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03
சஜித், ரணில்
இரட்டை வேடம்!

நுவரெலிய மாநகர சபைக்கு
35 க�ோடி நட்டம்?
17

இலவச

அழகுக் கலையி
கைக்கும் நடிலக ல்
திலிபா

December 05 Sunday, 2021

18

காயமடைந்த
மாளவிகா

இணைப்பு

இலங்கையின் கிரிக்கெட் திருவிழா

எல்.பி.எல் இன்று
க�ொழும்பில் ஆரம்பம்

24

அச்சத்தை ஏற்படுத்திய க�ொடூரமான க�ொலை; பாகிஸ்தான் க�ொலை த�ொடர்பில்

பாகிஸ்தானில் இலங்கையர்
அடித்து பின் எரித்துக் க�ொலை

த�ொழிற்சாலையில் முகாமையாளராக இருந்தவர் பரிதாப மரணம்
இலங்கையைச் சேர்ந்த த�ொழிற்சாலை
முகாமையாளர்
ஒருவர்
கும்லொன்றினால் அடித்துக் க�ொல்லப்பட்ட பின்னர் அவரது உடல்
தீமூட்டப்பட்ட சம்பவத்தை பாகிஸ்தான் ப�ொலிஸார் உறுதி செய்துள்ளனர். இது மத நிந்தனையுடன்

ஜனாதிபதி, பிரதமர் மற்றும்

எதிர்க்கட்சி தலைவர் கவலை
டாபய ராஜபக்ஷ,பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்ஷ, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச ஆகிய�ோர் கவலை
வெளியிட்டுள்ளனர்.
இந்த விடயம் த�ொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள ஜனாதிபதி, பாகிஸ்தானின் சியால்கோட்டில் இடம்பெற்ற
சம்பவம் த�ொடர்பாக தாம்
மிகுந்த கவலையடைவதாக
04

பாகிஸ்தானியர் என்று
கூற வெட்கமடைகிறேன்
பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் வருத்தம்

என அனைத்து இலங்கையர்களிடமும் பாகிஸ்தான்
பிரதமர் இம்ரான் கான்
தெரிவித்துள்ளார்.
பாகிஸ்தான்
பிரதமர்
இம்ரான் கான் தனது
டுவிட்டர் தளத்திலேயே இவ்வாறு 04

பாகிஸ்தானில் E 93 ப�ொறியியல் பீட நண்பர் க�ொலை;

ப�ொதுஜன ப�ொறியியலாளர் சங்கம்
வன்மையான கண்டனம்
தலைவர் விஜித்த ஹேரத் தெரிவிப்பு
பாகிஸ்தானில் இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகளால் ப�ொறியியலாளர் பிரியந்த குமார தியவதன பேராதனை ( E93) ப�ொறியியல் பீடத்தின் எனது நண்பர் க�ொல்லப்பட்டதை நாங்கள்
வன்மையாக கண்டிக்கிற�ோமென ப�ொதுஜன ப�ொறியிலாளர் சங்கத்தின் தலைவர் விஜித்த ஹேரத்
04

பாகிஸ்தானில் இலங்கையர் க�ொலை

செந்தில் த�ொண்டமான் கடும் கண்டனம்
பாகிஸ்தானின்
சியால்க�ோட்பகுதியில்உள்ளத�ொழிற்சாலை ஒன்றில் ப�ொது முகாமையாளராக
பணிபுரியும்
பிரியந்த குமார என்ற இலங்கையர் க�ொலை செய்யப்பட்டுள்ளமை கண்டனத்துக்குரியது என இ.த�ொ.கா. உப
தலைவர் செந்தில் த�ொண்டமான் தெரிவித்துள்ளார்.

பாகிஸ்தான் பிரதமரின்
அறிவிப்புக்கு பாராட்டு
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம், ஷம்ஸ் பாஹிம்
பாகிஸ்தான் த�ொழிற்சாலைய�ொன்றில் முகாமையாளராக பணியாற்றிய இலங்கையர் ஒருவர் அடித்துக் க�ொல்லப்பட்டு எரியூட்டிய சம்பவம் த�ொடர்பில் முழுமையான
விசாரணை நடத்தி நியாயத்தை நிலைநாட்ட வேண்04
டமென ஆளும் தரப்பு, எதிர்த்தரப்பு எம்.பிகள்

பாகிஸ்தான் அரசின் அடுத்தகட்ட
நடவடிக்கை குறித்து அவதானம்

அதிர்ச்சி தரும் பாகிஸ்தான் க�ொலைச்சம்பவம்;

“பாகிஸ்தானியர்”
என
கூறுவதில்
வெட்கமடைகின்றேன். பைத்தியக்கார
பயங்கரவாத குழுவினரால்
முன்னெடுக்கப்பட்ட அமானுஷ்ய செயற்பாட்டுக்கு
தயவு செய்து, எம்மை மன்னி த் து க ் க ொ ள் ளு ங்கள் . ”

முழுமையான விசாரணைக்கு ஆளும்,எதிரணி கூட்டாக க�ோரிக்கை

பாகிஸ்தானில் இலங்கையர் மீதான க�ொடூர க�ொலை;

த�ொடர்புபட்ட விடயமென உள்ளுர்
ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
பாகிஸ்தான்
தலைநகரிலிருந்து
250 கில�ோமீற்றர் த�ொலைவிலுள்ள
சியால்கோட்டில் இந்த சம்பவம் வெள்ளிக்கிழமை இடம்பெற்றுள்ளது.
பாகிஸ்தானில் மக்களை உணர்ச்-

பாகிஸ்தான் – சியல்கோட் பகுதியில்
இலங்கையர் ஒருவர் க�ொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்திற்கு ஜனாதிபதி க�ோட்-

நேற்று பாராளுமன்றில் எதிர�ொலிப்பு

அது த�ொடர்பில் அவர்
மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது,
இலங்கையில்
இருந்து
வேலைக்காக
பாகிஸ்தானுக்கு சென்ற இலங்கையர்
க� ொ ள ்ள ப ்ப ட்டமையா னது
கண்டனத்துக்குரியது
என்றும், இச்சம்பவம் த�ொடர்04
பில் பாகிஸ்தான் அரசு

சிவசப்பட வைக்கும் தூண்டிவிடும்
விவகாரங்களில் மத நிந்தனையே
தற்போது முக்கியமானதாக காணப்படுகின்றது. இஸ்லாத்திற்கு எதிரான
அவமதிப்பு என்ற சிறிய குற்றச்சாட்டும் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களை
தூண்டி க�ொலை
04

ஏனைய இலங்கையரின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த க�ோரிக்கை
பாகிஸ்தான்
த�ொழிற்சாலையில்
பணிபுரிந்த இலங்கையரான பிரியந்த
குமார என்பவர் மனிதாபிமானமற்ற
முறையில் க�ொலை செய்யப்பட்டதை
எண்ணி நான் வருந்துகிறேன். அந்த

மனிதாபிமானமற்றச் செயல் இலங்கையருக்கு மாத்திரமன்றி, மனித நேயமுள்ள உலகின் அனைவருக்கும் பாரிய
அதிர்ச்சியாகும். பாகிஸ்தான் பிரதமர்
இம்ரான்கான் உள்ளிட்ட பாகிஸ்தான்

அரசாங்கம், இந்த மனிதாபிமானமற்ற
க�ொலை
நடைபெற்ற உடனேயே
நீதியை நிலை நாட்டுவதற்காக எடுத்த
நடவடிக்கைகளை, பாகிஸ்தானின் நீண்டகால நட்புறவைக் 04

மூத்த முற்போக்கு எழுத்தாளர்

செ.கணேசலிங்கம்
சென்னையில் மறைவு
இலங்கையின் பிரபல மாக்சிச மூத்த முற்போக்கு
எழுத்தாளரும் சிந்தனையாளருமான செ. கணேசலிங்கம் தனது 94 ஆவது வயதில்
சென்னையில் நேற்று (04)
காலமானார்.
1960 களில் இலங்கையில்
எழுச்சிபெற்ற முற்போக்கு
இலக்கிய இயக்கத்தின் பிதா
மகனான செ. கணேசலிங்கம்
ஏராளமான நாவல், சிறுகதை,
கட்டுரைகளை எழுதியவர்.
நீண்ட பயணம், செவ்வானம்,
சடங்கு ப�ோன்ற இவரது நூல்கள் பிரதானமானவை. அவரது நாவல்கள், சிறுகதைகள்
04

Gas

ஐந்தாவது இந்து சமுத்திர மாநாட்டில் கலந்துக�ொள்வதற்காக ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் ந�ோக்கிப் புறப்பட்ட ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ, அந்நாட்டு நேரப்படி நேற்று முன்தினம் இரவு 10 மணிக்கு அபுதாபி நகரைச் சென்றடைந்தார்.
அபுதாபி சர்வதேச விமான நிலையத்தைச் சென்றடைந்த ஜனாதிபதி உள்ளிட்ட குழுவினரை, அந்நாட்டு பிரதிநிதி வரவேற்றப�ோது...

சிலிண்டர்களின்

ஒரு மணிநேர மின்வெட்டு

விநிய�ோகத்திற்கு அனுமதி

ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது

வீட்டுப்பாவனை சிலிண்டருக்கு
த�ொடர்ந்தும் தடை

இலங்கை மின்சார சபை அறிவிப்பு

கைத்தொழில் மற்றும் சடலங்களை எரிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளுக்கு எரிவாயு சிலிண்டர்களை
விநிய�ோகிக்க இரண்டு எரிவாயு
நிறுவனங்களுக்கும்
அனுமதி
வழங்கப்பட்டுள்ளது.நுகர்வோர்
விவகார அதிகார சபையினால் லிட்ரோ மற்றும் லாஃப்ஸ்
எரிவாயு நிறுவனங்களுக்கு இந்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
04

நுரைச்சோலை அனல்
மின் நிலையம் முழுவதுமாக
செயற்பாட்டிற்கு வரும் வரையில்
நாட்டின் சில பகுதிகளில் ஒரு மணித்தியால
மின் வெட்டு ஏற்படலாம் என மின்சார சபை தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி,
மாலை 6 மணி முதல் இரவு 9 மணிக்கு இடைப்பட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு மணித்தியால
04

பிரபல நடிகர் சரத்
சந்திரசிறி மரணம்
இலங்கையின்
சிங்கள பிரபல
நடிகர் சரத் சந்திரசிறி
வைத்தி ய ச ாலை யி ல்
சிகிச்சை பெற்று
வந்த நிலையில்
நேற்று காலமானார்.
மூளையில் ஏற்பட்ட உள்ளக இரத்தக் கசிவு காரணமாக கடந்த சில வாரங்களாக க�ொழும்பு தேசிய
வைத்தியசாலையின்
04

எதிரணி எம்.பிக்கள் சபாநாயகரை
அச்சுறுத்தியதாக ஆளுந்தரப்பு குற்றச்சாட்டு
கப்பலில் வந்த எரிவாயு
மாதிரிகள் ஆய்வுக்கு
நுகர்வோர் அதிகாரசபை நடவடிக்கை

இலங்கைக்கு வந்த லாஃப்ஸ் எரிவாயு நிறுவனத்திற்கு ச�ொந்தமான கப்பலின் எரிவாயு சிலிண்டர்களை ஆய்வுக்குட்படுத்த நுகர்வோர் விவகார
அதிகார சபை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
நுகர்வோர் விவகார அதிகாரசபையின் அதிகாரிகள்
குழுவ�ொன்று நேற்று முன்தினம் (03) இரவு 9.30
மணியளவில் கப்பலுக்குச் சென்று ஆய்வுகளை ஆரம்பித்ததாக அந்த அதிகார சபை தெரிவித்துள்ளது.
இதன்படி, அதன் மாதிரிகள் நுகர்வோர் அதிகாரசபையின் ஆய்வகங்களில் பரிச�ோதிக்கப்படும் என அவர்கள் தெரிவித்தனர். எரிவாயு த�ொடர்பில் பாரிய பிரச்சினை

04

மனிதாபிமானமற்ற செயல்;

ஜம்இய்யத்துல் உலமா
சபையினர் கண்டனம்
பாகிஸ்தானின்
சி யால்கோ ட்
த� ொ ழி ற்சாலை யில்
இலங்கையைச் சேர்ந்த முகாமையாளர் மனிதாபிமானமற்ற முறையில் உயிருடன்
எரிக்கப்பட்டதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிப்பத�ோடு, இது த�ொடர்பாக நூற்றுக்கும் அதிகமான
சந்தேக நபர்களை கைது செய்து அவசரமாக நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்ட பாகிஸ்தானின் சட்ட
அமுலாக்க அதிகாரிகளை நாம் பாராட்டுகின்றோம்.

04

04

விக்கல் வீராச்சாமி

வடக்கு கிழக்கில மாவீரர் தினத்தை
க�ொண்டாட ஒருப�ோதும் அனுமதிக்க
முடியாது எண்டு சரத் ப�ொன்சேகா ஐயா
தெரிவிச்சிருக்கிறார்...
உந்த ஐயாவைதானே ஜனாதிபதியாக்க தமிழ் கூட்டமைப்பினர் படாதபாடு
பட்டவை, இதெல்லாம் தமிழ் சனத்துக்கு
எப்ப புரிய ப�ோகுத�ோ...!!!
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ஐந்தாவது இந்து சமுத்திர மாநாட்டில்

கலந்துெகாள்வதற்காக ஜனாதிபதி புறப்பட்டார்...
ஐக்�ய அரபு இராச்�யத்�ன் அபுதா��ல் நைடெபறவுள்ள ஐந்தாவது இந்து சமுத்�ர மாநாட்�ல் கலந்துெகாள்வதற்காக, ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ (03) புறப்பட்டார்.
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 நைடெபற்றேதாடு அங்கு“ இந்து சமுத்�ர வலயத்�ன் பாதுகாப்பும் 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.
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�ல்ேவலவர் தைலைம�ல் நைடெபற்றது. �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 கலந்துெகாண்டார். 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

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

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

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

பவளமாய்

Nfs;tp mwptpj;jy;

ெஜாலித்திட

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;

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

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

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

05
tUlq;fs;

mbg;gil khjhe;j
gpiz Kwp
thlif (&gh)
135,000.00 + mur
thpfs;

200>000.00

¾ jfty; epiyakhf my;yJ cztfkhf gad;gLj;Jk; ghtidahsh;fSf;F xJf;fg;gl;l
20 thfdj; jhpg;gplq;fs; cs;sd.

¾ 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;.
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;

o

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)

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
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ேச

தைனப் 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.

ேக:

இரசாயன உரத்ைத
இறக்குமதி ெசய்ய
தனியாருக்கு அனுமதி வழங்கப்படவிருப்பதாக நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள்.
இதைன விரிவாகக் கூற முடியுமா?

ேக:

உரம் வழங்கப்படும் என அரசாங்கத்தினால் உறுதிெமாழி
அளிக்கப்பட்ட ேபாதும், விவசாயிகள்
ெதாடர்ந்தும் ேபாராட்டங்கைள முன்ெனடுத்து வருகின்றனர். இது
பற்றி என்ன கூறு விரும்புகிறீர்கள்?

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

ப�ல்: �வசா�கைளக் ேகட்�ர்களா�ன் ேசதன உரம் �றந்தது எனக் கூறுவார்கள். 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 உரத்ைதயும் �வசா�களுக்காகக் ேகட்�ன்றனர்.
இது அவர்க�ன் இரட்ைட �ைலப்பாடு
அல்லவா? உண்ைம�ல் ேசதன உரத்துக்கு
எவரும் எ�ர்ப்புத் ெத��க்க�ல்ைல. இருந்-

ேக:

ேசதைன உரத்ைதக்
ெகாண்ட பசுைம விவசாயக்
ெகாள்ைகைய நைடமுைறப்படுத்தும்
திட்டம் எந்தெவாரு காரணத்துக்காக
வும் மீளப்ெபறப்பட மாட்டாது என
ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ
அண்ைமய கூட்டெமான்றில்
வலியறுத்தியிருந்தார். இது பற்றி
உங்கள் நிைலப்பாடு யாது?

ப�ல்: இலங்ைக�ல் பசுைம �வசாயத்ைத அ�முகப்படுத்துவதற்கான �ட்டத்ைத
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 காணப்படு�றது. ேசதன �வசாயத்ைத ஊக்கு�ப்பதற்கு மாத்�ரம் அரசாங்கம்
மா�யங்கைள வழங்கும். த�யார்
துைற �றுவனங்கள் மாத்�ரம் இரசாயன உரத்ைத இறக்கும� ெசய்ய
அனும�க்க நாம் �ர்மா�த்ேதாம்.
இதற்கைமய இரசாயன உரம் சந்ைத�ல் காணப்படும்.
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ரசியல்
ரங்கம்

அர்ஜூன்

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

ேக:

ெதாடர்ச்சியாக அதிகரித்து வரும் மரக்கறி விைல ெதாடர்பில்
நுகர்ேவார் முைறயிடுகின்றனர். இது
பற்றிய உங்கள்
பார்ைவ
என்ன?

ப�ல்: மரக்க � க �ன்
�ைலகைள
க
டந்
த
வருடம் நவம்பர் �சம்பர்

ேசதனப் பசைள விவகாரத்தில்
சஜித், ரணில் இரட்ைட ேவடம்!
அைமச்சர்

மாதங்களுடன் ஒப்�ட்டுப் பார்த்தால் ஒேர மா��யாகேவ இருக்கும். நுவெர�யா மற்றும் மரக்க�
உற்பத்� ெசய்யப்படும் பகு�க�ல்
கடும் மைழ ெபய்தைமயால் மரக்க� �ை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 மரக்க� �ைல�ல் ��யெதாரு �ழ்ச்�
ஏற்பட்டுள்ளது. வருட இறு�வைர
மரக்க� �ைல அ�க�த்துக் காணப்படுவது சாதாரணெதாரு �ைலைமயாகும். 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.

மஹிந்தானந்த
அளுத்கமேக

ேக:

ஊடகங்கள் சிலவற்றினால் ெபரிதுபடுத்திக் காட்டப்படுவது ேபான்று
ெபரும்ேபாகத்துக்கு உரத் தட்டுப்பாடு
காணப்படுகிறதா?

அளிக்கும் விளக்கம்

ப�ல்: ெபரும்ேபாகத்துக்கான உரத்ைத
நாம் �வசா�களுக்கு ��ேயா�த்து வரு�ன்ேறாம். எந்தெவாரு உரத் தட்டுப்பாடும்
�ைடயாது, ேதைவயான உரத்ைத அரசாங்கம் வழங்� வரு�றது. எ�ர்வரும் �ல நாட்க�ல் மற்றுெமாரு ெதாகு� நேனா ைநட்ரஜன் உரம் கப்பல் மூலம் இலங்ைகக்கு
வரு�றது. நாம் ஏற்கனேவ ெபாட்டா�யம்
குேளாரட் மற்றும் நேனா ைநட்ரஜன் ஆ�யவற்ைற �வசா�களுக்கு ��ேயா�த்துள்ேளாம்.

தேபாதும், இரசாயன உரத்ைத ஊக்கு�க்கப் 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 ெபரும்பாலானவர்கள் ேசதன உரப் பயன்பாட்ைட
ஊக்கு�க்கத் தமது ஒத்துைழப்ைப வழங்க�ல்ைல. உண்ைம�ல் இந்த �டயத்ைத
அவர்கள் தமது ைகக�ல் எடுத்துக் ெகாள்ள�ல்ைல. அேதேநரம் ெகா�ட்-19 சூழ்�ைல
காரணமாக ேசதன உரம் கு�த்து �வசா�-

நாட்டில் உரத்துக்கு தட்டுப்பாடு கிைடயாது.

மரக்கறி விைலேயற்றத்துக்கான காரணம்
உரப் பற்றாக்குைற என்று கூறுவது உண்-

ைமக்குப் புறம்பானது. உணவுத் தட்டுப்பாடு
ஒருேபாதுேம ஏற்படப் ேபாவதில்ைல

மலரும் யுகத்திற்கு
புதியேதார் வடிவம்
��ந்த ெமாரெகாட
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ைமத்த உணவு உண்டு. கறந்த பால்
உண்டு. பற்ற ைவத்த � எ��றது.
�ட்டுக்கு கூைர ஒன்றுண்டு. நுளம்பு
ெதால்ைல இல்லாதேதாடு
இந்த தருணம்
பாதுகாப்பானது. தற்ேபாது ெபரும் மைழ ெபய்தாலும் 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 பக்கமும் முக்�யமானைவ. ெபருமைழயால் பா�க்கப்-

ேக:

உணவுப் பஞ்செமான்ைற
ேநாக்கி நாடு ெசல்கிறது
என்ற எதிர்க் கட்சியினரின் கருத்துத்
ெதாடர்பில் என்ன கூற விரும்புகிறீர்கள்?

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

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

ேக:

யுகதனவி அனல் மின்நிைலயம் ெதாடர்பில் அெமரிக்காைவத் தளமாகக் ெகாண்ட
நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் ெசய்து
ெகாண்டைம குறித்து அரசாங்கத்தின் பங்காளிக் கட்சிகள் அதிருப்தியான கருத்துக்கைளக் கூறி
வருகின்றன. உண்ைமயில் அரசா-

ங்கத்தின் பங்காளிக் கட்சிகளுக்கிைடயில் முரண்பாடு உள்ளதா?
ப�ல்: அனல் �ன்�ைலயத்�ன் ஏகேபாக
உ�ைம அெம�க்க �றுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்ற �ைலப்பாட்�ேலேய
பங்கா�க் கட்�கள் காணப்படு�ன்றன.
எ�னும், கு�த்த ஒப்பந்தம் இன்னமும் இறு�ப்படுத்தப்பட�ல்ைல என்பதால் மாற்றங்கைளச் ெசய்ய மு�யும் என ஜனா�ப�
�ட்டவட்டமாகக் கூ�யுள்ளார். எனேவ இது
�டயத்�ல் இன்னமும் இறு� மு�வு எடுக்கப்பட�ல்ைல. இருந்தேபாதும் அரசாங்கத்துக்குள் எந்த முரண்பாடும் இல்ைல. அப்ப�
இருந்�ருந்தால் வரவுெசலவுத் �ட்ட இரண்டாவது வா�ப்�ன் ேபாது எவ்வாறு 153
வாக்குகைள எம்மால் ெபற்�ருக்க மு�யும்?

நாைளய நிம்மதியான வாழ்க்ைகக்கு இன்று முடிெவடுத்தல்
படாத வைக�ல் தனது இருப்�டத்ைத தயா�த்துக் ெகாண்டுள்ளான். அது அவனது
�றைமயாகும். இருட்டு அவனது வாழ்க்ைகக்கு 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 உபேதசங்கைள ேகட்கும் நாடு. புத்தைர �ன்பற்றும்
நாடு. ஆனால் ெபௗத்த �த்தாந்தத்ைத பு�ந்துெகாள்ள�ல்ைல.
நாட்ைடயும் சமூகத்ைதயும் உயர்த்தும் �ட்டத்�ல் த�ய ேகாபால ெகாள்ைக இருக்க
ேவண்டும். இன்று காணப்படும் �ரச்�ைனகைள

ேநாக்கும்ேபாது ெத�வா�றது. சமூக ெபாருளாதார மற்றும் சுகாதார ��வு �கவும் ஏழ்ைம
�ைல�ல் உள்ளது. சந்ேதகம் மற்றும் அவநம்�க்ைக அ�க�த்துச் ெசல்�ன்றது. ��ய சம்பவத்�னால் கூட மனம் வருந்� துயருறும் முைறெயான்று உருவா�யுள்ளது. ேவதைன மற்றும்
கவைலைய �ைதப்பதால் �ைடக்கும் நன்ைம
என்ன? ஏற்பட்டுள்ள �ைலைமக்கு �ர்வுகாண
ேவண்�யது அைனவ�னதும் ெபாறுப்பாகும்.
அரசாங்கம் தைலைம வ�க்க ேவண்டும். அ�ப்பைட ெகாள்ைககைள வகுப்பேதாடு அ�ப்பைட
வச�கைளயும் ஏற்படுத்த ேவண்டும். ேமம்படுத்தலும் தங்களது எ�ர்காலத்ைத வளமாக்குவதும்
எம் அைனவ�னதும் ெபாறுப்பாகும். அ�வுபூர்வமான �றைமயுடன் கூ�ய சமூக சூழல் காணப்படு�றது. அ�வு உயர்ந்த மட்டத்ைத அைடந்துள்ளது. பு�ந்துணர்வு இல்லாதவர்களுக்கு கூட
அ�ைவயும் பு�ந்துணர்ைவயும் ெபற்றுக்ெகாள்ளக்கூ�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 ேநாக்கங்கைள �டுத்து பரந்த ேநாக்குடன் மு�ெவடுக்கக் கூ�ய சூழல் �லவு�றது. ஆனால் நாம் அந்த
பாைத�ன் ஊடாக ெசல்வதற்கு தயாரா?

ெகா�ட் ெதாற்று காரணமாக ஏற்பட்ட அச்சுறுத்தைல 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 மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மக்கள் �வாரணம் ேகாரும் காலப்பகு�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. அனர்த்தங்களுக்கு 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 உயர்த்துவதற்கான நடவ�க்ைககள் அவ�யம். சமூகத்ைத
இைணக்கும் பலம் ெபாருந்�ய அைமப்ெபான்ைற தயார்படுத்த ேவண்டும்.
பதற்றப்படும்
சமூகம் எவ்வாறு நடந்து
ெகாள்ளும் என்பது நாம் அ�யாத ஒன்றல்ல.
பல�தமான ெகாள்ைககள். ெவவ்ேவறான
கருத்துகள் ஒன்றுக்ெகான்று ெபாருந்தாத
�வாதங்கள் எழலாம். அவற்றால் �கவும் �க்கலான �ை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 ெபாருளாதாரப் �ன்ன� இன்னுெமாரு மறக்கமு�யாத பாடமாகும். இவ்வாறான ��ைய ேதால்�யைடயச் ெசய்து �ம்ம�யாக வாழக்கூ�ய
நாெடான்ைற நாம் எ�ர்கால சந்த�க்காக உருவாக்க இன்ேற மு�ெவடுக்க ேவண்டும்.

த��ல்:

�.ஆர். வயலட் 
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மட்டு. அம்பாைற மாவட்டங்கைள அச்சுறுத்தி

நீண்டகாலம் தைலமைறவாகிருந்த

ெகாள்ைளயர் இருவர் மடக்கிப்பிடிப்பு
23 பவண் நைக, வாகனங்கள் �ட்பு
வாச்�க்குடா �ேசட, அக்கைரப்பற்று
ேமற்கு �ருபர்கள்

அக்கைரப்பற்று
ெபா�சா�ன்
அ�ர� நடவ�க்ைக காரணமாக
மட்டு. அம்பாைற மாவட்டங்க�ல்
பல வருடங்களாக 23 இற்கும் ேமற்பட்ட ெகாள்ைளச் சம்பவத்�ல் ஈடுபட்டு வந்த இருவர் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளனர்.

அவர்க�ட�ருந்து சுமார் 25
பவுண் தங்க நைககளும் ஒரு முச்சக்கர வண்� மற்றும் மூன்று
ேமாட்டார் ைசக்�ளும் 3,320 �ல்��ராம் ெஹேரா�ன் ேபாைதப்ெபாருளும் ெகாள்ைள�ட பயன்படுத்�ய ஆைடகளும் ம�க்கூடு
ஒன்றும் ெபா�சாரால் ைகப்பற்றப்பட்டுள்ளது.

கடலில் மூழ்கி மாணவன் பலி
ெராட்டெவவ �ேசட �ருபர்

�ருேகாணமைல - ஈச்�லம்பற்று
ெபா�ஸ் ���லுள்ள வாைழத்ேதாட்டம் கட�ல் �ரா�க் ெகாண்�ருந்த இரண்டு �றுவர்கள் ��ல் மூழ்�
உ��ழந்துள்ளனர்.
இரண்டு �றுவர்க�னதும் சடலம்
ஈச்�லம்பற்று �ரேதச ைவத்�யசாைல�ல் ைவக்கப்பட்டு (03) இரவு
10.40 ம�யள�ல் �ருேகாணமைல
ெபாது ைவத்�யசாைலக்கு அனுப்�
ைவக்கப்பட்டுள்ளது.
பாடசாைல
�ட்டுச்
ெசன்ற
நான்கு �றுவர்கள் வாைழத்ேதாட்டம் 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��த்தைதயடுத்து கட�ல் ேத�யேபாது இரண்டு
�றுவர்கள் சடலமாக �ட்கப்பட்டுள்ளனர்.

ேநற்றுமுன்�னம் (03) மாைல தரம்
09 இல் கல்� கற்கும் ேயாேகந்�ரராசா லக்ஷன் வயது (14), தரம் 06 இல்
கல்� கற்கும் �ேனஸ்காந்த் �ம்ேராசன் வயது (12) ஆ�ய மாணவர்கேள
சம்பவத்�ல் உ��ழந்துள்ளனர்.
ஈச்�லம்பற்று ைவத்�யசாைல�ல்
ைவக்கப்பட்�ருந்த இரண்டு சடலங்கைளயும் (03) ஈச்�லம்பற்று ெபா�ஸாரும், ��ர் மரண �சாரைண
அ�கா� ஆ�ேயார் பார்ைவ�ட்டேதாடு �ேரத ப�ேசாதைனக்காக
சடலத்ைத �ருேகாணமைல ெபாது
ைவத்�யசாைலக்கு அனுப்� ைவக்குமாறு ��ர் மரண �சாரைண அ�கா�
ெபா�ஸாருக்கு உத்தர�ட்டுள்ளார்.
தற்ேபாது இரண்டு �றுவர்க�னதும்
சடலங்கள் �ருேகாணமைல ெபாது
ைவத்�யசாைல�ல்
ைவக்கப்பட்டுள்ளன.சம்பவம்
ெதாடர்�லான
ேமல�க �சாரைணகைள ஈச்�லம்பற்று ெபா�ஸார் முன்ெனடுத்து வரு�ன்றனர்.

�ரபல ந�கர் சரத்...
அ���ர ��ச்ைசப் ���ல்
��ச்ைச ெபற்று வந்தார். இவர் 1964

யவண்ண ேநற்று முன்�னம் ெத��த்�ருந்தார்.
ethyl mercaptan வாசைன அளைவ
14 ஆக உயர்த்தும் வைர ��ேயாகத்ைத �றுத்துமாறு இரு �றுவனங்களுக்கும் எழுத்து மூலம் அ��க்கப்பட்டதாக அவர் ெத��த்�ருந்தார்.
இந்�ைல�ல்,
ைகத்ெதா�ல்
மற்றும் மயான பயன்பாட்�ற்காக
மாத்�ரம் எ�வாயு ��ண்டர்கைள
��ேயா�க்க அனும� வழங்கப்பட்டுள்ளைம கு�ப்�டத்தக்கது.

