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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 ???

�க்கல் �ராச்சா�

04

எங்கள் ்கருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்து

சைமயல் எ�வாயு மற்றும் ெபற்ேறால், �சல், மண்ெணண்-
ெணய் ேபான்ற எ�ெபாருட்களுக்கான �யூவ�ைச இன்னுேம 
மு�வுக்கு வந்தபாடாக இல்ைல. ெபற்ேறால் �ைலயங்க-
ளுக்கும், சைமயல் எ�வாயு �ற்பைன �ைலயங்களுக்-
கும் முன்பாக மக்கள் நாட்கணக்�ல் காத்துக் �டக்�ன்றார்-
கள். 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 �ைலயங்க-
ளுக்கு முன்பாக ஆ�ரக்கணக்கான ��ண்டர்கள் வ�ைச�ல் 
ைவக்கப்பட்டு, இரும்புச் சங்��யால் ஒன்றாகப் �ைணக்கப்-
பட்ட �ைல�ல் உள்ளன. அைவ வாரக்கணக்�ல் இவ்வாறு 
அங்ேக வ�ைசயாக ைவக்கப்பட்டுள்ளன. அைவ �ருட்டுப் 
ேபாய் �டலாெமன்பதால் உ�ைமயாளர்கள் இர�ரவாக அவ்-
வப்ேபாது அங்ேக வந்து பார்ைவ�ட்டுச் ெசல்�ன்றனர்.

 எ�ெபாருளுக்கான இப்ேபாராட்டம் முற்றாக மு�வுக்கு 
வருவது எப்ேபாது? இன்ைறய நா�ல் மக்கள் ஒவ்ெவா-
ருவ�ன் உள்ளத்�லும் எழு�ன்ற ஏக்கம் �ைறந்த �னா 
இதுதான்! எ�ெபாருள் ஏற்�ய கப்பல்கள் ச�ப காலமாக ஏரா-
ளமாக நாட்டுக்கு வந்துள்ளன. முன்ைனய காலங்கைளப் 
பார்க்�லும் அ�கமான எ�ெபாருள் நாட்டுக்கு வந்து ேசர்ந்-
துள்ளது. ஆனாலும் எ�ெபாருளுக்கான பற்றாக்-
குைற இன்னுேம �ங்குவதாக இல்ைல.

கியூவரிைசயின் பின்னணியில்
மைறந்துள்ள முைறேகடுகள்!

                                  2022   --ஜுைல 03   ஞாயிற்றுக்கிழைை

இைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்பு
இலவச

114 இலங்ைக 
வீரர்கள் பங்ேகற்பு

இது ேதர்தலுக்கான
காலமல்ல!

ெநருக்கடியிலிருந்து
நாட்ைட மீட்ெடடுப்பது எவ்வாறு?

ெபாதுநலவாய  
விைளயாட்டு ேபாட்டி;07

எ�ெபாருள் ெநருக்க�க்கு �ர்வுகாண

எ�ெபாருள் ெதாடர்�ல் 
ஏற்பட்டுள்ள �ரச்�ைனகள் 
கு�த்து, இலங்ைக க�ய 
எண்ெணய் ��ேயாகஸ்தர்-
கள் சங்கத்�னருக்கும், �ரத-
மர் ர�ல் �க்ரம�ங்கவுக்கு-
�ைடேய ேநற்று முன்�னம் 
�ேசட கலந்துைரயாடல் இடம்ெபற்-
றுள்ளது.   எ�ெபாருள் �ைடக்காைம-
யால் முகங்ெகாடுத்துள்ள �ரச்�ைன-

கள் ெதாடர்�ல், இலங்ைக 
க�ய எண்ெணய் ��ேயா-
கஸ்தர்க�னால், இதன்ேபாது 
�ரதமருக்கு ��வாக �ளக்க-
ம�க்கப்பட்டுள்ளது.   

இலங்ைக ெபற்ேறா-
�ய கூட்டுத்தாபன �ரப்பு 

�ைலயங்க�ல், 90 சத�தமானைவ 
தற்ேபாது மூடப்பட்டுள்ளன.   

ைக�ருப்�ல் உள்ள

குைறந்த வருமானம் ெபறும்  
குடும்பங்களுக்கு ரூ.10,000
200 �ல்.ரூபாைவ ஒதுக்�யது அரசாங்கம்  

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்  

நாட்�ல் ெபாருளாதார ��யாக 
பா�க்கப்பட்டுள்ள 32 இலட்சம் 
குடும்பங்களுக்கு �வாரணங்-
கைள ெபற்றுக் ெகாடுப்பதற்கு 
அரசாங்கம் �ட்ட�ட்டுள்ளதாக 
அைமச்சர் ரேமஷ் பத்�ரண ெத��த்-
துள்ளார்.  

அடுத்த மாதம் முதல் அதற்கான 
ெசயற் �ட்டம் நைடமுைறப்படுத்தப்-

படுவதுடன் ஒரு குடும்பத்�ற்கு 
7,500 - -10,000 ரூபா �தம் �� 
வழங்குவதற்கு �ர்மா�க்கப்பட்-
டுள்ளதாகவும் அைமச்சர் ெத�-
�த்துள்ளார்.  

உலக வங்� மற்றும் ஆ�ய 
அ��ருத்� வங்� ஆ�யவற்�ன் 
மூலம் �ைடக்கும் உத�கைள பயன்-
படுத்� ேமற்ப� 32 இலட்சம் 
குடும்பங்களுக்கும் 

இந்�யா�ன் உணவு பதப்படுத்துதல் ைகத்ெதா�ல் அைமச்சர் � பசுப� குமார் பராைஸ, இலங்-
ைகக்கான 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.    

ப�ப்ப�ஷ்க�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�ற்-
சங்கங்களுக்கு எழுத்து மூலம் அ��க்-
கவுள்ளதாக தபால்  மாஅ�பர் ரஞ்�த் 

ஆ�யரத்ன ெத��த்துள்-
ளார்.   இலங்ைக�ல் ஏற்-
பட்டுள்ள எ�ெபாருள் 
ெநருக்க� காரணமாக 
தபால் �ைலயங்கள் 

மற்றும் உப தபால் �ைலயங்கள் எ�ர்-
வரும் 10 ஆம் �க� வைர ெசவ்வாய், 
புதன் மற்றும் �யாழன் ஆ�ய �னங்-
க�ல் மாத்�ரேம �றக்கப்ப-
டும் என தபால் மாஅ�பர் 

ேவைல நிறுத்தத்தில் ஈடுபடின்  
பணியிலிருந்து நீக்கப்படுவர்  
தபால் �ைணக்களம் அ�ர� நடவ�க்ைக�ல்

ெ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 வரவுள்ள-
தாக �றுவனம் ெத��த்துள்ளது.

இரண்டாவது எ�ெபாருள் கப்பல் 
ஜ�ைல 28 அல்லது 31 ஆம் �க�யும் மூன்றா-
வது எ�ெபாருள் கப்பல் ஆகஸ்ட் 10 அல்லது 15 
ஆம் �க�யும் இலங்ைக வரும் எனவும் அந்த 
�றுவனம் ேமலும் ெத��த்துள்ளது.

ெமாத்தம் 90,000 ெமட்�க் ெதான் �சல் 
மற்றும் ெபற்ேறால் தாங்�ய மூன்று கப்பல்கள் 
இலங்ைகக்கு வருைக தரவுள்ளன. ஒவ்ெவான்-
றும் தலா 30,000 ெமட்�க் டன் எ�ெபா-
ருைள தாங்� வரவுள்ளதாக

எரிெபாருட்களுடன் 03
கப்பல்கள் வருகின்றன

ஜ�ைல 13- -14 ஜ�ைல 28- - 31 ஆகஸ்ட் 10- -15 ஆம் �க�களுக்�ைட�ல்

ஏ.�.எம் இயந்�ரங்-
க�ல் பணப�மாற்ற 
ேசைவக�ல் ஈடுபடும் 
மக்கள் �குந்த அவதா-
ன 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�ைச-
கள் காத்�ருக்கும் ேபாது �ன்னால் வ�ைசக�ல் 

ஏ.டி.எம் இயந்திரங்களில் பணம்   
ெபறும்ேபாது அவதானம்   
ேமாச� கும்பல் ப�த்துச் 
ெசல்வதாக தகவல்

கந்தக்காடு ைகதி ெகாைல; 
நான்கு சார்ஜன்ட்கள் ைகது   

கந்தக்காடு புனர்வாழ்வு 
முகா�ல் கடந்த ெசவ்வாய்க்�-
ழைம இரவு உ��ழந்த புனர்-
வாழ்வு ைக��ன் மரணம் 
ெதாடர்�ல் இராணுவம் மற்றும் 
�மானப்பைடையச் ேசர்ந்த 
நான்கு சார்ஜன்ட்கள் ைகது ெசய்-
யப்பட்டுள்ளனர்.  

நான்கு அ�கா�களும் புனர்-
வாழ்வு ைமயத்�ல் ஆேலாசகர்களாக ப�பு�ந்ததாக ெபா�ஸார் 
ெத��த்தனர்.  

புனர்வாழ்வு �ைலயத்�ன் ஆேலாசகர்க�ன் வாக்குமூலங்-
கைளப் ப�வுெசய்வதற்காக ெவ�கந்த ெபா�ஸ் 

தப்�ச்ெசன்றவர்க�ல் 57 ேபர் தைலமைறவு

16 தங்க கட்டிகளுடன் டுபாயிலிருந்து வந்துள்ளார்
நான்கு ேகா� ரூபாய் 

ெபறும�யான தங்கக் கட்�-
களுடன் டுபா�ல் இருந்து 
வந்த இலங்ைகயர் ஒருவர் 
கட்டுநாயக்க �மான �ைல-
யத்�ல் ைவத்து ைகது ெசய்-
யப்பட்டுள்ளார்.  

அவ�ட�ருந்து 16 தங்கக் 
கட்�கள் �ட்கப்பட்டுள்ள-
தாக சுங்கப் ���னர் ெத�-
�த்துள்ளனர்.  

இந்�ைல�ல், ேமல�க �சா-
ரைணகைள சுங்கப் ெபா�ஸார் 
முன்ெனடுத்துள்ளனர்.    

நான்கு ேகாடி ரூபா தங்கத்துடன்  
விமான நிைலயத்தில் ஒருவர் ைகது  

யாழ். மாவட்ட பாரா-
ளுமன்ற உறுப்�னரும் 
த�ழ்த் ேத�யக் மக்கள் 
முன்ன��ன் ெசயலாளரு-
மான ெ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

நாடளா�ய ���ல் கடந்த ேம 
மாதம் 9ஆம் �க� இடம்ெபற்ற 
வன்முைற மற்றும் கலவரச் சம்பவங்-
கள் ெதாடர்பாக கடந்த 24 ம�த்�யா-
லங்க�ல் ேமலும் 14 ேபர் ைகது ெசய்-
யப்பட்டுள்ளனர்.  

இதன்ப� 857 சம்பவங்கள் ெதாடர்-
பாக இதுவைர 3 ஆ�ரத்து 56 
சந்ேதக நபர்கள் ைகது ெசய்யப்பட்-
டுள்ளனர்.  

அவர்க�ல் ஆ�ரத்து 150 ேபர் 
�ளக்கம�ய�ல் ைவக்கப்பட்டுள்ள-
தாக ெபா�ஸார் ெத��த்துள்ளனர்.    

ெதன்ேமற்கு பருவக்-
காற்று காரணமாக ேமற்கு மற்றும் ெதற்கு கடற்பரப்பு-
க�லும் நாட்�ன் ெதன்பகு��லும் �லவும் காற்�ன் 
ேவகம் ேமலும் அ�க�க்கும் என வ�மண்டல-
�யல் �ைணக்களம் ெத��த்துள்ளது.   

கட�ல் பலத்த காற்று,கடல் �ற்றம்; ஒரு இலட்சத்து 30 ஆ�ரம் ெம.ெதான்

முதல் ெதாகு�யான 
30,000 ெமற்�க் ெதான் எ�-
வாயு�ல் 3,700 ெமட்�க் ெதான் எ�ர்வரும் 5ஆம் �க� இலங்-
ைகக்கு வரவுள்ளதாக �ட்ேரா �றுவனத் தைலவர் மு�த ��ஸ் 
ெத��த்துள்ளார்.

இலங்ைகக்கு வரும் முதல் ெதாகு� எ�வாயு ��-
ேயாகத்ைத எ�ர்வரும் 7ஆம் �க� முதல்

15 ஆயிரம் இருதய ேநாயாளர்கள்  
அறுைவ சிகிச்ைசக்கு காத்திருப்பு  

சுகாதார துைறயினருக்கு ெபரும் சவாலான காலம்  

இன்ைறய �ைல�ல் நாட்�ல் சுமார் 
15,000 இருதய ேநாயா�கள் அறுைவ 
��ச்ைசக்கான காத்�ருப்ேபார் பட்�ய-
�ல் உள்ளதாக அ�ல இலங்ைக மருத்-
துவ அ�கா�கள் சங்கத்�ன் ெசயலாளர் 
ைவத்�யர் ஜயந்த பண்டார ெத��த்தார்.  

ெகாழும்�ல் நைடெபற்ற ஊடக�ய-
லாளர் 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 காரண-
மாக நாட்�ல் சுமார் 60 இலட்சம் ேபர் �கவும் �கவும் 

லாப் சைமயல் எ�வாயுக்-
காக �ர்ண�க்கப்பட்�ருக்கும் 
�ல்லைற �ைலைய �ட அ�க 
�ைலக்கு �ற்பைன ெசய்பவர்-
கள் ெதாடர்�ல் உடன�யாக 
அ�யத் தருமாறு லாப் �றுவனம் 
அ��த்துள்ளது.  இது ெதாடர்பாக லாப் எ�ெபாருள் �றுவ-
னம் �டுத்�ருக்கும் அ�க்ைக�ல் ெத��க்கப்பட்-
டுள்ளதாவது,  

லாப் GAS அதிக விைலக்கு  
விற்கப்படுவதாக தகவல்  மீனவர்கள் மற்றும்   

கடற்பைடக்கு எச்சரிப்பு   தமக்கு அ�த்தருமாறு �றுவனம் அ��ப்பு  
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04 04 04

04
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04

கனிய எண்ெணய் விநிேயாகஸ்தர்   
சங்கத்துடன் பிரதமர் ஆராய்வு

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

ேம.9 வன்முைற சம்பவம்

லங்கா IOC �றுவனம் ேநற்று உத்�ேயாகபூர்வ அ��ப்புலங்கா IOC �றுவனம் ேநற்று உத்�ேயாகபூர்வ அ��ப்பு

இதுவைர 3,056 ேபர் ைகது ; 
150 ேபர் ெதாடர்ந்தும் 
விளக்கமறியலில்  

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

உள்ளதாக அறிவிப்பு

வ�மண்டல�யல் 
�ைணக்களம் அ��ப்பு   

முதல் ெதாகுதி GAS 05ஆம் 
திகதி வருகிறது

எரிெபாருள் பற்றாக்குைற உச்சநிைலயில் உள்ளது;  

எதிர்வரும் நாட்களில் 05 வீதமான   
தனியார் பஸ்கேள ேசைவயில்   

ேநார்வூட் நைகக் ெகாள்ைளயின் 
சூத்திரதாரி ஒரு ெபண்!
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ேநார்வூட் நக�ல் அடகு ��க்கும் 
�ைலயம் ஒன்ைற ெகாள்ைள�ட்டு 
மூன்று ேகா�ேய 54 லட்சம் ரூபா 
ெபறும�யான 177 பவுன் தங்க நைக-
களுடன் நான்கு ேபர் கடந்த 30 ம் 
�க� ஹட்டன் ேகாட்ட �ேசட குற்-
றத்தடுப்பு ���னாரால் ைகது ெசய்-
யப்பட்டுள்ளனர். ஆறுமாதகால 
ேவட்ைட�ன் �ன்னேரேய இவர்-
கள் �க்�னர்.

ேநார்வூட் நக�ல் அடகு ��க்கும் 
கைட உள்ளது. 2021 �சம்பர் மாதம் 
09 �க� இக்கைடைய உைடத்து 
அங்�ருந்த தங்க நைககள் களவாடப்-
பட்டுள்ளதாக ேநார்வூட் ெபா�ஸ் 
�ைலயத்�ல் கடந்த 2021 �சம்பர் 
மதம் 11 ம் �க� முைறப்பாடு ெசய்-
யப்பட்�ருந்தது. ஒரு ேகா�ேய 75 
லட்சம் ரூபா ெபறும�யான அடகு 
��த்த 175 பவுன் தங்க நைககள் கள-
வாடப்பட்டுள்ளதாக இந்த முைறப்-
பாட்�ல் ெத��க்கப்பட்�ருந்தது.

இச்சம்பவம் ெதாடர்பாக �சார-
ைணகள் ே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 ெபாறுப்-
பான �ேரஷ்ட ெபா�ஸ் அத்�யட்-
சகர் அலுவலகத்�ல் முைறப்பாடு 
ெசய்தார்.

அதைனத் ெதாடர்ந்து இதைன 
�சா�ப்பதற்கு 2022.06.08 ம் �க� 
ேகாட்ட �ேசட குற்றத்தடுப்பு ��-
�டம் இப் ெபாறுப்பு ஒப்பைடக்கப்-
பட்டது.

இக்ெகாள்ைளச் சம்பவம் ெதாடர்-
பாக �சாரைணகைள ேமற்ெகாள்வ-
தற்கு ேகாட்ட குற்றத்தடுப்பு ���ல் 
சந்�ர�� தைலைம�ல் குழு ஒன்று 
�ய�க்கப்பட்டது. இக்குழு�ல் 
�ரதான ெபா�ஸ் ப�ேசாதகர் �ேர-
மலால், உப ெபா�ஸ் ப�ேசாதகர் 
சந்�ர��, உப ெபா�ஸ் ப�ேசாதகர் 
தசநாயக்க ெபா�ஸ் சார்ஜன் கமல், 
ரண�ங்க, ெபா�ஸ் கான்ஸ்ட�ள்-
களான ரத்நாயக்க, பண்டார, மங்�-
லக, ெகாத்தலாவல, ர�க்க, ச�ர, 
லக்ஸ்மன், குணவர்தன, ஜய�ன. 

��யதர்��, �துரங்� ��யங்-
க�, சார�களான, சச்துர, அ�ல 
ஆ�ேயார் அடங்கு�ன்றனர்.

ெகாள்ைளச் இடம்ெபற்ற �னத்-
தன்று இரவு அடகு �ைலயத்�ற்கு 
முன்பாக �றுத்தப்பட்�ருந்த ெலா� 
ஒன்று ெதாடர்பாக ெபா�ஸா-
ருக்கு ஆரம்ப சந்ேதகம் ஏற்பட்டது. 
இதைனத் ெதாடர்ந்து ெலா��ன் 
சார�ையப் �ன் ெதாடர்ந்துள்ளனர்.

இந் �ைல�ேலேய இந்த சம்ப-
வம் ெதாடர்பாக �சாரைணகைள 
முன்ெனடுத்த ேகாட்ட குற்றத்த-
டுப்பு ��வு ெகாள்ைளச் சம்பவம் 
நைடெபற்ற அன்�ரவு அவ்�டத்-
�ன் அரு��ருந்து இடம்ெபற்ற 
ெதாைலேப� உைரயாடல் ப�வு-
கைள ெபற்றுக்ெகாள்வதற்கு �� 
மன்றத்�ன் உத�ைய நா�னர்.

��மன்ற உத்தரைவத் ெதாடர்ந்து 
இப்ப�வுகைள ப��லைன ெசய்து 
�சாரைணகள் முன்ெனடுக்கப்பட்-
டது. இந்த சம்பவத்துடன் ெதாடர்பு-
ைடய ெதாைலேப� இலக்கங்க�ன் 
ப�வுகள் ெதாடர்பாக ேமல�க �சா-
ரைணக்காக �ண்டும் ெதாைலேப� 
ேகாபுர ப�வுகள் ெபற்றுக்ெகாள்ளப்-
பட்டது.

�சாரைணகள் ெதாடர்ந்து ெகாண்-
�ருக்கும்ேபாது ெபா�ஸாருக்கு 
ஒரு �ல �சாரைணக்கு உதவும் 
கு�ப்புகள் �ைடக்�ன்றன. இக் 
ெகாள்ைள�ல் ெலா� சார� சம்பந்-
தப்பட்டுள்ளதாகவும் 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 உைரயா-
டல் ப�வுகைள ப���த்தேபாது  
கைட�ன் உள் இருந்தும் மற்ைறய 
ெதாைலேப� இலக்கம் கைட�ன் 
ெவ���ருந்தும் உைரயாடுவதாக-
வும் அைமந்�ருப்பது கண்ட�யப்-
பட்டது.

அவதானமாக உைரயாடல்கைள 
ப���த்தேபாது ஒருவரது உைரயா-
டல் கைட�ன் உள்�ருந்தும் மற்ற-
வருைடய உைரயாடல் கைட�ன் 
ெவ���ருந்தும் நைடெபற்�-
ருப்பது ருசுவானது. அதைனத் 
ெதாடர்ந்து கைட உள்�ருந்து உைர-
யா�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 நகர்வு-
கைள ேமற்ெகாண்டேபாது  ெபா�-
ஸாருக்கு பல்ேவறு �டுக்�டும் தக-
வல்கள் �ைடத்தன.

சந்ேதகத்�ன் ேப�ல் ைகது ெசய்-
யப்பட்ட அடகுக் கைட�ல் ேவைல 
ெசய்யும் ெபண் கு�த்த அக்கைட-
�ல் கடந்த பல வருடங்களாக 
ப� பு�ந்து வந்�ருப்பவர் என்ப-
தும் இவர் குடும்பத்�ல் ஒருவைரப் 
ேபால் அக்கைட�ல் ப�யாற்� 
வருபவர் என்பைத ெபா�ஸார் 
அ�ந்து ெகாண்டனர்.  இவ�ன் 

நடத்ைத காரணமாக அப்ெபண்ைண 
ப� �க்கம் ெசய்ய ேவண்டும் 
என்று கைட உ�ைமயாள�ன் மகன் 
வற்புறுத்��ருக்�றார். 

இைதயடுத்து இந்த ெபண்ணுக்-
கும் கைட உ�ைமயாளர் குடும்பத்-
�ற்கும் இைட�ல் முரண்பாடுகள் 
ேதான்�யுள்ளன.

இைதயடுத்து கைட உ�ைமயாளர்-
கைள 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 ெபண்-
ணுக்கு 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 ஆரம்ப-
கட்ட �சாரைண�ல் ெத�யவந்-
துள்ளன. மற்ெறாரு சந்ேதக நபரான 
ெலா� சார�யுடன்  மது அருந்-
�யப�ேய  ெபண் தன்னுைடய 
மன�ல் உள்ள �ட்டத்ைத கூ�யதா-
கவும் 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� 

தனக்கு ெசாந்தமான உைடைம-
கைள எடுத்துக் ெகாண்டு; அங்�-
ருந்து ெவ�ேய�யுள்ளார்.

��ெதாரு �னத்தன்று கைட உ�-
ைமயாளர் மற்றும் அவரது குடும்-
பம் ெகாழும்புக்கு ெசன்றுள்ள-
னர். 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 எடுத்-
துச் ெசன்றதற்கு அதுேவ காரண-
மாம்.

இேதசமயம் ெலா� சார� தன்னு-
ைடய உத�யாளரான க. ராஜேசக-
ரைன ெ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 இரண்-
டாம் மா��ல் உள்ள ஜன்ன�ன் 

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 தயார்-
படுத்�க் ெகாண்டனர்.

அப்ேபாது ேரா� என்ற சூத்�ரதா� 
ெலா� சார��ன் மா��ன் �ட்�ல் 
அதாவது கைடக்கு �ன்புறமாக 
உள்ள �ட்�ல் இருக்�றார். அைன-
வரும் �ட்ட�ட்டப� எவைரயும் 
அைடயாளம் காண மு�யாதப� 
ஆைட அ�ந்து ெகாண்டு �ட்��-
ருந்து புறப்பட்டு அடகு கைடக்கு 

முன் வரு�ன்றனர்.
இரண்டு ேபர் கைடக்கு �ன்பு-

றமாக 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 இரண்-
டாம் மா��ன் �றந்த ஜன்ன�ன் 
வ�யாக கைட�னுள் நுைழ�ன்ற-
னர். ே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 கட்ட-
டத்ைத  ��ட்டு ெகாளுத்த மு�வா-
�றது. எ�னும் அக்கட்டடத்ைத 
ஒட்�யதாக மருந்தகம் ஒன்று இருந்-
ததால் அந்த ேயாசைன ைக�டப்ப-
டு�றது.

இ�ல் �டுக்�டும் மற்றுெமாரு 
சம்பவமும் ெத�யவரு�றது. நைகக-
ைளத் �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 அறுத்-
துள்ளார். எ�வாயு க�ந்�ருக்கும் 
�ைல�ல் ெகாள்ைள�ன் �ன்னர் 
கட்டடத்ைத  ெநருப்பு ைவக்க சுல-
பமாக இருக்கும் என்பேத ேரா��ன் 
�ட்டமாக இருந்தது. �ல சமயம் 
ெகாள்ைளயுடன் சம்பந்தப்பட்-
டவர்களும் ��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� நட-
ததால் 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 சந்ேத-
கத்�ன் ேப�ல் வாக்குமூலம் ெபறப்-
பட்டதனால் நைககைள �ற்பைன 
ெசய்வ�ல் தாமதம் ஏற்பட்டது.  
இந்�ைல�ல்  �ண்டும் மட்டக-
ளப்பு ெசன்று  மைறத்து ைவக்கப்-
பட்�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 இவர்-
கள் �து சந்ேதகம் காணப்பட்ட-
தனால் 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. சம்ப-
வத்துடன் ெதாடர்புைய சந்ேதக நபர்-
களான 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 ஒப்புக்ெகாண்ட-
தால் 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�க்கப்பட்ட-
தாக ெ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 தங்கத்-
துண்டுகள் ஆ�யன இதன்ேபாது �ட்-
கப்பட்டுள்ளைம கு�ப்�டத்தக்கது.

ஆறு மாதமாக 
அைலந்து 
ேமாப்பம் பிடித்த 
ெபாலிசார் 
மர்மங்கைள 
தகர்த்தது
எப்படி?

ேநார்வூட் நைகக் ெகாள்ைளயின் 

சூத்திரதாரி ஒரு ெபண்!
மைலவாஞ்ஞன்

ெ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 அண்-

ைம�ல் நைடெபற்ற 'என் இ�ய பட்-
டாம்பூச்�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�ைத-
களாகட்டும் �றுகைதகளாகட்டும் அல்லது 
ஏைனய பைடப்புகளாகட்டும் அைவ சமூ-
கத்�ன் அவலங்கைள அப்ப�ேய படம் 
��த்து காட்டுவதாக அைமந்துள்ளன. 
க�ஞர், எழுத்தாளர் என இலக்�யத் 
துைற�ல் அகலக் கால் ப�த்து ெசயல்-
பட்டு வருபவர் அவர். 

 (15 ஆம் பக்கம் பார்க்க)

சரித்திரங்கைள மீட்டிச் ெசல்லும் 
ைமக்கல் ெகாலினின் கவிைதகள்

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

ேரஸ்ட ெபா�ஸ் அத்�யட்சகர் 
��த � அல்�ஸ்

�ரதான ெபா�ஸ் ப�ேசாதகர் 
�ேரமலால்

ெபா�ஸ் கான்ஸ்ட�ள்
��யதர்��

உப ெபா�ஸ் ப�ேசாதகர் 
சந்�ர��
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றைகறை மாற்றும் ப�ாராட்டங் -
களுக்கு சரித்திரம் உண்டு. அண்-
றமக்கால சரித்திரத்தில் நிர்ாக 

முறை மற்றும் ப�ாருைாதாரக் கட்டறமப்புப் 
�ற்றி �ாரிய கருத்துகள் பதான்றின. 'ஜனநா-
யகமும் திைநத ப�ாருைாதார முறைறமயும்' 
தவிர மாற்று சநதரப்�ங்கள் இல்றல என்ை 
நிறலறமக்கு சர்பதசம் ஆைாகியுள்ைது. 
மாற்ைத்திற்காக இரத்தம், வியரற் மற்றும் 
கண்ணீர சிநதிய அதிகை்ான மக்களின் முயற்-
சியால் நிகழகாலம் பதான்றியுள்ைது.

திரும்�வும் �றைய குழிகறைத் பதாண்டி 
அ்ற்றில் விழுநது ஏன் துயரத்துக்கு உட�்ட 
ப்ண்டும்? உலகில் ஏறனய நாடுகள் ப�ற்றுக் 
பகாண்்ட அனு�்ங்கறை மீண்டும் நாபம �ரி-
பசாதித்துப் �ாரப்�தன் இரகசியம் என்ன? அனு�-
்ம் ் ாயநத ந�ரகள், நிபுணரகள் ஆணித்தரமாக 
வி்டயங்கறைக் கூறும் ப்றையில் சிறு குழுவி-
னரின் பகாஷத்துக்கு இறரயா்தன் காரணம் 
குறித்து பகள்வி பகடக ப்ண்டியுள்ைது.

குைப்�த்தால் நாடற்ட முன்பனற்ை முடியும் 
என்ைால் இன்று இப்பூமி பசாரக்கபுரியாகியிருக்-

கும். பமாதல், குைப்�ம் மற்றும் யுத்தங்கள் 
�ாரிய அைவில் காணப்�ட்டன. இ்டம்ப�யர-

்து ஏறைகைா்ர. ஒடுக்கப்�ட்ட ்ரக்கத்தினர 
குபராதத்தால் பமாதுகிைாரகள். அதறன முன்-
னின்று ந்டத்து�்ரகள் ஆடசிக்கு ்ருகிைாரகள். 
ப�ாராட்டம் நிரநதரமானது, அது முடிவில்லாத 
்ட்டமாகும். குறுகிய கருத்துக்கறை முன்ற்த்து 
அனு�்மற்ை இறைஞரகறை த்ைாக ்ழிந்டத்-
து்து குறித்து பகள்வி பகடகப்�்ட ப்ண்டும்.

்்டக்கு, கிைக்கு ப�ாராட்டங்கள் �ா்டங்கறைக் 
கற்பித்துத் தநதுள்ைன. மக்கள் �ல்ப்று ்ழி -
களில் ப்தறனக்குள்ைானாரகள். முறைகறை 
மாற்ை முடியும், ஆனால் உறைப்�ாளிகள் 
மற்றும் நிர்ாகிகளுக்கு இற்டபயயான இற்ட 
ப்ளி பூச்சியமாக மாைாது. சமூக மற்றும் அரசி-
யல் பிரிவுகளில் �ாரிய மாற்ைங்கறை ஏற்�டுத் -
திய நாடுகள் இன்றுள்ை இ்டம் அதற்கு சரியான 
சாடசியமாகும்.

யதாரத்தத்றதப் புரிநது பகாள்ை ப்ண்டும். 
சிலரின் குறுகிய நிகழச்சிநிரலுக்கு முழு சமூ-
கமுபம இைப்பீடு பசலுத்தத் பதற்யில்றல. 
மாற்றுக்கருத்துகள் உள்ைன. ஜனநாயகத்துக்-
குள் கருத்துக்கறை பகாண்டிருக்க உரிறம 

உண்டு. அநதக் கருத்துகளு்டன் �ாரிய பகாள்-
றககறை உரு்ாக்க முடியும். அரப்�ணிப்பு 
குறித்து புதிய கருத்துக்கறை மக்களிற்டபய 
பகாண்டு பசல்்தற்கு பகாள்றகயாைரகைால் 
இயலாமல் இல்றல. தற்ப�ாறதய முறைறம 
�ற்றி விமரசனம் பசயது ஊைல் மற்றும் பமாசடி 
குறித்து �ாரிய எதிரப்ற� உரு்ாக்க முடியும். 
அவ்ாைான ந்ட்டிக்றககள் நம்பிக்றகறய 
குறைப்�பதாடு நாடற்ட உரு்ாக்கு்தற்கான 
றதரியத்றதயும் குறைக்கிைது.

இன்று இலங்றகயும் அவ்ாைான உ�ாயத்-
துக்கு ஆைாகியுள்ைது. புதிய பகாள்றககள் 
புதிய முறைகள் மக்களுக்கு முன்ற்க்கப்�டடு 
அரசியலறமப்பு ரீதியாக ஆடசிறய ப�ற்றுக் 
பகாள்்து த்ைல்ல. அதிகாரத்துக்காக சந-
தரப்�ம் இைநத அரசியல் அணியினர நாடற்ட 
நிறலயற்ைதாக்கி அழிவின் மூலம் அதிகாரத் -
றதக் றகப்�ற்ை முயற்சி பசய்து த்ைாகும்.

மக்கள் �ாதிப்புக்குள்ைாகியுள்ை சநதரப்�த் -
தில் தற்ப�ாதுள்ை சட்டம் மற்றும் பநறிமுறைக -
ளுக்கு அறமய முடிவுகறை எடுக்க ப்ண்டியது 
ஆடசியாைரகளின் ப�ாறுப்�ாகும். நாடடுக்கு 
அநநிய பசலா்ணி ்ரும் �ாறதகள் தற்டப் -

�டடுள்ைன. அத்து்டன் உல்லாசப் �யணத்துறை 
ஏற்றுமதி மற்றும் முதலீடடு சநதரப்�ங்களுக்கு 
ஏற்�டடுள்ை �ாதிப்பு க்கு முன்னால் அநநிய 
பசலா்ணி றகயிருப்பு குறைநது ்ருகிைது. 
எரிப�ாருள், மருநதுகள், ப�ாதுமான அைவு 
உணவுகறை விறலக்கு ்ாங்க முடியாத 
நிறலறமக்கு நாடு தள்ைப்�டடுள்ைது. அது 
பமாசமான குற்ைமாகும்.

ப�ாராட்டமானது நாடற்ட பமம்�டுத்து்தற்-
காக இருக்க ப்ண்டுபம தவிர, ஏறை மக்கறை 
பமலும் பமலும் கியூ ்ரிறசக்கு தள்ளு்தற்காக-
்ல்ல. உ்டனடியாக முடிவுகறை எடுத்து ப�ாருைா-
தார கட்டறமப்ற� தயாரிக்க ப்ண்டியுள்ைபதாடு, 
அது தாமதமாகும் ஒவப்ாரு நாளும் பமாசமான 
நிறலபய உரு்ாகும். ப�ாதுமக்கள் மீண்டுபமாரு 
முறை �ாறதயில் இைங்கி, எரியும் நிறலறமக்கு 
தள்ைப்�ட்டால் அதறன கடடுப்�டுத்த முடியாது 
என்�றதயும் குறிப்பிட்டாக ப்ண்டும்.

மாற்ைங்கள் பதற். ஜனநாயக முறைக்-
குத் பதற்யான மாற்ைங்கறை உரு்ாக்கும் 
உரிறம உண்டு. அதிலும் ப்ளித்தற்டகள் 
நாடடின் இருப்புக்குத் தற்டயாகும், அறமதி 
மற்றும் சமாதானத்துக்கும் தற்டயாகும். மத 

மற்றும் பதசிய தறல்ரகள் இநத வி்டயத்தில் 
நியாயமான சமநிறலயில் இருக்க ப்ண்டும். 
ஊ்டகங்களின் ப�ாறுப்பும் �ாரியது. இன்று 
அதிகாரத்றதக் றகப்�ற்றியுள்ை அணியினறர 
பதால்வியற்டயச் பசயய நாறை புதுப்ப�ாராட -
்டம் உரு்ாகக் கூடும். அது ஆ�த்தாகும். அர-
சியலறமப்ற�க் பகாண்்ட அரசுக்கு முறைகள் 
உண்டு, ஒழுக்கம் உண்டு. அற் பசயலிைநத 
பின்னர அதறன மீை உரு்ாக்கு்து இல-
கு்ானதல்ல. கருத்துகளுக்கு இ்டமளிக்க 
ப்ண்டியுள்ைபதாடு சிறிய அணியினரால் 
ப�ரும்�ான்றமயினரின் கருத்துகறை �லாத் -
காரமாக அ்டக்க இ்டமளிக்க முடியாது. சட்டத் -
றதக் றகயில் எடுக்க இ்டமளிப்�து த்ைாகும். 
எரிப�ாருள் நிரப்பு நிறலயங்கள், எரி்ாயு 
்ரிறச என இன்று காணப்�டும் நிறலறம 
ப�ாதுமக்களுக்கு மகிழச்சி அற்டயக் கூடியதாக 
உள்ைதா? அதறன நிர்கிப்�து ப�ாராட்டக்கா -
ரரகள் என கூறிக் பகாள்ளும் சண்டியரகபை. 
ஏபதாப்ாரு த்று நாம் அறியாமல் ந்டநது 
பகாண்டிருக்கின்ைது.

தமிழில்: வீ.ஆர.்யலட ...

நாம் அறிந்து க�ாள்ாத நிலைலையில்
இடம்கபெற்றுக் க�ாண்டிருக்கும் தவறு!

மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

ைைரும் யு�த்திற்கு 
புதியததார் வடிவம்

த�: பொராளுைன்றத்லதப் பிரதிநி-
தித்துவப்பெடுத்தும் அலைத்து 

அரசியல் �ட்சி�ளுடனும் இலைந்து 
இலடக்�ாை அரசாங�ம் அலைக்�-
ப்பெட தவண்டும் எனறு ஆளும் �ட்சி, 
எதிர்க்�ட்சி உறுப்பிைர்�ள பெைர் 
�ருதுகின்றைர். இது தற்தபொலதய 
கநருக்�டிக்குத் தீர்வா� அலையுைா?

பதில்: உணலையில் இலைக்்ாை அரசாங்-
்தலதை அலைபபததை எங்்ளின் த�ாக்்ைா் 
இருநதைது. அதைற்கு எங்்ளால் முடிநதை அளவு 
முயற்சி சசயததைாம். எனினும் எதிரக்்ட்சித 
தைலைவர சஜித பிதரைதைாச அநதை வாயபலபத 
தைவிரதது விட்ைார. தஜ.வி.பியின் தைலைவர 
அனுரகுைார திஸா�ாயக்்வும் அநதைச் 
சவாலை ஏற்்வில்லை. யாரும் ஆட்சிலய 
ஏற்்த தையாரா் இல்ைாதை ்ாரணததைால் பிரதை-
ைர இல்ைாதை �ாடு இருநதைது. அதைன் பின்்னர 

ஐக்கிய ததைசியக் ்ட்சியின் தைலைவர ரணில் 
விக்கிரைசிங்் பிரதைைர பதைவிலய ஏற்றுக் 
ச்ாணைார.

அலைச்சரலவலய நியமிக்் ஒரு வாரத -
துக்கு தைல் சசன்்றது. அதை்னால்தைான் 
�ாங்்ள் அலைச்சர பதைவி்லள ஏற்் முடிவு 
சசயததைாம். இதுதைான் �ாட்டின் இன்ல்றய 
நிலை. இது எல்ைாப பிரச்சில்ன்லளயும் 
தீரதது விடும் எ்ன அரததைபபைாது. இததைரு -
ணததில் அரசாங்்ததுக்கு அல்னவரும் தைைது 
ஆதைரலவ வழங்் தவணடும்.

த�: அரசியைலைப்பின 21 ஆவது 
திருத்தத்திற்கு அலைசசரலவ 

அஙகீ�ாரம் வழஙகியுள்து. எவவா-
்றாயினும், தற்தபொலதய கபொரு்ா-
தார கநருக்�டியிைால் ைக்�ள �டும் 
இனைல்�ல் எதிர்க�ாண்டுள் 
நிலையில், அரசியைலைப்புத் தி-
ருத்தத்லதக் க�ாண்டு வருவதற்கு 
இது கபொருத்தைாை தருைம் அல்ை 

எை சிைர் விைர்சிக்கின்றைர். இது 
பெற்றி உங�ள நிலைப்பொடு எனை?

பதில்: இநதை அரசியைலைபபுத திருத-
தைம் ைக்்ள் எதிரச்ாள்ளும் அல்னததுப 
பிரச்சில்ன்ளுக்கும் தீரவா் அலையாது. 
�ாட்டில் உள்ள புததிஜீவி்ள் ைற்றும் 

சதைாழில்துல்றயி்னர 21 ஆவது திருததைதலதை 
கூடிய விலரவில் ச்ாணடு வர தவணடும் 
என்்ற எணணததில் இருநதை்னர. இநதைப பிரச் -
சில்ன்லள ஒவசவான்்றா்த தீரதது லவக்் 

தவணடும். இறுதியில் சரவததைச உதைவி-
லயப சபறுவதைற்கு இது வழிவகுக்கும் என்-
பதுைன், எம் மீது சரவததைச �ம்பிக்ல்லய 
வளரக்்வும் இது உதைவும். அரசியைலைப-
பின் 21 ஆவது திருததைதலதைக் ச்ாணடு 
வருவது அல்னதது அரசியல் ்ட்சி்ள், 
சிவில் சமூ் குழுக்்ள் ைற்றும் புததிஜீவி -்
ளின் த்ாரிக்ல்யாகும்.

த�: நாட்டில் தற்தபொது நிைவும் 
அரசியல் ஸ்திரமினலைலய 

ஓர்வுக்கு நீக்குவதற்கு 21 ஆவது 
திருத்தம் உதவும் எை நீங�ள நம்பு-
கிறீர்�்ா?

பதில்: தைற்தபாது �ாட்டில் அரசியல் ஸ்-
திரமின்லை சதைாைரபில் பாரிய பிரச்சில்ன 
எதுவும் இல்லை. அரசாங்்ததிற்கு பாராளு -
ைன்்றததில் தைற்சபாழுது 113 பாராளுைன்்ற 
உறுபபி்னர்ளின் ஆதைரவு ்ாணபபடுவதைால், 
அங்கு சபரும்பான்லை குறிததை பிரச்சில்ன 
இல்லை. எவவா்றாயினும் பாராளுைன்்றத-
திற்கு சவளியில் சபாதுைக்்ள் தபாராட்-
ைம் �ைததியலதை �ாம் ஒபபுக்ச்ாள்ள 
தவணடும். அலதைததைான் �ாம் உை்னடியா் 
நிவரததி சசயது சரி சசயய தவணடும்.

ைக்்ளுக்கு அததியாவசியப சபாருட்்லள 
வழங்குவதும் அவர்ளின் எரியும் பிரச்சில்ன-
்ளுக்குத தீரவு ் ாணபதும் அரசின் சபாறுபபு 
என்று �ான் நில்னக்கித்றன். விவசாயததுல்ற 

அலைச்சர என்்ற முல்றயில் விவசாயி்ள் 
சநதிக்கும் பிரச்சில்ன்லள எபபடியாவது 
தீரதது லவபதபன். விவசாயி்ளுக்கு உரம் 
வழங்குவததை விவசாயத துல்றயில் சபரும் 
பிரச்சில்னயா் இருநதைது. அததை-
தபான்று ச�ல் சாகுபடிலய 
தைற்ச்ாள்ள விவசாயி் -
ளுக்கு எரிசபாருலள 
வழங்் தவணடும். 
இநதை இரணடு 
த தை ல வ ் ளு ம் 

பூரததி சசயயபபடும்.
சபரும்தபா்ததுக்குத ததைலவயா்ன 

உரத ததைலவ நிவரததி சசயயபபடும் 
அததைதவலள, சிறுதபா்ததுக்குத 
ததைலவயா்ன உரமும் விலரவில் வழங் -

்பபடும். இதைன் ஊைா் விவசாயி்ள் சந-
திக்கும் பிரச்சில்ன்லள ஓரளவுக்கு தீரதது 
லவக்் முடியும். எரிசபாருள் ைற்றும் 
எரிவாயு ஆகியலவ ைக்்ள் எதிரச்ாள்ளும் 
ைற்ல்றய முக்கிய பிரச்சில்ன்ளாகும். இப-
பிரச்சில்ன்ளுக்கும் உை்னடி �ைவடிக்ல் 
எடுக்் தவணடும். அபதபாதுதைான் சபாது -
ைக்்ளின் எதிரபபு்லள �ம்ைால் குல்றக்் 
முடியும்.

த�: கபொதுத் ததர்தலுக்குச கச-
ல்வதற்குப் பெதிைா� தற்தபொ-

லதய கநருக்�டிக்குத் தீர்வு �ாை 
வழியில்லை எனறு தே.வி.பி ைற்றும் 
தமிழ்த் ததசியக் கூட்டலைப்பு �ரு-
துகின்றை. ததர்தலுக்குச கசல்வது 
ைக்�ளுக்குப் பொரிய சுலையா� 
அலையும் எை பிறிகதாரு தரப்பிைர் 
கூறுகின்றைர். நீங்கள் இதறன எவ்ாறு 
�ாரக்கின்றீரகள்?

பதில்: �ாங்்ள் ததைரதைலுக்குச் சசல்லும் 
தபாது இநதைப பிரச்சில்ன எபபடித தீரக்்ப -
படும் என்பது அவர்ளுக்குத சதைரியாது. 
அவர்ளின் ஒதர த�ாக்்ம் எபபடி அதி்ா-
ரதலதை உறுதிபபடுததுவது என்பதுதைான். 
�ாட்லை தைலும் சீரகுலைபபததை அவர -்
ளின் முயற்சி. இநதைத ததைரதைலில் எநதைக் ்ட்சி-
யும் 100 எம்.பி.க்்லளப சபறும் நிலையில் 

இல்லை. எ்னதவ, ததைரதைலுக்குப பி்றகு, 
�ாைாளுைன்்றததில் தைனிபசபரும்பான்லை -
லயக் கூைப சப்ற முடியாதை நிலையற்்ற அர -
சாங்்ம் உருவாகி, அது �ாட்டில் தைலும் 
ச�ருக்்டி்லள ஏற்படுததும். தைற்தபாலதைய 
அரசாங்்ததில் குல்றநதைபட்சம் 113 பாராளு -
ைன்்ற உறுபபி்னர்ள் உள்ள்னர.

த�: இத்தருைத்தில் ைக்�ள 
ததர்தலை த�ாருகி்றார்�்ா?

பதில்: தைற்தபாது நிைவும் சூழ்நிலையால் 
ைக்்ள் ்டும் சிரைததிற்கு ஆளாகியுள்ள்னர. 
எ்னதவ, எரிசபாருள், எரிவாயு ைற்றும் பி்ற 
பிரச்சில்ன்ளுக்கு தீரவு வழங்் தவணடும் 
என்பததை அவர்ளின் த்ாரிக்ல். ததைரதை -
லில் தபாட்டியிைப தபாவது யார? சிை 
அரசியல் ்ட்சி்ளின் அரசியல்வாதி்ள் 
ததைரதைலை �ைததை நில்னக்கின்்ற்னர. ஆ்னால் 
இநதை த�ரததில் ததைரதைலை �ைததை ைக்்ள் 
குரல் எழுபபி்னார்ளா? அது அபபடியல்ை. 
ததைரதைலை �ைததை 7,000 மில்லியன் ரூபா 
முதைல் 8,000 மில்லியன் ரூபா வலர சசைவிை 
தவணடியுள்ளது. தைலும், அரசு திட்ைமிட் -
டுள்ள அல்னதது தவலை்லளயும் ஒததி -
லவதது ததைரதைலை �ைததுவதைற்கு அதி் 
த�ரம் சசைவிை தவணடியுள்ளது. எ்னதவ, 
இநதைத தைருணததில் ததைரதைலை �ைததுவதைது 
எநதைப பைன்்லளயும் தைரப தபாவதில்லை. 
ஒருதவலள, சிை அரசியல் ்ட்சி்ள் பாராளு -
ைன்்றததில் தைங்்ள் எணணிக்ல்லய அதி் -
ரிக்்த திட்ைமிட்டு தைற்ச்ாள்ளும் முயற்சி-
யா் அது இருக்்ைாம்.

த�: நாட்டில் தற்தபொது நிைவும் 
பிரசசிலை�ளுக்கு அரசா-

ங�மும் அலைசசரலவயும் தீர்வு �ாை 

தவண்டும் எை ஸ்ரீைங�ா சுதந்தி-
ரக் �ட்சியின கசயைா்ர் தயாசிறி 
ேயதச�ர கதரிவித்துள்ார். பொரா-
ளுைன்றத்லதக் கூட்டுவதால் எந்தப் 
பெயனும் இல்லை. நீங�ளும் அதத 
�ருத்லதக் �லடப்பிடிக்கிறீர்�்ா?

பதில்: அநதைப சபாறுபபு அரசுக்கு 
உள்ளது. அநதை சபாறுபலப தைட்டிக் 

்ழிக்் முடியாது. ஆ்னால், அரசு 
சபாறுபலப ஏற்றுக் ச்ாணைது. 
ஒரு புதிய பிரதைைரும் அரசாங்்மும் 
இநதை நீணை்ாை பிரச்சில்ன்லள 
சிை வாரங்்ள் அல்ைது ைாதைங்்ளில் 
தீரக்் முடியும் என்று �ான் நில்னக்் -

வில்லை. உணலையில், 

�ாம் ஒரு திவாைா்ன �ாட்லைப சபாறுப-
தபற்் தவணடியிருநதைது. உதைாரணைா், 
திவாைா்ன �பலர இயல்பு நிலைக்கு ைாற்்ற 
எவவளவு ்ாைம் எடுக்கும்? அததைதபான்று, 
�ாடு இயல்பு நிலைக்குத திரும்ப சிறிது 
்ாைம் எடுக்கும். எ்னதவ, �ாட்லை திவால் 
நிலையிலிருநது விடுவிபபததை புதிய அரசாங் -
்ததின் முன் உள்ள சவாைாகும்.

த�: நாட்டில் ஒரு உடைடி உைவு 
கநருக்�டி குறித்து ஊ�ங�ள 

நில்றந்துள்ை. விவசாய அலை-
சசர் என்ற முல்றயில் பெதில் கசால்ை 
விரும்புகிறீர்�்ா?

பதில்: தைற்தபாது உைகில் உணவு ச�ருக்-
்டி ஏற்பட்டுள்ளது. அதைன் பாதிபலப �ாமும் 
சநதிக்் தவணடும், அலதை என்்னால் ைறுக்் 
முடியாது. அதை்னால்தைான் உணவுப சபாருட் -
்ளின் விலை அதி்ரிததுள்ளது. சதைாைக் -
்ததில், ச�ல் நிைங்்ள் விவசாயி்ளால் 
பயிரிைபபைாதைதைால், ச�ல் பிரச்சில்னலய 
�ாங்்ள் எதிரச்ாள்ள தவணடியிருநதைது. 
�ான் விவசாய அலைச்சரா் பதைவிதயற்்ற 
தபாது, விவசாயி்ள் 248 செக்சையர ச�ற் -
பயிர்லள ைட்டுதை பயிரிட்டிருநதை்னர. 
அரிசித தைட்டுபபாடு வநது விடுதைா என்்ற 
அச்சமும் இருநதைது.

இதை்னால், உணவுப பற்்றாக்குல்ற ஏற்படும் 
என்்ற அச்சததில் ைக்்ள் உள்ள்னர. இதைன் 
விலளவா், பயிரிைபபட்ை சைாததை ச�ற் -
பயிரக் ்ாணி்ளின் எணணிக்ல் அதி்ரித -
துள்ளது. எ்னதவ, இநதை ஆணடு �வம்பர 
இறுதியிதைா அல்ைது டிசம்பர ைாதைததின் 
�டுவிதைா அரிசி தைட்டுபபாடு ஏற்பைாது. 
அரிசிப பிரச்சில்ன இருநதைால், அது டிசம்பர 
அல்ைது அடுததை ஆணடு ஜ்னவரி இறுதிக் -
குள் இருக்கும். இதுதவ �ைது ்ணிபபு.

தேரேலை இவதவேலையில் நடத்துவேது
எநேப் பைலையும் ேரப் தபோவேதில்லை!

‘இனல்றய தவல்யில் 
ததர்தலை நடத்துவது எந்தப்
பெயலையும் தரப் தபொவதி

ல்லை. அவவாறு த�ாருபெவர்�ளின 
தநாக்�ம் நாட்லட தைலும் சீர்குலைப்பெதா 
கும்’ எனறு �ைநை, வைஜீவராசி�ள 
ைற்றும் வைவ்ப் பொது�ாப்பு
அலைசசர் ைஹிந்த அைரவீர
கதரிவித்தார். இனல்றய கநருக்�டி
நிலைலை கதாடர்பொ� அலைசசர்
எைக்கு வழஙகிய தபெட்டியிதைதய 
இதலைத் கதரிவித்தார். ‘நாட்டில் 
தற்கபொழுது நிைவும் பிரசசிலைலயத்
தீர்ப்பெதற்கு அலைவரும் அரசியல் 
இைாபெங�ல் ை்றந்தவாறு
ஒனறிலைய தவண்டும்’ எைவும் 
அலைசசர் தைலும் கதரிவித்தார்.

இலடக்ோை அரசோங்த்லே அலைப்பதே
எங்ளின் தநோக்ைோ் இருநேது.
ஆைோல் சஜித் அேலைத் ேவிரத்து
விடடோர. அனுரகுைோர திஸோநோயக்வும்

அநேச் சவேோலை ஏற்வில்லை

அலைசசர் ைஹிந்த அைரவீரவுடன சந்திப்பு எந்தக் �ட்சியும் 100 எம்.பி.க்�ல்ப்
கபெறும் நிலையில் இல்லை. எைதவ 
கநருக்�டி தைலும் அதி�ரித்து விடும்

அரசியல்
ரங்கம்

அர்ஜூன்

மு
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ஒவ்ெவாரு கப்பலும் நாட்டுக்கு வரு�ன்ற ேவைள�லும், 
எ�ெபாருள் தட்டுப்பாடு �ங்� �டுெமன்று ெசய்�கள் வரு�ன்-
றன. மக்கள் மன�ல் நம்�க்ைகயும் �ம்ம�யும் �றக்�ன்றது. 
ஆனால் எத்தைன கப்பல்கள் நாட்டுக்கு வந்தாலும் எ�ெபா-
ருள் �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 ேதான்-
று�ன்றது. முன்ைனய காலங்கைள �ட அ�க ெதாைக 
எ�ெபாருள் நாட்டுக்குள் ��ேயாகத்துக்ெகன அனுப்பப்படுவ-
தாக அரசாங்கத் தகவல்கள் ெத��க்�ன்றன. அவ்வா�ருக்-
ைக�ல் அன்ைறய காலத்�ல் இல்லாத எ�ெபாருள் தட்டுப்-
பாடு 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. அேத-
ேபான்று 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 ஈடுபடு-
வதனால், 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!

எங்கள் கருத்து...
கியூவரிைசயின் பின்னணியில்
மைறந்துள்ள முைறேகடுகள்!

�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 ேவக-
மானது ம�க்கு (60-70) �ேலா�ற்றர் வைர அ�-
க�க்கலாம்.   

புத்தளத்��ருந்து ெகாழும்பு மற்றும் 
ஹம்பாந்ேதாட்ைட��ருந்து ெபாத்து�ல் 
வைரயான கடற்பரப்புக�ல் காற்�ன் ேவகமா-
னது ம�க்கு (50-60) �ேலா �ற்றர் வைர அ�-
க�க்கலாம்.   

ெகாழும்பு அம்பாந்ேதாட்ைட��ருந்து கா� 
ஊடாக கைரேயாரத்�ற்கு அப்பாற்பட்ட கடற்ப-
ரப்புகள் �கவும் ெகாந்த�ப்பாக காணப்படும்.   

புத்தளத்��ருந்து ெகாழும்பு வைரயான 
மற்றும் ஹம்பாந்ேதாட்ைட�ல் இருந்து ெபாத்-
து�ல் வைரயான கடற்பரப்புக்கள் ெகாந்த-
�ப்புடன் காணப்படும். நாட்ைடச் சூழவுள்ள 

ஏைனய கடற்பரப்புக்கள் �தமானதாக காணப்-
படும்.   

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�ன்-
றது.   

எனேவ, ெகாழும்��ருந்து கா� ஊடாக அம்-
பாந்ேதாட்ைட 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 கடற்ப-
ரப்புக�ல் அவ்வப்ேபாது மைழேயா அல்லது 
இ�யுடன் கூ�ய மைழேயா ெபய்யக் கூ�ய 
சாத்�யம் காணப்படு�ன்றது.    

குைறந்த வருமானம் ெபறும்...
�வாரணங்கைள வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் 

�ர்மா�த்துள்ளதாகவும் அைமச்சர் ெத��த்-
துள்ளார்.  

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�த்துள்ள-
தாகவும் �ரதம�ன் தைலைம�ல் இடம்ெபற்-
றுள்ள வாழ்க்ைகச் ெசலவு ெதாடர்பான குழு 
கூட்டத்�லும் அது ெதாடர்�ல் கலந்துைரயப்-
பட்டதாகவும் ெ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�டப்பட்டுள்-
ளதாகவும் 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.   

க�ய எண்ெணய் ��ேயாகஸ்தர்...   
எ�ெபாருைள, அத்�யாவ�ய 

ேசைவகளுக்கு ��ேயா�ப்பதற்காக, 
எஞ்�யுள்ள 10 சத�த �ரப்பு �ைல-
யங்கள் �றக்கப்பட்டுள்ளன.   

இவ்வாறான �ைல�ல், ேநற்ைறய 
கலந்துைரயாட�ல், வங்�க் கடைன 
�ள ெசலுத்தல் மற்றும் ஊ�யர்க-
ளுக்கு ேவதனம் வழங்குதல் உள்-
�ட்ட �ரச்�ைனகைள, இலங்ைக 
க�ய எண்ெணய் ��ேயாகஸ்தர்-
கள் சங்கம், �ரதம�ன் கவனத்துக்கு 
ெகாண்டு ெசன்றுள்ளது.   

இந்தக் கலந்துைரயாட�ல் பங்-
ேகற்ற 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.� �று-
வனம் ே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 ெபற்றுக்ெகாள்வதற்-
காக ெ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 �ைல-
ைய�ட அ�க �ைலக்கு லாப் காஸ் 
��ண்டர் �ற்பைன ெசய்து, நுகர்-
ேவாைர அழுத்தங்களுக்கு உள்ளாக்-
கும் வைக�ல் முைறயற்ற இலாபம் 
உைழப்பது ெதாடர்பான சம்பவங்கள் 
ப�வா�யுள்ளன.  

இவ்வாறு �ர்ண�க்கப்பட்ட 

�ைலைய�ட அ�க �ைலக்கு லாப் 
சைமயல் எ�வாயு �ற்பைன ெசய்யப்-
படு�ன்றைம ெதாடர்�ல் முைறப்பா-
டுகள் இருப்�ன் �றுவனத்�ன் நுகர்-
ேவார் ேசைவ ���ன் 1345 என்ற 
து�த இலக்கத்துக்கு அ�யத்தரவும்.  

12.5 லாப் சைமயல் எ�வாயு 
ஒன்�ன் �ல்லைற �ைல 6,850 ரூபா-
வாகும் என்றும் ெத��த்துள்ளது.   

கந்தக்காடு ைக� ெகாைல;... 
�ைலயத்�ற்கு அைழக்கப்பட்டைத 

அடுத்து 35 மற்றும் 39 வயதுக்குட்-
பட்ட குழு�னர் ைகது ெசய்யப்பட்-
டுள்ளனர்.  

கந்தக்காடு முகா�ல் தடுப்�ல் 
இருந்த ஒருவர் உ��ழந்தைம ெதாடர்-
�ல் இராணுவத்�ல் இருவரும், 
�மானப்பைட அலுவலர்கள் இரு-
வரும் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளதாக 

ெபா�ஸ் ஊடகப்��வு ெத��த்துள்-
ளது.  கந்தக்காடு முகா�ல் கடந்தவா-
ரம் இடம்ெபற்ற ேமாத�ல் ஒருவர் 
உ��ழந்ததுடன், 500க்கும் ேமற்பட்-
ேடார் தப்�ேயா��ருந்தனர்.  

இந்�ைல�ல், 667 ேபர் �ளவும் 
ைகதுெசய்யப்பட்டதுடன் 57 ேபர் 
ெதாடர்ந்தும் ேதடப்பட்டு வரு�ன்ற-
னர்.   

ேவைல �றுத்தத்�ல் ஈடுப�ன் ... 
அ�க்ைக ஒன்ைற ெவ��ட்டுள்ளார்.  

எவ்வாறா�னும், இந்த �ர்மானத்�ற்கு எ�ர்ப்-
புத் ெத��த்து தபால் ெதா�ற்சங்கங்கள் கடந்த 
26 ஆம் �க� முதல் ேவைல �றுத்தப் ேபாராட்-
டத்ைத 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.  

ஏ.�.எம் இயந்�ரங்க�ல் பணம்...
காத்�ருப்பது ேபான்று �ல ேமாச� 

கும்பல்கள் �ன்ெதாடர்ந்து அச்சுறுத்� 
பணத்�ைன களவா� ெசல்லும் சம்ப-
வங்கள் ப�வா� வருவதாகவும், அது 
ெதாடர்�ல் அவதானத்துடன், ெசயற்-
படுமாறும் 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, சர-
மா�யாக கத்�க்குத்து தாக்குதலுக்கு 
இலக்கா� உ��ழந்�ருந்தைமயும் 
கு�ப்�டத்தக்கது.   

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.

து�ச்சக்கர வண்��ல் ெசன்று...
தட்டுப்பாடு காரணமாக மக்கள் 

தற்ேபாது ேமாட்டார் வாகன பயணங்-
கைள �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 �ற்ப-
ைனயா� வரு�ன்றது.

முதல் ெதாகு� GAS 05ஆம் �க�...
ஆரம்�க்கும் வைக�ல் பு�ய 

ேவைலத்�ட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ள-
தாக �ட்ேரா எ�வாயு �றுவனம் ெத�-
�த்துள்ளது. எ�வாயு ��ேயாகத்�ன் 

ேபாது நாட்டுக்கு அந்�ய ெசலாவ-
�ைய ெகாண்டு வரும் �றுவனங்க-
ளுக்கு �ேசட முன்னு�ைம வழங்கப்-
படும் என ெத��த்துள்ளார்.

15 ஆ�ரம் இருதய ேநாயாளர்கள்...
இக்கட்டான �ைல�ல் உள்ள-

தாக அவர் ெத��த்தார்.  குழந்ைத-
க�ன் ஆேராக்�யம், கர்ப்��த் 
தாய்மார்க�ன் ஆேராக்�யம் மற்றும் 

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

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�ைம-
யாளர் 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�க்கப்-
பட்டுள்ளன.ெ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 �ருத்-
தத்�ல் எ�ெபாருள் �ைலேயற்றம் 
கு�த்து அவதானம் ெசலுத்தாமல் பஸ் 

கட்டண �ருத்தத்ைத ேமற்ெகாண்�-
ருக்கலாம்.   

பஸ் கட்டணத்ைத அ�க�க்கா-
மல் எ�ெபாருள் �வாரணத்ைத 
ெபற்றுக்ெகாடுக்குமாறு முன்ைவக்-
கப்பட்ட ேகா�க்ைக கு�த்து ேபாக்-
குவரத்து அைமச்சர் அவதானம் 
ெசலுத்த�ல்ைல.   

ெபாதுப்பய�கள் எ�ர்ெகாண்-
டுள்ள அ�ப்பைட �ரச்�ைனகள் 
கு�த்து அவர் அக்கைற ெகாள்ள-
�ல்ைல.   

எ�ெபாருள் பற்றாக்குைற காரண-
மாக த�யார் பஸ்கள் ேநற்று 8 சத�த-
மள�ல் ேபாக்குவரத்து நடவ�க்ைக-
�ல் ஈடுப்படுத்தப்பட்டன.எ�ர்வரும் 
நாட்க�ல் 5 சத�தமள�ல் தான் 
ேபாக்குவரத்து நடவ�க்ைக�ல் 
த�யார் பஸ்கள் ேசைவ�ல் ஈடுப்ப-
டுத்தப்படும் என்றார்.     

எ�ெபாருள் பற்றாக்குைற உச்ச�ைல�ல் உள்ளது;   

எதிர்வரும் நாட்களில் 05 வீதமான   
தனியார் பஸ்கேள ேசைவயில்
த�யார் பஸ் உ�ைமயாளர் சங்கம் எச்ச�க்ைக

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 மறு-
வாழ்வு 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 �ைளயாடு-
வைத �ட்டு�ட்டு ேவைலக்கு ெசல்-
லுமாறு கண்�த்துள்ளார்.  

இைதயடுத்து தா�ன் கண்�ப்பால் 
மனம் உைடந்த ஈழத் த�ழர் இைளஞர் 

�ேராஷன் நஞ்சறுந்�யுள்ளார்.  
இைதயடுத்து மயக்க �ைல�ல் 

இருந்த �ேராஷைன அவரது நண்-
பர்கள் ைவத்�யசாைல�ல் அனும-
�த்து ��ச்ைச அ�க்கப்பட்டு வந்த 
�ைல�ல் ��ச்ைச பல�ன்� உ��-
ழந்துள்ளார்.  

இைதயடுத்து உ��ழந்த இைளஞ-
�ன் உடைல உடற்கூறு ஆய்வு ெசய்-
யப்பட்டு மண்டபம் அக�கள் மறு-
வாழ்வு 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 ஆழ்ந்துள்-
ளனர்.    

மண்டபம் அகதி முகாமில்  
இலங்ைகத் தமிழர் தற்ெகாைல  
தாய் கண்�த்தைமயால் �ப�த மு�வு

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�க்ைக-
யும் ப��லைன ெசய்யப்பட�ருந்தது.  

இந்�ைல�ேலேய நாட்�ன் தற்ேபா-
ைதய �ை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 முைறப்-
பாட்டுக்கைமய, ெ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�க்-
கப்பட்டன. அதன்ப� முைறப்பாட்டா-
ளர் தரப்�ன் முதல் சாட்�யாளர் ��மன்-
�ல் சாட்�யம�த்துள்ளார்.    

காைர�வு குறூப் �ருபர்   

சமகால எ�ெபாருள் பற்றாக்குைற 
�ரச்�ைன காரணமாக ,�ழக்கு மாகா-
ணத்�ல் அடுத்த வாரம் மூன்று �னங்-
கள் 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 நைட-
ெபறும்.இந்த ஆேலாசைனைய 
�ழக்கு மாகாண ஆளுநர் அனுராதா 
யஹம்பத் முன்ைவத்தார்.   

�ழக்கு மாகாண கல்� ெசயலாளர், 
மாகாண கல்� ப�ப்பாளர் ,வலயக்-
கல்�ப் ப�ப்பாளர்கள் உடனான 
'சூம்' Zoom ெதா�ல்நுட்ப கூட்டத்-
�ல் ஆளுநர் இந்த தகவைல ெத��த்-
துள்ளார்.   

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 முழு-
ைமயாக 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�ற்-
சங்கங்கள் �ல �ைழயான வ�நடத்-
தல்கைள முன்ெனடுக்க �ட்ட�ட்டு 
இருக்�ன்றது அதைன ெபாருட்ப-
டுத்தாமல் அ�பர்களும் ஆ��யர்க-
ளும் இந்த �டயத்�ேல ஒத்துைழக்க 
ேவண்டும்.   

மு�யுமானால் மூன்று மாவட்ட அர-
சாங்க அ�பர் உடன் ேப� எ�ெபாருள் 
�ரச்�ைனைய �ர்ப்பதற்கு உதவுவ-
தாக ஆளுநர் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.   

ேபாக்குவரத்து சைப�ன் உயர் 
அ�கா�களும் கலந்து ெகாண்டனர். 
ேபாக்குவரத்து �ரச்�ைன உள்ள பாட-
சாைலகளுக்கு ெ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.     

கிழக்கில் அடுத்த வாரம் மூன்று   
தினங்கேள பாடசாைல நைடெபறும்

ேநாட்டன் ��ஜ் �ருபர்
ெபாகவந்தலாவ ேமல் ��வு ேதாட்ட 

பகு��ல் உள்ள 17 ஆம் இலக்க வனப்-
பகு��ல் �றகு ேசக�க்க ெசன்ற 
நான்கு ேபர் குள� ெகாட்டுக்கு இலக்-
கா�ய�ல்  ஒருவர் உ��ழந்துள்ள-
ேதாடு ேமலும் மூன்று ேபர் ைவத்�ய-
சாைல�ல் ��ச்ைச ெபற்று வருவதாக 
ெபாகவந்தலாவ ெபா�ஸார் ெத��த்-
தனர்.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 அனு-
ம�க்கப்பட்டேபாதும்  அ�ல் ஒருவர் 

கடுைமயான தாக்குதலுக்கு உள்ளான 
�ைல�ல்  ைவத்�யசாைல�ல் அனு-
ம�க்கப்பட்ட �ன்னர்  உ��ழந்ததாக 
ைவத்�யசாைல ைவத்�ய அ�கா� 
ஒருவர் ெத��த்தார்.

சம்பவத்�ல் ெபாகவந்தலாவ �ழ் 
��வு ேதாட்டத்ைத ேசர்ந்த 50 வயது-
ைடய மூன்று �ள்ைளக�ன் தந்ைத-
யான �க்கன் பத்மநாதன் என்பவேர 
உ��ழந்துள்ளதாக ெபா�ஸா�ன் 
ஆரம்ப கட்ட �சாரைணக�ல் இருந்து 
ெத�யவந்துள்ளது.

சடலம் ெபாகவந்தலாவ ைவத்�யசா-
ைல�ன் �ேரத அைற�ல் ைவக்கப்பட்-
டுள்ளேதாடு குள� ெகாட்டுக்குள்ளான 
மற்ைறய மூன்று ேபரும் ெதாடர்ந்தும் 
��ச்ைச ெபற்று வருவதாக ெபா�ஸார் 
ேமலும் ெத��த்தனர்.சம்பவம் ெதாடர்-
�ல் ேமல�க �சாரைணகைள ெபாக-
வந்தலாவ ெபா�ஸார் ேமற்ெகாண்டு 
வரு�ன்றைம கு�ப்�டத்தக்கது. 

ெபாகவந்தலாைவயில் குளவி 
ெகாட்டி ஒருவர் மரணம்

�ழக்கு மாகாண ஆளுந�ன் ஆேலாசைன

மூவர் ஆபத்தான �ைல�ல்

இஸ்லாத்துக்கு எதிராக  
கருத்து கூறிய ஞானசாரர்
வழக்கு விசாரைண ஆக.26க்கு ஒத்திைவப்பு

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 ��வுக்குட்-
பட்ட �ேசட அ�ர�ப்பைட அ�கா-
�களுக்கு �ைடத்த தகவ�ன்ப� சந்-
ேதகநபர் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளார்.  

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

மாணவர்கைள இலக்கு ைவத்து ேபாைதெபாருள் விற்பைன
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பி. வீரசிங்கம்...

பாண்டிச்சேரி சேரக்கு கபபற்சேவை   

அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானநோ நம்பிகமக ேற்போதைய நெருக்கடி நிதையில் நபரும்-
போைோன நபோருட்கள் இந்தியோவில் 
இருந்்ை ந்கோண்டு வரபபடுகின்றன. 

இவவோறு எடுத்துவரபபடுகின்ற நபோருட்கதை 
போண்டிச்சேரியில் இருந்து ்ெரடியோ்க ்கோங்்க-
சேனதுத்றககு எடுத்து வந்ைோல் ்கணிசேமோனைவு 
்போககுவரத்துச நசேைதவ ்கடடுபபடுத்ை முடியும் 
எனறு ெம்பிகத்க நைரிவிககி்றோர் அதமசசேர் 
டகைஸ் ்ைவோனந்ைோ. தின்கரன வோரமஞசேரிககு 
வழஙகிய ்படடியில் ைற்போதைய நபோருைோைோர 
நெருக்கடிதய வடககு வோழ் மக்கள் எவவோறு 
சேமோளிககின்றனர் என விபரிககின்றோர்...   

தற்போததய பபோருளோதோர பெருக்கடி்கதள 
வடககு வோழ் மக்கள் எவவோறு தோங்குகின்றனர்?-
பதறகு மக்கதளப் ்போனறு வடககில் பபோருளோ-
தோர பெருக்கடி போரிய தோக்கத்திதன ஏறபடுத்த-
வில்தலை எனறு ்கருதலைோமோ?  

நைனனிைஙத்க மக்களுடன ஒபபிடுகின்ற 
்போது, குறிபபோ்க ெ்கர்பபு்றங்களுடன ஒபபிடு-
கின்ற ்போது வடககின வோழ்த்கமுத்ற சேறறு 
வித்தியோசேமோனது. ்கடந்ை ்கோைங்களில் வடககு 
கிழககுப பிர்ைசேங்களில் புலி்களினோல் ஏறபடுத்-
ைபபடட நபோருைோைோர நெருக்கடி்களின ்போது, 
மக்கள் ைோமோ்க முயறசித்து ைம்தமச சூழுவுள்ை 
வைங்கதை பயனபடுத்தி ைமது அத்தியோவசிய 
்ைதவ்கதை நிவர்த்தி நசேயயககூடிய அனுபவம் 
அந்ைப பகுதி மக்களுககு இருககின்றது.  

அ்ை்போனறு ்கடந்ை்கோை யுத்ைம் ஏறபடுத்-
திய விதைவு வடககு கிழககு மக்களில் ்கணி-
சேமோனைவினதர புைம்நபயர தவத்திருககின-
்றது. அவவோறு புைம்நபயர்ந்து நசேன்றவர்்கள் 
ெோடடி்ை வோழ்ந்து வருகின்ற ைங்களுதடய உ்ற-
வினர்்களுககு நபோருைோைோர உைவி்கதை வழஙகி 
வருகின்றனர். அவவோ்றோன உைவி்கதை நைோடர்ந்-
தும் ெம்பி இருபபது ஆ்ரோககியம் இல்தை என-
்ற்போதிலும், புைம்நபயர் ்ைசேங்களில் வருகின்ற 
நபோருைோைோர உைவி்கள் எமது மக்கதை ைோஙகிப 
பிடிககின்றன எனபதை மறுக்க முடியோது.  

இந்ை இடத்தில் இனநனோரு விடயத்திதன 
நசேோல்ை ்வண்டும். ்கடந்ை ்கோைத்தில் எமது 
பிர்ைசேத்தில் பைனந்கோழிககும் பூமி்கைோ்க 
இருந்ை பல்ைோயிரக்கணக்கோன ஏக்கர் நிைங்கள் 
ைற்போது ைரிசு நிைங்கைோ்க ்கோணபபடுகின்றன. 
அைறகு எமது மக்களின புைம்நபயர்வும் ஒரு 
்கோரணமோ்கவும் போது்கோபபுக ்கோரணங்களினோல் 
பயனபடுத்ைபபட முடியோமல்்போன ்கோணி்கள் 
இனனுநமோரு ்கோரணமோ்கவும் இருககின்றது. 
அவவோ்றோன நிைங்கள் மீண்டும் சேரியோ்க பயன-
படுத்ைபபடுமோயின எமது மக்கள் நபோருைோைோர 
நெருக்கடி்கதை இனனும் இைகுவோ்க சேமோளிக்க 
முடியும்.   

வனப போது்கோபபு மறறும் வனவை ஜீவரோசி்கள் 
திதணக்கைம் ்போன்றவறறினோல் அதடயோைப-
படுத்ைபபடடிருககின்ற எமது மக்களின விவசேோய 
நிைங்கதை விடுவித்து அவறத்ற விவசேோய 
நிைங்கைோ்க மோறறுவைற்கோ்க நைோடர் முயறசி்க-
ளிலும் ெோம் ஈடுபடடு வருவதையும் இந்ை இடத்-
தில் சுடடிக்கோடட விரும்புகின்்றன.  

எவவோ்றோயினும், ெ்கர்பபு்ற ெோ்கரீ்கத்தை 
ெோடுகின்ற ைற்போதைய ைதைமுத்றயினரும், 
நைோழில்நுடப மறறும் இைத்திரனியல் முன-
்னற்றத்திதனப பயனபடுத்தி இைகு வோழ்கத்க 
முத்றககுப பழக்கபபடடிருகின்றவர்்களும் எரி-
நபோருள் ைடடுபபோடு உடபடட நபோருைோைோர 
நெருக்கடி்களுககு மு்கஙந்கோடுக்க ைடுமோறி 
வருவதை அவைோனிக்க கூடியைோ்க இருககின்றது.  

தமிழ்க அரசு வழங்கிய நிவோரண உதவி்கள் 
போதிக்கப்படட வடககு மோ்கோண மக்கதள போரபட-
சமறறு பசன்றதடந்திருககின்றதோ?  

நபோருைோைோர நெருக்கடி்கதை எதிர்ந்கோண்-
டுள்ை இைஙத்க மக்களுககு உைவும் வத்கயி-
்ை்ய ைமிழ்க மக்களினோல் நிவோரண உைவி்கள் 
அனுபபி தவக்கபபடடிருந்ைன. அந்ை அடிபபதட-
யில் வடககு மோ்கோணத்திறகும் ்கணிசேமோனைவு 
நிவோரணப நபோதி்கள் பகிர்ந்து அனுபபி தவக-
்கபபடடிருந்ைன. அவறறுக்கோன பயனோைர்்கள் 
மோவடட நசேயை்கத்தின ஊடோ்க அரசே அதி்கோரி்களி-
னோ்ை்ய நைரிவு நசேயயபபடடனர். போதிக்கபபட-
டுள்ை அதனவருககும் இந்ை நிவோரண உைவி்கள் 
கிதடத்திருபபைற்கோன வோயபபுக்கள் இல்ைோவிட-
டோலும், முனனுரிதம அடிபபதடயில் ஒரு பகுதி-
யினருககு பகிர்ந்ைளிக்கபபடடிருககின்றன.   

அவறறிலும் சிை அரசியல்வோதி்களின ைோன-
்ைோனறித்ைனமோன ைதையீடு்களினோல் சிை இடங-
்களில் முத்ற்்கடு்கள் ெதடநபறறிருபபைோ்கவும் 
ை்கவல்்கள் கிதடத்திருககின்றன.  

்கசசதீவு இந்தியோவிறகு நீணட்கோலைக குத்த-
த்கககு வழங்்கப்படவுள்ளதோ்க பதரவிக்கப்படு-
கின்ற்த?  

இல்தை. ந்கோள்த்க ரீதியில் அவவோ்றோன 
தீர்மோனங்கள் எதவயும் நடல்லி ைரபபினோ்ைோ 
அல்ைது ந்கோழும்பு ைரபபினோ்ைோ ்மறந்கோள்-
ைபபடவில்தை. அரசியல் ்ெோக்கங்களுக்கோ்க 
சிை ைமிழ்க அரசியல் ைரபபுக்களினோலும், இைங-
த்கயில் சுயைோப அரசியல்வோதி்கள் சிைரோலும் 
இந்ை விடயம் ஊட்கங்கள் மத்தியில் ்பசேபபடடு 
வருகின்றது.   

உண்தமயி்ை்ய, ்கசசேதீவு நைோடர்போ்க 

்மறந்கோள்ைபபடட ஒபபந்ைம் ்கோரணமோ்க இைங-
த்கக்்க போதிபபு ஏறபடடிருககின்றது. குறிபபோ்க 
வடககு மோ்கோண ்கடறந்றோழிைோைர்்க்ை போரிய 
போதிபதப சேந்தித்துள்ைனர். இந்ை ஒபபந்ைத்தின 
்கோரணமோ்க போரம்பரியமோ்க வடககு மோ்கோண 
்கடறந்றோழிைோைர்்கள் மீனபிடியில் ஈடுபடடு வந்ை, 
மீன படுகத்க்கள் இழக்கபபடடிருககின்றன.  

