
REGISTERED AS A NEWSPAPER
IN SRI LANKA

2021 டிசம்பர் 5ஆம திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை

வரு.73  இல. 49 36்பக்கஙகள்H 
www.vaaramanjari.lk

/ ThinakaranLK/ Thinakaran.lk

December 05 Sunday, 2021

40/-

1803
சஜித், ரணில் 
இரட்டை வேடைம்!

2021 டிசம்பர் 5 ஞாயிற்றுக்கிழமை

அழகுக் கலையில் கைக்கும் நடிலக திலிபா

இணைப்பு
இலவச

17
நுேரரலிய மாநகர ச்ைக்கு 
35 வகாடி நடடைம்?

காயம்டைந்த 
மாளவிகா

வடக்கு கிழக்கில மாவீரர் தினத்தை 
க�ாணடாட ஒருப�ாதும் அனுமதிக்� 
முடியாது எணடு சரத க�ானபச�ா ஐயா 
கதைரிவிச்சிருக்கிறார்...

உநதை ஐயா்வதைாபன ஜனாதி�தி-
யாக்� தைமிழ் கூடட்மப்பினர் �டாதை�ாடு 
�டட்வ, இகதைலலாம் தைமிழ் சனததுக்கு 
எப்� புரிய ப�ாகுபதைா...!!! 

விக்கல் வீராச்ாமி
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இலங்கயின் கிரிக்ரகட திருவிழா 

24
எல்.பி.எல் இன்று
ரகாழும்பில் ஆரம்ைம்

வீட்டுப்பாவமை சிலிண்டருக்கு
த�ா்டர்ந்தும �ம்ட

கைத்தொழில் மற்றும் சடலங்-
ைகை எரிப்பதற்ைொன நடவடிககை-
ைளுககு எரிவொயு சிலிணடரைகை 
விநிய�ொகிகை இரணடு எரிவொயு 
நிறுவனங்ைளுககும் அனுமதி 
வழங்ைப்பட்டுளைது.நுைரயவொர 
விவைொர அதிைொர சக்பயினொல் லிட்யரொ மற்றும் லொஃபஸ் 
எரிவொயு நிறுவனங்ைளுககு இநத அனுமதி வழங் -
ைப்பட்டுளைது.

நுகரசயசொகல அனல் 
மின் நிகல�ம் முழு-
வதுமொை ்ச�ற்்பொட்-
டிற்கு வரும் வகரயில் 
நொட்டின் சில ்பகுதிை-
ளில் ஒரு மணிததி�ொல 
மின் ்வட்டு ஏற்்பட-
லொம் என மின்சொர சக்ப ்தரிவிததுளைது. அதன்்படி, 
மொகல 6 மணி முதல் இரவு 9 மணிககு இகடப-
்பட்ட ைொலப்பகுதியில் ஒரு மணிததி�ொல

இலங்கையின் 
சிங்ைை பிர்பல 
நடிைர சரத சந-
திரசிறி கவத -
தி � ச ொ க ல யி ல் 
சிகிசகச ்்பற்று 
வநத நிகலயில் 
யநற்று ைொலமொ -
னொர.

மூகையில் ஏற்்பட்ட உளைை இரத-
தக ைசிவு ைொரணமொை ைடநத சில வொரங் -
ைைொை ்ைொழும்பு யதசி� 
கவததி�சொகலயின்

Gas சிலிண்டர்களின்
விநிய�ோ்கத்திற்கு அனுமதி

ஒரு மணியேர மின்்வெட்டு
ஏற்்ப்ட வெோய்ப்புள்ளது

பிரைல நடிகர் சரத்
சநதிரசிறி மரணம்

்பொகிஸ்தொன் – சி�ல்யைொட் ்பகுதியில் 
இலங்கை�ர ஒருவர ்ைொகல ்சய�ப-
்பட்ட  சம்்பவததிற்கு ஜனொதி்பதி யைொட்-

டொ்ப� ரொஜ்பக ஷ,பிரதமர 
மஹிநத ரொஜ்பக ஷ, எதிரக-
ைட்சித தகலவர சஜித பியர-
மதொச ஆகிய�ொர ைவகல 
்வளியிட்டுளைனர.

இநத விட�ம் ்தொடர-
்பொை டுவிட்டரில் ்பதிவிட்-
டுளை ஜனொதி்பதி, ்பொகிஸ்-

தொனின் சி�ொல்யைொட்டில் இடம்்்பற்்ற 
சம்்பவம் ்தொடர்பொை தொம் 
மிகுநத ைவகல�கடவதொை

“்பொகிஸ்தொனி�ர” என 
கூறுவதில் ்வட்ைமகட-
கின்ய்றன். க்பததி�கைொர 
்ப�ங்ைரவொத குழுவினரொல் 
முன்்னடுகைப்பட்ட அமொ-
னுஷ� ்ச�ற்்பொட்டுககு 
த�வு ்சயது, எம்கம மன்-
னிததுக்ைொளளுங்ைள.” 

என அகனதது இலங்கை-
�ரைளிடமும் ்பொகிஸ்தொன் 
பிரதமர இம்ரொன் ைொன் 
்தரிவிததுளைொர.  

்பொகிஸ்தொன் பிரதமர 
இம்ரொன் ைொன் தனது 
டுவிட்டர தைததி-
யலய� இவவொறு 

்பொகிஸ்தொனில் இஸ்லொமி� தீவிரவொதிைைொல் ்்பொறியி�-
லொைர பிரி�நத குமொர தி�வதன ய்பரொதகன ( E93) ்்பொறி -
யி�ல் பீடததின் எனது நண்பர ்ைொல்லப்பட்டகத நொங்ைள 
வன்கம�ொை ைணடிககிய்றொ்மன ்்பொதுஜன ்்பொறி-
யிலொைர சங்ைததின் தகலவர விஜிதத யேரத

்பொகிஸ்தொனின் சி�ொல்-
யைொட் ்பகுதியில் உளை ் தொழிற்-
சொகல ஒன்றில் ்்பொது முைொ-
கம�ொைரொை ்பணிபுரியும் 
பிரி�நத குமொர என்்ற இலங்-
கை�ர ்ைொகல ்சய�ப-
்பட்டுளைகம ைணடனததுக-
குரி�து என இ.்தொ.ைொ. உ்ப 
தகலவர ்சநதில் ்தொணடமொன் ்தரி-
விததுளைொர.  

அது ்தொடரபில் அவர 
யமலும் ்தரிவிததுளைதொ -
வது,  

இலங்கையில் இருநது 
யவகலகைொை ்பொகிஸ்தொ -
னுககு ்சன்்ற இலங்கை�ர 
் ை ொ ள ை ப ்ப ட் ட க ம � ொ -
னது ைணடனததுககுரி�து 

என்றும், இசசம்்பவம் ் தொடர -
பில் ்பொகிஸ்தொன் அரசு 

ஜனோதி்பதி, பிரதமர மற்றும்
எதிர்க்கட்சி தலைவெர ்கவெலை

்போகிஸதோனி�ர என்று  
கூற ்வெட்்கமல்டகியறன்  

்்போதுஜன ்்போறியி�ைோ்ளர சங்கம் 
வென்லம�ோன ்கண்டனம்

்போகிஸதோனில் இைஙல்க�ர ்்கோலை  
்சந்தில் ்தோண்டமோன் ்கடும் ்கண்டனம்  

அதிர்ச்சி �ரும ்பாகிஸ�ான் தகாமலச்சம்பவம;

்பாகிஸ�ான் பிர�ைர் இமரான் வருத�ம

�மலவர் விஜித� ஹேரத த�ரிவிபபு

்பாகிஸ�ானில் E 93 த்பாறியியல் பீ்ட நண்பர் தகாமல;

யலொரன்ஸ் ்சல்வநொ�ைம், ஷம்ஸ் ்பொஹிம்  

்பொகிஸ்தொன் ்தொழிற்சொகல்�ொன்றில் முைொகம�ொை-
ரொை ்பணி�ொற்றி� இலங்கை�ர ஒருவர அடிததுக ்ைொல் -
லப்பட்டு எரியூட்டி� சம்்பவம் ்தொடரபில் முழுகம�ொன 
விசொரகண நடததி நி�ொ�தகத நிகலநொட்ட யவண -
ட்மன ஆளும் தரபபு, எதிரததரபபு எம்.பிைள 

்பொகிஸ்தொன் ்தொழிற்சொகலயில் 
்பணிபுரிநத இலங்கை�ரொன பிரி�நத 
குமொர என்்பவர மனிதொபிமொனமற்்ற 
முக்றயில் ்ைொகல ்சய�ப்பட்டகத 
எணணி நொன் வருநதுகிய்றன். அநத 

மனிதொபிமொனமற்்றச ்ச�ல் இலங்-
கை�ருககு மொததிரமன்றி, மனித யந�-
முளை உலகின் அகனவருககும் ்பொரி� 
அதிரசசி�ொகும்.  ்பொகிஸ்தொன் பிரதமர 
இம்ரொன்ைொன் உளளிட்ட ்பொகிஸ்தொன் 

அரசொங்ைம், இநத மனிதொபிமொனமற்்ற 
்ைொகல  நகட்்பற்்ற உடயனய� 
நீதிக� நிகல நொட்டுவதற்ைொை எடுதத 
நடவடிககைைகை, ்பொகிஸ்தொ-
னின் நீணடைொல நட்பு்றகவக

்போகிஸதோன் ்்கோலை ்தோ்டரபில்  
யேற்று ்போரோளுமன்றில் எதி்ரோலிப்பு  

்போகிஸதோன் அரசின் அடுத்த்கட்்ட  
ே்டவெடி்கல்க குறித்து அவெதோனம்  

முழுமையாை விசாரமைக்கு ஆளும,எதிரணி கூட்்டாக ஹகாரிக்மக  

ஏமைய இலஙமகயரின் ்பாதுகாபம்ப உறுதிப்படுத� ஹகாரிக்மக  

இலங்கைககு வநத  லொஃபஸ் எரிவொயு நிறுவ-
னததிற்கு ்சொநதமொன ைப்பலின் எரிவொயு சிலிண-
டரைகை ஆயவுககுட்்படுதத நுைரயவொர விவைொர 
அதிைொர சக்ப நடவடிககை எடுததுளைது.

நுைரயவொர விவைொர அதிைொரசக்பயின் அதிைொரிைள 
குழு்வொன்று யநற்று முன்தினம் (03) இரவு 9.30 
மணி�ைவில் ைப்பலுககுச ் சன்று ஆயவுைகை ஆரம்-
பிதததொை அநத அதிைொர சக்ப ்தரிவிததுளைது.

இதன்்படி, அதன் மொதிரிைள நுைரயவொர அதிைொரசக்பயின் ஆய-
வைங்ைளில் ்பரியசொதிகைப்படும் என அவரைள ்தரிவித -
தனர. எரிவொயு ்தொடரபில் ்பொரி� பிரசசிகன

்பொகிஸ்தொனின் 
சி � ொ ல் ய ை ொ ட் 
் த ொ ழி ற் ச ொ க ல -
யில்  இலங்கை -
க�ச யசரநத முைொ -
கம�ொைர மனிதொபிமொனமற்்ற முக்றயில் உயிருடன் 
எரிகைப்பட்டகத நொங்ைள வன்கம�ொை ைணடிப -
்பயதொடு, இது ்தொடர்பொை நூற்றுககும் அதிைமொன 
சநயதை ந்பரைகை கைது ்சயது அவசரமொை நடவ-
டிககைைகை யமற்்ைொணட ்பொகிஸ்தொனின் சட்ட 
அமுலொகை அதிைொரிைகை நொம் ்பொரொட்டு -
கின்ய்றொம்.

்கப்்பலில் வெந்த எரிவெோயு
மோதிரி்கள ஆய்வு்ககு

மனி்தாபிமானமற்ற ரசயல்;

ஜம்இய்�த்துல் உைமோ
சல்பயினர ்கண்டனம்

இலங்கைக�ச யசரநத ்தொழிற் -
சொகல முைொகம�ொைர ஒருவர 
கும்்லொன்றினொல் அடிததுக ்ைொல்-
லப்பட்ட பின்னர அவரது உடல் 
தீமூட்டப்பட்ட சம்்பவதகத ்பொகிஸ்-
தொன் ்்பொலிஸொர உறுதி ்சயதுள-
ைனர. இது மத நிநதகனயுடன் 

்தொடரபு்பட்ட விட�்மன உளளுர 
ஊடைங்ைள ்தரிவிததுளைன.

்பொகிஸ்தொன் தகலநைரிலிருநது 
250 கியலொமீற்்றர ்தொகலவிலுளை 
சி�ொல்யைொட்டில் இநத சம்்பவம் ் வள-
ளிககிழகம இடம்்்பற்றுளைது.

்பொகிஸ்தொனில் மகைகை உணரச-

சிவசப்பட கவககும் தூணடிவிடும் 
விவைொரங்ைளில் மத நிநதகனய� 
தற்ய்பொது முககி�மொனதொை ைொணப-
்படுகின்்றது. இஸ்லொததிற்கு எதிரொன 
அவமதிபபு என்்ற சிறி� குற்்றசசொட்-
டும் ஆரப்பொட்டகைொரரைகை 
தூணடி ்ைொகல

பாகிஸ்ானில் இலங்கையர்
அடித்து பின் எரித்துக் ககைா்ல

த�ாழிற்சாமலயில் முகாமையாளராக இருந்�வர் ்பரி�ா்ப ைரைம

ஐந்�ாவது இந்து சமுததிர ைாநாட்டில் கலந்துதகாள்வ�ற்காக ஐக்கிய அரபு இராச்சியம ஹநாக்கிப புறப்பட்்ட ஜைாதி்பதி 
ஹகாட்்டா்பய ராஜ்பக் ஷ, அந்நாட்டு ஹநரப்படி ஹநற்று முன்திைம இரவு 10 ைணிக்கு அபு�ாபி நகமரச் தசன்றம்டந்�ார்.
அபு�ாபி சர்வஹ�ச விைாை நிமலயதம�ச் தசன்றம்டந்� ஜைாதி்பதி உள்ளிட்்ட குழுவிைமர, அந்நாட்டு பிரதிநிதி வர -
ஹவற்றஹ்பாது...

04
எதிரணி எம்.பி்க்கள ச்போேோ�்கலர
அச்சுறுத்தி�தோ்க ஆளுந்தரப்பு குற்றச்சோட்டு

இலங்கையின் பிர்பல மொகசிச மூதத முற்ய்பொககு 
எழுததொைரும் சிநதகன�ொைருமொன ்ச. ையணசலிங்-

ைம் தனது 94 ஆவது வ�தில் 
்சன்கனயில் யநற்று (04) 
ைொலமொனொர.   

1960 ைளில் இலங்கையில் 
எழுசசி்்பற்்ற முற்ய்பொககு 
இலககி� இ�கைததின் பிதொ 
மைனொன   ் ச. ையணசலிங்ைம் 
ஏரொைமொன நொவல், சிறுைகத, 
ைட்டுகரைகை எழுதி�வர. 
நீணட ்ப�ணம், ் சவவொனம், 

சடங்கு ய்பொன்்ற இவரது நூல்ைள பிரதொனமொ -
னகவ. அவரது நொவல்ைள, சிறுைகதைள 

மூத்்த முறவைாக்கு எழுத்்தாளர்   
ரச.கவணசலிஙகம்   
ரசன்்னயில் ம்்றவு   

்பாகிஸ�ான் பிர�ைரின்  
அறிவிபபுக்கு ்பாராட்டு  

்பாகிஸ�ானில் இலஙமகயர் மீ�ாை தகாடூர தகாமல;  

இலஙமக மின்சார சம்ப அறிவிபபு

04 04

அச்சதம� ஏற்்படுததிய தகாடூரைாை தகாமல;

04

04

04

04 04 04

நுகர்ஹவார் அதிகாரசம்ப ந்டவடிக்மக
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'சத்�ய எழுத்தாளன்'   
கலாபூஷணம் 

எஸ். ஐ. நாகூர் க�  

( பவள �ழாக் கண்ட பம்பலப்�ட்� முஸ்�ம் மக�ர் 
கல்லூ� (எம். எல். �)ைய வாழ்த்தும் க�ைத இது)   

'சத்�ய எழுத்தாளன்'   
கலாபூஷணம் 

எஸ். ஐ. நாகூர் க�  

சாந்� வாழ்த்�ைன சாற்��ற்கும்   
சன்மார்க்க இஸ்லாம் 'எப்ெபாழுதும்   

ஏந்�ய கல்�ப் ெபரு�ருந்�ல்   
ஏந்�ைழ தமக்கும் பங்குண்டு'   
என்ேற உைரத்த ஆைண�ைன   

ஏற்ேற வாழ்�ல் சா�த்த   
நன்ேற தைலவர் மூத்ேதா�ல்   
நல்லவர் ரா�க் ப�த்என்பார்,   

தன்னுைட கா�ப் ெபருெவ�ைய   
தானமாய்த் தந்தார் சமூகத்துப்   
ெபண்கள் கல்� ��ய�ைன   

ெபறேவ �ரும்� உைழத்தாேர!   
எழுபத்து ஐந்து ஆண்டுகளாய் (1946 -−2021)   

ஏற்ற கல்�ைய �னம்தந்து,   
எழுந்து �ற்கும் 'எம்ெமல்�' (முஸ்�ம் மக�ர் கல்லூ�)   

என்றும் உயர்ந்�ட �ரார்த்�ப்ேபாம்!   
பவள �ழாைவத் ெதாட்டு�ட்ட (01.11.2021)   

பள்� எங்கள் 'எம்ெமல்�'   
பவளம் ேபான்று ெஜா�த்�டேவ   

பைடத்தவன் அருைள ேவண்��ற்ேபாம்!   
கா�ையத் தந்த ெப�யவரும்   
கல்�ைய வழங்�ய ஆ��ைய   
ஏ�கள் என்றும் உய்வைடய   

ஏகைனத் ெதாழுது ம�ழ்ந்�டுேவாம்   

பவளமாய் 
ெஜாலித்திட 

பிரார்த்திப்ேபாம்

கலாபூஷணம்  நுாருல் அ�ன் 
நஜ்முல் ஹ�ைசன்  எழு�ய 
”�துலன தாரக்கா”  (�ன்னும் 
தாரைக )  இலங்ைக முஸ்�ம் 
ெபண் எழுத்தாளர்கள் பற்�ய 
ஆய்வு �ங்கள  நுா�ன் ெவ��ட்டு 
�ழா ச�க்�ழைம (4) ெகாழும்பு 
அல்�தாயா ேத�ய  கல்லூ��ன் 
பஹார்�ன்  ேகட்ேபார் கூடத்�ல் 
�னகரன், �னகரன் வாரமஞ்ச�  
�ரதம ஆ��யர் ேத. ெசந்�ல்ேவ-
லவர் தைலைம�ல் நைடெபற்ற-
து.  �ரதம  அ��யான  முஸ்�ம் 
காங்�ரஸ் தைலவர் ரவுப் ஹக்��-
ட�ருந்து , (பா.உ) நூ�ன்  முதற் 
�ர�ைய  க�தா��  எம்.எம். 
ம�னா உம்மா ெபற்றுக் ெகாண்டார்.  
இந்  �கழ்�ல்  ெகௗரவ அ��யாக 
இம்�யாஸ் பாக்�ர் மாக்கார் கலந்து-
ெகாண்டார். அ�ல இந்�ய யூ�யன் 
முஸ்�ம் �க் தைலவர் ேபரா��யர் 
காதர் முைக�ன் முஸ்�ம் ��யா 
ேபாரத்�ன் தைலவர் , என்.எம். 
அ�ன் சட்டத்தர� ர�த் எம். இம்�-
யாஸ், முஸ்�ம் சமய பண்பாட்டுத் 
�ைணக்களத்�ன் ப�ப்பாளர் எம். 
அன்சார் உட்பட இலக்�யவா�கள், 
முஸ்�ம் ெபண் எழுத்தாளர்கள், 
ஊடக�யலாளர்கள் பலர் கலந்து 
�றப்�த்தனர். 
 அஷ்ரப் ஏ சமத் 

ஐக்�ய அரபு இராச்�யத்�ன் அபுதா��ல் நைடெபற-
வுள்ள ஐந்தாவது இந்து சமுத்�ர மாநாட்�ல் கலந்துெகாள்-
வதற்காக, ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ (03) புறப்பட்-
டார்.

கட்டுநாயக்க சர்வேதச �மான �ைலயத்�ல் சாதாரண 
பய�கள் தளத்துக்கு வருைக தந்த ஜனா�ப�, அங்கு 
வருைக தந்�ருந்த மக்களுடன் கலந்துைரயா�னார்.

இந்து சமுத்�ரம் சார்ந்த நாடுக�ல் மற்றும்  அச்சமுத்�-
ரத்ைத பரவலாக பயன்படுத்து�ன்ற ஏைனய நாடுகைள 
பா�க்�ன்ற ெபாது அ�லாைசகள் மற்றும் �ரச்�ைனகள் 
ெதாடர்பாக கலந்துைரயாடும் ேநாக்கத்�ல் 2016 ஆம் 
ஆண்டு “ இந்து சமுத்�ர மாநாடு” ஆரம்�க்கப்பட்டது. 
இதன் நான்காவது மாநாடு 2019 இல் மாைல��ல் நைட-
ெபற்றேதாடு அங்கு“ இந்து சமுத்�ர வலயத்�ன் பாதுகாப்-
பும் சம்�ரதாயமற்ற சவால்கள்” ெதாடர்பாகவும் ��வாக 
ஆராயப்பட்டது.

“சுற்றாடல், ெபாருளாதாரம், ெதாற்றுப்பரவல்“ 
என்பைத ெதா�ப்ெபாருளாகக் ெகாண்ட ஐந்தாவது 
மாநாடு,  ேநற்று(04) மற்றும் இன்று (05) ஆ�ய இரண்டு 
நாட்க� லும் அபுதா��ல் நைடெபறு�றது. இம்முைற 
மாநாட்�ல்  ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ  ஆரம்ப 
உைர �கழ்த்தவுள்ளார்.

ெவ�நாட்டு அைமச்சர் ேபரா��யர் �.எல்.��ஸ், ஜனா-
�ப��ன் தைலைம ஆேலாசகர் ல�த் �ரதுங்க ஆ�ேயார் 
ஜனா�ப�யுடன் இவ்�ஜயத்�ல் கலந்துெகாண்டனர்.

ஐந்தாவது இந்து சமுத்திர மாநாட்டில் 
கலந்துெகாள்வதற்காக ஜனாதிபதி புறப்பட்டார்...

புத்தசாசன சமய மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் �ைணக்களம், இலங்ைக கைலக்கழகம் மற்றும் அரச இலக்�ய குழு என்பன இைணந்து நடாத்�ய சா�த்�யரத்ன �ருது 2020/-2021�ழா�ல் ேத�ய மரபு�ைமகள் மற்றும் �ரா�ய �ற்பக்கைலகள் ேமம்பாட்டு அலுவல்கள் 
அைமச்சர் �துர �க்�ரமநாயக்க �ரதம அ��யாகக் கலந்து ெகாண்டு �ருதுகைள வழங்�னார். இந்�கழ்�ல் அ�உயர் �ருதான சா�த்�யரத்னா �ருது இலங்ைக�ன் முன்ன� இலக்�யவா�களான ேக.எஸ். �வகுமாரன், மு.�வ�ங்கம், �யாக ராஜா அரச நாயகம், 
சு�ல் ஆ�யரத்ன ஆ�ேயாருக்கு வழங்கப்பட்ட ேபாது எடுக்கப்பட்ட படங்கள். அரு�ல் கலாசார �ைணக்கள ப�ப்பாளர் தர� அேனாஜ கமேக, இலக்�ய ேதர்வுக்குழு உறுப்�னர் முர�தரன் ஆ�ேயாைரயும் படங்க�ல் காணலாம்.  படங்கள்: - ஏ.ேக. �ஜயபாலன்

efu mgptpUj;jp> fiuNahuk; Ngzy;> fopTg;nghUs; mfw;Wif kw;Wk; rKjha J}a;ikg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig

Nfs;tp mwptpj;jy;
fz;b> Nghfk;guapy; mike;Js;s etPdkag;gLj;jg;gl;l rpiwr;rhiyf; fl;blj;ij jfty; epiyak; my;yJ 

cztfkhf  (Information Center or Restaurant) khjhe;j thlif mbg;gilapy; 05 tUl fhyj;jpw;F toq;Fjy;

efu mgptpUj;jp mjpfhu rigf;Fhpj;jhd gioa Nghfk;gu 
rpiwr;rhiyapd; Kd;Gwk; mike;Js;s etPdkag;gLj;jg;gl;l 
rpiyr;rhiyf; fl;blj;ij jfty; epiyak; my;yJ cztfkhf 
(Information Center or Restaurant) khjhe;j thlif mbg;gilapy; 
05 tUl fhyj;jpw;F toq;Ftjw;fhf efu mgptpUj;jp mjpfhu 
rigapdhy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiyfSf;fpilapy; mjp$ba khjhe;j thlif 
ngWkjp kw;Wk; Nfs;tp Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Nfs;tp 
kjpg;gPl;L %yg;gpukhzq;fis fUj;jpf; nfhz;Nl ntw;wpfukhd 
Nfs;tpjhuh; njhpT nra;ag;gLth; vd;gJld; tpz;zg;gjhuh; 
jfty; epiyak; my;yJ cztfk; (Information Center or 
Restaurant) my;yJ mJ rhh;e;j ghtidfs; njhlh;gpy; rpwe;j 
mDgtj;ijf; nfhz;ltuhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

,jpy; Mh;tk; fhl;Lk; tpz;zg;gjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis 
cs;slf;fpa tpz;zg;gg;gbtj;ij  ngw;Wf;nfhs;tjw;F ngWkjp 
Nrh; thp (VAT) cs;slf;fpa kPsspf;fg;glhj 2>500.00 &gh 
njhifiar; nrYj;jp gj;juKy;y> nrj;rpwpgha> 8Mk; khbapy; 
mike;Js;s me;j mjpfhu rigapd; Mjd Kfhikj;Jtk; 
kw;Wk; mgptpUj;jpg; gphptpypUe;J my;yJ fz;b> nfg;ngl;bnghy 
khtj;ij> 18Mk; ,yf;fj;jpy; mike;Js;s efu mgptpUj;jp  
mjpfhu rigapd; kj;jpa khfhz mYtyfj;jpypUe;J 2021 
brk;gh; khjk; 06Mk; jpfjp Kjy; 2021 brk;gh; khjk; 24Mk; 
jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 
2.30 kzp tiuapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>
tUkhdf; Nfs;tpr; rig (fPo;kl;lk;)>
efu mgptpUj;jp mjpfhurig>
6Mk; khb> ~~nrj;rpwpgha||> 
gj;juKy;y.

etPdkag;gLj;jg;gl;l rpiwr;rhiy fl;blj;jpw;F ,iaghd jfty;fs;

jiug;gug;G msT (rJu mb)
fhy 

vy;iy
mbg;gil khjhe;j 
thlif (&gh)

gpiz Kwp

jfty; epiyak; my;yJ cztfk; 
(Information Center or Restaurant) - 2647
nghJ kyry$lk; - 1076

05 
tUlq;fs;

135,000.00 + mur 
thpfs;

200>000.00

 jfty; epiyakhf my;yJ cztfkhf gad;gLj;Jk; ghtidahsh;fSf;F xJf;fg;gl;l 
20 thfdj; jhpg;gplq;fs; cs;sd.

 NkYk; njhpT nra;ag;gLk; nraw;ghl;lhshpdhy; efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhy; toq;fg;gLk; 
mwpTiufspd; gpufhuk; gpd;tUk; ,lq;fis rpwe;j Kiwapy; guhkhpj;jy; Ntz;Lk;.

o myq;fhu ePh; kyh;fs;> jlhfk; kw;Wk; mjw;F 
  ,iaghd cgfuzq;fs;

o  nghJ kyry$lk;> Nritf; fl;blk; kw;Wk; 
kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuk;

o ntspapy; epyr;rPuhf;f gpuNjrk;

mgptpUj;jpg; gpNuuizfs; Vw;Wf;nfhs;sy; 2021-12-30Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F epiwTw;w 

cld; gj;juKy;y> ~~nrj;rpwpgha||> 6Mk; khbapy; mike;Js;s efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd;; 

epjpg; gphptpy; jpwf;fg;gLk;. ,jpy; Mh;tk; fhl;Lk; tpz;zg;gjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis  

gj;juKy;y ~~nrj;rpwpgha||> 8Mk; khbapy; mike;Js;s efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; Mjd 

mgptpUj;jp kw;Wk; Kfhikj;Jt gphptpypUe;J  (njhiyNgrp: 011-2875916-20 ePbg;G - 2965 - 2968  

011-2875921> 011-3611950 kw;Wk; 011-2875900> ifalf;fj; njhiyNgrp: 070-6450470)  

kpd;dQ;ry; Kfthp: realestatedivisionuda@gmail.com ,iza jsk;: www.uda.gov.lk 
%yk; my;yJ fz;b> nfg;ngl;bnghy khtj;ij> 18Mk; ,yf;fj;jpy; mike;Js;s efu 

mgptpUj;jp  mjpfhu rigapd; kj;jpa khfhz mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

(njhiyNgrp: 081-2223898> 081-2223851)
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ேக: இரசாயன உரத்ைத              
இறக்குமதி ெசய்ய                        

தனியாருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட-
விருப்பதாக நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள். 
இதைன விரிவாகக் கூற முடியுமா?

ப�ல்: இரசாயன உர இறக்கும�ையத் 
தைட ெசய்து வர்த்தமா� அ��த்தைல 
ெவ��ட்�ருந்ேதாம். இந்த வர்த்தமா� 
அ��த்தல் தற்ெபாழுது �ளப்ெபறப்-
பட்டுள்ளது. இருந்த ேபாதும் இரசாயன 
உர இறக்கும��ல் அரசாங்கம் தைல�டு 
ெசய்யேவா அல்லது மா�யம் வழங்குவ-
தற்ேகா நடவ�க்ைக எடுக்க மாட்டாது. 
பசுைம �வசாயத்ைத ஊக்கு�ப்பேத அர-
சாங்கத்�ன் ெகாள்ைக ஆகும். ேசதன முைற-
�லான �வசாயத்துக்கு மாத்�ரம் மா�யம் 
வழங்கப்படும்.

ேக: ேசதைன உரத்ைதக் 
ெகாண்ட பசுைம விவசாயக் 

ெகாள்ைகைய நைடமுைறப்படுத்தும் 
திட்டம் எந்தெவாரு காரணத்துக்காக                      
வும் மீளப்ெபறப்பட மாட்டாது என 
ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ                          
அண்ைமய கூட்டெமான்றில்          
வலியறுத்தியிருந்தார். இது பற்றி 
உங்கள் நிைலப்பாடு யாது?

ப�ல்: இலங்ைக�ல் பசுைம �வசா-
யத்ைத அ�முகப்படுத்துவதற்கான �ட்-
டத்ைத ஜனா�ப� அைமச்சரைவ�ல் 
சமர்ப்�த்�ருந்தார். இதற்கைமய இரசாயன 
உரம், கைளநா��கள் மற்றும் பூச்�ெகால்-
�க�ன் இறக்கும�க்குத் தைட��க்கும் 
வர்த்தமா� அ��த்தல் ெவ��-
டப்பட்டது. இவ்வாறான �ைல�ல் 
அரசாங்கத்�ன் பசுைம �வசாயக் 
ெகாள்ைக�ல் எந்தத் �ருப்பமும் 
ஏற்பட�ல்ைல. இந்தக் ெகாள்ைக 
எவ்�த மாற்றமும் இன்�க் காணப்-
படு�றது. ேசதன �வசாயத்ைத ஊக்-
கு�ப்பதற்கு மாத்�ரம் அரசாங்கம் 
மா�யங்கைள வழங்கும். த�யார் 
துைற �றுவனங்கள் மாத்�ரம் இர-
சாயன உரத்ைத இறக்கும� ெசய்ய 
அனும�க்க நாம் �ர்மா�த்ேதாம். 
இதற்கைமய இரசாயன உரம் சந்-
ைத�ல் காணப்படும்.

ேக: ஊடகங்கள் சிலவ-
ற்றினால் ெபரிதுபடு-

த்திக் காட்டப்படுவது ேபான்று 
ெபரும்ேபாகத்துக்கு உரத் தட்டுப்பாடு 
காணப்படுகிறதா?

ப�ல்: ெபரும்ேபாகத்துக்கான உரத்ைத 
நாம் �வசா�களுக்கு ��ேயா�த்து வரு-
�ன்ேறாம். எந்தெவாரு உரத் தட்டுப்பாடும் 
�ைடயாது, ேதைவயான உரத்ைத அரசாங்-
கம் வழங்� வரு�றது. எ�ர்வரும் �ல நாட்-
க�ல் மற்றுெமாரு ெதாகு� நேனா ைநட்-
ரஜன் உரம் கப்பல் மூலம் இலங்ைகக்கு 
வரு�றது. நாம் ஏற்கனேவ ெபாட்டா�யம் 
குேளாரட் மற்றும் நேனா ைநட்ரஜன் ஆ�ய-
வற்ைற �வசா�களுக்கு ��ேயா�த்துள்-
ேளாம்.

ேக: உரம் வழங்கப்படும் என அர-
சாங்கத்தினால் உறுதிெமாழி 

அளிக்கப்பட்ட ேபாதும், விவசாயிகள் 
ெதாடர்ந்தும் ேபாராட்டங்கைள மு-
ன்ெனடுத்து வருகின்றனர். இது 
பற்றி என்ன கூறு விரும்புகிறீர்கள்?

ப�ல்: �வசா�கைளக் ேகட்�ர்களா-
�ன் ேசதன உரம் �றந்தது எனக் கூறுவார்-
கள். எ�ர்க்கட்�த் தைலவர் ச�த் �ேரதாச 
மற்றும் ஐ.ேத.க தைலவர் ர�ல் �க்�-
ரம�ங்க ஆ�ேயார் கூட இதைன ஒப்புக் 
ெகாள்வர். அேதேநரம் அவர்கள் யூ�யா உரத்-
ைதயும் �வசா�களுக்காகக் ேகட்�ன்றனர். 
இது அவர்க�ன் இரட்ைட �ைலப்பாடு 
அல்லவா? உண்ைம�ல் ேசதன உரத்துக்கு 
எவரும் எ�ர்ப்புத் ெத��க்க�ல்ைல. இருந்-

தேபாதும், இரசாயன உரத்ைத ஊக்கு�க்-
கப் பா�ய �ரசாரம் முன்ெனடுக்கப்படு�-
றது. இரசாயன உரப் பயன்பாட்ைட ேநாக்� 
�வசா�க�ன் மனைத மாற்றுவதற்காக �ல 
அர�யல் கட்�களுக்கு ��ய�க்கப்படு�-
றது. �சாயத் �ைணக்களம் மற்றும் கமல 
ேசைவகள் �ைணக்களத்�ல் உள்ள ெபரும்-
பாலானவர்கள் ேசதன உரப் பயன்பாட்ைட 
ஊக்கு�க்கத் தமது ஒத்துைழப்ைப வழங்-
க�ல்ைல. உண்ைம�ல் இந்த �டயத்ைத 
அவர்கள் தமது ைகக�ல் எடுத்துக் ெகாள்ள-
�ல்ைல. அேதேநரம் ெகா�ட்-19 சூழ்�ைல 
காரணமாக ேசதன உரம் கு�த்து �வசா�-

கைள நாம் ச�யான முைற�ல் ெத�-
வுபடுத்த�ல்ைல.

ேக: ெதாடர்ச்சியாக அதி-
கரித்து வரும் மர-

க்கறி விைல ெதாடர்பில் 
நுகர்ேவார் முைறயி-
டுகின்றனர். இது 
பற்றிய உங்கள் 
பார்ைவ 
என்ன?

ப�ல்: மரக்-
க � க �ன் 
� ை ல க ை ள 
க டந் த 
வருடம் நவம்-
பர் �சம்பர் 

மாதங்களுடன் ஒப்�ட்டுப் பார்த்-
தால் ஒேர மா��யாகேவ இருக்-
கும். நுவெர�யா மற்றும் மரக்க� 
உற்பத்� ெசய்யப்படும் பகு�க�ல் 
கடும் மைழ ெபய்தைமயால் மரக்-
க� �ைலக�ல் சற்று அ�க�ப்புக் 
காணப்படு�றது. இதனால் மரக்க� 
உற்பத்� குைறந்து அறுவைடயும் 
பா�க்கப்பட்டது. கடந்த வருடம் 
நவம்பர் மாதத்�ல் ஒரு �ேலா கரட் 
300 ரூபாவாகக் காணப்பட்டது. 
இருந்தேபாதும் கடந்த வாரத்�ல் மரக்-
க� �ைல�ல் ��யெதாரு �ழ்ச்� 
ஏற்பட்டுள்ளது. வருட இறு�வைர 
மரக்க� �ைல அ�க�த்துக் காணப்ப-
டுவது சாதாரணெதாரு �ைலைமயா-
கும். மரக்க� �ைல அ�க�ப்புக்கும் 
உரத்துக்கும் எந்த�தமான ெதாடர்பும் 

இல்ைல. நுவெர�யா�ல் உள்ள �வசா�-
களுக்கு நாம் உரத்ைத ��ேயா�ப்பதுடன், 
ஏைன மாவட்டங்களுக்கும் நாம் கடந்த 
மாதத்�ல் ேதைவயான உரத்ைத ��ேயா-
�த்�ருந்ேதாம்.

ேக: உணவுப் பஞ்செமான்ைற 
ேநாக்கி நாடு ெசல்கிறது 

என்ற எதிர்க் கட்சியினரின் கருத்துத் 
ெதாடர்பில் என்ன கூற விரும்புகி-
றீர்கள்?

ப�ல்: எப்ப�யும் அ�காரத்ைதப் ெபற்றுக் 
ெகாள்ளேவ எ�ர்க்கட்��னர் முயற்�க்�ன்-
றனர். இதனால் நாட்�ற்கும் அரசாங்கத்துக்-
கும் ஏற்படக் கூ�ய ேமாசமான தாக்கம் 
கு�த்து அவர்கள் கவைலப்படுவ�ல்ைல. 
குறு�ய அர�யல் ேநாக்கத்துக்காக பல்ேவறு 
�தமான வைக�ல் அச்சமூட்டும் கருத்-
துக்கைள மக்கள் மத்��ல் ��க்�ன்ற-
னர். �வசா�களால் ெசய்ைக பண்ணப்ப-
டும் 800,000 ெஹக்ெடயர் �லப்பரப்�ல், 
எத்தைன ஏக்க�ல் ெநல் ��க்கப்படு�றது? 
எத்தைன ஏக்க�ல் மரக்க� ெசய்ைக பண்-
ணப்படு�றது என்பது பற்�த் ெத�யுமா என 
எ�ர்க்கட்�த் தைலவ�டம் ேகட்க �ரும்பு-

�ன்ேறாம். எம்�டம் அைனத்துப் புள்��-
பரங்களும் காணப்படு�ன்றன. இவற்ைற 
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்டு ெபாறுப்புள்ள 
அரசாங்கம் என்ற வைக�ல் எந்தெவாரு 
உணவுத் தட்டுப்பாடும் ஏற்படாது என்ப-
ைதக் கூற �ரும்பு�ன்ேறாம்.

ேக: யுகதனவி அனல் மின்நி-
ைலயம் ெதாடர்பில் அெம-

ரிக்காைவத் தளமாகக் ெகாண்ட 
நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் ெசய்து 
ெகாண்டைம குறித்து அரசாங்க-
த்தின் பங்காளிக் கட்சிகள் அதி-
ருப்தியான கருத்துக்கைளக் கூறி 
வருகின்றன. உண்ைமயில் அரசா-

ங்கத்தின் பங்காளிக் கட்சிகளுக்கி-
ைடயில் முரண்பாடு உள்ளதா?

ப�ல்: அனல் �ன்�ைலயத்�ன் ஏகேபாக 
உ�ைம அெம�க்க �றுவனத்துக்கு வழங்-
கப்பட்டுள்ளது என்ற �ைலப்பாட்�ேலேய 
பங்கா�க் கட்�கள் காணப்படு�ன்றன. 
எ�னும், கு�த்த ஒப்பந்தம் இன்னமும் இறு-
�ப்படுத்தப்பட�ல்ைல என்பதால் மாற்-
றங்கைளச் ெசய்ய மு�யும் என ஜனா�ப� 
�ட்டவட்டமாகக் கூ�யுள்ளார். எனேவ இது 
�டயத்�ல் இன்னமும் இறு� மு�வு எடுக்-
கப்பட�ல்ைல. இருந்தேபாதும் அரசாங்கத்-
துக்குள் எந்த முரண்பாடும் இல்ைல. அப்ப� 
இருந்�ருந்தால் வரவுெசலவுத் �ட்ட இரண்-
டாவது வா�ப்�ன் ேபாது எவ்வாறு 153 
வாக்குகைள எம்மால் ெபற்�ருக்க மு�யும்?

ேசதன உரம் சிறந்தெதன்பைத ஒப்புக் 
ெகாள்கின்றனர். ஆனால் இரசாயன 
உரத்ைத தருமாறும் ேகட்கின்றனர். 
இது இரட்ைட நிைலப்பாடு!
இரசாயன உரப் பயன்பாட்ைட ேநாக்கி
விவசாயிகளின் மனைத
மாற்றுவதற்காக சில அரசியல்
கட்சிகளுக்கு நிதி வழங்கப்படுகிறது

நாட்டில் உரத்துக்கு தட்டுப்பாடு கிைடயாது. 
மரக்கறி விைலேயற்றத்துக்கான காரணம்
உரப் பற்றாக்குைற என்று கூறுவது உண்-
ைமக்குப் புறம்பானது. உணவுத் தட்டுப்பாடு
ஒருேபாதுேம ஏற்படப் ேபாவதில்ைல

நாட்டில் உரத்துக்கு தட்டுப்பாடு கிைடயாது. 
மரக்கறி விைலேயற்றத்துக்கான காரணம்

ேசதனப் பசைள விவகாரத்தில்
சஜித், ரணில் இரட்ைட ேவடம்!

அைமச்சர்
மஹிந்தானந்த 
அளுத்கமேக
அளிக்கும் விளக்கம்

ேசதைனப் பசைள பயன்பாட்டுடனான பசுைம
விவசாயம் என்ற அரசாங்கத்தின்
ெகாள்ைகயில் எந்த மாற்றமும் இல்ைல.

விவசாயிகளுக்குத் ேதைவயான உரம் தற்ேபாது
விநிேயாகிக்கப்படுகிறது என்று விவசாயத்துைற
அைமச்சர் மஹிந்தானந்த அளுத்கமேக ெதரிவித்தார்.
ேசதன உரப் பயன்பாட்ைட எவரும் எதிர்க்காத ேபாதும்,
சிலர் தமது குறுகிய அரசியல் ேநாக்கத்துக்காக
மக்கள் மத்தியில் இரட்ைட நிைலப்பாட்ைடக்
காண்பித்து வருவதாகவும் அைமச்சர் குற்றம்
சாட்டினார். இது ெதாடர்பில் அைமச்சர் எமக்கு
வழங்கிய ேநர்காணலில் இதைனத் ெதரிவித்தார். அரசியல்ரசியல்ரசியல்ரசியல்

ரங்கம்
அர்ஜூன்

சைமத்த உணவு உண்டு. கறந்த பால் 
உண்டு. பற்ற ைவத்த � எ��றது.  
�ட்டுக்கு கூைர ஒன்றுண்டு. நுளம்பு 

ெதால்ைல இல்லாதேதாடு  இந்த தருணம் 
பாதுகாப்பானது. தற்ேபாது ெபரும் மைழ ெபய்-
தாலும் எவ்�த �ரச்�ைனயும் இல்ைல என 
எண்�ய நபெராருவர் பற்�ய ெபௗத்த தர்ம 
உபேதச கைத ஒன்றுள்ளது. த�ய  சூத்தர. 
கடும் மைழ ெபய்யப் ேபா�றது என்னும் அ�-
கு�கைள கண்ட  த�யேகாபால, தன்னுைடய 
மந்ைதகள் ேபாதுமான அளவு உணவு உண்�-
ருப்பதாகவும் தனக்கும் எவ்�தமான கஷ்டமும் 
வராது என  அவன் எண்�யதாக அ�ல் கு�ப்-
�டப்படு�ன்றது. 

த�யைவ பற்� கவனம் ெசலுத்த ேவண்�ய 
இரண்டு பக்கங்கள் உண்டு.  ஒன்று அவன் தனது 
வாழ்க்ைகைய  �ட்ட�ட்டுள்ளான். அடுத்தது 
அவன் �கவும் தன்னலமானவன். இரண்டு பக்க-
மும் முக்�யமானைவ. ெபருமைழயால் பா�க்கப்-

படாத வைக�ல் தனது இருப்�டத்ைத தயா-
�த்துக்  ெகாண்டுள்ளான்.  அது அவனது 
�றைமயாகும். இருட்டு அவனது  வாழ்க்-
ைகக்கு பா�ப்ைப ஏற்படுத்தாது. ஆனால் 
அ�க மைழ பா�ப்ைப ஏற்படுத்தாது எனவும் 
கூற மு�யாது. த�ய பாதுகாப்பாக இருக்-
�ன்றான். பாதுகாப்பற்ற அேனகமாேனார் 

சமூகத்�ல் வாழ்�றார்கள். அவர்கள் ெபரும் 
மைழக்குப் �ன்னர் �கவும் கஷ்டத்�ற்கு உள்ளா-
�றார்கள் . ப�யும் கு�ரும் அவர்கைள வாட்டும்  
முக்�ய கார�களாகும். ஏைனேயாைர பற்� 
�ந்�க்காத த�ய ெபருமைழ ெபய்வதற்கான 
அ�கு� தனக்கு பா�ப்ைப ஏற்படுத்தாது என 
�ந்�ப்பான். அவனது கட்டைமப்பு ச�யானேத. 
ஆனால் எண்ணங்கள் ெபாதுவான சமூக ெந�-
முைறக்கு ெபாருந்தாத ஒன்றாகும். 

ெபௗத்த இலக்�யத்�ல் வரும்  இதுேபான்ற 
எடுத்துக்காட்டுகைள இன்ைறய வாழ்வுக்கு 
பயன்படுத்த ேவண்டும். ெபௗத்ததர்ம உபேத-
சங்கைள ேகட்கும் நாடு. புத்தைர �ன்பற்றும் 
நாடு. ஆனால் ெபௗத்த �த்தாந்தத்ைத பு�ந்து-
ெகாள்ள�ல்ைல.

நாட்ைடயும் சமூகத்ைதயும் உயர்த்தும் �ட்-
டத்�ல் த�ய ேகாபால ெகாள்ைக இருக்க 
ேவண்டும். இன்று காணப்படும் �ரச்�ைனகைள 

ேநாக்கும்ேபாது ெத�வா�றது. சமூக ெபாருளா-
தார மற்றும் சுகாதார ��வு  �கவும் ஏழ்ைம 
�ைல�ல் உள்ளது. சந்ேதகம் மற்றும் அவநம்-
�க்ைக அ�க�த்துச் ெசல்�ன்றது. ��ய சம்ப-
வத்�னால் கூட மனம் வருந்� துயருறும் முைற-
ெயான்று உருவா�யுள்ளது. ேவதைன மற்றும் 
கவைலைய �ைதப்பதால் �ைடக்கும் நன்ைம 
என்ன?  ஏற்பட்டுள்ள  �ைலைமக்கு �ர்வுகாண  
ேவண்�யது அைனவ�னதும் ெபாறுப்பாகும்.  
அரசாங்கம் தைலைம வ�க்க ேவண்டும். அ�ப்-
பைட ெகாள்ைககைள வகுப்பேதாடு அ�ப்பைட 
வச�கைளயும் ஏற்படுத்த ேவண்டும். ேமம்படுத்-
தலும் தங்களது எ�ர்காலத்ைத வளமாக்குவதும் 
எம் அைனவ�னதும் ெபாறுப்பாகும். அ�வுபூர்வ-
மான  �றைமயுடன் கூ�ய சமூக சூழல்  காணப்-
படு�றது. அ�வு உயர்ந்த மட்டத்ைத அைடந்-
துள்ளது. பு�ந்துணர்வு இல்லாதவர்களுக்கு கூட 
அ�ைவயும் பு�ந்துணர்ைவயும் ெபற்றுக்ெகாள்-
ளக்கூ�ய வச�கள் உள்ளன.  ெதா�ல்நுட்ப 
சூழல் ெபருமளவு அதற்கான வச�கைள வழங்கு-
�றது. பயணம் ெசல்ல ேவண்�ய �தம் கு�த்த 
வ�காட்டல்கைள ெபறமு�யும்.  குறு�ய ேநாக்-
கங்கைள �டுத்து பரந்த ேநாக்குடன் மு�ெவடுக்-
கக் கூ�ய சூழல் �லவு�றது. ஆனால் நாம் அந்த 
பாைத�ன் ஊடாக ெசல்வதற்கு தயாரா?

ெகா�ட் ெதாற்று காரணமாக ஏற்பட்ட அச்-
சுறுத்தைல  முற்றாக முகாைமத்துவப்படுத்த 
மு�யாமல் ேபாயுள்ளது.  �கவும் ��ய பகு-
��னேர த�ய ேகாபால ஆ�யுள்ளார்கள். 
ெபரும்பான்ைமயாேனார் சந்ேதகம் மற்றும் 
அவநம்�க்ைகயுடன் வாழ்�றார்கள். நாைளய 
நாட்களுக்கு எவ்வாறு முகம் ெகாடுப்பது என்ற 
�ரச்�ைன உள்ளது. ெகா�ட் இருளுக்குள் 
ெதாடர்ந்தும் வாழ ேவண்�ய�ல்ைல.  ஒ�ைய 
ேதடேவண்டும். 

நாட்�ல்  ேமாசமான ெபாருளாதார �ரச்�ைன 
உள்ளது.  ைகத்ெதா�ல் மற்றும் வர்த்தகம் 
�ரச்�ைனக்கு�ய இடத்�ல் உள்ளன.  ேவைல 
வாய்ப்புகள் குைறவு . வருமானம் மட்டுப்படுத்தப்-
பட்டுள்ளது. மக்கள் �வாரணம்  ேகாரும் காலப்-
பகு�யாகும். ேத�ய ெபாருளாதாரம் ேமாசமாக 
பா�ப்பைடந்துள்ள ேவைள�ல் ேமலும் எவ்வாறு 
�வாரணம் வழங்குவது? பு�ய �ர்மானங்கள் 
மூலம்  பு�ய உற்பத்�கைள ேநாக்� பய�க்க 
ேவண்�ய சந்தர்ப்பம் இதுவாகும். அனர்த்தங்-
களுக்கு முன்னால் துயறுராத சமூகம் ஒன்ைற 
உருவாக்க ேவண்டும்.  இலங்ைக பாடங்கைள 
கற்றுக்ெகாண்ட ஒரு நாடாகும்.  வடக்�லும் �ழக்-
�லும் காணப்பட்ட பயங்கரவாதம்,  ஆ�ரக்கணக்-
�ல் உ�ர்கைள ப� வாங்�ய சுனா� என்பன 

மறக்கமு�யாத சம்பவங்களாக உள்ளன. அவற்-
��ருந்து �டுபட்டு �ண்டு  வந்த  நாடாகும். 
ெகா�ட் ெதாற்றுக்கும்  மு�ெவான்று இருக்கும்.  
சமூகத்ைத பலமுள்ளதாக  �ண்டும் உயர்த்துவ-
தற்கான நடவ�க்ைககள் அவ�யம். சமூகத்ைத 
இைணக்கும் பலம் ெபாருந்�ய அைமப்-
ெபான்ைற தயார்படுத்த ேவண்டும்.

பதற்றப்படும்  சமூகம் எவ்வாறு நடந்து 
ெகாள்ளும் என்பது நாம் அ�யாத ஒன்றல்ல. 
பல�தமான ெகாள்ைககள். ெவவ்ேவறான 
கருத்துகள் ஒன்றுக்ெகான்று ெபாருந்தாத 
�வாதங்கள் எழலாம். அவற்றால் �கவும் �க்-
கலான �ைலைம உருவாகும். புயலுடன் கூ�ய 
இச்சந்தர்ப்பத்�ல் ேமலும் ேமலும் அதைன 
அ�க�க்கும் உபாயங்களால் எவ்�த பலனு-
�ல்ைல. மக்கள் வாழ்க்ைகைய ேமம்படுத்தும், 
புத்து�ர்ப்ைப ஏற்படுத்தும்  நடவ�க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும். இன்ைறய ெபாரு-
ளாதாரப் �ன்ன� இன்னுெமாரு மறக்கமு�-
யாத பாடமாகும். இவ்வாறான ��ைய ேதால்-
�யைடயச் ெசய்து �ம்ம�யாக வாழக்கூ�ய 
நாெடான்ைற நாம் எ�ர்கால சந்த�க்காக உரு-
வாக்க இன்ேற மு�ெவடுக்க ேவண்டும்.

த��ல்: �.ஆர். வயலட் 

நாைளய நிம்மதியான வாழ்க்ைகக்கு இன்று முடிெவடுத்தல் 
��ந்த ெமாரெகாட  

மலரும் யுகத்திற்கு 
புதியேதார் வடிவம்



4 THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY DECEMBER 05, 2021
 2021   �சம்பர்   5   ஞா�ற்றுக்�ழைம 

பா�ஸ்தான் ெகாைல ெதாடர்�ல்...
ேநற்று சைப�ல் ேகா�க்ைக �டுத்-
தனர். பா�ஸ்தான் �ரதம�ன் 
அ��ப்பு ெதாடர்�ல் வரேவற்பு 
ெத��த்த அவர்கள் அங்கு ப�-
யாற்றும் ஏைனய இலங்ைகய�ன் 
பாதுகாப்ைப உறு�ப்படுத்துமாறும் 
ேகா�க்ைக �டுத்தனர்.  

பாராளுமன்றம் சபாநாயகர் 
ம�ந்த யாப்பா அேபவர்தன�ன் 
தைலைம�ல் ேநற்று நைடெபற்-
றது. �னப்ப�கைள ெதாடர்ந்து 
�ேசட அ��ப்ெபான்ைற முன்-
ைவத்த சைப முதல்வர் அைமச்சர் 
�ேனஷ் குணவர்த்தன,   

பயங்கரவாதத்�னால் உ��-
ழந்த பா�ஸ்தான் ெதா�ற்சாைல 
முகாைமயாளர் ��யந்த குமார-
�ன் மரணம் ெதாடர்�ல் அர�ன் 

கவைலைய ெத��க்�ேறாம்.
ெகாடூரமான ம�தா�மானமற்ற 
வைக�ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
தாக்குதைல வன்ைமயாக கண்�க்�-
ேறாம். இது ெதாடர்�ல் தைல�டு 
ெசய்து �யாயத்ைத �ைலநாட்-
டுவதற்காக பா�ஸ்தான் �ரதமர் 
�சாரைண ஆரம்�த்�ருப்பைத 
நாம் வரேவற்�ேறாம் என்றார்.   

சாந்த பண்டார எம்.�   
மத அ�ப்பைடவாதத்�ன் 

ேநாக்�ல் தான் தாக்கப்பட்டுள்ளார். 
மதம் சார்ந்த சுவெராட்� ஒன்ைற 
அகற்�யதாகேவ அவைர ெகாடூர-
மாக தாக்�யுள்ளனர். பா�ஸ்தா�ல் 
அ�களவு இலங்ைகயர் ப�யாற்று-
�ன்றனர். எமது தூதரக ெசயற்பாடு-
கள் �ருப்�யாக இல்ைல.  

பா�ஸ்தான் �ரதமர் கவைல ெத�-
�த்துள்ளார். இனவாத குழு�ன் 
அழுத்தம் உள்ளது. பா�ஸ்தா�ல் 
அ�ப்பைடவா�கள் இலங்ைகயர்க-
ளுக்கு ேமற்ெகாள்ளும் அழுத்தங்கள் 
ெதாடர்பாக ெவ��வகார அைமச்-
சும் ெதாடர்புள்ள �றுவனங்களும் 
இைணந்து ெசயற்பட ேவண்ட-
ெமன்று ேகா�னார்.  

அைமச்சர் பந்துல குணவர்த்தன   
அ � ப் ப ை ட வ ா � க ள ா ல் 

ேபராதைன பல்கைலக்கழக பட்டதா-
�யான ��யந்த குமார ெகால்லப்பட்-
டைத வன்ைமயாக கண்�க்�ேறாம். 
பா�ஸ்தான் �ரதமர் இம்ரான் 
கான் இலங்ைகயுடன் ெநருங்�ய 
ெதாடர்பு ஏற்படுத்த ெபரும் முயற்� 
ெசய்�றார். இருநாட்டு உறவுக்கு 

குந்தகம் ஏற்படுத்தும் இந்த சம்பவம் 
ெதாடர்பாக சபாநாயகர் தைல�டு 
ெசய்ய ேவண்டும்.  

ரஞ்�த் மத்தும பண்டார எம்.�   
��யந்த குமார�ன் ெகாைல 

ெதாடர்�ல் எ�ர� கவைலைய 
ெத��க்�றது. இந்த சம்பவம் 
ெதாடர்பாக தூதரகத்�ற்கு முைறப்-
பாடு �ைடக்க�ல்லெயன ெத�-
�க்கப்பட்டுள்ளது. இதைன �ட 
ெபாறுப்புடன் தூதரக அ�கா�கள் 
ெசயற்பட ேவண்டும். இம்ரான் 
கா�ன் அ��ப்ைப வரேவற்�-
ேறாம். முழுைமயான �சாரைண 
நடத்த ேவண்டும். எமது நாட்�லும் 
�ரச்�ைனகள் எழாமல் பாதுகாப்பு 
முன்ெனடுப்புகள் ெசய்ய ேவண்டும் 
என்றார்.   

பா�ஸ்தான் அர�ன்...
ெகாண்ட பா�ஸ்தா�ன் �ண்டகால 
நட்புறைவக் ெகாண்ட இலங்ைக 
பாராட்டுவேதாடு, இது ெதாடர்பாக 
பா�ஸ்தான் அரசாங்கம் எடுக்கும் 
எ�ர்கால நடவ�க்ைககள் பற்�யும் 
இலங்ைக அரசாங்கமும் நாட்டு மக்-
களும் பா�ய நம்�க்ைகயுடன் எ�ர்-
பார்த்�ருக்�ன்ேறாம்.  

அேதேபான்று, பா�ஸ்தா�ல் 
வ�க்�ன்ற ஏைனய இலங்ைகய�ன் 
பாதுகாப்ைப உறு�ப்படுத்துமாறு 
பா�ஸ்தான் அரசாங்கத்�டம் நான் 
ேகட்டுக் ெகாள்�ன்ேறன்.  

இச்ெசய்�ையக் ேகள்�ப்பட்டவு-
டன் உடன�யாக எடுக்க ேவண்�ய 
நடவ�க்ைககள் ெதாடர்பாக 
ெவ�நாட்டலுவல்கள் அைமச்சுக்-
கும் பா�ஸ்தானுக்கான இலங்ைக 
உயர்ஸ்தா�கர் அலுவலகத்துக்-
கும் நான் மற்றும் �ரதமர் ம�ந்த 

ராஜபக்ஷ வழங்�ய ஆேலாசைனக்-
கைமய அவர்கள் தற்ேபாது ெசயற்-
பட்டு வரு�ன்றனர்.  

எந்த அ�ப்பைட�ல் வந்தாலும், 
அ�ப்பைடவாதச் ெசயற்பாடுகள் 
சமூகத்ைதப் பா�யள�ல் பா�க்�ன்-
றன. அதனால், அ�ப்பைடவாதத்-
துக்கு எ�ராக முழு உலகமும் ஒேர 
ேநாக்கத்துடன் �ன்று ெசயற்பட 
ேவண்டுெமன்பைத இவ்வாறான 
�டயங்கள் உறு� ெசய்�ன்றன.  

இந்த துர�ர்ஷடவசமான ெசய்�-
�னால் பா�ய அ�ர்ச்�க்குள்ளா�-
யுள்ள ��யந்த குமார�ன் குடும்பத்-
�னருடன் நானும் அரசாங்கமும், 
இலங்ைக நாட்�ன் அைனத்து மக்-
களும் இருப்பதாக �ைனவூட்டு-
�ேறன் என்றும் ஜனா�ப� தனது 
வேசட அ�க்ைக�ல் ெத��த்துள்-
ளார்.   

ெச.கேணச�ங்கம் ெசன்ைன�ல்...
�ன் தங்�ய, ஒடுக்கப்பட்ட 
ெதா�லாளர் வர்க்கத்�ன் அ�லா-
ைஷகைளயும் அவர்களுைடய 
யதார்த்தமான வாழ்க்ைக �ைல-
ைமகைளயும் �ர�ப�த்துக் காட்-
�யேதாடு அவரது நாவல்கள் 
ஒடுக்கப்பட்ட மக்கைளேய கதாநாய-
கர்களாகக் ெகாண்டைவ.   

இவர் �று�ய குமரன் ப�ப்பகம் 
இன்றுவைர 900 க்கும் ேமற்பட்ட 
தரமான த�ழ் நூல்கைள இலங்ைக-
�லும் இந்�யா�லும் ெவ��ட்-

டுள்ளது. இலங்ைக�ல் ேபா�யளவு 
நூல் ெவ��ட்டு வச�கள் இல்லாத 
காலத்�ல் ேபரா��யர்களான க.ைக-
லாசப�,கா.�வத்தம்� ஆ�ேயாரு-
ைடய ஆரம்பகால நூல்கைள தமது 
ெசாந்த முயற்��ல் த�ழகத்�ல் 
ெவ��ட்டவர்.   

தன் இளைமக் காலத்�ல் ��ய-
ைமச்�ன் �ைறேச��லும் த�ழகத்-
�ல் வாழ்ந்த காலத்�ல் ெசன்ைன-
�ல் இந்து பத்��க்ைக �மர்சனப் 
���லும் ப�யாற்�யவர்.    

ஒரு ம�ேநர �ன்ெவட்டு...
�ன் ெவட்டு ஏற்படக்கூடும் என 
அந்த சைப ெத��த்துள்ளது.

இேதேவைள, தைடப்பட்�-
ருந்த �ன்சாரம் மற்றும் கு��ர் 
��ேயாகம் முழுவதுமாக வழ-
ைமக்கு ெகாண்டுவரப்பட்டுள்ளதாக 
�ன்சார சைப ெத��த்துள்ளது.

ேநற்று முன்�னம் முற்பகல் 11.30 
ம�யள�ல் �ரதான �ன் கட்ட-
ைமப்�ல் ஏற்பட்ட ேகாளாறு காரண-
மாக நாடளா�ய ���ல் �ன்சாரம் 
தைடப்பட்டது.

எவ்வாறா�னும், சுமார் 6 ம�த்-
�யாலங்களுக்குப் �ன்னர் �ன் 
��ேயாகம் வழைமக்குக் ெகாண்டு-
வரப்பட்ட ேபா�லும் அைமப்�ல் 
ஏற்பட்ட சம�ைல�ன்ைம காரண-
மாக ேநற்று முன்�னம் இரவு வைர 
நாட்�ன் பல பகு�களுக்கு �ன்சா-
ரம் வழங்கப்பட�ல்ைல.

எவ்வாறா�னும், ேநற்று முன்�-
னம் நள்�ரவுக்குள் �ன்சார ��-

ேயாகம் முழுைமயாக வழைமக்குத் 
�ரும்�யுள்ளதாக �ன்சார சைப 
ெத��த்துள்ளது.

அைனத்து துைண �ன்�ைலயங்க-
ளும் தற்ேபாது �ன் ��ேயாகத்�ல் 
இருந்தாலும், நுைரச்ேசாைல அனல் 
�ன் �ைலயம் இன்னும் ெசயல்ப-
டாமல் உள்ளது.

ேநற்று  நுைரச்ேசாைல �ன் உற்-
பத்� �ைலயத்�ல் இருந்து ேத�ய 
�ன் அைமப்�ற்கு 300 ெமகாேவாட் 
�ன்சாரத்ைத ேசர்க்க எ�ர்பார்க்கப்-
படுவதாக இலங்ைக �ன்சார சைப 
ெத��த்துள்ளது.

�தமுள்ள 600 ெமகாேவாட் �ன்-
சாரத்ைத ேத�ய �ன் அைமப்புடன் 
ேசர்க்க இன்னும் மூன்று நாட்கள் 
ஆகும் என �ன்சார சைப ெத��த்-
துள்ளது.இதற்�ைடேய ேநற்று 
முன்�னம் �ன்சாரம் துண்�க்கப்-
பட்டதால் கு��ர் ��ேயாகமும் 
தைடபட்டது.

Gas ��ண்டர்க�ன்...
எவ்வாறா�னும், �ட்டுப் பாவ-

ைனக்காக சைமயல் எ�வாயு ��ண்-
டர்கைள ��ேயா�ப்பதற்கான 
தைட ெதாடர்ந்தும் ��க்கப்பட்டுள்-
ளதாக ெத��க்கப்படு�றது.

�ட்ேரா ேகஸ் லங்கா ��ெடட் 
மற்றும் லாஃப்ஸ் ேகஸ் �எல்� 
ஆ�ய �றுவனங்களுக்கு உள்-
நாட்டு LP எ�வாயு ��ண்டர் ��-
ேயாகத்ைத இைட�றுத்துமாறு 
ப�ப்புைர �டுக்கப்பட்டுள்ளதாக 
இராஜாங்க அைமச்சர் லசந்த அழ�-

யவண்ண ேநற்று முன்�னம் ெத�-
�த்�ருந்தார்.

ethyl mercaptan வாசைன  அளைவ 
14 ஆக உயர்த்தும் வைர ��ேயா-
கத்ைத �றுத்துமாறு இரு �றுவனங்-
களுக்கும் எழுத்து மூலம் அ��க்கப்-
பட்டதாக அவர் ெத��த்�ருந்தார்.

இந்�ைல�ல், ைகத்ெதா�ல் 
மற்றும் மயான பயன்பாட்�ற்காக 
மாத்�ரம் எ�வாயு ��ண்டர்கைள 
��ேயா�க்க அனும� வழங்கப்பட்-
டுள்ளைம கு�ப்�டத்தக்கது.

பா�ஸ்தா�யர் என்று...
ெத��த்துள்ளார்.  
பா�ஸ்தான் – �யல்ேகாட் பகு-

��ல் இலங்ைகயர் ஒருவர் ெகாடூ-
ரமாக ெகாைல ெசய்யப்பட்ட 
சம்பவம் ெபரும் அ�ர்ச்�ைய 
இலஙைக�ல் மட்டுமல்ல முழு 
உலக நாடுகைளயும் அ�ர்ச்�க்குள்-
ளாக்�யுள்ளது.  

அத்துடன் இது ெதாடர்�ல் பல 
தரப்��ருந்தும் பல எ�ர்ப்புகள் 
ெவ�வந்து ெகாண்�ருக்�ன்றன.  

இந்த �ைல�ல் பா�ஸ்தான் 
மக்கள் இலங்ைகயர்க�டம் மன்-
�ப்பு ேகாரும் வைக�ல் டு�ட்-
டர் ப�வு ஒன்று ெவ��டப்பட்-
டுள்ளது. 

அந்த டு�ட்டர் ப��ேலேய 
இவ்வாறு ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.  

அத்துடன் இக்குற்றத்ைத பு�ந்-
தவர்களுக்ெக�ராக கடைமயான 
சட்ட நடவ�க்ைக எடுக்கப்படு-
ெமன்றும் அவர் ெத��த்துள்ளார்.  

கப்ப�ல் வந்த எ�வாயு...
எழுந்துள்ளதுடன், நாட்�ற்கு 
ெகாண்டுவரப்படும் அைனத்து எ�-
வாயுக்கைளயும் ஆய்வுக்குட்படுத்த 
நடவ�க்ைக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இேதேவைள, �ட்ேரா எ�வாயு 
�றுவனத்�ற்கு ெசாந்தமான கப்ப-
�ல் இருந்து எடுக்கப்பட்ட எ�வாயு 

மா��கைள ெதாடர்ந்தும் ஆய்வுக்-
குட்படுத்� வருவதாக நுகர்ேவார் 
�வகார அ�கார சைப ெத��த்துள்-
ளது. அங்�கார சைப�னால் இந்த 
ஆய்வு நடவ�க்ைககள் ேமற்ெகாள்-
ளப்பட்டு வருவதாக ெத��க்கப்-
பட்டுள்ளது.

ெபாதுஜன ெபா��யலாளர் சங்கம்...
ெத��த்துள்ளார்.

எனது நண்பர் ��யந்த குமார �ய-
வதன, 1995 ஆம் ஆண்டு முதல் 
அவைர ஒரு நல்ல ேநர்ைமயான 
ம�தராக நான் நன்கு அ�ேவன். 
எல்ேலாைரயும் சமமாகவும் ம�யா-
ைதயாகவும் நடத்தும் �கவும் கண்-
�யமான மற்றும் அப்பா� நபர் 
அவர்.

கடந்த 10 ஆண்டுகளாக அேத 
பா�ஸ்தான் �றுவனத்�ல் ெபாது 
முகாைமயாளராக ப�பு�ந்து 
வரும் அவர், ஒரு சராச� �றுவ-
னத்ைத ெப�ய அள�லான �றுவ-
னமாக உருவாக்க முக்�ய நபராக 
இருந்து வந்துள்ளார்.

இந்தச் சம்பவம் நமது நட்பு 
நாட்�ல் நடந்�ருப்பது �கவும் 
வருத்தம�க்�றது. த�ப்பட்ட 
முைற�ல் நான் பல பா�ஸ்தான் 
ெதா�ல் வல்லுநர்கள் மற்றும் நண்-
பர்களுடன் ப�பு�ந்து வரு�ேறன், 

அவர்கள் �கவும் ெமன்ைமயான-
வர்கள். ஆனால் இதுேபான்ற மதக் 
காட்டு�ராண்�த்தனத்ைதக் கண்டு 
நாம் வாைய மூ�க்ெகாண்டு இருக்க 
மு�யாது.

கேனமுல்ல ெவ���ல்ல சந்�-
�ல் ��யந்த �யவதன�ன் இல்லம் 
உள்ளது. 14 மற்றும் 09 வய�ல் 
இரண்டு மகன்கைளக் ெகாண்ட 
தனது குடும்பத்�ற்கு �றந்த வாழ்க்-
ைகைய ெபற்றுக்ெகாடுக்க தனது 
வாழ்க்ைகைய �யாகம் ெசய்த அவர் 
�கவும் ெபாறுப்பான தந்ைத.

ெதா�ல் வல்லுநர்கள் மற்றும் 
இலங்ைகயர் என்ற வைக�ல், 
இலங்ைக�ன் ெபா��யலாளர் 
மற்றும் அவரது குடும்பத்�னருக்கு 
�� �ைடக்க ேவண்டுெமன்று 
நாங்கள் ேகாரு�ேறாம், ேமலும் 
அைனத்து வைகயான மத ��ரவா-
தத்ைதயும் துைடத்த�க்க �ரும்பு�-
ேறாம்.

ஜனா�ப�, �ரதமர் மற்றும்...
ெத��த்துள்ளார்.

பா�ஸ்தான் �ரதமரும் அவரது 
அரசாங்கமும் �� �ைலநாட்டப்படு-
வைத உறு� ெசய்யும். எஞ்�யுள்ள 
இலங்ைக ெதா�லாளர்க�ன் பாது-
காப்ைப உறு�ப்படுத்துெமன நம்பு-
வதாக ஜனா�ப� ெத��த்துள்ளார்.

இலங்ைகயர் �தான ஈ�ரக்கமற்ற 
உ�ைர ப�த்த தாக்குதல் அ�ர்ச்�-
யைடய ைவத்துள்ளது என ெத�-
�த்துள்ள �ரதமர்,��யந்த�ன் 
குடும்பம் அவரது மைன� கு�த்து 
ேவதைனப்படுவதாக ெத��த்துள்-
ளார். 

�ரதமர் இம்ரான்கான் ���ன் 
அைனவைரயும் �றுத்துவது ெதாடர்-
�ல் தனது உறு�ெமா�ைய �ைற-
ேவற்றுவாெரன இலங்ைக மக்களும் 

நானும் நம்�க்ைக ெகாண்டுள்ேள-
ெனன �ரதமர் ெத��த்துள்ளார்

��யந்த�ன் மரணம் �கவும் 
ெகாடூரமானது ேசாகமான மற்றும் 
�யாயப்படுத்த மு�யாததும் ஆகும்.

��க்கான உங்கள் வாக்குறு� ம�க்-
கப்படும் என்று நம்பு�ேறாெமன  
ச�த்�ேரமதாச ெத��த்துள்ளார்

��யந்த�ன் குடும்பத்�ற்கான 
��க்காக நாங்கள் ேபாரா�, ப�ல்-
கைளத் ேதடும் அேத ேவைள�ல், 
உலைக ஆக்�ர�த்து வரும் 
வளர்ந்து வரும் ச�ப்புத்தன்ைம 
இன்ைமக்கு எ�ராக ேபாராடுவதன் 
மூலம் அவரது வாழ்க்ைகையயும் 
ம�க்க ேவண்டுெமன எ�ர்க்கட்� 
தைலவர் ச�த் �ேரமதாச ெத��த்-
துள்ளார்.

பா�ஸ்தா�ல் இலங்ைகயர் ...
உடன�யாக ெபாறுப்பு கூற 
ேவண்டும் என்றும், இவ்வாறான 
காட்டு�ராண்� தனமான ெசய�ல் 
ஈடுபட்டவர்க�ன் �து பா�ஸ்-
தான் அரசு உடன�யாக சட்ட நடவ-
�க்ைக எடுக்க ேவண்டும் என்பது-

டன், தண்டைன வழங்க ேவண்டும் 
என்று ெத��த்துள்ளார்.  

ேமலும் உ��ழந்தவ�ன் குடும்-
பத்�னருக்கு இலங்ைக அரசு உத� 
வழங்க ேவண்டும் எனவும் ெசந்�ல் 
ெதாண்டமான் ெத��த்துள்ளார்.   

�ரபல ந�கர் சரத்...
அ���ர ��ச்ைசப் ���ல் 

��ச்ைச ெபற்று வந்தார். இவர் 1964 
ஆம் ஆண்டு �றந்தவராவார்.இறக்-
கும் ேபாது இவருக்கு 57 வயதாகும்.

ஜம்இய்யத்துல் உலமா...
இந்த ெகாடூரக் ெகாைலக்கு கார-

ணமானவர்கள் �து கடும் நடவ-
�க்ைக எடுக்கப்பட ேவண்டும் 
என்றும் வ�யுறுத்து�ன்ேறாெமன  
அ�ல இலங்ைக ஜம்இய்யத்துல் 
உலமா ெத��த்துள்ளது.

அ�ல இலங்ைக ஜம்இய்யத்துல் 
உலமா சைப�ன் ெபாதுச் ெசய-
லாளர் அஷ்ைஷக் எம். அர்கம் 
நூரா�த், அனுப்� ைவத்துள்ள 
ெசய்��ல் ேமலும் ெத��க்கப்பட்-
டுள்ளதாவது,

எங்க�ன் கவைலையயும் �ரார்த்-

தைனகைளயும் மர�த்தவ�ன் 
குடும்பத்�ற்கு ெத��த்துக் ெகாள்-
�ன்ேறாம்.

உலகளா�ய மக்கள் அைனவரும் 
சட்டத்ைத ம�த்து, சமூகங்களுக்-
�ைட�ல் �ைலயான சேகாதரத்-
துவத்ைத கட்�ெயழுப்புவதற்கு 
ம�தா�மானத்துடன் ெசயற்பட 
ேவண்டும் என்பதும் எமது எ�ர்-
கால சந்த��னருக்கு �றந்த முன்மா-
��கைள �ட்டுச் ெசல்ல ேவண்டும் 
என்பதுேம எமது எ�ர்பார்ப்பாகு-
ெமன்றும் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்,   
ஷம்ஸ் பா�ம்

சபாநாயகைர அச்சுறுத்த எ�ர� 
முயன்றதாக ஆளும் தரப்பு குற்-
றஞ்சாட்�யேதாடு தங்கைள தாக்க 
முற்பட்டதாக எ�ர� குற்றஞ்-
சாட்�யது. இந்த �ைல�ல் கட்�த் 
தைலவர் கூட்டத்�ல் �ர்மானம் அ�-
�ப்பதாக சபாநாயகர் அற�த்�ருந்-
தார்.

சைப�ல் ேநற்று முன்�னம் 
இடம்ெபற்ற சம்பவம் ெதாடர்�ல் 
�சாரைண நடத்துமாறு ஆளும் தரப்-
பும் எ�ர்த்தரப்பும் சபாநாயக�டம் 
ேநற்று ேகா�க்ைக �டுத்தன. இந்த 
சம்பவம் ெதாடர்�ல்  இரு தரப்பும் 
பரஸ்பரம் ஒருவைர ஒருவர் குற்-
றஞ்சாட்�க் ெகாண்டதால் ேநற்றும் 
சைப�ல் கடுைமயான சர்ச்ைச ஏற்-
பட்டது.

பாதுகாப்பு அைமச்சு �தான 
�வாதம் ேநற்று முன்�னம் நைட-
ெபற்ற ேபாது சைப�ல் குழப்ப 
�ைல ஏற்பட்டது. 

எ�ர� எம்.�யான மனுஷ 
நாணயக்காரவுக்கு முழுைமயான 
ேநரத்ைத வழங்காமல் �றுத்�யதாக 
சர்ச்ைச ெவ�த்தேதாடு இதற்கு �� 
ேகட்டு எ�ர� எம்.�கள் சபாநாய-
க�ன் ஆசனத்�ற்கு அரு�ல் ெசன்ற-
னர்.

இதைனயடுத்து ஆளும் தரப்பு எம்-
�களும் அந்த இடத்�ற்கு ெசன்ற-
தால் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டு குழப்ப 
�ைல உருவானது. 

இந்த �ைல�ல் ேநற்று காைல 
பாராளுமன்றம் கூ�யது.�னப்ப�-
கைள ெதாடர்ந்து �ண்டும் இந்த 
�வகாரம் ெதாடர்�ல் சர்ச்ைச ஏற்-
பட்டது.

எதிரணி எம்.பிக்கள் சபாநாயகைர
அச்சுறுத்தியதாக ஆளுந்தரப்பு குற்றச்சாட்டு

�. ெசல்வராஜ் ஐயப்பன் கு�த்து 
பா�ய பாடல்கள் ெகாண்ட இறு-
வட்டு இன்று ெவ��டப்படும். 
'இது உன்ைன காண்பது எப்ேபா 
ஐயப்பா' என்று ெபய�ல் இவ் 
இறுவட்டு ெவ��டப்படு�றது.

ெவ��ட்டு �ழா இன்று காைல 
10 ம�க்கு ெகாழும்பு 13 க�ேரசன் 
��, முருகன் ேகா�ல் கல்யாண 
மண்டபத்�ல் நைடெபறு�றது. 
மாைல அ�ந்த ஐயப்ப சா�கள் 
இ�ல் கலந்து ெகாள்ளலாம்.

இறுவட்டு ெவளியீட்டு விழா இன்று

பா�ஸ்தா�ல் இலங்ைகயர்...
இடம்ெபறச் ெசய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த சம்பவத்�ன் உணர்பூர்வமான 
தன்ைம காரணமாக தன்ைன ெபயர் 
கு�ப்�ட �ரும்பாத ெபா�ஸ் உத்-
�ேயாகத்தர் ஒருவர் �யால்ேகாட்-
�ல்,.. 

இஸ்லா�ய பு�த வசனங்கள் 
எழுதப்பட்ட சுவெராட்�ைய இலங்-
ைகைய ேசர்ந்த நபர் ��த்தாெரன்ற 
மத �ந்தைன குற்றச்சாட்ைட ஆர்ப்-
பாட்டக்காரர்கள் முன்ைவத்து இந்த 
வன்முைற�ல் ஈடுபட்டெரன �சார-
ைணயாளர்கள் கருதுவதாக ெத��த்-
தார்.

�லத்�ல் �ழ்ந்�ருக்கும் நபைர 

மத �ந்தைனக்கு எ�ரான ேகாசங்-
கைள எழுப்�யவாறு பலர் தாக்கு-
வைத காண்�க்கும் ெகாடுரமான 
��ேயாக்கள் சமூக ஊடகங்க�ல் 
ப�ரப்பட்டுள்ளன.

அவரது உடல் ��ட்டு ெகாளுத்-
தப்படுவைத ஏைனய ��ேயாக்கள் 
காண்�த்துள்ளன.

அவரது கார் தைல�ழாக க�ழ்-
கப்பட்டு எ�க்கப்பட்டுள்ளைதயும் 
காணமு��ன்றது.

அந்த கும்ப�ல் காணப்பட்ட பலர் 
தங்கள் அைடயாளங்கைள மைறப்-
பதற்கான முயற்�கள் எதைனயும் 
ேமற்ெகாள்ள�ல்ைல அவர்கள் 

எ�ந்துெகாண்�ருக்�ன்ற உடலுக்கு 
முன்னால் ெசல்� எடுத்துக் ெகாண்-
டனர்.

இந்தச் சம்பவம் ெதாடர்�ல் 
இதுவைர சுமார்100 க்கும் அ�கமா-
னவர்கைள ைகது ெசய்துள்ளதாக 
பா�ஸ்தான் அரசு ேபச்சாளர் ெத�-
�த்தார்.

���� ��ேயாக்கைள நாங்கள் 
உன்�ப்பாக ஆராய்�ன்ேறாம்.��-
ேயாக்க�ல் ஒ�த்த ேகாசங்கள் மத 
�ந்தைனக்கு எ�ரான �எல்� கட்� 
பயன்படுத்� வருபைவ என்பது 
கு�ப்�டத்தக்கது.

மத �ந்தைன ெதாடர்�ல் கும்-

பல்கள் ெகாைலக�ல் ஈடுபடுவது 
பா�ஸ்தா�ல் ெதாடர்ச்�யாக 
இடம்ெபறும் சம்பவமாக மா�யுள்-
ளது.பா�ஸ்தா�ல் இந்த குற்றத்�ற்-
காக மரண தண்டைனயும் ��க்க-
லாம்.

பா�ஸ்தான் �ரதம�ன் மதங்களுக்-
�ைட�லான �வகாரங்களுக்கான 
ஆேலாசகரான த�ர் அஸ்ர� சமூக 
ஊடகத்�ல் ெவ��ட்ட ��ேயா 
அ�க்ைக�ல் இந்த சம்பவத்ைத 
கண்�த்துள்ளார்.இது காட்டு�ராண்-
�த்தனமான நடவ�க்ைக-இஸ்லாத்-
�ன் ேபாதைனகளுக்கு எ�ராெதன 
அவர் ெத��த்துள்ளார்.

ெராட்டெவவ �ேசட �ருபர்

�ருேகாணமைல - ஈச்�லம்பற்று 
ெபா�ஸ் ���லுள்ள வாைழத்-
ேதாட்டம் கட�ல் �ரா�க் ெகாண்�-
ருந்த இரண்டு �றுவர்கள் ��ல் மூழ்� 
உ��ழந்துள்ளனர்.

இரண்டு �றுவர்க�னதும் சடலம் 
ஈச்�லம்பற்று �ரேதச ைவத்�யசா-
ைல�ல் ைவக்கப்பட்டு  (03) இரவு 
10.40 ம�யள�ல் �ருேகாணமைல 
ெபாது ைவத்�யசாைலக்கு அனுப்� 
ைவக்கப்பட்டுள்ளது.

பாடசாைல �ட்டுச் ெசன்ற 
நான்கு �றுவர்கள் வாைழத்ேதாட்-
டம் கட�ல் �ரா�யுள்ளனர். இ�ல் 
இரண்டு �றுவர்கள் ��ல் அ�த்துச் 
ெசல்லப்பட்டு மூழ்�யுள்ளனர். 
இதன்ேபாது உ�ர் தப்�ய மற்ைறய 
இரண்டு �றுவர்கள் �ரேதச மக்க�-
டம் சம்பவம் கு�த்து ெத��த்தைதய-
டுத்து கட�ல் ேத�யேபாது இரண்டு 
�றுவர்கள் சடலமாக �ட்கப்பட்டுள்-
ளனர்.

ேநற்றுமுன்�னம் (03) மாைல தரம் 
09 இல் கல்� கற்கும் ேயாேகந்�ர-
ராசா லக்ஷன் வயது (14), தரம் 06 இல் 
கல்� கற்கும் �ேனஸ்காந்த் �ம்ேரா-
சன் வயது (12) ஆ�ய மாணவர்கேள 
சம்பவத்�ல் உ��ழந்துள்ளனர்.

ஈச்�லம்பற்று ைவத்�யசாைல�ல் 
ைவக்கப்பட்�ருந்த இரண்டு சடலங்-
கைளயும் (03) ஈச்�லம்பற்று ெபா�-
ஸாரும், ��ர் மரண �சாரைண 
அ�கா� ஆ�ேயார் பார்ைவ�ட்ட-
ேதாடு �ேரத ப�ேசாதைனக்காக 
சடலத்ைத �ருேகாணமைல ெபாது 
ைவத்�யசாைலக்கு அனுப்� ைவக்கு-
மாறு ��ர் மரண �சாரைண அ�கா� 
ெபா�ஸாருக்கு உத்தர�ட்டுள்ளார். 
தற்ேபாது இரண்டு �றுவர்க�னதும் 
சடலங்கள் �ருேகாணமைல ெபாது 
ைவத்�யசாைல�ல் ைவக்கப்பட்-
டுள்ளன.சம்பவம் ெதாடர்�லான 
ேமல�க �சாரைணகைள ஈச்�லம்-
பற்று ெபா�ஸார் முன்ெனடுத்து வரு-
�ன்றனர்.

வாச்�க்குடா �ேசட, அக்கைரப்பற்று 
ேமற்கு �ருபர்கள்

அக்கைரப்பற்று ெபா�சா�ன் 
அ�ர� நடவ�க்ைக காரணமாக 
மட்டு. அம்பாைற மாவட்டங்க�ல் 
பல வருடங்களாக 23 இற்கும் ேமற்-
பட்ட ெகாள்ைளச் சம்பவத்�ல் ஈடு-
பட்டு வந்த இருவர் ைகது ெசய்யப்-
பட்டுள்ளனர்.

அவர்க�ட�ருந்து சுமார் 25 
பவுண் தங்க நைககளும் ஒரு முச்-
சக்கர வண்� மற்றும் மூன்று 
ேமாட்டார் ைசக்�ளும் 3,320 �ல்-
��ராம் ெஹேரா�ன் ேபாைதப்-
ெபாருளும் ெகாள்ைள�ட பயன்ப-
டுத்�ய ஆைடகளும் ம�க்கூடு 
ஒன்றும் ெபா�சாரால் ைகப்பற்றப்-
பட்டுள்ளது.

கடந்த பல வருடங்களாக 
அம்பாைற மற்றும் மட்டக்களப்பு 
மாவட்டங்க�ல் �கவும் சூட்சும-
மான முைற�ல் ெகாள்ைளச் சம்ப-
வங்க�ல் ஈடுபட்டு வந்த இறக்கா-
மம் வாங்காமப் �ரேதசத்ைத ேசர்ந்த 
இருவேர இவ்வாறு ைகது ெசய்-
யப்பட்டுள்ளதாகவும் ெபா�ஸார் 
கூ�னர்.

ெகாள்ைள சம்பவங்கள் மட்டக்க-
ளப்பு மாவட்டத்�ன் கர�யனாறு, 
ஏறாவூர், காத்தான்கு�, களுவாஞ்�க்-
கு� மற்றும் அம்பாைற மாவட்டத்-
�ன் அக்கைரப்பற்று, �ருக்ேகா�ல், 
கல்முைன, சம்மாந்துைற, சவளக்-
கைட மத்�ய முகாம் உகண ேபான்ற 
ெபா�ஸ் ��வுக�ல் இடம்ெபற்-
றுள்ளைம ெத�யவந்துள்ளது.

மட்டு. அம்பாைற மாவட்டங்கைள அச்சுறுத்தி

ெகா�ட் தடுப்பூ��ன் பூஸ்டர் 
ேடாஸ் நாட்�ல் இதுவைர 7 இலட்-
சத்து 96 ஆ�ரத்து 207 ேபருக்கு 
ேபாடப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார 
அைமச்�ன் ெதாற்று ேநா�யல் 
��வு கு�ப்�ட்டுள்ளது.

அ�க்ைக ஒன்ைற ெவ��ட்டு 
ெதாற்று ேநா�யல் ��வு இதைன 
கு�ப்�ட்டுள்ளது.

அதன்ப�, நாட்�ல் இதுவைர ஒரு 
ேகா�ேய 59 இலட்சத்து 35 ஆ�-
ரத்து 634 ேபருக்கு ெகா�ட் தடுப்-
பூ��ன் முதலாவது ேடாஸ�ம், ஒரு 
ேகா�ேய 37 இலட்சத்து 56 ஆ�-
ரத்து 417 ேபருக்கு ெகா�ட் தடுப்-
பூ��ன் இரண்டாவது ேடாஸ�ம் 
ேபாடப்பட்டுள்ளதாக கு�ப்�டப்-
பட்டுள்ளது.

பூஸ்டர் தடுப்பூசி ஏற்றல்
எட்டு இலட்சத்ைத அண்மிப்பு

அ�ல இலங்ைக எம்�ஆர் மன்றத்-
�ன் ஏற்பாட்�ல் த�ழக முன்னாள் 
முதல்வர் ெசல்� ெஜயல�தா�ன் 
42ஆவது �ைனவஞ்ச� கூட்டம் 
இன்று மாைல 4 ம�க்கு ெகாழும்பு 

பைழய நகர சைப மண்டபத்�ல் 
நைடெபறும்.அ�ல இலங்ைக எம்-
�ஆர் மன்றத்�ன் தைலவர் இ�-
��ன் தைலைம�ல் இந்�கழ்வு 
நைடெபறும்.

தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ெசல்வி 
ெஜயலலிதாவின் 42ஆவது நிைனவஞ்சலி

நீண்டகாலம் தைலமைறவாகிருந்த
ெகாள்ைளயர் இருவர் மடக்கிப்பிடிப்பு
23 பவண் நைக, வாகனங்கள் �ட்பு

கடலில் மூழ்கி மாணவன் பலி

ெதாற்று ேநா�யல் ��வு அ��ப்பு
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இலங்ைக�ல் ெகா�ட் 19 ெதாற்�ன் 
தற்ேபாைதய �ைலைம, இத்ெதாற்�ல் 
பு�தாக ஏற்பட்டுள்ள ஒ�க்ேரான் ��பு, 

அதைனக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவ�க்ைக-
கள் மக்கள் முன்பாக உள்ள ெபாறுப்பு உள்-
�ட்ட பல்ேவறு �டயங்கள் கு�த்து சுகாதார 
அைமச்�ன் ேபச்சாளரான சுகாதார ேசைவகள் 
�ர�ப் ப�ப்பாளர் நாயகம் ெடாக்டர் ேஹமந்த 
ேஹரத் �னகரன் வாரமஞ்ச�க்கு அ�த்த 
�ேஷட ேபட்�ைய இங்கு தரு�ன்ேறாம்.   

ேகள்�: இலங்ைக�ல் ெகா�ட் 19 
ெதாற்�ன் தற்ேபாைதய �ைலைம ெதாடர்�ல் 
சுருக்கமாகக் கு�ப்�ட மு�யுமா?   

ப�ல்: ஆம். ெகா�ட் 19 ெதாற்று கு�ப்�டத்-
தக்க அள�ல் குைறவைடய�ல்ைல. ஆனால் 
அ�க�க்கவும் இல்ைல. கடந்த இரு வாரங்க-
ளாக 600 - முதல் 700 அள�ல் இத்ெதாற்றக்கு 
உள்ளானவர்கள் �னமும் அைடயாளம் காணப்-
படு�ன்றனர். ஆனால் இந்த எண்�க்ைக�ல் 
குைறவு ஏற்படுவதாக இல்ைல. அதுேவ �ரச்�-
ைனக்கு�ய �டயமாகும். அதனால் இந்நாட்�ல் 
வாழும் சகலரும் ஒன்�ைணந்து தற்ேபாது ப�-
வாகும் இத்ெதாற்றாளர்க�ன் எண்�க்ைகைய 
ேமலும் குைறவைடயச் ெசய்வதற்கு பங்க�க்க 
ேவண்டும்.   

கு�ப்பாக எ�ர்வரும் பண்�ைகக் காலம் 
மற்றும் ெகா�ட் 19 ெதாற்�ல் பு�தாக ஏற்-
பட்டுள்ள ஒ�க்ேரான் என்ற ��பு அச்சுறுத்தல் 
ஏற்பட்டுள்ளதால் நாம் கடடாயம் அ�க கவனம் 
ெசலுத்� இத்ெதாற்ைற கட்டுப்பாட்டுக்குள் 
ெகாண்டு வர ேவண்டும். இல்லா �ட்டால் பு�ய 
���னால் �க ேமாசமான தாக்கங்கள் ஏற்ப-
டக்கூ�ய அச்சுறுத்தல் காணப்படு�ன்றது. இந்த 
��பு ஏற்கனேவ இலங்ைகக்குள் பர�யுள்ளதா 
என்பது இன்னமும் ெத�யவர�ல்ைல.   

ேகள்�: ெகா�ட் 19 ெதாற்று கட்டுப்பாடு 
ெதாடர்�ல் �சம்பர் 1 முதல் 15 வைர பு�ய சுற்-
ற�க்ைக ெவ��டப்பட்டுள்ளது. இது இந்நாட்-
�ல் இத்ெதாற்று அ�க�த்து வருவதன் ெவ�ப்-
பாடா?   

ப�ல்: இந்த பு�ய சுற்ற�க்ைக�ன் ஊடாக 
ெகா�ட் 19 ெதாற்று கட்டுப்பாட்டுக்கான பல 
நடவ�க்ைகக�ல் ேமலும் தளர்வுகள் ஏற்படுத்-
தப்பட்டுள்ளன. தற்ேபாது ெகா�ட் 19 ெதாற்று 
பரவல் பா�யள�ல் கட்டுப்படுத்தப்பட்�ருப்ப-
தால் இந்த தளர்வு ஏற்படுத்தப்பட்�ருக்�ன்றது. 
மக்கள் தங்கள் அன்றாட ெசயற்பாடுகைள 
முன்ெனடுக்கத் ேதைவயான வாய்ப்புக்கைளப் 
வழங்கேவ இவ்வாறான தளர்வு ேமற்ெகாள்-
ளப்பட்�ருக்�ன்றது. இந்தத் தளர்வுகைளத் 
தம் ேதைவக்காகப் பா�ப்பைத �டுத்து துஷ்-
�ரேயாகம் ெசய்வைதத் த�ர்த்துக் ெகாள்ள 
ேவண்டும் என்று நாட்டு மக்கள் அைனவ�டமும் 
ேவண்டுேகாள் �டு�ன்ேறன்.   

ேகள்�: ெகா�ட் 19 ெதாற்�ல் தற்ேபாது 
ஏற்பட்டுள்ள பு�ய ��பான ஒ�க்ேரான் ெதாடர்-
�ல் உலகளா�ய ���ல் பரவலாக அவதா-
னம் ெசலுத்தப்படுவது ெதாடர்�ல் கு�ப்�டுவ-
தா�ன்?   

ப�ல்: ெகா�ட் 19 ெதாற்�ல் இற்ைற 
வைரயும் பல ��புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. அவற்-
�ல் அல்பா, கமா, �ட்டா, ெடல்டா உள்�ட்ட 
ஐந்து ��புகள் �கவும் ஆபத்து �க்கைவயா-
கும். இவ்வாறான �ைல�ல் தற்ேபாது ஒ�க்-
ேரான் என்ற பு�ய ��பு கண்ட�யப்பட்டுள்-
ளது. இது ெதன்னா��க்கா�ல் தான் முதன் 
முைறயாக கண்ட�யப்பட்டுள்ளது. ெதன்னா-
�க்கா�ல் பல நாடுக�ல் இத்��பு பர�யள்ள-
ைமயும் கண்ட�யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் நாம் 
எண்�ப் பார்க்காத வைக�ல் உல�ன் பல 
நாடுக�லும் இத்��பு பர� இருப்பது கண்ட�-
யப்பட்�ருக்�ன்றது. ஆனால் ஒரு ெதாற்று ஒரு 
இடத்�ல் இருந்து மற்ெறாரு இடத்�ற்கு ெசன்ற-
ைடவதற்கு சுமார் ஒ�ரு வாரங்கள் ெசல்லும். 
ஆனால் ெதன்னா��க்கா�ல் இத்��பு கணட�-
யப்பட்டுள்ள காலப்பகு��ேலேய ஏைனய நாடு-
க�லும் அைடயாளம் காணப்படும் �ைலைம 
ஏற்பட்�ருக்�ன்றது. அப்ப�ெயன்றால் ெதன்னா-
��க்கா�ல் அைடயாளம் காணப்படும் காலப்-
பகு��ேலேய ஏைனய நாடுக�லும் இத்��பு 
பர�யுள்ளது என்பைதேய ெவ�ப்படுத்� �ற்-
�ன்றது. அதனால் இத்��பு உல�ன் பல நாடு-
களுக்கு பர� �ட்டதாகேவ கருத ேவண்�யுள்-
ளது.   

இத்��பு ெதாடர்�ல் இற்ைற வைரயும் ெவ�-
யா�யுள்ள தகவல்க�ன் ப� ெகா�ட் 19 
ெதாற்று த�ர்ப்புக்கான அ�ப்பைட சுகாதார 
பழக்க வழக்கங்கைள ச�யான முைற�ல் �ன்-
பற்�னால் ஒ�க்ேரான் ெதாற்ைறயும் த�ர்த்-
துக் ெகாள்ள மு�யும். அது பரவாது.   

சுகாதாரப் பழக்கவழக்கங்கைள முைறயாகப் 
�ன்பற்�யதால் தான் ெடல்டா ���ன் ெதாற்-
ைறயும் தாக்கத்ைதயும் �ைறயப் ேபர் த�ர்த்-
துக் ெகாண்டனர். இப்பழக்க வழக்கங்கைளப் 
�ன்பற்றாதவர்கள் தான் ெடல்டா ���ன் ெதாற்-
றுக்கு உள்ளா�னர். அந்த வைக�ல் சுகாதாரப் 
பழக்கவழக்கங்கைள முைறயாகப் �ன்பற்�-
னால் ஒ�க்ேரான் ���ன் ெதாற்ைற த�ர்த்துக் 
ெகாள்ள மு�யம்.   

இந்த ஒ�க்ேரான் ெதாற்றுக்கு உள்ளா�ன்-
றவர்களுக்கு ெவ�ப்படக்கூ�ய அ�கு�கள் 
ெதாடர்�ல் இன்னும் முைறயாகக் கண்ட�-
யப்பட�ல்ைல. இற்ைற வைரயும் இத்���ன் 

மரபணு மாற்றங்கள் தான் கண்ட�யப்பட்டுள்-
ளன. இத்���ன் இயல்பு ெதாடர்�ல் கு�ப்�-
டுவதற்கு ��து காலம் எடுக்கும். ஆனாலும் 
முன்னுக்கு �ன் முரணான அ�க்ைககள் ெவ�-
யா�ன்றன. �லர் இத்��பு தடுப்பூ�க்கு கட்டுப்-
படுவ�ல்ைல என்றும் இன்னும் �லர் 
கட்டுப்படும் என்றும் கூறு�ன்றனர். 
என்றாலும் நாம் இது ெதாடர்�ல் 
��து அவதானத்துடன் இருக்க 
ேவண்டும். உல�ல் இது ெதாடர்-
�ல் ஆராய்ச்�கள் இடம்ெபற்று 
வரு�ன்றன. அதைன அ�ப்-
பைடயாகக் ெகாண்டு அவர்-
கள் எமக்கு கூறுவார்கள் அது 
வைரக்கும் நாம் ெபாறுத்�ருப்-
ேபாம்.   

ேகள்�: ஒ�க்ேரான் 
���ன் பரவுைக-
ையத் த�ர்ப்ப-

தற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் உல�ன் பல்ேவறு 
நாடுகளும் ெவவ்ேவறு �தமான நடவ�க்ைக-
கைள முன்ெனடுத்து வரும் சூழ�ல் இலங்ைக 
முன்ெனடுக்கும் நடவ�க்ைககள் ெதாடர்�ல் 
கு�ப்�டுவதா�ன்?   

ப�ல்: ெதன்னா��க்கா�ல் இத்��பு கண்ட-
�யப்பட்டைதத் ெதாடர்ந்து அதன் பரவுதைலக் 
கட்டுப்படுத்த பல நாடுகளும் முன்ெனடுத்தது 
ேபான்று இலங்ைகயும் ெதன்னா��க்கா, 
ந��யா, சுவா�லாந்து உள்�ட்ட ஆறு நாடு-
க�ன் பய�களுக்கு மறு அ��த்தல் வைர 

தைட ��த்�ருக்�ன்றது. அத்ேதாடு இத்ெதாற்று 
த�ர்ப்புக்கான ஏைனய நடவ�க்ைககளும் பலப்-
படுத்தப்பட்டுள்ளன. என்றாலும் இந்த பயணக் 
கட்டுப்பாட்டு நடவ�க்ைககள் ஏற்கனேவ �றந்த 
பயன்கைள அ�க்க�ல்ைல. அந்த நாடுகளுக்-
கும் எமக்கும் ேநர� �மான ேசைவ இல்ைல. 

அதனால் அந்நாடுகைள ேசர்ந்தவர்கள் 
ேவறு நாடுகளுக்கு ெசன்று தங்��ருந்து 
�ட்டுத் தான் இங்கு வருவர். அதனால் 
அவர்கள் ெதாற்றுக்கு உள்ளா� இருப்-
பைத எம்மால் கண்ட�வது �கவும் 
�ரமான கா�யமாகேவ உள்ளது. 
அதனால் இந்நாட்�ல் ெகா�ட் 
19 ெதாற்று த�ர்ப்புக்கான எமது 

முைறைமைய ேமலும் பலப்படுத்� நாம் 
எல்ேலாரும் சுகாதாரப் பழக்கவழக்கங்-

கைள கைடப்��த்தால் �ருட்டுத்த-
னமாக வந்தாலும் எமக்கு 

�ரச்�ைன இராது. 
இங்கு இத்ெதாற்று 

பரவாது கட்-
டு ப் ப ா டு 

�ைல�ல் ைவத்துக் ெகாள்ள மு�யும்.   
இவ்வாறான சூழ�ல் இத்��ைபத் த�ர்த்-

துக் ெகாள்வதற்காக அ�ப்பைட சுகாதார பழக்க 
வழக்கங்கைள முைறயாகக் கைடப்��த்ெதா-
ழுகுமாறு உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் மக்க�-
டம் ேவண்டுேகாள் �டுத்தள்ளது. அதைனேய 
நாமும் ஊக்கு�த்து வரு�ன்ேறாம். தற்ேபா-
ைதய சூழ�ல் மு�ந்த வைரக்கும் அ�ப்பைட 
சுகாதார பழக்கவழக்கங்கைள உச்ச அள�ல் 
�ன்பற்றுங்கள். அதன் ஊடாக ெகா�ட் 19 
ெதாற்ைற த�ர்த்துக் ெகாள்ளமு�யும். அது 

இத்ெதாற்�ன் எந்தத் ��பானாலும் �ரச்�ைன-
யாக இராது. இதன் மூலம் பாதுகாப்பு ெபற்றுக் 
ெகாள்ள மு�யும்.   

ேகள்�: ெகா�ட் 19 ெதாற்று இந்நாட்�ல் ஏற்-
கனேவ ��ர �ைலைய அைடந்த ஒவ்ெவாரு 
சந்தர்ப்பத்�லும் �குந்த �ரமப்பட்டு அர்ப்ப�ப்-
புகளுடன் தான் கட்டுப்பாட்டு �ைலக்கு ெகாண்டு 
வரப்படு�ன்றது. ஆனால் இத்ெதாற்று ெபரு-
�ழ்ச்�ைய அைடயும் ஒவ்ெவாரு சந்தர்ப்பத்�-
லும் மக்கள் மத்��ல் அ�ப்பைட சுகாதார பழக்-
கவழக்கங்க�ல் கவன�னமும் அ�ரத்ைதயும் 
அ�க�க்கேவ ெசய்�ன்றனேவ?   

ப�ல்: ெகா�ட் 19 ெதாற்று த�ர்ப்புக்கான 
அ�ப்பைட சுகாதார பழக்கவழக்கங்களுக்கு 
முக்�யத்துவம் அ�ப்பதன் அவ�யம் கு�த்து 
மக்கள் மத்��ல் ெதாடர்ந்தும் ��ப்புணர்வு 
முன்ெனடுக்கபட ேவண்டும். இவ்�டயத்�ல் 
ெவகுஜன ஊடகங்களுக்கு முக்�ய ெபாறுப்பு 
உள்ளது. சுகாதாரப் பழக்கவழக்கங்கைளப் 
�ன்பற்ற எல்லா மக்கைளயும் ஊக்கு�க்க 
ேவண்டும். இது எல்ேலார் முன்பாகவும் இருக்-
கும் ெபாறுப்புமாகும்.   

ேகள்�: ெகா�ட் 19 ெதாற்று தடுப்பூ� வழங்-
குத�ன் தற்ேபாைதய �ைலைம ெதாடர்�ல் 
கு�ப்�டுவதா�ன்?   

ப�ல்: தற்ேபாது நாட்�ல் 60 வயதுக்குேமற்-
பட்டவர்களுக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூ� வழங்கப்படு-
�ன்றது. அத்ேதாடு �று�ரகப் பா�ப்பு ேபான்ற 
ெதாற்றா ேநாய்களுக்கு உள்ளா�யுள்ள 60 வய-
துக்கு �ழ்பட்டவர்களுக்கும் தடுப்பூ� வழங்கப்ப-
டு�ன்றது.   

அேநரம் பாடசாைலப் �ள்ைளகள் அைன-
வருக்கும் ஒரு தடுப்பூ� தான் ெபற்றுக்ெகா-
டுக்கப்பட்டுள்ளது. உல�ல் எல்லா நாடுகளும் 
இந்த அணுகுமுைறையையத் தான் �ன்பற்று-
�ன்றன. எந்தநாடும் இரண்டாவது ெசாட்ைடப் 

ெபற்றுக்ெகாடுத்தாகவும் இல்ைல. அதற்காக 
�ர்மானம் எடுத்தாகவும் இல்ைல. ஏென�ல் 
இரண்டாவது ெசாட்டு வழங்�ய �ல நாடுக�ல் 
�ள்ைளகளுக்கு மேயாகாைட�ஸ் எனும் பா�ப்பு 
ஏற்பட்டைம கு�ப்�டத்தக்கதாகும். அதனால் 
இரண்டாவது ெசாட்டு வழங்குவது ெதாடர்�ல் 
ெத�வான மு�வு வரும் வைர நாம் அவசரப்பட 
மு�யாது. இலங்ைக�ல் �ள்ைளகளுக்கு ஒரு 
ெசாட்டு வழங்குவது தான் �றந்ததாகும்.   

ேகள்�: �ைறவாக எமது மக்களுக்கு �ங்கள் 
கூறும் அ�வுைர யாது?   

ப�ல்: நத்தார் மற்றும் புதுவருட பண்�ைக 
காலம் எம்ைம எ�ர்ேநாக்�யுள்ளது. அதனால் 
இந்தக் காலப்பகு��ன் ��த்தம் இந்நாட்டு 
மக்கள் ஒவ்ெவாருவரும் ெபாறுப்புடனும் முன்-
னவதானதுடனும் நடந்து ெகாள்ள ேவண்டும். 
கு�ப்பாக சனெந�சலான இடங்களுக்கு 
ெபாருட்கைளக் ெகாள்வனவு ெசய்யேவா 
உல்லாசப் பயணம் ேமற்ெகாள்ளேவா, பண்�-
ைகக் காலம் ெநருங்கும் வைரயும் காத்�ராது 
மு�ந்த வைர முன்கூட்�ேய ெசன்று ெபாருட்-
கைள ெகாள்வனவு ெசய்து ெகாள்ளத் தவ-
றக்கூடாது. உல்லாசப் பயணம் ேமற்ெகாள்-
வதா�ன் எல்ேலாரும் ெசல்லக்கூ�ய ஒேர 
இடத்�ற்கு ெசல்வ-
ைதத் த�ர்த்துக் 
ெகாள்ள ேவண்டும். 
சமய வ�பாடுக�லும் 
இவ்வாறான ஒழுங்�ல் 
ெசயற்பட ேவண்டும். 
அப்ேபாது இத்ெதாற்று 
பரவ வாய்ப்பு இராது.   

சுகாதார பழக்கவழக்கங்கைள
பின்பற்றுவேத ஒேர வழி

ேபட்� கண்டவர்: மர்லின் மரிக்கார்

ஒமிக்ேரான் திரிபு

சுகாதார அைமச்�ன் ேபச்சாளரான 
சுகாதார ேசைவகள் �ர�ப் ப�ப்பாளர் 
நாயகம் ெடாக்டர் ேஹமந்த ேஹரத்

 ெதன்னாபிரிக்காவில் அைடயாளம் காணப்படும் 
காலப்பகுதியிேலேய   ஏைனய நாடுகளிலும் இத்திரிபு 
பரவியுள்ளது என்பைதேய காட்டுகின்றது.  
 

இத்திரிபு உலகின் பல நாடுகளுக்கு  பரவி 
விட்டதாகேவ கருத ேவண்டியுள்ளது.   