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 மக்களும் பா�ய நம்�க்ைகயுடன் எ�ர்பார்த்�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�ப்பட்டவுடன் உடன�யாக எடுக்க ேவண்�ய
நடவ�க்ைககள்
ெதாடர்பாக
ெவ�நாட்டலுவல்கள் அைமச்சுக்கும் பா�ஸ்தானுக்கான இலங்ைக
உயர்ஸ்தா�கர்
அலுவலகத்துக்கும் நான் மற்றும் �ரதமர் ம�ந்த

ெகாள்ைள சம்பவங்கள் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்�ன் கர�யனாறு,
ஏறாவூர், காத்தான்கு�, களுவாஞ்�க்கு� மற்றும் அம்பாைற மாவட்டத்�ன் அக்கைரப்பற்று, �ருக்ேகா�ல்,
கல்முைன, சம்மாந்துைற, சவளக்கைட மத்�ய முகாம் உகண ேபான்ற
ெபா�ஸ் ��வுக�ல் இடம்ெபற்றுள்ளைம ெத�யவந்துள்ளது.

தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ெசல்வி

ெஜயலலிதாவின் 42ஆவது நிைனவஞ்சலி
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.

பூஸ்டர் தடுப்பூசி ஏற்றல்

எட்டு இலட்சத்ைத அண்மிப்பு
ெதாற்று ேநா�யல் ��வு அ��ப்பு
ெகா�ட் தடுப்பூ��ன் பூஸ்டர்
ேடாஸ் நாட்�ல் இதுவைர 7 இலட்சத்து 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 தடுப்பூ��ன் முதலாவது ேடாஸ�ம், ஒரு
ேகா�ேய 37 இலட்சத்து 56 ஆ�ரத்து 417 ேபருக்கு ெகா�ட் தடுப்பூ��ன் இரண்டாவது ேடாஸ�ம்
ேபாடப்பட்டுள்ளதாக கு�ப்�டப்பட்டுள்ளது.

ஆம் ஆண்டு �றந்தவராவார்.இறக்கும் ேபாது இவருக்கு 57 வயதாகும்.

Gas ��ண்டர்க�ன்...

எவ்வாறா�னும், �ட்டுப் பாவைனக்காக சைமயல் எ�வாயு ��ண்டர்கைள
��ேயா�ப்பதற்கான
தைட ெதாடர்ந்தும் ��க்கப்பட்டுள்ளதாக ெத��க்கப்படு�றது.
�ட்ேரா ேகஸ் லங்கா ��ெடட்
மற்றும் லாஃப்ஸ் ேகஸ் �எல்�
ஆ�ய
�றுவனங்களுக்கு
உள்நாட்டு LP எ�வாயு ��ண்டர் ��ேயாகத்ைத
இைட�றுத்துமாறு
ப�ப்புைர �டுக்கப்பட்டுள்ளதாக
இராஜாங்க அைமச்சர் லசந்த அழ�-

கடந்த
பல
வருடங்களாக
அம்பாைற மற்றும் மட்டக்களப்பு
மாவட்டங்க�ல் �கவும் சூட்சுமமான முைற�ல் ெகாள்ைளச் சம்பவங்க�ல் ஈடுபட்டு வந்த இறக்காமம் வாங்காமப் �ரேதசத்ைத ேசர்ந்த
இருவேர இவ்வாறு ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் ெபா�ஸார்
கூ�னர்.

ராஜபக்ஷ வழங்�ய ஆேலாசைனக்கைமய அவர்கள் தற்ேபாது ெசயற்பட்டு வரு�ன்றனர்.
எந்த அ�ப்பைட�ல் வந்தாலும்,
அ�ப்பைடவாதச் ெசயற்பாடுகள்
சமூகத்ைதப் பா�யள�ல் பா�க்�ன்றன. அதனால், அ�ப்பைடவாதத்துக்கு 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 மக்களும் இருப்பதாக �ைனவூட்டு�ேறன் என்றும் ஜனா�ப� தனது
வேசட அ�க்ைக�ல் ெத��த்துள்ளார்.

ஒரு ம�ேநர �ன்ெவட்டு...
�ன் ெவட்டு ஏற்படக்கூடும் என
அந்த சைப ெத��த்துள்ளது.
இேதேவைள,
தைடப்பட்�ருந்த �ன்சாரம் மற்றும் கு��ர்
��ேயாகம் முழுவதுமாக வழைமக்கு ெகாண்டுவரப்பட்டுள்ளதாக
�ன்சார சைப ெத��த்துள்ளது.
ேநற்று முன்�னம் முற்பகல் 11.30
ம�யள�ல் �ரதான �ன் கட்டைமப்�ல் ஏற்பட்ட ேகாளாறு காரணமாக நாடளா�ய ���ல் �ன்சாரம்
தைடப்பட்டது.
எவ்வாறா�னும், சுமார் 6 ம�த்�யாலங்களுக்குப் �ன்னர் �ன்
��ேயாகம் வழைமக்குக் ெகாண்டுவரப்பட்ட ேபா�லும் அைமப்�ல்
ஏற்பட்ட சம�ைல�ன்ைம காரணமாக ேநற்று முன்�னம் இரவு வைர
நாட்�ன் பல பகு�களுக்கு �ன்சாரம் வழங்கப்பட�ல்ைல.
எவ்வாறா�னும், ேநற்று முன்�னம் நள்�ரவுக்குள் �ன்சார ��-

ேயாகம் முழுைமயாக வழைமக்குத்
�ரும்�யுள்ளதாக �ன்சார சைப
ெத��த்துள்ளது.
அைனத்து துைண �ன்�ைலயங்களும் தற்ேபாது �ன் ��ேயாகத்�ல்
இருந்தாலும், நுைரச்ேசாைல அனல்
�ன் �ைலயம் இன்னும் ெசயல்படாமல் உள்ளது.
ேநற்று நுைரச்ேசாைல �ன் உற்பத்� �ைலயத்�ல் இருந்து ேத�ய
�ன் அைமப்�ற்கு 300 ெமகாேவாட்
�ன்சாரத்ைத ேசர்க்க எ�ர்பார்க்கப்படுவதாக இலங்ைக �ன்சார சைப
ெத��த்துள்ளது.
�தமுள்ள 600 ெமகாேவாட் �ன்சாரத்ைத ேத�ய �ன் அைமப்புடன்
ேசர்க்க இன்னும் மூன்று நாட்கள்
ஆகும் என �ன்சார சைப ெத��த்துள்ளது.இதற்�ைடேய
ேநற்று
முன்�னம் �ன்சாரம் துண்�க்கப்பட்டதால் கு��ர் ��ேயாகமும்
தைடபட்டது.

ெச.கேணச�ங்கம் ெசன்ைன�ல்...
�ன்
தங்�ய,
ஒடுக்கப்பட்ட
ெதா�லாளர் வர்க்கத்�ன் அ�லாைஷகைளயும்
அவர்களுைடய
யதார்த்தமான வாழ்க்ைக �ைலைமகைளயும் �ர�ப�த்துக் காட்�யேதாடு
அவரது
நாவல்கள்
ஒடுக்கப்பட்ட மக்கைளேய கதாநாயகர்களாகக் ெ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.ைகலாசப�,கா.�வத்தம்� ஆ�ேயாருைடய ஆரம்பகால நூல்கைள தமது
ெசாந்த முயற்��ல் த�ழகத்�ல்
ெவ��ட்டவர்.
தன் இளைமக் காலத்�ல் ��யைமச்�ன் �ைறேச��லும் த�ழகத்�ல் வாழ்ந்த காலத்�ல் ெசன்ைன�ல் இந்து பத்��க்ைக �மர்சனப்
���லும் ப�யாற்�யவர்.

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 இலங்ைகைய ேசர்ந்த நபர் ��த்தாெரன்ற
மத �ந்தைன குற்றச்சாட்ைட ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் முன்ைவத்து இந்த
வன்முைற�ல் ஈடுபட்டெரன �சாரைணயாளர்கள் கருதுவதாக ெத��த்தார்.
�லத்�ல் �ழ்ந்�ருக்கும் நபைர

மத �ந்தைனக்கு எ�ரான ேகாசங்கைள எழுப்�யவாறு பலர் தாக்குவைத காண்�க்கும் ெகாடுரமான
��ேயாக்கள் சமூக ஊடகங்க�ல்
ப�ரப்பட்டுள்ளன.
அவரது உடல் ��ட்டு ெகாளுத்தப்படுவைத ஏைனய ��ேயாக்கள்
காண்�த்துள்ளன.
அவரது கார் தைல�ழாக க�ழ்கப்பட்டு எ�க்கப்பட்டுள்ளைதயும்
காணமு��ன்றது.
அந்த கும்ப�ல் காணப்பட்ட பலர்
தங்கள் அைடயாளங்கைள மைறப்பதற்கான முயற்�கள் எதைனயும்
ேமற்ெகாள்ள�ல்ைல
அவர்கள்

எ�ந்துெகாண்�ருக்�ன்ற உடலுக்கு
முன்னால் ெசல்� எடுத்துக் ெகாண்டனர்.
இந்தச் சம்பவம் ெதாடர்�ல்
இதுவைர சுமார்100 க்கும் அ�கமானவர்கைள ை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�யுள்ளது.பா�ஸ்தா�ல் இந்த குற்றத்�ற்காக மரண தண்டைனயும் ��க்கலாம்.
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.

பா�ஸ்தான் ெகாைல ெதாடர்�ல்...
ேநற்று சைப�ல் ேகா�க்ைக �டுத்தனர்.
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 நைடெபற்றது. �னப்ப�கைள ெதாடர்ந்து
�ேசட அ��ப்ெபான்ைற முன்ைவத்த 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 �ைலநாட்டுவதற்காக 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 ெகாடூரமாக தாக்�யுள்ளனர். பா�ஸ்தா�ல்
அ�களவு இலங்ைகயர் ப�யாற்று�ன்றனர். எமது தூதரக ெசயற்பாடுகள் �ருப்�யாக இல்ைல.

பா�ஸ்தான் �ரதமர் கவைல ெத��த்துள்ளார். இனவாத குழு�ன்
அழுத்தம் உள்ளது. பா�ஸ்தா�ல்
அ�ப்பைடவா�கள் இலங்ைகயர்களுக்கு ேமற்ெகாள்ளும் அழுத்தங்கள்
ெதாடர்பாக ெவ��வகார அைமச்சும் ெதாடர்புள்ள �றுவனங்களும்
இைணந்து ெசயற்பட ேவண்டெமன்று ேகா�னார்.
அைமச்சர் பந்துல குணவர்த்தன
அ � ப் ப ை ட வ ா � க ள ா ல்
ேபராதைன பல்கைலக்கழக பட்டதா�யான ��யந்த குமார ெகால்லப்பட்டைத 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 முைறப்பாடு �ை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.

எதிரணி எம்.பிக்கள் சபாநாயகைர

அச்சுறுத்தியதாக ஆளுந்தரப்பு குற்றச்சாட்டு
ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்,
ஷம்ஸ் பா�ம்

சபாநாயகைர அச்சுறுத்த எ�ர�
முயன்றதாக ஆளும் தரப்பு குற்றஞ்சாட்�யேதாடு தங்கைள தாக்க
முற்பட்டதாக எ�ர� குற்றஞ்சாட்�யது. இந்த �ைல�ல் கட்�த்
தைலவர் கூட்டத்�ல் �ர்மானம் அ��ப்பதாக சபாநாயகர் அற�த்�ருந்தார்.
சைப�ல் ேநற்று முன்�னம்
இடம்ெபற்ற சம்பவம் ெதாடர்�ல்
�சாரைண நடத்துமாறு ஆளும் தரப்பும் எ�ர்த்தரப்பும் சபாநாயக�டம்
ேநற்று ேகா�க்ைக �டுத்தன. இந்த
சம்பவம் ெதாடர்�ல் இரு தரப்பும்
பரஸ்பரம் ஒருவைர ஒருவர் குற்றஞ்சாட்�க் ெகாண்டதால் ேநற்றும்
சைப�ல் கடுைமயான சர்ச்ைச ஏற்பட்டது.

பாதுகாப்பு அைமச்சு �தான
�வாதம் ேநற்று முன்�னம் நைடெபற்ற ே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 சபாநாயக�ன் ஆசனத்�ற்கு அரு�ல் ெசன்றனர்.
இதைனயடுத்து ஆளும் தரப்பு எம்�களும் அந்த இடத்�ற்கு ெசன்றதால் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டு குழப்ப
�ைல உருவானது.
இந்த �ைல�ல் ேநற்று காைல
பாராளுமன்றம் கூ�யது.�னப்ப�கைள ெதாடர்ந்து �ண்டும் இந்த
�வகாரம் ெதாடர்�ல் சர்ச்ைச ஏற்பட்டது.

இறுவட்டு ெவளியீட்டு விழா இன்று
�. ெசல்வராஜ் ஐயப்பன் கு�த்து
பா�ய பாடல்கள் ெகாண்ட இறுவட்டு 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.

ஜம்இய்யத்துல் உலமா...
இந்த ெகாடூரக் ெகாைலக்கு காரணமானவர்கள் �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 ெசயலாளர் அஷ்ைஷக் எம். அர்கம்
நூரா�த், அனுப்� ைவத்துள்ள
ெசய்��ல் ேமலும் ெத��க்கப்பட்டுள்ளதாவது,
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 சேகாதரத்துவத்ைத
கட்�ெயழுப்புவதற்கு
ம�தா�மானத்துடன்
ெசயற்பட
ேவண்டும் என்பதும் எமது எ�ர்கால சந்த��னருக்கு �றந்த முன்மா��கைள �ட்டுச் ெசல்ல ேவண்டும்
என்பதுேம எமது எ�ர்பார்ப்பாகுெமன்றும் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.

ெபாதுஜன ெபா��யலாளர் சங்கம்...
ெத��த்துள்ளார்.
எனது நண்பர் ��யந்த குமார �யவதன, 1995 ஆம் ஆண்டு முதல்
அவைர ஒரு நல்ல ேநர்ைமயான
ம�தராக நான் நன்கு அ�ேவன்.
எல்ேலாைரயும் சமமாகவும் ம�யாைதயாகவும் 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� �றுவனத்ைத ெப�ய அள�லான �றுவனமாக 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 நண்பர்களுடன் ப�பு�ந்து வரு�ேறன்,

அவர்கள் �கவும் ெமன்ைமயானவர்கள். 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 வாழ்க்ைகைய ெ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 ��ரவாதத்ைதயும் துைடத்த�க்க �ரும்பு�ேறாம்.

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

டன், தண்டைன வழங்க ேவண்டும்
என்று ெத��த்துள்ளார்.
ேமலும் உ��ழந்தவ�ன் குடும்பத்�னருக்கு இலங்ைக அரசு உத�
வழங்க ேவண்டும் எனவும் ெசந்�ல்
ெதாண்டமான் ெ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 ஆய்வுக்குட்படுத்� வருவதாக நுகர்ேவார்
�வகார அ�கார சைப ெத��த்துள்ளது. அங்�கார சைப�னால் இந்த
ஆய்வு நடவ�க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வருவதாக ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.

ஜனா�ப�, �ரதமர் மற்றும்...
ெத��த்துள்ளார்.
பா�ஸ்தான் �ரதமரும் அவரது
அரசாங்கமும் �� �ைலநாட்டப்படுவைத உறு� ெசய்யும். எஞ்�யுள்ள
இலங்ைக ெதா�லாளர்க�ன் பாதுகாப்ைப உறு�ப்படுத்துெமன நம்புவதாக 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��த்துள்ளார்.
�ரதமர் இம்ரான்கான் ���ன்
அைனவைரயும் �றுத்துவது ெதாடர்�ல் தனது உறு�ெமா�ைய �ைறேவற்றுவாெரன இலங்ைக மக்களும்

நானும் நம்�க்ைக ெகாண்டுள்ேளெனன �ரதமர் ெத��த்துள்ளார்
��யந்த�ன் மரணம் �கவும்
ெகாடூரமானது ேசாகமான மற்றும்
�யாயப்படுத்த மு�யாததும் ஆகும்.
��க்கான உங்கள் வாக்குறு� ம�க்கப்படும் என்று நம்பு�ேறாெமன
ச�த்�ேரமதாச ெத��த்துள்ளார்
��யந்த�ன்
குடும்பத்�ற்கான
��க்காக நாங்கள் ேபாரா�, ப�ல்கைளத் ே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��த்துள்ளார்.

பா�ஸ்தா�யர் என்று...
ெத��த்துள்ளார்.
பா�ஸ்தான் – �யல்ேகாட் பகு��ல் இலங்ைகயர் ஒருவர் ெகாடூரமாக
ெகாைல
ெசய்யப்பட்ட
சம்பவம்
ெபரும்
அ�ர்ச்�ைய
இலஙைக�ல் மட்டுமல்ல முழு
உலக நாடுகைளயும் அ�ர்ச்�க்குள்ளாக்�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�ட்டர் ப�வு ஒன்று ெவ��டப்பட்டுள்ளது.
அந்த டு�ட்டர் ப��ேலேய
இவ்வாறு ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.
அத்துடன் இக்குற்றத்ைத பு�ந்தவர்களுக்ெக�ராக
கடைமயான
சட்ட நடவ�க்ைக எடுக்கப்படுெமன்றும் அவர் ெத��த்துள்ளார்.
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சுகாதார பழக்கவழக்கங்கைள
பின்பற்றுவேத ஒேர வழி
சுகாதார அைமச்�ன் ேபச்சாளரான
சுகாதார ேசைவகள் �ர�ப் ப�ப்பாளர்
நாயகம் ெடாக்டர் ேஹமந்த ேஹரத்

இ

லங்ைக�ல் ெகா�ட் 19 ெதாற்�ன்
தற்ேபாைதய �ைலைம, இத்ெதாற்�ல்
பு�தாக ஏற்பட்டுள்ள ஒ�க்ேரான் ��பு,
அதைனக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவ�க்ைககள் 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�டத்தக்க அள�ல் குைறவைடய�ல்ைல. ஆனால்
அ�க�க்கவும் இல்ைல. கடந்த இரு வாரங்களாக 600 - முதல் 700 அள�ல் இத்ெதாற்றக்கு
உள்ளானவர்கள் �னமும் அைடயாளம் காணப்படு�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 ஏற்பட்டுள்ள 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 ஏற்படக்கூ�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 சுற்ற�க்ைக ெவ��டப்பட்டுள்ளது. இது இந்நாட்�ல் இத்ெதாற்று அ�க�த்து வருவதன் ெவ�ப்பாடா?
ப�ல்: இந்த பு�ய சுற்ற�க்ைக�ன் ஊடாக
ெகா�ட் 19 ெதாற்று கட்டுப்பாட்டுக்கான பல
நடவ�க்ைகக�ல் ேமலும் தளர்வுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தற்ேபாது ெகா�ட் 19 ெதாற்று
பரவல் பா�யள�ல் கட்டுப்படுத்தப்பட்�ருப்பதால் இந்த தளர்வு ஏற்படுத்தப்பட்�ருக்�ன்றது.
மக்கள் தங்கள் அன்றாட ெசயற்பாடுகைள
முன்ெனடுக்கத் ேதைவயான வாய்ப்புக்கைளப்
வழங்கேவ இவ்வாறான தளர்வு ேமற்ெகாள்ளப்பட்�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 அவதானம் ெசலுத்தப்படுவது ெதாடர்�ல் கு�ப்�டுவதா�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 �க்கைவயாகும். இவ்வாறான �ைல�ல் தற்ேபாது ஒ�க்ேரான் என்ற பு�ய ��பு கண்ட�யப்பட்டுள்ளது. இது ெதன்னா��க்கா�ல் தான் முதன்
முைறயாக கண்ட�யப்பட்டுள்ளது. ெதன்னா�க்கா�ல் பல நாடுக�ல் இத்��பு பர�யள்ளைமயும் 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 ெசன்றைடவதற்கு சுமார் ஒ�ரு வாரங்கள் ெசல்லும்.
ஆனால் ெதன்னா��க்கா�ல் இத்��பு கணட�யப்பட்டுள்ள காலப்பகு��ேலேய ஏைனய நாடுக�லும் அைடயாளம் காணப்படும் �ைலைம
ஏற்பட்�ருக்�ன்றது. அப்ப�ெயன்றால் ெதன்னா��க்கா�ல் அைடயாளம் காணப்படும் காலப்பகு��ேலேய ஏைனய நாடுக�லும் இத்��பு
பர�யுள்ளது என்பைதேய ெவ�ப்படுத்� �ற்�ன்றது. அதனால் இத்��பு உல�ன் பல நாடுகளுக்கு பர� �ட்டதாகேவ கருத ேவண்�யுள்ளது.
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 �ன்பற்�னால் ஒ�க்ேரான் ெதாற்ைறயும் த�ர்த்துக் ெகாள்ள மு�யும். அது பரவாது.
சுகாதாரப் பழக்கவழக்கங்கைள முைறயாகப்
�ன்பற்�யதால் தான் ெடல்டா ���ன் ெதாற்ைறயும் தாக்கத்ைதயும் �ைறயப் ேபர் த�ர்த்துக் ெகாண்டனர். இப்பழக்க வழக்கங்கைளப்
�ன்பற்றாதவர்கள் தான் ெடல்டா ���ன் ெதாற்றுக்கு உள்ளா�னர். அந்த வைக�ல் சுகாதாரப்
பழக்கவழக்கங்கைள முைறயாகப் �ன்பற்�னால் ஒ�க்ேரான் ���ன் ெதாற்ைற த�ர்த்துக்
ெகாள்ள மு�யம்.
இந்த ஒ�க்ேரான் ெதாற்றுக்கு உள்ளா�ன்றவர்களுக்கு ெவ�ப்படக்கூ�ய அ�கு�கள்
ெதாடர்�ல் இன்னும் முைறயாகக் கண்ட�யப்பட�ல்ைல. இற்ைற வைரயும் இத்���ன்

 ெ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.
மரபணு மாற்றங்கள் தான் கண்ட�யப்பட்டுள்ளன. 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 கட்டுப்படுவ�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�ப்பைடயாகக் ெகாண்டு அவர்கள் எமக்கு கூறுவார்கள் அது
வைரக்கும் நாம் ெபாறுத்�ருப்ேபாம்.
ேகள்�:
ஒ�க்ேரான்
���ன்
பரவுைகையத் த�ர்ப்ப-

தைட ��த்�ருக்�ன்றது. அத்ேதாடு இத்ெதாற்று
த�ர்ப்புக்கான ஏைனய நடவ�க்ைககளும் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. என்றாலும் இந்த பயணக்
கட்டுப்பாட்டு நடவ�க்ைககள் ஏற்கனேவ �றந்த
பயன்கைள அ�க்க�ல்ைல. அந்த நாடுகளுக்கும் எமக்கும் ேநர� �மான ேசைவ இல்ைல.
அதனால் அந்நாடுகைள ேசர்ந்தவர்கள்
ேவறு நாடுகளுக்கு ெசன்று தங்��ருந்து
�ட்டுத் தான் இங்கு வருவர். அதனால்
அவர்கள் ெதாற்றுக்கு உள்ளா� இருப்பைத எம்மால் கண்ட�வது �கவும்
�ரமான கா�யமாகேவ உள்ளது.
அதனால்
இந்நாட்�ல்
ெகா�ட்
19 ெதாற்று த�ர்ப்புக்கான எமது
முைறைமைய ேமலும் பலப்படுத்� நாம்
எல்ேலாரும் சுகாதாரப் பழக்கவழக்கங்கைள கைடப்��த்தால் �ருட்டுத்தனமாக வந்தாலும் எமக்கு
�ரச்�ைன இராது.
இங்கு இத்ெதாற்று
பரவாது கட்டு ப் ப ா டு

தற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் உல�ன் பல்ேவறு
நாடுகளும் ெவவ்ேவறு �தமான நடவ�க்ைககைள 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 நாடுக�ன் பய�களுக்கு மறு அ��த்தல் வைர

�ைல�ல் ைவத்துக் ெகாள்ள மு�யும்.
இவ்வாறான சூழ�ல் இத்��ைபத் த�ர்த்துக் ெகாள்வதற்காக அ�ப்பைட சுகாதார பழக்க
வழக்கங்கைள முைறயாகக் கைடப்��த்ெதாழுகுமாறு உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் மக்க�டம் ேவண்டுேகாள் �டுத்தள்ளது. அதைனேய
நாமும் ஊக்கு�த்து வரு�ன்ேறாம். தற்ேபாைதய 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�ைனயாக இராது. இதன் மூலம் பாதுகாப்பு ெபற்றுக்
ெகாள்ள மு�யும்.
ேகள்�: ெகா�ட் 19 ெதாற்று இந்நாட்�ல் ஏற்கனேவ ��ர �ைலைய அைடந்த ஒவ்ெவாரு
சந்தர்ப்பத்�லும் �குந்த �ரமப்பட்டு அர்ப்ப�ப்புகளுடன் தான் கட்டுப்பாட்டு �ைலக்கு ெகாண்டு
வரப்படு�ன்றது. ஆனால் இத்ெதாற்று ெபரு�ழ்ச்�ைய அைடயும் ஒவ்ெவாரு சந்தர்ப்பத்�லும் மக்கள் மத்��ல் அ�ப்பைட சுகாதார பழக்கவழக்கங்க�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 இருக்கும் ெபாறுப்புமாகும்.
ேகள்�: ெகா�ட் 19 ெதாற்று தடுப்பூ� வழங்குத�ன் தற்ேபாைதய �ைலைம ெதாடர்�ல்
கு�ப்�டுவதா�ன்?
ப�ல்: தற்ேபாது நாட்�ல் 60 வயதுக்குேமற்பட்டவர்களுக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூ� வழங்கப்படு�ன்றது. அத்ேதாடு �று�ரகப் பா�ப்பு ேபான்ற
ெதாற்றா ேநாய்களுக்கு உள்ளா�யுள்ள 60 வயதுக்கு �ழ்பட்டவர்களுக்கும் தடுப்பூ� வழங்கப்படு�ன்றது.
அேநரம் பாடசாைலப் �ள்ைளகள் அைனவருக்கும் ஒரு தடுப்பூ� தான் ெபற்றுக்ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 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 முன்னவதானதுடனும் 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 ெபாருட்கைள ெகாள்வனவு ெசய்து ெகாள்ளத் தவறக்கூடாது. உல்லாசப் பயணம் ேமற்ெகாள்வதா�ன் எல்ேலாரும் ெசல்லக்கூ�ய ஒேர
இடத்�ற்கு
ெசல்வைதத்
த�ர்த்துக்
ெகாள்ள ேவண்டும்.
சமய வ�பாடுக�லும்
இவ்வாறான ஒழுங்�ல்
ெசயற்பட ேவண்டும்.
அப்ேபாது இத்ெதாற்று
பரவ வாய்ப்பு இராது.

