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02
மணல் ேமடுகளில் ஆட்சிைய கவிழ்ப்பேத
சாகசம் காட்டும் பத்மலதா எதிரணியின் குறிக்ேகாள் 03

13
மாணவனால்
பலியான உயிர்

ஆர்வமுள்ள சகல தரப்பினருடன் கலந்துைரயாடி பின்னேர இறுதித் தீர்மானம்

தமிழ் ேதசிய கூட்டைமப்புடன் ஒன்றாக

ேதைவயான திருத்தங்கைள ெசய்ய முடிவு

முகத்ைத முழுைமயாக மூடும் விடயம் ேதசிய
பாதுகாப்ைப அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டது.
அது பாதுகாப்பு அைமச்சின் கீழ் வரும் விடயம்.
நீதி அைமச்சுக்கு அப்பாற்பட்ட விடயதானம்
என்கிறார் நீதியைமச்சர் அலி சப்ரி

முஸ்�ம் �வாக, �வாகரத்துச் சட்டத்�ல் கு�ப்�டப்பட்டுள்ள முைறைம�ன்ப� ஆர்வமுள்ள சகல தரப்�னருடனும் கலந்துைரயா� ேதைவயான
�ருத்தங்கள் மற்றும் மாற்றங்கைளச்
ெசய்ய நடவ�க்ைக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதைன
04

1,000 ேகால்கைள
அடித்த முதல் அணி 24

அன்று மக்கள் அ�வைத ேவ�க்ைக பார்த்தவர்கள்
இன்று ம�த உ�ைமகள் பற்� ேபசுவது ேவ�க்ைக;

முஸ்லிம் விவாக, விவாகரத்துச் சட்டத்தில்
ஷம்ஸ் பா�ம்

இைணப்பு

சர்வதேச விரு
இலங்கை ேமிழ்து பெற்ற
ழ் நடி்
நடி்கை
கை
Niranjani Shaேமி
nmugarajah.

அமர்ந்து ேபசுவது தர்மசங்கடமாக இல்ைலயா?
ரவூப் ஹக்கீம், மேனா கேணசனுக்கு ஆனந்தசங்கரி பகிரங்கமடல்
இறு� யுத்தத்�ல் �டுதைலப் பு�களும் த�ழ் மக்களும் அ�வைத அன்று
ேவ�க்ைக பார்த்து�ட்டு இன்று
ம�த உ�ைமகள் பற்�ப்ேபசு�ன்ற
த�ழ் ேத�ய கூட்டைமப்பு தைலவர்-

களுக்கு இன்று எங்�ருந்து ஞானம்
வந்தது? இவ்வாறானவர்க�டம் கலந்துைரயாடுவது என்பது பாராளுமன்ற
உறுப்�னர்களான ரவூப் ஹக்�ம்,
மேனா கேணசன் ஆ�ய உங்களுக்கு

ெபரும் தர்மசங்கடத்ைத ஏற்படுத்த�ல்ைலயா என த�ழர் �டுதைலக்
கூட்ட� ெசயலாளர் நாயகம் �.ஆனந்தசங்க� ேகள்� எழுப்�04
யுள்ளார்.

அெமரிக்க நிறுவனத்துக்கு 40 % பங்ைக வழங்குவதன் மூலம்

"யுகதனவிய" முதலீட்டால்

110 பில். ரூபா இலாபம்
அடுத்த ஒன்றைர வருடத்�ல் ேவைலத்�ட்டம் ஆரம்பம்
இலங்ைக மின்சார சைபயின்
ெபாது முகாைமயாளர்
எம்.ஆர். ரணதுங்க ெதரிவிப்பு

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்
ெகரவலப்�ட்�ய �ன் உற்பத்� �ைலயத்�ன்
40 �த பங்ைக அெம�க்க �றுவனத்துக்கு வழங்குவதன் மூலம் நாட்டுக்கு 110 �ல்�யன் ரூபா
இலாபம் �ைடக்�ன்றது. அத்துடன் எ�ர்வரும்
ஒன்றைர வருடத்�ல் இந்த ேவைலத்�ட்டத்ைத
ஆரம்�க்க இருக்�ன்ேறாம் என இலங்ைக
�ன்சார சைப ெபாது முகாைமயாளர் ெபா��யலாளர் எம்.ஆர். ரணதுங்க ெத��த்தார்.
ெகரவலப்�ட்�ய "யுகதன�ய" �ன்உற்பத்�

�ைலயத்�ன்
முத�ட்டு
ேவைலத்�ட்டத்�ன் நன்ைம �ைம ெதாடர்பான கலந்துைரயாடல் ேநற்று ேத�ய அ��ருத்�க்கான ஊடக

ைமயத்�ல்
இடம்ெபற்றது. இ�ல் கலந்துெகாண்டு
கருத்து
ெத��க்ைக�ேலேய
இவ்வாறு கு�ப்�ட்டார்.
அவர் அங்கு
ெதாடர்ந்து ெத��க்ைக�ல், �ரவ இயற்ைக வாயு மூலம் �ன்சாரத்ைத ெபற்றுக்ெகாள்ளேவ ெகரவலப்��ய யுகதன�ய 2010இல் அைமக்கப்பட்டது.
10வருடமா�யும் அதைன எங்களால் 04

2020ம் ஆண்�ற்கான கலாபூஷண �ருது ெபற்ற க�ஞர் ேமமன் க� மற்றும் �ரபல பாடகர் ரகுநாதன்
ஆ�ேயாைர ெகளர�க்கும் �கழ்வு பு�ய அைல கைல வட்டத்�ன் ஏற்பாட்�ல் ேநற்று ெகாழும்பு -13 ,
� க�ேரசன் மண்டபத்�ல் நைடெபற்றேபாது புரவலர் ஹா�ம் உமர், பு�ய அைல கைல வட்டத்�ன் ஸ்தாபகர் ராதா ேமத்தா, தைலவர் ஷண்மு ஆ�ேயார் இைணந்து ெபான்னாைட ேபார்த்� ெபாற்�� மற்றும்
சான்�தழ்கள் வழங்� ெகௗர�த்தைதப் படத்�ல் காணலாம்.
(படம்: ருைசக் பாரூக்)

2016 ஜன. 01க்கு முன் ஓய்வு ெபற்ேறாருக்கு
"அக்ரஹார" காப்புறுதியின்
கீழ் ேமலும் சலுைககள்

சம்பந்தைன ெகாழும்பில்

சுகாதார ெதாண்டர்களுக்கு
விைரவில் நிரந்தர நியமனம்

60 வயதுக்கு ேமற்பட்ட
MP மாருக்கு "பூஸ்டர்"

த�ழ் ேத�ய
கூ ட் ட ை ம ப் பு த்
தைலவர்
இரா
சம்பந்தன், த�ழ்
முற்ேபாக்கு கூட்ட�த் தைலவர்
மேனா கேணசனும்
�லங்கா
முஸ்�ம்
காங்�ரஸ் தைலவர்
ரவூப் ஹக்�மும்
அ ண் ைம�ல் 04

�யாயமான முைற�ல் ேநர்முகத் ேதர்வுக்கு உறு�

8ஆம் �க� இராணுவ ஆஸ்பத்���ல்

சந்தித்த ஹக்கீம், மேனா

இல்லம் ெசன்று யாழ்
கலந்துைரயாடல் பற்றி விபரிப்பு

வடக்கு
மாகாண
சுகாதாரத் ெதாண்டர்களுக்களுக்கு
�யாயமான
முைற�ல்
ேநர்முகத் ேதர்வுகள்
நடத்தப்பட்டு �ரந்தர
�யமனம் வழங்கப்படும் என கடற்ெறா�ல்
அைமச்ச�ன் யாழ் அலுவலத்�ன் முன்பாக �ரண்ட சுகாதார
ெதாண்டர்களுக்கு அைமச்சர் டக்ளஸ் ேதவானந்தா
உறு�ய�த்துள்ளார்.
04

ெகாேரானா புதிய திரிபுகள்
நாட்டுக்கு அச்சுறுத்தல்!
�ரேவ�க்கும் �ைல அ�கம் என எச்ச�க்ைக
இலங்ைக�ன்
ேகந்�ர
அைம�டத்ைத அ�ப்பைடயாகக்ெகாண்டு ேநாக்குைக�ல், ெவ�நாடுக�ல் அைடயாளங்காணப்படும் ெகா�ட்
– 19 ைவர�ன் பு�ய ��புகள் எமது நாட்டுக்குள் இல-

குவாகப் �ரேவ�ப்பதற்கான
அச்சுறுத்தல் �ைல உயர்வாகக் காணப்படு�றது.
எனேவ
முன்னு�ைம
ஒழுங்�ன் �ரகாரம் நாட்டுமக்கள் அைனவருக்கும்
மூன்றாம் கட்ட
04

பாடசாைலகள் மீண்டும்
நாைள முதல் ஆரம்பம்
10, 11, 12,13 ஆம்
வகுப்புகள் வழைமக்கு

��யைமச்�னால் நடவ�க்ைககள் பூர்த்�
அடுத்த வருடத்�ற்கான வரவு ெசலவு �ட்டத்ைத
எ�ர்வரும் 12ஆம் �க� ெவள்�க்�ழைம பாராளுமன்றத்�ல் சமர்ப்�க்க அைனத்து நடவ�க்ைககளும் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளதாக
04

ஆசிரியர் பிரச்சிைன குறித்து அரசுடன் ேபசி தீர்வு காண்ேபாம் -கணபதி கனகராஜ்
னரும் இலங்ைக ெதா�லாளர் காங்�ர �ன்
�ேரஷ்ட உப தைலவருமான கணப� கனகராஜ் ெத��த்தார்.
ஹட்ட�ல் ேநற்று நைடெபற்ற ஊடக சந்�ப்�ன் ேபாேத அவர் இவ்வாறு
ெத��த்தார்.

04

04

அடுத்த வருடத்திற்கான "பட்ஜட்"
12ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தில்

ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்று
பரவைலக்
கட்டுப்படுத்தும்
ேநாக்�ல் மூடப்பட்�ருந்த பாடசாைலகள்
04

இ.ெதா.கா. ஒருேபாதும் துைண ேபாகாது
எ�ர்க்கட்� அர�யைல ெசய்து அரசாங்கத்ைத
அெசளக�யப்படுத்தாது ஆ��யர் �ரச்�ைனக்குத்
�ர்வு காண இ.ெதா.கா. நடவ�க்ைக எடுக்கும்
என முன்னாள் மத்�ய மாகாணசைப உறுப்�-

யாழ்ப்பாணத்�ல் த�ழ்ேபசும் கட்�க�ன் கலந்துைரயாடல் அண்ைம�ல் இடம்ெபற்�ருந்த �ைல�ல்
அந்த கூட்டத்�ல் கலந்துெகாள்ளக்கூடாது என தமது கட்� சார்�ல் கூட்டத்�ல் கலந்து ெகாண்டவருக்கு �ரான்��ருந்து �ரட்டல் �டுக்கப்பட்டதாக
�.�.�க்ேனஸ்வரன் கூ�யுள்ளார்.
ெசந்�ல் ெதாண்ைடமானுடனான சந்�ப்�ன் �ன்னர் ஊடகங்களுக்குக் கருத்து ெத��த்த
நாடாளுமன்ற உறுப்�னர் �.�.�க்ேனஸ்வர�டம்

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

அரசாங்கத்ைத தர்மசங்கடத்தில் வீழ்த்த

04

விக்ேனஸ்வரன் MPக்கு
ெதாைலேபசியில் மிரட்டல்
�ரான்��ருந்து �டுக்கப்பட்டதாம்

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

ெதா�ற்சங்கம் எனும் அ�ப்பைட�ல் ஆதரவு எ�னும்

ஹற்றன் �ேசட �ருபர்

60 வயதுக்கு ேமற்பட்ட மற்றும் ெதாற்றா ேநாய் �ைலைமகைளக் ெகாண்டுள்ள நாடாளுமன்ற உறுப்�னர்களுக்கு,
மூன்றாவது ெகாேரானா தடுப்பூ�யாக ைபஸர்
தடுப்பூ�ையச் ெசலுத்தத் �ர்மா�க்கப்பட்டுள்ளது. 04

ஓய்வூதியத்
திைணக்களம்
ஆராய்கிறது

2022 உலகத் த�ழ் வம்சாவ� மாநாட்�ல்

�க்கல் �ராச்சா�

தமிழ் ெகாமன்ெவல்த் எனும்
அைமப்பு உருவாக்கம்
தைலவர் ெசல்வகுமார் ெத��ப்பு
உலகத் த�ழ் வர்த்தக சங்கமும்
உலகத் த�ழ் வம்சாவ� அைமப்பும்
பல்ேவறு துைற சார்ந்த வல்லுனர்கைள ெகாண்ட துைற சார்ந்த த�ழ்
அைமப்புகைள உருவாக்� வரு�றது.
அவற்�ல் முக்�யமானைவ கல்�,
கைல மற்றும் கலாச்சாரம், உணவு,
உைட ேபான்றைவகளாகும். இதன்

ெசயல்பாடுகள் அைனத்து நாடுக�லும் நம் பாரம்ப�யத்ைத கட்�க்காக்கும் �தமாக அைமந்துள்ளன. இது
த�ழ் ெம�க்கல் அேசா�ேயஷன் என்ற அைமப்ைப
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தைலவேர, உங்கள பப்ளிசிட்டி கிங்
எண்டு சனம் ெசல்லமா அைழக்குேத,
அதுக்கு என்ன காரணம்.....
அதுவா, சனத்துக்கு எரிச்சல், நான்
ேபஸ்புக்ல எந்த ேநரமும் என்ன பற்றி
மட்டுேம ேபாடுறத சனம் விரும்பல ேபால....!!!
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மணல் மேடுகளில் சாகசம்
காட்டும் பத்மலதா!

ம

ஞ்சள் நிற சேலை அணிந்து, மஞ்சள்
நிற ATV வாகனத்தில் மணல் திட்டுக்களில் சாகசம் காட்டிய ஒரு பெண்
கடந்த நாட்களில் அனைவரினதும் கவனத்தை
ஈர்த்திருந்தார். அண்மையில் திறந்து வைக்கப்பட்ட இலங்கையின் முதலாவது மணல் திட்டுக்களாலான வாகன ஓடு பாதையினைத் திறந்து
வைத்தப�ோது சமூக ஊடகங்களில் வெளிவந்த
அவரது புகைப்படம் பரபரப்பாகப் பேசப்படுகின்றது.
இந்த ஓடுபாதையினைத் திறந்து
வைப்பதற்கு விளையாட்டுத் துறை, இளைஞர்
விவகார அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷவும், சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்க
ஆகிய�ோர் வருகை தந்திருந்தனர். விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் முதலில் ATV வாகனத்தில் ஏறி பயணித்தார். சுற்றுலாத்துறை அமைச்சரையும் ATV வாகனத்தில் ஏற்றி இந்த புதிய

அனுபவத்தை அனுபவிக்குமாறு அந்தப் பெண்
கேட்டுக் க�ொண்டார். சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் அந்த வேண்டுக�ோளை நிராகரித்த ப�ோது
அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ உடன் முன்வந்து,
“என்னோடு வாருங்கள்... இருவரும் பயணிப்ப�ோம்” எனக் கூறினார். இரு அமைச்சர்களும்
ATV வாகனத்தில் ஏறியப�ோது அந்தப் பெண்
அவ்விடத்திலிருந்த மற்றொரு ATV வாகனத்தில் ஏறி அமைச்சர்களுக்கு முன்னால் வாகனத்தைச் செலுத்தி அவர்களுக்கு வழியைக் காண்பித்தார்.
இலங்கையின் முதலாவது மணல் திட்டு
மீதான வாகன ஓடு பாதையின் திறப்பு விழா
நிகழ்வினை விட இந்த பெண் மீதே அதிக
கவனம் செலுத்தப்பட்டது.

இந்தப்
பெண்
தான்
அணிந்திருந்த
சேலையை
ஒரு தடையாக கருதவில்லை.
இந்த திறப்பு விழா நிகழ்விற்கு ஊடகவியலாளர்கள் வருகை தந்திருந்தமையையும் ப�ொருட்படுத்தவில்லை. சந்தர்ப்பத்திற்கு அமைய
செயற்பட்டார். அவர் முகக்கவசம் அணிந்திருந்தததால் அது யார் என்பதை அடையாளம் கண்டு
க�ொள்வது சிரமமாகியது. சிலர் அவரை அமைச்சர் பவித்ரா வன்னியாராச்சி என நினைத்தார்கள். சமூக ஊடகங்களின் ஊடாக அவர் மிகவும்
விமர்சிக்கப்பட்டிருந்தார்.
இதனிடையே அவள் யார் என்பதை வெளிப்படுத்திய பதிவு ஒன்று சமூக ஊடகங்களில் வெளியானது.
அவர்தான்
பத்மலதா
அபயசிங்க என்ற தைரியமிக்க பெண்ணாகும். ஆண்களிடம் இல்லாத பலத்தை
மனதில் க�ொண்ட ஒரு
பெண்ணாகும். மணல் திட்டுக்களின் மீதான வாகன
ஓட்டுதல் எமது நாட்டிற்கு புதியத�ொரு அனுபவமாகும்.
அந்த புதிய அனுபவத்தை
அனுபவிப்பதற்கான
சந்தர்ப்பம்
பெண்களுக்கும்
உள்ளது என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக அவர்
தனது ஆடையினை ஒரு
தடையாக எடுத்துக் க�ொள்ளவில்லை.
ஆறு யார் நீளமுடைய
ஆடையால்
உடலைச்
சுற்றிக் க�ொண்டு காலையிலிருந்து மாலை வரை
இருப்பது என்பது இலேசான
காரியமல்ல. புகையிரதத்தில், பஸ்ஸில் ஏறி இறங்குவதும் சற்று சிரமமான
ஒன்றுதான்.
எனினும்
அந்த ஆறு யார் ஆடையை
அவள் ஒரு தடையாக எடுத்துக்
க�ொள்ளவில்லை.
பெண்கள் முன்னேறுவதை
விரும்பாத, பெண்களின்
கருத்துக்களுக்கு
மதிப்பளிக்காத சமூகத்தில் ஆண்கள�ோடு சமமாக மணல் திட்டுக்களில் வாகனத்தைச் செலுத்திய அவர் ஒரு
தைரியமான பெண்ணேயாகும்.
இந்த நிகழ்வையடுத்து பத்மலதா அபயசிங்க
யார் என்பதை ஆராய்வதற்கு அனேகமான�ோர்
ஆர்வம் காட்டினார்கள். அவர் கிரியேட் அட்வென்சர் நிறுவனத்தின் பணிப்பாளராகும். துறைமுக
நகரில் ATV வாகன ஓடு பாதைக்கான மணல்
மேட்டு திட்டமானது கிரியேட் அட்வென்சர்
தனியார் நிறுவனத்தின் முதலீடாகும். கடந்த
ஒக்டோபர் 28ம் திகதி மணல் திட்டுக்களின்
மீதான வாகன ஓடு பாதையினைத் திறந்து
வைக்கும் இடத்திற்கு அவர் வருகை தந்த ப�ோது
அவ்விடத்தில் பிரதான பாத்திரம் அவருக்கு
கிடைத்ததும் அவ்வாறேயாகும்.
ஹ�ொரனை தக்ஷிலா மத்திய கல்லூரியில்

பாடசாலைக் கல்வியைக் கற்ற அவர்,
களனி பல்கலைக்கழகத்தின் நுண்கலை
பட்டதாரியாகும். ஒரு இசை கலைஞருமாகும். பெல்லன ஸ்ரீ ஞானவிமல
தேரரின் கீழ் ஜ�ோதிட ஆராச்சியாளராகச்
செயற்பட்டு ஜ�ோதிடத்திலும் பட்டத்தையும் பெற்றுள்ளார். அவரும், அவரது
கணவரான அனுர தன்திலகேவும்
1983ம் ஆண்டிலிருந்து ஊடகவியலாளர்களாகப் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
அவரது கணவர் இலங்கை ரூபவாஹினி கூட்டுத்தாபனத்தின் ஆரம்ப
பணியாளராகும். பாயும் வெள்ளி நதி,
அவாரே சிரிபா கமன, சிங்கராஜய,
தும்பர, பிரதிபாகார ப�ோன்ற உள்நாட்டு,
வெளிநாட்டு விருதுகளைப் பெற்ற
நிகழ்ச்சிகள் பலவற்றையும் அவர் தயாரித்துள்ளார். இதனிடையே அமெரிக்காவில் நிரந்தர
வதிவிடத்திற்கான வாய்ப்பு அவரது குடும்பத்திற்கு கிடைத்துள்ளது. இலங்கையின் இயற்கை
சூழலுடன் வாழ்ந்த அவர்களுக்கு அமெரிக்காவின் வாழ்க்கை முறை அந்தளவுக்கு விருப்பமானதாக அமையவில்லை. பார்க்கும் பசுமை
இல்லாத க�ொங்கிரீட் வனாந்தரத்தில் வாழ்வதைப் ப�ோன்ற உணர்வு அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது. மீண்டும் இலங்கை திரும்பி வழமையான
இயல்பு வாழ்விற்குத் திரும்புவதற்கு அவர்கள்
தீர்மானித்தார்கள். அதன்பிரகாரம் இந்நாட்டிற்கு
வந்த அவர்கள், மிருகங்களைப் பற்றி, சுற்றாடலைப் பற்றி ஊடகங்களின் மூலம் பேசும்
நிகழ்ச்சியினை தயாரித்தார்கள். மிருகங்களின்
இயல்பு வாழ்விற்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாதவாறு மிருகங்களின் இயல்பான நடத்தைகளைக் கண்காணிப்பதே அந்நிகழ்ச்சி. காடுகளில்
கெமராக்களைப் ப�ொருத்தி நிகழ்ச்சியை நேரடியாக ஒளிபரப்புச் செய்வதே இந்த நிகழ்ச்சியின்
ஊடாக மேற்கொள்ளப்பட்டது. வைல்ட் ஏசியா
என்ற பெயரில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியானது இந்நாட்டிற்கு புதிய உருவாக்க நிகழ்ச்சியாக அமைந்ததுடன், இந்நிகழ்ச்சி அனேகமான�ோரின் கவனத்தையும் ஈர்த்திருந்தது.
இந்த வேலைத்திட்டத்தின் ஊடாக அவர்கள்
எதிர்பார்த்தது சுற்றாடலை நேசிக்கும் சமூகம்
ஒன்றை உருவாக்குவதற்காக முடிந்தளவுக்கு
பங்களிப்புச் செய்தார்கள்.
இதனிடையே கம்பஹா, மாலிகாதென்னவில்
40 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் கலம்பு ம�ௌண்டன்
என்ற பெயரில் தெற்காசியாவின் முதலாவது
ATV ஓடுபாதையினை நிர்மாணித்தது அவர்களாகும். இயற்கைச் சூழலினால் ஈர்க்கப்பட்டு
ATV வாகனத்தைச் செலுத்துவதற்காக அங்கு
வசதிகள்
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இதற்கு
மேலாக சுமார் 3 மணி நேரமாக சுதந்திரமாக
நடமாடிச் சென்று சுற்றாடலின் அழகை ரசிப்பதற்கும் அங்கு வாய்ப்புள்ளது. க�ொழும்பிலிருந்து இவ்விடத்திற்கு வருவதற்கு சுமார் 40
நிமிட நேரம் எடுக்கும். இந்த அற்புதமான அனுபவத்தை அனுபவிக்க ஏராளமான உள்ளூர்
மற்றும் வெளிநாட்டவர்கள் இங்கு வருகிறார்கள்.
சுற்றுலாப் பயணிகளின் மனதைக் கவரும்
இந்த வேலைத்திட்டத்தை மென்மேலும் விரிவாக்கி, க�ொழும்பு கடலில் புதிதாக நிர்மாணிக்-

கப்பட்ட புதிய துறைமுக நகரினுள் அவ்வாறான
தரும் தனியார் முதலீடாகும். ஐர�ோப்பிய நாடுகஓடுபாதையினை நிர்மாணிப்பதில் அவர்களது
ளுக்கு, அமெரிக்காவிற்குச் செல்லும் சுற்றுலாப்
கவனம் செலுத்தப்பட்டது.
பயணிகளுக்கு இந்த அனுபவத்தைப் பெற்றுக்
இதன் ப�ோது அவர்கள் டுபாயிலிருந்து வரும்
க�ொள்வதற்குத் தேவையான சூழல் அந்நாடுகசுற்றுலாப் பயணிகளைக் கவர்ந்துள்ள மணல்
ளில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேடுகளின் மீது ATV வாகன ஓட்டத்தை
இலங்கையர் ஒருவர் அவ்வாறான அனுபவத்இந்நாட்டில் அறிமுகப் படுத்துவதற்குத் தீர்மாதைப் பெற்றுக் க�ொண்டார் எனில், அது டுபாய்
னித்தனர்.
ப�ோன்ற நாட்டிற்கு வேலைக்காகச் சென்றவர்
இதனடிப்படையில் டுபாய் சாகசங்களின் அனுஅல்லது சுற்றுலா சென்றவராகவே இருப்பார்.
பவங்களைப் பெறுவதற்கு ஏற்றவாறு துறைமுக
இப்போது ஆசிய நாட்டுச் சுற்றுலாப் பயணிகநகரில் மணல் திட்டுக்களின் மீது ஓடுபாதை நிர்ளும் தமது பிராந்தியத்திலேயே இவ்வாறான
மாணிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு மூன்று ஓடுபாதைஅனுபவத்தைப் பெற்றுக் க�ொள்வதற்கான
கள் உள்ளன. முதலாவது ATV வாகனங்கள்
வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கின்றது.
மணல் மேடுகளின் மீது ஓடுவதற்காகப் பழகிக்
உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிக�ொள்வதற்கும், அந்த அனுபகள் அனைவருக்கும் இந்த
வத்தினை பெற்றுக் க�ொள்வதற்புதிய அனுபவத்தை அடைந்து
கான பிரவேசத்தைப் பெற்றுக்
க�ொள்வதற்காக
அழைப்பு
க�ொள்வதற்குமாகும். இரண்டா- எம். எஸ். முஸப்பிர்
விடுக்கும் அவர், “எம்மிடம்
வது பாதை நிர்மாணிக்கப்பட்- (புத்தளம் விசேட நிருபர்)
உருவாக்க திறமைகள் இருக்டிருப்பது PORT CITY என்ற
குமாயின் எந்த ஒன்றையும்
எழுத்துக்களின்
வடிவத்திலாசெய்ய முடியும். நாம் எப்போகும். இந்த எழுத்துக்களின் வடிவத்தில் உருவாக்தும் சவால்களை வெற்றி க�ொண்டவர்களாகும்.
கப்பட்டுள்ள பாதையின் ஊடாக வாகனத்தைச்
சரியான விடயங்களை சரியான முறையிலும்,
செலுத்தியதன் பின்னர் இலகுவாக ATVவாகபிழையானவற்றை
பிழையாகவும் பார்ப்பனத்தைச் செலுத்துவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்வர்கள் தத்தமது மன�ோ நிலை மட்டத்திற்கு
கும். மூன்றாவது பாதை அமைக்கப்பட்டிருப்பது
அமைய இவ்விடயங்கள் த�ொடர்பில் பல்வேறு
முதல் இரண்டு பாதைகளில் நன்றாக பயணிக்கருத்துக்களைக் க�ொண்டிருக்கலாம்.
கக் கூடிய ஆற்றலுள்ள, மனதில் அச்சமில்லாத,
மனதளவில் மேம்பட்டவர்கள் புதிய உலகுடன்
சிறப்பான மனநிலை மற்றும் உடல் பலத்துடன்
முன்னேறிப் பயணிக்கின்றார்கள். ம�ோசமான
கூடியவர்களுக்கு வாகனத்தைச் செலுத்துவதற்மனதைக் க�ொண்டவர்கள் அதனை வித்தியாசகாகும் என அவர் தெரிவித்தார்.
மான முறையில் பார்க்க முடியும். எந்த ஒன்றுக்மணல் திட்டுக்களின் மீது வாகனத்தைச்
கும் இரு பக்கங்கள் உள்ளன. தான் பார்க்கும்
செலுத்தி புதியத�ோர் அனுபவத்தைப் பெற்றுக்
க�ோணத்திற்கும், மனதின் மேம்பாட்டின் தரத்திற்க�ொள்வதற்கான வாய்ப்பைக் க�ொண்டுள்ள
கும் அமைய எந்த ஒன்றையும் பார்க்கும் விதம்
முதலாவது ஆசிய நாடாக இலங்கை ஆகியிருப்தீர்மானிக்கப்படுகின்றது” என்றும் அவர் குறிப்பது இவ்வாறேயாகும். இந்த வேலைத்திட்டம்
பிட்டார்.
மிகவும் முக்கியத்துவமிக்கதாக அமைவது, சரிஉலகின் முதலாவது பெண் பிரதமரையும்,
வடைந்துள்ள சுற்றுலாத் துறையினை மீண்டும்
ஜனாதிபதியையும் உருவாக்கியது இலங்கையேகட்டி எழுப்புவதிலாகும். க�ொர�ோனா த�ொற்றின்
யாகும். இலங்கைப் பெண்கள் சவால்களுக்கு
காரணமாக உலகம் முழுவதிலும் சுற்றுலாத்
முகங்கொடுப்பதற்கு தயக்கமின்றி முன்வருபதுறை வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.
வர்கள்.
க�ொர�ோனா தடுப்பூசி வேலைத்திட்டத்தினைத்
பெண்களின் அடையாளமாக சேலையை
த�ொடர்ந்து சுகாதார வழிகாட்டல்களின் கீழ்
ஒரு தடையாக எடுத்துக் க�ொள்ளாமல் சந்தர்ப்சுற்றுலாத் துறையினை மீன்டும் கட்டியெழுப்பத்திற்கு அமைய சிறப்பாக நடந்து க�ொண்டுள்புவதற்காக உலகின் அனைத்து நாடுகளும்
ளார். இந்த ஓடு களம் பெண்களுக்கும் திறந்பல்வேறு மூல�ோபாயங்களைக் கடைப்பிடித்துக்
துள்ளது என்பதை அவர் தனது செயற்பாட்டின்
க�ொண்டிருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் இது இலங்மூலமே காட்டியுள்ளார். உண்மையிலேயே
கைக்கு வெளிநாட்டுச் செலாவணியை ஈட்டித்
அவர் ஒரு தைரியமான பெண்ணாகும்.

ரண்மலி ச�ோமசிரி ...?

ஆப்கான் அணியின் வெற்றிக்காக
பிரார்த்திக்கும் இந்திய ரசிகர்கள்?

ரி

/20 உலகக் கிண்ணத் த�ொடர் ஆரம்பமாவதற்கு முன்பிருந்தே கிரிக்கெட்
விமர்சகர்களும், முன்னாள் வீரர்களும்
இம்முறை கிண்ணத்தை இந்திய அணியே
வெல்லும் என அடித்துக் கூறியிருந்தனர். இவர்களின் கூற்று கடந்த சில வருடங்களாக இந்திய
அணியின் சுழல், மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சுத்
திறமை மற்றும் வரிசையாக உள்ள அவர்களது
அதிரடித் துடுப்பாட்டத் திறமையையும் களத்தடுப்புத் திறமையையும் முன்னிலைப்படுத்தியே இக்கருத்துக்களை அவர்கள் முன்வைத்துள்ளனர்.
உலகக் கிண்ண த�ொடரில் இந்திய அணி
விளையாடிய ஆரம்பப் ப�ோட்டிகளை ந�ோக்கும்
ப�ோது அவ்வணி திடீரென பின்னடைந்துள்ளமை தெளிவாகத் தெரிகிறது. ரி/20 உலகக்
கிண்ணப் ப�ோட்டியில் அட்டகாசமாக செயல்படும்
என எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்திய அணி அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில் அரையிறுதிக்குத் தகுதிபெறக் கூடத் தடுமாறி வருகின்றது. பிரிவு
2ல் பாகிஸ்தான் அணி புள்ளிப்பட்டியிலில்
முதலிடம் பெற்று முதலாவதாக அரையிறுத்திக்குத் தகுதிபெற்றுள்ளது. அப்பிரிவிலிருந்து அரையிறுதிக்குத் தெரிவாகும் அடுத்த அணி
எது என்ற ப�ோட்டியில்
நியுசிலாந்து, ஆப்க ா னி ஸ்தான் ,
இந் தி ய
அணிகளுக்கிடையில் மும்முனைப் ப�ோட்டி நிலவுகிறது. இன்று சார்ஜாவில்
நடைபெறவுள்ள நியூசிலாந்து- ஆப்காஸ்கானிஸ்தான் ப�ோட்டியில் நியுசிலாந்து அணி வெற்றிபெற்றால் அவ்வணி நேரடியாக அரையிறுக்குச்
செல்லும். இந்திய அணி அரை இறுதி வாய்ப்பை
இழக்கும். ஆப்கானிஸ்தான் அணி வெற்றி
பெற்றால் நாளை நடைபெறவுள்ள சுப்பர்-12
சுற்றின் இறுதிப் ப�ோட்டியில் இந்திய அணி
ஸ்கொட்லாந்து அணியை வெற்றி க�ொள்ளும்
நிலையில் இம்மூன்று அணிகளும் 6 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் சமநிலை பெறும்.
எனவே அணிகள் பெற்ற நிகர ஓட்ட வேகத்தின்

அடிப்படையில் பிரிவு-2 இல் இருந்து அரையிறுத்திக்குச் செல்லும் 2வது அணி தெரிவு செய்யப்படும்.
இந்நிலையில் எமிரேட்ஸில் 14வது சீசன் ஐ.
பி. எல். நடந்தது. ஒன்றரை மாதகாலங்களாக
இதில் பங்கேற்ற இந்திய வீரர்கள் இங்குள்ள
சூழலை நன்கு பழகி இந்த உலகக் கிண்ணத்
த�ொடருக்கு தயாராக இருந்தனர். அத்தொடரில்
இந்திய அணியின் ஆரம்பதுடுப்பாட்ட வீரர் கே.
எல். ராஹுல் அதிரடியாக ஆடி ஓட்டக் குவிப்பில்
முன்னணி பெற்றிருந்தார். எனவே இந்த உலகக்
கிண்ணப் ப�ோட்டியிலும் அவர் எதிரணிகளுக்கு
சிம்ம ச�ொப்பணமாக இருப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும் பலம்வாய்ந்த பாகிஸ்தான், நியூசிலாந்து அணிகளுடன் நடைபெற்ற ப�ோட்டிகளில் அவர் தடுமாறியதைக் காணக்கூடியதாக
இருந்தது. இவர் மட்டுமல்ல ஐ. பி. எல்.
த�ொடரில் அதிரடியாக விளையாடிய
சூரியகுமார் யாதவ், இஷான் கிசான்,
ரிஷப் பண்ட், சகலதுறை வீரர் ரவீந்திர ஜடேஜா ப�ோன்றோர் நடைபெறும் உலகக் கிண்ணப் ப�ோட்டிகளில்
இதுவரை பெரிதாக சாதிக்கவில்லை.
தற்போதைய சர்வதேச அணிகளில்
சுழற் பந்துவீச்சிலும், வேகப்பந்து
வீச்சிலும் முன்னணியில் இருக்கும் இந்திய அணி வீரர்கள்
இவ்வுலகக் கிண்ணத் த�ொடரில்
முதல் இரண்டு ப�ோட்டிகளிலும்
இரு விக்கெட்டுகளை மாத்திரமே
கைப்பற்றியிருந்தனர்.
ஐ. பி. எல். ப�ோன்ற லீக்குகளில் விளையாடுவதற்கும், சர்வதேச த�ொடர்களில் விளையாடுவதற்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் உள்ளன. இதை வீரர்கள் உணர்ந்து செயற்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு
லீக் த�ொடர்களில் குறிப்பிட்ட சில பந்துவீச்சாளர்கள், துடுப்பாட்ட வீரர்களே த�ொடர்ந்து விளையாடுவதால் பழக்கப்பட்ட அவ்வீரர்களுக்கு எதிராக
ஓட்டங்கள் குவிப்பதிலும், விக்கெட் வீழ்த்துவதிலும் சிரமம் இருக்காது. ஆனால் சர்வதேச ப�ோட்டிகளில் அப்படியல்ல, அதிகமாக பழக்கப்படாத
பந்து விச்சாளர், துப்பாட்ட வீரர்கள் பங்குபற்று-

வதால் வீரர்கள் லீக்குகளில் விளையாடுவதைவிட இதில் கூடிய கவனம் செலுத்தி ப�ொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். லீக்குகளில்
விளையாடும் வீரர்களுக்கு அழுத்தம் மிகக்
குறைவு. ஏனெனில் அத்தொடர் நீண்ட த�ொடரென்பதால் அணி உரிமையாளரை திருப்பதிப்படுத்த ஓரிரு ப�ோட்டிகளில் வெளுத்து
வாங்கினால் ப�ோதும் அடுத்த ஏலத்தில்
விலை ப�ோகலாம். ரசிகர்களும் பெரிதாக
விமர்சிக்க மாட்டார்கள். ஆனால் இவ்வாறான சர்வதேச ப�ோட்டிகளில் விளையாடும் ப�ோது நாட்டுக்காக விளையாடுகிற�ோம் என்ற எண்ணம் வீரர்களிடம்
இருக்க வேண்டும்.
ப�ொறுப்பாக ஆட
வேண்டும் இல்லாவிட்டால் ரசிகர்கள் ப�ொங்கி
எ ழு வ ா ர்க ள் .
ப ா கி ஸ்தா னு ட ன ா ன
த�ோ ல் வி யின்
பின் குறிப்பாக
ம�ொஹம்ம ட்
சமியை சமூக ஊடகங்களில்
விமர்சித்திருந்தமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் பணம்
க�ொழிக்கும் இவ்வாறான லீக்
த�ொடர்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் பின் அதில் விளையாடுவதற்காகவே சர்வதேசப் ப�ோட்டிகளுக்கு
முழுக்குப் ப�ோட்ட சில திறமையான
வீரர்களையும் நாம் கண்டிருக்கிற�ோம். லீக் த�ொடர்களில் திறமையாக விளையாடும் மேற்கிந்திய
அணி வீரர்களில் சிலர் நாட்டுக்காக விளையாடும் ப�ோது
ச�ோபிக்கத்
தவறுகின்றமை
அவ்வணியின் பின்னடைவுக்கு காரணம் என
அண்மையில் அந்நாட்டு கிரிக்கெட் சபை தெரிவித்திருந்தது.

த�ொடர்ந்து வெற்றிபெற்று வந்த இந்திய
அணி திடீரென உலகக் கிண்ணத் த�ொடரில்
தாம் சந்தித்த முதல் இரு ப�ோட்டிகளில்
த�ோல்வியுற்றதால் பல விமர்சனங்களுக்கும்
ஆளாகியுள்ளது.
அணிக்குள் ஒற்றுமை இல்லை,
க�ோஹ்லியின் தலைமை யி ல ா ன
கடைசி ரி/20

த�ொடர்
என்பதால்
அடுத்த
தலைமைப் பதவிக்கு இரு முனைப�ோட்டி நிலைவுவதால் அவ்வணி
இரு குழுவாக
பி ரிந் து வி ட் டது அதனால்
த�ோ ல் வி
கண்டு வருகிறது என்பன ப�ோன்ற விமர்சனங்களும் எழுந்துள்ளது. இந்த உலகக் கிண்ணத் த�ொடருக்குப்
பின் ஒருநாள் தலைவர் பதவியிலிருந்தும்

க�ோஹ்லியை நீக்கவிருப்பதாகவும் இந்திய கிரிக்கெட் சபையை மேற்கோள்காட்டி இந்திய ஊடகங்கள் தகவல் வெளியிட்டுள்ளன. சில இந்திய
ரசிகர்கள் ட்வீட்ரில் ஆடுகளத்தையும் குறை கூறி
வருகின்றனர். ஆனால் கடந்த ஒன்றரை மாதகாலமாக இந்திய அணி வீரர்கள் அமீரக ஆடுகளங்களிலேயே விளையாடி வருகின்றனர். எனவே
இவ் ஆடுகளங்களில் துடுப்பெடுத்தாடுவது எப்படி,
விக்கட்டுகளை வீழ்த்துவது எப்படி என்பதையே
மறந்துவிட்டவர்கள் ப�ோல் அவ் வீரர்கள் முதலிரு
ப�ோட்டிகளிலும் விளையாடி வந்தனர்.
இங்கு இரவு நேரத்தில் பனித் த�ொல்லை
அதிகம். இதுவரை சுப்பர் சுற்றில் நடைபெற்ற 27
ப�ோட்டிகளில் அதிகமாக ப�ோட்டிகள் 2வது துடுப்பெடுத்தாடிய அணிகளே வெற்றிபெற்றுள்ளது.
இந்தியா
பாகிஸ்தான் அணிகளைத்
தவிர மற்றைய அணிகளுக்கு சில ப�ோட்டிகள்
மதியநேரப்
ப�ோட்டிகளாகவே இருக்கின்றன
என்றும் சில ரசிகர்கள்
குறை கூறுகின்றனர். ஆனால்
அங்கு ஐ. பி. எல். த�ொடரில் விளையாடும் ப�ோது மதிய நேரப் ப�ோட்டிகளில்
மட்டுமா இந்திய வீரர்கள் அதிரடியாக
விளையாடி ஓட்டங்களைக் குவித்தனர்?
அப்போது ஆடுகளங்கள் பனியினால்
பாதிப்படையவில்லயா? அமீரக மைதானங்களில் இந்திய, பாகிஸ்தான் ரசிகர்கள்
கூடுதலாக ப�ோட்டிகளைக் காண வருவதால் இவ்விரண்டு அணிகளின் அனைத்துப் ப�ோட்டிகளும்
இரவு வேளையிலேயே நடைபெற்று வருகின்றன. மேலும் த�ொலைக்காட்சிகளில் இப்போட்டிகளைக் காண்பதற்கு இந்திய ரசிகர்களே அதிக
ஆர்வம் காட்டிவருவதால் அவர்களிடம் அதிக
விளரம்பங்களைக் க�ொண்டு செல்ல இவ்வணிகளுக்கு இப்படி அட்டவணையைத் தயாரித்துள்ளமையின் விளைவே இது என சில விமர்சனங்களும் எழுந்துள்ளன.
மேலும் இந்திய அணி பங்குக�ொள்ளும்
ஆட்டங்களுக்கு இருக்கைகள் அதிகமாக இருக்கும் டுபாய் நகர மைதானத்திலேயே அதிக
ப�ோட்டிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதும், குறுகிய
ப�ௌண்டரி எல்லையைக் க�ொண்ட சார்ஜா
மைதானத்தில் ஒரு ப�ோட்டிகூட இல்லை என்பதும் விமர்சனத்துக்குள்ளாகியுள்ளது. இவ்வாறான விமர்சனங்கள் இந்திய அணி முதல் இரு
ப�ோட்டியில் த�ோல்வியுற்று அரையிறுதிப்போட்டிக்கு தெரிவாவதில் தடுமாறிவருவதால் எழுந்துள்ள விமர்சனங்களாகும்.
(21ஆம் பக்கம் பார்க்க)

எம்.எஸ்.எம்.ஹல்மி ...?
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ரசியல்
ரங்கம்

அர்ஜூன்

அ

ரசாங்கத்தை அச�ௌகரியத்துக்கு உள்ளாக்கி, ஆட்சியைக்
கவிழ்க்க வேண்டும் என்ற அரசியல் ந�ோக்கத்திலேயே
அரசுக்கு எதிரான ப�ோராட்டங்கள் திட்டமிட்ட குழுக்களால்
மேற்கொள்ளப்படுவதாக சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் பிரசன்ன
ரணதுங்க தெரிவித்தார். எமக்கு வழங்கிய பிரத்தியேக
பேட்டியிலேயே அமைச்சர் இதனைத் தெரிவித்தார்.

கே:

அரசாங்கத்தின் பிரச்சினைகளை அரசாங்கத்துக்குள்ளேயே தீர்த்துக் க�ொள்வதன்
அவசியத்தை ஸ்ரீலங்கா ப�ொதுஜன
பெரமுன கட்சியின் பாராளுமன்றக்
குழுக் கூட்டத்தில் ஜனாதிபதி வலியுறுத்தியிருந்தார். இது பற்றி உங்கள்
கருத்து என்ன?

பதில்: அரசாங்கம் சவால்களுக்கு முகங்கொடுத்தால், அதில் உள்ள அனைவரும் இணைந்து
அவற்றை எதிர்கொள்ள வேண்டும். மாறாக
ஒரு தரப்பினர் ஒரு மாதிரியும், மற்றும�ொரு
தரப்பினர் பிறித�ொரு விதமாகவும் நடந்து
க�ொண்டால் கட்சியின் ஆதரவாளர்களும்,
ப�ொதுமக்களும் குழம்பிப் ப�ோய் விடுவார்கள். ஜனாதிபதி மற்றும் அரசாங்கத்தினால்
எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்த தகவல்களைப் ப�ொதுமக்களுக்குக் க�ொண்டு சேர்ப்பது
சட்டவாக்க உறுப்பினர்களின் ப�ொறுப்பாகும்.
உதாரணமாக, சேதனப் பசளைகளை ஊக்குவிப்பது த�ொடர்பில் அரசாங்கத்தினால் சிறந்தத�ொரு முடிவு எடுக்கப்பட்டது. எதிர்கால
சந்ததியினரைக் கருத்தில் க�ொண்டு எடுக்கப்பட்ட இந்தத் தீர்மானத்தை வெற்றிகரமாக்குவதற்கு அனைவரும் இணைந்து அரசுக்கு
ஆதரவை வழங்க வேண்டும்.
எனினும், ப�ோராட்டங்களின் ப�ோது
விவசாயிகள் முன்வைத்த கருத்துகளுக்கு
சில அரசாங்கத் தரப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தேவையற்ற விதத்தில் பதிலளித்துள்ளனர். ஆளும் தரப்பு பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்கள் தமது பிரச்சினைகளை
அமைச்சரவைக் கூட்டம் அல்லது அரசாங்கத்தின் பாராளுமன்றக் குழுக் கூட்டத்தில் கலந்துரையாடித் தீர்த்துக் க�ொள்ள
முடியும். அமைச்சரவைக் கூட்டங்கள்
மற்றும் பாராளுமன்றக் குழுக் கூட்டங்களில் தீர்மானங்கள் எட்டப்பட்ட பின்னர்
சில ஆளும் தரப்பு உறுப்பினர்கள்
வெளியே வந்து வேறு விதமான கருத்துக்களை முன்வைக்கின்றனர். இவை
அடுத்த தேர்தலை இலக்காகக் க�ொண்டு
முன்வைக்கப்படும் கருத்துக்கள் என்பதை
உணர முடிகிறது. அரசாங்கத்தின் கூட்டுப்
ப�ொறுப்புக்கு எதிரான இந்த நடவடிக்கை
ஏற்றுக் க�ொள்ளப்பட முடியாதது.

விவசாயிகளுக்காக உரத்தை இறக்குமதி செய்ய
அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது என்பது இங்கு
முக்கியமாகும். இத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதில் யாராவது ம�ோசடி செய்திருந்தால் எதிர்க்கட்சி என்ற ரீதியில் ப�ொலிஸில்
அல்லது நீதித்துறையில் முறைப்பாடு
செய்ய முடியும். சட்டத்தை நிலைநாட்டும் அதிகாரிகள் உடனடியாக விசாரணைகளை நடத்தி மக்களைத் தெளிவுபடுத்த வேண்டும்.

ஆட்சியை கவிழ்ப்பதே அரசுக்கு
எதிரான சக்திகளின் குறிக்கோள்!
அமைச்சர்

பிரசன்ன
ரணதுங்க

அளிக்கும் விளக்கம்

கே:

நன�ோ நைட்ரஜன் திரவப்
பசளை இறக்குமதியில் இடம்பெற்ற ம�ோசடி த�ொடர்பில்
விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும்
என எதிர்க் கட்சித் தலைவர் சஜித்
பிரேமதாச கூறுகின்றார். இது பற்றி
உங்கள் நிலைப்பாடு யாது?

பதில்: ஏதாவது ம�ோசடி இடம்பெற்றிருந்தால், அதுபற்றி முறைப்பாடு செய்யப்பட்டால்
உரிய முறையில் விசாரணைகள் நடத்தப்படும்.

கே:

சம்பளப் பிரச்சினை த�ொடர்பில் தமக்குத் திருப்திகரமான
தீர்வை வழங்கும் வரை ப�ோராட்டங்களைத் த�ொடரப் ப�ோவதாக ஆசிரியர்
மற்றும் அதிபர் த�ொழிற்சங்கம் கூறுகிறது. இது பற்றிக் கூறமுடியுமா?

பதில்: நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் காலப் பகுதியில் ஜ�ோசப் ஸ்டாலின் மற்றும் த�ொழிற்சங்கங்கள் ஏற்றுக் க�ொண்ட தீர்வை நடைமுறைப்படுத்த நாம் இணங்கின�ோம். அவர்களின்
சம்பள முரண்பாட்டுக்கு சில வருடங்களில்
தீர்வை வழங்கவும் நாம் இணக்கம் தெரிவித்த�ோம். எனினும், தமது அரசியல் ந�ோக்கத்தை
அடைவதற்காக மாணவர்கள் பகடைக்காய்களாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றனர். வடக்-

வடக்கு மக்களை பிரபாகரன் மனித
கேடயங்களாக பயன்படுத்தியதைப்
ப�ோல இன்று மாணவர்கள்

பலிக்கடாக்களாக ஆக்கப்பட்டுள்ளனர்!

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

நீ

ண்ட விடுமுறைக்கு பின் பிள்ளைகளை
பாடசாலைக்கு அழைக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. Covid-19 த�ொற்று காரணமாக பல சந்தர்ப்பங்களில் நாடு பயணத்
தடைக்கு உட்பட்டிருந்தது. கல்வி நடவடிக்கைகளுக்கு பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இணையத்தினூடாக அதனை நடத்த பெரும் முயற்சி
எடுக்கப்பட்டாலும் பல சிக்கல்கள் காணப்பட்டன. த�ொழில் பிரச்சனைகள், அணுகுமுறை
சிக்கல்கள் குறித்து வேற�ொரு சந்தர்ப்பத்தில் கலந்துரையாடும்வோம். பாடசாலைகள்
மீண்டும் திறக்கப்பட்ட பின்னர், கரும்பலகை
மாதிரிக்கு அப்பால் பயணம் செய்வது குறித்த
க�ொள்கை விவாதம் அவசியமாகும் .
கைத்தொலைபேசி மற்றும் இணையத்தள
பாவனை பிள்ளைகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது. க�ொவிட் த�ொற்றுடன் ஆசிரியர்கள்
பெற்றோர்களுக்கு முறையாக அதிலிருந்து

கில் இருந்த மக்களை எல்.ரி.ரி.ஈயின்
தலைவர் பிரபாகரன் மனித கேடயங்களாகப் பயன்படுத்தியதைப் ப�ோன்றே
இதுவும் அமைந்துள்ளது. நான் கல்வி
அமைச்சராக இருந்துள்ளேன். எனது
தாயார் ஆசிரியையாக இருந்தவர். ஆசிரியர்களுக்கு சில அநீதிகள் இழைக்கப்பட்டுள்ளன என்பது பற்றி எமக்கும் தெரியும்.
இதனைச் சரிசெய்ய அரசாங்கத்துக்கு காலஅவகாசம் வழங்கப்பட வேண்டும். அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் க�ொவிட்19 த�ொற்றுந�ோய் ஏற்பட்டது. இதனால்
ப�ொருளாதாரம் சில பின்னடைவுகளைச்
சந்தித்தது.
இதுப�ோன்ற இக்கட்டான சூழ்நிலையில்
மாணவர்கள் பகடைக்காய்களாக வைக்கப்பட்டு த�ொழிற்சங்கங்களால் ப�ோராட்டங்கள்
முன்னெடுக்கப்படுகின்றன. இது தவறானது.
ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் பரீட்சை முடிவுகளை வெளியிடாமல் இருந்தால் எப்படி
இருக்கும்? அவர்களின் ச�ொந்தப் பிள்ளைகள் இவ்வாறான சூழ்நிலையால் பாதிக்கப்பட்டால்அவர்களுக்கு எப்படி இருக்கும்?
தமது மாணவர்களுக்காக ஆசிரியர்கள் இக்காலத்தில் எவ்வாறு நடந்து க�ொள்கின்றனர்
என்பதை ஏனைய நாடுகளில் நாம் காண முடிகிறது. ஜனாதிபதியும், பிரதமரும் இந்தப் பிரச்சினைக்குத் தீர்வினை வழங்குவதற்கு முயற்சிக்கின்றனர்.

கே:

நாடளாவிய ரீதியில் தேவைப்படும் உரத் தேவைக்கு ஏற்ப
பெரும்போகத்துக்குத் தேவையான
உரம் வழங்கப்படும் என கமத்தொழில் அமைச்சரினால் உத்தரவாதம்
வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது பற்றி நீங்கள்
என்ன கூற விரும்புகிறீர்கள்?

பதில்: இந்தப் ப�ோராட்டங்களுக்குத் தலைமைத்துவம் வழங்குபவர்கள் யார் என்று பார்த்தால், ஆசிரியர்கள் மற்றும் விவசாயிகளின்
ப�ோராட்டங்களின் பின்னணியில் அரசாங்கத்துக்கு எதிரான அரசியல் பிரசாரத்தை மேற்-

க�ொள்ளும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட குழுக்களே
காணப்படுகின்றன. இப்போராட்டங்களின்
பின்னணியில் உள்ள ந�ோக்கத்தை மக்கள்
புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும். அரசாங்கத்தை
அச�ௌகரியத்துக்கு உள்ளாக்கி ஆட்சியைக்
கவிழ்க்க வேண்டும் என்பதே அவர்களின்
பிரதான ந�ோக்கமாகும். நாடு அச�ௌகரியத்துக்கு உள்ளாகும் ப�ோது அதற்கான தாக்கத்தை
மக்களும் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.
ப�ோராட்டத்தில்
ஈடுபடுபவர்கள்
தமது
குறுகிய அரசியல் ந�ோக்கத்தைக் ககைவிட்டு,
கடமையை நிறைவேற்றினால் சிறப்பாக
இருக்கும். ஆசிரியர்கள் மற்றும் விவசாயிகளால் மேற்கொள்ளப்படும் ப�ோராட்டங்கள்
அரசியல் ந�ோக்கங்களைக் க�ொண்டவை.

கே:

அரசாங்கத்தின் கூட்டணிக்
கட்சிகள் கெரவலப்பிட்டிய
யுகதனவி எரிசக்தி நிலையம்
த�ொடர்பில் அமெரிக்க நிறுவனத்துடன் செய்துக�ொண்ட ஒப்பந்தம் குறித்து தமது அக்கறையை வெளிப்படுத்தியுள்ளன. இது
பற்றி உங்கள் கருத்து

பதில்: முதலீட்டாளர்கள் இலங்கைக்கு
வந்து முதலீடுகளை மேற்கொள்வதற்கான
சூழல் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான யுத்தம் நடைபெற்ற ப�ோது
முதலீட்டாளர்கள் இலங்கைக்கு வரவில்லை.
சங்கிரி-லா ஹ�ோட்டலை அமைப்பதற்கு
க�ொழும்பில் அரசாங்கத்துக்குச் ச�ொந்தமாக
இருந்த காணி வழங்கப்பட்டது. சுற்றுலாவை
மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கும்போது சில
வழிமுறைகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும்.
நாங்கள் அமெரிக்காவுடன் இணையவில்லை
என்பது மற்றொரு குற்றச்சாட்டாகும்.
சில முதலீடுகளை மேற்கொள்ள அமெரிக்காவுடன் நாம் கைக�ோர்க்க முயற்சிக்கும்ப�ோது சில தரப்பினர் குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைக்கின்றனர். இந்த ஒப்பந்தத்துக்கு அமைய
யுகதனவி மின்னுற்பத்தி நிலையத்தில் 40
வீதம் அமெரிக்க நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்-

டிருப்பதுடன், 15 வருடங்களின் பின்னர் இது
மீண்டும் எமக்கு வழங்கப்படும். ப�ொருளாதார
நெருக்கடிகள் காணப்படும் நிலையில் முதலீடுகளைச் செய்ய அரசாங்கத்திடம் ப�ோதிய
பணம்
இல்லையென்பதால் வெளிநாட்டு
மு த லீ டு கள்
தேவைப்படு கின் -

விவசாயிகள்,
ஆசிரியர்களின்
ப�ோராட்டங்களின்
பின்னணியில்
அரசாங்கத்துக்கு
எதிரான
குழுக்கள்!

றன.
மு த லீ டுகள் நமக்குப் ப�ொருளாதாரப் பலன்களைத்
தரும் வகையில் செய்யப்பட
வேண்டும். கெரவலப்பிட்டிய அனல்மின்
நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் இந்த முதலீட்டுக்கு வேறு ஏதேனும் மாற்று இருந்தால்,
இதை விமர்சிப்பதை விட எவரும் சுட்டிக்
காட்டலாம்.

பாடசாலைக்கு த�ொழில்நுட்பம்
விலக நேரிட்டது. அறிக்கைகளின்படி
முன்பள்ளி பாடசாலைகள்கூட ஒன்லைன்
முறையில் நடக்கின்றன. காலத்துக்கு
ஏற்ப மாற்றம் ஏற்படுவதை பாராட்ட
வேண்டும். வெளிநாடுகளில் கூட கல்வி
நடவடிக்கைகளுக்கு
த�ொழில்நுட்பத்தை
பயன்படுத்தும் சந்தர்ப்பமிது. த�ொலை கல்வி
கற்றல் சாதாரணமாகிவிட்டது. வடக்கு-தெற்கு
பேதமின்றி கல்வியை பெற்றுக் க�ொடுக்கும்
வழி வகையாகும்.
பாடசாலைகளை ஆரம்பித்த பின்னர்
கூட இரட்டை முறையில் கல்வி கற்றலுக்கான வசதிகளை தயாரிப்பது ப�ொருத்தமானது. பாரம் கூடிய பாடசாலை பை, வாகன
நெரிசல் காரணமாக காலத்தை வீணடிக்கும்
பாடசாலை வேன் கலாச்சாரத்தை மாற்றுவது
எவ்வாறென நடுநிலையாக ஆராய முடியும்.
பாடப்புத்தகங்களை இணையத்தளங்களில்
இணைப்பதுடன் சாதாரண பரீட்சைகளை
இணையதளம் மூலம் நடத்த முடியும். குறிப்பு
அட்டைகள் மாத்திரம் பிள்ளைகளுக்கு ப�ோதுமானதாகும். தேவையான விடயங்களை
எழுதிக் க�ொள்ள முடியும். பாடசாலைக்கு

வருகை தரும் நாட்களை மாற்றுவதன் மூலம்
கல்வி நடவடிக்கைகளில் ஒரு பகுதியை வீட்டிலிருந்தே மேற்கொள்ள முடியும்.
அவ்வாறான
நடவடிக்கைகள்
மூலம்
சுகாதார பாதுகாப்பு மாத்திரமல்ல பிள்ளைகளின் மன நிலையும் உயர்வடையும். நேரடியான கண்காணிப்பு மற்றும் சரியான வழிகாட்டல்கள் த�ொடர்பாக ஆசிரியர்களுக்கும்
பெற்றோர்களுக்கும் பெரும் ப�ொறுப்பு வழங்கப் படுகின்றது என்பதை இங்கு குறிப்பிட
வேண்டியது அவசியமாகும். ஆசிரிய பயிற்சி
முறைகளை உடனடியாக மாற்ற வேண்டியுள்ளத�ோடு த�ொலைக் கல்வி த�ொடர்பாக கூட்டங்களை நடத்தி புதிய பின்னணி ஒன்றை
உருவாக்க வேண்டும்.
த�ொழில்நுட்பத்தை காரணமாகக் க�ொண்டு
சமூக பிரிவினை க�ோடு உருவாகாமல்
இருப்பதை உறுதி செய்வது அவசியமாகும்.
உள்ளவர்களுக்கும்
இல்லாதவர்களுக்கும்
இடையான இடைவெளி ஏற்படுவது இணையதளத்தை பாவிப்பதற்கான வசதியின் மூலமே
என்பது சர்வதேசத்தில் இன்றுள்ள நிலைமையாகும். ‘க�ொழும்புக்கு பால்- கிராமத்துக்கு

சுரைக்காய்‘
என்னும் கூற்றொன்று வழக்கில் உள்ளதற்கு பாடசாலை கட்டடங்கள்,
ஆய்வுக்கூடங்கள் மற்றும் நீச்சல் தடாகங்கள்
ப�ோன்ற ப�ொது வசதி இடைவெளியே காரணமாகும். அவ்வாறானவற்றிற்கு பெருமளவு
பணத்தை செலவிட வேண்டி ஏற்பட்டத�ோடு
பெற்றோர்கள் மற்றும் தனியார் பிரிவினர்
அவற்றிற்காக இணைந்து செயற்பட்ட விதம்
குறித்தும் ஞாபகப்படுத்த வேண்டியது அவசியமாகும்.
இணையதளம் ஊடாக கல்வியை பெறுவதற்கு சரியான அடிப்படை
வசதிகளை
பெற்றுக்கொடுக்க
வேண்டியது
அரசின்
ப�ொறுப்பாகும். தற்போது வலைத்தள வசதிகள் நாடு பூராவும் ஒரே மாதிரியாக காணப்படவில்லை. கஷ்டப் பிரதேசங்களில் இணையத்தள வசதிக்காக மக்கள் சிரமப்படுவதை
ப�ொறுப்புக்கூற வேண்டிய பிரிவுகள் அறியாமலில்லை. நகரங்களுக்கு அப்பால் பிள்ளைகளின் தேவைகள் குறித்து அதிகளவு கவனம்
செலுத்தப்பட வேண்டும்.
இணையத்தள கல்வி கற்றல் மூலம்
சிறந்த பாடசாலைகளின் விரிவுரைகளில்

இலங்கையில் எங்கோ ஒரு மூலையில்
உள்ள பிள்ளைக்கு கூட இணைந்துக�ொள்ள
முடியும். அது பெறுமதிவாய்ந்த சந்தர்ப்பமாகும். பாடசாலை வகுப்பறை நாட்டுக்கு திறக்கப்பட்டால் தற்போது தீர்க்க முடியாதுள்ள
டியூஷன் ப�ோட்டிக்கும் விடை கிடைக்கலாம்.
தேவையான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டியது அவசியமாகும். த�ொலைத்தொடர்பு
வசதிகளை வழங்கும் நிறுவனங்களை ஊக்குவித்து கஷ்டப் பிரதேசங்களுக்கு இணையதள வசதிகளை வழங்கும்போது அரசாங்கம்
பணத்தை செலுத்தும் முறை ஒன்றை ஏற்படுத்தலாம்.
வழக்கமான கட்டமைப்புக்கு அப்பால்
சென்று இரட்டை முறை அதாவது பாடசாலை
மற்றும்
இணையத்தளத்தை
ஒன்றாக
இணைக்கும் கல்விக்காக திட்டங்களை தயாரிக்க வேண்டியத�ோடு அதற்காக கல்வி அதிகாரிகள் மாத்திரமல்ல பெற்றோர்களும்
இணைந்து செயற்பட வேண்டும்.

தமிழில்:

வீ.ஆர்.வயலட் 
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ஒலிபரப்பு கூ. தாபனத்தில் இசை நிகழ்ச்சி
இலங்கை
ஒலிபரப்பு
கூட்டுத்தாபனத்தின்
அறிவிப்பாளர்
முஹம்மட்
இர்பான்
மாதந்தோறும் இலங்கை
ஒலிபரப்புக்
கூட்டுத்தாபனத்தில் வழங்கி வரும்
நம் நாட்டின் வளர்ந்து
வரும்
கலைஞர்களுக்கு
களம் அமைத்துத் தரும்
தமிழ் மற்றும் இஸ்லாமிய கீதங்கள்
நிறைந்த இசை நிகழ்ச்சி இன்று 7ஆம்
திகதி ஞாயிறு மாலை 4 மணிக்கு
இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபன
ஆனந்த சமரக�ோன் கலையகத்தில்
இலங்கையின் முன்னணி இசைக்-

குழுவான
மருதமுனை
சூப்பர் ட�ோன் இசையில்
இடம்பெற
உள்ளது.
நம் நாட்டின் முன்னணி
இசைக்கலைஞர்களான,
கலைக்கமல், மருதமுனை
கமால்தீன்,
முஹம்மட்
ஜெளபர், முயினா பேகம்,
அபிலாஷா,
முஹம்மட் இர்பான், ட�ொக்டர்
ஜெமீல்,
பாஸால்
ஜின்னாஹ்,
சியாட் ஆகிய�ோர் பங்குக�ொள்ளும்
இந்நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதி இலவசம்.
அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிற�ோம் என ஏற்பாட்டாளர் முஹம்மட் இர்பான் தெரிவித்துள்ளார்.

60 வயதுக்கு மேற்பட்ட...
சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் அசேல குணரத்ன
இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தத்
தடுப்பூசி
வழங்கும்
வேலைத்திட்டம் எதிர்வரும் 8
ஆம் திகதி முதல் 12 ஆம் திகதி

வரை நாரஹேன்பிட்டியில் உள்ள
இராணுவ
வைத்தியசாலையில்
தினமும் காலை 9.00 மணி முதல்
பிற்பகல் 2.00 மணி வரை முன்னெடுக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

"அக்ரஹார" காப்புறுதியின் கீழ் மேலும் சலுகைகள்
2016 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தின் முதலாம் திகதிக்கு முன்னர் ஓய்வு
பெற்ற அனைத்து அரச ஊழியர்களுக்கும் "அக்ரஹார" காப்புறுதியின் கீழ்
சலுகைகளை மேலும் விரிவுபடுத்த
நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது 2016 ஜனவரி 1ஆம் திகதிக்குப் பின்னர் ஓய்வுபெறும் அரச
உத்திய�ோகத்தர்களுக்கு மட்டுமே அக்ரஹார காப்புறுதித் திட்டத்தின் சலுகைகள் வழங்கப்படுவதாக ஓய்வூதியத்

ளுக்கான கல்வி நடவடிக்கைகளை
ஆரம்பிப்பது த�ொடர்பில் உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு
வருவதாகவும் அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. எவ்வாறெனினும் சுகாதாரத் துறையினரின் பரிந்துரைகள்
பெற்றுக் க�ொள்ளப்பட்டுள்ளதையடுத்து கனிஷ்ட பாடசாலை மாணவர்களுக்கான கல்வி நடவடிக்கைகள்
ஏற்கனவே ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன
என்பதை குறிப்பிட்டுள்ள கல்வியமைச்சு, ஆறாம் வகுப்பு முதல் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களின் கல்வி நடவடிக்கைகளை
ஆரம்பிப்பதற்குத்
தேவையான
அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்க�ொள்ளப்பட்டுவருவதாகவும்அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். (ஸ)

விக்னேஸ்வரன் MPக்கு...
ஊடகவியலாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளிக்கும்போதே அவர்
இவ்வாறு கூறியுள்ளார். இதன்போது
மேலும் அவர் கூறுகையில்,
கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர்
யாழ்ப்பாணத்தில் தமிழ்பேசும் கட்சிகள் கூடி கலந்துரையாடல் நடத்தியிருந்தனர். அந்தக் கலந்துரையா-

டலில் எமது கட்சிசார்பில் ஒருவர்
கலந்து க�ொண்டிருந்தார். இந்நிலையில் பிரான்ஸிலிருந்து த�ொலைபேசி
மூலமாக த�ொடர்பு க�ொண்டிருந்த
நபர் ஒருவர், கூட்டத்திலிருந்து
வெளியேறவேண்டும் என மிரட்டியுள்ளார் என சீ.வி.விக்னேஸ்வரன்
கூறியுள்ளார்.

"யுகதனவிய" முதலீட்டால்...
முன்னெடுக்க
முடியாமல்
போனது.
கடந்த 10 வருடமாக இயற்கை
சுகாதாரத்துக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய
ஒருவகையான
எண்ணெய் ஊடாகவே மின் உற்பத்தி
பெறப்பட்டு வந்தது. நாட்டுக்குத்
தேவையான மின்சாரத்தின் மூன்றில்
ஒரு பங்கை நீர் மின் மூலமே பெறப்படுகின்றது. கெரவலப்பிட்டியவில்
இருந்து 5 வீதம் வரையான மின்சாரமே பெறப்படுகின்றது.
அத்துடன் அரசாங்கத்தின் இலக்காக இருப்பது 2030 வருடமாகும்போது நாட்டுக்கு தேவையான மின்
உற்பத்தியில் 70வீதம் மீள் புத்தாக்க
சக்தி ஊடாக பெறவேண்டும் என்பதாகும். அதன் பிரகாரம் திரவ இயற்கை
வாயு மூலம் மின்சாரத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் நோக்கில் கெரவலப்பிட்டிய யுகதனவிய மின்உற்பத்தி நிலையத்தின் 40வீத பங்கை அமெரிக்க
நிறுவனம் ஒன்றுக்கு வழங்குவதற்கு
இணக்கப்பாட்டுக்கு
வந்திருக்கின்றாேம். என்றாலும் ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்படவில்லை. இது இரகசியமாக மேற்கொள்ளப்படுவதொன்று
அல்ல. இதற்கு அமைச்சரவையினால்
4 தடவைகள் அனுமதி கிடைக்கப்பெற்றிருக்கின்றது.
அத்துடன் 250டொலர் மில்லியனுக்கு 40வீத பங்கு வழங்கப்படு-

கின்றது. இதனால் நாட்டுக்கு நன்மையாகும். அரசாங்கமும் குறித்த
அமெரிக்க நிறுவனமும் இணைந்தே
இந்த இணக்கப்பாட்டுக்கு வந்திருக்கின்றது.
5 வருடத்துக்கே இந்த ஒப்பந்தம்
செய்யப்படுகின்றது. நீண்டகால ஒப்பந்தம் மூலம் நாட்டுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படப்போவதில்லை. மாறாக
நாட்டுக்கு நன்மையளிக்கும் வகையிலேயே செய்திருக்கின்றது.
குறிப்பாக
எதிர்காலத்தில்
பெற்றோல் விலை அதிகரித்தாலும்
ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் எமக்கு விநியோகிக்கும் விலையில் மாற்றம் ஏற்படாது.
மேலும் கெரவலப்பிடியவில் இருக்கும் யுகதனவிய மற்றும் சுபதனவிய
ஆகிய இரண்டு மின் உற்பத்தி நிலையங்களின் மூலம் மொத்தமாக நாட்டுக்கு 110 பில்லியன் ரூபா லாபம்
கிடைக்கின்றது. அதன் நன்மை
இலங்கை மின்சாரசபை ஊடாக மக்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த வேலைத்திட்டம் எதிர்வரும் 2023இல் ஆரம்பிக்கப்பட இருக்கின்றது.
அதனால் கெரவலப்பிட்டிய மின்
உற்பத்தி நிலையத்தின் 40வீத பங்கை
வழங்குவதன் மூலம் நாட்டுக்கு எந்த
பாதிப்பும் ஏற்படப்போவதில்லை.
மாறாக நாட்டுக்கு நன்மையாகவே
அமையும் என்றார்.

 பிரான்சுக்கு வரும் பிரிட்டிஷ் சரக்கு
வாகனங்கள் அனைத்திற்கும் கண்காணிப்பு
மற்றும் சுங்கத்துறை ச�ோதனைகளை தீவிரப்படுத்தப் படுத்துதல்.
பிரான்ஸ் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் தெரவித்த இந்த நடவடக்கைகள் அமூல் படுத்தப்பட்டால்:.
பிரிட்டன் பண்டங்கள் பிரான்சுக்கு ஏற்றுமதி
செய்யப்படுவது ஏறக்குறைய சாத்தியமில்லாது ப�ோவதுடன் பிரெஞ்சு கடற்பகுதியில்
பிரிட்டிஷ் படகுகள் பயணிக்கவும் முடியாமல்

அமைச்சரவை உப குழுவின் பரிந்துரைக்கு அமைவாக சட்ட வரைஞர்
திணைக்களத்திற்கு பின்வரும் விடயங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன.
திருமண வயது 18 ஆக இருக்க
வேண்டும், மணமகளின் சம்மதம் பெறப்பட வேண்டும் மற்றும்
கைய�ொப்பம் பெற வேண்டும்,
முஸ்லிம் பெண்ணுக்கு நிரந்தர
விவாகரத்து க�ொடுப்பனவு வழங்கப்பட வேண்டும், காதி நீதிமன்றங்கள் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும்
பலதார திருமணம் ஒழிக்கப்பட
வேண்டும் ஆகிய பரிந்துரைகள்
அதில் அடங்கும்.
அதைத் த�ொடர்ந்து, சட்டம் இயற்றுகையில் எவ்வாறு அவை அமைய
வேண்டும் என்பது த�ொடர்பில் நீதி
அமைச்சருக்கு ஆல�ோசனை வழங்க
வக்புசபையின் தற்போதைய தலைவரான மூத்த சட்டத்தரணி ஷப்ரி
ஹலிம்தீன் தலைமையிலான குழு
நியமிக்கப்பட்டது.
சட்ட வரைஞரினால் அமைச்சரவையின் தேவைக்கேற்ப கடந்த
ஜூன் மாதம் நகல் சட்டம�ொன்று
சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளத�ோடு அது
குறித்து தற்போது ஆராயப்படுகிறது.
இது தவிர இலங்கையில் தற்ப�ோதுள்ள சட்ட விதிகளின்படி,
முஸ்லிம் சமூகத்தைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் இருவருக்கு இடையிலான
திருமணம்,
முஸ்லிம்
திருமணம் மற்றும் விவாகரத்துச் சட்டத்தின் கீழ் மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட முடியும், விரும்பினால்,

ப�ோகும். அதேவேளை பிரெஞ்சு அதிகாரிகள் விடுத்துள்ள.
பிரிட்டனுக்கும் ஜேர்சிக்கும் வழங்கப்படும் மின்சார ஏற்றுமதியைத் துண்டிப்பது
உட்பட்ட அச்சுறுத்தல்களால் அதன் மின்சாரத் தேவையில் 90 சதவீதத்திற்குப்
பிரான்ஸையே சார்ந்துள்ள ஜேர்சிதீவின்
மருத்துவமனைகள் மற்றும் பாடசாலைகள்
மூடவேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படலாம்.
பிரான்சுடனான இந்த மீன்பிடி தகராறால்
தான் குழப்பமடைந்துள்ளதாக தெரிவித்-

அரசாங்கத்தை தர்மசங்கடத்தில்...
அவர் அங்கு த�ொடர்ந்து கருத்து
தெரிவிக்கையில்,
ஆசிரியர்கள்
மற்றும் அதிபர்கள் தரமான கல்வியினை வலியுறுத்தியும் சம்பள
முரண்பாட்டினை நீக்கக்கோரியும்
நடாளவிய ரீதியில் ப�ோராட்டங்களை முன்னெடுத்துள்ளனர். அவர்களின் ப�ோராட்டம் வலுப்பெற்று
வருகிறது. இந்நிலையில் கடந்த
வாரம் ராஜாங்க அமைச்சர் ஜீவன்
த�ொண்டமான், இலங்கை த�ொழிலாளர் காங்கிர ஸின் முக்கியஸ் தர்களை
சந்தித்து அவர்களின் ப�ோராட்டம்
குறித்தும் சம்பள முரண்பாடு குறித்தும் தெளிவாக விளக்கமளித்தார்.
ஆகவே அவர்களின் க�ோரிக்கை
நியாயமானது. கால் நூற்றாண்டு பிரச்சினையினைத் தீர்க்க வேண்டும்.
ஆகவே தான் இலங்கை த�ொழிலாளர் காங்கிரஸ் ஒரு த�ொழிற்சங்கம்

என்ற அடிப்படையில் அவர்களுக்கு
ஆதரவு வழங்க தீர்மானித்துள்ளது.
இந்நிலையில் அரசாங்கத்தின் பங்காளிக் கட்சி என்ற வகையில் பிரதமர் கல்வி அமைச்சர் உட்பட இதனுடன் த�ொடர்புடையவர்களிடம்
பேசி இந்தப் பிரச்சினையினைத்
தீர்த்து வைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை ராஜாங்க அமைச்சர் ஜீவன்
த�ொண்டமான் எடுத்துள்ளார். இது
த�ொடர்பாக பாராளுமன்றத்திலும்
குரல் க�ொடுக்க அவர் தீர்மானித்துள்ளார். அரசாங்கம் இன்று ப�ொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக பின்னடைவுகளை சந்திருந்தாலும் இந்த
பிரச்சினையினைத் தீர்த்து வைக்கும்
என்ற
நம்பிக்கையிருப்பதால்
நாங்கள்
த�ொழிற்சங்கங்களுடன்
இணைந்து குரல் க�ொடுப்போம் என
அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

தமிழ் க�ொமன்வெல்த்...
உருவாக்கி உலகெங்கும் உள்ள
தமிழ் மருத்துவர்களை இணைந்து
செயல்படவும், நம் தமிழ் பாரம்பரிய
மருத்துவமான சித்த மருத்துவத்தை
அனைத்து நாடுகளிலும் பயன்படுத்த ஏதுவாக அரசாங்க அனுமதிகளை பெற்றுத்தர வழிவகை செய்து
வருகிறது.
நாம் எந்த நாட்டில் வாழ்ந்தாலும்
அந்த நாட்டு சட்டத்திற்கு உட்பட்டு
வாழ்கின்ற ப�ோது, அந்த நாட்டு சலுகைகளை பெற அரசியல் மற்றும்
சமூக சிந்தனைகள் உள்ளவர்களை
உள்ளடக்க வேண்டும்.
இவர்களில் ஒரு நாட்டுக்கு நான்கு பேர்
வீதம் 764 பேரும் முன்னாள் சட்டமன்ற, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்,
முன்னாள் மாநில, மத்திய அமைச்சர்கள், துணை முதல்வர்கள், முன்னாள்
பிரதமர் மற்றும் துணை ஜனாதிபதி
என 236 பேருமாக ம�ொத்தம் 1000
உறுப்பினர்களைக் க�ொண்ட தமிழ்
க�ொமன்வெல்த் என்ற அமைப்பை
உருவாக்க உலகத் தமிழ் வம்சாவளி
அமைப்பு திட்டமிட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் ஆளப்போறான்
தமிழன் என்ற கூற்றுக்கிணங்க
அனைத்து நாடுகளிலும், அரசியலில் ஆளுமைமிக்க தமிழர்கள் வரவேண்டும் என்பதே இதன் ந�ோக்கம்
என உலகத் தமிழ் வம்சாவளி
அமைப்பின் தலைவர் செல்வகுமார்
கூறினார்.
தமிழ் க�ொமன்வெல்த் அமைப்பின் ந�ோக்கங்கள்:
உலகெங்குமுள்ள
தமிழர்கள்
தாய்த் தமிழ்நாட்டின் உறவ�ோடு
இருக்கவும், உலகெங்கும் உள்ள தமி-

முஸ்லிம் விவாக, விவாகரத்துச்...
உரிய நேரத்தில் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்து நிறைவேற்றுவதற்கு எதிர்பார்ப்பதாக நீதி அமைச்சு
தெரிவித்துள்ளது.
முழுமையாக
முகத்தை
மூடுவதை தடுப்பது த�ொடர்பான
சட்டம் ப�ொதுமக்கள் பாதுகாப்பு
அமைச்சினால் தேசிய பாதுகாப்பை
அடிப்படையாகக் க�ொண்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அது நீதி
அமைச்சின் விடயதானத்திற்கு அப்பாற்பட்டது எனவும் நீதி அமைச்சு
சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
முஸ்லிம் விவாக விவகரத்து
சட்டத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்படுவது த�ொடர்பில் அறிக்கைய�ொன்றை வெளியிட்டு நீதி
அமைச்சு மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது,
முஸ்லிம் விவாக விவகரத்து சட்டத்தில் திருத்தம் க�ொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்று முஸ்லிம்
சமூகத்தினரிடம் இருந்தும் ஏனைய
சமூகங்களில் இருந்தும் நீண்ட
காலமாக பல க�ோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டன. இது த�ொடர்பாக
பல்வேறு நிபுணர் குழுக்கள் அவ்வப்போது நியமிக்கப்பட்டு வந்தன.
நீதி அமைச்சராக அலி சப்ரி பதவியேற்று இரண்டு மாதங்களுக்குள்
இது த�ொடர்பில் அமைச்சரவைக்கு
அமைச்சரவைப் பத்திரம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
அதற்கமைய ஆல�ோசனைக் குழு
ஒன்று நியமிக்கப்பட்டது. இது
த�ொடர்பான அமைச்சரவை உப
குழுவ�ொன்றும் நியமிக்கப்பட்டது.

நிதிக்கு மாதந்தோறும் மாற்றப்படும்.
அரச மற்றும் மாகாண அரச சேவையிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற அனைவர்களுக்கும்இது ப�ொருந்தும். இந்த காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் பலன்கள், வாழ்நாள்
முழுவதும் ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு
கிடைக்கும்., அவர்களின் மனைவி,
மற்றும் குழந்தைகள் அல்லது ஊனமுற்ற குழந்தைகளுக்கு இந்த சலுகைகள் கிடைக்கப்பெறாது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தற்போதைக்கு தணிந்தது... (14ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

பாடசாலைகள் மீண்டும்...
நாளை திங்கட்கிழமை முதல்
இரண்டாம் தவணைக் கல்வி நடவடிக்கைகளுக்காக
ஆரம்பிக்கப்பட
வுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
அதற்கிணங்க நாளைய தினம் 10,
11, 12 மற்றும் 13 ஆம் தர மாணவர்களுக்கான கல்வி நடவடிக்கைகள்
ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளதாகவும் அதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும்
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும்
கல்வியமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
அதேவேளை
பாடசாலைகளில்
ஆறாம் வகுப்பு முதல் ஒன்பதாம்
வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கான கல்வி நடவடிக்கைகள்
இதுவரை ஆரம்பிக்கப்படவில்லை
என்றும் விரைவில் அந்த வகுப்புக-

திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது. 70
வயதுக்குட்பட்ட ஓய்வூதியர்களுக்கு
மாதத் தவணையாக ரூ.400 மற்றும்
70 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்களுக்குமாதத் தவணையாக ரூ.600
வசூலித்து இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஓய்வுபெற்ற அரச அதிகாரிகளின்
காப்புறுதித் த�ொகை ஓய்வூதியத்
திணைக்களத்தால்
சேகரிக்கப்பட்டு
தேசிய காப்புறுதி அறக்கட்டளை

ப�ொதுச் சட்டத்தின் கீழ் திருமணம்
செய்து க�ொள்ளலாம்.
இதன்படி, முஸ்லிம் சட்டத்துடன்
த�ொடர்புள்ள திருத்தங்கள் சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முறைமையின்படி ஆர்வமுள்ள சகல
தரப்பினருடனும் கலந்துரையாடி
தேவையான திருத்தங்கள் மற்றும்
மாற்றங்களைச் செய்ய நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதனை உரிய நேரத்தில் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க நீதி அமைச்சு
எதிர்பார்க்கிறது.
முழுமையாக முகத்தை மூடுவதை
தடுப்பது த�ொடர்பான சட்டம்
தேசிய பாதுகாப்பை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு இருப்பதால் அது
நீதி அமைச்சின் விடயதானத்திற்கு
அப்பாற்பட்டதாகும்.
இதன்படி,
ப�ொது இடங்களில் முகத்தை முழுமையாக மறைப்பதை தடுக்கும் சட்டத்தை இயற்றுவதற்கு ப�ொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் கலாநிதி
சரத் வீரசேகர அமைச்சரவைக்கு
ய�ோசனை முன்வைத்துள்ளத�ோடு
அதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அமைச்சரவை முடிவைத்
த�ொடர்ந்து, சட்ட வரைஞர் திணைக்களம் இது த�ொடர்பான சட்ட
வரைபை தயாரித்து ப�ொதுமக்கள்
பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கு அனுப்பியுள்ளது. அரசாங்க சட்ட தயாரிப்பு
முறையின்படி, அது முறையாக
வர்த்தமானியாக வெளியிடப்பட்டு
பாராளுமன்றத்தில்
நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் எனவும் அதில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. (பா).

ழர்கள் இணைந்து செயலாற்றவும்,
தமிழ் க�ொமன்வெல்த் பேருதவியாக
இருக்கும். இதன் மூலம் ஒவ்வொரு
நாட்டிலும் உள்ள முன்னணி த�ொழிலதிபர்களை தமிழ்நாட்டின் வர்த்தக
தூதுவராகவும்,
மருத்துவத்துறையில் செயலாற்றும் மருத்துவர்களை
மெடிக்கல் டூரிசம் தூதுவர்களாகவும்
வெல்னஸ் தூதுவர்களாகவும், ஆன்மீகம் மற்றும் த�ொல்லியல் சார்ந்த
தூதுவர்களாகவும்
ஆசிரியர்களை
ம�ொழி தூதுவர்களாகவும் சட்டத்தரணிகளை சட்ட தூதுவர்களாகவும் தினந்தோறும் ஊடகம் மூலம்
தமிழை வளர்த்துக் க�ொண்டுள்ள
ஊடகவியலாளர்களை ஊடக தூதுவர்களாகவும் நியமிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அனைத்துத்
துறை சார்ந்த வல்லுனர்களை ஒன்றிணைத்து தமிழகத்தில் த�ொழில்
துறைகளை பெருக்கவும், தமிழக
அரசுடன் இணைந்து பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள நம் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் உதவிகள், சலுகைகள் வழங்கவும்
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் எந்த நாட்டில் தமிழருக்கு எந்த ஒரு உதவி என்றாலும்
இவ்வமைப்பு செயல்படும். இந்த
வகையில் இது உருவாக்கப்படுகிறது. உலகத் தமிழர் திருநாள் விழா,
உலகத் தமிழ் வம்சாவளி மாநாடு,
உலக தமிழ் பாராளுமன்ற கூட்டம்
ப�ோன்றவைகள் தமிழக அரசின்
தமிழ் வளர்ச்சித் துறை மற்றும்
த�ொழில் துறையுடன் இணைந்து
நடத்த உள்ளது என உலகத் தமிழ்
வம்சாவளி அமைப்பின் தலைவர்
செல்வகுமார் தெரிவித்தார்.

துள்ள பிரித்தானிய பிரதமர் ப�ோரிஸ் ஜ�ோன்சன்,ப்ரெக்ஸிட் (Brexit) வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின்
விதிமுறைகளை பாரிஸ் மீறியுள்ளது என்றும்
லெ ஹாவ்ர் (Le Havre) கைது த�ொடர்பில்
வெளிப்படையாக சரியான நடவடிக்கைகள்
எடுக்கப்படும் என்றும் கூறினார். பிரெஞ்சு
அச்சுறுத்தல்கள்
ஏமாற்றமளிப்பதாககூறிய பிரிட்டிஷ் வெளியுறவுத்துறை செயலர்
லிஸ் ட்ரூஸ் அவை திணிக்கப்பட்டால் அதேவிதமாக பதிலடி க�ொடுக்க தாம் தயாராக
இருப்பதாகவும் கூறினார்.

அடுத்த வருடத்திற்
கான "பட்ஜட்"...
நிதியமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
நிதியமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷவினால் அன்றைய தினம் வரவு
செலவுத் திட்ட ய�ோசனைகள்
பாராளுமன்றத்தில் முன்வைக்கப்படவுள்ளன.
நாட்டின் வளங்களை உச்ச
அளவில்
பிரய�ோசனமான
முறையில் உபய�ோகிப்பது, அடிமட்ட மக்களை வெற்றி பெறச்
செய்து உற்பத்தி ப�ொருளாதாரத்தை கேந்திரமாக க�ொண்ட வரவுசெலவுத்திட்டத்தை இம்முறை
பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கவுள்ளதாக அரசாங்க வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
இம்முறை
பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ள வரவுசெலவுத்திட்டம்
நாட்டின் 76வது வரவு செலவு
திட்டம் என்பதுடன் ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவின்
அரசாங்கத்தின் கீழ் சமர்ப்பிக்கப்படும் இரண்டாவது வரவு
செலவுத்திட்டம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.(ஸ)

சம்பந்தனை க�ொழும்பில்...
சந்தித்து
கலந்துரையாடினார்கள்.
இந்த கலந்துரையாடல்
தமிழ்
தேசிய கூட்டமைப்புத் தலைவரின்
க�ொழும்பு இல்லத்தில் நடைபெற்றது.
இதன்போது, கடந்த 2ம் திகதி
யாழ்ப்பாணத்தில் நடந்த தமிழ்,
முஸ்லிம் கட்சிகளின் உரையாடல்
த�ொடர்பாக ஹக்கீமும், மன�ோவும்,
கூட்டமைப்பு தலைவருக்கு எடுத்து
கூறினார்கள். இதில் வடக்கு, கிழக்கின் முன்னணி கட்சியான தமிழரசு
கட்சியும், சிரேஷ்ட தலைவராக சம்பந்தனும் கலந்துக�ொள்வதை தாம் விரும்புவதாக மன�ோ, ஹக்கீம் இருவரும்
வலியுறுத்தி கூறினர்.
சினேகபூர்வமாக நடைபெற்ற இந்த
உரையாடலில், தமிழ், முஸ்லிம் கட்சிகளின் மத்தியில் ப�ொதுவான ஒரு
தளம் ஏற்படுவதன் அவசியத்தை ஏற்றுக்கொண்ட சம்பந்தன் மேலும் கூறியதாவது,
ஜே ஆர்- தமிழ் கட்சிகளின் பெங்களூர் பேச்சுகள், திம்பு பேச்சுகள்,
இந்திரா காந்தியுடன் தமிழ் கட்சிகளின் பேச்சு, ராஜீவ் காந்தியுடன்
பேச்சு, இவற்றின் பின்தான் 13ம் திருத்தம் இலங்கை அரசியலமைப்பில்
நுழைந்தது. இடையில் ஒருமுறை
மஹிந்த ஆட்சி, 13ம் திருத்தம் உள்ளிட்ட மாகாண சபைகளையே அரசியலமைப்பிலிருந்து தன்னிச்சையாக
அகற்ற முயன்றது. அதன் ப�ோது நான்
த�ொலைபேசியில் த�ொடர்பு க�ொண்டு
இந்திய பிரதமரிடம் முறையிட்டேன்.
உடனடியாக சில மணித்தியாலங்க-

ளில் இந்திய பிரதமரின் விசேட தூதர்
விசேட விமானத்தில் க�ொழும்பு
வந்து, அந்த முயற்சியை, பாரிய
எதிர்விளைவுகள் ஏற்படும் என கூறி
தடுத்து நிறுத்தினார். அதுவே இந்தியாவின் பாத்திரம்.
13ம் திருத்தம்தான் இந்நாட்டு
அரசியலமைப்பில்
இடம்பெற்ற
ஒரே அதிகார பரவலாக்கல் சட்டம்.
ஆனால், 13ம் திருத்தம் முடிவல்ல,
ஆரம்பம். அது தீர்வல்ல. அது ஒரு
அஸ்திவாரம். அதிலிருந்து கட்டிடம்
கட்டப்பட வேண்டும்.
ஈழத்தமிழர், முஸ்லிம்கள், மலையகத்தமிழர் ஆகிய எல்லோரும் சிங்களவர்களுடன் சேர்ந்து தாம் இலங்கையர்
என உணரும் அடிப்படையில், அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளும் முறையில்
தேசிய இனப்பிரச்சினைக்குத் தீர்வு
காணப்பட வேண்டும்.
தீர்வை ந�ோக்கிய பயணத்தில் தமிழ்
பேசும் மக்களை பிரதிநிதித்துவம்
செய்யும் கட்சிகள் மத்தியில் ஒற்றுமை
வேண்டும். அந்த ஒற்றுமை முயற்சியை அகில இலங்கை தமிழரசு கட்சி
ஒருப�ோதும் குழப்பாது. நாங்களும்
கலந்து பேசத்தான் வேண்டும். கலந்து
பங்களித்து ஒற்றுமையை மேலும்
பலப்படுத்தத்தான் வேண்டும்.
தமிழ் கட்சிகளின் பேச்சுவார்த்தை
தளத்தில் நாம் எப்படி இணைந்து
க�ொள்வது என்பது த�ொடர்பில் எதிர்வரும் வாரத்தில் பாராளுமன்றம்
கூடும்போது, நமது கட்சி எம்பீக்களுடன் கலந்து பேசி உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன்.