உல்லாசப் பயணம் ேமற்ெகாள்வதாயின் அேனகர் ெசல்லக்கூடிய   
 ஒேர இடத்திற்கு ெசல்வைதத் தவிர்த்துக் ெகாள்ள ேவண்டும்.   
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எரிவாயு சிலிண்டலில் உள்ள இரசாயன 
சசர்க்மகைகைளின் விகிதாசாரத்தில் ஏற்்பட்ட 
ைாற்்றம ைற்றும அதனால் உருவாகைக் கூடிய 
அமுக்கைம என்்பன இநத வவடிப்புகைளுக்குக் 
கைாரணைாகை இருக்கைலாம என ஒரு தரப்பினர் 
கூறுகின்்ற ச்பாதும, விகிதாசார ைாற்்றத்தி-
னால் வவடிப்புக்கைள நிகைழவதற்கைான சாத்தி-
யம கும்றவு என தும்றசார் நிபுணர்கைள வதரி-
வித்துள்ளனர்.

அசதசேரம, எரிவாயு சிலிண்டரில் 
இமணக்கைப்்பட்ட அமனத்து துமணப்வ்பா-
ருடகைளின் நிமலப்புத் தன்மைமய உறுதி 
வசயவதற்கு உரிய ே்டவடிக்மகை எடுக்கைப்்ப்ட 
சவணடும என தும்றசார் நிபுணர்கைள அர-
சாஙகைத்தி்டம சகைாரிக்மகை விடுத்துள்ளனர். 
எரிவாயு சிலிண்டர் வவடிப்புச் சம்பவஙகைள 
குறித்து ்பாராளுைன்்றத்தின் கைவனத்துக்குக் 
வகைாணடு வரப்்பட்டமதயடுத்து கை்டநத புதன்-
கிழமை இதற்கைாகை வர்த்தகை அமைச்சுசார் 
ஆசலாசமனக் குழுவின் விசச்ட கூட்டம 
்பாராளுைன்்றத்தில் கூட்டப்்பட்டது. சம்பந-
தப்்பட்ட அமைச்சின் அதிகைாரிகைள, இலஙமகை 
வ்பாலிஸ், ்பாவமனயா்ளர் அலுவல்கைள அதி-
கைாரசம்ப, அ்ளவீடடு அலகுகைள, நியைஙகைள 
ைற்றும சசமவகைள திமணக்கை்ளம, லிடசரா 
எரிவாயு நிறுவனம, லாஃப்ஸ் எரிவாயு நிறு-
வனம, இலஙமகை தரநிர்ணய கைட்டம்ளகைள 
நிறுவனம, இலஙமகை ஒத்தியல்பு ைதிப்பீட-
டுக்கைான தராதர அஙகீகைார சம்ப, இலஙமகை 
வ்பற்ச்றாலியக் கூடடுத்தா்பனம, எரிசக்தி 
அமைச்சு ைற்றும அரச ்பகுப்்பாயவுத் திமணக்-
கை்ளம ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகைள இக்கூட்டத்-
தில் கைலநது வகைாணடிருநதனர்.

இது தவிரவும இக்கூட்டத்தில் கைலநது 

வகைாணடிருநத ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர ்பல்கைமலக்-
கைழகைத்தின் ச்பராசிரியர் ்டபிளயூ.டி.்டபிளயூ. 
ஜயதிலகை ைற்றும வைாரடடுமவ ்பல்கைமலக்-
கைழகைத்மதப் பிரதிநிதித்துவப்்படுத்தி ச்பராசி-
ரியர் ஷாநத வல்வ்பாலசகை, வ்பற்ச்றாலியத்-
தும்ற நிபுணர் நிைல் டி.சில்வா உளளிட்ட 
தும்றசார் நிபுணர்கைள வவடிப்புச் சம்பவஙகைள 
ஏற்்படுவதற்கைான வாயப்புகைள குறித்த தைது 
நிமலப்்பாடுகைம்ளத் வதரிவித்திருநதனர்.

எரிவாயுக் கைலமவயானது வழமையாகை 30% 
புசராச்பன் ைற்றும 70% பியூடச்டான் என்்ற 
விகிதாசாரத்தல் கைாணப்்படுகின்்ற ச்பாதும, 
எரிவாயு நிறுவனஙகைள இநதக் கைலமவமய 
50:50 என்்ற விகிதாசாரத்திற்கு ைாற்றியதால் 
வவடிப்புச் சம்பவஙகைள அதிகைரித்திருப்்ப-
தாகை முன்மவக்கைப்்பட்ட கைருத்துக்கைம்ளத் 
வதா்டர்நசத இநத அவசரக் கூட்டம கூட்டப்-
்படடிருநதது.

இஙகு ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர ்பல்கைமலக்கைழகைத்-
தின் ச்பராசிரியர் எஸ்.டி.எம.சிநதகை கைருத்துத் 
வதரிவிக்மகையில், எரிவாயு சிலிண்டர்கைளுக்-
குச் சநமதயில் கைாணப்்பட்ட அதிகை சகைளவி 
கைாரணைாகைத் தரைற்்ற ைற்றும ்பழுதம்டநத 

எரிவாயு சிலிண்டர்கைள சநமதக்கு வவளியி-
்டப்்பட்டதாகை ஊகிக்கை முடியும என்று சுடடிக் 
கைாடடினார்.

எரிவாயு கைலமவமய ைாற்றுவது அழுத்த 
ைாற்்றத்மத ஏற்்படுத்துகி்றது, ஆனால் 
நிமலயான எரிவாயு சிலிண்டர்-
கைளில் இருநது வாயுக் கைசிமவ 
ஏற்்படுத்துகி்றதா என்்பமத உறு-
தியாகைக் கூ்ற முடியாது. சிலிண்ட-
ரிலிருநது வாயுக் கைசிவு உள்ளதா 
எனப் ்பரிசசாதித்து தரப்்படுத்-
தப்்பட்ட குழாய ைற்றும சீராக்கி 
்பயன்்படுத்துவசத மிகைவும 
வ்பாருத்தைானதாகை இருக்கும 
என்்றார் அவர்.

இருநதச்பாதும, சர்வசதச 
தரத்துக்கு அமையசவ வாயுக் 
கைலமவமய சைற்வகைாணடிருப்-
்பதாகை எரிவாயு நிறுவனஙகைள 
சார்பில் ஆஜரான உயரதிகைாரிகைள 
வதரிவித்தனர். ்பாவமனயா்ளர்-
கைள தரம கும்றநத கைாஸ் அடுப்பு, 
வரகுசலட்டர்கைள ைற்றும குழாய-
கைம்ளப் ்பயன்்படுத்துவசத இதற்-
குக் கைாரணம என்றும அவர் 
சுடடிக் கைாடடினர். கை்டநத கைாலங-
கைளிலும இதுச்பான்்ற சம்பவங-
கைள இ்டமவ்பற்றுள்ள ச்பாதும, 
ஊ்டகைஙகைளினால் இநத விவகைாரம தற்வ்பா-
ழுது பூதாகைரைாக்கிக் கைாணபிக்கைப்்படுவதாகை 
அவர்கைள வதரிவிக்கின்்றனர்.

ோடடின் ்பல ்பகுதிகைளில் இ்டமவ்பற்்ற 
வவடிப்புச் சம்பவஙகைளில் ே்டத்திய கை்ளப் 
்பரிசசாதமனகைளின் அடிப்்பம்டயில் எரிவாயு 
சிலிண்டருக்கு வவளிசய உள்ள வரகுசலட-
்டர்கைள ைற்றும ச்பர்னர்கைள அமைநதிருக்கும 
்பகுதிகைளிசலசய வவடிப்புக்கைள அதிகைம 
இ்டமவ்பற்றிருப்்பதாகை இரசாயனப் ்பகுப்-
்பாயவுத் திமணக்கை்ள அதிகைாரிகைள ்பாராளு-
ைன்்றக் குழு முன்னிமலயில் வதரிவித்தனர். 
அதிகைைாகை கைணணாடி சைற்்பரப்புகைம்ளக் 
வகைாண்ட அடுப்புக்கைச்ள இவவாறு வவடித்தி-
ருப்்பதாகைவும அவர்கைள வதரிவித்தனர்.

எரிவாயு சிலிண்டர்கைம்ளப் வ்பாறுத்த 
வமரயில் அமவ உளளிருக்கும வாயுவின் 

அழுத்தத்மத வி்ட ஆறு ை்டங-
கைான அழுத்தத்மதத் தாஙகைக் 
கூடிய விதத்தில் தயாரிக்கைப்-
்படடிருப்்பதால் சிலிண்டர் 
முழுமையாகை வவடித்து 
வி்பத்து ஏற்்படுவதற்கைான 
ஆ்பத்துக்கைள கும்றவு. இருந-

தாலும உளளிருக்கும வாயுக் கைலமவயின் 
விகிதாசாரத்தில் ஏதாவது ைாற்்றம ஏற்்படுத்-
தப்்படடிருநதால் சிலிண்டருக்கு வவளிசய 
இருக்கும வால்வுகைள அதற்குப் வ்பாருநதும 
வமகையில் இல்லாவிட்டால் வாயுக் கைசிவுகை-
ளுக்கைான வாயப்பு இருப்்பதாகை தும்றசார் நிபு-
ணர்கைள இஙகு சுடடிக் கைாடடியிருநதனர்.

்பல்சவறு தரப்பினரின் கைருத்துக்கைள இஙகை 
சகைட்டறியப்்பட்டச்பாதும, எரிவாயு சிலிண-
்டர்கைளில் வாயுக் கைலமவயின் அ்ளவு ைாற்-
்றப்்பட்டமை குறித்து உறுதிப்்படுத்தப்்பட்ட 
நிமலப்்பாடுகைள எதுவும வதரிவிக்கைப்்ப்ட-
வில்மல.

இநத விவகைாரம முழு ோடடு ைக்கைம்ளயும 
அச்சத்துக்கு உள்ளாக்கியிருக்கும வி்டயம என்-
்பதால் கைடசி ச்பதம இன்றி உரிய மும்றயில் 
இப்பிரச்சிமனமயத் தீர்ப்்பதற்கு அரசாஙகைம 
உறுதியாகை உள்ளது என இராஜாஙகை அமைச்-
சர் லசநத அழகியவணண வதரிவித்தார். இது 
வி்டயம குறித்து ஆராயவதற்கும எதிர்கைாலத்-
தில் இவவா்றான சம்பவஙகைள இ்டமவ்ப்றா-
திருப்்பதற்கைான ்பரிநதுமரகைம்ள முன்மவப்-
்பதற்கும ஜனாதி்பதி விசச்ட குழுவவான்ம்ற 
நியமித்திருநதார்.

வைாரடடுவ ்பல்கைமலக்கைழகை 
ச்பராசிரியர்கைம்ள உள்ள்டக்கிய 
இநதக் குழு இரு வாரஙகைளில் 
தனது அறிக்மகைமய சைர்ப்பிக்கை-
வுள்ளது. இதில் முன்மவக்கைப்-
்படும ்பரிநதுமரகைம்ள ேம்டமு-
ம்றப்்படுத்துவதற்கு ே்டவடிக்மகை 
எடுக்கைப்்படுவது்டன், இலஙமகைக்-
குக் வகைாணடு வரப்்படும எரிவா-
யுமவ கைப்்பலிலிருநது இ்றக்கு-
வதற்கு முன்னரும, அவற்ம்ற 
சநமதக்கு விநிசயாகிப்்பதற்கு 
முன்னரும ்பரிசீலிப்்பதற்கு ே்டவ-
டிக்மகை எடுக்கைப்்படும என இரா-

ஜாஙகை அமைச்சர் உறுதியளித்துள்ளார்.
உணமையில் எரிவாயு சிலிண்டர் வவடிப்-

புச் சம்பவஙகைளில் அரசாஙகைத்தின் மீது 
குற்்றஞசாடடுவதில் எவவித அர்த்தமும 
இல்மல. இச்சநதரப்்பத்மத எதிரணியினர் 
சாதகைைாகைப் ்பயன்்படுத்தி அரசு மீது குற்்றம 
சுைத்துவது அரசியல் கைாழப்புணர்ச்சி 
ஆகும.

வாயுக் கைலமவயில் ைாற்்றத்மத ஏற்்படுத்தி-
யிருநதால் அதற்கைான வ்பாறுப்ம்ப அநதநத 
நிறுவனஙகைள ஏற்கை சவணடும. அசதசே-
ரம, தரைற்்ற உ்பகைரணஙகைள ்பாவமனயில் 
இருநதால் அவற்றின் தரத்மத உறுதிப்்படுத்த 
சவணடியது ்பாவமனயா்ளர் அலுவல்கைள 
அதிகைாரசம்பயின் கை்டமையாகும. இவற்றுக்-
கும அப்்பால் இநதச் சம்பவம குறித்து ைக்கை-
ளுக்குத் வதளிவு்படுத்த சவணடிய வ்பாறுப்பு 
சம்பநதப்்பட்ட தரப்பினருக்கு உள்ளது. 
விஞஞான ரீதியில் இவவி்டயம ஆராயப்-
்படடு உரிய தீர்வு விமரவில் வழஙகைப்்ப்ட 
சவணடும என்்பசத உணமை.

ஜனநாயக நாடொன்றின் நான்காவது தூண் என அழைககப்படும் 
ஊெகம், ்பல நாடுகளில் ்பல சந்தரப்பஙகளில் டவறுககப்படும், 
வவண்ொ்த நண்்பராக ஆட்சியாளரகளினால் கரு்தப்படுவழ்த நாம் 

அவ்தானித்திருககிவ�ாம். ஒரு நாட்டில் ஊெக சு்தநதிரம் உண்ழமையாகவவ 
மைறுககப்படுகி�து என்�ால் அநநாட்டில் ஜனநாயக சு்தநதிரம் மைககளுககு 
மைறுககப்படுகி�து என்்பது்தான் ட்பாருள். அரசாஙகடமைான்று ்தான் டசயவழ்த, 
ஈடு்பட்டிருப்பழ்த உள் வநாககஙகழள மைககளுககு டவளிப்படுத்்த விரும்்பா்த-
வ்பாது ஊெக சு்தநதிரம் மைறுககப்படுகி�து என்்பது ட்பாருளாகி�து. இலஙழக-
யில் ஆட்சியில் அமைரும் அரசுகள் ஊெக சு்தநதிரத்துககு எதிரானழவ, காலில் 
வ்பாட்டு துவம்சம் டசய்பழவ என்ட�ல்லாம் எதிரத்்தரபபு வழசப்பாடுவதும், 
எதிரத்்தரபபு ஆட்சியாளராக மைாறியதும் முன்னாள் ஆளும் ்தரபபு ஊெக சு்தந -
திரம் மைறுககப்படுவ்தாக ்பல்லவிழயத் திரும்பிப வ்பாடுவதும் வாடிகழகயான 
விஷயம்்தான்.

உண்ழமையாகவவ ஊெக சு்தநதிரம் மைறுககப்பட்ெ காலப ்பகுதிகழள ஊெகங-
கள் ்தாண்டி வநதுள்ளன. முன்னர கலவரம் என்�ால், அரசுககு எதிரான ஒரு 
நிழல நாட்டில் காணப்பட்ொல் ஊெகஙகள் ்தணிகழகககு உள்ளாகும் நிழல 
காணப்பட்ெது. ்பத்திரிழக ்பககஙகள் ்தகுதிவாயந்த அதிகாரியின் ்பாரழவககு 
அனுப்பப்பட்டு அவர டசயதிகளின் சில ்பகுதிகழள நீககப்பெ வவண்டியழவ 
எனக கருதும் ்பட்சத்தில் அப்பகுதிகள் நீககப்பட்ெ பின்னவரவய ்பககஙகள் அச் -
சுககுப வ்பாகும். சில ்பத்திரிழககள் கத்்தரிகவகாலுககு இழரயான ்பகுதிகழள 
அப்படிவய டவற்றிெமைாக விட்ெ நிழலயில் ்பத்திரிழகழய டவளியிட்டு ்தணிக -
ழகககான ்தமைது எதிரபழ்ப ்பதிவு டசயவதும் உண்டு. எண்்பதுகளின் பின்னர 
்பத்திரிழககழளயும் இலநதிரன் ஊெகஙகழளயும் ்தணிகழகககு உள்ளாககு -
வது ்தவிரககப்பட்டு விட்ெது எனலாம். ்தற்வ்பாது ஊெகஙகள் சுய கட்டுப்பாட் -
டுெனும் அவ்த சமையம் சட்ெ திட்ெஙகளுககு உட்்பட்ெ்தாகவும் டசயதிகழளயும் 
கட்டுழரகழளயும் டவளியிட்டுவரப ்பைகியுள்ளன. 

அவனகமைாக எல்லா ஊகெஙகளும் ட்பாறுப்பான வழகயிலும் சுய கட்டுப-
்பாட்டுெனும் நெநது டகாள்வழ்தக காண முடிகி�து. அவ்த சமையம் அரசுகள் 
விடும் ்தவறுகழளயும், ட்பாறுப்பற்� ்தன்ழமைகழளயும், ஊைல் வமைாசடிகழள -
யும் அழவ டவளிப்படுத்துகின்�ன. ஊெகஙகளின் ்பணிகழள ஆஙகிலத்தில் 
அைகாக, நாட்டின் காவல் நாய (Watch dog of the Nation) என்றும் நாட்டின் 
இ்தயத்துடிபட்பன்றும் (Heart beat of the Nations) என்றும் மிகச் சரியாகச் 
டசால்வாரகள்.

இவவாரத்ழ்தகளின் ட்பாருழள மிகச் சரியாக அறிநதுள்ளவரும், ஊெகங -
களுெனான நீண்ெ அனு்பவத்ழ்த டகாண்ெவருமைான பிர்தமைர மைஹிந்தராஜ -
்பகச கெந்த வியாைனன்று அலரி மைாளிழகயில் ஊெக அழமைச்சினால் ஏற்்பாடு 
டசயயப்பட்டிருந்த ஊெகவியலாளர ‘அசிதிசி’ காபபுறுதித்திட்ெ அஙகுராரப்பண 
ழவ்பவத்தில் ்தழலழமை அதிதியாகக கலநது டகாண்டு உழரயாற்றியவ்பாது 
ஊெகத்துழ�யுெனான ்தன் டநருககத்ழ்த சுழவயாகச் டசான்னார. சட்ெத்்தர -

ணிகளுென் அதிக காலத்ழ்த டசலவிட்டிருப்பழ்தப வ்பாலவவ ஊெகவியலாளர -
களுெனும் அதிக காலத்ழ்த டசலவிட்டிருப்ப்தாகவும் அவர டசான்னார.

மைஹிந்த ராஜ்பகசவின் ்ப்தவிக காலத்தில்்தான் இலகு கென் வசதியில் ஊெ-
கவியலாளரகளுககு கார, வமைாட்ொர ழசககிள், கணனி, டகமைரா வ்பான்�ழவ 
வைஙகப்பட்ென. வைஙகவும் ்படுகின்�ன. அவர முன்னர பிர்தமைராக ்ப்தவி 
வகித்்த காலத்தில் ஊெகவியலாளரகளுககு காணியும் வீடும் வைஙகப்பட்ெழ்த-
யும் இஙகு குறிபபிெ விரும்புகிவ�ாம். ்தற்வ்பாது ஊெகக காபபுறுதித் திட்ெம் 
டசயற்்பாட்டுககு வநதுள்ளது. ஊெக வியலாளரகழள அவர மிகவும் வநசிககி -
�ார என்்ப்தற்கு இழவ சான்றுகள். ஊெகவியலாளரகள் ்பற்றி அவர ்தனது நட் -
பு�வுென் கூடிய உழரயில் ட்தரிவித்திருந்த கருத்துககள் குறிபபிெத்்தககழவ.

ஊெகவியலாளரகளால் ஒரு அரழச உருவாககவும் முடியும், அழ்த வீழ்த் -
்தவும் முடியும். ஆனால் அழ்த அவரகளால் வ்பணிப்பாதுகாகக முடியாது. 
அவவாறு அவரகள் ஒரு அரழச வ்பணி ்பாதுகாத்துக டகாண்டிருந்தால் அந்த 
ஊெகஙகள் மைககளின் ்பாரழவயில் மைதிபபிைநதுவிடும். ஏடனனில் எந்த 
ஆளும் கட்சிழயயும் மைககள் விரும்புவதில்ழல. எனவவ அ்தற்கு ஆ்தரவாக 
டசயற்்பெககூடிய ஊெகஙகழள மைககள் ட்பாருட்்படுத்்த மைாட்ொரகள் என்்பழ்த 

ஊெக நிறுவனஙகள் அறிநது ழவத்துள்ளன. ஆனால் நாம் (அரசியல்வாதி-
கள்) ்தான் இந்த உண்ழமைழயப புரிநது டகாள்வதில்ழல என்� ட்பாருளில் 
அவர கூறியுள்ளழ்த கவனிகக வவண்டும். அ்தனால்்தான் ஊெகஙகளுெனும் 
ஊெகவியலாளரகளுெனும் ்பைகுவழ்த ஒரு கழல என்று குறிபபிடுகி�ார 
பிர்தமைர. சுெச்சுெ டசயதிகழள வைஙகுவதும் மைககழளக கவரககூடிய, அவர -
களுககு மிக டநருககமைான ்தகவல்கழள டகாண்டு வசரப்பதும் ஊெகஙகள் 
விரும்பிச் டசயயும் ்பணிகள், இழ்தச் டசயயும் வ்பாது அரசியல்வாதிகளுககு 
அது உவப்பாக அழமைவதில்ழல என்று குறிபபிடும் பிர்தமைர, அரசியல்வாதிகள் 
இழ்தப புரிநது டகாள்வது குழ�வு என்கி�ார.

ஊெகவியலாளரகழளயும் ஊெகஙகளின் நெத்ழ்தகழளயும் ்தான் புரிநது 
ழவத்திருப்ப்தாகச் டசால்லும் பிர்தமைர, இத்்தழகய ஊெகஙகள் அறியாமை -
வலவய வவறு சகதிகள் அரசுககு எதிராக வசறுபூச ஊெகஙகழள ்பயன்்படுத் -
்தப்படுவ்தாகவும் ்தவ�ான ்தகவல்கழள உண்ழமைவ்பால சித்்தரிகக முற்்படும் 
சம்்பவஙகள் நிகழ்நதுள்ள்தாகவும் குறிபபிடுகி�ார. ஊெகஙகள் வவறு சகதிகளி-
னால் வவறு வநாககஙகளுககாகப ்பயன்்படுத்்தப்படுவது ட்தாெர்பாக ஊெகவிய-
லாளரகள் அறிநது ழவத்திருகக வவண்டும் என்� வவண்டுவகாழளயும் முன்-
ழவககி�ார.

மிக நீண்ெ நாட்களின் பின்னர ஒரு ்பழுத்்த அனு்பவம் டகாண்ெ அரசியல்வாதி 
ஒருவரிெமிருநது மிகவும் நட்பு ரீதியான உழரழய ஊெகவியலாளரகள் டசவிமை-
டுத்திருககி�ாரகள். மைஹிந்த ராஜ்பகச என்ழ�ககுவமை ஊெகவியலாளரகழள 
மிரட்டியது கிழெயாது. அலரி மைாளிழகககு டசல்லும் அழனத்து ஊெகவியலா-
ளரகளும் உணவருநதி விட்டுத்்தான் டவளிவய டசல்வது வைககம், கெந்த காலத்-
தில் ்பாராளுமைன்�த்தில் ஊெகவியலாளரகழள அச்சுறுத்தும் வழகயில் சிவரஷெ 
அரசியல்வாதி ஒருவர வ்பசியவ்தாடு ஒரு சிலரின் ட்பயரகழளக குறிபபிெவும் 
டசய்தழ்த இஙவக நிழனவுககு டகாண்டு வருவது ட்பாருத்்தமைாக இருககும்.

நாம் ்தற்வ்பாது ஊெகவியலாளரகள் மிரட்ெப்படும், ்தணிகழகககு உட்்படுத் -
்தப்படும் காலத்ழ்தக கெநது வநது விட்வொம். அரவச ஊெகவியலாளரகளுககு 
காபபுறுதிழய வைஙகும் காலத்துககு வநதிருககிவ�ாம். ஊெக வியலாளரகழள 
அரசு எப்படி மிரட்ெக கூொவ்தா அவ்தவ்பால ்தழலவமைல் ழவத்துத் தூககிபபி -
டிககவும் கூொது. பிர்தமைர கூறியதுவ்பால அது அந்த அரசுகளுககும் நன்ழமை 
்தராது. ஊெகஙகள் இலஙழகயில் சகதிமிகக்தாக உள்ளன. முழு ஊெகச் சு்தந-
திரம் எந்த நாட்டிலும் இல்ழல என்� அளவில், இலஙழகயில் ஊெக சு்தநதி-
ரம் திருபதியாகவவ உள்ளது. ஆசிரியர வ்பாராட்ெம் விவசாயிகள் வ்பாராட்ெம் 
என்்பனவற்ழ� ஊெகஙகள் சி�ப்பாகவவ டவளிகடகாண்டு வந்தழ்த இஙவக 
குறிபபிெ விரும்புகிவ�ாம்.

வாசகரகளுககு ஊெகஙகளினால் அதிக ்பயன் கிழெகக வவண்டுமைானால் 
ஊெகஙகள் அரசாஙகஙகளுென், வணிக நிறுவனஙகளுென் அல்லது டசல்-
வாககு ்பழெத்்தவரகளுென் டநருஙகியும் அடிழமைப்பட்டும் டசயற்்பொதிருகக 
வவண்டும். பிர்தமைரும் அழ்தத்்தான் ்தனது உழரயில் குறிபபிட்டிருககி�ார.

தினகரன் விளம்்பரம் : 0112429367 விற்்பழன பிரிவு : 0112429444, 0112429378 விளம்்பர முகாழமையாளர : 0112429673 தினகரன் ஆசிரியபீெம் : editor.vm@lakehouse.lk

ஊடகவியலாளரகளுக்கு
துணை நிற்கும் பிரதமர

பிலவ வருெம் காரத்திழக மைா்தம் 19ம் நாள்  ஞாயிற்றுககிைழமை
ஹிஜ்ரி வருெம் 1443 ரபீஉனில் ஆகிர பிழ� 29

்த்பால் ட்பட்டி இலககம் : 834
ட்தாழலவ்பசி இலககம் : 2429429, 2429294, 2429296

ட்பகஸ் : 2429329
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பி.ஹர்ஷன்...?

சமையலுக்குப் பயனபடுத்தப்படும் எரிவாயு 
சிலிண்டரில் வாயுக்்கசிவினால் ஏறபடும் 
வவடிப்புச் சம்பவங்கள் நாளுக்கு நாள் 

அதி்கரிதது வருவது ைக்்கள் ைததியில் ஒருவி்த 
அச்சதம்த உருவாக்கியுள்்ளது. ்க்டந்த ஓரிரு 
நாட்களில் ைாததிரம் 70 இறகும் அதி்கைான 
வவடிப்புச் சம்பவங்கள் நாடடின பல பகுதி்களி-
லிருநதும் பதிவாகியுள்்ளன. இ்தற்கான
்காரணங்கம்ளக் ்கணடுபிடிப்ப்தற்கான
முயறசி்கள் மைறவ்காள்்ளப்படடிருக்கும் நிமலயில்,
எரிவாயு  சிலிண்டர் பாவமன குறித்த அச்சம் 
வ்தா்டர்நதும் ைக்்கள் ைததியில் ்காணப்படுகிறது.

சமையல் எரிவாயு
வவடிப்பு சம்பவங்களுக்்கான
உணமைக் ்காரணம் எது?

ஊ்ட்கங்கள் சம்பவங்கம்ள வபரிதுபடுததுவ்தா்க 
எரிவாயு நிறுவனங்கள் விசனம்!

வர்த்த்க அமைச்சுசார் ஆமலாசமனக்
குழுவின விமச்ட கூட்டததில் முனமவக்்கப்பட்ட
எதிரும் புதிருைான ்கருதது்கள்!

வாயுக் ்கலமவ விகி்தததில் 
ைாறறம் வசயயப்ப்டவில்மலவயனின 
வவடிப்பு்கள் வ்தா்டர்நதும்
இ்டம்வபறுவது ஏன? பழு்தம்டந்த 
எரிவாயு சிலிண்டர்்கள் பாவமனக்கு
வி்டப்பட்டனவா? இல்மலமயல்
்தரைறற வால்வு்கள்
வபாருத்தப்பட்டனவா?
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ஆங்கிலேயர் ஆட்சியிலி -
ருந்து சுதந்திரம ப்பற்்றதன் 
பின்்னரா்ன   இேங்மகை 

அரசியல் வரோற்றில் இரு பிரதா்ன 
கைட்சிகைள் ைாறி ைாறி ஆட்சி அதி -
கைாரத்தில் இருந்த ல்பாதும, அவ் -
வபல்பாது ்பங்கைாளிக் கைட்சிகைமை 
இமைத்து கூட்்டணி அரசாங்கைங் -
கைள் அமைத்த வரோறு உண்டு. ்பே 
தசாபதங்கைைாகை ஐக்கிய லதசியக் 
கைட்சி ைற்றும ஸ்ரீேங்கைா சுதந்திரக் 
கைட்சி ஆகிய இரண்டு கைட்சிகைளின் 
தமேமையில் கூட்்டணிக் கைட்சிகைள் 
உருவாகி வந்த ல்பாதும, கை்டந்த 
ஐந்து வரு்டத்தில் உருவா்ன ஸ்ரீ -
ேங்கைா ப்பாதுஜ்ன ப்பரமு்ன கைட்சி -
யா்னது,  தான் ல்பாட்டியிட்்ட முத -
ோவது ப்பாதுத் லதர்தலிலேலய 
ைத்தியில் ஆட்சி அதிகைாரத்மதக் 
மகைப்பற்றியது.

  இந்தக் கைட்சி ஸ்ரீேங்கைா சுதந்திரக் 
கைட்சி, லதசிய விடுதமே முன்்னணி, 
பிவித்துரு பெே உறுைய, ேங்கைா 
சைசைாஜக் கைட்சி, ஸ்ரீேங்கைா பகைாம -
யூனிஸ்ட் கைட்சி ல்பான்்ற ்பங்கைா -
ளிக் கைட்சிகைமையும இமைத்துக் 
பகைாண்டு கூட்்டணி அரமச உரு -
வாக்கியது. இந்த அரசாங்கைத்தில் 
்பங்கைாளிக் கைட்சிகைளின் தமேவர்கை -
ளுக்கு அமைச்சுப ப்பாறுபபுக்கைள் 
ைற்றும இராஜாங்கை 
அமைச்சுப ப்பாறுப -
புக்கைள் என்்ப்ன வழங் -
கைப்பட்டுள்ை்ன.

  பவவ்லவறு அர -
சியல் நிமேப்பாடு -
கைமைக் பகைாண்்ட 
கைட்சிகைள் இமைந்து 
கூட்்டணி அரசாங் -
கைத்மத அமைக்கும 
ல்பாது அம்னவ -
ரும ஒலர கைருத்மதக் 
ப கை ா ண் டி ரு க் கை 
லவண்டும என்ல்றா, 
எடுக்கைப்படும முடி -
வுகைள் குறித்து தைது 
பசாந்தக் கைருத்துக் -
கைமை முன்மவப்ப -
தற்கு இ்டம இல்மே -
பயான்ல்றா அர்த்தம 
ஆகைாது.

 கூட்்டணி அரசாங் -
கைத்தின் ்பங்கைாளிக் 
கைட்சிகைளுக்கிம்டயில் 
ைாறு்பட்்ட கைருத்துக் -
கைள் நிேவும ல்பாது, 

அது உரிய மும்றயில் கைேந்துமர -
யா்டப்பட்டு தீர்க்கைப்படுவலத ஜ்ன -
நாயகை நம்டமும்றயாகைவுள்ைது. 
முன்்னாள் ஜ்னாதி்பதி சந்திரிகைா 
்பண்்டாரநாயக்கை குைாரதுங்கைவின் 
ஆட்சிக் கைாேத்திலும சரி, அதன் 
பின்்னர் ஜ்னாதி்பதி ைஹிந்த ராஜ -
்பக் ஷவின் ஆட்சிக் கைாேத்திலும 
சரி கூட்்டணி அரசாங்கைத்தில் 
அங்கைம வகித்த ்பங்கைாளிக் கைட் -
சிகைள் ைாறு்பட்்ட தைது கைருத்துக் -
கைமை முன்மவத்திருந்த்ன.

  ்பாராளுைன்்ற ஜ்னநாயகை 
ஆட்சி மும்றமையின் தாயகை -
ைாகை விைங்கும பிரித்தானியா -
வில் கூ்ட ்பே அரசியல் கைட்சிகைள் 
ஒன்றிமைந்து கூட்்டணி ஆட்சி 
அமைத்த சந்தர்ப்பங்கைளிலும, 
உேகின் மிகைப ப்பரிய ஜ்னநாயகை 
நா்டாகை விைங்கும இந்தியாவி -
லும ்பே கைட்சிகைள் இமைந்து 
கூட்்டணி ஆட்சி அமைத்த சந் -
தர்ப்பங்கைளிலும கூ்ட இவ்வா -
்றா்ன கைருத்து முரண்்பாடுகைள் 
ஏற்்பட்டிருக்கின்்ற்ன. ஏப்னனில் 
ஒவ்பவாரு கைட்சியும தம 
பகைாள்மகை லகைாட்்பாடுகைமைப பிர -
திநிதித்துவப்படுத்திய்படி ஆட் -
சியில் அங்கைம வகிப்பது சுட்டிக் 
கைாட்்டப்ப்ட லவண்டிய வி்டயைா -
கும.

 எனினும கை்டந்த நல்ோட்சி 
அரசாங்கைத்தின் கைாேத்தில் லதசிய 
அரசாங்கைம உருவாக்கைப்பட்டு 
அதில் அங்கைம வகித்த இரு 
பிரதா்ன கைட்சிகைளும கையிறுழுக் -
கும நிமேக்குச் பசன்று ்பல்லவறு 
சந்தர்ப்பங்கைளில் ஒருவமர 
ஒருவர் கைடுமையாகை விைர்சிக்கும 
நிமேமை கைாைப்பட்்டது. இது 
ஒரு துரதிர்்ஷ்டைா்ன அரசியல் 
நிகைழவாகை இருந்தது. நல்ோட்சி 
எ்னக் கூ்றப்படும அரசு ்பதவியில் 
இருந்த கைாேம தவிர்ந்த லவப்றந்த 
கைாேப ்பகுதியிலும கூட்்டணி 

அரசுகைள் பிைவு்படும நிமேக்குச் 
பசன்்றதில்மே.

இந்த வரிமசயில் தற்ப்பா -
ழுது ஆட்சியில் உள்ை ஸ்ரீேங்கைா 
ப்பாதுஜ்ன ப்பரமு்ன தமேமை -
யிோ்ன கூட்்டணி அரசாங்கைத்தின் 
்பங்கைாளிக் கைட்சிகைளுக்கிம்டயில் 
ைாறு்பட்்ட கைருத்துக்கைள் நிேவுகின் -
்ற்ன. ்பங்கைாளிக் கைட்சிகைளின் தமே -
வர்கைைா்ன விைல் வீரவன்ச, உதய 
கைமைன்பிே, வாசுலதவ நாை -
யக்கைார ைற்றும சுதந்திரக் கைட்சி -

யின் தமேவர் முன்்னாள் 
ஜ்னாதி்பதி மைத்திரி்பாே 
சிறிலச்ன ல்பான்்றவர்கைள் 
அரசாங்கைத்தின் சிே ந்டவ -
டிக்மகைகைள் குறித்து தைது 
அதிருபதிமயப ்பகிரங் -
கைைாகை முன்மவத்துள்ை -
்னர். குறிப்பாகை யுகைத்னவி 
அ்னல் மின்நிமேய விவ -
கைாரத்தில் அபைரிக்கை நிறு -
வ்னத்து்டன் இேங்மகை 
பசய்து பகைாண்டுள்ை ஒப -
்பந்தம பதா்டர்பில் அவர் -
கைள் தைது எதிர்பபிம்ன 
பவளிக்கைாட்டியுள்ை்னர்.

அலதலநரம, கை்டந்த 
சிே நாட்கைளுக்கு முன்்னர் 
்பாராளுைன்்றத்தில் உமர -
யாற்றியிருந்த முன்்னாள் 
ஜ்னாதி்பதியும சுதந்திரக் 

கைட்சியின் தமேவருைா்ன மைத்தி -
ரி்பாே சிறிலச்ன, தற்ல்பாமதய அர -
சாங்கைம மூன்றில் இரண்டு ப்பரும -
்பான்மைமயத் தக்கை மவத்துக் 
பகைாள்வதில் தைது கைட்சியின் கைணி -
சைா்ன ்பங்கிருப்பமதச் சுட்டிக் 
கைாட்டியிருந்தார்.

 விவசாயத்தும்ற அமைச்சர் 
ைஹிந்தா்னந்த அளுத்கைைலகை, 
முன்்னாள் ஜ்னாதி்பதிமய விைர் -
சிக்கும வமகையில் கூறிய கைருத்துக் -
கைளுக்குப ்பதில் வழங்கும வமகையி -

லேலய மைத்திரி்பாே 
சிறிலச்ன இந்தக் 
கைருத்மதக் கூறியி -
ருந்தார். தம மீது 
தாக்குதல் ந்டத்தப -
்பட்்டால் திருபபித் 
தாக்குவதற்கு தமைா -
லும முடியும என்்ற 
அர்த்தத்தில் அவர் 
கூ றி யி ருந் த ம த யு ம 
அவதானிக்கைக் கூடிய -
தாகைவிருந்தது.

ை று ்ப க் கை த் தி ல் , 
‘கூட்்டணி அரசாங் -
கைத்தில் இருக்கை விருப -
்ப மி ல் ே ா த வ ர் கை ள் 
பவளிலயறிச் பசல் -
ேமுடியும. அரசாங் -
கைத்தின் பசயற்்பாடு -
கைளுக்குக் குழப்பம 
ஏற்்படுத்தாது எவரும 
பவளிலய்ற முடியும’ 
எ்ன ப்பாதுஜ்ன 
ப்பரமு்ன கைட்சியின் 
ப்பாதுச் பசயோை -

ரா்ன ்பாராளுைன்்ற உறுபபி்னர் 
சாகைர கைாரியவசம அடிக்கைடி கூறி 
வருகின்்றார். இவ்வா்றா்ன கைருத் -
துப ்பரிைாற்்றங்கைள் ஒருவமகை -
யில் கூட்்டணி அரசாங்கைத்துக் -
குள் கைாைப்படும ஜ்னநாயகைத் 
தன்மைமய பவளிப்படுத்துவதா -
கைலவ அமைகி்றது.

 ப்பாதுஜ்ன ப்பரமு்ன கைட்சி -
மயப ப்பாறுத்த வமரயில் சுதந் -
திரக் கைட்சி என்்பது அவர்கைளுக்கு 
ஒரு தாய்வீட்ம்டப ல்பான்்றதா -
கைலவ அமைகி்றது. 

ப்பாதுஜ்ன  ப்பரமு்னவின் 
தமேவர் பிரதைர் ைஹிந்த ராஜ -
்பக் ஷ உள்ளிட்்ட முக்கியஸ்தர்கைள் 
அம்னவரும சுதந்திரக் கைட்சியி -
லிருந்லத தைது அரசியல் பிரலவ -
சத்மத ஆரமபித்தவர்கைள். எ்னலவ 
இந்தக் கைட்சியு்ட்னா்ன கைருத்து 
முரண்்பாடுகைள் நீடித்துச் பசல்வ -
தற்கைா்ன வாய்பபுக்கைள் இல்மே 
என்்பலத ப்பாதுவா்ன கைருத்தாகை 
உள்ைது.

 அது ைாத்திரைன்றி ்பங்கைாளிக் 
கைட்சிகைளுக்கிம்டயிோ்ன ஒன் -
றுமையின் ்பேைாகை பிரதைர் 
ைஹிந்த ராஜ்பக் ஷ கைாைப்படு -
கின்்றார்.  இவர் தமேமையில் 
்பே சந்திபபுக்கைள் ்பங்கைாளிக் 
கைட்சிகைளு்டன் நம்டப்பற்றுள் -
ை்ன. 

அவரும்டய அரசியல் அனு -
்பவம கூட்்டணி அரசாங்கைத்தில் 
எவ்வித பிைவுக்கும இ்டை -

ளிக்கைப ல்பாவதில்மேபயன்று 
அரசியல் லநாக்கைர்கைள் கூறுகின் -
்றார்கைள்.

 அலதலநரம, கைருத்து முரண் -
்பாடுகைள் இருந்தாலும கூட்்டணி 
அரசாங்கைம லதால்வியம்டவ -
தற்கு ஒருல்பாதும இ்டைளிக்கைப 
ல்பாவதில்மேபய்ன சுதந்திரக் 
கைட்சியின் ப்பாதுச் பசயோைர் 
இராஜாங்கை  அமைச்சர் தயாசிறி 
ஜயலசகைர ைற்றும ஐக்கிய ைக்கைள் 
சுதந்திர முன்்னணியின் ப்பாதுச் 
பசயோைர் அமைச்சர் ைஹிந்த 
அைரவீர ஆகிலயார் திட்்டவட்்ட -
ைாகைக் கூறியுள்ை்னர்.      

பகைாவிட் ப்பருந்பதாற்று கைார -
ைைாகை நாடு இன்று எதிர் -
பகைாண்டிக்கும சவால் மிக்கை 

சூழலில் அரசாங்கைம வீழச்சியு -
றும வமகையில் தைது பசயற்்பாடு -
கைள் அமையாது. முரண்்பாடுகைள் 

குறித்து ல்பசித் தீர்த்துக் பகைாள் -
ைப்படும என்றும அவர்கைள் கூறி -
யுள்ை்னர்.

 ்பங்கைாளிக் கைட்சிகைளு்டன் 
இமைந்து தைது ்பயைத்மத 
முன்ப்னடுத்துச் பசலும வி்ட -
யத்தில் ஜ்னாதி்பதி லகைாட்்டா -
்பய ராஜ்பக் ஷவும உறுதியா்ன 
நிமேப்பாட்டில் இருக்கின்்றார். 
யுகைத்னவி அ்னல் மின்நிமேய 
வி்டயம குறித்த ஒப்பந்தம இன்்ன -
மும இறுதிப்படுத்தப்ப்டாதிருப -
்பதால் ஏதாவது ைாற்்றங்கைள் ஏற் -
்படுத்த லவண்டுைாயின் அதம்ன 
லைற்பகைாள்ை முடியும எ்ன ஜ்னாதி -
்பதி கூறியுள்ைார்.

 எ்னலவ கூட்்டணி கைட்சித் தமே -
வர்கைளுக்கிம்டயில் ஏற்்பட்டுள்ை 
கைருத்து லவறு்பாடுகைள் நீண்்ட தூரம 
பசல்ேப ல்பாவதில்மே என்்பது -
தான் அரசியல் வட்்டாரங்கைளில் 
நிேவுகின்்ற அபிபபிராயம ஆகும. 
இருந்த ல்பாதும எதிர்க் கைட்சியி்னர் 
்பகைல் கை்னவு கைண்டு வருவமதக் 
கைாைக் கூடியதாகைவுள்ைதாகை அரச 
தரபபி்னர் பதரிவிக்கின்்ற்னர். 

்பங்கைாளிக் கைட்சிகைளுக்கிம்டயி -
ோ்ன முரண்்பாடுகைள் அதிகைரித்து, 
அரசாங்கைம வீழச்சியுறும என்்பது 
அவர்கைள் கைாணும கை்னவாகைலவ 
அமைந்துள்ைது.

 2022ஆம ஆண்டுக்கைா்ன வரவு -

பசேவுத் திட்்டத்தின் இரண்்டாவது 
வாசிபபு மீதா்ன வாக்பகைடுபபு 
கை்டந்த 22ஆம திகைதி நம்டப்பற் -

்றது. 
இதில் மூன்றில் இரண்டு 

ப ்ப ரு ம ்ப ான் ம ை க் கு த் 
லதமவயா்ன வாக்குகைமை 
வி்ட அதிகைைா்ன வாக்குகைமை 
அரசாங்கைம ப்பற்றிருந்தது. 

்பங்கைாளிக் கைட்சிகைள் தைக்கி -
ம்டயில் ைாறு்பட்்ட கைருத்துக்கை -
மைக் பகைாண்டிருந்த ல்பாதும, 
அரசாங்கைம என்்ற ரீதியில் ்பங் -
கைாளிக் கைட்சிகைள் கூட்டுபப்பா -
றுபபு்டன் பசயற்்படுகின்்ற்ன 
என்்பமதலய இந்த வாக்பகை -
டுபபு முடிவு எடுத்துக் கைாட்டுகி -
்ற து . 

எ ்ன ல வ ,  ப ்ப ா து ஜ ்ன 
ப ்ப ர மு ்ன  த ம ே ம ை யி ே ா ்ன 
கூ ட் ்ட ணி  அ ர ச ா ங் கை ம  பி ை வு -
்ப ட் டு  வி டு ம  என் ்ப து  எ தி ர் க் 
கை ட் சி யி ்ன ரின்  கை ்ன வு  ைாத்தி -
ரலையாகும என்்பதுதான் அரசி-
யல் வட்்டாரங்கைளில் நிேவுகின்்ற 
அபிபபிராயம ஆகும.

ஆட்சி வீழ்ந்து விடுமென்பது, எதிரணியினரின 
்பகல் கனவு என்பதே அரசியல் 
த�ோககரகளின  ம்போதுவோன கருத்து

பங்காளி்ளுக்குள் ்ருத்து முரணபகாடு்ள்
நிலவுவது உல் அரசியலில் புதுமையல்ல!

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் ்ட்சியகானது இனமறைய 
அரசகாங்த்தின தகாய்வீடு எனபமத ைறுபபதற்கில்மல. 
ததகாழமைக் ்ட்சி்ளுக்கிமையில் ்ருத்து தவறுபகாடு்ள் 
நிலவினகாலும் அரமசப பிளவுபடுத்த தவணடுமைனறை 
எண்ணம் பங்காளி்ளிைம் கிமையகாது. முரணபகாடு்மள 
சைரைகா்த் தீரத்தபடி இ்ணக்்பபகாைகான அரசியல் 
பய்ணத்மதத் மதகாைரவதத பங்காளி்ளின எண்ணம்

2022ஆம் ஆணடுக்்கான வரவுமசலவுத் 
திட்ைத்தின இரணைகாவது வகாசிபபு 
மீதகான வகாக்ம்டுபபில் அரசுக்குக் 
கிமைத்த மவற்றியகானது, ஆளும் தரபபு 
ததகாழமைக் ்ட்சி்ளின கூட்டுப 
மபகாறுபமப நிரூபிக்கும் ஆதகாரம்!

கூட்ைணி ்ட்சித் தமலவர்ளுக்கிமையில் 
ஏற்பட்டுள்ள ்ருத்து தவறுபகாடு்ள் நீணை தூரம் 
மசல்லப தபகாவதில்மல எனபதுதகான அரசியல் 
வட்ைகாரங்ளில் நிலவுகினறை அபிபபிரகாயம் ஆகும். 
இருந்த தபகாதும் எதிரக் ்ட்சியினர ப்ல் ்னவு 
்ணடு வருவமதக் ்கா்ணக் கூடியதகா்வுள்ளதகா் 
அரச தரபபினர மதரிவிக்கினறைனர. 



கலஹாவில் இருந்து ஹந்்ான ஊடாக 
கண்டிக்கு செல்லும் பாத்யில் 
கலஹா ஆற்றிற்கு குறுக்்க 

கலஹா குறூப் பகுதியில் அதைந்துள்ள 
சுைார் 60 அடி நீ்ளைான பாலம் 1880 ஆம் 
ஆண்டு காலப்பகுதியில் ஆங்கி்லயரால் 
கடடப்படட்ாகும்.  

இது இரும்பு தூண்களின் மீது சகாங்ரீட -
டால் அதைக்கப்படடுள்ளது. இப்பாலம் 
கடந்் 20 வருடங்களுக்கு ்ைலாக்வ 
பழு்தடந்து காணப்படுகிறது. பாலதத் 
்ாங்கும் இரும்பு தூண் உடபட ெகல 
பகுதிகளும் துருப்பிடிதது ஆபத்ான 
நிதலயில் காணப்படுகிறது.   

கடந்் வாரகாலததில் சபய் ச்ாடர் 
கடுைதைகாரணைாக பாலததின் சகாங்ரீட 
பகுதி ஒன்று ்ாழிறங்கி ஆற்றில் வீழ்ந்துள -
்ளது. 

இ்னால் பாத்யின் ஊடாக பஸ்ெதவ 
நடத்முடியா் நிதல உருவாகி உள்ளது. 
எனினும் இப்பாத்தய 20 ஆயிரததிற் -
கும் அதிகைான ைக்கள பயன்படுததுகின் -
றனர்.  

10கும் ்ைற்படட ்்ாடடங்கத்ள 
்ெர்ந்் ைக்களுை, ஐந்துக்கும் ்ைற்படட 
கிராைங்கத்ளச் ் ெர்ந்் ைக்களும், கலஹா, 
ச்ல்்்ாடதட, ்ஹவாசஹடட, புப்பு -
ரஸ்ஸ, ்லாதது ஓயா, கண்டி நகரங்கத்ள 
்ெர்ந்்வர்களும் இப்பாத்தய தினமும் 
பயன்படுததி வருகின்றனர்.  

இப்பாத்யின் ஊடாக்வ ச்ல் -
்்ாடதட ைாவடட தவததியொதல 
ைற்றும் கலஹா கிராை தவததியொ -
தலயின் அவெர ்நாயாளிகத்ள கண்டி 
சபரிய ஆஸபததிரிக்கு எடுததுச் செல் -
கின்றனர். ்ற்்பாது இந்்ப் பாலம் சிதி -
லைதடந்து காணப்படுவ்ால் இ்னுுௗ -
டாக அம்பியூலன்ஸ வண்டியும் பயணிக்க 
முடியாதுள்ளது என்பது முக்கியைாகக் 
குறிப்பிடத்க்கது.   

நாச்ளான்றுக்கு 2 ஆயிரததிற்கும் அதிக -
ைான வாகனங்கள இப்பாத்யின் ஊடாக 
பயணிக்கின்றன. 

்ற்்பாது முச்ெக்கரவண்டி ைற்றும் 

்ைாடடார் தெக்கிள ைடடு்ை பயணிக் -
கக் கூடிய்ாக உள்ளது.  

இலங்தகயில் மு்ல் மு்லாக ்்யிதல 
பயிரிடப்படட ் ேம்ஸ சடயலரின் லுுௗல் -
கந்துரவுக்கு உளநாடடு ைற்றும் சவளி -
நாடடு சுற்றுலாப் பயணிகள இப்பாத் -
யின் ஊடாக்வ பயணிக்க ்வண்டும்.   

கண்டி நகரில் இருந்து ்பரா்தன 
ஊடாக கலஹா நகருக்கு 27 கி்லா 
மீற்றர் தூரம். ஆனால் கண்டி நகரில் 
இருந்து ஹந்்ான ஊடாக 12 கி்லா 
மீற்றர் தூரம் பயணித்ால் கலஹாதவ 
அதடயலாம். 

இத்தனக்கும் இப்பாத் கார்பட 
்பாடப்படடது. இப்பாலத்ால் 
இப்பாத் பயனற்றுக் கிடக்கிறது. இப் -
பாத்யானது ஆங்கி்லயர் காலமு -
்ல் ்பாக்குவரதது நதடசபற்றுவரும் 
பாத்.   

வியாபார ்்தவகளுக்கு செல்லும் 
வாகனங்கள செல்லமுடியா்படியால் 
வியாபாரிகள சபரும் சிரைததிற்கு உள்ளா -
கியுள்ளனர்.

 வீடுகடடுவ்ற்கான சபாருடகத்ள 
எடுதது செல்ல முடியாது பரி்விததுப் 
்பாயுள்ளனர்.   

கலஹா இராைகிருஷணா ைததிய 
கல்லுுௗரி, பதராவதி சிங்க்ள பாடொதல 
உடபட ஐந்துக்கும் ்ைற்படட பாடொ -
தலகளுக்கு செல்லும் ஆயிரததுக்்கும் 
அதிகைான பாடொதல ைாணவர்கள சிர -
ைததிற்கு உள்ளாகி உள்ளனர்.  

இப்பாத் 600 ்காடிக்கும் அதிக பண 
செலவில் கார்பட இடடு புனரதைக்கப் -
படட பாத். குறுகிய ்நரததில் கண்டி 
கலஹா நகரங்களுக்கு இதட்ய பய -
ணிக்க கூடிய இந்்ப் பாத்்ய இப்பகுதி 
வாகன ொரதிகள பயன்படுததி வருகின்ற -
னர். 

்யவு செயது இப் பாலதத் புனர -
தைக்க அதிகாரிகள முன்வர ்வண்டும்.     
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ஆர்.  நவராஜா  ...?

நுவரெலியா மாவட்டத்தில் 
நுவரெலியா பிெதேச சபைக் -
குரிய நானுஓயா ைகுதியில் 

ெேல்்ல எனும் இ்டத்தில் அதி உயெமான 
மப்லபைகுதி ஒன்றில் இயறபகை வன 
பிெதேசத்பே அண்டி மப்லத்தோட்ட 
மக்கைள் வசித்து வருகின்்ாரகைள்.   

சுமார 214 ஏக்கைர நி்லபைெபபைக் 
ரகைாண்்ட மப்லத்தோட்டம்,  வங்கி -
யான எனவும் இத்தோட்டம் அபைக்-
கைபைடுகி்து. கிக்கிரிகைநே இயறபகை 
மப்ல அடிவாெத்தில் இநே மப்லத்-
தோட்டம் வங்கிஓயா தமல்கைணக்கு என்் 
ரையரில் அபமநதுள்்ளது.   

நான்கு பு்ங்கைளிலும் உயெமான 
மப்லகைளும் நடுவில் மக்கைள் குடியி-
ருபபுமாகை வி்ளங்கும் மப்லத்தோட்டம் 
தமறபிரிவு தோட்டத்தில் இருநது சிவ-
ரனாளிைாே மப்லபய கைண்டு ேரிசிக்கை 
முடியும்.   

இத்தோட்டத்தில் ரேன்-
னிநதியாவிலிருநது தச்லம், ேஞசா -
வூர, தமடடூர, ரேன்னாடடு ஆகிய ை்ல 
இ்டங்கைளில் இருநது ரைரியங் கைங்கைா -
ணிமாரகை்ளால் ரகைாண்டுவெபைட்டவர-
கைளின் வழித்தோற்ல்கைத்ள இங்தகை 
வசிக்கின்்னர.   

இத் தோட்டத்பேச் சுறறி ைாரிய 
மண்தமடு வங்கிகைள் அக்கைா்லத்தில் 
கைாணபைட்டோகைவும் இேனிப்டதய 
ஓப்டரயான்று  ஓடுவோல் வங்கி ஓயா 
என ரையரி்டபைட்டோகைவும் இத்தோட -
்டத்தின் முதியவொன சின்னபைன் வீென்  
(79) என்ைவர ரேரிவித்ோர.   

இத்தோட்ட மக்கைள் பிெோன நகைருக்கு 
ரசல்்ல தவண்டுமானால் நானுஓயா 
மறறும் ே்லவாக்கைப்ல நகைெங்கைளுக்கு 
ெயில் மூ்லம் மாத்திெம் ரசல்்ல முடியும் 
என்் நிப்ல இருநேது. இபதைாது 
தைாக்குவெத்துக்கைாகை ைாபேகைள் சீர -

ரசயயபைடடு வாகைனங்கைள் ஊ்டாகை ைய-
ணிக்கும் வாயபபுகைள் இம்மக்கைளுக்கு 
ஏறைடுத்ேபைடடுள்்ளது.   

இநே தோட்டத்தில் மக்கைள் வழிைடும் 
ஆ்லயம் மிகைவும் சக்திவாயநேது என்கி -
்ார மூத்ேவொன வீ. அண்ணாமப்ல. 
வங்கிஓயா தமல் கைணக்கு தோட்டத்தில் 
ஆதியம்மன் ஆ்லயம் இன்று அம்மன் 
ஆ்லயமாகை வழிைாடு ரசயயபைடுகி்து. 
வரு்டாநே திருவிைாக்கைள் ேவ்ாது ந்டத்-
ேபைடும் இவவா்லயம் இெண்டு முப் 
திருபைணிக்கு ஆ்ளாகியிருக்கி்து.   

தசாேபனகைளிலும் தவேபனகைளிலும் 
இருநது ஆதியம்மன் கைாத்து வருவோகை 
இம்மக்கைள் நம்புகின்்னர. மப்லயகைத்-
தில் தவறு தோட்டங்கைளில் கைாணபை-
்டாே கைாவல் ரேயவங்கைள் இநே தோட-
்டத்தில் கைாணபைடுகின்்ன. ஒவரவாரு 
தேயிப்ல மப்லயிலும் கைாவல் ரேய-
வங்கைள் உள்்ளன.  ரைரியங்கைாநதி 
அம்மன், கைருமாரியம்மன், கைல்்லாறு 
கைங்பகையம்மன், ைைனி ஆண்்டவர 

என வழிைட்டாலும், கைாவல் ரேயவங் -
கை்ளாகை எல்ப்ல முனி, தொபே முனி, 
மப்லமுனி, ரசன்்டாகைடடி, கைம்பியடி-
யான், மகைாமுனி, கைன்னியம்மா ஆகிய 
ரேயவங்கைளின்   

ஆ்லயங்கைளும் இங்குள்்ளன. இத் -
தோட்டத்தின் ரேயவ கை்லாசாெ நிகைழ்வுகை-
்ளாகை ரைான்னர சங்கைர, கைாமன் கூத்து, 
ைப்யிபச, தமப்ட நா்டகைம் தைான்் 
கைப்லகைள் இன்றும் இ்ளம் சமூகைத்தின் 
மத்தியில் கைாணபைடுகி்து.   

இத்தோட்டம் ரவளியு்லகைத்திறகு  

ரைரியோகைத் ரேரியாது. எனினும்  
சகை்ல வ்ளங்கைளும் ரகைாண்்ட தோட்டப 
ைா்டசாப்ல உள்்ளது. ஆ்ளணி ைற -
்ாக்குப் கைாணபைட்டாலும் ேெம் 
ஐநது வபெயி்லான மாணவரகைப்ளக் 
ரகைாண்்ட ைா்டசாப்லயில் இத்தோட்ட 
மாணவரகைள் கைறகின்்னர. 

இபைா்டசாப்லயில் கைல்வி கைற்வர -
கைளில் சி்லதெ ரைாலிஸ் அதிகைாரியாகை 

, ஆசிரியரகை்ளாகை மறறும் 
தவறு சி்பைான ரோழில்கைளில் 
ஈடுைடடிருபைோகை இத்தோட-
்டத்தில் வசிக்கும் ஓயவுரைற் 
ரைாலிஸ் அதிகைாரி வீ. ைைனி-
முத்து ரேரிவிக்கி்ார.   

கைப்லக்கு முக்கியத்துவம் 
வைங்கும் தோட்டத்தில்  ைாெம்ை-
ரிய கைப்ல வ்ளரச்சிக்கு வித்திட்ட 
சப்டயன்       ைாக்கியநாேன்    
(87) இன்றும் இங்கு வசித்து 
வருகி்ார.  அதேதைான்று 
இத்தோட்டத்தின்   வயது 
முதிரநே ரைண்ணாகை ரைரி -
யண்ணன் நாகைம்மா  (89) 
இங்தகை வசித்து வருகி்ார. 

இங்குள்்ள குடியிருபபுகைளில் 
02, 03ஆகிய இரு ்லயங் -
கைள்    இயறபகை     அனரத்ேத் -
திறகு உள்்ளாகும் நிப்லயில் 
உள்்ளன.  

மண்சரிவு ஏறை்டக்கூடிய 
அறிகுறிகைள் இருபைோல் இநே 
இெண்டு ்லயக் குடியிருபபுகை -
ப்ளச் தசரநே  மக்கைளும் இத் -
தோட்டத்தில் தவறு  இ்டத்தில் 

ேமக்கு வீடுகைடடி ேரும்ைடி நிரவாகைத் -
பேக் தகைடடு வருகின்்னர. தமலும்  
நானு ஓயாவிலிருநது ெேல்்ல   
வழியாகை வங்கிஓயா தமல் கைணக்கு 
தோட்டத்திறகு ைஸ் தைாக்குவெத்து 
ஆெம்பிக்கைபை்ட தவண்டும் என்ைது 
அவரகைளின் தகைாரிக்பகை. 

கைல்விக்கு முக்கியத்துவம் ரகைாடுக் -
கைபை்ட தவண்டும் என்றும் அதுதவ  

எதிரகைா்ல சநேதியினரின் சபீட -
சத்துக்கும் வழிவகுக்கும் என்றும் 
எனதவ கைல்வி அதிகைாரிகைளும், அெசி -
யல்வாதிகைளும் கைல்வி வசதிபய அதி -
கைரிக்கை உேவ தவண்டும் என்ைதும் 
இவரகைளின் பிெோன தகைாரிக்பகை.  

அண்ணாமப்ல வீ.ைைனிமுத்து சின்னபைன் வீென் ரைரியண்ணன் நாகைம்மா

கல்வி வசதிகககாக ஏங்கும் 

வங்கி ஓயகா த�காட்டக 
குடும்்பங்கள்  

ஆறுமுகம் ரமேஸ்   ...?

20 வரு்டங்கைளுக்கு தம்லாகை 

்பழு�ட்டந� நிடையில்   
கைஹகா குறூப் ்பகாைம்  

ஆதியம்மன் சிப்ல

அனரத்ேத்திறகுரிய ்லயன்



மத்�ய �ழக்�ல், வல்-
லரசாக �ைலப்படும் 
ஈரா�ன் முயற்�கள், 

ெவற்��ன் இலக்ைக எட்டும் 
கட்டத்ைத ெநருங்�க் ெகாண்-
�ருக்�றது. அெம�க்க, ஐேராப்-
�ய நாடுக�ன் 1500க்கும் அ�-
கமான தைடகளுக்குள்ளும் 

இந்த இலக்ைக ஈரான் எப்ப� 
ெநருங்�யது. இதுதான், அந்த 
நாடுகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள 
அச்சம். யுேர�யம் ெச�வூட்-
ட�ல், எண்பது �தத்�ன் எல்-
ைலக்கு ஈரான் வந்துள்ளதால் 
இன்னும் �ல வாரங்க�ல், 
அணுகுண்ைடயும் தயா�த்து 
�டும் அந்நாடு.

இவ்வளவு காலமாக, இந்த 
ரக�யத்ைத ஈரான் பத்�ரப்ப-
டுத்�ய �டயம் இருக்�றேத, 
அந்நாட்டு உளவுத்துைற�ன் 
�றைமக்கு இதுதான் ஆதாரம். 
அெம�க்கா�ன் எத்தைனேயா 
ஜனா�ப�க�ன் கண்கைள, 
சுட்டு �ரலால் குத்��ட்டுத்-
தான் இந்தக் கா�யம் ஆற்றப்-
பட்டுள்ளது.

யுேர�யத்ைத ெச�வூட்� 
வரும் ஈரான், இறு� இலக்ைக 
அைடவது அெம�க்கா, 
ஐேராப்பாவுக்கு மட்டுமல்ல 
அரு�லுள்ள அரபு நாடுகளுக்-
கும் ஆபத்துத்தான். என்ன 
�ைல வழங்�யும், ஏன்? 
எண்ெணய் வளங்கள் அத்த-
ைனையயும் அள்�க் ெகாடுத்-
தாவது இைதத் தடுக்குமாறு 
அரு�லுள்ள அரபு நாடுகள் 
அெம�க்காைவக் ேகட்பதும் 
இதற்காகேவ.

துர�ஷ்டமாக முஸ்�ம் 
உலகுக்குள் ஏற்பட்டுள்ள 
�யா, சுன்� என்�ற மத 
���லான கருத்து ேபதங்கள்-
தான், கு�ப்பாக மத்�ய �ழக்-
�ன் இருப்ைப ஆட்��த்துக் 
ெகாண்�ருக்�றது. 

2015இல், ஈரானுடன் 
ேபச்ைச ஆரம்�த்த வல்லர-
சுகள், அந்நாட்டுக்கு ��த்த 
�பந்தைனகள் அத்தைனயும் 
அரபு நாடுக�ன் நலன்களு-
டன் ெநருங்�யதாக இருந்-
தைத, ஈரான் கவ�க்கத் 

தவற�ல்ைல. இதனால் தான், 
எல்லாவற்றுக்கும் தைலயாட்�-
யவாறு இணங்�, கைட��ல் 
அைனவருக்கும் வாைல ஆட்�ச் 
ெசன்று�ட்ட து. இ�ல்,அெம�க்-
காவுக்கு இருந்த சந்ேதகம்தான், 
2018 இல் ேபச்சுவார்த்ைதைய 
�ட்டு ெவ�ேயற ைவத்தேதா 
ெத�யாது.

மூன்று வருடங்க�ன் �ன்னர், 

அவுஸ்�ேர�யா�ன் தைல-
நகர் �யன்னா�ல், �ளவும் 
இந்தப் ேபச்சுவார்த்ைதகள் 
ஆரம்பமா��ருக்�ன்றன. 

கடந்த வாரம் ஆரம்பமான 
இந்தப் ேபச்சுவார்த்ைதக�ல், 
பைழய கட்டுப்பாடுகைள 
ஏற்க மு�யாெதன்றும், இந்தப்-
ேபச்சு ெவற்�ய�க்க ேவண்டு-
மானால் இரண்டு �பந்தைன-
கைள ஏற்க ேவண்டும் என்றும் 
ஈரான் �பந்தைன ��த்துள்-
ளது.

இ�ல் தான், ��த்�ருக்-
�ன்றன இந்த வல்லரசுகள். 
எைதத் தடுக்க ேவண்டுெமன 
இந்த வல்லரசுகள் �ரும்�-
யேதா, அது,  இன்று �கழ்ந்து 
�ட்டது. 

இவ்வளவு காலமும் ஈரா-
னுக்கு இருந்த ைத�யம், 
அணுகுண்�ன் ஆற்றேலாடு 
அைனத்ைதயும் சா�த்து 
�டுெமன்றுதான் இப்ேபாது 
அஞ்சப் படு�றது.

இதற்காகத்தான், ஈரா�ன் 
நட்பு நாடுகளுடன் சகவாசத்-
துக்கான ச�க்ைககைள அரபு 
நாடுகள் காட்டத் ெதாடங்-
�யுள்ளன. ��ய ஜனா�ப� 
பஷர் அல் அஸாத்துடன் ைக 
குலுக்கும் அளவுக்கு �ல அரபு 
நாடுகள் ஆயத்த மா��ருப்-
பது, ஆபத்துக்கைள த�ப்ப-
தற்கான ஆரம்ப முயற்�கள் 
என்று தான் அவதா�கள் ெத�-
�க்�ன்றனர். 

மறுபுறத்�ல், �ஸ்புல்லா, 
ஹமாஸ், ஹ�� உள்�ட்ட 
முஸ்�ம் உல�ன் �யா 
அைமப்புக்கள் இ�ல், 
ஆனந்த கூத்தாடு�ன்றன. 
இப்பு�ய �ைலைமகள் தான் 
மத்�ய �ழக்�ன் இருப்ைப 
எப்ப� ஆட்டப்ேபா�றேதா 
ெத�யாது.
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ேகள்வி: அ�ல இலங்ைக மக்கள் 
காங்�ர�ல் இருந்து தற்கா�கமாக 
உங்கைள இைட�றுத் தம் ெசய்யப்-
பட்�ருக்�றேத!காரணம் என்ன? 

பதில்: கட்���ருந்து இைட�-
றுத்தம் ெசய்யப்பட்டதாக எனக்கு 
இதுவைரக்கும் உத்�ேயாகபூர்வ-
மாக அ��க்கப்பட�ல்ைல. 

ஐக்�ய மக்கள் சக்��ேல நான்,-
இருக்�ேறன். 

ேகள்வி: அண்ைமக்காலமாக 
கட்�த் தைலைமக்கு கட்டுப்படா-
மல் நடந்து வருவைத காண மு�-
�றது. பட்ஜட் வாக்க�ப்�லும் 
அரசாங்க த்ைத ஆத�த்துள்�ர்கள், 
கட்� மாறும் எண்ணங்கள் இருக்�-
றதா? 

பதில்: அரசாங்கத்ைத ஆத�க்க-
�ல்ைல. பட்ஜட்ைடத்தான் ஆத-
�த்ேதன். அ�ல் நல்ல �ட்டங்கள் 
இருக்�ன்றன, ஆத�த்ேத ஆக 
ேவண்டும். எ�ர்க்கட்��ல் இருப்-

பதற்காக அரசாங்கத்�ன் 
எல்லாத் �ட்டங்கைளயும் 
எ�ர்க்க ேவண்டும் என 
எ�ர்பார்ப்பது, �று-
பான்ைம சமூங்கைள 
�ர�வுக்ேக இட்டுச் 
ெசல்லும். 

ேகள்வி: அரசாங்-
கத்�ன் வரவுெசலவு 
�ட்டத்�ல் உள்ள-
தாக �ங்கள் கூறும் 
நல்ல �ட்டங்க-
ைளச் ெசால்ல மு�யுமா? 

பதில்: �றுபான்ைம சமூகங்க�ன் 
�ரேதத்�ல் சுமார் 1700 �ல்�யன் 
ரூபா ஒதுக்கப்பட்டு ள்ளது.கல்�,-
சுகாதாரம், அ��ருத்�களுக்கு 
இந்த ��கள் பயன்படுத்தப்பட-
வுள்ளன. ேவைலவாய்ப்புக்கைள 
ஊக்கு�க்கும் ேயாசைனகளுக்கும் 
முன்னு�ைம வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
இைவ,யாவும் எமது பகு�கைள 
கு�ப்பாக யுத்தத்தால் பா�க்கப்-
பட்ட �ரேதசங்கைள அ��ருத்� 
ெசய்ய உதவும். இதற்காகத்தான் 

பட்ஜட்ைட ஆத�த்ேதன். இது, அர-
சாங்கத்ைத ஆத�த்ததாக ெபாருட்ப-
டாது. 

ேகள்வி: அவ்வாறானால், அர�ய-
லைமப்�ன் இருபதாவது �ருத்தம், 
இரட்ைடப் �ரஜாவு�ைம என்ப-
வற்ைறயும் ஆத�த்�ர்கேள? 

பதில்: ஆம். அ�காரங்கள் ஜனா-
�ப��டமும், �ரதம�டமும் இழு-
ப���ருந்த நல்லாட்� காலம் 
எனக்கு �ைனவு வந்தது.ஏன்,இந்த 
ஆட்��ல் ஏற்பட்டைவ எல்ேலா-

ரது �ைனவுக�லும் இருக்கும் 
என �ைனக்�ேறன். அந்த ஆட்�-
�ல் நடந்த ஈஸ்டர் தாக்குத�ன் 
வ�கைள இன்னும் �லர் சுமக்-
�ன்றனர். இப்ப�ெயாரு தாக்குதல் 
இடம்ெபறப்ேபாவதாக எத்தைன 
தடைவகள் எச்ச�க்கப்பட்டன. 
எவரும் கருத்�ல் எடுக்க�ல்ைல. 
நடவ�க்ைக எடுங்கெளன ஜனா�-
�டம் கூ�னால், எனக்கு அ�கா-
ர�ல்ைல �ரதமைரக் ேகளுங்கள் 
என்றார்,�ரதம�டம் ேகா�னால், 

நான் ெபாறுப்�ல்ைல ஜனா�-
ப�க்கு ெத��யுங்கள் 

என்றார். இத-
ன ா ல் த ான் , 

இந்த இழு-
ப � ை ய 

உ ரு -
வாக்க 

வ � -

ேகா�ய அர�யலைமப்�ன் 19 
ஆவது �ருத்தத்ைத ஒ�க்க ஆதரவு 
வழங்�ேனன். இரட்ைடப்�ரஜா-
வு�ைம என்பது ராஜபக் ஷக்கைள 
ைமயமாகக் ெகாண்டு வரப்பட்ட 
ச ட் ட ம் . ப � ல் ர ா ஜ ப க்  ஷ ை வ ப் 
ேபான்ற �றைமயானவர்கைள 
அர�யலுக்குள் நுைழய�டாமல் 
தடுக்க மு�யாது.எனேவ இைத, 
�க்குவதற்கும் ஆதரவ�த்ேதன். 

ேகள்வி: அ�ல இலங்ைக மக்கள் 
காங்�ர�ன் உயர் �டம், பட்-

ஜட்ைடயும் எ�ர்ப்பதாகத்தாேன 
�ர்மா�த்தது. ஆனால், �ங்கள் 
ஆத�த்ததன் அர்த்தம்? ஏதாவது 
ைகம்மாறுகள் �ைடத்ததா?

பதில்: கட்��ன் உயர்�டம் 
எடுத்த மு�வுகள் எங்களுக்குள் �ல 
�ந்தைனகைளக் �ள�ன. சார்ந்து 
ெசல்லும் �டயங்கள், சமேயா�த 
சந்தர்ப்பங்கைள தவற�டக்கூடாது 
என்பேத அது. பட்ஜட்ைட எ�ர்த்து 
அரசாங்கத்ைத க�ழ்க்க மு�யாது.
ேதர்த�ல்தான் இது மு�யும்.என-
ேவ,எமக்குத் ேதைவானவற்ைற 
அரசாங்கத்�ன் உயர் மட்டத்துடன் 
ேப�த் �ர்க்க அவர்களுடன் பு�ந்து-
ணர்ைவ ஏற்படுத்த ேவண்�ேயற்-
பட்டது.இந்த,உறவால் பலைத 
சாதக்கலாம்,அைடயலாம், ெவல்ல-
லாம் என்ற நம்�க்ைக�ல் நானுள்-
ேளன். இதற்காகேவ ஆத�த்தான்.
இருபது �ல்�யன் ரூபாைவ வாங்-
�யதாகச் �லர் ெசால்�ன்றனர்.
எனக்கு இந்த இருபது �ல்�யன் 
ஒரு "நத்�ங்"

ேகள்வி: ஒேரநாடு, ஒேர சட்டம் 
ெசயல��ல் �றுபான்ைம சமூகங்-
க�ன் ேபாக்குக�ல் உடன்படாத 
ஒருவர், தைலவராக �ய�க்கப்பட்-
டுள்ளைத உங்களால் �றுத்த மு�ய-
�ல்ைலேய? 

பதில்: இதுபற்� பல தடைவகள் 
ேப� உள்ேளாம். �ரதமர் , அைமச்-
சர் ப�ல் ராஜபக் ஷ உள்�ட்ட 
முக்�ய தைலவர்கள் இதற்கு சாதக-
மாக ப�ல�த்துள்ளனர். ஜனா�ப-
�க்கு ஆேலாசைன சமர்ப்�க்கேவ 
அவர் �ய�க்கப்பட்டுள்ளதாக 
அைமச்சர் ப�ல்ராஜபக் ஷ எங்க-
�டம் ெத��த்தார். இது கு�த்த 
இறு� அ�காரங்கள் ��யைமச்சர் 
அ�சப்�ேய எடுக்கவுள்ளதாகவும் 

எங்களுக்கு அ��க்கப்பட்�ருக்�-
றது. ெபாறுைமயாக இருந்து இவ்-
�டயங்கைள ெவல்ல பு�ந்துணர்வு 
அவ�யம். 

ேகள்வி: அநுராதபுரம் மாவட்-
டத்�லுள்ள இந்துக்க�ன் புராதன 
�ன்னங்கைளக் காப்பாற்றுவதற்கு 
உங்களால் எடுக்கப்பட்ட நடவ�க்-
ைககள் எைவ? 

பதில்: இங்குள்ள இந்துப் பாட-
சாைலைய மும்ெமா�ப்பாடசா-
ைலயாக்குவதற்கு முயற்�க்கப்-
பட்டது. அைத,நான்தான் தடுத்து 
�றுத்�ேனன்.ெகக்�ராவ �வன்-
ேகா�ல்,ஏன், மாவட்டத்�லுள்ள 
இந்துக்க�ன் பு�த தலங்களும் 
பாதுகாப்பாகத்தானுள்ளன. எவரா-
னாலும் அவரவர் நம்�க்ைககைள 
பாதுகாக்க நான் முயல்�ேறன். 

ேகள்வி: கு�ஞ்சாக்ேக�ப் 
பாலம்,அங்கு �கழ்ந்த ம�த 
அவலம் கு�த்து உங்கள் கருத்து 
என்ன? 

பதில்: �ண்�யாைவயும் கு�ஞ்-
சாக்ேக� �ராமத்ைதயும் இைணக்-
கும் பாலம்தான் இது. ெவறும் 175 
�ற்றர் தூரமுள்ள இந்தப் பலாத்ைத 
�ர்மா�க்க கடந்த நல்லாட்� 
அரசாங்கத்தால் மு�ந்�ருக்கும்.
இைதக்கூடச் ெசய்வதற்கு அந்த 
அரசு அக்கைற�ன்�ேய இருந்தது. 

அந்த மாவட்டத்�ல், அ�ல 
இலங்ைக மக்கள் காங்�ரைஸப் 
�ர���த்துவப்படுத்�ய ஒருவர் 
இராஜாங்க அைமச்சராகவும் இருந்-
தார். 

ஆனால், மு�யாமல் ேபானது.
இைதத்தான் ெசால்�ேறன் ேப�ப்-
ேப� இருக்காமல், கா�யமாற்ற 
களத்�ல் இறங்க ேவண்டும். 

எதிர்க்கட்சி என்பதற்காக

வாைலச்சுருட்டி, 
வல்லரசுகைள 
வியக்கைவத்த

அரசின் எல்லா திட்டங்கைளயும் எதிர்ப்பது 
சிறுபான்ைம சமூகங்கைள சீரழித்துவிடும்

ஏ.�.எம்.ெதௗ�க்

பாராளுமன்றத்�ல் ேப�ப்ேப� காலங்கைள கடத்தாமல் 
ெசய�ல் இறங்� கா�யமாற்றும் காலம் வந்துள்ளதாக-
வும், பாராளுமன்றத்�ல் ஜனநாயகத்ைதேய �ைலநாட்ட 
மு�யும், சமூகங்க�ன் �ரச்�ைனகளுக்குத் �ர்வுகாண 
ேவண்டுமானால் களத்�ல் இறங்�ப் ப�யாற்ற ேவண்-
டுெமனவும், அநுராதபுரம் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்-
�னர் இஷாக் ரஹ்மான் ெத��த்தார் �னகரன் வாரமஞ்ச-
�க்கு அவர் வழங்�ய ெசவ்��ல் ெத��த்தைவ. 

ஈரானின் வியூகம்!

சுஐப் எம். கா�ம்-

நம் நாட்�ல் 89 வருட 
(1932 - 2021) �ைறவு கண்ட 
ஒரு த�ழ்த் ேத�ய �னப்பத்-
��ைக '�னகரன்' ஆகும். 
இது கடந்து வந்த �ண்ட 
பயணத்�ல் த�ழ்ேபசும் 
இந்து - இஸ்லாம் - �ருஸ்தவ 
வாசகர்களான மூ�னத்தா�ன் 
அன்ைபயும், அ�மானத்ைத-
யும் சு�க�த்துக் ெகாண்ட 
�னஏடாகும். த�ழ்ேபசும் 
வாசக இதயங்க�ல் 89 வரு-
டங்களாக ஆசனம் ேபாட்டு 
அமர்ந்துள்ள இவ்ேவடு, 
இ� வரும் காலங்க�ல் 
மயக்கத்ைத தருேமா? ஏன்ற 
சந்ேதகத்ைத ஏற்படுத்து�றது. 
எப்ப�?

ெசன்ற வாரம் ஞா�று 
மாைல மைழ ெபய்து ெகாண்-
�ருக்கும் ேவைள எங்கைள 
சுமந்து ெசன்ற கார், ஒரு கைட 
முன் �ன்றது. அது பத்��ைக 
�ற்கும் கைட என்பதால், பல 
பத்��ைககள் ெதாங்க �டப்-
பட்�ருந்தன. கா�ன் �ன் 
ஆசனத்�ல் அமர்ந்�ருந்த 
ஏழு வயது �றுவன், மூ�ய 
கண்ணா� ஜன்னல் வ�ேய 
ெதாங்கும் பத்��ைகக�ன் 
ெபயர்கைள வா�க்கலானான்.

'�ரேகச� – �னக்குரல் - 
��ெவள்� – வாரமஞ்ச�' 
என வா�க்கலானான். நான் 
�ரும்�ப் பார்த்து, 'வார-
மஞ்ச� இல்ல... �னகரன்' 
என்ேறன். 'மாமா ெசால்வது 
�ைழ... வாரமஞ்ச�தான்... 
அங்க பாருங்க' என �றுவன் 
ெத�வாகச் ெசான்னான். 
அவனது �ஞ்சு மனத்�ல் 
'வார மஞ்ச�' என்ற ெப�ய 
எழுத்து வார்த்ைதேய இடம்-
��த்�ருந்தது. '�னகரன்' 
என்ற வார்த்ைத இடம் ��க்-
க�ல்ைல. ெபய்த மைழ�-

னால் நைனந்த கண்ணா� 
மங்க�ல் '�னகரன்' ெதன்ப-
டேவ�ல்ைல. ெதன்பட்டது 
வார மஞ்ச� மட்டுேம!

�ட்டுக்கு வந்து அன்ைறய 
�னகரன் வார மஞ்ச�ைய 
எடுத்துப் பார்த்ேதன். வார 
மஞ்ச� என்ற தைலப்பு சுமார் 
ஓரங்குல உயரத்�ற்கும், 
�னகரன் என்ற வார்தைத 
அைத�ட குைறந்து, நூ�ல் 
ஒரு பங்கு அள�ன் �ன்-
னதாகவும் இருந்தது. வார 
நாட்க�ல் வரும் �னகரன், 
�னகரன் �றந்து �ைறவு-
காணும் வயது இன்று இது 
எத்தைனயாவது இதழ் என்ற 
�பரங்கைளத் தந்தது. வார 
இறு� நா�ல் வரும் வாரமஞ்-
ச��ல் ேமற்ப� தகவல்கள் 
எதுவு�ல்ைல. பக்கங்க�ன் 
எண்�க்ைகயும், �ைலயும் 
இருந்தது. இைவ இரண்டும் 
மாறக்கூ�யன.

ஒரு பத்��ைகேயா, 
சஞ்�ைகேயா தன்ெபய-
ைரேய ெப�ய எழுத்�ல் 
(அச்�ட்ேடா, வைரந்ேதா) 
�ரசு�க்க ேவண்டும். வார-
மஞ்ச� – வாரஇதழ் - வாராந்-
த� என்பெதல்லாம், அந்த 
ஏட்�ன் தன்ைமைய (Nature) 
சுட்டுவது. ஏட்�ன் ெபயைர

மக்கள் மனங்க�ல் ப�ப்-
பது – மைழ�லும் ெத�வது 
ெப�ய எழுத்துக்கேள. இன்று 
�றுவன் மயங்�னான். வருங்-
காலத்�ல் (நாெமல்லாம் 
இல்லாத காலத்�ல்) ஆய்வு 
ெசய்ய முைனயும் மாணவர்க-
ளுக்கும் இத்தைகய மயக்கங்-
கள் ஏற்படும்ளூ ஏற்படலாம். 
அதற்கு நாம் வ� ெசய்ய-
லாமா? கூடாது... அதனால் 
மகுடம் மாற்றப்பட ேவண்�-
யேத! �ந்�த்து ெசயல்படு�ர்.

மயக்கத்ைத
தரும் மகுடம் 
மாற்றப்பட 
ேவண்டும்

'சத்�ய எழுத்தாளன்'
கலாபூஷணம் எஸ். ஐ. நாகூர் க�

வாசகர் க�தம்
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“யாமைத்ான் நமபுவத்ா 
த்பம் நநஞசம” என்நறாரு 
்பாடமை நநஞமச உருக்கும 

வி்ைாக சுசீைா ்பாடுவார். ்பறக்கும ்பாமவ 
என்ற திமைப்படததில் உள்ள ்பாடல் இது. 
கா்ல் த்ால்விமைத ்ாங்கிக் நகாள்ள 
முடிைா் ஆற்றாமையின் நவளிப்பாடாக 
ஒலிப்பது. ஆனால், இந்ப ்பாடலின் மு்ல் 
வரி இன்று ்ருகின்ற – ஏற்்படுததுகின்ற 
உணர்வமைகள தவறு. அ்ன் ந்பாருளும 
தவறு.

ந்பரும்பாலும ந்பண் பிளம்ளகம்ளப 
ந்பற்றவர்களின் வயிற்றில் எரியும தவ்மன -
யின் வரிகள இமவ எனைாம. இன்று ந்பண் 
பிளம்ளகளுக்கு முற்றிலும ்பாதுகாபபில் -
ைா் ஒரு சூழல் உருவாகியுள்ளது. வீட்டிலும 
அவர்களுமடை ்பாதுகாபபுக் குறிதது எசச -
ரிக்மகைாக இருக்க தவண்டும. நவளியில் 
இன்னும  எசசரிக்மக அமடை தவண்டும. 
அந்்ளவுக்கு நிமைமை – சூழல் - கவமைக்கு-
ரிை்ாகியுள்ளது. 

வீட்டில் குடும்பததின் உறவு வட்டததி -
னைால் ்பை ந்பண் பிளம்ளகள 05-06 வை -
திலிருநத் சிம்க்கப்படுகிறார்கள. குறிப -
்பாகப ்பாலிைல் ரீதிைாக. ைாைா, ைசசான், 
ந்பரிைப்பா, சித்ப்பா, அைலில் நநருங்கிப 
்பழகக் கூடிை ஆண்கள த்பான்தறாைால். 
இம்க்குறித் முமறப்பாடுகளும ைருத -
துவ ஆய்வுகளும தினமும வருகின்ற நசய் -
திகளும ்ரும புளளி விவைங்கள அதிர்ச -
சிைளிப்பன. கவமைப்பட மவப்பன. 
சமூகததிற்குத ்மைகுனிமவ ஏற்்படுதது -
கின்றமவ. 

இதிலும 50, 60 வைதுக்கு தைற்்பட்ட 
முதுநிமை ஆண்கள இமழக்கின்ற இந் 
வன்நகாடுமைக் குற்றங்கள சா்ாைணைான -
மவைல்ை. நவட்கக் தகடானமவயும கூட.

இ்னால்  பிளம்ளகம்ள ைாருடன் நமபிப 
்பழக விடுவது? எப்படிைான சூழலில் பிள -
ம்ளகம்ள சு்நதிைைாக வாழ அனுைதிப -
்பது என்ற குழப்பமும ்விபபும தவ்மன -
யும ந்பண்பிளம்ளகம்ளப ந்பற்தறாருக்கு 
உள்ளது. ைடியில் நநருபம்பக் கட்டிக் 
நகாண்டிருப்பது என்்பார்கத்ள அம்யும 
விடக் கடினைான, கவமைைான நிமை 
இது. 

“எங்தக நின்றாலும ைனம ந்பண் பிள -
ம்ளகளின் ்பாதுகாபபுக் குறிதத் எசசரிக் -
மகயூட்டிக் நகாண்டிருக்கிறது. எங்கள 
வீட்டிதைதை ஒரு ்பதது நிமிசம பிளம்ள 
்னிைாக நிற்க முடிைா் காைம இது. சீ 
என்ன நகாடுமை இது” என்று நசால்லிக் 
கவமைப்படுகிறார் அலுவைகததில் ்பணி 
புரிகின்ற ்ாய் ஒருவர். 

ஏறக்குமறை இத் கவமைகள்ான் ்பை -

ருக்கும. ்பை குடும்பங்களில் – வீடுகளில் 
்பை ந்பண் பிளம்ளகள இத்மகை துஷ் -
பிைதைாகததுக்கும வன்முமறக்கும உள -
்ளாகின்றனர். ஆனால் அமவநைல்ைாம 
நவளிதை வருவதில்மை. சிை சம்பவங்கள 
ைட்டுதை ்பதிவாகின்றன. நவளிப்படுத்ப -
்படுகின்றன. 

எப்படி ்ங்கள பிளம்ளயின் கம்மை 
– நிமைமை – பிளம்ளக்கு தநர்ந் துன் -

்பதம் நவளிதை நசால்வது? அது அந்ப 
பிளம்ளயின் எதிர்காைதம்ப ்பாதிக்குதை 
என்று ்பை ந்பற்தறார் அம் ைமறக்கிறார் -
கள. அவர்கம்ளப ந்பாறுத்வமையில் அது 
்விர்க்க முடிைா்து. இம் நாமும ஓை்ள -
வுக்குப புரிநது நகாள்ள முடியும. 

இ்ன் மூைம குற்றவாளிகள ்பபிததுக் 
நகாளகிறார்கள என்்பத்ாடு இந்ச   சம -
்பவங்கள தைலும கூடுகின்றன என்்பது 

உண்மைதை.  ஆனாலும ை்ார்த்ததில் 
சமூகக் கண்தணாட்டததிலிருநது ்ப்ப 
தவண்டும என்தற ஒவநவாரு ந்பற்தறா -
ரும சிநதிப்பார்கள.

ஆனால், அவர்கள ்ங்களுக்குளத்ள 
அமடகின்ற துக்கமும ைன அழுத்மும 
சா்ாைணைான்ல்ை. மிக மிகக் கடுமை -
ைான ைன நநருக்கடிமைக் காைம முழுவ -
தும அமடநது நகாண்தடயிருக்கிறார்கள. 

மகைாைாகா்வர்கள த்பாைாகி 
விடுகிறார்கள. ்ாம எந் வமக -
யிலும நசய்ைா் ஒரு குற்றததுக் -
கும ்வறுக்கும ்ண்டமனமை 
அனு்பவிக்க தவண்டிைவர்க -
்ளாகி விடுகின்றனர். 

இம்பத்பாைதவ வீட்டுக்கு 
நவளிதை ்பாடசாமைகள 
ந்ாடக்கம சகை இடங்களிலும 
சிறுமிப ்பைாைததில் உளத்ளார் 
சநதிக்கின்ற அ்பாை நிமைகள 

மிக அதிகைாகி விட்டன. 
்பாடசாமைகளில் கூட எசசரிக்மகைாக 

இருக்க தவண்டும என்ற நிமை. ஏநனன் -
றால் ்பை ்பாடசாமைகளில் இந் ைாதிரிச 
சம்பவங்கள நடநதுள்ளன. சட்ட நடவ -
டிக்மக தைற்நகாள்ளப்பட்டிருக்கிறது. 
்ண்டமன அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 
ஆனாலும இம்க்குறிதது ஆசிரிைர் சங்கங் -
கள கூட வாமைத திறப்பதில்மை. 

நைாத்ததில் முன்னர் எபத்பாதும 
இல்ைா் வமகயில் ந்பண் பிளம்ளகளுக்கு 
– அதுவும சிறுமிப ்பைாைததில் உளத்ளா -
ருக்கு மிகப ்பா்கைான சூழல் இன்று உரு -
வாகியுள்ளது. 

இ்னால் ந்பண் பிளம்ளகம்ளப 
ந்பற்தறார் ்ாதை முழுபந்பாறுபம்பயும 
ஏற்க தவண்டிை நிமை. என்்ப்ால்்ான் பிள -
ம்ளகத்ளாடு வீட்டில் நிற்க தவண்டியுள -

்ளது. நவளிதை நசல்வ்ாக இருந -
்ால் பிளம்ளகம்ள கூட்டிச நசல்ை 
தவண்டியிருக்கிறது. 

்பாடசாமைகளுக்தகா ்னிைார் 
வகுபபுகளுக்தகா ஏற்றி இறக்க 
தவண்டியுள்ளது. ்னிைாக வாக -
னங்களில் கூட ைாமையும நமபி 
ஏற்றி விடதவா அனுபபி விடதவா 
முடிைாது என்ற கட்டம. எந் 
தநைமும ்விததுக் நகாண்டு, ்கிக் -
கும ைனத்ாடு அமைை தவண்டும 
என்ற நிமையில் வாழும அவை -
மிது. 

என்்ப்ால்்ான் ஏற்கனதவ 
நசான்ன “ைாமைத்ான் நமபுவத் 
த்பம் நநஞசம?” என்று நசால்ை 
தவண்டியுள்ளது.

இது அவர்கம்ள ைனரீதிைாகவும 
ந்பௌதீக ரீதிைாகவும நநருக்கடிக்குள-
்ளாக்குகிறது. 

்ங்கள நா்ளாந் தவமைச சுமை-
கத்ளாடு இந்ச சுமைமையும ஏற்க 
தவண்டிை நிமை.

பிளம்ளகம்ளப ந்பற்றால் அவர்-
கம்ளப ்பாதுகாக்கத்ாதன தவணும. அது 
ந்பற்தறாருக்குரிை ந்பாறுபபுத்ாதன என்று 
ைாரும நசால்ைைாம.

ந்பற்தறாருக்குப ந்பாறுபபுண்டு்ான். 
ஆனால் அ்ற்நகாரு எல்மை உண்டு. எந்ச 
சூழலிலும எல்ைா நிமையிலும ந்பற்தறாைால் 
முழுபந்பாறுபம்பயும ஏற்க முடிைாது. அது 
சாததிைமும இல்மை. 

உண்மையில் இது சமூகததின் ந்பாறுபபுச 
சார்ந் ஒன்தற. 

ஒவநவாரு ்னி ைனி்மையும சமூகதை 
மு்லில் ்பாதுகாக்க தவண்டும. அது ஆணாக 
இருந்ாநைன்ன ந்பண்ணின் ்பாதுகாப்பாக 
இருந்ாநைன்ன வ்ளர்நத்ார் சிறிதைாைாக 
இருபத்பார் ைாைாக இருந்ாலும  சமூகதை 
அமனவருக்குைான ்பாதுகாபம்ப வழங்க 
தவண்டும. அது்ான் சமூக விதிைாகும. 
அது்ான் ்பண்புள்ள, அறிவுள்ள, நிைாைைான, 
வ்ளர்சசிைமடந  ் சமூகததின் அடிப்பமடைா-
கும.

நமமுமடை சமூகம இன்று இ்ற்கான சாததி-
ைங்கம்ள இழநதிருக்கிறது என்றால் தகா்ளாறு-
கள அதிகரிததிருக்கிறது என்று்ாதன ந்பாருள. 

வ்ளர்சசிைமடந  ் நாடுகளில் ைனி்ர்கள உச-
சைான ்பாதுகாபம்பயும அமனதது வமகைான 
சு்நதிைதம்யும ஜனநாைக உரிமைகம்ளயும 
ந்பறுகிறார்கள என்றால் அது அவர்கள ்ைக்-
குள உருவாக்கிக் நகாண்ட அடிப்பமடக்ளால்-
்ான் சாததிைைானது. 

அ்ற்காக அவர்கள ்பை ்பாடுகம்ளச சநதிததி-
ருக்கிறார்கள. த்பாைாடியிருக்கிறார்கள. அப்படி-
நைல்ைாம நசய்த  ்இன்மறை இந  ்நிமைமை 
எட்டியிருக்கிறார்கள.

ஆனால், நமமுமடை சமூகததில் முன்னர் 
எவவ்ளதவா ்பாதுகாபபு இருந்து என்்பம் 
நீங்கள ஒவநவாருவருதை உணர்வீர்கள. 

அன்று இன்மறை அ்ளவுக்கு வசதிகத்ள 
இருக்கவில்மை. மின்சாைதை ்பை வீடுகளுக்கு, 
கிைாைங்களுக்கு இருக்கவில்மை. சரிைான 
த்பாக்குவைததில்மை. கிைாைபபுறங்களில் ்னி-
ைனாகதவ நடநது அல்ைது மசக்கிளில் நசன்று 
்படித்ார்கள. த்ாட்டததுக்தகா வைலுக்தகா 
ந்பற்தறாருக்கு சாப்பாடு நகாண்டு நசன்றார்-
கள. ஏன் ஆடு, ைாடுகம்ள தைய்க்கக் நகாண்டு 
நசன்ற ந்பண் பிளம்ளகளும உண்டு. 

ஏன் உங்களில் ்பைருக்கு உங்கள இ்ளமைப 
பிைாைததில் இந  ் வாழக்மகமை வாழநது 
கடந  ்அனு்பவம இருக்கும. 

ஆனால் அன்மறமையும விட இன்று எவவ-
்ளதவா முன்தனற்றங்கள (?) ஏற்்பட்டுள்ளன. 
த்பாக்குவைதது, ந்ாடர்்பாடல், மின்சாைம, 
சட்டம. ந்பண்கள ைற்றும சிறுவர் உரிமைகளுக்-
கான அமைபபுகள, கல்வி எனப ்பை வமகைான 
ஏற்்பாடுகள உண்டு. 

இருந்ாலும நிமைமைதை ்மைகீழாகிக் 
கவமைப்படும அ்ளவிதைதை உண்டு.

இ்ற்கு என்ன நசய்ைைாம? ைார் இ்ற்கான 
ந்பாறுபம்ப ஏற்்பது?

நாதை ந்பாறுப்பாளிகள. நாதை இம்ச சீர்ப்ப-
டுத  ்தவண்டும. ஏநனன்றால் நமமிடமிருநத் 
– நமமுமடை சமூகததிடமிருநத  ் இந்க் குற்-
றங்கள ந்பருகுகின்றன. நமமுமடை சமூகததி-
டமிருநத் ்பாதுகாப்பற்ற – அ்பாை நிமை 
த்ான்றியுள்ளது. நமமுமடை சமூகதம்தை 
நம்ப முடிைாதிருக்கிறது. 

என்றால் நாம்ாதன இ்ற்குப ந்பாறுபபு?
இந் நிமையில் நாம எப்படி நமமுமடை 

அறிமவப ்பற்றியும ்பண்்பாட்மடப ்பற்றி -
யும சமூகபந்பருமைகம்ளப ்பற்றியும (ந்பரு -
மைைாக) த்பச முடியும?

பே ைாசிரிைர் க. மகைாச்பதி ைமறநது 
(06.12.1982) முப்பதந்ான்்பது 
ஆண்டுகள நிமறவமடகின் -

றன. ஆயினும, அவர் வாழந் நாற்்பத -
ந்ான்்பது ஆண்டுகளில் ஆழந் அகலித் 
அறிவுத ்்ளததில் நின்று அவைாற்றிை 
்பணிகள காைத்ால் அழிைா்மவ. அவற் -
றுளளும தினகைன் ்பததிரிமகயின் பிை்ை 
ஆசிரிைைாகச நசைற்்பட்டு, தினகைன் ்பததி -
ரிமக வ்ளர்சசிக்கும, ஈழததுத ்மிழ இைக் -
கிை வ்ளர்சசிக்கும அவைாற்றிை ்பணிகள 
ைகத்ானமவ. அமவ இங்கு சுருக்கைாக 
தநாக்கப்படுகின்றன.

    தினகைன் ்பததிரிமகயில் க. மகைாச -
்பதி உ்விைாசிரிைைாகவும பிை்ை ஆசிரி -
ைைாகவும ்பணிைாற்றிை காைம தினகைன் 
வைைாற்றிலும, ஈழததுத ்மிழ இைக்கிை 
வைைாற்றிலும குறிபபிடத்க்கக் காைைாக 
அமைநதுள்ளது. 

    1933 – 1982 வமை வாழந் க. மகைா -
ச்பதி ஈழததுத ்மிழ இைக்கிை வ்ளர்சசிக் -
காக ் மமை முழுமைைாக அர்ப்பணித்வர் 
குறிப்பாகத ்மிழாைாய்சசித துமறயிதை 
அவைது ்பங்களிபபும, நல்ை ்மிழ இைக் -
கிை துமறயின் திமசைறி கருவிைாக அவர் 
நசைற்்பட்டமையும வி்நதுமைக்கத்க் -
கமவ. இவவிருதுமற இமணபபுக்கும சிை 
காைம தினகைன் ்பததிரிமக ஆசிரிைைாக 
அவர் வகித் ்ப்வி துமண நசய்்து என்்ப -
தில் ்வறில்மை.

    ்பளளிப்பருவம மு்ல் க. மகைாச்பதி 
எழுதுவதில் ஈடு்பாடு காட்டி வந்ாலும, 
தினகைன் ்பததிரிமகக்குப பிை்ை ஆசிரிை -
ைான பின்பு ்ான் அவர் ந்பைர் பிைசித்ைா -
கத ந்ாடங்கிைது என்கிறார் இ்ளங்கீைன் 
எதிர்காைததில் ்ான் நசய்ை தவண்டிை 
இைக்கிைப ்பணிமைத தீர்ைானிததுக் 
நகாண்ட மகைாச்பதி, ்பல்கமைக்கழகப 
்படிபம்ப முடிதது ்பட்ட்ாரிைாக நவளிதை 
வந்தும தைக்்ஹவுஸ் ்பததிரிமக காரிைாை -
ைததில் தசர்நது விட்டார். 

    அன்மறை காைகட்டம ்பததிரிமகைா -
்ளர் ந்ாழில் ைாழப்பாணத்ார் ைததியில் 
வைதவற்கத்க்க, சமூகததின் தைல்ைட்டத -
தில் ைதிக்கத்க்கத ந்ாழிைாகக் கரு்ப -
்படவில்மை. ஆ்ைால் மகைாச்பதியின் 
்கப்பனாரும அ்மன விரும்பவில்மை. 
ைகனின் உறுதிைான எண்ணதம் அறிந -
திருந் மகைாச்பதியின் ்கப்பனார் ஒரு 
முமற இ்ளங்கீைனிடம, 'உந்ப ்பததிரிமக 
தவமை தவண்டாம நைட்ைாஸூக்கு த்பாய் 
எம.ஏ. ்படிக்கட்டும நீ உம் அவனுக்குச 
நசால்லும' என்று கூறிை்ாக நிமனவு கூரு -
கின்றார் இ்ளங்கீைன். 

    எண்ணததில் உறுதி நகாண்ட மகைா -
ச்பதி எண்ணிைம் முடிப்ப்ற்காக தைக் -
்ஹவுஸில் தசர்நது ஆைம்பததில் ஒய் -
தசாவர் ்பததிமகயின் ஆசிரிைர் குழுவில் 
இருந்ார். நடய்லி நியூஸ் ்பததிமகயிலும 
சிறிது காைம கடமைைாற்றியிருக்கிறார். 
அபத்பாது தினகைன் ்பததிைமகயில் பிை்ை 
ஆசிரிைைாக வி.தக.பி. நா்ன் இருந்ார்.

    1957 ஆம ஆண்டு தினகைன் ்பததிரி -
மகயில் உ்விைாசிரிைைாக இமணநது 
நகாண்ட மகைாச்பதி, பின்னர் குறுகிை 

காைததிதைதை 1959 இல் அப்பததிமக -
யின் பிை்ை ஆசிரிைைாகப ந்பாறுபத்பற் -
றார்.

    1950 களில் ஒரு சிை ஈழதது எழுத்ா -
்ளரின் ்பமடபபுகத்ள தினகைனிலும வீைதக -
சரியிலும நவளிவந்ன. ந்பரும்பாைான 
்பமடபபுகள இநதிை ்பண்டி்ர்கள, இைக் -
கிைவாதிகளின் சைைக் கட்டுமைகளும 
இநதிை எழுத்ா்ளர்களின் கம்கள, கவி -
ம்கள ைட்டுதை இடம ந்பற்று வந்ன. 
இத்மகை சூழலில் ஈழதது எழுத்ா்ளர்க -

ளின் ்பமடபபுகள ஈழததுப ்பததிரிமகக -
ளில் இடமந்பற தவண்டுநைனும கருதம் 
இைங்மக முற்த்பாக்கு எழுத்ா்ளர் சங்கம 
வலியுறுததிைது. இ்ன் விம்ளவாக 
முன்மனை நிமை சிறிது ைாறி ஈழதது எழுத -
்ா்ளர்களின் ்பமடபபுகளும அவவபத்பாது 
தினகைனிலும வீைதகசரியிலும நவளிவைத 
ந்ாடங்கின. இதுவும ைாமன ்பசிக்குச 
தசா்ளப ந்பாரிைாகதவ அமைந்து.

    இத்மகை சூழநிமையில் தினகைனின் 

பிை்ை ஆசிரிைைாகப ந்பாறுபத்பற்றுக் 
நகாண்ட மகைாச்பதி, ்ான் ்ப்வி வகித் 
குறுகிை காைததில் (1961 வமை) ்பததிரி -
மகைா்ளைாக ஈழததிைக்கிை வ்ளர்சசிக்குப 
ந்பரும ்பங்களிப்பாற்றினார். குறிப்பாக, 
ஈழதது இைக்கிை முைற்சிகளுக்கு வ்ளமூட் -
டிைமை, பிைத்ச இைக்கிை வ்ளர்சசிக்கு 
ஊக்கைளித்மை, இைங்மக எழுத்ா்ளர்-
களுக்கு உற்சாகம அளித்மையும நகௌை-
வதம்ப ந்பற்றுக் நகாடுத்மையும, இந-
நாட்டுத ்மிழப்பததிரிமககளின் ்ைதம் 

உைர்ததிைமை, வாசகர் வட்டதம்ப 
ந்பருக்கிைமை, ்பததிரிமக சு்நதி -
ைதம்ப த்பணிைமை, ்பரிதசா்மன 
முைற்சிகளில் ஈடு்பட்டமை, கமை 
இைக்கிைததுக்கு வழங்கிை முக்கிைத-
துவம, அைசிைல், ந்பாரு்ளா்ாைம, 
சமூகம மு்ைான விடைங்களுக்கு 
வழங்கிை முக்கிைததுவம, மு்லிைவற்-
மறக் குறிபபிட முடியும. இவற்றின் 
ஊடாக ்ைது ஆற்றமையும ஆளுமை -
மையும சமூக நை நாட்டதம்யும 
நவளிகாட்டிை வி்மும வி்நதுமைக்-
கத்க்கமவ. 

    ஈழதது எழுத்ா்ளர்களின் ்பமடப-
்பாற்றல் மீது மிகுந் நமபிக்மக நகாண் -
டிருந்வர் மகைாச்பதி. ஈழதது எழுத-
்ா்ளர்களுக்கும, கமைஞர்களுக்கும 
சந்ர்ப்பம கிமடத்ால் ்ைது ்பமடப-
புததிறமனயும காததிைைான ்பங்களிப -
பிமனயும ்மிழுைகிற்கு எடுததுக்-
காட்டுவர் என்ற அமசக்க முடிைா் 
நமபிக்மக மகைாச்பதிக்கு  இருந்து. 
தைலும, இமைைமற காைாக இருந் 
எழுத்ா்ளர்கம்ளயும ஊக்குவிதது 

அவர்க்ளது ்பமடபபுகம்ளயும நவளிக்நகா-
ணை தவண்டும என்ற எண்ணமும அவருக்கி-
ருந்து. அ்ற்கு நசைல் வடிவமும நகாடுத -
்ார். 

    அதத்ாடு ்ாகம ்ணிைா் மகைாச்பதி 
இைக்கிை ஆைாய்சசி, விைரிசனம, ்பரிதசா-
்மன, இநதிை, தைமைநாட்டு எழுத்ா்ளர் -
களின் அறிமுகம, அறிவிைல் என ்பை விட -
ைங்கம்ளயும இடமந்பறச நசய்்ார்.

    இ்ளங்கீைனின், 'நீதிதை நீ தகள' ந்ாடர், 

ஓவிைர் மூர்ததியின் சிததிைங்கள, சிரிததி-
ைன் சிவஞான சுந்ைததின் 'சவாரித்ம்பர்' 
த்பான்ற தகலிசசிததிைங்கள, த்பசா் த்பசசு, 
அைசிைல் விைரிசனம (முன் ்பக்கததில் 
நா்ளாந்ம நவளிவந்து) ஞாயிறு த்ாறும 
சிறுந்ாடர் சரிததிை நாடகம, நூலும ைதிப-
பும, நசல்லும வழி இருட்டு ந்ாடர்-
கம், இது எங்கள ஊர் (ஊரின் ந்பைர் 
வந் வைைாறு) ைமைைகச நசய்திகள என 
்பல்தவறு அமிசங்களும நவளிவந்ன.

    இது ்விை இம்ளஞர்கம்ளயும ைாணவர் -

கம்ளயும எழு்த தூண்டும வி்ைாக பு்ன் 
கிழமை இ்ழ, 'பு்ன் ைைர்' என்ற ந்பைரில் 
நவளிவந்து. ைைர்களில் சிறுகம் த்பாட்டி 
ஒன்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்து. ஒரு ்படம 
பிைசுரிக்கப்படும அப்படதம்ப ்பார்தது 
அ்ன் பின்னணியில் கம் எழு் தவண்டும. 
மு்ல் மூன்று இடங்கம்ளப ந்பறு்பவருக்-
குப ்பரிசும அறிவிக்கப்பட்டிருந்து. 

    சனி இ்ழகளில் 'நசல்லும வழி இருட்டு' 
எனும ந்ாடர் கம் இடம ந்பற்றது. புதிை 

நாவல் ந்ாடங்குகிறது என்றால் அ்ற்கு 
முநதிை கிழமைகளில் வாசகர்களின் எதிர்ப-
்பார்பம்பத தூண்டும வி்ைாக அநநாவல் 
்பற்றி குறிபபிடப்பட்டிருக்கும சிறுகம் பிை-
சுரிக்கப்பட்டால் அசசிறுகம்யின் முக்கிை 
அமிசங்கள ஒரு கட்டததுக்குள குறிபபிடப-
்பட்டிருக்கும.

