
நிகழ்வில்
தலைமை விருந்தினர் அ. உமாமகேஸ்வரன் க�ௌரவம் பெறுவதையும், இந்தியாவில் இருந்து வருகைதந்த அணிசேர்
கலைஞர்கள்
மற்றும் நட்டுவாங்கம்
செய்த ஆசிரியர் திவ்யா சுஜேன் ஆகிய�ோரையும் மாணவர்களுக்கான கல்லூரி நடனச்
சான்றிதழை ஆசிரியர் வழங்குவதையும் நடன
நிகழ்வினையும் காணலாம்.

குறிஞ்சியிலே பூத்த மலரே!
கவிகளிலே வாழ்ந்த கவிஞனே!
புசல்லாவை தந்த புதல்வனே! புலம்புகிற�ோம்
இன்று உம் பிரிவால்!
வித்தகனாய் கல்வி பெற,
முத்துக்களாய் எமை வளர்த்தீர்!
ஓய்வின் பின்பும் ஓய்வில்லை,
நீர் எமை வளர்த்ததில்!
ஏன�ோ இன்று சயனித்தீர்!
சரித்திரம் படைத்து விட்டீர்!
மாதா மனம் மகிழ்ந்தாள்! பிதா பெருமை க�ொண்டார்!
எம் குருவாய் உமை பெற்றதில்,
நாம் பெருமைக் க�ொண்டோம்!
எம் குறிஞ்சி நாடனே! உம்மால் நாம் உயர்ந்தோம்!
உம் பிரிவால்
நாம் துவண்டோம்!
அன்னையாய், தந்தையாய்,
நல் ஆசானாய், த�ோழனாய்,
நாம் த�ொழும் குருவாய் வாழ்ந்தாய்!
ஜனனமும் மரணமும் உண்மையென்றால் உறவும்
பிரிவும் அதுவே!
இன்று எம்மோடு நீர் இல்லை!
இறப்போடு இன்புற்றாய்!
கண்ணீர�ோடு கவலை பகிர்கின்றோம்!
அன்புள்ள ஆசானே, காலம் உள்ளவரை உம்மை மறவ�ோம்!
கணக்கிறது மனம் அமைதி பெறட்டும்
உம் ஆத்மா!
- ஓம் சாந்தி -

அமுதா ஜெயக்குமார்

ப�ோகாதே! மகனே ப�ோகாதே!
ப�ோகாதே! மகனே ப�ோகாதே!
ப�ொல்லாத ப�ோக்குப் ப�ோகாதே!
ஸ்கூல் இல்லாட்டிப் ப�ோகட்டும்.
இப்படி ஏறிப் ப�ோகாதே!
ரெயினில் ப�ோனவனும் விழுந்துட்டான்.
ரெண்டு நிமிடத்திலே இறந்திட்டான்
படிக்கத்தான் வேணும்டா மகனே!
பாதகப் பயணங்கள் வேண்டாம்!
க�ொற�ோனாக் காலம் ப�ோல் வீட்ட
கிடந்து படித்திட்டால் ப�ோதும்.
ப�ோனுக்குள்ள படிச்சபடிப்பு, அதை
ப�ோட்டுக்குட்டு படிடா தங்கம்!
பெற்றோல், டீசல் வருமாமே கப்பல்?
பெற்ற பின்னே ப�ோ மகனே ஸ்கூல்!
த�ொங்கிக்கிட்டுப் ப�ோகாதே தங்கம்!
தூக்கி எறிந்தால் இறப்பாயே பங்கம்!
கலாபூஷணம்

காத்தான்குடிப�ௌஸ்
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மலர்கள் புன்னைகயால்
ெசான்ன ஈத் முபாறக்
எம்.எம்.எம்.ந�பு
சாய்ந்தமருது.
நாைள ��ந்தால்
ெபருநாள் என்பதால்
இரவு வானத்�ன் உள்ளங்ைக�ல்
மருத வண்� புள்�களாய்
நட்சத்�ரங்கள்
பல �றங்க�லான முஸல்லாைவ
��த்தது ேபால் இருந்தது
அ�காைல வானம்
மசூ�க�ல்
ஹஜ்ஜ�ப் ெபருநாள்
ெதாழுைகைய ெதாழுது
அல்லாஹ�ைவ ஸ�ஜ�து ெசய்தன
எனது
சமூகப்புறாக்கள் வ�ைசகளாக
ஈத் முபாறக் வாழ்த்ைத
�றுவர் �று�கள்
ெசால்�த்��ந்த ேபாது
அவர்க�ல் �லருடன்
வண்ண மலர்களும் வந்�ருந்தன
இந்த வாழ்த்ைத
புன்னைகயால் ெசால்லுவதற்கு
அவர்கள் உடுத்�ருந்த
புத்தாைடக�ன் பூக்களாய்

கண்ெவட்டு

கிருஷா

இணு�ல் வா�சன்

ஏன்

ெதருெவங்கும் �ன் ெவட்டு
�லெவா��ல்
உன் கண் ெவட்டு
என் மனெவ��ல்
உைனத்ெதாட்டு
நடக்�ன்ேறன் எட்டுத்�க்கும்

இந்த

�லெவா��ல் கைதேப�
அைல ஒ��ல் கால் நைனத்து
தைலசாய்த்து உறங்கேவண்டும்
��யும் வைர உன் ேதா�ல்

ஏக்கம்

ைகேகார்த்து பலதூரம்
வந்�டவும் ேவண்டாம்
அக்��ைய வலம் வந்து
�டுவைர வந்து�டு
முற்றத்து மல்�ைகைய
உன் கூந்த�ேல சூ�டுேவன்

ேபர�வு வரப்ேபா�ன்றது என்று
ேபசு�ன்றனர் பலர் இன்று அது
ஏங்க ைவக்�றது நம் எல்ேலாைரயும்
காலம் எல்லாம் ஏங்� ஏங்�ேய
மா�டர் யாவரும் வாழு�ன்றனர்

ஏைழ எ�யவர்களுக்கு
அன்னதானங்கைளயும்
இ�ப்புப் பண்டங்கைளயும் வழங்�ய
உயர்ந்த உள்ளங்களால்
கட்டப்பட்�ருந்தது
மகத்துவத்�ன் மா�ைக
இந்நா�ன் கருைண �லத்�ல்

குற்றமிைழக்காத

முஸ்�ம் சேகாதரர்கள்
முஸபா ெசய்து ெகாண்ட – அந்த
சேகாதரத்துவ
பண்ைப பார்த்ேதா ெத�யாது?
பகல் ெபாழுைத
அந்� வானம் முஸபா ெசய்து வ�யனுப்�யது

ைகதிகள்

�ண்டும் வந்து – அந்த
ெசாந்த பந்தங்களுடன்
உைரயா� ம�ழ்ந்தைம - இந்த
ஈைகத் �ருநாள் எமக்க�த்த
ஓர் அன்ப�ப்பு ஆகும்
இைவகளால் - இந்த
ஹஜ்ஜ�ப் ெபருநாைள
ஆைச கரங்க�ல் ேதய்த்து
மன�ல் சுமக்�ன்ேறன்
அது
�ைல உயர்ந்த
சுமுக் (Shumukh) என்ற
வாசைனத் �ர�யமாய்
மணம் �சு�ன்றது ஊெரல்லாம்

மதி

மயங்கும்
மனம்

அறூபா அஹ்லா
கல்முைன
மாயத் ேதாற்றத்�ேல
ம� மயங்�ப் ேபா�றது
ம�த மனம்

கண்ணீரில்
ெதரியும் நீ
�பா�யா ெபௗசுல்
ேநகம
தளர்ந்�க் ெகாள்ளாத
��வாதங்கைள
��யமான உனக்காக
தளர்த்�க் ெகாண்ேடன்..
ைக�டாத அகங்காரங்கைள
ைக��க்க �ைனத்து
உனக்காக ைக�ட்ேடன்..
அ�ைமவாதத்ைத அ�ேயாடு
ஒ�க்கும்
ஆயுத மங்ைகெயன
சுதந்�ரமாக வலம்வந்த
கால்களுக்கு உனக்காக
சங்�� மாட்�க் ெகாண்ேடன்

"ஏரூர்க்க�"
எச்.எம்.எம்.ற�ம்
�ழக்குப்பல்கைலக்கழகம்.

எண்ணம�ல் ெகாள்ள�ல்ைல
எண்�ல்லாத் துயரமது
வண்ணச் சரங்கெளன
வந்தமர்ந்�டுெமன்று...

பைகைமயால் ெசாந்த பந்தங்கைள
�ட்டு மறந்து
பறந்து ேபான உறவுகளும்

மாயெமன்று
அகம் உணர்ந்தும்
ஆைசகள் அளவுகள்
கடந்ததனால்
மாய வைல�ல்
மயங்�க் �டக்�றது
�க்�த் த�க்கும்
மாய வைல�ல்
�க்காமல் நழு�ட
ஆைசகைள அடக்�னாேல
ேபாதுேம
இருப்பைத இருப்பது
ேபால் காட்�னாேல ேபாதுேம
வளமான வாழ்ைவ
ம�ழ்வாய் வாழலாேம

நம் ேதசம் ெசய்த பாவம்தான் என்ன
நம் நாட்�ல் வாழ்வதற்கு நம்�டம்
வளங்களா இல்ைல �ந்�யுங்கள்
வளங்கைள �ராக பயன்படுத்�னர்
நம் முன்ேனார்கள் அன்ைறய நா�ல்
வளமாய் வாழ்ந்தனர் ம�ழ்ச்�யுடன்
தாராளமயமாக்கல் ெகாள்ைக வந்தது
ெவ�நாட்டு ெபாருட்களுக்கு அ�ைமயாேனாம்
நம்நாட்டு வளங்கைள ைக�ட்ேடாம்
ந�வைடந்தது நாம்தான் நம்புேவாமா?
ெநருக்க�க் காலங்க�ல் நமது வளங்கைள
�ண்டும் பயன்படுத்தும் மனப்பாங்ைக வளர்ப்ேபாம்
ப�ப்ப�யாக எங்கைள நாங்கேள மாற்றுேவாம் ஏக்கம்
ேவண்டாம் என்றும் எங்களுக்கு
�ைரந்து ெவற்� ெகாள்ேவாம் ேபர�ைவ!

வாகன எ�ெபாருளுக்ேகா
வைளந்து வைளந்து வ�ைசக�ல்

கண்ணக் கு�க�ேல
ைககள் இரண்டும்,
கண்�ரும் �ந்தும்
காரணேம யார�வார்?

இதயச் சுைமகேளா
இன்னு�ன்னும் கூ�
இல்லாத் தனத்ைத
இரவல�த்து �ட்டது

ஒரு ��ச்ேசாற்றுக்கு
ஒப்பா� ஓலங்கேள �தம்,
உற்றமும் சுற்றமும்
உரத்து ஒ�க்�ன்றேதன்?

கடன் பழுக்க�ேல
காலம் உருளு�றது
காரண�லாக் கடனா�களாய்
கருக்களும் சர்வேதசத்�ேல,

�ைலவா�ேயற்றங்கள்
�ரசக் காட்�கெளன
இரட்�ப்பு �ைலகள்
இல்லாதவன் ப�ெயங்ஙணம்?

ெசய்யாக் குற்றங்களுக்காக
�ைறத்ேதசத்�ல் நாளும்
�த்�ரவைதயாவது ஏேனா?
�க்�ரத்�ல் �டுதைலயாேவாமா?

���ல் பார்க்க�யலா
�சனத்�ன் வ�வங்கள்

ெபற்றால் ேபாதுேம ெபற்ேறால்!
ெபற்ேறார் தவ�ருந்து
ெபற்றதாய் ெசான்னது அன்று!
ெபற்ேறாலுக்காய் �னமும்
தவ�ருக்�ேறன் இன்று!
குைறப்பதாய் ெசான்ன மகான்
குணத்�ைன காட்��ட்டான்!
�ற்�ற �ங்கங்கேளா
�ல்லங்கம் தருகுது பார்!

இரா.ெஜயக்குமார்
�ைல உயரக் காத்�ருந்த
�லவைறப் ெபற்ேறாேலா
உைல ைவக்கும் �ைல கண்டு
உள்�ருந்து ஊற்ெறடுக்கும்!
நகரும் ேபர��ல்
நாளும் ேபரவலம்!
தகரும் வாழ்வாேல
த�க்குேம மனெமங்கும்!

பகட்�ன் அ�கைள
எம் பாத அ�கள்
ெதாடர்ந்தால்
பாதாள கு��ல்
ப�த�த்�ட ேவண்டுேம

பத்தினி
கலாபூஷணம்
'அக்கைரப்பற்று நஜ�மு'

மாயத் ேதாற்றம�ல்
ம� மயங்�ப் ேபாகாமல்
இருக்கும் வாழ்ைவ
இன்பமாய் க�ப்ேபாேம

என்ஒட்டுெமாத்த
நாட்களும் வாரங்களாக
உனக்காக மட்டும்
வலம் வர வரம் ெபற்றைத
அ�ய�ல்ைலயா!

என். பாரத்,
மா�ப்பாய்.

கவிைத

�ந்தைனகளுக்கும்
என் உணர்வுகளுக்கும் -�
�ட்ட�ட்டு ெகாடுத்த பட்டம்
முட்டாள் என்ற
முற்றுபுள்�ைய
மட்டுேம...
த�ர்க்க மு�யாத
தருணங்க�ல் எனக்குள்
தவழ்ந்து ���ன்ற
உன் �ைனவுகள்
மட்டும்...
என் ெநஞ்சத்ைத
குத்�ச் ெசல்�ன்றேத
ஏன்

குப்�ளான் குமரன்

க�ைதகெளல்லாம்
�யக்�ன்றது
க�ைதேய
உன்ைனப் பார்த்ததும்
பைடத்தவன் யாேரா
பார்க்கத்து�க்�ன்றது
க�ைதகெளல்லாம்
�
காதல் சுவடுக�ல்
�றந்தவள் என்று
யாருக்கும் ெத�யாதுதாேன
க�ைதேய..!

கட்�க் ெகாண்டேபாது,
அவ�ன் கண்கள் ெத�ந்தன!
கட்��ல் ெகாண்டேபாது
கள்ளம் பு�ந்தது!
�ட்டுப் ��ந்தேபாது
ேவஷம் கைலந்தது!
தா�கட்�க் ெகாண்ட இவள்,
ேவ�தாண்�ய ெவௗ்ளாடு என!
கற்புக்கர�ேய!
கண்ண�ேய!
உன் பாதம் தாங்�
மண்�ல் பட்டுத் ெத�த்த
�லம்புப் பரல்க�ல் கூட
ெதாட்டுச் ��ர்த்ததுன்
கற்புக் கன�ன்
கங்�ல்கள்!
அதனால் உன்
பாதம் கழு�ய
தண்��ல் ெகாஞ்சம்
கா�க்ைகயாய் தா!
என் பத்��யா�ருந்தவள்
பரு�க் ெகாஞ்சம்,
அவைள பு�தமாக்�க் ெகாள்ளட்டும்!
�கற்�ன் வ�ைமயால்
மதுைரைய எ�த்தாய்!
இவள் - மதுரெமா� ேப�ேய
என் வாழ்க்ைக ைய எ�த்தாள்!

2022 ஜூலை 3 ஞாயிற்றுக்கிழமை

ப�ோஷாக்கின்மை என்ற...

12ஆம் பக்க த�ொடர்...

ப�ோஷாக்கின்மையானது ஒரு நாட்டின் ப�ொருளாதாரத்தில் ம�ோசமான பின்விளைவுகளை எற்படுத்தக் கூடும். முதலாவதாக ப�ோஷாக்கின்மையானது
ஒருவரது வாழ்நாள்களைக் குறைத்துவிடும். இதனால் ப�ொருளாதார ரீதியில்
பங்களிக்கவல்ல காலப்பகுதி சுருங்கிவிடும். அதனால் ப�ொருளாதார வளர்ச்சி
பாதிக்கப்படும்.
இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பின்னரான காலப்பகுதி த�ொடர்பாக மேற்க�ொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளின்படி ஒரு நாட்டின் வாழ்நாள் எதிர்பார்க்கையில் ஏற்படும் 10 சதவீத அதிகரிப்பு அந்நாட்டின் ப�ொருளாதார வளர்ச்சியில் வருடாந்தம்
0.4 சதவீத வளர்ச்சியை எற்படுத்தும் எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அதேப�ோல
மிக அரிதான உற்பத்தி வளமாகக் கருதப்படும் மனித மூலதனத்தைக் கட்டியெழுப்புவதில் ப�ோஷாக்கின்மையானது தடைகளை எற்படுத்தக் கூடும்.
அண்மைய ஆய்வுகளின்படி ஒரு சிசு பிறந்தது முதல் மூன்றுவருட காலப்பகுதியில் அது உள்ளெடுக்கும் கல�ோரிகளின் அளவு அது வளர்ந்து 20 வருடங்களின் பின்னர் உழைக்கும் வருமானத்தில் தாக்கம் செலுத்தும் எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அதிக கல�ோரிகளை உள்ளெடுக்கும் குழந்தை பின்னாளில் அதிக
வருமானத்தை உழைப்பது தெரியவந்துள்ளது. அக்குழந்தை உற்பத்தித்திறன்
மிக்கதாக இருப்பதே இதற்குக் காரணமாகும்.
எனவேதான் கர்ப்பிணிகள் பாலுாட்டும் தாய்மாரின் ப�ோஷாக்கு மட்டம் அதிகரிப்பது முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இதனால் அமெரிக்காவின் நிதியுதவி
நீண்டகால ரீதியில் இலங்கையைப் பாதிக்கவல்ல ப�ோசணைக்குறைபாட்டுப்
பிரச்சினையை ஈடுக�ொள்ள ஒரு சிறிய பங்களிப்பை வழங்கக்கூடும். ஆனால்
ஏற்கெனவே கட்டியெழுப்பபட்டுள்ள மனித மூலதனத்தையும் உள்நாட்டில் சரியாகப் பயன்படுத்த வக்கின்றி வெளிநாடுகளுக்கு விற்று ட�ொலர் தேடமுயற்சிக்கும் ஆட்சியாளருக்கு இவ்விடயங்கள் செவிடன் காதில் ஊதிய சங்காகத்தான்
இருக்கும்.

உலகளாவிய ப�ோரை...

12ஆம் பக்க த�ொடர்...

எனவே, ஜி-07 உச்சி மாநாடும் நேட்டோ உச்சி மாநாடும் ரஷ்யாவிற்கு
எதிரான அணுகுமுறையை க�ொண்டிருந்த ப�ோதும் அவ்வணுகுமுறை ரஷ்யாவிற்கு எதிரான ப�ோராக எழுச்சி பெறவும் ரஷ்யா உலகத்தை ந�ோக்கிய
ஒரு ப�ோரை த�ொடுக்கவும் வாய்ப்பை தந்துள்ளது. ரஷ்யா சுவிடன் மற்றும்
பின்லாந்து உக்ரைன் மீதான ப�ோரை நிகழ்த்துமாயின் அப்போரில் நேட்டோ
தன்னை ஈடுபடுத்தி க�ொள்ள முழுமையான அங்கீகாரம் ஏற்பட்டுள்ளது. நேட்டேவும் ஜி-07உம் ரஷ்யாவை மட்டுமன்றி சீனாவையும் அதன் கணனி யுத்தத்தையும் கலப்பு ப�ோரையும் எதிர்கொள்ளும் விதத்தில் நகர்ந்துள்ளது.
ஒட்டும�ொதத்தில் ரஷ்யாவிற்கும் சீனாவுக்குமெதிரான பலமான அணியையும் அதற்கான கட்டுமானங்களையும் திட்டமிடல்களையும் உருவாக்குவதில்
நேட்டோவும் ஜி-07உம் முனைப்பாக செயற்படுகின்றது.

அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை...

(06 ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
இவ்வாறு அமைக்கப்படும் துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுக்களுக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே தலைவர்களாக இருப்பார்கள்.
இதில் அங்கம் வகிக்கும் உறுப்பினர்களும் சாதாரண பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருப்பதுடன், சம்பந்தப்பட்ட விடயம் த�ொடர்பில் ஆராய்வதற்கு
துறைசார்ந்த நிபுணர்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சுக்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகளை அழைத்துக் கலந்துரையாடுவதற்கும் வாய்ப்பு
ஏற்படும். குறிப்பாக க�ொள்கைத் தயாரிப்புப் பற்றிய தீர்மானங்களை எடுப்பதற்கு துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுக்கள் உறுதுணையாகவிருக்கும். கடந்த
நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் காலத்தில் துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுக்கள்
கணிசமான பங்களிப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தன. குறிப்பாக பாடசாலைக் கல்வியில் பாலியல் குறித்த பாடத்தை உள்ளடக்குவது குறித்த விடயம் கல்விசார்
மேற்பார்வைக் குழுவில் கலந்துரையாடப்பட்டு சமூகத்தில் கருத்தாடல்களை
உருவாக்கியிருந்தது. அதேப�ோல, உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலின் பின்னர்
பாதுகாப்பு த�ொடர்பான துறைசார் மேற்பார்வைக்குழு முன்வைத்திருந்த
அறிக்கை பெரிதும் பேசப்பட்டது.
இவ்வாறான நிலையில் நாடு இக்கட்டான சூழ்நிலையை எதிர்கொண்டிருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் உரிய க�ொள்கைகளைத் தயாரிப்பதற்கு துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுக்கள் அமைக்கப்படுவது வரவேற்கத்தக்கதாக அமையும். இது
மாத்திரமன்றி, நிதி குறித்த விடயங்களைக் கையாள்வதற்கும் விசேட குழுக்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க கூறியிருந்தார்.
இது பற்றிய விடயங்களும் தற்பொழுது ஆராயப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக முன்னாள் சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய பாராளுமன்றக் குழுக்கள் பற்றிய
பரிந்துரைகளைப் பிரதமருக்கு விரைவில் சமர்ப்பிக்கவுள்ளார். இதுப�ோன்ற
நடவடிக்கைகளின் மூலம் அரசியல் ஸ்திரத்தன்மையை ஏற்படுத்துவது
நாட்டின் ப�ொருளாதாரப் பிரச்சினைத் தீர்வுக்கும் உறுதுணையாகவிருக்கும்.

இடுக்கண் களையும் நல்லெண்ணம்...
(06ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
மே மாதம் 27ஆம் திகதி நடைபெற்ற இச்சந்திப்பின் ப�ோது, இலங்கைக்கான
இந்தியாவின் ஆதரவு மற்றும் பெரும்போகத்தில் நெற்செய்கைக்குத் தேவையான
65,000 மெற்றிக் த�ொன் யூரியாவின் அவசரத் தேவை என்பவை கருதி 55 மில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர் கடனாக இந்தியாவினால் ஒதுக்கப்பட்டமை குறித்து
மிலிந்த ம�ொரக�ொட மீண்டும் அமைச்சர் சீதாராமனுக்கு நன்றி தெரிவித்திருந்தார்.
இலங்கையின் ப�ொருளாதாரத்தை புத்துயிர் பெற வைக்கும் நடவடிக்கையில்
த னது அமைச்சின் பூரண ஒத்துழைப்பை உயர்ஸ்தானிகர் மிலிந்த ம�ொரக�ொடவிடம் தெரிவித்த நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், இக்கட்டான காலகட்டத்திற்குப்
பின்னர் தனது மக்களின் ஆதரவுடன் இலங்கை விரைவில் மீண்டு வரும் என்று
நம்பிக்கையும் தெரிவித்திருந்தாரென்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கைக்கென இந்தியன் ஒயில் க�ோர்ப்பரேஷனால் (IOC) வழங்கப்பட்ட
40,000 மெட்ரிக் த�ொன் எரிப�ொருள் உட்பட சுமார் 200,000 மெட்ரிக் த�ொன்
அளவிலான எரிப�ொருளை இந்தியா இதுவரை வழங்கியுள்ளது.
இலங்கையில், நெருக்கடி நிலையைத் தீர்க்கவும், ப�ொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் உதவுவதற்காக இந்தியா மேலும் ஒரு பில்லியன் அமெரிக்க
ட�ொலர்களை இலங்கைக்கு கடன் வழங்குவதாகவும் அறிவித்திருந்தது. அத�ோடு,
11,000 மெட்ரிக் த�ொன் அரிசியை க�ொழும்புக்கு வழங்கியிருந்தது.
இவ்வாறிருக்கையில், இலங்கையில் நிலவும் எரிப�ொருள் நெருக்கடிக்குத்
தீர்வாக நான்கு எரிப�ொருள் கப்பல்களை க�ொள்வனவு செய்வது த�ொடர்பாகவே இலங்கை அரசாங்கத்திற்கும் இந்திய அரசாங்கத்திற்கும் இடையில் பேச்சுவார்த்தை ஆரம்பமாகியுள்ளதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. உயர்ஸ்தானிகர்
மிலிந்த ம�ொரக�ொடவிற்கும் இந்தியாவின் பெற்றோலிய இயற்கை வாயு, வீடமைப்பு மற்றும் நகர அலுவல்கள் அமைச்சர் ஹர்திப் சிங் பூரிக்கும் இடையில்
புதுடில்லியில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையின் ப�ோது நான்கு எரிப�ொருள் கப்பல்களை இலங்கைக்கு க�ொண்டு வருவதற்கே முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுவதாக
செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
எரிப�ொருள் உற்பத்தி, விநிய�ோகம் மற்றும் பகிர்ந்தளிப்புத் த�ொடர்பில் இலங்கை
தற்போது எதிர்கொண்டுள்ள சவால்கள் குறித்தும் மக்கள் எதிர்கொள்ளும் நெருக்கடிகள் குறித்தும் மிலிந்த ம�ொரக�ொட இந்திய அமைச்சரிடம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். எரிப�ொருள் இறக்குமதிக்காக கடனாக வழங்கப்பட்ட உதவிக்காக உயர்ஸ்தானிகர் இந்தியாவிற்கு நன்றி தெரிவித்தார்.
இலங்கைக்கு பெற்றோல் மற்றும் டீசலை விநிய�ோகிப்பது த�ொடர்பில் இந்திய
அமைச்சர் சாதகமான கருத்தை வெளியிட்டதாகவும் இந்தத் தீர்மானம் மிக்க சந்தர்ப்பத்தில் இலங்கைக்கு முடிந்த அனைத்து உதவிகளையும் வழங்க இணங்கியதாகவும் இந்தியாவிற்கான இலங்கை உயர்ஸ்தானிகர் அலுவலகம் அறிவித்துள்ளது. இலங்கைக்கும் இந்தியாவிற்கும் இடையில் எரிப�ொருள் துறையின்
ஒத்துழைப்பை விருத்தி செய்யக் கூடிய முறை குறித்தும் அங்கு கவனம் செலுத்தப்பட்டது. இரண்டு டீசல் கப்பல்களையும் இரண்டு பெற்றோல் கப்பல்களையும்
க�ொள்வனவு செய்வதற்கும் அங்கு கவனம் செலுத்தப்பட்டது. இதில் டீசல் கப்பலை
விரையில் இலங்கைக்கு அனுப்ப இந்தியா இணக்கம் தெரிவித்திருப்பதாக
இலங்கை அரச வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும், இந்தக் கப்பல் நாட்டை
வந்தடைய மேலும் ஒரு வார காலம் எடுக்கும்.
நாட்டில் தற்போது நிலவும் ப�ொருளாதார நெருக்கடியைத் தீர்க்க, இந்தியாவின்
ஒத்துழைப்பை மேலும் அதிகரிக்குமாறு இந்திய அரசிடம் உயர்ஸ்தானிகர் மிலிந்த
ம�ொரக�ொட க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளமையும் இவ்விடத்தில் சுட்டிக் காட்டப்பட வேண்டியதாகும். சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் கடன் வேலைத்திட்டம் இறுதி செய்யப்படும் வரையில், இலங்கை எதிர்நோக்கும் நிதி நெருக்கடியை தணிக்க உதவுமாறு
உயர்ஸ்தானிகர் இந்தியாவிடம் க�ோரியுள்ளார்.
இதேவேளை, "இந்தச் சூழலில், அத்தியாவசியப் ப�ொருட்கள் மற்றும் எரிப�ொருளுக்கான கடன்கள் மற்றும் க�ொடுப்பனவுகளின் இருப்பு ப�ோன்ற வடிவங்களில்
இந்தியா வழங்கும் உதவிகளை அதிகரிப்பது மற்றும் மறுசீரமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை அமைச்சரும் உயர்ஸ்தானிகரும் ஆராய்ந்தனர்" என்று இலங்கை
தரப்பிலான அறிக்கை ஒன்றில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவிற்கும் இலங்கைக்கும் இடையில் ப�ொருளாதார உரையாடலை நடத்துவதற்கான நிறுவப்பட்ட உத்திய�ோகபூர்வ நிலைப் ப�ொறிமுறையானது த�ொடர
வேண்டும் என்றும் இரு தரப்பினரும் ஒப்புக் க�ொண்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.. இந்த ஆண்டின் த�ொடக்கத்தில் இருந்து இந்தியா இலங்கைக்கு 3 பில்லியன் ட�ொலர் மதிப்பிலான ப�ொருளாதார உதவிகளை வழங்கியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
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கார்மேகத்தின்
வாழ்வினை...
11 ஆம் பக்க த�ொடர்...

எங்கள் தந்தையைப் பற்றி
எங்களுக்கே தெரியாத நிறைய விடயங்கள்
நாங்கள் ஆவணப்படுத்த மிக உதவியாக
இருந்தது அவர்களது ஆக்கங்களே.
மேலும் 'நினைவினில் வாழும் இனிய
தந்தை' என்ற தலைப்பில் எனது கட்டுரையும் இந்நூலில் இடம் பெற்றுள்ளது.
இந்நூலின் முதற் பதிப்பு 2018 ஆம்
ஆண்டு நிறைவடைந்த நிலையில் கம்ப�ோடிய உலக தமிழர் மாநாட்டில் முன்னாள்
அமைச்சரும்
இலங்கை
மலையக
முன்னணி தலைவருமான வே. இராதா
கிருஷ்ணன் தலைமையிலும் பின்பு புதுடில்லி பிரவாசி பாரதீய யுக கேந்திரா
நிலையத்தில் க�ோபிய�ோ அமைப்பின்
சர்வதேச மாநாட்டில் மலேசிய தலைவர்
செல்வராஜ் தலைமையிலும் வெளியீடு
செய்யப்பட்டது.
எனது தந்தை கார்மேகத்தின் பணிகளும் சேவைகளும் காற்றோடு கலந்து
கரைந்து விடா வண்ணம் அவர் பற்றிய
தகவல்களை
தகுந்தவர்கள்
மூலம்
கட்டுரை வடிவில் ஆக்கங்களாக சேகரித்து
ஆவணப்படுத்தி ஒரு புத்ததகமாக பதிப்பித்து அதனை மேலும் அலங்கரிக்கும்
வண்ணம் வெளியீடு செய்து எங்கள் கரங்களில் தவழ வைத்த பெருமை எச்.எச். விக்கிரமசிங்கவை மட்டுமே சாரும்.
என் தந்தை கார்மேகம் மறைந்து
17 வருடங்களுக்கு மேல் ஆகி விட்ட
ப�ோதிலும் அவர் அனைவராலும் இன்றும்
நினைவு கூரப்படுகின்றார் என்பதில் பெருமிதம் க�ொள்கிறேன் என்றார்.
பேராதனைப் பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர் எம்.எம்.ஜெயசீலன் மீள்பிரசுரம்
செய்த க�ோ.நடேசய்யர் எழுதிய 'இலங்கைத் த�ோட்ட இந்தியத் த�ொழிலாளர் கடமைகளும் உரிமைகளும்' என்ற நூலை
பதிப்பித்து வெளியிட்டமையைப் பாராட்டி
மு.நித்தியானந்தன் உரையாற்றினார்.
இவ்விரு நூல்களையும் இவ் வெளியீட்டு விழாவில் பிரதம அதிதியாக விருந்தினராக கலந்து க�ொண்ட எச்.எச்.விக்கிரமசிங்க இ.பத்மநாப ஐயருக்கு வழங்கி
க�ௌரவித்தார்.

தமிழ்க் கட்சிகள் தேசிய...
எனினும் இப்போது சில தமிழ் உறுப்பினர்கள், உதாரணத்துக்கு சாணக்கியன்,
தேசிய அரசியல் பற்றியும் பேசுகிறார்கள்.
தமிழ் மக்கள் பற்றி மட்டும் பேசும்போது
என்ன நடக்கிறது என்றால் பிராந்திய அரசியல் மட்டும் பேசுபவர்கள் என்று சிங்கள
சமூகம் நினைத்து விடுகிறது. எவ்வளவுதான் வடக்கை மையப்படுத்தி அரசியல்
செய்தாலும் தேசிய அரசியலை மையப்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படும் அரசியலே
முக்கியமானதாகக் கருதப்படும். தமிழ்க்
கட்சிகள் தமது மத்தியில் காணப்பும் பிளவுகளை மறந்து ஒன்றுபட்டு தென்னிலங்கையின் முற்போக்கு சந்திகளுடன் ஒன்றுபட்டு
இனவாத அரசியலுக்கு எதிரான அரசியல்
செய்யமுன்வரவேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். எவ்வளவு தான் வடக்கு அரசியல்
செய்தாலும் தேசிய அரசியலில் பங்களிப்பு
செய்யாவிட்டால் பிரய�ோசனம் இல்லை.

கேள்வி:−

அடுத்த தேர்தலில் ஆட்சி
அமைக்க முடியாவிட்டால், எதிர்க்கட்சியாக
வரக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளதாகச் ச�ொல்கின்றார்கள்.. எனவே கேட்கிறேன், உங்கள்
ஆட்சி கம்யூனிசமா, ஜனநாயக ச�ோஷலிஸமா அல்லது முதலாளித்துவ நாடுகளுடன் ஒத்துப்போகக்கூடிய ஒரு கலப்பு ப�ொருளாதாரக் க�ொள்கையா?

பதில்:−

இப்போது உலகில் எந்தவ�ொரு நாடும் அப்படிக் கருதுவதில்லை.
ஒவ்வொரு நாடும் தமது மக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி பற்றியே
நினைத்து செயல்படுகின்றன. இரண்டாவது உலக யுத்தத்தின் பின்னர் அமெரிக்க சார்பு, ரஷ்ய சார்பு என இரண்டு
முகாம்கள் காணப்பட்டன. 1990 களில்
ச�ோவியத் யூனியன் சிதறியது. அதன்
பின்னர் அமெரிக்க அணி மட்டுமே காணப்பட்டது. இப்போது அந்த நிலை இல்லை.
சீனா, இந்தியா, ஜப்பான், ரஷ்யா, அமெரிக்கா என பல அரசியல் சக்திகள் காணப்படுகின்றன. எனவே எமது வெளிநாட்டுக்
க�ொள்கை எந்தவ�ொரு வெளிநாட்டு அரசியல் சக்திகளுக்கு அடிபணியாமல் இருப்பதாகவே அமையும். மஹிந்த ராஜபக்ஷ
சீன அரசியல் ஆளுமைக்குள் அனாவசியமாக தஞ்சமடைந்தது தவறாகப் ப�ோனது.
அதனால் இந்தியா இலங்கைக்கு அழுத்தம்

சரித்திரங்களை மீட்டிச் செல்லும்...
த�ொடர்ச்சியாக செயல்பட்டு வரும் சிறப்பான ஒரு இலக்கியவாதி என இவரை பேராசிரியர் ம�ௌனகுரு பாராட்டியிருக்கின்றார்.
அந்த வகையில் இலக்கியப் படைப்புகளை த�ொடர்ச்சியாக
பிரசவித்துக் க�ொண்டிருக்கின்ற ஒருவராக அவரை நாம் பார்க்கின்றோம்.
அவருடைய காதல் கவிதைகளை நாம் காதல் கவிதைகள் என்ற வட்டத்திற்கு அப்பால் ந�ோக்குவ�ோமானால் அதில்
காதலும் மனிதாபிமானமும் கலந்து காணப்படுகின்றன. அவருடையது பிரபஞ்சத்தையும் தாண்டி அதற்கு அப்பால் பறந்து
செல்கின்ற காதல். அதற்கு இணை இல்லை.
காதலை வெறும் வார்த்தைகளுக்குள் அடக்கி விட
முடியாது. அதனைத்தொடர்கின்றவர்களுக்கு அது இன்பமானது. காதலினால் முடியிழந்தவர்கள் இருக்கின்றார்கள். பலர்
மகுடம் தாண்டியும் நிலைத்திருக்கின்றார்கள். காதல் என்பது
இளைய�ோர், பெரிய�ோர் அல்லது ஏனைய�ோர் என அனைவராலும் விரும்பப்படுகின்ற பிரிக்க முடியாத விடயம்.
அதனை மைக்கல் க�ொலின் தமது கவிதைகளில் தத்ரூபமாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
கல்லடிப் பாலத்தில் த�ொடங்கி கம்போடியா வரை சென்று பல
அற்புதமான சரித்திரங்களை எமக்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றன.
நாம் மூத்த குடிகள், பழந்தமிழர்கள் என்ற உண்மையை
அவர் ஆங்காங்கே அதில் க�ொண்டு செல்கின்றார். அதைவிட
வெகு உச்சமாக இளைஞர்களுக்கு தேவையான இயலுமையை அவர் த�ொட்டுக்காட்டுகின்றார். புது இரத்தம் பாய
வேண்டும் என அவர் ஒரு கவிதையிலே மிகவும் அழுத்தமாக
கூறுகின்றார்.
சமகால நிகழ்வுகள�ோடு அதனைச் சுருக்கிக் க�ொள்ளாது,
இளைஞர்கள், குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கிலே உள்ள இளைஞர்களுக்கான எச்சரிக்கையாகவும் அழைப்பாகவும் கூட அதனை
நாம் எடுத்துக் க�ொள்ள வேண்டும்.
கவிதையுயூடாக கவிஞர் த�ொட்டுக் காட்டியிருக்கின்ற அம்-

கேள்வி:−

மதவாதமும், இனாவாதமும் தான் இந்நாட்டின் பெரிய பிரச்சினை.
இடதுசாரியாக இருந்தாலும்கூட உங்களுக்கு தமிழ் வராது. பெரும்பாலான சிங்களவர்களுக்கு தமிழ், தமிழ் கலாசாரம்,
தமிழர் பிரச்சினை என்பது பற்றி எதுவுமே
தெரிவதில்லை. இந்த இனவாதத்தையும்
மதவாதத்தையும் அரசியலில் இருந்து
ஒழிப்பது சத்தியமா?

பதில்:−

நிச்சயமாக ஒழிக்கப்பட
வேண்டும். இனவாதம் என்பது இலங்கையில் ஒரு அரசியல். சிங்கள இனவாதத்தைப்
ப�ோல தமிழ் இனவாதமும் காணப்படுகிறது.
தென்னிலங்கை அரசியல் இனவாதத்துடன்
கூடியது. அதுப�ோலவே இன ஒற்றுமை என்பதும் ஒரு அரசியல்தான். அதையே நாம்
விரும்புகிற�ோம். அடுத்த தலைமுறைக்காக நாம் இனங்களை ஒன்றிணைக்க
வேண்டும். ஏனெனில் இனங்களிடையே
எவ்வளவு பிரச்சினைகள் காணப்பட்டாலும்
எதிர்காலத்துக்காக நாம் ஒன்றிணையத்தான் வேண்டும். எனக்கு தமிழ் ம�ொழி
தெரிந்திருந்தால் நல்லதுதான். ஆனால்
இந்த வயதின் பின்னர் தமிழை தெரிந்துக�ொள்வதென்பது....

கேள்வி:−

புலம்பெயர்த் தமிழர்
சமூகம் - டயஸ்போராவுக்கு நீங்கள் விடுக்கும் செய்தி என்ன? அவர்களை ஏன் இலங்கையின் அபிவிருத்திக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது?
இலங்கையில் ஒரு தனிநாடு
உருவாகும் என்று எவரும் இனி நினைக்கக்கூடாது. இலங்கையில் இருந்து வெளியேறி
வெளிநாடுகளில் வாழும் தமிழர்கள் அந்தந்த நாடுகளில் இரண்டாம் பிரஜைகளே.
ஆனால் இலங்கை அவர்களின் தாய்நாடு.
டயஸ்போராவுக்கு இந்நாட்டை அபிவிருத்தி

சங்கள் வார்த்தைகளால் விபரிக்க முடியாதவை.
காதலை மட்டுமன்றி பல்வேறு கனதியான விடயங்களையும் அவர் தமது கவிதைகளில் உள்ளடக்கியுள்ளார்.
மேல�ோட்டமாகவே இந்த கவிதை நூலை நான் வாசித்தாலும் என்னையும் அந்த கவிதைகள் பேசவைத்தன.
ஒவ்வொருவருடைய வாசிப்பு ப�ோக்கிலும் இந்த கவிதைகள்
அவர்களையும் பேச வைக்கும் என்றால் மிகையில்லை
கவிஞர் மைக்கல் க�ொலினின் இலக்கியப்பயணம் த�ொடர
வேண்டும் மேலும் பல உச்சங்களை அவர் த�ொட வேண்டும்
என வாழ்த்துகிறேன் என குறிப்பிட்டார் யாழ் மாவட்ட அரசாங்க
அதிபர்.
எடுத்துக்கொண்ட பங்கை மிகச் சிறப்பாக நிகழ்த்திக் காட்டியதுடன் மிகவும் எளிமையாகவும் அற்புதமாகவும் தமது
உரையை அவர் நகர்த்திச்சென்றதை பாராட்ட வேண்டும். ஒரு
அரச அதிகாரியான அவரது இலக்கிய நேசிப்பும் இலக்கியத்தின் மீது அவர் க�ொண்டுள்ள ஆர்வமும் அவரது இந்த நயவுரையில் வெளிப்பட்டன.
"பல பேராசிரியர்களை, கலாநிதிகளை, சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்களை, நூற்றுக்கணக்கான விரிவுரையாளர்களைக்
க�ொண்ட ஒரு பல்கலைக் கழகம் ஆற்றவேண்டிய பணியை
தனி ஒருவனாக நின்று புரியும் மைக்கல் க�ொலினால் மட்டக்களப்பு மண் பெருமையுருகிறது" என
கிழக்குப் பல்கலைக் கழக உபவேந்தர் பேராசிரியர் வ. கனகசிங்கம் புகழாரம் சூட்டினார்.
மகுடம் பதிப்பகம் மூலம் தனது ஏழு நூல்கள் உட்பட
இதுவரை
அறுபதிற்கும்
மேற்பட்ட
நூல்களை மைக்கல் க�ொலின்
பதிப்பித்துள்ளார். ஈழத்து இலக்கிய வெளிக்கு
அவரது பங்களிப்பு மிக முக்கியமானது.
த�ொடர்ச்சியாக இயங்கிவரும் மைக்கல்
க�ொலின் பல்கலைக்கழக இலக்கிய விருதுக்கும் தகுதியுடையவர் என்றார். பெளர்-

njhopy;El;gk; kw;Wk; KjyPl;L Nkk;ghl;L mikr;rpd; fPo;

Nghf;Ftuj;J trjpfs;
nfg; NrHtp];fSf;fhd
tpiykD miog;G
2022/23Mk; Mz;LfSf;fhf ,yq;if fl;lisfs; epWtdj;jpw;F thfdq;fs;
(nfg; Nritfs;) I thliff;F ngWtjw;fhd tpiykDf;fs; miof;fg;gLfpd;wd.
2011 Mz;by; my;yJ mjw;Fg; gpd; jahhpf;fg;gl;l nfhOk;G GwefH gFjpfspy;
miktplj;ijf; nfhz;Ls;s fhHfs;/ gazpfs; Ntd;fs; ftdj;jpy; nfhs;sg;gLk;.
fPo;f;fhZk; thfdq;fspd; vy;yh ehd;F tFjpfis toq;Fk; nfhs;ssit
tpiykDjhuHfs; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.
fhH - ,ae;jpu nfhs;ssT 1000 cc kw;Wk; mjw;Ff; fPo;>
fhHfs; ,ae;jpu nfhs;ssT 1000 cc Kjy; 1500 cc ,w;F ,ilapy;
gazpfs; Ntd;fs; A/C Ald; - (Fiwe;jgl;r ,Uf;if trjpfs; - 09)
gazpfs; Ntd;fs; A/C ,d;wp - (Fiwe;j gl;r ,Uf;if trjpfs; - 09)

XH kPsspf;fg;glhj fl;lzk; ,. &gh 2,000.00 + VAT nrYj;Jtjd; Nghpy; thu
el;fspy; mYtyf Neuq;fspy;> nfhOk;G-08> vy;gpl;bfy khtj;ij> tpf;Nlhhpah
gpNs];> ,y. 17> ,yq;if fl;lisfs; epWtdk;> gzpg;ghsH (epHthfk;)
,lkpUe;J
2022.07.14
tiu
tpiy
Mtzq;fisAk;
tpguq;fisAk;
Nrfhpj;Jf;nfhs;syhk;.
tpiykDf;fs; 2022.07.18k; jpfjp 14.00 kzp tiu Vw;fg;gLk;.

gzpg;ghsH ehafk;>
,yq;if fl;lisfs; epWtdk;>
,y. 17> tpf;Nlhhpah gpNs];>
vy;gpl;bfy khtj;ij>
nfhOk;G-08.
njh.Ng:- 011-2671567-72

செய்வதில் பெரிய பங்களிப்பு உள்ளது.
ஆனால் இனவாத அரசியல் இங்கு இருக்கும் வரை அவர்கள் இங்கு வரவ�ோ,
முதலீடு செய்யவ�ோ முன்வர மாட்டார்கள்.
எனவே அத்தகைய சூழலை இங்கே உருவாக்க வேண்டும்.