ேபட்� கண்டவர்: மர்லின் மரிக்கார்
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னநாயக நாடொன்றின் நான்காவது தூண் என அழைக்கப்படும்
ஊடகம், பல நாடுகளில் பல சந்தர்ப்பங்களில் வெறுக்கப்படும்,
வேண்டாத நண்பராக ஆட்சியாளர்களினால் கருதப்படுவதை நாம்
அவதானித்திருக்கிற�ோம். ஒரு நாட்டில் ஊடக சுதந்திரம் உண்மையாகவே
மறுக்கப்படுகிறது என்றால் அந்நாட்டில் ஜனநாயக சுதந்திரம் மக்களுக்கு
மறுக்கப்படுகிறது என்பதுதான் ப�ொருள். அரசாங்கம�ொன்று தான் செய்வதை,
ஈடுபட்டிருப்பதை உள் ந�ோக்கங்களை மக்களுக்கு வெளிப்படுத்த விரும்பாதப�ோது ஊடக சுதந்திரம் மறுக்கப்படுகிறது என்பது ப�ொருளாகிறது. இலங்கையில் ஆட்சியில் அமரும் அரசுகள் ஊடக சுதந்திரத்துக்கு எதிரானவை, காலில்
ப�ோட்டு துவம்சம் செய்பவை என்றெல்லாம் எதிர்த்தரப்பு வசைப்பாடுவதும்,
எதிர்த்தரப்பு ஆட்சியாளராக மாறியதும் முன்னாள் ஆளும் தரப்பு ஊடக சுதந்திரம் மறுக்கப்படுவதாக பல்லவியைத் திரும்பிப் ப�ோடுவதும் வாடிக்கையான
விஷயம்தான்.
உண்மையாகவே ஊடக சுதந்திரம் மறுக்கப்பட்ட காலப் பகுதிகளை ஊடகங்கள் தாண்டி வந்துள்ளன. முன்னர் கலவரம் என்றால், அரசுக்கு எதிரான ஒரு
நிலை நாட்டில் காணப்பட்டால் ஊடகங்கள் தணிக்கைக்கு உள்ளாகும் நிலை
காணப்பட்டது. பத்திரிகை பக்கங்கள் தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியின் பார்வைக்கு
அனுப்பப்பட்டு அவர் செய்திகளின் சில பகுதிகளை நீக்கப்பட வேண்டியவை
எனக் கருதும் பட்சத்தில் அப்பகுதிகள் நீக்கப்பட்ட பின்னரேயே பக்கங்கள் அச்சுக்குப் ப�ோகும். சில பத்திரிகைகள் கத்தரிக்கோலுக்கு இரையான பகுதிகளை
அப்படியே வெற்றிடமாக விட்ட நிலையில் பத்திரிகையை வெளியிட்டு தணிக்கைக்கான தமது எதிர்ப்பை பதிவு செய்வதும் உண்டு. எண்பதுகளின் பின்னர்
பத்திரிகைகளையும் இலந்திரன் ஊடகங்களையும் தணிக்கைக்கு உள்ளாக்குவது தவிர்க்கப்பட்டு விட்டது எனலாம். தற்போது ஊடகங்கள் சுய கட்டுப்பாட்டுடனும் அதே சமயம் சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டதாகவும் செய்திகளையும்
கட்டுரைகளையும் வெளியிட்டுவரப் பழகியுள்ளன.
அனேகமாக எல்லா ஊகடங்களும் ப�ொறுப்பான வகையிலும் சுய கட்டுப்பாட்டுடனும் நடந்து க�ொள்வதைக் காண முடிகிறது. அதே சமயம் அரசுகள்
விடும் தவறுகளையும், ப�ொறுப்பற்ற தன்மைகளையும், ஊழல் ம�ோசடிகளையும் அவை வெளிப்படுத்துகின்றன. ஊடகங்களின் பணிகளை ஆங்கிலத்தில்
அழகாக, நாட்டின் காவல் நாய் (Watch dog of the Nation) என்றும் நாட்டின்
இதயத்துடிப்பென்றும் (Heart beat of the Nations) என்றும் மிகச் சரியாகச்
ச�ொல்வார்கள்.
இவ்வார்த்தைகளின் ப�ொருளை மிகச் சரியாக அறிந்துள்ளவரும், ஊடகங்களுடனான நீண்ட அனுபவத்தை க�ொண்டவருமான பிரதமர மஹிந்தராஜபக்ச கடந்த வியாழனன்று அலரி மாளிகையில் ஊடக அமைச்சினால் ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டிருந்த ஊடகவியலாளர் ‘அசிதிசி’ காப்புறுதித்திட்ட அங்குரார்ப்பண
வைபவத்தில் தலைமை அதிதியாகக் கலந்து க�ொண்டு உரையாற்றியப�ோது
ஊடகத்துறையுடனான தன் நெருக்கத்தை சுவையாகச் ச�ொன்னார். சட்டத்தர-
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மையலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் எரிவாயு
சிலிண்டரில் வாயுக்கசிவினால் ஏற்படும்
வெடிப்புச் சம்பவங்கள் நாளுக்கு நாள்
அதிகரித்து வருவது மக்கள் மத்தியில் ஒருவித
அச்சத்தை உருவாக்கியுள்ளது. கடந்த ஓரிரு
நாட்களில் மாத்திரம் 70 இற்கும் அதிகமான
வெடிப்புச் சம்பவங்கள் நாட்டின் பல பகுதிகளிலிருந்தும் பதிவாகியுள்ளன. இதற்கான
காரணங்களைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான
முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் நிலையில்,
எரிவாயு சிலிண்டர் பாவனை குறித்த அச்சம்
த�ொடர்ந்தும் மக்கள் மத்தியில் காணப்படுகிறது.
எரிவாயு சிலிண்டலில் உள்ள இரசாயன
சேர்க்கைகளின் விகிதாசாரத்தில் ஏற்பட்ட
மாற்றம் மற்றும் அதனால் உருவாகக் கூடிய
அமுக்கம் என்பன இந்த வெடிப்புகளுக்குக்
காரணமாக இருக்கலாம் என ஒரு தரப்பினர்
கூறுகின்ற ப�ோதும், விகிதாசார மாற்றத்தினால் வெடிப்புக்கள் நிகழ்வதற்கான சாத்தியம் குறைவு என துறைசார் நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
அதேநேரம்,
எரிவாயு
சிலிண்டரில்
இணைக்கப்பட்ட அனைத்து துணைப்பொருட்களின் நிலைப்புத் தன்மையை உறுதி
செய்வதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட
வேண்டும் என துறைசார் நிபுணர்கள் அரசாங்கத்திடம் க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
எரிவாயு சிலிண்டர் வெடிப்புச் சம்பவங்கள்
குறித்து பாராளுமன்றத்தின் கவனத்துக்குக்
க�ொண்டு வரப்பட்டதையடுத்து கடந்த புதன்கிழமை இதற்காக வர்த்தக அமைச்சுசார்
ஆல�ோசனைக் குழுவின் விசேட கூட்டம்
பாராளுமன்றத்தில் கூட்டப்பட்டது. சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சின் அதிகாரிகள், இலங்கை
ப�ொலிஸ், பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை, அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள்
மற்றும் சேவைகள் திணைக்களம், லிட்ரோ
எரிவாயு நிறுவனம், லாஃப்ஸ் எரிவாயு நிறுவனம், இலங்கை தரநிர்ணய கட்டளைகள்
நிறுவனம், இலங்கை ஒத்தியல்பு மதிப்பீட்டுக்கான தராதர அங்கீகார சபை, இலங்கை
பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம், எரிசக்தி
அமைச்சு மற்றும் அரச பகுப்பாய்வுத் திணைக்களம் ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகள் இக்கூட்டத்தில் கலந்து க�ொண்டிருந்தனர்.
இது தவிரவும் இக்கூட்டத்தில் கலந்து
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தபால் பெட்டி இலக்கம் : 834
த�ொலைபேசி இலக்கம் : 2429429, 2429294, 2429296
பெக்ஸ் : 2429329

பிலவ வருடம் கார்த்திகை மாதம் 19ம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரபீஉனில் ஆகிர் பிறை 29

ஊடகவியலாளர்களுக்கு
துணை நிற்கும் பிரதமர்
ணிகளுடன் அதிக காலத்தை செலவிட்டிருப்பதைப் ப�ோலவே ஊடகவியலாளர்களுடனும் அதிக காலத்தை செலவிட்டிருப்பதாகவும் அவர் ச�ொன்னார்.
மஹிந்த ராஜபக்சவின் பதவிக் காலத்தில்தான் இலகு கடன் வசதியில் ஊடகவியலாளர்களுக்கு கார், ம�ோட்டார் சைக்கிள், கணனி, கெமரா ப�ோன்றவை
வழங்கப்பட்டன. வழங்கவும் படுகின்றன. அவர் முன்னர் பிரதமராக பதவி
வகித்த காலத்தில் ஊடகவியலாளர்களுக்கு காணியும் வீடும் வழங்கப்பட்டதையும் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகிற�ோம். தற்போது ஊடகக் காப்புறுதித் திட்டம்
செயற்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது. ஊடக வியலாளர்களை அவர் மிகவும் நேசிக்கிறார் என்பதற்கு இவை சான்றுகள். ஊடகவியலாளர்கள் பற்றி அவர் தனது நட்புறவுடன் கூடிய உரையில் தெரிவித்திருந்த கருத்துக்கள் குறிப்பிடத்தக்கவை.
ஊடகவியலாளர்களால் ஒரு அரசை உருவாக்கவும் முடியும், அதை வீழ்த்தவும் முடியும். ஆனால் அதை அவர்களால் பேணிப்பாதுகாக்க முடியாது.
அவ்வாறு அவர்கள் ஒரு அரசை பேணி பாதுகாத்துக் க�ொண்டிருந்தால் அந்த
ஊடகங்கள் மக்களின் பார்வையில் மதிப்பிழந்துவிடும். ஏனெனில் எந்த
ஆளும் கட்சியையும் மக்கள் விரும்புவதில்லை. எனவே அதற்கு ஆதரவாக
செயற்படக்கூடிய ஊடகங்களை மக்கள் ப�ொருட்படுத்த மாட்டார்கள் என்பதை

விற்பனை பிரிவு : 0112429444, 0112429378 விளம்பர முகாமையாளர் : 0112429673

ஊடக நிறுவனங்கள் அறிந்து வைத்துள்ளன. ஆனால் நாம் (அரசியல்வாதிகள்) தான் இந்த உண்மையைப் புரிந்து க�ொள்வதில்லை என்ற ப�ொருளில்
அவர் கூறியுள்ளதை கவனிக்க வேண்டும். அதனால்தான் ஊடகங்களுடனும்
ஊடகவியலாளர்களுடனும் பழகுவதை ஒரு கலை என்று குறிப்பிடுகிறார்
பிரதமர். சுடச்சுட செய்திகளை வழங்குவதும் மக்களைக் கவரக்கூடிய, அவர்களுக்கு மிக நெருக்கமான தகவல்களை க�ொண்டு சேர்ப்பதும் ஊடகங்கள்
விரும்பிச் செய்யும் பணிகள், இதைச் செய்யும் ப�ோது அரசியல்வாதிகளுக்கு
அது உவப்பாக அமைவதில்லை என்று குறிப்பிடும் பிரதமர், அரசியல்வாதிகள்
இதைப் புரிந்து க�ொள்வது குறைவு என்கிறார்.
ஊடகவியலாளர்களையும் ஊடகங்களின் நடத்தைகளையும் தான் புரிந்து
வைத்திருப்பதாகச் ச�ொல்லும் பிரதமர், இத்தகைய ஊடகங்கள் அறியாமலேயே வேறு சக்திகள் அரசுக்கு எதிராக சேறுபூச ஊடகங்களை பயன்படுத்தப்படுவதாகவும் தவறான தகவல்களை உண்மைப�ோல சித்தரிக்க முற்படும்
சம்பவங்கள் நிகழ்ந்துள்ளதாகவும் குறிப்பிடுகிறார். ஊடகங்கள் வேறு சக்திகளினால் வேறு ந�ோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுவது த�ொடர்பாக ஊடகவியலாளர்கள் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற வேண்டுக�ோளையும் முன்வைக்கிறார்.
மிக நீண்ட நாட்களின் பின்னர் ஒரு பழுத்த அனுபவம் க�ொண்ட அரசியல்வாதி
ஒருவரிடமிருந்து மிகவும் நட்பு ரீதியான உரையை ஊடகவியலாளர்கள் செவிமடுத்திருக்கிறார்கள். மஹிந்த ராஜபக்ச என்றைக்குமே ஊடகவியலாளர்களை
மிரட்டியது கிடையாது. அலரி மாளிகைக்கு செல்லும் அனைத்து ஊடகவியலாளர்களும் உணவருந்தி விட்டுத்தான் வெளியே செல்வது வழக்கம், கடந்த காலத்தில் பாராளுமன்றத்தில் ஊடகவியலாளர்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் சிரேஷ்ட
அரசியல்வாதி ஒருவர் பேசியத�ோடு ஒரு சிலரின் பெயர்களைக் குறிப்பிடவும்
செய்ததை இங்கே நினைவுக்கு க�ொண்டு வருவது ப�ொருத்தமாக இருக்கும்.
நாம் தற்போது ஊடகவியலாளர்கள் மிரட்டப்படும், தணிக்கைக்கு உட்படுத்தப்படும் காலத்தைக் கடந்து வந்து விட்டோம். அரசே ஊடகவியலாளர்களுக்கு
காப்புறுதியை வழங்கும் காலத்துக்கு வந்திருக்கிற�ோம். ஊடக வியலாளர்களை
அரசு எப்படி மிரட்டக் கூடாத�ோ அதேப�ோல தலைமேல் வைத்துத் தூக்கிப்பிடிக்கவும் கூடாது. பிரதமர் கூறியதுப�ோல அது அந்த அரசுகளுக்கும் நன்மை
தராது. ஊடகங்கள் இலங்கையில் சக்திமிக்கதாக உள்ளன. முழு ஊடகச் சுதந்திரம் எந்த நாட்டிலும் இல்லை என்ற அளவில், இலங்கையில் ஊடக சுதந்திரம் திருப்தியாகவே உள்ளது. ஆசிரியர் ப�ோராட்டம் விவசாயிகள் ப�ோராட்டம்
என்பனவற்றை ஊடகங்கள் சிறப்பாகவே வெளிக்கொண்டு வந்ததை இங்கே
குறிப்பிட விரும்புகிற�ோம்.
வாசகர்களுக்கு ஊடகங்களினால் அதிக பயன் கிடைக்க வேண்டுமானால்
ஊடகங்கள் அரசாங்கங்களுடன், வணிக நிறுவனங்களுடன் அல்லது செல்வாக்கு படைத்தவர்களுடன் நெருங்கியும் அடிமைப்பட்டும் செயற்படாதிருக்க
வேண்டும். பிரதமரும் அதைத்தான் தனது உரையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

தினகரன் ஆசிரியபீடம் : editor.vm@lakehouse.lk

சமையல் எரிவாயு

வெடிப்பு சம்பவங்களுக்கான
உண்மைக் காரணம் எது?

வர்த்தக அமைச்சுசார் ஆல�ோசனைக்
குழுவின் விசேட கூட்டத்தில் முன்வைக்கப்பட்ட
எதிரும் புதிருமான கருத்துகள்!
க�ொண்டிருந்த ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் டபிள்யூ.டி.டபிள்யூ.
ஜயதிலக மற்றும் ம�ொரட்டுவை பல்கலைக்கழகத்தைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி பேராசிரியர் ஷாந்த வல்பொலகே, பெற்றோலியத்துறை நிபுணர் நிமல் டி.சில்வா உள்ளிட்ட
துறைசார் நிபுணர்கள் வெடிப்புச் சம்பவங்கள்
ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்த தமது
நிலைப்பாடுகளைத் தெரிவித்திருந்தனர்.
எரிவாயுக் கலவையானது வழமையாக 30%
புர�ோபேன் மற்றும் 70% பியூட்டோன் என்ற
விகிதாசாரத்தல் காணப்படுகின்ற ப�ோதும்,
எரிவாயு நிறுவனங்கள் இந்தக் கலவையை
50:50 என்ற விகிதாசாரத்திற்கு மாற்றியதால்
வெடிப்புச் சம்பவங்கள் அதிகரித்திருப்பதாக முன்வைக்கப்பட்ட கருத்துக்களைத்
த�ொடர்ந்தே இந்த அவசரக் கூட்டம் கூட்டப்பட்டிருந்தது.
இங்கு ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் எஸ்.டி.எம்.சிந்தக கருத்துத்
தெரிவிக்கையில், எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்குச் சந்தையில் காணப்பட்ட அதிக கேள்வி
காரணமாகத் தரமற்ற மற்றும் பழுதடைந்த

எரிவாயு சிலிண்டர்கள் சந்தைக்கு வெளியிடப்பட்டதாக ஊகிக்க முடியும் என்று சுட்டிக்
காட்டினார்.
எரிவாயு கலவையை மாற்றுவது அழுத்த
மாற்றத்தை
ஏற்படுத்துகிறது,
ஆனால்
நிலையான எரிவாயு சிலிண்டர்களில் இருந்து வாயுக் கசிவை
ஏற்படுத்துகிறதா என்பதை உறுதியாகக் கூற முடியாது. சிலிண்டரிலிருந்து வாயுக் கசிவு உள்ளதா
எனப் பரிச�ோதித்து தரப்படுத்தப்பட்ட குழாய் மற்றும் சீராக்கி
பயன்படுத்துவதே
மிகவும்
ப�ொருத்தமானதாக
இருக்கும்
என்றார் அவர்.
இருந்தப�ோதும்,
சர்வதேச
தரத்துக்கு அமையவே வாயுக்
கலவையை மேற்கொண்டிருப்பதாக எரிவாயு நிறுவனங்கள்
சார்பில் ஆஜரான உயரதிகாரிகள்
தெரிவித்தனர். பாவனையாளர்கள் தரம் குறைந்த காஸ் அடுப்பு,
ரெகுலேட்டர்கள் மற்றும் குழாய்களைப் பயன்படுத்துவதே இதற்குக் காரணம் என்றும் அவர்
சுட்டிக் காட்டினர். கடந்த காலங்களிலும் இதுப�ோன்ற சம்பவங்கள் இடம்பெற்றுள்ள ப�ோதும்,
ஊடகங்களினால் இந்த விவகாரம் தற்பொழுது பூதாகரமாக்கிக் காண்பிக்கப்படுவதாக
அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
நாட்டின் பல பகுதிகளில் இடம்பெற்ற
வெடிப்புச் சம்பவங்களில் நடத்திய களப்
பரிச�ோதனைகளின் அடிப்படையில் எரிவாயு
சிலிண்டருக்கு வெளியே உள்ள ரெகுலேட்டர்கள் மற்றும் பேர்னர்கள் அமைந்திருக்கும்
பகுதிகளிலேயே வெடிப்புக்கள் அதிகம்
இடம்பெற்றிருப்பதாக இரசாயனப் பகுப்பாய்வுத் திணைக்கள அதிகாரிகள் பாராளுமன்றக் குழு முன்னிலையில் தெரிவித்தனர்.
அதிகமாக கண்ணாடி மேற்பரப்புகளைக்
க�ொண்ட அடுப்புக்களே இவ்வாறு வெடித்திருப்பதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
எரிவாயு சிலிண்டர்களைப் ப�ொறுத்த
வரையில் அவை உள்ளிருக்கும் வாயுவின்
அழுத்தத்தை விட ஆறு மடங்கான அழுத்தத்தைத் தாங்கக்
கூடிய விதத்தில் தயாரிக்கப்பட்டிருப்பதால் சிலிண்டர்
முழுமையாக
வெடித்து
விபத்து
ஏற்படுவதற்கான
ஆபத்துக்கள் குறைவு. இருந்-

ஊடகங்கள் சம்பவங்களை பெரிதுபடுத்துவதாக
எரிவாயு நிறுவனங்கள் விசனம்!

வாயுக் கலவை விகிதத்தில்
மாற்றம் செய்யப்படவில்லையெனின்
வெடிப்புகள் த�ொடர்ந்தும்
இடம்பெறுவது ஏன்? பழுதடைந்த
எரிவாயு சிலிண்டர்கள் பாவனைக்கு
விடப்பட்டனவா? இல்லையேல்
தரமற்ற வால்வுகள்
ப�ொருத்தப்பட்டனவா?
தாலும் உள்ளிருக்கும் வாயுக் கலவையின்
விகிதாசாரத்தில் ஏதாவது மாற்றம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தால் சிலிண்டருக்கு வெளியே
இருக்கும் வால்வுகள் அதற்குப் ப�ொருந்தும்
வகையில் இல்லாவிட்டால் வாயுக் கசிவுகளுக்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக துறைசார் நிபுணர்கள் இங்கு சுட்டிக் காட்டியிருந்தனர்.
பல்வேறு தரப்பினரின் கருத்துக்கள் இங்க
கேட்டறியப்பட்டப�ோதும், எரிவாயு சிலிண்டர்களில் வாயுக் கலவையின் அளவு மாற்றப்பட்டமை குறித்து உறுதிப்படுத்தப்பட்ட
நிலைப்பாடுகள் எதுவும் தெரிவிக்கப்படவில்லை.
இந்த விவகாரம் முழு நாட்டு மக்களையும்
அச்சத்துக்கு உள்ளாக்கியிருக்கும் விடயம் என்பதால் கட்சி பேதம் இன்றி உரிய முறையில்
இப்பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதற்கு அரசாங்கம்
உறுதியாக உள்ளது என இராஜாங்க அமைச்சர் லசந்த அழகியவண்ண தெரிவித்தார். இது
விடயம் குறித்து ஆராய்வதற்கும் எதிர்காலத்தில் இவ்வாறான சம்பவங்கள் இடம்பெறாதிருப்பதற்கான பரிந்துரைகளை முன்வைப்பதற்கும் ஜனாதிபதி விசேட குழுவ�ொன்றை
நியமித்திருந்தார்.

ம�ொரட்டுவ பல்கலைக்கழக
பேராசிரியர்களை உள்ளடக்கிய
இந்தக் குழு இரு வாரங்களில்
தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கவுள்ளது. இதில் முன்வைக்கப்படும் பரிந்துரைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை
எடுக்கப்படுவதுடன், இலங்கைக்குக் க�ொண்டு வரப்படும் எரிவாயுவை கப்பலிலிருந்து இறக்குவதற்கு முன்னரும், அவற்றை
சந்தைக்கு
விநிய�ோகிப்பதற்கு
முன்னரும் பரிசீலிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என இராஜாங்க அமைச்சர் உறுதியளித்துள்ளார்.
உண்மையில் எரிவாயு சிலிண்டர் வெடிப்புச் சம்பவங்களில் அரசாங்கத்தின் மீது
குற்றஞ்சாட்டுவதில் எவ்வித அர்த்தமும்
இல்லை. இச்சந்தரப்பத்தை எதிரணியினர்
சாதகமாகப் பயன்படுத்தி அரசு மீது குற்றம்
சுமத்துவது
அரசியல்
காழ்ப்புணர்ச்சி
ஆகும்.
வாயுக் கலவையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தால் அதற்கான ப�ொறுப்பை அந்தந்த
நிறுவனங்கள் ஏற்க வேண்டும். அதேநேரம், தரமற்ற உபகரணங்கள் பாவனையில்
இருந்தால் அவற்றின் தரத்தை உறுதிப்படுத்த
வேண்டியது பாவனையாளர் அலுவல்கள்
அதிகாரசபையின் கடமையாகும். இவற்றுக்கும் அப்பால் இந்தச் சம்பவம் குறித்து மக்களுக்குத் தெளிவுபடுத்த வேண்டிய ப�ொறுப்பு
சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினருக்கு உள்ளது.
விஞ்ஞான ரீதியில் இவ்விடயம் ஆராயப்பட்டு உரிய தீர்வு விரைவில் வழங்கப்பட
வேண்டும் என்பதே உண்மை.

பி.ஹர்ஷன்...?

ஆ
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ங்கிலேயர்
ஆட்சியிலிருந்து சுதந்திரம் பெற்றதன்
பின்னரான
இலங்கை
அரசியல் வரலாற்றில் இரு பிரதான
கட்சிகள் மாறி மாறி ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்த ப�ோதும், அவ்வப்போது பங்காளிக் கட்சிகளை
இணைத்து கூட்டணி அரசாங்கங்கள் அமைத்த வரலாறு உண்டு. பல
தசாப்தங்களாக ஐக்கிய தேசியக்
கட்சி மற்றும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக்
கட்சி ஆகிய இரண்டு கட்சிகளின்
தலைமையில் கூட்டணிக் கட்சிகள்
உருவாகி வந்த ப�ோதும், கடந்த
ஐந்து வருடத்தில் உருவான ஸ்ரீலங்கா ப�ொதுஜன பெரமுன கட்சியானது, தான் ப�ோட்டியிட்ட முதலாவது ப�ொதுத் தேர்தலிலேயே
மத்தியில் ஆட்சி அதிகாரத்தைக்
கைப்பற்றியது.
இந்தக் கட்சி ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக்
கட்சி, தேசிய விடுதலை முன்னணி,
பிவித்துரு ஹெல உறுமய, லங்கா
சமசமாஜக் கட்சி, ஸ்ரீலங்கா க�ொம்யூனிஸ்ட் கட்சி ப�ோன்ற பங்காளிக் கட்சிகளையும் இணைத்துக்
க�ொண்டு கூட்டணி அரசை உருவாக்கியது. இந்த அரசாங்கத்தில்
பங்காளிக் கட்சிகளின் தலைவர்களுக்கு அமைச்சுப் ப�ொறுப்புக்கள்
மற்றும்
இராஜாங்க
அமைச்சுப் ப�ொறுப்புக்கள் என்பன வழங்கப்பட்டுள்ளன.
வெவ்வேறு அரசியல்
நிலைப்பாடுகளைக்
க�ொண்ட
கட்சிகள் இணைந்து
கூட்டணி
அரசாங்கத்தை அமைக்கும்
ப�ோது
அனைவரும் ஒரே கருத்தைக்
க�ொ ண் டி ரு க்க
வேண்டும் என்றோ,
எடுக்கப்படும் முடிவுகள் குறித்து தமது
ச�ொந்தக்
கருத்துக்களை முன்வைப்பதற்கு இடம் இல்லைய�ொன்றோ அர்த்தம்
ஆகாது.
கூட்டணி அரசாங்கத்தின்
பங்காளிக்
கட்சிகளுக்கிடையில்
மாறுபட்ட கருத்துக்கள் நிலவும் ப�ோது,
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அரசுகள் பிளவுபடும் நிலைக்குச்
சென்றதில்லை.
இந்த
வரிசையில்
தற்பொழுது ஆட்சியில் உள்ள ஸ்ரீலங்கா
ப�ொதுஜன பெரமுன தலைமையிலான கூட்டணி அரசாங்கத்தின்
பங்காளிக் கட்சிகளுக்கிடையில்
மாறுபட்ட கருத்துக்கள் நிலவுகின்றன. பங்காளிக் கட்சிகளின் தலைவர்களான விமல் வீரவன்ச, உதய
கம்மன்பில, வாசுதேவ நாணயக்கார மற்றும் சுதந்திரக் கட்சி-

கட்சியின் தலைவருமான மைத்திரிபால சிறிசேன, தற்போதைய அரசாங்கம் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையைத் தக்க வைத்துக்
க�ொள்வதில் தமது கட்சியின் கணிசமான பங்கிருப்பதைச் சுட்டிக்
காட்டியிருந்தார்.
விவசாயத்துறை அமைச்சர்
மஹிந்தானந்த
அளுத்கமகே,
முன்னாள் ஜனாதிபதியை விமர்சிக்கும் வகையில் கூறிய கருத்துக்களுக்குப் பதில் வழங்கும் வகையி-

பங்காளிகளுக்குள் கருத்து முரண்பாடுகள்
நிலவுவது உலக அரசியலில் புதுமையல்ல!
லேயே மைத்திரிபால
சிறிசேன
இந்தக்
கருத்தைக்
கூறியிருந்தார். தம் மீது
தாக்குதல்
நடத்தப்பட்டால்
திருப்பித்
தாக்குவதற்கு தம்மாலும் முடியும் என்ற
அர்த்தத்தில்
அவர்
கூ றி யி ருந்ததை யு ம்
அவதானிக்கக் கூடியதாகவிருந்தது.
ம று பக்க த் தி ல் ,
‘கூட்டணி அரசாங்கத்தில் இருக்க விருப்ப மி ல்லா த வ ர்க ள்
வெளியேறிச்
செல்லமுடியும்.
அரசாங்கத்தின்
செயற்பாடுகளுக்குக்
குழப்பம்
ஏற்படுத்தாது எவரும்
வெளியேற முடியும்’
என
ப�ொதுஜன
பெரமுன கட்சியின்
ப�ொதுச்
செயலாள-

ஆட்சி வீழ்ந்து விடுமென்பது, எதிரணியினரின்
பகல் கனவு என்பதே அரசியல்
ந�ோக்கர்களின் ப�ொதுவான கருத்து
அது உரிய முறையில் கலந்துரையாடப்பட்டு தீர்க்கப்படுவதே ஜனநாயக நடைமுறையாகவுள்ளது.
முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா
பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்கவின்
ஆட்சிக் காலத்திலும் சரி, அதன்
பின்னர் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ வின் ஆட்சிக் காலத்திலும்
சரி கூட்டணி அரசாங்கத்தில்
அங்கம் வகித்த பங்காளிக் கட்சிகள் மாறுபட்ட தமது கருத்துக்களை முன்வைத்திருந்தன.
பாராளுமன்ற ஜனநாயக
ஆட்சி முறைமையின் தாயகமாக விளங்கும் பிரித்தானியாவில் கூட பல அரசியல் கட்சிகள்
ஒன்றிணைந்து கூட்டணி ஆட்சி
அமைத்த
சந்தர்ப்பங்களிலும்,
உலகின் மிகப் பெரிய ஜனநாயக
நாடாக விளங்கும் இந்தியாவிலும் பல கட்சிகள் இ ணைந்து
கூ ட்ட ணி ஆட்சி அமை த்த சந் த ர்ப ்பங்க ளிலு ம் கூ ட இ வ்வாற ான க ருத்து முரண்பா டுகள்
ஏ ற்பட்டிருக்கின்றன. ஏ னெ னில்
ஒவ் வொரு
கட்சியும்
தம்
க�ொள்கை க�ோட்பாடுகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியபடி
ஆட்சியில் அங்கம் வகிப்பது சுட்டிக்
காட்டப்பட வேண்டிய விடயமாகும்.
எனினும் கடந்த நல்லாட்சி
அரசாங்கத்தின் காலத்தில் தேசிய
அரசாங்கம்
உருவாக்கப்பட்டு
அதில் அங்கம் வகித்த இரு
பிரதான கட்சிகளும் கயிறுழுக்கும் நிலைக்குச் சென்று பல்வேறு
சந்தர்ப்பங்களில்
ஒருவரை
ஒருவர் கடுமையாக விமர்சிக்கும்
நிலைமை காணப்பட்டது. இது
ஒரு துரதிர்ஷ்டமான அரசியல்
நிகழ்வாக இருந்தது. நல்லாட்சி
எனக் கூறப்படும் அரசு பதவியில்
இருந்த காலம் தவிர்ந்த வேறெந்த
காலப் பகுதியிலும் கூட்டணி
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யின் தலைவர் முன்னாள்
ஜனாதிபதி மைத்திரிபால
சிறிசேன ப�ோன்றவர்கள்
அரசாங்கத்தின் சில நடவடிக்கைகள் குறித்து தமது
அதிருப்தியைப்
பகிரங்கமாக
முன்வைத்துள்ளனர். குறிப்பாக யுகதனவி
அனல் மின்நிலைய விவகாரத்தில் அமெரிக்க நிறுவனத்துடன்
இலங்கை
செய்து க�ொண்டுள்ள ஒப்பந்தம் த�ொடர்பில் அவர்கள் தமது எதிர்ப்பினை
வெளிக்காட்டியுள்ளனர்.
அதேநேரம்,
கடந்த
சில நாட்களுக்கு முன்னர்
பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றியிருந்த முன்னாள்
ஜனாதிபதியும் சுதந்திரக்

ரான பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
சாகர காரியவசம் அடிக்கடி கூறி
வருகின்றார். இவ்வாறான கருத்துப் பரிமாற்றங்கள் ஒருவகையில் கூட்டணி அரசாங்கத்துக்குள் காணப்படும் ஜனநாயகத்
தன்மையை வெளிப்படுத்துவதாகவே அமைகிறது.
ப�ொதுஜன பெரமுன கட்சியைப் ப�ொறுத்த வரையில் சுதந்திரக் கட்சி என்பது அவர்களுக்கு
ஒரு தாய்வீட்டைப் ப�ோன்றதாகவே அமைகிறது.
ப�ொதுஜன
பெரமுனவின்
தலைவர் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ உள்ளிட்ட முக்கியஸ்தர்கள்
அனைவரும் சுதந்திரக் கட்சியிலிருந்தே தமது அரசியல் பிரவேசத்தை ஆரம்பித்தவர்கள். எனவே
இந்தக் கட்சியுடனான கருத்து
முரண்பாடுகள் நீடித்துச் செல்வதற்கான வாய்ப்புக்கள் இல்லை
என்பதே ப�ொதுவான கருத்தாக
உள்ளது.
அது மாத்திரமன்றி பங்காளிக்
கட்சிகளுக்கிடையிலான
ஒன்றுமையின் பலம ாக பிரதமர்
ம ஹிந்த ராஜப க்ஷ காண ப்படுகின்றார். இவர் த லைமையில்
பல சந்தி ப் புக்கள் பங்கா ளி க்
க ட்சி களு டன்
நடைப ெற் றுள்ளன .
அ வ ருடைய அரசியல் அனுபவம் கூட்டணி அரசாங்கத்தில்
எவ்வித
பிளவுக்கும்
இடம-

சூழலில் அரசாங்கம் வீழ்ச்சியுறும் வகையில் தமது செயற்பாடுக ள் அமையாது. மு ரண்பா டுக ள்

குறித் து பே சித் தீர்த் துக் க�ொள்ள ப்படும் என்றும் அவர்கள் கூறியுள்ளன ர்.