    சுகா்ாைம ந்ாடர்்பான கட்டுமைக-
ளும ந்பண்கள ந்ாடர்்பான ்பகுதிகளும 
அவவபத்பாது நவளிவநதிருக்கின்றன. 
ைமை நாட்மடப பிைதி்பலிக்கும ்பாததிைங்-
கம்ள அடிப்பமடைாகக் நகாண்டு  ஸி.வி. 
தவலுபபிளம்ள எழுதிை தவடிக்மக விதநா-
்மும காட்டுதவார் ந்ாடர் நவளிவந்தும 
இவைது காைததில் ்ான்.

    மகைாச்பதி பிை்ை ஆசிரிைைாகவிருந் 
காைததில் தினகைனில் கமை இைக்கிைம 
ந்பற்ற நசல்வாக்கு குறிபபிடத்க்கது. அவர் 
எழுதிை ஆசிரிைத ்மைைங்கங்கள குறிபபிட்-
டுச நசால்ைக் கூடிைமவ. அவற்றிலும கூட 

கமை இைக்கிைங்களின் நசல்வாக்மக காண 
முடியும. 

    கடமைக்காக ்பததிரிமககளின் ்பக்கங்-
கம்ள நிைப்ப தவண்டும என்று விடைங்க-
ம்ளப பிைசுரிக்காைல் மவைகம ்பைனுறும 
விடைங்கம்ளப பிைசுரித்ார். அதத்ாடு, 
எழுத்ா்ளர்கம்ளயும கமைஞர்கம்ளயும வை-
தவற்றார்ளூ ைசித்ார், ்பாைாட்டினார் இ்ன் 
மூைம எழுத்ா்ளர் வாசகர் உறவு ந்பருகிைது.    
தினகைனில் காததிைதம் தைம்படுததுவ்ற்-
காக  எழுத்ா்ளர் சநதிபபுகம்ளயும வாைநத்ா-

றும நடததினார். இசசநதிபபுகள நவள்ளவத-
ம்யில் இருந் த்பைாசிரிைர் சிவத்மபியின் 
அமறயில் இடமந்பற்று வந்்ாக இ்ளங்கீ-
ைன் குறிபபிடுகின்றார். 

இ்ன் விம்ளவாக நவளிவந்த் தினக -
ைன் வாை ைஞசரியில் இடம ந்பற்ற 'நான் 
விருமபும நாவைாசிரிைர்' எனும ்மைப -
பில் அமைந் கட்டுமைக்ளாகும. உைகப 
புகழ ந்பற்ற நாவைாசிரிைர் ்பற்றிை கட் -
டுமைக்ளாக இமவ அமைந்ன. இச 
சநதிபபின் த்பாது இடமந்பற்ற விைரிச -
னங்களும விவா்ங்களும தினகைனின் 
காததிைத்ன்மைக்கு வழிசமைத்த்ாடு, 
்ைைான ்பமடபபுகம்ளயும வாசகர்கம்ள-
யும உருவாக்கிைது.

    தினகைன் ்பததிரிமகயில் மகைாச்பதி 
பிை்ை ஆசிரிைைாகப நசைற்்பட்ட காைததில் 
அவைாற்றிை காததிைைான ்பங்களிபபு காைண-
ைாக வாசகர் வட்டம ந்பருகிைதுடன் விற்்ப-
மனயும அதிகரித்து. 2000 இல் ந்ாடங்கிை 
அ்ன் விற்்பமன 12000 வமை ந்பருகிைது.

 க.மகைாச்பதி தினகைன் ்பததிரிமக -
யில் பிை்ை ஆசிரிைைாகவிருந் காைததில் 
ைானுடம ்பைனுறும வமகயில் நசைற்்பட்ட 
காைணததினால் க.மகைாச்பதி ்பணிைாற்றிை 
காைதம் 'இைங்மகத ்மிழப ்பததிரிமக 
வைைாற்றில் ந்பாற்காைம' என்்பர். அததுடன் 
இைங்மகப ்பததிரிமக முன்தனாடிகளில் 
ஒருவைாகவும அவர் த்பாற்றப்படுகின்றார்.

(லேக்ஹவுஸ் நூேகத்தில் தினகரன் பத்தி-
ரிகக ஆவணபபடுத்்தபபட்டுள்ளது. அங்கு 
க. ககோசபதி பிர்தம ஆசிரியராக விருந்த 
பத்திரிகககக்ளயும் பாரகவயிட முடியும்.) 

ஈழத்து இலக்கியத்துக்கு 

அளப்பரிய சேவையாற்றிய
ச்பராசிரியர் வைலாே்பதி

கருணாகரன் ...?

சர்மிளாதேவி துரரசிஙகம் ...?

யாரைத்ான் நம்புவத்ா?

பல குடுமபங்களில் – வீடு்களில் பல பபண் பிள்ளை்கள 
இத்த்்கய துஷ்பிரயயோ்கததுக்கும வன்மு்ைக்கும 
உளளைோகின்ைனர். ஆனோல் அ்வபயல்லோம பவளியய 
வருவதில்்ல. சில சமபவங்கள மட்டுயம பதிவோகின்ைன.



THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY DECEMBER 05, 2021 112021 டிசம்பர் 5 ஞாயிற்றுக்கிழமை

பா கிஸ்ானில் உள்ள ்பஞசாப் 
ைாநிலத்தின் சியால்்காட் 
நகரில் ்பணிபுரிந்து வந்் 

இலஙமகயர் ஒருவர், வன்முமைக் கும்ப -
லால் ்ாக்கப்்பட்டு, எரித்து ககாமல கசய்-
யப்்பட்்ட சம்பவம இலஙமகயில் அதிர்வ -
மலகம்ள உண்டாக்கியுள்ளது.

இலஙமகமயச் ்சர்ந்் 40 வய்ான பிரி -
யந்் குைார தியவ்ன என்ை ந்பர் இவவாறு 
ககாமல கசய்யப்்பட்டுள்ளார்.  

பிரியந்் குைார தியவ்னவின் ககாமல 
க்ா்டர்்பாக முக்கியக் குற்ைவாளிகள 
உள்ப்ட நூற்றுக்கும ்ைலானவர்கள மகது 
கசய்யப்்பட்டுள்ள்ாக ்பாகிஸ்ான் காவல் 

துமையினர் க்ரிவிக்கின்ைனர்.   சிசிடிவி 
காக�ாளிகம்ள மவத்து இவர்கள மகது 
கசய்யப்்பட்டுள்ளனர். ்ைலும சிலர் 
்்்டப்்பட்டு வருகின்ைனர் என்று க்ரிவிக் -
கப்்பட்டுள்ளது.  

்பயஙகரவா்ச் கசயல்களில் ஈடு்படு்ல் 
ைற்றும பிை குற்ைச்சாட்டுகளின் கீழ் சந்்்க -
ந்பர்கள மகது கசய்யப்்பட்டுள்ளனர்.  

சியால்்காட் நகரில் வாசிரா்பாத் 
சாமலயில் இலஙமகயர் ்ாக்கி, எரிக்கப் -
்படும நிகழ்மவக் காட்டுவ்ாகக் கூறி ்பல 
காக�ாளிகள சமூக ஊ்டகஙகளில் ்பகிரப் -
்பட்டு வருகின்ைன.பிரியந்் குைார தியவ -
்னவின் உ்டல் மிகவும ்ைாசைாக எரிந்து 
்்பாயிருந்்்ாகத் க்ரிவிக்கின்ைன.பிரியந்் 

குைார தியவ்ன எரிக்கப்்பட் -
்டது ஏன்?  

சியால்்காட் நகரிலுள்ள 
்னியார் ஏற்றுைதி க்ாழிற்சா-
மலகயான்றில் பிரியந்் குைார 
தியவ்ன முகாமையா்ளராக 
க்டமையாற்றியுள்ள்ாக க்ரி-
விக்கப்்படுகின்ைது.  

இவர் இஸலாமுக்கு எதிராக 
ை் நிந்்மனயில் ஈடு்பட்்ட-
்ாக ்கவகலான்று கவளளிக் -
கிழமை காமல தீயாகப் ்பரவி-
யது.   

"க்ாழிற்சாமலயில் இந்்த் 
்கவல் ்பரவியதும ஏரா்ளைான 
ஊழியர்கள க்ாழிற்சாமல 
முன்பு, திரணடு ்்பாராட்்டம 
ந்டத்தினர். பின்னர் பிரியந்் 
குைார தியவ்னமவ உ்டல் 
ரீதியான துன்புறு்லுக்கு உள-
்ளாக்கி எரித்துக் ககான்ைனர்," 

என்று சம்பவத்ம் ்நரில் ்பார்த்் முகைது 
்பஷீர் என்்பவர் கூறியுள்ளார்.  

நூற்றுக் க�க்கா்னார் ஒன்று திரணடிருந்் 
்நரத்தில், இந்் அசம்பாவி்ம ்நர்ந்துள -
்ளது.  

கவளளிக்கிழமை காமல 11.35 ைணிய்ள -
வில் மீட்பு்வி துமையினருக்கு இந்் நிகழ்வு 
க்ா்டர்்பாக க்ாமல்்பசி அமழப்பு ஒன்று 
வந்துள்ளது. அவர்கள அஙகு கசல்லும 
முன்ன்ர பிரியந்் குைார தியவ்ன எரித்துக் 
ககால்லப்்பட்டுள்ளார் என்று காவல்துமை 
கூறுகிைது.  

கவளிநாட்ம்டச் ்சர்ந்் முகாமையா்ள -
ருக்கு எதிராக கவளளிக்கிழமை காமல 
மு்்ல கசய்திகள ்பகிரப்்பட்டு வந்்ாலும, 
முன்கூட்டி்ய ்பாதுகாப்பு ந்டவடிக்மககள 
எதுவும எடுக்கப்்ப்டவில்மல என்று சியால்-
்காட்டில் உள்ள உளளூர் ஊ்டகவியலா்ளர் 
யாசிர் ராசா க்ரிவித்துள்ளார்.  

இதுகவாரு ககாடூரைான சம்பவம என 
்பஞசாப் ைாநில மு்லமைச்சர் உஸைான் 
்பஸ்ார் க்ரிவித்துள்ளார். ்னது ட்விட்-
்டர் ்்ளத்தில் ்பதிகவான்மை கவளியிட்்்ட 
அவர் இ்மனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

"இந்் சம்பவம க்ா்டர்பில் விசாரம� 
ந்டத்துவ்ற்கு க்பாலிசாருக்கு உத்்ரவு பிைப்-
பித்துள்்ளன். சட்்டத்ம் மகயில் எடுக்க 
எவருக்கும அனுைதி இல்மல. ைனி்ாபிைா -
னைற்ை கசயற்்பாடுகளில் ஈடு்பட்்டவர்கள 
்ப்பிக்கைாட்்டார்கள என்்பது உறுதி," என 
அவர் ்னது ்பதிவில் கூறியுள்ளார்.  

இ்்்வம்ள, ்பாகிஸ்ான் பிர்ைர் 
இமரான் கான், இந்் சம்பவம க்ா்டர்பில் 
ட்விட்்டரில் ்பதிகவான்மை கவளியிட்டுள-
்ளார்.  

"இலஙமகமயச் ்சர்ந்்வர் எரிக்கப்்பட்்ட 
சம்பவம ்பாகிஸ்ானுக்கு அவைானகரைா-
னது. விசாரம� ந்டத்்ப்்படுகின்ைது. இந்் 
சம்பவத்து்டன் க்ா்டர்பும்டயவர்கள முழு-

மையாக ்ணடிக்கப்்படுவார்கள. மகது ந்ட-
வடிக்மககள க்ா்டர்கின்ைன," என ்பாகிஸ-
்ான பிர்ைர் கூறியுள்ளார்.  

இலங்கை கைண்டனம்?  
உளநாட்டில் சட்்டம - ஒழுஙகு நிமலமயப் 

்பராைரிப்்பது கருதி பிரியந்் குைார திய-
வ்ன குறித்் ்கவல்கம்ள இலஙமக 
அரசு இன்னும கவளியி்டவில்மல என்று 
இலஙமக கவளியுைவுத் துமை அதிகாரிகள 
க்ரிவித்்னர்.  

்பாகிஸ்ானில் இலஙமகயர் ஒருவர் மிக 
ககாடூர்ைாக ககாமல கசய்யப்்பட்்ட சம-
்பவத்ம் மிக வன்மையாக கணடிப்்ப்ாக 
இலஙமக அரசு சார்்பாக, கல்வி அமைச்சர் 
தி்னஷ் கு�வர்்ன ்பாராளுைன்ைத்தில் 
க்ரிவிக்கின்ைார்.  

்பாகிஸ்ான் பிர்ைர் இந்் சம்பவம 
க்ா்டர்பில் விசாரம�கம்ள ந்டத்தி வரு-
கின்ைமைமய ்ாம வர்வற்்ப்ாகவும 
தி்னஷ் கு�வர்்ன கூறுகின்ைார்.  

இ்்்வம்ள, சம்பவம க்ா்டர்பிலான 
முழுமையாக ்கவமல க்பற்றுக்ககாளவ்ற்-
காக ்ாம ்பாகிஸ்ான் அரசாஙகத்து்டன் ்்பச்-
சுவார்த்ம் ந்டத்தி வருவ்ாக கவளிவிவகார 
அமைச்சு க்ரிவிக்கின்ைது.  

"்பாகிஸ்ானில் தீவிரவா் கும்பலால் 
நிகழ்த்்ப்்பட்்ட பிரியந்் குைார தியவ்ன -
வின் ககாமல மூர்கத்்னைானது. அ்ற்கு 
கார�ைானவர்கம்ள சட்்டத்தின் முன் நிறுத் -
து்வன் என்று ்பாகிஸ்ான் பிர்ைர் இமரான் 
கான் கூறியுள்ளம்ப் ்பாராட்டும அ்் 
்வம்ளயில், தீவிரவா் சக்திகள சு்ந்திரைாக 
உலவ அனுைதித்்ால், அது யாருக்கு ்வண -
டுைானாலும ந்டக்கும என்்பது ்பற்றி நாம 
எச்சரிக்மகயு்டன் இருக்க ்வணடும," என்று 
இலஙமக விம்ளயாட்டு ைற்றும இம்ளஞர் 
விவகாரஙகளுக்கான அமைச்சர் நாைல் ராஜ -
்பக் ஷ க்ரிவித்துள்ளார்.  

பாகிஸ்ானில் குமபலால் எரித்து   
க�ால்லபபட்ட இலங்�யர் 

பிர்மர் இமரான் 
�டும �ண்டனம

கை்லமாமணி ப�ான். �தமநாதன் எழுதிய 'பூககைள் பூககைாத பூந்தா-
ட்டம்' சிறுகை்த நூலின் பெளியிடடு விழா எதிரெரும் 18/12/2021 
அன்று மா்ல.04.00 மணிககு பகைாட்டாஞ்சே்ன வீதி இல,60 
இலுள்்ள நீவ்  ் ெஷ்ணவி விகைார மண்ட�ததில் ந்்டப�றவுள்்ளது.  
இலங்கை தமிழ் கை்லஞர சேஙகைமும்  சி்லான் யுபனடப்டட ஆரட 
ஸ்்டஜும் இ்்ணநது ந்டததும் கை்லமாமணி ப�ான்.  �தமநாதன் 
எழுதிய 'பூககைள் பூககைாத பூந்தாட்டம்' சிறுகை்த பதாகுப்பு நூல்  பெ-
ளியிடடு விழா  ஜனநாயகை மககைள் முன்னணி த்லெர ம்னா கை்்ணசேன் 
த்ல்மயில்  ந்்டப�றும். ்தசே�நது லயன், ஆர. அ்சோககுமார முன்னி்லயில் ந்்டப�றும்  இவ்விழாவி-
ல் ெர்ெற்பு்ர்ய  கைலாபூஷ்ணம் கை,பசேல்ெராஜும் அறிமுகைவு்ர்ய  கை்லஞர ராதா ்மதாவும் நிகைழ்ததவு-
ள்்ளனர.  முதல் பிரதி்ய சேஙகைததின் த்லெர  ஆர ராஜ்சேகைரன் ப�ற்றுகபகைாள்ொர. நயவு்ர மூதத கை்லஞர 
கைலாபூஷ்ணம்  கை்லசபசேல்ெனும் ஏற்பு்ர்ய ப�ான்.�தமநாதனும் பதாகுப்பு்ர  அஜிதகுமாரும், வி்ஜயும், 
நன்றியு்ர்ய ்கை.ஈஸெரலிஙகைமும் ெழஙகைவுள்்ளனர.

கிராணட�ாஸ அருள்மிகு ஞான்ெரெர ்தெஸதானம் 
மகைர்ஜாதி ெருஷாபி்ஷகை ப�ருவிழா  (2021/2022) 
ந்்டப�ற்ற்�ாது நிகைழ்வில் ஆலய ஆதீன கைரததா  சோகி-
ததிய வியாகைர்ண பிரம்மஸ்ரீ சே இரா �ாலகிருஷ்ண ஐயர 
சிெஸ்ரீ �ாலரவிசேஙகைர  சிொசசோரியாரால் குரு�ரன் 
ஷரமா "ொகீசே இ்சே அருள்சு்டர"எனும்  �ட்டம் ெழஙகி, 
ொழ்ததி, �ாராடடி, ஆசீரெதிதது �ாராடடுப் �ததிரம்  
ெழஙகி பகைௌரவிககைப்�ட்ட  மறககை முடியாத தரு்ணம்.

இநதிய பெளியுறவுதது்ற 
அ்மசசேர ்டாக்டர. எஸ.
பஜயசேஙகைர எழுதிய இநதிய 
ெழி (The India Way) நிசசே-
யமற்ற உலகுககைான வியூகை-
ஙகைள் என்ற நூலின் தமிழா-
ககைம் பசேயயப்�ட்ட பிரதி்ய 
இலங்கைககைான இநதிய 
பிரதி தூதுெர வி்னாத ்கை. 
பஜகைப் (Vinod K.Jocob) 
ம்லயகை கை்ல இலககிய 
பசேயற்�ாட்டா்ளரும் ஆயொ-
்ளருமான எச.எச.விககிரமசி-
ஙகைவிற்கு தனது இல்லததில் 
்ெதது ெழஙகிய ்�ாது 
எடுதத �்டம்.

29 ம் திகைதி �ண்டாரநாயககை ஞா�கைாரதத சேரெ்தசே 
மாநாடடு மண்ட�ததில்  ந்்டப�ற்ற 15 ஆெது 
பதா்லககைாடசி கை்ல அரசே விருது ெழஙகைல்  
விழாவில் (2020)  "சிறநத பதா்லககைாடசி 
இ்சேயாககைல் "விருதி்ன ்நதரா பதா்லககைா-
டசியின் "சோரகைாதது" இ்சே நிகைழ்சசியின் தயாரி-
ப்�ா்ளர எஸ.சேசிகைாநத பென்றுள்்ளார. 

�ம்�லப்பிடடி புனித ்�துரு கைல்லூரியின் நூற்றாணடு விழா

�ம்�லப்பிடடி புனித ்�துரு கைல்லூரியின் நூற்றாணடு  விழா சின்னம் மற்றும் 
�ா்டல் பெளியீடடு விழா பதா்டர�ான பசேயதியா்ளர சேநதிப்பு �ம்�லப்பிடடி  
புனித ்�துரு கைல்லூரி மண்ட�ததில் அண்மயில் ந்்டப�ற்றது. 2022 
ஆம் ஆணடு ஜனெரி 18 ஆம் திகைதி இககைல்லூரியின் 100 ஆெது ஆணடு 
நி்றவுக பகைாண்டாட்டம் கைரதினால் மல்கைம் ரஞசித ஆண்ட்கை த்ல-
்மயில்  ந்்டப�ற உள்்ளது. புனித ்�துரு கைல்லூரியின்  ெரலாறு  
நி்னவுப் புததகைமும் பெளியி்டப்�்ட உள்்ளது.   அத்தாடு ஆசிரியரகை-
்்ளப்  �ாராடடும் விழா 2022 அம் ஆன்டு ஜூன் மாதம்  4 ம் திகைதி  
ந்டததப்�டும்.  நிகைல்வில் நூற்றாணடு சின்னம் கைல்லூரியின் அதி�ர அருட 
தந்த  பராகித பராடரி்கைாவினால் அஙகுராரப்�்ணம் பசேயது்ெககை -
ப்�ட்டது. கைல்லூரியின் த்ல்ம ஆசிரியர ்நாயல் கு்ர மற்றும்  �்ழய 
மா்ணெர சேஙகைததின் த்லெர ரவிகைா டி சில்ொ ஆகி்யாரும் ஊ்டகைவியலா்ளர 
சேநதிப்பில்   உ்ரயாற்றினர.    (�்டஙகைள்: ரு்ைக �ாருக)

நூல் பெளியிடடு விழா
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ேபராசிரியர் 
ேக.ரீ.கேணசலிங்கம் 
யாழ். பல்கைலக்கழகம்

சர்வேதச உலக ஒழுங்கு �ளைமக்கப்-
படுவதற்கான �ைலமாறுகாலத்ைத 

ேநாக்� பய�க்�ன்றது. �னாவும் அெம-
�க்காவும் ேமா�க்ெகாண்டாலும் உல�ன் 
முதல் வல்லரசு என்ற ேபாட்� மு�வாகாத 
சூழலுக்குள் உலக இருப்பு காணப்படு�ன்-
றது. இதற்குள் �னா-, ரஷ்யா ஒருபுறமும் 
அெம�க்கா, ஐேராப்�ய நாடுகள் மறுபு-
றமாகவும் உலக ஒழுங்குக்கான ேபாட்� 
ெகா�ட் ெதாற்றுக்கு �ன்னரான காலப்-
பகு��ல் ��ரமைடந்து வரு�றது. இத்த-
ைகய �ைலக்குள் �னா ஆதரவு நாடுகள் 
�து அெம�க்காவும் அெம�க்கா ஆதரவு 
நாடுகள் �து �னாவும் மா� மா� அ� 
ேமாதல் �கழ்�ன்றது. இதைன அ�ப்ப-
ைடயாக ெகாண்டு ேமற்கா�யா நாடான 
ஈரான் �து அெம�க்கா�ன் நடவ�க்ைக-
யும் அதைன எ�ர்ெகாள்ள ஈரான் ரஷ்யா, 
�னா ேபான்ற நாடுக�ன் ஒத்துைழப்-
புடன் ெசயற்படும் ேபாக்ெகான்�ைன-
யும் காண மு��றது. இக்கட்டுைரயும் 
29.11.2021அன்று அவுஸ்�ேர�யா-
�ன் தைலநகரான �யன்னா�ல் வல்-
லரசுகளுக்கும் ஈரானுக்குமான ேபச்சு-
வார்த்ைத நைடெபற்றுள்ளைமையயும் 
அதனால் ஏற்படப்ேபாகும் �ைளவுகைள-
யும் ேதடுவதாகவும் அைமய உள்ளது.

�யன்னா�ல் 2015இல் வல்லரசுக-
ேளாடு ஈரான் ேமற்ெகாண்ட அணுசக்� 
ஒப்பந்தம் ெதாடர்பாக உலக வல்லரசுக-
ளுக்கும் அந்நாட்டுக்கு�ைட�ல் ேபச்-
சுவார்த்ைதெயான்று �கழ்ந்துள்ளது. 
கு�ப்பாக 2015இல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
உடன்ப�க்ைக�ன் �ரகாரம் �ன் உற்-
பத்� உட்பட்ட ஆக்கபூர்வமான ேதைவக-
ளுக்கு யுேர�யத்ைத ஈரான் ெச�வூட்ட 
மு�யுெமன அனும� அ�க்கப்பட்டது. 
அேதேநரம் யுேர�யத்�ன் இருப்ைபயும் 
அதன் ெச�வூட்டல் அளைவயும் அவ்உ-
டன்ப�க்ைக�ல் �பந்தைனயாக வல்ல-
ரசுகள் ஈரான் �து ��த்�ருந்தது. இக்கா-
லப்பகு��ல் அெம�க்கா ஜனா�ப�யாக 
ெடானால்ட் ட்ரம்ப் பத�ேயற்ற �ன்னர் 
ட்ரம்ப் வல்லரசுகளுக்கும் ஈரானுக்கு�-
ைட�லான ஒப்பந்தத்�ல் குைறபாடுகள் 

இருப்பதாக கூ� அவ்வுடன்பாட்��ருந்து 
அெம�க்கா ெவ�ேயறுவதாக அ��த்-
தார். அதுமட்டுமன்� ஒருதைலப்பட்சமாக 
ஈரான் �து ெபாருளாதார தைடகைள 
��த்தார். ப�லுக்கு ஈரானும் ஒப்பந்த ��-
முைறகைள �� யுேர�ய ெச�வூட்டைல 
அ�க�த்தது. இதன்�ன்னர் �ண்ட இழுப-
�க்கு இவ்உடன்ப�க்ைக வ�வகுத்தது. 
அெம�க்கா அல்லாத ஏைனய வல்லரசு-
கள் ரஷ்யா�ன் முன்முயற்��ல் கடந்த 
ஜ�ன் மாதம் �யன்னா�ல் சந்�ப்ைப 
ேமற்ெகாண்டது. அதன்�ன்னர் அெம�க்-
கா�ன் பு�ய ஜனா�ப�யாக ேஜா ைபடன் 
பத�ேயற்ற �ன்னர் ஈரானுடனான அணு 
உடன்ப�க்ைக�ல் இைணவதற்கான 
�ருப்பத்ைத ெவ�ப்படுத்��ருந்தார். 
இதைன அடுத்து ஏைனய வல்லரசுகள் 
ஒப்பந்தத்�ன் ��கைள �ள அமுல்படுத்-
துவதற்கான உத்�கேளாடு ஈரானுடனான 
ேபச்சுவார்த்ைதைய முதன்ைமப்படுத்த 
ெதாடங்�ன. முதற்கட்ட �யன்னா உைர-
யாட�ல் அெம�க்க தரப்பு மைறமுகமாக 
தன்னுைடய பங்க�ப்ைபயும் வழங்� 
இருந்தது. இப்ேபச்சுவார்த்ைத�ன் �ட்� 
ஈரா�ன் பு�ய ஜனா�ப�யான இப்-
ரா�ம் ைர� பத�ேயற்ற �ன்னர் 
அவரது ��ர ேபாக்கு காரணமாக ெநருக்-
க�க்கு உள்ளானது. இந்�ைல�ேலேய 
ரஷ்யா�ன் முன்முயற்��னால் ேபச்சு-
வார்த்ைத �கழ்ந்துள்ளது. இப்ேபச்சுவார்த்-
ைத�ல் அெம�க்கா �ல�ய ேபாதும் 
ஏைனய நாடுகள் ஆக்கபூர்வமான ேபச்-
சுவார்த்ைதைய ேமற்ெகாண்டுள்ளன. 
இப்ேபச்சுவார்ைத கு�த்து இஸ்ேர�ய 
�ரதமர் நப்டா� ெபன்னட் ெத��க்கும் 
ேபாது, அணுசக்� ஒப்பந்தத்�ல் எதைன-
யும் ஈரான் ேமற்ெகாள்ளாத ேபாது ெபாரு-
ளாதார தைடைய �க்குமாறு ேகாருவது 
�யாயமாகாது. ஈரா�ன் �ரட்டலுக்கு 
உலக வல்லரசுகள் ப�ந்து �டக்கூடாது. 
அவ்வாறு கு�ப்�ட்ட ேபாதும் ஈரான் அணு-
சக்� ஒப்பந்தத்துக்கு மாறான நகர்வுகைள 
ேமற்ெகாண்டு அணுவாயுதம் தயா�க்கக்-
கூ�ய வல்லைமைய ேநாக்� ெநருங்�-
யுள்ளதாக இஸ்ேரல் ெத��க்�ன்றது. 
எனேவ இவ்�டயத்ைத ஆழமாக உைரயா-
டுவது அவ�யமானது.

முதலாவது, ஈரா�ன் ேநாக்கு 
�ைல�ல் இப்ேபச்சுவார்த்ைத அவ�-

யமான இராஜதந்�ர ெந�முைறயாக 
காணப்படு�றது. அதாவது அெம�க்கா-
�ன் ெபாருளாதாரத் தைட ��க்கும் 
சூழ�ல் அணுவாயுதத்�ன் ெச�வூட்-
டைல ஈரான் அ�க�க்�ன்ற சூழ�லும் 
இவ்வைக உைரயாடல்கள் ஈரானுக்கு அவ-
�யமானதாகும். காரணம், ஈரான் தனது 
யுேர�ய ெச�வூட்டைல உலக நாடுகள் 
மத்��ல் �யாயப்படுத்த ேவண்�ய 
ேதைவப்பாடு காணப்படு�றது. அதுமட்-
டுமன்� அெம�க்கா ��த்த ெபாருளா-

தார தைடக்கு �ன்னால் தனது யுேர�ய 
ெச�வூட்ட�ன் அ�க�ப்பு �யாயமானது 
என்றும் ெபாருளாதார தைடைய �க்கு-
�ன்ற ேபாது யுேர�ய ெச�வூட்டைல 
ைக�ட தயாராக இருப்பதாகவும் வல்லரசு 
நாடுகளுக்கும் மற்றும் உலக நாடுகளுக்-
கும் ெத�யப்படுத்த ேவண்�ய ேதைவ 
ஈரானுக்கு உண்டு. ஈரா�ன் பு�ய ஜனா-
�ப� ைர� ��ர ேபாக்குைடயவர் மட்டு-
மன்� ��ர அெம�க்க எ�ர்ப்புவா�யாக-
வும் காணப்படு�றார். ெடானால்ட் டரம்ப் 
காலத்�ல் ஈரா�ன் இராணுவத் தளப�, 
ஈரா�ன் அணு �ஞ்ஞா� ேபான்ற-
வர்கள் படுெகாைல ெசய்யப்பட்டதற்கு 
�ன்னால் அெம�க்கா�ன் கரங்கள் 
உள்ளைமைய ஈரான் உணர்ந்துள்ளது. 
எனேவ தான் ஈரா�ன் மதத்தைலவர்கள் 
அெம�க்கா எ�ர்ப்புவா�யான ைர�ைய 
ஆட்�க்கு ெகாண்டு வந்துள்ளனர். 
1979ஆம் ஆண்�ல் �கழ்ந்த ஈரா�ய 

கலாசாரப்புரட்� முதல் அெம�க்க எ�ர்ப்-
புவாதத்�னால் எழுச்� ெபற்�ருக்�ன்ற 
நாடாக ஈரான் காணப்படு�ன்றது. ஈராைன 
ேதாற்க�க்க அெம�க்கா பலமுைனக�ல் 
ேபாரா� வரு�றது. ஆனால் ஈரா�ன் 
பலம் அெம�க்க எ�ர்ப்பு வா�களான 
�னா மற்றும் ரஷ்யா�னால் பாதுகாக்கப்-
படு�றது. 

இரண்டாவது, �யன்னா சந்�ப்�ற்கு 
�ன்னால் ரஷ்யாவும் அதன் ேமற்கா�ய 
நலன்களும் �ரதான அம்சமாக காணப்-

படு�றது. ெடானால்ட் ட்ரம்ப் ஆட்�க்கு 
வந்த ேபாது ��யா�ற்குள் நுைழந்த 
ரஷ்யா ��யாைவ தன்வசப்படுத்�ய-
ேதாடு ேமற்கா�ய அர�யலுக்குள் தனது 
�ரேவசத்ைத பலப்படுத்�க்ெகாண்டது. 
ஈராேனாடும் ெநருக்கமான உறைவ 
ைவத்துக்ெகாள்ளும் ரஷ்யா பாதுகாப்பு 
சைப வைர ஈராைன பாதுகாத்து வரு�-
றது. வல்லரசுகளுக்கும் ஈரானுக்குமான 
அணு உடன்பாட்�லும் ரஷ்யா மற்றும் 
ஈரா�ன் அணுகுமுைற ஈராைன பாது-
காப்பதாக மட்டுமன்� அெம�க்கா தைல-
ைம�லான ேமற்கு நாடுகைள ஈரான் 
�து பைடெயடுப்ைப ேமற்ெகாள்ளாது 
தடுப்ப�லும் க�சைன ெகாண்டு ெசயற்-
படு�றது. ரஷ்யாேவாடு இஸ்ேரல் பல-
கட்ட ேபச்சுவார்த்ைதகைள ேமற்ெகாண்ட 
ேபாதும் இஸ்ேரலுடன் ரஷ்யா ஒத்துைழப்-
பதற்கு தயாராக இல்லாத �ைல�ல் 
இருப்பைத அவதா�க்க மு��றது. அத்த-

ைகய ரஷ்யா, ஈரான் ேமற்கு நாடுகளுக்-
�ைட�லான அணுவாயுத ேபச்சுக்க�ல் 
ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்ைப உருவாக்�-
யேதாடு அவ்வைக ேபச்சுக்கள் ஆேராக்-
�யமாக பய�ப்பதற்கு வ�வகுத்தும் 
வரு�றது. இதுமட்டுமன்� ைபடனுடனான 
பு��ன் முதலாவது சந்�ப்பு �கழ்ந்த 
ேபாது முன்ைவக்கப்பட்ட அெம�க்கா�ன் 
ேகா�க்ைகைய இரண்டாவது சந்�ப்புக்கு 
முன் �ைறேவற்றுவ�ல் பு�ன் க�சைன 
ெகாண்டு ெசயற்படு�றார் என்ற �மர்-

சனமும் முன்ைவக்கப்படு�றது. 
அதாவது ைபடன் மற்றும் -பு�ன் 
ெஜ�வா�ல் சந்�த்த ேபாது ஈரா-
னுடனான அணுவாயுத ேபச்சுக்-
கள் பற்� இரு தைலவர்களும் 
உைரயா� இருந்தனர். அத்தைகய 
உைரயாடல்க�ன் ெவ�ப்பாடு-
கைள பு�ன் �கழ்த்�யேதாடு உலக 
�வகாரங்க�ல் ரஷ்யா�ன் பங்-
க�ப்புக்கைள முதன்ைமப்படுத்த 
ேவண்�ய சூழைலயும் ப�வு ெசய்-
துள்ளார்.

மூன்றாவது, அெம�க்கா�ன் 
ேநாக்கு �ைல�ல் இஸ்ேர�ன் 
எச்ச�க்ைகைய கருத்�ற்ெகாண்ேட 
இரண்டாவது �யன்னா உைரயாட-
��ருந்து �ல� இருந்தது. குவாட்-
02 என அைழக்கப்படும் இந்�யா, 

இஸ்ேரல், அெம�க்கா, ஐக்�ய அரபு 
இராச்�யம் என்ற கூட்�ன் பலத்ைதயும் 
இஸ்ேரல்-, ஈரான் முரண்பாட்�ன் ��ரத்-
ைதயும் கருத்�ல் ெகாண்டு அெம�க்கா-
�ன் நகர்வு அைமந்�ருந்தது. அெம�க்-
காைவ ெபாறுத்தவைர ெபாருளாதார 
தைடைய ெதாடர்ச்�யாக ேபணுவேதாடு 
ஈரான் யுேர�ய ெச�வூட்டைல முற்-
றாகேவ இைட�றுத்த ேவண்டும் என்ற 
ேகா�க்ைகைய முதன்ைமப்படுத்� வரு�-
றது. ஈரானும் அெம�க்காவும் பரஸ்பரம் 
ெபாருளாதார தைடக்குள்ளும் யுேர�ய 
ெச�வூட்டலுக்குள்ளும் ேமா�க்ெகாண்டு 
பய�க்�ன்ற ேபாது ஈரான் பக்கேம 
வாய்ப்பான சூழெலான்று காணப்படு�-
றது. இஸ்ேரல்- அெம�க்க கூட்�ன் தாக்-
குதல் ஈரா�ய அணு ெச�வூட்டைல 
ெநருக்க�க்கு உள்ளாக்�ய ேபாதும் உலக 
வல்லரசுக�ன் அங்�காரத்ேதாடு அத்-
தைகய ெச�வூட்டலுக்கான வாய்ப்ைப 

ஈரான் பயன்படுத்� முன்னகர்ந்து வரு-
�றது. ெடானால்ட் ட்ரம்�ன் தவறான 
அணுகுமுைற ஈரானுக்கு மட்டுமல்ல 
ரஷ்யாவுக்கும் வாய்ப்பான சூழைல ஏற்ப-
டுத்� இருக்�றது. இஸ்ேரல் பல தடைவ 
ஈரா�ன் யுேர�ய ெச�வூட்டைல அ�த்�-
ருந்தாலும் அதற்கான நகர்வுகைள ஈரான் 
ெதாடர்ச்�யாக �ன்பற்� வரு�ன்றது. 
எனேவ, இத்தைகய சூழ்�ைல ஈரா�ன் 
அணு வலுைவ பலப்படுத்துவதற்கான 
வாய்ப்பாகேவ ெத��ன்றது.

இேதேநரம், ஐக்�ய நாடு சைப�ன் 
ெசயலாளர் அந்ேதா�ேயா குட்ெரஸ் 
ெவ��ட்ட அ�க்ைக ஈரானுடனான அணு-
வாயுத உைரயாடைல உலகம் எவ்வாறு 
அணுக �ரும்பு�ன்றது என்பைத ேகா�ட்டு 
காட்டுவதாக அைம�றது. அதாவது அணு-
வாயுதங்கேளா ேபர�வு ஆயுதங்கேளா 
இல்லாத �ராந்�யமாக மத்�ய �ழக்ைக 
உறு� ெசய்யுமாறு ஐ.நா ெபாதுச்ெசயலா-
ளர் அைழப்பு �டுத்துள்ளார். அதன�ப்ப-
ைட�ல் 1972இல் இஸ்ேரல் தன்னுைடய 
அணுவாயுதத்ைத அர�க்கட�ல் ப�ேசா-
�த்ததாகவும் இதுவைர அதுெதாடர்�ல் 
எத்தைகய தகவைலயும் ெவ��டாது 
இருப்பது பற்�யும் மத்�ய �ழக்கு அணு-
வாயுத�ல்லாத அைம�ப்�ராந்�யமாக 
ஆக்க முயலும் சக்�க�டம் எழுப்பப்பட 
ேவண்�ய ேகள்�யாக உள்ளது. அவ்வா-
றா�ன் ஐ.நா. ெபாதுச்ெசயலாளர் ஈரான் 
அணுவாயுதம் ெதாடர்பான எண்ணத்ைத 
இஸ்ேர�ன் அணுவாயுதத்ேதாடு ஒப்�டு 
ெசய்ய மறுக்�றார் என்பைதயும் அதன் 
�ைளவுகைளயும் பு�ந்து ெகாள்ளுதல் 
அவ�யமாகும். எனேவ, ஈரா�ன் வல்லர-
சுக�ைடேயயான அணுவாயுத உடன்பாடு 
ெதாடர்பான உைரயாடல் பரஸ்பரம் இரு-
தரப்புக்கான இராஜதந்�ர ெசய்முைறயா-
கேவ காணப்படு�றது. இ�ல் அெம�க்கா 
ெவ�ேய இருக்கும் வைர ஈரானும் ரஷ்யா-
வும் கூட்டான பயணத்ைத நகர்த்துவேதாடு 
வல்லரசுக�ன் ஒப்புதைல ெபறுவ�ல் 
ஈரான் ெதாடர்ச்�யாக ெவற்� ெபறுவதற்-
கான வாய்ப்பு அ�கமுண்டு இஸ்ேர�ன் 
எச்ச�க்ைகயும் அெம�க்கா �ல� இருக்-
கும் நைடமுைறயும் ஒேர மா��யான 
�ைளைவ தரக்கூ�யது. இதன் அ�க 
பா�ப்பு அெம�க்கா�ற்கு உ�யதாகேவ 
வளர்ந்து ெசல்�றது.

வியன்னா அணுவாயுத ேபச்சுவார்த்ைதயும்

இலங்ைக�ல் �ன்சார சைப ஊ�-
யர்கள் ேமற்ெகாண்டுவரும் சட்-

டப்ப� ேவைல ெசய்யும் ெதா�ற்சங்க 
நடவ�க்ைக தற்ேபாது ெபாதுமக்க�ன் 
சாதாரண நாளாந்த வாழ்க்ைகைய 
ெப�தும் பா�த்�ருக்�றது. 

கடந்த ெவள்�க்�ழைம ஏற்பட்ட 
ெநடுேநர �ன்துண்�ப்பு மக்கள் உணரக்-
கூ�ய பா�ப்பாக இருந்தது. �ர் ��ேயா-
கமும் ேபாக்குவரத்து நடவ�க்ைககளும் 
ெதாைலத்ெதாடர்பு நடவ�க்ைககளும் 
பா�ப்புக்குள்ளா��ருந்தன. 

�ன் ��ேயாகக் கட்டைமப்�ல் 
இைணத் ெதாடர்புக�ல் ஏற்பட்ட 
பா�ப்ேப �ன் துண்�ப்�ற்கான காரணம் 
எனக் கூறப்பட்�ருக்�றது. சூ�ய �ன்�-
றப்பாக்�க் கட்டைமப்புகள் மற்றும் ��ய 
�ர்�ன் �றப்பாக்�க் கட்டைமப்புகள் 
�றப்�க்கும் �ன்சாரம் �ரதான வழங்-
கல் கட்டைமப்புடன் இைணக்கப்பட்�ருப்-

பதால் ஏற்படும் சம�ன்ைம காரணமாக 
ஏற்படும் வழங்கல் கட்டைமப்�ன் பழுது 
காரணமாக �ன்��ேயாகம் பா�க்கப்-
பட்டதாக �ன்சார சைப கூ�யது. 

இது ஒரு நாசேவைலயாக இருக்-
குேமா என்ற ேகாணத்�லும் �சாரைண-
கைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�யுள்ளதாக 
�ன்சார சைப அ�கா�கைள ேமற்ேகாள்-
காட்� உள்நாட்டு மற்றும் ெவ�நாட்டு 
ஊடகங்கள் கருத்து ெவ��ட்�ருந்தன. 
�ன் துண்�ப்ைபத் ெதாடர்ந்து அரசாங்-
கத்�ன் ேவண்டுேகா�ன் ேப�ல் தமது 
ெதா�ற்சங்க நடவ�க்ைகைய தற்கா�க-

மாக �றுத்� ைவத்�ருப்பதாக �ன்சாரச-
ைபத் ெதா�ற்சங்கம் கூ�யதாகத் ெத�-
யவரு�றது. 

ஒரு புறம் நாட்�ல் ஏற்பட்ட எ�வா-
யுத் தட்டுப்பாடு. அதைனத்ெதாடர்ந்து 
எ�வாயு �ைலகள் அ�க�க்கப்பட்டா-
லும் தற்ேபாது பரவலாக ஏற்பட்டுள்ள 
எ�வாயு ��ண்டர்க�ன் ெவ�ப்புச் 
சம்பவங்கள் மக்கள் மத்��ல் ��ர-
மான அ�ருப்�ையயும் ��ையயும் அ�-
க�த்து �ட்டுள்ள �ைல�ல் இப்ேபாது 
இன்னுெமாரு �ரச்�ைனயாக அ�க்க� 
�ண்டேநரம் �ன் ��ேயாகத் துண்�ப்-
புகளும் ஏற்படுமா�ன் அது �ைலைம-
கைள ேமலும் ேமாசமாக்கும் என்பது 
ெவ�ப்பைட. ெதாடர்ச்�யானதும் நம்பக-
ரமானதுமான �ன்��ேயாகம் மற்றும் 
சுத்தமான �ர்வழங்கல் கட்டைமப்புகள் 
ஒருநாட்டு மக்க�ன் அன்றாட அ�ப்-
பைட வாழ்க்ைகைய ெதாடர அவ�யமா-
னைவயாகும். 

நாட்�ல் இவ்வ�ப்பைட வச�கள் இரண்-
டும் �ைடக்கப்ெபறாத �ைல�லும் பலர் 
இங்கு வாழ்�ன்றைமைய நாம் ஒத்துக்-
ெகாள்ள ேந�ட்டாலும் மக்க�ல் ெபரும்-
பாலாேனார் இவ்வச�கைளப் ெபற்றுள்-
ளனர். எல்லாவற்றுக்கும் ேமலாக ஒரு 
நாட்�ன் ெபாருளாதார வளர்ச்�க்கு 
அவ�யமான உட்கட்டுமானங்க�ல் 

நம்பகரமானதும் 
ெதாடர்ச்�யானதும் 
ம�வானதுமான 
�ன்சார ��ேயாக 
கட்டைமப்பு முக்-
� ய ம ா ன ெ த ா ரு 
ேதைவப்பாடாகும். 

ேமற்குலக நாடு-
க�ல் �ன்சார 
��ேயாகம் ஒரு 
�ல �னா�கள் 

தைடப்பட்டாலும் �கப்ெப�யள�ல் அது 
ேபசுெபாருளா� ெநருக்க�கைள உரு-
வாக்கும் கண�க் கட்டைமப்பு ேபான்ற 
முக்�யத்துவம் வாய்ந்த கட்டைமப்பு-
கள் ெதாடர்ச்�யாக இயங்கவும் �ரான 
�ன்னழுத்தம் ேதைவ. அந்நாடுக�ல் 
�கவும் நம்பகரமான �ன்��ேயாகக் 
கட்டைமப்புகள் காணப்படு�ன்றன. அ�க்-
க� �ன்தைட ஏற்படுவ�ல்ைல. �ன்ன-
ழுத்த ஏற்ற இறக்கங்கள் காரணமாக 
இலத்�ர�யல் சாதனங்கள் பழுதுபடுவ-
து�ல்ைல. 

இலங்ைக�ல் அ��க்கப்படும் �ன் 

ெவட்டுகளுக்குப் புறம்பாக அ��க்கப்-
படாமேலேய அ�க்க� �ன்தைட ஏற்ப-
டுவதும் �ன் அழுத்த ேவறுபாடு ெப�-
யள�ல் தளம்பல்களுக்கு ஆளாவதும் 
�க முக்�ய �ரச்�ைனகளாக உள்ளன. 
ெப�ய மற்றும் நடுத்தர �யாபார முயற்-
�கைளப் ெபாறுத்தமட்�ல் அவற்�ன் 
மூலதனச் ெசாத்துக்க�ல் முக்�யமான 
ஒன்றாக �ன்�றப்பாக்�கள் �தான முத-
�டுகள் காணப்படு�ன்றன. அ�க்க� ஏற்-
படும் �ன்தைட காரணமாக இவற்ைற 
�றுவ ேவண்�ய கட்டாயம் ஏற்படு�-
றது. அது ஒருபுறம் �ன்சாரத்�ற்கான 
ெசலவுகைள அ�க�க்�றது. மறுபுறம் 
�ன் �றப்பாக்�களுக்காக ெபருந்-
ெதாைக ��ைய ஒதுக்க ேவண்�யுள்ளது. 
ேமற்ப� இரு�தங்க�ல் இது உற்பத்�ச் 
ெசலைவ அ�க�க்கச் ெசய்�றது. 

�ன்சாரக் கட்டைமப்பு �ராக 
இல்லாைம காரணமாக �ர்வழங்கலும் 
அ�க்க� பா�ப்புக்கு உள்ளா�றது. �ன்-
சாரத் �ருத்தப்ப�களுக்காக அ��க்-
கப்பட்ட �ன் தைடகளும் �ர்வழங்கல் 
கட்டைமப்�ன் �ருத்தப் ப�களுக்-
காக �ர்ெவட்டுகளும் அ�க்க� இடம் 
ெபறுவைத நாம் அவதா�க்க மு��றது. 
இது ெபாருளாதார வளர்ச்�ையத் து�தப்-
படுத்த எத்த�க்கும் இலங்ைக ேபான்ற 
ஒரு நாட்�ற்கு எவ்வைக�லும் ெபாருத்த-
மானதல்ல. அ�ேவக ��கைள அைமப்-
ப�ல் காட்டப்படும் ஆர்வம் அைத�ட 
அத்�யாவ�யமான �ன்வச�கைள 
ேமம்படுத்தும் �டயத்�ல் காட்டப்படாைம 
�சனத்�ற்கு�ய ஒரு �டயமாகும். கு�ப்-
பாக ெவ�நாட்டு ேநர� முத�ட்ைடக்க-
வர எத்த�க்கும் ஒரு நாடு இது�டயத்-
�ல் அ�த க�சைன காட்ட ேவண்�யது 
அவ�யமாகும். 

சூ�ய சக்�, காற்றுவலு ேபான்ற 
பசுைம சக்� மூலாதாரங்கைள �ருத்�-
ெசய்ய ேவண்�ய அேதசமயம், �ன்�� 
ேயாகக் கட்டைமப்புகைளயும் சர்வேதச 
தரத்�ற்கு உயர்த்த ேவண்�யது கட்டாய-
மான ேதைவயாகும். ஏற்ெகனேவ நட்டத்-
�ல் இயங்கும் �ன்சார சைப இத்தைகய 
முத�டுகைளச் ெசய்யக்கூ�ய ��வல்-
லைம�ல் இல்ைல என்பது நமக்குத் 
ெத�யும். 

எ�ெபாருள் ஊடான �ன்�றப்பாக்-
கத்�ற்கு ெபற்ேறா�யக் கூட்டுத்தாபனத்-
�ற்கு ெசலுத்தப்பட ேவண்�ய பா�ய 
ெதாைககள் �லுைவ�ல் உள்ளன. �ன்-
கட்டணத்ைத அ�க�ப்பதற்கான அழுத்-

தங்களும் பல்ேவறு மட்டங்க�ல் �டுக்-
கப்பட்டு வரு�ன்றன. 

இந்�ைல�ல் ெகரவலப்�ட்�ய�ல் 
இயங்கும் யுகதந� எனப்படும் 300 
ெமகாேவாட் �றனுள்ள �ரவ இயற்ைக 
எ�வாயு (Liquidified Natural Gas – 
LNG) �ன்னுற்பத்� �ைலயத்�ன் 40 
சத�தமான பங்குகைள ஐக்�ய அெம-
�க்காைவத்தளமாகக் ெகாண்ட �யூேபாட்-
ரஸ் எனர்� (New Fortress Energy Inc) 
எனப்படும் �றுவனத்�ற்கு வழங்க அண்-

ைம�ல் முயற்�கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்-
டன. அதற்கு எ�ர்ப்புத் ெத��க்கும் முக-
மாகேவ �ன்சார சைபத் ெதா�ற்சங்கம் 
ெதா�ற்சங்க நடவ�க்ைககைள முன்-
ெனடுத்தது. 

இலங்ைக அரசாங்கத்�னால் இந்-
�றுவனத்ைத முன்ேனற்றுவதற்கு-
�ய ��ைய வழங்க மு�யுமா�ன் 
அதைன ெவ�நாட்டு �றுவனங்களுக்கு 
வழங்கேவண்�ய �ைல ஏற்படாது. 
ஆனால் ெடாலருக்காக ெவ�நாடுக-
�டம் ைகேயந்த ேவண்�ய �ைலக்கு 
நாட்�ன் ெபாருளாதாரக்கட்டைமப்பு-
கள் �ர்குைலந்து ேபாயுள்ள சூழ�ல் 
ெவ�நாட்டு முத�டுகைளப் ெபறுவ-
ைதத்த�ர மாற்று வ�களு�ல்ைல. 
மறுபுறம் இலங்ைக�ன் ெசாத்துக்கள் 
ெவ�நாட்டு �றுவனங்களுக்கு வழங்-
கப்பட்டைம இது முதல் தடைவயுமல்ல. 
ெதன்�லங்ைக�ல் அம்பாந்ேதாட்ைடத் 
தைறமுகம் (Hambantota International 
Port Group) ெகாழும்புத் தைறமுகத்�ன் 
ஒரு முைனயம் (Colombo International 
Computer Terminal) மற்றும் பா�ய �ல-
�ட்புத் �ட்டமான ெகாழும்புத் துைறமுக 
நகரம் (CHEC Port City Colombo) 
ேபான்றன ேநர�யாகேவ �னா�ன் 

ைககளுக்குள் ெசன்றேபாது இதுேபான்ற 
ஒரு ெவறுப்ைப இலங்ைக�ன் எந்தத் 
ெதா�ற்சங்கமும் காட்ட�ல்ைல. மாறாக 
வாைலச் சுருட்� இரு கால்களுக்கு 
இைட�ல் ைவத்துக்ெகாண்டு எதுவுேம 
தமக்குத் ெத�யாது என்பது ேபால் 
பாசாங்கு ெசய்துெகாண்�ருந்தைமைய 
காண மு�ந்தது. 

அெம�க்கா ஐேராப்�ய ஒன்�யம் 
அல்லது இந்�யா�ன் �ட்டங்கள் என்று 
வரும்ேபாது மட்டும் ெபாங்� எழுந்து 

ேத�ய �ரர்களாக மா� ேமற்குலக 
ச�கள் மற்றும் ஏகா�பத்�யத்�ற்கு 
எ�ராக நாட்ைடயும் நாட்�ன் ெசாத்-
துக்கைளயும் பாதுகாக்கப் ேபாராடுவ-
தாக ெபாது அரங்�ல் முழங்குவதும் 
ெகா� ��ப்பதும் ஊர்வலம் நடத்துவ-
தும் ெதா�ற்சங்க நடவ�க்ைகக�ல் 
ஈடுபடுவதும் ஒரு ேதர்ந்ெதடுத்த மற� 
ேநாயாகேவ கருதப்பட ேவண்டும். �க 
அண்ைம�ல் ம�த மலக்க�வு உரக்-
கப்பல் இலங்ைகைய சுற்�க் ெகாண்�-
ருந்த அேதேவைள அந்த கப்பல் ஏற்�-
வந்த உரம் ேகடு�ைள�க்கக் கூ�யது 
என கண்டு��க்கப்பட்டைதத் ெதாடர்ந்து 
��மன்ற உத்தரவுக்கைமய அந்த கம்-
ப�க்கான ெகாடுப்பனவுகள் ேமற்-
ெகாள்வைத அரச வங்�யான மக்கள் 
வங்� �றுத்�யேபாது உடன�யாகச் 
ெசயற்பட்ட �னத்தூதரக அ�கா�கள் 
மக்கள் வங்�ையக் கறுப்புப் பட்�ய�ல் 
ேசர்த்து அ�க்ைக �ட்ட ேபாது எந்த ஒரு 
ெதா�ற்சங்கத்�ட�ருந்ேதா அல்லது 
ேத�ய �ரர்களாகவும் �ராங்கைனகளா-
கவும் தம்ைமக் கூ�க்கூ� �ற்பைன 
ெசய்ய முயலும் நபர்க�ட�ருந்ேதா 
ஒரு ��ய முக்கல் முனகைலேயா கூட 
ேகட்க மு�ய�ல்ைல. 

அரச வங்�ெயான்று கறுப்புப் பட்�-
ய�ல் இடப்பட்டால் யார் யாெரல்லாம் 
ேபசேவண்டுேமா அவர்க�ட�ருந்தும் 
எந்த எ�ர்�ைனையயும் காண இயல-
�ல்ைல. அந்தச்சம்பவம் கண்டுெகாள்-
ளப்படாமேலேய மறக்கப்பட்டு �ட்டது. 
�னாைவத் த�ர ேவெறாரு நாடு இந்த 
ெசயைலச் ெசய்�ருந்தாலும் அதற்ெக�-
ராக �கப்ெப�யள�ல் அ�க்ைககளும் 
எ�ர்ப்பைலகளும் ஏற்பட்�ருக்கும். மறு-
புறம் அ��ருத்�யைடந்த நாடுக�ன் 
உட்கட்டுமானத் �ட்டங்களுக்கு உதவும் 
வைக�ல் அெம�க்கா முன்ைவத்த �ல்-
ேல�யம் ெசேலஞ்ச் ேகார்பேரஷன் 
(Millenuin Challenge Corporation - MCC) 
என்னும் மா�ய உத�த்�ட்டத்ைதயும் 
2019இல் இலங்ைக ேமற்குலக ஏகா-
�பத்�யம் இலங்ைக�ல் ெசல்வாக்குச் 
ெசலுத்துவதற்கான ச� என்று மு�வு 
ெசய்து அைத �டப்�ல் ேபாட்டைம-
ையயும் இங்கு �ளச் சுட்�க்காட்டுவது 
ெபாருத்தம். 

ெகாழும்புக் ேகாட்ைட மற்றும் 
அதைனச் சூழவுள்ள �ரேதசங்க�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ள முத�டுகைள 
ேநாக்கு�டத்து அவற்றுள் ெபரும்பாலா-
னைவ ெவ�நாட்டு முத�ட்டுத்�ட்டங்-
களாகேவ அைமந்�ருப்பைதக் காண-
மு��றது. இவ்வாறு இலங்ைக காட்டும் 
ேநருக்கு ேநர் எ�ரான எ�ர்�ைனகள் 
சர்வேதச மட்டத்�ல் இலங்ைக ெதாடர்-
பான நம்பகத்தன்ைமையயும் நல்ல�ப்-
�ராயத்ைதயும் ெப�தும் பா�த்துள்ளது. 

முன்னாள் ஜனா�ப� ஜயவர்தன கூ�-
யதுேபால் (let the Robber Barron in) �ரு-
டர்கைள ெவ�நாட்டு முத�டுகள் ஊடாக 
உள்ேள அனும�ப்ப�ல் அைழப்பது தவ-
�ல்ைல. அவர்கைளச் சமா�த்து நன்-
ைமெபறும் ஆற்றலும் சாமர்த்�யமும் 
ஒரு நாட்�ன் தைலவர்களுக்கு இருக்-
குமா�ன் �ங்கப்பூர் ேபான்ற நாடுகள் 
ெவற்�கரமாக அதைனக் ைகயாண்-
�ருக்�ன்றன. மறுபுறம் இலங்ைகப் 
ெபாருள்களுக்கு 65 சத�தத்�ற்கும் 
ேமற்பட்ட சந்ைத வாய்ப்ைப வழங்�க் 
ெகாண்�ருக்கும் அெம�க்காவும் ஐேராப்-
�ய நாடுகளும் இலங்ைக�ன் உண்ைம-
யான நண்பர்களா அல்லது இலங்ைக-
�ன் இறக்கும�க�ல் ெபரும்பகு�ைய 
இலங்ைகக்கு ஏற்றும� ெசய்யும் �னா 
உண்ைமயான நண்பனா என்பைத வாச-
கர்கள் மு�வு ெசய்வது �ரமமாக இருக்-
காது.  

அெமரிக்க, இந்திய முதலீடுகள் என்றதும் 
'ேதசிய வீரர்கள்' ெகாதித்ெதழுவது ஏன்?

ஈரான்-ரஷ்ய தந்திேராபாய நகர்வும்

'அரச வங்கிெயான்று கறுப்புப் பட்டியலில் இடப்பட்டால் 
யார் யாெரல்லாம் ேபசேவண்டுேமா அவர்களிடமிருந்தும் 
எந்த எதிர்விைனையயும் காண இயலவில்ைல. அந்த        
சம்பவம் கண்டுெகாள்ளப்படாமேலேய மறக்கப்பட்டு விட்டது. 

சீனாைவத் தவிர ேவெறாரு நாடு இந்த ெசயைலச்        
ெசய்திருந்தாலும் அதற்ெகதிராக மிகப்ெபரியளவில்     
அறிக்ைககளும் எதிர்ப்பைலகளும் ஏற்பட்டிருக்கும்' 

'சூரிய சக்தி, காற்றுவலு ேபான்ற பசுைம சக்தி 
மூலாதாரங்கைள விருத்திெசய்ய ேவண்டிய 
அேதசமயம், மின்விநிேயாகக் கட்டைமப்புக-
ைளயும் சர்வேதச தரத்திற்கு உயர்த்த ேவண்-
டியது கட்டாயமான ேதைவயாகும்'



களுத்துைற மாவட்டம் மத்துகம 
பு�த ம�யாள் கல்லூ� த�ழ் 
��வுக்கான �ர� அ�பர் 
ர�ச்சந்�ர�ன் ேகா�க்ைகக்கு 
அைமவாக "அறம் UK "�றுவன 
அனுசரைனயுடன் பாடசாைல�ன் 
அ�ப�ன் ஊடாக பாடசாைலக்கு 
ம�க்கண� ஒன்று அண்ைம�ல் 
ைகய�க்கப்பட்டது.
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மஞ சரி
சுேரக்கா �ல்�� 
இலங்கேகான்

இலங்ைக மருத்துவ சங்கம்  வருடாந்தம் 
நடத்தும்  அ��றந்த சுகாதார 
ஊடக�யலுக்கான �ருது ைவபவம், 
ெகாழும்பு-07, �ேஜராம மாவத்ைத�ல் 
அைமந்துள்ள இலங்ைக மருத்துவ 
சங்கத்�ன் ேகட்ேபார் கூடத்�ல் கடந்த 27 
ஆம் �க� (நவம்பர் 2021) நைடெபற்றது. 
இலங்ைக மக்கள் மத்��ல் சுகாதார 
அ�ைவ ேமம்படுத்துவதற்கு பங்க�க்கும் 
ஊடக�யலாளர்கைளத் ெத�வு ெசய்து 
ெகௗர�க்கும் வைக�ல் இந்த �ருது வழங்கும் 
ைவபவம் இடம்ெபற்றது.

�ங்களம், த�ழ், ஆங்�லம் ஆ�ய 
ெமா�க�ன் ஊடாக மக்கள் மத்��ல் 
சுகாதார அ�ைவ ேமம்படுத்தப் 
பங்க�க்கும் ஊடக�யலாளர்க�ல் 
மூன்று ஊடக�யலாளர்கள் 
வருடாந்தம் மூன்று 
ெ ம ா � க ளு க் க ா வு ம் 
ெத�வு ெசய்யப்பட்டு 
ெகௗர�க்கப்படு�ன்றனர். 
அந்த வைக�ல் இம்முைற 
இவ்�ருதுக்காக ெத�வு 
ெசய்யப்படடுள்ள மூன்று 
ஊடக�யலாளர்களும் ேலக் 
ஹவுஸ் �றுவனத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்களாவர். ேலக் 
ஹவுஸ் வரலாற்�ல் 
மூன்று ெமா�களுக்கும் உ�ய 
அ��றந்த சுகாதார ஊடக�யலுக்கான 
�ருதுகைள இந்�றுவன ஊடக�யலாளர்கள் 
ெவன்ெறடுத்�ருப்பது இதுேவ 
முதற்தடைவயாகும். அேதேநரம் இந்நாட்�ன் 
ஊடகத்துைற�ல் ஒேர �றுவனம் மூன்று 
ெமா�களுக்குமான �ருதுகைளப் 
ெபற்�ருப்பதுவும் இதுேவ முதல் 
தடைவயாகும்.

இலங்ைக மருத்துவ சங்கமானது, 
இலங்ைக�லுள்ள முன்ன� ெதா�ல் 
வாண்ைம மருத்துவ சங்கமாகும். இது ஆ�ய 
அவுஸ்�ேர�ய �ராந்�யத்�ல் முத�ல் 
ஸ்தா�க்கப்பட்ட ெதா�ல் வாண்ைம 
மருத்துவ சங்கமாக அங்�க�க்கப்பட்டுள்ளது. 
இந்நாட்�ல் ப�வு ெசய்துள்ள மருத்துவர்கள், 
�ேஷட மருத்துவ �புணர்கள், சத்�ர 
��ச்ைச �புணர்கள் உள்�ட்ட ெதா�ல் 
வாண்ைம மருத்துவர்கைள உள்ளடக்�யுள்ள 
இச்சங்கத்�ன் தற்ேபாைதய தைலவர் முன்ன� 
நரம்�யல் மருத்துவ �புணர் ெடாக்டர் பத்மா 
குணரட்ன ஆவார். இச்சங்கத்�ன் ஊடக குழுத் 
தைலவராக ெடாக்டர் ருைவஸ் ஹ�பா 
கடைமயாற்று�ன்றார்.

இவ்வாறு முக்�யத்துவம் ெபற்று �ளங்கும் 
அைமப்�ன் �ருதுகைள ெவன்று ேலக் ஹவுஸ் 
�றுவனத்�ற்கு ெபருைம ேசர்த்துள்ள இந்த 
மூன்று ஊடக�யலாளர்கள் ெதாடர்�லான 
சுருக்கப் ப�வு இது.

�ங்கள ெமா�க்கான அ��றந்த சுகாதார 
ஊடக�யலுக்கான �ருைத ெவன்ற கா�� 
சுசந்த, 'ஆேராக்�யா' பத்��ைக�ன் ஆ��யர் 
ஆவார். ேலக் ஹவுஸ் ஊடக�யலாளராக 33 
வருடகாலமாகப் ப�யாற்�வரும் இவர், 
'��ர' �றுவர் பத்��ைக 
ஊடாக 1988 இல் 

ஊடக�யலாளராகத் ெதா�ைல ஆரம்�த்த 
வராவார்.

�லு�ன, ரசந்துன �ல் ஆ��யராகக் 
கடைமயாற்�ய ேராஹன ெவத்த�ங்க�ன் 
ேவண்டுேகாளுக்கு ஏற்ப ரசந்துனவுக்கு 
சுகாதாரம் ெதாடர்பான கட்டுைரகைள எழுதத் 
ெதாடங்�ய இவர், இதன் ��த்தம் �ேஷட 
ைவத்�ய �புணர் ஜயருவன் பண்டார�ன் 
மூலம் �ைடக்கப்ெபற்ற வ�காட்டல்கைள 
�ைனவுகூர்ந்தார்.

'ஆேராக்�யா' பத்��ைக�ன் �ர� 
ஆ��யராக �யமனம் ெபற்றேதாடு சுகாதாரம் 
ெதாடர்�ல் மக்கள் மத்��ல் ��ப்புணர்ைவ 
ஏற்படுத்துவதற்கான கட்டுைரகைளத் 
ெதாடர்ந்தும் எழுதலானார். அத்ேதாடு '�று�ரக 
ேநா��ருந்து �ள்ேவாம்' என்ற நூ�ன் 
ஆ��யராகவும் �ளங்கு�ன்றார்.

சுகாதாரம் ெதாடர்பான கட்டுைரகைள 
எ ழு து வ த ற் கு தாம் கற்றுள்ள 

மருந்தக�யல் ெதாடர்பான அ�வு ெப�தும் 
உத�யுள்ளது என்று கு�ப்�ட்டுள்ள கா�� 
சுசந்த, சுகாதாரம் ெதாடர்பான கட்டுைரகைள 
எழுதும் ேபாது அவற்�ன் உள்ளடக்கத்�ன் 
�ைழயற்ற தன்ைம கு�த்து அ�க கவனம் 
எடுத்துக்ெகாள்வதாகக் கு�ப்�ட்டார்.

கட்டுைரகள் ஊடாக மக்களுக்கு �ைழயற்ற சுகாதார 
தகவல்கைள ெபற்றுக்ெகாடுப்பதற்காக �ேஷட 
மருத்துவ �புணர்கள் அ�க்கும் ஒத்துைழப்ைபப் 
ெப�தும் பாராட்டு�ன்ற கா�� சுசந்த, இவ்வாறான 
கட்டுைரகள் ஊடாக சுகாதாரம் ெதாடர்பான 
��ப்புணர்வுடன் வாழ்ைவ அைமத்துக்ெகாள்ள 
மக்களுக்கு வ�காட்டக் �ைடத்தைம�ட்டு ெப�தும் 
�ருப்� அைடவதாகக் கு�ப்�ட்டார்.

இேதேவைள '��ர' பத்��ைகக்கு இவர் 
சுற்றுச்சூழல் ெதாடர்�ல் எழு�ய கட்டுைரகள் 
ஏற்கனேவ பசுைமப் பாதுகாப்பு �ருைதப் 
ெபற்றுள்ளைம ெத�ந்தேத.

இம்முைற த�ழ் ெமா�க்கான அ��றந்த 
சுகாதார ஊடக�யலுக்கான �ருைத 
�னகரன் மற்றும் வாரமஞ்ச� பத்��ைகக�ன் 
இைணயா��யர் மர்�ன் ம�க்கார் 
ெவன்ெறடுத்துள்ளார். இவ்�ருைத இவர் 
ஏற்கனேவ இரண்டு தடைவகள் ெபற்றவர் 
என்பது கு�ப்�டத்தக்கது.

'இலங்ைக மருத்துவ சங்கத்�ன் சுகாதார 
ஊடக�யலுக்கான �றைமக்கான �ருைத 
2002 இல் முத�ல் ெவன்ெறடுத்தேதாடு 
2004, 2005 வருடங்க�ல் அ��றந்த சுகாதார 
ஊடக�யலுக்கான �ருைத ெவற்� ெபற்ேறன். 
அதன் �ன்னர் தற்ேபாது ெவன்�டுத்�ருப்பது 
2019/2020 ஆண்டுகளுக்கு�ய �ருதாகும்' 
என்றார் மர்�ன் ம�க்கார்.

சுகாதாரம் ெதாடர்பான கட்டுைரகள் ஊடாக 
மக்கள் மத்��ல் ��ப்புணர்ைவ ஏற்படுத்தப் 
பங்க�க்கக் �ைடத்துள்ளைமைய இட்டு 

ெப�தும் �ருப்�யைடவதாகக் கு�ப்�ட்ட 

இவர், சுகாதார அைமச்�ன் ெதாற்று ேநா�யல் 
��வு 2014 இல் �ங்கள ெமா��ல் ெவ��ட்ட, 
'சுகாதார துைற�னருக்கான ெடங்கு ஒ�ப்பு 
வ�காட்டல் நூைல ெமா�ெபயர்த்தைதயும் 
�ைனகூர்ந்தார்.

ெகாலன்னாவ �ரேதசத்�ற்கான �ரேதச 
ஊடக�யலாளராக ஊடக�யல் துைற�ல் 
�ரேவ�த்த மர்�ன் ம�க்கார், 1995 முதல் 
�னகரன் மற்றும் வாரமஞ்ச� பத்��ைகக�ன் 
முழு ேநர ஊடக�யலாளரானார். 26 
வருடங்களாக முழு ேநர ஊடக�யலாளராக 
ேலக் ஹவுஸ் �றுவனத்�ல் ப�யாற்�வரும் 
இவர், 2001, 2002 ஆ�ய வருடங்க�ல் 
இலங்ைக �ஞ்ஞான முன்ேனற்றச் சங்கத்�ன் 

�ஞ்ஞானத்ைதப் �ரபல்யப்படுத்தும் 
ஊடக�யலுக்கான �ருதுகைளயும், சுகாதார 

கல்�ப் ப�யகம் மற்றும் ஐக்�ய 
நாடுகள் சனத்ெதாைக ��யத்�ன் 
ெகாழும்பு அலுவலகம் இைணந்து 
நடாத்�ய 'இன�ருத்� ஆேராக்�யம் 

ெதாடர்பான ஊடக�யலுக்கான 
�றைமக்கு�ய �ருைத' 2003 மற்றும் 

2007 ஆ�ய வருடங்க�லும் இயற்ைக 
அனர்த்தங்கள் ெதாடர்�ல் மக்கள் 
மத்��ல் ��ப்புணர்வுகைள 

ஏற்படுத்த பங்க�த்தைமக்காக ேத�ய 
பாதுகாப்பு �னத்�ன் �ருைதயும் 

ெவன்ெறடுத்தவராவார்.
'ெடய்� �யூஸ்' பத்��ைக�ன் 

இைணயா��யரான ந�ரா குண�லக்க 
இம்முைற ஆங்�ல ெமா�க்கான 
அ��றந்த சுகாதார ஊடக�யலுக்கு�ய 
�ருைத ெவன்ெறடுத்துள்ளார். ேலக் 
ஹவுஸ் �றுவனத்�ல் 24 வருட கால 
ஊடக�யலாளராகப் ப�யாற்றும் இவர், 
ஊடகத் துைற�ல் முதலாவது �ருைத 2009 
இல் ெவன்ெறடுத்தார். ேத�ய �றுவர் பாதுகாப்பு 
அ�கார சைப�னால் வழங்கப்பட்ட இவ்�ருது, 
ந�ரா குண�லக்க�ன் �றுவர்கள் ெதாடர்�லான 
கட்டுைரகளுக்காக வழங்கப்பட்டதாகும்.

2019 ஆம் ஆண்�ல் சுகாதார ேமம்பாட்டு 
ப�யகத்�ன் மூலம் வழங்கப்பட்ட 
�றந்த ஊடக�யலுக்கான �ருைதயும் 
இவர் ெவன்ெறடுத்தார். � ஜயவர்தனபுர 
பல்கைலக்கழகத்�ன் இறு�யாண்டு மாண�யாக 
இருந்த ேபாது 1997 இல் ஊடக�யலாளராக 
'ெடய்� �யூஸ்' பத்��ைக�ல் இைணந்தார்.

ெதா�ல் சார் ஊடக�யல் வாழ்�ல் 
பாராளுமன்ற மற்றும் ��மன்ற அ�க்ைக�டல் 
உள்�ட்ட அைனத்து துைறகைளயும் 
உள்ளடக்�ய ஊடக�யலாளராக �ளங்கு�றார் 
ந�ரா குணத்�லக்க.

இவ்வாறு �றந்த ஊடக�யலாளர்கைளத் 
ெத�வு ெசய்து �ருது வழங்� ஊக்கு�ப்பது 
கு�த்து இலங்ைக மருத்துவ சங்கத் 
தைலவர் உள்�ட்ேடாருக்கு நன்�கைளத் 
ெத��த்துக் ெகாண்ட இவ்�ருது ெபற்ற 
ஊடக�யலாளர்கள், ேலக் கவுஸ் �றுவனத் 
தைலவர், ப�ப்பாளர் சைப�னருக்கும் 
பத்��ைகக�ன் ஆ��யர்கள் உள்�ட்ட சக 
உத்�ேயாகத்தர்களுக்கும் இதயபூர்வமான 
நன்�கைளயும் ெத��த்துக்ெகாண்டனர்.

மாருதம
இவர், சுகாதார அைமச்�ன் ெதாற்று ேநா�யல் 
��வு 2014 இல் �ங்கள ெமா��ல் ெவ��ட்ட, 
'சுகாதார துைற�னருக்கான ெடங்கு ஒ�ப்பு 
வ�காட்டல் நூைல ெமா�ெபயர்த்தைதயும் 
�ைனகூர்ந்தார்.

ெகாலன்னாவ �ரேதசத்�ற்கான �ரேதச 
ஊடக�யலாளராக ஊடக�யல் துைற�ல் 
�ரேவ�த்த மர்�ன் ம�க்கார், 1995 முதல் 
�னகரன் மற்றும் வாரமஞ்ச� பத்��ைகக�ன் 
முழு ேநர ஊடக�யலாளரானார். 26 
வருடங்களாக முழு ேநர ஊடக�யலாளராக 
ேலக் ஹவுஸ் �றுவனத்�ல் ப�யாற்�வரும் 
இவர், 2001, 2002 ஆ�ய வருடங்க�ல் 
இலங்ைக �ஞ்ஞான முன்ேனற்றச் சங்கத்�ன் 

�ஞ்ஞானத்ைதப் �ரபல்யப்படுத்தும் 

கல்�ப் ப�யகம் மற்றும் ஐக்�ய 

ெதாடர்பான ஊடக�யலுக்கான 
�றைமக்கு�ய �ருைத' 2003 மற்றும் 

2007 ஆ�ய வருடங்க�லும் இயற்ைக 
அனர்த்தங்கள் ெதாடர்�ல் மக்கள் 
மத்��ல் ��ப்புணர்வுகைள 

ஞ ரி
இலங்ைக மருத்துவ சங்கம்  வருடாந்தம் 

அைமந்துள்ள இலங்ைக மருத்துவ 
சங்கத்�ன் ேகட்ேபார் கூடத்�ல் கடந்த 27 
ஆம் �க� (நவம்பர் 2021) நைடெபற்றது. 

மாருதமரிமாருதமமாருதமரி
ஆம் �க� (நவம்பர் 2021) நைடெபற்றது. 
இலங்ைக மக்கள் மத்��ல் சுகாதார 
அ�ைவ ேமம்படுத்துவதற்கு பங்க�க்கும் 
ஊடக�யலாளர்கைளத் ெத�வு ெசய்து 
ெகௗர�க்கும் வைக�ல் இந்த �ருது வழங்கும் 

�ங்களம், த�ழ், ஆங்�லம் ஆ�ய 
ெமா�க�ன் ஊடாக மக்கள் மத்��ல் 
சுகாதார அ�ைவ ேமம்படுத்தப் 
பங்க�க்கும் ஊடக�யலாளர்க�ல் 
மூன்று ஊடக�யலாளர்கள் 
வருடாந்தம் மூன்று 
ெ ம ா � க ளு க் க ா வு ம் 
ெத�வு ெசய்யப்பட்டு 
ெகௗர�க்கப்படு�ன்றனர். 
அந்த வைக�ல் இம்முைற 
இவ்�ருதுக்காக ெத�வு 
ெசய்யப்படடுள்ள மூன்று 
ஊடக�யலாளர்களும் ேலக் 
ஹவுஸ் �றுவனத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்களாவர். ேலக் 
ஹவுஸ் வரலாற்�ல் 
மூன்று ெமா�களுக்கும் உ�ய 
அ��றந்த சுகாதார ஊடக�யலுக்கான 

ஆம் �க� (நவம்பர் 2021) நைடெபற்றது. 
இலங்ைக மக்கள் மத்��ல் சுகாதார 
அ�ைவ ேமம்படுத்துவதற்கு பங்க�க்கும் 
ஊடக�யலாளர்கைளத் ெத�வு ெசய்து 
ெகௗர�க்கும் வைக�ல் இந்த �ருது வழங்கும் 

�ங்களம், த�ழ், ஆங்�லம் ஆ�ய 
ெமா�க�ன் ஊடாக மக்கள் மத்��ல் 
சுகாதார அ�ைவ ேமம்படுத்தப் 

�ஞ்ஞானத்ைதப் �ரபல்யப்படுத்தும் 
ஊடக�யலுக்கான �ருதுகைளயும், சுகாதார 

கல்�ப் ப�யகம் மற்றும் ஐக்�ய 

இைணயா��யரான ந�ரா குண�லக்க 
இம்முைற ஆங்�ல ெமா�க்கான 
அ��றந்த சுகாதார ஊடக�யலுக்கு�ய 

இலங்ைக �ஞ்ஞான முன்ேனற்றச் சங்கத்�ன் 
�ஞ்ஞானத்ைதப் �ரபல்யப்படுத்தும் 
ஊடக�யலுக்கான �ருதுகைளயும், சுகாதார 

கல்�ப் ப�யகம் மற்றும் ஐக்�ய 

�றைமக்கு�ய �ருைத' 2003 மற்றும் 

மும்ெமாழிகளிலும் அதிசிறந்த  விருதுகைள 

ெவன்ெறடுத்த ேலக் ஹவுஸ் 
நிறுவன ஊடகவியலாளர்கள்

�ங்கள 
ெமா�க்கான 
�ருது ெபற்ற
'ஆேராக்�யா' 

பத்��ைக  ஆ��யர் 
கா�� சுசந்த

த�ழ் 
ெமா�க்கான 
�ருது ெபற்ற

'�னகரன்' 
பத்��ைக�ன்
மர்�ன் ம�க்கார்

ஆங்�ல
 ெமா�க்கான 
�ருது ெபற்ற 

'ெடய்� �யூஸ்' 
பத்��ைக�ன்

ந�ரா குண�லக்க

�ங்கள ெமா�க்கான அ��றந்த சுகாதார 
ஊடக�யலுக்கான �ருைத ெவன்ற கா�� 
சுசந்த, 'ஆேராக்�யா' பத்��ைக�ன் ஆ��யர் 
ஆவார். ேலக் ஹவுஸ் ஊடக�யலாளராக 33 
வருடகாலமாகப் ப�யாற்�வரும் இவர், 
'��ர' �றுவர் பத்��ைக 
ஊடாக 1988 இல் 

ெதாடர்ந்தும் எழுதலானார். அத்ேதாடு '�று�ரக 
ேநா��ருந்து �ள்ேவாம்' என்ற நூ�ன் 
ஆ��யராகவும் �ளங்கு�ன்றார்.

சுகாதாரம் ெதாடர்பான கட்டுைரகைள 
எ ழு து வ த ற் கு தாம் கற்றுள்ள 

இேதேவைள '��ர' பத்��ைகக்கு இவர் 
சுற்றுச்சூழல் ெதாடர்�ல் எழு�ய கட்டுைரகள் 
ஏற்கனேவ பசுைமப் பாதுகாப்பு �ருைதப் 
ெபற்றுள்ளைம ெத�ந்தேத.

என்றார் மர்�ன் ம�க்கார்.
சுகாதாரம் ெதாடர்பான கட்டுைரகள் ஊடாக 

மக்கள் மத்��ல் ��ப்புணர்ைவ ஏற்படுத்தப் 
பங்க�க்கக் �ைடத்துள்ளைமைய இட்டு 

ெப�தும் �ருப்�யைடவதாகக் கு�ப்�ட்ட 

நன்�கைளயும் ெத��த்துக்ெகாண்டனர்.

படங்கள்: சமந்த �ர��, 
துஷ்மந்த மாயாதுன்ேன 

இலங்ைக ஒ�பரப்பு கூட்டுத்தாபன  
முஸ்�ம் ேசைவ�ல்  எ�ர்வரும்  07ஆம்  
�க� ( 07.12,2021) ெசவ்வாய்  இரவு 
8.15 ம�யள�ல்  ஒ�பரப்பாகும், 
பாரம்ப�யம்  �கழ்ச்��ல் மர்ஹ�ம்   
ஏ.எம்.கா�ல் ம�க்கா�ன் ஆளுைமகள்  
�ைனவுகூரப்பட�ருக்�றன.

        இலங்ைக  வாெனா��ன் 
ஆரம்ப  காலத்��ருந்ேத, 
அவ்வப்ேபாது ஒ�பரப்பா� 
வந்த  முஸ்�ம்�கழ்ச்�களுக்கு, 
ேநர ஒ�க்�டு  அ�க�க்கப்படேவ,  
முஸ்�ம்  �கழ்ச்�களுக்கு  �ரந்தரமாக  
ஒரு   ெபாறுப்பாளர்  �யமனத்�ன் 
அவ�யம்  உணரபட்டது.  முதல்  
ெபாறுப்ப�கா�யாக,  மர்ஹ�ம்,ஏ.எம். 
கா�ல்ம�க்கார்   �ய�க்கப்பட்டார்.

       அதுவைர  பகு�ேநர  
ெபாறுப்பாளராக ப�பு�ந்த 
கலா�� அல்லாமா  எம்,எம்.
உைவஸ்  உட�ைணந்து 
, இன்று,  முஸ்�ம்ேசைவ  
ஆலமரமாக �ருட்சம்ெபற 
ெபரும்ெதாண்டாற்�னார். �ன்னால், 
இவேராடு, ெமௗல� இஸட்.எல்.
எம்.முஹம்மத், எம்.எச்,குத்தூஸ் 
ஆ�ேயாரும்  இைணந்து  ெகாண்டைம 
கு�ப்�டத்தக்கது.

       முஸ்�ம்  ேசைவ�ன் �யமனம்  
ெபற்ற,  முதல் உத்�ேயாகபூர்வமான 
ெபாறுப்பாளர்,எனும்  ெபருைமக்கு�ய  

இவரது  � ைனவுகைள, அவரது  
புதல்வர், வர்த்தகர்  அஜ்மல் 
கா�ல்ம�க்கார், ஆ��யர், அ�பர்  
"துன்துவ" இம்�யாஸ், இளம் 
ஆய்வாளர்,கலா�� எம்,�.ரஸ்�ன்  
ஆ�ேயார் �ைனவுகூரு�றார்கள்.

           �கழ்ச்��ைன  முஸ்�ம் 
ேசைவப�ப்பாளர் எம்.ேஜ.பாத்�மா 
�னூ�யா தயா�த்த�க்க, எம்.எஸ்.எம்.
�ன்னா  ெதாகுத்துவழங்கு�றார்.

பாரம்ப�யம்  �கழ்ச்��ல் 
முஸ்�ம்  ேசைவ�ன்  முதல்  அ�கா�
பத்ருல்�ல்லத்" கா�ல்  ம�க்கார் �ைனவுகள்



நிைனவாய் துடிப்பு...
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கிருஷாகிருஷாகிருஷா

ைவகைறத் துயில் கைலத்து
5:30 இல் அலறும் கடிகாரம் 

ஒரு ேகாப்ைப ேதநீரில் 
6:00 மணியில் நாளின் உதயம் 

ேவலைணச் சந்தி ேதடி
விைரயும் இரு பாதங்கள் 
6:20 இல் ேபருந்தின் மிதிபலைக

இக்கைரயில் குறிகட்டுவான்
அக்கைரயில் நயினாதீவு
ஏழாற்று நீலம் கிளித்து 
அைலேயறப் படகு 7.00 மணி

கைரயில் கால் படும் முதேல 
பறக்கிறது ேபருந்து 7:20 ஆக

7:30 இல் பாடசாைல முற்றம் 
தீர்ந்தது ெபருங்கைள

அன்பு சூழ் ேசாைலயில் 
அறிவு வளர் சாைலகள்
பணியும் இனிேத நிைறவாக 
பின்மதியம் 1:30 

மீண்டும் 
பறத்தல் 
படேகற்றம் 
இக்கைர 
அக்கைர 
ேபருந்து 
வீடு 
இப்ேபாது மாைல 4:30 

உணவருந்திச் சற்று 
சாய்ந்துவிட்ேடன் 
வாயிலில் யாேரா 
அைழத்து வந்திருக்கிறார்கள் 
நாைளய அதிகாைலைய.. 

ம�தம் என்பது மாெபரும் 
பு�தமாம் அன்று 
அதுவும் அ�தம் 
ஆனேத இன்று
        
பாசத்தால் பாசைற கட்� 
பரம்பைர வளர்த்தான் அன்று
பாசம் எனும் ேவஷம் பூண்டு 
பணத்துக்காய் பரம்பைர 
காட்டு�ன்றான் இன்று பணம் 
இல்ைலேயல் பரம்பைரயும் இல்ைல...
       
இருமனம் இைணயும் 
�ருமண �ருந்ேதா 
ஏைழ�ன் ப�யாற்ற 
என்�ருந்தது அன்று

ெசல்வந்த�ன் ெசாத்து 
ம�ப்�ேட  �ருமண 
அைழப்பு என்றானது இன்று...

�ஜ�ல்லா உல�ல் 
�ைல�ல்ைல என்று 
அன்ைறய உண�ல் 
அண்ைட �ட்டுக்காரைன 
ஆத�த்த காலம் அன்று

நாக�கம் எனும் ெபய�ல் 
தன் நாைவேய கட்� 
நாலுமா� கட்டுக்�றான் இன்று...

ைக ��த்து நைட பழக்�யவ�ன்
நைட தடுமாற பாசத்ைத 
ஊன்றுேகாலாக்�ய �ள்ைளக�ன் 
அரவைணப்பு அன்று அவர்கள் இல்லத்�ல்

ைக ��த்து வளர்த்தவ�ன் 
வயைத காரணம் காட்� ைக 
கழுவக் ைகெயழுத்து ைவக்�றான் 
இன்று மு�ேயார் இல்லத்�ல்...

கள்ளங்கபடு இல்லாத 
�யாபாரம் அன்று

கள்ளங்கபடு இல்ைலேயல் 
�யாபாரேம இல்ைல என்றானது இன்று...

உணைவேய மருந்தாக 
எடுத்து உருவான மாெபரும் 
காலம் அன்று

மருந்ைதேய உணவாக 
எடுக்கும் காலம் இன்று

அைல�ன் நடு��ல் 
ஒரு அநாைத 
அந்த�க்கும் ஒரு நண்டு
�ங்கள் ��ேராடு ��ரும் இரவு 
கடற்தாவரங்கள் �ளக்ேகற்றும் 
ஒ�ெபாருந்�ய �ர்
�ன்று ��ர்ந்து பார்க்க �டாது 
அைல அைத ேமாதும் 
 
ஓ� வருவான் ஒரு �றுவன்
�ன்று �யந்து பயந்து பார்ப்பான்
ஏந்��ருந்த பட்டத்�ன் நூல் 
அவன் ைகநழுவும் 
பட்டம்  இர�ன் இருளுள் மூழ்கும்
 
சுதந்�ரம் அது யாது? 
சும்மா இருப்பதன் சுகம் ஏது? 

ஏந்� வந்து கடல் �ைர 
அவன் ேமல் 
அவள் ெத�ப்பாள்  
�ழல் நைனயும் 
நஞ்சுண்ட ேபால 
அவன் அருண்டு 
நண்�ன் அக்கைர பாய்வான் 
அப்ெபாழுேத 
அவள் நண்ைடக்காண்பாள், 
பயப்படுவாள் 
அவ�ன் பயம் கண்டு 
இவன் ��ப்பான்
�ழல்கள் நைனயும் 
தூரத்�ல் 
ஒரு கா�ன் கூக்குரல் 
அைழக்கும்
இருவரும் மைறவர் 
நண்டு 
என் கால� வந்து ேசரும் 
ஒரு மாைல�ன் காட்�

சுவ�ல் முைளத்�ருந்த 
ஒட்டைறகைள தட்�யதும்
ெகாத்து குண்டுகளுக்குள்  
�க்�ய உ�ராய்
ஓ� ஒ�ந்து ெகாள்�றது பூச்�கள்
துைடப்பத்�ல் �க்�
இறந்தைவ �ல
அங்கங்கள் இழந்தைவ �ல
ஓ� ஒ�ந்தைவ �ல
துைடப்பத்ைத கழு� ைவக்�ன்ேறன்
சுத்தமான சுவர் ��க்�றது
இ� ம�க்கூட்டு முட்க�ன்
அைசவுகைள பார்க்கும்ேபாது
�ைன�ல் வந்து ேபாகும்தான்
ஒட்டைற பூச்� ஒன்�ன்
உைடந்த கா�ன் து�ப்பு

பற்�ப்��த்த ைககள்
நடுக்கத்�ல் தளர்ந்து�ட்டது
குங்கும�ட்ட ெநற்��ல் 
சுருக்கங்கள் எட்�ப்பாக்�றது
நைரமு�க�ன் இைடேய
ஒரு�ல கறுப்புகேள �த�ருக்�றது

� இப்ேபாதும் என் ைகைய
��த்ேத ெதரு�ல் நடக்�றாய்
மு�ெயாதுக்� �னமும்
ெநற்�தன்�ல் முத்த�டு�றாய்
என் மாற்றங்கைளப் பற்�
உனக்கு எந்தக் கவைலயும் இல்ைல
உன் எண்ணத்�ல் இன்றும் நான்
இளைமயாகேவ வாழு�ேறன்

முன்ெனாரு மைழகாலத்�ல்
இருவரும் ெசாட்டும் து�க�ல்
ெமய்மறந்து நைனந்�ருந்ேதாம்
இன்று வானம் இருண்டவுடேனேய
குைடைய ��த்து �டு�றாய்

முன்ெபல்லாம் உனக்கு ��த்தைத
ஆைசயாக ெசய்து தருேவன்
இப்ேபாது எனதான மாத்�ைரகைள
�க கவனமாக �ேய எடுத்துத் தரு�றாய்

காலத்�ன் ஓட்டத்�ல் எல்லாம் மா�யது
எமதான காதைலத் த�ர

உண்ைம�ல் இப்ெபாழுதுதான் 
காமம் கலக்கா காதைல
அனுப�க்கத் ெதாடங்��ருக்�ேறாம்
சாைலேயாரத்�ல் காதலர்க�ன் 
உடலுரசல்கைளக் கண்டாலும்
ஹார்ேமா�ன் ேவைலெயன்று

��த்து �ட்டுக் கடந்து �டு�ேறாம்

கட்�யைணப்ைப�ட கண்��ேலேய
ேநசம் ெபரும்பாலும் ெவ�ப்படு�றது
��ல்லாது நானும் நா�ன்� �யும்
வாழும் காலம் வந்து �டுமா என்ேற
மனம் பைத பைதக்�றது
மரணத்துக்கான ஓர் பயத்�ன் 
சாயல் ��த்துக் ெகால்�றது

இைறவ�டம் எனது இறு�ப் 
�ரார்த்தைனெயன்பது
இருவரும் ேசர்ந்ேத 
இவ் உலகத்ைத �ட்டுப்ேபாய் �ட 
ேவண்டுெமன்பதாகேவ இருக்�றது

ஆம் காதலுக்கு வய�ல்ைல
முதுைமயும் இல்ைல 

�ைளயாட்டுச் சண்ைட�ேல 
ெநஞ்��ேல காயம் வர 
ெபரும் காயம் என்று ெசால்� 
ெப�யப்பா ைவத்�ய�டம் 
கூட்� ேபாக 

உடன் காயம் என்று ஒன்ைற 
பஞ்�ேல ேதாய்த்து 
ெநஞ்�ேல ேதய்த்து �ட 
உச்� முதல் உள்ளங் கால் வைர 
எ�ந்து தள்ள 

நா� நாளம் வ� ேதங்� 
நாம் என்ன ெசய்ேதாம் 
என்று தைல ெத�க்க ஓ� 
மூைள�டம் �னா எழுப்ப 

குரு�ேய ஓடாேதயும் 
மூைள கட்டைள�ட 
இரத்த ஓட்டம் �ன்று �ட 
உடன் காயம் 
இரத்தத்ைத �றுத்� 
�ட்டதாய் ைவத்�யர் 
ெப�யப்பா�டம் ெசால்� �ட 

ஐந்து இலட்சத்ைத 
இரண்டாய் ��த்து 
உடன் பஞ்சு ேமைல 
ெகாட்� �ட பஞ்சு 
இப்ேபா மஞ்சளா� 

மாமன் மகள் முகமாய் 
அது ெஜா�க்க 
�று நைட ேபாட்டு 
�ட்ைட ேபாய் நா�ருக்க 
நாட்கள் உருண்டு ஓட 

காயம் அது காய்ந்து 
பஞ்சு �ழாமல் காய்ந்து இருக்க 
குறுக்காைல ேபான ேகா� ஒன்று 
�� என்று ெகாத்� இழுக்க 
�ண்டும் காயம் ஒன்று 

மாடாய் உைழத்து நான் 
ஓடாய் ேதய்ந்து ேபாய்
வாங்கிய வீட்டினில் 
அதிகாரம் எனக்கு இல்ைல 
அைத ேகட்க ைதரியம் இல்ைல 
பாடாய் படுத்துகிறாள் 
ேபாடா ெவளியில் என்று 
அப்பப்ேபா மிரட்டுகிறாள் 

அதிகாரத்ைத குவித்துள்ளாள் 
அைதக் ேகட்டால் மிரட்டுகிறாள் 
சதிகாரச் ெசால் ேகட்டு 
ஆடாத ஆட்டம் ேபாட்டு 
கூடாத ேசர்க்ைக ேசர்ந்து 
ேசாறாக்கி நான் ைவத்தால் 
உப்பில்லா ேசாறு என்று 

பாத்திரத்ைத வீசுகிறாள் 

வீடு ேபாகப் பயமா இருக்கு 
ெவளியில் நிற்க குளிேரா ெதால்ைல 
எப்படி நான் வாழ்ந்திடுேவன் 
எனக்ேக புரியவில்ைல 
ெதருவால் நான் ேபான ேபாது 
எத்தைன வித்ைதகள் ேபாட்டு 
என்ைன அவள் அைடந்தாள் 
கற்பைன ெசய்து பார்க்கிேறன் 

பத்துப் ேபைர தூது விட்டாள் 
பகல் இரவாய் துரத்தி வந்தாள் 
ெசப்படி வித்ைதகள் காட்டி 
ெசல்லமாய் கைதகள் ெசான்னாள் 
ெமன்ைமயின் சிகரம் என்று 

ெமச்சி நான் கடிதம் எழுதி 
விரித்து ைவத்த வைலயில் ேபாய் 
வில்லங்கமாய் விழுந்து விட்ேடன் 
விழுந்தது விழுந்தது தான் 
இன்று வைர எழும்பவில்ைல 

இப்ேபா நான் உசாராேனன் 
அதிகாரப் பரவல் ேகட்டு 
அன்றாடம் ேபாராட்டம் நடத்துகிேறன் 
ஓய்வில்லா என் ேபாராட்டத்ைத 
ஒரு ேபாதும் ைக விேடன் 
அதிகாரத்தில் பங்கு வந்தால் 
அதிக பட்சமான எனது 
ெமௗனப் ேபாராட்டத்ைத 
ைக விடத் தயார் என்ற 
உறுதி ெமாழி தருகிேறன் 

அம் மாங்கனி இரண்டும் என்
வாலிபத்ைதக் கீறும் – உன்
வாெயனும் ெசவ்விதழ்க் காயம் சுைவக்க என்
வாயினில் ேதன் ஊறும்! – அந்தக்
கூர்விழிக் குள்இரு “காஞ்சுரஞ் காய்” சிரித்(து)
ஆயிரம் கைதகூறும் – ேசைலக்
ெகாசுவத்துள் சுருளும் என் இதயத்தில் உன்னுடற் 
ெகாக்கிதான் நின்றாடும்

இனிப்ெபதிர் பார்த்திடும் இளைம உணர்வுக்கு
ஏற்றவள் ெபண்ணல்லவா – மன
ஏக்கமும்... ஊக்கமும்... ‘அந்த நிைனவின் 
இயல், நீ அறியாததா?... – மண்ணில்
மனிதன் முழுைமையக் கண்டு திைழப்பது
மங்ைகேயா டிைணந்தல்லவா – உன்றன்
மனக்கடல் நீந்தஎன் வாலிபப் படெகாடு
வருகிேறன் வழிையவிடு!

வருகிேறன் வழிவிடு ஒருவராய் இைணந்துநாம்
மகிழ்ச்சிக் கைரேசர்ேவாம் – அங்கு
மற்றவர் இலாதேவார் அற்புதப் ெபாழிலினில்
முற்றும் சுைவேகார்ப்ேபாம்! – இது
கட்டுக் கைதகைளக் ெகாட்டிச் சுைவத்திடும்
காசினி.... அதனாேல – எங்கள்
காதலுக் ேகற்றேவார் பாைத வகுத்துநாம்
களிப்பில் நிதம் குளிப்ேபாம்!

வ�கள் �ைறந்த
உன் இதயத்�ல்
காதல் வ�கைள
�ைதக்க �ரும்ப�ல்ைல
�லகு�ன்ேறன்
வ�கள் �ைறந்த
சுவடுகைள தழு�ய வண்ணம்
உன்
இதயத்�ல் இருந்து

மண்ணுக்குள்ள ேபாட்டெதல்லாம்  
மரஞ் ெச�யா முைளக்குது
மனசுக்குள்ள ேபாட்டெதல்லாம்
உசுர ேபாட்டு வைதக்குது  

உள்ளுக்குள்ள உள்ள குணத்த
உலக�ய ைவப்பது
அல�ேய ெசான்னால் கூட
ஊரு எங்க நம்புது

வரண்டு ேபான �லத்�ல் தாேன
கருங்கல்லும் இருக்குது  
அைத ெகாத்� ெகாத� ெசதுக்கும் ேபாேத
சா� �ைலயும் �ைடக்குது

கால்கள் ேபாகும் வ�க�ேல
ேமடு பள்ளம் இருக்குது
அைத தாண்� நாமும் ஏ�ப்ேபாக
வாழ்க்ைகப் பயணம் மு��து

ைக�ருப்�ல் இருக்கும் வைர
�க்கனமாய் ��க்குது
ைக நழு� ேபான �ன்ேன
�க்கல் மட்டும் �க்குது

�ல ேநரம் எந்தைலயும்
�ந்தைன�ல் �டக்குது
அைத வ�யாய்  வ�த்து
எடுத்து ெசால்ல
த�யாய் ஏட்�ல் த�க்குது

தாப்பாள் ேபாட்ட கதவு ேபால
கண்கள் மூ� பார்க்குது
��த்தாலும் பயனு�ல்ல
குருடன் ேபால ந�க்குது

கஸ்டத்�ேல வாழ்பனுக்கு  
ப�யும் ��யா ேபாகுது
வச�யா வாழ்பவனுக்கு
ரு�ேய ப�யா ஆனது

மாறாத 
மாற்றம்

பால�ருஸ்ணன் ச�ஸ்,
தலவாக்கைல.

ேசா�கா.ெர (ஆ�ஷா)

ெகாக்கு�ல்.

காைரயன் கதன் 

-க�க்�றுக்கன், இணு�ல்

என். பாரத், மா�ப்பாய்

அ . ெஜகன், சு�ஸ்

க�ம� �லாபாலன்

�.ேமகவர்னன் (மார்க்ேகா�)

கனடா

ஷபானா ஆதம் ெலப்ைப
ஓட்டமாவ�

-ர�ேத�,மா�ப்பாய்
 ேவலைணயூர் ர�ந்தன் 

அன்றும் இன்றும் மனிதம் நண்டு

வாழ்தல் �றருக்கு பயன�க்குமா�ன்
வாழ்வு ஓர் அர்த்தம் தரும்
வாழ்தலால் பலர் வாழ்வாரா�ன்
வாழ்ேவ ப�பூரணமா� �டும்
வாழ்ைவ அர்ப்ப�ப்பெதன்பது
வாழ்தைல உ�ர்ப்�த்து மறுஉலக
வாழ்க்ைகக்கான அஸ்�வார�டலாகும்
வாழ்த�ல் ஓர் அர்த்தம் இல்ைலெய�ல்
வாழ்ந்ெதன்ன லாபம்

வாழ்பவர் வாழ�ல்ைல இங்கு 
வாழாதவர் வாழ்�ன்றனர்
வாழ்தைல காண�ருக்கும் �ரந்தர
வாழ்வுக்காய் வாழ்தேல இங்கு 
வாழ்த�ன் வைர�லக்கணமாகும்
வாழ்க்ைக பல �ரத்தால் மூழ்கலாம்
வாழ்வுத�ல் ேகள்�கள் கனக்கலாம்
வாழ்க்ைக எதற்ெகன �ழவும் �ைனக்கலாம்

வாழ �ைனத்தால் வாழலாம்
வாழ்ைவ அடுத்தவர் நலன் ேப�
வாழ்ந்தால் வாழ்க்ைக சுபத்�லும் சுகேம

�ஸா இஸ்மா�ல்

வாழ்ந்து பார்

நாட்குறிப்பு

முதுைமக்காதல்

மீ
ண்

டு
ம்
 வ

ந்
த

 க
ா
ய

ம்

ஒரு வலி

களிப்பில் குளிப்ேபாம்

என்னிடம் இருந்து நீ 
ெசாத்ைத பறிக்கவில்ைல  
என் கூட இருந்தவர்கைள 
நீ பிரிக்கவில்ைல 
உன்னால் எனக்கு இவ்வளவு நஷ்டம்
என்றும் இவ்வளவு இலாபம் 
என்றும் ெசால்லமுடியாது 
ஆனாலும் அவ்வளவு வலிக்கின்றது 
இதற்கான தீர்ைவ 
எந்த நீதிமன்றங்களாலும்
வழங்கமுடியாது ஏன் பிரிந்தாய்?

உன் 
இதயம்

ெமௗனமான ேபாராட்டம்



ஈழத்தின் மூத்்த எழுத்்ததாளர்களில் ஒருவ-
ரதான செ. ்கணேெலின்்கன் 04.-12-.2021 ்தமிழ-
்கத்தில் ்கதாலமதானதார என்்ற செய்தி இலக்கிய 
செஞெங்களளப் செரிதும் ்கவளலக்குள் -
ளதாக்கியிருக்கி்றது. 

செ.்கணேெலிங்கன் இலஙள்கயில் 
யதாழப்ெதாேம் அருகில் உள்ள உரும்பிரதாய் 
என்னும் கிரதாமத்தில் 09.03.1928 அன்று, 
்க. செல்ளலயதா -இரதாெம்மதா ்தம்ெதியரின் 
இரண்தாவது ம்கனதா்கப் பி்றந்ததார. 

்தமது ஆரம்ெக் ்கல்விளய உரும்பிரதாய் 
கிரதாமத்தில் உள்ள ்தமிழப்ெதா்ெதாளலயில் 
ஆ்றதாவது வகுப்புவளர ெயின்்றதார. பின்னர, 
1940 ்களில் யதாழப்ெதாேம் ெரணமஸவரதாக் 
்கல்லூரியில் ணெரநது எச். எஸ.சி. ெயின்று 
சி்றப்ெதா்கத் ண்தரச்சி செற்றதார. ணமலும், 
இவர லண்ன் சமட்ரிகுணலென் ண்தரவி-
லும் ண்தரச்சியள்ந்ததார. ெதாள்ண்ததாறும் 
்கதாளலயில் விவெதாய ணவளல்களளச் செய்்த 
பின்னர, ்கல்லூரிக்கு ெ்நண்த சென்று ெடித்-
்ததார. இவர ்கல்வியில் மி்கத் தி்றளமசெற்ற 
மதாேவரதா்க விளஙகிய்ததால் சி்றப்பு வகுப்-
ணெற்றம் செய்யப்ெட்்தார. 

1950இல் அரெ ெணியில் இளேநது 
திருண்கதாேமளலயில் ெதான்கு வரு்ங்கள் 
ச்ததாழில் ெதாரத்்த பின்னர ச்கதாழும்புக்கு 
மதாற்றம் செற்றதார. ச்கதாழும்புக்கு வந்த-
பின்னர தின்கரனில் சிறு்கள்த்கள் எழு்தத் 
ச்ததா்ஙகினதார. 1950ஆம் ஆணடு 'மன்-
னிப்பு' எனும் சிறு்கள்தளய எழுதிய்தன் 
மூலம் இலக்கிய உலகுக்கு அறிமு்கமதா-
னதார. 

செ.்கணேெலிங்கன் சு்தநதிரன், தின்க -
ரன், புதுளம இலக்கியம், ெதாநதி, ெரஸவதி, 
்ததாமளர மு்தலதான இ்தழ்களில் சிறு்கள்த -
்கள் எழுதியுள்ளதார. இவரது, 'ெதாயம்' என்்ற 
சிறு்கள்த இலஙள்கச் சிறு்கள்த ச்ததாகுப் -
பில் இ்ம்செறறு, அத்ச்ததாகுப்பு ரஷய 
சமதாழியில் சவளியி்ப்ெட்்து. 

 இலஙள்க ்கம்யூனிஸட் ்கட்சியின் ்தளல -
வர்களில் ஒருவரதான ்கதாரத்திண்கயனின் 
ச்ததா்ரபு செ.்கணேெலிங்களன மதாரக்சிஸட் 
சிந்தளனயுள்யவரதாக்கியது. மதாரக்சிய 
செதாருள்மு்தல்வதா்த சிந்தளனயதால் செரிதும் 
ஈரக்்கப்ெட்்தார. மதாரக்சிய ்தத்துவத்தில் 
ஆழந்த ஈடுெதாடு ச்கதாணடு ்கற்றறிந்ததார. 

 ச்கதாழும்பில் 1956ஆம் ஆணடு உல்க 
ெமதா்ததான மதாெதாடு ெள்செற்றது. அம்மதா-
ெதாட்டிறகு உல்கப் பு்கழசெற்ற சிலி ெதாட்டுக் -
்கவிஞர ெதாப்ணல செரு்தா வருள்கபுரிந்ததார. 
அவளர இலஙள்க முறணெதாக்கு எழுத்்ததாளர 
ெங்கம் ச்கதாழும்பில் பிர்ததான வீதியில் உள்ள 
மண்ெத்தில் செதாறசெதாழிவு ஆறறி் 
ஏறெதாடு செய்்தது. அக்கூட்்த்திறகு செ.்க-
ணேெலிங்கன் ்தளலளம ்ததாஙகினதார என்ெது 
வரலதாறறு முக்கியத்துவம் வதாய்ந்த நி்கழவதா-
கும். 

இவரது 'நீண் ெயேம்' என்்ற ெதாவல் 
1966இல் சவளிவந்தது. வரக்்க முரணெதா -
டு்கள் கூரளமயள்யத் ச்ததா்ஙகிய ஒரு 
்கதால்கட்்த்தில், நிலப்பிரபுத்துவத்தின் 
சுரண்ல்்களுக்கு உட்ெட்டு, உரிளம்கள் 
மறுக்்கப்ெட்் அடிநிளல மக்்களின் அவல-
மதான நிளலளயச் சித்்தரித்து, அந்த மக்்களள 
எழுச்சியு்றச் செய்யும் வி்தமதா்க ' நீண் 
ெயேம் ' ெதாவல் விளஙகியது. இந்த ெதாவ-
லுக்கு இலஙள்க அரசு 1966ஆம் ஆணடுக்கு-
ரிய ெதாகித்திய மண்லப் ெரிசு வழஙகியது. 

்கணேெலிஙன் ெள்ப்பு்களதா்க 63 ெதாவல்்க -
ளும் 9 சிறு்கள்தத் ச்ததாகுதி்களும் 11 சிறுவர 
ெதாவல்்களும் 20 ்கட்டுளர நூல்்களும் சவளி -
வநதுள்ளன. 

செ.்கணேெலிங்கனின் ெல ெதாவல்்களில், 
செணவிடு்தளல மறறும் செணணியச் சிந -
்தளன்கள் மி்க ஆழமதா்கவும் ச்தளிவதா்கவும் 
விவதாதிக்்கப்ெட்டுள்ளது. ஒரு செணணின் 
்கள்த, ஒரு குடும்ெத்தின் ்கள்த, இரண்தா -
வது ெதாதி, நீ ஓரு செண, ்கவரச்சிக் ்களலயின் 
மறுெக்்கம், குடும்ெச் சிள்றயில், ெதான்கு 

சுவர்களுக்குள், புதிய ெநள்தயில், ெர்கமும் 
செதாரக்்கமும் ஆகிய ெதாவல்்களில் செண்கள் 
எதிர ச்கதாள்ளும் ென்மு்கப்ெட்் அழுத்்தங-
்கள், பிரச்சிளன்கள் குறித்து ஆரதாய்நதுள்-
ளதார. 