யைோர்த்ைத்திதன புரிந்து ந்கோள்ைோமல் ்கசசே-
தீதவ இைஙத்கயிடம் த்கயளித்ைதமயினோல் 
இந்தியோவிறகு போதிபபு ஏறபடடிருபபைோ்க இந்திய 
அரசியல்வோதி்களினோல் நசேோல்ைபபடடு வருவ-
துடன ்ைதவயற்ற குழபபங்களும் ஏறபடுத்ைப-
படடு வருகின்றன.  

அவவோறு இந்தியோவிடம் த்கயளிக்கப்படு-

மோனோல், அது இந்திய மீனவர்்களின அத்து-
மீறிய மீனபிடிககு அங்கீ்கோரம் அளிப்பதோ்க 
அதமயோதோ?  

இல்தை்ய.. ்கசசேதீதவ வழஙகுவது நைோடர்போ-
்க்வ யோரும் சிந்திக்கவில்தை்ய. இந்நிதையில் 
்ைதவயற்ற விடயங்கள் நைோடர்போ்க ெோம் ஏன 
சிந்திக்க ்வண்டும்.  

பதறகில் அரசியல் பெருக்கடி்கள் ஏறபடுகின்ற 
்போபதல்லைோம் தமககும் அதறகும் எந்தவிதமோன 
பதோடர்பும் இல்லைோதது ்போனறு வடககு மக்கள் 
ெடந்துப்கோள்கின்றோர்்க்ள?  

்கடந்ை ்கோைங்களில் வடககிலும் நைறகிலும் 
இருந்ை சுயைோப அரசியல்வோதி்கள் ்கோைத்திறகு 
்கோைம் ைங்களுதடய அரசியல் ெைன்களுக-
்கோ்க மக்கள் மத்தியில் இனரீதியோன ெஞசு்கதை 
விதைத்து வடககு மக்களுககும் நைறகு மக்களுக-
கும் இதடயில் உை ரீதியோன இதடநவளிதய ஏற-
படுத்தி தவத்திருககின்றோர்்கள்.  

இைதன பினனர் பிரபோ்கரனும், பிரபோ்கர-
னுககு வக்கோைத்து வோஙகுகின்ற ைரபபினரும் 
வைர்த்நைடுத்ைனர் - வைர்ககும் முயறசியில் 
நைோடர்ந்தும் ஈடுபடுகின்றனர்.  

இந்ை இதடநவளிைோன எமது மக்களின நியோ-

யமோன அபிைோதசே்கதைககூட நைனனிைஙத்க 
மக்கள் சேந்்ை்கக ்கண்ந்கோண்டு போர்ககின்ற 
நிதைதமதயயும், நைனனிைஙத்கயில் ்மற-
ந்கோள்ைபபடுகின்ற ்ைசிய ரீதியோன ்வதைத் 
திடடங்கதையும் வடககு மக்கள் ைமககு எதிரோன 
தீர்மோனமோ்க ்ெோககுகின்ற சூழலும் ஏறபடுத்ைப-
படடிருககின்றது.  

இந்ை நிதைதம மோற்றமதடயோை வதரயில் 
எமது மக்களின அபிைோதசே்கதை்யோ அல்ைது 
உரிதம்கதை்யோ நபறறுகந்கோள்ை முடியோது. 
என்வைோன, இரண்டு ைரபபுக்களுதட்யயும் 
்ைசிய ெல்லிணக்கம் ஏறபடுத்ைபபட ்வண்டும் 
எனபதை ெோன வலியுறுத்தி வருகின்்றன.  
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வருடங்களுககு ்மைோ்க ்ைசிய ெல்லிணக்கத்-
திதன வலுபபடுத்துவைற்கோன ்வதைத் திடடங-
்களிலும் நைோடர்சசியோ்க ஈடுபடடு வருகின்்றன. 
எனது முயறசிககு அரசியல் பரபபில் ்கணிசேமோன-
ைவு நவறறியும் கிதடத்திருககின்றது. எனினும் 
மக்கள் மத்தியிைோன ்ைசிய ெல்லிணக்கம் 
எனபது ்மலும் ்கணிசேமோனைவு முன்ன்ற 
்வண்டும் எனப்ை எனனுதடய ்கணிபபோ்க 
இருககின்றது.   

இந்ை இதடநவளி்ய வடககும் நைறகும் 
இதணந்து நபோதுவோன ்்கோரிகத்கதய முன-
தவத்து ்போரோடடங்கதை முனநனடுக்க முடியோ-
தமககு ்கோரணமோ்க இருககின்றனது.  

இதுநவோரு பு்றமிருக்க, எவவோ்றோன விடயங-
்களில் இதணந்து நசேயறபட ்வண்டும் எனபது 
நைோடர்போன நைளிவும் மக்களுககு இருக்க 
்வண்டும். ெோடு என்ற அடிபபதடயில் ்ைசிய 
ரீதியில் நியோயமோன ்்கோரிகத்க்கள் முனதவக-
்கபபடடு ்போரோடடங்கள் ெடத்ைபபடுமோயின, 
அவறறிறகு வடககு கிழககு மக்களும் ைங்களு-
தடய ைோர்மீ்க ஆைரதவ வழஙகுவோர்்கைோயின 
வடககிறகும் நைறகிறகும் இதடயிைோன அந்நி-
்யோனய பரிமோற்றங்கள் அதி்கரித்து ்ைசிய ெல்-

லிணக்கத்திதன வலுபபடுத்துவைோ்கவும் இருக-
கும்.  

ஆனோல், அரசியல் ்ெோக்கங்களுக்கோ்க நியோ-
மற்ற ்்கோரிகத்க்கதை முனதவத்து நைறகில் 
்மறந்கோள்கின்ற ்போரோடடங்களுககு வடககு 
கிழககு மக்கள் ஆைரவளிபபோைர்்கைோயின போை்க-
மோன விதைவு்கதை்ய ஏறபடுத்தும்.  

ைற்போது நபோருைோைோர நெருக்கடி்கதை ்கோர-
ணமோ்க முனனிறுத்தி நைறகில் ்போரோடடங்கள் 
்மறந்கோள்ைபபடடு வருகின்றன. ெோடடில் ஏற-
படடிருககின்ற நபோருைோைோர நெருக்கடி்களில் 
இருந்து ெோடதட மீட்க ்வண்டிய ்கடதம ைற-
்போதைய அரசேோஙத்திறகு இருககின்றது எனபதை 
ெோன மறுக்கவில்தை. அ்ை்போனறு, ைற-

்போதைய அரசேோங்கத்தின சிை தீர்மோனங்களும் 
நபோருைோைோர நெருக்கடி்களுககு ்கோரணமோ்க 
அதமந்து விடடன எனபதை எமது ஜனோதிபதி்ய 
நவளிபபதடயோ்க நைரிவித்திருககின்றோர்.  

அைற்கோ்க, நபோருைோைோர நெருக்கடி்களுககு 
ைற்போதைய அரசேோங்கத்தின நசேயறபோடு்க்ை 
முழுதமயோன நபோறுபபு என்ற குற்றசசேோடடி-
தனயும் ஏறறுகந்கோள்ை முடியோது. சிறீமோ்வோ 
பண்டோரெோயக்க அம்தமயோர் உள்ளூர் உறபத்தி 
நபோருைோைோரத்தை வைர்ககும் ்ெோககில் ்மற-
ந்கோண்ட ெடவடிகத்கதய விமர்சித்து, 1977 ஆம் 
ஆண்டு பைவிககு வந்ை ஐககிய ்ைசிய ்கடசி 
அரசேோங்கம் அறிமு்கபபடுத்திய நபோருைோைோரக 
ந்கோள்த்கயும், பினனர் நைோடர்சசியோ்க அரசேோங-
்கங்கள் ்மறந்கோண்ட தீர்மோனங்களும் ைற்போ-
தைய நபோருைோைோர நெருக்கடி்களுககு ்கோரண-
மோ்க இருககின்றன.  

இவவோ்றோன நிதையில், ைற்போதைய அரசு 
ஆடசியில் இருபபைன ்கோரணமோ்க்வ நபோருைோ-
ைோர நெருக்கடி்களுககு ெோடு மு்கஙந்கோடுத்துள்-
ைது எனபது ்போனறு, ்போரோடடம் ெடத்துவதை 
அரசியல் ்ெோக்கம் ந்கோண்ட நசேயறபோடு்கைோ-
்க்வ ்கருை்வண்டியுள்ைது. அவவோ்றோன நியோ-

யமற்ற ்்கோரிகத்க்களுககு வடககு மக்கள் பங-
்களிக்கோமல் விைகி இருபபைதன இன ரீதியோன 
அல்ைது பிர்ைசே ரீதியோன நிதைபபோடோ்க ்கருது-
வதை ஏறறுகந்கோள்ை முடியோது.  

எரிபபோருள் விதலையதி்கரிப்பு – தடடுப்போடு 
்கோரணமோ்க வடககு மக்கள் எதிர்்ெோககும் பிரசசி-
தன்கள், அவறத்ற தீர்க்க எடுக்கப்படட ெடவடிக-
த்க்கள் பறறி..?  

எரிநபோருள் விதையதி்கரிபபு எனபது சேர்வ்ைசே 
சேந்தையில் ஏறபடடுள்ை மோற்றங்கள் சேம்பந்ைப-
படடது. குறிபபிடட அைவிறகு ்மல் அரசேோங்கத்-
தினோல் சேர்வ்ைசே ரீதியில் ஏறபடுகின்ற விதை-

யதி்கரிபபுக்கதை ைோஙகிக ந்கோள்ை 
முடியோதுள்ைது.   

அ்ை்போனறு, அண்-
தமக்கோைமோ்க ஏறபட-
டுள்ை எரிநபோருள் 
ைடடுபபோடு ெோடோைோ-
விய ரீதியில் ஏறபட-
டுள்ை பிரசசிதன 
என்ற அடிபபதட-
யில், வடககு மக்க-
ளும் போதிக்கபபட-
டுள்ைனர். இந்ை 
ைடடுபபோடடிதன 
இல்ைோமல் நசேயவ-
ைறகு அரசேோங்கம் 
பல்்வறு முயறசி்க-
ளில் ஈடுபடடு வரு-

கின்றது. பல்்வறு 
ைரபபுக்களு -

டனும் ்பசசுவோர்த்தை்கள் ்மறந்கோள்ைபபடடு 
வருகின்றன. அதைவிட ்கடறந்றோழிைோைர்கள் 
மறறும் விவசேோயி்களுககு ்ைதவயோன எரிநபோ-
ருதை வழஙகும் ்ெோக்்கோடு இந்தியோவிடம் 
இருந்து சுமோர் 3 இைடசேம் பரல்்களில் மண்-
நணண்நணய எடுத்து வருவைற்கோன முயறசி்கள் 
்மறந்கோள்ைபபடடு வருகின்றன.  

அதைவிட, போண்டிச்சேரியில் இருந்து ்கோங-
்்கசேனதுத்ற துத்றமு்கத்திறகு டீசேல் மண்-
நணண்தண ் போன்ற எரிநபோருட்கதை ந்கோண்டு 
வருவைற்கோன முயறசி்களிலும் ஈடுபடடு வருகின-
்்றன. குறித்ை சேரககுப படகு ்சேதவக்கோன அனு-
மதி்கதை உரிய ைரபபுக்கள் வழஙகியிருககின்ற 
்போதிலும், நபோருத்ைமோன முைலீடடோைர்்கள் 
மூைம் எரிநபோருட்கள் உடபட வடககு மக்களுக-
குத் ்ைதவயோன அத்தியோவசியப நபோருட்கதை 
ந்கோண்டு வருைற்கோன ஏறபோடு்கள் ்மறந்கோள்-
ைபபடடு வருகின்றது. விதரவில் வடககு மக்க-
ளுககு ்ைதவயோன எரிநபோருட்கதை நபறறுக-
ந்கோள்ை முடியும் எனறு ெம்புகின்்றன.  

இந்தியோவிறகும் யோழ்ப்போணத்திறகும் இதட-
யிலைோன சரககு படகு ்போககுவரத்து ்சதவ 
ஆரம்பிக்கப்படவிருப்பதோ்க பசோல்கினறீர்்கள். 
தற்போததய பபோருளோதோர பெருக்கடிதய 
தீர்க்க எந்தவத்கயில் இது உதவும் எனறு ்கருது-
கினறீர்்கள்?  

ைற்போதைய நெருக்கடி நிதையில் நபரும்-
போைோன நபோருட்கள் இந்தியோவில் இருந்்ை 
ந்கோண்டு வரபபடுகின்றது. அதவ இந்தியோவில் 
இருந்து பருத்தித்துத்ற, திரு்்கோணமதை, ்கோலி 
்போன்ற பிர்ைசேங்கதை ்கடந்து ந்கோழும்பிறகு 
ந்கோண்டு வரபபடுகின்றது. பினனர், வடககிறகு 
்ைதவயோனவறத்ற போரவூர்தி்கள் அல்ைது புத்க-
யிரைம் மூைமோ்க வடககு எடுத்து வருகின்்றோம்.   

இவவோறு எடுத்துவரபபடுகின்ற நபோருட-
்கதை போண்டிச்சேரியில் இருந்து ்ெரடியோ்க 
்கோங்்கசேனதுத்றககு எடுத்து வரு்வோமோயின 
்கணிசேமோனைவு ்போககுவரத்துச நசேைதவ 
்கடடுபபடுத்ை முடியும். அத்துடன நியோயமோன 
விதையில் ்ைதவயோனைவு நபோருட்கதை 
கிதடக்கச நசேயய முடியும். இது எமது மக்கள் 
எதிர்ந்கோள்ளுகின்ற நபோருைோைோர நெருக்கடி -
்கதை சேமோளிபபைற்கோன ஒரு வழிவத்கயோ்க 
அதமயும் எனறு ெம்புகின்்றன.   

புலம்பெயர் தேசங்களில் வருகின்ற ்பெொருளொேொர உேவி்கள்    
எமது மக்களள ேொஙகிப் பிடிககின்றன எனபெளே மறுக்க முடியொது.  

ேமிழ்க அரசின உேவி வழங்கலில் சில அரசியல்வொதி்களின 
ேொனதேொனறிதேனமொன ேளலயீடு்களினொல் முள்றத்கடு்கள் 
நளை்பெற்றிருப்பெேொ்கவும ே்கவல்்கள் உள்ளன.  

்கசசதீவு ்ேொைர்பெொன ஒப்பெநேதேொல் இலஙள்ககத்க பெொதிப்பு.   

எவவொ்றொன விையங்களில் இளைநது ்சயற்பெை தவண்டும எனபெது 
்ேொைர்பெொ்க ்ேளிவும மக்களுககு இருக்க தவண்டும.   

நியொயமற்்ற த்கொரிகள்க்களுககு வைககு மக்கள் பெங்களிக்கொமல் விலகி 
இருப்பெேளன இன ரீதியொன அல்லது பிரதேச ரீதியொன நிளலப்பெொைொ்க 
்கருதுவளே ஏற்றுக்்கொள்ள முடியொது.  

தேசிய ரீதியிலொன நியொயமொன த்கொரிகள்க்களுககு, வைககு கிழககு 
மக்களும ேங்களுளைய ேொர்மீ்க ஆேரளவ வழஙகுவொர்்களொயின 
வைககிற்கும ்ேற்கிற்கும இளையிலொன அநநிதயொனயமும தேசிய   
நல்லிைக்கமும வலுப்பெடும 

வனப் பெொது்கொப்பு மற்றும வனவள ஜீவரொசி்கள் 
திளைக்களம தபெொன்றவற்றினொல் 
அளையொளப்பெடுதேப்பெட்டிருககின்ற எமது 
மக்களின விவசொய நிலங்களள விடுவிக்க 
நொன நைவடிகள்க எடுககினத்றன.  

எமதி பெகுதியிலுள்ள பெல்லொயிரக்கைக்கொன ேரிசு நிலங்கள் 
சரியொ்க பெயனபெடுதேப்பெடுமொயின எமது மக்கள் ்பெொருளொேொர 
்நருக்கடி்களள இனனும இலகுவொ்க சமொளிக்க முடியும  

மக்களின் ப�ொருளொதொர 
பெருக்கடியை  

சமொளிப�தற்கொன 
ஒரு வழிவய்க  
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எரிப�ாருள் நிலையத்துக்குள் 
எவரும் பிரவவசிக்்க முடியாதவாறு 
அவற்றின் நுலழவாயிலுக்கு தடுப்பு 
நாடா ்கடடப்�டடுள்்ளது. ஆனால் 
எரிப�ாருள் நிலையங்கள் மூடப்�ட-
டுக் கிடநதாலும், வா்கன உரிலை-
யா்ளர்கள் ஏவதாபவாரு அசடடுத்-
தனைான நம்பிக்ல்கயில் தங்க்ளது 
வா்கனத்லத கியூவரிலசயில் நிறுத்தி 
லவத்து விடடு இரவு�்கைா்க 
வீதியில் ்காத்துக் கிடக்கின்்றனர.

இவவா்றான நிலையில் அரசாங-
்கம் உணலை நிலைவரத்லத ைக்-
்களுக்கு பதளிவா்க எடுத்துக் கூறி 
விடடது.

‘எரிப�ாருள் ல்கயிருப்ல�ப் 
ப�ாறுத்தவலர நாடடின் 
நிலைலை ்கவலைக்குரிய -
தா்கவவ உள்்ளது. ைக்்கள் 
முடிநதவலர ப�ாறுலையா்க 
இருப்�லதத் தவிர வவறு வழி 
கிலடயாது. ஆனால் நாடடின் 
அத்தியாவசிய வசலவ்கல்ள 
நாம் தலடயின்றி முன்ப்காணடு 
பசல்ை வவணடியுள்்ளது. அதற் -
்கான எரிப�ாருல்ள அரசாங்கம் 
ல்கயிருப்பில் லவத்துள்்ளது. 
எனவவ ைக்்களின் �ாவலனக் -
்கான எரிப�ாருல்ளப் ப�ற்றுக் 
ப்காள்வதில் நிைவுகின்்ற பநருக்்கடி-
யானது தவிரக்்க முடியாததாகும்’.

இதுவவ அரசாங்கத்தின் இப்வ�ா-
லதய நிலைப்�ாடு ஆகும். அவதச-
ையம் நாடடின் உணலை நிலைலை-
யும் இதுதான். ைக்்களின் அன்்றாட 
வாழலவ இயக்குவது எரிப�ாருள்-
தான் என்�து இப்வ�ாதுதான் நன்கு 
புரிகின்்றது.

அநநிய பசைாவணிக் ல்கயி-
ருப்பு தீரநது வ�ானதால் எைது நாடு 
வைாசைான ப�ாரு்ளாதார பநருக்்க-
டியில் சிக்கிக் ப்காணடுள்்ளபதன்-
�து உைகுக்வ்க பதரிநத விடயைாகி 
விடடது. இதில் ஒளிவுைல்றவுக்கு 
இடவை இல்லை. இைஙல்கக்கு 
இன்ல்றய இக்்கடடான தருணத்-
தில் ல்கப்காடுத்து உதவுவதற்கு சிை 
நாடு்கள் முன்வநதுள்்ளன. ஆனாலும் 
அநநாடு்களின் உதவி்கள் எைது 
நாடலட வநதலடவது எப்வ�ாது 
என்�துதான் இன்றுள்்ள பிரச்சிலன!

இைஙல்கயின் பநருக்்கடி �ாரதூ -
ரைானது. பவளியுைகில் இருநது 
வருகின்்ற உதவி்கல்ள எைது நாடு 
எநவநரமும் ஆவலுடன் எதிர�ாரத்-
துக் ்காத்திருக்கின்்றது. உடனடி -

யான உதவி்கள்தான் இைஙல்கக்குத் 
வதலவயா்க இருக்கின்்றன. இநத 
விடயத்தில் இநதியாலவ ைடடுவை 
இவவவல்ளயில் குறிப்பிடடுக் கூ்ற 
வவணடியிருக்கின்்றது.

‘உடுக்ல்க இழநதவன் ல்க வ�ால் 
ஆஙவ்க, இடுக்்கண ்கல்ளவதாம் 
நடபு’ என்�து வள்ளுவப் ப�ருைா-
னார கூறியுள்்ள வாச்கம் ஆகும்.

அதாவது ‘ஒருவனின் உலட கீவழ 
நழுவி விழுகின்்ற வவல்ளயில், 
அவனது ல்க எத்தலன விலரவா்க 
பசயற்�டடு அநத உலடலய 
�ற்றிக் ப்காள்கின்்றவதா, அத்தலன 
வவ்கைா்க நண�னின் இடர 
வவல்ளயில் விலரநது உதவுவவத 

உணலை நடபு ஆகும்’ என்�வத 
இக்கு்றளின் இைகுவான வி்ளக்-
்கம் ஆகும்.

ைனிதனின் பநறியான வாழ -
வுக்கு அரிய ்கருத்து்கல்ள எழுத்து 
வடிவில் தநது விடடுச் பசன்-
றுள்்ள திருவள்ளுவப் ப�ருைான் 
உதித்த பூமி இநதியா ஆகும். 
வள்ளுவப் ப�ருைானாரின் கூற் -
று்கல்ள நாம் நலடமுல்றயில் 
்காண�து வ�ாைவவ இநதியா-

வின் இன்ல்றய பசயற்�ாடு்கள் 
அலைநதுள்்ளன.

இைஙல்க வைாசைான ப�ாரு -
்ளாதார பநருக்்கடியில் சிக்கியுள்்ள 
இவவவல்ளயில் எநதவித பிரதி�-
ைனும் எதிர�ாரக்்காைல் விலரநது 
வநது உதவுகின்்ற நாடு இநதியாவா-
்கவவ உள்்ளது. உணவு, எரிப�ாருள், 
விவசாயப் �சல்ள்கள், ைருநதுப் 
ப�ாருட்கள் என்ப்றல்ைாம் இவ -
வவல்ளயில் இநதியா வாரி வழங-
குகின்்ற உதவி்கள் எணணிைடங்கா-
தலவ ஆகும்.

இைஙல்கக்கு இைகு முல்றயில் 
மீ்ளச்பசலுத்தக் கூடியதான ்கடனுத-
வி்கல்ளயும் இநதியா ப�ருை்ளவில் 
வழஙகியுள்்ளது. ப்காவிட பதாற்று 
வவல்ளயில் தடுப்பூசி்கல்ள உடன -
டியா்கவவ வழஙகி எைது நாடடின் 
அச்சத்லதத் தணித்து உதவிய நாடு 
இநதியா என்�தும் ை்றக்்க முடியாத 
வரைா்றா்க இருக்ல்கயில், இன்ல்றய 
ப�ாரு்ளாதார உதவி்களும் அவவா-
்றானதுதான்.

இநதியா இத்தலன உதவி்கல்ள 

வழஙகுகின்்ற வ�ாதிலும் அதலனக் 
ப்காச்லசப்�டுத்தும் வல்கயில் 
இைஙல்கயில் அரச எதிரப்பு சக்தி்க-
ளும், சிை ஊட்கங்களும், இனவாத 
சக்தி்களும் பதாடரநது பசயற் -
�டடு வருவதுதான் ்கவலைக்கு-
ரிய விடயம். ஆனாலும் இநதியா 
இவவா்றான ஆதாரைற்்ற வீணான 

விைரசனங்கள் குறித்து ஒருவ�ாதும் 
அைடடிக் ப்காணடது கிலடயாது. 
இநதியாவின் உதவி்கள் பதாடரநது 
ப்காணவடயிருக்கின்்றன. தற்வ�ாது 
இைஙல்கக்கு எரிப�ாருல்ள 
வைலும் வழஙகுவதற்்கான முயற்சி -
்கள் இநதியாவில் நடநது ப்காணடி-
ருக்கின்்றன. அதற்்கான வ�ச்சுவாரத்-
லத்கள் தற்வ�ாது நலடப�ற்றுக் 
ப்காணடிருக்கின்்றன.

இநதியாவுக்்கான இைஙல்கயின் 
உயர்ஸதானி்கர மிலிநத பைாரப்காட 
அதற்்கான தீவிர முயற்சி்களில் ஈடு-
�டடுக் ப்காணடிருக்கின்்றார. இந-
தியாவுடன் மி்க பநருக்்கைான நட-
பு்றலவக் ப்காணட இைஙல்கயின் 
தூதுவரா்க மிலிநத பைாரப்காட தி்கழ-
கின்்றார. இநதிய ைத்திய அரசின் 
உயரைடடத் தலைவர்கள் �ைருடன் 
நடபு்றவு ப்காணடவர மிலிநத.

அது ைாத்திரைன்றி, இைஙல்கயின் 
இன்ல்றய ப�ாரு்ளாதார பநருக்்கடி 
வவல்ளயில் இநதிய உதவி்கல்ளப் 
ப�ற்றுக் ப்காள்வதில் மிலிநத 
பைாரப்காட வைற்ப்காணட முயற் -

சி்கள் மி்கவும் குறிப்பிடத்தக்்கலவ 
ஆகும். அவரது முயற்சி்களின் �ைா-
�ைன்்கள் இன்ல்றய வவல்ளயில் 

மி்கவும் அதி்கம் எனைாம்.
எைது நாடடின் இன்ல்றய எரி -

ப�ாருள் பநருக்்கடிலயத் தணிப் -
�திலும் உயர்ஸதானி்கர மிலிநத 
பைாரப்காட தற்வ�ாது ப�ருமுயற்-
சி்களில் ஈடு�டடுக் ப்காணடிருக்-
கின்்றார. அதாவது இைஙல்கக்குத் 
வதலவயான எரிப�ாருட்கல்ள 

ப�ற்றுக் ப்காள்வது பதாடரபில் 
இநதியாவுடன் நடத்தப்�டட வ�ச்சு-
வாரத்லத்கள் பவற்றியளித்துள்்ளன.

இைஙல்க ரூ�ாவில் �ணம் 
பசலுத்தி இநதியாவில் இருநது 
எரிப�ாருள் ப�றுவது பதாடர-
�ான வ�ச்சுவாரத்லத்கள் நடத்-
தப்�டடுள்்ளன. இநதிய எரி -

ப�ாருள் அலைச்சர ஹரதிப் 
சிங பூரியுடன் இநதியாவுக்்கான 
இைஙல்கயின் உயர்ஸதானி -

்கர மிலிநத பைாரப்காட வ�ச்சு-
வாரத்லத நடத்தியிருக்கி்றார.

இநதப் வ�ச்சுக்்களின் �ைனா்க 
டீசல் அடஙகிய ்கப்�ல் ஒன்ல்ற 
இைஙல்கக்கு அனுப்பி லவப்�-
தற்கு இநதியா உடன்�டடுள்்ளதா்க 
அறிய வருகி்றது. இன்னும் ஒரு வார 
்காைத்தில் இநதக் ்கப்�ல் இைங-

ல்கலய வநதலடயும் என எதிர -
�ாரக்்கப்�டுகி்றது.

இவதவவல்ள ப�ற்வ்றால் 
அடஙகிய ்கப்�பைான்ல்ற 
இைஙல்கக்கு வரவலழப்�து 
பதாடர�ா்க சிங்கப்பூரூடன் 
நடத்திய வ�ச்சுவாரத்லத்கள் 
ப வ ற் றி ய ளி த் து ள் ்ள த ா ்க வு ம் 
ைற்ப்றாரு த்கவல் பதரிவித்துள் -
்ளது. இநதக் ்கப்�லும் சிை தினங-
்களில் நாடலட வநதலடயும் 

என எதிர�ாரக்்கப்�டுகி்றது.
இலவபயல்ைாம் ஒருபு்ற-

மிருக்்க இைஙல்க அரசுக்கு 
முழுலையான ஆதரவு வழங -
குவதில் இநதியா உறுதி-
யான நிலைப்�ாடடிவைவய 
உள்்ளபதன்�து இநத உத-
வி்கள் மூைம் பதளிவாகின்-
்றது. இநதிய அரசாங்கத்தின் 
நிதி ைற்றும் ப�ருநிறுவன 
விவ்கார அலைச்சர நிரைைா 
சீதாராைன், ப�ாரு்ளாதார 

பநருக்்கடியில் இருநது மீளும் விட-
யத்தில் இைஙல்க அரசுக்கு இநதி-
யாவின் முழுலையான ஆதரலவ 
்கடநத வை ைாதத்தில் பதரிவித்தி-
ருநதலையும் இவவிடத்தில் சுடடிக் 
்காடடப்�ட வவணடியதாகும்.

இநதியாவிற்்கான இைஙல்க 
உயர்ஸதானி்கர மிலிநத பைாரப்காட 

்கடநத ைாதம் புதுபடல்லியில் 
உள்்ள நிதியலைச்சின் அலுவை-
்கத்தில் நிரைைா சீதாராைலனச் சந-
தித்து இைஙல்கயின் ப�ாரு்ளாதார 
பநருக்்கடிக்கு ைத்தியில் இருதரப்பு 
ஒத்துலழப்பு குறித்து ்கைநதுலரயா-
டியலை குறிப்பிடத்தக்்கது.

(15ஆம் �க்்கம் �ாரக்்க)

இ ைஙல்க தற்ப�ாழுது எதிரப்காண-
டுள்்ள பநருக்்கடி நிலையிலிருநது 
மீள்வதற்குப் ப�ாரு்ளாதார உத-
வி்கள் ைாத்திரைன்்ற, அரசியல் 

்ஸதிரத்தன்லையும் அவசியைானது என்்ற 
்கருத்து்கள் �ரவைா்க முன்லவக்்கப்�டடு 
வருகின்்றன.

 இதன் ஒரு அங்கைா்கவவ அரசியைலைப்-
ல�த் திருத்துவதற்்கான வயாசலன்கள் முன் -
லவக்்கப்�டடுள்்ளன. இருநத வ�ாதும் 
நாடடுக்குத் தற்ப�ாழுது அவசியம் ப�ாரு-
்ளாதாரப் பிரச்சிலனக்்கான தீரவு ைாத்திரவை, 
அரசியல் ரீதியான தீரவு எதுவும் அவசியம் 
இல்லைபயனக் கூறும் ஒரு சாராரும் அரசாங-
்கத்தில் இருக்்கத்தான் பசய்கின்்றனர.

இருநதவ�ாதும் ப�ாரு்ளாதார பநருக்்க -
டியிலிருநது மீள்வதற்கு சரவவதச நாடு்கள் 
ைற்றும் சரவவத அலைப்புக்்களின் உதவிலய 
நாடுவதாயின், நிச்சயைா்க அரசியல் ்ஸதிரத் -
தன்லை நாடடில் ்காணப்�ட வவணடும். இது 
குறித்துக் ்கவனம் பசலுத்தியுள்்ள அரசாங்கம் 

அரசியைலைப்பு ரீதியா்க ைாற்்றங்கல்ள ஏற்�-
டுத்தி அரசியல் ்ஸதிரத்தன்லைலய ஏற்�டுத் -
தும் முயற்சி்கல்ளயும் முன்பனடுத்துள்்ளது.

நில்றவவற்று அதி்காரம் ப்காணட ஜனாதி� -
திலயப் �ைப்�டுத்தும் வல்கயில் ப்காணடு 
வரப்�டட 20 ஆவது திருத்தத்லத ைாற்றி -
யலைத்து, �ாராளுைன்்றத்துக்கும், சுயாதீன 
ஆலணக்குழுக்்களுக்கும் அதி்காரத்லத 
வழங்கக் கூடிய வல்கயில் 19 ஆவது திருத்-
தத்தில் உள்்ள விடயங்கள் மீணடும் நலடமு-
ல்றக்குக் ப்காணடுவரப்�ட வவணடும் என்்ற 
்கருத்தாடல்்கள் வலுவலடநதுள்்ளன.

இநத நிலைப்�ாடலட ஜனாதி�தி வ்காட -
டா�ய ராஜ�க்ஷவும் பவளிப்�டுத்தியிருந -
தார. இவவா்றான பின்னணியிவைவய அரசி-
யைலைப்புத் திருத்த வயாசலன்கள் தனிந�ர 
சடடமூைங்க்ளா்க சைரப்பிக்்கப்�டடிருநதன. 
ஐக்கிய ைக்்கள் சக்தியின் ப�ாதுச் பசயைா்ளர 
ரஞ்சித் ைத்துை�ணடார தனிந�ர சடடமூை-
ைா்க 21 ஆவது அரசியைலைப்புத் திருத்தத்-
லதக் ல்கயளித்திருநதார. அத்துடன், தற் -
வ�ாலதய நீதி அலைச்சர விஜதாச ராஜ�க்ஷ 
எதிரக்்கடசிப் �ாராளுைன்்ற உறுப்பினரா்க 
இருநத வ�ாது அரசியைலைப்புத் திருத்தத் -

துக்்கான தனது தனிந�ர சடடமூைத் -
லதக் ல்கயளித்திருநதார.

இநதத் தனிந�ர சடடமூைங்கள் 
ஏற்றுக் ப்காள்்ளப்�டடு வரத்த -
ைானி மூைம் பிரசுரிக்்கப்�டடன. 
இருநதவ�ாதும் நீதி அலைச்சரா்க 
விஜயதாச ராஜ�க்ஷ �தவிவயற்றுக் 

ப்காணடு அரசாங்கத்தின் சாரபில் 
21 ஆவது அரசியைலைப்புத் திருத்த 
வயாசலனலய சைரப்பித்தலையால் 
தனது தனிந�ர சடடமூைத்லத மீ்ளப் -
ப�ற்றுக் ப்காணடிருநதார.

இவவா்றான நிலையில் ஐக்கிய 
ைக்்கள் ்கடசி சைரப்பித்த 21 ஆவது 
அரசியைலைப்புத் திருத்தச் சடட -

மூைம் மீதான தனிந�ர சடடமூைம் குறித்த 
உயரநீதிைன்்றத்தின் வியாக்கியானம் அண -
லையில் ச�ாநாய்கருக்கு அறிவிக்்கப்�டடி-
ருநதது. இதில் உள்்ள சிை விடயங்கள் அர-
சியைலைப்புடன் உடன்�டும் வல்கயில் 
அலையவில்லைபயன்�தால் அவவா்றான 
விடயங்கல்ள முன்லவப்�தாயின் மூன்றில் 
இரணடு ப�ரும்�ான்லை வாக்கு்கள் ைாத் -
திரைன்றி சரவஜன வாக்ப்கடுப்பும் நடத்தப்-
�ட வவணடும் என உயரநீதிைன்்றம் தனது 
வியாக்கியானத்தில் குறிப்பிடடிருநதது.

ரஞ்சித் ைத்துை�ண-
டாரவின் தனிந�ர சடட-
மூைம் 21 ஆவது திருத்-
தச்சடடமூைம் எனப் 

ப�யரிடப்�டடிருப்�தால் அரசாங்கம் 
தயாரித்துள்்ள அரசியைலைப்புத் திருத்தச் 
சடடமூைம் 22 ஆவது திருத்தச்சடடமூைம் 
எனப் ப�யரிடப்�டடுள்்ளது. இதற்கு ்கடநத 
அலைச்சரலவயில் அஙகீ்காரம் வழங்கப்�ட -
டிருப்�துடன், இது வரத்தைானி மூைம் பிர -
சுரிக்்கப்�டடுள்்ளது. விலரவில் இதலனப் 
�ாராளுைன்்றத்தில் அரசாங்கம் சைரப்பிப்�-
தற்கு நடவடிக்ல்க எடுக்கும் என எதிர�ாரக்-
்கப்�டுகி்றது.

ஜனாதி�தி �ாது்காப்பு அலைச்சர �தவிலய 

ைாத்திரம் வகிப்�து, அலைச்சர்கள் நியைனத்-
தின் வ�ாது பிரதைரின் ைதியுலரயின் கீழ 
நியைனங்கல்ள வைற்ப்காள்வது, சுயாதீன 
ஆலணக்குழுக்்கல்ளப் �ைப்�டுத்துவது 
உள்ளிடட �ை விடயங்கள் இச்சடடமூைத் -
தில் உள்்ளடக்்கப்�டடுள்்ளன. �ாராளுைன் -
்றத்துக்கு அதி்காரங்கல்ளப் �ைப்�டுத்துவது 
இதன் வநாக்்கைா்க அலைநதுள்்ளது என அர -
சாங்கத் தரப்பில் கூ்றப்�டுகி்றது.

இதுஇவவிதமிருக்்க, �ாராளுைன்்றத்தின் 

பசயற்�ாடு்கல்ளப் �ைப்�டுத்த வவணடி-
யதன் அவசியம் �ற்றித் பதாடரச்சியான 
்கருத்தாடல்்கள் இடம்ப�ற்று வருகின்்றன. 
குறிப்�ா்க �ாராளுைன்்றத்தில் ்காணப்�டும் 
குழுக்்கள் �ைப்�டுத்தப்�ட வவணடும் 
என்்ற விடயத்தில் தற்ப�ாழுது ்கவனம் 
பசலுத்தப்�டுகி்றது. குறிப்�ா்க அரசாங்கக் 
்கணக்கு்கள் �ற்றிய குழு (வ்கா�ா குழு), 
அரசாங்கப் ப�ாறுப்பு முயற்சி்கள் �ற்றிய 
குழு (வ்காப் குழு), அரசாங்க நிதி �ற்றிய 
குழு, ப�ாதுைனுக்்கள் �ற்றிய குழு ஆகி-
யவற்றின் அதி்காரத்லதப் �ைப்�டுத்து-
வது குறித்த வயாசலனலய சல� முதல்வர 
அலைச்சர திவனஷ் குணவரத்தன அணலை-
யில் சைரப்பித்திருநதார.

இநத வயாசலன நிலையியற் ்கடடல்ள -
்கள் குறித்த குழுவில் ்கைநதுலரயாடப்�-
டவுள்்ளது. இதில் ்கைநதுலரயாடப்�டடு 
அதற்கு ஏற்்ற வல்கயில் நிலையியற் ்கடட-
ல்ள்களில் திருத்தங்கள் வைற்ப்காள்்ளப்�ட-
வுள்்ளன.

இவதவவல்ள, அலைச்சர்கள், இராஜாங்க 

அலைச்சர்கள் ைற்றும் பிரதி அலைச்சர்க்ளா -
்கப் �தவி வகிக்்காத �ாராளுைன்்ற உறுப்பி-
னர்களின் அதி்கரித்த �ங்களிப்ல�க் ப�ற்றுக் 
ப்காள்ளும் வநாக்கில் துல்றசார வைற்�ார-
லவக் குழுக்்கல்ள மீணடும் நலடமுல்றப்�-
டுத்துவது குறித்து அரசாங்கம் ஆராய்நது வரு-
கி்றது. � (15�ஆம்�பக்கம்�பாரக்க)

அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை இன்றேல்
ப�ொருளொ்தொர மீட்சி கி்ையொது!

பி.ஹர்ஷன்...?

எஸ்.சாரங்கன்...?

இலங்கையில் எரிப�ொருள் பெருககைடி ்தற்�ொது ஆ�த்தொன 
கைட்ைத்்த பெருஙகி விட்ைது. வொகைன �ொவ்னயொளரகைளுககு 
்�ொதுமைொன அளவு விநி்யொகிப�்தறபகைன எந்தபவொரு

எரிப�ொருள் நி்லயததிலும் டீசல், ப�ற்றேொல் ்தற்�ொது ்கைவசம் 
கி்ையொது. ெொட்டிலுள்ள எரிப�ொருள் நிரபபு நி்லயஙகைளில்
ப�ரும்�ொலொன்வ மூைப�ட்ை நி்லயில் கிைககினறேன.

இலங்கையின எரிப�ொருள்
பெருககைடி்யத ்தணிப�தில்
ப்தொைரநதும் உ்தவியளிககும்
உறுதிப�ொட்டில் இநதியொ

இநதிய எரிப�ொருள்
அ்மைசசருைன உயரஸ்்தொனிகைர 
மிலிந்த பமைொரபகைொை ்�சசு

ெொனகு கைப�ல்கைளில் எரிப�ொரு்ள
பகைொண்டு வருவ்தன மூலம் �றறேொககு்றே்ய
தீரதது ்வப�்தறகு இலங்கை முயறசி

இடுககைண் கை்ளயும் ெல்பலண்்ணம்
பகைொண்ை்்த இநதியொவின ெட்பு!

அ்னதது அரசியல் கைட்சிகைள் ்தரபபிலும் 
வலுவ்ையும் புதிய சிந்த்ன!

அரசியல்மைபபுத திருத்தத்்த �ொரொளுமைனறேததில்
சமைரபபிககை அரசொஙகைம் ்தயொரொகினறேது!

து்றேசொர ்மைற�ொர்வக குழுககை்ள அ்மைப�துைன, 
ஆ்்ணககுழுககை்ள �லப�டுததுவ்்த 
அரசியல் உறுதித்தன்மைககைொன வழி
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ஆளும் கட்சி ைற்றும் எதிரக்கட்சிப் 
பாராளுைன்ற உறுப்பினரகலை 
கடந்த சிை நாட்களுக்கு முனனர 

சநதித்துக் கைநதுலரயாடிய பபாப்த பிர்த -
ைர இ்தலனத் த்தரிவித்்தார. தபாருைா்தார 
பேலைத்திட்டத் ்தயாரிப்பு விலரவில் பூரத் -
தியலடந்ததும் அ்தலனப் பாராளுைன்றத்தில் 
சைரப்பிக்கவிருப்பதுடன, இ்தற்கு அலனத் -
துத் ்தரப்பினரினதும் ஒத்துலழப்லபப் 
தபற்றுக் தகாளை எதிரபாரத்திருப்ப்தாகவும் 
அேர கூறினார.

 ்தற்பபால்தய சூழ்நிலையில் அரசாங்-
கம் முனதனடுக்க பேண்டிய குறுகிய காை 
ைற்றும் நீண்டகாை பேலைத் திட்டங்கள 
குறித்து இதில் பிரஸ்தாபிக்கப்படவுளைது. 
இது த்தாடரபாக நலடதபற்்ற சநதிப்பில் 
எதிரக்கட்சியின பாராளுைன்ற உறுப்பினர -
கைான கைாநிதி ஹர்ஷ.டி சில்ோ, இரான 
விக்கிரைரத்ன, அநுர பிரிய்தர்ஷன யாப்பா 
ஆகிபயாருடன பபராசிரியர சரித்்த பஹரத் 
உளளிட்ட ஆளும் கட்சி உறுப்பினரகள 
பைரும் கைநது தகாண்டிருந்ததுடன, அேர -
கள ்தைது ஆபைாசலனகலையும் முனலேத்-
திருந்தனர.

 பிர்தைர ரணில் விக்கிரைசிங்க ப்தவி -
பயற்்றது மு்தல் நாட்டின தபாருைா்தார 
நிலைலைகள ைற்றும் பிநதிய நிலைே -
ரங்கள குறித்து அடிக்கடி பாராளுைன்றத்-
ல்தத் த்தளிவுபடுத்தி ேருகி்றார. அது 
ைாத்திரைனறி, உண்லை நிலைலை நாட்டு 
ைக்களுக்கு ைல்றக்காைல் த்தரியப்படுத்்தப்-
பட பேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் உளை 
அேர கசப்பான உண்லை நிலைேரங்கலைக் 
கூறி ேருகின்றார.

  அத்துடன, நாடு த்தாடரபில் எடுக்கப்ப -
டும் தீரைானங்கள யாவும் ைக்கள பிரதிநிதிக-

லைக் தகாண்ட பாராளுைன்றத்தின ஊடாக 
எடுக்கப்பட பேண்டும் என்ற நிலைப் -
பாட்லட அேர தகாண்டிருப்பதுடன, இ்தற் -
காக பாராளுைன்றம் பைலும் பைப்படுத்-
்தப்பட பேண்டும் எனபல்தயும் பைமுல்ற 
ேலியுறுத்தியுளைார.

  இவோ்றான பினனணியிபைபய தபாரு -
ைா்தார தநடிக்கடிலய அரசாங்கம் எதிர-
தகாளேது குறித்்த பேலைத்திட்டம் பாரா -
ளுைன்றத்தில் விலரவில் 
சைரப்பிக்கப்படவுளைது.

 இது இவவி்தமிருக்க, 
கடந்த சிை நாட்களுக்கு 
முனனர ப்தசிய பத்திரிலக-
கள ைற்றும் இைத்திரனியல் 
ஊடகங்களின ஆசிரியரகள 
ைற்றும் தசய்தி முகாலையா-

ைரகலைச் சநதித்திருந்த பிர்தைர ரணில் விக்-
கிரைசிங்க, அேரகளுக்கு நாட்டு நிலைலை 
குறித்து த்தளிோன விைக்கைளித்திருந்தார.

  குறிப்பாக எரிதபாருள ்தட்டுப்பாடு உள -
ளிட்ட ்தற்பபால்தய சூழல் பற்றி விைக்கை-
ளிக்கப்பட்டிருந்தது. இச்சநதிப்பில் பிர்தை-
ருடன, பிர்தைர அலுேைகத்தின பணியாட் 
த்தாகுதியின பிர்தானி சாகை ரத்நாயக்க, 
ஐக்கிய ப்தசியக் கட்சியின உப்தலைேர 

ருோன விஜயேரத்்தன, 
பிர்தைரின தபாருைா்தார 
ஆபைாசகர கைாநிதி சை-
ரதுங்க ஆகிபயாரும் பங்-
பகற்றிருந்தனர.

  நாடு எதிரதகாண்-
டுளை தபாருைா்தார 
தநருக்கடிலய நிேரத்தி 
தசய்ே்தற்கு அரசாங்கம் 
முழுலையான முயற்சி-
கலை பைற்தகாண்டுளை 
பபாதும், தபற்ப்றாலியக் 
கூட்டுத்்தாபனத்தினால் முனபதிவு தசய்யப் -
பட்ட தபற்ப்றால் த்தாகுதி இம்ைா்தம் 22 
ஆம் திகதிபய கிலடக்கவிருப்ப்தாக இங்கு 
கூ்றப்பட்டது.

 இருந்தபபாதும் அ்தற்கு முனனர பேறு 
ைாரக்கத்தின ஊடாக எரிதபாருலைப் 
தபற்றுக் தகாளை முடியுைா எனபது த்தாடர -
பில் தீவிர கேனம் தசலுத்்தப்பட்டிருப்ப்தா -
கவும், இநதிய எண்தணெக் கூட்டுத்்தாபனத்-
திடமிருநது அேசரைா 5500 தைற்றிக் த்தான 
டீசலைப் தபற்றுக் தகாண்டு அத்தியாேசிய 

பசலேகலைத் த்தாடரநதும் 
முனதனடுக்கவிருப்ப்தாகவும் 
சாகை ரத்நாயக்க ஊடகங்க-
ளின ஆசிரியரகளுக்கு விைக்க-
ைளித்்தார.

 அப்தபநரம், எரிோயுலே 
இ்றக்குைதி தசய்ே்தற்கான ஏற்-
பாடுள பைற்தகாளைப்பட்டுள-
ை்தாகவும் விைக்கம் அளிக்கப்-
பட்டது. 3700 தைற்றிக் த்தான 
எரிோயுலே இ்றக்குைதி 
தசய்ய லிற்ப்றா நிறுேனம் 20 
மில்லியன தடாைரகலைப் 
தபற்றிருப்ப்தாகவும், இ்தற்க -
லைய இம்ைா்தம் 6ஆம் திகதி 
ஒரு த்தாகுதி எரிோயு இைங் -
லகக்குக் தகாண்டுேரப்படும் 
எனறும் சுட்டிக் காட்டப்பட் -

டது.
 இ்தலனத் த்தாடரநது 30,300 தைற்றிக் 

த்தான எரிோயு இைங்லகக்குக் தகாண்டு 
ேரப்படவுளைது. 10000 தைற்றிக்த்தான 
எரிோயுலே இ்றக்குைதி தசய்ேது த்தாடர -
பான அலைச்சரலேப் பத்திரத்துக்கு அங் -
கீகாரம் ேழங்கப்பட்டிருப்ப்தாக லிற்ப்றா 
நிறுேனம் அண்லையில் அறிவித்திருந்தது.  

  இ்தற்கலைய விலரவில் இந்த இ்றக்கு -

ைதி பைற்தகாளைப்படும் என லிற்ப்றா நிறு -
ேனத்தின சாரபில் கூ்றப்பட்டுளைது.

  இது இவவி்தமிருக்க, எரிதபாருள 
தநருக்கடி காரணெைாக அத்தியாேசிய 
பசலேகளுக்கு ைாத்திரம் எரிதபாருலை 
விநிபயாகிக்கும் தீரைானத்ல்த அரசாங்கம் 
எடுத்துளைது. எதிரேரும் 10 ஆம் திகதி 
ேலர இத்திட்டம் நலடமுல்றயில் இருக் -
கும் என அலைச்சர பநதுை குணெேர்தன 

அறிவித்திருந்தார.  இ்தனால் ்தனியார 
ோகனங்களின பபாக்குேரத்து தபருைைவு 
குல்றநதுளைது. தபாதுப் பபாக்குேரத்து 
சா்தனங்கலை ைாத்திரபை ைக்கள பயன -
படுத்தும் நிலை ஏற்பட்டிருப்ப்தால் வீதி -
களில் ோகனங்கள கணிசைாகக் குல்றே -

லடநதுளைன. அப்தபநரம், பபருநதுகள 
ைற்றும் ரயில் ேண்டிகளில் ைக்கள தநரிசல் 
அதிகரித்திருப்பல்தயும் காணெ முடிகி்றது.

 அத்தியாேசிய பசலேகளுக்கு எரிதபா -
ருலை ேழங்குைாறு அரசாங்கம் அறிவித் -
துளை பபாதும் எரிதபாருள நிலையங்களுக்-
குச் தசனறு அேற்ல்றப் தபற்றுக் தகாளேதில் 
பல்பேறு அதசௌகரியங்களுக்கு முகங்தகா-
டுக்க பேண்டி ஏற்படுே்தாக அத்தியாேசிய 

பசலேயில் ஈடுபட்டுளைேரகள த்தரிவிக் -
கின்றனர.

 குறிப்பாக லேத்தியரகள, தபாலிஸார 
ைற்றும் கல்வித்துல்றயினர எரிதபாருள 
நிலையங்களுக்குச் தசனறு எரிதபாருலைப் 
தப்ற முயற்சிக்கும் பபாது அங்கு ஏற்க -
னபே ேரிலசயில் நிற்கும் தபாது ைக்கைால் 
பல்பேறு அதசௌகரியங்களுக்கு உளைாக்-
கப்படுகின்றனர. ப்தலேயற்்ற ோரத்ல்தப் 
பிரபயாகங்கள பயனபடுத்்தப்பட்டு முரண் -
பாடுகள ஏற்படும் பல்பேறு சம்பேங்கலை 
ஊடகங்கள அறிக்லகயிட்டுளைன.

  இவோ்றான நிலையில் அத்தியாேசிய 
பசலேயில் உளைேரகளுக்குத் ப்தலேயான 
எரிதபாருலை எவவி்த சிரமும் இனறிப் 
தபற்றுக் தகாடுக்க நடேடிக்லக எடுக்க 
பேண்டும் என்ற பகாரிக்லககள ேலுத் -
துளைன.

 ைறுபக்கத்தில், எரிதபாருள ்தட்டுப்பாட்-
லடப் பயனபடுத்தி கறுப்புச் சநல்த வியாபா-
ரங்கள அதிகரித்துளைலை குறித்்த முல்றப்-
பாடுகளும் காணெப்படுகின்றன. திட்டமிட்ட 
ஒரு சிை குழுக்கள நீண்ட பநரம் ேரிலசயில் 
காத்திருநது ்தைது ோகனங்களில் குறிப்பாக 
முச்சக்கரேண்டிகளில் எரிதபாருலை நிரப்பி, 
பினனர அேற்ல்ற தேளிபய எடுத்து கறுப்-
புச் சநல்தயில் அதிக விலையில் விற்பலன 
தசய்யும் தசயற்பாடுகள குறித்்த ்தகேல்கள 
காணெப்படுகின்றன.

  இருந்தபபாதும் லேத்தியசாலைக்குச் 
தசல்ேது பபான்ற அேசர ப்தலேகளுக்காக 
அதிக விலை தகாடுத்து எரிதபாருலைப் 

தபற்றுக் தகாளளும் நிலைக் -
குப் பைர ்தளைப்பட்டுளைனர. 
எனபே, இவோ்றான கறுப் -
புச் சநல்த தசயற்பாடுகலைக் 
கட்டுப்படுத்துே்தற்கு அரசாங் -
கம் உரிய நடேடிக்லககலை 
எடுக்க பேண்டிய ப்தலேயும் 
காணெப்படுகி்றது. அது ைாத்திர -
ைனறி, ்தனியார ோகனங்களின 
பயனபாட்லட விட தபாதுப் 
பபாக்குேரத்து சா்தனங்களின 
பயனபாட்லட அதிகரிக்கச் தசய் -

ே்தற்கான ைாற்றுத் திட்டங்களும் தசயற்ப -
டுத்்தப்பட பேண்டும்.

  இ்தன ஒரு அங்கைாக பபருநதுகள 
ைற்றும் ரயில் பசலேகளின எண்ணிக்லகலய 
அதிகரிக்க முடியும். இ்தன ஊடாக ்தனியார 
ோகனப் பயனபாட்லடக் குல்றத்து தபாதுப் 

பபாக்குேரத்து சா்தனங்களின பயனபாட்லட 
அதிகரிக்க நடேடிக்லக எடுக்க முடியும். 
இவோ்றான திட்டங்கலை அரசாங்கம் 
தகாளலக ரீதியாக எடுத்து நலடமுல்றப் -
படுத்்த பேண்டும். எதிரகாைத்திைாேது 
இவோ்றான பிரச்சிலனகள ஏற்படாதி -
ருக்க இது ேழிேகுக்கும்.

 எரிதபாருள தநருக்கடிலயத் தீரப்பது 
த்தாடரபில் அரசாங்கம் அதிக கேனம் 
தசலுத்தியுளை நிலையில், மினசக்தி 
ைற்றும் எரிசக்தி அலைச்சர கஞசன விபஜ -
பசகர அண்லையில் கட்டாருக்குச் தசனறு 
உயரைட்ட சநதிப்புக்களில் கைநது தகாண் -
டிருந்தார. 

கட்டார அரசாங்கத்திடமிருநது எரிதபா -
ருலைப் தபற்றுக் தகாளே்தற்கான முயற் -
சிகள பைற்தகாளைப்பட்டிருப்பதுடன, 
ஜனாதிபதியும் விலரவில் ைத்திய கிழக்கு 
நாட்டுக்குச் தசனறு பநரடியான பபச்சுக்க -
ளில் ஈடுபடவுளைார.

 இப்தபேலை, இைங்லகக்கும் சரே -
ப்தச நாணெய நிதியத்தின அதிகாரிகள 
ைட்டத்துக்கும் இலடயில் நலடதபற்்ற 
பபச்சுோரத்ல்தகள சா்தகைான நிலையில் 
காணெப்படுே்தாக அறிவிக்கப்பட்டுளைது. 
த்தாடரச்சியாக நலடதபறும் பபச்சுக்க -
ளின ஊடாக விலரவில் கடன உ்தவிலய 
அேரகளிடமிருநது தபற்றுக் தகாளை 
முடியும் என எதிரபாரக்கப்படுகி்றது. இவ -
ோ்றான உ்தவிகளின ஊடாக நாட்லட 
ஓரைவு தபாருைா்தாரப் பாதிப்பிலிருநது 
மீட்க முடியும் என அரசாங்கம் நம்பிக்லக 
தேளியிட்டுளைது.

நாடு எதிர்காண்டுள்ள ்�ாரு்ளாதார 
்நருககடியிலிருந்து மீள்வது ்தாடரபில் அராஙகத்தின் 
்�ாரு்ளாதார மீட்சிக ்காள்கத் திட்ட்�ான்று 
வி்ரவில் �ாராளு�ன்்றத்தில் முன்்்வககப�டவுள்ளது. 
இதறகான ஏற�ாடுக்்ள முன்்னடுத்திருப�தாகப 
பிரத�ர ரணில் விககிர�சிஙக ்தரிவித்துள்ளார...

்�ாரு்ளாதார ்நருககடியிலிருந்து
நாட்்ட மீட்்டடுப�து எவ்வாறு?

நாட்டின் ்நருககடி்ைத் தீரகக, 
ஆளும் கட்சி �றறும் எதிரககட்சிப 
�ாராளு�ன்்ற உறுபபினரகளிடம் 
ஒத்து்ைபபுக ககாருகி்றார பிரத�ர    

இலங்கககும் சர்வகதச நாணை நிதிைத்தின் 
அதிகாரிகள �ட்டத்துககும் இ்டயில் ந்ட்�ற்ற 
க�ச்சு்வாரத்்தகள சாதக�ான நி்லயில்... 
்தாடரச்சிைாக ந்ட்�றும் க�ச்சுககளின் 
ஊடாக வி்ரவில் கடன் உதவி்ை   
்�றறுக ்காள்ள முடியு்�ன நம்பிக்க!

எரி்�ாரு்்ள எத்த்கை ்வழியிலா்வது 
நாட்டுககுக ்காண்டு ்வந்து �ககளின் 
சிர�ஙக்்ளத் தணிப�தறகு 
�ாறறு்வழிக்்ள ஆராய்கி்றது அரசாஙகம்!

்�ாரு்ளாதார மீட்சிக ்காள்க 
திட்டம் அரசினால் வி்ரவில் 
�ாராளு�ன்்றத்தில் ச�ரபபிபபு



பெருந்தோட்ட ததோழிற்சங்கங்க -
ளுக்கிட்ட்ே நிலவும் ஒறறுடை 
இலலோ நிடலடைடே ்கம்்பனி 

தரப்பினர் தைக்கு ்சோத்கைோ்கப் ்பேன்படுத் -
திக் த்கோள்வதோ்க இவ்வோர ஆரம்்பத்தில 
ததரிவித்திருநதோர் இ.ததோ.்கோ. த்போதுச் 
த்சேலோளரும் நு்வதரலிேோ ைோ்வட்ட ்போரோ -
ளுைன்ற உறுப்பினருைோன ஜீ்வன ததோண்ட -
ைோன.  

்வோஸத்வைோன ்சங்கதி. ஆனோல புதிே 
த்க்வல அலல. இடதத்தோன ்க்டநத ்பல 
்ச்கோப்தங்களோ்க த்சோலலியும் எழுதியும் 
்வருகின்றோர்்கள. ஆரம்்பத்தில இ்டது்சோரி, 
்வலது்சோரி சித்தோநதங்கடள டைேைோ்கக் 
த்கோணடு ததோழிற்சங்கப் ்பணி்கடள ஆரம் -
பித்த சில தடலடை்கள பினனர் அரசிேல 
ஆர்்வம் த்கோணடு தைது த்கோளட்க்கடளக் 
்கோறறில ்ப்றக்்கவிட்டன. 

இதனோல அ்வர்்கடள நம்பிே ததோழி -
லோளர்்கள அம்்்போத்வன ட்கவி்டப்்பட்ட -
னர். இ்த்்வடள ்ே.ஆர். தேே்வர்த்த 
ன்வோல அறிமு்கப்்படுத்தப்்பட்ட அரசிேல 
அடைப்புத் திட்டம், 1987்களில உரு்வோக் -
்கம் த்பற்ற ைோ்கோண ்சட்ப்கள முட்றடை 
்்போன்றட்வ த்பருந்தோட்டத் ததோழிற்சங -
்கங்களின வீரிேத்டத ்கடடுப்்படுத்திேது.  

1989்களில இ.ததோ.்கோவில இருநது 
பிரிநது த்சன்ற த்ப. ்சநதிர்்ச்கரன 
ைடலே்க ைக்்கள முனனணிடே ஆரம் -
பித்தோர். இ்வரது தனிப்்பட்ட ஆளுடை 
நம்பிக்ட்கடள உற்பவித்தது. அ்வரும் 
ததோழிற்சங்க ்வோயிலோ்க அரசிேலுக்கு 
உள்வோங்கப்்பட்டோர். அ்வர் ்வோழநத்வடர 
ைக்்கள அபிைோனத்டத ்கோப்்போறறினோர்.  

உணடையில தடலடைத்து்வ ்்போடடி, 
ஆதிக்்கம், தனிைனித ஆரோதடன ்கோரண -
ைோ்க்்வ ததோழிற்சங்கப் பிளவு்கள ஏற்பட -
்டன. 

இப்பிளவு்கள புதிே ்பரிைோணத்துக்்கோன 
்வோயில்களோ்க அடைேோததன ்கோரணைோ்க 
சுேநல ்தட்வ்களுக்்கோன ்சநதர்ப்்பங்களோ்க 
ைோற்றப்்பட்டன.   குறிப்்போ்க அரசிேடல 
ஆதோேம் தரும் ைோர்க்்கைோ்க எணணிே்வர் -
்கள ததோழிற்சங்க தோற்பரிேங்கடளக் ்கோவு 
த்கோடுக்்கலோயினர். இதனோல ததோழிறபிரச் -
சிடன்கள கி்டப்பில ்்போ்டப்்பட்டன. 

்வோக்்களிக்கும் உரிடை ைக்்களுக்கு 
கிட்டத்தடையினோல உரிடை்்கோரல 
எனனும் முழக்்கத்தின ்்பரில அ்வர்்கடள 
்வோக்கு ்வஙகி்களுக்்கோன ்பலி்க்டோக்்களோ -
்க்்வ ைோறறி விடடுளளோர்்கள இநதத் தடல -

டை்கள.  
இ.ததோ.்கோவிலிருநது தமிழ முற்்போக் -

குக் கூட்டணி ்வடரயிலோன ்கடசி்கள இதற -
்கோன ்வகி்போ்கத்டத ஏற்்ற ஆ்க ்்வணடும். 
்க்டநத்கோல ்சம்்பள அதி்கரிப்பு ்்போரோட -
்டங்களில கூ்ட தைது ஒறறுடைடே பிரதி்ப -
லிக்்கோைல ஒணடிக்கு ஒணடி ்சணடி என்ற 
்்போக்கி்ல்ே ைடலே்கத் தடலடை்கள 
த்சேற்படடிருக்கின்றன.  

த்பருந்தோட்ட ததோழிற்சங்கங்கள 
இனறு ்பலவீனைட்டநது ்்போயுளளன. 
கூடடு ஒப்்பநதமும் ட்கவி்டப்்பட்ட 
நிடலயில ததோழிற்சங்கங்கள தனித்தனி 
தீவு்களோ்க நினறு தீர்ைோனங்கடள எடுக்்க 

்்வணடியுளளன. அவ்வோறு எடுக்்கப்்ப -
டும் தீர்ைோனங்களோல எதுவு்ை ஆனதோ்கத் 
ததரிேவிலடல. என்்வதோன த்போது எதிரி -
்ேோடு ்்போரோடு்வடத புத்தி்சோலித்தனைோ்க 
தவிர்த்து தைக்குள்ள்ே குடுமிப்பிடிச் 
்சணட்ட்கடள ந்டோத்தி தோமும் குழம்பி ைக் -
்கடளயும் குழப்பிக் த்கோணடிருக்கின்றன 
ைடலே்கத் தடலடை்கள.  

1000 ரூ்போ ்சம்்பள அதி்கரிப்ட்ப அர -
்சோங்கம் உத்தி்ேோ்கபூர்்வைோ்க உறுதி -
த்சய்து ைோதங்கள ்பல ஆகிவிட்டன, 
எனினும் முட்றேோ்க அது நட்டமுட்றக்கு 

்வரவிலடல. எனினும் ்கம்்ப -

னித் தரப்ட்ப இணக்்கப்்போடடு ்வழிக்குக் 
த்கோணடு்வர முடிேோதுளளது. ்சோமி்வரம் 
த்கோடுத்தோலும் பூ்சோரி ்வழிவி்டோத ்கடதேோ -
கியுளளது ்சம்்பள அதி்கரிப்பு.  

இது்வடர இ.ததோ.்கோ இநத வி்வ்கோரம் 

்சம்்பநதைோ்க ஏதோ்வது ந்ட்வடிக்ட்க எடுத் -
திருநதோல அது ஏன ்சோத்திேப்்ப்டவிலடல 
எனத்றோரு ்்களவி எழுகி்றது. இ.ததோ.
்கோவும் இனறு ்பலவீனம் அட்டநதுளள -
தன த்வளிப்்போ்டோ்க இதடன ஏன எடுத்துக் 
த்கோளளக்கூ்டோது?   

த்பருந்தோட்டத் ததோழிற்சங்கங்க -
ளுக்கு இட்டயிலோன முரண்போடு்கடள 
்தோட்டக் ்கம்்பனி்கள ்பேன்படுத்தலோம். 
ஆனோல தம்டை ஒறறுடைப்்படுத்திக் 
த்கோளள இது்வடர இ.ததோ.்கோ. உருப்்படி -
ேோ்க எனன த்சய்துளளது? அலலது தமிழ 
முற்்போக்குக் கூட்டணிதோன எனன த்சய் -

துளளது? ்தசிேம் ்்பசுகி்்றோம் எனறு 
ைோர்தடடிக் த்கோளளும் ை்னோ ்க்ண்சன 
ைடலே்க ததோழிற்சங்கங்கள ஒறறுடைேோ்க 
த்சேற்ப்ட எதடனயும் த்சய்்வதோ்க ததரிே -
விலடல.   

த்பரும் அ்வதிக்குளளோகி அல்லோல 
்கல்லோலப்்படுகின்றோர்்கள ைடலே்க 
ைக்்கள. விடல்வோசி ்வோனமுடடும் அள -
வுக்கு உேர்நதுக் த்கோணடிருக்கின்றது. எரி -
த்போருள பிரச்சிடனேோல ்்வடல்வோய்ப் -
பு்களும் குட்ற்வட்டநது ்வருகின்றது. 

்ச்வோலோன இநதப் த்போழுதில ்ச்வ்டோல 
்்பசிக் த்கோணடிருப்்பதோல எனன ்பேன.  

ைடலே்க ததோழிற்சங்க அடைப்பு்கள 
தைது ்்வறறுடை உணர்வு்கடள ஓரங்கடடி-
விடடு த்போது ்்வடலத் திட்டத்தின கீழ 

ஒனறு்படடு த்சேலோறறினோல ைடடு்ை 
்சம்்பள அதி்கரிப்பும் ைறறும் அடனத்து 
பிரச்சிடன்கடளயும் அடி்ேோடு தீர்க்்க -
லோம் எனறு ஜீ்வன ததோண்டைோன நம்பி -
னோல அதற்கோன முனன்கர்வு்கடள எடுக் -
்கலோ்ை! 

அதடன த்பருந்தோட்ட ைக்்கள முனனி -
டலயில ட்வக்்கலோ்ை. விடடுக் த்கோடுப் -
பு்டன முன்வரும் ்பட்சத்தில அதறகு 
முடடுக்்கடட்ட ்்போடும் தடலடை்க -
ளின மு்கமூடி்கள சுல்பைோ்க கிழிக்்கப்்ப -
டும் ்வோய்ப்புக் கிடடும் அலல்வோ?  

இதடன விடடு ஏ்தோ ஒரு மூன்றோம் 
தரப்பு ்போர்ட்வேோளனின ்பதிவு ்்போல 
குட்றத்சோலலிக் த்கோணடிருப்்பதோல 
ைக்்கள ்சைோதோனம் அட்டேப் ்்போ்வது 
கிட்டேோது. 

ஏதோ்வது முனதனடுப்பு்களுக்கு 
ஏற்போடு த்சய்ேப்்படுமி்டத்து ேோர் 
தடலடை தோஙகு்வது? ேோருக்கு 
முதனடை? எனத்றலலோம் த்களர்வப் பிரச் -
சிடன்களுக்கு முக்கிேத்து்வம் த்கோடுத்து 
்வநததன ்கோரணைோ்க ்சநதித்து்வரும் ்தோல -
வி்கடள இனியும் ைக்்கள எவ்வளவு ்கோலத் -
துக்குதோன தோஙகிக் த்கோளளப் ்்போகி்றோர் -
்கள?     
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ஆர். நவராஜா  ...?
(படங்கள் : தெல்ெோட்ட தின்கரன் நிருபர்)  

தேயிடல ைடல்களில உளள ைரங்களி -
லும் அடத அணடிே ்பகுதி்களிலும் 
்தயிடலத் தூர்்களிலும் இனறு குள -

வி்கள கூடு்கடடி ்வோழகின்றன. முனனர், 
அதோ்வது முப்்பது ்வரு்டங்களுக்கு முனனர் 
இரணடு ்வட்கயில குளவி்களின த்பருக்்கம் 
்கடடுப்்படுத்தப்்பட்டது.  

்தோட்ட நிர்்வோ்க்ை தகுதிேோன்வர்்கடள 
அைர்த்தி குளவிக்கூடு்கடள சுடத்டரித்து 
குளவிப் த்பருக்்கத்டதத் தடுத்தது. ்தோட்டங -
்கள ்தோறும் குளவி சுடு்ப்வர்்கள இருநதனர். 
இ்வர்்கள குளவிக்கூடு்கடள மி்க நோசுக்்கோ்க 
சுடு்வர்.  

இரவு ்்வடளயில த்பரிே ்பநதங்கடளக் 
த்கோணடு கூடு்கடளச் சுடு்வோர்்கள. கீ்ழ 
விழும் குளவி்கடள ைோனோ ்்போன்ற ்பறட்ற்க-
டளக் த்கோணடு எரிப்்பர். இப்்படி குளவி்கள 
சுடடு அழிக்்கப்்படடு ைக்்கடள ்தோட்ட நிர் -
்வோ்கங்கள ்கோத்து்வநதன.  

இ்த்்வடள, ்தன எடுக்கும் வித்டத 
அறிந்தோர் எலலோ ்தோட்டங்களிலும் இருந -
தனர். இ்வர்்கள ்பலவிதைோன வித்டத்கடளக் 
ட்கேோணடு ்தன எடுப்்போர்்கள. சுருடடுப் 
புட்கடே ஊதி குளவி்கடள விரடடி ்தன -
ரோடட்ட்கடள த்வடடி எடுப்்பர்.  

குளவி்களின த்பருக்்கம் இவ்வோறு ்கட -

டுப்்படுத்தப்்பட்டது. ைனிதர்்கள ந்டைோட -
்டம் இருக்கும் இ்டம் ்போது்கோப்்பற்றது என 
குளவி்கள ்கருதி ைனித ந்டைோட்டம் அற்ற 
்பகுதி்களில ைட்ற்வோ்க கூடு்கடடி ்வோழநது 
்வநதன.  

இனறு ்தோட்ட நிர்்வோ்கங்கள குளவிக்கூ -
டு்கடள சுடத்டரிப்்பதிலடல. ்தன எடுப் -
்ப்வர்்களும் எம் ைத்தியில இலடல. ்தனீக் -
்கள தோ்வர இனப்த்பருக்்கத்திறகு த்பரும் 
உதவிபுரிநது ்வரு்வதோல ்தனீக்்கடளக் 
த்கோல்வது ்சட்டப்்படி குற்றைோகும்.  

இதனோல ்தோட்ட நிர்்வோ்கம் கூடு்கடள 
சுடடு அழிக்்க முன்வரு்வதிலடல. ்தோட்டத் 
ததோழிலோளர்்க்ள தோைோ்க முன்வநது குள -
விக்கூடு்கடள சுடத்டரிக்கின்றனர். இனறு 

்சட்ட சிக்்கல, த்போலிஸ ்பேம் என இ்வர்்களு-
ட்டே ட்க்கள ்கட்டப்்படடுளளன.  

இ்த்்வடள இனறு ்தயிடல ைடல்கள 
்கோ்டோகி ்வருகின்றன. ்தோட்ட நிர்்வோ்கம் 
்தயிடலயில கிட்டக்கும் ்வருைோனத்டத 
வி்ட ைரங்கள ்வளர்த்து த்வடடு்வதன 

மூலைோ்க அதி்க ்வருைோனத்டத ஈடடி்வ -
ருகின்றன.  ்தயிடல ைடல்களில ஏரோள -
ைோன உேரைோன ைரங்கள ்கோணப்்படுகின -
்றன. இட்வ பூக்கும் ்கோலங்களில இ்வறறில 
்தனீக்்கள கூடு்கடடுகின்றன. நட்ட ்வளர்க் -
்கோத ்வோட்கயின ைரங்கள ்தயிடல ைடல -
்களிலும் அடதச் சூழவுளள ்பகுதி்களிலும் 
்வளர்நது த்பரும் விருட்சங்களோ்க உளளன. 
இ்வறறில நலல ்தன சுரக்கும் பூக்்கள இருப் -
்பதோல இட்வ பூக்கும் ்கோலங்களில இநத 
ைரங்களில கூடு்கடள ்கடடுகின்றன.  

கூடு்கடள நலல ்தன பிடிக்கும் ்கோலத்-
தில ்பருநது்கள ்வநது ்தனரோடட்ட்கடள 
த்கௌவிக்த்கோணடு த்சலகின்றன. ஆத்திரை-
ட்டநத குளவி்கள ்்கோ்பத்்தோடு ்பருநடத 

துரத்தும்்்போது ்பருநது்கள நரித்தனைோன ஒரு 
்்வடலடே த்சய்கின்றன.  

ைனிதர்்கள அலலது ஆடு ைோடு ் ்போன்ற விலங-
கு்கள உளள இ்டங்களில த்சஙகுத்தோ்க தடரயி-
்றஙகி சில தநோடி்களின பினனர் ்ைல எழும்பிப் 
்ப்றக்கின்றன. ்பருநடதத் துரத்தும் குளவி்கள அவ-

வி்டத்தில உளள அப்்போவி ைனிதர்்கடள அலலது 
விலஙகு்கடள தோக்குகின்றன. ்பல குளவிக் 
த்கோடடு்கள ்பருநதின ்சதிேோல ஏற்படு்பட்வ. 
ஏதனனில குளவிக்கூடு்கடள  த்பரும்்போலும் 
்கடலப்்பது ்பருநது்க்ள.  

தற்்போது குளவி்கள ்தேடலத் தூர்்களிலும் 
கூடு்கடடுகின்றன. இ்வறட்ற அறிேோத எைது 
ததோழிலோளி்கள அதி்க த்கோழுநதுக்்கோ்க கூடு்க-
டளப் ்பறறிே சிநதடன இலலோைல ்தயிடல 
த்கோய்யும் ்்போதும் குளவிக் த்கோடடுக்கு ஆளோ-
கின்றனர்.  

்தயிடலத் தூரில இருக்கும் குளவிக்கூடு்க-
ளில ்கோல்படடு கூடு ்கடலநதுவி்ட, குளவி்கள 
்்கோ்பைட்டநது தோக்குகின்றன. தூர்்களில ்கட்டப்-
்படும் கூடு்கடள அ்கற்ற ்தோட்ட நிர்்வோ்கங்கள 

ைடடுைலல: ததோழிலோளர்்களும் அக்்கட்ற த்கோள-
்வதிலடல.  

்்வடலத்சய்த ்கடளப்பில இருக்கும் இ்வர்்கள 
குளவி துரத்தும் ் ்வ்கத்திறகு ஈடுத்கோடுத்து ஓ்டமு-
டிேோது அ்கப்்படடு த்கோளகின்றனர். உ்டனடிேோ்க 
புட்கமூட்டவும் ்வ்சதி இலடல. ததன பி்றகு குள-

விக்த்கோடடுக்கு உளளோன்வர்்கடள ட்வத்-
திே்சோடலக்கு எடுத்துச் த்சலல ்வோ்கனமும் 
உ்டனடிேோ்கக் கிட்டப்்பதிலடல.  

்பேனளிக்கும் ்போடத்க்ளோ ஓட்ட்க-
ளோ்க இருக்கின்றன. விடர்வோ்க ்பேணிக்்க 
முடிேோது.்ட ட்வத்திே்சோடலக்கு த்கோண-
டுத்சலல முன இ்றநத்வர்்களும் குணை-
ட்டநது ்வநதோலும் இ்வர்்கள நட்டப்பிணம்-
தோன.  

ஏதனனில குளவிக்த்கோடடுக்கு உளளோ-
ன்வர்்களில உ்டல ்வலுவிழநது விடுகின-
்றது. ்கஷ்டைோன ்்வடல்கடளச் த்சய்ே 
முடிேோது. அ்த்நரம் ்தோட்ட நிர்்வோ்கம் 
இ்வர்்களுக்கு இலகு ் ்வடல த்கோடுப்்பதும் 
இலடல. ்பலர் ததோழிடலவிடடு விடுகின-
்றனர்.  

அடிக்்கடி கூட்டம் ்்போடடு ்்கோஷம் 
எழுப்பும் ்சங்கங்கள ததோழிலோளர்்கடள 
குளவி்களி்டம் இருநது ்போது்கோக்்க ந்ட்வடிக்-
ட்க்கடளேோ்வது எடுத்ததுண்டோ?  

ட்வத்திேர் ்்வண்டோம். ்வோத்திேோர் 
்்வண்டோம். ்கங்கோணி ்்வண்டோம் ்கணக்்கப்-
பிளடள ்்வண்டோம் எனப் ்்போரோடும் ததோழிலோ-
ளர்்கள தைது உயிர் ்போது்கோப்ட்ப ்்கோரி ்்போரோட-
்டங்கடள த்சய்ததுண்டோ? இலடல்ே!  

பு்சலலோ்வ தரோடட்சலட ஓ.ஆர்.சி ்தோட்டத்-
டதச் ்்சர்நத 54 ்வேதோன இரணடு பிளடள்க-
ளின தநடத ்பழனி இரோ்ேநதிரன ்தோட்டத் 
ததோழிடல முடித்துவிடடு வீடு திரும்பும்்்போது 
ைதிேம் 12 ைணிேளவில குளவிக்த்கோடடுக்கு 
உளளோனோர்.  

பு்சலலோ்வ ட்வத்திே்சோடலக்கு எடுத்துச் 
த்சனறும் ்பேனிலடல. இ்வருக்கு நட்டஈடு 
எதுவும் ்வழங்கப்்ப்டவிலடல. எனன? ததோழில 
்சட்டக்்்கோட்வயில இது ததோ்டர்்போன ்சரத்துக்்கள 
உளளன்வோ என்படத ைக்்களுக்கு ததரிேப்்ப -
டுத்த ்்வணடும்.  

இ்ததினத்தனறு ்நோர்வூட ்பகுதியில 
ஒரு்வரும் குளவிக்த்கோட்டோல உயிழிந-
தோர். இவ்வோறு ்போதிக்்கப்்பட்ட்வர்்களின 
பிரச்சிடன்கள த்வணிக்த்கோணடு்வரப்்ப்ட 
்்வணடும்.  

பன். பாலா    ...?

சங்கங்கள் இரண்டுபட்டிருபபதால் 
க்காண்்ாடி குதூ்கலிக்கும் ்கம்பனி்கள்! 

கம்பனி தரப்்ப எதிர்கொள்ள முடியொத சஙகததரபபு  

நிர்ா்கங்களுக்கு மட்டுமல்்ல:  
கதாழி்லாளர்களுக்கும் 

அக்்கறை இல்ற்ல!  