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியானது இன்றைய
அரசாங்கத்தின் தாய்வீடு என்பதை மறுப்பதற்கில்லை.
த�ோழமைக் கட்சிகளுக்கிடையில் கருத்து வேறுபாடுகள்
நிலவினாலும் அரசைப் பிளவுபடுத்த வேண்டுமென்ற
எண்ணம் பங்காளிகளிடம் கிடையாது. முரண்பாடுகளை
சமரமாகத் தீர்த்தபடி இணக்கப்பாடான அரசியல்
பயணத்தைத் த�ொடர்வதே பங்காளிகளின் எண்ணம்

2022ஆம் ஆண்டுக்கான வரவுசெலவுத்
திட்டத்தின் இரண்டாவது வாசிப்பு
மீதான வாக்கெடுப்பில் அரசுக்குக்
கிடைத்த வெற்றியானது, ஆளும் தரப்பு
த�ோழமைக் கட்சிகளின் கூட்டுப்
ப�ொறுப்பை நிரூபிக்கும் ஆதாரம்!

ளிக்கப்
ப�ோவதில்லையென்று
அரசியல் ந�ோக்கர்கள் கூறுகின்றார்கள்.
அதேநேரம், கருத்து முரண்பாடுகள் இருந்தாலு ம் கூ ட்டணி
அரசா ங்கம்
த�ோல்வியடைவதற் கு ஒருப�ோது ம் இடமளி க்கப்
ப�ோ வதில்லையென சுதந்திரக்
க ட்சியின் ப �ொதுச் செய லாள ர்
இராஜா ங்க அமை ச்சர் தயாசிறி
ஜய சேக ர மற் றும் ஐக்கி ய மக்கள்
சுதந்திர முன்னணியின் ப �ொதுச்
செ யலாளர் அமை ச்சர் ம ஹிந்த
அ மரவீர ஆகிய�ோர் திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளனர்.
க�ொவிட் பெருந்தொற்று காரணமாக நாடு இன்று எதிர்க�ொண்டிக்கும் சவால் மிக்க

பங்காளி க்
கட்சி களு டன்
இணைந்து த மது பயணத்தை
முன்னெ டுத் துச் செ லும் விடயத் தில் ஜ ன ாதிப தி க�ோட்டாப ய ராஜபக்ஷ வும் உறுதியான
நிலைப்பாட்டில் இருக்கின்றார்.
யுகதனவி அனல் மின்நிலைய
விடயம் குறித்த ஒப்பந்தம் இன்னமும் இறுதிப்படுத்தப்படாதிருப்பதால் ஏதாவது மாற்றங்கள் ஏற்படுத்த வேண்டுமாயின் அதனை
மேற்கொள்ள முடியும் என ஜனாதிபதி கூறியுள்ளார்.
எனவே கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களுக்கிடையில் ஏற்பட்டுள்ள
கருத்து வேறுபாடுகள் நீண்ட தூரம்
செல்லப் ப�ோவதில்லை என்பதுதான் அரசியல் வட்டாரங்களில்
நிலவுகின்ற அபிப்பிராயம் ஆகும்.
இருந்த ப�ோதும் எதிர்க் கட்சியினர்
பகல் கனவு கண்டு வருவதைக்
காணக் கூடியதாகவுள்ளதாக அரச
தரப்பினர் தெரிவிக்கின்றனர்.
பங்காளிக் கட்சிகளுக்கிடையிலான முரண்பாடுகள் அதிகரித்து,
அரசாங்கம் வீழ்ச்சியுறும் என்பது
அவர்கள் காணும் கனவாகவே
அமைந்துள்ளது.
2022ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு-

செலவுத் திட்டத்தின் இரண்டாவது
வாசிப்பு மீதான வாக்கெடுப்பு
கடந்த 22ஆம் திகதி நடைபெற்றது.
இதில் மூன்றில் இரண்டு
ப ெ ரு ம ்பான்மை க் கு த்
தேவையான
வாக்குகளை
விட அதிகமான வாக்குகளை
அரசாங்கம் பெற்றிருந்தது.
பங்காளிக் கட்சிகள் தமக்கிடையில் மாறுபட்ட கருத்துக்களைக் க�ொண்டிருந்த ப�ோதும்,
அரசாங்கம் என்ற ரீதியில் பங்காளிக் கட்சிகள் கூட்டுப்பொறுப்புடன்
செயற்படுகின்றன
என்பதையே இந்த வாக்கெடுப்பு முடிவு எடுத்துக் காட்டுகிற து .
எ னவே ,
ப �ொ து ஜ ன
ப ெ ர மு ன த லை ம ை யி ல ா ன
கூ ட ்ட ணி அ ர ச ா ங்கம் பி ள வு ப ட் டு வி டு ம் என ்ப து எ தி ர் க்
க ட் சி யி ன ரின் கன வு மாத்திரமேயாகும் என்பதுதான் அரசியல் வட்டாரங்களில் நிலவுகின்ற
அபிப்பிராயம் ஆகும்.

கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களுக்கிடையில்
ஏற்பட்டுள்ள கருத்து வேறுபாடுகள் நீண்ட தூரம்
செல்லப் ப�ோவதில்லை என்பதுதான் அரசியல்
வட்டாரங்களில் நிலவுகின்ற அபிப்பிராயம் ஆகும்.
இருந்த ப�ோதும் எதிர்க் கட்சியினர் பகல் கனவு
கண்டு வருவதைக் காணக் கூடியதாகவுள்ளதாக
அரச தரப்பினர் தெரிவிக்கின்றனர்.
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கல்வி வசதிக்காக ஏங்கும்

நு

வங்கி ஓயா த�ோட்டக்
குடும்பங்கள்

வரெலியா
மாவட்டத்தில்
நுவரெலியா பிரதேச சபைக்குரிய நானுஓயா பகுதியில்
ரதல்ல எனும் இடத்தில் அதி உயரமான
மலைப்பகுதி ஒன்றில் இயற்கை வன
பிரதேசத்தை அண்டி மலைத்தோட்ட
மக்கள் வசித்து வருகின்றார்கள்.
சுமார் 214 ஏக்கர் நிலப்பரப்பைக்
க�ொண்ட மலைத்தோட்டம்,
வங்கியான எனவும் இத்தோட்டம் அழைக்கப்படுகிறது. கிக்கிரிகந்த இயற்கை
மலை அடிவாரத்தில் இந்த மலைத்த�ோட்டம் வங்கிஓயா மேல்கணக்கு என்ற
பெயரில் அமைந்துள்ளது.
நான்கு புறங்களிலும் உயரமான
மலைகளும் நடுவில் மக்கள் குடியிருப்புமாக விளங்கும் மலைத்தோட்டம்
மேற்பிரிவு த�ோட்டத்தில் இருந்து சிவன�ொளிபாத மலையை கண்டு தரிசிக்க
முடியும்.

இத்தோட்டத்தில் தென்னிந்தியாவிலிருந்து சேலம், தஞ்சாவூர், மேட்டூர், தென்னாட்டு ஆகிய பல
இடங்களில் இருந்து பெரியங் கங்காணிமார்களால் க�ொண்டுவரப்பட்டவர்களின் வழித்தோற்றல்களே இங்கே
வசிக்கின்றனர்.
இத் த�ோட்டத்தைச் சுற்றி பாரிய
மண்மேடு வங்கிகள் அக்காலத்தில்
காணப்பட்டதாகவும்
இதனிடையே
ஓடைய�ொன்று ஓடுவதால் வங்கி ஓயா
என பெயரிடப்பட்டதாகவும் இத்தோட்டத்தின் முதியவரான சின்னப்பன் வீரன்
(79) என்பவர் தெரிவித்தார்.
இத்தோட்ட மக்கள் பிரதான நகருக்கு
செல்ல வேண்டுமானால் நானுஓயா
மற்றும் தலவாக்கலை நகரங்களுக்கு
ரயில் மூலம் மாத்திரம் செல்ல முடியும்
என்ற நிலை இருந்தது. இப்போது
ப�ோக்குவரத்துக்காக பாதைகள் சீர்-

செய்யப்பட்டு வாகனங்கள் ஊடாக பயணிக்கும் வாய்ப்புகள் இம்மக்களுக்கு
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த த�ோட்டத்தில் மக்கள் வழிபடும்
ஆலயம் மிகவும் சக்திவாய்ந்தது என்கிறார் மூத்தவரான வீ. அண்ணாமலை.
வங்கிஓயா மேல் கணக்கு த�ோட்டத்தில்
ஆதியம்மன் ஆலயம் இன்று அம்மன்
ஆலயமாக வழிபாடு செய்யப்படுகிறது.
வருடாந்த திருவிழாக்கள் தவறாது நடத்தப்படும் இவ்வாலயம் இரண்டு முறை
திருப்பணிக்கு
ஆளாகியிருக்கிறது.

அண்ணாமலை
ச�ோதனைகளிலும் வேதனைகளிலும்
இருந்து ஆதியம்மன் காத்து வருவதாக
இம்மக்கள் நம்புகின்றனர். மலையகத்தில் வேறு த�ோட்டங்களில் காணப்படாத காவல் தெய்வங்கள் இந்த த�ோட்டத்தில் காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு
தேயிலை மலையிலும் காவல் தெய்வங்கள் உள்ளன.
பெரியங்காந்தி
அம்மன், கருமாரியம்மன், கல்லாறு
கங்கையம்மன், பழனி ஆண்டவர்

என வழிபட்டாலும், காவல் தெய்வங்களாக எல்லை முனி, ர�ோதை முனி,
மலைமுனி, சென்டாகட்டி, கம்பியடியான், மகாமுனி, கன்னியம்மா ஆகிய
தெய்வங்களின்
ஆலயங்களும் இங்குள்ளன. இத்த�ோட்டத்தின் தெய்வ கலாசார நிகழ்வுகளாக ப�ொன்னர் சங்கர், காமன் கூத்து,
பறையிசை, மேடை நாடகம் ப�ோன்ற
கலைகள் இன்றும் இளம் சமூகத்தின்
மத்தியில் காணப்படுகிறது.
இத்தோட்டம்
வெளியுலகத்திற்கு

, ஆசிரியர்களாக மற்றும்
வேறு சிறப்பான த�ொழில்களில்
ஈடுபட்டிருப்பதாக
இத்தோட்டத்தில் வசிக்கும் ஓய்வுபெற்ற
ப�ொலிஸ் அதிகாரி வீ. பழனிமுத்து தெரிவிக்கிறார்.
கலைக்கு
முக்கியத்துவம்
வழங்கும் த�ோட்டத்தில் பாரம்பரிய கலை வளர்ச்சிக்கு வித்திட்ட
சடையன்
பாக்கியநாதன்
(87) இன்றும் இங்கு வசித்து
வருகிறார்.
அதேப�ோன்று
இத்தோட்டத்தின்
வயது
முதிர்ந்த பெண்ணாக பெரியண்ணன் நாகம்மா (89)
இங்கே வசித்து வருகிறார்.
இங்குள்ள குடியிருப்புகளில்
02, 03ஆகிய இரு லயங்கள் இயற்கை
அனர்த்தத்திற்கு உள்ளாகும் நிலையில்
உள்ளன.
மண்சரிவு
ஏற்படக்கூடிய
அறிகுறிகள் இருப்பதால் இந்த
இரண்டு லயக் குடியிருப்புகளைச் சேர்ந்த மக்களும் இத்த�ோட்டத்தில் வேறு இடத்தில்

வீ.பழனிமுத்து
பெரியதாகத் தெரியாது. எனினும்
சகல வளங்களும் க�ொண்ட த�ோட்டப்
பாடசாலை உள்ளது. ஆளணி பற்றாக்குறை காணப்பட்டாலும் தரம்
ஐந்து வரையிலான மாணவர்களைக்
க�ொண்ட பாடசாலையில் இத்தோட்ட
மாணவர்கள் கற்கின்றனர்.
இப்பாடசாலையில் கல்வி கற்றவர்களில் சிலரே ப�ொலிஸ் அதிகாரியாக

ஆதியம்மன் சிலை

சின்னப்பன் வீரன்

பெரியண்ணன் நாகம்மா

தமக்கு வீடுகட்டி தரும்படி நிர்வாகத்தைக் கேட்டு வருகின்றனர். மேலும்
நானு
ஓயாவிலிருந்து
ரதல்ல
வழியாக வங்கிஓயா மேல் கணக்கு
த�ோட்டத்திற்கு பஸ் ப�ோக்குவரத்து
ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் என்பது
அவர்களின் க�ோரிக்கை.
கல்விக்கு முக்கியத்துவம் க�ொடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அதுவே

எதிர்கால
சந்ததியினரின்
சபீட்சத்துக்கும் வழிவகுக்கும் என்றும்
எனவே கல்வி அதிகாரிகளும், அரசியல்வாதிகளும் கல்வி வசதியை அதிகரிக்க உதவ வேண்டும் என்பதும்
இவர்களின் பிரதான க�ோரிக்கை.

ஆறுமுகம் ரமேஸ் ...?

அனர்த்தத்திற்குரிய லயன்

க

லஹாவில் இருந்து ஹந்தான ஊடாக
கண்டிக்கு செல்லும் பாதையில்
கலஹா
ஆற்றிற்கு
குறுக்கே
கலஹா குறூப் பகுதியில் அமைந்துள்ள
சுமார் 60 அடி நீளமான பாலம் 1880 ஆம்
ஆண்டு காலப்பகுதியில் ஆங்கிலேயரால்
கட்டப்பட்டதாகும்.
இது இரும்பு தூண்களின் மீது க�ொங்ரீட்டால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பாலம்
கடந்த 20 வருடங்களுக்கு மேலாகவே
பழுதடைந்து காணப்படுகிறது. பாலத்தை
தாங்கும் இரும்பு தூண் உட்பட சகல
பகுதிகளும் துருப்பிடித்து ஆபத்தான
நிலையில் காணப்படுகிறது.
கடந்த வாரகாலத்தில் பெய்த த�ொடர்
கடுமழைகாரணமாக பாலத்தின் க�ொங்ரீட்
பகுதி ஒன்று தாழிறங்கி ஆற்றில் வீழ்ந்துள்ளது.
இதனால் பாதையின் ஊடாக பஸ்சேவை
நடத்தமுடியாத நிலை உருவாகி உள்ளது.
எனினும் இப்பாதையை 20 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் பயன்படுத்துகின்றனர்.
10கும் மேற்பட்ட த�ோட்டங்களை
சேர்ந்த மக்களும, ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட
கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்களும், கலஹா,
தெல்தோட்டை, ஹேவாஹெட்ட, புப்புரஸ்ஸ, தலாத்து ஓயா, கண்டி நகரங்களை
சேர்ந்தவர்களும் இப்பாதையை தினமும்
பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இப்பாதையின்
ஊடாகவே
தெல்த�ோட்டை மாவட்ட வைத்தியசாலை
மற்றும் கலஹா கிராம வைத்தியசாலையின் அவசர ந�ோயாளிகளை கண்டி
பெரிய ஆஸ்பத்திரிக்கு எடுத்துச் செல்கின்றனர். தற்போது இந்தப் பாலம் சிதிலமடைந்து காணப்படுவதால் இதனுௗடாக அம்பியூலன்ஸ் வண்டியும் பயணிக்க
முடியாதுள்ளது என்பது முக்கியமாகக்
குறிப்பிடத்தக்கது.
நாள�ொன்றுக்கு 2 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான வாகனங்கள் இப்பாதையின் ஊடாக
பயணிக்கின்றன.
தற்போது முச்சக்கரவண்டி மற்றும்

20 வருடங்களுக்கு மேலாக
பழுதடைந்த நிலையில்
கலஹா குறூப் பாலம்

ம�ோட்டார் சைக்கிள் மட்டுமே பயணிக்கக் கூடியதாக உள்ளது.
இலங்கையில் முதல் முதலாக தேயிலை
பயிரிடப்பட்ட ஜேம்ஸ் டெய்லரின் லுௗல்கந்துரவுக்கு உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் இப்பாதையின் ஊடாகவே பயணிக்க வேண்டும்.
கண்டி நகரில் இருந்து பேராதனை
ஊடாக கலஹா நகருக்கு 27 கில�ோ
மீற்றர் தூரம். ஆனால் கண்டி நகரில்
இருந்து ஹந்தான ஊடாக 12 கில�ோ
மீற்றர் தூரம் பயணித்தால் கலஹாவை
அடையலாம்.
இத்தனைக்கும் இப்பாதை கார்பட்
ப�ோடப்பட்டது.
இப்பாலத்தால்
இப்பாதை பயனற்றுக் கிடக்கிறது. இப்பாதையானது
ஆங்கிலேயர்
காலமுதல் ப�ோக்குவரத்து நடைபெற்றுவரும்
பாதை.
வியாபார தேவைகளுக்கு செல்லும்
வாகனங்கள்
செல்லமுடியாதபடியால்
வியாபாரிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.
வீடுகட்டுவதற்கான ப�ொருட்களை
எடுத்து செல்ல முடியாது பரிதவித்துப்
ப�ோயுள்ளனர்.
கலஹா
இராமகிருஷ்ணா
மத்திய
கல்லுௗரி, பத்ராவதி சிங்கள பாடசாலை
உட்பட ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட பாடசாலைகளுக்கு செல்லும் ஆயிரத்துக்்கும்
அதிகமான பாடசாலை மாணவர்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி உள்ளனர்.
இப்பாதை 600 க�ோடிக்கும் அதிக பண
செலவில் கார்பட் இட்டு புனரமைக்கப்பட்ட பாதை. குறுகிய நேரத்தில் கண்டி
கலஹா நகரங்களுக்கு இடையே பயணிக்க கூடிய இந்தப் பாதையே இப்பகுதி
வாகன சாரதிகள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
தயவு செய்து இப் பாலத்தை புனரமைக்க அதிகாரிகள் முன்வர வேண்டும்.

ஆர். நவராஜா ...?
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எதிர்க்கட்சி என்பதற்காக

அரசின் எல்லா திட்டங்கைளயும் எதிர்ப்பது
சிறுபான்ைம சமூகங்கைள சீரழித்துவிடும்
பாராளுமன்றத்�ல் ேப�ப்ேப� காலங்கைள கடத்தாமல்
ெசய�ல் இறங்� கா�யமாற்றும் காலம் வந்துள்ளதாகவும், பாராளுமன்றத்�ல் ஜனநாயகத்ைதேய �ைலநாட்ட
மு�யும், சமூகங்க�ன் �ரச்�ைனகளுக்குத் �ர்வுகாண
ேவண்டுமானால் களத்�ல் இறங்�ப் ப�யாற்ற ேவண்டுெமனவும், அநுராதபுரம் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்�னர் இஷாக் ரஹ்மான் ெத��த்தார் �னகரன் வாரமஞ்ச�க்கு அவர் வழங்�ய ெசவ்��ல் ெத��த்தைவ.
ஏ.�.எம்.ெதௗ�க்
ேகள்வி: அ�ல இலங்ைக மக்கள்
காங்�ர�ல் இருந்து தற்கா�கமாக
உங்கைள இைட�றுத் தம் ெசய்யப்பட்�ருக்�றேத!காரணம் என்ன?
பதில்: கட்���ருந்து இைட�றுத்தம் ெசய்யப்பட்டதாக எனக்கு
இதுவைரக்கும்
உத்�ேயாகபூர்வமாக அ��க்கப்பட�ல்ைல.
ஐக்�ய மக்கள் சக்��ேல நான்,இருக்�ேறன்.
ேகள்வி:

அண்ைமக்காலமாக
கட்�த் தைலைமக்கு கட்டுப்படாமல் 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-

சுஐப் எம். கா�ம்-

ம

த்�ய �ழக்�ல், வல்லரசாக
�ை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

பதற்காக
அரசாங்கத்�ன்
எல்லாத் �ட்டங்கைளயும்
எ�ர்க்க ேவண்டும் என
எ�ர்பார்ப்பது,
�றுபான்ைம சமூங்கைள
�ர�வுக்ேக இட்டுச்
ெசல்லும்.
ேகள்வி: அரசாங்கத்�ன் வரவுெசலவு
�ட்டத்�ல் உள்ளதாக �ங்கள் கூறும்
நல்ல �ட்டங்கைளச் ெசால்ல மு�யுமா?
பதில்: �றுபான்ைம சமூகங்க�ன்
�ரேதத்�ல் சுமார் 1700 �ல்�யன்
ரூபா ஒதுக்கப்பட்டு ள்ளது.கல்�,சுகாதாரம்,
அ��ருத்�களுக்கு
இந்த ��கள் பயன்படுத்தப்படவுள்ளன. ேவைலவாய்ப்புக்கைள
ஊக்கு�க்கும் ேயாசைனகளுக்கும்
முன்னு�ைம வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இைவ,யாவும் எமது பகு�கைள
கு�ப்பாக யுத்தத்தால் பா�க்கப்பட்ட �ரேதசங்கைள அ��ருத்�
ெசய்ய உதவும். இதற்காகத்தான்

பட்ஜட்ைட ஆத�த்ேதன். இது, அரசாங்கத்ைத ஆத�த்ததாக ெபாருட்படாது.
ேகள்வி: அவ்வாறானால், அர�யலைமப்�ன் இருபதாவது �ருத்தம்,
இரட்ைடப் �ரஜாவு�ைம என்பவற்ைறயும் ஆத�த்�ர்கேள?
பதில்: ஆம். அ�காரங்கள் ஜனா�ப��டமும், �ரதம�டமும் இழுப���ருந்த நல்லாட்� காலம்
எனக்கு �ைனவு வந்தது.ஏன்,இந்த
ஆட்��ல் ஏற்பட்டைவ எல்ேலா-

வாைலச்சுருட்டி,
வல்லரசுகைள
வியக்கைவத்த

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�கார�ல்ைல �ரதமைரக் ேகளுங்கள்
என்றார்,�ரதம�டம் ேகா�னால்,
நான் ெபாறுப்�ல்ைல ஜனா�ப�க்கு ெத��யுங்கள்
என்றார்.
இதன ா ல் த ான் ,
இந்த இழுப�ைய
உ ரு வாக்க
வ�-
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ஆவது �ருத்தத்ைத ஒ�க்க ஆதரவு
வழங்�ேனன். இரட்ைடப்�ரஜாவு�ைம என்பது ராஜபக்ஷக்கைள
ை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-

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

ஈரானின் வியூகம்!
இந்த இலக்ைக ஈரான் எப்ப�
ெநருங்�யது. இதுதான், அந்த
நாடுகளுக்கு
ஏற்பட்டுள்ள
அச்சம். யுேர�யம் ெச�வூட்ட�ல், எண்பது �தத்�ன் எல்ைலக்கு ஈரான் வந்துள்ளதால்
இன்னும் �ல வாரங்க�ல்,
அணுகுண்ைடயும் தயா�த்து
�டும் அந்நாடு.
இவ்வளவு காலமாக, இந்த
ரக�யத்ைத ஈரான் பத்�ரப்படுத்�ய �டயம் இருக்�றேத,
அந்நாட்டு உளவுத்துைற�ன்
�றைமக்கு இதுதான் ஆதாரம்.
அெம�க்கா�ன் எத்தைனேயா
ஜனா�ப�க�ன் கண்கைள,
சுட்டு �ரலால் குத்��ட்டுத்தான் இந்தக் கா�யம் ஆற்றப்பட்டுள்ளது.
யுேர�யத்ைத ெச�வூட்�
வரும் ஈரான், இறு� இலக்ைக
அைடவது
அெம�க்கா,
ஐேராப்பாவுக்கு மட்டுமல்ல
அரு�லுள்ள அரபு நாடுகளுக்கும் ஆபத்துத்தான். என்ன
�ைல வழங்�யும், ஏன்?
எண்ெணய் வளங்கள் அத்தைனையயும் அள்�க் ெகாடுத்தாவது இைதத் தடுக்குமாறு
அரு�லுள்ள அரபு நாடுகள்
அெம�க்காைவக் ேகட்பதும்
இதற்காகேவ.
துர�ஷ்டமாக
முஸ்�ம்
உலகுக்குள்
ஏற்பட்டுள்ள
�யா, சுன்� என்�ற மத
���லான கருத்து ேபதங்கள்தான், கு�ப்பாக மத்�ய �ழக்�ன் இருப்ைப ஆட்��த்துக்
ெகாண்�ருக்�றது.
2015இல்,
ஈரானுடன்
ேபச்ைச ஆரம்�த்த வல்லரசுகள், அந்நாட்டுக்கு ��த்த
�பந்தைனகள் அத்தைனயும்
அரபு நாடுக�ன் நலன்களுடன் ெநருங்�யதாக இருந்தைத,
ஈரான்
கவ�க்கத்

அவுஸ்�ேர�யா�ன்
தைலநகர் �யன்னா�ல், �ளவும்
இந்தப்
ேபச்சுவார்த்ைதகள்
ஆரம்பமா��ருக்�ன்றன.
கடந்த வாரம் ஆரம்பமான
இந்தப் ேபச்சுவார்த்ைதக�ல்,
பைழய
கட்டுப்பாடுகைள
ஏற்க மு�யாெதன்றும், இந்தப்ேபச்சு ெவற்�ய�க்க ேவண்டுமானால் இரண்டு �பந்தைனகைள ஏற்க ேவண்டும் என்றும்
ஈரான் �பந்தைன ��த்துள்ளது.
இ�ல் தான், ��த்�ருக்�ன்றன இந்த வல்லரசுகள்.
எைதத் தடுக்க ேவண்டுெமன
இந்த வல்லரசுகள் �ரும்�யேதா, அது, இன்று �கழ்ந்து
�ட்டது.
இவ்வளவு காலமும் ஈரானுக்கு
இருந்த
ைத�யம்,
அணுகுண்�ன்
ஆற்றேலாடு
அைனத்ைதயும்
சா�த்து
�டுெமன்றுதான் இப்ேபாது
அஞ்சப் படு�றது.
இதற்காகத்தான்,
ஈரா�ன்
நட்பு நாடுகளுடன் சகவாசத்துக்கான ச�க்ைககைள அரபு
நாடுகள் காட்டத் ெதாடங்�யுள்ளன. ��ய ஜனா�ப�
பஷர் அல் அஸாத்துடன் ைக
குலுக்கும் அளவுக்கு �ல அரபு
நாடுகள் ஆயத்த மா��ருப்பது, ஆபத்துக்கைள த�ப்பதற்கான 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.

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.எனேவ,எமக்குத்
ேதைவானவற்ைற
அரசாங்கத்�ன் உயர் மட்டத்துடன்
ேப�த் �ர்க்க அவர்களுடன் பு�ந்துணர்ைவ ஏற்படுத்த ேவண்�ேயற்பட்டது.இந்த,உறவால்
பலைத
சாதக்கலாம்,அைடயலாம், ெவல்லலாம் என்ற நம்�க்ைக�ல் நானுள்ேளன். 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 சமூகங்க�ன் ேபாக்குக�ல் உடன்படாத
ஒருவர், தைலவராக �ய�க்கப்பட்டுள்ளைத உங்களால் �றுத்த மு�ய�ல்ைலேய?
பதில்: இதுபற்� பல தடைவகள்
ேப� உள்ேளாம். �ரதமர் , அைமச்சர் ப�ல் ராஜபக்ஷ உள்�ட்ட
முக்�ய தைலவர்கள் இதற்கு சாதகமாக ப�ல�த்துள்ளனர். ஜனா�ப�க்கு ஆேலாசைன சமர்ப்�க்கேவ
அவர்
�ய�க்கப்பட்டுள்ளதாக
அைமச்சர் ப�ல்ராஜபக்ஷ 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 மாவட்டத்�லுள்ள இந்துக்க�ன் புராதன
�ன்னங்கைளக் காப்பாற்றுவதற்கு
உங்களால் எடுக்கப்பட்ட நடவ�க்ைககள் எைவ?
பதில்: இங்குள்ள இந்துப் பாடசாைலைய
மும்ெமா�ப்பாடசாைலயாக்குவதற்கு
முயற்�க்கப்பட்டது. அைத,நான்தான் தடுத்து
�றுத்�ேனன்.ெகக்�ராவ
�வன்ேகா�ல்,ஏன், மாவட்டத்�லுள்ள
இந்துக்க�ன் பு�த தலங்களும்
பாதுகாப்பாகத்தானுள்ளன. எவரானாலும் 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�ஞ்சாக்ேக� �ராமத்ைதயும் இைணக்கும் 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 இருந்தார்.
ஆனால், மு�யாமல் ேபானது.
இைதத்தான் ெசால்�ேறன் ேப�ப்ேப� இருக்காமல், கா�யமாற்ற
களத்�ல் இறங்க ேவண்டும்.