கேள்வி:−

வன பாதுகாப்பு திணைக்களமும் த�ொல்லியல் திணைக்களமும்
தமிழ்ப்
பகுதிகளில்
இனவாதத்தோடு
செயல்படுவதாக
தெரிவிக்கப்படுகிறது.
என்ன ச�ொல்ல விரும்புகிறீர்கள்?

பதில்:−

த�ொல்லியல் என்பது எமது
வரலாற்றைப் பேசும் ஓர் துறை. த�ொல்லியல் எச்சங்கள் மற்றும் சின்னங்கள் காப்பாற்றப்பட வேண்டும். ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக இங்கே த�ொல்லியல் என்பது
இந்து த�ொல்லியல், ப�ௌத்த த�ொல்லியல்
சிங்கள, தமிழ் த�ொல்லியல் என்று பார்க்கப்படுகிறதுதான் இங்கு பிரச்சினை.

கேள்வி:−

இலங்கை அரசியலில்
மதத்தின் வகிப்பாகம் எவ்வாறு இருக்க
வேண்டும்?

பதில்:−

இலங்கை அரசியலில்
இருந்து மதம் அகற்றப்பட வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் நிலைப்பாடு. ஏனெனில்
மனிதனின் அகத் தேவைகளை பூர்த்தி
செய்வது மதத்தின் வேலை. மனிதனின்
புறத் தேவைகளை கவனிப்பதே அரசியலின் வேலை. இவை இரண்டும் வெவ்வேறானவை என்பது எமது கருத்து.
தமிழ் அரசியல் கைதிகள் விவகாரத்தை
எடுத்துக் க�ொண்டால், அவர்கள் அனைவரும் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும்.
2013ஆம் ஆண்டு நான் சிறைச்சாலைக்கு சென்றிருந்தப�ோது 1996ஆம்
ஆண்டு கைது செய்யப்பட்ட ஒரு கைதியை
சந்தித்தேன். அவர் செய்த குற்றம் விடுதலைப் புலிகளால் வழங்கப்பட்ட அடையாள
அட்டையை வைத்திருந்தமையே. அந்த
அடையாள அட்டையில் கையெழுத்திட்டிருந்தவர் தயா மாஸ்டர். என்ன நடந்திருக்கிறது என்றால் கையெழுத்திட்டிருந்த தயா
மாஸ்டர் வெளியே இருக்க அட்டையை
வைத்திருந்தவர் உள்ளே இருக்கிறார்! இது
என்ன நியாயம்?

(02 ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

,yq;if fl;lisfs; epWtdk;

1.
2.
3.
4.

11 ஆம் பக்க த�ொடர்...

தர ஆரம்பித்தது. எனவே பக்கம் சாராததாக
எமது வெளிநாட்டுக் க�ொள்கை அமையும்.
அதேசமயம் இந்தியாவைப் பாதிக்காத அரசியல் ப�ொருளாதார க�ொள்கைகளை நாம்
கைக்கொண்டாக வேண்டும். இந்தியாவுடன்
ம�ோதல் ப�ோக்கு க�ொண்ட அரசியலைய�ோ
ப�ொருளாதாரக்
க�ொள்கைகளைய�ோ
இலங்கை க�ொண்டிருக்கக்கூடாது.

பதில்:−
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ணமி கலை இலக்கிய நிகழ்வுத் த�ொடரின் 43 வது நிகழ்வாக
மகுடம் கலை இலக்கிய வட்டம் நடாத்திய மகுடம் வி.
மைக்கல் க�ொலினின்
என் இனிய பட்டாம் பூச்சிக்கு கவிதைத் த�ொகுப்பு வெளியீட்டு விழா மட்டக்களப்பு ப�ொது நூலக கேட்போர் கூடத்தில்
மட்டக்களப்பு தமிழ்ச்சங்க தலைவர் சைவப்புரவலர் வி. றஞ்சிதமூர்த்தியின் தலைமையில் நடைபெற்றது.கிழக்குப் பல்கலைக்கழக உபவேந்தர் பேராசிரியர் வ.கனகசிங்கம் பிரதம
விருந்தினராகவும் கிழக்குப் பல்கலைக் கழக வேந்தர் பேராசிரியர்
ம.செல்வராஜா, மட்டக்களப்பு மாநகர முதல்வர்
தி.சரவணபவன் ஆகிய�ோர் அழைப்பு அதிதிகளாவும் கலந்து
நூலை வெளியிட்டு வைத்தனர்.
கிழக்குப் பல்கலைக்கழக சுவாமி விபுலானந்தா அழகியற்
கற்கைகள் நிறுவக சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் . க.ம�ோகனதாசன் நூல் அறிமுக உரையை ஆற்றினார்.
நூல் வெளியீட்டுரையை எழுத்தாளரும், அதிபருமான ச.
மணிசேகரனும், வரவேற்புரையை மட்டக்களப்பு மாவட்ட எழுத்தாளர் சங்க ப�ொருளாளர் கதிரவன்.
த.இன்பராசாவும்
ஆற்ற நன்றியுரையைமகுடம். வி. மைக்கல் க�ொலின் நிகழ்த்தினார். நிகழ்வை கவிஞர்ஜி .எழில் வண்ணன் த�ொகுத்து வழங்கினார்.
மீன் பாடும் தேன்நாட்டில் நடைபெற்ற இந்த இலக்கிய விழா
ஒரு மாலைப் ப�ொழுதை மேலும் மகிழ்ச்சிகரமாக்கியிருந்தது
என்றால் அது மிகையல்லை.
ல�ோ
ரன்ஸ் செல்வநாயகம்
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வித்தியாசமான பாதையில் ஓசையிட்டுக்
க�ொண்டிருந்தன.
***

இ

வ்வாண்டு ஹஜ் தியாகத் திருநாள்,
காலண்டர் கணிப்பின்படி எதிர்வரும் 10ஆம் திகதி. அதற்கு ஒரு
கிழமை முன்னதாக இச்சிறப்புச் சிறுகதை
இன்று (03) பிரசுரமாகிறது. அதற்குக்
காரணம் உண்டு. நல்லவை நடக்க எதிர்பார்க்கிறார் எழுத்தாளர்.
இந்தத் தடைப்பட்ட பயணம் பற்றிப்
பதிவிட முன் நான் எங்கே வாழ்கிறேன். என்னைச் சுற்றி இருக்கும் பெரும்பாலான மக்கள் யார் யார் என்பதைத்
தெரிவித்துவிட வேண்டியது கடமையாகிறது.
இலங்கையில் கிழக்குக் காத்தான்குடிக்கு அடுத்தபடியாக சனத்தொகை –
அதுவும் முஸ்லிம் சமூகம் - அதிகமாக
உள்ள பிரதேசம் க�ொழும்பு 10, மாளிகாவத்தை.
இங்கே நான் 'வந்தான் வரத்தா'னாக
வந்து ஐம்பது ஆண்டுகள். அதிலிருந்து
நான் ஏழை பாழைகளை சுற்றி சூழவே
வாழ்கிறேன்.
இருப்பினும் கணிசமான பணக்கார
வர்க்கத்தினரும் வதிவிடம் உள்ளவர்களே!
இந்த வகையில், குரும்பை விற்கும்
குத்தூஸ் நாநா முதற்கொண்டு, வாகன
உதிரிப்பாகங்கள் விற்று கை நிறைய
காசுடன் புழங்கும் காஸிம் மரைக்காயர்

இப்படி, நம் மலைநாட்டுப் படைப்பாளி பிரமீளாவின் பதிவை முகநூலில்
படித்து விட்டு, எதிரே பளிச்சிட்டுக்
க�ொண்டிருந்த
த�ொலைக்காட்சியில்
உலகப் புகழ் 'அல்-ஜெஸீரா' செய்தி
அலை வரிசை அறிக்கைகளை அவதானித்த ப�ொழுது ஒன்று அதிரடியாகக்
காதுகளில் அபிமானிகள் அறிவது அவசியம் அதையும்:
'சூடான், ச�ோமாலியா, யேமன் நாடுகளில் கண்டிராத ச�ோகத்தையும் அவலத்தையும் இலங்கையில் காணக்கூடியதாக
இருக்கிறது.' என்ற தகவலை ஆஸ்திரேலிய ஏ.பீ.சி. நிவ்ஸ் சேனலுக்கு
யுனிசெப் அமைப்பின் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
என் நெஞ்சு கனத்தது.
இந்த மனச்சங்கடத்தை அனுபவித்த
இரண்டு நாளில் என்னைத்தேடி காஸிம்
மரைக்காயர் முதலாளி வருகை !
'அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வந்தது
என்னத்துக்கு எண்டா, இந்த வருசம்
ஹஜ் ஓகேயாமே? நான் நிய்யத்து வச்சது
க�ொர�ோனாவுக்கு முந்தி. சவூதி க�ோர்ணமேந்து ஆயிரத்து ச�ொச்சம் விசா குடுக்குதாம். மெய்யாலுமா?'
'மெய்.. மெய்... பயணத்திற்கு நிய்யத்தா?'
'ஓ ! ஓ! ரெண்டு வருசத்திற்கு முந்தியே

இலங்கை யாத்திரீகர் ஒருவருக்கு ஹஜ்ஜூப்
பயணக் கட்டணமாக, முகவர் நிலையங்கள்
வழங்கும் சேவைகளுக்கு அமைவாக இருபது
முதல் இருபத்தைந்து லட்சமாக அமையும்.
வழங்கப்பட்ட செய்தியில் உள்ள
பணத்தொகை என்னைத் திடுக்கிட வைத்தது.
ஈறாக என்னுடன் ஊடாட்டமே!
காரணம், நான் ஊடகக்காரன் என்பது.
இந்தத் 'தடைப்பட்ட பயணம்' என்னையும் காஸிம் மரைக்காயரையும் சுற்றியதே!
சென்ற ஜூன் மாதத்தின் முதல் கிழமையில் ஒரு காலை இளம் ப�ொழுதில், தமிழ்
நாளேடுகள் நான்கையும், ஓர் ஆங்கில
இதழையும் புரட்டி விட்டு முகநூல்
(பேஸ்புக்) பக்கத்தையும் பார்த்தால் மலைநாட்டுத் த�ொழிலாள வர்க்கத்தைச் சார்ந்த பெண்மணியும், பிரபல
சிறுகதை எழுத்தாளருமான பிரமீளா பிரதீபன் அவரது பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தது
பதை பதைக்கச் செய்தது.
அதைப் பிரதி எடுத்து அபிமானிகள்
பார்வைக்கும் தருவது அவசியமாகிறது.
'தினமும் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களை காண்கிறேன்.
அதில் சில
நூறு பேரின் பசியையாவது கண்டும்
காணாதது ப�ோல் தாண்டிச் செல்கிறேன்.
அவர்கள் தம் உணவின் அளவை சுருக்கிக் க�ொண்டிருக்கிறார்கள்.
வகுப்பறை பின்வரிசை மேசையில்
ச�ோர்ந்து தலைசாய்க்கும் மாணவர்களது எண்ணிக்கை நாளுக்குநாள் கூடிக்க�ொண்டே ப�ோகிறது.'

முஸ்லிம் டிபார்ட்மெண்டுக்கு எப்ளிகேசன் ப�ோட்டுட்டேன். இப்ப லிஸ்ட்ல
பேரு
இருக்குதாண்டு
பாக்கத்தான்
உங்கட ஹெல்புக்கு வந்தன்'.
'என் ஹெல்ப் தேவையே இல்லே.
டிபார்ட்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணி இருக்கிற ஏஜன்சிமார் உங்களுக்கு உதவக் காத்திருக்கிறாங்க.... நான் இப்ப வெளியில
ப�ோக ரெடியாகிக் க�ொண்டிருக்கிறேன்
மரைக்கார்...'
மனிதரை உடனேயே வீட்டிலிருந்து
அனுப்புவதில் குறியாக இருந்தேன்.
என் மன உளைச்சல், மன நிலை
அப்படி.
அதுவும் 'திரும்புகிற இடமெல்லாம்'
'இல்லை, இல்லை', 'பசி, பசி' என
எங்கும் எதிர�ொலிக்கும் ப�ொழுது காஸிம்
மரைக்காயருக்கு உதவ ஆர்வம் ஏற்படவில்லை.
அவர்
என்னைப்
புரிந்தவர்.
உடனேயே, 'சரி...சரி... நானும் புறப்படுறன். ப�ொறவு க�ோல் தாறன்' என்றவாறு விறுவிறுவென்று வெளியேற்றம்!
உண்மையில் என் பிறந்த மண்ணின்
அன்றாட அவலங்கள் என்னைப் பாதித்திருந்தன. எண்ண அலைகள் மிகவும்
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திகதி

***
ஜூலை மாதம் 2ந் திகதி. முஸ்லிம்
பிறைக் கணக்குப்படியும் இரண்டே! 10
ஆம் பிறையில் ஹஜ் தியாகத் திருநாள்.
இன்றுள்ள இலங்கை சூழ்நிலையில்
'முஸ்லிம் சிறுபான்மைச் சமூகம் எப்படி
ஹஜ்
பெருநாளை
எதிர்கொள்ளும்
என்பதை கணிக்க என் பேனைக்குத் திராணியில்லை. அதற்கும் ஊட்டச்சத்துக்
குறைபாடு!

ச�ொச்சம் கி.மீ. தூரம் தான். ஹஜ் காலத்தில் பல லட்சம் மக்கள் அல்லாஹ்வை
நெனைச்சு,
'உனக்கு அடிபணிந்தோம் அல்லாஹ்.
உனக்கு அடி பணிந்தோம்' – என்ற
தல்பியா ஓதல் முழக்கம் செய்யக்கோல
இந்த யேமனிலும் எங்கட சிறீலங்காவிலையும் கேக்கிற சத்தம், 'யா அல்லா
பசிக்குதே, யா அல்லா பசிக்குதே' என்ற
ஒப்பாரிதானே....?'
'ப�ோதும்... ப�ோதும்... நானும்
டி.வி.யில பார்த்துப் ப�ோட்டுத்தான்,
உங்க கிட்ட சரி, ப�ொழை செக் பண்ணினேன்'.
'இருக்கட்டும். நீங்க... ஹஜ் பயணக்காரர். யேமனைப் பற்றிப் பேசுற
காரணம் என்ன?'
'நல்ல
கேள்விதான்
கேட்டீங்க
சீதேவி! இந்த யேமன் பசி தானே
எங்கட நாட்டிலையும். ஏண்ட ஹஜ்
பயணத்துக்கு அடுத்தடுத்த வூட்டுக்
காரவங்களுக்கு ஸலாம் ச�ொல்றது
கடமை எண்டு, ஸக்கியா தங்கச்சி,
நஃலா மாமி, ஜெஹரா உம்மா, எண்டு
ப�ோனா சுப்ஹாநல்லாஹ் குஞ்சுகுளுவானுவளுமா புள்ளயல் தரையில் சுருண்டு
கெடக்குதுவுள்.
விசாரிச்சா சரியான
சாப்பாடு இல்லாம மந்த ப�ோசனையாம்.'
'இண்டைக்குத்தான் தெரியுமா உங்களுக்கு? ஒவ்வொரு பத்து குடும்பத்துக்கும் ஏழு குடும்பத்துல பசியும் பட்-

நான் சுதாரித்துக் க�ொண்டவனாக
உடனேயே, ஜெட் வேகத்தில் இப்படி
எழுதிக் க�ொடுத்தேன்:
5000 ரூபாப் பெறுமதியில் உணவுப்
ப�ொருட்களும்,
குர்பான்
இறைச்சி
முக்கால் கில�ோவும் 500 பேருக்கு வழங்கலாம்.
'நல்லது.... நல்லது... தடைப்பட்ட
ஹஜ் எனக்கு அடுத்த வருசம் அல்லாஹ்
நாடினால்... இன்ஷா அல்லாஹ்'.
காஸிம் மரைக்காயர், வாசல் படிகளில் இறங்கிக் க�ொண்டிருந்தார்.
'மஸ்ஜித்கள் - சமூக மத்தியத் தலங்களாக இயங்குமாக இருந்திருந்தால்,
அவற்றின் நிர்வாகிகள் சமூகத்தை
மையமாகக் க�ொண்டு இயங்கி இருந்தால், இவ்வாறான வாழ்க்கை நெருக்கடிகளின் ப�ோது அவற்றின் 'மஹல்லா'
எனப்படும் பிரதேசங்களில் யாரும்
'பசி'யுடன் படுக்கைக்குச் செல்ல மாட்டார்கள்.
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(1) வின�ோதமானது, வழமையிலிருந்து வேறுபட்டது.
(6) தண்டனை பெற்று சிறையில் இருப்பவர். (திரும்பியுள்ளது)
(7) தீங்கு அல்லது பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதாக அமையும் செயல்.
(திரும்பியுள்ளது)
(8) தீமையானது.
(10) ஒரு தானியவகை.
(11) பழங்காலத்தில் சிற்றரசர்கள், பேரரசர்களுக்கு செலுத்திய வரி
அல்லது கப்பம். (திரும்பியுள்ளது)
(13) களை இழந்த முகத்தோற்றம். (குழம்பியுள்ளது)
(14) மழைத்துளி. (குழம்பியுள்ளது)
(15) அடாவடித்தனம் செய்பவன். (குழம்பியுள்ளது)
(16) சாதுவான காட்டு விலங்கு.
(17) ஒரு வாத்தியக் கருவி.
(19) வெற்றிலையுடன் பயன்படுத்துவது.
(20) கடல் பயணத்துக்கு இதுவும் தேவை.
(22) தற்காலிகமாக தங்கும் இடம்.
(23) இதுவும் ஒரு மலர். (குழம்பியுள்ளது)
மேலிருந்து கீழ்

திரு/திருமதி.செல்வி ......................................................
(ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது விரும்பத்தக்கது)
முகவரி ...........................................................................

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

யுனிசெப் ப�ோன்ற மாபெரும் உலக
மேம்பாட்டு
அமைப்பு,
சூடான்,
ச�ோமாலியா, யேமன் நாடுகளின் பலதரப்பட்ட அவலங்களுடன் இலங்கையையும்
சேர்த்திருக்கும் சமயத்தில், ஒரு மதக்கடமைக்கு ஆகும் செலவீனம் மலைப்பாக
இருந்தது.
அதுவும், அந்த ஜூன் 23 காலையில்
தான்,
புகழ்பெற்ற
அனைத்துலகத்
த�ொலைக்காட்சி 'அல்-ஜெஸீரா' அந்தத்
துன்பச் செய்தியைத் தெரிவித்திருந்தது.
ஐக்கிய நாடுகள் சபை கணக்கெடுப்பின்படி, உலக மக்களின் பட்டினி நிலை
500 மில்லியன்கள்.
யா அல்லாஹ்!
'மில்லியன்' என்பது பத்து லட்சம். 500
என்பதைப் பத்தினால் பெருக்கிப் பார்த்தால்....?
தலைச்சுற்றல் எடுத்தது.

டினியுந்தான்.
சரி, மரைக்கார், நீங்க
பயணக்காரர்.
டைம்
வேஸ்ட்
பண்ணப்படாது.
சலாம் க�ொடுத்துக் க�ொள்வோம்.'
'சலாமா? நான் பயணம் வச்சாத் தானே
சலாம்? கென்சல்! கென்சல்!' அவர்
குரலில் உறுதி தெரிந்தது.
நான்
நன்றாகவே
திடுக்கிட்டுத்
திகைத்தே ப�ோனேன்.
'ஓ.... ஓ... பயணம் கென்சல். அதச்
ச�ொல்லத்தான் வந்தன்.
எங்கட ஸ்ரீலங்காவில பசி பட்டினி எண்ட பேச்சு
இருக்கப்படாது.
ஒவ்வொருத்தரும்
ஏண்ட அளவுக்கு உண்ணக் குடுத்து உசிர்களை காப்பாத்த ஓணும்!. ஒரு கணக்கு
ப�ோடுங்க... பேனாவையும் பேப்பரையும் கையில எடுங்க..'
நான் மெய்சிலிர்த்தவனாக .... பேசவே
த�ோன்றாமல்....
'என் ஹஜ் பயணச்செலவு 25 லட்சம்.
இந்தத் த�ொகைக்கு பெருநாளைக்கு
ம�ொதல்நாள் அரிசி, சீனி, மாவு எண்டு
எல்லா அயிட்டங்களும்.
மறுநாள்
த�ொழுகை முடிஞ்சி குர்பான் இறைச்சி!'

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

கைய�ொப்பம்

மஞ்சரி குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி
ப�ோட்டி இல. 30
த.பெ.இல.834. க�ொழும்பு

(1) நெறிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டிய நியதி.
(2) தலைமுடி.
(3) ஒருவகை தானியம்.
(4) சூரியன்.
(5) இந்தியா, தமிழகத்திலுள்ள பெருநகரம்.
(8) தீப்பந்தம்,
(10) துளை.
(12) ஆற்றல்.
(13) நித்திரை குழம்பிவிட்டது.
(16) பாடசாலையில் கல்விபயிலும் பெண்பிள்ளை.
(18) உள்ளுறுப்புகளில் ஒன்று. (குழம்பியுள்ளது)
(19) அரைப்பகுதி.
(20) மயிலின் ஆட்டத்திற்கு அழகு சேர்ப்பது.
(21) ஒலி எழுப்பும் சாதனம். இதனை ஆலயங்களிலும் காணலாம்.
(தலைகீழ்)

பன்னூலாசிரியர், கவிஞர், ஒலிபரப்பாளர் அஷ்ரஃப் ஷிஹாப்தீன் - முகநூலில்
பதிவு. – நன்றி.
இக்கதையில் இடம்பெற்றுள்ள
ஊடகத் தகவல்கள் அனைத்தையும்
திரட்டி உதவியவர், கலைஞர், கவிஞர்
எம்.எஸ். அப்துல் லத்தீஃப். - நன்றி.

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 29
விடைகள்

இடமிருந்து வலம்

07

07

சென்ற ஜூன் 23ஆந் திகதி. வார இதழ்
ஒன்றில் இப்படி செய்தி காணப்பட்டது:
இலங்கையிலிருந்து முதலாவது ஹஜ்
குழு 28 இல் சவூதி பயணம்.
ஜூலை 2இலும் 3 இலும் யாத்திரிகர்கள் செல்வர்
968 பேர் யாத்திரையைத் திணைக்களத்தில் உறுதி செய்துள்ளனர்.
இலங்கை யாத்திரீகர் ஒருவருக்கு
ஹஜ்ஜூப் பயணக் கட்டணமாக, முகவர்
நிலையங்கள் வழங்கும் சேவைகளுக்கு
அமைவாக இருபது முதல் இருபத்தைந்து
லட்சமாக அமையும்.
வழங்கப்பட்ட செய்தியில் உள்ள
பணத்தொகை என்னைத் திடுக்கிட
வைத்தது.
55 ஆண்டுகளுக்கு முன், 1967 –லில்,
விமானப்பயணக் கட்டணம் வெறும்
2484 ரூபாய் மாத்திரமே!

வாசல் அழைப்பு மணிய�ோசை.
வந்து நின்றிருப்பது காஸிம் மரைக்காயரே!
'அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் மரைக்காயர் நாளைக்கு 3ஆந் திகதி தானே ஹஜ்
கடைசி விமானம். பயணம் ச�ொல்லி
சலாம் க�ொடுக்க வந்தீங்களா?
அவர் பதில் ச�ொல்லாமல், 'ம�ொதலில
உங்கட பெரம்பு சாய்மானத்துல உக்கார
அனுமதி தாங்கோ!' என்றார். உட்கார்ந்தும் விட்டார்.
'நான் கேக்கப்போற ஒரு கேள்விக்கு
நீங்கதான் மறும�ொழி சரியாச் ச�ொல்லுவீங்க. யேமன் எண்டு ஒரு அறபு தேசம்
இருக்குதா?'
'அது சவூதிக்கு அடுத்த வூடு!'
'பாத்தீங்களா, பாத்தீங்களா, எங்கடவன்களுக்கு சவூதியும், துபாயும், கட்டாரும்தான் தெரிஞ்ச கத்திரிக்காய்வள்!
யேமன் தெரியாதவனுவள்'
மரைக்காரின்
த�ொனி
முற்றிலும்
மாறிப்போனது திகைப்பைக் க�ொடுத்தது. 'மகிமையான மக்கமா நகரத்தின்
ஜித்தா துறைமுகத்திலிருந்து ஆயிரத்துச்

01. சிரஞ்சீவி
08. மாசி
14. மாரி
20. ரதம்
24. மதி

இடமிருந்து வலம்
05. சிசு
09. வகை
16. திமிர்
21. வாதம்
25. பனி

07. கறை
10. பன்றி
18. கவுதாரி
22. பஞ்சம்

01. சிறை
04. விசிறி
11. பரிவு
15. மாதா
19. பரிசம்

மேலிருந்து கீழ்
02. ரகளை
05. சிகை
12. ஸ்திரம்
17. மிதவாதி
23. சனி

03. சீமான்
06. சுவடு
13. அதர்மம்
18. கம்பளி

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 28
பரிசு பெறுவ�ோர்
முதலாம் பரிசு

இரண்டாம் பரிசு

மூன்றாம் பரிசு

எஸ். கிதுர்ஷா,

எம்.ஏ.எப். அஷ்கா,

எம்.ஏ. நஜிமுதீன்,

தரம் 10, நு/தலவாக்கலை தமிழ்
மகா வித்தியாலயம்,
தலவாக்கலை.

இல. 38/1,
வெலகெதர வீதி,
பதுளை.

இல. 155,
அம்பாறை வீதி,
அக்கரைப்பற்று 19.

பாராட்டு பெறுவ�ோர்
1. கே. பத்மநாதன்,
தெஹிகலகந்துர,
நாரங்கலை, ஹாலி எல.

4. மங்கையற்கரசி மன�ோகரன்,
53A, லேடிமெனிங் டிரைவ்,
மட்டக்களப்பு.

2. எம்.டி.எச். மிஹ்ஸியா,
390, ஏ.கே.எம். வீதி,
ஏறாவூர் 03.

5. ஏ.எல். அப்துல் ஜலீல்,
61/1A/1, மஹாபுத்கமுவ,
க�ொட்டிகாவத்தை.

3. யுஸ்ரியா அஹமட்,
236/1, குமாரதுங்க மாவத்தை,
மாத்தறை.

6. எம். சுப்ரமணியம்,
இல. 7, ஜயந்திபுரம்,
பாடசாலை வீதி, மட்டக்களப்பு.

7. எஸ். சஞ்சனா,
இல. 735,
நடுவில்தம்பி வீதி,
வந்தாறுமூலை.
8. எம்.எம். அமீன்,
263C, மெக்காமதி வீதி,
மருதமுனை 03.
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சேகரித்தேன். அதே தாய்போன்று என் கண்ணுக்கு முன்னால் நடமாடித் திரிந்த ஒரு மனிதரையும் பிடித்துவிட்டேன். அவரின் நடைமுறை

டானியல் படைப்புகள் ஒரு திறனாய்வு ந�ோக்கு என்ற கட்டுரையில்
கலாநிதி நா. சுப்பிரமணியன் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறார்: டானியலின் பஞ்சமர் வரிசை நாவல்கள் அனைத்தினதும் ப�ொதுவான
கதையம்சத்தை பின்வரும் இரு
கூறுகளுள் அடக்கிவிடலாம் (1)
உயர்சாதியினர்
எனப்படுவ�ோர்
தாழ்த்தப்பட்டோர் மீது நிகழ்த்தி வந்துள்ள பல்வேறு நிலைக் க�ொடுமைகளின் விவரணம் (2) அவற்றிற்
கெதிராகத்
தாழ்த்தப்பட்டோரும்
மனிதநேயம் க�ொண்ட உயர்சாதியினர் எனப்படுவ�ோரும் இணைந்து
மேற்கொள்ளும் எழுச்சி சார்ந்த நடவடிக்கைகளின் விவரணம்.
முதல் நாவலான பஞ்சமரில் இந்த இரு கூறு-

அம்சத்தை முதன்மைப்படுத்தியதாக இந்நாவல்
அமைந்துள்ளது.
அடிமைகள்
நாவலும்
க�ோவிந்தனைப்
ப�ோலவே வேளாளகுலக் குடும்பம�ொன்றின்
வீழ்ச்சியைப் பேசுவது. நிலம் புலம் ச�ொத்து
அதிகாரம் அடிமை – குடிமை என்பவற்றுடன்
ராசவாழ்வு நடத்திய அக்குடும்பம் கேளிக்கைகள்
ஆடம்பரங்கள் சண்டித்தனங்கள் முதலியவற்றால் சீரழிந்து ப�ோவதை நான்கு தலைமுறை
வரலாற்றினூடாக
இந்நாவல்
காட்டியமைகின்றது.
கானல் நாவலின் கதையம்சம் மேற்கூறியவற்றினின்று சற்று வேறுபட்டது. தமிழர் மத்தியிற்
பரவிய கிறிஸ்தவ மதம் சாதிப் பிரச்சினைக்குத்
தீர்வு காட்டும் ஒன்றாக அமைந்ததா? என்ற
வினா எழுப்பி விடை காணும் ந�ோக்கில், விமர்சிக்கும் ந�ோக்கில் இது அமைகிறது.
சாதி ஏற்றத் தாழ்வுப் பிரச்சினையில் குடிதண்ணீர பெறுவதில் தாழ்த்தப்பட்டோர் எய்தும் அவலங்களை மையப்படுத்தி கதைப்
ப�ொருள் க�ொண்டமைந்தது
தண்ணீர் நாவல்.
தாழ்த்தப்பட்டோரின் சமத்துவம் ந�ோக்கிய எழுச்சி வரலாற்றடன் தமிழரின் இன விடுதலைக்கான இயக்கங்களின்
உருவாக்கச் சூழலை இணைத்துப் புனையப்பட்ட நாவல்
பஞ்சக�ோணங்கள்.
தாழ்த்-

வாழ்க்கை முறைகளை
அவதானிக்க,
அவர்
பேசும் ச�ொல் முறைகளைச் சேகரிக்க, அவரின்
உடைநடை
பாவனைகளை அறிந்துக�ொள்ள,
ம�ொத்தத்தில் அவரைச்
சரியானபடி நான் படித்துக்கொள்ள
சுமார்
மூன்று ஆண்டு காலத்தைக் கழித்தேன். அவருடைய
யாழ்ப்பாண
நடைமுறை
வாழ்க்கைய�ோடு
மார்க்ஸிம்
கார்க்கியின் தாயையும்
சேர்த்துக்
கணக்கிட்டு
சமப்படுத்தி நான் கற்றுக்கொண்ட அனுபவங்களையும் சேர்த்து இராசண்ணர் என்ற அவரை
ஐயாண்ணர்
ஆக்கினேன். பஞ்சமர் என்ற நாவல் பிறந்து விட்டது.
யாழ்ப்பாணத்து வாழ்க்கை முறை, யாழ்ப்பாணத்துப் பேச்சு வழக்கு, யாழ்ப்பாணத்துச்
சம்பிரதாயங்கள், யாழ்ப்பாணத்து உடைநடை
பாவனை, யாழ்ப்பாணத்து வீடு வாசல் அமைப்பு
யாழ்ப்பாணத்து விவசாய வாழ்க்கை வளர்ச்சி,
யாழ்ப்பாணத்து அரசியல் நடைமுறைகள்,
யாழ்ப்பாணத்து மண்ணின் அவலங்கள், வீழ்ச்சிகள் எழுச்சிகள் ஆகியவற்றில் எதையுமே பிற
நீங்கலாகி நிற்கவிடாமல் பஞ்சமரில் உள்ளடக்கியதில் நான் கார்க்கியையே வழிநடத்தல்
காரனாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளேன்.'

களும் நேரடியாகவே கதையம்சமாக விரிகின்றன.
உ யர்சா தி யி ன ர்
எனப்படுவ�ோரின் சாதித்திமிர், அதனால் அவர்கள் புரியும் அட்டூழியங்கள் என்பன த�ொடர்பான
பல கதைகள், செய்திகள் என்பனவற்றையும்
தாழ்த்தப்பட்டோரின் வர்க்க ரீதியான எழுச்சியையும் இந்நாவல் கட்டம் கட்டமாக விபரித்துச் செல்கிறது.
க�ோவிந்தன் நாவலிலே சாதித்திமிர் பிடித்த
ஒரு குடும்பத்தின் வீழ்ச்சி சித்தரிக்கப்படுகிறது.
பஞ்சமரின் எழுச்சிக்குமுன் சாதித்திமிர் நிலை
தளர்ந்து ப�ோவதாகக் காட்டுவது இந்நாவலின்
அகநிலையான கதையம்சம். ஆனால் புறநிலையிலே சாதி மீறிய காதல்- பாலியல் உறவு என்ற

தப்பட்டோரின் எழுச்சி மேற்படி சூழலில் எத்தகு
பாதிப்புகளை எய்திற்று என்பதை இந்நாவல்
மூலம் டானியல் உணர்த்த விழைகின்றமை புரிகின்றது. மேற்குறித்தவாறான பஞ்சமர் வரிசை
நாவல்களின் கதைகள் நிகழ்களங்கள் என்ற
வகையில் யாழ்ப்பாணப் பிரதேசத்தின் பல்வேறு
கிராமப்புறங்களும் டானியலின் பார்வைப் பரப்புக்குள் வந்துள்ளன.
இந்நாவல்களில் கதைநிகழ் களங்களைப்ப�ோலவே கதை நிகழ்கால எல்லைகளும் விரிவானவையாகும்.
இவை எல்லாவற்றையும் த�ொகுத்து ந�ோக்கும்போது சாதிப்பிரச்சினையை உள்ளடக்கமாகக் க�ொண்ட படைப்புகளின் வரலாற்றில் கதையம்சப் பரப்பு, பிரதேசப்பரப்பு, காலப்பரப்பு
ஆகியவற்றில் பஞ்சமர் தரப்பு நாவல்கள் மிக

ஈழத்து நவீன 12
இலக்கிய முன்னோடிகள்
மூத்த எழுத்தாளர் தி. ஞானசேகரன்

த

மிழக எழுத்தாளர்களில் ஒருவரும், இயற்பியல் பேராசிரியருமான அ.மார்க்ஸ் கே.
டானியல் பற்றி பின்வருமாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்:
'டானியல் அதிகம் படித்தவரல்ல. புதிய புதிய
இலக்கிய உத்திகள் நவீன சிந்தனைகள் முதலியவைகளையெல்லாம் அறிமுகப்படுத்திக் க�ொண்டவருமல்ல... எதார்த்தவாத இலக்கிய வடிவத்தை
அவர் தாண்டியதில்லை. தலித்துகளுக்கான
ப�ோராட்ட இலக்கியத்தின் வடிவம் மைய நீர�ோட்ட
வடிவத்திலிருந்து மாறுபட்டிருக்க வேண்டாமா?
என்ற கேள்விகளையெல்லாம் அவரிடம் யாரும்
கேட்பதுமில்லை. எனினும்கூட, இன்றளவும்
தமிழின் தலித் இலக்கிய முன்னோடி என்று
ச�ொன்னால் டானியலைத்தவிர வேறு யாரும்
நம் நினைவுக்கு வருவது மில்லை' (மனுசங்கசெப்டம்பர் அ
- க்டோபர் 1990 இதழ்)
'தலித்' என்ற மராத்திச் ச�ொல்லுக்கு 'உடைந்து
ப�ோனவர்கள்' என்று ப�ொருள். எழுபதுகளில்
மராட்டியத்தில் வசிக்கும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களும்,
இந்திய வரலாற்றில் சாதி முறையில் ஒடுக்கப்பட்ட இனங்களைச் சேர்ந்த மக்களில் சிலரும்,
தங்களைத் தலித் என்று அழைத்துக் க�ொள்ளத்
த�ொடங்கினர். பின்னர், இந்தப் பெயர் ஒடுக்கப்பட்ட, தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு நிலைத்துவிட்டது
என்று பிரிட்டானிக்கா கலைக் களஞ்சியம் கூறுகிறது.
இந்தியாவில் தலித் இலக்கியம் என்ற இலக்கிய வகைமை த�ோன்றுவதற்கு முன்னரே
தமிழில் தலித் இலக்கியம் படைத்தவர் கே.டானியல். இவர் ஈழத்துத் தீண்டாமைக் க�ொடுமைகளைத் தமது எதார்த்த எழுத்துகள் அனைத்திற்கும் கருப்பொருளாய் எடுத்துக்கொண்டவர்.
'சுதந்திரன்' இதழ் நடத்திய சிறுகதைப் ப�ோட்டியில் 'அமரகாவியம் 'என்னும் சிறுகதை பரிசு
பெற்றதன் மூலம் கே. டானியல் எழுத்துலகிற்கு
அறிமுகமானார்.
இவர், தனது முதலாவது நாவலான பஞ்சமர்
பிறந்த கதையை பின்வருமாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மாக்ஸிம் கார்க்கியின் 'தாய்' நாவலை நான்
படித்தேன். நீண்டகாலமாக அது என் மனதில்
கிடந்தது. ரஷ்ய நாட்டின் விடுதலைக்கான
நடைமுறைச் செயல்களில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் க�ொண்டு அந்தத் தாயைப் ப�ோன்று நமது
நாட்டினதும் சமூகத்தினதும் விடுதலைக்காக
அன்றாட வாழ்க்கைய�ோடு சேர்ந்து வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு பாத்திரம் ஏன் பிறக்கக்கூடாது என
எண்ணினேன், தேடினேன், சம்பவங்களைச்

பி

ரசன்னா கேட்ட கேள்விக்கு
உடனே பதில் ச�ொல்லாமல்,
சிறிது நேரம் வரையில் அவனையே
பார்த்துக் க�ொண்டிருந்தாள்.!
"என்ன மது பதிலையே காணும்?"
பிரசன்னா தான்,
மீண்டும் பிரசன்னமானான்.
"நான்
அவர்களிடம்
ஒரு
ப�ொய்யைச்
ச�ொல்லிவிட்டுத்தான்

தலித் இலக்கியத்தின்
பிதாமகர் கே. டானியல்

இப்போது நாங்கள் நால்வரும் பாதாளத்தின் மலைமேல் நின்றிருந்தோம்.
முதல் நாள் ப�ோயா தினம் என்பதால்
பால்போல் நிலவும் காய்ந்து க�ொண்டிருந்தது. பையைத்திறந்து ஒரு
பெயின்ட் டின்னையும் சிறிய ஒரு
பிரஸ்ஸையும் கையில் எடுத்தாள்
தீபிகா. அங்கே ஒரு பெரிய பாறை

நேரத்திற்குப் பிறகு ப�ோவ�ோமா
என்று நான் கேட்டப�ோது ஏன் மது
நீங்க அவசரப்படுறீங்க என்று தீபன்
என்னிடம் கேட்டான்.
"அதுக்கு நீங்க என்ன ச�ொன்னீங்க மது?" "எனக்கென்றால் அவசரம் எதுவும் இல்லை... ஆனா நீங்க

டார்கள். திடீரென்று வந்த அவர்களைத் தாக்குவதற்கு தீபன் முயன்றப�ோது ஒரு துப்பாக்கி ஒன்றை
எடுத்து அவனைக் குறிபார்த்து நீட்டினான்!"
"ஐயைய�ோ அப்புறம் என்ன நடந்தது?"
திகில�ோடு கேட்டான் பிரசன்னா.
"அதைப்பார்த்ததும்
நாங்கள்
மூவரும் ஆடிப்போய் விட்டோம். துப்பாக்கியை கையில் வைத்திருந்தவன்
தீபனைப் பார்த்துச் ச�ொன்னான்.
"நீ உயிர�ோடு இருந்தால் தானே
எங்களை ப�ொலிஸாரிடம் காட்டிக்
க�ொடுப்பாய். அதனால் மீண்டும்
திரும்பிவராத இடத்திற்கு உன்னை
அனுப்பி வைக்கப் ப�ோகிற�ோம்!"
என்றான்.
"அப்படியானால் அவன் தீபனை
சுட்டு விட்டானா?"
"இல்லை தீபனை இழுத்துக்
க�ொண்டு முன்னால் ஓடினார்கள்.
தீபிகாவும் கத்தியபடியே பின்னால்
ஓடினாள். நானும் ரஞ்சனும் தீபிகாவின் பின்னால் ஓடின�ோம். ஆனால்
அதன்பிறகு ஐய�ோ... அதை எப்படி
ச�ொலவேன் பிரசன்னா..?" முகத்தை
மூடிக் க�ொண்டு அழ ஆரம்பித்தாள்
மதுமிதா"
"அதன் பிறகு என்ன நடந்தது
மது" அவள் முதுகில் மெல்ல தட்டிய
படியே கேட்டான் பிரசன்னா.

பிரசன்னாவால் புரிந்து க�ொள்ளமுடியாத ஒன்று இருந்தது!
அதாவது,
இந்தக் க�ொலைகள் நடப்பதற்கு,
மதுமிதாதான் காரணமாக இருந்தாளா?
இந்தக் கேள்விக்கு அவனுக்கு
பதில் கிடைக்கவே இல்லை!
அவன் மெல்லத்திரும்பி,
மதுமிதாவைப் பார்த்தான்.
அவள்,
இன்னமும் மேசையில் முகத்தைப் புதைத்த படி அழுது க�ொண்டிருந்தாள்.
"மது... என்ன இத நீங்க இப்படி
அழுது க�ொண்டிருந்தால் பார்ப்பவர்கள் என்னை தப்பா நினைக்கப்போகிறார்கள். அதனால் எழுந்திருங்கள்!" என்று அவளைத் தட்டி
எழுப்பினான்.
படாரென்று தலையைத் தூக்கிப்
பார்த்தாள்,
"ம்... அதென்றால் உண்மை
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விரிவானவையாக தனிக் கவனத்துக்குரிய கனபரிமாணங்கள் க�ொண்டவையாகத் திகழ்கின்றமை தெளிவாகும். (இலக்கு சஞ்சிகை, மலர் 4
- )
டானியலின் ஏனைய படைப்புகளாக 'டானியல்
சிறுகதைகள்', 'உலகங்கள் வெல்லப்படுகின்றன'
ஆகிய சிறுகதைத் த�ொகுப்புகள், 'ப�ோராளிகள்
காத்திருக்கிறார்கள்', 'நெடுந்தூரம்', முதலிய
நாவல்கள், பூமரங்கள், மனங்கள் தானாக
மாறுவதில்லை, முருங்கை இலைக்கஞ்சி, பிஞ்சுப்பழம், மையக்குறி, இருளின் கதிர்கள் ச�ொக்கட்டான், சாநிழல் ஆகிய குறுநாவல்கள், என்பனவும் கே. டானியலின் கடிதங்கள் என்ற
த�ொகுப்பும் என்கதை என்ற சுயசரிதை நூலும்
வெளிவந்துள்ளன.
டானியலின் பஞ்சமர் நாவலும் உலகங்கள்
வெல்லப்படுகின்றன சிறுகதைத் த�ொகுதியும்
இலங்கை சாகித்திய விருதினைப் பெற்றவை.
கே.டானியல் 15.04.1927 அன்று ஆனைக்க�ோட்டை என்னும் கிராமத்தில், கிறக�ொரி - மரியாள்
தம்பதியினருக்கு மகனாகப் பிறந்தார்.
குடும்பத்தின் வறுமைநிலை காரணமாக
பள்ளிப் படிப்பை ஆறாம் வகுப்புக்குமேல் த�ொடர
முடியவில்லை.
கே.டானியல் தமக்கு விவரம் தெரிந்த காலம்
முதல் இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இலங்கை
முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம், புரட்சிகர
எழுத்தாளர் அமைப்பு, சிறுபான்மைத் தமிழர்
மகாசபை, தீண்டாமை ஒழிப்பு வெகுசன இயக்கம், மக்கள் கலை இலக்கியப் பெருமன்றம்
முதலிய அமைப்புகளில் இணைந்து முக்கிய பங்காற்றினார்.
இவர்,
சிறுவனாக
இருந்த காலத்திலேயே
யாழ்ப்பாணத்தில் சாதி
ஒ டு க் கு மு றைக ளு க் கு
எதிரான ப�ோராட்டங்களில் கலந்துக�ொண்டார்.
மாவிட்டபுரம் ஆலயம்
பிரவேசப்
ப�ோராட்டத்தில் கலந்துக�ொண்டு,
பஞ்சமருக்காக குரலெழுப்பியதற்காக கைதுசெய்யப்பட்டு
சிறையி லடைக்கப்ப ட ்டா ர் .
டானியல் தமது வாழ்நாளில் 11 மாதங்கள் சிறையில் கழித்தார். இவர், சலவைத்
த�ொழிலாளி, கள்ளுக் க�ொட்டில், கடல் த�ொழில்,
கூலித் த�ொழில், கால்நடை வளர்ப்பு, தீந்தை
பூசுதல், குளிர்பான வியாபாரம், பழைய இரும்பு
வியாபாரம், வெல்டிங் கடைசல், இயந்திரங்கள்
பழுது பார்த்தல் முதலிய பல்வேறு த�ொழில்கள்
செய்து தமது வாழ்க்கையை நடத்தியுள்ளார்.
பிற்பட்ட காலத்தில் நீரிழிவு ந�ோயினால்
கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்ட இவர், தமிழகம்
சென்று நீரிழிவு ந�ோய்க்கான சிகிச்சை பெற்ற
வேளையில் தஞ்சாவூர் மருத்துவமனையில் 23.03-.1986இல் காலமானார். அவரது பூதவுடல்
அவரது நண்பரான அ.மார்க்ஸ் வீட்டுக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு இறுதி அஞ்சலியின் பின்னர்
அடக்கம் செய்யப்பட்டது. புரட்சி பண்பாட்டு இயக்கத்தினர் 1987இல் டானியலுக்கு கல்லறை
அமைத்தனர்.