பெருந்தோட்டங்களில் குளவிக் ப்கோடடு:  

இ.பேொ.கொவிலிருந்து ேமிழ் முறதெொக்குக் கூட்டணி வரையிலொன 
கடசிகள் இேறகொன வகிெொகதரே ஏறதறே ஆக தவண்டும். 
க்டந்ேகொல சம்ெள அதிகரிப்பு தெொைொட்டஙகளில் கூ்ட ேமது 
ஒறறுரமரை பிைதிெலிக்கொமல் ஒண்டிக்கு ஒண்டி சண்டி எனறே 
தெொக்கிதலதை மரலைகத ேரலரமகள் பசைறெடடிருக்கினறேன.  

நட்ட வளரக்கொே வொரகயின மைஙகள் தேயிரல 
மரலகளிலும் அரேச் சூழவுள்ள ெகுதிகளிலும் 
வளரந்து பெரும் விருடசஙகளொக உள்ளன.



இலங்ைக�ன் �லவரத்ைதப் 
பற்�க் ெகாஞ்சம் ஆழமாக 
�ைனத்தால் ��ப்புத்-

தான் 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 உைரயா-
டல்கள், கருத்தரங்குகள், ப�ற்� 
வகுப்புகள் எனப் ெப�ய �ரு�ழா 
கைளகட்��ருந்தது. ப�த்தவர்கள், 
அ�கா�கள், ெதாண்டு �றுவனங்-
கைளச் ேசர்ந்ேதார், அர�யல்வா�-
கள் – ஆட்�த்தரப்�னர் எல்லாம் 
ஒரு முகம் ெகாண்டு �ைலேப-
றான அ��ருத்� (Sustainable 
development) �ல் நாட்ைட வளர்த்-
ெதடுப்ேபாம் என்று உறு�யுைரத்த-
னர். இதற்காகப் பல ேகா� பணம் 
ெசலவ�க்கப்பட்டது. பலருக்கு 
இது ஒரு நன்ம�ப்பாகவும் ெபரும் 
உைழப்பாகவும் இருந்தது.   

 அப்ெபாழுது பல்ேவறு அ��-
ருத்�த் �ட்டங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்-
படு�ன்றன என்ெறல்லாம் ெசால்-
லப்பட்டது. 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, சதுக்-
கங்க�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 �ட்டங்-
கைளத் ெதாடக்க ைவக்கவும் 
மு�த்துத் �றந்து ைவக்கவும் ெசய்-
யப்பட்ட ெசலவும் ெகாஞ்சமல்ல. 
அதற்கான ஆள�யும் �ர்வாக ேநர 
ஒதுக்�டும் கூட அளவுக்கு அ�கமா-
னேத. 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 சந்தர்ப்-
பத்�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 துயரங்-
க��ருந்து, ெநருக்க�க��ருந்து 
�ட்�யைடவதற்காக.   

 இப்ப� �ைலேபறான அ��-
ருத்� (Sustainable development) 
ையப் பற்�ப் ேப�யவர்கைளயும் 
அந்தத் �ட்டங்க�ல் ஈடுபட்டவர்-
கைளயும் 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 பட்-
சமாக தங்களுைடய �ைலேப-
றான அ��ருத்� (Sustainable 
development)க்கு என்ன ேநர்ந்தது 
என்பைதக் கூடப் ேபசுவதற்கு 
அவர்கள் முன்வர�ல்ைல. தயா-
�ல்ைல. ப�லாக எங்ேகயாவது 
ஒரு �ற்றர் ெபற்ேறாைல இலகுவா-
கப் ெபற்றுக் ெகாள்ளலாம். எங்ேக 
ம�வான �ைல�ல் ெபாருட்-
கள் �ைடக்�ன்றன? அவற்ைற 
வாங்�ச் ேச�த்துக் ெகாள்ளலாம் 
என்று தங்கள் த�ப்பட்ட நலன்க-
ைளக் கு�த்து மட்டுேம �ந்�ப்ப-
வர்களாகக் குறு� �ட்டனர்.  

உண்ைம�ல் இன்ைறய ெபாரு-
ளாதார ெநருக்க�க்கு இவர்களும் 
காரணம். இவர்க�ல் யார் ஒருவ-
ேரனும் இத்தைகயெதாரு ெபாரு-
ளாதாரப் �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 குடும்-
பத்�ன் �து ப�ையச் சுமத்� 
�ட்டுத் தப்� �டு�ன்றனர். ராஜ-
பக்ஸ�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 ெபாருளாதா-
ரத் துைற�னர் மற்றும் ெபாருளா-
தார �புணர்கள்.   

 ஆ�யா�ன் ஆச்ச�யமாக 
இலங்ைக இருக்கும் என்றார் ம�ந்த 
ராஜபக்ஷ. ேபாைர மு�வுக்குக் 
ெகாண்டு வந்து, து�த க��ல் உட்-
கட்டுமானங்கைள (�� அ��-
ருத்�, குளங்கள், கால்வாய்கள் புன-
ரைமப்பு, நாடு முழுவதற்குமான 
�ன்சார ��ேயாகம், பாடசாைல-
கள், மருத்துவமைனகள் �ருத்�, 

ெபாது ேநாக்கு மண்டபங்கள் 
ெதாடக்கம் அரச ப�மைனகள் 
வைர அைனத்து �ர்மாணத்ைதயும்) 
�ருத்�யாக்�யேதாடு, நாட்�ன் 
அ��ருத்�க்கான அ�ப்பைட உரு-
வாக்கப்பட்டதாக அவர் கரு��ருக்-
கலாம். ஆகேவ அ��ருத்�க்கான 
அ�ப்பைட உருவாக்கப்பட்டதால், 
து�த க��ல் நாடு சுய ெபாருளா-
தார �ருத்�ைய ேநாக்� முன்ேன-
றும் எனவும் அவர் கரு��ருக்கக் 
கூடும். இன்று “ம�ந்த �ந்தைன” 
என்ற அந்தக் கருத்�ட்டத்ைத 
எடுத்து ஆராய்ந்தால் அதன் குைற-
பாடுகளும் �ைறவும் பு�யும்.   

 ேத�ய ெபாருளாதாரக் ெகாள்ைக 
ஒன்ைற வைரந்து ெகாள்ளாமல், 
வகுத்துக் ெகாள்ளாமல் அர�யல் 
�ரகடனமாக அதைன வைரயறுத்-
துக் ெகாண்டதன் ெவ�ப்பாேட 
அந்தச் �ந்தைன அ�பட்டுப் ேபான-
தற்குக் காரணமாகும். இ�ல் �மல் 
�ரவன்ச, ப�ல் ராஜபக்ஷ உள்-
�ட்ேடாருக்கு கூடுதல் ெபாறுப்-
புண்டு என்று ெசால்லப்படு�றது. 
இவர்கேள அளவுக்கு அ�கமாக 
“ம�ந்த �ந்தைன” பற்�ய �ளம்-
பரங்கைளச் ெ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 புனர-
ைமப்புச் ெ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�ட்ட-
ேபாது மறுத்து வாதா�ேயாருண்டு. 
அந்தளவுக்குத்தான் அவர்களுைடய 
ெபாருளாதாரம் கு�த்த, அ��ருத்-
�ையக் கு�த்த பு�தல் இருந்தது.   

 நாம் அவர்க�டம் இப்ெபா-
ழுது ேகட்கலாம், “எங்ேக �ங்கள் 
கு�ப்�ட்ட அந்த அ��ருத்�ெயல்-
லாம்? அவற்றுக்கு என்ன நடந்-
தது?” 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 சுய-
ெபாருளாதார �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 ெபாரு-
ளாதாரத்ைத) ெதாடர்ந்தும் �ன்பற்-
�யதால், இன்று அந்�யச் ெசலாவ-
�க்கான தட்டுப்பாடு வந்தவுடன் 
அைனத்தும் படுத்து �ட்டன. 
இைதச் ச�யாகக் க�ப்�டத் 
தவ�யதன் �ைளேவ, �ைலேப-
றான அ��ருத்� (Sustainable 
development) என்ற ெசால் நம்ைமப் 
பார்த்துப் பல்��க்�றது.   

 உண்ைம�ல் �ைலேபறான அ�-

�ருத்� (Sustainable development) 
என்ற கருத்�ட்டம் (Concept) 
உலகளா�ய அள�ல் ேபசப்பட்ட 
ஒன்று. 2000 த்�ல் பு�ய �ேல�-
யத்துடன் கவனெமடுக்கப்பட்ட 
இந்தக் கருதுேகாள், முதற்கட்ட-
மாக 2015 இல் ஒரு எல்ைலைய 
அைடயும் எனவும் 2030 இல் இதன் 
இறு� இலக்ைக அைடயும் எனவும் 
ேபசப்பட்டது. �ல நாடுகள் இந்த 
இலக்ைக ேநாக்� நகர்�ன்றன. 
ஆனால், இலங்ைகேயா �ன்-
ேனாக்� �ழ்ந்துள்ளது. அது தன்-
னுைடய �ைலயான ேத�ய 
வருவாைய – உற்பத்�க் கூறுகைள 
இழந்ததன் �ைளேவ இது. இைத 
இந்தச் சந்தர்ப்பத்�ேலனும் பு�ந்து 
ெகாள்ள�ல்ைல என்றால் நாட்-
டுக்கு �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�றார்-
கள். இதனால்தான் நாடு இந்தளவுக்-
குச் �ர�ந்தது.   

 ஒரு ��ய உதாரணம், ெவ�ப்-
பரப்�ல் எ�ெபாருள் இல்ைல. 
ஆனால் உள்ளூ�ல் தாராளமாக 
உண்டு. �ைலதான் மூன்று நான்கு 
மடங்கு உயர்வு. ஒரு �ற்றர் ெபற்-
ேறா�ன் �ைல 3000/= வைர 
ேபா�றது. நன்றாகக் கவ�க்கவும் 
300 இல்ைல. 3000/=. �சல் �ற்றர் 
ஒன்று, 800/= க்கு ேமல். பல இடங்-
க�லும் எ�ெபாருள் மாஃ�யாக்-
கள் உருவா� �ட்டனர். பதுக்-
கல்காரர் தாராளமாக உள்ளனர். 
கறுப்புச் சந்ைதப் ெபா�முைற�ல் 

ெவற்�கரமாக அ�கள் இயங்�க் 
ெகாண்�ருக்�ன்றன.   

இைதப்பற்�ப் ப�ரங்கமாக 
எல்ேலாருக்குேம ெத�யும். 
ஆனாலும் யாரும் – எந்தத் தரப்-
பும் நடவ�க்ைக எடுக்க�ல்ைல. 
ப�லாக கூடுதல் �ைலையக் 
ெகாடுத்துப் ெபாருட்கைளப் 
ெபற்றுக் ெகாள்�றார்கள். இது 
எவ்வளவு தவறு என்று �ந்�க்க-
�ல்ைல. எப்ப�யாவது தங்களு-
ைடய ே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�க்கப்-
பட்ட 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 �மர்ச-
னத்ைதயும் 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�க-
ளும் தடுக்க முற்பட�ல்ைல. 
ெதரு�ேல நாட்கணக்காகச் சனங்-
கள் �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�ெபா-
ருட்கெளல்லாம் ரக�ய ஏெஜன்டு-
கள் மூலமாக �ற்கப்படு�றது.   

இைதக் கண்டும் காணாமல் 
இருக்�ன்றன அர�யற் தரப்புகள். 
அரச �ர்வாகத் தரப்பு.ெபா�ஸ் 
மற்றும் பைடத்துைற உள்பட 
ெபாறுப்பான பலவும்.   

அதாவது “எ�ெபாருள் �ைலயங்-
கள் 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? இவர்-
கைளச் சமூகம் தண்�க்காமல் �ட 
மு�யுமா? மக்கள் �ரண்டு இந்தப் 
பதுக்கைல �ட்கேவா மு�ய�க்-
கேவா ேவண்டாமா?   

�ைலேபறான அ��ருத்� 
(Sustainable development) என்பது 
என்ன என முத�ல் நம்முைடய 
�ந்தைன�ல் ெத�வுற ேவண்டும். 
அதற்குப் �றேக அைனத்தும்.
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"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�க்-
ெகாண்�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 பச்ைச-
ெகா� காட்��ருந்தார்.

நானும், க�ஞர்கள் �ண்�யா 
அ�ர�, நஜ்முல் ஹ�ைஸன்,ேபா-
ரத்ேதாட்ைட �ஸ்� ஆ�ய நால்வ-
ரும்தான் இந்தப்பயணத்ைத ேமற்-
ெகாள்ள �ட்ட�ட்�ருந்ேதாம்.

இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் �ட்-
ட�ட்�ருந்தும், அது ைக �டப்-
பட்ட �ை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�ய-

வா� என்பதற்கும் அப்பால் சமூக 
உணர்வும், நற்பண்புகளும் ெகாண்ட 
ஒரு நல்ல நண்பைன இழந்த ேவத-
ைன�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 பல-
கத்துைற இலக்�ய வட்டத்�ன் 
உறுப்�னர்களுடன் க�ஞர் �ஸ்� 
தைலைம�லான கலந்துைரயாட-
லும்.....

வலம்பு� க�தா வட்டத்�ன் க�-
யரங்கு ெகாழும்புக்கு ெவ��ல், 
�ர்ெகாழும்பு,ேபாரத்ேதாட்ைட 
கைல இலக்�யப்ேபரைவ�ன் 
ஆதரவுடன் ெவற்�கரமாக நடத்� 
மு�த்த ஆளுைமயும்...

என்னுைடய தைலைம�ல் 
இடம்ெபற்ற வலம்பு� க�தா வட்-
டத்�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 புன்ன-

ைகக்�றாய்.....
அந்த ஜன்னதுல் �ர்தவ்ஸ் உன் வர-

வுக்காய் காத்�ருக்�ன்றது....
எங்கள் ஊைமத்தனமான அழு-

ைகக்கும் அப்பால்...உள்ளம் ெபரு-
�தப்படு�றது... 

� எங்களுக்கு நண்பனாகக்�ைடத்-
தாய் என்பதற்காக !

சமூக உணர்வும், நற்பண்புகளும் 
ெகாண்ட ஒரு நல்ல நண்பன்

"ே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� நூற்றாண்டு-
க�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�

- கருணாகரன்  

"ேபாரத்ேதாட்ைட ரிஸ்மி" 

நல்லவர் றிஸ்மி ேசர்!
நாயேன ெசார்க்கஞ் ேசர்...

நிைலேபறான அபிவிருத்தியும் 
கறுப்புச் சந்ைதயும்
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இலங்ைகக்கு 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 ஸ்தா-
பகர்” 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 முழுைமயைடந்-
தது. 1832 இல் முதல் 'ெம�ல் ேகாச்' அல்லது 
கு�ைர வண்� தபால் ேபாக்குவரத்துக்காகப் பயன்-
பாட்டுக்கு வந்தது. இர�ல் ேசைவ ஆரம்�க்கப்ப-
டும் வைர அது ெதாடர்ந்தது.

ெகாழும்�ல் இருந்து மைலயகப் பகு�களுக்-
கான இர�ல் பாைதகைள அைமப்பதற்கு இந்�ய 
வம்சாவ� மக்கள் ெகாடுத்த �ைல த�யான 

கைத. இயந்�ர வச�கள் இல்லாத காலத்�ல் மைல-
கைளக் குைடந்தும், ேதாண்�யும், ெவட்�யும் தமது 
க�ன உைழப்ைப பாைதகளாக உருவாக்�யவர்கள் 
அவர்கள்.

இலங்ைக�ன் இர�ல் ேசைவைய ஆரம்�ப்-
பதற்கான �ரதான கார�யாக அைமந்தது; 
அன்ைறய ேகாப்�, ேத�ைல ேதாட்ட உ�ைமயா-
ளர்கள் தமது உற்பத்�ைய ெகாழும்புக்கு ெகாண்-
டுேபாவதற்கான ே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 ெதாடங்கப்பட்ட-
தன் �ன்பு கண்ட அ�ேவக வளர்ச்�ையயும், மாற்-
றங்கைளயும் கு�ப்�ட்டு இலங்ைக�ல் அதன் 
அவ�யத்ைதயும், அதனால் காணக்கூ�ய நலன்-
கைளப் பற்�யும் ஒரு �றப்ப�க்ைகைய 1856 
ஆம் ஆண்டு அரசாங்க ெசயல�டம் அன்ைறய 
ஆளுநர் ெஹன்� வார்ட் (Henry Ward) சமர்ப்�த்-
தார். அது எற்றுக்ெகாள்ளப்பட்டதன் �ைளவாக 
அேத ஆண்டு ஜ�ைல மாதம், இலங்ைக�ல் ர�ல் 
ேசைவைய ெதாடங்க “�ேலான் ர�ல்ேவ �றுவ-
னம்” (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 முத-
லாவது 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 அலங்-
க�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 அனுப்-
பப்பட்டதாக 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 ெவட்-
டுதல் 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 

ஏற்பாடா��ருந்தது. அதற்கான 
�ரமாண்டமான கூடம் ெதமட்ட-
ெகாைட�ல் ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்-
�ருந்தது. மண்டபத்�ல் வண்ண 
மலர்களால் அலங்க�க்கப்பட்ட 
16 ேமைஜகள் இருந்தன. ஒரு 
ேமைச�ல் சுமார் 40 ேபர் 
அமரும் வைக�ல் ஏற்பாடா��ருந்தது. A முதல் 
P வைர எழுதப்பட்ட ேமைச வ�ைச அைமகப்பட்-
�ருந்தன. �ருந்�னர்கள் அவர்களுக்கு என்று 
ஒதுக்கப்பட்�ருந்த இருக்ைக�ல் அமர்ந்தனர். 
இந்த �ருந்�ல் பங்ேகற்பவர்க�ன் முழுைம-
யான பட்�யல் �ேலான் ர�ல்ேவ (The Ceylon 
GovernmentRailway) என்�ற நூ�ல் ெவ��டப்-
பட்�ருக்�றது.

இந்த உணவு �ருந்�ல் இரா� சார்�ல் கால-
�யச் ெசயலர் �. ேஜ. ெமக்கார்த்�யும், அரச குடும்-
பத்ைதப் �ர���த்துவப்படுத்த ேமல்மாகாணத்-
�ன் அரசாங்க அ�பர் �.�.ேலயார்ட்ஸ் ஆ�ேயார் 
கலந்து ெகாண்டனர்.

ர�ல் பாைத அைமக்கும் ப� துவங்�ய �ன், 
அதற்கான பாைத வ�த் �ட்டங்கள் பற்� ேவறுபட்ட 
பல கருத்துகள் எழுந்ததால், அசல் �ட்டங்கைள 
மறு ஆய்வு ெசய்ய ேவண்�யதா�ற்று. இதன் கார-
ணமாக ர�ல் பாைத அைமக்கும் ெசலவு, ஏற்க-
னேவ ம�ப்�டப்பட்டைத �ட இரண்டு மடங்கு அ�-
கமாக ஆ��ட்�ருந்தது. இது ெபரும் சர்ச்ைசைய 
ஏற்படுத்��ருந்தது.

இதன் �ைளவாக, 1860 இல் சட்டமன்றம், 
�ண்டும் ஒரு �ர்மானத்ைத �ைறேவற்�, பு�ய 
உத்ேதச ெசல�னத்ைத ெவ��ட்ட்டது. ஆளுநர் 
சார்லஸ் ஜஸ்�ன் மக்கார்த்��ன் (Charles 
Justin Maccarthy) தைல�ட்�ன் ேப�ல், ர�ல் 
பாைத�ன் கட்டுமானப் ப�; குைறந்த ஏலத்�ல் 
�ண்ணப்�த்த ெஜ�ேயல் என்ற த�யார் ஒப்பந்-
ததார�டம் ஒப்பைடக்கப்பட்டது. அந்த ஏலத்�ன் 
ம�ப்பு 873,039 ரூபாய். 1863 ஏப்ரல் மாதத்-
�ன் ெதாடக்கத்�ல் அவர் ர�ல்ேவ ப�கைளத் 
ெதாடங்�னார்.

1864 ஆம் ஆண்டு �சம்பர் 27 ஆம் �க� 
ெகாழும்பு ேகாட்ைட��ருந்து அம்ேபபுஸ்ஸ வைர-
�லான 54 �ேலா�ட்டர் �ளத்ைதக் ெகாண்ட முத-

லாவது ர�ல் பயணம்; ர�ல்ேவ�ன் 
முதல் இயக்குனரான �.எல்.ேமால்ஸ்-
வத் தைலைம�ல் ெதாடங்�யது. இந்த 
முதல் பயணத்�ல் ெபல்�யத்�ன் பட்-
டத்து 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 ெபாரு-
ளாதாரத்�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�யா-
ளர் எப்.�.ேவர்னன் தைலைம�லான குழு�ன் 
அ�க்ைக 1895 ெபப்ரவ� 15ஆம் �க� ஆளுந-
�டம் சமர்ப்�க்கப்பட்டது. அதற்கு ஆளுநர் “கள� 

பள்ளத்தாக்கு புைக�ரதப் பாைத” எனப் ெபய�ட்-
டார். இந்தப் பு�ய பாைத கட்டுமானப் ப�கள் 
1900 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 22ம் �க� ெதாடக்கப்பட்-
டது. 1902 ெசப்டம்பர் 15 ஆம் �க� மருதாைன�-
�ருந்து அ�சாவைள வைரயான இர�ல் பாைத 
�றக்கப்பட்டது. இந்தக் கள� வ�ப் பாைதக்காக 
அப்ேபாது ரூ.55, 43, 879 ரூபா ெசல�டப்பட்�-
ருந்தது.

ெகாழும்�ல் இருந்து அம்ேபபுஸ்ஸ வைரயான 
முதலாவது பய�கள் ர�ல் ேசைவ 1865 ஆம் 
ஆண்டு ஒக்ேடாபர் 2 ஆம் �க� ஆரம்�க்கப்பட்டது. 
முதல் பயணம் 84 பய�களுடன் காைல 7.00 
ம�க்கு ேகாட்ைட��ருந்து ர�ல் புறப்பட்டது. 
இர�ல் பயணம் பற்� அன்ைறய ெசய்�த்தாள்க-
�ல் கூட �ளம்பரப்படுத்தப்பட்டது.

தற்ேபாைதய ேகாட்ைட �ரதான இர�ல் 
�ைலயம் அைமந்துள்ள இடம் 1877 காலப்பகு-
��ல் “ேபர ஏ�”�ன் �ரால் மூடப்பட்�ருந்த பகு�-
யாக இருந்தது. இன்ைறய ேலக் ஹவுஸ் கட்டடம் 
அைமந்துள்ள பகு�யும் இந்தக் காலப்பகு��ல் 
காலத்�ல் ேபைற ஏ��ன் எல்ைலக் கைரயாக 
இருந்தது. “ேலக் ஹவுஸ்” �றுவனப் பத்��ைக-
கைள இன்றும் ‘ஏ�க்கைர பத்��ைககள்’ என்ேற 
அைழக்கப்படுவைத அ��ர்கள். 

புைக�ரத ேசைவ ஆரம்�க்கப்பட்ட காலத்�ல் 
தற்ேபாைதய ேகாட்ைட புைக�ரத �ைலயமும் 
மருதாைன புைக�ரத �ைலயமும் அப் பகு�க-
�ல் இருக்க�ல்ைல. இவற்�ன் ெபரும்பகு�-
கள் ேபர வா�யால் மூடப்பட்�ருந்தது. தற்ேபா-
ைதய ெதா�ல்நுட்பக் கல்லூ�க்கு எ��ல் தான் 
இலங்ைக�ன் முதலாவது ெகாழும்பு இர�ல் 
�ைலயம் அைமந்�ருந்தது. இந்தப் பகு� ேபைற 
வா��ன் எல்ைல�ல் அப்ேபாது இருந்தது. 
அன்ைறய ெகாழும்�ன் அைமப்பும் இயல்பும் 
இன்ைறய ேதாற்றத்��ருந்து முற்�லும் மாறுபட்-

டது என்பைத உங்களால் ஓரளவு கற்பைன ெசய்து 
பார்க்க மு�யும். அம்ேபபுஸ்ஸ ேநாக்�ய முதலா-
வது புைக�ரத ேசைவ ெதா�ல்நுட்பக் கல்லூ�க்கு 
முன்னால் உள்ள இந்த �ைலயத்��ருந்து தான் 
இயங்�யது. இன்று அது புைக�ரத நூதனசாைல-
யாக ஆக்கப்பட்�ருக்�றது. 1897 ஆம் ஆண்டள-
�ல் இந்த �ைலயத்�ல் 197 ப�யாளர்கள் கட-
ைமயாற்�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 ெசாத்துக்க-
ளுக்கு 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�ட-
லுக்கு குறுக்ேக புைக�ரத பாைதைய அைமக்க 
அரசாங்கம் �ர்மா�த்தது. ஆனால் கா� முகத்�ட-
ைலப் பாதுகாக்க ேவண்டுெமன்ற அரசாங்கத்�ன் 
�ேரரைணக்கு எ�ராக ெபாதுமக்க�ைடேய கண்ட-
னங்கள் 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, குழந்ைத-
களுக்காக �ர்மா�க்கப்பட்ட ெபாழுது ேபாக்�ட-
மான கா�முகத்�டைல அ�த்து �ட ேவண்டாம் 
என்று அவர்கள் சுட்�க்காட்�னார்கள். இறு��ல் 
ஆளுநர் ெஹன்� வார்ட் அத்�ட்டத்ைதக் ைக�ட்-
டார்.

1874 நாவலப்�ட்� பாைத, 1877 ெகாழும்�ல் 
இருந்து ெமாரட்டுவ பாைத, 1879 களுத்துைற 
பாைத, 1884 ஹட்டன் மற்றும் தலவாக்கைல 
பாைத, 1893 பலாங்ெகாைட மற்றும் ஹப்புத்-
தைள பாைத, 1894 கா� பாைத, 1902 அ�-
சாவைள முதல் கள�பாைத, 1903 இல் அனு-
ராதபுர, நுவெர�ய ஆ�ய பாைதகள், 1905இல் 
பைள வைர�லான வடக்குக்கான பாைத, 1908 
இல் ஜா எல வைர�லுமான பாைதகள் �றக்கப்-
பட்டன. 1912 இல் ஆளுநர் ேசர் ெஹன்� ெமக்-
கலத்�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 �றக்கப்பட்-
டது. நாளாந்தம் மூன்று லட்சத்துக்கும் அ�கமான 
பய�கள் பயன்படுத்தும் முக்�யமான ேபாக்-
குவரத்து சாதனேம ர�ல் ேசைவ. இலங்ைகத் 
��ன் ர�ல் பாைத வைலப்�ன்னல் ெகாழும்�ல் 
இருந்ேத ��ந்து ெசல்�றது.  (ெதாடரும்)
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ெகாழும்பின் பிரதான ரயில் நிைலயம்
எங்ேக அைமந்திருந்தது?

எங்கு ெபாருட்களுக்கு ெபருமளவு 
ேதைவ இருக்�றேதா அங்ேக அைவ தட்-
டுப்பாடாகுவதும் அவற்�ன் �ைல அ�க-
�ப்பதும் வழைமயான சந்ைதப் ேபாக்கு. 
அதுேபாலேவ அப் ெபாருட்கள் பதுக்கப்ப-
டுவதும் ெகாள்ைள �ைல�ல் �ற்கப்படு-
வதும் 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 இருக்-
காது. ஒரு ெபாருளுக்குத் தட்டுப்பாடு 
ஏற்படும்ேபாது ம�த�ன் ேசக�க்கும் 
ஆவலும் அ�கமா� �டுவது உலெகங்-
கும் இயல்ேப!

�சலுக்காக நண்பெராருவர் வ�ைச-
�ல் �ன்றார். அவரது வாகனம் நூறாவ-
தாக �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 ேகட்-
டாராம். ேவண்டாம் எனக் கூ�யவர், �சல் 
வ�ைச�ல் முச்சக்கர வண்�ைய எப்ப� 
�றுத்து�ர்கள்? என்று ேகட்�ருக்�றார். 
நண்பெராருவ�ன் வாகனம் வருவம்வைர 

இடம் ��த்து ைவத்�ருக்�ேறன் என்று 
அவர் சமாதானம் ெசான்னாராம்! 

 ஆனால் இந்த �யாயங்கைள முன் 
�றுத்� பதுக்கல்கைள அனும�க்க-
லாமா? �ட்டம் ேபாட்டு �ருடுற கூட்டம் 
�ரு�க் ெகாண்ேட இருக்குது... அைத 
சட்டம் ேபாட்டு தடுக்�ற கூட்டம் தடுத்துக் 
ெகாண்ேட இருக்குது என்ற எம்.�.ஆர். 
பாடல் �ைனவுக்கு வரு�றதா? பதுக்-
கைலயும் அனாவ�ய ேசக�ப்ைபயும் 
தடுக்கத்தான் ேவண்டும். தடுக்கா�ட்டால் 
ஒரு ேபா�யான ேதைவகைளயும் தட்டுப்-
பாட்ைடயும் அது சமூகத்�ல் ஏற்படுத்��-
டும். இங்ேக நாம் நுவெர�யா�ல் நடக்-
கும் 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�ச்-
சத்�ற்கு ெகாண்டுவருேவன் என்�றார் 
மஸ்ெக�ய �ரேதசசைப உறுப்�னர் 
ராஜ்குமார். "ெபருந்ேதாட்ட மக்கள் தற்ெபா-
ழுது 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 ெகாண்டு-
வர ேவண்டுமாக இருந்தால் அைனவரும் 
எனக்கு ஒத்துைழப்பு வழங்க ேவண்டும்" 
என்று ஆேவசப்படு�றார் ராஜ்குமார். அது 
மாத்�ரமல்ல இன்னும் பல இடங்க�ல் 
உணவுப் ெபாருட்கள் பதுக்கப்பட்டு வருவ-
தாகவும் அவர் கு�ப்�டு�ன்றார்.

நாட்�ல் தற்ெபாழுது ஏற்பட்டுள்ள 
ெபாருளாதார ெநருக்க� காரணமாக 
அைனத்து பகு�க�லும் எ�வாயு தட்டுப்-
பாடு மண்ெணண்ைண தட்டுப்பாடு �ட்டு 
சைமயல் எ�வாயு தட்டுப்பாடு என்பதால் 
அைனத்�ற்கும் மக்கள் வ�ைசக�ல் 
�ற்க ேவண்�ய �கவும் ேமாசமான �ைல 

ஏற்பட்டுள்ளது. வ�ைச�ல் �ன்ற மண்-
ெணண்ைணக்காக 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 ஏற்படுத்தப்-
பட்டு அ�க �ைலக்கு �ற்பைன ெசய்-
யப்படு�ன்றதா?அல்லது வர்த்தகர்களால் 
�ட்ட�டப்பட்டு ெபாருட்கள் பதுக்கப்பட்டு 
அ�க �ைலக்கு �ற்பைன ெசய்யப்ப-

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) ��ன்-
டர்கள் ேதைவப்படுவதாகவும் நுவெர-
�யா மாவட்ட ெசயலகத்�ன் புள்��பர 
���ற்கு ெபாறுப்பான ேக.�.�ேஜரத்ன 
ெத��க்�ன்றார். இந்த புள்��பரமா-
னது 2021ஆம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட 
�றப்பு இறப்பு க�ப்�ட்�ன்ப�ேய 

க�க்கப்பட்டுள்ளது. அதன்ப� ஏழுலட்-
சத்து 80 ஆ�ரம் ேபருக்ேக இந்த மண்-
ெணண்ைணயும் சைமயல் எ�வாயுவுேம 
ேதைவப்படுவதாக ேக.�.�ேஜரத்ன கு�ப்-
�டு�ன்றார். 

 அேத ேநரத்�ல் நுவெர�யா மாவட்-
டத்�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 ெபற்ேறா-
லும் ே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 மாவட்-
டத்�ல் இருக்�ன்ற �ற்பைன �ைல-
யங்க�ன் அ�ப்பைட�ல் பார்க்�ன்ற 
ெபாழுது ஒரு �ற்பைன �ைலயத்�ல் 
சராச�யாக 112 �ற்றர் ேதைவப்படு�ன்-
றது அல்லது �ற்பைன ெசய்யப்படு�ன்-

றது. ஆனால் இன்ைறய �ைலைம�ல் 
இதைன �ட பல மடங்கு அ�களவான 
மண்ெணண்ைண ெகாள்வனவு ெசய்-
யப்படு�ன்றது. அதற்கு ஒரு காரணமாக 
அைமந்�ருப்பது சைமயல் எ�வாயு�ன் 
தட்டுப்பாடாகும். அேத ேநரத்�ல் கள்ளச் 
சந்ைத�ல் மண்ெணண்ைண தாராள-
மாக  �ை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 

�ைலயங்க�ல் 
4000 ஆ�ரம் 
�ற்றர் என்ற அ�ப்ப-
ைட�ல் �ற்பைன 
ெசய்ய ேவண்டும். 
ஆனால் அதைன 
�ட அ�கமாக 
�சல் தற்ெபாழுது 
�ற்பைன ெசய்யப்-
படு�ன்றது. அப்ப�-
யானால் அதற்கான 
காரணம் என்ன? 
நுவெர�யா மாவட்-

டத்�ல் சுற்றுலாத்துைற �ன்னைடைவ 
சந்�த்துள்ளது. பு�ய வாகனங்கள் ெகாள்-
வனவு ெசய்ய மு�யாது. அப்ப�யானால் 
எவ்வாறு அ�கமாக �சல் �ற்பைன ெசய்-
யப்பட மு��றது? எங்ேகா ஒரு இடத்�ல் 
இடறு�றதல்லவா? 

 நுவெர�யா மாவட்டத்�ற்கு ஒரு 
நாைளக்கு ேதைவயான ெபற்ேறால் சராச-
�யாக 73 ஆ�ரம் �ற்றர். இதைன நுவ-
ெர�யா மாவட்டத்�ல் உள்ள 25 �ரப்பு 
�ைலயங்க�ல் 2920 ஆ�ரம் �ற்றர் 
என்ற அ�ப்பைட�ல் �ற்பைன ெசய்ய 
ேவண்டும். ஆனால் அதைன �ட அ�க-
மாக ெபற்ேறால் தற்ெபாழுது �ற்பைன 
ெசய்யப்படு�ன்றது. 

நுவெர�யா மாவட்டத்�ற்கு ஒரு 
நாைளக்கு 1615 சைமயல் எ�வாயு 
(12.5) ெகாள்கலன் �ற்பைனக்காக 

ேதைவப்படு�ன்றது. ஆனால் அதைன 
�ட அ�கமான சைமயல் எ�வாயு 
�ற்பைன ெசய்யப்படு�ன்றது. அப்ப�யா-
னால் �ச்சயமாக எங்ேகா ஒரு இடத்�ல் 
சைமயல் எ�வாயு பதுக்� ைவக்கப்படு-
�றது என்பது தாேன இதன் அர்த்தம்? 
இதற்கு சான்றாக கடந்த �ல மாதங்க-
ளுக்கு 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 ெகாள்கலன்-
கள் பதுக்�ைவக்கப்பட்�ருந்த �ைல�ல் 
கண்டு��க்கப்பட்டது. அது த�ர ேமமாதம் 
9 ஆம் �க� ஏற்பட்ட அசாதாரண �ைல-
ைம�ன் ெபாழுது எ�யூட்டப்பட்ட பல 
�.ஐ.�. �டுக�ல் சைமயல் எ�வாயு 
உட்பட பல ெபாருட்கள் பதுக்�ைவக்கப்பட்-
�ருந்த �ைல�ல் கண்டு��க்கப்பட்டைத-
யும் 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 நக-
ரங்க�லும் பதுக்கல்கள் இடம்ெபறு�ன்-
றன என்று அவர் ெசால்�றார். 

 இது ெதாடர்பாக நுகர்ேவார் பாதுகாப்பு 
அ�கார சைபக்கு தகல்கள் வழங்கப்பட்ட 
ேப�லும் அவர்கள் தங்களுைடய கடைம-
கைள ெசய்ய மு�யாத ஒரு �ைலைம 
ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அவர்கள் தரப்பு 
வாதமாக உள்ளது. காரணம் தமது வாக-
னங்களுக்கான �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 எந்-
தளவு ெபாருத்தமானது? 

பதுக்கல் ேபர்வழிகளுக்கு ெகாண்டாட்டமாகிப் ேபான

'நுவெரலியா மாவட்டத்-
தில் எரிவாயு சிலிண்டர்கள், 
மண்ெணண்ெணய், டீசல், 
ெபற்ேறால், மா என சகல பண்-
டங்களும் ேதைவக்கு அதிக-
மாகேவ விற்பைனயாகின்றன. 
ஆனால் தட்டுப்பாடு அப்படி-
ேயதன் இருக்கிறது அைவ 
பதுக்கப்படுவேத ஒேர காரணம்'

நூரைள எஸ். தியாகு

அத்தியாவசிய ெபாருள் தட்டுப்பாடு 

ெதா�ல் நுட்பக் கல்லூ�க்கு எ�ர்ப்புறமாக ர�ல் 
அருங்காட்�யகம் அைமந்துள்ள இடத்�ல் தான் 

இந்த ர�ல் �ைலயம் அைமந்�ருந்தது.

ேகாட்ைட ர�ல் �ைலயம்
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'எழுத்தையே  ததைொழிலொக,  வொழவொ-
கக்  தகொண்ட  பததிரி்கேொளரகள் 

நமது சமூகததில் கவனிபபொரற்றுப யபொய்விடு-
கிறொரகள். அவரகளது வொழக்்க்ேப யபொற்று-
வொர ேொருமில்்ல. இந்நி்லயில் இலங்கயில் 
தைமிழ பததிரி்கதேொன்றிலும், தைமிழகததின் தின-
மணியிலும் ஆசிரிேரபீ்டத்தை அணி தசய்தை எஸ்.
எம்.கொரயமகததின் வொழவி்ன எழுததினில் பதிவு 
தசய்தை முேற்சி ஈழததின் முன்யனொடி இலக்கிேச் 
தசேற்பொ்டொகும்.

'பததிரி்கேொளர  எஸ்.எம்.கொரயமகம் -வொழவும் 
பணியும்' என்ற நூலி்னத ததைொகுதது வழஙகியி-
ருக்கும் எச்.எச்.விக்கிரமசிஙகவின் பணி, 'கொலம் 
யபொற்றும் சிறந்தை பணிேொகும்' என்று ம்லேக 
ஆய்வொளர மு.நிததிேொனந்தைன் லண்டன் 
தவம்பிளி தைமிழ நி்லேததில் தசன்ற ஜூன் 26 
ஆம் திகதி ந்்டதபற்ற புததைகக் கணகொட்சியின் 
நூல் தவளியீட்டு அரஙகில் பததிரி்கேொளர  
எஸ்.எம்.கொரயமகம் - வொழவும் பணியும் இரண-

்டொம் பதிபபி்ன தவளியிட்டு, உ்ரேொற்றிே 
யபொது ததைரிவிததைொர.

'தவறும்  சம்பளததிற்கொக யவ்ல பொரக்கும் 
ததைொழிலொகக் கருதைொமல், தைனது பணி்ே ஆத-
மொரததைமொக தசய்து, ம்லேக இலக்கிேததிற்கு 
வளம் யசரததை கொரயமகத்தை அறிந்தை, அவயரொடு 
பணிேொற்றிே பல பததிரி்கேொளரக்ளயும், 
யமலும் பல ஆளு்மக்ளயும் இனஙகணடு 
இந்நூ்லத ததைொகுதது வழஙகிே்ம விக்கிர-
மசிஙகவின் சிறந்தை ததைொ்டரபு வட்்டததி்னயும், 
எடுததுக்தகொண்ட பணியி்னத திறம்ப்ட முடிக்-
கும் ஆற்ற்லயும் புலபபடுததுகிறது' என்று 
அவர யமலும் யபசு்கயில் ததைரிவிததைொர.

'கணடி மன்னரகள்', 'ஈழததைமிழர எழுச்சி', 'ஒரு 

நொளிதைழின் தநடும் பேணம்' ஆகிே 
நூல்க்ளயும் எழுதிே ஆய்வொள-
ரொகவும் எனது தைந்்தை திகழந்தைொர. 
பததிரி்கபபணியிலும் தபொது வொழ-
விலும் முழு யநரத்தைச் தசலவிட்்டொ-
லும் குடும்ப உறவி்னயும் பணயபொ-
டும் பொசதயதைொடும் அரவ்ணததுச் 
தசல்லும் ஒருவரொக அவர எஙகள் 
தநஞ்சில் என்றும் குடியிருபபொர' 
என்று அவுஸ்தியரலிேொவில் வொழும் 
கொரயமகததின் புதைல்வி கனகொ கயணஷ் இந்நி-
கழவில் சிறபபு விருந்தினரொக கலந்துதகொணடு 
உ்ரேொற்று்கயில் ததைரிவிததைொர. 

அவர ததைொ்டரந்து உ்ரேொற்று்கயில் 'எனது 

தைந்்தை பததிரி்கேொளர கொர-
யமகததின் பததிரி்க சொதை-
்னக்ள ஆவணபபடுததும் 
முகமொக 'வொழவும் பணியும்' 
என்ற இந்தை நூலின் இரண-
்டொம் பதிபபு க்டந்தை ஜூன் 11ம் 
திகதி லண்டன் ம்லேக 
இலக்கிே மொநொட்டில் மு.நித-
திேொனந்தைன் விமரசன உ்ர 
நிகழததிேது எஙகளுக்கு 
தபரு்ம தைரும் நிகழவொகும்.

இன்று லண்டன் புததைக 
கணகொட்சியில் என்்னயும் 
சிறபபு விருந்தினரொக கலந்து 
தகொள்ள தசய்து தகௌரவித-

தை்தை எனது பொக்கிேமொகயவ கருதுகியறன். ஏற்-
பொட்்டொளருக்கும் எனது நன்றிகள். இந்நூலில் 
க்லமகள் ஆசிரிேர கீழொம்பூர சஙகர சுபரமணி-
ேன் முன்னு்ரயும், தினக்குரல் வொர தவளியீட்-

டின் முன்னொள் பிரதைம ஆசிரிேர பொரதி இரொஜ 
நொேகம் அணிந்து்ரயும் தைந்துள்ளனர.

உள்ள்டக்கமொக எனது தைந்்தையு்டன் 1960 
முதைல் ததைொ்டக்கம் பழகிே நணபரகள் உ்டன் பணி-
ேொற்றிேவரகள் உட்ப்ட 46 யபரின் அரிே கட்டு-
்ரகள் இ்டம் தபற்றுள்ளன. எனது தைந்்தை்ேப 
பற்றிே இந்நூலிற்கொன ஆக்கஙக்ள யகட்்டவு்ட-
யனயே அவரவது பரபரபபொன பணிகளுக்கி்்ட-
யில் சிரயமற்தகொணடு எழுதி தகொடுததை்தை  நன்-
றியு்டன் நி்னவு கூருகியறன்.

இந்நூலில்  மு.நிததிேொனந்தைனும் என் 
தைந்்தை்ே பற்றிே கொததிரமொன கட்டு்ர்ே 
எழுதித தைந்துள்ளொர. அவருக்கும் எனது நன்றி-
க்ள இந்தை யநரததில் ததைரிவிததுக் தகொள்கி-
யறன்.

'எமது யாழ். கூட்டத்துக்கு 
தமிழ்க்்கடசி பிரமு்கர்கள் 
வருக்க தந்திருந்தனர. 
அது வரவவற்கத்தக்-
்கது. நாம் வ்டக்க்க 
கமயப்படுத்தி அர-
சியல் ்கடசி்களு்டன் 
இகைந்து செயல்்ப்ட 
விரும்புகிவ�ாம்.'  

'தமிழ் மக்்களின் 
பிரச்சிகன்கள் சதா்டர-
்பா்க நாம் ஆறறியிருக்கும் 
உகர்ககை சதன்னிலங்-
க்கயில் வவச�ந்த ்கடசித் 
தகலவரும் ஆறறியி-
ருக்்க மாட்டார. 

இன்க�ய எனது வ்பச்சும் அவவா�ானது தான். 
விஷயம் என்னசவன்�ால், எமது இச் செயற்பா-
டு்கள் தமிழர்ககைச் சென்�க்டவதில்கல. நாம் 
அச்ெமின்றி இனவாத அரசியலுக்கு எதிரா்கப 
வ்பசி வருகின்வ�ாம்.'  

'இந்தியாவு்டன் வமாதல் வ்பாக்்கற�, இந்-
தியாகவ ்பாதிக்்கக் கூடிய அரசியல் மறறும் 
ச்பாருைாதார ச்காள்க்க்கள் அற� ஒரு சவளி-
நாடடுக் ச்காள்க்க அவசியம்'  

கேள்வி:− வே.வி.பி. மீதான விமரெனங் -
்ககை கவக்கும் வ்பாது 1971, 89 ்காலப்ப-
குதிகய சிலர நிகனவு்படுத்துகி�ார்கள். இகத 
எப்படிப ்பாரக்கிறீர்கள்? இகத ்கக� ்படிந்த ்பக்-
்கங்்கைா்கக் ்கருதுகிறீர்கைா?  

பதில்:− 1971, - 88,89 எழுச்சிகள் சும்மொ 
நிகழந்தை்வ அல்ல. அரசுகள் எஙக்ள அ்டக்கி 
்வக்க முேன்றன. அதைனொல் நொஙகள் ஆயுதைம் 
ஏந்தை யவணடிேதைொயிற்று. எமது கட்சி 1978 
உள்ளூரொட்சித யதைரதைலில் யபொட்டியிட்்டது. 81 
சரவஜன வொக்தகடுபபில் பொரொளுமன்றம் நீடிக் -
கபப்டக்கூ்டொது என்று பிரசொரம் தசய்யதைொம். 
82 ஜனொதிபதித யதைரதைலில் யபொட்டியிட்ய்டொம். 
நொஙகள் ஜனநொேக வழிமு்றக்ளப பின்-
பற்றி வந்தை யபொதிலும் 83 கலவரததின் பின்னர 
எம் மீது குற்றம் சுமததைபபட்டு யஜ.வி.பி்ே 
யஜ.ஆர. அரசு தை்்டதசய்தைது. நொஙகள் நீதிமன்-
றம் தசன்யறொம். எனினும் எம்்ம யவட்்்டேொடு -
வது ததைொ்டரந்தைது. எனயவ நொமும் ஆயுதைம் ஏந்தை 
யவணடிேதைொயிற்று. அரசுக்கும் எமக்கும் இ்்ட -
யிலொன யமொதைல்களின் யபொது எமது தைரபபிலும் 
தைவறுகள் நிகழந்தைன. இன்று இ்வ எல்லொம் 
நிகழந்து 33 வரு்டஙகளொகிவிட்்டன. ஆனொல் 
ஜனநொேக வழிக்குத திரும்பியுள்ள எம்மீது 

குற்றம் கு்ற கணடு பிடிக்க 
முடிேொதை நி்லயில் அரசிேல் 
கட்சிகள் 33 வரு்டஙகளுக்கு 
முந்்தைே விஷேஙக்ளயே 
எமக்கு எதிரொக முன்்வக்கின்-

றன. க்டந்தை 28 வரு்டஙகளில் 
நொஙகள் ஒரு கல்்லக்கூ்ட எறிந்தை-
தில்்ல. ஆனொல் இந்தைக் கட்சிகளின் 
ஊழல்கள், அதிகொர துஷ்பிரயேொகங-

கள் பற்றி நொம் எடுததுக்கூறும் யபொது அவரகள் 
ப்ழே க்தைக்ளயே யபசுகிறொரகள்.  

கேள்வி:− நானும் 1971 ்காலத்-
துக்கு வருகிவ�ன். அபவ்பாது வ்பாதிக்்கப-
்பட்ட ஏழு வகுபபு்களில் ஐந்தாம் வகுபபு 
்பா்டம் இந்திய விஸதரிபபு வாதம் சதா்டர-
்பானது என்றும் மத்திய மகலநாடடில் 

வசித்த இந்திய வம்ொவளியினர நம்பிக்க்கக்கு 
உரியவர்கள் அல்ல எனவும் வ்பாதிக்்கப்பட்டதா்க 
அறிகிவ�ாம். இது உணகமயா? மகலய்க தமி -
ழர்கள் சதா்டர்பான வே.வி.பியின் நிகலப்பாடு 
என்ன?  

பதில்:− அக்குற்றச்சொட்டு தபொய்ேொனது. 
அந்தைக் கொலததில் திதபத ஆக்கிரமிக்கபபட்்டது. 
யகொவொ்வ இந்திேொ ்கபபற்றிேது. கொஷ்மீ-
்ரயும் இந்திேொ தைன் வசபபடுததிேது. 77 இல் 
யஜ.ஆர. ஜேவரதைன பதைவிக்கு வந்தைொர. அவர 
அதமரிக்க சொரபொனவர. அயதைசமேம் இந்திேொ 
யசொஷலிச நொ்டொக விளஙகிேதைொல் எதிரத தைரப-
பில் நின்றது. எனயவ இலங்கக்கு அழுததைம் தைர 
யவணடும் என இந்திேொ விரும்பிேது. இபயபொது 
கொலம் மொற பிரொந்திே அரசிேல் நி்லபபொடுக-
ளும் மொறிவிட்்டன. இன்று அதமரிக்கொவும் இந்-
திேொவும் ஓரணியில் நிற்கின்றன. அதமரிக்கொ, 
பிரிட்்டன், இந்திேொ என்பன இந்யதைொ-பசுபிக் 
அ்மபபொன குவொட்சில் அஙகம் வகிக்கின்றன. 
இன்்றே சூழலில் இந்திேொ்வத தைவிரதது 
நொம் அரசிேல் தசய்ேமுடிேொது. இலங்கயில் 
வொழும் இந்திே வம்சொவளி சமூகம் க்டந்தை ஐந்து 
தை்லமு்றகளொக இந்நொட்டியலயே வொழந்து 
வருகிறது. இச் சமூகததுக்கொக நொம் எபயபொதும் 
குரல் தகொடுதது வந்திருக்கியறொம். அச் சமூகம் 
சரிசமனொக சம உரி்மகளு்டன் இஙயக வொழ 
யவணடும் என்பயதை எமது தகொள்்க. நி்லப-
பொடு.  

கேள்வி:− வ்டக்கு கிழக்கு அரசியல் உரி -
கம்கள், 13 ஆம் அரசியலகமபபு திருத்தம் 
சதா்டர்பான வே.வி.பியின் ச்காள்க்ககய 
விரிவா்க சொல்வீர்கைா? தமிழர்களுக்கு 
வே.வி.பி மீது ஒரு ெந்வத்கம் உள்ைது. அகதக் 

்ககைய வ்பாதிய ந்டவடிக்க்க எடுத்ததா்கத் சதரி -
யவில்கல. வே.வி.பியில் தமிழ்ப பிரிவு ஒன் -
றில்கல. வதாழர ராமலிங்்கம் ெந்திரவெ்கரகர 
கவத்திருக்கிறீர்கள், அவவைவுதான்.  

பதில்:− 13ம் அரசிேல்மபபு திருததைம் 
பிரச்சி்ன்ேத தீரக்கவில்்லயே! எனினும் 
இபபிரச்சி்னக்கு அரசிேல்மபபு ரீதிேொன ஒரு 
தீரவு அவசிேம் என நொம் கருதுகியறொம். அயதை-
சமேம் இம் மக்களுக்கு ஒரு தபொருளொதைொரத 
தீரவு வழஙகபபடுவது அவசிேம் என்பது எமது 
நி்லபபொடு. இம் மக்களின் கல்வி, ஊட்்டச்சதது, 
யவ்லவொய்பபு, புதிே ததைொழில்கள் என்பனவற்-
றில் உ்டனடிேொக தீரவு யவணடும். ஏதனனில் 
தபொருளொதைொர ரீேொக இம்மக்கள் தவகுவொக 
பொதிக்கபபட்டிருக்கின்றொரகள். நீஙகள் தசொன்ன 
மற்ற விஷேததில் உண்ம இருக்கயவ தசய்கி -

றது. நொம் ஆட்சிக்கு வருவதைற்கும் அ்தை ்வத -
துக்தகொள்வதைற்கும் சிஙகள மக்க்ள மட்டும் 
அடிபப்்டேொக ்வததுக்தகொள்ள முடிேொது. 
அ்னதது சமூகஙக்ளயும் ஒன்றி்ணதது 
தகொணடுதைொன் இ்தைச்தசய்ே முடியும்.  

ஆரம்பததில் நொஙகள் சிஙகள சமூகத்தை 
அடிபப்்டேொக ்வதயதை எமது அரசிே்ல 
ஆரம்பிதயதைொம். எனினும் நொஙகள் எவவ-
ளவுதைொன் தைமிழ, முஸ்லிம் சமூகஙகளின் 
உரி்மகளுக்கொக குரல் தகொடுதது வந்திருந் -
தைொலும் அது அவரகள் மததியில் எடுபட்்டதைொ-
கத ததைரிேவில்்ல. ஏதனனில் அவரகளின் 
சமூகம் சொரந்தை கட்சிகளு்டன்தைொன் இ்ணந்தி-
ருக்க விரும்புகிறொரகள். எனினும் நொம் தைமிழ 
மக்க்ள அரவ்ணததுத தைொன் தசல்லயவண -
டும். எனயவ நொம் வ்டக்்க ்மேபபடுததிே 
அரசிேல் கட்சிகளு்டன் இ்ணந்து தசேல்ப்ட 
விரும்புகியறொம். எனயவ தைமிழக் கட்சிக்ள 
நொன் அ்ழக்கியறன். இன்று எமது கூட்்டததுக்கு 
ேொழபபொணத்தை ்மேபபடுததிே கட்சித தை்ல -
வரகள் வரு்க தைந்திருந்தைொரகள். யமலும் தைமிழ -
மக்களி்்டயே எமது தசேற்பொடுகள் யபொதுமொ -
னதைொக இல்்ல என்ப்தை ஏற்றுக்தகொள்கியறன். 
எனயவ தைமிழ அரசிேல் கட்சிகளு்டன் இ்ணந்து 
தசேல்ப்ட நொம் விரும்புகியறொம்.  

கேள்வி:− தமிழர உரிகம்கள் சதா்டர-
்பா்க சவளிப்பக்டயா்கப வ்பசினால் சிங்்கை மக் -
்களின் ெந்வத்கத்துக்கு ஆைா்க வநரிடும் என்� 
்பயம் ்காரைமா்கவவ தமிழ் விவ்காரங்்கள் 
சதா்டரபில் அ்டக்கி வாசிக்கிறீர்கைா?  

பதில்:− அபபடிேல்ல. நொஙகள் தைமிழ மக் -
களின் பிரச்சி்ன ததைொ்டரபொக க்தைக்கும் அள -
வுக்கு ததைன்னிலங்கயில் எவரும் தைமிழர பிரச் -

சி்னக்ள யபசுவதில்்ல. இன்்றக்கு நொன் 
ஆற்றிே உ்ர்ேப யபொன்ற ஒரு உ்ர்ே 
ததைன்னிலங்கயில் எந்தைத தை்லவரும் நிகழத-
தியிருக்க மொட்்டொர. ஆனொல் எமது இந்தைச் தசேற்-
பொடுகள் தைமிழரக்ள தசன்ற்்டவதில்்ல 
என்பயதை இஙயக பிரச்சி்ன. நொம் அச்சமின்றி 
இனவொதை அரசிேலுக்கு எதிரொக யபசி வருகி -
யறொம்.  

கேள்வி:− ்காணி, ச்பாலிஸ, நீதிமன்� 
அதி்காரங்்ககை அளித்தால் அது தனிநாடடுக்கு 
வழிவகுக்கும் என்று உணகமயா்கவவ வே.வி.பி 
நம்புகி�தா?  

பதில்:− இன்தனொரு நொட்்்ட இஙயக உரு-
வொக்குவது சொததிேமொன விஷேம் அல்ல. நொம் 
இனஙகளுக்கி்்டயில் இருக்கக்கூடிே சந்யதைகங-

க்ளக் க்ளே மு்னே யவணடும். ஆனொல் 
நிரவொக சிக்கல்கள் உள்ளன என்பது ஒபபுக்-
தகொள்ளபப்ட யவணடிேயதை. இபயபொது பொருங-
கள், பொ்டசொ்லக்ள எடுததுக்தகொண்டொல் நகர 
பொ்டசொ்லகள் தைம்்ம யதைசிே பொ்டசொ்லகளொக 
அறிவிக்கும்படி யகட்டுக்தகொள்வ்தைப பொரக்க 
முடிகிறது. அதைொவது மொகொண மட்்ட நிரவொகம் 
யபொதுமொனதைொக இல்்ல. மததிே அரசின் கட்டுப-
பொட்டின் கீழ வருமொனொல் யபொதிே வசதிக்ளப 
தபற்றுக்தகொள்ளலொம் என்ற எதிரபொரபயப இக் 
யகொரிக்்கக்குக் கொரணம்.  

கேள்வி:− நாடு இந்த வங்குவராத்து 
நிகலக்கு வருவதறகு தமிழர பிரச்சிகனகய 
தீரக்்காது சிங்்கைக் ்கடசி்கள் வாக்குவங்கி அர -
சியகல சதன்்பகுதியில் ந்டத்தியது ஒரு ச்பரிய 
்காரைம் என்்பகத ஏறறுக்ச்காள்கிறீர்கைா?  

பதில்:− அதுவும் ஒரு கொரணம்தைொன். ஒரு 
ஜனொதிபதி ஹம்பொந்யதைொட்்்டயில் இருந்து ததைரி-
வொனொல் ஹம்பொந்யதைொட்்்டப பகுதியில் எல்லொ 
அபிவிருததி பணிகளும் ந்்டதபறத ததைொ்டஙகு-
கின்றன. அவர தபொலன்னறு்வயில் இருந்து 
ததைரிவொனொல் அபபகுதிதேஙகும் அபிவிருததி-
ேொகிறது. ஒரு யதைசிே அபிவிருததிக்கு யவ்லத-
திட்்டததின் கீழ இ்வ ந்்டதபறுவது இல்்ல. 
எனயவ ஒரு யதைசிே திட்்டததின் கீழ முழு நொட்்்ட-
யும் ஒருஙகி்ணதது சகல பகுதிகளிலும் அபி-
விருததிப பணிக்ள யமற்தகொள்வயதை சரிேொன 
யதைசிே திட்்டமி்டலொகும். மொததை்றயில் இருந்து 
பஸ்களில் பணிக்கு வருகிறொரகள் ஹம்பொந்-
யதைொட்்்டக்கு. ஏதனனில் அவரகள் அரசிேல் 
ரீதிேொக பணிக்கு நிேமிக்கபபட்்டவரகள். இசுரு-
பொேவுக்கு இரணடு பஸ்கள் குளிேொபிட்டிேொவில் 
இருந்து வருகின்றன. ஏதனனில் குளிேொபிட்டி 

ததைொகுதி அ்மச்சர அவரகளுக்கு கல்வி அ்மச்-
சில் உததியேொகம் வழஙகியிருக்கிறொர. இலஞ்ச 
ஊழல் விவகொரஙகளும் தைவறொன தபொருளொதைொர 
திட்்டஙகளும், தபரிே கட்சிகளின் ஆட்சிேதிகொ-
ரததுக்கொன யபொட்்டொ யபொட்டியுயம இந் நொட்டின் 
நி்லக்கு கொரணம்.  

கேள்வி:− இலங்க்கயின் இரு பிரதான 
்கடசி்களும் தமிழர்களுக்கு ச்பாருைாதார அபிவி-
ருத்திவய அவசியம், அரசியல் உரிகம்கள் அல்ல 
என்று கூறிவருகின்�ன. நீங்்கள் என்ன நிகனக்-
கிறீர்கள்?  

பதில்:− இந்தை நொட்டில் அ்னவரும் சமம் 
என்ற ஒரு மனபபொன்்ம மக்களி்டம் ஏற்படுத-
தைபப்ட யவணடும். எனயவ மக்களி்்டயே அரசி-
ேல், சிவில் மற்றும் தபொருளொதைொர உரி்மகள் 

நி்லநிறுததைபப்ட யவணடும். கிளிதநொச்சி்ேச் 
யசரந்தை ஒருவர நொன் தைமிழன் என்பதைொல்தைொன் 
எனக்கு இந்தை நி்ல என நி்னக்கலொம். 
ஆனொல் அனுரொதைபுரம் மதைவொச்சி்ே யசரந்தைவர-
களும் கிளிதநொச்சிக்கொரரின் பிரச்சி்ன்ேயே 
எதிரதகொள்கின்றனர என்பயதை உண்ம. இஙகு 
நொன் சம்பந்தைன் ஐேொவின் உ்ர்ே நி்னவு-
படுததை விரும்புகியறன். நொன் ஒரு இலங்கக் 
குடிமகன் என்று உலகததுக்கு உரக்கச் தசொல்ல 
விரும்புகியறன். ஆனொல் இரண்டொவது குடி-
மகனொக இருக்க விரும்பவில்்ல என்றொர. 
அதுதைொன் விஷேம். எனயவ நொட்்்ட அபிவிருத-
திக்கு இட்டுச் தசல்ல யதைசிே ஒரு்மபபொடு மிக 
முக்கிேம்.  

கேள்வி:− இனி தமிழ் அரசியலுக்கு 
வருவவாம். தமிழரின் அரசியலில் நீங்்கள் 
்காணும் ச்பரிய குக�்பாடு்கள் யாகவ? 
எவறக� அவர்கள் உ்டனடியா்க க்கவி்ட 
வவணடும் அல்லது மாறறிக்ச்காள்ை வவணடும் 
எனக் ்கருதுகிறீர்கள்?  

பதில்:− வ்டக்்க மட்டும் ்மேபபடுததி அர-
சிேல் தசய்வ்தை விட்டுவிட்டு யதைசிே அரசிேலுக்கு 
வரயவணடும் என்று நி்னக்கியறன். பொரொளுமன்-
றததில் என்ன விஷேம் விவொதைததுக்கு வந்தைொலும் 
தைமிழ உறுபபினரகள் வ்டக்்கப பற்றியே யபசுகி-
றொரகள். அவரகள் ்மே அரசிேல் நீயரொட்்டதில் 
கலந்துதகொள்ள யவணடும். 

 யபட்டி கண்டவர 

சுமித்தி தங்கராசா...?

கார்மேகத்தின் வாழ்வினை 
எழுத்தில் பதிவு செய்தனமே 

ஈழத்தின் முன்்ைாடி 
இலக்கியச் செயறபாடாகும்'

யாழ். விஜயத்தின்பாது 
வாரமஞ்சரிக்கு வழங்கிய 

வி்்சட ்பட்டி  

்தமிழ்க் கட்சிகள் ்்தசிய 
அரசியலிலும் ஈடுபட ்வண்டும்  

தென்னிலங்ே முறகபோக்கு அணியுடன் இ்ைந்து 
தெயல்பட கேண்டும் என்கிறோர் கே.வி.பி ெ்லேர் அனுரகுமோர திெோநோயக்ே  

ததைொ்டர 15 ஆம் பக்கம்...

ததைொ்டர 15 ஆம் பக்கம்...

லண்டன் வெளியீட்டு விழாவில் 
மு.நித்தியானந்தன்

ததைொகுபபு 

லிஙகநகர 
சணமுகநொதைன் கயணஷ்... 
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இதன் கீழ் அடுத்துவரும் பதினைந்து மாத 
காலபபகுதிக்கு 800,000 கும் மமறபட்ட 
பா்டசானல மாணவருக்கு உணவளிக்கும் 
பா்டசானல மபாஷாக்கு மமம்பாடடு நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்திறகு உதவியளிபபதறகும் 27,000 
இறகும் மமறபட்ட கர்பபிணிகளுக்கும் பாலூட-
டும் தாயமாருக்கும் உணவு வவுச்சர்கனை 
வழங்குவதறகும் திட்டமி்டபபடடுளைது.   

அத்து்டன் இலங்னகயில் இலகுவில் பாதிக்கப-
படும் நினலயில் உளை மக்கள பிரிவிைருக்கு 
உணவு கின்டபபனத உறுதி சசயவதறகாக 
உணவு உறபத்தினய அதிகரிக்கும் சபாருடடு 
விவசாய உதவிகள மறறும் பணபபங்களிபபு -
கள ஊ்டாக சுமார் 30,000 விவசாயிகளுக்கு 
உதவவும் இதன் மூலம் திட்டமி்டபபடடுளைதாக 
இலங்னகயில் உளை அசமரிக்கத் தூதரகத்தின் 
சசயதிக்குறிபசபான்று சதரிவிக்கிறது.   

அசமரிக்கா மமறசகாண்ட இந்த அறிவிப-
பாைது உணவுபபாதுகாபபு சபாதுச் சுகாதாரம் 
மறறும் அனைத்து இலங்னக மக்களிைதும் 
சபாருைாதார மமம்பாடு சதா்டர்பில் அசமரிக்கா 
சகாணடுளை சதா்டர்ச்சியாை உறுதிபபாடடினை 
நிரூபிபபதாகவும் அவவறிக்னக கூறுகிறது.   

இலங்னகயின் சபாருைாதார உறுதிபபாடன்ட 
ஏறபடுத்தும் முயறசிகளுக்கு உதவி நல்குவ-
மதாடு இந்த குறிபபிட்ட உதவியாைது மிகவும் 
மதனவபபடும் நினலயில் உளை சமூகங்களுக்-
கும் சிறுவர்களுக்கும் சசன்றன்டவனத அசம-
ரிக்கா உறுதி சசயயும் எைவும் அதில் குறிபபி்டப -
படடுளைது.   

இதுவனர அசமரிக்கா இலங்னகக்கு வழங்க 

உறுதியளித்துளை 12 மில்லியன் 
ச்டாலர் மனிதாபிமாை உதவிகளு்டன் 
மசர்த்து சமாத்தம் 32 மில்லியன் 
ச்டாலர்கனை இலங்னகக்கு வழங்க 
உறுதியளிக்கபபடடுளைது. இந்த உதவி-
கள USAID எைபபடும் சர்வமதச அபி-
விருத்திக்காை அசமரிக்க முகவரனமப-
பின் ஊ்டாக வழங்கபபடும் எைவும் 
உலகைாவிய ரீதியில் அங்கீகரிக்கப-
பட்ட கணகாணிபபு மறறும் மதிபபீடடுத் 
தாராதரங்கனை கன்டபபிடிக்கும் பங் -
காைர்களுக்கு வழங்கபபடுவதாகவும் 
எைமவ இந்த நிதியளிபபாைது கணக் -
கீடு சசயயபபடுவனதயும் உணவுப 
பாதுகாபபின்னமயால் மிகவும் பாதிக் -
கபப்டக்கூடியவர்கள எை அன்டயா-
ைம் காணபபட்டவர்கனை அது சசன்-
றன்டவனத உறுதிபபடுத்தவும் முடியும் 
எைவும் அசமரிக்காவின் அறிக்னகயில் 

மமலும் குறிபபி்டபபடடுளைது.   
இலங்னகயில் மகாவிட 19 சகாளனை 

மநாயிைால் 2020 ஆணடிலிருந்து மமாசமாகப 
பாதிக்கபபடடு இபமபாது சபாருைாதார வீழ்ச்சி-
யிைால் முறறாகக் னகயறு நினலக்குத் தளைப-
படடுளை இலங்னகயின் சமூகபபிரிவிைருக்கு 
அசமரிக்காவின் இலக்குபபடுத்தபபட்ட இந்த நிதி 

அளிபபுகள மபருதவியாக அனமயும் என்பதில் 
மாறறுக் கருத்தில்னல. அசமரிக்கா சதா்டர்ச்சி -
யாகமவ இலங்னகக்கு இத்தனகய உதவிகனை 
வழங்கி வந்துளைது.   

குறிபபாக, பா்டசானலச் சிறார்களின் 
மபாஷனண மட்டத்னத மமம்படுத்த உதவும் 
பிஸகட வழங்கும் திட்டம் பா்டசானலகளில் 

நீண்டகாலமாக அமுலில் இருந்தது. அசமரிக்-
காவின் உதவி மூலமம இது சாத்தியபபட்டது. 
பின்ைர் இது நிறுத்தபபடடு மதிய மபாசைம் 
வழங்கும் திட்டம் நன்டமுனறபபடுத்தபபட்டது. 
குனறந்தபடசம் பா்டசானலக்கு சமூகமளிபபதன் 
மூலம் உணவுத் மதனவயில் சிறிய ஒரு பகுதி -
னயயாவது இத்திட்டங்கள மூலம் மிகவும் பாதிக்-
கபபடும் நினலயில் உளை மாணவர்கள பூர்த்தி 
சசயயக்கூடியதாக இருந்தது.   

ஆைால் இபமபாது இனவ எதுவும் நன்டமு-
னறயில் உளைதாகத் சதரியவில்னல. அத்து -
்டன் கானல உணவின்றி பா்டசானல சசல்லும் 
மாணவர்களின் எணணிக்னகயும் அதிகரித்துச் 
சசன்றிருக்கிறது. அது மடடுமன்றி இலங்னக-
யில் கர்பபிணிகள மறறும் பாலூடடும் தாயமா-
ரின் மபாஷாக்கு மட்டத்னத மமம்படுத்தும் மநாக் -
கிலாை திரிமபாஷ உணவு வழங்கும் திட்டம் மிக 
நீண்டகாலமாகமவ நாடடில் நன்டமுனறயில் 
இருந்துவந்தது.   

ஆைால் இபமபாது அது நிறுத்தபபடடுளைது. 
திரிமபாஷனவ உறபத்தி சசயவதறகாை உளளீடு-
களின் வினலகள அதிகரித்தனமயும் இலங்னக 
அரசாங்கத்தின் பசுனம விவசாயத் திட்டத்தின் 
காரணமாக உளநாடடில் ஏறபட்ட மசாைம், பயறு 
மபான்ற விவசாய உறபத்திகளின் வீழ்ச்சியிைால் 
இதறகாை உளளீடுகனைப சபறமுடியாமல் 
மபாைனமயும் இதனை முன்சகாணடு சசல்வ-
தில் தன்டகனை எறபடுத்தியுளைை. இதைால் 
கர்பபிணிகள மறறும் பாலூடடும் தாயமாரின் 
மபாஷனண மட்டம் சவகுவாகக் குனறந்து 

மபாயுளைது்டன் சிசுக்களின் மபாஷனண மட்டம் 
மிக மமாசமாை நினலனய அன்டந்துளைது.   

மமலதிக ஊட்டச் சத்துகனை வழங்கும் பால்மா 
வனககளின் வினலகள வாைத்னதத் சதாடு -
மைவுக்கு உயர்ந்து சசன்றுளை நினலயில் 
சாதாரண ஒரு குடும்பத்திைால் தாயமாருக்கும் 
சிசுக்களுக்கும் மமலதிக உணவாதாரத்னத உறுதி 
சசயய முடியாத அவலநினல ஏறபடடுளைது. 
சகாவிட நினல காரணமாக எறபட்ட மு்டக்கங்கள 
இந்நினலனய தீவிரபபடுத்தியுளை அமதமவனை 
2022இல் மிகமமாசமாக அதிகரித்துச் சசன்று 
சகாணடிருக்கும் பணவீக்கம் காரணமாக 
நாைாந்த உணவுத் மதனவகளில் ஒரு பகுதினய-
மயனும் சபறறுக்சகாளை முடியாத மபரவல 
நினல உருவாகியுளைது.   

சுகாதார மறறும் மபாஷனண மமம்பாடடுக்-
காய உருவாக்கபபடடுளை அரச இயந்திரக் கட்ட-
னமபபுகள இயங்க முடியாத நினலக்குத் தளைப -
படடுளைை. இவவாறாை ஒரு புறச்சூழலிமலமய 
அசமரிக்காவின் இலங்னகக்காை நிதியளிபபு 
குறித்த அறிவித்தல் சவளிவந்துளைது.   

இலங்னக ரூபாவில் சுமார் 720 மில்லியன் 
சபறுமதியாை இந்த நிதியளிபபாைது மதனவ -
களுன்டய அனைவருக்கும் உதவியளிக்கப 
மபாதுமாைதாக இல்லாவிட்டாலும் இபமபானதய 
நினலயில் இது காலத்தின் பால் கின்டக்கும் மபரு -
தவியாகமவ பார்க்கபப்ட மவணடும்.   

இந்த உதவிகள உரிய பிரிவிைனரச் சசன்ற-
ன்டவனத உறுதிபபடுத்தத் மதனவயாை ந்டவ -
டிக்னககள எடுக்கபபடுசமை அசமரிக்க அறிக் -
னகயில் குறிபபி்டபபடடுளைனமயாைது இந்தப 
பணத்திலும் ஒரு பகுதினய கபளீகரம் சசயது 
விடுவார்கமைா என்ற ஐயத்தின் வினைமவா 
எைத் சதரியவில்னல.   

சமூக குறிகாடடிகள சதா்டர்பில் இலங்னக 
சுதந்திரம் சபறற காலபபுதியில் இருந்மத சிறப -
பாை அன்டவுகனைப சபறறிருந்தனம பலரா -
லும் பாராட்டபபடடிருந்தது. ஒரு நடுத்தர வரு -
மாைம் சபறும் நாடடின் சமூக குறிகாடடிகளின் 
அன்டவுகனை குனறந்த வருமாைம் சபறும் 
இலங்னக அன்டந்து சகாண்டனமயாைது ஆய -
வாைர்கைால் வியந்து மநாக்கபபட்டது. இது 
சதா்டர்பில் இலங்னக கன்டபபிடித்த சகாளனக -
கள பாராட்டபபட்டை. ஆைால் சதா்டர்ச்சியாகமவ 
மபாஷாக்கின்னமயாைது இலங்னகயின் சமூக 
அபிவிருத்தியில் மிகபசபரிய ஒரு குனறபா்டாக 
சுடடிக்காட்டபபடடு வந்துளைது.   

க்டந்த (ஜூன்) 26-30 வனரயில் மஜர்மனியி-
லும், ஸசபயினிலும் ந்டந்த இரு மவறு உச்சி 
மாநாடுகள மமறகுறித்த உலக அரசியலுக்காை 
அணுகுமுனறகனை சவளிபபடுத்தி உளைை. 
அதாவது, மஜர்மனியின் பமவரியன் ஆல்பஸ 
நகரில் ஜி-07 நாடுகளுக்காை சந்திபபும், 
ஸசபயின் தனலநகரங்களில் ஒன்றாை மடரிட-
டில் மநாடம்டா நாடுகளின் சந்திபபும் சமகால 
உலக அரசியல் கைத்னத முதன்னமபபடுத்தி-
யுளைது. அக்கடடுனர ஜி-07 மறறும் மநடம்டா 
நாடுகளின் தனலவர்களின் சந்திபபின் மநாக்-
கத்னத அன்டயாைபபடுத்த முயறசிக்கிறது. 

முதலாவது, ஜி-07 நாடுகளுக்காை சந்திபபு 
பிரதாைமாக சபாருைாதார சநருக்கடிகளிலி-
ருந்து மீளவதறகாை உத்திகனை பிரதிபலித்-
திருந்தது. அம்மாநாடடில் கலந்து சகாண்ட 
மஜர்மன், பிரித்தானியா, கை்டா, அசமரிக்கா, 
ஜபபான், இத்தாலி, பிரான்ஸ ஆகிய அங்கத்-
துவ நாடுகமைாடு இந்மதா -பசுபிக் சபாருைாதார 
சக்திகளும் பார்னவயாைர் நாடுகைாக கலந்து 
சகாண்டை. க்டந்த பல ஆணடுகைாக ஜி-07 
சந்திபபு சபாருைாதாரத்தில் வைர்ச்சியன்டந்த 
நாடுகள உலகைாவிய சபாருைாதாரத்னத 
எவவாறு னகயாை மவணடும்  என்பது பறறிய 
உனரயா்டனல மமறசகாணடிருந்த மபாதும் 
சமகால உச்சி மாநாடு அங்கத்துவ நாடுகளி -
ன்டமய ஏறபடடிருக்கும் சபாருைாதார சநருக்கடி-
னயயும் அதனை எதிர்சகாளவது பறறியும் கவ -
ைத்தில் சகாளைபபட்டது. குறிபபாக உக்னரன் 
மீதாை ரஷய மபார் ஐமராபபாவிறகுள ஏறப -
டுத்தியுளை எரிவாயு மறறும் சபறமறாலியம் 

சதா்டர்பாை சநருக்கடியும் அதறகாை மாறறு 
உபாயங்கள பறறிய கருத்தா்டல்களும் முதன்-
னமபபடுத்தபபடடிருந்தை. அதுமடடுமன்றி 
உக்னரனுக்காை மனிதாபிமாை உதவியாக 
2.8 பில்லியன் அசமரிக்க ச்டாலரும், வரவு- 
சசலவுத் திட்டத்துக்காை உதவித்சதானக 29.5 
பில்லியன் அசமரிக்க ச்டாலர்களும் அறிவிக் -
கபபடடுளைது. அத்து்டன் ரஷயாவிறகு எதிராை 
சபாருைாதார தன்டனய நீடிபபது்டன், தங்கத்தி-
ைாலாை பரிமாறறத்தினை மமறசகாளவதற-
காக ரஷயாவின் இலக்கினை தன்டசசயவது 
எைவும் தீர்மானித்துளைது.  அத்மதாடு உலக 
சபாருைாதாரத்தில் வைர்ச்சியன்டந்துவரும் 
வாழ்க்னகச்சசலனவ கடடுபபடுத்துவதறகாை 
ந்டவடிக்னககனை மமறசகாளவது எைவும் 
ரஷயாவின் சக்தி வைத்தில் தங்கியிருக்கின்ற 
நினலனமனய மாறறியனமபபது எைவும் தீர்மா-
னிக்கபபட்டது. உலகைாவிய ரீதியில் உணவுப 
பாதுகாபனபயும் சநருக்கடிக்கு உளைாகியுளை 
உணவுச் சங்கிலினயயும் பலபபடுத்துவசதை-
வும் ஜி-07 தனலவர்கள உனரயாடியுளைைர். 
சர்வமதச மட்டத்தில் காலநினல வனலயசமான்-
றினை ஒத்துனழபபினூ்டாக ஏறபடுத்துவசதை-
வும் மிகபபிரதாைமாக அத்தனகய காலநினல 
வலயத்னத முன்மைாக்கி நகர்த்தவும் இலக் -
குகனை அன்டயவும் சதளிவாை வனரயனற -
யாை மாறறங்கனை முதன்னமபபடுத்தவும் 
அதறகாை சகாளனக வகுபசபான்னற வனரய-
வும் தீர்மாைம் மமறசகாளைபபட்டது. மமலும், 
காபன் சவளிமயறறத்னத கடடுபபடுத்துகின்ற 
னகத்சதாழில் உறபத்திகனை ஊக்குவிபபசதை-
வும், பங்குபறறலுக்கும் ஒத்துனழபபுக்குமூ்டாக 
சர்வமதச மட்டத்னத சக்தி வைத்னத பரிமாறறம் 
சசயவதறகாை இன்டத்சதா்டர்பாைராக உனழப-
பசதைவும் அத்மதாடு அைல் மின்வலுவின் 
பயன்பாடன்ட ஊக்குவிபபசதன்ற ஜி-07 மாநாட-
டின் 2021ஆம் ஆணடு இலக்னக மமலும் 
நீடிபபசதன்றும் பாரிஸ உ்டன்படிக்னகனய 
பலபபடுத்துவசதன்றும் இம்மாநாடடில் உனர-
யா்டபபட்டது. 