க�ொர�ோனா புதிய திரிபுகள்...
செயலூட்டித் தடுப்பூசிகளை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படவேண்டும் என்று அரச மருத்துவ
அதிகாரிகள் சங்கத்தின் செயற்குழு
மற்றும் ஊடகக் குழு உறுப்பினரான
வைத்தியநிபுணர் வாசன் ரட்ணசிங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
அதேவேளை, அண்மைக் காலத்தில் ப�ொதுமக்கள் சுகாதார வழிகாட்டல்களை உரியவாறு பின்பற்றாமல்

அலட்சியமாக செயற்படுவதனை
அவதானிக்க முடிவதாகத் தெரிவித்துள்ள அவர், மீண்டும�ொரு
நீண்டகால
முடக்கத்தை
எதிர்க�ொள்ளக்கூடிய இயலுமை நாட்டின்’
ப�ொருளாதாரத்துக்கோ அல்லது மக்களுக்கோ இல்லை என்பதைப் புரிந்துக�ொண்டு, அனைவரும் ப�ொறுப்புணர்வுடன் செயற்படவேண்டும்
என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

சுகாதார த�ொண்டர்களுக்கு...
அமைச்சரின் யாழ்ப்பாணம் அலுவலகம் முன்பாக நேற்று ஒன்றுகூடிய சுகாதார த�ொண்டர்கள் தமது
நிரந்தர நியமனம் த�ொடர்பில் அவதானம் செலுத்துமாறு க�ோரிக்கை
விடுத்திருந்தனர்.
இந்நிலையில் நீண்ட நாள்களாக
நிரந்தர நியமனம் இன்றிக் கடமையாற்றி வருகின்ற சுகாதார த�ொண்டர்ளுக்கு விரைவில் நிரந்தர நிய-

மனங்களை
வழங்குவதற்கான
நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்
என்று ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய
ராஜபக்ஷ தன்னிடம் உறுதியளித்துள்ளார் என தெரிவித்த அமைச்சர்
டக்ளஸ் தேவானந்தா, நியாயமான
முறையில் நேர்முகத் தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு நிரந்தர நியமனம் வழங்கப்படும் எனவும் தெரிவித்திருந்தமை
குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் ஒன்றாக...
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணியின்
செயலாளர் நாயகம் வீ.ஆனந்தசங்கரி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான
ரவூப் ஹக்கீம், மன�ோ கணேசன்
ஆகிய�ோருக்கு
பகீரங்க
மடல்
ஒன்றை அனுப்பி ஊடக அறிக்கை
ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
சமீபத்தில் தமிழ் கட்சிகளின்
கலந்துரையாடலில் தாங்கள் இருவரும் கலந்து க�ொண்டு தெரிவித்த
கருத்துக்களை வரவேற்கின்றேன்.
தமிழ், முஸ்லிம் உறவுகள் ஒன்றிணைந்து பலமான அமைப்பாக
உருவாக வேண்டும் என்ற தங்கள்
இருவரின் கருத்துக்களும் காலத்தின் தேவை என்பதை தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி நன்கு உணர்ந்துள்ளது. தங்களின் முயற்சி வெற்றி
பெற வேண்டும் என நான் வாழ்த்துகிறேன்.
அதேவேளை தமிழ், முஸ்லிம்
மக்களின் உறவுகள் பற்றியும் சிறுபான்மை இனத்தவர்களின் பிரச்சினைகள் பற்றியும் இதற்குத் தீர்வு
வேண்டும் என முதன் முதலாக
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணியே
இந்தியா உட்பட சர்வதேச சமூகத்திற்கு எடுத்துச்சென்றது.
இருந்த ப�ோதும் இவ்வாறான பிரச்சினைகளுக்கு ஒரு தீர்வு வேண்டும்
என்று குறிப்பாக தாங்கள் இருவரும்
மறந்தது எனக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தமிழர் விடுதலைக்
கூட்டணி உருவாகிய நாள் த�ொடங்கி
பல்வேறு இன்னல்களையும் சந்தித்து பல தலைவர்களை துப்பாக்கி
குண்டுகளுக்கும் தற்கொலை குண்டு-

தாரிகளுக்கும் பலி க�ொடுத்து இன்று
வரை ஜனநாயக ரீதியில் இயங்கிக்
க�ொண்டிருக்கும் ஒரு கட்சி என்பது
தங்களின் ஞாபகத்திற்கு வராதது
எனக்கு வியப்பை தருகின்றது.
இலங்கை அரசின் மனித உரிமை
மீறல்கள் மற்றும் ஜனநாயக விர�ோத
செயல்களை தட்டிக் கேட்பதற்கு ஒரு
ஜனநாயக அமைப்பால் மட்டுமே
முடியும். ஆனால் தாங்கள் இருவரும் கலந்து க�ொண்ட கலந்துரையாடலில் ஏனையவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதை நீங்கள் ஒரு கனம்
சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும்.
2004ம் ஆண்டு தேர்தல் ஜனநாயகத்தை முற்று முழுதாக குழித�ோண்டிப் புதைத்துவிட்டு விடுதலைப்
புலிகளின் முழு ஒத்துழைப்புடனும்,
ஆசியுடனும் தேர்தலில் களமிறங்கி
வாக்குச்சாவடிகளில்
அவர்களின்
ஆதரவாளர்களும் விடுதலைப்புலிகளும் நடந்து க�ொண்டவிதம் உலகத்
தமிழர்களையே வெட்கித்தலைகுனிய வைத்தது என்பதை எவ்வாறு
மறந்தீர்கள்?
அதுமட்டுமல்ல 2009ம் ஆண்டு
இறுதி யுத்தத்தில் விடுதலைப் புலிகளும், தமிழ் மக்களும் அழிவதை
வேடிக்கை பார்த்துவிட்டு இன்று
மனித உரிமைகள் பற்றிப் பேசுகிறார்கள். 2015ம் ஆண்டு நீங்கள் சேர்ந்து
ஆதரவு க�ொடுத்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பதவி
சுகத்தை அனுபவித்துக் க�ொண்டிருந்தார்கள்.
அப்போது சிறுபான்மை மக்களின் பிரச்சினைகள் பற்றி ஏன் பேசி

ஒரு முடிவுக்கு வரவில்லை? பிரச்சினைகளை தீர்த்து வைக்கக் கூடிய
ஒரு சந்தர்ப்பம் இருந்தும் கண்டும்
காணாமல் விட்டு விட்டு இப்போது
மட்டும் எங்கிருந்து ஞானம் வந்தது?
பதவிகள் வந்த ப�ோது அவர்களின்
வசதி வாய்ப்புக்களை பெருக்கிக்
க�ொண்டார்களே தவிர தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைகள் அவர்களின்
கண்ணை மறைத்துவிட்டது.
இவ்வாறானவர்களிடம் கலந்துரையாடுவது என்பது உங்களுக்கு
பெரும் தர்மசங்கடத்தை ஏற்படுத்தவில்லையா? ஜனநாயக விர�ோத சக்திகளுடன் கலந்துரையாடி மீண்டும்
மீண்டும் தமிழ் மக்களுக்கு தலைகுனிவை ஏற்படுத்தப் ப�ோகின்றீர்களா?
கடந்த 60 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக
அரசியலில் ஈடுபட்டு பல சவால்களுக்கு முகம்கொடுத்து உயிரைப்பணயம் வைத்து இன்று வரை
துணிச்சலுடன் செயல்பட்டு வரும்
என்னைப் ப�ோன்ற ஒரு ஜனநாயகவாதியிடம் இருந்தும் கருத்துக்களைப்
பெற வேண்டும் என்று உணர்வு உங்களுக்கு எழவில்லையா? அல்லது
எவராவது
தடுத்தார்களா?
எது
எவ்வாறாயினும் தங்களின் செயற்பாடுகள் வெற்றி பெறுவதற்கு என்னைப்போன்ற ஜனநாயக செயற்பாடுகளுடன் செயற்படும் ஒரு சிலரின்
கருத்துக்களையும் பெற்று தாங்கள்
இருவரும் இனியாவது சிந்தித்து
செயற்படுவீர்கள் என எதிர்பார்க்கின்றேன் என அந்த பகிரங்க மடலில்
சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

2021 நவம்பர் 7 ஞாயிற்றுக்கிழமை

ஸ்ரீ

லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் ஸ்தாபகர்களில் ஒருவரும் அமைச்சராகவும் பிரதி சபாநாயகராகவும் பதவி
வகித்தவருமான டி.ஏ. ராஜபக்ஷவின் 54
வது நினைவு தினம் (2021.11.07) இன்றாகும். அதன் நிமித்தம் இக்கட்டுரை பிரசுரமாகிறது.
இலங்கையின் அரசியல் வரலாற்றில் அழியாத்தடம் பதித்திருப்பவர்களில் த�ொன்
அல்வின் ராஜபக்ஷ என்கிற டி.ஏ. ராஜபக்ஷ
தனித்துவம் மிக்கவராவார். தென்னிலங்கையின் றுஹுணு பிராந்தியத்தின் ஹம்பாந்த�ோட்டை மாவட்டத்திலுள்ள கிராவபத்துவ
பிரதேசத்தின் வீரக்கெட்டியவைச் சேர்ந்த
இவர், நிலபுலங்களுக்கு ச�ொந்தக்காரராக
விளங்கிய ராஜபக்ஷ தம்பதியினருக்கு1905
ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 05 ஆம்
திகதி மகனாகப் பிறந்தார். இவர் ஆரம்பக்
கல்வியை வீரக்கெட்டிய மண்டாடுவ வித்தியாலயத்தில் பெற்ற பின்னர் காலி, ரிச்மண்ட்
கல்லூரியில் இணைந்து கல்வி பயின்றார்.
கல்வியை நிறைவு செய்து க�ொண்டதைத்
த�ொடர்ந்து தம் குடும்ப நிலபுலங்களையும்
ச�ொத்துக்களையும் பராமரிப்பதிலும் நெற்செய்கையிலும் அதிக ஈடுபாடு காட்டினார்
டி.ஏ. ராஜபக்ஷ. ஆனால் இவரது சக�ோதரரான டி.எம். ராஜபக்ஷ சமூக சேவையில்
ஈடுபட்டுக் க�ொண்டிருந்தத�ோடு 1936 முதல்
சட்ட நிரூபண சபையின் அங்கத்தவராகவும்
பதவி வகித்தார். 'றுஹுணு சிங்கம்' என
அழைக்கப்பட்ட இவர், 1945 ஆம் ஆண்டு
மே மாதம் 18 ஆம் திகதி திடீரென சுகவீனமுற்று காலமானார்.
டி.எம். ராஜபக்ஷவின் மறைவினால்
சட்ட நிரூபண சபையில் ஏற்பட்ட வெற்றிடத்திற்கு அவரது சக�ோதரரான டி.ஏ. ராஜபக்ஷவை நியமிக்க பிரதேச மக்கள் பெரிதும்
விரும்பினர். இதற்காக அவருடன் பிரதேச
முக்கியஸ்தர்கள் பல சந்திப்புகளை நடாத்தி
கலந்துரையாடல்களை மேற்கொண்டனர்.
தங்களது சக�ோதரரின் மறைவினால் சட்ட
நிரூபண சபையில் ஏற்பட்டுள்ள வெற்றிடத்தை நிரப்ப முன்வருமாறு வலியுறுத்தி
க�ோரிக்கை விடுத்தனர். ஆனால் டி.ஏ. ராஜபக்ஷவ�ோ, 'நான் சட்ட நிரூபண சபையில்
அங்கம் வகிப்பதை விடவும் நெற்செய்கையில் ஈடுபடவே பெரிதும் விரும்புகின்றேன்'
என்றார். அவரது வாழ்வோடு கிராமிய
சூழல் பின்னிப் பிணைந்திருந்தது. அதனால்
அவர் கிராமிய சூழலையே பெரிதும் விரும்பினார்.
ஆனாலும் பிரதேச மக்களும் முக்கியஸ்தர்களும் அவரைத் த�ொடர்ந்தும் பல வாரங்களாக வலியுறுத்தி வந்த சூழலில் ஒரு நாள்,
டி.ஏ. ராஜபக்ஷ வயல் வேலையில் ஈடுபட்டுக் க�ொண்டிருந்தார். அச்சமயம் பிரதேசவாசிகள் இடைத்தேர்தலுக்கான வேட்பு
மனு பத்திரத்தை அங்கு எடுத்து வந்தத�ோடு
அப்பத்திரத்திற்கு அவரது கையெழுத்தையும் எதிர்பார்த்தனர். பிரதேச மக்கள் தம்

கி

ளாஸ்கோவில் நடைபெற்ற COP26
மாநாட்டில் 120 உலக நாடுகளைச்
சேர்ந்த முக்கிய தலைவர்கள் பங்கெடுத்துள்ளனர். இதில் இலங்கை ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபாய ராஜபக்ஷவும் கலந்துக�ொண்டார். ஆனால், உலகின் முக்கிய தலைவர்களான ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டினும்,
சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங்கும் கிளாஸ்கோ
காலநிலை மாநாட்டில் கலந்து க�ொள்ளவில்லை. “பருவநிலை மாற்றம் என்பது
மிகப்பெரிய பிரமாண்ட பிரச்சினை, சீனா
மற்றும் ரஷ்யா ப�ொறுப்பற்ற முறையில்
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இலங்கை அரசியல் வரலாற்றில்
அழியாத் தடம் பதித்தவர்
மீது க�ொண்டிருக்கும் அன்பையும் பற்றையும் நிராகரிக்க முடியாத சூழலில் வயலில்
கையைக் கழுவி விட்டு அவர் அப்பத்திரத்தில் கையெழுத்திட்டார்.
இவ்வாறு மக்களின் விருப்பதற்கு ஏற்ப
சுதந்திரத்திற்கு முன்பே அரசியலில் பிரவேசித்த இவர், 1965 வரையும் இருபது வருடங்கள் செயற்பாட்டு அரசியலில் இருந்தார்.
அரசியலில் பிரவேசிக்கும் ப�ோது
நிலபுலங்களுக்கு
ச�ொந்தக்காரராக விளங்கிய இவர், அரசியலில்
இருந்து ஓய்வு பெற்ற சமயம் கடன்காரராக இருந்தார். அதாவது தமது
ச�ொத்து செல்வங்களை மக்கள்
சேவையில் அவர் செலவிட்டார்.
அரசியலில் உழைக்க வேண்டும்.
ச�ொத்து சேர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் அரசியலில் பிரவேசிக்கவில்லை. மாறாக மக்களின்
விருப்பத்திற்காக அரசியலில் பிரவேசித்த அவர், மக்களின் எதிர்பார்ப்புக்களை நிறைவேற்றுவதில்
அதிக கவனம் எடுத்துக்கொண்டார். மக்களுடன் நெருங்கிப் பழகக்கூடியவராக இருந்த அவர், பிரதேசத்தில் ப�ொது அபிவிருத்தி த�ொடர்பில்
நடைபெறும்
வைபவங்களில்
அழைக்கப்படாத ப�ோதிலும் கலந்து
க�ொள்ளக்கூடியவராக இருந்தார்.
அதேநேரம் ஹம்பாந்தோட்டை
மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விவசாயிகள், மீனவர்கள், ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்ட சாதாரண மக்கள் தினமும்
சந்திக்கக் கூடியவராக விளங்கிய
டி.ஏ. ராஜபக்ஷ, அவர்களது எதிர்பார்ப்புக்களை மிகுந்த அவதானத்தோடு கேட்டறியும் பண்பைக்
க�ொண்டிருந்தார்.
அவற்றை
நிறைவேற்றி வைப்பதிலும் பின்நிற்காதவராகத் திகழ்ந்தார். இன, மத குல வேறுபாடு
பாராது எல்லா மக்களுக்கும் அவர் சேவையாற்றினார்.
அன்றைய காலகட்டத்தில் ஹம்பாந்த�ோட்டை மாவட்டத்திலுள்ள முஸ்லிம்
பாடசாலைகளில் இஸ்லாம் பாடம் ப�ோதிப்பதற்கு ஆசிரியர்கள் இல்லாத நிலைமை
காணப்பட்டது. இதனை அறிந்த டி.ஏ. ராஜபக்ஷ முஸ்லிம் பாடசாலைகளில் இஸ்லாம்
பாடம்
கற்பிப்பதற்கு
தேவையான

ம�ௌலவி ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்பட நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டார்.
இவ்வாறு இன, மத, குல பேதம் பாராது
மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றி
வந்த இவர், 'மக்கள் பிரதிநிதி மக்களை
ஆட்சி செய்பவன்' என்று ஒரு ப�ோதும் கருதியதில்லை. அவர் எப்போதும் சாதாரணமானவராகவும் மக்களில் ஒருவராகவுமே

வும் நடைமுறையில் வேற�ொன்றாகவும்
இவை நடந்து க�ொள்கின்றன. இருந்தாலும்
இந்த மாநாட்டின் முக்கியத்துவம் ஒன்றும்
குறைந்து விடவில்லை. ஆயிரம் குறைபாடுகள், விமர்சனங்களின் மத்தியிலும் சூழலியல் ஆர்வலர்கள் இந்த மாநாட்டை வரவேற்கின்றனர். இதில் நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர்.
இதைக்குறித்து இந்தியாவில் இயங்கும் பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பைச் சேர்ந்த சுந்தர்ராஜன் பி.பி.ஸிக்குத் தெரிவிக்கும்போது,
“க்ளாஸ்கோ மாநாடு கடந்த ஆண்டே நடந்திருக்க வேண்டியது. க�ோவிட் - 19 பரவல்

டி.ஏ. ராஜபக்ஷ

செயற்பட்டார். நிலபுலங்களுக்கு ச�ொந்தக்காரராக இருந்தும் கூட ஹம்பாந்தோட்டையிலிருந்து மாத்தறை வரை பஸ்ஸில்
பயணம் செய்து அங்கிருந்து ரயில் மூலம்
க�ொழும்புக்கு வருகை தந்து தான் பாராளுமன்றம் சென்றார். அன்றைய காலகட்டத்தில் பாராளுமன்ற அமர்வுகள் சில
நாட்கள் விடியும் வரை நடைபெற்றுள்ளன. அதனால் பாராளுமன்ற அமர்வு நிறைவுற்ற பின்னர் அவரது நண்பரும் களுத்துறை மாவட்டத்தின் மத்துகம த�ொகுதி

முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும்
பிரதியமைச்சருமான தயா பஸ்கோவலின்
காரில் அவரது இல்லத்திற்கு சென்று அங்கு
தங்கி இருந்துவிட்டு, மறுநாள் அளுத்கமவுக்கு சென்று அங்கிருந்து ரயில் மூலம்
மீண்டும் ஊர் திரும்புவதை அவர் வழக்கமாகக் க�ொண்டிருந்தார்.
டி.ஏ. ராஜபக்ஷவின் பண்புகள் த�ொடர்பில் அவரது நண்பரான தயா பஸ்கோவல் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார். 'அவர்
மிகவும் பண்பானவர். எவரையும் விமர்சனம் செய்யக்கூடியவராகவ�ோ, அதிகம்
பேசக்கூடியவராகவ�ோ அவர் இருக்கவில்லை. அரசியலில் பிரதிபலன்களை
எதிர்பாராத அவர் ஆட்சியாளர்களிடம்
பதவிகளை கேட்டு செல்லவுமில்லை.
கிடைக்கப்பெற்ற பதவிகளை ஏற்றுக்க�ொண்டார். அவரது ச�ொல்லும் செயலும்
ஒரேவிதமாக இருந்தது. அவர் எவரையும்
ஏமாற்றவுமில்லை. மக்களுக்கு ப�ொய்
வாக்குறுதிகளை அளிப்பவராகவும் இருக்கவுமில்லை. இதன் விளைவாக மக்களின்
அன்புக்கும் விருப்பத்திற்கும் உரியவராக
அவர் விளங்கினார்.
மக்களுடன் நெருங்கிப் பழகும் பண்பைக்
க�ொண்டிருந்த டி. ஏ. ராஜபக்ஷ அன்பும்
பாசமும் நிறைந்தவராக விளங்கினார். தம்
பிள்ளைகளைப் ப�ோன்று எல்லாப் பிள்ளைகள் மீதும் அவர், அன்பு செலுத்தினார்.
இலங்கை பலஸ்தீன் ஒத்துழைப்பு பேரவையின் ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்ட அமைப்பளார் ஏ.என் நிஸாம் நாஸிர், 'சிறுபராயத்தில் ஒரு தடவை தம் பாட்டனாருடன் டி.ஏ.
ராஜபக்ஷவின் மெதமுலன இல்லத்திற்கு
சென்றுள்ளார். அச்சமயம், டி.ஏ. ராஜபக்ஷ,
'எப்படி மகன் என்று அன்பாக வினவி, தம்
தலையை தடவி பாசத்தை வெளிப்படுத்தினார்' என்று பின்நாளில் ஒரு தடவை குறிப்பிட்டுள்ளார்.
'டி.ஏ. ராஜபக்ஷவின் த�ோற்றமும் ஆளுமையும் கவர்ச்சிகரமானது. அது எவரும்
அவருக்கு மரியாதை செலுத்தத் தூண்டக்கூடியதாக இருந்தது' என்று குறிப்பிட்டுள்ள

முன்னாள் பிரதியமைச்சர் பஸ்கோவல்,
ஹம்பாந்தோட்டை விவசாயிகள், மீனவர்கள் உள்ளிட்ட ஏழை மக்களின் மேம்பாட்டில் அவர், அதிக கவனம் செலுத்தக்கூடியவராக இருந்தார்' என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இவ்வாறு தம் வாழ்வில் முன்மாதிரியான
பண்புகள் மிக்கவராக விளங்கிய டி.ஏ.
ராஜபக்ஷ சுதந்திரத்திற்கு முன்னரும் சுதந்திரத்திற்கு பின்னரும் நேரடி அரசியலில்
ஈடுபட்டு ஆழ அகலமான அரசியல் அனுபவத்தைப் பெற்றிருந்தார்.
இரண்டு தசாப்த காலம் நேரடி செயற்பாட்டு அரசியலில் ஈடுபட்டிருந்த காலப்பகுதியில் இவர், தம் பிள்ளைகள் எவரையும்
அரசியலில்
அறிமுகப்படுத்தி
இருக்கவில்லை. ஆனால் பிள்ளைகளுக்கு
சிறந்த கல்வி அளிப்பதில் அவர் அதிக
அக்கறை எடுத்துக் க�ொண்டார். அதேநேரம் நாட்டு மக்கள் தம் பிள்ளைகளை அதிகம்
நேசிப்பதற்கும் விரும்புவதற்கும் தேவையான
உறுதியான அடித்தளத்தையும் அவர் இட்டார்.
இதன் பிரதிபலனாக இந்நாட்டுக்கு முன்னாள்
ஜனாதிபதியான பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ,
தற்போதைய ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ ஆகிய இரண்டு ஜனாதிபதிகளை வழங்கிய பெருமைக்குரியவராக விளங்குகிறார்
டி.ஏ. ராஜபக்ஷ. அவர் மக்கள் சேவையில்
இட்ட அடித்தளத்தின் பயனாக அவரது பிள்ளைகள் மாத்திரமல்லாமல் பிள்ளைகளது பிள்ளைகளும் மக்களால் நேசிக்கப்படும் மக்கள்
சேவகர்களாக விளங்கிக் க�ொண்டிருகின்றனர்.
இவ்வாறு இலங்கையின் சமூக, அரசியல்
வாழ்வுக்கு அளப்பரிய சேவையாற்றியுள்ள
டி.ஏ. ராஜபக்ஷ மறைந்து அரை நூற்றாண்டு
கடந்தும் அவரது அரசியல் வழிகாட்டல் பிரகாசித்துக் க�ொண்டிருக்கின்றது. அதற்கு அவரது
மனித நேயமும் அவருக்கே உரித்தான தனித்துவமுமே அடிப்படைக் காரணமாகும். அந்த
வகையில் டி.ஏ. ராஜபக்ஷ ஒரு முன்மாதிரியான மனிதராவார்.

இந்தப் பின்னணியில்தான், க்ளாஸ்கோ
மாநாட்டில் என்ன முடிவுகளை எடுக்கப்ப�ோகிறார்கள் என்பதை உலகமே உற்றுக் கவனித்தது. இதில் எடுக்கப்படும் முடிவுகளை
வைத்துத்தான் நாம் காலநிலை மாற்றத்தை
எதிர்கொள்ளப் ப�ோகிற�ோமா, இல்லையா,
இலக்குகளை எட்டுவ�ோமா என்பதெல்லாம்
தெரியவரும்” என சுந்தர்ராஜன் ச�ொல்வது
கவனத்திற்குரியது.
இதையும்
அவர்
விரிவாக விளக்குகிறார் “ஆரம்பத்தில் நடந்த
சில உச்சி மாநாடுகளில் கார்பன் உமிழ்வைப்
பற்றி மட்டும்தான் பேசினார்கள். சுற்றுச்சூ-

நடந்து க�ொண்டிருந்தாலும்கூட, 2030ல்
கார்பன் உமிழ்வு 15 சதவீதம் அதிகரித்திருக்கும். இந்தப் பின்னணியில்தான்
கிளாஸ்கோ மாநாடு மிகுந்த முக்கியத்துவத்தைப் பெறுகிறது“ என.
என்னதான் இந்தளவுக்குப் பெரிய ஏற்பாட்டில் மாநாடுகள் நடந்தாலென்ன,
அதில் 120 நாடுகள் கலந்து க�ொண்டாலென்ன, உலகின் முக்கிய தலைவர்கள் பங்கேற்றால் என்ன நடைமுறையில் இந்தப்
பிரச்சினைக்கு எத்தகைய நடவடிக்கைகள்
மேற்கொள்ளப்படுகின்றன
என்பதைப்

பையே உண்டாக்குகிறது. இதனால்தான்
மாநாடுகளின் முக்கியத்துவம் என்பது இந்த
விடயங்களைப் பற்றிப் பேசுவது மட்டுமல்ல, என்னமாதிரியான நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்வதற்கு இந்த நாடுகள் உடன்படுகின்றன. அதை நடைமுறைப்படுத்துவதில்
இவை எத்தகைய கரிசனையைக் க�ொண்டுள்ளன என்பது முக்கியமாகிறது.
இலங்கையில் அதிரடியாக இயற்கை உரத்தைப் பயிர்ச்செய்கைக்குப் பயன்படுத்துவத�ோடு இந்த விடயத்தில் நாம் ஏத�ோ பங்களித்து விட்டோம் என்று நிறைவடைய
முடியாது.
பிளாஸ்ரிக்
ப யன்பா ட் டி லி ருந் து
அதன் கழிவு வரையில்
பலவற்றுக்கு
நாம்
ப�ொறுப்பாளிகளாக இருக்கிற�ோம்.
நமக்கும்
தெரிகிறது,
நாம்
எதைச்
செய்ய
வேண்டும்.
எதைச்
செய்யக் கூடாது. எதனால்
இந்தளவு பாதிப்பு என்றெல்லாம்.
அப்படித்
தெரிந்து க�ொண்டும் தவறுகளைப் பற்றி ய�ோசிக்காமல் அதையெல்லாம் மிக
இயல்பாக – எந்தக் குற்றவுணர்ச்சியும் இல்லாமல்
செய்து க�ொள்கிற�ோம்.
இதில்
முக்கியமாகக்
கவனிக்க வேண்டியது.
நம்முடைய குற்றவுணர்ச்சியைப் பற்றியது. தவறுகளுக்கும் பாதிப்புக்கும்
நாமும்
முக்கியமான
காரணர்களாக
இருக்கிற�ோம். நாம் இதைப்
புரிந்து க�ொண்டு செயற்பட்டால் பாதிப்பையும்
தவறுகளையும் குறைக்கலாம். அல்லது இல்லாமல்
செய்யலாம்.
இதற்கு ப�ொறுப்பு ஏற்றல்
முக்கியமானது.
அது
குற்றவுணர்ச்சியினால் ஏற்பட வேண்டியது. இதற்கு நம்மைப் பற்றிய ஆழமான
பார்வை வேண்டும். நம்முடைய வரலாற்றைப் பற்றிய, சூழலைப்பற்றிய பார்வை.
இதை இடது அரசியலாளர்கள் சுயவிமர்சனம் – விமர்சனம் செய்து க�ொள்வது
அல்லது நம்மை நாமே மறுபார்வைக்குள்ளாக்குவது என்பார்கள்.
நாம் ப�ொறுப்பற்று நடந்து க�ொண்டிருக்கிற�ோம் என்பதே ஒரு குற்றச் செயல்தான்.
அந்தப் ப�ொறுப்பற்ற தன்மைதான் பல
பிரச்சினைகளுக்கான மூலகாரணமாகும்.
இது அரசியல் த�ொடக்கம்
அனைத்துக்கும்
ப�ொருந்தும்.
இந்தத் தன்மைதான் பருவநிலை மாற்றங்கள் பற்றிய கரிசனையிலும் மாநாட்டுத் தீர்மானங்களிலும் நாடுகளின் இரட்டைத் தன்மையிலும் காணப்படுகின்றன.
எத�ொன்று விசுவாசமாக மேற்கொள்ளப்படவில்லைய�ோ அதனால் எந்தப் பயனுமில்லை. எதுவானாலும் சீரியஸாகவும்
நேர்மையாகவும் மேற்கொள்ளப்படுகிறத�ோ
அதுவே பயன்தரும். நாம் எதுவாக இருக்கப்போகிற�ோம்?

கிளாஸ்கோ COP26 மாநாடு:

கார்பனை அதிகம் உமிழும்
மேற்குலக நாடுகள்
தங்கள் ப�ொறுப்புகளை
உணர வழிசெய்யுமா?
காலநிலை மாநாட்டில் கலந்து க�ொள்ளாமல் பின்வாங்கிவிட்டன” என்று அமெரிக்க
அதிபர் ஜ�ோ பைடன் விமர்சித்திருக்கிறார்.
“பருவநிலை மாற்றங்கள் மற்றும் சூழற்பாதுகாப்பு குறித்து இலங்கை மிகக் கவனமாக நடந்து க�ொள்கிறது. விவசாயச் செய்கையைக் கூட நாம் இயற்கை முறையில்
மேற்கொள்கிற�ோம்” என்று கூறியிருக்கிறார் ஜனாதிபதி க�ோட்டாபாய ராஜபக்ஷ.
உலக அளவில் அதிகம் கார்பனை உமிழும்
நாடுகள் பட்டியலில் சீனா முதலிடத்திலும்,
அமெரிக்கா, ஐர�ோப்பிய ஒன்றியம், இந்தியாவைத் த�ொடர்ந்து ரஷ்யா ஐந்தாவது
இடத்திலும் உள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும்
காலநிலை நெருக்கடிக்காக 100 பில்லியன்
அமெரிக்க டாலர் நிதி க�ொடுப்பதாக மேற்குலக நாடுகள் கூறின. ஆனால், அதைச்
செய்யவில்லை.
இப்படிப் பலவிதமான சுவாரசியமான –
எதிரும் புதிருமான விமர்சனங்கள�ோடு இந்த
மாநாடு நடந்தது. பருவநிலை மாற்றங்களில்
ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகளைப் பற்றி எல்ல�ோருக்கும் நன்றாகத் தெரியும். அதிலும் வல்லரசுகள்தான் இதில் பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்குகின்றன என்பதும் அனைவருக்கும்
தெரியும். இதைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டுமானால் இறுக்கமான சில நடைமுறைகளை அரசுகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். அதற்கு எந்த
அரசுமே தயாரில்லை.
ஆகவே உடன்படிக்கையில் ஒன்றாக-
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காரணமாக இந்த ஆண்டு நடக்கிறது.
இந்த ஆண்டு நடக்கும் மாநாட்டிற்கு
வேறு ஒரு முக்கியத்துவமும் இருக்கிறது.
அதாவது சில ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை
மதிப்பீட்டு அறிக்கை வெளியிடுவார்கள்.
அதில், கார்பன் உமிழ்வு எப்படியிருக்கிறது, அதனைக் கட்டுப்படுத்துவதில் எந்த
அளவுக்கு வெற்றிபெற்றிருக்கிற�ோம் என்பதெல்லாம் அந்த அறிக்கையில் இடம்பெற்றிருக்கும். அந்த அறிக்கை இந்த ஆண்டு
வெளியாகிறது. ஏற்கனவே இதுப�ோல
ஐந்து அறிக்கைகள் வெளியாகியிருக்கும்
நிலையில், ஆறாவது அறிக்கை இப்போது
வெளியாகியுள்ளது.
இந்த முறை வெளியாகியுள்ள அறிக்கையில் முதல்முறையாக ஒரு விஷயத்தைச் ச�ொல்லியிருக்கிறார்கள். அதாவது,
காலநிலை மாற்றத்திற்கு மனித செயல்பாடுகளே முக்கியக் காரணம் என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. மறுதலிக்கமுடியாத
அளவுக்கு அதனை நிரூபித்துவிட்டார்கள்.
Attribution Science பெரிய அளவில் வளர்ந்துவிட்டதால் இதனை செய்திருக்கிறார்கள்.
தவிர, கடந்த ஆண்டு க�ொர�ோனா பாதிப்பு
இருந்ததால், கார்பன் உமிழ்வு குறைவாக
இருக்குமென கருதப்பட்டது, ஆனால், உண்மையில் கடந்த ஆண்டுகளைவிட அது அதிகரித்திருக்கிறது. அதனால்தான் Code Red for
Humanity என்று ஐ.நாவின் செயலாளர் தெரிவித்திருக்கிறார்.

ழலில் 350 பிபிஎம் அளவுக்குள் வைக்க வேண்டும் என்று
மட்டும் கூறினார்கள். ஆனால்,
இன்று
அதையெல்லாம்
தாண்டிச் சென்றுவிட்டோம்.
இப்போது, வெப்பநிலை அதிகரிப்புதான்
மிக முக்கியமான பிரச்சினையாக இருக்கிறது. த�ொழிற்புரட்சி ஆரம்பித்த காலத்தில்
இருந்த சராசரி வெப்பநிலையிலிருந்து 1.5
டிகிரி செல்சியசிலிருந்து 2 டிகிரி செல்சியஸ்வரை மட்டுமே வெப்பநிலை அதிகரிக்கலாம் என பாரீஸ் உச்சி மாநாட்டில் முடிவெடுக்கப்பட்டது. அதைப் பல நாடுகள்
ஏற்றுக்கொண்டதால், அதனைப் பாரீஸ்
ஒப்பந்தம் என்றும் அழைக்கிற�ோம்.
ஆனால், இந்த மாநாடு முடிந்த பிறகு,
1.5 டிகிரிக்கும் 2 டிகிரிக்கும் இடையில்
பெரிய வேறுபாடு உள்ளது. ஆகவே,
இதில் ஏதாவது ஓர் இலக்கைத்தான் நிர்ணயிக்க வேண்டுமென பல விஞ்ஞானிகள்
கூறினர். இதையடுத்து மேலும் ஆய்வுகள் செய்ததில், த�ொழிற்புரட்சி காலத்தில்
இருந்ததைவிட 1.5 டிகிரி மட்டுமே அதிகரிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதற்குப் பிறகு ஒவ்வொரு நாடும் தாங்களாக முன்வந்து தங்களால் எந்த அளவுக்கு
கார்பன் உமிழ்வைக் குறைத்துக்கொள்ள
முடியுமென அறிவித்தார்கள். ஆனால்,
அது எதையும் அந்த நாடுகள் செய்யவேயில்லை, ச�ொன்னத�ோடு சரி. அப்படியே

ப�ொறுத்தே இதன் பெறுமானம் இருக்கும்.
அதுதான் எதிர்காலத்தில் இந்த மாநாட்
டைப் பற்றிய நம்பிக்கையை மக்களுக்குக்
க�ொடுக்கும்.
ஏனென்றால் பருவநிலை மாற்றங்களைப்
பற்றியும் அதன் பாதிப்பைப் பற்றியும்
த�ொடக்கத்திலிருந்தே
த�ொடர்ச்சியாகப்
பேசிக் க�ொண்டிருப்பவை மேற்கு நாடுகள்தான். ஆனால் வரலாற்று ரீதியாக கார்பனை
அதிகம் உமிழ்ந்து க�ொண்டிருப்பது மேற்குலக நாடுகள்தான் என்பதால் வரலாற்று
ரீதியான ப�ொறுப்புகளும்
அவர்களுக்குத்தான் அதிகமுண்டு.
ஆனால்,
தற்போதைய சூழலில், கார்பனை உமிழ்வதில்
இந்தியா மூன்றாவது இடத்தில் இருக்கிறது. சீனா, அமெரிக்காவுக்கு அடுத்த இடத்தில் இந்தியா இருக்கிறது. ஐர�ோப்பிய
யூனியனை ஒரே அலகாகக் க�ொண்டால்,
இந்தியா நான்காவது இடத்தில் இருக்கும்
என்று கூறப்படுகிறது. இந்தப் பாதிப்பு இந்தியாவுக்கு மட்டுமிருக்காது, அது அயலில்
உள்ள இலங்கையையும் பாதிக்கும். ஏன்
ஒட்டும�ொத்தத்தில் இது உலகப் பாதிப்-

மர்லின் மரிக்கார்...?

கருணாகரன் ...?
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ம் நாடு ஒரு பாரிய நிதி மற்றும் ப�ொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கியிருப்பதும் அதன் விளைவாக மக்களின்
வாங்கும் சக்தி குறைவடைந்து ப�ொருட்களின் விலை அதிகரிக்கத் த�ொடங்கியிருப்பதும் நாட்டு மக்கள் அறிந்ததே. இது ப�ோன்றத�ொரு நிலையை 1974ம் ஆண்டளவில் இலங்கை மக்கள்
எதிர்கொண்டனர். அக்காலப் பகுதியில் பணப் புழக்கம் குறைவு.
விற்பனை நிலையங்களில் அத்தியாவசிய உணவுப் பண்டங்கள்
கிடைப்பதில்லை. குறிப்பாக, க�ோதுமை மா மற்றும் அரிசி. மேலும்
சாதாரண மக்களிடம் எதையேனும் வாங்கி சாப்பிடுவதற்கான
ப�ோதுமான பணமும் கையில் இருக்கவில்லை. குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு தினம�ொன்றுக்கு அரை இறாத்தல் பாண் மட்டுமே குடும்ப
அட்டைகளின் பேரில் வழங்கப்பட்டது. மக்கள் விரக்தி அடைந்த
நிலையில் அக்காலத்தைக் கடந்து சென்றார்கள். ‘பாண் வரிசை
யுகம்’ என அக் காலப்பகுதியை மக்கள் அழைத்தார்கள்.
ஏறக்குறைய அத்தகைய ஒரு காலப்பகுதியை ந�ோக்கி நாம்
நகர்ந்து க�ொண்டிருப்பதாகவே கருத வேண்டியிருக்கிறது. க�ொவிட்
முடக்கம் காரணமாக உலகளவில் சுற்றுலாத்துறை மிகக் கடுமையான வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளதும், ஏற்றுமதித்துறையில் காணப்படும் மந்த நிலையும் எமது அந்திய செலாவணி வருமானத்தைக்
கடுமையாக பாதித்துள்ளது. க�ொவிட் முடக்கம், அந்திய செலாவணி
கையிறுப்பில் ஏற்பட்டிருக்கும் வீழ்ச்சி, த�ொடர்ந்து அதிகரித்துவரும் த�ொழிற்சங்கப் ப�ோராட்டங்கள், அதிகாரித்துவரும் வாழ்க்கைச் செலவு என்பன நாடு மிகப் பெரிய நெருக்கடி நிலை ந�ோக்கி
நகர்த்து செல்கிறது என்பதையே புலப்படுத்துகிறது.
இந்த நிலைக்கு யார் காரணம் என்பதைக் கண்டு பிடிப்பதால்
எந்தப் பயனும் விளையப்போவதில்லை. ஏனெனில் இது இரண்டே
இரண்டு ஆண்டுகளில் மட்டும் நிகழ்ந்தவை அல்ல. சுதந்திரம்
பெற்றது முதல் இந்நாடு சுதேசிகளின் ஆட்சியில் படிப்படியான
வீழ்ச்சியை ந�ோக்கியே பயணித்து வந்திருக்கிறது. 1948ம்
ஆண்டில் இலங்கையிடம் இருந்த அந்நிய செலாவணி கையிறுப்பு
படிப்படியாக தேய்முகத்தை சந்தித்ததும் கடன்கள் அபிவிருத்தி
காணாமலேயே அதிகரித்துச் சென்றதும் வரலாறு பேசும் உண்மைகள். வளர்ச்சி வேகத்தைவிட பின்னடைவு வேகம் வலுப்பெற்றதன்
விளைவைத்தான் நாம் இப்போது அனுபவிக்கிற�ோம். உலகில் உள்ள
பெரும்பாலான நாடுகள் முன்னேறிச் செய்கையில் இலங்கை

மா

தினகரன் விளம்பரம் : 0112429367

காண சபைகளுக்கான
தேர்தல்களை அடுத்த
வருடத்தின் முதல்
மூன்று மாதங்களுக்குள்
நடத்துவதற்கு அரசாங்கம் முயற்சிகளை
மேற்கொண்டிருக்கும் நிலையில்,
சிறுபான்மைக் கட்சிகள் 13வது
திருத்தம் முழுமையாக அமுல்படுத்தப்பட
வேண்டும் என்ற விடயத்தை
வலியுறுத்தத் த�ொடங்கியுள்ளன.
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தபால் பெட்டி இலக்கம் : 834
த�ொலைபேசி இலக்கம் : 2429429, 2429294, 2429296
பெக்ஸ் : 2429329

பிலவ வருடம் ஐப்பசி மாதம் 21ம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரபீஉனில் ஆகிர் பிறை 01

இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வே
நிலையான சுபீட்சத்தை ஏற்படுத்தும்
பின்நோக்கி நகர்ந்திருப்பது கூர்ந்து ஆராயப்பட வேண்டிய ஒன்று.
ஆட்சியாளர்கள் த�ொடர்ச்சியாக தூரந�ோக்கின்றியும் கட்சி நலன்கள்
சார்ந்தும் மேலும் ஆட்சியை தக்க வைத்துக் க�ொள்வதற்காக இனவாதத்தை நம்பி ஆட்சி நடத்தியதும் நாடு வீழ்ச்சியை ந�ோக்கி நகர
காரணங்களாகின.
எனவே நாடு சுற்றுலாத்துறை அபிவிருத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி
ப�ொருளாதார விருத்தி ஏற்பட்டால் மட்டும் பழைய நிலையை அடைந்துவிடும் என்பது பலரது நம்பிக்கையாக இருக்கின்றப�ோதிலும் அது
உண்மையல்ல என்பதை அனுபவரீதியாக நாம் உணர்ந்துள்ளோம்.
சுற்றுலாத்துறை உச்சத்தைத் த�ொட்ட ஒரு காலமிருந்தது. தேயிலை
விலை அதிகரித்து நின்ற காலம�ொன்றிருந்தது. உள்ளூர் உற்பத்திகள் சிறப்பாகத் திகழ்ந்த காலமிருந்தது. ஆனால் அந்த வருமானங்கள் இலங்கையின் அபிவிருத்திக்கும் தனிநபர் வருமான அதிகரிப்புக்கம் எவ்வளவு தூரம் உதவியது என்ற கேள்விக்கு ப�ொருத்தமான
பதில் கிடையாது. எனவே ஒரு நாட்டின் அந்நிய செலாவணி கையி-

விற்பனை பிரிவு : 0112429444, 0112429378 விளம்பர முகாமையாளர் : 0112429673

ருப்பு அதிகரிப்பும், உற்பத்தி வருமான அதிகரிப்பும் மட்டுமே நாட்டின்
சுபீட்சத்துக்கு வழிவகுக்கப் ப�ோவதில்லை. நாம் சுதந்திரம் பெற்றதில் இருந்து ஒரு பிரச்சினை எம்மைத் த�ொடர்ந்து வந்து க�ொண்டிருக்கிறது. தமிழர்கள் தாம் இரண்டாம் பட்சமாக நடத்தப்படுவதாக
கருதிவர அனுமதிக்கப்பட்டமை பாரிய எதிர்மறை விளைவுகளை
ஏற்படுத்தி ஒரு யுத்தத்தையே உருவாக்கியதையும் அது எமது சுபீட்சத்துக்கான செலவீனங்களை விழுங்கியதையும் நேரிடையாகவே
பார்த்துள்ளோம்.
இன்று சுபீட்சமடைந்த அல்லது வளர்ந்த நாடுகளை எடுத்துக்
க�ொண்டால் அந்நாடுகளில் மத ரீதியான அல்லது இன ரீதியான
பிரச்சினைகளைக் காணமுடியாது. அவற்றை எக்காலத்திலேய�ோ
அந்நாடுகள் தீர்த்து வைத்துவிட்டன. எனவே அபிவிருத்தி, உற்பத்தி
அதிகரிப்பு, மக்கள் நலன் பேணல் என்பனவற்றில் அந்நாடுகளால்
தீவிரமாகக் கவனம் செலுத்த முடிகிறது. சிங்களம் மட்டும் சட்டம்,
உண்மையாகவே ந�ோக்குவ�ோமானால், மிகச் சரியான சட்டமே.
சுதேச மொழியை விட்டுவிட்டு ஆங்கிலத்தையே த�ொடர்ந்தும் உத்திய�ோக ம�ொழியாக உபய�ோகிப்பது சரியானது அல்ல. ஆனால் தமிழுக்கும் அதே அந்தஸ்து அளிக்கப்பட்டிருக்குமானால் நாடு எதிர்ந�ோக்கியிருந்த மிகப்பெரிய விபத்து தவிர்க்கப்பட்டிருக்கும். எனினும்
க�ொம்பு சீவி வளர்க்கப்பட்ட இனவாதம் அதைச் செய்ய விடாதது,
த�ொடர் ப�ொருளாதார வீழ்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது.
தற்போது நாடு பல த�ொழிற்சங்க ப�ோராட்டங்களையும் விவசாயிகளின் ப�ோராட்டங்களையும் எதிர்கொண்டு வருகிறது. வாழ்க்கைச்
செலவு உயர்வு தவிர்க்க முடியாதது. இந்த நிலையில் நாடு என்ற
நிலையில் த�ொழிற்சங்கங்கள் சில விட்டுக்கொடுப்புகளைச் செய்ய
வேண்டியது அவசியம். நாடா உரிமைகளா என்று வரும்போது நாடு
என்ற முடிவுக்கு உலக நாட்டு மக்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு
முன் உதாரணங்கள் உள்ளன. சிக்கலான நிலையில் ஒரு அரசாங்கத்தின் கழுத்தை நெரிக்க முயல்வது சரியானது அல்ல. இதேசமயம் அரசும் சில படிகள் இறங்கிவர வேண்டும். ஏனெனில் நீயா
நானா என்ற நிலைப்பாடு த�ொடர்வது எந்தப் பலனையும் தராது.
இந் நெருக்கடிகள் தற்காலிகமானவையே. ஓரளவுக்கு பிரச்சினைகள் தீர்ந்த பின்னர் அரசு முதல் விஷயமாக இனப் பிரச்சினைக்கு
முடிவு காண்பதில் ஈடுபாடு காட்ட வேண்டும். ஏனெனில் அது
நாட்டின் நிரந்தர சுபீட்சத்துடன் த�ொடர்புபட்டது.
தினகரன் ஆசிரியபீடம் : editor.vm@lakehouse.lk

இந்தியாவின் உதவி க�ோரும் விடயத்திலும்
தமிழ்க் கட்சிகளுக்கிடையே இணக்கமின்மை!

இலங்கை- இந்திய ஒப்பந்தத்துக்கு
அமைய மாகாணங்களுக்கு அதிகாரங்களைப் பகிரும் வகையில் 13வது
அரசியலமைப்புத் திருத்தம் க�ொண்டு
வரப்பட்டது. இதற்கமைய மாகாணசபைகள் உருவாக்கப்பட்ட ப�ோதும்
காணி, ப�ொலிஸ் ப�ோன்ற அதிகாரங்கள் இதுவரை வழங்கப்படவில்லை
என்பது அறிந்த விடயம்.
காணி உள்ளிட்ட அதிகாரங்கள்
மாகாணசபைகளுக்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேண்டும் என இருநாட்டு ஒப்பந்தத்தில் கைய�ொப்பமிட்ட அயல்நாடான இந்தியா த�ொடர்ச்சியாக
வலியுறுத்தி வரும் நிலையில், தமிழ்க்
கட்சிகள் உள்ளிட்ட சிறுபான்மைக்
கட்சிகளும் இதனைத் த�ொடர்ந்தும்
க�ோரி வருகின்றன. 1978ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஆட்சிக்கு வந்த எந்தவ�ொரு
அரசாங்கமும் இந்த அதிகாரங்களை
வழங்குவதற்கு முன்வரவில்லை.
இவ்வாறான பின்னணியில் ‘ஒரே
நாடு ஒரே சட்டம்’ என்ற விடயத்துக்காக வணக்கத்துக்குரிய ஞானசார
தேரர் தலைமையில் விசேட செயலணிய�ொன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த செயலணியில் தமிழ்ப் பிரதிநிதிகள் எவரும் நியமிக்கப்படாத
நிலையில், சிறுபான்மைக் கட்சிகள்
இது த�ொடர்பில் விமர்சனங்களை
முன்வைத்திருந்தன.
புதிய அரசியல் சூழ்நிலையில்
13வது திருத்தத்தை முழுமையாக
நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு இந்தியாவின் ஒத்துழைப்பைப் பெற்றுக்
க�ொள்வது அவசியம் என்றத�ொரு
கருத்தாடல் சிறுபான்மையினக் கட்சிகள் மத்தியில் உருவாகியுள்ளன.
கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்னர்
இலங்கைக்கு விஜயம் மேற்கொண்டிருந்த இந்திய வெளிவிவகாரச் செய-

டிருந்தது. இலங்கையின் இனப்பிரச்சினைத் தீர்வுக்கு 13வது
திருத்தத்துக்கு அமைய அதிகாரப்
பகிர்வின் அடிப்படையில் தீர்வு
என்ற விடயம் பல தசாப்தங்களாகப் பேசப்பட்டு வருகிறது.
தற்போதைய பிரதமர் மஹிந்த
ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதியாக இருந்த
காலப் பகுதியில் 13 இற்கு
அப்பால் சென்று ‘13 பிளஸ்’
அடிப்படையில் தீர்வு என்பது
வரை கருத்தாடல்கள் இடம்பெற்றிருந்தன. மறுபக்கத்தில் இந்தியாவின் தரப்பில் 13 வது திருத்தம்
நடைமுறைப்படுத்தப்பட
வேண்டும் என்ற வலியுறுத்தல்கள் த�ொடர்ந்து வருகின்றன.
இந்திய மத்திய அரசாங்கத்தில் யார் ஆட்சியிலிருந்தாலும்
இதனை வலியுறுத்தியே வருகின்றனர். முன்னைய காங்கிரஸ் அரசாங்கமும் சரி, தற்போதைய பா.ஜ.க
அரசாங்கமும் சரி 13 இன் அடிப்படையிலான அதிகாரப் பகிர்வு
குறித்த நிலைப்பாட்டையே வலியுறுத்தி வலியுறுத்துகின்றன.
இவ்வாறான நிலையில் கடந்த
சில நாட்களுக்கு முன்னர் யாழ்நகரில்
சிறுபான்மைக்
கட்சிகள்
13வது திருத்தத்தை அமுல்படுத்துமாறு இந்தியாவிடம் க�ோருவது
த�ொடர்பில் கலந்துரையாடுவதற்காகக் கூடியிருந்தன. ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப்
தலைவர் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன்,
புள�ொட் தலைவர் தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன், தமிழ்த் தேசிய கட்சியின்
தலைவர் சிறிகாந்தா, தமிழ் மக்கள்
கூட்டணியின் செயலாளர் நாயகம்
சி.வி.விக்னேஸ்வரன் சார்பில் பேராசிரியர் சிவநாதன், ரெல�ோ தலைவர்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வம்

மைப்பில் அங்கம் வகிக்கும் இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி, கஜேந்திரகுமார்
ப�ொன்னம்பலத்தின் அகில இலங்கை
தமிழ் காங்கிரஸ் கட்சி ஆகியன
இதில் பங்கேற்கவில்லை. இனப்பிரச்சினைக்கு 13வது திருத்தம் தீர்வாக
அமையுமா என்ற விடயத்தில் தமிழ்க்
கட்சிகளுக்கிடையில்
மாறுபட்ட
நிலைப்பாடு காணப்படும் நிலையில்,
ஒரு சில தமிழ்க் கட்சிகள் இக்கூட்டத்தில் கலந்து க�ொண்டிருந்தன.
இதற்கு முன்னர் க�ொழும்பில் கூடியிருந்த தமிழ்க் கட்சிகள் தேர்தல்

லாளர், 13வது திருத்தத்துக்கு அமைய
அதிகாரப் பகிர்வு மேற்கொள்ளப்பட
வேண்டும் என மீண்டும் வலியுறுத்தியிருந்ததுடன், மாகாணசபைத் தேர்தல்கள் நடத்தப்பட வேண்டியதன்
தேவைப்பாட்டையும் வலியுறுத்தியிருந்தார்.
சிறுபான்மைக் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளை அவர் சந்தித்த வேளையிலும்
இந்த விவகாரம் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்-

அடைக்கலநாதன், அதன் தேசிய
அமைப்பாளர் குருசுவாமி சுரேந்திரன்
மற்றும் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்
தலைவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
ரவூப் ஹக்கீம், தமிழ் மக்கள் முற்ப�ோக்குக்கூட்டணியின்தலைவர்பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மன�ோ கணேசன்
ஆகிய�ோர் இந்தக் கலந்துரையாடலில்
கலந்து க�ொண்டனர்.
எனினும், தமிழ்த் தேசியக் கூட்ட-

மறுசீரமைப்பு முயற்சிகள் குறித்து
தமக்கிடையில்
கலந்துரையாடியிருந்தன. அனைத்து இனங்களினதும்
பிரதிநிதித்துவத்தை
உறுதிப்படுத்தும் வகையில் தேர்தல் சீர்திருத்தம்
அமைய வேண்டும் என்பதில் அக்கட்சிகள் ஒருமித்த நிலைப்பாட்டை
வெளிப்படுத்தின.
இந்தக் கூட்டம் நடைபெற்றதன்
பின்னணியிலேயே யாழ்ப்பாணத்தில்

வடக்கு, கிழக்கு அரசியலைப்
ப�ொறுத்த வரை தமிழ்-முஸ்லிம்
கட்சிகளுக்கிடையே எக்காலமும்
இணக்கப்பாடு இருந்ததில்லை.
கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சர்
பதவியில் தமிழர் ஒருவரை
அமர்த்துவதிலும் முஸ்லிம் காங்கிரஸ்
விட்டுக்கொடுப்புக்கு வந்ததில்லை.
அதேசமயம் கிழக்கு மாகாண
சபையினால் தாங்கள் நீண்ட காலமாக
புறக்கணிக்கப்பட்டதாக தமிழர்கள்
மத்தியில் அதிருப்தி உள்ளது.
இவ்வாறான நிலையில்
யாழ்ப்பாணத்தில் தமிழ் அரசியல்
தரப்பும், முஸ்லிம் காங்கிரசும்
ஒன்றுகூடியதை ‘சந்தர்ப்பத்துக்கான
சந்திப்பு’ என்ற க�ோணத்திலேயே
ந�ோக்க வேண்டியுள்ளது.

கூடி 13வது திருத்தம் த�ொடர்பில்
இந்தியாவின் உதவியைக் க�ோரும்
விடயம் பற்றிக் கலந்துரையாடியிருந்தன. இதில் முஸ்லிம்களைப்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்
ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சியும் கலந்து க�ொண்டிருந்தது.
இதுஒருபுறமிருக்க
வடக்கு,
கிழக்கு மாகாண விடயத்தில்
முஸ்லிம் தரப்பினர் வேறுபட்ட
நிலைப்பாட்டைக் க�ொண்டுள்ளனர். இணைந்த வடக்கு, கிழக்குப்
பிரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதில்
அவர்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்தே
உறுதியாக இருந்தனர்.
அது மாத்திரமன்றி கிழக்கு மாகாணசபையின் கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் தமிழ் முதலமைச்சர் ஒருவரை
பதவியில் அமர்த்தும் விடயத்தில்
முஸ்லிம் காங்கிரஸ் விட்டுக்கொடுப்புக்குத் தயாராக இருக்கவில்லை
என்ற குற்றச்சாட்டு தமிழர்கள் மத்தியில் உண்டு. கிழக்கு மாகாண சபையினால் தாங்கள் நீண்ட காலமாக
புறக்கணிக்கப்பட்டு
வந்தமை
த�ொடர்பாக முஸ்லிம் அரசியல்
தரப்பின் மீது தமிழ் மக்களுக்கு அதிருப்தியும் உள்ளது.
இவ்வாறான நிலையில் தற்பொழுது 13வது திருத்தத்தை முழுமையாக அமுல்படுத்த வேண்டும் என
இந்தியாவிடம் க�ோரிக்கை விடுப்பதற்காக
தமிழ்க்
கட்சிகளுடன்
முஸ்லின் காங்கிரஸ் இணைந்து
க�ொண்டுள்ளதை தமிழ் மக்கள் எத்தகைய க�ோணத்தில் ந�ோக்கப் ப�ோகின்றார்கள் என்பது இங்கு கவனத்தில்
க�ொள்ளப்பட வேண்டியதாகும்.
இது மாத்திரமன்றி யுத்த காலத்தின்
ப�ோது தமிழ் மக்களுக்கு துன்பங்கள்
ஏற்பட்ட ப�ோதும், கிழக்கு மாகாணத்தில் தமிழ்க் கிராமங்கள் பறிப�ோன
வேளையிலும் முஸ்லிம் அரசியல்
தரப்புக்கள் ம�ௌனமே கடைப்பிடித்தன என்ற அதிருப்தியும் கிழக்கு தமிழர்களுக்கு உண்டு.
இவ்வாறான நிலையில் தற்பொழுது ‘ஒரு நாடு ஒரு சட்டம்’ என்ற
விடயம் பேசுப�ொருளாகியிருக்கும்
நிலையில் 13வது திருத்தத்தை அமுல்படுத்துவதற்கு இந்தியாவின் ஒத்துழைப்பைக் க�ோரும் கூட்டத்தில்
முஸ்லிம்கள் சார்பிலான பங்களிப்பு
எந்தளவுக்கு தமிழ் மக்கள் மத்தியில்
வரவேற்பைக் க�ொடுக்கும் என்பதும்
கேள்விக்குரியதாகவே உள்ளது.
மறுபக்கத்தியில்
இலங்கையின்
பூக�ோள அமைவிடம் காரணமாக
சீனா, இந்தியா, அமெரிக்கா என பல
நாடுகள் செல்வாக்குச் செலுத்த முயற்சிக்கும் நிலையில், சிறுபான்மைக்
கட்சிகளின் ஒன்றுகூடலும் ஏதாவத�ொரு தரப்புக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கும�ொரு முயற்சியாகவே பார்க்கப்படுகிறது.

பி.ஹர்ஷன்...?
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றுகிய காலத்துக்குள் உருவாகி,
தனக்கென தனியான
அடையாளத்துடன், மூன்றில் இரண்டு
பெரும்பான்மை பலத்துடன் திகழ்கின்றது
ஸ்ரீலங்கா ப�ொதுஜன பெரமுன கட்சி. மூன்றில்
இரண்டு பெரும்பான்மை பலத்துடன்
அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றிய கட்சி எனப்
பெயர் எடுத்துள்ள ஸ்ரீலங்கா ப�ொதுஜன பெரமுன
கட்சியானது அண்மையில் ஐந்தாவது வருட
பூர்த்தியைக் க�ொண்டாடியது.
கடந்த ஐந்து வருட காலத்துக்குள்
உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தல்கள்,
ஜனாதிபதித் தேர்தல் மற்றும் ப�ொதுத்
தேர்தல் என அக்கட்சி எதிர்கொண்ட
அனைத்துத் தேர்தல்களிலும் அதற்கு
வெற்றிவாகையாகவே அமைந்தது.
இலங்கை அரசியல் வரலாற்றில்
சுதந்திரத்துக்குப் பின்னர் சுதந்திரக்
கட்சி மற்றும் ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
ஆகியனவே மாறி மாறி ஆட்சி அதிகாரத்தைப் கைப்பற்றி வந்தன.
மூன்றாவது அரசியல் சக்தியாக எந்தவ�ொரு கட்சியும் தலையெடுக்காத
நிலையில் கடந்த ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னர் உருவான ப�ொதுஜன
பெரமுன குறுகிய காலத்துக்குள்ளேயே தனக்கான அடையாளத்தை
நிரூபித்து விட்டது என்றே கூற
முடியும்.
2015 ஆம் ஆண்டு மஹிந்த ராஜபக்ஷ தலைமையிலான அரசாங்கம்
த�ோல்வியடைந்திருந்த
பின்னரே
இக்கட்சி உருவாக்கப்பட்டது. அக்காலப் பகுதியில் அரசாங்கத்தின்
த�ோல்விக்குப்
பெறுப்பேற்றுக்
க�ொண்ட தற்போதைய நிதி அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷவின் எண்ணக்கருவில் ப�ொதுஜன பெரமுன உருவானது. இதன் தலைவராகப் பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்ஷ செயற்பட்டு வருகின்றமை இதற்குப் பெரும் பலமாக
அமைந்தது என்பதே உண்மை.
அரசியலில் நீண்ட கால அனுபவம் க�ொண்ட பசில் ராஜபக்ஷ சிறந்த
ஒருங்கிணைப்பாளர்
என்பதற்கு
உதாரணமாக இந்தக் கட்சியின்
வெற்றிப் படிகளைக் குறிப்பிடலாம். மஹிந்த ராஜபக்ஷ மீது மக்கள்
க�ொண்டிருந்த அபார நம்பிக்கையைப் பின்புலமாகக் க�ொண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்தக் கட்சி ப�ோட்டியிட்ட முதலாவது தேர்தலான
உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தல்களில்

யம். அரச அதிகாரத்தின்
ஊடாக அமைச்சுக்கள்,
அரச நிறுவனங்களால்
செய்ய முடியாத பல
விடயங்கள்
உள்ளன.
நாம் அரசியலில் இருந்து
விலகிய நிலையிலேயே
ஆசிரியர்களின் வேலைநிறுத்தப்
ப�ோராட்டம்
இழுத்தடிக்கப்பட்டது.
இன்று,
விவசாயிகளின்
ப�ோராட்டங்கள்
இவ்வளவு
தீவிரமாக
இ ழு த ்த டி க்கப்பட்ட தும் அவர்கள் மத்தியில்
வேலை செய்யாமையினாலேயே ஆகும். அம்மக்களின் க�ோரிக்கையை
நாம் புரிந்து க�ொள்ள
வேண்டும். நாம் அரசியலில் இருந்து ஒதுங்க
ஒதுங்க, நாம் த�ோற்கடித்த சக்திகள், சூழ்நிலையை
சாதகமாக
பயன்படுத்தி,
பெரும்
குழப்பத்தை உருவாக்க,
மக்களிடையே ஊடுருவி
வருகின்றன.
அந்த
வகையில் இந்த நாட்டில்
ப�ொதுஜன ஐக்கிய முன்னணியை
ஸ்தாபிக்க
வேண்டுமாயின் ஒரு கட்சியாக அரசாங்கம் ஆட்சியில் இருக்கின்ற ப�ோதும்
மக்கள் மத்தியில் அரசியலில் ஈடுபடுவது அவசியமாகும்.
அரசு
அதிகாரிகள்
மட்டும் நம் சார்பாக
மக்களுக்கு
சேவை
செய்வார்கள்
என்று
எ தி ர ்பா ர ்க்கா தீ ர ்க ள் .
சுபீட்சத்தின்
ந�ோக்கு

பும் இருந்ததைக் குறிப்பிட்டாக வேண்டும்.
கடந்த
ஜனாதிபதித்
தேர்தலில் தற்போதைய
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய
ராஜபக்ஷவை
வெற்றி
பெறச்
செய்வதற்கு
ப�ொதுஜன
பெரமுன,
ஸ்ரீலங்கா
சுதந்திரக்
கட்சி, விமல் வீரவன்சவின் தேசிய சுதந்திர
முன்னணி, உதய கம்மன்பிலவின்
பிவித்துரு ஹெல உறுமய,
வாசுதேவ
நாணயக்காரவின்
ஜனநாயக
இடதுசாரி முன்னணி,
திஸ்ஸ வித்தாரணவின்
கம்யூனிஸ்ட்
கட்சி
ப�ோன்றவை கைக�ோர்த்திருந்தன.
இந்தக்
கூட்டணி
கடந்த ப�ொதுத் தேர்தலிலும் த�ொடர்ந்தது. இவ்வாறான பின்னணியில்
தற்போது
ப�ொதுஜன
பெரமுனவுக்கும், அதன்
பங்காளிக்
கட்சிகளுக்-

அரசின் பங்காளிகளுக்குள்
பிரிவு என்பதே கிடையாது!
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வாக்களித்த
மக்கள்
தற்போது
மிகவும் இக்கட்டான நிலையில்
உள்ளனர் என்பதை நாம் புரிந்து
க�ொள்ள வேண்டும்.
இதுப�ோன்ற இக்கட்டான சூழ்நிலைகளுக்கு முகங்கொடுத்து நான்
நன்கு பழக்கப்பட்டுள்ளேன். இது
ப�ோன்ற காலங்களில் அரசாங்கம்
செய்யாத தவறுகளுக்கும் அரசாங்கத்தையே மக்கள் குறை கூறுவர். நாம்
எப்போதும் ஒற்றுமைக்காக பாடுபடும் கட்சியாகும். அது ஸ்ரீலங்கா
சுதந்திரக் கட்சியிடமிருந்து நாம்
பெற்ற மரபு. ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக்
கட்சி எப்பொழுதும் இடதுசாரி அரசியல் கட்சிகளுடன் ஒன்றிணைந்து
செயற்பட்ட கட்சியாகும். கருத்து
முரண்பாடுகள் இருந்தாலும் ஒன்றிணைந்து பணியாற்றின�ோம்.
ப�ொதுஜன பெரமுனவும் அது
குறித்து சிந்திக்க வேண்டும். சில கட்சிகளுக்கு பாராளுமன்ற பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல் இருக்கலாம். சிறு
கட்சியாக இருக்கக் கூடும். அரசியல்
கட்சி பெரியத�ோ சிறியத�ோ என்பது
முக்கியமல்ல. ந�ோக்கம்தான் முக்கியம். இவர்கள் அனைவரும் எங்களுடன் ஒரே வழியில் செல்பவர்கள்.
எங்களின் கடினமான காலங்களில்
ஒரே அணியில் இருந்தவர்கள். ஒரு
குறிக்கோளுக்காக
ப�ோராடியவர்கள். அவர்கள் எமது ஆதரவாளர்கள்
இல்லை. அவர்கள் நம் கைக்கூலிகள் இல்லை. அவர்களும் நம்மோடு
ஒரே இலக்கை ந�ோக்கி பயணிப்பவர்கள். எனவே, அந்தக் கட்சிகள்
அனைத்தும் எப்போதும் இணைந்திருக்க வேண்டும். அந்த ஒற்றுமையை பேணுவது பிரதான கட்சி
என்ற வகையில் எமது ப�ொறுப்பு”
என அவர் தனது உரையில் வலியுறுத்திக் கூறியிருந்தார்.
ஒரு
கட்சியின்
தலைவராக,
நாட்டை நேசிக்கும் நீண்ட கால
அரசியல் அனுபவத்தைக் க�ொண்ட
சிரேஷ்ட அரசியல்வாதியாக பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆற்றியிருந்த இந்த
உரை ப�ொதுஜன பெரமுன என்ற கட்சியின் பயணம் சரியாக இருப்பதற்கு
வழிகாட்டும் வகையில் அமைந்திருந்ததை அரசியல் அவதானிகள்
பலரும் சுட்டிக் காட்டியுள்ளனர்.
ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமர் ஆகிய�ோரின்
வழிகாட்டலில்,
நிதி
அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷவின் ஒருங்கிணைப்பின் கீழ் ப�ொதுஜன பெரமுனவின் அரசியல் வெற்றிப் பயணம்
தடையெதுவுமின்றித்
த�ொடரும்
என்பதையே இன்றைய அரசியல்

இயல்பு. அது ப�ோல முரண்பாடுகள் களையப்படுவதும் இயல்பானதுதான். ஆனால் இன்றைய சிறு
முரண்பாடு
அரசாங்கத்துக்குள்
பிளவை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்றத�ொரு த�ோற்றப்பாட்டை ஏற்படுத்த
எதிர்க் கட்சித் தரப்பில் கடும் பிரயத்தனம்
மேற்கொள்ளப்படுவதைக்
காண முடிகின்றது. இருந்தப�ோதும்
பங்காளிக் கட்சிகளுடனான உறவில்
விரிசல் ஏற்படுவதற்கு ப�ொதுஜன
பெரமுனவின் தலைவர் பிரதமர்
மஹிந்த
ராஜபக்ஷ
இடமளிக்க-

அதிக உள்ளூராட்சி மன்றங்களைக்
கைப்பற்றி தனது வெற்றியை உறுதி
செய்தது.
இதன் பின்னர் களம் கண்ட
தேர்தலாக ஜனாதிபதித் தேர்தல்
அமைந்தது.
நாட்டில் யுத்தத்தை
முடிவுக்குக் க�ொண்டு வருவதற்கு
மூளையாகச் செயற்பட்ட, சிறந்த நிர்வாகியாக விளங்கிய க�ோட்டாபய
ராஜபக்ஷ அவர்களைக் களமிறக்கியதன் மூலம் வெற்றிக்கு வழிக�ோலியது ப�ொதுஜன பெரமுன.
அந்த வெற்றிப் பயணம் அதனுடன் நின்று விடாது கடந்த ப�ொதுத்
தேர்தலில்
பாராளுமன்றத்துக்கு
அதிக உறுப்பினர்களை அனுப்பி
மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அதிகாரத்தைக்
கைப்பற்றும் நிலைக்கும் அக்கட்சி
சென்றது. இந்த வெற்றிகளுக்கு
ப�ொதுஜன பெரமுன என்ற புதிய
கட்சி மீது மக்கள் க�ொண்டிருந்த நம்பிக்கை ஒரு பக்கம் இருந்தாலும்,
இதனுடன் பங்காளிகளாக செயற்பட்ட ஏனைய கட்சிகளின் உழைப்-

கும் இடையில் முரண்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது எனக் காண்பிப்பதற்கான
சில முயற்சிகள் அரசவிர�ோத சக்திகளால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
கடந்த காலத்தில் எரிப�ொருள்
விலை அதிகரிப்புத் த�ொடர்பில் பங்காளிக் கட்சிகளுக்கிடையில் கருத்து
வேறுபாடு ஏற்பட்டிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகின. இருந்தப�ோதும்
அமைச்சர் உதய கம்மன்பிலவுக்கு
எதிராகக் க�ொண்டுவரப்பட்ட நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணையைத்
த�ோற்கடிக்கவென
ப�ொதுஜன
பெரமுன உள்ளிட்ட பங்காளிக் கட்சிகள் ஒருங்கே கைக�ோர்த்தன.
இந்த நிலையில் தற்பொழுது கெரவலப்பிட்டிய ‘யுகதனவி’ அனல்மின்நிலையம் த�ொடர்பில் அமெரிக்காவுடன் ஒப்பந்தம் செய்து க�ொண்ட
விவகாரம் ப�ொதுஜன பெரமுன
கட்சிக்கும் அதன் பங்காளிக் கட்சிகளுக்கும் இடையில் சிறிய முரண்பாட்டை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கூட்டரசாங்கம் எனும் ப�ோது
உள்முரண்பாடுகள்
த�ோன்றுவது

‘அரசியல் கட்சி பெரிதாக இருப்பினும்,
சிறிதாக இருப்பினும் ஒன்றாக ஒரே
ந�ோக்கத்திற்காக ப�ோராடியவர்களுக்குள்
பிரிவு கிடையாது. ஒற்றுமையைப்
பாதுகாப்பது ஸ்ரீலங்கா ப�ொதுஜன
பெரமுனவின் ப�ொறுப்பு’

வில்லை.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர்
க�ொழும்பு தாமரைத் தடாக மண்டபத்தில் நடைபெற்ற ப�ொதுஜன
பெரமுன கட்சியின் ஐந்தாவது
தேசிய மாநாட்டில் உரையாற்றிய
அக்கட்சியின் தலைவர் பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்ஷ இது விடயம்
த�ொடர்பில் குறிப்பிடுகையில், “அரசியல் கட்சி பெரிதாக இருப்பினும்,
சிறிதாக இருப்பினும் ஒன்றாக ஒரே

த�ோழமைக் கட்சிகளுக்கிடையிலான
சிறு முரண்பாட்டை சாதகமாகப்
பயன்படுத்தி அரசை பலவீனப்படுத்தும்
சதிமுயற்சியில் எதிரணி சக்திகள்!

ந�ோக்கத்திற்காக ப�ோராடியவர்களை
யாராலும் பிரிக்க முடியாது. அவர்கள் நம் கைக்கூலிகள் இல்லை.
எனவே அன்று இருந்த அனைத்துக் கட்சிகளும் இணைந்திருக்க
வேண்டும். அந்த ஒற்றுமையை பாதுகாப்பது பிரதான கட்சியான எமது
ப�ொறுப்பு” எனக் கூறியிருந்தார்.
ப�ொரும்பான்மை
பலத்துடன்
காணப்பட்டாலும் பங்காளிக் கட்சிகளைத் தனித்து விட்டுச் செயற்பட முடியாது. அனைவரும்
இணைந்து
இப்பயணத்தைத்
த�ொடர வேண்டும் என்பது அவருடைய இந்தக் கூற்றின் கருத்தாக அமைந்தது.
அதுமாத்திரமன்றி ப�ொதுஜன
பெரமுன அரசாங்கம் தற்பொழுது எதிர்கொண்டுள்ள பிரச்சினைகளின் ப�ோது மக்களுக்கு
உதவும் வகையில் செயற்பட
வேண்டியதன் அவசியத்தையும்
அவர் வலியுறுத்தியிருந்தார்.
“அரச அதிகாரத்தைப் பெற்று
அரச நிறுவனங்களை சரியாக
செய்வது ப�ோன்று ஆட்சி அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றி மக்கள் மத்தியில் அரசியல் செய்வதும் அவசி-

க�ொள்கையிலுள்ள
அரசியலை
நடைமுறைப்படுத்துவது உங்கள்
ப�ொறுப்பு. த�ொழிற்சாலை பணியிடங்களிலும், விவசாய நிலங்களிலும் எங்கள் கட்சியின் அதிகாரத்தை
உறுதிப்படுத்த வேண்டும். எமக்கு

நிலைவரங்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன. அத்துடன் இன்றைய சிறிய
முரண்பாட்டை எதிரணியினர் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் க�ொள்ள பிரயத்தனப்படுவதையும் நன்கு புரிந்து
க�ொள்ள முடிகின்றது.
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ருந்தோட்ட
கம்பனிகள்
தற்போது த�ொழிலாளர்களை
அடிமைப்படுத்தி வேலை வாங்குவதாக த�ொழிலாளர்கள் குற்றம் சுமத்துகின்றனர். இவ்வாறான பிரச்சினைகள் த�ொடர்ந்தும்
பெருந்தோட்ட பகுதிகளில் ஏற்படுவதால் த�ொழிலாளர்களுக்கும் த�ோட்ட நிர்வாகங்களுக்கும்
பல்வேறு பிரச்சினைகள் எழுந்த வண்ணம்
உள்ளன. சில பிரச்சினைகள் வாய்த்தர்க்கத்தில் ஆரம்பித்து கைகலப்பில் முடிந்துள்ளன.
இதனால்
பெருந்தோட்டங்களில்
எதிர்கால
த�ொழிலாளர்களின் பிள்ளைகள் ஒரு த�ொழிலாளியாக வரப்போவதில்லை. இன்று பல
தேயிலை மலைகள் காடுகளாக மாறியே காட்சியளிக்கின்றன. பலர் த�ோட்ட வேலைகளை விட்டுவிட்டு வெளியிடங்களுக்கு வேறு த�ொழில் நாடிச்
செல்கின்றனர். த�ோட்டக் கம்பனிகள் மற்றும்
அதன் நிர்வாகிகளின் த�ொடர்ச்சியான அதிகார
ப�ோக்கினாலும் அடக்குமுறையாலும் பெருந்த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்கள் பல்வேறு மன கஷ்டங்களுக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். அண்மையில்
மஸ்கெலியா பிளான்டேசன் கம்பனியின் கீழ்
இயங்கும் தலவாக்கலை பெரிய கட்டுக்கலை
த�ோட்ட த�ொழிலாளர்கள் அத்தோட்ட நிர்வாகத்துக்கெதிராக க�ொதித்தெழுந்தனர்.
மஸ்கெலியா பிளான்டேசன் கம்பனியின் கீழ்
இயங்கும் தலவாக்கலை கட்டுக்கலை த�ோட்டத்
த�ொழிலாளர்கள் நிர்வாகத்துக்கெதிராக செப்டம்பர் மாதம் 29 ஆம் திகதியிலிருந்து த�ொடர்ச்சியாக 37 நாட்களுக்கு மேலாக வேலைநிறுத்தப்
ப�ோராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். செப்டம்பர்
மாதம் 28ம் திகதி தலவாக்கலை கட்டுக்கலை
த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்கள் சிலருக்கும் அத்தோட்ட
உதவி அதிகாரி மற்றும் வெளிக்கள உத்திய�ோகத்தர்களுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட கைகலப்பு
காரணமாக ஐவர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். இச்சம்பவத்தில் த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்கள் சிலரால் தாக்கப்பட்டதாகக் கூறி அத்த�ோட்ட உதவி அதிகாரி மற்றும் உதவி வெளிக்கள
உ த் தி ய �ோ க த்தர்கள்
இருவர்
நுவரெலியா
ப�ொது வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் த�ோட்ட
உதவி அதிகாரி மற்றும்
உதவி வெளிக்கள உத்திய�ோகத்தர்களால் இரு
பெண் த�ொழிலாளர்கள்
தாக்கப்பட்டதாக
கூறி
அவர்களும் லிந்துலை
வை த் தி ய ச ா லை யி ல்
விஸ்வநாதன்
அ னு ம தி க்கப்ப ட் டு ள ்ள னர்.
இதனையடுத்து
29.9.2021 த�ோட்ட உதவி அதிகாரி மீதும்
வெளிக்கள உத்திய�ோகத்தர்கள் மீதும் தாக்குதல்
மேற்கொள்ளப்பட்டதாக 11 சந்தேக நபர்களை
தலவாக்கலை ப�ொலிஸார் கைது செய்தனர்.
இதனையடுத்து த�ோட்ட நிர்வாகத்தின் அடாவடித்தனங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையிலும் தாக்கப்பட்ட த�ொழிலாளர்களுக்கு நீதி
வேண்டியும் ப�ொலிஸாரினால் கைது செய்யப்-

ப�ொலிஸார் ஆஜர்படுத்தியப�ோது அவர்களை
த�ொடர்ந்து விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு
நீதவான் உத்தரவிட்டிருந்தார். அதன் பின்னர்
அடுத்த வாரங்களில் அவர்கள் பிணையில்
விடுவிக்கப்பட்டனர். பின்னர் அத்தோட்ட உதவி
அதிகாரி மற்றும் அத்தோட்ட இரு உதவி வெளிக்கள உத்திய�ோகத்தர்கள் இரு பெண் த�ொழிலாளர்களை தாக்கினார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டில்
அவர்களும் கைது செய்யப்பட்டு விளக்கமறியவில் வைக்கப்பட்டு பின்னர் விடுதலை செய்யப்பட்டார்கள். இருந்தப�ோதிலும் இன்றுவரை இந்த
த�ோட்ட த�ொழிலாளர்களின் க�ோரிக்கைகளுக்கு
செவிசாய்க்காத த�ோட்ட நிர்வாகத்துக்கெதிராக
த�ொடர்ந்து வேலை நிறுத்த ப�ோராட்டத்தில் அத்த�ோட்ட த�ொழிலாளர்கள் ஈடுப்பட்டு வருகின்றனர்.
இத்தோட்டத்தில் இவ்வாறான ஒரு முறுகல்
நிலை ஏற்பட காரணம் என்ன? என்பது த�ொடர்-

நியாயத்துக்காக ப�ோராடும் தலவாக்கலை பெரிய கட்டுக்கலை த�ொழிலாளர்கள்

த�ோட்ட நிர்வாகத்தின் அடக்கு முறையும்
அட்டூழியமும் தாங்க முடியாதவை!

பில் அத்தோட்ட த�ொழிலாளி விஸ்வநாதன் இப்படிச் ச�ொல்கிறார்:
பெருந்தோட்ட த�ொழிலாளர்களுக்கு 1000
ரூபா சம்பள அதிகரிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் இங்கு ஆண் த�ொழிலாளர்கள் வழ-

வழங்குகின்றனர். இது எந்த விதத்தில் நியாயம்?
வெளியாட்களுக்கு வேலை வழங்குவதால் அவர்களுக்கும் எங்களுக்கும் பல்வேறு முரண்பாடுகள் த�ோன்றுகின்றன. அதுமட்டுமல்லாமல் 30
வருடங்களுக்கு மேலாக நாங்கள் விவசாயம்

தலவாக்கலை பி. கேதீஸ்
வடிவுக்கரசி
மையாக பிற்பகல் 1 மணிவரை மட்டுமே
வேலை செய்வார்கள். தற்போது இந்த 1000
ரூபா சம்பள அதிகரிப்புக்கு பின்னர் மாலை 5
மணி வரை ஆண் த�ொழிலாளர்கள் வேலை
செய்தால் மட்டுமே 1000 ரூபா சம்பளம் வழங்குவ�ோம் என்கிறது. த�ோட்ட நிர்வாகம். நாங்கள்
1 மணிவரை மட்டுமே வேலை செய்தால்
அன்றைய தினம் 561 ரூபா மட்டுமே சம்ப-

750 ரூபா சம்பளம் வாங்கும்போது நிம்மதியாக வேலை
செய்து சந்தோஷமாக பிழைப்பு நடத்தி வந்தோம்.
இந்த 1000 ரூபா சம்பளம் என்று அறிவிக்கப்பட்டத�ோ
அன்றிலிருந்து நிம்மதியே இல்லை.
பட்ட த�ொழிலாளர்களை உடனடியாக விடுதலை
செய்யக் க�ோரியும் த�ோட்ட அதிகாரி மற்றும்
த�ோட்ட நிர்வாகம் த�ொழிலாளர்களிடம் பகிரங்க
மன்னிப்பு க�ோர வேண்டும் என வலியுறுத்தியும்
த�ொழிலாளர்களால் ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது. அன்றைய தினமே அத்தோட்ட உத்திய�ோகத்தர்களும் த�ொழிலாளர்களுக்கு எதிராக
ப�ோராட்டங்களில் குதித்தனர். கைது செய்யப்பட்ட 11 சந்தேக நபர்களையும் நுவரெலியா
மாவட்ட நீதவான் நீதிமன்றத்தில் தலவாக்கலை

குமுறும் த�ொழிலாளர்கள்;
கண்டுக�ொள்ளாத சங்கங்கள்

ளம் வழங்குகின்றனர். இதனால் நாங்கள் அச்சம்பளத்தை ஏற்றுக்கொள்ளப் ப�ோவதில்லை.
இத்தோட்டத்தில் 145 த�ொழிலாளர்கள் நிரந்தர
த�ொழிலாளர்களாக இருக்கின்றனர். இருந்தப�ோதிலும் வெளி இடங்களிலிருந்து த�ொழிலாளர்களை க�ொழுந்து பறிக்க அழைத்து வந்து அவர்களுக்கு ஒரு கில�ோ தேயிலை க�ொழுந்துக்கு 40
ரூபா வழங்குகின்றனர். அதேநேரம் இத்தோட்டத்திலுள்ள ஓய்வுபெற்ற த�ொழிலாளர்களுக்கு
ஒரு கில�ோ தேயிலை க�ொழுந்துக்கு 35 ரூபா

...?

செய்து வந்த நிலங்களை த�ோட்ட நிர்வாகம்
பறித்து தேயிலை கன்றுகளை நாட்டியுள்ளது.
அதிலிருந்த வாழை மரங்களை கூட அடிய�ோடு
வெட்டி சாய்த்தனர். முன்னாள் அமைச்சர் அமரர்
சந்திரசேகரன் கட்டிக்கொடுத்த நீர்த்தாங்கியை
உடைத்து சேதப்படுத்தி விட்டனர். 40 வருட
காலமாக இருந்த விளையாட்டு மைதானத்தில்
தேயிலைச் செடிகளை நாட்டியுள்ளனர். இவ்வாறு
த�ொடர்ந்து அடக்குமுறைக்கு மேல் அடக்குமுறை.
இவ்வாறான பல்வேறு முரண்பாடுகள் காரணமாக த�ோட்ட நிர்வாகத்துக்கும் இங்குள்ள த�ொழிலாளர்களுக்கும் பல்வேறு பிரச்சினைகள் எழுந்தன.
இதன் காரணமாகவே பல்வேறு ப�ோராட்டங்கள்
எழுந்தன. த�ோட்ட நிர்வாகத்திற்கும் த�ொழிலாளர்களுக்கும் முறுகல் நிலை உருவாக இதுவே
காரணம். தீபாவளி பண்டிகையை க�ொண்டாடுவதற்கு எங்களுக்கு வழமையாக வழங்கப்படும்
தீபாவளி முற்பணம் வழங்கப்படவில்லை. எங்கள்
சம்பள பணத்தில் த�ோட்ட நிர்வாகத்தால் சேமித்து
வைத்த பணத்தை கூட ஆர்ப்பாட்டம் செய்தே
பெற்றோம். அதிலும் கூட்டுறவு பணம் வழங்கப்படவில்லை. மேலும் இத்தோட்டத்தில் மருந்து
தெளிக்கும் த�ொழிலாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு

உடைகள் வழங்கப்படவில்லை. பாதுகாப்பு உடைகள் இன்றியே மருந்து
தெளிக்க த�ோட்ட நிர்வாகம் த�ோட்ட
த�ொழிலாளர்களுக்கு பணிக்கின்றது.
பெண் த�ொழிலாளி வடிவுக்கரசி தெரிவிக்கையில்:
20 கில�ோ க�ொழுந்து பறித்தால்
மட்டுமே 1000 ரூபா சம்பளம் வழங்குகின்றனர். 18 கில�ோ தேயிலை
க�ொழுந்து பறித்தால் 40 ரூபா படியே
சம்பளம் வழங்குகின்றனர். அதுமட்டுமல்லாமல் நாங்கள் பறிக்கும் க�ொழுந்தின் நிறையில் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
வேளை 15 தலா 5 கில�ோ வீதம் 15
கில�ோ அறவிடுகின்றனர். ஒரு பெண்

இத்தோட்டத்தில் மருந்து தெளிக்கும் த�ொழிலாளர்களுக்கு
பாதுகாப்பு உடைகள் வழங்கப்படுவதில்லை. பாதுகாப்பு
உடைகள் இன்றியே மருந்து தெளிக்க த�ோட்ட நிர்வாகம்
த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களுக்கு பணிக்கின்றது.
த�ொழிலாளி ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 35 கில�ோ
எடுத்தால் மட்டுமே 20 கில�ோ வரும் அன்றைய
தினம் சம்பளத்திற்கு. அதுமட்டுமல்லாமல் வெளியாட்களை இங்கு வேலைக்கு அமர்த்துவதால்
தேயிலை மலைகள் வீணாகின்றன. இதனால்
எங்களுக்கு அம்மலைகளில் தேயிலை க�ொழுந்து

40 வருட காலமாக இருந்த விளையாட்டு மைதானத்தில்
தேயிலைச் செடிகளை நாட்டியுள்ளனர். இவ்வாறு த�ொடர்ந்து
அடக்குமுறைக்கு மேல் அடக்குமுறை...

பறிக்க முடியாமல் ப�ோகின்றது. தேயிலை மரங்களை முறையாக பராமரிக்க முடியவில்லை.
இங்குள்ள பிள்ளை பராமரிப்பு மடுவம் த�ொடர்ச்சியாக மூடப்பட்டுள்ளது. எங்களுடைய பிள்ளைகளை எங்கு விட்டுவிட்டு வேலைக்கு
செல்வது? த�ோட்ட அதிகாரியிடம் எத்தனைய�ோ
தடவைகள் கூறியும் இதுவரை பிள்ளை பராமரிப்பு மடுவம் இன்னும் திறக்கப்படவில்லை.
750 ரூபா சம்பளம் வாங்கும்போது நிம்மதியாக வேலை செய்து சந்தோஷமாக பிழைப்பு
நடத்தி வந்தோம். இந்த 1000 ரூபா சம்பளம்
என்று அறிவிக்கப்பட்டத�ோ அன்றிலிருந்து நிம்மதியே இல்லை என்றார்.
இம்முறை தீபாவளியை கறுப்பு தீபாவளியாகவே க�ொண்டாடின�ோம்.
(15ஆம் பக்கம் பார்க்க)

களுத்துறை மாவட்டத்தில் தமிழ்ப் பிரதிநிதித்துவம்:

தமிழ்த் தலைமைகள் புறக்கணிப்பதால்தான்

வாக்காளர்களும் வாக்களிக்க தயங்குகிறார்கள்

மே

ல் மாகாணத்தில் களுத்துறை மாவட்டத்தைப் ப�ொறுத்தவரையில் தமிழ்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவரைத்
தெரிவுசெய்து க�ொள்ள முடியாதிருக்கிறது. இதுவரையில் மாகாணசபை உறுப்பினர் ஒருவரையேனும் இந்த மாவட்டத்தில் செய்துக�ொள்ள முடியாத
வரலாறே இருந்து வந்திருக்கிறது.
பாராளுமன்றத் தேர்தலில் தனித்துப் ப�ோட்டியிடாது பெரும்பான்மை கட்சிகளுடன் இணைந்து
ப�ோட்டியிடுகின்ற ப�ோதிலும் அது வெற்றியளித்ததாக இல்லை. மக்கள் பெரும்பான்மை கட்சிகளைச் சேர்ந்த வேட்பாளர்களுக்கே தமது
வாக்குகளை வழங்கி வந்துள்ளனர். நடந்த
ப�ொதுத்தேர்தலிலும் அதே நிலையே ஏற்பட்டது.
மலையகம் எனும்போது மலையக மக்கள் அதிகளவில் செறிந்து வாழும் நுவரெலியா, கண்டி,
மாத்தளை, பதுளை ப�ோன்ற மாவட்டங்களை
மட்டுமே மையப்படுத்தி கவனத்தில்கொள்ளப்பட்டு
வருகிறது.
அரசியல் செய்து வருபவர்களும் அந்தந்த
மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்களாகவும் மக்கள்
அவர்களுக்கு வாக்களிப்பவர்களாகவும் இருப்பதன் காரணமாக அரசியல்வாதிகள் தாம் பிரதிநிதித்துவம் செய்துவரும் பிரதேசம் குறித்தே கூடுதல்
கவனம் செலுத்துகின்றனர். இவர்கள் களுத்துறை,
இரத்தினபுரி, கேகாலை ப�ோன்ற மாவட்டங்களை
கவனத்தில் க�ொள்ளாது விடுவதால் இப் பிரதேசங்கள் புறக்கணிப்புக்கு ஆளாகின்றன.
மலையகம் என்றால் நுவரெலியா, கண்டி,
மாத்தளை, பதுளை மாவட்டங்கள் மட்டும்தானா?
இவர்கள் இவ்வாறு சிந்திப்பதால்தான் ஏனைய
மாவட்ட தமிழ் மக்கள் சுய அடையாளம் இழந்து
ஒற்றுமையிழந்து எங்களை கேட்பதற்கு நாதியில்லை என்ற நிலையில் வாழவேண்டியிருக்கிறது.
களுத்துறை மாவட்டம் களுத்துறை, பேருவளை,

பாணந்துறை, பண்டாரகம, ஹ�ொரனை, புளத்சிங்கள, அகலவத்த, மத்துகம ஆகிய எட்டு தேர்தல்
த�ொகுதிகளை உள்ளடக்கிய ஒரு மாவட்டமாகும்.
களுத்துறை, ஹ�ொரனை, புளத்சிங்கள, அகலவத்த, மத்துகம ஆகிய த�ொகுதிகளில் அமைந்துள்ள பெருந்தோட்டங்கள் மற்றும் தனியார்
த�ோட்டங்களில் தமிழ் மக்கள் செறிந்து வாழ்ந்து
வருகின்றப�ோதிலும் இந்த மாவட்டம் புறந்தள்ளப்பட்டு கவனிப்பாரற்ற ஒரு மாவட்டமாகவும் இங்கு
வாழ்ந்துவரும் மக்கள் அரசியல் அநாதைகளாகவும் இருந்து வருகின்றனர்.
தேர்தல் என்று வரும்போது அது எதற்காக
நடத்தப்படுகிறது? அதன் மூலம் எமக்கு என்ன
கிடைக்கப்போகிறது? வாக்கு கேட்டு வருபவரைப்
பற்றிய விபரங்கள் எதுவும் தெரியாது வாக்களிக்கப் ப�ோகிற�ோம் என்று மட்டுமே தெரிந்தவர்களாக
இருக்கிறார்கள். தெரிந்துக�ொள்ள வேண்டும்
என்ற அக்கறையும் இல்லை. ச�ொல்வதைச் செய்பவர்களாகவே பலர் இருக்கின்றனர்.
இதுவரை காலமும் இந்த மக்களுக்கு தலைமைத்துவம் தாங்கி அவர்களுக்கு சரியான வழியைக்காட்டி நடாத்திச் செல்ல எவருமே முன்வராத
காரணத்தால் இம்மக்கள் பிரதேச அரசியல்வாதிகளின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் சிக்குண்டு அவர்களை
மீறி எதையும் செய்யமுடியாது அவர்களின் ச�ொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு அவர்களுக்கு ஆதரவாகவே
இருந்து வருகின்றனர்.
மக்களின் ஆதரவைப் பெற்றுக்கொள்ளும் பிரதிநிதிகள�ோ அந்த மக்களின் அடிப்படை வசதிகள்,
தேவைகள் மற்றும் நலன்கள் குறித்து அக்கறை
செலுத்த முன்வருவதில்லை. நம்மில் பலர் சந்தர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்தி பணம் உழைத்துக்க�ொள்ளும் ந�ோக்கில் அவர்களுக்கு வாக்கு வாங்கித்
தருவதாகக் கூறி அவர்களிடமிருந்து சன்மானம்
பெற்றுக்கொண்டு ஏமாற்றி வருகின்றனர்.
ப�ோதாக்குறைக்கு மலையகத்தைப் பிரதிநிதித்து-

வம் செய்யும் தலைவர்களும் தேர்தல் காலத்தில்
மட்டும் இங்கு வந்து பெரும்பான்மை வேட்பாளர்களுக்காக தமிழ் மக்கள் மத்தியில் பிரசாரம் செய்து
தமிழ் ம்ககளின் வாக்குகளைப் பெற்றுக்கொடுக்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபடுகின்றனர்.
தமிழரின் பிரதிநிதித்துவம் தமிழ் மக்களின்
நிலை, அவர்களின் பிரச்சினைகள், குறைபாடுகள், எதிர்காலம் பற்றி குரல் எழுப்பி தீர்வினைப்
பெற்றுக்கொடுக்க தமிழ் மக்கள் சார்பாக பிரதிநிதி
ஒருவர் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்பது
குறித்து இவர்கள் சிந்திப்பதில்லை.
பெரும்பான்மை கட்சிகளில் தமிழர் ஒருவர்
இணைந்து ப�ோட்டியிடும்போது வெற்றிபெறவே
முடியாது என்று தெரிந்திருந்த ப�ோதிலும் அதுவேதான் நடந்து வருகிறது. தமிழர்களும் இதனைத்
தெரிந்துக�ொண்டு களத்தில் குதிப்பதுதான் மடமையாகும். இவர்களும் கூட கிடைக்கும் பணத்தை
சுருட்டிக் க�ொண்டால் ப�ோதும் என்றே களத்தில்
இறங்குகின்றனர்.