விஷயம் தெரிந்தாக வேண்டும்?"
அது என்ன விஷயம் பிரசன்னா?"
"உங்களால் தான் இந்த சம்பவம்
நடந்த தென்று நீங்க ச�ொன்னீங்கதானே....?"
"ஆமாம் அப்படித்தான் நான்
நினைக்கிறேன் பிரசன்னா!"
"என் மது அப்படி நினைக்கிறீங்க...?"
"தீபா என்பது எனது நெருங்கிய
த�ோழி... அதே ப�ோல் தீபாவுக்கு
இருக்கும் நெருங்கிய த�ோழியும்
நான்தான். தீபா அன்று இந்த
ய�ோசனையை அவள் ச�ொன்னப�ோது அதை நான் தடுத்திருந்தால்.
தீபிகா கண்டிப்பாக அந்தப் பயணம்
ப�ோயிருக்க மாட்டாள். அவர்கள்
அப்படி ப�ோகாமல் இருந்திருந்தால் இன்று அவர்கள் இருவருமே
உயிர�ோடு இருந்திருப்பார்கள்!
"இல்லை மது... அன்று உள்ள
நிலைமையின் படி நீங்கள் ப�ோகவில்லையென்றால் வேறு யாரையா-
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ப�ோனேன்!" "என்ன ப�ொய் ச�ொன்னீங்க?"
"நான் மணப் பெண்களுக்கு
உடை அலங்காரம் செய்வதால் இரவு
நேரங்களில் கூட வெளியே ப�ோய்
வருவேன். அவர்களுக்கும் அதுதெரியும் அன்றும் அப்படித்தான் நுவரெலியாவிற்கு உடை அலங்காரம்
செய்யப்போவதாக ச�ொல்லிவிட்டுப்
ப�ோனேன்!"
"ஓ... அப்படியா...! சரி மேலே
ச�ொல்லுங்கள்!"
"நாம் அன்று அதிகாலை ஐந்து
மணி அளவில் குறிப்பிட்ட அந்த
பாதாள நண்பனுடன்தான் தீபன்
வந்தான். இருவரும் பைக்கில்தான்
வந்தார்கள். பிறகு நாலு பேருமாக
மலைமேல் ஏறின�ோம். வந்திருந்த
அந்த நண்பனும் கெம்பசில் படிப்பவன் தான். அவன் பெயர் ரஞ்சன்.

ஒன்று இருக்கிறது. அங்கே வருகிறவர்கள் ப�ோகிறவர்கள் எல்லோரும்
அதில் ஏதாவது எழுதி விட்டுத்தான்
ப�ோவார்கள்.அந்தப் பாறையின் ஒரு
பகுதியைத் தேர்ந்தெடுத்த தீபிகா
அதில் எழுதினாள்!"
"என்ன எழுதினாள்?"
"2013 ஜூன் 12ஆம் திகதி
அதிகாலை 5 மணிக்கு தீபன் - தீபிகாவின் காதல் கதை நிறைவு பெறுகிறது!" என்று எழுதினான்!"
"அதன் பிறகு அவன் என்ன
செய்தாள்?"
"பெயின்ட்
டின்னை
எடுத்து
பைக்குள் வைத்து விட்டு க�ொஞ்சம்
முன்னால் சென்றாள். எனக்கு திக்கென்று ஆகிவிட்டது. திடீரென்று
இருவரும் பாதாளத்தில் பாய்ந்து
விட்டால் என்ன செய்வதென்ற
உணர்வு வந்ததும் நான் க�ொஞ்சம்
உசாராகவே இருந்தேன்! சிறிது

ரெண்டு பேரும் எங்க பாதாளத்தில்
பாஞ்சி த�ொலைச்சிடுவீங்கள�ோ என்றுதான் பயமா இருக்கு என்று நான்
ச�ொன்னேன்!"
"நீங்கள் இப்படிச் ச�ொன்னதும்
அவர்கள் என்ன ச�ொன்னார்கள்?"
"தீபன்
சிரித்துக்
க�ொண்டே
நாங்கள் அந்த அளவுக்கு முட்டாள்கள் என்றா நினைத்து விட்டீர்கள்,
அதுவுமில்லாமல்
தற்கொலை
செய்து
க�ொள்வதென்றால்
உங்கள் இருவரையும் அழைத்துக்
க�ொண்டா வருவார்கள்? என்று
கேட்டான். அதுவும் உண்மைதானே. அதன் பிறகு அங்கிருந்து
வருவதற்கு நாங்கள் தயாரான�ோம்.
ஆனால் அப்போதுதான் எதிர்பாராத
அந்த சம்பவம் நடந்தது?"
"ஏன்... அப்படி என்ன நடந்தது?"
பரபரப்புடன் கேட்டான் பிரசன்னா.
"மூடிகள் அணிந்திருந்த இருவர்
ஓடி வந்து தீபனை பிடித்துக் க�ொண்-

மெல்ல நிமிர்ந்து பிரசன்னாவைப்
பார்த்த மதுமிதா,
"இதயமே இல்லாத அந்த இருவரும் தீபனைப் பிடித்து பாதாளத்தில்
தள்ளிவிட்டார்கள். கத்திய படியே
ஓடிச் சென்ற தீபிகா அவர்களின்
த�ோளில் த�ொங்கினாள். அவர்கள்
இருவரும் தீபிகாவையும் பிடித்து
அந்த பாதாளத்தில் தள்ளி விட்டார்கள். பிரசன்னா... ஐய�ோ இதுதான்
அன்று அங்கே நடந்தது.
இப்போது நினைத்தாலும் என்
மேலெல்லாம் நடுங்குகிறது பிரசன்னா... பாவம் தீபனும் தீபிகாவும்!" ச�ொல்லிவிட்டு,
"மீண்டும் கண்களைத்துடைத்து
விட்டுக் க�ொண்டாள் மதுமிதா.
அவள் முகத்தில், ச�ோகத்தின்
ரேகைகள் படர்ந்திருந்தது!
அப்படியே அந்த மேசையில்,
முகத்தை சாய்த்துக் க�ொண்டாள்
மதுமிதா.
இந்த இடத்தில்,

தான்... ஆனாலும் யாரும் பார்க்கவில்லையே...!
"ம்.... மது இப்போது அந்த சம்பவம் நடந்து முடிந்து விட்டது...
தீபாவும் தீபிகாவும் உங்கள் நண்பர்கள் என்பது உண்மைதான்...
ஆனாலும் அவர்கள் க�ொண்டு
வந்த ஆயுள் காலம் அவ்வளவு
தான்...
இப்போது நாங்கள் செய்யவேண்டிய தெல்லாம் அந்த இரண்டு அப்பாவிகளையும் பாதாளத்தில் தள்ளிய
அந்த க�ொலைகாரர்களை பிடித்து
இடத்திற்கு
அனுப்பவேண்டும்!
அந்த இருவருக்காகவும் அதுதான்
நீங்கள் இப்போது செய்யவேண்டும்!
ஆனால் அதற்கு முந்தி எனக்கு ஒரு

வது அழைத்துக் க�ொண்டு ப�ோயிருப்பாள்!"
"பைத்தியமா பிரசன்னா நான்
அன்று கார் ஒன்றை எடுத்துக்க�ொண்டு ப�ோயிருக்க வில்லையென்றால் அவள் வேறு யாருடனும் கண்டிப்பாக ப�ோயிருக்கவே மாட்டாள்!"
"ஆமாம்... உங்கள் த�ோழியைப்
பற்றி என்னைவிட உங்களுக்குத்தானே அதிகம் தெரியும் அதுசரி...
இருவரையும் பாதாளத்தில் தள்ளிவிட்டு அந்த இருவரும் பேசாமல்
ப�ோய் விட்டார்களா?"
"இல்லை... தள்ளிவிட்ட இருவரும்
எங்களை ந�ோக்கி வந்தார்கள்!"
"வந்து?"
(இளமை வளரும்)
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CAT Lubricants விநிய�ோக

SLT-MOBITEL இன் mGuide
சேவை விஸ்தரிப்பு

தேசிய தகவல் த�ொடர்பாடல்
மற்றும் த�ொழில்நுட்ப தீர்வுகள்
வழங்குநரான
SLT-MOBITEL,
SLT-Mobitel Home வாடிக்கையாளர்களுக்கு (நிரந்தர இணைப்பு) mGuide
சேவையை வழங்க முன்வந்துள்ளது. அதனூடாக, கட்டடக்கலை
மற்றும் வரலாற்று ரீதியில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகளை பார்வையிடக்கூடியதாக இருக்கும்.
SLT-Mobitel
mGuide
சேவை
என்பது,
வாடிக்கையாளர்களுக்கு
இலங்கையின் வரலாற்று, கலாசார
மற்றும் சமய ரீதியில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகள் பற்றிய
தகவல்களை செவிமடுக்கக்கூடிய
வகையில் அமைந்த த�ொடர்பாடல்களை பேணக்கூடிய குரல் மூலமாக
கட்டுப்படுத்தும்
கட்டமைப்பாக
அமைந்துள்ளது. இந்தச் சேவை
முன்னர் SLT-Mobitel ம�ொபைல்
வாடிக்கையாளர்களுக்கு மாத்திரம்
வழங்கப்பட்டிருந்தது.

சிறந்த பெறுமதி சேர்ப்பை
வ ழ ங் கி யு ள ்ளத னூ ட ா க
SLT-Mobitel Home வாடிக்கையாளர்களுக்கும்
தற்போது
இலங்கையின் உண்மையான
வனப்பை 1299 எனும் இலக்கத்துடன் த�ொடர்பு க�ொண்டு
அறிந்து
க�ொள்ளலாம்.
interactive voice response (IVR)
முறையிலமைந்த கட்டமைப்பினூடாக பாவனையாளர்களுக்கு
இலங்கையின் உயர்ந்த கலாசாரம்
மற்றும் பாரம்பரியம் பற்றிய தகவல்களை தெளிவான விளக்கங்களுடன்
பெற்றுக் க�ொள்ள முடியும்.
SLT-MOBITEL ம�ொபைல் வாடிக்கையாளர்களுக்கு mGuide சேவை
என்பதை 888 எனும் குறும் இலக்கத்தினூடாக பெற்றுக் க�ொள்ள
முடியும். மேலும், இந்த சேவையை
விரிவாக்கம் செய்துள்ள நிலையில்,
சகல SLT-Mobitel Home வாடிக்கையாளர்களுக்கும் ம�ொபிடெல் குறும்

பணிகளை ஆரம்பித்துள்ள UTE

இலக்க சேவை 888 ஐ ஸ்ரீ லங்கா
ரெலிக�ொம் ஊடாக பெற்றுக் க�ொள்ளலாம்.
வாடிக்கையாளர்களுக்கு
சிறந்த
சேவைகளைப் பெற்றுக் க�ொடுக்கும்
வகையில், SLT-MOBITEL இனால்
mGuide சேவை மீளமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனூடாக சிறந்த உள்ளம்சங்கள்
வழங்கப்படுகின்றன. இந்தச் சேவை
பத்துக்கும் அதிகமான ம�ொழிகளில்
காணப்படுகின்றது.

யுனைட்டட் டிராக்டர் அன்ட்
இக்யுப்மன்ட்
(பிரைவட்)
லிமிடெட் (UTE), கட்டர்பில்லர்
(CAT) டிராக்டர் கம்பனியுடன்
75 வருட காலமாக பேணும்
உறவுக்கு மேலும் பெறுமதி
சேர்த்து,
CAT
Lubricants
விநிய�ோக நடவடிக்கைகளை
ஆரம்பித்துள்ளது. கடந்த 18
வருட காலமாக நிர்மாணத்
துறையில் பயன்படுத்தப்படும்
கட்டர்பில்லர் சாதனங்களுக்கு
அசல் ஒயில் வகைகளை UTE
விநிய�ோகத்த வண்ணமுள்ளதுடன்,
வாகனத் த�ொழிற்துறையில் பரந்தளவு
நுகர்வோருக்கு அனுகூலம் சேர்க்கும்
வகையில் தனது வியாபாரச் செயற்பாடுகளை விரிவாக்கம் செய்துள்ளது.
நாடு முழுவதிலும் UTE ஊடாக
கிடைக்கும் CAT Lubricant தெரிவுகளில் CAT, DEO, Heavy Duty
டீசல் என்ஜின் ஒயில்கள், CAT,
HYDO,ADVANCED உயர் வினைத்திறனான ஹைட்ரோலிக் திரவங்-

இலங்கையில் 40 வருடங்கள்
க�ொண்டாடும் SOS கிராமங்கள்
தனது 40 வருடகால சேவைப்
பயணத்தின்போது,
இலங்கை
SOS சிறுவர் கிராமங்களினால்,
இலங்கை சமூகத்துக்கு பெருமளவு பங்களிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன், இதில் 12,000
நேரடி அனுகூலம் பெறுவ�ோரும், 50,000க்கும் அதிகமான�ோர்
பல்வேறு சமூகத் திட்டங்களினூடாக நேர்த்தியான அனுகூலங்களையும் பெற்றுள்ளனர்.
இந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த
மைல்கல்லை
குறிக்கும்
வகையில், SOS சிறுவர் கிராமங்களினால் அண்மையில் 40
ஆவது வருட பூர்த்தி க�ொண்டாட்டங்கள், பிலியந்தலையிலுள்ள SOS
சிறுவர் கிராமத்தின் தேசிய பயிற்சி
நிலையத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தன. இதன்போது 40 வருட பூர்த்தியை முன்னிட்டு ஞாபகார்த்த தபால்
முத்திரை
வெளியிடப்பட்டிருந்ததுடன், விசேட முதல்-நாள் மேலுறையும்
தபால் திணைக்களத்தினால் வெளியிடப்பட்டிருந்தது.
இந்நிகழ்வில் பிரதம அதிதியுடன்,
இலங்கை SOS சிறுவர் கிராமத்தின்
பணிப்பாளர் சபையின் தலைவர் நந்-

தசிறி ப�ொன்னம்பெரும, இலங்கை
தபால்மா அதிபர் ரஞ்ஜித் ஆரியரட்ன, SOS சிறப்பு தூதுவர் ர�ொஷான்
மஹாநாம, SOS சிறுவர் கிராமத்தின்
தேசிய பணிப்பாளர் திவாகர் ரட்னதுரை ஆகிய�ோருடன், SOS சிறுவர்
கிராமத்தின் இதர அங்கத்தவர்களும்
கலந்துக�ொண்டனர்.
SOS சிறுவர் கிராமத்தின் தேசிய
பணிப்பாளர் திவாகர் ரட்னதுரை கருத்துத் தெரிவிக்கையில், “SOS சிறுவர்
கிராமத்தைச் சேர்ந்த நாம், எமது 40

காலநிலை மாற்றத்துக்கு

எதிராக ப�ோராடுவதற்கு சூழலுக்கு
நட்பான நிலைபேறான திட்டங்கள்

காலநிலை மாற்றத்துக்கு எதிரான ப�ோராட்டத்துக்காக, நிலைபேறான
சமூக ஆளுகை (ESG) நிகழ்ச்சிகளை முன்னெடுப்பதில் தன்னை அர்ப்பணித்துள்ள SLT- MOBITEL, சர்வதேச சூழல் தினத்தை அனுஷ்டித்திருந்தது. இதற்கமைய, மீரிகம பகுதியில் தனது 5ஆவது மர நடுகைத்
திட்டத்தை முன்னெடுத்திருந்தது. தேசிய மட்ட மர நடுகைத் திட்டத்தை SLT- MOBITEL முன்னெடுத்திருந்ததுடன், அதனூடாக
வளித் தூய்மையாக்கல், வனாந்தரச் செய்கையை ஊக்குவித்தல்,
காபன் நடுநிலையாக்கம் மற்றும் பச்சை இல்ல வாயுக்களை குறைத்தல் மற்றும் உயிரியல் பரம்பலை பேணுதல் ப�ோன்றவற்றை மேம்படுத்துவதை இலக்காகக் க�ொண்டு இந்தத் திட்டத்தை முன்னெடுத்திருந்தது. நிலைபேறாண்மை த�ொடர்பில் தனது அக்கறையை
வெளிப்படுத்தும் SLT-MOBITEL, பசுமையான புவியின் முக்கியத்தை உணரந்துள்ளதுடன், ஆர�ோக்கியமான தாவரங்களினூடாக
மனித சுகாதாரத்துக்கு கிடைக்கும் நேரடி அனுகூலங்கள் மற்றும்
இயற்கையை பேணுவது, எதிர்காலத் தலைமுறைகளுக்காக
காலநிலை மாற்றத்தை தணித்து, சீராக்குவது ப�ோன்றவற்றுக்கும்
பங்களிப்பு வழங்குகின்றது.
“தூய வளி மற்றும் உரத்தினூடாக நாட்டுக்கு வளமூட்டுவ�ோம்”
எனும் த�ொனிப் ப�ொருளின் கீழ் அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருந்த இந்தத்
திட்டம், திரண்ட நலனுக்காக சூழல் பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவத்தில்
கவனம் செலுத்துவதாக அமைந்துள்ளது.
களை கட்டுப்படுத்தலுக்கு நாட்டிலுப்பை மரம் பங்களிப்பு வழங்குவதாக நம்பப்படுகின்றது. சேதனப் பசளை தயாரிப்புக்கும் பயன்படுத்தப்படுவதுடன், வளியை தூய்மைப்படுத்தவும், மருந்துவ குணம் மிக்க
தாவரமாகவும் கருதப்படுகின்றது.
இதுவரையில் SLT-MOBITEL இனால் 1000க்கும் அதிகமான தாவரங்கள் ம�ொனராகலை, உமந்தாவ, அனுராதபுரம் மற்றும் கண்டி ஆகிய பகுதிகளில் நாட்டப்பட்டுள்ளன.

ஆவது வருட பூர்த்தியை முன்னிட்டு
இந்த தபால் முத்திரையை வெளியிடுவதையிட்டு மிகவும் பெருமை க�ொள்கின்றோம். இந்த விசேட ஏற்பாட்டுக்காக தபால் திணைக்களம் மற்றும்
தபால்மா அதிபர் ஆகிய�ோருக்கு
விசேடமாக நன்றி தெரிவிக்கின்றோம்.
ஒவ்வொரு பிள்ளையும் ஒரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது என்பதுடன், அன்பு,
மதிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பாக வளரவேண்டும் எனும் ந�ோக்குடன் SOS
சிறுவர் கிராமம் நிறுவப்பட்டது.

கள், CAT, TDTO,drive train and
transmission oil, CAT GREASES
மற்றும் CAT ELC extended life
coolant ஆகியன அடங்கியுள்ளன.
யுனைட்டட் டிராக்டர் அன்ட் இக்யுமன்ட் (பிரைவட்) லிமிடெட்
பிரதம சந்தைப்படுத்தல் அதிகாரி
அனசுயா குணசேன கருத்துத் தெரிவிக்கையில், “CAT ஆரம்பத்தில்
தமது அதி-திறன் படைத்த தமது கட்டர்பில்லர் என்ஜின்களுக்கு தமது

இந்தியாவின் ITC One Colombo
2023 இல் கட்டுமானப்பணிகள் பூர்த்தி
கட்டுமானப் பணிகளில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்துடன் 400
மில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலருக்கும் அதிகமான செலவில் ITC One
Colombo, 2023 ஆம் ஆண்டில்
நிறைவடையவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவின் ITC Limited
இற்கு முற்றிலும் ச�ொந்தமான
துணை நிறுவனமான Welcom
Hotels Lanka (Private) Limited
இன் இலங்கையின் முதலாவது
திட்டமாக இது அமைந்துள்ளது.
நிலைத்தன்மையை மையமாகக் க�ொண்ட இந்த அதிநவீன
ITC hotel கட்டுமானமானது 352
அறைகள் மற்றும் சர்வதேச மற்றும்
இந்திய
உணவு
வகைகளின்
சிறப்பு உணவுத் தெரிவுகளையும்
உள்ளடக்கிய அதிசிறந்த ச�ொகுசு
வசதிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது.
மேலும் Sapphire Residences 132
வானுயர்ந்த ச�ொகுசு மாளிகைகளைக் க�ொண்டுள்ளது. இவை
சராசரியாக 5500 சதுரஅடி அளவிலான வணிக மற்றும் விற்பனைத்
தளங்களைக் க�ொண்டுள்ளன.
உலகில்
புகழ்பெற்ற
பல
முன்னணி பெயர்கள் இந்த கட்-

டுமானத்தின் கட்டடக் கலை
மற்றும் வடிவமைப்பின் பின்
உள்ளன. மதிப்பிற்குரிய உள்நாட்டு கட்டடக் கலைஞர் சுரத்
விக்கிரமசிங்கவுடன் இணைந்து
பணிபுரியும் Gensler (USA) யின்
முதன்மைக் கட்டடக் கலையுடன்,வீட்டுமனைகளின் கவா்ச்சிகரமான உள்ளகம் YOO inspired
by Starck இனால் செய்யப்படு-

கிறது. முதன்மை கட்டமைப்பு
ப�ொறியியல் Thornton Tomasetti
(USA) இனாலும், தரைத்தோற்ற
வடிவமைப்பு Burega Farnell
(Singapore) இனாலும், ஹ�ோட்டலின் உட்புற வடிவமைப்பு Wilkes
Malaysia, னாலும், Control Risks
மூலம் பாதுகாப்பு வடிவமைப்பும்,
ப�ொது கண்ட்ரக்டராக L&T Limited
ஆகிய�ோர் விளங்குகின்றனர்.

நிப�ொன் பெயின்ட் லங்காவின் புதிய

செலான் வங்கியின் செலான் கார்ட்

நிப�ொன் பெயின்ட் லங்கா (பிரைவட்)
லிமிடெட் தனது புதிய விற்பனைக் காட்சியறையை தெரணியகல பகுதியில்
அண்மையில் திறந்துள்ளது. ஆசிரி என்டர்பிரைசஸ், தெஹிய�ோவிட்ட வீதி,
தெரணியகல எனும் பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த விற்பனையகத்தில், தெரணியகல மற்றும் அதனை அண்மித்த பகுதிகளைச் சேர்ந்த
நுகர்வோரினால், நிப�ொன் பெயின்ட்
தயாரிப்புகளின் முழுத் தெரிவையும்
க�ொள்வனவு செய்து க�ொள்ள முடியும்.
நிப�ொன் பெயின்ட் லங்கா ப�ொது
முகாமையாளர் நிமந்த அபேசிங்க கருத்துத் தெரிவிக்கையில், “தெரணியகல ஒரு
விவசாயப் பகுதி, இலங்கையில் காணப்படும் ஈரப்பதன் நிறைந்த நகரங்களில்

அன்புடன் அரவணைக்கும்
வங்கி செலான் வங்கி, தனது
கடனட்டைதாரர்களுக்கு மற்றும�ொறு வசதியை வழங்கும் வகையில், அவர்களின்
காப்புறுதிக் க�ொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்வதற்காக
இலகுமுறை
தவணைக்
க�ொடுப்பனவுத்
திட்டங்களை அறிமுகம் செய்துள்ளது.
இதற்காக
முன்னணி
காப்புறுதி
சேவைகள் வழங்குநர்களுடன் பங்காண்மையை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன்,
அதனூடாக ஆயுள் மற்றும் ப�ொதுக்
காப்புறுதிகளைக்
க�ொண்டிருக்கும்
வாடிக்கையாளர்களின் மேம்படுத்தப்பட்ட பணப்பாய்ச்சல் நிர்வகிப்பை
பேணவும் உதவிகளை வழங்க முன்வந்துள்ளது.
“அத்தியாவசிய
தேவைகளுக்கான
அத்தியாவசிய அட்டை” எனும் தனது
உறுதிம�ொழிக்கமைய, 2022 ஆகஸ்ட்
31ஆம் திகதி வரை வாடிக்கையாளர்கள்
செலான் வங்கி கடனட்டையைப் பயன்படுத்தி காப்புறுதிக் க�ொடுப்பனவுகளை
இலகுமுறை தவணைக் க�ொடுப்பனவினூடாக மேற்கொள்ளலாம். இந்தச்
சலுகை ஆகக்குறைந்தது ரூ. 10,000
முதல் ரூ. 1 மில்லியன் வரை க�ொடுப்-

விற்பனையகம் தெரணியகைலயில்

ஒன்றாகும். இப் பிராந்தியத்தில் உயர்
தரம் வாய்ந்த நிப�ொன் பெயின்ட் தெரிவுகளுக்கு அதிகளவு கேள்வி காணப்படும் என்பதில் நாம் நம்பிக்கை க�ொண்டுள்ளோம். நாடு முழுவதிலும் நிப�ொன்
பெயின்ட் தெரிவுகளை இலகுவான
முறையில் க�ொள்வனவு செய்யக்கூடியதாக இருக்கச் செய்வது எமது இலக்காகும்.” என்றார்.
அலங்கார, வாகனங்கள் மற்றும்
த�ொழிற்துறை மேற்பூச்சு தீர்வுகளுக்கான உயர் ஜப்பானிய த�ொழில்நுட்பத்துக்காக “The Coating Expert” என உலகளாவிய ரீதியில் அறியப்படும் நிப�ொன்
பெயின்ட் தயாரிப்புகளை தற்போது
தெரணியகல பகுதியில் க�ொள்வனவு
செய்யலாம்.

இலங்கை ரக்பி ஆடவர் மற்றும் மகளிர்
அணிகளை வலுவூட்டும் Signature
இலங்கையில் முன்னணி வகிக்கும்,
நம் நாட்டில் உருவான ஆடவர் ஆடை
வர்த்தக நாமமாக 2022ஆம் ஆண்டு பர்மிங்ஹாமில் - ருமுயில் நடைபெறவுள்ள
ப�ொதுநலவாய விளையாட்டுப் ப�ோட்டிகளுக்கான இலங்கை ரக்பி ஆண்கள்
மற்றும் பெண்கள் தேசிய செவன்ஸ்
அணிகளின் உத்திய�ோகபூர்வ ஆடைப்
பங்காளியாக Signature, நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிகழ்வு 2022 ஜூலை 28 முதல்
ஆகஸ்ட் 8 வரை நடைபெறவுள்ளது.
தேசிய ரக்பி தேர்வாளர்கள் ஏற்கனவே
20ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் க�ொண்ட
ஒரு அணியை தீர்மானித்துள்ளனர்.
அணியில் 12 பேர் மற்றும் 8 காத்தி-

lubricant களை
தயாரித்திருந்தது.
என் ஜின்க ளின்
இ யக்க த் து க் கு
அ த் தி ய ா வ சி ய மான வலுவை
வழங்கி செயற்ப டு த ்த க் கூ டி ய
வகையில் CAT'
oils வடிவமைக்க ப ்ப ட் டு ள ்ளன .
தினசரி
தமது
என் ஜின்க ளு க் கு
சிறந்த தயாரிப்பை நாடும் வாகன
பாவனையாளர்களுக்கு இந்த உயர்
த�ொழில்நுட்பம் மற்றும் நியமம்
தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
The CAT DEO ' 15W 40 CI- 4 டீசல்
என்ஜின் ஒயிலின் மூலமாக என்ஜின்களின் வினைத்திறன் மேம்படுத்தப்படுவதுடன், சாதனங்களின்
செயற்திறன்
அதிகரிக்கப்பட்டு,
பெருமளவு சேமிப்பை வழங்குவதாக அமைந்துள்ளது.” என்றார்.

ருப்பு வீரர்கள் உள்ளனர். இலங்கையில்
முதலிடம் வகிக்கும் ஆடவர் ஆடைகளுக்கான தீர்வுகளை வழங்குவ�ோரான Hameedia 1990 ஆம் ஆண்டில்
இலங்கை சந்தையில் சிக்னேச்சர் என்ற

வர்த்தக நாமத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. அன்று முதல் இலங்கையின்
ஃபேஷன் அரங்கில் ப�ொது வர்த்தக
தலைவராக இந்த வர்த்தக நாமம்
சீராக வளர்ச்சியடைந்து வந்துள்ளது.
பெருந்தொற்றின்
விளைவாக
இலங்கையில்
விளையாட்டுத்துறையில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஆண்கள்
மற்றும் பெண்கள் ஏறக்குறைய
இரண்டு ஆண்டுகளாக உள்நாட்டு
மற்றும் சர்வதேச விளையாட்டு
ப�ோட்டிகளில் கலந்துக�ொள்ளவில்லை.
இது அவர்களின் வளர்ச்சியை மட்டுப்படுத்தியதுடன் ப�ோட்டித்தன்மையின்மை காரணமாக அவர்களின் முன்னேற்றத்தையும் தடுத்தது.

இலகுமுறை தவணைக் க�ொடுப்பனவுத்திட்டம்
பனவுகளுக்கு செல்லுபடியாகும். 0% தவணைக்
க�ொடுப்பனவுத் திட்டங்கள் 3 மாதங்கள் மற்றும் 6
மாதங்கள் வரை நீடித்துக்
க�ொள்ள முடியும் என்பதுடன், வாடிக்கையாளர்கள்
தமது இலகு தவணைக்
க�ொடுப்பனவு
திட்டங்களை 7 வேலை நாட்களுக்குள்
இலகுமுறை
தவணைத் திட்டத்துக்கு மாற்றியமைத்துக் க�ொள்ளலாம்.
செலிங்கோ இன்சூரன்ஸ், AIA இன்சூரன்ஸ், யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ், ஸ்ரீ
லங்கா இன்ஷுவரன்ஸ், LOLC மற்றும்
ஃபெயார்ஃபஸ்ட் இன்சூரன்ஸ் ப�ோன்ற
முன்னணி காப்புறுதி சேவை வழங்குநர்களுக்கு மேற்கொள்ளும் க�ொடுப்பனவுகளுக்கு இந்த வசதியைப் பெற்றுக்
க�ொள்ளலாம். தற்போதைய ப�ொருளாதாரச் சூழலில், இல்லப் பணப்பாய்ச்சலை நிர்வகிப்பது என்பது மிகவும்
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விடயமாக
அமைந்துள்ளது.
இதன் பெறுபேறாக, கடனட்டை
பாவனை த�ொடர்பில் அதிகளவு கவனம்
செலுத்தப்படுவதுடன்,
இலகுமுறை
தவணைக் க�ொடுப்பனவுத் திட்டங்களுக்கான கேள்வியும் அதிகரித்துள்ளது.

பால் சார்ந்த உற்பத்தி நிறுவனமான
ரச�ோதா டேரிஸுக்கு தங்கவிருது
இலங்கையின்
முன்னணி
பால்
சார்ந்த உள்நாட்டு உற்பத்தி நிறுவனமான ரச�ோதா டேரிஸ் (தனியார்) நிறுவனம், கைத்தொழில் அபிவிருத்திச்
சபை (IDB) ஏற்பாடு செய்த தேசிய
கைத்தொழில் விருது விழாவில் பால்
சார்ந்த உற்பத்தி பிரிவின் மத்திய
மற்றும் பாரியளவிலான பிரிவின் தங்கவிருதை வென்றுள்ளது.
இவ்விருதுவிழா
அண்மையில்
வ�ோட்டர்ஸ் ஏஜ் ஹ�ோட்டலில் ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ தலைமையில் விமரிசையாக நடைபெற்றது. ரச�ோதா
என்னும் ச�ொல்லின் ப�ொருள் சுவை உதயம்
என்பதாகும். ரச�ோதா எப்பொழுதும் உள்நாட்டு
பாற் பண்ணை கிராமங்களின் பசுக்களிலிருந்து
பெறப்படும் உடன் கறந்த பசும்பாலை க�ொண்டு

உற்பத்தி செய்யப்படும் உயர் தரத்திலான ய�ோகட், ய�ோகட் பானம்,
தயிர், ஐஸ்கிறீம் உள்ளிட்ட ஏராளமான உற்பத்திகளை சந்தைக்கு
வழங்குகின்றது.
அந்தவகையில் ரச�ோதா உற்பத்திகள் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையை
வென்றுள்ளத�ோடு
அதனால் ப�ோட்டிச் சந்தையில் சீக்கிரமே முன்னேற முடிந்துள்ளது.
இந்த நேரத்தில் எம்மை தங்கப்
பதக்க விருதுவரை அழைத்துச்
சென்ற எமது அன்பான வாடிக்கையாளர்களுக்கும் ரச�ோதா ஊழியர்களுக்கும் எனது நன்றியை
தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன் என அதன் அதிபரும் முகாமைத்துவப் பணிப்பாளருமான தமிந்த
பெரேரா தெரிவித்தார்.

2022 ஜூலை 3 ஞாயிற்றுக்கிழமை
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நல்லதை ச�ொல்கிற�ோம்
உளப்பூர்வமாக உதவுவ�ோம்!
உலக நாடுகள் இன்று எதிர்நோக்கியுள்ள ப�ொருளாதார பிரச்சினைகளுக்கு இணைந்ததாக, எமது
நாடும் மிக ம�ோசமான
ப�ொருளாதார நெருக்கடிக ளு க் கு ஆ ள ா கி யு ள ்ள து .
இதிலிருந்து விடுபட அரசாங்கம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை
மேற்க�ொண்டு வருகிறது. இதன்
தாக்கத்தினால்
பலரும்
பல்வேறு கஷ்டங்களுக்கும்,பிரச்சனைகளுக்கும்
முகம் க�ொடுத்துள்ளனர்.
இந்த நிலைமையில் ஒவ்வொரு தனிமனிதனும்
தன்னால் இயன்ற அளவில் மற்றவர்களுக்கு உதவிகள் செய்ய வேண்டிய அவசிய நிலைமை உருவாகியுள்ளது.
தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொருவரும் ஏத�ோ
ஒரு வகையில் ப�ொருளாதார பாதிப்புக்கு உள்ளாகி
சிக்கல்களை எதிர்நோக்கியுள்ள ப�ோதிலும், அவரவர் தமது வசதி, வாய்ப்பு, வருமானம், ச�ொத்து,
செல்வம், இருப்பு என்பவற்றுக்கு ஏற்ப பிறருக்கு
சிறிய அளவிலேனும் உதவிகள், ஒத்துழைப்புகள்,
ஆதரவுகள் வழங்க வேண்டியது அவசியமாகும்.
‘விரலுக்கு ஏற்ற வீக்கம்’ என்பதற்கு ஏற்ப, அதிக
அளவில் இல்லை என்றாலும் தமக்கு ஏற்ற வகையில்
மற்றவர்களுக்கு தர்மமாய் வழங்கிட முன்வர
வேண்டும்.
‘அயலான் பசித்திருக்க தான் மட்டும் வயிறு நிறைய
புசித்திருப்பவன் ஒரு இறை விசுவாசியாக இருக்க
முடியாது’ என்பது நபிகள் நாயகத்தின் ப�ொன்மொழியாகும். இதனை இன்றைய காலத்தில் ஒவ்வொருவரும்
கருத்தில் எடுத்து, மனித நேயம் உள்ளவர்களாக செயல்படுவது கட்டாயமாகும்.
ஒவ்வொருவரது தேவையும் எதிர்பார்ப்பும் வெவ்வேறானதாக இருந்த ப�ோதிலும், தம்மால் இயன்றது
எதுவ�ோ, தமது பணத்துக்கும்,பலத்துக்கும் ப�ொருத்தமானது எதுவ�ோ அதனையேனும் தேவை உள்ளோருக்கு
வழங்கி உதவுவது தார்மீக ப�ொறுப்பாகும். இவ்வாறு
செய்பவர்களுக்கு மனிதர்களின் உளப்பூர்வமான பிரார்த்தனைகளும், அதனால் இறையருளும் நிறையவே
கிடைக்கும்.
‘தர்மம் தலைகாக்கும்’ என்ற ப�ொன்மொழியை
இன்றைய சூழ்நிலையில் நாம் ஒவ்வொருவரும் கருத்தில் க�ொண்டு, காலத்தின் தேவையறிந்து, தேவையுள்ள�ோருக்கு, தாராளமாக உதவிகள் செய்திட முன்வருவ�ோம்.

நெஞ்சுக்கு நீதி

நெஞ்சோடு நெஞ்சம்
நன்றிகள் ஆயிரம்!
கடந்த வார ‘படித்ததும்பகர்வதும்’நூறாவதுபத்தியை
வாசித்த பின் உள்நாட்டில் இருந்தும் இந்தியா, இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், கனடா, சவுதிஅரேபியா, குவைத்,
கத்தார், ஆஸ்திரேலியா, கனடா உட்பட பல வெளிநா-

டுகளிலிருந்தும் பேராசிரியர்கள், விரிவுரையாளர்கள்,
பல்வேறு இயக்கங்களின் பதவி சார் உறுப்பினர்கள்
உட்பட பெரும்பாலான வாசகர்கள் நேரடியாகவும்,
அலைபேசி வாயிலாகவும், வாட்ஸ்சப், முகநூல் உட்பட
சமூக வலைத்தளங்கள் மூலமும், நூறாவதை எட்டியதற்கு, தங்களது வாழ்த்துக்களையும் பிரார்த்தனைகளையும் தெரிவித்து வருகின்றனர். எம்மீது அன்பு க�ொண்ட
இவர்கள் அனைவருக்கும் எமது உளம் நிறைந்த நன்றிகள். உங்களது அன்பும், ஆதரவும் என்று த�ொடருமென
எதிர்பார்க்கின்றோம்!

பிரிந்தார் பெருமை
கு. சின்னப்ப பாரதி
இலங்கையில் சிங்கள இலக்கியவாதிகளால் உட்பட
பலராலும் நன்கு அறியப்பட்ட, இடதுசாரி சிந்தனை
க�ொண்ட, தென்இந்தியாவின் மூத்த எழுத்தாளரும் அரசியல்வாதியுமான கு. சின்னப்ப
பாரதி கடந்த 2022 ஜூன் 13 ம் திகதியன்று தனது 87-ஆவது அகவையில் காலமானார்.
தாகம்,
சங்கம்,
சர்க்கரை,
பவளாயி, சுரங்கம், தலைமுறை
மாற்றம், பாலை நில ர�ோஜா
என்பன இவர் எழுதியபுகழ்
பெற்ற புதினங்கள். இவற்றில்
பல இந்தி, வங்காளி, குஜராத்தி,
தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், மராட்டி ப�ோன்ற
இந்திய ம�ொழிகள் பலவற்றிலும், மற்றும் ஆங்கிலம்,
பிரெஞ்சு, சிங்களம் உட்பட வெளிநாட்டு ம�ொழிகளிலும் ம�ொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன.
இவர் எழுதிய ‘சுரங்கம்’ என்ற புதினம், நிலக்கரிச்
சுரங்கத்தை அடிப்படையாக வைத்து எழுதப்பட்ட வர்க்கப் ப�ோராட்ட நாவலாகும். மேற்குவங்காளம் அசன்சாவில் உள்ள நிலக்கரிச் சுரங்கத் த�ொழிலாளர்களுடன் பல
மாதங்கள் தங்கி இருந்து, நேரடியாகப் பார்த்த, பெற்ற
அனுபவங்களின் அடிப்படையில் இப்புதினத்தை சின்னப்ப பாரதி எழுதினார். இந்நாவலுக்கு ‘இலக்கியச்
சிந்தனை விருது’கிடைத்ததுள்ளது. பிரபல சிங்கள
எழுத்தாளர் உபாலி நாணயக்காரவின் ம�ொழிபெயர்ப்பில் இது சிங்களத்திலும் வெளியாகியுள்ளது.
'செம்மலர்' என்ற இலக்கிய சஞ்சிகையின் ஆரம்ப
ஆசிரியரான சின்னப்ப பாரதி, தமிழ்நாடு முற்போக்கு
எழுத்தாளர் கலைஞர் சங்கத்தின் ஆரம்பகர்த்தாக்களில்
ஒருவருமாவார்.இலங்கையைச் சேர்ந்த பலரின்படைப்புகள் இந்திய ம�ொழிகளில் வெளிவரவும், அவைகளைப் பிரபலப்படுத்தவும் உதவிகள் செய்துள்ளார்.
இவர், ‘கு. சின்னப்ப பாரதி இலக்கியக் கருத்தரங்க
நினைவு அறக்கட்டளை’ என தனது பெயரில் ஒரு அறக்கட்டளை நிறுவியுள்ளார்,இதன் மூலம் நாவல், கட்டுரை,இலக்கிய ஆய்வு, சிறுகதை, ம�ொழிபெயர்ப்பு,
கணினித் தமிழ் இலக்கியம், சிற்றிதழ்கள், இணைய
இதழ்கள், சமூகசேவை, நாடகம், கவிதை மற்றும் சிறந்த
பத்திரிக்கையாளர் என பல துறைகளையும் சார்ந்தோர்களை தேர்வு செய்து விருதுகளும், பணப் பரிசில்களும்
வழங்கி க�ௌரவிக்கப்பட்டு வருகின்றமை விசேடமாக
குறிப்பிடத்தக்கது.