வாசகர் க�தம்

மயக்கத்ைத
தரும் மகுடம்
மாற்றப்பட
ேவண்டும்
'சத்�ய எழுத்தாளன்'
கலாபூஷணம் எஸ். ஐ. நாகூர் க�
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�மானத்ைதயும் சு�க�த்துக் ெகாண்ட
�னஏடாகும். த�ழ்ேபசும்
வாசக இதயங்க�ல் 89 வருடங்களாக 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 �டப்பட்�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, 'வாரமஞ்ச� 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 ��க்க�ல்ைல. ெபய்த மைழ�-

னால் நைனந்த கண்ணா�
மங்க�ல் '�னகரன்' ெதன்படேவ�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 �ன்னதாகவும் இருந்தது. வார
நாட்க�ல் வரும் �னகரன்,
�னகரன் �றந்து �ைறவுகாணும் வயது இன்று இது
எத்தைனயாவது இதழ் என்ற
�பரங்கைளத் தந்தது. வார
இறு� நா�ல் வரும் வாரமஞ்ச��ல் ேமற்ப� தகவல்கள்
எதுவு�ல்ைல. பக்கங்க�ன்
எண்�க்ைகயும், �ைலயும்
இருந்தது. இைவ இரண்டும்
மாறக்கூ�யன.
ஒரு பத்��ைகேயா,
சஞ்�ைகேயா தன்ெபயைரேய ெப�ய எழுத்�ல்
(அச்�ட்ேடா, வைரந்ேதா)
�ரசு�க்க ேவண்டும். வாரமஞ்ச� – வாரஇதழ் - வாராந்த� என்பெதல்லாம், அந்த
ஏட்�ன் தன்ைமைய (Nature)
சுட்டுவது. ஏட்�ன் ெபயைர
மக்கள் மனங்க�ல் ப�ப்பது – மைழ�லும் ெத�வது
ெப�ய எழுத்துக்கேள. இன்று
�றுவன் மயங்�னான். வருங்காலத்�ல் (நாெமல்லாம்
இல்லாத காலத்�ல்) ஆய்வு
ெசய்ய முைனயும் மாணவர்களுக்கும் இத்தைகய மயக்கங்கள் ஏற்படும்ளூ ஏற்படலாம்.
அதற்கு நாம் வ� ெசய்யலாமா? கூடாது... அதனால்
மகுடம் மாற்றப்பட ேவண்�யேத! �ந்�த்து ெசயல்படு�ர்.
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“யா

ரைத்தான்
நம்புவத�ோ
பேதை நெஞ்சம்” என்றொரு
பாடலை நெஞ்சை உருக்கும்
விதமாக சுசீலா பாடுவார். பறக்கும் பாவை
என்ற திரைப்படத்தில் உள்ள பாடல் இது.
காதல் த�ோல்வியைத் தாங்கிக் க�ொள்ள
முடியாத ஆற்றாமையின் வெளிப்பாடாக
ஒலிப்பது. ஆனால், இந்தப் பாடலின் முதல்
வரி இன்று தருகின்ற – ஏற்படுத்துகின்ற
உணர்வலைகள் வேறு. அதன் ப�ொருளும்
வேறு.
பெரும்பாலும் பெண் பிள்ளைகளைப்
பெற்றவர்களின் வயிற்றில் எரியும் வேதனையின் வரிகள் இவை எனலாம். இன்று பெண்
பிள்ளைகளுக்கு முற்றிலும் பாதுகாப்பில்லாத ஒரு சூழல் உருவாகியுள்ளது. வீட்டிலும்
அவர்களுடைய பாதுகாப்புக் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். வெளியில்
இன்னும் எச்சரிக்கை அடைய வேண்டும்.
அந்தளவுக்கு நிலைமை – சூழல் - கவலைக்குரியதாகியுள்ளது.
வீட்டில் குடும்பத்தின் உறவு வட்டத்தினரால் பல பெண் பிள்ளைகள் 05-06 வயதிலிருந்தே சிதைக்கப்படுகிறார்கள். குறிப்பாகப் பாலியல் ரீதியாக. மாமா, மச்சான்,
பெரியப்பா, சித்தப்பா, அயலில் நெருங்கிப்
பழகக் கூடிய ஆண்கள் ப�ோன்றோரால்.
இதைக்குறித்த முறைப்பாடுகளும் மருத்துவ ஆய்வுகளும் தினமும் வருகின்ற செய்திகளும் தரும் புள்ளி விவரங்கள் அதிர்ச்சியளிப்பன. கவலைப்பட வைப்பன.
சமூகத்திற்குத் தலைகுனிவை ஏற்படுத்துகின்றவை.
இதிலும் 50, 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட
முதுநிலை ஆண்கள் இழைக்கின்ற இந்த
வன்கொடுமைக் குற்றங்கள் சாதாரணமானவையல்ல. வெட்கக் கேடானவையும் கூட.
இதனால் பிள்ளைகளை யாருடன் நம்பிப்
பழக விடுவது? எப்படியான சூழலில் பிள்ளைகளை சுதந்திரமாக வாழ அனுமதிப்பது என்ற குழப்பமும் தவிப்பும் வேதனையும் பெண்பிள்ளைகளைப் பெற்றோருக்கு
உள்ளது. மடியில் நெருப்பைக் கட்டிக்
க�ொண்டிருப்பது என்பார்களே அதையும்
விடக் கடினமான, கவலையான நிலை
இது.

ருக்கும். பல குடும்பங்களில் – வீடுகளில்
பல பெண் பிள்ளைகள் இத்தகைய துஷ்பிரய�ோகத்துக்கும் வன்முறைக்கும் உள்ளாகின்றனர். ஆனால் அவையெல்லாம்
வெளியே வருவதில்லை. சில சம்பவங்கள்
மட்டுமே பதிவாகின்றன. வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன.
எப்படி தங்கள் பிள்ளையின் கதையை
– நிலையை – பிள்ளைக்கு நேர்ந்த துன்-

உண்மையே.
ஆனாலும் யதார்த்தத்தில்
சமூகக் கண்ணோட்டத்திலிருந்து தப்ப
வேண்டும் என்றே ஒவ்வொரு பெற்றோரும் சிந்திப்பார்கள்.
ஆனால், அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே
அடைகின்ற துக்கமும் மன அழுத்தமும்
சாதாரணமானதல்ல. மிக மிகக் கடுமையான மன நெருக்கடியைக் காலம் முழுவதும் அடைந்து க�ொண்டேயிருக்கிறார்கள்.

பே

ராசிரியர் க. கைலாசபதி மறைந்து
(06.12.1982) முப்பத்தொன்பது
ஆண்டுகள்
நிறைவடைகின்றன. ஆயினும், அவர் வாழ்ந்த நாற்பத்த�ொன்பது ஆண்டுகளில் ஆழ்ந்த அகலித்த
அறிவுத் தளத்தில் நின்று அவராற்றிய
பணிகள் காலத்தால் அழியாதவை. அவற்றுள்ளும் தினகரன் பத்திரிகையின் பிரதம
ஆசிரியராகச் செயற்பட்டு, தினகரன் பத்திரிகை வளர்ச்சிக்கும், ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கும் அவராற்றிய பணிகள்
மகத்தானவை. அவை இங்கு சுருக்கமாக
ந�ோக்கப்படுகின்றன.
தினகரன் பத்திரிகையில் க. கைலாசபதி உதவியாசிரியராகவும் பிரதம ஆசிரியராகவும் பணியாற்றிய காலம் தினகரன்
வரலாற்றிலும், ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கிய
வரலாற்றிலும் குறிப்பிடத்தக்கக் காலமாக
அமைந்துள்ளது.
1933 – 1982 வரை வாழ்ந்த க. கைலாசபதி ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சிக்காக தம்மை முழுமையாக அர்ப்பணித்தவர்
குறிப்பாகத் தமிழாராய்ச்சித் துறையிலே
அவரது பங்களிப்பும், நல்ல தமிழ் இலக்கிய துறையின் திசையறி கருவியாக அவர்
செயற்பட்டமையும்
விதந்துரைக்கத்தக்கவை. இவ்விருதுறை இணைப்புக்கும் சில
காலம் தினகரன் பத்திரிகை ஆசிரியராக
அவர் வகித்த பதவி துணை செய்தது என்பதில் தவறில்லை.
பள்ளிப்பருவம் முதல் க. கைலாசபதி
எழுதுவதில் ஈடுபாடு காட்டி வந்தாலும்,
தினகரன் பத்திரிகைக்குப் பிரதம ஆசிரியரான பின்பு தான் அவர் பெயர் பிரசித்தமாகத் த�ொடங்கியது என்கிறார் இளங்கீரன்
எதிர்காலத்தில் தான் செய்ய வேண்டிய
இலக்கியப்
பணியைத்
தீர்மானித்துக்
க�ொண்ட கைலாசபதி, பல்கலைக்கழகப்
படிப்பை முடித்து பட்டதாரியாக வெளியே
வந்ததும் லேக்ஹவுஸ் பத்திரிகை காரியாலயத்தில் சேர்ந்து விட்டார்.
அன்றைய காலகட்டம் பத்திரிகையாளர் த�ொழில் யாழ்ப்பாணத்தார் மத்தியில்
வரவேற்கத்தக்க, சமூகத்தின் மேல்மட்டத்தில் மதிக்கத்தக்கத் த�ொழிலாகக் கருதப்படவில்லை. ஆதலால் கைலாசபதியின்
தகப்பனாரும் அதனை விரும்பவில்லை.
மகனின் உறுதியான எண்ணத்தை அறிந்திருந்த கைலாசபதியின் தகப்பனார் ஒரு
முறை இளங்கீரனிடம், 'உந்தப் பத்திரிகை
வேலை வேண்டாம் மெட்ராஸூக்கு ப�ோய்
எம்.ஏ. படிக்கட்டும் நீ உதை அவனுக்குச்
ச�ொல்லும்' என்று கூறியதாக நினைவு கூருகின்றார் இளங்கீரன்.
எண்ணத்தில் உறுதி க�ொண்ட கைலாசபதி எண்ணியதை முடிப்பதற்காக லேக்ஹவுஸில் சேர்ந்து ஆரம்பத்தில் ஒய்ச�ோவர் பத்திகையின் ஆசிரியர் குழுவில்
இருந்தார். டெய்லி நியூஸ் பத்திகையிலும்
சிறிது காலம் கடமையாற்றியிருக்கிறார்.
அப்போது தினகரன் பத்திரகையில் பிரதம
ஆசிரியராக வி.கே.பி. நாதன் இருந்தார்.
1957 ஆம் ஆண்டு தினகரன் பத்திரிகையில் உதவியாசிரியராக இணைந்து
க�ொண்ட கைலாசபதி, பின்னர் குறுகிய

நம்முடைய சமூகம் இன்று இதற்கான சாத்தியங்களை இழந்திருக்கிறது என்றால் க�ோளாறுகள் அதிகரித்திருக்கிறது என்றுதானே ப�ொருள்.
வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் மனிதர்கள் உச்சமான பாதுகாப்பையும் அனைத்து வகையான
சுதந்திரத்தையும் ஜனநாயக உரிமைகளையும்
பெறுகிறார்கள் என்றால் அது அவர்கள் தமக்குள் உருவாக்கிக் க�ொண்ட அடிப்படைகளால்தான் சாத்தியமானது.

யாரைத்தான் நம்புவத�ோ?

பத்தை வெளியே ச�ொல்வது? அது அந்தப்
பிள்ளையின் எதிர்காலத்தைப் பாதிக்குமே
என்று பல பெற்றோர் அதை மறைக்கிறார்கள். அவர்களைப் ப�ொறுத்தவரையில் அது
தவிர்க்க முடியாதது. இதை நாமும் ஓரளவுக்குப் புரிந்து க�ொள்ள முடியும்.
இதன் மூலம் குற்றவாளிகள் தப்பித்துக்
க�ொள்கிறார்கள் என்பத�ோடு இந்தச் சம்பவங்கள் மேலும் கூடுகின்றன என்பது

கையாலாகாதவர்கள் ப�ோலாகி
விடுகிறார்கள். தாம் எந்த வகையிலும் செய்யாத ஒரு குற்றத்துக்கும் தவறுக்கும் தண்டனையை
அனுபவிக்க
வேண்டியவர்களாகி விடுகின்றனர்.
இதைப்போலவே வீட்டுக்கு
வெளியே
பாடசாலைகள்
த�ொடக்கம் சகல இடங்களிலும்
சிறுமிப் பராயத்தில் உள்ளோர்
சந்திக்கின்ற அபாய நிலைகள்
மிக அதிகமாகி விட்டன.
பாடசாலைகளில் கூட எச்சரிக்கையாக
இருக்க வேண்டும் என்ற நிலை. ஏனென்றால் பல பாடசாலைகளில் இந்த மாதிரிச்
சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. சட்ட நடவடிக்கை
மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது.
தண்டனை
அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
ஆனாலும் இதைக்குறித்து ஆசிரியர் சங்கங்கள் கூட வாயைத் திறப்பதில்லை.

ளது. வெளியே செல்வதாக இருந்தால் பிள்ளைகளை கூட்டிச் செல்ல
வேண்டியிருக்கிறது.
பாடசாலைகளுக்கோ தனியார்
வகுப்புகளுக்கோ ஏற்றி இறக்க
வேண்டியுள்ளது. தனியாக வாகனங்களில் கூட யாரையும் நம்பி
ஏற்றி விடவ�ோ அனுப்பி விடவ�ோ
முடியாது என்ற கட்டம். எந்த
நேரமும் தவித்துக் க�ொண்டு, தகிக்கும் மனத�ோடு அலைய வேண்டும்
என்ற நிலையில் வாழும் அவலமிது.
என்பதால்தான்
ஏற்கனவே
ச�ொன்ன “யாரைத்தான் நம்புவதே
பேதை நெஞ்சம்?” என்று ச�ொல்ல
வேண்டியுள்ளது.
இது அவர்களை மனரீதியாகவும்
ப�ௌதீக ரீதியாகவும் நெருக்கடிக்குள்ளாக்குகிறது.
தங்கள் நாளாந்த வேலைச் சுமைகள�ோடு இந்தச் சுமையையும் ஏற்க
வேண்டிய நிலை.
பிள்ளைகளைப் பெற்றால் அவர்களைப் பாதுகாக்கத்தானே வேணும். அது
பெற்றோருக்குரிய ப�ொறுப்புத்தானே என்று
யாரும் ச�ொல்லலாம்.
பெற்றோருக்குப்
ப�ொறுப்புண்டுதான்.
ஆனால் அதற்கொரு எல்லை உண்டு. எந்தச்
சூழலிலும் எல்லா நிலையிலும் பெற்றோரால்
முழுப்பொறுப்பையும் ஏற்க முடியாது. அது
சாத்தியமும் இல்லை.
உண்மையில் இது சமூகத்தின் ப�ொறுப்புச்
சார்ந்த ஒன்றே.
ஒவ்வொரு தனி மனிதரையும் சமூகமே
முதலில் பாதுகாக்க வேண்டும். அது ஆணாக
இருந்தாலென்ன பெண்ணின் பாதுகாப்பாக
இருந்தாலென்ன வளர்ந்தோர் சிறிய�ோராக
இருப்போர் யாராக இருந்தாலும் சமூகமே
அனைவருக்குமான பாதுகாப்பை வழங்க
வேண்டும். அதுதான் சமூக விதியாகும்.
அதுதான் பண்புள்ள, அறிவுள்ள, நியாயமான,
வளர்ச்சியடைந்த சமூகத்தின் அடிப்படையாகும்.

காலத்திலேயே 1959 இல் அப்பத்திகையின் பிரதம ஆசிரியராகப் ப�ொறுப்பேற்றார்.
1950 களில் ஒரு சில ஈழத்து எழுத்தாளரின் படைப்புகளே தினகரனிலும் வீரகேசரியிலும் வெளிவந்தன. பெரும்பாலான
படைப்புகள் இந்திய பண்டிதர்கள், இலக்கியவாதிகளின் சமயக் கட்டுரைகளும்
இந்திய எழுத்தாளர்களின் கதைகள், கவிதைகள் மட்டுமே இடம் பெற்று வந்தன.
இத்தகைய சூழலில் ஈழத்து எழுத்தாளர்க-

பிரதம ஆசிரியராகப் ப�ொறுப்பேற்றுக்
க�ொண்ட கைலாசபதி, தான் பதவி வகித்த
குறுகிய காலத்தில் (1961 வரை) பத்திரிகையாளராக ஈழத்திலக்கிய வளர்ச்சிக்குப்
பெரும் பங்களிப்பாற்றினார். குறிப்பாக,
ஈழத்து இலக்கிய முயற்சிகளுக்கு வளமூட்டியமை, பிரதேச இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு
ஊக்கமளித்தமை, இலங்கை எழுத்தாளர்களுக்கு உற்சாகம் அளித்தமையும் க�ௌரவத்தைப் பெற்றுக் க�ொடுத்தமையும், இந்நாட்டுத் தமிழ்ப்பத்திரிகைகளின் தரத்தை

ஓவியர் மூர்த்தியின் சித்திரங்கள், சிரித்திரன் சிவஞான சுந்தரத்தின் 'சவாரித்தம்பர்'
ப�ோன்ற கேலிச்சித்திரங்கள், பேசாத பேச்சு,
அரசியல் விமரிசனம் (முன் பக்கத்தில்
நாளாந்தம் வெளிவந்தது) ஞாயிறு த�ோறும்
சிறுத�ொடர் சரித்திர நாடகம், நூலும் மதிப்பும், செல்லும் வழி இருட்டு த�ொடர்கதை, இது எங்கள் ஊர் (ஊரின் பெயர்
வந்த வரலாறு) மலையகச் செய்திகள் என
பல்வேறு அமிசங்களும் வெளிவந்தன.
இது தவிர இளைஞர்களையும் மாணவர்-

கலை இலக்கியங்களின் செல்வாக்கை காண
முடியும்.
கடமைக்காக பத்திரிகைகளின் பக்கங்களை நிரப்ப வேண்டும் என்று விடயங்களைப் பிரசுரிக்காமல் வையகம் பயனுறும்
விடயங்களைப் பிரசுரித்தார். அத்தோடு,
எழுத்தாளர்களையும் கலைஞர்களையும் வரவேற்றார்ளூ ரசித்தார், பாராட்டினார் இதன்
மூலம் எழுத்தாளர் வாசகர் உறவு பெருகியது.
தினகரனில் காத்திரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக எழுத்தாளர் சந்திப்புகளையும் வாரந்தோ-

களையும் எழுதத் தூண்டும் விதமாக புதன்
கிழமை இதழ், 'புதன் மலர்' என்ற பெயரில்
வெளிவந்தது. மலர்களில் சிறுகதை ப�ோட்டி
ஒன்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஒரு படம்
பிரசுரிக்கப்படும் அப்படத்தைப் பார்த்து
அதன் பின்னணியில் கதை எழுத வேண்டும்.
முதல் மூன்று இடங்களைப் பெறுபவருக்குப் பரிசும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
சனி இதழ்களில் 'செல்லும் வழி இருட்டு'
எனும் த�ொடர் கதை இடம் பெற்றது. புதிய

ளின் படைப்புகள் ஈழத்துப் பத்திரிகைகளில் இடம்பெற வேண்டுமெனும் கருத்தை
இலங்கை முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம்
வலியுறுத்தியது.
இதன்
விளைவாக
முன்னைய நிலை சிறிது மாறி ஈழத்து எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளும் அவ்வப்போது
தினகரனிலும் வீரகேசரியிலும் வெளிவரத்
த�ொடங்கின. இதுவும் யானை பசிக்குச்
ச�ோளப் ப�ொரியாகவே அமைந்தது.
இத்தகைய சூழ்நிலையில் தினகரனின்

உயர்த்தியமை, வாசகர் வட்டத்தைப்
பெருக்கியமை, பத்திரிகை சுதந்திரத்தைப் பேணியமை, பரிச�ோதனை
முயற்சிகளில் ஈடுபட்டமை, கலை
இலக்கியத்துக்கு வழங்கிய முக்கியத்துவம், அரசியல், ப�ொருளாதாரம்,
சமூகம் முதலான விடயங்களுக்கு
வழங்கிய முக்கியத்துவம், முதலியவற்றைக் குறிப்பிட முடியும். இவற்றின்
ஊடாக தமது ஆற்றலையும் ஆளுமையையும் சமூக நல நாட்டத்தையும்
வெளிகாட்டிய விதமும் விதந்துரைக்கத்தக்கவை.
ஈழத்து எழுத்தாளர்களின் படைப்பாற்றல் மீது மிகுந்த நம்பிக்கை க�ொண்டிருந்தவர் கைலாசபதி. ஈழத்து எழுத்தாளர்களுக்கும்,
கலைஞர்களுக்கும்
சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் தமது படைப்புத்திறனையும் காத்திரமான பங்களிப்பினையும் தமிழுலகிற்கு எடுத்துக்காட்டுவர் என்ற அசைக்க முடியாத
நம்பிக்கை கைலாசபதிக்கு இருந்தது.
மேலும், இலைமறை காயாக இருந்த
எழுத்தாளர்களையும்
ஊக்குவித்து
அவர்களது படைப்புகளையும் வெளிக்கொணர வேண்டும் என்ற எண்ணமும் அவருக்கிருந்தது. அதற்கு செயல் வடிவமும் க�ொடுத்தார்.
அத்தோடு தாகம் தணியாத கைலாசபதி
இலக்கிய ஆராய்ச்சி, விமரிசனம், பரிச�ோதனை, இந்திய, மேலைநாட்டு எழுத்தாளர்களின் அறிமுகம், அறிவியல் என பல விடயங்களையும் இடம்பெறச் செய்தார்.
இளங்கீரனின், 'நீதியே நீ கேள்' த�ொடர்,

றும் நடத்தினார். இச்சந்திப்புகள் வெள்ளவத்தையில் இருந்த பேராசிரியர் சிவத்தம்பியின்
அறையில் இடம்பெற்று வந்ததாக இளங்கீரன் குறிப்பிடுகின்றார்.
இதன் விளைவாக வெளிவந்ததே தினகரன் வார மஞ்சரியில் இடம் பெற்ற 'நான்
விரும்பும் நாவலாசிரியர்' எனும் தலைப்பில் அமைந்த கட்டுரைகளாகும். உலகப்
புகழ் பெற்ற நாவலாசிரியர் பற்றிய கட்டுரைகளாக இவை அமைந்தன. இச்
சந்திப்பின் ப�ோது இடம்பெற்ற விமரிசனங்களும் விவாதங்களும் தினகரனின்
காத்திரத்தன்மைக்கு வழிசமைத்தத�ோடு,
தரமான படைப்புகளையும் வாசகர்களையும் உருவாக்கியது.
தினகரன் பத்திரிகையில் கைலாசபதி
பிரதம ஆசிரியராகப் செயற்பட்ட காலத்தில்
அவராற்றிய காத்திரமான பங்களிப்பு காரணமாக வாசகர் வட்டம் பெருகியதுடன் விற்பனையும் அதிகரித்தது. 2000 இல் த�ொடங்கிய
அதன் விற்பனை 12000 வரை பெருகியது.
க.கைலாசபதி தினகரன் பத்திரிகையில் பிரதம ஆசிரியராகவிருந்த காலத்தில்
மானுடம் பயனுறும் வகையில் செயற்பட்ட
காரணத்தினால் க.கைலாசபதி பணியாற்றிய
காலத்தை 'இலங்கைத் தமிழ்ப் பத்திரிகை
வரலாற்றில் ப�ொற்காலம்' என்பர். அத்துடன்
இலங்கைப் பத்திரிகை முன்னோடிகளில்
ஒருவராகவும் அவர் ப�ோற்றப்படுகின்றார்.

பல குடும்பங்களில் – வீடுகளில் பல பெண் பிள்ளைகள்
இத்தகைய துஷ்பிரய�ோகத்துக்கும் வன்முறைக்கும்
உள்ளாகின்றனர். ஆனால் அவையெல்லாம் வெளியே
வருவதில்லை. சில சம்பவங்கள் மட்டுமே பதிவாகின்றன.
“எங்கே நின்றாலும் மனம் பெண் பிள்ளைகளின் பாதுகாப்புக் குறித்தே எச்சரிக்கையூட்டிக் க�ொண்டிருக்கிறது. எங்கள்
வீட்டிலேயே ஒரு பத்து நிமிசம் பிள்ளை
தனியாக நிற்க முடியாத காலம் இது. சீ
என்ன க�ொடுமை இது” என்று ச�ொல்லிக்
கவலைப்படுகிறார் அலுவலகத்தில் பணி
புரிகின்ற தாய் ஒருவர்.
ஏறக்குறைய இதே கவலைகள்தான் பல-

ம�ொத்தத்தில்
முன்னர்
எப்போதும்
இல்லாத வகையில் பெண் பிள்ளைகளுக்கு
– அதுவும் சிறுமிப் பராயத்தில் உள்ளோருக்கு மிகப் பாதகமான சூழல் இன்று உருவாகியுள்ளது.
இதனால்
பெண்
பிள்ளைகளைப்
பெற்றோர் தாமே முழுப்பொறுப்பையும்
ஏற்க வேண்டிய நிலை. என்பதால்தான் பிள்ளைகள�ோடு வீட்டில் நிற்க வேண்டியுள்-

அதற்காக அவர்கள் பல பாடுகளைச் சந்தித்திருக்கிறார்கள். ப�ோராடியிருக்கிறார்கள். அப்படியெல்லாம் செய்தே இன்றைய இந்த நிலையை
எட்டியிருக்கிறார்கள்.
ஆனால், நம்முடைய சமூகத்தில் முன்னர்
எவ்வளவ�ோ பாதுகாப்பு இருந்தது என்பதை
நீங்கள் ஒவ்வொருவருமே உணர்வீர்கள்.
அன்று இன்றைய அளவுக்கு வசதிகளே
இருக்கவில்லை. மின்சாரமே பல வீடுகளுக்கு,
கிராமங்களுக்கு இருக்கவில்லை. சரியான
போக்குவரத்தில்லை. கிராமப்புறங்களில் தனியனாகவே நடந்து அல்லது சைக்கிளில் சென்று
படித்தார்கள். த�ோட்டத்துக்கோ வயலுக்கோ
பெற்றோருக்கு சாப்பாடு க�ொண்டு சென்றார்கள். ஏன் ஆடு, மாடுகளை மேய்க்கக் க�ொண்டு
சென்ற பெண் பிள்ளைகளும் உண்டு.
ஏன் உங்களில் பலருக்கு உங்கள் இளமைப்
பிராயத்தில் இந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து
கடந்த அனுபவம் இருக்கும்.
ஆனால் அன்றையையும் விட இன்று எவ்வளவ�ோ முன்னேற்றங்கள் (?) ஏற்பட்டுள்ளன.
ப�ோக்குவரத்து, த�ொடர்பாடல், மின்சாரம்,
சட்டம். பெண்கள் மற்றும் சிறுவர் உரிமைகளுக்கான அமைப்புகள், கல்வி எனப் பல வகையான
ஏற்பாடுகள் உண்டு.
இருந்தாலும் நிலைமையே தலைகீழாகிக்
கவலைப்படும் அளவிலேயே உண்டு.
இதற்கு என்ன செய்யலாம்? யார் இதற்கான
ப�ொறுப்பை ஏற்பது?
நாமே ப�ொறுப்பாளிகள். நாமே இதைச் சீர்ப்படுத்த வேண்டும். ஏனென்றால் நம்மிடமிருந்தே
– நம்முடைய சமூகத்திடமிருந்தே இந்தக் குற்றங்கள் பெருகுகின்றன. நம்முடைய சமூகத்திடமிருந்தே பாதுகாப்பற்ற – அபாய நிலை
த�ோன்றியுள்ளது. நம்முடைய சமூகத்தையே
நம்ப முடியாதிருக்கிறது.
என்றால் நாம்தானே இதற்குப் ப�ொறுப்பு?
இந்த நிலையில் நாம் எப்படி நம்முடைய
அறிவைப் பற்றியும் பண்பாட்டைப் பற்றியும் சமூகப்பெருமைகளைப் பற்றியும் (பெருமையாக) பேச முடியும்?

கருணாகரன் ...?

அளப்பரிய சேவையாற்றிய
பேராசிரியர் கைலாசபதி
ஈழத்து இலக்கியத்துக்கு

சர்மிளாதேவி துரைசிங்கம் ...?
நாவல் த�ொடங்குகிறது என்றால் அதற்கு
முந்திய கிழமைகளில் வாசகர்களின் எதிர்ப்பார்ப்பைத் தூண்டும் விதமாக அந்நாவல்
பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் சிறுகதை பிரசுரிக்கப்பட்டால் அச்சிறுகதையின் முக்கிய
அமிசங்கள் ஒரு கட்டத்துக்குள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.
சுகாதாரம் த�ொடர்பான கட்டுரைகளும் பெண்கள் த�ொடர்பான பகுதிகளும்
அவ்வப்போது
வெளிவந்திருக்கின்றன.
மலை நாட்டைப் பிரதிபலிக்கும் பாத்திரங்களை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு ஸி.வி.
வேலுப்பிள்ளை எழுதிய வேடிக்கை விந�ோதமும் காட்டுவ�ோர் த�ொடர் வெளிவந்ததும்
இவரது காலத்தில் தான்.
கைலாசபதி பிரதம ஆசிரியராகவிருந்த
காலத்தில் தினகரனில் கலை இலக்கியம்
பெற்ற செல்வாக்கு குறிப்பிடத்தக்கது. அவர்
எழுதிய ஆசிரியத் தலையங்கங்கள் குறிப்பிட்டுச் ச�ொல்லக் கூடியவை. அவற்றிலும் கூட

(லேக்ஹவுஸ் நூலகத்தில் தினகரன் பத்திரிகை ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அங்கு
க. கைலாசபதி பிரதம ஆசிரியராக விருந்த
பத்திரிகைகளையும் பார்வையிட முடியும்.)