ண்தசிய இனப்பிரச்சிளனளய ளமயமதா்க 
ளவத்து, இளளமயின் கீ்தம், செதாய்ளமயின் 
நிழலில், விலஙகில்லதா அடிளம்கள், ஒரு 
மணணின் ்கள்த, வள்தயின் ்கள்த, அநநிய 
மனி்தர்கள், வன்முள்ற வடுக்்கள், அயலவர-
்கள், ஈனத்ச்ததாழில், இலட்சியக் ்கனவு்கள் 
மு்தலிய ெதாவல்்களள எழுதியுள்ளதார. 

செ.்கணேெலிங்கன் எழுதிய 'ண்தன் ெறிப்-
ணெதார'  என்்ற ெதாவல் ஆஙகிலத்தில் சமதாழிசெ -
யரக்்கப்ெட்டு சவளியி்ப்ெட்டுள்ளது. 

 இவரது ெதாவல்்கள் ்தமிழ்கத்திலும், இலங -
ள்கயிலும் இருெதுக்கும் ணமலதான மதாேவர -
்கள் எம் பில் ஆய்வுக்கும், முளனவர ெட்் 
ஆய்வுக்கும் எடுத்து உள்ளனர என்ெது குறிப் -
பி்த்்தக்்கது. 

 இவரது 'மரேத்தின் நிழலில்' என்னும் 
ெதாவலுக்கு 1994ஆம் ஆணடு ்தமிழெதாடு 
அரசு ெரிசு வழஙகிச் சி்றப்பித்்தது. மணலசிய 
ெல்்களலக் ்கழ்கத்தில் ெட்்ப்ெடிப்பிறகு 
ஒரு ெதா்நூலதா்க 'ெ்ஙகு' ெதாவல் ளவக்-
்கப்ெட்டுள்ளது. 'அயலவர்கள்' ெதாவல் 
சென்ளனப் ெல்்களலக் ்கழ்க முது்களலப் 
ெட்்ப்ெடிப்பிறகு ெதா்நூலதா்க ளவக்்கப் -
ெட்டு உள்ளது. 

உல்க அதிெயங்கள், உல்கச் ெமயங்கள், 
உலள்க ணமம்ெடுத்திய சிந்தளனயதாளர்கள், 
உல்க ம்கதா்கதாவியங்கள் கூறும் ்கள்த்கள், 

புதிய ஈெதாப் ்கள்த்கள், சிறுவரக்்கதான சிந்த -
ளனக் ்கள்த்கள் மு்தலிய நூல்்களள சிறுவர-
்களுக்்கதா்கப் ெள்த்து அளித்து உள்ளதார. 
ஈழத்துச் சிறுவர இலக்கிய வளரச்சியில் செ. 
்கணேெலிங்கனுக்கு முக்கிய இ்முணடு 
என்ெது இலக்கிய ஆய்வதாளர்களின் ்கருத்்ததா -
கும். 

செ.்கணேெலிங்கன் 1960ஆம் ஆணடு 
மீனதாம்ெதாள் என்ெவளரத் ்தமது வதாழக்ள்கத் 
துளேவியதா்க ஏற்றதார. குந்தவி, குமரன், 
மதான்விழி என மூன்று பிள்ளள்கள் உள்ள-

னர. 
செ.்கணேெலிங்கன் 1980்களின் பிறெகு-

தியிலிருநது ்தமிழ்கத்தில் சென்ளன ெ்கரில் 
வசித்து வந்ததார 

இவரது ்கட்டுளரத் ச்ததாகுதி்கள் மதாரக் -
சிய ெதாரளவயிளன அடிப்ெள்யதா்கக் 
ச்கதாண்ளவ. இளவ, ்களல, இலக்கியம், 
செண விடு்தளல, செணணியச் சிந்தளன, 
ெழந்தமிழ இலக்கியம், ெமயம், உளவி-
யல், ெயே அனுெவங்கள் எனப் ெல்ணவறு 
பிரச்சிளன்களள மதாரக்சிய ெதாரளவயில் 
ஆரதாய்கின்்றன. 

செதாதுவுள்ளமச் சித்்ததாந்தத்ள்தத் 
ச்தளிவதா்கவும், எளிளமயதா்கவும், விளக்-
கும் வி்தத்தில், ெதா்ததாரேமதானவர்களும் 
ெடித்து புரிநது ச்கதாள்ளும் வள்கயில் 
மதான்விழிக்கு ்கடி்தங்கள், குமரனுக்கு ்கடி-
்தங்கள், குந்தவிக்கு ்கடி்தங்கள், அறிவுக் 
்கடி்தங்கள் எனும் ச்ததாகுதி்களள எழுதி 
சவளியிட்டுள்ளதார. 

இவரது, 'குமரன்' இ்தழ 1979ஆம் 
ஆணடு மு்தல் சவளிவந்தது. குமரன் 
இ்தழ மூலம் ஈழத்து இ்தழியல் வளரச்சி-
யில் செ.்கணேெலிங்கனுக்கு முக்கிய இ்-
முணடு. 'குமரன் ' இ்தழ, அரசியல், ெமூ்க, 
செதாருளதா்ததார, ்கலதாச்ெதார, ென்னதாட்டு 
இ்தழதா்க சவளிவந்தது. 'குமரன்' இ்தழின் 
ஆசிரியரதா்க செ. ்கணேெலிங்கன் விளஙகி -

னதார. ்களல இலக்கிய குறிப்பு்கள், ண்கள்வி 
ெதில்்கள், ்கவிள்த்கள், துணுக்கு்கள், ்கட்-
டுளர்கள், சிறு்கள்த்கள், இலக்கிய உலகில் 
– எனப் ெல ெகுதி்கள் இ்தழில் இ்ம் செற-
றிருந்தன. ணமலும், உல்கப் பு்கழசெற்ற பி்ற-
சமதாழிக் ்கள்த்கள், மதாரக்சிய ்கட்டுளர்கள், 
மதாரக்சிய ணெதாக்கிலதான இலக்கிய விமரெனக் 
்கட்டுளர்கள், ்களல இலக்கியம் குறித்்த ்கட்-
டுளர்கள் சவளியி்ப்ெட்்ன. 

இவர, குமரன் ெதிப்ெ்கம் மூலம் நூறறுக்-
்கேக்்கதான நூல்்களள ்தமிழெதாட்டிலும், 
ச்கதாழும்பிலும் ெதிப்பித்து சவளியிட்டுள்-
ளதார. 

ெவீனத்துவமும் ்தமிழ்கமும், ெ்கவத் 
கீள்தயும், திருக்கு்றளும், ்கனவு்களின் விளக் -
்கம், கு்றள் கூறும் ெதாலியல் ண்கதாட்ெதாடு, மதாக்-
கியவல்லியும் வள்ளுவரும், செணணியப் 
ெதாரளவயில் திருக்கு்றள், சித்்தர சித்்ததாந்த-
மும் சூபிெமும், அரத்்த ெதாஸதிரமும் திருக்கு -
்றளும்- மு்தலிய ஆய்வு நூல்்களளயும் ்தமிழு -
லகிறகு ெள்த்்தளித்துள்ளதார. 

'திரும்பிப் ெதாரக்கிண்றன்' என்்ற சுயெரிள்த 
நூளலயும், சில ெயேக் குறிப்பு்கள் –அசம-
ரிக்்கதா, இஙகிலதாநது என்்ற ெயே நூளலயும் 
எழுதி அளித்துள்ளதார. 

ஈணரதாடு ்தமிழ இலக்கியப் ணெரளவ அ்றக்-
்கட்்ளளயின் 45ஆம் ஆணடு விழதாவில் 
(15.3.2008), இவருக்கு ஷஎஸண்கஎம்| இலக் -
கிய விருது அளித்துக் ச்கௌரவித்்தது. 

்தமிழ இலக்கிய உலகில் செ. ்கணேெலிங-
்கனின் ெதாமம் என்றும் நிளலத்திருக்கும் 
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செறுமதிமிக்்க உயிர்களள ்கதாப்ெதாறறுவது  யதார.? இவறறுக்்கதான ெரியதான 
ெட்  ்விதி்கள் என்ன ? என்ெது  ணெதான்்ற விழிப்புேரளவ  மக்்கள் மத்தி-
யில் ஏறெடுத்துவது அவசியமதாகும்.

செதாதுவதா்க   வளரச்சியள்ந்த ெதாடு்களள உறறு ணெதாக்குணவதாமதா -
னதால்  வீதி்களில் அருகில்   ெதா்தெதாரி்கள் ெள்யதா்கணவதா அல்லது 
ளெக்கிளிணலதா செல்ல அ்கலமதான ெள்ணமள்்கள்  ெ்கரப்பு்றங்களில்  
அளமக்்கப்ெட்டுள்ளது்ன் முள்றயதா்க  ெரதாமரிக்்கப்ெடுகின்்றன. 
ெதா்தெதாரிக் ்க்ளவயில் ெமிக்ளஞ விளக்கு -
்கள் முள்றயதா்க  செதாருத்்தப்ெட்டு முள்றயதா்க 
பின்ெற்றப்ெடுகின்்றது. எனணவ ெதா்தெதாரி்கள் 
ெதா்தெதாரி  ்க்ளவயில் ்கதால் ளவத்்தவு்ன் 
முள்றயதா்க ெமிக்ளஞ விளக்கு்கள் ஒளிர வி்ப்-
ெடுகின்்றன.  எனணவ வீதிளய  முள்றயதா்கக் 
்க்க்்க ணவணடும் என்கின்்ற நிளலயும் வதா்க-
னங்கள்  நிறுத்்தப்ெ் ணவணடிய நிளலயும் 
அஙகு  ஏறெடுகின்்றது. ஆனதால் எமது 
ெதாட்டில்  முள்றயதா்க எல்லதா இ்ங்களிலும் 
வீதிக் ்கட்்ளமப்புக்்கள் இருக்கின்்ற்ததா? 
முள்றயதான  வி்தத்தில் பின்ெற்றப்ெடுகின்்ற்ததா 
? என்்றதால் அது ண்கள்விக்குறி்ததான்.

அரெதானது  ெதாளல விதிமுள்ற்களள முள்றயதா்க 
பின்ெற்ற  ணவணடும் என  ெட்  ் மூலத்ள்தயும்  
ெள்முள்றப்ெடுத்தி  ெதாளல விதி்களள மீறு-
ெவர்களுக்குரிய  ்தண்ளன  ெட்்த்ள்தயும்   
அ்தற்கதான ்தண்ப்ெேத்ள்தயும்  ெள்முள்றப்-
ெடுத்தியிருந்ததாலும்   விெத்துக்்கள் இன்னும்  
குள்றந்தெதாடில்ளல.

எனணவ  ெதாளலயில் வதா்கனம் செலுத்துெ -
வர்கள் செதாறுப்புமிக்்கவர்களதா்க உருவதா்க  
ணவணடும். அவவதாண்ற உருவதாக்்கப்ெ்ணவண-
டும். அ்ததாவது வதா்கன ெதாரதி வீதிக்கு வரும்  
ணெதாது ்ததாம் உயிர்களு்னும் உயிர்களுக்கு 
மத்தியிலும் வதா்கனத்ள்த  செலுத்துகின் -
ண்றதாம், என்கின்்ற இலக்கு ச்கதாண்வர்களதா்க 
அவர்கள் அவ்ததானத்து்ன்  செயறெடு்தல் 
ணவணடும்.

அ்தற்கதான உறுதிப்ெதாட்ள்யும் மனவலிளம-
ளயயும் ஒவசவதாரு  ெதாரதி்களும் ஏறெடுத்திக்-
ச்கதாள்ள ணவணடும் .இவவதாறு செதாறுப்புமிக்்க 
ெதாரதிளய  உருவதாக்கும் ணெதாது வதா்கன விெத்து-
்களள குள்றத்துக்ச்கதாள்ளலதாம்.இ்தன் நிமித்்தம் 
வதா்கன  ெதாரதி்களுக்கு வீதிப்ணெதாக்குவரத்து ெட்் 
திட்்ங்கள் அவறறின் ஒழுஙகு்கள்  குறித்தும் 
அ்தளன மீறி செயறெடுவ்ததால் ஏறெடும் விளள-
வு்கள் குறித்தும் பிரண்தெ மட்்த்தில் செதாறுப்பு 
வதாய்ந்த அதி்கதாரி்களதால் ச்தளிவுெடுத்்தப்ெ-
்ல் ணவணடும். ெதாரதி அனுமதிப்ெத்திரத்தில் 
்கதாேப்ெடும் செகிழவுத்்தன்ளம்கள் நீக்்கப்ெட்டு  
முள்றயதான ெயிறச்சி்களும் ணெதாக்குவரத்து 
ஒழுஙகு விதிமுள்ற்கள் ெறறி ெயிறசி்கள்  வழங-

்கப்ெடுவது்ன் ெதா்ெதாளல மட்்த்திலும் மதாேவர்கள் மத்தியில்  ச்தளி-
வூட்டுவதும் ெதாலச்சி்றந்த்ததாகும்.

எனணவ இன்று  ெமூ்கப்பிரச்சிளனயதா்க மதாறியுள்ள வீதி விெத்து்களள 
்தவிரத்துக்ச்கதாள்வள்த அல்லது  ்கட்டுப்ெடுத்துவள்த ணெதாக்்கதா்கக்ச்கதாணடு 
செயல்ெடுவது்ன் இ்தற்கதான விழிப்புேரவு  ெ்வடிக்ள்க்களள அறிவூட்-
்லு்ன் ணமறச்கதாள்வ்தனதால் வதா்கன விெத்து்களள ்தவிரத்து  உயிர்களள 
்கதாப்ெதாறறிக்ச்கதாள்ள முடியும்.

பல்துறை இலக்கிய ஆளுறையாளர் 
குைரன் செ. கணேெலிஙகன் 

தி. ஞானசேகரன்

Y¯}‹YMv Rv£l³£¹|x
fkj;njhopy; mikr;R

Ministry of  Agriculture

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR
fkj;njhopy; Jiwia etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk; - fkj;njhopy; mikr;R

IDA Credit No.: 5873 LK

ngWif mwptpj;jy;
njspg;G ePh;g;ghrd Kiwikfs;> tptrha ,ae;jpuhjp kw;Wk; Ma;T$l cgfuzq;fs; 

Mfpatw;iw toq;fy;> xg;gilj;jy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gl itj;jy;

kw;Wk;

Njhl;lg;gaph;fs; Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdj;jpw;fhf (HORDI) Ma;T$l 
cgfuzq;fs;> gz;iz kw;Wk; nrayhf;f ,ae;jpuhjpfis toq;fy;> xg;gilj;jy;> 

epWTjy; kw;Wk; nraw;gl itj;jy;

2021 etk;gh; 14 Mk; jpfjpad;W rz;Nl xg;Nrth;> rpYkpz kw;Wk; thukQ;rhp Mfpa gj;jphpiffspy; fPNo 

Fwpg;gpl;Ls;s mjpfhhpapdhy; gpuRhpf;fg;gl;l Nkw;Fwpg;gpl;l ngWif mwptpj;jy;fs; njhlh;ghdJ.

njhopy;El;g khw;wq;fis fUj;jpw; nfhz;L> ngWif mwptpj;jyhdJ gpd;tUkhW kPsikf;fg;gl;Ls;sJ. 

1.  Nfs;tp Mtzq;fis toq;Fk; jpfjpfs; 2021 brk;gh; 13 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzp tiuAk; 

ePbf;fg;gl;Ls;sJld; tpiykDf;fis jpwj;jyhdJ mitfis %ba gpd;dh; tpiuthfNt 2021 

brk;gh; 13 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F eilngWk;. 

2.  tpiykD nry;YgbahFk; fhykhdJ 2022.02.01 Mk; jpfjp tiuAkhfTk; tpiykDg;gpizahdJ 

2022.03.02 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy 2021 brk;gh; 13 Mk; jpfjpad;W Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2 kzp tiuAk; 0777419521 vd;w njhiyNgrpa+lhf fkj;njhopy; 

mikr;R> fkj;njhopy; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l ngWif jpizf;fsj;jpypUe;J ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. 

4. NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthp gpd;tUkhW:

jiyth;>

nraw;wpl;l ngWiff; FO>

fkj;njhopy; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;>

,y. 123/2> gd;dpg;gpl;ba tPjp> gj;juKy;y.  

njhiyNgrp: 011-2696086 my;yJ 0777419521

jpfjp: 05.12.2021.

,yq;;;;;;;if JiwKfq;fs; mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1.  fPNo toq;fg;gl;Ls;s  nghUl;fSf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J  Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; 

FOj;jiyth; NfhUfpd;whh;.

Nfs;tp ,yf;fk; Nfs;tpapd;; ngah; tpiykDg;

gpizj; 

njhif

ngNrt         

mlq;fyhf 

Mtzf; 

fl;lzk;

%Lk; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

CMS/LP/21/
PT/17/011

01 No. of Fiber Glass 
Hydrographic Survey Boat

150>000.00 3>500.00 2021.12.20 Mk; 

jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkyjpfkhd nkhj;j MFnrytpYs;s Nfs;tpfSf;F 1987 Mk; Mz;bd;  

3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. ,jw;fikthf  

NkNy Fwpg;gpl;Ls;s xt;nthU Nfs;tpapYk; <Lgl;Ls;s midj;J rhuhh;fSk; xg;ge;jf; fhyk; 

KOtJk; Nkw;$wg;gl;Ls;s rl;lj;jpw;F  jPtpukhf mike;njhOfy; Ntz;Lnkd Nfl;Lf; 

nfhs;sg;gLfp;d;wdh;. NkYk;> ve;jnthU tpiykDjhuUk; KftnuhUtuhf> cgKftuhf> 

gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ve;jnthU ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; my;yJ xU toq;Feuhf 

ngah; Fwpg;gplg;gLgtuhf nraw;gl tpUk;gpd;> nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; jk;ik gjpT 

nra;J chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio  tpiykD Mtzq;fSld; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  tpiykDjhuh;fs;  epfuhd gz;lq;fis toq;Ftjpy; Mff; Fiwe;jJ fle;j        Ie;J 

(5) tUlq;fSf;F <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;  Nkyjpf jftiy toq;fy; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jt 

gpujhd KfhikahshplkpUe;J ngw;W mYtyf Neuq;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2021 brk;gh; 06 Mk; jpfjpapypUe;J 4 Mk; epuypy; Rl;bf;fhl;bAs;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;> %Lk; jpfjpf;F Kd;duhd 

jpfjp tiuAk; nrYj;jpa gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 

KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;.    

6.  tpiykDf;fs; mitfis %Lk; Neuj;jp;w;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpap;y; 

xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ.

tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; %Lk; Neuj;jpy; NeubahfNt rKfkspj;jpUf;Fk;  

tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSk; NkNy 

Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizj; njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>

,y. 45> nya;ld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp ,yf;fq;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638

njhiyefy; ,yf;fq;fs;: 2381652> 2470443
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மலையகத் தமிழ்ச் சமூகத்லத லையப்படுத்தி அற்புத -
ைான எழுத்துப்பலைபபுகலை தந்திருப்பவர், தந்து 
ககாண்டிருப்பவர் மு. சிவலிஙகம். எழுத்துைகில் முசி 

என்ாலும் அலனவருக்கும் அவலைத் கதரியும். நல்ைவர், 
சி்ந்த ைனிதர் என்பது அவைது அலையாைம், ்பைம். அவ-
ருக்கு எதிைாக கசயல்்படுவதும் அந்த இைண்டு இயல்புகளும் 
தான.

எனலனப க்பாறுத்தவலை எனக்கு முக்கியம் மு. சிவலிங-
கம் அல்ைது முசி தான. அவர் அப்படித்தான அறியப்பை 
வவண்டும். க்பர்னார்ட் ஷா என் க்பயர்தான முக்கியம். 
அந்தப க்பயைால்தான அவர் அறியப்படுகி்ார். அவருக்கு 
்பை விருதுகள் வழஙகப்பட்டிருக்கும். அந்த விருதுகலை தன 
க்பயருக்கு முன்பாக வசர்த்துக் ககாள்வதால் அவர் க்பருலைப-
்படுகி்ார் என்ால் அது க்பர்னார்ட்ஷாவின க்பயருக்கு, சாத-

லனகளுக்கு கைஙகைாகவவ அலையும். இைங-
லகயில் ்பைர் விருதுகலைத் வதடி ஓடி, சிைசையம் 
கசாந்தச் கசைவிலும் வதடி சூடிக் ககாள்வது வவறு 
ஒனறுக்குைல்ை; தன க்பயருக்கு முன்பாக அலத 
வசர்த்துக் ககாண்டு க்பருலைப ்படுவதற்காகத் தான! 
சிைைது விசிட்டிஸ் கார்ட் அல்ைது கடிதத் தலைபல்பப 
்பார்த்திருபபீர்கள். அதில் ்பாதி இைத்லத அலைத்துக் 
ககாண்டிருக்கும் அந்ந்பர் க்பற்் ்பட்ைஙகளும், விரு-
துகளும், அலவ தான தனலனத் தூக்கிப பிடித்து 
நிறுத்துகின்ன எனறு அவர்கள் நிலனத்துக் ககாள்-
கி்ார்கள். அதாவது, சுருஙகச் கசால்வதானால், அவர்-
களின ்பலைபபுகைால், அதன மூைம் கிலைத்த கீர்த்தி-
யால் அவர்கள் க்பருலை ககாள்வதில்லை. அல்ைது 
அத்தலகய கனம் அவர்களிைம் இல்லை. அதனால்-
தான ்பட்ைஙகலையும் விருதுகலையும் நாடி அதன 
வழியாக புகலழ நிலை நிறுத்த முயல்கி்ார்கள். 
இது ்பைரும் அறிந்த விஷயம் தான. ஆனால் இஙகு 
குறிபபிை கூடிய வதலவ எழுந்ததற்கான காைணம், 
வநற்று முனதினம் மு.சியின சிைசில் சூட்ைப்பட்ை 
சாகித்ய ைத்னா என் விருது, ஏற்கனவவ அவர் கிரீ-
ைத்தில் சூைப்பட்டிருக்கும் ைணிகளில் ைற்க்ாரு ைணி 
ைாத்திைவை என்பலதச் கசால்ைத்தான.

முசி என் க்பயருக்கு இவ்விருது கனம் வசர்க்காது. 
ஓைத்தில் ்பவ்வியைாக ஒரு பூலனக் குட்டிலயப வ்பாை 
அைர்ந்து ககாள்ளும். ஏகனனில் இைக்கிய ்பைபபில் 
முசி என் ஆகிருதி வாைன அவதாைத்லதப வ்பாை 
பிைைாண்ைைானது. இது அதிகப்படியான புகழ்ச்சி 
அல்ை. உண்லை என்பது அவலை அறிந்தவர்களுக்-
குத் கதரியும்.

இைக்கியத்தில், ்பலைபபில் ஒருவர் உயைம் கதாடுகி-
்ார் என்ால் அது ்பயினறுவந்த ஒன்ாக இருக்க 
முடியாது. சிற்பியும், ஓவியனும் சிை்பஸ் ்பாஸ் கசய்து 
கலைஞனாக ைாட்ைார்கள். இயல்பிவைவய, இைதத்தி-

வைவய ஊறிபவ்பான ஒரு விஷயைாகவவ இருக்க 
முடியும். முசியும் தன இயல்்பான ்பலைப்பாற் -்
லின வழியாக உயைம் கதாட்ைவர். அதனால்தான 
அவர் எழுத்துகள் இயல்்பாக இருக்கின்ன. அவர் 
கதாடுவன எைது கநஞ்சுக்கு கநருக்கைாகின்ன. 
்பை இைஙகளில் அவலை ்பலைப்பாைர் எனக் 
குறிபபிடுகின்ார்கள். அப்படி அவலை ைலையக 
பிைவதசத்துக்குள் குறுக்கக் கூைாது, அவர் விசா-
லித்த ஈழத்தமிழ் இைக்கிய ்பைபபுக்குரியவர். 
அஙவக குறிபபிைத்தக்க, ககௌைவைான, கனதி-
யான ்பலைப்பாைர். அவர் தனது ்பலைபபுக்கான 
கைைாக ைலையகத்லத எடுத்துக் ககாள்கி்ார். 
என்பதால் ைலையகத்துக்குள் சில்ப்படுத்தி-
விைக்கூைாது. ஏகனனில் இது ஒரு வலகயான 
சாதியம். வைலும் அவைது உயிர் என் நாவல் 
ைலையகம் சம்்பந்தப்பட்ைது அல்ை. ைருத்து-
வத் துல்யுைன கதாைர்புலைய நாவல் என் 
வலகயில் அவர் மீதான ைலையகச் சிலுலவக் 
குறி இ்க்கி லவக்கப்பட்டுள்ைது எனைாம்.

தைவாக்கலை மிடில்ைன வதாட்ைத்தில் பி்ந்து வைர்ந்த மு. சிவ-
லிஙகம் சிறுவயதிவைவய வாசிபபில் ஆர்வம் ககாண்ை, அதன 
வழிவய சுதந்திைைாக சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு ல்பயன. ்படிபபில் 
சுட்டி எனறு நிலனக்கிவ்ன. எழுத்தார்வம் காைணைாக வீைவகச-
ரிக்குள் நுலழந்தார். 

பினனர் புதிய காற்று திலைப்பைத்தில் நடித்தார். ஆசிரியைா-

னார். ஜ.கதா.கவில் ்பணியாற்றினார். சந்திைவசகைன இ.கதா.
காலவ விட்டு கவளிவயறிய வ்பாது அவருைன இலணந்து 
ைலையக ைக்கள் முனனணிலய ஆைம்பித்த முக்கியஸ்தர்களில் 
ஒருவைாகத் திகழ்ந்தார். சந்திைவசகைன ்படிப்படியாக தன வீரி-
யத்லத இழந்து சாதாைண சந்திைவசகைனானவ்பாது அவ்வியக்-
கத்லத விட்டு கவளிவயறினார்.

இஙவக நீஙகள் கதாைர்ச்சியாக ஒரு வீரியைான சிறுவலன 
பி்னனர் ஒரு ைனிதலைப ்பார்க்கிறீர்கள். அந்த ைனிதன தமி-
ழுக்காக, தமிழ்ச் சமூகத்துக்காக, ைாற்்ஙகளுக்காக வாழ்ந்தி-
ருக்கி்ார்; வ்பாைாைவும் கசய்திருக்கி்ார். தான நம்பிச் கசன் 

இைஙகளில் எதிர்்பார்த்த வீரியம் இல்லை என்தும் அவ்விைத் -
தில் இருந்து விைகியிருக்கி்ார். இந்த வலகயில் அவருைன 
வதாள் ககாடுத்து கதாைர்ந்து ்பயணித்திருப்பவர்கள் இருவர். 
ஒருவர் அவர் ைலனவி. இைண்ைாைவர் அவர் எழுத்து.நான 
அவைது இல்ைத்தைசியிைம் தலைவர் இருக்கி்ாைா? எனறு 
தான வகட்வ்பன. அவர் மிகுந்த ்பாசைானவர். எளிலையான -
வர். வகாப்பைைாட்ைார். அனாவசியைாக வார்த்லதகலை விை 
ைாட்ைார். அவர் புத்தகஙகலைக் ககாடுத்து விைர்சனம் எழு -
தும்்படி வகட்்பார். நான கசய்ய ைாட்வைன. நைக்ககல்ைாம் 
கசய்யைாட்டீஙக இல்லையா? எனக்ாரு ஏைாற்்த்கதானி -
யில் கசால்லிவிட்டு விட்டு விடுவார். தன அடுத்த ்பலைபபு 
்பற்றி வ்பசத் கதாைஙகுவார். அவைது ைகனைார் உறுதுலண -
யாக நிற்க, நிம்ைதியாக வாழ்கி்ார். எனவவ ‘தலைவா’அ -
லைகைாழிக்கு ஏற்்வர்தான முசி.அவலை சாகித்ய ைத்னா 
சிவலிஙகைாகவவா, கைாபூஷணம் சிவலிஙகைாகவவா 
்பார்க்கத் தயாரில்லை. முசி அல்ைது ககாட்ைகலை சிவலிங -
கம். அது வ்பாதும். ஒரு ைனிதன க்பயைால் ைட்டுவை அறியப -
்பை வவண்டும். அவர் இந்த அஙகீகாைத்லத ஒரு மூலையில் 
லவத்துவிட்டு அடுத்த ்பலைபபில் கவனம் கசலுத்த 
வவண்டும். சாகித்ய ைத்னா அவருக்கு அலையாைம் அல்ை. 
அவலை வைலும் ்பண்்படுத்தும் ்பசலையாக அலையட்டும். 
வைலும் உச்சஙகலைத் கதாைட்டும்.

வெகுவிமைவில், சிலசையம, இந்த 
( 2 0 2 1 ) கு ளி ர் ் ா ல மு டி வி ல் , 
சசாவியத்யூனியன்ாடு்ளில் -

்பலம்்பாருநதிய வற்றில் ஒன்ாய் இருந்த, 
உக்மைன மீது  ைஷயாவால்   ச்ைடி இைா -
ணுவத் ்தாக்கு்தல் ்டாத்்தப்படக் கூடும 
எனகின்அசசம  ்பல ்ாடு்ள் ைத்தியில் 
குறிப்பா் ஐசைாபபிய,ஆசிய பிைாநதியத்தில்-
எற்்பட்டுள்்ளது.

இ்தற்்ானஅறிகுறி்ள் ்தாைா்ளைா்சவ-
்்தன்படுகின்னஎனறு ்்தரிவிக்கும சர்வ-
ச்தசஅைசியல்ஆய்வா்ளர்்ள், அதி்ரித்து 
வரும உக்மைன அைசு மீ்தான அ்ைரிக்் ஆக் -
கிைமிபம்ப, ்்பாறுக்் முடியா்த ்ைாஸச்ா 
உக்சைனிய எல்மலயில் ்தனது ்பமட்ம்ள 
அமைதியா்க் குவித்து வருவம்த ஆ்தாைைா்   
சுட்டிக் ்ாட்டு கின்னர்.

 ை்தம, ்பண்பாடு, ்பழக்்வழக்்ம, ்மல 
்லாசாைம, என்பவற்்ால் ஒனறு்பட்ட பூர்வீ் 
்்தாடர்பு்ம்ள நிம்யசவ ்்ாணட அரு -்
ருச் இருக்கும,முனனர் ஒனறியைா் இருந்த 
இைணடு ்ாடு்ளிமடசய ச்பார் மூழுவ்தற்க் -
்ான சூழல் ச்தானறியுள்்ள்்தன்ல்  அ்தற்கு 
்ாைணம அ்ைரிக்்ாவின ஏ்ாதி்பத்திய 
சிந்தனா ்வளிப்பாட்டின ்ாய் ்்ர்த்்தல் -
்ச்ள என்பம்த எவரும ைறுக்் முடியாது.

சசாவித் யூனியனின உமடவுக்கு ்ாை-
ணைான அ்ைரிக்்ா அந்த ்ாடு்ள்  ்தனித் 
்தனியா் பிரிக்்ப்பட்ட பினனர், ்தனது எல்-
மலயில் இருக்கும உக்சைனிய அைசினுள்  
ஊடுருவி ்தனக்கு எதிைான ்சயல்்பாடு்ம்ள 
சைற்்்ாள்வ்தமன ்்தாடர்நதும சகித்துக்-
்்ாள்்ள முடியா்த நிமலயிசலசய ைஷயா இந -
்தஇைாணுவ ்டவடிக்ம்க்்ான  ஆயத்்தங் -
ளில் இ்ஙகியுள்்ளது.

முனனமைப ச்பால ச்பாருக்கு எதிைான 
ைஷய ைக்்ள் எழுசசியும, அ்தமன  அடுத்து 
மீணடும ஒரு ்ட்டாய இைாஜ்தநதிைத்தில் 
ஈடு்பட்டு உக்மைனுடனான ச்பாமை்தவிர்க்் 
முமனயும சூழலும  ைஷய ஜனாதி்பதி விலா -
டிமிர் புட்டினுக்கு ்தற்ச்பாது  இல்லா்த 
நிமலயில், நிசசயம இமமும் ச்பார் மூழும 
நிமலமைசய ்ாணப்படுகி்து. இரு ்ாடு -்
ளுக்கும இமடயில் இபச்பாது உடன்பாடு 
எட்டப ்படாவிட்டால், சைா்தல் ்தவிர்க்் 
முடியா்த்தாகி மி்ப ்்பரிய ச்பாைா் உருைா் 
வாய்பபுள்்ள்தா் ்்தரிவிக்்ப ்படுகி்து..

உக்மைனின ஒரு ்பகுதியா் இருந்த 
கிரிமியா குடா்ாட்டிமன ைஷயா ்தன்தாக்கிக் 
்்ாணடதுடன ஆைமபித்்த இரு்ாடு்ளிக்-
கும இமடயிலான விரிசல், இந்த சூழமல 
்தைக்கு சா்த்ைா் ்பயன்படுத்திக் ்்ாணடு 
உக்ையினுள் ஊடுருவிய அ்ைரிக்்,ைற்றும  
ஐசைாப்பாவின  அ்ைரிக்் ஆ்தைவு ்ாடு்ள், 
ைஷயா மீது விதித்்த ்்பாரு்ளா்தாை ்தமட்ம்ள 
அடுத்து  சைலும அதி்ரித்்தது.2014ம 
ஆணடு இடம ்்பற்் இந்த கிரிமிய மீளி -
மணபம்ப,ைஷயாவின ஆக்கிைமிபபு என 
முனனிறுத்தி ்்ாணடு,சர்வச்தச ஆக்கிைமிப -
பின பி்தாைக்்்ளான, அ்ைரிக்் ஏ்ாதி்பத்தி-
யமும அ்தற்க்கு சாைைம வீசும  ஐசைாபபிய 
்ாடு்ளும உக்மைன அைமச ்தமவசப்படுத் -

திக் ்்ாணடுள்்ளன. இந்த சக்தி்ள் அந்த 
்ாட்டில் உள்்ள வ்ளங்ம்ள சுைணடி வருவ-
துடன அஙகிருநது ்்ாணடு ்தமமை சவவு 
்பார்ப்பதுடன ்தைக்கு  எதிைான ்ாய் ்்ர்த்்தல்-
்ம்ள முன்னடுத்து வருவ்தா்வும ்்தரிவிக் -
்ப்படும ைஷய ்தைபபின குற்்ச சாட்டுக்்ள் 
ய்தார்த்்தைானமவசய.

60வீ்தைான ைஷய பூர்வீ் ைக்்ம்ள 
்்ாணட கிரிமிய தீ்ப்ற்்ப்ம ,முனமனய 
சசாவியத் ஒனறிய ்ாலப ்பகுதியில் ைஷய 
நிலப்பைபபுடன இமணந்த, ைஷயாவின ஒரு 
ைாநிலைா் இருந்தது என்பதும அனம்ய 
ஒனறிய அைசின நிர்வா் வசதிக்்ா் உக்மை-
னுடன இமணக்்ப ்பட்டது என்பதுவும 
வைலாறு.

சைலும உக்மைன ்ாட்டின கிழக்ச், 

ைஷய எல்மலப்பகுதியில் இருக்கும 80வீ்த 
ைஷய பூர்வீ் ைக்்ள் ்்தாம்மய ்்ாணட 
இைணடு ைாநிலங்ள் ்தனி்ாட்டு பிை்ட -
னம ்சய்து  உக்மைன அைசுக்கு எதிைான 
கி்ளர்சசி்ளில் ஈடு்பட்டு வருவதும, இ்தன 
பினனணியில் ைஷயாசவ இருப்ப்தா்வும 
கி்ளர்சசியா்ளர்்ளுக்கு ஆயு்தங்ள் உட்்பட்ட  
உ்தவி்ள் அமனத்தும ்ைாஸச்ாவில் 
இருநச்த கிமடப்ப்தா்வும உக்மைன குற்்ம 
சுைத்தி வருகி்து.

 இப்படியான பினனணியில் ஆைமபிக்-
்ப ்பட்ட இரு ்ாடு்ளுக்கும இமடயி -
லான முறு்ல் நிமல சிறு் சிறு் வ்ளர்சசி 
அமடநது ்தற்ச்பாது ச்ைடி சைா்தல் ்ட்-
டத்ம்த எட்டியுள்்ளது.புட்டினுடன சைைசம 
்சய்து ்்ாள்்ளப ச்பாவதில்மல எனறு 
்டந்த வாைம அறிவித்துள்்ள உக்மைன அைசு, 
்டந்த ஆணடு ைஷயா முன மவத்்த ச்ாரிக்-
ம்்ள் ்்தாடர்பில் ்தாம வலுவான நிமலப-
்பாட்மட எடுத்்த்தா்வும ஆனால் ைஷய ்தைப -
பில் இருநது இ்தற்கு சா்த்ைான சமிக்மஞ்ள் 
எதுவும கிமடக்்வில்மல எனறும அறிவித் -
துள்்ளது.

 சைலும ்டந்த வாைம சுவீடன ்தமல் -
்ர் ஸசைாக்ச்ாமில் அ்ைரிக்் ்வளியு்வு 
்சலா்ளர் பிளிங்ன,ைஷய ்வளிவிவ்ாை 

அமைசசர் லவசைா இரு -
வருக்கும இமடயில் 
இடம்்பற்் சநதிப-
்்பானறில் உக்மைன மீது 
ைஷயா இைாணுவ ்ட -
வடிக்ம்்ம்ள சைற் -
்்ாள்ளுைானால் ் டுமை-
யான பின விம்ளவு்ம்ள 
சநதிக்் சவணடிவரும 
என ைஷயாவுக்கு எசச-
ரிக்ம் விடுத்துள்்ளார் 
அ்ைரிக்் ்வளியு்வு 
்சயலர்.

ஐசைாபபிய ்ாடு்ள் 
்பலவும  உக்மைனின 
நிமலப்பாட்மட ஆ்த -
ரித்து ்ருத்துக்்ம்ள 
்வளியிட்டு வரும 
அச்தசவம்ள, உக்மைன 
அைசும, ைஷயாவின -
தும ஐசைாபபிய ச்பாட் -

டியா்ளர்்ளினதும , அ்ைரிக்்ாவினதும 
ஆ்தைமவ ்்பற்று ்தனது  ்பமடப ்பலத்ம்த 
வலுப ்படுத்தி வருகி்து.

அைசியல் ரீதியா்வும ்்பாரு்ளா்தாை ரீதி -
யா்வும ்பலம ்்பற்று, ஐசைாப்பாவின 
முக்கிய எரிவாயு,்்பற்சைால்  ஏற்றுைதி 
்ாடா் வ்ளர்நது வரும ைஷயா, வாஷிஙட-
னின ்வனத்ம்த ஈர்நது வருவதுடன இந்த 
சந்தர்ப்பத்ம்த ்பயன்படுத்தி ்்ாணடு சீனா-
வுடனான அ்தன ச்பாட்டிக்கு சா்த்ைா் 
ைஷயாமவ ைாற்் முயற்சிகி்து எனவும  
சில சர்வச்தச ஆய்வா்ளர்்ள் ்ருத்து ்வளி-
யிடுகின்னர். அ்ைரிக்் ைற்றும ச்ட்சடா 
்ாடு்ளுடனான உக்மைனின வ்ளர்நது வரும 
ஒருஙகிமணபம்ப சகிக்் முடியாைல் உள்்ள-
்தா் ்்தரிவித்துள்்ளனர் சில ைஷயத் ்தமலவர் -
்ள்,

அச்த சவம்ள உக்மைன மீ்தான ்பமட்ய-
டுபபு உடனடியானது அல்ல எனறும,இைா-
ணுவ ் டவடிக்ம்மயத் ் ்தாடஙகுவ்தற்்ான 
அைசியல் முடிவு்ள் எதுவும எடுக்்ப்பட-
வில்மல எனறும ைஷயாவின ்பமடத்்தைபபு 
்்தரிவித்துள்்ளது. 

சமீ்பத்திய ைா்தங்ளில் ைஷயாவின  
இைாணுவ ்பயிற்சி ்டவடிக்ம்்ள் வழ-
மைக்கு ைா்ா்  உக்மைனின எல்மலமய 
ஒட்டிய ்பகுதி்ம்ள மையப்படுதிசய முன-
்னடுக்்ப ்படுவதும ைஷயாவின முக்கிய 
இைாணுவத் ்த்ளைான ்ா்சஸில் இருநது ்பல 
்பமடபிரிவு்ள்  கிரிமியாவிற்கு அனுப்பப்ப-
டுவதும குறிபபிடத்்தக்்து.2018 ஆம ஆணடு 
ைஷயாவுடனானா  ச்பசசுவார்த்ம்தக்கு ்தைது 
அைசு  ்தயாைா் உள்்ள்தா் அறிவித்்த உக்சை-
னிய ஜனாதி்பதி சவாசலாடிமிர் ்ஜ்லனஸகி 
்டந்த வருடம ைஷயாவுடன சைைசம ்சய்வதி-
லிருநது விலகிச ்சன்்தானது, இைாஜ்தநதிை 
ஈடு்பாட்டின மூலம  பிணக்கு்ம்ள தீர்க்்லாம 
எனகின் ைஷயாவின ்மபிக்ம்மய உமடத்-
்தது.

அச்த ச்ைத்தில், உக்மைன அைசு  அ்ைரிக்்ா, 
இஙகிலாநது ைற்றும பி் ச்ட்சடா ்ாடு்ளு-
டனான ்தனது கூட்டாணமை்ம்ள சைலும 
விரிவு்படுத்துவதுடன ச்ட்சடா அமைபபில் 
இமணநது ்்ாள்்ள முமனகி்து. 

(21ஆம ்பக்்ம ்பார்க்்)

உக்ரைனுள் ஊடுருவும் அமமரிக்கா
ப்ை்்ை குவிககும் ரைஷ்கா

சிவலிங்த்தின் ஆகிருதிககு 
விருது்ள் மவறும் பூ்ைககுட்டி்ளை!

மூசிக்கு சாகித்ய ரத்ா விருது

  க�ோவை நந்தன்  ...?

அகலுமா ஆக்கிரமிப்பு...?...

அருள் சத்தியநோ்தன்...

kf;fs; tq;fp
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

fy;Kidapy; kf;fs; tq;fpf;fhd fpis mYtyf fl;blj;ij eph;khzpj;jy;
(tpiykD ,y. 70/2021)

1.  fPNo tpghpf;fg;gLkhW fy;Kidapy; kf;fs; tq;fpf;fhd fpis mYtyf fl;blj;ij 

eph;khzpg;gjw;fhf jifikAk; jFjpAk; cs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l tpiy 

kDf;fis kf;fs; tq;fpapd; rhh;ghf nfhOk;G -02> Nrh; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij 

,y. 75> kf;fs; tq;fp> gpujk Kfhikahsh; (nghwpapaw; Nritfs;) NfhUfpd;whh; mj;Jld; 

kjpg;gplg;gl;l ngWkjp mz;zsthf &. 74.9 kpy;ypad; MFk; (VAT ePq;fyhf)

  ,e;j jpl;lkhdJ jiukhbAld; fpl;lj;jl;l 483M2 jiu gpuNjrj;ijf; nfhz;l tYt+l;lg;gl;l 

nfhq;fpwPw; fl;likg;G nrq;fw;fs;shy; fl;lg;gl;l Rth;fs;> g+Hj;jp nra;jy; kw;Wk; MEP 
NritfSld; epytbtikg;G kw;Wk; thfd epWj;Jkplq;fisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

  jsk;> fy;Kid> nfhOk;G - kl;lf;fsg;G tPjp> gpujhd tPjp ,y. 125,y; mike;Js;sJ. 

eph;khzf;fhyk; 300 fyz;lh; ehl;fshFk;.

2. tpiykDf;fs; Njrpa Nghl;b ngWif Kiwikapd; Clhf elj;jg;gLk;.

3.  xg;ge;jq;fs; toq;Ftjw;F jifik ngWtjw;F rpj;jpfukhd tpiy kDjhuh; mgfPHj;jpahNdhh; 

gl;baypy; ,lk; ngwhJ ,Ug;gJld; fPo;f;fhZk; Njitg;ghLfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

   eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rig (CIDA),y; juk; C4 my;yJ mjw;F Nky; 

fl;bl eph;khzj;Jiwapy; gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  xg;ge;jq;fs; toq;Ftjw;F jifik ngWtjw;fhf jifikfspd; Njitg;ghLfspy; 

cs;slf;fg;gLgit:

   fle;j Ie;J Mz;Lfspy; eph;khz Ntiyfspd; nraw;ghl;L ruhrhp tUlhe;j Gus;T 

Fiwe;j gl;rk; &. 135 kpy;ypaidf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

   jdp khb eph;khzj;jpy; my;yJ mjw;F Nky; rkkhd jd;ik nfhz;l kw;Wk; rpf;fy; 

nfhz;l eph;khzj;jpy; mDgtk; kw;Wk; Fiwe;jgl;rk; 74.9 kpy;ypad; ngWkjp nfhz;l 

fl;blj;ij gj;J (10) khjq;fspy; my;yJ fle;j Ie;J Mz;Lfspy; XH tpfpjhrhu fhy 

vy;iyf;Fs; XH cah; ngWkjp nfhz;l jpl;lj;ij g+Hj;jp nra;j mDgtk;.

   Fiwe;j gl;r njhifapy; jputr; nrhj;Jf;fs; kw;Wk;/my;yJ fld; trjpfs; (kw;w xg;ge;jf; 

flikfSf;F gphpe;j gpwF) kw;Wk; ,e;j xg;ge;jj;jpd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLk; Vida 

Kw;gzf; nfhLg;gdTfs; 22.5 kpy;ypaDf;F Fiwahky; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

5.  nfhOk;G -02> Nrh; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij> ,y. 75> kf;fs; tq;fp jiyikaff; fl;blk;> 

6Mk; khb> nghwpapay; Nritfs; jpizf;fsk;> gpujk Kfhikahsh; (nghwpapay; Nritfs;) 

,lkpUe;J MHtKs;s tpiykDjhuh;fSf;F Nkyjpf jfty;fis kw;Wk; njspTgLj;jy;fisg; 

ngw;Wf; nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 011-2473206> ngf;];: 011-2341591) mj;Jld; mNj Kfthpapy; 

2021 brk;gh; 07 Kjy; 2021 brk;gh; 27 tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu Ntiy ehl;fspy; 

tpiykD Mtzq;fisg; ghprPypf;fyhk;.

6.  XH kPsspf;fg;glhj fl;lzk; &. 15>000.00 khj;jpuk; nrYj;Jtjd; Nghpy; Ntiy ehl;fspy; 2021 

brk;gh; 07 Kjy; 2021 brk;gh; 27 tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu nfhOk;G -02> Nrh; 

rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij> ,y. 75> kf;fs; tq;fp jiyikaff; fl;blk;> 6Mk; khb> 

nghwpapay; Nritfy; jpizf;fsk;> gpujk Kfhikahsh; (nghwpapay; Nritfs;) ,w;F XH 

vOj;J %y tpz;zg;gj;ij rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; MHtKs;s tpiykDjhuh;fshy; Mq;fpy 

nkhopapyhd  XH KOikahd njhFjp tpiykD Mtzq;fisf; nfhs;tdT nra;ayhk;. 

fhR nrYj;Jk; Kiw fhrhf ,Uf;Fk;.

7.  efy;fSldhd nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~fy;Kidapy; 

kf;fs; tq;fpf;fhd fpis mYtyf fl;blj;jpd; eph;khzk;| vd;W Fwpg;gpl;L nfhOk;G -02 

Nrh; rpw;wk;gy; V fhh;bdh; khtj;ij> ,y. 75 kf;fs; tq;fp jiyikaff; fl;blk;> 6Mk; 

khb> nghwpapay; Nritfs; jpizf;fsk;> gpujk Kfhikahsh; (nghwpapay; Nritfs;) ,d; 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk; my;yJ 2021 brk;gh; 28k; jpfjp 

gp.g. 3.00 my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW Nkw;gb KfthpapYs;s nghwpapay; Nritfs; 

jpizf;fsk;> gpujk Kfhikahsh; (nghwpapay; Nritfs;) ,w;F Kfthpaplg;gl;L gjpTj; 

jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

  tpiykDf;fs; rKfkspg;gjw;F Njh;e;njLf;fg;gl;Ls;s tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; 

Kd;dpiyapy; %lg;gl;lTld; cldbahfj; jpwf;fg;gLk;.

8. tpiykDf;fs; 2022 khh;r; 29 tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

9.  2022 Vg;uy; 26 tiu nry;YgbahFk; kf;fs; tq;fp jtph;e;j ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 

mDkjpf;fg;gl;l ,yq;ifapy; nraw;gLk; XH ek;gfkhd th;j;jf tq;fpapypUe;J khj;jpuk; 

ngw;Wf; nfhs;sg;gLk;. ,yq;if &gh VO ,yl;rj;J ehw;gj;J xd;gjhapuk; (&. 749>000.00) 

ngWkjpahd XH tpiy kDg; gpizia vy;yh tpiykDTlDk; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

10.  tpiykDTf;F Kd;duhd $l;lk; nfhOk;G -02> Nrh; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij> ,y. 75> 

kf;fs; tq;fp> jiyikafk;> 6Mk; khb> nghwpapaw; Nritfs; jpizf;fsj;jpy; 2021 brk;gh; 

17 K.g. 10.30 kzpf;F eilngWk;.

gpujk Kfhikahsh; (nghwpapay; Nritfs;)>

nghwpapay; Nritfs; jpizf;fsk;>

6Mk; khb> kf;fs; tq;fp jiyikaf; fl;blk;>

,y. 75> Nrh; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij>

nfhOk;G -02.

kf;fs; tq;fp
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022

jiyik mYtyfk; kw;Wk; 
rfy gpuhe;jpa jiyik mYtyfq;fs;

2021.10.31Mk; jpfjp gpuRhpf;fg;gl;l Nkw;Fwpg;gplg;gl;l 

gj;jphpif tpsk;guk; njhlh;ghdJ. tpz;zg;gq;fis 

toq;Fjy; kw;Wk; KbTWj;jy; jpfjp vd;gd 

2021.12.10Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ 

vd;gij mwpaj;jUfpd;Nwhk;.

gpujhd Kfhikahsh; (nghwpapay; Nritfs;)>

kf;fs; tq;fp>

nghwpapay; Nritfs; jpizf;fsk;>

6Mk; khb> jiyik mYtyf fl;blk;>

,y. 75> =kj; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij>

nfhOk;G -02.

njhiyNgrp: 2481373/2473206
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அஹச ஊடக �றுவனத்�னா-
ல் இலங்ைக�ல் உள்ள �கச் 
�றந்த கைலஞர்கள்  ஊடக�-
யலாளர்கள் இலக்�யவா�கள் 
ந�க ந�ைககள். மற்றும் சமூ-
கேசைவயாளர்கைளக் ெகௗர-
�க்கும்  ெடாப் 100 �லங்கா 
எனும் �ருது வழங்கும் �கழ்வு  
(27ஆம் �க�) இலங்ைக 
மன்றக் கல்லூ��ல் நைடெப-
ற்றது.
இந்�கழ்�ல்  மக்கள் பாதுகா-
ப்பு அைமச்சர்  �யர் அட்�ரல் 
கலா�� சரத் �ரேசகர குத்து-
�ளக்ேகற்� ஆரம்�த்து ைவ-
ப்பைதயும், ெகௗரவ அ��-
யாக கலந்து  �றப்�த்த டவர் 
மண்டப ��யத்�ன் ப�ப்பா-
ளர் சைப உறுப்�னர் புரவலர் 
ஹா�ம் உமர் ெஜயப்�ரகாஸ் 
ஷர்மா சுபா�� சரேவஸ்வ-
ரன், ேஹமா ஷண்முகசர்மா,  
ெமாஹமட் ர�ஸ், ெஜயெகௗ�,  
நா�த் ெமௗலானா ஆ�ேயா-
ருக்கு �ருதுகள் வழங்குவைத-
யும் அஹச ஊடக �றுவனத்�ன் 
தைல� ��யங்கா பண்டாரநா-
யக்க உைரயாற்றுவைதயும். 
ஏைனய கலாசார �கழ்வுகைள-
யும் பார்ைவயாளர்கைளயும் 
படங்க�ல் காணலாம்.

(படங்கள் ருைசக் பாரூக்.)

எஸ் �யாகு

நுவெர�ய நகைர அ��ருத்� ெசய்வதற்கான 
ேவைலத்�ட்டத்ைத ஆரம்�ப்பதற்கான  
ஒப்பந்தம் ைகச்சாத்�டப்பட்ட  �ைல�ல் 
�ைழயான �ர்மானம் எனக் காரணம் காட்� 
அதைன இைட�றுத்�யதால்  நுவெர�யா 
மாநகர சைபக்கு ஒரு ேகா�ேய 35 இலட்சத்�ற்கு 
அ�கமான ெதாைக நட்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக 
கணக்காய்வாளர் �ைணக்களம் ெத��த்துள்ளது.

கு�த்த அ��ருத்� ேவைலத் �ட்டத்ைத 
ஆரம்�க்கும் வைர �லத்ைத தயார்படுத்தல் 
உட்பட ஏைனய ேவைலகளுக்காக 
ெசல�டப்பட்டுள்ள சுமார் ஒரு ேகா�ேய 80 
லட்சம் பணம் �ண�க்கப் பட்டுள்ளதாகவும் 
கணக்காய்வாளர் ெத��த்துள்ளார்.

ெபாறுப்பற்ற�தத்�ல் �ைழயான 
�ர்மானத்�ற்கு ஒத்துைழப்பு வழங்�ய 
அைனத்து நகர சைப உறுப்�னர்களும் அதற்கான 
ெபாறுப்ைப ஏற்றுக் ெகாள்ள ேவண்டும் எனவும் 
கணக்காய்வாளர் நாயகம் நுவெர�யா மாநகர 
சைப�ல் ஆைணயாளருக்கு அ�க்ைக மூலம் 
ெத��த்துள்ளார். 

கணக்காய்வாளர் நாயகத்�ன் அ�க்ைக�ல் 
�ன்வரும் �டயங்கள் ெத�வாக 
கு�ப்�டப்பட்டுள்ளன.

�ன்ன இங்�லாந்து என்ற ெபய�ல் 
கு�ப்�டப்படும் நுவெர�யா  நகைர �கவும் 
உல்லாசப் பய�கைள கவரும் வைக�லும் 
வ�க நகரமாகவும் அேதேநரம் வா�ப 
நகரமாகவும் உருவாக்கும் ேவைலத்�ட்டத்�ன் 
�ட்ட�டல் 2014ஆம் ஆண்டு 
தயா�க்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்ப� வ�க கட்டட ெதாகு�கள் 
மூன்றும் வாகன த�ப்�ட வச�களுடன் கூ�ய 
ஏழு மா� கட்�டங்கள் மூன்றும் 850 �டுகளும் 
இந்த �ட்டத்�ல் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. 
இந்த �ட்டத்ைத ெசயல்படுத்துவதற்காக 
நகர சைபக்கு ெசாந்தமான கா�யும் ெத�வு 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த ேவைலத் �ட்டத்ைத 
நைடமுைறப்படுத்துவதற்காக ெத�வு 
ெசய்யப்பட்ட �றுவனமான ஒஷன் �வ் 
ெடவலப்மன்ட் என்ற �றுவனமானது த�யார் 
�றுவனம் அன்� ேத�ய �டைமப்பு அ��ருத்� 
அ�கார சைப மற்றும் நகர அ��ருத்� அ�கார 

சைப ஆ�ய �றுவனங்களுடன் இைணந்து 
ெசயற்படு�ன்ற  அரச த�யார் �றுவனமாகும்.

அந்த அரச த�யார் �றுவனத்துடன் 
இைணந்து நுவெர�யா மாநகர சைப 2016ஆம் 
ஆண்டு ஜ�ன் மாதம் 29ஆம் �க� இதற்கான 
ஒப்பந்தத்�ல்  ைகச்சாத்�ட்டுள்ளதுடன் இந்த 
ேவைலத் �ட்டமானது மூன்று வருடத்�ல் 
�ைறவு ெசய்யப்பட ேவண்டும் எனவும் 
கு�ப்�டப்பட்டுள்ளது.

கு�த்த அரச த�யார் �றுவனமானது 

தங்களுைடய     முழுைமயான முத�ட்�ன்   
மூலமாக கு�த்த ேவைலத் �ட்டத்ைத 
�ைறவு ெசய்வது எனவும் இந்த கட்�ட 
ெதாகு�கைள அைமத்து அவற்�ன் 
�ற்பைன�ன் மூலம் �ைடக்கும் பணத்�ல் 
தங்களுைடய முத�ட்�ைன �ரும்ப ெபற்றுக் 
ெகாள்வது எனவும் அந்த ஒப்பந்தத்�ல் 
கு�ப்�டப்பட்டுள்ளது.

அது மாத்�ரம் அன்� நுவெர�யா மாநகர 
சைபக்கான ஒரு �ர்வாக கட்�டம் ஞா�று சந்ைத 

வாகன த�ப்�ட வச�கள் உட்பட இன்னும் 
பல வச�கைள ெசய்து ெகாடுப்பதற்கும் அந்த 
�றுவனத்துடன் நுவெர�யா மாநகர சைப 
ஒப்பந்தத்�ல் ைகச்சாத்�ட்�ருந்தது.

மாநகரசைப�ன்  உறுப்�னர்களால் 
தூரேநாக்கற்ற �ந்தைனயுடன் எடுக்கப்பட்ட 
மு��ன் காரணமாக நுவெர�யா மாநகர 
சைபக்கு பல முக்�ய �டயங்கள் �ைடக்காமல் 
ேபானது.  இதன் மூலமாக �ரேதசவா�களும் 
தங்களுக்கான �ர�பலைன அனுப�க்க 
மு�ய�ல்ைல.

கணக்காய்வாளர் �ைணக்களம் �ழ்க்கண்ட 
வாறு கு�ப்�ட்டுள்ளது. இழக்கப்பட்டுள்ள 
மாநகர சைபக்கான வருமானம். கு�த்த 
�ட்டத்ைத நைடமுைறப் படுத்துவதன் மூலம் 
நுவெர�யா மாநகர சைபக்கு மாதாந்தம் 
வருமானமாக அண்ணளவாக சுமார் இரண்டு 
ேகா� ரூபாய் �ைடக்கும் வாய்ப்பு இருந்தது.

ேமலும் இந்த �ட்டம் நைடமுைறப்படுத்தப்ப
ட்�ருக்குமானால் எ�ர்வரும் நூறு வருடங்க�ல் 
மாநகர சைபக்கு வ� அடங்கலாக 2, 400 ேகா�ைய   
ெபற்றுக்ெகாள்ளக்கூ�ய �ைல ஏற்பட்�ருக்கும்.

இத் �ட்டத்ைத நைடமுைறப்ப டுத்துவதற்காக 
கு�த்த  �றுவனத்�ற்கு ஆரம்பக்கட்ட 
ேவைலகளுக்காக வழங்கப்பட்ட சுமார் 
ஒரு ேகா�ேய 9 லட்சம் ரூபைவ �ளப் 
ெபற்றுக்ெகாள்ள மு�யாத �ைல ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த்த் �ட்டத்ைத அமுல்படுத்� இருந்தால் 

நுவெர�யா மாநகர சைபக்கு 4 �ல்�யன் ரூபா 
ெபறும�யான கட்�டங்கள் �ைடப்பதற்கான 
வாய்ப்பு ஏற்பட்�ருக்கும்.

�யாபார �ைலயங்கள் மூலமாக 
ெபற்றுக்ெகாள்ளக்கூ�ய வ�ப்பணம் இல்லாமல் 
ேபாயுள்ளது.

ேமலும் வாகன த�ப்�ட ங்கள் மூலமாக 
�ைடக்கப் ெபறு�ன்ற வருமானமும் இல்லாமல் 
ேபாயுள்ளது. இதன் மூலமாக ெவ�நாட்டு 
�ரயா�க�ன் வருைக ஊடாக மைறமுக, ேநர� 
ேவைலவாய்ப்புகள் மற்றும் சுய ெதா�ைல 
ஆரம்�ப்பதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இல்லாமல் 
ேபாயுள்ளது. 450க்கும்  அ�கமான வாகனங்கைள 
�றுத்துவதற்கான வாகன த�ப்�ட வச�க்கான 
சந்தர்ப்பமும்  இல்லாமல் ேபாயுள்ளது.

2016 ஆம் ஆண்டு ஜ�ன் மாதம் 29ஆம் �க� 
ைக�டப்பட்ட நுவெர�ய நகர அ��ருத்� 
ெதாடர்பான ேவைலத்�ட்டத்ைத �ண்டும் 
ஆரம்�க்கும் முகமாக நகர முதல்வர் மற்றும் 
ஓசன் �வ் ெடவலப்மன்ட் �றுவனத்�ன் 
தைலவர் ஆ�ேயாருடனான கலந்துைரயாடல் 
2020 ஒக்ேடாபர் 23ஆம் �க� நைடெபற்றது.

முைறயாக ைகயகப்படுத்தாத இடங்க�ல் கு�த்த 
ேவைலத்�ட்டத்ைத நைடமுைறப்படுத்துவதற்கு 
�ட்ட�டப்ப ட்�ருப்பதால் இந்த ேவைலத்�ட்டத்ைத 
இைட �றுத்துவதாக நுவெர�யா மாநகர சைப 
முதல்வர் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.

அரசாங்க அ�கா�கள் ெபாறுப்பற்ற �தத்�ல் 
ெசயல்பட்டதன் காரணமாக இந்த ேவைலத் 
�ட்டம் ைக�டப்பட்டதாக கணக்காய்வாளர் 
�ைணக்களம் ேமலும்  ெத��த்துள்ளது.

இந்த �ட்டம் ெதாடர்பாக கருத்து ெத��க்�ன்ற 
முன்னாள் மாநகர சைப முதல்வரும் தற்ேபாைதய 
உறுப்�னருமான ம�ந்த ெதாடம்ேப கமேக 
இந்த �ட்டத்ைத அமுல்படுத்துவதற்கு நான் 
�ட்ட�ட்டதற்கு முக்�ய காரணம் நுவெர�யா 
நக�ல் இருக்�ன்ற கு�ைச �டுகைள 
அகற்� கு�ைச �டுகள் அற்ற ஒரு நகரமாக 
நுவெர�யாைவ மாற்ற ேவண்டும் என்பேத 
ேமலும் நுவெர�யா நக�ல் எனது காலத்�ல் 
என்றுேம ெவள்ளப் ெபருக்கு ஏற்பட்ட�ல்ைல.
அதற்கு காரணம் நாங்கள் ச�யான முைற�ல் 
துப்பரவுப் ப�கைளயும் ேதைவயான 
நடவ�க்ைககைளயும் ேமற்ெகாண்ேடாம். 
ஆனால் இன்று அந்த �ைலைம இல்ைல.

 கு�ப்பாக நுவெர�யா நக�ல் ெவள்ளம் 
ஏற்படாமல் இருக்க ேவண்டுமானால் பம்பரகைல 
பகு��லும் லவர்ஸ்�ப் பகு��லும் இரண்டு 
��ய வா�கைள அைமப்பதற்கு நான் 
�ட்ட�ட்�ருந்ேதன்.இதன் மூலம் மைழக் 
காலங்க�ல் ேநர�யாக மைழ�ர் நகருக்கு வருவைத 
தடுக்க மு�யும். அதன் ேவகமும் குைறவைடயும்.

இந்த �ட்டத்�ன் மூலமாக உல்லாச 
�ரயா�கைள வருைகைய அ�க�த்�ருக்க 
மு�யும்.சுமார் 1000 ேவைல வாய்ப்புகைள 
ஏற்படுத்��ருக்க மு�யும். இப்ப� பல 
நன்ைமகைன ெபற்�ருக்க மு�யும். எனேவ 
இந்த �றந்த �ட்டத்ைத அர�யலாக பார்க்காமல் 
�ண்டும் நைடமுைறபடுத்த மு�யுமா�ன்  எனது 
முழைமயான ஒத்துைழப்ைப ெபற்றுக் ெகாடுக்க 
தயாராகேவ இருக்�ன்ேறன்.

கடந்த மாதத்�ல் ஏற்பட்ட ெதாடர்ச்�யான 
ெவள்ளப்  ெபருக்கு காரணமாக நுவெர�யா�ல் 
�டுகளும் வர்த்தக �ைலயங்களும் 
பா�க்கப்பட்டைம கு�ப்�டத்தக்கது.

35 ேகாடி நஷ்டம் ஏற்படுத்தியிருக்கும்
நுவெரலிய மாநகரசைபயின் தீர்மானம்

தண்��ல் �தக்கும் கு�ைசகள்

நுவெர�ய நகைர அண்�த்ததாக கு�ைச �டுகள்



காதலருடன் ஊர் சுற்றும்
 பூனம் பஜ்ா...   

கமல் ஹாசன் தற்பாது முழுமமயாக  குணமமைந்துள்ள்பாதிலும், 3ம் திகதி வமை தனிமமபபடுததபபடு-
வார் என்று  மருததுவமமை தைபபில் ததரிவிககபபட்டுள்ளது.     பிைபல  நடிகரும், மககள நீதி மயயம் கட்சி தமலவ-

ருமாை கமல் ஹாசன் அதமரிககாவில்  இருந்து திரும்பிய நிமலயில் ததாணமை பாதிபபு மறறும் இருமல் காைண-
மாக  தசன்மை, ்பாரூரில் உள்ள ைாமசசந்திைா மருததுவமமையில் அனுமதிககபபட்ைார்.  அங்கு நமைதபற்ற 

பரி்சாதமை முடிவில் கமல் ஹாசனுககு தகா்ைாைா ததாறறு  உறுதியாைது. இதமையடுதது      மருததுவமமை-
யில் தனிமமபபடுததபபட்டு, அவருககு  சிகிசமச அளிககபபட்ைது.இந்நிமலயில்  மருததுவமமை தைபபில் 
இன்று தவளியிைபபட்ை அறிகமகயில், தகா்ைாைா ததாறறு  பாதிபபில் இருந்து கமல் ஹாசன் முழுமமயாக 

குணமமைந்துள்ளதாக  ததரிவிககபபட்டுள்ளது. எனினும் 3ம் திகதிவமை அவர் தனிமமபபடுததபபடுவார்  
என்று ததரிவிககபபட்டுள்ளது. வரும் 4ஆம் திகதியில்  இருந்து வழககமாை பணிகம்ள  ் மறதகாள்ள 

கமல் தயாைாகிவிடுவார் என்றும் குறிபபிைபபட்டுள்ளது.கமல்  தற்பாது ் லா்கஷ் கைகைாஜ் 
இயககததில் உருவாகும் விகைம் பைததில் நடிதது  வருவதுைன் நீணைநாள கிைபபில் 

உள்ள இந்தியன்2 பைபபிடிபபில் கலந்து தகாள்ள  திட்ைமிட்டுள்ளது 
குறிபபிைததககது.

நடிகர் அஜீத் பரபரப்பு அறிக்க
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2021 டிசம்பர் 5 ஞாயிறறுககிழமம

தமிழ் சினிமாவில் ைசிகர்க்ளால் ்லடி சூபபர் ஸைார் என்று  அமழககபபடும் தபருமமக-
குரியவர் நடிமக நயன்தாைா. ஆைம்ப காலகட்ைததில் பல  சர்சமசகளும், பிைசசிமைகம்ளயும் 
சந்திததாலும் தற்பாது தைகதகை ஒரு தனி  ஸமைலில் நடிதது வருகி்றார்.

இவர் ததன்னிந்திய சினிமாவில் ஹீ்ைாககளுககு இமணயாக சம்ப்ளம் 
வாங்கும் ஒரு  நடிமகயாக இருககி்றார். நயன்தாைா எது தசயதாலும் 

அது ஒரு பிைபலமாக  ்பசபபடும். அந்த வமகயில் தற்பாது 
இவர் ்பாயஸ கார்ைனில் உள்ள அடுககுமாடி  குடியிருபபில் 

வீடு வாங்கியுள்ளது பைபைபபாக ்பசபபட்டு வருகி்றது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள பிைபலங்கள பலரும் ்பாயஸ கார்ைனில் 

வசிதது  வருகின்்றைர். மம்றந்த முன்ைாள முதல்வர் தெயல-
லிதா, சூபபர் ஸைார்  ைஜினிகாந்த உட்பை பலருககும் ்பாயஸ 
கார்ைனில் வீடு உள்ளது. தற்பாது நடிகர்  தனுஷ் ்பாயஸ கார்ை-
னில் தைது கைவு இல்லதமத கட்டி வருகி்றார்.

அவமை ததாைர்ந்து நடிமக நயன்தாைாவும் தற்பாது ்பாயஸ 
கார்ைனில் குடி்ய்ற  உள்ளார். அவர் நானும் ைவுடிதான் என்்ற 
திமைபபைததில் நடிதத ்பாது அந்த  பைததின் இயககுைர் 
விக்ைஷ் சிவமை காதலிதது வந்தார். அவமை விமைவில்  திரும-

ணம் தசயது தகாள்ளப ்பாகும் நயன்தாைா தைது திருமணததிறகு 
பின்  குடி்யறுவதறகு ்பாயஸ கார்ைனில் இைணடு வீடுகம்ள 

வாங்கியுள்ளார். இந்த இைணடு வீடுகளும் நான்கு அம்றகம்ள 
தகாணை பிைமாணை வீடு என்று  தகவல்கள தவளியாகியுள்ளது. 

இதன் மதிபபு கிட்ைததட்ை 18 ்காடியாம், ்மலும்  நயன்-
தாைா தற்பாது காததுவாககுல 2 காதல் மறறும் ஒரு 

இந்தி திமைபபைததில்  நடிதது வருகி்றார். இந்த பை 
்வமலகள அமைததும் முடிந்த பின் திருமணம்  

தசயது தகாளளும் எணணததில் இருககும் நயன்-
தாைா விமைவில் ்பாயஸ கார்ைனில்  குடி்யறுவார் 

என்று எதிர்பார்ககபபடுகி்றது.
நயன்தாைா சமீபததில் தைது 37வது பி்றந்த 

நாம்ள தைது காதலருைன்  தகாணைாடிைார். 
இதறகு ைசிகர்கள பலரும் வாழ்தது ததரி-

விததைர். அவர் பி்றந்த  நாள 
தகாணைாட்ைததின் ்பாது 
எடுககபபட்ை புமகபபைங்-
கள ்சாசியல் மீடியாவில்  
மவைலாகி வந்தது குறிபபி-
ைததககது.

தமிழ் சினிமாவில் தைகதகை 
ஒரு தனி ைசிகர் பட்ைா்ளதமத 
மவததிருபபவர் நடிகர் அஜிதகு -
மார். இவர் தற்பாது தயாரிபபா்ளர் 
்பானிகபூரின் வலிமம திமைப -
பைததில் நடிதது முடிததுள்ளார். 
இபபைம் விமைவில் திமைககு வை 
இருககி்றது.  

இந்நிமலயில் நடிகர் அஜித 
ஊைகங்களுககு ஒரு முககியமாை 
அறிவிபமப தவளியிட்டுள்ளார். 
அதாவது நடிகர் அஜித, ஏ ஆர் 
முருகதாஸ இயககததில் தீைா என்்ற 
திமைபபைததில் 2001 ஆம் ஆணடு 
நடிததார். 

இந்த திமைபபைததில் அஜிததின் 
பாததிைம் தல என்று அமழககபப -
டும்.  

மிகபதபரிய தவறறி தபற்ற 
தீைா திமைபபைததிறகுப பி்றகு 
அஜிததின் ைசிகர்கள அவமை தல 
என்று அமழககத ததாைங்கிைர். 
அதன் பி்றகு அஜித குமார் நடிபபில் 
தவளியாை அமைதது திமைபப -

ைங்களும் தல என்்ற அமைதமா -
ழி்யாடு குறிபபிைபபட்ைது. 
தற்பாது அஜிதமத பறறி எந்த 
தகவல்கள வந்தாலும் தல என்று 
குறிபபிட்டு தவளியாகி வருகி -
்றது.  

இது ததாைர்பாக நடிகர் அஜித 
தவளியிட்டுள்ள அறிவிபபில், 
தபரும் மரியாமதககுரிய ஊைக, 
தபாதுெை மறறும் என் உணமம -
யாை ைசிகர்களுககு இனி வரும் 
காலங்களில் என்மைப பறறி 
எழுதும் ்பா்தா, என்மை பறறி 
குறிபபிட்டு ்பசும்்பா்தா என் 
இயறதபயைாை அஜித குமார் 
மறறும் அஜித என்்்றா அல்லது ஏ 
்க என்்்றா குறிபபிட்ைால் ்பாது -
மாைது.  

தல என்்்றா ்வறு ஏதாவது 
பட்ைப தபயர்கம்ள்யா 
குறிபபிட்டு அமழகக 
்வணைாம் என்று 
அன்்பாடு 
்வணடு்காள 

விடுககி்்றன். உங்கள அமைவருக -
கும் ஆ்ைாககியம், மை அமமதி, 
மைநிம்றவு உளளிட்ை சகலமும் 
கிமைகக வாழ்ததுகி்்றன் என்று 
குறிபபிட்டுள்ளார் . 

இந்த தசயதிமய நடிகர் அஜிததின் 
்ம்ைெர் தைது ட்விட்ைர் பக -
கததில் ததரிவிததுள்ளார். இந்த 
தசயதியால் தற்பாது அஜிததின் 
ைசிகர்கள அமைவரும் அதிர்சசியில் 
உள்ளைர். 

சமூக வமலதத்ளங்களில் நடிகர் 
விெய மறறும் அஜிததின் ைசிகர் -
கள தல, த்ளபதி என்்ற தபயரில் 
பல ்ஹஸ்ைககுகள உருவாககி 
டிைணட் தசயது வருவது வழககம். 
தற்பாது நடிகர் அஜித தவளியிட் -
டுள்ள இந்த அறிவிபபு திமையு -
லகில் பைபைபமப ஏறபடுததி 

வருகி்றது. 

தமிழ் சினிமாவில் ் சவல் என்்ற பைததின் மூலம் கதாநாயகி யாக 
அறிமுகமாைவர் பூைம் பாஜ்வா. அதன் பி்றகு கச்சரி ஆைம்-

பம் மறறும் அைணமமை 2, ்ைாமி்யா ெூலியட் 
்பான்்ற பல பைங்களில் நடிததுள்ளார்.   

சமீபகாலமாக பூைம்பாஜ்வா எந்த ஒரு பைததி -
லும் கதாநாயகியாக நடிபபதறகாை வாயபபு 
கிமைககவில்மல. 

அதைால் தைது கதாநாயகியாக நடிபப -
தறகாை எணணதமத மாறறிகதகாணடு 
ஆம்ப்ள பைததில் ஒரு குததுப பாைலுககு 
நைைம் ஆடிைார்.   

பின்பு குபபதது ைாொ எனும் பைததில் 
ஆணடி கதாபாததிைததில் நடிதது ஓை்ளவு 
ைசிகர்களிைம் வை்வறமப தபற்றார். 
ஆைால் இந்த பைததிறகு பி்றகு பி்றகும் 
இவருககு எந்த ஒரு பை வாயபபும் அமம -
யவில்மல.   

பைவாயபபுகள எதுவும் இல்லாததால் 
தற்பாது தன் காதலருைன் தைககு விருப -
பமாை இைங்களில் தசன்று வருகி்றார் 
தற்பாது அவர் சமூக வமலத்ளப 
பககததில் அவைது காதலமை அறி -
முகபபடுததியது மட்டுமில்லாமல் 
புமகபபைதமதயும் தவளியிட்டுள -
்ளார்.   

 ்மலும் இவர்கள இருவரும் 
தற்பாது தங்களுககு பிடிதத 
இைததிறகு தசன்று இருபபதாக -
வும் அங்கு தாங்கள இருவரும் 
மகிழ்சசியில் இருந்ததாகவும் 
பதிவிட்டுள்ளார் தற்பாது இவர் -
கள இருவரும் இருககும் புமகப -
பைம் சமூக வமலத்ளங்களில் 
மவைலாகி வருகி்றது.   

்சதுபதி நடிபபில் தற்பாது உருவாகி இருககும் புதிய பைததின் 
மீது இமசயமமபபா்ளர் இம்ளயைாொ புகார் தகாடுதது இருககி்றார்.

காககா முட்மை பைம் மூலம் இயககுைைாக அறிமுகமாைவர் மணிகணைன். 
இந்த பைம் ் தசிய விருமத தவன்்றது. பின்ைர் குற்ற்ம தணைமை, ஆணைவன் 
கட்ைம்ள ஆகிய பைங்கம்ளயும் மைைகடு தசயதார். தற்பாது கமைசி விவசாயி 
என்்ற பைதமத இயககி உள்ளார். இந்த பைததில் நாயகைாக நல்லாணடி என்்ற 

முதியவரும், தகௌைவ ்தாற்றததில் விெய்சதுபதியும் நடிததுள்ளைர். 
கமைசி விவசாயி பைததுககு இம்ளயைாொ இமசயமமதது வந்த நிமலயில் 

பைககுழுவிைருககும், இம்ளயைாொவுககும் கருதது ்வறுபாடு ஏறபட்ைதாக 
கூ்றபபடுகி்றது. இதைால் பைததில் இருந்து இம்ளயைாொ இமசமய நீககிவிட்டு, 

சந்்தாஷ் நாைாயணமை இமசயமமகக மவதது பைதமத முடிததுவிட்ைைர். 
இது பறறிய தகவல் இம்ளயைாொவுககு ததரிவிககபபைவில்மல என்கின்்றைர். 

பைம் விமைவில் திமைககு வருவமததயாட்டி டிதையலமை பைககுழுவிைர் 
தவளியிட்டு உள்ளைர். டிதையலரில் தைது இமச நீககபபட்டு இருப-

பது அறிந்து இம்ளயைாொ அதிர்சசி அமைந்தார். தைது அனுமதிமய 
தப்றாமல் இமசமய நீககியதுைன் இன்தைாரு இமசயமமபபா-

்ளமை மவதது பைததுககு இமசயமமததது தவறு என்று பைக-
குழுவிைர் மீது இமசககமலஞர்கள சங்கததில் இம்ளயைாொ 
புகார் அளிததுள்ளார். இது பை உலகில் பைபைபமப ஏறபடுததி 
உள்ளது.

  ்பட்ை, மாஸைர் பைங்களில் நடிதது  பிைபலமாை நடிமக மா்ளவிகா 
்மாகைன், பைபபிடிபபில் ஏறபட்ை விபததில் காயம்  அமைந்து இருக-

கி்றார்.     மா்ளவிகா ்மாகைன்             ைஜினிகாந்தின் ்பட்ை பைம்  
மூலம் தமிழில் அறிமுகமாைவர் மா்ளவிகா ்மாகைன். விெய ்ொடியாக 
மாஸைர்  பைததிலும் நடிததுள்ளார். தற்பாது தனுஷ் ்ொடியாக மா்றன் 

பைத- தில் நடிதது  வருகி்றார். 
இந்தியில் தயாைாகும் யுதைா பைததிலும் 

மா்ளவிகா ்மாகைன்  நடிதது வருகி்றார். 
ஆக்ஷன் பைமாக உருவாகி வரும் இதில் 

மா்ளவிகா  ்மாகைனுககும் சணமை 
காட்சிகள உள்ளை. மா்ளவிகா 

்மாகைன் வில்லன்களுைன் ்மாதும்  
சணமை காட்சிதயான்ம்ற மும்மப-
யில் உள்ள ஸடூடி்யாவில் பைமாக-

கிைர். 
அப்பாது  அவருககு எதிர்பாைா-

மல் அடிபட்டு மகயில் காயம் ஏற-
பட்ைது . இமதயடுதது  அவருககு 
முதலுதவி சிகிசமசகள அளிககப-

பட்ைை. மகயில் காயம் பட்ை  
புமகபபைதமத சமூக வமலத-
த்ளததில் மா்ளவிகா ்மாகைன் 

பகிர்ந்துள்ளார். 

யாரும் என்னை  
தல எனறு   

அ்ைக்க வேண்ாம்   

க�ொர�ொனொ 

்கமல்

பாதிப்பில் இருந்து 
முழுமையாக

குணைமடந்த

பபாயஸ் கார்டனில் நயன்தாரா 
்ாங்கிய 2 பிரம்ைாணட வீடுகள்

மா
ளவி

்கா
 வம

ா்க
னைன

பட
ப்பி

டி
ப்பி
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இ்ளயராஜா பு்கார்
விஜயவசேதுபதி ப்ககுழு மீது
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Advertise Here

11.8cm (Height) x 8cm (Width)
Rs. 2,000/- +VAT

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

adzsuo@gmail.com

011 2 429 368 / 011 2 429 369

Advertise Here

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

Bawa Type renovated 4 bed 
room house, 2 car park, close to 

colpetti mosque on 26 perch. 
425 Million - Negotiable.

HOUSE SALE
- Colombo 3

077 7 702 659

Bare land, existing factory premises 
for commercial purpose in 

Panadura preferably in Galle Road 
or closer to town,around 50 to 60 

perch to buy outright.

IN PANADURA
LAND WANTED

077 7 702 659

Old  Items

077 660 86 34 / 077 123 0 122
- Your Trusted Service -

Old Sarees, Old Notes, Silver Waist 
Chains, Gem Pieces, Degraded 

Jewellary, Old Silver Caps buy at the 
highest value.

Redeem your Pawned Jewellery and 
buy at the highest value.

Pantry Cupboards made 
out of Chemically treated & 
kiln dried Mahogany or teak 
timber at reasonable prices

St. Sebastian Group
679/2, Horethuduwa, Moratuwa.
Contact : 077 7 771 864 / 076 5 233 161
E-mail : harsha@stsebastiantimber.lk

PANTRY CUPBOARDS

CALL - 0777 447 373 TO SCHEDULE A VISIT.

KITCHEN 8 FEET LONG
PRICE 143,950/- INCLUDING WORK TOP

DELIVERY IN 8 DAYS.

67/C, PIRIVENA ROAD, PINWATTA, PANADURA.
Visit www.carpenterz.lk or CARPENTERZ EXPERIENCE CENTER

Brand new Hotel Rent oR Sale
Beach Side

Uswetakeiyawa (wattala)
14 Rooms star Class, standard Dining area Restaurant, total floor area 
12,750 sq.ft., swimming Pool with baby Pool, Building for three floors 

with lift facilities, 7km from Colombo and 15 minutes airport via express 
way, Uswetakeiyawa beach front on Colombo main road

ContaCt - 077 3 629 237
nB - PRoPeRty exChange oR shaRe PaRtneRshiP PRefeRs

Classifi ed
* Trusted Marketplace of Classifi ed Advertisers...

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

077 7 270 067

Green Light for 
Online Transfer

Lake House Branch
Acc. No. 000000377
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rpW tpsk;gujhuHfspd; ek;gpf;ifahd re;ij

rpW tpsk;guq;fs;

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

000000377
*
*

100/-

Nritfs;
jpUkz

cq;fs; vjph;fhy fdTfis g+h;j;jp 

nra;tjw;fhd rpwe;j top.

cq;fs; gzf;nfhLg;gdit nrYj;Jtjw;fhd 
,yFthd top.

Kjy; 15 nrhw;fSf;F

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

,yq;if tq;fp – 
fzf;fpyf;fk; 

xt;nthU Nkyjpf nrhy;Yf;Fk; 10 &gh 

Mff;$ba nrhw;fspd; vz;zpf;if 65

(Nyf;`T]; fpis)
&gh

தினமின - கதிரககாமம்
கடுகதி பஸ் சேவை மீண்டும்

நகாஙகள் மீண்டும் சேக்ஹவுஸ் பஸ்ஸில் கதிரககாமத்திற்கு சபகாசைகாம்...

சேக்ஹவுஸ் நிறுைனத்திலிருந்து 
புறப்படும் நேரம் இரவு 10-.00 மணி

கதிரககாமம் பஸ் தரிப்பிடத்திலிருந்து 
புறப்படும் நேரம் மு.்ப. 9.15 மணிக்கு

சேக்ஹவுஸ் கககாழும்பு பயணிகள் பஸ் சேவையில் உஙகள் பயணத்வத நம்பிகவகயுடன் ஆரம்பியுஙகள்...

கககாழும்பு
கதிரககாமம்

விசேட 
கழிவு

10% இலிருந்து 25 % ைவர

மீண்டும் ேகாதகாரண

கடடணத்தில்

பகாதுககாப்பகான 

கேௌகரியமகான

சபகாககுைரத்துககு

பஸ் சேவை பற்றிய தகைல்கவை அறிய ஆேனம் ஒதுககிக கககாள்ைதற்கு கதகாடரபு கககாள்ைவும்

கககாழும்பு கதிரககாமம்

 கேௌகரியமகான தஙகுமிடத்துககு கதிரககாமம்
24 மணி நேர நேவை

ைாகன நிறுத்துமிடம்

உணவுகவை ஓடர் சேய்து செறும் ைேதி

குளிரூடடபெடட அவைகள்

சுற்றுலா ைழிகாடடி

ோதாரண அவை ைேதிகள்

கதிரககாம ்பஸ் தரிபபிடத்திற்கு எதிநர

இணையத்தளம் ஊடகாக இனநற ்பதிவு செய்து சககாள்ளுஙகள்.

ெகாதகாரை
கடடைம்

1982 ட�ொயேொட�ொ 
ஹைஏஸ் 900, 
000/ - அல்லது 
சிறந ்த விஹ்லக்கு 
A/ C,  பவர் ஸ்டிேரி-
ங் - F loor GEAR - 
சிறந்த ஓட� நிஹ்லயில 
L H+30 ட�ொ�ல 
-  0779929491.
 077071

இல்லத்தரசிகள் /  பள்ளி 
ப டிபஹப முடித்தவர்கள் 
�ற்றும் வீடடில இருநய்த 
யவஹ்ல டெயே ஆர்வ-
முள்்ள வர்கள் �ொ்தம் 
50, 000 வஹர கூடு்தல 
வரு�ொனம் டபற்லொம். 
ட்தொ �ர்பு டகொள்்ளவு-
ம்.  0 704323558/ 
07 0 4 322781.
 077860

கலகிஹெ விேொபொர ஸ்்த்லம்  
விற்பஹனக்கு அல்லது 
குத்தஹகக்கு உண்டு. 
ய�்லதிக விபரங்களு-
க்கு 077-0053355 ஐ 
அஹையுங்கள். 070279

டவள்்ளவத்த கொலி வீதி 
ப ள் ளி வ ொ ெ லு க் கு 
முனனொல யகொகி்லொ 
வீதியில மு்த்லொம் 
கடடி�ததின கீழ் �ொடி 
கஹ�க்கு அல்லது அலு-
வ்லகததிற்கு அல்லது 
எந்த விேொபொரததிற்கும் 
வொ�ஹகக்கு உண்டு. 
அக்லம் 16 அடி நீ்ளம் 
25 அடி முழுஹ�ேொன 
ஹ�ல ்தஹர �ற்றும் 
கண்்ொடி டபொருத்தபப-
டடுள்்ளது. இஹ்ந்த 
கு ளி ே ்ல ஹ ற யு �ன 
0766689445 - உரி-
ஹ�ேொ்ளர். 077715

அம்ப்லங்டகொ� சு�ன்தொெ 
கிளீன பொர்க் இற்கு 
Body Way,  Body Cut 
and Polish  ,  Inte-
rior Clean ing  யவஹ்ல 
ட்தரிந்த அ னுபவமு-
ள்்ள ஒருவர்  ய்தஹவ. 
0777938 353.
 077823

Juki Machine Operators/  
Trainees/  Helpers 
வத்தஹ்ளயில  அஹ�-

நதிருக்கும் ஏற்று�தி 
்தரததில துணி உற்பததி 
டெயேபபடும் கம்பனி-
க்கு துவொய �ற்றும் 
டபடஷீட ஹ்தபப்தற்கு 
அனுபவமுள்்ள ஹ்தேல 
இேநதிர இேக்குநர்கள் 
(Juki Machine Opera-
tors),  பயிற்சி டபறவிரு-
ம்பும் ஹ்தேல இேநதிர 
இே க்குநர்கள் (Juki 
Machine Trainee Op-
erators) �ற்றும் ஆண் 
- டபண் உ்தவிேொ்ளர்க-
ள் (Helpers) ய்தஹவ. 
ஒருநொள் ெம்ப்ளம் ரூ. 
1, 200/ - (Sub Con-
tra ct டகொடுக்கபப� 
�ொட�ொது) வருஹக டகொ-
டுபபன வுகள். ்தங்கு-
மி� வெதி இ்லவெம்,  
குஹறந்த விஹ்லக்கு 
மூனறு யநர ஆகொரம். 
(�ொ்தொந்த ெம்ப்ளம்.) 
இ்ல. 18,  டவளிஅ-
முன வீதி ,  யைகித்த,  
வத்த ஹ்ள.  ட்தொ.யப.
இ்ல. 076-6200300/  
0777-8 00682
 078668

எ�து ைொடடவேொர் நிறு-
வனததிற்கு ( Hard-
ware) கனரக வொகன 
ெொரதி ( Heavy vehicle 
Driver) ய்தஹவ. யநரில 
வரவும்,  ்தங்குமி� வெ-
தியுண்டு. இ்ல.05,  
குவொரி வீதி,  டகொழும்பு - 
12. T.P - 0774377295.
 077636

ய்தஹவ. டிரக்�ர் ெொரதி-
கள்,  க்ரக வொகன 
ெொர திகள். அனு�தி-
பபததிரதது�ன ்தங்கி 
யவஹ்ல டெயவ்தற்கு 
உ்வு,  ்தங்குமி�ம் 
இ்லவெம். ெம்ப்ளம் 45, 
000/ - S.N. பிர்தர்ஸ் 
பண்ஹ் ,  உல்ல்ல-
டபொ்ல,   திவு்லபிடடிே. 
0777- 7 8 0587
 078501

ஓர் 88 வேது முதிேவஹர 
கண்கொணிக்க அனுபவ-
முள்்ள ஆண் கண்கொ-
ணிபபொ்ளர் ய்தஹவ. 
அவர் ஓர் ட�மினடிேொ 
யநொேொளி விண்்பப-
்தொரி டபொறுஹ�யு�ன 
அஹ�திேொன ஒருவரொக 
இருத்தல யவண்டும். 
்த ங் கி யி ரு த ்த ல 
யவண்டும். விபரங்க-
ள் யவண்டும். 50-65 
வேது விரும்பத்தக்கது. 
ெரிேொன நபருக்கு நல்ல 
ெம்ப்ளம் - அஹையுங்க-
ள். 0777-588488.
 077287

டகொழும்பு கிரு்ளபபஹன 
�ொடி வீடடுத ட்தொகு-
தியின வீட�ொனறில 
்தங்கிப பணிேொ-
ற்றுவ்தற்கு வீடடுப 
பணிபடபண் ஒருவர் 
ய்தஹவ. அஹைக்கவு-
ம் - 0773503304.
 076692

வீடடு பணிபடபண் 
ய்தஹவ. 55 வே-
துக்கு உற்பட�வ-
ர் நனகு ெஹ�த்த 
ட்தரிந்த,  வீடஹ� சு-
த்த�ொக ஹவக்கவும் 
பணி படபண் ஒருவர் 
ய்தஹவ.  அஹைக்க. 
0776122028,  076-
5280025 078262

30000  �ொ்த ெம்ப்ள-
ததிற்கு கலகிஹெயில 
உள்்ள வீடடிற்கு 45 
வேதுக்குடபட� டபண் 
யவஹ்லக்கு ய்தஹவ. 
0 7 7 3 0 4 0 6 6 2 .
 077838

எ�து யபக்கரிக்கு பொஸ்,  
உ்தவிேொ்ளர்,  யப ஸ்ரி 
கஹ�க்கு டகசிேர்,  
டவயிட�ர்,  சுத்தம் 
டெயபவ ர்கள்,  சுபப-
ஹவெர் ய்தஹவ . ெம்ப-
்ளம் 30, 0 00.00 ரூ-
பொவிலி ருநது. சுய�்த 
யபக்கர்ஸ்,  �ொ்லயப 
0775 1 189 04,  
0776 1 905 74
 078036

நீர்டகொழும்பு பிரய்தெததில  
Family Restaurant 
ஒனறிற்கு ெக்ல ஊழிே-
ர்களும் உ�ன ய்தஹவ. 
- கவர்ச்சிகர�ொன ெம்ப-
்ளம் 076-7101248
 078171

பண்ஹ்யில யவஹ்ல 
டெயே 18 - 30 வே-
திற்கிஹ�யில ஆண் 
ஒருவருக்கு டவற்றி-
�ம் - கம்பைொ. 075-
2743755 078499

டகொழும்பு யவஹ்லத ்த்ள-
ததிற்கு,  திறஹ�ேொன 
அனுபவ முள்்ள கம்பி 
பொஸ்�ொர் �ற்றும் உ்த-
விேொ்ளர்கள் ய்தஹவ. 
0 7 6 - 8 0 8 2 9 9 9
 078678

 டபயினட யவஹ்லக்கு 
கம்பைொ �ற்றும் 
டகொழும்புக்கு அருகில 
யவ ஹ்லத்த்ளததிற்கு 
பொஸ்�ொர் �ற்றும் உ்த-
விேொ்ளர்கள் ய்தஹவ. 
071-6578740,  077-
9288359 078495

எ�து வீடடிற்கு (Banga-
low) ஆண் யவஹ்லேொ-
்ளர் ஒருவர் ய்தஹவ. 
்தங்குமி� வெதியுண்டு. 
50 வேதிற்கு ய�ற்ப-
ட�வரொக இருத்தல 
யவண்டும். அஹையுங்க-
ள் T.P - 0777366000.
 077632

எ�து ைொடடவேொர் நிறு-
வனததிற்கு ( Hard-
ware) யவஹ்லேொடகள் 
( Labour) ய்தஹவ. 
்தங்குமி� வெதியு-
ண்டு. யநரில வரவும். 
இ்ல.05,  குவொரி வீதி,  
டகொழும்பு - 12. T.P - 
0774377295. 077634

நிறுவனட�ொனறிற்கு ட்தொ-
ழி்லொ்ளர்கள் ய்தஹவ. 
உ்வு பொனங்கள் 
�ற்றும் ்தங்குமி� வெ-
திகள் வைங்கபபடும். 
அஹைக்கவும். 0772422888/  
0 7 7 1 5 6 4 9 9 4
 078098

அலுவ்லக யெஹவக்கு 
க்னி அறிவுஹ�ே 
ஆண் அல்லது டபண் 
�ற்றும் வீடடில 
யெஹவக்கு டபண் 
ய்தஹவ. ்தங்குமி�ம் 
உண்டு. ட்தொ�ர்புக-
ள் 077-0053355.
 070296

டகொள்ளுபபிடடி ஜூம்�ொ 
பள்ளி வொெலுக்கு 
(KJM) நிருவொக மு-
கொஹ�ேொ்ளர் ய்தஹவ. 
மிகச்சிறந்த �க்கள் 
ட்தொ�ர்பொ�ல �ற்றும் 
ஆங்கி்லததில உஹரேொ-
டும் திறஹ�,  க்னி 
பு்லஹ� கூ டிே ய்தர்ச்சி 
மிகவும் சிறந்த க்-
க்கிேல அறிவு,  வேது 
30-50 இரண்டு வொர-
ங்களிற்குள் சுே ்தரவுக-
ஹ்ள ்தபொலில அல்லது 
மினனஞெலில ( i n f o 
@ g - t o w n . l k ) அனுபப-
்லொம் . ெம்ப்ளம் யபசித 
தீ ர்�ொனிக்க பப டும். 
G e n er a l  S ecretrary,  
K o l lu p i t i ya Jum-
mah  Mas j id,  No.61 
S t . mi c h a e l’s  Road,  
Co lombo -  03 . Tel-
ephone - 0777572233.
 076802

ட்த ஹிவ ஹ்ள  ஆயு-
ர்யவ ்த  �ருந்தகததி-
ற்கு  யவஹ்லக்கு 
ஒ ரு வர் ய்தஹவ. 
07 2 4463051.
 078543

ட்தொ ழிற்ெொஹ்லடேொனறி-
ற்கு பி்ளொஸ்டிக் இனடஜ-
க்ஷன ய�ொலடிங் இே-

நதிரததில யவஹ்ல 
டெயவ்தற்கு உ்வு,  
்த ங் கு மி � த து �ன 
நிரந்தர யவஹ்ல 
வரவும் .  இ்ல. 36,  
BS D e  S ஜேசி ங்க 
�ொவதஹ்த,  களுயபொ-
வி்ல. 077 7190907
 078399

பிரப்ல நிறுவனட�ொனறி-
ற்கு கல Quarry யில 
பினவரும் யவஹ்ல 
வொயபபுக்கள் உள்்ளது. 
உரிே ெம்ப்ளம்,  ்தங்கு-
மி�ம் உ்வு வைங்க-
பபடும்.  அனுபவம் 
அவசிேம். Wire Saw 
Cutt er,  Propane 
Oper ator ,  Bore Ma-
chin e Op er ator,  Su-
perv isor . ட்தொ� ர்பு 
- 07 5854 39 3 8
 078048

புறக்யகொடஹ�யில உள்்ள 
டவளிநொடடு முகவர் 
நிஹ்லேததிற்கு க்-
க்கொ்ளர் �ற்றும் டபண் 
வரயவற்பொ்ளர் ய்தஹவ. 
ட்தொ�ர்பு இ்லக்கம் 
,  0777328080,  
ஜ னொப - பொஹிர்.
 077020

ஹபனடிங் ,  ஒடடு்தலக-
ளில ய்தர்ச்சியுள்்ள 
ஒருவர் புறக்யகொடஹ� 
ெொபபு ஒனறிற்கு 
ய்தஹவ. �ற்றும் ஆண்/ 
டபண் ஊழிேர்கள் 
ய்தஹவ. அஹைக்கவு-
ம். 0777313478.
 076689

வொகன யெர்விசு நி-
ஹ ்ல ே ட � ொன றி ற் கு 
ஊழிேர்கள் ய்தஹவ. 
0 7 1 6 6 6 6 6 6 4 .
 077234

வொகன யெர்விஸ் நிறுவன-
ததிற்கு பயிற்சிடபற்ற,  
டபறொ்த ஊழிேர்கள் 
ய்தஹவ. உ்வு ்தங்கு-
மி� வெதிகள்  உண்டு. 
07015348 2 5.
 077531

071-8653778 நடெ-
ததிர ்தர யைொட�லுக்கு 
சிவில உஹ�யில பொ-
துகொபபு அதிகொரிகள். 
துரி்த�ொக யெர்ததுக் 
டகொள்்ளல. உ்வு இ்ல-
வெம். டகொழும்பு - 071-
8653780 அலுவ்ல-
கம் 076-3155331/  
0 7 0 - 6 6 5 5 3 3 1 /  
077-3942452/  076-
8171053 078419

டெ்லொனிகொ (Pvt) Ltd. 
பயிற்சி/  பயிற்சிடபறொ்த 
ட்தரபிஸ்டகள் ய்தஹவ. 
்த ங் கு மி � வ ெ தி க ள் 
உண்டு. ெம்ப்ளம் �ொ்தொ-

ந்தம் 100, 000/ - இற்கு 
ய�ல. தூரப பிரய்தெததி-
ல உள்்ள வ ர்கள் விரு-
ம்பத்தக்கது. பதிவு இ்ல-
க்கம் - PV00206404. 
நுயகடகொ� - 075-
1161726 078676

இரண்டு அஹறகளு-
�ன அபபொர்டட�னட 
ஐந்தொம் �ொடி - லிபட,  
கொர்பொர்க் உண்டு.  வி-
ற்பஹனக்கு - ரூ.10 
மிலலிேன ,  ட�ெனஜர் 
வீதி ( ்லொபீர் �ொவத்த) 
டகொழும்பு -12. ட்தொ�ர்பு 
- 0714275384.
 077768

பம்்லபபிடடிேவில யைக் 
பொஹ்தக்கு முகபபொக 
3 ்தடடு,  முழுஹ�ேொன 
3 �ொடி வீடு,  1600 
ெ.அடி,   அ தியுேர் வி-
ஹ்ல க்குண்டு. சு்தத 
071- 5 793802/  
0761 8 30494
 078039

டபொர்லஸ்கமுவ ெநதியிலி-
ருநது 1 கி.மீற்றர் ட்தொ-
ஹ்ல விலுள்்ள நவீன 
அஹனதது வெதிகளு-
�ன கூடிே மூனறு �ொடி 
வீடு விற்பஹனக்கு. 03 
விறொநஹ்தகள்,  05 
படுக்ஹக அஹறகள்,  03 
குளிே்லஹறகள் சிங்கர் 
டபனறி. 01 டபட 
கிச்ென,  01 யெவகர் 
கழிவஹற 450 இ்லடெ-
ம். 0 704644640,  
077- 8510282
 071301

�ைரக� டபொர்லஸ்கமுவ 
பிர ்தொன வீதிக்கு 10 
அடி தூரததில உள்்ள 
அஹனதது வெதிகளு-
�ன கூடிே இரண்டு 
�ொடி வீடு விற்பஹன-
க்கு. (4500 ெதுர 
அடி) 400 இ்லடெம். 
0765661216,  071-
9419853 071305

617

கந்தொன,  நொடகொ�யில 
இரண்டு �ொடி வீடு 
விற்ப ஹனக்கு. ்தஹர 
�ொ டியின யவஹ்லகள் 
மு ழுஹ�ேொகப பூ-
ர ் ப ப டு த ்த ப ப ட டு -
ள்்ளது. 13.20 யபர்ச் 
டகொழும்பு - நீர்டகொழும்பு 
பிர்தொன வீதிக்கு 800/ 
600 மீற்றர். இரண்டு 
வீதிகள். ட்தொ.யப. 
0 7 2 5 6 3 5 3 3 6 ,  
0 7 6 9 2 7 2 1 8 8 .
 076380

03 அஹறகளு�ன வீடு 
வி ற் ப ஹ ன க் கு ண் டு . 
58, 00000/ - இ்லடெ-
ம் பிலிேந்தஹ்ல 10 
யபர்ச்,  07 யபர்ச் கொணி  
விற்பஹனக்கு. 1 யபர்ச் 
5 இ ்லடெம்,  பிலிேந்த-
ஹ்ல 6  டபர்ச் கொணி 
வி ற்ப ஹனக்கு உண்டு. 
ட்தொ ட�டக்தர 38 இ்ல-
டெம். 06 யபர்ச். வீடு 
விற்பஹனக்கு. ட்தொ�ர்பு-
கள் - 071346577,  
0 7 5 1 4 7 7 0 9 9 .
 077763

641

டவள்்ளவத்த கொலி வீதி 
ப ள் ளி வ ொ ெ லு க் கு 
முனனொல யகொகி்லொ 
வீதியில மு்த்லொம் கடடி�-
ததின கீழ் �ொடியில வீடு 
குத்தஹகக்கு (இரண்டு 
அஹறகள்,  இரண்டு 
குளிே்லஹறகள்,  ெஹ�-
ே்லஹற �ண்�பம் 
�ற்றும் டபக்டபயேஜ்) 
குத்தஹக கொ்லம் 2 
வரு�ங்கள் குத்தஹக 
ட்தொஹக இருபததிரண்டு 
இ்லடெம் (மிகவும் டபொ-
ருத்த�ொன அல்லது 
ட்தொழிலெொர் குடும்ப-
ங்கள்) அஹையுங்கள். 
0766689445 - உரி-
ஹ�ேொ்ளர். 077718

3 படுக்ஹகேஹற,  குளி-
ரூட�பபட� பொதி ்த்ள-
பொ�ங்களு �ன அபபொ-
ர்டட�னட வொ�ஹகக்கு 
- டவள்்ளவதஹ்த,  ருதரொ 
�ொவதஹ்தயில - ய�்லதிக  
வி ப ர ங் க ளு க் கு 
அஹையு ங்கள் - 
0 7 7 7 5 8 8 4 8 8 .
 077286

efu mgptpUj;jp> fiuNahuk; Ngzy;> fopTg;nghUs; mfw;Wif 

kw;Wk; rKjha J}a;ikg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig

gpNuuizfSf;fhd miog;G (RFP)

Etnuypah mg;gh; Nyf; tPjpapy; 

tPLfis (Cottage Type Houses) eph;khzpj;jy; kw;Wk; 

ld; gq;fshit kWrPuikj;jy;> Kfhikj;Jtk; nra;jy; 

kw;Wk; elhj;jpr;nry;yy;

fhzpapd; msT: 12A 2R 16.90P (5.1014 ha)
KjyPl;L tha;g;G: 99 tUl fhy Fj;jif mbg;gilapy; 

mbg;gil tpiy: rkh;g;gpf;fg;gLk; 

mjp$ba tpiyj; njhif ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;.

gpiz Kwp:  &gh 17>000>000.00 (17 kpy;ypad; &gh)

,jpy; Mh;tk; fhl;Lk; tpz;zg;gjhuh;fs; (KjyPl;lhsh;fs; / mgptpUj;jpahsh;fs;) njhlh;Gila Nkyjpf 

jfty;fis cs;slf;fpa KjyPl;Lg; gpNuuizfs; NfhUk; Mtznkhd;iw  ngw;Wf;nfhs;tjw;F ngWkjp 

Nrh; thp (VAT) cs;slf;fpa kPsspf;fg;glhj 100>000.00 &gh njhifia gj;juKy;y> nrj;rpwpgha> fl;lk; 

1> 6tJ khbapy; mike;Js;s efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; epjpg; gphptpw;Fr; nrYj;jp> 8Mk; khbapy; 

mike;Js;s me;j mjpfhu rigapd; Mjd Kfhikj;Jtk; kw;Wk; mgptpUj;jpg; gphptpypUe;J 2021 brk;gh; 

khjk; 06Mk; jpfjp Kjy; 2021 brk;gh; khjk; 17Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp 

Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiuapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

mgptpUj;jpg; gpNuuizfs; Vw;Wf;nfhs;sy; 2021 brk;gh; khjk; 24Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F epiwTWk;. 

tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; epiwTw;wjd; gpd;  gj;juKy;y ~~R`{Ugha||> 17Mk; khbapy; mike;Js;s 

efu mgptpUj;jp> fiuNahuk; Ngzy;> fopTg;nghUs; mfw;Wif kw;Wk; rKjha J}a;ikg;gLj;jy; ,uh[hq;f 

mikr;rpd; gzpg;ghsh; ehafk; (efu mgptpUj;jp) mth;fspd; mYtyfj;jpy; cld; jpwf;fg;gLk;;. ,jpy; 

tpiykDjhuh;  my;yJ mtuJ gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;.

tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; gj;juKy;y> nrj;rpwpgha> fl;lk; 1> 9tJ khbapy; mike;Js;s efu 

mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; Nfl;Nghh; $lj;jpy; 2021 brk;gh; 10Mk; jpfjp K.g. 10.00  kzpf;F ,lk;ngWk;.

Nkyjpf tpguq;fs;: gzpg;ghsh; (Mjd mgptpUj;jp)> Mjd mgptpUj;jp kw;Wk; Kfhikj;Jt gphpT>

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig> 8Mk; khb> nrj;rpwpgha> fl;lk; 1> gj;juKy;y.

njhiyNgrp: 011-2875921> 011-23611950 kw;Wk; 011-2875916-18-20 - ePbg;G 2960-2967> 070-6450470

njhiyefy; ,y. 011-2875900

kpd;dQ;ry; Kfthp: realestatedivisionuda@gmail.com
,izaj; jsk;: www.uda.gov.lk

jiyth;> mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyahd Ngr;Rthh;j;ij ,zf;ff; FO>

17Mk; khb> efu mgptpUj;jp> fopTg;nghUs; mfw;Wif kw;Wk; rKjha J}a;ikg;gLj;jy; 

,uh[hq;f mikr;R>

~R`{Ugha|> gj;juKy;y.
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உக்ரைனுள் ஊடுருவும்... 
(16ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

அமைரிக்்ா ஆ்பத்ான இராணுவ ்பயிற்சி் -
மையும ஆயு்ங்மையும  வழங் நேடநடா 
ோடு்ள் உக்நரனிய இராணுவததிற்கு நேர-
டியா்நவ ்பயிற்சி அளிதது  உ்வுகிறது. 
வைர்ந்து வரும ஏ்ாதி்பததிய ஆக்கிரமிப்-
பின் இந்் உறவு்ள் மைாஸந்ாமவ நைலும 
நைலும சீற்றைமடய மவதது இன்று ந்பார் 
நிமைமைக்கு இடடுச் மசன்றுள்ைது.

அமைரிக்்ா உக்நரனிய பிரந்சதம் ஆளு-
மைப்்படுததி ரஷயாவிற்கு எதிரான ஒரு 
்ருவியா் ்பயன்்படுத் ்யாராகிறது என்-
கின்ற கிமரமளினின் ்பார்மவ ய்ார்த்ைா-
னந். இ்மன எதிர்ம்ாள்ளும வம்யில் 
ரஷய இராணுவம ்யார் நிமையில் இருக்் 
நவண்டும என்்பதுடன்  அ்ன் திறமனத ்க்் 
மவததுக் ம்ாண்டா் நவண்டும. 

 உக்மரன் அரசு அமைரிக்்ாவின் ஆளுமைக்-
குள் முற்றிலுைா் ம்ாண்டு வரப்்படடால் 
்னது அதி திறன் மிக்் அணு ஆயுத்ங்மை 
அஙந் நிமை நிறுததி அந்் பிராந்தியததுக்ந் 
அச்சுறுத்மை ஏற்ப்்படுததும ஓர் நிமைமை 
ஏற்்படவும மவயப்்பக்்ள் உண்டு.  