காலத்தில் ஒருவரது வாழ்வில் நிகழ்ந்த நிகழ்வு இது.
அவரே கூறுகிறார் இப்படி:
ஒருநாள், இரவு நேரம். அலுவலகத்தில் இருந்து
வீடு திரும்பி க�ொண்டிருந்தேன். வழியில் பெட்ரோல்
இல்லாமல் பைக் நின்றுவிட்டது. அதிகம் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத பகுதியது. அங்கிருந்து எந்த பக்கம்
பெட்ரோல் நிலையத்துக்குசெல்ல வேண்டுமானாலும் குறைந்தது நான்கு கில�ோமீட்டர்களாவது செல்ல
வேண்டும்.
இரவு நேரத்தில் எவரையும் த�ொந்தரவு செய்யக்
கூடாது என நினைப்பவன் நான். எனவே நண்பர்களை
த�ொந்தரவு செய்யாமல் விதியையும், பெட்ரோல்
ப�ோடாமல் விட்ட எனது மதியையும்நொந்தபடிபைக்கைதள்ளிக்கொண்டே நடக்கத் த�ொடங்கினேன்.
தி டீ ரென
இன்னொ ரு
பைக்கில்
இருவர்
என் முன் வந்து
நின்றனர்.
"என்ன
சார்
பெட்ரோல்
இ ல ்லை ய ா ? "
என்றார்
ஒருவர்.
"ஆமா
சார்"
என்றேன். அதை முழுதும் கூறி முடிக்கும் முன்னரே
அவர் தனது பைக்பெட்டியிலிருந்த சிறிய கேனை எடுத்தார். அதிலிருந்து பெட்ரோலை எடுத்துத் தந்தார்.
எனக்கோ இறைவனே நேரில் வந்து தந்தது ப�ோன்ற
உணர்வு. ஏனெனில் அந்த சாலையில் அந்த நேரத்தில் கையில் பெட்ரோலுடன் ஒரு பைக் வந்தது,‘நான்
என்றோ செய்த நல்வினைக்கான புண்ணியம்’ தான் என
நினைத்தேன். ‘தர்மம் தலைகாக்கும்’ என்பார்களே அது
இதுதான�ோ?
பெட்ரோலை ஊற்றிவிட்டு, தயங்கியபடி ஒரு
த�ொகை பணத்தாள்களை அவர்களிடம் நீட்டி, " சார்.
இதை உங்கள் பெட்ரோலுக்கான காசா நினைக்காதீங்க,
நீங்க எப்படியும் பெட்ரோல் ப�ோடுவிங்கதானே அதற்கு
பயன்படுத்திக்கோங்க" என்றேன்.
"இல்ல சார் பணமெல்லாம்வேணாம். நாங்க சிசிடிவி
கெமராத�ொழில் பண்றோம், அடிக்கடி கஸ்டமர் இடங்களுக்கு செல்லும் ப�ோது இப்படி சூழ்நிலை வரும்
அதான் பெட்ரோல் வாங்கி வச்சுருப்போம்" என்று கூறி
பணம் வாங்க மறுத்து விட்டார். அவர்களை அப்படியே
அனுப்ப என் மனம் இடம்தரவில்லை.
"சரி உங்கத�ொலைபேசி எண் க�ொடுங்க. த�ொழில்
ரீதியா உங்க உதவி தேவைப்பட்டா அழைக்கிறேன்"
என்றேன். அவர் பெயர் ‘ரசாக்’ என்று கூறித�ொலைபேசி
எண்ணையும் க�ொடுத்து விட்டு, என் நன்றியை சிரிப்பால் ஏற்றுக்கொண்டு சென்று விட்டார்.
அன்றிலிருந்து நான் பெட்ரோல் ப�ோடும் ப�ோது, அவருக்கான நன்றியாக,மற்றவர்களுக்கு உதவுவதற்காக.
ஒரு சிறிய பாட்டிலில் பெட்ரோல் க�ொஞ்சம் எடுத்து
வைத்துக்கொள்வேன். அந்த பாட்டிலில் ஒரு ஸ்டிக்கரில்
‘ரசாக்’ என்ற அவர் பெயரையும், அவர் த�ொலைபேசி
எண்ணையும் எழுதிவைப்பேன்.
இதுவரை பெட்ரோல் இல்லாமல் ர�ோட்டில் உருட்டி
சென்ற நான்கு பேருக்கு உதவியிருக்கிறேன். அவர்கள் பதிலுக்கு பணம் க�ொடுக்க வரும்போது, “பணம்
வேணாம், என் நண்பர் சிசிடிவி கெமரா த�ொழிலில்
உள்ளார். தேவைப்பட்டா அவரை அழையுங்கள்” என்று
ஸ்டிக்கரில் உள்ள எண்ணை க�ொடுப்பேன்..
யாருமே வேண்டுமென்றே பெட்ரோல் நிரப்பாமல் செல்வதில்லை. அவசரமான உலகில் இவ்வாறு
நிகழ்வதை தவிர்க்க முடியாது. அத்தகைய நேரத்தில்
இவ்வாறு உதவுவது விலை மதிக்க முடியாத பேருதவி.
முடிந்தால் நீங்களும் செய்யமுயலுங்கள்.
அன்றைய இரவு இருட்டில் எனக்கு இந்தப் பாடத்தை
ச�ொல்லித் தந்த அவரது முகம் கூட இப்போது என்
நினைவில் இல்லை. ஆனால் பெயர் மட்டும் நினைவில்
ஆழமாகப் பதிந்திருக்கிறது. "ரசாக்".

தகவல் களஞ்சியம்

பெட்ரோலுக்கு பெரும் தட்டுப்பாடு நிலவும்இந்தக்
காலத்தில்,பெட்ரோலுக்குத் தட்டுப்பாடு இல்லாத ஒரு

கப்பலாகும். இதன் மூலம்
1300 பயணிகள் ஒரே நேரத்தில் பயணம் மேற்கொள்ள
முடியும். 7500 கில�ோவாட்டு இயக்க ஆற்றால்
க�ொண்ட
மின்கலன்கள்
இக்கப்பலில் ப�ொருத்தப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அழிக்கப்பட்ட உலகின் மிகப் பெரிய விமானம்
இரஷ்ய
இராணுவம்
உக்ரைன் நாட்டில் மேற்க�ொள்ளும்
தாக்குதல்களினால்
ஏற்பட்டுள்ள,
ஏற்படுகின்ற சேதங்கள்
நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டே இருக்கின்றன. யுத்தத்தின் ஆரம்ப
காலத்தில்,உக்ரைன் தலைநகர் கீவ் அருகேயுள்ள
ஹ�ோஸ்டோமல் விமான நிலையத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த உலகிலேயே மிகப் பெரிய விமானத்தை
ரஷ்ய இராணுவம் அழித்தது.
உலகிலேயே மிகப் பெரிய விமானமாக கருதப்பட்ட
AN-225 ‘Mriya’, க்ரைன் ஏர�ோநாட்டிக்கல் நிறுவனமான
அன்டோன�ோவ் நிறுவனத்தால் 1985ஆம் ஆண்டு தயாரிக்கப்பட்டது.‘Mriya’ என்றால் உக்ரைன் ம�ொழியில் ‘கனவு’
என்றே ப�ொருள்படுகிறது. இவ்விமானம், 30 சக்கரங்கள்,
6 என்ஜின்கள், 290 அடி இறக்கைகளுடன் தயாரிக்கப்பட்ட
உலகின் மிகப் பெரிய சரக்கு விமானம் என்ற சிறப்பை
பெற்றது. சரக்கை ஏற்றிக் க�ொண்டு, இந்த விமானத்தால்
4,500 கில�ோ மீட்டர் வரை செல்ல முடியும்.
ரஷ்ய ராணுவம் நடத்திய வான்வழித் தாக்குதலில் இந்த
விமானம் முற்றிலும் எரிந்து சாம்பலானதாக உக்ரைன்
அமைச்சர் டிமிட்ரோ குலேபா உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

கடலில் மூழ்கிய 4000 அதி ச�ொகுசு கார்கள்
அதி ச�ொகுசு கார்களை ஏற்றிச் சென்ற சரக்குக் கப்பல்
விபத்துக்குள்ளானதில் சுமார் 4000 அதி ச�ொகுசு கார்கள்
கடலில் மூழ்கியுள்ளன. ப�ோர்த்துக்கல் கடற்பகுதியில்
அஸ�ோர்ஸ் தீவுக்கூட்டம் அருகே இவ்வருட பெரவரி
மாத இறுதிப் பகுதியில், இக் கப்பல் தீப்பிடித்தது.
‘ஃபெலிசிட்டி ஏஸ்’ (felicity ace) என்ற இந்தக்
கப்பலில்‘ப�ோஸ்ச்’ (Porsche),‘பென்ட்லி’ (Bently),
‘ஃப�ோக்ஸ்வேகன்’ ரக ச�ொகுசு கார்கள் இருந்துள்ளன.
இவற்றில் 189 பென்ட்லி கார்களும், 1,100 Porcheகார்களும் இருந்ததாகவும், ஃப�ோக்ஸ்வேகன் நிறுவனம்
தனது கார்களுக்கு 155 மில்லியன் டாலர் காப்பீட்டுத்
த�ொகையைக் க�ொண்டுள்ளதாகவும் ராய்ட்டர்ஸ் தெரிவித்துள்ளது. ஜேர்மனியின் எம்டன் துறைமுகத்தில்
இருந்து அமெரிக்கா ந�ோக்கிச் செல்லும் ப�ோது விபத்துக்குள்ளான இக்கப்பல், அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில், சுமார் 3500 மீற்றர் அடிப்பகுதியில் இருப்பதாக
வெளிநாட்டு ஊடகங்கள் தெரிவித்தன.

பேசும் படம்

மின்சாரப் பயணிக் கப்பல்

இது அந்த கால நினைவை மீட்டும் படமல்ல. இப்போதைய
எரிப�ொருள் பிரச்சினைக்குத் தீர்வாக, யாழ்ப்பாணத்தில் ஆரம்பமாகியுள்ள குதிரை வண்டிப் ப�ோக்குவரத்துச் சேவையின்
உற்சாக மூட்டும் காட்சி.

சீனாவின் முதலாவது மின்சாரப் பயணிக் கப்பல்,
சீனாவின் யாங்சி ஆற்றில் அண்மையில் அதிகாரப்பூர்வமாக இயக்கப்பட்டுள்ளது. 100 மீட்டர் நீளமுடைய
இக்கப்பல், உலகின் மிகப் பெரிய மின்சாரப் பயணிகள்

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

சிந்தனை செய் மனமே
பெட்ரோல்! பெட்ரோல்!!
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திருவள்ளுவத்தில் எதிர்வு கூறல் (Forecasting)
அவற்றை பெற்றுக்கொள்வதில்
காணப்படும் நிலமைகள், உற்பத்திக்கான கேள்வி நிலைகள்,
உலக ஒழுங்கு, புதிதாகக் கண்டுபிடிக்கப்படும் ப�ொருட்கள்
அல்லது சேவைகள், அந்தக்
குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் நிர்வாகக் கட்டமைப்பு மற்றும்
அதன் ஒழுங்குவிதிகள் என்று
பல காரணிகள் எதிர்வுகூறலைத்
தீர்மானிக்கும் .
13
எதிர்வு கூறல் மூலம் நிறுவனத்தின் பணிக்கூற்று, (Mission)
ந�ோக்கக்கூற்று
அல்லது
ஒரு நிறுவனத்தின் செயல் திட்டம் (Action Plan), வரவு
த�ொலைந�ோக்கு (Vision), எதிர்செலவு திட்டம் என்பவற்றை தீர்மானிப்பதற்கு திட்டமிடலின் காலத்தில் அந்த நிறுவனம் அடைஒரு அங்கமாகிய அல்லது இரண்டாவது படிமுறையாகிய
யவேண்டிய இலக்குகள் அல்லது
நிலைகள் த�ொடர்பாக முகாமைத்எதிர்வுகூறல் உதவுகிறது. ஒரு நிறுவனம் ஒன்றின்
துவத்தால் தீர்மானிக்க முடிவதுந�ோக்கங்களை முடிவு செய்தபின் அந்தநிறுவனம்
டன் அதன் ந�ோக்கங்களை அல்லது
எத்தகைய நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க வேண்டும்
இலக்குகளை அடைவதற்கு என்ன
என்பது த�ொடர்பாக முன்கூட்டியே உணர்ந்துக�ொள்ளுசெய்ய வேண்டும் என்பது த�ொடர்பாகவும் முடிவு செய்யக் கூடியதாக
ம் ஒரு செயற்பாடே எதிர்வுகூறலாகும். உண்மையில்
இருக்கிறது. பணிக்கூற்று என்பது
திட்டம் ஒன்றை தீட்டுவதற்குத் தேவையான விபரங்களை
ஒரு நிறுவனத்திற்கு மிகவும் முக்திரட்டுவதற்கும், நிறுவனத்தின் ந�ோக்கங்களை இலகுகியமான ஒன்று . அது நிறுவனத்வில் அடையும் ப�ொருட்டும், அவ்வாறு ந�ோக்கங்களை
தின் த�ொழில் என்ன , அதனுடைய
உற்பத்திகள் அல்லது சேவைகள்
அடையும் ப�ோது எதிர்கொள்ளக்கூடிய சவால்களை
,அதனுடைய வாடிக்கையாஅறிந்து அவற்றை எதிர்கொள்ளவும் அல்லது தவிர்க்கவும், என்ன
ளர் யார் என்பவற்றைப் பற்றி ஒரு
ஏற்படக்கூடிய பிரச்சினகளைப்பற்றி பணியாளர்களுக்கு
தெளிவினைத் தந்து நிறுவனத்தின்
இலக்குகளைத் தீர்மானிக்க உதவுகிவிளக்குவதற்கும் அவர்களை அப்பிரச்சினைகளை
றது. இதன் மூலம் அந்த நிறுவனம்
எதிர்கொள்வதற்குத் தயார்படுத்தவும் எதிர்வு கூறல்
செய்யக்கூடியது என்ன செய்யக்
முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது .
கூடாதது என்ன யார் செய்வது எப்பஎதிர்வு கூறல் பல்வேறு அகப்பு- மக்களின்
மனநிலை
மற்றும் டிச் செய்வது எங்கே செய்வது என்ற
றக் காரணிகளில் தங்கி உள்ளது. நுகர்வுக் கலாச்சாரம், நுகர்வோர் விபரங்களை பணிக்கூற்றுத் தருகின்நாட்டின் அரசியல் சமூக ப�ொருளா- கருத்துக்கள், சந்தைவாய்ப்பு, உற்- றது . அதேவேளை ந�ோக்கக்கூற்று
தார நிலைமைகள், அரசாங்கத்தின் பத்திக்குத் தேவையான மூலப்- நிறுவனத்தின் ந�ோக்கங்கள், இலட்சட்டதிட்டங்கள், அரசாங்கத்தின் ப�ொருட்கள், நிதி, உபகரணங்கள் சியங்கள் பற்றி வழிகாட்டுவதுடன்
ப�ொருளாதார நிதிக்கொள்கைகள், மற்றும் மனிதவளங்கள் கிடைக்கும் அந்த நிறுவனத்தின் பணிக்கூற்று
ப�ோட்டி நிறுவனங்களின் நிலைகள், தன்மை அவற்றின் அளவு அல்லது வெற்றிகரமாக எட்டப்படுமாயின்

திருவள்ளுவர் எனும் தெய்வீக

முகாமையாளர் கே. பத்மானந்தன்

அந்த நிறுவனம் எதிர்காலத்தில்
எப்படி இருக்கும் என்பதை விளக்குவதாக இருக்கும் .
கீழ்வரும் ஈரடியில் திருவள்ளுவர்
எதிர்வு கூறலின் முக்கியத்துவத்தை
தெளிவாக விளக்குகின்றார் .
வகையறச் சூழா தெழுதல் பகைவரைப்
பாத்திப் படுப்பத�ோ ராறு.(குறள்
465)
ஒரு செயலைச் செய்யும் முன்
அதனைப் பற்றி முழுவதுமாக ஆராயாமல், அச்செயலின் தன்மையை
முழுவதுமாக அறியாமல், அச்செயலை செய்வதற்குத் தேவையான
வலிமைகளையும்,
இடங்களையும் காலத்தையும் திறன்களையும்
அறியாமல், அச் செயலைச் செய்வதற்குத் தேவையான வளங்களைப் பற்றி நினையாமல், அச்செ-

யலினால் வரக்கூடிய பயன்களை
ஆராயாமல்,
அச்செயலுக்கான
திட்டத்தைத்தீட்டாமல், அச்செயலில் வரக்கூடிய இடர்களை பிரச்சினைகளை
முழுவதுமாக
உணராமல், அவற்றை எதிர் க�ொள்வதற்கு அல்லது விலக்குவதற்குத்
தேவையான தந்திரங்களை சிந்தித்துத் தீட்டாமல், செய்யத்தக்கது எது
செய்யத்தகாதது எது என்று தெளிவில்லாமல் ஒருவர் ஒரு செயலை
செய்தால் அது எமது பகைவரை
நமது நிலத்திலேயே விதைத்து பாத்திக்கட்டி வளர்த்து நிலைபெறச்
செய்வதற்கு ஒப்பாகும்.
இப்படியான
சந்தர்ப்பங்களில்
பகைவர் கேடு விளைவிப்பார்கள்
என்பதனால் த�ொடங்கிய அச்செயலும் கெட்டு அழியும். அத்தோடு
செல்வம் அழியும் மன நிம்மதி

கெடும் என்கிறார் திருவள்ளுவர்
.
ஆதலால் ஒரு நிறுவனத்தின்
முகாமையாளர் எந்த ஒரு செயலையும்
செய்வதற்குமுன்பு
முழுவதுமாக
ஆராயவேண்டும். அரைகுறையாக ஆராய்ந்தால் ஆபத்து. அவர் தான்
செய்ய நினைக்கும் செயலின்
வகைகளை அல்லது தன்மைகளை எல்லாம் முறையாக எண்ணாமல் ஆராயாமல் அதனைச்
செய்யத் த�ொடங்குதல் த�ோல்வியில் முடியும் என்கிறார் திருவள்ளுவர் . அதாவது எந்தவிதமான
முன்னேற்பாடுகளையும் முழுமையாக ஆராய்ந்து செய்யாமல்
எதிர்வு கூறாமல் முன் உணராமல்
ஒரு செயலைச் செய்யக்கூடாது
.இச்செயலானது ஆழம் அறியாமல் ஒரு ஆற்றினில் இறங்குகின்ற செயல் ப�ோல் எப்போதும்
ஆபத்தானதாகவே முடிந்து நிறுவனத்தைத் த�ொவிக்கு க�ொண்டு
சேர்த்து விடும் .
எவ்வாறு முற்றாக ஆராயாமல்
முன்னேற்பாடுகள் எதுவும் இல்லாமல் ஏற்படும் விளைவுகளை
நினையாது பகைவருடன் ப�ொருதுவது த�ோல்வியைத் தருவதுடன்
அப்பகைவனை மேலும் வலிமை
பெறச் செய்யும�ோ அதேப�ோல்
முறையான எதிர்வு கூறல் இல்லாமல் அல்லது பணிக் கூற்று,
ந�ோக்கக் கூற்று இன்றித் த�ொடங்கும் எந்தத் த�ொழிலும் அல்லது
நிறுவனமும்
சவால்மிக்கதாக
அல்லது த�ோல்வியைத் தருவதாக
அமையுமென்று
திட்டமிடலில்
எதிர்வு கூறலின் முக்கியத்துவத்தை
இவ்வீரடியில் திருவள்ளுவர் வலியுறுத்துகின்றார் .
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Hotline - 011 2 429 342 / 011 2 429 343
Fax - 011 2 429 375 / 011 2 429 380 | E-mail - classified@lakehouse.lk

மோத்�ளற பிரத�ெத்தில் ்கறுவோ
த�ோட்டத்தில் �ஙகி தவளல
செய்ய 20-45 வ்யது �மிழ்
ஆண
ச�ோழிலோளி்கள்
தவணடும். 071 3058343.

gytUlq;fshf ek;gpf;ifAs;s Nrit

641

039063

0777 438169 அபிவிருத்தி
செய்யப்பட்ட ்பல த�ோட்டங்கள்
A9 வீதி �ம்புள்்ள மோத்�ள்ள,
மத்�்ளபிடடி்ய வீதி, ச�ஙகு,
கித்துல், இ ள்டப்பயி ர் 12
மில்லி்யன், ்ப�ம்பிடடி்ய 6 1/
2 ஏக்கர், ச�ஙகு, மோ, வ்யல்,
கு டி யிருபபு ககு வீ டு. 25 மில்லி ்யன், ச்போக்கோ வல 20
ஏ க்கர் ்பலோ, ச�ஙகு, இள்டப்பயிர் ஓர்்கல் ( 2 ஏக்கர்) 35
மில்லி்யன் உல்்பத் ம்டவல 16
ஏக்கோ் த�ககு 4000 மி்ளகு
ச்கோடி்கள் 2000, வ்யலு்டன்
வீடு 80 மி ல்லி்யன், ்கலச்க�ர ்கோ்பட ்போள�ககு மு்கப்போ்க 350 மீட்டர் 16 ஏக்கோ்
இறப்போ் த�ோட்டம் 1400 மில்.
0777 282147. 036041

்கணக்கோயவு/ ்கணக்கோ்ளர் ்பயிலுநர்்கள் விணணபபிக்கவும்.
மு்கோளம்யோ்ளர் 89-1/ 2,
த்ப ங்ோல் வீதி, ச்கோ ழும்பு
-11. ச�ோளலத்ப சி / வடஸ்அப
075 5030954. மின்்னஞெல் :agapeaccservices@gmail.
com
038819

30 வரு்ட நம்பிகள்கள்யசவன்றுள்்ள எமது சநஸ்த்கோ
நிறுவ்னத்திற்கு வ்யது 20
- 60 இரத்மலோள்ன, ்களுத்துளற,
்போணந் துளற,
ச�ஹிவ ள்ள, நீர்ச்கோழும்பு
மற்றும் சவன்்னபபுவ பிரத�ெங்களிலிருந்து ்க்னர்க மற்றும்
இல குர்க வோ்க்ன ெோரதி்கள்
த�ளவ. ெம்்ப்ளம் ரூ்போ 40,
000/ - இற்கு தமல் அளைக்கவும்.
0777263954,
076 7639155 விணணபபிக்க தவணடி்ய மு்கவரி
- 29/5, 4ஆம் ஒழுஙள்க, இரத்மலோள்ன.
036744

ச்கோள்ளுபபிடடி - ச்கோஹிலவத்ள� வீதிககு அரு்கோளமயில் ச்கோஹிலவத்ள� வீரமல்
மோவத்ள�யில்

12

த்பர்ச்

்கோணியில் 2 ச்பரி்ய ்படு-

ச்கோழும்பு 6, சவள்்ளவத்�, ச்பண்களுக்கோ்ன �்ள்போ்டங்க ளு்ட்னோ்ன அளற்கள் - இளணந்�
குளி்யலளற்கள் ,
ஓயவு
அளற, ெளம்யலளற, குக்கர்,
சவோ்ர், குளிர்ெோ�்னம். 75/
1, W .A . சில்வோ மோ வத்ள�,
ச�ோ.த்ப . 011 - 2 5911 69,
0755 0 9 13 79,
0777452447
037140

கள்க்யளற்கள் ச்கோண்ட வீடு
வோ்டள்கககு அல்லது குத்�ள்கககு

உள்்ளது.

ச�ோ்டர்பு

ச்கோள்்ள - திருமதி நிஸோர்
0771724900.

038732

36
வ்யதுள்்ள
முஸ்லிம்
விவோ்கரத்துப ச்பற்ற மோர்க்கப ்பற்றுள்்ள ்கல்விெோர் �ள்களமயுள்்ள, மத்தி்ய கிைககில்
பு்கழ் வோயந்� நிறுவ்னத்தில்
தவளல செயயும் அன்பும்,
்பணபுமுல்ல
மணம்கன்
ெோ�ோரண மோர்க்கப ்பற்றுள்்ளவரும், ஆஙகில பின்புலத்ள�க ச்கோண்டவரும், பிள்ள்ள்கள்
அற்றவ ரும் 30 - 45 வ்யதிற்கிள்டப்பட்ட
மணம்கள்ள
த� டுகின்றோர். இஸ்லோமி்ய
த்போ � ள்ன ்கள்ள பின்்பற்றுகிற வரோ ்க வும் முளற்யோ்ன
ஆ ள்டள்ய அணி்பவரோ்கவும்
முஸ்லிம் நோச்டோன்றில் வசிப்ப�ற்கு விருப்பமுள்்ளவரோ்கவும்
இருத்�ல் தவணடும். வி்பரங்கள்ள p i e t y s e e k i n g @ g m a i l .
c o m என்்ப�ற்கு அனுப்பவும்.

ெசன்ைன�ல் உள்ள இலங்ைக�ன் துைண உயர் ஸ்தா�கர் டாக்டர் �. ெவங்கேடஷ்வரன் தனது
ேகரள �ஜயத்�ன் ேபாது, ேகரள முதல்வர் �னரா� �ஜயன் மற்றும் ேகரள ஆளுநர் ஆ�ப் முகமது
கான், ஆ�ேயாைரச் சந்�த்தார்.
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இம்முைற இலங்ைக��ருந்து பு�த ஹஜ் கடைமக்காக மக்கமா நகருக்கு ெசல்லவுள்ள ஹா�கள்
ெதாடர்�ல் சவூ� அேர�ய ஹஜ் அைமச்சக தைலவர்க�ெலாருவரான அஷ்ெஷய்க் ப�ட் பந்தைர
அமானத் ஹஜ் குழு மற்றும் இலங்ைக�ன் ஹஜ் குழுத் தைலவருமான �சாம் ெகௗஸ், ேபருவைள
ஏ�யன் ஹஜ் குழு ஏற்பாட்டாளர் ெநௗபர் ஹா�யார் ஆ�ேயார் மக்கா�லுள்ள ஹஜ் அைமச்சகத்�ல் சந்�த்து கலந்துைரயா�யேபாது எடுத்த படம்.

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

nty;yk;gpl;batpy;
fsQ;rparhiyAldhd
fhzp tpw;gidf;F

20 Ngh;r;Rf;fs;> caukhd $iu> %d;W top kpd;rhuk;> ,ul;il
Nfl;Lf;fs;> KOikahd rJukhd fl;blj; njhFjp> 20 mb
nfhs;fyd; thfdq;fSf;fhd mZFtop cz;L.
jufh; Njitapy;iy. 60 kpy;ypad; &gh. Ngrpj; jPh;f;fyhk;.

njhlh;GfSf;F : 077 7 569 490

SUBODHA AYURVEDA
(PVT) HOSPITAL

CHANNELLING SERVICE

OPD & Hospitalized Treatment Service
Graduated Ayurveda Doctors Service
WELL EXPERIENCED STAFF

TRUSTED SERVICE

General Medical Treatments

Dr. Rangana Pradeep

Consultation by
B.A.M.S (Hons) Colombo, M.Sc. Clinical Biochemistry (Red) Peradeniya
Lecturer (Probationary), IIM University of Colombo

Dr. Jayadasa Treatments for Leucoderma & Psoriasis

0716 790 672, 0726 506 485
No. 7/13, Thelawala Rd, Mayura Mw, Rathmalana.

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

classified@lakehouse.lk
cq;fs; vjph;fhy fdTfis g+h;j;jp

nra;tjw;fhd rpwe;j top.
cq;fs; gzf;nfhLg;gdit nrYj;Jtjw;fhd
,yFthd top.
Kjy; 15 nrhw;fSf;F

100/- &gh

,yq;if tq;fp fzf;fpyf;fk;
(Nyf;`T]; fpis)

000000377

xd;iyd; %ykhfTk; nrYj;jyhk;.

- xt;nthU Nkyjpf nrhy;Yf;Fk; 10
&gh
- Mff;$ba nrhw;fspd; vz;zpf;if 65
tprhuizfSf;F gpd;tUgth;fSld; njhlh;G nfhs;sTk;

mD\h - 077 7 278 948 / gpAkp
ukzp - 011 2 129 347 / fadp

- 011 2 429 383 /
- 011 2 429 342
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gpiojpUj;jk;
Inner Liner ngWiff;fhf 2022.06.26k; jpfjp gpuRhpf;fg;gl;l tpsk;guk;
fPo;f;fhZkhW jpUj;jg;gLtjhf ,j;jhy; cq;fSf;F mwptpf;fg;gLfpwJ.

Vida vy;yh
,Uf;Fk;

Kfhikahsh; gjtp (xg;ge;j mbg;gil)
nrd; N[hf;fpk; Njhl;lk;> ,uj;jpdGhp

Inner Liner msT: cauk; 900mm kw;Wk; mfyk; 500
mm (50kg ,w;F)
khjphpfSk;

epge;jidfSk;

khw;wkpd;wp

21

ngUe;Njhl;l mikr;R
,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiyak;
Njapiy Muha;r;rp rig

Njrpa cg;G epWtdk;
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

tpiykD -1

THINAKARAN VAARAMANJARY

mt;thNw

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l gjtpf;fhf ,yq;if gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
,uj;jpdGhpapy;
mike;Js;s
nrd;
N[hf;fpk;
Njhl;lk;
kw;Wk;
njhopw;rhiyf;F
nghWg;ghftpUe;J kpfr;rpwe;j GyikAs;s tpQ;Qhdpfspd; mzpAld; rthy;fs; epiwe;j
Rw;whlypy; gzpahw;wf;$ba RWRWg;Gs;s mj;jpal;rfnuhUtiu ,yq;if Njapiy
Muha;r;rp epiyak; NjLfpd;wJ.

jiyth;>
ngWiff;FO>
Njrpa cg;G epWtdk;>
,y. 561/3> vy;tpl;bfy khtj;j>
nfhOk;G -05.

Njapiy Muha;r;rp tpQ;QhdpfSld; NjhNshL Njhshf gzpahw;Wtjd; %yk; Njapiy
njhopw;Wiwapy; xU milahsj;ijg; ngWtJld; mtuJ tho;njhopy; jd;ikia NkYk;
NkYk; mjpfhpg;gjw;fhf nghUj;jkhd jifikAs;s egnuhUtUf;F toq;fg;gLk; mhpa
re;jh;g;gkhFk;.
gzp tpsf;fk;
Njapiy njhopw;rhiynahd;iw> Njapiy ngUe;Njhl;lnkhd;iw kw;Wk; mYtyfnkhd;W
njhlh;ghd midj;J nraw;ghLfisAk; Kfhikg;gLj;Jtjw;fhf jpl;lkply;> xUq;fpizj;jy;
kw;Wk; Nkw;ghh;itaply; mj;Jld; Kfhikj;Jtj;jpw;F jpul;lf;$ba jftiy toq;fy;.
fy;tprhh; jifikfs; kw;Wk; mDgtk;:
f.ngh.j. (rh-j) ghPl;irapy; xNu mkh;tpy; nkhop (rpq;fsk;/ jkpo;) Mq;fpyk; kw;Wk; fzpjk;
Mfpad mlq;fyhd ehd;F (04) ghlq;fspy; jpwikr; rpj;jpAld; MW (06) ghlq;fspy; rpj;jp.
mj;Jld;
f.ngh.j. (c-j) ghPl;irapy; nghJ tpdhj;jhs; ePq;fyhf %d;W (03) ghlq;fspy; rpj;jp.
my;yJ
ngUe;Njhl;l Kfhikj;Jtj;jpy; bg;Nshkhtpw;fhf %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;gapw;rp fy;tp
Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l njhopy;El;g/ njhopw;gapw;rp gapw;rp epiyaj;jpdhy;
toq;fg;gl;l Njrpa tho;njhopy; jifik (NVQ) 5Mk; kl;lj;jpw;F Fiwahj Njh;r;rp
rhd;wpjiog; ngwg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

Breaking
boundaries

njhpT nra;ag;gLk; mNgl;rfuhdth; Njapiy Njhl;lj;jpd; Kfhikahsuhf Mff; Fiwe;jJ
%d;W (03) tUl mDgtj;Jld; kw;Wk; Njapiyf; nfhOe;ij nfhz;Ltj;J miuf;Fk;
njhopw;rhiy nraw;ghL Mfpatw;wpYk; mDgtk; ,Uj;jy; fl;lhakhFk;.
kpfr;rpwe;j rKfhPjpapyhd njhlh;Gfs;> mzp cj;Ntfk; kw;Wk; tiyaikg;G jpwd;fs;
Nrh;f;fg;gl;l jifikfshf fUjg;gLk;.

The Country’s
largest
recruitment
database

rpq;fsk; kw;Wk; Mq;fpy nkhopfspy;; gzpahw;Wk; jpwik mj;Jld; jkpopy; Ngrf;$ba
Mw;wy; Kf;fpakhFk;.
,e;j epakdkhdJ Muk;gj;jpy; 3 tUlq;fSf;F xg;ge;j mbg;gilapYk; tUlhe;jk;
GJg;gpf;fg;gLk; epiyapYk; mike;jpUf;Fk;.
taJ: 70 tajpw;Fl;gl;Nlhh; tpUk;gj;jf;fJ.
rk;gsk;:
midj;Jklq;fpa khjhe;j nghjp mz;zsthf 150>000 &ghthFk;.
njhpT nra;ag;gl;l mNgl;rfuhdtUf;F Njapiy Muha;r;rp epiyaj;jpdhy; epUzapf;fg;gl;l
,e;j gjtpf;fhf gpuNahfpf;fg;gLk; Nkyjpf trjpfSk; toq;fg;gLk;.
gpwg;Gr; rhd;wpjopd; gpujp> chpj;jhd fy;tprhh; kw;Wk; Vida fy;tprhh; jifikfs;>
Nritf;fhy rhd;wpjo; kw;Wk; epfuhd Jiwapy; tpz;zg;gjhhpapd; jpwd;fs; kw;Wk; mwpT
njhlh;ghf ghpe;Jiu nra;af;$ba cwtpduy;yhj ,Uthpd; ngah;fs; kw;Wk; Kfthpfs;
Mfpad mlq;fyhd KOikahd
Rajutpyhd
tpz;zg;gkhdJ
gjpTj;
jghypy;
2022 [_iy 19Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNo ifnahg;gkpl;Ls;stiu
te;jilAk; tifapy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

For
jobseekers

mur Nrit/ $l;Lj;jhgdk;/epajpr;rl;lrig Mfpatw;wpd; mYtyfh;fspd; tpz;zg;gq;fs;
chpj;jhd epWtdj;jpd; jiyika+lhfNt mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. ,e;j Njitg;gLj;jYf;F
xj;jpirahj tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. NkYk; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky;
%iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; ngaiuAk; Fwpg;gplTk;.
www.
observerjobs.
lk

gzpg;ghsh;>
,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiyak;>
Gdpj $k;];> jythf;fiy.

njhopy; kw;Wk; ntspehl;L Ntiy tha;g;G mikr;R

[g;ghd; nkhopg; gapw;rp MNyhrfH
Nritf;fhf gjpT nra;jy;
ntspehl;L Ntiy tha;g;Gg; gzpafj;jpd; gapw;rp epiyaq;fspy;
elj;jg;gLk; [g;ghd; nkhopg; gapw;rp ghlnewpfSf;F tpz;zg;gpf;Fk;
,isQH AtjpfSf;F gapw;rpaspf;Fk; epfo;r;rpfspd; MNyhrfuhf
flikahw;Wtjw;F cq;fSf;F XH tha;g;G

fPo;f;fhZk; jifikfisg; g+Hj;jp nra;Js;s
cq;fSf;F ,jw;fhf tpz;zg;gpf;fyhk;.
cq;fsJ Nrit xg;gil mbg;gilapd; fPo; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;L ntspehl;L
Ntiy tha;g;gpw;fhf njhpthFk; GjpatHfspd; jpwikia Nkk;gLj;Jtjw;F
ntspehl;L Ntiy tha;Gg; gzpafk; vjpHghHf;fpwJ.

O

[g;ghd; nkhopg; gapw;rp MNyhrfHfs; (jkpo;)

gl;ljhhp gl;lj;Jld; fw;gpj;jy; gw;wpa xU tUl mDgtk; my;yJ
[g;ghd; nkhopj; jpwd; NAT (1) Kjy; NAT (4) tiu
rhd;wpjo;fisg; ngw;wpUg;gJld; 01 tUl fw;gpj;jy; gw;wpa mDgtk;.

taJ

24 - 55 tiu

(jhjpaH njhopy; kw;Wk; czT Nritf; ifj;njhopYld; rk;ge;jg;gl;l [g;ghd;
nkhop mbg;gilapy; gapw;rp (JFT) ,w;fhf fy;tpia toq;Fk; Mw;wy; Nkyjpf
jifikahff; nfhs;sg;gLk;)
cq;fsJ RajuT tpz;zg;gj;ij fPo;f;fhZk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy;
mDg;Gq;fs;. fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;>
',yq;if ntspehl;L Ntiy tha;g;Gg; gzpafj;jpd; [g;ghd; nkhopg; gapw;rp
MNyhrfH gjtpf;fhf gjpT nra;J nfhs;sy;" vd;W Fwpg;gpLq;fs;.

KfhikahsH epHthfk; kw;Wk; kdpj tsq;fs;>
,yq;if ntspehl;L Ntiy tha;g;Gg; gzpafk;>
234> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;j> nfh];tj;j> gj;juKy;y.

,yq;if ntspehl;L Ntiy tha;g;Gg; gzpafk;

'mf;fiuapy; khz;Gw ,f;fiuapy; ifNfhHg;G"
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கூடும். அதிஷ்ட திகதி ஜூலை 3,4,8,9 அதிஷ்ட
நிறம் மஞ்சள்.

மேஷம்
ஆனி 11ஆம் திகதி (25/06/2022) மிதுன ராசியில்
புதன் சஞ்சாரம் செய்துள்ளார். உங்கள் ராசிக்கு 3,
6 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் புதன்.
சக�ோதர சகாய ஸ்தானாதிபதியான அவர் அதற்குரிய வீட்டிலேயே சஞ்சரிக்கும் ப�ொழுது உடன்
பிறப்புகளால் உதவி கிடைக்கும். அவர்களின் திருமணம் ப�ோன்ற சுபகாரியங்கள் நடைபெறுவதில்
இருந்த தடை அகலும். உடன்பிறந்தவர்களின் உத்திய�ோகத்தில் பணி நிரந்தரமாகலாம். அதிஷ்ட திகதி
ஜுலை 12,13,14 அதிஷ்ட நிறம் நீலம்.

- ஆ னி 11ஆம் திகதி (25/06/2022) மிதுன ராசியில்
புதன் சஞ்சாரம் செய்துள்ளார். மிதுனம் புதனுக்கு
ச�ொந்த வீடாகும் அங்குள்ள சூரியன�ோடு இணைந்து
புத ஆதித்ய ய�ோகம் உருவாக்குகிறார். எனவே
ப�ொது வாழ்வில் புகழ் கூடும். அதிகாரப் பதவியில்
உள்ளவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். பஞ்சமாதிபதியாகவும் புதன் விளங்குவதால் பிள்ளைகளின் கல்வி
சம்பந்தமாகவும் கடல்தாண்டி சென்று படிப்பது
சம்பந்தமாக எடுத்த முயற்சி கைகூடும். அதிஷ்ட
திகதி ஜுலை 4,5,15,16 அதிஷ்ட நிறம் பச்சை.

மிதுனம்
ஆனி 11ஆம் திகதி (25/06/2022) உங்கள் ராசிநாதன் புதன் உங்கள் ராசியிலே சஞ்சாரம் செய்துள்ளார். இதன் விளைவாக நல்ல பலன்கள் ஏற்படும்.
குறிப்பாக த�ொட்டது துலங்கும். த�ொழில் வளம்
சிறக்கும். வெற்றிக்குரிய செய்தி வீடு வந்து சேரும்.
புதன் சூரியனுடன் இணைந்து புத ஆதித்யா ய�ோகம்
உருவாக்குவதால் கல்வி
சம்பந்தமாக எடுத்த
முயற்சி கைகூடும். உயர் அதிகாரிகளின் உதவியால்
சில காரியங்களை சாதித்துக் க�ொள்வீர்கள். அதிஷ்ட
திகதி ஜுலை 6,7,16 அதிஷ்ட நிறம் ஆரேஞ்.
-

கடகம்
ஆனி 11ஆம் திகதி (25/06/2022) மிதுன ராசியில்
புதன் சஞ்சாரம் செய்துள்ளார். விரையாதிபதி புதன்
விரய ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும் இந்த நேரத்தில்
விரயங்கள் அதிகரிக்கும். வீடு மாற்றம், இடமாற்றம் ஏற்படலாம். பாகப்பிரிவினைகள் சுமூகமாக
முடியும். பிள்ளைகளின் மேற்படிப்பு அல்லது

ஒ

ரு நாட்டின் அபிவிருத்தி என்பது அந்நாட்டின் இறைமையை காப்பாற்றுகின்ற ஒரு
விடயம் ஆகும். அபிவிருத்தி என்று பார்க்கின்ற ப�ோது நாட்டில் காணப்படும் அத்தனை
துறைசார் விடயங்களையும் சம அளவில் அபிவிருத்தி செய்கின்ற ப�ோதே அந்நாடு முழுமையான அபிவிருத்தியை அடைகின்றது.
முற்றத்து மல்லிகை மணம் வீசாதென்று
கூறுவது ப�ோல ச�ொந்த நாட்டில் தேவையான
வளங்கள் குவிந்து கிடக்கும் தறுவாயில் அண்டை
நாடுகளிடம் கையேந்துகின்ற நிலையை நாட்டின்
தலைவர்கள் உருவாக்கிவிடுகிறார்கள்.
தற்போது இலங்கையில் த�ொடர்ச்சியாக ஆட்சிக்கு வந்தவர்களின் சிந்தனைகளில் மாற்றம்
வராததன் காரணத்தாலேயே நாடு தற்போது
அதள பாதாளத்தில் தள்ளப்பட்டுள்ளது.
தனியே தமது அரசியல் நலன்கள் கட்சிசார்
விடயங்கள் தனிப்பட்ட நலன்கள் என்பனவற்றுக்கும் பேரினவாத மாயைக்கும் முக்கியத்துவம் அளித்து வந்ததால் நாட்டின்
வளர்ச்சி த�ொடர்பில் சிந்திப்பதற்கு அரச தலைவர்களுக்கு
காலம் இடம்கொடுக்கவில்லை
என்பதே உண்மை.
கையிலிருக்கும் பூனையை
தவறவிட்டு பூஸ் பூஸ் என்பது
ப�ோல நாட்டில் இருக்கும் வளங்களை பயன்படுத்தாது அவற்றை
மலடாக்கி ஏனைய நாடுகளின்
காலடியில் தஞ்சம் புகுவதை
இந் நாட்டு தலைவர்கள் பழக்கமாக்கிக் க�ொண்டுள்ளனர்.
இங்குள்ள வளங்களை பிற
நாடுகளுக்கு விற்பனை செய்வதையும், அவர்கள் இந் நாட்டு
வளங்களை சுரண்டி தமது
தேவைகளை கச்சிதமாக நிறைவேற்றிக் க�ொள்வதையும் உற்று
ந�ோக்கும் ப�ோது எம்மவர்கள்
ச�ொந்தக் காசில் சூனியம் வைப்பதாகவே எண்ணத் த�ோன்றுகிறது.
நாட்டு வளங்களை குரங்கு அப்பத்தை பங்கிட்டுக்கொண்டதுப�ோல பங்கிடுவதைப் பார்க்கும் ப�ோது அதில் கிடைக்கும் வருவாயை ஏப்ப
மிடுகின்ற தன்மையை நிறையவே பார்த்து
விட்டோம்.
ஏற்கனவே கூறியதைப் ப�ோன்று சிந்தனையில் அக்கறையற்ற பேரினவாத சக்திகள்,
தமிழர் தரப்பு மீது கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டுள்ள
இனவாத வெறியை, அரச அதிகாரிகளை பயன்படுத்தி தமிழர் பகுதிக்குள் தேவையான அளவிற்கு விதைத்துள்ளார்கள் என்பது நிதர்சனம்.
வன பாதுகாப்புத் திணைக்களத்தை எடுத்துக்க�ொண்டால் அத் திணைக்களத்தில் கடமை புரியும்
பணியாளர்கள் முற்று முழுதாக பெரும்பான்மை
இனத்தவராகவே உள்ளனர்.
தமிழர் பகுதிக்குள் தமிழ் இளைஞர் யுவதிகளை கடமைக்கு அமர்த்த தவறியுள்ளமை நயவஞ்சகத் தனமே.
அத்துடன் மெதுமெதுவாக தமிழர் வளங்களை
சுரண்டுவதற்காக மிகச் சிறப்பாக கட்டமைக்கப்-

03.07.2022 - 09.07.2022

வேலைவாய்ப்பு சம்பந்தமாக எடுத்த முயற்சிகளில்
நல்ல தகவல் கிடைக்கும். அதிஷ்ட திகதி ஜுலை
3,4,5,8,9 அதிஷ்ட நிறம் கருநீலம்.

ரிஷபம்

'தரிசாகக் கிடக்கும் காணிகளை
எல்லாம் விவசாய பூமியாக்குங்கள்
என்கிறது அரசு. வடக்கில�ோ தமிழர்
காணிகளை பற்றிப் பிடித்து
காடாக வைத்திருக்க முனைகிறது
வன பாதுகாப்பு திணைக்களம்.
பாலுக்கும் காவல் பூனைக்கும்
த�ோழனாக அரசு!'

மகரம்

சிம்மம்
ஆனி 11ஆம் திகதி (25/06/2022) மிதுன ராசியில்
புதன் சஞ்சாரம் செய்துள்ளார். லாபாதிபதி புதன்
லாப ஸ்தானத்திற்கு வரும் இந்த நேரம் நல்ல நேரம்
ஆகும். சூரியன�ோடு புதன் இணைந்து புத ஆதித்திய ய�ோகத்தை உருவாக்குகிறார். எனவே கல்வி
சம்பந்தமாக எடுத்த முயற்சி கைகூடும். பணிபுரியும் இடத்தில் உத்திய�ோக உயர்வு ஊதிய உயர்வு
கிடைக்கும். ப�ொது வாழ்வில் இருப்பவர்களுக்கு
புதிய ப�ொறுப்புகள் கிடைக்கும். அதிஷ்ட
திகதி
ஜுலை 6,7,10,11 அதிஷ்ட நிறம் பிரவுன்.