இரண்டாவது, மநடம்டா நாடுகளின் மடரிட 
உச்சி மாநா்டாைது மநடம்டா விஸதரிபபு சார்ந்து 
முதன்னமபபடுத்தபபட்டமதாடு உக்னரனுக்கு 
எதிராை ரஷயாவின் மபார் ந்டவடிக்னககனை 
எதிர்க்கும் அணுகுமுனறகளும் உக்னரனுக்-
காை ஆயுத தைபா்ட மதனவகனை நினறவு 
சசயவதறகாை முன்சமாழிவுகளும் உனரயா-
்டபபட்டை. மநடம்டாவின் அங்கத்துவ நாடுகள 
30இனை க்டந்து பின்லாந்து, சுவி்டன் புதிய 
உறுபபு நாடுகைாக முன்சமாழியபபட்டதும் 
துருக்கி ஆரம்பத்தில் முன்னவக்கபபட்ட எதிர்ப-

பினை னகவிட்டதும் இம்மாநாடடில் இ்டம்சபறற 
பிரதாை வி்டயங்கைாகும். அத்து்டன் மநடம்டா 
உச்சி மாநாடடின் பார்னவயாைர் நாடுகைாக 
அவுஸமரலியா, நியுஸிலாந்து, ஜபபான் மறறும் 
சதன்சகாரியா என்பை ஒத்துனழபனபயும் 
உலகைாவிய சவானலயும் எதிர்சகாளகின்ற 
விதத்தில் இம்மாநாடு நகர்த்தபபடடிருந்தது. 
பிரதாைமாக பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராை முழு-
அைவிலாை மபானர பிரக்டைபபடுத்தியமதாடு 
ரஷயாவின் உக்னரன் மீதாை மபாரிைால் ஏற -
படடிருக்கும் உணவு சநருக்கடி சார்ந்தும் ரஷயா 
மறறும் சீைாவுக்கின்டயில் வைர்ச்சியன்டந்து 
வரும் பிராந்திய ரீதியிலாை சசல்வாக்கு ஒத்-
துனழபனபயும் சார்ந்து விவாதிக்கபபட்டமதாடு 
மநடம்டாவின் புதிய ஒத்துனழபபு வழங்கும் 
நாடுகைாக துனிசியா, சமாரி்டானியா மறறும் 
துர்கிஷ ஆகியை அறிவிக்கபபட்டை.  

எைமவ, மமறகுறித்த இரு உச்சி மாநாடுக-
ளும் அதிக முக்கியத்துவம் சகாடுத்த வி்டயங்-
கைாக காணபபடும் அம்சங்கனை விைங்கிக்-
சகாளவது அவசியமாகும். 

ஒன்று, ஜி-07 நாடுகள உளநாடுகளில் ஏறபட-
டிருக்கும் சபாருைாதார சநருக்கடி ரஷயானவ 
னமயபபடுத்தி உனரயாடியிருபபமதாடு அத -
னுன்டய தீர்வுகனை மநாக்கி நகர்வதறகாை 
உத்திகனையும் வகுத்துளைது. குறிபபாக ரஷ-
யாவின் இறக்குமதிக்குள அகபபடடிருக்கும் 
ஐமராபபானவ பாதுகாக்கும் விதத்தில் மாறறு 
சக்தி வைம் சார்ந்து கரிசனை சசலுத்த ஜி-07 
தனலவர்கள முயன்றுளைைர். சபறமறாலியம், 
எரிவாயு மபான்றவறறிறகாை மாறறுக்கனை 
அன்டயாைம் காணபதும் அதனை ஊக்குவிப-

பதும் இம்மாநாடடின் 
பிரதாை மநாக்கமாக 
இருந்தது.

இரணடு, ஜி-07 உச்சி 
மாநாடடில் ரஷயாவால் 
முன் ச ம ா ழி ய ப ப ட டு 
ஆரம்பகாலத்தில் அதிகம் 
ஏறறுக்சகாளைபபட்ட 
தங்கத்தின் பரிமாறறம் 
சதா்டர்பாை வி்டயம் 
நிராகரிக்கபபடடுளைது. 
அதாவது உலக நாடு-
களின் சபாருள பரி -
மாறறம் நாடுகளுக்கு 
இன்டயில் நிகழ்த்தபப -
டுகின்ற மபாது தங்கம் 
பிரதாை பரிமாறறு ஊ்ட-
கமாக சசயறபட்டது. 
இது பின்ைர் அசமரிக்கா-

வின் எழுச்சியிைாலும் உலகைாவிய அரசியல் 
ஆதிக்கத்திைாலும் படிபபடியாக னகவி்டபபடடு 
ச்டாலர் பரிமாறறத்துக்கும் சவளியீடடுக்குமாை 
இருபபாக கருதபபட்டது. அதனை எணசணய 
வை நாடுகளு்டன் கூடடுச் மசர்ந்த அசமரிக்கா 
ச்டாலனர முன்னினலபபடுத்தி சபாருைாதார 
ரீதியாக உலகத்னத ச்டாலரின் கீழ் சகாணடு 
வந்தது. இதனை முறியடிக்கும் விதத்திமலமய 
ரஷய ஜைாதிபதி விைாடிமிர் புடின் தைது உற-
பத்திக்காை சந்னத சபறுமாைத்னத ரூபிளில் 
சசலுத்த மவணடுசமை நிபந்தனை விதித்தார். 
அது ஐமராபபிய நாடுகளுக்கு அசசௌகரியத்னத 
ஏறபடுத்தியதால் மீைவும் தங்கத்னத முன்னி-
றுத்தியுளைார். இவவாறு தங்கத்தில் பரிமாறறம் 
நிகழ சதா்டங்குமாயின் ச்டாலரிைதும் அசம-
ரிக்காவிைதும் ஆதிக்கம் படிபபடியாக வீழ்ச்சிய-
ன்டயும். எைமவ தான் ஜி-07 நாடுகளில் அசம-
ரிக்கா, கை்டா, ஜபபான் மறறும் பிரிட்டன் ஆகிய 
நான்கு நாடுகளும் ரஷயாவின் முன்சமாழினவ 
முழுனமயாக நிராகரித்தமதாடு ஏனைய மூன்று 
நாடுகளும் சமௌைம் சாதித்தை என்பதுவும் கவ -
ைத்திற சகாளை மவணடிய வி்டயமாகும்.

மூன்று, ஜி-07 உச்சி மாநாடடின் பிரதாை 
இலக்காக ரஷயாமவ காணபபடுகின்றது. ரஷ-
யாவிறகு எதிராை மபானர ஊக்குவிபபதறகும், 
உக்னரனை முன்னிறுத்தி ரஷயானவ மதாறக-
டிபபனதயும் பிரதாை மநாக்காக சகாணடுளை -
னமனய சவளிபபடுத்தி நிறகிறது. ரஷயாவிறகு 
எதிராை மபாருக்காக உக்னரனியர்கள சகால்-
லபப்ட ஐமராபபியர்கள சபாருைாதார சநருக்க-
டினய எதிர்சகாளளும் நினலனய ஜி-07 நாடுகள 
ஊக்குவிக்கின்றை. உக்னரனியர்கள ரஷயா-

வின் தாக்குதல்கைால் சகால்லபபடுகிறார்கள. 
அல்லது அவர்களின் சசாத்துக்கள அழிக்கபப-
டுகின்றை. அதுமடடுமன்றி புவிசார் அரசியல் 
அறிவின்றி உக்னரனியர்கள மமறகு்டன் கூட-
டுச்மசார்ந்து ஐமராபபாவின் தானிய கைஞ்சி-
யமாை உக்னரனை சினதக்கின்றைர். மறுபக்-
கத்தில் ஐமராபபிய நாடுகளில் வாழும் மக்கள 
எரிசபாருள மறறும் சபறமறாலியத்துக்காை 
சநருக்கடினய சந்திபபமதாடு சபாருடகளின் 
வினலமயறறத்திைால் அதிக வரி சசலுத்தும் 
சநருக்கடினயயும் எதிர்சகாணடு வருகின்றைர். 
இபமபானர மமலும் ஊக்குவிபபதைால் உலகம் 
முழுவதும் சபாருைாதார சநருக்கடியும் மனித 
சமூகங்களுக்கின்டயிலாை மமாதலும் குறிப-
பிட்ட காலத்துக்கு பின்ைர் ஒரு உலக யுத்தத்னத 
தயார் சசயவதறகாை அணுகுமுனறனய ஜி-07 
நாடுகள ஏறபடுத்தி வருகின்றை.

நான்காவது, மநடம்டா உச்சி மாநாடன்ட-
யும் ஜி-07 மாநாடு மபான்மற அவதானிக்க 
மவணடிய சூழல் காணபபடுகின்றது. ஜி-07 
சபாருைாதார மநாக்குநினலயிலும், மநடம்டா 
இராணுவ மநாக்கு நினலயிலும் கட்டனமக் -
கபபடடுளைது. மநடம்டாவின் விஸதரிபனப 
எதிர்த்து ரஷயா மமறசகாண்ட உக்னரன் மீதாை 
மபானர மமலும் ஊக்குவிக்கும் விதத்தின் பின்-
லாந்னதயும் சுவி்டனையும் மநடம்டாவின் அங்-
கத்துவமாக இனணத்ததன் மூலம் மநடம்டா 
நாடுகள திட்டமிடடுளைை. அதாவது ரஷயா 
ஒரு மபானர உலகைாவிய தைத்தில் ஏறபடுத்த 
மவணடுசமை மநடம்டா கரிசனை சகாளகிறது. 
அசமரிக்கா மீணடுசமாரு யுத்தத்னத ஐமராபபா-
வில் உருவாக்க முயலுகிறது. அதனை மமறகு 
ஐமராபபிய நாடடு தனலவர்கள அங்கீகரிக்கின்-
றைர். ஏறகைமவ முதலாம், இரண்டாம் உலக 
மகா யுத்தங்கனை எதிர்சகாணடு அழிந்துமபாை 
ஐமராபபா மீைவுசமாரு மபாருக்கு தயாராவனத 
மநடம்டா கட்டனமக்கின்றது. 

ஐந்தாவது, உலக சபாருைாதார சநருக்கடி 
உலகபமபார்களுக்கு திறவுமகாலாக அனமந்துள-
ைது என்பனத வரலாறறாசிரியர்களும் யதார்த் -
தவாதிகளும் உணர்ந்துளைைர். ஐமராபபா ஒரு 
பாரிய சபாருைாதார சநருக்கடிக்குள நகர்கின் -
றது. எைமவ உலக யுத்தசமான்று சவடிபபதற-
காை சூழ்நினலனய அசமரிக்கா மடடுமன்றி 
முழுஉலகமும் சகாணடுளைது. அத்தனகய சூழ்-
நினலனய வலுபபடுத்தம் விதத்திமலமய மநட-
ம்டாவின் விஸதரிபபும் ரஷயாவிறகு எதிராை 
சபாருைாதார தன்டகளும் உக்னரனுக்கு வழங்-
கபபடும் ஆயுதங்களும் சபாருைதார உதவிக-
ளும் ஏறபடுத்த வாயனப வழங்குகின்றது. 

க்டந்த 26 ஆம் திகதி சசவவாயக்கி-
ழனம இ்டம்சபறற G7 எைபபடும் 
உலகின் சசல்வந்த நாடுகளின் 

மாநாடடின்மபாது அசமரிக்க ஜைாதிபதி மஜா 
னப்டன் இலங்னகயின் உணவுப பாதுகா-
பனப உறுதிசசயயும் சபாருடடு மமலதிக 
உதவியாக 20 மில்லியன் ச்டாலர்கனை 
வழங்குவதாக அறிவித்தார்.  

உலக அரசியல் க்டந்த ஒரு தசா-
பதங்களுக்கு மமலாக கிழக்கு 
நாடுகள எதிர் மமறகு நாடுகள 

என்ற மபாக்கினை தீவிரமாக ஏறபடுத்தி 
வருகின்றை. மமறகு நாடடின் தனலவர்கள 
ஒன்றுகூடும் எல்லா சந்தர்பபங்களிலும் 
கிழக்கு நாடுகளின் எழுச்சிக்கு எதிராக 
தீவிர அணுகுமுனறனய மமறசகாளவதும் 
திட்டமிடுவதும் அதறகாை நகர்வுகனை   
சசயறபடுத்துவதும் வழனமயாை   
அரசியலாக காணபபடுகின்றது. 

கலாநிதி 
கக.ரீ.ககேசலிஙகம் 
யாழ். பலகலலககழகம்

உலகளாவிய கபாலை 
க�ாககி �கரும் க�டகடா?

ப�ோஷோக்கின்மை என்ற அ�ோயத்தை தைடுதது நிறுததைக்கூடிய 

அமமைரிக்்ோவின 32 மில்லியன ம�ோலர் உதைவி  

'இைணடாம் உலகபகபாருககுப பின்னைா்ன காலபபகுதி த�ாடர்
பாக கேறதகாளளபபடட ஆய்வுகளினபடி ஒரு �ாடடின வாழ்�ாள 
எதிர்பார்கலகயில ஏறபடும் 10 ச�வீ� அதிகரிபபு அந�ாடடின 

தபாருளா�ாை வளர்ச்சியில வருடாந�ம் 0.4 ச�வீ� வளர்ச்சிலய 
எறபடுத்தும் எ்னக கணடறியபபடடுளளது'  

'இலஙலக ரூபாவில சுோர் 720 மிலலியன தபறுேதியா்ன 
இந� நிதியளிபபா்னது க�லவகளுலடய அல்னவருககும் 

உ�வியளிககப கபாதுோ்ன�ாக இலலாவிடடாலும் 
இபகபால�ய நிலலயில இது காலத்தினபால கிலடககும் 

கபரு�வியாககவ பார்ககபபட கவணடும்'  

சதா்டர் 15ஆம் பக்கம்...

சதா்டர் 15ஆம் பக்கம்...
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தமிழக் கவி
சேசுகின்ார்

க�ொழும்பில் பிறந்த உலையாள் 
ஈஸ்வரன் ஹ�ாங்காஙகில் 

உள்்ள ரி்தம் அற்வாரியத்தின்  ்தலை்வராக 
உள்்ளார். QI குழுைத்தின் சமூக ஹசயல் -
பாடுகள் பிரி்வான Rythm Foundation, 
ஐக்கிய நாடுகளின் சமூக ்ைம்பாட்டுப் 
பகுதிகளில் க்வனம் ஹசலுத்துகிறது,  
உலையாள் 1990 இல் ை்ைசிய ஹ்தாழி -
ைதிபர் விஜய் ஈஸ்வரலன ைணந்தார்,   
ஹ்வளிநாடு ஹசன்றார், ஆனால் அ்வரது 
்தாய்நாட்டு நிலனவுகள் அ்வலர  விட்டு 
விைகவில்லை.

அ்வலரப் பற்றி ்கட்்டாம்.
நான் ஹகாழும்பில் பிறநது ்வ்ளர்ந்்தன். 

பின்னர் ்வயது ்வந்ததும்  எனது நம்பிக்லக-
கல்ள ்வடி்வலைப்பதில் ஈடுபட்்டன். 
எனது ஹபற்்றார்களும், அ்வர்களின் ்தாரா்ள 
ைனப்பான்லையின் ஹ்தாடர்ச்சியான எடுத் -
துக்காட்டுகளும்்தான் சமூகத்திற்கு  நான் 
ஏ்்தனும் ஹசய்ய ்்வண்டும் என்ற எனது 
விருப்பத்ல்த  ்வடி்வலைத்்தது.

 எனது ்தநல்த ்வர்த்்தகராக திகழந்ததுடன் 
அ்வலர அறிந்த அலன்வராலும் மிகவும் 
ைதிக்கப்பட்ட்வர். ஹ்தரியா்த்வர்கள் உட்பட 
பைர் அ்வருலடய உ்தவிலய நாடி எஙகள் 
வீட்டிற்கு அடிக்கடி ்வரு்வார்கள். எஙகள் 
வீட்டின் முன்்வாசல் மூடியிருப்பல்த நான் 
அரி்தாக்்வ பார்த்திருக்கி்றன். எஙகள் 
வீட்டிற்குள் நுலழந்த எ்வருக்கும் என் 
அம்ைா சலைத்்த உணல்வயும், என் ்தநல்த  
ஆ்தரவிலனயும் ்வழஙகினார்கள். இந்த 
சூழலில் ்வ்ளர்ந்த்தால், அது என் இரத்்தத் -
தில் ஊறியுள்்ள்தாக்்வ நான் கருதுகி்றன்.  

உஙகள் ்தாய் நாட்டிற்கு மீண்டும் ்வர உங-
கல்ளத் தூண்டு்வது எது?

மூன்று ்தசாப்்தஙகளுக்கு ்ைைாக ை்ை-
சியாவில் ்வாழநதிருப்ப்தால் ை்ைசியா 
இப்்பாது எனது ்தாயகைாக இருக்க -
ைாம், ஆனால் எனது இ்ளலைப் பரு்வத் -
தில் என்லன  ்வ்ளர்த்்த ்தாய் நாடாக்்வ 
இைஙலக எப்்பாதும் இருக்கும். 

இ்தன் மூைம் பின்்தஙகிய சமூகங-
களின் அபிவிருத்திக்கான  பல்்்வறு 
திட்டஙகல்ள எம்ைால் ்ைற்ஹகாள்்ள 
முடிந்தது.. ைக்கள் ்தஙகல்ளத் ்தாஙக்்ள 
்ைம்படுத்திக் ஹகாள்்ள, அ்வர்களின் ்தனிப் -
பட்ட ஆளுலைலய ்வ்ளர்க்க ்்வண்டும் 
என்று நாஙகள் நிலனக்கி்றாம்.

இைஙலகயில் ரி்தம் அற்வாரியத்தின் 
பணிகல்ளப் பற்றி கூறுவீர்க்ளா?

2004 இல் ஏற்பட்ட ஆழிப்்பரழிவின் 
பின்னர் இைஙலகயில் எைது மு்தைா்வது 
சமூக திட்டம் ஆரம்பைானது. QI குழுைத் -
தின் மூைம் நாம் கணிசைான நிதி உ்தவி -
கள் ைற்றும்  ்தன்னார்்வத் ஹ்தாண்டர்கள் 
்பான்ற ்வழிகளில் நி்வாரணம் ்வழஙகி -
்னாம். சமீப காைைாக  ரி்தம் அற்வாரியத்-
துடன்  கூட்டு ்சர முடிந்தது. 

முல்லைத்தீவில், ்்வலை்வாய்ப்லப உரு-
்வாக்கு்வ்தற்கும், கஷடப்படும் குடும்பஙக-
ளுக்கு ைலிவு விலையில் வீடுகள் ைற்றும் 
பை்வற்லற ்வழஙகு்வ்தற்கும், LEADS 
உடன் இலணநது ஒரு சமூக நிறு்வனத் திட்-
டத்ல்த நாஙகள் ஹ்தாடஙகி்னாம். யாழப் -
பாணம் ைற்றும் கிளிஹநாச்சியில், நாஙகள் 
சர்்்வா்தய சிரை்தான இயக்கத்துடன் ஹநருக் -

கைாக இலணநது நலிந்த ஹபண்களுக்கு 
ஹ்தாழில்சார் கற்லகஹநறிகள் மூைம் அ்வர் -
கள்  ஹ்தாழில் ஹ்தாடஙகு்வ்தற்கு ்வழி்வலக 
ஹசய்து ்வருகி்றாம். வி்சட ்்தல்வயு -
லடய நூற்றுக்கணக்கான ்தனிநபர்கள் 
ைற்றும் அ்வர்க்ளது குடும்பஙகளுக்கு உ்த -
வு்வ்தற்காக ஹபண்கள் அபிவிருத்தி நிலை -
யத்துடன் கண்டி ைா்வட்டத்தில் உள்்ள 
ைாற்றுத்திறனாளிகல்ள சமூக ரீதியாக உள் -
்ளடக்கியல்தயும் நாஙகள் ஊக்குவித்்்தாம்.

எஙகள் திட்டஙகள் முடி்வலடயும் 
்பாது, சமூகஙகள் சுயசார்புலடய்வர்க்ளாக 
ைாறு்வல்தயும், அ்வர்களின் ்வ்ளர்ச்சிலய 
சு்தநதிரைாக நிலைநிறுத்து்வல்தயும் உறு -
திஹசய்ய நீண்ட காைத்திற்கு அ்வர்களுக்கு 
அதிகாரம் அளிப்ப்்த எஙக்ளது ஒட்டு-
ஹைாத்்த இைக்காகும்.

எஙகளிடம் பை ஹ்வற்றிக் கல்தகள் 
உள்்ளன. ்வள்ளிபுனத்தில் ஒற்லறத் 
்தயாரான சி்வகுைாரியின் கல்த குறிப்பிடத் -
்தக்கது. அ்வர் ்தனது ்வாழநாளில் இரண்டு 
முலற யுத்்தம் காரணைாக ்தனது வீட்லட 
விட்டு இடம்ஹபயர்நதுள்்ளார். அ்வர் ்தனது 
குடும்பத்ல்த நடத்து்வ்தற்காக தினசரி கூலி 
்்வலை ஹசய்து ்வந்தார். பை தினஙகள் 
அ்வருக்கு  ்்வலைகிலடக்கா்த நிலையில் 
அ்வரது குடும்பம் பட்டினியால் ்வாட்ந -
ரிட்டது.

சி்வகுைாரி ஒரு கட்டத்தில் எஙகள் திட்-
டத்தில் ்சர்ந்தார், அஙகு அ்வர் சுற்றுச்சூ -
ழலுக்கு ஏற்ற ஹசஙகற்கள் ்தயாரிப்பதில் 
பயிற்சி ஹபற்றார், ்ைலும் அ்வருக்கு 
ஒரு ்்வலையும் ்வழஙகப்பட்டது, அது 
இப்்பாது அ்வருக்கு நிலையான ்வருைா -
னத்ல்த ்தருகிறது. இப்்பாது அ்வர் ்தனது 
குடும்பத்ல்தயும் குழநல்தகளின் கல்விலய-
யும் க்வனிக்க முடிகிறது. அ்வரது மூத்்த 
பு்தல்்வனின் கல்வியில் பை ்தலடகள் ஏற் -
பட்ட ்பாதிலும் அண்லையில் புைலைப் -
பரிசில் பரீட்லச எழுதி மிகச் சிறப்பாக 
்்தர்ச்சி ஹபற்றார், இது எளி்தான சா்தலன 
அல்ை. சிை ்நரஙகளில் ைக்களுக்கு 
சரியான ்வாய்ப்பு ்்தல்வ என்பல்த இது 
காட்டுகிறது. சி்வகுைாரி ்தனது ்வாழக்லக -
யில் ்தனக்கு இல்ைா்த ்வாய்ப்புகல்ள ்தனது 
குழநல்தகளுக்கு ்வழஙகு்வதில் உறுதி -
யாக உள்்ளார், அ்தற்கு நாஙகள் அ்வருக்கு 
உ்தவு்வதில் ைகிழச்சியலடகி்றாம். இது 
்பான்ற கல்தகள் நாம் சரியான பால்தயில் 
்தான் ஹசல்கி்றாம் என்பல்த நைக்கு 
உணர்த்துகிறது.

 

திக்கற்றவர்களுககு வழி்காட்டும்
ரிதம் உமையாள் ஈஸவரன்

'ஒருநாள் ஏத�ா ஒரு காரணத�ால், எங்-
கிருநத�ா வரும் உணவு நிறுத�ப்பட-
லாம். வாகனங்கள் ஓடுவதும் கப்பல்-

கள் மி�ப்பதும், விமானங்கள் ்பறப்பதும்கூட 
நிறுத�ப்படலாம். ஆனால் உனககான உணவவ 
நீ உற்பததி செய்யப ்பழகியிருந�ால் இவ�ச்யல்-
லாம் எண்ணி நீ அஞெதவண்டி்யதில்வல.' 

  இது இ்யறவக தவளாண் விவொயி நம்-
மாழவார் கூறி்ய �ததுவம். எககாலததுக-
கும், ச்பாருநதும் வவகயில் அவரது ச்பான் 
சமாழிகள் அவமநதுள்ளன. அவர் உயிருடன் 
இருந� காலததிதலத்ய அவவரப 
பின்்பறறி்யவர்கள் ஏராளம். அவரது 
நுண்ணி்ய அறிவாறறல். ஏராளமான 
விவொயிகவளக கவர்நதுள்ளது. 'ஒரு 
லடெம் இவளஞர்கள் எங்கவளப பின்-
்பறறி விவொ்யததில் இறங்கினால் 
விவரவிதலத்ய நம்நாடவட  மீடடுவிட-
லாம்' என்று கூறி்யவர். 

   இவ�ப்பறறி ஏன் இபத்பாது சொல்-
கிதறன் என்்பது ்பறறி ்யாருககும் ெநத�-
கம் வரதவ வராது. காரணம் இது�ான் 
அவவர நிவனகக வவககும் ெரி்யான 
காலம். 

 அண்வமயில் விவொ்ய திவணகக-
ளததினரால் வீடடுத த�ாடடததிறகான 
விவ�ப ச்பாருடகளும், அவறவற 
்பயிரிட தவண்டி்ய ஆதலாெவனக-
ளும் அடங்கி்ய சிறு ச்பாதி மககளுககு வழங்-
கப்படடுக சகாண்டிருககிறது. இ்யறவக விவொ-
்யம் என்்பது ஒரு கவல்யல்ல அவ�ப்பயிலவும் 
த�வவயில்வல.  அது�ான் எம்முவட்ய ்பாரம்்ப-
ரி்யம். வீடுகள்த�ாறும் விவொ்யம் செய்பவனால் 
வளமாக இருந� காலம் ஒன்று இருந�து. இன்று 
விவொ்யம் செய்பவனும், நவீன உ்பகரணங்க-
ளுககாகவும் அ�ன் த�வவகளுககாகவும் நாள்மு-
ழுதும் எரிச்பாருள் நிரபபு நிவல்யங்களின் முன் 
வரிவெயில் நிறகிறான். 

வீடடிதல மாடுகள் உழு�காலம் அந� 
மாடுகவள மனி�ன் ்பராமரித� காலம், என்று 
ஒருகாலம் இருந�து. மாடுகளுககு தீவனம் 
த�டி எந�பச்பா ருவளயும் விவலககு வாங்க 
விவொயி அவலவதில்வல. வரபத்பாரமிருககும் 
புல்வல தமயகிறது. வவகதகாவலத தின்கிறது. 
சநல்வலக குததி அரிசிவ்ய நாம் எடுததுக-
சகாண்டு கழிவாக வரும் உமிவ்ய சகாடுத�ால் 
அவ�யும் தின்னும். ்பாடு்படடு தவவல செயயும். 
்பசுவானால் ்பால் �ரும் நமது ்பால்மாடுகதள 
கன்று த்பாடடு தவவலயில் நிறகும் மாடுகளுககு 
வ்ய�ாகிவிடடால் புதி்ய மாடுகவள உற்பததி 
செயது �நதுவிடும், கன்றுகள் வளர அவவ 

விவொயிககு தவவலககாக வநதுவிடும். 
இன்வறககு நீங்கள் வாங்கி வவததிருககும் 
உழவு ்யநதிரங்கள் குடடி த்பாடுமா என்ன?  

அது த்பாகடடும் அவவ வவகதகாவலத்யா 
புல்வலத்யா தமயுமா? அதுவும் இல்வல. 
ஆனால் டீெவலக குடிததுவிடடு அது விடும் 

புவக்யால் சூழவலக சகடுககத�ான் முடியும்.
     மாறாக வவகதகால்புரடசி என்று ஒன்று 

தகள்விப்படடிருபபீர்கள். அவ�ப்பறறி நான் 
பின்னர் ஒருமுவற சொல்கிதறன். இங்கும் 
வவகதகால் என்பவ�ப்பறறி த்பசித்ய ஆக -
தவண்டும் எனககு நாறறுதமவட அவமகக சிறி-
�ளவு ஒரு வகபபிடி வவகதகால் த�வவப்படடது. 
இரண்டு ஏககர் மு�ல் நூறு ஏககர்வவர சநல் 
ொகு்படி செயயும் விவொயிகவள தகடதடன் 
என்ன ஆசெரி்யம் ஒருவரிடமும் வவகதகால் 
இல்வல. 

' எல்லாம் மிசின் சவடடுத�ாதன வ்யல்லத்ய 
த்பாடடிருவம் எடுககிறதில்வல. வீடுகவள முன்-
சனாருகாலம் வவகதகாலால் தவயதவாம் கடும் 
்பனிககாலம். வவகதகாலில் ஈரம்்பட ஒரு சூடு 
கிளம்பும். உள்தள உறங்கு்பவர்களுககு க�க-
�ப்பாக இருககும். அவ� வவதது எழுந� ்பழ-
சமாழி�ான் 'வ�யும் மாசியும் வவ்யகததுறங்-
கு'வவகதகால் த்பாடட அகம்,  வீடு வவ்யகம் 
வ�, மாசி மா�ங்கள் கடும் குளிர்காலம். எனதவ 

வவகதகால்வீடடில் உறங்கு என்றார்கள்.
    மனி�ன் நல்லவறவற எடுததுக சகாண்டு 

கழிவவத்ய உணவாகக சகாடுத�ாலும் மாடுகள் 
�மது கழிவவயும் அவனுககு ்ப்யன்்பாடாக 
சகாடுககிறது. அது த்பாடும் ொணம், மூததி -
ரம் எல்லாம் ்பெவள்யாக மறு்படி நிலததில் 
த்பாகிறது எந� தெ�ாரமும் இல்லாமல் மண் 
வளமாக இருககிறது. ்யாழப்பாணததில் த�ாட -
டங்களில் செயவக ்பண்ணுமுன் ்படடி்யவடதது 
விலங்குகவள அவடதது வவத�ச�ாரு காலம். 
அன்வற்ய மனி�ர்களுககு விவொ்யததில் 
கிவடத� லா்பதம அவர்களது பிள்வளகளுககு 
கல்வி்யாகவும் சீ�னமாகவும், சவளிநாடுக-
ளுககான செலவினமாகவும் ஏன் வானளாவ 
வளர்ந� கடடடங்களாகவும் மாறி்ய சிறு மு�-
லீடாகும். இன்று மனி�ர்கள் இல்லா� ச்பரும் 
்பங்களாககவள வத்யாதி்பர்கள் கூடடிததுவடதது 
விளககு வவததுக சகாண்டிருககிறார்கள். 

   அன்றாடம் ஐநது ொககு மரககறி அறுவவட 
செய� எனது த�ாடடநிலததில் இபத்பாது மூன்று 
வீடுகளும் நான்கு கிணறுகளும் முவளததுள்-
ளன. ஒவசவாரு வீடடிலும் �லா இரண்டு உந -
துருளிகள். இருககின்றன. முழு நிலதவ�யும் 

நான் ்பராமரிதது த�ாடடம் செய�த்பாது என்-
னிடம் ஒதரச்யாரு மிதிவண்டித்ய இருந�து. 
எல்லாத த�வவகவளயும் அது திருபதி்யாக 
நிவறவு செய�து.  முறறததில் கூட ஒரு ்பலா 
ஒரு த�ாவட என நின்றது. இன்று முறறங்களில் 
பூககன்றுகளும் குதராடடன் செடிகளும் பூததுக 
குலுங்குகின்றன. 

  என்�ாய காவலயில் ெடடி்பாவனகவள 
எடுதது முறறததில் த்பாடுவாள் அங்தக ஒருவாளி 
�ண்ணீரும் ச�ன்னம் தும்பும் சிலதநரம் வவக -
தகால்பிரியும் ொம்்பலும் இருககும். அருகிதலத்ய 
ெடடி்பாவனகவள கழுவிக கவிழககும் ்பரணும் 
காடடுத�டிகவள வவதது கடடியிருப்பாள். ெட -
டி்பாவனகவள ொம்்பலுடன் த�ங்காய நாரால் 
த�யதது கழுவி ்பரணில் சவயிலில் கவிழதது 
கா்யவவப்பாள். அத�வனயும் மண்்பாததிரங் -
கள் அவவ காயவது நல்லது என்்பாள். கழுவி்ய 
நீர் ச�ன்வனககுப ்பாயும், அதில் த�ங்காய வந -
�தும் வாவழமரத�டிககு மாறி்யது கழுவும் இடம்.  
நானும் அவ�த்ய பின்்பறறிதனனா என்றால் 
இல்வல ஆரம்்பததில் செய�ாலும் த்பாகபத்பாக 
நானும் அ்யலவர்கள் த்பால வாழ மு்யன்தறன். 
எனது பிள்வளகளுககு அறதவ அது ச�ரி்யாது 

  இபத்பாது ெடடி்பாவன கழுவ ்யாரும் 
சவளித்ய த்பாவதில்வல அவ�கழுவும் �ண் -
ணீரும் ொககவடயில் விழுகிறது. கழுவும் தும்பு 

தொப வவககள் எல்லாதம சவளி -
நாடுகளில் �்யாரிககப்படடு, 
அழகி்ய ச்பாலிததீன் வ்பகளில் 
அவடககப்படடு வருகிறது. எமது 
்பாவவனயிலிருநது ஒதுககிவிடட 
ஒவசவான்றும் எமது ஆதராக-
கி்யதவ� மாறறிவிடடது ச�ரி்ய -
வில்வல

        வீடடுககு வீடு தவப்ப -
மரம் இருககிறது. எத�வனத்பர் 
அவ� தினெரி உ்பத்யாகிககிதறாம் 
காவலயில் த்பஸ்றறும் பிறஸூம் 
த�டுகிதறாம். நாம் ஆனால் 
இரண்டும் ஒன்றாக உள்ள தவப -
்பங்குசசி ஆமணககங்குசசி 
என்்பவறவற ச�ன்னிநதி்யா -
வின் வாலி்பர் ஒருவர் ஒன்வல-

னில் விறறு வருகிறார் என்்பவ� நம்புங்கள். 
மககள் இ்யறவகககு திரும்பிக சகாண்டிருககின் -
றனர்.      எமது பிரத�ெங்களில் விவளச்பா -
ருடகளும் விவலகருதி சவளித்ய த்பாவ�ால் 
நுகர்தவாருககு �ரமான  ச்பாருடகவள ச்பறமு-
டி்யவில்வல. மீன்கவடயில் நல்ல மீன்கவளக 
காணவில்வல. மரககறிகளின் விவல அவரக-
கிதலா வாங்க தவண்டி்யவர்களுககு காககிதலா 
வாங்குமளவுகதக இருககிறது. ' எங்க பிள்வள 
ஆமான வவகயில் ெவமசசி ொபபிடடு எததிவன 
நாள். கறி்யா வவககிற� ொம்்பாரா வசசு தொறாக 
காசசிற� கஞசி்யா வசசு காலம் த்பாகுது.' என்றார் 
ஒரு மூ�ாடடி அவர் கீவர விறகிறார். என்வறககா-
வது கிளிசநாசசி ெநவ�யில் வாவழபபூ முருங்-
வகயிவல, ்பலாகசகாடவட என்்பன விற்பவனககு 
வந�துண்டா? அவவ ொ�ாரணமாக இலவெமாக 
கிவடப்பவவ. ஆனால் அண்வமககாலங்களில் 
நான் இவறவற ெநவ�யில் ்பார்ககிதறன்.

 'குடிககிற �ண்ணி்ய காசுககு வாங்கிற காலம் 
வரும்'என்று எனது த்பரன் ஆயிரதது ச�ாளா -
யிரதது ஐம்்பத�ாறாம் ஆண்டு சொன்னத்பாது 
நான் சகககடடம் விடடு சிரித�து எனககு நன்கு 
நிவனவிருககிறது. 

அருள்  ...?

இயறம்க விவசாயம் 
என்்பது ஒரு ்கமையலை

அபிந்யதஷேதரா நடனப்பள்ளி அதி்பர் "கலாசூரி "திவ்யா 
சுதேனின் சநறி்யாள்வகயில் நிதவ�ா கதணென், 

சொககர் பிரவீன் ஆகித்யாரின் ்பர�நாடடி்ய 
அரங்தகறறம் கடந� ெனிககிழவம மாவல 

சவள்ளவதவ� இராமகிருஷண மிஷன் 
மண்ட்பததில் �வலவம விருநதினர் அ. 
உமாமதகஸ்வரன் (இநது ெம்ய கலாொர 
அலுவல்கள் திவணககள ்பணிப்பா-
ளர்) �வலவமயில்  நவடச்பறறது. 
மு�ன்வம விருநதினராக சென்வன 
மகாகவி சுபபிரமணி்ய ்பாரதியின்  
சகாள்ளுபத்பரன் "ஞான்பாநு" இவெ 
தமவ� டாகடர் ராஜ்குமார் ்பாரதி 
கலநது சிறபபித�ார்.  நிகழவில் 
�வலவம விருநதினர் அ. உமாமதகஸ்-
வரன் சகௌரவம் ச்பறுவவ�யும்,  இநதி-
்யாவில் இருநது வருவக�ந� அணிதெர் 

கவலஞர்கள்  மறறும் நடடுவாங்கம்  
செய� ஆசிரி்யர் திவ்யா சுதேன் ஆகித்யா-

வரயும் மாணவர்களுககான கல்லூரி நடனச 
ொன்றி�வழ ஆசிரி்யர் வழங்குவவ�யும் நடன 

நிகழவிவனயும்  காணலாம். ப�ோகோபே! மகபே ப�ோகோபே!  
ப�ோல்ோே ப�ோக்குப் ப�ோகோபே!  
ஸ்கூல இல்ோட்டிப் ப�ோகட்டும்.  
இப்�டி ஏறிப் ப�ோகோபே!  

பெயினில ப�ோேவனும் விழுந்துட்்ோன்.  
பெண்டு நிமி்த்திப் இறந்திட்்ோன்  

�டிக்கத்ேோன் பவணும்்ோ மகபே!  
�ோேகப் �யணஙகள் பவண்்ோம்!  

பகோபறோேோக் கோ்ம் ப�ோல வீட்்  
கி்ந்து �டித்திட்்ோல ப�ோதும்.  
ப�ோனுக்குள்்ள �டிச்ச�டிப்பு, அதே  
ப�ோட்டுக்குட்டு �டி்ோ ேஙகம்!  

ப�றபறோல, டீ்சல வருமோபம கப்�ல?  
ப�றற பின்பே ப�ோ மகபே ஸ்கூல!  
பேோஙகிக்கிட்டுப் ப�ோகோபே ேஙகம்!  
தூக்கி எறிந்ேோல இறப்�ோபய �ஙகம்!  

கலாபூஷணம் காத�ான்குடிச்பௌஸ்  

ப�ோகோபே! மகபே ப�ோகோபே! 

்பட உ�வி: மீலாத கீரன்    

குறிஞசியிதல பூத� மலதர!   
கவிகளிதல வாழந� கவிஞதன!   
புெல்லாவவ �ந� பு�ல்வதன! புலம்புகிதறாம்   
இன்று உம் பிரிவால்!   
வித�கனாய கல்வி ச்பற,   
முததுககளாய எவம வளர்ததீர்!   
ஓயவின் பின்பும் ஓயவில்வல,   
நீர் எவம வளர்த�தில்!   
ஏதனா இன்று ெ்யனிததீர்!   
ெரிததிரம் ்பவடதது விடடீர்!   
மா�ா மனம் மகிழந�ாள்! பி�ா ச்பருவம சகாண்டார்!   
எம் குருவாய உவம ச்பறறதில்,   
நாம் ச்பருவமக சகாண்தடாம்!   
எம் குறிஞசி நாடதன! உம்மால் நாம் உ்யர்நத�ாம்!   
உம் பிரிவால்   
நாம் துவண்தடாம்!   
அன்வன்யாய, �நவ�்யாய, 
நல் ஆொனாய, த�ாழனாய,   
நாம் ச�ாழும் குருவாய வாழந�ாய!   
ேனனமும் மரணமும் உண்வமச்யன்றால் உறவும் 
பிரிவும் அதுதவ!   
இன்று எம்தமாடு நீர் இல்வல!   
இறபத்பாடு இன்புறறாய!   
கண்ணீதராடு கவவல ்பகிர்கின்தறாம்! 
அன்புள்ள ஆொதன, காலம் உள்ளவவர உம்வம மறதவாம்!   
கணககிறது மனம் அவமதி ச்பறடடும்   
உம் ஆதமா!   
- ஓம் ொநதி -   

அமு�ா சே்யககுமார்     

குறிஞ்சியில 
பூதத ைைர!  
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கிருஷாகிருஷாகிருஷாநாைள ��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

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

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

பைகைமயால் ெசாந்த பந்தங்கைள
�ட்டு மறந்து
பறந்து ேபான உறவுகளும்

�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

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

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

ை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

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!

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!

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

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

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

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

���ல் பார்க்க�யலா
�சனத்�ன் வ�வங்கள்

வாகன எ�ெபாருளுக்ேகா
வைளந்து வைளந்து  வ�ைசக�ல்

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

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

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

ம� மயங்�ப் ேபா�றது
ம�த மனம்

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

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

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

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..!

மலர்கள் புன்னைகயால்
ெசான்ன ஈத் முபாறக்

எம்.எம்.எம்.ந�பு
சாய்ந்தமருது.

இணு�ல் வா�சன்

குப்�ளான் குமரன்

"ஏரூர்க்க�"
எச்.எம்.எம்.ற�ம்

�ழக்குப்பல்கைலக்கழகம்.

கலாபூஷணம்
'அக்கைரப்பற்று நஜ�மு'

என். பாரத்,
மா�ப்பாய்.

அறூபா அஹ்லா
கல்முைன

கண்ெவட்டு

ஏன் 
இந்த 
ஏக்கம்

குற்றமிைழக்காத 
ைகதிகள்

பத்தினி

மதி 
மயங்கும் 
மனம்

ெ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!

�ைல உயரக் காத்�ருந்த 
�லவைறப் ெபற்ேறாேலா
உைல ைவக்கும் �ைல கண்டு
உள்�ருந்து ஊற்ெறடுக்கும்!

நகரும் ேபர��ல்
நாளும் ேபரவலம்!
தகரும் வாழ்வாேல
த�க்குேம மனெமங்கும்!

இரா.ெஜயக்குமார்

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 

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

�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

கண்ணீரில் 
ெதரியும் நீ
�பா�யா ெபௗசுல் 

ேநகம
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மே ோதம் 27ஆம் திகதி நடைபெற்ற இச்சந்திப்பின் மொது, இலஙடகககான 
இந்தியாவின் ஆதரவு ேறறும் பெரும்மொகத்தில் பநறப்சயடகககுத் மதடையான 
65,000 பேறறிக பதான் யூரியாவின் அை்சரத் மதடை என்ெடை கருதி 55 மில்-
லியன்  அபேரிகக பைாலர் கைனாக இந்தியாவினால் ஒதுககப்ெடைடே குறித்து 
மிலிந்த போரபகாை மீண்டும் அடேச்சர் சீதாராேனுககு நன்றி பதரிவித்திருந்தார்.

இலஙடகயின் பொருளாதாரத்டத புத்துயிர் பெ்ற டைககும் நைைடிகடகயில் 
தனது அடேசசின் பூரண ஒத்துடைப்டெ உயர்்ஸதானிகர் மிலிந்த போரபகாை-
விைம் பதரிவித்த நிதியடேச்சர் நிர்ேலா சீதாராேன், இககடைான காலகடைத்திறகுப் 
பின்னர் தனது ேககளின் ஆதரவுைன் இலஙடக விடரவில் மீண்டு ைரும் என்று 
நம்பிகடகயும் பதரிவித்திருந்தாபரன்ெது குறிப்பிைத்தககது.

இலஙடககபகன இந்தியன் ஒயில் மகார்ப்ெமரஷனால் (IOC) ைைஙகப்ெடை 
40,000 பேடரிக பதான் எரிபொருள் உடெை சுோர் 200,000 பேடரிக பதான் 
அளவிலான எரிபொருடள இந்தியா இதுைடர ைைஙகியுள்ளது.

இலஙடகயில், பநருககடி நிடலடயத் தீர்ககவும், பொருளாதாரத்டத மேம்-
ெடுத்துைதறகும் உதவுைதறகாக இந்தியா மேலும் ஒரு பில்லியன் அபேரிகக 
பைாலர்கடள இலஙடகககு கைன் ைைஙகுைதாகவும் அறிவித்திருந்தது. அமதாடு, 
11,000 பேடரிக பதான் அரிசிடய பகாழும்புககு ைைஙகியிருந்தது.

இவைாறிருகடகயில், இலஙடகயில் நிலவும் எரிபொருள் பநருககடிககுத் 
தீர்ைாக நான்கு எரிபொருள் கப்ெல்கடள பகாள்ைனவு ப்சயைது பதாைர்ொ-
கமை இலஙடக அர்சாஙகத்திறகும் இந்திய அர்சாஙகத்திறகும் இடையில் மெசசு-
ைார்த்டத ஆரம்ெோகியுள்ளதாக ப்சயதிகள் பதரிவிககின்்றன. உயர்்ஸதானிகர் 
மிலிந்த போரபகாைவிறகும் இந்தியாவின் பெறம்றாலிய இயறடக ைாயு, வீை-
டேப்பு ேறறும் நகர அலுைல்கள் அடேச்சர் ஹர்திப் சிங பூரிககும் இடையில் 
புதுடில்லியில் நடைபெற்ற மெசசுைார்த்டதயின் மொது நான்கு எரிபொருள் கப்-
ெல்கடள இலஙடகககு பகாண்டு ைருைதறமக முயறசி மேறபகாள்ளப்ெடுைதாக 
ப்சயதிகள் பதரிவிககின்்றன.

எரிபொருள் உறெத்தி, விநிமயாகம் ேறறும் ெகிர்ந்தளிப்புத் பதாைர்பில் இலஙடக 
தறமொது எதிர்பகாண்டுள்ள ்சைால்கள் குறித்தும் ேககள் எதிர்பகாள்ளும் பநருக-
கடிகள் குறித்தும் மிலிந்த போரபகாை இந்திய அடேச்சரிைம் பதளிவுெடுத்தியுள்-
ளார். எரிபொருள் இ்றககுேதிககாக கைனாக ைைஙகப்ெடை உதவிககாக உயர்்ஸதா-
னிகர் இந்தியாவிறகு நன்றி பதரிவித்தார்.

இலஙடகககு பெறம்றால் ேறறும் டீ்சடல விநிமயாகிப்ெது பதாைர்பில் இந்திய 
அடேச்சர் ்சாதகோன கருத்டத பைளியிடைதாகவும் இந்தத் தீர்ோனம் மிகக ்சந்-
தர்ப்ெத்தில் இலஙடகககு முடிந்த அடனத்து உதவிகடளயும் ைைஙக இணஙகி-
யதாகவும் இந்தியாவிறகான இலஙடக உயர்்ஸதானிகர் அலுைலகம் அறிவித்-
துள்ளது. இலஙடகககும் இந்தியாவிறகும் இடையில் எரிபொருள் துட்றயின் 
ஒத்துடைப்டெ விருத்தி ப்சயயக கூடிய முட்ற குறித்தும் அஙகு கைனம் ப்சலுத்-
தப்ெடைது. இரண்டு டீ்சல் கப்ெல்கடளயும் இரண்டு பெறம்றால் கப்ெல்கடளயும் 
பகாள்ைனவு ப்சயைதறகும் அஙகு கைனம் ப்சலுத்தப்ெடைது. இதில் டீ்சல் கப்ெடல 
விடரயில் இலஙடகககு அனுப்ெ இந்தியா இணககம் பதரிவித்திருப்ெதாக 
இலஙடக அர்ச ைடைாரஙகள் பதரிவிககின்்றன. எனினும், இந்தக கப்ெல் நாடடை 
ைந்தடைய மேலும் ஒரு ைார காலம் எடுககும்.

நாடடில் தறமொது நிலவும் பொருளாதார பநருககடிடயத் தீர்கக, இந்தியாவின் 
ஒத்துடைப்டெ மேலும் அதிகரிககுோறு இந்திய அரசிைம் உயர்்ஸதானிகர் மிலிந்த 
போரபகாை மகாரிகடக விடுத்துள்ளடேயும் இவவிைத்தில் சுடடிக காடைப்ெை மைண்-
டியதாகும். ்சர்ைமத்ச நாணய நிதியத்தின் கைன் மைடலத்திடைம் இறுதி ப்சயயப்ெ-
டும் ைடரயில், இலஙடக எதிர்மநாககும் நிதி பநருககடிடய தணிகக உதவுோறு 
உயர்்ஸதானிகர் இந்தியாவிைம் மகாரியுள்ளார்.

இமதமைடள, "இந்தச சூைலில், அத்தியாைசியப் பொருடகள் ேறறும் எரிபொரு-
ளுககான கைன்கள் ேறறும் பகாடுப்ெனவுகளின் இருப்பு மொன்்ற ைடிைஙகளில் 
இந்தியா ைைஙகும் உதவிகடள அதிகரிப்ெது ேறறும் ேறுசீரடேப்ெதறகான ்சாத்-
தியககூறுகடள அடேச்சரும் உயர்்ஸதானிகரும் ஆராயந்தனர்" என்று இலஙடக 
தரப்பிலான அறிகடக ஒன்றில் பதரிவிககப்ெடடுள்ளது.

இந்தியாவிறகும் இலஙடகககும் இடையில் பொருளாதார உடரயாைடல நைத்-
துைதறகான நிறுைப்ெடை உத்திமயாகபூர்ை நிடலப் பொறிமுட்றயானது பதாைர 
மைண்டும் என்றும் இரு தரப்பினரும் ஒப்புக பகாண்ைதாக தகைல்கள் பதரிவிக-
கின்்றன.. இந்த ஆண்டின் பதாைககத்தில் இருந்து இந்தியா இலஙடகககு 3 பில்-
லியன் பைாலர் ேதிப்பிலான பொருளாதார உதவிகடள ைைஙகியுள்ளடே குறிப்-
பிைத்தககது.

இடுககண் கடளயும் நல்பலண்ணம்... 
(06ஆம் பக்்கத் த�ாடர்)

அரசியல் ்ஸதிரத்தன்டே... (06 ஆம் ெககத் பதாைர்)
 இவைாறு அடேககப்ெடும் துட்ற்சார் மேறொர்டைக குழுககளுககு ொரா-

ளுேன்்ற உறுப்பினர்கமள தடலைர்களாக இருப்ொர்கள். 
இதில் அஙகம் ைகிககும் உறுப்பினர்களும் ்சாதாரண ொராளுேன்்ற உறுப்-

பினர்களாக இருப்ெதுைன், ்சம்ெந்தப்ெடை விையம் பதாைர்பில் ஆராயைதறகு 
துட்ற்சார்ந்த நிபுணர்கள் ேறறும் ்சம்ெந்தப்ெடை அடேசசுககள் ேறறும் நிறு-
ைனஙகளின் பிரதிநிதிகடள அடைத்துக கலந்துடரயாடுைதறகும் ைாயப்பு 
ஏறெடும். குறிப்ொக பகாள்டகத் தயாரிப்புப் ெறறிய தீர்ோனஙகடள எடுப்ெ-
தறகு துட்ற்சார் மேறொர்டைக குழுககள் உறுதுடணயாகவிருககும். கைந்த 
நல்லாடசி அர்சாஙகத்தின் காலத்தில் துட்ற்சார் மேறொர்டைக குழுககள் 
கணி்சோன ெஙகளிப்டெ ஏறெடுத்தியிருந்தன. குறிப்ொக ொை்சாடலக கல் -
வியில் ொலியல் குறித்த ொைத்டத உள்ளைககுைது குறித்த விையம் கல்வி்சார் 
மேறொர்டைக குழுவில் கலந்துடரயாைப்ெடடு ்சமூகத்தில் கருத்தாைல்கடள 
உருைாககியிருந்தது. அமதமொல, உயிர்த்த ஞாயிறு தாககுதலின் பின்னர் 
ொதுகாப்பு பதாைர்ொன துட்ற்சார் மேறொர்டைககுழு முன்டைத்திருந்த 
அறிகடக பெரிதும் மெ்சப்ெடைது.

 இவைா்றான நிடலயில் நாடு இககடைான சூழ்நிடலடய எதிர்பகாண்டிருக-
கும் ்சந்தர்ப்ெத்தில் உரிய பகாள்டககடளத் தயாரிப்ெதறகு துட்ற்சார் மேற-
ொர்டைக குழுககள் அடேககப்ெடுைது ைரமைறகத்தககதாக அடேயும். இது 
ோத்திரேன்றி, நிதி குறித்த விையஙகடளக டகயாள்ைதறகும் விம்சை குழுக-
கள் அடேககப்ெை மைண்டும் என்று பிரதேர் ரணில் விககிரேசிஙக கூறியி-
ருந்தார்.

 இது ெறறிய விையஙகளும் தறபொழுது ஆராயப்ெடடு ைருகின்்றன. குறிப் -
ொக முன்னாள் ்சொநாயகர் கரு ஜயசூரிய ொராளுேன்்றக குழுககள் ெறறிய 
ெரிந்துடரகடளப் பிரதேருககு விடரவில் ்சேர்ப்பிககவுள்ளார். இதுமொன்்ற 
நைைடிகடககளின் மூலம் அரசியல் ்ஸதிரத்தன்டேடய ஏறெடுத்துைது 
நாடடின் பொருளாதாரப் பிரசசிடனத் தீர்வுககும் உறுதுடணயாகவிருககும்.

்சரித்திரஙகடள மீடடிச ப்சல்லும்... (02 ஆம் ெககத் பதாைர்)

பதாைர்சசியாக ப்சயல்ெடடு ைரும் சி்றப்ொன ஒரு இலககி-
யைாதி என இைடர மெராசிரியர் பேௌனகுரு ொராடடியிருக-
கின்்றார்.

அந்த ைடகயில் இலககியப் ெடைப்புகடள பதாைர்சசியாக 
பிர்சவித்துக பகாண்டிருககின்்ற ஒருைராக அைடர நாம் ொர்க-
கின்ம்றாம்.

அைருடைய காதல் கவிடதகடள நாம் காதல் கவிடத-
கள் என்்ற ைடைத்திறகு அப்ொல் மநாககுமைாோனால் அதில் 
காதலும் ேனிதாபிோனமும் கலந்து காணப்ெடுகின்்றன. அை-
ருடையது   பிரெஞ்சத்டதயும் தாண்டி அதறகு அப்ொல் ெ்றந்து 
ப்சல்கின்்ற காதல். அதறகு இடண இல்டல.

 காதடல பைறும் ைார்த்டதகளுககுள் அைககி விை 
முடியாது. அதடனத்பதாைர்கின்்றைர்களுககு அது இன்ெோ-
னது. காதலினால்  முடியிைந்தைர்கள் இருககின்்றார்கள். ெலர் 
ேகுைம் தாண்டியும் நிடலத்திருககின்்றார்கள். காதல் என்ெது 
இடளமயார், பெரிமயார் அல்லது ஏடனமயார் என அடனைரா-
லும் விரும்ெப்ெடுகின்்ற பிரிகக முடியாத விையம்.

அதடன டேககல் பகாலின் தேது கவிடதகளில் தத்ரூெ-
ோக பைளிப்ெடுத்தியுள்ளார். 

கல்லடிப் ொலத்தில் பதாைஙகி கம்மொடியா ைடர ப்சன்று ெல 
அறபுதோன ்சரித்திரஙகடள எேககு ஞாெகப்ெடுத்துகின்்றன.

நாம்  மூத்த குடிகள், ெைந்தமிைர்கள்   என்்ற உண்டேடய 
அைர் ஆஙகாஙமக அதில் பகாண்டு ப்சல்கின்்றார். அடதவிை 
பைகு உச்சோக  இடளஞர்களுககு மதடையான இயலு-
டேடய அைர் பதாடடுககாடடுகின்்றார். புது இரத்தம் ொய 
மைண்டும் என அைர் ஒரு கவிடதயிமல மிகவும் அழுத்தோக 
கூறுகின்்றார்.

்சேகால நிகழ்வுகமளாடு அதடனச சுருககிக பகாள்ளாது, 
இடளஞர்கள், குறிப்ொக ைைககு கிைககிமல உள்ள இடளஞர்-
களுககான எச்சரிகடகயாகவும் அடைப்ொகவும் கூை அதடன 
நாம் எடுத்துக பகாள்ள மைண்டும்.

 கவிடதயுயூைாக கவிஞர் பதாடடுக காடடியிருககின்்ற அம்-

்சஙகள் ைார்த்டதகளால் விெரிகக முடியாதடை.
காதடல ேடடுேன்றி ெல்மைறு கனதியான விையஙகடள-

யும் அைர் தேது கவிடதகளில் உள்ளைககியுள்ளார்.
மேமலாடைோகமை இந்த கவிடத நூடல நான் ைாசித்தா-

லும் என்டனயும் அந்த கவிடதகள் மெ்சடைத்தன.
ஒவபைாருைருடைய ைாசிப்பு மொககிலும் இந்த கவிடதகள் 

அைர்கடளயும் மெ்ச டைககும்  என்்றால் மிடகயில்டல 
கவிஞர் டேககல் பகாலினின் இலககியப்ெயணம் பதாைர 

மைண்டும் மேலும் ெல உச்சஙகடள அைர் பதாை மைண்டும் 
என ைாழ்த்துகிம்றன் என குறிப்பிடைார் யாழ் ோைடை அர்சாஙக 
அதிெர்.

எடுத்துகபகாண்ை ெஙடக மிகச சி்றப்ொக  நிகழ்த்திக காட-
டியதுைன் மிகவும் எளிடேயாகவும் அறபுதோகவும் தேது 
உடரடய அைர் நகர்த்திசப்சன்்றடத ொராடை மைண்டும். ஒரு 
அர்ச அதிகாரியான அைரது இலககிய மநசிப்பும் இலககியத்-
தின் மீது அைர் பகாண்டுள்ள ஆர்ைமும் அைரது இந்த நயவு-
டரயில் பைளிப்ெடைன.

"ெல மெராசிரியர்கடள, கலாநிதிகடள, சிமரஷை விரிவுடர-
யாளர்கடள, நூறறுககணககான விரிவுடரயாளர்கடளக  
பகாண்ை ஒரு ெல்கடலக கைகம்  ஆற்றமைண்டிய ெணிடய 
தனி ஒருைனாக நின்று புரியும் டேககல் பகாலினால் ேடைகக-
ளப்பு ேண் பெருடேயுருகி்றது" என

கிைககுப் ெல்கடலக கைக உெமைந்தர் மெராசிரியர் ை. கனக-
சிஙகம் புகைாரம் சூடடினார்.

ேகுைம் ெதிப்ெகம் மூலம் தனது ஏழு நூல்கள் உடெை 
இதுைடர அறுெதிறகும் மேறெடை 
நூல்கடள டேககல் பகாலின்  ெதிப்-
பித்துள்ளார். ஈைத்து இலககிய பைளிககு 
அைரது ெஙகளிப்பு மிக முககியோனது. 
பதாைர்சசியாக இயஙகிைரும் டேககல் 
பகாலின்  ெல்கடலககைக இலககிய விரு-
துககும் தகுதியுடையைர் என்்றார். பெளர்-

ணமி கடல இலககிய நிகழ்வுத் பதாைரின்  43 ைது நிகழ்ைாக
ேகுைம் கடல இலககிய ைடைம் நைாத்திய ேகுைம் வி. 

டேககல் பகாலினின் 
என் இனிய ெடைாம் பூசசிககு  கவிடதத்  பதாகுப்பு பைளி-

யீடடு விைா ேடைககளப்பு பொது நூலக மகடமொர் கூைத்தில் 
ேடைககளப்பு தமிழ்ச்சஙக தடலைர் ட்சைப்புரைலர்  வி. ்றஞ-
சிதமூர்த்தியின் தடலடேயில் நடைபெற்றது.கிைககுப் ெல்க-
டலககைக உெமைந்தர் மெராசிரியர் ை.கனகசிஙகம்  பிரதே 
விருந்தினராகவும்  கிைககுப் ெல்கடலக கைக மைந்தர் மெராசி-
ரியர்                 ே.ப்சல்ைராஜா, ேடைககளப்பு ோநகர முதல்ைர்    
தி.்சரைணெைன் ஆகிமயார் அடைப்பு அதிதிகளாவும்  கலந்து 
நூடல பைளியிடடு டைத்தனர்.

கிைககுப் ெல்கடலககைக சுைாமி விபுலானந்தா அைகியற 
கறடககள் நிறுைக சிமரஷை விரிவுடரயாளர் . க.மோகனதா-
்சன் நூல் அறிமுக உடரடய ஆறறினார்.

நூல் பைளியீடடுடரடய எழுத்தாளரும், அதிெருோன ்ச. 
ேணிம்சகரனும், ைரமைறபுடரடய ேடைககளப்பு ோைடை எழுத்-
தாளர் ்சஙக பொருளாளர் கதிரைன்.              த.இன்ெரா்சாவும் 
ஆற்ற நன்றியுடரடயேகுைம். வி. டேககல் பகாலின் நிகழ்த்தி-
னார்.  நிகழ்டை கவிஞர்ஜி .எழில் ைண்ணன் பதாகுத்து ைைங-
கினார். 

மீன் ொடும் மதன்நாடடில் நடைபெற்ற இந்த இலககிய விைா  
ஒரு ோடலப் பொழுடத மேலும் ேகிழ்சசிகரோககியிருந்தது 
என்்றால் அது மிடகயல்டல.

- மலாரன்்ஸ ப்சல்ைநாயகம்

தமிழ்க கடசிகள் மதசிய... 11 ஆம் ெகக பதாைர்...

எனினும் இப்மொது சில தமிழ் உறுப்பி-
னர்கள், உதாரணத்துககு ்சாணககியன், 
மதசிய அரசியல் ெறறியும் மெசுகி்றார்கள். 
தமிழ் ேககள் ெறறி ேடடும் மெசும்மொது 
என்ன நைககி்றது என்்றால் பிராந்திய அர -
சியல் ேடடும் மெசுெைர்கள் என்று சிஙகள 
்சமூகம் நிடனத்து விடுகி்றது. எவைளவு-
தான் ைைகடக டேயப்ெடுத்தி அரசியல் 
ப்சயதாலும் மதசிய அரசியடல டேயப்-
ெடுத்தி மேறபகாள்ளப்ெடும் அரசியமல 
முககியோனதாகக கருதப்ெடும். தமிழ்க 
கடசிகள் தேது ேத்தியில் காணப்பும் பிளவு-
கடள ே்றந்து ஒன்றுெடடு பதன்னிலஙடக -
யின் முறமொககு ்சந்திகளுைன் ஒன்றுெடடு 
இனைாத அரசியலுககு எதிரான அரசியல் 
ப்சயயமுன்ைரமைண்டும் என்று விரும்பு -
கிம்றன். எவைளவு தான் ைைககு அரசியல் 
ப்சயதாலும் மதசிய அரசியலில் ெஙகளிப்பு 
ப்சயயாவிடைால் பிரமயா்சனம் இல்டல.  

கேள்வி:− அடுத்த த்தர்தலில் ஆட்சி 
அமைக்க முடியாவிட்்ால், எதிரக்கட்சியா்க 
வரககூடிய வாய்ப்பு உள்ள்தா்கச் ச�ால்-
கின்ார்கள.. எனதவ த்கட்கித்ன, உங்கள 
ஆட்சி ்கம்யூனி�ைா, ஜனநாய்க த�ாஷலி-
ஸைா அல்்லது மு்த்லாளிததுவ நாடு்களு-
்ன ஒததுப்தபா்கககூடிய ஒரு ்க்லப்பு சபாரு-
்ளா்தாரக ச்காளம்கயா?  

பதில்:− இப்மொது உலகில் எந்த-
பைாரு நாடும் அப்ெடிக கருதுைதில்டல. 
ஒவபைாரு நாடும் தேது ேககளின் ொது -
காப்பு ேறறும் அபிவிருத்தி ெறறிமய 
நிடனத்து ப்சயல்ெடுகின்்றன. இரண்ைா-
ைது உலக யுத்தத்தின் பின்னர் அபே-
ரிகக ்சார்பு, ரஷய ்சார்பு என இரண்டு 
முகாம்கள் காணப்ெடைன. 1990 களில் 
ம்சாவியத் யூனியன் சிதறியது. அதன் 
பின்னர் அபேரிகக அணி ேடடுமே காணப்-
ெடைது. இப்மொது அந்த நிடல இல்டல. 
சீனா, இந்தியா, ஜப்ொன், ரஷயா, அபே-
ரிககா என ெல அரசியல் ்சகதிகள் காணப் -
ெடுகின்்றன. எனமை எேது பைளிநாடடுக 
பகாள்டக எந்தபைாரு பைளிநாடடு அர -
சியல் ்சகதிகளுககு அடிெணியாேல் இருப் -
ெதாகமை அடேயும். ேஹிந்த ராஜெக ஷ 
சீன அரசியல் ஆளுடேககுள் அனாைசிய-
ோக தஞ்சேடைந்தது தை்றாகப் மொனது. 
அதனால் இந்தியா இலஙடகககு அழுத்தம் 

தர ஆரம்பித்தது. எனமை ெககம் ்சாராததாக 
எேது பைளிநாடடுக பகாள்டக அடேயும். 
அமத்சேயம் இந்தியாடைப் ொதிககாத அர -
சியல் பொருளாதார பகாள்டககடள நாம் 
டககபகாண்ைாக மைண்டும். இந்தியாவுைன் 
மோதல் மொககு பகாண்ை அரசியடலமயா 
பொருளாதாரக பகாள்டககடளமயா 
இலஙடக பகாண்டிருககககூைாது.  

கேள்வி:− ை்தவா்தமும், இனாவா்த-
மும் ்தான இநநாட்டின சபரிய பிரச்சிமன. 
இ்து�ாரியா்க இருந்தாலும்கூ் உங்க-
ளுககு ்தமிழ் வராது. சபரும்பா்லான சிங -
்க்ளவர்களுககு ்தமிழ், ்தமிழ் ்க்லா�ாரம், 
்தமிழர பிரச்சிமன எனபது பற்றி எதுவுதை 
ச்தரிவதில்ம்ல. இந்த இனவா்ததம்தயும் 
ை்தவா்ததம்தயும் அரசியலில் இருநது 
ஒழிப்பது �ததியைா?  

பதில்:− நிச்சயோக ஒழிககப்ெை 
மைண்டும். இனைாதம் என்ெது இலஙடக-
யில் ஒரு அரசியல். சிஙகள இனைாதத்டதப் 
மொல தமிழ் இனைாதமும் காணப்ெடுகி்றது. 
பதன்னிலஙடக அரசியல் இனைாதத்துைன் 
கூடியது. அதுமொலமை இன ஒறறுடே என்-
ெதும் ஒரு அரசியல்தான். அடதமய நாம் 
விரும்புகிம்றாம். அடுத்த தடலமுட்றக-
காக நாம் இனஙகடள ஒன்றிடணகக 
மைண்டும். ஏபனனில் இனஙகளிடைமய 
எவைளவு பிரசசிடனகள் காணப்ெடைாலும் 
எதிர்காலத்துககாக நாம் ஒன்றிடணயத்-
தான் மைண்டும். எனககு தமிழ் போழி 
பதரிந்திருந்தால் நல்லதுதான். ஆனால் 
இந்த ையதின் பின்னர் தமிடை பதரிந்து-
பகாள்ைபதன்ெது....  

கேள்வி:− பு்லம்சபயரத ்தமிழர 
�மூ்கம் - ்யஸதபாராவுககு நீங்கள விடுக-
கும் ச�ய்தி எனன? அவர்கம்ள ஏன இ்லங-
ம்கயின அபிவிருததிககு பயனபடுத்தககூ-
்ாது?  

பதில்:− இலஙடகயில் ஒரு தனிநாடு 
உருைாகும் என்று எைரும் இனி நிடனககக-
கூைாது. இலஙடகயில் இருந்து பைளிமயறி 
பைளிநாடுகளில் ைாழும் தமிைர்கள் அந் -
தந்த நாடுகளில் இரண்ைாம் பிரடஜகமள. 
ஆனால் இலஙடக அைர்களின் தாயநாடு. 
ைய்ஸமொராவுககு இந்நாடடை அபிவிருத்தி 

ப்சயைதில் பெரிய ெஙகளிப்பு உள்ளது. 
ஆனால் இனைாத அரசியல் இஙகு இருக-
கும் ைடர அைர்கள் இஙகு ைரமைா, 
முதலீடு ப்சயயமைா முன்ைர ோடைார்கள். 
எனமை அத்தடகய சூைடல இஙமக உரு -
ைாகக மைண்டும்.  

கேள்வி:− வன பாது்காப்பு திமைக-
்க்ளமும் ச்தால்லியல் திமைக்க்ளமும் 
்தமிழ்ப் பகுதி்களில் இனவா்ததத்தாடு 
ச�யல்படுவ்தா்க ச்தரிவிக்கப்படுகி்து. 
எனன ச�ால்்ல விரும்புகிறீர்கள?  

பதில்:− பதால்லியல் என்ெது எேது 
ைரலாறட்றப் மெசும் ஓர் துட்ற. பதால்லி -
யல் எச்சஙகள் ேறறும் சின்னஙகள் காப்-
ொற்றப்ெை மைண்டும். ஆனால் துரதிர்ஷ-
ைை்சோக இஙமக பதால்லியல் என்ெது 
இந்து பதால்லியல், பெௌத்த பதால்லியல் 
சிஙகள, தமிழ் பதால்லியல் என்று ொர்க-
கப்ெடுகி்றதுதான் இஙகு பிரசசிடன. 

கேள்வி:− இ்லஙம்க அரசியலில் 
ை்தததின வகிப்பா்கம் எவவாறு இருக்க 
தவண்டும்?

பதில்:− இலஙடக அரசியலில் 
இருந்து ேதம் அகற்றப்ெை மைண்டும் என் -
ெதுதான் எஙகள் நிடலப்ொடு. ஏபனனில் 
ேனிதனின் அகத் மதடைகடள பூர்த்தி 
ப்சயைது ேதத்தின் மைடல. ேனிதனின் 
பு்றத் மதடைகடள கைனிப்ெமத அரசிய-
லின் மைடல. இடை இரண்டும் பைவமை-
்றானடை என்ெது எேது கருத்து.

தமிழ் அரசியல் டகதிகள் விைகாரத்டத 
எடுத்துக பகாண்ைால், அைர்கள் அடன-
ைரும் விடுதடல ப்சயயப்ெை மைண்டும். 
2013ஆம் ஆண்டு நான் சிட்றச்சா-
டலககு ப்சன்றிருந்தமொது 1996ஆம் 
ஆண்டு டகது ப்சயயப்ெடை ஒரு டகதிடய 
்சந்தித்மதன். அைர் ப்சயத குற்றம் விடுத -
டலப் புலிகளால் ைைஙகப்ெடை அடையாள 
அடடைடய டைத்திருந்தடேமய. அந்த 
அடையாள அடடையில் டகபயழுத்திடடி-
ருந்தைர் தயா ோ்ஸைர். என்ன நைந்திருக -
கி்றது என்்றால் டகபயழுத்திடடிருந்த தயா 
ோ்ஸைர் பைளிமய இருகக அடடைடய 
டைத்திருந்தைர் உள்மள இருககி்றார்! இது 
என்ன நியாயம்?

கார்மேகத்தின் 
ைாழ்விடன...  
11 ஆம் ெகக பதாைர்...

எஙகள் தந்டதடயப் ெறறி  எஙக-
ளுகமக  பதரியாத  நிட்றய  விையஙகள் 
நாஙகள் ஆைணப்ெடுத்த மிக உதவியாக 
இருந்தது அைர்களது ஆககஙகமள. 

மேலும் 'நிடனவினில் ைாழும் இனிய 
தந்டத' என்்ற தடலப்பில் எனது கடடுடர-
யும் இந்நூலில் இைம் பெறறுள்ளது.

இந்நூலின் முதற ெதிப்பு 2018 ஆம் 
ஆண்டு நிட்றைடைந்த நிடலயில் கம்-
மொடிய உலக தமிைர் ோநாடடில் முன்னாள் 
அடேச்சரும் இலஙடக ேடலயக 
முன்னணி தடலைருோன  மை. இராதா 
கிருஷணன் தடலடேயிலும் பின்பு புது-
டில்லி பிரைாசி ொரதீய யுக மகந்திரா 
நிடலயத்தில் மகாபிமயா அடேப்பின் 
்சர்ைமத்ச ோநாடடில்  ேமலசிய தடலைர் 
ப்சல்ைராஜ் தடலடேயிலும் பைளியீடு 
ப்சயயப்ெடைது.

எனது தந்டத கார்மேகத்தின் ெணிக-
ளும் ம்சடைகளும் காறம்றாடு கலந்து  
கடரந்து விைா ைண்ணம் அைர் ெறறிய 
தகைல்கடள தகுந்தைர்கள் மூலம் 
கடடுடர ைடிவில் ஆககஙகளாக ம்சகரித்து 
ஆைணப்ெடுத்தி ஒரு புத்ததகோக ெதிப்-
பித்து அதடன மேலும் அலஙகரிககும் 
ைண்ணம் பைளியீடு ப்சயது எஙகள் கரங-
களில் தைை டைத்த பெருடே எச.எச. விக-
கிரேசிஙகடை ேடடுமே  ்சாரும்.

என் தந்டத கார்மேகம் ேட்றந்து 
17 ைருைஙகளுககு மேல் ஆகி விடை 
மொதிலும் அைர் அடனைராலும் இன்றும் 
நிடனவு கூரப்ெடுகின்்றார் என்ெதில் பெரு-
மிதம் பகாள்கிம்றன் என்்றார்.

மெராதடனப் ெல்கடலககைக விரிவு-
டரயாளர் எம்.எம்.பஜயசீலன் மீள்பிரசுரம் 
ப்சயத மகா.நமை்சயயர் எழுதிய 'இலங-
டகத் மதாடை இந்தியத் பதாழிலாளர் கை-
டேகளும் உரிடேகளும்' என்்ற நூடல 
ெதிப்பித்து பைளியிடைடேடயப் ொராடடி 
மு.நித்தியானந்தன் உடரயாறறினார். 

இவவிரு நூல்கடளயும் இவ பைளி-
யீடடு விைாவில் பிரதே அதிதியாக விருந்-
தினராக கலந்து பகாண்ை எச.எச.விககி-
ரேசிஙக இ.ெத்ேநாெ ஐயருககு ைைஙகி 
பகௌரவித்தார்.

மொஷாககின்டே என்்ற... 12ஆம் ெகக பதாைர்...

மொஷாககின்டேயானது ஒரு நாடடின் பொருளாதாரத்தில் மோ்சோன பின்-
விடளவுகடள எறெடுத்தக கூடும். முதலாைதாக மொஷாககின்டேயானது 
ஒருைரது ைாழ்நாள்கடளக குட்றத்துவிடும். இதனால் பொருளாதார ரீதியில் 
ெஙகளிககைல்ல காலப்ெகுதி சுருஙகிவிடும். அதனால் பொருளாதார ைளர்சசி 
ொதிககப்ெடும்.   

இரண்ைாம் உலகப்மொருககுப் பின்னரான காலப்ெகுதி பதாைர்ொக மேற-
பகாள்ளப்ெடை ஆயவுகளின்ெடி ஒரு நாடடின் ைாழ்நாள் எதிர்ொர்கடகயில் ஏறெ-
டும் 10 ்சதவீத அதிகரிப்பு அந்நாடடின் பொருளாதார ைளர்சசியில் ைருைாந்தம் 
0.4 ்சதவீத ைளர்சசிடய எறெடுத்தும் எனக கண்ைறியப்ெடடுள்ளது. அமதமொல 
மிக அரிதான உறெத்தி ைளோகக கருதப்ெடும் ேனித மூலதனத்டதக கடடிபய-
ழுப்புைதில் மொஷாககின்டேயானது தடைகடள எறெடுத்தக கூடும்.   

அண்டேய ஆயவுகளின்ெடி ஒரு சிசு பி்றந்தது முதல் மூன்றுைருை காலப்ெகு-
தியில் அது உள்பளடுககும் கமலாரிகளின் அளவு அது ைளர்ந்து 20 ைருைஙக-
ளின் பின்னர் உடைககும் ைருோனத்தில் தாககம் ப்சலுத்தும் எனக கண்ைறியப்-
ெடடுள்ளது. அதிக கமலாரிகடள உள்பளடுககும் குைந்டத பின்னாளில் அதிக 
ைருோனத்டத உடைப்ெது பதரியைந்துள்ளது. அககுைந்டத உறெத்தித்தி்றன் 
மிககதாக இருப்ெமத இதறகுக காரணோகும்.   

எனமைதான் கர்ப்பிணிகள் ொலுாடடும் தாயோரின் மொஷாககு ேடைம் அதிக-
ரிப்ெது முககியோனதாகக கருதப்ெடுகி்றது. இதனால் அபேரிககாவின் நிதியுதவி 
நீண்ைகால ரீதியில் இலஙடகடயப் ொதிககைல்ல மொ்சடணககுட்றொடடுப் 
பிரசசிடனடய ஈடுபகாள்ள ஒரு சிறிய ெஙகளிப்டெ ைைஙகககூடும். ஆனால் 
ஏறபகனமை கடடிபயழுப்ெெடடுள்ள ேனித மூலதனத்டதயும் உள்நாடடில் ்சரி-
யாகப் ெயன்ெடுத்த ைககின்றி பைளிநாடுகளுககு விறறு பைாலர் மதைமுயறசிக-
கும் ஆடசியாளருககு இவவிையஙகள் ப்சவிைன் காதில் ஊதிய ்சஙகாகத்தான் 
இருககும்.     

உலகளாவிய மொடர... 12ஆம் ெகக பதாைர்... 
எனமை, ஜி-07 உசசி ோநாடும் மநடமைா உசசி ோநாடும் ரஷயாவிறகு 

எதிரான அணுகுமுட்றடய பகாண்டிருந்த மொதும் அவைணுகுமுட்ற ரஷ-
யாவிறகு எதிரான மொராக எழுசசி பெ்றவும் ரஷயா உலகத்டத மநாககிய 
ஒரு மொடர பதாடுககவும் ைாயப்டெ தந்துள்ளது. ரஷயா சுவிைன் ேறறும் 
பின்லாந்து  உகடரன் மீதான மொடர நிகழ்த்துோயின் அப்மொரில் மநடமைா 
தன்டன ஈடுெடுத்தி பகாள்ள முழுடேயான அஙகீகாரம் ஏறெடடுள்ளது. மநட-
மைவும் ஜி-07உம் ரஷயாடை ேடடுேன்றி சீனாடையும் அதன் கணனி யுத்-
தத்டதயும் கலப்பு மொடரயும் எதிர்பகாள்ளும் விதத்தில் நகர்ந்துள்ளது. 
ஒடடுபோதத்தில் ரஷயாவிறகும் சீனாவுககுபேதிரான ெலோன அணிடய-
யும் அதறகான கடடுோனஙகடளயும் திடைமிைல்கடளயும் உருைாககுைதில் 
மநடமைாவும் ஜி-07உம் முடனப்ொக ப்சயறெடுகின்்றது. 