்ாைம ்ாைைா் இருந்து வரும ஏ்ாதி்பததி -
யங்ளின் இந்் ஆக்கிரமிப்பு ைநனா்பாவநை 
இராஜ்ந்திர ே்ர்வு்ள் என்கிற நிமைமைமய  
்ாண்டி ்பமடப் ்பைத்ால் ைடடுநை இரு 
ோடு்ளுக்கும இமடயிைான பிணக்கு்ள் 
தீர்க்்ப் ்படநவண்டும என்கிற நிைமைமய 
ரஷயாவிற்கு ஏற்்படுததி உள்ைது, 

2014இல் ரஷயா மீது நைற்்ததிய ோடு் -
ைால்  விதிக்்ப்்படட ம்பாருைா்ாரத ்மட-
்மையும மீறி  ோடடின்  நிதி நிமைமய 
மீண்டும சீரா் ்டடிமயழுப்பிய மைாஸந்ா 
்ற்ந்பாது சுைார் 620 பில்லியன் ்பவுன்சு்ள் 
மவளிோடடு ோணய இருப்பு்மைக் ம்ாண்-
டுள்ை்ா் ோடடின் ம்பாருைா்ார அறிக்-
ம்்ள் சுடடிக் ்ாடடுகின்றன.., உை் சைா -
்ானததுக்்ான ஒரு அச்சுறுத்ல் என்்பதும 
ைறுக்் முடியா்து.

 உக்மரனுடனான நைா்ல் விடயததில் 
்ைது ்பமட ்பைதம் ்பயன்்படுததுவது எளி-
்ான்ா்நவா அல்ைது மசைவில்ைா்்ா்நவா 
இருக்கும என்று ்பை ரஷயத ்மைவர்்ள் 
ேம்பாவிடடலும உக்மரன் ஏற்றுக் ம்ாள்ை 
முடியா் ்பாம்யில் மசல்வம்யும.உக்மரன் 
மீ்ான அமைரிக்் ைற்றும நேடநடா ோடு -
்ளின் ஆக்கிரமிப்ம்பயும அவர்்ள் ஏற்றுக் 
ம்ாள்ைத ்யாரற்றவர்்ைா்நவ இருக்கின் -
றனர். அந் நவமை இரண்டு ம்பரிய அணு-
சக்தி ோடு்ளுக்கு இமடயிைான ந்பாடடி 
தீவிரைமடந்து வருவது

 அரு்ருந் இருக்கும முன்னாள் ஒன்றிய 
ோடு்ளிமடநயயான இந்் நைா்ல் நிமை -
யானது ்பை ஆயிரம மைல்்ளுக்கு அப்்பால் 
இருக்கும அமைரிக்் ைற்றும அ்ன் ஆ்ரவு 
ஐநராப்ப்பிய ோடு்ளின் ்ம ேைம சார் ம்பாரு-
ைா்ார ்ாய ே்ர்த்ல்்ைால் புதுப்பிக்்ப் 
்படடு இன்று ஒரு ந்பார் ஏற்்படும சூழமை  
ஏற்்படுததி உள்ைது. . 

இரு ோடு்ளுக்கும இமடயில் ந்பார் ஒன்று 
மூளுைானால் ஐநராப்்பாவின் வமர்படநை 
ைாற்றம அமடயும நிமைமை ஏற்்படும என 
எச்சரிக்கின்றனர் ந்பாரியல் ஆயவாைர்்ள்.

gjtp ntw;wplk;
khJWXa tyJ fiu mgptpUj;jp nraw;wpl;lj;jpw;fhf 

nraw;wpl;l gzpg;ghshpd; Ml;Nrh;g;G ePh;g;ghrd mikr;R

01/2019  vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Nrit jpizf;fs Rw;wwpf;if kw;Wk; murhq;f Ml;Nrh;g;G 

eilKiwfspd; gpufhuKk; gpd;tUk; gjtpepiyf;fhf ~xg;ge;j mbg;gilnahd;wpy;| nraw;wpl;l gzpg;ghsiu 

Ml;Nrh;g;gjw;fhf jifikAk; mh;g;gzpg;GKs;s ,yq;if gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; miof;fg;gLfpd;wd. 

tpz;zg;gjhhpfs; 62 tajpw;F Fiwthdth;fshftpUj;jy; Ntz;Lk;. Mq;fpy Njh;r;rpAk; mj;Jld; murhq;f 

xOq;Ftpjpfs; kw;Wk; fzpdp mwpT Mfpad mtrpakhd Kd;jifikfshFk;. ,yq;if murhq;fj;jpdhy; 

epjpaplg;gl;l nraw;wpl;lnkhd;wpd; Ntiy mDgtk; Nrh;f;fg;gl;l jifikahFk;.

gzp miktplk;: nghyd;dWt> ntypfe;j>  nraw;wpl;l Kfhikj;Jt mYtyfk;.

01. nraw;wpl;l gzpg;ghsh; - 01 gjtp ntw;wplk;
 rk;gs kl;lk;: gpv]; 1 - 180>000.00 - 200>000.00 &gh.

Njitg;gLk; jifikfs; kw;Wk; mDgtk; (fPNoAs;s I  my;yJ II  my;yJ III  ,w;fhdJ)
I. gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l chpj;jhd Jiwapy; 

rpj;jpfukhf g+h;j;jp nra;ag;gl;l ,skhzpg;gl;lk; my;yJ chpj;jhd Jiwapy; gl;lg;gbg;gpw;fhd 

epfuhd jifiknad gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lnjhU 

jifik my;yJ ,ize;j mq;fj;Jtnkhd;W/chpj;jhd Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; 

epWtdnkhd;wpypUe;J ngwg;gl;l epfuhd njhopy;rhh; jifik mj;Jld; Kfhikj;Jt 

kl;lnkhd;wpy; Mff; Fiwe;jJ 14 tUl gl;lg;gpd; jifikg;gl;l mDgtk;. 

II. gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l chpj;jhd Jiwapy; 

rpj;jpfukhf g+h;j;jp nra;ag;gl;l ,skhzpg;gl;lk; my;yJ chpj;jhd Jiwapy; gl;lg;gbg;gpw;fhd 

epfuhd jifiknad gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lnjhU 

jifik my;yJ ,ize;j mq;fj;Jtnkhd;W/chpj;jhd Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; 

epWtdnkhd;wpypUe;J ngwg;gl;l epfuhd njhopy;rhh; jifik mj;Jld; $l;LU/gl;lak; ngw;w 
mq;fj;Jtk; my;yJ chpj;jhd Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J 

ngwg;gl;l epfuhd njhopy;rhh; jifik my;yJ Kfhikj;Jt kl;lnkhd;wpy; Mff; Fiwe;jJ 12 

tUl gl;lg;gpd; jifikg;gl;l mDgtk;.

III. gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l chpj;jhd Jiwapy; rpj;jpfukhf 

g+h;j;jp nra;ag;gl;l ,skhzpg; gl;lk; my;yJ chpj;jhd Jiwapy; ngw;w gl;lg;gbg;gpw;F epfuhd 

jifiknad gy;fiyf;fof khdpaq;;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l jifiknahd;W 

kw;Wk; chpj;jhd Jiwapy; $l;LU/ gl;lak; ngw;w mq;fj;Jtj;Jld; gl;lg;gpd; ngw;w gl;lk; 

my;yJ chpj;jhd Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J ngw;w njhopy;rhh; 

jifikAld; Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 10 tUl gl;lg;gpd; jifikg;gl;l mDgtk;. 

tpz;zg;gq;fs;:

tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; tpz;zg;gq;fis mth;fspd; RajuT mj;Jld; fy;tprhh;> njhopy;rhh; jifik 

kw;Wk; mDgtj;Jld; ,U cwtpduy;yhj ghpe;Jiuahsh;fspd; tpguq;fSld; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. mjpAah; 

jifik kw;Wk;  mDgtj;Jld; njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhpfs; Neh;Kfg;ghPl;irnahd;wpw;F miof;fg;gl;L 

jpwikapd; mbg;gilapy; njhpT Nkw;nfhs;sg;gLk;. nraw;wpl;lq;fsp;y; Kd;ida mDgtk; kw;Wk; nghUj;jkhd 

jifikAs;s tpz;zg;gjhhpfSf;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;. mbg;gil jifikia rhd;W gfUtjw;fhd 

rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; tpz;zg;gj;Jld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; g+h;j;jp nra;ag;glhj midj;J 

tpz;zg;gq;fSk; epuhfhpf;fg;gLk;. 

murhq;f/ XusT muR rhh;e;j JiwapYs;s tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; tpz;zg;gq;fis mth;fspd; chpj;jhd 

jpizf;fsq;fspd; jiyth;f@lhfNt mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gq;fs; gjpTj; jghypy; fPNoAs;s Kfthpapy; 2021.12.17 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf 

te;jilAk; tifapy; mikjy; Ntz;Lnkd;gJld; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpg; ngah; jghYiwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

nrayhsh;>

ePh;g;ghrd mikr;R>

10 Mk;  khb>

,y. 500> T.B. [hah khtj;ij>

nfhOk;G-10.

Ocean University of Sri Lanka
(State University under the Act No. 31 of 2014)

Vacancies for the 
Post of Senior Lecturer

The Ocean University of Sri Lanka is entrusted with the responsibility to cater to the 
manpower needs in the Fisheries, Marine and Maritime Sectors of Sri Lanka.

The Ocean University of Sri Lanka will entertain applications from suitably qualified 
persons for the following posts 

Senior Lecturer Grade- I/II

Lecturer (Probationary)/Lecturer 

Areas of Expertise for Department of Marine Engineering

Manufacturing Engineering with a Mechanical Engineering Degree /Engineering 
Design with a Mechanical Engineering Degree            

SALARY SCALES

(a) Senior Lecturer Grade I -  Rs.91,310 – 7 X 2,170 – 106,500 p.m. 
   [U-AC 3 (I)] 

(b) Senior Lecturer Grade II -  Rs.79,360 – 11 X 1,630 – 97,290 p.m. 
   [U-AC 3 (II)] 

(C) Lecturer -  Rs.69,580 – 5x1,630   - 77,730 p.m.
   [U-AC 3 (III)]

(D) Lecturer (Probationary) -  Rs.54,600 – 10x1,335    - 67,950 p.m.
   [U AC 3(IV)]

In addition to the above salary, cost of living allowance, academic allowance, 
research allowance and other due allowances approved by the Board of Governors 
will be paid to the selected candidate/s.

Application form and other particulars can be downloaded from the University web 
site www.ocu.ac.lk up to 19th December 2021. Only Applications sent on the 
specified form will be accepted. (Please annex copies of relevant documents). The 
envelope containing the duly filled application form must bear the name of the post 
applied for on its top left-hand corner and it can be either hand-delivered or sent 
under registered post to reach the Assistant Registrar, Human Resource 
Development, Ocean University of Sri Lanka, No. 51, Pannananda Mawatha, 
Mattakkuliya, Colombo 15 on or before 19th December 2021. Applicants from the 
University System/Government Departments/Corporations and Statutory Boards 
should channel their applications with the recommendation of the Heads of their 
respective Institutions.

Applications received after the closing date and incomplete applications and 
applications not submitted in the prescribed format of the Ocean University of Sri 
Lanka will be rejected without intimation.

Registrar, 
Ocean University of Sri Lanka
Crow Island, Mattakkuliya, 
Colombo 15.

03rd December 2021

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy

gjtp ntw;wplk;

kUj;J MNyhrfH 
gjtp (ETU)

NkNyAs;s gjtpf;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

jifikfs; :  nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpd; gl;lg;gpd; 

gl;l kUj;Jt epWtfj;jpypUe;J 

kUj;Jth;fSf;fhd vk;b rig 

rhd;wpjOld; murhq;f my;yJ jdpahh; 

itj;jparhiyfspd; epGzj;Jt kUj;Jt 

mYtyh;fs;. 

   mtru kUj;Jtj;jpy; rig rhd;wpjOldhd 

kUj;JtHfSf;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;. 

taJ :  tpz;zg;gjhhpfs; 50 tajpw;F 

Nkw;glhkypUj;jy; Ntz;Lk;. 

rk;gs msTj;jpl;lk; : khjhe;jk; 118>800 12 x 3645 - 162540 &gh
   Nkyjpfkhf murhq;f Jiwapy; toq;fg;gLk; 

gbfs; kw;Wk; rigapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

Nkyjpf gbfSk; toq;fg;gLk;;. 

Ntiytha;g;G epajpfs; :  epue;jukhdJk; Nrkyhg epjp mbg;gilapYk; 

Copah; ek;gpf;if epjpa mbg;gilapYk; 

mike;Js;sJ.

murhq;f Nritapy; gjtpfis tfpf;Fk; tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; 

tpz;zg;gq;fis mth;fs; gzpahw;Wk; jpizf;fs jiyt&lhf Neubahd 

gpujpnahd;WlDk; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. epWtdj; jiythplkpUe;J 

tpz;zg;gjhhpahdth; njhpT nra;ag;gl;lhy; mth; tpLtpf;fg;gLthh; vd 

njhptpf;Fk; fbjnkhd;Wk; tpz;zg;gj;Jld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

epakdnkhd;iw toq;fy; my;yJ toq;fhkypUj;jy; njhlh;ghd chpikia 

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyahdJ nfhz;Ls;sJ. 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyap;y; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpg; ngauhdJ 

Fwpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; tpz;zg;gq;fis KOikahd RajuTld; 

kw;Wk; ,U cwtpduy;yhj ghpe;Jiuahsh;fspd; tpguq;fSlDk; 2021.12.20 

Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; fPNoAs;s 

Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

jiyth;>

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy>

jsgj;gpl;ba>  

ENfnfhl.

2021 etk;gh; 29 Mk; jpfjpad;W. 

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy

gjtp ntw;wplk;

Foe;ij kUj;Jt 
MNyhrfh; gjtp 

NkNyAs;s gjtpf;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

jifikfs; :  nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpd; gl;lg;gpd; 

gl;l kUj;Jt epWtfj;jpypUe;J 

kUj;Jth;fSf;fhd vk;b rig 

rhd;wpjOld; murhq;f my;yJ jdpahh; 

itj;jparhiyfspd; Foe;ij kUj;Jt 

mYtyh;fs;.

taJ :  tpz;zg;gjhhpfs; 50 tajpw;F 

Nkw;glhkypUj;jy; Ntz;Lk;. 

rk;gs msTj;jpl;lk; : khjhe;jk; 118>800 12 x 3645-162540 &gh

   Nkyjpfkhf murhq;f Jiwapy; toq;fg;gLk; 

gbfs; kw;Wk; rigapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

Nkyjpf gbfSk; toq;fg;gLk;;.

Ntiytha;g;G epajpfs; :  epue;jukhdJk; Nrkyhg epjp mbg;gilapYk; 

Copah; ek;gpf;if epjpa mbg;gilapYk; 

mike;Js;sJ.

murhq;f Nritapy; gjtpfis tfpf;Fk; tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; 

tpz;zg;gq;fis mth;fs; gzpahw;Wk; jpizf;fs jiyt&lhf Neubahd 

gpujpnahd;WlDk; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. epWtdj; jiythplkpUe;J 

tpz;zg;gjhhpahdth; njhpT nra;ag;gl;lhy; mth; tpLtpf;fg;gLthh; vd 

njhptpf;Fk; fbjnkhd;Wk; tpz;zg;gj;Jld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

epakdnkhd;iw toq;fy; my;yJ toq;fhkypUj;jy; njhlh;ghd chpikia 

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyahdJ nfhz;Ls;sJ. 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyap;y; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpg; ngauhdJ 

Fwpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; tpz;zg;gq;fis KOikahd RajuTld; 

kw;Wk; ,U cwtpduy;yhj ghpe;Jiuahsh;fspd; tpguq;fSlDk; 2021.12.20 

Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; fPNoAs;s 

Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

jiyth;>

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy>

jsgj;gpl;ba>  

ENfnfhl.

2021 etk;gh; 29 Mk; jpfjpad;W. 
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fpuhkpa kw;Wk; ghlrhiy tpisahl;L cl;fl;likg;G trjpfs; Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R 

12 MtJ khb> Nkw;Ff; NfhGuk;> cyf tu;j;jf ikak;> nfhOk;G 01 vDk; Kftupapy; mike;Js;s fpuhkpa kw;Wk; ghlrhiy tpisahl;L cl;fl;likg;G trjpfs; Nkk;ghl;L 

,uh[hq;f mikr;rpdhy; 2021 Mk; Mz;bw;fhf jifik ngw;w toq;Feu;fis gjpT nra;Jnfhs;tjw;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; toq;fYld; njhlu;ghd epge;jidfs;

01.   midj;J toq;Feu;fSk; ,e;j nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;fy; rk;ge;jkhf tpz;zg;gpf;Fk; JiwAld; njhlu;ghd jkJ mDgtj;ij cWjpnra;Ak; 
vOj;jhtzq;fis tpz;zg;gj;Jld; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

02.   toq;Feu;fs; jkJ tpahghug; gjpTr; rhd;wpjo; (Business Registration) kw;Wk; tw; (VAT) gjpT nra;ag;gl;bUe;jhy; me;j rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw fl;lhak; 
,izj;jy; Ntz;Lk;.

03.   epu;khz xg;ge;jjhuu;fs; mtw;Wf;F Nkyjpfkhf 2022 Mk; Mz;bw;fhd ICTAD gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpiaAk; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. fl;blf; fiyQu;fs;> ,yq;if 
fl;blf;fiy gl;la epWtdj;jpd; mq;fj;Jtj;ijg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk; (AIA/FIA). NkYk;> fl;blf; fiyQu;fs;> fl;blf; fiyQu;fis gjpT nra;Ak; rigapy; 
(Architecture Registration Board) gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

04.  midj;J toq;Feu;fSk; mikr;Rf;fhd nfhs;tdTf; fl;lisfis toq;f KbAkhd mstpy; ,Ug;Gf;fis Fwpj;j Mz;by; Ngzptuy; Ntz;Lk;.

05.   toq;Feu;fs; ,e;j mikr;Rf;fhd nfhs;tdTf; fl;lisapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jpfjpf;F Kd;du; fl;lisia G+u;j;jp nra;jy; Ntz;Lk;. mt;thW nfhs;tdTf; 
fl;lisfis toq;Ftjw;F jtWk; toq;Feu;fs; mikr;rpdhy; jLg;Gg; gl;baypy; (Black List) cs;slf;fg;gLthu;fs;.

06.   toq;Feu;fs; ntspehLfspypUe;J ,wf;Fkjp nra;ag;gLk; cgfuzq;fSf;fhd ,yq;ifapy; mjpfhuk; ngw;w Kftu;fshapd; mJ gw;wp tpz;zg;gj;jpy; Fwpg;gpLjy; 
Ntz;Lk;.

07.  tpw;gidapd; gpd;duhd NritfisAk; cupa gpufhuk; epiwNtw;Wjy; Ntz;Lk;.

08.   cq;fSila epWtdk; cupa Copau;fs; kw;Wk; fsQ;rparhiy trjpfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

09.  jsr; Nrhjidapd; gpd;du; jifik ngw;w toq;Feu;fis gjpT nra;Jnfhs;tjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gLk;.

10.   ,J rk;ge;jkhd Nkyjpf jfty;fis ,e;j mikr;rpd; epu;thfg; gpuptpd; ngWiffs; gpupTld; (Procurement Division) njhlu;Gnfhz;L (njh.Ngrp ,y. 011-2100400) 
ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

  NkNy Fwpg;gplg;gl;l nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhd cupa jifikfisg; G+u;j;jp nra;Js;s epWtdq;fs; kw;Wk; Ml;fs; fzf;Fg; gpuptpd; rpwhg;gu; 
(fhrhsu;) gpuptpw;F kPsr; nrYj;jg;glhj &.1000.00 njhifiar; nrYj;jp ngWiffs; gpuptpypUe;J (Procurement Division) ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; tpz;zg;gg; gbtj;ij 
G+u;j;jpnra;J 'nrayhsu;> fpuhkpa kw;Wk; ghlrhiy tpisahl;L cl;fl;likg;G trjpfs; Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R> 12 MtJ khb> Nkw;Ff; NfhGuk;> cyf 
tu;j;jf ikak;> nfhOk;G 01 vDk; Kftupf;F fpilf;ff;$bathW gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gk; mDg;gg;gLk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 
%iyapy; toq;Feu;fis gjpT nra;jy; - 2022" vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 2021.12.05 Mk; jpfjp Kjy; 2021.12.20 Mk; jpfjp gp.g. 03.00 kzp tiu khj;jpuNk 
tpz;zg;gg; gbtq;fs; toq;fg;gLk;.

tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpfjpahd 2022.01.11 jpfjpapd; gpd;du; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;glhky; jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

,e;jg; gjpTnra;Jnfhs;syhdJ xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhd cupiknahd;wy;y vd;gNjhL Njitahd re;ju;g;gq;fspy; kPz;Lk; jifikfs; guprPyidf;F kw;Wk; 
kPsha;Tf;F cl;gl;ljhFk;.

nrayhsu;>

fpuhkpa kw;Wk; ghlrhiy tpisahl;L cl;fl;likg;G trjpfs; Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R>

12 MtJ khb> Nkw;Ff; NfhGuk;>

cyf tu;j;jf ikak;> nfhOk;G 01.

2022 Mk; Mz;bw;fhf toq;Feu;fisg; gjpT nra;jy;

A. tpisahl;Lj;Jiwf;fhd Njitfs;

01.   midj;J tpisahl;Lf;fSlDk; njhlu;ghd tpisahl;L cgfuzq;fs;> ghjzpfs; 

kw;Wk; tpisahl;L rhjdq;fis toq;Fjy;

02.    tpisahl;L Milazpfs;> ijj;j Milfs;> gazg; igfs; kw;Wk; njhg;gpfis 

toq;Fjy;.

03.  itgtq;fSf;fhd ijj;j Milfis toq;Fjy;.

04.    clw; gapw;rp epiyaq;fSf;Fj; Njitahd tpisahl;L cgfuzq;fis 

toq;Fjy;.

05.   fpz;zq;fs;> gjf;fq;fs; kw;Wk; ngau; nghwp gyif (plaques) jahupj;jy;
06.   tpisahl;L ikjhdq;fspy; milahskpLtjw;Fj; Njitahd tu;zg; G+r;R 

(ngapd;l;) kw;Wk; cgfuzq;fis toq;Fjy;

07.    Gy; ntl;Lk; ,ae;jpuk; kw;Wk; tpisahl;L ikjhdq;fspd; guhkupg;Gf;Fj; 

Njitahd cgfuzq;fis toq;Fjy;.

B. mYtyfj; Njitfs;

01. vOJ nghUl;fs; kw;Wk; mr;R ,ae;jpuk; rhHe;j fhfpjhjpfs;

 (Continue Sheets with carbon copy- (11x5,11x15)
02.    mYtyf kuj; jsghlq;fs;> mYtyf fjpiufs;> cUf;F mYkhup kw;Wk; cUf;F 

nfgpdl;

03.    Nghl;Nlh gpujp ,ae;jpuk;> ];Nfdu;> fzdp kw;Wk; ngf;]; ,ae;jpuk; cl;gl;l kpd; 

cgfuzq;fis toq;Fjy; kw;Wk; gOJghu;g;G

04.   Nlhdu; J}s; (Toner) / mr;rply; ,ae;jpuq;fSld; njhlu;Gila nghUl;fs;

05.    jpfjp Kj;jpiu (Date Stamp)> gjtp Kj;jpiufs; (rPy;)> gjtp milahs ml;ilfs;> 

tUifahsu; mDkjpg; gj;jpuq;fis jahupj;jy;.

06.    njhlu;ghly; cgfuzq;fis (njhiyNgrp> ,izaj;js trjpfs;) toq;Fjy; 

kw;Wk; gOJghu;g;G

07.  ghJfhg;G Nritfis toq;Fjy;

08.  Rj;jpfupg;G Nritfis toq;Fjy;

09. mYtyf tshfk; mikj;jy; kw;Wk; gOJghHj;jy; 

C.  thfdq;fs; guhkupg;G kw;Wk; rPuhf;fy; Nrit eltbf;iffs;

01.  thfdq;fs; kw;Wk; ,ae;jpu rhjdq;fis gOJghu;j;jy;

02.  thfdq;fis rPuhf;fk; (Nru;tp];) nra;jy;

03.  lau;fs; kw;Wk; upA+g;fis toq;fy;

04.  thfd gw;wupfis toq;Fjy;

05.  thfdq;fspd; Fsp&l;bfisg; gOJghu;j;jy;

06.  thfdq;fspd; F\d; kw;Wk; mNgh];bd; Ntiyfs;

07.  bd;fu; kw;Wk; ngapd;l; Ntiyfs;

08.  thfdq;fspd; kpd;rhuj; njhopy;El;gtpayhsu;fs;

09.  thfdq;fspd; cjpupg; ghfq;fs;

10. thfd fhg;GWjp 

11. thlif mbg;gilapy; thfdq;fs; toq;Fjy; 

D. epu;khz xg;ge;jg; gzpfspd; MNyhrid Nritfs; kw;Wk; guhkupg;G

01.  fl;blq;fis epu;khzpj;jy; kw;Wk; guhkupg;G Nritfs;

02.    ,Uk;Gr; rl;lfq;fis epu;khzpj;jy; kw;Wk; fl;likg;Gf; fl;blq;fis epu;khzpj;jy;

03.    tpisahl;L ikjhdq;fs;/tpisahl;luq;Ffis epu;khzpj;jy; kw;Wk; guhkupg;G 

Nritfs;

04.    nraw;if Xl;lg; ghijfis epu;khzpj;jy; kw;Wk; guhkupg;G Nritfs; (Synthetic 
Running Track)

05.  ePr;ry; jlhfq;fis epu;khzpj;jy; kw;Wk; guhkupg;G Nritfs;

06.  ePr;ry; jlhfq;fspd; cgfuzq;fisg; guhkupj;jy;

07.  ePr;ry; jlhfq;fSf;Fj; Njitahd ,urhadg; nghUl;fis toq;Fjy;

08.   tpisahl;Lj; njhFjpfSf;fhd ,yj;jpudpay; cgfuzq;fis nghUj;Jjy;

09.  tbfhyikg;G kw;Wk; tha;f;fhy; fl;likg;Gf;fis epu;khzpj;jy;

10.  ghijfis epu;khzpj;jy;/guhkupg;G Nritfs;

11.     kpd; Fkpo; fk;gq;fis epu;khzpj;jy; kw;Wk; kpd; Fkpo;fisg; nghUj;Jjy; kw;Wk; 

guhkupg;G Nritfs;

12.  Gy; tsu;g;G kw;Wk; G+q;fh vopyikg;G

13.  kug;gyif jiuia epu;khzpj;jy; (Timber Flooring)
14.  nraw;if jiuia epu;khzpj;jy; (Synthetic Floor)
15.  xypk;gpf; tpsf;if epu;khzpj;jy;

16.  fz;zhbapio (iggu; fpsh];) Ntiyfs; (Fiber Glass Work)
17.  njspg;ghid fl;likg;ig mikj;jy; (Sprinkler System Installation)
18.  ngau;g; gyiffis epu;khzpj;jy; kw;Wk; nghUj;Jjy;

19.  tpisahl;L ikjhdq;fspd; mstPl;L eltbf;iffs;

20.  fl;likg;Gj; jpl;lkply;fis jahupj;jy;

21.  kjpg;gPLfs; kw;Wk; msT Ma;T mwpf;iffis jahupj;jy;

22.  epu;khzq;fs; gw;wpa MNyhrid Nritfis toq;Fjy;

23.  Fsp&l;bfis gOJghu;j;jy; kw;Wk; guhkupj;jy;

24.  cly; eyg; ghJfhg;G Nritfis toq;Fgtu;fs;

25.  ePu; Foha;fs; toq;Feu;fs; kw;Wk; guj;Jgtu;fs;

26.  kz; toq;Feu;fs;

27.  mYkPdpak; toq;Feu;fs; kw;Wk; xg;ge;jjhuu;fs;

28.    fz;zhb kw;Wk; cNyhfg; nghjpfhg;G (Cladding covers) toq;Feu;fs; kw;Wk; 

nghUj;Jgtu;fs;

29.   Glass & Toilet Partitions, Fabrication & Suppliers
30.   jr;ru;fs; kw;Wk; jr;Rg; nghUl;fis toq;Feu;fs; ($iufs; kw;Wk; Vidait)

31.    ,ae;jpu NtiyfSld; njhlu;Gila midj;J guhkupg;G Nritfs; (kpd; J}f;fp 

(ypg;l;)> midj;J tifahd ce;jpfs; (Pumps), jPaizg;Gj; njhFjp)

32.    epu;khzq;fSld; njhlu;Gila midj;J ,ae;jpu rhjdq;fisAk; thliff;F 

toq;Fgtu;fs; (rpwpa kw;Wk; ghupastpyhd ,ae;jpuq;fs;)

33.    epu;khzq;fSld; njhlu;Gila midj;J fduf thfdq;fisAk; thlif 

mbg;gilapy; toq;Fgtu;fs;.

34.    ePu; cl;Gfhj (Waterproof) cgfuzq;fis toq;Feu;fs; kw;Wk; xg;ge;jjhuu;fs;

35.  Shoring xg;ge;jjhuu;fs;
36.  Nkrd; xg;ge;jjhuu;fs;

37.  kpd;rhu njhopy;El;gtpayhsu;fs; xg;ge;jjhuu;fs;

38.  tid XLfs; (Tiles) guj;Jk; xg;ge;jjhuu;fs;
39.  Zink Aluminum xg;ge;jjhuu;fs;

40.  tu;zk; G+Rgtu;fs; (ngapd;lu;];)

41.  Water base tu;zk; G+Rgtu;fs; (ngapd;lu;];)

42. Mf;f g+Htkhd tiu glq;fis jahhpj;jy; 

43. Drafting Services 

44. Wooden Flooring Construction 

45. Roller Door Suppliers 

46. Pantry Cupboard Fabrications 
E.  czT ghdq;fs; Njitfs;

01.  FbePu; Nghj;jy;fis toq;Fjy;

02.    itgtq;fspd;NghJ czT ghdq;fs; kw;Wk; FWfpa czTfis (Short eats) 
toq;Fjy;

03. cs;@H czT toq;FeHfs;

F.  Covid-19 jLg;Gf;fhd cly;eyg; ghJfhg;G cgfuzq;fs;

01.  Covid-19 jLg;Gf;fhd cly; eyg; ghJfhg;G cgfuzq;fs;

02.  Surgical Kff; ftrq;fis toq;Fjy;

03.   fpUkp ePf;fpj; jputk; my;yJ n[y; (Sanitizer liquid & gel) toq;Fjy;
04.  Surgical ifAiwfis toq;Fjy;

05.  Face shield toq;Fjy;
06.  Liquid Hand Wash toq;Fjy;
07.  Multi Surface Cleaner toq;Fjy;> fpUkp ehrpdp jputk; toq;Fjy; 

 (Hand Sanitizer)
G.  itgtq;fSf;fhd Njitfs;

01.    Nkw;fl;L (Canopy)> jfuk;> fhg;Gf;fs; (Covers)> Marques Tents, Nkilfs;> gpsh];bf; 

fjpiufs; kw;Wk; VIP fjpiufis thlif mbg;gilapy; toq;Fjy;

02.  xypngUf;fp cgfuzq;fis thliff;F toq;Fjy;

03.  kpd;ndhspA+l;ly; Nritfis toq;Fjy;

04.  tpisahl;Lg; Nghl;bfis tPbNah vLj;jy;

05.  itgtq;fis Vw;ghL nra;Ak; mYty;fs;

06. ikjhd myq;fhuk; 

07. epfo;T Kfhikj;Jtk; (Event Management)
H.  fzdp nkd;nghUs; Nritfs;

01.  ,izaj;jsg; gf;fq;fis (Websites) cUthf;Fjy;

02.  fzdp mikg;Gf;fis (Computer systems) cUthf;Fjy;

03.  tiyaikg;G (Networking)
04.  r%f Clfq;fspy; mwpf;ifaply; (Social media coverage)
05. fzdp rhHe;j Jizg;ghfq;fs; toq;Fjy;/ jpUj;jy;.
I.  Vidait

01.    ,yj;jpudpay; Gs;spaply; gyif (scoreboards) kw;Wk; b[pl;ly; tPbNah gyiffis 

(Digital video boards) thlif mbg;gilapy; toq;Fjy;

02.   epidTg; gyiffis (Commemorative plaques) epu;khzpj;jy; kw;Wk; nghUj;Jjy;

03.  tpkhd bf;fl;Lf;fis toq;Fjy;

04.  midj;J tpjkhd mr;rply; mYty;fs;

05.   fUj;jpl;lq;fSf;fhd re;ijg;gLj;jy; MNyhrid Nritfs; 

 (Marketing Consulting Services) 
06.  kUe;J> kUj;Jt cgfuzq;fs; toq;fy; Ma;T.

07. tpLjpf;F Njitahd fl;by;> nkj;ij toq;fy;.

08. E}yf Nkir> uhf;if mYkhhp ngapz;bq;

09. tpisahl;L Gj;jfk;> rQ;rpif toq;fy; 

10. mYtyfk; rhHe;j g+r;rpnjhy;iy fl;Lg;ghL 

11.  tpisahl;L tpQ;Qhd ghprPyid msit cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;jy; 

(Sports Science testing Equipment) 
12. SPSS/ Graphic Designing Nghd;w ghlnewpfis elj;Jjy;.

t/g ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;

t/g yq;fh kpd;rhu jdpahu; fk;gdpahdJ ePh;nfhOk;gpypUe;J fhyp tiuapyhd flNyhu topapy; mjdJ VO 

fpisfspD}lhf 500>000 ghtidahsh;fSf;F kpd;rhuj;ij tpepNahfk; nra;fpd;w mikg;ghFk;. 1500 Copah;fs; 

gzpahw;Wk; epWtdj;jpy; gpd;tUk; gjtpf;;F jFjptha;e;j egh;fisj; NjLfpd;wdh;.

1. njhopy;El;g mjpfhhp juk; II
fy;tpj; jifikfs;: f.ngh.j. (rhjhuz ju) ghPl;irapy; Mq;fpyk; kw;Wk; fzpjk; cl;gl;ljhf rpj;jp kw;Wk; gpd;tUk; 

fw;if newpfspy; Vjhtnjhd;W:

m. njhopy;El;gtpaypy; Njrpa bg;Nshkh (kpd; rf;jp)

M. nghwpapaypy; cah; Njrpa bg;Nshkh (kpd;rhuk;;) 

,. nghwpapay; tpQ;Qhdj;jpy; Njrpa bg;Nshkh (kpd;rhug; nghwpapay;;)

<.  njhopy;El;gtpaypy; bg;Nshkh (kpd;rhug; nghwpapay;;) - ,yq;if jpwe;j gy;fiyf;fofk;

c.  kpd;rhug; nghwpapaypy; cah; bg;Nshkh  Advanced Diploma  - City & Guilds (nrad;Kiw 

kw;Wk; Nfhl;ghl;bd; KOikahd rhd;wpjo;)

Vida jifikfs;: fzdp Mw;wy; kw;Wk; Mq;fpyj;jpy; Ntiy nra;Ak; mwpT

taJ 2021-12-15Mk; jpfjpapy; 40 tajpw;Fl;gl;lth;fs;

njhpT nra;ag;gLk; mNgl;rfh;fSf;F ftu;r;rpfukhd rk;gsg; nghjp toq;fg;gLk;.

cq;fs; RajuT> rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; mj;Jld; cwtpduy;yhj ,U ghpe;Jiuahsh;fspd; ngah;fs; kw;Wk; 

njhlh;gpyf;fq;fis 2021 brk;gh; 15Mk;; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; gpd;tUk; egUf;Ff; fpilf;Fk; tifapy; jaT 

nra;J mDg;gTk;.

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; ngah; njspthff; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

  jiyth; - kdpj tsq;fs; kw;Wk; epUthfk;

  t/g ,yq;if kpd;rhu jdpahh; epWtdk;>

  3 Mk; khb> <.Vr;. FNw fl;blk;. 411> fhyp tPjp> 

  nfhOk;G-03.

njhopy; tha;g;Gfs;

nkhwl;Litg; gy;fiyf;fofk; - ,yq;if

ngWif mwptpj;jy;

gjtp epiy mYtyh;fspw;fhd 
rpw;Wz;br;rhiyr; Nritfis toq;fy;

nkhwl;Litg; gy;fiyf;fofj;jpy; xUtUl fhyj;jpw;F 

gjtp epiy mYtyfspd; rpw;wz;br;rhiyr; Nritia 

eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf rpw;Wz;br;rhiy Nritfis 

eilKiwg;gLj;Jk; Nrit toq;Feh;fsplkpUe;J 2021.12.20 

md;W gp.g. 2.30 tiu Kj;jpiuapl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

gy;fiyf;fof rpwhg;gUf;F ,yq;if &ghtpy; 5>000/- ,w;fhd 
kPsspf;fg;gLk; njhif kw;Wk; kPsspf;fg;glhj tpiykDg; 

gbtf;fl;lzk; &gh 500/-Ir; nrYj;jp 2021.12.06 Kjy; 2021.12.17 

tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu 

gy;fiyf;fofj;jpd; rpNu\;l gpujpg;gjpthsh;/ gy;fiyf;fo 

eyd;GhpaplkpUe;J ,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.

chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

,uz;L gpujpfshf 2021.12.20 md;W gp.g. 2.30 ,w;F my;yJ  

mjw;F Kd;dh; fpilf;ff; $bathW gjpTj; jghypy; 

~rpNu\;l gpujpg;gjpthsh; eyd;Ghp gphpT> nkhwl;Litg; 

gy;fiyf; fofk;> fl;Lngj;j> nkhul;Lt| vd;w Kfthpf;F 

mDg;Gjy; my;yJ eyd;Ghpg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s 

ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhFk; 

my;yJ g+uzg;gLj;jg;glhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; ~gjtpepiy mYtyh;fspw;fhd rpw;Wz;br;rhiyr; 

Nritfis toq;Ftjw;fhd tpiykD| vdf;Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;. ngWiff; FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj;jPHkhdkhFk;. 

khw;W tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ.

2021.12.20 md;W gp.g. 2.30 tiu tpiykDf;fs; Vw;Wf; 

nfhs;sg;gl;L %lg;gl;lJk; mit cldbahf gjpthshpd; 

FO miwapy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fs; my;yJ 

mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 

jpwf;fg;gLk;.

gjpthsh; nkhwl;Lit gy;fiyf;fofk;>

fl;Lngj;j> nkhwl;Lt.

30.11.2021

jpwd;;;;;;;;; mgptpUj;jp> tho;njhopy; fy;tp> Muha;r;rp

kw;Wk; Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;R

Njrpa tpQ;Qhd kd;wk;

ngWif mwptpj;jy;

cztfj;jpw;F Nrit toq;Feh;fSf;fhf
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fSf;fhd miog;G

cztfj;jpw;fhf Gfo;tha;e;j toq;Feh;fs;/
Nrit toq;Feh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis Njrpa tpQ;Qhd kd;wk;; 

miof;fpd;wJ. 

2021 brk;gh; 24 Mk; jpfjp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fs; kw;Wk; Vida njhlh;ghd jfty; Mfpad 

Nj tp k ngWif myfpypUe;J my;yJ www.nsf.gov.
lk  vd;w Nj tp k ,d; ,izajsj;jpypUe;J ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

“Sealed Bids – NSF Canteen 12/26”  vd jghYiwapd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gplg;gl;L gjpTj; 

jghypy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpf;F 2021 

brk;gh; 26 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ 

mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; mDg;gg;gly; 

Ntz;Lk; my;yJ ngWif myfpy; itf;fg;gl;bUf;Fk; 

Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; %Lk; Neuj;jpw;F gpd;dh; cldbahfNt 

jpwf;fg;gLk;.  tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; 

Ntisapy; rKfkspf;FkhW miof;fg;gLfpd;wdh;. 

gzpg;ghsh; ehafk;>

Njrpa tpQ;Qhd kd;wk;>

47/5> nkapl;yz;l; gpNs];>

nfhOk;G-07.

njhiyNgrp: 011 2696771-3

,izaj;jsk;: www.nfs.ac.lk

www.
observerjobs.

lk

Breaking
boundaries

For
jobseekers

The Country’s
largest

recruitment
database
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மாணவரின் பெயர் 

இடமிருந்து வலம  
(01)  ஆடுகளில் ஒரு இனம இது. கம்பளி ஆடு 

என்றும சசால்வார்கள். இதன் உர�ாைஙகளி-
லிருந்து குளிம�த் தாஙகுவதற்கான கம்பளி 
ஆமட தயாரிக்கப்படுகின்்றது.  

(09)  ச்பய�ாகவும, விமனயாகவும வருகின்்ற 
சசால் இது. காண் என்்ற அர்த்தமும, 
உலகம என்்ற அர்த்தமும தருகின்்ற சசால்.                       
(தமலகீழான சசால்)  

(11)  ச்பரும்பாலும கடற்கம�ரயா�ஙகளில் 
வளர்கின்்ற தாவ�ம இது. இத்தாவ�ம 
ைணல்தம�யில் உறுதியாக நிற்்பதற்காக 
மிண்டி ரவர்கமளக் சகாண்டுள்ளது.  

(16)  அமைதி என்்ற அர்த்தத்மதக் குறிக்கும 
சசால். (தமலகீழான சசால்)  

(20)  நாம அைர்ந்து சகாள்வதற்கு ரதமவயான 
தள்பாடம. (தமலகீழான சசால்)  

(23)  தந்தி�ைான சு்பாவம சகாண்ட காட்டு 
மிருகம. (தமலகீழான சசால்)  

(25)  ைணலும ைணல் சார்ந்ததுைான நிலப பி�ரத -
சம.  

ரைலிருந்து கீழ்  
(01)  குளஙகள் ர்பான்்ற நீர்நிமலகளில் வளர்ந்து, 

அழகிய பூபபூக்கும தாவ�ம. இஙகு வந்துள் -
ளது சசந்நி்றபபூ.  

(03)  நாடு சசழிக்க அவசியைானது ஆனால் அதிக-
ைாகினால் அனர்த்தம ஏற்்பட்டு விடும.  

(05)  இது வினாசசசால். நீட்டலளமவ அலகு 
(பிரித்தானிய அலகு) ஒன்றின் அர்த்தமும 
சகாண்ட சசால்.  

(06)  உடலுக்கு சக்தி ரவண்டுைானால் இது அவ-
சியம. (தமலகீழான சசால்)  

(13)  ை�த்மதக் குறிக்கும சசால்.                                      
       (தமலகீழான சசால்)  
(16)  நைது வி�ல்களின் நுனிப்பகுதியில் உள்ளது. 

(தமலகீழான சசால்)  
(21)  எண்சணய் விளக்மக ஏற்றுவதற்கு இது 

ரதமவ.   
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தினகரன் வோரமஞ்சரி 
த.ப�.இல.834. 

பகோழும்பு

வகுப்ொசிரியர்  பெற்றார் லகபயாப்ெம்

குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
வலிஇல் நிலைலமயான் வல்லுருவம் பெறறம்   
புலியின்்தால் ்ொர்த்து்மய்ந் தறறு.  

தெளிவுரை :  
மனதரெ அடக்கும் வல்லரம இல்லலாெவன் மமற்-

த�லாணட வலிய ெவக்ம�லா்லம், பசு புலியின் மெலார்லப் 
மபலார்ததிக்த�லாணடு பயிரை மமய்நெலாற் மபலான்்றது. 

யஷ்வந்த்,  

த்ேந்திரன் - பிர்மகைா, 
மாத்தலை.   
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ஜி. கிஷானி,  
தரம் 09, கம்மடுவ தமிழ் மகா வித்தியாையம்,  
கம்மடுவ,  மாத்தலை.   

ஆர். ்க. ரனிகசா, 
தரம் 04, சிைா/கருககுப்ெலே தமிழ் வித்தியாையம்,  
ெஙகபதனிய.  

எம்.ஏ. அயான் ஹசன்,  
தரம் 01 ஏ, சிைா/நஸரியா மத்திய கல்லூரி,  
சிைாெம்.

இவ்ோர 
சிறு்ர்

விலடகள்

இடமிருந்து வைம்
01. தாழமுககம் 11. தஙலக 14. ெவேம் 
21. தன்லம  24. யாழ்   
்மலிருந்து கீழ்     
01.தாவரம்  03. முள்  06. வதேம் 11. ெலக   

  16. வறுலம  20. யாலே   
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தற்ொலதய சூழ்நிலை காரணமாக குறுகபகழுத்துப் ்ொட்-
டிகளுககாே ெரிசில்கள் வழஙகப்ெடாது என்ெலத எமது சிறார்-
களுககு அறியத் தருகின்்றாம். ஆோலும் ஆர்வம் பகாணட 
சிறார்களுககாக குறுகபகழுத்துப் ்ொட்டிகள் பதாடர்ந்தும் இடம்-
பெறும்.                                                           (ஆர்)

நல்ல நூல்களின் வாசிப்பால்   
நைது அறிவு முழுமை ச்பறும   
வல்ல மைகள் எைக்குள்ரள   
வள� நூல்கள் துமணயிருக்கும.   
  
்பள்ளிப ்படிப்பால் நைக்கு நல்ல   
்பட்டம ்பதவி வந்தி டலாம - - நம   
்ப�ந்த அறிவுத் ரதடலுக்கு   
என்றும நூல்கரள மகசகாடுக்கும.   
  
நித்தம நாஙகள் நூலகத்மத   
நாடிச சசல்ல ரவண்டுைடா   
நிம்றயப ்படிக்கும ஆர்வத்மத   
சநஞ்சில் விமதக்க ரவண்டுைடா.   
  
ச்பாழுமத வீணாய் கழிக்கின்்ற   
ர்பாக்கில் ைாற்்றம வ�ரவண்டும   
எழுத்மத நூல்கள் வாசிபம்ப   
ரநசிப ்பதனால் ரைன்மை வரும.   
  
ஊற்்றாய் அறிவு எைக்குள்ரள   
ஊறிப ச்பருகி ைானுட�ாய் -   
நமமை வாழ மவப்பது நூல்களடா -   
அந்த வ�த்மதப ச்ப்றலாம நீயும வா....!   

 பஷல்லிதாசன், திரு்காணமலை.   

தனி மரம் ்தாப்ொகாது
விளக்கம : ்பல ை�ம ரசர்ந்து நின்்றால் 

தான் அமத ரதாபபு என்்பார்கள். 
ஒற்ம்ற ை�த்மத ரதாபபு என்று சசால்ல 
முடியாது. அது எபர்பாதுரை ஒற்ம்ற 
ை�மதான்.   அரத ர்பால சமூகத்தில் ைனி-
தர்கள் ரசர்ந்து வாழ்ந்தால் தான் அமத 
சமூகம என்று சசால்ல முடியும. தனிமை-
யாக வாழும ஒருவ�து வாழ்க்மக நிம்றவு 
ச்ப்றாது.   

ஒற்றுமை குடும்பத்திலும சமூகஙகளி-
லும மிக மிக அவசியைான ஒன்று.  சமூகத்-

தில் ஒருவ�ாக தனிமையில் வாழ முயற்சி 
சசய்தால் அது ச்பரும சவற்றி அமடவ-
தில்மல.   ஆனால் ்பலரும ஒன்று ரசர்ந்து 
முயற்சி சசய்தால் வாழ்வில் அவர்கள் 
ச்பரும சவற்றி அமடந்துவிடுவார்கள். 
இதுதான் இந்தப ்பழசைாழியின் விளக்-
கம.  

சுஸமிதன் ஆேந்தன்,  
்நார்வூட் தமிழ் மகா வித்தியாையம்,  

்நார்வூட்.  

குர் குர் குர் குர் கு�ஙகார�   
குறுமபுத் தனத்தில் ரதர்ந்தவர�   
விர் விர் என்ர்ற மும்றக்காதீர்   
வீணாத் சதால்மல சகாடுக்காதீர்   
குட்டிமய வயிற்றில் தாஙகிடுவீர்   
குதித்துத் தாவி ஓடுகிறீர்   
்பல்டி அடித்துத் தாவிடுவீர்   
்பார்பர்பார் ைனமதக் கவர்கின்றீர்   
அடிரயன் அமழத்தால் வருவீர�ா   
அைர்ந்து ்பழத்மத ஏற்பீர�ா..?   

ஸாதிக ொரிஸ,   
மள்வாலே.   

குரங்காரர!

அகத்தின் அழகு முகத்தில் சதரியும.   
அடம்பன் சகாடியும தி�ண்டால் மிடுக்கு.   
இளமையிற் கல்வி சிமலயில் எழுத்து.   
அடாது சசய்்பவர் ்படாது ்படுவார்.   
கடுகு சிறிதானாலும கா�ம ச்பரிது.   
நிழலின் அருமை சவயிலில் சதரியும.   
ரநாயற்்ற வாழ்ரவ கும்றவற்்ற சசல்வம.   
்பழகப ்பழகப ்பாலும புளிக்கும.   
அன்்பான சிரநகிதமன ஆ்பத்திலறியலாம.   
உபபில்லாப ்பண்டம குபம்பயிரல.   

சுராொ ஸஹடிைான்,   
தரம் 03 பி, க/ெதியுதீன் மஹ்மூத் மகளிர் கல்லூரி,   

கணடி.   

பழம�ொழிகள்   �ழெ�ோழியும் விளக்கமும்

உடலின் ்பல்ரவறு ்பகுதிகளுக்கும ஒட்சிச-
மனக் சகாண்டு சசல்வதற்குத் ரதமவயான 

முக்கியைான ்பதார்த்தஙகமள உற்்பத்தி சசய்வ-
தற்கு அவசியைான ர்பாசமனக் கூ்றாக இருமபுச 
சத்மதக் குறிபபிடலாம. அதனால் ரதமவயான 
அளவு இருமபுச சத்துக் கிமடக்குைானால் உடம-
பின் ்பகுதிகளுக்கு ஒட்சிசமனக் சகாண்டு சசல்-
வதானது ஒழுஙகாக அமையும. அதன்மூலம 
உடலின் சதாழிற்்பாடுகளும வளர்சசிகளும 
ரதமவக்ரகற்்ப சி்றப்பாக நிகழும.  

இருமபுச சத்து நாம இலகுவாக ரநாய்த் சதாற்-
றுக்களிலிருந்து ்பாதுகாபபுப ச்ப்றவும, உடல் 
உள விருத்தி ஒழுஙகு மும்றப்படி நிகழ்வதற்கும, 
விம�வில் ரசார்வமடவமதத் தவிர்ப்பதற்கும 
ரசாம்பல் தன்மையின்றி சுறுசுறுப்பாக சசயற்்படு-
வதற்கும அவதானம ைற்றும ஞா்பக சக்தி ர்பான்்ற-
வற்ம்ற அதிகரித்துக் சகாள்வதற்கும கர்ப்ப காலத்-
தில் ஏற்்படும ்பல்ரவறு விதைான உ்பாமதகமளக் 
கும்றத்துக் சகாள்வதற்கும உதவுகி்றது.   

இருமபுசசத்து கருவாடு, இம்றசசி, மீன், ரகாழி 
ர்பான்்ற ைாமிச உணவுகளிலிருந்தும தானியங-

கள், ்பயறு, கடும்பசமச நி்றக்கீம� 
ர்பான்்ற ை�க்கறி உணவுகளிலிருந்-
தும கிமடக்கப ச்பறுகின்்றது. இரும-
புசசத்மத அதிகரித்துக் சகாள்வ-
தற்கு விற்்றமின் சி நிம்றந்த ை�க்கறி 
வமககமளயும ்பழவமககமளயும 
அதிகளவு உணவு ரவமளயில் ரசர்த்-
துக் சகாள்ளலாம. ரதநீர், ரகாபபி 
ர்பான்்ற ்பானஙகள் இருமபுச சத்து 
உடலில் உறிஞ்சப்படுவமத தடுப-
்பதால் உணவு ரவமளயின்ர்பாது 
அல்லது உணவு உண்்பதற்கு சநருங-
கிய ரவமளயில் ரதநீர், ரகாபபி 
அருந்துவமதத் தவிர்க்கவும.   

 கணடுபிடிப்ொைர்கள் சாதாரண மனி-
தர்க்ை.. ஆோல் அவர்கள் தாஙகள் 
கறற கல்விலய ெறறி அதிகம் கவலை 
பகாள்ைாதவர்கள்.  மனிதனுலடய முழு 
திறலமகளின் பவளிப்ொ்ட.. உணலம-
யாே கல்வி.  கல்வி என்ெது ஒரு மூட்லட 
நூல்கலை வாசிப்ெது அல்ை.. அடககம்.. 
ஒழுஙகு.. அறம்.. நீதி.. இவறறின் முன்மா-
திரி ஆகும்.   நல்ை கல்வி என்ெது உடல்.. 
உள்ைம்.. ஆன்மா.. ஆகிய மூன்லறயும் 
ஒருமித்து வைர்கக ் வணடும்.  

அறிலவ ்மலும் ்மலும் கூர்லம 
ஆககிகபகாள்ை ெயன்ெடும் கருவிதான் 
கல்வி.  

 வகாசிப்பை ரேசிபரபைகாம் வகா...!

ஆர�ோக்கியமும் 
நோமும்  

உடலுக்கு இரும்புச் சத்து 
ஏன் அவசியம்?  

 ஏ.எச். அப்துல் அலீம்,  
தரம் 07 சி, 

அலிகார் ்தசிய கல்லூரி,  
ஏறாவூர்.   

கல்வி ெறறிய 
பொன்பமாழிகள்

ஒரு வியாொரி உப்பு வாஙகுவதறகாகத் தன் கழு -
லதலயக கடறகலரககு ஓட்டிச் பசன்றார். ் ொகிற 

வழியில் ஓர் ஓலட இருந்தது. 
திரும்பி  வரும்்ொது கால்தவறிக கழுலத 

ஓலடயில் விழுந்தது. தணணீரில் உப்பு கலரந்து  
்ொேதால், கழுலத எழுந்த ்ொது சுலமயின் கேம் 
மிகவும் குலறந்திருந்தது.

வியாொரி  திரும்பிப்்ொய், இன்னும் கூடுதைாக 
உப்லெத் தேது ்காணிகளில்  நிரப்பிகபகாணடான். 
்வணடுபமன்்ற கழுலத மீணடும் விழுந்து தேது 
ொரத்லதக  குலறத்துக பகாணடது. எே்வ அது 
பவறறிகரமாகக கலேத்தது.

வியாொரிககுக  கழுலதயின் தந்திரம் புரிந்து்ொ-
க்வ, மூன்றாம் முலறயாக கடறகலரககு அலத  
ஓட்டிச் பசன்றான். அங்க உப்புககு ெதிைாகக கடற-
ெஞ்சு மூட்லடகலை  வாஙகிோன். ஓலடலய அலடந்-
ததும், மீணடும் அ்த தந்திரத்லதக கழுலத பசய்தது.

ஆோல் கடறெஞ்சு தணணீலர உறிஞ்சிகபகாணடு 
மிகவும் கேத்துப் ்ொேது.

தான் பசய்த தந்திரம் தன்மீ்த ொய்வ, கழுலத 
இரணடு ெஙகு ொரத்லதச் சுமந்தது.

கழுதையின் 
ைந்திரம்

ரீனி வீனி ொைர் ொடசாலையின் 30 ஆவது ஆணடு விழா அன்லமயில் பகாழும்பு பிஷப்  கல்லூரி ்கட்்ொர் கூடத்தில் நலடபெறறது. இதில் பிரதம அதிதியாக கைந்து பகாணட  பகாழும்பு 
மாநகர   உதவி ்மயர் எம்.ரி.எம். இகொல் ஆசிரிலயகளுககு பகைரவம்  வழஙகுவலதயும் பவறறி பெறற மாணவர்களுககு ெரிசில்கள் வழஙகுவலதயும்  ெடஙகளில் காணைாம்.



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2021 டிசம்பர் மா்தம 5ம திைதி ஞாயிற்றுக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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எல்லாரும மிக ஆவலுடன் 
எதிர்்பார்்த்த லஙகா ப்ரீமியர் 
லீக் இரு்பதுக்கு இரு்பது இரண் -
டாவது த்தாடர் இறுக்கைான 
சுகா்தார நமடமுமைகளுடன் 
இன்று ஆரம்பைாகின்ைது.

இரண்டாவது லஙகா ப்ரீமி -
யர் லீக் நமடத்பறுைா? நமட-
த்பைா்தா? என்ை த்பரும ்கள் -
விகளுக்கு அப்்பால ்்பாட்டி்த த்தாடர் 
நமடத்பறுவது இலஙமக கிரிக்தகட் ரசி -
கர்கமை ைகிழ்ச்சியமடயச் தசய்துள்ைது.

டிசம்பர் 5ம திகதி த்தாடக்கம டிசம-
்பர் 24ம திகதிவமர லஙகா ப்ரீமியர் லீக் 
த்தாடரின் மு்தலாம கட்ட சுற்று தகாழுமபு 
ஆர்.பி்ரை்தாச சர்வ்்தச கிரிக்தகட் மை்தா-
ன்ததிலும, இரண்டாம கட்ட இறுதிச் சுற்று 
ஹம்பாந்்தாட்மட சூரியதவவ ைஹிந்த 
ராஜ்பக்்ஸ சர்வ்்தச கிரிக்தகட் மை்தான்த-
திலும நமடத்பைவுள்ைது.

கடந்த வருடம நமடத்பற்ை அஙகு-
ரார்ப்்பண லஙகா ப்ரீமியர் லீக் ்்பாட்டி்த 
த்தாடர் சூரியதவவ ைஹிந்த ராஜ்பக்்ஸ 
சர்வ்்தச விமையாட்டு மை்தான்ததில 
ைா்ததிரம இறுக்கைான சுகா்தார நமடமு-
மைகளுடன் நமடத்பற்ைமை குறிப்பிட்த -
்தக்க்தாகும.

அந்த வமகயில லஙகா ப்ரீமியர் லீக் 
த்தாடரின் ஆரம்ப நிகழ்வு இன்று 05ம 
திகதி ஆர்.பி்ரை்தாச சர்வ்்தச மை்தா-
ன்ததில 5அணிகளின் ்பஙதகடுப்புக்கு ை்த -
தியில நமடத்பைவுள்ைது. இதில, 

காலி கி்ைடி்யட்டர்ஸ், ஜப்னா 
கிஙஸ், தகாழுமபு ஸ்டார்ஸ், ்தமபுள்ை 
தஜயண்ட்ஸ், கண்டி தவாரியர்ஸ் என 
அணிகள் த்பயரிடப்்பட்டுள்ைன.

தைா்த்தைாக 24 ்்பாட்டிகள் இடம -
த்பைவுள்ைன. இறுதிப்்்பாட்டி டிசம்பர் 
23ம திகதி சூரியதவவ ைஹிந்த ராஜ்பக்்ஸ 
சர்வ்்தச மை்தான்ததில நமடத்பறும. 
இ்தற்கு ்ைலதிகைாக 24ம திகதியும அறி -
விக்கப்்பட்டுள்ைது.

லஙகா பிரீமியர் லீக் 2021 உலக விமை -
யாட்டு்த துமையில இலஙமகமய ்பலப் -
்படு்ததும ஒரு ்்பாட்டியாகவும உள்ை -
துடன், இப்்்பாட்டியானது இப்்்பா்்த 
உள்ளூர் ைற்றும சர்வ்்தச விமையாட்டு 
்பார்மவயாைர்கள் ைற்றும ஊடகஙகளின் 
கவன்தம்த ஈர்்ததுள்ைது.

வீரர்கள், ்பார்மவயாைர்கள் ைற்றும 
நாட்டின் நீண்டகால நலமன கரு்த -
திற்தகாண்டு விமையாட்டு அமைச்சு, 
இலஙமக கிரிக்தகட் நிறுவனம ைற்றும 
எலபிஎல 2021 அமைப்்பாைர்கள் ஒன் -
றிமணநது எலபிஎல 2021 ்்பாட்டிமய 
டிசம்பர் 05 மு்தல டிசம்பர் 24 வமர நட்த -
துவ்தற்கு திட்டமிடப்்பட்டுள்ைது.

தகா்ரானா உலகைாவிய த்தாற்று்நா -
யால கடுமையாக ்பாதிக்கப்்பட்டுள்ை 
விமையாட்டு சுற்றுலா்த துமைமய வலுப்-
்படு்த்தவும, இலஙமகமய உலக வமர்ப -
ட்ததில விமையாட்டு மூலம வலுவான 
நாடாக உயர்்த்தவும இந்த ்்பாட்டி ஒரு 
வலுவான அடி்த்தைைாக அமையும என 
எதிர்்பார்க்கப்்படுகின்ைது.

சுகா்தார்ததுமையின் ஒப்பு்தலுடனும, 
ஜனாதி்பதி ்காட்டா்பய ராஜ்பக்்ஸ 
ைற்றும பிர்தைர் ைஹிந்த ராஜ்பக்்ஸ ஆகி-
்யாரின் அனுைதியுடன் இப்்்பாட்டி்த 
த்தாடர் நமடத்பைவுள்ைமை குறிப்பிட்த -
்தக்க்தாகும.

இமைஞர் விவகார விமையாட்டு்த -
துமை அமைச்சர் நாைல ராஜ்பக்்ஸவின் 
ஒருஙகிமனப்பிலும, ஆ்லாசமனயி -
லும, இலஙமக கிரிக்தகட் நிறுவன்ததின் 
மூலமும இப்்்பாட்டி்த த்தாடருக்கான 
ஏற்்பாடுகள் இடமத்பற்றுள்ைமை குறிப் -
பிட்த்தக்க்தாகும. இப்்்பாட்டி்த த்தாடர் 
இடமத்பறுவ்தற்கு விமையாட்டு்ததுமை 
அமைச்சர் நாைல ராஜ்பக்்ஸவின் ்பஙக -
ளிப்பு இன்றியமையா்த்தாகும.

இ்்த்வமை, இச்சுற்று்த த்தாடரில 
்பங்கற்கும மிகச்சிைந்த தவளிநாட்டு 
வீரர்கள் இலஙமகக்கு வருமக ்தநதுள்ை-
துடன் ்பயிற்சிகமையும ஆரமபி்ததுள்ை -
னர்.

்்பாட்டிகள் அமன்ததும இநதிய 
த்தாமலக்காட்டி நிறுவனைான Sony 
Pictures Networks நிறுவன்ததின் விமை -
யாட்டு அமலவரிமசயில ்நரடியாக 
ஒளி்பரப்்பப்்படவுள்ைன. இலஙமகயில 
இப்்்பாட்டிகமை ஒளி்பரப்புச் தசய்வ -
்தற்கான அனுைதிமய சுப்ரிம த்தாமலக் -
காட்சி த்பற்றுக்தகாண்டுள்ைது.

அஙகுரார்ப்்பண லஙகா பிறிமியர் லீக் 
சுற்றுப்்்பாட்டி்த த்தாடர் ்பல ்தமடகமை-
யும, சவாலகமையும, தநருக்கடிகமை-
யும சநதி்தது தவற்றிகரைாக முடிவமடந்த 
நிமலயில இரண்டாவது சுற்று்த த்தாடர் 
அம்தவிடவும மிகச்சிைப்்பாக நமட-
த்பறும என்ை எதிர்்பார்ப்பு இலஙமக 
கிரிக்தகட் ரசிகர்களுக்கும, நாட்டுக்கும 
ைகிழ்ச்சியான தசய்தியாகும.

தகாழுமபு ஸ்டார்ஸ் அணியின் ்தமலவ -

ராக அஞச்லா தை்ததியுஸ், கண்டி தவாரி -
யர்ஸ் அணியின் ்தமலவராக அ்லச குண -
ரட்ன, ஜப்னா கிஙஸ் அணி்த ்தமலவராக 
தி்ஸார த்ப்ரரா, காலி க்்ைடி்யட்டர்ஸ் 
அணியின் ்தமலவராக ்பானுக்க ராஜ -
்பக்்ஸ, ்தமபுள்ை தஜயண்ட்ஸ் அணியின் 
்தமலவராக ்தசுன் சானக்க ஆகி்யார் நிய-
மிக்கப்்பட்டுள்ைனர்.

ஜப்னா கிஙஸ் அணியின் ்பயிற்றுவிப்-
்பாைராக இலஙமக அணியின் முன்னாள் 
வீரர் திலிண கண்டமபியும, காலி க்்ை -
டி்யட்டர்ஸ் அணியின் ்பயிற்றுவிப்்பாை-
ராக ்பாக்கிஸ்்தான் கிரிக்தகட் அணியின் 
முன்னாள் ்வகப்்பநது வீச்சாைர் உைர் 
குல நியமிக்கப்்பட்டுள்ைார். கண்டி 
தவாரியர்ஸ் அணியின் ்பயிற்றுவிப்்பா -
ைராக லாலசாந்த ராஜ்பூ்த, தகாழுமபு 
ஸ்டார்ஸ் அணியின் ்பயிற்றுவிப்்பாை-
ராக இலஙமக கிரிக்தகட் அணியின் 
சகலதுமை வீரர் ருவன் கல்ப்க நியமிக் -
கப்்பட்டுள்ைார். ்தமபுள்ை தஜயண்ட்ஸ் 
அணியின் ்பயிற்றுவிப்்பாைராக அவுஸ்தி -
்ரலிய கிரிக்தகட் அணியின் முன்னாள் 
வீரா் ஸ்டூவர்ட் ்லாவும நியமிக்கப்்பட்-
டுள்ைனர்.

கைாழுமபு ஸ்்டார்ஸ் அணி
துஸ்ைந்த சமீர, டிலசான் முனவீர, 

கிறிஸ் மகல, அஹைட் தசஹசாட், முகம-
ைட் இர்்பான், அல -அமீன் ஹூமசன், 
்தஸ்கின் அஹைட், ்ப்ததும நிசாஙக, 
லக்்ஸான் சந்தகன், சீக்குக்்க பிரசன்ன, 
ைன்பிறிட் சிங, ஜிஹான் ரூ்பசிஙக, 
லஹிரு கை்க, டி.எம.சம்ப்த, நுவனிது 
த்பர்னாண்்டா, தஜஹான் ்டனியல, 
எம.ைதுரஙக, என்.பிரிய்தர்்ஸன, ஹசான் 
துமிநது, ்க.கபிலராஜ், தி்னஷ் சநதி -
ைால, குஷால ஜனி்த த்ப்ரரா.

்தமபுளக்ள கஜேண்டஸ்
அணி

்தசுன் சாணக்க, இமரான் 
்தாஹீர், சாமிக்க கருணார்தன, 
ரிலி ்ரா்சாவ்ஈ தசாய்ப் ைக்சூட், 
ஒடியன் ஸ்மி்த, ்ஜாஸ் லிட்டுல, 
நி்ராசன் திக்வலல, நுவான் 
பிரதீப், ர்ைஸ் தைண்டிஸ், நஜி -
புலலா ச்தரான், ்தரிநது ரட்நாயக்க, 
லஹிரு உ்தார, சஜ டி அலவிஸ், 
முதி்த்த லக்்ஸான், காலன த்ப்ரரா, 
எஸ். தஜயதிலக்க, ஆர்.ரவிச்சநதிர -
குைார், தஜனி்த லியன்க, சாமிக்க 
எதிரிசிஙக

ைாலி க்ே்ளடிேேட்டர்ஸ் அணி
்பானுக்க ராஜ்பக்்ஸ, தைாஹம-

ைட் ஹபீஸ், இசுறு உ்தான, 
்தப்றிஸ் சமஸி, குசால தைண்டிஸ், 
தைாஹமைட் அமீர், சமீட் 
்பட்்டல, சப்ராஸ் அஹைட், 
்தனுஸ்க குணதிலக்க, ்தனஞசய 
லக்்ஸான், அன்வர் அலி, புலின 
்தரஙக, நுவான் து்ஸார, லஹிறு 
ைதுசஙக, டில்ஸான் ைதுசஙக, 

எசியன் ்டனியல, கவின் தக்ததிதகாட, 
தைாஹமைட் சாைாஸ், சுமிந்த லக்்ஸான், 
அஞச்லா தஜயசிஙக

ஜபனா கிங்ஸ் அணி
தி்ஸார த்ப்ரரா, வனிநது ஹசரஙக, 

சுமகப் ைலீக், த்பப் டு பிைஸிஸ், வஹாப் 
ரியாஸ், உஸ்ைான் சின்வாரி, ரஹை்த-
துலலா குர்்பாஸ், அவிஸ் த்பர்னாண்்டா, 
உபுல ்தரஙக, ச்ததுரஙக டி சிலவா, 
தஜய்டன் சீலஸ், சுரஙக லக்ைால, அ்சன் 
்பண்டார, ை்்ஸ் தீக்்ஸன, சாமிக்க 
குண்சகர, விஜயகாந வியாஸ்காந, டி. 
டி்னாசன், ஆர்.்்தனுர்தன், கிறிசான் 
சஞசுல.

ைண்டி கவாரிேர்ஸ் அணி
சரி்த அசலஙக, தராவ்ைன் ்பவல, 

கைருன் தடல்்பார்ட், லஹிறு குைார, 
தைாஹமைட் மிதுன், நஸ்முல இஸ்லாம 
அபு, தைஹதி ஹசன் ரானா, அஞச்லா 
த்ப்ரரா, அ்லச குணர்தன, மிலிந்த சிறி-
வர்்த்தன, அமஜட் காண், இ்ஸான் தஜய -
ர்தன, பினுர த்பர்னாண்்டா, கமிநது 
தைண்டிஸ், காமில மிஸ்ரா, அயன சிறி -
வர்்த்தன, நி்ைஸ் விமுக்தி, உ்தார தஜய -

kQ;rhpkQ;rhp

இலங்கையின் கிரிக்கைட் திருவிழா 

எல்.பி.எல் இன்று
க�ொழும்பில் ஆரம்்பம்

டிசம்பர் 05 – 7.30 பி.்ப – ஜப்ா கிஙஸ் எதிர் கைாலி க்ளேடி்ேட்்டர்ஸ்   - ்கைாழுமபு  ஆர்.பி்ேமதாச சர்்வ்தச  ்மதா்ம
டிசம்பர் 06 – 3.00 பி.்ப – கைண்டி ்்வாரிேர்ஸ்  எதிர்  தமபுள்ளே ்ஜேண்ட்ஸ்  – ்கைாழுமபு  ஆர்.பி்ேமதாச சர்்வ்தச  ்மதா்ம
டிசம்பர் 06 – 7.30 பி.்ப – ்கைாழுமபு ஸ்்டார்ஸ்  எதிர் கைாலி க்ளேடி்ேட்்டர்ஸ்           – ்கைாழுமபு  ஆர்.பி்ேமதாச சர்்வ்தச  ்மதா்ம
டிசம்பர் 07 – 3.00 பி.்ப – ஜப்ா கிஙஸ் எதிர் தமபுள்ளே ்ஜேண்ட்ஸ்   – ்கைாழுமபு  ஆர்.பி்ேமதாச சர்்வ்தச  ்மதா்ம
டிசம்பர் 07 – 7.30 பி.்ப – கைண்டி ்்வாரிேர்ஸ்  எதிர்  கைாலி க்ளேடி்ேட்்டர்ஸ்           – ்கைாழுமபு  ஆர்.பி்ேமதாச சர்்வ்தச  ்மதா்ம
டிசம்பர் 08 – 3.00 பி.்ப – ்கைாழுமபு ஸ்்டார்ஸ்  எதிர்  தமபுள்ளே ்ஜேண்ட்ஸ்   – ்கைாழுமபு  ஆர்.பி்ேமதாச சர்்வ்தச  ்மதா்ம
டிசம்பர் 08 – 7.30 பி.்ப – கைண்டி ்்வாரிேர்ஸ்  எதிர்  ஜப்ா கிஙஸ்    – ்கைாழுமபு  ஆர்.பி்ேமதாச சர்்வ்தச  ்மதா்ம
டிசம்பர் 09 – ்பயிற்சி மற்றும ஓய்வு நாள 
டிசம்பர் 10 – 3.00 பி.்ப – தமபுள்ளே ்ஜேண்ட்ஸ்  எதிர்  கைாலி  க்ளேடி்ேட்்டர்ஸ்   – ்கைாழுமபு  ஆர்.பி்ேமதாச சர்்வ்தச  ்மதா்ம
டிசம்பர் 10 – 7.30 பி.்ப –ஜப்ா கிஙஸ்   எதிர்  ்கைாழுமபு ஸ்்டார்ஸ்     – ்கைாழுமபு  ஆர்.பி்ேமதாச சர்்வ்தச  ்மதா்ம
டிசம்பர் 11 – 3.00 பி.்ப – கைாலி  க்ளேடி்ேட்்டர்ஸ்  எதிர்  கைண்டி ்்வாரிேர்ஸ்    – ்கைாழுமபு  ஆர்.பி்ேமதாச சர்்வ்தச  ்மதா்ம
டிசம்பர் 11 – 7.30 பி.்ப –்கைாழுமபு ஸ்்டார்ஸ்  எதிர்  தமபுள்ளே ்ஜேண்ட்ஸ்    – ்கைாழுமபு  ஆர்.பி்ேமதாச சர்்வ்தச  ்மதா்ம
டிசம்பர் 12 – 3.00 பி.்ப – கைண்டி ்்வாரிேர்ஸ்  எதிர்  ஜப்ா ஸ்்டாலிேன்ஸ்    – ்கைாழுமபு  ஆர்.பி்ேமதாச சர்்வ்தச  ்மதா்ம
டிசம்பர் 12 – 7.30 பி.்ப – கைாலி  க்ளேடி்ேட்்டர்ஸ்  எதிர் ்கைாழுமபு ஸ்்டார்ஸ்     – ்கைாழுமபு  ஆர்.பி்ேமதாச சர்்வ்தச  ்மதா்ம
டிசம்பர் 13 – 7.30 பி.்ப – கைாலி  க்ளேடி்ேட்்டர்ஸ்  எதிர்  தமபுள்ளே ்ஜேண்ட்ஸ்   – ்கைாழுமபு  ஆர்.பி்ேமதாச சர்்வ்தச  ்மதா்ம
டிசம்பர் 14 – 3.00 பி.்ப – ்கைாழுமபு ஸ்்டார்ஸ்  எதிர்  கைண்டி ்்வாரிேர்ஸ்    – ்கைாழுமபு  ஆர்.பி்ேமதாச சர்்வ்தச  ்மதா்ம
டிசம்பர் 14 – 7.30 பி.்ப – தமபுள்ளே ்ஜேண்ட்ஸ் எதிர் ஜப்ா கிஙஸ்    – ்கைாழுமபு  ஆர்.பி்ேமதாச சர்்வ்தச  ்மதா்ம
டிசம்பர் 15 – ்பயிற்சி மற்றும ஓய்வு நாள
டிசம்பர் 16 – 3.00 பி.்ப – ்கைாழுமபு ஸ்்டார்ஸ் எதிர்  ஜப்ா கிஙஸ்     – ்கைாழுமபு  ஆர்.பி்ேமதாச சர்்வ்தச  ்மதா்ம
டிசம்பர் 16 – 7.30 பி.்ப – கைண்டி ்்வாரிேர்ஸ் எதிர் தமபுள்ளே ்ஜேண்ட்ஸ்    – ்கைாழுமபு  ஆர்.பி்ேமதாச சர்்வ்தச  ்மதா்ம
டிசம்பர் 17 – 3.00 பி.்ப – ஜப்ா கிஙஸ்  எதிர்  கைாலி  க்ளேடி்ேட்்டர்ஸ்    – ்கைாழுமபு  ஆர்.பி்ேமதாச சர்்வ்தச  ்மதா்ம
டிசம்பர் 17 – 7.30 பி.்ப – ்கைாழுமபு ஸ்்டார்ஸ் எதிர் கைண்டி ்்வாரிேர்ஸ்    – ்கைாழுமபு  ஆர்.பி்ேமதாச சர்்வ்தச  ்மதா்ம
டிசம்பர் 18 – ஹம்பாந்தாட்்்ட ்பேணம
டிசம்பர் 19 - ்பயிற்சி மற்றும ஓய்வு
டிசம்பர் 20 – 3.00 பி.்ப – ்பட்டிேலில் மூன்்ாம மற்றும நான்கைாம இ்டஙகை்ளேப
்்பறுகின்் அணிகைள ்மாதும எலிமி்ட்்டர்  3 எதிர் – 4       - சூரிே்்வ்வ  மஹிநத ோஜ்பக்ஸ ்மதா்ம
டிசம்பர் 20 – 7.30 பி.்ப – ்பட்டிேலில் முதலாம மற்றும இேண்்டாமி்டஙகை்ளேப
்்பறுகின்் அணிகைள ்மாதும கு்வாலி்்பர் 1 எதிர்  2       – சூரிே்்வ்வ  மஹிநத ோஜ்பக்ஸ ்மதா்ம
டிசம்பர் 21 – 7.30 பி.்ப – எலிமி்ட்்டர் ்்பாட்டியில் ்்வற்றி ்்பறும அணிககும,
கு்வாலி்்பர் ்்பாட்டியில் ்தால்விே்்டயும அணிககுமி்்டயில் ந்்ட்்பறும   - சூரிே்்வ்வ  மஹிநத ோஜ்பக்ஸ ்மதா்ம
டிசம்பர் 22 – ்பயிற்சி மற்றும ஒய்வு நாள
டிசம்பர் 23 - இறுதிப ்்பாட்டி
டிசம்பர் 24  இறுதிப ்்பாட்டி ்மலதிகை நாள

லஙகைன் பரீமிேர் லீக ்்பாட்டி அட்்ட்வ்ண

கிண்ணியா ை்ததிய நிரு்பர் 

இைக்கக்கண்டி பிரீமியர் லீக் கிரிக்-
தகட் சுற்றுப்்்பாட்டியின் தவற்றிக் 
கிண்ண்தம்த அல ஹமரா  கி்ைடி்ய-
டர்ஸ் (Gladiators) அணி சுவீகரி்தது, 
2021 ஆம ஆண்டுக்கான சமபியன் ்பட்-
ட்தம்த ்தன்தாக்கிக் தகாண்டது.

அல ஹமரா  விமையாட்டு கழக்த-
தினால நடா்த்தப்்பட்ட இந்த சுற்றுப்-
்்பாட்டியின் இறுதிப்்்பாட்டி கடந்த  
(27ம திகதி ) இைக்ககண்டி  விமை-
யாட்டு மை்தான்ததில நமடத்பற்ைது.

ஏழு அணிகள் ்பஙகு ்பற்றியிருந்த 
இந்த த்தாடரின், இறுதி ஆட்ட்ததில  
விமையாடுவ்தற்கான ்தகுதிமய  அல 
ஹமரா கி்ைடி்யடர்ஸ்  (Alhamra 

gladiators) அணியும அல ஹமரா 
மடட்டான் (Alhamra Titans) அணியும 
த்பற்றுக் தகாண்டன.

இறுதிப் ்்பாட்டியில நாணயச் சுழற்-
சியில தவற்றித்பற்ை அல ஹமரா 
கி்ைடி்யடர்ஸ் (Gladiators) அணியி-
னர் மு்தலில துடுப்த்படு்த்தாட தீர்ைா-
னி்தது, 20 ஓவர் முடிவில 7 விக்கட்-
டுக்கமை இழநது 197 ஓட்டஙகமைப் 
த்பற்ைனர்.

இந்த அணி சார்்பாக எஸ்.எப். 
ஷாஜஹான் 71 ஓட்டஙகமையும என். 
அசீம 70 ஓட்டஙகமையும குவி்தது 
அணியின் தவற்றிமய உறுதி தசய்்த-
னர்.   

்பதிலுக்கு துடுப்த்படு்த்தாடிய  
அல ஹமரா  மடட்டான் ( Alhamra 

Titans) அணியினர் 20 ஓவர் முடிவில 
9 விக்தகட்டுகமை இழநது, 164 ஓட்-
டஙகமை ைா்ததிரம த்பற்றுக் தகாண்-
டனர். இந்த அணிக்கு  முஹமைது 
அர்ஷா்த ஆகக்கூடிய 60 ஓட்டஙக-
மைப் த்பற்றுக்தகாடு்த்தார். 

அல ஹமரா கி்ைடி்யடர்ஸ் 
அணிக்காக 5 ஓட்டஙகமை ைா்ததிரம 
தகாடு்தது 3 விக்தகட்டுகமை வீழ்்த-
திய எஸ். சர்வீஸ் இறுதிப் ்்பாட்டி-

யின் சிைப்்பாட்டாகாரராக த்தரிவு தசய்-
யப்்பட்டார்.

இைக்கக்கண்டி பிரீமியர் லீக்கின் 
்தமலவர்   அஸ்மி ்தமலமையில 
நமடத்பற்ை இறுதிப்்்பாட்டியில திரு-
்காணைமல ைாவட்ட ்பாராளுைன்ை 
உறுப்பினர் எம.எஸ். த்தௌபீக் அதி-
தியாக கலநதுதகாண்டு பிரீமியர் லீக் 
தவற்றிக் கிண்ண்தம்தயும ்பரிசிலக-
மையும வழஙகி மவ்த்தார்.

-எஸ்.எம.அறூஸ்...?
(அட்டாளைச்சேளை)

இறக்ைக்ைண்டி பிரீமிேர் லீக் கவற்றிக் கிண்்ணம

கி்ளேடி்ே்டர்ஸ் அணி சமபிேன்

இ�ங்கை அணியின் 
முன்னாள ்தக�வர்ைளும 
க்டஸ்ட கிரிக்கைட இக்ணப-
்பாட்டத்தில் உ�ை சா்தகன-
ோ்ளர்ைளுமான மேஹ� 
ஜேவர்்தன, குமார் சங்ைக்-
ைார ஆகிே இருவரும வர்த்-
்தை கிரிக்கைட சங்ைத்தினால் (எம.சி.ஏ.) கைௌரவிக்ைப்பட்டனர். 
எம.சி.ஏ. ்தக�வர் நலின் விக்ரமசிங்ை ்தக�கமயில் வர்த்்தை 
கிரிக்கைட சங்ை கிரிக்கைட விங் மண்்ட்பத்தில் நக்டக்பற்ற இந்த 
கவ்பவத்தின்ே்பாது அங்கு கவக்ைப்படடுள்ள முன்னாள கிரிக்-
கைட விற்்பன்னர்ைளின் உருவப ்ப்டங்ைள வரிகசயில் மேஹ� 
ஜேவர்்தன, குமார் சங்ைக்ைார ஆகிேோரின் உருவப ்ப்டங்ைளும 
இக்ணக்ைப்பட்டன. ்தங்ை்ளது உருவப ்ப்டங்ைக்ள மேஹ� ஜே-
வர்்தனவும குமார சங்ைக்ைாரவும திகர நீக்ைம கசய்துகவத்்தகம 
விேச்ட அமசமாகும. இவர்ைள இருவரும ஐசிசியின் புைழ்பூத்்த 
கிரிக்கைட வீரர்ைள ்படடிேலில் ேசர்க்ைப்படடுள்ளகம மற்கறாரு 
விேச்ட அமசமாகும. அவர்ைள இருவருக்கும நலின் விக்ரமசிங்-
ைவினால் நிகனவுச் சின்னங்ைளும வழங்கிகவக்ைப்பட்டன. 
வர்த்்தை கிரிக்கைட சங்ைத் ்தக�வர்ைள வரிகசயில் கவளக்ளேர்-
ைக்ளத் க்தா்டர்நது மு்த�ாவது ்தக�வராைத் க்தரிவான இ�ங்-
கைேர் என்ற க்பருகமகேப க்பற்ற சநத்ரா ஷாவ்டர் உட்ப்ட 
சங்ைத்தின் சமைா� நிகறேவற்றுக் குழு உறுபபினர்ைள ்ப�ரும 
இந்த கவ்பவத்தில் ை�நதுகைாண்டு சிறபபித்்தனர்.
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ழலினிது யாழினிது என்பர் தம 
ைக்்கள் ைழமைச் சசால் க்களாத -
வர்' குடும்பம என்பது தாய் தந் -
மதை்கன ை்கள் க்பரன க்பத்தி 

என ்பைமர அடக்கியகதயாகும. எனில்.
்கணவனும ைமனவியும என்ால் அது 
தம்பதி என் வமரமும்மயகய சாரும. 

தமிழர் திருைண நமடமும்்களில் மி்க 
முக்கியைானது ்கணவன ைமனவி இமணப் -
்பல்ை. அமதயும மீறி ்கணவன ைமனவி 

இருவரதும குடும்பங்களின இமணப்புத் -
தான. ச்பண் ்பார்க்கும க்பாகதா ைாப்பி -
மளகதடும க்பாகதா'எப்பிடி சனம நல்ைச -
னகைா'என் க்கள்விகய முதல் வருகி்து. 
சாதியால், அந்தஸதால் ்படிப்்பால், குணத் -
தால் அந்தக் குடும்பம நல்ைச்பயமரப் 
ச்பற்றிருந்தால்தான எனது பிள்மளயின 
வாழக்ம்க நன்ா்க இருக்கும என இருவீட் -
டாரும நிமனக்கின்னர்.

இந்தப் பினனணியிகைகய உ்வு்களும 
கூடி வாழகின் நிமை இருக்கி்து. அவர் -
்கள் எக்்காரணத்தாலும சதாமைவில் குடியி -
ருந்தாலும நனமை தீமை ஏற்்படும க்பாது 
ஒனறு கூடி கதாள் ச்காடுப்்பார்்கள். தாய்த -
்கப்்பன தாய் ைாைன சித்தப்்பா ச்பரியப்்பா 
ைாைா ைாமி அத்மத இனினும கூடினால் 
குஞ்கியமைா குஞ்சிஐயா சீனியமைா ஆமச-
யாத்மத ச்பத்தா பூட்டன. பூட்டி என ஒவ் -
சவாருபிள்மளக்கும தாய்வழியிலும தந்மத-
வழியிலும இருப்்பார்்கள். அமனவரும 
ஒனறு கூடி நடக்கும விழாக்்கள் சடஙகு்கள்  
ஊகரவியக்கும வண்ணம நடக்கும. ச்பரு -
விருந்து ஆடு க்காழி்கள் சவட்டிச் சமைத்து, 
குடிவம்க்கள், ்பகிர்ந்துஆட்டம ்பாட்டம, -
கவடிக்ம்க விகநாதங்கள், சினனச் சினன 
சச்சரவு்கள், ம்க்கைப்பு்கள், சைாதானங்கள் 
எனறு வீகட ்கமள்கட்டும. அந்த இனி -
மையான நாட்்கள் எைக்கு வாய்த்திருந்தது. 
எனது ை்கன க்பாருக்குப்க்பாகுமவமர.

தமிழர் வாழவில் ைட்டுைல்ை அமனத்து 
ைக்்களின வாழக்ம்கயிலும சடஙகு்கள் 
இல்ைங்களில் வரும ்காதுகுத்து பூப்புனித 
நி்கழவு ்கல்யாணம பிள்மள்களுக்கு சதாட் -

டில்க்பாடுதல்  ச்பயர்சூட்டுதல்,பி -
்ந்த நாட்்கள் என எத்தமன எத்தமன 
விழாக்்கள் எல்ைாச் சடஙகு்களிலும 

தாய்ைாைன ைச்சாள்ைார் ைச்சானைார் 
்பாட்டி என ்பைஉ்வுமும்க்்காரர்்களால் 
சசய்யப்்படும சடஙகு்கள் உண்டு. சசத் -

தவீடு்களில் இமவ முக்கியைா்க க்பணப் -
்படும. அது இறுதி என்பதால் க்கா்பதா்பம 
்பார்க்்காைல் வந்து ்கடமைமய சசய்வார் -
்கள். வகயாதி்பர்்களின உடல் ்கடமைக்்கா்க 
மவக்்கப்்படும க்பாது உ்வினர்்கள் அரப் -
ச்பண்மண மவத்து . மூனறு குடங்கமள 
ைருைக்்கள் தாஙகிச் சசனறு நீர் ச்காண்டுவ -
ருவது,ச்காள்ளி மவக்்க பிள்மள குளித்து 
ஆயத்தைாவது,க்பரன க்பத்தி்கள் சநய்ப் 
்பந்தம பிடிக்்க.  கதவார திருவாச்கம ்படிக்்க 
அல்ைது செபிக்்க என எத்தமன சடஙகு -
்களுக்கு எத்தமன வம்கயான உ்வு்கள். 
இப்க்பாது எல்ைாகை ்பணசைனறுஆகி -
விட்டது. அமவசயல்ைாம யார் யாகரா -
சசய்துவிட்டுப் க்பாகி்ார்்கள்.

கி றி ஸ த வ ை த த் -
தில் தமைசதா -
டும ச்பற்்ார்  என 
ஒவ்சவாரு பிள் -
மளக்கும இருப் -
்பார்்கள் பிள்மளக் -
குமுதல் நனமை 
நடப்்பதா்க சசால் -
வார்்கள். இந்த 
ச த ா ட் ட ப் ்ப ா வு ம 
ச த ா ட் ட ம ை ா வு ம 
்காைம முழுதும 
அந்தப் பிள்மளமய 
தைது சசாந்த 
உ்வா்க ச்காண்டு 

வாழவமதநான ஆச்சரியைா்க ்பார்த்தி -
ருக்கிக்ன. எவ்வளவு நல்ைமும். என 
நான வியந்தக்பாது என த்கப்்பன சசால் -
லுவார் உ்வு்கள் என்பகத ைாமய தனி -
கயதான பி்ந்கதாம தனிகயதான சா்கவும 
க்பாகிக்ாம எனறு. அவருக்குத் சதரியாது 
எங்களில் எத்தமன குடும்பங்கள் கூட்டா்க 
சசத்தழிந்தனர்  என்பது.

இது சசயற்ம்க அழிவு இயற்ம்க அழிவு -
்களிலும இப்்படி எத்தமன குடும்பங்கள் 
்காணாைல் க்பாயிருக்கின்ன.

க்பார் எங்கள் வாழக்ம்கமய புரட்டிப் 
க்பாட்டு ்பை ஆண்டு்கள் ்கடந்துவிட்டன. 
தனிமை எனமன சிம்ப்பிடித்தும ்பை -
ஆண்டு்கள் ஆகிவிட்டன. எனமன ்பார்ப் -
்பவர்்கள் ஏளனைா்க சசால்வதும இமதத் -
தான. சிைர்  இரக்்கைா்க சசால்ைைாம 
ஆனால் அது எனமன ஏளனப்்படுத்துவதா்க 
இருக்கி்கதாஎனஐயம வரும. ஆட நமபீட் -
டீங்களா இது ஒருச்பரியவர் சசானனது -
தான. ஆனால் நான தனிமையில் இல்மை  
செய்காந்தன, எஸ ராைகிருஸணன. கி. 
ராெநாராயணன. இனனும சவளிவந்து 
ச்காண்டிருக்கும சிைவாராந்த ைாதாந்த 
சஞ்சிம்க்கள் என கூட்டத்துள்தான வாழ -
கிக்ன.  எனன அவர்்களால் எனனுடன 
கூடி உண்ணமுடியாது. ஆனால் எனனுடன 
உ்ஙகிய பினனும உமரயாட முடிகி்தல் -
ைவா.

ஆனாலும எனது சசாந்தங்கள் எனநான 
ச்காண்டிருந்த தமபி்கள் தஙம்க்கள் ைாைா 
ைாமிஅப்்பா சித்தப்்பா அத்மத இவர்்கள் 
எனனுடன இல்மை. வீட்டில் க்கட்்கப்்படும 

்கடுமையான விடு்கமத்கமள நுட்்பைா்க 
விளக்கும என ைாமி, ம...பி்கு ம...பி்கு 
எனறு அைட்டி அைட்டி ்கமதக்கட்்க ச்பாறு -
மையா்க சசால்லித்தரும சித்தப்்பா, அறிவி -
யல் ைந்திரீ்கச் சசாற்்கமள யாருக்கும சசால் -
ைக்கூடாது எனறு சசால்லிச் சசால்லிகய 
்கற்பித்த என ச்பரியப்்பா. என சட்மடத் -
துணிமய தனக்கு கவண்டும என அடம 
பிடித்து அமைாமவ அழமவத்து ்பறித்சத -
டுக்கும அக்்கா,'எனமன கதாளிை தூக்கிக் 
ச்காண்டு கிணத்தடிவமரக்கும க்பா'எனறு 
அதட்டும தமபி. 'எகடய் என சசல்ைக் -
குட்டி அக்்காவுக்கு ஒரு்பாட்டுப் ்பாடைாட் -
டியா?'எனறுக்கட்டதும அட்மடக்்கரி 
நி்த்திலிருக்கும எனமனப்்பார்த்து'நான 
்பார்த்ததிகை அவள் ஓருத்திமயத்தான 
அழகிசயனக்பன நல்ை அழகிசயனக்பன  
எனப்்பாடும ்கமடக் குட்டித்தமபி. எமதத் 
தின்ாலும 'அதிை எனக்கும தா'எனறு 
அடமபிடிக்கும தஙம்க அமைா இ்ந்து -
க்பா்க நாகன வளர்த்த ்கமடசித் தஙம்க்கள்.

இவர்்கசளல்ைாம என 
பிள்மள்கள் எனனிடம 
'அமைா இவர் எங்க -
ளுக்கு எனனமும்?' -
எனறு அவர்்கள் க்கட்டுக் -
க்கட்டு மும்சசால்லி 
அமழத்து ைகிழந்தனர். 

இப்க்பாது நாம 
்காற்றில் அ்கப்்பட்ட 
துருமபுக்பாை உை்கம 
எஙகும சிதறிவிழுந்து 

விட்கடாம. தாயும தாய் ைாைனும ச்பரி -
யப்்பா சித்தப்்பா உ்வு்களும அத்மத ைாமி 
என் உ்வு்களும இந்தத் தமைமும் -
கயாடு ஒழிந்துவிடும. ்காரணம குடிய்கல்வு 
ைட்டுைல்ை; பிள்மள்கள் ச்பரும்பாலும 
ஒற்ம்ப் பிள்மள்களா்ககவ இருக்கின் -
னர். அவர்்களுக்க்க அண்ணன தமபி அக்்கா 
தஙம்க என்ால் எனனசவனறு சதரியப் 
க்பாவதில்மை. இதில் அவர்்களுமடய பிள் -
மள்களுக்கு அத்மதயா ைாமியா திருைண 
்பந்தத்தில் கவண்டுைானால் ஒரு ைாைாைா -
மிவரைாம  அஙக்கயும, ைச்சாள் ைச்சான. 
இருப்்பார்்களாஎன்பதும சந்கத்ககை

உ்வு்கமளத் சதாமைத்த  இனைா்க, -
உண்மையான உ்வு்கமளத் சதாமைத்த  
இனைா்கக்பார் எங்கமள ைாற்றியது உண் -
மைதான ஆனால் ம்கயாைா்காத ச்பற்க்ா -
ரால் உ்வு்கமளத் சதாமைக்்கப் க்பாகும 
்பாவப்்பட்ட பிள்மள்களின எதிர்்காைத்தில் 
இந்த உ்வு்கள் இருக்்கப் க்பாவதில்மை. 
அவர்்களுக்கு உமழப்்பதும உடுப்்பதும 
சுகிப்்பதுகை வாழக்ம்க என்ாகிவிட் -
டது. அதற்்கா்க உமழப்்பகத சதாழில் என -
்ாகிவிட்டது வாழக்ம்கயில் இன்பகைா 
துன்பகைா அமதப் ்பகிர்ந்துச்காள்ள உண் -
மையான உ்வு்கள் கவண்டும. 

்பத்தாவதா்கப் பி்ந்த பிள்மளமயயும 
்பாது்காத்து சமூ்கத்துக்கு தந்த எைது மூதா-
மதயர்்களிடம இந்த நவீன வசதி்கள் இருக் -
்கவில்மை. இருந்திருந்தால்...ஒருகவமள 
இருந்திருந்தால் நானில்மை நீங்களு-
மில்மை.

திர் பச்சையில் அடர்்வன ம்ைக் 
க�ொடி�ள் தொை ்வளர்ந்து கிடந்தன; 
முற்றத்தச சூழ்ந்திருந்த கதன்ன 

ஓ்ை ம்்றப்பில் முருங்� மர நிைலில் அடுப்பு 
எரிந்து க�ொண்டிருந்தது; க�ொததிப் பிளந்த 
க�ொள்ளி, நி்றம் மொறிக் �ரு நிைைொய் அடுப்பின 
பினனொல் கிடக்கி்றது; விளக்கு மொறின சைததமும் 
மண் க்வட்டியின ஓ்சையும் கதொ்ைவில் மொறி 
மொறிக் க�ட்கி்றது...

கதயி்ையின நறுமணம் படுக்்�யின சு�ங-
�்ள மீறிப் பரவும்கபொது, �ொ்ையிகைகே சைொய்வு 
நொற�ொலிக்கு ்வந்துவிட்ட 
்வொப்பொ, எப்கபொதும்கபொல் 
என்ன மடியில் கிடததி 
்வருடிக் க�ொண்டிருப்பொர்...

அடுக்�்ளச சீ்ைேொல் 
அடுப்பின க்வப்பத தகிப்-
்பத தக்� ்்வததுக்-
க�ொள்ளும் உம்மொவின 
சைொதுரிேம், சூடு தொவிப் 
பிடிக்� டக்க�னறு அ்வர் 
தன ்�்ே பினனிழுத-
துக் க�ொள்ளும் துடிப்பு 
என �ண்�கள ஆசசைரிேத-
தில் ஈசைைொ�, அக்�ொட்சி 
அ்ரத தூக்�ததிலும் பை-
்வண்ண நி்றததில் �ை்்வ-
ேொ�த கதரிந்தது...

மீளவும் தூக்�ததுக்குப் 
கபொய் எழுந்து �த்்வத 
தி்றந்து க்வளிகே ்வரும்-
கபொது, உம்மொ �ொல் நீட்டி அரிசியில் �ல் கபொறுக்கிக் 
க�ொண்டிருப்பொர், ்வொ்ைப் பொததியில் சைொய்ந்திருந்த 
தண்ணீர் குடத்தக் க�ழிதது நீர் ்வொர்தது நிதொன-
மொ�க் குடிக்� ஆரம்பிததொர்; "எனக்கு அங� கசைொலி 
கிடக்கு நீங�தொன இந்த அடுப்்பக் க�ொஞசைம் பொர்த-
துக்�ணும்" ்வொப்பொவின கமல் பொரம் சுமததிவிட்டு, 
க்வறு அலு்வல்�்ளக் �்வனிக்� உம்மொ குசினி-
யில்கபொய்ச சைம்மணமிட்டு, அ�ன்ற தடிதத பனதட்-
்டத தன மடியில் அமுக்கி அமர்ந்து க�ொள்்வொர்; 
இஞசியும் க்வள்்ளப்பூடும் அம்மியில் ்்வததுத 
தட்டும்கபொது சிை நிமிடம் ஏகதொ தேக்�மும் கேொசை-
்னயுமொ�ப் பொர்்்வ்ேத தூரமொ� க்வறிக்�விட்-
டுச கசை்ை்ே கைசைொ�த திருதது்வொர்; விேர்தது 
கமலும் �ருததிருந்த அ்வர் மு�த்த முந்தொ்ன-
ேொல் அழுந்தத து்டததபடி, பு்ற்வளவில் திரும்பும் 
ஒரு மூ்ையில் நடந்து்வரும் ஆள் அர்வத்தக் 
கூர்ந்து க�ொண்கட எழுந்து நிறபொர்...

என்்றக்கும் உம்மொவின �ொகைொடு ஒட்டி 
நிறகும் மஞசைளில் க்வள்்ளப் புள்ளியிட்ட பூ்ன 
இ்ற்வொனக் �ொலுக்குள் எட்டிப் பொர்ததது; �ொ்த 
உேர்ததிக் கு்ரததுக் க�ொண்டு நொய் திரும்பி 
ஓடிேது; சைஙகிலி்ே எட்டிப் பிடிததபடிகே ்வொப்பொ 
அத்ன இழுததுச கசைனறு க�ொடிப் பு்றததில் �ட்டி 
விட்டொர்; சைந்துக்குள்லிருந்து ஆடு�்ள ஓட்டி்வந்த 
பரட்்ட அவ்வொம்மொ, எங�ள் முன ்வொசை்ைகே 
பொர்தது நின்றொள்; "உனக்க�னன பரட்ட ஆட்டக் 
கூட்டிட்டு கமய்சசைலுக்குப் கபொனொ நொலு பணமொ-
்வது ்வொஙகி்ற, எனனப் பொரு, விட்ட விடிேங�ொட்-
டிை எழுந்து அப்பச சைட்டிகேொட மல்லுப்கபொருதி 
நொலு வூட்டுக்குக் க�ொடுதது இனனும் முடிேல்ை.." 
மூ்ைவீட்டு ்மனொ மொமி, நினறிருக்கும் பரட்ட 
அவ்வொம்மொ முனகன பொர்ததுக் �்தததுவிட்டுப் 
கபொ்வது எங�ள் �ொதில் விழுகி்றது....

பைம் படிேொத கசை்ைகேொன்்ற அப்கபொகத 
உம்மொ அணிந்து க�ொண்டொர்; ்வட்ட மூக்குததி்ேச 
சு்ர திருகி அழுததமொ�ப் பதிே ்்வததொர்; அந்தக் 
�ொததிருப்புத திண்்ணயில் தலு�ொ மசசியின 
்வரு்�க்�ொ� க்வகு கநரமொ�க்வ சைொேக் க�ொடிட்ட 
பொய்�ள் கபொடப்பட்டிருந்தன; உரதத க்வயில் அன-
றும்தொன ஊ்மச சூடொ� உருமொறி விழுந்தது; 
மொமிகேொடு குடும்பததினர் கசைர்ந்து எட்டுப் கபருக்கு 
கமல் ்வந்திருந்தனர்; எங�ள் வீடு குரல்�ளொல் 
சைளசைளததுக் கிடந்தது; நி்னதத்தக் �்தததுப் 
கபசிக் க�ொண்டிருக்கும் அந்தக் கூட்டததில் நொனும் 
ஒரு்வனொ� அ்வர்�களொடு அமர்ந்திருந்கதன...

நடந்திருந்த நல்ை விஷேங�்ள அ்சை கபொடு-
்வதறகுப் கபொதுமொன கநரத்த உம்மொ கசைை்வ-
ளிததிருக்கி்றொர்; அ்வர்�களொடு �்தததிருந்தபடி 
நி்ையில் ்� ஊனறி, மி�வும் சிரமப்பட்டு எழும்-
கபொது தன இடுப்புத கதொ்டப் பகுதி�ளில் கதொல் 
இழுததுக் �ட்டப்பட்ட இைொஸ்ட்டிக் நொடொகபொல் அழுத-
தியிருப்ப்த உணர்்வொர்; அன்்றே அதி�ொ்ை 
சிறு குதது ்வலிகேொடு கதொடஙகினொல், ஒரு சிை 
மணி கநரததுக்குள் உடல் உபொ்த�ள் கமல்ை 
கமல்ைக் கு்்றந்து மதிேததுக்குள் ப்ைே உடம்-
புக்குள் தொன மீண்டும் கபொய்ச கசைர்ந்து விடுக்வொம் 
எனறு அ்வருக்குத கதரியும்...    

புதரிலிருந்து சி்ற�டிதது க்வளிக்கிளம்பும் 
ப்ற்்வகபொை, இ்ட்ேச சுறறி ்வொப்பொவின 
ப்ைே சைொ்றகனொன்்ற இறுக்�க் �ட்டிக்க�ொண்டு 
சை்மேல் சைொதனங�ளுடன பரபரப்பொகு்வொர்; சைரு-
மததின கீழ் அ்வரது தொ்ட, மூட்டுச சைறக்ற அ்சைந்-
தொல் கசைொறறின பருக்்�்ே ்வொயில் கபொட்டுப் 
பதம் பொர்க்கி்றொர் எனறு புரிக்வொம்...

"கபொலிஸ் கசைய்தி�ள் க�ட்டீர்�ள்" ்வொகனொலி-
யில் �னதத ஆண் குரல் ஒலிதது முடிந்ததும் 
வி்வசைொே கநேர் விருப்பம் கதொடர்ந்துகபொனது; 
"�ல்ேொண ்வ்ளகேொ்சை க�ொண்டு, �ொறக்ற 
நீ முனனொடி கசைல்லு.." எம்.ஜி.ஆர், ைதொ கசைொடி-
கேன்றொல் ஒரு �சைனொக் �்த கபொஙகி ்வரு்வது-
கபொல் கசைொல்ை முடிேொமல் மனதுக்குள் சிரிததுக் 
க�ொண்கட க்வங�ொேத்த உரிதது நறுக்�த 

கதொடஙகு்வொர்; "நொன உரிக்கிக்றன, நீங� கபொய் 
அடுததடுதத க்வ்ைேப் பொருங�.." ்வந்த்வர்�-
களொடு உ்ற்வொடிக் �ைந்திருந்த சினனம்மொ, ்வ்ள-
ேல்�்ள கமகைறறிக் க�ொண்டு இப்படிச கசைொல்ை, 
உம்மொ ்வொளியிலிருந்த நீரில் ்��்ள அைம்பிே-
படி சைட்கடன எழு்வொர்; ... 

பளபளக்கும் தங� ்வண்ணப் பூசசுத தடவிே 
பீங�ொன க�ொப்்ப�ள் ்� த்வறி விழுந்து 
விடொமல் �்வனமொ�ப் புரட்டிப் புரட்டிச சும்பில் 
சைொம்பல் கசைர்ததுக் �ழுவி அடுக்கு்வொர்; உேரமொன 
இரண்டு இரும்புக் �ம்பி�ளுக்கி்டகே �ட்டித 

கதொஙகி இருக்கும் குண்டொைப் பொ்ன�ள் கீகை 
இ்றக்�ப்படும்; குைம்புச சைட்டியும் ஊறு�ொய் கபொதத-
லும் மூடி�ள் தி்றக்�ப்பட்டு அரு�ருக� இருக்�, அதி-
லிருந்து கமல்லிே புளி ்வொசைம் கிளம்பும்; க்வசைன 
நி்்றேவும் கநொறு கநொறுப்பொன எண்கணய் 
கதொய்ந்த பப்படங�ள் குவிந்து இருந்தன; அதி-
கைொன்்றகேடுததுக் �டிததுப் பொர்ப்கபன; 
அப்கபொது ்வயிறு சுருஙகி விரியும்; இன்்றேச 
கசைொததுக் �ளரியில் ஆட்டுக் �றியின மணத்த, 
என பீங�ொனில் விழும் துண்டுக் �றி்ே நி்னத-
தபடிகே ்வொயில் நீர் ்வடிேக் �ொததிருப்கபன...

விருந்தொளி�ளுக்கு வீட்டு மண்டபததின இரு 
பு்றமொ� உணவு ப்டதது ்்வததிருப்பொர்�ள்; 
குைம்பு ஊற்றப்பட்டவுடன ்��ளொல் க்வ�மொ�க் 
கிளறி ேொருமறிேொமல் பு்றங்�ேொல் �ண்ணீ்ரத 
து்டததுக் க�ொண்டு, கு்ைதது அள்ளி அள்ளித 
தினபொர்�ள்; அ்வர்�ளது குைந்்த�ளின ்வொகேொ-
ரங�ள் து்டக்�ப்படொமல் கசைொறறுப் பருக்்��ள் 
ஒட்டிக் க�ொண்டிருக்கும்...

உம்மொவின ்�்வண்ணம் இப்படிததொன; அ்வர், 
எலும்பு�ள் கபொட்டுப் புளிேொணம் �ொய்சசினொல் 
அ�ப்்ப தொளொமல் சிறு மண்கஜொக் பொ்னக்-
குள் கிடக்கும்; பசி இல்ைொமல் சுருண்டு படுப்கபொ-
்ரயும் அதன மணம் எழுப்பிவிடும்; புளிேொணப் 
பொ்னயின மீது கமொய்க்கும் ஈக்�்ள விசிறிே-
்வொக்ற நொன �ொ்வல் இருப்கபன..

தொளிப்கபன்றொல் கநய்க்குததொன முதலிடம்; 
�ருகிச சுருளும் �ருக்வப்பி்ையின ்வொசைம், 
மூசசுக் �ொறறில் அடர்ந்து ஏறும்; முந்திரிக் 
க�ொட்்ட, நிைக்�ட்ை ்வறுததுப் பிரிேொணிச 
கசைொறறுக்குள் அமுக்கி விடும்கபொது க�ொஞசைம் ருசி 
பொர்க்�த தரு்வொர்; அந்நொளில் �ல்ேொணச கசைொறு 
எனறுதொன அத்னச கசைொல்க்வொம்; கூடக்வ பசசை-
டியும் இருக்கும்; பூண்்டயும் க்வங�ொேத்தயும் 
து்்வததுக் �்டேைொக்கி கநறறி்ேச சுருக்கி 
அ்வர் விரும்பு்வொகரனறு பிரததிகே�மொ�ச கசைய்து 
்்வப்பொர்...

்�யில் �ொசு புைஙகும் தினங�ளில் எண்கணய் 
மினுஙகும் மீன�்ள ்வொப்பொ ்வொஙகி ்வரு்வொர்; 
சிை்த உறிகபொல் தட்டில் கபொட்டு அடுப்பின 
கமல் �ட்டி ்்வப்பொர்; சூட்டில் க்வந்து தணிந்த-
தும் உம்மொ இைகு்வொ� முள் நீக்கிப் பிட்டு, மரக்�-
றியில் கசைர்ப்பொர்; கீ்ர�்ளக் �ட்கடொடு பிரிததுக் 
�ொல்�்ள நீட்டித கதொ்டயில் ் ்வததுப் பூசசி, புழு 
நீக்கு்வொர்; கபொனனொங�ண்ணிகேன்றொல் விரல்�-
ளொல் கதறிததுக் �ந்தல் பிடுஙகி உள்ளங்�ேொல் 
கபொததிப் பட்டுப்கபொல் அரியும் �்ை அ்வருக்க� 
உரிேது...