கன்னி
ஆனி 11ஆம் திகதி (25/06/2022) மிதுன ராசியில்
புதன் சஞ்சாரம் செய்துள்ளார். உங்கள் ராசிக்கு 10ம்
இடத்திற்கு அதிபதியான புதன் 10ம் இடத்தில் சஞ்சரிப்பது ய�ோகம் தான். உங்கள் ராசிநாதனாகவும்
புதன் இருப்பதால் த�ொழில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
நல்ல தகவல்கள் உங்களை தேடி வரும். உத்திய�ோகத்தில் உள்ளவர்களுக்குப் பதவி உயர்வும் ஊதிய
உயர்வும் கிடைக்கும். புதிய வாகனம் வாங்கும்
முயற்சியில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். அதிஷ்ட திகதி
ஜுலை 1,2,8,9 அதிஷ்ட நிறம் பச்சை.

துலாம்
ஆனி
11ஆம் திகதி (25/06/2022) மிதுன
ராசியில் புதன் சஞ்சாரம் செய்துள்ளார். உங்கள்

ராசிக்கு 9 ,12 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் புதன். பாக்யாதிபதி புதன் பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும் இந்த நேரம் ஒரு ப�ொன்னான
நேரமாகும். பூர்வீக ச�ொத்துக்கள் அல்லது புதிய
ச�ொத்துக்களில் இருந்த வில்லங்கங்கள் விலகும்.
உத்திய�ோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு இடமாற்றங்கள் இனிமை தரும் விதத்தில் அமையும். அதிஷ்ட
திகதி ஜு லை 3,4,5 ,10 அதிஷ்ட நிறம் இளஞ்சிவப்பு.

விருச்சிகம்
ஆனி
11ஆம்
திகதி (25/06/2022) மிதுன
ராசியில் புதன் சஞ்சாரம் செய்துள்ளார். உங்கள்
ராசிக்கு அட்டம ல ாபாதிபதியான புதன் அட்டமத் தில் சூரிய ன�ோ டு இ ணைந்து புத ஆதி த்யா
ய�ோக த்தை உருவாக்குவதால் கலை, கல்வி சம் பந்தமாக எடு த்த மு யற் சி கைகூடும் . ப�ொ து வாழ் வில் புதிய ப�ொறுப்புகள் கி டைக்கும் .
மறைந்த புதனால் நிறைந்த தன லாபம் உண்டு
என்பத ற்கேற்ப த�ொழி லில் கூடுதல் லாபம்
வரும் . உத் தி ய�ோ கத் தில் ஊதிய உயர்வு கி டைக்கும் . அதிஷ ்ட திகதி ஜுலை 7,8,12,13 அதிஷ ்ட
நிறம் வைலட்.

தனுசு
ஆனி 11ஆம் திக தி (25/06/2022) மிதுன
ராசியில் புதன் சஞ்சாரம் செய்துள்ளார். உங்கள்
ராசிக்கு 7, 10 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் புதன். அவர் சப்தம ஸ்தானத்தில் ச�ொந்த வீட்டில்
பலம் பெற்று சஞ்சரிக்கும் ப�ொழுது கல்யாணம்
ப�ோன்ற சுப காரியங்கள் இல்லத்தில் நடைபெறும்.
கடமையில்இருந்த த�ொய்வு அகலும். பயணங்கள்
பலன் தருவதாக இருக்கும். குடும்ப முன்னேற்றம்

ஆனி 11ஆம் திகதி (25/06/2022) மிதுன ராசியில்
புதன் சஞ்சாரம் செய்துள்ளார். 6- க் கு அதிபதியான
புதன் 6ல் வலுவடையும் இந்த நேரம் மிகுந்த
கவனத்தோடு
செயல்படுவது நல்லது. எதிரிகளின் பலம் மேல�ோங்கி இருக்கும். உடல் நலத்திலும் மீண்டும் பழைய த�ொல்லை தலைதூக்கும்.
எதையும் ய�ோசித்து செய்வது
மட்டுமல்லாமல்
அருளாளர்கள் மற்றும் அனுபவஸ்தர்களின் ஆல�ோசனைகளை கேட்டு செயல்பட்டால் தான் வெற்றி
பெற முடியும். அதிஷ்ட திகதி ஜூலை 7,8,10,11
அதிஷ்ட நிறம் பச்சை.

கும்பம்
ஆனி 11ஆம் திகதி (25/06/2022) மிதுன ராசியில்
புதன் சஞ்சாரம் செய்துள்ளார். பூர்வபுண்ணிய ஸ்தானாதிபதி பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்திற்கு வரும்
இந்த நேரம் அற்புதமான நேரமாகும். எனவே தாமதப்பட்ட காரியங்கள் தடையின்றி நடைபெறும்.
பிள்ளைகள் வழியில் உள்ள பிரச்சினைகள் படிப்படியாக மாறும். அவர்களின் மேல் படிப்பு சம்பந்தமாகவ�ோ வெளிநாடு சென்று பணி புரிவது சம்பந்தமாக ஏதேனும் ஏற்பாடு செய்திருந்தால் அது வெற்றி
கிடைக்கும். அதிஷ்ட திகதி ஜுலை 9,10,15,16.
அதிஷ்ட நிறம் ர�ோஸ்.

மீனம்
ஆனி 11ஆம் திகதி (25/06/2022) மிதுன ராசியில்
புதன் சஞ்சாரம் செய்துள்ளார்.
இக்காலம் ஒரு
இனிமையான காலமாக அமையும். 4ம் இடத்தில்
புதன் பலம் பெறும் ப�ொழுது கல்வியில் இருந்த
தடை அகலும். பயணங்கள் அதிகரிக்கும். பக்குவமாகப் பேசி காரியங்களைச் சாதித்துக் க�ொள்வீர்கள். ச�ொத்துக்களால் ஆதாயம் உண்டு. ஆர�ோக்கியத் த�ொல்லை அகலும். நண்பர்களின் ஆதரவுடன்
முயற்சிகளில் வெற்றி காண்பீர்கள். சுபகாரியப் பேச்சுகள் முடிவாகும். அதிஷ்ட திகதி ஜுலை 12,13,14
அதிஷ்ட நிறம் நீலம். ஜூலை 03 முதல் ஜூலை 09
வரை

தமிழ்ப் பகுதிகளில் பறிப�ோகும் விவசாய காணிகள்
தடுத்து நிறுத்துமா வனத் திணைக்களம்?
பட்ட ஒரு தனிப்படையாகவே வனப் பாதுகாப்பு
திணைக்களத்தை தமிழ்ச் சமூகம் பார்க்கிறது.
இந்த இடத்தில்தான் தமிழர் தரப்பு பலவீனப்பட்டுள்ளதை காண முடிகின்றது. அவர்களின்
அம்புகளுக்கு இரையாகி அவர்களின் எண்ணங்களுக்கு வடிவம்கொடுக்கின்ற ஊடகமாக தமிழர்கள் மாறி, யானை தன் தலையிலே மண்ணை
அள்ளிப் ப�ோட்டுக்கொள்வதைப் ப�ோல தமிழர்களும் தம்மை தாமே அழித்துக்கொள்கின்றார்கள்.
மிக தந்திரமாக திட்டமிட்டு தமிழர் வளங்களை,
அவர்களை வைத்தே சூறையாடும் திட்டத்தில்
அரச தரப்பு பாரிய வெற்றியைக் கண்டு வருகிறது.
தமிழ்ப் பகுதி காடுகளில் காணப்படும் மர
வளத்தை சூறையாடுவதை நாம் காண்கிற�ோம்.
இதற்கு ச�ோரம் ப�ோகக் கூடிய தமிழர்களையே
பயன்படுத்துகின்றனர்.
திணைக்களத்தினரின் ஒத்தாசையுடன் காடுகளில் உள்ள மரங்கள் தேவைக்கேற்றாற் ப�ோல்
வெட்டி விற்பனை செய்யப்படுவதை அவதானிக்க முடிகிறது.
வேலியே பயிரை மேய்ந்தது ப�ோல வன

வளத் திணைக்களத்தினரே செயற்படுவது வருந்தத்தக்க விடயமாகும்.
காடுகள் அழிக்கப்படும் ப�ோது இப் பிரதேசத்துக்கான மழை வீழ்ச்சி பாதிக்கப்படுவத�ோடு
சூழல் வெப்பமடைகிறது. சூழல் சமநிலை குழப்பமடைகிறது. இதனூடாக தமிழர்களின் விவசாய
செயற்பாடுகளில் இடர்பாடு ஏற்படுகிறது. அவர்களின் தன்னிறைவு ப�ொருளாதாரம் ஆட்டம் காண
முடியும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை.
அதிக மழை இல்லாது ப�ோவதும், அதிக வறட்சியால் பயிர் விளைச்சல் பாதிக்கப்படுவதும்,
பூச்சி மற்றும் ந�ோய்களின் தாக்கங்கள் அதிகரிப்பதும் இதன் சங்கிலித் த�ொடர் விளைவுகளே.
அது மட்டுமல்லாது அதிக வெப்பம் காரணமாக மண் வளத்தில் சிதைவு துரிதப்பட்டு உற்பத்தி திறனின் அளவும் குறைய வாய்ப்புள்ளது.
இத்தோடு கரியமில வாயு அதிகரிப்பதால்
உற்பத்தித் திறன் அதிகரித்து பயிர்கள் அதிக
அளவு சத்துக்களை மண்ணிலிருந்து எடுத்துக்
க�ொள்ளும். இதனால் மண்வளம் குறையலாம்.
இது மட்டுமன்றி பூமி வெப்பமடைவதால்
க�ொசுக்களின் வாழ்நாள் மற்றும் இனவிருத்தி-

யின் அளவு அதிகரிப்பதன் காரணமாக, க�ொசு
த�ொடர்பான ந�ோய்கள் பரவும் வாய்ப்பு அதிகரிப்பதால் ந�ோயாளர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிப்பத�ோடு இவை ப�ொருளாதாரத்தில் தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது.
காட்டை அழிப்பதால் பக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சைகள் வளர்வதற்கு உகந்த நிலை ஏற்படுவத�ோடு, விளைப�ொருட்கள் மற்றும் உணவுப்
ப�ொருட்களும் சேதமடைகின்றன. இதனால் உற்பத்தியின் அளவு குறைவடைவத�ோடு ப�ொருளாதார வீழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்துகின்றது.
இவ்வாறு காடுகள் அழிக்கப்படும் சந்தர்ப்பங்களில், மண்ணரிப்பும் இயல்பாகவே இடம்பெறும்
என்பதில் எவ்வித ஐயமும் இல்லை.
இவை இவ்வாறு இருக்க, வனங்களை பாதுகாக்க வேண்டியவர்கள் பெறுமதியான மரங்களை தறித்து விற்பனை செய்யும் மாபியாக்களுடன் கை க�ோர்த்து நிற்பது பாம்பிற்கு பால்
வார்ப்பதைப் ப�ோலுள்ளது.
இவ்வாறான விடயங்களை தமிழர் பகுதிகளில்
கட்டவிழ்த்து விடுவதால் தமிழர்களை கையேந்தும் நிலைக்கு தள்ளிவிடலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு
இவர்களிடம் காணமுடிகிறது.
அத்தோடு
தமிழர்கள் காலாதி காலமாக
செய்கைபண்ணி வந்த
விவசாய
காணிக்கள்
நாட்டில் ஏற்பட்ட பல
அனர்த்தங்களால், நீண்ட
காலமாக
செய்கை
பண்ணப் படாமல் இன்று
காடுகளாக
மாறியுள்ளன.
இவற்றை தமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக்கொள்ளும் வனப் பாதுகாப்புத்
திணைக்களம், அப் பகுதிகளை தமது ஆளுகைக்குட்பட்ட
பகுதிகளாகக்
கருதி எல்லைக் கற்களை
நாட்டிக் க�ொள்வது தற்ப�ோதுள்ள பாரிய பிரச்சினையாக எழுந்துள்ளது.
அத்தோடு மீள் காடு வளர்ப்பு என்ற திட்டத்தை
இப் பகுதிகளில் குறித்த திணைக்களம் முன்னெடுக்க தவறியுள்ளமையும் பெரும் வருத்தமளிக்கின்ற சம்பவமாக மாறியுள்ளது.
நீண்டகால அனர்த்தங்களால் உருக்குலைந்து
ப�ோன தமிழர் ப�ொருளாதாரம் மெல்ல மெல்ல
தற்போது வளர்ச்சி கண்டுவரும் நிலையில்,
குறித்த பகுதிகளை மீள பயன்படுத்த வேண்டிய
தேவை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால் அப் பகுதிகளை மீள் விவசாயத்திற்காக பயன்படுத்த முனைகின்ற ப�ோதே, வன
பாதுகாப்புத் திணைக்களம், தமது ப�ொறிக்குள்
தமிழர்களை சிக்கவைத்து தமது நாடகத்தை
அரங்கேற்றி வருகிறது.
பல ஆயிரக்கணக்கான விவசாய நிலங்களை
தமிழர்களின் ஜீவன�ோபாய செயற்பாட்டிற்கு
வழங்காது க�ோழி தன் குஞ்சைப் பாதுகாப்பது
ப�ோல திணைக்களத்தினர் இறுக பற்றி வைத்திருப்பது தமிழர்களின் எதிர்காலத்தையே கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளது.
உதாரணமாக வவுனியா வடக்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் உள்ள கனகராயன்குளம் தெற்கு

கிராமசேவகர் பிரிவிற்குட்பட்ட குறிசுட்டகுளம்
கிராமத்தை எடுத்துக் க�ொள்ளலாம். இங்கே பல
வருடங்களாக மக்கள் விவசாயம் செய்து வந்துள்ளார்கள். நாட்டு சூழல் காரணமாக அதனையும் கைவிடவேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது
உண்மையே.
தற்போது விவசாய செயற்பாட்டை முன்னெடுக்க வேண்டிய தேவை ஏற்படவே, வவுனியா
வடக்கு பிரதேச செயலகத்தினால் அப் பகுதியில்
ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னதாக 63 விவசாயிகளுக்கு அக் காணிகள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளன. இவை இப்படி இருக்கும் ப�ோது,
அக் காணிகளுக்கான முழுமையான ஆவணங்களும் சம்பந்தப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு அதிகார
பூர்வமாக பிரதேச செயலகத்தினால் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இருந்தும், அப் பகுதியை துப்பரவு செய்து
தமது விவசாயத்தை மேற்கொள்வதற்கு வனப்
பாதுகாப்புத் திணைக்களத்தினர் முட்டுக்கட்டை
ப�ோட்டு வருகின்றனர்.
அப் பகுதியை வன பாதுகாப்பு திணைக்களத்தினர் தமக்கு உரித்தான பகுதியாக அறிவித்துள்ளதே தற்போதுள்ள பிரச்சினையாக உள்ளது.
இது த�ொடர்பில் அப் பகுதிக்கான பிரதேச
செயலாளர் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என பல தரப்பட்டவர்களிடமும் அம் மக்கள்
முறையிட்டும் இதற்கான தீர்வு எட்டா கனியாகவே காணப்படுகிறது.
தற்போதுள்ள நாட்டு நிலையை கருத்திற்க�ொண்டால் அரசு தரிசு காணிகளை விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்துங்கள் என்று உற்சாகமூட்டுகிறது. வனவள திணைக்களம�ோ சட்டம் பேசிக்
க�ொண்டிருக்கிறது.
இவ்வாறு தமிழர் பிரதேசமெங்கும் தமது
காய்களை மிகச் சிறப்பாக நகர்த்தி இனவாத சக்திகள் வெற்றி கண்டு வருகிறது.
நாடு குட்டிச் சுவராய்ப் ப�ோனதே இனவாதத்தால் என்பதே உண்மையானாலும் இச் சக்திகள்
அதை விடுவதாக இல்லை.
இவ்வாறு வடக்கைப் ப�ொறுத்தவரையில்
பல இடங்களில் இவ்வாறான செயற்பாடுகள்
மிக துல்லியமாக முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.
இவ்வாறு தமிழர் வளங்களை முடக்கும் ப�ோது
அவர்கள் சுயமாக தமது தேவைகளை பூர்த்தி
செய்ய முடியாத நிலை த�ோன்றுகிறது. இதன்
மூலம் தமிழர் தரப்பின் மீண்டெழும் முயற்சிகளை தடுப்பதாகவும் த�ொடர்ச்சியான ப�ொருளாதார முன்னேற்றத்தை அமிழ்ப்பதாகவுமே அரச

இயந்திரத்தின் செயற்பாடுகள் காணப்படுகின்றது.
இதனால் வடக்கில் நெல் உற்பத்தி மற்றும்
சேனைப் பயிர்ச் செய்கை ப�ோன்றவற்றின் உற்பத்தி வீழ்ச்சி கண்டிருப்பது பெரும் சாபக் கேடாக
மாறியுள்ளது.
இவ்வாறான நிலையில் சுதந்திரமாக தாம்
வாழ்ந்த பூமியில் தமது விவசாய செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்க முடியாத கையறு நிலைக்குள் தமிழர்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளதை காண முடிகின்றது.
இதே ப�ோன்று ஆற்றுப்படுகைகளில் மணல்
மாபியாக்களை உருவாக்கி மணல் க�ொள்ளைகளும் கட்டுப்படுத்த முடியாதளவிற்கு தலைவிரித்தாடத் த�ொடங்கியுள்ளது.
இதற்கு காவல்துறையினரும் வனப் பாதுகாப்புத் திணைக்களத்தினர�ோடு சேர்ந்து கை க�ோர்த்துள்ளதாக மக்கள் கருதுகின்றனர்.
இவ்வாறான குற்றச் செயல்கள் இடம்பெறும் சந்தர்ப்பங்களில் அவற்றை சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு ப�ொது மக்கள் தெரியப்படுத்தும்
ப�ோது,குறித்த மாபியாக்களிடம் தகவலாளிகள்
த�ொடர்பான விவரங்களை கசியவிட்டு இரு
தரப்பையும் ம�ோதவிட்டு வேடிக்கை பார்க்கின்ற
நிகழ்வும் அரங்கேறிக்கொண்டுதான் இருக்கின்றது.
இதனால் தமிழர்களிடையே குர�ோதத்தையும் ஒற்றுமையின்மையும் வளர்ப்பத�ோடு,
வன்முறைகளையும் தூண்டி, த�ொடர்ந்தும்
குற்றச் செயலில் ஈடுபடுவதற்கு வழிகாட்டியாக
இனவாத இயந்திரம் செயற்பட்டுக் க�ொண்டிருப்பதையும் காண்கிற�ோம். வனத்தை பாதுகாக்கிற�ோம் என்ற பெயரில் அதை அழிப்பத�ோடு
மட்டுமல்லாமல், விவசாய செயற்பாட்டை சீர்குலைப்பதன் மூலம் தமிழர் தரப்பில் ப�ொருளாதார சிதைப்பை வன பாதுகாப்புத் திணைக்களம்
முன்னெடுத்து வருவதாக மக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
பல தசாப்தங்களாக தமிழர்கள் மீது கட்டவிழ்த்து
விடப்பட்ட க�ொடிய யுத்தம் முடிவிற்கு வந்த பின்னர், தற்போது
அவர்களின்
வளங்களை
சுரண்டி அவர்களை இயங்கு
நிலையிருந்து பின் தள்ளிவைக்கும் முயற்சியாகவே இவற்றை
பார்க்கிற�ோம்.

வவுனியூர் சஜீவன் ...?

2022 ஜூலை 3 ஞாயிற்றுக்கிழமை
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மாணவரின் பெயர்

இடமிருந்து வலம்
(01) மாடுகளில் இது ஆண் இனம். இதன் ஒலிமரபுச்
ச�ொல் 'முக்காரம் ப�ோடும்' என்பதாகும்.
(04) நெருப்பு இல்லாமல் இது வருவதில்லை.
(06) யானையின் பெறுமதியான உறுப்பு இது. ஆனால்
எல்லா யானைகளிலும் இது இருப்பதில்லை.
இதனைப் பெறுவதற்காகவே உலகெங்கும் யானை
கள் க�ொல்லப்படுகின்றன.
(12) அறிவுக்கண் திறக்கும் ஆசான் இவர்.
(தலைகீழான ச�ொல்)
(14) பயிர்கள் செழிப்பாக வளர்வதற்குத் தேவை. இல்லையேல் பயிர்கள் பயன் தராது. (தலைகீழான ச�ொல்)
(17) ஓவியம், சிற்பம், நடனம், இசை என்றெல்லாம்
பல்வேறு திறமைகளை உள்ளடக்கிய துறையை
இவ்வாறு கூறுவர்.
(21) அக்காலத்தில் பலம் வாய்ந்த அரசர்கள் குறுநில
மன்னர்களான சிற்றரசர்களை தமது பிடிக்குள் வைத்திருந்தார்கள். சிற்றரசர்கள் தமது நாட்டின் வருமானத்தின் ஒரு பகுதியை பேரரசர்களுக்கு கப்பமாகச்
செலுத்த வேண்டும். அவ்வாறு செலுத்துவதை இப்பெயரில்தான் குறிப்பிடுவர். (தலைகீழான ச�ொல்)
(23) கடிதம் என்பதை குறிக்கும் மற்றொரு ச�ொல்.
மேலிருந்து கீழ்
(02) மரம் என்பதன் ஒத்தப�ொருள் ச�ொல்.
(தலைகீழான ச�ொல்)
(03) வேட்டையாடி இரை பிடிக்கும் பறவை இது. வானத்தின் உயரத்தில் பறந்து வட்டமிடும் ப�ோதே, தரையில்
உள்ள தனது இரையைக் கண்டு க�ொள்ளும். திடீரென்று தாழப் பறந்து வந்து இரையைப் பிடித்துச்
சென்று விடும். (தலைகீழான ச�ொல்)
(04) தண்டுப் பகுதியில் இனிப்புச் சாறு க�ொண்டுள்ள
தாவரம். (தலைகீழான ச�ொல்)
(10) இளைஞன், எருது ஆகிய அர்த்தங்கள் தருகின்ற ச�ொல்.
(13) வாழை, திராட்சை ப�ோன்றவற்றின் பழத்தொகுதியைக் குறிக்கும் ச�ொல்.
(15) தெருக்கள் ஒன்றாகச் சந்திக்கும் இடம் இது.
(20) நாடு செழிக்க வேண்டுமானால் நீர்வளம் அவசியம்.
நீர்வளம் வேண்டுமானால் அவசியமானது இது.
(தலைகீழான ச�ொல்)
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விடைகள்
இடமிருந்து வலம்
(11) தங்கம்
(23) கரு
மேலிருந்து கீழ்
(04) கிழங்கு
(19) தரு

(01) திமிங்கிலம்
(21) ஆசை
(02) உமி
(10) கணிதம்

தெளிவுரை :
வறியவர்க்கு ஒரு ப�ொருளைக் க�ொடுப்பதே ஈகை
எனப்படுவது. மற்றவர்க்குக் க�ொடுப்பதெல்லாம் பயனை
எதிர்பார்த்துக் க�ொடுக்கும் தன்மை உடையது.

09

08

(18)பாதணி
(25) த�ோணி
(06) ஆரம்பம்
(21) த�ோசை

குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல: 16
பரிசு பெறுவ�ோர்

முதலாம் பரிசு

எம். பாத்திமா சாறா,

க.ப�ொ.த. (உ/த)
ஆயிஷா வித்தியாலயம், 174, அல் முனவ்வறா வீதி,
அக்கரைப்பற்று 04.
இரண்டாம் பரிசு

இவ்வார
மழலை

எனது நாடு
இலங்கை

எ

னது நாடு இலங்கையாகும்.
இயற்கையாகவே அழகு நிறைந்த
எனது நாடான இலங்கையை இரத்தின
துவீபம்.ஆசியாவின் வைரம். இந்து சமுத்திரத்தின் முத்து என வர்ணிக்கப்படுவதுண்டு. நான்கு புறமும் நீரால் சூழப்பட்ட
ஓர் அழகிய தீவாகும். இங்கு விண்ணைத்
த�ொடும் மலைகளும். எப்போதும்
வற்றாத ஆறுகளும். பரபரப்புடன்
பாயும் நீர்வீழ்ச்சிகளும். பச்சைக்கம்பளம் ப�ோர்த்திய தேயிலைத் த�ோட்டங்களும்
எமது நாட்டை இன்னும் அழகாக்குகின்றன.
ப�ொன்நிறமான கடற்கரைகளும். பனிபடர்ந்த காடுகளும். பசுமையான புல்வெளிகளும். தலையாட்டும் வயல்வெளிகளும். புனிதமான நகரங்களும். ஓங்கி
உயர்ந்த மரங்களும் இலங்கையின்
அழகுக்கு இன்னும் அழகு சேர்க்கின்றன.
உல்லாசபயணிகளை அதிகம் கவரும்
நாடுகளில் எமது நாடும் ஒன்று என்பதில்
பெருமைப்படுகின்றேன். பல இனத்தவர் ஒற்றுமையுடன் வாழும் தேசமாகும். பல கலாசாரங்களை தன்னகத்தே க�ொண்ட நாடாகும். உண்மையில் எனது நாடான இலங்கை ஓர் ச�ொர்க்கபுரித்
தீவாகும்.

காலித்
மிஷாத் / மும்தாஜ்,
கெலிஓயா.

இ. அபிலாஷ்,
திருக�ோணமலை.

ப

பப்பாளி - ஏழைகளின் அப்பிள்

ழங்களில் சிறந்தது ஆப்பிள் என்பது
ப�ொதுவான கருத்து. தினமும் ஒரு
ஆப்பிள் சாப்பிட்டால் மருத்துவரை நாட
வேண்டாம் என்பது பழம�ொழி. ஆனால்
அதைவிட சிறந்த பழம் பப்பாளி. அப்பிள்
கில�ோ 1500 ரூபாய்க்கு மேலே விற்கப்படுகிறது. அதைவிட சிறந்த ஆர�ோக்கியமான வாழ்விற்கு உகந்த பப்பாளி
கில�ோ 240 ரூபாவாகும். பப்பாளி
ஏழைகளின் ஆப்பிள் என்றால்
மிகையாகாது.
பழங்களில்
மிகமிகக்
குறைவான கல�ோரி பப்பாளியில் தான். 100 கிராம்
பப்பாளியில் 32 கல�ோரிகளே உள்ளன. அப்பிளைக்
காட்டிலும் இனிப்பான பழம்
பப்பாளி. பப்பாளியை தினமும்
நம் உணவுடன் சேர்த்து சாப்பிட்டால் ந�ோய் ந�ொடியின்றி நல்ல ஆர�ோக்கியமாக
வாழலாம்.
மத்திய மற்றும் தென் அமெரிக்காவில் பப்பாளி
மரம் ஆர�ோக்கிய மரம் என்றும் பழத்தை ஆர�ோக்கிய பழம் என்றும் ச�ொல்கிறார்கள். காரணம்
பப்பாளியில் அனைத்து விட்டமின் சத்துகளும்

அடங்கியுள்ளன. அதில்
ப�ோலிக்
அமிலம்,
ப�ொட்டாசியம், காப்பர்,
பாஸ்பரஸ்
இரும்பு
மற்றும் நார்ச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன.
விட்டமின் - சி அதிகளவில்
இருப்பதால்
ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்தி
கிடைக்கிறது.
சத்தான பழங்களில்
பப்பாளி முதலிடம் வகிக்கிறது. நல்ல ஜீரண
சக்தியும், ஜீரண க�ோளாறுகளின் எதிர்ப்பு
தன்மையும் இதில் இருப்பதற்கு காரணம்,
இதிலுள்ள 'ப�ொப்பின்' எனப்படும் புரதச்சத்து, குடல் புழுக்கள் உண்டாவதை பப்பாளி
தடுக்கிறது.
மலச்சிக்கல்,
வயிற்றுப்போக்கு,
வாய்வு,
நெஞ்சு எரிச்சல், அல்சர், சர்க்கரை வியாதி
மற்றும் கண் பார்வை க�ோளாறுகளுக்கு பப்பாளி
ஒரு சிறந்த மருந்தாகும்.

என். வின�ோமதிவதனி,
லுனுகலை.

வெற்றிக் கனி பறிப்போம்....!
பசுமை நிறைந்த நாடு வேண்டும்
பசியே இல்லாப் பூமியும் வேண்டும்
சின்னஞ் சிறுவர் எங்களின் வாழ்க்கை
சிறப்புடன் மலர்ந்திட வழிவகை வேண்டும்.!
கல்வியும் கலைகளும் வளமுற வேண்டும்
கற்றவர் மாண்பு உயர்ந்திட வேண்டும்.
பெற்றவர் தம்மை மதித்திட வேண்டும்
பெரியவர்க்குரிய மரியாதை வேண்டும்.
நித்திய வாழ்வில் நேர்மையுடன் வேண்டும்
நிறைந்த மனத்துடன் வாழ்ந்திட வேண்டும்
நன்மைகள் செய்வதில் நாட்டமும் வேண்டும்

நலிந்தோர்க்குதவும் மனநிலை வேண்டும்.
மற்றவர் தயவை மறுத்திட வேண்டும்
மனதில் துணிச்சலை வளர்த்திட வேண்டும்
வெற்றியை நாடிச் சென்றிட வேண்டும்
விடாத முயற்சிகள் அதற்கென வேண்டும்.
தேடித் தேடிப் படித்திட வேண்டும்
தெரியா விடயங்கள் அறிந்திட வேண்டும்
வீடும் நாடும் சிறந்திட வேண்டும்
விரும்பும் சுதந்திரம் கைவர வேண்டும்.!

தரம் 03,
ற�ோமன் கத்தோலிக்க தமிழ் வித்தியாலயம்,
வத்தளை.

07

05

ய�ோ. கவீஷா,

06

04

தரம் 09, க�ொ/இராமநாதன் இந்துக்கல்லூரி,
க�ொழும்பு 04.

03

அக்ஷயா,

02

வறியார்க்குஒன்று ஈவதே ஈகைமற் றெல்லாம்
குறியெதிர்ப்பை நீரது உடைத்து.

தெரிந்துக�ொள்வோம்!

01

குறளமுதம் :
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ஷெல்லிதாசன்...
திருக�ோணமலை.

தரம் 08 A,
மே/மா மினு/அல் ஹுஸைன்
131/5, கண்டி வீதி, வேவல்தெனிய.
மூன்றாம் பரிசு

எம்.ஆர். ஸாரா,

தரம் 09, மாறை/அல் மினா ம.வி.,
இல. 41, படபத்தை, மீயல்லை, ஹக்மனை.

ஜெ. நித்தீஸ்,

பாராட்டு பெறுவ�ோர்
1. நி. இலக்கியா நாட்சி,
தரம் 06, க�ொ/ சைவமங்கையர் வித்தியாலயம்,
க�ொழும்பு 06.

2. கே. மதுசாகர்,

தரம் 05, மட்/பட்/இராமகிருஷ்ண வித்தியாலயம்,
பாலமுனை, மண்டூர்.

தரம் 06, சன்போர்ட் சர்வதேச பாடசாலை,
வத்தளை.

எம்.என். ஆமினா பர்ஹத்,

3. ச. வகிஷ்ணா,

தரம் 05, மட்/வின்சன்ட் மகளிர் பாடசாலை,
435/36, 2ம் குறுக்கு, மட்டக்களப்பு.

4. பிரணுகா பிரசாந்த்,

தரம் 03 S,
மட்/வின்சன்ட் மகளிர் உயர்தர தேசிய பாடசாலை,
43/1, புகையிரத நிலைய வீதி, மட்டக்களப்பு.

5. எஸ்.ஐ. பதுரியா ஜெஹான்,

சிறுவர் உலகம்
தினகரன் வாரமஞ்சரி

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

: 0112429294
: editor.vm@lakehouse.lk

பிரித்தானியா சைவ முன்னேற்றச் சங்கத்தின் அறிவ�ொளி வளையத்தினால் பதுளையிலுள்ள பிந்தங்கிய
பாடசாலை மாணவர்களுக்கு மூக்குக் கண்ணாடிகள் மற்றும் சக்கர நாற்காலிகள் வழங்கும் நிகழ்வு பதுளை
ப�ொது நூலக கேட்போர் கூடத்தில் அண்மையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் 25 மாணவர்களுக்கு மூக்குக்
கண்ணாடிகளும் இருவருக்கு சக்கர நாற்காலிகளும் வழங்கி வைக்கப்பட்டது. இதில் பதுளை வலயக்கல்வி
பணிப்பாளர் கார்த்தீபன், பதுளை ப�ொதுச் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி சுரேஸ்கண்ணண், ஆசிரிய ஆல�ோசகர் இந்திராணி ய�ோகேந்திரன், பிரன்லி சிப் அமைப்பின் தலைவரும் முகாமைத்துவ சேவை அதிகாரியுமான
எஸ். யச�ோதராஜன், சேவைக்கான இணைப்பாளர் பன்னீர்ச்செல்வம், பிரன்லி சிப் அமைப்பின் செயலாளர்
எம். எப் ஆரிபா, நியூ சன் ஸ்டார் யூத் கழகத்தின் தலைவரும் இளம் விஞ்ஞானியுமான ச�ோ. வின�ோஜ்குமார்
உட்பட பாடசாலை ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களும் கலந்துக�ொண்டனர்.

அமிர்தகளி,
மட்டக்களப்பு.

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 18

சி. ம�ௌநேஷ்,

தரம் 03A, க�ொ/கய்ரியா முஸ்லிம் மகளிர் வித்தியாலயம்,
க�ொழும்பு 09.
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ரக்பி விளையாட்டு வளர்ச்சிக்கு

பாகிஸ்தானின் ஒத்துழைப்பு
kQ;rhp
28ஆம் திகதி முதல் ஆகஸ்ட் 8ஆம் திகதிவரை

இலங்கை ரக்பி வரலாற்றில் முதற்தடவையாக பாகிஸ்தான் தூதரக காரியாலயம் இந்நாட்டில் விளையாட்டொன்றின்
வளர்ச்சிக்கு உதவ முன்வந்துள்ளது. இந்நாட்டிலுள்ள பாகிஸ்தான் உயர் ஸ்தானிகராலய காரியாலயம் மற்றும் இலங்கை
ரக்பி சம்மேளனத்துக்குமிடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்றின் மூலம்
பிரதேச மட்டத்தில் ரக்பி விளையாட்டை
மேம்படுத்துவதற்கு நிதி உதவி வழங்க
முன் வந்துள்ளது.
இது த�ொடர்பாக ஊடக சந்திப்பொன்று
அண்மையில் க�ொழும்பு ரமடா ஹ�ோட்டலில் பாகிஸ்தான் உயர்ஸ்தானிகர்
மேஜர் ஜெனரல் உமர் பாரூக் பர்க்கியின்
தலைமையில் நடைபெற்றது. இச்சந்திப்பில் பிரதி உயர்ஸ்தானிகர் தன்வீர் அஹமட்டும் இணைந்து க�ொண்டார். இதில்
கலந்துக�ொண்ட இலங்கை ரக்பி சம்மேளன தற்போதைய தலைவர் ரிஸ்லி
இல்யாஸ் பாகிஸ்தான் உயர்ஸ்தானிகர்
பாகிஸ்தான் அரசு இந்நாட்டில் பிரதேச
மட்டத்தில் ரக்பி விளையாட்டை மேம்படுத்துவதற்கு பெற்றுக் க�ொடுத்துள்ள நிதி
உதவி த�ொடர்பாக ஊடகங்களுக்கு தெரிவித்தார்.
புதிய பாதையில் ரக்பி
நாம் இன்று மேற்கொண்டது சரித்திர பூர்வ பூர்வமான ஒரு நிகழ்வாகும்.
148 வருட சரித்திரத்தில் இலங்கை இது
ப�ோன்ற ஒப்பந்தத்தை செய்து க�ொண்டதில்லை. நாம் இவ் ஒப்பந்தத்தை பிரதேச
ரீதியாக ரக்பியை வளர்ச்சிப் பாதையில்
இட்டு செல்வதற்காக கைச்சாத்திட்டுள்ள�ோம். அதற்குத் தேவையான அடிப்படை
வசதிகளை பெற்றுக் க�ொடுப்பதற்காக
பாகிஸ்தான் உயர்ஸ்தானிகர் உள்ளிட்ட
பாகிஸ்தான் உயர்ஸ்தானிகர் காரியாலயம் எமக்கு நிதி உதவியை பெற்றுக்
க�ொடுக்கும்
ஒப்பந்தத்திற்கு
நாம்
தற்போது
கையெழுத்திட்டுள்ளோம்.
பாகிஸ்தான் விளையாட்டு வளர்ச்சிக்காக உதவி செய்வது இது முதல் தடவை
அல்ல. இலங்கையில் யுத்தம் இடம்
பெற்ற வேலையில் 1996 ஆம் ஆண்டு
உலகக்கிண்ண கிரிக்கெட் ப�ோட்டிகளின்
உலகில் கிரிக்கெட் விளையாடும் பல
நாடுகள் இலங்கைக்கு வருகை தர பின்
நின்ற வேளையில் பாகிஸ்தான் அணியினர் இங்கு வருகை தந்து ப�ோட்டிகளில் விளையாடினார்கள். யுத்தத்தை
முடிவுக்கு க�ொண்டுவர உபகரணங்கள்
மற்றும் தேவையான உதவிகளையும்
வழங்கினார்கள். இவ்வேளையில் எமது
நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள அந்நியச்செலாவணி பிரச்சினை காரணமாக நாட்டின்
ப�ொருளாதாரம் பாதிப்படைந்துள்ளது.
இவ்வேளையில் விளையாட்டின் அபிவிருத்திக்காக பாகிஸ்தான் முன்வந்திருப்பது பாராட்டப்பட வேண்டிய விடயமாகும்.
ரக்பியை பிரதேச மட்டத்தில்
உயர்த்துவதற்கு
நாட்டில் விளையாட்டை எவ்வளவு
தூரம் நேசிக்கிறார்கள் என்று இன்று
எம் கண்முன்னால் காணக்கூடியதாக
உள்ளது. எரிவாயு, மருந்து மற்றும்
ஏனைய ப�ொருளாதார சிரமத்துக்கு மத்தியிலும் சுற்றுலா அவுஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியுடன் நடந்து முடிந்த இருபத்துக்கு 20 ப�ோட்டியின் ப�ோது 35,000
க்கும் அதிகமான பார்வையாளர்கள்
அணியை உற்சாகப்படுத்த மைதானத்தில் கூடினார்கள். அவ்வாறான சூழலில்
பாகிஸ்தான் உயர்ஸ்தானிகராலயம் 12
வயது த�ொடக்கம் 19 வயது வரையிலான ரக்பி விளையாட்டை மேம்படுத்துவதற்காக பெற்றுக் க�ொடுத்த ஒத்துழைப்பை மிகவும் பாராட்ட வேண்டும்.
நிதி உதவிக்கும் அப்பால் சென்று
உதவி வழங்கும் திட்டங்களை செயல்படுத்த பாகிஸ்தான் உயர்ஸ்தானிகர்
காரியாலயம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றது. கல்விகற்கும் மாணவ மாணவிகளுக்காக பிரதேச மட்டத்தில் கணனிகளை பெற்றுக்கொடுத்தல் மற்றும்
கல்வி உபகரணங்கள் மற்றும் அத்தியவசியப் ப�ொருட்களை வழங்கவும் இதற்கு
இணைந்ததாக பாகிஸ்தான் உயர்ஸ்தானிகராலயம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றது.

அத்துடன் உலகில் பாரிய அளவில்
தயாரிக்கப்பட்ட விளையாட்டு உபகரணங்கள் வழங்குவதற்கும் நடவடிக்கை
எடுத்து வருகின்றது. இந்த திட்டங்களின்
இரண்டாவது கட்டமாக ரக்பி பந்துகளை
வழங்குவதற்கும் பாகிஸ்தான் உயர்ஸ்தானிகராலயம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றது.
அது மாத்திரமல்ல நான் ஏனைய
தூதுவராலய காரியாலயங்கள் ப�ோன்று
உயர் ஸ்தானிகராலயம் காரியாலயங்களுக்கும் எழுத்து மூலம் இந்நாட்டின்
விளையாட்டுத்
துறையை
மேம்படுத்த தேவையான நிதி உதவிகளை
பெற்றுக் க�ொள்வதற்கு எழுத்து மூலம்
வேண்டுக�ோள் விடுத்திருந்தேன். அதே
வேளை பாகிஸ்தான் உயர்ஸ்தானிகராலயத்துக்கும் இந்த ய�ோசனையை
முன்வைத்து தற்போது 3,4 வாரங்களகின்றன. அவர்களே முதலில் இந்த
வழங்களை
மேற்கொண்டுள்ளதை
மிகவும் மதிக்கின்றோம்.
இந்த நிதி மூலம் சிரமங்களுக்கு முகம்
க�ொடுத்துள்ள வீரர்களுக்கு மற்றும்
விளையாட்டு சங்கங்களுக்கு ஒத்துழைப்பை வழங்குவதற்கு நிறுவனம்
திட்டமிட்டுள்ளத�ோடு எதிர்வரும் நான்கு
மாத காலத்துக்குள் மாகாண கழகங்களில் இருந்து தெரிவு செய்யப்பட்ட எட்டு
அணிகளை க�ொண்ட நான்கு அபிவிருத்தி ப�ோட்டிகளை நடத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இராஜதந்திர மட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் இந்த ஒப்பந்தம் த�ொடர்பாக
வெளிநாட்டு அமைச்சு அறிந்துள்ளதா?
இல்லை நாம் அமைச்சுக்கு அறிவிக்க
தேவையில்லை. கடந்த இரண்டு வருட
காலத்துக்குள் எவ்வித நிதி உதவியும்
அமைச்சிடமிருந்து அமைச்சு மட்டத்தில் எமக்கு கிடைக்கவில்லை. ஆனால்
நாங்கள் வருடம் த�ோறும் ஏற்பாடு
செய்யும் விளையாட்டுப் ப�ோட்டிகளை
ஏற்பாடு செய்தோம். அதற்காக எங்களுக்கு தனியார் நிதி நிறுவனம் அணுசரனையை வழங்கியது. நாம் கடந்த
க�ொவிட் 19 த�ொற்று வேலையில்
அமைச்சு வழங்கிய வழிகாட்டலுக்கு
அமைய செயற்பட்டாலும் நாங்கள்
அமைச்சின் நெறிமுறைக்கு உட்பட்டு
இல்லை.உலக ரக்பி சம்மேளனம்
மற்றும் இலங்கை ஒலிம்பிக் சங்கத்து
க்கு கீழேயே நாம் செயல்படுகின்றோம்.
ரக்பி சம்மேளன தடையுடன்
இணைந்த தற்போதைய பயணம்
நான் இச் சந்தர்ப்பத்தில் அது த�ொடர்பான விடயங்களை முன்வைக்க எதிர்பார்க்கவில்லை. ஆனால் நீதிமன்றம்
எமக்கு பெற்றுக் க�ொடுத்துள்ள உத்தரவின் பேரில் தான் நாம் தற்போது நடவடிக்கையில் ஈடுபடுகின்றோம்.எதிர்வரும்
ஆகஸ்ட் மாதம் 27 ஆம் தேதி ப�ொதுச்
சபை கூட்டத்தை கூட்டி புதிய அதிகாரிகளை நியமிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவுள்ளது.
நீதிபதிகள் இருவர் மற்றும் நிர்வாக
அதிகாரியுடன் கூடிய மூன்று நபர்கள்
இந்த சுயாதீன குழுவை நியமித்து
தலைவர் ஒருவரை தேர்தலுக்காக
தெரிவு செய்துள்ளோம். வேட்பு மனு
தாக்கல் செய்து ப�ோட்டியிட முடியும். அவ்வாறில்லாமல் ஒரு நடவடிக்கை மேற்க�ொள்ளப்படும்வேளையில்அத்திட்டத்தை
பாதிப்படைய செய்து விளையாட்டிற்கு
தடை ஏற்படுத்தக் கூடாது.
விளையாட்டுத்துறை
அமைச்சர்
ஒருவர் தற்போது நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இத்திட்டம் பற்றி அவர் அறிவாரா?
அவரை சந்திக்க நேரம் கேட்டு
இன்னும் எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை.
ஆனால் எமது திட்டங்கள் குறித்து அவர்
புரிந்துணர்வுடன் இருப்பதாக எண்ணுகிறேன். அவர் எம்மைப்பற்றி நம்பிக்கை
வைத்துள்ளார் என நம்புகிறேன். இவ்வாறான
அனுசரணையாளர்களின்
அனுசரணையை பெற்றுக் க�ொண்டு
ரக்பி விளையாட்டை மேம்படுத்துவதற்கு
ஆசிர்வாதமும் எமக்கு கிட்டும் என எண்ணுகிறேன். நிறுத்தப்பட்டிருந்த வருடாந்த
ப�ோட்டித் த�ொடர் தற்போது தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

ப�ொதுநலவாய விளையாட்டு ப�ோட்டி;
114 இலங்கை வீரர்கள் பங்கேற்பு
இலங்கை அணி 25ஆம் திகதி பயணம்

இங்கிலாந்தின்
பேர்மிங்ஹாமில் இம்மாதம் ஆரம்பமாகவுள்ள
ப�ொதுநலவாய
விளையாட்டு
விழாவில் இலங்கை சார்பில் 15
வகையான ப�ோட்டி நிகழ்ச்சிகளுக்காக 114 வீர, வீராங்கனைகள் பங்குபற்றவுள்ளதாக தேசிய ஒலிம்பிக்
சங்கம் கடந்த (30) உத்திய�ோகபூர்வமாக அறிவித்தது.2022ஆம் ஆண்டுக்கான ப�ொதுநலவாய விளையாட்டு
விழா இங்கிலாந்தின் பேர்மிங்ஹாம்
நகரில் எதிர்வரும் 28ஆம் திகதி
முதல் ஆகஸ்ட் 8ஆம் திகதிவரை
நடைபெற உள்ளது.