2021 டிசம்பர் 5 ஞாயிற்றுக்கிழமை
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பாகிஸ்தானில் கும்பலால் எரித்து
க�ொல்லப்பட்ட இலங்கையர்
பா
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பிரதமர் இம்ரான்
ம்
ன
்ட
ண
க
ம்
டு
க

கிஸ்தானில் உள்ள பஞ்சாப்
மாநிலத்தின்
சியால்கோட்
நகரில் பணிபுரிந்து வந்த
இலங்கையர் ஒருவர், வன்முறைக் கும்பலால் தாக்கப்பட்டு, எரித்து க�ொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் இலங்கையில் அதிர்வலைகளை உண்டாக்கியுள்ளது.
இலங்கையைச் சேர்ந்த 40 வயதான பிரியந்த குமார தியவதன என்ற நபர் இவ்வாறு
க�ொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.
பிரியந்த குமார தியவதனவின் க�ொலை
த�ொடர்பாக
முக்கியக்
குற்றவாளிகள்
உள்பட நூற்றுக்கும் மேலானவர்கள் கைது
செய்யப்பட்டுள்ளதாக பாகிஸ்தான் காவல்

துறையினர் தெரிவிக்கின்றனர்.
சிசிடிவி
காண�ொளிகளை வைத்து இவர்கள் கைது
செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும்
சிலர்
தேடப்பட்டு வருகின்றனர் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பயங்கரவாதச் செயல்களில் ஈடுபடுதல்
மற்றும் பிற குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் சந்தேகநபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சியால்கோட்
நகரில்
வாசிராபாத்
சாலையில் இலங்கையர் தாக்கி, எரிக்கப்படும் நிகழ்வைக் காட்டுவதாகக் கூறி பல
காண�ொளிகள் சமூக ஊடகங்களில் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.பிரியந்த குமார தியவதனவின் உடல் மிகவும் ம�ோசமாக எரிந்து
ப�ோயிருந்ததாகத் தெரிவிக்கின்றன.பிரியந்த

குமார தியவதன எரிக்கப்பட்டது ஏன்?
சியால்கோட்
நகரிலுள்ள
தனியார் ஏற்றுமதி த�ொழிற்சாலைய�ொன்றில் பிரியந்த குமார
தியவதன முகாமையாளராக
கடமையாற்றியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
இவர் இஸ்லாமுக்கு எதிராக
மத நிந்தனையில் ஈடுபட்டதாக தகவல�ொன்று வெள்ளிக்கிழமை காலை தீயாகப் பரவியது.
"த�ொழிற்சாலையில் இந்தத்
தகவல் பரவியதும் ஏராளமான
ஊழியர்கள்
த�ொழிற்சாலை
முன்பு, திரண்டு ப�ோராட்டம்
நடத்தினர். பின்னர் பிரியந்த
குமார தியவதனவை உடல்
ரீதியான துன்புறுதலுக்கு உள்ளாக்கி எரித்துக் க�ொன்றனர்,"

என்று சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த முகமது
பஷீர் என்பவர் கூறியுள்ளார்.
நூற்றுக் கணக்கான�ோர் ஒன்று திரண்டிருந்த
நேரத்தில், இந்த அசம்பாவிதம் நேர்ந்துள்ளது.
வெள்ளிக்கிழமை காலை 11.35 மணியளவில் மீட்புதவி துறையினருக்கு இந்த நிகழ்வு
த�ொடர்பாக த�ொலைபேசி அழைப்பு ஒன்று
வந்துள்ளது. அவர்கள் அங்கு செல்லும்
முன்னரே பிரியந்த குமார தியவதன எரித்துக்
க�ொல்லப்பட்டுள்ளார் என்று காவல்துறை
கூறுகிறது.
வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த முகாமையாளருக்கு எதிராக வெள்ளிக்கிழமை காலை
முதலே செய்திகள் பகிரப்பட்டு வந்தாலும்,
முன்கூட்டியே பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள்
எதுவும் எடுக்கப்படவில்லை என்று சியால்க�ோட்டில் உள்ள உள்ளூர் ஊடகவியலாளர்
யாசிர் ராசா தெரிவித்துள்ளார்.
இதுவ�ொரு க�ொடூரமான சம்பவம் என
பஞ்சாப் மாநில முதலமைச்சர் உஸ்மான்
பஸ்தார் தெரிவித்துள்ளார். தனது ட்விட்டர் தளத்தில் பதிவ�ொன்றை வெளியிட்டே
அவர் இதனைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
"இந்த சம்பவம் த�ொடர்பில் விசாரணை
நடத்துவதற்கு ப�ொலிசாருக்கு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளேன். சட்டத்தை கையில் எடுக்க
எவருக்கும் அனுமதி இல்லை. மனிதாபிமானமற்ற செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டவர்கள்
தப்பிக்கமாட்டார்கள் என்பது உறுதி," என
அவர் தனது பதிவில் கூறியுள்ளார்.
இதேவேளை,
பாகிஸ்தான்
பிரதமர்
இம்ரான் கான், இந்த சம்பவம் த�ொடர்பில்
ட்விட்டரில் பதிவ�ொன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
"இலங்கையைச் சேர்ந்தவர் எரிக்கப்பட்ட
சம்பவம் பாகிஸ்தானுக்கு அவமானகரமானது. விசாரணை நடத்தப்படுகின்றது. இந்த
சம்பவத்துடன் த�ொடர்புடையவர்கள் முழு-

மையாக தண்டிக்கப்படுவார்கள். கைது நடவடிக்கைகள் த�ொடர்கின்றன," என பாகிஸ்தான பிரதமர் கூறியுள்ளார்.

இலங்கை கண்டனம்?
உள்நாட்டில் சட்டம் - ஒழுங்கு நிலையைப்
பராமரிப்பது கருதி பிரியந்த குமார தியவதன குறித்த தகவல்களை இலங்கை
அரசு இன்னும் வெளியிடவில்லை என்று
இலங்கை வெளியுறவுத் துறை அதிகாரிகள்
தெரிவித்தனர்.
பாகிஸ்தானில் இலங்கையர் ஒருவர் மிக
க�ொடூரதமாக க�ொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தை மிக வன்மையாக கண்டிப்பதாக
இலங்கை அரசு சார்பாக, கல்வி அமைச்சர்
தினேஷ் குணவர்தன பாராளுமன்றத்தில்
தெரிவிக்கின்றார்.
பாகிஸ்தான் பிரதமர் இந்த சம்பவம்
த�ொடர்பில் விசாரணைகளை நடத்தி வருகின்றமையை
தாம்
வரவேற்பதாகவும்
தினேஷ் குணவர்தன கூறுகின்றார்.
இதேவேளை, சம்பவம் த�ொடர்பிலான
முழுமையாக தகவலை பெற்றுக்கொள்வதற்காக தாம் பாகிஸ்தான் அரசாங்கத்துடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக வெளிவிவகார
அமைச்சு தெரிவிக்கின்றது.
"பாகிஸ்தானில் தீவிரவாத கும்பலால்
நிகழ்த்தப்பட்ட பிரியந்த குமார தியவதனவின் க�ொலை மூர்கத்தனமானது. அதற்கு
காரணமானவர்களை சட்டத்தின் முன் நிறுத்துவேன் என்று பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான்
கான் கூறியுள்ளதைப் பாராட்டும் அதே
வேளையில், தீவிரவாத சக்திகள் சுதந்திரமாக
உலவ அனுமதித்தால், அது யாருக்கு வேண்டுமானாலும் நடக்கும் என்பது பற்றி நாம்
எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்," என்று
இலங்கை விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர்
விவகாரங்களுக்கான அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார்.

நூல் வெளியிட்டு விழா

கலைமாமணி ப�ொன். பத்மநாதன் எழுதிய 'பூக்கள் பூக்காத பூந்தோட்டம்' சிறுகதை நூலின் வெளியிட்டு விழா எதிர்வரும் 18/12/2021
அன்று மாலை.04.00 மணிக்கு க�ொட்டாஞ்சேனை வீதி இல,60
இலுள்ள நீவ் வைஷ்ணவி விகார் மண்டபத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இலங்கை தமிழ் கலைஞர் சங்கமும் சில�ோன் யுனெட்டெட் ஆர்ட்
ஸ்டேஜும் இணைந்து நடத்தும் கலைமாமணி ப�ொன். பத்மநாதன்
எழுதிய 'பூக்கள் பூக்காத பூந்தோட்டம்' சிறுகதை த�ொகுப்பு நூல் வெளியிட்டு விழா ஜனநாயக மக்கள் முன்னணி தலைவர் மன�ோ கணேசன்
தலைமையில் நடைபெறும். தேசபந்து லயன், ஆர். அச�ோக்குமார் முன்னிலையில் நடைபெறும் இவ்விழாவில் வரவேற்புரையை கலாபூஷணம் க,செல்வராஜும் அறிமுகவுரையை கலைஞர் ராதா மேதாவும் நிகழ்த்தவுள்ளனர். முதல் பிரதியை சங்கத்தின் தலைவர் ஆர் ராஜசேகரன் பெற்றுக்கொள்வார். நயவுரை மூத்த கலைஞர்
கலாபூஷணம் கலைச்செல்வனும் ஏற்புரையை ப�ொன்.பத்மநாதனும் த�ொகுப்புரை அஜித்குமாரும், விஜேயும்,
நன்றியுரையை கே.ஈஸ்வரலிங்கமும் வழங்கவுள்ளனர்.

இந்திய வெளியுறவுத்துறை
அமைச்சர் டாக்டர். எஸ்.
ஜெயசங்கர் எழுதிய இந்திய
வழி (The India Way) நிச்சயமற்ற உலகுக்கான வியூகங்கள் என்ற நூலின் தமிழாக்கம் செய்யப்பட்ட பிரதியை
இலங்கைக்கான இந்திய
பிரதி தூதுவர் வின�ோத் கே.
ஜெகப் (Vinod K.Jocob)
மலையக கலை இலக்கிய
செயற்பாட்டாளரும் ஆய்வாளருமான எச்.எச்.விக்கிரமசிங்கவிற்கு தனது இல்லத்தில்
வைத்து வழங்கிய ப�ோது
எடுத்த படம்.

கிராண்ட்பாஸ் அருள்மிகு ஞானவைரவர் தேவஸ்தானம்
மகரஜ�ோதி வருஷாபிஷேக பெருவிழா (2021/2022)
நடைபெற்றப�ோது நிகழ்வில் ஆலய ஆதீன கர்த்தா சாகித்திய வியாகரண பிரம்மஸ்ரீ ச இரா பாலகிருஷ்ண ஐயர்
சிவஸ்ரீ பாலரவிசங்கர சிவாச்சாரியாரால் குருபரன்
ஷர்மா "வாகீச இசை அருள்சுடர்"எனும் பட்டம் வழங்கி,
வாழ்த்தி, பாராட்டி, ஆசீர்வதித்து பாராட்டுப் பத்திரம்
வழங்கி க�ௌரவிக்கப்பட்ட மறக்க முடியாத தருணம்.

பம்பலப்பிட்டி புனித பேதுரு கல்லூரியின் நூற்றாண்டு விழா

29 ம் திகதி பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த சர்வதேச
மாநாட்டு மண்டபத்தில் நடைபெற்ற 15 ஆவது
த�ொலைக்காட்சி கலை அரச விருது வழங்கல்
விழாவில் (2020) "சிறந்த த�ொலைக்காட்சி
இசையாக்கல் "விருதினை நேத்ரா த�ொலைக்காட்சியின் "சாரகாத்து" இசை நிகழ்ச்சியின் தயாரிப்பாளர் எஸ்.சசிகாந்த் வென்றுள்ளார்.

பம்பலப்பிட்டி புனித பேதுரு கல்லூரியின் நூற்றாண்டு விழா சின்னம் மற்றும்
பாடல் வெளியீட்டு விழா த�ொடர்பான செய்தியாளர் சந்திப்பு பம்பலப்பிட்டி
புனித பேதுரு கல்லூரி மண்டபத்தில் அண்மையில் நடைபெற்றது. 2022
ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 18 ஆம் திகதி இக்கல்லூரியின் 100 ஆவது ஆண்டு
நிறைவுக் க�ொண்டாட்டம் கர்தினால் மல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகை தலைமையில் நடைபெற உள்ளது. புனித பேதுரு கல்லூரியின் வரலாறு
நினைவுப் புத்தகமும் வெளியிடப்பட உள்ளது. அத்தோடு ஆசிரியர்களைப் பாராட்டும் விழா 2022 அம் ஆன்டு ஜூன் மாதம் 4 ம் திகதி
நடத்தப்படும். நிகல்வில் நூற்றாண்டு சின்னம் கல்லூரியின் அதிபர் அருட்
தந்தை ர�ொகித ர�ொட்ரிக�ோவினால் அங்குரார்ப்பணம் செய்துவைக்கப்பட்டது. கல்லூரியின் தலைமை ஆசிரியர் ந�ோயல் குரே மற்றும் பழைய
மாணவர் சங்கத்தின் தலைவர் ரவிகா டி சில்வா ஆகிய�ோரும் ஊடகவியலாளர்
சந்திப்பில் உரையாற்றினர். 			
(படங்கள்: ருஸைக் பாருக்)
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அெமரிக்க, இந்திய முதலீடுகள் என்றதும்
'ேதசிய வீரர்கள்' ெகாதித்ெதழுவது ஏன்?

இ

லங்ைக�ல் �ன்சார சைப ஊ�யர்கள் ேமற்ெகாண்டுவரும் சட்டப்ப� ே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 உணரக்கூ�ய பா�ப்பாக இருந்தது. �ர் ��ேயாகமும் ே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 வழங்கல் கட்டைமப்புடன் இைணக்கப்பட்�ருப்-

மாக �றுத்� ைவத்�ருப்பதாக �ன்சாரசைபத் ெதா�ற்சங்கம் கூ�யதாகத் ெத�யவரு�றது.
ஒரு புறம் நாட்�ல் ஏற்பட்ட எ�வாயுத் தட்டுப்பாடு. அதைனத்ெதாடர்ந்து
எ�வாயு �ைலகள் அ�க�க்கப்பட்டாலும் தற்ேபாது பரவலாக ஏற்பட்டுள்ள
எ�வாயு ��ண்டர்க�ன் ெவ�ப்புச்
சம்பவங்கள் மக்கள் மத்��ல் ��ரமான அ�ருப்�ையயும் ��ையயும் அ�க�த்து �ட்டுள்ள �ைல�ல் இப்ேபாது
இன்னுெமாரு �ரச்�ைனயாக அ�க்க�
�ண்டேநரம் �ன் ��ேயாகத் துண்�ப்புகளும் ஏற்படுமா�ன் அது �ைலைமகைள ேமலும் ேமாசமாக்கும் என்பது
ெவ�ப்பைட. ெதாடர்ச்�யானதும் நம்பகரமானதுமான �ன்��ேயாகம் மற்றும்
சுத்தமான �ர்வழங்கல் கட்டைமப்புகள்
ஒருநாட்டு மக்க�ன் அன்றாட அ�ப்பைட வாழ்க்ைகைய ெதாடர அவ�யமானைவயாகும்.
நாட்�ல் இவ்வ�ப்பைட வச�கள் இரண்டும் �ைடக்கப்ெபறாத �ைல�லும் பலர்
இங்கு வாழ்�ன்றைமைய நாம் ஒத்துக்ெகாள்ள ேந�ட்டாலும் மக்க�ல் ெபரும்பாலாேனார் இவ்வச�கைளப் ெபற்றுள்ளனர். எல்லாவற்றுக்கும் ேமலாக ஒரு
நாட்�ன் ெபாருளாதார வளர்ச்�க்கு
அவ�யமான
உட்கட்டுமானங்க�ல்
ந ம் ப க ர ம ா ன து ம்
ெதாடர்ச்�யானதும்
ம � வ ா ன து ம ா ன
�ன்சார ��ேயாக
கட்டைமப்பு
முக்� ய ம ா ன ெ த ா ரு
ேதைவப்பாடாகும்.
ேமற்குலக நாடுக�ல்
�ன்சார
��ேயாகம்
ஒரு
�ல
�னா�கள்
தைடப்பட்டாலும் �கப்ெப�யள�ல் அது
ேபசுெபாருளா� ெநருக்க�கைள உருவாக்கும் கண�க் கட்டைமப்பு ேபான்ற
முக்�யத்துவம் வாய்ந்த கட்டைமப்புகள் ெதாடர்ச்�யாக இயங்கவும் �ரான
�ன்னழுத்தம் ேதைவ. அந்நாடுக�ல்
�கவும் நம்பகரமான �ன்��ேயாகக்
கட்டைமப்புகள் காணப்படு�ன்றன. அ�க்க� �ன்தைட ஏற்படுவ�ல்ைல. �ன்னழுத்த ஏற்ற இறக்கங்கள் காரணமாக
இலத்�ர�யல் சாதனங்கள் பழுதுபடுவது�ல்ைல.
இலங்ைக�ல் அ��க்கப்படும் �ன்

'சூரிய சக்தி, காற்றுவலு ேபான்ற பசுைம சக்தி
மூலாதாரங்கைள விருத்திெசய்ய ேவண்டிய
அேதசமயம், மின்விநிேயாகக் கட்டைமப்புகைளயும் சர்வேதச தரத்திற்கு உயர்த்த ேவண்டியது கட்டாயமான ேதைவயாகும்'
பதால் ஏற்படும் சம�ன்ைம காரணமாக
ஏற்படும் வழங்கல் கட்டைமப்�ன் பழுது
காரணமாக �ன்��ேயாகம் பா�க்கப்பட்டதாக �ன்சார சைப கூ�யது.
இது ஒரு நாசேவைலயாக இருக்குேமா என்ற ேகாணத்�லும் �சாரைணகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�யுள்ளதாக
�ன்சார சைப அ�கா�கைள ேமற்ேகாள்காட்� உள்நாட்டு மற்றும் ெவ�நாட்டு
ஊடகங்கள் கருத்து ெவ��ட்�ருந்தன.
�ன் துண்�ப்ைபத் ெதாடர்ந்து அரசாங்கத்�ன் ேவண்டுேகா�ன் ேப�ல் தமது
ெதா�ற்சங்க நடவ�க்ைகைய தற்கா�க-

ெவட்டுகளுக்குப் புறம்பாக அ��க்கப்படாமேலேய அ�க்க� �ன்தைட ஏற்படுவதும் �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� ஏற்படும் �ன்தைட காரணமாக இவற்ைற
�றுவ ேவண்�ய கட்டாயம் ஏற்படு�றது. அது ஒருபுறம் �ன்சாரத்�ற்கான
ெசலவுகைள அ�க�க்�றது. மறுபுறம்
�ன் �றப்பாக்�களுக்காக ெபருந்ெதாைக ��ை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. �ன்சாரத் �ருத்தப்ப�களுக்காக அ��க்கப்பட்ட �ன் தைடகளும் �ர்வழங்கல்
கட்டைமப்�ன் �ருத்தப் ப�களுக்காக �ர்ெவட்டுகளும் அ�க்க� இடம்
ெபறுவைத நாம் அவதா�க்க மு��றது.
இது ெபாருளாதார வளர்ச்�ையத் து�தப்படுத்த எத்த�க்கும் இலங்ைக ேபான்ற
ஒரு நாட்�ற்கு எவ்வைக�லும் ெபாருத்தமானதல்ல. அ�ேவக ��கைள அைமப்ப�ல் காட்டப்படும் ஆர்வம் அைத�ட
அத்�யாவ�யமான
�ன்வச�கைள
ேமம்படுத்தும் �டயத்�ல் காட்டப்படாைம
�சனத்�ற்கு�ய ஒரு �டயமாகும். கு�ப்பாக ெவ�நாட்டு ேநர� முத�ட்ைடக்கவர 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 கட்டாயமான ேதைவயாகும். ஏற்ெகனேவ நட்டத்�ல் இயங்கும் �ன்சார சைப இத்தைகய
முத�டுகைளச் ெசய்யக்கூ�ய ��வல்லைம�ல் இல்ைல என்பது நமக்குத்
ெத�யும்.
எ�ெபாருள் ஊடான �ன்�றப்பாக்கத்�ற்கு ெபற்ேறா�யக் கூட்டுத்தாபனத்�ற்கு ெசலுத்தப்பட ேவண்�ய பா�ய
ெதாைககள் �லுைவ�ல் உள்ளன. �ன்கட்டணத்ைத அ�க�ப்பதற்கான அழுத்-

தங்களும் பல்ேவறு மட்டங்க�ல் �டுக்கப்பட்டு 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 �யூேபாட்ரஸ் எனர்� (New Fortress Energy Inc)
எனப்படும் �றுவனத்�ற்கு வழங்க அண்-

ை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

'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'
ைம�ல் முயற்�கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. அதற்கு எ�ர்ப்புத் ெத��க்கும் முகமாகேவ �ன்சார சைபத் ெதா�ற்சங்கம்
ெதா�ற்சங்க நடவ�க்ைககைள முன்ெனடுத்தது.
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
ெபாருளாதாரக்கட்டைமப்புகள் �ர்குைலந்து ேபாயுள்ள சூழ�ல்
ெவ�நாட்டு முத�டுகைளப் ெபறுவைதத்த�ர மாற்று வ�களு�ல்ைல.
மறுபுறம் இலங்ைக�ன் ெசாத்துக்கள்
ெவ�நாட்டு �றுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டைம 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

ேத�ய �ரர்களாக மா� ேமற்குலக
ச�கள் மற்றும் ஏகா�பத்�யத்�ற்கு
எ�ராக நாட்ைடயும் நாட்�ன் ெசாத்துக்கைளயும் பாதுகாக்கப் ேபாராடுவதாக ெபாது அரங்�ல் முழங்குவதும்
ெகா� ��ப்பதும் ஊர்வலம் நடத்துவதும் ெதா�ற்சங்க நடவ�க்ைகக�ல்
ஈடுபடுவதும் ஒரு ேதர்ந்ெதடுத்த மற�
ேநாயாகேவ கருதப்பட ேவண்டும். �க
அண்ைம�ல் ம�த மலக்க�வு உரக்கப்பல் இலங்ைகைய சுற்�க் ெகாண்�ருந்த அேதேவைள அந்த கப்பல் ஏற்�வந்த உரம் ேகடு�ைள�க்கக் கூ�யது
என கண்டு��க்கப்பட்டைதத் ெதாடர்ந்து
��மன்ற உத்தரவுக்கைமய அந்த கம்ப�க்கான ெகாடுப்பனவுகள் ேமற்ெகாள்வைத 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 �ராங்கைனகளாகவும் 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 கண்டுெகாள்ளப்படாமேலேய மறக்கப்பட்டு �ட்டது.
�னாைவத் த�ர ேவெறாரு நாடு இந்த
ெசயைலச் ெசய்�ருந்தாலும் அதற்ெக�ராக �கப்ெப�யள�ல் அ�க்ைககளும்
எ�ர்ப்பைலகளும் ஏற்பட்�ருக்கும். மறுபுறம் அ��ருத்�யைடந்த நாடுக�ன்
உட்கட்டுமானத் �ட்டங்களுக்கு உதவும்
வைக�ல் அெம�க்கா முன்ைவத்த �ல்ேல�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 ேபாட்டைமையயும் இங்கு �ளச் சுட்�க்காட்டுவது
ெபாருத்தம்.
ெகாழும்புக்
ேகாட்ைட
மற்றும்
அதைனச் சூழவுள்ள �ரேதசங்க�ல்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ள முத�டுகைள
ேநாக்கு�டத்து அவற்றுள் ெபரும்பாலானைவ ெவ�நாட்டு முத�ட்டுத்�ட்டங்களாகேவ அைமந்�ருப்பைதக் காணமு��றது. இவ்வாறு இலங்ைக காட்டும்
ேநருக்கு ேநர் எ�ரான எ�ர்�ைனகள்
சர்வேதச மட்டத்�ல் இலங்ைக ெதாடர்பான நம்பகத்தன்ைமையயும் நல்ல�ப்�ராயத்ைதயும் ெப�தும் பா�த்துள்ளது.
முன்னாள் ஜனா�ப� ஜயவர்தன கூ�யதுேபால் (let the Robber Barron in) �ருடர்கைள ெவ�நாட்டு முத�டுகள் ஊடாக
உள்ேள அனும�ப்ப�ல் அைழப்பது தவ�ல்ைல. அவர்கைளச் சமா�த்து நன்ைமெபறும் ஆற்றலும் சாமர்த்�யமும்
ஒரு நாட்�ன் தைலவர்களுக்கு இருக்குமா�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 உண்ைமயான நண்பர்களா அல்லது இலங்ைக�ன் இறக்கும�க�ல் ெபரும்பகு�ைய
இலங்ைகக்கு ஏற்றும� ெசய்யும் �னா
உண்ைமயான நண்பனா என்பைத வாசகர்கள் மு�வு ெசய்வது �ரமமாக இருக்காது.

வியன்னா அணுவாயுத ேபச்சுவார்த்ைதயும்
ேபராசிரியர்

ேக.ரீ.கேணசலிங்கம்
யாழ். பல்கைலக்கழகம்

ச

ர்வேதச உலக ஒழுங்கு �ளைமக்கப்படுவதற்கான �ைலமாறுகாலத்ைத
ேநாக்� பய�க்�ன்றது. �னாவும் அெம�க்காவும் ேமா�க்ெகாண்டாலும் உல�ன்
முதல் வல்லரசு என்ற ேபாட்� மு�வாகாத
சூழலுக்குள் உலக இருப்பு காணப்படு�ன்றது. இதற்குள் �னா-, ரஷ்யா ஒருபுறமும்
அெம�க்கா, ஐேராப்�ய நாடுகள் மறுபுறமாகவும் உலக ஒழுங்குக்கான ேபாட்�
ெகா�ட் ெதாற்றுக்கு �ன்னரான காலப்பகு��ல் ��ரமைடந்து வரு�றது. இத்தைகய �ைலக்குள் �னா ஆதரவு நாடுகள்
�து அெம�க்காவும் அெம�க்கா ஆதரவு
நாடுகள் �து �னாவும் மா� மா� அ�
ேமாதல் �கழ்�ன்றது. இதைன அ�ப்பைடயாக ெகாண்டு ேமற்கா�யா நாடான
ஈரான் �து அெம�க்கா�ன் நடவ�க்ைகயும் அதைன எ�ர்ெகாள்ள ஈரான் ரஷ்யா,
�னா ேபான்ற நாடுக�ன் ஒத்துைழப்புடன் ெசயற்படும் ேபாக்ெகான்�ைனயும் காண மு��றது. இக்கட்டுைரயும்
29.11.2021அன்று அவுஸ்�ேர�யா�ன் தைலநகரான �யன்னா�ல் வல்லரசுகளுக்கும் ஈரானுக்குமான ேபச்சுவார்த்ைத நைடெபற்றுள்ளைமையயும்
அதனால் ஏற்படப்ேபாகும் �ைளவுகைளயும் ேதடுவதாகவும் அைமய உள்ளது.
�யன்னா�ல் 2015இல் வல்லரசுகேளாடு ஈரான் ேமற்ெகாண்ட அணுசக்�
ஒப்பந்தம் ெதாடர்பாக உலக வல்லரசுகளுக்கும் அந்நாட்டுக்கு�ைட�ல் ேபச்சுவார்த்ைதெயான்று
�கழ்ந்துள்ளது.
கு�ப்பாக 2015இல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
உடன்ப�க்ைக�ன் �ரகாரம் �ன் உற்பத்� உட்பட்ட ஆக்கபூர்வமான ேதைவகளுக்கு யுேர�யத்ைத ஈரான் ெச�வூட்ட
மு�யுெமன அனும� அ�க்கப்பட்டது.
அேதேநரம் யுேர�யத்�ன் இருப்ைபயும்
அதன் ெச�வூட்டல் அளைவயும் அவ்உடன்ப�க்ைக�ல் �பந்தைனயாக வல்லரசுகள் ஈரான் �து ��த்�ருந்தது. இக்காலப்பகு��ல் அெம�க்கா ஜனா�ப�யாக
ெடானால்ட் ட்ரம்ப் பத�ேயற்ற �ன்னர்
ட்ரம்ப் வல்லரசுகளுக்கும் ஈரானுக்கு�ைட�லான ஒப்பந்தத்�ல் குைறபாடுகள்

ஈரான்-ரஷ்ய தந்திேராபாய நகர்வும்

இருப்பதாக கூ� அவ்வுடன்பாட்��ருந்து
அெம�க்கா ெவ�ேயறுவதாக அ��த்தார். 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 வல்லரசுகள் ரஷ்யா�ன் முன்முயற்��ல் கடந்த
ஜ�ன் மாதம் �யன்னா�ல் சந்�ப்ைப
ேமற்ெகாண்டது. அதன்�ன்னர் அெம�க்கா�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 அமுல்படுத்துவதற்கான உத்�கேளாடு ஈரானுடனான
ேபச்சுவார்த்ைதைய முதன்ைமப்படுத்த
ெதாடங்�ன. முதற்கட்ட �யன்னா உைரயாட�ல் அெம�க்க தரப்பு மைறமுகமாக
தன்னுைடய பங்க�ப்ைபயும் வழங்�
இருந்தது. இப்ேபச்சுவார்த்ைத�ன் �ட்�
ஈரா�ன் பு�ய ஜனா�ப�யான இப்ரா�ம் ைர� பத�ேயற்ற �ன்னர்
அவரது ��ர ேபாக்கு காரணமாக ெநருக்க�க்கு உள்ளானது. இந்�ைல�ேலேய
ரஷ்யா�ன் முன்முயற்��னால் ேபச்சுவார்த்ைத �கழ்ந்துள்ளது. இப்ேபச்சுவார்த்ைத�ல் அெம�க்கா �ல�ய ேபாதும்
ஏைனய நாடுகள் ஆக்கபூர்வமான ேபச்சுவார்த்ைதைய
ேமற்ெகாண்டுள்ளன.
இப்ேபச்சுவார்ைத கு�த்து இஸ்ேர�ய
�ரதமர் நப்டா� ெபன்னட் ெத��க்கும்
ேபாது, அணுசக்� ஒப்பந்தத்�ல் எதைனயும் ஈரான் ேமற்ெகாள்ளாத ேபாது ெபாருளாதார தைடைய �க்குமாறு ேகாருவது
�யாயமாகாது. ஈரா�ன் �ரட்டலுக்கு
உலக வல்லரசுகள் ப�ந்து �டக்கூடாது.
அவ்வாறு கு�ப்�ட்ட ேபாதும் ஈரான் அணுசக்� ஒப்பந்தத்துக்கு மாறான நகர்வுகைள
ேமற்ெகாண்டு அணுவாயுதம் தயா�க்கக்கூ�ய வல்லைமைய ேநாக்� ெநருங்�யுள்ளதாக இஸ்ேரல் ெத��க்�ன்றது.
எனேவ இவ்�டயத்ைத ஆழமாக உைரயாடுவது 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�வூட்டைல 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. அதுமட்டுமன்� அெம�க்கா ��த்த ெபாருளா-

கலாசாரப்புரட்� முதல் அெம�க்க எ�ர்ப்புவாதத்�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 பாதுகாக்கப்படு�றது.
இரண்டாவது, �யன்னா சந்�ப்�ற்கு
�ன்னால் ரஷ்யாவும் அதன் ேமற்கா�ய
நலன்களும் �ரதான அம்சமாக காணப்-

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 நாடுகளுக்கும் ெத�யப்படுத்த ேவண்�ய ேதைவ
ஈரானுக்கு உண்டு. ஈரா�ன் பு�ய ஜனா�ப� ைர� ��ர ேபாக்குைடயவர் மட்டுமன்� ��ர அெம�க்க எ�ர்ப்புவா�யாகவும் காணப்படு�றார். ெடானால்ட் டரம்ப்
காலத்�ல் ஈரா�ன் இராணுவத் தளப�,
ஈரா�ன் அணு �ஞ்ஞா� ேபான்றவர்கள் 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