,yq;if fl;lisfs; epWtdk; 
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;. 

1. fhH - ,ae;jpu nfhs;ssT 1000 cc kw;Wk; mjw;Ff; fPo;> 

2. fhHfs; ,ae;jpu nfhs;ssT 1000 cc Kjy; 1500 cc ,w;F ,ilapy; 

3. gazpfs; Ntd;fs; A/C Ald; - (Fiwe;jgl;r ,Uf;if trjpfs; - 09)

4. 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
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இவ்ாண்டு ஹஜ் தியாகத் திருநாள், 
காைண்்டர் கணிப்பின்படி எதிர்்-
ரும் 10ஆம் திகதி.  அதற்கு ஒரு 

கிழலை முன்னதாக இச்சிறப்புச் சிறுகலத 
இனறு (03) பிரசுரைாகிறது.  அதற்குக் 
காரணம் உண்டு. நலைல் ந்டக்க எதிர்-
்பார்க்கிறார் எழுத்தாளர்.

இநதத் தல்டப்்பட்ட ்பயணம் ்பற்றிப் 
்பதிவி்ட முன -    நான எங்க ்ாழ்கி-
்றன. எனல்னச் சுற்றி இருக்கும் ப்பரும்-
்பாைா்ன ைக்கள் யார் யார் என்பலதத் 
பதரிவித்துவி்ட ்்ண்டியது க்டலையா-
கிறது.

இைஙலகயில கிழக்குக் காத்தானகு -
டிக்கு அடுத்த்படியாக ச்னத்பதாலக – 
அதுவும் முஸ்லிம் சமூகம் - அதிகைாக 
உள்ள பிர்தசம் பகாழும்பு 10, ைாளிகா -
்த்லத.

இங்க நான '்நதான ்ரத்தா'்னாக 
்நது ஐம்்பது ஆண்டுகள்.  அதிலிருநது 
நான ஏலழ ்பாலழகலள சுற்றி சூழ்் 
்ாழ்கி்றன.

இருப்பினும் கணிசைா்ன ்பணக்கார 
்ர்க்கத்தி்னரும் ்திவி்டம் உள்ள்ர்-
க்ள! 

இநத ்லகயில, குரும்ல்ப விற்கும் 
குத்தூஸ் நாநா முதற்பகாண்டு, ்ாக்ன 
உதிரிப்்பாகஙகள் விற்று லக நிலறய 
காசு்டன புழஙகும் காஸிம் ைலரக்காயர்  

ஈறாக எனனு்டன ஊ்டாட்ட்ை!
காரணம், நான ஊ்டகக்காரன என்பது.
இநதத் 'தல்டப்்பட்ட ்பயணம்' என-

ல்னயும் காஸிம் ைலரக்காயலரயும் சுற்றி-
ய்த!

பசனற ஜூன ைாதத்தின முதல கிழலை-
யில ஒரு காலை இளம் ப்பாழுதில, தமிழ் 
நா்ளடுகள் நானலகயும், ஓர் ஆஙகிை 
இதலழயும் புரடடி விடடு முகநூல 
(்்பஸ்புக்) ்பக்கத்லதயும் ்பார்த்தால -

ைலைநாடடுத் பதாழிைாள ்ர்க்கத்-
லதச் சார்நத ப்பண்ைணியும், பிர்பை 
சிறுகலத எழுத்தாளருைா்ன பிரமீளா பிரதீ-
்பன அ்ரது ்பக்கத்தில ்பதிவிடடிருநதது 
்பலத ்பலதக்கச் பசயதது.

அலதப் பிரதி எடுத்து அபிைானிகள் 
்பார்ல்க்கும் தரு்து அ்சியைாகிறது.

'தி்னமும் ஆயிரக்கணக்கா்ன ைாண -
்ர்கலள காண்கி்றன.  அதில சிை 
நூறு ்்பரின ்பசிலயயா்து கண்டும் 
காணாதது ்்பால தாண்டிச் பசலகி்றன.

அ்ர்கள் தம் உணவின அளல் சுருக் -
கிக் பகாண்டிருக்கிறார்கள்.

்குப்்பலற பின்ரிலச ்ைலசயில 
்சார்நது தலைசாயக்கும் ைாண்ர்க-
ளது எண்ணிக்லக நாளுக்குநாள் கூடிக் -
பகாண்்்ட ்்பாகிறது.'

இப்்படி, நம் ைலைநாடடுப் ்பல்டப் -
்பாளி பிரமீளாவின ்பதில் முகநூலில 
்படித்து விடடு, எதி்ர ்பளிச்சிடடுக் 
பகாண்டிருநத பதாலைக்காடசியில 
உைகப் புகழ் 'அல-பஜஸீரா' பசயதி 
அலை ்ரிலச அறிக்லககலள அ்தா -
னித்த ப்பாழுது ஒனறு அதிரடியாகக் 
காதுகளில அபிைானிகள் அறி்து அ் -
சியம் அலதயும்:

'சூ்டான, ்சாைாலியா, ்யைன நாடுக -
ளில கண்டிராத ்சாகத்லதயும் அ்ைத் -
லதயும் இைஙலகயில காணக்கூடியதாக 
இருக்கிறது.' எனற தக்லை ஆஸ் -
தி்ரலிய ஏ.பீ.சி. நிவஸ் ்ச்னலுக்கு 
யுனிபசப் அலைப்பின தலை்ர் பதரி -
வித்துள்ளார்.

என பநஞ்சு க்னத்தது.  
இநத ை்னச்சஙக்டத்லத அனு்பவித்த 

இரண்டு நாளில எனல்னத்்தடி காஸிம் 
ைலரக்காயர் முதைாளி ்ருலக !

'அஸ்்ஸைாமு அலைக்கும்.  ்நதது 
என்னத்துக்கு எண்்டா, இநத ்ருசம் 
ஹஜ் ஓ்கயா்ை? நான நியயத்து ்ச்சது 
பகா்ரா்னாவுக்கு முநதி. சவூதி ்கார்ண-
்ைநது ஆயிரத்து பசாச்சம் விசா குடுக்கு -
தாம்.  பையயாலுைா?'

'பைய..  பைய... ்பயணத்திற்கு நிய -
யத்தா?'

'ஓ ! ஓ! பரண்டு ்ருசத்திற்கு முநதி்ய 

முஸ்லிம் டி்பார்டபைண்டுக்கு எப்ளி்க-
சன ்்பாடடுட்்டன.  இப்்ப லிஸ்டை 
்்பரு இருக்குதாண்டு ்பாக்கத்தான 
உஙக்ட பஹலபுக்கு ்நதன'.

'என பஹலப் ்தல்்ய இல்ை.  
டி்பார்டபைண்ட பசைக்ட ்பண்ணி இருக்-
கிற ஏஜனசிைார் உஙகளுக்கு உத்க் காத்-
திருக்கிறாஙக.... நான இப்்ப ப்ளியிை 
்்பாக பரடியாகிக் பகாண்டிருக்கி்றன 
ைலரக்கார்...'

ைனிதலர உ்ட்்ன்ய வீடடிலிருநது 
அனுப்பு்தில குறியாக இருந்தன.

என ை்ன உலளச்சல, ை்ன நிலை 
அப்்படி.  

அதுவும் 'திரும்புகிற இ்டபைலைாம்' 
'இலலை, இலலை', '்பசி, ்பசி' எ்ன 
எஙகும் எதிபராலிக்கும் ப்பாழுது காஸிம் 
ைலரக்காயருக்கு உத் ஆர்்ம் ஏற்்ப்ட -
விலலை.

அ்ர் எனல்னப் புரிநத்ர்.  
உ்ட்்ன்ய, 'சரி...சரி... நானும் புறப் -
்படுறன.  ப்பாறவு ்கால தாறன' என -
ற்ாறு விறுவிறுப்னறு ப்ளி்யற் -
றம்!

உண்லையில என பிறநத ைண்ணின 
அனறா்ட அ்ைஙகள் எனல்னப் ்பாதித்-
திருநத்ன.  எண்ண அலைகள் மிகவும் 

வித்தியாசைா்ன ்பாலதயில ஓலசயிடடுக் 
பகாண்டிருநத்ன.

***

பசனற ஜூன 23ஆந திகதி. ்ார இதழ் 
ஒனறில இப்்படி பசயதி காணப்்பட்டது:

இைஙலகயிலிருநது முதைா்து ஹஜ் 
குழு 28 இல சவூதி ்பயணம்.

ஜூலை 2இலும் 3 இலும் யாத்திரிகர்-
கள் பசல்ர்

968 ்்பர் யாத்திலரலயத் திலணக்களத் -
தில உறுதி பசயதுள்ள்னர்.

இைஙலக யாத்திரீகர் ஒரு்ருக்கு 
ஹஜ்ஜூப் ்பயணக் கட்டணைாக, முக்ர் 
நிலையஙகள் ்ழஙகும் ்சல்களுக்கு 
அலை்ாக இரு்பது முதல இரு்பத்லதநது 
ைடசைாக அலையும்.

்ழஙகப்்பட்ட பசயதியில உள்ள 
்பணத்பதாலக எனல்னத் திடுக்கி்ட 
ல்த்தது.  

55 ஆண்டுகளுக்கு முன, 1967 –லில, 
விைா்னப்்பயணக் கட்டணம் ப்றும் 
2484 ரூ்பாய ைாத்திர்ை!

யுனிபசப் ்்பானற ைாப்பரும் உைக 
்ைம்்பாடடு அலைப்பு, சூ்டான, 
்சாைாலியா, ்யைன நாடுகளின ்பைதரப்-
்பட்ட அ்ைஙகளு்டன இைஙலகலயயும் 
்சர்த்திருக்கும் சையத்தில, ஒரு ைதக்க்ட-
லைக்கு ஆகும் பசைவீ்னம் ைலைப்்பாக 
இருநதது.

அதுவும், அநத ஜூன 23 காலையில 
தான, புகழ்ப்பற்ற அல்னத்துைகத் 
பதாலைக்காடசி 'அல-பஜஸீரா' அநதத் 
துன்பச் பசயதிலயத் பதரிவித்திருநதது.

ஐக்கிய நாடுகள் சல்ப கணக்பகடுப்-
பின்படி, உைக ைக்களின ்படடினி நிலை 
500 மிலலியனகள்.

யா அலைாஹ்!
'மிலலியன' என்பது ்பத்து ைடசம்.  500 

என்பலதப் ்பத்தி்னால ப்பருக்கிப் ்பார்த்-
தால....?

தலைச்சுற்றல எடுத்தது.

***

ஜூலை ைாதம் 2ந திகதி. முஸ்லிம் 
பிலறக் கணக்குப்்படியும் இரண்்்ட! 10 
ஆம் பிலறயில ஹஜ் தியாகத் திருநாள்.

இனறுள்ள இைஙலக சூழ்நிலையில 
'முஸ்லிம் சிறு்பானலைச் சமூகம் எப்்படி 
ஹஜ் ப்பருநாலள எதிர்பகாள்ளும் 
என்பலத கணிக்க என ்்பல்னக்குத் திரா-
ணியிலலை.  அதற்கும் ஊட்டச்சத்துக் 
குலற்பாடு!

்ாசல அலழப்பு ைணி்யாலச.
்நது நினறிருப்்பது காஸிம் ைலரக்கா -

ய்ர!
'அஸ்்ஸைாமு அலைக்கும் ைலரக்கா -

யர் நாலளக்கு 3ஆந திகதி தா்்ன ஹஜ் 
கல்டசி விைா்னம். ்பயணம் பசாலலி 
சைாம் பகாடுக்க ்நதீஙகளா?

அ்ர் ்பதில பசாலைாைல, 'பைாதலிை 
உஙக்ட ப்பரம்பு சாயைா்னத்துை உக்கார 
அனுைதி தாங்கா!' எனறார்.  உடகார்ந-
தும் விட்டார்.

'நான ்கக்கப்்்பாற ஒரு ்கள்விக்கு 
நீஙகதான ைறுபைாழி சரியாச் பசாலலு-
வீஙக. ்யைன எண்டு ஒரு அறபு ்தசம் 
இருக்குதா?'

'அது சவூதிக்கு அடுத்த வூடு!'
'்பாத்தீஙகளா, ்பாத்தீஙகளா, எஙக்ட-

்னகளுக்கு சவூதியும், து்பாயும், கட-
்டாரும்தான பதரிஞ்ச கத்திரிக்காய்ள்! 
்யைன பதரியாத்னு்ள்'

ைலரக்காரின பதானி முற்றிலும் 
ைாறிப்்்பா்னது திலகப்ல்பக் பகாடுத்-
தது. 'ைகிலையா்ன ைக்கைா நகரத்தின 
ஜித்தா துலறமுகத்திலிருநது ஆயிரத்துச் 

பசாச்சம் கி.மீ. தூரம் தான. ஹஜ் காைத்-
தில ்பை ைடசம் ைக்கள் அலைாஹ்ல் 
பநல்னச்சு,

'உ்னக்கு அடி்பணிந்தாம் அலைாஹ்.  
உ்னக்கு அடி ்பணிந்தாம்' – எனற 
தலபியா ஓதல முழக்கம் பசயயக்்காை 
இநத ்யைனிலும் எஙக்ட சிறீைஙகா-
விலையும் ்கக்கிற சத்தம், 'யா அலைா 
்பசிக்கு்த, யா அலைா ்பசிக்கு்த' எனற 
ஒப்்பாரிதா்்ன....?'

 '்்பாதும்... ்்பாதும்... நானும் 
டி.வி.யிை ்பார்த்துப் ்்பாடடுத்தான, 
உஙக கிட்ட சரி, ப்பாலழ பசக் ்பண் -
ணி்்னன'.

'இருக்கடடும்.  நீஙக... ஹஜ் ்பய -
ணக்காரர்.  ்யைல்னப் ்பற்றிப் ்்பசுற 
காரணம் என்ன?'

'நலை ்கள்விதான ்கடடீஙக 
சீ்தவி! இநத ்யைன ்பசி தா்்ன 
எஙக்ட நாடடிலையும். ஏண்்ட ஹஜ் 
்பயணத்துக்கு அடுத்தடுத்த வூடடுக் 
கார்ஙகளுக்கு ்ஸைாம் பசாலறது 
க்டலை எண்டு, ்ஸக்கியா தஙகச்சி, 
நஃைா ைாமி, பஜஹரா உம்ைா, எண்டு 
்்பா்னா சுப்ஹாநலைாஹ் குஞ்சுகுளு்ா-
னு்ளுைா புள்ளயல தலரயில சுருண்டு 
பக்டக்குதுவுள்.  விசாரிச்சா சரியா்ன 
சாப்்பாடு இலைாை ைநத ்்பாசல்னயாம்.'

'இண்ல்டக்குத்தான பதரியுைா உங -
களுக்கு? ஒவப்ாரு ்பத்து குடும்்பத்-
துக்கும் ஏழு குடும்்பத்துை ்பசியும் ்பட-

டினியுநதான.  சரி, ைலரக்கார், நீஙக 
்பயணக்காரர்.  

ல்டம் ்்ஸ்ட ்பண்ணப்்ப்டாது.  
சைாம் பகாடுத்துக் பகாள்்்ாம்.'

'சைாைா? நான ்பயணம் ்ச்சாத் தா்்ன 
சைாம்? பகனசல! பகனசல!' அ்ர் 
குரலில உறுதி பதரிநதது.

நான நனறாக்் திடுக்கிடடுத் 
திலகத்்த ்்பா்்னன.

'ஓ.... ஓ... ்பயணம் பகனசல. அதச் 
பசாலைத்தான ்நதன.  எஙக்ட ஸ்ரீ-
ைஙகாவிை ்பசி ்படடினி எண்்ட ்்பச்சு 
இருக்கப்்ப்டாது. ஒவப்ாருத்தரும் 
ஏண்்ட அளவுக்கு உண்ணக் குடுத்து உசிர்-
கலள காப்்பாத்த ஓணும்!.  ஒரு கணக்கு 
்்பாடுஙக... ்்ப்னால்யும் ்்பப்்பலர-
யும் லகயிை எடுஙக..'

நான பையசிலிர்த்த்்னாக .... ்்பச்் 
்தானறாைல....

'என ஹஜ் ்பயணச்பசைவு 25 ைடசம். 
இநதத் பதாலகக்கு ப்பருநாலளக்கு 
பைாதலநாள் அரிசி, சீனி, ைாவு எண்டு 
எலைா அயிட்டஙகளும்.  ைறுநாள் 
பதாழுலக முடிஞ்சி குர்்பான இலறச்சி!'

நான சுதாரித்துக் பகாண்்ட்்னாக 
உ்ட்்ன்ய, பஜட ்்கத்தில இப்்படி 
எழுதிக் பகாடுத்்தன:

5000 ரூ்பாப் ப்பறுைதியில உணவுப் 
ப்பாருடகளும், குர்்பான இலறச்சி 
முக்கால கி்ைாவும் 500 ்்பருக்கு ்ழங-
கைாம்.

'நலைது.... நலைது... தல்டப்்பட்ட 
ஹஜ் எ்னக்கு அடுத்த ்ருசம் அலைாஹ் 
நாடி்னால... இன்ா அலைாஹ்'.

காஸிம் ைலரக்காயர், ்ாசல ்படிக -
ளில இறஙகிக் பகாண்டிருநதார்.

'ைஸ்ஜித்கள் - சமூக ைத்தியத் தைங -
களாக இயஙகுைாக இருநதிருநதால, 
அ்ற்றின நிர்்ாகிகள் சமூகத்லத 
லையைாகக் பகாண்டு இயஙகி இருந -
தால, இவ்ாறா்ன ்ாழ்க்லக பநருக் -
கடிகளின ்்பாது அ்ற்றின 'ைஹலைா' 
எ்னப்்படும் பிர்தசஙகளில யாரும் 
'்பசி'யு்டன ்படுக்லகக்குச் பசலை ைாட -
்டார்கள்.

்பனனூைாசிரியர், கவிஞர், ஒலி்பரப்்பா-
ளர் அஷரஃப் ஷிஹாப்தீன - முகநூலில 

்பதிவு. – நனறி.

இக்கலதயில இ்டம்ப்பற்றுள்ள 
ஊ்டகத் தக்லகள் அல்னத்லதயும் 

திரடடி உதவிய்ர், கலைஞர், கவிஞர் 
எம்.எஸ். அப்துல ைத்தீஃப். - நனறி. 

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 30

இ்டமிருநது ்ைம் 

(1)  வி்்னாதைா்னது, ்ழலையிலிருநது ்்று்பட்டது.   
(6) தண்்டல்ன ப்பற்று சிலறயில இருப்்ப்ர். (திரும்பியுள்ளது)  
(7)  தீஙகு அலைது ்பாதிப்ல்ப ஏற்்படுத்து்தாக அலையும் பசயல. 

(திரும்பியுள்ளது)  
(8) தீலையா்னது.  
(10) ஒரு தானிய்லக.  
(11)  ்பழஙகாைத்தில சிற்றரசர்கள், ்்பரரசர்களுக்கு பசலுத்திய ்ரி 

அலைது கப்்பம். (திரும்பியுள்ளது)  
(13) கலள இழநத முகத்்தாற்றம். (குழம்பியுள்ளது)  
(14) ைலழத்துளி. (குழம்பியுள்ளது)  
(15) அ்டா்டித்த்னம் பசய்ப்ன. (குழம்பியுள்ளது)  
(16) சாது்ா்ன காடடு விைஙகு.   
(17) ஒரு ்ாத்தியக் கருவி.  
(19) ப்ற்றிலையு்டன ்பயன்படுத்து்து.   
(20) க்டல ்பயணத்துக்கு இதுவும் ்தல்.   
(22) தற்காலிகைாக தஙகும் இ்டம்.   
(23) இதுவும் ஒரு ைைர். (குழம்பியுள்ளது)

்ைலிருநது கீழ்

(1) பநறிமுலறகலள பின்பற்ற ்்ண்டிய நியதி.  
(2) தலைமுடி.  
(3) ஒரு்லக தானியம்.   
(4) சூரியன.   
(5) இநதியா, தமிழகத்திலுள்ள ப்பருநகரம்.   
(8) தீப்்பநதம்,  
(10) துலள.  
(12) ஆற்றல.  
(13) நித்திலர குழம்பிவிட்டது.  
(16) ்பா்டசாலையில கலவி்பயிலும் ப்பண்பிள்லள.   
(18) உள்ளுறுப்புகளில ஒனறு. (குழம்பியுள்ளது)  
(19) அலரப்்பகுதி.   
(20) ையிலின ஆட்டத்திற்கு அழகு ்சர்ப்்பது.   
(21)  ஒலி எழுப்பும் சாத்னம். இதல்ன ஆையஙகளிலும் காணைாம். 

(தலைகீழ்)

விடைகள்

பாராட்டு பபறுவ�ார்

இ்டமிருநது ் ைம் 
01. சிரஞ்சீவி  05. சிசு  07. கலற 
08. ைாசி  09. ் லக  10. ்பனறி 
14. ைாரி  16. திமிர்  18. கவுதாரி 
20. ரதம்  21. ் ாதம்  22. ்பஞ்சம் 
24. ைதி  25. ்பனி  

்ைலிருநது கீழ்
01. சிலற  02. ரகலள  03. சீைான 
04. விசிறி  05. சிலக  06. சு்டு 
11. ்பரிவு  12. ஸ்திரம்  13. அதர்ைம் 
15. ைாதா  17. மித்ாதி  18. கம்்பளி 
19. ்பரிசம்  23. சனி  

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 29

1. ்க. ்பத்ைநாதன,  
பதஹிகைகநதுர,  
நாரஙகலை,   ஹாலி எை.  

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

3. யுஸ்ரியா அஹைட,  
236/1, குைாரதுஙக ைா்த்லத,  
ைாத்தலற.   

4. ைஙலகயற்கரசி ை்்னாகரன,  
53A, ்ைடிபைனிங டிலரவ,   
ைட்டக்களப்பு.   

5. ஏ.எல. அப்துல ஜலீல,  
61/1A/1, ைஹாபுத்கமு்,  
பகாடடிகா்த்லத.  

6. எம். சுப்ரைணியம்,  
இை. 7, ஜயநதிபுரம்,  
்பா்டசாலை வீதி, ைட்டக்களப்பு. 

7. எஸ். சஞ்ச்னா,  
இை. 735, 
நடுவிலதம்பி வீதி,  
்நதாறுமூலை.  

8. எம்.எம். அமீன,  
263C, பைக்காைதி வீதி,  
ைருதமுல்ன 03.    
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திரு/திருமதி.்்சல்வி ......................................................

          (ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது விரும�த்்தககெது)

முகெவரி ...........................................................................

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

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

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

      திகெதி                            ககெ்�ோப்�ம

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்து ப�ோட்டி 
இல: 30

மஞ்சரி குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி
ப�ோட்டி இல. 30

த.ெ�.இல.834. ெகோழும்பு   

பரிசு பபறுவ�ோர்

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 28

முதைாம் ்பரிசு

எஸ். கிதுர்ோ,  
தரம் 10, நு/தை்ாக்கலை தமிழ் 

ைகா வித்தியாையம்,  
தை்ாக்கலை.  

இரண்்டாம் ்பரிசு 

எம.ஏ.எப். அஷகெோ,  
இை. 38/1, 

ப்ைபகதர வீதி,   
்பதுலள.   

மூனறாம் ்பரிசு

எம.ஏ. நஜிமுதீன்,  
இை. 155, 

அம்்பாலற வீதி,  
அக்கலரப்்பற்று 19.  

இலங்ககெ �ோத்திரீகெர ஒருவருககு ஹஜ்ஜூப் 
��ணக கெட்்டணமோகெ, முகெவர நிகல�ங்கெள் 
வழங்கும ப்சகவகெளுககு அகமவோகெ இரு�து 
மு்தல் இரு�த்க்தந்து லட்்சமோகெ அகமயும.
வழங்கெப்�ட்்ட ்்சய்தியில் உள்்ள
�ணத்்்தோககெ என்கனைத் திடுககி்ட கவத்்தது.  
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மூத்த எழுத்ததாளர் தி. ஞதானசேகரன்

ஈழத்து நவீன 
இலக்கிய முன்னோடிகள்

12

பிரசன்னா கேட்ட கேள்விக்கு 
உ்டக் பதில் சசனால்்னாமல்,  

சிறிது கேரம் வரரயில் அவர்கே 
பனார்த்துக் சேனாண்டிருந்னாள்.!  

"என் மது பதிர்கே ேனாணும்?"  
பிரசன்னா ்னான,  
மீண்டும் பிரசன்மனா்னான.  
"ேனான அவர்ேளி்டம் ஒரு 

சபனாயரேச் சசனால்லிவிடடுத்்னான 

கபனாக்ன!" "என் சபனாய சசனான-
னீஙே?"  

"ேனான மணப் சபண்ேளுக்கு 
உர்ட அ்ஙேனாரம் சசயவ்னால் இரவு 
கேரஙேளில் கூ்ட சவளிகே கபனாய 
வருகவன. அவர்ேளுக்கும் அதுச -்
ரியும் அனறும் அப்படித்்னான நுவ-
சரலிேனாவிற்கு உர்ட அ்ஙேனாரம் 
சசயேப்கபனாவ்னாே சசனால்லிவிடடுப் 
கபனாக்ன!"  

"ஓ... அப்படிேனா...! சரி கமக் 
சசனால்லுஙேள்!"  

"ேனாம் அனறு அதிேனார் ஐநது 
மணி அளவில் குறிப்பிட்ட அந் 
பனா்னாள ேண்பனு்டன்னான தீபன 
வந்னான. இருவரும் ரபக்கில்்னான 
வந்னார்ேள். பிறகு ேனாலு கபருமனாே 
மர்கமல் ஏறிக்னாம். வநதிருந் 
அந் ேண்பனும் சேம்பசில் படிப்ப-
வன ்னான. அவன சபேர் ரஞசன. 

இப்கபனாது ேனாஙேள் ேனால்வரும் பனா்னா -
ளத்தின மர்கமல் நினறிருநக்னாம். 
மு்ல் ேனாள் கபனாேனா தி்ம் எனப்னால் 
பனால்கபனால் நி்வும் ேனாயநது சேனாண்-
டிருந்து. ரபரேத்திறநது ஒரு 
சபயினட டினர்யும் சிறிே ஒரு 
பிரஸரஸையும் ரேயில் எடுத்்னாள் 
தீபிேனா. அஙகே ஒரு சபரிே பனாரற 

ஒனறு இருக்கிறது. அஙகே வருகிற-
வர்ேள் கபனாகிறவர்ேள் எல்க்னாரும் 
அதில் ஏ்னாவது எழுதி விடடுத்்னான 
கபனாவனார்ேள்.அந்ப் பனாரறயின ஒரு 
பகுதிரேத் க்ர்நச்டுத்் தீபிேனா 
அதில் எழுதி்னாள்!"  

"என் எழுதி்னாள்?"  
"2013 ஜூன 12ஆம் திேதி 

அதிேனார் 5 மணிக்கு தீபன - தீபி -
ேனாவின ேனா்ல் ேர் நிரறவு சபறுகி-
றது!" எனறு எழுதி்னான!"   

"அ்ன பிறகு அவன என் 
சசய்னாள்?"  

"சபயினட டினர் எடுத்து 
ரபக்குள் ரவத்து விடடு சேனாஞசம் 
முன்னால் சசனறனாள். எ்க்கு திக்-
சேனறு ஆகிவிட்டது. திடீசரனறு 
இருவரும் பனா்னாளத்தில் பனாயநது 
விட்டனால் என் சசயவச்னற 
உணர்வு வந்தும் ேனான சேனாஞசம் 
உசனாரனாேகவ இருநக்ன! சிறிது 

கேரத்திற்குப் பிறகு கபனாகவனாமனா 
எனறு ேனான கேட்டகபனாது ஏன மது 
நீஙே அவசரப்படுறீஙே எனறு தீபன 
எனனி்டம் கேட்டனான.  

"அதுக்கு நீஙே என் சசனான-
னீஙே மது?" "எ்க்சேனறனால் அவ-
சரம் எதுவும் இல்ர்... ஆ்னா நீஙே 

சரண்டு கபரும் எஙே பனா்னாளத்தில் 
பனாஞசி ச்னார்ச்சிடுவீஙேகளனா என-
று்னான பேமனா இருக்கு எனறு ேனான 
சசனானக்ன!"  

"நீஙேள் இப்படிச் சசனான்தும் 
அவர்ேள் என் சசனான்னார்ேள்?"  

"தீபன சிரித்துக் சேனாண்க்ட 
ேனாஙேள் அந் அளவுக்கு முட்டனாள்-
ேள் எனறனா நிர்த்து விடடீர்ேள், 
அதுவுமில்்னாமல் ்ற்சேனார் 
சசயது சேனாள்வச்னறனால் 
உஙேள் இருவரரயும் அரைத்துக் 
சேனாண்்டனா வருவனார்ேள்? எனறு 
கேட்டனான. அதுவும் உண்ரம -
்னாக். அ்ன பிறகு அஙகிருநது 
வருவ்ற்கு ேனாஙேள் ்ேனாரனாக்னாம். 
ஆ்னால் அப்கபனாது்னான எதிர்பனாரனா் 
அந் சம்பவம் ே்டந்து?"  

"ஏன... அப்படி என் ே்டந்து?" 
பரபரப்பு்டன கேட்டனான பிரசன்னா.  

"மூடிேள் அணிநதிருந் இருவர் 
ஓடி வநது தீபர் பிடித்துக் சேனாண்-

்டனார்ேள். திடீசரனறு வந் அவர்ே-
ரளத் ்னாக்குவ்ற்கு தீபன முேன-
றகபனாது ஒரு துப்பனாக்கி ஒனரற 
எடுத்து அவர்க் குறிபனார்த்து நீடடி-
்னான!"  

"ஐரேகேனா அப்புறம் என் ே்டந-
்து?"   

திகிக்னாடு கேட்டனான பிரசன்னா.  
"அர்ப்பனார்த்்தும் ேனாஙேள் 

மூவரும் ஆடிப்கபனாய விடக்டனாம். துப் -
பனாக்கிரே ரேயில் ரவத்திருந்வன 
தீபர்ப் பனார்த்துச் சசனான்னான. 
"நீ உயிகரனாடு இருந்னால் ்னாக் 
எஙேரள சபனாலிஸைனாரி்டம் ேனாடடிக் 
சேனாடுப்பனாய. அ்்னால் மீண்டும் 
திரும்பிவரனா் இ்டத்திற்கு உனர் 
அனுப்பி ரவக்ேப் கபனாகிகறனாம்!" 
எனறனான.  

"அப்படிேனா்னால் அவன தீபர் 
சுடடு விட்டனா்னா?"  

"இல்ர் தீபர் இழுத்துக் 
சேனாண்டு முன்னால் ஓடி்னார்ேள். 
தீபிேனாவும் ேத்திேபடிகே பின்னால் 
ஓடி்னாள். ேனானும் ரஞசனும் தீபிேனா-
வின பின்னால் ஓடிக்னாம். ஆ்னால் 
அ்னபிறகு ஐகேனா... அர் எப்படி 
சசனா்கவன பிரசன்னா..?" முேத்ர் 
மூடிக் சேனாண்டு அை ஆரம்பித்்னாள் 
மதுமி்னா"  

"அ்ன பிறகு என் ே்டந்து 
மது" அவள் முதுகில் சமல்் ்டடிே 
படிகே கேட்டனான பிரசன்னா.  

சமல்் நிமிர்நது பிரசன்னாரவப் 
பனார்த்் மதுமி்னா,  

"இ்ேகம இல்்னா் அந் இருவ-
ரும் தீபர்ப் பிடித்து பனா்னாளத்தில் 
்ள்ளிவிட்டனார்ேள். ேத்திே படிகே 
ஓடிச் சசனற தீபிேனா அவர்ேளின 
க்னாளில் ச்னாஙகி்னாள். அவர்ேள் 
இருவரும் தீபிேனாரவயும் பிடித்து 
அந் பனா்னாளத்தில் ்ள்ளி விட்டனார் -
ேள். பிரசன்னா... ஐகேனா இது்னான 
அனறு அஙகே ே்டந்து. 

இப்கபனாது நிர்த்்னாலும் என 
கமச்ல்்னாம் ேடுஙகுகிறது பிர -
சன்னா... பனாவம் தீபனும் தீபிேனா -
வும்!" சசனால்லிவிடடு,  

"மீண்டும் ேண்ேரளத்துர்டத்து 
விடடுக் சேனாண்்டனாள் மதுமி்னா.  

அவள் முேத்தில், கசனாேத்தின 
கரரேேள் ப்டர்நதிருந்து!  

அப்படிகே அந் கமரசயில், 
முேத்ர் சனாயத்துக் சேனாண்்டனாள் 
மதுமி்னா.  

இந் இ்டத்தில்,  

பிரசன்னாவனால் புரிநது சேனாள்ள -
முடிேனா் ஒனறு இருந்து!  

அ்னாவது,   
இந்க் சேனார்ேள் ே்டப்ப்ற்கு,  
மதுமி்னா்னான ேனாரணமனாே இருந -

்னாளனா?   
இந்க் கேள்விக்கு அவனுக்கு 

பதில் கிர்டக்ேகவ இல்ர்!  
அவன சமல்்த்திரும்பி,  
மதுமி்னாரவப் பனார்த்்னான.  
அவள்,  
இன்மும் கமரசயில் முேத் -

ர்ப் புர்த்் படி அழுது சேனாண் -
டிருந்னாள்.  

"மது... என் இ் நீஙே இப்படி 
அழுது சேனாண்டிருந்னால் பனார்ப்ப -
வர்ேள் எனர் ்ப்பனா நிர்க் -
ேப்கபனாகிறனார்ேள். அ்்னால் எழுந -
திருஙேள்!" எனறு அவரளத் ்டடி 
எழுப்பி்னான.  

ப்டனாசரனறு ்ர்ரேத் தூக்கிப் 
பனார்த்்னாள்,  

"ம்... அச்னறனால் உண்ரம 

்னான... ஆ்னாலும் ேனாரும் பனார்க்ே -
வில்ர்கே...!  

"ம்.... மது இப்கபனாது அந் சம் -
பவம் ே்டநது முடிநது விட்டது... 
தீபனாவும் தீபிேனாவும் உஙேள் ேண் -
பர்ேள் எனபது உண்ரம்னான... 
ஆ்னாலும் அவர்ேள் சேனாண்டு 
வந் ஆயுள் ேனா்ம் அவவளவு 
்னான... 

இப்கபனாது ேனாஙேள் சசயேகவண் -
டிே ச்ல்்னாம் அந் இரண்டு அப்பனா-
விேரளயும் பனா்னாளத்தில் ்ள்ளிே 
அந் சேனார்ேனாரர்ேரள பிடித்து 
இ்டத்திற்கு அனுப்பகவண்டும்! 
அந் இருவருக்ேனாேவும் அது்னான 
நீஙேள் இப்கபனாது சசயேகவண்டும்! 
ஆ்னால் அ்ற்கு முநதி எ்க்கு ஒரு 

விஷேம் ச்ரிந்னாே கவண்டும்?" 
அது என் விஷேம் பிரசன்னா?"  

"உஙேளனால் ்னான இந் சம்பவம் 
ே்டந் ச்னறு நீஙே சசனானனீஙே-
்னாக்....?"  

"ஆமனாம் அப்படித்்னான ேனான 
நிர்க்கிகறன பிரசன்னா!"  

"என மது அப்படி நிர்க்கி-
றீஙே...?"  

"தீபனா எனபது எ்து சேருஙகிே 
க்னாழி... அக் கபனால் தீபனாவுக்கு 
இருக்கும் சேருஙகிே க்னாழியும் 
ேனான்னான. தீபனா அனறு இந் 
கேனாசர்ரே அவள் சசனான்-
கபனாது அர் ேனான ்டுத்திருந்னால். 
தீபிேனா ேண்டிப்பனாே அந்ப் பேணம் 
கபனாயிருக்ே மனாட்டனாள். அவர்ேள் 
அப்படி கபனாேனாமல் இருநதிருந-
்னால் இனறு அவர்ேள் இருவருகம 
உயிகரனாடு இருநதிருப்பனார்ேள்!  

"இல்ர் மது... அனறு உள்ள 
நிர்ரமயின படி நீஙேள் கபனாே-
வில்ர்சேனறனால் கவறு ேனாரரேனா-

வது அரைத்துக் சேனாண்டு கபனாயி-
ருப்பனாள்!"  

"ரபத்திேமனா பிரசன்னா ேனான 
அனறு ேனார் ஒனரற எடுத்துக்-
சேனாண்டு கபனாயிருக்ே வில்ர்சேன-
றனால் அவள் கவறு ேனாரு்டனும் ேண்-
டிப்பனாே கபனாயிருக்ேகவ மனாட்டனாள்!"  

"ஆமனாம்... உஙேள் க்னாழிரேப் 
பற்றி எனர்வி்ட உஙேளுக்குத்-
்னாக் அதிேம் ச்ரியும் அதுசரி... 
இருவரரயும் பனா்னாளத்தில் ்ள்ளி-
விடடு அந் இருவரும் கபசனாமல் 
கபனாய விட்டனார்ேளனா?"  

"இல்ர்... ்ள்ளிவிட்ட இருவரும் 
எஙேரள கேனாக்கி வந்னார்ேள்!"  

"வநது?"  
(இளரம வளரும்)  

மதுமிதா க�ாண்டுவநதாள் �ததயில் திருப்பம்!  

இதுதான�ா க�ாதை�ாரனின் விருப்பம்!  
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்மிைே எழுத்்னாளர்ேளில் ஒருவரும், இேற்-
பிேல் கபரனாசிரிேருமனா் அ.மனார்க்ஸ கே. 
்டனானிேல் பற்றி பினவருமனாறு குறிப்பிட-

டுள்ளனார்:
'்டனானிேல் அதிேம் படித்்வரல்். புதிே புதிே 

இ்க்கிே உத்திேள் ேவீ் சிந்ர்ேள் மு்லிே-
ரவேரளசேல்்னாம் அறிமுேப்படுத்திக் சேனாண்-
்டவருமல்்... எ்னார்த்்வனா் இ்க்கிே வடிவத்ர் 
அவர் ்னாண்டிேதில்ர். ்லித்துேளுக்ேனா் 
கபனாரனாட்ட இ்க்கிேத்தின வடிவம் ரமே நீகரனாட்ட 
வடிவத்திலிருநது மனாறுபடடிருக்ே கவண்்டனாமனா? 
எனற கேள்விேரளசேல்்னாம் அவரி்டம் ேனாரும் 
கேடபதுமில்ர். எனினும்கூ்ட, இனறளவும் 
்மிழின ்லித் இ்க்கிே முனக்னாடி எனறு 
சசனான்னால் ்டனானிேர்த்்விர கவறு ேனாரும் 
ேம் நிர்வுக்கு வருவது மில்ர்' (மனுசஙே- 
சசப்்டம்பர் -அக்க்டனாபர் 1990 இ்ழ்) 

'்லித்' எனற மரனாத்திச் சசனால்லுக்கு 'உர்டநது 
கபனா்வர்ேள்' எனறு சபனாருள். எழுபதுேளில் 
மரனாடடிேத்தில் வசிக்கும் ஒடுக்ேப்பட்ட மக்ேளும், 
இநதிே வர்னாற்றில் சனாதி முரறயில் ஒடுக்ேப்-
பட்ட இ்ஙேரளச் கசர்ந் மக்ேளில் சி்ரும், 
்ஙேரளத் ்லித் எனறு அரைத்துக் சேனாள்ளத் 
ச்னா்டஙகி்ர். பின்ர், இந்ப் சபேர் ஒடுக்ேப்-
பட்ட, ்னாழ்த்்ப்பட்ட மக்ேளுக்கு நிர்த்துவிட்டது 
எனறு பிரிட்டனானிக்ேனா ேர்க் ேளஞசிேம் கூறு-
கிறது.

இநதிேனாவில் ்லித் இ்க்கிேம் எனற இ்க்-
கிே வரேரம க்னானறுவ்ற்கு முன்கர 
்மிழில் ்லித் இ்க்கிேம் பர்டத்்வர் கே.்டனா-
னிேல். இவர் ஈைத்துத் தீண்்டனாரமக் சேனாடுரம-
ேரளத் ்மது எ்னார்த்் எழுத்துேள் அர்த்திற்-
கும் ேருப்சபனாருளனாய எடுத்துக்சேனாண்்டவர். 

'சு்நதிரன' இ்ழ் ே்டத்திே சிறுேர்ப் கபனாட-
டியில் 'அமரேனாவிேம் 'எனனும் சிறுேர்  பரிசு 
சபற்ற்ன மூ்ம் கே. ்டனானிேல் எழுத்து்கிற்கு 
அறிமுேமனா்னார். 

 இவர், ்்து மு்்னாவது ேனாவ்னா் பஞசமர் 
பிறந் ேர்ரே பினவருமனாறு குறிப்பிடடுள்-
ளனார்.

மனாக்ஸிம் ேனார்க்கியின '்னாய' ேனாவர் ேனான 
படித்க்ன. நீண்்டேனா்மனாே அது என ம்தில் 
கி்டந்து. ரஷே ேனாடடின விடு்ர்க்ேனா் 
ேர்டமுரறச் சசேல்ேளில் ்னர் ஈடுபடுத்-
திக் சேனாண்டு அந்த் ்னாரேப் கபனானறு ேமது 
ேனாடடி்தும் சமூேத்தி்தும் விடு்ர்க்ேனாே 
அனறனா்ட வனாழ்க்ரேகேனாடு கசர்நது வழிே்டத்்க்-
கூடிே ஒரு பனாத்திரம் ஏன பிறக்ேக்கூ்டனாது எ் 
எண்ணிக்ன, க்டிக்ன, சம்பவஙேரளச் 

கசேரித்க்ன. அக் ்னாயகபனானறு என ேண்-
ணுக்கு முன்னால் ே்டமனாடித் திரிந் ஒரு மனி -்
ரரயும் பிடித்துவிடக்டன. அவரின ேர்டமுரற 

வனாழ்க்ரே முரறேரள 
அவ்னானிக்ே, அவர் 
கபசும் சசனால் முரறே-
ரளச் கசேரிக்ே, அவரின 
உர்டேர்ட பனாவர -்
ேரள அறிநதுசேனாள்ள, 
சமனாத்்த்தில் அவரரச் 
சரிேனா்படி ேனான படித்-
துக்சேனாள்ள சுமனார் 
மூனறு ஆண்டு ேனா்த்-
ர்க் ேழித்க்ன. அவ-
ருர்டே ேனாழ்ப்பனாண 
ேர்டமுரற வனாழ்க்-
ரேகேனாடு மனார்க்ஸிம் 
ேனார்க்கியின ்னாரேயும் 
கசர்த்துக் ேணக்கிடடு 
சமப்படுத்தி ேனான ேற்-
றுக்சேனாண்்ட அனுபவங-
ேரளயும் கசர்த்து இரனா-
சண்ணர் எனற அவரர 
ஐேனாண்ணர் ஆக்கி-
க்ன. பஞசமர் எனற ேனாவல் பிறநது விட்டது.

ேனாழ்ப்பனாணத்து வனாழ்க்ரே முரற, ேனாழ்ப்-
பனாணத்துப் கபச்சு வைக்கு, ேனாழ்ப்பனாணத்துச் 
சம்பிர்னாேஙேள், ேனாழ்ப்பனாணத்து உர்டேர்ட 
பனாவர், ேனாழ்ப்பனாணத்து வீடு வனாசல் அரமப்பு 
ேனாழ்ப்பனாணத்து விவசனாே வனாழ்க்ரே வளர்ச்சி, 
ேனாழ்ப்பனாணத்து அரசிேல் ேர்டமுரறேள், 
ேனாழ்ப்பனாணத்து மண்ணின அவ்ஙேள், வீழ்ச்-
சிேள் எழுச்சிேள் ஆகிேவற்றில் எர்யுகம பிற 
நீஙே்னாகி நிற்ேவி்டனாமல் பஞசமரில் உள்ள-
்டக்கிேதில் ேனான ேனார்க்கிரேகே வழிே்டத்்ல் 
ேனார்னாே ஏற்றுக்சேனாண்டுள்களன.' 

்டனானிேல் பர்டப்புேள் ஒரு திற-
்னாயவு கேனாக்கு எனற ேடடுரரயில் 
ே்னாநிதி ேனா. சுப்பிரமணிேன  பின-
வருமனாறு குறிப்பிடுகிறனார்: ்டனானி-
ேலின பஞசமர் வரிரச ேனாவல்-
ேள் அர்த்தி்தும் சபனாதுவனா் 
ேர்ேம்சத்ர் பினவரும் இரு 
கூறுேளுள் அ்டக்கிவி்ட்னாம்  (1) 
உேர்சனாதியி்ர் எ்ப்படுகவனார் 
்னாழ்த்்ப்படக்டனார் மீது நிேழ்த்தி வந-
துள்ள பல்கவறு நிர்க் சேனாடுரம-
ேளின விவரணம் (2) அவற்றிற் 
சேதிரனாேத் ்னாழ்த்்ப்படக்டனாரும் 
மனி்கேேம் சேனாண்்ட உேர்சனாதியி-
்ர் எ்ப்படுகவனாரும் இரணநது 

கமற்சேனாள்ளும் எழுச்சி சனார்ந் ே்டவடிக்ரேே-
ளின விவரணம்.

மு்ல் ேனாவ்னா் பஞசமரில் இந் இரு கூறு-

ேளும் கேரடிேனா-
ேகவ ேர்ேம்ச-
மனாே விரிகினற். 
உேர்சனாதியி்ர் 

எ்ப்படுகவனாரின சனாதித்திமிர், அ்்னால் அவர்-
ேள் புரியும் அடடூழிேஙேள் எனப் ச்னா்டர்பனா் 
ப் ேர்ேள், சசயதிேள் எனப்வற்ரறயும் 
்னாழ்த்்ப்படக்டனாரின வர்க்ே ரீதிேனா் எழுச்சிரே-
யும் இநேனாவல் ேட்டம் ேட்டமனாே விபரித்துச் சசல்-
கிறது.

கேனாவிந்ன ேனாவலிக் சனாதித்திமிர் பிடித்் 
ஒரு குடும்பத்தின வீழ்ச்சி சித்்ரிக்ேப்படுகிறது. 
பஞசமரின எழுச்சிக்குமுன சனாதித்திமிர் நிர் 
்ளர்நது கபனாவ்னாேக் ேனாடடுவது இநேனாவலின 
அேநிர்ேனா் ேர்ேம்சம். ஆ்னால் புறநிர -்
யிக் சனாதி மீறிே ேனா்ல்- பனாலிேல் உறவு எனற 

அம்சத்ர் மு்னரமப்படுத்திே்னாே இநேனாவல் 
அரமநதுள்ளது.

அடிரமேள் ேனாவலும் கேனாவிந்ர்ப் 
கபனா்கவ கவளனாளகு்க் குடும்பசமனானறின 
வீழ்ச்சிரேப் கபசுவது. நி்ம் பு்ம் சசனாத்து 
அதிேனாரம் அடிரம – குடிரம எனபவற்று்டன 
ரனாசவனாழ்வு ே்டத்திே அக்குடும்பம் கேளிக்ரேேள் 
ஆ்டம்பரஙேள் சண்டித்்்ஙேள் மு்லிேவற்-
றனால் சீரழிநது கபனாவர் ேனானகு ்ர்முரற 
வர்னாற்றினூ்டனாே இநேனாவல் ேனாடடிேரம-
கினறது.

ேனா்ல் ேனாவலின ேர்ேம்சம் கமற்கூறிேவற்-
றினினறு சற்று கவறுபட்டது. ்மிைர் மத்தியிற் 
பரவிே கிறிஸ்வ ம்ம் சனாதிப் பிரச்சிர்க்குத் 
தீர்வு ேனாடடும் ஒனறனாே அரமந்்னா? எனற 
வி்னா எழுப்பி விர்ட ேனாணும் கேனாக்கில், விமர்-
சிக்கும் கேனாக்கில் இது அரமகிறது.

சனாதி ஏற்றத் ்னாழ்வுப் பிரச்சிர்யில் குடி-
்ண்ணீர சபறுவதில் ்னாழ்த்-
்ப்படக்டனார் எயதும் அவ்ங-
ேரள ரமேப்படுத்தி ேர்ப் 
சபனாருள் சேனாண்்டரமந்து 
்ண்ணீர் ேனாவல்.

்னாழ்த்்ப்படக்டனாரின சமத்-
துவம் கேனாக்கிே எழுச்சி வர-
்னாற்ற்டன ்மிைரின இ் விடு-
்ர்க்ேனா் இேக்ேஙேளின 
உருவனாக்ேச் சூைர் இரணத்-
துப் புர்ேப்பட்ட ேனாவல் 
பஞசகேனாணஙேள். ்னாழ்த்-

்ப்படக்டனாரின எழுச்சி கமற்படி சூைலில் எத்்கு 
பனாதிப்புேரள எயதிற்று எனபர் இநேனாவல் 
மூ்ம் ்டனானிேல் உணர்த்் விரைகினறரம புரி-
கினறது. கமற்குறித்்வனாறனா் பஞசமர் வரிரச 
ேனாவல்ேளின ேர்ேள் நிேழ்ேளஙேள் எனற 
வரேயில் ேனாழ்ப்பனாணப் பிரக்சத்தின பல்கவறு 
கிரனாமப்புறஙேளும் ்டனானிேலின பனார்ரவப் பரப்-
புக்குள் வநதுள்ள்.

 இநேனாவல்ேளில் ேர்நிேழ் ேளஙேரளப்-
கபனா்கவ ேர் நிேழ்ேனா் எல்ர்ேளும் விரிவனா-
்ரவேனாகும்.

இரவ எல்்னாவற்ரறயும் ச்னாகுத்து கேனாக்-
கும்கபனாது சனாதிப்பிரச்சிர்ரே உள்ள்டக்ேமனா-
ேக் சேனாண்்ட பர்டப்புேளின வர்னாற்றில் ேர -்
ேம்சப் பரப்பு,  பிரக்சப்பரப்பு, ேனா்ப்பரப்பு 
ஆகிேவற்றில் பஞசமர் ்ரப்பு ேனாவல்ேள் மிே 

விரிவனா்ரவேனாே ்னிக் ேவ்த்துக்குரிே ே -்
பரிமனாணஙேள் சேனாண்்டரவேனாேத் திேழ்கின-
றரம ச்ளிவனாகும். (இ்க்கு சஞசிரே, ம்ர் -4) 

்டனானிேலின ஏர்ே பர்டப்புேளனாே '்டனானிேல் 
சிறுேர்ேள்', 'உ்ேஙேள் சவல்்ப்படுகினற்' 
ஆகிே சிறுேர்த் ச்னாகுப்புேள், 'கபனாரனாளிேள் 
ேனாத்திருக்கிறனார்ேள்',  'சேடுநதூரம்', மு்லிே 
ேனாவல்ேள், பூமரஙேள், ம்ஙேள் ்னா்னாே 
மனாறுவதில்ர், முருஙரே இர்க்ேஞசி,   பிஞ-
சுப்பைம், ரமேக்குறி, இருளின ேதிர்ேள் சசனாக்-
ேட்டனான, சனாநிைல் ஆகிே  குறுேனாவல்ேள், என-
ப்வும் கே. ்டனானிேலின ேடி்ஙேள்  எனற 
ச்னாகுப்பும் எனேர் எனற சுேசரிர் நூலும் 
சவளிவநதுள்ள். 

்டனானிேலின பஞசமர் ேனாவலும் உ்ேஙேள் 
சவல்்ப்படுகினற் சிறுேர்த் ச்னாகுதியும் 
இ்ஙரே சனாகித்திே விருதிர்ப் சபற்றரவ. 

கே.்டனானிேல் 15.04.1927 அனறு ஆர்க்-
கேனாடர்ட எனனும் கிரனாமத்தில், கிறசேனாரி - மரிேனாள் 
்ம்பதியி்ருக்கு மே்னாேப் பிறந்னார்.

 குடும்பத்தின வறுரமநிர் ேனாரணமனாே 
பள்ளிப் படிப்ரப ஆறனாம் வகுப்புக்குகமல் ச்னா்டர 
முடிேவில்ர்.

கே.்டனானிேல் ்மக்கு விவரம் ச்ரிந் ேனா்ம் 
மு்ல் இ்ஙரே ேம்யூனிஸட ேடசி, இ்ஙரே 
முற்கபனாக்கு எழுத்்னாளர் சஙேம், புரடசிேர 
எழுத்்னாளர் அரமப்பு, சிறுபனானரமத் ்மிைர் 
மேனாசரப, தீண்்டனாரம ஒழிப்பு சவகுச் இேக்-
ேம், மக்ேள் ேர் இ்க்கிேப் சபருமனறம் 
மு்லிே அரமப்புேளில் இரணநது முக்கிே பங-

ேனாற்றி்னார்.
இவர், சிறுவ்னாே 

இருந் ேனா்த்திக்கே 
ேனாழ்ப்பனாணத்தில் சனாதி 
ஒடுக்குமுரறேளுக்கு 
எதிரனா் கபனாரனாட்டஙே-
ளில் ே்நதுசேனாண்்டனார். 
மனாவிட்டபுரம் ஆ்ேம் 
பிரகவசப் கபனாரனாட்டத்-
தில் ே்நதுசேனாண்டு, 
பஞசமருக்ேனாே குரச -்
ழுப்பிே்ற்ேனாே ரேது-
சசயேப்படடு சிரற-
யி்ர்டக்ேப்பட்ட னா ர் . 
்டனானிேல் ்மது வனாழ்-
ேனாளில் 11 மனா்ங-
ேள் சிரறயில் ேழித்-
்னார்.  இவர், ச்ரவத் 

ச்னாழி்னாளி, ேள்ளுக் சேனாடடில், ே்டல் ச்னாழில், 
கூலித் ச்னாழில், ேனால்ேர்ட வளர்ப்பு, தீநர் 
பூசு்ல், குளிர்பனா் விேனாபனாரம், பரைே இரும்பு 
விேனாபனாரம், சவல்டிங ேர்டசல், இேநதிரஙேள் 
பழுது பனார்த்்ல் மு்லிே பல்கவறு ச்னாழில்ேள் 
சசயது ்மது வனாழ்க்ரேரே ே்டத்தியுள்ளனார்.

 பிற்பட்ட ேனா்த்தில் நீரிழிவு கேனாயி்னால் 
ேடுரமேனாேப் பனாதிக்ேப்பட்ட இவர், ்மிைேம் 
சசனறு நீரிழிவு கேனாயக்ேனா் சிகிச்ரச சபற்ற 
கவரளயில் ்ஞசனாவூர் மருத்துவமர்யில் 23-
.03-.1986இல் ேனா்மனா்னார். அவரது பூ்வு்டல் 
அவரது ேண்பரனா் அ.மனார்க்ஸ வீடடுக்கு எடுத்-
துச் சசல்்ப்படடு இறுதி அஞசலியின பின்ர் 
அ்டக்ேம் சசயேப்பட்டது. புரடசி பண்பனாடடு இேக்-
ேத்தி்ர் 1987இல் ்டனானிேலுக்கு ேல்்ரற 
அரமத்்்ர்.

தலித் இலக்கியத்தின் 
பிதாமகர் கக. டானியல்
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யுலைட்டட டிராக்்டர் அன்ட 
இக்யுபைன்ட (பிலரவட) 
லிமிட்டட (UTE), கட்டர்பிலைர் 
(CAT) டிராக்்டர் கம்பனியு்டன் 
75 வரு்ட காைைாக ப்பணும 
உறவுக்கு பைலும ட்பறுைதி 
பேர்த்து, CAT Lubricants 
விநிப�ாக ந்டவடிக்லககலை 
ஆரமபித்துளைது. க்டந்த 18 
வரு்ட காைைாக நிர்ைாணத் 
துலறயில ்ப�ன்்படுத்்தப்படும 
கட்டர்பிலைர் ோ்தைஙகளுக்கு 
அேல ஒயில வலககலை UTE 
விநிப�ாகத்்த வணணமுளைது்டன், 
வாகைத் ட்தாழிற்துலறயில ்பரந்தைவு 
நுகர்பவாருக்கு அனுகூைம பேர்க்கும 
வலகயில ்தைது வி�ா்பாரச் டே�ற்்பா-
டுகலை விரிவாக்கம டேய்துளைது.

நாடு முழுவதிலும UTE ஊ்டாக 
கில்டக்கும CAT Lubricant ட்தரி-
வுகளில CAT, DEO, Heavy Duty 
டீேல என்ஜின் ஒயிலகள, CAT, 
HYDO,ADVANCED உ�ர் விலைத்-
திறைாை லைடபராலிக் திரவங-

கள, CAT, TDTO,drive train and 
transmission oil, CAT GREASES 
ைற்றும CAT ELC extended life 
coolant ஆகி�ை அ்டஙகியுளைை.

யுலைட்டட டிராக்்டர் அன்ட இக்-
யுைன்ட (பிலரவட) லிமிட்டட 
பிர்தை ேநல்தப்படுத்்தல அதிகாரி 
அைசு�ா குணபேை கருத்துத் ட்தரி -
விக்லகயில, “CAT ஆரம்பத்தில 
்தைது அதி-திறன் ்பல்டத்்த ்தைது கட -
்டர்பிலைர் என்ஜின்களுக்கு ்தைது 

lubricant கலை 
்த�ாரித்திருந்தது. 
என் ஜின் க ளின் 
இ � க் க த் து க் கு 
அ த் தி � ா வ சி � -
ைாை வலுலவ 
வழஙகி டே�ற் -
்ப டு த் ்த க் கூ டி � 
வலகயில CAT' 
oils வடிவலைக் -
கப்படடுளைை. 
திைேரி ்தைது 
என் ஜின் க ளு க் கு 

சிறந்த ்த�ாரிபல்ப நாடும வாகை 
்பாவலை�ாைர்களுக்கு இந்த உ�ர் 
ட்தாழிலநுட்பம ைற்றும நி�ைம 
்தற்ப்பாது வழஙகப்படடுளைது.  
The CAT DEO ' 15W 40 CI-4 டீேல 
என்ஜின் ஒயிலின் மூைைாக என் -
ஜின்களின் விலைத்திறன் பைம்ப -
டுத்்தப்படுவது்டன், ோ்தைஙகளின் 
டே�ற்திறன் அதிகரிக்கப்படடு, 
ட்பருைைவு பேமிபல்ப வழஙகுவ -
்தாக அலைநதுளைது.” என்றார்.

ப்தசி� ்தகவல ட்தா்டர்்பா்டல 
ைற்றும ட்தாழிலநுட்ப தீர்வுகள 
வழஙகுநராை SLT-MOBITEL, 
SLT-Mobitel Home வாடிக்லக�ாைர்க -
ளுக்கு (நிரந்தர இலணபபு) mGuide 
பேலவல� வழஙக முன்வநதுள-
ைது. அ்தனூ்டாக, கட்ட்டக்கலை 
ைற்றும வரைாற்று ரீதியில முக்கி�த்-
துவம வாய்ந்த ்பகுதிகலை ்பார்லவ-
யி்டக்கூடி�்தாக இருக்கும. 

SLT-Mobitel mGuide பேலவ 
என்்பது, வாடிக்லக�ாைர்களுக்கு 
இைஙலகயின் வரைாற்று, கைாோர 
ைற்றும ேை� ரீதியில முக்கி�த்-
துவம வாய்ந்த ்பகுதிகள ்பற்றி� 
்தகவலகலை டேவிைடுக்கக்கூடி� 
வலகயில அலைந்த ட்தா்டர்்பா்டல-
கலை ப்பணக்கூடி� குரல மூைைாக 
கடடுப்படுத்தும கட்டலைப்பாக 
அலைநதுளைது. இந்தச் பேலவ 
முன்ைர் SLT-Mobitel டைால்பல 
வாடிக்லக�ாைர்களுக்கு ைாத்திரம 
வழஙகப்படடிருந்தது.

சிறந்த ட்பறுைதி பேர்பல்ப 
வ ழ ங கி யு ள ை ்த னூ ்ட ா க 
SLT-Mobitel Home வாடிக்லக-
�ாைர்களுக்கும ்தற்ப்பாது 
இைஙலகயின் உணலை�ாை 
வைபல்ப 1299 எனும இைக்-
கத்து்டன் ட்தா்டர்பு டகாணடு 
அறிநது டகாளைைாம. 
interactive voice response (IVR)
முலறயிைலைந்த கட்டலைபபி-
னூ்டாக ்பாவலை�ாைர்களுக்கு 
இைஙலகயின் உ�ர்ந்த கைாோரம 
ைற்றும ்பாரம்பரி�ம ்பற்றி� ்தகவல-
கலை ட்தளிவாை விைக்கஙகளு்டன் 
ட்பற்றுக் டகாளை முடியும.

SLT-MOBITEL டைால்பல வாடிக்-
லக�ாைர்களுக்கு mGuide பேலவ 
என்்பல்த 888 எனும குறும இைக் -
கத்தினூ்டாக ட்பற்றுக் டகாளை 
முடியும. பைலும, இந்த பேலவல� 
விரிவாக்கம டேய்துளை நிலையில, 
ேகை SLT-Mobitel Home வாடிக்லக-
�ாைர்களுக்கும டைாபிட்டல குறும 

இைக்க பேலவ 888 ஐ ஸ்ரீ ைஙகா 
டரலிடகாம ஊ்டாக ட்பற்றுக் டகாள -
ைைாம.

வாடிக்லக�ாைர்களுக்கு சிறந்த 
பேலவகலைப ட்பற்றுக் டகாடுக்கும 
வலகயில, SLT-MOBITEL இைால 
mGuide பேலவ மீைலைக்கப்பட -
டுளைது. 

இ்தனூ்டாக சிறந்த உளைமேஙகள 
வழஙகப்படுகின்றை. இந்தச் பேலவ 
்பத்துக்கும அதிகைாை டைாழிகளில 
காணப்படுகின்றது. 

கடடுைாைப ்பணிகளில குறிப-
பி்டத்்தக்க முன்பைற்றத்து்டன் 400 
மிலலி�ன் அடைரிக்க ட்டாைருக்-
கும அதிகைாை டேைவில ITC One 
Colombo, 2023 ஆம ஆணடில 
நிலறவல்ட�வுளை்தாக அறிவிக்-
கப்படடுளைது.   

இநதி�ாவின் ITC Limited 
இற்கு முற்றிலும டோந்தைாை 
துலண நிறுவைைாை Welcom 
Hotels Lanka (Private) Limited 
இன் இைஙலகயின் மு்தைாவது 
திட்டைாக இது அலைநதுளைது.  

நிலைத்்தன்லைல� லை�ைா -
கக் டகாண்ட இந்த அதிநவீை 
ITC hotel கடடுைாைைாைது 352 
அலறகள ைற்றும ேர்வப்தே ைற்றும 
இநதி� உணவு வலககளின் 
சிறபபு உணவுத் ட்தரிவுகலையும 
உளை்டக்கி� அதிசிறந்த டோகுசு 
வேதிகலை உளை்டக்கியுளைது. 
பைலும Sapphire Residences 132 
வானு�ர்ந்த டோகுசு ைாளிலக-
கலைக் டகாணடுளைது. இலவ 
ேராேரி�ாக 5500 ேதுரஅடி அைவி-
ைாை வணிக ைற்றும விற்்பலைத் 
்தைஙகலைக் டகாணடுளைை.   

உைகில புகழட்பற்ற ்பை 
முன்ைணி ட்ப�ர்கள இந்த கட-

டுைாைத்தின் கட்ட்டக் கலை 
ைற்றும வடிவலைபபின் பின் 
உளைை. ைதிபபிற்குரி� உள -
நாடடு கட்ட்டக் கலைஞர் சுரத் 
விக்கிரைசிஙகவு்டன் இலணநது 
்பணிபுரியும Gensler (USA) யின் 
மு்தன்லைக் கட்ட்டக் கலையு-
்டன்,வீடடுைலைகளின் கவா்ச்சி-
கரைாை உளைகம YOO inspired 
by Starck இைால டேய்�ப்படு-

கிறது. மு்தன்லை கட்டலைபபு 
ட்பாறியி�ல Thornton Tomasetti 
(USA) இைாலும, ்தலரத்ப்தாற்ற 
வடிவலைபபு Burega Farnell 
(Singapore) இைாலும, பைாட்ட-
லின் உடபுற வடிவலைபபு Wilkes 
Malaysia, ைாலும, Control Risks 
மூைம ்பாதுகாபபு வடிவலைபபும, 
ட்பாது கணடரக்்டராக L&T Limited 
ஆகிப�ார் விைஙகுகின்றைர்.  

இந்தியாவின் ITC One Colombo 
2023 இல் கட்டுமானப்பணிகள் பூர்த்தி

்தைது 40 வரு்டகாை பேலவப 
்ப�ணத்தின்ப்பாது, இைஙலக 
SOS சிறுவர் கிராைஙகளிைால, 
இைஙலக ேமூகத்துக்கு ட்பருை -
ைவு ்பஙகளிபபு வழஙகப்பட -
டுளைது்டன், இதில 12,000 
பநரடி அனுகூைம ட்பறுபவா-
ரும, 50,000க்கும அதிகைாபைார் 
்பலபவறு ேமூகத் திட்டஙகளினூ-
்டாக பநர்த்தி�ாை அனுகூைஙக-
லையும ட்பற்றுளைைர்.   

இந்த முக்கி�த்துவம வாய்ந்த 
லைலகலலை குறிக்கும 
வலகயில, SOS சிறுவர் கிரா -
ைஙகளிைால அணலையில 40 
ஆவது வரு்ட பூர்த்தி டகாண்டாட-
்டஙகள, பிலி�ந்தலையிலுளை SOS 
சிறுவர் கிராைத்தின் ப்தசி� ்பயிற்சி 
நிலை�த்தில ஏற்்பாடு டேய்�ப்படடி -
ருந்தை. இ்தன்ப்பாது 40 வரு்ட பூர்த் -
தில� முன்னிடடு ஞா்பகார்த்்த ்த்பால 
முத்திலர டவளியி்டப்படடிருந்தது -
்டன், விபே்ட மு்தல-நாள பைலுலறயும 
்த்பால திலணக்கைத்திைால டவளியி -
்டப்படடிருந்தது.  

இநநிகழவில பிர்தை அதிதியு்டன், 
இைஙலக SOS சிறுவர் கிராைத்தின் 
்பணிப்பாைர் ேல்பயின் ்தலைவர் நந -

்தசிறி ட்பான்ைமட்பருை, இைஙலக 
்த்பாலைா அதி்பர் ரஞ்ஜித் ஆரி�-
ரடை, SOS சிறபபு தூதுவர் டராஷான் 
ைைாநாை, SOS சிறுவர் கிராைத்தின் 
ப்தசி� ்பணிப்பாைர் திவாகர் ரடை -
துலர ஆகிப�ாரு்டன், SOS சிறுவர் 
கிராைத்தின் இ்தர அஙகத்்தவர்களும 
கைநதுடகாண்டைர்.  

SOS சிறுவர் கிராைத்தின் ப்தசி� 
்பணிப்பாைர் திவாகர் ரடைதுலர கருத் -
துத் ட்தரிவிக்லகயில, “SOS சிறுவர் 
கிராைத்ல்தச் பேர்ந்த நாம, எைது 40 

ஆவது வரு்ட பூர்த்தில� முன்னிடடு 
இந்த ்த்பால முத்திலரல� டவளியிடு -
வல்தயிடடு மிகவும ட்பருலை டகாள -
கின்பறாம. இந்த விபே்ட ஏற்்பாட-
டுக்காக ்த்பால திலணக்கைம ைற்றும 
்த்பாலைா அதி்பர் ஆகிப�ாருக்கு 
விபே்டைாக நன்றி ட்தரிவிக்கின்பறாம. 
ஒவடவாரு பிளலையும ஒரு குடும்பத்-
ல்தச் பேர்ந்தது என்்பது்டன், அன்பு, 
ைதிபபு ைற்றும ்பாதுகாப்பாக வைர -
பவணடும எனும பநாக்கு்டன் SOS 
சிறுவர் கிராைம நிறுவப்பட்டது.   

இலங்கயில் 40 வருடஙகள்
ககாணடாடும் SOS கிராமஙகள்  

காைநிலை ைாற்றத்துக்கு எதிராை ப்பாராட்டத்துக்காக, நிலைப்பறாை 
ேமூக ஆளுலக (ESG) நிகழச்சிகலை முன்டைடுப்பதில ்தன்லை அர்ப-
்பணித்துளை SLT- MOBITEL, ேர்வப்தே சூழல திைத்ல்த அனுஷ்டித்தி-
ருந்தது.  இ்தற்கலை�, மீரிகை ்பகுதியில ்தைது 5ஆவது ைர நடுலகத் 
திட்டத்ல்த முன்டைடுத்திருந்தது. ப்தசி� ைட்ட ைர நடுலகத் திட-
்டத்ல்த SLT- MOBITEL முன்டைடுத்திருந்தது்டன், அ்தனூ்டாக 
வளித் தூய்லை�ாக்கல, வைாந்தரச் டேய்லகல� ஊக்குவித்்தல, 
கா்பன் நடுநிலை�ாக்கம ைற்றும ்பச்லே இலை வாயுக்கலை குலறத்-
்தல ைற்றும உயிரி�ல ்பரம்பலை ப்பணு்தல ப்பான்றவற்லற பைம-
்படுத்துவல்த இைக்காகக் டகாணடு இந்தத் திட்டத்ல்த முன்டை-
டுத்திருந்தது. நிலைப்பறாணலை ட்தா்டர்பில ்தைது அக்கலறல� 
டவளிப்படுத்தும SLT-MOBITEL, ்பசுலை�ாை புவியின் முக்கி-
�த்ல்த உணரநதுளைது்டன், ஆபராக்கி�ைாை ்தாவரஙகளினூ்டாக 
ைனி்த சுகா்தாரத்துக்கு கில்டக்கும பநரடி அனுகூைஙகள ைற்றும 
இ�ற்லகல� ப்பணுவது, எதிர்காைத் ்தலைமுலறகளுக்காக 
காைநிலை ைாற்றத்ல்த ்தணித்து, சீராக்குவது ப்பான்றவற்றுக்கும 
்பஙகளிபபு வழஙகுகின்றது.

“தூ� வளி ைற்றும உரத்தினூ்டாக நாடடுக்கு வைமூடடுபவாம” 
எனும ட்தானிப ட்பாருளின் கீழ அறிமுகம டேய்�ப்படடிருந்த இந்தத் 
திட்டம, திரண்ட நைனுக்காக சூழல ்பாதுகாபபின் முக்கி�த்துவத்தில 
கவைம டேலுத்துவ்தாக அலைநதுளைது.

கலை கடடுப்படுத்்தலுக்கு நாடடிலுபல்ப ைரம ்பஙகளிபபு வழஙகு-
வ்தாக நம்பப்படுகின்றது. பே்தைப ்பேலை ்த�ாரிபபுக்கும ்ப�ன்்படுத்-
்தப்படுவது்டன், வளில� தூய்லைப்படுத்்தவும, ைருநதுவ குணம மிக்க 
்தாவரைாகவும கரு்தப்படுகின்றது. 

இதுவலரயில SLT-MOBITEL இைால 1000க்கும அதிகைாை ்தாவரங-
கள டைாைராகலை, உைந்தாவ, அனுரா்தபுரம ைற்றும கணடி ஆகி� ்பகு-
திகளில நாட்டப்படடுளைை.

காலநி்ல மாற்றத்துக்கு 
எதிராக ப்பாராடுவதறகு சூழலுக்கு 
நட்்பான நி்லப்ப்றான திட்டஙகள்

நிட்பான் ட்பயின்ட ைஙகா (பிலரவட) 
லிமிட்டட ்தைது புதி� விற்்பலைக் காட-
சி�லறல� ட்தரணி�கை ்பகுதியில 
அணலையில திறநதுளைது. ஆசிரி  என்-
்டர்பிலரேஸ், ட்தஹிப�ாவிட்ட வீதி, 
ட்தரணி�கை எனும ்பகுதியில அலைந-
துளை இந்த விற்்பலை�கத்தில, ட்தரணி-
�கை ைற்றும அ்தலை அணமித்்த ்பகுதி-
கலைச் பேர்ந்த  

நுகர்பவாரிைால, நிட்பான் ட்பயின்ட 
்த�ாரிபபுகளின் முழுத் ட்தரிலவயும 
டகாளவைவு டேய்து டகாளை முடியும.  

நிட்பான் ட்பயின்ட ைஙகா ட்பாது 
முகாலை�ாைர் நிைந்த அப்பசிஙக கருத்-
துத் ட்தரிவிக்லகயில, “ட்தரணி�கை ஒரு 
விவோ�ப ்பகுதி, இைஙலகயில காணப-
்படும ஈரப்ப்தன் நிலறந்த நகரஙகளில 

ஒன்றாகும. இப பிராநதி�த்தில உ�ர் 
்தரம வாய்ந்த நிட்பான் ட்பயின்ட ட்தரி-
வுகளுக்கு அதிகைவு பகளவி காணப்ப-
டும என்்பதில நாம நமபிக்லக டகாண-
டுளபைாம. நாடு முழுவதிலும நிட்பான் 
ட்பயின்ட ட்தரிவுகலை இைகுவாை 
முலறயில டகாளவைவு டேய்�க்கூடி�-
்தாக இருக்கச் டேய்வது எைது இைக்கா-
கும.” என்றார்.   

அைஙகார, வாகைஙகள ைற்றும 
ட்தாழிற்துலற பைற்பூச்சு தீர்வுகளுக்-
காை உ�ர் ஜப்பானி� ட்தாழிலநுட்பத்-
துக்காக “The Coating Expert” எை உைக-
ைாவி� ரீதியில அறி�ப்படும நிட்பான் 
ட்பயின்ட ்த�ாரிபபுகலை ்தற்ப்பாது 
ட்தரணி�கை ்பகுதியில டகாளவைவு 
டேய்�ைாம.  

நிக்பான் க்பயின்ட் லஙகாவின் புதிய 
விற்ப்னயகம் கதரணியக ் லயில்

அன்பு்டன் அரவலணக்கும 
வஙகி டேைான் வஙகி, ்தைது 
க்டைடல்ட்தாரர்களுக்கு ைற்-
றுடைாறு வேதில� வழங-
கும வலகயில, அவர்களின் 
காபபுறுதிக் டகாடுப்பைவு-
கலை பைற்டகாளவ்தற்காக 
இைகுமுலற ்தவலணக் 
டகாடுப்பைவுத் திட்டங-
கலை அறிமுகம டேய்துள-
ைது.  

இ்தற்காக முன்ைணி காபபுறுதி 
பேலவகள வழஙகுநர்களு்டன் ்பங -
காணலைல� ஏற்்படுத்தியுளைது்டன், 
அ்தனூ்டாக ஆயுள ைற்றும ட்பாதுக் 
காபபுறுதிகலைக் டகாணடிருக்கும 
வாடிக்லக�ாைர்களின் பைம்படுத்்தப -
்பட்ட ்பணப்பாய்ச்ேல நிர்வகிபல்ப 
ப்பணவும உ்தவிகலை வழஙக முன்வந-
துளைது.

“அத்தி�ாவசி� ப்தலவகளுக்காை 
அத்தி�ாவசி� அடல்ட” எனும ்தைது 
உறுதிடைாழிக்கலை�, 2022 ஆகஸ்ட 
31ஆம திகதி வலர வாடிக்லக�ாைர்கள 
டேைான் வஙகி க்டைடல்டல�ப ்ப�ன் -
்படுத்தி காபபுறுதிக் டகாடுப்பைவுகலை 
இைகுமுலற ்தவலணக் டகாடுப்பை -
வினூ்டாக பைற்டகாளைைாம. இந்தச் 
ேலுலக ஆகக்குலறந்தது ரூ. 10,000 
மு்தல ரூ. 1 மிலலி�ன் வலர டகாடுப -

்பைவுகளுக்கு டேலலு்ப -
டி�ாகும. 0% ்தவலணக் 
டகாடுப்பைவுத் திட்டங-
கள 3 ைா்தஙகள ைற்றும 6 
ைா்தஙகள வலர நீடித்துக் 
டகாளை முடியும என்்பது-
்டன், வாடிக்லக�ாைர்கள 
்தைது இைகு ்தவலணக் 
டகாடுப்பைவு திட்டங-
கலை 7 பவலை நாடக -
ளுக்குள இைகுமுலற 

்தவலணத் திட்டத்துக்கு ைாற்றி�லைத் -
துக் டகாளைைாம. 

டேலிஙபகா இன்சூரன்ஸ், AIA இன் -
சூரன்ஸ், யூனி�ன் அஷ்யூரன்ஸ், ஸ்ரீ 
ைஙகா இன்ஷஷுவரன்ஸ், LOLC ைற்றும 
ஃட்ப�ார்ஃ்பஸ்ட இன்சூரன்ஸ் ப்பான்ற 
முன்ைணி காபபுறுதி பேலவ வழஙகு -
நர்களுக்கு பைற்டகாளளும டகாடுப்ப-
ைவுகளுக்கு இந்த வேதில�ப ட்பற்றுக் 
டகாளைைாம. ்தற்ப்பால்த� ட்பாருைா -
்தாரச் சூழலில, இலைப ்பணப்பாய்ச் -
ேலை நிர்வகிப்பது என்்பது மிகவும 
முக்கி�த்துவம வாய்ந்த வி்ட�ைாக 
அலைநதுளைது. 

இ்தன் ட்பறுப்பறாக, க்டைடல்ட 
்பாவலை ட்தா்டர்பில அதிகைவு கவைம 
டேலுத்்தப்படுவது்டன், இைகுமுலற 
்தவலணக் டகாடுப்பைவுத் திட்டஙகளுக்-
காை பகளவியும அதிகரித்துளைது. 

கெலான் வஙகியின் கெலான் கார்ட்   
இலகுமு்்ற தவ்ைக் ககாடுப்பனவுத்திட்டம்

CAT Lubricants விநிபயாக 
்பணிக்ை ஆரம்பித்துள்ை UTE

இைஙலகயில முன்ைணி வகிக்கும, 
நம நாடடில உருவாை ஆ்டவர் ஆல்ட 
வர்த்்தக நாைைாக 2022ஆம ஆணடு ்பர்-
மிஙைாமில - ருமுயில நல்டட்பறவுளை 
ட்பாதுநைவா� விலை�ாடடுப ப்பாட -
டிகளுக்காை இைஙலக ரக்பி ஆணகள 
ைற்றும ட்பணகள ப்தசி� டேவன்ஸ் 
அணிகளின் உத்திப�ாகபூர்வ ஆல்டப 
்பஙகாளி�ாக Signature, நி�மிக்கப்பட -
டுளைது.   

இநநிகழவு 2022 ஜூலை 28 மு்தல 
ஆகஸ்ட 8 வலர நல்டட்பறவுளைது. 
ப்தசி� ரக்பி ப்தர்வாைர்கள ஏற்கைபவ 
20ஆணகள ைற்றும ட்பணகள டகாண்ட 
ஒரு அணில� தீர்ைானித்துளைைர். 
அணியில 12 ப்பர் ைற்றும 8 காத்தி -

ருபபு வீரர்கள உளைைர். இைஙலகயில 
மு்தலி்டம வகிக்கும ஆ்டவர் ஆல்ட-
களுக்காை தீர்வுகலை வழஙகுபவா-
ராை Hameedia 1990 ஆம ஆணடில 
இைஙலக ேநல்தயில சிக்பைச்ேர் என்ற 

வர்த்்தக நாைத்ல்த அறிமுகப்படுத் -
தி�து. அன்று மு்தல இைஙலகயின் 
ஃப்பஷன் அரஙகில ட்பாது வர்த்்தக 
்தலைவராக இந்த வர்த்்தக நாைம 
சீராக வைர்ச்சி�ல்டநது வநதுளைது.   