இங்கிரிய மூர்த்தி ...?
த�ோட்டங்களுக்குள் ஒருப�ோதும் சென்றிராத
பணம் படைத்த சில அரசியல்வாதிகள் தமிழ் மக்களின் வாக்குகளைப்பெறும் முயற்சியில் கல்விக்கு முதலிடம் க�ொடுப்போம், கல்வித்தரத்தை
உயர்த்துவ�ோம், நூலகம் அமைப்போம், கட்டடங்கள் அமைப்போம் எனக்கூறி தேர்தல் சட்டதிட்டங்களுக்கு முரணாக ஆலயங்களுக்கு சிமெந்து
மூடைகளையும் சிலைகளையும் வழங்கி பணமும்
க�ொடுத்தனர். எனினும் த�ோல்விகண்ட இவர்கள்
இனி இந்தப் பக்கமே எட்டிப்பார்க்கவில்லை.
கடந்த ப�ொதுத்தேர்தலில் களுத்துறை மாவட்டத்தில் ப�ோட்டியிட்ட கட்சிகளில் ஸ்ரீலங்கா ப�ொதுஜன
பெரமுன கட்சியின் சார்பில் சிறுபான்மை இனத்தவர் எவரும் நிறுத்தப்படவில்லை. ஐக்கிய மக்கள்

சக்தியில் ஜ.ம.காவின் மில்லனிய த�ொகுதி
அமைப்பாளரும், பிரதேச சபைத் தேர்தலில் மில்லனிய பிரதேச சபைக்கு ஐ.தே.க சார்பில் ப�ோட்டியிட்டு த�ோல்வியடைந்தவருமான என்டன் ஜெயசீலன் ப�ோட்டியிட்டு 8478 விருப்பு வாக்குகள்
பெற்று 13 வேட்பாளர்களில் 11ஆவது இடத்தை
அடைந்து த�ோல்வியடைந்தார்.
ஐ.தே.கவில்
ஐக்கிய மக்கள் முன்னணியின் முன்னாள் பிரதிச்
செயலாளரான சன்பிரபாகரன் ப�ோட்டியிட்டு த�ோல்வியடைந்தார். இவர் இந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவரல்ல என கூறப்பட்டது. ஐ.தே.க.வுக்கு கிடைத்த
ம�ொத்த வாக்கு 16,485 ஆகும். அப்படியாயின்
இவருக்கு கிடைக்கப்பெற்றிருக்கும் விருப்பு வாக்குகள் எத்தனையென்பதை இங்கு குறிப்பிடத்தேவையில்லை.
ஸ்ரீல.சு.கட்சியின் சார்பில் மத்துகம, வ�ோகன்
த�ோட்ட மேற்பிரிவைச் சேர்ந்த ஆறுமுகம் ராமு
மத்துகம பிரதேச சபைத் தேர்தலில் ஸ்ரீல.ப�ொ.ஜ
பெரமுனவில் ப�ோட்டியிட்டு த�ோல்வியடைந்தார்.
கட்சிக்கு கிடைக்கப்பெற்ற ம�ொத்த வாக்குகள்
10,979 ஆயின் இவருக்கு கிடைத்த விருப்பு வாக்குகள் எத்தனையென்பதையும் ச�ொல்லித் தெரியவேண்டியதில்லை.
அதேப�ோன்று தேசிய மக்கள் சக்தியில் (ஜே.
வி.பி) ப�ோட்டியிட்ட தெபுவன, புட்டுப்பாவல த�ோட்டத்தைச் சேர்ந்த தவமணி நாடார் விஜேகுமாரும்
த�ோல்வியடைந்தார்.
இனி சுயேட்சைக் குழுவில் ப�ோட்டியிட்ட அகலவத்தை பிரதேச சபை முன்னாள் உறுப்பினர்
பாவாடை மாடசாமி தேர்தலுக்கு சில தினங்கள்
இருந்தவேளையில் அதிலிருந்து விலகி ஸ்ரீல.
ப�ொ.ஜ. பெரமுனவுக்கு ஆதரவளிக்க முன்வந்தாகத் தெரிவித்தார்.
காங்கிரஸ் உறுப்பினர் அல்லாத காங்கிரசுடன்
எதுவித த�ொடர்பையும் க�ொண்டிராத ஒருவரின்
தலைமையில் நியமனப் பத்திரம் தாக்கல் செய்-

யப்பட்டமை, வேட்பாளர்கள் எங்கனம் தெரிவு
செய்யப்பட்டனர் என்பது புரியாத புதிராகவும்,
விளங்கிக் க�ொள்ள முடியாதிருந்ததாகவும் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த காங்கிரஸ் முக்கியஸ்தர்கள் கேள்வியெழுப்பியிருந்தனர்.
பெரும்பான்மை
கட்சிகளில்
தமிழர்கள்
இணைந்து ப�ோட்டியிடும்போது அவர்கள் எந்தக்
கட்சியைச் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தப�ோதிலும்
தமிழ் மக்கள் ஓரளவு ஒரு விருப்பு வாக்கை வழங்கிவிட்டு எஞ்சிய இரு விருப்பு வாக்குகளையும்
பெரும்பான்மை வேட்பாளர்களுக்கும் வழங்குகின்றனர். ஆனால் பெரும்பான்மை மக்கள்
பெரும்பான்மை வேட்பாளர் ஒருவருக்கு தமது
விருப்பு வாக்குகளில் ஒன்றை வழங்குகின்ற
ப�ோதிலும் எஞ்சிய இரு விருப்பு வாக்குகளில்
ஒன்றையேனும் எந்தவ�ொரு தமிழ் வேட்பாளருக்கும் ஒருப�ோதும் வழங்க முன்வரமாட்டார்கள்.
அவர்கள் தமது மூன்று விருப்பு வாக்குகளையும்
பெரும்பான்மை வேட்பாளர்களுக்கே வழங்குவார்கள்.
கடந்தகால தேர்தல்கள் குறித்து பார்ப்போமானால், 1994இல் நடைபெற்ற ப�ொதுத் தேர்தலில்
இ.த�ொ.காவின் ஆதரவுடன் ப�ொன்னன் ராமலிங்கம் ஐ.தே.க பட்டியலில் ப�ோட்டியிட்டு 10861
விருப்பு வாக்குகள் பெற்று த�ோல்வியடைந்தார்.
2000ம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் இ.த�ொ.
காவின் ஆதரவுடனேயே நுவாவில் ப�ோட்டியிட்ட
இதே ப�ொன்னன் ராமலிங்கம் முழு மாவட்டத்திலிருந்தும் பெறும் 619 விருப்பு வாக்குகளையே
பெற்றுக்கொண்டார்.
இதேவேளை
இ.த�ொ.கா
உறுப்பினரான
பாவாடை மாடசாமி ப�ொ.ஜ.ஐ.மு.வில் நேரடியாகப்
ப�ோட்டியிட்டு 3424 விருப்பு வாக்குகள் பெற்றார்.
ஐ.தே.க.வில் ப�ோட்டியிட்ட ஆர். சிவலிங்கம் 2545
விருப்பு வாக்குகள் பெற்றார்.
(15ஆம் பக்கம் பார்க்க)
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வரவு செலவு திட்டத்தை
எவ்வாறு தயாரிப்பது?

2021 நவம்பர் 7 ஞாயிற்றுக்கிழமை

ரவு செலவு திட்டத்தை
தயாரிப்பது என்பது இலகுவான
விடயமல்ல.
சாதாரணமாக ஆறு மாத காலமாக
தயாரிக்கப்படும் வரவு செலவு
திட்டம் நவம்பர் மாதம் பாராளுமன்றத்தில்
சமரப்பிக்கப்படுகின்றது.
இம்முறை வரவு செலவு திட்டம்
12ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தில்
சமர்ப்பிக்கப்படுவத�ோடு அது மக்களைப் பற்றி சிந்திக்கும் புதிய நிதி
அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷவின் முதலாவது வரவு செலவுத் திட்டம்
என்பதால் 210 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் அதனை ஆவலுடன்
எதிர்பார்த்துள்ளார்கள்.
அரச வரவு செலவு திட்டம் என்பது
எதிர்வரும் வருடங்களில் அரசு பெற்றுக்கொள்ளவுள்ள வருவாய். செய்யவுள்ள செலவுகள்
அவற்றுக்கு
இடையேயான இடைவெளி எனப்படும் பற்றாக்குறை மற்றும் அதனை
தீர்ப்பது எவ்வாறு என்பதை காட்டும்
விசேட அறிக்கையாகும். .
வரவுசெலவுத்திட்டம்
முக்கியமாக நிதி அமைச்சு மற்றும் திறைசேரியினாலேயே
தயாரிக்கப்படுகின்றது. அதற்காக கீழ்கண்ட
விதிமுறைகள் பின்பற்ற படுவதாக இலங்கை மத்திய வங்கியின்
முன்னாள் பணிப்பாளரும் மற்றும்
பிரபல ப�ொருளாதார ஆய்வாளருமான வின்சன் மர்வின் பர்னாந்து
தெரிவித்தார்.
முதலில் குறிப்பிட்ட வருடத்திற்கு
முன்னரான வருடத்தின்
ஜூன்,
ஜூலை மாதங்களில் திறைசேரியால் நாட்டிலுள்ள அமைச்சுக்கள்
மற்றும் திணைக்களங்களின் செலவுக்கான முன்மதிப்பீடுகள் பெறப்படும். அவை இரண்டு பகுதிகளாகும்.
அவையாவன த�ொடர் செலவுகள்
மற்றும் அரச முதலீட்டு செலவுகள்
என்பனவாகும்.
பின்னர் தேசிய
வரவு செலவு திட்ட திணைக்களம்
மற்றும் தேசிய திட்டமிடல் திணைக்களம் அந்தத் தகவல்களை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு வரவு செலவு
திட்ட
வரைவை
தயாரிக்கும்.
பின்னர் திறைசேரியின் அரச நிதி
க�ொள்கைகள்
திணைக்களத்தால்
வருவாய் முன் மதிப்பீடு மற்றும்
வரவு செலவு திட்ட தயாரிப்பு ஆரம்பிக்கப்படும் என அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.
அதன்படி வரவு-செலவுத் திட்டத்தை தயாரிக்க அரச நிறுவனங்களின்
கணக்குகள்
பிரிவு,
அமைச்சுக்களின் கணக்குகள் பிரிவு
அறிக்கைகள் ப�ோன்று அமைச்சர்களின் கருத்துகளும் பரிந்துரைகளும் இணைத்துக் க�ொள்ளப்படும்.
வரவு செலவு திட்டம் சாதாரணமாக
அனைத்து அரச நிறுவனங்களின்
கணக்குகள், தேசிய கணக்காய்வு
காரியாலயத்தால் தணிக்கை செய்யப்பட்ட பின்னரே தயாரிக்கப்படுவதாக திறைசேரி தெரிவிக்கின்றது.
பாராளுமன்ற செயற்குழுவால் நிதி
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பட்டியல்கள் மற்றும் வெளிப்புற
தணிக்கைகளை மதிப்பீடு செய்தல்
அதன் பின்னரே மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.
ஒவ்வொரு வருடத்தின் ஜூலை
மாதத்தில் திணைக்கள தலைவர்களால் வரவு செலவு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு திறைசேரிக்கு அனுப்பப்படுகின்றது. பின்னர் திறைசேரியின்
பிரதி தலைமைச் செயலாளரால்
ஒவ்வொரு மதிப்பீடும் ஒப்பீடு செய்யப்படுகிறது.
வரவு-செலவுத் திட்ட சுழற்சிக்கு

சனைகளையும் பெற்றுக்கொள்வது
வழக்கமாகும். வரவு செலவுத் திட்ட
வரைவு மேற்கொள்ளப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் முதலில் பேரினப் ப�ொருளாதார கட்டமைப்பை தயாரிக்கும்
நடவடிக்கை தேசிய வரவு செலவுத்திட்ட திணைக்களத்தின் வழிகாட்டலில் நடைபெறும். பேரினப் ப�ொருளாதார கட்டமைப்பு எனப்படுவது
மூன்று வருடங்களுக்கான அரசின்
இலக்கை குறிப்பிட்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ள எதிர்காலத்துக்கான அரச
அறிக்கையாகும்.. நிதி செலவிடப்-

வரவு செலவு திட்டம் சாதாரணமாக அனைத்து அரச
நிறுவனங்களின் கணக்குகள், தேசிய கணக்காய்வு
காரியாலயத்தால் தணிக்கை செய்யப்பட்ட பின்னரே
தயாரிக்கப்படுவதாக திறைசேரி தெரிவிக்கின்றது.
அமைய வரவு செலவுத் திட்டத்தை
தயாரிக்கும் ப�ொழுது
இடம்பெறும் வர்த்தக விஞ்ஞான செயற்பாடு
சூத்திர மயமாக்கல் என அறியப்படுகின்றது. அதன் பின்னர் அதற்கான
அனுமதி பெற்றுக் க�ொள்ளப்படுகின்றது.
வரவு செலவுத் திட்டம் தயாரிக்கப்படும் ப�ோது முக்கியமாக பிரதமர்
மற்றும் நிதி அமைச்சர் உள்ளிட்ட
அரச தலைவர்கள் ப�ோன்று சட்டமா
அதிபர் திணைக்களத்தின் ஆல�ோ-

படும் நிறுவனங்களின் செலவை
ஒவ்வொரு மூல�ோபாயத்தின் கீழும்
பெற்றுக்கொள்வதே அறிக்கையின்
ந�ோக்கமாகும். ஜூலை மாதத்தில்
ஆவணம் அமைச்சரவை அங்கீகாரத்துக்கு சமர்ப்பிக்கப்படும்.
அதன் பின்னர் ஜூலை மாத இறுதியில் தேசிய வரவு செலவுத்திட்ட
திணைக்களத்தால்
அமைச்சுக்கள்
திணைக்களங்கள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் வரவு செலவு
திட்ட அழைப்புக்காக வெளியிடப்-

பட்டுள்ள ப�ொருளாதார
கட்டமைப்பு
அறிமுகம்
செய்யப்படும். அத்துடன்
வரவு செலவு திட்டமிடலில் பின்பற்றவேண்டிய
வழிகாட்டல்களும் விவரிக்கப்படும்.
அதன் பின்னர் செலவு
த�ொடர்பான மதிப்பீடு மற்றும் நடவடிக்கைகளின் உண்மைத் தன்மைகளை பயன்படுத்தி பணம் செலவு
செய்யப்படும்
நிறுவனங்களால்
த�ொடர் செலவுகள் மற்றும் அரச
செலவுகள் த�ொடர்பான மதிப்பீடுகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
வரவு செலவுத்திட்டம் தயாரிக்கப்படும் ப�ோது அமைச்சுகள்,
திறைசேரி, நிதி அமைச்சு, இலங்கை
மத்திய வங்கி ப�ோன்ற நிறுவனங்களினதும் அதனுடன் த�ொடர்புடைய
அதிகாரிகளும் ஆறு மாதங்கள் வரை
பெரும்பணி ஆற்றுவார்கள்
2022-ம் ஆண்டுக்கான வரவு-செலவுத் திட்ட அறிக்கையை தயாரிப்பதற்கு இம்முறை நிதி அமைச்சர்
பசில் ராஜபக்ஷவின் ஆல�ோசனைக்கமைய விசேட குழுவினரின் கருத்துக்களும்
பெறப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு
முன்னர்
ஸ்ரீலங்கா
ப�ொதுஜன
பெரமுன கிளையால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த
‘கிராமத்துடனான
கலந்துரையாடல்’
வேலைத்திட்டத்தில் முன்வைக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி ய�ோசனைகள் இம்முறை
வரவு செலவுத் திட்டத்தில் முன்-

வைக்கப்பட்டுள்ளன. அதைத் தவிர
இம்முறை வரவு செலவு திட்டத்திற்காக கிராமிய அமைப்புகள் மற்றும்
மக்கள் பிரதிநிதிகளின் கருத்துகளையும் இணைத்துக் க�ொள்வதற்காக
நாடு பூராவும் 150 கலந்துரையாடல்
கூட்டங்கள் நடைபெற்றன. அந்த
மக்களின் கருத்துக்களும் இம்முறை
வரவு செலவு திட்டம் தயாரிக்கப்படும் ப�ோது வரவு செலவுத்திட்ட
திணைக்களத்துக்கு முன்வைக்கப்பட்டது விசேட அம்சமாகும்.
இலங்கை
மத்திய
வங்கி
முன்னாள் பணிப்பாளர் வின்சன்
மர்வின் பர்னாந்து இது பற்றிக் கூறுகையில் வரவு-செலவுத் திட்ட தயாரிப்பு ஐந்து பகுதிகளை க�ொண்டது.
அதன்படி சேர்க்கப்படும் ய�ோசனைகள் மற்றும் கருத்துக்கள் முதலில்
ஒதுக்கீடு மச�ோதாவாக தயாரிக்கப்படும் . நிதி அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ச
அதனை மூன்று தடவைகள் பாராளுமன்றத்தில் முன்வைக்க வேண்டும்.
முதலாவது வாசிப்பு ஒக்டோபர்
மாதத்தில்
முன்வைக்கப்பட்டது.
அது ஒதுக்கீட்டு மச�ோதா சட்ட முன்
வைத்தலாகும். 12ஆம் திகதி மேற்க�ொள்ளப்படுவது 2022 ஆம் ஆண்-
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டுக்கான வரவு செலவுத் திட்டத்தின் இரண்டாவது வாசிப்பாகும்.
முதல் வாசிப்பின் ப�ோது த�ொடர்
செலவுகள், மூலதனச் செலவுகள்
மற்றும் வரவு செலவு பற்றாக்குறை
முன்வைக்கப்படும். இரண்டாவது
வாசிப்பு எப்பொழுதும் நீண்ட
வாசிப்பாக அமையும். முன்னாள்
நிதி அமைச்சர் ர�ொனி டி மெல்
உள்ளிட்ட 2000ஆம் ஆண்டுக்கு
முன்னர் நிதியமைச்சர்கள் இதற்காக
7-8 மணித்தியாலங்கள்
எடுத்துக்க�ொண்டார்கள். ஆனால் அண்மைக்
காலங்களில் அதற்காக இரண்டு
மூன்று மணித்தியாலங்கலே செலவிடப்படுகின்றன.
வரவு செலவுத்திட்டம் வாசிக்கப்பட்ட தினத்திலிருந்து செயற்குழு
சபைக்கான சந்தர்ப்பம் ஆரம்பிக்கும். அங்கு வரவு செலவுத் திட்டம்
மூன்றாவது முறையாக வாசிக்கப்படும். பின்னர் வரவுசெலவுத்திட்டம்
வாக்களிப்புக்காக முன்வைக்கப்படும். அது வெற்றி பெற்றால் எதிர்வரும் வருடத்திற்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரவு செலவுத் திட்டமாக
சபாநாயகரால்
கையெழுத்திடப்பட்டு அனுமதிக்கப்படும் என அவர்
தெரிவித்தார்.
தற்போதைய அரசு 2020 ஆம்
ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தை ப�ொதுத் தேர்தல் காரணமாக
முன்வைக்கவில்லை.
அதற்குப்
பதிலாக அரசு 2020 நிதியாண்டுக்கான 2 இடைக்கால கணக்கறிக்கையை முன்வைத்து அங்கீகாரம்
பெற்றது. பின்னர் 2020 ம் ஆண்டு
முடிவில் நிதி அமைச்சராக பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்ஷ வரவு செலவுத்
திட்டத்தை சமர்ப்பித்து அரசின்
நடவடிக்கைகளுக்கான
நிதியை
பெற்றுக் க�ொண்டார்.
ப�ொருளாதாரம், சமூகம், விவசாயம், கல்வி என பல பிரச்சினைகள்
காணப்பட்டாலும் அடுத்த வருட
முதல் காலாண்டில் 6.5% ப�ொருளாதார வளர்ச்சியை எதிர்பார்ப்பதாக
புதிய மத்திய வங்கி ஆளுனர் அஜித்
நிவாட் கப்ரால் முன்வைத்த ‘எதிர்வரும் ஆறு மாதங்களுக்கான முன்ன�ோட்டம்’ மூலம் தெரிவித்துள்ளார்.
அவ்வாறான நிலையில் இந்த
வரவு செலவுத் திட்டத்தால் மக்களுக்கும் நாட்டின் ப�ொருளாதாரத்துக்கும் நன்மை கிடைக்கும் என நாட்டு
மக்கள்
எதிர்பார்த்துள்ளார்கள்.
நாட்டின் ப�ொருளாதாரம் மற்றும் அரசியல் துறை த�ொடர்பாக மக்களின்
மனதில் உருவாகும் கருத்துக்கள்
த�ொடர்பாக உரிய கவனம் செலுத்துகின்ற அரசியல்வாதியான பசில்
ராஜபக்ச நிதி அமைச்சராக முதன்முதலாக சமர்ப்பிக்கும் வரவுசெலவுத்திட்டம் என்பதனால் மக்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகமாகவுள்ளது.

நிஹால் பி அபேசிங்க
தமிழில் வீ.ஆர். வயலட்

ப ேரம்பேசும் அரசியலும் அடையாள
அரசியலுமே அழிவுக்கான அடித்தளம்
கிழக்கு மாகாணத்தில், குறிப்பாக அம்பாரை
மாவட்டத்தில் பெயர் ச�ொல்லுமளவுக்கு பிரபல்யமான
அரசியல்வாதி நீங்கள், சமகால அரசியல் பற்றிய
உங்கள் பார்வை என்ன?
அரசியல்வாதி என்பதை
விடவும் ஒரு யதார்த்தவாதியாக
இருக்கவே நான் விரும்புகிறேன்.
இதனால்,சாத்தியப்படும் அரசியல்,
சமூகத்துக்கு சாதகமான அரசியல்
என்பவைகள் பற்றித்தான் நான்,
சிந்திப்பதுண்டு. அந்த வகையில்,
இன்றுள்ள எந்தத் தலைமைகளும்
யதார்த்தம் பற்றிச் சிந்திப்பதாக நான்
நினைக்கவில்லை, இதனால்தான்
இத்தனை நெருக்கடிகளையும்
முஸ்லிம்கள் எதிர்கொள்ள
நேர்ந்திருக்கிறது.

அவ்வாறானால், முஸ்லிம் தலைமைகளால்
ஏற்பட்ட விளைவுகளாக இந்த நெருக்கடிகளைக்
கருதலாமா?
முதலாவதாக, முஸ்லிம் தலைமைகள்
என்று, ஒன்றுமில்லையே நமது
நாட்டில். சில கட்சிகளுக்கு
முஸ்லிம்கள்
தலைவர்களாக
இருக்கின்றனர்
அவ்வளவுதான்.
இவர்களால்
அறிமுகப்
படுத்தப்பட்ட
பேரம்பேசும் அரசியல்தான், முஸ்லிம் சமூகத்தை
இந்தளவுக்கு அந்நிய சமூகங்களிடமிருந்து
தூரப்படவும், பிறர் சந்தேகப்படவும் வைத்திருக்கிறது.
இதற்கு முன்னர், முஸ்லிம்கள் க�ௌரவமாகவும்,
நம்பிக்கையுடைய�ோர் என்ற நன்மதிப்புடனும்
வாழ்ந்திருக் கின்றனர்.

முஸ்லிம்கள் மீது ஏனைய�ோர் வைத்திருந்த நம்பிக்கை,
நன்மதிப்புக்களை மீளக் கட்டியெழுப்ப என்ன செய்யலாம்?
முதலில், இந்தப் பேரம்பேசும் அரசியலைக்
கைவிட வேண்டும். இரண்டாவதாக நாட்டின்
நிலைமைகள் த�ொடர்பிலான யதார்த்தங்களை ச்
சிந்திப்பது அவசியம். மூன்றாவதாக மதகுருமார்
(ம�ௌலவிமார்) அரசியலில் கலப்பதை, அல்லது
அரசியல்வாதிகள் ம�ௌலவிமார்களை அரசியலுக்

சேர் ராஸிக்பரீத், ட�ொக்டர் பதியுதின் மஹ்மூத்
உள்ளிட்ட தலைவர்களின் காலத்தை எண்ணிப்
பாருங்கள். எந்த முஸ்லிம்களும் சந்தேகத்துடன்
பார்க்கப்பட்டனரா அல்லது ஒதுக்கப்பட்டிருந்தனரா,
இல்லையே! அரசியல்வாதி என்பதிலும் பார்க்க
தன்னை யதார்த்தவாதி என்று அழைப்பதையே,
தான் விரும்புவதாக வும் முஸ்லிம் தலைமைகள்
என்று ச�ொல்லுமளவுக்கு எந்த முஸ்லிம் கட்சிகளும்
கிடையாதென்றும் சம்மாந்துறை பிரதேச சபையின்
தவிசாளர் ந�ௌஷாட் தெரிவித்தார்.
தினகரன் வாரமஞ்சரி பத்திரிகைக்கு அவர்
வழங்கிய நேர்காணலில் ந�ௌஷாத்
தெரிவித்ததாவது...

ஏ.ஜீ.எம். த�ௌபீக்
குள் அழைப்பதை நிறுத்த வேண்டும். இந்த மூன்றும்
நடந்தால், தேசிய கட்சிகளின் சாயலில் அரசியல்
செய்யும் நிலைமைகள் உருவாகும். இது, நாட்டுக்கான
ப�ொதுவான அரசியல் கலாசாரத்தை த�ோற்றுவிக்கலாம்.
ஒரு நாட்டில், எல்லோருக்கும் ப�ொதுவான அரசியல்
கலாசாரம் எப்போது த�ோன்றுகிறத�ோ! அன்றிருந்தே,
தனித்துவ அரசியல் மற்றும் சமூக அடையாள அரசியல்
த�ோல்வியுறத் த�ொடங்கும்.

மத குருமார் அரசியலில் பங்கேற்பதால், அப்படியென்ன
பாதகங்கள் ஏற்படுகின்றன.?
எங்கேயாவது ஏற்படுகின்ற முறுகல்களை அல்லது
சமூக ம�ோதல்களைத் தீர்த்து வைக்க மத்தியஸ்தர்கள்

இல்லாது
ப�ோகின்றதே!
மட்டுமல்ல, மதத்தின்
பேரால் உசுப்பேற்றப்படும்
அரசியலால், யதார்த்தங்களையும்
மறந்து மக்கள் உணர்ச்சிகளுக்கு அடிபணிய
நேரிடுகின்றதே! இதனால்தானே, பிரிவினைவாதம்,
அடிப்படைவாதம், மதவாதம் என்ற அடைம�ொழிகள்
அரசியலுக்குள் நுழைந்திருக்கின்றன.

தேசிய கட்சிகளின் சாயலில் என்பது,தேசிய கட்சிகளில்
ப�ோட்டியிடுவதையா குறிக்கிறது,?
அவ்வாறு,தேசிய கட்சிகளில் அங்கம் வகித்த
முஸ்லிம் தலைவர்களால்தானே! முஸ்லிம்களின்
க�ௌரவம்,மதிப்பு, மரியாதைகள் உயர்ந்திருந்தன. சேர்
ராஸிக்பரீத், ட�ொக்டர் பதியுதின் மஹ்மூத் உள்ளிட்ட
தலைவர்களின் காலத்தை எண்ணிப் பாருங்களேன்.
எந்த முஸ்லிம்களும் சந்தேகத்துடன் பார்க்கப்பட்டனரா
அல்லது ஒதுக்கப்பட்டிருந்தனரா, இல்லையே!

மாகாண சபைத் தேர்தல் நடந்தால் ப�ோட்டியிடுவீர்களா? எந்தக்
கட்சியில் ப�ோட்டியிடும் எண்ணம் உள்ளது? முதலமைச்சர்

பதவியும் தயாராக இருப்பதாகத் தகவல் கசிந்திருக்கிறதே?
சிரிக்கிறார்,...ஏற்கனவே ச�ொன்னதைப்போன்று நான்,
யதார்த்தவாதி. ஊகங்களுக்குப் பதிலளிக்கும் எந்தத்
தேவையும் எனக்கில்லை,நேரம் வந்தால் மட்டுமல்ல
காலம் கைகூடினால், அது பற்றிச் சிந்திக்கலாம்.

கரங்காய் வட்டை விவசாய நிலங்கள், வேறு இனத்துச்
சக�ோதரர்க ளால் ஆக்கிரமிக்கப்படுவதாகச் ச�ொல்லப்படும்
செய்திகளின் உண்மை நிலவரத்தை,தெளிவாக
விபரிக்கலாமா?
அந்த விவசாய நிலங்கள் சம்மாந்துறை மக்களின்
பூர்வீகக் காணிகள். காலாகாலந்தொட்டு இப்பிரதேச
மக்களால் விவசாயம் செய்யும் நிலமும் கரங்காய்
வட்டைதான். இன்று,தென்பகுதியிலிருந்து
அழைத்துவரப்பட்டு அம்பாரையில் குடியமர்த்தப்பட்ட
சக�ோதரர்கள் சிலர், இக்காணிகளில் விவசாயம் செய்ய
விளைகின்றனர்.இதற்குச் சில அரசியல்வாதிகள்
துணையாகச் செயற்படுகின்றனர் அவ்வளவுதான்.

இந்தப் பேரம்பேசும் அரசியலைக்
கைவிட வேண்டும். இரண்டாவதாக
நாட்டின் நிலைமைகள் த�ொடர்பிலான
யதார்த்தங்களைச் சிந்திப்பது
அவசியம். மூன்றாவதாக மதகுருமார்
(ம�ௌலவிமார்) அரசியலில்
கலப்பதை, அல்லது அரசியல்வாதி
கள் ம�ௌலவிமார்களை அரசியலுக்
குள் அழைப்பதை நிறுத்த வேண்டும்.
இந்த மூன்றும் நடந்தால், தேசிய
கட்சிகளின் சாயலில் அரசியல் செய்யும்
நிலைமைகள் உருவாகும்.

10

Thinakaran vaaramanjary

sunday november 07, 2021

2021 நவம்பர் 7 ஞாயிற்றுக்கிழமை

தினகரன் வாரமஞ்சரி

,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofk;

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;
2022Mk;
tUlj;jpy;;
fPNo
Fwpg;gpl;Ls;s
nghUl;fs;/; Nritfis
toq;Ftjw;fhf ,yq;if
rgufKt gy;fiyf;fofj;Jld; gjpT nra;a
tpUk;Gk; murhq;f jpizf;fsq;fs;> murhq;fj;jpw;F chpj;jhd njhopy;;
Kaw;rpfs;> mur $l;Lj;jhgdq;fs;> Gfo;tha;e;j toq;Feh;fs;> cs;@h;
Kfth;fs;> cw;gj;jpahsh;fs;> tpepNahfj;jh;fs;> th;j;jf epWtdq;fs;
kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; miof;fg;gLfpd;wd.
xt;nthU
nghUs;;/Nritf;Fk;
jdpj;jdpahd
tpz;zg;gq;fs;
rkh;g;gpf;fg;gLtJld; xU nghUs;/; Nritf;F Nkyjpfkhf gjpT Njitg;gbd;>
mNj
ciwapy;
jdpj;jdpahd
tpz;zg;gq;fs;
rkh;g;gpf;fg;glyhk;.
xt;nthU nghUs;;/Nritf;Fk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 1000.00 &gh
nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. gjptpw;fhd tpz;zg;gj;Jld; mq;fPfhpf;fg;gl;l
tq;fpnahd;wpypUe;J ngwg;gl;l
,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofj;jpd;
ngahpy;
toq;fg;gl;lJkhdJk;
90
ehl;fSf;F
nry;YgbahFk;
jd;ikapypUg;gJkhd tq;fp tiunthd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ
,iaGila nuhf;fg; gzj;ij gyhq;nfhl> ,yq;if tq;fp 0002246976
fzf;fpyf;fj;jpw;F tq;fpapy; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;bd; gpujpnahd;iw
tpz;zg;gj;Jld; gjpTf;fhf mDg;Gjy; Ntz;Lk;. fhNrhiyfs; kw;Wk;
fhRf;fl;lisfs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. toq;Feh; ,e;epge;jidia
kPWkplj;J mth; gjpag;glkhl;lhh;. tpz;zg;gjhhpfs; mth;jk; tpahghu
gjpT rhd;wpjopy; cs;s nghUl;fs;/NritfSf;F khj;jpuNk tpz;zg;gpf;f

Ntz;Lk;. gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gg; gbtq;fis www.sab.ac.lkNotices vd;w gy;fiyf;fof ,izaj;jpypUe;J gjptpw;fhd tpz;zg;gq;fs;
jutpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;.
ve;jnthU tpz;zg;gj;ijAk; Vw;Wf;nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;Fkhd
chpikia gy;fiyf;fofkhdJ nfhz;Ls;sJ. rhjhuzkhf gz;lq;fs;/
NritfSf;fhd tpiykDf;$Wfs; gjpTngw;w toq;Feh;fsplkpUe;Nj
Nfhug;gLk;. Mdhy; Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;fisg; ngWtjw;fhf
Vida jug;gpdhplkpUe;Jk; tpiykDf;$Wfis miog;gjw;fhd chpikia
gy;fiyf;fofk; nfhz;Ls;sJ.
2022Mk; Mz;bw;fhf gjpT ngw;w toq;Feh;fs; Mff; Fiwe;jJ 60
ehl;fSf;fhd fld; trjpfis toq;Ftjw;F ,zf;fk; njhptpj;jy;
Ntz;Lk;. ,e;epge;jidahdJ kPwg;gbd;> gjptpw;Fg; gpd;dUk; mt;thwhd
toq;Feh;fs; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;gLthh;fs;.
gjptpw;fhd tpz;zg;gj;ij/tpz;zg;gq;fis jhq;fp tUk; fbj ciwapd;
,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~~2022Mk; tUlj;jpd; gjptpw;fhd tpz;zg;gk;||
vdj; njspthf Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 2021 brk;gh;; 15Mk; jpfjpad;W
my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; tpz;zg;gq;fs; cjtp
epjpahsh;/toq;fy;fs;> ,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofk;> j.ngl;b 02>
ngyp`{y;Xa 70140 vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

cs;slf;fk;

Njitg;gLk; Nkyjpf tpguq;fis ngyp`{y;Xa - 70140> j.ng. ,y. 02>
,yq;if rgufKt gy;fiyf;fof toq;fYf;fhd cjtp epjpahshplkpUe;J
ngw;Wf; nfhs;syhk;. njhiyNgrp ,y. 045-2280311.

gjpthsh;>
,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofk;>
j.ngl;b 02>
ngyp`{y;Xa
70140

Nritfs;

tFjpapd; gl;bay;
njh.
,y.

NkYk; tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; rhd;WgLj;jpa kw;Wk; ngWkjp Nrh;
thpf;fhf gjpT ,Uf;Fkhapd; ngWkjpNrh; thp (VAT) gjpTr; rhd;wpjopd;
gpujpnahd;iwAk; tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
toq;Feh; ngNrthpf;F
cl;gl;ltuhf ,y;yhtpbd;> cs;ehl;L ,iwthp
jpizf;fsj;jplkpUe;J mz;ikapy; ngw;Wf; nfhz;l fbjnkhd;W
tpz;zg;gj;Jld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. NkNy Fwpg;gpl;Ls;s rhd;wpjo;fs;
kw;Wk; KOikahf g+h;j;jp nra;ag;glhj tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

cUg;gbfs;

tpguq;fs;

01

Stationery

Photocopying Papers, Computer Continuation Sheets, Duplicating Papers, Half
Sheets, C.R. Books, File Covers, Typewriter Ribbons and Ink (For Manual &
Electronic) Ink Pads, Pins, Paper Clips, Stapler Machines, Paperweights, Ball
Point Pens, Pencils, Carbon Paper, Electronic Stencils, Markers, etc.

02

Toners, Cartridges, Ribbon

Photocopiers, Printers, Stencils, Fax, etc. (Only Authorized local Agent/Distributors
should submit the application with certificates, to register under this item.)

03

Library Books & Periodicals

Local & Foreign, etc.

04

Wooden Furniture

Chairs, Tables, Cupboards, Beds, Racks, Almirahs, Book Shelves, etc.

05

Steel Furniture

Chairs, Tables, Cupboards, Filing Cupboards, etc.

06

Fibreglass Furniture

Tables, Chairs, etc.

07

Plastic Items

Chairs, Tables, Dustbins, Garbage Bins

08

Mattresses & Mattress Covers

SLS Certified

09

Office Equipment

Calculators, Photocopiers, Electrical and Manual Typewriters, Printing Machines,
Roneo Machines, Communication Equipment, Fax Machines, Duplo Machines,
White Boards & Green Boards, etc.

10

Computers, Computer Accessories & Computers, UPS, Computer related other items, Computer software & Hardware,
Teaching Equipment
Networking accessories, Laptop Computers, Multimedia Projectors, Overhead
Projectors, Interactive White Boards, etc.

11

Electrical Goods

Fans, Television Sets, Video Sets, Audio Equipment, Ovens, Vacuum Cleaners,
Deep-Freezers, Refrigerators, Air-Conditioners, Electric Irons & Boilers, etc.

njh.
,y.

Nritfs;

tpguq;fs;

48

Printing

General Printing, Book Binding and Book Binding Materials, Blocks, Rubber
Seals, Date Stamps, Name Boards (Metal/Plastic), Digital Banners & Cloth
Banners, Envelopes etc.

49

Servicing and Repairing of Surveying GPS, Tripods and all kinds of Survey Equipment
Equipment

50

Repairs of Office Furniture
(Steel, Wooden & Fibreglass)

Welding & Repairing, etc.

51

Repairs of Office Equipment and
Teaching Equipment

Photocopiers, Duplo Machines, Computers and Printers, Typewriters (Electronic
and Manual) Multimedia Projectors, Electric Screens, OHP, White Boards etc.

52

Repairs of Laboratory Equipment

53

Repairs of Motor Vehicles

General Repairing, Tinkering and Painting of Motor vehicles, Cushion Covers
and Seats, Seat Covers for vehicles and changing tyres, Vehicle Air Conditioners,
etc.

54

Vehicle Services

J.C.B. Machine Service

55

Repairs of Electrical Equipment

Refrigerators, Water Motors, Deep-Freezers etc.

56

Civil Constructions

Building Constructions, Road Constructions, Repairs and Rehabilitation of
Buildings, Partitions of Buildings, etc.

57

Supply of Labour

Cleaning, Security, Farm & Maintenance, etc.

58

Laundering Facility

Dry Clean

59

Hiring of Vehicles

Passenger Van - With AC & Without AC - Seat 15 Passenger Bus - Seat 28, 32, 42
& Seat 56 Lorry, Truck, Boom Truck, etc.
Refreshment / Lunch, Dinner

12

Electrical Items

Bulbs, wires, Electricity Meters, Cables, Switches, Plug Tops, Holders and other
Electrical Equipment, etc.

60

Catering Services

13

Hardware Items

G.I. Pipes, Iron, G.I. Sheets, Nails, Bolts and Nuts, Mammoties, Tiles, Asbestos
Sheets, Glass Sheets, Taps, Ball Valves, Sanitaryware and bathroom fittings and
others, Wall Tiles, Floor Tiles, Brooms, Brushes, etc.

61

Audio Visuals

Sound Systems, Video Recording, Editing etc

62

Civil Works

Civil Works, Aluminium & Finishing Works, Construction Equipment Suppliers
(earth filling movers), Landscaping, Cleaning Wells, Controlling Insects

63

Telephone Repairs

14

PVC Items

PVC Pipes, Fittings & Shell Tanks, etc.

15

Paints

Paints, Polish, Wax, Varnish, Thinner & Turpentine, etc.

16

Building Materials

Metal, Rubble, Lime, Bricks, Manure, Cement, River Sand, etc.

64

Communication Equipment Repairs

65

Convocation Photography & Video
Service

17

Sawn Timber

Planks, Rafters, Reefers, etc.

18

Tyres and Tubes / Rebuilding

For all kinds of vehicles

66

Convocation Flower Decorating

19

Motor Spare Parts

All vehicle spare parts including Batteries

67

Hiring of Items

20

Crockery & Cutlery, Kitchen Utencils Catering equipment, Cups & Sauces

68

Air Ticketing Service

21

Uniform and Clothing Materials

69

Air Conditioners

70

Software Development

22

Clothing for Uniforms and Uniform Items, Boots, Raincoats, Caps, Umbrellas,
Bed Sheets, Curtains, Towels, Pillowcases etc.

Tents, Plastic Chairs, Sound Systems

Leather Bags & Executive Bags

23

Interior Decorative Items

24

Disinfectants, Soap

Floor carpeting, Tailoring & fixing curtains, window blinds, cushion works, etc.

25

Medical Supplies

26

Laboratory Chemicals

Medicine, First Aid Supplies, Surgical Instruments, etc.

27

Swimming Pool Chemicals

28

Laboratory Equipment/Laboratory
Glassware/Medical & Dental
Equipment

29

Surveying Equipment

30

Sports Items / Goods

31

Sports Uniforms

32

Safety Equipment

CCTV security systems, Metal Detectors, Fire Extinguishers, Refilling of Fire
Extinguishers & Safety Shoes, etc.

33

Farm Equipment

Fertilizers, Agro-Chemicals & Agricultural Tools, etc.

GPS, Tripods & all kinds of Survey Equipment, etc.

34

Animal Feeds

All kinds of Animal Feed.

35

Garden Equipment

Flower Pots, Garden Benches & Lamps, Machinery etc.

36

Plants

Flower Plants & other Garden Plants, etc.

37

Convocation

Cloaks, Garlands, etc

38

Concrete Products

Cement Blocks, Hume Pipes, Slabs, Pre-casts, Garden Benches, Flower Pots, etc.

39

Software

Virus Guards, Accounts Stocks, GIS, etc.

40

Souvenirs

Mementos, Bags, Pens, Lanyards,

41

Compost/Coir Dust / Buffalo Grass

42

Brass Items

Mementos, Medals

43

Plaques

(Stone, Acrylic, etc.)

44

Communication Equipment

45

Technical Equipment & Supply of
Spare Parts

46

Audio Video Equipment (Visual)

47

Generator

Portable, Standby

,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofk;
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2. epWtdj;jpd; Kfthp
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3. njhlh;Gnfhs;Sk; tpguq;fs;
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m. epiyahd njhiyNgrp
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M. njhiyefy; ,yf;fk;
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,. kpd;dQ;ry; Kfthp
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4. tpahghuj;jpd; ngah;
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(cw;gj;jpahsuh> tpw;gid Kftuhf vd;gJ)
5. tpahghug; gjptpd; jd;ik
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(mur chpkk;> tiuaWf;fg;gl;l nghWg;G epWtdk;> $l;L tpahghuk;/PLC)
6. tpahghug; gjpTr; rhd;wpjo; ,yf;fk;
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(rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw ,izf;fTk;)
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10. toq;ff;$ba fld; vy;iy kw;Wk; fhyk;
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11. tq;fpahsh;fspd; ngah; kw;Wk; fzf;fpyf;fk;
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12 ,iaGila Jiwapy; vj;jid tUlq;fs; mDgtk; : ...............................................................................................
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,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofj;jpdhy; jug;gl;Ls;s rfy epge;jidfisAk; thrpj;J tpsq;fpf;
nfhz;Ls;sJld; mit midj;jpw;Fk; ,zq;FfpNwd;/Nwhk;. NkYk; ehd; / ehq;fs; NkNy jug;gl;Ls;s
jfty;fs; cz;ikahdit kw;Wk; rhpahdit vdr; rhd;W gfh;fpd;Nwhk;.
jpfjp:......................................
......................................................................
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Promotional Rates for a Classified Advertisements
Any Single Newspaper

Hand over your Classified Advertisements to Our nearest Branch Office

y¥. 300/-

(Except Thinakaran Varamanjari)

Two Newspapers

(Only 15 Words)

Three Newspapers

y¥. 500/- y¥. 650/-

(Except Thinakaran Varamanjari)
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எப்படி அமையப் ப�ோகிறது 2022 ஆம்

ஆண்டிற்கான வரவு செலவுத்திட்டம்

அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ள பட்ஜெட்
அடுத்துவரும் மூன்று
வருடங்களுக்குரிய ப�ொருளாதாரக்
க�ொள்கைச் சட்டகமாக அமையும்
என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உண்மை
யில் இந்த அரசாங்கம் கடந்த முறை
அறிமுகப்படுத்திய பட்ஜெட்டிலும்
இதேப�ோன்ற குறிப்பு காணப்பட்டது.
அடுத்துவரும் ஐந்து வருடங்களுக்கு
அதன் வரிக்கொள்கை மாறாதிருக்
கும் என்று உறுதி கூறப்பட்டிருந்தது.
ஆனால் அதில் தற்போது மாற்றங்கள்
எற்படுத்தப்படப் ப�ோவது தெரிகிறது.
குறிப்பாக செல்வவரி மீண்டும் வரப்
ப�ோகிறது. ஓன்லைன் அடிப்படையி
லான வற் வரி அறவீடுகள்
வரப்போவதாகவும் அறிய முடிகிறது.

'2022

ஆம் ஆண்டிற்கான வரவு
செலவுத்திட்டம் எதிர்வரும்
12 ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தில் வாசிக்கப்படவுள்ளது. அதற்கு அடிப்படையான நிதி ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம் ஏற்கெனவே
ஒக்டோபர் 7ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தில்
சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி 2022
ஆண்டிற்கான அரசாங்க செலவீடுகளாக 5.13
டிரில்லியன் ரூபாவும் வருவாய்களாக 2.43
டிரில்லியன் ரூபாவும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
2021 ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் செலவீடுகள் 2.7 டிரில்லியனால் அதிகரித்துள்ள
அதேவேளை வருவாய்கள் 0.42 டிரில்லியன்
ரூபாவினால் மட்டுமே அதிகரித்துள்ளன. மதிப்பீடுகளின் படி வரவு செலவுத்திட்டக் குறைநிலை
ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் 11.1 சதவீதமாக இருக்குமென்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ள
ப�ோதிலும் இது மேலும் அதிகரிப்பதற்கான சாத்தியங்களே அதிகம் காணப்படுகின்றன.
வரவுசெலவுத் திட்டக் குறைநிலையை நிதியீட்டம் செய்ய 3.18 டிரில்லியன் ரூபாவை அரசாங்கம் கடனாகப் பெறவுள்ளதாகவும் தெரிகிறது.

ஒவ்வொரு செலவீட்டு அலகுக்கும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதியளவு ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலத்தில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 12 ஆந் திகதி இடம்பெறவுள்ள இரண்டாம் வாசிப்பின் ப�ோது இதுபற்றிய
மேலதிக விபரங்கள் தெரியவரும். எவ்வாறாயினும் கடந்த காலங்களைப் ப�ோலவே இம்முறையும் பாதுகாப்புத்துறைக்கே அதிகளவு நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
ப�ொதுமக்களைப் ப�ொறுத்தவரையில் அரசிடமிருந்து நிவாரணங்களை அதிகம் எதிர்பார்க்கிறார்கள். அண்மையில் அரசாங்கம் விலைக்
கட்டுப்பாடுகளை சடுதியாக நீக்கிய பின்னர் சில
அத்தியாவசியப் ப�ொருட்களின் விலைகள் மிகத்
துரிதமாக அதிகரித்துள்ளதுடன் சீமெந்து உட்பட
சில ப�ொருள்களுக்கு சந்தையில் த�ொடர்ந்தும்
தட்டுப்பாடு நீடிக்கிறது. உணவுப்பொருள் இறக்குமதிக்கான கட்டுப்பாடுகள் த�ொடர்ந்தும் நீடிக்கும்
நிலையில் உள்நாட்டு உற்பத்திகளும் தளம்பல்களை எதிர்நோக்குகின்றன. சாதாரண மக்களின்
அன்றாட வாழ்க்கைச் செலவு சடுதியாக அதிகரித்துச் சென்றுள்ள நிலையில் வாழ்க்கையைக்
க�ொண்டு நடத்துவதில் சாதாரண மக்கள் மிகப்பாரிய இடரை எதிர்கொள்கின்றனர்.
எனவே இம்முறை பட்ஜெட்டில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்கள் அரசாங்கத்திடமிருந்து நிவாரணங்களை எதிர்பார்ப்பது நியாயமானதே.
அதேப�ோல் க�ொவிட் நிலைமை காரணமாக
வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நுண் மற்றும்
சிறிய நடுத்தர த�ொழில் முயற்சியாளர்களும்
அரசாங்கத்திடமிருந்து நிவாரணங்களை எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர். சனத்தொகையில்
மிகப்பெரும்பான்மையான�ோர் பாதிப்புக்களை
எதிர்நோக்கியுள்ள இன்றைய நிலையில் அவர்களுக்கு உதவி செய்யாமல் பின்னர் தேர்தலில்
அவர்களிடம் சென்று வாக்குக்காகக் கையேந்துவது முடியாது. மறுபுறம் இலங்கையின் கஜானா
காலியாக கடனில் தங்கிவாழும் நிலையில்
மக்கள் எதிர்பார்க்கும் நிவாரணங்களை வழங்குவதும் யதார்த்த ரீதியில் சாத்தியமானதும் அல்ல.
எனவே இடுப்புப்பட்டியை இறுக்கிக்கட்டும் வகையிலான முன்மொழிவுகளையே பெரும்பாலும்
எதிர்பார்க்க முடியும்.
இம்முறை பட்ஜெட்டில் கல்வி ப�ோன்ற முக்கிய
துறைகளுக்கான ஒதுக்கீடுகள் குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. வேறு சில துறைகளின் மூலதனச்
செலவினங்களில் துண்டு விழுந்திருக்கிறது.
தேசிய பாதுகாப்புக்கு அதீத முன்னுரிமை தரப்பட்டு நடைமுறைச் செலவினங்களும் மூலதனச்
செலவினங்களும் விரிவாக்கத்தைச் சந்தித்துள்ளன. பாதுகாப்புத்துறை சிவிலியன் விவகாரங்களிலும் தற்போது அதிக தலையீட்டுடன்
செயற்படுவதால் அந்த ஒதுக்கீடுகளில் ஒருபகுதி
நெல்லுக்கு இறைத்த நீர் புல்லுக்கும் ப�ொசிவது
ப�ோல சிவிலியன் சமூகத்திற்கும் ஓரளவு கசியக்கூடும்.
இம்முறை வாழ்வாதாரத்தை அபிவிருத்தி
செய்யும் வகையிலான துறைகளுக்கு முன்னுரிமை தரப்படப்போவதாக நிதியமைச்சு அறிவித்துள்ளது. அத்துடன் அரசாங்கத் துறைக்கும்

வியாபாரத்துறைக்கும் சந்தைக்கும் சினேகபூர்வமான க�ொள்கை முன்மொழி அறிமுகப்படுத்தப் ப�ோவதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. இதன்
ஊடாக நாட்டில் ம�ொத்தக் கேள்வியை அதிகரித்தல் த�ொழில் வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல்,
க�ொவிட்டுக்குப் பிந்திய காலப்பகுதியில் நாட்டின்
ப�ொருளாதார வளர்ச்சியை 6 சதவீத உயர்
வளர்ச்சிப்பாதையில் இட்டுச்செல்லல் என்பன
இலக்குகளாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அது மட்டுமன்றி இப்போது அறிமுகப்படுத்தப்படும் பட்ஜெட் அடுத்துவரும் மூன்று வருடங்க-

டாந்தம் விரிவடைந்து சென்றுள்ளன. அரசாங்க
செலவீடுகளை ஈடுகட்ட அதிகளவில் பணத்தை
அச்சிட்டு வெளியிட்டமை நாட்டின் வெளிநாட்டுச்
ச�ொத்துக்களை கரைத்துள்ளதுடன் சென்மதி
நிலுவையின் மீது அதிக அழுத்தங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இது கடன் மீளச்செலுத்தலிலும் அத்தியாவசியப் ப�ொருள்களை இறக்குமதி செய்யத்
தேவையான
அந்நியச்
செலாவணியைப்
பெற்றுக் க�ொள்வதிலும் பாரிய நெருக்கடி
நிலையினை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறுங்கால

ளுக்குரிய ப�ொருளாதாரக் க�ொள்கைச் சட்டகமாக அமையும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
உண்மையில் இந்த அரசாங்கம் கடந்த முறை
அறிமுகப்படுத்திய பட்ஜெட்டிலும் இதேப�ோன்ற
குறிப்பு காணப்பட்டது. அடுத்துவரும் ஐந்து வருடங்களுக்கு அதன் வரிக்கொள்கை மாறாதிருக்கும் என்று உறுதி கூறப்பட்டிருந்தது. ஆனால்
அதில் தற்போது மாற்றங்கள் எற்படுத்தப்படப்
ப�ோவது தெரிகிறது. குறிப்பாக செல்வவரி
மீண்டும் வரப்போகிறது. ஓன்லைன் அடிப்படையிலான வற் வரி அறவீடுகள் வரப்போவதாகவும் அறிய முடிகிறது. நிறுத்தப்பட்டுள்ள வாகன
இறக்குமதிகளுக்கு டிசம்பரின் பின்னர் அனுமதி
வழங்கப்படலாமெனவும் தெரியவருகிறது.
இலங்கைப் ப�ொருளாதாரத்தில் இப்போது ஏற்பட்டுள்ள இந்த நெருக்கடி நிலை க�ோவிட் காரணமாகி ஏற்பட்டதாகக் முன்னிறுத்திக்காட்டுவது அரசியல் ரீதியாக சிலவேளை எடுபடலாம். ஆனால்
இலங்கையின் நெருக்கடி நிலை அதற்கு
முன்னரே ஏற்பட்ட ஒன்றாகும். இலங்கையின்
ப�ொருளாதார வளர்ச்சி 2015 ஆண்டு முதல்
த�ொடர்ச்சியாகவே வீழ்ச்சிப்பாதையில் பயணித்துள்ளது. நாட்டின் படுகடன்கள் த�ொடர்ச்சியாக
அதிகரித்துச் சென்றுள்ளன. அரசாங்கத்தின்
வருவாய்கள் ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின்
சதவீதமாக த�ொடர்ந்து வீழ்ச்சியடைந்துள்ளன.
அதேவேளை அரசாங்கத்தின் செலவீடுகள் வரு-

நெருக்கடிகளை சந்திப்பதற்காக எடுக்கப்படும்
க�ொள்கைத் தீர்மானங்கள் ப�ொருளாதாரத்தில்
நீண்டகாலப் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளமை
தெளிவாகத் தெரிகிறது.
நீண்டகால ப�ொருளாதாரக் க�ொள்கை ஒன்று
காணப்படாமை அத்துடன் தேவைப்படும் அத்தியாவசிய சீர்திருத்தங்களை உரிய காலத்தில்
மேற்கொள்ளத் தயங்குகின்றமை, பணக்கொள்கையைத் தன்னிச்சையாகக் கையாள்கின்றமை
ப�ோன்றன இலங்கையின் இப்போதைய ப�ொருளாதார நெருக்கடி நிலைமைக்கான பிரதான
காரணமாகும். பணத்தை அச்சடிப்பதனால் பணவீக்கம் ஏற்படாது என மத்திய வங்கி கூறுகிறது.
குறிப்பாகக் கேள்வித்தாண்டல் பணவீக்கம் ஏற்படாது என மத்திய வங்கி கூறுகிறது. ஆனால்
க�ொவிட் நிலைமைகள் சீராகி வரும் நிலையில்
உலகளாவிய ரீதியில் ம�ொத்தக் கேள்வி அதிகரித்து வருகிறது.
பெற்றோலியம், அடிப்படை உல�ோகங்கள்,
உணவுப்பொருள்கள் என்பவற்றின் விலைகள்
சர்வதேச சந்தையில் அதிகரித்துச் செல்வதற்கும்
இதுவே காரணம். இலங்கையிலும் மக்களின்
கேள்வி படிப்படியாக அதிகரித்துச் செல்கிறது.
அரசாங்கத்தின் க�ொள்கைகள் காரணமாக சந்தையில் ப�ொருள்களுக்குத் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. இது ப�ொருட்களின் விலைகளை துரிதமாக
அதிகரிக்கச் செய்கிறது. உள்நாட்டுப் ப�ொருள்க-

ளின் விலை அதிகரிக்கும் ப�ோது வெளிநாட்டுச்
சந்தைகளில் இருந்து அவற்றைப்பெற்று உள்நாட்டு விலை அதிகரிப்பைத் தடுக்கலாம். ஆனால்
இறக்குமதிக்குப் பணமில்லாவிட்டால் இதனையும்
செய்ய முடியாது. இலங்கை சமீப காலத்தில்
மிகப் பெருந்தொகையில் பணத்தை அச்சிட்டு
வெளியிட்டுள்ளது. அடுத்துவரும் காலப்பகுதியில்
இந்நடவடிக்கை பணவீக்கத்தில் ஏற்படும் தாக்கவிளைவுகளைக் காண அதிக காலம் நாம் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை.
நாட்டின் பணவீக்கம் அதிகரிக்கும் ப�ோது
பட்ஜெட் குறைநிலையை நிதியீட்டம் செய்வது
மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கும். கடன் பெறுவதும் குதிரைக் க�ொம்பாக அமையலாம். அண்மையில் மூடீஸ் கடன் தரமிடல் நிறுவனம் இலங்கை
அரசாங்கத்தின் கடன் தரமிடலை மேலும் ஒரு படி
குறைத்துள்ளமையானது நிலைமையை மேலும்
ம�ோசமான நிலைக்குத் தள்ளியுள்ளது. மரமேறி
விழுந்தவனை மாடேறி மிதித்ததுப�ோல அண்மையில் சீனக்கம்பனி ஒன்றுடன் தரமற்ற உரம் சம்பந்தமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு ஒப்பந்தத்தை
மதித்து காசு தரவில்லை என்பதற்காக இலங்கையில் உள்ள சீனத்தூதரகம் இதில் த�ொடர்புபட்ட
ஒரு அரச வங்கிக்கு கறுப்புப்பட்டியல் அந்தஸ்து
அளித்துள்ளது.
நாட்டின் இறைமை பற்றிய கருத்துக்களை
கக்கும் எந்தவ�ொரு அறிக்கையும் யாரிடமிருந்தும் இதுபற்றி இதுவரை வெளிவந்ததாகத் தெரியவில்லை. ஆனால் சில பெற்றோலிய உட்கட்டுமானங்களை அமெரிக்கக் கம்பனி ஒன்றிற்கு
வழங்கியமை நாட்டின் இறைமைக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துவதாகவும் நாட்டின் ச�ொத்துக்கள் விற்கப்படுவதாகவும் கூறி த�ொழிற்சங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் அச்சுறுத்தல்கள்
விடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆச்சரியம் என்வென்றால்
கடந்த காலங்களில் இலங்கையின் ச�ொத்துக்கள் சீனாவுக்கு குத்தகைக்கு வழங்கப்பட்டப�ோது
இதே த�ொழிற்சங்கங்கள் மெளன விரதம் அனுட்டித்தமை தான். இவ்வாறு ஒரு அரச வங்கி பிரச்சினையில் சிக்கியுள்ளமை இலங்கையில் கடன்பெறும் ஆற்றலில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். கடந்த
காலங்களில் அரச வங்கிகளைப் பயன்படுத்தி அரசாங்கங்கள் ட�ொலர் கடன்களை பெற்றுக்கொன்டமையை இங்கு நினைவு படுத்தல் ப�ொருத்தம்.
எனவே, 2022 ஆம் ஆண்டின் பட்ஜெட் அவ்வளவு இலகுவானதல்ல. மக்கள் அதன் மூலம்
உடனடி நிவாரணங்களை எதிர்பார்க்க முடியாது.
அவ்வாறு வாக்குறுதிகள் வழங்கப்பட்டாலும்
அவற்றை நடைமுறைப்படுத்துவது சாத்தியமில்லை. ஏதாவது ஒரு சக்தி ஒரு அற்புத விளக்கை
கையில் க�ொடுத்து தேய்க்கச் ச�ொன்னால் தவிர
எதுவும் நடைபெற வாய்ப்பில்லை. தற்போதைய நிதியமைச்சர் நாட்டிற்கு வந்தவுடன் அதிசயம் நடக்கும் என்றார்கள். புதிய மத்திய வங்கி
ஆளுநர் பதவிக்கு வந்த பின்னர் தன்னுடைய
பாதை வரைவு (road map) வெளியிடப்பட்டவுடன் யாவும் மாறும் என்றார். ப�ொறுத்திருந்துதான் மாற்றங்கள் வருமா என்பதைப் பார்க்க
வேண்டும்.

வல்லரசுகளின் அரசியல் ம�ோதலை
பிரதிபலிக்கும் கிளாஸ்கோ மாநாடு!
பேராசிரியர்

கே.ரீ.கணேசலிங்கம்
யாழ். பல்கலைக்கழகம்

உ

லகளாவிய அரசியலில் காலநிலை
த�ொடர்பான உரையாடல் அரசியல்
பெறுமானம்
உடையத�ொன்றாக
மாறி வருகிறது. கடந்த பல தசாப்தங்களாக
காலநிலை நெருக்கடி த�ொடர்பில் உலக வல்லரசுகளும் பிராந்திய நாடுகளும் உரையாடி வருகிறது. அதனடிப்படையில் மிகப்பிந்திய COP-26
என அழைக்கப்படும் பருவநிலை மாற்றங்களை
கையாளுகின்ற கிளாஸ்கோ மாநாட்டில் 12
இற்கும் மேற்பட்ட நாடுகளின் தலைவர்கள் ஒன்றுகூடி சில தீர்மானங்களை முன்மொழிந்துள்ளனர். இம்மாநாட்டின் முக்கியத்துவத்தையும்
விளைவுகளையும் அதன் அரசியல் பெறுமானங்களையும் தேடுவதாக இக்கட்டுரை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
முதலாவது, ஸ்கொட்லாந்தின் தலைநகரான கிளாஸ்கோவில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் காலநிலை மாற்ற பாதகத்தை தவிர்த்தல்,
காபன் வெளியேற்றத்தை குறைத்தல் உள்ளிட்ட
கருப்பொருட்களை உள்ளடக்கி உலக தலைவர்களின் உரையாடல் நிகழ்ந்திருந்தது. இம்மாநாட்டில் க�ொப்பன்கேகன் மாநாடு, பாரிஸ் மாநாடு
ப�ோன்றவற்றின் த�ொடர்ச்சியாக கருதப்படுகின்றது. ஆனால் இத்தகைய த�ொடர்ச்சிக்குள் அரசியல் ப�ொறிமுறையும் அதற்கான அணுகுமுறைகளும் காணப்படுகின்றன. குறிப்பாக பாரிஸ்
மாநாட்டிலிருந்து அமெரிக்கா வெளியேறியது
ப�ோன்று க�ொப்பன்கேகன் மாநாட்டில் சீனாவும்,
ரஷ்யாவும்,
இந்தியாவும்
தனித்துவமான
நிலையை எடுத்திருந்தன. மனிதனுக்கும் இயற்கைக்குமான உறவு பலவீனமடைவதால் ஏற்பட்ட
காலநிலை மாற்றத்தின் தீவிரம் உலக நாடுகளை
ஆபத்தான நெருக்கடிக்குள் க�ொண்டு செல்கின்றது. இத்தகைய நெருக்கடியானது, புவி வெப்பமடைவதனால் ஏற்படுகின்றதென்ற அடிப்படையில்
முதன்மைப்படுத்தப்படுகிறது. இதன்பிரகாரமே
எழுந்திருக்கும் ப�ொருளாதார நெருக்கடிகளும்
அழிவுகளும் மீள முடியாத நிலைக்கு நாடுகளை
க�ொண்டு செல்கிறது. அத்தகைய நெருக்கடியிலி-

ருந்து விடுபடுவதற்கான உலகத்தலைவர்களின்
சந்திப்பு ஒவ்வொன்றும் உலகளாவிய அரசியல்
சந்திப்புக்களாக மாற்றமுறுகின்றன. அத்தகையத�ொரு அம்சத்தை கிளாஸ்கோ மாநாட்டிலும்
அவதானிக்க முடிகிறது. ஆனால் கிளாஸ்கோ
மாநாட்டில் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் காலநிலை
மாற்றத்தை தவிர்ப்பதற்கு காபன் உமிழ்வை
குறைப்பதற்கும், உலக நாடுகள் ஒப்புக்கொண்டத�ோடு அக்காலப்பகுதிக்குள் காடழிப்பு நடவடிக்கையை நிறுத்தி காடுகளின் அளவை அதிகரிப்பதுவும், அவற்றை பேணுவதும் இம்மாநாட்டின்
உடன்பாடுகளில் எட்டப்பட்ட முக்கிய
விடயமாகும். அவ்உடன்படிக்கைகளில்
சீனாவும் ரஷ்யாவும் ஒப்பமிட்டிருக்கின்றன. இந்நிலையில் உலகளவில் அதிக
காபனை வெளியிடும் நாடுகளின் பட்டியலில் சீனா முதலிடத்தில் காணப்படுவத�ோடு அமெரிக்கா, ஐர�ோப்பிய
ஒன்றியம், இந்தியா, ரஷ்யா என்ற வரிசையில் உலக வல்லரசுகள் முன்னிலை
பெறுகின்றன. இத்தகைய சூழலிலேயே
கிளாஸ்கோ மாநாடு முக்கியத்துவம்
பெறுகிறது. இம்மாநாட்டில் எடுக்கப்பட்ட
தீர்மானங்களை அமுல்படுத்துவதில்
ஐக்கிய நாடுகளுக்கு உள்ள சவாலும்
ஒன்றாகவே விளங்குகின்றது.
இரண்டாவது, கிளாஸ்கோ மாநாட்டில் அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜ�ோ பைடன்
தெரிவித்த கருத்துக்கள் அதிக சர்ச்சையை உருவாக்கி இருந்தது. அதாவது
பருவநிலை மாற்றம் உலகளாவிய
ரீதியில் பிரம்மாண்டமான பிரச்சினை
என்றும் சீனா மற்றும் ரஷயா ப�ொறுப்பற்ற முறையில் இம்மாநாட்டில் நேரடியாக கலந்து க�ொள்ளாது பின்வாங்கி விட்டது
எனக் குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது. இது மட்டுமன்றி காபன் வெளியேற்றத்தை அதிகம் பிரதிபலிக்கும் சீனா மற்றும் ரஷ்யா நேரடியாக கலந்து
க�ொள்ளாதது தவறு என்றும் சுட்டிக்காட்டினார்.
ஜ�ோ பைடனின் இத்தகைய கருத்து பாரிஸ்
மாநாட்டில் அமெரிக்காவிற்கு எதிராக முன்வைக்கப்பட்ட அம்சம் ப�ோன்றே தெரிகின்றது. அதாவது
காலநிலை மாற்றம் பற்றிய மாநாடுகள் நாடுகளின் அரசியலாகவும் உற்பத்தி மற்றும் வர்த்தக
ப�ொறிமுறையாகவும் நெருக்கடிக்கு தள்ளப்படுகின்றன. அதனையே கிளாஸ்கோ மாநாட்டில்
காண முடிகிறது. சீனாவும் ரஷ்யாவும் இம்மாநாட்டில் நேரடியாக கலந்து க�ொள்ளமுடியாமைக்கு
க�ொவிட் த�ொற்று காரணமாக காண�ொளி மூலம்

அந்நாடுகளின் பங்களிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது
என்பதனையும் குறிப்பிடப்படுதல் அவசியமாகும்.
மூன்றாவது, இம்மாநாட்டில் ரஷ்யாவும் சீனாவும்
நேரடியாக கலந்து க�ொள்ள முடியாமைக்கு
க�ொவிட் பெருந்தொற்று மட்டுமன்றி வேறுபல
காரணிகளும் நிலவலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
அதற்கான அடிப்படை அம்மாநாட்டில் எடுக்கப்பட்ட
தீர்மானமும் அமெரிக்க ஜனாதிபதியின் குற்றச்சாட்டும் ஆதாரமாக விளங்குகின்றன. குறிப்பாக சீனா
மற்றும் ரஷ்யா அண்மைக்காலத்தில் அமெரிக்காவ�ோடு பாரிய முரண்பாடுகளை க�ொண்டுள்ளன.

சீனாவுக்கு தாய்வானை ப�ொறுத்தும், தென்சீனக்கடலை ப�ொறுத்தும், ெஹாங்கொங்கின் ஜனநாயக ப�ோராட்டங்களைப் ப�ொறுத்தும் அதிக முரண்பாடு காணப்படுகிறது. தாய்வான் இராணுவத்தை
சீனாவுடனான ப�ோருக்கு தயார் செய்வதிலும்,
பயிற்சி வழங்குவதிலும் அமெரிக்கா கரிசனை
க�ொள்வதுடன் அமெரிக்கா ஜனாதிபதி வெளிப்படையாக தாய்வானை ஆதரிக்கும் உரையாடல்களை த�ொடர்ச்சியாக வெளிப்படுத்தி வருகின்றார்.
இதனால் சீனா அமெரிக்காவிற்கான அங்கீகாரத்தை வழங்குவதுடன் அமெரிக்காவுடன்
இணைந்து பயணிப்பதில் முரண்பட்ட கருத்துநிலையை க�ொண்டுள்ளது. அமெரிக்காவிற்கும்
சீனாவிற்குமான வர்த்தகப்போர் என்பது தீர்க்க
முடியாத எல்லைக்குள் நகர்ந்திருப்பதும் அமெ-

ரிக்காவின் குற்றச்சாட்டு த�ொடர்ச்சியாக சீனா
மீது நிகழ்வதும் சீனா இந்த விடயத்தில் விலகியிருக்க முயலுகிறது. ஆனாலும் ஐக்கிய நாடுகள்
சபையின் நிகழ்ச்சியின் கீழ் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மாநாட்டில் காண�ொளியூடாக கலந்து
க�ொண்டமை என்பது சீனாவின் நடவடிக்கையை
வெளிப்படுத்துகிறது. இவற்றை விட சீனா
த�ொடர்ச்சியாக அணுவாயுத பரிச�ோதனையை
மேற்கொண்டு வருவதாகவும் ஹைப்பர்சொனிக்
பரிச�ோதனைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவம்
அமெரிக்க புலனாய்வு குறிப்பிட்டுள்ளது. இது
அமெரிக்க - சீனா முரண்பாட்டில் இன்னோர் முக்கிய குற்றச்சாட்டாக முன்வைக்கப்படுகிறது.
எனவே தான் அமெரிக்க-,சீன
முரண்பாடு இருதரப்பாலும் உலகளாவிய அரசியலில் ஓர் அங்கமாக காணப்படுகிறது. இதுவே
காலநிலை த�ொடர்பான முடிவுகளில் சீனா-அமெரிக்க இழுபறிகளுக்கு பின்னால் உள்ள அடிப்படைகளாகும். சீன அணுவாயுதம்
த�ொடர்பான அமெரிக்காவின்
குற்றச்சாட்டு
ஒருபக்கமாக
அமைய மறுபக்கத்தில் அமெரிக்கா பிரிட்டன் மற்றும் அவுஸ்ரேலியா கூட்டில் அணுசக்தியில்
இயங்கும் நீர்மூழ்கிக் கப்பல்
த�ொடர்பான ஆக்கஸ் பாதுகாப்பு
ஒப்பந்தத்தில்
கைச்சாத்திடுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
இவ்வாறு சீனாவுக்கும் அமெரிக்காவிற்குமிடையிலான முரண்பாடு பரஸ்பரம் காலநிலை மாற்றத்தை அரசியல் வடிவமாக்கி வருகிறது. இதனால்
காலநிலை மாற்றத்திற்கான உத்திகள் அனைத்தும்
அரசியலாகவே பரிணாமம் பெறுகின்றது. இதுவே
சீன-, அமெரிக்க இழுபறிக்கான அடிப்படையும்
இயற்கை மீதான கரிசனையும் ஆகும்.
நான்காவது, அமெரிக்காவிற்கும் ரஷ்யாவிற்குமிடையில் எற்பட்டிருக்கும் முரண்பாடு வல்லரசுப்ப�ோட்டியையும் இராணுவ ரீதியிலான உபாயங்களையும் அதிகம் க�ொண்டிருப்பதனால் கிளாஸ்கோ
மாநாடு சீனாவை ப�ோன்று ரஷ்யாவிற்கும் அமெரிக்காவிற்குமிடையே ம�ோதல் ப�ோக்கை உருவாக்கியுள்ளது. ஏறக்குறைய காபன் வெளியேற்றத்திலும் காலநிலை மாற்றத்தை தடுப்பதிலும் ஆயுத
தளபாடங்களின் பங்கும் த�ொழில்நுட்பத்தின் பிரய�ோகமும் வல்லரசு நாடுகளினாலேயே அதிகம்

இடம்பெறுவதைக் காணலாம். அண்மைக்காலத்தில் ரஷ்யா அணுவாயுதத்தை நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களிலிருந்து ஏவப்படும் அணுவாயுத ஏவுகணைகளையும் Super Weapon என்று அழைக்கப்படும்
கடல்சார்ந்த பரிச�ோதனைகளையும் ஹைப்பர்ச�ொனிக் ஏவுகணைகளையும் த�ொடர்ச்சியாக பரிச�ோதித்து வருகின்றது. இவை ஏற்படுத்துகின்ற
தாக்கங்கள் காலநிலை மாற்றத்தினை அதிகப்படுத்துகின்றன. அதனால், அமெரிக்கா-, ரஷ்யாவிற்கு இடையிலான முரண்பாடு வலுவடைவது
ஒரு பக்கம் அமைய மறுபக்கத்தில் வல்லரசுப்ப�ோட்டியில் இரு நாடுகளும் இராணுவ ரீதியிலான
வளர்ச்சியை ந�ோக்கி ப�ோராடி வருகிறது. கிழக்கு
ஐர�ோப்பா, மத்திய ஐர�ோப்பா, மேற்கு ஆசியா
என இரு தேசங்களுக்குமான ப�ோட்டி என்பது
காலநிலை மாற்றம் த�ொடர்பான மாநாட்டை
பாதிப்புக்கு உள்ளாக்குகிறது. இத்தகைய முரண்பாடே ரஷ்ய தலைமையின் நேரடி பங்கேற்பை
கிளாஸ்கோ மாநாட்டில் தவிர்த்ததுடன், இதனைய�ொரு அரசியலாக அமெரிக்கா உலக தளத்தில் முன்னகர்த்தியுள்ளது.
சீனா,- ரஷ்யா மீது பிடனின் குற்றச்சாட்டு ஒரு அரசியலாகவே மாறி வருகிறது.
எனவே, இயற்கை த�ொடர்பான கட்டமைப்புக்களை
உருவாக்குவதிலும் அதற்கான உரையாடல்களை
நகர்த்துவதிலும் உலக தலைவர்கள் ஒன்றிணைந்த
ப�ோதும் நடைமுறையில் அவை பெரிய மாற்றத்தை
ஏற்படுத்துவதை காணமுடியாதுள்ளது. உலகம் விழிப்படைய வேண்டிய பிரதான பிரச்சினையாக காணப்படுவது, காலநிலை மாற்றமாகும். இயற்கையை மீறுகின்ற அனைத்து விடயங்களையும் நிறுத்தாத வரை
மனித சமுகத்தின் இருப்பு நெருக்கடிமிக்கதாகவே
விளங்கும். வல்லரசுகளும் வல்லரசுகளின் அரசியல்
இலாபங்களுக்காக குவிக்கப்படும் ஆயுதங்களும்,
அதன் பரிச�ோதனைகளும் அபாயமான முடிவுகளை ஏற்படுத்துவத�ோடு நவீன இயந்திரங்களின்
உற்பத்தி பெருக்கமும் இலாபத்தை பெறுவதற்கான உற்பத்தியின் அதிகரிப்பும் இயற்கையை
முற்றாக நிராகரிப்பதாக அமையும்.
எனவே வல்லரசுகள் தங்களுக்குள் ம�ோதிக்க�ொள்வதற்கு காலநிலை மாநாடுகளை கட்டமைப்பார்களாயின் அதன் விளைவுகள் மனித
சமூகத்தின் இருப்பை கேள்விக்குட்படுத்தும். ஜ�ோ
பிடனின் குற்றச்சாட்டு அவ்வாறாத�ொன்றாகவே
காணப்படுகிறது. ரஷ்சியாவுக்கும் சீனாவுக்கும்
எதிரான அரசியலாக கிளாஸ்கோ மாநாட்டை ஜ�ோ
பிடன் கருதுவதென்பது உலகளாவிய காலநிலையின் கட்டமைப்புக்கு ஆபத்தான செய்தியாகவே
அமைகிறது.
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மூக
ஊடகங்களுள்
பிரபலமான
முகநூல் சமூக வலைத்தளத்தின் ஊடாக
பெரும்பாலானவர்கள் பயனுள்ள விடயங்களை மேற்கொண்டு வரும் அதே நேரம்
சிலர் அதனை பல்வேறு ம�ோசடி நடவடிக்கைகளுக்காகப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். விசேடமாக பெண்களுக்கு சமூக வலைத்தளங்களில்
உலாவும் ம�ோடிக்காரர்களால் விடுக்கப்படும்
துன்புறுத்தல்கள் ஏராளமானவை. அவற்றுள்
பெண்களின் ஆபாசப் படங்கள் வெளியிடப்பட்ட
சம்பவங்களும் எண்ணிலடங்காதவை.
சில தினங்களுக்கு முன்னர் முகநூல் சமூக
வலைத்தளத்தில் பெண் ஒருவரால் ஆண்கள்
மீது மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த ம�ோசடி த�ொடர்பான செய்தி வெளிவந்தது. பேஸ்புக் மற்றும்
வட்சப் வீடிய�ோ அழைப்புக்கள் மூலம் ஆண்களின் நிர்வாணப் புகைப்படங்கள் மற்றும்
வீடிய�ோக்களைப் பெற்றுக் க�ொண்டு அந்த
ஆண்களை அச்சுறுத்தி பாரியளவில் பண ம�ோடிசயில் ஈடுபட்ட பெண் ஒருவருடன் ஆண் ஒருவரையும் கடந்த ஒக்டோபர் 29ம் திகதி அக்கரைப்பற்று ப�ொலிஸார் கைது செய்தனர்.
அக்கரைப்பற்று ப�ொலிஸ் பிரிவானது முஸ்லிம்கள் அதிகளவில் வாழும் ஒரு பிரதேசமாகும்.
கடந்த 28ம் திகதி மாலையில் அக்கரைப்பற்று
ப�ொலிஸ் நிலைய ப�ொறுப்பதிகாரி பிரதான
ப�ொலிஸ் பரிச�ோதகர் விஜேதுங்கவைச் சந்திப்ப-

தற்கு நண்பர் ஒருவருடன் வந்திருந்தது றிபான்
என்பராகும். 43 வயதுடைய றிபான் சாய்ந்தமருது பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தவராகும். தனியார்
நிறுவனம் ஒன்றில் விற்பனைப் பிரதிநிதியாகப்
பணியாற்றும் றிபான் அடிக்கடி பேஸ்புக்கில்
உலா வருபவராகும். இற்றைக்கு 3, 4 மாதங்களுக்கு முன்னர் றிபான் பேஸ்புக் ஊடாக யுவதி
ஒருத்திய�ோடு த�ொடர்பை ஏற்படுத்திக் க�ொண்-
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க�ோடீஸ்வரியாக மாற பெண்
பயன்படுத்திய யுத்தி அம்பலம்

டுள்ளார். அவ்யுவதி ஒலுவில் பிரதேசத்தைச்
சேர்ந்த 27 வயதுடைய ரஹூமா என்ற பெண்ணாகும். ப�ொலிஸ் நிலைய ப�ொறுப்பதிகாரியைச் சந்திக்க வந்த றிபான் இவ்வாறு கூறினார்,
“சேர்.... என்னிடம் ஒருவர் ஆறு இலட்சம்
பணம் கேட்டு மிரட்டுகிறார்.... பணத்தை வழங்காவிட்டால் எனது நிர்வாணப் படங்களை இணையத்தளத்தில் ப�ோடுவதாக என்னை அச்சுறுத்துகிறார்....” என்றார்.
இதனையடுத்து ப�ொலிஸ் நிலைய ப�ொறுப்பதிகாரி றிபானிடம் இச்சம்பவத்தின் முழு விபரங்களையும் விசாரித்தார். அப்போது றிபான்,
“அதாவது சேர்..., நான் இற்றைக்கு 3, 4
மாதங்களுக்கு முன்னர் பேஸ்புக் மூலமாக
ரஹூமா என்ற யுவதியுடன் அறிமுகமாகிக்
க�ொண்டேன்..... அவள் எனக்கு எப்போதும்
மெசேஜ் அனுப்பத் த�ொடங்கினாள்..... பின்னர்
நாம் இருவரும் பேஸ்புக் மூலமாக, வட்சப்
வீடிய�ோ க�ோல் மூலமாக காதல் த�ொடர்பை ஏற்படுத்திக் க�ொண்டோம்.... வீடிய�ோ க�ோல் மூலமாக
அவளும் அவளது நிர்வாண புகைப்படங்களைக்
காண்பித்தாள்.... அதன் பின்னர் நானும் எனது
நிர்வாணப் படங்கள் மற்றும் வீடிய�ோக்களை
அவளுக்கு அனுப்பினேன்.....”
அவ்வாறு வீடிய�ோ காட்சிகளை வழங்கும்
ப�ோது ரஹூமா எந்தச் சந்தர்ப்பத்திலும் அவளது
முகத்தைக் காட்டவில்லை. அவள் முகத்தைக்
காட்டாமல் வேறு யுவதிகளின் நிர்வாண புகைப்படங்களை ஆண்களுக்கு அனுப்பியுள்ளமை
ப�ொலிஸ் விசாரணைகளிலிருந்து தெரிய வந்துள்ளது. எனினும் அவள் ஆண்களின் முழு
மையான நிர்வாணமாக படங்களையும், வீடிய�ோக்களையும் பெற்றுக் க�ொள்வதற்கு தந்திரங்களைச் செய்துள்ளார். அவ்வாறு பெற்றுக்
க�ொண்ட படங்கள் மற்றும் வீடிய�ோக்களை அந்நேரமே டவுன்லோட் செய்து க�ொள்வதற்கும்
ரஹூமா தந்திரங்களைக் கையாண்டுள்ளார்.
இவ்வாறு படம், வீடிய�ோக்களை பெற்றுக்
க�ொண்ட பின்னர் ரஹூமாவிடமிருந்து ரிபானுக்கு அழைப்புக்கள் வருவது திடீரென நின்று
ப�ோனது. அதற்கு சில தினங்களுக்குப் பின்னர்
றிபானுக்கு அறிமுகமில்லாத ஒருவரிடமிருந்து
அழைப்பு ஒன்று வந்துள்ளது. “உனக்கு நான்
யார் என்று தெரியுமா.....? நீ என் மனைவியுடன் திருட்டுத்தனமாக உறவைப் பேணி வந்துள்ளாய்..... என் மனைவி கையும் களவுமாக
அகப்பட்டுக் க�ொண்டாள்.....என் மனைவியின்
கைபேசியில் அனைத்தும் உள்ளது.... வீடிய�ோ,
ப�ோட்டோக்கள் என்று எல்லாமே உள்ளது.....
உனக்கு நான் யார் என்பதைக் காட்டுகிறேன்....
உன் படங்கள், வீடிய�ோக்களுடன் ப�ொலிஸ்

நிலையத்திற்குப் ப�ோகப் ப�ோகிறேன்.... உன் வீடிய�ோக்கள் அனைத்தையும் முகநூலில் ப�ோடப்
ப�ோகிறேன்.....”
அந்த அழைப்பையடுத்தே றிபானுக்கு தான்
செய்திருக்கும் செயலின் பாரதூரத்தன்மை
விளங்கியது அதிர்ச்சியையும் அது அவருக்கு
ஏற்படுத்தியது. உடனடியாக அந்த நபர் மீண்டும்
அழைப்பை எடுத்து “நீ என்னிடமிருந்து தப்பிக்க வேண்டுமாயின், .... எனக்கு பணம் தர
வேண்டும். தந்தால் நான் உன்னை விட்டு
விடுகிறேன்....” இது றிபானுக்கு நெஞ்சில் பால்
வார்த்ததைப் ப�ோன்று இருந்தது. “எவ்வளவு
அண்ணா வேண்டும்.....? கேட்கும் பணத்தைத்
தருகிறேன்.....” என றிபான் பதிலளித்துள்ளார்.
“சரி.... நான் எதையும்
ப�ொலிஸாருக்கு
வழங்க
மாட்டேன்..... இணையத்தளத்தில் ப�ோடவும் மாட்டேன்.....
எனக்கு ஆறு இலட்சம்
தந்தால் ப�ோதும்....” அந்நபர்
கூறியுள்ளான்.
“ஐய�ோ....
அண்ணா....
நான் பணத்தைத் தருகிறேன்..... எப்படி உங்களைச்
சந்திப்பது....?”
“இல்லை.... இல்லை... என்னைச் சந்திக்க
வேண்டியதில்லை....”
அதன் பின்னர் அந்நபர், அப்பிரதேசத்தில்
அமைந்துள்ள பாழடைந்த இடம் ஒன்றில் உள்ள
குறித்த மரத்தின் கீழ் பணத்தை வைக்குமாறு றிபானிடம் கூறியுள்ளான். இச்சம்பவம் கடந்த செப்டெம்பர் மாதத்தில் ஒரு நாள் இடம்பெற்றுள்ளது.
அந்தப் பணத்தை வழங்கிய றிபான், “ஒருவாறு
பிரச்சினையிலிருந்து தப்பினேன்....” என பெருமூச்சுவிட்டான். எனினும் சில தினங்கள் கடந்த
பின்னர் ஆறு இலட்சத்தைப் பெற்றுக் க�ொண்ட
ரஹூமாவின் கணவரிடமிருந்து மீண்டும் றிபானுக்கு த�ொலைபேசி அழைப்பு வந்துள்ளது.
“ஹல�ோ.... பேசுவது யார் என்று தெரியும்தானே.... என்னிடம் உன்னுடைய அந்த படங்கள்,
வீடிய�ோக்கள் இன்னும் இருக்கின்றன.... நான்
நேரடியாகவே கூறுகின்றேன்.... எனக்கு இன்னும்
ஆறு இலட்சம் ரூபாய் வேண்டும்..... இல்லையென்றால் நான் அவற்றை முகநூலில் ப�ோடுவேன்....
ப�ொலிஸாரிடமும் வழங்குவேன்.... விருப்பமா...?”
அந்த அழைப்பையடுத்து இந்த நபரிடமிருந்து
இனி தப்பிக்க முடியாது என றிபான் திகிலடைந்தார். தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் விற்பனை பிரதிநிதியாகப் பணியாற்றும் றிபான் மிகுந்த வசதி
படைத்தவரல்ல. ரஹூமாவின் கணவருக்கு வழங்குவதற்காக மீண்டும் றிபான் பணத்தைத் தேடத்

த�ொடங்கியுள்ளார். இதன் ப�ோது
றிபான் தனது நண்பர் ஒருவரிடமிருந்து கைமாற்றாக இரண்டு
இலட்சம் ரூபாவைக் கேட்டிருந்தார்.
“மச்சான்.... எனக்கு இரண்டு
இலட்சம் ரூபாய் பணம் வேண்டும்....”
“இப்படி அவசரமாக உனக்கு எதற்கு இரண்டு
இலட்சம்.....?” என நண்பர் கேட்டுள்ளார்.
தன் நண்பரிடத்தில் விடயத்தைக் கூறுவதா,
வேண்டாமா என தடுமாற்றத்தில் இருந்த றிபான்
பின்னர் தான் முகங்கொடுத்திருந்த நிலையினை
தனது நண்பரிடத்தில் ஒன்றுவிடாமல் கூறியுள்ளார். அக்கதையைக் கேட்ட றிபானின் நண்பர்,
“அவனுக்கு இனி ஒரு சதமும் வழங்க
வேண்டாம்.... நாம் ப�ொலிஸுக்குப் ப�ோவ�ோம்....”
எனக் கூறியுள்ளார்.
முதலில் றிபான் அதற்கு விரும்பாத ப�ோதிலும்
பின்னர், கடந்த ஒக்டோபர் 28ம் திகதி றிபான் அக்கரைப்பற்று ப�ொலிஸ் நிலையத்திற்கு தனது நண்பருடன் சென்றுள்ளார்.
ப�ொலிஸ் நிலைய ப�ொறுப்பதிகாரி விஜேதுங்கவிடம் அனைத்து விடயங்களையும் றிபான்
கூறியுள்ளார். றிபான் முகங்கொடுத்திருக்கும் நிலையினை நன்கு புரிந்து க�ொண்ட
ப�ொலிஸ் ப�ொறுப்பதிகாரி, குறித்த நபரை
மடக்கிப் பிடிப்பதற்கு சூட்சுமமான நடவடிக்கையைக் கையாளத் தீர்மானித்தார். த�ொடர்ச்சியாக அந்நபருடன் பேசுமாறும், பணம் தருவதாக உறுதியளிக்குமாறு றிபானிடம் ப�ொலிஸ்
நிலைய ப�ொறுப்பதிகாரி கூறியுள்ளார். அதனடிப்படையில் முதல் தடவை பணத்தை வைத்த

இடத்திலேயே மீண்டும் ஆறு இலட்சம் பணத்தை
வைப்பதாக றிபான் அந்நபரிடம் வாக்களித்துள்ளார்.
இதேவேளை அக்கரைப்பற்று ப�ொலிஸ்
நிலைய ப�ொலிஸாரும் அவ்விடத்திற்குச் சென்று
குறித்த ம�ோசடிக்காரனைப் பிடிப்பதற்காக ஆயத்தமாகினர். கடந்த ஒக்டோபர் 29ம் திகதி விடிந்தது. றிபானிடமிருந்து பணத்தைப் பெற்றுக்
க�ொள்வதற்கு வரும் நபர் அன்று இரவு 7
மணியளவில் குறித்த மரத்தின் கீழ் பணத்தை
வைக்குமாறு றிபானுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளான்.
அதற்கு 3, 4 மணி நேரத்திற்கு முன்னர்
ப�ொலிஸார் அவ்விடத்திற்குச் சென்று அங்கு
பணத்தை எடுப்பதற்காக வரும் நபரைப்
பிடிப்பதற்காகக் காத்திருந்தனர்.
குறித்த நேரம் வந்தது. ம�ோட்டார் சைக்கிள்
ஒன்றில் பெண் ஒருவருடன் அந்நபர் அவ்விடத்திற்கு வந்துள்ளான். மரத்தின் கீழ் வைக்கப்பட்டிருந்த பணத்தை அவ்விருவரும் எடுத்தப�ோது
அங்கு
மறைந்திருந்த
ப�ொலிஸார் அவ்விருவரையும் கையும் களவுமாகப் பிடித்துக் க�ொண்டனர்.
பிடிபட்ட
பெண்ணிடம்
கைபேசி ஒன்றும் இருந்துள்ளது.
(21ஆம் பக்கம் பார்க்க)

அமில மலவிசூரிய ...?
தமிழில் : எம். எஸ். முஸப்பிர்
(புத்தளம் விசேட நிருபர்)

மாணவனின் தான்தோன்றித்தனமான
செயலால் அநியாயமாக பலியான உயிர்

சீனன் க�ோட்டையில் 90 ஆவது வருட
ஸஹீஹூல் புஹாரி தமாம் மஜ்லிஸ்

பே

ருவளை சீனன் க�ோட்டை பிட்டவளை அல்மிர்அதுஷ்ஷாதுலிய்யா ஸாவியாவில் 90
ஆவது வருட புனித ஸஹீஹூல் புஹாரி
தமாம் மஜ்லிஸ் இன்று 7ம் திகதி (7.11.2021)
ஞாயிற்றுக்கிழமை பகல் கலீபதுஷ் ஷாதுலி ம�ௌலவி
எம்.எம். ஸைனுலாப்தீன் (பஹ்ஜி) தலைமையில்
க�ோவிட் 19 சுகாதார அறிவுறுத்தல்களை செவ்வனே
கடைபிடித்து வரையறுக்கப்பட்ட மக்களின் பங்குபற்றலுடன் நடைபெறுகிறது.
முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹூ அலைஹி வஸல்லம்
அவர்கள் தங்களது வரலாற்றுப் புகழ்மிக்க இறுதி
ஹஜ்ஜின் (ஹஜ்ஜதுல் விதா) ப�ோது அங்கு குழுமியிருந்த அருமைத் த�ோழர்கள் மத்தியில் உரையாற்றும்
ப�ோது இதைச் ச�ொன்னார்கள். 'உங்களுக்காக நான்
இரண்டை விட்டுச் செல்கின்றேன். அவற்றைப் பின்பற்றும் காலமெல்லாம் நீங்கள் வழி தவற மாட்டீர்கள்'
இறைவேதமாம் அல் குர்ஆனும் அண்ணலாரது நடைமுறைகளாகிய சுன்னாவுமே அவையிரண்டுமாகும்.
அல்லாஹ்வின் வசனங்களடங்கிய அல் குர்ஆனை
ஓதிப் பயன்பெறும் சந்தர்ப்பங்கள் புனித
ரமழானில், முஸ்லிம்கள் வாழும் பிரதேசங்களில் எல்லாம் கிடைக்கின்றன.
ஆனால் அல்குர்ஆனுக்கு அடுத்த இடத்தில் வைத்துக் கணிப்பிடும், இஸ்லாமிய மூலாதாரங்கள்
அடங்கிய ஹதீஸ்களை அறிந்து விளங்கிக் க�ொள்ளும்
சந்தர்ப்பங்கள் மிக அரிதாகவே கிடைக்கின்றன.
தாம் த�ொகுத்த புஹாரி ஷரீபில் எந்த ஹதீஸ் முதலாவதாக இடம்பெறவேண்டுமென்பதில் புகாரி இமாமுக்குப் பிரச்சினை எழுந்தது. மனிதன் செய்யும் ஒவ்வொரு
காரியத்துக்கும் அவனது எண்ணமே காரணம் என்ற
உண்மை அவர்களது முயற்சிக்கு முதல் தூண்டியாக
அமைந்தது. எனவே இமாம் அவர்களும் தமது நூலில்,
'ஒவ்வொரு செயலும் எண்ணத்தையே ப�ொறுத்திருக்கிறது' என்ற நபிகளாரின் ஹதீஸ் உடன் ஆரம்பம் செய்தார்கள்.
இவ்வளவு சிறப்புப் ப�ொருந்திய இந்த அரிய புகாரி
ஷரீபை மக்கள் சரிவரக் கேட்டு அதன்படி நடந்து
மேம்பாடு அடைய வேண்டுமென்ற ந�ோக்கில் இற்றைக்-

குச் சுமார் 90 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பேருவளை
சீனன் க�ோட்டை பிட்டவளையில் அமைந்துள்ள 'அல் மிர்அதுஷ் ஷாதுலிய்யா' ஸாவியாவில் ஓர் அரிய முயற்சி
மேற் க�ொள்ளப்பட்டது. அதிராம் பட்டிணத்தில் இருந்து
இலங்கைக்கு வருகை தந்த ஷாதுலிய்யாத் தரீக்காவின்
கலீபதுல் குலபாவும், அத்தரீகத்துல் ரிபாயிய்யா நக்ஷபந்தியா தரீக்காவின் கலீபாவுமான அஹமது லெப்பை
ஆலிம் சாகிப் (ரஹ்) (சேகுனா அப்பா) அவர்கள் இந்த
ஸாவியாவில் இந்த உயரிய புகாரி மஜ்லிஸை ஆரம்பித்து ஆன்மிக ஒளிதரும் மங்காத தீபத்தை ஏற்றி
வைத்தார்கள். 1935 ஆண்டில் பிட்டவளையில் புகாரி
மஜ்லிஸ் நடைபெறும் இந்த ஸாவியாவை ஸ்தாபித்து
வரும் நமது சேகுனா அப்பா அவர்களேயாவார்.
இந்த மஜ்லிஸ் நபி (ஸல்) அவர்கள் பிறந்த ரபீயுல்
அவ்வல் மாதத்தில் முப்பது தினங்களிலும் சுபஹ் த�ொழுகையின் பின்னர் ஆரம்பிக்கப்பட்டு நடைபெற்று வருகின்றது. தலைசிறந்த உலமாப் பெருமக்களால் உபன்னியாசங்களும் விளக்கங்களும் அளிக்கப்படுகின்றன.
சேகுனா அப்பா அவர்கள் பேருவளை மாளிகாஹேனை புகாரி தைக்காவிலும் சிலகாலம் தங்கியிருந்து அங்கு நடைபெற்று
வரும் மேற்படி மஜ்லிஸையும் முன்னின்று நடத்தியமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.
இப்பெரியாரது ஆன்மீகப் பணிக்கு மகுடம் வைத்தாற்
ப�ோன்று அமைந்திருப்பது அதிராம் பட்டினத்தில்
அன்னார் உருவாக்கிய ரஹ்மானியா மந்தரஸாவாகும். ரஹ்மானியா கலைக்கூடம் இந்தியா, இலங்கை
ப�ோன்ற நாடுகளில் இருந்து வந்த மாணவர்களுக்கு
அறிவுப் பாலூட்டி அவர்களைத் தலைசிறந்த உலமாக்களாக மாற்றியமை சான்றுடன் கூடிய உண்மையாகும்.
அன்னார் இயற்றிய 'கிதாபுல் ஹஜ்' என்னும் நூல்
ஹஜ்ஜின் சிறப்பு பற்றி எடுத்தோதுகிறது.
இந்த மஜ்லிஸ் சிறப்புற நிறைவுசெய்ய நமது ஒத்துழைப்பினை நல்குவ�ோமாக. எமது நாட்டங்கள் நிறைவேறவும் எமது தாய்த் திருநாட்டில் சாந்தியும் சமாதானமும்
நிலவவும் இந்த மஜ்லிஸில் பங்குபற்றிப் பிராத்திப்போமாக.