படு�றது. ெடானால்ட் ட்ரம்ப் ஆட்�க்கு
வந்த ேபாது ��யா�ற்குள் நுைழந்த
ரஷ்யா ��யாைவ தன்வசப்படுத்�யேதாடு ே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 பாதுகாப்பதாக மட்டுமன்� அெம�க்கா தைலைம�லான ேமற்கு நாடுகைள ஈரான்
�து பைடெயடுப்ைப ேமற்ெகாள்ளாது
தடுப்ப�லும் க�சைன ெகாண்டு ெசயற்படு�றது. ரஷ்யாேவாடு இஸ்ேரல் பலகட்ட ேபச்சுவார்த்ைதகைள ேமற்ெகாண்ட
ேபாதும் இஸ்ேரலுடன் ரஷ்யா ஒத்துைழப்பதற்கு 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 �மர்சனமும்
முன்ைவக்கப்படு�றது.
அதாவது ைபடன் மற்றும் பு
- �ன்
ெஜ�வா�ல் சந்�த்த ேபாது ஈரானுடனான அணுவாயுத ேபச்சுக்கள் பற்� இரு தைலவர்களும்
உைரயா� இருந்தனர். அத்தைகய
உைரயாடல்க�ன்
ெவ�ப்பாடுகைள பு�ன் �கழ்த்�யேதாடு உலக
�வகாரங்க�ல் ரஷ்யா�ன் பங்க�ப்புக்கைள முதன்ைமப்படுத்த
ேவண்�ய சூழைலயும் ப�வு ெசய்துள்ளார்.
மூன்றாவது, அெம�க்கா�ன்
ேநாக்கு �ைல�ல் இஸ்ேர�ன்
எச்ச�க்ைகைய கருத்�ற்ெகாண்ேட
இரண்டாவது �யன்னா உைரயாட��ருந்து �ல� இருந்தது. குவாட்02 என அைழக்கப்படும் இந்�யா,
இஸ்ேரல், அெம�க்கா, ஐக்�ய அரபு
இராச்�யம் என்ற கூட்�ன் பலத்ைதயும்
இஸ்ேரல்-, ஈரான் முரண்பாட்�ன் ��ரத்ைதயும் கருத்�ல் ெகாண்டு அெம�க்கா�ன் நகர்வு அைமந்�ருந்தது. அெம�க்காைவ ெபாறுத்தவைர ெபாருளாதார
தைடைய ெதாடர்ச்�யாக ேபணுவேதாடு
ஈரான் யுேர�ய ெச�வூட்டைல முற்றாகேவ 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 தாக்குதல் ஈரா�ய அணு ெச�வூட்டைல
ெநருக்க�க்கு உள்ளாக்�ய ேபாதும் உலக
வல்லரசுக�ன் அங்�காரத்ேதாடு அத்தைகய ெச�வூட்டலுக்கான வாய்ப்ைப

ஈரான் பயன்படுத்� முன்னகர்ந்து வரு�றது. ெடானால்ட் ட்ரம்�ன் தவறான
அணுகுமுைற ஈரானுக்கு மட்டுமல்ல
ரஷ்யாவுக்கும் வாய்ப்பான சூழைல ஏற்படுத்� 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 அணுவாயுத உைரயாடைல உலகம் எவ்வாறு
அணுக �ரும்பு�ன்றது என்பைத ேகா�ட்டு
காட்டுவதாக அைம�றது. அதாவது அணுவாயுதங்கேளா ேபர�வு ஆயுதங்கேளா
இல்லாத �ராந்�யமாக மத்�ய �ழக்ைக
உறு� ெசய்யுமாறு ஐ.நா ெபாதுச்ெசயலாளர் அைழப்பு �டுத்துள்ளார். அதன�ப்பைட�ல் 1972இல் இஸ்ேரல் தன்னுைடய
அணுவாயுதத்ைத அர�க்கட�ல் ப�ேசா�த்ததாகவும் இதுவைர அதுெதாடர்�ல்
எத்தைகய தகவைலயும் ெவ��டாது
இருப்பது பற்�யும் மத்�ய �ழக்கு அணுவாயுத�ல்லாத அைம�ப்�ராந்�யமாக
ஆக்க முயலும் சக்�க�டம் எழுப்பப்பட
ேவண்�ய ேகள்�யாக உள்ளது. அவ்வாறா�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 வல்லரசுக�ைடேயயான அணுவாயுத உடன்பாடு
ெதாடர்பான உைரயாடல் பரஸ்பரம் இருதரப்புக்கான இராஜதந்�ர ெசய்முைறயாகேவ காணப்படு�றது. இ�ல் அெம�க்கா
ெவ�ேய இருக்கும் வைர ஈரானும் ரஷ்யாவும் கூட்டான பயணத்ைத நகர்த்துவேதாடு
வல்லரசுக�ன் ஒப்புதைல ெபறுவ�ல்
ஈரான் ெதாடர்ச்�யாக ெவற்� ெபறுவதற்கான வாய்ப்பு அ�கமுண்டு இஸ்ேர�ன்
எச்ச�க்ைகயும் அெம�க்கா �ல� இருக்கும் நைடமுைறயும் ஒேர மா��யான
�ைளைவ தரக்கூ�யது. இதன் அ�க
பா�ப்பு அெம�க்கா�ற்கு உ�யதாகேவ
வளர்ந்து ெசல்�றது.
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மஞ
ஞசரி
ரி மாருதம
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
ெ க ௗ ர � க் க ப் ப டு �ன் ற ன ர் .
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

�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

மும்ெமாழிகளிலும் அதிசிறந்த விருதுகைள

ெவன்ெறடுத்த ேலக் ஹவுஸ்
நிறுவன ஊடகவியலாளர்கள்

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
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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.

படங்கள்: சமந்த �ர��,
துஷ்மந்த மாயாதுன்ேன

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

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.

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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நண்டு

அன்றும் இன்றும் மனிதம்

-ர�ேத�,மா�ப்பாய்

நாட்குறிப்பு
ேவலைணயூர் ர�ந்தன்

ஷபானா ஆதம் ெலப்ைப
ஓட்டமாவ�

ைவகைறத் துயில் கைலத்து
5:30 இல் அலறும் கடிகாரம்

ம�தம் என்பது மாெபரும்
பு�தமாம் அன்று
அதுவும் அ�தம்
ஆனேத இன்று

ஒரு ேகாப்ைப ேதநீரில்
6:00 மணியில் நாளின் உதயம்
ேவலைணச் சந்தி ேதடி
விைரயும் இரு பாதங்கள்
6:20 இல் ேபருந்தின் மிதிபலைக

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

இக்கைரயில் குறிகட்டுவான்
அக்கைரயில் நயினாதீவு
ஏழாற்று நீலம் கிளித்து
அைலேயறப் படகு 7.00 மணி

சுதந்�ரம் அது யாது?
சும்மா இருப்பதன் சுகம் ஏது?

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

மீண்டும் வந்த காயம்

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

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

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

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

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

உணவருந்திச் சற்று
சாய்ந்துவிட்ேடன்
வாயிலில் யாேரா
அைழத்து வந்திருக்கிறார்கள்
நாைளய அதிகாைலைய..

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

மாறாத

முதுைமக்காதல்

மாற்றம்

ேசா�கா.ெர (ஆ�ஷா)
ெகாக்கு�ல்.

பால�ருஸ்ணன் ச�ஸ்,
தலவாக்கைல.

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

மண்ணுக்குள்ள ேபாட்டெதல்லாம்
மரஞ் ெச�யா முைளக்குது
மனசுக்குள்ள ேபாட்டெதல்லாம்
உசுர ேபாட்டு வைதக்குது
உள்ளுக்குள்ள உள்ள குணத்த
உலக�ய ைவப்பது
அல�ேய ெசான்னால் கூட
ஊரு எங்க நம்புது

� 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

காைரயன் கதன்

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

�ஸா இஸ்மா�ல்

7:30 இல் பாடசாைல முற்றம்
தீர்ந்தது ெபருங்கைள

ஓ� வருவான் ஒரு �றுவன்
�ன்று �யந்து பயந்து பார்ப்பான்
ஏந்��ருந்த பட்டத்�ன் நூல்
அவன் ைகநழுவும்
பட்டம் இர�ன் இருளுள் மூழ்கும்

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�

வாழ்ந்து பார்

கைரயில் கால் படும் முதேல
பறக்கிறது ேபருந்து 7:20 ஆக

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

நிைனவாய் துடிப்பு...

�.ேமகவர்னன் (மார்க்ேகா�)
கனடா

கிருஷா

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

களிப்பில் குளிப்ேபாம்

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

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

��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

ை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

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

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

ஆம் காதலுக்கு வய�ல்ைல
முதுைமயும் இல்ைல

க�ம� �லாபாலன்
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

ஒரு வலி

-க�க்�றுக்கன், இணு�ல்

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!

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?

ெமௗனமான ேபாராட்டம்
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

உன்
இதயம்

அ . ெஜகன், சு�ஸ்

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

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

ெ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

என். பாரத், மா�ப்பாய்
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

2021 டிசம்பர் 5 ஞாயிற்றுக்கிழமை

பல்துறை இலக்கிய ஆளுமையாளர்
குமரன் செ. கணேசலிங்கன்
தி. ஞானசேகரன்
ஈழத்தின் மூத்த எழுத்தாளர்களில் ஒருவரான செ. கணேசலின்கன் 04.-12-.2021 தமிழகத்தில் காலமானார் என்ற செய்தி இலக்கிய
நெஞ்சங்களைப் பெரிதும் கவலைக்குள்ளாக்கியிருக்கிறது.
செ.கணேசலிங்கன்
இலங்கையில்
யாழ்ப்பாணம் அருகில் உள்ள உரும்பிராய்
என்னும் கிராமத்தில் 09.03.1928 அன்று,
க. செல்லையா -இராசம்மா தம்பதியரின்
இரண்டாவது மகனாகப் பிறந்தார்.
தமது ஆரம்பக் கல்வியை உரும்பிராய்
கிராமத்தில் உள்ள தமிழ்ப்பாடசாலையில்
ஆறாவது வகுப்புவரை பயின்றார். பின்னர்,
1940 களில் யாழ்ப்பாணம் பரமேஸ்வராக்
கல்லூரியில் சேர்ந்து எச். எஸ்.சி. பயின்று
சிறப்பாகத் தேர்ச்சி பெற்றார். மேலும்,
இவர் லண்டன் மெட்ரிகுலேசன் தேர்விலும் தேர்ச்சியடைந்தார். நாள்தோறும்
காலையில் விவசாய வேலைகளைச் செய்த
பின்னர், கல்லூரிக்கு நடந்தே சென்று படித்தார். இவர் கல்வியில் மிகத் திறமைபெற்ற
மாணவராக விளங்கியதால் சிறப்பு வகுப்பேற்றம் செய்யப்பட்டார்.
1950இல் அரச பணியில் இணைந்து
திருக�ோணமலையில் நான்கு வருடங்கள்
த�ொழில் பார்த்த பின்னர் க�ொழும்புக்கு
மாற்றம் பெற்றார். க�ொழும்புக்கு வந்தபின்னர் தினகரனில் சிறுகதைகள் எழுதத்
த�ொடங்கினார். 1950ஆம் ஆண்டு 'மன்னிப்பு' எனும் சிறுகதையை எழுதியதன்
மூலம் இலக்கிய உலகுக்கு அறிமுகமானார்.
செ.கணேசலிங்கன் சுதந்திரன், தினகரன், புதுமை இலக்கியம், சாந்தி, சரஸ்வதி,
தாமரை முதலான இதழ்களில் சிறுகதைகள் எழுதியுள்ளார். இவரது, 'சாயம்' என்ற
சிறுகதை இலங்கைச் சிறுகதை த�ொகுப்பில் இடம்பெற்று, அத்தொகுப்பு ரஷ்ய
ம�ொழியில் வெளியிடப்பட்டது.
இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைவர்களில் ஒருவரான கார்த்திகேயனின்
த�ொடர்பு செ.கணேசலிங்கனை மார்க்சிஸ்ட்
சிந்தனையுடையவராக்கியது.
மார்க்சிய
ப�ொருள்முதல்வாத சிந்தனையால் பெரிதும்
ஈர்க்கப்பட்டார். மார்க்சிய தத்துவத்தில்
ஆழ்ந்த ஈடுபாடு க�ொண்டு கற்றறிந்தார்.
க�ொழும்பில் 1956ஆம் ஆண்டு உலக
சமாதான மாநாடு நடைபெற்றது. அம்மாநாட்டிற்கு உலகப் புகழ்பெற்ற சிலி நாட்டுக்கவிஞர் பாப்லே நெருடா வருகைபுரிந்தார்.
அவரை இலங்கை முற்போக்கு எழுத்தாளர்
சங்கம் க�ொழும்பில் பிரதான வீதியில் உள்ள
மண்டபத்தில் ச�ொற்பொழிவு ஆற்றிட
ஏற்பாடு செய்தது. அக்கூட்டத்திற்கு செ.கணேசலிங்கன் தலைமை தாங்கினார் என்பது
வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வாகும்.
இவரது 'நீண்ட பயணம்' என்ற நாவல்
1966இல் வெளிவந்தது. வர்க்க முரண்பாடுகள் கூர்மையடையத் த�ொடங்கிய ஒரு
காலகட்டத்தில்,
நிலப்பிரபுத்துவத்தின்
சுரண்டல்களுக்கு உட்பட்டு, உரிமைகள்
மறுக்கப்பட்ட அடிநிலை மக்களின் அவலமான நிலையைச் சித்தரித்து, அந்த மக்களை
எழுச்சியுறச் செய்யும் விதமாக ' நீண்ட
பயணம் ' நாவல் விளங்கியது. இந்த நாவலுக்கு இலங்கை அரசு 1966ஆம் ஆண்டுக்குரிய சாகித்திய மண்டலப் பரிசு வழங்கியது.

மாணவியின் கனவைப்...
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கணேசலிங்ன் படைப்புகளாக 63 நாவல்களும் 9 சிறுகதைத் த�ொகுதிகளும் 11 சிறுவர்
நாவல்களும் 20 கட்டுரை நூல்களும் வெளிவந்துள்ளன.
செ.கணேசலிங்கனின் பல நாவல்களில்,
பெண்விடுதலை மற்றும் பெண்ணியச் சிந்தனைகள் மிக ஆழமாகவும் தெளிவாகவும்
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு பெண்ணின்
கதை, ஒரு குடும்பத்தின் கதை, இரண்டாவது சாதி, நீ ஓரு பெண், கவர்ச்சிக் கலையின்
மறுபக்கம், குடும்பச் சிறையில், நான்கு

சுவர்களுக்குள், புதிய சந்தையில், நரகமும்
ச�ொர்க்கமும் ஆகிய நாவல்களில் பெண்கள்
எதிர் க�ொள்ளும் பன்முகப்பட்ட அழுத்தங்கள், பிரச்சினைகள் குறித்து ஆராய்ந்துள்ளார்.
தேசிய இனப்பிரச்சினையை மையமாக
வைத்து, இளமையின் கீதம், ப�ொய்மையின்
நிழலில், விலங்கில்லா அடிமைகள், ஒரு
மண்ணின் கதை, வதையின் கதை, அந்நிய
மனிதர்கள், வன்முறை வடுக்கள், அயலவர்கள், ஈனத்தொழில், இலட்சியக் கனவுகள்
முதலிய நாவல்களை எழுதியுள்ளார்.
செ.கணேசலிங்கன் எழுதிய 'தேன் பறிப்ப�ோர்' என்ற நாவல் ஆங்கிலத்தில் ம�ொழிபெயர்க்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இவரது நாவல்கள் தமிழகத்திலும், இலங்கையிலும் இருபதுக்கும் மேலான மாணவர்கள் எம் பில் ஆய்வுக்கும், முனைவர் பட்ட
ஆய்வுக்கும் எடுத்து உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இவரது 'மரணத்தின் நிழலில்' என்னும்
நாவலுக்கு 1994ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு
அரசு பரிசு வழங்கிச் சிறப்பித்தது. மலேசிய
பல்கலைக் கழகத்தில் பட்டப்படிப்பிற்கு
ஒரு பாடநூலாக 'சடங்கு' நாவல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. 'அயலவர்கள்' நாவல்
சென்னைப் பல்கலைக் கழக முதுகலைப்
பட்டப்படிப்பிற்கு பாடநூலாக வைக்கப்பட்டு உள்ளது.
உலக அதிசயங்கள், உலகச் சமயங்கள்,
உலகை மேம்படுத்திய சிந்தனையாளர்கள்,
உலக மகாகாவியங்கள் கூறும் கதைகள்,

புதிய ஈசாப் கதைகள், சிறுவர்க்கான சிந்தனைக் கதைகள் முதலிய நூல்களை சிறுவர்களுக்காகப் படைத்து அளித்து உள்ளார்.
ஈழத்துச் சிறுவர் இலக்கிய வளர்ச்சியில் செ.
கணேசலிங்கனுக்கு முக்கிய இடமுண்டு
என்பது இலக்கிய ஆய்வாளர்களின் கருத்தாகும்.
செ.கணேசலிங்கன் 1960ஆம் ஆண்டு
மீனாம்பாள் என்பவரைத் தமது வாழ்க்கைத்
துணைவியாக ஏற்றார். குந்தவி, குமரன்,
மான்விழி என மூன்று பிள்ளைகள் உள்ளனர்.
செ.கணேசலிங்கன் 1980களின் பிற்பகுதியிலிருந்து தமிழகத்தில் சென்னை நகரில்
வசித்து வந்தார்
இவரது கட்டுரைத் த�ொகுதிகள் மார்க்சிய பார்வையினை அடிப்படையாகக்
க�ொண்டவை. இவை, கலை, இலக்கியம்,
பெண் விடுதலை, பெண்ணியச் சிந்தனை,
பழந்தமிழ் இலக்கியம், சமயம், உளவியல், பயண அனுபவங்கள் எனப் பல்வேறு
பிரச்சினைகளை மார்க்சிய பார்வையில்
ஆராய்கின்றன.
ப�ொதுவுடைமைச்
சித்தாந்தத்தைத்
தெளிவாகவும், எளிமையாகவும், விளக்கும் விதத்தில், சாதாரணமானவர்களும்
படித்து புரிந்து க�ொள்ளும் வகையில்
மான்விழிக்கு கடிதங்கள், குமரனுக்கு கடிதங்கள், குந்தவிக்கு கடிதங்கள், அறிவுக்
கடிதங்கள் எனும் த�ொகுதிகளை எழுதி
வெளியிட்டுள்ளார்.
இவரது, 'குமரன்' இதழ் 1979ஆம்
ஆண்டு முதல் வெளிவந்தது. குமரன்
இதழ் மூலம் ஈழத்து இதழியல் வளர்ச்சியில் செ.கணேசலிங்கனுக்கு முக்கிய இடமுண்டு. 'குமரன் ' இதழ், அரசியல், சமூக,
ப�ொருளாதார, கலாச்சார, பன்னாட்டு
இதழாக வெளிவந்தது. 'குமரன்' இதழின்
ஆசிரியராக செ. கணேசலிங்கன் விளங்கினார். கலை இலக்கிய குறிப்புகள், கேள்வி
பதில்கள், கவிதைகள், துணுக்குகள், கட்டுரைகள், சிறுகதைகள், இலக்கிய உலகில்
– எனப் பல பகுதிகள் இதழில் இடம் பெற்றிருந்தன. மேலும், உலகப் புகழ்பெற்ற பிறம�ொழிக் கதைகள், மார்க்சிய கட்டுரைகள்,
மார்க்சிய ந�ோக்கிலான இலக்கிய விமர்சனக்
கட்டுரைகள், கலை இலக்கியம் குறித்த கட்டுரைகள் வெளியிடப்பட்டன.
இவர், குமரன் பதிப்பகம் மூலம் நூற்றுக்கணக்கான நூல்களை தமிழ்நாட்டிலும்,
க�ொழும்பிலும் பதிப்பித்து வெளியிட்டுள்ளார்.
நவீனத்துவமும் தமிழகமும், பகவத்
கீதையும், திருக்குறளும், கனவுகளின் விளக்கம், குறள் கூறும் பாலியல் க�ோட்பாடு, மாக்கியவல்லியும் வள்ளுவரும், பெண்ணியப்
பார்வையில் திருக்குறள், சித்தர் சித்தாந்தமும் சூபிசமும், அர்த்த சாஸ்திரமும் திருக்குறளும்- முதலிய ஆய்வு நூல்களையும் தமிழுலகிற்கு படைத்தளித்துள்ளார்.
'திரும்பிப் பார்க்கிறேன்' என்ற சுயசரிதை
நூலையும், சில பயணக் குறிப்புகள் –அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து என்ற பயண நூலையும்
எழுதி அளித்துள்ளார்.
ஈர�ோடு தமிழ் இலக்கியப் பேரவை அறக்கட்டளையின் 45ஆம் ஆண்டு விழாவில்
(15.3.2008), இவருக்கு ஷஎஸ்கேஎம்| இலக்கிய விருது அளித்துக் க�ௌரவித்தது.
தமிழ் இலக்கிய உலகில் செ. கணேசலிங்கனின் நாமம் என்றும் நிலைத்திருக்கும்

(34 ஆம் பக்கத்தொடர்)

பெறுமதிமிக்க உயிர்களை காப்பாற்றுவது யார்.? இவற்றுக்கான சரியான
கப்படுவதுடன் பாடசாலை மட்டத்திலும் மாணவர்கள் மத்தியில் தெளிசட்ட விதிகள் என்ன ? என்பது ப�ோன்ற விழிப்புணர்வை மக்கள் மத்திவூட்டுவதும் சாலச்சிறந்ததாகும்.
யில் ஏற்படுத்துவது அவசியமாகும்.
எனவே இன்று சமூகப்பிரச்சினையாக மாறியுள்ள வீதி விபத்துகளை
ப�ொதுவாக வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளை உற்று ந�ோக்குவ�ோமாதவிர்த்துக்கொள்வதை அல்லது கட்டுப்படுத்துவதை ந�ோக்காகக்கொண்டு
னால் வீதிகளில் அருகில்
பாதசாரிகள் நடையாகவ�ோ அல்லது
செயல்படுவதுடன் இதற்கான விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகளை அறிவூட்சைக்கிளில�ோ செல்ல அகலமான நடைமேடைகள் நகர்ப்புறங்களில்
டலுடன் மேற்கொள்வதனால் வாகன விபத்துகளை தவிர்த்து உயிர்களை
அமைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் முறையாக
பராமரிக்கப்படுகின்றன.
காப்பாற்றிக்கொள்ள முடியும்.
பாதசாரிக் கடவையில் சமிக்ஞை விளக்குகள் முறையாக ப�ொருத்தப்பட்டு முறையாக
பின்பற்றப்படுகின்றது. எனவே பாதசாரிகள்
பாதசாரி கடவையில் கால் வைத்தவுடன்
முறையாக சமிக்ஞை விளக்குகள் ஒளிர விடப்படுகின்றன. எனவே வீதியை முறையாகக்
கடக்க வேண்டும் என்கின்ற நிலையும் வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட வேண்டிய நிலையும்
Y¯}‹YMv Rv£l³£¹|x
அங்கு
ஏற்படுகின்றது. ஆனால் எமது
நாட்டில் முறையாக எல்லா இடங்களிலும்
fkj;njhopy; mikr;R
வீதிக் கட்டமைப்புக்கள் இருக்கின்றதா?
Ministry of Agriculture
முறையான விதத்தில் பின்பற்றப்படுகின்றதா
? என்றால் அது கேள்விக்குறிதான்.
,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR
அரசானது சாலை விதிமுறைகளை முறையாக
fkj;njhopy; Jiwia etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk; - fkj;njhopy; mikr;R
பின்பற்ற வேண்டும் என சட்ட மூலத்தையும்
IDA Credit No.: 5873 LK
நடைமுறைப்படுத்தி சாலை விதிகளை மீறுபவர்களுக்குரிய தண்டனை சட்டத்தையும்
அதற்கான தண்டப்பணத்தையும் நடைமுறைப்படுத்தியிருந்தாலும்
விபத்துக்கள் இன்னும்
குறைந்தபாடில்லை.
njspg;G ePh;g;ghrd Kiwikfs;> tptrha ,ae;jpuhjp kw;Wk; Ma;T$l cgfuzq;fs;
எனவே சாலையில் வாகனம் செலுத்துபMfpatw;iw toq;fy;> xg;gilj;jy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gl itj;jy;
வர்கள் ப�ொறுப்புமிக்கவர்களாக உருவாக
kw;Wk;
வேண்டும். அவ்வாறே உருவாக்கப்படவேண்Njhl;lg;gaph;fs; Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdj;jpw;fhf (HORDI) Ma;T$l
டும். அதாவது வாகன சாரதி வீதிக்கு வரும்
cgfuzq;fs;> gz;iz kw;Wk; nrayhf;f ,ae;jpuhjpfis toq;fy;> xg;gilj;jy;>
ப�ோது தாம் உயிர்களுடனும் உயிர்களுக்கு
epWTjy; kw;Wk; nraw;gl itj;jy;
மத்தியிலும் வாகனத்தை
செலுத்துகின்2021 etk;gh; 14 Mk; jpfjpad;W rz;Nl xg;Nrth;> rpYkpz kw;Wk; thukQ;rhp Mfpa gj;jphpiffspy; fPNo
ற�ோம், என்கின்ற இலக்கு க�ொண்டவர்களாக
Fwpg;gpl;Ls;s mjpfhhpapdhy; gpuRhpf;fg;gl;l Nkw;Fwpg;gpl;l ngWif mwptpj;jy;fs; njhlh;ghdJ.
அவர்கள் அவதானத்துடன்
செயற்படுதல்
njhopy;El;g khw;wq;fis fUj;jpw; nfhz;L> ngWif mwptpj;jyhdJ gpd;tUkhW kPsikf;fg;gl;Ls;sJ.
வேண்டும்.
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
அதற்கான உறுதிப்பாட்டையும் மனவலிமைbrk;gh; 13 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F eilngWk;.
யையும் ஒவ்வொரு சாரதிகளும் ஏற்படுத்திக்2. tpiykD nry;YgbahFk; fhykhdJ 2022.02.01 Mk; jpfjp tiuAkhfTk; tpiykDg;gpizahdJ
க�ொள்ள வேண்டும் .இவ்வாறு ப�ொறுப்புமிக்க
2022.03.02 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.
சாரதியை உருவாக்கும் ப�ோது வாகன விபத்து3. Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy 2021 brk;gh; 13 Mk; jpfjpad;W Ntiy
களை குறைத்துக்கொள்ளலாம்.இதன் நிமித்தம்
ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2 kzp tiuAk; 0777419521 vd;w njhiyNgrpa+lhf fkj;njhopy;
வாகன சாரதிகளுக்கு வீதிப்போக்குவரத்து சட்ட
mikr;R> fkj;njhopy; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l ngWif jpizf;fsj;jpypUe;J ngw;Wf;
nfhs;syhk;.
திட்டங்கள் அவற்றின் ஒழுங்குகள் குறித்தும்
4. NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthp gpd;tUkhW:
அதனை மீறி செயற்படுவதால் ஏற்படும் விளைjiyth;>
வுகள் குறித்தும் பிரதேச மட்டத்தில் ப�ொறுப்பு
nraw;wpl;l ngWiff; FO>
வாய்ந்த அதிகாரிகளால் தெளிவுபடுத்தப்பfkj;njhopy; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;>
டல் வேண்டும். சாரதி அனுமதிப்பத்திரத்தில்
,y. 123/2> gd;dpg;gpl;ba tPjp> gj;juKy;y.
காணப்படும் நெகிழ்வுத்தன்மைகள் நீக்கப்பட்டு
njhiyNgrp: 011-2696086 my;yJ 0777419521
முறையான பயிற்ச்சிகளும் ப�ோக்குவரத்து
jpfjp: 05.12.2021.
ஒழுங்கு விதிமுறைகள் பற்றி பயிற்சிகள் வழங்-

ngWif mwptpj;jy;

,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;

CMS/LP/21/
PT/17/011

01 No. of Fiber Glass
Hydrographic Survey Boat

tpiykDg;
gpizj;
njhif

ngNrt
mlq;fyhf
Mtzf;
fl;lzk;

%Lk; jpfjp
kw;Wk; Neuk;

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
(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.

Ie;J

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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மூசிக்கு சாகித்ய ரத்னா விருது

ம

சிவலிங்கத்தின் ஆகிருதிக்கு
விருதுகள் வெறும் பூனைக்குட்டிகளே!

லையகத் தமிழ்ச் சமூகத்தை மையப்படுத்தி அற்புதமான எழுத்துப்படைப்புகளை தந்திருப்பவர், தந்து
க�ொண்டிருப்பவர் மு. சிவலிங்கம். எழுத்துலகில் முசி
என்றாலும் அனைவருக்கும் அவரைத் தெரியும். நல்லவர்,
சிறந்த மனிதர் என்பது அவரது அடையாளம், பலம். அவருக்கு எதிராக செயல்படுவதும் அந்த இரண்டு இயல்புகளும்
தான்.