ட்பருநட்தாற்றின் விலைவாக 
இைஙலகயில விலை�ாடடுத்து-
லறயில ஈடு்படடிருக்கும ஆணகள 
ைற்றும ட்பணகள ஏறக்குலற� 
இரணடு ஆணடுகைாக உளநாடடு 
ைற்றும ேர்வப்தே விலை�ாடடு 

ப்பாடடிகளில கைநதுடகாளைவிலலை. 
இது அவர்களின் வைர்ச்சில� ைட-
டுப்படுத்தி�து்டன் ப்பாடடித்்தன்லை-
யின்லை காரணைாக அவர்களின் முன் -
பைற்றத்ல்தயும ்தடுத்்தது. 

இலங்க ரக்பி ஆடவர் மறறும் மகளிர்   
அணிக்ை வலுவூட்டும் Signature    

இைஙலகயின் முன்ைணி ்பால 
ோர்ந்த உளநாடடு உற்்பத்தி நிறுவை -
ைாை ரபோ்தா ப்டரிஸ் (்தனி�ார்) நிறு -
வைம, லகத்ட்தாழில அபிவிருத்திச் 
ேல்ப (IDB) ஏற்்பாடு டேய்்த ப்தசி� 
லகத்ட்தாழில விருது விழாவில ்பால 
ோர்ந்த உற்்பத்தி பிரிவின் ைத்தி� 
ைற்றும ்பாரி�ைவிைாை பிரிவின் ்தஙக -
விருல்த டவன்றுளைது.  

இவவிருதுவிழா அணலையில 
பவாட்டர்ஸ் ஏஜ் பைாட்டலில ஜைா -
தி்பதி பகாட்டா்ப� ராஜ்பக்ஷ ்தலை -
லையில விைரிலே�ாக நல்டட்பற்றது. ரபோ்தா 
என்னும டோலலின் ட்பாருள சுலவ உ்த�ம 
என்்ப்தாகும. ரபோ்தா எபட்பாழுதும உளநாடடு 
்பாற் ்பணலண கிராைஙகளின் ்பசுக்களிலிருநது 
ட்பறப்படும உ்டன் கறந்த ்பசும்பாலை டகாணடு 

உற்்பத்தி டேய்�ப்படும உ�ர் ்தரத் -
திைாை ப�ாகட, ப�ாகட ்பாைம, 
்தயிர்,  ஐஸ்கிறீம உளளிட்ட ஏரா -
ைைாை உற்்பத்திகலை ேநல்தக்கு 
வழஙகுகின்றது.   

அந்தவலகயில ரபோ்தா உற்்பத் -
திகள வாடிக்லக�ாைர்களின் நம -
பிக்லகல� டவன்றுளைப்தாடு 
அ்தைால ப்பாடடிச் ேநல்தயில சீக் -
கிரபை முன்பைற முடிநதுளைது. 
இந்த பநரத்தில எமலை ்தஙகப 
்ப்தக்க விருதுவலர அலழத்துச் 

டேன்ற எைது அன்்பாை வாடிக்லக�ாைர்களுக் -
கும ரபோ்தா ஊழி�ர்களுக்கும எைது நன்றில� 
ட்தரிவித்துக்டகாளகின்பறன் எை அ்தன் அதி்ப -
ரும முகாலைத்துவப ்பணிப்பாைருைாை ்தமிந்த 
ட்பபரரா ட்தரிவித்்தார்.  

்பால் ொர்ந்த உற்பத்தி நிறுவனமான  
ரபொதா படரிஸுக்கு தஙகவிருது

SLT-MOBITEL இன் mGuide 
பெ்வ விஸதரிபபு
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உளப்பூர்வமாக உதவுவ்வாம்!
உைக நாடுகள் இன்று எதிர்நாக்கியுள்்ள ப�ாரு -

்ளாதார பிரச்சிலைகளுக்கு இலைநததாக, எைது 
நாடும் மிக ்ைாசைாை 
ப�ாரு்ளாதார பநருக்கடி -
களுக்குஆ்ளாகியுள்்ளது. 
இதிலிருநது விடு�ட அர -
சாஙகம் �ல்வேறு நட -
வேடிக்லககல்ள ்ைற் -
பகாண்டு வேருகிறது. இதன் 
தாக்கத்திைால �ைரும் 
�ல்வேறு கஷடஙகளுக் -
கும்,பிரச்சலைகளுக்கும் 
முகம் பகாடுத்துள்்ளைர.

 இநத நிலைலையில ஒவபவோரு தனிைனிதனும் 
தன்ைால இயன்ற அ்ளவில ைற்றவேரகளுக்கு உதவி -
கள் பசயய ்வேண்டிய அவேசிய நிலைலை உருவோகி -
யுள்்ளது. 

தனிப�டட முலறயில ஒவபவோருவேரும் ஏ்தா 
ஒரு வேலகயில ப�ாரு்ளாதார �ாதிபபுக்கு உள்்ளாகி 
சிக்கலகல்ள எதிர்நாக்கியுள்்ள ்�ாதிலும், அவே -
ரவேர தைது வேசதி, வோயபபு, வேருைாைம், பசாத்து, 
பசலவேம், இருபபு என்�வேற்றுக்கு ஏற்� பிறருக்கு 
சிறிய அ்ளவி்ைனும் உதவிகள், ஒத்துலழபபுகள், 
ஆதரவுகள் வேழஙக ்வேண்டியது அவேசியைாகும்.   

 ‘விரலுக்கு ஏற்ற வீக்கம்’ என்�தற்கு ஏற்�, அதிக 
அ்ளவில இலலை என்றாலும் தைக்கு ஏற்ற வேலகயில 
ைற்றவேரகளுக்கு தரைைாய வேழஙகிட முன்வேர 
்வேண்டும். 

‘அயைான் �சித்திருக்க தான் ைடடும் வேயிறு நிலறய 
புசித்திருப�வேன் ஒரு இலற விசுவோசியாக இருக்க 
முடியாது’ என்�து நபிகள் நாயகத்தின் ப�ான்பைாழி-
யாகும். இதலை இன்லறய காைத்தில ஒவபவோருவேரும் 
கருத்தில எடுத்து, ைனித ்நயம் உள்்ளவேரக்ளாக பசயல-
�டுவேது கடடாயைாகும்.  

 ஒவபவோருவேரது ்தலவேயும் எதிர�ாரபபும் பவேவ -
்வேறாைதாக இருநத ்�ாதிலும், தம்ைால இயன்றது 
எது்வோ, தைது �ைத்துக்கும்,�ைத்துக்கும் ப�ாருத்தைா-
ைது எது்வோ அதலை்யனும் ்தலவே உள்்்ளாருக்கு 
வேழஙகி உதவுவேது தாரமீக ப�ாறுப�ாகும். இவவோறு 
பசய�வேரகளுக்கு ைனிதரகளின் உ்ளபபூரவேைாை பிராரத்-
தலைகளும், அதைால இலறயருளும் நிலறய்வே 
கிலடக்கும்.   

 ‘தரைம் தலைகாக்கும்’ என்ற ப�ான்பைாழிலய 
இன்லறய சூழ்நிலையில நாம் ஒவபவோருவேரும் கருத்-
தில பகாண்டு, காைத்தின் ்தலவேயறிநது, ்தலவேயுள்-
்்ளாருக்கு, தாரா்ளைாக உதவிகள் பசயதிட முன்வேரு -
்வோம்.  

பநஞ்சாடு  பநஞசம்
நன்றிகள் ஆயிரம்!

 கடநத வோர ‘�டித்ததும்�கரவேதும்’நூறாவேது�த்திலய 
வோசித்த பின் உள்நாடடில இருநதும் இநதியா, இஙகி-
ைாநது, பிரான்ஸ், கைடா, சவுதிஅ்ரபியா, குலவேத், 
கத்தார, ஆஸ்தி்ரலியா, கைடா உட�ட �ை பவேளிநா-

டுகளிலிருநதும்    ்�ராசிரியரகள், விரிவுலரயா்ளரகள், 
�ல்வேறு இயக்கஙகளின் �தவி சார உறுபபிைரகள் 
உட�ட ப�ரும்�ாைாை வோசகரகள்  ்நரடியாகவும், 
அலை்�சி வோயிைாகவும், வோடஸ்சப, முகநூல உட�ட 
சமூக வேலைத்த்ளஙகள் மூைமும், நூறாவேலத எடடிய-
தற்கு, தஙக்ளது வோழ்த்துக்கல்ளயும் பிராரத்தலைகல்ள -
யும் பதரிவித்து வேருகின்றைர. எம்மீது அன்பு பகாண்ட 
இவேரகள் அலைவேருக்கும் எைது  உ்ளம் நிலறநத நன்றி -
கள். உஙக்ளது அன்பும், ஆதரவும் என்று பதாடருபைை 
எதிர�ாரக்கின்்றாம்!

கு. சின்னப்்ப ்பாரதி
இைஙலகயில சிஙக்ள இைக்கியவோதிக்ளால உட�ட 

�ைராலும் நன்கு அறியப�டட, இடதுசாரி  சிநதலை 
பகாண்ட, பதன்இநதியாவின் மூத்த எழுத்தா்ளரும் அர-
சியலவோதியுைாை கு. சின்ைப� 
�ாரதி கடநத 2022 ஜூன் 13 ம் திக-
தியன்று  தைது 87-ஆவேது அகலவே-
யில காைைாைார.   

தாகம், சஙகம், சரக்கலர, 
�வே்ளாயி, சுரஙகம், தலைமுலற 
ைாற்றம், �ாலை நிை ்ராஜா 
என்�ை இவேர எழுதியபுகழ் 
ப�ற்ற புதிைஙகள். இவேற்றில 
�ை இநதி, வேஙகாளி, குஜராத்தி, 
பதலுஙகு, ைலையா்ளம், கன்ைடம், ைராடடி ்�ான்ற 
இநதிய பைாழிகள் �ைவேற்றிலும், ைற்றும் ஆஙகிைம், 
பிபரஞசு, சிஙக்ளம்  உட�ட பவேளிநாடடு பைாழிகளி-
லும் பைாழிப�யரக்கப�டடுள்்ளை.

இவேர எழுதிய  ‘சுரஙகம்’ என்ற புதிைம், நிைக்கரிச் 
சுரஙகத்லத அடிப�லடயாக லவேத்து எழுதப�டட வேரக்-
கப ்�ாராடட நாவேைாகும். ்ைற்குவேஙகா்ளம் அசன்சா-
வில உள்்ள நிைக்கரிச் சுரஙகத் பதாழிைா்ளரகளுடன் �ை 
ைாதஙகள் தஙகி இருநது, ்நரடியாகப �ாரத்த, ப�ற்ற 
அனு�வேஙகளின் அடிப�லடயில இபபுதிைத்லத சின் -
ைப� �ாரதி எழுதிைார. இநநாவேலுக்கு ‘இைக்கியச் 
சிநதலை விருது’கிலடத்ததுள்்ளது. பிர�ை சிஙக்ள 
எழுத்தா்ளர உ�ாலி நாையக்காரவின் பைாழிப�யரப-
பில  இது சிஙக்ளத்திலும் பவேளியாகியுள்்ளது.

 'பசம்ைைர' என்ற இைக்கிய சஞசிலகயின் ஆரம்� 
ஆசிரியராை சின்ைப� �ாரதி, தமிழ்நாடு முற்்�ாக்கு 
எழுத்தா்ளர கலைஞர சஙகத்தின் ஆரம்�கரத்தாக்களில 
ஒருவேருைாவோர.இைஙலகலயச் ்சரநத �ைரின்�லடப-
புகள் இநதிய பைாழிகளில பவேளிவேரவும், அலவேக-
ல்ளப பிர�ைப�டுத்தவும் உதவிகள் பசயதுள்்ளார.  

இவேர, ‘கு. சின்ைப� �ாரதி இைக்கியக் கருத்தரஙக 
நிலைவு அறக்கடடல்ள’ எை தைது ப�யரில ஒரு அறக்-
கடடல்ள நிறுவியுள்்ளார,இதன் மூைம்  நாவேல, கட-
டுலர,இைக்கிய ஆயவு, சிறுகலத, பைாழிப�யரபபு, 
கணினித் தமிழ் இைக்கியம், சிற்றிதழ்கள், இலைய 
இதழ்கள், சமூக்சலவே, நாடகம், கவிலத ைற்றும் சிறநத 
�த்திரிக்லகயா்ளர எை �ை துலறகல்ளயும் சாரந்தார-
கல்ள ்தரவு பசயது விருதுகளும், �ைப �ரிசிலகளும்  
வேழஙகி பகௌரவிக்கப�டடு வேருகின்றலை வி்சடைாக 
குறிபபிடத்தக்கது.

ப்படவரால்! ப்படவரால்!!

 ப�ட்ராலுக்கு ப�ரும் தடடுப�ாடு நிைவும்இநதக் 
காைத்தில,ப�ட்ராலுக்குத் தடடுப�ாடு இலைாத ஒரு 

காைத்தில ஒருவேரது வோழ்வில நிகழ்நத நிகழ்வு இது. 
அவே்ர கூறுகிறார இப�டி:  

     ஒருநாள், இரவு ்நரம். அலுவேைகத்தில இருநது 
வீடு திரும்பி பகாண்டிருந்தன். வேழியில ப�ட்ரால 
இலைாைல ல�க் நின்றுவிடடது. அதிகம் ஆள் நட -
ைாடடம் இலைாத �குதியது. அஙகிருநது எநத �க்கம் 
ப�ட்ரால நிலையத்துக்குபசலை ்வேண்டுைாைா-
லும் குலறநதது நான்கு கி்ைாமீடடரக்ளாவேது பசலை 
்வேண்டும்.

இரவு ்நரத்தில எவேலரயும் பதாநதரவு பசயயக் 
கூடாது எை நிலைப�வேன் நான். எை்வே நண்�ரகல்ள 
பதாநதரவு பசயயாைல விதிலயயும், ப�ட்ரால 
்�ாடாைல விடட எைது ைதிலயயும்பநாநத�டில�க்-
லகதள்ளிக்பகாண்்ட நடக்கத் பதாடஙகி்ைன்.

தி டீ ப ர ை 
இன் ப ை ா ரு 
ல�க்கில இருவேர 
என் முன் வேநது 
நின்றைர. "என்ை 
சார ப�ட்ரால 
இ ல ல ை ய ா ? "  
என்றார ஒருவேர. 
"ஆைா சார" 
என்்றன்.  அலத முழுதும் கூறி முடிக்கும் முன்ை்ர 
அவேர தைது ல�க்ப�டடியிலிருநத சிறிய ்கலை எடுத்-
தார. அதிலிருநது ப�ட்ராலை எடுத்துத் தநதார.

எைக்்கா இலறவே்ை ்நரில வேநது தநதது ்�ான்ற 
உைரவு. ஏபைனில அநத சாலையில அநத ்நரத்-
தில லகயில ப�ட்ராலுடன் ஒரு ல�க் வேநதது,‘நான் 
என்்றா பசயத நலவிலைக்காை புண்ணியம்’ தான் எை 
நிலைத்்தன். ‘தரைம் தலைகாக்கும்’ என்�ாரக்்ள அது 
இதுதா்ைா?

 ப�ட்ராலை ஊற்றிவிடடு, தயஙகிய�டி ஒரு 
பதாலக �ைத்தாள்கல்ள  அவேரகளிடம் நீடடி, " சார.
இலத உஙகள் ப�ட்ராலுக்காை காசா நிலைக்காதீஙக, 
நீஙக எப�டியும் ப�ட்ரால ்�ாடுவிஙகதா்ை அதற்கு 
�யன்�டுத்திக்்காஙக" என்்றன்.  

"இலை சார �ைபைலைாம்்வேைாம். நாஙக சிசிடிவி 
பகைராபதாழில �ண்்றாம், அடிக்கடி கஸ்டைர இடங-
களுக்கு பசலலும் ்�ாது இப�டி சூழ்நிலை வேரும் 
அதான் ப�ட்ரால வோஙகி வேச்சுருப்�ாம்" என்று கூறி 
�ைம் வோஙக ைறுத்து விடடார. அவேரகல்ள அப�டி்ய 
அனுப� என் ைைம் இடம்தரவிலலை.

"சரி உஙகபதாலை்�சி எண் பகாடுஙக. பதாழில 
ரீதியா உஙக உதவி ்தலவேப�டடா அலழக்கி்றன்" 
என்்றன். அவேர ப�யர ‘ரசாக்’ என்று கூறிபதாலை்�சி 
எண்லையும் பகாடுத்து விடடு, என் நன்றிலய சிரிப-
�ால ஏற்றுக்பகாண்டு பசன்று விடடார.

 அன்றிலிருநது நான் ப�ட்ரால ் �ாடும் ் �ாது, அவே -
ருக்காை நன்றியாக,ைற்றவேரகளுக்கு உதவுவேதற்காக. 
ஒரு சிறிய �ாடடிலில ப�ட்ரால பகாஞசம் எடுத்து 
லவேத்துக்பகாள்்வேன். அநத �ாடடிலில ஒரு ஸ்டிக்கரில 
‘ரசாக்’ என்ற அவேர ப�யலரயும், அவேர பதாலை்�சி 
எண்லையும் எழுதிலவேப்�ன்.  

இதுவேலர ப�ட்ரால இலைாைல ்ராடடில உருடடி 
பசன்ற நான்கு ்�ருக்கு உதவியிருக்கி்றன். அவேர -
கள் �திலுக்கு �ைம் பகாடுக்க வேரும்்�ாது, “�ைம் 
்வேைாம், என் நண்�ர சிசிடிவி பகைரா பதாழிலில 
உள்்ளார. ்தலவேப�டடா அவேலர அலழயுஙகள்” என்று 
ஸ்டிக்கரில உள்்ள எண்லை பகாடுப்�ன்..

யாரு்ை ்வேண்டுபைன்்ற ப�ட்ரால நிரப�ா-
ைல பசலவேதிலலை. அவேசரைாை உைகில இவவோறு 
நிகழ்வேலத தவிரக்க முடியாது. அத்தலகய ்நரத்தில 
இவவோறு உதவுவேது விலை ைதிக்க முடியாத ்�ருதவி. 
முடிநதால நீஙகளும் பசயயமுயலுஙகள்.

அன்லறய இரவு இருடடில எைக்கு இநதப �ாடத்லத 
பசாலலித் தநத அவேரது முகம் கூட இப்�ாது என் 
நிலைவில இலலை. ஆைால ப�யர ைடடும் நிலைவில 
ஆழைாகப �திநதிருக்கிறது. "ரசாக்".

மின்ாரப் ்பயணிக் கப்்பல்

      சீைாவின் முதைாவேது  மின்சாரப �யணிக் கப�ல, 
சீைாவின் யாஙசி ஆற்றில அண்லையில அதிகாரபபூர-
வேைாக இயக்கப�டடுள்்ளது. 100 மீடடர நீ்ளமுலடய 
இக்கப�ல, உைகின் மிகப ப�ரிய மின்சாரப �யணிகள் 

கப�ைாகும். இதன் மூைம் 
1300 �யணிகள் ஒ்ர ் நரத்-
தில �யைம் ்ைற்பகாள்்ள 
முடியும். 7500 கி்ைா-
வோடடு இயக்க ஆற்றால 
பகாண்ட மின்கைன்கள் 
இக்கப�லில ப�ாருத்தப-
�டடுள்்ளை என்�து குறிபபிடத்தக்கது. 

அழிக்கப்்பட்ட உலகின மிகப் ப்பரிய விமா்னம்

இரஷய இராணுவேம் 
உக்லரன் நாடடில ்ைற்-
பகாள்ளும் தாக்குதலக-
ளிைால ஏற்�டடுள்்ள, 
ஏற்�டுகின்ற ்சதஙகள் 
நாளுக்கு நாள் அதிகரித்-
துக்பகாண்்ட  இருக்கின்-
றை. யுத்தத்தின் ஆரம்� 
காைத்தில,உக்லரன் தலைநகர கீவ அரு்கயுள்்ள 
்�ாஸ்்டாைல விைாை நிலையத்தில நிறுத்தி லவேக்-
கப�டடிருநத உைகி்ை்ய மிகப ப�ரிய விைாைத்லத 
ரஷய இராணுவேம் அழித்தது.

உைகி்ை்ய மிகப ப�ரிய விைாைைாக கருதப�டட  
AN-225 ‘Mriya’, க்லரன் ஏ்ராநாடடிக்கல நிறுவேைைாை 
அன்்டா்ைாவ நிறுவேைத்தால 1985ஆம் ஆண்டு தயாரிக்-
கப�டடது.‘Mriya’ என்றால உக்லரன் பைாழியில ‘கைவு’ 
என்்ற ப�ாருள்�டுகிறது.      இவவிைாைம், 30 சக்கரஙகள், 
6 என்ஜின்கள், 290 அடி இறக்லககளுடன் தயாரிக்கப�டட 
உைகின் மிகப ப�ரிய சரக்கு விைாைம் என்ற சிறபல� 
ப�ற்றது. சரக்லக ஏற்றிக் பகாண்டு, இநத விைாைத்தால 
4,500 கி்ைா மீடடர  வேலர பசலை முடியும்.

ரஷய ராணுவேம் நடத்திய வோன்வேழித் தாக்குதலில இநத 
விைாைம் முற்றிலும் எரிநது சாம்�ைாைதாக உக்லரன் 
அலைச்சர டிமிட்ரா கு்ை�ா உறுதிப�டுத்தியுள்்ளார.

க்டலில் மூழ்கிய 4000 அதி ப்ாகுசு காரகள்

 அதி பசாகுசு காரகல்ள ஏற்றிச் பசன்ற சரக்குக் கப�ல 
வி�த்துக்குள்்ளாைதில  சுைார 4000 அதி பசாகுசு காரகள் 
கடலில மூழ்கியுள்்ளை.  ்�ாரத்துக்கல கடற்�குதியில 
அ்�ாரஸ் தீவுக்கூடடம் அரு்க இவவேருட ப�ரவேரி 
ைாத இறுதிப �குதியில, இக் கப�ல தீபபிடித்தது.

 ‘ஃப�லிசிடடி ஏஸ்’ (felicity ace) என்ற இநதக் 
கப�லில‘்�ாஸ்ச்’ (Porsche),‘ப�ன்டலி’ (Bently), 
‘ஃ்�ாக்ஸ்்வேகன்’ ரக பசாகுசு காரகள் இருநதுள்்ளை. 

 இவேற்றில 189 ப�ன்டலி காரகளும், 1,100 Porcheகார-
களும் இருநததாகவும்,  ஃ்�ாக்ஸ்்வேகன் நிறுவேைம் 
தைது காரகளுக்கு 155 மிலலியன் டாைர காபபீடடுத் 
பதாலகலயக் பகாண்டுள்்ளதாகவும் ராயடடரஸ் பதரி-
வித்துள்்ளது.  ்ஜரைனியின் எம்டன் துலறமுகத்தில 
இருநது அபைரிக்கா ்நாக்கிச் பசலலும் ்�ாது வி�த்-
துக்குள்்ளாை இக்கப�ல, அடைாண்டிக் ப�ருஙகட -
லில, சுைார 3500 மீற்றர அடிப�குதியில இருப�தாக 
பவேளிநாடடு ஊடகஙகள் பதரிவித்தை. 

இப்பத்தியில் இடம்்பறும அம்சங்களின் ந�ோக்்க, ந்போக்்க, அ்ைப்்ப, 
அள்ை, அழ்்க பின்்பற்றி எழுத விருமபுநைோர், “்படித்ததும ்ப்கர்ைதும” 

்பகுதியுடன் ்தோடர்பு ்்கோளள, மின்்னஞ்சல் (email): pptknvm@gmail.com, 
ைோட்ஸ்எப (WhatsApp): 0777314207    

பிரிந்தார் பெருமை

நல்லம் ப�தாலகிற�தாம்

றெசும் ெடம்

பநஞ்சுக்கு நீதி

சிந்மை ப�ய் ைைறை
்கவல களஞ்சியம்

திருவள்ளுவத்தில் எதிர்வு கூறல் (Forecasting)

எதிரவு கூறல �ல்வேறு அகபபு -
றக் காரணிகளில தஙகி உள்்ளது. 
நாடடின் அரசியல சமூக ப�ாரு்ளா -
தார நிலைலைகள், அரசாஙகத்தின் 
சடடதிடடஙகள், அரசாஙகத்தின் 
ப�ாரு்ளாதார நிதிக்பகாள்லககள், 
்�ாடடி நிறுவேைஙகளின் நிலைகள், 

ைக்களின் ைைநிலை ைற்றும் 
நுகரவுக் கைாச்சாரம், நுகர்வோர 
கருத்துக்கள், சநலதவோயபபு, உற் -
�த்திக்குத் ்தலவேயாை மூைப -
ப�ாருடகள், நிதி, உ�கரைஙகள் 
ைற்றும் ைனிதவே்ளஙகள் கிலடக்கும் 
தன்லை அவேற்றின் அ்ளவு அலைது 

அவேற்லற ப�ற்றுக்பகாள்வேதில 
காைப�டும் நிைலைகள், உற் -
�த்திக்காை ்கள்வி நிலைகள், 
உைக ஒழுஙகு, புதிதாகக் கண் -
டுபிடிக்கப�டும் ப�ாருடகள் 
அலைது ்சலவேகள், அநதக் 
குறிபபிடட நிறுவேைத்தின் நிர -
வோகக் கடடலைபபு ைற்றும் 
அதன் ஒழுஙகுவிதிகள் என்று 
�ை காரணிகள் எதிரவுகூறலைத் 
தீரைானிக்கும் .  

எதிரவு கூறல மூைம் நிறுவே -
ைத்தின் �ணிக்கூற்று, (Mission) 
்நாக்கக்கூற்று அலைது 

பதாலை்நாக்கு (Vision), எதிர -
காைத்தில அநத நிறுவேைம் அலட -
ய்வேண்டிய இைக்குகள் அலைது 
நிலைகள் பதாடர�ாக முகாலைத் -
துவேத்தால தீரைானிக்க முடிவேது -
டன் அதன் ்நாக்கஙகல்ள அலைது 
இைக்குகல்ள அலடவேதற்கு என்ை 
பசயய ்வேண்டும் என்�து பதாடர -
�ாகவும் முடிவு பசயயக் கூடியதாக 
இருக்கிறது. �ணிக்கூற்று என்�து 
ஒரு நிறுவேைத்திற்கு மிகவும் முக் -
கியைாை ஒன்று . அது நிறுவேைத் -
தின் பதாழில என்ை , அதனுலடய 
உற்�த்திகள் அலைது ்சலவேகள் 
என்ை ,அதனுலடய வோடிக்லகயா -
்ளர யார என்�வேற்லறப �ற்றி ஒரு 
பதளிவிலைத் தநது நிறுவேைத்தின் 
இைக்குகல்ளத் தீரைானிக்க உதவுகி -
றது. இதன் மூைம் அநத நிறுவேைம் 
பசயயக்கூடியது என்ை பசயயக் 
கூடாதது என்ை யார பசயவேது எப� -
டிச் பசயவேது எங்க பசயவேது என்ற 
வி�ரஙகல்ள �ணிக்கூற்றுத் தருகின் -
றது . அ்த்வேல்ள ்நாக்கக்கூற்று 
நிறுவேைத்தின் ்நாக்கஙகள், இைட -
சியஙகள் �ற்றி வேழிகாடடுவேதுடன் 
அநத நிறுவேைத்தின் �ணிக்கூற்று 
பவேற்றிகரைாக எடடப�டுைாயின் 

அநத நிறுவேைம் எதிரகாைத்தில 
எப�டி இருக்கும் என்�லத வி்ளக் -
குவேதாக இருக்கும் .  

 கீழ்வேரும் ஈரடியில திருவேள்ளுவேர 
எதிரவு கூறலின் முக்கியத்துவேத்லத 
பதளிவோக வி்ளக்குகின்றார .   

வேலகயறச் சூழா பதழுதல �லக -
வேலரப 

�ாத்திப �டுப�்தா ராறு.(குறள் 
465)

ஒரு பசயலைச் பசயயும் முன் 
அதலைப �ற்றி முழுவேதுைாக ஆரா -
யாைல, அச்பசயலின் தன்லைலய 
முழுவேதுைாக அறியாைல, அச்பச -
யலை பசயவேதற்குத் ்தலவேயாை 
வேலிலைகல்ளயும், இடஙகல்ள -
யும் காைத்லதயும் திறன்கல்ளயும் 
அறியாைல, அச் பசயலைச் பசய -
வேதற்குத் ்தலவேயாை வே்ளஙக -
ல்ளப �ற்றி நிலையாைல, அச்பச -

யலிைால வேரக்கூடிய �யன்கல்ள 
ஆராயாைல, அச்பசயலுக்காை 
திடடத்லதத்தீடடாைல, அச்பசய -
லில வேரக்கூடிய இடரகல்ள பிரச் -
சிலைகல்ள முழுவேதுைாக 
உைராைல, அவேற்லற எதிர பகாள் -
வேதற்கு அலைது விைக்குவேதற்குத் 
்தலவேயாை தநதிரஙகல்ள சிநதித் -
துத் தீடடாைல, பசயயத்தக்கது எது 
பசயயத்தகாதது எது என்று பதளி -
விலைாைல ஒருவேர ஒரு பசயலை 
பசயதால அது எைது �லகவேலர 
நைது நிைத்தி்ை்ய விலதத்து �ாத் -
திக்கடடி வே்ளரத்து நிலைப�றச் 
பசயவேதற்கு ஒப�ாகும். 

இப�டியாை சநதரப�ஙகளில 
�லகவேர ்கடு வில்ளவிப�ாரகள் 
என்�தைால பதாடஙகிய அச்பசய -
லும் பகடடு அழியும். அத்்தாடு 
பசலவேம் அழியும் ைை நிம்ைதி 

பகடும் என்கிறார திருவேள்ளுவேர 
.  

ஆதைால ஒரு நிறுவேைத்தின் 
முகாலையா்ளர எநத ஒரு பசய -
லையும் பசயவேதற்குமுன்பு 
முழுவேதுைாக ஆராய்வேண் -
டும். அலரகுலறயாக ஆராயந -
தால ஆ�த்து. அவேர தான் 
பசயய நிலைக்கும் பசயலின் 
வேலககல்ள அலைது தன்லை -
கல்ள எலைாம் முலறயாக எண் -
ைாைல ஆராயாைல அதலைச் 
பசயயத் பதாடஙகுதல ்தாலவி -
யில முடியும் என்கிறார திருவேள் -
ளுவேர . அதாவேது எநதவிதைாை 
முன்்ைற்�ாடுகல்ளயும் முழு -
லையாக ஆராயநது பசயயாைல 
எதிரவு கூறாைல முன் உைராைல 
ஒரு பசயலைச் பசயயக்கூடாது 
.இச்பசயைாைது ஆழம் அறி -
யாைல ஒரு ஆற்றினில இறஙகு -
கின்ற பசயல ்�ால எப்�ாதும் 

ஆ�த்தாைதாக்வே முடிநது நிறு -
வேைத்லதத் பதாவிக்கு பகாண்டு 
்சரத்து விடும் .  

எவவோறு முற்றாக ஆராயாைல 
முன்்ைற்�ாடுகள் எதுவும் இல -
ைாைல ஏற்�டும் வில்ளவுகல்ள 
நிலையாது �லகவேருடன் ப�ாரு -
துவேது ்தாலவிலயத் தருவேதுடன் 
அப�லகவேலை ்ைலும் வேலிலை 
ப�றச் பசயயு்ைா அ்த்�ால 
முலறயாை எதிரவு கூறல இல -
ைாைல அலைது �ணிக் கூற்று, 
்நாக்கக் கூற்று இன்றித் பதாடங -
கும் எநதத் பதாழிலும் அலைது 
நிறுவேைமும் சவோலமிக்கதாக 
அலைது ்தாலவிலயத் தருவேதாக 
அலையுபைன்று திடடமிடலில 
எதிரவு கூறலின் முக்கியத்துவேத்லத 
இவவீரடியில திருவேள்ளுவேர வேலியு -
றுத்துகின்றார .   

முகாமையாளர் கே. பத்்மானந்தன்

திருவள்ளுவர் எனும் தெய்வீக
13

rpNu\;l rl;lj;juzp> fyhG+\zk;   u\Pj; vk; ,k;jpah];

gbj;jJk;

gfu;tJk; 101

ஒரு நிறு்வ்னத்தின ப்யல் திட்டம் (Action Plan), ்வரவு 
ப்லவு திட்டம் என்ப்வற்றை தீரமானிப்்பதறகு திட்டமி்டலின 
ஒரு அஙகமாகிய அல்லது இரண்டா்வது ்படிமு்றையாகிய 
எதிரவுகூறைல் உதவுகிறைது. ஒரு நிறு்வ்னம் ஒனறின 
வ�ாக்கஙக்ள முடிவு ப்யதபின அநதநிறு்வ்னம் 
எத்த்கய �்ட்வடிக்்கக்ள முனப்னடுக்க வ்வணடும் 
என்பது பதா்டர்பாக முனகூடடிவய உணரநதுபகாள்ளு -
ம் ஒரு ப்யற்பாவ்ட எதிரவுகூறைலாகும். உண்மயில் 
திட்டம் ஒன்றை தீடடு்வதறகுத் வத்்வயா்ன வி்பரஙக்ள 
திரடடு்வதறகும், நிறு்வ்னத்தின வ�ாக்கஙக்ள இலகு -
வில் அ்்டயும் ப்பாருடடும், அவ்வாறு வ�ாக்கஙக்ள 
அ்்டயும் வ்பாது எதிரபகாள்ளக்கூடிய ்்வால்க்ள 
அறிநது அ்வற்றை எதிரபகாள்ளவும் அல்லது தவிரக்கவும், 
ஏற்ப்டக்கூடிய பிரச்சி்னக்ளப்்பறறி ்பணியாளரகளுக்கு 
விளக்கு்வதறகும் அ்வரக்ள அப்பிரச்சி்்னக்ள 
எதிரபகாள்்வதறகுத் தயார்படுத்தவும் எதிரவு கூறைல் 
முக்கியமா்ன ஒனறைாக இருக்கிறைது .  

இது அநத கால நி்்ன்்வ மீடடும் ்ப்டமல்ல. இப்வ்பா்தய 
எரிப்பாருள் பிரச்சி்்னக்குத் தீர்வாக, யாழ்ப்்பாணத்தில் ஆர-
ம்்பமாகியுள்ள குதி்ர ்வணடிப் வ்பாக்கு்வரத்துச் வ்்்வயின 
உற்ாக மூடடும் காடசி.   
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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 மி-
ல்லி ்யன்,  ச்போக்கோ வல 20 
ஏ க்கர்  ்பலோ,  ச�ஙகு,  இள்ட-
ப்பயிர் 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 மு்க-
ப்போ்க 350 மீட்டர் 16 ஏக்கோ் 
இறப்போ் த�ோட்டம் 1400 மில். 
0777 282147. 036041

்கணக்கோயவு/  ்கணக்கோ்ளர் ்பயி-
லுநர்்கள் விணணபபிக்கவும். 
மு்கோளம்யோ்ளர் 89-1/ 2,  
த்ப ங்ோல் வீதி,  ச்கோ ழும்பு 
-11. ச�ோளலத்பசி/ வடஸ்அப 
075 5030954. மின்்னஞெ-
ல் :a g a p e a c c s e r v i c e s @ g m a i l . 
c o m  038819

30 வரு்ட நம்பிகள்கள்யசவ-
ன்றுள்்ள எமது சநஸ்த்கோ 

நிறுவ்னத்திற்கு வ்யது 20 
- 60 இரத்மலோள்ன,  ்களு-
த்துளற,  ்போணந் துளற,  
ச�ஹிவ ள்ள,  நீர்ச்கோழும்பு 
மற்றும் சவன்்னபபுவ பிரத�ெ-
ங்களிலிருந்து ்க்னர்க மற்றும் 
இல குர்க வோ்க்ன ெோரதி்கள் 
த�ளவ. ெம்்ப்ளம் ரூ்போ 40, 
000/ - இற்கு தமல் அளை-
க்கவும். 0777263954,  
076 7639155 விணண-
பபிக்க தவணடி்ய மு்கவரி 
- 29/ 5,  4ஆம் ஒழுஙள்க,  இர-
த்மலோள்ன. 036744

மோத்�ளற பிரத�ெத்தில் ்கறுவோ 
த�ோட்டத்தில் �ஙகி தவளல 
செய்ய 20-45 வ்யது �மிழ் 
ஆண ச�ோழிலோளி்கள் 
தவணடும். 071 3058343.
 039063

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

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

classifi ed@lakehouse.lk
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ச்கோள்ளுபபிடடி - ச்கோஹிலவ-

த்ள� வீதிககு அரு்கோளமயி-

ல் ச்கோஹிலவத்ள� வீரமல் 

மோவத்ள�யில் 12 த்பர்ச் 

்கோணியில் 2 ச்பரி்ய ்படு-

கள்க்யளற்கள் ச்கோண்ட வீடு 

வோ்டள்கககு அல்லது குத்�-

ள்கககு உள்்ளது. ச�ோ்டர்பு 

ச்கோள்்ள - திருமதி நிஸோர் 

0771724900. 038732

36 வ்யதுள்்ள முஸ்லிம்  
விவோ்கரத்துப ச்பற்ற மோர்க்க-
ப ்பற்றுள்்ள ்கல்விெோர் �ள்க-
ளமயுள்்ள,  மத்தி்ய கிைககில் 
பு்கழ் வோயந்� நிறுவ்னத்தில் 
தவளல செயயும் அன்பும்,  
்பணபுமுல்ல மணம்கன் 
ெோ�ோரண மோர்க்கப ்பற்றுள்்ள-
வரும்,  ஆஙகில பின்புலத்ள�-
க ச்கோண்டவரும்,  பிள்ள்ள்கள் 
அற்றவ ரும் 30  - 45 வ்யதி-
ற்கிள்டப்பட்ட மணம்கள்ள 
த� டுகின்றோர். இஸ்லோமி்ய 
த்போ � ள்ன ்கள்ள பின்்பற்று-
கிற வரோ ்க வும் முளற்யோ்ன 
ஆ ள்டள்ய  அணி்பவரோ்கவும் 
முஸ்லிம் நோச்டோன்றில் வசிப்ப-
�ற்கு விருப்பமுள்்ளவரோ்கவும் 
இருத்�ல் தவணடும். வி்பரங்க-
ள்ள p i e t y s e e k i n g @ g m a i l .  
c o m  என்்ப�ற்கு அனுப்பவும்.
 G183076

rpW tpsk;gujhuHfspd; ek;gpf;ifahd re;ij

rpW tpsk;guq;fs;

Hotline - 011 2 429 342 / 011 2 429 343
Fax - 011 2 429 375 / 011 2 429 380 | E-mail - classifi ed@lakehouse.lk

Nritfs;
gytUlq;fshf ek;gpf;ifAs;s Nrit

jpUkz

000000377
*
*

100/-

Nritfs;
jpUkz

cq;fs; vjph;fhy fdTfis g+h;j;jp 

nra;tjw;fhd rpwe;j top.

cq;fs; gzf;nfhLg;gdit nrYj;Jtjw;fhd 
,yFthd top.

Kjy; 15 nrhw;fSf;F

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

,yq;if tq;fp – 
fzf;fpyf;fk; 

xt;nthU Nkyjpf nrhy;Yf;Fk; 10 &gh 

Mff;$ba nrhw;fspd; vz;zpf;if 65

(Nyf;`T]; fpis)
&gh

ெ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.

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.
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gpiojpUj;jk;
Njrpa cg;G epWtdk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

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.

tpiykD -1 Inner Liner msT: cauk; 900mm kw;Wk; mfyk; 500 

mm (50kg ,w;F)

Vida vy;yh khjphpfSk; epge;jidfSk; khw;wkpd;wp mt;thNw 

,Uf;Fk;

jiyth;>

ngWiff;FO>

Njrpa cg;G epWtdk;>

,y. 561/3> vy;tpl;bfy khtj;j>
nfhOk;G -05.

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. 

 [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"

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

Njapiy Muha;r;rp rig

nrd; N[hf;fpk; Njhl;lk;> ,uj;jpdGhp

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. 

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;. 

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;. 

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;. 

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;. 

gzpg;ghsh;>

,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiyak;>

Gdpj $k;];> jythf;fiy.

Kfhikahsh; gjtp (xg;ge;j mbg;gil)
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ஆனி  11ஆம் திகதி (25/06/2022) மிதுன ராசியில் 
புதன் சஞசாரம் சசய்துள்ார்.  உஙகள ராசிக்கு 3, 
6 ஆகிய இடஙகளுக்கு அதிபதியானவர் புதன். 
சககாதர சகாய  ஸதானாதிபதியான அவர் அதற் -
குரிய வீட்டிகைகய சஞசரிக்கும் சபாழுது உடன்  
பிறப்புக்ால் உதவி கிலடக்கும். அவர்களின் திரு -
ைணம் கபான்ற சுபகாரியஙகள  நலடசபறுவதில் 
இருநத தலட அகலும். உடன்பிறநதவர்களின் உத்தி -
கயாகத்தில் பணி  நிரநதரைாகைாம். அதிஷட திகதி 
ஜுலை 12,13,14 அதிஷட நிறம் நீைம்.

-ஆனி  11ஆம் திகதி (25/06/2022) மிதுன ராசியில் 
புதன் சஞசாரம் சசய்துள்ார்.  மிதுனம் புதனுக்கு 
சசாநத வீடாகும் அஙகுள் சூரியகனாடு இலணநது 
புத ஆதித்ய  கயாகம் உருவாக்குகிறார். எனகவ 
சபாது வாழ்வில் புகழ் கூடும். அதிகாரப்  பதவியில் 
உள்வர்களின் ஆதரவு கிலடக்கும். பஞசைாதிபதி -
யாகவும் புதன்  வி்ஙகுவதால் பிளல்களின் கல்வி 
சம்பநதைாகவும் கடல்தாண்டி சசன்று படிப்பது  
சம்பநதைாக எடுத்த முயற்சி லககூடும். அதிஷட     
திகதி  ஜுலை 4,5,15,16 அதிஷட  நிறம் பசலச.

ஆனி 11ஆம் திகதி (25/06/2022) உஙகள ராசி -
நாதன் புதன் உஙகள ராசியிகை சஞசாரம்  சசய்துள -
்ார். இதன் வில்வாக நல்ை பைன்கள ஏற்படும். 
குறிப்பாக சதாட்டது  துைஙகும். சதாழில் வ்ம் 
சிறக்கும். சவற்றிக்குரிய சசய்தி வீடு வநது  கசரும். 
புதன் சூரியனுடன் இலணநது புத ஆதித்யா கயாகம் 
உருவாக்குவதால் கல்வி  சம்பநதைாக எடுத்த 
முயற்சி லககூடும். உயர் அதிகாரிகளின் உதவியால் 
சிை  காரியஙகல் சாதித்துக் சகாளவீர்கள. அதிஷட          
திகதி ஜுலை 6,7,16 அதிஷட நிறம்  ஆகரஞ.

-

ஆனி 11ஆம் திகதி  (25/06/2022) மிதுன ராசியில் 
புதன் சஞசாரம் சசய்துள்ார். விலரயாதிபதி  புதன் 
விரய ஸதானத்தில் சஞசரிக்கும் இநத கநரத்தில் 
விரயஙகள  அதிகரிக்கும். வீடு ைாற்றம், இடைாற் -
றம் ஏற்படைாம். பாகப்பிரிவிலனகள  சுமூகைாக 
முடியும். பிளல்களின் கைற்படிப்பு அல்ைது 

கவலைவாய்ப்பு  சம்பநதைாக எடுத்த முயற்சிகளில் 
நல்ை தகவல் கிலடக்கும். அதிஷட திகதி ஜுலை  
3,4,5,8,9 அதிஷட நிறம் கருநீைம்.

ஆனி  11ஆம் திகதி (25/06/2022) மிதுன ராசியில் 
புதன் சஞசாரம் சசய்துள்ார்.  ைாபாதிபதி புதன் 
ைாப ஸதானத்திற்கு வரும் இநத கநரம் நல்ை கநரம் 
ஆகும்.  சூரியகனாடு புதன் இலணநது புத ஆதித் -
திய கயாகத்லத உருவாக்குகிறார். எனகவ கல்வி  
சம்பநதைாக எடுத்த முயற்சி லககூடும். பணிபுரி -
யும் இடத்தில் உத்திகயாக  உயர்வு ஊதிய உயர்வு 
கிலடக்கும். சபாது வாழ்வில் இருப்பவர்களுக்கு 
புதிய  சபாறுப்புகள கிலடக்கும். அதிஷட      திகதி 
ஜுலை 6,7,10,11  அதிஷட நிறம்  பிரவுன்.

ஆனி 11ஆம் திகதி  (25/06/2022) மிதுன ராசியில் 
புதன் சஞசாரம் சசய்துள்ார். உஙகள ராசிக்கு  10ம் 
இடத்திற்கு அதிபதியான புதன் 10ம் இடத்தில் சஞ -
சரிப்பது கயாகம் தான்.  உஙகள ராசிநாதனாகவும் 
புதன் இருப்பதால் சதாழில் முன்கனற்றம் ஏற்படும். 
நல்ை  தகவல்கள உஙகல் கதடி வரும். உத்திகயா -
கத்தில் உள்வர்களுக்குப் பதவி  உயர்வும் ஊதிய 
உயர்வும் கிலடக்கும். புதிய வாகனம் வாஙகும் 
முயற்சியில்  ஆர்வம் காட்டுவீர்கள. அதிஷட   திகதி 
ஜுலை 1,2,8,9 அதிஷட நிறம் பசலச.

ஆனி  11ஆம் திகதி (25/06/2022) மிதுன 
ராசியில் புதன் சஞசாரம் சசய்துள்ார்.  உஙகள 

ராசிக்கு 9 ,12 ஆகிய இடஙகளுக்கு அதிபதியான -
வர் புதன். பாக்யாதிபதி  புதன் பாக்கிய ஸதானத் -
தில் சஞசரிக்கும் இநத கநரம் ஒரு சபான்னான 
கநரைாகும்.  பூர்வீக சசாத்துக்கள அல்ைது புதிய 
சசாத்துக்களில் இருநத வில்ைஙகஙகள  விைகும். 
உத்திகயாகத்தில் உள்வர்களுக்கு இடைாற்றங -
கள இனிலை தரும்  விதத்தில் அலையும். அதிஷட        
திகதி ஜு லை 3,4,5 ,10 அதிஷட நிறம் இ்ஞசி -
வப்பு.

ஆனி  11ஆம்  திகதி (25/06/2022) மிதுன 
ராசியில் புதன் சஞசாரம் சசய்துள்ார்.  உஙகள 
ராசிக்கு அட்டை ைாபாதிபதியான புதன் அட்ட -
ைத்தில் சூரியகனாடு இலணநது  புத ஆதித்யா 
கயாகத்லத உருவாக்குவதால் கலை, கல்வி சம் -
பநதைாக எடுத்த முயற்சி  லககூடும். சபாது -
வாழ்வில் புதிய சபாறுப்புகள கிலடக்கும். 
ைலறநத புதனால்  நிலறநத தனைாபம் உண்டு 
என்பதற்ககற்ப சதாழிலில் கூடுதல் ைாபம் 
வரும்.  உத்திகயாகத்தில் ஊதிய உயர்வு கிலடக் -
கும். அதிஷட    திகதி ஜுலை 7,8,12,13 அதிஷட  
நிறம் லவைட்.

ஆனி 11ஆம் திக தி (25/06/2022) மிதுன 
ராசியில் புதன் சஞசாரம் சசய்துள்ார். உஙகள  
ராசிக்கு 7, 10 ஆகிய இடஙகளுக்கு அதிபதியான -
வர் புதன். அவர் சப்தை  ஸதானத்தில் சசாநத வீட்டில் 
பைம் சபற்று சஞசரிக்கும் சபாழுது கல்யாணம்  
கபான்ற சுப காரியஙகள இல்ைத்தில் நலடசபறும். 
கடலையில்இருநத சதாய்வு  அகலும்.  பயணஙகள 
பைன் தருவதாக இருக்கும். குடும்ப முன்கனற்றம் 

கூடும்.  அதிஷட திகதி ஜூலை 3,4,8,9 அதிஷட 
நிறம் ைஞசள.

ஆனி  11ஆம் திகதி (25/06/2022) மிதுன ராசியில் 
புதன் சஞசாரம் சசய்துள்ார்.  6-க்கு அதிபதியான 
புதன் 6ல் வலுவலடயும் இநத கநரம் மிகுநத 
கவனத்கதாடு  சசயல்படுவது நல்ைது. எதிரிக -
ளின் பைம் கைகைாஙகி இருக்கும்.  உடல் நைத்தி -
லும்  மீண்டும் பலழய சதால்லை தலைதூக்கும். 
எலதயும் கயாசித்து சசய்வது  ைட்டுைல்ைாைல் 
அரு்ா்ர்கள ைற்றும் அனுபவஸதர்களின் ஆகைா -
சலனகல் ககட்டு  சசயல்பட்டால் தான் சவற்றி 
சபற முடியும். அதிஷட திகதி ஜூலை 7,8,10,11  
அதிஷட நிறம் பசலச.

ஆனி  11ஆம் திகதி (25/06/2022) மிதுன ராசியில் 
புதன் சஞசாரம் சசய்துள்ார்.  பூர்வபுண்ணிய ஸ -
தானாதிபதி பூர்வ புண்ணிய ஸதானத்திற்கு வரும் 
இநத கநரம்  அற்புதைான கநரைாகும். எனகவ தாை -
தப்பட்ட காரியஙகள தலடயின்றி நலடசபறும்.  
பிளல்கள வழியில் உள் பிரசசிலனகள படிப்ப -
டியாக ைாறும். அவர்களின் கைல்  படிப்பு சம்பநத -
ைாககவா சவளிநாடு சசன்று பணி புரிவது சம்பநத -
ைாக ஏகதனும்  ஏற்பாடு சசய்திருநதால் அது சவற்றி 
கிலடக்கும். அதிஷட திகதி ஜுலை  9,10,15,16. 
அதிஷட நிறம் கராஸ.

ஆனி  11ஆம் திகதி (25/06/2022) மிதுன ராசியில் 
புதன் சஞசாரம் சசய்துள்ார்.  இக்காைம் ஒரு 
இனிலையான காைைாக அலையும். 4ம் இடத்தில் 
புதன் பைம் சபறும்  சபாழுது கல்வியில் இருநத 
தலட அகலும். பயணஙகள அதிகரிக்கும். பக்குவ -
ைாகப்  கபசி காரியஙகல்ச சாதித்துக் சகாளவீர் -
கள. சசாத்துக்க்ால் ஆதாயம் உண்டு.  ஆகராக்கி -
யத் சதால்லை அகலும். நண்பர்களின் ஆதரவுடன் 
முயற்சிகளில் சவற்றி  காண்பீர்கள. சுபகாரியப் கபச -
சுகள முடிவாகும். அதிஷட  திகதி ஜுலை 12,13,14  
அதிஷட நிறம் நீைம். ஜூலை 03 முதல் ஜூலை 09 
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ஒரு நாட்டின் அபிவிருத்தி என்பது அநநாட்-
டின் இறைறேறை காபபாற்றுகின்ை ஒரு 
விடைம் ஆகும். அபிவிருத்தி என்று பார்க்-

கின்ை மபாது நாட்டில் காணபபடும் அத்்தறை 
துறைசார் விடைஙகறையும் சே அைவில் அபி-
விருத்தி சசய்கின்ை மபாம்த அநநாடு முழுறே -
ைாை அபிவிருத்திறை அறடகின்ைது.   

முற்ைத்து ேல்லிறக ேணம் வீசாச்தன்று 
கூறுவது மபால சசாந்த நாட்டில் ம்தறவைாை 
வைஙகள் குவிநது கிடக்கும் ்தறுவாயில் அணறட 
நாடுகளிடம் றகமைநதுகின்ை நிறலறை நாட்டின் 
்தறலவர்கள் உருவாக்கிவிடுகிைார்கள்.   

்தற்மபாது இலஙறகயில் ச்தாடர்ச்சிைாக ஆட் -
சிக்கு வந்தவர்களின் சிந்தறைகளில் ோற்ைம் 
வரா்த்தன் காரணத்்தாமலமை நாடு ்தற்மபாது 
அ்தை பா்தாைத்தில் ்தள்ைபபட்டுள்ைது.   

்தனிமை ்தேது அரசிைல் நலன்கள் கட்சிசார் 
விடைஙகள் ்தனிபபட்ட நலன்கள் என்பைவற்-
றுக்கும் மபரிைவா்த ோறைக்கும் முக்கிைத்து -
வம் அளித்து வந்த்தால் நாட்டின் 
வைர்ச்சி ச்தாடர்பில் சிநதிபப-
்தற்கு அரச ்தறலவர்களுக்கு 
காலம் இடம்சகாடுக்கவில்றல 
என்பம்த உணறே.   

றகயிலிருக்கும் பூறைறை 
்தவைவிட்டு பூஸ் பூஸ் என்பது 
மபால நாட்டில் இருக்கும் வைங-
கறை பைன்படுத்்தாது அவற்றை 
ேலடாக்கி ஏறைை நாடுகளின் 
காலடியில் ்தஞசம் புகுவற்த 
இந நாட்டு ்தறலவர்கள் பழக்க-
ோக்கிக் சகாணடுள்ைைர்.   

இஙகுள்ை வைஙகறை பிை 
நாடுகளுக்கு விற்பறை சசய்வ-
ற்தயும், அவர்கள் இந நாட்டு 
வைஙகறை சுரணடி ்தேது 
ம்தறவகறை கச்சி்தோக நிறை -
மவற்றிக் சகாள்வற்தயும் உற்று 
மநாக்கும் மபாது எம்ேவர்கள் 
சசாந்தக் காசில் சூனிைம் றவப-
ப்தாகமவ எணணத் ம்தான்றுகி-
ைது.   

நாட்டு வைஙகறை குரஙகு அபபத்ற்த பங -
கிட்டுக்சகாணடதுமபால பஙகிடுவற்தப பார்க்-
கும் மபாது அதில் கிறடக்கும் வருவாறை ஏபப 
மிடுகின்ை ்தன்றேறை நிறைைமவ பார்த்து 
விட்மடாம்.   

ஏற்கைமவ கூறிைற்தப மபான்று சிந்தறை -
யில் அக்கறைைற்ை மபரிைவா்த சக்திகள், 
்தமிழர் ்தரபபு மீது கட்டவிழ்த்து விடபபட்டுள்ை 
இைவா்த சவறிறை, அரச அதிகாரிகறை பைன் -
படுத்தி ்தமிழர் பகுதிக்குள் ம்தறவைாை அை-
விற்கு விற்தத்துள்ைார்கள் என்பது நி்தர்சைம்.   

வை பாதுகாபபுத் திறணக்கைத்ற்த எடுத்துக்-
சகாணடால் அத் திறணக்கைத்தில் கடறே புரியும் 
பணிைாைர்கள் முற்று முழு்தாக சபரும்பான்றே 
இைத்்தவராகமவ உள்ைைர்.   

்தமிழர் பகுதிக்குள் ்தமிழ் இறைஞர் யுவதி -
கறை கடறேக்கு அேர்த்்த ்தவறியுள்ைறே நை-
வஞசகத் ்தைமே.   

அத்துடன் சேதுசேதுவாக ்தமிழர் வைஙகறை 
சுரணடுவ்தற்காக மிகச் சிைபபாக கட்டறேக்கப-

பட்ட ஒரு ்தனிபபறடைாகமவ வைப பாதுகாபபு 
திறணக்கைத்ற்த ்தமிழ்ச் சமூகம் பார்க்கிைது.   

இந்த இடத்தில்்தான் ்தமிழர் ்தரபபு பலவீைப-
பட்டுள்ைற்த காண முடிகின்ைது. அவர்களின் 
அம்புகளுக்கு இறரைாகி அவர்களின் எணணங-
களுக்கு வடிவம்சகாடுக்கின்ை ஊடகோக ்தமிழர் -
கள் ோறி, ைாறை ்தன் ்தறலயிமல ேணறண 
அள்ளிப மபாட்டுக்சகாள்வற்தப மபால ்தமிழர்க -
ளும் ்தம்றே ்தாமே அழித்துக்சகாள்கின்ைார்கள்.   

மிக ்தநதிரோக திட்டமிட்டு ்தமிழர் வைஙகறை, 
அவர்கறை றவத்ம்த சூறைைாடும் திட்டத்தில் 
அரச ்தரபபு பாரிை சவற்றிறைக் கணடு வருகி -
ைது.   

்தமிழ்ப பகுதி காடுகளில் காணபபடும் ேர 
வைத்ற்த சூறைைாடுவற்த நாம் காணகிமைாம். 
இ்தற்கு மசாரம் மபாகக் கூடிை ்தமிழர்கறைமை 
பைன்படுத்துகின்ைைர்.   

திறணக்கைத்திைரின் ஒத்்தாறசயுடன் காடுக-
ளில் உள்ை ேரஙகள் ம்தறவக்மகற்ைாற் மபால் 
சவட்டி விற்பறை சசய்ைபபடுவற்த அவ்தா-
னிக்க முடிகிைது.   

மவலிமை பயிறர மேய்ந்தது மபால வை 

வைத் திறணக்கைத்திைமர சசைற்படுவது வருந -
்தத்்தக்க விடைோகும்.   

காடுகள் அழிக்கபபடும் மபாது இப பிரம்தசத்-
துக்காை ேறழ வீழ்ச்சி பாதிக்கபபடுவம்தாடு 
சூழல் சவபபேறடகிைது. சூழல் சேநிறல குழப-
பேறடகிைது. இ்தனூடாக ்தமிழர்களின் விவசாை 
சசைற்பாடுகளில் இடர்பாடு ஏற்படுகிைது. அவர்க-
ளின் ்தன்னிறைவு சபாருைா்தாரம் ஆட்டம் காண 
முடியும் என்பதில் எந்த சநம்தகமும் இல்றல.   

அதிக ேறழ இல்லாது மபாவதும், அதிக வைட் -
சிைால் பயிர் விறைச்சல் பாதிக்கபபடுவதும், 
பூச்சி ேற்றும் மநாய்களின் ்தாக்கஙகள் அதிகரிப-
பதும் இ்தன் சஙகிலித் ச்தாடர் விறைவுகமை.   

அது ேட்டுேல்லாது அதிக சவபபம் காரண-
ோக ேண வைத்தில் சிற்தவு துரி்தபபட்டு உற்-
பத்தி திைனின் அைவும் குறைை வாய்பபுள்ைது.   

இத்ம்தாடு கரிைமில வாயு அதிகரிபப்தால் 
உற்பத்தித் திைன் அதிகரித்து பயிர்கள் அதிக 
அைவு சத்துக்கறை ேணணிலிருநது எடுத்துக் 
சகாள்ளும். இ்தைால் ேணவைம் குறைைலாம்.   

இது ேட்டுேன்றி பூமி சவபபேறடவ்தால் 
சகாசுக்களின் வாழ்நாள் ேற்றும் இைவிருத்தி -

யின் அைவு அதிகரிபப்தன் காரணோக, சகாசு 
ச்தாடர்பாை மநாய்கள் பரவும் வாய்பபு அதிகரிப-
ப்தால் மநாைாைர்களின் எணணிக்றகயும் அதி-
கரிபபம்தாடு இறவ சபாருைா்தாரத்தில் ்தாக்கத் -
ற்தயும் ஏற்படுத்துகிைது.   

காட்றட அழிபப்தால் பக்டீரிைா ேற்றும் பூஞ-
றசகள் வைர்வ்தற்கு உகந்த நிறல ஏற்படுவ-
ம்தாடு, விறைசபாருட்கள் ேற்றும் உணவுப 
சபாருட்களும் மச்தேறடகின்ைை. இ்தைால் உற் -
பத்தியின் அைவு குறைவறடவம்தாடு சபாருைா -
்தார வீழ்ச்சிறையும் ஏற்படுத்துகின்ைது.   

இவவாறு காடுகள் அழிக்கபபடும் சந்தர்பபஙக-
ளில், ேணணரிபபும் இைல்பாகமவ இடம்சபறும் 
என்பதில் எவவி்த ஐைமும் இல்றல.   

இறவ இவவாறு இருக்க, வைஙகறை பாது -
காக்க மவணடிைவர்கள் சபறுேதிைாை ேரங -
கறை ்தறித்து விற்பறை சசய்யும் ோபிைாக்க-
ளுடன் றக மகார்த்து நிற்பது பாம்பிற்கு பால் 
வார்பபற்தப மபாலுள்ைது.   

இவவாைாை விடைஙகறை ்தமிழர் பகுதிகளில் 
கட்டவிழ்த்து விடுவ்தால் ்தமிழர்கறை றகமைந -
தும் நிறலக்கு ்தள்ளிவிடலாம் என்ை எதிர்பார்பபு 

இவர்களிடம் காணமுடிகி-
ைது.   

அத்ம்தாடு ்தமிழர்-
கள் காலாதி காலோக 
சசய்றகபணணி வந்த 
விவசாை காணிக்கள் 
நாட்டில் ஏற்பட்ட பல 
அைர்த்்தஙகைால், நீணட 
காலோக சசய்றக 
பணணப படாேல் இன்று 
காடுகைாக ோறியுள்-
ைை.   

இவற்றை ்தேக்கு சா்தக -
ோக பைன்படுத்திக்சகாள்-
ளும் வைப பாதுகாபபுத் 
திறணக்கைம், அப பகு-
திகறை ்தேது ஆளுறகக்-
குட்பட்ட பகுதிகைாகக் 
கருதி எல்றலக் கற்கறை 
நாட்டிக் சகாள்வது ்தற்-
மபாதுள்ை பாரிை பிரச்சி-
றைைாக எழுநதுள்ைது.   

அத்ம்தாடு மீள் காடு வைர்பபு என்ை திட்டத்ற்த 
இப பகுதிகளில் குறித்்த திறணக்கைம் முன்சை-
டுக்க ்தவறியுள்ைறேயும் சபரும் வருத்்தேளிக்-
கின்ை சம்பவோக ோறியுள்ைது.   

நீணடகால அைர்த்்தஙகைால் உருக்குறலநது 
மபாை ்தமிழர் சபாருைா்தாரம் சேல்ல சேல்ல 
்தற்மபாது வைர்ச்சி கணடுவரும் நிறலயில், 
குறித்்த பகுதிகறை மீை பைன்படுத்்த மவணடிை 
ம்தறவ ஏற்பட்டுள்ைது.   

இ்தைால் அப பகுதிகறை மீள் விவசாைத்திற்-
காக பைன்படுத்்த முறைகின்ை மபாம்த, வை 
பாதுகாபபுத் திறணக்கைம், ்தேது சபாறிக்குள் 
்தமிழர்கறை சிக்கறவத்து ்தேது நாடகத்ற்த 
அரஙமகற்றி வருகிைது.   

பல ஆயிரக்கணக்காை விவசாை நிலஙகறை 
்தமிழர்களின் ஜீவமைாபாை சசைற்பாட்டிற்கு 
வழஙகாது மகாழி ்தன் குஞறசப பாதுகாபபது 
மபால திறணக்கைத்திைர் இறுக பற்றி றவத்தி -
ருபபது ்தமிழர்களின் எதிர்காலத்ற்தமை மகள்-
விக்குறிைாக்கியுள்ைது.   

உ்தாரணோக வவுனிைா வடக்கு பிரம்தச சசை-
லாைர் பிரிவில் உள்ை கைகராைன்குைம் ச்தற்கு 

கிராேமசவகர் பிரிவிற்குட்பட்ட குறிசுட்டகுைம் 
கிராேத்ற்த எடுத்துக் சகாள்ைலாம். இஙமக பல 
வருடஙகைாக ேக்கள் விவசாைம் சசய்து வந -
துள்ைார்கள். நாட்டு சூழல் காரணோக அ்தறை-
யும் றகவிடமவணடிை நிறலக்கு ்தள்ைபபட்டது 
உணறேமை.   

்தற்மபாது விவசாை சசைற்பாட்றட முன்சை-
டுக்க மவணடிை ம்தறவ ஏற்படமவ, வவுனிைா 
வடக்கு பிரம்தச சசைலகத்திைால் அப பகுதியில் 
ஐநது வருடஙகளுக்கு முன்ை்தாக 63 விவ -
சாயிகளுக்கு அக் காணிகள் பகிர்ந்தளிக்கப-
பட்டுள்ைை.   இறவ இபபடி இருக்கும் மபாது, 
அக் காணிகளுக்காை முழுறேைாை ஆவணங-
களும் சம்பந்தபபட்ட பைைாளிகளுக்கு அதிகார 
பூர்வோக பிரம்தச சசைலகத்திைால் றகைளிக் -
கபபட்டுள்ைது.   

இருநதும், அப பகுதிறை துபபரவு சசய்து 
்தேது விவசாைத்ற்த மேற்சகாள்வ்தற்கு வைப 
பாதுகாபபுத் திறணக்கைத்திைர் முட்டுக்கட்றட 
மபாட்டு வருகின்ைைர்.   

அப பகுதிறை வை பாதுகாபபு திறணக்கைத்-
திைர் ்தேக்கு உரித்்தாை பகுதிைாக அறிவித்துள்-
ைம்த ்தற்மபாதுள்ை பிரச்சிறைைாக உள்ைது.   

இது ச்தாடர்பில் அப பகுதிக்காை பிரம்தச 
சசைலாைர் ேற்றும் பாராளுேன்ை உறுபபிைர்-
கள் எை பல ்தரபபட்டவர்களிடமும் அம் ேக்கள் 
முறையிட்டும் இ்தற்காை தீர்வு எட்டா கனிைா-
கமவ காணபபடுகிைது.   

்தற்மபாதுள்ை நாட்டு நிறலறை கருத்திற் -
சகாணடால் அரசு ்தரிசு காணிகறை விவசாைத் -
துக்கு பைன்படுத்துஙகள் என்று உற்சாகமூட்டு-
கிைது. வைவை திறணக்கைமோ சட்டம் மபசிக் 
சகாணடிருக்கிைது.   

இவவாறு ்தமிழர் பிரம்தசசேஙகும் ்தேது 
காய்கறை மிகச் சிைபபாக நகர்த்தி இைவா்த சக்-
திகள் சவற்றி கணடு வருகிைது.   

நாடு குட்டிச் சுவராய்ப மபாைம்த இைவா்தத்-
்தால் என்பம்த உணறேைாைாலும் இச் சக்திகள் 
அற்த விடுவ்தாக இல்றல.   

இவவாறு வடக்றகப சபாறுத்்தவறரயில் 
பல இடஙகளில் இவவாைாை சசைற்பாடுகள் 
மிக துல்லிைோக முன்சைடுக்கபபடுகின்ைை. 
இவவாறு ்தமிழர் வைஙகறை முடக்கும் மபாது 
அவர்கள் சுைோக ்தேது ம்தறவகறை பூர்த்தி 
சசய்ை முடிைா்த நிறல ம்தான்றுகிைது. இ்தன் 
மூலம் ்தமிழர் ்தரபபின் மீணசடழும் முைற்சி -
கறை ்தடுபப்தாகவும் ச்தாடர்ச்சிைாை சபாருைா -
்தார முன்மைற்ைத்ற்த அமிழ்பப்தாகவுமே அரச 

இைநதிரத்தின் சசைற்பாடுகள் காணபபடுகின் -
ைது.   

இ்தைால் வடக்கில் சநல் உற்பத்தி ேற்றும் 
மசறைப பயிர்ச் சசய்றக மபான்ைவற்றின் உற் -
பத்தி வீழ்ச்சி கணடிருபபது சபரும் சாபக் மகடாக 
ோறியுள்ைது.   

இவவாைாை நிறலயில் சு்தநதிரோக ்தாம் 
வாழ்ந்த பூமியில் ்தேது விவசாை சசைற்பாடு-
கறை முன்சைடுக்க முடிைா்த றகைறு நிறலக்-
குள் ்தமிழர்கள் ்தள்ைபபட்டுள்ைற்த காண முடி-
கின்ைது.   

இம்த மபான்று ஆற்றுபபடுறககளில் ேணல் 
ோபிைாக்கறை உருவாக்கி ேணல் சகாள்றைக-
ளும் கட்டுபபடுத்்த முடிைா்தைவிற்கு ்தறலவிரித் -
்தாடத் ச்தாடஙகியுள்ைது.   

இ்தற்கு காவல்துறையிைரும் வைப பாதுகாப -
புத் திறணக்கைத்திைமராடு மசர்நது றக மகார்த் -
துள்ை்தாக ேக்கள் கருதுகின்ைைர்.   

இவவாைாை குற்ைச் சசைல்கள் இடம்சப -
றும் சந்தர்பபஙகளில் அவற்றை சம்பந்தபபட் -
டவர்களுக்கு சபாது ேக்கள் ச்தரிைபபடுத்தும் 
மபாது,குறித்்த ோபிைாக்களிடம் ்தகவலாளிகள் 
ச்தாடர்பாை விவரஙகறை கசிைவிட்டு இரு 
்தரபறபயும் மோ்தவிட்டு மவடிக்றக பார்க்கின்ை 
நிகழ்வும் அரஙமகறிக்சகாணடு்தான் இருக்கின் -
ைது.   இ்தைால் ்தமிழர்களிறடமை குமரா்தத் -
ற்தயும் ஒற்றுறேயின்றேயும் வைர்பபம்தாடு, 
வன்முறைகறையும் தூணடி, ச்தாடர்நதும் 
குற்ைச் சசைலில் ஈடுபடுவ்தற்கு வழிகாட்டிைாக 
இைவா்த இைநதிரம் சசைற்பட்டுக் சகாணடிருப -
பற்தயும் காணகிமைாம்.   வைத்ற்த பாதுகாக் -
கிமைாம் என்ை சபைரில் அற்த அழிபபம்தாடு 
ேட்டுேல்லாேல், விவசாை சசைற்பாட்றட சீர்கு-
றலபப்தன் மூலம் ்தமிழர் ்தரபபில் சபாருைா -
்தார சிற்தபறப வை பாதுகாபபுத் திறணக்கைம் 
முன்சைடுத்து வருவ்தாக ேக்கள் குற்ைஞசாட்டு-
கின்ைைர்.   

பல ்தசாப்தஙகைாக ்தமிழர்கள் மீது கட்டவிழ்த்து 
விடபபட்ட சகாடிை யுத்்தம் முடி-
விற்கு வந்த பின்ைர், ்தற்மபாது 
அவர்களின் வைஙகறை 
சுரணடி அவர்கறை இைஙகு 
நிறலயிருநது பின் ்தள்ளிறவக்-
கும் முைற்சிைாகமவ இவற்றை 
பார்க்கிமைாம்.   

தமிழ்ப் பகுதிகளில் பறிபபோகும் விவசோய கோணிகள் 
தடுத்து நிறுத்துமோ வனத் திணைககளம்?

 வவுனியூர் சஜீவன்  ...?

'தரிசாகக் கிடக்கும் காணிகளை 
எல்ாம் விவசாய பூமியாக்குஙகள்
என்கிறது அரசு. வடக்கில்ா தமிழர்
காணிகளை பற்றிப் பிடித்து 
காடாக ளவத்திருக்க முளைகிறது 
வை பாதுகாப்பு திளைக்கைம். 
பாலுக்கும் காவல பூளைக்கும் 
லதாழைாக அரசு!'
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எனது நாடு இலங்கையாகும். 
இயற்கையாகைவே அழகு நி்ைந்த 

எனது நாடான இலங்கை்ய இரத்தின 
துவீபம்.ஆசியாவின் ்ேரம். இநது சமுத்-
திரத்தின் முத்து என ேர்ணிககைபபடுே-

துண்டு. நான்கு புைமும் நீரால் சூழபபடட 
ஓர் அழகிய தீோகும். இஙகு விண்்ணைத் 
த்தாடும் ம்லகைளும். எபவபாதும் 
ேறைா்த ஆறுகைளும். பரபரபபுடன் 
பாயும் நீர்வீழ்ச்சிகைளும். பச்்சககைம்ப-

ளம் வபார்த்திய வ்தயி்லத் வ்தாடடஙகைளும் 
எமது நாட்ட இன்னும் அழகைாககுகின்ைன. 

தபான்நிைமான கைடறகை்ரகைளும். பனிப-
டர்ந்த கைாடுகைளும். பசு்மயான புல்தே-
ளிகைளும். ்த்லயாடடும் ேயல்தேளிகை-

ளும். புனி்தமான நகைரஙகைளும். ஓஙகி 
உயர்ந்த மரஙகைளும் இலங்கையின் 
அழகுககு இன்னும் அழகு வசர்ககின்ைன. 

உல்லாசபயணிகை்ள அதிகைம் கைேரும் 
நாடுகைளில் எமது நாடும் ஒன்று என்பதில் 
தபரு்மபபடுகின்வைன். பல இனத்்தேர் ஒறறு-
்மயுடன் ோழும் வ்தசமாகும். பல கைலாசாரங-

கை்ள ்தன்னகைத்வ்த தகைாண்ட நாடாகும். உண்்ம-
யில் எனது நாடான இலங்கை ஓர் தசார்ககைபுரித் 

தீோகும்.  
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குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
்வறியோர்ககுஒனறு ஈ்வ்த ஈலக�ற் ஜெலைோம்   
குறிஜயதிர்ப்லப நீரது உலடத்து.   

தெளிவுரை :  
வறியவர்க்கு ஒரு த�ொருரைக் த�ொடுப�தெ ஈர� 

எனப�டுவது. மற்றவர்க்குக் த�ொடுப�தெல்ொம் �யரன 
எதிர்�ொர்த்துக் த�ொடுக்கும் ெனரம உரையது.   

 

விலடகள்

இடமிருந்து ்வைம்   
(01) திமிங்கிைம்  (11) தங்கம்  (18)போதணி 
(21) ஆலச  (23) கரு  (25) ்தோணி  

்�லிருந்து கீழ்   
(02) உமி  (04) கிழங்கு  (06) ஆரம்பம்  
(10) கணிதம்  (19) தரு  (21) ்தோலச  

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 17

இடமிருந்து ்வைம்  
(01)  �ோடுகளில இது ஆண் இனம். இதன ஒலி�ரபுச் 

ஜசோல 'முககோரம் ்போடும்' எனபதோகும்.  
(04) ஜேருப்பு இலைோ�ல இது ்வரு்வதிலலை.  
(06)  யோலனயின ஜபறு�தியோன உறுப்பு இது. ஆனோல 

எலைோ யோலனகளிலும் இது இருப்பதிலலை. 
இதலனப் ஜபறு்வதற்கோக்்வ உைஜகங்கும் யோலன 
கள் ஜகோலைப்படுகினென.  

(12)  அறிவுககண் திெககும் ஆசோன இ்வர். 
       (தலைகீழோன ஜசோல)  
(14)  பயிர்கள் ஜசழிப்போக ்வைர்்வதற்குத் ்தல்வ. இலலை-

்யல பயிர்கள் பயன தரோது. (தலைகீழோன ஜசோல)  
(17)  ஓவியம், சிற்பம், ேடனம், இலச எனஜெலைோம் 

பல்்வறு திெல�கலை உள்ைடககிய துலெலய 
இவ்வோறு கூறு்வர்.  

(21)  அககோைத்தில பைம் ்வோயந்த அரசர்கள் குறுநிை 
�னனர்கைோன சிற்ெரசர்கலை த�து பிடிககுள் ல்வத்-
திருந்தோர்கள். சிற்ெரசர்கள் த�து ேோட்டின ்வரு�ோ-
னத்தின ஒரு பகுதிலய ்பரரசர்களுககு கப்ப�ோகச் 
ஜசலுத்த ்்வண்டும். அவ்வோறு ஜசலுத்து்வலத இப்-
ஜபயரிலதோன குறிப்பிடு்வர். (தலைகீழோன ஜசோல)  

(23) கடிதம் எனபலத குறிககும் �ற்ஜெோரு ஜசோல.  

்�லிருந்து கீழ்  
(02)  �ரம் எனபதன ஒத்தஜபோருள் ஜசோல. 
       (தலைகீழோன ஜசோல)  
(03)  ் ்வட்லடயோடி இலர பிடிககும் பெல்வ இது. ்வோனத்-

தின உயரத்தில பெந்து ்வட்டமிடும் ்போ்த, தலரயில 
உள்ை தனது இலரலயக கண்டு ஜகோள்ளும். திடீ-
ஜரனறு தோழப் பெந்து ்வந்து இலரலயப் பிடித்துச் 
ஜசனறு விடும்.  (தலைகீழோன ஜசோல)  

(04)  தண்டுப் பகுதியில இனிப்புச் சோறு ஜகோண்டுள்ை 
தோ்வரம். (தலைகீழோன ஜசோல)  

(10)  இலைஞன, எருது ஆகிய அர்த்தங்கள் தருகினெ ஜசோல.  
(13)  ்வோலழ, திரோட்லச ்போனெ்வற்றின பழத்ஜதோகுதி-

லயக குறிககும் ஜசோல.  
(15)  ஜதருககள் ஒனெோகச் சந்திககும் இடம் இது.  
(20)  ேோடு ஜசழிகக ்்வண்டு�ோனோல நீர்்வைம் அ்வசியம். 

நீர்்வைம் ்்வண்டு�ோனோல அ்வசிய�ோனது இது. 
(தலைகீழோன ஜசோல) 

முதைோம் பரிசு   
எம். போத்தி�ோ சோெோ,  
க.ஜபோ.த. (உ/த)   
ஆயிஷோ வித்தியோையம்,  174, அல முனவ்வெோ வீதி,  
அககலரப்பற்று 04.  

இரண்டோம் பரிசு  
எம்.என. ஆமினோ பர்்ஹத்,  
தரம் 08 A, 
்�/�ோ மினு/அல ்ஹுலைன   
131/5, கண்டி வீதி,  ்்வ்வலஜதனிய.  

மூனெோம் பரிசு  
எம்.ஆர். ைோரோ,  
தரம் 09, �ோலெ/அல மினோ �.வி.,  
இை. 41, படபத்லத, மீயலலை,  ்ஹக�லன.   