ப�ொதுநலவாய
விளையாட்டு
விழா ஆரம்பமாவதற்கு இன்னும்
ஒரு மாதங்களுக்கும் குறைவான
நாட்கள் எஞ்சியுள்ள நிலையில்,
குறித்த விளையாட்டு விழாவில்
பங்குபற்றவுள்ள இலங்கை அணி
விபரம் மற்றும் அதற்கான ஏற்பாடுகள் குறித்து ஊடகங்களை தெளிவுபடுத்தும் விசேட சந்திப்பு கடந்த (30)
க�ொழும்பில் உள்ள ஒலிம்பிக் இல்லத்தில் நடைபெற்றது.
இலங்கை ப�ொதுநலவாய விளையாட்டு சம்மேளனம் ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்-

பில் ப�ொதுநலவாய விளையாட்டு
விழாவுக்கான இலங்கை அணியின்
தலைமை அதிகாரி மேஜர் ஜெனரல்
தம்பத் பெர்னாண்டோ, தேசிய
ஒலிம்பிக் குழுவின் தலைவர் சுரேஷ்
சுப்ரமணியம் ஆகிய�ோரும் கலந்துக�ொண்டனர்.
மேஜர் ஜெனரல் தம்பத் பெர்னாண்டோ
உரையாற்றுகையில்,
இந்த ஆண்டு ப�ொதுநலவாய விளையாட்டு விழாவில் இலங்கையைப்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி 114 வீர
வீராங்கனைகள் பங்குபற்றவுள்ளதாகவும் அதில் 54 வீரர்கள் மற்றும் 60

வீராங்கனைகள் உள்ளடங்குவதாகவும் தெரிவித்தார்.
ஒவ்வொரு விளையாட்டு
சங்கத்தினாலும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பயிற்சியாளர்கள்,
முகாமையாளர் என 35 பேர்
அடங்கிய அதிகாரிகள் குழு
மற்றும் 16 உதவியாளர்களும் என ம�ொத்தம் 165
பேர் க�ொண்ட குழு இந்த
ஆண்டு
ப�ொதுநலலாய
விளையாட்டு
விழாவில்
கலந்துக�ொள்ளவுள்ளார்கள்
என்பதை அவர் உறுதிப்படுத்தினார்.
க�ொர�ோனா வைரஸ் உள்ளிட்ட
முக்கிய விடயங்களை கருத்தில்
க�ொண்டு இம்முறை ப�ொதுநலவாய
விளையாட்டு விழாவில் பங்குபற்றுகின்ற அனைத்து விளையாட்டு
வீரர்களும்
ஒலிம்பிக்
ப�ோன்று
விளையாட்டுக் கிராமம் ஒன்றில்
தங்கவைக்கப்பட
மாட்டார்கள்
என தெரிவித்த அவர், அவர்களுக்காக ஐந்து வெவ்வேறு தங்குமிட
வசதிகளை ப�ோட்டி ஏற்பாட்டுக்
குழு செய்துள்ளதாகவும், அவற்றுள் நான்கு இடங்களில் இலங்கை

வீரர்கள் தங்கவைப்படுவார்கள்
எனவும் தெரிவித்தார்.
குறித்த நான்கு இடங்களுக்கும்
தனித்தனியாக ப�ொறுப்பான அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட உள்ளதாக
அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.
இம்முறை
ப�ொதுநலவாய
விளையாட்டு விழாவில் பங்கேற்கவுள்ள முதலாவது இலங்கை
அணி இம்மாதம் 25ஆம் திகதி
நாட்டிலிருந்து புறப்பட்டுச் செல்லவுள்ளது. அதற்கு முன்னதாக
மேஜர் ஜெனரல் தம்பத் பெர்னாண்டோ உள்ளிட்ட அதிகாரி-

கள் குழு இம்மாதம் 21ஆம் திகதி
பேர்மிங்ஹாமை சென்றடையவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இம்முறை ப�ொதுநலவாய விளையாட்டு
விழாவை
இலக்காகக்
க�ொண்டு வெளிநாடுகளில் பயிற்சிகளை முன்னெடுத்து வருகின்ற
ஒருசில வீரர்கள் நேரடியாக அந்தந்த
நாடுகளில் இருந்து இங்கிலாந்தை
வந்தடைவார்கள்
என
மேஜர்
ஜெனரல் தம்பத் பெர்னாண்டோ
தெரிவித்தார்.
இலங்கையின் நட்சத்திர குறுந்தூர
ஓட்ட வீரான யுபுன் அபேக�ோன்
மற்றும் அவரது பயிற்சியாளர் இத்தாலியிலிருந்தும்,
ஜிம்னாஸ்டிக்
வீராங்கனைகளான அனாமரி ஒண்டாஜ்ஜி, மில்கா கெஹானி ஜப்பானிலிருந்தும், ஜூட�ோ வீரர் சாமர
தர்மரத்ன ஸ்லோவோக்கியாவிலிருந்தும், டைவிங் வீரர் துலாஞ்சன்
பெர்னாண்டோ
அவுஸ்திரேலியாவிலிருந்தும், இலங்கை மல்யுத்த
அணியைச் சேர்ந்த 3 வீரர்கள் ஹங்கேரியிலிருந்தும் இவ்வாறு இங்கிலாந்தை வந்தடையவுள்ளனர்.
இலங்கை
மெய்வல்லுநர்
அணியில் இடம்பெற்றிருந்த அமெ-

ரிக்காவில் வாழ்ந்து வருகின்ற
உயரம் பாய்தல் வீரரான உஷான்
திவங்க பெரேரா விசா பிரச்சினை
காரணமாக கடைசி நேரத்தில்
ப�ொதுநலவாய
விளையாட்டு
விழாவில் இருந்து விலக தீர்மானித்ததையடுத்து அவருக்குப் பதிலாக
பிரித�ொரு
வீரருக்கு
வாய்ப்பு
வழங்க தேசிய ஒலிம்பிக் குழு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
இம்முறை ப�ொதுநலவாய விளையாட்டு விழாவில் பங்கேற்கவுள்ள
இலங்கை வீரர்களுக்கு 3 பிரிவுகளின் விமான டிக்கெட் வழங்கப்படவுள்ளது.
விளையாட்டுத்துறை அமைச்சு 20
பேருக்கும்,
விளையாட்டுத்துறை
அபிவிருத்தித் திணைக்களம் 20
பேருக்கும் ப�ொதுநலவாய விளையாட்டுத்துறை சங்கம் 99 பேருக்கும்
விமான டிக்கெட்டுகளை வழங்ககுகின்றன.
இம்முறை
ப�ொதுநலவாய
விளையாட்டு விழாவில் பங்கேற்கும் இலங்கை மகளிர் கிரிக்கெட்
அணியின் அனைத்து செலவுகளையும் இலங்கை கிரிக்கெட் ஏற்கவுள்ளது.
இம்முறை ப�ொதுநலவாய விளையாட்டு விழாவில் முதல் தடவையாக இலங்கை அணியில் வீரர்களின்
எண்ணிக்கையை விட வீராங்கனைகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பதாக தேசிய ஒலிம்பிக் குழுவின்
தலைவர் சுரேஷ் சுப்ரமணியம் தெரிவித்துள்ளார்.
இம்முறை ப�ொதுநலவாய விளையாட்டு விழாவில் தலைவர் யார்
என்பது இன்னும் முடிவு செய்யப்படவில்லை என்றும், மிக விரைவில்
தலைவர் மற்றும் முழு வீரர்களின்
பட்டியல் வெளியிடப்படும் என்றும்
அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.
ப�ொதுநலவாய
விளையாட்டு
விழாவில் பளுதூக்கல், மல்யுத்தம்,
ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்,
மெய்வல்லுநர்
ஆகிய ப�ோட்டிகளில் இலங்கைக்கு
பதக்கம் கிடைக்கும் என அனுமானிப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

டயமண்ட் லீக் பதக்கத்தை
தவறவிட்ட யுபுன் அபேக�ோன்
சுவீடனின் ஸ்டோக்ஹோல்மில்
கடந்த (30) நடைபெற்ற டயமண்ட்
லீக் ஆண்களுக்கான 100 மீற்றர்
ஓட்டப் ப�ோட்டியில் இலங்கையின்
நட்சத்திர குறுந்தூர ஓட்ட வீரர் யுபுன்
அபேக�ோன் 4ஆவது இடத்தைப்
பெற்றுக்கொண்டார்.
ப�ோட்டியை ஆரம்பிப்பதில் ஏற்பட்ட தாமதம் காரணமாக 10.21
செக்கன்களில் ப�ோட்டியை நிறைவு
செய்து மூன்றாவது இடத்தைப்
பிடிக்கும் வாய்ப்பை அவர் தவறவிட்டார்.
உலக மெய்வல்லுநர் சங்கத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள
இந்த ஆண்டுக்கான டயமண்ட் லீக்
மெய்வல்லுநர் த�ொடரின் 8ஆவது
அத்தியாயம் சுவீடனின் ஸ்டோக்ஹ�ோல்மில் உள்ள ஒலிம்பிக் அரங்கில் நடைபெற்றது.
உலகின் முன்னணி மெய்வல்லுனர் பலர் பங்குக�ொண்ட இப்போட்டியில் இத்தாலியில் அண்மைக்காலமாக பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு
வருகின்றவரும்,
ஆண்களுக்கான
100 மீற்றர் ஓட்டப் ப�ோட்டியில்
இலங்கை மற்றும் தெற்காசிய சாத-

னைகளை
முறியடித்தவருமான
யுபுன் அபேக�ோன் இந்த ஆண்டில்
இரண்டாவது முறையாக டயமண்ட்
லீக் மெய்வல்லுநர் ப�ோட்டியில் பங்குக�ொண்டார்.
தென்னாபிரிக்காவின்
அகானி
சிம்பினே, பிரித்தானியாவின் ரீஸ்
ப்ரெஸ்கோட் உள்ளிட்ட உலகின்

முன்னணி வீரர்களுடன் ப�ோட்டியிட்ட யுபுன், 10.21 செக்கன்களில்
ப�ோட்டியை நிறைவுசெய்து 4ஆவது
இடத்தைப் பிடித்தார்.
ப�ோட்டியை ஆரம்பிப்பதில் ஏற்பட்ட தாமதம் காரணமாக 3ஆவது
இடத்தைப் பிடிக்கும் வாய்ப்பை
அவர் தவறவிட்டார்.

காற்றின் வேகம் 0.5 எதிர்த்திசையில் இருந்ததால் அவரது இந்த
நேரப்பெறுமதி பெரும் பாராட்டைப் பெற்றது.
ந�ோர்வேயின் ஒஸ்லோவில் கடந்த
மாதம் நடைபெற்ற டயமண்ட் லீக்
த�ொடரில் பங்குக�ொண்ட யுபுன்,
5ஆவது இடத்தைப் பெற்றுக்கொண்டதுடன், இந்த மாதம் அமெரிக்காவின் ஒரிகனில் நடைபெறவுள்ள
உலக மெய்வல்லுநர் சம்பியன்ஷிப்
த�ொடருக்கும் தகுதி பெற்றுக்கொண்டார்.
இதன்மூலம் உலக மெய்வல்லுநர்
சம்பியன்ஷிப் த�ொடரில் ஆண்களுக்கான 100 மீற்றருக்கு தகுதி பெற்ற
முதல் தெற்காசிய வீரர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றார்.
குறித்த ப�ோட்டியில் முதலிடத்தை
தென்னாபிரிக்காவின்
அகானி
சிம்பினே (10.02 செக்.) பெற்றுக்க�ொள்ள, பிரித்தானியாவின் ரீஸ் ப்ரெஸ்கோட் (10.15 செக்.) இரண்டாவது இடத்தையும், பிரான்ஸின்
விக�ோட் ஜிம்மி (10.19 செக்) மூன்றாவது இடத்தையும் பெற்றுக்கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2022 ஜூலை மாதம் 3ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.
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fp]h gpukpl;bd; 3871 Mz;L rhjid

filrp rptg;gpe;jpau;

cyfpd; caukhd fl;llk;
vd;w rhjid ,d;W ehSf;F
ehs; khwp tUfpwJ. mjd; cauk;
2722 mb. ,g;NghJ Lghapy;
,Uf;Fk; Gu;[; fyPgh NfhGuk; jhd;
cyfpd; kpf caukhdJ. Mdhy;
vj;jid fhyj;Jf;F vd;W nrhy;y
KbahJ. me;j tifapy; vfpg;jpy;
,Uf;Fk; fp]h gpukpl;bd; rhjid
gy;yhapuk; Mz;Lfshf Kwpabf;f
Kbahjjhf ,Ue;jJ. fp.K
2570,y; fl;lg;gl;l ,e;jg; gpukpl;
481 mb cauk;. ,e;j gpukpl; 3871
Mz;Lfs; cyfpd; kpf caukhd
fl;llk; vd;w rhjidia
jf;fitj;jpUf;fpwJ.
filrpapy; 1221,y; ,q;fpyhe;jpy;
fl;lg;gl;l ypq;fd; Njthyak;
me;j rhjidia Kwpabj;jJ.
,e;j Njthyak; 482 mb cauk;.

1911 Xf];l; 29 Mk; jpfjp mnkupf;fhtpd;
fypNghu;dpah khepyj;jpy; ,Uf;Fk; xnuhtpy;
fhl;by; ,Ue;J cly; gytPdk; mile;j xUtu;
gl;bdpNahL efUf;F te;jhu;.
mtu; jhd; fhl;by; tho;e;j
rptg;gpe;jpa goq;Fbiar;
Nru;e;j filrp kdpjd;.
mtuplk; ngaiuf; Nfhl;lhy;>
vdf;F ngau; itf;f ahUk;
,Uf;ftpy;iy vd;whu;.
efUf;F te;j mtu; filrpapy;
xU Ma;Tg; nghUshf
khwptpl;lhu;. mtUf;F ,\p
vd;W ngau; itf;fg;gl;lJ.
,\p vd;why; mtuJ a`p
nkhopapy; kdpjd; vd;W
nghUs;.
mtiu itj;Jj; jhd;
rptg;gpe;jpaupd; tho;T

jPit fhztpy;iy

mT];jpNuypah kw;Wk; epA
fyNlhdpah vd;w gpuhd;];
Ml;rpf;F cl;gl;l gFjpf;F
,ilapy; njd; grpgpf; flypy;
xU jPT ,Ug;gjhf E}w;whz;L
fhykhf cyf tiuglq;fspy;
,Ue;J te;jd. me;j jPTf;Fg;
ngau; rhd;b jPT.
Mdhy; tiuglj;ijg; ghu;j;J
me;j jPit Nehf;fpr; nrd;w
mT];jpNuypa tpQ;QhdpfSf;F
mq;Nf jPNt ,y;iy vd;gJ
njupe;jJ. cz;ikapy; Kd;du;
mg;gb xU jPT ,Ue;J fly;
kl;lk; cau;e;jjhy; %o;fptpl;ljh>
,y;iy jtwhf tiuglj;jpy;
ahuhtJ Gs;spapl mJ jPthf
khwptpl;ljh vd;gJ njupatpy;iy.

Kiw> nkhop> fyhrhuk; gw;wp etPd cyfk;
KOikahf mwpe;J nfhz;lJ.

~Aflhd;| njupAkh?
Aflhd; jPgfw;gk; njd;fpof;F nkf;rpNfhtpd; kpfg;ngupa
jPgfw;gk;. gpiy]; kw;Wk; Fthjkhyh ehLfSf;F mUfpy;
,Uf;fpwJ. ,e;j jPgfw;gj;jpw;F Kjy; Kiw te;j INuhg;gpaupd;
ngau; gpuhd;]p];Nfh n`u;l]; b nfhu;Nlhgh. ];ngapd;
ehl;ltuhd ,tu; 1517 Mk; Mz;L Aflhid mile;jhu;.
mtUf;F jhk; vq;Nf te;jpUf;fpNwhk; vd;W njupatpy;iy.
mq;fpUf;Fk; goq;Fbapduplk;> ehd; vq;Nf ,Uf;fpNwd;? vd;W
Nfl;lhu;. mtu;fs; Aflhd; vd;W $wpdhu;fs;. Aflhd; . ey;y
ngau; vd;W gpuhd;]p];NfhTk; epidj;jpUg;ghu;. Mdhy; mjd;
nghUs;> ePq;fs; vd;d NgRfpwPu;fs; vd;W vdf;Fg; Gupatpy;iy?

பூேகாம்ள
ர
ா
ச
ஞ்
ச �ர்ெதௗஸ்

gpupl;ldhy; n[u;kdp
nghUl;fSf;F Vw;gl;l fpuhf;fp
Xu; cw;gj;jpf;F jahupg;G ehl;bd; ngaiu NghLk;
tof;fk; Kjy; Kiw gpupl;ldpy; jhd; nfhz;Ltug;gl;lJ.
~jahupg;G gpupl;ld;" vd;W me;j cw;gj;jpapy; ngUikAld;
nghwpf;fg;gl;bUf;Fk;. 1887 Mk; Mz;L ,e;j tof;fk;
nfhz;Ltug;gl;ljd; Nehf;fNk NtW.
mjhtJ ntspehl;L jahupg;Gfis kf;fs; Gwf;fzpf;fr;
nra;J cs;ehl;L cw;gj;jpfis Cf;Ftpf;fj; jhd;
gpupl;ld; jahupg;ghsu;fs; Kad;whu;fs;. Fwpg;ghf n[u;kdp
jahupg;Gfis xopg;gNj ,jd; Kf;fpa ,yf;F. Mdhy;
thbf;ifahsu;fs; ,jid NtW tpjkhf vLj;Jf;
nfhz;lhu;fs;.
gpupl;ld; jahupg;Gfis tplTk; n[u;kdp nghUl;fs;
ek;gfkhdJ kw;Wk; kypthdjhf ,Ue;jjhy;
thbf;ifahsu;fs; Njbj; Njbj; n[u;kd; nghUl;fis
thq;f Muk;gpj;jhu;fs;.

Cgu; Xl;Leu;fspd;
je;jpuk;
thliff;F thfdq;fis mku;j;Jk; Cgu;
Nrit cynfq;Fk; gpugyk;. Mdhy; mjpy; thfdk;
Xl;lhkNyNa rk;ghjpf;fyhk; vd;w je;jpuj;ij rPd
ehl;ltu;fs; jhd; fz;Lgpbj;jhu;fs;.
mjhtJ Cgu; thfdj;ij mjd; nraypapy;
thliff;F mku;j;jpdhy; mjpy; Xl;Leupd; Gifg;glKk;
njupAk;. rpy Xl;Leu;fs; jkJ Gifg;glj;ij
gaq;fuj; Njhw;wj;jpy; vLj;J> mjid Cgupy; Nghl;L
tpLthu;fs;.
Cgiu thliff;F mku;j;Jgtu;fs; me;j gaq;fu
Gifg;glj;ijg; ghu;j;J> me;j thfdj;ij uj;Jr;
nra;thu;fs;. uj;Jr; nra;j fl;lzkhf Xl;LeUf;F
rpW njhif fpilf;Fk;. ,e;j Vkhw;W Ntiy jkJ
epWtdj;Jf;F ngUk; njhe;juthf khwp ,Ug;gjhf
Cgu; epWtdk; Gyk;g Muk;gpj;jpUf;fpwJ.
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இ

நவீன உலகில் விஞ்ஞான
வளர்ச்சியானது பல்வேறு துறைகளிலும் உச்சம் க�ொண்டுள்ள
ப�ோதிலும் பேய், பிசாசு, பூதங்கள்
அவதாரங்கள் ஆவிகள் மற்றும் அமானுஷ்ய தீயசக்திகள் பற்றிய நம்பிக்கைகள்
இன்றும் மக்களிடையே காணப்படுகின்றன.
விஞ்ஞான வளர்ச்சி அற்ற ஆதிக் காலத்தில்
மனிதனுக்கு ஏற்படும் பல்வேறு ந�ோய்களின்
பின் புலத்திலும் ஏத�ோ ஒரு தீயசக்தியின்
செயல்பாடு இருப்பதாக நம்பினர். அவ்வாறான தீயசக்திகள் மனித உடலுக்குள் புகுந்து
மக்களை வாட்டி வதைப்பதாகவும் அவற்றுக்கு பரிகாரமாக மந்திர பலி பூஜைகள்,
யாகங்கள் மற்றும் சாந்தி கர்மக் காரியங்களை செய்வதன் மூலம் அத்தகைய அமானுஷ்ய தீய சக்திகளை விரட்டியடித்து
அவற்றின் பார்வையில் இருந்து
தங்களை விடுவித்துக் க�ொள்வதன்
மூலமும் பல க�ொடிய ந�ோய்களில்
இருந்தும் குணமடையலாம் என்ற
நம்பிக்கை மக்களிடையே மேல�ோங்கி
காணப்படுகிறது.
அந்த வகையில் இலங்கையில் சிங்கள மக்களின் கலாச்சார மரபுகளில் த�ொன்று த�ொட்டு நிலவிவரும் மஹாச�ொஹ�ோன் யக்ஷயா, ரீரியக்ஷயா, ஹுனியம் யக்கா, ரட்டயக்கா, களுக்குமார யக்ஷயா, ம�ோகினி யக்ஷனி, மற்றும்
18 சன்னிகள் உட்பட பல்வேறு பேய் பிசாசுகள் பற்றிய
நம்பிக்கைகள் இன்றும் நிலவிவருகின்றது அத்தகைய தீயசக்திகளின் க�ோரப்பிடியில் இருந்து மக்களை மீட்டெடுக்க
நடைபெறும் மந்திர பூஜைகள், பலி பூஜைகள், யாகங்கள்
மற்றும் சாந்திகர்ம பரிகாரங்கள் த�ொடர்பில் ஒரு சிலவற்றை
நாம் அவ்வப்போது கண்டும் கேட்டும் அறிந்து வந்துள்ளோம்.
அவற்றில் "தாஹட்ட சன்னிய" எனப்படும் 18 வகையான சன்னிகள் எனப்படும் பிசாசுகளுக்காக அதாவது இலங்கையில்
குறிப்பாக மாத்தறையை அண்டிய தெற்கு கரைய�ோரப் பகுதிகளில் தீயசக்திகளின் செயல்பாடுகளால் பீடிக்கப்பட்டு ந�ோய்வாய்ப்பட்ட ஒருவரைய�ோ, ஒரு குடும்பத்தைய�ோ அல்லது ஒரு கிராமத்தைய�ோ மீட்கும் ப�ொருட்டு "கட்டடி" எனப்படும் மந்திரவாதிகளால்
மேற்கொள்ளப்படும் "த�ொவில்" என்றழைக்கப்படும் சாந்திகர்ம
பூஜைகளானது மிகவும் பலம் வாய்ந்த சக்திமிக்க சாந்திகர்ம
பூஜையாக கருதப்படுகிறது.
இலங்கையில் இத்தகைய சன்னிகளுக்கான சாந்திகர்ம
பூஜைகளின் ஆரம்பம் மாயாதுன்ன என்ற அரசனின் காலத்திற்கு
பின்னரே உருவானதாக ஒரு சில சிங்கள மரபுவழி கதைகளின்
மூலம் ச�ொல்லப்படுகின்றது. எனினும் இதன் மூல ஆரம்பம்
இந்தியாவில் "விஷாலா புரியை" தலைநகராக க�ொண்டு அரசாட்சி செய்து வந்த "லிச்ஜவீ" அரச வம்சத்தினரின் காலப்பகுதியே எனவும் கூறப்படுகின்றது.

அதாவது இந்த லிச்ஜவீ அரசப் பரம்பரை வழிவந்த சங்கபால
என்ற மன்னன் . அவனது மனைவியான அரசி அசுபாலி அல்லது
ஆசுபாலி கர்ப்பம் தரித்து இருந்த சந்தர்ப்பத்தில் அரசிக்கு
தேனை ஒத்த இனிமையான சுவை க�ொண்ட "மீ அம்ப" எனப்படும் ஒருவகை மாம்பழத்தை சாப்பிட வேண்டும் என்ற ஆசை(மசக்கை)
ஏற்பட்டது. எனினும் அச் சந்தர்ப்பத்தில் அரசன் ப�ோர் ஒன்றின்
நிமித்தம் தனது படை வீரர்களுடன் அயல் நாட்டுக்கு சென்றிருந்தான் எனவே பட்டத்து அரசியின் ஆசையை அறிந்த பிரதான
அமைச்சர் முன்வந்து அரசிக்கு அந்த மாம்பழத்தை பெற்றுக்
க�ொடுக்க ஏற்பாடுகளைச் செய்தார். அவ்வாறு கிடைக்கப்பெற்ற
மாம்பழத்தை அரசி மிகவும் ரசித்து ருசித்து சுவைத்து உண்பதைத் கண்ட காளி எனப்படும் அரச மாளிகை தாசிக்கும் (பணிப்பெண்) அத்தகைய மாம்பழத்தை உண்ண வேண்டும் என்ற
ஆசை உண்டானது. எனினும் அவளது அந்த ஆசை நிறைவேறாது ப�ோனதால் க�ோபம் க�ொண்ட தாசி பலிவாங்கும் ந�ோக்கில்
பிரதான அமைச்சருக்கும் அரசிக்கும் இடையே தகாத உறவு இருப்பதாக அரசனிடம் சென்று
முறையிட்டாள்.
இதனை கேள்வியுற்று சினம் க�ொண்ட மன்னன்
அவள் நிறைமாத கர்ப்பிணி என்ப தை யு ம்
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ப�ொருட்படுத்தாமல் அவளை கடும் சித்திரவதைக்கு உட்படுத்தி
க�ொலை செய்து கால்கள் இரண்டையும் "புப்பேரிய" என்னும்
ஒருவகை மரத்தில் கட்டி த�ொங்கவிட்டு அவளது உடலை இரு
பாதி துண்டுகளாக பிளந்து விடுமாறு கட்டளையிட்டான். அரசனின் ஆணைப்படி தண்டனையும் அவ்வாறே நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்த நிலையில் முற்பிறவியில் செய்த பிறவி நற்பலன்கள் காரணமாக தாயின் பிளவுபட்ட இரு உடல் கூறுகளுக்கும்
இடையே இவ்வுலகில்
அவதரித்த குழந்தையானது தாயின் இரத்தம், சதை, நரம்புகளை
உணவாக உண்டு வளர்ந்து "அரச மூல சன்னி" அல்லது "க�ோல
சன்னி யக்ஷயா" என பிற்காலத்தில் உருவெடுத்து பெயர்பெற்றது.
நாளடைவில் தனது தாயை க�ொலைச் செய்த தன் தந்தையை
ஏத�ோவ�ொரு வகையில் பலி வாங்கியே தீரவேண்டும் என
நினைத்த அந்த அரச குமாரன் அதிக நச்சுத்தன்மை க�ொண்ட
மூலிகை காய்களையும் மூலிகை இலைகளையும் சேகரித்து
அவற்றை ஒன்றாக அரைத்து விஷம் நிறைந்த 18 உருண்டை-

களை தயார் செய்து வந்ததாகவும் அதனைக் கண்ணுற்ற "ஷக்கறயா" என்ற (ஈர் உலகுக்கும் அதிபதியான) கடவுள் அவற்றுக்கு
மேலும் சில விஷ திரவியங்களை தெளித்து அந்த உருண்டைகளில் இருந்து 18 வகையிலான பிசாசுகளை படைத்ததாகவும்
அவைகளே தாஹட்ட சன்னி எனப்படும் 18 பிசாசுகளாக பெயர்
பெற்றுள்ளதாகவும் சிங்கள புராண மரபுக் கதைகளில் இருந்து
நமக்கு தெரியவருகின்றது.
அவையாவன பூத சன்னி, அபூத சன்னி, அமுக்கும்
சன்னி, க�ொப்புள சன்னி, வாத சன்னி, செவிட்டு சன்னி, க�ோள
சன்னி, காது சன்னி, பின் சன்னி, ஊமை சன்னி, வாத முர்த்து
சன்னி, நாக சன்னி, ந�ொண்டி சன்னி, நெருப்பு நீர் சன்னி,
மண்ணீரல் சன்னி, ஜல சன்னி, தேவ சன்னி மற்றும் தமிழ்
(தெமழ) சன்னி எனப்படும் 18 சன்னிகளாகும் இச் சன்னிகளின் தீய பார்வை படுவதன் காரணமாகவே மக்கள் மனந�ோய்,
காய்ச்சல், வாந்தி-பேதி, வாதம், காது, கண், நாக்கு, வலிப்பு, வாய்
பூட்டு, விசப் புண் மற்றும் அம்மை ப�ோன்ற பல்வேறு ந�ோய்களால் பாதிக்கப்படுவதாக நம்பப்படுகின்றது. மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு சன்னிகளாலும் ஏற்படக்கூடிய தனித்துவமான
ஒவ்வொரு ந�ோய்களும், ந�ோய் அறிகுறிகள் காணப்படும் எனவே
அவற்றை தனித்தனியாக கண்டறிந்து உரிய முறையில் மந்திரப்
பூஜைகள் சாந்தி கர்மங்கள் செய்வதன் மூலம் மட்டுமே ந�ோயை
முழுமையாக குணப்படுத்தலாம். தவறுகள் ஏற்படும் பட்சத்தில்

அந்த தீய சக்திகளின் நடவடிக்கைகளால் மேலும் மேலும்
ந�ோயாளிகளுக்கு பயங்கரமான
பின் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்
சில சமயங்களில் மந்திரவாதிகளான தாங்களையும் கூட சன்னிகள் பழிவாங்கலாம் எனவும்
நம்புகின்றனர்.
இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட சன்னிகள் இளவரசனை
சுற்றிவளைத்து உணவு கேட்டு
த�ொந்தரவு செய்ய ஆரம்பித்தன.
இச் சந்தர்ப்பத்தை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் க�ொள்ள
நினைத்த இளவரசன் அவனது
தந்தையை பலி வாங்கும்
ந�ோக்கில் என்னிடம் உணவு
இல்லை ஆகையால் விஷாலா
தலைநகருக்கு சென்று அங்கே எனது தந்தையான சங்கபால
என்ற மன்னனிடம் உணவு பெற்றுக் க�ொள்ளுமாறு கட்டளையிட்டான். விஷாலா தலைநகருக்கு வந்த சன்னிகள் உணவு
க�ோரி பயிர்களையும் வயல் வெளிகளையும் அழித்து துவசம்
செய்தன இதனால் தலைநகரில் கடும் பஞ்சம் தலைதூக்கியது.
உணவு பற்றாக்குறையால் ந�ோய்வாய்ப்பட்டு மக்கள் பலர் உயிரிழந்தனர். தலைநகர வீதிகள் எங்கும் துர்நாற்றம் வீசும் சடலங்கள் குவிந்து கிடந்தன. இறந்தவரின் உடல்களில் தீய ஆவிகள்
புகுந்து மக்களை மேலும் மேலும் துன்புறுத்தி வந்தன. சன்னிகளின் த�ொல்லைகளிலிருந்து விடுபட மும்மணிகளின் ஆசி
வேண்டி இரத்தின சூத்திர பாராயணம் மற்றும் சாந்தி கர்மங்களையும் செய்து இப் பேரழிவில் இருந்து மக்களை விடுவித்ததாகவும்
மரபுக் கதைகளின் மூலம் ச�ொல்லப்படுகின்றது.
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திரவத் தங்கம்
ஒலிவ்
ஒயிலை
உங்கள்
முகத்திற்கும்
பயன்படுத்தலாம்
என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?
ஒலிவ் ஒயிலை முக அழகிற்காக
பயன்படுத்தும் வழக்கம் வரலாற்று
நாயகி கிளிய�ோபாட்ராவில் இருந்து
துவங்குகிறது. ஆகச்சிறந்த அழகிகளில்
ஒருவரான கிளிய�ோபாட்ரா, தனது
அழகு சாதனை முறைகளில் ஒலிவ்
ஒயிலை பயன்படுத்தியிருக்கிறார்.
ஒலிவ் ஒயிலை முக அழகிற்காக
பயன்படுத்துவதால்
ஏற்படக்கூடிய
நன்மைகள்
நீங்கள்
நினைத்து

கூட பார்க்க முடியாதது என்று
ச�ொல்லலாம்.
உடல்
நலத்தில்
அக்கரை க�ொண்டவர்கள் ஒலிவ் ஒயில்
இல்லாத உணவை நினைத்துக்கூட
பார்க்க முடியாது என்பது ப�ோல,
உங்களைப்போன்ற அழகு நலத்தில்
ஆர்வம்
க�ொண்டவர்கள்
இந்த
அற்புத எண்ணையை அழகு சாதன
பயன்பாட்டில்
சேர்த்துக்கொள்ள
தவறக்கூடாது.
ஒலிவ் ஒயில் திரவத் தங்கம் என்றும்
அழைக்கப்படுவது
உங்களுக்குத்
தெரியுமா? இது அன்டிஅக்சிடென்ட்

நீங்கள் வயதாகும் ப�ோது, உங்கள் சருமமும்
வயதாகிறது. என்னென்ன மாற்றம் ஏற்படுகிறது
என்று தெரிந்துக�ொள்ளுங்கள்.
20 களில்: உங்கள் சருமம் அதிகபட்ச
ப�ொலிவுடன்
காணப்படும்,
பதின்பருவ
பருக்களின் பாதிப்பு த�ொடரும். குழந்தை பிறப்புக்
கட்டுப்பாடு அல்லது கருத்தரித்தல் சருமத்தைப்
பாதிக்கலாம்.
30 களில்: மரபுரீதியாக நீங்கள் ஆர�ோக்கியமாக
இருந்தால், பெரிதாக மாற்றம் இருக்காது,
ஆனாலும் கண்ணின் கீழ் பைகள், வாயை
சுற்றிலும் சிரிக்கும் க�ோடுகள் ப�ோன்றவை
ஏற்படக்கூடும்.
40
களில்:
வயதாவதன்
தெளிவான
அறிகுறிகளை சருமம் காண்பிக்க த�ொடங்கும்.
நெற்றி சுருக்கங்கள், உள்ளங்கையின் பின்புறம்
சுருக்கம், கழுத்து மற்றும் புறங்கைகளில் சுருக்கம்,
த�ொங்கும் சருமம் ப�ோன்றவை ஏற்படக்கூடும்.

நிறைந்திருப்பதால்,
சருமத்தின்
அழுக்கு, மாசு மற்றும் யுவி கதிர்கள்
உள்ளிட்ட
பிரிரேடிகள்களில்
இருந்து காக்கிறது. மேலும் சூப்பர்
மாய்ஸ்சரைசிங்
அளிப்பத�ோடு
முகப்பருக்களை
உண்டாக்கும்
கிருமிகளை அழித்து பருக்களையும்
இது
குறைக்க
உதவுகிறது.
ஒலிவ் ஒயிலை எந்த வகையில்
எல்லாம் நீங்கள் முக அழகிற்காக
பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம் என்பதை
கீழே படித்து தெரிந்து க�ொள்ளுங்கள்...

· மாய்ஸ்சரைசராக
· வய�ோதிக தன்மையை எதிர்க்கும்
சாதனமாக
· இயற்கை ஹைலைட்டராக

· உங்கள் லிப் ஸ்கிரப்பின் ஒரு
அங்கமாக
· மேக்கப் ரிமூவராக

மாசு மருவில்லா ப�ொலிவான சருமம்
மாசு மருவில்லா ப�ொலிவான சருமத்தை பெறுவது
எப்படி? என அறிந்து க�ொள்ளுங்கள்.செடியில்
இருந்து இயற்கை கற்றாழையை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்
கற்றாழை இலை இன்றை கத்திரித்து, அதன் முள்களை நீக்கிவிட்டு அதன் சாற்றுப்பகுதியை முகத்தின் பக்கவாட்டில் பூசிக்கொள்ளவும். செடியில் இருந்து கத்தியை க�ொண்டும் க�ொஞ்சம் சாற்றை
அகற்றி பயன்படுத்தலாம். இரண்டு இலைகளில் இருந்து எடுக்கப்படும் சாறு ப�ோதுமானது. தேவை எனில் இன்னும் க�ொஞ்சம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இதில் க�ொஞ்சம் பாதாம் எண்ணெய் சேர்த்து
முகம் மற்றும் கழுத்துப்பகுதியில் இரவு படுக்கச்செல்லும் முன்
தடவிக்கொள்ளவும். இரவு அப்படியே விட்டு விட்டு காலை எழுந்ததும் கழுவிக்கொள்ளவும்.

வயது சார்ந்த
மாற்றங்கள்

செந்துாரம் பிறந்்தநாள் வாழ்த்து

நீங்கள், உங்கள் மழலைச் செல்வங்களின் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்்கலை இந்த செநதுாரம் இ்தழில்
எந்தவி்த ்கட்டணமும் இன்றி
இைவெமா்க பிரசுரிக்்க விரும்பு கின் றீ ங ்க ை ா ? அ வ வ ா ற ா யின்

ாள் வாழ்த்து

்தந
செந்துாரம் பிறந்

த. சாத்விக்

அப்பா - தயாபரன்,
அம்மா - துர்கா
- 2021.07.01 213/25,
சலலிஹினி மாவத்தை,
முல்லேரியா தெற்கு
மழலைச் செல்
நீங்கள், உங்கள் ாள் வாழ்த்துக்ந்தந
வங்களின் பிற துாரம் இ்தழில்
செந
றி
இன்
்கலை இந்த
்கட்டணமும்
விரும்எந்தவி்த
பிரசுரிக்்க
ா யின்
இைவெமா்க
ா?அவவாற
பு கின் றீ ங ்க ை

வரி,
செயர், மு்க
இைக்மழலையின்
ச்தாலைபெசி டடு
பிறந்த தி்கதி,
றலற குறிப்பி
்கம் ஆகியவ ற whats app க்ப்கா
3என்
gmail.
077312454
22@
m20
hura
sent
அல்ைது
ாம்.
ப்பி லவக்்கை
comக்ப்கா அனு

மழலையின் செயர், மு்கவரி,
பிறந்த தி்கதி, ச்தாலைபெசி இைக்்கம் ஆகியவறலற குறிப்பிடடு
0773124543என்ற whats app க்ப்கா
அல்ைது
senthuram2022@gmail.
comக்ப்கா அனுப்பி லவக்்கைாம்.

்கள் Phone
நீங்கள், உங
மா்க எடுத்்களில் வி்தவி்த கும் Selfie
துப் ொர்த்து ரசிக் ்த செநஇந
ை
ெ்டங்கல
பிரசுரிக்்க
ழில்
இ்த
துாரம்
மு்கவரி,
உங்கள், செயர், இை க்்கம்
ச்தாலைபெசி
ப்பிடடு
குறி
ற
ஆகியவறல
4543
312
077
என்ற
அல்ைது
whatsappக்ப்கா 2@ gma il.
sen thu ram 202 ப்பி லவக்comக்ப்கா அனு
்கைாம்.

நீங்கள், உங்கள் Phone
்களில் வி்தவி்தமா்க எடுத்துப் ொர்த்து ரசிக்கும் Selfie
ெ்டங்கலை இந்த செநதுாரம் இ்தழில் பிரசுரிக்்க
உங்கள், செயர், மு்கவரி,
ச்தாலைபெசி இைக்்கம்
ஆகியவறலற குறிப்பிடடு
என்ற
0773124543
whatsappக்ப்கா அல்ைது
senthuram2022@gmail.
comக்ப்கா அனுப்பி லவக்்கைாம்.

பிறந்தநாள் வாழ்த்து..!
ஜெயப்பிரகாஷ் - ராஹினி
தம்பதிகளின் புதல்வன்
ஜெ. லினுஜன் (17.06.2022)
(இரண்டாவது பிறந்த நாள்)
ம�ொரக�ொல்ல வீதி,வெளிமடை
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"நாய்க்கு ேகாபம் வந்தால் என்ன ெசய்யும் ?
"நாய்�ட்டதான் ேகக்கணும் "
"அதாண்டா ேகட்�ேறன் ப�ல் ெசால்லு!!"

"எண்டா உன் மைன� கரண்�, தட்டு
எல்லாம் தூக்� �சரா ?"
நான்தான் ெசான்ேனேன, அவளுக்கு '��ங்'
ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு.!!"

அம்மா : ேடய் ஏன்டா ேவர்க்க ேவர்க்க
சாப்டுட்டு இருக்க அந்த Fan ah ேபாட
ேவண்�தாேன
மகன் : இல்லமா அப்பாதான் ேவர்ைவ �ந்�
சாப்�ட ெசான்னாரு

தூங்குவதற்கு முன்னா� ஏன் குட்ைநட்
ெசால்ேறாம்?? **தூங்குனதுக்கு
அப்பறம் ெசால்ல மு�யாது
அதனால........
ஒருவர்- ேதன் ெகாட்�னா வ�க்கும் ...
மற்றவர் - ஆமா
ஒருவர்- பாம்பு ெகாட்�னா வ�க்கும்...
மற்றவர் - ஆமா
மு� ெகாட்�னா வ�க்குமா?
மற்றவர் -??????

பய� : ேயாவ் �ைரவர்! பஸ்ைஸ
�றுத்து... ஒருத்தர் பஸ்ல இருந்து தவ�
�ழுந்துட்டாரு.
�ைரவர் : சும்மா இருய்யா! கண்ட
இடத்துல பஸ்ைஸ �றுத்துனா கண்டக்டர்
என்ைன �ட்டுவாரு.
பய� : ேயாவ்! �ழுந்தேத
கண்டக்டர்தான்...

ப்ரண்ட் 1 : ஒரு மாடு ஒரு நாள் கைடக்கு
ேபாச்சாம் டக்குனு அங்க இருந்த கதவ க�ச்சு
சாப்�ட ஆரம்�ச்சுச்சாம் ?
ப்ரண்ட் 2 : ஏன் ? ப்ரண்ட் 1 : ஏனா அந்த
கதவுல Pull-(புல்) னு ேபாட்ருந்துச்சாம்

"நம்ம �ச்சருக்கு என்ன ஆச்சு ?"
"ஏன் ேகக்கேற"
"�ருக்குறைள ேபார்டுேல எழு�ட்டு, அவங்கேள
இைத எழு�னது யார்'னு ேகக்கறாங்க !!"