பேருவளை விஷேட நிருபர் ...?

( மினுவாங்கொடை நிருபர் )

கார�ோடிச்சென்று பாரிய விபத்தொன்றுக்கு காரணமான பதினாறே வயதான
சிறுவன் ஒருவனின் தான்தோன்றித் தனமானசெயல் அண்மையில் ஊடகங்களில்
பேசுப�ொருளாகியிருந்தது.
க�ொழும்பில் இருந்து நீர்கொழும்பு
திசையில் கடந்த வியாழனன்று பயணித்த
அதி ச�ொகுசு வாகனம் வேகக் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, வீதியை விட்டும் விலகி
எதிர்த் திசையில் பயணித்த ம�ோட்டர்
வாகனம், முச்சக்கர வண்டி மற்றும்

இரண்டு ம�ோட்டார் சைக்கிள்களுடன் ம�ோதி விபத்துக்குள்ளாகியது. 16 வயதுடைய சிறுவன் ஒருவனே
இவ்வாறு குறித்த அதி ச�ொகுசு வாகனத்தைச் செலுத்தியுள்ளார்,
ச�ொகுசு வாகனம் ம�ோதியதில் ம�ோட்டார்
சைக்கிளில் பயணித்த ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதுடன், மேலும் நான்கு பேர் காயமடைந்துள்ளனர். காயடைந்தவர்கள் ராகம
ப�ோதனா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ப�ொலிஸார் குறிப்பிட்டனர்.
வெலிசற பகுதியில் இடம்பெற்ற இந்த
க�ோர வாகன விபத்துச் சம்பவத்தின் மற்-

றும�ொரு சி.சி.ரி.வி. காண�ொளி கிடைக்கப்பெற்றுள்ள நிலையில், இச்சம்பவம்
த�ொடர்பில் 16 வயது சிறுவன் மற்றும்
இச்சிறுவனின் தந்தை கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக, மஹபாகே ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
சிறுவர்கள் வாகனம் செலுத்துவது
சட்டப்படி குற்றமாக இருந்போதும் தமது
மகனை காரைச்செலுத்த அந்தத் தந்தை
ஏன் அனுமதித்தார் என பல சாராரும்
கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். தந்தையினதும் மகனதும் ப�ொறுப்பற்ற செயல் ஒரு
உயிர் பலியாகக் காரணமாய் அமைந்திருக்கின்றது.

யாழ். நாவலர் மணிமண்டபத்தில் கந்தசஷ்டி இசை அர்ச்சனை

இந்து சமய, கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில், கந்தசஷ்டி விரத புண்ணிய காலத்தில், ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுகநாவலர் மணிமண்டபத்தில், மாலை மூன்று த�ொடக்கம் நான்கு மணிவரை முருக பக்திப் பாடல்கள் இசை அர்ச்சனை நிகழ்வு இடம்பெற்று வருகிறது. முதலாம் நாள் நிகழ்விலே, இசைக் கலைமாணி, பண்ணிசைக் கலாவித்தகர், சங்கீத கலாவித்தகர் செல்வி சந்திரிக்கா கணேஸ்பரனும் கலாவித்தகர் ஹிமாலினி
சுகந்தனும் இணைந்து வழங்கிய ‘திருமுருக கீர்த்தனம்’ நிகழ்வு சிறப்புற இடம்பெற்றது. அணிசேர் கலைஞர்களாக மிருதங்கம் - கலாவித்தகர்
கிருபா அனந்தக�ோபனும் வயலின் – கலாவித்தகர் திருமதி வனஜா ஈஸ்வரசர்மாவும் கெஞ்சிரா .ஸ்ரீ. டிலுக்சனும் பங்குபற்றியிருந்தனர்.
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இராகலை த�ோட்ட மக்களின்

துயர் துடைப்பது யார்?

நு

வரெலியா மாவட்டத்தில்
கடந்த மாதம் வரலாறு
காணாத
அடைமழை
பெய்து பாரிய பாதிப்புக்களை உருவாக்கியிருந்தது. இதை யாவரும்
அறிவார்கள். அதேப�ோல இக்காலப்பகுதியில் மலையகத்தில் நுவரெலியா,
பதுளை, கேகாலை, இரத்தினபுரி,
கண்டி ப�ோன்ற பிரதேசங்கள் உட்பட
நாட்டில் மேலும் பல பிரதேசங்களில்
பெய்த கடும் மழை பாரிய பாதிப்பை
ஏற்படுத்தியிருந்தது.
சுமார் பன்னிரண்டு வருடங்களுக்கு பின்னர் நுவரெலியா மாவட்டத்தின் நுவரெலியா, க�ொத்மலை,வலப்பனை,
ஹங்குராங்கெத்த,
மற்றும் அம்பகமுவ பிரதேச செயலக
பிரதேசங்களில் வரலாறு காணாத
பெரும் மழை பெய்திருந்தது.
க�ொர�ோனா நெருக்கடிக்குள் தவித்து
வரும் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையை
பாதிக்கும் வகையில் இயற்கையின்
சீற்றமும் மக்களை வதைத்துள்ளது
என்றே ச�ொல்ல வேண்டும்.
நுவரெலியா மாவட்டத்தின் வலப்பனை பிரதேச செயலகப் பகுதியில்
இம்முறை கடும் மழை காரணமாக
பாரிய பாதிப்புக்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.
இராகலை மத்திய பிரிவு த�ோட்டத்தை ஊடுருவிச் செல்லும் காட்டாறு
பெருக்கெடுத்தமையினால் இக்காட்டாறை அண்மித்த பகுதியில் வீடுகட்டி
வாழ்ந்த மக்கள் காட்டாறு பெருக்கத்திற்கு முகம் க�ொடுத்து பாரிய பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ளனர்.
பாதிக்கப்பட்ட 07 குடும்பங்களை
சேர்ந்த 27 பேர் அதே த�ோட்டத்தில் உள்ள பிள்ளைகள் பராமரிப்பு
நிலையத்தில் இட நெரிசலுக்கு மத்தியில் தங்கவைக்கப்பட்டனர்.
இவர்கள் கடந்த 20 வருடங்களாக பெரும் மழைக் காலப்பகுதியில் பாதிக்கப்பட்டு இடம்பெயர்வுக்கு
முகம் க�ொடுத்து வருகின்றனர்.
பாதிக்கப்பட்ட
குடும்பங்களிடம்
இது பற்றி வினவப்பட்ட ப�ோது
இதே த�ோட்டத்தில் த�ொழிலாளர்களாக வசித்து வந்த எமக்கு வீட்டுவசதி இல்லை என்பதை இராகலை
த�ோட்ட நிர்வாகத்தின் கவனத்திற்கு
த�ோட்ட த�ொழிற்சங்க தலைவர்கள்
ஊடாக அறிவித்தோம்.
எமது வாழ்க்கை நிலையினை
உணர்ந்த த�ோட்ட நிர்வாகம் எமக்கு
தற்போது வசிக்கும் பகுதியில் ஆற்று
ஓரமாக நிலங்களை வழங்கி தற்காலிக வீடுகளை அமைத்து வசிக்கும்படி உத்தரவிட்டனர்.

நாங்கள் வசிக்க வீடு இல்லாத காரணத்தால் த�ோட்ட நிர்வாகம் வழங்கிய
இடத்தில் எமது ச�ொந்த செலவில் தற்காலிக வீடுகளை அமைத்து வாழ்ந்து
வருகின்றோம். என்றார் ஒருவர்.
20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அவர்கள் இவ்விடத்தில் வசிக்கின்றனர். அதே
ப�ோல மேலும் சிலருக்கு தற்காலிக
வீடுகள் அமைத்து வாழ்வதற்கு த�ோட்ட
நிர்வாகம் இடம் வழங்கியுள்ளது.

'பண வசதி உள்ளவர்கள் தமக்கு
வழங்கிய
இடத்தில்
சீமெந்து
வீடுகளை நிர்மாணித்துக் க�ொண்டுள்ளனர்.
வசதி குறைந்த எம்போன்றவர்கள் ஒரு பகுதியை மண்ணாலும்,
சீமெந்து, கற்களாலும் வீடுகளை
அமைத்து வாழ்ந்து வருகின்றோம்.
வீடுகளுக்கு மின்சாரமும் எமது
ச�ொந்த செலவில் பெற்றுக்கொண்டுள்ளோம். காலம் காலமாக பாதிக்கப்பட்டு வரும் எங்கள் வீடுகளில்
கல்வி கற்கும் பிள்ளைகள், யுவதிகள், குழந்தைகள் என பலர் வசித்து
வருகின்றனர்.
எமக்கு வேறு இடத்தில் வீடுகட்டி
தாருங்கள் என்று த�ோட்ட நிர்வாகம்,மற்றும் மாவட்ட அரசியல்வாதிகள் என எல்லோரதும் கவனத்திற்கு
க�ொண்டு வந்து இருபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகிவிட்டது.
கடந்த காலங்களில் எங்களுடைய
விருப்பத்தை தெரிவித்த ப�ோதிலும்
எமது த�ோட்டத்திற்கு புதிய வீடுகள்
வரவிருக்கின்றன. அதற்கு பணம்
செலவு செய்து சூழல் பாதுகாப்பு
அறிக்கை பெறவேண்டும் இடத்திற்கு
பணம் செலுத்த வேண்டும் என
த�ோட்ட தலைவர்கள் சிலர் எம்மிடம்
சுமார் 50 ஆயிரம் வரை பணம் வசூலித்தனர்.
இதையும் கஷ்டப்பட்டு வழங்கி-

யுள்ளோம் சிலர் பணவசதி இல்லாமல் வழங்கவில்லை ஆனால் பணம்
வழங்கி சுமார் மூன்று வருடங்கள்
ஆகியும் வீடும் இல்லாமல் பணத்தைத் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளும்
வழியும் இல்லாது திண்டாடுகின்ற�ோம். இது குறித்து த�ோட்ட நிர்வாகம்,
மற்றும் அரசியல்வாதிகளின் கவனத்திற்கு க�ொண்டு வந்தும் நடவடிக்கைகள் எடுத்ததாக தெரியவில்லை.
இப்படிய�ொரு அவல வாழ்க்கையில்
வீட்டில் எமது பிள்ளைகளுக்கு சடங்கு,கல்யாணம் என்றால் வேறு இடங்களில்தான் க�ொண்டாட வேண்டியுள்ளது என்ற கவலையையும் இவர்கள்
தெரிவித்தனர்.
இவ்வாறான மழைக்கால இன்னல்கள் பலவற்றுக்கு முகம் க�ொடுத்து
வரும் நாங்கள் ப�ொது இடங்களில்
தங்கவைக்கப்பட்டு மழை முடிந்த
பின் ச�ொந்த இடங்களுக்கு செல்வதே
வழமையாக உள்ளது.
இந்த நிலை எப்போது மாறும்,இதை யார் முன் வந்து மாற்றியமைப்பார்கள்? என்ற கேள்வியுடன்
த�ொடர்ச்சியாக வாழ்ந்து வருவதாகவும் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் கருத்து
தெரிவித்தனர்.
அதேநேரத்தில் இராகலை த�ோட்ட
நிர்வாகமும் இவர்களின் வீட்டு வசதி
விடயத்தில் பல ஆண்டுகளாக கண்டுக்கொள்ளாமல் இருந்து வருவதாக தெரிவிக்கும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தமது வீட்டுக்கு அருகில் ஒடும்
காட்டாறை தூர்வாரி, அகலப்படுத்தி
ஆற்று நீர் வீடுகளுக்கு உட்புகாத
வகையில் புனரமைத்து க�ொடுத்தால் ப�ோதுமானது என தெரிவிக்கின்றனர்.
அரசாங்க அதிகாரிகள் பாதிப்பு
நேரங்களில் வந்து பார்வையிட்டு
செல்வதும், தம்மை பாதுகாப்பான
இடங்களில் தங்கவைத்து பின்
ச�ொந்த இடங்களுக்கு அனுப்புவ-

தையும் மாத்திரம் செய்கின்றார்கள்.
தவிர பாதிக்கப்படும்
எங்களுக்கு
நிரந்தர தீர்வு ஒன்றை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கத் தவறிவருவது ஏன்
என்ற கேள்வியை இவர்கள் எழுப்பியுள்ளனர்.
பாதிக்கப்படும்
பிரதேசங்களில்
இராகலை, கந்தப்பளை ப�ோன்ற
பிரதேங்கள் முதலிடத்தில் காணப்படுகின்றமை சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது.
கந்தப்பளையில் பார்க் த�ோட்டத்தை ஊடுறுவி செல்லும் காட்டாறான பாம்பன் ஆறு பெருக்கெடுப்பதால் கந்தப்பளை நகர் வழியாக
கல்பாலம் வரை சுமார் நான்கு கில�ோ
மீட்டர் தூரம் ஆற்றுக்கு அருகில்
உள்ள விவசாய காணிகள் மற்றும்
வீடுகள் பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கின்றன.
விவசாய நடவடிக்கைகளில் ஈடுப்படும் பலர் ஆற்றை குறுக்கி ஆற்று
நீர் சீராக செல்ல விடாது அதற்கு
தடையாக செயற்பாடுகளை செய்து
வருகின்றமையை அவதானிக்க கூடியதாக உள்ளது.
அதே ப�ோலவே கந்தப்பளை
நகரில் இருந்து க�ொங்கோடியா,
புரூக்சைட் வழியாக இராகலை
பச்சத்தண்ணீர் மாரியம்மன் ஆலயத்தை அண்மித்து ஊடுறுவி ஓடும்
காட்டாறுக்கும் இதே நிலமை ஏற்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறாக இன்னும் பல ஆறுகளும் அகலப்படுத்தாமலும் தூர்வாராமலும் காணப்படும் நிலையில் இதற்கென சரியான நடவடிக்கைகளை
எடுக்கும் பட்சத்தில் காட்டாறு வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்படும் நிலையில்
மாற்றங்களை எதிர்பார்க்க முடியும்.
இது த�ொடர்பாக மாவட்ட மற்றும்
பிரதேச செயலகங்கள், பிரதேச
சபைகளின் நடவடிக்கைகள் மிக
அவசியம் என்பதை மக்கள் உணர்த்துகின்றனர்.
கடந்த இரண்டு வாரங்களில் இயற்கையின் சீற்றத்தால் பெய்த மழைகாரணமாக ஏற்பட்ட பாதிப்புக்களை
முன்னுதாரணமக க�ொண்டு நுவரெலியா மாவட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இராகலை, கந்தப்பளை மட்டுமின்றி அனைத்து பிரதேசங்களிலும்
விவசாய காணிகள், வீடுகள், ப�ோன்றவற்றில் கவனம் செலுத்தப்பட்டு
அதிகாரிகளும், அரசியல்வாதிகளும்
நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அத்துடன்
மழைக்காலத்தில
வீடுகளை
இழந்து நிர்க்கதியாக
ப�ொது இடங்களில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ள மக்களின் குறைகளை சம்பந்தப்பட்டவர்கள் நேரடியாக கேட்டறிந்து அவர்களின் க�ோரிக்கைகளை
நிறைவேற்ற வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுக�ோள் விடுக்கின்றனர்.

ஆறுமுகம் ரமேஸ்...?

தெலுங்கானாவின்
சுற்றுலாக்
கழகத் தலைவர் ஸ்ரீ.உப்பலா ஸ்ரீனிவாஸ் குப்தா, நாகார்ஜுனாசாகரில் நடந்து வரும் புத்த வனத்தின்
புனிதத் திட்டம் குறித்து விரிவாக
விளக்கினார், இன்னும் சில நாட்களில் த�ொடங்கப்படும். சுற்றுலாவை
மேம்படுத்துவதற்கும் அனைத்து மட்டங்களிலும் உள்ள சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்க்கும் ந�ோக்கத்தில் இது
மிகப்பெரிய ப�ௌத்த பாரம்பரிய
திட்டங்களில் ஒன்றாகும். ப�ௌத்த
சிற்பங்கள், ப�ௌத்த டாங்கங்கள்,
வெண்கலங்கள், பாலா, காந்தார
சிற்பங்கள், அஜந்தா ஓவியங்கள்
மற்றும் கல் சிற்பங்கள் ஆகியவற்றின் ஈர்க்கக்கூடிய காட்சியை காட்சிப்படுத்துவதன் முக்கியத்துவத்தையும் அவர் வலியுறுத்தினார்.

மேலும்,
இந்தியாவிலிருந்து
புனித தந்தங்களை இலங்கைக்கு
க�ொண்டுவர பிரதி உயர்ஸ்தானிகர் துரைசாமி வெங்கடேஸ்வரன்
இந்தியா
சுற்றுலாத்துறையினருக்கு க�ோரிக்ைக விடுத்துள்ளார்.

தற்போதைக்கு தணிந்தது
ஆங்கில கால்வாயின் பதற்றம்

ஐ

ர�ோப்பிய ஒன்றியத்தை விட்டு பிரித்தானியாவெளியேறிய பின்னர் ஒன்றியநாடுகளுக்கும் குறிப்பாக பிரான்சுக்கும்இங்கிலாந்துக்குமிடையே ஏற்பட ஆரம்பித்துள்ள
விரிசல் பற்றிய செய்திகளே இன்றைய உலகின்
அவதானிப்புகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது.
பிரித்தானியாவையும் ஐர�ோப்பிய ஒன்றிய
நாடுகளையும் பிரிக்கும் ஆங்கில கால்வாயின்
மீன்பிடி உரிமம் த�ொடர்பாக பிரான்ஸ் நாட்டின்
ஆங்கில கால்வாய் கரைய�ோரப்பகுதி மீனவர்கள்,
இங்கிலாந்து மீனவர்கள், இரு பக்க கடல் சார் அதிகாரிகள் ஆகிய�ோரிடையே ஏற்பட்டுள்ள மீன்பிடி
உரிமம் த�ொடர்பான சர்ச்சைகள் இரண்டு நாட்டின்
அரசுகளிடையே த�ொடர் கருத்து ம�ோதல்களையும்
பதட்டத்தையும் ஏற்படுத்தியது.
கடந்த வார ஆரம்பத்தில் ஆங்கில கால்வாயின்
பிரான்சின் லே ஹாவ்ர் (Le Havre) கடற்பரப்பில்மீன்பிடியில் ஈடுபட்டுக்கொண்டிருந்த இரண்டு பிரிட்டிஷ் மீன்பிடி இழுவைப்படகுகளைத் தடுத்து நிறுத்திய பிரெஞ்சு ர�ோந்து படகுகள் அவற்றுள் ஒன்றை
லெ ஹாவ்ர் துறைமுகத்தில் சிறைபிடித்து வைத்த
சம்பவத்துடன் ஆரம்பமாகியது நேரடி ம�ோதல் நடவடிக்கைகள்.
சிறைபிடிக்கப்பட்ட படகு ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தால் பிரிட்டனுக்கு வழங்கப்பட்ட மீன்பிடி உரிமங்களின் பட்டியலில் இல்லை என்று பிரெஞ்சு மற்றும்
ஐர�ோப்பிய ஒன்றிய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளதுடன் அந்த படகில் இருந்த மீனவர்களால் பிடிக்கப்பட்ட மீன்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, அந்த
கப்பலின் கப்டன் மீது குற்றவியல் வழக்கு த�ொடரப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது..
பிரான்ஸ் அதிகாரிகளின் இந்த கைது நடவடிக்கை பிரிட்டிஷ் கடற்பகுதியில் மீன்பிடிக்கும் உரி-

மைகள் க�ோரிய 47 பிரெஞ்சு க�ோரிக்கைகளில்
15 க்கு மட்டுமே உரிமம் வழங்கி இருந்த பிரிட்டிஷ்
அதிகாரிகளின் ப�ோக்கிற்கு எதிரான பதில் நடவடிக்கையாக இருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது..
மேலும் பிரிட்டனைச் சார்ந்துள்ள ஜெர்சி தீவிலும்
மீன்பிடிப்பதற்கான உரிமம் க�ோரிய பிரான்சின்
170 க�ோரிக்கைகளில் வெறும் 66 க்கு மட்டுமே
உரிமம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பிரான்ஸ்
அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். அதேவேளை சுமார்
1700 ஐர�ோப்பிய ஒன்றிய மீன்பிடி உரிம க�ோரிக்கைகளில் 97 சதவீதத்திற்கு உரிமம் வழங்கி இருப்பதாக பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
ஐர�ோப்பிய ஒன்றிய குறிப்பாக பிரெஞ்சு படகுகளுக்கு ஏறக்குறைய வேண்டுமென்றே பிரித்தானிய அதிகாரிகள் அனுமதி மறுப்பதாக பிரெஞ்சு
மீன்வளத்துறை அமைச்சர் Annick Girardin தெரிவித்துள்ளார். நவம்பர் 2 க்கு முன்னர் பிரெஞ்சு
மீன்பிடி படகுகளுக்கு இலண்டன் உரிமங்கள்
வழங்காவிட்டால் பெரியளவில் எதிர் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
 பிரான்சிற்கு வரும் பிரிட்டிஷ் கடல்சார்
உணவுப் பண்டங்கள் அனைத்திற்கும் தீவிர
சுகாதார ஆய்வு மேற்கொள்ளல்.
 பிரிட்டிஷ் மீன்பிடி படகுகள் பிடித்த மீன்களை
பதப்படுத்த பயன்படுத்தப்படும் பிரெஞ்சு துறைமுகங்களில் அவற்றை நிறுத்த தடை விதித்தல்.
 பிரெஞ்சு கடற்பகுதியில் பிரிட்டிஷ் படகுகள்
அனைத்திற்கும் கண்காணிப்பு ச�ோதனைகள்
நடத்ல்.
(04ஆம் பக்கம் பார்க்க)

க�ோவை நந்தன்...?

புதுக் கட்டடத் திறப்பு விழாவும் நிலாமின் நூல் வெளியீடும்
மினுவாங்கொடை நிருபர்

மினுவாங்கொடை கல்வி வலயத்திலுள்ள மிகப் பழைமை வாய்ந்த
பாடசாலையான கல்லொழுவை அல் அமான் முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயம்,
அதன் நூற்றாண்டைக் கடந்து
பயணித்துக்
க�ொண்டிருக்கிறது. 1923 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்தப் பாடசாலையில்,
தற்போது 1,200 மாணவர்களுக்கும்
கூடுதலான�ோர்
கல்வி பயின்று வருகின்றனர்.
தற்போதுள்ள கட்டடங்கள்,
மாணவர்களுக்கு வகுப்புக்களை நடத்த ப�ோதுமானதாகக் காணப்படாமையினால்,
இவ்வித்தியாலய அதிபர் எம்.

ரீ.எம். ஆஸிம் மேற்கொண்ட அயராத
முயற்சியின் காரணமாக, இப்பாடசாலையின் ஆரம்ப கால தலைமை ஆசிரியர்களில் ஒருவரான மர்ஹூம் எம்.ஐ.
முஹம்மதுவின்
ஞாபகார்த்தமாக,
அவரது புதல்வர் எம்.எம். லியாவுல்

பெளஸ் மூலமாக பெருந்தொகைப்
பணச் செலவில், மூன்று மாடிக் கட்டடம�ொன்றை அமைக்க நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டது. இக்கட்டடத்தின் நிர்மாணப் பணிகளில் 50 வீதம் தற்போது
நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், எதிர்வரும் 2022 மார்ச் மாதம் நடுப்பகுதியில் இப்புதுக் கட்டடத்தைத்
திறந்து வைப்பதற்கு, அதிபர்
ஆஸிம் தலைமையிலான இப்பாடசாலை நிர்வாகம் ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
இந்த மூன்று மாடிக் கட்டடத்தில், "மர்ஹூம் முஹம்மது
ஞாபகார்த்த கேட்போர் கூடம்"
கீழ்த் தளத்திலும், மர்ஹூம்
முஹம்மதுவின் துணைவியாரும், க�ொடை வள்ளலுமான

லியாவுல் பெளஸின் தாயாரின் பெயரில்
"மர்ஹூமா உம்மு ஹபீபா கலாசார
நிலையம்" 2 ஆம், 3 ஆம் மாடிகளில்
அமையப் பெறுவதும் சிறப்பம்சமாகும்.
க�ொர�ோனா த�ொற்றுப் பரவல் காரணமாக பிற்போடப்பட்ட இப்பாடசாலையின்
நூற்றாண்டு விழாவையும், புதுக் கட்டடத் திறப்பு விழாவையும், 2022 ஆம்
ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் சம காலத்தில்
நடத்தப்படவிருப்பதாக, அதிபர் ஆஸிம்
தெரிவித்தார். இந்த விழாவின் ப�ோது,
எழுத்தாளரும் சிரேஷ்ட பத்திரிகையாளருமான "கலாபூஷணம்" எம்.ஏ.எம்.
நிலாமினால் (ஈழத்து நூன்) எழுதப்படும் "பாடசாலை வரலாறு, பள்ளிவாசல்
வரலாறு மற்றும் ஊர் வரலாறு" அடங்கிய முக்கியமான நூலும் வெளியிடப்படவிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
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த�ோட்ட நிர்வாகத்தின்...
தீபாவளிக்கு முதல் நாள் எங்கள் சம்பள பணத்தில் பிடித்து வைத்த ஒரு த�ொகை பணத்தை த�ோட்ட
நிர்வாகம் வழங்கியது. இந்த பணத்தை வாங்குவதற்கு த�ோட்ட நிர்வாகத்திற்கு எதிராக 1.11.2021
ஆர்ப்பாட்டம் செய்தமையாலேயே இதுவும் கிடைத்தது. தீபாவளிக்கு முதல் நாள் இந்த பணத்தை
பெற்று எப்படி தீபாவளி க�ொணடாடுவது? தேவையானவற்றை எப்படி வாங்குவது? எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு புதிய ஆடைகள் ஒன்றையாவது சரி
வாங்க முடியுமா? த�ொடர்ச்சியாக 37 நாட்களுக்கு
மேல் வேலைக்குச் செல்லாமல் ப�ோராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றோம். நாங்கள் வாய்விட்டு ச�ொல்ல
முடியாத அளவிற்கு ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்குள்ளாகியுள்ளோம். மிகவும் கஸ்டப்படுகின்றோம்.
எங்களுடைய க�ோரிக்கைகளை த�ோட்ட நிர்வாகம்
உடனடியாக நிறைவேற்றும் பட்சத்தில் நாங்கள்
மீண்டும் பணிக்கு செல்லத் தயாராக இருக்கின்ற�ோம். த�ோட்ட நிர்வாகத்தால் வேலை நிறுத்தம்
செய்யப்பட்டுள்ள 11 த�ொழிலாளர்களுக்கும் மறுபடியும் த�ோட்ட நிர்வாகம் வேலை வழங்க வேண்டும்
அவ்வளவுதான். அப்படி அவர்களுக்கு மாத்திரம்
வேலை நிறுத்தம் செய்திருப்பது முற்றிலும் தவறு.
அப்படி என்றால் த�ோட்ட உதவி அதிகாரிக்கும் உதவி
வெளிக்கள உத்திய�ோகத்தர்கள் இருவருக்கும்

தமிழ்த் தலைமைகள்...
(08ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
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(08ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

வேலை வழங்கக்கூடாது. இத்தோட்டத்தில் வெளியாட்களுக்கு வேலை வழங்குவதை த�ோட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும். எங்களுக்கு
ஆயிரம் ரூபா சம்பளத்தை வழங்க வேண்டும்
ப�ோன்ற க�ோரிக்கைகளை த�ோட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்கிறார் இவர்.
இத்தோட்டத்தில் அதிகமான த�ொழிலாளர்கள்
த�ொழிலாளர் தேசிய சங்கத்திலும் இலங்கை தேசிய
த�ோட்ட த�ொழிலாளர் சங்கத்திலும் அங்கம் வகிக்கின்றனர். இருந்தப�ோதிலும் இப்பிரச்சினை த�ொடர்-

பாக பதுளை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
வடிவேல் சுரேஸ் மாத்திரம் குரல் எழுப்பியதாகவும்
நுவரெலியாவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 5 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் கண்டுக்கொள்ளவே
இல்லையெனவும் அத்தோட்ட த�ொழிலாளர்கள்
கவலை தெரிவிக்கின்றனர். அதுமட்டுமல்லாமல்
த�ொழில் திணைக்களம் த�ோட்ட த�ொழிலாளர்களுக்கு சார்பாக செயற்படாமல் த�ோட்ட நிர்வாகங்களுக்கு ஆதரவாக செயற்படுவதாக இத்தோட்ட
த�ொழிலாளர்கள் குற்றம் சுமத்துகின்றனர்.

Njrpa njhopy; Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhu rig (NEDA)
Njrpa njhopy; Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; (NEDA) gpd;tUk; ntw;wplj;jpw;F jFjpAila
,yq;if gpuirfsplk; ,Ue;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. (,e;jg; gjtpf;fhd tpz;zg;g
,Wjpj; jpfjp 2021.11.22 Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ)
gzpg;ghsu; - 01
Kf;fpa nghWg;Gfs;>
epu;thfj;jpd; midj;J nraw;ghL> epu;thfk; kw;Wk; epjp nraw;ghLfSf;F nghWg;ghf
,Uj;jy;.
NEDA kjpg;Gfs;> Nehf;F> ghu;it kw;Wk; FWfpa kw;Wk; ePz;lfhy ,yf;Ffis miltjw;F
gzpg;ghsu; rigf;F cjTjy;.
Njrpa kw;Wk; ru;tNjr mstpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; midj;J SME Nkk;ghl;L kw;Wk;
Cf;Ftpg;G nraw;ghLfis topelj;jy; kw;Wk; Nkw;ghu;itaply;.
rl;l tptfhuq;fSld; njhlu;Ggl;l midj;J gzpfisAk; xUq;fpizj;jy; kw;Wk; Njit
Vw;gLk;NghJ ePjpkd;wk;/ njhopyhsu; ePjpkd;wj;jpy; epWtdj;ij gpujpepjpj;Jtg;gLj;jy;.
nfhs;iffis tFf;Fk; trjpf;F Nghf;Ffs;> tptfhuq;fs;> gpur;rpidfs; kw;Wk; nraw;ghLfs;
gw;wp rig kw;Wk; mjd; FOf;fis mwpTWj;jy;.
jiytu;/ gzpg;ghsu; ehafj;jhy; mt;tg;NghJ toq;;fg;gLk; NtW gzpia epiwNtw;wy;.

I.
II.

fhzhky; Nghd Ml;fs; gw;wpa mYtyfk;

III.
IV.

nghJ mwptpj;jy;
fhzhky; Nghd Ml;fs; gw;wpa mYtyfk; fhzhky; Nghd kw;Wk; fhzhkyhf;fg;gl;Nlhu;
njhlu;ghd juTfisf; gpujhd Mtz %yq;fspypUe;J njhFj;Js;sJ. ,jd; %yk;
xUKfg;gLj;jg;gl;l juTj; jsj;jpYs;s midj;Jj; juTfisAk; Nkw;nfhz;L
njhlu;tjw;fhf> juTj; jsj;jpid ,Wjpj; njhFg;G nra;Ak; nrad;Kiw
,lk;ngWfpd;wJ. mt;tifapy; mYtyfk; jw;fhypf jftw; gl;baiy 2020 Mk;
Mz;L ntspapl;Ls;sJld; fhzhkw; NghNdhu; gw;wpa tpguq;fisg; ghu;itapLkhWk;
nghJ kf;fSf;F Ntz;LNfhs; tpLj;jpUe;jJ.

V.
VI.

jifikfs; kw;Wk; mDgtk;
cs;thup mNgl;rfu;fs; (fPOs;s 1 my;yJ 2)
1.

g.kh.M. %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l Kfhikj;Jtk;/ tpQ;Qhdk;/ tptrhak;/tu;j;jfk;/ th;j;jf
epu;thfk;/ nghwpay; Jiwapy; ,skhzpg; gl;lk;.
mj;Jld;
njhlu;Gila Jiwapy; gl;lg;gpd;gbg;G gl;lk;/ KJkhzpg;gl;lk; my;yJ gjtpf;Fj;
njhlu;Gila tplaj;jpy; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;Kiw gl;la epWtdk; xd;wpd; ,iz
mq;fj;Jtk;.
kw;Wk;
$l;Lj;jhgdk;> rl;luPjpahd rig/ epWtdk; my;yJ Gfo;ngw;w jdpahu; epWtdk; xd;wpy;
“Kfhikj;Jt juk;” xd;wpy; Fiwe;jgl;rk; 15 Mz;Lfs; mDgtk;.

2.

gjtpf;F njhlu;Gila Jiw xd;wpy; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;Kiw gl;la epWtdk;
xd;wpd; KO mq;fj;Jtk;.
kw;Wk;
$l;Lj;jhgdk;> rl;luPjpahd rig/ epWtdk; my;yJ Gfo;ngw;w jdpahu; epWtdk; xd;wpy;
“Kfhikj;Jt juk;” xd;wpy; Fiwe;jgl;rk; 15 Mz;Lfs; mDgtk;.

vdpDk;> nfhtpl; 19 guTif fhuzkhf Vw;gl;l R+o;epiyfs; kw;Wk; gazj; jilfs;
Nghd;wtw;wpdhy; tpguq;fisg; ghu;itapLtjpYs;s rpf;fy; jd;ikfis mYtyfk;
mwpe;Js;sJ.

vdNt> ,t; mYtyfk; juTfis %d;W gpujhd gFjpfshf tFj;Js;sJ. mit
2001ல் நடைபெற்ற தேர்தலில் இதே பாவாடை
KjyhtJ gFjp 2000-2021 ,w;F ,ilg;gl;l fhy Kiwg;ghLfisAk;> ,uz;lhtJ
மாடசாமி ஐ.தே.க.வில் நேரடியாகப் ப�ோட்டியிட்டு
gFjp 1981-1999 ,w;F ,ilg;gl;l fhy Kiwg;ghLfisAk;> %d;whtJ gFjp 1980
6033 விருப்பு வாக்குகளைப் பெற்றார். 2004ல்
,w;F Kw;gl;l fhy Kiwg;ghLfisAk;> nfhz;ljhf mike;Js;sd. Kjyhk;
நடைபெற்ற தேர்தலில் செல்லையா பாக்கியநாதன்
gFjpapYs;s Kiwg;ghLfSf;F rPu;nra;jy; nraw;ghLfs; Kd;Dupikaspf;fg;gl;L
என்பவர் ஐ.தே.க.வில் நேரடியாக நிறுத்தப்பட்டு
,lk;ngWfpd;wd.
5993 விருப்பு வாக்குகள் பெற்றார்.
2010ல் நடைபெற்ற தேர்தலில் மன�ோ
,jw;fikthf> nghJkf;fs;> Fwpg;ghff; fhzhkw; NghNdhupd; FLk;gq;fs;
கணேசன் தலைமையிலான ஜ.த�ொ.காவின் ஆதcwtpdu;fs; md;Gf;Fupatu;fs; midtUk;
ரவுடன் மத்துகம மாவட்ட முன்னாள் மாவட்டப் பிரgpuhe;jpa
mYtyfj;jpw;Fr;
rKfk;
jUtjd;
%ykhfNth>
my;yJ
திநிதி ஆர். மேகநாதன் ஐ.தே.கவில் ப�ோட்டியிட்டு
www.ompsrilanka.org/missing-persons vd;w ,izajsj;ijg; gad;gLj;jpNah
3738 விருப்பு வாக்குகள் பெற்றார்.
fhzhkw; NghNdhupd; tpguq;fisg; guprPyid nra;J nfhs;sTk;>
அன்றிலிருந்து இன்றுவரை இவ்வாறே நிலைமைகள் காணப்பட்ட ப�ோதிலும் எந்தவ�ொரு பயனும்
Kiwg;ghl;Lld; rk;ge;jg;gl;l jfty;fis cWjp nra;J nfhs;sTk;>
இல்லை. 2015ம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில்
Mtzq;fisAk;> nraw;ghLfisAk;> ghu;itaplTk;> Kiwg;ghl;bd; tpguq;fis
எந்தவ�ொரு கட்சியிலும் தமிழ் வேட்பாளர் நிறுத்தப்nrk;ikg;gLj;Jtjw;Fk;> mjDld; rk;ge;jg;gl;l gjpTfis rPu;ikg;gLj;Jtjw;Fk;>
படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
mYtyf mjpfhupfSf;F cjtp GupaTk;>
தமிழர்கள் ஒவ்வொரு கட்சியிலும் இணைந்து
ப�ோட்டியிடும்போது பதிவு செய்யப்படும் தமிழர்கKiwg;ghL VJk; toq;fj; jtwpapUg;gpd;> Gjpa Kiwg;ghl;bid toq;Ftjw;Nfh
ளின் வாக்குகளின் அடிப்படையில் நடைமுறையிmy;yJ jftiy toq;Ftjw;Nfh %d;W khj fhyj; jtizapidg; (etk;gu; 03
லுள்ள தேர்தல் முறைமையின்படி வெற்றிபெற
Kjy; 2022 ngg;utup 03 tiu) gad;gLj;jpf; nfhs;sTk;>
வாய்ப்பே கிடையாது.
,j;jhy; Ntz;LNfhs; tpLf;fg;gl;Ls;sJ.
எனினும் அரசியல் அனுபவம், ப�ோட்டியிடுபவரின் தகைமை வேறெந்தவ�ொரு அனுபவமும்
Nkw;gb nraw;ghL vjpu;tUk; 03.02.2022 jpfjpad;W> tpahof;fpoik> ,yq;if Neuk;
அற்ற சிலர் தேர்தலில் ப�ோட்டியிடுவது வேடிக்கைgp.g 4.00 kzpAld; epiwtilaTs;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;Fk;> jfty;fSf;Fk; 011
யான கதையாகும். இவர்களைக்கொண்டு தமிழ்
230 1721 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;Jf;F miof;fTk;.
மக்களின் வாக்குகளை சிதறடிக்கவும், கபலீகரம்
செய்யவும் மேற்கொள்ளும் தந்திர�ோபாயமே தமிjtprhsu;
ழர்கள் வேட்பாளர்களாக நிறுத்துவதற்கான காரணமாகும்.
fhzhkw;Nghd Ml;fs; gw;wpa mYtyfk;
ஒரு பிரதேசத்தை உள்ளடக்கிய வட்டாரத்திற்குட்03.11.2021
பட்ட பிரதேச சபையில் ப�ோட்டியிட்டு தேவையான
வாக்குகளைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியாதவர்கள்
மக்கள் மத்தியில் பிரபலமற்ற மக்களுடன் எந்தவித
த�ொடர்புகளும் இல்லாத
நிலையில் முழு மாவட்டத்திலிருந்தும் வெற்றிபெறத் தேவையான வாக்குகளைப் பெற முடியுமா
என்பதை சற்றேனும் சிந்திப்பதேயில்லை.
காலங்காலமாக அர- RNjr itj;jpa Nkk;ghL> fpuhkpa kw;Wk; MAh;Ntj itj;jparhiy mgptpUj;jp kw;Wk;
சியல்
அநாதைகளாக
rKjha Rfhjhu ,uh[hq;f mikr;R
இருந்துவந்த
களுத்துறை மாவட்டத் தமிழ்
மக்களுக்கு
தலைமை
தாங்கி
கைக�ொடுக்க
நல்லாட்சியின் அமைச்சரவை
அந்தஸ்து
பெற்றவராக
இருந்த ,e;jpa murhq;f mDruizapd; fPohf ,yq;ifiar; Nrh;e;j 10 khzt> khztpfSf;F
முன்னாள்
அமைச்சர் Nkw;F tq;f gy;fiyf;fofj;jpd; fPo; ];jhgpf;fg;gl;Ls;s nfhy;nfhj;jhtpy; mikag;ngw;w
மன�ோ கணேசன் முன்- Njrpa N`hkpNahgjp epiyaj;jpy; (National Institute of Homoeopathy - NIH) 2021 - 2022
வந்து
மாவட்டத்தின் fy;tpahz;bw;fhf N`hkpNahgjp kUj;Jt gl;ljhhp fw;iffis Nkw;nfhs;tjw;F
Gyikg;ghprpy;fis toq;FtJ njhlHghf jFjpahdtHfisj; njhpT nra;J nfhs;tjw;F
பல
த�ொகுதிகளிலும் RNjr itj;jpa Nkk;ghL> fpuhkpa kw;Wk; MAh;Ntj itj;jparhiy mgptpUj;jp kw;Wk;
அமைப்பாளர்கள்
நிய- rKjha Rfhjhu ,uh[hq;f mikr;rpdhy; tpz;zg;gq;fs;; Nfhug;gLfpd;wd.
மிக்கப்பட்டு ஜ.ம.முன்னfw;if newpf;fhyk; 5 1/2 tUlq;fshFk;. fw;if newpia ntw;wpfukhfg; g+Hj;jp nra;jjd;
ணியின் செயற்பாடுகள் gpd;dH> jFjpAs;s N`hkpNahgjp itj;jpa epGzuhf njhopy; Ghpa tha;g;Gfs;
முன்னெடுக்கப்பட்டன. fpilf;fg;ngWk;.
மத்துகமவில் சகல வசதி- jifikfs;:களுடனும் கூடிய தமிழ்ப்
பாடசாலை அமைக்கப்ப- f.ngh.j. (c/j) ghPl;irf;F tpQ;Qhd gphptpy; Njhw;wp ngsjPftpay;> ,urhadtpay;
kw;Wk; caphpay; Mfpa %d;W ghlq;fspYk; xNu mkh;tpy;; rpj;jpaile;J me;j
டும் எனக்கூறி அதற்கான ghPl;irapy; nghJ Mq;fpy ghlj;jpy; rpj;jpaile;Js;s kw;Wk; f.ngh.j. rhjhuz jug;
அமைச்சரவையின் அனு- ghPl;irapy; Mq;fpy nkhopapy; jpwikr; rpj;jpAldhd jifikiaf; nfhz;Ls;s
மதியையும் மன�ோகணே- jifik tha;e;jth;fs; 2021-12-31Mk; jpfjpapy; 18-25 tajpf;fpilg;gl;l tpz;zg;gjhuh;fs;
சன் பெற்றுக்கொண்டார். ,jw;fhf tpz;zg;gpf;fyhk;.
மக்களும் தமக்கு சரியா- tpz;zg;gpf;Fk; Kiw:
னத�ொரு தலைமைத்துmidj;J tpz;zg;gjhuHfSk;> ngaH> Kfthp> gpwe;j jpfjp> taJ> epue;ju kw;Wk;
வம்
கிடைத்துள்ளதாக ifj;njhiyNgrp 02 ,yf;fq;fs; (tpz;zg;gjhuiuj; njhlh;G nfhs;sf;$ba njhiyNgrp
மன ஆறுதல் அடைந்த- ,yf;fj;ijf; Fwpg;gpLjy; fl;lhak; vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;)> fy;tpj;
னர். களுத்துறை மாவட்- jifikfs; kw;Wk; f.ngh.j. (c/j kw;Wk; rh/j) ghPl;irapy; rpj;jpaile;j tUlk;
டத்துக்கு கைக�ொடுக்கும் Nghd;wtw;iwj; njspthff; Fwpg;gpl;L Rakhfj; jahhpj;Jf; nfhs;sg;gl;l tpz;zg;gj;Jld;
அமைச்சர் மன�ோகணே- midj;J rhd;wpjo;fspdJk; mj;jhl;rpg;gLj;jpa gpujpfs; rfpjk; 2021-11-30Mk; jpfjp
சன் என்றெல்லாம் பேசப்- my;yJ mjw;F Kd; gpd;tUk; Kfthpf;Ff; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy;>
பட்டது. ஆனால் அவர் kpd;dQ;rypy;> njhiyefypy; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.
உறுதியளித்தவாறு நல்- g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtj;jpd; gpujpnahd;iw ministryofindigenousmedicine@
லாட்சியின்
நாலரை gmail.com vDk; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. gjpTj; jghypy; mDg;gg;gLk;
%yg; gpujpf;F Nkyjpfkhf> g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg;gbtj;ij (Ra juTfis
ஆண்டுகாலத்தில் தமிழ்ப் kl;Lk;) njhiyefy; %yk; 011-2112736 vd;w ,yf;fj;jpw;F mDg;gp itf;f Ntz;Lk;.
பாடசாலை அமைக்கும்
திட்டம் கைகூடவில்லை. nrayhsH>
மக்கள்
எதிர்பார்த்து RNjr itj;jpag; gphpT
ஏ ம ா ற ்ற ம ட ைந்தனர் . RNjr itj;jpa Nkk;ghL> fpuhkpa kw;Wk; MAh;Ntj itj;jparhiy mgptpUj;jp
Wk; rKjha Rfhjhu ,uh[hq;f mikr;R
அவரது நிதிய�ொதுக்கீட்- kw;
,y. 26> 3Mk; khb> = rq;fuh[ khtj;ij> nfhOk;G-10.
டில் மாவட்டத்தின் சில
த �ோட்டப்ப கு தி க ளி ல் njhpT nra;ag;gLk; Kiw:ஆலய அபிவிருத்தி, வீதி NeHKfj; NjHTf; FOnthd;wpdhy; jifikfs; ghprPyid nra;ag;gl;ljd; gpd;
அபிவிருத்தி, பாடசாலை mbg;gilj; jifikfisg; g+h;j;jp nra;Js;sth;fSf;fpilapy; ngw;Wf;nfhz;l Gs;spfspd;
அபிவிருத்தி என பல திட்- gpufhuk; jpwik mbg;gilapy; jFjpahNdhh; njhpT nra;ag;gLth;. ,J njhlh;gpy; RNjr
டங்கள் மேற்கொள்ளப்- itj;jpa Nkk;ghL> fpuhkpa kw;Wk; MAh;Ntj itj;jparhiy mgptpUj;jp kw;Wk; rKjha
பட்ட ப�ோதிலும் இவற்றை Rfhjhu ,uh[hq;f mikr;R nrayhshpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.
ப�ொறுப்பேற்று
முன்- Fwpg;G: nfhy;fj;jhtpy; mike;Js;s Njrpa N`hkpNahgjp epiyak; kw;Wk; ,iaGila
னின்று செயற்படுத்திய- ghlnewp njhlHghd Nkyjpf tpguq;fis> www.nih.nic.in vd;w ,izajsj;jpypUe;J
வர்களால் தரம் குறைந்- ngw;Wf;nfhs;syhk;.
ததாகவும் ஊழல் ம�ோசடி mbg;gilj; jifikfisg; g+h;j;jp nra;Js;s tpz;zg;gjhuh;fSf;F 2021-12-14Mk; jpfjp
நிறைந்ததாகவும் இருந்- K.g. 9.30 kzp Kjy; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ,lj;jpy;; njhpT nra;tjw;fhd NeHKfj; NjHT
ததாக மக்கள் தெரிவித்த- ,lk;ngWk;. njhpT nra;ag;gLk; tpz;zg;gjhuHfs; xU topg;gazj;jpw;fhf (nry;tjw;F)
khj;jpuk; tpkhd gazr;rPl;nlhd;W (Air Ticket) mikr;rpdhy; toq;Ftjw;F eltbf;if
னர்.
றைகம்
கீழ்ப்பிரிவு Nkw;nfhs;sg;gLk;. gpd;tUk; njhiyNgrp ,yf;fq;fisj; njhlh;G nfhs;tjd; %yk;
தமிழ் வித்தியாலயத்தில் kw;Wk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;Gtjd; %yk; Nkyjpf tpguq;fisg;
விளையாட்டு மைதானம், ngw;Wf;nfhs;syhk;. 011-2112742.
மில்லகந்த தமிழ் மகா Fkhhp tPuNrf;fu>
வி த் தி ய ா ல ய த் தி ல் nrayhsH>
நூலகம்
அமைத்தல் RNjr itj;jpa Nkk;ghL> fpuhkpa kw;Wk; MAh;Ntj itj;jparhiy mgptpUj;jp kw;Wk;
rKjha Rfhjhu ,uh[hq;f mikr;R.
என்பன உதாரணமாகும்.

,e;jpa murhq;fj;jpd; mDruizapy; N`hkpNahgjp
kUj;Jt gl;ljhhp Gyikg;ghprpy;fs; 2021-2022

cs;thup tpz;zg;gjhuu;fs; (fPOs;s 1 my;yJ 2)
01.
02.

ntspthup tpz;zg;gjhuu; gpuptpy; jug;gl;Ls;sthW jifikfis ngw;wpUj;jy;.
my;yJ
gjtpf;F njhlu;Gila gug;gpy; Kfhikj;Jt gpupT xd;wpy; (MM – juk; I) Fiwe;jJ
Ie;J (05) Mz;Lfs; jpUg;jpfukhd Nritia g+u;j;jp nra;jpUj;jy;.

taJ
35 taJf;F FiwahjtuhfTk; 55 taJf;F Nkw;glhjtuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cs;thup
mNgl;rfu;fSf;F cau; tanjy;iy nghUe;jhJ.
rk;gs msT
HM 1-3-2016 - 86,865- 15 x 2,270- 120,915
Vida Cjpaq;fs;
50>000 &gh tiu thfdf; nfhLg;gdT kw;Wk; vupnghUs; nfhLg;gdT Kjypad.
Nritapd; tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs;
,e;jg; gpupTf;fhd midj;J Ml;Nru;g;Gfs; kw;Wk; gjtp cau;Tfs; NEDA ,d; Ml;Nru;g;Gj;
jpl;lj;jpd; Vw;ghl;Lld; fz;bg;ghf ,zq;fp ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
Nju;T msTNfhy;
•
•

NEDA %yk; epakpf;fg;gLk; FO xd;wpdhy; elj;jg;gLk; fl;likf;fg;gl;l Neu;Kfg;guPl;irf;Fg;
gpd; Ml;Nru;g;G ,lk;ngWk;.
Neu;Kfg;guPl;irapy; fhz;gpf;fg;gLk; tpz;zg;gjhuupd; rpwe;j jifikfs;> mDgtk;
kw;Wk; nray;jpwd; mbg;gilapy; gjtpf;F Nju;T nra;ag;gLthu;.

midj;J fy;tp kw;Wk; njhopy; jifik rhd;wpjo;fspd; gpujpfSld; Nru;j;J Kiwahf g+u;j;jp
nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fis 2021 etk;gu; 22Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; fPo; Fwpg;gplg;gl;l
Kftupf;F fpilg;gjw;F gjpTj; jghypy; mDg;g Ntz;Lk;. tpz;zg;gj;jpd; nkd; gpujp xd;iw
chairman@neda.gov.lk vd;w kpd;dQ;ry; Kftupf;F mDg;gTk;. Nky; Fwpg;gplg;gl;l jpfjpf;Fg; gpd;du;
fpilf;Fk; ve;j xU tpz;zg;gKk; Vw;fg;glhJ. mur epWtdq;fs;/ mur $l;Lj;jhgdq;fs;/
rl;luPjpahd rigfisr; Nru;e;j tpz;zg;gjhuu;fs; KiwNa jkJ epWtd jiytu;fspd;
gupe;JiufSld; mtu;fs; Clhf mDg;g Ntz;Lk;. jtpu> tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia fbj

ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gplTk;.
jiytu;/ gzpg;ghsu; ehafk;
Njrpa njhopy; Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhu rig
,y. 561/3> vy;tpl;bfy khtj;ij>
nfhOk;G 05.

16

Thinakaran vaaramanjary

sunday november 07, 2021

2021 நவம்பர் 7 ஞாயிற்றுக்கிழமை

தினகரன் வாரமஞ்சரி

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if rdehaf> Nrh\ypr FbauR murhq;fk;
Rfhjhu mikr;R

cs;ehl;lYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R
cs;ehl;lYty;fs; ,uh[hq;f mikr;rpw;fhf
toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy; 2022
cs;ehl;lYty;fs; ,uh[hq;f mikr;rpw;fhf Ntiy toq;fy; kw;Wk;
Nritia ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf 2022 Mz;bw;fhf gjpT nra;tjw;F tpUk;Gk;
mq;fPfhpf;fg;gl;l cw;gjjpahsh;fs;/cs;@H Kfth;fs;/toq;Feh;fs; kw;Wk;
xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
toq;fy;fs;...............
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

rfy tifahd fhfpjhjpfs; kw;Wk; mYtyf Njitg;ghLfs;
fzdp mr;Rg; nghUl;fs; (fzdp fljhrp> hpgd;> Nlhdh;> b];fl; fhl;hp[;
kw;Wk; NtWtif)
rfy tifahd mYtyf jsghlq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; (kuk;>
cNyhfk;> cUf;F Nghd;wd)
,wg;gh; Kj;jpiu> jpd Kj;jpiu kw;Wk; g;Nshf;
fzdp> gphpd;lh;> ngdiut; kw;Wk; cjph;g;ghfq;fs;
njhiyj;njhlh;G trjpfs; toq;Fjy; (cs;sf kw;Wk; ntspag njh. Ngrp
mikg;Gfs;> tiyaikg;G trjpfs;... Nghd;wd)
cNyhfk;> gyif kw;Wk; gpsh];bf; ngah;gyif
lah;> ba+g;> gw;whp cl;gl rfy tifahd Nkhl;lhh; cjphpg; ghfq;fs; kw;Wk;
Jizg;ghfq;fs;
rfy tifahd fl;blg; nghUl;fs;
ePHf;Foha; kw;Wk; tbfhyikg;G cgfuzq;fs;
rfy tifahd kpd; cgfuzq;fs;
ik tiffs;> kw;Wk; mjNdhL rk;ge;jg;gl;l nghUl;fs;
rfy tifahd rikayiw cgfuzq;fs;
gPq;fhd;> Nfhg;ig> fuz;b> nfah&g; kw;Wk; fz;zhbg; nghUl;fs;
Njhy;nghUl;fs; kw;Wk; mYtyf Ngf;
fl;llk; kw;Wk; cw;rtq;fSf;fhd rikj;j czT Nghj;jy; ,lg;gl;l Fb
ePh; kw;Wk; NjePH Nghd;wit toq;Fjy;
ePH gpy;lh;
Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzk;> Jg;GuNtw;ghl;L kUe;Jg; nghUl;fs;> Kfftrk;>
fpUkpehrpdp kw;Wk; rth;f;fhuk;
jpiur;rPiy ,ly; kw;Wk; jiu fhh;gl; nra;jy;
gy;Y}lf cgfuzq;fs; toq;Fjy;
rfy Nty;bd; Ntiyfs; kw;Wk; mYkpdpak; Ntiyfs;
rfy tifahd ghJfhg;G cgfuzq;fs; (CCTV Camera)
tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;
gpsh];bf; rhh;e;j cw;gj;jpfs; (nfhk;Ngh];l; ghj;jpuk;> gpsh];bf; ghj;jpuk;
Nghd;wd)

1.

2.

Lot
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

49. fl;bl eph;khzk; kw;Wk; gOJ ghh;j;jy; eph;khz mgptpUj;jp mjpfhu
rig (CIDA) ,y; gjpT vy;iyia Fwpg;gpl;L gjpTr; rd;wpjio khjphp
tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;gTk;)

6.

02. rfy toq;Feh;fSk; gjpT nra;tjw;F vjph;ghh;f;Fk; xt;nthU cUg;gbf;Fk;
&. 500/- kPsspf;fg;glhj itg;Gj; njhifia nrYj;Jjy; Ntz;Lk. mj;
njhiff;fhf ~nrayhsh;> cs;ehl;lYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R| ngahpy;
ngw;Wf; nfhz;l fhRf;fl;lis (fpilf;fg; ngWk; mYtyfk; ehuhN`d;gpl;l
jghyfk;> (njhopy; jpizf;fs jghyfk;) my;yJ ,t; mYtyfj;jpd;
fhrhsUf;F fhR nrYj;jp ngw;Wf; nfhz;l gw;Wr;rPl;il tpz;zg;gj;Jld;
rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Quantity

Lot
No.

35

23

Drug Rack
Size 72” x 36”x15”, 5 shelves,
4 compartments, slotted angle 18 gauge.

94

24

Wheel Chairs
SS or high-quality chrome plated, detachable food
rest & fixed arm rest

73

25

Emergency Trolley
Length: Approximately 800 mm, Width: 450 mm
Height: 950 mm, Stainless Steel Grade 304

15

26

Drug Cupboard
Length: 760mm, Width: 405mm, Height: 1810mm,
SS Sheets must be 1.2mm thickness

70

27

Saline Stand (SS)
Height: 1200-2200mm, It must be height adjustable
type and the height adjustment should be between
1200-2200mm.

79

28

Patient Beds
Length: 75”, Width: 32”, Height: 25”, Main
Framework made of 1”x 2” GI Rectangular tube of
1.6mm thick.

31

29

Mattress for Patient Bed
L 72” x W 32” thickness- 4”

73

30

Infant Cots
Length: Approximately 800 mm, Width: 450 mm
Height: 1000 mm, Frame work made of 304 Grade
Stainless Steel tubes.

15

31

Laboratory Chair
Seat Diameter: 320mm; Height 600-730mm, Main
Framework made of
1” Round tubes of 1.2mm thick.

12

32

Dispenser Chair
Seat Diameter: 320mm; Height 600-730mm,Main
Framework made of
1” Round tubes of 1.2mm thick. shall have a
back rest with two horizontal SS bars.

28

33

Commode Wheelchair
The wheel chair shall be used as a commode for
disabled patients. Commode shall be a plastic cup.

34

Food Trolley (SS)
Length: 1000mm, Width: 600mm, Height:
1000mm, made of 1” x 1” Stainless box bars with
1.2mm thickness, SS 304 grade

92

35

Bed with Railings
Size 2100mm (L) x 950mm (W) x 500 mm (H),
Alloy railing on either side

30

36

Dressing Beds
Size (mm) L1900 - 2010 x W 560 x H820 with a
side foot stool

6

37

Low long term care beds for stroke patients
with mattresses
Length—with standard sleep deck 93.25” (237 cm)
Length—with extended sleep deck 97.25” (247
cm)
Maximum width—with siderails 40” (101.6 cm)
Minimum under bed clearance 5.5” (13.9 cm)
Head section inclination (maximum) 60°, Raises
to heights from 8.5 to 26.5 inches

2

Adjustable Stool
SS grade 304
Bed Side Lockers (SS)
Size - L 400 mm, W 400 mm, H 900 mm, SS Grade
304
Defibrillator Stand
Size - Length 420 mm /Width - 380 mm/ Height 840 mm
Dressing Trolley (SS)
size L -800mm, W 450 mm, H -900 mm, SS 340
gauge
Drug Trolley (SS)
Size L -700mm, W - 550 mm, H - 970 mm,
1.2 mm thick zinc coated MS sheet
ECG Recorder Stand
Size - Length 350 mm /Width - 350 mm/ Height 870 mm
Emergency Crash Cart (SS)
Size - L- 900 mm W - 550 mm H- 940mm,
1.2 mm thick zinc coated MS sheet
ETU Beds
Mild steel frame work with zinc-phosphate washed
for durability of material.
ICU Beds
Length: Approximately 2210 mm, Width: 930 mm
Height: 460- 750 mm, valid NMRA Certificate.
Female Examination Beds
Size 1950 mm, W 910mm, H 910 mm,SS Gauge
304
Male Examination Beds
Size -1820 mm, W-36”, H –24”- 36” mm, SS 340
grade
Labor Room Beds
Length: 77”, Width: 850mm, Height: 760mm
Lythertomy Beds
Length: 1820 mm, Width: 610mm, Height: 910mm
Instrument Trolley (SS)
Size -L800mm, W450mm, H900 mm,SS 304
Injection Trolley
Size -L -800 mm, W - 450 mm H -950 mm,
2 drawers
Instrument Cupboards
Size - L-760mm W- 400 Mm, H - 1800 mm,
SS G 304,1.2 mm thickness
Over Bed Table
L1000 mm, W410 mm, H1000 mm, SS G 304
Multipara Monitor Stand
Size - Length 400 mm /Width - 330 mm/ Height 880 - 1200 mm

316
25
63
102
30
19
97
36
20
65
2
2
38
30
13
166
49

21

Spinal Board
Volume 183 cm x 46 cm x 5 cm, high density
PE plate for light weight strong

39

22

Steel Table
Size W - 30”, L - 60”, H - 36”, 2 shelves,
18 gauge SS

39

7.

Brief Description of Goods

Quantity

3

rpj;jpfukhd tpiykdjhuh; xg;gilj;jypy; Fwpg;gpl;Ls;s miktplq;fspy; gz;lq;fis xg;gilj;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy;
Fwpg;gpl;Ls;s ml;ltizapd; gpufhuk; g+h;j;jp nra;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld;> xg;gilj;jyhdJ xg;ge;jj;ij ifr;rhj;jpLk; NtisapypUe;J 60
ehl;fSs; g+h;j;jpahf;fg;gly; Ntz;Lk;.
gfpuq;f Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; jdpf;fl;l: jdpAiw tpiykDf;Nfhuy; eilKiwapy; elhj;jg;gLtJld;
tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; tpghpf;fg;gl;lthW jFjpAs;s ehLfspYs;s midj;J tpiykDjhuh;fSk; ,f;Nfs;tpapy; gq;Nfw;fyhk;.
Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; jFjpj;jd;ik kw;Wk; eilKiwfs; tpiykDf;Nfhuy; nrad;Kiwapdhy; fl;Lg;gLj;jg;gLk;.
xd;W my;yJ gy vz;zpf;ifAs;s tpiykDtpw;fhdJ: tpiykDjhuh;fs; xd;W my;yJ gy vz;zpf;ifahd njhFjpfSf;F (xg;ge;jq;fs;)
tpiykDf; Nfhuy; Mtzj;jpy; NkYk; tiuaWf;fg;gl;lthW tpiykDf;fis rkh;g;gpf;fyhk;. xU njhFjpf;F (xg;;ge;jk;) Nky; toq;fg;gl;l
fhuzj;jpd; mbg;gilapy; tpiykDjhuh; fl;lzf;Fiwg;ig Kd;itf;f tpUk;gpdhy;> mitfs; tpiykD rkh;g;gpj;jy; jhspy; Nrh;f;fg;gbd;
mth;fspd; Nfhhpf;if epiwNtw;wg;gLk;.
gpd;tUk; gpujhd jifikfisAila jFjpAs;s tpiykDjhuh;fs; khj;jpuNk ,e;j tpiykDf;Nfhuypy; gq;Fngw;wyhk; vd;gJld;
jifik jfTj;jpwdhdJ tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; mjpfg;gbahd KOtJkhf tpghpf;fg;gl;Ls;sJ.
¾ fle;j 7 tUlq;fspy; kUj;Jt jsghlj;jpw;F gpujhd toq;Feuhf rpj;jpfukhf g+h;j;jp nra;j jpul;ba ngWkjp 31.05 kpy;ypad;
&ghthftpUj;jy;.
¾ Mff; Fiwe;j tUlhe;j ruhrhp epjpg;Gus;thdJ fle;j 3 tUlq;fspy; tpiykDjhuhpdhy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l my;yJ nraw;ghl;bypUf;Fk;
gzpfspd; ngWkjp 124 kpy;ypad; ,yq;if &ghthftpUj;jy; Ntz;Lk;.
Nkyjpf jftiy ngWtjw;fhfTk;; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis K.g. 9 kzpapypUe;J
gp.g. 3 kzp tiuAk; ghPl;rpg;gjw;fhfTk;
gpd;tUgtUld; njhlh;G nfhs;sy; Ntz;Lk;.
nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>
Rfhjhu Kiwik mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;>
,y. 3/19, fpd;]p tPjp>
nfhOk;G-08> ,yq;if.
njhiyNgrp ,y. : +94 112 697 173 / +94 112 056 535
njhiyefy;
: +94 112 697 163
kpd;dQ;ry;
: pmu@hsep.lk

8.
9.

11.

2021.11.05

Brief Description of Goods

77

04. tpz;zg;gjhhpfis gjpT nra;Ak; my;yJ nra;ahJ tpLk; chpik mikr;R
nrayhsUf;F chpaJ

nrayhsh;>
cs;ehl;lYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R>
~epynkJu| fl;blk;>
vy;tpl;bfy khtj;j.
ehuhN`d;gpl;l> nfhOk;G -05.

2021 brk;gh; 7 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F Kd;duhf

Patient Trolley (Prop Up)
Size L -1950mmW -560mm, H- 750 mm,
SS grade 304

10.

06. tpiykDf;fis NfhUk;NghJ tpiykDf;fis rkh;g;gpf;fhj fl;lisfSf;fhf
Fwpj;j Neuj;jpy; nghUl;fis toq;fhj rkh;g;gpf;fg;gLk; rhk;gps;fspd;
gpufhuk; nghUl;fis rkh;g;gpf;fhj toqFeh;fspd; ngah;fs; mwptpj;jy;
,d;wp gjpTg; gl;baypy; ,Ue;J mfw;Wtjw;F mikr;R nrayhsUf;F
mjpfhuk; mspf;fg;gLk; vd;gij jaT$h;e;J ftdpf;fTk;.

tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; jpfjp

20

nra;tjw;F
tpUk;Gk;
xt;nthU
cUg;gbf;Fk;
NtWNtwhf
03. gjpT
tpz;zg;gq;fis rkh;g;gpf;f Ntz;baJld; me;j rfy tpz;zg;gq;fisAk;
NtWNtW ciwfspy; ,l;L mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

05. rhjhuzkhf gjpT nra;Js;s toq;Feh;fsplk; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J
tpiykDf;fs; Nfhug;gl;L nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;F
kw;Wk; xg;ge;jq;fis toq;Ftjw;F nraw;gLtJld; NghJkhd gjpT nra;j
toq;Feh;fs; ,y;yhJtpbd; mjw;F mg;ghYs;s epWtdq;fspypUe;Jk;
tpiykDf;fis Nfhhp nfhs;tdT nra;Ak; xg;ge;jq;fs; toq;Fk; chpik
mikr;R nrayhsUf;F chpaJ.

HSEP/PMU/PRO/G11/08/2021 – 45 Rfhjhu gzpepiyaq;fSf;fhd
kUj;Jt jsghl ngWif - [p 11

95

epge;jidfs; kw;Wk; tpjpfs;
01. fPo;f;fhZk; khjphpf;F mikthf jahhpf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fis Kiwahfg;
g+Hj;jp nra;J 2021.12.15k; jpfjpf;F Kd; nrayhsh; cs;ehl;lYty;fs;
,uh[hq;f mikr;R> epjpg;gphpT> 16Mk; khb> ~epy nkJu| fl;blk;> vy;tpl;bfy
khtj;j> ehuN`d;gpl;l> nfhOk;G -5 vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy;
mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fs; cs;spl;L mDg;gg;gLk; ciwapd;
,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; -2022| vd;W
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

Xg;ge;j ,y. kw;Wk; ngWifapd; jiyg;G

Oxygen Stand

4.

5.

Rfhjhu Kiwik mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;

19

3.

eph;khzq;fs;

2021 etk;gh; 7 Mk; jpfjpad;W

nraw;wpl;l jiyg;G

Rfhjhu Kiwik mgptpUj;jp nraw;wpl;l MFnrytpw;fhf Mrpa mgptpUj;jp tq;fpaplkpUe;J ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ
epjpapliyg; ngw;Ws;sJld; ,e;j epjpaplypd; ngWiffspd; gFjpnahd;iw NkNy ngahplg;gl;l ,jd; gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpl
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; ts ehLfspypUe;Jk; tpiykDjhuh;fs; ,t;tpiykDf;Nfhuypy; gq;Nfw;fyhk;.
gpd;tUk; gz;lq;fspd; ngWiff;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis Rfhjhu mikr;R
(nfhs;tdTf;fhuh;) NfhUfpd;wJ.

Nritfs;:
25. cs;sf njhiyNgrp> fzdp> Nghl;Nlhg;gpujp ,ae;jpuk;> mr;R ,ae;jpuk;>
ngf;]; ,ae;jpuk;> $l;ly; ,ae;jpuk; Nghd;w nghUl;fs; jpUj;Jjy;
26. kpd; fk;gp ,izj;jy; kw;Wk; gOJ ghh;j;jy;
27. rfy tifahd czT toq;Fjy; kw;Wk; Nfl;lhpq; Nrit
28. fhw;Wr;rPuhf;fp ,ae;jpuk; gOJ ghh;g;gjw;fhd njhopy;El;gtpayhsh;fs;
kw;Wk; Nrh;tp]; nra;Ak; epWtdq;fs;
29. mYtyf cgfuzq;fs; gOJ ghh;j;jy;
30. Rj;jpfhpg;G Nrit toq;Fjy;
31. ghJfhg;G Nrit toq;Fjy;
32. mYtyf milahs ml;ilfs; jahhpj;jy;
33. rfy tifahd thfd gOJ ghh;j;jy;fs;
34. thfd Nrh;tp]; nra;jy;
35. thfd tspr;rPuhf;fy;> Frd; nra;jy;> fhgl; nra;jy;
36. rfy tifahd kpd; cgfuzq;fs; gOJ ghh;j;jy;
37. rfy tifahd mr;R tplaq;fs; kw;Wk; ngdh; jahhpj;jy;
38. xypngUf;fp cgfuzq;fs;> kpdgpwg;ghf;fpfs; thlif mbg;gilapy;
toq;Fjy;
39. rfy tifahd cw;rtg; nghUl;fs;
40. nfhbtiffs;/ myq;fhu tiffs;
41. gy;NtW rpiyfs; kw;Wk; gjf;fq;fs; kw;Wk; ,yr;rpid tiffs;
42. fl;Gy nrtpg;Gy cgfuzq;fs; gOJ ghh;j;jy; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;
43. thfd fhg;GWjp epWtdq;fs;
44. Nkrd;> jr;rh;> kpd;rhu njhopy;El;gtpayhsh;> ngapd;lh; Ntiy ghpNrhjfh;>
igg; nty;lh;> jpwg;G ntl;Lk; njhopy;El;gtpayhsh;
45. Jg;GuNtw;ghL (kyf;fopTfSf;fhd fyp mikg;G kw;Wk; kyry$l mikg;G)
mikg;Gf;fis gOJ ghh;j;jy;
46. Njrpa cw;rt jpl;lkpLeh; kw;Wk; mJ gw;wpa Nrit jpl;lkpLeh;
47. kuz cw;rt jpl;lkpLeh;
48. NtW cw;rt jpl;lkpLeh;

jpfjp

12.

13.
14.
15.

2021 etk;gh; 19 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F NkNyAs;s Kfthpapy; njhopy; toq;Fehpdhy; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W
eilngWk;. ,e;j tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lj;jpw;F rKfkspf;FkhW midj;J tpiykDjhuh;fSk; fz;bg;ghf mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;.
2021 brk;gh; 6 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 14>000 ,yq;if &ghitr; nrYj;jpa
gpd;dh;> Rfhjhu Kiwik mgptpUj;jp nraw;wpl;lj;jpw;fhf 45 Rfhjhu gzpepiyaq;fSf;fhf
[p 11 - kUj;Jt jsghl ngWiff;fhf
NkNyAs;s Kfthpf;F tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij Mq;fpyj;jpy; nfhs;tdT vOj;J %ykhd Nfhhpf;if/ tpz;zg;gnkhd;iwr;
rkh;g;gpg;gjd; %yk;> ngw;Wf; nfhs;syhk;.
gzf;nfhLg;gdT KiwikahdJ ~~nrayhsh;> Rfhjhu mikr;R> Nghriz kw;Wk; RNjr kUj;Jtk; - fzf;fpyf;fk; 7040309 vd;w ngahpy;
tq;fp tiuT my;yJ fhNrhiyahf Ntiy ehspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; nrYj;jyhk; my;yJ 7040309 vd;w ,yq;if
tq;fp fzf;fpyf;fj;jpw;F NeubahfNt itg;Gr; nra;ayhk;.
tpiykDf;Nfhuy; MtzkhdJ ntspehl;L xg;gilj;jYf;fhf tpkhd fbj %ykhf kw;Wk; cs;@h; xg;gilj;jYf;fhf jiu khh;f;fkhf
my;yJ J}jQ;ry; Nrit %yk; 8 Mk; ge;jpapy; $wg;gl;Ls;s Nkyjpf fl;lzkhf KiwNa 100 m.nlhyupYk; 5000 ,yq;if &ghitAk;
nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. fhzhky; nry;Yk; my;yJ jhkjkhd xg;gilj;jYf;F nghWg;G VJk; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ.
2021 brk;gh; 7 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; NkNyAs;s 7 Mk; ge;jpapy; $wg;gl;l
Kfthpf;F tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; Fwpg;gpl;Ls;sthwhd tpiykDg;gpizAld; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDg; gpizahdJ
tq;fp cj;juthjnkhd;wpdhy; rkh;g;gpg;gjhapd; ~~nraw;wpl;l gzpg;ghsh; - Rfhjhu Kiwik mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;|| vd;w ngahpy; ,yq;if
kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J toq;fg;gl;lJk; tpiykDf;Nfhuy; gbtq;fspd; 4 Mk; gphptpy;
toq;fg;gl;Ls;s khjphpapy; jahhpf;fg;gl;ljhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gl;L jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp
mDg;gg;gLk;.
tpiykDf;fs; mitfis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 90 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ
tpiykDf;fis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 118 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.
tpiykDf;fs; mitfspd; ,Wjpj;jpfjpf;Fg; gpd;dh;> cldbahfNt rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy;
jpwf;fg;gLk;.
tpiykDf;fspd; jahhpg;G my;yJ xg;gilj;jy; njhlh;ghf tpiykDjhuh;fSf;Nfw;gLk; ve;jnthU MFnryT my;yJ nrytpdq;fSf;F
Rfhjhu mikr;rpd; Rfhjhu Kiwik mgptpUj;jp nraw;wpl;lkhdJ nghWg;Ngw;fkhl;lhJ.

jiyth;> nraw;wpl;l ngWiff; FO>
Rfhjhu Kiwik mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;>
,y. 319> fpd;]p tPjp>
nfhOk;G-08> ,yq;if.
njhiyNgrp ,yf;fk; : +94 112 697 173 / +94 112 056 535
njhiyefy;
: +94 112 697 163
kpd;dQ;ry;
: pmu@hsep.lk
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இவ்வார
மழலை

ஒல்வத தறிவது அறிந்ததன் கண்தங்கிச்
செல்லார்க்குச் செல்லாதது இல்.
தெளிவுரை :
ஒரு செயலில் ஈடுபடும்போது அச்செயலைப் பற்றிய
அனைத்தையும் ஆராய்ந்தறிந்து முயற்சி மேற்கொண்டால்
முடியாதது எதுவுமில்லை.

04

ம

17

தூங்காத விலங்குகள்

னிதன் முதல் விலங்குகள் வரை அனைவருக்கும் தூக்கம் என்பது இன்றியமையாத
ஒன்றாக உள்ளது. ஆனால் சில விலங்குகள் தூங்குவதே இல்லையாம். சில விலங்குகள் நின்று க�ொண்டே தூங்குகின்றனவாம். சில விலங்குகள் மிக குறைந்த நேரமே தூங்குகின்றன. அப்படி எட்டு மணி நேரத்திற்கும் குறைவாக தூங்கும் சில விலங்குகள்.

ஒட்டகச்சிவிங்கிகள் (Giraffes)
பெயர் 		
வகுப்பு		
பாடசாலை பெயர்
பாடசாலை முகவரி

...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
		
...........................................................
..............................
...........................................
வகுப்பாசிரியர் பெற்றோர் கையொப்பம்

மாணவரின் பெயர்

இடமிருந்து வலம்
(1) பயிர்கள் செழித்து வளர வேண்டுமானால்,
நிலத்திற்கு இது அவசியம்.
(7) சந்திரன், ஞானம் ப�ோன்ற அர்த்தங்கள் தருகின்ற ச�ொல். (தலைகீழான ச�ொல்)
(10) இது தன்மையான தண்ணீர் அல்ல.
வெப்பம் நிறைந்த நீர்.
(14) திரவத்தின் சிறு அளவான ச�ொட்டு.
(17) புவியின் பிரதான உபக�ோள்.
(தலைகீழான ச�ொல்)
(21) மழையைப் ப�ோன்று இதுவும் குளிர் தருவதுண்டு. ஆனால் வெள்ளம் ப�ோன்று
இயற்கை அனர்த்தம் தருவதில்லை. மலையகத்தில் காலை வேளையில் உணர முடியும்.
(23) மனிதனுக்கு உணவு, உறையுள் ப�ோன்று
மிக அவசியமானது இது.
மேலிருந்து கீழ்
(1) வானத்தின் உயரத்தில்
வட்டமிட்டபடி,
தரையில் உள்ள இரையை இனங்கண்டு
வேட்டையாடி தூக்கிச் சென்று உண்ணும்
பறவை.
(3) தூய்மைக்கு உவமையாகக் கூறப்படும் நிறம்.
(தலைகீழான ச�ொல்)
(4) புரியாத, துலங்காத, உண்மை புலப்படாத
விடயம�ொன்றை இவ்வாறு குறிப்பிடலாம்.
(தலைகீழான ச�ொல்)
(7) தவறு இழைத்தோருக்கு தண்டனை பெற்றுக்
க�ொடுப்பதற்காக கடைப்பிடிக்கப்படுகின்ற
நடுநிலை நெறிமுறை. (தலைகீழான ச�ொல்)
(15) பாடசாலையை இவ்வாறும் கூறுவர்.
(தலைகீழான ச�ொல்)
(18) பிஞ்சு காயாகிய பின்னர், அதன் அடுத்த
பருவம் இது.
(20) ஆரம்பம், புராதன காலம் என்ற ப�ொருள்கள் தருகின்ற ச�ொல். (தலைகீழான ச�ொல்)
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சிறுவர் உலகம்
தினகரன் வாரமஞ்சரி
த.பெ.இல.834.
க�ொழும்பு
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விடைகள்
இடமிருந்து வலம்
01. தாமரை 04.
12. நாகம் 15.
மேலிருந்து கீழ்
02. மலையகம் 03.
14. பாசம்
16.

வயதான ஒட்டகச்சிவிங்கிகள் பெரும்பாலும் நின்றுக�ொண்டே தூங்குகின்றன. ப�ொதுவாக ஒட்டகச் சிவிங்கிகள்
நான்கு அல்லது ஐந்து மணிநேரம் மட்டுமே
தூங்குகின்றன. பெரும்பாலும் இரவில் தான், இவை தூங்குகின்றன .
ஒட்டகச்சிவிங்கிகள் கீழே படுக்கும்போது அல்லது
எழுந்து நிற்கும்போது தூங்குகின்றன. ஒட்டகச்சிவிங்கிகள் ஆழ்ந்த தூக்கித்தின் ப�ோது கழுத்தை வளைத்து,
த�ொடையில் அல்லது இடுப்பில் தலையை வைத்து ஓய்வெடுக்கின்றன.

விடுகதைகள்
இ
 வனும் ஒரு பேப்பர் தான்; ஆனால், மதிப்போடு இருப்பான்.
அது என்ன? பணம்
ட
 ாக்டர் வந்தாரு, ஊசி ப�ோட்டாரு, காசு வாங்காமல் ப�ோனாரு.
க�ொசு
க
 ன்று நிற்க கயிறு மேயுது அது என்ன? பூசணிக்கொடி
எ
 ப்போதும் மழையில் நனைவான் ஆனால் ஜுரம் வராது. எப்ப�ோதும் வெயிலில் காய்வான் ஆனால் ஏதும் ஆகாது. அவன்
யார்? குடை
 த�ொ
 டாமல் அழுவான், த�ொட்டால் பேசுவான். அவன் யார்?
த�ொலைபேசி
 பெ
 ட்டியைத் திறந்தால் பூட்ட முடியாது. அது என்ன?
தேங்காய்
த
 ன் மேனி முழுவதும் கண்ணுடையாள் தன்னிடம் சிக்கிய
பேரைச் சீரழிப்பாள் அவள் யார்? மீன் வலை
ப
 டபடக்கும், பளபளக்கும் மனதுக்குள் இடம் பிடிக்கும் அது
என்ன? பட்டாசு

ன
ொ
ப
ப

் மொ ழி க ள்

கண்டுபிடிப்பாளர்கள்
சாதாரண மனிதர்களே.! ஆனால் அவர்கள் தாங்கள் கற்ற கல்வியை பற்றி அதிகம்
கவலை க�ொள்ளாதவர்கள்.
மனிதனுடைய முழு திறமைகளின் வெளிப்பாடே
உண்மையான கல்வி.
கல்வி என்பது ஒரு மூடை நூல்களை வாசிப்பதல்ல, அடக்கம், ஒழுங்கு, அறம், நீதி இவற்றின் முன்மாதிரியாகும்.
நல்ல கல்வி என்பது உடல், உள்ளம், ஆன்மா ஆகிய மூன்றையும் ஒருமித்து வளர்க்க வேண்டும்.
அறிவை மேலும் மேலும் கூர்மை ஆக்கிக்கொள்ள பயன்படும் கருவிதான் கல்வி.

குதிரைகள் (Horses)
குதிரைகள் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு மணிநேரம் மட்டுமே தூங்குகின்றன . இருப்பினும் உள்நாட்டு குதிரைகள் மூன்று முதல் ஐந்து
மணி நேரம் தூங்குகின்றன . குட்டி குதிரைகள் தாய் குதிரைகளை
விட அதிக நேரம் தூங்குகின்றன. பெரிய குதிரைகள் மிகக் குறுகிய
நேரம் சுமார் 15 நிமிடங்கள் தூங்குகின்றன. இவை ஒட்டகச்சிவிங்கிகள் ப�ோல எழுந்து நின்றோ அல்லது படுத்துக் க�ொண்டோ தூங்குகின்றன.

தவளை (Alpine Swifts)
ஆல்பைன் ஸ்விஃப்ட் என்பது தெற்கு ஐர�ோப்பாவிலிருந்து
இமயமலை வரை பிற இடங்களுக்கு இடம்பெயரும் ஒரு
பறவை. இந்த பறவைகள் ஆப்பிரிக்காவின் தெற்கு பகுதிகளுக்கு
குடி பெயரும் ப�ோது 200 நாட்கள் வரை விமானத்தில் செலவிடுகின்றன. சில கடல் விலங்குகளைப் ப�ோலவே, ஆல்பைன்
ஸ்விஃப்ட் பறவையின் மூளையின் ஒரு பகுதி மட்டுமே தூங்குகிறது, மூளையின் மற்றொரு பகுதி விமானம் மற்றும் வேட்டையாடுபவர்களிடமிருந்து தன்னை பாதுகாத்து க�ொள்ள உதவுகிறது.

எஸ். துஷாந்த்,
லுணுகலை.

தவளை (Bullfrogs)
தவளை ஒரு நாள் முழுவதும் தூங்காமலே வாழ்கின்றன. ஆனால்
அவை நாள் முழுவதும் ஓய்வெடுக்கின்றன. 1967 ஆம் ஆண்டில்,
விஞ்ஞானிகள் மேற்கொண்ட ஆராய்ச்சியில் பகல் மற்றும் இரவு
நேரங்களில் தூங்காமல் ஒரே மாதிரியே இருந்துள்ளன.

திமிங்கலங்கள் (Whales)
திமிங்கலங்கள்
நீண்ட நேரம் தூங்குவதில்லை ,
ஏனெனில் அவற்றின் பாரிய அளவு காரணமாக அவை
எளிதில் நீரில் மூழ்கி விடும். உதாரணமாக, திமிங்கலங்கள்
செங்குத்து நிலையில் தூங்கும்போது, நீரின் மேற்பரப்பில்
ஐந்து முதல் பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு மட்டுமே தூங்கும்.
உண்மையில், அவர்களின் அன்றாட தூக்கித்தில் 10% க்கும்
குறைவான தூக்கத்தைக் க�ொண்டிருக்கின்றன. இதனால்
இவை குறைந்த நேரம் தூங்கும் விலங்கினங்களில் ஒன்றாக
உள்ளது.

தீக்கோழிகள் (Ostriches)
தீக்கோழிகள் வேடிக்கையான உயிரினங்கள். அவை உண்மையில் இரண்டு கண்கள் திறந்த நிலையில் சுமார் ஆறு
மணி நேரம் நிமிர்ந்து நிற்கிறது. இந்த நிலையில் இருப்பது
இந்த பறவைகளின் மூளை மற்றும் உடல் இரண்டையும்
ஓய்வெடுக்க அனுமதிக்கிறது, அதே நேரத்தில் வேட்டையாடுபவர்களுக்கும் படையெடுப்பாளர்களுக்கும் எச்சரிக்கையாக இருக்கிறது. இந்த க�ோழிகள் நல்ல ச�ோர்வாக இருக்கும்போது, ஆழ்ந்த நிலையில் தூங்குகிறன. அதாவது இந்த
நேரத்தில் மட்டும் தலையை சுமார் பதினைந்து நிமிடங்கள்
கீழே வைத்து தூங்குகிறன.