அது இர்வொ� இருக்கும் பட்சைததில் எரு்மத தயிர் 
சைட்டிகேொடு நடுவில் இருக்கும்; ்வொப்பொ மூசசின 
ஏற்ற இ்றக்�ததுக்குத தயிர் �்ரதது இ்றக்கு்வொர்; 
ஒரு ்வொரததுக்கு முனகப உ்றவுக்�ொரர் ஒரு்வரிடம் 
கசைொல்லி ்்வதது, எரு்ம�ள் �ட்டும் �ொ்ையிலி-
ருந்து க�ொண்டு ்வந்த பொ்ை முறு�க் �ொய்ச -
சிப் பொ்னயிலிட்ட தயிர் இனனும் உ்்றேொ-
ததொல் த்ை மொட்டிலிருக்கும் மண் நிரப்பிே 
கதங�ொய் சிரட்்டயில் க�ொ்ை்ேத துப்பி 
விட்டு எசசி்ை விழுஙகிக் க�ொண்டு ஏகதனும் 
உளறிேபடி தூஙகு்வொர்; "ஆணிக்�ொலி, இரண்டு 
நொளொகுது இ்வளுக்கு இனனும் தயிர் ்வொர்தது 
முடிேல்ை.." ம்ைக் �ொைமொதைொல் பொததிரங -
�்ள ந�ர்தது்வதும் நிரம்பிே்வற்்றக் க�ொட்டி-
விட்டு மீண்டும் அ்வற்்றப் ப்ைே இடங�ளில் 
்்வப்பதுமொ�க்வ கநரம் �ழியும்; அதறகுள் 
த்ர முழு்வதும் ஈரம் பரவிவிடும்; வீட்டுக் 
கூ்ரயின கபொததல்�ளுக்கு ம்ை நீர் பிடிக்� 
சிைக்வ்ள�ளில் இருக்கின்ற பொ்ன�ளும் 
பொததிரங�ளும் கபொதொமலிருக்கும்கபொது எப்படி, 
எதில் தயிர் உ்்ற கபொடு்வது? கசை்ைத த்ைப்-
பொல் ்வொ்ேப் கபொததிேபடிகே, ்வொப்பொவின 
கபசசுக்கு உம்மொ கதம்பி அழு்வொர்; அ்வரது �ண்�-
்ளத து்டதது விடுக்வன நொன.
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தமிழக் கவி
சேசுகின்ார்

காற்றில் அகப்பட்ட 
துரும்புப்பால உலகம் எங்கும் 
சிதறிவிழுந்து விட்ட சமூகம்

'தடம் தநத வரிகள்' நூல் வவளியீட்டின் ப�ோதோன சில �திவுகள்

ச�ோத்துக் களறி



ெகா�யா சர்வேதச ஒத்துைழப்பு 
�றுவனம், (KOICA) 

ெநடுஞ்சாைல அைமச்�ன் மூலம் 
�� அ��ருத்� அ�காரசைபக்கு 
நான்கு �ல்�யன் அெம�க்க ெடாலர் 
ம�ப்�லான மா�யத்ைத வழங்�யது. 
இந்த �ட்டம்   கடந்த நவம்பர் 30 ஆம் 
�க�யன்று ைகெயழுத்தானது.

KOICA இலங்ைக வ��டப் 
ப�ப்பாளர் �ரும� Kang Youn 
Hwa, ெநடுஞ்சாைலகள் அைமச்�ன் 
ெசயலாளர் �ரேகான் மற்றும் �� 
அ��ருத்� அ�காரசைப�ன் 
�ர���கள் இந் �கழ்�ல் 
கலந்துெகாண்டனர்.

இலங்ைக�ல் �றந்த 

ேபாக்குவரத்து உட்கட்டைமப்பு 
அ��ருத்�க்காக ேத�ய மட்டத்�ல் 
ேபாக்குவரத்து தரவு பகுப்பாய்வு 
மற்றும் முகாைமத்துவ அைமப்ைப 
தயா�த்து நைடமுைறப்படுத்துவேத 
இத் �ட்டத்�ன் ேநாக்கமாகும். �� 
அ��ருத்� அ�கார சைப�னால் 
அமுல்படுத்தப்படும் இத்�ட்டத்ைத  
2025 ஆம் ஆண்டு பூர்த்� ெசய்ய 
இலக்கு �ர்ண�க்கப்பட்டுள்ளது.

ெகா�யா�ன் ேமம்பட்ட ��ப்  
ேபாக்குவரத்து அைமப்பு மற்றும் ��ப் 
ேபாக்குவரத்து தரவு ேமலாண்ைம 
�புணத்துவத்�ன் அ�ப்பைட�ல், 
KOICA பல ெகா�ய ேபாக்குவரத்து 
�புணர்கைள அனுப்பும், அவர்கள் 

இந்த �ட்டத்�ன் பல்ேவறு கூறுக�ல் 
�� அ��ருத்� அ�கார சைபயுடன் 
இைணந்து ப�யாற்றுவார்கள்.

ேத�ய அள�லான 
ேபாக்குவரத்து தரவு ேமலாண்ைம 
�ட்டத்ைத உருவாக்குதல், 
�� அ��ருத்� அ�காரசைப 
ப�யாளர்களுக்கான �றைன 
ேமம்படுத்துதல், ேபாக்குவரத்து 
தரவுத்தளம் மற்றும் ெசயற்பாட்டு 
முகாைமத்துவ அைமப்ைப �றுவுதல் 
மற்றும் ேபாக்குவரத்து தரவுத்தள 
முகாைமத்துவ முைறைமக்கான 
உபகரணங்கைள வழங்குதல் ஆ�ய 
�ட்டங்க�ன் �ைளவுக�ல் 
அடங்கும்.

மனவளர்ச்சி குன்றியவர்களுக்கு ஊட்டச்சத்துக்கைள 
வழங்கும் நியூட்ரிேனாேவட் லங்கா நிறுவனம்
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ெச�ங்ேகா ைலஃப் ெதாடர்ந்து 
இரண்டாவது தடைவயாக 

இலங்ைக�ல் ப�யாற்றுவதற்கு �றந்த 
இடமாக ப��டங்கள் கலாசாரம் 
பற்�ய �டயத்�ல் உலக அங்�காரம் 
ெபற்ற அைமப்பான Great Place to Work 
ஆல் ெத�வு ெசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த 
அைமப்பால் நடத்தப்பட்ட சுதந்�ரமான 
ஒரு ம�ப்�ட்�ன் அ�ப்பைட�ேலேய 
இந்தத் ெத�வு இடம்ெபற்றுள்ளது. 
இந்தத் ெத��ல் கடந்த ஆண்ைட�ட 

ஐந்து புள்�கள் முன்ேனற்றமும் 
காணப்பட்டுள்ளது.

ஐந்து ேகாட்பாடுக�ன் அ�ப்பைட�ல் 
(நம்பகத்தன்ைம, ெகௗரவம், �யாயம், 
ெபருைம மற்றும் ேதாழைம) ஊ�யர்க�ன் 
அனுபவம் இங்ேக ம�ப்�ட்டுக்கு எடுத்துக் 
ெகாள்ளப்பட்டது.  (நம்�க்ைக கு�காட்�) 
மூலமான ம�ப்�டு மற்றும் ஆய்�ன் மூலம் 
நைடமுைற�ல் உள்ள மக்கள் ெசயற்பாடுகைள 
உள்ளடக்� Culture Audit மூலம் தயா�க்கப்பட்ட 
முகாைமத்துவ ேகள்�க் ெகாத்�ன் மூலம் இந்த 
ெத�வு இடம்ெபற்றுள்ளது.

ெச�ங்ேகா ைலஃப்�ன் முழு ேநர ஊ�யர்கள் 
100% இ�ல் உள்வாங்கப்பட்டனர். கம்ப� 
ெதாடர்பான ஒட்டு ெமாத்த கருத்துக்கைள 

அவர்கள் ெவ�ப்படுத்�னர். இ�ல் தாங்கள் 
ெதா�ல் ெசய்யும் இடத்துடனான ஈடுபாட்�ல் 
த�ப்பட்ட கூறுக�ன் கூட்டுப்பார்ைவைய �ட 
ஒரு �றுவனமாக அவர்கள் ெவ�ப்படுத்�ய 
கருத்து �கவும் சாதகமானதாக அைமந்�ருந்தது. 
'என்னுைடய ெதா�லுக்கு ஒரு �ேஷட 
அர்த்தம் உள்ளது. அது ெவறுமேன ஒரு 
ெதா�ல் அல்ல' என்ற �கவும் முக்�யமானதும் 
உணர்வுபூர்வமானதுமான �டயம் ேமேலாங்� 
இருந்தைத காண மு�ந்தது.

இதற்கு ேமல�கமாக இந்த ம�ப்�ட்�ல் 
பங்ேகற்றவர்களுள் 85 �தமானவர்களுக்கும் 
அ�கமானவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட �சாரைண 

ேகள்�க்கு �க்க நன்று, �யாயமானது 
என்ற தரங்கைளேய வழங்� இருந்தார்கள். 
இது முகாைமத்துவ குழு ேமற்ெகாள்ளும் 
�ர்மானங்க�ல் அவர்கள் ெகாண்�ருந்த 
அளப்ப�ய நம்�க்ைகைய ெவ�ப்படுத்தும் 
வைக�ல் அைமந்�ருந்தது. கடந்த காலங்க�ல் 
ெச�ங்ேகா ைலஃப் சம்பா�த்துள்ள 
நம்�க்ைகளுக்கான அத்தாட்�ேய இதுவாகும். 
இந்த ெசயற்பாட்�ன் ெவற்�யாகவும் அது 
��ர்�ன்றது. இ�ல் ஊ�யர்க�ன் ஈடுபாடு 
மற்றும் வா�க்ைகயாளர்க�ன் �ருப்� 
என்பனவும் அடங்� உள்ளதாக கம்ப� 
ெத��க்�ன்றது.

பணியாற்றுவதற்கு மிகச் சிறந்த இடமாக மீண்டும் ஒரு தடைவ 
சான்றிதழ் அளிக்கப்பட்டுள்ள ெசலிங்ேகா ைலஃப்

2021–Stop Child Cruelty Trust (SCC) 
அைமப்�ன்  ஓர்எண் மட்டுேம �றுவர் பாதுகாப்பு 
மாதத்�ன் இறு� �கழ்வு இலங்ைக ஒ�பரப்புக் 
கூட்டுத்தாபன (SLBC) குமாரதுங்க மு�தாச 
கைலயரங்�ல் நைடெபற்ற ேநர� �கழ்ச்�களுடன் 
கலந்த ெமய்�கர் �கழ்வாக கடந்த நவம்பர் 18ஆம் 
�க�யன்று ெவற்�கரமாக �ைறவைடந்தது.

2021 �றுவர் �னத்ைத முன்�ட்டு மாத 
ெதாடக்கத்�ல் அ�முகப்படுத்தப்பட்ட 
ேத�ய ேபச்சு மற்றும் கைலப்ேபாட்��ல் 
ெவற்� ெபற்றவர்களுக்கு இந்�கழ்�ன்ேபாது 
ப�ச�க்கப்பட்டன. இலங்ைக�ல் �றுவர் 
பாதுகாப்பு சட்டமூலத்ைத �ைறேவற்றுவ�ல் 
முக்�ய பங்காற்�ய முன்னாள் ஜனா�ப� சந்��கா 
பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க �ரதம அ��யாக 
கலந்து ெகாண்டு கருத்து ெவ��டுைக�ல், �றுவர் 
பாதுகாப்�ன்� ேத�ய பாதுகாப்ைப உறு�ெசய்வது 
என்பது எந்தளவு சாத்�யமானது என்பது ெதாடர்�ல் 
ேகள்� எழுப்�னார்.

Stop Child Cruelty Trust (SCC) ��யத்�ன் 

காப்பாளரும் இலங்ைக ேத�ய ��க்ெகட் அ��ன் 
முன்னாள் �ரருமான �தத்ெவத்துமு� கருத்து 
ெவ��டுைக�ல், அன்��ருந்து இன்றுவைர 
குழந்ைதப் பருவத்�ன் ப�ணாம வளர்ச்� ெதாடர்�ல் 
அவருைடய அ�ெவா�யான எண்ணங்கள் 
�ர�ப�த்ததாக கு�ப்�ட்டார்.

இத்�ட்டம் ெதாடர்�ல் Stop Child Cruelty 
Trust (SCC) இன் தைலைம அ�கா� ைவத்�யர் 
துஷ்�க்ரமநாயக்க கருத்துத் ெத��க்ைக�ல், 
கடந்த ப�ன்நான்கு மாதகாலப் பகு��னுள், ஏழு 
�றுவர்கள் உடல் ��யாகவும், பா�யல் ��யாகவும் 
துஷ்�ரேயாகத்துக்கு உட்படுத்தப்பட்டு, ெகாைல 
ெசய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்கைள பாதுகாப்பதற்கு 
எந்தெவாரு அ�காரத் தரப்�னராலும் இயல�ல்ைல. 
இருபது அரச சார்பற்ற �றுவனங்கைள உள்வாங்�, 
இலங்ைக�ன் முதலாவது �றுவர் பாதுகாப்பு 
ைகேகார்ப்ைப �று��ருந்தைமக்கு ேமல�கமாக, 
‘#ஓர்எண் மட்டுேம �றுவர் பாதுகாப்பு மாதம் 
என்பது �றுவர் பாதுகாப்�ன் பல்ேவறு அம்சங்கள் 
ெதாடர்�ல் கவனம் ெசலுத்��ருந்தது என்றார்.     

�றுவர் பாதுகாப்பு 
மாதத்ைத ெவற்�கரமாக
பூர்த்�ெசய்த Stop Child 
CrueltyTrust அைமப்பு

ெநடுஞ்சாைல அைமச்சுக்கு 4 மில். ெடாலர்கைள 
வழங்குகிறது ெகாரியா சர்வேதச ஒத்துைழப்பு நிறுவனம்

சமூக ேசைவகள் �ைணக்களத்�னால் 
நடத்தப்படும் புவக்�ட்�ய ஜய�ரு 
ெசவன இல்லத்�ல் வ�க்கும் மனவளர்ச்� 
குன்�யவர்களுக்கு ஆேராக்�யமான உணவுகைள 
வழங்குவது ெதாடர்�ல் சமூக ேசைவகள் 
�ைணக்களத்துக்கும் �யூட்�ேனாேவட் லங்கா 
�ைரவட் ��ெடட் �றுவனத்துக்கும் இைட�ல் 
கடந்த வாரம் பு�ந்துணர்வு ஒப்பந்தெமான்று 
ைகச்சாத்�டப்பட்டது.  அமுனுகும்புர�ல் 
அைமந்துள்ள மாற்றுத்�றனா�களுக்கான 
ெதா�ல்சார் ப�ற்� �ைலயத்�ல் இந்த �கழ்வு 
நைடெபற்றது. சமூக ேசைவகள் �ைணக்களத்�ன் 
ப�ப்பாளர் �ரு.சந்தன ரண�ர ஆராச்� 
மற்றும் �யூட்�ேனாேவட் லங்கா �றுவனத்�ன் 
ப�ப்பாளர் �ரும�.பத்ரா வர்செபரும 
ஆ�ேயார் இந்தப் பு�ந்துணர்வு ஒப்பந்த்�ல் 
ைகச்சாத்�ட்டனர்.

�யூட்�ேனாேவட் லங்கா �றுவனம் 
�யூட்�இனேவட்�வ் அவுஸ்�ேர�யா 
�றுவனத்�ன் சேகாதர �றுவனம் என்பதுடன், 
'�யூட்�ேனாேவட் அவுஸ்�ேர�யா', 
'�யூட்�ேனா' மற்றும் 'ஃைபன் �னர்' ஆ�ய உலக 
வர்த்தக நாமங்களுக்கான ஏக �ர���யாகும். 
இைவ அவுஸ்�ேர�யா�ன் ெர�ப்�கள் 
மற்றும் அவுஸ்�ேர�யா�ன் தரத்துக்கு 
அைமய உற்பத்� ெசய்யப்பட்ட ஆரநளடiஇ 
புசயெழடய மற்றும் காைல உணவுக்கான 
தா�யவைககைள உள்ளடக்�ய மூன்று �ரதான 
ஆேராக்�ய அவுஸ்�ேர�யா�ன் அசல் 

வர்த்தகநாமங்களாகும். �றுவனம் ச�பத்�ய 
உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து ஆராய்ச்��ல் 
�புணத்துவத்ைதப் பயன்படுத்� அைனத்து 
இயற்ைக ெபாருட்களுடன் கூ�ய குைறந்த 
பதப்படுத்தப்பட்ட ஆேராக்�யமான உணவுகைள 
�ட்�லுள்ள கு�மக்களுக்கு ெதாடர்ந்து மற்றும் 
இலவசமாக வழங்� அவர்க�ன் ஆேராக்�யத்ைத 
ேமம்படுத்துவதற்கு உறு� அ�த்துள்ளது. 

�யூட்�ேனாேவட் லங்கா �றுவனத்துக்கு 

நன்�கைளத் ெத��க்கும் வைக�ல் சமூக 
ேசைவகள் ப�ப்பாளர் �ரு.சந்தன ரண�ர 
ஆராச்� கு�ப்�டுைக�ல், 'சமூக ேசைவகள் 
�ைணக்களத்�ன் நூறு�த பாதுகாப்பு 
மற்றும் பராம�ப்�ன் �ழ் உள்ள மனநலம் 
குன்�யவர்களுக்கு ஊட்டச்சத்து�க்க உணவுகைள 
வழங்க சர்வேதச ஆேராக்�ய உணவு �றுவனம் 
முன்வந்�ருப்பது மகத்தான ைசைகயாக 
அைமந்துள்ளது. மனநலம் குன்�யவர்களுக்கான

BWIO Awards (Business 
World International Awards 2020 
எனும் மகுடத்�ல்  28.11.2021 
ஞா�ற்றுக்�ழைம ெகாழும்பு தாஜ் 

சமுத்�ரா ேஹாட்ட�ல் இடம்ெபற்ற 
�ருது �ழா�ல் வருடத்�ற்கான இளம் 
ெதா�ல்வாண்ைமயாளர் �ரு�ைன 
சாய்ந்தமருது A.F.M.Marketing (Pvt) Ltd 

அ�பரான முஹம்மத் ஜ�ல், �ேரஷ்ட 
அைமச்சர் ஷமல் ராஜபக்ச அவர்க�டம் 
இருந்து ெபற்றுக்ெகாண்டைம 
கு�ப்�டத்தக்கது.

ெசன்ட் அந்த�ஸ் குழும �றுவனமான யாழ்.  
�ண்ைண ேஹாட்டல் குழுமம் இைளஞர்கைள 
�ருந்ேதாம்பல் துைறக்கு ஈர்க்கும் வைக�ல் 
கற்ைகெந�கைள ஆரம்�க்கவுள்ளது. 

“கங்கனம் கல்� அறக்கட்டைள�ன் ஒரு முயற்�யாக  
�சம்பர் 5 முதல் இந்தத் �ட்டத்ைதத் ெதாடங்குேவாம் 
என்று நம்பு�ேறாம், ேமலும் அப்பகு��ல் உள்ள 60 
இைளஞர்களுக்கு �ருந்ேதாம்பல் கல்�ைய வழங்க 
மு�யும் என்று நம்பு�ேறாம். இது முற்�லும் இலவசமாக 
ெசய்யப்படும்” என  �ண்ைண, ெபாது முகாைமயாளர் 
ஜ�தா மடவல ெத��த்தார்.

அவர்களது இரண்டு ேஹாட்டல்களான பலா� ��, 
�ருெநல்ேவ�, யாழ்ப்பாணம் எனும் முகவ��லுள்ள 
�ண்ைண ேஹாட்டல் மற்றும் '�ண்ைண ஆர்கா�க்' 
எனும்  �வசாயச் சுற்றுலா ேஹாட்டல்  ஆ�யவற்�ல் 
ேவைலப் ப�ற்� அ�க்கப்படும் என்று அவர் கூ�னார். 

“உணவு மற்றும் கு�ர்பானம், முன் அலுவலகம் 
மற்றும் �ட்டு பராம�ப்பு துைறக�ல் ப�ற்� ெபற தலா 
20 இைளஞர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுப்ேபாம். இந்த �ட்டத்�ல் 
ேசர ெபண்கைளயும் நாங்கள் ஊக்கு�க்�ேறாம்.

பாடெந� காலம் சுமார் நான்கு மாதங்களாக  
இருக்கும், அதன் மு��ல் ேதர்ச்�  ெபற்ற மாணவர்கள் 
NVQ 1 �ைல சான்�தைழப் ெபறுவார்கள், இது 
ேஹாட்டல் துைற�ல் ேவைலவாய்ப்�ற்காக 
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படும். இதற்கான  �ண்ணப்பத்ைத, 
gm@thethinnai.com என்ற முகவ��ல் ெபறலாம் 

திண்ைண ேஹாட்டலில் இைளஞர்களுக்கு 
விருந்ேதாம்பல் கற்ைக ெநறியும் பயிற்சிகளும் 

Young Businessmen Of The Year-2020 விருது ெவன்றார்
சாய்ந்தமருது அக்ஸா ெடக்ஸ் நிறுவுனர்
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mur <l;L KjyPl;L tq;fp
SMIB ,y; Ntiy tha;g;Gfs;

Njrj;jpw;F Kd;dzp tPl;Ltrjp tq;fpahf cs;s mur <l;L KjyPl;L tq;fp> cau; 
jukhd thbf;ifahsu; jpUg;jp kw;Wk; gue;j tifapy; Nritfis toq;Fk; Nehf;Fld; 
tq;fpapd; nraw;ghl;il kWrPuikf;Fk; gzpapy; cs;sJ. mjw;fhf gpd;tUk; 
gjtpfSf;fhf njhlu;Gila jifikfs; kw;Wk; mDgtj;Jld; RWRWg;ghd 
jiyikj;Jt gz;Gfis ntspg;gLj;jf;$ba kw;Wk; tu;j;jf ,yf;Ffis miltjpy; 
KO <LghL fhl;Lk; mNgl;rfu;fsplk; ,Ue;J ehk; tpz;zg;gq;fs; NfhUfpNwhk;.

gpujp nghJ Kfhikahsu; - epjp kw;Wk; jpl;lkply; 
Kf;fpa nghWg;Gfs;

fzf;F kw;Wk; epjpg; gpuptpd; nghWg;ghsuhf> epjp kw;Wk; jpl;lkply; - gpujp nghJ 
Kfhikahsuhdtu; (DGM) KOikahd cs;sf fl;Lg;ghl;L Kiwikfis 
mwpKfg;gLj;jy; kw;Wk; nraw;gLj;jy;> tUlhe;j tuT nryTj; jpl;lj;ij jahupj;jy;> 
$l;Lj; jpl;lq;fs;> Mz;L epjp mwpf;iffis jahupj;jy; kw;Wk; ntspf; 
fzf;fha;thsu;fs; cldhd njhlu;G cl;gl xl;Lnkhj;j nraw;ghLfis Kfhikj;Jtk; 
nra;jy; kw;Wk; jiyik tfpj;jy; Ntz;Lk;. tzpff; nfhs;iffis mwpKfk; nra;jy; 
kw;Wk; kPsha;T nra;jy;> epjpfisj; jpul;ly;> nray;jpwd; mwpf;iffis jahupj;jy; 
kw;Wk; nghJ Kfhikahsu;/ gzpg;ghsu;fs; rig mku;j;Jk; NtW gzpfis 
Nkw;nfhs;sy; mtupd; nghWg;ghFk;. 

jifikfs;

g.kh.M. mq;fPfupj;j gy;fiyf;fofk; xd;wpy; ,Ue;J fzf;fpay; my;yJ epjpj; 
Jiwapy; ,skhzpg; gl;lk;

kw;Wk; ICASL/ CIMA/ ACCA-UK ,d; ,ilepiy kl;l jifik

njhlu;Gila Jiwapy; KJkhzpg; gl;lk; xU jifikahf Nru;f;fg;gLk;.

my;yJ

ICASL/ CIMA/ ACCA-UK ,d; KOikahd njhopy;Kiw mq;fj;Jtk; 

mDgtk;

njhlu;Gila Jiwapy; gjpide;J (15) Mz;Lfs; mDgtk;. mjpy; rpNu\;l 
Kfhikj;Jt juj;jpy; Fiwe;jJ Ie;J (05) Mz;Lfs; ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL 
tq;fp epWtdk; xd;wpy; njhlu;Gila Jiwapy; mDgtk;.

Cjpak;

rk;gs msT: tq;fp mq;fPfupj;j nfhLg;gdTfSld; Nru;j;J khjj;jpw;F &gh 196,570 
- 6,895 x 12 - 279,310. ,e;j mbg;gilapy; khjhe;j nkhj;j rk;gsk; Njhuhakhf 
,Uf;Fk;.

taJ - 50 taJf;F Nkw;glhJ ,Uj;jy; Ntz;Lk; (vt;thwhapDk; mur Jiw epWtdk; 
xd;wpy; Vw;fdNt gzpahw;Wgtu;fSf;F ,e;j tanjy;iy nghUe;jhJ) 

nghJ epge;jidfs;

Nju;T Kiw – tq;fpapd; Ml;Nru;g;G nfhs;if kw;Wk; eilKiwapd;gb tpz;zg;gjhuu;fs; 
miof;fg;gLtu;.

Neu;Kfg;guPl;ir %yk; Nju;T ,lk;ngWk;.

Vida ed;ikfs;

•  Nrkyhg epjpa gq;fspg;ghf njhopy; toq;Feu; %yk; 15% kw;Wk; Copau; %yk; 
10% mspf;fg;gLk;. tq;fp %yk; ETF gq;fspg;G Nkw;nfhs;sg;gLk;.

• tUlhe;j kpifa+jpak; ,U khjq;fspd; nkhj;j rk;gsk;.

• Nritia cWjp nra;j gpd;du; rYif tpfpjq;fspy; tPl;Lf; fld;fs;.

• tq;fpapd; kUj;Jt jpl;lj;jpd; fPohd ed;ikfs;.

• gad;gLj;jg;glhj kUj;Jt tpLg;Gfspd; gzkhf;fy;.

tpz;zg;g ,Wjpj; jpfjp – 2021.12.20
vt;thW tpz;zg;gpg;gJ

Mu;tk; nfhz;l jFjpAila tpz;zg;gjhuu;fs; cwtpdu; my;yhj ,U njhopy;Kiw 
eLtu;fspd; ngau;fs;> Kftup kw;Wk; njhlu;G ,yf;fq;fs; kw;Wk; jkJ fy;tp/ 
njhopy;Kiw gjpTfspd; gpujpfs; kw;Wk; jkJ Ratpguf; Nfhitia fPOs;s kpd;dQ;ry; 
Kftupf;F mDg;gTk;. midj;J tpz;zg;gq;fspdJk; ,ufrpak; fz;bg;ghf 
Ngzg;gLtNjhL ve;j tifahd MjuT jpul;ly;fSk; jifik ,og;ghf fUjg;gLk;. 
,e;j Ml;Nru;g;Gf;fhf Nju;T Nkw;nfhs;sy;> xj;jpitj;jy; my;yJ Ml;Nru;g;ig uj;Jr; 
nra;jy; my;yJ NtW ve;j nraw;ghLfs; kw;Wk;/ my;yJ Nju;T msTNfhy;fspy; 
khw;wq;fis nra;Ak; cupik tq;fp trkhdJ. gzpg;ghsu; rigapd; KbT ,Wjp kw;Wk; 
KbthdJ.

tpz;zg;gq;fs; careers@amib.lk vd;w kpd;dQ;ry; Kftupf;F 
khj;jpuk; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

ngWif mwptpj;jy;
,yq;if ,uhZtk;

,yq;ifj; jiug;gilapd; kUj;Jt eltbf;iffis kpfTk; tpidj;jpwd; kw;Wk; kpfTk; cah;thfg; 

NgZtjw;fhf (SPECIAL AMBULANCE - 10 NOS) nfhs;tdT nra;tjw;fhf   cw;gj;jpahsh;fs; / 
toq;Feh;fs; / ,wf;Fkjpahsh;fs; / xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhuy;

,yq;ifj; jiug;gilj; jiyikafk;> = [ath;jdGu> ,yq;if

2021Mk; tUlk;
1.  ,yq;ifj; jiug;gilapd; kUj;Jt eltbf;iffis kpfTk; tpidj;jpwd; kw;Wk; kpfTk; cah;thfg; NgZtjw;fhf (SPECIAL 

AMBULANCE - 10 NOS) nfhs;tdT nra;tjw;F jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; ,yq;if ,uhZt ngWiff; FOj; jiythpdhy; Nfhug;gLfpd;wd.

 m.  ,jw;F Mh;tk; fhl;Lk; toq;Feh;fs; Ntiy ehl;fspy; Kw;gfy; 1000 kzpj;jpahyk; Kjy; gpw;gfy; 1500 kzpj;jpahyk; tiuahd 

ehl;fspy; = [ath;jdGu ,uhZt jiyikafj;jpy; mike;Js;s Aj;j cgfuz Nritfs; gzpg;ghsh; rigaplkpUe;J  me;j 

tpiykDf;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; kPsspf;fg;glhj tpz;zg;gf; fl;lzj;ij = [ath;jdGu> ,uhZtj; jiyikaf 

epjpg; gzpg;ghsUf;F nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gjhuh;fspdhy; Kiwahf ifnahg;gkplg;gl;l 

tpiyf;Nfhuy;fis  cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiuiag; gjpj;jjd; gpd; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpfisj; jhq;fp tUk; fbj 

ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~2021Mk; tUlj;jpy; (SPECIAL AMBULANCE - 10 NOS) ,w;fhd  tpiykDf;fisr; 

rkh;g;gpj;jy; Nfs;tp ,yf;fk;  (DOS/2021/5575/A) jpfjp kw;Wk; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Neuk; vd;gtw;iwf; Fwpg;gpl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

njh. 

,y. 

Nfs;tp milahs 

,yf;fk;
tpguq;fs;

tpiy kDf;fs; 

Nfhug;gLk; Kiw
msT

tpiykD 

Mtzq;fs; 

tpepNahfpf;fg;gLk; 

fhyk;

tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk;/ 
KbTWj;jg;gLk; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

 kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk; 

(&gh) 

1 DOS/2021/5575/A
SPECIAL 

AMBULANCE
rh;tNjr Nghl;b 

hPjpapyhd tpiyf; Nfhuy;
10

2021/12/06 Kjy; 
2022/01/18

2022/01/19 K.g. 11.00 

kzp
20,000.00

2. Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; rh;tNjr Nghl;b hPjpapy; tpiyf;Nfhuy;fs; ,lk;ngWk;.

3.  Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l ,U gpujpfspyhd tpiykDf;fis gjpTj; jghypy; gpd;tUk; Kfthpf;F my;yJ me;j Kfthpapy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;L KbTWj;jg;gLk; fhyk; Kbtiljw;F Kd; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. Vw;Wf;nfhs;sy; 

fhyk; Kbtile;j cldLj;J tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

Njrpa milahs ml;il kw;Wk; Nrit ,lj;jpd; fbjj;Jld; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpnahUth; tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; fye;Jnfhs;syhk;.

 jiyth;>

 jpizf;fsg;; ngWiff; FO>

 Aj;j cgfuz Kjd;ik fl;lisg; gphpT>

 ,uhZt Kfhk;> nrypq;Nfh fl;blk;>

 ,y. 167/30, mtprhtis tPjp>

 xUnfhltj;j.

4. tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; NghJ toq;Feh;fshy; tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

5.  KOikaw;w kw;Wk; Njitahd Mtzr; rhl;rpfs; ,y;yhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; 

ve;jnthU tpiykDitAk; Vw;Wf;nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;Fk; nfhs;tdT nra;Ak; msitj; jPh;khdpf;Fk; mjpfhuj;ij 

jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;. 

6. cld;gbf;ifapy; ifr;rhj;jpLk; nghUl;L njhpT nra;ag;gl;l tpiykDjhuh;fSf;F gjpTj; jghypy; mwpaj;jug;gLk;.

7. cs;ehl;L toq;Feh;fSf;F fhNrhiyfs; %yKk; nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gLk;.

8.  rfy tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; toq;Feh;fshy;  gjpdhW ,yl;rj;J Ik;gjhapuk; (&gh 1>650>000.00) &gh ngWkjpf;fhd 

tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. (me;j tpiykDg; gpiz KwpahdJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l ,yq;ifapy; nraw;gLk; th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;l epge;jidaw;w kw;Wk; Nfhug;gLk;NghJ nrYj;jg;gLk; 

KwpahftpUj;jy; Ntz;Lk;).

9. tpiyf;Nfhuy; gpiz KwpahdJ 2022-05-20Mk; jpfjp tiuapy;  nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

10. tpiykDf;fs; 2022-04-20Mk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

11. nghUl;fis nfhz;L te;J xg;gilf;Fk; fhyk; xg;ge;j cld;gbf;if ifr;rhj;jplg;gl;l ehs; Kjy; 120 ehl;fshFk;

12.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd njhiyNgrp ,yf;fq;fs; 011 2987528, 011 2987537, 
0114050225 
,uhZtj; jsgjp>

,yq;if ,uhZtj; jiyikafk;>

= [ath;jdGu>

nfhOk;G> ,yq;if.

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if 

JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif (&gh)

Mtzf; fl;lzk; (VAT 
cs;slf;fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/20/PT/04/057 Gold Coins - 22KT with SLPA Logo 789,500.00 12,500.00 03-01-2022

gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03k; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; 

gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l 

xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; 

ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L 

cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; 

gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ Ie;J (5) 

tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; mYtyf Neuq;fspy; 

ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; gpd; 2021 

brk;gh; 06Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F 

Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd 

tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; 

Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhff; 

fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; %Lk; Ntisapy; Neubahfr; 

rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp>

nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2370443
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கார்த்திமக 19-ந் திகதி (நவம்பர் 05) ைகர ராசிக்குச் சுக்-
கிரன் சசல்கின்்ார். உஙகள் ராசிக்கு 2, 7 ஆகிய இடங-
களுக்கு அதி்பதியானவர் சுக்கிரன். அவர் ச�ாழில் 
ஸ�ானத்தில்(10மஇடத்தில்)  சஞசரிக்கும ச்பாழுது 
குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு மைற்்படடவர் கள் சம்பா-
திக்கும மயாகம உண்டு. எனமவ இந்� மநரத்தில் வீடு 
வாஙகலாைா? இடம வாஙகலாைா? ச�ாழிமல சசாந்� 
இடத்திற்கு ைாற்்லாைா? என்ச்ல்லாம சிந்திப்பீர்கள். 
பி் இனத்�ாரின் கூடடு முயற்சிமயாடு சா�மனகள் 
நிகழ்த்தும மநரம இது.

அதிஷட நாடகள் : 06, 07, 10, 11

கார்த்திமக 19-ந் திகதி (நவம்பர் 05) ைகர ராசிக்குச் 
சுக்கிரன் சசல்கின்்ார். உஙகள் ராசிநா�ன் சுக்கிரன் 
9-ம இடத்தில்(்பாக்கியஸ�ானத்தில்) சஞசரிக்கும இந்� 
மநரம ஒளிையைான எதிர்காலத்ம� உருவாக்கும மநர-
ைாகும. ்பயணஙகள் அதிகரிக்கும. நண்்பர்கள் உஙகள் 
்பணிக்கு உறுதுமணபுரிவர். உடல்நலம சீராகும. உத்தி-
மயாகத்தில் ஊதிய உயர்வு கிமடக்கும.

அதிஷட நாடகள் : 08, 09

கார்த்திமக 19-ந் திகதி (நவம்பர் 05) ைகர ராசிக்குச் 
சுக்கிரன் சசல்கின்்ார். உஙகள் ராசிக்கு 5, 12 ஆகிய 
இடஙகளுக்கு அதி்பதியானவர் சுக்கிரன். 12-க்கு 
அதி்பதி (ஆயுஸ�ானத்தில்) அஷடைத்தில் சஞசரிக்கும 
இந்� மநரத்தில் வி்பரீ� ராஜமயாக அடிப் ்பமடயில் 
சில நல்ல சம்பவஙகள் நமடச்ப்லாம. ச�ாழில் 
வளம சி்ப்்பாக இருக்கும. கிமளத் ச�ாழில் ச�ாடங-
கும மயாகம உண்டு. பிள்மளகளின் எண்ணஙகமளப் 
பூர்த்தி சசய்வீர்கள். உத்திமயாகத்தில் திடீர் முன்மனற்-
்ஙகள் வரலாம.

அதிஷட நாடகள் : 10, 11

கார்த்திமக 19-ந் திகதி (நவம்பர் 05) ைகர ராசிக்குச் 
சுக்கிரன் சசல்கின்்ார். உஙகள் ராசிக்கு 4, 11 ஆகிய 
இடஙகளுக்கு அதி்பதியானவர் சுக்கிரன். அவர் சப்�ை 
ஸ�ானத்தில் (களத்திரஸ�ானத்தில்) சஞசரிக்கும இந்� 

மநரத்தில் கல்யாணம ம்பான்் சு்பகாரியஙகள் நமடச்ப-
றும. உ்வினர்களுக்குக் சகாடுத்து உ�வும சூழ்நிமல 
உருவாகும. ச�ாழிலில் கூடடாளிகள் விலக மநரிடும.

அதிஷட நாடகள் : 05

கார்த்திமக 19-ந் திகதி (நவம்பர் 05) ைகர ராசிக்-
குச் சுக்கிரன் சசல்கின்்ார். உஙகள் ராசிக்கு 3, 
10 ஆகிய இடஙகளுக்கு அதி்பதியானவர் சுக்ரன். 
சகாய ஸ�ா னம ைற்றும ச�ாழில் ஸ�ானத்திற்கு 
அதி்பதியான சுக்கிரன் 6-ல் சஞசரிக்கும (ருண, 
மராக, சத்துரு ஸ�ானத்தில்) ச்பாழுது ச�ாழில் 
வளம சி்ப்்பாக இருக்கும. உத்திமயாகத்தில் உள்-
ளவர்களுக்கு எதிர்்பார்த்� ஊதிய உயர்வும, இலாகா 
ைாற்்ஙகளும கிமடக்கலாம. ்பணி நிரந்�ரம ்பற்றிய 
நல்ல �கவல் வந்து மசரும.

அதிஷட நாடகள் : 05

கார்த்திமக 19 -ந் திகதி(நவம்பர் 05) ைகர ராசிக்-
குச் சுக்கிரன் சசல்கின்்ார். உஙகள் ராசிக்கு 2, 
9 ஆகிய இடஙகளுக்கு அதி்பதியானவர் சுக்கி-
ரன். ்பாக்கிய ஸ�ானத்திற்கு அதி்பதியான சுக்-
கிரன், பூர்வ புண்ணிய ஸ�ானத்திற்கு (புத்திர 
�ானத்திற்கு) வரும இந்� மநரம ச�ாடடது துலஙகும. 
ச�ாழில் வளம சி்க்கும. கற்் கல்விக்மகற்் மவமல 
கிமடக்கும. ்பணிபுரி்பவர்களுக்கு உத்திமயாக உயர்வு 
ைற்றும ஊதிய உயர்வு எதிர்்பார்த்�்படி கிமடக்கும.

அதிஷட நாடகள் :  06, 07

கார்த்திமக 19-ந் திகதி (நவம்பர் 05) ைகர ராசிக்குச் 
சுக்கிரன் சசல்கின்்ார். உஙகள் ராசிநா�னாகவும, 
அஷடைாதி்பதியாகவும விளஙகு்பவர் சுக்கிரன். �ற்-
சையம அர்த்�ாஷடைச் சனியின் ஆதிக்கமும, நமட-
ச்பற்றுக் சகாண்டிருக்கின்்து. அஷடைத்துச் சனியில் 
்பாதிப்்பஙகு வலிமைச்பற்்து அர்த்�ாஷடைச் சனி. 
அவமராடு ராசிநா�ன் சுக்கிரன் மசரும ச்பாழுது, 
விழிப்புணர்ச்சிமயாடு சசயல் ்பட மவண்டும. வீடு 
ைாற்்ஙகள், உத்திமயாக ைாற்்ஙகள், இடைாற்்ஙகள் 
ம்பான்்மவ வரலாம. யாமரயும நமபிப் ச்பாறுப்பு-
கமள ஒப்்பமடக்க இயலாது.

அதிஷட நாடகள் : 05, 08, 09

கார்த்திமக 19-ம திகதி(நவம்பர் 05) ைகர ராசிக்கு சுக்-
கிரன் சசல்கின்்ார். உஙகள் ராசிக்கு 7, 12 ஆகிய இடங-
களுக்கு அதி்பதியானவர் சுக்கிரன். அவர் 3-ம இடத்தில் 
(முயற்சி ஸ�ானம) சஞசரிக்கும ச்பாழுது முன்மனற்்ப் 
்பாம�யில் அடிசயடுத்து மவப்பீர்கள். சமகா�ர ்பாசம 
அதிகரிக்கும. கமரந்� மசமிப்புகமள ஈடுகட டுவீர்கள். 
சுக ஸ�ானாதி்பதியாகவும சனி விளஙகுவ�ால் வாழ்க்-
மகத் துமண வழிமய நல்ல �கவல் கிமடக்கும.

கார்த்திமக 19-ந் திகதி (நவம்பர் 05) ைகர ராசிக்குச் 
சுக்கிரன் சசல்கின்்ார். உஙகள் ராசிநா�ன் குருவிற்கு 
சுக்கிரன் ்பமக கிரகைாவார். மைலும எதிரிகள் ஸ�ானத் 
திற்கும அதி்பதியானவர். எனமவ ்பமக அதிகரிக்கும. 

ஊர் ைாற்்ஙகளும, வீடு ைாற்்ஙகளும ஒருசிலருக்கு 
வந்து மசரும. பி்ரிடம சகாடுத்� ச்பரும ச�ாமக 
திரும்ப வராைல் ம்பாராடும நிமலமயமய உருவாக்-
கும. ்பணிபுரியும இடத்தில் ஒருசிலருக்கு மவமலயில் 
சநருக்கடி ஏற்்படலாம.

அதிஷட நாடகள் : 08, 09

கார்த்திமக 19-ந் திகதி (நவம்பர் 05) ைகர ராசிக்குச் சுக்-
கிரன் சசல்கின்்ார். உஙகள் ராசிக்குச் சுக்கிரன் வரும 
மநரம நல்ல மநரைாகும. பூர்வ புண்ணிய ஸ�ானாதி ்பதி 
சுக்கிரன் ராசியில் சஞசரிக்கும ச்பாழுது உஙகளுக்கு வர-
மவண்டிய மயாகஙகள் வந்து மசரும. ்பாகப்பிரிவிமன-
கள் சுமுகைாக முடியும. பிள்மளகளின் சவளிநாடடு 
முயற்சிக்கு ஆ�ரவு சகாடுப்பீர்கள். சு்பவிரயஙகள் அதி-
கரிக்கும.

அதிஷட நாடகள் : 10, 11

கார்த்திமக 19-ந் திகதி (நவம்பர் 05)ைகர ராசிக்குச் 
சுக்கிரன் சசல்கின்்ார். உஙகள் ராசிக்கு சுக்கிரன் 4, 9 
ஆகிய இடஙகளுக்கு அதி்பதியானவர். அவர் விரய 
ஸ�ானத்தில் (12ம இடத்தில்) சஞசரிக்கும ச்பாழுது 
ச்பற்ம்ார்களின் ஆ�ரவு கும்யலாம. வீடு, இடம 
வாஙகுவதில் பிரச்சிமனகள் உருவாகும. உடன் பி்ப்-
புகள் உஙகள் கருத்துக்களுக்கு ஒத்துவராைல் ம்பார்க்-
சகாடி பிடிப்்பர். ச்பண்வழிப்  பிரச்சிமனகள் உருவா-
கும. கடன் ச�ால்மல காரணைாக வாஙகிய ச்பரும 
சசாத்துக்கமள விற்க மநரிடலாம.

அதிஷட நாடகள் : 06, 07

 கார்த்திமக 19-ந் திகதி (நவம்பர் 05) ைகர ராசிக்குச் 
சுக்கிரன் சசல்கின்்ார். உஙகள் ராசிக்கு 3, 8 ஆகிய 
இடஙகளுக்கு அதி்பதியானவர் சுக்ரன். அவர் லா்ப 
ஸ�ானத்தில் (12ம இடத்தில்) சஞசரிக்கும ச்பாழுது 
ச�ாழிலில் நண்்பர்கமள நமபி விரயங கமள 
அமடய மநரிடும. விழிப்புணர்ச்சிமயாடு சசயல்்பட 
மவண்டிய மநரமிது. சமகா�ர வழியிலும பிரச்சிமன-
கள் �மலதூக்கும. ஆமராக்கியத்திற் காக சசலவிடும 
சூழ்நிமல உண்டு.

அதிஷட நாடகள் : 05, 08, 09
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 மேஷம்  

ப துமள �ர்ைதூ�க் கல்லூரியின் ைகுட 
வாசகம '்பன்ன நரணன் ரத்னம' என்் 
்பாளி  சைாழியின்  அமு� வரிகளா-

கும. 'ைனி�ருக்கு ஞானம�ான் விமல 
ைதிப்்பற்்  இரத்தினம ம்பாலாகும' 
என்்பது இ�ன் ச்பாருள். ்பதுமள �ர்ைதூ-
�க் கல்லூரியில்  ஆஙகிலம வழி கல்வி 
ச்பற்் ராைசாமி, இந்� ைகுட வரிகமளத்  
�ன் வாழ்வின் லடசியம ம்பான்ம் வரித்-
துக்சகாண்டு வாழ்மவ நடத்தியிருக்கி-
்ார்.  ஞானம ச்பறு�ல் அதி உயர்ந்� சிகரத்-
ம�த் ச�ாடு�லாகும. ஆனால், அ�மன 
மநாக்கிய  லடசியப் ்பயணத்தின் ஆரம்ப 
அடிக்கல்லாகவிருப்்பது அடிப்்பமடக்கல்-
வியாகும.   அதிலும 1950களில் ைமலய-
கத்தில் காணப்்படட கல்வித் ம�க்கத்தின்   
்பாதிப்பிமன உணர்ந்து, ம�ாடட ைாண-
வர்களின் கல்வி நலனுக்காகமவ, ்பதுமள, 
-்பசம்ப்  ்பாம�யில் இரண்டாங கடமட-
யில் சவறும ஆறு ைாணவர்கமளாடு, 
்பாரதி கல்லூரிமய  நிறுவி, மூன்று, நான்கு 
ஆசிரியர்கமளப்்பணியில் அைர்த்தி, ்பது-
மளயில் கல்வி  மவள்வி நடத்திய ச்பருை-
கன் அைரர் ராைசாமிஆவார்.  

'அன்ன சத்திரம ஆயிரம மவத்�ல்   
ஆலயம ்பதினாயிரம நாடடல்   பின்ன-
ருள்ள �ருைஙகள் யாவும   ச்பயர் விளஙகி 

சயாளிர நிறுத்�ல்    அன்ன யாவினும புண்-
ணியம மகாடி   ஆஙமகார் ஏமழக்கு எழுத்-
�றிவித்�ல் '  என்் ைகாகவி ்பாரதியின் 
வாக்கிமனத் �ாரக ைந்திரைாகக் சகாண்டு 
சசயற்்படடவர் ராைசாமி.   

   வறுமைக்மகாடடிற்குக் கீமழ வாழ்ந்� 
ம�ாடடைக்களது  குழந்ம�களின் 
இருண்ட  கல்விச் சூழலில் ஒளி தீ்பம ஏந்-
திவந்� ச்பருைகன் அவர். அந்�ப்  ்பாம�  
அவரின்  லடசியப் ்பாம�. அதில் லா்ப 
நஷடக் கணக்கிற்கு இடமில்மல. உள்ளு-
வச�ல்லாம  உயர்வுள்ளல். ஒரு மகவிடப்-
்படட ஆலய ைடத்திமன எடுத்து,  அஙகு 
�ஙகியிருந்� நரிக்கு்வர் குடும்பஙகளுக்கு 
ைாற்று ஏற்்பாடு சசய்து,  ைாணவர்கள்  
உடகாருவ�ற்குக் கடனில் ச்பஞசுகள் 
சசய்து, ைாணவர்களிடம ஒரு  ரூ்பாய் கட-
டணம  வசூலித்து,   ஆசிரியர்களுக்குச் சம-
்பளமும சகாடுத்து, அக்கல்லூரிமய அர-
சாஙகம  ச்பாறுப்ம்பற்குமவமர,  இரு்பது 
ஆண்டுகள் அயராைல் நிர்வகித்து  வந்தி-
ருக்கி்ார்  என்்ால், அைரர் ராைசாமி சசய்-
திருப்்பது லடசிய மவள்வி.   

 எனமவ�ான், எம.ஏ. ்படட�ாரிகள், 

்பயிற்்ப்்படட ஆசிரியர்கள், ஆய்வுகூடங-
கள்,  நூல்நிமலய வசதிகள் என்று இன்-
மனாரன்ன ச்பரும வசதிகள் சகாண்டிருந்� 
்பதுமள  நகர்ப்்பாடசாமலகளில் இருந்-
�ல்ல, ஒரு சிறிய -சதுர நாற்சார் கடடட 

அமைப்பில்  �ளங சகாண்டிருந்� ்பாரதி 
கல்லூரியிலிருந்ம� ்பதுமளயின்  மு�ல் 
்படட�ாரிகள் உற்்பத்தி சசய்ய  முடிந்தி-
ருக்கி்து என்்பம�  இஙகு ்பதிவு  சசய்�ல் 
ச்பாருந்தும.     'ைமலநாடமட விமல 
ம்பாடடார்கள்- அது ஒரு காலம. ஆனால், 

இனி அந்� நிமல  கூடாது. அனுைதிக்கக்கூ-
டாது.ஏைாற்றுக்கு இடம இருக்கக்கூடாது.
ைமலநாடடார்  இருடடம்யில் இருந்�-
�ற்கும -இருப்்ப�ற்கும கல்வியின்மை�ான் 
காரணம. ஆம,  கல்வி இல்லா� நாமடா, 

சமூகமைா அழிந்ம� ம்பாகும. அழிக்க எண்-
ணு்பவர்கள்  அவவாயு�த்ம�மய பிரமயா-
கிக்கி்ார்கள் என்்ப�ற்காகத்�ான் கல்விக்-
கிளர்ச்சி  நடத்� மவண்டிய அவசியத்திற்கு 
நாஙகள் ஆளாக்கப்்படுகிம்ாம' என்று  
'ைமலநாடடில் கல்விக் கிளர்ச்சி' என்் 
கடடுமரயில் ராைசாமி ம்பசியிருப்்பது, 
ைமலயகத்தின் எரியும பிரச்சிமனயின் 
தீவிரத்ம� அவர் பூரணைாக  உணர்ந்து, 
ைாச்பரும சமூகப்்பணியில் �ன்மன அவர் 
ஆகுதியாக அர்ப்்பணித்து  சசயற்்படடிருக்-

கி்ார் என்்பம�மய உணர்த்தி நிற்கி்து.  
 அவர் ்பாரதி கல்லூரியிமன நிர்ைா-

ணித்� காலத்தில், ஊவா ைாகாணத்தில் 
ைடடும  ்பள்ளிக்குச் சசல்லா� ைாண-
வர்களின்  எண்ணிக்மக 18000 ம்பராக 
இருந்�து.இது  அப்ம்பாது ஊவாவில்  
்பள்ளிக்குச் சசல்லமவண்டிய வயதுவந்� 
ைாணவர்கள் ச�ாமகயில் 60  வீ�ைாகும.   
சவலிைமடக்கருகில் ்பம்பரப்்பன்மன-
யில், ்பாரதி கல்லூரியின் இன்னுசைாரு 
கிமளயிமன அமைத்து, ்பம்பரைாகமவ 
சசயற்்படடார் ்பாரதி ராைசாமி அவர்கள்.  
அந்�ச் சிறு ்பாடசாமலயில் ்பயின்் ஒரு 
ைாணவர், ம்பரா�மனப் ்பல்கமலக்கழ-
கத்தில்  கல்விமயத்ச�ாடர்ந்து, யாழ்ப்-
்பாணப் ்பல்கமலக்கழகத்தில் புவியியல்  
விரிவுமரயாளராகவும ்பணியாற்றினார் 
என்்ால் , அ�ற்கான முழுப்ச்பருமைமய-
யும  ராைசாமிக்கு முழுமையாக சகாடுத்து-
விடு�ல் �ர்ைம.   

�மிழரசுக் கடசியின் சகாள்மகவீரராகத் 
திகழ்ந்� அைரர் வன்னியசிஙகத்தின்  ஆ�-
ரவுடன் ்பாரதி கல்லூரியில் ்பயின்் மூன்று 
ைாணவர்களுக்கு யாழ்ப்்பாணத்தில்  உயர்-
கல்விமயத் ச�ாடர ஏற்்பாடுகள் சசய்து 
சவற்றிகண்டவர் ராைசாமி.       வர்த்�கப் 
பின்னணிமயக் சகாண்டிருந்� ராைசாமி  
�னது ஆஙகில அறிவுடன்,  நிர்வாகத்தி்-
னுடன், ைக்களுடன் சகாண்டிருந்� மநச 
உணர்வுடன், அவருக்கிருந்�  சநருக்க-

ைான வர்த்�க உ்வுகளுடன், வியா்பார 
உலகில் அவர் ச்பருஞ  சசல்வத்ம�த்  
ம�டியிருக்கமுடியும.

இன்று கல்வி வணிகைாக்கப்்படடு-
விடட  சூழலில், ்ப�வி, உயர்வு, சம்பளம 

என்று வியா்பாரக் கணக்குப்ம்பாடுமவாமர    
கல்வித் தும்யின் அரியமணகளில் 
அைர்ந்திருக்கும நிமலயில், ராைசாமி 
என்்  இந்� அசா�ாரணைான ைனி�ர் 
கல்வித் தும்யில் ஆத்ைார்த்�ைாக சசயற்-
்படட  நடசத்திரைாக ஒளிர்கி்ார்.  

 ்பாரதி கல்லூரிமய ராைசாமி நிறுவிய-
ம்பாது ச்பரி கந்�சாமி, �மிமழாவியன்,  
சற்குருநா�ன், முகமைது சமீம, எஸ.
திருநாவுக்கரசு   ஆகிமயாருடன்,  அர்ப்்ப-
ணிப்பு மிக ஆசிரியர் அணியும அவருக்குத் 

துமண நின்்து. அைரர்  நடனச்பா்பதி,-
எஸ.ரஙகன் , மவ. ம�வராஜா, முத்துக்க-
ருப்்பன், ஜானகி,  ைமகஸவரி ம்பான்ம்ார் 
ச்பருஞ மசமவ ைனப்்பான்மையுடன்�ான் 
அக்கல்லூரிமயத் �ாஙகி  நின்றிருக்கி்ார்-
கள். வறுமையான சூழலிமலமய அக்கல்-
லூரி ம்பாராடி  வளர்ந்திருக்கி்து. அந்� 
ஆசிரியர்களுக்கு  ைா�ாைா�ம ஒழுஙகாகச் 
சம்பளம  வழஙக ராைசாமி  அரும்பாடு-
்படடிருக்கி்ார்.   

்பாரதி கல்லூரியின் நிர்ைாணத்திற்கு 
ஆ�ாரத் தூணாக அமைந்து, ம்பரா�ரவு 
நல்கிய  ்பதுமள சைாடர்ன் திமயடடர் 
உரிமையாளர் அைரர் மக.எஸ.இரடணசா-
மியின் �யாள  உள்ளத்ம�யும குறிப்பிடா-
ைல் ்பாரதி கல்லூரியின் வரலாற்ம் எழு� 
இயலாது.  

்பாரதி கல்லூரியில் சில காலைாயினும 
அதி்பர் ராைசாமின் கீழ் ஆசிரியராகப் ்பணி-
யாற்றிய காலத்ம� நான் இன்றும ச்பான் 
ம்பால் ம்பாற்றுகிம்ன்.   ைமலயகக் 
கல்வி, ைமலயக இமளஞர்களின் மவமல 
வாய்ப்பு குறித்தும  ராைசாமி அரசியல் 
ைடடத்திலும ஆக மவண்டியவற்ம்ச் 
சசய்வதில் முன்னணியில் நின்்வர்.    

1971இல் ைமலயகத்தில் மவமலயற்றி-
ருந்� ்படட�ாரிகளின் ஆசிரிய நியைனம 
குறித்து  இர.சிவலிஙகம, ்பாராளுைன்் 
உறுப்பினர் ஜனாப்.ஏ.அசீஸ ஆகிமயா-
ருடன் ம்பசி,சவற்றிகரைாக நியைனஙக-
மளப் ச்பற்றுவந்� திருைகன் ராைசாமி 
ஆவார். 

ச்பாதுநலப்்பணி  என்்ப�ற்கு ராைசாமி 
அரிய நல்லு�ாரணம.  இத்�மகய அபூர்வ 
ைனி�ர்கமள வரலாற்றில் எப்ம்பா�ாவது-
�ான் காண்கிம்ாம.  

்பாரதி கல்லூரி சிறிய ்பள்ளி�ான். 
ஆனால், பிர்பல எழுத்�ாளர் கு.அழகிரி-
சாமி,  ்பாரதியின் ம்பர்த்தி விஜயலடசுமி, 
குன்்க்குடிகள் ம்பான்ம்ார் எல்லாம  இந்-
�ப்்பாடசாமலயில் உமரயாற்றி இருக்கி-
்ார்கள். ்பாரதி கல்லூரி ஆண்டு ைலர்கமள  
சவளியிடடு ைாணவர்களின் எழுத்�ாற்்-
லுக்குக் களைமைத்�து. ஒரு  சின்னப்்பா-
டசாமல குத்துவிளக்காய்- அகல்விளக்காய் 
ஒளிர்ந்திருக்கி்து.  

   ்பாரதி கல்லூரிமய அரசு ச்பாறுப்-
ச்பற்்தும, அக்கல்லூரிமய நிர்வகித்�  
எஸ.நாகரடணம , எஸ.கமணசன், எஸ.
திருமலாகசந்�ர் ஆகிமயார் காலஙகளில்  
அக்கல்லூரி விரிவும வசதியும ச்பற்்து.     
இன்று  ்பாடசாமலகளிலிருந்து ்பல்கமலக்-
கழகஙகள் வமர கல்வி விழுமியஙகள்  சரிந்-
துசகாண்டிருக்கின்்ன. அறிவுத் ம�டலின் 
எல்மலகள் மிகச் சுருஙகி  விடடன.        

மு.நித்தியானந்தன்...?
 லண்டன்  

பாரதி ராமசாமி : 
மலையகத்தின் கல்விச் சிற்பி

'அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் வைத்்தல் ஆலயம் 
பதி்னாயிரம் நாட்டல்   பின்னருள்ள ்தருேங்கள யாவும்   
பபயர் வி்ளஙகி பயாளிர நிறுத்்தல்  அன்னயாவினும் 

புண்ணியம் ம்காடி  ஆஙம்கார் ஏவைக்கு எழுத்்தறிவித்்தல்' 
என்ற ே்கா்கவி பாரதியின ைாக்கிவ்னத் ்தார்க 

ேந்திரோ்கக் ப்காண்டு பசயறபட்டைர் ராேசாமி.   
ைறுவேக்ம்காடடிறகுக் கீமை ைாழந்்த ம்தாட்ட
ேக்்க்ளது  குைந்வ்த்களின இருண்்ட  ்கல்விச் 

சூைலில் ஒளி தீபம் ஏந்திைந்்த பபருே்கன அைர்.

பாரதி ராேசாமி ்தன 89ஆைது 
ையதில் நைம்பர் 29ம் தி்கதி ்காலோ்னார்
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,
yq;ifapy; Vw;Wkjpahsu; 
xUtUf;F fpilf;Fk; 
cau;e;j kw;Wk; rpwg;G 
kpf;fjhd tpUjhf 

mq;fPfupf;fg;gLk; '[dhjpgjp 
Vw;Wkjp tpUJ" toq;Fk; 
tpUJ tpoh ,k;KiwAk; ntF 
tpkupirahf fle;j etk;gu; khjk; 
26 Mk; jpfjp [dhjpgjp Nfhl;lhga 
uh[gf;\ mtu;fspd; jiyikapy; 
gz;lhuehaf;f Qhgfhu;j;j ru;tNjr 
khehl;L kz;lgj;jpy; eilngw;wJ. 
Vw;Wkjp mgptpUj;jp rig %yk; 1981 
Mk; Mz;L '[dhjpgjp Vw;Wkjp 
tpUJ tpoh" Muk;gpf;fg;gl;lNjhL 
,k;Kiw mJ elj;jg;gl;lJ 24 MtJ 
KiwahfthFk;. 
gz;lhuehaf;f Qhgfhu;j;j 

ru;tNjr khehl;L kz;lgj;jpy; 
etk;gu; 26 Mk; jpfjp khiy 
,lk;ngw;w '[dhjpgjp Vw;Wkjp tpUJ 
tpohtpy;" ciuahw;wpa [dhjpgjp 
,jidj; njuptpj;jhu;. 1981 Mk; 
Mz;L Vw;Wkjp mgptpUj;jp rig 
%yk; '[dhjpgjp Vw;Wkjp tpUJ 
tpoh" Muk;gpf;fg;gl;lJ. ,k;Kiw 
elj;jg;gl;lJ mjd; 24 MtJ tpUJ 
tpohthFk;.  
2019/20 kw;Wk; 2020/21 epjp 

Mz;LfSf;fhf Vw;Wkjpj; Jiwapd; 
Nkk;ghl;Lf;fhf mjpf gq;fspg;ig 
ngw;Wj; je;Js;s ,e;ehl;bd; 63 kpfr; 
rpwe;j Vw;Wkjp epWtdq;fs; ,k;Kiw 
tpUJfSf;F nrhe;jk; nfhz;lhbd. 
Xa;T ngw;w cr;r ePjpkd;w ePjpgjp 
xUtupd; gq;Nfw;igf; nfhz;l eLtu; 
FO xd;wpdhy; tpUJ ngWgtu;fs; 
Nju;T nra;ag;gl;ldu;. 
nfhtpl;-19 itu]; njhw;Wf;F 

kj;jpapy; Vw;Wkjpj; Jiwapy; 
<Lgl;bUg;gjw;fhf Vw;Wkjpahsu;fspd; 
Kaw;rp> mu;g;gzpg;G kw;Wk; 
gpd;thq;fhj <LghL ,e;j tpUJ 
tpohtpy; rpwg;G mjpjpahf fye;J 
nfhz;l mjpNkjF [djpgjp 
mtu;fspd; ghuhl;Lf;F cupj;jhdJ. 
cw;gj;jp gy;tifikf;fhf rpwe;j 
Vw;Wkjpahsu;> tsu;e;JtUk; 

re;ijfspy; nraw;gLk; 
Vw;Wkjpahsu;fs; kw;Wk; Mz;bd; 
tsu;e;JtUk; Vw;Wkjpahsu; 
Nghd;w Gjpa tpUJfs; rpyJk; 
,k;Kiw '[dhjpgjp Vw;Wkjp tpUJ 
tpohtpy;" mwpKfg;gLj;jg;gl;bUe;jJ 
rpwg;gk;rkhFk;.   
cw;gj;jp Nrit gpupT tpUJf;fhf 

'rpwe;j Vw;Wkjpahsiu" 
Nju;Tnra;Ak;NghJ Vw;Wkjp 
,yhgk; jtpu rpy msTNfhy;fs; 
Nru;f;fg;gl;bUe;jd. Vw;Wkjpf;fhf 
ngWkjp Nru;j;jy;> njhopy; 
tha;g;Gfis cUthf;Fjy;> 
re;ijapy; gy;tifikg;gLj;jy;> 
Vw;Wkjp tUthapd; tsu;r;rp Nghd;w 
msTNfhy;fs; ,jpy; mlq;Fk;. 
[dhjpgjp mtu;fspd; fuq;fshy; 24 
tpUJfs; toq;fg;gl;ld. 
,jpy; tpUJ tpohtpy; gq;Nfw;w 

Vw;Wkjp tu;j;jfu;fs; Kd; 
ciuahw;wp [dhjpgjp Nfhl;lhga 
uh[gf;\ mtu;fs;> fle;j Mz;L 
njhlf;fk; nraw;gLj;jg;gl;l rpy 
,wf;Fkjp fl;Lg;ghLfs; Nghd;w 
nfhs;if uPjpahd jiyaPLfspd; 
ed;ik gaf;Fk; gpujpgyd;fs; 
jw;NghJ ehl;Lf;F fpilj;jpUg;gjhf 
Rl;bf;fhl;bdhu;. mjd;%yk; 
Gjpa cs;ehl;L ifj;njhopy; 
mgptpUj;jpf;fhf tha;g;G 
cUthf;fg;gl;bUg;gjhfTk; ,e;j Gjpa 
njhopy;Jiwfis tsu;j;J FWfpa 
fhy ,yhgk; <l;Ltjw;F gjpy; 
ru;tNjr uPjpapy; Nghl;baplf;$ba 
tifapy; jukhd cw;gj;jpfis 
cUthf;Ftjw;F cw;gj;jpahsu;fs; 
nraw;gl Ntz;Lk; vd;W Fwpg;gpl;l 
[dhjpgjp> mjw;F ,yq;ifaplk; 
tpNrl jpwikfs; ,Ug;gjhfTk; 
Fwpg;gpl;lhu;.   
gRik tptrha cw;gj;jpfs; kw;Wk; 

gjg;gLj;jy; Jiwapy; KjyPLfSf;F 
mjpf tha;g;G ,Ug;gNjhL ,e;j 
cw;gj;jpfSf;fhf Gjpa Vw;Wkjp 
re;ij tha;g;Gfs; cs;sd. 
,yq;ifapy; ngWkjp Nru;f;fg;gl;l 
nghUl;fs; ru;tNjr re;ijf;F 

Vw;Wkjp nra;ag;gl;lhy; NkYk; 
gy Vw;Wkjp nghUshjhu ngWkjp 
ehl;Lf;Fs; cUthf;f KbAk; vd;Wk; 
[dhjpgjp Rl;bf;fhl;bdhu;. 
Vw;Wkjpj; Jiwapy; ,Uf;fpd;w 

rpf;fy;fis tpiuthfj; jPu;g;gjhf 
cWjp mspj;j [dhjpgjp> 
Vw;Wkjpj; Jiwapd; ,yf;if 
cz;ikahf;Ftjw;fhf murhq;fk; 
kw;Wk; jdpahu; Jiw ifNfhu;j;J 
nraw;gl Ntz;Lk; vd;Wk; 
Fwpg;gpl;lhu;. 2022 Mk; Mz;L 
njhlf;fk; njspthd Vw;Wkjp 
mgptpUj;jp jpl;lk; xd;wpd; fPPo; 
Vw;Wkjpj; Jiwapd; Nkk;ghl;Lf;fhf 
eltbf;if vLg;gjhf> tu;j;jf 
mikr;ru; ge;Jy Fztu;jd 
mtu;fs; ,e;j tpUJ tpohtpy; 

ciuahw;Wk;NghJ Fwpg;gpl;lhu;.   
jw;NghJ fle;J nry;Yk; 

fhyj;jpd; ru;tNjr nghUshjhu 
neUf;fbf;F kj;jpapy; gy 
rthy;fSf;F ,ilNa Vw;Wkjpj; 
Jiwapy; <Lg;gl;bUg;gtu;fs; Mw;Wk; 
gzp ehl;bd; nghUshjhuj;ij 
ghJfhg;gjw;F fhuzkhfp 
,Ug;gjhf Rl;bf;fhl;ba mikr;ru;> 
Vw;Wkjpahsu;fs; midtUf;Fk; 
ed;wpia njuptpj;Jf;nfhs;tjhf 
$wpdhu;.    
mikr;ru;fs; kw;Wk; ,uh[hq;f 

mikr;ru;fs;> mikr;R nrayhsu;fs; 
kw;Wk; mur mjpfhupfs;> tu;j;jf 
k;w;Wk; Vw;Wkjpj; Jiwapd; 
KjyPl;lhsu;fs; cl;gl gyu; ,e;j 
epfo;tpy; gq;Nfw;wpUe;jdu;.  

24 MtJ KiwahfTk; ,lk;ngw;w 
[dhjpgjp Vw;Wkjp tpUJ tpoh

Vw;Wkjpj; Jiwapd; 

Nkk;ghl;Lf;fhf mjpf 

gq;fspg;ig toq;fpa 63 
epWtdq;fs;

2019/20 kw;Wk; 2020/21 epjp 

Mz;LfSf;fhf 

,k;Kiw tpUJfis 

ntd;wd.
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MAS Intimates epWtdj;jpd; jiyik epu;thf mjpfhupahd u[Pt; ju;Nke;jpu 

mtu;fs; MAS Holdings epWtdj;jpd; jiyik epu;thf mjpfhupahd RNud; 

ngu;dhz;Nlh mtu;fSld; ,ize;J 2020/21 Mk; Mz;bw;fhd rpw;ej 

Vw;WkjpahsUf;fhd tpUij khz;GkpF [dhjpgjp Nfhl;lhga uh[gf;\ 

mtu;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;Sk; fhl;rp

MAS Intimates epWtdj;jpd; jahupg;G cUthf;fj;jpw;fhd gzpg;ghsuhd epkhe;jp 

$ufkNf mtu;fs; 2020/21 Mk; Mz;bw;fhd cw;gj;jpg; gy;tifg;gLj;jypy; 

rpwe;j Vw;WkjpahsUf;fhd tpUij khz;GkpF [dhjpgjp Nfhl;lhga uh[gf;\ 

mtu;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;Sk; fhl;rp

MAS Active epWtdj;jpd; jiyik epu;thf mjpfhupahd nryhd; Fzjpyf 

mtu;fs; 2020/21 Mk; Mz;bw;fhd re;ijg; gd;Kfg;gLj;jg;gl;l 

Vw;WkjpahsUf;fhd tpUij khz;GkpF [dhjpgjp Nfhl;lhga uh[gf;\ 

mtu;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;Sk; fhl;rp

Slimline $l;L MNyhridr; rigapd; (JCC) jiyik mjpfhupahd mNa\h 

gj;jpuzNf mtu;fs; MAS Intimates ,d; rhu;gpy; 2020/21 Mk; Mz;bw;fhd 

Vw;Wkjpapy; epiyNgz;jF mgptpUj;jpf;fhd gq;fspg;ghsUf;fhd tpUij 

khz;GkpF [dhjpgjp Nfhl;lhga uh[gf;\ mtu;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;Sk; 

fhl;rp

MAS KREEDA epWtdj;jpd; epjp> tu;j;jfk; kw;Wk; nraw;jpl;lq;fSf;fhd gzpg;ghsuhd 

byhe;j n[aul;z mtu;fs; 2020/21 Mk; Mz;bw;fhd tsu;e;J tUk; re;ijfspy; 

rpwe;j nray;jpwd; nfhz;l Vw;WkjpahsUf;fhd tpUij khz;GkpF [dhjpgjp 

Nfhl;lhga uh[gf;\ mtu;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;Sk; fhl;rp

MAS epWtdk; 2020/21 Mk; Mz;bw;fhd rpwe;j Vw;WkjpahsUf;fhd tpUij ntd;Ws;s jdJ mzpfisg; Nghw;wpg; ghuhl;bAs;sJ

MAS Holdings ,d; kpfg;ngupa tzpfg; gpupthd MAS 
Intimates> ,yq;if [dhjpgjp Vw;Wkjp tpUJfs; epfo;tpy; 

2020/2021 Mk; Mz;bw;fhd rpwe;j Vw;Wkjpahsu; tpUJ 

cl;gl kpfTk; Gfo;kpf;f %d;W cr;r tpUJfisg; 

ngw;Ws;sJ. MAS Intimates MdJ xl;Lnkhj;jkhf 

,yq;ifapd; cw;gj;jpg; gy;tifg;gLj;jypy; rpwe;j 

Vw;WkjpahsuhfTk; tpUJ toq;fpf; nfsutpf;fg;gl;lJld;> 

newpKiw kw;Wk; epiyNgz;jF cw;gj;jpapy; epWtdk; 

ftdk; nrYj;JtJ xl;Lnkhj;jkhf Vw;Wkjpapy; 

epiyNgz;jF mgptpUj;jpf;fhd gq;fspg;ghsuhf 

mq;fPfupf;fg;gl;L tpUJ toq;fg;gl;Ls;sJ. ,yq;ifapy; 

Gul;rpfukhd khw;wj;jpw;F tpj;jpLtjpy; Kd;dzp tfpf;Fk; 

,e;epWtdj;jpw;F %d;W tpUJfs; fpilf;fg;ngw;Ws;sik 

mjd; rpwg;igg; gpujpgypf;fpd;wJ.

mtu;fs; cyfj;juk; tha;e;j tpisahl;L kw;Wk; 

cly;uPjpahd nray;ghLfSf;fhd Milazpfspd; 

Kd;dzp ru;tNjr tu;j;jfehkq;fSf;fhf MAS 
Active kw;Wk; MAS KREEDA Mfpa epWtdq;fSf;F 

fpilf;fg;ngw;Ws;s nfsutk; xU Nkyjpfkhd %d;W 

tif ntw;wpahFk;. me;epWtdq;fspd; tpUJfspy; 

,e;j Mz;bd; xl;Lnkhj;j re;ijg; gd;Kfg;gLj;jg;gl;l 

Vw;Wkjpahsu;> tsu;e;J tUk; re;ijfspy; rpwe;j 

nray;jpwd; nfhz;l Vw;Wkjpahsu; kw;Wk; 2020/2021 
,w;fhd rpwe;j Vw;Wkjpahsu; - ghupa Milj; Jiwrhu; 

tpUJ Mfpait mlq;Fk;.

Mz;bd; rpwe;j Vw;Wkjpahsu; cl;gl fpilf;fg;ngw;Ws;s 

,e;j MW tpUJfSld;> 2020/2021 Mk; Mz;bw;fhd 

mjpf tpUJfisg; ngw;w $l;L epWtdkhf MAS 
khwpAs;sJ.

,e;j rhjidahdJ> MAS ,d; Gj;jhf;f mbg;gilapyhd 

jPu;Tfs; kw;Wk; epiyNgz;jifikf;F Kf;fpaj;Jtk; 

mspg;gJ kl;Lky;yhky;> epWtdj;jpd; njhlu;r;rpahd 

ntw;wpf;F Kf;fpa ce;Jrf;jpahfj; jpfo;e;J tUfpd;w 

mjd; gzpahsu;fs; kPjhd epWtdj;jpd; ftdj;ijAk; 

gpujpgypf;fpwJ. nfhtpl;-19 njhw;WNeha;f;F kj;jpapy; 

,e;j Mz;bd; rpwe;j Vw;Wkjpahsuhf epWtdj;jpw;F 

fpilf;fg;ngw;Ws;s ,dq;fhzy; mq;fPfhuk; Fwpj;J 

fUj;J njuptpj;j MAS Intimates epWtdj;jpd; jiyik 

epu;thf mjpfhupahd> u[Pt; ju;Nke;jpu mtu;fs;> “jahupg;G 
gzpj;jsk;> khjpup guPl;rhu;j;j miwfs;> njhopw;ghLfs;> 

Nghf;Ftuj;J> tpepNahf mzpfs;> njhopy;El;g 

mzpfs;> tzpfu;fs;> tbtikg;G kw;Wk; gf;f MjuT 

ikaq;fspYs;s xt;nthUtUk; mlq;fyhf> epWtdj;jpd; 

midj;Jg; gzpg;gpupTfspYk; xd;Wjpuz;l vq;fs; 

mzpfspd; fbd ciog;G kw;Wk; mu;g;gzpg;G %yk; 

khj;jpuNk vq;fs; rhjidfs; rhj;jpakhf;fg;gLfpd;wd. 

xl;Lnkhj;j njhopy;Jiwapd; kPJ ntspg;Gw mOj;jq;fs; 

,Ue;jNghjpYk;> njhw;WNehahy; Vw;gl;l Fog;gj;jpd; 

NghJ mtu;fspd; Kaw;rpfs; kw;Wk; mu;g;gzpg;G ek; 

midtUf;Fk; xU cj;Ntfkhf ,Ue;jJ. mtu;fs; 

MAS Intimates epWtdj;ij ,yq;ifapy; jdpahu; 

Jiwapy; Kd;dzpapy; epiyepWj;jpaJ kl;Lky;yhky;> 

cynfq;fpYk; cs;s Kd;dzp Gj;jhf;Feu; kw;Wk; 

cw;gj;jpahsu; vd;w cyfshtpa $l;L epWtdkhf 

MAS mq;fPfhuk; ngw;Wf;nfhs;Sk; mstpw;F mjid 

topelhj;jpr; nrd;Ws;sdu;. ,yq;ifapd; kpfg; ngupa 

jdpahu; Jiw njhopy; jUeuhf MAS jpfo;e;J 

tUtJld;> ,J cyfk; KOtJk; 100>000 NgUf;F Nky; 

Ntiytha;g;gpid toq;fpAs;sJld;> r%f <Lghl;by; 

cyfstpy; mq;fPfupf;fg;gl;l msTNfhy;fis epiy 

ehl;b tUfpwJ>” vd;W Fwpg;gpl;lhu;. 

MAS njhlu;ghd tpguq;fs;:
njw;fhrpahtpd; kpfg;ngupa Mil njhopy;El;g 

epWtdkhd MAS Holdings> Mil kw;Wk; Glit 

cw;gj;jpapy; kpfTk; mq;fPfupf;fg;gl;l tbtikg;G Kjy; 

toq;fy; tiuahd jPu;T toq;Feu;fspy; xd;whFk;. 100>000 

f;Fk; Nkw;gl;l gzpahsu;fisf; nfhz;l xU r%fkhf> 

,d;W> 16 ehLfspy; cs;s cw;gj;jp MiyfSld; 

MAS vq;Fk; tpahgpj;Js;sJld;> cynfq;fpYk; cs;s 

Kf;fpa etPd ghzp ikaq;fspy; ];jhgpf;fg;gl;l 

tbtikg;G miktplq;fs; cs;sd. typikahd kw;Wk; 

vg;NghJk; khwptUk; ,j;njhopy;Jiwapd; Njitfisg; 

G+u;j;jpnra;J> MAS jahupg;G tupir mjpNtfkhf 

tpuptile;Js;sJld;> cyfstpy; tu;j;jfehkq;fs;> 

mzpaf;$ba njhopy;El;gk;> ngz;fSf;fhd njhopy; 

El;gk;> tzpf njhlf;f Kaw;rpfs; kw;Wk; Jzp 

G+q;fhf;fs; vd gd;klq;F tsu;r;rp fz;Ls;sJ.

30 Mz;LfSf;Fk; Nkyhd nray;ghLfspy;> MAS mjd; 

newpKiw kw;Wk; epiyNgz;jF gzpr;R+oYf;fhfTk;> 

r%f Nkk;ghL kw;Wk; ngz;fSf;F tYT+l;Ljy; 

Mfpatw;wpy; epWtdj;jpd; mauhj Kaw;rpfSf;fhfTk; 

cyfshtpa mq;fPfhuj;ijg; ngw;Ws;sJ. jahupg;G 

rpwg;Gk; iftpidj;jpwDk; MASI cyf tiuglj;jpy; 

xU njhopy;Jiw Kd;Ndhbahf epiyepWj;jpAs;sJld;> 

Gj;jhf;fkhd cw;gj;jp kw;Wk; tbtikg;gpy; ek;gfkhd 

tpepNahfj;ij ntspg;gLj;JfpwJ. ,d;W> Neu;kiwahd 

jhf;fj;ij Vw;gLj;Jtjw;fhd epWtdj;jpd; Kaw;rpfs; 

jahupg;Gfs;> capu;fs; kw;Wk; G+kp Mfpa %d;W gFjpfspd; 

fPo; epiyNgz;jF khw;wj;ij cUthf;Ftjw;fhd mjd; 

mu;g;gzpg;ghd MAS Plan for Change ,y; rpwg;ghf 

ntspg;gLj;jg;gl;Ls;sd. ,e;j Kaw;rpfs; %yk;> 

MAS MdJ midj;J Copau;fisAk; khw;wq;fis 

cUthf;Fgtu;fshf jpfo Cf;Ftpg;gJld;> fdTfs; 

nka;g;gl ,lkspj;J> ekJ G+kpapy; tho;f;ifapd; 

fl;likg;ig tsg;gLj;JfpwJ. 

24 MtJ 
KiwahfTk; 
,lk;ngw;w 
[dhjpgjp 
Vw;Wkjp     
tpUJ tpoh

epfo;tpd; 
epidTfs;...
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xU rPdg; gonkhop 

cs;sJ> 'typikahd 

Md;khf;fSf;F kd cWjp 

cs;sJ> 

gytPdkhdtu;fSf;F 

Mirfs; kl;LNk cs;sd." 

mjw;fika kdp\h> Rkhu; 

30 Mz;LfSf;F Kd;G 

njhlq;fg;gl;lJ xU 

tYthd Mu;tj;Jld; xU 

jdp egupd; tpUg;gj;jpd; kPJ 

fl;likf;fg;gl;lJ. kdp\h 

vf;];Nghu;l;];> Njq;fha; 

ehu; rhu;e;j nghUl;fis 

cw;gj;jp nra;Ak; ,yq;if 

epWtdkhf> cWjpahf 

xUtupd; kdjpy; cUthd 

Nahridfspd;gb tzpf 

epWtdj;ij cUthf;F 

tjw;fhd tYthd 

cWjpapd; tpisthf 

cUthf;fg;gl;lJ.

rpwpa mstpy; njhlq;fpdhYk; 
tzpf cyif nty;Yk; jpwid 
ep&gpj;j kdp\h vf;];Nghu;l;]; 
,d;W njq;F ehu; rhu;e;j 
nghUl;fis ntspehl;L 
re;ijf;F Vw;Wkjp nra;J 
midj;J jpirfspYk; jdJ 
fpisfis gug;gp khngUk; 
epWtdkhf khwpAs;sJ. 
thbf;ifahsu;fSf;F vg;NghJk; 

cau;ju nghUl;fis toq;f 
Ntz;Lk; vd;w nfhs;if kw;Wk; 
mtu;fspd; ey;nyz;zj;jpd; %yk; 
Vw;Wkjp re;ijapy; kdp\h 
vf;];Nghu;l;]; jdJ 
milahsj;ij epiyepWj;j 
Kbe;jJ.
Rkhu; ehd;F Mz;LfSf;F 

Kd;G> epWtdj;jpd; Vw;Wkjpj; 
Jiwia NkYk; tpupTgLj;Jk; 
Nehf;fj;Jld; kdp\h 
vf;];Nghu;l;]; cUthf;fg;gl;lJ. 
,jd; jiyik mYtyfk; 
nfhOk;gpy; mike;Js;sJ kw;Wk; 
njq;Fehu; cw;;gj;jp njhlu;ghd 
njhopw;rhiyfs; gy 

khtl;lq;fspy;       
epWtg;gl;Ls;sd. ,yq;if 
Vw;Wkjp mgptpUj;jpr; rigapd; fPo; 
gjpTnra;ag;gl;l kdp\h 
vf;];Nghu;l;];> Rw;Wr;R+oYf;F 
cfe;j cw;gj;jp epWtdkhFk;> 
,J Njq;fha; ehu; njhlu;ghd 
nghUl;fSld; 
kl;Lg;gLj;jg;glhky;> thiog;gok;> 
epahz;lh (Bowstring Hemp) kw;Wk; 
gidehu; Mfpatw;why; 
nra;ag;gl;l nrhe;j 
jahupg;GfisAk; toq;FfpwJ. 
,aw;if R+oypy; jahupf;fg;gLk; 
kdp\h vf;];Nghu;l;]; cw;gj;jpfs;; 
Kiwahd gupNrhjid Muha;r;rp 
kw;Wk; cau; juk;> njhopy;El;gk; 
vd;gdtw;wpd; %yk; 
nrayhf;fg;;gLfpd;wd. mtu;fs; 
jq;fs; Vw;Wkjpapd; 70% 
rPdhtpw;Fk; kPjpia INuhg;gpa 
re;ijf;Fk; Vw;Wkjp nra;fpwhu;fs;.
Njq;fha; ehu; njhlu;ghd 

jahupg;Gfspy; Fibre Omat Grade, 
Baled Fibre Mattress Grade kw;Wk; 
Baled Fibre Mix Grade Mfpait 
Kf;fpaj;Jtk; tha;e;jit. Vida 
kdp\h jahupg;Gfs; Bristle 
Fiber,Fiber Machine Twisted, Coir 
Wattle, Coir Netting, Coir Logs/Tubes, 
Coir Pillow, Twine, Grow Bags, 
CoirNursery Pots, Grow Cubes, 5 kg 
Coco Chip Blocks, Grow Poles, Coco 
Disks, Briquettes, Mulch Disks, Grow 
Bags kw;Wk; 25 fpNyh njhFjpfs; 
vd;gd mlq;Fk; 
vz;zw;w rthy;fs; kw;Wk; 

jilfis jhz;b cyif 
ntw;wpnfhs;Sk; jpwd; nfhz;l 
kpf tYthd epWtdkhf khwpa 

kdp\h vf;];Nghu;l;];> rkPgj;jpy; 
,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jp 
mjpfhu rigahy;  Vw;ghL 
nra;ag;gl;l 24tJ [dhjpgjp 
Vw;Wkjp tpUJ toq;Fk; tpohtpy; 
2019/20 kw;Wk; 2020/21 Mz;bd; 
rpwe;j Vw;WkjpfSf;fhd 
tpUJfSld; epu;thf ,af;Fdu; 
jpUkjp ep\hdp ngu;dhz;Nlh 
Mz;bw;fhd rpwe;j ngz; 
Vw;Wkjpahsu; tpUJld; 3 
tpUJfs; toq;fp 
nfsutpf;fg;gl;ldu;. mu;g;gzpg;G> 
,iltplhj Kaw;rp> cWjpg;ghL> 
ijupak;> jpwik> GJikahd 
rpe;jid kw;Wk; cyif 
nty;tjw;fhd Nehf;fk; Mfpait 
kdp\h vf;];Nghu;l;]pd; 
tpUJfis miltjw;fhd 
gazj;jpy; kpfTk; Kf;fpaj;Jtk; 
tha;e;jit.
kdp\h vf;];Nghu;l;];> 

cs;ehl;by; jahupf;fg;gl;l 
jahupg;Gfis Gjpa tPupaj;JlDk; 
Gjpa vjpu;ghu;g;GfSlDk; 
cyfpw;F vLj;Jr; nrd;W> 2019/20 
kw;Wk; 2020/21 Mk; 
Mz;LfSf;fhd rpwe;j 
Vw;Wkjpahsu; - Njq;fha; ehu; 
rhu;e;j jahupg;GfSf;fhd ,uz;L 
tpUJfis ntd;wJ.
ngUik> ey;nyz;zk;> 

nfsutk; kw;Wk; ew;ngau; 
ngWtJ vspjhdJ my;y. 
thbf;ifahsu;fspilNa 
ek;gpf;ifia tsu;g;gJk; fbdk;. 
tho;f;ifapy; ntw;wp 
ngWtjw;fhd mbj;jsj;ij 
tYthf fl;bnaOg;gpa jpUkjp. 
ep\hdp ngu;dhz;Nlh> kdp\h 

vf;];Nghu;l;]pd; cs;Su;; kw;Wk; 
ntspehl;L thbf;ifahsu;fSf;F 
Nrit nra;tjw;F NkYk; 
mu;g;gzpg;Gld; ,Ug;gNjhL> 
jahupg;Gfs; KOtJkhf 
thbf;ifahsu;fSldhd  
ek;gpf;if ghJfhf;fg;gLk; vd;Wk; 
njuptpj;jhu;. njhopy;El;gk; 
GJg;gpf;fg;gLtjpy; kdp\h 
vf;];Nghu;l;;]pd; mu;g;gzpg;Gs;s 
Copau;fspd; gq;fspg;igAk; mtu; 
kpfTk; ghuhl;bdhu;.
kfhj;kh fhe;jp xUKiw 

$wpdhu;> cyfpy; ePq;fs; fhz 
tpUk;Gk; khw;wkhf ,Uq;fs;." 
me;j Qhdpapd;; mwpTiuiag; 
gpd;gw;wp> kdp\h vf;];Nghu;l;]; 
epWtdKk; vg;NghJk; Gjpa 
topfspy; ,aq;fpf; 
nfhz;bUf;fpwJ. kdp\h 
vf;];Nghu;l]; Gjpa ghu;it 
kw;Wk; Gjpa rpe;jidAld; 
Kd;Ndhf;fp nry;tJ> ek; 
ehl;bw;F ngUik Nru;g;gjhFk;. 
me;epa nryhtzpia <l;Ltjd; 
%yKk;> Mapuf;fzf;fhd Neub 
kw;Wk; kiwKf Ntiy 
tha;g;Gfis cUthf;Ftjd; 
%yKk; Njrpa nghUshjhuj;ij 

tYg;gLj;Jtjw;F gq;fspf;Fk; 
,e;j epWtdk;> 
ey;nyz;zj;ijAk; ew;ngaiuAk; 
nty;tjw;fhd mjd; gazj;jpy; 
ngUik nfhs;fpwJ.
"ed;whf Muk;gpj;jJ ghjp 

Kbe;jJ" vd;gJ mup];lhl;bypd; 
Gfo;ngw;w gonkhop. kdp\h 
vf;];Nghu;l;];> rpwe;jKiwapy; 
Muk;gpf;fg;gl;l epWtdkhf> 
ntw;wpg; ghijapy; Eiotjw;fhd 
tha;g;igg; ngw;Ws;sJ.
ngQ;rkpd;/ gpuhq;f;spd; xUKiw 

ntw;wpapd; ufrpak; ,yf;Ffis 
Nehf;fpa ghij  ];jpukhf 
,Ug;gJjhd; vdf;  $wpdhu;. 
kdp\h vf;];Nghu;l;rpd; 
ntw;wpahdJ> midj;J 
rthy;fisAk; midj;J 
jilfisAk; jhz;ba cWjpahd 
epiyg;ghLilaJ.

,Nuh\dp jPgpfh 
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வி மையாட்டுப் ப்பாருட் -
கமை அமை எங்கும 
கமைத்து விட்டு விமை -

யாடிக் பகாண்டிருந்த ஆறு வய்தான 
சிறுமி சனாவிற்கு சட்படென்று ்தாயின் 
எண்்ணம வந்ததும கண்கமை கசக்கிக் 
பகாண்டு ப்தாமைப்பசியில் ப்தாழி -
யுடென் ப்பசிக்பகாண்டிருந்த ்தனது 
்தாயின் முந்தாமனமயப் பிடித்து " 
என்பனாடு பசர்நது விமையாடெ வாங் -
கமைா என்மன ்தனியா விமையாடெ 
விட்டுடு எப்்பவும ப்தாமைப்பசி -
பயாடு்தான் இருக்குறிங்க எனக்கு 
கம்த பசால்லுங்க" என அமைாவின் 
மகமயப்பிடித்து ைழமை பைாழிக -
ைால் ப்பசினாள்.

"  ப்தாழிபயாடெ ப்பசுைன் இரு 
ைகள் ப்பசி முடிந்ததும இருவரும 
விமையாடுபவாம"   "சரி அமைா" 
என கூறிவிட்டு ்தனது விமையாட்டு 
ப்பாமமையுடென் சனா விமையாடிக் 
பகாண்டிருந்தாள். நீண்டெ பேரைாகியும 
அமைா அவளுடென் விமையாடெ வரா -
்த்தால் மீண்டும   பசன்று "அமைா...  
அப்்பாமவ ோன்  இப்ப்பாப்த ்பார்க்க 
பவண்டும " என அடெமபிடித்து 
அழு்தாள். ப்தாமைப்பசியில் ப்தாழி -
யுடென் ப்பசியம்த நிறுத்தி விட்டு  
ைகள் சனாவின் கன்னத்தில் வழிந்த 
கண்ணீமர இருமககைாலும துமடெத் -
துக் பகாண்டு  அவள் பேற்றியில் 
முத்்தமிட்டு் " அப்்பா பவமையாக 
இருப்்பார் பவமை முடித்து வந்ததும 
ப்பசைாம" என சனாமவ சைா்தானப் -
்படுத்தி விட்டு ்தன் இரு மககைால் 
அவமை தூக்கிக்பகாண்டு  ்தன் ைடியில் 
உைங்க மவத்்தாள்.

அப்்பாமவ ்பார்க்க பவண்டும என்ை 
சிறுமியின் ஆவல் அவள் தூக்கத்ம்தக் 
கமைத்துக் பகாண்டிருந்தது. "அமைா...  
அப்்பா எப்ப்பாது வருவார் ? ்பக்கத்து 
வீட்டுை இருக்குை என் ப்பரண்டு அவ 
அப்்பாபவாடு எவபைா சநப்தாசைா 
விமையாடுைா ோன் எப்ப்பா அமைா 
அப்்பாபவாடெ  விமையாடுை அவ 
அப்்பா எல்ைாம வாங்கி பகாடுக்கார் 
எனக்கு அப்்பா ஏன் வாங்கி ்தாரதில்ை 
என் அப்்பாபவாடு ோன் விமையாடெ -
னும என ப்தமபி அழு்தாள்". " அப்்பா 
சீக்கிரைா வநதிடுவார் என் பசல்ைம 
என்  சைத்துப் ப்பாண்ணுைா  நீ தூங்கு 
அப்்பாக்கிட்டெ ோன் இந்த பசல்ைக் -
குட்டிய சீக்கிரைாபவ ்பார்க்க வரச்  
பசால்லுபைன்" என அவமை சைா்தா -
னப்்படுத்தி உைங்க மவத்்தாள். பின் 
சனாவின் திைநதிருந்த இமைகளுக்குள்    
தூக்கம உள் நுமழநது  அவமை தூங்க 
மவத்்தது.

ேள்ளிரவு ஒரு ைணியைவில் 
சனாவின் இரு கண்களும பூக்கள் ைைர் -
வம்தப் ப்பான்று பைதுவாக விழித்துக் 
பகாண்டெது. ப்பார்மவமய விைக்கிக் 
பகாண்டு   ்தநம்தயின் புமகப்்படெம 
இருக்கும ்பக்கம ்தன் இரு  கால்கமை -
யும ேகர்த்தினாள்.   புமகப்்படெத்ம்த 
்தடெவிய்படி  "அப்்பா எப்்ப வருவிங்க? 
எனக்கு உங்கபைாடெ கம்தக்கனும, 
விமையாடெனும என் ப்பரன்ட்ஸ் -
கிட்டெ அறிமுகப்்படுத்்தனும சீக்கிரம 
வநதுடுங்க" என அப்்பாவின் புமகப் -
்படெத்ம்த முத்்தமிட்டு ்தன் பேஞ்சில் 
அம்ணத்துக் பகாண்டு  ்படுக்மக 
விரிப்பினுள் நுமழநது உைங்கிக் 
பகாண்டொள்.

க்ணவரின்  அமழப்பு ்தாை்தைான -
்தால்  அவர் பவமை விட்டு வந்ததும 
அமழப்்பார் என ப்தாமைப்பசிமய 
்பக்கத்தில் இருந்த பைமசயில் மவத்து 
விட்டு    ஆழந்த உைக்கத்தில் தூங்கிக் 
பகாண்டிருந்தாள்  ்தாய்.

காமை பேரம சூரியன் கண்விழிக் -
கும முன் சனாவின் கண்கள் விழித் -
துக் பகாண்டெது. க்தமவத் திைநது 
பவளிபய பசன்ை சனா அங்கு ்தன் 
ப்பான்ை சிறுவர்கள் அப்்பாவின் மகபி -
டித்து ேடெப்்பம்தயும, பசல்ைைாக 
விமையாடிக் பகாண்டிருப்்பம்தயும 
ரசித்துக் பகாண்டிருந்தாள்.

வீதி எங்கும ஆட்கள் ேடெைாடிக் 
பகாண்டிருக்க   ஏப்தா வாகனம ஒன்று 
விமரநது வரும சத்்தம   சனாவின் 
காம்த திமச திருப்பியது. யார் வாக -
னத்தில் வநதிருப்்பாங்க? கண்கமை 

இமைமூடொது உற்று போக்கிக் பகாண் -
டிருந்தாள். வாகனத்தில் இைங்கியவ -
மரக் கண்டெதும ப்பரும ஆச்சரியை -
மடெந்தாள்.

சனாவின் ்தநம்த்தான் அது.  அம -
ைாவிடெம "அப்்பா வநதிருக்கிைார்" 
எனக் கூறிக் பகாண்படெ  அப்்பாவின் 
அருபக "பசன்று ஜ ைவ யூ ்பா உங்கை 
பராம்ப மிஸ் ்பண்ணிபனன்" என கூறி 
அப்்பாமவ ்தழுவ அருபக பசன்ைதும 
அப்்பா சனாமவ விட்டு சற்று ்தள்ளிப் 
ப்பானார்.  வாசற்்படியில் அப்்பாமவ 
கட்டியம்ணக்க ஓடி வந்த சனா ஒரு 
நிமிடெம ப்பரும ஏைாற்ைத்ம்த சநதித் -
்தாள்.

ைகமைக் கண்டெ ஆனந்தத்ம்த ஒரு -
புைம விைக்கி விட்டு "சனாவா இது 
வைர்நதுட்டு புள்ை" என ைமனவி -
மயப் ்பார்த்து கூறிவிட்டு  வீட்டிற்குள் 
நுமழந்தார் . அப்்பா ஏன் என்மன 
விட்டு ்தள்ளி ப்பானார் என ைைர்நதி -
ருந்த அவளின்  பிஞ்சு இ்தயம வாடிக் 
பகாண்டு  கண்ணீமர கண்களில் 
பிரசவித்்தது. ஏைாற்ைம ்தாங்கா்த 
சனா  வீட்டின் பின் புைம பசன்று 
விமமி அழு்தாள். ்தாய்க்கு எதுவும 
புரியவில்மை. ஏன் இப்்படி பசய்ைார்? 
என பயாசித்துக் பகாண்படெ அவர் 
பின்னால் பசன்ைாள்.   முகங்கமைக் 
கழுவிக் பகாண்டு உமடெக -

மையும ைாற்றி விட்டு  
்தநம்த சனாமவத் ப்தடி 
ஓடி வநது  ைகபை! என 
அவமை தூக்கி அம்ணத் -
துக் பகாண்டு ்தன் 
முத்்தங்கமை சனாவின் 
பிஞ்சுக் கன்னத்தில் ்பதித் -
்தார் .

" ோன் பவளிோடு 
இருநது வநப்தன் 
பகாபரானா காைம 
மககமை கழுவாைல் 
உடெபன உன்மன ப்தாட் -
டுவிடெ கூடொது ஏ்தாச் -
சும கிருமிகள் உன்மன 
ஒட்டிக் பகாள்ைாைல் 
இருக்கத்்தான் அப்்பா 
அவசரைா மககமைக் 
கழுவி உன்மன தூக்க 
ஓடி வநப்தன்" என ்பதிை -
ளித்து ்தன் ைகமை சந -
ப்தாசப்்படுத்தினார்.

்தாய் சாப்்பாடு 
சமைத்து  விட்டு 
"சாப்பிடெ வாங்க" என 
அமழத்்தாள். இருவரும 
சாப்்பாட்டு பைமசயில் 
அைர்ந்தனர். ்தனது 
மகயால் ைகளுக்கு 
உ்ணமவ ஊட்டி விடெ 
சனா ்தநம்தக்கு உ்ணமவ 
ஊட்டி விடெ இப்்படி 
அப்்பா ைகள் ்பாசம 
ப்தாடெர்ந்தது. பின்னர் 
சனாமவ பவளிபய 
அமழத்துக் பகாண்டு 
்பை இடெங்கமை சுற்றிக் 
காட்டினார். ்தநம்தயின் 
மகபிடித்து ேடெக்க ்தவ -
மிருந்த சனாவின் ஆமச நிமைபவறி -
யது. எப்ப்பாதும ப்தாமைப்பசியில் 
ப்பாழும்தப் ப்பாக்கிய  ்தாய் சனாவு -
டெபன ப்பாழும்தக் கழிப்்பம்த எண்ணி 
இன்புற்ைாள். ்பாடெசாமைக்கு சனா 
்தநம்த மகபிடித்து ப்பசிக் பகாண்டு 
பசல்வாள். இப்ப்பாது சனா ஓரு சு்தந -
திரப்்பைமவயாய் ்தநம்தயுடென் உைமக 
வைம வந்தாள். 

"இதுப்பால் எப்்பவும என்பனாடு 
இருக்கனும" என இருவரிடெமும கண் -
டிப்புடென் கூறினாள். வீட்டின் கூமர 
வழிபய ்பனித்துளிப்பால் ைமழத் -
துளி  கண்களில் விழுநது சனாவின்  
கனவிலும சநப்தாசத்ம்த நிமைக்க 
விடொைல்  இமடெ நிறுத்தியது. ஆம 
அவள் கண்டெது கனவு. கண்கமை 
விழித்துக் பகாண்டெ சனா அத்்தமன -
யும கனவா என நிமனத்து  ஏைாற்ை -
ைமடெந்தாள். "இந்தக் கனவு நிஜைா -
கக்கூடொ்தா " என ஏங்கினாள்.

்படுக்மகயிலிருநது எழுநது முகம 
கழுவிக் பகாண்டு  "அமைா ோன் 
இரவு கனவு கண்படென் அப்்பா 
என்பனாடெ ைகிழச்சியாக இருந்தார் 
என்பனாடெ அதிக பேரம பசைவு 
பசய்்தார். அப்்பா மகபிடித்து உைகத் -
ம்தபய சுற்றி வந்தைா்தரி இருநதிச்சி  
பராம்ப சநப்தாசைா இருநப்தன்" 

என  கூறினாள். ்தாய் சா்தார்ணைாக 
"அப்்படியா?" என பகட்டு விட்டு 
பவறு பவமைகமை பசய்து பகாண்டி -
ருந்தாள்.

்தாயின் ப்தாமைப்பசி சிணுங்கியது.  
ஆன்சர் ்பண்ணியவள்" யார் நீங்கள்? 
புதிய ேம்பரில் அமழத்திருக்கீங்க "என 
வினவ 

"ோன் ்தான் சனாவின் அப்்பா ோமை 
ோன் ோட்டிற்கு வருகிபைன். திடீபரன 
ோடு ப்பாக பசால்லிட்டொங்க எல்ைாம 
வநது ப்பசுகிபைன் . பிள்மையிடெம 
கம்தக்க பவண்டும பசல்ப்பாமன 
பகாடுங்க " என கூறினார்..... ்தன் 
ைகளிடெம   "அப்்பா ோமை வீட்டிற்கு  

வருகிபைன்." என ்தகவமை  பசால்லி -
விட்டு ப்பாமன கட் ்பண்ணினார்.

கண்டெ கனவு நிஜைாகப் ப்பாவம்த 
எண்ணி அக்கம ்பக்கம எல்பைாரி -
டெமும பசால்லித்திரிந்தாள் இராப் 
ப்பாழு்தாகிவிட்டெது. விடிந்தால் 
்தநம்தமய சநதித்திடுபவன் என்ை சந -
ப்தாசத்தில் துள்ளிக்குதித்்தாள்.

"அப்்பா ோமை வந்தால் பேர காைத் -
ப்தாடு எழும்ப பவண்டும தூங்குங்க" 
என சுவர் மூமைக்குள்  மினுங்கிக் 
பகாண்டிருந்த அரிக்கன் ைாமம்ப 
அம்ணத்துவிட்டு தூங்கினாள் 
அமைா.  

அயர்நது தூங்கிக் பகாண்டிருந்த 
சனாமவ அப்்பா வநது பகாண்டி -
ருக்கிைார் என பசால்லுவது ப்பால் 
பசவல் கூவி   தூக்கத்ம்த கமைத்து 
அவமை துயில் எழுப்பியது. ஆர்வத் -
ப்தாடு எழுமபி குளித்து விட்டு புதிய 
ஆமடெகமை அணிநது வாசலில் விழி 
போக்கி ்தநம்தயின் வருமகக்காய் காத் -
திருந்தாள்.

" காமையிை அப்்பாமவபய ்பார்த்தி -
ருக்காை சாப்பிடு அப்்பா வநதிடுவார் " 
என ்தட்டில் சாப்்பாட்மடெ மவத்்தாள் 
்தாய். 

"இல்மை எனக்கு பவண்டொம அப்்பா -
வுடென் பசர்நது சாப்பிடுகிபைன்." என 

அடெமபிடித்்தவமை ஒருைாதிரியாக 
சைா்தானம பசய்து  சாப்பிடெ மவத்து 
விட்டொள். ்தண்ணீமர குடி சனா என 
்தாய் பசால்ை ைடெக் ைடெக்பகன்று 
குடித்து விட்டு வீட்டின் வாசல் வழிபய 
கால் கடுக்க காத்திருந்தாள் சிறுமி.

 ஜீப் ஒன்றில் ப்பாருத்்தப்்பட்டெ 
ஒலிப்பருக்கி ஓர் அறிவிப்ம்ப கூறிச் 
பசன்ைது. பவளிோடுகளில் இருநது 
வருகின்ைவர்கள் ்பதினான்கு ோள் ்தனி -
மைப்்படுத்்தலில் இருக்க பவண்டும 
்பதினான்கு ோளின் பின்னர் ்தான் அவர் -
கமை சநதிக்க பவண்டுபைன்று. ்தநம்த 
ோடு வநது விட்டொர் ்பதினான்கு 
ோள் கழித்துத்்தான் வீடு வருவார் 
உள்பை  வா சனா என அமழத்்தாள் 
்தாய்.   சின்ன சின்ன கனவு பராஜா 
இ்தழகள் ஒவபவான்ைாய் உதிர் -
வது ப்பால் விழுந்தது. இப்்படிபய 
்பதினான்கு ோள் கழிநது விட்டெது. 
எதிர்்பார்த்து எதிர்்பார்த்து ஏைாந்தவள் 
எதிர்்பார்ப்்பம்த நிறுத்திக் பகாண்டெ 
்தரு்ணம க்தமவ யாபரா ்தட்டும 
சத்்தம பகட்டெது. யாரது என க்தமவத் -
திைந்தாள்  ்தாய். முன்பன ்தன் க்ணவர் 
நிற்்பம்த கண்டு சநப்தாசப்்பட்டு

"உள்பை வாங்க உங்கை எதிர் -
்பார்த்து தூக்கமில்ைாை ேமைடெ 
பிள்ை காத்துக் பகாண்டிருந்தா. 
நீங்கபை ப்பாய் எழுப்புங்க சந -
ப்தாசப்்படுவா "உடெபன சனாவின் 
்தநம்த சனா தூங்கிக் பகாண்டிருந்த 
அமைக்கு பசன்று அவமை எழுப்பி -
னார். சனாவின் உடெல் அதிக சூட்மடெ 
பவளிப்்படுத்தியது. எழும்ப முடியா -
ைல் " அப்்பா அப்்பா" என உைறிக் 
பகாண்டிருந்தாள். ்தநம்தயின் இரு 
கண்களும கண்ணீர் ைல்க உடெபன 
மவத்தியசாமைக்கு அமழத்துச் 
பசன்ைார்.

"எனது குழநம்தக்கு என்ன ஆச்சு 
படொக்டெர் ? எப்்படியாச்சும என் குழந -
ம்தய கு்ணப்்படுத்திருங்க" என க்தறி -
னார். மவத்தியர் குழநம்தக்கு "்பை 
ோள் காய்ச்சல் இருநதிருக்கு யாருபை 

கண்டுக்காை விட்டிருக்கிங்க. ஆ்பத் -
்தான இறுதிக்கட்டெத்துை பகாண்டு 
வநதிருக்கிங்க குழநம்த பிமழப்்பது 
இமைவன் மகயில்்தான் இருக்கு 
பிரார்த்தியுங்க " என பசால்லிவிட்டு 
ேகர்நது விட்டொர்.

ைமனவிமய போக்கிய்படி "குழந -
ம்தய கவனிக்காை அப்டி என்ன 
்பண்ணின? உனக்கு ப்பான்்தான் முக் -
கியம ப்பாமன மகயில் எடுத்்தா குழந -
ம்தய கவனிக்கபவ ைாட்டெல்ை சமூக 

வமைத்்தைங்கள்ை அடிக்கடி  ஆபராக் -
கியப் ்பதிபவல்ைாம ப்பாட்டெ உனக்கு 
உன்பனாடெ குழநம்தய கவனிக்க 
பேரமில்ைாை ப்பாய்ட்டு உனக்கு 
மைக் பகாைான்ட் ைட்டும ப்பாதும 
அந்த மைக் பகாைாண்ட் இப்ப்பா 
குழநம்தய காப்்பாத்திடுைா  இப்்படி 
ஆனதுக்கு கார்ணம நீ வீ்ணா ப்தாமை -
ப்பசிை கவனம பசலுத்தி குழநம்தய 
கவனிக்காை விட்டெது்தான்"   என கண் -
டெ்படி ைமனவிமய திட்டினார்.