ேநாயா� ஒருவர் டாக்ட�டம் ெசன்றார்.
அவர் �று�ைர ப�ேசா�த்த டாக்டர், �ல
மருந்துகைளக் ெகாடுத்து, இைத சாப்�ட்டு
வாங்க.
டாக்டர் - உங்களுக்கு ��ல் ெகாஞ்சம்
சர்க்கைர இருக்கு, எதுக்கும் மூன்று மாதங்கள்
க�த்து �று�ைர மறுப�யும் ெகாண்டு வாங்க
ப�ேசா�த்துப் பார்ப்ேபாம்.
ேநாயா� மூன்று மாதங்கள் க�த்து
மூன்று ெப�ய ேகண்கைள தூக்க மு�யாமல்
கஷ்டப்பட்டு டாக்டர் முன் ைவத்தார்).
டாக்டர்: என்ன இைவ?
ேநாயா�: �ங்கதாேன மூன்று மாதங்கள்
க�த்து �று�ர் ெகாண்டு
வரச்ெசான்�ங்க
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றுவயது முதலே
ஊடகவியலாளராக
வரவேண்டும் என்ற
கனவுகள�ோடு வாழ்ந்து வந்த
ஒரு இளம் பெண் தான்
ஊடகவியலாளர் ரெஹானா
ஏ அஸீஸ். ஊடகத்துறைக்கு
வரும்போதே வரலாற்றில் பெயர்
பதிக்கக்கூடிய வகையில் தமது
முத்திரையை பதித்துக்கொண்டு
வந்தவர் ரெஹானா ஏ அஸீஸ்.
இலங்கை த�ொலைக்காட்சி
வரலாற்றில் முதன் முதலாக
ஹிஜாப் அணிந்து செய்தி
வாசித்த இளம் பெண் என்ற
பெருமைக்குரியவராக இவர்
திகழ்கிறார். இவர�ோடு
உரையாடியதில் கிடைத்த
பிரவேசித்தீங்கள்?
தகவல்களை உங்களுடன்
ஊடகத்துறை என்பது எனது சிறு
வயது
கனவு, எனவே உயர் தரம் கற்கின்ற
பகிர்ந்து க�ொள்கிற�ோம்.
உங்களைப் பற்றிய
அறிமுகம்.......?

என்னுடைய பெயர் ரெஹானா ஏ
அஸீஸ், கம்பஹா மாவட்டம் மல்வானை
எனும் கிராமத்திலேயே நான் பிறந்தேன்.
எனக்கு 02 சக�ோதரிகள், ஒரு சக�ோதரன்.
சிறு வயது முதலே ஒரு
ஊடகவியலாளராக ஆக வேண்டும்
என்பது என்னுடைய இலட்சியம். இன்று
அந்த இலட்சியப் பாதையில் பயணித்துக்
க�ொண்டிருக்கின்றேன்.

பிறந்த ஊர், படிச்சது, தற்போது
வேலை செய்கின்ற நிறுவனத்தின்
பெயர்.. அங்கு உங்களுடைய
பதவி......?

என்னுடைய ஆரம்பக் கல்வியை
நான் மல்வானை அல்முபாரக் தேசிய
பாடசாலையில் கற்றேன். அதன் பிறகு
உயர் தரத்தை திஹாரி அல் அஸ்ஹர் மத்திய
கல்லூரியில் பயின்றேன். நாவல திறந்த
பல்கலைகழகத்தில் பட்டப்படிப்பைத்
த�ொடர்ந்தேன். அதேவேளை க�ொழும்பு
பல்கலைக்கழகத்தில் ஊடக்க் கற்கையை
நிறைவு செய்துள்ளேன்.
தற்போது விடிவியில் (VTV) சிரேஷ்ட
செய்தி தயாரிப்பாளராகவும், செய்தி
வாசிப்பாளராகவும் கடமையாற்றுகின்றேன்.

ஊடகத்துறைக்குள் எவ்வாறு

இலங்கை த�ொலைக்காட்சி வரலாற்றில் முதன்
முதலாக ஹிஜாப் அணிந்து செய்தி வாசித்த பெண்

காலப் பகுதியிலேயே ஊடகப் பயிற்சி
வகுப்புகள் மற்றும் கருத்தரங்குகளில்
பங்கு பற்றியிருந்தேன். ஆரம்ப காலத்தில்
குரல் கலைஞராகவே இந்தத் துறையில்
பிரவேசிப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது.
சிறுஆவணங்கள், விளம்பரங்கள் மற்றும்
நாடகங்களில் குரல் க�ொடுக்கும் வாய்ப்பு
கிடைத்தது.
இலங்கை ரூபவாஹினிக்
கூட்டுத்தாபனத்தின் சில தயாரிப்புகள்
மற்றும் நாடாகங்களில் குரல் கலைஞராக
செயற்பட்டிருந்தேன்.
ஊடகத் துறையில் ஆரம்பகாலத்தில்
இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம்
வர்த்தக சேவையின் இளைஞர் மன்றம்
மற்றும் இலக்கிய மஞ்சரி ஆகிய
நிகழ்ச்சிகளில் பங்குபற்றும் வாய்ப்பு
கிடைத்திருந்தது. இந்த நிகழ்ச்சியின் ஊடாக
ஊடகத்துறையில் பல புதிய அனுபவங்களை
பெறக்கூடியதாக அமைந்தது.

உங்களை ஊக்கப்படுத்தி
யவர்கள் யார்?

ஆரம்ப காலத்தில் ஊடகத்துறையில்
சந்தித்த சிலசிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர்கள்
எனக்கானஆல�ோசனைகள் மற்றும்
வழிகாட்டல்களை
வழங்கியிருந்தனர்.

ரெஹானா ஏ அஸீஸ்

அதேப�ோன்று என்னுடைய
குடும்பஅங்கத்தவர்கள் எப்போதும்
என்னுடைய பயணத்திற்குத் துணையாக
நின்றுள்ளனர்.

நீங்கள் கடமையாற்றிய
ஊடக நிறுவனங்கள், வகித்த
பதவிகள்.......?

ஆரம்பகாலங்களில் நான் பகுதி
நேரமாகவே ஊடகத்துறையில்
கடமையாற்றியிருந்தேன்.
அதனை அடுத்து ஆதவன்
டப் வான�ொலியில் நிகழ்ச்சி
த�ொகுப்பாளராகவும், எக்சகடிவ்
ப்ரொடியுசராகவும் கடமையாற்றினேன்.
அதேப�ோன்று யுடிவியில் (ருவுஏ) செய்தி
த�ொகுப்பாளராகவும், சிரேஷ்ட செய்தி
தயாரிப்பாளராகவும் கடந்த 2021 ஆகஸ்ட்
மாதம் வரையில் கடமையாற்றினேன்.

செய்தி வாசிப்பு த�ொடர்பாக
பெற்ற அனுபவங்கள்.....?

இஸ்லாமிய கலாசாரத்தை
பிரதிபலிக்கும் ஹிஜாப் என்பது
என்னோடு எப்போதும் இணைந்த ஒரு
விடயம். எனவே, ஹிஜாப் அணிந்து ஒரு
செய்தி வாசிப்பாளராக எமது நாட்டில்
இடம் பிடிப்பது என்பது என்னைப்
ப�ொறுத்தவரை இலகுவான ஒரு
விடயமாக அமையவில்லை.
எனக்கு நினைவில் இருப்பதற்கு
அமைய எனக்கான சந்தர்ப்பத்திற்காக
சுமார் 04 வருடங்கள் காத்திருந்தேன்.
கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு முதன்
முதலில் இலங்கை வரலாற்றிலேயே
ஒரு தேசிய த�ொலைக்காட்சி ஊடகத்தில்
ஹிஜாப் அணிந்த முதல் பெண் செய்தி
வாசிப்பாளராக இடம்பிடிப்பதற்கான
சந்தர்ப்பம் அமைந்தது.
நீண்டநாள் முயற்சியின் ஒரு
வெற்றியாகவே நான் இதனை
கருதுகின்றேன். பல ஐர�ோப்பிய
நாடுகளிலும் இதற்கு முன்னர் ஹிஜாப்
அணிந்து பெண் செய்தி வாசிப்பாளர்கள்
திரையில் த�ோன்றியிருந்தார்கள். அந்த
வகையில் எனக்கான சந்தர்ப்பத்தை
வழங்கிய யுடிவியிற்கும் அப்போதிருந்த
நிர்வாகிகளுக்கும் எப்போதும் நன்றி கூற

கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன்.

ஆரம்ப காலங்களில் செய்தி
வாசிப்பாளராகவே செயற்பட
விரும்பிருந்தேன். இருப்பினும்
அதற்கான சந்தர்ப்பம் அமையாததால்
செய்தி தயாரிப்பின் பக்கம் கவனம்
செலுத்தியிருந்தேன்.
இருப்பினும் என்னுடைய இலட்சியத்தை
அடைவதற்கு எனக்குத் துணையாக
இருந்தவர் என்னுடைய குரு, இந்த்த்
துறையில் நான் எப்போதும் மதிக்கும்
மரியாதைக்குரிய சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர்
ந�ௌஷாத் ம�ொஹிடீன். அவர் எமது
யுடிவியின் செய்திப் பிரிவின் தலைவராக
செயற்பட்டவர்.
அவருடைய உதவி மற்றும் ஊக்குவிப்பு
என்னுடைய கனவுக்கான மற்றும�ொரு
ஆதாரமாக அமைந்தது. எனவே இந்த
சந்தர்பத்தில் என்னுடைய நன்றியை
ந�ௌஷாத் ம�ொஹிடீனுக்கு தெரிவித்துக்
க�ொள்கின்றேன்.

இன்னும் நீங்கள் ச�ொல்ல
விரும்புகின்ற எதுவும் இருந்தால்
ச�ொல்லுங்ளேன்.....!

அதேப�ோன்று இன்று நான் த�ொடர்ந்தும்
இந்தத் துறையில் பயணிப்பதென்றால்
அதற்கு என்னுடைய கணவர் தான்
காரணமாக இருக்கின்றார். பெண்கள்
ஊடகத்தறையில் பிரவேசிப்பது என்பதும்,
அதில் நீடிப்பது என்பதும் பெரும் சவாலான
விடயம். எனக்கு எப்போதும் பக்கபலமாக
இருப்பவர் என்னுடைய கணவர். என்னால்
முடியாது என்று ச�ோர்ந்து
ப�ோகின்றப�ோதெல்லாம்
என்னை ஊக்கப்படுத்துபவர்
அவர் தான்.

கே. ஈஸ்வரலிங்கம்
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மூக சேவை,
அறநெறி சேவை,
கல்விச் சேவை என பல்வேறு
சேவைகளை ஆற்றி வருகின்ற தந்தை
செல்வா நற்பணி மன்றம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 25 ஆண்டுகளாகின்றன. தந்தை
செல்வா நற்பணி மன்றத்தின் வெள்ளி
விழாவைய�ொட்டி பல்வேறு நடத்தி வருகின்ற அம்மன்றத்தின் ஸ்தாபகத் தலைவரும் ப�ொதுச் செயலாளருமாகிய Lion
S. K. தளையரட்ணத்தை (MAF) அண்மையில் சந்தித்து உரையாடின�ோம்.
மன்றத்தின் வளர்ச்சிப் பற்றி
கூறுங்களேன்

தந்தை செல்வா நற்பணி மன்றம் ஆற்றிய சேவைகளையும்,
அது ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ந�ோக்கத்தையும், க�ொள்கைகளையும் 25
ஆண்டுகள் நிறைவேற்றி தன்னிகரில்லா தலைநகரில் வீறுநடை
ப�ோட்டுக் க�ொண்டிருக்கின்றது. அந்தவகையில் ஸ்தாபகத்
தலைவர் என்ற ரீதியில் நான் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன்.

உங்களைப் பற்றியும் உங்கள் ஊர் பற்றியும் கூறுங்களேன்.

ராஜா அண்ணனுடன் த�ொடர்பு க�ொண்டு எனது நண்பன் கருணாகரனுடன் சேர்ந்து 12.12.1997இல் தந்தை செல்வா நற்பணி
மன்றத்தை க�ொழும்பில் ஆரம்பித்தேன்.
2000ம் ஆண்டுவரை நாம் செய்த கல்விச் சேவைகள்,
அறநெறி சார்ந்த சேவைகளை எந்த ஒரு பத்திரிகைகளும் பிரசுரிக்க மறுத்து விட்டன. பத்திரிகை நிறுவனத் தவைர்கள், ப�ொறுப்பாசிரியர்களுடன் த�ொடர்பு க�ொண்டப�ோது யாப்புவிதிகள் கேட்டன,
அதனால் க�ொழும்பு மத்திய இந்து வித்தியாலய அதிபர் சற்குணம், கணபதி மகளிர் வித்தியாலய அதிபர் தில்லைநாதனின் உதவியுடன் மன்றத்தின் யாப்பு விதிகளையும், பதிவு வேலைகளையும்
மேற்கொண்டு முடித்தேன்.
பின் க�ொழும்பு மத்திய இந்து வித்தியாலயத்தில் தந்தை செல்வா
அறநெறிப்பாடசாலை உருவாக்கப்பட்டது. 2003ம் ஆண்டு இந்து
கலாச்சாரத் திணைக்களத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டது. வங்கிக் கணக்குகளும் இலங்கை வங்கி, மக்கள் வங்கிகளில் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.
க�ொழும்பு மாவட்ட கிராம சேவையாளர் A.R.A.M. லாபீர் இதற்கு
உறுதுணையாக இருந்தார்.
எமது மன்றம் யாப்பு விதிப்படி ப�ொதுச்சபை, நிர்வாகச்சபை,
தலைவர், செயலாளர், ப�ொருளாளர் மற்றும் நிர்வாக சபையில்
உள்ளவர்களை நிர்வகிக்க விசேட அதிகாரம் க�ொண்ட மேல்
சபையும் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த உட்கட்டமைப்பு மூலம் எமது
மன்றத்தின் கல்விச் சேவை, சமய சேவை, சமூக சேவை, கலாச்சார சேவை என்பன முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
நாம் இன, மத, வேறுபாடு இன்றி இதுவரை சுமார் 21,000
பேர்களுக்கு இலவச கண்பரிச�ோதனை செய்து மூக்குக் கண்ணாடிகளையும் வழங்கியுள்ளோம். இலங்கையின் பல பிரதேசங்களிலும் சிறப்பாக பணியாற்றிய அதிபர்கள், கிராம சேவையாளர்கள்,
ஊடாகவியலாளர்கள், ஆசிரியர்கள், கலைஞர்கள், மருத்துவர்கள் ப�ோன்ற 1000 பேரை க�ௌரவித்து தந்தை
செல்வா விருது-

வழங்கியிருந்தார். இந்த வெள்ளி விழாவில் எமது அண்ணன்
மன�ோ கணேசனின் பெருமையை ச�ொல்ல ச�ொற்களே இல்லை
எனலாம்.
மன்றத்தின் எதிர்கால ந�ோக்கமாக எமது தந்தை செல்வா
நற்பணி மன்றத்திற்கென ஒரு தனியான இடம் பெறப்பட
வேண்டும், அந்த இடத்தில் அறநெறிப்பாடசாலை எமது
கலை, கலாச்சார பண்பாடுகள் வளர்த்தெடுக்கப்படும் ந�ோக்கத்துடன் கலை சார்ந்த வகுப்புகளையும் குறைந்த கட்டணத்தில் நடாத்தல் வேண்டும். வறுமைக் க�ோட்டின் கீழ் உள்ள மக்களின் பூப்புனித நீராட்டு விழா, திருமண வைபவங்கள், கலாச்சாரம் சார்ந்த
நிகழ்வுகள் நடாத்த இடம் ஒதுக்குதல் வேண்டும். தந்தை செல்வா
நற்பணி மன்றம் மேல் மாகாணத்தில் அமைந்தது ப�ோல் வட
மாகாணம், கிழக்கு மாகாணம், மலையகம் ப�ோன்ற
பிரதேசங்களில்
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வடமாகாணத்தில் யாழ் மாவட்டத்தில் த�ொன்மைமிக்க வட்டுக்கோட்டைத் த�ொகுதியில் மூளாய் என்ற கிராமத்தில் வதிரன்புல�ோ மூத்த விநாயகரின் அருட்கடாட்சத்தைப் பெற்று
செல்வச் செழிப்புடன் வாழும் மக்களில் தளையரட்ண முதலியார் செங்காரபிள்ளை உடையார் வழித்தோன்றல் கணபதிப்பிள்ளையின் ஏக புத்திரனாக தளையரட்ணம் ஆகிய நான்
பிறந்தேன்.
எனது இளமைக் காலத்தில் மற்றவர்களுக்கு உதவும் மனப்பான்மையும் சேவை செய்யும் தன்மையும் வளர்ந்து வந்தது.
இதன் பேறாக எனது 24ம் வயதில் மூளாய் இந்து வாலிபர் சங்கத்தின் செயலாளராகவும் த�ொடர்ந்து 1989ம் ஆண்டு சங்கத்தலைவராகவும், இருந்த காலத்தில் மூளாய் வதிரன்புல�ோ விநாயகப்
பெருமான் ஆலயத்தின் சுற்றுமதில் செயற்பாடுகளை வெற்றிகர-

மாக மேற்கொண்டு முடித்தோம், அதே காலத்தில் மூளாய் கிராம
முன்னேற்றச் சங்கத்தின் உப செயலாளராகவும் த�ொடர்ந்து செயலாளராகவும் செயற்பட்டு அரிய பல சேவைகளைச் செய்தேன்.
மாணவர்களின் கணிதத்துறை வளர்ச்சியடைவதில் ஆர்வமும்
அக்கறையும் க�ொண்டு இலவச வகுப்புகள் நடாத்தி, பரீட்சைகள்
நடாத்தி வெற்றியும் கண்டேன்.
நாட்டில் ஏற்பட்ட சூழ்நிலை காரணமாக 1992ம் ஆண்டு
க�ொழும்பு வந்து சேர்ந்தேன். எனது சேவையைத் த�ொடர்வதற்கு
ஏற்றவசதிகள் கிடைக்காத சூழ்நிலையில் க�ொழும்பில் இயங்கிவந்த புதிய அலைகலை வட்டத்தில் கலைஞர் இராதா மேத்தாவின் உதவியுடன் ஒரு அங்கத்தவராக இணைந்தேன். க�ொழும்பு
12இல் அமைந்துள்ள க�ொட்டாஞ்சேனை மத்திய இந்து வித்தியாலயத்தில் கலைவாணி அறநெறிப் பாடசாலையில் சேவையைத்
த�ொடந்தேன்.
இக்காலத்தில் மன�ோ கணேசனின் த�ொடர்பு எனக்கு கிடைத்தது. இலங்கைத் தமிழ் அரசுக் கட்சித் தலைவர் மாவை. சேனாதி-

Lion S. K. தளையரட்ணம் (MAF)

களையும் வழங்கியுள்ளோம்.
த�ொடர்ந்து வழங்கி வருகின்றோம்.
தந்தை செல்வா அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களை யாழ்ப்பாணம், திருக�ோணமலை, மட்டக்களப்பு,
மன்னார், ரம்பொடை,
சிலாபம்,
கதிர்காமம்,
உடப்பு, ப�ோன்ற பிரதேசங்களில் உள்ள ஆலயங்களுக்கு
அழைத்துச் சென்று தரிசிக்க
செய்தோம்.
டாக்டர்
இராம ஜெயத்தின் பண
உதவிகள் மூலம் இது
மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
வருடாந்த மகாசிவராத்திரி காலங்களில் மாணவர்களுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் சிறப்பு விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. அவரின்
உதவியை எமது மன்றம் மறப்பதற்கு இல்லை.
க�ொழும்பு மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மன�ோகணேசன் எமது மன்றம் நிலையாக இயங்க வேண்டும்
எனும் ந�ோக்கத்துடன் அவரது பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியில்
இருந்து Computer, Dupplo Machine, Photo Copy Machine,
Colour Print,
சங்கீத உபகரணங்கள், கதிரைகள், ப�ோன்ற உபகரணங்களை

விஸ்தரிக்கப்பட்டு சம்மேளனத்தை உருவாக்குதல் வேண்டும்.
இதன் மூலம் எமது சேவைகள் விஸ்தரிக்கப்படுவதுடன் இன,
மத சக�ோதரத்துவம் வளர்த்தெடுக்கப்படும். எமது விளையாட்டுக்
கழகத்தை புனர் நிர்மாணம் செய்து மாணவர்களின் உடல், உள
வளர்ச்சிக்கு வித்திடல் வேண்டும். 25 ஆண்டு காலமாக எமது மன்றத்தின் வளர்ச்சிக்கு வித்திட உதவிய அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூற கடமைப்பட்டுள்ளோம். அறநெறிப் பாடசாலையில்
எந்த விதமான வேதனமும்
இன்றி சேவையாற்றிய,
சேவையாற்றிக் க�ொண்டிருக்கும் அனைத்து ஆசான்களையும் பாராட்டுகிற�ோம்.
பாடசாலைகளை
தந்து
கருத்தரங்குகளை வைக்க
உதவிய
அதிபர்களுக்கு
இரு கரங்கூப்பி நன்றி
தெரிவிக்கின்றோம். கருத்தரங்குகளை இலவசமாக
நடாத்தி தந்த ஆசான்களுக்கு நன்றி கூறுகிற�ோம்.
சமய முன்னிலை நிறுவனங்கள் சமய பெரியார்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறுகிற�ோம்.
மன்றத்தின் வளர்ச்சிக்காக உதவிய அமைச்சர்கள், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், மாநகரசபை உறுப்பினர்கள், பிரதேச சபை
உறுப்பினர்கள், கிராம சேவையாளர்கள், அரச உத்திய�ோகத்தினர்,
ஊடகவியாலாளர்கள், அரிமா சங்க உறுப்பினர்கள், டாக்டர்கள்,
அனைவருக்கும் எமது இருகரங்கூப்பிய நன்றிகள் உரித்தாகட்டும்.
அகில இலங்கை சமாதான நீதிவானாகிய மன்றத்தின் ப�ொதுச்
செயலாளர் Lion S. K. தளையரட்ணம்,(MAF), தேசபந்து, லங்கா
புத்திர, விஸ்வகீர்த்தி, திருவாவடுதுறை, ஆதீனம் சித்தாந்தரத்தினம், சாகித்திய விருது (பணியமுதன்), ஆகிய விருதுகளை பெற்றுள்ளார்.

கே. ஈஸ்வரலிங்கம்
easwarantkn@gmail.com
Whatsapp : 077 3124543

8

2022 ஜூலை 3 ஞாயிற்றுக்கிழமை

சினி பஜார்
கேள்வி பதில்
ம�ொழிவொணன்

எம்.எம். முஸ்தபா.

மன்னார்.
கேள்வி: மக்கள்...திலகம் எம்.
ஜி.ஆர்.அவர்கள் செய்ய நினைத்து
அவரால் செய்ய முடியாமல் ப�ோன
காரியங்கள் ஏதாவது இருக்கிறதா?
பதில்:- எனக்கு தெரிந்த வகையில்
முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கிறது.
இப்போது மணிரத்தினம் இயக்கிக் க�ொண்டி ரு க் கி ற ா ர்
அல்லவா கல்கியின் 'ப�ொன்னியின் செல்வன்',
இந்தக் கதையை
முதலில் திரைப்படமாக தயாரிக்கப்
ப�ோனவர்
எம்.
ஜி.ஆர்.தான். அதற்காக முப்பதாயிரம்
ரூபாய் க�ொடுத்து
அத்தக் கதையின்
உ ரி மையை யு ம்
வாங்கி
வைத்திருந்தார். 'நாட�ோடி
மன்னன்' படம் வெற்றிகரமாக ஓடிய
பின், 'ப�ொன்னியின் செல்வன்' படத்தைத் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடு பட்டார்.
வழக்கமாக அவரது படங்களில் நடிப்போர்களைத் தவிர்த்து புதியவர்களை
ப�ோடவேண்டுமன்று திட்ட மிட்டிருந்தார்.
அதேநேரம் அவர் இரட்டை வேடங்களில்
நடிப்பதாகவும் இருந்தது.
ஆனாலும் 'நாட�ோடி மன்னன்'பட
வெற்றிக்குப் பிறகு அவருக்கு திரைய
படங்களில். நடிக்க வாய்ப்புகள் வந்து
தயாரிப்பு வேலைகள் தள்ளிப்போனது.'ப�ொன்னியின் செல்வன்' படத்தை எம்.
ஜி..ஆரே இயக்கப்போவதாக பத்திரிகைகளில் விளம்பரங்கள் கூட வெளியாகின.
நடிகர் சிவகுமாரிடமும் படத்தில் நடிக்க
வேண்டு மென்று ச�ொல்லியிருந்தார்.
வதியத்தேவன் கதாபாத்திரத்தில் அவர்
நடிப்பதாக இருந்தது.
இதற்கிடையில் 'அடிமைப் பெண்','உலகம் சுற்றும் வாலிபன்'ப�ோன்ற படங்களைத் தயாரிப்பதில் அவர் முன்மும்முரமாக ஈடு பட்டதால் 'ப�ொன்னியின்
செல்வன் 'தயாரிப்பு தள்ளிப்போனது. இதன்
பிறகு அவர் அரசியலுக்கு வந்து விட்டதால் அவரது அந்த
ஆசை நிறைவேறாமலே ப�ோனது.

எம்.மாகிரட்,

எலபடகம
கேள்வி:- தளபதி விஜய்யின்
மகனும் கதாநாயகனாக நடிக்கிறாராமே...ஹாய்
ஜாலிதான்....இது
உண்மையா..சேர்?
பதில்:- உண்மைதான்
மாகிரட். தளபதி விஜய்
தனது
நிஜவாரி-

சான சஞ்சயை விரைவில் கதாநாயகனாக அறிமுகப் படுத்தவிருக்கிறார்.
கதை, இயக்குநர் உள்ளிட்ட விடயங்கள் உறுதியாக்கப்பட்டு விட்டதாகவும்
இதற்கான அதிகாரப் பூர்வமான அறிவிப்பு விரைவில் வெளிவரும் என்று
விஜய்க்கு நெருக்கமானவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது!

எம்.ஆர். சுதாகர்

வத்தளை.
கேள்வி:- என்ன இது...கமலின்
'விக்ரம்' படம் தமிழ்த் திரை
உலகையே கலக்கிக் க�ொண்டிருக்கிறதாமே.......!
இதுவரை
காலமும் தமிழ்த்திரையுலகில்
வந்த படங்களின் வசூலை
எல்லாம் விழுங்கி ஏப்பம் விட்டுவிட்டதாமே..?
பதில்:- ஆமாம்...தமிழ்த்திரை
உலகில் இதுவரை காலமும்
வந்த எல்லா திரைப்படங்களின் வசூலையும் முறியடித்து
முன்னணியில் நிற்கிறது.
மக்கள் திலகம், நடிகர் திலகம், இவ்விருவருக்கும் இடையேயான ப�ோட்டி,
சூப்பர் ஸ்டார், உலகநாயகன் ஆகிய�ோரிடமும் த�ொடரந்தது. நான்கு ஆண்டுகளாக படமாளிகையில் படம் வெளியாகி
வசூல் ரீதியில் வெற்றியை பெறாத

உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் 'விக்ரம்'
படத்தின் மூலம் புதிய சாதனையை
படைத்திருக்கிறார். அதாவது இதுவரை
வெளிவந்த தமிழ்த் திரைப்படங்களில்
தமிழகத்தில் அதிக வசூலை ஈட்டிய
திரைப்படமென்று 'விக்ரம்' வரலாற்றை
படைத்திருக்கிறது. கடந்த சில காலங்களில் உலக நாயகனை விட சூப்பர்
ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் துக்குத்தான் திரையுலக வணிகர்கள் முன்னுரிமையும் முக்கியத்துவமும் அளித்து வந்தனர்.
தற்போது அந்த நிலை 'விக்ரம்'
பட வசூலின் மூலம் மாறி விட்டது.

பிரச்சினை வந்தி ரு க் கி ற து .
அ த ா வ து
இ து வ ரை
க ா ல மு ம்
ர ஜி னி க ாந் தின் படங்கள்தான் வசூலில்
சாதனை
படைத்து
முன்னணியில் நின்றது. ஆனால்
'விக்ரம்' பட வசூல் சாதனைக்குப்பிறகு
'ஜெய்லர்' படக் குழுவினருக்கு ஒரு
பிரச்சினை ஏற்பட்டிருக்கிறது.
'ஜெய்லர் படத்தில் நடித்து வரும்
சூப்பரா ஸ்டார் ரஜினி காந்த்திற்கு
சாதாரண வெற்றி அல்ல பிரமாண்டமான வசூல் வெற்றி வேண்டும் என்ற
கட்டாய நெருக்கடி சூழல் உருவாகி
இருக்கிறது. இதற்காகத்தான் 'ஜெய்லர்'
படத்தை இயக்கும் நெல்சன் திலிப்குமாரை அழைத்த ரஜிகாந்த் தனது
நிலையை விவரித்து திரைக்கதையை
மேலும் கூர்மைப்படுத்த மூத்த இயக்குநரான கே.எஸ். ரவிக்குமாரை
பயன்படுத்திக் க�ொள்ளுங்கள் என்று
ஆல�ோசனை வழங்கி இருக்கிறார்.

எம்.மலர் ராணி.
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கேள்வி:- எங்கள் தளபதி விஜய்
நடிக்கும் 'வாரிசு' திரைப் படத்தைப்
பற்றி க�ொஞ்சம் ச�ொல்லுங்களேன்.?
பதில்:-ப�ொ
- துவாக நட்சத்திர நடிகர்கள்
நடிக்கும் படங்களை அறிமுகப்படுத்தும். ப�ொழுது முதல் பார்வை இரண்டாம் பார்வை,ம�ோஷன் ப�ோஸ்டர்கள்
என ப�ோஸ்டர்களை வெளியிடுவார்கள்.
ஆனால் தளபதி விஜய் நடிப்பில்
அடுத்த ஆண்டு ப�ொங்கலுக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கும் 'புதிய படமான 'வாரிசு' படத்துக்கு
மூன்று ப�ோஸ்டர்களை படக் குழுவினர் வெளியிட்டனர். முதல் ப�ோஸ்டரில்
விஜய்யின் ஸ்டைலான த�ோற்றம்,
இரண்டாவது ப�ோஸ்டரில் குழந்தைகளுடன் குழந்தைத் தனமான வசீகரத்
த�ோற்றம், மூன்றாவது ப�ோஸ்ட, ரில்
ரசிகர்களை ஈர்க்கும் க�ொமர்ஷல் எக்சன்
த�ோற்றம் என அவரது 'மூன்று' முகத்தையும் வெளியிட்டு ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தி இருக்கிக்கிறார்கள். இது
த�ொடர்பாக படக் குழுவினர் பேசுகையில், " 'வாரிசு படத்தின் கதையை
ப�ோஸ்டர்கள் மூலம் சூசகமாக வெளியிட்டிருக்கி ர�ோம்" என்றனர். இதைத்
த�ொடர்ந்து, த�ொலைந்த தனது தாய்
தந்தையரைத் தேடி அவர்களது
நிஜமகன் பயணித்து கண்டறியும்
கதைதான் தளபதி விஜய்யின். 'வாரிசு'
படக் கதை 'என இணையத்தில் ரசிகர்கள் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.
எஸ். எம். பாருக், திஹாரி.
கேள்வி:- கண்ணதாசன் எழுதிய
பாடல்களில் உங்களுக்கு பிடித்த
பாடல் வரிகள் ஏதாவது இருக்கிறது?
பதில்:- புல்லாங் குழலில் காற்று
புகுந்தால் புதுப் புது இசையாகும்!
ப�ொல்லா மனதில் ஆசை புகுந்தால்
ப�ொழுதும் பகையாகும்!
வார்த்தைகளை வைத்து கவிஞர் எப்படி
விளையாடி இருக்கிறார் என்று கவனித்தீர்களா!

எஸ்.ஏ.பிரபு, மஸ்கெலியா.
கேள்வி:- ரஜினி காந்த் நடிக்கும்
படத்திற்கு பெயர் வைத்து விட்டார்களா?
'விக்ரம்' வசூலில்
ரஜிகாந்த் திகிலில்!
பதில்:ம்...
'ஜெயிலர்' என்று பெயர்
வைத்திருக்கிறார்கள்.
தினகரன் வார மஞ்சரி,
ரஜினி காலத்துக்கு
லேக் ஹவுஸ், க�ொழும்பு--10.
இப்போது ஒரு
பு தி ய

சினி பஜார் கேள்வி பதில்,
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ஜான்வி கபூருக்கு
கணவராக தகுதிகள்
தனது வருங்கால கணவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் மறைந்த ஸ்ரீதேவியின் மகள் ஜான்வி கபூர். மறைந்த ஸ்ரீதேவியின் மகள் ஜான்வி கபூர் இந்தி படங்களில் நடித்து வருகிறார்.
அவரது நடிப்பில் வந்த குஞ்சன் சக்சேனா த கார்கில் கேர்ள் படம்
பாராட்டை க�ொடுத்தது. தற்போது 2 படங்களில் நடித்து முடித்து
விட்டு மேலும் 2 புதிய படங்கள் கைவசம் வைத்து நடித்து வருகிறார். சமூக வலைதளத்தில் அடிக்கடி கவர்ச்சி படங்களை பகிர்ந்து
ரசிகர்களுக்கு நெருக்கமாகி உள்ளார். தனது வருங்கால கணவர்
எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து ஜான்வி கபூர் அளித்துள்ள பேட்டியில், ''நான் இதுவரை யாரையும் காதலிக்கவில்லை.
திருமணத்தின் மீது எனக்கு விருப்பம் உள்ளது. என்னை
திருமணம் செய்து க�ொள்பவர் நான் செய்யும் வேலைகளை
நேசிக்க வேண்டும். அவருக்கு நன்றாக நகைச்சுவை உணர்வு
இருக்க வேண்டும். எப்போதும் என்னை சிரிக்க வைத்துக்
க�ொண்டே இருக்க வேண்டும். எந்த நேரமும் ஏத�ோ ஒரு
விஷயத்தை எனக்கு கற்பித்த படி என்னை உற்சாகமாக வைத்திருக்க வேண்டும். இப்படிப்பட்ட குணங்கள் இருப்பவரை நான்
கணவராக தேர்வு செய்வேன். நான் ஸ்ரீதேவியின் மகள் என்பதால்
சினிமாவில் எளிதாக வர முடிந்தது. ஆனால் யாராக இருந்தாலும்
திறமையை நிரூபித்தால்தான் நிலைத்திருக்கமுடியும்'' என்றார்.
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பனியன் தயாரிப்பில் நடக்கும் சம்பவங்கள் முதன் முதலாக தமிழில் படமாக்கப்படுகின்றன. இந்த படத்தை உலகநாதன் சந்திரசேகரன் இயக்குகிறார். அறிமுக இயக்குனர்
உலகநாதன் சந்திரசேகரன் இயக்கத்தில் நடிகர்
பாலமுருகன் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும்
படம் "குதூகலம்".
இப்படத்தில் கதாநாயகியாக அம்மு
அபிராமி நடிக்கிறார். இவர்களுடன் கவிதாபாரதி, புகழ், பியான், சஞ்சீவி, அனிஸ்,
மன்மோகித், பிரேமி, தயாரிப்பாளர் எம்.
சுகின்பாபு ஆகிய�ோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்கள். திருப்பூர்
பனியன் தயாரிப்பில் நடக்கும் சம்பவங்களை வைத்து உருவாக்கப்படும்
இப்படத்தை ரெட் & கேட் பிக்சர்ஸ்
சார்பில் எம்.சுகின்பாபு முதல்
படைப்பாக தயாரிக்கிறார். இப்படத்திற்கு திரைக்கதை, வசனம்
எழுதியுள்ளார் இயக்குனர் உலகநாதன் சந்திரசேகரன். இவர்,
சிவகார்த்திகேயன் நடித்த 'காக்கிசட்டை', 'எதிர்நீச்சல்' படங்களில்
துணை இயக்குனராகவும் தனுஷ்
நடித்த 'க�ொடி', 'பட்டாசு' ப�ோன்ற
படங்களில் இணை இயக்குனராகவும் பணிபுரிந்துள்ளார். "குதூகலம்"
படத்திற்கு பியான் சர்ராவ் இசையமைத்துள்ளார்.
மணி பெருமாள் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். மேலும், இப்படத்தின்
பெரும்பாலான காட்சிகள் திருப்பூரில் படமாக்கப்படுவதாக படக்குழு
தெரிவித்துள்ளது.
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இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்துள்ள படம் திருச்சிற்றம்பலம்.
இப்படம் வருகிற ஓகஸ்ட் 18-ம்
திகதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. யாரடி நீ ம�ோகினி',
'குட்டி', 'உத்தமபுத்திரன்' படங்களை இயக்கிய மித்ரன் ஜவஹர்
இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள
'திருச்சிற்றம்பலம்' படத்தில்
தனுஷ் நடித்துள்ளார்.
இப்படத்தில் நித்யா மேனன்,
பிரியா பவானி சங்கர், ராஷி
கன்னா, பிரகாஷ்ராஜ், இயக்குனர் பாரதிராஜா உள்ளிட்ட பல
முன்னணி பிரபலங்கள் நடித்துள்ளனர். இப்படத்தை சன்
பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருக்கிறது.
அனிருத் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தின்

படப்பிடிப்பு முடிந்து இறுதிக்கட்ட பணிகளில் படக்குழு ஈடுப்பட்டுள்ளது. 7 வருடங்களுக்குப் பிறகு
தனுஷ்-அனிருத் கூட்டணி இப்படத்தின்
மூலம் இணைந்திருப்பதால்
படத்தின் மீதுள்ள எதிர்ப்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
திருச்சிற்றம்பலம்
படத்தின் முதல்பாடலான
"தாய் கிழவி"
என்ற பாடல்
(24.06.2022)
வெளியாகும் என வீடிய�ோ
பதிவின் மூலம் தனுஷ் சில
தினங்களுக்கு முன்பு அவருடைய சமூக வலைத்தளப்
பக்கத்தில் அறிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில் அறிவித்தபடி
இப்படத்தின் முதல் பாடல்
வெளியாகி உள்ளது.
அனிருத் இசையில் தனுஷ்
குரலில் பெரும் எதிர்ப்பார்ப்பில் வெளியான "தாய் கிழவி"
பாடலை ரசிகர்கள் க�ொண்டாடி வருகின்றனர்.
கிராமத்து பாணியில் உருவாகி இருக்கும்
இப்பாடல் தற்போது சமுக வலைத்தளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

அட்லீ இயக்கத்தில் 'ஜவான்' திரைப்படத்தில் ஷாருக்கானுடன் நடிகை நயன்தாரா ஜ�ோடி
சேர்ந்துள்ளார். இந்த நிலையில் ஷாருக்கான் இந்த
மாத த�ொடக்கத்தில், நயன்தாரா மற்றும் விக்னேஷ்
சிவனின் திருமணத்தில் கலந்து க�ொண்டப�ோது
இணையத்தில் பெரும் வைரலானது. திருமண
விழாவில் பிரபல விருந்தினர்களுடன் அவர்
ப�ோஸ் க�ொடுக்கும் பல படங்கள் இணையத்தில்
வைரலாகி வருகின்றன.
சமீபத்தில், பிரபல தமிழ்
சினிமா மற்றும் த�ொலைக்காட்சி
நடிகை திவ்ய தர்ஷினி தனது
டுவிட்டர் பக்கத்தில், ஷாருக்கானுடன் எடுத்த சில புகைப்படங்களை பகிர்ந்துள்ளார்.
முதல் படத்தில், திவ்ய தர்ஷினி
ஷாருக்கை கட்டிப்பிடிக்கிறார்,
அடுத்த படத்தில், அவர்கள்
கெமராவுக்கு வெறுமனே ப�ோஸ்
க�ொடுக்கிறார்கள். இந்த புகைப்படங்களுடன், ஷாருக்கான் சினிமாதுறையில் கால்பதித்து 30 ஆண்டுகளைக் க�ொண்டாடும் வகையில்,
அவரை பாராட்டி திவ்யதர்ஷினி
எழுதியுள்ளார்.
"நான் அவரை இறுகக் கட்டிப்பிடித்து, நான் ச�ொல்ல விரும்பிய அனைத்தையும் அவரிடம்
ச�ொன்னேன், 'இவ்வளவு வருஷங்கள், பல நினைவுகள், நீங்கள் எங்களுக்குக் க�ொடுத்த மகிழ்ச்சி மிகவும்
அதிகம் சார்.