க. கிஷாலன்,

ஒழுக்கம் உயர்வு தரும்

ஒ

ழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்பெறும் என்பது ஆன்றோர்
வாக்கு. கல்வி, செல்வம், பதவி எனும் உயர்ச்சிகள்
எல்லாம் ஒழுக்கத்துக்கு ஈடாக முடியாது. பணம் படைத்த
செல்வந்தர் பலர் ஒழுக்கத்தைக் கடைப்பிடிக்காததால்
சமூகத்தால் ஒதுக்கப்பட்டு நிம்மதி இழந்து வாடுகின்றனர்.
உயர்கல்வி கற்றவர்களும், உயர் பதவி வகிப்பவர்களும்
ஒழுக்கத்தைக் கடைப்பிடிக்காததால் விரைவிலேயே சமூகத்தில் தாழ்நிலையை அடைந்து விடுகிறார்கள். மாறாக

செல்வத்திலும் அந்தஸ்திலும் குறைந்த நிலையிலுள்ளவர்கள் தங்கள் ஒழுக்கமான வாழ்க்கையினால் உயர் நிலையை
அடைகிறார்கள்.
ஆர். விஷாலினி,
ஒழுக்கம் என்பது ஒரு செயலால் குறிக்கப்படும் மனித
க�ொட்டகலை.
நடத்தையல்ல. அது சமூகத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட
பல நற்பண்புகளின் சேர்க்கையாகும்.
தனது ச�ொந்தக் கடமைகளிலிருந்து
பெற்றோருக்கு, சமூகத்துக்கு, நாட்டுக்கு
ஆற்ற வேண்டிய அத்தனை கடமைகவர்ணப்
சேவைகளும் ஒழுக்கத்தினுள்
மாணவர் பெயர்
.......................................
புகைப்படம் ளும்,
அடங்கும். ஒழுக்கமானது சிறுவயதிலிபிறந்த திகதி		
.......................................
ருந்து கடைப்பிடிக்கப்பட்ட பயிற்சியாக
வகுப்பு		
.......................................
அமைய வேண்டும்.
ஒழுக்கத்தை
பாடசாலை		
.......................................
மாணவர் கழகம்
வளர்ப்பதில் பெற்றோர், ஆசிரியர் சமூ			
.......................................
கத்தின் பங்கு மிகவும் முக்கியமானதாசிறுவர் உலகம்
கும். பெற்றோர் தம் பிள்ளைகளுக்கு
தினகரன் வாரமஞ்சரி
................................................
முன்மாதிரியாக நடந்து ஒழுக்கத்தைப்
த.பெ.இல.834
க�ொழும்பு.
வகுப்பாசிரியர் கைய�ொப்பம்
பேண வேண்டும்.
அன்றாடம் தமது ச�ொந்தக் கடமை-

மாணவர் கழக அனுமதி

- பர்ஹானா,
மீராவ�ோடை.

டால்பின்கள் தூங்கும் ப�ோது மூளையின் ஒரு பகுதி மட்டுமே தூங்குகிறது. இதனால்
டால்பின்கள் எப்போதும் ஒரு கண் திறந்து தூங்குகிறன. மற்ற பாதி மூளை டால்பின் சுவாசிக்க உதவுகிறது மற்றும் வேட்டையாடு பவர்களிடமிருந்து தன்னை பாதுகாக்க உதவுகிறது. ஆனால் சிறிது நேரம்
கழித்து இவை மற்றொரு கண்ணை மூடி தூங்குகிறது. இப்படி மாறி மாறி கண்களை மூடி தூங்குவதால்
முழு மூளைக்கும் ப�ோதுமான தூக்கம் கிடைக்கிறது. இந்த தூக்கத்தை யுனிஹெமிஸ்பெரிக் ஸ்லீப்
என்று அழைக்கின்றனர் .

12. நாவல்

நாட்டின் தற்போதைய அசாதாரண சூழ்நிலை காரணமாக
தபால் சேவை சீராக இல்லாததால், குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டிகளுக்கான பரிசில்கள் வழங்கப்படாது என்பதை எமது சிறார்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம். ஆனாலும் ஆர்வம் க�ொண்ட
சிறார்களுக்காக குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டிகள் ெதாடர்ந்தும் இடம்பெறும்.
				
(ஆர்)

மா ம
தீஹா

முபீன்

டால்பின்கள் (Dolphins)

காளை 06. ஆலை
10. தரு 		
நாம்
17. வம்சம் 		 24. பால்
ஆரை 04. காந்தம்
நாணல்

பாத்
தி

தரம் 06, லசாலி ஆங்கிலப் பாடசாலை,
க�ொட்டாஞ்சேனை.

களை நிறைவேற்றுவதிலிருந்து பெற்றோரைக் கனம்
பண்ணுதல், பாடசாலைக்கு ஒழுங்காகச் செல்லுதல், ஆசிரியர்களுக்கு உரிய மதிப்பளித்தல், அவர்
க�ொடுக்கும் பணிகளைத் தவறாமல் செய்தல் வரை,
ஒழுக்கத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். பெற்றோர்
பிள்ளைகளை சுயநலமற்றவர்களாகவும்
பிறருக்கு உதவும் சிந்தனை உள்ளவர்களாகவும்
வளர்க்க வேண்டும்.
ப�ோதுமான அளவு விளையாட்டு,
மகிழ்ச்சியான பயனுள்ள ப�ொழுதுப�ோக்குகள் ஒழுக்கத்தைப் பேணுவதில் உதவியாக இருக்க முடியும்.
தர்மத்தை, நீதியை, ஒழுக்கத்தைப்
ப�ோதிக்கும் கதைகளை வாசித்தல்
இனிமையான சங்கீதம், இசை
நிகழ்ச்சிகளைக் கேட்டல், சித்திரம் வரைதல், நாட்டியப்
பயிற்சி ஆகியன சிறுவர்களிடையே ஒழுக்கமுள்ள மனப்பான்மையை வளர்ச்சும்
பயிற்சிகளாகும்.
சீரிய
முறையில் ஒழுக்கத்தைக் கடைப்பிடித்து வாழ்ந்து, உலக உத்தமர்களாக
உயர்ந்தவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறுகளை சிறுவர்களும் இளைஞர்களும், வாசிப்பது, ஒழுக்கத்தைக்
கடைப்பிடிப்பதற்கு
அவர்களுக்குப்
பேருதவியாக இருக்கும்.
"ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஓம்பப்படும்"
எனும் குறள் மூலம் வள்ளுவரும்
ஒழுக்கம் மேன்மையைத் தருவதனால் அந்த ஒழுக்கமே உயிரினும்
மேலானதாகக் காக்கப்படும் என்கின்றார்.

கதீஜா அமீன்,

தரம் 04, களு/ஸாஹிரா ஆரம்பப் பாடசாலை,
தர்காநகர்.

எச்.எப். ரீஸ்மா,

என். வின�ோ மதிவதனி,
லுனுகலை.

லிட்டில்பிளவர் பாலர் பாடசாலை,
வெளிமடை.

18

2021 நவம்பர் 7 ஞாயிற்றுக்கிழமை

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY NOVEMBER 07, 2021

எல்லாம்
நமக்காகத்தான்
பசறையூர்
மல்லிகா பத்மநாதன்

கிருஷா

ப�ொழுது புலர்வதும் நமக்காகத்தான்
நாம் புரிந்து கடமை செய்வோம்
ப�ொற்கதிர் சூழ்வதும் நமக்காகத்தான்
பூமியில் விளைச்சல் செய்வோம்
கார்முகில் ப�ொழிவது நமக்காகத்தான்
கழனிகள் உயரச் செய்வோம்
கானகம் சூழ்வதும் நமக்காகத்தான்
காசினியில் எழில் நிறையச் செய்வோம்
கங்கைகள் பாய்வதும் நமக்காகத்தான்
கருத்தோடு தரைவளம் தக்கச் செய்வோம்

மரண வழி(லி)

சிவா

உயிர�ோவியம்

குலேந்திரேன் தர்ஷன்
நாவலப்பிடிய

வி.அபிவர்ணா

-ரதிதேவி, மானிப்பாய்

முல்லைத்தீவு
(மூங்கிலாறு-வடக்கு)

சக்தி சக்தி சக்தி
சிவசக்தி என்று பாடுவ�ோம்

கண்கள் கலங்கி கவலை
பெருகி
உன்னை பிடித்ததால்
உனக்கு பிடித்த எல்லாம் பிடிக்கும்
எவ்வளவு என்றால்
என்னை வெறுத்த உன்னையே பிடிக்கும்
கனவில் கருவாய் நீயாகி
நித்திரை தினமும் பறித்து சென்றாய்
உயிர் இருந்தும் இறந்திருந்தேன்
உயிர்ப்பித்த உடனே உயிர் பறித்தாய்
வானத்தில் பறக்க சிறகுகள் தந்து
கூட விரிசலும் தந்திட செய்தாய்
இன்னிசை கேட்டு மயங்கி கிடந்தேன்
இடி ஒலி தந்து தவித்திட செய்தாய்
வலிகள் தீர மருந்து தேடி
மரணத்தின் வழியில் மரணித்து விட்டேன்
முட்டாளாக மாறவில்லை
முட்டாளாக்க முட்டாளாக மாற்றபட்டேன்

புண்கள் மனதில்
பல்கிப் பெருகிட

ஓடலியின்
கைராசி
சி . மேகவர்னன்
(மார்க்கோணி)
கனடா

மாரிக் குளிரும்
மார்கழி மழையும்
சேர்ந்து க�ொட்ட
கூதலும்
காய்ச்சலும்
சேர்ந்து வாட்ட

திருமணம் ஆனது
திருவிழாப்போல

என். பாரத்,
-மானிப்பாய்

திரும்பும் பக்கம்
உறவினர் மகிழ்ச்சி

பசுமை என தேடிவந்தேன்
உன் மனம்
பாலைவனம் என்றாயடி
நீ பசுமையினை அறிந்ததும்
பாலைவனத்தில்
உதிரத்தை வடித்தாயடி
பசுமையாய் பூக்க என எண்ணி
ஆனால்
நீ பசுமையாய் பூத்த ப�ோது
நான் தென்றல�ோடு
சங்கமித்தேனடி

கால்கட்டு ப�ோட்டதும்
கவலை ப�ோய்விடும்
என்றெந்தன் தந்தை
மிடுக்காய்ச் ச�ொல்ல

ஆச்சிய�ோட ஓடலியிட்ட ஓட
யானைக் கால் ப�ோத்தலில்
கால் ப�ோத்தல் சிவப்பு
மருந்தை கலக்கி தர

அதுவே உண்மையாய்
பிறந்ததென் அரும்பு
வெண்பஞ்சு விரல்களில்
நறுமணம் தாங்கி

வீட்டை வந்து
ஆச்சி மூக்கைப் பிடிச்சு
த�ொண்டைக் குழியில்
அதை விட நுனி நாக்கில்
பட்டது இனிக்க த�ொண்டை
குழியில் விழுந்தது கசக்க

எந்தன் ப�ொறுப்பை நாளும்
ச�ொன்னது

அக்காவின் கை வளையல்
ஓசையிலே அம்மிக்குளவி
அம்மியிலே அருந்ததி
பார்த்து ஊர்வலம் ப�ோய் வர
செத்தல் மிளகாய்
செங்கம்பளம் விரிக்க
தேங்காய் பூ தூவ
செம்பாட்டான் மாங்காய்
அம்மி நடுவில் புளிப்பேறி
உட்கார

என்னை
சுமந்தவளே
ஷப்ரா இல்முத்தீன்
அட்டாளைச்சேனை
உனக்கும் எனக்குமிடையிலான
அன்புக்கிடையில்
இது வரை எந்தத் திரையும்
ப�ோடப் பட்டதே இல்லை
விரும்பிய�ோ வெறுத்தோ...
நெருங்கிட முடியா தூரத்தில்
நாமிருந்த ப�ோதும்
அத்தனை இலகுவாக
உன் நினைவுகளை
மறுத்திட முடியவில்லை
உனை மறக்க எடுத்த முயற்சிகளெல்லாம்
த�ோற்ற நிலையில் நான்...
மெல்லிய அதிர்வுகளாய்
உன் அலையலையான
விரல் சீண்டல்களில் ம�ொத்தமாய்
ம�ௌனித்திப் ப�ோய்
உன் மடிகளில் குழந்தையானேன் நான்
வேறென்ன வேண்டும்
இதைவிட என்னை மகிழ்விக்க
உன்னைப் பற்றி எழுத
என் பேனாக்களுக்கு நான்
அனுமதி க�ொடுத்ததே இல்லை..
தீராத காதலை க�ொட்டித் தீர்க்கப் ப�ோய்
நான் த�ோற்றுப் ப�ோனது தான் மிச்சம்..
உன்னைப் பற்றி
எழுதாமல் ப�ோனதால்
நமக்கிடையிலான தெளிந்த அன்பு
கலங்கப் ப�ோவதுமில்லை ஒருப�ோதும்..
இன்னும் ச�ொல்கிறேன்..
புதிதாக எனக்கொன்றும் த�ோன்றவில்லை..
உனக்கு மகளாகப் பிறந்ததில்
அத்தனை பெருமை க�ொள்கிறேன்
என்னை சுமந்தவளே..
யாராலும் ஈடு செய்ய முடியா
அன்பெனும் ஊற்றுக்குள் என்றுமே
உன்னருமை மகளாக இவள்...

பாலைவன
தென்றல்

நித்தம் புலம்பி
தேய்ந்திடும் வேளையில்

காதல் ப�ோதை...!
ராஜகவி
காதல்
பட்டாம் பூச்சியாக்கிவிடுகிறது
ஒரு
முள்ளைக்கூட
ஒரு
ச�ொல்லைக் கூட
காவியமாக்கிக் காட்டுகிறது
காதல்

உயிர் பெறும்
நாள்!

இந்த
வாலிப வண்டை
காதல்
ஆக்கிவிடுகிறது
ஆண் ர�ோஜாவாக

அகீலா ஜவுபர்
ஏத்தாளை புத்தளம்

அம்மாவின்
ஓட்டை இல்லா புல்லாங்குழல்
பட்டணத்தார் பாடல் பாட
மழைக்கு நனைந்த ஈரப்பாளை
சுடர் விட்டுத் தான் எரிய
பானையில் வெட்டிப் ப�ோட்ட
மரவள்ளிக்கிழங்கு
முறி விட்டு தான் அவிய
பச்சடி சம்பல�ோடு ஆவி
பறக்கும் மரவள்ளிக் கிழங்கை
த�ோய்த்து எடுத்து நாம் தின்ன
கூதலும் காய்ச்சலும் ச�ொல்லாமல்
ஓடிப் ப�ோக ஆச்சி ச�ொன்னா
ஓடலியின்ரை கைராசி காரன் எண்டு

நெடுந்தூரம்
உனைத்தேடி
நடைப�ோடும்
என் உயிரின்
அலம்பல்கள்
உன்னை என்னி
அலைப்பாயும்
என் மனதின்
விசும்பல்கள்
உன் நினைவ�ோடு
தவித்து நிற்கும்
என் தனிமைகள்
என் நெஞ்சோடு
புதைந்திருக்கும்
என் எண்ணங்கள்
அனைத்தும் உயிர் பெறும்
மீண்டும் உன்னை
நான் சந்திக்கையில்
அந்நாளின் வருகைக்கு
காத்திருக்கும்
என் ஜீவனின் ஓர் ஏக்கம்
இந்த ஆக்கம்!

பாடல் வரிகள்

ந�ோய்கள் வருகுதே!
வாழ்வின் வசீகரம் த�ொலையுதே!

வாழ்க்கையில் திருப்பம் - ஆயினும்
தைரியம் இழக்காதே...
சூழ்நிலையே மனவடுவின் காரணமாம் - அதை பணிச்சூழல் மாறினாலும்
எதிர்கொண்டு மனத்திடம் வளர்த்துக் க�ொள்... பண்பாட்டை இழக்காதே...
உறவுச் சிக்கல் என்றாலும்
"பெரிதினும் பெரிது கேள்" என்று
உணர்வை செப்பனிடு...
சூட்சுமமாய் ச�ொன்னார் பாரதி..
அதில் ஆழ்ந்த ப�ொருளுண்டு அறிந்திடு..
மன உளைச்சலுக்கு
லட்சியமும் முயற்சியும்
விதைகள் தூவும் பெரிதாய் அமைய வேண்டும்..
எதையும் கருத்தில் எடுக்காதே ...
இரும்பு மனம் க�ொண்டு
எடுத்து மனதில் புகுத்தாதே..
ஏற்றி நடந்திடு...சபதமெடு..
எதிர்மறை உணர்வுடன்
சாத்தியப்படும்...
ஒழுகாதே ...
எதிலும் அவநம்பிக்கை அடையாதே...
அதீத ஆசையும்,
எதிலும் முழுமைத்துவம் நாடாதே...
எல்லையற்ற எதிர்பார்ப்பும்...
யதார்த்தம் தப்பி வாழாதே...
நிரம்பி வழியுதே!
வாழ்க்கையே ஒரு ப�ோர்க்களம்..
மனவழுத்தம் விளைவாகுதே!
வாழ்ந்துதானே பார்க்கணும்...
மனவலு குறையுதே!
சவால்கள் நிறைந்தது உலகம்!
மனவலி த�ொடங்குதே!
சந்தோசமாய் எதிர்கொள்ளு நீயும்...
நிம்மதி நழுவுதே!
வாழ்க்கை பாதை முழுவதும்

கடல் மேல் காற்று
மீட்டிடும் அலைகள்
உடல் உள் உன் சுவாசம்
ஊட்டிடும் எண்ணம்

நிட்டை பூண்ட உன் முகத்தை
நிமிர்ந்து பார்த்து சாய்ந்த விழி
கட்டை மீது தான் படுத்து
நீராய் உயிர் காய்ந்து விடும்
உன் நினைவு நீங்காவிட்டால்
ப�ோதும்
முக்தியெல்லாம் மூடர்க்கு
பிரபஞ்சம் அழியும் வரை
பிணைந்திருப்போம் காதலிலே
சிவாயநம

இன்னும்தானே...

காதல் வண்டியானால்
கடலைப் பெற்றோலாக்கி நிரப்பி ஓட்டுவேன்
காதல் வண்டானால்
உலகை மலர்க்காடாக்கி இனிப்பு ஊட்டுவேன்
காதல்தான்
அதிசயம் அவசியமெனப் புரியவைத்தாய்
காதல்தான்
என் பெயரின் இனிசியலெனத் தெரியவைத்தாய்
மதுக் கடைகளை அடைப்பேன்
உன் காதல்தான் ப�ோதை என்பேன்
மலர்க் கடைகளை உடைப்பேன்
உன் காதல்தான் வாசம் என்பேன்
உன் அழகு மாளிகை கதவெனில்
காதல்தான் அதன் சாவி பெண்ணே
என் உலகு காதல் மதமெனில்
நீயேதான் அங்கு சாமி பெண்ணே

உள்ளம் அமைதி பெறட்டும்

தாயும் சேயும் ஓர் உயிராய்
என் நெஞ்சில் வாழும்
வேதியனே
தீயும் காற்றும் ஓர் உடலாய்
ம�ோகம் ம�ோதும்
ச�ோதியனே

ம�ௌனம் பேசும்
மென் இருளில்
உன் மடிமேல் வீசும்
பூங்காற்றை
உறங்கிக் கிடக்க
ஜென்மம் க�ோடிதனை
வரமாய் வாங்கி வந்தேனே

காதலை மதமாக்கி
அவனின்
நிலாச் சுந்தரியை
சாமியாக்கி
வழிபடுகிறான் அவன்
காதல்
இனிப்பு மிட்டாய்
அவள்
அவனின்
சுவை

ச�ொல்லுறப் ப�ொருளாய்
கள்ளுற மகிழ்வாய்
அல்லுறப் பிறவி
அறுத்தெறிவானே

கண்கட்டி விட்டு
உனைக் கண்டெடு என்றாய்
மண்கட்டி வீட்டில்
வாழ்ந்திட வைத்தாய்

அவனுக்கு
ஏறாது ப�ோதை
ஆறு மாசம்
விஸ்கி மழை பெய்தாலும்

கடுப்பான குளவி மிடுக்காய்
முன் பின் ந�ோக்கி நகர
செத்தலும் தேங்காயும்
மாங்காயும் அக்காவின்
கையினில் சம்பலாய்
உருண்டோட

எதையும் திடமாய் அணுகிடும்
தெளிந்த மனத�ோடு நெருங்கிடும்
மனநிலை க�ொண்டோர்...
மனவழுத்தம் க�ொன்றோர்!

ராகில்

நெஞ்சுற நிறைந்து
உள்ளுற உறைந்து
வில்லற விரைந்த
அம்பென மறைந்து

ஜலீலா முஸம்மில்
ஏறாவூர்
மனவழுத்தக் கழுகு வட்டமிடும்..
உளநிர்வாகம் கற்றுக் க�ொள்..
பக்குவம் பெற முனைந்து க�ொள்.. - இன்றேல்
மனமும் உடலும் ந�ோயில் விழும்..
அறிவாயா?
முதிர்ந்த மனம் க�ொண்டு விடு...
அழுத்தம் நீங்கி மீண்டு விடு...
மனைவி, மக்கள் இழந்தும்கூட
கவிஞர் தாகூர் தளர்ந்தாரா?
கவிதை தேனை கடைந்தெடுத்து
ஊற்றென உலகுக்கு உவந்தாரே...
அண்ணல் முகமது நபி,
அருள்வாக்கு ச�ொன்னதுப�ோல்...
உடலின் சிறிய சதைத் துண்டாம்
இதயம்
அதுவே சீராகி விட்டால்உடல் முழுதும் சீராகிடுமே...
உள்ளத்தை இறைவழியில் செலுத்தி...
ஆன்மிகத்தால் திருத்தி...
உளவளம் காப்போம்...
உள்ளம் அமைதி பெறுவ�ோம்...

மயிலிறகு மனசு
சிபானா அஸீம்
எத்தனைய�ோ மனிதர்களை
சந்தித்தேன்
எத்தனைய�ோ மனிதர்களை
கடந்தேன்
எத்தனைய�ோ மனிதர்கள்
நிராகரித்தார்கள்
எத்தனைய�ோ மனிதர்கள்
அவமதித்தார்கள்
எத்தனைய�ோ மனிதர்கள்
பரிகசித்தார்கள்
எத்தனைய�ோ மனிதர்கள்
மறந்தார்கள்
எத்தனைய�ோ மனிதர்கள்
உறவை முறித்துக்கொண்டார்கள்
எனக்கோ எவர�ொருவரையும்
அவமதிக்க த�ோன்றியதில்லை
யார�ொருவரையும்
நிராகரிக்க நினைத்ததுமில்லை
அன்றியும்
பதிலாய் பரிகசித்து
பழிதீர்த்துக் க�ொண்டதுமில்லை
உறவுகளை
முறித்துக்கொள்வதில்
அவ்வளவு உடன்பாடுகளும்
இல்லையெனக்கு
ஆனாலும்
எவர�ொருவரிடம்
உடனிருக்குமாறு
மண்டியிட்டுக் க�ொண்டதுமில்லை
மறந்தவர்களைத்தேடி
உறவுகளை
புதுப்பித்துக் க�ொண்டதுமில்லை
இன்னும்தானே
எத்தனைய�ோ மனிதர்கள்
இருக்கிறார்கள்

வாழ்வோரை
வீழ்த்த
நினைக்கலாமா!!
கவியரசி
எஸ்.ஏ.இஸ்மத் பாத்திமா,
பஸ்யால
மறதி! மறதி! ஏன�ோ மறதி!
மறதி ஒரு வியாதியா?
தூக்கத்தின் ஒரு பகுதியா?
மரணத்தின் ஒரு விகுதியா?
இல்லை ஒரு பாக்கியமா?
மறதி ஒரு விதத்தில் பாக்கியம்!
பிரித�ொரு விதத்தில் அபாக்கியம்
கசப்பு நினைவுகளைக் களைந்தால்
மறதி மனிதனுக்கு பாக்கியமே!
இனிப்பான நினைவுகளை மறந்தால்
என்றும் மறதி அபாக்கியமே!
தன்னைத் தானே மறந்தால்
மறதி ஒரு வியாதியே!
வயது ஏற ஏற ஏன�ோ
மறதி த�ொட்டிலாட்டும்!
மரணம் வேரூன்றும்
வைத்த ப�ொருட்களை
வைக்காத இடத்தில்
தேடித் தேடி பார்க்கையிலே
மறதி க�ொடி கட்டிப் பறக்கும்!
மறதி மனிதனை பாம்பாட்டும்!
பகைமையை மறப்பதுவும்
பாடங்கள் படிப்பதுவும்
பண்பு மனிதர்களின் மாண்பு
அன்பு மனிதர்களின் பண்பு!
மறதி மரணத்தை தழுவ
மரணம�ோ வாழ்வை வெல்லும்!!
மறதி சிந்தனைச் சிதறல்களை
சீரழித்து சிதைத்து விடும்!
மறதிக்கு மருந்துண்டா?
மருத்துவர்களுக்கும் மறதியுண்டா?
மனிதா
வாழ்வின் சுவையை மணந்து
தாழ்வின் சுமையை மறந்து
வாழ்வதில் தானே இன்பம்!
வாழ்வோரை வாழ்த்த மறக்கலாமா!!
வாழ்வோரை வீழ்த்த நினைக்கலாமா!!
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THINAKARAN VAARAMANJARY

நகாஙகள் மீண்டும் சேக்ஹவுஸ் பஸ்ஸில் கதிரககாமத்திற்கு சபகாசைகாம்...

தினமின - கதிரககாமம்
கடுகதி பஸ் சேவை மீண்டும்
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பயண
சேக்ஹவுஸ் நிறுைனத்திலிருந்து
புறப்படும் நேரம் இரவு 10-.00 மணி; கதிரககாமத்தை
அதிககா்ை 5.30 மணியளவில் அண்மிக்கும்

கதிரககாமம் பஸ் தரிப்பிடத்திலிருந்து
புறப்படும் நேரம் மு.்ப. 9.15 மணிக்கு

கககாழும்பு
கதிரககாமம்

கககாழும்பு - கதிரககாமம் அவைகேகாகுசு பயணிகள் பஸ்சேவையில் உஙகளது பயணத்வத நம்பிகவகயுடன் ஆைம்பியுஙகள்
பஸ் சேவை பற்றிய தகைல்கவள அறிய

ஆேனப் பதிவுகளுககு அவையுஙகள்
கககாழும்பு

கதிரககாமம்

ைேதிகள் பே கககாண்ட தஙகுமிடம்
24 மணி நேர நேவை
ைாகனத் தரிப்பிட ைேதி
உணவுகவை ஓடர் சேய்து செறும் ைேதி

விசேட

கதிரககாமம்
10% இலிருந்து 25 % ைவை

கழிவு

குளிரூடடப்ெடட அவைகள்
சுற்றுலா ைழிகாடடி
அவை ைேதிகள்
கதிரககாம ்பஸ் தைரிபபிடததிற்கு எதிநர

இ்ையததைளம் ஊடகாக இனநற ்பதிவு செய்து சககாள்ளுஙகள்.
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2021 நவம்பர் 7 ஞாயிற்றுக்கிழமை

தினகரன் வாரமஞ்சரி

rpW tpsk;guq;fs;
rpW tpsk;gujhuHfspd; ek;gpf;ifahd re;ij

Hotline - 011 2 429 342 / 011 2 429 343
Fax - 011 2 429 375 / 011 2 429 380 | E-mail - classified@lakehouse.lk

கர ம்பிள்வபா்க் லகத்கோjpUkz
641
Nritfs;
ழில
வபட்லடயில
ேயாரிக்கும்
கம்பனிக்கு
(வ�ாொகெ,
பனாககாட)
வேர்சசியு ள் ்ள / வ ே ர் ச சி ய ற ்ற
வவலை யாட்கள் அவர்களின் உறபத்தி பிரிவிறகு வேலவ. வயது கலகிலெயில சுத்ேொன கலகிலெ பலைய கலவ்ள
வெதியான அல்றகள்
பாலேயில இரு அல்ற18-32. சி்றநே ெம்ப்ளம்
- கொநே குளியைல்ற
களுள்்ள
அகனக்ஸ
ெறறும் நன்லெகளு- வாகனம் நிறுத்து
வாடலகக்கு விடபபடு- குர்ஆன் ஹிபல கெய்துமுண்டு. ேயவு கெய்து
ள்்ள
கபண்ணுக்கு
மிடம் - உ்ணவு ேனியாக
ம். 0704435804,
0778869803 என்்ற
ேகுநே
ொபபிள்ல்ள
ைவினியா
பிவ்ளஸ.
0726591073.
இைக்கத்துடன் கோடர்பு
068183
எதிர்பார்க்கிவ்றாம். 0810772300303
ககாள்்ளவும். 069470
�ாட்கவயார் ஒன்றிறகு
2109490/0775141889
வகாபி �ஸன் ரவிநது.
066347
G170639
ஊழியர் ெறறும் திரீவில
36 வயதுலடய எடுபபான
ஓட்டுவேறகு
ஒருவர்
வோற்றம் வபசசு ெறறும்
வேலவ. கடவத்ே. 011வகட்கும் ெக்தி குல்றவா2924762 069380
STORE HELPER - கேகவிருநோலும்
வீட்டு
ஹிவல்ளயில உள்்ள
வவலைகல்ள
பிலைகாைணி விறபலன நியின்றி கெய்யக்கூடிய
முஸலிம் பள்ளிக்கு அருலையத்திறகு க்ளஞ்சிய
ெகனுக்கு அவருலடய
காலெயில
அலைது
உேவியா்ளர்
ஒருவர்
முஸலிம்
ோயார்
முஸலிம்
பள்ளிக்கு
வேலவ.
வாசிபபேெகலன
பார்க்கக்கூநடநது
கெலலும்
றகும், எழுதுவேறகும்
டிய ெறறும் அன்பு
தூரத்தில
ப்ணம்
அடி பபலட ஆங்கிை
கெலுத்ேக்கூடிய ெ்ணககாடுத்து வாங்க சிறிஅறிவுடன், 30 வயபகபண்க்ணாருவலர
யகோரு வீடு வாங்கதி ற கு ட் ப ட் ட வ ர ா க வு ம் கலகிலெ 9 வபர்ச விவேடுகின்்றார். ெ்ணெறபலனக்கு.
இை.
வுள்வ்ளாம் இருபபின்
இருக்க
வவண்டும்.
கனுக்கு அைகான வீடும்
82/ 5ஏ, காலி வீதி,
க ே ா ட ர் பு க க ா ள் ்ள வு நலை ெம்ப்ளம் வைகபறவ்றாரின் ஓய்வூதியக லகிலெ. 9 வபர்ச
ம் - 0775141889
ங்கபபடும்.
கோடர்பு
மும் கிலடபபேறகான
க ா ணி த் து ண் டு க ள்
0778779686
- ABDULLA - 077ேகுதிலய
ககாண்டு069884
உடன்
விறபலன0772111150
8456924
ள்்ளார் சீேனம் எதிர்பபா070017
க்கு.
அலையுங்கள்
ர்க்கபபடொட்டாது. அவ076-5792187,
ருலடய மூத்ே ெவகாேரர்
0760211886
ஐக்கிய இராசசியத்தில
069541
நிரநேரொக வசிபபதுககாழும்பு - 15, முகடன் ஒவர ெவகாேரி திருத்துவாரம்
இரண்டு
ெ்ணம் கெய்து ேனியாக
ொடிக்
கட்டிடம்
வாழ்கின்்றார்.
ெ்ணவிறபலனக்கு.
175
பகபண்்ணானவர் ொஇைட்ெம் ஓர் வியாபாரர்க்கப பறறுள்்ளவரும்
த்திறகு கபாருத்ேொனொோர்ண கலவியுலடயது. 0775231838,
வராகவும் கொத்துக்கள்
2521111. 062727
அற்றவராகவுமிருத்ேல
பாவிக்கபபட்ட அலுவைக
வவண்டும். ஆர்வமுள்்ள
ே்ளபாடம்
விறபலனொரார் ேயவு கெய்து
க்கு. 1) எக்சிகியுட்டிகோடர்பு
ககாள்்ளவுவ் வெலெ- ககாலொ
ம். 0112516840.
அ்ளவு 59" x 29” x H
ெ
ா
ெ
ா
:
30” 2) ெயிட் கபவபார்ட்
0772750909,
ககாலொ அ்ளவு - 17"
லெத்துனர்
:
x 40” x H 30” 3) அலு- பண்டாரவல்ள நகரில 3
0773942485.
G170292
லெல வீதிக்கு முகபபாக
வைக வெலெ - வபர்னிவி9 வபர்ச வியாபார
ட்ஸ அ்ளவு - 24" x 48”
(குடியிறுபபு காணி வி4) எக்சிகியுட்டிவ் கதிலர
றபலனக்கு - ஒரு வபர்ச
பின்பக்கம் உயரம் கு690/ - (வபசித் தீர்க்கல்றநேது. 75, 000/
ைாம்) 0770103480
- 077769805 2
gytUlq;fshf ek;gpf;ifAs;s Nrit

ககஸவபவவில
வீகடா- எெது �ாட்கவயார் நின்றில ேங்கி வவலை
றுவனத்திறகு (Hardகெய்வேறகு வீட்டு பணிware) வவலையாட்கள்
பகபண் வேலவ. 071- (Labo u r) வேலவ.
0589669. 069384
ேங்குமி ட
வெ தியுண்டு . வந ரில வரவும்.
இை . 05, QUARRY
வீடுகள்
காணிகள்
RO A D, COLOMவிலைக்கு வாங்குவவாBO-12.
068267
ர் விறவபார் கூலிக்கு
வீடுகள் வேடுவவாருக்கு
பிரவேெத்தில
நலை வீடு காணிகள் ராஜகிரிய
வ � ா ட் ட க ை ான் றி ல
எடுத்து ககாடுக்கபபடும்.
ேங்கி வவலை கெ077-8779686/ 077ய்வேறகு
விரும்பும்
5141889 070071
கபண்கள்
ொத்திரம்
வேலவ. அலையுங்க- கம்ப�ா
பிரவேெத்தில
ள் - 0775136388,
கறகுழிக்கு கோழிைா0716801159
்ளர்கள் வேலவ. ஒரு
"சிங்க்ள வகெ கவட",
நால்ளக்கு
2500/
85, புத்கமுவ வீதி, கை- இறகு கூடுேைான ெம்பபமு வாவ, ராஜகி ரிய.
்ளம். 0773030256.
068747

ககாழும்பு
-01,
கெடிலைன் கி ளினிக்
ஆ ய த் ே ன த் தி ற கு
அனுபவமுள்்ள/ அனுபவமிலைாே OL/ AL
முடித்ே வர்க ள் ோதிொர்கள் ஆய்வுகூட அனுபவமுள்்ளவர்கள் வேலவ.
newmedilinelab@gm
a i l . c o m . 0112395060,
0770778005. 069296

பயிறசி கபற்ற/கப்றாே
விறபலனயா்ள ர்கள்
ஆண்/கபண் இருபாைாரு ம் வேலவ. ொோநேம் ரூ. 60000
இறகு அதிக வருொனத்லே
கப்றைாம்.
நாட்டின் எபபாகத்தில
இருநதும் விண்்ணபபிக்கைாம். ேங்கி வவலை
கெய்வவாருக்கு விவெட
க க ா டு ப ப ன வு க ள்
உண்டு.
அலையுங்கள் - 0751128989.
069382

069334

Hot &Cool இறகு லரஸ/
ககாழும்பு சுத்திகரிபபு நிககாத்து/
கடவல
றுவனத்திறகு ஆண்/
ெறறு ம்
சிறறுண்டி
கபண்
ஊழியர்கள்,
ேயா ரிபபேறகு அனுபகபாலிஷர்
இயநதிர
வமு ள்்ள வகாக்கிொர்
இயக்குநர்
வேலவ.
வேலவ. ெம்ப்ளம் வபசித்
ெம்ப்ளம் - ரூ.1000
தீர்க்கைாம். திருெ்ணொமுேல அேறகு வெல
காேவர் விரும்பத்ேக்கஅலையுங்கள்
து. கபண்களும் கவன0772771022.
த்தில ககாள்்ளபபடுவர்.
069008
நிட்டம்புவ - கோ.வப.இை0 7 7 2 6 7 1 9 9 5 . ேைாவ�ன வாகன வெலவ
நிலையத்திறகு பயிறசி069333
கபற்ற/ பயிறசிகப்றாே
120 பிலியநேை ககௌரவாகன
கழுவுநர்கள்
வொன இரு வ�ாட்டெறறு ம் கோழிைா்ளலகளுக்கு
ஸடுவர்ட்,
ர்கள் உடன் வேலவ.
கிசென் க�லபர், டீவெக்கர், இடியபப பாஸ,
உ்ணவு
ெறறும்
டிலிவரி லர டர்களுக்கு
ேங்குமிடம்
இைவெகவ ர்சசியான ெம்ப்ளம்.
ம் - 0778316020.
ெருத்துவ
வெதிகள்,
069379
ேங்குமிடம், உ்ணவு இை- கேஹிவல்ளயில
வீடு
வெம். 0723593039,
ெறறும்
வோட்டம்
0786848 6 98,
Cleaner கெய்வேறகு,
0714755 6 96.
ேறகாலிக அடிபபலட069337
யில Cleaner வேலவ.
நலை ெம்ப்ளம், உ்ணவு
வைங்கபபடும். கோடர்பு
- NASHARTH - 0774280072.
069880
ொைவபயில
அலெநதுபுத்ே்ளம்
பிரவேெத்தில
ள்்ள
கோழிறொலைபைத்வோட்டகொன்றில
க்கு லகயுேவியாட்கள்
வவலை
கெய்வேறகு
வேலவ. கூடுேல ெம்பக ே ா ழி ை ா ்ள ர் க ள் /
்ளம். 071-8743537,
கோழிைா்ளர்
குடு071-8743540
ம்பம் வேலவ . 0779896774
1863108

-

070069852

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

069537

069599

rpW tpsk;guq;fs;

069829

rpwe;j ngWNgWfSf;fhf
- tpsk;guk; nra;jpLtPh;
Kjy; 15 nrhw;fSf;F
000000377
150/- &gh
xd;iyd; %ykhfTk;
,yq;if tq;fp
fzf;fpyf;fk;

ராஜகிரிய
(ககாழும்பு)
இல
அலெநதுள்்ள
வி்றகு வபா்றலன வபக்கரிக்கு
பாஸொர்
ெறறும் வெலெ வவலை
கேரிநேவர்கள் வெர்த்துக்
ககாள்்ளபபடுவர்.
ெம்ப்ளம் ரூபா - 3,
000/ - ஒரு நால்ளக்கு.
077-6
454354/
07667
14999

(Nyf;`T]; fpis)

*
*

xt;nthU Nkyjpf nrhy;Yf;Fk; 10 &gh
Mff;$ba nrhw;fspd; vz;zpf;if 65

nrYj;jyhk;.

011 2 429 342 / 011 2 429 343

classified@lakehouse.lk

069754

tprhuizfSf;F gpd;tUgth;fSld; njhlh;G nfhs;sTk;

gpAkp

- 077 7 278 948
- 011 2 429 383

ukzp
fadp

jpl;l xUq;fpizj;jy; myF
kj;jpa tUkhd tPlikg;Gj;Jiw kw;Wk; cl;fl;likg;G
mgptpUj;jp Jhpjg;gLj;Jk; jpl;lk;

gjtp ntw;wplk;
kj;jpa
tUkhdj;ij
<l;Lgth;fspw;fhf
murhq;fkhdJ
ehlshtpa
hPjpapyhd
tPLfis
fl;Ltjw;fhf
jdpahd
jpl;lnkhd;iw cUthf;fpAs;sJ. ,t;tifahd tPl;Lj; jpl;lq;fs;
Gwefh; gpuNjrq;fspy; ngUk;ghYk; mjpNtfrhiyfs; kw;Wk;
neLQ;rhiyfspd;; Kidfspy; eph;khzpf;fg;gLk;.
,e;j tPlikg;Gj; Jiw jpl;lkhdJ fpuhkpa tPlikg;Gj;Jiw kw;Wk;
eph;khzk; kw;Wk; fl;blnghUl;fs; ifj;njhopy;fs; Cf;Ftpj;jy;
,uh[hq;f mikr;rpd; fPo; Njrpa tPlikg;Gj;Jiw mgptpUj;jp
mjpfhu rigahdJ gpujhd mKy; elhj;jy; Kftuhz;ikahf
nraw;gLk;. ,jw;fikthf> fpuhkpa tPlikg;Gj;Jiw kw;Wk;
eph;khzk; kw;Wk; fl;bl nghUl;fs; ifj;njhopy;fs; Cf;Ftpj;jy;
,uh[hq;f mikr;rpd; fPo; kj;jpa tUkhd tPlikg;Gj;Jiw kw;Wk;
cl;fl;likg;G
mgptpUj;jpf;fhf
Jhpjg;gLj;jy;
jpl;lj;jpw;fhf
jpl;l xUq;fpizj;jy; myfpy; gpd;tUk; gjtpf;fhf nghUj;jkhd
,yq;ifah;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
1. nraw;wpl;l nrayhsh; (1 gjtp ntw;wplk;) –gpv];6 (fPNoAs;s
1 my;yJ 2 ,w;fhdJ) nraw;wpl;l nrayhsuhdth; jpl;lj;jpd;;
rPuhd nraw;ghl;bw;fhf nrayhshpd; flikfSf;F Nkyhf
jpl;lk; njhlh;ghd midj;J epUthf tplaq;fSf;Fk;
nghWg;ghftpUg;ghh;. Mq;fpyk; kw;Wk; rpq;fsk; (vOj;J kw;Wk;
Ngr;R) Mfpatw;wpy; Njh;r;rpAk; rKf hPjpahdcwTfs; kw;Wk;
cah;jufzpdpmwpTk; ,e;jgjtpf;fhdKd;jifikfshFk;.
Njitg;gLk; mDgtk; kw;Wk; jifikfs;:
1.

2.

fnghj rh.j. ghPl;irapy; MW (6) ghlq;fSld; Mq;fpyk;
kw;Wk; rpq;fsk; my;yJ jkpo; nkhopfs; mlq;fyhf %d;W
(3) ghlq;fspy; jpwikr; rpj;jp kw;Wk;
mq;fPfhpf;fg;gl;l
epWtdnkhd;wpypUe;J nrayhsUf;fhd fw;if newp my;yJ
gl;lak; ngw;w nrayhsh; ghPl;irf;FMaj;jk; nra;jYld; MW
(6) tUlmDgtk;.
my;yJ
gl;lak; ngw;wnrayhsh; mj;Jld; chpj;jhdgjtpapy; Mff;
Fiwe;jJIe;J (5) tUlmDgtk;.

rk;gsmsTj;jpl;lk;:
01/2019 vd;w
,yf;fKila
Kfhikj;Jt
Vw;ghLfspd; gpufhuk; 67>000 &gh– 73>000 &gh.

Rw;wwpf;ifapd;

tanjy;iy:
50 tajpw;F FiwthftpUj;jy;.
tpz;zg;gq;fisrkh;g;gpf;Fk; Kiwik:
tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; Rajuit fy;tprhh;> njhopy;rhh;
jifikfs; kw;Wk; mDgtk; kw;Wk; ,U cwtpduy;yhj
ghpe;Jiuahsh;fspd; tpguq;fSld; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpia
milAk; tifapy; 2021 etk;gh; 20 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F
Kd;duhf gjpTj; jghypy; mDg;Gk;gbNfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wdh;.
Kfthp:
jpl;lgzpg;ghsh;>
kj;jpatUkhd
tPlikg;Gj;Jiw
kw;Wk;
cl;fl;likg;G mgptpUj;jp Jhpjkhf;fg;gl;l jpl;lk;> j.ngl;b 1826>9
Mk; khb> Njrpa tPlikg;Gj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig fl;blk;>
=kj; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij> nfhOk;G-02.
tpz;zg;gpf;Fk; gjtpiajghYiwapd; ,lJgf;fNky; %iyapy;
jaTnra;J Fwpg;gplTk;. murhq;f/XusT muRrhh;e;j Jiwapd;
tpz;zg;gjhhpfs;
mth;fspd;
tpz;zg;gq;fis
mth;fspd;
epWtdjiyika+lhf mDg;GtJld; Fwpg;gpl;lfhy xg;gilg;ig
cWjpg;gLj;Jtjw;fhf Kd;gpujpnahd;iwAk; xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.
jpl;lgzpg;ghsh;>
kj;jpatUkhdtPlikg;Gj;Jiwkw;Wk; cl;fl;likg;G
mgptpUj;jpJhpjkhf;fg;gl;ljpl;lk;>
j.ngl;b 1826>
9 Mk; khb>NjrpatPlikg;GmgptpUj;jpmjpfhurigfl;blk;>
=kj; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij>
nfhOk;G-02.

classified@lakehouse.lk
mD\h

fpuhkpa tPlikg;Gj;Jiw kw;Wk; eph;khzk; kw;Wk; fl;bl
nghUl;fs; ifj;njhopy;fs; Cf;Ftpj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

- 011 2 129 347
- 011 2 429 342/343

03.11.2021

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

njhopw;rhiyfSf;fhd
cfe;j 3 fhzpj;Jz;Lfs;;
tpw;gidf;F.
xU Vf;fh; fhyp tPjpf;F Kfg;ghf
ghze;Jiwapy; (nfnry;tj;j).

40 Ngh;r;Rf;fSk; xU Vf;fUk;.
klghj;j> gpypae;jy.

0781 834 868

Selva Travels & Tours
Air Line Tickets to
Global Destinations
CALL NOW

0727 245 368

No: 428, R.A.De Mel Mawatha,
(Walukarama Rd), Colombo 03.
E-mail : stravl@sltnet.lk

Tel : 0112 575 281, 0112 574 907, 0112 573 558

FB, YOUTUBE, WEBSITE
Designing Operating

UPDATING
Audio/Video Editing

Typesetting, Computer Various Other Skills
Male / Female Biodata, Full Time Part Time,
with or without accommodation facilities
Please mention your expected salary

e mail : newspfp441@gmail.com
397/9, Bogahawila Road, Kottawa, Pannipitiya. Tel : 0703 431 018
JOIN US TO BECOME A BIGGER STAR IN THE WORLD OF IMAGINATION...
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க�ோடீஸ்வரியாக மாற பெண் ...
அந்தக்
கைபேசியைச்
ச�ோதனையிட்ட
ப�ொலிஸார், அதில் 20, 30 ஆண்களின் நிர்வாணப் படங்கள், வீடிய�ோக்கள் இருந்துள்ளதை கண்டுபிடித்துள்ளனர்
“இந்தப் படங்கள் யாருடையவை....? நீங்கள்
செய்யும் ம�ோசடி என்ன ....?”
ப�ொலிஸாரின் கடுமையான விசாரணைகளுக்கு மத்தியில் அவர்கள் இருவரும் அனைத்தையும் கூறியுள்ளனர். அவர்கள் இருவரும் 2, 3
வருடங்களாக றிபானுக்குச் செய்ததைப் ப�ோன்றே
ஆண்களை ஏமாற்றி இலட்சக் கணக்கில் பணத்தை
கறந்துள்ளனர். இதில் கிழக்கு மாகாணத்தின் சம்மாந்துறை, அக்கரைப்பற்று, நிந்தவூர், கல்முனை,
அம்பாறை ப�ோன்ற பிரதேசங்களில் பல்வேறு
ஆண்கள் இவ்விருவரிடம் சிக்கியுள்ளமை ப�ொலிஸாரின் விசாரணைகளிலிருந்து தெரிய வந்துள்ளது. இதற்கு மேலாக அவர்கள் இருவரிடம் சிக்கிக்
க�ொண்ட ஆண்கள் எத்தனை பேர் என்பதை
சரியாக தெரிவிக்க முடியாதிருப்பதாக ப�ொலிஸார்
தெரிவித்தனர். காரணம் சிலர் தமக்கு ஏற்படும்
அவமானத்திற்கு அஞ்சியும், தனிப்பட்ட பிரச்சினைகளுக்காகவும் சட்டத்திற்கு முன் ஆஜராகுவதற்கு
முன்வராததே அதற்குக் காரணமாகும். என்றாலும்
இந்த ம�ோசடியில் சிக்கிய அனைவரும் பயப்படாமல் ப�ொலிஸ் நிலையத்திற்கு வந்து முறைப்பாடு
செய்யுமாறு அக்கரைப்பற்று ப�ொலிஸ் நிலைய
ப�ொறுப்பதிகாரி தெரிவித்தார்.
ரஹூமாவின் கணவராக நடித்தவர் 40 வயதுடைய முஹம்மது பஸீல் என்ற திருமணமாகாத
நபராகும். அவர்கள் இருவரும் இந்த ம�ோசடி

உண்மையிலேயே அதிரடி ஆட்டக்காரர்களையும் அதிவேகப் பந்து வீச்சாளர்களையும்
க�ொண்ட இந்திய அணிக்கு இப்போது என்னவாச்சு?
கிரிக்கெட் உலகில் 80களில் க�ோல�ோச்சிய
மேற்கிந்திய அணியின் தலைவர்களாக இருந்த

(13ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

நடவடிக்கைகளில் தாம் கணவன் மனைவியாக
வேடமிட்ட ப�ோதிலும் உண்மையிலேயே ரஹுமாவிற்கு பஸீல் மாமா முறையாகும். பஸீல் ரஹூமாவின் தாயினது சக�ோதரனாகும். 27 வயதுடைய
ரஹூமா இரு பிள்ளைகளின் தாயாகும். அவரது
கணவர் சில காலங்களுக்கு முன்னர் மரணித்துள்ளார். அதன் பின்னர் ரஹூமா முகநூல் ஊடாக
ஆண்களை ஏமாற்றி இவ்வாறான ம�ோசடிகளில்
ஈடுபட்டிருப்பது பஸீலின் வழிநடாத்தலிலாகும்.
பஸீல் முகநூல் ஊடாக செல்வந்த ஆண்களை
ரஹூமாவிற்குத் தேடிக் க�ொடுப்பார். அவள் றிபானை
ஏமாற்றியதைப்போல ஆண்களை ஏமாற்றி நிர்வாணப் படங்கள் மற்றும் வீடிய�ோக்களைப் பெற்றுக்
க�ொண்டு பஸீலுடன் இணைந்து இந்த ம�ோசடி நடவடிக்கையினை மேற்கொண்டு க�ோடிக் கணக்கில்
பணம் சம்பாதித்துள்ளமை ப�ொலிஸ் விசாரணைகளிலிருந்து தெரிய வந்தள்ளது.
பஸீல் மற்றும் ரஹூமா ஆகிய இருவரும் கைது
செய்யப்பட்டதைத் த�ொடர்ந்து அவர்கள் இருவரின்
ம�ோசடி வலையில் சிக்கிக் க�ொண்ட பலர் அக்கரைப்பற்று ப�ொலிஸ் நிலையத்திற்குச் சென்று அவ்விருவரின் ம�ோசடியில் சிக்கியதாகக் கூறி முறைப்பாடுகளைச் செய்துள்ளனர். “முறைப்பாடு செய்ய
வந்தவர்களுள் ஒருவர் அவ்வப்போது சுமார் ஐந்து
க�ோடிக்கும் மேலான பணத்தை இவர்கள் இருவருக்கும் வழங்கியுள்ளதாகக் கூறி முறைப்பாடு செய்துள்ளார்” என அக்கரைப்பற்று ப�ொலிஸ் நிலைய
ப�ொறுப்பதிகாரி எம்மிடம் தெரிவித்தார்.
இவ்வாறு பெறப்பட்ட பணத்தைக் க�ொண்டு இருவரும் ச�ொகுசு வீடுகளை நிர்மாணித்து, வியாபார

ஆப்கான் அணியின்...
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நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு ச�ொகுசு வாழ்க்கை
வாழ்ந்து வந்துள்ளனர். கைது செய்யப்பட்ட இருவரும் கடந்த 30ம் திகதி அக்கரைப்பற்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட பின்னர் அவர்களை 14
நாட்களுக்கு விளக்கமறியலில் வைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
இவ்வளவு காலமும் நாம் அறிந்தது சமூக ஊடகங்களின் மூலம் பெண்களுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டு
வந்த துன்புறுத்தல்கள் பற்றியே. எனினும் ஆண்களும் ஆபத்தில் சிக்கிக் க�ொண்ட இவ்வாறான
நிகழ்வுகளும் முகநூல் உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தளங்களின் மூலம் இடம்பெறுகின்றன என்பதை
சமூக வலைத்தளப் பாவனையாளர்கள் நினைவில்
வைத்துக் க�ொள்ள வேண்டும்.
இது த�ொடர்பான விசாரணைகளை அம்பாறை
மாவட்ட பிரதி ப�ொலிஸ்மா அதிபர் எஸ். எம்.
வை. செனவிரத்ன, அம்பாறை பிரிவின் சிரேஷ்ட
ப�ொலிஸ் அத்தியட்சகர் ஜயரத்ன ரத்நாயகா ஆகிய�ோரின் ஆல�ோசனையின் பிரகாரம் உதவிப்
ப�ொலிஸ் அத்தியட்சகர் தேசப்பிரியவின் மேற்பார்வையில் அக்கரைப்பற்று ப�ொலிஸ் நிலைய
ப�ொறுப்பதிகாரி பிரதான ப�ொலிஸ் பரிச�ோதகர்
டப்ளிவ். எம். எஸ். பி. விஜேதுங்க. ப�ொலிஸ்
பரிச�ோதகர் குணரத்ன, ப�ொலிஸ் சார்ஜன்களான 66324 அசாத், 53392 சிசில மற்றும்
ப�ொலிஸ்
கான்ஸ்டபில்களான
53896
றிஸ்வான், 76811 சஞ்ஜீவ, 92877 சஷி
மறறும் 92878 அன�ோஜன் ஆகிய�ோர் உள்ளிட்ட குழுவினரால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது.

(02ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

கிளைவ் ல�ோயிட், விவ் ரிச்சட்டின் ஓய்வின் பின்
வீழ்ச்சியடைந்தது.
அதன்பின் 90களின் இறுதியிலும் 2000
களின் ஆரம்பித்திலும் கிரிக்கெட் உலகில்
அசைக்க முடியாத அணியாக இருந்த அவுஸ்திரேலிய அணியின் தலைவர்களாக இருந்த ஸ்டீவ்

வ�ோ, ரிக்கி ப�ொன்டிங்கின் ஓய்வின் பின் வீழ்ச்சியடைந்தது. கடந்த பல வருடங்களாக கிரிக்கெட்
உலகை க�ோல�ோச்சி வரும் இந்திய அணியின்
மகேந்தரசிங் த�ோனியின் ஓய்வும், விராட் க�ோஹ்லியின் ஓய்வு அறிவிப்பும் அவ்வணியின் வீழ்ச்சியின் ஆரம்பமா?

t/g yq;fh kpd;rhu jdpahu; fk;gdpahdJ
njhopYf;fhd re;jh;g;gk;
ePh;nfhOk;gpypUe;J fhyp tiuapyhd flNyhu topapy; mjdJ VO fpisfspD}lhf
500>000 ghtidahsh;fSf;F kpd;rhuj;ij tpepNahfk; nra;fpd;wJk; 1500 Copah;fis
njhopy;gilahf nfhz;Ls;s mikg;ghfpa t/g yq;fh kpd;rhu jdpahu; fk;gdpahdJ
gpd;tUk; gjtpf;fhf jifikAs;s egnuhUtiu NjLfpd;wJ.

cs;sff; fzf;fha;thsh; (njhopy;El;gk;)
fy;tprhh; kw;Wk;
njhopy;rhh;
jifikfs;

f.ngh.j. (rhjhuz juk;) ghPl;irapy; Mq;fpyk; kw;Wk; fzpjk;
kw;Wk; gpd;tUk; ve;jnthU jifikfspy; rpj;jp.
m. njhopy;El;gtpaypy; Njrpa bg;Nshkh–kpd;tY
my;yJ
M. kpd;dpay; nghwpapaypy; Njrpa cah; bg;Nshkh
my;yJ
,. nghwpapay; nghwpKiwapy; Njrpa bg;Nshkh (kpd;dpay;
nghwpapay;)
my;yJ
<. njhopy;El;gtpaypy; bg;Nshkh (kpd;dpay; nghwpKiw) - ,yq;if
jpwe;;j gy;fiyf;fofk;
my;yJ
c. City& Guilds Advanced Diploma in Electrical Engineering (Full
certicate inpractical & theory)

mDgtk;

epfuhd jifikapy; 10 tUl mDgtk;

Vida
jifikfs;

fzpdp Njh;r;rp kw;Wk; Mq;fpyj;jpy; Ntiy nra;af;$ba Mw;wy;

taJ

2021.11.17 Mk; jpfjpad;W 40 tajpw;FFiwthftpUj;jy;

njhpT nra;ag;gl;l mNgl;rfUf;F fth;r;rpfukhd Ntjdk; mj;Jld; Vida Nkyjpf
ed;ikfSk; toq;fg;gLk;.
2021 etk;gh; 17 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpapy;
fpilf;Fk; tifapy; cq;fs; tpgukhd RajuT kw;Wk;
rhd;wpjo;fspd; gpujpfs;
mj;Jld; cwtpduy;yhj ,U ghpe;Jiuahsh;fspd; ngah;fs;> Kfthpfs; kw;Wk; njhlh;G
,yf;fq;fs; Mfpatw;iw mDg;gTk;.
tpz;zg;gpf;Fk; gjtpahdJ tpz;zg;gj;jpYk; jghYiwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapYk;
njspthf Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.
kdpj tsq;fs; kw;Wk; epUthf jiyth;

t/g yq;fhkpd;rhu jdpahu; fk;gdp
1Mk; khb> <.Vr;. FNu fl;blk;
411> fhyptPjp> nfhOk;G-03.
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n`huz gpf;rH ngs];
,yf;fk; 4> mq;FUthnjhl;il
tPjp> n`huz.
-

2mm, 3mm, 5mm, 6mm, 8mm gpNsd;
fz;zhbfs;
fz;zhbfs;
3mm, 5mm bd;ll;
(D/G)

- g+ fz;zhbfs; fWg;G/ nts;is
- 3.5mm, 5mm REFLECTIVE GLASS
- 3mm, 5mm ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l
fz;zhbfs;
,wf;Fkjp nra;J tpepNahfpg;NghH
034-2261344

034-4943800

077-3087920

077-3029875

,yq;if Gifapuj Nrit

tpiykD mwptpj;jy;
,yq;if Gifapuj jpizf;fsj;jpd; rhh;ghf jpizf;fsg; ngWiff;FOtpd; jiythpdhy; gpd;tUk; fsQ;rparhiyfs;
rpw;Wz;br;rhiyfs; kw;Wk; rpwpasthd tpw;gidf; $lq;fis ,uz;L tUl fhyj;jpw;F Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhfj;
jifikAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
O nfhOk;G gz;lq;fs; fsQ;rparhiyf; fl;blj; njhFjpapd; fsQ;rparhiyfs;
nfhOk;G efhpy; kj;jpapYs;s nfhOk;G gz;lq;fs; fsQ;rpaf; fl;blj; njhFjpapd; 14 fsQ;rparhiyfs; ,uz;L tUl
fhyj;jpw;Ff; Fj;jiffF tplg;gLk;.
(tpiykD tpz;zg;gg;gbtq;fis 2021.12.06 md;W gp.g. 2.00 tiu ngw;Wf; nfhs;syhnkd;gJld; g+uzg;gLj;jg;gl;l
tpiykDf;fs; 2021.12.07 md;W gp. g. 2.00 ,w;F Kd;dh; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 2021.12.07 md;W gp.g.2.00 ,w;F
tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLk;.)
O nfhOk;gpw;F ntspapYs;s fsQ;rparhiyfs;
Gifapujj; jpizf;fsj;jpw;F chpj;jhd gpd;tUk; miktplq;fspd; fsQ;rparhiyfs; ,uz;L tUl fhyj;jpw;Ff; Fj;jiff;F
tplg;gLk;.
fsQ;rpa
rhiyapd;
miktplk;
tl;lnfhl
vy;y
vy;y
khj;jis

tp];jPuzk; (rJu
mb)

Fj;jiff;fhd fUkk;

2700
1107
968
4680

tpahghu
eltbf;if
fspw;fhf

fsQ;rpa
rhiyapd;
miktplk;
ehDXa
gJis
gJis

tp];jPuzk;
(rJu mb)

Fj;jiff;fhd fUkk;

3404
1850
891

gz;lq;fisf;
fsQ;rpag;
gLj;Jtjw;fhf

(tpiykDg;gbtq;fis 2021.12.06 md;W gp.g. 2.00 tiu ngw;Wf; nfhs;syhnkhd;Jld; g+uzg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gq;fs;
2021.12.07 md;W gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dh; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 2021.12.07 md;W gp. g. 2.00 ,w;F tpiykDf;fs;
jpwf;fg;gLk;.
O

Gifapuj epiya rpw;Wz;br;rhiyfs;:

Gifapujj; jpizf;fsj;jpd; gpd;tUk; Gifapuj epiyaq;fspYs;s rpw;Wz;br;rhiyfs; ,uz;L tUl fhyj;jpw;Ff; Fj;jiff;F
toq;fg;gLk;.
uk;Gf;fd
fSj;Jiw njw;F

fz;b
khj;jiw

ehtyg;gpl;ba
aho;g;ghzk;

`w;wd;

Fwpj;j Jiwapd; tpahghunkhd;wpw;fhf nry;YgbahFk; gjpT kw;Wk; xU tUl mDgtk; ngw;wpUj;jy; kw;Wk; epjp epiyikia
cWjpg;gLj;Jtjw;fhf fle;j 03 khj fhy tq;fpf; fzf;Ff; $w;W rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.
(tpiykDg;gbtq;fis 2021.12.07 md;W gp.g. 2.00 tiu ngw;Wf; nfhs;syhnkhd;gJld; g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs;
2021.12.08 md;W gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dh; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 2021.12.08 md;W gp.g. 2.00 ,w;f tpiykD jpwf;fg;gLk;)
O

rpW tpw;gidf; $lq;fs;

Gifapuj jpizf;fsj;jpd; gpd;tUk; Gifapuj epiya tshfq;fspy; Vw;fdNt
nfhz;bUf;Fk; miktplq;fs; ,uz;L tUl fhyj;jpw;Ff; Fj;jiff;F toq;fg;gLk;.
nfhOk;G Nfhl;il
mur xRryTf;F mz;ikapy;
kpy;Nfh ghy;rhiy ,aq;fpa
miktplk;
nfhOk;G Nfhl;il
Nkk;ghyk; mz;ikapy;
kpy;Nfh ghy;rhiy ,aq;fpa
miktplk;
nfhOk;G Nfhl;il
ng];bad; khtj;ij
mz;ikapy; kpy;Nfh
ghy;rhiy ,aq;fpa
miktplk;
fk;g`h Gifapuj
epiyaj;jpw;F mz;ikapy;
kpy;Nfh ghy;rhiy ,aq;fpa
miktplk;
fk;g`h g]; epiyaj;jpw;F
mz;ikapy; kpy;Nfh
ghy;rhiy ,aq;fpa
miktplk;
,uhfk Gifapuj
epiyaj;jpw;F mz;ikapy;
kpy;Nfh ghy;rhiy ,aq;fpa
miktplk;

fz;b Gifapuj
epiyaj;jpw;fz;ikapy;
kpy;Nfh ghy;rhiy ,aq;fpa
miktplk;
mEuhjGuk; Gifapuj
epiyaj;jpw;fz;ikapy;
kpy;Nfh ghy;rhiy ,aq;fpa
miktplk;
nfhOk;G Nfhl;il B.
MH. tpN[th;jd khtj;ij
mz;ikapy; kpy;Nfh
ghy;rhiy ,aq;fpa
miktplk;
mtprhtis Gifapuj
epiyaj;jpw;fz;ikapy;
kpy;Nfh ghy;rhiy ,aq;fpa
miktplk;
ENfnfhil Gifapuj
epiyaj;jpw;fz;ikapy;
kpy;Nfh ghy; rhiy
,aq;fpa miktplk;
fz;b Gj;jfrhiy ,aq;fpa
miktplk;

tpw;gid

epiyaq;fshf

,aq;fpf;

N`hkhfk Gifapuj
epiyaj;jpw;fz;ikapy;
kpy;Nfh ghy;rhiy ,aq;fpa
miktplk;
kUjhid Gifapuj
epiyaj;jpw;fz;ikapy;
kpy;Nfh ghy;rhiy ,aq;fpa
miktplk;
fhyp Gj;jfrhiy ,aq;fpa
miktplk;

ghze;Jiw rpw;Wz;br;
rhiy ,aq;fpa fl;bl
miktplk;

FUzhfy; rpW tpw;gid
$lk; ,aq;fpa miktplk;

mk;NgG];] rpW tpw;gid
$lk; ,aq;fpa miktplk;

fSj;Jiw njw;F
,iyf;fQ;rp tpw;gid
nra;ag;gl;l miktplk;

[hvy rpW tpw;gid $lk;
,aq;fpa miktplk;

nghy;f`nty Gj;jf rhiy
,aq;fpa miktplk;

[hvy kyh; tpw;gif $lk;
,aq;fpa miktplk;

nkhul;Lt nyhj;jh; tpw;gid
$lk; ,aq;fpa miktplk;

gd;dpgpl;ba xRngd;
tpw;gid $lk; ,aq;fpa
miktplk;

(2021.12.08 md;W gp.g. 2.00 tiu tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhnkd;gJld; g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs;
2021.12.09 md;W gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dh; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.2021.12.09 md;W gp.g. 2.00 ,w;F tpikD jpwj;jy;
Nkw;nfhs;sg;gLk;) tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;sy; Fwpj;j fsQ;rparhiy> rpw;Wz;br;rhiyfs; kw;wk; tpw;gidf;
$lq;fspd; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jpdk; tiu tpiykDg; gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhnkd;gJld; mjw;fhf kPsspf;fg;glhj
&gh 1000/- ,w;fhd njhifnahd;W ,j;jpizf;fsj;jpw;F nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDg; gbtq;fis thu Ntiy
ehl;fspy; 9.00 kzp 15.00 tiu chpj;jhd Gifapuj epiyaq;fspy; my;yJ Gifapuj jiyikaf th;j;jf kw;Wk; tpw;gidg;
gphptpy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. xUth; xd;Wf;F Nkw;gl;l cUg;gbfspw;fhf tpz;zg;gpg;gjhapd; mtw;wpw;fhfj; jdpj;jdpahf
tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;. toq;fg;gl;Ls;s epge;jidfs; kw;Wk; mwpTWj;jy;fspw;fikthf tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly;
Ntz;Lk;.
ml;ltiz 01,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s midj;J cUg;gbfspw;Fk; jdpj;jdpahd tpz;zg;gq;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.
gbtf; fl;lzj;jpw;F Nkyjpfkhf mjpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s kPsspf;fg;gLk; gpizankhd;Wk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.
tpiiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy;
tpiykDg;gbtq;fs; chpathW %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujp vdg; g+uzg;gLj;jg;gl;L ,uz;L ciwfspy; Nrh;f;fg;gl;L
Kj;jpiuaplg;gLjy; Ntz;Lk;. mt; ciwfspd; Nky; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vdj; njspthff; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.
mt; ,U ciwfisAk; XUiwapy; Nrh;j;J mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; fsQ;rparhiyapd; rpw;Wz;br;rhiyapd; rpW
tpw;gidf; $lj;jpd; ngah; Fwpg;gplg;gl;L chpj;jhd tpiykD jpwf;fg;gLk; jpdj;jpw;F Kd;dh; fpilf;ff; $bathW jiyth;>
jpizf;fsg; ngWiff; FO> th;j;jf kw;Wk; tpw;gid mYtyfk;> Gifapuj jiyikafk;> xy;nfhl; khtj;ij> nfhOk;G
-10 vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ mNj Kfthpapd; gpujp mj;jpal;rfh; th;j;jf kw;Wk; tpw;gidg;
gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.
mQ;ry; jhkjkhFk; kw;Wk; fhzhky; NghFk; tpz;zg;gq;fs; njhlh;ghf ftdj;jpw; nfhs;sg;gl khl;lhJ.
tpiykDf;fis Vw;Wf; nfhs;sy; kw;Wk; jpwj;jy;
Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW xt;nthU fsQ;rparhiyfs; rpw;Wz;br;rhiyfs; kw;Wk; rpW tpw;gidf; $lq;fspw;fhff;
Fwpg;gplg;gl;Ls;s jpdq;fs; kw;Wk; Neuq;fspy; th;j;jf kw;Wk; tpw;gidg; gphptpy; tpiykDjpwf;fg;gLtJld; mt;Ntisapy;
tpz;zg;gjhuh; my;yJ mthpd; mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.
05. ,yq;if Gifapuj Nritapy; gzpahw;Wk; midj;J Copah;fSk; kw;Wk; mth;fspd; FLk;gq;fspd; cw;w mq;fj;jth;fSk;
,jw;fhf tpz;zg;gpg;gjw;F chpik fpilahJ.
06. tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;F Kd;dh; Nkw;gb midj;J fsQ;rparhiyfs; rpw;Wz;br;rhiyfs; rpW tpw;gidf;
$lq;fisg; ghprPyid nra;J nfhs;tjw;fhf tpz;zg;gjhuh;fSf;Fr; re;jh;g;gk; toq;fg;gLnkd;gJld; mjw;fhf Fwpj;j
Gifapuj epiyag; nghWg;ghshplk; my;yJ Gifapuj jiyikaf th;j;jf kw;Wk; tpw;gidg; gphptpy; mDkjp ngw;Wf;
nfhs;sy; Ntz;Lk;.
07. jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FOj; jiythpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhf mikAk;.
08. ,jw;fhd Nkyjpf tpguq;fis Fwpj;j Gifapuj epiyaq;fspy; my;yJ njhiyNgrp ,yf;fk; 011-2421281 (ePbg;g 8235)
njhiyefy;: 011-2431909
kpd;dQ;ry;: marketing.slr@hotmail.com %yk; ,yq;if Gifapuj Nritapd; th;j;jf kw;wk; tpw;gidg; gphptpy; ngw;Wf;
nfhs;syhk;.
jiyth;>
jpizf;fsg; ngWiff; FO>
th;;j;jf kw;Wk; tpw;gid mYtyfk;>
Gifapuj jiyikafk;>
xy;nfhl; khtj;ij> nfhOk;G -10.
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ஐர�ோப்பிய சம்பியன்ஸ் லீக் கிண்ணம்

1,000 க�ோல்கள் அடித்த

முதல் அணி ரியல் மெட்ரிட்
சம்பியன்ஸ் லீக்/ஐர�ோப்பிய கிண்ண வரலாற்றில் 1,000 க�ோல்கள் அடித்த முதல் அணி
என்ற பெருமையை ரியல் மெட்ரிட் பெற்றது.
புதன்கிழமை மாலை சாண்டியாக�ோ பெர்னாபியூவில் ஷக்தர் ட�ொனெட்ஸ்கிற்கு எதிராக
ஸ்பெயின் ஜாம்பவான்களுக்கு எதிராக கரீம்
பென்செமா 14வது நிமிடத்தில் அருகாமையில் இருந்து வெளியேறினார். இரண்டாவது
பாதியில் மற்றொன்றைச் சேர்த்தார்.
பிரெஞ்சு வீரரின் க�ோல், ரியல் மெட்ரிட்
அணிக்காக மைற்கல் க�ோல் அடித்த சாதனையையும் க�ொண்டு வந்து, 1,000 க�ோல்களை எட்டிய
முதல் அணி என்ற பெருமையை பெற்றது.
ஜேர்மன்
ஜாம்பவான்களான
பேயர்ன்
முனிச் 768 க�ோல்களுடன் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது, ரியல் ப�ோட்டியாளர்களான
பாசில�ோனா 655 க�ோல்களுடன் மூன்றாவது
இடத்தில் உள்ளது.
கழகங்கள் பல ஆண்டுகளாக சில சிறந்த
க�ோல் அடித்தவர்களைக் க�ொண்டுள்ளது,
கிறிஸ்டியான�ோ ர�ொனால்டோவைத் தவிர,
மெட்ரிட்டில் தனது ஒன்பது பருவங்களில்,
ரியல் மெட்ரிட்டுக்காக அவர் அடித்த 105

ஐ.நா காலநிலை இலக்குகளுக்கு

பிபா கையெழுத்து
இரண்டு
ஆண்டுகளுக்கு
ஒருமுறை நடைபெறும் உலகக்
கிண்ணத்துக்கான திட்டங்களைப்
பரிசீலித்து வந்தாலும், COP26
காலநிலை
மாநாட்டில்
புதிய
காலநிலை மாற்ற இலக்குகளுக்கு
உலக கால்பந்து நிர்வாகக் குழுவான
பிபா ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.
காலநிலை மாற்றத்திற்கான ஐக்கிய
நாடுகளின் கட்டமைப்பு மாநாட்டின்
(UNFCCC) ஒரு பகுதியாக இலக்குகள் வெளியிடப்பட்டன, மேலும்
2040 இல் நிகர பூஜ்ஜியத்தை
அடைவது மற்றும் 2030 க்குள் கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்களை 50% குறைப்பது ஆகியவை அடங்கும்.
நிகர பூஜ்ஜியம் என்பது ஒரு
வணிகம் அல்லது ஒரு நாடு அது
வெளியிடும் கார்பனின் அளவிற்கும்
வளிமண்டலத்தில் இருந்து அகற்றும் கார்பனுக்கும் இடையில் ஒட்டும�ொத்த சமநிலையை அடைவது.
ஐர�ோப்பிய கால்பந்து ஆளும்
அமைப்பான யுஇஎஃப்ஏவும் அதிகமான இலக்குகளுக்கு கையெழுத்திட்டுள்ளது, ஆனால் ப�ோமியுலா
1 உடன், ஐ.நாவின் தற்போதைய ரேஸ் டு சீர�ோ பிரசாரத்தில் நுழையும் நிறுவனங்களின்
பட்டியலில் இது இல்லை, இது
முன்னணி நிகர-பூஜ்ஜிய முன்முயற்சிகளின் கூட்டணியாகும்.
11 நாடுகளில் யூர�ோ 2020
திட்டமிடப்பட்டதற்காக Uefa விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டது மற்றும்
யூர�ோபா க�ொன்பரன்ஸ் லீக் இந்த
பருவத்தில்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் மூலம் க�ொன்டினென்டல்
கழக குழு விளையாட்டுகளின் எண்ணிக்கை 20% அதிகரித்துள்ளது.
சில அமைப்புகளும் செயல்களும் தாங்கள் கையெழுத்திட்ட
க�ொள்கைகளுடன் முரண்படுகின்றன என்று கால்பந்தில் வளர்ந்து
வரும் உணர்வின் ஒரு பகுதியாக
இது அமைந்தது.
பிபா, ஒவ்வொரு இரண்டு
வருடங்களுக்கும் ஒரு உலகக்
க�ோப்பையை நடத்துவதற்கான
திட்டங்களைப் பரிசீலிக்கும் அதே
வேளையில், 2026 ஆம் ஆண்டு
அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவில்
நடைபெறும் ப�ோட்டிகளுக்காக 48
அணிகளுக்கு விரிவாக்கம் செய்ய
திட்டமிட்டுள்ளது - இவை இரண்டும்
கார்பன் உமிழ்வு அதிகரிப்புக்கு
உத்தரவாதம் அளிக்கும்.
ஆனால் பிபா தலைவர் ஜியானி
இன்ஃபான்டின�ோ, எதிர்கால ப�ோட்டிகள் உட்பட ஐ.நா.வின் நிகர-பூஜ்ஜிய ந�ோக்கத்திற்கான தனது
அமைப்பின் உறுதிப்பாட்டை வலியுறுத்தினார்.
'காலநிலை மாற்றம் முழு சமூகத்தின் வாழ்க்கையையும் பாதிக்கிறது,' என்று அவர் கூறினார்.
உலகெங்கிலும் உள்ள அடிமட்ட
மற்றும் உயரடுக்கு கால்பந்து
பாதிக்கப்படுவதால்,
கால்பந்து
குறிப்பிடத்தக்க
மாற்றங்களிலிருந்து விடுபடவில்லை.

எங்கள் காலநிலை மூல�ோபாயம் உமிழ்வைக் குறைப்பதன்
மூலமும், காலநிலை மாற்றத்தை
சமாளிப்பதன் மூலமும் நமது
கிரகத்தையும் அழகான விளையாட்டையும் பாதுகாப்பதற்கான
எங்கள் திட்டத்தை வகுக்கிறது.
ரேஸ் டு சீர�ோ பிரச்சாரத்தில்
கையெழுத்திடும்போது, பிரீமியர்
லீக் தலைமை நி ர்வாகி ரிச்சர்ட்
மாஸ்டர்ஸ் கூறினார்: பிரீமியர் லீக்
மிகவும் நிலையான எதிர்காலத்திற்கான அதன் உறுதிப்பாட்டை
வெளிப்படுத்துகிறது.
எல்லா
விளையாட்டுகளைப்
ப�ோலவே,
கால்பந்தாட்டத்திற்கும் மக்களை ஒன்றிணைக்கும்
சக்தி உள்ளது, மேலும் எங்கள்
பணி மற்றும் காலநிலை மாற்ற
இலக்குகளுக்கான ப�ொது அர்ப்பணிப்பு மூலம், உலகெங்கிலும்
உள்ள கால்பந்து இரசிகர்களை
அவர்கள் தங்கள் ச�ொந்த கார்பன்
தடத்தை எவ்வாறு குறைக்கலாம்
என்பதைக் கருத்தில் க�ொள்ள ஊக்குவிப்போம் என்று நாங்கள் நம்புகிற�ோம்.
காலநிலை நடவடிக்கை கட்டமைப்பிற்கான
விளையாட்டு
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
ப�ோலந்தில்
த�ொடங்கப்பட்டது,
ஆனால் குறிப்பிட்ட இலக்குகள்
எதுவும் இல்லை, மாறாக ஒட்டும�ொத்த காலநிலை தாக்கத்தை
குறைத்தல் மற்றும் அதிக சுற்றுச்சூழல் ப�ொறுப்பை ஊக்குவித்தல்
உள்ளிட்ட ஐந்து முக்கிய க�ொள்கைகளில் கைய�ொப்பமிட்டது.
இது பங்குதாரர்களை பேச்சுவார்த்தை மேசைக்கு க�ொண்டு
வருவதற்கான பரந்த சவாலின்
அணுகுமுறையை
பிரதிபலித்தது, எனவே அது வெளிப்படைத்தன்மை அல்லது ப�ொறுப்புணர்வை உருவாக்கவில்லை.
புதன் கிழமையின் அறிவிப்பின்
அர்த்தம், அசல் கட்டமைப்பில்
கைய�ொப்பமிட்டவர்கள் அனைவரும் மறுஒப்பீடு செய்ய வேண்டும்
- மேலும் உறுதிப்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக, இலக்குகளை அடைவதற்கு
அவர்கள் எடுக்கும் உறுதியான
செயல்களுக்கான திட்டங்களைச்
சமர்ப்பிக்க
ஒப்புக்கொள்கிறார்கள், மேலும் ஒட்டும�ொத்த முன்னேற்றம் குறித்து ஆண்டுத�ோறும்
அறிக்கை அளிக்கிறார்கள்.

க�ோல்கள் உட்பட, ப�ோட்டியின் வரலாற்றில்
முன்னணி வீரராக ஆனார்.
புதன்கிழமை
பென்சிமாவின்
இரண்டு
க�ோல்கள் அவரது 74வது மற்றும் 75வது சம்பியன்ஸ் லீக் க�ோல்களாகும், அதே சமயம் கழக
ஜாம்பவான் ரவுல் 66 க�ோல்களை அடித்துள்ளார்.
ஐர�ோப்பிய கிண்ண 1955 இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, அது 1992 இல் சம்பியன்ஸ் லீக்கிற்கு மறுபெயரிடப்பட்டது.
ரியல் மெட்ரிட் 2015 மற்றும் 2018 க்கு
இடையில் த�ொடர்ச்சியாக மூன்று முறை
உட்பட 13 முறை ப�ோட்டியில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
கழக ப�ோட்டிகளில் 1955-56 இல் ஐர�ோப்பிய கிண்ணத்தின் த�ொடக்கப் பதிப்பையும்,
1960 இல் பார்சில�ோனாவினால் முதல் சுற்றில்
நாக் அவுட் செய்யப்படுவதற்கு முன் பின்வரும்
நான்கு பதிப்புகளையும் வென்றது.
சம்பியன்ஸ் லீக்கின் அடுத்த சுற்றுக்குத் தகுதிபெற அதன் உந்துதலைத் தக்கவைக்க ரியல்
2-1 என்ற க�ோல் கணக்கில் ஷக்தாரை வீழ்த்தியதால் பென்சிமாவின் க�ோல்கள் புதன்கிழமை
தீர்க்கமானவையாக இருந்தன.

ஜாங் க�ோலி தன்னை பாலியல்
துஷ்பிரயோகம் செய்ததாக

டென்னிஸ்
வீராங்கணை
குற்றச்சாட்டு

ரெட் புல் பெண்கள் தேசிய கிரிக்கெட் ப�ோட்டி

ESoft அணி சம்பியன்

ரெட் புல் பல்கலைக்கழக கிரிக்கெட் உள்ளூர் கிரிக்கெட் தளத்தில்
பெரும் தாக்கத்தை செலுத்திய
நிலையில் பெண்களுக்கான ரெட்
புல் பல்கலைக்கழக தேசிய இறுதிப்
ப�ோட்டிகளை இந்த ஆண்டில்
நடத்த தீர்மானித்தனர்.
மாபெரும் இறுதிப் ப�ோட்டிக்கு
முன்னோடியாக கடந்த ஒக்டோபர்
27 த�ொடக்கம் 29 ஆம் திகதி வரை
கண்காட்சிப் ப�ோட்டிகள் நடத்தப்பட்டத�ோடு இதன் இறுதி நாள்
ப�ோட்டி ஒக்டோபர் 30 ஆம் திகதி
இடம்பெற்றது.
இந்த நான்கு நாள் ப�ோட்டிகள்
முழுவதும் க�ொழும்பில் கடும் மழை
ப�ொழிந்த நிலையிலும் நான்கில்
மூன்று ப�ோட்டிகளை நடத்த ஏற்பாட்டாளர்களால் முடிந்தது. இதில்
புதிய திறமைகள் வெளிப்பட்டமை
குறிப்பிடத்தக்கது.
கடந்த 27 ஆம் திகதி நடைபெற்ற
முதல் கண்காட்சிப் ப�ோட்டியில்
Wadduwa Central மகளிர் அணிக்கு

எதிராக கடும் ப�ோட்டிக்கு பின்னர்
ESoft Metro Campus அணி 2 விக்கெட்டுகளால்
வெற்றியீட்டியது.
எனினும் 29ஆம் திகதி நடைபெற்ற
ப�ோட்டியின் தேசிய இளைஞர்
படையணிக்கு (NYC) எதிரான
ப�ோட்டியில் Wadduwa Central
அணியால் 67 ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியீட்ட முடிந்தது.
துரதிஷ்டவசமாக 28ஆம் திகதி
நடைபெறவிருந்த Wadduwa Central
அணிக்கும் Sky Academy அணிக்கும்
இடையிலான ப�ோட்டி ம�ோசமான
காலநிலையால் கைவிடப்பட்டது.
இந்நிலையில் கடந்த சனிக்கிழமை இடம்பெற்ற இறுதிப் ப�ோட்டியில் ESoft Metro Campus மற்றும்
Sky Academy அணிகள் ம�ோதிய
ப�ோட்டி மழையால் குறுகிய ஓவர்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.

நாணய சுழற்சியில் வென்று களத்
தடுப்பை தேர்வு செய்த Sky Academy
அணி ESoft துடுப்பாட்ட வீராங்கனைகளை மட்டுப்படுத்த தவறினர். வேகமான ஆடிய ESoft அணி
14 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்டுகளை
இழந்து 103 ஓட்டங்களை பெற்றது.
மறுபுறம் Sky Academy பெண்கள்
ஓட்டம் பெறவே தடுமாறினார்கள்.
அவர்கள் 14 ஓவர்கள் முடிவில் 5
விக்கெட்டுகளை இழந்து 42 ஓட்டங்களை மாத்திரமே பெற்றனர். தேசிய
அணி வீராங்கனை சத்யா சன்தீபனி 7
ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகளையும் 16 பந்துகளில் 18 ஓட்டங்களையும் பெற்று ஆட்ட நாயகன் விருதை
வென்றார்.
இதன்படி பெண்களுக்கான முதலாவது ரெட் புல் பல்கலைக்கழக
தேசிய இறுதிகளில் இறுதிப் ப�ோட்டியில் 61 ஓட்டங்களால் வெற்றியீட்டி ESoft சம்பியனானது.
2012 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்களுக்கான த�ொடரில்
முந்தைய 9 த�ொடர்களில் பல வீரர்-

களும் தேசிய அணியை பிரதிநிதித்துவம் செய்தனர்.
ரெட் புல் வீராங்கனை மற்றும்
இலங்கை பெண்கள் கிரிக்கெட்
அணித் தலைவி சாமரி அத்தபத்து
இலங்கையில் பெண்கள் விளையாட்டின் வளர்ச்சியை பிரதிநிதித்துவம் செய்பவராக உள்ளார். அவரது
#BigGirlsCan என்ற அமைப்பு பெண்
விராங்கனைகளுக்கான தடங்கலை
முறியடிப்பதாக உள்ளத�ோடு முன்மாதிரியாகவும் உள்ளது. ரெட் புல் பல்கலைக்கழக கிரிக்கெட்டின் பெண்களுக்கான த�ொடர் இதன் ஆரம்பமாகும்.
பெண்களுக்கான ரெட் புல் பல்கலைக்கழக கிரிக்கெட் இலங்கையில்
பெண்கள் விளையாட்டை முன்னேற்ற உதவும் என்று ரெம் புல் நம்புகிறது. முதல் கட்டத்தில் ரெட் புல்
உலக இறுதிகளை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளது. இந்தத் த�ொடரில் ஜனதி
அனலி, சத்யா சந்தீபனி, லக்மாலி
ரஜபக்ஷ மற்றும் சன்சலா வனிகசேகர ப�ோன்ற திறமைகள் வெளிப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

சீன டென்னிஸ் நட்சத்திரம் ஒரு முன்னாள்
மாநிலத் தலைவருக்கு எதிரான வெடிக்கும்
#MeToo குற்றச்சாட்டு ப�ோர்வை தணிக்கையால்
முடக்கப்பட்டுள்ளது, சீன இணையம் முழுவதும்
எதிர�ொலிக்கும் அரசியல் ரீதியாக முக்கியமான
ஊழலைப் பற்றிய எந்தவ�ொரு குறிப்பையும்
துடைக்க அதிகாரிகள் துடிக்கிறார்கள்.
விம்பிள்டன் மற்றும் பிரெஞ்ச் பகிரங்க இரட்டையர் பிரிவில் முன்னாள் சம்பியனான பெங்
ஷுவாய், 35, செவ்வாயன்று, ஓய்வுபெற்ற
துணைப் பிரதமர் ஜாங் க�ோலி தன்னை உடலுறவு க�ொள்ள வற்புறுத்தியதாக குற்றம் சாட்டினார்.
1,600-க்கும்
மேற்பட்ட
வார்த்தைகள்
க�ொண்ட இடுகையின் நம்பகத்தன்மையை
CNN சுயாதீனமாக சரிபார்க்க முடியவில்லை,
மேலும் கருத்துக்காக பெங் மற்றும் மத்திய அரசாங்கத்திற்கான பத்திரிகை விசாரணைகளை
கையாளும் சீனாவின் மாநில கவுன்சில் தகவல்
அலுவலகத்தையும் அணுகியுள்ளது.
ஜாங்கிற்கு ஒரு திறந்த கடிதமாகப் படிக்கும்
இடுகையில், குறைந்தது 10 வருடங்கள் நீடித்த
ஒரு இடைப்பட்ட காலத்தில் உறவு இருப்பதாக
அவர் குற்றம் சாட்டினார். இப்போது 75 வயதாகும் ஜாங்கிடம் தனது இதயத்தைத் திறந்ததாக
பெங் கூறுகிறார்.
'நான் எவ்வளவு கேவலமாக இருந்தேன்
என்பதை விவரிக்க முடியவில்லை, இன்னும்
நான் ஒரு மனிதனா என்று எத்தனை முறை
என்னை நானே கேட்டுக்கொண்டேன்? நான்
ஒரு நடைப் பிணமாக உணர்கிறேன். ஒவ்வொரு
நாளும் நான் நடித்துக்கொண்டிருந்தேன், உண்மையான நான் யார்?'
சீனத் தலைவர் ஜி ஜின்பிங்கின் முதல் ஆட்சிக்
காலத்தில் 2012 முதல் 2017 வரை ஆளும்
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஏழு பேர் க�ொண்ட அரசியல் பிரிவின் நிலைக்குழுவில், நாட்டின் உச்ச
தலைமைக் குழுவில் பணியாற்றிய ஜாங்கை
CNN ஆல் அடைய முடியவில்லை. அவர் 2018
இல் துணை பிரதமராக இருந்து ஓய்வு பெற்றார்.
சீனாவில், ஜாங்கின் நிலைப்பாட்டின் உயர்மட்டத் தலைவர்கள் ஓய்வுக்குப் பிறகும் அணுக
முடியாதவர்களாகவும் தனிப்பட்டவர்களாகவும்
இருக்கிறார்கள், இதனால் இந்தக் கதைக்கு
கருத்து தெரிவிக்க அவரை அணுகுவது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது.
சீனாவின் வளர்ந்து வரும் #MeToo இயக்கம்
கடந்த காலங்களில் கல்வியாளர்கள், தன்னார்வ
த�ொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் பிரபலங்களை
குறிவைத்துள்ளது - மாறுபட்ட முடிவுகளுடன்.
ஆனால் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மிக உயர்மட்டத்தை எட்டியது இதுவே முதல் முறை.
'பெங் ஷுவாய் பேசுவதைத் தேர்ந்தெடுப்பது எவ்வளவு குறிப்பிடத்தக்கது என்பதை நாம்
உணர்ந்து க�ொள்ள வேண்டும். சிலரே அதைச்
செய்ய தைரியமாக இருப்பார்கள், ஏனெனில்
இது உங்கள் மற்றும் உங்கள் குடும்பத்தின் பாதுகாப்பின் இழப்பில் வரக்கூடும்' என்று எல்வி
பின் கூறினார். இப்போது நியூய�ோர்க்கில் இருக்கும் சீன பெண்ணியவாதி.
அரசியல் உணர்திறனுடன் சேர்த்து, இந்த
ஊழல் பீஜிங்கில் கட்சி உயரடுக்கினரின் முக்கியமான கூட்டத்திற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு
வந்தது, இது ஜி ஜின்பிங்கிற்கு மூன்றாவது
முறையாக பதவியை உறுதிப்படுத்த வழி வகுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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நான்கு நாடுகள் பங்கேற்கும்

சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து

மஹிந்த ராஜபக்ஷ கிண்ண பிராவ�ோ
கால்பந்து த�ொடர் நாளை ஆரம்பம்
இலங்கை, பங்களாதேஷ், மாலைதீவுகள் மற்றும் சீசெல்ஸ் ஆகிய நாடுகள் பங்கேற்கும் கால்பந்து த�ொடர் நாளை 8ஆம்
திகதி முதல் 17ஆம் திகதி வரை இலங்கையில் இடம்பெறுகிறது. ”பிரதமர் மஹிந்த
ராஜபக்ஷ கிண்ணம்” என்ற பெயரில்
இடம்பெறவுள்ள இந்தத் த�ொடரின் ப�ோட்டிகள் அனைத்தும் க�ொழும்பு குதிரைப்
பந்தயத் திடல் அரங்கில் இடம்பெறும்
வகையில் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இறுதியாக கடந்த மாதம் மாலைதீவுகளில் நடைபெற்று முடிந்த தெற்காசிய கால்பந்து சம்மேளன கிண்ணத்
த�ொடரில் பங்கேற்ற இலங்கை, பங்களாதேஷ் மற்றும் மாலைதீவுகள் அணிகள்
மேலதிகமாக கிழக்கு ஆபிரிக்க நாடான
சீசெல்ஸ் அணியுடன் இணைந்து இந்த
த�ொடரில் ப�ோட்டியிடுகின்றது.

லீக் முறையில் இடம்பெறவுள்ள
இந்த த�ொடரில் நான்கு அணிகளும் எதிரணிகளுடன் தலா ஒரு முறை ம�ோதும்.
லீக் ப�ோட்டிகள் நாளை 8ஆம், 11ஆம்

மற்றும் 14ஆம் திகதிகளில் இடம்பெறும். குறித்த திகங்களில் மாலை 4
மணிக்கு முதல் ப�ோட்டியும் இரவு 9
மணிக்கு இரண்டாவது ப�ோட்டியும்

இடம்பெறும். லீக் சுற்று நிறைவில்
முதல் இரண்டு இடங்களையும் பெறும்
அணிகள் இம்மாதம் 17ஆம் திகதி இடம்பெறவுள்ள இறுதிப் ப�ோட்டியில் ம�ோதுவதற்குத் தகுதி பெறும். இறுதிப் ப�ோட்டி
17ஆம் திகதி இரவு 7 மணிக்கு ஆரம்பமாகும். த�ொடரில் பங்கேற்கும் மாலைதீவுகள் அணி பிபாவின் அணிகளுக்கான
தரவரிசையில் 156ஆவது இடத்திலும்,
பங்களாதேஷ் அணி 187ஆவது இடத்திலும், சீசெல்ஸ் அணி 199ஆவது இடத்திலும் இருக்கும் அதேவேளை இலங்கை
அணி 204ஆவது இடத்தில் உள்ளது.
இந்தத் த�ொடரில் இடம்பெறும் ப�ோட்டிகளில் வெற்றிகளைப் பெறும் பட்சத்தில் இலங்கை கால்பந்து அணிக்கு பிபா
தரப்படுத்தலில் முன்னேற்றம் காண்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன.