"என்ன ைன்னிச்சிடுங்க சமூக 
வமைத்்தைத்துை  ோன் அடிமையா -
னதுை எனக்கு குழநம்தய சரியா 
கவனிக்கமுடியாை ப்பாய்ட்டு சாப் -
்பாட்டெ மடெமகு குடுத்துட்டு ோன் 
ப்பான்ைபய காைத்்த கழிச்சுட்டென் 
எல்ைாம என்பனாடெ அஜாக்கிரம்த -
்தான் என்ன ைன்னிச்சிடுங்க" என 
்தமைமயப் பிடித்துக் பகாண்டு 
அழு்தாள்.

்தநம்த மவத்தியசாமைமய விட்டு 
ேகர்நது வீடு வநது  குழநம்தக்காக 
பிரார்த்்தமனயில் ஈடு்பட்டொர். பிரார்த் -
்தமனமய முடித்து விட்டு பசா்பாவில் 
உட்கார்ந்தப்பாது  சனா ஒரு ோள் 
ப்பசிய விடெயம அவர் நிமனவமைக -
ளில் ப்தான்றியது.   

"அப்்பா நீங்கள்  என்பனாடெ 
ப்பரி்தாக  கம்தப்்பதில்மை.  பவளி -
ோட்டில் இருக்கும அமனவரும 
உைவுகபைாடு ப்தாமைப்பசியில் 
ப்பசுைாங்க நீங்க பவளிோடு ப்பானா 
என்பனாடு தினமும ப்பசுவிங் -
கைா? உங்கபைாடெ ப்பச தினமும 
எதிர்்பார்ப்ப்பன்.  "அப்்பா ோன் 
ஒன்று பகட்கவா? "   "என்ன பகளு" 
என  ப்தாமைப்பசியில் கவனத்ம்த 
பசலுத்தியவாபை கூறினார். "உங்களி -
டெம ப்தாமைப்பசி இருக்கு ோனும 
இருக்பகன் ப்தாமைப்பசிபயாடு 
்பாசம அதிகைா? என்பனாடு ்பாசம 

அதிகைா?" ்பதில் பசால்ை முடியாைல் 
ப்தாமைப்பசிமய அருபக மவத்து 
விட்டு  ைகளின் மகமயப் பிடித்து  
்தன் ைடியில் அைர்த்தி

"எனக்கு நீ்தான்டொ முக்கியம " என 
்பதிைளித்்தார். 

"இல்மை அப்்பா உங்களுக்கு 
ப்தாமைப்பசிமயத்்தான் பிடிக் -
கும. என்பனாடு உைவாடுவம்த -
விடெ ப்தாமைப்பசிபயாடு்தான் 
அதிகம உமையாடுவிங்க விமை 
பகாடுத்து வாங்கி அம்த ்பத்திரைா 
்பாதுகாக்கிறீங்க எங்க ப்பானாலும 
கூடெபவ பகாண்டு ப்பாறிங்க. ஆனா 
என்பனாடெ நீங்க அப்்படி இல்ை 
ப்தாமைப்பசிய ஒரு ோள் கூடெ 
ப்தாடொை இருக்கைாட்டிங்க  உங்க 
குழநம்த ைாதிரி மகைபய வச்சிருப் -
பிங்க ஏன் அப்்பா   ப்தாமைப்பசி  
என்னவிடெ அதிகைா உங்களுக்கு 
்பாசம ்தரு்தா?"சனாவின் ்தநம்தக்பகா 
்பதில் பசால்ை முடியாைல்  கண்கள் 
கைங்கியது.

"இனிபை அப்்படிபயல்ைாம பசய் -
யைாட்டென் என் ்தங்கத்ப்தாடெ்தான் 
என் ப்பாழும்தக் கழிப்ப்பன்" என 
சத்தியம பசய்துவிட்டு சற்று பேரம 
சனாவுடென் விமையாடினார். "இந்த -
ைா்தரி எப்்பவும என்பனாடு இருக் -
கனும்பா ஜ ைவ யூ ்பா" என அன்பு 
முத்்தத்ம்த  ப்பாழிந்தாள். இந்த 
நிமனவு சனாவின் ்தநம்தமய பைலும 
விமமி அழமவத்்தது.   பவமை 
பவமை என்று பிள்மைபயாடு ப்பசாை 
விட்டுடெபன... பிஞ்சு ைனசு எவபைா 
பவ்தமனப்்பட்டிருக்கும."

பிள்மைபயாடு பகாஞ்சைாக ப்பசி -
விட்டு பேரம கிமடெத்்த ப்பாப்தல் -
ைாம ேண்்பர்கபைாடு அரட்மடெ 
அடித்து முகநூல்களின் முகம ப்தரி -
யா்தவர்களுக்காக அதிக  பேரத்ம்த 
ஒதுக்கியிருக்கிபைபன. எனது பிள்மை 
என்பனாடு நிமைய  ப்பசுவ்தற்காகபவ 
காத்திருநதிருக்கிைாள். இப்ப்பா என் 
பிள்மைபயாடு ப்பச ோன் ஏங்குைன் 
ப்பச முடியாை தூங்குைாபை என க்தறி 
க்தறி அழுகின்ைான்.

இனியாவது வீ்ணாக ப்தாமை -
ப்பசியில் பேரத்ம்த பசைவிடொைல் 
ப்தமவக்கு ைாத்திரம ்பயன்்படுத்்த 
பவண்டும. பவமை முடிந்ததும  உை -
வுகளுடென் பேரத்ம்த பசைவு பசய்ய 
பவண்டும. என ்தனக்குள் எண்ணிக் 
பகாள்கிைான். ப்தாமைப்பசி 
எப்ப்பாது பவண்டுைானாலும ்பயன் -
்படுத்்தைாம ஒன்று ப்பானால் ைற் -
பைான்று வாங்கைாம உைவும ்பாசமும 
அப்்படியில்மை. உைமவ இழந -
்தால் திரும்ப ப்பை முடியாது என்ை 
உண்மைமய உ்ணர்நது இனி ்தனது 
வாழோமை ்பயனுள்ை்தாக கழிக்க 
பவண்டும என முடிவு பசய்கின்ைார் .

மவத்தியசாமைக்கு பசன்று  
"படொக்டெர் பிள்மையின் நிமை 

இப்ப்பாது எப்்படி?" என வினவ
"ைன்தைவில் குழநம்த ப்பரிய 

ஏைாற்ைத்ம்த அமடெநதுள்ைது அ்தன் 
்பாதிப்பினாபை இப்ப்பாது சுய 
நிமனமவ இழநதுள்ைது . எங்கைால் 
முடிந்தைவு சிகிச்மச வழங்கிருக்கி -
பைாம. காய்ச்சல் கு்ணைாகி விட்டெது.  
குழநம்தமய வீட்டிற்கு கூட்டிச் 
பசல்லுங்கள். ஏங்கிய ்பாசம திரும -
்பக் கிமடெத்்தால் ்பமழய நிமைக்கு 
திரும்பைாம "என கூறிவிட்டு ேகர்நது  
பசன்ைார்.

குழநம்தமய வீட்டிற்கு அமழத்து 
வந்தனர். சுயநிமனமவ இழந்த 
குழநம்தமய எண்ணியும குழநம்தக் -
கான பேரத்ம்த பசைவிடெ ்தவறியம்த 
எண்ணியும  இருவரும க்தறினர். 
பைமசயின் கீபழ கிடெந்த போட்டுப் 
புத்்தகத்ம்த எடுத்து மவத்்த ்தாய் பின் 
புைத்தில் எழு்தப்்பட்டிருந்த குழநம்த -
யின் மகபயழுத்ம்த வாசித்்தாள் அது  
அவள் ைனம்த ர்ணப்்படுத்தியது.   
அதில்.... 

"அப்்பா அமைா    ோன் சிறுமி உங் -
களுக்கு எப்்படி ்பாசம காட்டுவது 
எனத் ப்தரியவில்மை. அதிக பேரம 
ப்பாபனாடு்தான் இருக்கிறீர்கள் அ்த -
பனாடு்தான் சிரிக்கிறீர்கள் அம்தத் -
்தான் தினமும மகபயாடு மவத்திருக் -
கிறீர்கள்.

 ோன் இந்த உைகிபை பவறுத்்ததும 
ப்பாைாமைப்்பட்டெதும ப்தாமை -
ப்பசிபயாடு்தான். ஏபனன்ைால் 
அது்தான் எனது அப்்பா அமைாமவ 
என்மனவிட்டு தூரைாக்கியது. அடுத்்த 
பஜன்ைம இருந்தால் உங்களுக்குப் 
பிடித்்த ப்தாமைப்பசியாகபவ இருக்க 
ஆமசப்்படுகிபைன்" என பிஞ்சுக்கரத்-
்தால் எழுதியிருந்தாள் . இருவரும  குழந-
ம்தமய அம்ணத்்த்படி   க்தறி அழு்தனர்.

                          
                               (யாவும கற்்பமன).

காத்திருந்து கலைந்்தது

மஜினா உமறு லெவ்வை...?
மாவடிப்பள்ளி. 

ஓர் ஓவியம்

மகளைக் கண்ட ஆனந்ததள்த ஒருபுறம் 
விலக்கி விட்டு "சனாவா இது வைர்நதுட்டு புள்ை" 
என மளனவிளைப ்பார்தது கூறிவிட்டு  வீட்டிற் -
குள் நுளைந்தார் . அப்பா ஏன் என்ளன விட்டு 
்தள்ளி ப்பானார் என மலர்நதிருந்த அவளின்  
பிஞ்சு இ்தைம் வாடிக் ககாணடு  கணணீளை 
கணகளில் பிைசவித்தது. ஏமாற்றம் ்தாஙகா்த 
சனா  வீட்டின் பின் புறம் கசன்று விம்மி 
அழு்தாள். ்தாய்க்கு எதுவும் புரிைவில்ளல.

ஜீப ஒன்றில் க்பாருத்தப்பட்்ட ஒலிக்பருக்கி 
ஓர் அறிவிபள்ப கூறிச் கசன்றது. கவளிநாடு -
களில் இருநது வருகின்றவர்கள் ்பதினான்கு 
நாள் ்தனிளமப்படுத்தலில் இருக்க பவணடும் 
்பதினான்கு நாளின் பின்னர் ்தான் அவர்களை 
சநதிக்க பவணடுகமன்று. ்தநள்த நாடு வநது 
விட்்டார் ்பதினான்கு நாள் கழிததுத்தான் வீடு 
வருவார் உள்பை  வா சனா என அளைத்தாள் 
்தாய்.   சின்ன சின்ன கனவு பைாஜா இ்தழகள் 
ஒவகவான்றாய் உதிர்வது ப்பால் விழுந்தது



க�ொழும்பு கெய்லி வீதியின் 
ஒரு டச்சு�ொல ச�ொ�க் �தை! 

நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 1601 மே 05 
ஒல்லாந்தைச் மேர்நதை கடற்ப்ட அட்மிரல ம�லாரிஸ் 
வலான ஸ்பில்்பர்கன (Joris van Spilbergen) தை்னது 

நீண்டகலா் கடற ்பயணத்தின முடிவில இ்ங்கத் தீ்வ வந-
தை்டநதைலார். இ்ங்கயின முதை்லாவது டச்சுத் தூதுவரும் அவர் 
தைலான. உயர் தைரம் மிக்க கருவலாச் ்ேடிக்ை இ்ங்கயில கண்ட 
பின்னர் அன்றைய கண்டி ேன்னன முதை்லாம் விே்தைர்ேசூரியவு-
டன 1602 இல வியலா்பலார ஒப்பநதைம் ்ேய்து்கலாண்டது ்பறறிய 
வர்லாறறுப ்பதி்வ அறிவீர்கள்.

ஸ்பில்்பர்கன தை்னது ்ெடும் ்பயணம் ்பறறி ஏரலாைேலா்ன குறிப-
புகள் எழுதி்வத்திருக்கிறைலார். அ்வ சிஙகைத்தில நூ்லாகவும் 
இபம்பலாது கி்டக்கிறைது. அவரின குறிபபில, ‘அநதை அறபுதைத் தீவுக்கு 
்ேலவது தை்னது வலாழக்்கயின அதிசிறைநதை ்பலாக்கியம்’ எனறு குறிப-
பிடுகிறைலார். அவர் இ்ங்க வநதை கலா்த்தில டச்சு கிழக்கிநதியக் 
கம்்பனி ஆரம்பித்திருக்கவில் .் அவர் டச்சு ெலாட்டுக்கு திரும்பிய-
தும் இ்ங்க ்பறறி அவர் ்வளியிட்ட கருத்துக்கைலால கவரப்பட்ட 
வியலா்பலாரிகள் இ்ங்கத் தீவுக்குச் ்ேல் ஆர்வம் கலாட்டி்னர்.

அவர் இ்ங்க வநதிருநதைம்பலாது ம்பலார்த்துக்மகயர் க்ரமயலா-
ரஙக்ை ஆண்டு்கலாண்டிருநதைலார்கள். ெலானகு தைேலாபதைஙகளின 
பின்னர் டச்சுக்கலாரர்கள் ம்பலார்த்துமகயருடன ேண்்டயிட்டு இ்ங-
்க்யக் ்கப்பறறிய க்தையும் அறிவீர்கள்.

அனறு டச்சு கிழக்கிநதிய கம்்பனியின ேத்திய நிர்வலாகத்்தை 
மேற்கலாள்கினறை நிறுவ்னேலாக Heeren XVII (்பதிம்னழு க்னவலான-
கள்) எனகிறை அ்ேபபு இயஙகியது. தை்னக்கு எதிரலா்ன குறறைச்ேலாட்டுக்-
களுக்கலா்ன ்பதி்் மெரடியலாக தைன தைரபபு வி்பரஙக்ை வுயிஸ்ட் 
அனுபபி்னலார். ேதி ்பறறிய வுயிஸ்டின பிரம்்ே்ய கவுனசிலும் 
ெம்்பவில் .்

இ்ங்கயில இருநதை ம்பலார்த்துக்மகய வம்ேலாவளியி்னரும், 
ேக்களும் ஒனறு மேர்நது தைன்்னக் ்கலானறுவிட்டு ்கலாழும்பு 
மகலாட்்ட்ய மகலாவலாவில தைரித்திருக்கினறை ம்பலார்த்துக்மகயரிடம் ஒப-
்ப்டப்பதைறகு ேதித்திட்டம் தீட்டுவதைலாக ஒரு ேலா்யக்குள் சிக்கி்னலார். 
ே்்பலாரில இருநதை தைை்பதி ம�க்கப டி �லாங ஒரு கடிதைத்தின மூ்ம்; 
ம்பலார்த்துமகயர்களின கப்பலகள் எஙகும் கலாணப்படவில்் 
எனறும், மகலாவலாவில ஒமர ஒரு கப்பல ேட்டுமே இருப்ப்தையும் 
ேலார்ச் ேலாதைம் அறிவித்தைலார். அச் ேேயத்தில தை்னக்கு எதிரலா்ன ேதியில 
இருநது தைபபிச் ்ேலவதைறகலாக கப்பலில தை்னது ்்பலாருட்க்ையும் 
ஏறறி முடித்திருநதைலார் வுயிஸ்ட்!

மேலும் ேநமதைகெ்பர்க்ை அ்டத்து ்வத்து சித்திரவ்தை 
்ேய்தைலார். அமதை ேலார்ச் ேலாதைம் அவர் ்ப்்ரக் ்கது ்ேய்து மேற-
்கலாண்ட அட்டூழியஙக்ை எதிர்க்க எவரும் துணியவில் .் ேலார்ச் 
ஏபரல ேலாதைஙகளில ்ப்ர் தூக்கிலிடப்பட்ட்னர்.  அவர்கள் மேலாேேலாக 
சித்திரவ்தை ்ேய்யப்பட்டலார்கள். நூறறுக்கணக்கலாம்னலார் மதைேத்-
துமரலாக குறறைச்ேலாட்டு சுேத்தைப்பட்டு துனபுறுத்தைப்பட்ட்னர். அவரது 
குண்டர்கள் ேநமதைகத்திறகுரிய குடிேக்களின வீடுகளுக்குச் ் ேனறு 
19 பிரமதைே அதிகலாரிக்ை ்கது ்ேய்தை்னர், அவர் அளித்தை 
குரூரேலா்ன ேரணதைண்ட்்ன கலாரணேலாக குரூரத்தைலால நிர்வலா-
கமே ெடுெடுஙகிப ம்பலாயிருநதைது. 1929ஆம் ஆண்டு ்்பபர-
வரி 11 க்கும் ஏபரல 30க்கும் இ்டயில ்ேலாத்தைம் 19 ம்பர் 
இவவலாறு குறறைவலாளிகைலாக கலாணப்பட்டு தைண்டிக்கப்பட்டலார்-
கள்.  இவர்களில ஆறு ம்பர் தூக்குமே்டயில தூக்கிடப்பட்டலார்-
கள் மேலும் எட்டுப ம்பர் ேரத்தில தூக்கிலிடப்பட்டலார்கள். சி்ரது 
்ககலாலகள் உ்டக்கப்பட்டு பின்னர் தை்் துண்டிக்கப்பட்டது. 
அப்படிப ்பலியலா்னவர்களில ஒருவரின ேலார்பு பிைக்கப்பட்டு 
அவரின இதையம் பிடுஙகி எறியப்பட்டது. மூவ்ர அடித்து 
எலும்புகள் ்ெலாறுக்கப்பட்டு தை்்கள் துண்டிக்கப்பட்ட்ன. அத்-
தை்்க்ை ஈட்டி மு்்னகளில குத்தி ெலாட்டி ்வக்கப்பட்ட்ன.

டச்சு ்்படி்னனட் ்்பஞேமின ்பக்்லாட்டி (Lieutenant 
Benjamin Pegalotty), ் ்படி்னனட் அநதிரிஸ் ஸ்வலார்ட்ஸ் 
(Lieutenant Andries Swarts) ஆகிமயலார் ் ்பயிலிஸ் வீதி 
கட்டிடத்தில வசித்து வநதைலார்கள். அவர்கள் இருவ-
ரும் ேதிகலாரர்கைலாக குறறைம்ேலாட்டப்பட்டலார்கள். 12 
ேலார்ச் 1729 அனறு ்்படி்னனட் அநதிரிஸ் 
ஸ்வலார்ட்ஸ்  மிக மேலாேேலாக துனபுறுத்தைப்பட்டு 
்கலால்ப்பட்டலார். அவரின ்ெஞ்ேக் 
குத்திக் கிழித்து  இதையத்்தை ்வளிமய 

எடுத்து அவரின முகத்திம்மய எறி-
யப்பட்டது. அதைன பின்னர் ஆளுெர் 

வுய்ஸ்ட்டலால ‘இரத்தை நீதிேனறைம்’ (Blood 
Council) எனறு அ்ழக்கப்பட்ட அவரின 

்கலாண்டுஙமகலான்ேச் ே்்பயலால ்்பஞே-
மின விேலார்ணக்கு உட்்படுத்தைப்பட்டு  தைண்ட்்ன 

விதிக்கப்பட்டது.  பின்னர் சித்திரவ்தை ்ேய்யப்பட்டு 
்கலாடூரேலாக ்கலால்ப்பட்டலார் ்்பஞேமின. இநதை தைண்-

ட்்னக்குப பிறைகும் ஆளுெர் திருபதிய்டயவில் .் 
இநதை தைண்ட்்ன ேறறைவர்களுக்கு ஒரு ்பலாடேலாக இருக்க 

மவண்டும் எனறைலார். அவர் தைனனிஷடப்படி 
உருவலாக்கிய அரசியல ே்்பயில தீர்ேலா்னம் 
்கலாண்டு வநது அவர்கள் தைஙகியிருநதை கட்ட-
டத்்தை இடிக்கத் தீர்ேலா்னம் நி்றைமவறறி்னலார். 

அது ்பறறிய தீர்ேலா்னம் இப்படித்தைலான  நி்றை-
மவறறைப்பட்டது

வியலாழன ேதியம்,
�ூன 23, 1729
இன்றைய தி்னம்:
ஆளுெர் தை Petrus Vuyst
ஹூயிட் நிர்வலாகி, டிர்க் ்்பரனஸ்.
திேலாவ, பீட்டர் கலார்்்னலிஸ் டி ்பலாமடலாட்.
்ேய்லாைர், ருடலாலப ்்ப்ே்லார்.
நிதிப ்்பலாறுப்பலாைர், ம�லாஹன ்்பர்்னலார்ட் 

்வயிட்்னலாவ.

முதைன்ே கிடஙகு கலாப்பலாைர், கலார்்்னலிஸ் 
வலான ஏர்டன.
இரண்டு ்பரே துமரலாகிகைலா்ன அநதிரிஸ் ஸ்-

வலார்ட்ஸ் ேறறும் ்்பஞேமின ்்பகம்லாட்டி ஆகிமயலா-
ருக்கு எதிரலாக கடநதை ேலார்ச் 11 ஆம் மதைதி இஙகுள்ை 

இரலாணுவ நீதிேனறைம் வழஙகிய தைண்ட்்னயின மூ்ம், 
குறறைம் ேலாட்டப்பட்ட ஒவ்வலாருவரின வீட்்டயும் இடித்து தை்ர-

ேட்டேலாக்குவது ேட்டுேல்லாேல, ஏ்்னய தைண்ட்்னகளுக்கும் 
உத்தைரவிடப்பட்டுள்ைது. மகலாட்்டக்குள் உள்ை “மகலார்்்னலானமதை 
ஸ்ட்ரலாட்” (்்பய்லி ்தைரு) எனறு அ்ழக்கப்படும் முதைலில ்்பய-
ரிடப்பட்டவருக்குச் ்ேலாநதைேலா்னது. அடுத்தைது ெகரத்தில ்்பட்டலா 
(இன்றைய புறைக்மகலாட்்ட)) இரண்டலாவது குறறைம் ேலாட்டப்பட்டவருக்-
குச் ்ேலாநதைேலா்னது; அ்வ இடிக்கப்பட்டு இநதை இரண்டு கட்டிடங-
கள் உள்ை இடத்தில ஒரு கல்வட்டு ்வக்கப்பட மவண்டும். அது 
கவர்்னர் அது எஙகு ்வக்கப்பட மவண்டும் என்ப்தைத் தீர்ேலானிப-

்பலார். ேலாண்புமிகு ஆளுெர் ஏழு அடியுள்ை ெலானகு 
்பக்க கல தூண்கள் தையலார் ்ேய்து, ேரண தைண்ட்்ன 
விதிக்கப்பட்டவர்களின தை்்க்ை இரும்பு ஈட்டியில 
குத்தி நிறுத்தை மவண்டும். அதில பின வரும் வலாேகம் 
கல்வட்டலாகப ்்பலாறிக்கப்பட மவண்டும். 

1729 ஆம் ஆண்டில, தூக்கிலிடப்பட்ட துமரலாகி 
ஆண்ட்ரீஸ் ஸ்வலார்ட்ஸின ேபிக்கப்பட்ட நி்்னவலாக 
இநதை நி்்னவுச்சின்னம் எழுப்பப்பட்டது. இடிக்கப்பட்ட 
வசிபபிடத்தின தைைத்தில - நீதிேலானகளுக்கு கடவுள் அவ-
ரு்டய ெ்னுக்கலாக இ்டவிடலாதை ெனறியின அ்ட-
யலாைேலாகவும், துனேலார்க்கர்களுக்கும், தீ்ேக்கும் எதி-

ரலாகவும் நிரநதைர எச்ேரிக்்கயலாகவும் இது இருக்கும்.
மதைேத் துமரலாகி ்்பஞேமின ்்பகம்லாட்டியின ்்பயருக்கலா்ன 

கல்வட்டில மதை்வயலா்ன ேலாறறைஙகளுடன இரண்டு தூண்க்ை 
அ்ேக்கினறை வ்கயில அ்ேப்பது ்தைலாடர்்பலா்ன மயலாே்்ன்ய 
அ்வயின உறுபபி்னர்களுக்கு ஆளுெர் முன ்வத்தைலார். டச்சு, 
சிஙகைம் ேறறும் ே்்பலார் ்ேலாழிகளில அ்்னவரும் ்படித்து 
புரிநது ்கலாள்ைக் கூடிய வ்கயில மும்மு்ேலாழியிலும் அக் கல-
்வட்டு ்வக்கப்படமவண்டும்.

மேறகூறிய்வ அ்்னத்தும் உறுபபி்னர்களிடம் ேேர்பபிக்-
கப்பட்டு, ேலாண்புமிகு ஆளுெரின மெலாக்கத்துடன இணஙகும் 
வ்கயில அவர்கள் தைஙகள் முழு உடன்பலாட்்டயும் அறிவித்து, 
மேறகூறிய மூனறு ்ேலாழிகளிலும் கல்வட்டுடன கூடிய தூ்ண 
அ்ேக்க தீர்ேலானிக்கப்படுகிறைது. மதைேத் துமரலாகி ்்பஞேமின ்்பக-
ம்லாட்டியின ்்பயர்களில மதை்வயலா்ன ேலாறறைஙகளுடன முடிவு 
்ேய்யப்பட்டு தீர்ேலா்னம் நி்றைமவறறைப்பட்டது.’

இநதைத் தீர்ேலா்னத்தின ்படி அநதை கட்டடம் இடிக்கப்பட்டு அவர்கள் 
வசித்தை ்பகுதியில கல்வட்்ட நிறுவி ேரணதைண்்டக்கு உள்ைலாக்-
கப்பட்டவர்களின தை்்கள் அஙமக ஈட்டியில குத்தி கலாட்சிக்கு ் வக்-
கப்பட்டதுடன. வலாேகம் ்்பலாறிக்கப்பட்ட கல்வட்டும் நிறுவப்பட்டது.

இக்கட்டடம் ்பறறி ஓரைவு அறிநதைவர்கள் கூட ஆளுெர் வுய்ஸ்ட்-
டலால இடிக்கப்பட்டு பின்னர் மீைக் கட்டப்பட்டது எனகிறை க்தையின 
ேலாரலாம்ேத்்தைத்தைலான ்்பரும்்பலாலும் அறிநதிருப்பலார்கள். ஆ்னலால 
அ்தை விட குரூரேலா்ன நிகழவுடன ்தைலாடர்பு்பட்டது இக் கட்டிடம்.

இநதை ேம்்பவம் நிகழநதை இடம் எஙமக எனறு மகட்கிறீர்கைலா? 
்்பஞேமின, அநதிரிஸ் இருவரும் வசித்தை அநதைக் கட்டிடம் பின்னர் 
கட்டப்பட்டது. இ்தை ்கலாழும்பில இபம்பலாதும் கலாண்லாம். அது 

்கலாழும்பு மகலாட்்டயில 
்்பயிலியில வீதி (Baillie 
Street) அ்ேநதிருநதை-
தைலாக ்ப் ஆவணஙகளில 
குறிபபிட்டுள்ைது. இனறு 
அநதைப ்்பயரில ஒரு வீதி 
இல் .் ஆம் அநதை வீதி 
இனறு முதைலிமக ேலாவத்்தை 
எனகிறை ்்பயரில அ்ழக்-
கப்படுகிறைது. இன்றைய 
�்னலாதி்பதி ேலாளி்கக்கு 
எதிரில இநதை வீதி அ்ேந-
துள்ைது. அதில 41 வது 

இ்க்கக் கட்டிடம் இனறும் அப்படிமய உள்ைது.
வூயிஸ்்ட ்பதைவி நீக்கம் ்ேய்தை பிறைகு, அவரின ்கலாடுஙமகலால 

ேட்டத்திறகுப ்பலியலா்னவர்களுக்கு நீதி கி்டக்கச் ்ேய்யும் ெடவடிக்-
்கக்ை அதைன பின்னர் வநதை ஆளுெரும் அதிகலாரிகளும் மேற-
்கலாண்டலார்கள். 

அதைன்படி அதைறகு முன ்கலால்ப்பட்டவர்களின குடும்்பஙக-
ளுக்கு நிவலாரணம் கி்டக்கச் ்ேய்வது,  அவர்களிடமிருநது அ்பக-
ரிக்கப்பட்ட ் ேலாத்துக்க்ை மீட்ட்டுக்்கலாடுப்பது என்ப்ன மேற்கலாள்-
ைப்பட்ட்ன. 

வுயிஸ்டுக்குப பின ்்பஞேமின, அநதிரிஸ் ஆகிமயலார் வலாழநதை 
வநதை ்்பயிலி வீதி கட்டிடம் புதிய ஆளு்னரலால அநதைக் கலாணி உரி-
்ேயலாைருக்மக திருபபி அளிக்கப்பட்டது. அ்தை அவர் முன்னர் 
இருநதை அமதை வடிவத்தில அ்தைக் கட்டி முடித்தைலார். அக்கட்டிடத்தின 
வலாயிலில இப்படி ஒரு கல்வட்்ட ்பதித்தைலார்.

‘DOOR GEWELT GEVELT,
DOOR’T REGT HERSTELT’
(அநீதியலால அழிக்கப்பட்டது... நீதியலால மீண்டும் எழுப்பப்பட்டது)
இனறும் முதைலிமக ேலாவத்்தையில அக்கட்டிடத்்தையும் இநதை 

வலாேகத்்தையும் அப்படிமய ெம்ேலால கலாணமுடியும். சுேலார் 
முனனூறு வருட கலா் ்பழ்ேவலாய்நதை டச்சு கல்வட்டு அது எனறு 
கூட ெலாம் கூறை்லாம். இனறும் அநதை வலாேகத்துடன அக்கட்டிடத்்தைப 
்பலார்க்க்லாம். இபம்பலாது கடற்ப்டயி்னர் அக்கட்டிடத்்தைப ்பயன-
்படுத்தி வருகிறைலார்கள். இனறு அவர்களிடம் மகட்டலால கூட இதைறகு 
பின்னலால இருக்கும் முக்கிய வர்லாறு ்பறறி அறிநதிருக்க ேலாட்-
டலார்கள் எனமறை கூறை்லாம். இறுதியில வுய்ஸ்டுக்கு ்கலாடூரகரேலா்ன 
ேரண தைண்ட்்ன எப்படி எஙமக நி்றைமவறறைப்பட்டது என்ப்தை 
அடுத்தை இதைழில ்பலார்பம்பலாம்.

அடிக்குறிபபுகள்1727  இல ஆளுெர் வுயிஸ்ட் ்வளியிட்ட 
ஒரு ஆவணத்தின அன்றைய தைமிழ ்க்யழுத்துப  பிரதியில  
(Plakkaat) “்்பதுருஸ் ்்பலாயிஸ்த்” எனமறை குறிபபிடுவ்தைப  
்பலார்க்க்லாம். இநதை ஆவணத்தின விரிவலா்ன உள்ைடக்கம்; தைனி-
ெலாயகம் அடிகைலார்  ்தைலாகுத்து, ்ேன்்ன உ்கத் தைமிழலாரலாய்ச்சி 
நிறுவ்னத்தி்னலால 2014 இல  ்வளியிடப்பட்ட “Tamil culture Vol.
XI – 1964” எனகிறை நூலில எஸ்.தை்னஞேய  ரலா�சிஙகம் எழுதிய 
“A Phonological and Morphological Study of a Tamil  Plakkaat” 
எனகிறை கட்டு்ரயில கலாணக் இருக்கிறைது. Anczewska, Malgorzata 
, Sri Lanka, Singapore :  APA Publications, 201519.10.1725 
அனறு ஆளுெர் மயலாஹன்னஸ் திடீர் ேரணமுறறைலார். இனறும் 
அவரது கல்்றை கல வுல்்பண்டலால மதைவலா்யத்தில கலாண்லாம்.
ம�லான ம்பலால 19.10.1725 – 16.09.1726 வ்ரயலா்ன ஒமர 
ஒரு ேலாதைம் ேட்டுமே தைறகலாலிக ஆளுெரலாக ்பதைவி வகித்தைலார். 
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மஞசள்காட்டு  கடமையில் 
கால் மைத்ால் ைாகனம 

நிற்கும என்கின்்ற நமபிக்மகயில்-
்ான்  கடந்்ாம. மு்லாைது அடி-
யெடுதது மைக்க  மு்லாைது ைாகன-
மும நின்்றது. ய்ாடர்நது  நடந்்ாம. 
அடுத  ்அடி எடுதது மைக்க இரணடா-
ைது ைாகனமும நின்்றது. முன்்றாை-
்ாக  அதி ்ைகததில் ைந  ்சி.ரி.பி.ைாக-
னம்ான்  அடிசசது"  இது கடந  ்ைாரம  
கிளியநாசசி ஊற்றுப்புலததில் இடம-
ய்பற்்ற வீதி வி்பததில்  காெைமடந் 
ைாணவியின் ைாக்குமூலம. ைாணவி-
கள இருைர் ்பல கனவுக்�ாடு உெர்-

்ரம கற்்ப்ற்காக  கிளியநாசசி ைததிெ-
கல்லூரிக்கு அருகில்    ஏ9 ்பாம்யில்  
ைஞசள  கடமையில் வீதிமெ கடக்க 
முற்்பட்ட ்்பாது ஏற்்பட்ட வி்பததில் 
சம்பை இடததில் ஒரு  ைாணவி உயிரி-
ழந்துடன் ைற்ம்றெ ைாணவி காெஙக-
ளுடன்  அனுைதிக்கப்்பட்டிருந்ார். 

இலஙமகயில்  ஏமனெ ைாைட்டங-
கம� விட ைட, கிழக்கில் ைாகன 
வி்பததுகளின் விகி்மும  உயிர்்ப-
லிகளின் விகி்மும நாளுக்கு நாள 
எகிறிக்யகாண்ட யசல்கின்்றது. 
ஆஙகாங்க  வீதிகளில் வீதிசசமிக்மஞ-
களும யகைராக்களும ய்பாருத்ப்்பட்டி-
ருந்ாலும  ்பா்சாரி கடமையினூடாக 
வீதிமெ கடக்க முற்்படும ்பா்சாரிகள 
வீதிமெக்கடக்க ்பல  நிமிடஙகள காத-
திருக்க ்ைணடிெ நிமலயும சாரதிக-
ளின் ய்பாறுப்்பற்்ற  ்ன்மைமெயும 
ஆஙகாங்க அை்ானிக்க முடிகின்-
்றது. ைா்றாக ்பாம்க் கடமையில் கால்  

மைத்வுடன் ைாகனம நிற்கும என்்ற 
நமபிக்மகயிலும அைசர கதியில் கடக்க  
முற்்பட்டு்பைர்கம�யும  அை்ானிக்-
கவும முடியும. இருப்பினும எைது 
அறிொமைொலும   அலட்சிெத்ாலும  
உலக�வில் நாம பி்ற நாடுகம� விட 
எதிலாைது விஞச ்ைணடும  என்்ற 
்நாக்கில் வீதி விதி மும்றகம� மீறி 
வி்பததுக்களிலும  உயிரிழப்புக்களி-
லும   ைற்ம்றெ நாடுகம�விட முநதிச-
யசல்கின்்்றாம.

வீடுகளில்  இருநது பு்றப்்படும எைது 
்பெணம ்பாதுகாப்்பான மும்றயில் முடி-
ைமடைம  ்  நமமைசசுற்றி வீதியில் 
்பெணிக்கும ஒவயைாருைரும இன்று  
தீர்ைானிப்்பைர்க�ாக  இருக்கி்றார்கள. 
்ாம யசல்லும ்பெணஙகளில் கூட 
"யசன்று ைருகி்்றன்"  என்்பம்விட 
"யசல்கி்்றன்" என்்ற ைார்ம்மெ கூ்ற-
்ைணடிெ நிமல்ெ இன்று  உள�து. 
அந்�விற்கு ்ைாசைான வீதிவி்பதது-

கம� யகாணடைர்க�ாக நாம  இருக்-
கின்்்றாம என்்பது்ான் கைமலக்கு-
ரிெ விடெைாகும. நில், கைனி, யசல் 
என்கின்்ற  வீதிக்்காட்்பாடானது 
இன்ம்றெ நமடமும்றக்கு சாததிெப்்பா-
டாகின்்றய்ன்்றால்  இல்மல என்கின்்ற 
அ�விற்கு ைனி  ்ைாழ்வும ்ைகைான 
கட்டமைப்புக்குள  ஓடிக்யகாணடிருக்-
மகயில் வீதி வி்பததுக்களும ்விர்க்க 
முடிொ்ய்ான்்றாகிப்  ் ்பானது. 

இலஙமகயில் உளநாட்டுப்்்பார்  
யைௌனிக்கப்்பட்டு  12 ைருடஙகள 
கடநது விட்ட நிமலயில் யுத  ் காலத-
தில்   இலஙமகயில் இடமய்பற்்ற 
உயிரிழப்புக்கம� விட  வீதிப்்்பாக்-
குைரதம  ் மீறுை்ால்  இடமய்பறும 
வி்பததுக்களின் எணணிக்மக அதிக-

ைாக்ை  காணப்்படுகின்்றது. யுத்த-
திற்கு பின் நா�ாந்ம 7-8 ்்பர்  சராசரி-
ொக  வி்பததில்  உயிரிழப்்ப்ாகவும 
மும்றொக வீதிவிதிமும்றகம� பின்-
்பற்றி ்பா்சாரிகள  ்பா்சாரி  கமடமை-
யினூடாக வீதிமெ கடக்கும சுைார் 100 
்்பர் மும்றெற்்ற  சாரதிக�ால் உயிரி-

ழப்்ப்ாகவும  ைருடாந்ம வீதி்்பாக்-
குைரத்ால் 300 ்்பர்  சராசரிொக ைர-
ணிப்்ப்ாகவும ைருடாந்ம 1000க்கும   
அதிகைா்னார் காெைமடநதும  அை-
ெஙகம� இழப்்ப்ாகவும  வீதிப் ் ்பாக்-
குைரதது ய்பாலிசாரின் அறிக்மக  ய்ரி-
விக்கின்்றது.

இவைாறு வீதியில் ்பெணிப்்்பா-
ரின்  உயிருக்கும உடமைக்கும  உத -்
ரைா்ம இல்லா  ் நிமல்ெ ்ற்கால 
ததில்  உருைாகியுள�து. கடநது யசன்்ற 
ஒவயைாரு வி்பததுக்கம�யும வி்பத-
துக்களில்  ்பாதிக்கப்்பட்டு முடைா-
கிப்்்பாகின்்றைர்களின் ைாழ்க்மகயும 
அைர்க�து  குடும்பத்ாரின் ைாழ்மக 
மும்றகம�யும ஏன் சாரதிகள குற்-
்றைாளிக�ாகும  ்பட்சததில் அந் 

குடும்பததின் நிமல என்ன என்்பது 
குறிததும இஙகு நாம  ஒவயைாருை-
ரும  ஆராய்ைாைானால் அது துெர-
ைானது. அவைா்றானைர்களின் ைாழ்க்-
மகச சூழலும  கூட நாம�ெ வீதி 
வி்பததுகம� கும்றப்்ப்ற்கான ைழி-
க�ாகவும அமைெலாம. ய்பாதுைாக  

இன்ம்றெ காலகட்டததில் நாட்டில் 
ைாகன வி்பததுக்கள இடமய்ப்றா் 
நா்� இல்மல  என்கின்்ற துர்ப்்பாக்-
கிெ நிமலமை எம நாட்டில் ஏற்்பட்டுள-
�து. காரணம  ்ற்்்பாது இலஙமகயி-
லுள�  ஒவயைாரு நீதிைன்்றஙகளிலும 
இன்னமும ்்ஙகியிருப்்பது வி்பததுக்-
கள ்பற்றிெ  ைழக்குகள என்்்ற கூ்றப்-
்படுகி்றது. ைாகன வி்பததுகளின் அதிக-
ரிப்பும  இவைா்றானய்ாரு  நிமலக்கு 
காரணம என்று யகாள�முடியும.

இலஙமகயில்  ய்பாலிஸ் திமணக்-
க�ம நாட�ாவிெ ரீதியில் வீதிப்்்பாக்-
குைரதம  ் கணகாணிதது  ஒழுஙகு 
யசயது ைருகின்்றது. இ்ற்காக வீதிச-
சமிக்மஞகள, கயைராக்கள  ய்பாருத-
்ப்்பட்டிருந்ாலும சில சாரதிகளும 
்பா்சாரிகளும இைற்ம்ற கைனததில்  
யகாளைதில்மல என்கின்்ற குற்்றசசாட்-
டுக்களும உணடு. எைது நாட்டில் வீதி    
ைசதிகள நவீனததும அமடநதுள�து-
டன் வீதிகள இல்லா  ் பிர்்சஙகள  
இல்மல  என்று கூறும அ�விற்கு  
ைாகனஙகளின் எணணிக்மகயும அதிக-
ரிதது ைருகின்்றது.

இலஙமகயில்  ்பென்்பாட்டிலுள� 
ைாகனஙகளின் எணணிக்மக 8.3 மில்-
லிென்க�ாகும. அதில் 60  ச்வீ்ம 
்ைாட்டார் மசக்கிள என ்பட்டிெலி-
டப்்பட்டுள�து.   2017இல் இருநது 
இந  ்  ஆணடு ைமர இலஙமகயில் 
முன்யனாரு ்்பாதும இல்லா்�விற்கு 
ைாகனஙகளின் ்பாைமன  அதிகரிதது 
காணப்்படுகின்்றது. இநநிமலயில் 
வீதிப் ்்பாக்குைரதது  கட்டமைப்புக-
ம�யும ஒழுஙகு விதிகம�யும மீறிெ 
யசெற்்பாடுகளும ய்பரிதும  அதிகரித-
துள�ன. 

இலஙமகயில் அதிகரித  ்  ைாகன 
்பாைமனயும ் ்பாக்குைரதது யநரிசலும 
ய்ாடர்சசிொக  அதிகரிததுக்யகாண்ட 
யசல்கின்்றது. அ்ற்கு ஏற்்றாற்்்பால 
விதிமும்றகம� மீறு்லும  ைாகன 
வி்பததுக்களின் எணணிக்மகயும கூட  
அதிகரிததுக்யகாண்ட  யசல்கின்்றது. 
்ைலும இன்ம்றெ வி்பததுக்களில் 
ைாகனஙகள ைட்டும  வி்பததுக்குள�ா-
ைதில்மல. ைா்றாக நமட்பாம்மெ 
்பென்்படுததும ்பா்சாரிகளும  ்பா்சா-
ரிமெ ்பென்்படுததும அப்்பாவி ைக்க-
ளும கூட வி்பததில்  சிக்குகி்றார்கள. 
்பல சைெஙகளில் உயிரிழக்கவும யசய-
கி்றார்கள. 

வீதிகளில்  ைாகனதம  ் யசலுததும 
சாரதிகள ைற்றும முசசக்கரைணடி, 
்ைாட்டார் மசக்கிள  ஓட்டுனர்களின் 
கைமலயீனத்ாலும இைர்களில் சிலர் 
்ைகைாக ைாகனதம  ்யசலுத  ் முற்்ப-
டுை்ாலும இரவு ்பகல் ்பாராது கணண-
ெராது ைாகனதம  ் யசலுததுை்ாலும  
வி்சடைாக இ�மைெதில் சாரதி அனு-
ைதிப்்பததிரம ய்பற்்ற இம�ஞர்கள 
துடிப்புடன்  ைாகனதம  ் யசலுததுை-
தும வீதி ஒழுஙகுகம� பின்்பற்்றாது 
ைாகனஙகம�  யசலுததுை்னாலும 
ைாகனஙகளில் ய்ாமலக்காட்சி 
ைாயனாலியின் அதிக சத்ம, ைாகன  
ஒலிமெ அ�வுக்கு அதிகைாக உெர்த-
து்ல்,  சாரதிகளின் மும்றெற்்ற மகெ-
டக்க ய்ாமல்்பசி  ்பாைமன ைது-
்பாைமனயில் ைாகனம யசலுதது்ல்  
்்பான்்ற இன்்னாரன்ன ்பல காரணஙக-

ளும  வீதி வி்பததுக்களுக்கு காரணைாக 
அமைகின்்றன. இருப்பினும ைாகனம 
ஓட்டும ்்பாது  தூஙகி ைழிைது, ்பெ-
ணததின் பின்பு ஓயவு எடுக்காமை,-
்ைகைாக ைாகனதம  ்  யசலுதது்ல் 
அல்லது  முநதிசயசல்லு்ல் என்்பன 
சமீ்பததிெ ைாகன  வி்பததுக்களுக்கு 
ைழிைகுக்கின்்றன.  தினம தினம  
வி்பதது சம்பைஙக்�  ்பததிரிக்மகயி-
லும    ய்ாமலக்காட்சியிலும  துெரச-
யசயதிக�ாக இடம பிடிக்கின்்றன.  
 
 (15 ஆம் ்பக்கம் ்பலார்க்க)

A.K.A.  Gijsberti Hodenpijl, De overgang van het bestuur 
van Ceylon van  gouverneur Stephanus Versluys in handen 

van mr. diderik van Domburgh;  1732-1733, Nijh VI,, 1919.
https://www.vocsite.nl/David Hussly, Ceylon and World 

history II (1505 A.D. TO 1796 A.D), W.M.A.Wahid & bros, 
Colombo, 1932.

மொணவியின் �னதைப் ெறிதை விெதது 
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சிறிது நேரம் அவளைநே பார்த்-
துக் க�ாண்டிருந்துவிட்டு,

“சரி இந்்த விஷேம் உங�ளுக்கு 
எபபடி க்தரியும்?” என்று ந�ட்்ார்.

“பிரதீப அண்்ா்தான் எங�ளுக்கு 
நபான் பண்ணி கசான்்ார்?”

“ோர் பிரதீபபுக்கு ோர் கசான் -்
்தாம்?” 

“தீபி�ாவின் அண்்ன் �ஜன்!”
“தீபி�ாவும் தீபனும் ்தறக�ாளை 

கசய்து க�ாளவ்தறகு முன்பு ஒரு 
�டி்தம் எழுதிளவத்திருக்கிறார்�ள. 
அந்்த �டி்தத்ள்தப  பறறி உங�ள 
�ருத்து என்்?”

“�ஜன் அண்்ா அந்்த �டி்தத்-
ள்தக் �ாட்டிே பிறகு்தான் ோங�ளும் 
ேம்பிந்ாம்!”

“தீபன் தீபி�ா இருவருள்ே ள� 
கேழுத்துக்�ளையும் பரீட்சித்துப 
பார்க்�க் கூடிே அத்்தாட்சி�ள எதுவும் 
இஙந� இருக்கிற்தா?”

“ஆமாம் இன்்ஸகபக்்ர்... தீபி�ா 
என்னு்ன்்தான் என் அளறயில் ்தங-
கியிருந்்தாள. அவளுள்ே நோட்புக் 
எல்ைாம் எ்து அளறயில்்தான் இருக்-
கிறது. அந்தநபால் நேரம் கிள்க்கும் 
சந்்தர்பபங�ளில் தீபன் அண்்ா 
எழுதிே ோவல் க�ாபபியும் இஙகு-
்தான் இருக்கிறது!

“சரி... சரி... ோங�ள நபாய் 
அள்தப பார்பநபாம்...!”

“ஆ�ட்டும்!” என்றாள சந்திரா. 
அள்தத் க்தா்ர்ந்து,
எல்நைாரும் அந்்தப கபண்�ள ்தங-

கியிருந்்த அளறக்குப நபாய்,
அஙந� பதிவு�ளில் இருந்்த 

ள�கேழுத்து்ன்,
�டி்தத்தில் இருந்்த ள� கேழுத்தும் 

ஒத்துப நபாகிற்தா என்று பார்த்்தார்-
�ள.அபபடி ஆராய்ந்து பார்த்்ததில், 
அந்்தக் �டி்தத்ள்த எழுதிேவள, தீபி�ா-
்தான் என்பது உறுதிோகிேது.

இந்்த ஆறுநபருள்ே சாட்சிேம்,
தீபி�ாவி்ால் எழு்தப-

பட்் �டி்தம்,எல்ைாவறளற-
யும் ளவத்துப பார்க்கும் நபாது,

இது,
்தறக�ாளை்தான் என்று முடிவு 

கசய்்தார்.
இது சம்பந்்தமா� ்த்து நமைதி-

�ாரி ரஞசனுக்கு அறிக்ள� சமர்பபிப-
ப்தறகும் முடிவு கசய்்தார்.

அள்த சமர்பபித்து நமலும் �ருத்து 
க்தரிவித்திருந்்த இன்்ஸகபக்்ர் 
ரா�வன், 

இது க�ாளை்தான் என்பள்த உறு-
திபபடுத்துவ்தறகு எந்்தவி்தமா் 
ஆ்தாரமும் இல்ளை.

ஆ்ாலும்,
இது ்தறக�ாளை இல்ளை க�ாளை 

்தான் என்று தீபி�ாவின் அண்்ன் 
�ஜன் கசால்லுவதிலும்,

ஏந்தா மர்மம் இருக்�த்்தான் கசய்-

கிறது.
என்று அடிக்குறிபபு எழுதியிருந்-

்தார்.
அந்்த அறிக்ள�ளேபபடித்்த O.I.C 

ரஞசன்,
இது பறறி அடுத்து என்் கசய்ே-

ைாம் என்று,
சிந்்தள்யில்  மூழ்கி்ார்.
அபநபாது்தான்,
ர�சிே கபாலி்ஸ இன்்ஸகபக்்ர் 

இன்பராஜின் ஞாப�ம் அவருக்கு 
வந்்தது.

சமீப�ாைமா�, இந்்த மாதி-
ரிோ் பை க�ாளை வழக்கு�ளில் 
திறளமோ�த் துபபறிந்து, 

உண்ளமோ் குறறவாளி�ளைக் 
�ண்டு பிடித்துளைார்.

இ்த்ால்,
கபாலி்ஸ துளறயில்,
அவரது பு�ழ் பரவாயிருந்்தது.
தீபன், தீபி�ா ந�ளையும் அவரி்ம் 

ஒபபள்த்்தால் சிறபபா� இருக்கும் 
என்று அவருக்குத் ந்தான்றிேது.

இந்்த எண்்ம் வந்்ததும்,
உ்ந் அவளரத் க்தா்ர்பு 

க�ாண்டு,
்தன்ள் வந்து சந்திக்கும்படி 

கசான்்ார்.
மறுோள �ாளையில் அவளர 

கசன்று  சந்தித்்தார்.
ர�சிே கபாலி்ஸ இன்்ஸகபக்்ர் 

இன்பராஜ்.

“ஓ... குட்நமானிங இன்்ஸகபக்்ர் 
இன்பராஜ்!”

“நமானிஙநசர்!”
“இபநபா எங� இருக்கீங�...?”
“குருோ�ல் கபாலிசில் நசர்!”
“இபப என்் ந�சில் ஈடுபட்டிருக்கி-

றீங�...?”
“மாடி வீட்டில் இருந்்த ஒரு 

கபண்ள் க�ாளைகசய்து விட்்ார்-
�ள.

ஆ்ால் அந்்தப கபண்ணுள்ே 
�்வன் கவளிோட்டில் இருக்கிறார். 
அந்்த ந�்ஸ ்தான் நசர். பத்திரிள�-
�ளில் கூ் நீங� பார்த்திருபபீங-
�நை...!’

“இபப என்் குறறவாளிளேப 
புடிச்சிட்டீங�ைா.../”

“ஆமாம், இன்்ஸகபக்்ர் ஆ்ால் 
குறறவாளிோ� ள�து கசய்ேபபட்-

டிருந்்தது நவறு ஒரு 
ேபர்!”

“இபநபா... நீங� உண்ளமோ� 
குறறவாளிே புடிச்சிருப பீங�நை...?

“ஆமாம் நசர்... . ஆ்ாலும், 
அவளைப பிடிபப்தறகு எ்க்கும் ஒரு 
வரு்ம் கசன்றது!” 

“ஓ... அபநபா கராம்பவும் சிரமபபட்-
டிருபபீங�நபாை...?”

“உண்ளம்தான் நசர்... குறற-
வாளிளேப பிடிபப்தறகு அந்்தப 
கபண்ணின் �்வன் ்தான் எ்க்கு 
கராம்பவும் உ்தவி கசய்்தான்!”

“ோர் க�ாளை�ாரன்?”
“�்வனின் ேண்பன் ஒருவன் 

்தான்!” 
“உங�ள திறளமளேப பறறி ோன் 

கபருளமப படுகிநறன் இன்பராஜ்!”
“கராம்ப ேன்றி நசர்!”
“ம்.... இன்பராஜ்... ஒரு கபண்ணும் 

ஆணும் வட்்வை வளைவில் உளை 
பா்தாைத்தில் இருந்து பாய்ந்து 

்தறக�ாளை கசய்து க�ாண்் 
விஷேம் உங�ளுக்கும் க்தரியும் 
என்று நிள்க்கிநறன்...!”

“ஆமாம் நசர் அந்்த ந�்ஸ விசேமா� 
பத்திரிள��ளில் இன்னும் நபாய்க் 
க�ாண்டு்தான் இருக்கிறது!”

“இஙந� இருக்கும் இன்்ஸகபக்்ர் 
ரா�வன்்தான் அந்்தக் ந�ளை பார்த்-
துக் க�ாளகிறார். அவர் க�ாடுத்்த ரிப 
நபாட்டின் படி அது ்தறக�ாளை்தான் 
என்று உறுதிோ�ச் கசால்லுகிறார். 
ஆ்ால் இபநபாது அதுவல்ை பிரச்-
சிள .்..

“அபபடின்்ா நீங� என்  ் நசர் 
கசால்லுறீங�...?” விேபபு்ன் ந�ட்்ார் 
துபபறியும் இன்்ஸகபக்்ர் இன்பராஜ்.

“அந்்தப கபண்ணின் அண்்ன் 
கசால்லுவது நவறு �ள்தோ� இருக்கி-
றது!”

“அவன் என்்கசால்லுகிறான்!”
“�டி்தம் எழுதியிருந்்தாலும் இந்்த 

மாதிரிோ் முட்்ாள ்த்மா் ஒரு 
�ாரிேத்ள்த அவள கசய்திருக்� நவ 
மாட்்ாள  என்று ்தான் கசால்லுகி-
றார்!”

“அபபடீன்்ா இது ஒரு க�ாளை 
என்று்தான் கபண்ணின் அண்்ன் 
கசால்லுகிறா்ா?”

“உங�ள யூ�ம் சரி்தான் இன்பராஜ்” 
“எல்ைா ரிபநபாட்டும் உங�ளி்ம் 

இருக்கிற்தா நசர்!”
“ஆமாம்.... இந்தா எல்ைா ரிப-

நபாட்டும் இந்்த ளபலில் இருக்கிறது 
இள்த ேன்றா� படித்துப பார்த்துவிட்டு 
உங�ள முடிளவ கசால்லுங�ள இன்-
பராஜ்!”

“ஆ�ட்டும் நசர்!”
ளபளை ள�யில் எடுத்்த இன்்ஸ-

கபக்்ர் இன்பராஜ்.
அந்்த ந�ளைப பறறி இதுவளரயில் 

நச�ரிக்�பபட்் ்த�வல்�ள எல்ைாவற-
ளறயும் படித்துப பார்த்்தார். 

அவருக்கு உ்ன்பாடு இல்ைா்த சிை 
விஷேங�ளும் அதில் இருந்்தது.

முழுவதும் படித்துவிட்டு,
ஒரு முடிவு்ன்,
கமல்ை நிமிர்ந்து,
OIC ரஞசள்ப பார்த்்தார்.
“இந்்த மர்ங�ளைப பறறி உங�-

ைால் ஏ்தாவது கசால்ை முடியுமா இன்-
பராஜ்?” “ம்... முடியும் நசர்!”

“என்் கசால்ைபநபாறீங�!”
“இவர்�ள இருவரும் ்தறக�ாளை 

கசய்து க�ாளைவில்ளை.  �ண்டிபபா� 
இது க�ாளை்தான்!”

துபபறியும் இன்்ஸகபக்்ர் இன்ப-
ராஜ்.

இபபடிச் கசான்்தும், ரா�வனுக்கு,
தூக்கி வாரிபநபாட்்து அவர்,
விேபபினுள விழுந்்தார்!
்தறக�ாளை கசய்து க�ாளைப 

நபாகிநறாம் என்று 
கசால்ை �டி்தம் எழுதி 
ளவத்துவிட்டு,

இருவருமா� நசர்ந்து 
்தறக�ாளை கசய்து 
க�ாண்டிருக்கிறார்�ள.

எல்ைா சாட்சி�ளும் 
இள்தநே உறுதிபபடுத்தி-
யிருக்கிறது.

உண்ளம இபபடி 
இருக்கும் நபாது,

இது ்தறக�ாளைநே 
இல்ளை க�ாளை்தான் 
என்று இவர் அடித்துச் 
கசால்லுகிறாநர!

என்பதில்்தான் ரா�வ-
னுக்கு விேபபு ஏறபட்்து.

“என்...்... என்் 
கசால்றீங� இன்பராஜ்” 
இது க�ாளைோ... 
அது எபபடி சாத்திேமா-
கும்...?”

ச ற று த் ்த டு ம ா றி ே 
படிநே ந�ட்்ார் OIC 
ரா�வன்.

“ஆ்ாலும் அது்தான் நசர் 
உண்ளம... இந்்தக் �டி்தத்ள்த தீபி�ா-
்தான் எழுதி இருக்கிறாள என்பதில் 
எந்்த வி்தமா் ஜேமும் இல்ளை...!”

“ம்... பிறக�ன்் சந்ந்த�ம்?” புரு-
வங�ளை உேர்த்திேபடிநே ந�ட்்ார் 
இன்்ஸகபக்்ர்.

“ஆ்ால்... என்விைபபில் எழு்தப-
பட்டிருக்கும் மு�வரிளே தீபி�ா ்தன் 
ள�பப் எழு்தவில்ளை!”

மு�வரி எழு்தபபட்் அந்்தக் �வளர, 
 �ாட்டிேபடிநே கசான்்ார் இன்்ஸ-

கபக்்ர் இன்பராஜ்.
 விேபபில் இருந்து,
இன்்மும் மீண்டு வரா்த நிளை-

யில்,அவர் �ாட்டிே மு�வரி எழு்தப-
பட்் அந்்த�வளர,

ள�யில் வாஙகிப  பார்த்்தார் 
ரா�வன்.

“எபபடி அவவைவு உறுதிோ�ச் 
கசால்லுகிறீர்�ள?”

அந்்த �வளர உறறுப பார்த்்த 
படிநே ந�ட்்ார் ரா�வன்

(இைளம க்தா்ரும்)

துப்பறியும் இன்ஸ்்பக்டரின வரவு கதைதை மாற்றுகிறது

ைற்்காதை ்காதைைாக மாறுகிறது

கசப்பு
  

பரந்்த பார்த (இந்திே) மக்�ளும், 
சின்்ஞசிறு ேம் மர�்தத் தீவி்ரும், 
நபார்த்துக் ந�ேர், ்ச்சுக்�ாரர், ஆஙகி -
நைேர் ஆக்கிரமிபபில் அல்ைாடிேதும் 
வீரசு்தந்திரம் நவண்டிப நபாராட்்ங�ள 
ே்த்திேதும் மி�ப பசுளம.  

ஒரு வழிோ� அந்நிேர்�ளை வழி -
பார்த்து சு்தந்திரக் �ாறளறச் சுவாசிக்-

�த் க்தா்ஙகி முக்�ால் நூறறாண்டு 
(75 ஆண்டு�ள) கேருஙகுகிற இந்்தச் 
சமேத்திலும் ‘நபாராட்்ம்’ என்ற ஒரு 
வார்த்ள்த சா�ாவரம் கபறறுளைது.  

ேம் �ாைத்தில் �்ந்்தாண்டு ேவம்ப-
ரில் பார்தத்தின் ்தளைே�ர் க்ல்லியில் 
க்தா்ஙகிே ஒரு நபாராட்்ம், அத்ந்தசத்-
தின் வரைாறறுபபக்�ங�ள சிைவறளற 
�ாைா �ாைத்திறகும் �சபபாக்கிவிட்்். 
முன்ள்ே சு்தந்திரப நபாராட்்ங�-
ளுக்கு சறறும் குளறந்்த்தல்ை என்றும் 
வர்ணிக்� நவண்டியுளைது.  

இபகபாழுது ஓராண்டுபபூர்த்தி இந்்த 
டிசம்பரில் முடிவுக்கு வந்்த மாதிரியும் 
இருக்கிறது வரா்த மாதிரியும் இருக்கி-
றது.  

ே்ந்்தது என்் என்பது ேம்ம 
சின்்ஞ சிறுசு�ளுக்கு அதுவும் 
மு�நூல், வாட்்ஸ அபபு�ளுக்கு 
க்தரிேநவ க்தரிோது.  

‘இந்திேப பிர்தமர் நமாடி நவைாண்-
ளமத் துளறளே நமம்படுத்்தவும் சீர்த்-
திருத்்தவும் எ் ்தன் விவசே அளமச்-
சளரக் க�ாண்டு மூன்று சட்்ங�ளை 

எதிர்க்�ட்சியி்ரின் 
�டும் எதிர்பபுக்கு மத்-
தியில் நிளறநவறற   

சட்்மாவதும் பட் -்
மாவது என்று பைப-
குதி�ளிலுமிருந்தும் 
க்ல்லிமா ே�ருக்ந� 
பள்கேடுத்து வந்து 
விட்்்ர் விவசாேப 
கபருமக்�ள!  

இது வளரயில் 
கமாத்்தமா� 700 
நபர்.  பலி�்ாக்� -
ைா� மாண்டு மண்-
்ாகி்ர் என்றும் 

நபள் வர்ணிக்� விருபபம்.  
ஆளும் பிர்தமர் நமாடி அரசு கேருக்-

�டி கபாறுக்� முடிோமநைா அல்ைது 
ேல்ை தூக்�த்திலிருந்து விழித்துக் 
க�ாண்ந்ா நபா்பபட்் மூன்று சட் -
்ங�ளையும் இந்திே ோ்ாளுமன்-
றத்தில் �்ந்்த திங�ட்கிழளம வாப்ஸ 
வாஙகி (திரும்பப கபறறு) ்தளைளேத் 
க்தாங�ப நபாட்டு நிறகிறது.  

விவசாயி�ளி்ம் ஆ்தரளவ கபற முடி -
ேவில்ளை. எங�ைால் நவைாண் சட்் 
ேைள் அவர்�ளுக்கு புரிேளவக்� 

முடிேவில்ளை. எங�ைால் ேைன்�ளை 
விைக்� முடிோ்தது எங�ளுள்ே 
்தவறு, நவைாண் சட்் விவ�ாரத்தில் 
மக்�ளி்ம் ோன் மன்னிபபு ந�ாருகி-
நறன். 

எ்ப பிர்தமர் ந�ாடி ோட்டு மக்�-
ளுக்கு ஆறறிே உளரயில் மன்னிபபும் 
ந�ட்கும் அைவுக்கு நிளைளம நபாநே 
நபாய் விட்்து.  

இனி, திரும்பப கபறற சட்்மூைம் 
இந்திேக் குடிேரசுத்்தளைவர் (ஜ்ாதி-
பதி) ஒபபு்தலுக்கு அனுபபபபடும். அவர் 
அஙகீ�ரித்துக் ள�கோபபம் இட்்பி -
றந� அதி�ாரபூர்வமா� ரத்்தாகும்.  

அதுவளர விவசாேப கபருமக்�ள 
க்ல்லி ே�ர் எல்ளையில் வாட்டும் 
குளிரில் மு�ாம் வீடு நோக்கிப 
நபா�ாமல்!  

இந்தநவளை, நசானிோ – ராஜீவ 
�ாந்தி கூட்டில் இேஙகும் அகிை இந்திே 
�ாஙகிர்ஸ உயிரிழந்்த விவசாயி�ளுக்கு 
இரங�ல், தீர்மா்ம் ஒன்ளற ோ்ா-
ளுமன்றத்தில் க�ாண்டுவர முள்ே 
பச்ளசக் க�ாடி �ாட்்பப்வில்ளை.   

அதுமட்டுமன்று, 31�ட்சி�ளின் 
சார்பில் 42பிரதிநிதி�ள பஙகுபறறிே 
கூட்்த்தில், நவைாண் நபாராட்்த்தில் 
பஙந�றறு உயிரிழந்்த 700 விவசாயி�-
ளின் குடும்பத்்தாருக்கு நிதியு்தவி வழங -
�வும் ந�ாரிக்ள� ளவத்்தார்�ள.  

ே்க்�வில்ளைநே, ே்க்�வில் -
ளைநே இந்்த எழுத்துக்�ளை அச்சுபப -
திவுக்கு அனுபபுகிற வளரயில்!  

நூறறாண்டு�ளுக்கு முன் அந்நிே 
ந்தசத்தி்ர் �ாட்டிே அ்ாவடி�நை திரும் -
பவும் எதிகராலிபபது நபால் ந்தான்றுகி -
றது.  

மறறுகமாரு ‘புதிே நபாராட்்ம்’ 
க்தா்ங�ாதிருக்� எதிர்பார்பநபாமா?   

  இனிப்பு

கிழக்கிைஙள�த் ந்த்�த்தில் 
‘ஏறாவூர்’ என்கறாரு ஊர். ‘ஏரூர்’ 
என்நற அன்பா� ஆளசோ� அளழப -
பர்.  

அறுபது, எழுபது ஆண்டு�ளுக்கு 
முன்ோன் அறிந்து க�ாண்் கிழக்கின் 
மு்தல் ஊர்.  

அபகபாழுது எழுத்தும் வாசிப-
புநம உயிர் மூச்சு என்றா் கபாழுது, 
க�ாழும்பு வந்து சந்தித்து கேருக்�-
மா்வர்�ள ‘புரட்சிக்�மால்’ சாலிஹ், 
யூ.எ்ஸ.்தாவூத் இருவரும் சிை பை 
ஆண்டு�ளுக்குபபிறகு அறிமு�ம் 
க�ாளைாமநைநே, க்தா்ர்பு�ள 
ளவத்துக் க�ாளைாமநைநே, ோன் 
்தமிழ�த்தில் கவளியிட்் நூல்�ளில் 
மூழ்கித் திளைத்்த ஒரு வாச�ர்.  

இன்று இள்தபபதிவிடுகிற கபாழுது 
ஊர் அறிந்்த �விஞர். பு�ழ் கபறற 
ஓய்வு நிளை விஞஞா் ஆசிரிேர்.  

அன்்வர் 75 அ�ளவ ‘ஏறாவூர் 
்தாஹிர்”!  

இரண்டு மூன்று கிழளம�ளுக்கு 
முன், �விஞர் பா்�ர் ‘மாத்்தளை 
�மால்’ வழஙகிே என் க்தா.நப.க்கு 
திடீர் அளழபபு!  

“மறக்� மறந்்த மனி்தன் ோன்! 
உங�ள ‘வரைாறறில் வளைல் ஹபீபு 
அரசர்’ நூல் வாசிபபு மூன்று ்த்ளவ! 
இந்திே – இைஙள�ப பாைம் நபாட்-
டிருக்கும் மனி்தர் நீங�ள! என் 
நூளையும் வாசிக்�ளும்!”  

“கபேர் என்்? �ள்தோ? �ட்டு -
ளரோ?”   

“மறக்� மறந்்த மனி்தம்” ்தளைபபு.  

இரண்்ாவது �விள்த நூல்!”  
“மன்னிக்�னும் மரபுக்�விள்த 

மட்டும் ்தான் பார்பநபன். அனுபபாதீர்-
�ள”   

இல்ளை, அபபடிச் கசால்ைபப்ாது 
புதுக்�விள்த�ளு்ன் சிை மரபுக்�வி�-
ளும் க்தாகுத்திருக்கிநறன். ஆள மூைம் 
அனுபபியும் விட்ந்ன். மறுக்�ாமல் 
கபறறுக் க�ாளளுங�ள”  

அவர் கசான்்து நபாைநவ ஒரு 
ைத்தீீஃப சந்திபபு நூல் அவரும் வாச� 
அபிமானி.  

�்திோ் 193 பக்� நூளைப 
கபறறுக் க�ாண்டு �விஞர் ஏறாவூர் 
்தாஹிர் பறறிப பூர்மா�ப புரிே 
அறிே பின்்ள்ளேத் திருபபி்ால் 
ஒரு மூ்தாட்டியின் ப்ம்!  

“சமர்பப்ம்” என்றுநவறு ்தளைபபு! 
�விஞளரக் �ாந்ாம்.  

சு்தா�ரித்துக் க�ாண்டு, வந்்த அதிதி 
ைத்தீளப. உபசரித்து வழிேனுபபி விட்டு 
மி� ஆவைாய் பின்்்ள் வாச�ங-
�ளில் ையித்ந்தன். அபிமானி�ளும் 
ையிக்�ைாம். அல்ைது மு� நூல் நபால் 
‘ளைக்’ நபா்ைாம். நபாடுவீர்�ள.  

சமர்பப்ம்  
இக்�விள்தச்சரம்   
2018 – 08-09 விோழன்  
(பிளற 26, துல் �ீஃ்தா, 

ஹிஜ்ரி 1440)க்தா்க்�ம்  
மண்்ளறயில் �ண்ணுளறயும்  
எங�ள அன்புத்்தாோர்  
மர்ஹஹும் ஹாஜிோனி மீ.கை. 

ஹதீஜத் உம்மா அவர்�ளுக்கு  
அதிசேமா�வும் ஆ்ந்்தமா�வும் 

அளமந்து வீட்டிருந்்தது ஒரு நூலின் 
பின்்ட்ள்!  

புது அனுபவமா�வும் இருந்த்து. 
இதுவளர நூகைான்றின் பின்்ட்ள -்
யில் ்தாயின் நிழறப்ம் பிரசுரித்து, 
நிளறநவந்்தல் கசய்து, நூளைச் 
சமர்பபித்்த �விஞநரா, �வி்தாயினிநோ 

ோராவது? க்தன்படுகிறார்�ைா கசால்-
லுங�ள.  

ேல்ை உேர் நிளையிலிருந்தும், இைக்-
கிேத் துளறயில் க�ாடி�ட்டிபபறந்தும் 
்தந்ள்தளேயும் ்தாளேயும் மறந்து திரி -
கிறவர்�ள மத்தியில் இந்்த 75 அ�ளவ 
‘ஏறாவூர் ்தாஹிர்” மி� மி� வித்திோச-
மா்வரா�த் க்தன்படுகிறார்.  

்தம் வாழ்ோளில் இரண்ந் இரண்டு 
நூற�ளைநே கவளியிட்டிருக்கிறார். 
இரண்்ாவள்த ்தாோருக்குச் சமர்பபித்-
திருக்கிறார். ்தன்ப்ம் இருக்� நவண்டிே 
இ்த்தில் (பின்்ட்ள்) ்தாளே இருத்தி-
யிருக்கிறார்.  

கபரும் பாராட்டுக்குரிேவராகிறார் 
“ஏறாவூர் ்தாஹிர்”  

அத்ந்தாடு நூலில் க்தாகுத்துளை 
101 �விள்த�ளில் மூன்றில் ‘உம்மா’ 
ளவப பறறிநே பிரைாபிக்கிறார்.  

‘உம்மா எஙந�?’ ‘ஒளி ்தந்்த 
விைக்க�ஙந�?’ ‘நீங�ா நிள்வில் 
உம்மா’ என்ற மூன்று ்தளைபபு�ளில் 
75அ�ளவ ம�்ார் அன்ள்ோளர 
நிள்த்து ஏஙகுகிறார்.  

ஒவகவாரு �விள்தயிலுமிருந்தும் 
ஒருசிை வரி�ளை மட்டும் வழங�நவ 
வசதிபபடும்.   

* புளைம்மா... ேம்,  
உம்மா எஙந�?  
சேனித்திருந்்த அளற  
கமௌனித்துவிட்்து ஏன்?  
்தளைேள், பாய், கமத்ள்த...  
்தத்க்தடுத்்த நபர்வழி ோர்?  
- ‘உம்மா எஙந�?’  
அழகு ்தமிழ் வாகேஙந�  
அன்புமிகு ்தாகேஙந�?  
�ாசிம் பள்பநபாளர,  
�லிவத்து ோே�த்ள்த  
குறவஞசிப பா்ல்�ளில்  
்த்க்க�ன்நறார் ்தனித்துவத்ள்த,  
ந�ாைாட்்ப பா்ல்�ளின்  
கசாண்டு�ளில் வண்க்ஙந�?  
- ‘ஒளி்தந்்த விைக்க�ஙந�?’  

* முந்ோளில் ஊஞசலிநை,  
முறறத்துப பந்்தலின் கீழ்  
முன்னிரவு நவளை�ளில்  
ம�வு�ளை மடிகி்த்தி,  
மதுரக்குரல் எழுபபி,  
்தாைாட்டில் ம்ம் நிளறயும்  
�ா்த்தில் ேள்்தகைபநபா?  
- நீங�ா நிள்வில் உம்மா’  
�விஞர் ‘ஏறாவூர் ்தாஹிர்’ ்தாோர், 

ஹாஜிோனி ஹதீஜத் உம்மா ‘்தாைாட்டு’ 
பாடுவதில் வட்்ாரத்தில் கபரும் பு�ழ் -
கபறறவர் என்பது மி� இனிபபு.  

நமலும் விவரங�ளுக்கு- இல் – 14, 
புளிேடிக்கு குறுக்கு வீதி, ஏறாவூர் – 06  

க்தா.நப. 0779878860  

5



இப்பத்��ைக அேஸா�ேயட்டட் �யூஸ் ேபப்பர்ஸ் ஒப் �ேலான் ��டட் கம்ப�யரால் ெகாழும்பு இல. 35, � ஆர். �ஜயவர்தன மாவத்ைத�லுள்ள ேலக் ஹவு�ல்  2021   �சம்பர்  மாதம்  05 ம் �க�  ஞா�ற்றுக்�ழைம  அச்�ட்டுப் �ரசு�க்கப்பட்டது.

68

தகவல் களஞ்�யம்

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    

இயற்ைகயும் ெசயற்ைகயும்

rpNu\;l rl;lj;juzp> fyhG+\zk;   u\Pj; vk; ,k;jpah];

gbj;jJk;

gfu;tJk;

('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|)

ஈழத்து ந�ன இலக்�ய இயக்கத்�ன்
பல்துைற முதல்வர் வரதர்.

ஈழத்து ந�ன இலக்�ய இயக்கத்�ன் பலதுைற முதல்வர் 
எனப் ேபாற்றப்படும் வரதர் 2006ஆம் ஆண்டு �சம்பர் 
மாதம் அமரத்துவம் அைடந்தவர். அவரது 15ஆவது 
அமரத்துவ ஆண்�ல் அவரது �ைனவுகைள �ட்� அஞ்ச� 
ெசலுத்துவதாக இப்பத்� அைம�றது.

த�ழ் எழுத்தாளர் சங்கம் ஒன்ைற உருவாக்கேவண்டும் 

என்ற எண்ணத்துடன் தனது நண்பர்களுக்கு முத�ல் 
அைழப்பு �டுத்தவர் வரதர்.  13.06.1942 அன்று யாழ்நக�ல்; 
20ேபர் கூ� ஆரம்�க்கப்பட்டதுதான்  'த��லக்�ய 
மறுமலர்ச்�ச் சங்கம்'. இதுேவ ஈழத்�ன் முதலாவது த�ழ் 
எழுத்தாளர் சங்கமாகும்.  

இந்தச் சங்கத்��ருந்து 'மறுமலர்ச்�' என்ற சஞ்�ைக 
1946இல் ெவ��டப்பட்டது.  இதன் ஆ��யராக சங்க 
உறுப்�னர்களால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர் வரதர்.  

இந்�யா�ல் ம�க்ெகா�காலம் ேபான்று ஈழத்�ல் 
'மறுமலர்ச்�க்காலம்' �ளங்�யது என ஆய்வாளர்கள் 
கு�ப்�டுவர்.

வரத�ன் இலக்�யத்தடம் ��வானது.  �றுகைதயாளர், 
பத்��ைகயாளர், நாவலா��யர், க�ஞர், 
நூல்ெவ��ட்டாளர், பத்��ைகயாளர் என அவரது ப�கள் 
பரந்துபட்டைவ.

யாழ்ப்பாணம் ெபான்னாைல�ல் �யாகர் சண்முகம் 
- �ன்னத்தங்கம் தம்ப�க்கு 01-.07-.1924இல் மகனாகப் 
�றந்த வரதராசன் தனது ஆரம்பக் கல்�ைய ெபான்னாைல 
அெம�க்க�ஷன் பாடசாைல�லும் அதன்�ன் 
அயற்�ராமங்க�லுள்ள பாடசாைலக�லும் ெபற்றார். 
அச்சக முகாைமயாளராகவும் நூல்ெவ��ட்டாளராகவும் 

ெதா�ல் பு�ந்தார். இவரது மைன�ெபயர் 
மகாேத�யம்மா. 

1940இல் ஈழேகச� ஆண்டுமல�ல் 'கல்யா��ன் 
காதல்' என்ற �றுகைத�ைன எழு� 16 வய�ல் 
இலக்�யப் �ரேவசம் ெசய்தவர் வரதர். சா�க்ெகாடுைம, 
ெபண்�டுதைலபற்� ஈழத்து எழுத்தாளர்கள் ��வாகச் 
�ந்�ப்பதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னேர இைவபற்�த் 
தனது எழுத்துக்க�ல் ஓங்�க் குரல் ெகாடுத்த புரட்� 
எழுத்தாளர் இவர்.   இவரது 'கற்பு' என்ற �றுகைத ஐம்பது 
வருடங்களுக்கு முன்னேர ெவ�வந்த ெபண்�யச் 
�ந்தைனெகாண்ட �றுகைதயாகும்.

ஈழத்�ல் புதுக்க�ைத பற்�ப் ேபசுவதற்கு முன்னேர 
அதற்குச் ெசயல்வ�வம் ெகாடுத்தவர் வரதர்.  
ஈழேகச��ல் அவர் எழு�ய 'ஓர் இர�ேல' என்ற 
க�ைதேய ஈழத்�ன் முதலாவது ந�ன க�ைத எனப் 
ேபாற்றப்படு�றது.

1955இல் க�ைதக்ெகன ஒரு மாத இதைழ 'ேதன்ெமா�' 
என்ற ெபய�ல் ெவ��ட்டுப் புதுைம ெசய்தவர்.  இதுேவ 
ஈழத்�ன் முதலாவது க�ைதச் சஞ்�ைகயாகும்.

 ஆனந்தன் (1952), ெவள்� (1957), பு�னம் (1961), 
அ�வுக்களஞ்�யம் (மாணவர்களுக்கான இதழ் 1992) 
ேபான்ற பல்ேவறு சஞ்�ைககைள ெவ��ட்டு ஈழத்து 
இத�யல் வரலாற்�ல் தனது சுவடுகைள ஆழமாகப் 
ப�த்தவர். 

 வரத�ன் பலகு�ப்பு' என்ற ெபய�ல் இவர் முதன் 
முத�ல் த�ழ் �ெரக்ட�ைய ெவ��ட்டவர்.

 வரத�ன் நூல்களாக நாவலர், வாழ்க� சங்�� மன்னா!, 
கயைமமயக்கம் (�றுகைதத்ெதாகு�), மலரும் �ைனவுகள் 
(சுயவரலாறு), பாரதக்கைத, �றுகைதப் பட்ட�வுக் 
கு�ப்புகள் என்பன ெவ�வந்துள்ளன.

இலங்ைக அர�ன் இலக்�யத்துக்கான சா�த்�யரத்�னா 
உயர்�ருைத 2002 ஆண்டு முதன்முத�ல் ெபற்ற 
ெபருைமக்கு�யவர் வரதர.;

'ஒ�க்ேரான்' என்னும் பு�ய ஆட்ெகால்� ைவரஸ்

 உலக சுகாதார �றுவனம் 
கடந்த நவம்பர் 26ஆம் �க� 
அவசரக் கூட்டெமான்ைற 
நடத்� ஒ�க்ேரான் என்ற 
ேகா�ட் ைவரஸ் �றழ்ைவப் 

பற்� உலகம் கவனஞ் ெசலுத்த ேவண்�ய �ைல�ல் 
உள்ளதாக  அ��த்துள்ளது.

'ஒ�க்ேரான்' எனப் ெபய�டப்பட்ட �.1.59 எனப்படும் 
ேகா�ட்19 �றழ்வு ைவரஸ் ஆரம்பத்�ல் கடந்த நவம்பர் 
மாதம் ெதன் ஆ��க்கா�ல் இனங்காணப்பட்டது. 
அண்ைம�ல் இங்�லாந்து மற்றும் இஸ்ேறல் உள்�ட்ட 
பல நாடுக�லும் இனங்காணப்பட்டுள்ளது. உலகள�ல் 
அச்சுறுத்தலான ைவரஸாக அைடயாளங் காணப்பட்ட 
ெடல்ரா ைவரைஸ �டவும் இந்த ைவரஸ் பலமடங்கு 
அ�ேவகத்�ல்  பரவும் தன்ைம வாய்ந்தது எனச் சர்வேதச 
ஆய்வுகள் கூறு�ன்றன. அேதேவைள இந்த ைவரஸ் 
50க்கும் ேமற்படட ��புகைளக் ெகாண்டதாகவும் 
கூறப்படு�றது. இந்த ைவரஸ் ஒரு நப�ட�ருந்து 
இன்ெனாரு நபருக்கு பரவு�றேத த�ர ேவறுவ�க�ல்  
பரவுவதாக அ�யப்பட�ல்ைல. இந்த ைவரஸ் ெதாற்றாளர் 
ஒருவர் சமூகத்�ல நடமாடும் ேவைள�ல் அவ�ன் 
மூலமாக ஆ�ரக்கணக்கான நபர்களுக்கு ைவரஸ் ெதாற்று 
ஏற்பட்டு�டும். ஆகேவ ஒவ்ெவாரு த�நபரும் தத்தமது 
பாதுகாப்ைப உறு�ப்படுத்�க் ெகாள்ளேவண்டும்.

இலங்ைக�லும் இந்த ைவரஸ் பரவக் கூ�ய 
சாத்�யப்பாடுகள் உள்ளன. காரணம் இலங்ைக�ல் 
�மான �ைலயங்க�ல் ேகா�ட் ப�ேசாதைன 
முன்ெனடுக்கும் ெசயன்முைற கடந்த இரண்டு மாதங்களாக 
�றுத்தப்பட்டுள்ளது.  இலங்ைக�ல்  இந்த ைவரஸ் 
பரவுமா�ன் ஏைனய ைவரஸ் பரவலால் எற்பட்ட 
பா�ப்புகைள�டவும் பன்மடங்கு பா�ப்புகைள 
எ�ர்ெகாள்ள ேவண்� ஏற்படும். 

இலங்ைகையப் ெபாறுத்தவைர�ல் இந்த ைவரஸ் 
எக்காரணம் ெகாண்டும் நாட்�ல் பரவ�டாமல் பார்த்துக் 
ெகாள்ளல் அவ�யமாகும்.  அதற்கைமய ெதன்னா��க்கா, 
ெபாஸ்ட்வானா,  ந��யா, ெலேசாதா, �ம்பாப்ேப, 
சு�ற்சர்லாந்து உள்�ட்ட ஆறு நாடுக��ருந்து 
இலங்ைகக்கு எவரும் பய�க்க மு�யாது என 
அரசாங்கத்�னால் தைட��க்கப்பட்டுள்ளது. 

நாடு பா�ய ெநருக்க�ைய கடந்த ேம மாதத்�ல் இருந்து 
ெசபெடம்பர்வைர எ�ர்ெகாண்டது. நூெளான்றுக்கு 200க்கும் 
ேமற்பட்ட மரணங்கள் ப�வா�ன. நாடு முடக்கப்பட்டு 
சுகாதர நடவ�க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட �ன்னேர 
�ைலைம ஓரளவுக்குக் கட்டுப்பாட்டு �ைலைமக்குள் 
ெகாண்டுவரப்பட்டது. இருந்தேபா�லும் தற்ேபாது கூட 
நாெளான்றுக்கு 20க்கும் 30க்கும் இைடப்பட்ட  ���லான 
மரணங்கள் ப�வா�க் ெகாண்�ருக்�ன்றன, �ைலைம 
இன்னும் �ரைடய�ல்ைல.  தற்ேபாதுள்ள �ைல�ல் நாடு 
இன்ெனாரு முடக்கத்ைதத் தாங்க மு�யாது. நாடு ெபாருளாதார 
ெநருக்க��ல் �ண்டா�க் ெகாண்�ருக்�றது. இறக்கும�க் 
கட்டுப்பாடுகள் ��க்கேவண்�ய ெநருக்க� ஏற்பட்�ருக்�றது. 
சர்வேதச கடன் ெநருக்க� மற்றும் ெடாலர் ெநருக்க� என்பன 
�கக் கடுைமயானதாகக் காணப்படு�ன்றன. �ண்டும் நாடு 
முடக்கப்படுமா�ன் �கவும் பா�ய ெநருக்க�யா��டும் 
என்பைத நாட்�ன் �ரைஜகள் ஒவ்ெவாருவரும் உணர்ந்து 
ெகாள்ளுதல் அவ�யமானதாகும். 

உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் மற்றும் இலங்ைக�ன் சுகாதார 
�றுவனங்கள் �டுத்�ருக்கும் எச்ச�க்ைககள், ப�ந்துைரகள் 
ஆ�யவற்ைற ஒவ்ெவாருவரும் �ன்பற்� நம்ைமயும் காத்து, 
நாட்ைடயும் காப்ேபாமாக.

��த்தா�ய அருங்காட்�யகத்�ல் 
எமது நாட்�ன் ெதால்ெபாருட்கள்

��த்தா�ய அருங்காட்�யகம் 250 வருட 
வரலாற்ைறக்ெகாண்டது. ��த்தா�யர்கள் உலக 

நாடுகள் பலவற்ைறக் ைகப்பற்� தமது 
ஆட்��ன் �ழ்ைவத்�ருந்த காலத்�ல் 
அந்த நாடுக�ல் உள்ள ெதால்ெபாருட் 
ெசல்வங்கள் பலவற்ைறத்  தமது நாட்�ற்கு 
எடுத்துச் ெசன்றுள்ளனர். அைவ 
இன்று இந்த அருங்காட்�யகத்�ன் 
காட்�ப்ெபாருட்களாக இருக்�ன்றன.

அத்ேதாடு இந்த அருங்காட்�ய 
கத்�ற்குப் ெபாருட்கள்  
அன்ப�ப்புகளாகவும் வந்து 
ேசர்ந்தன. உலகம் சுற்றும் 
கடேலா�யும் அவுஸ்�ேர�யக் 
கண்டத்ைதக் கண்டு��த்தவருமான 
கப்�ன் ேஜம்குக் என்பவர்  தனது 
கடல்பயணங்க�ன்ேபாது �ைடத்த 
அ�ய ெபாருட்கைள இந்த 
அருங்காட்�ச்சாைலக்கு வழங்� 
னார். ேசர் �ல்�யம் ஹ�ல்ரன், 
��க் ேதசத்��ருந்து பல 
அ�ய ெபாருட்கைள 
இரண்டு வள்ளங்க�ல் 
அனுப்�ைவத்தார். 

சாள்ஸ்ரவுண்� என்பவர் 
உேராமாபு�ப் ெபாருட்கைள �ற்றார். ெநப்ேபா�யன் 
ேதாற்க�க்கப்பட்ட �ன்னர் அங்�ருந்து ஈ�ப்ற் 
ெதால்ெபாருட்கள் �ைடத்தன. 1816இல் ஏெதன்ஸ் 
நகரத்��ருந்து பல�தமான மா�ள் கற்கள் �ைடத்தன. 
எல்�ன் �ரபு ��ஸ் நாட்டுத் ெதால்ெபாருட்கைள 
1802இல் �ற்றார். உலகநாடுக�ல் அக்காலகட்டத்�ல் 
இருந்த ��த்தா�யத் தூதுவர்கள் பலர் அந்தந்த 
நாடுக�ல் இருந்த ெதால்ெபாருட்கைளத் தமதாக்� 
அனுப்�ைவத்தனர். ேமற்கு�ப்�ட்ட தகவல்கள், 
��த்தா�ய அருங்காட்�யகத்ைதப் பற்�ய தகவல்கள் 
அடங்�ய �ரசுரங்க�ல் காணப்படு�ன்றன. 

எமது இலங்ைகத் ���ருந்து ெகாண்டுெசல்லப்பட்ட 
நூற்றுக்கும் ேமற்பட்ட ெதால்ெபாருட்கள் இந்த 
அருங்காட்�யகத்�ல் உள்ளன. அவற்றுள் ஷதாரா| என்ற 
புத்த சமய ெபண்ெதய்வத்�ன் ெவண்கலச் �ைல என் 
கவனத்ைதப் ெப�தும் ஈர்த்தது. இதைன �.�. எட்டாம் 
நூற்றாண்ைடச் ேசர்ந்த �ைல எனக் கு�ப்�ட்டுள்ளார்கள். 
ெபண்ெதய்வத்�ன் வலது கரம் வரதகரமாக 
அைமக்கப்பட்டுள்ளது. வரதகரம் என்பது ெகாடுக்கும் 
கரம். வரம�க்கும் கரம். இந்தச் �ைல மட்டக்களப்புக்கும் 
�ருேகாணமைலக்கும் இைடப்பட்ட �ரேதசத்�ல் 
கண்ெடடுக்கப்பட்டு, ேசர். ெறாேபட் �றவுன்�க் என்பவர் 
அதைன 1830இல் ��த்தா�யாவுக்குக் ெகாண்டுெசன்றுள்ளார். 
அனுராதபுரக் காலத்�ல் மகாயான ெபௗத்தம் இலங்ைக�ல் 
�ல�யதற்கு இச்�ைல சான்று பகர்�றது என்ற கு�ப்புகள் 
�ைல�ன் அரு�ல் காணப்படு�ன்றன. மகாயான 
ெபௗத்தத்�ல் ெகௗதம புத்தைரக் கடவுளாகக் ெகாள்வர். 
மகாயான ெபௗத்தம் ைசனா, யப்பான் ேபான்ற நாடுக�ல் 
தற்ேபாது ைகக்ெகாள்ளப்படு�றது.  இலங்ைக�ல் 
தற்ேபாது ைகக்ெகாள்ளப்படும்; ேதரவாத ெபௗத்தத்�ல் 
புத்தர் கடவுளாகக் ெகாள்ளப்படுவ�ல்ைல. ேதரவாத 
ெபௗத்தம் இலங்ைக�ல் இருந்து கம்ேபா�யா, தாய்லாந்து, 
பர்மா, லாஓஸ் ேபான்ற நாடுகளுக்குப் பர�யுள்ளது. 
அருங்காட்�யகத்�ல் உள்ள இலங்ைக மன்னன் பத்துத்தைல 
இராவணனது �ைலயும்  பார்ைவயாளர்கள் பலைரப் ெப�தும் 
கவர்ந்தைதக் காணமு�ந்தது. 
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(இ� அடுத்த இத�ல்) 

இைளஞர்களும் தைலைமத்துவமும்!
“  இைள ஞர்கள் நாைளய தைலவர்கள்” 

என்பது எல்ேலாராலும் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்ட �ரபலமான 
கருத்தாகும். ஆனால் நைடமுைற�ல் இன்ைறய 
இைளஞர்கைள நாைளய தைலவர்களாகக் கரு� அதற்கு 
ெபாருத்தமானவர்களாக அவர்கைள உருவாக்குவதற்கான 
ெசயற்பாடுகைள நாம் ேமற்ெகாள்�ன்ேறாமா? என்பது 
இன்றும் ேகள்�க்கு�யாகேவ உள்ளது. 

�ட்��ருந்து ஆரம்�த்து பாடசாைல, உயர் 
கல்� �டங்கள், பல்கைலக்கழகங்கள், சமூக ேசைவ 
இயக்கங்கள், உட்பட அர�யல் கட்�கள், அரசாங்க 
�றுவனங்கள், உள்ளூராட்� மன்றங்கள், மாகாண சைபகள், 
பாராளுமன்றங்கள், அைமச்சரைவகள் வைர அைனத்து 
இடங்க�லும் இந்த ‘இைளஞர்களுக்கு தைலைமத்துவம்’ 
வழங்கும் �டயம் ச�யாக கருத்�ல் ெகாள்ளப்பட�ல்ைல 
என்பேத நைடமுைற�ல் உண்ைமயாக உள்ளது. 

‘ேதாளுக்கு ேமல் வளர்ந்தால் ேதாழன்’ என்பார்கள். 
ஆனால் எத்தைன �டுக�ல் ெபற்ேறார், வளர்ந்த 
தமது வா�ப �ள்ைளகைள இவ்வாறு சமமாக கரு� 
அவர்களது ஆற்றல்களுக்கும், �றைமகளுக்கும், 
�யாயமான �ருப்பங்களுக்கும்  இடம�த்து 
சுயமாக ெசயற்பட வாய்ப்ப�க்�றார்கள்? 
கல்�க் கூடங்க�லும் பாடத்�ட்டங்களுக்கு ஏற்ப 
ேபா�ப்பதற்கு எடுக்கப்படு�ன்ற முயற்�க்கு 
இைணயான வைக�ல் இைளஞர்களது தைலைமத்துவப் 
பண்புகைள வளர்ப்பதற்கான �ட்டங்கள் 
ெசயற்படுத்தப்படு�ன்றனவா?

சமூக ேசைவ இயக்கங்க�ல் தைலைமத்துவத்�ல் 
இருக்�ன்றவர்கள் இைளஞர்களுக்கு உ�ய 
முைற�ல், முைறயான ப�ற்�ய�த்து அவர்க�டம் 

த ை ல ை ம த் து வ த் ை த 
முைறயாக ைகய 
�ப்பதற்கு முன்வரு 
�ன்றார்களா? அர�யல் 
கட்�க�ல் எத்தைன 
�தம் இைளஞர்களுக்கு 
இடம�க்கப்படு�றது? 
உள்ளூராட்� மன்றங்கள், 
மாகாண சைபகள், பாரா 
ளுமன்றம் என்பவற்�ல் 

இைளஞர்களுக்கு ேபா�ய இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதா? 
ேதர்தல்க�ல் ேபாட்��ட அர�யல்வா�க�ன் 

�ள்ைளகள் த�ர்ந்த ஏைனய இைளஞர்க�ல் எத்தைன 
�தமாேனாருக்கு வாய்ப்ப�க்கப்படு�றது? �ைறேவற்று 
அ�காரமுள்ள பத�க�ல் எத்தைன இைளஞர்களுக்கு 
இடம�க்கப்பட்டுள்ளது? இத்தைகய எத்தைனேயா 
ேகள்�களுக்கு ப�ல்கைள ஆராய்வதன் மூலம் 
இைளஞர்கள் நாைளய தைலவர்களாவதற்கு உள்ள 

வாய்ப்புகள் பற்� ஆராய மு�யும். (அடுத்த வாரமும் 
ெதாடர்ேவாம்)

‘க�ைதச் �றகு
1968 முதல் எழு� வரும் �ரபல க�ஞர் டாக்டர் தா�ம் 

அகமது�ன் ஐந்தாவது க�ைத நூல் ‘க�ைதச் �றகு’. 
ப�ன்மூன்று நல�யற் க�ைதகள் உட்பட எழுபத்��ரண்டு 
க�ைதகள் இந்நூைல அலங்க�க்�ன்றன. இலண்டன், 
இலங்ைக த�ழ் இலக்�ய �ருவகங்கள் இைணந்து 
வழங்�ய 2019ம் வருட ‘இரா. உதயணன் �ருது’ ெபற்ற 
இக்க�ைதத் ெதாகுப்�ல் இடம்ெபற்ற ஒரு க�ைத 
இங்ேக ேபசும் க�ைதயாக..

கடைம உணர்ேவாம்
கூ�க் குல�க் கைதப்ேபாம் – �ண்
கூத்ைத அறுத்துப் புைதப்ேபாம்!
ேத�ச் ெசன்று கைலைய – என்றுந்
ேதைவ என்று ப�ப்ேபாம்!

நமது கடைம உணர்ேவாம் – இந்த
நாட்ைட உயர்த்� ம�ழ்ேவாம்! 
அைம� எங்கும் �லவ – நாளும்
அயராதுைழக்க முயல்ேவாம்!

மார்க்க வ���ல் நடப்ேபாம் – 
                                          நன்றாய்
மணக்கும் க�ைதகள் சைமப்ேபாம்!
ஊக்கம் மன�ற் ெகாள்ேவாம் – �ல
உதவாத் தனத்ைத �டுேவாம்!

ம�ழ்ச்� ெயங்ங்கும் ெபருகத் – �ய
வஞ்சைனகள் ெகால்ேவாம்!
இகழ்ச்�க் �டமாகாமல் – நம்
இைறவனன்ைவப் ெபறுேவாம்!

வறுைமப் ��ைய மாய்ப்ேபாம் – இந்த
மக்கள் ப�ைய ஏற்ேபாம்!

�றுைமத் தனங்கள் சாய்ப்ேபாம் – �ல
�ய ெசயல்கள் மாய்ப்ேபாம்!

நூல்: க�ைதச் �றகு, நூலா��யர்:- டாக்டர் தா�ம் 
அகமது, முதற்ப�ப்பு:- 16 �சம்பர் 2018, ெவ��டு: S. 
J. ப�ப்பகம், பக்கங்கள்: XVI + 176, �ைல: 500.00 , 
ெதாடர்புகளுக்கு: 0779664063

பாட்�யும் கண்டக்டரும்
ேபருந்துக�ல் பயணம் ெசய்ேவார் ெபறு�ன்ற 

அனுபவங்கள் ஏராளம். அைவ நவரசங்களும் �ைறந்தைவ. 
இங்ேக ஒருவ�ன் சுைவயான அனுவம்:

அந்தப் ேபருந்து ெகாழும்�ல் 
இருந்து கண்� ேநாக்� ெசன்று 
ெகாண்�ருந்தது கடவத்ைத 
அரு�ல் வந்த ேபாது வயதான ஒரு 
அம்மா எழுந்து கண்டக்ட�டம், 
“மாவனல்ல வந்�டுச்சா?” என்று 
ேகட்டார்.

“மாவனல்ைலயா அதுக்கு 
இன்னும் ெராம்ப தூரம் 
இருக்கும்மா” என்றார் கண்டக்டர். 

“ச�” என்று அமர்ந்தாள் அந்த 
வயதான அம்மா.

�ஹா� வந்தது. “சார். 
மாவனல்ைல வந்�டுச்சா?” 

“அட. இன்னும் இல்ைலம்மா”
ேபருந்து வரகாெபாலையத் தாண்�யது. “மாவனல்ைல 

வந்�டுச்சா?”
“ஐேயா அம்மா. உங்க இம்ைச தாங்கைல. ேபசாம 

கண்ைண மூ�ட்டு தூங்கும்மா. மாவனல்ைல வந்தா நாேன 
ெசால்ேறன்”

“ச�” என்ற அந்தம்மா கண்கைள மூ�த் தூங்�னாள்.
ேபருந்து மாவனல்ைலையத் தாண்� கடுகண்ணாைவைய 

அண்�த்துக் ெகாண்�ருந்தது. ��ெரன ��த்ெதழுந்த  
அந்தம்மா ேகட்டார், “கண்டக்டர் சார். மாவனல்ைல 
வந்�டுச்சா?” 

கண்டக்டருக்குத் தூக்� வா�ப் ேபாட்டது. “ஐையேயா.. 
நான் மறந்�ட்ேடேன. � ஏம்மா தூங்�ன?” ப�ைய 
அந்தம்மா �து தூக்�ப் ேபாட்டார் கண்டக்டர். ேபருந்�ல் 
இருந்த அத்தைன ேப�ன் ேகாபமும் கண்டக்டர் �து 
�ரும்�யது.

“பாவம் அந்தம்மா. வண்�ையத் �ருப்புய்யா. �ரும்ப 
மாவனல்ைல�ல் ெகாண்டு ேபாய் அந்தம்மாவ �ட்டுட்டு 
�ரும்� வா” என்று அேநகமாக எல்ேலாரும் ேசர்ந்து 
ெசான்னார்கள். கண்டக்டருக்கு ேவறு வ� ெத�ய�ல்ைல. 
ேபருந்ைதத் �ருப்�னார். வந்த வ�ேய �ரும்பவும் 
மாவனல்ைலக்கு ெசன்றது.

ஒரு வ�யாக ��து ேநரத்�ல் மாவனல்ைல வந்தது. 
“அம்மா.. இறங்கும்மா” ச�த்தப�ேய கண்டக்டர் 
கூ�னார். ேபருந்�ல் இருந்த பய�களுக்கு முகத்�ல் 
ெவற்�ப் புன்னைக.

சாவகாசமாக எழுந்த அந்தம்மா ேமேல இருந்து ைபைய 
எடுத்துப் ��த்து அ��ருந்து �ரஷர் மாத்�ைரைய 
எடுத்துப் ேபாட்டு �ழுங்� தண்�ர் கு�த்து �ரும்ப 
அமர்ந்து தூக்கத்ைதத் ெதாடர்ந்தார்.

“என்னம்மா. மாவனல்ைல�ல் இறங்கைலயா?” - 
கண்டக்டர் ேகட்டார்.

“நான் ஏன் மாவனல்ைல�ல் இறங்கணும்? நான் 
ேபராதைனக்கு இல்ைலயா ேபாகணும்? மாவனல்ைல 

வந்தவுடேன �ரஷர் மாத்�ைர மறந்�டாம ேபாட்டுடுன்னு 
என் ைபயன் ெசால்� அனுப்�னான். அதான்.” என்றால் 
சாவகாசமாக. 

இப்ேபாது கண்டக்டருக்கு �ரஷர் படு பயங்கரமாக ஏறத் 
ெதாடங்�யது..

குழந்ைதகளுக்கு �ட்டுப் 
பாடங்கள் வழங்கத் தைட

�னா�ல் குழந்ைதகள் முதல் இைளஞர்கள் 
வைர�லாேனாருக்கு மன ஆேராக்�யத்ைத பா�க்கும் 
வைக�லான ெசயல்பாடுகைள அந்நாட்டு அரசு தைட 
ெசய்து வரு�றது.

இதன�ப்பைட�ல், பாடசாைல குழந்ைதக�ன் மன 
அழுத்தத்ைதக் குைறக்கவும், மன ஆேராக்�யத்ைத 
ேமம்படுத்தவும் அவர்களுக்கு �ட்டுப்பாடங்கள் 
வழங்குவது, �ேசட வகுப்புகள் நடத்துவது உள்�ட்ட 
நைடமுைறைய தைட ெசய்வதற்கான சட்டவைரைவ �னா 
தயா�த்துள்ளது.

ேமலும், குழந்ைதகள் இைணயத்�ல் அ�க ேநரம் 
ெசலவ�ப்பைதத் தடுக்கவும், ெபற்ேறார்கள் தங்கள் 
குழந்ைதகளுடன் அ�க ேநரம் ெசலவ�ப்ப�லும், 
அவர்கைள ம�ழ்ச்�யாக ைவத்�ருப்ப�லும் கவனம் 
ெசலுத்தவும் அ�வுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

சட்டவைரவு தயா�ப்புப் ப� முழுைமயைடய உள்ள 
�ைல�ல், அடுத்த ஆண்டு ஜனவ� மாதம் முதல் இது 
நைடமுைறக்கு வரும் என எ�ர்பார்க்கப்படு�றது.

ெகாஞ்சம் ��ங்க!

               ெநஞ்சுக்கு ��

நாைளய உலகம் இைளஞர்கள் ைகயில்

நல்ேலார்கள் நாள்ேதாறும் கூறுைகயில் 

ேதாழைம ெகாண்டு ேதாள் தருைகயில் 

இைளஞர் உயர்வேர தம் வாழ்க்ைகயில் 

  நல்லைத ெசால்�ேறாம்

   ேபசும் க�ைத
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நாடுகள் பலவற்ைறக் ைகப்பற்� தமது 
ஆட்��ன் �ழ்ைவத்�ருந்த காலத்�ல் 
அந்த நாடுக�ல் உள்ள ெதால்ெபாருட் 
ெசல்வங்கள் பலவற்ைறத்  தமது நாட்�ற்கு 
எடுத்துச் ெசன்றுள்ளனர். அைவ 
இன்று இந்த அருங்காட்�யகத்�ன் 
காட்�ப்ெபாருட்களாக இருக்�ன்றன.

அத்ேதாடு இந்த அருங்காட்�ய 
கத்�ற்குப் ெபாருட்கள்  
அன்ப�ப்புகளாகவும் வந்து 
ேசர்ந்தன. உலகம் சுற்றும் 
கடேலா�யும் அவுஸ்�ேர�யக் 
கண்டத்ைதக் கண்டு��த்தவருமான 
கப்�ன் ேஜம்குக் என்பவர்  தனது 
கடல்பயணங்க�ன்ேபாது �ைடத்த 
அ�ய ெபாருட்கைள இந்த 
அருங்காட்�ச்சாைலக்கு வழங்� 
னார். ேசர் �ல்�யம் ஹ�ல்ரன், 
��க் ேதசத்��ருந்து பல 
அ�ய ெபாருட்கைள 
இரண்டு வள்ளங்க�ல் 
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அழகுக் கலையில் 
கைக்கும் நடிலக திலிபா
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xU kidtpapd; fij
mnkupf;fhitr; Nru;e;j ngl;b Y} gPl;]; 

1937 khu;r; 12 Mk; jpfjp gpwe;jtu;. 
rpW taJ KjNy tho;f;if fbdkhfj; jhd; 
,Ue;jJ. %d;W tajpy; mk;ik Neha; Vw;gl 
Nfl;Fk; jpwid ,oe;jhu;. Ie;J tajpy; jdJ 
je;ij kw;Wk; NkYk; gyupdhy; J\;gpuNahfk; 
nra;ag;gl;ljhff; $wpdhu;. 
15 tajpNyNa jpUkzk; Kbj;j mtupd; 

tho;f;ifapy; jpUg;Gid Vw;gLk; vd;W 
ghu;j;jhy; mJTk; elf;ftpltpy;iy. fztUk; 
Jd;GWj;j Xu; Mz;bNyNa ,UtUk; 
gpupe;jhu;fs;. gpd;du; gPl;]; jw;nfhiy nra;a 
Kay kPz;Lk; ,UtUk; ,ize;jdu;. 
1969 ,y; kPz;Lk; ,UtUk; 

gpupe;Jtpl;lhu;fs;. 
1970,y; gPl;]; 

kw;nwhUtiu 
jpUkzk; 
Kbj;jhu;. 
mq;NfAk; 
Jd;gk; 

nfhLikjhd;. ,UtUf;Fk; ,ilNa 
thf;Fthjk; Vw;gl fztiu Rl;Ltpl;lhu; 
gPl;];. capu;jg;gpa fztu; ePjpkd;wj;jpy; jd; 
jg;Gj;jhd; vd;W xg;Gf;nfhs;s jz;lidapy; 
,Ue;J jg;gpj;jhu;. 
gpd;du; kw;nwhUtUld; fhjy; nfhz;l 

gPl;]; mtiu 1978 ,y; jpUkzk; Gupe;jhu;. 
gPl;]; fztu; kPJ fhiu tPl;L nfhy;yg;ghu;f;f 
xu; Mz;bNyNa ,e;jj; jpUkzk; Kwpe;jJ. 
gpd;du; mtu; 1979 ,y; ehd;fhtJ jpUkzk; 

Gupe;jhu; mJTk; ePz;l fhyk; epiyf;ftpy;iy. 
,UtUk; gpupa 1982 ,y; mtu; Ie;jhtjhf 
jpUkzk; Gupe;jhu;.  
gPl;]; xUehs; jdJ ehd;fthJ kw;Wk; 

Ie;jhtJ fztu;khiu Rl;Lf; nfhd;W 
tPl;bd; gpd;Gwkhf Gijj;Jtpl;lhu;. me;j 
cly;fis Gijf;f mtuJ ,U Foe;ijfs; 
cjtpdhu;fs;. 

Mdhy; ePjpkd;wj;jpy; me;jf; FOe;ijfs; 
gPl;]{f;F vjpuhf thf;F%yk; mspf;f mtu; 
Fw;wthspahf ep&gpf;fg;gl;L kuz jz;lid 
tpjpf;fg;gl;lhu;. 

2000 Mk; Mz;L ngg;utup khjk; jdJ 62 
tajhd gPl;]{f;F tpr Crp nrYj;jg;gl;L kuz 

jz;lid epiwNtw;wg;gl;lJ. mnkupf;fhtpy; 
gpugykhd ,e;jf; fijapy; ngl;b Y} 

gPl;]; vd;w me;jg; ngz; cz;ikapy; 
Fw;wthspah> epuguhjpah 

vd;W ,d;Wk; $l 
thf;Fthjq;fs; 

,lk;ngw;W 
tUfpd;wd. 