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல: 16
பரிசு பபறுவ�ோர்  

போரோட்டு பபறுவ�ோர் 
1. நி. இைககியோ ேோட்சி,  
தரம் 06, ஜகோ/ லச்வ�ங்லகயர் வித்தியோையம்,  
ஜகோழும்பு 06.   
2. ்க. �துசோகர்,  
தரம் 05, �ட்/பட்/இரோ�கிருஷ்்ண வித்தியோையம்,  
போைமுலன,  �ண்டூர்.  
3. ச. ்வகிஷ்்ணோ,  
தரம் 05,   �ட்/வினசனட் �களிர் போடசோலை,  
435/36, 2ம் குறுககு,  �ட்டககைப்பு.   
4. பிரணுகோ பிரசோந்த்,  
தரம் 03 S,   
�ட்/வினசனட் �களிர் உயர்தர ்தசிய போடசோலை,  
43/1, புலகயிரத நிலைய வீதி,  �ட்டககைப்பு.   
5. எஸ்.ஐ. பதுரியோ ஜெ்ஹோன,  
தரம் 03A,   ஜகோ/கயரியோ முஸ்லிம் �களிர் வித்தியோையம்,  
ஜகோழும்பு 09.  
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கோலித்

இவ்ோர 
மழலல

மிஷோத் / மும்தோஜ், 
  ஜகலிஓயோ.  
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ஜதோடர்புகளுககு  :  0112429294   
மினனஞசல  :  editor.vm@lakehouse.lk   

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 18
சிறுவர் உலகம்   
தினகரன் வாரமஞ்சரி  

த.பெ.இல : 834 பகாழும்பு.  

பிரித்தோனியோ லச்வ முன்னற்ெச் சங்கத்தின அறிஜ்வோளி ்வலையத்தினோல பதுலையிலுள்ை பிந்தங்கிய 
போடசோலை �ோ்ண்வர்களுககு மூககுக கண்்ணோடிகள் �ற்றும் சககர ேோற்கோலிகள் ்வழங்கும் நிகழ்வு பதுலை 
ஜபோது நூைக ்கட்்போர் கூடத்தில அண்ல�யில ேலடஜபற்ெது. இந்நிகழ்வில 25 �ோ்ண்வர்களுககு மூககுக 
கண்்ணோடிகளும் இரு்வருககு சககர ேோற்கோலிகளும் ்வழங்கி ல்வககப்பட்டது. இதில பதுலை ்வையககலவி 
பணிப்போைர் கோர்த்தீபன, பதுலை ஜபோதுச் சுகோதோர ல்வத்திய அதிகோரி சு்ரஸ்கண்்ணண், ஆசிரிய ஆ்ைோச-
கர் இந்திரோணி ் யோ்கந்திரன, பிரனலி சிப் அல�ப்பின தலை்வரும் முகோல�த்து்வ ் சல்வ அதிகோரியு�ோன 
எஸ். ய்சோதரோென, ்சல்வககோன இல்ணப்போைர் பனனீர்ச்ஜசல்வம், பிரனலி சிப் அல�ப்பின ஜசயைோைர் 
எம். எப் ஆரிபோ, நியூ சன ஸ்டோர் யூத் கழகத்தின தலை்வரும் இைம் விஞஞோனியு�ோன ்சோ. வி்னோஜ்கு�ோர் 
உட்பட போடசோலை ஆசிரியர்கள் �ற்றும் �ோ்ண்வர்களும் கைந்துஜகோண்டனர்.   

எனது நோடு 
இலங்க

இ. அபிைோஷ்,  
திரு்கோ்ண�லை.  
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பபபோளி - ஏ்ைகளின் அபபிள்  

பசுலை நிலைந்த நாடு வேண்டும்
பசிவே இலைாப் பூமியும் வேண்டும்
சின்னஞ் சிறுேர் எங்களின ோழக்ல்க
சிைப்புடன ைைர்நதிட ேழிேல்க வேண்டும்.!

்கலவியும் ்கலை்களும் ேளமுை வேண்டும்
்கற்ைேர்  ைாண்பு உேர்நதிட வேண்டும்.
பபற்ைேர்  ்தம்லை ைதித்திட வேண்டும்
பபரிேேர்க்குரிே ைரிோல்த வேண்டும்.

நித்திே ோழவில வநர்லையுடன வேண்டும்
நிலைந்த ை்னத்துடன ோழநதிட வேண்டும்
நனலை்கள் பெயேதில நாடடமும் வேண்டும்

நலிநவ்தார்க்கு்தவும் ை்னநிலை வேண்டும்.
ைற்ைேர் ்தேலே ைறுத்திட வேண்டும்
ை்னதில துணிசெலை ேளர்த்திட வேண்டும்
பேற்றிலே நாடிச பெனறிட வேண்டும்
விடா்த முேற்சி்கள் அ்தற்ப்க்ன வேண்டும்.

வ்தடித் வ்தடிப் படித்திட வேண்டும்
ப்தரிோ விடேங்கள் அறிநதிட வேண்டும்
வீடும் நாடும் சிைநதிட வேண்டும்
விரும்பும் சு்தநதிரம் ல்கேர வேண்டும்.!

ஜஷலலிதோசன...
திரு்கோ்ண�லை.

ஜ்வற்றிக கனி பறிப்்போம்....!

பழங்களில சிெந்தது ஆப்பிள் எனபது 
ஜபோது்வோன கருத்து. தினமும் ஒரு 

ஆப்பிள் சோப்பிட்டோல �ருத்து்வலர ேோட 
்்வண்டோம் எனபது பழஜ�ோழி. ஆனோல 
அலதவிட சிெந்த பழம் பப்போளி. அப்பிள் 
கி்ைோ 1500 ரூபோயககு ்�்ை விற்கப் -
படுகிெது. அலதவிட சிெந்த ஆ்ரோககிய -
�ோன ்வோழ்விற்கு உகந்த பப்போளி 
கி்ைோ 240 ரூபோ்வோகும். பப்போளி 
ஏலழகளின ஆப்பிள் எனெோல 
மிலகயோகோது.  

பழங்களில மிகமிகக 
குலெ்வோன க்ைோரி பப்போ -
ளியில தோன. 100 கிரோம் 
பப்போளியில 32 க்ைோரி -
க்ை உள்ைன. அப்பிலைக 
கோட்டிலும் இனிப்போன பழம் 
பப்போளி. பப்போளிலய தினமும் 
ேம் உ்ணவுடன ்சர்த்து சோப்பிட் -
டோல ்ேோய ஜேோடியினறி ேலை ஆ்ரோககிய�ோக 
்வோழைோம்.  

�த்திய �ற்றும் ஜதன அஜ�ரிககோவில பப்போளி 
�ரம் ஆ்ரோககிய �ரம் எனறும் பழத்லத ஆ்ரோக -
கிய பழம் எனறும் ஜசோலகிெோர்கள். கோர்ணம் 
பப்போளியில அலனத்து விட்டமின சத்துகளும் 

அடங்கியுள்ைன. அதில 
்போலிக அமிைம், 
ஜபோட்டோசியம், கோப்பர், 
போஸ்பரஸ் இரும்பு 
�ற்றும் ேோர்ச்சத்துக -
கள் நிலெந்துள்ைன. 
விட்டமின - சி அதிக -
ைவில இருப்பதோல 
்ேோய எதிர்ப்பு சகதி 
கிலடககிெது. 

சத்தோன பழங்களில 
பப்போளி முதலிடம் ்வகிககிெது. ேலை ஜீர்ண 
சகதியும், ஜீர்ண ்கோைோறுகளின எதிர்ப்பு 
தனல�யும் இதில இருப்பதற்கு கோர்ணம், 
இதிலுள்ை 'ஜபோப்பின' எனப்படும் புரதச் -

சத்து, குடல புழுககள் உண்டோ்வலத பப்போளி 
தடுககிெது. 
�ைச்சிககல, ்வயிற்றுப்்போககு, ்வோயவு, 

ஜேஞசு எரிச்சல, அலசர், சர்ககலர வியோதி 
�ற்றும் கண் போர்ல்வ ்கோைோறுகளுககு பப்போளி 
ஒரு சிெந்த �ருந்தோகும்.  

என. வி்னோ�தி்வதனி,  
லுனுகலை.   



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜூக� மா்தம 3ம திைதி ஞாயிற்றுக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

24 THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY JULY 03, 2022
2022 ஜூலை 3 ஞாயிற்றுக்கிழலை

kQ;rhpkQ;rhp

ப�ொதுநலவொய விளையொட்டு ப�ொட்டி; 
114 இலஙளகை வீரரகைள் �ஙபகைற்புஇ�ஙகை ரக்பி வர�ாற்றில் மு்தற்்த்ட-

கவோை ்பாகிஸ்்தான் தூ்தரை ைாரிோ�-
ேம இந்ாடடில் விக்ளோடக்டான்றின் 
வ்ளர்ச்சிக்கு உ்தவ முன்வநதுள்ளது. இந-
்ாடடிலுள்ள ்பாகிஸ்்தான் உேர் ஸ்்தானி-
ைரா�ே ைாரிோ�ேம மற்றும இ�ஙகை 
ரக்பி சமேம்ளனத்துக்குமிக்டேே புரிந-
துணர்வு ஒப்பந்தம ஒன்றின் மூ�ம 
பிரே்தச மட்டத்தில் ரக்பி விக்ளோடக்ட 
ேமம்படுத்துவ்தற்கு நிதி உ்தவி வழஙை 
முன் வநதுள்ளது. 

இது க்தா்டர்்பாை ஊ்டை சநதிபக்பான்று 
அணகமயில் கைாழுமபு ரம்டா  ேஹாட-
்டலில் ்பாகிஸ்்தான் உேர்ஸ்்தானிைர் 
ேமஜர் கஜனரல் உமர் ்பாரூக் ்பர்க்கியின் 
்தக�கமயில் ்க்டக்பற்்றது. இச்சநதிப-
பில் பிரதி உேர்ஸ்்தானிைர் ்தன்வீர் அஹ-
மடடும இகணநது கைாண்டார். இதில் 
ை�நதுகைாண்ட இ�ஙகை ரக்பி சம-
ேம்ளன ்தற்ே்பாக்தே ்தக�வர் ரிஸ்லி 
இல்ோஸ் ்பாகிஸ்்தான் உேர்ஸ்்தானிைர் 
்பாகிஸ்்தான் அரசு இந்ாடடில் பிரே்தச 
மட்டத்தில் ரக்பி விக்ளோடக்ட ேமம்ப-
டுத்துவ்தற்கு க்பற்றுக் கைாடுத்துள்ள நிதி 
உ்தவி க்தா்டர்்பாை ஊ்டைஙைளுக்கு க்தரி-
வித்்தார். 

புதிே ்பாக்தயில் ரக்பி
்ாம இன்று ேமற்கைாண்டது சரித்-

திர பூர்வ பூர்வமான ஒரு நிைழவாகும. 
148 வரு்ட சரித்திரத்தில் இ�ஙகை இது 
ே்பான்்ற ஒப்பந்தத்க்த கசய்து கைாண்ட-
தில்க�. ் ாம இவ் ஒப்பந்தத்க்த பிரே்தச 
ரீதிோை ரக்பிகே வ்ளர்ச்சிப ்பாக்தயில் 
இடடு கசல்வ்தற்ைாை கைச்சாத்திடடுள-
ே்ளாம. அ்தற்குத் ே்தகவோன அடிப்பக்ட 
வசதிைக்ள க்பற்றுக் கைாடுப்ப்தற்ைாை 
்பாகிஸ்்தான் உேர்ஸ்்தானிைர் உளளிட்ட 
்பாகிஸ்்தான் உேர்ஸ்்தானிைர் ைாரிோ-
�ேம எமக்கு நிதி உ்தவிகே க்பற்றுக் 
கைாடுக்கும ஒப்பந்தத்திற்கு ்ாம 
்தற்ே்பாது கைகேழுத்திடடுளே்ளாம. 
்பாகிஸ்்தான் விக்ளோடடு வ்ளர்ச்சிக்-
ைாை உ்தவி கசய்வது இது மு்தல் ்த்டகவ 
அல்�. இ�ஙகையில் யுத்்தம இ்டம 
க்பற்்ற ேவக�யில் 1996 ஆம ஆணடு 
உ�ைக்கிணண கிரிக்கைட ே்பாடடிைளின் 
உ�கில் கிரிக்கைட விக்ளோடும ்ப� 
்ாடுைள இ�ஙகைக்கு வருகை ்தர பின் 
நின்்ற ேவக்ளயில் ்பாகிஸ்்தான் அணி-
யினர் இஙகு வருகை ்தநது ே்பாடடிை-
ளில் விக்ளோடினார்ைள. யுத்்தத்க்த 
முடிவுக்கு கைாணடுவர உ்பைரணஙைள 
மற்றும ே்தகவோன உ்தவிைக்ளயும 
வழஙகினார்ைள. இவ்ேவக்ளயில் எமது 
்ாடடில் ஏற்்படடுள்ள அநநிேச்கச�ா-
வணி பிரச்சிகன ைாரணமாை ்ாடடின் 
க்பாரு்ளா்தாரம ்பாதிப்பக்டநதுள்ளது. 
இவ்ேவக்ளயில் விக்ளோடடின் அபிவி-
ருத்திக்ைாை ்பாகிஸ்்தான் முன்வநதிருப-
்பது ்பாராட்டப்ப்ட ேவணடிே வி்டேமாகும.

ரக்பிகே பிரே்தச மட்டத்தில்
உேர்த்துவ்தற்கு
்ாடடில் விக்ளோடக்ட எவ்வ்ளவு 

தூரம ே்சிக்கி்றார்ைள என்று இன்று 
எம ைணமுன்னால் ைாணக்கூடிே்தாை 
உள்ளது. எரிவாயு, மருநது மற்றும 
ஏகனே க்பாரு்ளா்தார சிரமத்துக்கு மத்-
தியிலும சுற்று�ா அவுஸ்திேரலிே கிரிக்-
கைட அணியு்டன் ்்டநது முடிந்த இரு்பத்-
துக்கு 20 ே்பாடடியின் ே்பாது 35,000 
க்கும அதிைமான ்பார்கவோ்ளர்ைள 
அணிகே உற்சாைப்படுத்்த கம்தானத்-
தில் கூடினார்ைள. அவ்வா்றான சூழலில் 
்பாகிஸ்்தான் உேர்ஸ்்தானிைரா�ேம 12 
வேது க்தா்டக்ைம 19 வேது வகரயி-
�ான ரக்பி விக்ளோடக்ட ேமம்படுத்-
துவ்தற்ைாை க்பற்றுக் கைாடுத்்த ஒத்து-
கழபக்ப மிைவும ்பாராட்ட ேவணடும. 

நிதி உ்தவிக்கும அப்பால் கசன்று 
உ்தவி வழஙகும திட்டஙைக்ள கசேல்-
்படுத்்த ்பாகிஸ்்தான் உேர்ஸ்்தானிைர் 
ைாரிோ�ேம ்்டவடிக்கை எடுத்து வரு-
கின்்றது. ைல்விைற்கும மாணவ மாண-
விைளுக்ைாை பிரே்தச மட்டத்தில் ைண-
னிைக்ள க்பற்றுக்கைாடுத்்தல் மற்றும 
ைல்வி உ்பைரணஙைள மற்றும அத்திேவ-
சிேப க்பாருடைக்ள வழஙைவும இ்தற்கு 
இகணந்த்தாை ்பாகிஸ்்தான் உேர்ஸ்்தா-
னிைரா�ேம ்்டவடிக்கை எடுத்து வரு-
கின்்றது. 

அத்து்டன் உ�கில் ்பாரிே அ்ளவில் 
்தோரிக்ைப்பட்ட விக்ளோடடு உ்பைர-
ணஙைள வழஙகுவ்தற்கும ்்டவடிக்கை 
எடுத்து வருகின்்றது. இந்த திட்டஙைளின் 
இரண்டாவது ைட்டமாை ரக்பி ்பநதுைக்ள 
வழஙகுவ்தற்கும ்பாகிஸ்்தான் உேர்ஸ்-
்தானிைரா�ேம ்்டவடிக்கை எடுத்து வரு-
கின்்றது. 

அது மாத்திரமல்� ்ான் ஏகனே 
தூதுவரா�ே ைாரிோ�ேஙைள ே்பான்று 
உேர் ஸ்்தானிைரா�ேம ைாரிோ�ேங-
ைளுக்கும எழுத்து மூ�ம இந்ாடடின் 
விக்ளோடடுத் துக்றகே ேமம்ப-
டுத்்த ே்தகவோன நிதி உ்தவிைக்ள 
க்பற்றுக் கைாளவ்தற்கு எழுத்து மூ�ம 
ேவணடுேைாள விடுத்திருநே்தன். அே்த 
ேவக்ள ்பாகிஸ்்தான் உேர்ஸ்்தானிை-
ரா�ேத்துக்கும இந்த ேோசகனகே 
முன்கவத்து ்தற்ே்பாது 3,4 வாரஙை-
்ளகின்்றன. அவர்ைே்ள மு்தலில் இந்த 
வழஙைக்ள ேமற்கைாணடுள்ளக்த 
மிைவும மதிக்கின்ே்றாம. 

இந்த நிதி மூ�ம சிரமஙைளுக்கு முைம 
கைாடுத்துள்ள வீரர்ைளுக்கு மற்றும 
விக்ளோடடு சஙைஙைளுக்கு ஒத்து-
கழபக்ப வழஙகுவ்தற்கு நிறுவனம 
திட்டமிடடுள்ளே்தாடு எதிர்வரும ்ான்கு 
மா்த ைா�த்துக்குள மாைாண ைழைஙை-
ளில் இருநது க்தரிவு கசய்ேப்பட்ட எடடு 
அணிைக்ள கைாண்ட ்ான்கு அபிவி-
ருத்தி ே்பாடடிைக்ள ்்டத்துவ்தற்கு ்்டவ-
டிக்கை எடுக்ைப்படடுள்ளது.

இராஜ்தநதிர மட்டத்தில் ேமற்கைாள-
்ளப்படும இந்த ஒப்பந்தம க்தா்டர்்பாை 
கவளி்ாடடு அகமச்சு அறிநதுள்ள்தா?

இல்க� ்ாம அகமச்சுக்கு அறிவிக்ை 
ே்தகவயில்க�. ை்டந்த இரணடு வரு்ட 
ைா�த்துக்குள எவ்வி்த நிதி உ்தவியும 
அகமச்சி்டமிருநது அகமச்சு மட்டத்-
தில் எமக்கு கிக்டக்ைவில்க�. ஆனால் 
்ாஙைள வரு்டம ே்தாறும ஏற்்பாடு 
கசய்யும விக்ளோடடுப ே்பாடடிைக்ள 
ஏற்்பாடு கசய்ே்தாம. அ்தற்ைாை எஙை-
ளுக்கு ்தனிோர் நிதி நிறுவனம அணு-
சரகனகே வழஙகிேது. ்ாம ை்டந்த 
கைாவிட 19 க்தாற்று ேவக�யில் 
அகமச்சு வழஙகிே வழிைாட்டலுக்கு 
அகமே கசேற்்பட்டாலும ்ாஙைள 
அகமச்சின் க்றிமுக்றக்கு உட்படடு 
இல்க�.உ�ை ரக்பி சமேம்ளனம 
மற்றும இ�ஙகை ஒலிமபிக் சஙைத்து 
க்கு கீேழேே ்ாம கசேல்்படுகின்ே்றாம. 

ரக்பி சமேம்ளன ்தக்டயு்டன் 
இகணந்த ்தற்ே்பாக்தே ்பேணம 
்ான் இச் சந்தர்ப்பத்தில் அது க்தா்டர்-

்பான வி்டேஙைக்ள முன்கவக்ை எதிர்-
்பார்க்ைவில்க�. ஆனால் நீதிமன்்றம 
எமக்கு க்பற்றுக் கைாடுத்துள்ள உத்்தர-
வின் ே்பரில் ்தான் ்ாம ்தற்ே்பாது ்்டவ-
டிக்கையில் ஈடு்படுகின்ே்றாம.எதிர்வரும 
ஆைஸ்ட மா்தம 27 ஆம ே்ததி க்பாதுச் 
சக்ப கூட்டத்க்த கூடடி புதிே அதிைாரி-
ைக்ள நிேமிக்ை ்்டவடிக்கை எடுக்ைப்ப்ட-
வுள்ளது. 

நீதி்பதிைள இருவர் மற்றும நிர்வாை 
அதிைாரியு்டன் கூடிே மூன்று ்்பர்ைள 
இந்த சுோதீன குழுகவ நிேமித்து 
்தக�வர் ஒருவகர ே்தர்்தலுக்ைாை 
க்தரிவு கசய்துளே்ளாம. ேவடபு மனு 
்தாக்ைல் கசய்து ே்பாடடியி்ட முடியும. அவ்-
வாறில்�ாமல் ஒரு ்்டவடிக்கை ேமற்-
கைாள்ளப்படும ேவக்ளயில் அத்திட்டத்க்த 
்பாதிப்பக்டே கசய்து விக்ளோடடிற்கு 
்தக்ட ஏற்்படுத்்தக் கூ்டாது. 

விக்ளோடடுத்துக்ற அகமச்சர் 
ஒருவர் ்தற்ே்பாது நிேமிக்ைப்படடுள்ளார். 
இத்திட்டம ்பற்றி அவர் அறிவாரா?

அவகர சநதிக்ை ே்ரம ேைடடு 
இன்னும எஙைளுக்கு கிக்டக்ைவில்க�. 
ஆனால் எமது திட்டஙைள குறித்து அவர் 
புரிநதுணர்வு்டன் இருப்ப்தாை எணணுகி-
ே்றன். அவர் எமகமப்பற்றி ்மபிக்கை 
கவத்துள்ளார் என ்மபுகிே்றன். இவ்-
வா்றான அனுசரகணோ்ளர்ைளின் 
அனுசரகணகே க்பற்றுக் கைாணடு 
ரக்பி விக்ளோடக்ட ேமம்படுத்துவ்தற்கு 
ஆசிர்வா்தமும எமக்கு கிடடும என எண-
ணுகிே்றன். நிறுத்்தப்படடிருந்த வரு்டாந்த 
ே்பாடடித் க்தா்டர் ்தற்ே்பாது ்தற்ைாலிை-
மாை நிறுத்தி கவக்ைப்படடுள்ளது.

சுவீடனின் ஸ்டாக்்ஹால்மில் 
கடந்த (30) நலடபெற்்ற டயைண்ட் 
லீக் ஆண்களுக்கான 100 மீற்்றர் 
ஓட்டப் ்ொட்டியில் இைஙலகயின் 
நட்்சத்திர குறுநதூர ஓட்ட வீரர் யுபுன் 
அ்ெ்கான் 4ஆவது இடத்ல்தப் 
பெற்றுக்பகாண்டார்.

்ொட்டிலய ஆரம்பிப்ெதில் ஏற்-
ெட்ட ்தாை்தம் காரணைாக 10.21 
ப்சக்கன்களில் ்ொட்டிலய நில்றவு 
ப்சய்து மூன்்றாவது இடத்ல்தப் 
பிடிக்கும் வாய்ப்லெ அவர் ்தவ்ற-
விட்டார்.

உைக பைய்வல்லுநர் ்சஙகத்தி -
னால் ஏற்ொடு ப்சய்யப்ெட்டுள்ள 
இந்த ஆண்டுக்கான டயைண்ட் லீக் 
பைய்வல்லுநர் ப்தாடரின் 8ஆவது 
அத்தியாயம் சுவீடனின் ஸ்டாக்-
்ஹால்மில் உள்ள ஒலிம்பிக் அரங -
கில்  நலடபெற்்றது.

உைகின் முன்னணி பைய்வல்லு -
னர் ெைர் ெஙகுபகாண்ட இப்்ொட்-
டியில் இத்்தாலியில் அண்லைக்கா-
ைைாக ெயிற்சிகல்ள ்ைற்பகாண்டு 
வருகின்்றவரும், ஆண்களுக்கான 
100 மீற்்றர் ஓட்டப் ்ொட்டியில் 
இைஙலக ைற்றும் ப்தற்காசிய ்சா்த-

லனகல்ள முறியடித்்தவருைான 
யுபுன் அ்ெ்கான் இந்த ஆண்டில் 
இரண்டாவது முல்றயாக டயைண்ட் 
லீக் பைய்வல்லுநர் ்ொட்டியில் ெங -
குபகாண்டார்.

ப்தன்னாபிரிக்காவின் அகானி 
சிம்பி்ன, பிரித்்தானியாவின் ரீஸ 
ப்பரஸ்காட் உளளிட்ட உைகின் 

முன்னணி வீரர்களுடன் ்ொட்டி-
யிட்ட யுபுன், 10.21 ப்சக்கன்களில் 
்ொட்டிலய நில்றவுப்சய்து 4ஆவது 
இடத்ல்தப் பிடித்்தார்.

்ொட்டிலய ஆரம்பிப்ெதில் ஏற்-
ெட்ட ்தாை்தம் காரணைாக 3ஆவது 
இடத்ல்தப் பிடிக்கும் வாய்ப்லெ 
அவர் ்தவ்றவிட்டார்.

காற்றின் ்வகம் 0.5 எதிர்த்தி-
ல்சயில் இருந்த்தால் அவரது இந்த 
்நரப்பெறுைதி பெரும் ொராட்-
லடப் பெற்்றது.

்நார்்வயின் ஒஸ்ைாவில் கடந்த 
ைா்தம் நலடபெற்்ற டயைண்ட் லீக் 
ப்தாடரில் ெஙகுபகாண்ட யுபுன், 
5ஆவது இடத்ல்தப் பெற்றுக்பகாண்-
டதுடன், இந்த ைா்தம் அபைரிக்கா-
வின் ஒரிகனில் நலடபெ்றவுள்ள 
உைக பைய்வல்லுநர் ்சம்பியன்ஷிப் 
ப்தாடருக்கும் ்தகுதி பெற்றுக்பகாண் -
டார்.

இ்தன்மூைம் உைக பைய்வல்லுநர் 
்சம்பியன்ஷிப் ப்தாடரில் ஆண்களுக்-
கான 100 மீற்்றருக்கு ்தகுதி பெற்்ற 
மு்தல் ப்தற்காசிய வீரர் என்்ற பெரு-
லைலயயும் அவர் பெற்்றார்.

குறித்்த ்ொட்டியில் மு்தலிடத்ல்த 
ப்தன்னாபிரிக்காவின் அகானி 
சிம்பி்ன (10.02 ப்சக்.) பெற்றுக்-
பகாள்ள, பிரித்்தானியாவின் ரீஸ ப் -
பரஸ்காட் (10.15 ப்சக்.) இரண்-
டாவது இடத்ல்தயும், பிரான்ஸின் 
வி்காட் ஜிம்மி (10.19 ப்சக்) மூன்்றா-
வது இடத்ல்தயும் பெற்றுக்பகாண்-
டலை குறிப்பிடத்்தக்கது.

இஙகிைாநதின் ்ெர்மிஙஹா -
மில் இம்ைா்தம்  ஆரம்ெைாகவுள்ள 
பொதுநைவாய வில்ளயாட்டு 
விழாவில் இைஙலக ்சார்பில் 15 
வலகயான ்ொட்டி நிகழ்ச்சிகளுக் -
காக 114 வீர, வீராஙகலனகள ெங-
குெற்்றவுள்ள்தாக ்்தசிய ஒலிம்பிக் 
்சஙகம் கடந்த  (30) உத்தி்யாகபூர்வ-
ைாக அறிவித்்தது.2022ஆம் ஆண்டுக்-
கான பொதுநைவாய வில்ளயாட்டு 
விழா இஙகிைாநதின் ்ெர்மிஙஹாம் 
நகரில் எதிர்வரும் 28ஆம் திகதி 
மு்தல் ஆகஸட் 8ஆம் திகதிவலர 
நலடபெ்ற உள்ளது.

பொதுநைவாய வில்ளயாட்டு 
விழா ஆரம்ெைாவ்தற்கு இன்னும் 
ஒரு ைா்தஙகளுக்கும் குல்றவான 
நாட்கள எஞ்சியுள்ள நிலையில், 
குறித்்த வில்ளயாட்டு விழாவில் 
ெஙகுெற்்றவுள்ள இைஙலக அணி 
விெரம் ைற்றும் அ்தற்கான ஏற்ொடு -
கள குறித்து ஊடகஙகல்ள ப்தளிவுெ-
டுத்தும் வி்்சட ்சநதிப்பு கடந்த (30) 
பகாழும்பில் உள்ள ஒலிம்பிக் இல்-
ைத்தில் நலடபெற்்றது.

இைஙலக பொதுநைவாய வில்ள -
யாட்டு ்சம்்ை்ளனம் ஏற்ொடு ப்சய்தி -
ருந்த இந்த ஊடகவியைா்ளர் ்சநதிப்-

பில் பொதுநைவாய வில்ளயாட்டு 
விழாவுக்கான இைஙலக அணியின் 
்தலைலை அதிகாரி ்ைஜர் பஜனரல் 
்தம்ெத் பெர்னாண்்டா, ்்தசிய 
ஒலிம்பிக் குழுவின் ்தலைவர் சு்ரஷ் 
சுப்ரைணியம் ஆகி்யாரும் கைநது-
பகாண்டனர்.

்ைஜர் பஜனரல் ்தம்ெத் பெர்-
னாண்்டா உலரயாற்றுலகயில், 
இந்த ஆண்டு பொதுநைவாய வில்ள-
யாட்டு விழாவில் இைஙலகலயப் 
பிரதிநிதித்துவப்ெடுத்தி 114 வீர 
வீராஙகலனகள ெஙகுெற்்றவுள்ள்தா-
கவும் அதில் 54 வீரர்கள ைற்றும் 60 

வீராஙகலனகள உள்ளடஙகு-
வ்தாகவும் ப்தரிவித்்தார்.

ஒவபவாரு வில்ளயாட்டு 
்சஙகத்தினாலும் ெரிநதுலரக்-
கப்ெட்ட ெயிற்சியா்ளர்கள, 
முகாலையா்ளர் என 35 ்ெர் 
அடஙகிய அதிகாரிகள குழு 
ைற்றும் 16 உ்தவியா்ளர்க-
ளும் என பைாத்்தம் 165 
்ெர் பகாண்ட குழு இந்த 
ஆண்டு பொதுநைைாய 
வில்ளயாட்டு விழாவில் 
கைநதுபகாள்ளவுள்ளார்கள 
என்ெல்த அவர் உறுதிப்ெ-

டுத்தினார்.
பகா்ரானா லவரஸ உளளிட்ட 

முக்கிய விடயஙகல்ள கருத்தில் 
பகாண்டு இம்முல்ற பொதுநைவாய 
வில்ளயாட்டு விழாவில் ெஙகுெற்-
றுகின்்ற அலனத்து வில்ளயாட்டு 
வீரர்களும் ஒலிம்பிக் ்ொன்று 
வில்ளயாட்டுக் கிராைம் ஒன்றில் 
்தஙகலவக்கப்ெட ைாட்டார்கள 
என ப்தரிவித்்த அவர், அவர்களுக் -
காக ஐநது பவவ்வறு ்தஙகுமிட 
வ்சதிகல்ள ்ொட்டி ஏற்ொட்டுக் 
குழு ப்சய்துள்ள்தாகவும், அவற்-
றுள நான்கு இடஙகளில் இைஙலக 

வீரர்கள ்தஙகலவப்ெடுவார்கள 
எனவும் ப்தரிவித்்தார்.

குறித்்த நான்கு இடஙகளுக்கும் 
்தனித்்தனியாக பொறுப்ொன அதி-
காரிகள நியமிக்கப்ெட உள்ள்தாக 
அவர் ்ைலும் ப்தரிவித்்தார்.

இம்முல்ற பொதுநைவாய 
வில்ளயாட்டு விழாவில் ெங்கற்-
கவுள்ள மு்தைாவது இைஙலக 
அணி இம்ைா்தம்  25ஆம் திகதி 
நாட்டிலிருநது பு்றப்ெட்டுச் ப்சல்-
ைவுள்ளது. அ்தற்கு முன்ன்தாக 
்ைஜர் பஜனரல் ்தம்ெத் பெர் -
னாண்்டா உளளிட்ட அதிகாரி -

கள குழு இம்ைா்தம்  21ஆம் திகதி 
்ெர்மிஙஹாலை ப்சன்்றலடயவுள-
்ளலை குறிப்பிடத்்தக்கது.

இம்முல்ற பொதுநைவாய வில்ள-
யாட்டு விழாலவ இைக்காகக் 
பகாண்டு பவளிநாடுகளில் ெயிற் -
சிகல்ள முன்பனடுத்து வருகின்்ற 
ஒருசிை வீரர்கள ்நரடியாக அந்தந்த 
நாடுகளில் இருநது இஙகிைாநல்த 
வந்தலடவார்கள என ்ைஜர் 
பஜனரல் ்தம்ெத் பெர்னாண்்டா 
ப்தரிவித்்தார்.

இைஙலகயின் நட்்சத்திர குறுநதூர 
ஓட்ட வீரான யுபுன் அ்ெ்கான் 
ைற்றும் அவரது ெயிற்சியா்ளர் இத்-
்தாலியிலிருநதும், ஜிம்னாஸடிக் 
வீராஙகலனக்ளான அனாைரி ஒண்-
டாஜ்ஜி, மில்கா பகஹானி ஜப்ொ-
னிலிருநதும், ஜூ்டா வீரர் ்சாைர 
்தர்ைரத்ன ஸ்ைா்வாக்கியாவிலி-
ருநதும், லடவிங வீரர் துைாஞ்்சன் 
பெர்னாண்்டா அவுஸதி்ரலியா-
விலிருநதும், இைஙலக ைல்யுத்்த 
அணிலயச் ்்சர்ந்த 3 வீரர்கள ஹங -
்கரியிலிருநதும் இவவாறு இஙகி-
ைாநல்த வந்தலடயவுள்ளனர்.

இைஙலக பைய்வல்லுநர் 
அணியில் இடம்பெற்றிருந்த அபை -

ரிக்காவில் வாழ்நது வருகின்்ற 
உயரம் ொய்்தல் வீரரான உஷான் 
திவஙக பெ்ரரா வி்சா பிரச்சிலன 
காரணைாக கலடசி ்நரத்தில் 
பொதுநைவாய வில்ளயாட்டு 
விழாவில் இருநது விைக தீர்ைானித் -
்தல்தயடுத்து அவருக்குப் ெதிைாக 
பிரிப்தாரு வீரருக்கு வாய்ப்பு 
வழஙக ்்தசிய ஒலிம்பிக் குழு நட -
வடிக்லக எடுத்துள்ளது.

இம்முல்ற பொதுநைவாய வில்ள-
யாட்டு விழாவில் ெங்கற்கவுள்ள 
இைஙலக வீரர்களுக்கு 3 பிரிவுக -
ளின் விைான டிக்பகட் வழஙகப்ெட-
வுள்ளது.

வில்ளயாட்டுத்துல்ற அலைச்சு 20 
்ெருக்கும், வில்ளயாட்டுத்துல்ற 
அபிவிருத்தித் திலணக்க்ளம் 20 
்ெருக்கும் பொதுநைவாய வில்ள-
யாட்டுத்துல்ற ்சஙகம் 99 ்ெருக்கும் 
விைான டிக்பகட்டுகல்ள வழஙககு-
கின்்றன.

இம்முல்ற பொதுநைவாய 
வில்ளயாட்டு விழாவில் ெங்கற்-
கும் இைஙலக ைகளிர் கிரிக்பகட் 
அணியின் அலனத்து ப்சைவுகல்ள-
யும் இைஙலக கிரிக்பகட்  ஏற்கவுள-
்ளது.

இம்முல்ற பொதுநைவாய வில்ள-
யாட்டு விழாவில் மு்தல் ்தடலவ-
யாக இைஙலக அணியில் வீரர்களின் 
எண்ணிக்லகலய விட வீராஙகலனக-
ளின் எண்ணிக்லக அதிகைாக இருப் -
ெ்தாக ்்தசிய ஒலிம்பிக் குழுவின் 
்தலைவர் சு்ரஷ் சுப்ரைணியம் ப்தரி-
வித்துள்ளார்.

இம்முல்ற பொதுநைவாய வில்ள-
யாட்டு விழாவில் ்தலைவர் யார் 
என்ெது இன்னும் முடிவு ப்சய்யப்ெ-
டவில்லை என்றும், மிக விலரவில் 
்தலைவர் ைற்றும் முழு வீரர்களின் 
ெட்டியல் பவளியிடப்ெடும் என்றும் 
அவர் ்ைலும் ப்தரிவித்்தார்.

பொதுநைவாய வில்ளயாட்டு 
விழாவில் ெளுதூக்கல், ைல்யுத்்தம், 
ஜிம்னாஸடிக்ஸ, பைய்வல்லுநர் 
ஆகிய ்ொட்டிகளில் இைஙலகக்கு 
ெ்தக்கம் கிலடக்கும் என அனுைா-
னிப்ெ்தாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

ரக்பி விளையாட்டு வைர்ச்சிக்கு
பாகிஸ்ானின் ஒத்துளைப்பு

28ஆம் திகதி மு்ல் ஆகஸட் 8ஆம் திகதிவளர

இலஙளக அணி 25ஆம் திகதி பயணம்

டயமண்ட் லீக் ப்க்கத்ள்
்வறவிட்ட யுபுன் அபபபகான்
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fp]h gpukpl;bd; 3871 Mz;L rhjid
�ர்ெதௗஸ்�ர்ெதௗஸ்�ர்ெதௗஸ்

சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்
பூேகாள

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;.   

gpupl;ldhy; n[u;kdp 
nghUl;fSf;F Vw;gl;l fpuhf;fp

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;.  

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.    

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.    

Cgu; Xl;Leu;fspd; 
je;jpuk;

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?�   

   ~Aflhd;| njupAkh?jPit fhztpy;iy

fi
lr

p r
pt

g;g
pe

;jp
au

;

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 

Kiw> nkhop> fyhrhuk; gw;wp etPd cyfk; 
KOikahf mwpe;J nfhz;lJ. 
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           நவீன உலகில் விஞ்ஞான 
வளர்ச்சியஞானது பல்்வறு துறை-
களிலும் உச்்சம் ககஞாண்டுளள 
்பஞாதிலும் ்பய், பி்சஞாசு, பூதஙகள 

அவதஞாரஙகள  ஆவிகள மற்றும் அமஞா-
னுஷய தீய்சக்திகள பற்றிய நம்பிக்றககள 
இன்றும் மக்களிறை்ய கஞாணபபடுகின்ைன.  
விஞ்ஞான வளர்ச்சி அற்ை ஆதிக் கஞாலத்தில் 
மனிதனுக்கு ஏற்படும் பல்்வறு ்நஞாய்களின் 
பின் புலத்திலும் ஏ்தஞா ஒரு தீய்சக்தியின் 
க்சயல்பஞாடு இருபபதஞாக நம்பினர். அவவஞா-
ைஞான தீய்சக்திகள மனித உைலுக்குள புகுந்து 
மக்கறள வஞாட்டி வறதபபதஞாகவும் அவற்-
றுக்கு பரிகஞாரமஞாக மந்திர பலி பூறைகள, 
யஞாகஙகள மற்றும் ்சஞாந்தி கர்மக் கஞாரியங-
கறள க்சய்வதன் மூலம் அத்தறகய அமஞா-
னுஷய தீய ்சக்திகறள விரட்டியடித்து 
அவற்றின் பஞார்றவயில் இருந்து 
தஙகறள  விடுவித்துக் ககஞாளவதன் 
மூலமும் பல ககஞாடிய ்நஞாய்களில் 
இருந்தும் குணமறையலஞாம் என்ை 
நம்பிக்றக மக்களிறை்ய ்ம்லஞாஙகி 
கஞாணபபடுகிைது.
 
அந்த வறகயில் இலஙறகயில் சிஙகள மக்களின் கலஞாச்-
்சஞார மரபுகளில் கதஞான்று கதஞாட்டு நிலவிவரும் மஹஞாக்சஞா -
்ஹஞான் யக்ஷயஞா, ரீரியக்ஷயஞா, ஹுனியம் யக்கஞா, ரட்ை-
யக்கஞா,  களுக்குமஞார யக்ஷயஞா, ்மஞாகினி யக்ஷனி,  மற்றும் 
18 ்சன்னிகள உட்பை பல்்வறு ்பய் பி்சஞாசுகள பற்றிய 
நம்பிக்றககள இன்றும் நிலவிவருகின்ைது  அத்தறகய தீய-
்சக்திகளின்  ்கஞாரபபிடியில் இருந்து மக்கறள மீட்கைடுக்க 
நறைகபறும் மந்திர பூறைகள, பலி பூறைகள, யஞாகஙகள 
மற்றும் ்சஞாந்திகர்ம பரிகஞாரஙகள கதஞாைர்பில் ஒரு சிலவற்றை 
நஞாம் அவவப்பஞாது  கண்டும் ்கட்டும் அறிந்து வந்துள்ளஞாம்.  
அவற்றில் "தஞாஹட்ை ்சன்னிய" எனபபடும் 18 வறகயஞான  ்சன் -
னிகள எனபபடும் பி்சஞாசுகளுக்கஞாக அதஞாவது இலஙறகயில் 
குறிபபஞாக மஞாத்தறைறய அண்டிய கதற்கு கறர்யஞாரப பகுதிக-
ளில் தீய்சக்திகளின் க்சயல்பஞாடுகளஞால் பீடிக்கபபட்டு ்நஞாய்வஞாய்ப -
பட்ை ஒருவறர்யஞா, ஒரு குடும்பத்றத்யஞா அல்லது ஒரு கிரஞாமத்-
றத்யஞா மீட்கும் கபஞாருட்டு "கட்ைடி" எனபபடும் மந்திரவஞாதிகளஞால் 
்மற்ககஞாளளபபடும் "கதஞாவில்" என்ைறைக்கபபடும் ்சஞாந்திகர்ம 
பூறைகளஞானது மிகவும் பலம் வஞாய்ந்த ்சக்திமிக்க ்சஞாந்திகர்ம 
பூறையஞாக கருதபபடுகிைது.
 இலஙறகயில் இத்தறகய ்சன்னிகளுக்கஞான  ்சஞாந்திகர்ம 
பூறைகளின் ஆரம்பம் மஞாயஞாதுன்ன என்ை அர்சனின் கஞாலத்திற்கு 
பின்ன்ர உருவஞானதஞாக ஒரு சில சிஙகள மரபுவழி கறதகளின் 
மூலம் க்சஞால்லபபடுகின்ைது. எனினும் இதன் மூல ஆரம்பம்
இந்தியஞாவில் "விஷஞாலஞா புரிறய" தறலநகரஞாக ககஞாண்டு அர-
்சஞாட்சி க்சய்து வந்த "லிச்ைவீ" அர்ச வம்்சத்தினரின்  கஞாலபபகு -
தி்ய எனவும் கூைபபடுகின்ைது.

அதஞாவது இந்த லிச்ைவீ அர்சப பரம்பறர வழிவந்த  ்சஙகபஞால 
என்ை மன்னன் . அவனது மறனவியஞான அரசி அசுபஞாலி அல்லது 
ஆசுபஞாலி  கர்பபம் தரித்து இருந்த ்சந்தர்பபத்தில் அரசிக்கு  
்தறன ஒத்த இனிறமயஞான சுறவ ககஞாண்ை "மீ அம்ப" எனப-
படும் ஒருவறக மஞாம்பைத்றத ்சஞாபபிை ்வண்டும் என்ை ஆற்ச(-
ம்சக்றக)
ஏற்பட்ைது. எனினும் அச் ்சந்தர்பபத்தில் அர்சன் ்பஞார் ஒன்றின் 
நிமித்தம் தனது பறை வீரர்களுைன் அயல் நஞாட்டுக்கு க்சன்றிருந்-
தஞான் என்வ பட்ைத்து அரசியின் ஆற்சறய அறிந்த பிரதஞான 
அறமச்்சர் முன்வந்து அரசிக்கு அந்த மஞாம்பைத்றத கபற்றுக் 
ககஞாடுக்க ஏற்பஞாடுகறளச் க்சய்தஞார். அவவஞாறு கிறைக்கபகபற்ை 
மஞாம்பைத்றத அரசி மிகவும் ரசித்து ருசித்து சுறவத்து உண்ப-
றதத் கண்ை கஞாளி எனபபடும் அர்ச மஞாளிறக தஞாசிக்கும் (பணிப-
கபண்) அத்தறகய மஞாம்பைத்றத  உண்ண ்வண்டும் என்ை 
ஆற்ச உண்ைஞானது. எனினும் அவளது அந்த ஆற்ச நிறை்வ-
ைஞாது ்பஞானதஞால் ்கஞாபம் ககஞாண்ை தஞாசி பலிவஞாஙகும் ்நஞாக்கில் 
பிரதஞான அறமச்்சருக்கும் அரசிக்கும் இறை்ய தகஞாத உைவு இருப-
பதஞாக அர்சனிைம் க்சன்று
முறையிட்ைஞாள.
 இதறன ்களவியுற்று சினம் ககஞாண்ை மன்னன் 
அவள நிறைமஞாத கர்பபிணி என் -
ப ற த யு ம் 

கபஞாருட்படுத்தஞாமல் அவறள கடும் சித்திரவறதக்கு உட்படுத்தி 
ககஞாறல க்சய்து கஞால்கள இரண்றையும் "புப்பரிய" என்னும் 
ஒருவறக மரத்தில் கட்டி கதஞாஙகவிட்டு அவளது உைறல  இரு 
பஞாதி துண்டுகளஞாக பிளந்து விடுமஞாறு கட்ைறளயிட்ைஞான்.  அர -
்சனின் ஆறணபபடி தண்ைறனயும் அவவஞா்ை நிறை்வற்ைப-
பட்ைது. இந்த நிறலயில் முற்பிைவியில் க்சய்த பிைவி நற்பலன்-
கள கஞாரணமஞாக தஞாயின் பிளவுபட்ை இரு உைல் கூறுகளுக்கும் 
இறை்ய இவவுலகில்
அவதரித்த குைந்றதயஞானது தஞாயின் இரத்தம், ்சறத, நரம்புகறள 
உணவஞாக உண்டு வளர்ந்து "அர்ச மூல ்சன்னி" அல்லது "்கஞால 
்சன்னி யக்ஷயஞா" என பிற்கஞாலத்தில் உருகவடுத்து கபயர்கபற்ைது. 
நஞாளறைவில் தனது தஞாறய ககஞாறலச் க்சய்த தன் தந்றதறய 
ஏ்தஞாகவஞாரு வறகயில் பலி வஞாஙகி்ய தீர்வண்டும் என 
நிறனத்த அந்த அர்ச குமஞாரன் அதிக நச்சுத்தன்றம ககஞாண்ை 
மூலிறக கஞாய்கறளயும் மூலிறக இறலகறளயும் ்்சகரித்து 
அவற்றை ஒன்ைஞாக அறரத்து விஷம் நிறைந்த 18 உருண்றை-

கறள தயஞார் க்சய்து வந்ததஞாகவும் அதறனக் கண்ணுற்ை "ஷக்-
கையஞா" என்ை (ஈர் உலகுக்கும் அதிபதியஞான) கைவுள அவற்றுக்கு 
்மலும் சில விஷ திரவியஙகறள கதளித்து அந்த உருண்றைக-
ளில் இருந்து 18 வறகயிலஞான பி்சஞாசுகறள பறைத்ததஞாகவும் 
அறவக்ள தஞாஹட்ை ்சன்னி எனபபடும் 18 பி்சஞாசுகளஞாக கபயர் 
கபற்றுளளதஞாகவும் சிஙகள புரஞாண மரபுக் கறதகளில் இருந்து 
நமக்கு கதரியவருகின்ைது.
 அறவயஞாவன பூத ்சன்னி, அபூத ்சன்னி, அமுக்கும் 
்சன்னி,  ககஞாபபுள ்சன்னி, வஞாத ்சன்னி, க்சவிட்டு ்சன்னி, ்கஞாள 
்சன்னி,  கஞாது ்சன்னி,  பின் ்சன்னி, ஊறம ்சன்னி, வஞாத முர்த்து 
்சன்னி,  நஞாக ்சன்னி, கநஞாண்டி ்சன்னி, கநருபபு நீர் ்சன்னி, 
மண்ணீரல் ்சன்னி, ைல ்சன்னி, ்தவ ்சன்னி மற்றும் தமிழ் 
(கதமை) ்சன்னி  எனபபடும் 18 ்சன்னிகளஞாகும் இச் ்சன்னிக-
ளின் தீய பஞார்றவ படுவதன் கஞாரணமஞாக்வ மக்கள மன்நஞாய், 
கஞாய்ச்்சல், வஞாந்தி-் பதி, வஞாதம், கஞாது, கண், நஞாக்கு, வலிபபு, வஞாய் 
பூட்டு, வி்சப புண் மற்றும் அம்றம ்பஞான்ை பல்்வறு ்நஞாய்க -
ளஞால் பஞாதிக்கபபடுவதஞாக நம்பபபடுகின்ைது. ்ம்ல குறிபபிைபபட் -
டுளள ஒவகவஞாரு ்சன்னிகளஞாலும்  ஏற்பைக்கூடிய தனித்துவமஞான 
ஒவகவஞாரு ் நஞாய்களும், ் நஞாய் அறிகுறிகள கஞாணபபடும் என்வ 
அவற்றை தனித்தனியஞாக கண்ைறிந்து உரிய முறையில் மந்திரப 
பூறைகள ்சஞாந்தி கர்மஙகள க்சய்வதன் மூலம் மட்டு்ம ்நஞாறய 
முழுறமயஞாக குணபபடுத்தலஞாம். தவறுகள ஏற்படும் பட்்சத்தில் 

அந்த தீய ்சக்திகளின்  நைவ-
டிக்றககளஞால் ்மலும் ்மலும் 
்நஞாயஞாளிகளுக்கு பயஙகரமஞான 
பின் விறளவுகறள ஏற்படுத்தும் 
சில ்சமயஙகளில் மந்திரவஞாதிக -
ளஞான தஞாஙகறளயும் கூை ்சன்-
னிகள பழிவஞாஙகலஞாம்  எனவும் 
நம்புகின்ைனர்.
 இவவஞாறு உருவஞாக்கப-
பட்ை ்சன்னிகள இளவர்சறன  
சுற்றிவறளத்து உணவு ்கட்டு 
கதஞாந்தரவு க்சய்ய ஆரம்பித்தன. 
இச் ்சந்தர்பபத்றத தனக்கு ்சஞாத-
கமஞாக பயன்படுத்திக் ககஞாளள 
நிறனத்த இளவர்சன் அவனது 
தந்றதறய பலி வஞாஙகும் 
்நஞாக்கில் என்னிைம் உணவு 
இல்றல ஆறகயஞால் விஷஞாலஞா 

தறலநகருக்கு க்சன்று அங்க எனது தந்றதயஞான ்சஙகபஞால 
என்ை மன்னனிைம் உணவு கபற்றுக் ககஞாளளுமஞாறு கட்ைறள-
யிட்ைஞான். விஷஞாலஞா தறலநகருக்கு வந்த ்சன்னிகள உணவு 
்கஞாரி பயிர்கறளயும் வயல் கவளிகறளயும் அழித்து துவ்சம் 
க்சய்தன இதனஞால் தறலநகரில் கடும் பஞ்சம் தறலதூக்கியது. 
உணவு பற்ைஞாக்குறையஞால் ்நஞாய்வஞாய்பபட்டு மக்கள பலர் உயி-
ரிைந்தனர். தறலநகர வீதிகள எஙகும் துர்நஞாற்ைம் வீசும் ்சைலங-
கள குவிந்து கிைந்தன.  இைந்தவரின் உைல்களில் தீய ஆவிகள 
புகுந்து மக்கறள ்மலும் ்மலும் துன்புறுத்தி வந்தன. ்சன்னி-
களின் கதஞால்றலகளிலிருந்து விடுபை மும்மணிகளின் ஆசி 
்வண்டி இரத்தின சூத்திர பஞாரஞாயணம் மற்றும் ்சஞாந்தி கர்மஙகறள-
யும் க்சய்து இப ்பரழிவில் இருந்து மக்கறள விடுவித்ததஞாகவும் 
மரபுக் கறதகளின் மூலம் க்சஞால்லபபடுகின்ைது.

இ

களுத்துறை நாராயணசாமி ஜெயரட்னம்

ஜகாடூர 
குணாம்சஙகறை 

ஜகாண்ட 18 
சன்னி பிசாசுகள்
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நீங்கள், உங்கள் மழலைச் செல்-
வங்களின் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்-
்கலை இந்த செநதுாரம் இ்தழில் 
எந்தவி்த ்கட்டணமும் இன்றி 
இைவெமா்க பிரசுரிக்்க விரும்-
பு கின் றீ ங ்க ை ா ? அ வ வ ா ற ா யின் 

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

செந்துாரம் பிறந்்தநாள் வாழ்த்து
நீங்கள், உங்கள் Phone 

்களில் வி்தவி்தமா்க எடுத் -
துப் ொர்த்து ரசிக்கும் Selfie 
ெ்டங்கலை இந்த செந -
துாரம் இ்தழில் பிரசுரிக்்க 
உங்கள், செயர், மு்கவரி, 
ச்தாலைபெசி இைக்்கம் 
ஆகியவறலற குறிப்பிடடு 
என்ற 0773124543 
whatsappக்ப்கா அல்ைது 
senthuram2022@gmail.
comக்ப்கா அனுப்பி லவக் -
்கைாம்.

நீங்கள், உங்கள் மழலைச் செல்-

வங்களின் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்-

்கலை இந்த செநதுாரம் இ்தழில் 

எந்தவி்த ்கட்டணமும் இன்றி 

இைவெமா்க பிரசுரிக்்க விரும்-

பு கின் றீ ங ்க ை ா ? அ வ வ ா ற ா யின் 

மழலையின் செயர், மு்கவரி, 

பிறந்த தி்கதி, ச்தாலைபெசி இைக்-

்கம் ஆகியவறலற குறிப்பிடடு 

0773124543என்ற whats app க்ப்கா 

அல்ைது senthuram2022@gmail.

comக்ப்கா அனுப்பி லவக்்கைாம்.

செந்துாரம் பிறந்்தநாள் வாழ்த்து நீங்கள், உங்கள் Phone 

்களில் வி்தவி்தமா்க எடுத் -

துப் ொர்த்து ரசிக்கும் Selfie 

ெ்டங்கலை இந்த செந -

துாரம் இ்தழில் பிரசுரிக்்க 

உங்கள், செயர், மு்கவரி, 

ச்தாலைபெசி இைக்்கம் 

ஆகியவறலற குறிப்பிடடு 

என்ற 0773124543 

whatsappக்ப்கா அல்ைது 

senthuram2022@gmail.

comக்ப்கா அனுப்பி லவக் -

்கைாம்.

பிறந்தநாள் வாழ்த்து..!
ஜெயப்பிரகாஷ் - ராஹினி 
்தம்பதிகளின் பு்தலவன்

ஜெ. லினுென் (17.06.2022)
(இரண்ாவது பிறந்த நாள்)

ஜ�ாரஜகால்ல வீதி,ஜவளி�ட்

ஒலிவ் ஒயிமல உங்கள் 
மு்கத்திற்கும் பயனபடுத்்தலாம் 
எனபது உங்களுக்குத் த்தரியுைா? 
ஒலிவ் ஒயிமல மு்க அழகிற்்கா்க 
பயனபடுத்தும் வழக்்கம் வரலாற்று 
நாயகி கிளியயாபாடராவில் இருந்து 
துவஙகுகிறது. ஆ்கச்சிறந்்த அழகி்களில் 
ஒருவரான கிளியயாபாடரா, ்தனது 
அழகு சா்தமன முமற்களில் ஒலிவ் 
ஒயிமல பயனபடுத்தியிருக்கிறார்.

ஒலிவ் ஒயிமல மு்க அழகிற்்கா்க 
பயனபடுத்துவ்தால் ஏற்படக்கூடிய 
நனமை்கள் நீங்கள் நிமனத்து 

கூட பார்க்்க முடியா்தது எனறு 
தசால்லலாம். உடல் நலத்தில் 
அக்்கமர த்காணடவர்்கள் ஒலிவ் ஒயில் 
இல்லா்த உணமவ நிமனத்துக்கூட 
பார்க்்க முடியாது எனபது யபால, 
உங்கமைபயபானற அழகு நலத்தில் 
ஆர்வம் த்காணடவர்்கள் இந்்த 
அற்பு்த எணமணமய அழகு சா்தன 
பயனபாடடில் யசர்த்துக்த்காள்ை 
்தவறக்கூடாது.

ஒலிவ் ஒயில் திரவத் ்தங்கம் எனறும் 
அமழக்்கபபடுவது உங்களுக்குத் 
த்தரியுைா? இது அனடிஅக்சிதடனட 

நிமறந்திருபப்தால், சருைத்தின 
அழுக்கு, ைாசு ைற்றும் யுவி ்கதிர்்கள் 
உள்ளிடட பிரியரடி்கள்்களில் 
இருந்து ்காக்கிறது. யைலும் சூபபர் 
ைாய்ஸசமரசிங அளிபபய்தாடு 
மு்கபபருக்்கமை உணடாக்கும் 
கிருமி்கமை அழித்து பருக்்கமையும் 
இது குமறக்்க உ்தவுகிறது. 
ஒலிவ் ஒயிமல எந்்த வம்கயில் 
எல்லாம் நீங்கள் மு்க அழகிற்்கா்க 
பயனபடுத்திக்த்காள்ைலாம் எனபம்த 
கீயழ படித்து த்தரிந்து த்காள்ளுங்கள்...

· உங்கள் லிப ்ஸகிரபபின ஒரு 
அங்கைா்க

· யைக்்கப ரிமூவரா்க

· ைாய்ஸசமரசரா்க
· வயயாதி்க ்தனமைமய எதிர்க்கும் 

சா்தனைா்க
· இயற்ம்க மைமலடடரா்க

 திரவத் தங்கம்

நீங்கள் வய்தாகும் யபாது, உங்கள் சருைமும் 
வய்தாகிறது. எனதனனன ைாற்றம் ஏற்படுகிறது 
எனறு த்தரிந்துத்காள்ளுங்கள். 

20 ்களில்: உங்கள் சருைம் அதி்கபடச 
தபாலிவுடன ்காணபபடும், பதினபருவ 
பருக்்களின பாதிபபு த்தாடரும். குழந்ம்த பிறபபுக் 
்கடடுபபாடு அல்லது ்கருத்்தரித்்தல் சருைத்ம்தப 
பாதிக்்கலாம்.

30 ்களில்: ைரபுரீதியா்க நீங்கள் ஆயராக்கியைா்க 
இருந்்தால், தபரி்தா்க ைாற்றம் இருக்்காது, 
ஆனாலும் ்கணணின கீழ் மப்கள், வாமய 
சுற்றிலும் சிரிக்கும் ய்காடு்கள் யபானறமவ 
ஏற்படக்கூடும்.

40 ்களில்: வய்தாவ்தன த்தளிவான 
அறிகுறி்கமை சருைம் ்காணபிக்்க த்தாடஙகும். 
தநற்றி சுருக்்கங்கள், உள்ைஙம்கயின பினபுறம் 
சுருக்்கம், ்கழுத்து ைற்றும் புறஙம்க்களில் சுருக்்கம், 
த்தாஙகும் சருைம் யபானறமவ ஏற்படக்கூடும்.

வயது சார்ந்த
மாற்றங்கள்

மாசு மருவில்ா ப�ாலிவான சருமத்தை ப�றுவது 
எப�டி? என அறிந்து ப�ாள்ளுங�ள்.பசடியில 
இருந்து இயற்� �ற்ா்ை்ய எடுததுகப�ாள்ளுங�ள் 
�ற்ா்ை இ்் இன்் �ததிரிதது, அதைன முள்�்ை நீககி -
விட்டு அதைன சாறறுப�குதி்ய மு�ததின �க�வாட்டில பூசிகப�ாள் -
ைவும். பசடியில இருந்து �ததி்ய ப�ாண்டும் ப�ாஞசம் சாற்் 
அ�றறி �யன�டுததை்ாம். இரண்டு இ்்�ளில இருந்து எடுக�ப� -
டும் சாறு ப�ாதுமானது. பதை்வ எனில இனனும் ப�ாஞசம் எடுத -
துகப�ாள்ை்ாம். இதில ப�ாஞசம் �ாதைாம் எண்பணெய் பசர்தது 
மு�ம் மறறும் �ழுததுப�குதியில இரவு �டுக�சபசலலும் முன 
தைடவிகப�ாள்ைவும். இரவு அப�டிபய விட்டு விட்டு �ா்் எழுந்தை -
தும் �ழுவிகப�ாள்ைவும்.

மாசு மருவில்ா ப�ாலிவான சருமம்

்த. சாத்விக் 
அபபா - ்தயாபரன, 

அம்ைா - துர்்கா 
 - 2021.07.01 213/25, 

சலலிஹினி ைாவத்ம்த, 
முல்யலரியா த்தற்கு  
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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

 "நாய்க்கு ேகாபம் வந்தால் என்ன ெசய்யும் ?
"நாய்�ட்டதான் ேகக்கணும் "

"அதாண்டா ேகட்�ேறன் ப�ல் ெசால்லு!!"

ஒருவர்-  ேதன் ெகாட்�னா வ�க்கும் ...
மற்றவர் - ஆமா

ஒருவர்-  பாம்பு ெகாட்�னா வ�க்கும்...
மற்றவர் - ஆமா

மு� ெகாட்�னா வ�க்குமா?
மற்றவர் -??????

தூங்குவதற்கு முன்னா� ஏன் குட்ைநட் 
ெசால்ேறாம்?? **தூங்குனதுக்கு 

அப்பறம் ெசால்ல மு�யாது 
அதனால........

அம்மா : ேடய் ஏன்டா ேவர்க்க ேவர்க்க 
சாப்டுட்டு இருக்க அந்த Fan ah ேபாட 

ேவண்�தாேன
மகன் : இல்லமா அப்பாதான் ேவர்ைவ �ந்� 

சாப்�ட ெசான்னாரு

"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

பய� : ேயாவ் �ைரவர்! பஸ்ைஸ 
�றுத்து... ஒருத்தர் பஸ்ல இருந்து தவ� 

�ழுந்துட்டாரு.
�ைரவர் : சும்மா இருய்யா! கண்ட 

இடத்துல பஸ்ைஸ �றுத்துனா கண்டக்டர் 
என்ைன �ட்டுவாரு.

பய� : ேயாவ்! �ழுந்தேத 
கண்டக்டர்தான்...

"எண்டா உன் மைன� கரண்�, தட்டு 
எல்லாம் தூக்� �சரா ?"

நான்தான் ெசான்ேனேன, அவளுக்கு '��ங்' 
ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு.!!"
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சிறுவயது முதலே 
ஊடகவியோளராக 

வரலவண்டும் என்ற 
கனவுகலளாடு வாழ்ந்து வந்த 
ஒரு  இளம் பெண் தான 
ஊடகவியோளர் பரஹானா 
ஏ அஸீஸ்.  ஊடகத்துற்றக்கு 
வரும்லொலத வரோற்றில் பெயர் 
ெதிக்கக்கூடிய வறகயில் தமது 
முத்திறரறய ெதித்துக்பகாண்டு 
வந்தவர்   பரஹானா ஏ அஸீஸ்.    
இேஙறக பதாறேக்காட்சி 
வரோற்றில் முதன முதோக 
ஹிஜாப் அணிந்து பெய்தி 
வாசித்த இளம் பெண் என்ற 
பெருறமக்குரியவராக இவர் 
திகழ்கி்றார்.  இவலராடு 
உறரயாடியதில் கிறடத்த  
தகவல்கறள உஙகளுடன 
ெகிர்ந்து பகாள்கில்றாம்.

 உங்களைப் பற்றிய 
அறிமு்கம்.......?

என்னுமைய பெயர் பெஹானா ஏ 
அஸீஸ், கமெஹா ைாவடைம ைலவாமன 
எனும கிொைத்திலலலய  நான் பிறநலதேன். 
எனக்கு 02 சலகாதேரிகள்,  ஒரு சலகாதேென்.

சிறு வயது முதேலல ஒரு 
ஊைகவியலாளொக  ஆக  லவண்டும 
என்ெது என்னுமைய இலடசியம. இன்று 
அநதே இலடசியப் ொமதேயில ெயணித்துக் 
பகாண்டிருக்கின்லறன்.

 பிறந்த ஊர், படிச்சது, ்தற்்போது 
்ேளை ச்சய்கினற நிறுேனத்தின 
சபயர்.. அஙகு உங்களுளைய 
ப்தவி......?

என்னுமைய ஆெமெக் கலவிமய 
நான் ைலவாமன அலமுொெக் லதேசிய 
ொைசாமலயில கற்லறன். அதேன் பிறகு 
உயர் தேெத்மதே திஹாரி அல அஸ்ஹர் ைத்திய 
கலலூரியில ெயின்லறன். நாவல திறநதே 
ெலகமலகழகத்தில ெடைப்ெடிப்மெத் 
பதோைர்நலதேன். அலதேலவமள பகாழுமபு 
ெலகமலக்கழகத்தில ஊைக்க் கற்மகமய 
நிமறவு பசய்துள்லளன்.

தேற்லொது விடிவியில (VTV) சிலெஷை 
பசய்தி தேயாரிப்ொளொகவும, பசய்தி 
வாசிப்ொளொகவும கைமையாற்றுகின்லறன்.

 ஊை்கத்துளறக்குள் எவேோறு 

பிர்ேசித்தீங்கள்?
ஊைகத்துமற என்ெது எனது சிறு 

வயது கனவு, எனலவ உயர் தேெம கற்கின்ற 
காலப் ெகுதியிலலலய ஊைகப் ெயிற்சி 
வகுப்புகள் ைற்றும கருத்தேெங்குகளில 
ெங்கு ெற்றியிருநலதேன். ஆெமெ காலத்தில 
குெல கமலஞொகலவ இநதேத் துமறயில 
பிெலவசிப்ெதேற்கான சநதேர்ப்ெம கிமைத்தேது. 
சிறுஆவணங்கள், விளமெெங்கள் ைற்றும 
நாைகங்களில குெல பகாடுக்கும வாய்ப்பு 
கிமைத்தேது.

இலங்மக ரூெவாஹினிக் 
கூடடுத்தோெனத்தின் சில தேயாரிப்புகள் 
ைற்றும நாைாகங்களில குெல கமலஞொக 
பசயற்ெடடிருநலதேன்.

ஊைகத் துமறயில ஆெமெகாலத்தில 
இலங்மக ஒலிெெப்புக் கூடடுத்தோெனம 
வர்த்தேக லசமவயின் இமளஞர் ைன்றம 
ைற்றும இலக்கிய ைஞசரி ஆகிய 
நிகழ்ச்சிகளில ெங்குெற்றும வாய்ப்பு 
கிமைத்திருநதேது. இநதே நிகழ்ச்சியின் ஊைாக 
ஊைகத்துமறயில ெல புதிய அனுெவங்கமள 
பெறக்கூடியதோக அமைநதேது.

 உங்களை ஊக்்கப்படுத்தி 
யேர்்கள் யோர்?

ஆெமெ காலத்தில ஊைகத்துமறயில 
சநதித்தே சிலசிலெஷை ஊைகவியலாளர்கள் 
எனக்கானஆலலாசமனகள் ைற்றும 
வழிகாடைலகமள வழங்கியிருநதேனர்.

அலதேலொன்று என்னுமைய 
குடுமெஅங்கத்தேவர்கள் எப்லொதும 
என்னுமைய ெயணத்திற்குத் துமணயாக 
நின்றுள்ளனர்.

 நீங்கள் ்கைளையோற்றிய 
ஊை்க நிறுேனங்கள், ேகித்்த 
ப்தவி்கள்.......?

ஆெமெகாலங்களில நான் ெகுதி 
லநெைாகலவ ஊைகத்துமறயில 
கைமையாற்றியிருநலதேன்.

அதேமன அடுத்து ஆதேவன் 
ைப் வாபனாலியில நிகழ்ச்சி 
பதோகுப்ொளொகவும, எக்சகடிவ் 
ப்பொடியுசொகவும கைமையாற்றிலனன்.

அலதேலொன்று யுடிவியில (ருவுஏ) பசய்தி 
பதோகுப்ொளொகவும, சிலெஷை பசய்தி 
தேயாரிப்ொளொகவும கைநதே 2021 ஆகஸ்ட 
ைாதேம வமெயில கைமையாற்றிலனன்.

 ச்சய்தி ேோசிப்பு ச்தோைர்போ்க 
சபற்ற அனுபேங்கள்.....?

இஸ்லாமிய கலாசாெத்மதே 
பிெதிெலிக்கும ஹிஜாப் என்ெது 
என்லனாடு எப்லொதும இமணநதே ஒரு 
விையம. எனலவ, ஹிஜாப் அணிநது ஒரு 
பசய்தி வாசிப்ொளொக எைது நாடடில 
இைம பிடிப்ெது என்ெது என்மனப் 
பொறுத்தேவமெ இலகுவான ஒரு 
விையைாக அமையவிலமல.

எனக்கு நிமனவில இருப்ெதேற்கு 
அமைய எனக்கான சநதேர்ப்ெத்திற்காக 
சுைார் 04 வருைங்கள் காத்திருநலதேன்.

கைநதே 2018 ஆம ஆண்டு முதேன் 
முதேலில  இலங்மக வெலாற்றிலலலய 
ஒரு லதேசிய பதோமலக்காடசி ஊைகத்தில 
ஹிஜாப் அணிநதே முதேல பெண் பசய்தி 
வாசிப்ொளொக இைமபிடிப்ெதேற்கான 
சநதேர்ப்ெம அமைநதேது.

நீண்ைநாள் முயற்சியின் ஒரு 
பவற்றியாகலவ நான் இதேமன 
கருதுகின்லறன். ெல ஐலொப்பிய 
நாடுகளிலும இதேற்கு முன்னர் ஹிஜாப் 
அணிநது பெண் பசய்தி வாசிப்ொளர்கள் 
திமெயில லதோன்றியிருநதோர்கள். அநதே 
வமகயில எனக்கான சநதேர்ப்ெத்மதே 
வழங்கிய யுடிவியிற்கும அப்லொதிருநதே 
நிர்வாகிகளுக்கும எப்லொதும நன்றி கூற 

கைமைப்ெடடிருக்கின்லறன்.
ஆெமெ காலங்களில பசய்தி 

வாசிப்ொளொகலவ பசயற்ெை 
விருமபிருநலதேன். இருப்பினும 
அதேற்கான சநதேர்ப்ெம அமையாதேதோல 
பசய்தி தேயாரிப்பின் ெக்கம கவனம 
பசலுத்தியிருநலதேன்.

இருப்பினும என்னுமைய இலடசியத்மதே 
அமைவதேற்கு எனக்குத் துமணயாக 
இருநதேவர் என்னுமைய குரு, இநத்த் 
துமறயில நான் எப்லொதும ைதிக்கும 
ைரியாமதேக்குரிய சிலெஷை ஊைகவியலாளர்   
பநௌஷாத் பைாஹிடீன். அவர் எைது 
யுடிவியின் பசய்திப் பிரிவின் தேமலவொக 
பசயற்ெடைவர்.

அவருமைய உதேவி ைற்றும ஊக்குவிப்பு 
என்னுமைய கனவுக்கான ைற்றுபைாரு 
ஆதோெைாக அமைநதேது. எனலவ இநதே 
சநதேர்ெத்தில என்னுமைய நன்றிமய 
பநௌஷாத் பைாஹிடீனுக்கு பதேரிவித்துக் 
பகாள்கின்லறன்.

 இனனும் நீங்கள் ச்சோலை 
விரும்புகினற எதுவும் இருந்தோல 
ச்சோலலுங்ைன.....!

அலதேலொன்று இன்று நான் பதோைர்நதும 
இநதேத் துமறயில ெயணிப்ெபதேன்றால 
அதேற்கு என்னுமைய கணவர் தோன் 
காெணைாக இருக்கின்றார். பெண்கள் 
ஊைகத்தேமறயில பிெலவசிப்ெது என்ெதும, 
அதில நீடிப்ெது என்ெதும பெரும சவாலான 
விையம. எனக்கு எப்லொதும ெக்கெலைாக 
இருப்ெவர் என்னுமைய கணவர். என்னால 
முடியாது என்று லசார்நது 
லொகின்றலொபதேலலாம 
என்மன ஊக்கப்ெடுத்துெவர் 
அவர் தோன்.

இைஙள்க ச்தோளைக்்கோட்சி ேரைோற்றில மு்தன
மு்தைோ்க ஹிஜோப் அணிநது ச்சய்தி ேோசித்்த சபண்

 சரஹோனோ ஏ அஸீஸ்

்்க. ஈஸ்ேரலிங்கம்
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சமூக சசவை, 
அறநெறி சசவை, 

கல்விச் சசவை என பல்சைறு 
சசவைகவை ஆற்றி ைருகினற தநவத 
நசல்ைவா ெற்பணி மனறம் ஆரம்பிககப்-
பட்டு 25 ஆண்டுகைவாகினறன. தநவத 
நசல்ைவா ெற்பணி மனறத்தின நைள்ளி 
விழவாவைந�வாட்டி பல்சைறு ெடத்தி ைரு-
கினற அம்மனறத்தின ஸதவாபகத் தவை-
ைரும் நபவாதுச் நச�ைவாைருமவாகி� Lion  
S. K. தவை�ரட்்ணத்வத (MAF) அண்-
வமயில் சநதித்து உவர�வாடிசனவாம்.

மன்றத்தின வளர்ச்சிப் பற்றி 
கூறுங்களளன

தநவத நசல்ைவா ெற்பணி மனறம் ஆற்றி� சசவைகவையும், 
அது ஸதவாபிககப்பட்ட செவாககத்வதயும், நகவாள்வககவையும் 25 
ஆண்டுகள் நிவறசைற்றி தனனிகரில்ைவா தவைெகரில் வீறுெவட 
சபவாட்டுக நகவாண்டிருககினறது. அநதைவகயில் ஸதவாபகத் 
தவைைர் எனற ரீதியில் ெவான மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அவடகினசறன.

உங்களளப் பற்றியும் உங்கள் ஊர் பற்றி-
யும்  கூறுங்களளன.

ைடமவாகவா்ணத்தில் �வாழ் மவாைட்டத்தில் நதவானவமமிகக ைட்-
டுகசகவாட்வடத் நதவாகுதியில்  மூைவாய் எனற கிரவாமத்தில்  ைதி-
ரனபுசைவா  மூத்த விெவா�கரின அருட்கடவாட்சத்வதப் நபற்று 
நசல்ைச் நசழிப்புடன ைவாழும் மககளில் தவை�ரட்்ண முத-
லி�வார் நசஙகவாரபிள்வை உவட�வார் ைழித்சதவானறல் க்ணப-
திப்பிள்வையின ஏக புத்திரனவாக தவை�ரட்்ணம் ஆகி� ெவான 
பிறநசதன.

 எனது இைவமக கவாைத்தில் மற்றைர்களுககு உதவும் மனப்-
பவானவமயும் சசவை நசய்யும் தனவமயும் ைைர்நது ைநதது. 
இதன சபறவாக எனது 24ம் ை�தில் மூைவாய் இநது ைவாலிபர் சஙகத்-
தின நச�ைவாைரவாகவும் நதவாடர்நது 1989ம் ஆண்டு சஙகத்தவை-
ைரவாகவும், இருநத கவாைத்தில் மூைவாய் ைதிரனபுசைவா விெவா�கப் 
நபருமவான ஆை�த்தின  சுற்றுமதில் நச�ற்பவாடுகவை நைற்றிகர -

மவாக சமற்நகவாண்டு முடித்சதவாம், அசத கவாைத்தில் மூைவாய் கிரவாம 
முனசனற்றச் சஙகத்தின உப நச�ைவாைரவாகவும் நதவாடர்நது நச�-
ைவாைரவாகவும் நச�ற்பட்டு அரி� பை சசவைகவைச் நசய்சதன. 
மவா்ணைர்களின கணிதத்துவற ைைர்ச்சி�வடைதில் ஆர்ைமும் 
அககவறயும் நகவாண்டு இைைச ைகுப்புகள் ெடவாத்தி, பரீட்வசகள் 
ெடவாத்தி நைற்றியும் கண்சடன.

 ெவாட்டில் ஏற்பட்ட சூழ்நிவை கவார்ணமவாக 1992ம் ஆண்டு 
நகவாழும்பு ைநது சசர்நசதன. எனது சசவைவ�த் நதவாடர்ைதற்கு 
ஏற்றைசதிகள் கிவடககவாத சூழ்நிவையில் நகவாழும்பில் இ�ஙகி-
ைநத  புதி� அவைகவை ைட்டத்தில்  கவைஞர்  இரவாதவா சமத்தவா-
வின உதவியுடன ஒரு அஙகத்தைரவாக இவ்ணநசதன. நகவாழும்பு 
12இல் அவமநதுள்ை நகவாட்டவாஞசசவன மத்தி� இநது வித்தி�வா-
ை�த்தில் கவைைவாணி அறநெறிப் பவாடசவாவையில் சசவைவ�த் 
நதவாடநசதன.

 இககவாைத்தில்   மசனவா கச்ணசனின  நதவாடர்பு எனககு கிவடத் -
தது. இைஙவகத் தமிழ் அரசுக கட்சித் தவைைர் மவாவை. சசனவாதி-

ரவாஜவா அண்்ணனுடன நதவாடர்பு நகவாண்டு எனது ெண்பன கரு்ணவா-
கரனுடன சசர்நது 12.12.1997இல்  தநவத நசல்ைவா ெற்பணி 
மனறத்வத  நகவாழும்பில் ஆரம்பித்சதன.

 2000ம் ஆண்டுைவர ெவாம் நசய்த கல்விச் சசவைகள், 
அறநெறி சவார்நத சசவைகவை எநத ஒரு பத்திரிவககளும் பிரசு -
ரிகக மறுத்து விட்டன. பத்திரிவக நிறுைனத் தவைர்கள், நபவாறுப்-
பவாசிரி�ர்களுடன நதவாடர்பு நகவாண்டசபவாது �வாப்புவிதிகள் சகட்டன, 
அதனவால் நகவாழும்பு மத்தி� இநது வித்தி�வாை� அதிபர்  சற்கு-
்ணம், க்ணபதி மகளிர் வித்தி�வாை� அதிபர் தில்வைெவாதனின   உத -
வியுடன மனறத்தின �வாப்பு விதிகவையும், பதிவு சைவைகவையும் 
சமற்நகவாண்டு முடித்சதன.

 பின நகவாழும்பு மத்தி� இநது வித்தி�வாை�த்தில்  தநவத நசல்ைவா 
அறநெறிப்பவாடசவாவை  உருைவாககப்பட்டது. 2003ம் ஆண்டு இநது 
கைவாச்சவாரத் திவ்ணககைத்தில் பதிவு நசய்�ப்பட்டது. ைஙகிக க்ணக-
குகளும் இைஙவக ைஙகி, மககள் ைஙகிகளில் ஆரம்பிககப்பட்டன. 
நகவாழும்பு மவாைட்ட கிரவாம சசவை�வாைர் A.R.A.M.   ைவாபீர்  இதற்கு 
உறுதுவ்ண�வாக இருநதவார்.

 எமது மனறம் �வாப்பு விதிப்படி நபவாதுச்சவப, நிர்ைவாகச்சவப, 
தவைைர், நச�ைவாைர், நபவாருைவாைர் மற்றும் நிர்ைவாக சவபயில் 
உள்ைைர்கவை நிர்ைகிகக விசசட அதிகவாரம் நகவாண்ட சமல் 
சவபயும் உருைவாககப்பட்டது. இநத உட்கட்டவமப்பு மூைம் எமது 
மனறத்தின கல்விச் சசவை, சம� சசவை, சமூக சசவை, கைவாச்-
சவார சசவை எனபன முனநனடுககப்பட்டு ைருகினறன.