ஸ்கொட்லாந்தை வீழ்த்தி,
ஆப்கானை பின்தள்ளிய இந்தியா
ஸ்கொட்லாந்துடனான ஐசிசி ரி 20
உலகக்கிண்ண ப�ோட்டியில், இந்திய
அணி, 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்று 3வது இடத்துக்கு
முன்னேறியது.
இந்திய அணி தங்களுடைய முதலிரண்டு ப�ோட்டிகளில், பாகிஸ்தான்
மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு
எதிராக த�ோல்வியடைந்து, அரையிறுதிக்கு தகுதிபெறுவதற்கான வாய்ப்பினை கடினப்படுத்திக்கொண்டிருந்தது.
நாணயச் சுழற்சியில் வெற்றிபெற்ற

இந்திய அணி முதலில் துடுப்பெடுத்தாடும் வாய்ப்பை ஸ்கொட்லாந்து
அணிக்கு வழங்கியது. அதன்படி களமிறங்கிய ஸ்கொட்லாந்து அணி 17.4
ஓவர்கள் நிறைவில் 85 ஓட்டங்களுக்கு
சுருண்டது.
பந்துவீச்சில் ம�ொஹமட் ஷமி
மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா ஆகிய�ோர்
தலா 3 விக்கெட்டுகளையும், ஜஸ்பிரிட் பும்ரா 2 விக்கெட்டுகளையும்
வீழ்த்தினர்.
பின்னர், வேகமாக ஓட்டங்களை

குவித்த இந்திய அணி வெறும், 6.3
ஓவர்கள் நிறைவில் 2 விக்கெட்டுகளை மாத்திரம் இழந்து இலக்ைக எட்டியது.
இந்திய அணி சார்பாக, ராஹுல்
50 ஓட்டங்களையும், ர�ோஹித் சர்மா
30 ஓட்டங்களையும் அதிகபட்சமாக
பெற்றுக்கொண்டனர். இந்த ப�ோட்டியில் வெற்றிபெற்ற இந்திய அணி புள்ளிப்பட்டியலில்,
ஆப்கானிஸ்தான்
அணியை பின்தள்ளி 3வது இடத்துக்கு
முன்னேறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஓய்வு

மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியின்
நட்சத்திர சகலதுறை வீரர் டுவைன்
பிராவ�ோ சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார்.
ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்தில் நடைபெற்று வரும் 7ஆவது ரி 20 உலகக்
கிண்ணத் த�ொடரானது தற்போது
இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
இம்முறை ரி 20 உலகக் கிண்ணத்
த�ொடரின் சுபர் 12 சுற்றில் குழு
1இல் நடப்புச் சம்பியனான மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி இடம்பெற்றுள்ளதுடன், அந்த அணி இதுவரை விளையாடிய நான்கு ப�ோட்டிகளில் ஒன்றில்
மாத்திரம் வெற்றியீட்டி அரையிறுதிக்கான வாய்ப்பை இழந்தது.
அவுஸ்திரேலிய அணியுடனான
ப�ோட்டியுடன் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக சகலதுறை விரரான டுவைன் பிராவ�ோ
அறிவித்துள்ளார்.
இலங்கை அணியுடன்
நடைபெற்ற ப�ோட்டிக்குப் பிறகு இடம்பெற்ற நேர்காணலில் வைத்து
தனது ஓய்வை பிராவ�ோ உறுதிப்படுத்தினார். இதுகுறித்து டுவைன்
பிராவ�ோ கருத்து தெரிவிக்கையில்,
”நேரம் வந்துவிட்டது என்று
நினைக்கிறேன். எனது விளையாட்டு
வாழ்க்கையில் நிறைய ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருந்தாலும், எனது விளையாட்டு
வாழ்க்கை சிறப்பாக அமைந்தது. கரீபியன் மக்கள் சார்பில் நாட்டுக்காக
விளையாடியதற்காக நான் மிகவும்
நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன்.
இது
நாங்கள்
எதிர்பார்த்த
உலகக் கிண்ணம் அல்ல, வீரர்க-

ளாகிய நாங்கள் விரும்பிய உலகக்
கிண்ணம் அல்ல. இது கடினமான
ப�ோட்டி. அவுஸ்திரேலியாவுடனான
சர்வதேச கிரிக்கெட் ப�ோட்டிகளிலிருந்து ஓய்வு பெறுகிறேன்” என்று
தெரிவித்தார்.
கடந்த 2004ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்து அணிக்கெதிராக அறிமுகமான பிராவ�ோ இதுவரை 40
டெஸ்ட் ப�ோட்டிகள், 164 ஒருநாள்
ப�ோட்டிகள் மற்றும் 90 ரி 20 ப�ோட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார்.
இதில் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி
2012 மற்றும் 2016ஆம் ஆண்டுகளில் ரி 20 உலகக் கிண்ணத்தைக்
கைப்பற்றிய அணியில் இடம்பெற்றிருந்த பிராவ�ோ அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்காற்றினார்.
சர்வதேச கிரிக்கெட் மட்டுமின்றி
உலக அளவில் நடைபெற்று வரும்
பல ரி 20 லீக் கிரிக்கெட் ப�ோட்டிகளில்
முக்கிய வீரராக பங்கேற்று வருகிறார்.
இந்தியாவில் நடைபெறும் இந்தியன் பிரீமியர் லீக் த�ொடரில் சென்னை
சுப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடி
வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து
ஓய்வு பெற்றாலும் அவர் த�ொடர்ந்து
ரி 20 லீக் ப�ோட்டிகளில் விளையாடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2021 நவம்பர் மாதம் 7ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

2021 நவம்பர் 7 ஞாயிற்றுக்கிழமை

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY NOVEMBER 07, 2021

ா
ம
ர
ா
த
்வா
ழ
ா
வ
197
ா
ம
ர
சேதா

தமிழ்க் கவி
பேசுகின்றார்
ன்னோட ஏன் இதையெல்லாம் பேசுகிறீர்கள். எனக்கு அரசியல் பிடிக்காது.'
என்று முகம் சுழிப்பவர்களை நாம்
நிறையவே பார்த்திருக்கிற�ோம். அவர்களுக்கு நாம் எதைச் ச�ொன்னாலும் ஏற்றுக் க�ொள்ளப்போவதில்லை. . தமக்கான அரசாங்கத்தை
தேர்ந்தெடுக்கும் ப�ோது கூட ஏத�ோ கடனே என்று
செய்பவர்களும், அட இப்ப வாக்களிக்க ப�ோகா
விட்டாலும்தான் என்ன? என்று அந்தக்கடமையை
செய்யாமல் விடுவ�ோர்களும் உண்டு. ஆனால்
இவர்கள் யாரும் அறியாத மிக பிரபலமான விடயத்தை அறிந்தும் அறியாமலும் ப�ோய் விடுகிறார்கள்.
ஒரு அரசியல் வாதியின் பேச்சு ஒரு அரசியல் கட்சியின் வாக்குறுதி, ஒரு அரசியல் தலைவரின் செயல்பாடு உத்தரவு என்பவை தனிமனிதனை மிகவும் பாதிக்கக் கூடியது எனறால் ஏற்றுக்
க�ொள்வீர்களா? இந்த நாட்டில் முப்பது ஆண்டுகள் ப�ோரில் உழன்ற மக்கள் நாம்ச, இதை ஒரு
ப�ோதும் மறக்கவியலாது.
ப�ோர் நடந்த காலத்தில் நாம் பேசியது எல்லாம்
சத்தியவாக்கு என்றுதான் நாம் நினைத்துக் க�ொண்டிருந்தோம். அப்படித்தான் நினைக்க வேண்டும்
என்பதாக அதைக் கேட்பவர்களையும் உருவாக்கின�ோம்..விளைவுகள் ம�ோசமாகிப் ப�ோன ப�ோது
எம்மால் எந்தவிளைவையும் மாற்றவ�ோ திருத்தவ�ோ முடியாமல் நாமும் அந்தக் காலச் சுழலில்
மாட்டிக்கொண்டு தவித்தோம் . அப்போது எம்மிடம் மீதமிருந்தது உயிர் மட்டுமே. யாருடைய
வற்புறுத்தலுமில்லாமல் ஒட்டு ம�ொத்த மக்களின்
வாழ்க்கை தடம் மாறிப் ப�ோனது எதனால். அரசியல் என்பது எனக்கானது அல்ல. எனக்கும் அதற்கும் சம்பந்தமில்லை என எண்ணியவர்களில்
எத்தனை வீதமான�ோரால் விலகி நிற்க முடிந்தது.
ஒரு சக்கரம் சுழலும் ப�ோது அது தனியாக
சுழலும். அதன் வேகம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அருகிலுள்ள ப�ொருட்களையும் கவர்ந்து க�ொண்டு
சுழலும். அது நிற்கும் ப�ோதும் அவ்வாறே தன்னை
ஒட்டி சுழன்ற அனைத்தயும் அது கழற்றி விடும்
வேகமும் மிக அவலமாக இருக்கும்.
இலங்கை அரசியல் வரலாற்றில் இன்னும்
சரித்திரத்தில் பதிவாகியுள்ள
அநேக பேச்சுரைகள் வரலாற்றை மாற்றி மக்-

களின் தலையெழுத்தை மாற்றி அவர்களை
நாட்டை விட்டே துரத்தியதும், நாதியற்று
அலைய வைத்ததும், இன்னும் த�ொடரும்
அவலங்களாக உள்ளது. யாரிடம் அரசியல்
இல்லை எந்த செயலில் அரசியல் இல்லை.
எப்படி மக்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை
சூறையாடுகிறது அரசியல் ஒரு சில தனி மனிதர்களின் வாழ்க்கையை க�ோபுரத்தில் ஏற்றி வைத்ததும் இதே அரசியல்தான்.
வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே என்றாலும் அதை
யாரும் நீங்கள் நினைத்தபடி வாழ முடியாது.
அதை நகர்த்துவது அரசியல்.. இன்றைய கிளிந�ொச்சி விவசாயிகளின் வாழ்க்கையை மழையை
விட அரசியல் தலைகீழாக புரட்டிக்
க�ொண்டிருக்கிறது. ரகசியமாக மிக ரகசியமாக அவர்கள் கலங்கத் த�ொடங்கியுள்ளார்கள்.
நெல்
விதையை
வயலில் தூவி பதினைந்தாவது நாள்
ப�ோடவேண்டிய பசளை இன்னும்
விசிறவில்லை.. சிலருக்கு ஒருமாதமாகிவிட்டது. எங்கோ கள்ளச்சந்தையில் பத்தாயிரம் ரூபாவுக்கு பசளை
கிடைக்கும் என்று தகவல் ஒன்று கசிகிறது. ஆனால் அது சும்மா என்கிறார்
செய்தியை ச�ொன்னவர். விவசாயத்தில்
அரசியல் நடக்கிறது.
பால்மா பைகள் கடை அலமாரிகளை
அலங்கரித்திருக்கின்றன.
விலை நாநூற்று எண்பது ரூபாவாம்.

ப�ோலதான் திட்டங்களை வரையறுக்கும் ப�ோது
அந்த நாட்டின் அரசாங்கம் தவறிழைத்தால் மக்களின் தலைகளில் கடன் சுமை ஏறுகிறது. அவர்களது இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுகிறது.
அதுவே இன்றைய விலையேற்றத்தின் காரணம்.
இதுவே இவ்வருட விளைச்சலை பாதிக்கப்போகிற
காரணமும். என்னதான் அபிவிருத்தி திட்டங்கள்
நடைமுறையில் இருந்தாலும்,
க�ோடையிலே
குடையை இரவல் க�ொடுத்தவன் மழைவரும்
ப�ோது திருப்பிக் கேட்பது ப�ோல என்றொரு
பழம�ொழி இருக்கிறதே. அதுதான் இப்போதுதான்
ஞாபகம் வருகிறது.
எங்கள் ஊர்களில் ஒரு நடைமுறை இருக்கிறது.
அரசாங்கத்தின்
அபிவிருத்தித் திட்டங்களுக்காக
அரசாங்கம்
பணம் ஒதுக்கும். அதை
அ லு வ ல க த் தி லேயே
வைத்திருந்து வேடிக்கை
பார்த்துவிட்டு ஆண்டின்
நடுப்பகுதியில்
திட்டத்தை ப�ோடுவார்கள்.
புரட்டாசி
வரும்போது
பணத்தை ஒப்பந்தகாரரிடம் க�ொடுத்து உடனே
வேலையை
முடிக்க
வேண்டும் என்பார்கள்
அவர் வீதியில் இரு
புறத்தையும் வெட்டி நடு

க�ோதுமை மா எண்பத்தைந்திலிருந்து நூற்றி பதினைந்து நூற்றி இருபத்தைந்து என இரு விலைகளில் கிடைக்கிறது. அரசியல் அடுக்களைக்குள்
நுழைகிறது. பஸ் கட்டணங்கள் அதிகரிக்கின்றன.
அரசியல் ப�ோக்குவரத்தை நெருங்குகிறது. பாடசாலைகளில் அது நடைபெறாத ப�ோதும் ப�ோராட்டங்கள் என்ற வகையில் அரசியல் எப்போத�ோ
நுழைந்து விட்டது. இன்னும் கூட துறைமுகத்தில்
கப்பல்களில் ப�ொருட்கள் இறங்காமல் தேங்கி
நிற்கின்றன. காரணம் பணம் இல்லை உற்பத்தி
வீழ்ச்சி. க�ொர�ோனா பாதிப்பு எதை வேண்டுமென்றாலும் ச�ொல்லலாம். நான் நம்பமாட்டேன்.
இப்போது ச�ொல்லுங்கள் அரசியலுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தமில்லை. என்று யாராலும் ச�ொல்ல
முடியுமா? எனது நாடு எனது ம�ொழி என்பவை
மட்டுமல்ல எமது வாழ்க்கையும் எனது அரசாங்கத்தின் கைகளில் நாம்தான் க�ொடுக்கிற�ோம்.
க�ொடுத்தபின் நாம் நமக்காக உழைக்கிற�ோம்
என்றுதானே நினைக்கிறீர்கள்.இல்லை எமது
உழைப்பின் பெரும்'பகுதி எம்மையறியாமலே
நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் அரசாங்கத்தின்
கஜானாவில் ப�ோய் விழுகிறது. அதற்குப் பெயர்
வரி இதையும்
கேட்டுப்பாருங்கள் பலருக்குத் தெரியாது.
நாங்கள் எந்த வரியும் கட்டுவதில்லை என்பார்கள். அவர்கள் உண்ணும் அரிசியிலும் அரசியல்
இருப்பதை அறியார்கள்.
ஊதாரித்தனமான குடும்பத் தலைவர் எப்படி
தன் வீட்டை கடனில் மூழ்கடிக்கிறார�ோ அது

ர�ோட்டில் ப�ோட மழை ஆரம்பிக்கும். நல்லாக்கிடந்த ர�ோட்ட நாசிமாக்கி மழை சேறாக்கிவிடும்.
வேலையை த�ொடர முடியாது. அந்த மழைக்காலம் முழுதும் மக்கள் திட்டித்திட்டியே அந்த
வீதியை பயன் படுத்துவார்கள். குறித்த காலத்தில்
வேலையை முடிக்கவில்லை என்று பணம் திரும்பவும்.....அரசாங்கத்துக்கோ...வேறு எங்கோ ப�ோய்விடும் இதுவும் அரசியல்தான்.
குளங்கள், மண், மணல் காடுகள் கடல்வளம் எல்லாமே பணம் படைத்தோரால் திருடப்படுகின்றன. அவற்றை திரும்பவும் மீட்க முடியாது
என்பதை அறிந்தும், அதிகார வர்க்கத்தினர்.
கண்களை மூடிக் க�ொண்டிருக்கின்றனர். நாடு
எங்கே ப�ோகிறது. என்ற கவலைக்குப் பெயர்
அரசியலில் ஈடுபடுவதல்ல அது அரசியலும்
அல்ல அதுதான் எமது வாழ்க்கை நமது சந்ததியின் வாழ்க்கை. எதிர்கால நாட்டின் சுபீட்சம்.
யார�ோ ஓரிரு தனவந்தர்களுக்காக நாட்டைக்
கிளறியும், நீரை அடக்கியும் இயற்கை வளங்களை ஓடுக்கியும் வாழ்பவர்களை மன்னிப்பதும்
கண்டுக�ொள்ளாமல் விடுவதும் எமது சந்ததியை
நாமே வரண்ட ஒரு வாழ்க்கைக்குள் தள்ளுவதாகும். வருங்காலத்தில் ஒரு மிடறு தண்ணீருக்காக
க�ொலையே நடக்கும் என்ற ஒரு கலைஞனின்
வார்த்தை நினைவு கூரத் தக்கது.
திரும்புங்கள் எமக்கான அரசை நாம் வளப்படுத்தியும் எமக்கான அரசாங்கத்தை வளமாக
அமைத்தும் எம்மை நாமே காப்பாற்ற வேண்டும்.
என்ற எண்ணம் வரவேண்டும்.

அடுக்களைக்குள்
நுழையும் அரசியல்

87 வயதில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்று
இலங்கை தமிழ்ப்பெண் சாதனை

த

மது 87ஆம் வயதில், கனடாவில் உள்ள பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் முதுகலைப் பட்டப்
படிப்பை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்துள்ளார் இலங்கையைச் சேர்ந்த வரதலெட்சுமி ஷண்முகநாதன்.ஒவ்வொரு ச�ொற்களுக்கு இடையில்
நல்ல இடைவெளிவிட்டு, நிதானமாக தன் எண்ணங்களை ஒருங்கிணைத்துப் பேசும் இவர்தான்,
கனடாவின் யார்க் பல்கலைக்கழகத்திலேயே
அதிக வயதில் பட்டம்பெறுபவர் என்ற பெருமைக்கு
ச�ொந்தக்காரராக உள்ளார் இலங்கைத் தமிழரான
வரதலெட்சுமி.வடக்கு இலங்கையின் யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் உள்ள வேலனை (Velanai)
கிராமத்தில் பிறந்த வரதலெட்சுமி, உலகிலுள்ள
நான்கு கண்டங்களில் மாணவர்களுக்கு பாடம்
நடத்தியுள்ளார்.
கல்வி மீதான தீரா காதல�ோடிருக்கும் வரதலெட்சுமியின் கற்றல் வாழ்கை அத்தனை சீராக
இல்லை. அவரால் இலங்கையில் தன் கல்வியைத் த�ொடர முடியவில்லை. தன் கல்வியைத்
த�ொடர அவர் கடல் தாண்டி தமிழ்நாட்டுக்கு
வந்தார்.
"கல்லூரி படிப்புக்கு என்னை வெளிநாட்டுக்கு
அனுப்புமாறு என் ஆசிரியர்களில் ஒருவர் என்
பெற்றோர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கினார். எனவே
அவர்கள் என்னை இந்தியாவுக்கு அனுப்பினர்"
என்கிறார் வரதலெட்சுமி.
தமிழ்நாட்டிலுள்ள சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில்தான் அவர் தன் இளங்கலை பட்டப்படிப்பை
நிறைவு செய்தார். இலங்கைக்குத் திரும்பியவர்
உள்ளூர் பள்ளியில் குழந்தைகளுக்கு இந்திய
வரலாறு மற்றும் ஆங்கிலம் கற்றுக் க�ொடுத்தார்.
அடுத்து என்ன படிப்பது, என பயில்வதில்
பெரும் ஆர்வத்தோடு இருந்தவரின் கல்வி,
அவரது தந்தைக்கு உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்ட
ப�ோது தடைபட்டது. அவர் தன் குடும்ப விவகாரங்களை கவனிக்க வேண்டி இருந்தது. பிறகு ஓர்
ஆசிரியரை திருமணம் செய்து க�ொண்டு இலங்கையை விட்டு வெளியேறினார்.அப்படியே எத்திய�ோபியா, சியாரா லிய�ோன், நைஜீரியா, பிரிட்டன்
என பல நாடுகளில் வாழ்ந்தபின் 2004ம் ஆண்டு
கனடா வந்தடைந்தார்.
முதுமை
மேகம் சூழத் த�ொடங்கிவிட்டது,

ஆனாலும்
வரதலெட்சுமியின்
கற்றல் ஆர்வம் குறையவில்லை.
யார்க் பல்கலைக்கழகத்தில் மூத்த
குடிமக்களுக்கு பயிற்சிக் கட்டண
தள்ளுபடி இருப்பதை அறிந்து
க�ொண்டார்.
"நான் அரசியல் ஆர்வத்தோடுதான் வளர்ந்தேன், எனக்கு ஐந்து
வயதிருக்கும் ப�ோது சில�ோனில்
(பிற்காலத்தில் இலங்கை என
பெயர் மாற்றப்பட்டது) இரண்டாம் உலகப் ப�ோர் த�ொடங்கியது. பல நாடுகள் ப�ோர் மற்றும்
வன்முறையில் ஈடுபடும் ப�ோது
அதன் தாக்கம் கடல் கடந்து எதிர�ொலிக்கும் என்பதை புரிந்து
க�ொண்டேன்" என தன் 85ஆவது வயதில், யார்க்
பல்கலைக்கழகத்தில் முதுகலை பட்டப்படிப்புக்கு
விண்ணப்பம் சமர்பிக்கும் ப�ோது எழுதியுள்ளார்
வரதலெட்சுமி.
அந்த உற்சாக வாக்கியங்களைப் பார்த்த பல்கலைக்கழக நிர்வாகம், 2019ம் ஆண்டு அவரை
மாணவராக சேர்த்துக் க�ொண்டது. ஆசிரியையாக
வகுப்பறையில் நின்றவர், தன் பேரன் பேத்தி வயதுடைய மாணவர்கள�ோடு 30 ஆண்டுகளுக்குப்
பிறகு சரிசமமாக அமர்ந்து பாடம் படித்தார்.
"பல்கலைக்கழக வளாகத்துக்குள் செல்வது
எனக்கு பெரிய மாற்றமாக இருந்தது, ஹால்வேயில் நடப்பது, நூலகத்தில் படிப்பது, இளைஞர்களைப் ப�ோல வேலை செய்வது... எல்லாம் எனக்கு
பிடித்திருந்தது" என்கிறார் வரதலெட்சுமி.
உள்நாட்டுப் ப�ோருக்குப் பிந்தைய இலங்கை
குறித்த நூல் ஒன்றை எழுதத் திட்டமிட்டுள்ளார் வரதலெட்சுமி.
டாக்ஸி ஓட்டுநர்கள் அவரை பேராசிரியர் என
கருதியுள்ளனர், அவர் மாணவர் என அறிந்ததும் அவர்கள் ஆச்சர்யப்பட்டுள்ளனர். "நான்
ஒரு மாணவர் என்பதில் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன். வாழ்நாள் முழுவதும் கற்க வேண்டும்
என்பதை நான் நம்புகிறேன், மூத்த குடிமக்கள்
தங்கள் மீது சமூகம் விதித்துள்ள வரம்புகளைக்
கடந்து கற்க வேண்டும்" என்கிறார்.

வரதலெட்சுமி தமது 50ஆவது வயதில் லண்டனின் பிர்க்பெக் கல்லூரியில், 'இங்கிலாந்திலுள்ள
இலங்கைத் தமிழர்களின் ம�ொழி சார் அணுகுமுறை (The attitudes of Sri Lankan Tamils in
England towards language)' என்கிற தலைப்பில்
தமது முதல் முதுகலை பட்டப்படிப்பை நிறைவு
செய்தார். இலங்கையில் தேச அமைதியைக் கட்டமைப்புக்கும் நல்லிணக்க மீட்டுருவாக்கத்திற்குமான அமைதி (non-violence for national peace
building and reconciliation in Sri Lanka) குறித்து
யார்க் பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்க முடிவு செய்தார்.
வரதலெட்சுமி தன் முக்கிய ஆய்வை (சிவில்
ப�ோருக்கான காரணங்கள், அமைதிக்கான செயல்பாடுகள், இலங்கையில் அமைதிக்கான வாய்ப்பு)
ஸூம் காண�ொளி மூலம் சமர்பித்து கேள்விகளுக்கு விடையளித்தார்.
"ப�ோர் முடிவுக்கு வந்திருக்கலாம், ஆனால்
இலங்கை தமிழர்களின் பிரச்னைகள் முறையாக
தீர்க்கப்படாத வரை அமைதி திரும்பாது, அதிகாரப் பகிர்வு மற்றும் அரசியலமைப்பைப் பகிர்ந்து
க�ொள்வது அமைதியக் க�ொண்டு வரும்" என தன்
ஆய்வை நிறைவு செய்துள்ளார்.
உள்நாட்டுப் ப�ோருக்கு பிந்தைய இலங்கை
மற்றும் அமைதிக்கான வாய்ப்புகள் ஆகியவை
குறித்து தமது ஆய்வு முடிவுகளின் அடிப்படையில் நூல் ஒன்றை எழுதவும் இவர் முடிவு செய்துள்ளார்.
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கலண்டர் என்பது ..

லது
கை ஆட்காட்டி விரலால்
மூக்கின் கீழே பக்கவாட்டில் ஊன்றியபடி அவன் உடல் பாவனை இன்னும்
அழகாக இருக்கும்; சாரனை மடித்துக் கட்டாமல்
தழைய விட்டிருந்தான்; வெளிறிப்போன பச்சை
நிறத்தில் சுருங்கிய சட்டை; க�ொலர் மடியாமல்
ஒரு பக்கம் தூக்கிக்கொண்டு நின்றது; வரிசை
கட்டிக் க�ோர்த்ததுப�ோல் அத்தனை அழகான
பற்கள்; கறுத்துத் தடித்த உதடுகள்...
பெருநாளைய�ொட்டி வரும் பள்ளி விடுமுறைக்
காலத்தில் மாமாவின் ஊருக்குச் செல்வேன்;
என் வயதை ஒத்த மாமா மகனுடன்தான் தூங்குவேன்; எதிரே சுவரில் வானவில்போல் ஆரமிட்டுக் காற்றில் ஆடிக் க�ொண்டிருக்கும் கலண்டரில் அந்தச் சிறுவன் தானாக அசைவதுப�ோல்
தெரிவான்...
கலண்டர் அது அவ்வளவு மலிவான ப�ொருள்
அல்ல என்பது எனக்கு மாமாவின் வீட்டில் இருந்தப�ோதுதான் தெரிந்தது; அவர்
அறையில்
லீலா, மெய்கண்டான் பஞ்சாங்கம், அதிஷ்ட
லக்ஷ்மி என்ற காய் கலண்டர்கள் த�ொங்கும்;
மாமா பழைய கலண்டர்களை உருட்டி உருட்டிப்
பத்திரமாக வைத்திருப்பார்; கூடுதலாக இந்திய
நாட்டின் "சிவகாசிப் பிரிண்டிங் பிரஸ்" என்றுதான் அதில் பதித்திருப்பார்கள்; படங்கள் என்ற
இடங்களில் எம்.ராமலிங்கம், டி.எஸ்.பட்டணம்
ப�ொடி; சி.க�ொண்டையராஜூ, ராஜாரவிவர்மா,
ஏகலைவன், கே.மாதவன், டி.எஸ்.சுப்பையா,
மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை, எஸ்.எம்.முத்து எனப்
பெயர்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும்....
குட்டி ஜப்பான் என்றழைக்கப்படும் சிவகாசியின் கலண்டர் படவுலகில் மிக முக்கியமானவராகக் கருதப்படுபவர் ஓவியர் எம்.ராமலிங்கம்;
இதற்குப் புதுப் ப�ொலிவும் எழுச்சியும் அளித்தவர்; கலண்டர் உலகிலேயே அதிக எண்ணிக்கையில் அச்சிடப் பெற்றவை இவரது ஓவியங்களே; சமூகக் காட்சிகளைக் கலண்டர் படங்களில்
க�ொண்டுவந்தவர் டி.எஸ்.பட்டணம் ப�ொடி; தெய்வீகப் பக்திப் படங்களை அதிகம் வரைந்தவர்
சிக�ொண்டையராஜூ; பல நாட்கள் பேசாதிருந்த
ஊமைப் பிள்ளைகள் கூட இவர்கள் வரையும்
படங்களைப் பார்த்து வெறித்துப் பின் பேச ஆரம்பித்திருக்கிறார்களாம்; குறித்த வர்ணங்களுக்குக்
குறிப்பிட்ட குணங்கள் இருப்பதாக ஐதீகம்....
இருந்தாலும் காலத்துக்கு ஏற்றவாறு பல்வேறு
வண்ணங்களில் ஓவியத்தைத் தீட்டித் தீர்மானிக்கும் சக்தி அச்சக உரிமையாளர்களுக்கு இருந்தது; மதுரை கலைமகள் ராஜலட்சுமி கலண்டர்ஸ்,
லட்சுமி பிரேமிங் பிக்சர்ஸ், ஸ்ரீராம் ப�ோன்ற
கம்பெனிகள் ஒவ்வொரு வருடமும் புதிய புதிய
யூகங்களை உரிய இடங்களுக்குச் சென்று அறிமுகம் செய்தன; இந்தப் பெயர்களைய�ொட்டிய
கலண்டர்கள் பளிச் பளிச் கலர்களில் நெல்மணிகள்போல் அசைந்தன... நான் பாடசாலை ப�ோகும்
காலங்களில் அதிபர் அறையில் நீளப்பாடான
- மார்பளவான கலண்டர்களைக் கண்டிருக்கின்றேன்; ஓவியங்களைச் சுவரில் மாட்டி அலங்கரிக்கின்ற இன்றையப் பழக்கங்கள் ஆங்கிலேயரினாலேயே அறிமுகமாயின; ப�ொதுவாக அன்றைய
வர்த்தக சமூகம், மக்கள் ஆகிய இரு பிரிவினரின்
தேவைகளை - விருப்பங்களை நிறைவேற்றும்
புதிய கலாச்சார வடிவமாகப் பிறந்ததே கலண்டர்;
விக்டோரிய மெய்ப்பண்புவாத அடிப்படைகளை
ய�ொட்டிய உயர் கலை ஓவியங்களும் எண்ணெய்
வர்ணங்களும் கான்வாசுகளும் ஆங்கிலேயர்களின் வர்த்தகத்தினூடே இங்கு குடியேறின...
கலண்டர் படங்களை நவீனத்துவத்தின் வெளிப்பாடாக, ஜனரஞ்சகக் கலையாகக் கருத இடமுண்டு;
தனவந்தர்களின் பிடியில் இருந்த அருமந்த ஓவியங்கள், படங்கள் என்பன ஒருவகையில் விடுதலையாகிப் புது வடிவம் பெற்று, அச்சு இயந்திரங்களின் உதவியுடன் சாதாரண வீடுகளிலும் கலண்டர்
உருவில் இடம் பிடித்தன...
வர்த்தக விளம்பர யுக்தியின் ஒரு பகுதியாகக்
கருதப்பட்ட கலண்டர் படங்கள் க�ொழும்பு ஆட்டுப்பட்டித் தெருவில் மட்டுமே அதிகமாக அச்சிடப்பட்டு
இலங்கை
முழுவதற்கும் விற்பனையாகியது;
க�ொழும்பில் வண்ண அச்சுக் கூடங்கள் த�ொடங்கிய
பின்பு ஜவுளிக் கடை, கார் விற்பனை நிலையம்,
வங்கிகள், நகை மாளிகைகள், பல சரக்கு முகாமைகள், சக�ோதரப் பன்மடிக் கூட்டுக் கம்பனிகள் விளம்பரம் தாங்கிக் கிராமத்துப் பெண்கள்,
குழந்தைகள், இயற்கைக் காட்சிகள் க�ொண்ட
புத்தாண்டுக் கலண்டர்கள் பல்வேறு உருவங்களில் வெளிவரத் துவங்கின; ஆரம்ப காலத்தில்
ப�ொதுவாக மூன்று வண்ணங்கள் நீலம், மயில்
நீலம், மெஜந்தா; இவைகள் சேர்ந்தே கலண்டர்கள் பிறந்தன; இந்த மூ வர்ணங்கள் கலந்த
ஓவியங்கள் கண்களையும் மனதையும் திருடின;
அப்படியான கலண்டர்களை ராஜு, த�ோமஸ்,
செபஸ்தியன், மைக்கல் என்ற ஆர்ட் நிறுவனங்கள் தயாரித்துப் ப�ொது வெளியில் விட்டன...
வின�ோலியா, வைட் ற�ோஸ் ச�ோப், சன்லைட்,
யானை மார்க் தீப்பெட்டிகள், கங்கா பீடி ப�ோன்ற
கம்பெனிகள் பெரிது பெரிதாக அழகு அழகாக
வருடம் த�ோறும் ஒவ்வொரு வசீகரக் காட்சிகளைக் குளுமையான நிறங்களில் மினுமினுவென்று பதித்து வெளியிடும்; ரவி வர்மா ஓவியங்கள், அன்னை திரேசா, மாதா க�ோவில், மேரி,
இயேசு நாதர், கருடன் மீது உட்காந்திருக்கும்
திருமால், லக்ஷ்மி, சரஸ்வதி, ஊஞ்சல் ம�ோகினி,
சீதேவி பூதேவிய�ோடு, புல் தரை மீது எழிலா-

கச் சாய்ந்து, தாமரை இலைமேல் ஆசைய�ோடு
அன்புக் கடிதம் எழுதும் சகுந்தலை இப்படி
அச்சாகி வந்திருக்கும்; சில வீடுகளில் கண்ணாடியும் சட்டமும் ப�ோட்டுச் சுவர்களில் மாட்டியிருப்பார்கள்...
அந்நாளில் பாடப் புத்தகங்களுக்கும் க�ொப்பிகளுக்கும் உறை ப�ோட இந்தப் பேப்பர்கள்தான்
உதவின; வீட்டுப் பாடத்தை அரைகுறையாய்
முடித்து வைத்திருந்தாலும் க�ொப்பிகளுக்கு
மெழுகுப�ோல் உறையிட்டு வைத்திருப்பேன்; சிலர்
ஆதி கால மனிதர்களின் கை எழுத்தில் பெயர்
எழுதிக் கசங்கிய மாட்டுத் தாளில் உறைகள் ப�ோட்டிருப்பர்; அவைகளைக் கழற்ற வைத்து எங்கள்
வீட்டில் மேலதிகமாய் இருக்கும் கடை நிலை
ஆண்டுக் கலண்டர்களை வெட்டி உறைகள்-

ப�ோட்டு மகிழ்விப்பேன்....
அன்றைக்கென்று
வகுப்பாசிரியை கரும்பலகையில் ஐந்து வாக்கியங்களை எழுதிப்
ப�ோட்டுவிட்டு ஒரு டப்பாவைத் திறந்து இலேசாகத் தனது மாம்பழக் கனத்தை அலங்கரிக்கத்
த�ொடங்கினார்; அந்த முகப்பூச்சு டப்பாவின்
உற்புறக் கண்ணாடி வழியே அவரது கன்னக்கதுப்புச் சற்றே உப்பியிருப்பதுப�ோல் தென்பட,
மன உளைச்சல் மறுபுறம் அவரை வறுத்தெடுத்தது; ப�ோன வாரம், "யாரிடமாவது ஒரு கலண்டர் இருக்குமா?" என்று கேட்டதற்கு நான்தான்
ஏருவப்பட்டிருந்தேன்; அந்த வாக்குறுதி எனக்கு
மறந்துப�ோகத் திடீரெனக் கேட்டுவிட்ட ஆசிரியைக்கு என்னால் எந்தப் பதிலையும் நறுக்காகச்
ச�ொல்ல முடியவில்லை; அவர் எத�ோ ஒன்றைத்
தேடி விளைவதுப�ோல் அக்கம் பக்கம் பார்த்தார்;
எல்லா வகுப்பறைகளிலும் நாட்காட்டிகள் புது
மாதிரியான இறக்கைகள்போல் கிளம்பி அடித்தன; இறுக்கமான என் காற்சட்டையின் பிடிமானம் தளரும்வரை கைகளைச் சுவரில் ஊன்றி
நிற்க வேண்டி ஆயிற்று; தண்டனை முடிந்து
திரும்பிப் பார்த்தேன்; அத்தனை அராத்துக்களும்
என்னையே வட்டமிட்டிருந்தன...
வாப்பா கட்டிலருகில் எப்போதும் மெய்கண்டான்தான் க�ொளுகியிருப்பார்; வயல் விதைப்புநேரம்
வானம் குழம்பி உச்ச நிலை அடைந்திருந்தால்
அந்தத் தேதிக் கூட்டில் எழுதியிருக்கும் வாசகத்தைப் படிப்பார்; இராகு, குளிகை, எமகண்டம்,
கேது, அட்டமி, நவமி, மழை, வெயில் என்பதை
அதனைப் பார்த்ததும் அறிந்து க�ொள்வார்; தேய்
பஞ்சமி கா.06.57 - ஷஷ்டி. கா.04.52 - பூரம் மா
07.09 என்ற நேரங்களுக்குக் கீழே "அகல உழுகிறதை விட ஆழ உழு" என்றிருக்கும்...
இஸ்லாமிய நாட்காட்டிகளான ஹிஜ்ரி கலண்டர் பெரும்பாலும் படங்களைப் பிரசுரிப்பதில்லை;
பன்னிரெண்டு ஒற்றைத் தாள்கள் மாத்திரமே அதிலிருக்கும்; கார்ட்போர்ட்டு மட்டைகளில் வரும்
கலண்டர்கள் மக்கா மதினாப் படங்கள், குழந்தைகள் குர்ஆன் ஓதுவதும் பிரார்த்திப்பதும் அரபு
எழுத்தணிக் கலையை மையமாக வைத்துமே
வெளி வந்தன; இதில் மாதங்கள் ஒவ்வொன்றும்
அரபு ம�ொழியில் இருப்பதை எண்ணி மனனமிட்டு
வைத்திருக்கிறேன்; பெரியார்களின் நல்லுரைகள்,
விஷேச தினங்கள், ந�ோன்பு மற்றும் த�ொழுகை
நேரங்கள் அடங்கலாக இந்தக் கலண்டர்கள் காட்டி
நிற்கும்; மாதத் தாள் காற்றுக்குப் படபடத்துக் கிழிபடும் ஓசையைக் கேட்டு ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிறேன்...
சில நாட்காட்டிகள் சூரிய வெளிச்சத்தை உள்வாங்கியதுப�ோல் பிரகாசமானவை; விலை மதிப்பான க�ோப்பைகள், வெள்ளிக் கரண்டிகள், ஒளி வீசும்
கிண்ணங்கள், மெல்லிய காம்பின்மேல் நிற்கும் பூங்
க�ொத்துகள் சேர்ந்து வீட்டுக்கு வருவ�ோரை மனம்
விட்டு அழைப்பதுப�ோல் கைகாட்டிக் க�ொண்டிருக்கும்; அவை மேடு பள்ளங்கள் தெரியும் படி அழுத்தமாக அச்சாகி வளுவளுப்பாக மின்னும்; இவைகளின் மேலே பெரும்பாலும் திகதிக் கூடுகள்தான்
ப�ொருத்தப்பட்டிருக்கும்; சலூன் கடைகளில் அநேகமாக நடிகர்களின் படங்கள�ோடு கூடிய கலண்டர்களையே பார்த்திருக்கிறேன்; மூன்று அடி நீளம்;
முற்றிக் க�ோடு விடாத சுரைக்காயின் நிறம்; மார்பு,
த�ோள், இடுப்பு எல்லாம் ஒரே அளவில் இருந்ததால் "அவருக்குக் கண்களை மூடிக்கொண்டே
ஆடை தைத்து விடலாம்" என்று அந்தச் சிறுவயதிலும் என்னைஅப்படிச் சிந்திக்கத் தூண்டிய கலண்டர்கள் அவை; எம்.ஜி.ஆர், சிவாஜி ப�ோன்றோரின்
ட�ோப் முடிகளில் வந்த படங்களுக்குக் கீழேதான்
ராஜா சலூன், சாந்தி சலூன் எனப் பெயர்களும்
ப�ொறித்திருப்பர்.
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��ட்டல் வ� சுகாதாரத்ைத ஒேர தளத்�ல் வழங்க
Doc990 உடன் ஒன்�ைண�றது MyDoctor

ட

யெலாக்
ஆ�ஆட்டா
�எல்�
ேசைவ
வழங்குனர்களான Doc990 மற்றும் MyDoctor
என்பன அண்ைம�ல் தமது ேசைவ ஒருங்�ைணப்�ைன
அ��த்துள்ளது.
இவ்�ரு
ஜாம்பவான்க�ன்
ஒருங்�ைணப்பானது
தமது
பயனாளர்க�ன்
அைனத்து �தமான சுகாதார ��யான ேதைவகைளயும்
ேமலும் ெமருகூட்டப்பட்ட ேசைவ�னூடாக பூர்த்�
ெசய்யும் வண்ணம், Doc990 எனும் வர்த்தகநாமத்�ல்
�ரத்�ேயகமாக ெதாடரவுள்ளது.
ேமம்படுத்தப்பட்ட
பு�ய
அம்சங்களுடன்
கூ�ய
இவ்ெவாருங்�ைணக்கப்பட்ட
Doc990
தளமானது, இலங்ைக�ன் அைனத்து �தமான
��ட்டல்
வ�
சுகாதாரத்
ேதைவகைளயும்
பூர்த்� ெசய்து பு�யேதார் புரட்�ைய ஏற்படுத்தும்
முதலாவது ேசைவ வழங்குனராகத் �கழவுள்ளது.
சுகாதாரப் பாதுகாப்பு மற்றும் ெதா�நுட்பத்துடன்
கூ�ய
ஒருங்�ைணந்த
�புணத்துவம்
அதன்
பயனாளர்களுக்கு Doc990 ெமாைபல் App மற்றும்
இைணய வ��னூடாக மட்டற்ற ேசைவ�ைன
வழங்கவுள்ளது. ேமலும் நாடு முழுவதுமுள்ள 140
க்கும் ேமற்பட்ட ைவத்�யசாைலக�ல் 5,000 க்கும்

ேமற்பட்ட மருத்துவர்களுடனான சந்�ப்புக்கைள
முன்ப�வு ெசய்தல், 1,300 க்கும் ேமற்பட்ட மருத்துவ
�புணர்களுடன் audio மற்றும் video சந்�ப்புகைள
ேமற்ெகாள்ளுதல், 24 ம� ேநர சுகாதார ��யான
து�த
ேசைவ
வழங்குனர்கைள
அணுகுதல்,
மருந்து
வைககைள
இைணய
வ��னூடாக
ெகாள்வனவு ெசய்தல், மற்றும் அவற்ைற உங்கள்
ெசௗக�யத்�ற்ேகற்றவாறு இலங்ைக�ன் எந்தெவாரு
பாகத்��ருந்தும் ெபற்றுக்ெகாள்ளுதல், ஆய்வக
ேசாதைனகளுக்காக முன்ப�வுகைள ேமற்ெகாள்ளுதல்,
ஆய்வக
அ�க்ைககைளப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளுதல்,
நடமாடும் ஆய்வுகூட ேசைவகள், மற்றும் உங்களது
சுகாதாரப் ப�வுகைள எ�ர்காலத் ேதைவகளுக்கு
ேச�த்து ைவத்தல் ேபான்ற அைனத்து வைகயான
ேசைவகைளயும் இவ்ெவாருங்�ைணப்�ன் மூலம் �க
இலகுவாகப் ெபற்றுக்ெகாள்ள மு�யும்.
��ட்டல் ெஹல்த் �ைரவட் ��ட்டட் இன்
தைலைம �ர்வாக அ�கா�யான �ரும�. ேசாமா�
சுப்�ரம�யம் அவர்கள் "எம் வா�க்ைகயாளர்க�ன்
��ட்டல் வ�ச் சுகாதாரப் பயணத்�ன் ஒவ்ெவாரு
கட்டத்�லும் எமது ேமம்படுத்தப்பட்ட ேசைவக�ன்

‘Entrepreneurship Challenge’
ெதாழில் முைனேவார்
ேபாட்டிைய ஆரம்பித்துள்ள Uber நிறுவனம்

அனுபவத்�ைன வழங்குவதற்கு �குந்த ஆவலுடன்
இருக்கும் அேத ேநரத்�ல், அவர்க�ன் அைனத்து
�த
சுகாதாரத்
ேதைவகளுக்கும்
பு�யேதார்
�ருப்புமுைனயுடன்
கூ�ய
சகாப்தத்�ற்க்குள்
அைழத்துச் ெசல்வதற்கு இந்த ஒருங்�ைணப்பானது
�றந்த வாய்ப்�ைன அ�த்துள்ளது." எனவும் கூ�னார்.
டயெலாக் ஆ�ஆட்டா �எல்� இன் ��ட்டல்
ேசைவக் குழுமத்�ன் தைலைம �ர்வாக அ�கா�யான
�ரும�.
ேரணுகா
ெபர்னாண்ேடா
அவர்கள்
உைரயாற்றுைக�ல் "��ட்டல் சுகாதாரத் துைற�ன்
மாெபரும் முன்ேனா�களான Doc990 மற்றும்
MyDoctor என்பவற்�ன் ஒருங்�ைணப்பானது தமது
பயனாளர்க�ன் ��ட்டல் வ�யான சுகாதாரத்
ேதைவகளுக்கு
அர்ப்ப�க்கப்பட்ட
�றந்த
ேசைவ�ைன வழங்கும் ேநாக்கத்�ற்கானது எனவும்,
இது இலங்ைக வாழ் அைனத்து மக்க�னதும்
சுகாதார ��யான வாழ்ைவ ேமம்படுத்த �கவும்
அத்�யாவ�யமான
ந�னமயமாக்கைளக்
கு�க்ேகாளாகக்
ெகாண்டுள்ளது,
இதைன
உறு�ப்படுத்தும் ெபாருட்டு நாம் ெதாடர்ந்தும்
ெசயற்படுேவாம்" எனக் கூ�னார்.

”நியு ேகாமதி விலா”

ைசவ உணவகம் திறந்து ைவப்பு

ெகாழும்பு ெகாட்டாஞேசைன
இல 149 இல் இரண்டு மா�கைளக்
ெகாண்ட ” �யு ேகாம� �லா”
எனும் ைசவ உணவகெமான்று
�றந்து ைவக்கப்பட்டது.
இந்
�கழ்�ல் கள� ெபா�ஸ் �ைலய
ெபாறுப்ப�கா� சுதத் ெவலெபால
முன்னாள் மத்�ய மாகாண சைப�ன்

உ

ெபர்
�றுவனத்�ன்
வ�க
கூட்டாளர்கள்,
ஓட்டுனர்
கூட்டாளர்கள்
மற்றும்
��ேயாக
ேசைவக்
கூட்டாளர்கள்
தமது
ெதா�ல்முயற்�யாண்ைம
ேவட்ைக
மற்றும் புத்தாக்கம் ஆ�யவற்ைறக்
காண்�ப்பதற்கு
வாய்ப்ப�க்கும்
முகமாக, Uber Entrepreneurship Challenge
2021 என்ற ெதா�ல் முைனேவார்
ேபாட்�ைய இைளஞர் �வகாரங்கள்
மற்றும்
�ைளயாட்டு
அைமச்�ன்
பங்குடைமயுடன் ஆரம்�த்துள்ளைம
கு�த்து உெபர் �லங்கா �றுவனம்
அ��த்துள்ளது.
ெவற்�
ெபறு�ன்ற
�ண்ணப்பங்களுக்கான
ப�சுகைள
நவம்பர் மாதத்�ல் இடம்ெபறவுள்ள
ப�சு வழங்கும் �கழ்�ல் இைளஞர்
�வகாரங்கள் மற்றும் �ைளயாட்டு
அைமச்சரான ெகௗரவ நாமல் ராஜபக்ச
அவர்கள் கலந்து �றப்�க்கும் வைக�ல்
வழங்கப்படவுள்ளன.
தனது
கூட்டாளர்கள்
மத்��ல்
அவர்க�ன்
கு�க்ேகாள்கைளயும்
கனவுகைளயும்
நனவாக்குவைத
ஊக்கு�ப்பது மற்றும் ஈடுபடுத்துவது
எப்ப� என்பைத மறுப��லைன ெசய்ய
ெகா�ட்-19
ெதாற்றுேநாய்
உெபர்
�றுவனத்துக்கு
சவால்
�டுத்தது.
இலங்ைக மற்றும் ஏைனய வளர்ந்து
வரும்
நாடுக�ன்
ெபாருளாதார
வளர்ச்��ன் முக்�ய உந்துசக்�களாக

ெதாடக்க வ�க முயற்�கள் வளர்ச்�
கண்டு வரு�ன்றன.
இலங்ைக�ல்
ெதா�ல்து
ைற�ேலேய முதன்முைறயாக உெபர்
�றுவனத்தால் ஆரம்�க்கப்பட்டுள்ள
இப்ேபாட்�யானது
ெதா�ல்முைன
ேவார் கலாச்சாரத்�ற்கு ஆதரவ�ப்பைத
ேநாக்கமாகக்
ெகாண்டுள்ளதுடன்,
மற்றும் கூட்டாளர்களுக்கு அவர்க�ன்
�ந்தைனகைள ெவ�ப்படுத்த ஒரு
தளத்ைத வழங்குவதன் மூலம் ெதாடக்க
வ�கங்க�ன் வளர்ச்�க்கு உதவு�றது.
எத்தைகய சூழ்�ைல�லும் �ண்டு
எழும் �றன் ெகாண்ட ெதாடக்க வ�க
முயற்�க�ன் சூழல் கட்டைமப்புகைள
வளர்த்து, தனது கூட்டாளர்களுக்கு
வளம் ெகா�க்கும் ஒரு சூழைல
உருவாக்க ேவண்டும் என்பேத உெபர்
�றுவனத்�ன் ஆவலாகும்.
இந்த முயற்� கு�த்து இைளஞர்
�வகாரங்கள் மற்றும் �ைளயாட்டு
அைமச்சரான நாமல் ராஜபக்ச அவர்கள்
கருத்து ெத��க்ைக�ல், ”இலங்ைக
எந்த சூழ்�ைல�லும் �ண்ெடழு�ன்ற
மற்றும்
முன்மா��யான
�றைம
ெகாண்ட
ஒரு
நாடு.
உள்ளூர்
வ�கங்கள் மற்றும் ெதாடக்க வ�க
முயற்�கள் ெச�க்க உதவும் ஒரு
கலாசாரத்ைதத் ேதாற்று�ப்பது �கவும்
முக்�யத்துவம் வாய்ந்தது. ,” என்று
கு�ப்�ட்டார்.

(அஷ்ரப் ஏ சமத்)

ெதாழில்துைறயாளர்களுக்கு இலவச ெதாழில்நுட்ப

ஆய்வுகள் மூலம் உதவும் DIMO TECH

முன்ன� பல்வைக கூட்டு
இலங்ைக�ன்
�றுவனமான DIMO, அதன் General

Engineering Solutions (ெபாது ெபா��யல்
�ர்வுகள்) ��வான DIMO TECH மூலம்,
ெதா�ல்துைறயாளர்களுக்கு
இலவச
ெதா�ல்நுட்ப ஆய்வுகைள ேமற்ெகாண்டு
உதவுவதன் மூலம் நாட்�ன் ெகா�ட்19 ெபாருளாதார �ட்�க்கான தனது
உறு�ப்பாட்ைட ேமலும் ��வுபடுத்து�றது.
DIMO
TECH
ஆனது,
ெபாது
ெபா��யல் �ர்வுகைள வழங்கும் அைனத்து
வ�கத் துைறகளுக்கும் இவ்வாய்ப்ைப
வழங்கு�றது. இதன் மூலம், நன்கு
அனுபவம் வாய்ந்த ெதா�ல் வல்லுநர்கள்
குழு�ன் மூலமான ெதா�ல்நுட்ப இலவச
ஆய்வுகைள ெதா�ல்துைறயாளர்களுக்கு
ெபற மு�யும். இந்த ஆய்வுகள் ெதா�ல்துைற
உபகரணங்க�ன் ச�யான பராம�ப்பு கு�த்த
அவ�யமான வ�காட்டல்கைள வழங்கும்.
DIMO TECH தனது ெபாது ெபா��யல்
ேசைவகைள
மருத்துவமைனகள்
மற்றும் ேஹாட்டல்களுக்கு ஏற்கனேவ
��வுபடுத்�யுள்ளைம கு�ப்�டத்தக்கது.
MTU, Detroit Diesel, John Deere
ேபான்ற உலகப் புகழ்ெபற்ற ெபா��யல்
வர்த்தக நாமங்கைளக் ைகயாள்வ�ல்,
8 தசாப்தங்களுக்கு ேமல் �புணத்துவம்
ெபற்ற DIMO, ெதா�ல்துைறயாளர்களுக்கு

அவர்க�ன்
�றைன
அைடவதற்கும்
அவர்க�ன் ஒட்டுெமாத்த ெசயற்பாடு
ெதாடர்பான
ெசயன்முைறகைள
வலுப்படுத்துவதற்கும் எப்ேபாதும் உதவ
தயாராக உள்ளது.
DIMO �ன் ப�ப்பாளர், ��த பண்டார
ெத��க்ைக�ல், "ெபாது ெபா��யல்
(General Engineering) ஆனது, நாட்�ன்
ெதா�ல் துைறகைள ேமம்படுத்துவ�லும்,
அதன் மூலம் அைனத்து துைறக�ன்
உற்பத்�த்�றைன
ேமம்படுத்துவ�லும்
ஒரு ஒருங்�ைணந்த பங்ைக வ�க்�ன்றது.
எந்தெவாரு வ�கமும் �ராக இயங்குவைத
உறு� ெசய்வதற்கு அதன் இயந்�ரங்கள்
மற்றும் உபகரணங்க�ன் ச�யான பராம�ப்பு
மற்றும்
வழக்கமான
பழுதுபார்ப்பு
ேசைவகள் ஆ�யன முக்�ய அம்சங்களாகும்.

ெகா�ட் ெதாற்று காரணமாக ச�வுற்றுள்ள
தற்ேபாைதய
வ�கச்
சூழைல
ெதா�ல்துைறயாளர்கள் ெவற்�கரமாக வ�
நடாத்தும் வைக�ல், எமது தன்�கரற்ற
ேசைவகைள ேமலும் வலுப்படுத்துவதற்காக
நாம் உறு� ெகாண்டுள்ேளாம்.” என்றார்
பயணக்
கட்டுப்பாடுக�னால்
ெசயற்பாடுகள்
�றுத்தப்பட்டைம
காரணமாக,
ெபரும்பாலான
வ�க
�றுவனங்க�ன் இயந்�ரங்கள் மற்றும்
உபகரணங்கள்
�ண்ட
காலத்�ற்கு
ெசயற்படாமல் இருந்தன. இயந்�ரங்க�ன்
�ருதுவான ெசயற்பாடு, அ�க உற்பத்�த்
�றனுக்கு வ�வகுக்கும் என்பதுடன்,
அது
ெபாருளாதார
வளர்ச்�ைய
து�தப்படுத்துவ�ல்
முக்�ய
பங்கு
வ�க்�ன்றது.

ெநஸ்ேல லங்கா பீஎல்சி நிறுவனத்தின்

2021

ஒக்ேடாபர் 1 ஆம்
�க� முதல் அமுலுக்கு
வரும் வைக�ல், ெநஸ்ேல
லங்கா �எல்� �றுவனத்�ன்
முகாைமத்துவப் ப�ப்பாளராக
ேஜசன் அவன்ெசன்யா
�ய�க்கப்பட்டுள்ளதுடன், இலங்ைக
மற்றும் மாைல��ல் ெநஸ்ேல
�றுவனத்�ன் ெசயல்பாடுகளுக்கு
அவர் தைலைம வ�க்கவுள்ளார்.
இதற்கு முன்னர் முகாைமத்துவப்
ப�ப்பாளராக கடைமயாற்�ய
ஃேபப்�ஸ் காவ��ட�ருந்து
அவர் கடைமகைளப்
ெபாறுப்ேபற்றுள்ளதுடன், ஃேப
ப்�ஸ் காவ�ன் ஆ�யா, ஓசா�யா
மற்றும் ஆ��க்காவுக்கான
�ராந்�ய முகாைமத்துவ அ��ன்
அங்கத்தவராக சு�ட்சலாந்�ற்கு
இடம்மா�யுள்ளதுடன், ெநஸ்ேல

உறுப்�ன சக்�ேவல், ஆ�ேயாரும்
கலந்து ெகாண்டனா்.
இவ் உணவகம் ெகாழும்பு வாழ்
மக்க�ன் ைசவ உணவுத்தவைபய்
பூரத்�ெசய்யுெமன முகாைமயாளா்
அன்புச் ெசல்வன் ெத��த்தார்.

முகாைமத்துவப் பணிப்பாளராக ேஜசன்
அவன்ெசன்யா நியமனம்
ஊட்டச்சத்து வ�கத்ைத
�ர்வ�க்கவுள்ளார்.
பாைல மூலமாகக் ெகாண்ட

தயா�ப்புக்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து
ஆ�யவற்�ல்; வலுவான
�ன்ன�யுடன், ��ப்ைபன்ஸ்,
இந்ேதாேன�யா, சு�ட்சலாந்து
மற்றும் பா�ஸ்தா�ல் ெநஸ்ேல
�றுவனங்க�ல் 24 வருட கால
அனுபவத்துடன் ேஜசன் அவர்கள்
ெநஸ்ேல லங்கா �றுவனத்�ல்

இைணந்துள்ளார். ெநஸ்ேல
லங்கா �றுவனத்�ன் உயர்
பத�ையப் ெபாறுப்ேபற்றுக்
ெகாள்வதற்கு முன்பு, ேஜசன்
ெநஸ்ேல பா�ஸ்தான் மற்றும்
ஆப்கா�ஸ்தா�ல் ஊட்டச்சத்து
மற்றும் பாைல மூலமாகக் ெகாண்ட
தயா�ப்பு வ�கங்களுக்கான

வ�க �ர்வாக அ�கா�யாக
கடைமயாற்�யுள்ளார். இங்கு அவர்
தயா�ப்புத் துைற முகாைமத்துவம்,
புத்தாக்கம், ��ட்டல் ேமன்ைம
மற்றும் வலுவான அ� ேமம்பாடு
ஆ�யவற்�ல் கு�ப்�டத்தக்க
வ�க �ைரவுபடுத்தைல
வ�நடாத்�யுள்ளார்.
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ேமஷம்

மகரம்

உங்கள்
உ
ங்கள் ரா�க்கு 10ம்இடத்�ல் சஞ்ச�த்து வந்த குருபகவான், 13.11.2021 முதல் 11ம்இடமான லாபஸ்தானத்துக்கு வரு�ன்றார். அங்�ருந்து உங்கள் ரா�க்கு 3,5,7
ஆ�ய இடங்கைள பார்க்�றார். எனேவ அந்த மூன்று
இடங்களுக்கு�யஅ�பத்யங்கள் அைனத்தும்�றப்பாகநைடெபறும். �ைனத்தகா�யங்கைள�ைறேவற்�ம�ழ்�ர்கள். உடல்நலம் �ர்ெபறும், கடன்பாக்�கைளபா�க்கு ேமல்ெகாடுத்து ம�ழ்�ர்கள்.

�ஷபம்
உங்கள்
ங்கள் ரா�க்கு 9 ம்இடத்�ல் சஞ்ச�த்து வந்த குருபகவான், 13.11.2021 முதல் 10ம்இடமானெதா�ல்ஸ்தானத்�ல் அ�ெயடுத்து ைவக்�ன்றார். இதன்�ைளவாககுருபகவான் 2,4,6 ஆ�ய இடங்கைளப்பார்க்�ன்றார்.
எனேவ அந்த மூன்று இடங்களும் பு�தமைட�ன்றது.
குரு�ன்பார்ைவ 2ம்இடத்�ல் ப�வதால் குடும்பஸ்தானம் பலப்படும், அதுவாக்கு, தானம், எனப்படும் இடமாகவும் காணப்படுவதால் வருமானம் அ�க�க்கும்.
வாக்கு, நாணயம் காப்பாற்றப்படும்

�துனம்
உங்கள்ரா�க்கு
8ம்இடத்�ல்சஞ்ச�த்துவந்தஇப்ேபாதுகுருபகவான், 13.11.2021 முதல் 9ம்இடமானபாக்�யஸ்தானத்துக்கு வரு�ன்றார். இதன்�ைளவாக
குருபகவான் 1,3,5 ஆ�யஇடங்கைளப்பார்க்�ன்றார்.
எனேவ அந்த மூன்று இடங்களும் பு�தமைட�ன்றது. ெஜன்மத்ைத குருபார்ப்பதால் நன்ைமகள்அ�கம்.
பார்த்த இடம்ெச�க்கும். பட்ட இடம் து�ர்க்கும்.
பரபரப்பாக ெசயற்பட்டு பாராட்டும், புகழும்ெபறு�ர்கள். ஆேராக்�யம் �ர்ெபறும்.

கடகம்
உங்கள்ரா�க்கு
ங்கள்ரா�க்கு 7 ம்இடத்�ல் சஞ்ச�த்துவந்தகுருபகவான்,13.11.2021 முதல் 8ம்இடத்துக்குவரு�ன்றார்.
இதன்�ைளவாக உங்கள்ரா�க்கு 2,4,12 ஆ�யஇடங்கைளபார்க்கும் குரு�ன்பார்ைவ 2ம்இடத்�ல்ப�வதால்தனஸ்தானம்பு�தமைட�ன்றது. அதுமட்டுமல்லவாக்குமற்றும் குடும்பம் பற்�ய தகவல் அ�யும் இடமாகவும்

அ

தற்கு முன்னர் மயானமாக பயன்படுத்தப்பட்டது புறக்ேகாட்ைட
மயானம் தான். இலங்ைக�ன்
ெநருக்க�யான சந்ைதப் பகு�யான. புறக்ேகாட்ைட�ல் இன்னும் ெசால்லப்ேபானால்
ெகய்சர் �� (Keyzer street), ெம�ன் ��
(Main street) அைமந்�ருக்கும் பகு��ல்
தான் அன்ைறய ெப�ய மயானம் இருந்தது.
ஆட்டுப்பட்�த்ெதரு மயானம் அப்ேபாது
�கவும் ��யதாக இருந்ததால் அங்ேக
புைதப்பதற்கான கட்டணமும் அ�கமாக
இருந்தது. எனேவ புறக்ேகாட்ைட மயானம்
தான் மாற்று மயானமாக அன்ைறய ஆங்�ேலயர்களுக்கு
இருந்தது.அப்ேபாது
ெகாழும்பு ேகாட்ைட�ன் ம�ல்களுக்கு
ெவ�ப்புறமாக இருந்த இந்தப் பகு��ல்
மயானம் அைமந்�ருந்தது. ேமற்கத்ேதய
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2ம்இடம் அைமவதால் குடும்பமுன்ேனற்றம் அ�க�க்கும்,
சுபகா�யங்கள் ம�ழ்ச்�தரும். கண்டகச்ச��ன்ஆ�க்கம்இருப்பதால் எைதயும்ேயா�த்து ெசயற்படுவது நன்ைம.

�ம்மம்
உங்கள்ரா�க்கு
ங்கள்ரா�க்கு
6ம்இடத்�ல்சஞ்ச�த்துவந்தகுருபகவான் 13.11.2021 முதல், 7ம்இடத்�ல்அ�ெயடுத்துைவக்�ன்றார். 7ம்இடம்என்பது களத்�ரஸ்தானமாகும். இதன்�ைளவாக குருபகவான் உங்கள்ரா�ையப்பார்ப்பேதாடு, 3, 11
ஆ�யஇடங்கைளயும்முைறயாகப்பார்க்�ன்றார். எனேவஆேராக்�யம்�ரா�ஆனந்தப்படுத்தும். உச்சகத்ேதாடுப�பு�ந்து உன்னத வாழ்க்ைகைய அைமத்துக்ெகாள்�ர்கள். �ைனத்தகா�யங்கைள�ைறேவற்�ம�ழ்�ர்கள்.

கன்�
உங்கள்ரா�க்குஐந்தா�டத்�ல்சஞ்ச�த்துவந்தகுருபகவான், 13.11.2021 முதல் 6ம்இடத்�ற்குெசல்�ன்றார்.
இதன்�ைளவாககுருபகவான்உங்கள்ரா�க்கு 2, 10, 12
ஆ�ய இடங்கைளப்பார்க்�ன்றார்.குரு�ன்பார்ைவ
2ம்இடத்�ல்ப�வதால்குடும்பமுன்ேனற்றம்�ருப்�கரமாக இருக்கும். குடும்பமுன்ேனற்றம் �ருப்�கரமாகஇருக்கும்.

துலாம்
உங்கள்ரா�க்கு
ங்கள்ரா�க்கு
4ம்இடத்�ல்சஞ்ச�த்துவந்தகுருபகவான் 13.11.2021முதல் 5ம்இடத்�ற்குெசல்�ன்றார்.
அேதேநரத்�ல்அவரதுபார்ைவஉங்கள்ரா��லும்ப�-

அைழத்தார்களாம். அன்ைறய ஓய்வு ெபற்ற
��ல் அ�கா� லூ�ஸ் ெபன்� (Lewis, J.
Penry) �ற்காலத்�ல் கால�த்துவ காலத்�ல் இருந்த மயானங்க�ல் புைதக்கப்பட்டவர்கள் பற்�ய ேதவாலயப் ப�வுகைள
ெதாகுத்து “List of inscriptions on tombstones
and monuments in Ceylon, of historical or
local interest, with an obituary of persons
uncommemorated”என்�ற ஒரு பயனுள்ள
நூல் ஒன்ைற 1913ஆம் ஆண்டு அரசாங்க
அச்சகப் ப�ப்�ன் மூலம் ெவ��ட்டார்.
பல ஆய்வுகளுக்கும் பயன்பட்ட நூல்
அது என்பைதயும் இங்ேக கு�ப்�ட்டாக
ேவண்டும்.
கண்� ஒப்பந்தம் �கழ்ந்து மூன்றாண்டுக�ல் அவ்ெவாப்பந்தத்�ல் ைகெயழுத்�ட்ட
ெகப்பட்�ெபால தைலைம�ல் ஊவா

�ன்றது. இதன்�ைளவாககுரு, உங்கள்ரா�ையப்பார்ப்பேதாடு 9,11ஆ�யஇடங்கைளயும் பார்க்�ன்றார்.
என்னதான்பைக�ரகமாக �ளங்�னாலும் ஓரளவுநற்பலனும்உண்டு. அர்த்தாஷ்டமச்ச��ன்ஆ�க்கத்தால்ஆேராக்�யத்ெதால்ைல
அ�க�க்கத்தான்ெசய்யும்.
அேதேநரம்குருபார்ைவஇருப்பதால் மருத்துவ ஆேலாசைனகள்மூலம்குணப்படுத்�க்ெகாள்ளமு�யும்.

�ருச்�கம்
இதுவைர
இ
துவைர உங்கள்ரா�க்கு 3ம்இடத்�ல்சஞ்ச�த்துவந்தகுருபகவான் 13.11.2021 முதல்நான்கா�டமானசுகஸ்தானத்�ல்அ�ெயடுத்துைவக்�ன்றார்.இதன்�ைளவாக, குருபகவான்உங்கள்ரா�க்கு 8, 10, 12 ஆ�ய
இடங்கைளப் பார்க்�ன்றார். குரு�ன்அருட்பார்ைவயால்ெதாட்டதுதுலங்கும். துைணயாக இருக்கும்
நண்பர்கள் ேதாள்ெகாடுத்து உதவுவர். ெவற்�க்கு�யதகவல்கள்�டுவந்துேசரும். உற்றார், உற�னர்கள்உங்கள்முன்ேனற்றம் கண்டு ஆச்ச�யப்படப்ேபா�றார்கள்.

தனுசு
உங்கள்ரா�க்கு
ங்கள்ரா�க்கு
2ம்இடத்�ல்
சஞ்ச�த்துவந்தகுரு
பகவான் 13.11.2021 ல்மூன்றாம்இடமானசகாயஸ்தானத்�ல்சஞ்ச�க்கப்ேபா�ன்றார். இதன்�ைளவாக குருபகவான்உங்கள்ரா�க்கு 7. 9. 11 ஆ�யஇடங்கைளப்பார்க்�ன்றார்.
எனேவ இந்த மூன்று இடங்களும் பு�தமைட�ன்றன.
கு�ப்பாக குரு�ன்பார்ைவ 7ம்இடத்�ல்ப�வதால்,
மைன�ல் மங்கல ஓைச ேகட்கும் வாய்ப்பு உண்டு.
ெவ�நாட்��ருந்துஉற�னர்கள்அல்லதுநண்பர்கள்மூலம்அனுகூலமானதகவல்வந்துேசரும். ஆேராக்�யச்�ர்ேகடுகள்ப�ப்ப�யாக அகலும்.

கல்லைறகைள ெபாரைளக்கு இடம்மாற்��ட்டு அைத அப்ப�ேய மூ��ட்டார்கள்.
அந்த இடத்ைத இராணுவப் பாவைனக்காக பயன்படுத்�னார்கள். முதலாம் உலக
யுத்தம் மு�யும் வைர அது இராணுவத்
ேதைவகளுக்காகேவ பயன்படுத்தப்பட்டது.
அேத இடத்�ல் தான் �ற்கால இலங்ைக�ன்
இராணுவ தைலைமயகமும் அைமக்கப்பட்டது.
அதுேபால கடற்பைடத் தைலைமயகமும் அங்�ருந்து அத்தைனத் தூர�ல்ைல.
இரா� மா�ைகயும் (இன்ைறய ஜனா�ப�
மா�ைக) �க அருகாைம�ல் தான் அைமந்�ருக்�றது. இைதச் சூழத் தான் �ற்காலத்�ல்
இலங்ைக�ன் பாரளுமன்றம் (இன்ைறய
ஜனா�ப�ச் ெசயலகம்), பல ேஹாட்டல்கள்,
மத்�யவங்�, உள்�ட்ட இலங்ைக�ன் பல

Faceதாஜ் சமுத்�ரா ேஹாட்டலுக்கு �ன்னால் உள்ளது.
அப்ேபாது இறந்தவர்கள்
பலரது இறு�ப் பூைசகள்
அங்ேக
�கழ்ந்துள்ளன.
ஆனால் இந்த ேதவாலயம் அ�க காலம் தமது
மயானமாக கா�முகத்�டைலப் பயன்படுத்த மு�ய�ல்ைல.
1862 ஆம் ஆண்டு அரசாங்க சைப�ன் 9வது
இலக்கத் �ர்மானத்�ன்ப�
ெகாழும்பு பாதுகாப்பு அரணுக்குள் இருக்�ற கா�முகத்�டல் மயானத்ைத
பயன்படுத்துவ�ல் கட்டுப்-

உங்கள்ரா��ேலேயசஞ்ச�த்துவந்தகுருபகவான்,
13.11.2021 முதல்தனஸ்தானம் எனப்படு�ன்ற 2ம்
இ டத்�ற்கு வரு�ன்றார். இதன்�ைளவா க உங்கள்ரா�க்கு 6, 8, 10 ஆ�யஇடங்கைள குருபகவான்பார்க்�ன்றார். அவரதுபார்ைவப�யும் ரா�கள்
எல்லாம் பு�தமைடயும் என்பதால், அந்தமூன்று
இடங்களுக்கு�யபலன்கள் அைனத்தும்�றப்பாகநைடெபறும்.குரு�ன்பார்ைவ 6- ம் இடத்�ல் ப�வதால்
எ�ர்ப்புகள்கட்டுக்குள்அடங்�இருக்கும்.
பைகபாராட்�யஉற�னர்கள் இ� பாசத்ேதாடுபழகுவர்கள்.

கும்பம்
உங்கள்ரா�க்கு
ங்கள்ரா�க்கு
12-ம்இடத்�ல்சஞ்ச�த்துவந்தகுருபகவான் 13.11.2021 அன்றுஉங்கள்ரா��ேலேயசஞ்ச�க்கப்ேபா�ன்றார்.இதன்�ைளவாககுருபகவான்உங்கள்ரா�க்கு5,7,9
ஆ�யமூன்றுஇடங்கைளயும்பார்க்கப்ேபா�ன்றார். எனேவ
அந்தமூன்று இடங்களும் பு�தமைட�ன்றன. அவற்�ற்கு�யஆ�பத்யங்கள்�கச்�றப்பாகநைடெபறும்.
கு�ப்பாக 5ம்இடத்ைதகுருபார்ப்பதால்பூர்வபுண்�யஸ்தானம்பலம்ெபறு�ன்றது. எனேவஇதுவைரமுயற்�ெசய்தும்மு�வைடயாதகா�யங்கள்இப்ெபாழுதுமு�வைடயும்.

�னம்
உங்கள்ரா�க்கு 11-ம்இடத்�ற்குசஞ்ச�த்துவந்தகுருபகவான் 13.11.2021 முதல் 12-ம்இடமான�ரயஸ்தானத்�வ் அ�ெயடுத்துைவக்�ன்றார். இதன்�ைளவாக குருபகவான் உங்கள்ரா�க்கு 4,6,8 ஆ�யமூன்று
இடங்கைளயும்பார்க்கப்ேபா�ன்றார். எனேவ அந்த
மூன்று இடங்களும் பு�தமைட�ன்றது. 'குருபார்க்கக்ேகா�நன்ைம' என்பதற்ேகற்ப அவர் பார்ைவ
பலத்�ன்மூலம்பலநன்ைமகைளெபறு�ர்கள். கல்�சம்பந்தமாக எடுத்தமுயற்�ைககூடும். கடைமையச்
ச�வரச்ெசய்து மு�ப்�ர்கள். கல்யாணம்ேபான்ற சுபகா�யங்கள்குடும்பத்�ல் உள்ளவர்களுக்குநைடெபறுவதற்கான அ�கு�கள் ெதன்படும்.

ன்
பி
ம்
ழு
ெகா
கைத
2

1803 கண்டி யுத்தத்தில் இறந்த ஆங்கிேலயர்கள்
காலிமுகத்திடலில் புைதக்கப்பட்டனர்

��ஸ்தவர்கள் ேதவாலயத்ேதாடு ேதவாலயத்�ன் அங்கமாக மயானத்ைத ைவத்துக்ெகாள்வது வழக்கம். இறந்தவ�ன் இறு�க்
��ையகள்,
பூைசகள்
ேதவாலயத்�ல்
�கழ்த்தப்பட்டு
அத்ேதவாலயத்துகு�ய
மயானத்�ல் புைதக்கப்பட்ட�ன் அது பற்�
ேதவாலயக் கு�ப்புக�ல் கு�த்து ைவத்துக்ெகாள்வது ெநடுங்காலமாக இருக்கும்
வழக்கம்.
�றப்பு, இறப்பு, �ருமண, �ருமுழுக்கு
ேபான்ற கு�ப்புகைளக் கு�த்து ைவத்துக்ெகாள்வதால் இன்றும் பலர் பற்�ய �பரங்கைள அ�ய மு��றது. ேமலும் இந்த
மயானங்கள் சுேத�கைளப் புைதக்கும்
மயானமாக இருக்க�ல்ைல. இைவ கால�த்துவ நாட்டு ��ல், இராணுவ, அ�கா�கைளயும், �ர்வா�கைளயும், ஊ�யர்கைளயும், அவர்க�ன் குடும்பங்கைளயும்,
��ஸ்தவ பா��கைளயும் புைதக்கும் மயானங்களாகேவ இயங்�ன.
ஒரு காலத்�ல் அ�கமான இறு�க்��ையகைள ெசய்தவராக அங்��க்கன் பா��யாரான ெபய்� (Anglican Archdeacon Bailey)
�ரபலம் ெபற்�ருந்ததால் ப��யாக ‘Padre
Bailey’s Go-Down’ என்று அந்த இடத்ைத

கா� �� அைமப்புத்
ெதாடர்பான அற�த்தல்
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கா� முகத்�ட�ல் கு�ைரப் பந்தயம்

ெவல்லஸ்ஸ �ளர்ச்� ஆங்�ேலயர்கைள எ�ர்த்து �கழ்ந்தைத
அ��ர்கள். அ�ல் ெகால்லப்பட்ட �ல ஆங்�ேலய இராணுவ
அ�கா�க�ன் �ைனவுக் கல்லைறகளும் கா� முகத்�ட�ல்
இருந்ததாக லூ�ஸ் ெபன்�
கு�ப்�டு�றார். ஆங்�ேலயர்கைளப் புைதக்கும் மயானமாகத்
தான் இது ேபணப்பட்டது. 1866
ஆம் ஆண்டு ெபாறைள கனத்ைத
மயானம் இலங்ைக வாழ் ெபாதுமக்களுக்காக ஆரம்�க்கப்படும்வைர ெகாழும்�ல் சுேத�களுக்கான ஒரு முைறப்படுத்தப்பட்ட
மயானம் இருக்க�ல்ைல.இந்து,
முஸ்�ம்களும், ஏைனய சகல
��ஸ்தவ ���னரும் கூட எந்த
வர்க்க ேவறுபாடு�ன்� அடக்கம்
ெசய்யும் இடமாக ெபாரல்ைல
கனத்ைத மயானம் ஆனது.
ஆங்�ேலயர்கள் ஒரு கட்டத்�ல் கா�முகத்�டல் பகு��ன்
இராணுவ மூேலாபாயப் ெபறும�ையயும் முக்�யத்துவத்ைதயும்
கரு�யும், அங்கு உடல்கைளப்
புைதப்பைத �றுத்� அங்�ருந்த

ேகந்�ர முக்�யத்துவம் வாய்ந்த ைமயப் பகு�யும் அைமயப் ெபற்றன. அதுேபால கண்�
ராஜ்�யத்ைத �ழ்த்துவதற்கு �ரதான சூத்�ரதா�யாக இயங்�ய ேஜான் ெடா�� தனது
நாட்கு�ப்�ல் பலர் பற்�ய �பரங்கைளயும்
ப��ட்�ருக்�றார். அ�ல் ேமஜர் ெபய்லட்
ெபய்� ெப�� (Major Bayley Bayly)பற்�
கு�ப்�ட்டுள்ளார். 1779 இல் �றந்த அவர்
�ெரஞ்சுப் ேபா�ல் ஈடுபட்டேபாது ைகதுக்குள்ளா� �டுதைலயானார். �ன்னர் எ�ப்�ல்
இருந்த ஆங்�ேலயப் பைட�ல் ப�பு�ந்து
�ருதுகைளப் ெபற்றார். 88 வது பைடப்���ல் ெலப்�னன்டாக கடைமயாற்� 1814
இல் இந்�யா�லும் �ன் இலங்ைக�ல் 1815
கண்�ப் ேபா�லும், 1817இல் ஊவா �ளர்ச்�ைய எ�ர்த்தும் ேபா�ட்டு தளப� �ைலக்கு
உயர்ந்தார். 1818இல் மூன்று ேகாரைளக�ன்
அரசாங்க �ர���யாக ஆ� இறக்கும் வைர�லும் அப்பத��ல் இருந்தார் என்றும் அவர்
10.02.1827 அன்று இறந்தார் என்றும் அவர்
கா�முகத்�டல் மயானத்�ல் புைதக்கப்பட்டார் என்றும் ெடா�� தனது நாட்கு�ப்�ல்
கு�ப்�டு�றார்.
கா�முகத்�டல் மயானத்�ன் ேதவாலயமாக 1853 இல் CMS ேசர்ச்சுக்கு ெசாந்தமான
ேதவாலயம் அன்ைறய கா� முகத்�ட�ல்
இருந்தது. இன்றும் அந்த Christ Church - Galle

என். சரவணன்
தப்படலாம் என்பது ேபான்ற ��கைள �க்�
��ட்�ஷ் கு�மக்க�ன் அ�க�ப்பு காரணமாக, ஐேராப்�யர்கைள மட்டுேம கா� முகத்�டல் மயானத்�ல் அடக்கம் ெசய்ய மு�யும்
என்று ஆளுநர் மூலம் அ��க்கப்பட்டது.
கா�முகத்�டல் மயானம் மூடப்பட்டேபாது அங்ேக இருந்த பல �ைனவுக் கல்லைறக் கற்கள் கனத்ைத மயானத்துக்கு மாற்றப்பட்டன. இன்றும் ெகாழும்பு கனத்ைத
மயானத்�ல் கா�முகத்�டல் ��வு என்�ற
ஒரு ��வு இருப்பைத அவதா�க்கலாம்.
�க்டர் ஐவன் “கண்�ர் �ந்தும் ேதசம்”
என்�ற தைலப்�ல் இலங்ைக�ன் முக்�ய
வரலாற்று �கழ்வுகைள புைகப்படங்களாகத்
ெதாகுத்து ஒரு நூைல ெவ��ட்டார். அ�ல்
கா�முகத் �டல் பற்� இப்ப�க் கு�ப்�டு�றார்.
“ஜனவ� 1803 இல், ��ட்�ஷார் கண்�
இராச்�யத்�ன் �து பைடெயடுத்தனர், பைடெயடுக்கும் பைடகைள ேதாற்க�த்து அவர்களுக்கு பலத்த ேசதங்கைள ஏற்படுத்�னர்.
ேபா�ல் ஏராளமான ஆங்�ல �ரர்கள் ெகால்லப்பட்டனர், அதுமட்டுமன்� �ன்வாங்�ய
இராணுவம் மேல�யா ேநாய்க்கு இலக்கா�
இறந்தனர். மேல�யாவால் இறந்த �ரர்களுக்கு அடக்கம் ெசய்ய இடம் இல்லாததால்,
தற்ேபாது கா� முகத்�டல் வளாகம் அைமந்துள்ள பகு� மயானமாக மாற்ற ேவண்��ருந்தது...”
ஆட்டுப்ெபட்�த்ெதரு மயானம்
டச்சு ஆட்��ல் ெகாழும்பு ேகாட்ைட�ன் ேதவாலயமாக வுல்ெபண்டால் ேதவாலயம் (Wolvendaal Church) �ளங்�யது.
இத் ேதவாலயம் 1749 இல் தான் டச்சு
அர�ன் �ழ் அைமக்கப்பட்டது. ெகாழும்பு
துைறமுகத்�ல் இருந்து பார்த்தால் ேமட்�ல்
அைமந்�ருக்கும் இந்த ேதவாலயம் ெத�யும்

வுல்ெபன்ேடால் ஆலயம் பைழயேதாற்றம்

பாடுகள் ��த்து �ர்மானம் �ைறேவற்றப்பட்�ருக்�றது. 1862 நவம்பர் 19 அரசாங்க
வர்த்தமா�ப் பத்��ைக�ல் (Government
Gazette)இைதப் பற்� அ��க்கப்பட்�ருக்�றது. அதன்ப� அன்ைறய United Church க்கு
உட்பட்டவர்களுக்கு மட்டுேம பயன்படுத்-

வைக�ல் அது அைமக்கப்பட்�ருந்தது.
ேகாட்ைட��ருந்து
ஒரு
ைமல்
ெதாைல�ல் அது அைமக்கப்பட்�ருந்து.
இந்த ேதவாலயத்ேதாடு ஒட்� இறந்தவர்களுக்கான மயானத்துக்கும் இடம் ஒதுக்கப்பட்�ருந்தது.
(ெதாடரும்)
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2021 நவம்பர் 7 ஞாயிற்றுக்கிழமை

தினகரன் வாரமஞ்சரி

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk;
AHEAD jpl;lk;

fsdpg; gy;fiyf;fofk;> ,yq;if
Njrj;jpd; mgptpUj;jpf;F gq;fspg;Gr; nra;J ngUik nfhs;Nthk;
Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk; gl;lg;gbg;gpy; Gjpa Nghf;Ffis Kd;ndLj;Js;sJ. Njrpa ts jsj;jpw;F Nkyjpf
ngUik Nru;g;gij fUj;jpy; nfhs;tjd; %yk; njhlu;e;J fy;tpf;fhfTk; gq;fspg;Gr; nra;fpwJ. gy;fiyf;fofj;jpd;
fy;tpj;jpl;lkhdJ jkJ njhopy; toq;Feu;fSf;F ngWkjpia Vw;gLj;j jpwikahd Gjpa jiyKiw gl;ljhupfis
cUthf;Ftjw;F ftdkhf tbtikj;Js;sJ. ,e;j rpwe;j Njrpa Kaw;rpapy; ePq;fSk; xU gq;Fjhuuhfyhk;.

ngWif mwptpj;jy;
gpd;tUtdtw;iw toq;Ftjw;F jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J Cth nty;y];] gy;fiyf;fofj;jpd;
jpl;l ngWiff; FO> jiytupdhy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

,y.

tpguk;

Nfs;tpkD
,y.

01

gpuNahf tpQ;Qhd gPlj;jpw;fhf tpupTiuahsu;
kz;lgq;fis epu;khzpj;jy; - fl;lk; II>
gpuNahf tpQ;Qhd gPlk;

UWA/AHEAD/
RA1/FAS /NCB/
WORKS/02

tpiykD
gpiz ngWkjp
(&gh)

tpiykD
%lg;gLk; jpfjp
kw;Wk; Neuk;

154>000.00

2021 etk;gu; 29
md;W gp.g. 2.00

NkYs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;lthW 82592579 vd;w ,yq;if tq;fp fzf;F ,yf;fj;jpw;F Neubahf
itg;Gr; nra;tJ my;yJ ve;j xU Ntiy ehl;fspYk; K.g. 9.00 kw;Wk; gp.g. 4.00 ,w;F ,ilNa Cth
nty;y];] gy;fiyf;fofj;jpd; AHEAD/OTS mYtyfj;jpw;F xt;nthU Nfs;tp kDTf;Fk; KiwNa
kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jpa gw;Wr;rPl;il toq;fp (AHEAD/OTS) ngWif gpujpg; gzpg;ghsUf;F
vOj;J%yk; tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J 2021 etk;gu; 29 Mk; jpfjp gp.g. 4.00 tiu ve;j xU tpiykDjhuu;fs;
%yKk; tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. http.//www.uwu.ac.lk/
procurement/ vd;w gy;fiyf;fof ,izajs Kftupapy; ,Ue;Jk; tpiykD Mtzq;fis tpiykDjhuUf;F
jutpwf;fk; nra;a KbAk;. gy;fiyf;fof ,izajsj;jpy; ,Ue;J tpiykD Mtzq;fis ngWgtu;fs; mry;
nuhf;fg;gz gw;Wr;rPl;L/ itg;G urPjpd; g+u;j;jp nra;ag;gl;l Mtzq;fis rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Nky;
Fwpg;gplg;;gl;lthW 82592579 vd;w fzf;F ,yf;fj;jpw;F Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk;> AHEAD jpl;lj;jpd;
ngaupy; ,yq;if tq;fpapd; ve;j xU fpisapYk; fl;lzq;fis nrYj;j KbAk;. (tpiykDjhuu;fSf;F
tpiykD Mtzq;fis fl;lzk; ,d;wp guPl;rpf;fyhk;.)
tpiykDf;fis 2021 etk;gu; 29 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; fpilg;gjw;F gjpTj; jghy; %yk; mDg;g
my;yJ Nru;g;gjw;F Ntz;Lk; vd;gNjhL mjd; gpd; tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs;
jpwf;fg;gLk; re;ju;g;gj;jpy; tpiykDjhuu; my;yJ (mjpfhuk; mspf;fg;gl;l fbjk; xd;Wld;) mtu;jk; mjpfhuk;
mspf;fg;gl;l gpujpepjp gq;Nfw;f mDkjpf;fg;gLthu;. Nfs;tpkDf;fs; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l fbj ciw xd;wpy;
%lg;gl;L me;jf; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; njhlu;Gila Nfs;tpkD ,yf;fj;ij Fwpg;gpl
Ntz;Lk; vd;gNjhL> jiytu;> ngWiff; FO> Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk;> g];]u tPjp> gJis vd;w
Kftupf;F gjpTj; jghy; %yk; mDg;Gtjw;F my;yJ Cth nty;y];] gy;fiyf;fofj;jpd; gjpthsupd;
mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyNfl;G ngl;bapy; ,Ltjw;F KbAk;.
055-3127378 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; ngWif gpujp gzpg;ghsuplk; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngw KbAk;.
jiytu;
jpl;l ngWif FO (rpNu\;l)
Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk;> gJis.
2021.11.7

gl;lkspg;G - 2021
fsdpg; gy;fiyf;fofj;jpd; midj;Jg; gPlq;fspYk; (gl;lg;gpd;gbg;Gf; fw;iffs;
gPlk; kw;Wk; itj;jpa gPlk; jtpu;e;j) 2020 Mk; Mz;L elj;jg;gl;l ,Wjpg; gl;lg;
guPl;irfisg; G+u;j;jp nra;J> gy;fiyf;fof %jitapdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l
ngWNgWfisg; ngw;Ws;s midj;Jg; gl;ljhup khztu;fSf;Fk; 1978 Mk; Mz;bd;
16 Mk; ,yf;fg; gy;fiyf;fofg; gl;lkspg;Gr; rl;lj;jpd; gpupT 53 (7) ,d; gpufhuk;>
gl;lkspg;G tpoh xd;wpid elj;jhky; gl;lq;fSf;Fupa rhd;wpjo;fis toq;Ftjw;Fj;
jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. ehl;by; epyTk; njhw;WNeha; Fiwtile;jjd; gpd;du;>
gl;ljhup khztu;fSf;fhd Kiwahd gl;lkspg;G tpoh xd;wpid Rfhjhu
topfhl;Ljy;fSf;Nfw;g vjpu;tUk; fhyq;fspy; elj;Jtjw;Fg; gy;fiyf;fofk;
jPu;khdpj;Js;sJ.
mjd; gpufhuk;> Nkw;Fwpg;gpl;l gl;ljhup khztu;fs; gpd;tUk; ,izajs Kftupf;Fs;
nrd;W> tpz;zg;gg;gbtk; kw;Wk; midj;J topfhl;Ljy;fisAk; gjptpwf;fk; nra;J>
G+u;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg;gbtj;jpid 2021 Mk; Mz;L etk;gu; 20 Mk;
jpfjpf;F Kd;du; rpNu\;l cjtpg; gjpthsu;> guPl;irfs; gpupT> fsdpg; gy;fiyf;fofk;
vDk; Kftupf;Fg; gjpTj;jghy; %yk; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;g ,Wjpj;jpfjpf;Fg;
gpd;du; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; tpz;zg;gq;fs; ahTk; epuhfupf;fg;gLk;. NkYk;> Nkw;gb
Fwpg;gpl;l ,Wjpj;jpfjpf;F Kd;du; tpz;zg;gq;fis mDg;ghj gl;ljhup khztu;fspd;
ngau;fSk; mq;fPfupf;fg;gl;l ngWNgw;W Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW
gy;fiyf;fof %jitapy; rku;g;gpf;fg;gLk; vd;gNjhL> mjpy; cupa gl;lq;fspd;
ngau;fSk; Fwpg;gplg;gLk; vd;gijAk; ,j;Jld; njuptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;. NkYk;>
gl;lg;gbg;Gr; rhd;wpjo;fs; jahupf;fg;gl;ljd; gpd;du;> ve;jnthU jpUj;jq;fisAk;
Nkw;nfhs;tjw;F mDkjpaspf;fg;glkhl;lhJ.
gl;ljhup khztu;fs; jq;fspd; ngaiu rpq;;fsk; kw;Wk; Mq;fpyj;jpy; ifnaOj;J
my;yJ fzpg;nghwp %yk; gl;lg;gbg;Gr; rhd;wpjopy; rupahf vOJjy; Ntz;Lk;.
ngau;fisr; rupahf mDg;ghj gl;ljhup khztu;fspd; gl;lr;rhd;wpjo;fspy; gpd;du;
ve;jnthU jpUj;jq;fisAk; Nkw;nfhs;tjw;F tha;g;gpy;iy vd;gij ,q;F jaTld;
njuptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;.
ftdpf;Ff: gl;ljhup khztu;fspd; trjp fUjp ,g;gl;lkspg;gpw;Fj; jFjp ngw;Ws;s
midj;Jg; gPlq;fisAk; Nru;e;j gl;ljhup khztu;fspd; ngau;g; gl;bay; gpd;tUk;
,izajs Kftupapy; cs;sJ. ,e;jg; ngau;g;gl;baypy; cs;s gl;ljhup khztu;fs;
kl;LNk ,jw;fhf tpz;zg;gpf;f KbAk;.
,izajs Kftup: www.kln.ac.lk
Fwpg;G: ehl;by; Vw;gl;Ls;s nfhtpl; 19 njhw;W epiyik fhuzkhf KOikahfg;
gl;lkspg;G tpohtpid elj;Jtjw;F tha;g;gpy;iy vd;Wk; Gifg;glk; vLg;gjw;F
kl;LNk vjpu;fhyj;jpy; rpy rlq;F rk;gpujha tha;g;Gf;fis toq;f Vw;ghL
nra;ag;gLk; vd;Wk; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ. gl;lr; rhd;wpjo;fs; ,d;wp> khztu;fs;
njhopy; tha;g;gpw;F tpz;zg;gpf;Fk; NghJk;> ntspehL nry;Yk; NghJk;> fy;tp
cjtpj;njhiff;F tpz;zg;gpf;Fk; NghJk; mtu;fSf;F Vw;gLk; Fiwfis eptu;j;jp
nra;Ak; tifapy; gl;lkspg;G tpoh xd;wpid elj;jhky; gl;lq;fspw;fhd
rhd;wpjo;fis toq;Ftjw;Fj; Njitahd xU topKiwahf ,e;j tha;g;G
toq;fg;gLfpd;wJ. ehl;by; jw;NghJ eilKiwapYs;s Rfhjhu tpjpKiwfspd;
gpufhuk; ,J njhlu;ghd vjpu;fhy eltbf;iffisg; gy;fiyf;fofk; KbT nra;J
gl;ljhup khztu;fSf;F mJ gw;wp gpd;du; mwpaj; jug;gLk;.
gjpthsu;>
fsdpg; gy;fiyf;fofk;>
2021.10.31
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nfhOk;gpy; mike;Js;s Ntiyj;jsj;jpw;F
ONkrd; gh];khh;
Ocjtpahsh;fs;
Oghh;ngz;lh;
Ojr;R Ntiy/gpsk;gh;/
kpd;dp izg;ghsh;/
nty;bq; Ntiyahl;fs;
cldbahf Njit

khjr; rk;gsk;
80>000 w;F Nky;

jq;Fkpl trjp kw;Wk; njhopyhsh;
fhg;GWjp trjpfs; toq;fg;gLk;.
WORKFORCE SOLUTION COLOMBO
0712154366/0777325900
0776759511/0777325890

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR
mikr;ruit epakpj;j ngWiff; FO
JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw;Wiw mikr;R

,yq;if J
JiwKfq;
wK fs; mjp
jfhuu rig

tpiykDf; f Sf; f hd
miog; G
nfhOk;G JiwKf> miu jhdpaq;fp fpof;F
nfhs;fyd; Kidaj;jpw;F Kidtpl
Kfhikj;Jt Kiwik/ Kidtpl nraw;ghl;L
Kiwikapd; ngWif
tpiykD ,y. CMS/LP/21/PT/02/24
nfhOk;G JiwKf> miu jhdpaq;fp fpof;F nfhs;fyd;
Kidaj;jpw;F Kidtpl Kfhikj;Jt Kiwik/ Kidtpl
nraw;ghl;L Kiwikapd; ngWiff;fhf JiwKfq;fs; kw;Wk;
fg;gw;Wiw mikr;R> mikr;ruit epakpj;j ngWiff; FO>
jiytupdhy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
tpiykD xd;Wf;F kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhd
100>000.00 ,. &ghit (ntl; cl;gl) nrYj;jp jiyik
Kfhikahsu; (toq;fyfs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>
,yq;if JiwKf mjpfhurig> ,y. 45> nya;ld; g];bad; tPjp>
nfhOk;G 01 vd;w Kftupapy; ,Ue;J ngw KbAkhd gbtq;fspy;
tpiykDf;fs; rku;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 2021 etk;gu; 08 Mk;
jpfjp 0900 kzp njhlf;fk; 2021 brk;gu; 22 Mk; jpfjp 1400 kzp
tiu tpiykD Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.
jiytu;> mikr;ruit epakpj;j ngWiff; FO> JiwKfq;fs;
kw;Wk; fg;gw;Wiw mikr;R> ,y. 19> irj;a khtj;ij> nfhOk;G
01 vd;W Kftup ,lg;gl;l tpiykDf;fis gjpTj; jghypy;
mDg;Gtjw;F my;yJ mikr;rpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg;
ngl;bapy; ,Ltjw;F Ntz;Lk;. 2021 brk;gu; 23 Mk; jpfjp 1400
kzpf;F tpiykD %lg;gLtNjhL tpiykD %lg;gl;l gpd; cld;
jpwf;fg;gLk;. tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G nfhOk;G 01>
nya;ld; g];bad; tPjp> ,y. 45> ,yq;if JiwKf mjpfhurig>
gzpg;ghsupd; (njhopy;El;gk;) mYtyfj;jpy; 2021 etk;gu; 30 Mk;
jpfjp 10.30 kzpf;F ,lk;ngWk;.
tpiykD %lg;gLk; jpfjpapy; ,Ue;J 208 (,UE}w;W vl;L)
ehl;fSf;fhf kj;jpa tq;fpahy; ntspaplg;gl;l nry;Ygbahd
ntspehl;L ehza gupkhw;w tPjj;jpd; tpw;gid tPjj;jpy; 180>000
mnkupf;f nlhyu; my;yJ mjw;F ,izahd ,yq;if &gh
ngWkjpf;F tpiykD gpizAld; tpiyDf;fs; rku;g;gpj;jy;
Ntz;Lk;. jiyik Kfhikahsu; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs;
Kfhikj;Jtk;)> ,yq;if JiwKf mjpfhurig> ,y. 45>
nya;ld; g];bad; tPjp> nfhOk;G 01 vd;w Kftupapy; ,Ue;J
tpiykD Mtzq;fis ngw KbAk;. (njh.: 2323102> 2432866>
njhiyefy;: 2381652)
jiytu;
mikr;ruit epakpj;j ngWiff; FO
JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw;Wiw mikr;R
,y. 19> irj;a tPjp>
nfhOk;G - 10
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mwptpj;jy;
Gifapujk; %yk; nkhj;jkhf gz;lq;fis Vw;wp
,wf;Fk; toq;Feh;fisg; gjpT nra;J nfhs;sy;
RgPl;rj;jpd; njhiyNehf;F nfhs;if gpufldj;jpw;fikthf
gz;lq;fis Vw;wp ,wf;Fifapy; Vw;gLk; Rw;whly;> r%f kw;Wk;
ed;ikfisf; fUj;jpw; nfhz;L Gifapujq;fspd; %yk;
gz;lq;fis Vw;wp ,wf;Ftjid Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lnkhd;W
gLj;jg;gLfpd;wJ.

nkhj;jkhfg;
nghUshjhu
nkhj;jkhfg;
eilKiwg;

Breaking
boundaries

,r;nraw;wpl;lj;jpd; fPo; nkhj;jkhf gz;lq;fis Vw;wp ,wf;Fk; epWtdq;fs;>
Gifapuj jpizf;fsj;jpy; gjpT nra;J nfhs;sg;gLtJld; gjpT nra;J
nfhs;sg;gl;l jFjpahd epWtdq;fspw;F mjw;fhf Vw;wp ,wf;Fk; trjpfisg;
ngw;Wf; nfhLg;gJ Gifapujj; jpizf;fsj;jpd; ,yf;fhFk;.
,t;thW Vw;wp ,wf;fg;gLk; gz;lq;fis nkhj;jkhff; fsQ;rpag;gLj;Jtjw;fhf
Gifapujf; fsQ;rparhiyfs; kw;Wk; Gifapuj epiyaq;fspw;fz;ikapy; cs;s
,lq;fis fl;lzq;fisr; nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhs;Sk; ,aYikAk; cz;L.