#upaDf;Fs; xU 
kpy;ypad; g+kpfis 
itf;fyhk;. mjhtJ 
#upad; vd;gJ g+kpia 
tplTk; 109 klq;F tpl;lk; 
nfhz;lJ. #upadpd; 
vil g+kpia tplTk; 
333>000 klqF mjpfk;. 
mjhtJ #upadpy; 

fhzg;gLk; fUk;Gs;sp 
msTjhd; g+kpNa. MdhYk; #upad; 

vd;gJ ruhrupahd xU el;rj;jpuk; 
jhd;. gpugQ;rj;jpy; kdpjdhy; 
fz;Lgpbf;fg;gl;l kpfg;ngupa 
el;rj;jpuk; 168>000 xspahz;L 
J}uj;jpNy ,Uf;fpwJ. 
,jw;F ngau; WOH G64. 
,e;j el;rj;jpuj;jpw;Fk; 
vkJ #upaDf;Fk; Vzp 
itj;jhYk; vl;lhJ. 
mjhtJ ,e;j el;rj;jpuk; 
#upaid tplTk; 3.65 
njhlf;fk; 5.2 gpy;ypad; 
klq;F ngupJ. ,e;j 
el;rj;jpuj;ij vkJ #upa 
kz;lyj;jpd; eLtpy; 
itj;jhy; mJ tpahod; 
fpufk; tiu ePz;L mjid 
%o;fbf;Fk; msTf;F 
ngupjhdJ. ,jpy; vkJ g+kp 
vd;gJ vk;khj;jpuk;!      

 g+kp vd;gJ 

vk;khj;jpuk;!  

xU ehisf;F 40 epkplk; ehk; Kw;whf fz; 
ghu;itia ,oe;jpUg;gJ njupAkh? cq;fsJ 

fz;fs; efUk;NghJ %is cq;fsJ ghu;itia 
jLj;JtpLk;. mjid njupe;J nfhs;s Ntz;Lk; 
vd;W fz;zhbf;F Kd; epd;W fz;fis 
efu;j;jpg; ghUq;fs;. mJ xNu ,lj;jpy; ,Ug;gJ 
Nghyj; jhd; njupAk;. ,jidNa Saccadic 
masking vd;W miog;ghu;fs;. ,e;j nraw;ghL 
,y;yhtpl;lhy; nfkuhitNa gpbf;fj; njupahj 
xUtd; vLj;j jpiug;glk; Nghy> fl;rpfs; 
vy;yhk; mire;Jnfhz;L ,Uf;Fk;. vdNt> ehk; 
ghu;f;Fk; midj;J fhl;rpfSNk fr;rpjkhf vbl; 
nra;ag;gl;lit.  

�ர்ெதௗஸ்�ர்ெதௗஸ்�ர்ெதௗஸ்�ர்ெதௗஸ்
சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்
பூேகாள

mnkupf;fhtpd; gof;Fb 
gpuNjrj;jpy; fhl;Lj; jPia 

gug;gpa rhb nudP N[hd;rd; vd;w 
ngz; mjw;Ff; $wpa tpsf;fk; jhd; 
rfpf;f Kbatpy;iy. jP mizg;Gg; 
gilapy; ,Uf;F ez;gd; Ntiy 
,y;yhky; Nrhu;e;J ,Ug;gjhy; 
mtUf;F Ntiy nfhLf;f ,jid 
nra;jhuhk;. ,jid ePjpkd;wj;jpy; 
jd;gf;f epahakhf $wpdhu; mtu;. 
2013 [_iy khjj;jpy; fhupy; 

nrd;Wnfhz;bUf;Fk;NghJ [d;diyj; 

jpwe;J fhl;Lf;Fs; jPg;nghwp 
xd;iw tPrptpl;lhu; N[hd;rd;. mJ 
gaq;fukhfg; gutp 50>000 Vf;fu; 
fhl;il moptpj;Jtpl;lJ. gpd;du; me;j 
jPapd; glj;ij jdJ Ng];Gf;fpy; 
gjptpl;L �vdJ jP gpbj;jpUf;fpwjh?� 
vd;W ngUikahf Fwpg;gpl;lhu;.
,e;jf; FWk;Gf;fhu ngz;Zf;F 

ePjpkd;wk; 18 khjq;fs; rpiwj; 
jz;lid tpjpj;J. jP Vw;gl;l gFjpapy; 
200 kzp Neuk; r%fg; gzpfspy; 
<LglTk; mtUf;F cj;jutplg;gl;lJ.     

ez;gDf;F 
Ntiy 
nfhLf;fr; 
nra;j Ntiy 
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கிறிஸ்தவ 
வவோ்தோகமத்்த 

்தமிழில் மமோழி 
மெயர்கக உ்தவியவர 

ஆறுமுகநோவலர

சமய ெோகுெோடின்றி கிறிஸ்தவ 
வவோ்தோகமத்்த ்தமிழில் 

மமோழி மெயர்கக உ்தவியோக 
ெணிபுரிந்த ்சவ சமய மெரியோர 
ஆறுமுகநோவலர. 

ஆறுமுகநாவலர் சைவ தமிழ் பணபாட்டுக்கு 
இசைவான கல்வி, சைவ ைமய வளர்ச்சி, தமிழ் வளர்ச்சி 
ஆகியனவற்றுக்காக தனது வாழ்நாள் முழுவசதயும் 
அர்்பபணிததவர். யாழ்்பபாணம், நல்லூர் எனும் 
ஊரில் 1822 ஆம் ஆணடு டிைம்பர் மாதம் 18 ஆம் 
திகதி (சிததிரபானு ஆணடு மார்கழி 05) புதன்கிழசம 
அவிட்்ட நட்ைததிரததில் கநத்பபிள்சள சிவகாமி 
அம்சமயார் தம்பதியினருக்கு இறுதி மகனாக 
ஆறுமுகநாவலர் பிறநதார். 

ஆறுமுகநாவலருக்கு நான்கு மூதத ைககாதரர்களும் 
மூன்று ைககாதரிகளும் இருநதனர். ைககாதரர் நால்வரும் 
அரைாஙக உததிகயாகததர்கள். ஆறுமுக நாவலரின் 
இயற்்பயர் ஆறுமுகம்பிள்சள என்பதாகும். ஆறுமுக 
நாவலரின் தக்பபனார் ப.கநத்பபிள்சள தமிழ் 
அறிஞராவார். ஆறுமுக நாவலர் தனது ஐநதாவது 
வயதில் விததியாரம்பம் ்ையய்ப்பற்றதும் நல்லூர் 
சு்பபிரமணிய உபாததியாரி்டம் நீதி நூல்கசளயும் 
தமிசழயும் கற்றார். ஒன்பதாவது வயதில் தநசதசய 
இழநதார். மூதத ைககாதரரால் முதலில் ைரவணமுதது 
புலவரி்டமும் பின்னர் கைனாதிராை முதலியாரி்டமும் 
உயர்கல்வி கற்க அனு்பப்பபட்்டார். ஆறுமுக நாவலர் 
பன்னிரண்டாவது வயதிகலகய தமிழ், ைமஸ்கிருதம் 
ஆகிய ்மாழிகசளக் கற்று புலசம ்பற்றார். 
அக்காலததில் யாழ்்பபாணததில் முன்னணி ஆஙகில 
பா்டைாசலயான ்மதடிஸ்த ஆஙகில பா்டைாசலயில் 
(தற்கபாது யாழ்்பபாணம் மததிய கல்லூரி) கற்று 
ஆஙகிலததிலும் திறசம ்பற்றார். 

ஆறுமுகநாவலர் தனது 19 ஆவது வயதில் 1841 
இல் தான் படிதத ்மதடிஸ்த ஆஙகில பா்டைாசலயில் 
ஆசிரியராக்ப பணியாற்றத ்தா்டஙகினார். ஆறுமுக 
நாவலர் ஆசிரியராக பணியாற்றிய கபாது, 
்மதடிஸ்த ஆஙகில பா்டைாசலயின் நிறுவனரும் 
அதிபராயுமிருநத கபர்சிவல் பாதிரியார் கிறிஸ்தவ 
கவதாகமதசத தமிழில் ்மாழி ்பயர்க்க 
உதவியாக பணியாற்றுமாறு ஆறுமுகநாவலரி்டம் 
கவணடினார். கிறிஸ்தவ கவதாகமதசத தமிழில் 
்மாழி்பயர்்பபதற்கு உதவியாக பணியாற்ற ைமய 
பாகுபாடின்றி முழுமனது்டன் ஆறுமுக நாவலர் 
ைம்மதிததார். கபர்சிவல் பாதிரியாரு்டன் இசணநது 
ஆறுமுக நாவலர் கிறிஸ்தவ கவதாகமதசத தமிழில் 
்மாழி ்பயர்தததும் இருவரும் ்ைன்சனக்கு ்ைன்று 
அச்சிடுவிததுக் ்காணடு யாழ்்பபாணம் திரும்பினர். 
்மதடிஸ்த ஆஙகில பா்டைாசலயில் ஆறுமுக 
நாவலர் ஆசிரியராக பணியாற்றும் கபாது சைவ 
தமிழ் பணபாட்டுக்கு இசைவான கல்வி, சைவ ைமய 
வளர்ச்சி, தமிழ் வளர்ச்சி ஆகிய கநாக்கஙகளுக்காக 
பணிபுரியத ்தா்டஙகினார். 

ஆறுமுக நாவலர் சைவ ைமயம் வளரும் 
்பாருட்டு சைவ ைமய பிரைஙகம் ்ையவ்தன 
தீர்மானிதது முதலில் வணணார்பணசண 
சவததீஸ்வரன் ககாவிலில் 1847 ஆம் ஆணடு 
டிைம்பர் மாதம் 31ம் திகதி கன்னி பிரைஙகம் ்ையதார். 
பின்னர் ஒவ்வாரு ்வள்ளிக்கிழசமயிலும் 
வணணார்பணசண சவததீஸ்வரன் ககாவிலில் சைவ 
ைமய பிரைஙகம் நிகழ்ததி வநதார். அதன் விசளவாக 
்பரும் ைமய விழி்பபுணர்வு ஏற்பட்்டது.

 ஆறுமுக நாவலர் சைவ ைமய வளர்ச்சிக்கு தனது 
முழுகநரதசதயும் ்ைலவி்ட தீர்மானிதது 1948 
இல் யாழ்்பபாணம் மததிய கல்லூரியில் மாதம் 3 
பவுண ைம்பளமாக ்பற்று பணியாற்றிய ஆசிரியர் 
பணிசய துறநதார். அதன் பின்னர் வணணார் 
பணசணயில் சைவ்பபிரகாை விததியாைாசல என்ற 
்பயரில் ஒரு சைவ பா்டைாசல ஆரம்பிததார். 
சைவ பிள்சளகளுக்கு பா்டநூல்கள் அச்சிடுவதற்கு 
அச்சியநதிரம் வாஙகுவதற்காக நல்லூசரச் கைர்நத ெரீட் இ்கெோல் - 

யோழ்பெோணம்
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ைதாசிவம்பிள்சளயு்டன் 1849 இல் ்ைன்சனக்கு 
்ைன்றார். ஆறுமுக நாவலர் ்ைன்சனக்கு ்ைன்ற 
கபாது அஙகு திருவாவடுதுசற ஆதீனததில் சைவ ைமய 
பிரைஙகம் நிகழ்ததி புகழ் ்பற்றார். திருவாவடுதுசற 
ஆதீனததில் ஆறுமுகம்பிள்சள “நாவலர்” எனும் 
பட்்டதசத ்பற்றார். 

ஆறுமுகம்பிள்சள தனது 27 ஆவது வயதிகலகய 
“நாவலர்” பட்்டம் ்பற்றார். அன்றிலிருநதுதான் அவர் 
ஆறுமுகநாவலரானார். ்ைன்சனயில் சூ்டாமணி 
நிகணடுசரயும் ்ைௌநதரியலஙகரி உசரயும் அச்சில் 
பதிததபின் ஓர் அச்சியநதிரதது்டன் யாழ்்பபாணம் 
திரும்பினார். ஆறுமுக நாவலர் தனது இல்லததில் 
“விததியாபானுபாலன இயநதிரைாசல எனும் 
்பயரில் ஓர் அச்சுக்கூ்டம் நிறுவி பால பா்டம், 
ஆததிசூடி, ்கான்சற கவநதன் உசர, சிவாலய 
தரிைன விதி, சைவைமயைாரம், ்காசல மறுததல், 
நன்னூல் விருததியுசர, திருச்்ைநதினி கராட்்டகயமக 
வநதாதியுசர, திருமுருகாற்று்பபச்டயுசர கபான்ற 
பல நூல்கசள அச்சிட்்டார். திருத்தாண்டர் ்பரிய 
புரானதசத வைன நச்டயில் எழுதி அச்சிட்்டார். 
ஞானக் கும்மி, இகயசுமத பரிகாரம், வச்சிர தண்டம் 
ஆகிய நூல்கசளயும் ்வளியிட்்டார். ஆறுமுக 
நாவலரது பணி இலஙசகயில் மட்டுமின்றி 
தமிழ்நாட்டிலும் பரவியிருநதது. ்ைன்சனயில் 
தஙகைாசலத ்தருவிலும் விததியாபானுபாலன 
இயநதிரைாசல என்ற அச்ைகதசத நிறுவி பல 
நூல்கசளயும் ்வளியிட்்டார். குறி்பபாக திருவாைகம் 
திருக்ககாசவயார் நூல்கசள 1859 இல் ்வளியிட்்டார். 

்ைன்சனயில் இ்பபணியில் ஆறுமுக நாவலர் 
ஈடுபட்்ட கபாது ்ைன்சனயிலும் திருவாவடுதுசற 
மற்றும் திருநாசகக்ககாராணம் ஆகிய இ்டஙகளில் 
தஙகி சைவ ைமய பிரைஙகஙகள் ந்டததினார். ஆறுமுக 
நாவலர் இராமநாதபுர ைமஸ்தானததிலும் பிரைஙகம் 
்ையதார். அநதக் கட்்டததில் மீனாட்சி ைநநிதானததிகல 
பிரைஙகம் நிகழ்ததிய கபாது மீனாட்சிக்கு 
அணிவிக்க்ப்பற்ற பரிவட்்டமும் பூமாசலயும் 
அணிவிக்க்பபட்டு ஆசீர்வதிக்க்பபட்்டார். ஆறுமுக 
நாவலர் 1872 இல் தான் ்பற்ற அனுபவததால் அறிநத 

உணசமகசளத திரட்டி எழுதி அதற்கு “யாழ்்பபாண 
ைமய நிசல” என ்பயரிட்டு ்வளி்பபடுததினார். 

1875 இற்கும் 1878 இற்கும் இச்ட்பபட்்ட 
காலததில் நன்னூல் விருததியுசர, சந்டதவுசர, 
திருவிசளயா்டல் புராணம், நன்னூற்காணடிசகயுசர, 
சிவபூைாவிதி, மூன்றாம் அனுட்்டான விதி, குரு 
சிஷயக் கிரமம், பூசைக்கு இ்டம் பணணும் விதி, 
சிரார்தத விதி, தரு்பபணவிதி, கபாைன விதி 
ஆகிய நூல்கசளயும் எழுதுவதிலும் சைவ ைமய 
பிரைஙகஙகசள நிகழ்ததுவதிலும் ஆறுமுக நாவலர் 
ஈடுபட்்டார். கமலும் ஆறுமுக நாவலர் குறி்பபாக 
தமிழ் அகராதி, தமிழ்- ஆஙகில அகராதி கபான்ற 
நூல்கசளயும் எழுதி ்வளியிட்்டார். 1879 ஆம் 
ஆணடு டிைம்பர் மாதம் 05 ஆம் திகதி உ்டல் நலம் 
குன்றி இருநத ஆறுமுக நாவலர் சிதம்பரம், காசி, 
மதுசர, திருச்்ைநதூர் ஆகிய புணணியததலஙகளின் 
விபூதி அணிநது, உருததிராட்ைம் பூணடு, 
கஙகாதீர்ததம் உட்்காணடு சககசள சிரசின் 
கமல் குவிதது இரவு 9 மணியளவில் இவவுலசக 
விட்டு மசறநதார். ஆறுமுக நாவலரது நிசனவாக 
நல்லூர் கநதைாமி ககாவில் அருகில் “நாவலர் 
மணி மண்டபம்” ஒன்று அசமக்க்பபட்டுள்ளது. 
ஆறுமுக நாவலரது நிசனவாக இலஙசக அரசு 
1971 ஆணடு ஒக்க்டாபர் மாதம் 29 ஆம்  திகதி 
முததிசர ்வளியிட்டு ்கௌரவிததது. ஆறுமுக 
நாவலர் சைவ ைமய வளர்ச்சிக்காக தனது முழு 
வாழ்சவயும் அர்்பபணிதது சைவ 
ைமயததவர்களின் இதயஙகளில் 
நீஙகாத இ்டதசத்ப ்பற்றுக் 
்காண்டார் என்றால் மிசகயாகாது. 

 

ஒன்ெ்தோவது வயதில் ்தந்்த்ய 
இழந்தோர. மூத்த சவகோ்தரரோல் 

மு்தலில் சரவணமுதது புலவரிடமும் 
பின்்னர வச்னோதிரோச மு்தலியோரிடமும் 

உயரகல்வி கறக அனு்பெ்பெட்டோர. 
ஆறுமுக நோவலர ென்னிரணடோவது 
வயதிவலவய ்தமிழ, சமஸகிரு்தம் 

ஆகிய மமோழிக்ை்க கறறு 
புல்ம மெற்ோர. அ்ககோலததில் 

யோழ்பெோணததில் முன்்னணி 
ஆங்கில ெோடசோ்லயோ்ன மம்தடிஸ்த 
ஆங்கில ெோடசோ்லயில் (்தறவெோது 

யோழ்பெோணம் மததிய கல்லூரி) கறறு 
ஆங்கிலததிலும் தி்்ம மெற்ோர.
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அ ரங்கக் ்கலைஞர் நால்வர் நூல 
வ்வளியீடு 23/10/2021 
அன்று யாழ்ப்ாணம் ்கலைத்தூது 

்கலைய்க மண்ட்த்தில து.அயூரன் தலைலம-
யில நல்டவ்ற்றது. பிரதம விருந்தினரா்க 
ஈழத்து அரங்கசவசெயற்ாட்டாளர் புதுல்வ 
அன்்ன் ்கைந்துவ்காண்டததாடு முதறபிரதிலய 
யாழ கிரு்ா சொரதி ்யிறசி நிறு்வன அதி்ர் 
ையன் அ.கிரு்ா்கரன்  வ்றறுக்வ்காண்டார். 
அதத தநரத்தில மண்ட்த்தின் முன்்வாயிலில 
அரஙகியல நூல்கள் ்கண்காடசியும் நல்டவ்ற -
்றது. 

நா்ட்க்ப்ள்ளி வ்வளியிடுகின்்ற மூத்த ்கலை -
ஞர்்களின் அனு்்வ்ப ்திவின் வ்வளியீடடில 
நயந்துலர ்வழஙகியததாடு அதலன ்திவு 
வசெய்வலதயிடடு மகிழ்வல்டகின்த்றன். எமக் -
்கான நா்ட்க ்வரைாறு இன்னமும் முழுலம-
யா்க எழுத்ப்்டவிலலை என்்ற ்கருத்து நிலை 
அணலமக் ்காைமா்க ்வலு்பவ்றுகின்்றது. எமது 
மணணிதை நல்டவ்ற்ற மூன்று தசொ்பத ்காை 
யுத்தம், மூலளசொலி்கலள நாடல்டவிடடு வ்வளி-
தயறறியது என்்தலன நாம் நன்கு அறித்வாம். 
அவ்வா்றான வ்வளிதயற்றங்களில ்காத்திரமான 
அரங்க்ப ்ணி்கலள நில்றத்வறறிய ்ைரும் 
அலைது அரஙகுசொர் வசெயற்ாடு்களுக்கு சொட -
சியம் கூ்றக்கூடிய ்ைரினதும் வ்வளிதயற-
்றம் என்்தும் தவிர்க்்க முடியாத ்வல்கயில 
அலமந்து த்ானது. அதலன அதி்கம் உணர்த் -
திய வசெயற்ா்டா்க வ்காவிட ்காைத்தில இைஙல்க 
நா்ட்க்ப்ள்ளி, “அறிந்த்வறல்றயும் அனு்்வத்-
லதயும் கூறுத்வாம் அறியாத்வறல்ற வசெவிம-
டு்பத்ாம்” என்்ற வ்யரில இலணய்வழியில 
ந்டத்திய ்கைந்துலரயா்டல நன்கு உணர்த்தியது. 
அதலன ்காறத்றாடு ்கைக்்கச வசெயயாது நூைா்க 
்தி்பபு வசெயகின்்ற நா்ட்க்ப்ள்ளி இயக்குநர் ்ா. 
நிதராஷனின் முயறசியானது வ்றுமதி மிக்்கது. 

த்ரி்டர்க்்காைம் உை்கம் முழு்வதிலும் ்ாரிய 
தாக்்கங்கலள எற்டுத்தி நிறகின்்றது. உை்க 
இயக்்கத்திலனதய மாறறி்பத்ாட்ட ‘வ்காவிட19’ 
ஏற்டுத்திய தாக்்கங்கள் வசொலலிை்டங்கா-
தல்வ. எலதவயலைாம் உை்கம் ்வளர்சசி என்று 
்கருதியததா, மனித வதா்டர் ்ா்டல்களின் உசசெம் 
என்று ்கருதியததா அவதலைாதம ஆ்த்தா்க, 
மனிதன் தன்தனாடு தான் மடடும் வதா்டர்பு்க-
ளின்றி ்வாழும் ்வாழவு முல்றக்கு இந்த தநாய 
மனித குைத்திலன நிர்ப்ந்தித்திருக்கின்்றது. 
இத்தல்கய இ்டர்்காைத்திலும் ந்டந்திருக்கின்்ற 
ஒரு நன்லமயான வி்டயம் தான் ‘வமயநி்கர் ்வழி-
யிைான ்கைந்துலரயா்டல்கள்.’ அல்வ இன்று 
உை்கம் முழு்வதும் இருக்கின்்ற மனித ஆளு-
லம்கலள்ப த்செல்வ்ப்து மடடுமன்றி அறில்வ 
்கிரும் வதா்டர்புக்்காத்திரமான ்களங்களா்கவும் 
மாறிவிடடிருக்கின்்றன. நா்ட்க்ப்ள்ளி ந்டத்திய 
்கைந்துலரயா்டல்கதள அதறகு சொன்று ்்கர்கின்-
்றன. 

இக் ்கைந்துலர்டல்களில ்கருத்துலர ்வழஙகிய 
அ.தாசீசியஸ், ்க.்ாதைந்திரா, மால்வ மு. நித்தி-
யானந்தன், இலளய ்த்மநாதன், சி.வமௌன-
குரு என்்ற ஆளுலம்களின் அனு்்வ வ்வளி்ப்ா-
டு்களும் அக் ்கைந்துலரயா்டலிதை உலரயாடிய 
்ன்னாடடு அரங்கத் வதா்டர்்ாளர்்கள் என்த்ா-
ரின் ்கருத்துக்்களும் ் ை வி்டயங்கலள உணர்த்தி 
நின்்றன. இந்தக் ்கருத்துலர்களில வ்வளி்ப்ட்ட 
்ை வி்டயங்கள் ்ைருக்கும் புதிதா்க அலமந்தி-
ருந்தன. 

அ. தாசீசியஸ் ‘ஈழக்கூத்தன்’ என்்ற புலனவ -்
யதராடு  அறிமு்கமாகிய்வர். எழு்து்களில இைங-
ல்கயில தமிழ அரஙகிறகு புதிய வீசசிலனக் 
வ்காணடு ்வந்த்வர். மக்்கன்லரயர் த்ான்்ற 
ஆளுலம்களினால நவீன அரஙகு வதா்டர்்ான 
தா்டனத்திலன்ப வ்றறுக்வ்காண்ட்வர், அந்த 
நவீனத்திலனயும் ஈழத்தின் மரபு த்வர்்கலளயும் 
நவீனத்து்டன் இலணத்து புதிய வசெலவநறிலய 
தனது நா்ட்கங்களிலும் ்ட்டல்ற்களிலும் அறி-
மு்கம் வசெயத்வர். இன்று ஈழத்தில இருக்கின்்ற 
நடி்கர் குழுமத்திறகு த்ரன் அ்வர். அ்வரி்டம் 
்யின்்ற்வர்்களி்டம் இருந்து ்யின்்ற்வர்்கதள 
இன்று இயஙகிக் வ்காணடிருக்கின்்றனர். அ்வர் 
புைம்வ்யர்ந்து வசென்்றாலும் அரங்க முயறசி-
்கலள உைவ்கஙகும் வ்காணடு வசென்்ற்வர். அ்வர்-

்றறி ஆழமான ஆயவு்கள் இஙகு வசெயய்ப்்ட-
விலலை. அ்வரது அனு்்வ்ப ்கிர்வு்கள் அதலன 
நன்கு உணர்த்தி நின்்றது. 

அவ்வாத்ற ்க.்ாதைந்திராவும் எழு்து எண-
்து்களில இருந்து இஙகு இல்டய்றாது வசெய-
ைாறறிய ஒரு அரங்க ஆளுலம. அல்வக்்காறறு-
ல்கக் ்கலைக்்கழ்கம் என்்ற அரங்க இயக்்கத்தின் 
மூைமா்க அரங்க பிரக்லஞயு்டன் ்லத்வறு நா்ட-
்கங்கலளயும் ஆறறிய்வர். ்ை வமாழி வ்யர்்பபு 
நா்ட்கங்களினூ்டா்க ்வளர்சசியல்டந்த உை்க 
அரங்க வ்வளிலய தமிழ அரஙகிறகு இனங்காட-
டிய்வர். தநர்த்தியான ்ல்ட்பபுக்்களால எமது 
அரங்க்ப புைத்திறகு வசெழுலம தசெர்த்த்வர். புைம்-
வ்யர்ந்து வசென்்றாலும் வதா்டர்சசியா்க துலண-
வியார் திருமதி ஆனந்தராணி ்ாதைந்திராவு்டன் 
இயஙகி ்வரு்்வர். அ்வரது ்கருத்து்ப ் கிர்வு்களில 
அ்வரது நீண்ட அனு்்வங்கள் வ்வளி்ப்ட்டது மட-
டுமன்றி ்லத்வறு ஆதங்கங்களும், எழுத்ப்ட்ட 
அரங்க ்வரைாறு ்றறிய விமர்செனங்களும் ்கி-
ர்ப்ட்டன. 

மால்வ நித்தியானந்தன்   அறு்து்களிலி-
ருந்து அரங்கத்துல்றயில ஈடு்டடு்வரு்்வர், 
புைம்வ்யர்ந்து வசென்்ற பின்னரும் சிறு்வர் 
நா்ட்கங்களில அதி்கம் ஈடு்டடு ்வரு்்வர், அரசி-
யல விமர்சென நா்ட்கங்களின் முன்தனாடி. நா்ட-
்கத்திலனவி்ட ஆர்்ப்ாட்டமிலைாமல ்லத்வறு 
செமூநைன்சொர் முயறசி்களில தீவிரமா்க ஈடு்டடு 
்வரு்்வர். அ்வரது உலரயா்டல்களில, அ்வரது 
ஆரம்்்காை அரசியல நா்ட்கங்கள், வதருவ்வளி 
நா்ட்கங்கள் ்றறியதும், புைம்வ்யர் நாடடில 
பி்றந்த எமது சி்றார்்கலள ்வள்ப்டுத்த அ்வர் 
ல்கயாளும் அரங்கச வசெயற்ாடு்களும் ்றறிய 
அறியாத த்க்வல்கள் ்கிர்ப்ட்டன. 

அவ்வாத்ற மூத்த கூத்தர் இலளய ்த்மநாதன் 
ஐயா   கூத்தரஙகின் நவீன ்யன்்ாடடின் மூை-
்வர்்களில ஒரு்வர். இஙகு மடடுமன்றி தமிழநாட-
டிலும் தனது ஆளுலமயினால த்டம் ்தித்த்வர். 
அறு்து்களின் சொதிய, ்வர்க்்க்ப த்ாராட்ட அரங-
கிலிருந்து கூத்து ்வடி்வக் ல்கயாளுல்க, தமிழ-
நாடடின் அ்வரது நீண்ட அரங்க அனு்்வங்கள் 
ஈ்றா்க்ப ்கிர்ந்து வ்காண்டார்.   கூத்தரஙகிலன 
்லத்வறு ்ரீடசொர்த்தங்களு்டன் ்யன் ்டுத்தி-
ய்வர்்களில அ்வர் முதன்லமயான்வர். அ்வரது 
்காத்திரமான ்ங்களி்பபுக்்கள் எமது ்வரைாறறில 
இ்டம்வ்்றவிலலை. அல்வ ்றறிவயலைாம் அறி-
்வதறகு ்கைந்தலரயா்டல ்வழி செலமத்தது. 

இ்வர்்களு்டன் ஈழத்தில ்வாழந்து வ்காணடிருக்-
கின்்ற த்ராசிரியர் சி. வமௌனகுருவின் ்கருத்-
துலர்கள்   அறிந்த அனு்்வங்களா்க இருந்தா-
லும் அ்வறறிலன அ்வர் ஒழுஙகு்டுத்தி முன் 
ல்வத்த முல்றலம  புதியதா்க இருந்தது. த்ரா-
சிரியர் சு.வித்தியானந்தனு்டன் ்ணியாறறியதில 
இருந்து கூத்தின் நவீன வசெலவநறி்கள் ்வலர 
வதா்டரா்க ்ணியாறறி ்வரு்்வர், தனது ்காத்தி-
ரமான ஆயவு்களால ஈழத்து அரஙகிறகு ்வளம் 
தசெர்த்த்வர். ்லத்வறு விமர்செனங்களினூடும் 
வதளி்வான தநாக்்கங்களு்டன் ்யணி்ப்்வர். 
அ்வரது அனு்்வ்ப்கிர்வும் ்காத்திரமானதா்க 
இருந்தது. இ்வர்்கதளாடு அருட்கைாநிதி நீ.மரிய-
தசெவியர் அடி்களின் தநர்்காணலையும் தமற-
வ்காள்்வதறகு ்ா. நிதராஷன்  திட்டமிடடிருந்த 
சூழலில அ்வர் தநாய்வாய்ட்டலமயும் அ்வரது 
இ்ற்பபும் அதற்கான செந்தர்்ப்த்திலன இழக்-
்கசவசெயது விட்டது. எனினும் அ்வர் அணலமக் 
்காைத்தில ்கன்டாவில இருந்து வ்வளி்வரும் 
்காைம் என்்ற செஞ்சில்கக்கு ்வழஙகிய தநர்்கா-
ணலை வ்ாருத்தம் ்கருதி இதிதை இலணத்துள்-
ளார். 

நா்ட்க்ப்ள்ளி ந்டத்திய வமய்வழிக் ்கைந்து -
லரயா்டல்கள் எலைாதம இந்நூலில இ்டம்வ் -
்றாதலம ஒரு குல்ற்ா்டா்க இருந்தாலும், இஙகு 
்கிர்ப்டடுள்ள எமது மூத்த அரஙகியைாளர்்க-
ளின் ்கருத்துக்்கள், த்க்வல்கள் நிசசெயமா்க எமது 
நா்ட்க ்வரைாறறிலன தத்ட முற்டு்்வர்்களுக்-
கும், மறு்வாசி்பபு வசெய்்வர்்களுக்கும் தவிர்க்்க 
முடியாத எழுத்தா ரங்களா்க இருக்குவமன்்தில 
செந்தத்கம் இலலை. அத்ததாடு நா்ட்க்ப்ள்ளி 
ந்டத்திய இக் ்கருத்தரஙகு ஈழத்தில வ்காதரானா 
்காைங்களில ந்டத்த்ப்ட்ட முதற செர்்வததசெ  
இலணய்வழி அரஙகியல ்கருத்தரங்கா்க ்தி்வா-
கி்றது. 

எனது மாண்வனும் நண-
்னுமாகிய ்ாக்கியநாதன் 
நிதராஷன்  நா்ட்கத்துல்றயில 
தீரா ஆர்்வத்ததாடு ஈடு்டுகின்்ற 
இளம் அரங்கவியைாளன்.   திரு-
மல்றக் ்கைாமன்்றம் ந்டத்திய 
நா்ட்க்ப்யிை்கத்திலும் ்யின்்ற-
்வர்.   திரு்ப்ாடு்களின் ்காடசி்கள், 
அறல்றத் திங்கள் கூத்துரு்வ 
நா்ட்கம், ்வார்லத்களற்ற நா்ட-
்கங்கள் த்ான்்ற்வறறிலும் நடித்-
த்வர், ்கலவியியல ்கலலூரியில 
நா்ட்கமும் அரஙகியலும் ்ா்டத்-
திலனக் ்கறறு, தறத்ாது ஆசிரி-
யரா்க வ்காழும்பு ்ம்்ை்பபிடடி 
இராமநாதன் இந்து ம்களிர் ்கல-
லூரியில ்கறபித்து ்வருகின்்றார். 
்கறகும் ்காைத்திதைதய ்ை அரங-
குசொர் ்யிறசி்களிலும் ஆறறுல்க-
்களிலும் ஈடு்டடு ்வந்துள்ளார். 
நா்ட்க்ப்ள்ளி என்்ற வ்யரில 
ஒரு இயஙகு தளத்திலன உரு-
்வாக்கி வசெயற்டடு ்வரும் இ்வர் 
்ா்டசொலை்களிலும், வ்ாது 
வ்வளியிலும் ்லத்வறு நா்ட்கங-

்கலளயும் எழுதி வநறி்ப்டுத்தி தமல்டதயறறி 
்வருகின்்றார். அது மடடுமன்றி ‘நா்ட்க நூை்கம்’ 
ஒன்றிலன உரு்வாக்கும் தநாக்த்காடு தீவிரமா்க 
வசெயைாறறி ்வருகின்்றார். செமூ்க ்வலைத் தளங-
்களில இளங ்கலைஞர்்கலளயும், மூத்த ்கலை-
ஞர்்கலளயும் அறிமு்கஞ்வசெயது ்வரு்வது்டன் ்ை 
மூத்த இளம் அரங்கவியைாளர்்களு்டன் தன்னார்-
்வத்ததாடு வதா்டர்பு்கலள்ப த்ணி ்வருகின்்றார். 
ஆர்்வமுள்ள அரங்கச வசெயற்ாட்டாளனாகிய 
அ்வரது முயறசியில இந்நூல வ்வளி்வரு்வது 
்கணடு மகிழ்வல்டகின்த்றன். அ்வரது முயறசி்க-
லள்ப ்ாராடடு்வது்டன், குன்்றா ஆர்்வத்ததாடு 
அ்வர் தன் ்ணி்கலள ஆற்றத்வணடுவமன்றும் 
ஆசித்து நிற்து்டன், அ்வர் இன்னமும் இந்தத் 
துல்றயில தன்லன ஆழ்ப்டுத்தி, த்க்வலமத்து, 
ஈழத்தமிழ அரங்கக் ்கலைக்கு ்வளம் தசெர்க்்க 
த்வணடுவமன்றும் அ்வாவி நிறகின்த்றன். 

தயா. தயாணசென் ராஜ்குமார், 
பிரதி இயக்குநர், 

திருமல்றக் ்கைா மன்்றம் 

நாடகப்பள்ளி ்பா. நிர�ாஷனின்  
'அ�ஙகக் கலைஞர் நால்வர்' நூல 
வ்வளியீடு; அ�ஙக நூல கணகாட்சி 
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 இரண்டு இட்�ையக் கூட முழுசா 
சாப்�ட மு�யல டாக்டர்.
என்னாைலயும் முழுசா இரண்டு இட்� 
சாப்�ட மு�யாது; புட்டு புட்டுதான் 
சாப்�டணும்!

 நம்ம ைபயன் எங்க பணம் ைவத்தாலும் எடுத்�ட்டு 
ேபா�டறாங்க.

அவனுைடய காேலஜ் புத்தகத்�ல் ைவ. பத்�ரமா இருக்கும்.

டாக்டர் : எங்க 'ஆ' காட்டுங்க 
பாக்கலாம்..
ேகாபு : ஏன் டாக்டர் �ங்க 'ஆ' 
பார்தேத இல்ைலயா..?

 ேகாபு : ஒரு ைபயன் 
தன் தைலக்க��ல் 
�க்ஸ்ன�ைய வச்சு�ட்டு 
தூங்குறான், ஏன்? 
பாபு :  ஏன்னா... 
அவனுக்கு அர்த்த�ல்லாத 
கனவா வருதாம்..

ேகாபு : உங்க ைபயன் 
ேகா�லுக்குப் ேபானா 
அ�கமா ெபாய் 
ேபசறாேன, ஏன்?
பாபு : ேகா�லுக்குள்ேள 
ேபானதும் அவன் ெமய் 
மறந்துடுவான்.

ஒருவர் 
: என்னய்யா : என்னய்யா 
இது, பனம்பழம் இது, பனம்பழம் 

ேவணும்னா பைன ேவணும்னா பைன 
மரத்துல ஏ�ப் மரத்துல ஏ�ப் 

ப�க்கணும்... எதுக்கு ப�க்கணும்... எதுக்கு 
பைனமரத்துக்குக் �ேழேய பைனமரத்துக்குக் �ேழேய 
�ற்கேற..?�ற்கேற..?
மற்றவர் : மற்றவர் : ஏதாவது குரு� 
உக்கார்ந்து பனம்பழம் உக்கார்ந்து பனம்பழம் 
�ழாதான்னுதான்...�ழாதான்னுதான்...

 மணமகன் : உங்கப்பா காய்க� 
�யாபா�யா இருக்கலாம். அதுக்காக 
இப்ப�யா பண்றது ? 
மணப்ெபண் : ஏன் .. .. ?
 என்னாச்சு.. .. .. ? 
மணமகன் : முத�ரவு அைற�ல் 
ேபாய் பாரு .. .. பூச்சரத்துக்கு ப�லா 
புடலங்காைய ெதாங்க �ட்�ருக்கார்

 ேஜான்ஸ் : என் ஜாதகப்ப� 
எனக்கு அ�வு ெராம்ப 
ஜாஸ்�யாம்.
�ன்ஸ் : இப்பவாவது 
ெத�யுதா நான் ஏன் ஜாதகத்ைத 
நம்புற�ல்ைலன்னு.

 நண்பர் 1 : நாக்ைக 
�டுங்�க்ெகாண்டு சாகலாம் 
என்று �ைனத்ேதன்.
நண்பர் 2 : ெசய்வதுதாேன
நண்பர் 1 : ைக 
எச்சலா��டுேம.
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ஆடிப்பாடி ேவைல ெசய்தால் 
அலுப்பு இருக்காது என்ற ேநாக்-

கத்ேதாடு மைலகளிலும் வயல்ெவளி-
களிலும் தமிழர்கள் ஆடிப்பாடி ேவைல 
ெசய்தார்கள். இவ்வாறு ஆடிப்பாடி 
ேவைல ெசய்தவர்கள் , பாடிய பாடல்-
களும் ஆடிய நடனங்களும் அந்தந்த 
பிரேதசங்களிளதும் இனங்களினதும் 
கைலகளாக மிளிர்ந்தன. அந்த பண்-
பாட்டுக் கைலகள் அந்தந்த சமூகத்த-
வரிைடேய வளர்ந்து கைல கலாச்சார 
அம்சங்களாக விளங்கின. இேத-
ேபான்று பட்டாளி மக்கள் பண்-
பாட்ெடாடு வளர்ந்த ஒரு பகுதித் 
தான் மைலயும் மைல சார்ந்த 
குறிஞ்சி நிலம். இந்த குறிஞ்சி 
நிலத்திலிருந்து இன்று கல்-
விமான்களும் புத்திஜீவிகளும் 
ேதான்றுவது ேபால் கைலஞர்-
களும் ேதான்றுகின்றார்கள். 
அவ்வாறு மைலயக மண்ணில் 
ேதான்றி புகழ் பூத்து விளங்-
கும் ஒரு நடிைகத் தான் 
திலிபா. பல்ேவறு ேபாராட்-
டங்களுக்கும் சவால்க-
ளுக்கும் முகம் ெகாடுத்து 
வாழ்க்ைகயில் எதிர்நீச்சல் 
ேபாட்டு முன்ேனறி வருபவர் 
அவர். இவர் நடிப்புத்துைற, 
அழகுக் கைல என பல்ேவறு 
துைறகளில் தன் திறைமைய 
ெவளிக்காட்டி கைலத்து-
ைறயில் வளர்ந்து வருகின்-
றார். அவர் கடந்து வந்த பாைத 
பற்றி அறிந்து ெகாள்ள அவைர 
அணுகியேபாது அவர் அளித்த 
தகவல்கைள உங்களுடன் 
பகிர்ந்து ெகாள்கின்ேறாம். 

உங்கைளப் பற்றி ெகாஞ்சம் அறிமு-
கம் ெசய்யுங்கேளன். 

நான் தர்மராஜ் ��பா. ெகாட்டகைல�ல் 
வ�க்�ேறன். நான் �ருமணம் மு�த்தவர். கண-

வ�ன் ெபயர் ராஜா. எனக்கு ஒரு 
மகன் இருக்�றார். அவரது ெபயர் 
க�நயன். நான் அம்மா, அப்பா 
மற்றும் மூன்று சேகாத�களுடன் 
வாழ்ந்து வரு�ன்ேறன். நான் �ட்�ல் 
முதல் �ள்ைள. நான் நு/ ெமராயா 
த�ழ் மகா �த்�யாலத்�ல் கல்� 
கற்ேறன். 

நீங்கள் தற்ேபாது என்ன 
ெசய்கிறீங்கள்? 

தற்ேபாது நான் அழகுக்கைல 
NVQ level 4 மு�த்து ெகாட்டகைல-
�ல் dhiliba beauty parlour நடத்� 
வரு�ேறன். 

கைலத்துைற மீதான ேமாகம் 
ஏற்படுவதற்கான காரணம் 
என்ன? இதற்கு யாராவது 
துாண்டுேகால்களாக இருந்-
தார்களா? 

எனக்கு �றுவயது முதல் கைலத்-
துைற�ல் ஆர்வம் சற்று அ�கமா-
கேவ இருந்தது. எனக்கு �றுவய�ல் 
பாடசாைல�ல் மாத்�ரேம எனது 
கைலத்�றைமைய ெவ�ப்படுத்த 
சந்தர்ப்பம் �ைடத்தது. 

எனக்கு நடனம், பாடல், க�ைத-

கள், �றுகைதகள் என பல்ேவறு 
துைறக�ல் ஈடுபட வாய்ப்புகள் 
�ைடத்தன. இவ்வாறு இலக்-
�யத்ேதாடு சம்பந்தப்பட்ட 
துைறக�ல் ஈடுபட வாய்ப்பு-
கள் �ைடத்த ேபாதும் ந�ப்ப-
தற்கான சந்தர்ப்பத்ைத ேத�க் 
ெகாண்டு தான் இருந்ேதன். நம் 
நாட்ைட ெபாருத்தமட்�ல் வாய்ப்-
புகள் �ைடப்பது �க �ரமமான 
�டயம். எல்லாவற்றுக்கும் முற்-
றுபுள்� இட்டு எனது மணவாழ்க்-
ைகைய ஆரம்�த்து கணவருக்கு 
க� எழுதுவேதாடு என் கைலத்�-

றைம காணாமல் ேபானது. அந்த 
சமயத்�ல் தான் �க் ெடாக் அப் ��-

ரமாக �ரபலமானது. அதன் மூலமாக 
என் �றைமைய �ண்டும் ெவ�ப்படுத்த 

ஆரம்�த்ேதன். 

நீங்கள் முதன் முதலாக எதில் அறி-
முகமானீர்கள்? 

நான் முதன்முதலாக அ�முகமா�ய குறும்-
படத்ைதப் பற்� கூறு�ேறன். அ�ல் அ�முக-
மான �ன் 

எனது �றைமக்கும் ஆற்றலுக்கும் ஏற்ப 
நல்ல வாய்ப்புகள் வர ஆரம்�த்தன. அக�-
கம் தயா�ப்�ல் இயக்குநர் யுவரா�ன் cd4 
என்ற குறும்படத்�ல் தான் அ�முகமாேனன். 
அ�ல் மருமகள் கதாபாத்�ரத்�ல் அ�முகமா-
ேனன். 

அதன் �றகு �ைறய வாய்ப்புகள் வந்தன. 
ஆனால் அவற்�ல் கைதைய ேதர்வு ெசய்து 
ந�த்ேதன். அ�ல் இரண்டாவது குறும்படம் 
'அட�'. இந்த குறும்படம் என்ைன சக இயக்-
குநர்க�ன் பார்ைவக்கும் ெகாண்டு ெசன்றது. 

�ரதான கதாபாத்�ரத்�ல் ந�த்ேதன். 
ஐந்து நாட்களாக பட��ப்பு காட்டுப் 
பகு��ல் நடந்தது. இது �த்�யாச-
மான அனுபவங்கள் மட்டும் அல்லாது. 
�ைறய குறும்படங்கைளயும் ெபற்றுத் 
தந்தது. அதன்�றகு அட� இயக்குநர் 
ேக�ஸ் இன் ...�வன், கார் கண்ணா�, 
ஏேரா�ேளன், தரமான சம்பவம் 
YouTube channel, கருடன் வனம், மா�ச 

பச்�� (முழு�ள �ைரப்படம்) ஆ�ய 
குறும்படங்க�ல் ந�த்ேதன். 

உங்கள் கைலத்துைறப் பயணத்துக்கு 
உறுதுைணயாக இருப்பவர் யார்? 

எனது கைலத்துைற பயணத்துக்கு உறுது-
ைணயாக இருப்பவர் என் கணவர். 

அவர் ெபயர் என்ன? 
அவர் ெபயர் ராஜா. அந்த ராஜா தான் 

இந்த ��பாவுக்கு ராஜாவானார். எனக்குத் 
ேதைவயான அைனத்து ஏற்பாடுகைளயும் 
உத�கைளயும் ெசய்து என்ைன இந்த இடத்-
�ற்குக் ெகாண்டு வந்த ெபருைம அவைரேய 
சாரும்.

 
 (07 ஆம் பக்கம் பார்க்க)

அழகுக் கைலயிலும் 
நடிப்புத் துைறயிலும்
சிறந்து விளங்கும்

தனித்துவமிக்க 
மைலயக மங்ைக

��பா
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அது தவிர ேவறு யாராவது உங்களுக்கு 
ஒத்துைழப்பு வழங்கினார்களா, வழங்கு-
கின்றார்களா? 

எனது அம்மா. தங்ைககள் என என் குடும்-
பத்தா�ன் ஒத்துைழப்பு என்ைனெமன்ேமலும் 
வளர்த்துக் ெகாள்ள காரணமாக அைமந்தது. 

நீங்கள் கடந்து வந்த இந்த கைலப்பய-
ணத்தில் நீங்கள் எதிர்ெகாண்ட சவால்-
கள், உங்கைளத் தாக்கிய விமர்சனங்கள் 
ஏதும் உண்டா? 

பல �மர்சனங்கள் பல �தமாக என்ைன 
தாக்�ன. இருந்தேபாதும் �றைமக்கு மட்டுேம 
முத�டம் ெகாடுக்க ேவண்டும். �மர்�ப்பவர்க-
ைளக் கண்டு ஒருேபாதும் அஞ்சக்கூடாது . தைட-
கைளத் தகர்த்ெத�ந்து �றைமைய வளர்த்துக் 

ெகாள் என வ�காட்�யவர் எனது கணவர்தான். 
என்ைன அப்ேபாது �மர்�த்தவர்கள் இப்ேபாது 
காணாமல் ேபாய்�ட்டார்கள். 

இவ்வளவு ேபாராட்டங்கைளயும் ெவற்றிக-
ரமாக எதிர்ெகாண்டதற்கு யாருக்காவது 
நன்றி கூற விரும்புகிறீர்களா? 

�ச்சயமாக! என்ைன இவ்வளவு தூரம் 
ெகாண்டு வந்த என் கணவருக்கும் குடும்ப 
நண்பர் ஒருவருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்�ல் நன்� 
ெசால்ல கடைமப்பட்டுள்ேளன். 

மா�ச பச்�� �ைரப்படம் என் வாழ்�ல் எ�ர்-
பாத்த ஒரு �ைரப்படம். அதற்காக சுமார் ஆறுமாத 
காலம் தற்காப்புக் கைல ப�ற்��ல் ஈடுபட்டு 
வந்ேதன். பல �ரமங்களுக்கு மத்��ல் இந்த 
படப்��ப்பு மு�ந்தது. தற்காப்புக் கைல ப�ற்-
�க்கு உத�ய �ேனஷ் மாஸ்டருக்கும் இப்ப� ஒரு 
அருைமயான வாய்ப்ைப வழங்�, எனது கைல 
சம்பந்தமான �ஷயங்க�லும் உதவும் இயக்கு-
நர் �ங்க் �ன்னா அண்ணாவுக்கும் நன்� கூறு-
�ன்ேறன்.

 
கைலஞர்களுக்கு ஏதாவது அறிவுைர...
கைலஞர்கள் கு�ப்பாக ெபண்கள் தங்க�-

டம் இருக்கும் �றைமகைள வளர்த்துக் ெகாள்ள 
ேவண்டும். சமுதாயத்�ற்ேகா, �மர்சனங்க-
ளுக்ேகா அஞ்சாமல் ேக�க்ைககளுக்கு ெச�-
சாய்க்காமல், ஊரார்களுக்கு வாழாமல் உங்களுக்-
காக �ங்கள் வாழேவண்டும். 

திருமணம் முடித்துள்ள உங்களுக்கு 
எத்தைன பிள்ைளகள்? அவர்களுக்கு 
எத்தைன வயது? அவர்கள் என்ன ெசய்-
கிறார்கள்? 

எனக்கு இப்ேபாது ஒேர ஒரு மகன் மட்டும் 
தான் இருக்�றார். 

அப்படிெயன்றால் உங்கள் மகைனப் பற்றி 
கூறுங்கேளன்....! 

எனது மக�ன் ெபயர் க�-
நயன். அவருக்கு ஆறு வயது-
தான் ஆ�றது. ஆனாலும் எனது 
உைடகைள ெத�வுெசய்வது 
அவர்தான். எனது முதலாவது 
குறும்படத்�ல் மகனும் ந�த்தார். 
அவரது மகன் கதாபாத்�ரத்�ேலேய 
ந�த்தார். அவருக்கும் கைல�ல் 
ஆர்வம் உள்ளது. 

இைதவிட ேவறு எவற்றில் நடித்-
துள்ளீங்கள்? 

'கனவு ெபண்ேண'என்ற album song 
ஒன்�லும் கதாநாய�யாக ந�த்துள்-

ேளன். 

இது தவிர ேவறு ஏதாவதில் 
நடிப்பதற்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு 
கிைடத்து இருக்கிறதா? 

இன்னும் இரண்டு பாடல்க�ல் ந�க்க 
ஒப்பந்தமா� உள்ேளன். இரண்டு �ைரப்ப-
டங்க�லும் ஒப்பந்தமா� உள்ேளன். 

இலங்ைக கைலத்துைறயில் வாய்ப்-
புகள் கிைடக்கும் என்று நீங்கள் எதிர்-
பார்க்கிறீங்களா?

இலங்ைகைய ெபாறுத்தமட்�ல் கைலத்து-
ைற�ல் வாய்ப்புகள் �ைடத்தாலும் வருமா-
னத்ைத ெப�யள�ல் எ�ர்பார்க்க மு�யாது. 
எ�னும் எனது �றைமைய ெவ�ப்படுத்� 
ெகாண்ேட இருப்ேபன்.

அப்படிெயன்றால் இந்திய சினிமாத்-
துைறயில் ஈடுபட எண்ணம் உண்டா? 
உங்களது இலக்கு என்ன?

இந்�ய ��மா�லும் வாய்ப்-
புகைள எ�ர்பார்த்து 
அ த ற் க ா ன 
முயற் -

�கைளயும் ெசய்து வரு�ேறன். ஓ�ரு படங்க-
�லாவது ந�த்து �ட ேவண்டும் என்பேத என் 
இலக்கு. 

கைலத்துைறயில் நீங்கள் எதிர்-
ெகாண்ட ெதால்ைலகள், ெதாந்தரவு-
கள், இைடயூறுகள் பற்றி கூறுங்க-
ேளன்.

ெதா�லுக்கு ெசல்லும் ெபண்களுக்ேக 
பல இைடயூறுகள், தைடகள், எ�ர்ப்புகள் 
என வரும்ேபாது நான் இந்தத் துைறைய 
ெத�வுெசய்த �ன்பு பல�தமான, பல-
வைக�ல் இைடஞ்சல்கள் வந்தன. 
நான் �மர்சனங்க�ல் தடுமாறும் 
ேபாதும். தட்�க் ெகாடுத்து ைத�-
யத்ைத ெகாடுத்தவர் என் கணவர். 
இதுவைரயும் எனது அைனத்து 
பட��ப்புகளுக்கும் ேவைலகள் 
எவ்வளவு இருந்தாலும் �ட்டு 
வந்து �டுவார். அவர் அரு�ல் 
இருக்கும் ேபாது �க ைத�ய-
மான மன�ைல உண்டாகும். 

தற்காப்பு கைல வகுப்புக்கு கூட என்ைன 
அனுப்� ெத�யாத �ைழகைள ெசால்� ெகாடுப்-
பார். 

அப்படிெயன்றால் உங்கள் மகைனப் பற்றி 

அவரது மகன் கதாபாத்�ரத்�ேலேய 
ந�த்தார். அவருக்கும் கைல�ல் 

இைதவிட ேவறு எவற்றில் நடித்-

'கனவு ெபண்ேண'என்ற album song 
ஒன்�லும் கதாநாய�யாக ந�த்துள்-

இது தவிர ேவறு ஏதாவதில் 
நடிப்பதற்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு 

இன்னும் இரண்டு பாடல்க�ல் ந�க்க 
ஒப்பந்தமா� உள்ேளன். இரண்டு �ைரப்ப-
டங்க�லும் ஒப்பந்தமா� உள்ேளன். 

இலங்ைக கைலத்துைறயில் வாய்ப்-

�கைளயும் ெசய்து வரு�ேறன். ஓ�ரு படங்க-
�லாவது ந�த்து �ட ேவண்டும் என்பேத என் 
இலக்கு. 

கைலத்துைறயில் நீங்கள் எதிர்-
ெகாண்ட ெதால்ைலகள், ெதாந்தரவு-
கள், இைடயூறுகள் பற்றி கூறுங்க-
ேளன்.

ெதா�லுக்கு ெசல்லும் ெபண்களுக்ேக 
பல இைடயூறுகள், தைடகள், எ�ர்ப்புகள் 
என வரும்ேபாது நான் இந்தத் துைறைய 
ெத�வுெசய்த �ன்பு பல�தமான, பல-
வைக�ல் இைடஞ்சல்கள் வந்தன. 
நான் �மர்சனங்க�ல் தடுமாறும் 
ேபாதும். தட்�க் ெகாடுத்து ைத�-
யத்ைத ெகாடுத்தவர் என் கணவர். 
இதுவைரயும் எனது அைனத்து 

தற்காப்பு கைல வகுப்புக்கு கூட என்ைன 
அனுப்� ெத�யாத �ைழகைள ெசால்� ெகாடுப்-
பார். 

(06 ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

ேக.ஈஸ்வர�ங்கம்



ஸ்ரீஜர் இயக்கத்தில் சாந்தனு, அதுல்யா நடிப்பில் உருவாகி 
உள்ள  ‘முருங்்கக்காய் சிப்ஸ்’ தி்ைப்்படத்தின் ரிலீஸ் தி்கதி 
அறிவிக்கப்்பட்டு  உள்ளது.இயககுனர் ஸ்ரீஜர் இயக்கத்தில் உரு-
வாகியுள்ள ்படம் ‘முருங்்கக்காய் சிப்ஸ்’.  சாந்தனு ஹீரைாவா்க 
நடித்துள்ள இப்்படத்தில், அவருககு ரஜாடியா்க அதுல்யா  நடித்து 
உள்ளார். ரேலும் ர்க.்பாகயைாஜ், ேரனா்பாலா, ஆனநத்ைாஜ், 
ேயில்சாமி,  மோட்ட ைாரஜநதிைன், ரயாகி ்பாபு, ரைஷோ, ேதுமி்தா 
ஆகிரயார் முககிய  ்க்தா்பாத்திைத்தில் நடித்துள்ளனர்.  ைவீந்தர் 
சநதிைரச்கர் ்தயாரித்துள்ள இப்்படத்திற்கு ்தைண்குோர்  இ்சய-
்ேத்துள்ளார். மைாோண்டிக ்காமேடி தி்ைப்்படோ்க இது உருவாகி 
இருககிறது.  இப்்படத்தின் ்படப்பிடிப்பு முடிநது பின்னணி ்பணி்கள 
விறுவிறுப்்பா்க ந்டம்பற்று  வருகிறது.

 இநநி்லயில், ‘முருங்்கக்காய் சிப்ஸ்’ ்படத்தின் அதி்காைப்பூர்வ 
ரிலீஸ் தி்கதி  அறிவிக்கப்்பட்டு உள்ளது. அ்தன்்படி இப்்படம் வருகிற 
டிசம்்பர் ோ்தம் 10-ம் தி்கதி  தி்ையைஙகு்களில் மவளியாகும் என 
அறிவித்துள்ளனர். 

உதய் புர�ோடக்சன்ஸ் 
மற்றும் ரமஜிக டச் பிச்்சர்ஸ் தயோரிப்பு நிறு-
வனம் உருவோககும் புதிய படத்தில் நோயக -
னோக நடிககிறோர் விமல். 

இயககுனர் மோர்ட்டின் நிர்மல் குமோர் 

இயககத்தில் நடிகர் விமல் நடிககும் இநதப் 
புதிய படம் உருவோகி ககோண்டிருககிறது. 
குடும்ப உறவுகளை ளமயமோக ளவத்து 
உருவோகும் இநத புதிய படத்தில் போண்டி -
ய�ோஜன் விமலின் தநளதயோக நடிககிறோர். 

்சரகோதரியோக அனிதோ ்சம்பத் நடிககி -
றோர். தன் தஙளகககு திருமணம் க்சய்து 
ளவகக ரபோ�ோடும் ஒரு அண்ணனின் 
வோழளவ ளமயமோகக ககோண்டு இப் -

படம் உருவோககப்படுகிறது. நடிகர்கள் 
விமல், அனிதோ ்சம்பத், போண்டிய�ோஜன், 
வத்்சன் வீ�மணி, ஆடுகைம் நர�ன், போல -
்ச�வணன், தீபோ, ரநகோ ஜோ. 

ஆகிரயோர் நடிககின்றனர். இத்திள�ப் -
படத்தில் இலஙளகயில் யோழப்போணத் -
ளதச் ர்சர்நத கஜரனோ்சன் �ோரஜஸ்வர் 
தற்ரபோது உதவி இயககுன�ோக பணிபு -
ரிநது வருகின்றோர். 

குறிஞ்சி கிறிரய்சன்ஸ் தயோரிப்பு நிறு -
வனம் ஊடோக தயோரிப்போைர், மககள் 
கதோடர்போைர், தயோரிப்பு நிர்வோகி என 
பல துளறகளில் பணியோற்றிய இவ�து 

இயககத்தில் சில 
மோதஙகளுககு முன் இற -

ககனும் நிளனவுகள் எனும் கவி -
ளதப்போடல் கதன்னிநதியோவின் 
விகடன் சினிமோ யூடியுப் தைத் -
தில் கவளியோகி அஙகீகோ�ம் 
கபற்றிருநதது. 

இநநிளலயில் மீண்டும் உதவி 
இயககுன�ோக ஒரு முழுநீைத்தி -

ள�ப்படத்தில் பணியோற்றும் 
எண்ணம் இருப்பதனோலும் 
சினிமோவின் உருவோககித்திற -
னுககு படப்பிடிப்பு ்சோர்நத 
அறிவு இன்னும் திறம்பட 
க்சயற்படும் என்பதனோலும் 
தற்ரபோது கபயரிடப்படோத 
நடிகர் விமலின் இநதத் திள�ப் -
படத்தில் உதவி இயககுன�ோக 

பணிபுரிகின்றோர். ஒரு திள� உருவோக -
கத்திற்கு கைப்பணியின் அறிவு மிக 
முககியமோனது. 

அதுவும் இலஙளகயில் வர்த்தக -
ரீதியோன சினிமோ உருவோககத்திற்கு 
சினிமோளவ திறம்பட உருவோககி -
னோல் மட்டுரம ்சோத்தியமோகும். 
இலஙளக தமிழ சினிமோவில் வருடத் -
திற்கு ்சரியோக க்சோல்ல முடியோத அை -
விற்கு திள�ப்படஙகள் உருவோககப் -
படுவதில்ளல எனவும் கஜரனோ்சன் 
கூறிகின்றோர். 

குறும்படஙகள், போடல்கள் என் -
பவற்ளற தோண்டி முழுநீைத்திள�ப்-
படம் என்பது ஒரு சினிமோ களலஞ-
னின் மோகபரும் கனவு அளத ரநோககி 
பயணிப்பதற்கோன படிகரை இளவ 
என்றும் குறிப்பிட்டோர். 

ரகள்வி:- திள�ப் படஙகளில் நடிளககள் 
ஏன் அள� குளறயோக உளட அணிகிறோர்-
கள்? 

ரஜ.ஏம் ்பாரூக,  ்கல்மு்ன.   

பதில்:-உஙகளுககோகத்தோன் ..இல்லோட்-
டிதோன் நீஙக படம் போர்கக திரயட்டருககு 
ரபோக மோட்டீஙகரை......ம்..ம்! 

      

ரகள்வி:- �ஜினியின் 'அண்ணோத்ரத" 
அவுட் தோரன? 

 எம்.எம் மு்பாறிஸ்,  
    ்பாணநது்ற.

பதில்:- ஊகும்...அப்படி-
யும் க்சோல்லிவிட 

முடியோது....களத 
என்னரவோ கப்்ோவோக 
இருநதோலும் வசூலில் 
்சோதளன புரிநது விட்-
டதோம்...ஒரு வோ�த்தி-
ரலரய 200 ரகோடிளயத் 
தோண்டி விட்டதோரம...
தயோரிப்போைர்களுககு 
இதுதோரன...ரதளவ. 

   
ரகள்வி:- இளைய 

தைபதி விஜய்யின் 
"விஜய் 66" படப்-
பிடிப்புகள் 

ஆ�ம்பமோகி விட்டதோ? களத 
என்னவோம்? 

எம்.ேலர் ைாணி,  
  ம்காழும்பு-13

பதில்:- இல்ளல படப்பி-
டிப்பு இன்னும் ஆ�ம்-
பமோகவில்ளல.. களத-
ளயப்பற்றி ககோஞ்்சம் கதரிய 
வநதிருககிறது. "எர�ோரடோ 
ரமனியோ" என்ற ஓர் அரிய-
வளக மனரநோயோல் போதிககப்-
பட்ட ஓர் இளைஞனின் கதோபோத்தி-
�மோம் விஜய்ககு. ஒரு பி�பலம். கபரும் 
பணககோ�ர். ்சமுகத்தில் உயர்நத 
அநதஸ்-

தில் இருககும் ஒரு கபண் 
தன்ளனக கோதலித் -
துக ககோள்வோ�ோம். 
ஆனோல் அநதப் 
கபண் உண்ளமயி-
ரலரய அவள�க 
கோதலிகக மோட்டோ-
�ோம். இதுதோன் படத்-
தின் ளமயககரு என்று 
தகவல் கசிநதுள்ைது. 

(கோதலிப்பதோக நிளனத்து 
ககோள்வோ�ோம்) 

     

ரகள்வி:- எல்லோ படஙகளிலுரம 
எம்.ஜி.ஆருககு வில்லனோக 

நடித்து வநத பீ.எஸ்.வீ�ப்போ 
அவருககு தநளதயோக நடித்த 
படம் எது? 

எஸ்.்பாலா,  வவுனியா. 

பதில்:- மருத நோட்டு இைவ -
�சி. இநதப் படத்தில் வீ�ப்போ 

மன்னனோக நடித்திருப் -
போர். 

அவருககு இைவ�்சர் மகனோக எம்.ஜி. 
ஆர். நடித்திருப்போர். 
  
  

ரகள்வி:-எனது 
அபிமோன நடிகர் 
சிம்பு களடசி-

யோக நடித்த படம் 
எது?

 பதில்:- 
கவஙகட் பி�பு 
இயககிய 
'மோநோடு' படத்-
தில் நடித்துள்ைோர்.
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தமிழில் தியோ, மோரி 2, என்.ஜி.ரக படஙக-
ளில் நடித்துள்ை ்சோய்பல்லவிககு கதலுஙகு பட உலகி-
லும் வ�ரவற்பு உள்ைது. அஙகு முன்னணி கதோநோயகர்க-
ளுடன் நடித்துள்ைோர்.   

தற்ரபோது ஷியோம் சிஙக�ோய், வி�ோட பருவம் ஆகிய 
2 கதலுஙகு படஙகளில் நடித்து முடித்துள்ைோர். இநத 
படஙகள் விள�வில் திள�ககுவ� உள்ைன. ்சோய் பல்ல -
வியின் நடனத்துககும் �சிகர்கள் பட்டோைம் உள்ைது.   

புதிய படஙகளில் நடிகக தனககுள்ை நிபநதளனகள் 
குறித்து ்சோய்பல்லவி அளித்துள்ை ரபட்டியில், ‘‘நோன் 
கதோபோத்தி�ம் மற்றும் களதகள் ரதர்வில் கவனமோக 
இருககிரறன். கதோபோத்தி�ம் உண்ளமயில் என்ரனோடு 
கதோடர்பு ஆக ரவண்டும். களதயிலும், கதோபோத்தி�த்தி -
லும் எனககு முககியத்துவம் இருகக ரவண்டும். எவவ -
ைவு கபரிய பட நிறுவனமோக இருநதோலும் எனகரகற்ற 
கதோபோத்தி�மோக இருககிறதோ என்பளத போர்த்து பிடித் -
திருநதோல் மட்டுரம நடிகக ஒப்புகககோள்ரவன். நடிப்பு 
திறளமளய கவளிப்படுத்த வோய்ப்பும் இருகக ரவண்டும். 
கதோபோத்தி�ம் புதிதோகவும் இருகக ரவண்டும். என்ளன நோன் 

சிறநத டோன்்சர் என நிளனப்பதில்ளல. டோன்ஸ் நன்றோக ஆட 
கதரியும். அவவைவுதோன். டோன்ஸ் என்பது எனககு ்சகஜமோகரவ 
வநத களல. ்சநரதோஷமோக இருநதோலும், ரவதளனரயோடு இருநதோ-
லும் வீட்டில் அதிக ரந�ம் டோன்ஸ் ஆடுரவன்” என்றோர்  

நன்றி என்ற ஒற்ளற வோர்த்ளதயில் என் 
அத்தளன உணர்வுகளையும் அடககிவிட 
முடியோது என நடிகர் சிலம்ப�்சன் கூறியுள் -
ைோர். 

நடிகர் சிலம்ப�்சன் ்சமூக வளலதைத்தில் 
கவளியிட்ட பதிவில், எப்படி -

யோவது என்ளன 
ரநசிப்பவர்களை மகிழச்சிப்படுத்திட 

ரவண்டும் என்ற என் எண்ணத்திற்கு ஏற்ற 
பலன் கிளடத்துள்ைது. 

ஆடிரயோ விழோவில் நோன் சிநதிய சிறு 
துளிகளை தள�யில் விழவிடோமல் தோஙகி 

ககோண்ட உஙகள் அன்பிற்குள் நோன் அடஙகி 
மகிழகிரறன்.    நன்றி என்ற ஒற்ளற வோர்த்ளத -
யில் என் அத்தளன உணர்வுகளையும் அடககி 
விட முடியோது. 

ஆனோல் பதிலுககுத் 
கதரிவிகக ரவறு வோர்ளத -
கள் இல்ளலரய மோநோடு 
படத்திற்கு கவறிரயோடு 
உலகம் முழுகக கவற்றி -
ளயத் ரதடித் தநதிருக -
கிறீர்கள். அளனவருக -

கும் நன்றி என பதிவிட்டுள்ைோர். அதளன 
கதோடர்நது இயககுர் கவஙகட்பி�பு டுவிட் -
டர் பதிவில், நோன்ரக  நோட்களில் விநிரயோ -
கஸ்தர்களுககு லோபம் ஈட்டிகககோடுத்துள்ைது 
மோநோடு படம்.  ரக�ைோ மற்றும் கர்நோடகோவி -
லும் மூன்ரற நோட்களில் லோபம் ஈட்டியுள்ைது 
என  பதிவிட்டுள்ைோர். 

கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ம�ொழிவொணன்

சாய் பல்லவியின்  
நிபந்தனை

சினி பஜார் கேள்வி பதில், 
தின்கைன் வாை ேஞசரி,

ரலக ஹவுஸ், ம்காழும்பு--10. 

விமலின் படத்தில் உதவி இயக்குனராே
யாழ். ஜஜகனாசன் ராகஜஸ்வர்  

�ோஷ்மிகோ தற்ரபோது வளலத்த-
ைத்தில் கவளியிட்டுள்ை ஒரு பதிவு 
ப�ப�ப்போகி  உள்ைது. அளத ளவத்து 
அவர் நடிகர் விஜய்ரதவ� ககோண்-
டோவுடன் கோதலில்  விழுநதுள்ைதோக 
கதலுஙகு பட உலகினர் கிசுகிசுக -
கின்றனர். 

தமிழில் கோர்த்தி ரஜோடியோக 
சுல்தோன் படத்தில் நடித்து பி�பலமோன 
�ோஷ்மிகோ  கதலுஙகில் முன்னணி கதோ-
நோயகியோக இருககிறோர். ்சமீபத்தில் 
�சிகர்கள் அதிகம்  விரும்பும் கதோநோ -
யகிகள் பட்டியலில் முதல் இடம் 
பிடித்து இருநதோர். இநதி,  கன்னட 

கமோழி படஙகளிலும் நடிககிறோர். 
்சமூக வளலத்தைத்திலும் சுறுசுறுப்-
போக  இருககிறோர். அதில் அடிக-
கடி தனது புளகப்படஙகள் மற்றும் 
பதிவுகள்  கவளியிட்டு வருகிறோர். 
இநத நிளலயில் �ோஷ்மிகோ தற்ரபோது 
வளலத்தைத்தில்  கவளியிட்டுள்ை 
ஒரு பதிவு ப�ப�ப்போகி உள்ைது. 
அளத ளவத்து அவர் நடிகர்  விஜய்-
ரதவ� ககோண்டோவுடன் கோதலில் 
விழுநதுள்ைதோக கதலுஙகு பட உல-
கினர்  கிசுகிசுககின்றனர். �ோஷ்மிகோ 
கவளியிட்டுள்ை பதிவில், ‘‘நோன் 
எஙகு  க்சல்கிரறன் க்சோல்லுஙகள் 

போர்ககலோம் என்று �சிகர்களிடம் 
ரகள்வி  எழுப்பியரதோடு உஙகளை 
விட்டு தூ�மோக க்சல்கிரறன். ஆனோல் 
விள�வில் திரும்பி  வநது விடுரவன்” 
என்று குறிப்பிட்டு உள்ைோர். அகம-
ரிககோவில் ளலகர் கதலுஙகு  படப்பி-
டிப்பில் பஙரகற்றுள்ை நடிகர் விஜய்-
ரதவ�ககோண்டோளவ ்சநதிககரவ  
�ோஷ்மிகோ க்சல்கிறோர் என்று �சிகர்கள் 
பதில் அளித்துள்ைனர். இருவரும்  �க-
சியமோக கோதலிப்பதோகவும் விள�வில் 
கோதளல அதிகோ�ப்பூர்வமோக அறி-
விகக  உள்ைனர் என்றும் கதலுஙகு 
பட உலகினர் ரபசி வருகிறோர்கள்.

கா்தலில விழுந்த ராஷ்மிகா

மாநாடு பற்றி சிம்பு
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�ழக்�ழங்ைக�ன் 
அக்கைறப்பற்று 

�ரேதசத்ைத வ�ப்�டமாகக் 
ெகாண்ட  அ. ஹ. 
�ம்சானா வளர்ந்து வரும் 
எழுத்தாளராவார்.  அப்துல் 
ஹ�ம்,  றஹ்மா �� 
ஆ�ேயா�ன் புதல்�யான 
இவர்    மூன்று �ள்ைளக�ன் 
தாயுமாவார். இவர் தனது 
ஆரம்பக் கல்�ைய அக்/அல் 
- சஹ்ரா �த்�யாலயத்�ல் 
ப�ன்றார். 

தனது பள்�க் காலத்�ன் 
ஆரம்பத்��ருந்ேத எழுத்�ல் 
அ�த ஈடுபாடு ெகாண்ட இவர் 
�ைறய நூல்கைள வா�த்ததன் 
�ர�ப�ப்பாய் அதைன   
எழுத்துக்க�ல் அறுவைட ெசய்து 
ெகாண்�ருக்�ன்றார். 

ேமலும் க�ைத�ன் பாத்�ரமாக 
தன்ைன அைடயாளப்படுத்�யுள்ள 
�ம்சானா இன்று வைர 'அக்கைரக் 
கு�ல்' என்ற புைனப் ெபய�ல் 
முகநூ�ல்  தனது பைடப்புக்கைள 
ெவ�ப்படுத்� வரு�றார். எழுத்�ல் 
தன்ைன ெமல்ல உட்ெசலுத்� 
ப�ப்ப�யாய் ேமெலழுந்து 
வரு�ன்ற �ம்சானா பாடசாைலக் 
கல்�ைய �ட்டு இைட�ல் 
�ல�ச் ெசன்றாலும் இலக்�யத்�ல் 
தனக்கு இருக்�ன்ற �றைமகைள 
ெவ�ப்படுத்� வரு�ன்றார். 

தனது பள்�ப்பருவத்�ன் 
ஆரம்பத்�ல், கு�ப்பாக 
ெசால்லப் ேபானால் தனது 
ப�ெனாரு வய��ருந்ேத 
சவால்களுக்�ைட�ல் தனது 
எழுத்தாற்றைல மு�ந்தளவு 
�றப்பாகச் ெசதுக்� வருவேதாடு 
க�ைத , �றுகைத , ைஹக்கூ 
க�ைதகள், தன்முைனக் 
க�ைதகள், பாடலாக்கங்கள்  
என எழுதத் ெதாடங்�யதாகவும் 
சமூகத்�ன் �துள்ள �ல கசப்பான 
சம்பவங்களும் இயற்ைகேயாடு 
ெகாண்ட  �ேனகமும் தனக்குள் 
எழுதுவதற்கான ஆர்வத்ைத 

அ�கப்படுத்�யது என்றும் 
கு�ப்�ட்டேதாடு, தற்ேபாது  
ப�ைனந்து வருடங்களாக எழு� 
வருவதாகவும்  ெத��த்தார்.

இலக்�யத் துைற�ல் தனக்�ருந்த 
ஆற்ற�ன்  ெவ�ப்பாடாக பல  
�ருதுகைளயும், சான்�தழ்கைளயும் 
இவர் ெபற்றுள்ளார்.  முகநூல் 
குழுமத்�னால் நடாத்தப்பட்ட 
ஆண்டு �ழாப் ேபாட்�க�ல் 
கலந்து ெகாண்டு ெவற்��ட்�ய 
இவருக்கு க�த் �லகம், க�ச் 
�கரம், ஈழக்கு�ல், க�க்காத� 
பா�ளக்கு, சாரல் க� ேபான்ற 
�ருதுகள் �ைடத்துள்ளன. ேமலும், 

மாவட்ட மட்டங்க�ல் க�ைத, 

பாடலாக்கம் ேபான்றவற்�ல் 
ேபாட்��ட்டு மூன்றாம், இரண்டாம் 
�ைலகள் � ைடத்ததாகவும் 
ெத��த்தார்.

ேமலும், இவருைடய 
பைடப்புக்கள் இலங்ைக�ன் 

ேத�யப் பத்��ைகக�ல்  
ெவ�வந்தேதாடு,  இலங்ைக 
வாெனா� �கழ்ச்�க�லும் 
இவரது க�ைதகள் 
ஒ�பரப்பா�யுள்ளதாகவும் 
ெத��த்தார். ேமலும், இவருைடய 
முதலாவது க�ைத ெதாகு� 
�ைர�ல் ெவ�வரவுள்ளைமயும் 
கு�ப்�டத்தக்கது.

ேமலும், ெபண் என்ற வைக�ல் 
எழுத்துத் துைற�ல், தான் பல 
சவால்கைள எ�ர் ேநாக்�யேதாடு, 
�ட்டுக்குத் ெத�யாமேல தனது 
எழுத்துலக ெவற்�ைய இன்றுவைர 
தனக்குள்ேள ெகாண்டா�க் 
ெகாள்வதாகவும், தற்ேபாது 
சுயமாகேவ தனது துைறக்குள் 
தன்ைன ஈடுபடுத்� வருவதாகவும் 
ெத��த்தார். எழுதுவதால் 
என்ன பலன் என்பது பலராலும் 
ேகட்கப்படும் ேகள்�யாக உள்ளதால் 
"தனக்கான முழு ஆறுதலும் 
எழுதுவதால்தான் �ைடக்�ன்றது" 
என தனது கருத்ைத �ம்சானா 
ஆழமாக ப�வு ெசய்துள்ளார். 

 

ம�னா உமறு ெலவ்ைவ
மாவ�ப்பள்�

அக்கைறப்பற்று  
ஹிம்சானா 

ெபண் 
எழுத்தாளர்   19

  ெபண் என்ற வைக�ல் 
எழுத்துத் துைற�ல், 
தான் பல சவால்கைள 
எ�ர் ேநாக்�யேதாடு, 

�ட்டுக்குத் ெத�யாமேல 
தனது எழுத்துலக 

ெவற்�ைய இன்றுவைர 
தனக்குள்ேள ெகாண்டா�க் 
ெகாள்வதாகவும், தற்ேபாது 

சுயமாகேவ தனது துைறக்குள் 
தன்ைன ஈடுபடுத்� 

வருவதாகவும் ெத��த்தார்.
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,]hj; – %J}u;

�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. 

mf;\ad; – ,uj;jpdGuprptuh[h– jpUNfhzkiy

uk;ah fpuz;uh[;

md];yp – tj;jis

,dhaj; ez;gu;fSld; 

gj;kh re;jpuNkhfd; 

u[dp – Nkhju

fpz;zpah – upNdh];  
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பூரணப்படுத்துங்கள்
வழி்காட்டுங்கள்

நிறம் தீட்டுங்கள்
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அழைக இர�ப்பதும் ஒரு 
கைலயாகும். அந்த அழைக 

இர�ப்பதனூடாக கைலகள்  
�ைலெபறவும்  உ�ர் ெபறவும்  வ� 
�றக்�றது. ஒவ்ெவாரு ம�த�டமும் 
ஏேதா ஒரு �ைறைம மைறந்துள்ளது 
என்பது  ஏற்றுக் ெகாள்ளப்பட்ட  
�தர்சனமாகும். அந்த வைக�ல் 
தன்னகத்�ல் உள்ள �றைமகைள 
ெவ�க்ெகாணர ஆ��யர் ெதா�ைல  
நல்லெதாரு களமாக அைமத்து  தனது  
ெதா�ைலயும் ேமம்படுத்�க் ெகாண்ட  
ேக.�ர்ெதளஸ் அ�பர்  நமக்குள்ேள 
மைறந்�ருக்கும் நம் மண்�ன் 
ஆளுைமக�ல்   ஒருவராவார். 
அவைர நான் ெராம்ப �� பகு�க்காக 
சந்�த்தேபாது.

   இவர்  1965.12.10   ஆம் �க��ல் 
�ன்னக்�ண்�யாைவ �றப்�டமாகக்  
ெகாண்டேதாடு  முகம்மது மதார் 
கா��ன், ெறகுமா  �. � தம்ப�ய�ன்   
மூன்றாவது  புதல்வருமாவார்.

தற்ேபாது   �ண்�யா -07ஐ 
வ�ப்�டமாகக் ெகாண்ட இவர் 
ஆரம்பக்கல்�ைய �/�ண்/அல்-
அக்ஸா கல்லூ� மற்றும் �/�ண்/அறபா 
ம.�த்�யாலயத்�லும் உயர் கல்�ைய 
�/�ண்�யா   மத்�ய கல்லூ�  ேத�ய 
பாடசாைல�லும்  கற்றார்.

ேமலும் 2013/2016 ம் கல்�யாண்�ன் 
இந்�யா பல்கைலகழக ெவ�வா�யாக   
ப�ட்ைசக்குத்    ேதாற்� பட்டதா�யானார்  
அத்துடன் தனது கல்� தைகைமகைள 
உயர்த்�க்ெகாள்ள   பல  பாடெந�கைள 
ப�ன்றுள்ளார்.

ேக.�ர்ெதௗஸ் அ�பர் தனது ஆ��யர் 
ேசைவக்கு முன்னர் 1988.03.01ம் 
�க� ேபாட்�ப் ப�ட்ைச மூலம் உத� 
இைளஞர் ேசைவ அ�கா�யாக ெத�வு 
ெசய்யப்பட்டார்.

ேத�ய இைளஞர் ேசைவ 
மன்றத்�ன் பல ேவைலத்�ட்டங்கள் 
கைல, கலாச்சாரப் ேபாட்�கள், 
�ைளயாட்டுப்ேபாட்�கள் , 
சுயெதா�ல்கடன் வச�கள்,

ெவ�க்களப்ப�ற்�கள் என்பன    
இவரால் முன்ெனடுக்கப்பட்டன.            

1992-.02.01 ஆம் �க� ஆ��யராக  
�டு�க்கப்பட்டு    �/�ண்/அல்-அக்ஸா' 
கல்லூ��ல் கடைம ேயற்றார்.

1993 / 1994 ஆம்  ஆண்டுக�ல்  
அட்டாைளச்ேசைன ஆ��யர்     
கலாசாைல�ல் ப�ற்� ெபற்று 
ெகாண்டார்.        

1995.01-.01ஆம் �க�  அல்-அக்ஸா 
ம.�த்�யாலயம். கடைமேயற்று

1996/04/24 ஆம் �க�  முதல் தாருல் 
உலூம் ம.�த்�யாலயம். 2001  ஆம்   
ஆண்டு பகு��ல் இப்பாடசாைல

�ன் �ர� அ�பராகவும் , ப�யாற்� 
2004/11 /04 �க� "ேவைலவாய்ப்பு" 
��ர்த்தம் "ெதன்ெகா�யா" ெசன்று 
வந்து �ண்டும்ேசைவ�ல் இைணந்து 
ெகாண்டார்..

2011-.07 - 21ம் �க� முதல் �/ 
�ண்/ அல்-அஹ்லா  �த்�யாலயத்�ல்  
ஆ��யராக இடமாற்றம் ெபற்று  2011. 
-11-.01ஆம் �க���ருந்து அ�பராகவும்  
கடைம பு�ந்து வரு�ன்றார். இவ�ன் 
இலக்�ய பயனத்�ல், நாடகப் �ர� 
எழுதுபவராக மட்டு�ன்�    அதைன  
ந�க்க ைவத்து ேமைடேயற்� �றப்பாக 
ெதா�ல் படுவ�ல் இவரது பங்க�ப்பு 

ேபாற்றத்தக்கதாகும்.
நூலா��யராக,கட்டுைரகள், 

க�ைதகள்,�ந்தைன து�கள் 
எழுதுவ�லும்  �ன்�ற்க�ல்ைல  
அத்ேதாடு பாரம்ப�ய  கைலயான " �ன�, 
"க�கம்பு" எனும்ேகால�க்கான பாடைல 
இயற்� மாணவர்களுக்கான ப�ற்� 
வழங்கல்,சமூக,வரலாற்று நாடகங்கள் 
எழு�  ந�ப்பு ப�ற்� வழங்� "த�ழ்ெமா 
�த்�னம்"

"�லாதுந் ந� 
�னம்" ேபாட்� 
கள்கலாச்சார 

ேபாட்�கள், 
கல்� அைமச்�ன் 
நாடகம், கட்டுைர 
ேபாட்�களுக்கு 
மாணவர்கைள 

ஆயத்தப்படுத்துவ�ல் �குந்த ஆர்வம் 
ெகாண்டவர்.

1984 ம் ஆண்டு கெபா.த.உ.தரம் 
�ண்�யா.ேத.பாடசாைல�ல் 
கற்கும்ேபாது "உயர்ந்த உள்ளம்" என்ற 
இஸ்லா�ய கலாச்சாரத்ைத�ர�ப�க்க 
கூ�ய நாடகத்ைத கன்� முயற்�யாக 
எழு� சக மாண வர்களுடன், இவரால் 
ேமைடேயற்றப் பட்டத 1985.06.10ம் 
�க� �ரேதச ெசயலாளர் ���ல் உள்ள 
கழகங்கள்  இைட�ல் நைடெபற்ற 
நாடக ேபாட்��ல் "இைற�ர்ப்பு" 
எனும் நாடகத்�ல் ந�கராகவும், 
பங்குெகாண்டார் 1ஆம்  இடமும்  
�ைடத்தது.     இந்நாடகத்ைத  
எழு�யவர். க�ஞர். ஐ.ஹசன் � 
என்பதும் கு�ப்�டத்தக்கது.  

     1994 /12/30ம் �க� க/மு/
அட்டாைளச் ேசைன G.T.C இல்  
"ேபா�முகங்கள்" எனும் நாடகம் 
இவரால் எழுதப்பட்டு ேமைட 
ஏற்றப்பட்டது.. .1995/08/20  ஆம்  
�க� "ேபாைதப்ெபாருள்" பா�ைனயும் 
�ர�யும் சமூகமும்" எனும் நாடகம் 

"ேத�ய �ருது" �ைடத்தது.  இது கல்� 
அைமச்�ன் கலாச்சார ��வு நடாத்�யது. 
இதற்கான �ருதும்  �/�ண்/அல்-அக்ஸா 
ம.�த் மாணவர்களுக்கு  �ைடத்தது  
இந்நாடகத்ைத எழு� ெந�ப்படுத்�ய 
ெபருைம இவைரேய ேசரும்.

1995ம் ஆண்டு, கல்� இராஜாங்க 
அைமச்சர் வருைக�ன்ேபாது இவரால்

"ெவ�நாட்டுக் கல்�" எனும் சமூக 
நாடகம் எழு� ேமைடேயற்றப்பட்டது.

1996. ம் ஆண்டு" �ண்�யா 
கல்�க் ேகாட்டப்பா 
டசாைலகளுக்கு இைட�ல்

நைடெபற்ற "�லாதுந் 
ந� �னம்" "இஸ்லா�ய 
வரலாற்று நாடகப்ேபாட்� 
�ல்"உமர்முக்தார்"எனும் 
இஸ்லா�ய  வரலாற்று நாடகம் 
1ம் இடம்   இந்நாடகம் 
� /�ண்/அல்-அக்ஸா 
மாணவர்களுக்காக எழுதப்பட்டு 
ேமைட ஏற்றப்பட்டு பலராலும்  
பாராட்டப்பட்டது.

1997இல் �ண்�யா கல்�க்  
ேகாட்டம்.

நடாத்�ய " �லாதுந் 
ந� �னம்" வரலாற்று 
நாடகப்ேபாட்� �ல் 
முஸ்�ம்கள் "இந்�யாைவ 
ெவற்�" ெகாண்ட வரலாற்ைற 
இது  �த்த�க்�ன்றது.    

"�ந்து ந�க்கைர��ேல,
முகம்மது இபுனு  கா�ம்" எனும்  

நாடகம் 1ஆம் இடம் �/�ண்/
தாருல் உலூம் ம.�த்�யாலயம். 
மாணவர்களுக்காக எழுதப்பட்டு 
ேமைடேயற்றப் பட்டது.                                                        
1998 இல். "�டுதைல ேவங்ைக தா�க்  
�ன்  �யாத்" இஸ்லா�ய வரலாற்�ல்  
"ஸ்ெப�ன் ெவற்�" ைய, ைவத்து  
இவரால்  எழுதப் பட்ட வரலாற்று 
நாடகம் முதலா�டம்  ெபற்றது.   இது   
�/�ண்/தாருல் உலூம். ம.�த்�யாலய 
மாணவர்க�னால் ந�க்கப்பட்டது.        

     தாருல் மாணவர்களுக்காக  
எழுதப்பட்ட  2000 ஆம் ஆண்�ல்  
"�ரா�ய இைளஞ�ன்  முயற்�"  எனும் 
சமூக நாடகம்   இரண்டா�டமும்   
�ண்�யா கல்� ேகாட்ட 2013 த�ழ் 
�னப் ேபாட்��ல் வலய மட்டத்�ல்   
�ல்லுப்பாட்டு"க�ஷ்டப்��வு 
மாணவர்களுக்காக இவரால் எழு�  
தயா�க்கப் பட்டது.

2014.05.10 ஆம் �க��லாத் 
ேபாட்��ல் வலயமட்டத்�ல், 
"கல்�ேய அ�யாச் ெசல்வம்" 
எனும் சமூக நாடகம். முதலா�டம்  
�ைடத்தது.

�/�ண்/அல்-அஹ்லா 
�த், மாணவர்களால் 
ேமைடேயற்றப்பட்டது.

இேத ேபாட்� �கழ்ச்��ல்  
"க�கம்பு" எனும் ேகால� இஸ்லா�ய 

பாரம்ப�ய கைலைய ப�ற்� வழங்� 
வலய மட்டம்    ெதாடக்கம்   �ழக்கு 
மகாண மட்டம்  வைர    மாணவர்கைள 
ெவற்� ெபறச் ெசய்து  �ண்�ய 
வலயத்துக்கு ெபருைம  ேத�த்தந்தவர் .

இந்த "க�கம்பு" ேகால� 
�கழ்� இவ�ன் முயற்�யால் 
ெதாடர்ச்�யாக  ஐந்து வருடங்கள்   
இவ�ன்  பாடசாைல மாணவர்கள் 
�ழக்கு மாகாண �லாத் ேபாட்��ல் 

சாதைனப் பைடத்துள்ளனர்  என்பதும் 
கு�ப்�டத்தக்கது. இவ்வாறு 
மாணவர்கைள வளப்படுத்துவ�ல்  
ேக.�ர்ெதளஸ் அ�ப�ன்   பங்க�ப்பு 
பாராட்டத்தக்கதாகும்.

 1994.12.30 இல் அட்டாைளச்ேசைன 
ஆ��யர் ப�ற்�.கலாசாைல�ன்  நூல்  
ெவ��ட்�ல் "கைல அமுதம்"94 நூல்  
ஆ��யராகவும், கடைம, பு�ந்துள்ளார்.

2014ம் ஆண்டு ெவ�வந்த �/அல்- 
அஹ்லா �த்�யாலயம் ெவ��ட்ட

"கைலயூற்று" எனும் நூல் இவரால் 
ெவ��டப்பட்டது.

2002ம் ஆண்டு நைடெபற்ற �ழக்கு
மாகாண �லாத் �ழா  

மல�ல் "�ழக்குமாகாண 
முஸ்�ம்களும், அரு�ப்ேபாகும் 
"றப்பான்ெகாட்டலும்"என்னும் இவரது  
கட்டுைர இடம் ெபற்றுள்ளன.

2020 இல் �ண்�யா வலயக்கல்�
அலுவலகத்�னால் ெவ��ட்ட
"உ�ர்த்  �றள்" எனும் நூ�லும்
�ண்�யா�ன் பாரம்ப�யகைலகள்"
என்ற தைலப்�லான   இவரது  

கட்டுைர இடம் ெபற்�ருப்பது �கச்  
�றப்பான �டயமாகும்.

இது �ண்�யா�ன் பாரம்ப�ய 
கைலகள் என்னெவன்று அைடயாளப் 
படுத்து�றது.

  இன்ைறய நாட்�ன் அசாதாரண 
சூழ�ல் மக்க�ன் மன�ைலைய 
அ�ந்து ��ப்புணர்ைவ ஏற்படுத்தும் 
க�ைதகள். �ந்தைனத்  து�கைள 
முகநூ�லும் எழு� வரு�ன்றார்.

நல்ல பண்பாளர். அைனவருடனும்,
அன்பாக ேப�, பலருக்கு உத� 

ெசய்�ன்ற  மனமுைடயவர்.
       �றந்த ஒரு   அ�பராக, நாடகப் 

�ர�  எழுதுனராக, மாணவர்கைள 
கைல�ன் பால் ஊக்கப்படுத்தும் ஒரு  
கைலஞனாக    ேக. �ர்ெதளஸ் அ�பர்  
அவர்கைள பார்க்�ன்ேறன்.

       
 க�ச்சுடர் 

ஏ எம் கஸ்புள்ளா

எம்.எஸ்.பா�ம்...  
shumsfahim@gmail.com  
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கல்�யுடன் கைல வளர்ப்ப�ல்
கரம் ேகார்க்கும் மண்�ன் ஆளுைம

ெதாடர்புகளுக்கு :

ெராம்ப ��

ஆ��யர் ெதா�ைல களமாக அைமத்து  
தனது  ெதா�ைலயும் ேமம்படுத்�க் 

ெகாண்ட ேக.�ர்ெதளஸ் அ�பர்

�னம்" ேபாட்� 

ேபாட்�கள், 
கல்� அைமச்�ன் 
நாடகம், கட்டுைர 
ேபாட்�களுக்கு 
மாணவர்கைள 

நான்
ெராம்ப 
��...
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முல்தா� ெமட்�ைய 
�ட்�ல் உள்ள �ல 
ெபாருட்களுடன் 
ேசர்த்து மாஸ்க் ேபாட்டு 
வந்தால், சரும �றம் 
அ�க�ப்பேதாடு, சரும 
�ரச்�ைனகள் வராமலும் 
தடுக்கலாம். 

முல்தா� ெமட்� மாஸ்க்
அழைக அ�க�க்க உதவும் ஓர் 

அற்புதமான அழகுப் ெபாருள் தான் 
முல்தா� ெமட்�. இைதக் ெகாண்டு 

ஒருவர் தங்கள் சருமத்�ற்கு 
பராம�ப்பு ெகாடுத்து 
வந்தால், சருமத்�ன் 
�றம் அ�க�ப்பேதாடு, 
பல்ேவறு சரும 
�ரச்�ைனகள் வராமலும் 
தடுக்கலாம். ஏென�ல் 
முல்தா� ெமட்��ல் 
பல்ேவறு சரும 
�ரச்�ைனகைளப் 
ேபாக்கும் தன்ைமைய 

தன்னகத்ேதக 
ெகாண்டது.

ெபரும்பாலான 
அழகு �ைலய  

ங்க�ல் 
கூட சரும 
�றத்ைத 
அ�க� 
ப்பதற்கு 

முல்தா� 
ெமட்� ஃேபஸ் ேபக் தான் 
ப�ந்துைரக்கப்படு�றது. இத்தைகய 
முல்தா� ெமட்� ஃேபஸ் 
ேபக்ைக அழகு �ைலயங்களுக்குச் 
ெசன்று ேபாடுவதற்கு ப�லாக, 
அந்த ெபா�ைய �ட்�ல் உள்ள 
�ல ெபாருட்களுடன் ேசர்த்து 
மாஸ்க் ேபாட்டு வந்தால், 
சரும �றம் அ�க�ப்பேதாடு, 
சரும �ரச்�ைனகள் வராமலும் 
தடுக்கலாம்.

ஒரு ��ய ெபௗ�ல் முல்தா� 
ெமட்� ெபா�ையப் ேபாட்டு, ேராஸ் 
ேவாட்டர் ேசர்த்து ேபஸ்ட் ெசய்து 
ெகாள்ளுங்கள். �ன் அைத முகம் 
மற்றும் கழுத்துப் பகு��ல் தட� 

15 ��டம் ஊற ைவத்து, �ன் ��ல் 
கழுவுங்கள். இப்ப� வாரத்�ற்கு 3 
முைற ெசய்து வந்தால், முகத்�ல் 
உள்ள அ�கப்ப�யான எண்ெணய் 
பைச �ங்�, முகம் ெபா�ேவாடும் 
�ரகாசமாகவும் இருக்கும்.

* ஒரு ெபௗ�ல் 1 ேட�ள் 
ஸ்பூன் பாதாம் ேபஸ்ட்டுடன், 1 
ேட�ள் ஸ்பூன் பால் மற்றும் ��து 
முல்தா� ெமட்� ெபா� ேசர்த்து 
ேபஸ்ட் ெசய்து ெகாள்ள ேவண்டும். 
�ன் முகத்ைத �ரால் கழு�, 
தயா�த்து ைவத்துள்ள கலைவைய 
முகத்�ல் தட� காய்ந்த �ன், �ரால் 
கழுவுங்கள். இப்ப� வாரத்�ற்கு 
2 முைற ெசய்தால், சருமம் 
ெமன்ைமயாக இருக்கும்.

 ஒரு ெபௗ�ல் 2 ேட�ள் ஸ்பூன் 
தக்கா� ஜ�ஸ், 2 ேட�ள் ஸ்பூன் 
முல்தா� ெமட்�, 1 �ஸ்பூன் 
சந்தன பவுடர் மற்றும் 1 �ஸ்பூன் 
மஞ்சள் தூள் ேசர்த்து கலந்து 
ெகாள்ளுங்கள். �ன் அைத முகத்�ல் 
தட� 10 ��டம் ஊற ைவத்து, 
ெவதுெவதுப்பான �ரால் 
முகத்ைதக் கழுவுங்கள். 
இந்த மாஸ்க்ைக 
ெதாடர்ந்து பயன்படுத்� 
வந்தால், முகத்�ல் 
உள்ள கரும்புள்�கள் 
�ங்�, முகம் 
ப�ச்ெசன்று 
காணப்படும்.

1 ேட�ள் 
முல்தா� ெமட்� 
ெபா�, 1 ேட�ள் 
ஸ்பூன், ேதன் 

மற்றும் 1 ேட�ள் ஸ்பூன் பப்பா� 
கூழ் ேசர்த்து கலந்து ேபஸ்ட் 
ெசய்து ெகாள்ள ேவண்டும். �ன் 
அதைன முகத்�ல் ச�சமமாக 
தட�, நன்கு காய ைவத்து, �ன் 
�ரால் கழுவ ேவண்டும். இந்த 
மாஸ்க்ைக வாரத்�ற்கு 2-3 முைற 
பயன்படுத்�னால், �ைர�ல் 
ெவள்ைளயாகலாம்.

ஒரு ெபௗ�ல் 2 ேட�ள் ஸ்பூன் 
முல்தா� ெமட்� ெபா�யுடன், 
1 ேட�ள் ஸ்பூன் எலு�ச்ைச 
சாறு மற்றும் 1 �ஸ்பூன் ேராஸ் 
ேவாட்டர் ேசர்த்து கலந்து ெகாள்ள 
ேவண்டும். �ன் அைத முகத்�ல் 
தட�, 1/2 ம�ேநரம் ஊற 
ைவத்து, �ன் ெவதுெவதுப்பான 
�ரால் கழுவ ேவண்டும். இந்த 
மாஸ்க்ைக ெதாடர்ச்�யாக 
பயன்படுத்தும் ேபாது, சருமத்�ல் 
உள்ள அ�கப்ப�யான எண்ெணய் 
பைச �ங்�, முகப்பரு வருவது 
தடுக்கப்படும். 
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 சரும பிரச்சிைனகளுக்கு தீர்வு    
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ேபக்ைக அழகு �ைலயங்களுக்குச் 
ெசன்று ேபாடுவதற்கு ப�லாக, 
அந்த ெபா�ைய �ட்�ல் உள்ள 
�ல ெபாருட்களுடன் ேசர்த்து 
மாஸ்க் ேபாட்டு வந்தால், 
சரும �றம் அ�க�ப்பேதாடு, 
சரும �ரச்�ைனகள் வராமலும் 

ஒரு ��ய ெபௗ�ல் முல்தா� 
ெமட்� ெபா�ையப் ேபாட்டு, ேராஸ் 
ேவாட்டர் ேசர்த்து ேபஸ்ட் ெசய்து 
ெகாள்ளுங்கள். �ன் அைத முகம் 
மற்றும் கழுத்துப் பகு��ல் தட� 

ெவதுெவதுப்பான �ரால் 
முகத்ைதக் கழுவுங்கள். 
இந்த மாஸ்க்ைக 
ெதாடர்ந்து பயன்படுத்� 
வந்தால், முகத்�ல் 
உள்ள கரும்புள்�கள் 
�ங்�, முகம் 
ப�ச்ெசன்று 
காணப்படும்.

1 ேட�ள் 
முல்தா� ெமட்� 
ெபா�, 1 ேட�ள் 
ஸ்பூன், ேதன் 

141414

ஒருவர் தங்கள் சருமத்�ற்கு 
பராம�ப்பு ெகாடுத்து 
வந்தால், சருமத்�ன் 
�றம் அ�க�ப்பேதாடு, 
பல்ேவறு சரும 
�ரச்�ைனகள் வராமலும் 
தடுக்கலாம். ஏென�ல் 
முல்தா� ெமட்��ல் 
பல்ேவறு சரும 
�ரச்�ைனகைளப் 
ேபாக்கும் தன்ைமைய 

தன்னகத்ேதக 
ெகாண்டது.

ெபரும்பாலான 
அழகு �ைலய  

ங்க�ல் 
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தென்னிந்திய இசைத்துசை என்்பது 
உலக அரங்கில் என்சைக்கும் 
அசைவராலும் உற்று ந�ாக்கக் 
கூடிய ஒரு துசையாகும். 
குறிப்பாக தென்னிந்திய 
துசையில், இசைதவளி 
என்்பதுவும் அப்படித்ொன். இந்ெப 
்பரபபினுள் ்பல இசை ஆளுசைகள் 
ெத்ெம் திைசைகசைக் காட்டிக் 
தகாண்டிருக்கின்ை சூழசல 
�ாம் கண்டு வருகிநைாம். 
அப்படியாைவரகளில் 
இன்சைய இசைப்பரபபில் 
மிக முக்கியைாைதொரு 
ஆளுசையாக, கடந்ெ இரு்பொண்டு 
காலைாக இசையசைப்பாைராய் 
இயங்கிக் தகான்டிருப்பவர 
இசையசைப்பாைர டி. இைான். 
இன்சைய இசைய்பராயத்தின் 
�ாடித் துடிபச்ப அசதைாட்டாகப 
பிடித்துப ்பாரத்து ்பாடல்கசை 
ஹிட் ஆக ெந்துதகாண்டிருப்பவர 
என்ை ைாத்திரத்தில் டி.இைான் 
அசைவருக்கும் பிடித்துப 
ந்பாைவராக வருகிைார. 

இவரின் இமசப்பயணதமதை 
இரு வவறு கால கட்டஙகளாகப 
பிரிததுப ்பார்க்கக்கூடிய அளவிற்கு 
இவரின் இமசப ்பயணததில் 
இரு வவறு தைள ைாற்்றஙகள் 
இருந்திருக்கின்்றது. 2000களின் 
ஆரம்பததில் அறிமுகைான 
இவர் 2001இல் நடிகர் விஜய் 
நடிபபில் தைமிழன் திமரப்ப்டததில், 
இமசயமைப்பாளராகப 
்பணியாற்றியுள்ளார். 2000களில் 
இருந்து 2010 வமர ்பல 
திமரப்ப்டஙகள், சின்னததிமர 
ததைா்டர் நா்டக முகபபுப ்பா்டல்கள் 
என ்பல ்பம்டபபுக்கமளத தைந்து 
தகாண்டிருந்தைார். ஆயினும 2012 
களின் பின்னர் தைமிழ் திமரயிமச 
தவளியில் இவருக்கான தைகுந்தை 
வநரதைான்று அருமபியது. இந்தைக் 
காலப்பகுதி இைானின் இமசப 
்பயணததின் த்பாற்காலம என்வ்ற 
தசால்லலாம. அந்தைளவிற்கு 
்பல திமரப்ப்டஙகள் இவமரச் 
சூழந்திருந்தைன. 

இவரின் ஆரம்பகாலப 
்பா்டல்களில் இருந்து இன்ம்றய 
்பா்டல்கள் வமரம ஏவதைாதவாரு 
விததியாசதமதைத ததைா்டர்ச்சியாக 
தைந்து தகான்டிருக்கக் கூடியவராக 
இைான் மிளிர்கி்றார். 'வசனா' 

திமரப்ப்டததில் உன்னி வைனன், 
நிதயகுரலில் இவாது இமசயில் 
உருவான, 

'தீராதைது காதைல் தீராதைது 
தீர்வாருவதை உந்தைன் ்பார்மவகவள' 
என்்ற ்பா்டல் உண்மையில், 

மிகவும ரசமனக்குரிய ்பா்டலாக 
அமைந்தைது. குறிப்பாக, வீமண 
வாததியதமதை இவர் ்பயன்்படுததிய 
விதைம மிகவும அருமை. 

2013இல் தவளியான 'குமகி' 
திமரப்ப்டததின் அமனதது 
்பா்டல்களுவை தைஹா ஹிட 

்பா்டல்களாக அமவ ைக்கள் 
ைததியில் த்பருததை விருபம்பப 
த்பற்்றன. யுக்பாரதியின் 
வரிகளிலமைந்தை இந்தைப ்பா்டல்கள் 
இவரின் இமச வாசதமதை சுைந்து 
தநஞசதமதைத தைாலாடடுகின்்ற 
்பா்டல்களாக அமைந்தைன. வக.ஜி.
ரஞசித ைற்றும ஸவரயா குரலில் 
உருவான, 

'தசால்லிட்டாவள அவ காதைல 
தசால்லும வ்பாவதை சுகம 

தைாழமல' 
என்்ற ்பா்டலும, 
ஹரிச்சரண் குரலில் அமைந்தை, 
'ஐயமயவயா ஆனந்தைவை 
தநஞசுக்குள்வளஆரம்பவை' 
என்்ற ்பா்டல்கள் மிக 

அருமையான தைலடிகமளக் 
தகாண்்டமைந்தை ்பா்டல்களாக 
அமைந்து அமனவமரயும முணு 
முணுக்க மவததைது. 

2014ம ஆண்டு தவளியான 
'ரமமி' திமரப்ப்டததில், பிரசன்னா, 
வந்தைனா �னிவாசன் ஆகிவயாரின் 
குரலில் உருவான, 

'கூ்ட வைல கூ்ட மவச்சு 
கூ்டலூரு வ்பா்றவவள' 
என்று யுக ்பாரதியின் வரிகளில் 

உருவான இந்தைப ்பா்டல் 
உலகளாவிய ரீதியில் நன்்றாக 
வ்பசப்படடு இைானிற்கு நல்ல 
வரவவற்ம்பப த்பற்றுக் தகாடுததைன. 

்பல்வவறு 
்பா்டலாசிரியர்கவளாடும டி. இைான் 
்பணியாற்றிக் தகாண்டிருந்தைாலும, 
யுக ்பாரதியு்டன் இமணகின்்ற 
ஒவதவாரு மும்றயும அந்தைப 
்பா்டல்கள் ஏவதைாதவாரு வமகயில் 
ஹிட ஆகிவிடும. இந்தைக் கூடடின் 
்பால் தவளியான ்பல ்பா்டல்கமளப 
்பார்க்கின்்ற வ்பாதும, ரசிக்கின்்ற 
வ்பாதும இந்தை வ்பருண்மைப 
புலனாகிவிடுவதுண்டு. 

'த்றக்க' திமரப்ப்டததில் 
யுக்பாரதியின் வரிகளில், 

'கண்ணமைா கண்ணமைா 
அழகுப பூஞசிமல' 
என்்ற இந்தைப ்பா்டல், 

ஒவதவாருவர் ைனஙகளிலும வாழும 
கண்ணமைாக்கமளக் தகாண்்டா்ட 
மவதது தைமிழ் கூறும உலகில் மிகவும 
அருமையானததைாரு ்பா்டலாக 
அமைந்து மிக நல்ல ்பலா்பலமன 
இைானிற்குஅளிததைது. இைான் 
்பா்டல்களில் ்பயன்்படுததுகின்்ற 
புதிய வமக ரிதைஙகள், நரமபுக் 

கருவிகளின் தசயற்மக, 
குறிப்பாக சாரஙகி வாததியதமதை 
பிரவயாகிக்கின்்ற மும்றமை என்்பன 
இன்ம்றய இவரது ்பா்டல்கமள 
தைருகூடடும சி்றபபு வாய்ந்தை 
அமசஙகள் ஆகி நிற்கின்்றன. 

2019இல் தவளியான 
'விஸவாசம' திமரப்ப்டம 
இைானிற்கு மிக நல்லததைாரு 
த்பயமர த்பற்றுக் தகாடுததைது. 
்பா்டல்கள் அமனததும ஹிட்டாகி 
அமனவமரயும ரசிக்க மவததைது. 
இததிமரப்ப்டததில் இ்டமத்பற்்ற, 

'கண்ணான கண்வண 
கண்ணான கண்வண' 
்பா்டல் தைாைமரயின் வரிகளிலும, 

சித சிறிராமின் குரலிலும அமைந்து 
அமனவமரயும உருக மவததை 
்பா்டலாக அமைந்தைன. ததைா்டர்ந்து 
'விவவகாவின்' வரிகளிலும ஹரி 
ஹரன், ஸவரயா வகாஷல் குரலிலும 
உருவான, 

'வாவன வாவன 
நானுன் வைகம தைாவன' 
என்்ற ்பா்டலும காதைல் நனி 

தசாடடுகின்்ற ்பா்டால்களாக 
அமைந்து எல்வலாமரயும ரசிக்க 
மவததைது. 

சமீ்பததில் 'அண்ணாததை' 
திமரப்ப்டததிலும இைானின் 
அற்புதைைான இமசயில் உருவான, 

'என்னுயிவர என்னுயிவர 
யாவும நீதைாவன' 
என்்ற ்பா்டல் ைற்றுதைாரு 

கண்ணான கண்வண ்பா்டல் 
வ்பால அமைந்து அமனவராலும 
விருமபுகின்்ற ்பா்டலாக 
அமைந்திருக்கின்்றது. 

அருமையான தைவலாடிகள், 
ஒன்ம்றதயான்று விஞசி நிற்கின்்ற 
்பா்டல்கள் என ஒவதவான்றிலும 
புதுமைமய புகுததி ஒவதவாருவர் 
துடிபபுக்கமள அறிந்து 
காலஙகளிற்வகற்்ப ்பா்டல்கமளத 
தைருகின்்ற டி. இைானின் ஒவதவாரு 
்பா்டல்களும மிகத தீவிரைான 
ரசமனக்கு உட்பட்டமவவயஎனச் 
தசான்னால் மிமகயாகாது. 

ntw;wp J\;ae;jd;
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இரசிக்க சவக்கும் 
டி.இைான்
்பாடல்கள்
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