ஷாருக்கானை
கட்டி அணைத்த
திவ்ய தர்ஷினி
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மேமன்சமூக இளந்தலைமுறையினருடன் மூத்தோரின் அனுபவங்களை பகிரும் செயலமர்வு
இலங்கை மேமன் சமூகத்தின் முதலாவது தலைமுறையினரின் அனுபங்களை, இளம் சமூகத்தினருடன்
பகிர்ந்துக�ொள்ளும் விஷேட செயலமர்வு அண்மையில்,
க�ொள்ளுப்பிட்டியிலுள்ள மேமன் சங்கத் தலைமையகத்தில் இடம்பெற்றது. இச்சமூகத்தின் முக்கிய பிரமுகர்களில் ஒருவரும், டவர் மண்டப நிதியத்தின் பணிப்பாளர்
சபை உறுப்பினருமான ஹாஸிம் உமரின் தலைமையில் நடந்த இந்நிகழ்வில், மேமன் சமூகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சிரேஷ்ட பிரமுகர்கள் கலந்துக�ொண்டனர்.
இங்கு, மேமன் சமூக இளைய தலைமுறையினர்

நாராயணசாமி ஜெயரட்னம்
களுத்துறை சுழற்சி நிருபர்
உலகளாவிய ரீதியில் இடம்பெற்ற விமானக் கடத்தல் வரலாற்றில்
இலங்கையர் ஒருவரால் சுமார் 300 பயணிகளுடன் முதன் முதலாக
விமானம் ஒன்று கடத்தப்பட்ட துணிகர சம்பவம் இற்றைக்கு நாற்பது
வருடங்களுக்கு முன்னர் அதாவது 1982ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதம்
30ஆம் திகதி இடம்பெற்றது. சேப்பால ஏக்கநாயக்க தனது
மனைவி மற்றும் மகன் மேல் க�ொண்டிருந்த அளவில்லாத அன்பின்
காரணமாக இந்த சம்பவம் இலங்கை வரலாற்றில் முக்கிய இடம் வகிக்கின்றது.
இக் கடத்தல் நாடகத்தின் பிரதான நாயகனான சேப்பால ஏக்கநாயக்க
1949ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதம் மூன்றாம் திகதி மாத்தறை மாவட்டத்திலுள்ள கரத�ொட்டை என்ற கிராமத்தில் பிறந்தார். அம்பாந்தோட்டை,
ய�ோதகண்டிய மகா வித்தியாலயத்தில் கல்வியை த�ொடர்ந்த இவர்
தனது பதினைந்தாவது வயதில் தந்தையுடன் ஏற்பட்ட சில கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக கல்வி நடவடிக்கைகளை இடை நிறுத்திவிட்டு
வீட்டில் இருந்து வெளியேறி க�ொழும்புக்கு இடம்பெயர்ந்தார். சிலகாலம் க�ொழும்பில் வசித்து வந்த நிலையில் அத்துல ஜயவிக்கிரம என்ற
நண்பர் ஒருவரின் உதவியுடன் 1972ஆம் ஆண்டில் அவரது 23வது
வயதில் மேற்கு ஜெர்மனியை சென்றடைந்தார்.
ஜெர்மனியில் வசித்து வரும் காலப் பகுதியில் இத்தாலிய நாட்டு
இளம் அழகியான அன்னா அல்ட்ரோவாண்டி (Anna Aldrovandi) என்ற
பெண்ணுடன் ஏற்பட்ட நட்பு நாளடைவில் காதலாக மலர்ந்த 1977ஆம்
ஆண்டு இருவரும் திருமண பந்தத்தில் இணைந்தனர். அதன் பின்னர்
1980ஆம் ஆண்டில் இத்தாலியின் ம�ொடெனா பகுதிக்கு சென்று குடியேறிய தம்பதிகளுக்கு Fririe Ekanayaka என்றொரு மகன் பிறந்தார்.
இந் நிலையில் வீசா காலாவதியானதால் சேப்பால ஏக்கநாயக்க
இலங்கைக்கு வரவேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது. தனது அழகிய குடும்ப
வாழ்க்கையில் ஏற்பட ப�ோகும் விரிசல் காரணமாக மனமுடைந்த
நிலையில் காணப்பட்டார். இதற்கிடையே இத்தாலியில் உள்ள சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுடன் த�ொடர்புக் க�ொண்டு சேப்பாலவுக்கு வீசாவைப்
பெற்றுக் க�ொள்ளும் பல்வேறு முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டார்.
எனினும் இத்தாலிய அதிகாரிகள் இலங்கைக்குச் சென்று அங்குள்ள
இத்தாலிய தூதரகம் மூலம் விண்ணப்பித்து வீசா பெற்றுக் க�ொள்ளுமாறு தெரிவித்தனர்.
இலங்கைக்கு திரும்பிய சேப்பால ஏக்கநாயக்க இலங்கைக்கான
இத்தாலிய தூதரகம் மூலம் இத்தாலிய குடியுரிமை க�ோரி விண்ணப்பம்
செய்தார் எனினும் அதற்கு ஆறு வருடங்கள் செல்ல வேண்டும் என்று
அவரது விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டது.
அவர் த�ொடர்ந்து பல்வேறு முயற்சிகளையும் மேற்கொண்ட
ப�ோதிலும் அவை அனைத்தும் த�ோல்வியிலேயே முடிந்தது. இதன்ப�ோது இத்தாலிய பெண் அதிகாரி ஒருவர் சேப்பாலவை மிகவும் அலட்சியப் படுத்தியதுடன் "முடிந்தால் எடுத்துக் க�ொள்ளுங்கள்" என சவால்
விடுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால்
மனமுடைந்து ப�ொறுமையிழந்த தனது
உயிருக்கு உயிராக நேசித்த மனைவியையும் மகனையும் எதேனும் ஒரு வகையில்
அடைந்தே தீருவேன் என்ற வைராக்கியத்துடன் " நான் சவாலை ஏற்றுக்கொள்கிறேன்
என்று கூறி தூதரகத்தில் இருந்து வெளியேறினர்.
சவாலை ஏற்றுக் க�ொண்ட ப�ோதிலும்
அத்தருணத்தில் அதனை எப்படி நிறைவேற்றுவது என்று அவரிடம் ஏதும் திட்டங்கள்
இருக்கவில்லை. அவரது ஒரே குறிக்கோள்
தனது பாசத்துக்குரிய மனைவி மற்றும்

சேப்பால கடத்திய
விமானத்துக்கு
40 வருடங்கள்

மகனை அடைவதே ஆகும். இச் சந்தர்ப்பத்தில்
தான் சேப்பால ஏக்கநாயக்க 1982ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதம்
30ஆம் திகதி இலங்கையில் இருந்து இந்தியாவின் புதுடில்லிக்கு
நண்பர் ஒருவருடன் புறப்பட்டு சென்றார். ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி உதவிக்காக நண்பன் பண்டாரவை அழைத்துச் சென்ற ப�ோதிலும் இறுதியில்
தான் தனியாகவே இக் காரியத்தில் ஈடுபடுவதாக தீர்மானித்தார். ஆம்,
டெல்லி விமான நிலையத்திலிருந்து இத்தாலிய அலிதாலியா விமான
நிறுவனத்துக்கு ச�ொந்தமான ப�ோயிங் 747 விமானத்தில் ஏறினார்.
இவ் விமானம் இத்தாலிய ர�ோம் நகரில் இருந்து ஜப்பானின் ட�ோக்கிய�ோ
நகரை ந�ோக்கி சுமார் 300 பயணிகளுடன் பயணித்துக் க�ொண்டிருந்தது. விமானம் தரையில் இருந்து சுமார் 35000அடி உயரத்தில் பறந்துக் க�ொண்டிருந்த ப�ோது சேப்பால தனது திட்டத்தை செயல்படுத்த
த�ொடங்கினார். இதனடிப்படையில் அவரின் க�ோரிக்கைகள் மற்றும்
நிபந்தனைகள் அடங்கிய கடிதம் ஒன்றை பிரதான விமானிக்கு சமர்ப்பித்தார். அக் கடிதத்தின் அடிப்படையில் விமானம் தாய்லாந்தில் உள்ள
பெங்கொக் விமான நிலையத்தில் தரையிறக்கப்பட வேண்டும் என்பது
முதல் க�ோரிக்கை ஆகும். அதேவேளை தனது மனைவி மற்றும்
குழந்தையுடன் மூன்று இலட்சம் அமெரிக்க ட�ொலர்களையும் குறித்த
விமான நிலையத்தில் தன்னிடம் ஒப்படைக்குமாறும் க�ோரியிருந்தார்.
மேலும் விமான நிலையத்தில் விமானம் தரையிங்கியதும் விமானத்தின் கதவுகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டே இருக்க
வேண்டும்.
க�ோரிக்கைகள் யாவும் கூடிய
விரைவில் பெங்கொக் மற்றும் இத்தாலிய அதிகாரிகளுக்கு
அறிவிக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட
வேண்டும். தகவல்கள் யாவும் ரேடிய�ோ மெசேஜ்
மூலம் மட்டுமே செயல்படுத்த வேண்டும்.
தற்போது எங்களிடம் இத்தாலியில் தயாரிக்கப்பட்ட அதி நவீன ரக வெடிகுண்டுகள் கைவசம்உள்ளதாகவும். நாங்கள் ஏமாற்றப்படும்
பட்சத்தில் விமானத்தின் உள்ளேயும் இத்தாலிய
ம�ொடெனா உள்ளிட்ட வேறு சில நகரிலும் வெடிகுண்டுகள் வெடிக்க கூடும் எனவும் கூறிப்பிடப்-

புரிந்துக�ொள்ளும் வகையில், மூத்த பரம்பரையினர்,
இலங்கைக்கு வந்த ப�ோது நிலவிய, சூழ்நிலைகள்
குறித்த அனுபவங்கள் மற்றும் கருத்துக்கள் கலந்துரையாடப்பட்டன. நிகழ்வின் சிறப்புப் பேச்சாளர்களாக
ஹாஜி அன்வர் அஹமட், ஹாஜிஅஹமட் ரஹுமான்,
ஹாஜி ஏ சத்தார் அபூபக்கர், ஹாஜி சித்தீக் அஹமட்
மற்றும் ஹாஜி ஜிக்கர்காஸிம் ஆகிய�ோர் கலந்துக�ொண்டனர். நிகழ்வின் இறுதியில் சிறப்புப் பேச்சாளர்களை
க�ௌரவிக்கும் ப�ொருட்டு, சிறந்த வெகுமதிகளும் வழங்கப்பட்டன. ஹாஸிம் உமரிடமிருந்து பேச்சாளர்கள்
வெகுமதிகளைப் பெறுகின்றனர்.

பட்டிருந்தது.
அக் கடிதத்தை வாசித்த விமானி ஏதேனும் அசம்பாவிதங்கள் நிகழ்ந்தால் அதன் அழிவை ஓரளவாவது குறைக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில்
உடனடியாக விமானத்தை சுமார் 25000 அடி உயரத்திற்கு கீழே இறக்கினார். மேலும் சேப்பாலவின் வேண்டுக�ோளுக்கு இணங்க த�ொழில்நுட்ப க�ோளாறு காரணமாக பெங்கொக் விமான நிலையத்தில் விமானம்
தரையிறக்கப்படுவதாக பயணிகளுக்கு அறிவிக்கப்பட்டு Bangkok Don
Muang International airportஇல் தரையிறக்கபட்டது. விமான நிலைய
தற்போதைய நிலைமை யாவும் தனக்கு சாதகமான முறையில் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்துவிட்டதை அறிந்த சேப்பால முதலில் இலங்கையில்
உள்ள இத்தாலிய தூதரகத்துக்கு அழைப்பை ஏற்படுத்தி தன்னை சங்கடப்படுத்திய அதிகாரியிடம் "நான் ச�ொன்னதைச் செய்துவிட்டேன்" என
கூறியதாகவும் ச�ொல்லப்படுகின்றது.
சுமார் 30 மணிநேரம் கடந்து சேப்பாலவின் மனைவியும் மூன்றே
வயதான குழந்தையும் இத்தாலியில் இருந்து பெங்கொக் விமான
நிலையத்தை வந்தடைந்தனர். அதனைத் த�ொடர்ந்து பணயக் கைதிகள்
அனைவரையும் விடுவிக்க சேப்பால இணக்கம் தெரிவித்தார். தனது
க�ோரிக்கைகள் யாவும் எதுவிதமான பிரச்சினைகளும் இன்றி நிறைவேற்றப்பட்ட ப�ோதிலும் மீட்டெடுத்த மனைவி மகனுடன் மற்றும் பணத்துடன் அவர் எங்கு எப்படி வாழப் ப�ோகிறார் என்ற பிரச்சினை மேலெழுந்தது. இச் சந்தர்ப்பத்தில் தாய்லாந்துக்கான இலங்கை தூதுவராக
கடமையாற்றிய மானெல் அபேசேகர எவ்வித பிரச்சனையும் இல்லாமல் நீங்கள் இலங்கைக்கு சென்று குடியேற அனுமதிப்பதாக சேப்பாலவிடம் உறுதியளித்தார். அதனைத் த�ொடர்ந்து எல்லாவற்றையும்
வென்றெடுத்த ஒரு மாபெரும் வீரனாக இலங்கை விமானநிலையத்தில் மக்களால் வரவேற்கப் படுகின்றார். அவ்வாறு வந்தவர் இரண்டு
மூன்று தினங்கள்
க�ொழும்பில் உள்ள பிரபல ஹ�ோட்டல் ஒன்றில் தங்கி ஓய்வெடுத்துக்
க�ொண்ட பின்னர் ச�ொந்த ஊருக்கு செல்ல தீர்மானித்தார்.
எனினும் இச் செயலுக்கு இத்தாலிய அரசிடம் இருந்து கடும் கண்டனம்
தெரிவிக்கப்பட்டது. இலங்கை அரசாங்கம் சேப்பாலவை கைது செய்து
இத்தாலியிடம் ஒப்படைக்குமாறு க�ோரிக்கை விடுத்தனர். எனினும் அப்ப�ோதைய இலங்கை சட்ட
புத்தக சட்டக் க�ோவையில் இத்தகைய குற்றங்களுக்கு எவ்வாறான
தண்டனைகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று சட்டப் பிரகாரம் குறிப்பிடபட்டு இருக்கவில்லை என்பதால் இலங்கை அரசு பாரிய சிக்கலை எதிர்க�ொண்டது. இத்தாலியின் கடும் அழுத்தங்கள் காரணமாக விமான கடத்தலுக்கு எதிரான புதிய சட்டம் இலங்கை
பாராளுமன்றத்தில் அவசர அவசரமாக நிறைவேற்றப்படுகிறது. இதனடிப்படையில் அவரது ச�ொந்த ஊரான மாத்தறைக்கு செல்லும் வழியில்
இறுதியில் காலி ப�ொலிசாரால் சேப்பாலவை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில்
ஆஜர் செய்யப்படுகிறார். இதன் ப�ோது இடம்பெற்ற வழக்கு விசாரணையின் பின்னர் அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை வழங்கப்பட்டது. எனினும்
மேன்முறையீட்டின் மூலம் அந்த தண்டனை ஐந்து ஆண்டுகளாக குறைக்கப்பட்டது.அதன் அடிப்படையில் ஐந்து வருட சிறை தண்டனை பெற்று
வெலிக்கடை சிறைச்சாலைக்கு சென்றதும் அவரது மனைவி மற்றும்
மகன் இருவரும் மீண்டும் இத்தாலிக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டனர்.
1987ஆம் ஆண்டு சிறையிலிருந்து விடுதலையான சேப்பால சில
காலம் கழித்து யசாங்கனி மதுபாலி என்ற ஆங்கில ஆசிரியை ஒருவரை
திருமணம் செய்து க�ொண்டார்.
அவருக்கு விராம் ஏக்கநாயக்க என்றொரு மகனும் மற்றும் சேலி ஏக்கநாயக்க என்றொரு மகளும் இருக்கின்றனர். இவர்கள் இருவரும் தற்போது
வெளிநாட்டில் (பிரான்ஸ்) வசித்து வருவதாக அறியக் கிடைக்கின்றது.
முன்னாள் மனைவி அன்னா அல்ட்ரோவாண்டி இத்தாலிய சட்டத்தின்
மூலம் சேப்பாலவிடம் இருந்து விவாகரத்து பெற்றதுடன் மகனின் முழுப்
பெயரான ஃப்ரீரி ஏக்கநாயக்க என்பதை ஃப்ரீரி அல்ட்ரோவாண்டி என
அவரது குடும்ப பெயரில் பெயர்மாற்றம் செய்ய முற்பட்டார் எனினும்
மகனின் எதிர்ப்பால் அந்த முயற்சி கைவிடப்பட்டது.
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நிருபன், நிசா
சிறுபிட்டி, நீர்வேலி,
யாழ்ப்பாணம்

Siyan
Sham

Kalavarshny Kanagaratnam
Abilash and Dhanesan
vijay

கலைஞர் ஞானம் பாஸ்கரன்
எஸ்.வீ. விந�ோதன்

R. Pradeesha K. F. Diabetes Center..

மலீஸ் அமீன் மருதமுனை

Abthul Kalan NM

வேனிஷாமிர்தா,
பிரவினாமிர்தா. வத்தேகம
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நிறம் தீட்டுங்கள்

வழிகாட்டுங்கள்

த�ொடர்புபடுத்துங்கள்

06 வித்தியாசங்களை கண்டுபிடியுங்கள்
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ப

ல்வேறு
துறைகளில்
கனதியான
சாதனை
படைத்த ஆளுமை மிக்க
சான்றோரை பாராட்டும் "தமிழ்மகன் விருது-2022" விழாவின் ப�ோது
இணைய வெளி நவீன சமூக ஊடக
பரப்பில் ஆக்கபூர்வமான திறன்களை வெளிப்படுத்தியமைக்காக'இணையத் தமிழன்' விருதினை வியூகம்
ஊடக வலையமைப்பின் பிரதானியும்,
இலங்கையின் தேசிய வான�ொலி மற்றும்
தேசிய த�ொலைக்காட்சியின் அறிவிப்பாளரும், கவிஞருமான ஜனூஸ் சம்சுதீன்
பெற்றுக் க�ொண்டார்.
கட்டாரில் அல்-அரப் ஸ்டேடியத்தில்

நேர அறிவிப்பாளராகவும் மேலும், கவிஞர்,
எழுத்தாளர், இயக்குனர்,
நடிகர், சுயாதீன ஊடகவியலாளர், சமூக ஊடக
செயல்பாட்டாளர் என
பல்வேறு
தளங்களில்,
த�ொடர்ச்சியாக இயங்கிக்
க�ொண் டி ருக்கிறார்.
'தாக்கத்தி' மற்றும் 'மூசாப்பும் ஒரு
முழ வெயிலும்' என இரண்டு கவிதை
நூல்களை வெளியிட்டுள்ளார்.
இணைய, சமூக ஊடக அன்பர்களை
கருத்திற் க�ொண்டு 'குரலாகி' எனும்
பெயரில் கவிதை ஒலி ஒளி இறுவட்டினை

த�ொலைக்காட்சியினை நிறுவி, அதனூடாக சமூக ஊடக பரப்பில் புத்தெழுச்சியான ஊடக கலாசாரத்தினை த�ோற்றுவித்தார். இவரின் முதன் முதலான- முன்
மாதிரியான சமூக ஊடக பயணத்தின்
எழுச்சியில் ஈர்க்கப்பட்டு தற்போது
இலங்கையில் பல
சமூக ஊடக
சேவைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.
வியூகம்
இலங்கையில்
மாத்திரம்
அல்ல, சர்வதேசங்களிலும் மக்களால்
அதிகம் விரும்பப்படும் ஒரு சமூக
ஊடகமாய் திகழ்கிறது. சர்வதேசம் எங்கும் ஒரு இலட்சத்து
20 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட

வெகு விமர்சையாக இடம்பெற்ற இவ்விருது விழாவில், கட்டார் வாழ் அரபுலக பிரமுகர்கள், தென்னிந்திய சினிமா கலை நட்சத்திரங்கள், பல்துறை சார் ஆளுமைகள்,
கட்டார் வாழ் புலம்பெயர் மக்கள் என
பெரும் திரளான�ோர் கலந்து சிறப்பித்தனர்.
இலங்கையின், கிழக்கு மாகாணத்தில்
அம்பாறை மாவட்டத்தில் உள்ள சாய்ந்தமருது எனும் ஊரரைச் சேர்ந்த ஜனூஸ்

வெளியிட்டுள்ளார்.
கெப்பிட்டல் மகாராஜா நிறுவனத்தின்
சக்தி எப்.எம் இல் 2005 - 2009 வரை ஒலிபரப்பாளராகவும், பிரதி எழுத்தாளராகவும்
மற்றும் சுடர் ஒளி பத்திரிகையின் ஆசிரியர்
பீடத்திலும் பணி புரிந்துள்ளார்.
2009 ஆம் ஆண்டில் சுனாமியைச் சித்தரிக்கும் ஆவணத் திரைப்படமான 'பெத்தம்மா' வையும் மற்றும் 'பதியம்', 'வை

தமிழ் பேசும் உறவுகள் வியூகம் முகநூல்
நேரலை
த�ொலைக்காட்சியினை பின் த�ொடர்ந்து
வருகின்றனர்.
வியூகம் இலங்கையின் அரச உயர்
தலைவர் முதல்- அ டித்தட்டு பாமர

சம்சுதீன், இலங்கையின் தேசிய வான�ொலியாம் இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம், மற்றும் தேசிய த�ொலைக்காட்சியாம் ரூபவாஹினி நேத்ரா டீவியின் பகுதி

திஸ் க�ொல வெறி' ப�ோன்ற குறுந்திரைப்படங்களையும் வெளியிட்டுள்ளத�ோடு,
தேசிய த�ொலைக்காட்சிகளில் ஒளிபரப்பான பல த�ொலைக்காட்சி நாடகங்களில்
நடித்துள்ளார்.
அத்துடன்
தேசிய த�ொலைக்காட்சிகள்,
வான�ொலிகளில்
நிறைய
நாடகப் பிரதிகளையும் எழுதியுள்ளார்.
மிக இளம் வயதில் கலை,
இலக்கியம், ஊடகம், சமூக
சார்ந்த
செயற்பாடுகளில்
அதிக ஈடுபாடு க�ொண்டு
உழைத்துக் க�ொண்டிருக்கும்
இவர், இலங்கையின் சமூக
ஊடக
செயற்பாடுகளில்
யாரும்
வெளிப்படுத்தாத
காத்திரமான சமூக ஊடக
புரட்சியினை ஏற்படுத்தியுள்ளார்.
2016
ஆம்
ஆண்டில்
முகநூல் தளத்தில் குரலற்ற
மக்களின் குரல் எனும் மகுட
வாசகத்தில் 'வியூகம் TV'
எனும் பெயரில் ஒரு முகநூல்
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'இணையத் தமிழன்' விருதை
வென்ற ஜனூஸ் சம்சுதீன்

மகன் வரை நேர்காணல்களை செய்துள்ளது.
அரசியல், கல்வி, சமூகம், சமயம்,
கலை, இலக்கியம், மக்களின் பிரச்சினைகள், தீர்வுகள் என பல்வேறு தலைப்புகளில் இது வரை ஆயிரக்கணக்கான
காண�ொளி நிகழ்ச்சிகளைப் படைத்துள்ளது.
குறிப்பாக
தேசிய
ஊடகங்களில்
வெளிக்கொணரப்படாத வெகு மக்களின்
பிரச்சினைகள், எளிய மக்களின் உள்ளத்து
உணர்வுகள், சமுதாயம் சார் எதிர்பார்ப்-

புகளை சர்வதேசம் எங்கும் வெளிச்சம்
ப�ோட்டு காட்டியதில் வியூகம் ஊடகத்தின்
பங்களிப்பு கனதியானது.
ஏனைய ஊடகங்கள் த�ொடத் தயங்கிய
நூற்றுக்கணக்கான ப�ொதுச் சமூகத்தின்
அவலங்களை வியூகம் ஊடகமயப்படுத்தி
இருக்கிறது.
இலங்கையில்
மாத்திரம்
முடங்கி
விடாமல் வெளிநாடுகளுக்கும் சென்று
வியூகம் தனது சமூக ஊடக பயணத்தினை
விஸ்தரித்துள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக
இந்தியா, கட்டார், துபாய் ப�ோன்ற தேசங்களுக்கு ஜனூஸ் சம்சுதீன் தலைமையிலான
வியூகம் குழுமத்தினர் பயணித்து அங்கிருந்து பற்பல சமூக பெறுமானம் மிக்க
நிகழ்ச்சிகள், வேலைத்திட்டங்களை முன்னெடுத்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
உலகத்தினை உள்ளங்கையில் உள்ளடக்கும் இணையத்தினையும், நவீன ஊடக
செல்நெறிகளையும் தேசம் தழுவிய தமிழ்
மக்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் க�ொண்டு
சேர்த்ததில் ஜனூஸ் சம்சுதீன் வகிபாகமும்
குறிப்பிடத்தக்கது.
Mojo எனப்படும் குறுகிய த�ொழில் நுட்ப
வளங்களை க�ொண்டதான தனது ஊடக நகர்வுகளின் ஊடாக பாரிய சமூக மாற்றங்களை
ஜனூஸ் சம்சுதீன் நிகழ்த்திக் காட்டியுள்ளார்.
தேசிய ஊடகங்கள், சமூக மற்றும் இணைய
ஊடகங்கள் மூலமாக தமிழுக்கும், தமிழ்
சமூகத்திற்கும் ஜனூஸ் சம்சுதீன் தன்னால்
இயன்ற பங்களிப்பினை நல்கிக் க�ொண்டிருக்கின்றார். அதன் ப�ொருட்டு தேசிய மற்றும்
சர்வதேச ரீதியில் இவர் பல்வேறு விருதுகள்,
பாராட்டு சான்றிதழ்கள், சான்றோரின் வாழ்த்துரைகள் பெற்றுள்ளார் என்பதும் இங்கு
குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை வாழ் இலக்கிய சமூகம் இவரது
அயராத சேவைகளைப் பாராட்டி மகிழ்கிறது.

எம்.எஸ்.எம்.ஸாகிர்...
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எல்லாவற்றையும்
எழுத்தாய் மாற்றி: அ.மார்க்ஸ்
பேராசிரியர் அ.மார்க்ஸ்
உலகளவில் அறியப்பட்ட தமிழ்
நாமம். இலக்கியப்புலத்திலும்,
சமூக, அரசியல் களத்திலும் த�ொடர்
செயற்பாட்டு வடிவமாகத் திகழ்பவர்.
அதிகார மையங்களுக்கு எதிரான
குரல் இவருடையது. இவரது
செயற்படு பாதை, பயணத்தின் நீட்சி;
நடையின் இலக்குக் குறித்தெல்லாம்
'எல்லாவற்றையும் உரையாடல்களாய்
மாற்றி..'' என்கிற இவரது
நேர்காணல்களின் த�ொகுப்பு வெளிப்படுத்துகிறது.
பேராசிரியர் மார்க்ஸ் நீண்டகாலமாக அதிகமாக
எழுதிவருபவர். இவரது எழுத்துக்களின் அதிர்வு
காலத்தின் பிரதானம். இவரது இயங்கு நிலை
சமூக ஓட்டத்தின் அதிர்வு.
அரை நூற்றாண்டுக்கு மேலாக - சென்ற
நூற்றாண்டின் எழுபதுகளில் த�ொடங்கிய
எழுத்தின் பயணம், மார்க்ஸியம், சமூகப்
பண்பாட்டு ஆய்வுகள், தலித்தியம், பின்
நவீன அரசியல், கல்வி, அரசியல், மருத்துவம்,
பெண்ணியம் இன்ன பிற துறையின் மாற்றங்கள்
குறித்து செயற்திறனுடன் எழுதுபவர் மார்க்ஸ்.
மனித உரிமை சார் குரலுடையவர். உலக இயங்கு
நிலை குறித்த ஆழ்ந்த பார்வையுடன் எழுதுபவர்;.
பேச்சாளர், கலந்துரையாடலாளர், செயல்படு
ஆளுமை பேராசிரியர் அவர்கள்.
எல்லாவற்றையும் சமூக நிகழ்நிலையிலும்,
விமர்சன நிலை சார்ந்து நின்று எதிர்க்குரல்
எழுப்பவல்ல மார்க்ஸ் எல்லாவற்றையும்
எழுத்துக்களாக மாற்றுபவர். இயற்பியல்
பேராசிரியராகப் பணிசெய்து ஓய்ந்த பின்னும்
ஓயாது இயங்கிக் க�ொண்டிருப்பவர். புத்தகம்
நிறைந்த த�ோள்களுடன் ஊரூராக அலைந்து

க�ொண்டிருப்பவர். கருத்தரங்கு, பேச்சு,
கலந்துரையாடல், விமர்சனம் எனப்
பல்தளத்தில் பயணிப்பவர் பேராசிரியர்
அ.மார்க்ஸ்.
'எல்லாவற்றையும் உரையாடல்களாய்
மாற்றி' என்ற மார்க்ஸின் நேர்காணல்களின்
த�ொகுப்பு ஓடை ப�ொ.துரை அரசனால்
த�ொகுக்கப்பட்டது. 'மாற்று கலாசார
குழுக்கள் நம்பிக்கையளிக்கின்றன'
என்ற நேர்காணலில் த�ொடங்கி 'தயவு
செய்து என் எழுத்துக்களை இன்னொரு
முறை படித்துவிட்டு இந்தக் கேள்விகளைக்
கேளுங்கள்' என்பது வரையான பதினெட்டு
நேர்காணல்கள் இந்நூலில் இடம்கொள்கின்றன.
மார்க்ஸின் ஆழ்ந்த அறிவும் சமூக ந�ோக்கும்
பல்துறை தேடலும் இந் நேர்காணல்கள் வழியே
பிரிகின்றன. முதல் நேர்காணலில் டானியல்,
அம்பேக்கர், சுந்தரராமசாமி, ஜெயகாந்தன்,
பாலகுமாரன் ஆகிய�ோர் குறித்த
அவரது சமூகவியல்
பார்வை வெளிப்படுகிறது.
மற்றும் சிறுசஞ்சிகைச்
சூழல் அதன் சமூகப்
பண்பாட்டு அடையாளங்கள்
அல்லது ப�ோக்குகள் குறித்த
பார்வை கனதியானது.
தலித்தியம், நவீனம்,
பின்நவீனம், மாற்றுக்கலாசாரம்
குறித்தும்
அலசுகிறார். ஏகாதிபத்தியம், மார்ச்சிஸம்,
ச�ோசலிசம் குறித்தெல்லாம் தனது பார்வையை
விசாலிக்கிறார்.
பேராசிரியர் அ.மார்க்ஸின் நேர்காணல்கள்
எல்லாவற்றையும் உரையாடல்களாய் மாற்றி
தந்துள்ளது. இந் நேர்முகம் மார்க்ஸின் வெட்டு
முகமும் ஆகும்.

ஒளவன் கவிதை

வாழ்தலின் புதிரில்
நீ கரையும் நான்
சலனங்களின் இரவிலிருந்து
வழிகிறது முதல் துளி
கண்ணீராலிருந்தது காலடியில்
வீழ்ந்திற்றுக்கனம்
சலனமற்ற
சிறு ப�ொழுத�ொன்றின் தேடலில்
அலைகிறது காலம்
மீளவும் சலனங்களின்
இரவிலிருந்து வழிகிறது
வேர்வை
ரத்தம் சீழ்
நீளும் ராவின் பயங்கரத்தில்
அசையும் ஓவியமெங்கும்
கால்கள் நீ
சலனமற்ற
சிறு ப�ொழுத�ொன்றில் ஆவல் பூத்த
மனசில�ொரு பன்னீர்த்துளி
வாழ்தலின் விம்பம் கரைந்த
மென் மழையின்
ஆயிரத்தோராவது
துளியில�ொரு புலர் ப�ொழுது
காலடியை எடுத்து வைக்கையில்
ஆயிரம் இரவுகளை முறித்த திமிரில்
சலனமற்று உறைகிறேன்
உன்கால்களின் கீழ்
பன்னீர் வாசம் பூப்பதாய்
ஓவியம் நீள்கிறது

எல்லா ஊர்களிலும் எடிசன்கள் செத்துப்
ப�ோயிருக்கிறார்கள். எங்கட ஊரிலும் செத்தார்கள்தான். ரீச்சர்மார், சேர்மார் இவன/ இவள
வச்சு மேய்க்க எங்களால ஏலா. இது எருமை
மாடு மாதிரி வகுப்புக்குள்ள வந்தாலே குழப்பம். இதுவென்டா விடியாத மூஞ்சி. மூஞ்சி
கழுவாமல்தான் வாற. இந்தா இதுக்கு ஆனாவும்
தெரியா, ஆவண்ணாவும் வராது. இதுகள வச்சு
மேய்க்க எங்களால் முடியாது...... 'இதுகளுக்கு
ஸ்கூல் சரிவராது. வீட்டோட வச்சு மேய்ங்க...''
உம்மா, வாப்பாமாருக்கு ஏச்சும் உபதேசமுமாக இருக்கும் குழந்தை மனமும் உளவியலும்
தெரியாத ஆசான்கள் வாழும் ஊர்களில் எடிசன்கள் செத்துத்தானே ஆக வேண்டும்.
உம்மா, வாப்பாமாரும் லேசுப்பட்டவர்களா?
அவர்களும் ஒருபடி மேலே ப�ோய், 'நீ எருமை
மாட்ட விட ம�ோசம். ஏன்தான் பிறந்திய�ோ.
உனக்குப் படிப்பு சரிவராது. ரீச்சரே ச�ொல்லிட்டா. நீ கழுதை மேய்...'' என்ற அமுத வாசகங்கள�ோடு பாடசாலை வாசலுக்குப் பூட்டும்
ப�ோடுவார்கள்.
'எனக்கும் தெரியும். பாடசாலை இளங்காலத்தில் நேசத்துக்குரிய இடமாக, விருப்பத்தோடு
சென்று ஆடிப்பாடி, விளையாடி, சமவயதுக்
குழுவ�ோடு இடையாடி வளர வேண்டிய கவின்
களம் என்பது...'' ஆனால்..... என்னோடு
ஆண்டொன்றில் படித்தவர்கள் எத்தனை பேர்.
எத்தனை பேர்? ஓஎல்லுக்கும், ஏஎல்லுக்கும்
வந்தார்கள்?
ஆசிரியர்களாலும், பெற்றோர்களாலும்
பாதிக்கப்பட்டு தம் எதிர்காலத்தைச் சூன்யச்
சுழிக்குள் அமிழ்த்தியிருக்கிறார்கள்.
'ஒன்றுக்கும் உதவாதவர்களென்று இந்த
உலகத்தில் ஒருத்தருமில்லை''. ஒவ்வொரு
பிள்ளைகளும் ஒவ்வொரு விதமானவர்கள்.

எழுத்துரையாடல்
இலக்கியத்தில் அல்லது
இயங்கு துறைகளில் உரையாடல்
பெறும் முக்கியத்துவம்
சாதாரணமானதல்ல.
துறைசார் உரையாடலென்பது
அத்துறை மீது ஒளி பாய்ச்சும்
செயல்திறனையாகும்.
உரையாடலென்பது மானுடத்
த�ொடர்பாடலின் ஆதி
காலத்திலேயே த�ொடக்கம்பெற்று
செழுமையடைந்து வந்துள்ளது.
உரையாடலுக்குள் ஊடுபரவி
நிற்கும் வினா விடை
என்கிற வினையாற்றுகை
காத்திரமான கதையாடல்
வெளிகளைத் திறந்து விடவும்
வல்லது. ஒலியுரையாடல்,
காட்சியுரையாடல்,

பின்நூலுரையாடல்
என்பவற்றுக்கு அப்பால்
எழுத்துரையாடல் வீறுடையது.
வாசிப்பினூடாக அனுபவத்தை
சுவாரசியத்துடன் பகிரவல்லது.
இலக்கியப் புலத்தில்
உரையாடலும் இன்று ஒரு
படைப்பாக்கமாகவே
ந�ோக்கப்படுகிறது. கவிதையில்
உரையாடலைக் காணுகிற�ோம்.
சிறுகதையில் உரையாடல்,
பாத்திர நகர்வுச்சுட்டியாகி

தனியாள் வேறுபாடு க�ொண்டவர்கள். தனித்தனி
விருப்பு, வெறுப்பு, ஆற்றல் மற்றும் செயல்பாடும் மிக்கவர்கள்.
குழந்தைகள் குழந்தை உளவியலூடு ஆற்றுப்படுத்தப்படுவார்களாயின் ஆற்றல் மிளிரும்
சமூகம் உருவாகி விடும். சிந்தனையாளர்களும்,
கண்டுபிடிப்பாளர்களும், புத்தாக்குனர்களும்
இந்த உலகின் எழுச்சிக்கு வித்தாவார்கள்.
த�ோமஸ் அல்வா எடிசனுக்கு என்ன நடந்தது. அவரது ஆசிரியர் எடிசனின் தாயாருக்குக்
கடிதம�ொன்றைக் க�ொடுத்தனுப்புகிறார். அந்தக்
கடிதத்தை எடிசனுக்கு முன்னாலே அவனது
தாயார் உரத்து வாசிக்கிறார். 'உங்கள் மகன்
மிகவும் திறமைசாலியாக இருக்கிறான். அவனது
திறமைக்கு எங்களால் ஈடுக�ொடுத்துக் கற்பிக்க
முடியவில்லை. எனவே அவனை இனிப் பாடசாலைக்கு அனுப்ப வேண்டியதில்லை. வீட்டில்
வைத்துக் க�ொள்ளவும்...'' அன்றிலிருந்து
எடிசன் பாடசாலைக்கு அனுப்பப்படவில்லை.
அவனைத் தாயாரே வீட்டில் வைத்து ஆற்றுப்படுத்தினாள்.
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நிற்கிறது. நாவலிலும் த�ொடர்
உரையாடல்களூடாகச் சம்பவங்களின்
க�ோர்வையைக் காணுகிற�ோம் என்பது
ப�ோல் உரையாடல் என்கிற
நேர்முகமும் ஒரு வகைக் கலை
வடிவமாகிறது.
ஆளுமையின் அனுபவவெளியை
உரையாடல் முன்னெடுக்கும்பாங்கு,
வினாத்தொடுக்கும் விதம்,
கருத்துக்களை உணர்வு பூர்வமாய்
முன்வைக்கும்பாங்கு, குரல்மொழி,
உடல்மொழி, மென் எழுத்துரையாடல்
என்பன இலக்கியப் பெறுமதியாகிறது.
உலக இலக்கிய வெளியில் எல்லா
ம�ொழிகளிலும் எழுத்தாளுமைகளின்
எழுத்துரையாடல்களைக்
காண்கிற�ோம்.
பத்திரிகைகள், இதழ்கள்,
சிறுசஞ்சிகைகள், மலர்கள்,
சிறப்பிதழ்கள் என
உரையாடல்களுக்கென
பக்கங்கள் ஒதுக்கப்படுகின்றன.
அவ்வப்போது எழுதப்பட்ட
அல்லது கதையாடப்பட்ட த�ொகுப்பு
நூல்கள் இலக்கியங்களிலும்
மிகக் காத்திரமான இடம்
பிடித்துள்ளன. மூத்த ஆளுமைகளின்
அனுபவங்களைப் படித்தறியவும்
இலக்கியப் ப�ோக்கு நிலை பற்றி
உணரவும் எழுத்துரையாடல்கள்
பெரிதும் உதவுகின்றன என்பதனால்
எழுத்துரையாடல்கள் வாசிப்பு
ஈடுபாட்டிற்கான இன்னொரு
ஊக்கியுமாகும். இத்தகைய
ஆர�ோக்கியமான களம்
எழுத்துரையாடல்களின் மீது ஒளி
பாய்ச்சி நிற்கிறது எனலாம்.

காலம் நகர்ந்தது. எடிசனின் தாயாரும் மரித்து
விட்டாள். எடிசன் பெரும் சிந்தனையாளனானார். கண்டுபிடிப்பாளனானார். ஒளிவிளக்கு
காட்டினான். ஓலிவரைவி, திரைப்படக்கருவி,
திரள்உற்பத்தி எனக் கண்டுபிடித்தார். இவர் மிகச்
சிறந்த த�ொழில் அதிபராகத் திகழ்ந்தார்.
ஒருநாள் த�ோமஸ் அல்வா எடிசன் தன் பழைய
அறையைச் சுத்தம் செய்து க�ொண்டிருந்தான்.
அப்போது அவனது கையில் ஒரு கடிதம் கசங்கிய
நிலையில் கிடைத்தது. அது தன் ஆசிரியரால் தன்
கையில் தாயாரிடம் ஒப்படைக்குமாறு க�ொடுத்த
கடிதம்தான். அதனை எடுத்து தாயினதும், ஆசிரியர்களதும் நினைவுகள�ோடு வாசித்தான். 'உங்களது மகன் திறமையற்றவனாக இருக்கிறான்.
கற்பிப்பதை விளங்கிக் க�ொள்கிறானில்லை.
அவனுக்குப் படிப்பு ஏறாது.
இனி எங்களால் அவனுக்குப் பாடம்
ச�ொல்லிக் க�ொடுக்க முடியாது. எனவே
இனி எடிசனைப் பாடசாலைக்கு அனுப்ப
வேண்டாம்...'' தனது தாயாரால் வாசிக்கப்பட்ட விதத்தால் சிந்தனைவாதியாக மாறியவர்,
ஆசிரியர்களால் குழந்தைமைக்காலத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட சிறுவன் த�ோமஸ் அல்வா எடிசன்.
உண்மையில் ஊர்களில் எத்தனை எத்தனைய�ோ
த�ோமஸ் அல்வா எடிசன்கள் செத்துப்போயிருப்பார்கள். எடிசனின் தாயாருக்கு வரலாற்றிலென்றும�ொரு மரியாதையுண்டு.
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ஏறாவூர் அறபிக் கலாசாலையின்
பட்டமளிப்பு விழா
(ஏறாவூர் நிருபர் - நாஸர்)
மட்டக்களப்பு - ஏறாவூர் மஆனீமுல்
முஸ்தபா அறபிக் கலாசாலையின்
16 ஆவது பட்டமளிப்பு மற்றும் 17
ஆவது தலைப்பாகை சூட்டுதல் ஆகிய
நிகழ்வுகள் அடங்கிய விழா அண்மையில்
நடைபெற்றது.
வருடந்தோறும் நடைபெறும் இவ்விழா
நாட்டில் நிலவிய அசாதாரண சூழ்நிலை
காரணமாக மூன்று வருடங்களின்

பின்னர் இம்முறை நடைபெற்றமை
குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தியா - அந்தரத்தீவு ம�ௌலானா
ம�ௌலவி பீஏ. முஹம்மது சைபுத்தீன்
ஆலிம் தலைமையில் நடைபெற்ற
இவ்விழாவில், கல்லூரி அதிபர் ஏ. நாகூர்
மீரான் ஆலிம்
பிரதம அதிதியாகவும்
ம�ௌலானா ம�ௌலவி எம்.ஏ.எஸ்.
அபூபக்கர் ஹம்மாது ஆலிம் மற்றும்
முன்னாள் பிரதியமைச்சர் செய்யித்
அலி ஸாஹிர் ம�ௌலானா ஆகிய�ோர்

விசேட அதிதிகளாகவும்
கலந்துக�ொண்டனர்.
2020 ஆண்டில்
கல்வியைப் பூர்த்தி
செய்த ஆறு பேரும்
2021 ஆம் ஆண்டில்
கற்கைநெறியைப் பூர்த்தி
செய்த நான்கு பேரும்
இவ்வருடம் கற்கை
நெறியைப்பூர்த்தி செய்துள்ள நான்கு
பேரும் முஸ்தபிகளாக ம�ௌலவி
பட்டம் பெற்றுக்கொண்டனர்.
இதேநேரம் இவ்வாண்டில் நான்கு
மாணவர்களுக்கு தலைப்பாகை
சூடப்பட்டது.
மேலும் விரிவுரையாளர் மற்றும்
பணியாளர்களும் இதன்போது
நினைவுப்பரிசில்கள் வழங்கி
க�ௌரவிக்கப்பட்டனர்.

சின்னையா நடராஜசிவம் என்ற
எஸ். நடராஜசிவம், 1946இல்
பிறந்தார். ஜூன் 24,2020இல் தனது
74வது அகவையில் அமரரானார்.
இவர் இலங்கை வான�ொலியின்
மூத்த அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரும்,
திறமை வாய்ந்த வான�ொலி,
த�ொலைக்காட்சி, திரைப்பட, மேடை
நடிகருமாவார்.

அறிவிப்பாளராகப் பயிற்சி எடுத்து வர்த்தக
ஒலிபரப்பில் அறிவிப்பாளராக இணைந்து
35 ஆண்டுகள் வரை அங்கு பணியாற்றினார்.
இலங்கை வான�ொலியில் அறிவிப்பாளராகப்
பணியாற்றிய புவன�ோஜினி வேலுப்பிள்ளையைத்
திருமணம் புரிந்தார். "ஒதெல்லோ", "நத்தையும்
ஆமையும்" முதலான பல வான�ொலி
நாடகங்களில் நடித்தத�ோடு, ஒலிச்சித்திரங்களிலும்
பங்குபற்றியிருக்கிறார்.

நீண்டகாலம் இலங்கை வான�ொலியில்
பணியாற்றிய பின்னர் சூரியன் எஃப். எம்.
வான�ொலியில் நிகழ்ச்சிப் பணிப்பாளராகப்
பணியாற்றினார். இவரது மனைவி
புவனல�ோஜினியும் இலங்கை வான�ொலியில்
அறிவிப்பாளராகப் பணியாற்றியவர். இவர்
கடந்த 2022 மே மாதம் 03 திகதி காலமானார்.
நடராஜசிவம் க�ொழும்பு புனித ஜ�ோஸப்
கல்லூரியில் கல்வி கற்றவர்.
யாழ்ப்பாணத்தைப் பிறப்பிடமாகக்
க�ொண்ட நடராஜசிவத்தின் தந்தை சின்னையா
க�ொழும்பில் ஆசிரியராகப் பணியாற்றியவர்.
தாயார் திருக�ோணமலையைச் சேர்ந்தவர்.
நடராஜசிவம் இலங்கை வான�ொலியில்
சிறுவர் மலர் நிகழ்ச்சியில் பங்குபற்றித் தனது
திறமையை வளர்த்துக் க�ொண்டார். பின்னர்

ரூபவாகினியில் தயாரிக்கப்பட்ட முதலாவது
த�ொலைக்காட்சி நாடகம் என்ற பெருமையைப்
பெற்ற, மருத்துவர் ஜே. ஜெயம�ோகன் எழுதிய
'கற்பனைகள் கலைவதில்லை' என்ற நாடகத்தில்
கதாநாயகனாக நடித்தவர். த�ொடர்ந்து
'லாஹிரு தகசக் (ரூபவாஹினியில் சிங்களத்
த�ொடர் நாடகம்- 1985), 'யச�ோராவய' - (சிங்களத்

மேடை நாடகங்கள்:

'Those who sow thw wind' (காற்றை
விதைதவர்கள்) - ஆங்கில நாடகம்

த�ொலைக்காட்சி:

இலங்கை வான�ொலி கலைஞர்
சின்னையா நடராஜசிவம்

த�ொடர் நாடகம்), 'அவசந்த' (சிங்களத் த�ொடர்
நாடகம்), 'வனஸபந்து - (சிங்களத் த�ொடர்
நாடகம்), 'யுக விலக்துவ' (சிங்களத் த�ொடர்
நாடகம்), தென்னிந்திய நடிகை ராதிகா தயாரித்த,
மன�ோபாலா இயக்கிய 'மீண்டும் மீண்டும் நான்'
பல சிங்களத் த�ொடர் நாடகங்களில் நடித்தவர்.

திரைப்படங்கள்:

இந்தியக் கலைஞர்களும் இணந்து
நடித்த பாதை மாறிய பருவங்கள், புலம்
பெயர்ந்தவர்களால் இலங்கையில்
தயாரிக்கப்பட்ட 'காதல் கடிதம்', 'திரிசூல',
'யுக கினிமத்த', 'திகவி' ஆகிய சிங்களத்
திரைப்படங்களில் நடித்தவர்.
நடராஜசிவம் சுகவீனமுற்ற நிலையில் 2020
ஜூன் 24 புதனிரவு க�ொழும்பில் உள்ள தனியார்
மருத்துவமனை ஒன்றில்
தனது 74-வது அகவையில்
காலமானார்.
இவரது மனைவி
புவனல�ோஜினி 2022 மே 3
இல் அவரது ச�ொந்த ஊரான
வல்வெட்டித்துறையில்
காலமானார்.

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 ஜூலை மாதம் 3ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

மட்டு- அம்பாறை வீரமுனை �சிந்தா யாத்திரைப் பிள்ளையார் தேவஸ்தான நவகுண்ட கும்பாபிஷேகம் பிரதம குரு சர்வதேச இந்துமத குருபீடாதிபதி மஹாராஜ ராஜகுரு � ஐயப்பதாஸ சாம்பசிவ சிவாச்சார்யார் தலைமையில் அண்மையில்
நடைபெற்றது. சர்வசாதக சக்கரவர்த்தி சாம்பசிவ ஜெகதீஸ்வர சிவாச்சார்யார், பிரசாந்தக் குருக்கள் உட்பட
சிவாச்சார்யார்கள் பலர் இதில் கலந்து க�ொண்டனர்.