The Country’s
largest
recruitment
database

Gifapujj; jpizf;fsj;Jld; ,ize;J nkhj;jkhf gz;lq;fis Vw;wp
,wf;Ftjw;fhf
ePq;fs;
tpUk;gpdhy;
,j;jpizf;fsj;jpd;
,izaj;js
(www.railway.gov.lk) ,w;Fs; gpuNtrp;J tpguq;fSld; $ba tpz;zg;gg;
gbtj; njhFjpnahd;iwg; ngw;Wf; nfhz;L Marketing.slr@hotmail.com vd;w
kpd;dQ;ry; Kfthpf;F g+uzg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;J gjpT
nra;J nfhs;tjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sTk;. mt;thW nraw;gl ,ayhj
epWtdq;fs; gpd;tUk; Kiwnahd;wpd; %yk; vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iw
Kd;itj;J tpguf;FwpgGfSld; $ba tpz;zg;gg;gbtj; njhFjpnahd;iwg;
ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf eltbf;if Nkw;nfhs;sTk;.
1.

gpujp mj;jpal;rfh; (th;j;jf kw;Wk; tpw;gid) th;j;jf kw;Wk; tpw;gidg;
gphpT Gifapuj jiyikafk; nfhOk;G -10 vd;w Kfthpf;F vOj;JUt
tpz;zg;gnkhd;iw Kd;itj;jy;

2.

mjid njhiy efy; %yk; 0112-431909 ,yf;fj;jpw;F mDg;Gjy;

3.

markietig.slr@hetmeil.com
mDg;Gjy;

vd;w

kdpdQ;ry;

Kfthpf;F

For
jobseekers

tpz;zg;gj;ij

Kjypy; tpz;zg;gpg;gth;fspw;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;.
gpujp nghJ Kfhikahsh; (tdpfk;)>
gpujp nghJ Kfhikahsh; (tdpfk;)
mYtyfk;> Gifapuj jiyikafk;>
nfhOk;G -10

www.
observerjobs.
lk

,yq;if ,uhZtk;

Nfs; t p mwp t p j ; j y;
kUe;Jg; nghUl;fs;/ fl;Lj;Jzpfs;> kUj;Jt thAf;fs;> vYk;G KwpT rj;jpu rpfpr;ir cgfuzq;fs;
/ rj;jpurpfpr;ir JizAWg;Gfs; / gy; rj;jpu rpfpr;ir JizAWg;Gfs; / gy; kUe;Jfs; kw;Wk;
fl;Lj;Jzpfs; kw;Wk; Vida kUj;Jt nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;jy;
1. 2022Mk; tUlj;jpy; ,yq;if ,uhZtj;jpw;Fj; Njitahd gpd;tUk; tplaq;fis epiyahd tpiyapd; fPo; nfhs;tdT nra;tjw;fhf nfhOk;G> = [ath;jdGutpy; mike;Js;s ,uhZtj; jiyikafj;jpd; ,uhZt Nfs;tpr; rigj; jiythpdhy;
Nfhug;gLfpd;wd.

tpguq;fs;

•

kUe;Jfs; kw;Wk; fl;Lj;Jzpfs;

Nfhit ,y.

(Pharmaceutical & Medical Consumables)

•

Ma;T$l ,urhadq;fs; kw;Wk; ghpfhuq;fs; (Laboratory Chemicals & Reagents)

•

gy; rj;jpurpfpr;ir Jizg;ghfq;fs; (Items for Dental Surgery Accessories)

ngWkjp
(&gh
kpy;ypad;)

tpz;zg;gq;fs; ngwg;gLk;/ Nfs;tpfs;
toq;fg;gLk; jpfjpfs; (K.g. 9.30 - gp.g.
4.00 tiu rdp – QhapW kw;Wk; mur
tpLKiw ehl;fs; jtpHe;j)

Nfs;tp/ KbTWj;jg;gLk; jpwf;fg;gLk; jpfjp kw;Wk; Neuk;

29/11/2021 - 1100 kzp Nfhit ,y. 001 Kjy; 025 tiu
DAMPS/TENDER/2022/01
Kjy; 143 tiu

06/12/2021 - 1100 kzp Nfhit ,y. 026 Kjy; 050 tiu

872.22

13/12/2021 - 1100 kzp Nfhit ,y. 051 Kjy; 075 tiu
20/12/2021 - 1100 kzp Nfhit ,y. 076 Kjy; 093 tiu

DAMPS/DEN/
ACCE/2022/01 Kjy; 14
tiu

03/01/2022 - 1100 kzp Nfhit ,y. 94 Kjy; 119 tiu

5.25

10/01/2022 - 1100 kzp Nfhit ,y. 120 Kjy; 143 tiu
•

gw;rpfpr;ir kUe;Jfs;
Consumables)

kw;Wk;

fl;Lj;Jzpfs; (Pharmaceuticals & Dental

DAMPS/DEN/
CONS/2022/15 Kjy; 80
tiu

01/12/2021 - 1100 kzp Nfhit ,y. 01 Kjy; 14 tiu
08/12/2021 - 1100 kzp Nfhit ,y. 15 Kjy; 35 tiu

81.06

15/12/2021 - 1100 kzp Nfhit ,y. 36 Kjy; 55 tiu
22/12/2021 - 1100 kzp Nfhit ,y. 56 Kjy; 70 tiu

•
•
•

rj;jpurpfpr;irafg; nghUl;fs;

(Items for Operation Theatres)

DAMPS/TENDER/2022/144
Kjy; 169 tiu
clw;$wpay; gphpTf;Fj; Njitahd nghUl;fs; (Items for Physiotherapy Sections)
ECG gphpTfSf;Fj; Njitahd nghUl;fs; (Items Required for ECG Sections)

•

mjp jPtpu rpfpr;irg; gphpTf;Fj; Njitahd nghUl;fs; (Items for ICU)

•

,uj;jr; Rj;jpfhpg;G gphpTf;Fj; Njitahd nghUl;fs;
Unit)

•

kj;jpa njhw;WePf;fp toq;fy; jpizf;fsj;jpw;fhd nghUl;fs; (Items for Central
Sterilization Supply Department)

•

kUj;Jt thAf;fs; (Medical Gases)

•

Nkhg;g eha;fs; kw;Wk; FjpiufSf;fhd kUe;Jfs; (Medicines for Tracker Dogs
& Horses)

05/01/2022 - 1100 kzp Nfhit ,y. 71 Kjy; 80 tiu

99.29

19/01/2022 - 1100 kzp Nfhit ,y. 144 Kjy; 169tiu
15.11.2021 Kjy; 31.12.2021

(Requirements for Dialysis
DAMPS/TENDER/2022/170
Kjy; 195 tiu

133.27

26/01/2022 - 1100 kzp Nfhit ,y. 170 Kjy; 195 tiu

•

kUj;Jt GdUj;jhudg; nghUl;fs; (Items for Medical Rehabilitation)

•

67.33

02/02/2022 - 1100 kzp Nfhit ,y. 196 Kjy; 234tiu

•

vf;];Nu glr; RUs;fs;> ghpfhug; nghUl;fs; kw;Wk; ,urhadq;fs; (X-ray Films,
DAMPS/TENDER/2022/196
Reagents & Consumables for Radiology)
Kjy; 234 tiu
vYk;G KwpT rj;jpurpfpr;ir nghUl;fs; (Items for Orthopedic and General Surgery)

•

jLg;g+rpfs; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs; (Items for Preventive Medicine)

DAMPS/TENDER/2022/235
Kjy; 245tiu

140.07

09/02/2022 - 1100 kzp Nfhit ,y. 235 Kjy;
245 tiu

2. tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; rfy tpiykDjhuh;fspdhYk; rkh;g;gpf;fg;gLk; NMRA rhd;wpjopd;
nry;YgbahFk; jd;ik 2022-12-31Mk; jpfjpahftpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; md;iwa jpdk; my;yJ mjw;F
Kd; fhyhtjpahFk; NMRA rhd;wpjo; rkh;g;gpf;fg;gLkhapd;> mJ NMRA rhd;wpjo; fhyhtjpahfpaTld; Gjpa
nry;YgbahFk; NMRA rhd;wpjiog; ngw;Wf;nfhLg;gjhf cWjp nra;Ak; fbjnkhd;iwAk; tpiykDf;fSld;
rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
3. rkh;g;gpf;fg;gLk; cUg;gbfSf;fhf Bioequivalence Studies mwpf;if ,Uf;Fkhdhy; tpiykDf;fSld; rkh;g;gpj;jy;
Ntz;Lk;. NkYk; tpiyfisr; rkh;g;gpf;Fk; rfy tplaq;fSf;fhfTk; khjphpfis (Samples) tpiykDf;fs;
rkh;g;gpf;fg;gLk; NtisapNyNa xg;gilf;f eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.
4. nfhOk;G = [ath;jdGu ,uhZtj; jiyikafj;jpy; (0900 kzpj;jpahyk; Kjy; 1600 kzpj;jpahyk; tiu)
flik Neuq;fspy; Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s ehl;fspy; Nfs;tp Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk; vd;gJld;
https://www.army.lk/tender vDk; Link Clhf Nfs;tp Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.
5. Nkw;Fwpg;gplg;gl;l toq;fy;fSf;fhd Nritfis Nfs;tpjhuhpdhy; toq;f KbAnkd;gjw;fhd nrayhw;Wif
kw;Wk; tUkhdk; njhlh;ghd epiyg;ghl;il cWjp nra;J nfhs;tjw;F fle;j MW khjq;fspDs; Ngzg;gl;L
te;j tq;fpf; $w;Wf;fspd; Gifg;glg; gpujp rfpjk; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw fk;gdpnahd;whf gjpT
nra;ag;gl;ljw;fhd rhd;wpjo; rfpjk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. toq;Feh;fSf;fhd Nfs;tpg; gbtq;fs; Fwpj;j
Mtzq;fs; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fg;gl;ljd; gpd;dh; kl;LNk tpepNahfpf;fg;gLk;. Mdhy; ,e;j epge;jid 2021Mk;
tUlj;jpy; mur ghJfhg;G mikr;rpy; ,e;j tifg;gLj;jypd; fPo; gjpT nra;J nfhz;Ls;s toq;Feh;fSf;F
,J Vw;GilajhfhJ.

6. Nfs;tp khjphpg; gbtq;fs; kw;Wk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l xt;nthU tplaq;fspd; fPo; Njitahdit kw;Wk; msTfs;
njhlh;ghd KOikahd tpguq;fs; ,yq;if ,uhZt kUj;Jt ngWif Nritfs;; gzpg;ghsh; rig> ,uhZtj;
jiyikafk;> = [ath;jdGu> nfhOk;G vDk; Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;sd vd;gJld; toq;Feh;fs; mJ
rhh;e;j jhk; toq;f cj;Njrpf;Fk; tplaq;fs; kw;Wk; Nfhitfisj; njhpT nra;J nfhs;syhk;. mt;thW
njhpT nra;ag;gl;l xt;nthU tplaq;fSf;fhfTk; 10 kpy;ypad; &ghTf;Ff; Fiwthd Nfhitnahd;Wf;F
1>000.00 &ghTk; 10 kpy;ypad; &gh Kjy; 50 kpy;ypad; &gh tiuahd NfhitfSf;F 3>500.00 &gh tPjk;
kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nfhOk;G> = [ath;jdGu> jiug;gilj; jiyikaf epjpg; gzpg;ghsh; rigf;Fr;
nrYj;jp mg;gw;Wr;rPl;il nfhOk;G> = [ath;jdGu> jiug;gilj; jiyikaf kUj;Jt ngWif Nritfs;;
gzpg;ghsh; rigf;F (rdp> QhapW kw;Wk; mur tpLKiw ehl;fs; jtph;e;j) rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; ,iaGila
Nfs;tp khjphpg; gbtq;fs; kw;Wk; tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
7. Nfs;tpfis jpwj;jyhdJ ,iaGila tplaq;fspd; vjphpy; jug;gl;Ls;s jpfjpfspy; K.g. 11.00 ,uhZt
jiyikafj;jpd; ,uhZt Aj;Njhgfuz kh];lh; n[duy; fpisapd; Clhf xUnfhltj;j> mtprhtis tPjp>
167/30 Mk; ,yf;f> nrypq;Nfh fl;blk;> ,uhZt Kfhkpy; ,lk;ngWk;
Nkyjpf tpguq;fSf;F kUj;Jt ngWif gphpT
0112-553256

,uhZtj; jsgjp>
,uhZtj; jiyikafk;>
= [ath;jdGu> nfhOk;G

2021 நவம்பர் 7 ஞாயிற்றுக்கிழமை

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY NOVEMBER 07, 2021

“அந்த ப�ொண்ணுடைய வீட்டுக்குத்தான் சேர் வந்திருக்கிறது. அந்தப்
பெண்ணின் அண்ணாவின் பெயருக்கு...!”
கடிதத்தை யார் எழுதியிருக்கிறது?”
“தீபிகா என்ற அந்த ப�ொண்ணுதான் சேர்!”
“அந்தக் கடிதத்தில் என்ன எழுதியிருந்தது... கடிதம் இப்போது உங்கள்
கையில் இருக்கிறதா?”
“அந்தக் கடிதம் சாஜண்ட் வசந்தனிடம் இருக்கிறது சேர்... அவர் கடிதத்தையும் எடுத்துக் க�ொண்டு தீபனின்
வீட்டுக்குப் ப�ோயிருக்கிறார்!”
“சரி... அந்தக் கடிதத்தில் என்ன
எழுதி இருந்த தென்று ச�ொல்லுங்க
பார்ப்போம்?”
“எங்கள் தற்கொலை மரணத்தின்
மீது எவரும் சந்தேகம் க�ொள்ளத்

‘வட்டவல வளைவு’ இது,

அட்டன் – கினிகத்தனை பிரதானபாளதக்கு அருகால் செல்லும்,
‘வெல்கம’ என்ற கிராமப் பகுதியில்
அமைந்துள்ளது.
இந்த வளைவில் இருந்து பார்த்தால்,
சுமார் இரண்டாயிரம் அடிகளுக்கு
மேலான பாதாளம் ஒன்று இருப்பதும்
தெரியும்.
இதனால்,
இந்த இடத்தை,
‘பாதாள வளைவு’ என்றும் சிலர்
அழைப்பதுண்டு!
விரைவாக செல்லும் வாகனங்களுக்கும் இந்த வளைவு ஆபத்தானது
என்பதினால்,
இந்த
வளைவுப்
பகுதியால்
செல்லும் ப�ோது,
வாகனங்கள் எல்லாமே மெதுவாகத்தான் செல்லும்!
சிலசமயம், அப்படி விரைவாக
சென்ற வாகனங்கள் பாதாளத்திற்குள் கவிழ்ந்து விழுந்து விட்டதால்,
அந்தப் பகுதி முழுவதும், இருப்புக் கம்பிகளினால் வேலியும்
ப�ோடப்பட்டிருக்கிறது.
இந்த வளைவுக்கு சற்றுத்தள்ளி
அழகியநீர் வீழ்ச்சி ஒன்றும் இருக்கிறது.
ப�ொழுது ப�ோக்குப் பயணம் ப�ோகிறவர்கள்.
இந்த இடத்தில் வாகனங்களை
நிறுத்திவிட்டு,
நீர் விழ்ச்சியை ரசிப்பத�ோடு படங்களும் பிடித்துச் செல்வார்கள்.
‘பாதாள நீர்வீழ்ச்சி’ என்றுதான்
இதற்கு பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள்.
கடந்த ஒருமாதகாலமாக , இந்தப்

பகுதியால் வாகனத்தில் செல்பவர்கள்,
வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கோ,
அல்லது,
மெதுவாகச் செல்வதற்கோ பழகி
இருந்தார்கள்.
அதற்குக் காரணம் இல்லாமலும்
இல்லை!
சில தினங்களுக்கு முன்பு,
துயரமான சம்பவம் ஒன்று இந்த
இடத்தில் நடந்திருக்கிறது.
இன்றைக்கு மூன்று வாரங்களுக்கு
முன்பு,
அதிகாலை ஐந்து மணி அளவில்,
காதல் ஜ�ோடி ஒன்று,
வளைவில் இருந்த அந்த பாதாளத்தில் பாய்ந்து தற்கொலை செய்து
க�ொண்டதாக,
எல்லா பத்திரிகைகளலும் செய்தி
வந்திருந்தது.
20 வயதுடைய தீபிகா என்ற யுவதியும்,
23 வயதுடைய தீபன் என்ற
இளைனுமே அப்படி தற்கொலை
செய்து க�ொண்டிருந்தார்கள்.
இருவருமே க�ொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டப்படிப்பு கற்றுக் க�ொண்டிருப்பவர்கள்.
கடந்த மூன்று தினங்களாக இந்தப்பகுதியில் ஆவிகளின் நடமாட்டம்
இருப்பதாக,
அந்தப் பகுதியால் வாகனங்களை
ஓட்டிச் சென்றவர்கள் ச�ொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார்கள்.
இரவு நேரங்களில்,
வெள்ளை உடையணிந்த இளம்
பெண் ஒருத்தி,
அந்த வழியாகச் செல்லும் வாகனங்களுக்கு கையைக் காட்டிவிட்டு,
இன்னும�ொரு இளைனுடன்,

கசப்பு இல்லா இனிப்பு மட்டும் இன்று...!
கடந்த 2021. 10. 24ஆம் திகதி
சரியாக காலை பத்தரைக்கு “வரலாற்றில் ஓர் ஏடு” திறக்கப்பட்டது ஓரிடத்தில்!
அது சாமானிய இடமன்று! ‘நம்ம’
நமக்கே ச�ொந்தமான வான�ொலி
நிலையம்!
அந்த வரலாற்று நிகழ்வு சிறு கசப்புகளுடன் (குறைகள்) நடந்தாலும் நல்ல
பல இனிப்புச் சுவைகளை அள்ளி
வழங்கியது அதிசயமாகவும் ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது.
அத்தோடு, வான�ொலி வரலாற்றில்
முதல் தடவை.
ஆகவே, இவ்வார பத்தி எழுத்துப்
பக்கம், ‘கசப்பு இல்லா இனிப்பு மட்டும்’
வழங்கப்போகிறது.
பேனா முனை தன் விவரிப்பைத்
த�ொடங்கமுன்,
என்
இளமைப்பருவத்து சில முக்கிய அனுபவங்களை
தன் வரலாற்றுக் குறிப்பாக வழங்கிட
அந்த ‘முனை’க்கு அபிமானிகள் அன்பு
கூர்ந்து அனுமதிக்க வேண்டும்.
அது 11க்கும் 23க்கும் இடைப்பட்ட
பருவம்.
11ல்
(1948)
‘தமிழ்வாணன்’
சுவைக்கத் தந்த ‘கல்கண்டு’ இனிப்பைக்
கையில் வைத்துக் க�ொண்டு, வீட்டில்
வான�ொலிப் பெட்டி இல்லாததால் தெருவ�ோரத் தேநீர்க் கடையில் பொருத்தப்பட்டிருந்த ‘ரெடிபியூசன்’ பெட்டியில்
“ரேடிய�ோ சில�ோன்” வர்த்தக சேவை
“நமஸ்தே நமஸ்தே” என சமஸ்கிருத
‘வணக்கம் ச�ொல்லி வழங்கும் தமிழ்த்
திரைப்பாடல்களில் மதிமயங்கி, அப்புறம்
மாலை தேசிய சேவையில் நாலரைக்கு
‘வணக்கம் மருமக்களே’ எனக் குரல்
எழுப்பிய சங்காணையூர் ஒரு ‘ரேடிய�ோ
மாமா’வுக்கு பதில் வணக்கத்தை ரெடிபியூசன் பெட்டிக்கே ச�ொன்ன ஒருவித
வான�ொலியில் பைத்தியம் நான்.

அந்த சரவணமுத்து ‘ரேடிய�ோ மாமா’
நான் அனுப்பிய 03 சத அஞ்சலட்டையை
மதித்து "அருமை மருமகனே அடுத்த
வாரம் நிலையம் வந்து உங்களுடைய
‘நாயின் உதவி’ குட்டிக் கதையை எங்களுக்குச் ச�ொல்லுங்கள்" எனச் “சிறுவர்
மலர்” மூலமே அழைப்பு விடுக்க, இன்று
ஆள் அரவமின்றி அமைதி பேணும்
ட�ொரிங்டன் சதுக்க வான�ொலி நிலையப்படிகளை மிதித்து நேர் ஒலிபரப்பில்
ஐந்தே ஐந்து நிமிடக்கதை ச�ொல்லியானேன். மாமா அவர்களுக்கு உதவிய
‘வான�ொலி அக்கா’ (திருமதி ஞானதீபம் சிவபாத சுந்தரம்). என் நெற்றியில்
அரும்பிய வியர்வையை தன் கைலேஞ்சியில் ஒற்றி எடுத்ததையும் இன்றும்
மறக்காமல் இருக்கிறேன்.
இப்படி தேசிய ஒலிபரப்பு சிறுவர்
மலரில் குட்டிக்கதை வாசிக்கப்போய்,
பிறகு இலங்கை வான�ொலியிலும்
அடுத்து இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்
தாபனத்திலும் தமிழ் – முஸ்லிம்
சேவைகள் இரண்டுக்கும் தட்டெழுத்தாளனாகி, நாளாந்தம் Cue sheet” என்கிற
நிகழ்ச்சி விவரக் க�ொத்தை அறிவிப்புகளுடன் அடித்துக் க�ொடுக்கிறவனாகவும்,
நாடகப்பிரதிகள் டைப் செய்கிறவனாகவும், நாளடைவில், நாடகங்கள் இல்லா
நேரங்களில் நாடகம் எழுதிய ‘எம்.
எம்.மக்கீன்’ என்பவனை நாலுபேருக்குத் தெரியவைத்தும், உச்ச கட்ட உயர்வாக ஆறாம் இலக்க கலையக அரங்க
மேடையில் “முத்தாரம்” பல்சுவை
நிகழ்ச்சிகளை கிழமைத�ோறும் ஞாயிறு
ப�ொழுதில் நேயர்கள் முன்னிலையில்
அரங்கேற்றி தமிழ், முஸ்லிம் வான�ொலி
அபிமானிகளைச் சம்பாதித்த இனிப்பான அனுபவங்களைச் ச�ொல்ல இந்தப்
பக்கம் ப�ோதாது.
நல்லது இந்த இடத்தில் என் வர-

அந்த பாதாளத்திற்குள் பாயப்
ப�ோவதை பலரும் பார்த்திருக்கிறார்கள்.
ஆனாலும், அவள் பாதாளத்திற்குள் பாய்வதை எவருமே பார்த்திருக்கவில்லை.
இந்த சம்பவம் எப்படி நடந்த
தென்னு எவருக்கும் தெரியாதிருந்தாலும்,
இது சம்பந்தமாக விசாரணை
செய்யும் ப�ொறுப்பு,
வட்டவலை ப�ொலிஸாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தது.
அந்த ப�ொலிஸ் பெறுப்பதிகாரி,
ரஞ்சன் தலைமையில் குழுவ�ொன்று
அமைக்கப்பட்டு
விசாரணைகள் ஆரம்பமாகியது.
இந்த தற்கொலை சம்பந்தமாக
இனிஸ் பெக்டர் ராகவனிடம் தனது
விசாரணையை
ஆரம்பித்தார்
ப�ொறுப்பதிகாரி ரஞ்சன்.
“இந்த தற்கொலை சம்பந்தமாக
ஏதாவது புதிய தகவல் கிடைத்திருக்கிறதா ராகவன்.
“சேர்... இந்த இருவரும் வட்டவல
வளைவு
பாதாளத்தில்
பாய்ந்து தற்கொலை செய்து
க�ொள்ளப்போவதாக
கடிதம்
ஒன்றை, எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள்.
ஆனால் அந்தக் கடிதம். கடந்த வாரம்தான் தபாலில் வந்திருக்கிறது.
“கடந்த வாரம் என்றால் எப்போது?”
“இந்த மாதம் 27ஆம் திகதி புதன்கிழமை!”
“அதாவது இந்த மரணம் நடந்து
சரியாக இரண்டு வாரங்களுக்குப்
பிறகு... அப்படித்தானே...?”
“ஆமாம் சேர்!” “யாருக்கு இந்தக்
கடிதம் வந்திருக்கிறது?”

லாற்றை’ நிறுத்தி முன்பந்தியில் குறிப்பிட்ட அந்த ‘ஆறாம் இலக்கக் கலையக’த்திற்கு சிறு அறிமுகம் தருகிறேன்.
“50,60களில்
அக்கலையக
உள் அரங்கம் (150 இருக்கைகள்)

பெருநாள் திருநாள் காலங்களில் விழாக்
க�ோலம் காணும். தீபாவளி, ப�ொங்கல்
க�ொண்டாட்டங்களும் ந�ோன்பு, ஹஜ்ஜூப்
பெருநாள் பல்சுவை நிகழ்ச்சிகளும்,
தமிழ்ச்சேவை மாதம�ொரு கலைவிழாவும், முஸ்லிம் சேவை “முத்தாரம்”
கலைக்கதம்ப நிகழ்வும் ஒஹ�ோவென
நடந்த வண்ணம் இருந்தன. என்னைப்
ப�ொறுத்த வரையில் ‘முத்தாரத்தின்
தயாரிப்பாளன் என்ற வகையில் அந்தக்
கலையகத்தில் நாளெல்லாம் உருண்டு
புரண்டவன்.
பிற்காலங்களில் இருளில் மூழ்கிப்
ப�ோய் நேயர்கள் வரவும், ஆசையாக
அமரவும் நிகழ்ச்சிகளை ரசிக்கவும்
இயலாத துர்ப்பாக்கிய நிலையில்
மூப்பும் அடைந்து முடங்கிப் ப�ோனது.
இத்தகைய ஒரு சூழ்நிலையில் தான்,
‘தமிழ்ச் சேவைக்கு அகவை 71!

அடையாளங்களை பரீட்சித்துப் பார்த்தீர்களா?”
“ஆமாம் சேர். அந்த றிப்போட்டும்
வந்திருக்கிறது. தீபிகாதான் கடித்த
தை எழுதியிருக்கிறாள்!”
“சரி வசந்தன்... இது பற்றி உங்களுடைய, இறுதி முடிவு என்ன?
அதாவது இது தற்கொலையா? தற்க�ொலையா?”
“கண்டிப்பாக இது தற்கொலை
என்றுதான் சேர் எனக்கு த�ோன்றுகிறது. கடிதம் கிடைத்த பிறகு இருவருடைய வீட்டுப்பக்கம் சென்று. அக்கம்
பக்கத்தவர்களிடம்
விசாரித்தேன்.
இவர்களுடைய காதல் த�ொடர்புக்கு
கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கிறார்கள். இதனால் இவர்கள் இருவரும் இப்படி ஒரு முடிவை எடுத்தி-
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“இன்று மாலைக்குள் கண்டிப்பாக
கிடைத்து விடும் சேர்!”
“ம்... நாளை காலையில் கண்டிப்பாக எனக்கு இது சம்பந்தமான
முழுமையான றிப்போர்ட் ஒன்று
தேவை!”
‘ஆகட்டும் சேர்!”
“இன்னும�ொரு முக்கியமான விஷயமும் இருக்கிறது ராகவன்?”
“அது என்னசேர்?”
“தீபிகாவின்
அண்ணனுக்கு
அவள் தற்கொலையில் ஓர் ஐயம்
ஏற்பட்டிருக்கிறது?”
“அப்படீன்னா...?” புருவங்களை
வில்லாக்கினார் இன்ஸ் பெக்டர்
ராகவன்!
“தீபிகா தற்கொலை செய்து
க�ொண்டிருப்பாள்
என்பதை
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தேவையில்லை. இருவருடை வீட்டாரும் எங்கள் காதலுக்கு எதிர்ப்பு
தெரிவித்ததால் நாங்கள் இந்த ‘முடிவுக்கு வந்தோம்.
வட்டவல வளைவில் உள்ள
பாதாளத்தில் பாய்ந்து தற்கொலை
செய்து க�ொள்வது என்று இருவரும்
முடிவு செய்தோம். இந்தக் கடிதம்
எழுதி இருக்கும் தினம் காலையில்தான்.
இருவரும் பாதாளத்தில் பாய்கிற�ோம் என்று அந்தக் கடிதத்தில்
எழுதப்பட்டிருக்கிறது சேர்!!!
“கடிதத்தில் பதிவாகி இருந்தவிரல்

முஸ்லிம் சேவைக்கு 60! இணைந்தே
நடத்துகிற�ோம். விழா!ஆறாம் இலக்கக்
கலையக இருக்கையில் 10 மணிக்கு
அமர்ந்து க�ொள்ள வேண்டுகிற�ோம்”
என அழைப்பு!
‘சிறுவர்
மல’ரில்
குட்டிக்கதை
ச�ொல்லி, குட்டி நாடகங்கள் எழுதி, ‘முத்தாரம்’ கலைநிகழ்ச்சி தயாரித்தவனின்
உணர்வுகளை அபிமானிகள் புரிந்து
க�ொள்ளுங்கள்.
அன்றையப்
ப�ொழுதில்
நடந்த
விழாக்கள் வான�ொலி வரலாற்றில்
முதல் தடவை. ‘வரலாற்றில் ஓர் ஏடு”
எனப் பின்னொரு காலத்தில் வர்ணிக்கப்படக் கூடிய சரியாகக் கடந்த ஞாயிறு
24/10/2021 காலை 10.30க்கு
அந்தக் கலையகத்தில் மங்களநாதம்.
(நாதஸ்வரம்) ஒலித்தது. த�ொடர்ந்து
‘கிராத்’ என்கிற அல்- குர்ஆன் திருமறையின் சில வசனங்களை ஒரு மார்க்க
அறிஞர் கணீர்க் குரலில், எடுத்துரைக்க எங்கோ ப�ோனது மனசு!
அப்புறம் தமிழ்ப்பாடல் ஒன்றுக்கு
அபிநய நடனம் ஆடினர் நங்கையர்
இருவர்! கண்கள் ச�ொக்கின.
அடுத்ததாக காதுக்கு இனிமை
சேர்க்க ஒரு அற்புத ‘கஸீதா’ பாடலை
எதிர்பார்த்தப�ொழுது
எப்படிய�ோ
‘நிகழ்ச்சி நிரலில் ஒரு த�ொய்வுதெரிந்தது. திருஷ்டிக் கழிப்பு. மறப்போம். எவ்வாறாயினும் ம�ொத்தமாக இரண்டே
கால் மணிநேரம் (பகல் 12.45
செய்தி அறிக்கை வரை) நேர் அஞ்சல்
ஒலிபரப்பாக நடந்த நிகழ்வில், சிறப்பு
அதிதிகளாகக்
கலந்து
க�ொண்ட
அமைச்சர்கள் டக்ளஸ் தேவானந்தா,
அலி சப்ரி, இராஜாங்க அமைச்சர்
ஜீவன் இளவல் மூவரும் அரசியலைத்
த�ொடாமல் அபூர்வமான உரைகளை
நறுக்கென்று நவின்றார்கள்.
அதிலும்,
அமைச்சர்
டக்ளஸ்
முஸ்லிம் சேவை வரலாறு ச�ொல்லி
முன்பு
பணியாற்றியவர்களை
நினைவு கூர்ந்தது அதிசயம்! அற்புதம்!
அவரைத் த�ொடர்ந்து அமைச்சர்
அலி சப்றி, (தென்னிலங்கையில்
சிங்கள – ஆங்கில கற்கை நெறிகளில் கரைகண்டவர்) தமிழின் த�ொன்மையையும், தமிழ்ச் சேவைகள்
இரண்டினதும் பங்களிப்புகளையும்
பளிச்சிட்டார்!
இது,
எனக்கொன்றைப்
புரிய
வைத்தது. அவர் வீட்டார் (அன்னையார் உட்பட) இலங்கை வான�ொலித்
தமிழ், முஸ்லிம் சேவை நேயர்கள்
என்பது!
இராஜாங்க அமைச்சர், ஜீவன்
த�ொண்டமான் இளவலும், தாத்தா
வழியில் மலையகப் ‘பாவப்பட்டவர்களை’நினைத்து
நெஞ்சுருகிவிட்டு, முஸ்லிம் சமூகத்தவர் நிலை
பற்றியும்
நெகிழ்ந்து
ப�ோனார்!

ருப்பார்கள் என்று தான் சேர் நான்
நினைக்கிறேன்.
“சரி... அப்படியானால் கடித்ததையும் க�ொடுத்து மேற்கொண்டு
விசாரணை
நடத்துவதற்காக
ராகவனை ஏன் தீபனின் வீட்டுக்கு
அனுப்பினீர்கள்?”
“அதுவந்து சேர்... தீபிகாவைப்
பற்றிய தகவல்களை சேகரித்திருந்தாலும் தீபனைப்பற்றிய தகவல்கள் எதுவும் என் கைவசம் இல்லை.
அதைப் பற்றித் தெரிந்து க�ொள்வதற்காகத்தான் சாஜன் வசந்தனை அனுப்பிவைத்தேன்”
“சரி சாஜன் வசந்தனின் றிப்ப�ோர்ட் எப்போது கிடைக்கும்?”

அவள் அண்ணன் ஏற்றுக் க�ொள்ளவில்லை. தற்கொலை செய்து
க�ொள்ளும் அளவுக்கு தனது தங்கை
முட்டாள் இல்லை என்று அவன் உறுதியாகக் கூறுகிறான்!”
“அப்படியானால் தீபிகா எழுதி
இருக்கும் அந்தக் கடிதம்?” ஐயம்
அவர் விழிகளில் சந்தேகம் ஆட்டம்
ப�ோட்டது.
“அதுதான் அவள் அண்ணன்
கஜனுக்கும்
கேள்விக்குறியாக
இருக்கிறது
ஆனாலும்...இவர்கள்
இருவரையும் யார�ோ க�ொலை
செய்திருக்கிறார்கள்
என்பதுதான்
கஜனின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையாக இருக்கிறது”
(இளமை வளரும்)

அவர் நிச்சயமாக ஓர் ‘ஏறு முகம்’
தான்!
மேலும் அன்றைய இரு
பெரும் விழாக்களுடன், இப்போதைய வான�ொலித் தலைவர் ஒரு
கால செய்தி அறிக்கை வாசிப்பாளர்,
கவிஞர், பாடகர் ஹட்சன் சமரசிங்கவின் பிறந்த நாள் வாழ்த்து வைபவமும் இணைந்து முப்பெரும் விழாவானதும் ஒரு புதுமைதான்!
“வழக்கமாக நான் பிறந்த நாள்
க�ொண்டாடுவதில்லை”
என்ற
தலைவர், கவியரசர் கண்ணதாசனை
அரங்கத்திற்குள் அழைத்து வந்தது
ஓர் அதிரடி!
“சூரிய காந்தி” படத்தின் பிரபல
பாடலான ‘பரமசிவன் கழுத்திலிருந்து
பாம்பு கேட்டது கருடா ச�ௌக்கியமா’வை அச் ச�ொட்டான தமிழில் பாடி
அசத்தினார் அவர்.
தலைவர் அப்படிப் பாடி பிறந்த
நாள் வாழ்த்துகளை ஏற்றதில் அர்த்தம்
உள்ளது! அர்த்தம் உள்ளது!
'பாம்பும் கருட'னும் யார் யாரைக்
குறிக்கும�ோ என்னால் கணிக்க இயலவில்லை. ஆனால் அவரிடம் அர்த்தம்
இருப்பது ப�ோல்பட்டது!
வாழ்க!
வாழ்க!
வான�ொலித்
தலைவர்!
இப்பொழுது இந்த ‘இனிப்’பின் இறுதிப்பகுதிக்கு அபிமானிகளை அழைத்து
வருகிறேன்.
ஆரம்பத்தில் அறபு கஸீதா பாடல்
ஒன்றை எதிர்பார்த்ததாகப் பதிந்திருப்பதை நினைவுக்குக் க�ொண்டு வருகிறேன்.
உண்மையில் கஸீதாவுக்குச் சரிசமாக, இன்றைய கால கட்டத்திற்குப்
ப�ொருந்தக்கூடிய பாடல் ஒன்றை,
மார்க்க அறிஞர் க�ொழும்புப் பகுதி
விவாகப்பதிவாளர் பாடகர் லாஃபீர்
பாடத் தயார் நிலையில் வந்திருந்தார்.
அவர் கலாபூஷணம், சமாதான
நீதவான், பாடலாசிரியர் எம்.சி. முஹம்மது அலி யாத்திருந்த ஒரு பாடலைக்
கையில் வைத்திருந்ததும் ஏற்பாட்டாளர்களின்
எத்தி வைத்ததும் கைகூடாமல்
ப�ோனது!
இறைவனது எண்ணப்படியும் திட்டப்படியும் ‘கசப்பும் இனிப்பும்’ அபிமானிகளுக்கே வழங்கப்பட வேண்டும் என்பது
நியதியானது.
மாறுவது எப்படி? இங்கே பெருமகிழ்வுடன் வழங்கப்படுகிறது. எனினும்
அன்றைய விழாவில் சிங்கள ம�ொழியிலேயே பாடப்படவிருந்தது. அதுவே சரியுங்கூட சிங்களத்தைத் தமிழில் வாசியுங்கள்.
“பலமுவென் ஸலாம்” கியாசாந்தீய
பதுரலா ஆயு ப�ோவன் கியா சதுடென்
சுப பதமி மா....
வணக்கம் கியா ஸ�ொயுரன் பிலி
கன்னெமி மெம ஸாமய ஸமகியய் தே

ஷே ஜயகென தெனா.... மஹ ஸங்கருவென ஹிந்து, முஸ்லிம், கித்துனு
பூஜக வருன்
ஸஹ ஜீவனே பதா கெனமய் அத்த
மே செபத் வுனே ஹத பிரி சதுட பென்
வன்னய் அபித் எக்வுனே...
ஜனமாத்யயன் அதரின் பலமுவென
பிஹிவுனே குவன் விதுலி சேவயப் ஏ
லங்கா பூமியே ஸெவ�ொம எக்வெலா
புதமு சுபா ஹிங்ஸனே...
ஆகம் தஹம் நிஸா எய்மே ஹிடஸக்
எதிவுனே... நிஸி மக பஹதலா
தென்னய் ஆகம் பிஹிவுனே...மினிஸத்
கமய் வடினா தெயய் ல�ோ தலே
இப்பாடலின் சுருக்கிய கருத்து:சலாம்
உரைக்கின்றேன், சாந்தியும் சமாதானமும் வேண்டி...
வணக்கம் கூறி வரவேற்கின்றேன். ஒற்றுமையே வெற்றிக்குவழி
ப�ௌத்தத்தோடு இந்து – முஸ்லிம்
– கிறிஸ்தவக் குருக்களும் மனிதநேயம்
வேண்டி இங்கே கூடி நிற்கின்றோம். ஊடகங்களின் தாயாம் இலங்கை வான�ொலியில்...
விழாவில் முத்தாய்ப்பு நிகழ்வுரை
ஆற்றிய
முஸ்லிம்
சேவையின்
ஆல�ோசனை சபைத்தலைவர் த�ொழில்
அதிபர், மாணிக்க மனிதர், ஹாஜி, முஸ்லிம்
சலாஹூதீன் கண்டி கல்ஹின்னைத்
தமிழில் ஒலிவாங்கியில் உரைத்தார்.
இப்படி தமிழ் – முஸ்லிம் ஒற்றுமையை
வலியுறுத்தி வான�ொலிச் சேவையாளர்கள்
செய்த முன்மாதிரி இது!
நாம் வெறும் துரும்புகளாய் இருந்து
கண்ட பயனேதுமில்லை. தும்புக் கயிறுகளாக உருமாறி உன்னதம் பெறுவ�ோம்
என்றும் அடித்துக் கூறினார்.
ஆம்! அச் ச�ொட்டான வார்த்தைகள்!
ஒரு பேருண்மையை உணர்த்திய ஹாஜி
முஸ்லிம் சலாகுதீன் மனம் நிறைந்த பாராட்டுக்குரியவர். அத்தோடு விழா சிறக்க அவர்
எடுத்துக் க�ொண்ட முயற்சிகளையும் நேரில்
காணக்கூடியதாக இருந்தது.
அன்னாருக்கு உறுதுணை நின்ற,
மேனாள் முஸ்லிம் நிகழ்ச்சிக் கட்டுப்பாட்டாளர், சிறந்த வான�ொலித் த�ொகுப்பாளர், அறிவிப்பாளர் ஹாஜி அஹமத்
முனவ்வரும் மறக்க இயலாச் சேவையாளர்.
தமிழ்ச் சேவைப்பகுதி ஏற்பாடுகளைப்
ப�ொறுத்தவரையில், இந்த முப்பெரும்
விழாக் கரு கட்டிய காலந்தொட்டு கடுமையான உழைப்பைச் சிந்தி பக்கபலமாக நின்ற ஒருவராக மட்டக்களப்பு,
கல்லாறு கலைஞர் வீரசிங்கம் – ஜெய்சங்கர் தென்படுகிறார் என் பார்வையில்! அவர் தற்சமயம், வான�ொலித்
தலைவர் ஹட்சன் சமர சிங்கவின் பிரத்திய�ோகச் செயலாளர்!
நாளை
எப்படிய�ோ,
கணிக்கக்
கடினம்!
அவருக்கும் மனம் நிறைந்த பாராட்டுகள் ‘ஓர் ஒற்றுமை விழா’ நடத்திக் காட்டியதற்கு!
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('யாதும் ஊேர யாவரும் ேக�ர்" என்பது க�யன்
பூங்குன்றனது வ�கள். இ�ல் ேக�ர் என்பது உற�னர்
எனப் ெபாருள்படும். இந்த உற�னருக்கு நான் தரும்
பத்� யாவரும் ேக�ர்|)

முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர் சங்கப் ெபாதுச்ெசய
லாளராகப் ப�பு�ந்த �ேரம்� ஞானசுந்தரம்

�ேரம்� ஞானசுந்தரத்�ன் ஏழாவது அமரத்துவ�னம்
நவம்பர் மாதம் இரண்டாம் �க�யாகும். அவைர
�ைனவு கூர்ந்து அஞ்ச� ெசலுத்துவதாக இப் பத்�
அைம�றது
யாழ்பாணத்�ற்கு வடக்ேகயுள்ள அச்சுேவ�
�ராமத்�ல் 17-.11-.1930 அன்று �ேரம்� ஞானசுந்தரம்
�றந்தவர். தந்ைத�ன் ெபயர் நடராஜா. தா�ன்
ெபயர்
பவளம்மா.
ெபற்ேறாரால்
அவருக்குச்
சூட்டப்பட்ட ெபயர் � க�ர்காமேதவ ஞானசுந்தரம்.
தமது இளைமக்காலத்�ல் த�ழகம் ெசன்று மூத்த
அ�ஞர்கள் ெதாடர்�னால் இடதுசா�க் கருத்துக்கைள
உள்வாங்� இடதுசா�யாக இயங்�ய ஞானசுந்தரம்,
அங்கு கம்யூ�ஸ்ட் கட்��ன் முன்ன� இத�லும்
ப�யாற்�னார்.
1957ஆம் ஆண்டு ஜ�ன் 2ஆம் �க� இலங்ைக
முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் ஆரம்�த்த நா��ருந்து
�ேரம்� அதன் ெசயலாளராக இருந்து வந்துள்ளார்.
தாம் சார்ந்த இயக்கத்�னூடாகப் பரந்துபட்ட மார்க்�ய
முற்ேபாக்கு ஜனநாயக சக்�கைள அ��ரட்�னார்.
முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர்கள் ெபாதுமக்களுடன் ெதாடர்பு
ெகாண்�ருப்பதுடன் அவர்களது அன்றாட வாழ்வுடனும்
ேபாராட்டங்களுடனும் ஒன்று கலக்கேவண்டும் என்ற
கருத்ைதத் தமது அைமப்�னூடாக முன்ெனடுத்தார.;;
முற்ேபாக்கு
இயக்கத்�ற்கான
கருத்�யலுக்கு
ெசயல் வ�வம் ெகாடுத்து, அதற்காக உைழத்தும்,
அயராது ெத�வான ேநாக்�ல் �ந்�த்தும், தன்
வாழ்நாள் முழுதுவைதயும் அதற்கு அர்ப்ப�த்த ஒரு
களச்ெசயற்பாட்டாளராக �ளங்�யவர் �ேரம்�.
முன்ன�(1948),
ேதசா�மா�(1949),

சுதந்�ரன் (1953-–1956), ேசா�யத் ெசய்�களும்
கருத்துக்களும் நாளாந்த ெசய்� மடல்(1958-–1972),
ேசா�யத்நாடு(1972-–1991), ேசாச�சம்: தத்துவமும்
நைடமுைறயும் (1978-–1989) சக்�(1980-1989) ேபான்ற
பத்��ைகக�ல் ஆ��யராகவும் துைண ஆ��யராகவும்
அர�யல் �மர்சகராகவும் கடைமயாற்��ருக்�ன்றார்.
முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் ெவ��ட்ட புதுைம
இலக்�யம்| என்ற மல�ன் ெதாகுப்பா��யராகவும்
இருந்துள்ளார்.
1964இல்
உருவாக்கப்ட்ட
எழுத்தாளர்
கூட்டுறவுப் ப�ப்பகத்�ல் �ரம்� ப�ப்பாளராகக்
கடைமயாற்��ருக்�ன்றார். ேமலும் இலங்ைக த�ழ்
ஆேலாசைனச் சைப�ன் ெசயலாளர்(1971-–1975),
யாழ். பல்கைலகழக அைமப்புக்குழு ெசயலாளர்,
பத்��ைக க�ட்��ன் உறுப்�னர்(1973), இலங்ைக
ஒ�பரப்புக் கூட்டுதாபன ஆேலாசைனச் சைப
உறுப்�னர்(1972-–1974), இலங்ைக ஒ�ப்பரப்புக்
கூட்டுத்தாபன ப�ப்பாளர் சைப உறுப்�னர்(1995),
இலங்ைக
ேத�ய
நூலகச்
சைப
ம�யுைரக்
குழு
உறுப்�னர்(1997),
�னகரன்
ஆ��ய�ட
ஆேலாசகர்(1997), இன �வகாரங்கள் சம்பந்தமான
உயர்மட்ட ஊடகக் க�ட்� உறுப்�னர்(1997) எனப் பல
பத�கைளயும் வ�த்�ருக்�ன்றார்.
1964இல்
ெல�ன்
நூற்றாண்ைடெயாட்�
நடாத்தப்பட்ட பத்��ைகயாளர் மகாநாட்�ல் இவர்
�றந்த பத்��ைகயாளருக்கான �ருைதப் ெபற்றுள்ளார்.
இவரது மைன� ெபயர் கம�. இவர்களுக்கு இரண்டு
ெபண்�ள்ைளகள். �ற்காலத்�ல் இவர் கனடா�ற்கு
கு�ெபயர்ந்து ெதாடர்ந்தும் சமூகச் ெசயற்பாடுக�ல்
ஆர்வம் காட்�வந்தார். இவரது நூல் ஷ�ேரம்�
கட்டுைரகள்| 2008இல் ெவ�யானது. இவர் தனது 84
வய�ல் 02-.11- .2014அன்று அமரரானார்.

வடேகாைவ பூ.க. இராசரத்�னம் எழு�ய
நூல் கல்� : வா�ப்பும் ேதடலும்

பூதத்தம்� கந்தப்பு இராசரத்�னம் அவர்கள்
ேகாப்பாய் ��ஸ்தவக் கல்லூ�, வட�ராந்�ய
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நல்லைத ெசால்�ேறாம்
�ண்டும் பாடசாைல ேபாகலாம்!
�க �ண்ட இைடெவ�க்கு �றகு �ண்டும்
�றப்பதற்கு நடவ�க்ைக எடுக்கப்படுவது
ம �ழ்ச்�க்கு�யது. பாடசாைல சூழைல மறந்து, �ட்�ன்
அைறையேய வகுப்பைறயாகக் கரு�, கண��ன் முன்னாள்
காலத்ைதக் க�த்த மாணவர்களுக்கு ஒருவைகயான
�டுதைலயாக இது அைம�றது.
முற்�லும் சுகாதார வ�முைறகைளப் �ன்பற்�
பாடசாைலகைள
இயக்குவதற்கு
முயற்�கள்
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பல மாதங்கள் பாடசாைல எல்ைலக்ேக
வராத மாணவ மாண�கள் இப்ேபாது பாடசாைல
ெசல்ல அ�க ஆர்வம் காட்டு�ன்றனர். இச்சந்தர்ப்பத்�ல்
ெபற்ேறார்கள் �தான ெபாறுப்பு �க அ�கமா� உள்ளது.
தமது �ள்ைளகைள பாடசாைலக்கு அனுப்பும் ேபாது
ேகா�ட் – 19 தடுப்புக்கான சகல நைடமுைறகைளயும் தம்
�ள்ைளகள் �ன்பற்� நடப்பைத ெபற்ேறார் உறு� ெசய்து
ெகாள்ள ேவண்டும். முைறயாக முகக்கவசம் அ�தல்,
ைககைள
அ�க்க�
கழுவுதல் அல்லது ெதாற்�
�க்�கைள
பயன்படுத்�
துப்பரவு ெசய்தல், சமூக
இைடெவ�ைய ச�யாகவும்
முைறயாகவும் ேபணுதல்
ேபான்ற அ�ப்பைடயான
சுகாதார வ�முைறகைள
கண்�ப்பாக கைட��க்கச்
ெசய்தல்
ேவண்டும்.
இவ்�டயத்�ல் அசட்ைட
யாக இருக்க இடம�க்கக்
கூடாது.
ப�ெரண்டு வயதுக்கு ேமற்பட்ட மாணவர்களுக்கு
ெகாேரானா தடுப்பூ�கைள ஏற்றுவதற்கும் நடவ�க்ைககள்
எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இது
ெபற்ேறா�ன்
பூரண
�ருப்பத்துடேனேய
�ைறேவற்றப்பட
ேவண்�ய
�டயமாக உள்ளது. ெகாேரானாவுக்கு எ�ரான �கச் �றந்த
பாதுகாப்பாக தடுப்பூ� ஏற்றுதல் கருதப்படு�றது. இ�லும்
�றப்பானது என ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்ட “ைபசர்” (Pfizer)
தடுப்பூ�கேள மாணவர்களுக்கு ஏற்றப்படுவதால் ெபற்ேறார்
எவ்�த தயக்கமு�ன்� தமது �ள்ைளகளுக்கு இந்த
தடுப்பூ�ைய வழங்க �ருப்பம் ெத��க்க தயங்கக் கூடாது.
தமது �ள்ைளகள் உ�ய ேநரத்�ல் பாடசாைலக்கு ெசன்று,
பாடசாைலகள் மு�ந்தவுடன் அங்கு�ங்கும் ஓ� ஆ�
�ைளயாடாமல், �ண் பராக்குக�ல் ஈடுபடாது இயன்ற
அளவு �ைரவாக �டுகளுக்கு �ரும்ப வ�வைககள் ெசய்தல்
ேவண்டும். பாடசாைலக்கு வாகனங்க�ல் �ள்ைளகைள
அனுப்புேவார் அவ்வாகனங்க�லும் ச�யான சுகாதார
நைடமுைறகைள �ன்பற்றுவைத உறு� ெசய்தல் அவ�யம்.
இன்ைறய ெகாேரானா ெபருந்ெதாற்று காலத்�ல் இவற்ைற
கருத்�ல் ெகாண்டு ெசயற்பட்டு, தமது �ள்ைளகள் ச�யான

ேமடம்டூசட் ெமழுகுப் ெபாம்ைம
அருங்காட்�ச் சாைல
இலண்டன் ெசல்பவர்கள் தவறாமல் பார்க்க ேவண்�ய
இடங்க�ல் ஒன்று ேமடம் டூசட் அருங்காட்�ச் சாைல.
2013ஆம் ஆண்�ல்
இலண்ட�ல் இடம்ெபற்ற
உலகத்த��யல் ஆய்வு மாநாட்�ல் கலந்துெகாள்ள
நானும் மைன�யும்
ெசன்றேபாது எமக்கு அந்தச்
சந்தர்ப்பம் �ைடத்தது. இந்த அருங்காட்�யகத்�ல் உலகத்
தைலவர்க�ன் �ைலகள் உள்ளன.
உள்ேள ெசன்று பார்த்தால் ஒேர �ர�ப்பாக
இருந்தது. �ைலகள் யாவும் சத்�யத்�ன் சத்�யமான
உ�ர்ப்ேபாடு இருந்தன. மைறந்து ேபானவர்களும்,
இன்று உ�ேராடுள்ளவர்களுமான உலகப் �ரபலங்கைள
உ�ேராட்டத்துடன் �ைலயாக வ�த்�ருந்தார்கள். அந்தச்
�ைலக�ன் கண்க�ல் ஒ�ரும் பரவசம், உதட்ேடாரத்�ல்
ெந�யும் புன்னைக, ெவள்ைளத்ேதா�ன் ஊடாக
ெத�யும் �ல�ற நா� நரம்புகள், கன்னக் கதுப்புக�ல்
எட்�ப்பார்க்கும் பூைன ம�ர் - என ெமழுகு வார்ப்புக்
கைல�ன் அற்புதத்ைத அங்கு கண்ேடன்.
நாம் வாழ்நா�ல் சந்�க்க மு�யாத, ெதாட்டுக்ெகாள்ள
மு�யாத �ரபலங்கேளாடு �ன்று நாம் புைகப்படம் எடுத்துக்
ெகாள்ளலாம். இைளஞர்களும் �றுவர்களும் தமக்குப்
��த்த �ைளயாட்டு �ரர்கள், பாடகர்கள் ஆ�ேயாருடன்
�ன்று படம் எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். �லர் ெஹா�வூட்

�லா, ஒவ்வாமுைனக் க�தங்கள், இது நம்ம ெசாத்து, ஒரு
�ராமத்�ன் து�ல் கைல�றது ஆ�ய நாவல்கள் இலங்ைகத்
ேத�ய நூலக ேசைவகள் சைப�ன் அனுசரைனயுடன்
எழுதப்பட்டுள்ளன.
ஜ�ைனதா ஷ�ப்’ என்ற ெபயரால் இவைரப் ெபண்
எழுத்தாளர் என்று எண்�க் ெகாண்�ருந்தவர்கள் ஏராளம்.
இவர் ேத�ய ��யாகவும் மற்றும் வட �ழக்கு மாகாண
��யாகவும் நான்கு சா�த்�ய �ருதுகள், இலங்ைக
அர�ன் கலாபூஷண �ருது, மற்றும் இலக்�ய �த்தகர்
�ருது, க�காலன் �ருது உட்படப் பல �ருதுகளால்
ெகௗர�க்கப்பட்டுள்ளார்.

gbj;jJk;
gfu;tJk; 69
rpNu\;l rl;lj;juzp> fyhG+\zk;

கூட்டுறவுப்
ப�ற்�க்
கல்லூ�
என்பவற்�ன்
ஆ��யராகவும் உப அ�பராகவும் ெகாத்த�
அ�பராகவும்
ப�யாற்�யவர்.
இவர்
பல
சமூக �றுவனங்கள், ெதாண்டு �றுவனங்கள்,
ஆ�யவற்�ல் ப�யாற்�யேதாடு
நூற்றுக்கும்
ேமற்பட்ட கல்�, இலக்�யம், மற்றும் ெபாது
�டயங்கள் சாரந்த கட்டுைரகைள நாேளடுக�லும்
சஞ்�ைகக�லும்
எழு�யுள்ளார். அத்ேதாடு
மாணவர்களுக்கான �றுகைதகள் உட்பட பல
நூல்கைள ெவ��ட்டுள்ளார்.
கல்� : வா�ப்பும் ேதடலும் என்ற இந்த நூல் இரண்டு
பகு�கைள உள்ளடக்�யுள்ளது. கல்�யும் உலக சமூக
மாற்றமும், உயர்கல்� �ருத்��ன் ேதக்கம் ஏக்கம்
தாக்கம், ேத�ய வளர்ச்�யும் ஆ��யர்க�ன் பங்கும்,
கற்�த்தலுக்குக் கற்றல்: இைட�ைலக் கல்�,
கல்�யும் ந�ன ஆ��யரும், வருங்காலத்துக்கு
கல்� கற்�த்தல், கல்� அ��ருத்�யும் ஆ��ய�ன்
வ�பாகமும் கல்�: அ�வு - ஆளுைம, வளாகக் கூட்டு
வாழ்வுக்கு பு�யேதார் அ�முகம், தைலைமத்துவமும்
பு�ய
�ைலமாற்ற
நுட்பமும்,
�ள்ைளயும்
நுண்ம��ருத்�யும், மாணவர்களும் பாடசாைலயும்,
�ள்ைளகைள எப்ப� அணுகேவண்டும், ெபற்ேறாைர
�ைறவாக ெந�ப்படுத்தல் உன்ைன � அ�ந்து ெகாள்,
மனேம... ஆ�யைவ பகு� ஒன்�ன் ஆக்கங்களாக
வுள்ளன. வா�த்தல், பத்தகங்க�ல் புதுைமகாணல்,
உலகப் புத்தக �னம், அ�வுப்�ரவாக சகாப்தத்�ல்
பைடப்பாற்றல், ஏட்�ன் வளர்ச்� நாட்�ன் வளர்ச்�,
அ�வாற்றலும் சமூக�யலும் என்பன இரண்டாம்
���லுள்ளன. இந்த நூல் கல்�சார் ஆற்றுப்படுத்தல்
நூலாகவும் வா�ப்புச் சார்ந்த வ�காட்டல் நூலாகவும்
அைமந்துள்ளது. பயனுள்ள �றந்தெதாரு நூைல
ஆக்�த்தந்த
நூலா��யர்
பாராட்டுக்கு�யவர்.
136 பக்கங்கள் ெகாண்ட
இந்த நூல் ேசமமடு
ெபாத்தகசாைல ெவ��டாக வந்துள்ளது. நூ�ன்
�ைல ரூபா 440/=

நைடமுைறகைள �ன்பற்�, �ராக கல்�ைய ெதாடரச்
ெசய்வ�ல் கவனம் ெசலுத்தல் ேவண்டும்.

ெநஞ்சுக்கு ��
எண்ணங்கள் என்ெறன்றும் சீரானால்
எதிர்காலம் எப்ேபாதும் நன்றாகும்
உள்ளங்கள் இைறயன்பில் நிைறந்தாேல
இல்லங்கள் எந்நாளும் மகிழ்வாகும்

��ந்தார் ெபருைம
கலாபூஷணம் ஜ�ைனதா ெஷ�ப்
புகழ் பூத்த எழுத்தாளர், �றைம�க்க �ருவாக அ�கா�,
�றந்த சமூக ஆர்வலர் ஜ�ைனதா ெஷ�ப் கடந்த அக்ேடாபர்
மாதம் ௦3ம் �க� தனது 82வது வய�ல் இவ்வுலைகப்
��ந்தார்.
மட்டக்களப்பு மாவட்ட முன்னாள் உத� அரசாங்க
அ�பராக, அைமச்சுக்க�ன் ெசயலாளராக, முஸ்�ம்
சமய
கலாசார
�ைணக்களப்
ப�ப்பாளராக,
அத்�ைணக்களத்�ன் கலாபூஷண
ெத�வுக் குழு�ன் தைலவராக
அவர் ப�பு�துள்ளார். காத்த
நகர் முன்ேனா�யாக இருந்து யுத்த
காலத்�லும்
அர்ப்ப�ப்புடன்
ெசயலாற்�யவர்.
பல்துைற
ஆற்றல்�க்க
இவர்,
மட்டக்களப்�ல்
இயங்�ய
நாடகக் குழுெவான்�ல் ேசர்ந்து
பல ேமைட நாடகங்க�லும்
ந�த்துள்ளார்.
இலங்ைக வாெனா� முஸ்�ம்
ேசைவ�ல்
இவர்
எழு�ய
“அவளுக்ெகன்று ஓர் இதயம்”
என்ற ெதாடர்கைத 1980க�ல்
ஒ�பரப்பானது. ‘ெசந்த�ழ்ச் ெசல்வன்’ எம்.எஸ்.எம்.
�ன்னா�ன் பல்குரல் கைதச் ெசால்ல�ல் ஒ�பரப்பான
இத்ெதாடர்கைதேய, முஸ்�ம் ேசைவ�ல் ஒ�பரப்பான
ஒேர ெதாடர்கைத என கைலவா� க�ல் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.
நூற்றுக்கும்
ேமற்பட்ட
வாெனா�
நாடகங்கள்,
நூற்றுக்கணக்கான
�றுகைதகள்,
இருபது நாவல்கள்
எண்ணற்ற கட்டுைரகள்
இவரால் எழுதப்பட்டுள்ளன.
‘சாைணக் கூைற’, ‘ெப�ய மைரக்கார்’, ‘ஜனநாயகம்’,
‘சூ�யத்ைத ேநாக்�’ என்பன இவரது �ரபலமான
பைடப்புகளாகும்.
இவரது மூன்றாம் முைற, �ைதவுகள், சாட்�கள் இல்லாத
சாமத்�ல் ேபான்ற ெதாடர்கைதகள் �னகரன், �ரேகச�
பத்��ைகக�ல் ெவ�வந்துள்ளன. இவரது காட்�ல் எ�த்த

புது வரவு
“அசன்ேபயுைடய கைத - ஓர் �ள் வா�ப்பு”
இலக்�ய பைடப்புகள் முத�ல் வா�க்கப்படும் ேபாது
வா�ப்பவ�ன் வயது, அனுபவம், ஆர்வம், �ந்தைன,
எ�ர்பார்ப்பு, ேபான்றவற்ைற ெபாறுத்து ஒவ்ெவாரு�தமான
அனுபவத்ைத
அைவ
வழங்கு�ன்றன. ஆனால் “�ள்
வா�ப்பு” எனும் ேபாது அது
ெபாதுவான
வா�ப்�ைன
கடந்து,
ஓர்
பைடப்பு
ேபசு�ன்ற கைல, கலாசார
�ழு�யங்கள், அது ேபசு�ன்ற
வார்க்க
நலன்,
அதன்
�ன்ன��லுள்ள அர�யல்,
அது உண்ைம�ல் எதைன
முன் ைவக்�ன்றது, ேபான்ற
பல �டயங்கைள ேநாக்�
வாசக�ன்
�ந்தைனகைள
தூண்டு�ன்றது.
ஒரு பைடப்பு பற்�ய
�த்�யாசமான, அகலமான �ந்தைனக்கு இவாறான �ள்
வா�ப்பு வ�வகுக்�றது. ‘மறுமலர்ச்�த் தந்ைத’ அ�ஞர்
�த்�ெலப்ைப�ன் “அசன்ேபயுைடய கைத” நாவைல
அ. வா. முஹ்�ன், �ள் வா�ப்பு ெசய்து எழு�யுள்ள
“அசன்ேபயுைடய கைத- ஓர் �ள் வா�ப்பு” நூல் இந்த
அைமப்�ல் ெவ�வந்துள்ளது.
சுமார் 135 வருடங்களுக்கு முன்னர் எழுதப்பட்ட ஒரு
நாவைல சுமார் இரண்டு தசாப்தங்களுக்கும் ேமல் �ள, �ள
�ந்�த்து �றப்பாக �ள் வா�ப்பு ெசய்துள்ளார் நூலா��யர்.
இத்தைகய பா��லான இலங்ைக�ன் முதல் �ள் வா�ப்பு
நூல் இது என்றும் கூட இதைன கு�ப்�டலாம்.
அ�ஞர் �த்�ெலப்ைப�ன் அ�ய ேசைவகைள �ளவும்
�ைனவூட்�, அவர் எழு�ய ‘அசன்ேபயுைடய கைத’ எனும்
முதல் த�ழ் நாவைல ேத� வா�க்க தூண்டுவ�ல் அ.
வா. முஹ்�ன் ெவற்� கண்டுள்ளார் என்றால் �ைகயல்ல.
அந்த நாவைல வா�த்தவர்கள் அதைன பு�ய �ந்தைன
ப�ணாமத்ேதாடு �ள வா�க்க இந்நூல் உந்து சக்�யாக
இருக்�றது. �த்�யாசமான இலக்�ய ரசைனக்கு �ருந்து
பைடக்கும் இம்�ள் வா�ப்பு நூல் இலக்�ய ��யர்கள்
அைனவரும் வா�க்க ேவண்�ய ஒரு நூல் என்றால்
�ைகயல்ல.
நூல்:- “அசன்ேபயுைடய கைத- ஓர் �ள் வா�ப்பு”,
நூலா��யர்:- அ. வா. முஹ்�ன், முதற்ப�ப்பு:- ஜ�ன் 2021,
ெவ��டு:- ெவள்ளாப்பு ெவ�, பக்கங்கள்:- 102 + xxi,
�ைல: ரூபா. 300/=, ெதாடர்புகளுக்கு: 0778089827

ந�கர்களுடன் �ன்று
படம்
எடுத்தார்கள்.
இந்�ரா
காந்�யும்
மகாத்மா
காந்�யும்
அருகருேக
�ன்றா
ர்கள்,
ெநல்சன்
மண்ேடலா
ஒரு
புறத்�ல் �ன்�ருந்தார்.
இளவர� எ�செபத்; குடும்ப சேமதராய் �ன்�ருந்தார்.
�ட்லர் தனக்ேகயு�ய கம்�ரத்துடன் �ன்�ருந்தார்.
��க்கட் �ரர் ெடன்டுல்காருடன் பலர் படம் ��த்துக்
ெகாண்டு �ன்றார்கள். இ�ல் முக்�யமாக நான் கவ�த்த
�டயம் என்ெவன்றால் இந்தப் �ரபலங்கள் எவ்வாறு
ஆைட அ�களுடன் காட்�தருவார்கேளா அதைனயும்
நுணுக்கமாகக்
கவ�த்துச்
ெசயற்பட்�ருக்�றார்கள்
என்பதுதான்.
அருேகயுள்ள மற்ெறாரு பகு�க்குள்; நுைழந்ேதாம்.
இலண்ட�ல்
புகழ்ெபற்ற
ஷ�ளனட்ேடா�யம்|
என்று அதைனக் கு�ப்�டு�றார்கள். அங்கு ��ட்டல்
ெதா�ல் நுட்பம்மூலம் ஆகாயத்ைத - �ரபஞ்சத்ைத,
வட்ட வ��லான �ைர�ல் பைடத்து அ�ேல
ேகாள்கள் சுழல்வைதக் காட்டு�றார்கள். ேகாள்களுக்கு
இைட�லான தூரங்கள், ேகாள்களுக்கு இைட�லான
உருவ ேவறுபாடுகள், இரவு பகல்க�ன் ேதாற்றப்பாடுகள்
அத்தைனயும் தத்ரூபமாக அைமந்�ருந்தன.
ெவ�ேய வந்தேபாது, வாச�ல் ெமழுகு நாய்
ஒன்று
ஒவ்ெவாருவைரயும்
பார்த்து
தன்பாட்�ல்
தைலயாட்�க்
ெகாண்�ருந்தது.
அங்ேக
ஒருவர்
எழுதுேகாலால் எழுதுவதும் �ன் �ந்�த்து தைலயாட்�க்
ெகாண்�ருப்பதுமாகக் காட்�தந்தார்.
இதன் �ன்னர் ெதாடராக வந்து ெகாண்�ருந்த
பைழயெமாடல் கார்க�ல் ஏ� ��ெதாரு அ�சய
உல�னுள் பய�க்க ைவக்�றார்கள். பண்ைடய அரசர்கள்,
�ரபுக்கள், மகாரா�கள், �ச்ைசக்காரர்கள், வாேளந்தும்
�ரர்கள், ெசங்ேகால்மன்னர்கள், ேகாமா�கள், அ�ஞர்கள்,
என நாங்கள் பய�த்த கா�ன் இருமருங்�லும் �ன்று
எங்களுக்கு ைகயைசக்�றார்கள். �லர் தைல அைசத்துப்
புன்னைகக்�றார்கள்.
ெமழு�ேல ெசய்த உருவங்களால் இதுவைர ேநரமும்
எம்ைம ஆட்�ப்பைடத்�ருக்�றார்கேள என �ைனத்து
�யந்துேபாேனாம்.
இந்த ெமழுகுப்ெபாம்ைம அருங்காட்�ச் சாைல 1902ஆம்
ஆண்டு ேமடம் டூசட் என்பவரால் ஆரம்�க்கப்பட்டது.
1794இல் ேமடம் டூசட் தனது 89ஆவது வய�ல் காலமானார்.
தற்ேபாது இந்த ெமழுகுப் ெபாம்ைம கண்காட்�ச்சாைல
அவரது வா�சுக�ன் பராம�ப்�ல் உள்ளது.

(இ� அடுத்த இத�ல்)

*
*
*
*

36 வயது முதல் 48 வயது வைர - ��
48 வயது முதல் 60 வயது வைர - மறேவான்
60 வயது முதல் 72 வயது வைர - �றேவான்
72 வயது முதல் வயதுக்கு ேமல் - முதுமகன்

�ந்தைன ெசய் மனேம
கணவனும் மைன�யும்
கணவனுக்கும் மைன�க்கு�ைட�ல் �று சண்ைட.
சண்ைட ��த்த மைன� அவசர அவசரமாக தனது உைடகைள
எடுத்து தனது ெபட்��ேல அடுக்�க் ெகாண்�ருந்தாள்.
இதைனக் கண்ட கணவன் மைன��டம்,"எங்ேக ேபாகப்
ேபா�றாய்" எனக் ேகட்டான்.
அதற்கு மைன� "எனக்கு என் அம்மா�ன் �டு
இருக்�றது. நான் அம்மாவுடன் ெசன்று வாழப் ேபா�ேறன்"
என்று ேகாபமாகக் கூ�னாள்.
அைதக் ேகட்ட கணவன் உடேன தானும் தனது உைடகைள
எடுத்து தனது ெபட்��ேல அடுக்கத் ெதாடங்�னான்.
இதைன அவதா�த்த மைன� ஆச்ச�யத்துடன் "�ங்கள்
எங்ேக ேபாகப் ேபா��ர்கள்" எனக் கணவ�டம்
ேகட்டாள்....
கணவனும் ெவகு அைம�யாக, “எனக்கு என் அம்மா
�டு இருக்�றது. நானும் அம்மாவுடன் ெசன்று வாழப்
ேபா�ேறன்" என்றான்.
அதைனக்
ேகட்டு
அ�ர்ச்�யைடந்த
மைன�,
"அப்ப�யானால் நமது மூன்று �ள்ைளகைள பார்ப்பது
யார்?" என்று ேகட்டாள்.
அதற்கு கணவன், "அவர்களுக்கும் அவர்களது அம்மா
இருக்�றாள். அவர்கள் அவர்களது அம்மா�ன் �ட்டுக்கு
ெசன்று அம்மாவுடன் வாழ்வார்கள்" என்றான் சாகவாசமாக.,
மைன��ன் ைககள் உடேன ெபட்��ல் அடுக்�ய
உைடகைள �ண்டும் ெவ�ேய எடுத்தன.

இயற்ைகயும் ெசயற்ைகயும்

ெசந்த�ழ் அது ேதன் த�ழ்
ஆண்க�ன் பருவப் ெபயர்கள்
* 01 வயது முதல் 12 வயது வைர - பாலன்
* 12 வயது முதல் 24 வயது வைர - �டைல
* 24 வயது முதல் 36 வயது வைர - காைள

இப்பத்��ல் இடம்ெபறும் அம்சங்க�ன் ேநாக்ைக, ேபாக்ைக,
அைமப்ைப, அளைவ, அழைக �ன்பற்� எழுத �ரும்புேவார்,
“ப�த்ததும் பகர்வதும்” பகு�யுடன் ெதாடர்பு ெகாள்ள, �ன்னஞ்சல்
(email): pptknvm@gmail.com, வாட்ஸ்எப் (WhatsApp): 0777314207

இப்பத்��ைக அேஸா�ேயட்டட் �யூஸ் ேபப்பர்ஸ் ஒப் �ேலான் ��டட் கம்ப�யரால் ெகாழும்பு இல. 35, � ஆர். �ஜயவர்தன மாவத்ைத�லுள்ள ேலக் ஹவு�ல் 2021 நவம்பர் மாதம் 07ம் �க� ஞா�ற்றுக்�ழைம அச்�ட்டுப் �ரசு�க்கப்பட்டது.
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சர்வதேச விருது பெற்ற
இலங்கை ேமிழ் நடி்கை
Niranjani Shanmugarajah.
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Kuhgp rl;lk; vd;gJ cyfpy; kpfg;
goikahd rl;lg; Gj;jfq;fspy;
xd;W. cz;ikapy; mJ Gj;jfk; my;y 2.24 kPw;wu;
caukhd fy;ypy; nrJf;fg;gl;l rl;l tpjpfs;. ,d;W
New;wy;y fp.K 1755 f;F Kd;du; ,Ue;j rl;lq;fs;.
ggpNyhdpa kd;du; `Kuhgp Ml;rpf;fhyj;jpy;
Nghlg;gl;l rl;lj;jhy; jhd; mjw;F `Kuhgp rl;lk;
vd;W ngau;. njw;F nknrhgNjkpah midj;ijAk;
cs;slf;Ffpd;w a+g;ub]; ejpia xl;bNa fp.K 1792
njhlf;fk; 1750 fhyg;gFjpay; Ml;rp Gupe;jpUf;fpwhu;
,e;j khkd;dd;.
me;j kd;ddpd; fhyj;jpy; mKypy; ,Ue;j
`Kuhgp rl;lj;jpd; fPo; tu;j;jf nraw;ghLfs;>
rptpy; tptfhuq;fs;> Fw;wtpay; rl;lq;fs;
vd;W ePjp epiyehl;l 282 rl;l tpjpfs;
vOjg;gl;bUf;fpd;wd. mjhtJ gz;ila
kdpj ehfupfj;jpy; ,j;jid gioaJk;>
KOikahdJkhd rl;lg; Gj;jfk; xd;W
fz;Lgpbf;fg;gl;ljpy;iy. vdNt> gz;ila
ehfupfk; gw;wp njupe;Jnfhs;s `Kuhgp rl;lk;
Kf;fpakhd xd;W.
`Kuhgp NguuR ,Ue;j gFjpapy; ,Ue;J
250 iky; njhiytpy; ,d;iwa <uhdpd;
Frp];jhd; gpuhe;jpaj;jpy; 1901 Mk; Mz;Nl
,e;j rl;lf; fy;ntl;L

mfo;thuha;r;rpahsu;fshy;
fz;Lgpbf;fg;gl;lJ.
,e;j rl;lq;fs; cyfg; Gfo;ngw;wJ.
mnkupf;f cr;r ePjpkd;wj;jpy; $l ,e;j rl;lq;fs;
gjpf;fg;gl;bUf;fpwJ.
mjw;fhf ,e;j rl;lq;fs; cd;djkhdJ vd;W
nrhy;y KbahJ. Fw;wq;fhzg;gLgtupd; ehf;F> iffs;>
khu;G> fz;fs; my;yJ fhJfis mWj;njwptjw;Ff; $l
rl;lk; tpjpf;fg;gl;bUf;fpwJ. vdpDk; Fw;wk;rhl;lg;gl;lhy;
mjid ep&gpf;f Ntz;Lk; vd;gJ xU ehfupfkhd
tplak;. Mdhy; mjpYk; $l xU nfh^uk; ,Uf;fpwJ.
xUtu; kw;nwhUtu; kPJ nfhiyf; Fw;wr;rhl;L Rkj;jp>
mjw;F vjpuhf Mjhuhj;ij nfhz;Ltuj; jtwpdhy;>
mtu; kPJ Fw;wr;rhl;L Rkj;jpatu; nfhy;yg;gl Ntz;Lk;
vd;fpwJ `Kuhgp rl;lk;.
,e;j rl;lq;fisf; $l nghWj;Jf; nfhs;syhk;
Mdhy; kJghdf; filapy; Ntiyghu;g;gtu;fSf;F xU
rl;lk; ,Uf;fpwJ mjid ghu;j;jhy; n[d;kj;Jf;Fk;
kJghdf; filapy; Ntiy ghu;f;f khl;Bu;fs;.
kJghdf; filapy; kJit Cw;wpf; nfhLg;gtu;fs;
mjid fPNo nfhl;bdhy; kuz jz;lid tpjpf;fg;gLk;
vd;W Fwpg;gplg;gl;bUf;fpwJ.

u
i
h
a
p
tpj J
tpl;l
nrg;nlk;gu; 11 jhf;Fjypy; cyf
tu;j;jf ikaj;jpd; tlf;F NfhGuj;jpNyNa
KjyhtJ jhf;Fjy; ,lk;ngw;wJ. tu;j;jf
tpkhdk; Nkhjpajhy; VNjh tpgj;J vd;W
jhd; ngUk;ghyhdtu;fs; ek;gp ,Ue;jhu;fs;.
njw;F NfhGuj;jpy; ,Ue;jtu;fs; me;jf;
fl;llj;jpy; ,Ue;J ntspNawp ,Uf;f
Ntz;Lk;.
Mdhy;

uhd;]; ehl;L fiyQUk;
fz;Lgpbg;ghsUkhd Ytp];
Ny gpupd;]; KjyhtJ efUk;
glq;fis gjpT nra;jhu;.
,J jhd; tPbNahf;fSf;F
Kd;Ndhb vd;W $wyhk;. 1888
,y; jdJ kfid itj;J

பூேகாம்ள
சஞ்ச�ர்ாெரதௗஸ்

mtu;fs;
jkJ ,Uf;ifapy; ,Uf;Fk;gb
mwpTWj;jg;gl;lhu;fs;. fl;llj;ij
tpl;L ntspNaw Kad;wtu;fSk;
ghJfhg;G mjpfhupfshy; jpUg;gp
mDg;gg;gl;lhu;fs;. tpjp ahiu
tpl;lJ. njw;F NfhGuj;jpYk;
tpkhdk; NkhjpaJ. mq;F ,Ue;j
1>120f;Fk; mjpfkhdtu;fs;
capupoe;jhu;fs;.

me;j efUk; fhl;rpia mtu;
glkhf;fp ,Ue;jhu;. Mdhy; Xu;
Mz;Lf;Fs; mtu; fhzhky;
Ngha;tpl;lhu;. mtUf;F vd;d
MdJ vd;W ,d;W tiu
njupatpy;iy. Mdhy; ,e;j
epfo;T ,lk;ngw;w FWfpa
fhyj;jpNyNa xspg;gjpit
fz;Lgpbj;j KjyhtJ kw;Wk;
xNu eguhf Njhk]; vbrd;
ghuhl;il ngw;whu;. mtuJ
efUk; glq;fis gjpT
nra;Ak; nfkuh mnkupf;fhtpy;
fhg;Gupikia ngw;wJ.

vd;dthf
,Uf;Fk;!

2010

Mk; Mz;L Vg;uy; khjj;jpy;> vk;82 vd;w tpz;kPd;
kz;lyj;jpy; milahsk; njupahj nghUs;
xd;W xspia tpl 4 klq;F Ntfj;jpy; efu;tij thndhyp
thdpayhsu;fs; mtjhdpj;jhu;fs;. mJkl;Lky;y mq;fpUe;J NubNah
rkpf;iQfSk; fpilj;jd. ,g;gbahd epfo;T xd;W ,jw;F Kd;du;
mtjhdpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. Mdhy; me;j ku;kkhd epfo;Tf;F ,d;W
tiu KbT fpilf;fTk; ,y;iy.
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லஸ்தீன் ஒரு தமலவனற்ற
நதசைகா் பி்றந்து வளர்ந்து
�டுவில் ஒரு தமலவமனப் பபற்றது.
அத்தமலவர்தகான் யகாஸிர் அரபகாத்
ஆவகார். யகாஸிர் அரபகாத்தின்
இயறபபயர் முஹமைது யகாஸிர்
அப்துர் ரஹைகான் அப்துர் ரவூப்
அரபகாத் அல்குத்வகா அல்-ஹுமைனி
ஆகும.