 ெவாம்  இன, மத, சைறுபவாடு இனறி இதுைவர சுமவார் 21,000 
சபர்களுககு இைைச கண்பரிசசவாதவன நசய்து மூககுக கண்்ணவா -
டிகவையும் ைழஙகியுள்சைவாம். இைஙவகயின பை பிரசதசஙகளி-
லும் சிறப்பவாக பணி�வாற்றி� அதிபர்கள், கிரவாம சசவை�வாைர்கள், 
ஊடவாகவி�ைவாைர்கள், ஆசிரி�ர்கள், கவைஞர்கள், மருத்துைர்-
கள் சபவானற 1000 சபவர நகௌரவித்து தநவத 
நசல்ைவா விருது-

கவையும் ைழஙகியுள்சைவாம். 
நதவாடர்நது ைழஙகி ைருகினசறவாம்.

  தநவத நசல்ைவா அறநெ -
றிப் பவாடசவாவை மவா்ணைர்-
கவை �வாழ்ப்பவா்ணம், திரு-
சகவா்ணமவை, மட்டககைப்பு, 

மனனவார், ரம்நபவாவட, 
சிைவாபம், கதிர்கவாமம், 
உடப்பு, சபவானற பிரசத-
சஙகளில் உள்ை ஆை-
�ஙகளுககு அவழத்-
துச் நசனறு  தரிசிகக 
நசய்சதவாம். டவாகடர் 
இரவாம நஜ�த்தின ப்ண 
உதவிகள் மூைம் இது 
சமற்நகவாள்ைப்படுகிறது. 
ைருடவாநத மகவாசிைரவாத்-
திரி கவாைஙகளில் மவா்ண-
ைர்களுககும், ஆசிரி�ர்-
களுககும் சிறப்பு விருதுகள் ைழஙகப்படுகினறன. அைரின 
உதவிவ� எமது மனறம் மறப்பதற்கு இல்வை.

 நகவாழும்பு மவாைட்ட பவாரவாளுமனற உறுப்பினர்  மசனவா-
கச்ணசன எமது மனறம் நிவை�வாக இ�ஙக சைண்டும் 
எனும் செவாககத்துடன அைரது பனமுகப்படுத்தப்பட்ட நிதியில் 

இருநது Computer, Dupplo Machine, Photo Copy Machine, 
Colour Print,

சஙகீத உபகர்ணஙகள், கதிவரகள், சபவானற உபகர்ணஙகவை 

ைழஙகியிருநதவார். இநத நைள்ளி விழவாவில் எமது அண்்ணன 
மசனவா கச்ணசனின நபருவமவ� நசவால்ை நசவாற்கசை இல்வை 
எனைவாம்.

 மனறத்தின எதிர்கவாை செவாககமவாக எமது தநவத நசல்ைவா 
ெற்பணி மனறத்திற்நகன ஒரு தனி�வான இடம் நபறப்பட 
சைண்டும், அநத இடத்தில் அறநெறிப்பவாடசவாவை எமது

கவை, கைவாச்சவார பண்பவாடுகள் ைைர்த்நதடுககப்படும் செவாககத்-
துடன கவை சவார்நத ைகுப்புகவையும் குவறநத கட்ட்ணத்தில் ெடவாத் -
தல் சைண்டும். ைறுவமக சகவாட்டின கீழ் உள்ை மககளின பூப்பு -
னித நீரவாட்டு விழவா, திரும்ண வைபைஙகள், கைவாச்சவாரம் சவார்நத 
நிகழ்வுகள் ெடவாத்த இடம் ஒதுககுதல் சைண்டும். தநவத நசல்ைவா 
ெற்பணி மனறம் சமல் மவாகவா்ணத்தில் அவமநதது சபவால் ைட 
மவாகவா்ணம், கிழககு மவாகவா்ணம், மவை�கம் சபவானற 
பிரசதசஙகளில் 

விஸதரிககப்பட்டு சம்சமைனத்வத உருைவாககுதல் சைண்டும். 
இதன மூைம் எமது சசவைகள் விஸதரிககப்படுைதுடன இன, 
மத சசகவாதரத்துைம் ைைர்த்நதடுககப்படும். எமது விவை�வாட்டுக 
கழகத்வத புனர் நிர்மவா்ணம் நசய்து மவா்ணைர்களின உடல், உை 
ைைர்ச்சிககு வித்திடல் சைண்டும். 25 ஆண்டு கவாைமவாக எமது மன-
றத்தின ைைர்ச்சிககு வித்திட உதவி� அவனத்து ெல் உள்ைஙகளுக -
கும் ெனறி கூற கடவமப்பட்டுள்சைவாம்.  அறநெறிப் பவாடசவாவையில் 
எநத விதமவான சைதனமும் 
இனறி சசவை�வாற்றி�, 
சசவை�வாற்றிக நகவாண்டி-
ருககும் அவனத்து ஆசவான-
கவையும் பவாரவாட்டுகிசறவாம். 
பவாடசவாவைகவை தநது 
கருத்தரஙகுகவை வைகக 
உதவி� அதிபர்களுககு 
இரு கரஙகூப்பி ெனறி 
நதரிவிககினசறவாம். கருத் -
தரஙகுகவை இைைசமவாக 
ெடவாத்தி தநத ஆசவானக-
ளுககு ெனறி கூறுகிசறவாம். 
சம� முனனிவை நிறுைனஙகள் சம� நபரி�வார்கள் அவனைருக-
கும் ெனறி கூறுகிசறவாம்.

 மனறத்தின ைைர்ச்சிககவாக உதவி�   அவமச்சர்கள், பவாரவாளு-
மனற உறுப்பினர்கள், மவாெகரசவப உறுப்பினர்கள், பிரசதச சவப 
உறுப்பினர்கள், கிரவாம சசவை�வாைர்கள், அரச உத்திச�வாகத்தினர், 
ஊடகவி�வாைவாைர்கள், அரிமவா சஙக உறுப்பினர்கள், டவாகடர்கள், 
அவனைருககும் எமது இருகரஙகூப்பி� ெனறிகள் உரித்தவாகட்டும்.

 அகிை இைஙவக சமவாதவான நீதிைவானவாகி� மனறத்தின  நபவாதுச் 
நச�ைவாைர் Lion  S. K. தவை�ரட்்ணம்,(MAF), சதசபநது, ைஙகவா 
புத்திர, விஸைகீர்த்தி, திருைவாைடுதுவற, ஆதீனம் சித்தவாநதரத்தி-
னம், சவாகித்தி� விருது (பணி�முதன), ஆகி� விருதுகவை நபற் -
றுள்ைவார்.

ள்க. ஈஸவரலிங்கம்
easwarantkn@gmail.com
Whatsapp : 077 3124543

 Lion  S. K. தளளயரட்ணம்  (MAF)

வெள்ளிவிழா நாயகனாகிய  தந்த

வெலொ நற்பணி மன்ற வ்பாதுச் வெயலர்



பனியன் தயாரிப்பில்  நடக்கும் சம்ப-
வங்கள் முதன் முதலா்க தமிழில் படமாக்்கப்படு -
கின்்றன. இநத படத்த  உல்கநாதன் சநதிர -
சச்கரன் இயக்குகி்றார்.  அறிமு்க இயக்குனர் 
உல்கநாதன் சநதிரசச்கரன் இயக்்கததில் நடி்கர் 
பாலமுரு்கன்  ்கதாநாய்கனா்க அறிமு்கமாகும் 
படம் "குதூ்கலம்". 

இப்படததில் ்கதாநாயகியா்க அம்மு  
அபிராமி நடிக்கி்றார். இவர்்களுடன் ்கவிதா -
பாரதி, பு்கழ், பியான், சஞ்சீவி,  அனிஸ், 
மன்சமாகித, பிசரமி, தயாரிப்பாளர் எம்.
சுகின்பாபு ஆகிசயார் முக்கிய  ்கதா -
பாததிரததில் நடிக்கி்றார்்கள். திருப்பூர் 
பனியன் தயாரிப்பில் நடக்கும்  சம்ப -
வங்க்ள ்வதது உருவாக்்கப்படும் 
இப்படத்த ரரட் & ச்கட் பிக்சர்ஸ்  
சார்பில் எம்.சுகின்பாபு முதல் 
ப்டப்பா்க தயாரிக்கி்றார். இப் -
படததிற்கு  தி்ரக்்க்த, வசனம் 
எழுதியுள்ளார் இயக்குனர் உல -
்கநாதன் சநதிரசச்கரன்.  இவர், 
சிவ்கார்ததிச்கயன் நடிதத '்காக்கி -
சட்்ட', 'எதிர்நீசசல்' படங்களில்  
து்ை இயக்குனரா்கவும் தனுஷ் 
நடிதத 'ர்காடி', 'பட்டாசு' சபான்்ற 
படங்களில் இ்ை  இயக்குனரா்க -
வும் பணிபுரிநதுள்ளார்.  "குதூ்கலம்" 
படததிற்கு பியான் சர்ராவ் இ்சய -
்மததுள்ளார். 

மணி ரபருமாள்  ஒளிப்பதிவு ரசய் -
துள்ளார். சமலும், இப்படததின் 
ரபரும்பாலான ்காட்சி்கள்  திருப்பூ -
ரில் படமாக்்கப்படுவதா்க படக்குழு 
ரதரிவிததுள்ளது.

   

மிதரன் ஜவஹர்  
இயக்்கததில் தனுஷ் நடித-

துள்ள படம் திருசசிற்்றம்பலம். 
இப்படம் வருகி்ற  ஓ்கஸ்ட் 18-ம் 

தி்கதி தி்ரயரஙகு்களில் ரவளியா -
்கவுள்ளது.  யாரடி நீ சமாகினி', 
'குட்டி', 'உததமபுததிரன்' படங -
்க்ள இயக்கிய மிதரன்  ஜவஹர் 
இயக்்கததில் உருவாகி உள்ள 
'திருசசிற்்றம்பலம்' படததில் 
தனுஷ்  நடிததுள்ளார். 

இப்படததில் நிதயா சமன ன், 
பிரியா பவானி சங்கர், ராஷி  
்கன்னா, பிர்காஷ்ராஜ், இயக்கு -
னர் பாரதிராஜா உள்ளிட்ட பல 
முன்னணி பிரபலங்கள்  நடித -
துள்ளனர். இப்படத்த சன் 
பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிததி -
ருக்கி்றது.  

அனிருத இ்சய்மத -
துள்ள இப்படததின் 

படப்பிடிப்பு முடிநது இறு -
திக்்கட்ட  பணி்களில் படக்குழு ஈடுப் -
பட்டுள்ளது.   7 வருடங்களுக்குப் பி்றகு 
தனுஷ்-அனிருத கூட்டணி இப்படததின் 
மூலம்  இ்ைநதிருப்பதால் 
படததின் மீதுள்ள எதிர்ப் -
பார்ப்பு அதி்கரிததுள்ளது.  
திருசசிற்்றம்பலம் 
படததின் முதல் -
பாடலான 
"தாய் கிழவி" 
என்்ற பாடல்  
(24.06.2022) 
ரவளியா -
கும் என வீடிசயா 
பதிவின் மூலம் தனுஷ் சில  
தினங்களுக்கு முன்பு அவரு -
்டய சமூ்க வ்லததளப் 
பக்்கததில்  அறிவிததிருநதார்.  
இநநி்லயில் அறிவிததபடி 
இப்படததின் முதல் பாடல் 
ரவளியாகி உள்ளது. 

அனிருத  இ்சயில் தனுஷ் 
குரலில் ரபரும் எதிர்ப்பார்ப் -
பில் ரவளியான "தாய் கிழவி"  
பாட்ல ரசி்கர்்கள் ர்காணடாடி வருகின்்றனர். 
கிராமதது பாணியில் உருவாகி  இருக்கும் 
இப்பாடல் தற்சபாது சமு்க வ்லத -
தளததில் ்வரலாகி வருகி -
்றது.
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எம்.எம். முஸ்தபா.  
மன்ார்.  
கேள்வி: மகேள்...திலேம் எம்.

ஜி.ஆர்.அவர்ேள் செய்ய நின்த்து 
அவரால் செய்ய முடி்யாமல் கபா் 
ோரி்யஙேள் ஏ்தாவது இருககிற்தா?

பதில்:- எ்ககு ச்தரிந்த வனேயில் 
முககி்யமா  ்ஒரு விஷ்யம் இருககிறது. 
இபகபாது மணிரத்தி்ம் இ்யககிக சோண்-
டி ரு க கி ற ா ர் 
அல்லவா ேல்கி-
யின 'சபானனி-
யின செல்வன', 
இந்தக ேன்தன்ய 
மு்தலில் தினரபப-
டமாே ்த்யாரிகேப 
கபா் வர் எம்.
ஜி.ஆர்.்தான. அ்தற்-
ோே முபப்தாயிரம் 
ரூபாய சோடுத்து 
அத்்தக ேன்தயின 
உரினமன்யயும் 
வாஙகி னவத்தி-
ருந்தார். 'நாகடாடி 
மன்ன' படம் சவற்றிேரமாே ஓடி்ய 
பின, 'சபானனியின செல்வன' படத்-
ன்தத் ்த்யாரிககும் பணியில் ஈடு படடார். 
வழகேமாே அவரது படஙேளில் நடிப-
கபார்ேனைத் ்தவிர்த்து புதி்யவர்ேனை 
கபாடகவண்டுமனறு திடட மிடடிருந்தார். 
அக்தகநரம் அவர் இரடனட கவடஙேளில் 
நடிபப்தாேவும் இருந்தது.  

ஆ்ாலும் 'நாகடாடி மன்ன'பட 
சவற்றிககுப பிறகு அவருககு தினர்ய 
படஙேளில். நடிகே வாயபபுேள் வநது 
்த்யாரிபபு கவனலேள் ்தள்ளிபகபா்து.'-
சபானனியின செல்வன' படத்ன்த எம்.
ஜி..ஆகர இ்யகேபகபாவ்தாே பத்திரினேே-
ளில் விைம்பரஙேள் கூட சவளி்யாகி .் 
நடிேர் சிவகுமாரிடமும் படத்தில் நடிகே 
கவண்டு சமனறு சொல்லியிருந்தார். 
வதி்யத்க்தவன ே்தாபாத்திரத்தில் அவர் 
நடிபப்தாே இருந்தது.  

இ்தற்கினடயில் 'அடினமப சபண்','உ-
லேம் சுற்றும் வாலிபன'கபானற படங-
ேனைத் ்த்யாரிபபதில் அவர் முனமும்-
முரமாே ஈடு படட்தால் 'சபானனியின 
செல்வன '்த்யாரிபபு ்தள்-
ளிபகபா்து. இ்தன 
பிறகு அவர் அரசி்ய-
லுககு வநது விடட-
்தால் அவரது அந்த 
ஆனெ நினறகவறா-
மகல கபா்து.  

எம்.மாகிரட,  
 எலபடேம  
 கேள்வி:- ்தைபதி விஜயயின 

மேனும் ே்தாநா்யே்ாே நடிககிறா-
ராகம...ஹாய ஜாலி்தான....இது 

உண்னம்யா..கெர்?  
 பதில்:- உண்னம்தான 
மாகிரட. ்தைபதி விஜய 

்த்து நிஜவாரி-

ொ  ் ெஞென்ய வினரவில் ே்தாநா்ய-
ே்ாே அறிமுேப படுத்்தவிருககிறார். 
ேன்த, இ்யககுநர் உள்ளிடட விட்யங-
ேள் உறுதி்யாகேபபடடு விடட்தாேவும் 
இ்தற்ோ  ் அதிோரப பூர்வமா  ் அறி-
விபபு வினரவில் சவளிவரும் எனறு 
விஜயககு சநருகேமா்வர்ேள் ச்தரி-
வித்திருககிறார்ேள் எனபது குறிபபிடத்-
்தகேது!  

 
எம்.ஆர். சு்தாேர்   
 வத்்தனை.  
 கேள்வி:- என் இது...ேமலின 

'விகரம்' படம் ்தமிழ்த் தினர 
உலனேக்ய ேலககிக சோண்டி-
ருககிற்தாகம.......! இதுவனர 
ோலமும் ்தமிழ்த்தினரயுலகில் 
வந்த படஙேளின வசூனல 
எல்லாம் விழுஙகி ஏபபம் விடடு-
விடட்தாகம..?  

 பதில்:- ஆமாம்...்தமிழ்த்தினர 
உலகில் இதுவனர ோலமும் 
வந்த எல்லா தினரபபடஙே-
ளின வசூனலயும் முறி்யடித்து 

முன்ணியில் நிற்கிறது.  
 மகேள் திலேம், நடிேர் திலேம், இவ்-

விருவருககும் இனடக்ய்யா  ் கபாடடி, 
சூபபர் ஸடார், உலேநா்யேன ஆகிக்யா-
ரிடமும் ச்தாடரந்தது. நானகு ஆண்டுே-
ைாே படமாளினேயில் படம் சவளி்யாகி 
வசூல் ரீதியில் சவற்றின்ய சபறா்த 

உலே நா்யேன ேமல்ஹாென 'விகரம்' 
படத்தின மூலம் புதி்ய ொ்தன்ன்ய 
பனடத்திருககிறார். அ்தாவது இதுவனர 
சவளிவந்த ்தமிழ்த் தினரபபடஙேளில் 
்தமிழேத்தில் அதிே வசூனல ஈடடி்ய 
தினரபபடசமனறு 'விகரம்' வரலாற்னற 
பனடத்திருககிறது.   ேடந்த சில ோலங-
ேளில் உலே நா்யேன  ் விட சூபபர் 
ஸடார் ரஜினிோநத் துககுத்்தான தினரயு-
லே வணிேர்ேள் முனனுரினமயும் முக-

கி்யத்துவமும் அளித்து வந்த்ர். 
்தற்கபாது அந்த நினல 'விகரம்' 
பட வசூலின மூலம் மாறி விடடது.  

 எஸ.ஏ.பிரபு,   மஸசேலி்யா.  
 கேள்வி:- ரஜினி ோநத் நடிககும் 

படத்திற்கு சப்யர் னவத்து விடடார்-
ேைா?   

  'விகரம்' வசூலில்  
  ரஜிோநத் திகிலில்!  
 பதில்:- ம்... 

'சஜயிலர்' எனறு சப்யர் 
னவத்திருககிறார்ேள். 
ரஜினி ோலத்துககு 
இபகபாது ஒரு 
பு தி ்ய 

பிரச்சின் வந-
தி ரு க கி ற து . 
அ ்த ா வ து 
இ து வ ன ர 
ே ா ல மு ம் 
ரஜினிோந -
தின படஙேள்-
்தான வசூலில் 
ொ்தன் பனடத்து 
முன்ணியில் நினறது. ஆ்ால் 
'விகரம்' பட வசூல் ொ்தன்ககுபபிறகு 
'சஜயலர்' படக குழுவி்ருககு ஒரு 
பிரச்சின் ஏற்படடிருககிறது.  

'சஜயலர் படத்தில் நடித்து வரும் 
சூபபரா ஸடார் ரஜினி ோநத்திற்கு 
ொ்தாரண சவற்றி அல்ல பிரமாண்ட-
மா  ்வசூல் சவற்றி கவண்டும் எனற 
ேடடா்ய சநருகேடி சூழல் உருவாகி 
இருககிறது. இ்தற்ோேத்்தான 'சஜயலர்' 
படத்ன்த இ்யககும் சநல்ென திலிப-
குமானர அனழத்்த ரஜிோநத் ்த்து 
நினலன்ய விவரித்து தினரகேன்தன்ய 
கமலும் கூர்னமபபடுத்்த மூத்்த இ்யக-
குநரா் கே.எஸ. ரவிககுமானர 
ப்யனபடுத்திக சோள்ளுஙேள் எனறு 
ஆகலாென் வழஙகி இருககிறார்.  

எம்.மலர் ராணி.  
 சோழும்பு--13  
 கேள்வி:- எஙேள் ்தைபதி விஜய 

நடிககும் 'வாரிசு' தினரப   படத்ன்தப 
பற்றி சோஞெம் சொல்லுஙேகைன.?  

பதில்:--சபாதுவாே நடெத்திர நடிேர்ேள் 
நடிககும் படஙேனை அறிமுேபபடுத்-
தும். சபாழுது மு்தல் பார்னவ இரண்-
டாம் பார்னவ,கமாஷன கபாஸடர்ேள் 
எ் கபாஸடர்ேனை சவளியிடுவார்-
ேள்.  

ஆ்ால் ்தைபதி விஜய நடிபபில் 
அடுத்்த ஆண்டு சபாஙேலுககு சவளி-
்யாகும் எ  ் அறிவிகேபபடடு இருக-
கும் 'புதி்ய படமா  ் 'வாரிசு' படத்துககு 
மூனறு கபாஸடர்ேனை படக குழுவி-
்ர் சவளியிடட்ர். மு்தல் கபாஸடரில் 
விஜயயின ஸனடலா  ் க்தாற்றம், 
இரண்டாவது கபாஸடரில் குழநன்தே-
ளுடன குழநன்தத் ்த்மா  ் வசீேரத் 
க்தாற்றம், மூனறாவது கபாஸட, ரில் 
ரசிேர்ேனை ஈர்ககும் சோமர்ஷல் எகென 
க்தாற்றம் எ  ்  அவரது 'மூனறு' முேத்-
ன்தயும் சவளியிடடு ரசிேர்ேனை வி்யப-
பில் ஆழ்த்தி இருககிககிறார்ேள்.   இது 
ச்தாடர்பாே படக குழுவி்ர் கபசுனே-
யில்,   " 'வாரிசு படத்தின ேன்தன்ய 
கபாஸடர்ேள் மூலம் சூெேமாே சவளி-
யிடடிருககி கராம்" எனற்ர்.   இன்தத் 
ச்தாடர்நது, ச்தானலந்த ்த்து ்தாய 
்தநன்த்யனரத் க்தடி அவர்ேைது 
நிஜமேன ப்யணித்து ேண்டறியும் 
ேன்த்தான ்தைபதி விஜயயின. 'வாரிசு' 
படக ேன்த 'எ் இனண்யத்தில் ரசிேர்-
ேள் பதிவிடடு வருகிறார்ேள்.   
எஸ. எம். பாருக,  திஹாரி.  
 கேள்வி:- ேண்ண்தாென எழுதி்ய 

பாடல்ேளில் உஙேளுககு பிடித்்த 
பாடல் வரிேள் ஏ்தாவது இருககிறது?  

 பதில்:-   புல்லாங குழலில் ோற்று 
புகுந்தால் புதுப புது இனெ்யாகும்!   
சபால்லா ம்தில் ஆனெ புகுந்தால் 
சபாழுதும் பனே்யாகும்!   வார்த்-
ன்தேனை னவத்து ேவிஞர் எபபடி 
வினை்யாடி இருககிறார் எனறு ேவனித்-
தீர்ேைா! 

கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ம�ொழிவொணன்

சினி பஜார் கேள்வி பதில், 
தி்ேரன வார மஞெரி,

கலக ஹவுஸ, சோழும்பு--10. 

தனது வருங்கால ்ணவர்  எப்படி இருக் வவண்டும் என்று ததரிவித்-
துள்கார் மறைநத ஸ்ரீவதவியின் ம்ள  ஜகான்வி ்பூர்.  மறைநத ஸ்ரீவத-
வியின் ம்ள ஜகான்வி ்பூர் இநதி ்படங்ளில் நடித்து வருகிைகார்.  
அவரது நடிபபில் வநத குஞ்சன் ்சகவ்சனகா த ்கார்கில் வ்ர்ள ்படம் 
்பகாரகாடறட  த்காடுத்தது. தறவ்பகாது 2 ்படங்ளில் நடித்து முடித்து 
விடடு வமலும் 2 புதிய  ்படங்ள ற்வ்சம் றவத்து நடித்து வருகி-
ைகார். ்சமூ் வறலத்த்தில் அடிக்டி  ்வர்ச்சி ்படங்ற் ்பகிர்நது 
ரசி்ர்்ளுககு தநருக்மகாகி உள்கார்.  தனது வருங்கால ்ணவர் 
எப்படி இருக் வவண்டும் என்்பது குறித்து ஜகான்வி ்பூர்  அளித்-
துள் வ்படடியில், ''நகான் இதுவறர யகாறரயும் ்காதலிக்வில்றல.  
திருமணத்தின் மீது எனககு விருப்பம் உள்து. என்றன 
திருமணம் த்சய்து  த்காள்பவர் நகான் த்சய்யும் வவறல்ற் 
வநசிக் வவண்டும். அவருககு நன்ைகா்  நற்ச்சுறவ உணர்வு 
இருக் வவண்டும். எபவ்பகாதும் என்றன சிரிக் றவத்துக  
த்காண்வட இருக் வவண்டும். எநத வநரமும் ஏவதகா ஒரு 
விஷயத்றத எனககு ்றபித்த  ்படி என்றன உற்சகா்மகா் றவத்தி-
ருக் வவண்டும். இப்படிப்படட குணங்ள  இருப்பவறர நகான் 
்ணவரகா் வதர்வு த்சய்வவன். நகான் ஸ்ரீவதவியின் ம்ள என்்பதகால்  
சினிமகாவில் எளிதகா் வர முடிநதது. ஆனகால் யகாரகா் இருநதகாலும் 
திைறமறய  நிரூபித்தகால்தகான் நிறலத்திருக்முடியும்'' என்ைகார்.

ஜான்வி கபூருக்கு 
கணவராக தகுதிகள்  வைரலாகும் தனுஷின் 

"தாய் கிழவி" பாடல்

"குதூகலத்தில்" 

அம்மு அபிராமி

  அட்லீ இயக்்கததில் 'ஜவான்' தி்ரப்படத -
தில் ஷாருக்்கானுடன் நடி்்க நயன்தாரா சஜாடி 
சசர்நதுள்ளார். இநத நி்லயில்  ஷாருக்்கான் இநத 
மாத ரதாடக்்கததில், நயன்தாரா மற்றும் விக்சனஷ் 
சிவனின் திருமைததில் ்கலநது ர்காணடசபாது 
இ்ையததில் ரபரும் ்வரலானது. திருமை 
விழாவில் பிரபல விருநதினர்்களுடன் அவர் 

சபாஸ் ர்காடுக்கும் பல படங்கள் இ்ையததில் 
்வரலாகி வருகின்்றன. 

சமீபததில், பிரபல தமிழ் 
சினிமா மற்றும் ரதா்லக்்காட்சி 
நடி்்க திவ்ய தர்ஷினி தனது 
டுவிட்டர் பக்்கததில், ஷாருக்்கா -
னுடன் எடுதத சில பு்்கப்படங -
்க்ள பகிர்நதுள்ளார்.

முதல் படததில், திவ்ய தர்ஷினி 
ஷாருக்்்க ்கட்டிப்பிடிக்கி்றார், 
அடுதத படததில், அவர்்கள் 
ர்கமராவுக்கு ரவறுமசன சபாஸ் 
ர்காடுக்கி்றார்்கள். இநத பு்்கப்ப -
டங்களுடன், ஷாருக்்கான் சினிமா -
து்்றயில் ்கால்பதிதது 30 ஆணடு -
்க்ளக் ர்காணடாடும் வ்்கயில், 
அவ்ர பாராட்டி திவ்யதர்ஷினி 
எழுதியுள்ளார். 

"நான் அவ்ர இறு்கக் ்கட்டிப் -
பிடிதது, நான் ரசால்ல விரும் -
பிய அ்னத்தயும் அவரிடம் 
ரசான்சனன், 'இவ்வளவு வருஷங -
்கள், பல நி்னவு்கள், நீங்கள் எங்க -
ளுக்குக் ர்காடுதத மகிழ்சசி மி்கவும் 
அதி்கம் சார்.  

 ஷாருக்ானை 
்ட்டி அனைத்த 
திவ்ய ்தர்ஷினி
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நாராயணசாமி ஜெயரட்னம்
களுத்துறை சுழற்சி நிருபர்

உலகளாவிய ரீதியில் இடம்பெற்ற விமானக் கடத்தல் வரலாறறில் 
இலங்கயர் ஒருவரால் சுமார் 300 பெயணிகளுடன் மு்தன் மு்தலாக 
விமானம ஒன்று கடத்தபபெடட துணிகர சமபெவம இற்்றக்கு நாறபெது 
வருடஙகளுக்கு முன்னர் அ்தாவது 1982ஆம ஆண்டு ஜுன் மா்தம 
30ஆம திகதி இடம்பெற்றது. சசபபொல ஏக்கநாயக்க ்தனது

ம்னவி மறறும மகன் சமல் ்காண்டிருந்த அளவில்லா்த அன்பின் 
காரணமாக இந்த சமபெவம இலங்க வரலாறறில் முக்கிய இடம வகிக்-
கின்்றது.

இக் கடத்தல் நாடகததின் பிர்தான நாயகனான சசபபொல ஏக்கநாயக்க 
1949ஆம ஆண்டு ஜுன் மா்தம மூன்்றாம திகதி மாத்த்்ற மாவடடத-
திலுளள கர்்தாட்ட என்்ற கிராமததில் பி்றந்தார். அமபொநச்தாட்ட, 
சயா்தகண்டிய மகா விததியாலயததில் கல்வி்ய ்்தாடர்ந்த இவர் 
்தனது பெதி்னந்தாவது வயதில் ்தந்்தயுடன் ஏறபெடட சில கருதது சவறு -
பொடுகள காரணமாக  கல்வி நடவடிக்்கக்ள இ்ட நிறுததிவிடடு 
வீடடில் இருநது ்வளிசயறி ்காழுமபுக்கு இடம்பெயர்ந்தார். சிலகா-
லம ்காழுமபில் வசிதது வந்த நி்லயில் அததுல ஜயவிக்கிரம என்்ற 
நண்பெர் ஒருவரின் உ்தவியுடன் 1972ஆம ஆண்டில் அவரது 23வது 
வயதில்  சமறகு ்ஜர்மனி்ய ்சன்்ற்டந்தார்.

்ஜர்மனியில் வசிதது வரும காலப பெகுதியில் இத்தாலிய நாடடு 
இளம அழகியான அன்னா அல்டசராவாண்டி (Anna Aldrovandi) என்்ற 
்பெண்ணுடன் ஏறபெடட நடபு நாள்டவில் கா்தலாக மலர்ந்த 1977ஆம 
ஆண்டு இருவரும திருமண பெந்தததில் இ்ணந்தனர். அ்தன் பின்னர் 
1980ஆம ஆண்டில் இத்தாலியின் ்மா்டனா பெகுதிக்கு ்சன்று குடி-
சயறிய ்தமபெதிகளுக்கு Fririe Ekanayaka  என்்்றாரு மகன் பி்றந்தார்.

இந நி்லயில் வீசா காலாவதியான்தால் சசபபொல ஏக்கநாயக்க 
இலங்கக்கு வரசவண்டிய நிர்பெந்தம ஏறபெடடது.  ்தனது அழகிய குடுமபெ 
வாழக்்கயில் ஏறபெட சபொகும விரிசல் காரணமாக மனமு்டந்த 
நி்லயில் காணபபெடடார். இ்தறகி்டசய இத்தாலியில் உளள சமபெந்தப-
பெடட நிறுவனஙகளுடன் ்்தாடர்புக் ்காண்டு சசபபொலவுக்கு வீசா்வப 
்பெறறுக் ்காளளும பெல்சவறு முயறசிக்ளயும சமற்காண்டார். 
எனினும இத்தாலிய அதிகாரிகள இலங்கக்குச் ்சன்று அஙகுளள 
இத்தாலிய தூ்தரகம மூலம விண்ணபபிதது வீசா ்பெறறுக் ்காளளு -
மாறு ்்தரிவித்தனர்.

 இலங்கக்கு திருமபிய சசபபொல ஏக்கநாயக்க இலங்கக்கான 
இத்தாலிய தூ்தரகம மூலம இத்தாலிய குடியுரி்ம சகாரி விண்ணபபெம 
்சய்தார் எனினும அ்தறகு ஆறு வருடஙகள ்சல்ல சவண்டும என்று 
அவரது விண்ணபபெம நிராகரிக்கபபெடடது.

அவர் ்்தாடர்நது பெல்சவறு முயறசிக்ளயும சமற்காண்ட 
சபொதிலும அ்வ அ்னததும ச்தால்வியிசலசய முடிந்தது. இ்தன் -
சபொது இத்தாலிய ்பெண் அதிகாரி ஒருவர் சசபபொல்வ மிகவும அலட -
சியப பெடுததியதுடன் "முடிந்தால் எடுததுக் ்காளளுஙகள" என சவால் 
விடுத்த்தாகவும கூ்றபபெடுகி்றது. இ்தனால் 
மனமு்டநது ்பொறு்மயிழந்த ்தனது 
உயிருக்கு உயிராக சநசித்த ம்னவி்ய-
யும மக்னயும எச்தனும ஒரு வ்கயில் 
அ்டநச்த தீருசவன் என்்ற ்வராக்கியதது-
டன் " நான் சவா்ல ஏறறுக்்காளகிச்றன் 
என்று கூறி தூ்தரகததில் இருநது ்வளிசய-
றினர்.

சவா்ல ஏறறுக் ்காண்ட சபொதிலும 
அத்தருணததில் அ்த்ன எபபெடி நி்்றசவற-
றுவது என்று அவரிடம ஏதும திடடஙகள 
இருக்கவில்்ல. அவரது ஒசர குறிக்சகாள 
்தனது பொசததுக்குரிய ம்னவி மறறும 

மக்ன அ்டவச்த ஆகும. இச் சந்தர்பபெததில்
்தான் சசபபொல ஏக்கநாயக்க 1982ஆம ஆண்டு ஜுன் மா்தம 

30ஆம திகதி இலங்கயில் இருநது இநதியாவின் புதுடில்லிக்கு 
நண்பெர் ஒருவருடன் பு்றபபெடடு ்சன்்றார். ஏறகனசவ திடடமிடடபெடி உ்த -
விக்காக நண்பென் பெண்டார்வ அ்ழததுச் ் சன்்ற சபொதிலும இறுதியில் 
்தான் ்தனியாகசவ இக் காரியததில் ஈடுபெடுவ்தாக தீர்மானித்தார். ஆம, 
்டல்லி விமான நி்லயததிலிருநது இத்தாலிய அலி்தாலியா  விமான 
நிறுவனததுக்கு ்சாந்தமான சபொயிங 747 விமானததில் ஏறினார். 
இவ் விமானம இத்தாலிய சராம நகரில் இருநது ஜபபொனின் சடாக்கிசயா 
நக்ர சநாக்கி சுமார் 300 பெயணிகளுடன் பெயணிததுக் ்காண்டிருந-
்தது. விமானம ்த்ரயில் இருநது சுமார் 35000அடி உயரததில் பெ்றந -
துக் ்காண்டிருந்த சபொது சசபபொல ்தனது திடடத்்த ்சயல்பெடுத்த

்்தாடஙகினார். இ்தனடிபபெ்டயில் அவரின் சகாரிக்்ககள மறறும 
நிபெந்த்னகள அடஙகிய கடி்தம ஒன்்்ற பிர்தான விமானிக்கு சமர்ப-
பித்தார்.  அக் கடி்தததின் அடிபபெ்டயில் விமானம ்தாயலாநதில் உளள 
்பெங்காக் விமான நி்லயததில் ்த்ரயி்றக்கபபெட சவண்டும என்பெது 
மு்தல் சகாரிக்்க ஆகும. அச்தசவ்ள ்தனது ம்னவி மறறும 
குழந்்தயுடன் மூன்று இலடசம அ்மரிக்க ்டாலர்க்ளயும  குறித்த 
விமான நி்லயததில் ்தன்னிடம ஒபபெ்டக்குமாறும சகாரியிருந்தார். 
சமலும விமான நி்லயததில் விமானம ்த்ரயிஙகியதும விமானத -

தின் க்தவுகள அ்னததும மூடபபெடசட இருக்க 
சவண்டும.  சகாரிக்்ககள யாவும கூடிய 
வி்ரவில் ்பெங்காக் மறறும இத்தாலிய அதி -
காரிகளுக்கு

அறிவிக்க நடவடிக்்ககள சமற்காளளபபெட 
சவண்டும. ்தகவல்கள யாவும சரடிசயா ் மசசஜ் 
மூலம மடடுசம ்சயல்பெடுத்த சவண்டும. 
்தறசபொது எஙகளிடம இத்தாலியில் ்தயாரிக் -
கபபெடட அதி நவீன ரக ்வடிகுண்டுகள ்கவ-
சமஉளள்தாகவும. நாஙகள ஏமாற்றபபெடும 
பெடசததில் விமானததின் உளசளயும இத்தாலிய 
்மா்டனா உளளிடட சவறு சில நகரிலும ்வடி -
குண்டுகள ்வடிக்க கூடும எனவும கூறிபபிடப-

பெடடிருந்தது.
அக் கடி்தத்்த வாசித்த விமானி ஏச்தனும அசமபொவி்தஙகள நிகழந-

்தால் அ்தன் அழி்வ ஓரளவாவது கு்்றக்கும என்்ற ஒரு நமபிக்்கயில் 
உடனடியாக விமானத்்த சுமார் 25000 அடி உயரததிறகு கீசழ இ்றக்-
கினார். சமலும சசபபொலவின் சவண்டுசகாளுக்கு இணஙக ்்தாழில் -
நுடபெ சகாளாறு காரணமாக ்பெங்காக் விமான நி்லயததில் விமானம 
்த்ரயி்றக்கபபெடுவ்தாக பெயணிகளுக்கு அறிவிக்கபபெடடு Bangkok Don 
Muang International airportஇல் ்த்ரயி்றக்கபெடடது. விமான நி்லய 
்தறசபொ்்தய நி்ல்ம யாவும ்தனக்கு சா்தகமான மு்்றயில் கடடுப -
பொடடுக்குள வநதுவிடட்்த அறிந்த சசபபொல மு்தலில் இலங்கயில் 
உளள இத்தாலிய தூ்தரகததுக்கு அ்ழப்பெ ஏறபெடுததி ்தன்்ன சங -
கடபபெடுததிய அதிகாரியிடம "நான் ்சான்ன்்தச் ்சயதுவிடசடன்" என 
கூறிய்தாகவும ்சால்லபபெடுகின்்றது.

 சுமார் 30 மணிசநரம கடநது சசபபொலவின் ம்னவியும மூன்ச்ற 
வய்தான குழந்்தயும இத்தாலியில் இருநது ்பெங்காக் விமான 
நி்லயத்்த வந்த்டந்தனர். அ்த்னத ்்தாடர்நது  பெணயக் ்கதிகள 
அ்னவ்ரயும விடுவிக்க சசபபொல இணக்கம ்்தரிவித்தார். ்தனது 
சகாரிக்்ககள யாவும எதுவி்தமான பிரச்சி்னகளும இன்றி நி்்ற-
சவற்றபபெடட சபொதிலும  மீட்டடுத்த ம்னவி மகனுடன் மறறும பெணத -
துடன் அவர் எஙகு எபபெடி வாழப சபொகி்றார் என்்ற பிரச்சி்ன சம்ல -
ழுந்தது. இச் சந்தர்பபெததில் ்தாயலாநதுக்கான இலங்க தூதுவராக 
கட்மயாறறிய மா்னல் அசபெசசகர எவ்வி்த பிரச்ச்னயும இல்லா -
மல் நீஙகள இலங்கக்கு ்சன்று குடிசய்ற அனுமதிபபெ்தாக சசபபொ -
லவிடம உறுதியளித்தார். அ்த்னத ்்தாடர்நது எல்லாவற்்றயும 
்வன்்்றடுத்த ஒரு மா்பெரும வீரனாக இலங்க விமானநி்லயத -
தில் மக்களால் வரசவறகப பெடுகின்்றார். அவ்வாறு வந்தவர் இரண்டு 
மூன்று தினஙகள

்காழுமபில் உளள பிரபெல ச�ாடடல் ஒன்றில் ்தஙகி ஓய்வடுததுக் 
்காண்ட பின்னர் ்சாந்த ஊருக்கு ்சல்ல தீர்மானித்தார்.

எனினும இச் ் சயலுக்கு இத்தாலிய அரசிடம இருநது கடும கண்டனம 
்்தரிவிக்கபபெடடது. இலங்க அரசாஙகம சசபபொல்வ ்கது ்சயது 
இத்தாலியிடம  ஒபபெ்டக்குமாறு சகாரிக்்க விடுத்தனர். எனினும அப-
சபொ்்தய இலங்க சடட

புத்தக சடடக் சகா்வயில் இத்த்கய குற்றஙகளுக்கு எவ்வா்றான 
்தண்ட்னகள வழஙகபபெட சவண்டும என்று சடடப பிரகாரம குறிபபிட-
பெடடு இருக்கவில்்ல என்பெ்தால் இலங்க அரசு பொரிய சிக்க்ல எதிர்-
்காண்டது. இத்தாலியின் கடும அழுத்தஙகள காரணமாக விமான கடத்த-
லுக்கு எதிரான புதிய சடடம இலங்க

பொராளுமன்்றததில் அவசர அவசரமாக நி்்றசவற்றபபெடுகி்றது. இ்தன-
டிபபெ்டயில் அவரது ்சாந்த ஊரான மாத்த்்றக்கு ்சல்லும வழியில் 
இறுதியில் காலி ்பொலிசாரால் சசபபொல்வ ்கது ்சயது நீதிமன்்றததில் 
ஆஜர் ்சயயபபெடுகி்றார். இ்தன் சபொது இடம்பெற்ற வழக்கு விசார்ண-
யின் பின்னர் அவருக்கு ஆயுள ்தண்ட்ன வழஙகபபெடடது. எனினும 
சமன்மு்்றயீடடின் மூலம அந்த ்தண்ட்ன ஐநது ஆண்டுகளாக கு்்றக்-
கபபெடடது.அ்தன்  அடிபபெ்டயில் ஐநது வருட சி்்ற ்தண்ட்ன ்பெறறு 
்வலிக்க்ட சி்்றச்சா்லக்கு ்சன்்றதும அவரது ம்னவி மறறும 
மகன் இருவரும மீண்டும இத்தாலிக்கு திருபபி அனுபபெபபெடடனர்.

1987ஆம ஆண்டு சி்்றயிலிருநது விடு்த்லயான சசபபொல சில 
காலம கழிதது யசாஙகனி மதுபொலி என்்ற ஆஙகில ஆசிரி்ய ஒருவ்ர 
திருமணம ்சயது ்காண்டார்.

அவருக்கு விராம ஏக்கநாயக்க என்்்றாரு மகனும மறறும சசலி ஏக்க-
நாயக்க என்்்றாரு மகளும இருக்கின்்றனர். இவர்கள இருவரும ்தறசபொது 
்வளிநாடடில் (பிரான்ஸ்) வசிதது வருவ்தாக அறியக் கி்டக்கின்்றது. 
முன்னாள ம்னவி அன்னா அல்டசராவாண்டி இத்தாலிய சடடததின் 
மூலம சசபபொலவிடம இருநது விவாகரதது ்பெற்றதுடன் மகனின் முழுப 
்பெயரான ஃபரீரி ஏக்கநாயக்க என்பெ்்த ஃபரீரி அல்டசராவாண்டி என 
அவரது குடுமபெ ்பெயரில் ்பெயர்மாற்றம ்சயய முறபெடடார் எனினும 
மகனின் எதிர்பபொல் அந்த முயறசி ்கவிடபபெடடது.

சேப்பால கடத்திய 
விமபானத்துக்கு 
40 வருடஙகள்

இலங்க சமமன் சமூகததின் மு்தலாவது ்த்லமு -
்்றயினரின் அனுபெஙக்ள, இளம சமூகததினருடன் 
பெகிர்நது்காளளும விசேட ்சயலமர்வு அண்்மயில், 
்காளளுபபிடடியிலுளள சமமன் சஙகத ்த்ல்மய-
கததில் இடம்பெற்றது. இச்சமூகததின் முக்கிய பிரமுகர்க-
ளில் ஒருவரும, டவர் மண்டபெ நிதியததின் பெணிபபொளர் 
ச்பெ உறுபபினருமான �ாஸிம உமரின் ்த்ல்ம-
யில் நடந்த இநநிகழவில், சமமன் சமூகத்்த பிரதிநி -
திததுவபபெடுததும சிசரஷட பிரமுகர்கள கலநது்காண்-
டனர்.  

இஙகு, சமமன் சமூக இ்ளய ்த்லமு்்றயினர் 

புரிநது்காளளும வ்கயில், மூத்த பெரமபெ்ரயினர், 
இலங்கக்கு வந்த சபொது நிலவிய, சூழநி்லகள 
குறித்த அனுபெவஙகள மறறும கருததுக்கள கலநது-
்ரயாடபபெடடன. நிகழவின் சி்றபபுப சபெச்சாளர்களாக 
�ாஜி அன்வர் அ�மட, �ாஜிஅ�மட ர�ுமான், 
�ாஜி ஏ சத்தார் அபூபெக்கர், �ாஜி சிததீக்  அ�மட 
மறறும �ாஜி ஜிக்கர்காஸிம ஆகிசயார் கலநது்காண்-
டனர்.  நிகழவின் இறுதியில் சி்றபபுப சபெச்சாளர்க்ள 
்கௌரவிக்கும ்பொருடடு, சி்றந்த ்வகுமதிகளும வழங -
கபபெடடன. �ாஸிம உமரிடமிருநது சபெச்சாளர்கள 
்வகுமதிக்ளப ்பெறுகின்்றனர்.

மேேன்சமூக இளந்தலைமுலையினருடன மூதம்தோரின அனுபவஙகலள பகிரும் ச்சயைேர்வு  
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       நிறம் தீட்டுங்கள்

06 வித்தியாசங்களை ்கண்டுபிடியுங்கள்

த�ொடர்புபடுத்துங்கள்

வழி்காட்டுங்கள்



'இணையத்  தமிழன்' விருணத 
வென்்ற ஜனூஸ் சம்சுதீன் 
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ப ல்வேறு துலைகளில 
கனதியான சாதலன 
பலைதத ஆளுலை மிக்க 

சான்ைாலை பாைாட்டும் "தமிழை -
கன விருது-2022" விழாவின ்பாது 
இலைய வவேளி நவீன சமூக ஊைக 
பைப்பில ஆக்கபூரவேைான திைன -
கலை வவேளிப்படுததியலைக்காக' -
இலையத தமிழன' விருதிலன வியூகம் 
ஊைக வேலையலைப்பின பிைதானியும்,  
இைஙலகயின ்தசிய வோவனாலி ைற்றும் 
்தசிய வதாலைக்காட்சியின அறிவிப்பா -
ைரும், கவிஞருைான ஜனூஸ் சம்சுதீன 
வபற்றுக் வகாணைார.

கட்ைாரில அல-அைப் ஸ்்ைடியததில 

வவேகு விைரலசயாக இைம்வபற்ை இவ்வி -
ருது விழாவில, கட்ைார வோழ அைபுைக பிை -
முகரகள், வதனனிந்திய சினிைா கலை நட் -
சததிைஙகள், பலதுலை சார ஆளுலைகள், 
கட்ைார வோழ புைம்வபயர ைக்கள் என 
வபரும் திைைா்னார கைந்து சிைப்பிததனர. 

இைஙலகயின, கிழக்கு ைாகாைததில 
அம்பாலை ைாவேட்ைததில உள்ை சாய்ந் -
தைருது எனும் ஊைலைச் ்சரந்த ஜனூஸ் 

சம்சுதீன, இைஙலகயின ்தசிய வோவனா -
லியாம் இைஙலக ஒலிபைப்பு கூட்டுததா -
பனம், ைற்றும் ்தசிய வதாலைக்காட்சி -
யாம் ரூபவோஹினி ்நதைா டீவியின பகுதி 

்நை அறிவிப்பாைைாக -
வும் ்ைலும், கவிஞர, 

எழுததாைர, இயக்குனர, 
நடிகர, சுயாதீன ஊைக -

வியைாைர, சமூக ஊைக 
வசயலபாட்ைாைர என 
பல்வேறு தைஙகளில,  
வதாைரச்சியாக இயஙகிக் 

வகாணடி - ருக்கிைார. 
'தாக்கததி' ைற்றும் 'மூசாப்பும் ஒரு 

முழ வவேயிலும்' என இைணடு கவிலத 
நூலகலை வவேளியிட்டுள்ைார. 

இலைய, சமூக ஊைக அனபரகலை 
கருததிற் வகாணடு 'குைைாகி' எனும் 
வபயரில கவிலத ஒலி ஒளி இறுவேட்டிலன 

வவேளியிட்டுள்ைார.
வகப்பிட்ைல ைகாைாஜா நிறுவேனததின 

சக்தி எப்.எம் இல 2005 - 2009 வேலை ஒலி -
பைப்பாைைாகவும், பிைதி எழுததாைைாகவும் 
ைற்றும் சுைர ஒளி பததிரிலகயின ஆசிரியர 
பீைததிலும் பணி புரிந்துள்ைார.

2009 ஆம் ஆணடில சுனாமிலயச் சிதத -
ரிக்கும் ஆவேைத திலைப்பைைான 'வபத -
தம்ைா' லவேயும் ைற்றும் 'பதியம்', 'லவே 

திஸ் வகாை வவேறி' ்பானை குறுந்திலைப் -
பைஙகலையும் வவேளியிட்டுள்ை்தாடு, 
்தசிய வதாலைக்காட்சிகளில ஒளிபைப் -
பான பை வதாலைக்காட்சி நாைகஙகளில 

நடிததுள்ைார. அததுைன 
்தசிய வதாலைக்காட்சிகள், 
வோவனாலிகளில நிலைய 
நாைகப் பிைதிகலையும் எழு -
தியுள்ைார.

மிக இைம் வேயதில கலை, 
இைக்கியம், ஊைகம், சமூக 
சாரந்த வசயற்பாடுகளில 
அதிக ஈடுபாடு வகாணடு 
உலழததுக் வகாணடிருக்கும் 
இவேர, இைஙலகயின சமூக 
ஊைக வசயற்பாடுகளில 
யாரும் வவேளிப்படுததாத 
காததிைைான சமூக ஊைக 
புைட்சியிலன ஏற்படுததியுள் -
ைார.

2016 ஆம் ஆணடில 
முகநூல தைததில குைைற்ை 
ைக்களின குைல எனும் ைகுை 
வோசகததில 'வியூகம் TV' 
எனும் வபயரில ஒரு முகநூல 

வதாலைக்காட்சியிலன நிறுவி, அதனூ -
ைாக சமூக ஊைக பைப்பில புதவதழுச் -
சியான ஊைக கைாசாைததிலன ்தாற்று -
விததார. இவேரின முதன முதைான- முன 
ைாதிரியான சமூக ஊைக பயைததின 
எழுச்சியில ஈரக்கப்பட்டு தற்்பாது 
இைஙலகயில பை  சமூக ஊைக 
்சலவேகள் ஆைம்பிக்கப்பட்டுள்ைலை -
யும் குறிப்பிைததக்கது.

வியூகம் இைஙலகயில ைாததிைம் 
அலை, சரவே்தசஙகளிலும் ைக்கைால 
அதிகம் விரும்பப்படும் ஒரு சமூக 
ஊைகைாய் திகழகிைது. சரவே்த -
சம் எஙகும் ஒரு இைட்சதது 
20 ஆயிைததிற்கும் ்ைற்பட்ை 

தமிழ ்பசும் உைவு -
கள் வியூகம் முகநூல 
்நைலை வதாலைக் -
காட்சியிலன பின வதாைரந்து 
வேருகினைனர. 

வியூகம் இைஙலகயின அைச உயர 
தலைவேர முதல-அடிததட்டு பாைை 

ைகன வேலை ்நரகாைலகலை வசய்துள் -
ைது.

அைசியல, கலவி, சமூகம், சையம், 
கலை, இைக்கியம், ைக்களின பிைச்சி -
லனகள், தீரவுகள் என பல்வேறு தலைப் -
புகளில இது வேலை ஆயிைக்கைக்கான 
காவைாளி நிகழச்சிகலைப் பலைததுள் -
ைது.

குறிப்பாக ்தசிய ஊைகஙகளில 
வவேளிக்வகாைைப்பைாத  வவேகு ைக்களின 
பிைச்சிலனகள், எளிய ைக்களின உள்ைதது 
உைரவுகள், சமுதாயம் சார எதிரபாரப் -

புகலை சரவே்தசம் எஙகும் வவேளிச்சம் 
்பாட்டு காட்டியதில வியூகம் ஊைகததின 
பஙகளிப்பு கனதியானது.

ஏலனய ஊைகஙகள் வதாைத தயஙகிய 
நூற்றுக்கைக்கான வபாதுச் சமூகததின 
அவேைஙகலை வியூகம் ஊைகையப்படுததி 
இருக்கிைது. 

இைஙலகயில ைாததிைம் முைஙகி 
விைாைல வவேளிநாடுகளுக்கும் வசனறு 
வியூகம் தனது சமூக ஊைக பயைததிலன 
விஸ்தரிததுள்ைது. அதிலும் குறிப்பாக 
இந்தியா, கட்ைார, துபாய் ்பானை ்தசங -
களுக்கு ஜனூஸ் சம்சுதீன தலைலையிைான 
வியூகம் குழுைததினர பயணிதது அஙகி -
ருந்து பற்பை சமூக வபறுைானம் மிக்க 
நிகழச்சிகள், ்வேலைததிட்ைஙகலை முன -
வனடுததுள்ைலை குறிப்பிைததக்கது.

உைகததிலன உள்ைஙலகயில உள்ைைக் -
கும் இலையததிலனயும், நவீன ஊைக 
வசலவநறிகலையும் ்தசம் தழுவிய தமிழ 
ைக்களுக்கு  பயனுள்ை வேலகயில வகாணடு 
்சரதததில ஜனூஸ் சம்சுதீன வேகிபாகமும் 
குறிப்பிைததக்கது.

Mojo எனப்படும் குறுகிய வதாழில நுட்ப 
வேைஙகலை வகாணைதான தனது ஊைக நகர-
வுகளின ஊைாக பாரிய சமூக ைாற்ைஙகலை 
ஜனூஸ் சம்சுதீன நிகழததிக் காட்டியுள்ைார.

்தசிய ஊைகஙகள், சமூக ைற்றும் இலைய 
ஊைகஙகள் மூைைாக தமிழுக்கும், தமிழ 
சமூகததிற்கும் ஜனூஸ் சம்சுதீன தனனால 
இயனை பஙகளிப்பிலன நலகிக் வகாணடிருக்-
கினைார. அதன வபாருட்டு ்தசிய ைற்றும் 
சரவே்தச ரீதியில இவேர பல்வேறு விருதுகள், 
பாைாட்டு சானறிதழகள், சான்ைாரின வோழத-
துலைகள் வபற்றுள்ைார எனபதும் இஙகு 
குறிப்பிைததக்கது.

இைஙலக வோழ இைக்கிய சமூகம் இவேைது 
அயைாத ்சலவேகலைப் பாைாட்டி ைகிழகி-
ைது.

 எம்.எஸ்.எம்.ஸாகிர்...  
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எல்லாவற்றையும் 
எழுத்லாய் மலாறறி:  அ.மார்க்ஸ்
பேராசிரியர் அ.ைார்க்ஸ் 

உலகளவில் அறியபேட்ட தமிழ் 
நாைம். இலக்கியபபுலத்திலும், 
சமூக, அரசியல் களத்திலும் ததா்டர் 
தசயற்ோடடு வடிவைாகத் திகழ்ேவர். 
அதிகார மையஙகளுக்கு எதிரான 
குரல் இவரும்டயது. இவரது 
தசயற்ேடு ோமத,  ேயணத்தின் நீடசி;  
நம்டயின் இலக்குக் குறித்ததல்லாம் 
'எல்லாவற்மறையும் உமரயா்டல்களாய் 
ைாற்றி..'' என்கிறை இவரது 
பநர்காணல்களின் ததாகுபபு தவளிபேடுத்துகிறைது.

பேராசிரியர் ைார்க்ஸ் நீண்டகாலைாக அதிகைாக 
எழுதிவருேவர். இவரது எழுத்துக்களின் அதிர்வு 
காலத்தின் பிரதானம். இவரது இயஙகு நிமல 
சமூக ஓட்டத்தின் அதிர்வு.

அமர நூற்றைாணடுக்கு பைலாக - தசன்றை 
நூற்றைாணடின் எழுேதுகளில் ததா்டஙகிய 
எழுத்தின் ேயணம், ைார்க்ஸியம், சமூகப 
ேணோடடு ஆய்வுகள், தலித்தியம், பின் 
நவீன அரசியல், கல்வி, அரசியல், ைருத்துவம், 
தேணணியம் இன்ன பிறை துமறையின் ைாற்றைஙகள் 
குறித்து தசயற்திறைனு்டன் எழுதுேவர் ைார்க்ஸ். 
ைனித உரிமை சார் குரலும்டயவர். உலக இயஙகு 
நிமல குறித்த ஆழ்்நத ோர்மவயு்டன் எழுதுேவர்;. 
பேசசாளர், கல்நதுமரயா்டலாளர், தசயல்ேடு 
ஆளுமை பேராசிரியர் அவர்கள்.

எல்லாவற்மறையும் சமூக நிகழ்நிமலயிலும், 
விைர்சன நிமல சார்்நது நின்று எதிர்க்குரல் 
எழுபேவல்ல ைார்க்ஸ் எல்லாவற்மறையும் 
எழுத்துக்களாக ைாற்றுேவர். இயற்பியல் 
பேராசிரியராகப ேணிதசய்து ஓய்்நத பின்னும் 
ஓயாது இயஙகிக் தகாணடிருபேவர். புத்தகம் 
நிமறை்நத பதாள்களு்டன் ஊரூராக அமல்நது 

தகாணடிருபேவர். கருத்தரஙகு, பேசசு, 
கல்நதுமரயா்டல், விைர்சனம் எனப 
ேல்தளத்தில் ேயணிபேவர் பேராசிரியர் 
அ.ைார்க்ஸ்.

'எல்லாவற்மறையும் உமரயா்டல்களாய் 
ைாற்றி' என்றை ைார்க்ஸின் பநர்காணல்களின் 
ததாகுபபு ஓம்ட தோ.துமர அரசனால் 
ததாகுக்கபேட்டது. 'ைாற்று கலாசார 
குழுக்கள் நம்பிக்மகயளிக்கின்றைன' 
என்றை பநர்காணலில் ததா்டஙகி 'தயவு 
தசய்து என் எழுத்துக்கமள இன்தனாரு 

முமறை ேடித்துவிடடு இ்நதக் பகள்விகமளக் 
பகளுஙகள்' என்ேது வமரயான ேதிதனடடு 
பநர்காணல்கள் இ்நநூலில் இ்டம்தகாள்கின்றைன. 
ைார்க்ஸின் ஆழ்்நத அறிவும் சமூக பநாக்கும் 
ேல்துமறை பத்டலும் இ்ந பநர்காணல்கள் வழிபய 
பிரிகின்றைன. முதல் பநர்காணலில் ்டானியல், 
அம்பேக்கர், சு்நதரராைசாமி, தஜயகா்நதன், 
ோலகுைாரன் ஆகிபயார் குறித்த 
அவரது சமூகவியல் 
ோர்மவ தவளிபேடுகிறைது. 
ைற்றும் சிறுசஞ்சிமகச 
சூழல் அதன் சமூகப 
ேணோடடு அம்டயாளஙகள் 
அல்லது போக்குகள் குறித்த 
ோர்மவ கனதியானது. 
தலித்தியம், நவீனம், 
பின்நவீனம், ைாற்றுக்கலாசாரம் குறித்தும் 
அலசுகிறைார். ஏகாதிேத்தியம், ைார்சசிஸம், 
பசாசலிசம் குறித்ததல்லாம் தனது ோர்மவமய 
விசாலிக்கிறைார்.

பேராசிரியர் அ.ைார்க்ஸின் பநர்காணல்கள் 
எல்லாவற்மறையும் உமரயா்டல்களாய் ைாற்றி 
த்நதுள்ளது. இ்ந பநர்முகம் ைார்க்ஸின் தவடடு 
முகமும் ஆகும்.

 

இலக்கியத்தில் அல்லது 
இயஙகு துமறைகளில் உமரயா்டல் 
தேறும் முக்கியத்துவம் 
சாதாரணைானதல்ல. 
துமறைசார் உமரயா்டதலன்ேது 
அத்துமறை மீது ஒளி ோய்சசும் 

தசயல்திறைமனயாகும். 
உமரயா்டதலன்ேது ைானு்டத் 
ததா்டர்ோ்டலின் ஆதி 

காலத்திபலபய ததா்டக்கம்தேற்று 
தசழுமையம்ட்நது வ்நதுள்ளது. 
உமரயா்டலுக்குள் ஊடுேரவி 

நிற்கும் வினா விம்ட 
என்கிறை விமனயாற்றுமக 
காத்திரைான கமதயா்டல் 
தவளிகமளத் திறை்நது வி்டவும் 
வல்லது. ஒலியுமரயா்டல், 
காடசியுமரயா்டல், 

பின்நூலுமரயா்டல் 
என்ேவற்றுக்கு அபோல் 
எழுத்துமரயா்டல் வீறும்டயது. 

வாசிபபினூ்டாக அனுேவத்மத 
சுவாரசியத்து்டன் ேகிரவல்லது.

இலக்கியப புலத்தில் 
உமரயா்டலும் இன்று ஒரு 

ேம்டபோக்கைாகபவ 
பநாக்கபேடுகிறைது. கவிமதயில் 

உமரயா்டமலக் காணுகிபறைாம். 
சிறுகமதயில் உமரயா்டல், 
ோத்திர நகர்வுசசுடடியாகி 

நிற்கிறைது. நாவலிலும் ததா்டர் 
உமரயா்டல்களூ்டாகச சம்ேவஙகளின் 
பகார்மவமயக் காணுகிபறைாம் என்ேது 
போல் உமரயா்டல் என்கிறை 
பநர்முகமும் ஒரு வமகக் கமல 
வடிவைாகிறைது.

ஆளுமையின் அனுேவதவளிமய 
உமரயா்டல் முன்தனடுக்கும்ோஙகு, 
வினாத்ததாடுக்கும் விதம், 
கருத்துக்கமள உணர்வு பூர்வைாய் 
முன்மவக்கும்ோஙகு, குரல்தைாழி, 
உ்டல்தைாழி, தைன் எழுத்துமரயா்டல் 
என்ேன இலக்கியப தேறுைதியாகிறைது. 
உலக இலக்கிய தவளியில் எல்லா 
தைாழிகளிலும் எழுத்தாளுமைகளின் 
எழுத்துமரயா்டல்கமளக் 
காணகிபறைாம்.

ேத்திரிமககள், இதழ்கள், 
சிறுசஞ்சிமககள், ைலர்கள், 
சிறைபபிதழ்கள் என 
உமரயா்டல்களுக்தகன 
ேக்கஙகள் ஒதுக்கபேடுகின்றைன. 
அவவபபோது எழுதபேட்ட 
அல்லது கமதயா்டபேட்ட ததாகுபபு 
நூல்கள் இலக்கியஙகளிலும் 
மிகக் காத்திரைான இ்டம் 
பிடித்துள்ளன. மூத்த ஆளுமைகளின் 
அனுேவஙகமளப ேடித்தறியவும் 
இலக்கியப போக்கு நிமல ேற்றி 
உணரவும் எழுத்துமரயா்டல்கள் 
தேரிதும் உதவுகின்றைன என்ேதனால் 
எழுத்துமரயா்டல்கள் வாசிபபு 
ஈடுோடடிற்கான இன்தனாரு 
ஊக்கியுைாகும். இத்தமகய 
ஆபராக்கியைான களம் 
எழுத்துமரயா்டல்களின் மீது ஒளி 
ோய்சசி நிற்கிறைது எனலாம்.

 எழுத்துரையாடல்

ஒளவன் கவிதை
 வாழைலின் புதிரில்
நீ கதையும் நான்

சலனஙகளின் இரவிலிரு்நது
வழிகிறைது முதல் துளி
கணணீராலிரு்நதது காலடியில் 
வீழ்்நதிற்றுக்கனம்

சலனைற்றை
சிறு தோழுததான்றின் பத்டலில்
அமலகிறைது காலம்

மீளவும் சலனஙகளின்
இரவிலிரு்நது வழிகிறைது
பவர்மவ
ரத்தம் சீழ்
நீளும் ராவின் ேயஙகரத்தில்
அமசயும் ஓவியதைஙகும்
கால்கள்  நீ
சலனைற்றை
சிறு தோழுததான்றில் ஆவல் பூத்த 
ைனசிதலாரு ேன்னீர்த்துளி
வாழ்தலின் விம்ேம் கமர்நத
தைன் ைமழயின்
ஆயிரத்பதாராவது
துளியிதலாரு புலர் தோழுது
காலடிமய எடுத்து மவக்மகயில்
ஆயிரம் இரவுகமள முறித்த திமிரில்
சலனைற்று உமறைகிபறைன்

உன்கால்களின் கீழ்
ேன்னீர் வாசம் பூபேதாய்
ஓவியம் நீள்கிறைது 

எல்லா ஊர்களிலும் எடிசன்கள் தசத்துப 
போயிருக்கிறைார்கள். எஙக்ட ஊரிலும் தசத்தார்-
கள்தான். ரீசசர்ைார், பசர்ைார் இவன/ இவள  
வசசு  பைய்க்க எஙகளால ஏலா. இது எருமை 
ைாடு ைாதிரி வகுபபுக்குள்ள வ்நதாபல குழப-
ேம். இதுதவன்்டா விடியாத மூஞ்சி. மூஞ்சி 
கழுவாைல்தான் வாறை. இ்நதா இதுக்கு ஆனாவும் 
ததரியா, ஆவணணாவும் வராது. இதுகள வசசு 
பைய்க்க எஙகளால் முடியாது...... 'இதுகளுக்கு 
ஸ்கூல் சரிவராது. வீடப்டா்ட வசசு பைய்ஙக...'' 
உம்ைா, வாபோைாருக்கு ஏசசும் உேபதசமு-
ைாக இருக்கும் குழ்நமத ைனமும் உளவியலும் 
ததரியாத ஆசான்கள் வாழும் ஊர்களில் எடிசன்-
கள் தசத்துத்தாபன ஆக பவணடும்.

உம்ைா, வாபோைாரும் பலசுபேட்டவர்களா?  
அவர்களும் ஒருேடி பைபல போய், 'நீ எருமை 
ைாட்ட வி்ட பைாசம். ஏன்தான் பிறை்நதிபயா. 
உனக்குப ேடிபபு சரிவராது. ரீசசபர தசால்-
லிட்டா. நீ கழுமத பைய்...'' என்றை அமுத வாச-
கஙகபளாடு ோ்டசாமல வாசலுக்குப பூடடும் 
போடுவார்கள்.

'எனக்கும் ததரியும். ோ்டசாமல இளஙகாலத்-
தில் பநசத்துக்குரிய இ்டைாக, விருபேத்பதாடு 
தசன்று ஆடிபோடி, விமளயாடி, சைவயதுக் 
குழுபவாடு இம்டயாடி வளர பவணடிய கவின் 
களம் என்ேது...'' ஆனால்..... என்பனாடு 
ஆணத்டான்றில் ேடித்தவர்கள் எத்தமன பேர். 
எத்தமன பேர்? ஓஎல்லுக்கும், ஏஎல்லுக்கும் 
வ்நதார்கள்?

ஆசிரியர்களாலும், தேற்பறைார்களாலும் 
ோதிக்கபேடடு தம் எதிர்காலத்மதச சூன்யச 
சுழிக்குள் அமிழ்த்தியிருக்கிறைார்கள்.

'ஒன்றுக்கும் உதவாதவர்கதளன்று இ்நத 
உலகத்தில் ஒருத்தருமில்மல''. ஒவதவாரு 
பிள்மளகளும் ஒவதவாரு விதைானவர்கள். 

தனியாள் பவறுோடு தகாண்டவர்கள். தனித்தனி 
விருபபு, தவறுபபு, ஆற்றைல் ைற்றும் தசயல்ோ-
டும் மிக்கவர்கள்.

குழ்நமதகள் குழ்நமத உளவியலூடு ஆற்-
றுபேடுத்தபேடுவார்களாயின் ஆற்றைல் மிளிரும் 
சமூகம் உருவாகி விடும். சி்நதமனயாளர்களும், 
கணடுபிடிபோளர்களும்,  புத்தாக்குனர்களும் 
இ்நத உலகின் எழுசசிக்கு வித்தாவார்கள்.

பதாைஸ் அல்வா எடிசனுக்கு என்ன ந்ட்ந-
தது. அவரது ஆசிரியர் எடிசனின் தாயாருக்குக் 
கடிததைான்மறைக் தகாடுத்தனுபபுகிறைார். அ்நதக் 
கடிதத்மத எடிசனுக்கு முன்னாபல அவனது 
தாயார் உரத்து வாசிக்கிறைார். 'உஙகள் ைகன் 
மிகவும் திறைமைசாலியாக இருக்கிறைான். அவனது 
திறைமைக்கு எஙகளால் ஈடுதகாடுத்துக் கற்பிக்க 
முடியவில்மல. எனபவ அவமன இனிப ோ்ட-
சாமலக்கு அனுபே பவணடியதில்மல. வீடடில் 
மவத்துக் தகாள்ளவும்...'' அன்றிலிரு்நது 
எடிசன் ோ்டசாமலக்கு அனுபேபே்டவில்மல. 
அவமனத் தாயாபர வீடடில் மவத்து ஆற்றுபே-
டுத்தினாள்.

காலம் நகர்்நதது. எடிசனின் தாயாரும் ைரித்து 
விட்டாள். எடிசன் தேரும் சி்நதமனயாளனா-
னார். கணடுபிடிபோளனானார். ஒளிவிளக்கு 
காடடினான். ஓலிவமரவி, திமரபே்டக்கருவி, 
திரள்உற்ேத்தி எனக் கணடுபிடித்தார். இவர் மிகச 
சிறை்நத ததாழில் அதிேராகத் திகழ்்நதார்.

ஒருநாள் பதாைஸ் அல்வா எடிசன் தன் ேமழய 
அமறைமயச சுத்தம் தசய்து தகாணடிரு்நதான். 
அபபோது அவனது மகயில் ஒரு கடிதம் கசஙகிய 
நிமலயில் கிம்டத்தது. அது தன் ஆசிரியரால் தன் 
மகயில் தாயாரி்டம் ஒபேம்டக்குைாறு தகாடுத்த 
கடிதம்தான். அதமன எடுத்து தாயினதும், ஆசி-
ரியர்களதும் நிமனவுகபளாடு வாசித்தான். 'உங-
களது ைகன் திறைமையற்றைவனாக இருக்கிறைான். 
கற்பிபேமத விளஙகிக் தகாள்கிறைானில்மல. 
அவனுக்குப ேடிபபு ஏறைாது. 

இனி எஙகளால் அவனுக்குப ோ்டம் 
தசால்லிக் தகாடுக்க முடியாது. எனபவ 
இனி எடிசமனப ோ்டசாமலக்கு அனுபே 
பவண்டாம்...'' தனது தாயாரால் வாசிக்கப-
ேட்ட விதத்தால் சி்நதமனவாதியாக ைாறியவர், 
ஆசிரியர்களால் குழ்நமதமைக்காலத்தில் ஒதுக்-
கபேட்ட சிறுவன் பதாைஸ் அல்வா எடிசன். 
உணமையில் ஊர்களில் எத்தமன எத்தமனபயா 
பதாைஸ் அல்வா எடிசன்கள் தசத்துபபோயிருப-
ோர்கள். எடிசனின் தாயாருக்கு வரலாற்றிதலன்-
றுதைாரு ைரியாமதயுணடு.
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ஆக்கம்:எஸ். ்கணேசன் 
ஆசசசாரி சதீஷ் ்கம்்பளை

சின்னையா நடராஜசிவம் என்ற 
எஸ். நடராஜசிவம், 1946இல் 
பி்றந்ார்.  ஜூன 24,2020இல் ்னைது 
74வது அக்வயில்  அமரரானைார். 
இவர் இலங்க வானனைாலியின 
மூத் அறிவிப்ாளர்களில் ஒருவரும், 
தி்ற்ம வாயந்  வானனைாலி, 
ன்ா்லககாட்சி, தி்ரப்ட, மம்ட 
நடிகருமாவார்.

 
நீண்டகாலம் இலஙமக வான�ாலியில் 

பணியாற்றிய பின�ர் சூரியன எஃப். எம். 
வான�ாலியில் நிகழ்ச்சிப் பணிப்பாளராகப் 
பணியாற்றி�ார். இவரது ைம�வி 
புவ�லலாஜினியும் இலஙமக வான�ாலியில் 
அறிவிப்பாளராகப் பணியாற்றியவர். இவர் 
க்டந்த 2022 லை ைா்தம் 03 திகதி காலைா�ார். 
ந்டராஜசிவம் னகாழும்பு புனி்த லஜாஸப் 
கல்லூரியில் கல்வி கற்்றவர்.

யாழ்ப்பாணதம்தப் பி்றப்பி்டைாகக் 
னகாண்ட ந்டராஜசிவததின ்தநம்த சினம�யா 
னகாழும்பில் ஆசிரியராகப் பணியாற்றியவர். 
்தாயார் திருலகாணைமலமயச் லேர்ந்தவர். 
ந்டராஜசிவம் இலஙமக வான�ாலியில் 
சிறுவர் ைலர் நிகழ்ச்சியில் பஙகுபற்றித ்த�து 
தி்றமைமய வளர்ததுக் னகாண்டார். பின�ர் 

அறிவிப்பாளராகப் பயிற்சி எடுதது வர்த்தக 
ஒலிபரப்பில் அறிவிப்பாளராக இமணநது 
35 ஆணடுகள் வமர அஙகு பணியாற்றி�ார். 
இலஙமக வான�ாலியில் அறிவிப்பாளராகப் 
பணியாற்றிய புவல�ாஜினி லவலுப்பிள்மளமயத 
திருைணம் புரிந்தார். "ஒன்தல்லலா", "நதம்தயும் 
ஆமையும்" மு்தலா� பல வான�ாலி 
நா்டகஙகளில் நடித்தல்தாடு, ஒலிச்சிததிரஙகளிலும் 
பஙகுபற்றியிருக்கி்றார்.

ணேளை நசாை்கங்கள்:
'Those who sow thw wind' (காற்ம்ற 

விம்த்தவர்கள்) - ஆஙகில நா்டகம்

த�சாளைக்கசாட்சி:
ரூபவாகினியில் ்தயாரிக்கப்பட்ட மு்தலாவது 

ன்தாமலக்காடசி நா்டகம் என்ற னபருமைமயப் 
னபற்்ற, ைருததுவர் லஜ. னஜயலைாகன எழுதிய 
'கற்பம�கள் கமலவதில்மல' என்ற நா்டகததில் 
க்தாநாயக�ாக நடித்தவர். ன்தா்டர்நது

'லாஹிரு ்தகேக்  (ரூபவாஹினியில் சிஙகளத 
ன்தா்டர் நா்டகம்- 1985), 'யலோராவய' - (சிஙகளத 

ன்தா்டர் நா்டகம்), 'அவேந்த' (சிஙகளத ன்தா்டர் 
நா்டகம்), 'வ�ஸபநது - (சிஙகளத ன்தா்டர் 
நா்டகம்), 'யுக விலக்துவ' (சிஙகளத ன்தா்டர் 
நா்டகம்),  ன்தனனிநதிய நடிமக ராதிகா ்தயாரித்த, 
ைல�ாபாலா இயக்கிய 'மீணடும் மீணடும் நான' 
பல சிஙகளத ன்தா்டர் நா்டகஙகளில் நடித்தவர்.

திளைப்பைங்கள்:
இநதியக் கமலஞர்களும் இணநது 

நடித்த பாம்த ைாறிய பருவஙகள், புலம் 
னபயர்ந்தவர்களால் இலஙமகயில் 
்தயாரிக்கப்பட்ட 'கா்தல் கடி்தம்', 'திரிசூல',    
'யுக கினிைத்த', 'திகவி'  ஆகிய சிஙகளத 
திமரப்ப்டஙகளில் நடித்தவர்.

ந்டராஜசிவம் சுகவீ�முற்்ற நிமலயில் 2020 
ஜூன 24 பு்தனிரவு னகாழும்பில் உள்ள ்தனியார் 
ைருததுவைம� ஒனறில் 
்த�து 74-வது அகமவயில் 
காலைா�ார்.

இவரது ைம�வி 
புவ�லலாஜினி 2022 லை 3 
இல் அவரது னோந்த ஊரா� 

வல்னவடடிததும்றயில் 
காலைா�ார்.இைஙள்க வசாத�சாலி ்களைஞர்

சின்ள�யசா  நைைசாஜசிவம்

(ஏறசாவூர் நிரு்பர் - நசாஸர்)
ைட்டக்களப்பு - ஏ்றாவூர் ைஆனீமுல் 

முஸ்தபா அ்றபிக் கலாோமலயின 
16 ஆவது பட்டைளிப்பு ைற்றும் 17 
ஆவது ்தமலப்பாமக சூடடு்தல் ஆகிய 
நிகழ்வுகள் அ்டஙகிய விழா அணமையில் 
நம்டனபற்்றது.

வரு்டநல்தாறும் நம்டனபறும் இவ்விழா   
நாடடில் நிலவிய அோ்தாரண சூழ்நிமல 
காரணைாக மூனறு வரு்டஙகளின 

பின�ர் இம்மும்ற   நம்டனபற்்றமை 
குறிப்பி்டத்தக்கது.

இநதியா - அந்தரததீவு  னைௌலா�ா 
னைௌலவி     பீஏ. முஹம்ைது மேபுததீன 
ஆலிம் ்தமலமையில் நம்டனபற்்ற 
இவ்விழாவில், கல்லூரி அதிபர் ஏ. நாகூர் 
மீரான ஆலிம்         பிர்தை அதிதியாகவும்  
னைௌலா�ா னைௌலவி எம்.ஏ.எஸ.  
அபூபக்கர் ஹம்ைாது ஆலிம் ைற்றும் 
முன�ாள் பிரதியமைச்ேர்  னேய்யித 
அலி ஸாஹிர் னைௌலா�ா ஆகிலயார் 

விலே்ட அதிதிகளாகவும் 
கலநதுனகாண்ட�ர். 

2020 ஆணடில் 
கல்விமயப் பூர்ததி 
னேய்்த  ஆறு லபரும்   
2021 ஆம் ஆணடில் 
கற்மகனநறிமயப் பூர்ததி 
னேய்்த நானகு லபரும் 
இவ்வரு்டம் கற்மக 

னநறிமயப்பூர்ததி னேய்துள்ள நானகு 
லபரும் முஸ்தபிகளாக  னைௌலவி  
பட்டம் னபற்றுக்னகாண்ட�ர். 
இல்தலநரம் இவ்வாணடில் நானகு 
ைாணவர்களுக்கு ்தமலப்பாமக 
சூ்டப்பட்டது.

லைலும் விரிவுமரயாளர் ைற்றும் 
பணியாளர்களும் இ்தனலபாது 
நிம�வுப்பரிசில்கள் வழஙகி 
னகௌரவிக்கப்பட்ட�ர்.

ஏறாவூர்  அறபிக் கலாசாலலயின்  
பட்டமளிப்பு விழா
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