பலஸ்தீன பபற்றோர்களோன அப்துர ரவூப் அரபோத்
அல்குத்்ோ அல்-ஹுஸைனி, ஜோஹ்ோ அபுல் ைவுத்
ஆகி்�ோருக்கு ஏழு குழநஸதை்களில் இரண்ோ்து ம்கனோ்க
�ோஸிர அரபோத் 1929 ஆம் ஆணடு ஆ்கஸ்ட் மோதைம் 4 ஆம் தி்கதி
எகிப்தில் ப்கய்ரோவில் பிறநதைோர.
�ோஸிர அரபோத்தின் தைநஸதை தைனது பரம்பஸர குடும்ப
நிலங்களின் உரிஸமஸ�ப் பபறு்தைற்கோ்க 25 ்ரு்ங்களோ்க
எகிப்தி� நீதிமன்றங்களில் ்ழக்்கோடி ்தைோல்வி�ஸ்நதைோர.
அதைன் பின்னர தைநஸதை�ோர சோகினி மோ்ட்்த்தில் ஒரு துணி
வி�ோபோரத்தில் பணி�ோறறினோர. �ோஸிர அரபோத்துக்கு நோன்கு
்�தைோ்கவிருநதை்போது அ்ரின் தைோய சிறுநீர்க ்நோ�ோல்
இறநதைோர.
�ோஸிர அரபோத் 1944 இல் கிங-பு்ோட் பல்்கஸலக்்கழ்கத்தில்
படித்துக் ப்கோணடிருநதை ்கோலத்தில்தைோன் யூதைர்கள் பறறி�
வி்�ங்கஸளத் பதைரிநது ப்கோண்ோர. ்மலும் யூதை மறறும்
ஸி்�ோனிைம் பறறி நன்றோ்க்் புரிநது ப்கோண்ோர. �ோஸிர
அரபோத் பல்்கஸலக்்கழ்கத்தில் படித்துக்ப்கோணடிருநதை ்போ்தை
1948 இல் நஸ்பபறற அரபு- இஸ்்ரல் யுத்தைத்தின்்போது
கிங-பு்ோட் பல்்கஸலக்்கழ்கத்திலிருநது ப்ளி்�றி அரபுப்
பஸ்்களு்ன் இஸைநது இஸ்்ரலுக்கு எதிரோ்க துணிவு்ன்
்போரிட்்ோர.
�ோஸிர அரபோத் கிங-பு்ோட் பல்்கஸலக்்கழ்கத்தில் 1950 இல்
சிவில் பபோறியி�லோளர பட்்ம் பபறறோர.
�ோஸிர அரபோத் சிவில் பபோறியி�லோளர பட்்ம் பபறறதும்,
1951 இல் குஸ்த்தில் பணி�ோறறினோர. �ோஸிர அரபோத் 1955
இல் எகிப்தில் ்கமோல் அப்துல் நைோரின் ஆட்சியில் ஒரு தை்ஸ்
ஸ்கது பசய�ப்பட்டும் இருக்கிறோர. குஸ்த்தில் �ோஸிர
அரபோத் அபுஜிஹோத் என்ப்ரு்ன் இஸைநது “பத்தைோ”
அஸமப்ஸப 1957 இல் நிறுவி அதைனூ்ோ்க பலஸ்தீன அரசி�ல்
்போரோட்்த்தில் தீரக்்கமோ்க தைனது பலஸ்தீன ்போரோட்்த்ஸதை
ஆரம்பித்தைோர.
பலஸ்தீனம் என்பது மி்கவும் உ�ர்ோன ்கலோசோரம் ப்கோண்
அருள்போலிக்்கப்பட்் பூமி�ோகும். இப்பூமியில் அதி்கமோன
நபிமோர்கள், ரைூல்மோர்கள் பிறநது ்ளரநது இறப்ஸப
அஸ்நதுள்ளனர. அநதை்ஸ்கயில் பலஸ்தீனம் சிறப்புப் பபறறது.
பலஸ்தீனத்தில் அஸமநதை “ஸபத்துல் மு்கத்தைஸ்” முக்கி�
சிறப்புப் பபறறது. ்கோரைம் நபி (ைல்) அ்ர்களின் விணப்ளிப்
ப�ைமோன மிிஃரோஜு்ன் பதைோ்ரபுஸ்�து. முஸ்லிம்்களுக்கு
பதைோழுஸ்க ்க்ஸம�ோக்்கப்பட்்திலிருநது 16 மோதைங்கள் “ஸபத்துல்
மு்கத்தைஸ் மஸ்ஜித்” ்நோக்கி்� பதைோழுது ்நதைனர. முஸ்லிம்்களின்
முதைலோ்து கிப்லோ்ோ்க
“ஸபத்துல் மு்கத்தைஸ்
மஸ்ஜித்” சிறப்புப்
பபறுகிறது. ்க்ஸல
என்னப்ன்றோல்
இன்றும்கூ்
ஸபத்துல் மு்கத்தைஸ்
இஸ்்ரலி�ர்களின்
ஆதிக்்கத்தி்ல்�
உள்ளது. உலகில் 65
முஸ்லிம் நோடு்கள்,
180 ்்கோடிக்கு ்மல்
முஸ்லிம்்கள் இருநதும்
புனிதை ஸபத்துல் மு்கத்தைஸ்
மஸ்ஜிஸதை மீட்ப்டுக்்க
முடி�ோதை நிஸலஸ�
எணணி ப்ட்்கப்ப்
்்ணடியுள்ளது.
�ோஸிர அரபோத்
கிட்்த்தைட்் அஸர
நூறறோணடு ்கோல
்ோழ்வில், பலஸ்தீன
்போரோட்்த்ஸதை தைன்னுஸ்� ்ோழ்க்ஸ்க�ோ்க மோறறியிருநதைோர.
பலஸ்தீன் என்றோல் �ோஸிர அரபோத் என்றும் �ோஸிர அரபோத்
என்றோல் பலஸ்தீன் என்றுமிருநதைது. ்போரோட்் ்கோலத்தில் �ோஸிர

சர்வநதச விருது பபற்ற
இலஙம் தமிழ �டிம்
Niranjani Shanmugarajah

அமைதிக்கான
ந�காபல் பரிசு
பபற்ற
“யகாஸிர் அரபகாத்”

அரபோத்ஸதை பலஸ்தீனர்களின் “அபு அம்மோர” என மரி�ோஸதையு்ன்
அஸழத்தைனர.
�ோஸிர அரபோத் “பத்தைோ” அஸமப்பின் மூலம் முழுஸம�ோ்க
ஆளுஸம, தைஸலஸமத்து்ம், ்ழி்கோட்்ல் என்ப்றறினூ்ோ்க
பலஸ்தீன விடுதைஸல ்போரோட்்ம் முன்பனடுக்்கப்பட்்து. பத்தைோ
எனும் சிறி� அஸமப்ஸப நிறுவி� �ோஸிர அரபோத் அதைனூ்ோ்க
ஆக்கிரமிக்்கப்பட்் பலஸ்தீனத்திறகுள் இருநதை பல்்்று
்கருத்துக்்கள் ப்கோண் அஸமப்புக்்கஸள இஸைத்து பலஸ்தீன
விடுதைஸல இ�க்்கத்ஸதை (PLO) உரு்ோக்கினோர. �ோஸிர அரபோத்

ஸநஜீரி�ோவில் நஸ்பபறற Bayelsa
International Film Festival சர்்தைச
விருது ்ழஙகும் விழோவில் "சுனோமி"
திஸரப்ப்த்தில் ்கல்�ோணி என்ற

1969 இல் பலஸ்தீனத்தின்
பச�லதிபரோ்க, தைஸல்ரோ்க
பபோறுப்்பறறோர. �ோஸிர அரபோத்
உல்க அரஙகில் முக்கி� விடுதைஸல
்போரோட்் வீரர்களுக்்கோன இலட்சி�
உரு்ோ்க ்தைோன்றினோர. �ோஸிர
அரபோத் 1960, 1970 ்களில் பலஸ்தீன
்போரோட்்த்தின் ்கோவி� நோ�்கனோ்க
்போறறப்பட்்ோர.
�ோஸிர அரபோத் 1980 ்களில் சவுதி
அ்ரபி�ோ, ஈரோக், லிபி�ோ ஆகி�
நோடு்களிலிருநது பை உதைவி பபறறு
பலஸ்தீன விடுதைஸல இ�க்்கத்ஸதை
பலப்படுத்தினோர.
�ோஸிர அரபோத் 1990 இல்
தைனது 61 ஆ்து ்�தில் தைன்னி்ம்
உதைவி�ோளரோ்க பணி�ோறறி�
27 ்�துஸ்� கிறிஸ்தை்ப்
பபணைோன சுஹோ தைோவில் என்ற
பபணஸை திருமைம் பசயதைோர.
�ோஸிர அரபோத்- சுஹோ தைோவில்
தைம்பதியினருக்கு 1995 ஆம்
ஆணடு ஜூஸல மோதைம் 24 ஆம்
தி்கதி ைஹ்ோ அரபோத் எனும்
பபண குழநஸதை பிறநதைது.
�ோஸிர அரபோத்
இஸ்்ரல் அரசோங்கத்து்ன்
்பச்சு்ோரத்ஸதை்களில் பதைோ்ரநது
ஈடுபட்டு பல தைசோப்தைங்களோ்க
நிலவி� ்மோதைலுக்கு முடிவு
்கட்் மு�றசி பசயதைதில்
முக்கி�மோனஸ் 1991 இல் மோட்ரிட் மோநோடு, 1993 இல்
ஒஸ்்லோ உ்ன்போடு, 2000 இல் ்கோம்ப் ்்விட் உச்சி மோநோடு
ஆகும். �ோஸிர அரபோத் 1994 இல் அஸமதிக்்கோன ்நோபல்
பரிசு பபறற மூ்ரில் ஒரு்ரோ்க ்தைரநபதைடுக்்கப்பட்டு
ப்கௌர்ப்படுத்தைப்பட்்ோர.
�ோஸிர அரபோத் 2004 ஆம் ஆணடு ஒக்்்ோபர மோதைம் 25 ஆம்
தி்கதி அன்று திடீபரன ்நோயுறறதைோல் கூட்்த்தில் ்ோநதி எடுத்தைஸதைத்
பதைோ்ரநது ்ஜோரதைோன், துனிஸி�ோ, எகிப்தி� மருத்து்ர்களின்
பரி்சோதைஸனக்கு பின்னர பிரோன்ஸ் நோட்டின் பபரஸி இரோணு்
மருத்து்மஸனயில் அனுமதிக்்கப்பட்்ோர. இ்ர ந்ம்பர மோதைம்
3 ஆம் தி்கதி ்்கோமோ நிஸலக்கு பசன்று 2004 ஆம் ஆணடு ந்ம்பர
மோதைம் 11 ஆம் தி்கதி தைனது 75 ஆ்து ்�தில் இறநதைோர.
பிரோன்ஸில் ்கோலமோகி� �ோஸிர அரபோத்ஸதை பிரோன்ஸ்
ஜனோதிபதி பசோக்சிரோக், “ஸதைரி�த்தின் மனிதைன்” என
போரோட்டினோர. �ோஸிர அரபோத் அ்ர்களின் உ்ல் ரமல்லோவில்
தைற்கோலி்கமோ்க நல்ல்க்்கம் பசய�ப்பட்்து. ஆனோல்,
இஸ்்ரல் அரசு அனுமதிக்்கோதைதைோல் 2007 ஆம் ஆணடு
ந்ம்பர மோதைம் 10 ஆம் தி்கதி முபசோலி�த்தில் ஜனோதிபதி
தைஸலஸம�்கத்தில் அ்ரது உ்ல் புஸதைக்்கப்பட்டுள்ளது.
�ோஸிர அரபோத் இறநதை்போது அ்ர உ்ல்நலக்
குஸற்ோல்தைோன் இறநதைோர என ்கருதைப்பட்்து. ஆனோல், �ோஸிர
அரபோத்தின் மரைத்தில் சந்தை்கப்படு்தைற்கோன ்கோரணி்கஸளப்
பபறறுக்ப்கோண் அ்ரது மஸனவியின் ்்ணடு்்கோளின்
்பரில் அ்ரது உஸ்்கள் உட்ப் மரைத்தின்்போது
அ்ரி்மிருநதை பபோருட்்கள் 2012 இல் சுவிட்ைரலோநது நோட்டு
பரி்சோதைஸனக்கூ்ம் ஒன்றில் இரசோ�னப் பகுப்போயவிறகு
உட்படுத்தைப்பட்்ன.
அ்ருக்கு பபோ்லோனி�ம் என்ற ்கதிரவீச்சு ப்கோண் நஞ்சு
ப்கோடுத்து ப்கோல்லப்பட்்து பதைரி� ்நதைது. இது குறித்து
லோ்சன் பல்்கஸலக்்கழ்கத்தின் ்கதிர வீச்சு இ�றபி�ல் துஸற
தைஸல்ர பிரோன்்கோயஸ் ்போைட் பதைரிவிக்ஸ்கயில் �ோஸிர
அரபோத் உயிரி�ல் மோதிரி்கஸள ஆயவு பசயதைதில் அதில்
குறிப்பி்த்தைக்்க அளவு பபோ்லோனி�ம் இருநதைது என்றோர.
பபோ்லோனி�ம் என்பது ்கதிரி�க்்க மூல்கம் ஆகும். ஒரு
தூசு அளவுக்கு உ்லில் இருநதைோ்ல சிறுநீர்கம், ்கல்லீரல்
போதிக்்கப்பட்டு சில ்ோரங்களில் உயிர பிரிநது விடும். இநதை
்கதிரி�க்்க மூல்கத்ஸதை சோதைோரை இ்த்தில் பபற முடி�ோது.
அணு உஸல்களில்தைோன் பிரித்பதைடுக்்க முடியும். என்்,
பபோ்லோனி�த்ஸதை இஸ்்ரல்தைோன் �ோஸிர அரபோத்தின்
உைவில் ்கலநதிருக்்க ்்ணடும் என்று பலஸ்தீனர்கள்
்கருதுகின்றனர.
�ோஸிர அரபோத் இவ்வுலஸ்க விட்டு
பசல்லும்்போது அ்ரது இலட்சி�ம்
நிஸற்்றியுள்ளதைோ என்று ்நோக்கும்்போது
்க்ஸலதைோன் மிஞ்சுகின்றது. இன்றும் அ்தை
நிஸலதைோன்.

பரீட் இகபகால் யகாழப்பகாணம

்கதைோபோத்திரத்தில் நடித்தைஸமக்்கோ்க சிறநதை
நடிஸ்கக்்கோன விருஸதை பபறறுக் ப்கோண்
இலஙஸ்கயின் முன்னணி ்கதைோநோ�கி
Niranjani Shanmugarajah.
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ற்றாண்டு கண்்ட தமிழ்க் கவிஞரகளில்
மகறாகவி பறாரதியறார, பறாவேநதர
பறாரதிதறாசன், கவியரசர கண்்ணதறாசன்
ஆகிய மூேரும் தலைசி்நத கவிஞரகள் ஆேர.
இநதப் புகழ்ேரிலசயில் மூன்்றாேதறாகத் வதறான்றிய
கண்்ணதறாசன் இன்்ளவும் ஒப்பறாரும் மிக்கறாரும்
இல்ைறாதேரறாய் நிலைத்த புகழு்டன் விளங்கிக்
ககறாண்டிருக்கி்றார.

முன்னவர்்கள் இருவரும தங்களது ்கவிமத்கள் மூலைா்கப்
்படிததவர்்களிடமும அறிஞர்்களிடமும செனறு செர்்நதார்்கள்.
ஆ்னால் ்கவியரெர் ்கண்ணதாெச்னா ்படிக்்காத ்பாைரர்்களிடமும
செனறு செர்்நதார். நாததி்கரா்க வளர்்நது ஆததி்கரா்க ைமை்நத
்கவியரெர் இலக்கியம, அரசியல், ஆனமீ்கம, திமரப்்படம எனறு
எல்லாத துமை்களிலும முததிமர ்பதிததவர்.
ச்பாற்றுவார் ச்பாற்ைட்டும புழுதிவாரி தூற்றுவார் தூற்ைட்டும
எ்ன எதற்கும யாவர்க்கும அஞொைல் ்கவிமதப்்பாமதயில்
செனறு சவற்றி முரசு ச்காட்டியவர். தமிழ்க அரசின அரெமவக்
்கவிஞரா்கவும தி்கழ்நதவர். அவருமடய ்பமடப்பு்கள் ஏராளம
இருப்பினும தமிழத திமரயிமெ உலகில் த்னக்ச்க்ன தனிததசதார்
இடதமதப் ச்பற்று நீணட ்காலம ச்காசலாச்சி வாழ்நதவர்.
எளிமையும, இனிமையும, ஈர்ப்பும மிக்்க திததிக்கும சதன
்கவிமத்கமளத திமரயிமெப் ்பாடல்்களா்கத த்நது திமரயிமெப்
்பாடல்்களுக்கு ஓர் தகுதிமயத த்நதவர். புழ்நதமிழக் ்கவிஞர்்களின
்கவிமத்கள் நனகு ்கற்ை தமிழ அறிஞர்்களுக்கு ைட்டுசை புரியும.
ஆ்னால், ்கவிஞரின ்கவிமத ்படிக்்காத ்பாைர ைக்்கள் ை்னதிலும
்பசுைரததாணிப் ச்பாலப் ்பதியும வம்கயில் அமை்நதிருப்்பதால்
தமிழநாட்டின ்பட்டி சதாட்டி்களிலும இவர் பு்கழா்னது இனைளவும
ச்பெப்்படுகிைது.

ஆண்்டேன் எங்வக இருக்கி்றான்.

நாததி்கருக்கும எழும நியாயைா்ன ச்கள்வி. ஞானி்கள் ்பலரும
்பல விதங்களில் விமடயறி்நதிருக்கிைார்்கள். இ்நத ை்காப் ச்பரிய
தததுவதமத நமச்பால் ொதார்ணருக்கும விளஙகும வண்ணம
சதளிவா்க விமடயளிக்கிைார் நம ்கவியரெர்.
ஆமெ, ச்கா்பம, ்களவு ச்காள்்பவன
ச்பெத சதரி்நத மிரு்கம
அனபு, நனறி, ்கரும்ண ச்காணடவன
ைனித வடிவில் சதயவம – இதில்
மிரு்கம என்பது ்கள்ள ை்னம – உயர்
சதயவம என்பது பிள்மள ை்னம – இ்நத
ஆறு ்கட்டமள அறி்நத ை்னது
ஆணடவன வாழும சவள்மள ை்னம..
ஆமெ, ச்கா்பம, ்களவு எனை விலக்்க சவணடிய மூனறு
்கட்டமள்கமளயும அனபு, நனறி ைற்றும ்கரும்ண எனை
ச்காள்ள சவணடிய மூனறு ்கட்டமள்கமளயும அறி்நது
அவற்மைப் பின்பற்றும ை்னங்கசள ஆணடவன குடியிருக்கும
இல்லங்கசளனகிைார் ்கவியரசு.
ைனித வாழவு எவவளவு நிமலயற்ைது, அ்நத நிமலயற்ை
வாழமவ முழுவதும உ்ணர்்நது ச்காள்ளாைல் ஒருவன வாழும
குறுகிய ்காலததில் எவவளவு ்பாவச் செயல்்கமளப் புரிகிைான?
எவவளவு உ்ணர்ச்சிக் ச்கா்நதளிப்பில் த்காத செயல்்கமளப்
புரிகிைான? எவவளவு அழ்காக் ச்கட்கிைார் ்பாருங்கள்.
ஆடிய ஆட்டம என்ன?
ச்பசிய வார்தமத என்ன?
சதடிய செல்வம என்ன?
திரணடசதார் சுற்ைம என்ன?
கூடுவிட்டு ஆவி ச்பா்னால்
கூடசவ வருவது என்ன?
யாக்ம்க நிமலயாமை குறிதது ைற்றுசைாரு ச்பான்னா்ன தததுவ வரி்கள்.

ஆடும வமர ஆட்டம
ஆயிரததில் நாட்டம
கூடி வரும கூட்டம
ச்காள்ளி வமர வருைா?
விட்டு விடும ஆவி
்பட்டு விடும சைனி
சுட்டு விடும சநருப்பு
சூனியததில் நிமலப்பு..
சூனியததில் நிமலப்பு.
என்ன நிதர்ெ்னைா்ன ச்கள்வி, ்கருதது வாழக்ம்கயின முடிமவ
எளிமையா்ன வார்தமத்களில், ை்னதில் ்பதியும வண்ணம அழ்கா்கக்
கூறியுள்ளார் ்பாருங்கள். இதுசவ முடிவு எனைறி்நதும ைனிதன
ச்பாடும ஆட்டததிற்கு அளசவயில்லாைல் ச்பாகிைசத எனை
வருததததில் உதிர்்நத ்கவி முததுக்்கள் அமவ. குடும்பததின மீது
சவருப்புக் ச்காணட நாய்கன ்பாடுவது ச்பானை ்பாடல் ்பழனி எனை
திமரப்்படததிலிரு்நது. விரக்தி ஆைாயப் ச்பருகி ஓடும இப்்பாடலில்
ச்பட்மடக் ச்காழிக்குக் ்கட்டுச் செவமலக்
்கட்டி மவததவன யாரடா?
அமவ எட்டுக் குஞசு்கள் ச்பற்சைடுதததும
சொறு ச்பாட்டவன யாரடா?
சொறு ச்பாட்டவன யாரடா?
எனறு ச்கட்கிைார் ்கவிஞர். எல்லாம இயற்ம்கயாய நடக்ம்கயில்
நாம ொதிதது விட்டது ச்பால நட்நது ச்காள்ளும ைனித இ்னததின
அறியாமைமய எளிமையா்ன உதார்ணததில் எடுததுமரப்்பதா்கக்
ச்காள்ளலாம. அதம்னத சதாடர்்நது ைனித இ்னததின ்பல்சவறு
துன்பங்களின முழுமுதற் ்கார்ணைாய ்கவிஞர் கூறும விளக்்கதமதப்

தித்திக்கும் வதன்
கவிலதகலளத்
திலரயிலசப்

பறா்டல்களறாகத் தநதேன்

கண்்ணதறாசன்!

்பாருங்கள.
வளர்தத குஞசு்கள் பிரி்நத ச்பாதிலும
வரு்நதவில்மலசய தாயடா..
ைனித ஜாதியில் துயரம யாவுசை
ை்னதி்னால் வ்நத சநாயடா..
ை்னதி்னால் வ்நத சநாயடா..
ை்னமதக் ்கட்டுப்்படுததும விதமத ்கற்ைவர்்களுக்கு வாழவியல்
துன்பங்கள் எதுவும ச்பரிதா்கத சதரிவதில்மல என்பசத
முற்றும உ்ணர்்நத ஞானி்களின கூற்ைாகும. இதம்னத சதளிவாய
எளிமையாய வழஙகிய ்கவியரமெத தததுவ ஞானி எனைமழப்்பதில்
பிமழசயதும உள்ளசதா?

கறாதல் கனி ரசம்

வாழக்ம்கததததுவங்கமளச் சொன்ன அசத ்கவிஞர் வாழக்ம்கச்
ெக்்கரததின அச்ொணியா்க விளஙகும ்காதலின ை்கததுவததுவதமதச்
சொல்வமதயும ்பார்ப்ச்பாம. ச்பாதுவா்கக் ்காதலர்்கள் ்காதல்
வயப்்பட்டுக் கூறு்பமவ, உன ை்னம நா்னறிசவன என ை்னம
நிமை்நதவசள ச்பானை வாக்கியங்கள். ்கவிஞர் ஒரு ்படி சைசல
செனறு, ்பண்பட்ட ்காதலர்்கள் வழியா்கச் சொல்வமதப் ்பாருங்கள்.
நான ச்பெ நிம்னப்்பசதல்லாம நீ ச்பெ சவணடும
நான ்காணும உல்கங்கள் நீ ்கா்ண சவணடும
நீ ்காணும உல்கங்கள் நா்னா்க சவணடும
ஒருவர் ைற்ைவர் உயிசராடு ்கல்நது விடும உன்னத உைமவ
விளக்கிடும வரி்கள் இமவ. ்காதலர்்களுக்ச்க்ன ்பததுக் ்கட்டமள்கள்
வமர்நதால் முதலாவதா்க இருக்்க சவணடிய ்கட்டமள சைசல
கூைப்்பட்ட வரி்கள். இசத ்பாடலிலிரு்நது தாயு்ணர்வுக்கு
அடுதத்படியா்க சநருக்்கமுமடய ்காதலு்ணர்மவ சொல்லும சைலும
இருவரி்கள்
ை்னதாலும நிம்னவாலும தாயா்க சவணடும
நா்னா்க சவணடும.
ைடிமீது விமளயாடும செயா்க சவணடும
நீயா்க சவணடும.
ச்பாதுவா்கத தனிக் ்கவிமத்களில் இருக்கும சுத்நதிரங்கள்
திமரப் ்பாடல்்களில் கிமடப்்பதில்மல. ெ்நத சநறி்களுக்குட்்பட்சட
சொற்்கட்மட அமைக்்க சவணடும.
வமள்நது சநளியும ெ்நதசைட்டிலும, வார்தமத ஜாலம
புரி்நது, ்காதல் ரெம சொட்டச் சொட்ட ஒரு ்பாடல். வாழவியல்
சிக்்கல்்களி்னால் அவவப்ச்பாது ்காதல் உைவில் ெலெலப்பு்கள்
ஏற்்பட்டால் இ்நதப் ்பாடமலக் ச்கட்டுப்்பாருங்கள்.
்காது்கள் வழியா்கத சதனைசல்ன நுமழ்நது இதயதமத
ையிலிை்காய வருடும வரி்களால் நீயா? நா்னா? எனும நிமல ைாறி
நீயும நானும எனைாகி விடுவீர்்கள். அடுதத ்பாடலும ்காதலரிருவர்
ஒருவமர ஒருவர் எப்்படி அனுெரிதது இருக்்கசவணடும என்பமதச்
சொல்லும ்பாடல்.
்கடலா்னால் நதியாசவன;
்கம்ணயா்னால் வில்லாசவன;

உடலா்னால் உயிராசவன;
ஒலியா்னால் இமெயாசவன.
சைாழியா்னால் ச்பாருளாசவன;
கிளியா்னால் ்கனியாசவன;
ச்கள்விசயனைால் ்பதிலாசவன;
இப்்பாடமல அவவப்ச்பாது நீங்கள் ச்கட்டிரு்நதாலும, சைசல
சொன்ன வரி்கமளக் கூர்்நது ்பாருங்கள். ஒனறில்லாைல் ைற்ைதில்மல
எனை உணமைமய ்கவிமதச் சுமவயில், ்கருதது எளிமையில் ்காதல்
இனிமை செர்தது ்கண்ணதாென சொல்லியிருப்்பமத அறியலாம.
்காலங்காலைா்கப் ச்பண்களின சிைப்்பமெங்களா்க அச்ெம,
ைடம, நா்ணம, ்பயிர்ப்பு எனும ்பணபு்கமளச் சொல்லி வருகிசைாம.
இவற்றில் நா்ணம என்பது ்காதலுக்ச்க அழகு செர்ப்்பது. ்கவிஞரின
்கற்்பம்னயில் அது சைலும அழகு ச்பறுவமதப் ்பாருங்கள்.
உனம்ன நான ்பார்க்குமச்பாது
ைணம்ண நீ ்பார்க்கினைாசய
விணம்ண நான ்பார்க்குமச்பாது
எனம்ன நீ ்பார்க்கினைாசய.
சநரிசல ்பார்ததால் என்ன?
நிலசவன்ன சதய்நதா ச்பாகும?
புன்னம்கப் புரி்நதால் என்ன?
பூமு்கம சிவ்நதா ச்பாகும? (சநற்று வமர நீ யாசரா, நான
யாசரா) இசதல்லாம ெரி. ்கவிஞரின ்காதல் ்பாடல் சிைப்்பா அல்லது
தததுவப் ்பாடல்்கள் சிைப்்பா? ்காதல், தததுவம எ்ன இரணடிலும
திமளதது முதசதடுதத ்கண்ணதாென ்காதலுக்குள் தததுவதமதப்
புகுததிய ்பாடல் ஒனமைக் கீசழ ்காணுங்கள்.
ஏற்்க்னசவ ்காதலில் சதால்வியுற்ை ஒருவருக்கும, அவமர
ஒருதமலயாயக் ்காதலிக்கும ச்பணணுக்கும நடக்கும வாதததில்
்கவிஞரின இருமு்கங்கமளயும ஒரு செர ்கா்ணலாம.
முனிவன ை்னமும ையஙகும பூமி
சைா்க வாெல் தாச்ன
ை்னம மூடி மூடிப் ்பார்க்குமச்பாதும
சதடும ்பாமத தாச்ன (ச்பண)
்காதல் சைா்கததில் ்பாடும ்காதலிக்கு அவர் கூறும ்பதில்
்பாயில் ்படுதது சநாயில் வீழ்நதால்
்காதல் ்கா்னல் நீசர!
இது சைடு ்பள்ளம சதடும உள்ளம
ச்பாகும ஞா்னதசதசர! (ஆண)
(இது ைாமல சநரதது ையக்்கம, இமதக் ்காதல் என்பது வழக்்கம)
இது ச்பானை ைாற்றுக் ்கருததுக்்கமளக் ச்காணட ்பாடல்
்காட்சி்கள் சதானறுவது அரிது. இது ச்பானை அரிதா்ன ்பாடல்்களில்
தததுவமும, ்காதலும ததுமபும வரி்கமள ்கண்ணதாெம்ன விடத
சதளிவுடனும, எளிமையுடனும சொன்னவரில்மல, இனியும
இருக்்கப் ச்பாவதுமில்மல.

நிலையறாலமத் தத்துேம்.

நிமலயாமை என்பமத ைனிதன தன இளமைக் ்காலததில்
உ்ணர்வதில்மல. அதன விமளவா்கசவ அவன ச்பானனும,
ச்பாருளும செர்ப்்பதில் ஆர்வம ்காட்டுகிைான.
அதுசவ, ஆமெயாகி, சவறியாகி தன வாழநாள் முழுதும
ச்பாராடி ைாயகிைான. ஆ்னால், அறிவார்்நத அறிவி்னால் அவன
இவவுல்கப் ச்பாருளம்னததும நிமலயற்ைமவ என்பமத
உ்ணருமச்பாது அறிவில் சதளிவு ஏற்்படுமச்பாது, இவவுல்க
ஆமெமய விடுதது வாழவில் முக்தி ச்பை வழி ஏற்்படுகிைது.
ைனிதனின இளமை, யாக்ம்க, செல்வம இமவ யாவும நிமலதது
நிற்்பமவ அல்ல. நிமலயாமை. நிமலயாமை எனனும தததுவம
இ்நது ைதததில் நிமலதத ஒனறு. இளமை நிமலயாமை, யாக்ம்க
நிமலயாமை, செல்வம நிமலயாமை எ்ன இமமூனறும வாழவில்
நிமலயில்லாத்னவாகும. இததததுவதமத ஆடி அடஙகும
வாழக்ம்கயடா, ஆைடி நிலசை சொ்நதைடா எனறு நீர்க்குமிழி
திமரப்்படப் ்பாடலில் நனகு உ்ணர்ததியுள்ளார். இப்்பாடல்
வரி்களுக்கி்ணங்க ச்பாராடும ைனித ெமூ்கம இ்நத உணமைமய
உ்ணர சவணடும. இ்நத உணமைமய உ்ணர்்நதால்தான ஒனறின
இழப்புக்கும, ஒருவரின இழப்புக்கும வரு்நதும ை்னப்்பானமை
குமையும. இதுசவ, உல்க நியதி எனை சதளிவு பிைக்கும.
இததம்கய சதளிவிம்ன ்கண்ணதாெனின தததுவப்்பாடல்்கள்
உ்ணர்ததுகினை்ன.
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இந்த �ச்சர்
பக்ெகட் என்ன
�ைல?
பத்து ரூபா.

காதலன் : அன்ேப,
நம்ம கல்யாணத்த எங்க
குடும்பத்துல ஏத்து�ட
மாட்ேடங்குறாங்க..
காத� : நம்ம
கல்யாணத்ைத தடுத்து
�றுத்த அவங்க யாரு ?
காதலன் : என்ேனாட
மைன�யும்,
மா�யாரும்..........

ல

லூசுன்னா எவ்ேளா?
எல்லாருக்கும் ஒேர
�ைலதான்யா.

பஸ்சுல கெலக்டேர ஏ�னாலும்,
முதல் �ட் �ைரவருக்குதான்.
என்னதான் �னுக்கு �ந்த ெத�ஞ்சாலும்,
அதால �ன் குழம்புல �ந்த மு�யாது.

இன்னக்கு ைவக்�ற �னு,
நாைளக்கு கருவாடு ஆகும்,
ஆனா இன்ைனக்கு ைவக்�ற
�ன் குழம்பு,
நாைளக்கு கருவாட்டு
குழம்பு ஆகுமா?

என்னதான் ஒரு ெபாண்ணு
ேபாட்ேடாவுல ேதவைத ேபால
இருந்தாலும், அவ ெநகட்�வ்ல பூதம்
ேபாலத்தான் இருப்பாள்!!!!

அ�கமா ேமக்கப் ேபாடுற ெபண்ணும்,
ெராம்ப நாளா � கைட�ல ெதாங்குற
பண்ணும் நல்லா இருந்ததா ச�த்�ரேம
இல்ைல.....

Wife: என்னங்க
ெசத்துட்டா
ெசார்கத்துல
husband & wife
த�யா தான்
இருக்கணுமா?
Husband: அதனால
தாண்� அது
ெசார்க்கம்...!

ேவர்கடைல ேவர்ல
இருந்து வரும்,
அேத மா��
ெகாண்ைடக்கடைல
ெகாண்ைட��ருந்து வருமா?

ஊருக்ேக ேகக்குற மா�� சத்தமா
ெகாறட்ைட �ட்டாலும், .......... உன்
குறட்ைடைய � ேகட்க மு�யாது.
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விதாயினி அன்பழகி கஜேந்திரா
உஙகளைப் ்பற்றியததாரு
சுருககமான அறிமுகத்துடன
ஜேரகாணளை ஆரம்பிககைாஜம
'தமிழனமனை ைடி தவழும தமிழ்
ைகள்' எனறு கூறிக்்காள்வதில்
்்பருமிதைமைகின்றேன.நான யாழ்
்வலமைமயப் பிறேப்பிைைாகவும
ைனனைார் நகரிமனை வசிப்பிைைாகவும
்காண்டுள்்ளேன. உடுவில் ைகளிர்
கல்லூரியில் ்பாைசாமல கல்விமயக்
கற்்றேன. எனைது கைவர் நி.க்ேந்திரா.
இரண்டு குழந்மதகளின தாயார்
என்பதில் சந்்தாசைமைகின்றேன.

2021 நவம்பர் 07 ஞாயிற்றுக்கிழமை

வாழ்வியலின தாற்்பரியத்ளதக
காட்டும் களை வடிவம் கவிளத
கவிஞர்
அன்பழகி
கஜேந்திரா

ஈழத்து இைககிய ்பளடப்பில்
கவிஞரகளில் ஆதிககம் அதிகமாக
உளைஜத எனன காரணமாக இருககும் ?

உள்ளேஙமகயி்ல உலகம எனறு
கூறேக்கூடியளேவிற்கு வளேர்ந்துவிடை
நவீனை யுகத்தில் ்பரந்து்படை
்தாைர்்பாைல், சமூக வமலத்தளேஙகளின
ஆதிக்கம, இமைய ்வளிகளின
்பரம்பல் ்காண்ைதானை ்தாழில்நுட்ப
வளேர்ச்சி கவிஞர்களின ஆதிக்கத்திற்கு
அடிப்்பமைக் காரைைாக
அமைந்தாலுமஇதமிழ் இலக்கியப்
்பரப்பி்ல இனமறேய காலகடைத்தில்
புதுக்கவிமத ்்பாற் சிறேகுகமளேப்
பூடடிக்்காண்டு சுதந்திரைாகப்
்பறேப்்பதற்கானை வான்வளி மிகவும
்பரந்ததாகக் காைப்்படுகினறேமை்ய
இதற்குக் காரைைாக இருக்க முடியும.

நீஙகள எந்த வயதில் இருந்து எழுத
ஆரம்பித்தீரகள ?

்பாைசாமலக் கல்வி கற்கினறே
காலத்திலிருந்்த ்பழக்கப்்படுத்தப்்படை
வாசிப்புப் ்பழக்கமும
எழுத்தாக்கஙகமளே எழுதும திறேனும
கவிமத உைர்வும எனைக்குள் ஒரு
தகிப்ம்ப ஏற்்படுத்தியிருந்தது.
அந்தத் தகிப்பின ்வளிப்்பாடுதான
கவிமதயானைது. ்பதிமனைந்து ்பதினைாறு
வயதுகமளேத் ்தாடை்்பாழுது
அமைா, யுத்தக் ்காடுமை ்்பானறே
தமலப்புகளில் கவிமதகள் ்பலவற்மறே
எழுதியிருக்கின்றேன. இருப்பினும யுத்த
சூழலின காரைைாக அவற்மறே ்வளிக்
்காண்டு வருவதற்கு சந்தர்ப்்பஙகள்
எதுவும மககூைவில்மல. 2007இல்
இருந்துதான எழுத்தாக்கஙகமளே
உத்தி்யாகபூர்வைாக எழுத
ஆரமபித்்தன.

நல்ல்தாரு சமூக ைாற்றேத்மத
நிச்சயைாக உருவாக்க முடியும எனறு
நமபுகின்றேன.

கவிஞரகள என்ற அடிப்்பளடயில்
்பத்திரிளககள உஙகள துள்றகளுககு
எந்தைவிற்கு முககியத்துவமளிககின்றன?

எழுத்தின மீதான ஆரவத்திற்கு எனன
காரணம் ?

நான தமிழ் ்ைாழி மீது
்காண்டிருக்கும ஆத்ைார்த்தைானை
்ைாழிப்்பற்றும தமிழ்த் தாகமும
சமூகத்தின மீதும எதிர்காலச் சந்ததியினைர்
மீது ்காண்டுள்ளே அக்கமறேயு்ை
எழுத்தாக்கஙகமளே மகயில்
ஏந்தியமைக்கு காரைஙகளோகும.

எழுத்துககளினூடாகஜவா
கவிளதகளினூடாகஜவா ஏஜதனுதமாரு
சமூக மாற்்றத்ளதக தகாண்டுவர முடியும்
எனறு ேம்புகினறீரகைா?

சாைானியைாக இலகுவாகப்
புரியும்படி கூறுவதாயின, கவிமத
எனறோ்ல அது ஒரு விமத.ஒரு
கவிமதமய இயற்றுகினறே திறேனுக்கு
அப்்பால் அந்தக் கவிமதயினுமைய
்பயன அல்லது நனமை என்பது ஒரு
நல்ல நிலத்மத உழுது அறுவமை
்சய்து நல்ல விமளேச்சமலப்
்்பற்றுக்்காள்வமதப் ்்பானறு
கவிமதகள்
மூலைாக நல்ல
விமதகமளேச்
சமூகத்தில்
விமதப்்பதன
மூலைாக

்்பாதுவாக்வ எழுத்தாளேர்கள்,
கவிஞர்கள் என்பதற்கு அப்்பால்
்பத்திரிமக ஊைகைானைது எைது
வாழ்க்மக, கமல, கலாசாரப் ்பண்்பாடடு
விழுமியஙகமளே சமூகத்திற்கு எடுத்துச்
்சல்கினறே ்பாலைாக அமைகினறேது.
சஙககாலம ்தாடடு இனறு வமர
ைக்கள் வாழ்ந்த வரலாறுகமளேயும
ைரபியல்கமளேயும காலத்தால் அழியாத
கவிமதகளோகவும காவியஙகளோகவும
அனமறேய சான்றோர்களும புலவர்களும
ஏ்தா ஓர் வமகயில் எழுதி மவத்துச்
்சனறேதனைால்தான இனறு நாம
நம வரலாறுகமளே அறிகின்றோம.
கம்பன முதல் மவரமுத்து வமர
்சாற்களோல் கடடிய வரிகள்தான
தமிழ்கூறும நல் உலமகச் சிமறேப்்படுத்தி
மவத்திருக்கினறேனை எனறோல் அது
எப்்படிச் சாத்தியைானைது ்பத்திரிமககள்
்்பானறே அச்சு ஊைகஙகளின
்பஙகளிப்பினைால்தான சாத்தியைானைது.
ஏ்தா ஓர் கால கடைத்தில் சமூக
வமளேத்தளேஙகள்கூை முைக்கப்்பைலாம.
ஆனைால் ்பத்திரிமககள் எனறு்ை
நிமலத்திருக்கும ஊைகம.
அந்த வமகயில் கவிமதகள்
காவியஙகமளேயும விழுமியஙகமளேயும
சமூகத்திற்கு இலகுவாகக் ்காண்டு
்சர்த்துவிடும ்பாரிய ்பணியிமனை
்பத்திரிமககளோற்றுகினறேனை.
கவிமத குறித்து உஙகளேது
்பார்மவயில்
ஒரு கவிஞனின உள்ளேத்திலிருந்து
உைர்ச்சியில் ஊற்்றேடுத்துப்
்பாய்வதுதான கவிமத்யனை

வமரவிலக்கைப்்படுத்தினைாலும
கவிமத சமூகத்திற்கு ்தமவயானை
ஒரு விையத்மத, ஒரு காடசிமய, ஒரு
சம்பவத்மத, ஒரு அனு்பவத்மத, ஒரு
நுண் உைர்மவ, சிந்தமனைப் ்்பாறிமய
அழகாகவும ்நர்த்தியாகவும ்்பசுகிறே
அ்த ்நரத்தில் அதனூ்ை ஒரு
அறேத்மத, விழுமியத்மத, வாழ்வியலின
தாற்்பரியஙகமளேக் காடடுகினறே ஒரு
கமல வடிவம எனைலாம.

கவிளத

உைர்ச்சிக் கமைகள் எந்தன/
உள்ளேம துமளேக்கும்்பாது/
உயிரின பிரவாகத்தால்/
உண்ைாகும உயிர்க் கசிவு.
-அன்பழகி க்ேந்திரா
புதுக்கவிமத ைரபுக் கவிமத ்பற்றிய
உஙகள் கருத்து
ைரபுக் கவிமதைரபுக் கவிமத என்பது யாப்பு
இலக்கைத்்தாடு அமைந்து
யாக்கப்்படுவது. யாப்பு எனறோல்
'கடடுதல்' எனறு ்்பாருள். அதாவது
எழுத்து, அமச, சீர், தமளே, அடி,
்தாமை எனறே இலக்கை (வரமபுக்குள்)
உறுப்புக்களோல் கடைப்்படடு
யாக்கப்்படும.

புதுககவிளத -

புதுக் கவிமத எனறே இலக்கிய வடிவம
ைரபுக் கவிமதமய விை வடிவத்திலும
உள்ளேைக்கத்திலும ைாறு்படைதானை ஒரு
புதுமை எனறுதான கூறே்வண்டும.
புதுமையாக இருந்தாலும ்பாைர
ைக்களுக்கும இலகுவாக விளேஙகக்
கூடியவமகயிy; மிகவும எளிதாக
இருக்கும. ைரபுக் கவிமதமயப்்்பானறு
சீர்கள் வரிகள் எனறு எந்தக்
கடடுப்்பாடுகளுக்்கா யாப்புச்
சிமறேக்குள்்ளோ எதுமக ்ைாமனை
வரமபுகளுக்குள்்ளோ உட்பைாைல்
்சாற்கள் தைக்குள்்ளே தனியரசு
்சய்கினறே புதுமை எனைலாம.
புதுக்கவிமத ்தாற்றேத்திற்கு
காரைைானை முண்ைாசுக் கவிஞன ்பாரதி
புதுக் கவிமத ்பற்றிப் ்்பசும ்்பாழுது
சுமவ புதிது ்்பாருள் புதிது
வளேம புதிது ்சால் புதிது
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்கால ்காலைா்க த்பண விடுைமல
்பற்றி நாளுக்குநாள நாம என்னைான்
முன்ைாதிரியா்கப ச்பசினாலும
ஆண அடிமை்ச �மூ்கததின்
ைததியிசலசயைான் நாம இன்னும
வாழ்ந்துத்காணடிருக்கின்ச்றாம.
ஒரு த்பண ைன்னுமைய
ைனிததுவங்்களினால் �மூ்கததில்
�ாதிதது மிளிர்வதைன்்பது
மி்கபத்பரியதைாரு �வாலான
விையம.சைமல நாடடு எழுதைா்ர்
ரணஜிதகு்கா த்பண்கள ்பற்றிய
்பமைபபுக்்கள ்பற்றிக் கூறுமச்பாது
'அதி்காரக் குரல்்களின் ஆரவாரததிற்கு
அடியில் சிக்கிய தைல்லிய குரல்்கள,
நசுங்கிப ச்பாய்விடுகின்்றன'
என்று சுடடிக்்காடடுகின்்றார். அந்ை
அடிப்பமையில் யைார்தைா்கசவ
த்பண்கள முன்சனறுவதைன்்பது
�வாலானைா்க ைாறிவிடுகின்்ற நிலமை
எைது �மூ்கததில் ்காணப்படுவது
சவைமனக்குரியசை.

உங்கள வெளியீடு்கள பற்றி ?
ச�ாதிமிக்்க நவ்கவிமை என்று
்பாடியுள்ார்.

எழுத்து துறையில் உங்களது இத்்தறை
்கால உறைப்புற்கு ஏற்்க அஙகீ்காரம்
கிறைத்துளள்தா ?
்பரவலா்க ்கவிஞர்்களுக்்கான
அங்கீ்காரம கிமைப்பதில்
பின்னமைவு்கள
்காணப்படைாலும நான்
எழுதும எழுதைாக்்கங்்கம்யும
்கவிமை்கம்யும தைாைர்ந்து
வாசிததுவிடடு வா�்கர்்கள
ஒவதவாருவரும எனக்கு ஊக்்கைளிதது
தைாைர்ந்து எழுதுங்்கள என்று
கூறுகின்்றனர். இவவாறு குவியும
்பாராடடுக்்கம்யும வாழ்ததுக்்கம்யும
எனக்கு வழங்்கப்படும
அங்கீ்காரைா்கசவ உணர்கின்ச்றன்.
அடுதது, �மூ்கததில் இருந்து எனக்குக்
கிமைதை மி்கப த்பரிய அங்கீ்காரம
ைன்னார் ைமிழ்்ச�ங்்கததினூைா்க
அமுைப பிரவா்கம என்்ற ்கவிமைத
தைாகுபபிமன தவளியிடைச்பாது
கிமைதைது. ைன்னார் இந்து �ைய
்கலா்ச�ாரப ச்பரமவ எனக்கு '்கவி
எழில்' என்்ற ்படைததிமன சூடடிக்
த்கௌரவப்படுததியமை எனக்கு
கிமைதை த்பரிய அங்கீ்காரைா்கசவ
என்னால் அறிய முடிகி்றது.்கவிமைக்
குழுைங்்கள வழங்கிய ்பற்்பல
விருது்களும சூடடிய ்படைங்்களும
எனக்கு
கிமைதை அங்கீ்காரசை. ஆனாலும
இந்தியாமவப த்பாறுதை வமரயில்
இ்ம ்பமைப்பாளி்களுக்குரிய
சைமை அமைதது த்காடுதது
அங்கீ்காரங்்கம் த்பற்றுக்
த்காடுக்கும ்பணி்கம் இலக்கிய
வடைங்்கள சைற்த்காளகின்்றன.
்கவிஞர்்களுக்கு அவவா்றான
அங்கி்காரங்்கம் இலகுவில் த்பற்றுக்
த்காடுக்கின்்ற இலக்கிய வடைங்்கச்ா
அமைபபுக்்கச்ா வைகிழக்கில்
இல்மல என்்பது சவைமனக்குரிய
விையசை.
ஒரு த்பணணா்க இந்ை எழுததுத
தும்றயில் நீங்்கள �ாதிக்கும ச்பாது
அனு்பவிதை அத�ௌ்கரியங்்கள,
முடடுக்்கடமை்கள ... த்பாதுவா்கசவ

எனது ்கன்னிப்பமைபபு 'உனக்குள
நீ'. இரணைாவது ்பமைபபு 'அமுைப
பிரவா்கம'
்கவிமைத தைாகுபபு. அடுதை
்பமைபபின் ்பணி்கள நமைத்பற்றுக்
த்காணடிருக்கின்்றன. விமரவில்
தவளியீடு ்காணவிருக்கி்றது.
அததுைன் எனது அமுைப பிரவா்கக்
்கவிமைத தைாகுபபிமன ஆங்கில
தைாழியில் தைாழித்பயர்தது ்பதிபபு
த�ய்யும ்பணி்களிலும அன்மனத
ைமிமழ ைகிமைப ்படுததும
்பாைல்்கம் ்பார்தது, இம�த ைடடு
தவளியீடு்கம்யும தவளியிைக்
்காததிருக்கின்ச்றன்.

நவீை வபண்கள பல துறை்களிலும்
முன்ைறி ெருகினைைர். ஆைால் இனறு
அெர்்கள எதிர்்நாக்கும் முட்டுக்்கட்றை்கள
வபரும்பாலும் அெர்்களின குடும்பத்தில்
இருந்்த அதி்கம் இருப்பற்த
அெ்தானிக்கி்ைாம். இ்தற்்காை ்காரணம்
எனை ? அ்தறை எவொறு முறியடித்து
சாதிப்பது ?

முறியடிப்பது என்்பது �ாைாரண
விையைல்ல.இது ்பாரியதைாரு
�வாலான விையம. ்கவிஞர் அனர்
த்பண ்பமைப்பா்ர்்கம்ப ்பற்றிக்
கூறுமத்பாழுது,
'ைலர்்களின் ்பார்மவ்கள
அந்தியில் ஒடுங்கி விடுகின்்றன..
அமவ்களின் ்கனவு்கள ைாததிரம
்காற்றில் அமலகின்்றன..
என் ்கவிமை்கம்பச்பால...
என்்ற அவரது ்கவிமையினூைா்க
தவளிப்படுதைப்படுவமைபச்பாலசவ
த்பண்களின் அவலங்்கள, த்பண்களின்
எதிதராலி்கள �மூ்கததில் சவைமனயான
விம்பங்்க்ா்கசவ நிழலாடுகின்்றன.
த்பண்களின் உல்கம ஒரு மூடிய
ஆண ஆதிக்்கம சூழ்ந்ை இருணை
உல்கைா்கசவ இன்றும ்காணப்படுவது
என்்பது மிகுந்ை சவைமனசய.

இனறு மு்கநூல் ெந்த பினைர்
எழுத்்தாளர்்கள அதி்கரித்துளளைர்.
குறிப்பா்க ்கவிஞர்்கள இ்தன சா்த்க
பா்த்கங்கள ?
�ாை்கங்்கள- 'ைமிழ் இனி
தைல்ல்ச �ாகும' எனப ்பலர்
கூறிக்த்காணடிருக்கின்்றார்்கள.
மு்கநூலின் சைாற்்றததிற்குப பின்னர்
இனித ைமிழ் �ா்காது என்றுைான்
எணணத சைான்றுகின்்றது.
அந்ை்விற்கு ்கவிஞர்்கள
ைைது எழுதைாக்்கங்்கம்யும
்பமைபபுக்்கம்யும ்படமை
தீடடிக்த்காளளும ்க்ைா்கசவ
மு்கநூமலப ்பார்க்்க முடிகின்்றது. இைன்
த்பாருடடு ைமிழ் வ்ர உறுதுமண
புரிவதில் மு்கநூலும ்பங்கு வகிக்கி்றது.
்பாை்கம- எந்ை விையததிலும
்பாை்கங்்கள இைமத்பறுவது
ைவிர்க்்கமுடியாைைாகினும
�ான்ச்றார்்கள கூறுவமைபச்பான்று:'நீர் விடுததுப ்பாலுண குருகில்
தைரிந்து' என்்பைற்கிணங்்க
அன்னப்ப்றமவயானது நீரும ்பாலும
்கலந்திருக்கின்்றச்பாது நீமர விடுதது
்பாமலத சைர்ந்து அருந்துவமைபச்பால
தீமை்கம் நாம ்கருததில்
எடுததுக்த்காள்ாைல் நன்மை்கம்
ைடடுசை பின்்பற்றுவது நலைளிக்கும.

இனறு வபரும்பாலாை புதுக்்கவிற்த
எழுத்்தாளர்்கள ்கட்டுறர்கறள
பநதி பிரித்து ்கவிற்த்கள எை எழுதி
ெருகினைைர்.இ்தறை நீங்கள
அெ்தானித்துளளீர்்களா ?
இந்த குற்ைச் சாட்றை ஏற்கிறீர்்களா?
இப்படி்ய ்பாைால் எதிர்்காலத்தில்
எழுத்தின மீ்தாை மரியாற்த
குறைநதுவிைா்தா ?

ஆைாம. ஏற்றுக்த்காளகின்ச்றன்.
ைமிழ்க் ்கவிமை உல்கம ்பரந்து
்படைைா்கக் ்காணப்படைாலும அைன்
ஆசராக்கியதமை இழந்துவிடைைா்கசவ
உணர்கின்ச்றன்.
புதுக்்கவிமை இவவாறுைான்
எழுைசவணடும என்்ற
இலக்்கணம இதுவமர ்காலமும
வகுக்்கப்பைவில்மலதயனினும
புதுக்்கவிமையின் சுைந்திரம
புதுக் ்கவிமை என்்ற புதுமை
ைாங்கிய இலக்கிய வடிவததின்
ஆசராக்கியததிமன
்கடடிக்்காப்பதைன்்பது ்கவிஞர்்களின்
்கைமையாகும.

மனைார் மாெட்ைத்தில் எழுத்துத் துறை
எந்தளவில் இயஙகுகினைது ?
ஆழ்ந்ை வாசிபபின் மீதுள்
ஈடு்பாடும ைன்முமனபபுைன்
எழுதைாற்்றல் த்காணை,
த்பாறுபபுவாய்ந்ை ்பல எழுதைா்ர்்கள
்காலமசைாறும உருவாகி
இன்றும இலக்கிய உலகில்
மிளிர்ந்துத்காணடிருக்கி்றார்்கள.

யாருக்்்கனும் நனறி வசால்ல
விரும்புகிறீர்்களா ?
-நான் எழுதும ்கவிமை்கம்த
தைாைர்ந்து வாசிதது,தைாைர்ந்து
எழுதுங்்கள என ஊக்்கைளிதது
்பாராடடி எனது எழுதைாக்்கங்்களுக்கும
்பமைபபுக்்களுக்கும வலு்ச ச�ர்க்கும
அன்பு தநஞ�ங்்களுக்கும ைமிழ்
ஆர்வலர்்களுக்கும ைனைார்ந்ை
நன்றி்கம் உரிதைாக்கி ைகிழ்கின்ச்றன்.
' வாழ்்க ைமிழ்
வ்ர்்க இவ மவய்கம'

எல். எம். ஹரீஸ்
(ொறைச்்சறை வி்சை நிருபர்)
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பகவ� பாலா�ன்
‘இளம் ேஜா�’

கா

ஜல் அகர்வால் கணவருடன்
எடுத்துக்ெகாண்ட புைகப்படத்ைத
வைலத்தளத்�ல் ெவ��ட்டு �ருமண
நாள் ம�ழ்ச்�ைய ப�ர்ந்துள்ளார்.
த�ழ், ெதலுங்கு பட உல�ல் முன்ன�
கதாநாய�யாக இருக்கும் காஜல் அகர்வால் கடந்த வருடம்
அக்ேடாபர் மாதம் தனது காதலர் கவுதம் �ச்சலுைவ
�ருமணம் ெசய்து ெகாண்டார். �ருமணம் ஆ� தற்ேபாது
ஒரு வருடம் மு�ந்துள்ளது.
இைதயடுத்து கணவருடன் எடுத்துக்ெகாண்ட
புைகப்படத்ைத வைலத்தளத்�ல் ெவ��ட்டு �ருமண நாள்
ம�ழ்ச்�ைய ப�ர்ந்துள்ளார். காஜல் அகர்வால் ெவ��ட்டுள்ள
ப��ல், ‘‘நான் உங்கைள ேந�க்�ேறன். உங்களால் ம�ழ்ச்�
அைட�ேறன். முதலாம் ஆண்டு �ருமண வாழ்த்துகள்” என்று
கு�ப்�ட்டு உள்ளார்.
காஜல் அகர்வாலுக்கு வைலத்தளத்�ல் ர�கர்கள் �ருமண நாள்
வாழ்த்து ெத��த்து வரு�றார்கள். காஜல் அகர்வால் கர்ப்பமாக
இருப்பதாக தகவல்கள் பர� வரு�ன்றன.
இதைன அவர் உறு�ப்படுத்த�ல்ைல.
த��ல் 'பா�ஸ் பா�ஸ், ேஹ �னா�கா'
படங்க�ல் ந�த்து மு�த்துள்ளார்.
‘இந்�யன் 2' படம் ைகவசம் உள்ளது.

மஞ்சுளா �ருஷ்ணப்பா
�ரும�.
வழங்க �. எம்.ேக. புெராடக்சன்ஸ்
�றுவனம் சார்�ல் ஓசூர் �ருஷ்ணப்பா
தயா�த்துள்ள படம்தான் ” இளம்
ேஜா�”
புதுமுகங்கள் �ஜய்�ருஷ்ணப்பா,
��யங்கா ேஜா�யுடன்
அனு�ருஷ்ணா, ஆ�ஷ் பாலா, �ரா
�ருஷ்ணன், ப�ல்வான் ரங்கநாதன்,
ெபஞ்ச�ன;, ைவகா� ர�, கர்ணா
ராதா, ஜ��யர் அேசாகன், ேபாண்டாம�, அம்பா� சங்கர், புேராட்டா
முருேகசு, பட்டு மா� ஆ�ேயாருடன் பகவ� பாலா முக்�ய ேவடத்�ல்
ந�த்துள்ளார். மக்கள் ெதாடர்பு �ஜயமுர�, �ளாமர் சத்யா.
‘‘பணம் பைடத்தவர்கள் மத்��ல் சா�யும், மதமும் ைகேகார்த்து ��க்�றது.
பணம் இல்லாதவர்க�டம்தான் சா�யும், மதமும் அ�வாள், ேவல் கம்பு மூலம்
அவர்க�ன் வாழ்க்ைகைய �ன்னா�ன்னமாக்கு�றது என்ற கருத்ைத ‘இளம்
ேஜா�’ படத்�ல் ெசால்��ருக்�ேறாம்’’
என்�றார், ைடரக்டர் பகவ� பாலா.
�ருஷ்ண��, ஓசூர், ெபங்களூரு
ஆ�ய இடங்க�ல் இந்தப் படம்
வளர்ந்துள்ளது.

ம�ழ்ச்��ல் காஜல் அகர்வால்

த

�ழ், மைலயாளத்�ல் அ�க படங்கள் ந�த்துள்ள
�ேவதா தாமஸ் ெதலுங்�லும் முன்ன�
ந�ைகயாக வளர்�றார். சம்பள �ஷயத்�ல்
நான் தயா�ப்பாளர்களுக்கு எப்ேபாதுேம பாரமாக
இருந்த�ல்ைல என்று �ேவதா தாமஸ் கூ�யுள்ளார்.
இதுகு�த்து அவர் அ�த்துள்ள ேபட்��ல்,
“இதுவைர நான் ந�த்த அைனத்து படங்க�லும்
கதாபாத்�ரங்கள் �கவும் வலுவாக அைமந்தன.
எனது கதாபாத்�ரங்க�ல் நம்�க்ைகேயாடும்
ந�த்ேதன். நான் சம்பள �ஷயத்�ல் எப்ேபாதும்
கறாராகவும், தயா�ப்பாளர்களுக்கு பாரமாகவும்
இருந்தேத இல்ைல.
த�ழ், ெதலுங்கு, மைலயாளம் என
எந்த ��மா துைற�லும் நான் ேமாசமான
அனுபவங்கைள எ�ர்ெகாள்ளவும் இல்ைல. ஓ.�.
�. படங்க�ல் ந�க்க எந்த ஒரு இயக்குனரும்
என்ைன அணுக�ல்ைல. யாராவது வாய்ப்பு
ெகாடுத்தால் கதாபாத்�ரம் எனக்கு ��த்�ருந்தால்
�ச்சயமாக ஓ.�.�. படங்க�ல் ந�ப்ேபன்'' என்றார்.

சம்பளத்�ல் கறாராக
இல்லாத �ேவதா

அம்மா�ன் பாசத்ைத ைவத்து
உருவாகும் படம்!

அம்மா பாசத்ைத கருவாக ைவத்து உருவாகும்
ச�ன்ஸ் �க்சன் படத்துக்கு ‘கணம்’ என்று ெபயர்
சூட்டப்பட்டு இருக்�றது.
த�ழ் ��மா�ல் மாறுபட்ட முயற்�களுக்கு
முதல் புக�டமாகவும், �த்�யாசமான
களங்க�ல் புதுைமயான கைதகைள ர�கர்களுக்கு
அ�த்து வரும் �றுவனமாகாவும் தயா�ப்பாளர்
SR �ரபு அவர்க�ன் Dream warrior Pictures
�ளங்� வரு�றது. “அரு�, என் � ேக, ைக�”
இந்�றுவனத்�ன் தயா�ப்�ல் ெவ�வரும்
ஒவ்ெவாரு பைடப்பும் ர�கர்க�டம் ெபரும்
பாரட்டுக்கைள கு�த்து வரு�றது.
இந்�றுவனத்�ன் அடுத்த பைடப்பாக,
எங்ேகயும் எப்ேபாதும் புகழ் சர்வானந்த்
ந�ப்�ல், அ�முக இயக்குநர் �கார்த்�க்
இயக்கத்�ல் அம்மா பாசத்ைத ைமயமாக
ைவத்து ஒரு அழகான ச�ன்ஸ் �க்சன் படத்ைத
த�ழ் ெதலுங்கு என இரு ெமா�க�லும்
�ரமாண்டமாக உருவாக்� வரு�றது. படத்�ன்
கைதைய ேகட்டு தயா�ப்பாளர் எஸ்.ஆர்.�ரபு
கண்கலங்� �ட்டாராம். 25 வருடங்களாக
��மாைவ �ட்டு ஒதுங்� �ருந்த அமலா,
இந்த படத்�ல் அம்மாவாக ந�க்�றார். மகனாக
சர்வானந்த் ந�க்�றார். � கார்த்�க் ைடரக்டு
ெசய்�றார். படம் த�ழ், ெதலுங்கு ஆ�ய 2
ெமா�க�ல் தயாரா�றது.
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டாப்� தயா�க்கும்
படத்�ல் சமந்தா

டாப்� தயா�க்க உள்ள பு�ய இந்� படத்�ல்
சமந்தாைவ கதாநாய�யாக ந�க்க ைவக்க
ேபச்சுவார்த்ைதகள் நடந்து வருவதாக தகவல்
ெவ�யா� உள்ளது.
சமந்தா கணவைர �வாகரத்து ெசய்வதாக
அ��த்து முன்ைப �ட ��ரமாக படங்க�ல்
ந�த்து வரு�றார். தற்ேபாது த��ல் காத்துவாக்குல
ெரண்டு காதல் படத்�ல் நயன்தாராவுடன்
ந�க்�றார். த�ழ், ெதலுங்கு ெமா�க�ல்
தயாராகும் சாகுந்தலம் படத்�ல் ந�த்து
மு�த்துள்ளார். ேமலும் 2 படங்கள் ைகவசம்
உள்ளன. ேப��ேமன் 2 ெவப் ெதாட�ல் ந�த்த
�றகு இந்� பட வாய்ப்புகளும் வரு�ன்றன.
இந்த �ைல�ல் இந்��ல் முன்ன�
ந�ைகயாக உயர்ந்து ச�பத்�ல் பட �றுவனம்
ெதாடங்� தயா�ப்பாளராகவும் மா�ய டாப்�
தயா�க்க உள்ள பு�ய இந்� படத்�ல் சமந்தாைவ
கதாநாய�யாக ந�க்க ைவக்க ேபச்சுவார்த்ைதகள்
நடந்து வருவதாக தகவல் ெவ�யா� உள்ளது.
இந்த படம் கதாநாய�க்கு முக்�யத்துவம் அ�க்கும்
கைதயம்சம் உள்ள படம் என்றும் கூறப்படு�றது.
இதுகு�த்து அ�காரப்பூர்வ அ��ப்பு �ைர�ல்
ெவ�யாகும் என்று எ�ர்பார்க்கப்படு�றது.
இந்��ல் சமந்தாவுக்கு இது அ�முக
படமாக இருக்கும் என்றும் கூறப்படு�றது.
தயா�ப்பாளரானது கு�த்து டாப்� ஏற்கனேவ
அ�த்துள்ள ேபட்��ல், ‘‘�றைமயான ந�கர்
ந�ைககள், ெதா�ல் நுட்ப கைலஞர்களுக்கு
வாய்ப்பு அ�ப்பதற்காகேவ பட �றுவனம்
ெதாடங்� இருக்�ேறன்‘‘ என்றார்.
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ெபண்
எழுத்தாளர்

ேகள்� : உங்கைளப்பற்�ய �று
அ�முகம் கூறுங்கள்

ப�ல் : �ண்�யா ஆலங்ேக�

என்ற அழ�ய �ராமத்ைத
பூர்�கமாகக் ெகாண்டு வ�த்து
வரும் ேமாகனா , க�ம�
ெகள�தாசன் ஆ�ேயா�ன் �ேரஷ்ட
புதல்�யாேவன். ஆலங்ேக�
�நாயகர் மகா�த்�யாலயத்�ல்
உயர்தரம் வைர கல்� கற்ேறன்.
தற்ேபாது முகநூ�ல் ேதடல்
கைல இலக்�ய அைமப்�ன்
�றுவுனராக�ருந்து இலக்�யப்
ப�பு�ந்து வரு�ேறன்

ேகள்�: உங்களுக்கு எப்ேபாது

க�ைத எழுதும் ஆர்வம் வந்தது?

15

கிண்ணியா
ேமாகனா ெகளரிதாசன்

ப�ல் : எனக்கு

பாடசாைல�ல் கல்� கற்கும்
காலத்��ருந்ேத க�ைத
எழுதுவ�ல் ஆர்வம் வந்தது.
பாடசாைல�ல் நைடெபறும்
த�ழ்த்�ன ேபாட்�க�லும்,
மாணவமன்றங்க�லும்
பங்குபற்�யுள்ேளன் . இதுேவ
எனக்கு எழுத்துத் துைற�ல்
பய�க்க ஆர்வம் வந்தது..
ேமலும் எனது தந்ைத ஒரு க�ஞர்.
அவர் மரபு வ�க் க� எழுதுவார்.
எனது தந்ைதையப் ேபால் எனக்கும்
மரபு வ�க்க�ைத எழுதுவ�ல்
ஆர்வம்.
நான் ஏழு வருடமாக
எழுத்துத்துைற�ல் பய�க்�ேறன்

ேகள்� : 03

�ங்கள் நூல் ெவ��ட்�ருந்தால்
உங்கள் புத்தக ெவ��டு பற்�க்
கூறமு�யுமா?
ப�ல் : ஆம். நான் ேதடல் கைல
இலக்�ய வட்ட �றுவுனர் .
அவ்வைமப்�ன் மூலமாக 'ேதடல்
�ழுதுகள்' எனும் க� நூைல 2018
ஆம் ஆண்�ல் எனது தகப்பானாைர
ெதாகுப்பா��யராகக் ெகாண்டு
ெவ��டு ெசய்ேதன். க�ைதகள்,
�றுகைதகள் என ஒருேசரக்
கலந்த நூலாகவும் இலங்ைக,
இந்�யப் பைடப்பா�க�ன்
ஆக்கங்கைளக் ெகாண்டதாகவும்
இந்நூல் அைமயப்ெபற்றது.
இவ்வைமப்�னால்
நடாத்தப்பட்ட ேபாட்�க�ல்
ெவற்�ெபற்றவர்க�ன் ஆக்கங்கேள
இந்த நூ�ல் உள்ளடக்கம்
ெபற்றுள்ளன.
அடுத்து "ஈரம் ேதடும் ேவர்கள்"
எனும் நூைல �ைர�ல் ெவ��ட
இருக்�ேறன்.

ேகள்� : �ங்கள் இதுவைர�ல்
எழுத்துத் துைறக்காக ெபற்ற
�ருதுகள் , சான்�தழ்கள் இருந்தால்
அதுபற்�க் கூறுங்கள்
ப�ல்: நான் எழுத்துத்
துைற�ல் ��ேசவல் கைல
இலக்�யமன்றத்�னால் "இளங்க�"
பட்டமும் ேத� கைல இலக்�ய
மன்றத்�னால் "க�த்ேதன்" �ருதும்
புத்ெதா� இலக்�ய மன்றத்�னால்
"கைலம�" �ருதும்

ேநர்ந்தது எைதயும் அனுச�த்துப்
ேபாகேவண்டுெமன்ற கடப்பாடு
இருந்தாலும் �ைகயான
அ��க்கு ஒத்தூத இயலாதவளாக
நான் இருந்�ருக்�ேறன்.
இதனால் மைறமுகமான
பல்ேவறு ெநருக்க�கைளச்
சந்�த்�ருக்�ேறன்.
இத்தைகய ெநருக்க�க�ல்
இருந்து சாமர்த்�யமாக ெவ�வந்த
பல ெபண் எழுத்தாளர்கள் இன்னும்
�ைலத்து �ற்�றார்கள்.
எழுத்துத்துைற�ல் ஒரு ெபண்
�ரகா�க்க ேவண்டுமானால்
அவளது குடும்பம், தந்ைத, தாய்,
உடன்�றப்புக்கள் ேமலான
ஒத்தாைசகள் வழங்க ேவண்டும்.

ேகள்� : வளர்ந்து வரு�ன்ற

இைளய �லா கலாமன்றத்�னால்
"க�ப்புனல்" �ருதும்
2019 இல் நுட்பம் குழு�னரால்
ெபான்னாைட ேபார்த்�யும்
ெகௗரவம�க்கப்பட்டது.
ேமலும் முகநூ�ல் நைடெபற்ற
க�ப் ேபாட்�க�ல் ெவற்� ெபற்று
75 க்கு ேமற்பட்ட சான்�தழ்கள்
ெபற்றுள்ேளன்.
2021 இல் �ண்�யாப் �ரேதச
இலக்�ய க�ைதப் ேபாட்��ல்
முதலா�டமும் ெபற்றுள்ேளன்.

ேதைவப்பாடு உள்ளது. கு�ப்பாக
பாராட்டப்பட ேவண்�ய இடத்�ல்
பாராட்டப்படுவதும், தவறு
நைடெபறும் ேவைள காரசாரமாக
கண்�ப்பதைனயும் எனது
ெகாள்ைகயாகக் ெகாண்ேடன்.

ேகள்� : �ங்கள் எழுத்துத்துைற�ல்
பய�த்த பாைதக�ல் எ�ர்
ெகாண்ட சவால்கள் பற்� கூற
மு�யுமா?
ப�ல் : ஆம் �ச்சயமாக �ல
ெபண் எழுத்தாளர்கைளப்
ெபாறுத்த வைர�ல் பல்ேவறு
கட்டுப்பாடுகள், இைடயூறுகள்,
தைடகள், கண்�ப்புக்கள்
என்பவற்றுக்ெகல்லாம்
முகம் ெகாடுக்க ேவண்�ய

இதனால் நண்பர்கள் பலேபர் எனது
இலக்�யப் பயணத்�ல் ெதாடராது
தூரம் ேபானார்கள்.
ேநர்ைமயான, உறு�யான
அளவு ேகாைல எனது எழுது
ேகாலாகப் பற்�க் ெகாண்டதன்
�ைளவாக எனது இலக்�யப்
பயணத்�ன் �ைரவு தாமதமாக

இளம் எழுத்தாளர்களுக்கு
ஏேதனும் கூற �ரும்பு�ன்�ர்களா?
ப�ல் : ஆம் �ல �டயங்கைள
நான் கூற ேவண்டுெமன்று
�ைனக்�ன்ேறன். வாழ்வுக்கும் ,
�டுதைலக்கும் தற்பாதுகாப்�ற்கும்
ஒவ்ெவாரு சராச� ம�தனுக்கும்
பூரண சுதந்�ரமுண்டு என்ற
�ந்தைன�ைன எனது
பாடசாைல வாழ்�ல் வாய்த்த
அ�பர்கள் எனக்கு ஆர்வமுடன்
ஊட்�யுள்ளார்கள்.
அந்த வைக�ேல ஆலங்ேக�
�நாயகர் மகா�த்�யாலயத்�ல்
ப�ன்ற காைல �ருவாளர். ேசா.
சச்�தானந்தமும், �ருமைல பு�த
சேவ�யார் கல்லூ��ல் ப�ன்ற
காைல �த ெபான்கலனும்
து�வுடன் �றுநைடேபாடப்
ப�ற்று�த்ததன் �ைளவாக
இலக்�யத்துைற�ல் பல்ேவறு
சவால்களுக்கும்
முகங்ெகாடுக்கக்
கூ�யதான
தன்னம்�க்ைக எனக்கு
உருவானது .
ஒரு ெபண்ணாக
த�த்து �ன்று
ெசயற்படுவ�ன்
�ரமங்கள் �ைறயேவ
உண்டு. பல்ேவறு
தைடகள் வந்த ேபாதும்
�மர்சனங்கைளயும்
தாண்�
சவால்கைளயும் எ�ர்ெகாள்ளும்
ெநஞ்சுரம் �க்கவர்கள் �ைலயான
தடம் ப�ப்பார்கள்!... இதைன
ெத�ந்து பய�க்க மறவா�ர்கள்
என்பேத எனது ப�வான கருத்து...

ம�னா உமறு ெலவ்ைவ

மாவ�ப்பள்�
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�ருமண பந்தத்�ல் இைணந்து ெகாண்ட �ருஷ்ணபவன்
�ருத்�கா தம்ப�களுடன் ேதற்றாத்�வு �ந்தூரன்

[PtNj\; – fk;gis

gj;kh re;jpuNkhfd; my;kh]; – tj;jis

jD uh[; – ePu;nfhOk;G

mf;\ad; – tj;jis

�னகர�ன் ெசந்தூரம் இத�ன் ெசல்�உலா பக்கத்�ல்
உங்களது ெசல்�க்களும் இடம்ெபற �ரும்�னால்
selfiulla@gmail.com எனும் �ன்னஞ்சல் முகவ�க்கு
படத்ைதயும் �பரங்கைளயும் அனுப்� ைவயுங்கள்.
ெசல்�க்கள் மட்டுேம ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படும்.

uhkd; – tj;jis

Vignech Kirusi

Rju;\pdp

gputPd; rjh – ghrpf;Flh flw;fiu

bNd\; Ngl;wk;

6 வித்தியாசங்களை
கண்டுபிடியுங்கள்

2021 நவம்பர் 7 ஞாயிற்றுக்கிழமை

புள்ளிகளை இணைத்து
நிறம் தீட்டுங்கள்

12

த�ொடர்புபடுத்துங்கள்

வழிகாட்டுங்கள்

kh

tdy;iy
fpupq;f
njdpaitr;
Nru;e;j vk;.I m\;ghf; m`kj;>
ku;`_k; nksytp V.rP.vk;
,f;ghy; (gh]p)> ju;fhefiur;
Nru;e;j gpugy rpWfij ehty;
vOj;jhsu; Riykh rkp
,f;ghypd; Gjy;tUk; Mthu;.
khtdy;iy gJupah kj;jpa
fy;Y}up> n`k;khjfik my;
m];`u; fy;Y}up Mfpatw;wpy;
,tu; fy;tp fw;Ws;shu;.
rpwe;j Xtpauhd ,tu; gy
rpj;jpug; Nghl;bfspYk; fye;J
guprpy;fisg; ngw;Ws;shu;.
vkJ ehl;bd; [dhjpgjp> gpujk
ke;jpup> ,d;Dk; gpugyq;fs;>
tpisahl;L tPuu;fs;> ebfu;fs;
vd gyjug;gl;NlhiuAk;
tiue;J ghuhl;lg;gl;Ls;shu;.
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Fwpg;gplj;jf;fJ.
ee;jtdg; G+f;fspy;
cs;s midj;J
rpj;jpuq;fSk;
,tuhy;
tiuag;gl;Ls;sd.
xU fiyf;
FLk;gj;jpy;
thuprhfg; gpwe;j

FWe;jpiug;glq;fis ,af;fpAk;
ebj;JKs;shu;.
jdJ jha; vOjpa
fijfisAk;> rNfhjup
vOjpa fijfisAk;
FWe;jpiug;glq;fshf
,af;fp> ebj;Js;shu;.
,tu; ebj;J> ,af;fpAs;s
eifr;Ritf; fhndhspfs;>

XtpaUk;> FWe;jpiug;gl ebfUk;>
,af;FdUkhd m\;ghf; m`kj;
rpj;jpuf; fz;fhl;rpfspy; ,tu;
tiue;j rpj;jpuq;fs; itf;fg;gl;L
vy;NyhuhYk; Cf;Ftpf;fg;gl;lJ
vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.
NkYk; jdJ jfg;gdhuhd
ku;`{k; nksytp V.rP.vk;
,f;ghy; mtu;fspd; vf;kp
gjpg;gfj;jhy; ntspaplg;gl;l
rpy Gj;jfq;fSf;Fk;
,tu; ml;ilg;glk;
tiue;Js;shu;. jdJ jhahupd;
ee;jtdg;G+f;fs; rpWtu;
,yf;fpa E}Yf;Fk;> cz;bay;
rpWfijj;njhFjpf;Fk;
ml;ilg;glk; tiue;Js;sik

நான்
ெராம்ப
��...

,tupd;
midj;J
Kaw;rp
fSf;Fk;
ngw;NwhUk;>
rNfhjupfSk;
Mjutspg;gij
kWf;f

KbahJ.
Kd;dhs; gpujku; uzpy;
tpf;ukrpq;` mtu;fs;
khtdy;iy te;j NghJ
mtuJ glj;ij mofpa
Kiwapy; tiue;J nfhLj;jij
ghuhl;b tpl;L mjpy; jdJ
ifnahg;gj;ijAk; ,l;L
nrd;Ws;shu;. mNj Nghy;
ghuhSkd;w cWg;gpdu;fshd
fgPu; `hrpk;> up\hl; gjpAjPd;
MfpNahupd; glq;fisAk;
tiue;J nfhLj;jJ
Fwpg;gplj;jf;fJ. gpugy jpiug;gl
ebfuhd Mu;ahtpd; glj;ij
tiue;jDg;gp mtuhYk;
nkr;rg;gl;ltu; vd;gJ
Fwpg;gplj;jf;fJ.
rpW tajpypUe;Nj murpay;
jiytu;fs;> cyfpy;
Kf;fpakhdtu;fs;> tpisahl;L
tPuu;fs;> ebfu;fs; vd
gyiuAk; tiue;Js;s ,tu;
FWe;jpiug;glj; JiwapYk;
rpwe;J tpsq;Ffpwhu;.
ebg;Gj;jpwd; nfhz;l ,tu; gy

FWe;jpiug;glq;fis gy;yhapuf;
fzf;fhNdhu; ghu;j;J ,urpj;J
kfpo;fpwhu;fs;. ,tw;iw ,Jtiu
ghu;f;fhNjhu; YouTube ,y; ACMI
STUDIO YouTube Channel ,y;
ghu;itapl;L Subscribe nra;J
Cf;fg;gLj;JkhW md;Gld;
Ntz;lg;gLfpwPu;fs;.
,tu; jdJ Nkw;gbg;ig
v`ypanfhl gy;fiyf;fof
fy;Y}upapy; fw;W tpl;L jw;NghJ
Designing, Photography, 3D Interior
kw;Wk; Mug Printing ,d;Dk;
gytpjkhd Printings ,idAk;

nra;J tUfpwhu;.
rpwe;j Xtpauhd ,tu;
re;ju;g;gk; fpilf;Fk; Neuq;fspy;
FWe;jpiug;glq;fspy; ebj;Jk;>
eifr;Rit fhndhspfis
,af;fpAk; tUfpwhu;.
ெதாடர்புகளுக்கு :

ெராம்ப ��
எம்.எஸ்.பா�ம்...

shumsfahim@gmail.com
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சுடிதார் அணிய விரும்பும்
ெபண்களுக்கு...!

சு

�தா�ல் பல பா�கள்
இருந்தாலும் அனார்க� சு�தார்,
ஃ�ேளர்டு சு�தார், ஷார்ட் சு�தார்,
லாங் டாப் சு�தார், பாட்�யாலா
சு�தார், பதா� சு�தார், ட்ெரௗஸர்
ஸ்ைடல் சு�தார், பலாஸ்ேஸா சு�தார்
ேபான்றவற்ைற நாம் எ�தாகக் கண்டு
��த்து �டலாம்.
எ�தான காட்டன் சு�தார்: ெபண்கள்
மத்��ல் இவ்வைக காட்டன் சு�தார்கள்
எப்ெபாழுதுேம
ஏேகா�த்த
வரேவற்ைபப்
ெபற்�ருக்கும்.
ெபண்களது சருமப்
ெபாருத்தம்
மற்றும்

வ�வைமப்�ற்கு ஏற்றாற் ேபால் ைதத்து
உடுத்தப்படும் எ�தான காட்டன்
சு�தார்கள் அலுவலகம், பண்�ைககள்
மற்றும் ேதா�கள் கூட்டத்�ற்கு
அ�வதற்கு ஏற்ற கண்�யமான
ேதாற்றத்ைதத் தரு�ன்றது. இவ்வைக
காட்டன் சு�தார்கள் இப்ெபாழுது
மட்டுமல்ல �ண்ட காலமாகேவ
ெபண்களுக்கு �ருப்பமான ஒன்றாக
உள்ளது.
காட்டன் �ல்க் சு�தார்கள்: காட்டன்
�ல்க் து�க�ன் பளபளப்பானது
�ரு�ழாக் ெகாண்டாட்ட ங்களுக்கு
அ�ய ஏற்றைவயாகும். உடேலாடு ஒட்�
�க்ெகன ைதக்கப்படும் சு�தார்கள் நம்ைம
ெம�தாகவும், உயரமாகவும் காட்டும்
என்ப�ல் ஐய�ல்ைல.
முழு ஸ்�வ் சு�தார்கள்: முழுக்ைக
�ப்பன் பார்டர் மற்றும் வட்டக்கழுத்து
வ�வைமப்புடன் ைதத்து ேபாடப்படும்
சு�தார்கள் அ�பவருக்கு ஒரு
பணக்காரத் ேதாற்றத்ைதத் தருவதாக
இருக்கும்.
உயர் கழுத்து காலர் ெகாண்ட
சு�தார்கள்: உயர் காலர்
கழுத்து, �ண்ட
ைககளுடன்

பிறந்த நாள் வாழ்த்து
உங்கள் அ�மான ெசந்தூரம் இத�ல் உங்கள் அன்புச் ெசல்வங்க�ன்
�றந்தநாள் வாழ்த்துக்கைள �ரசு�க்க �ர்மா�த்�ருக்�ேறாம். குழந்ைதக�ன்
அழ�ய �ழற்படம் ஒன்ைற �ன்னஞ்சல் மூலம் அனுப்� ைவத்தால்
களமைமத்துக் ெகாடுக்க தயாராக இருக்�ேறாம். குழந்ைத�ன் முழுப்
ெபயர், ெபற்ேறா�ன் ெபயர், �லாசம் என்பவற்றுடன் குழந்ைத�ன் �றப்புச்
சான்�தழ் �ர� ஒன்ைறயும் இைணத்து அனுப்ப ேவண்டும்.
அனுப்ப ேவண்�ய முகவ�:
�றந்தநாள் வாழ்த்து, ெசந்தூரம், �னகரன் வாரமஞ்ச� த.ெப.இல. 834, ெகாழும்பு.
Senthooramtkn@gmail.com

அன்புச் ெசல்வங்க�ன் படங்கைள எமது �ன்னஞ்சல் முகவ�க்ேகா 0714901181 எனும்
வட்ஸ் அப் இலக்கத்�ற்ேகா அனுப்பலாம்.

ைதக்கப்படும் சு�தார்கள் புதுப்பா�யா�
உள்ளன. காட்டன் �ல்க் க்ரஷ்
ெமட்��ய�ல் இவ்வைக சு�தார்
�ைசைனத் ைதத்து அ�யும்ெபாழுது
அைனவராலும் உற்று ேநாக்கக்கூ�ய நபராக
நாம் இருப்ேபாம்.
ஸ்ட்ெர�ட் கட் சு�தார்கள்: பட்டு,
பனாரஸ், ரா�ல்க் ேபான்ற து�க�ல்
இதுேபான்ற ஸ்ட்ெர�ட் கட் �ைசனர்
சு�தார்கைள அ�யும் ெபாழுது அைவ
ஆளுைமயான ேதாற்றத்ைதத் தரும் என்று
உறு�யாக நம்பலாம். �ருமணம் மற்றும்
�ருந்து �கழ்ச்�களுக்கு அ�ந்து ெசல்ல
இவ்வைக �ைசனர் சு�தார்கள் ச�யான
ேதர்வாக இருக்கும்.
கருப்பு �ற ஷார்ட் சு�தார்: கருப்பு
�ெள�ன் �றத்�ல் சு�தார் ேபன்ட்,
அதன் ேமேல பல�த ேவைலப்பாடுகள்
ெசய்யப்பட்ட �ைசனர் ஷார்ட் குர்தா�ற்கு
ஃ�ஸ்ட்டுகளுடன் கூ�ய �ளமான
ைக சற்ேற கற்பைன ெசய்து
பாருங்கள்.
ஸ்ைட�ஷ் ப்ேராெகட்
சு�தார்: ப்ேராெகட் து�க�ல்
‘�’ வ�வக் கழுத்து மற்றும்
�ளமான �ட்ட ைக ைவத்து
ைதக்கப்படும். டாப்�ற்கு
கான்ட்ராஸ்ட் �றத்�ல்
சு�தார் ேபன்ட். பல்ேவறு
வண்ணங்க�ல் அழகான
மற்றும் அளவான
ேவைலப்பாட்டுடன்
ைதக்கப்படும். இவ்வைக
சு�தார்கள் அ�வதற்கு
ேநர்த்�யானைவயாகும்.
�வப்பு �ற �ட்டைக
சு�தார்கள்: ெலாங் டாப்�ல்
அழகான எம்�ராய்ட�
ேவைலப்பாடுகள் கு�ப்பாக
கழுத்��ருந்து மார்பு
வைர�லும், ைககள்
மு��லும் இருக்க சு�தார்
ேபன்ட்�லும் எம்�ராய்ட�
�ைசனானது டாப்�ன் �ளவு
வ�யாக ெத�வது ேபால்
வ�வைம க்கப்படுபைவ.
அட்டகாசமான
ேதாற்றத்ைதத் தரு�ன்றன.
இவ்வைக �வப்பு �றச்
சு�தார்கள் ெபரும்பாலும்
�ருமணப் ெபண்களால்
�ருமணத்�ற்கு
முன்பு நைடெபறும்
��ய �ழாக்க�ல்
அ�யப்படு�ன்றன.
�ைசனர் சல்வார் சு�தார்:

கழுத்��ருந்து இடுப்பு வைர ைககளும்
ேசர்த்து ஒரு ரகக்து���ருக்க
இடுப்��ருந்து முன்பக்கம்
குட்ைடயாகவும், �ன் பக்கம் �ண்டும்
வரும் து�யானது மற்ெறாரு ரகமாக
ேவைலப்பாடுடன் இருக்க ேபன்ட்
முழுவதும் அழ�ய சமக்� மற்றும்
தங்க�ற நூ�னால் ெசய்யப்பட்ட
ேவைலப்பாடானது ெவ��ல்
ெத�யுமாறு ேமலாைடத்து�
இருக்�ன்றது. இதுேபான்ற �ைசனர்
சல்வார் அ�ந்தால் ெபண்கள்
�ழா�ன் நாய� என்று உறு�யாகச்
ெசால்லலாம்.
�ண்ட அனார்க� சு�தார்:
�ளமான ெகௗன் ேபான்று அ�கமான
ஃப்ேளர்களுடன் தைரையத் ெதாடும்
ேமலாைட அதற்கும் ேமேல
எம்�ராய்ட� ேவைலப்பாட்டுடன்
வரும் �ளமான அங்�, முழு �ளக்ைக,
இதற்குத் ேதைவப்பட்டால் அ�ந்து
ெகாள்ள �ளமான ேஷால். இவ்வைக
அனார்க� சு�தார்கள் ெபண்க�ன்
�ருப்பத்�ல் முத�டத்ைதப்
ெபற்றுள்ளது.
ெபண்கள் தங்களது உடல் �றம் மற்றும்
உடல் வா�ற்கு ஏற்றாற் ேபால் சு�தார்கைள
கனக்கச்�தமாக ைதத்து அ�யும் ெபாழுது
அைவ தன்னம்�க்ைகயும், ஆளுைமயும்
தரும் என்பைத உறு�யாக நம்பலாம்.

நதா ைஸனப்
2021-.11-.04
ெநௗராஜ்-�ஸ்�யா கட்டுகஸ்ெதாட்ட
வாப்பும்மா, �யாஸா சாச்�, சாச்சா, �ப்கா
சாச்�, சாச்சா, �ேனாஸா சாச்�, சாச்சா, நஸ்கத்
நானா, ந�ப் நானா, ஸா�ம் நானா, ஹம்�
தம்�, �ஹா தங்ைக ஆ�ேயார் அவைர
வாழ்த்து�ன்றனர்.
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மிழ் சினிமா களத்தில்
நீண்ட வரு்டஙகளுக்கு
மமலாக மகாமலாச்சிய
நடிகரகளில் மிகவும் பிரதான
நடிகர சிவகுமார ஆவார.
நடிப்பு, எழுத்து, ச�ாறசபாழிவு,
ஓவியம், என பன்முகம்
சகாண்ட கலலஞர சிவகுமார.
மக்கள் நடிகர திலகம் சிவாஜி
கமே�ன், மக்கள் திலகம்
எம்ஜியார, கமல்,ரஜினிகாந்த்,
முதல் பல தலலமுலை
நடிகரகளு்டன் நடித்தவர
சிவகுமார.
சிவகுைார் புகழ்்பற்்ற தமிழத்
திமைப்பட நடிகர் ஆவார். இவர்
தமிழநாட்டின் ககாயமபுத்தூர்
ைாதம்பட்டிக்கு அருகில் உள்ள
ஆலந்தும்ற என்னும ஊரில்
27.10.1941 இல் பி்றந்தார். இவர்
ஒரு கதர்ந்த ஓவியரும ஆவார்.
கைமடபக்பச்ா்ளர் எனும
்பரிணாைமும ்காணட இவர், '
கம்பைாைாயணம',
ைஹா்பாைத ்்ாற்்்பாழிவுகளும
நிகழத்துகி்றார்.சிவகுைாரின்
இயற்்்பயர் ்பழனிச்ாமி ைாக்மகயா
கவுணடர் ்பழநிச்ாமி என்்பகத
இவரின் முழுப்்பயர். ைமைவி
்்பயர் இலட்சுமி, சூர்யா,கார்த்தி,
பிருந்தா எை மூன்று வாரிசுகள.
இவர்களில் சூர்யா, கார்த்தி
ஆகிகயார் திமைப்பட நடிகர்கள.
80 வயதாைாலும இன்னும
இம்ளஞைாககவ காணப்படு்பவர்
சிவகுைார். நீணட வருடஙக்ளாக
கயாகப ்பயிற்சி ்்ய்து உடமல
கட்டுக்ககாப்பாக மவத்திருக்கும
சிவகுைார்,சி்றந்த ஆயுர்கவத கவத
மவத்திய விடயஙகம்ளயும ்தரிந்து
மவத்துள்ளார்.
நான்கு த்ாபதஙக்ளாக நீடிக்கும
ஒரு காலத்திற்கு முன்ைணி
ைற்றும ஆதைவாக ்பல்கவறு
கதா்பாத்திைஙகளில் நடித்த ்்பருமை
அவருக்கு உணடு. புகழ்்பற்்ற நடிகர்
எஸ்.எஸ்.ைாகேந்திைனுடன் "காக்கும
கைஙகள" (1965) திமைப்படத்தில்
அறிமுகைாைார் . சினிைாவுக்காக
்பழனிச்ாமி என்்ற ்்பயர்
சிவகுைாருடன் எை ைாற்்றம ்்பற்்றது.
"காக்கும கைஙகள" ்படம 1965 ேூன்
19 அன்று ்வளியிடப்பட்டது.
சிவகுைார் நடிபபின் தி்றன்கம்ள மிக
எளிதாக புரிந்து ்காள்ள முடிந்தது.
நடிபபிற்காை அவைது
அர்ப்பணிபபு அவைது குறிபபிடத்தக்க
திமைப்படஙக்ளாை ்ைஸ்வதி
்்பதம (1966), கந்தன் கருமண
(1967), திருைால் ்்பருமை (1968)
ைற்றும உயர்ந்த ைனிதன் (1968)
க்பான்்றவற்றிலிருந்து நன்கு
அறியப்பட்டதாகும. அவர் தமிழ
சினிைாவில் மிகவும ்வற்றி ்்பற்்ற
கைா்ாபபூ ைவிக்மகக்காரி (1979)

தமிழ்த்திரையின்
மார்க்கண்டேயன்

சிவகுமார

15
ஒரு காைணம.்பல கைமடகளில்
சிவாஜி ககண்ன் முன்னிமலயில்
அவரின் ்பைா்க்தி,வீை்பாணடிய
கட்ட்்பாமைன்,கந்தன்கருமண,
திருைால் ்்பருமை,்ைஸ்வதி
்்பதம,க்ைன் ்்ஙகுட்டுவன்(ைாோ
ைாணி),்பட வ்ைஙகம்ள க்பசிக்
காட்டி சிவாஜி ககண்ன் உட்்பட
அமைவரின் ்பாைாட்டுகம்ள ்்பற்்றவர்
சிவகுைார்.
1980 ஆம ஆணட்ளவில் இலஙமக
்தாழிலா்ளர் காஙகிைஸ் ்ார்பில்
நுவ்ைலியாவில் நமட்்பற்்ற ஒரு
ைாநாட்டில் ஆசசி ைகைாைைாவுடன்
சிவகுைார் இலஙமகக்கு
வருமக தந்திருந்தார் எை்பது
குறிபபிடத்தக்கது.
இவரின் ைகள பிருந்தா ஓர்
பின்ைணி ்பாடகியாவார்.நடிமக
கோதிகா இவரின் ைருைக்ளாவார்.
மூத்த ைகன் சூர்யாவின் ைமைவி.
கார்த்தி உ்றவு மும்றயிகல திருைணம
முடித்தார். தமிழ சினிைா க்ளத்தில்
எவ்வித க்ளஙகத்துக்கும ஆ்ளாகதவர்
சிவகுைார். சி்றந்த ஒழுக்கத்திற்கு
உதாைணைாக புருஷைாக இவமை
சினிைா உலகம குறிபபிடுகி்றது.
்பல நடிமககள சிவகுைாமை தன்
வமலயில் வீழத்த முயற்சி ்்ய்து
கதால்வி கணடைர்.தாய் மீது அதீத
்பா்ம ்காணட சிவகுைார்,தாயார்
இருக்கும வமை இறுதிவமை அவரின்
ஆமணக்கு கட்டுப்பட்கட வாழந்து
"தாய் ்்ால்மல தட்டாத பிளம்ள"எை
நற்்ான்றிதழ ்்பற்்றவர்.
இவர் நடித்த ்படஙகளில் சி்றபபுற்்ற
சில ்படஙகம்ள காணலாம.

ச�ால்லத்தான் நிலனக்கிமைன்
மரா�ாப்பூ ரவிக்லககாரி
அக்னி �ாட்சி
சிந்து லபரவி
வணடிச்�க்கரம்
வாட்ச்மமன் வடிமவலு

ைற்றும மிகவும பிை்பலைாை கக
்பால்ந்தரின் சிந்து ம்பைவி (1985)
திமைப்படஙகளில் நடித்துள்ளார்.
கைா்ாபபூ ைவிக்மகக்காரி (1979),
வணடிச்க்கைம (1980) ஆகிய
்படஙகளுக்கு சி்றந்த நடிகருக்காை
பிலிமக்பர் விருமத (்தற்கு)
்வன்்றார். வாழநாள ்ாதமையா்ளர்
விருது -(2007)ஆம ஆணடில்
்்பற்்றார். அவர் தமிழநாடு ைாநில
திமைப்பட விருதுகள அவன் அவள
அது (1980) ைற்றும அக்னி ்ாட்சி
(1982) ஆகிய திமைப்படஙகளுக்கு
்்பற்்றார்."கைா்ாபபூ
ைவிக்மகக்காரி"இவரின் நூ்றாவது
்படைாகும.
ைாதிகாவுடன் இமணந்து சித்தி
ைற்றும அணணாைமல க்பான்்ற
பிை்பலைாை ்தாமலக்காட்சி

்தாடர்களில் நடித்தார்.
2012 ஆம ஆணடில், அணணா
நூற்்றாணடு நூலகத்தில் ்ேயா டிவி
வாழநாள ்ாதமையா்ளர் விருமத
சிவகுைாருக்கு வழஙகி ்கௌைவித்தது.
40 ஆணடுகளுக்கும கைலாக
தமிழ திமையுலகிற்கு அவர் ்்ய்த
்பாைாட்டத்தக்க ்பஙகளிபபுக்காக
அவமை ்கௌைவிப்பதற்காககவ இந்த
விருது வழஙகப்பட்டது.
்மீ்பத்திய காலஙகளில்,
இந்து இம்றயியல் உளளிட்ட
்பல்கவறு ்பாடஙகளில் தைது
கருத்மதத் ்தரிவித்த அவர்
்்பாதுப க்பசசில் இ்றஙகிைார்.
அவர் க்பசசுகளின் ்ை்ளைாகவும
்பாணியிலும ்பாைாட்டப்பட்டார்.
சிவக்குைாரின் ்பல ்வற்றிகளுக்கு
அவரின் அ்பாை ஞா்பக்க்தியும

நீ சிரித்தால் தீ்பாவளி க்பான்்ற
வற்ம்ற குறிபபிடலாம.தமிழக
அைசு,ைத்திய அைசு,ஃபில்ம க்பஃர்
க்பான்்றை சிவகுைாருக்கு ்பல உயரிய
விருதுகம்ள வழஙகி சி்றபபு ்கௌைவம
ஆற்றியுள்ளது.
இலஙமக ைசிகர்கள ்ார்்பாக திரு.
சிவகுைார் அவர்களுக்கு இனிய பி்றந்த
நாள வாழத்துகள நல்வாழத்துகம்ள
்தரிவித்துக் ்காளகின்க்றாம.2019
இல் ்்ன்மை கமலவாணர் அைஙகில்
நமட்்பற்்ற தயாரிப்பா்ளர் கமலஞாைம
அவர்களின் 90வது பி்றந்த நாள
விழாவின் க்பாது
சிவகுைாமை
்ந்தித்தமத இஙகக
்பதிவிடுகின்க்றன்.

ஆக்கம்:
எஸ்.கமே�ன் ஆச்�ாரி �தீஷ்
கம்பலள இலஙலக.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2021 நவம்பர் மா்தம 07 ஆம திைதி ஞாயிற்றுக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

அஷ்பாக் அஹ்மதின் கைவண்ணத்தில்
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