என்னைப் ப�ொறுத்தவரை எனக்கு முக்கியம் மு. சிவலிங்கம் அல்லது முசி தான். அவர் அப்படித்தான் அறியப்பட
வேண்டும். பெர்னார்ட் ஷா என்ற பெயர்தான் முக்கியம்.
அந்தப் பெயரால்தான் அவர் அறியப்படுகிறார். அவருக்கு
பல விருதுகள் வழங்கப்பட்டிருக்கும். அந்த விருதுகளை தன்
பெயருக்கு முன்பாக சேர்த்துக் க�ொள்வதால் அவர் பெருமைப்படுகிறார் என்றால் அது பெர்னார்ட்ஷாவின் பெயருக்கு, சாதனைகளுக்கு களங்கமாகவே அமையும். இலங்கையில் பலர் விருதுகளைத் தேடி ஓடி, சிலசமயம்
ச�ொந்தச் செலவிலும் தேடி சூடிக் க�ொள்வது வேறு
ஒன்றுக்குமல்ல; தன் பெயருக்கு முன்பாக அதை
க�ொண்டு பெருமைப் படுவதற்காகத் தான்!
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022 சேர்த்துக்
சிலரது விசிட்டிஸ் கார்ட் அல்லது கடிதத் தலைப்பைப்
பார்த்திருப்பீர்கள். அதில் பாதி இடத்தை அடைத்துக்
க�ொண்டிருக்கும் அந்நபர் பெற்ற பட்டங்களும், விருதுகளும், அவை தான் தன்னைத் தூக்கிப் பிடித்து
நிறுத்துகின்றன என்று அவர்கள் நினைத்துக் க�ொள்கிறார்கள். அதாவது, சுருங்கச் ச�ொல்வதானால், அவர்2021.10.31Mk; jpfjp gpuRhpf;fg;gl;l Nkw;Fwpg;gplg;gl;l களின் படைப்புகளால், அதன் மூலம் கிடைத்த கீர்த்திgj;jphpif tpsk;guk; njhlh;ghdJ. tpz;zg;gq;fis யால் அவர்கள் பெருமை க�ொள்வதில்லை. அல்லது
கனம் அவர்களிடம் இல்லை. அதனால்toq;Fjy; kw;Wk; KbTWj;jy; jpfjp vd;gd அத்தகைய
தான் பட்டங்களையும் விருதுகளையும் நாடி அதன்
2021.12.10Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ வழியாக புகழை நிலை நிறுத்த முயல்கிறார்கள்.
vd;gij mwpaj;jUfpd;Nwhk;.
இது பலரும் அறிந்த விஷயம் தான். ஆனால் இங்கு
குறிப்பிட கூடிய தேவை எழுந்ததற்கான காரணம்,
நேற்று முன்தினம் மு.சியின் சிரசில் சூட்டப்பட்ட
gpujhd Kfhikahsh; (nghwpapay; Nritfs;)>
சாகித்ய ரத்னா என்ற விருது, ஏற்கனவே அவர் கிரீkf;fs; tq;fp>
டத்தில் சூடப்பட்டிருக்கும் மணிகளில் மற்றொரு மணி
nghwpapay; Nritfs; jpizf;fsk;>
மாத்திரமே என்பதைச் ச�ொல்லத்தான்.
6Mk; khb> jiyik mYtyf fl;blk;>
முசி என்ற பெயருக்கு இவ்விருது கனம் சேர்க்காது.
,y. 75> =kj; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij> ஓரத்தில் பவ்வியமாக ஒரு பூனைக் குட்டியைப் ப�ோல
அமர்ந்து க�ொள்ளும். ஏனெனில் இலக்கிய பரப்பில்
nfhOk;G -02.
முசி என்ற ஆகிருதி வாமன அவதாரத்தைப் ப�ோல
njhiyNgrp: 2481373/2473206
பிரமாண்டமானது. இது அதிகப்படியான புகழ்ச்சி
அல்ல. உண்மை என்பது அவரை அறிந்தவர்களுக்குத் தெரியும்.
இலக்கியத்தில், படைப்பில் ஒருவர் உயரம் த�ொடுகிறார் என்றால் அது பயின்றுவந்த ஒன்றாக இருக்க
முடியாது. சிற்பியும், ஓவியனும் சிலபஸ் பாஸ் செய்து
கலைஞனாக மாட்டார்கள். இயல்பிலேயே, இரதத்தி-

kf;fs; tq;fp

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

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;.
O

4.

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;.

xg;ge;jq;fs;
toq;Ftjw;F
cs;slf;fg;gLgit:
O
O

O

jifik

ngWtjw;fhf

jifikfspd;

Njitg;ghLfspy;

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

tpiykDjhuh;fspd;

gpujpepjpfs;

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.

லேயே ஊறிப்போன ஒரு விஷயமாகவே இருக்க
முடியும். முசியும் தன் இயல்பான படைப்பாற்றலின் வழியாக உயரம் த�ொட்டவர். அதனால்தான்
அவர் எழுத்துகள் இயல்பாக இருக்கின்றன. அவர்
த�ொடுவன எமது நெஞ்சுக்கு நெருக்கமாகின்றன.
பல இடங்களில் அவரை படைப்பாளர் எனக்
குறிப்பிடுகின்றார்கள். அப்படி அவரை மலையக
பிரதேசத்துக்குள் குறுக்கக் கூடாது, அவர் விசாலித்த ஈழத்தமிழ் இலக்கிய பரப்புக்குரியவர்.
அங்கே குறிப்பிடத்தக்க, க�ௌரவமான, கனதியான படைப்பாளர். அவர் தனது படைப்புக்கான
களமாக மலையகத்தை எடுத்துக் க�ொள்கிறார்.
என்பதால் மலையகத்துக்குள் சிறைப்படுத்திவிடக்கூடாது. ஏனெனில் இது ஒரு வகையான
சாதியம். மேலும் அவரது உயிர் என்ற நாவல்
மலையகம் சம்பந்தப்பட்டது அல்ல. மருத்துவத் துறையுடன் த�ொடர்புடைய நாவல் என்ற
வகையில் அவர் மீதான மலையகச் சிலுவைக்
குறி இறக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது எனலாம்.
தலவாக்கலை மிடில்டன் த�ோட்டத்தில் பிறந்து வளர்ந்த மு. சிவலிங்கம் சிறுவயதிலேயே வாசிப்பில் ஆர்வம் க�ொண்ட, அதன்
வழியே சுதந்திரமாக சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு பையன். படிப்பில்
சுட்டி என்று நினைக்கிறேன். எழுத்தார்வம் காரணமாக வீரகேசரிக்குள் நுழைந்தார்.
பின்னர் புதிய காற்று திரைப்படத்தில் நடித்தார். ஆசிரியரா-

அருள் சத்தியநாதன்...
னார். ஜ.த�ொ.கவில் பணியாற்றினார். சந்திரசேகரன் இ.த�ொ.
காவை விட்டு வெளியேறிய ப�ோது அவருடன் இணைந்து
மலையக மக்கள் முன்னணியை ஆரம்பித்த முக்கியஸ்தர்களில்
ஒருவராகத் திகழ்ந்தார். சந்திரசேகரன் படிப்படியாக தன் வீரியத்தை இழந்து சாதாரண சந்திரசேகரனானப�ோது அவ்வியக்கத்தை விட்டு வெளியேறினார்.
இங்கே நீங்கள் த�ொடர்ச்சியாக ஒரு வீரியமான சிறுவனை
பி்ன்னர் ஒரு மனிதரைப் பார்க்கிறீர்கள். அந்த மனிதன் தமிழுக்காக, தமிழ்ச் சமூகத்துக்காக, மாற்றங்களுக்காக வாழ்ந்திருக்கிறார்; ப�ோராடவும் செய்திருக்கிறார். தான் நம்பிச் சென்ற

இடங்களில் எதிர்பார்த்த வீரியம் இல்லை என்றதும் அவ்விடத்தில் இருந்து விலகியிருக்கிறார். இந்த வகையில் அவருடன்
த�ோள் க�ொடுத்து த�ொடர்ந்து பயணித்திருப்பவர்கள் இருவர்.
ஒருவர் அவர் மனைவி. இரண்டாமவர் அவர் எழுத்து.நான்
அவரது இல்லத்தரசியிடம் தலைவர் இருக்கிறாரா? என்று
தான் கேட்பேன். அவர் மிகுந்த பாசமானவர். எளிமையானவர். க�ோப்படமாட்டார். அனாவசியமாக வார்த்தைகளை விட
மாட்டார். அவர் புத்தகங்களைக் க�ொடுத்து விமர்சனம் எழுதும்படி கேட்பார். நான் செய்ய மாட்டேன். நமக்கெல்லாம்
செய்யமாட்டீங்க இல்லையா? என்றொரு ஏமாற்றத்தொனியில் ச�ொல்லிவிட்டு விட்டு விடுவார். தன் அடுத்த படைப்பு
பற்றி பேசத் த�ொடங்குவார். அவரது மகன்மார் உறுதுணையாக நிற்க, நிம்மதியாக வாழ்கிறார். எனவே ‘தலைவா’அடைம�ொழிக்கு ஏற்றவர்தான் முசி.அவரை சாகித்ய ரத்னா
சிவலிங்கமாகவ�ோ, கலாபூஷணம் சிவலிங்கமாகவ�ோ
பார்க்கத் தயாரில்லை. முசி அல்லது க�ொட்டகலை சிவலிங்கம். அது ப�ோதும். ஒரு மனிதன் பெயரால் மட்டுமே அறியப்பட வேண்டும். அவர் இந்த அங்கீகாரத்தை ஒரு மூலையில்
வைத்துவிட்டு அடுத்த படைப்பில் கவனம் செலுத்த
வேண்டும். சாகித்ய ரத்னா அவருக்கு அடையாளம் அல்ல.
அவரை மேலும் பண்படுத்தும் பசளையாக அமையட்டும்.
மேலும் உச்சங்களைத் த�ொடட்டும்.

உக்ரைனுள் ஊடுருவும் அமெரிக்கா
படைகளை குவிக்கும் ரஷ்யா

அகலுமா ஆக்கிரமிப்பு...?...

வெ

குவிரைவில், சிலசமயம், இந்த
( 2 0 2 1 ) கு ளி ர ் கா ல மு டி வி ல் ,
ச�ோவியத்யூனியன்நாடுகளில்பலம்பொருந்திய வற்றில் ஒன்றாய் இருந்த,
உக்ரைன் மீது ரஷ்யாவால்
நேரடி இராணுவத் தாக்குதல் நடாத்தப்படக் கூடும்
என்கின்றஅச்சம் பல நாடுகள் மத்தியில்
குறிப்பாக ஐர�ோப்பிய,ஆசிய பிராந்தியத்தில்எற்பட்டுள்ளது.
இதற்கானஅறிகுறிகள்
தாராளமாகவேதென்படுகின்றனஎன்று தெரிவிக்கும் சர்வதேசஅரசியல்ஆய்வாளர்கள்,
அதிகரித்து
வரும் உக்ரைன் அரசு மீதான அமெரிக்க ஆக்கிரமிப்பை, ப�ொறுக்க முடியாத ம�ொஸ்கோ
உக்ரேனிய எல்லையில் தனது படைகளை
அமைதியாகக் குவித்து வருவதை ஆதாரமாக
சுட்டிக் காட்டு கின்றனர்.
மதம், பண்பாடு, பழக்கவழக்கம், கலை
கலாசாரம், என்பவற்றால் ஒன்றுபட்ட பூர்வீக
த�ொடர்புகளை நிறையவே க�ொண்ட அருகருகே இருக்கும்,முன்னர் ஒன்றியமாக இருந்த
இரண்டு நாடுகளிடையே ப�ோர் மூழுவதற்க்கான சூழல் த�ோன்றியுள்ளதென்றல் அதற்கு
காரணம் அமெரிக்காவின் ஏகாதிபத்திய
சிந்தனா வெளிப்பாட்டின் காய் நகர்த்தல்களே என்பதை எவரும் மறுக்க முடியாது.
ச�ோவித் யூனியனின் உடைவுக்கு காரணமான அமெரிக்கா அந்த நாடுகள் தனித்
தனியாக பிரிக்கப்பட்ட பின்னர், தனது எல்லையில் இருக்கும் உக்ரேனிய அரசினுள்
ஊடுருவி தனக்கு எதிரான செயல்பாடுகளை
மேற்கொள்வதனை த�ொடர்ந்தும் சகித்துக்க�ொள்ள முடியாத நிலையிலேயே ரஷ்யா இந்தஇராணுவ நடவடிக்கைக்கான ஆயத்தங்களில் இறங்கியுள்ளது.
முன்னரைப் ப�ோல ப�ோருக்கு எதிரான
ரஷ்ய மக்கள் எழுச்சியும், அதனை அடுத்து
மீண்டும் ஒரு கட்டாய இராஜதந்திரத்தில்
ஈடுபட்டு உக்ரைனுடனான ப�ோரைதவிர்க்க
முனையும் சூழலும் ரஷ்ய ஜனாதிபதி விலாடிமிர் புட்டினுக்கு தற்போது
இல்லாத
நிலையில், நிச்சயம் இம்முறை ப�ோர் மூழும்
நிலைமையே காணப்படுகிறது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையில் இப்போது உடன்பாடு
எட்டப் படாவிட்டால், ம�ோதல் தவிர்க்க
முடியாததாகி மிகப் பெரிய ப�ோராக உருமாற
வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப் படுகிறது..
உக்ரைனின் ஒரு பகுதியாக இருந்த
கிரிமியா குடாநாட்டினை ரஷ்யா தனதாக்கிக்
க�ொண்டதுடன் ஆரம்பித்த இருநாடுகளிக்கும் இடையிலான விரிசல், இந்த சூழலை
தமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் க�ொண்டு
உக்ரயினுள் ஊடுருவிய அமெரிக்க,மற்றும்
ஐர�ோப்பாவின் அமெரிக்க ஆதரவு நாடுகள்,
ரஷ்யா மீது விதித்த ப�ொருளாதார தடைகளை
அடுத்து
மேலும் அதிகரித்தது.2014ம்
ஆண்டு இடம் பெற்ற இந்த கிரிமிய மீளிணைப்பை,ரஷ்யாவின் ஆக்கிரமிப்பு என
முன்னிறுத்தி க�ொண்டு,சர்வதேச ஆக்கிரமிப்பின் பிதாமக்களான, அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியமும் அதற்க்கு சாமரம் வீசும் ஐர�ோப்பிய
நாடுகளும் உக்ரைன் அரசை தம்வசப்படுத்-

திக் க�ொண்டுள்ளன. இந்த சக்திகள் அந்த
நாட்டில் உள்ள வளங்களை சுரண்டி வருவதுடன் அங்கிருந்து க�ொண்டு தம்மை வேவு
பார்ப்பதுடன் தமக்கு எதிரான காய் நகர்த்தல்களை முன்னெடுத்து வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்படும் ரஷ்ய தரப்பின் குற்றச் சாட்டுக்கள்
யதார்த்தமானவையே.
60வீதமான ரஷ்ய பூர்வீக மக்களை
க�ொண்ட கிரிமிய தீபகற்பகம் ,முன்னைய
ச�ோவியத் ஒன்றிய காலப் பகுதியில் ரஷ்ய
நிலப்பரப்புடன் இணைந்த, ரஷ்யாவின் ஒரு
மாநிலமாக இருந்தது என்பதும் அன்றைய
ஒன்றிய அரசின் நிர்வாக வசதிக்காக உக்ரைனுடன் இணைக்கப் பட்டது என்பதுவும்
வரலாறு.
மேலும் உக்ரைன் நாட்டின் கிழக்கே,

க�ோவை நந்தன் ...?
ரஷ்ய எல்லைப்பகுதியில் இருக்கும் 80வீத
ரஷ்ய பூர்வீக மக்கள் த�ொகையை க�ொண்ட
இரண்டு மாநிலங்கள் தனிநாட்டு பிரகடனம் செய்து உக்ரைன் அரசுக்கு எதிரான
கிளர்ச்சிகளில் ஈடுபட்டு வருவதும், இதன்
பின்னணியில் ரஷ்யாவே இருப்பதாகவும்
கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு ஆயுதங்கள் உட்பட்ட
உதவிகள் அனைத்தும் ம�ொஸ்கோவில்
இருந்தே கிடைப்பதாகவும் உக்ரைன் குற்றம்
சுமத்தி வருகிறது.
இப்படியான பின்னணியில் ஆரம்பிக்கப் பட்ட இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான முறுகல் நிலை சிறுக சிறுக வளர்ச்சி
அடைந்து தற்போது நேரடி ம�ோதல் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.புட்டினுடன் சமரசம்
செய்து க�ொள்ளப் ப�ோவதில்லை என்று
கடந்த வாரம் அறிவித்துள்ள உக்ரைன் அரசு,
கடந்த ஆண்டு ரஷ்யா முன் வைத்த க�ோரிக்கைகள் த�ொடர்பில் தாம் வலுவான நிலைப்பாட்டை எடுத்ததாகவும் ஆனால் ரஷ்ய தரப்பில் இருந்து இதற்கு சாதகமான சமிக்ைஞகள்
எதுவும் கிடைக்கவில்லை என்றும் அறிவித்துள்ளது.
மேலும் கடந்த வாரம் சுவீடன் தலைநகர் ஸ்ரோக்கோமில் அமெரிக்க வெளியுறவு
செலாளர் பிளிங்கன்,ரஷ்ய வெளிவிவகார

அமைச்சர் லவ்ரோ இருவருக்கும்
இடையில்
இடம்பெற்ற
சந்திப்ப�ொன்றில் உக்ரைன் மீது
ரஷ்யா இராணுவ நடவடிக்கைகளை
மேற்க�ொள்ளுமானால்கடுமையான பின் விளைவுகளை
சந்திக்க வேண்டிவரும்
என ரஷ்யாவுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்
அமெரிக்க வெளியுறவு
செயலர்.
ஐர�ோப்பிய நாடுகள்
பலவும்
உக்ரைனின்
நிலைப்பாட்டை ஆதரித்து
கருத்துக்களை
வெளியிட்டு
வரும்
அதேவேளை, உக்ரைன்
அரசும்,
ரஷ்யாவினதும் ஐர�ோப்பிய ப�ோட்டியாளர்களினதும் , அமெரிக்காவினதும்
ஆதரவை பெற்று தனது படைப் பலத்தை
வலுப் படுத்தி வருகிறது.
அரசியல் ரீதியாகவும் ப�ொருளாதார ரீதியாகவும் பலம் பெற்று, ஐர�ோப்பாவின்
முக்கிய எரிவாயு,பெற்ரோல்
ஏற்றுமதி
நாடாக வளர்ந்து வரும் ரஷ்யா, வாஷிங்டனின் கவனத்தை ஈர்ந்து வருவதுடன் இந்த
சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி க�ொண்டு சீனாவுடனான அதன் ப�ோட்டிக்கு சாதகமாக
ரஷ்யாவை மாற்ற முயற்சிகிறது எனவும்
சில சர்வதேச ஆய்வாளர்கள் கருத்து வெளியிடுகின்றனர். அமெரிக்க மற்றும் நேட்டோ
நாடுகளுடனான உக்ரைனின் வளர்ந்து வரும்
ஒருங்கிணைப்பை சகிக்க முடியாமல் உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர் சில ரஷ்யத் தலைவர்கள்,
அதே வேளை உக்ரைன் மீதான படையெடுப்பு உடனடியானது அல்ல என்றும்,இராணுவ நடவடிக்கையைத் த�ொடங்குவதற்கான
அரசியல் முடிவுகள் எதுவும் எடுக்கப்படவில்லை என்றும் ரஷ்யாவின் படைத்தரப்பு
தெரிவித்துள்ளது.
சமீபத்திய
மாதங்களில்
ரஷ்யாவின்
இராணுவ பயிற்சி நடவடிக்கைகள் வழமைக்கு மாறாக உக்ரைனின் எல்லையை
ஒட்டிய பகுதிகளை மையப்படுதியே முன்னெடுக்கப் படுவதும் ரஷ்யாவின் முக்கிய
இராணுவத் தளமான காகசஸில் இருந்து பல
படைபிரிவுகள் கிரிமியாவிற்கு அனுப்பப்படுவதும் குறிப்பிடத்தக்கது.2018 ஆம் ஆண்டு
ரஷ்யாவுடனானா பேச்சுவார்த்தைக்கு தமது
அரசு தயாராக உள்ளதாக அறிவித்த உக்ரேனிய ஜனாதிபதி வ�ோல�ோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி
கடந்த வருடம் ரஷ்யாவுடன் சமரசம் செய்வதிலிருந்து விலகிச் சென்றதானது, இராஜதந்திர
ஈடுபாட்டின் மூலம் பிணக்குகளை தீர்க்கலாம்
என்கின்ற ரஷ்யாவின் நம்பிக்கையை உடைத்தது.
அதே நேரத்தில், உக்ரைன் அரசு அமெரிக்கா,
இங்கிலாந்து மற்றும் பிற நேட்டோ நாடுகளுடனான தனது கூட்டாண்மைகளை மேலும்
விரிவுபடுத்துவதுடன் நேட்டோ அமைப்பில்
இணைந்து க�ொள்ள முனைகிறது.
(21ஆம் பக்கம் பார்க்க)
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அஹச ஊடக �றுவனத்�னால் இலங்ைக�ல் உள்ள �கச்
�றந்த கைலஞர்கள் ஊடக�யலாளர்கள் இலக்�யவா�கள்
ந�க ந�ைககள். மற்றும் சமூகேசைவயாளர்கைளக் ெகௗர�க்கும் ெடாப் 100 �லங்கா
எனும் �ருது வழங்கும் �கழ்வு
(27ஆம் �க�) இலங்ைக
மன்றக் கல்லூ��ல் நைடெபற்றது.
இந்�கழ்�ல் மக்கள் பாதுகாப்பு அைமச்சர் �யர் அட்�ரல்
கலா�� சரத் �ரேசகர குத்து�ளக்ேகற்� ஆரம்�த்து ைவப்பைதயும், ெகௗரவ அ��யாக கலந்து �றப்�த்த டவர்
மண்டப ��யத்�ன் ப�ப்பாளர் சைப உறுப்�னர் புரவலர்
ஹா�ம் உமர் ெஜயப்�ரகாஸ்
ஷர்மா சுபா�� சரேவஸ்வரன், ேஹமா ஷண்முகசர்மா,
ெமாஹமட் ர�ஸ், ெஜயெகௗ�,
நா�த் ெமௗலானா ஆ�ேயாருக்கு �ருதுகள் வழங்குவைதயும் அஹச ஊடக �றுவனத்�ன்
தைல� ��யங்கா பண்டாரநாயக்க
உைரயாற்றுவைதயும்.
ஏைனய கலாசார �கழ்வுகைளயும் 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

35 ேகாடி நஷ்டம் ஏற்படுத்தியிருக்கும்
நுவெரலிய மாநகரசைபயின் தீர்மானம்

நுவெர�ய நகைர அண்�த்ததாக கு�ைச �டுகள்
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

தண்��ல் �தக்கும் கு�ைசகள்

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.

நடிகர் அஜீத் பரபரப்பு அறிக்கை
தமிழ் சினிமாவில் தனக்கென
ஒரு தனி ரசிகர் பட்டாளத்தை
வைத்திருப்பவர் நடிகர் அஜித்குமார். இவர் தற்போது தயாரிப்பாளர்
ப�ோனிகபூரின் வலிமை திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார்.
இப்படம் விரைவில் திரைக்கு வர
இருக்கிறது.
இந்நிலையில் நடிகர் அஜித்
ஊடகங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான
அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதாவது நடிகர் அஜித், ஏ ஆர்
முருகதாஸ் இயக்கத்தில் தீனா என்ற
திரைப்படத்தில் 2001 ஆம் ஆண்டு
நடித்தார்.
இந்த திரைப்படத்தில் அஜித்தின்
பாத்திரம் தல என்று அழைக்கப்படும்.
மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்ற
தீனா திரைப்படத்திற்குப் பிறகு
அஜித்தின் ரசிகர்கள் அவரை தல
என்று அழைக்கத் த�ொடங்கினர்.
அதன் பிறகு அஜித் குமார் நடிப்பில்
வெளியான அனைத்து திரைப்ப-

டங்களும் தல என்ற அடைம�ொழிய�ோடு குறிப்பிடப்பட்டது.
தற்போது அஜித்தை பற்றி எந்த
தகவல்கள் வந்தாலும் தல என்று
குறிப்பிட்டு வெளியாகி வருகிறது.
இது த�ொடர்பாக நடிகர் அஜித்
வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில்,
பெரும் மரியாதைக்குரிய ஊடக,
ப�ொதுஜன மற்றும் என் உண்மையான ரசிகர்களுக்கு இனி வரும்
காலங்களில் என்னைப் பற்றி
எழுதும் ப�ோத�ோ, என்னை பற்றி
குறிப்பிட்டு பேசும்போத�ோ என்
இயற்பெயரான அஜித் குமார்
மற்றும் அஜித் என்றோ அல்லது ஏ
கே என்றோ குறிப்பிட்டால் ப�ோதுமானது.
தல என்றோ வேறு ஏதாவது
பட்டப் பெயர்களைய�ோ
குறிப்பிட்டு அழைக்க
வேண்டாம் என்று
அன்போடு
வேண்டுக�ோள்

விடுக்கிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் ஆர�ோக்கியம், மன அமைதி,
மனநிறைவு உள்ளிட்ட சகலமும்
கிடைக்க வாழ்த்துகிறேன் என்று
குறிப்பிட்டுள்ளார் .
இந்த செய்தியை நடிகர் அஜித்தின்
மேனேஜர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார். இந்த
செய்தியால் தற்போது அஜித்தின்
ரசிகர்கள் அனைவரும் அதிர்ச்சியில்
உள்ளனர்.
சமூக வலைத்தளங்களில் நடிகர்
விஜய் மற்றும் அஜித்தின் ரசிகர்கள் தல, தளபதி என்ற பெயரில்
பல ஹேஸ்டேக்குகள் உருவாக்கி
டிரண்ட் செய்து வருவது வழக்கம்.
தற்போது நடிகர் அஜித் வெளியிட்டுள்ள இந்த அறிவிப்பு திரையுலகில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி
வருகிறது.

மாளவிகா ம�ோகனன்

யாரும் என்னை
தல என்று
அழைக்க வேண்டாம்

படப்பிடிப்பில் காயமடைந்த
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பேட்ட, மாஸ்டர் படங்களில் நடித்து

பிரபலமான நடிகை மாளவிகா
ம�ோகனன், படப்பிடிப்பில் ஏற்பட்ட விபத்தில் காயம் அடைந்து இருக்கிறார். மாளவிகா ம�ோகனன்
ரஜினிகாந்தின் பேட்ட படம்
மூலம் தமிழில் அறிமுகமானவர் மாளவிகா ம�ோகனன். விஜய் ஜ�ோடியாக
மாஸ்டர் படத்திலும் நடித்துள்ளார். தற்போது தனுஷ் ஜ�ோடியாக மாறன்
படத்தில் நடித்து வருகிறார்.
இந்தியில் தயாராகும் யுத்ரா படத்திலும்
மாளவிகா ம�ோகனன் நடித்து வருகிறார்.
ஆக்ஷன் படமாக உருவாகி வரும் இதில்
மாளவிகா ம�ோகனனுக்கும் சண்டை
காட்சிகள் உள்ளன. மாளவிகா
ம�ோகனன் வில்லன்களுடன் ம�ோதும்
சண்டை காட்சிய�ொன்றை மும்பையில் உள்ள ஸ்டூடிய�ோவில் படமாக்கினர்.
அப்போது அவருக்கு எதிர்பாராமல் அடிபட்டு கையில் காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவருக்கு
முதலுதவி சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டன. கையில் காயம் பட்ட
புகைப்படத்தை சமூக வலைத்தளத்தில் மாளவிகா ம�ோகனன்
பகிர்ந்துள்ளார்.

க�ொர�ோனா
பாதிப்பில் இருந்து
முழுமையாக
குணமடைந்த

கமல்

காதலருடன் ஊர் சுற்றும்

பூனம் பஜ்வா...

தமிழ் சினிமாவில் சேவல் என்ற படத்தின் மூலம் கதாநாயகி யாக

கமல் ஹாசன் தற்போது முழுமையாக குணமடைந்துள்ளப�ோதிலும், 3ம் திகதி வரை தனிமைப்படுத்தப்படுவார் என்று மருத்துவமனை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரபல நடிகரும், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைவருமான கமல் ஹாசன் அமெரிக்காவில் இருந்து திரும்பிய நிலையில் த�ொண்டை பாதிப்பு மற்றும் இருமல் காரணமாக சென்னை, ப�ோரூரில் உள்ள ராமச்சந்திரா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு நடைபெற்ற
பரிச�ோதனை முடிவில் கமல் ஹாசனுக்கு க�ொர�ோனா த�ொற்று உறுதியானது. இதனையடுத்து மருத்துவமனையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு, அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.இந்நிலையில் மருத்துவமனை தரப்பில்
இன்று வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில், க�ொர�ோனா த�ொற்று பாதிப்பில் இருந்து கமல் ஹாசன் முழுமையாக
குணமடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் 3ம் திகதிவரை அவர் தனிமைப்படுத்தப்படுவார்
என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வரும் 4ஆம் திகதியில் இருந்து வழக்கமான பணிகளை மேற்கொள்ள
கமல் தயாராகிவிடுவார் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.கமல் தற்போது ல�ோகேஷ் கனகராஜ்
இயக்கத்தில் உருவாகும் விக்ரம் படத்தில் நடித்து வருவதுடன் நீண்டநாள் கிடப்பில்
உள்ள இந்தியன்2 படப்பிடிப்பில் கலந்து க�ொள்ள திட்டமிட்டுள்ளது
குறிப்பிடத்தக்கது.

ப�ோயஸ் கார்டனில் நயன்தாரா
வாங்கிய 2 பிரம்மாண்ட வீடுகள்
தமிழ்

சினிமாவில் ரசிகர்களால் லேடி சூப்பர் ஸ்டார் என்று அழைக்கப்படும் பெருமைக்குரியவர் நடிகை நயன்தாரா. ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பல சர்ச்சைகளும், பிரச்சினைகளையும்
சந்தித்தாலும் தற்போது தனக்கென ஒரு தனி ஸ்டைலில் நடித்து வருகிறார்.
இவர் தென்னிந்திய சினிமாவில் ஹீர�ோக்களுக்கு இணையாக சம்பளம்
வாங்கும் ஒரு நடிகையாக இருக்கிறார். நயன்தாரா எது செய்தாலும்
அது ஒரு பிரபலமாக பேசப்படும். அந்த வகையில் தற்போது
இவர் ப�ோயஸ் கார்டனில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில்
வீடு வாங்கியுள்ளது பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள பிரபலங்கள் பலரும் ப�ோயஸ் கார்டனில்
வசித்து வருகின்றனர். மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா, சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் உட்பட பலருக்கும் ப�ோயஸ்
கார்டனில் வீடு உள்ளது. தற்போது நடிகர் தனுஷ் ப�ோயஸ் கார்டனில் தனது கனவு இல்லத்தை கட்டி வருகிறார்.
அவரை த�ொடர்ந்து நடிகை நயன்தாராவும் தற்போது ப�ோயஸ்
கார்டனில் குடியேற உள்ளார். அவர் நானும் ரவுடிதான் என்ற
திரைப்படத்தில் நடித்த ப�ோது அந்த படத்தின் இயக்குனர்
விக்னேஷ் சிவனை காதலித்து வந்தார். அவரை விரைவில் திருமணம் செய்து க�ொள்ளப் ப�ோகும் நயன்தாரா தனது திருமணத்திற்கு
பின் குடியேறுவதற்கு ப�ோயஸ் கார்டனில் இரண்டு வீடுகளை
வாங்கியுள்ளார். இந்த இரண்டு வீடுகளும் நான்கு அறைகளை
க�ொண்ட பிரமாண்ட வீடு என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.
இதன் மதிப்பு கிட்டத்தட்ட 18 க�ோடியாம், மேலும் நயன்தாரா தற்போது காத்துவாக்குல 2 காதல் மற்றும் ஒரு
இந்தி திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த பட
வேலைகள் அனைத்தும் முடிந்த பின் திருமணம்
செய்து க�ொள்ளும் எண்ணத்தில் இருக்கும் நயன்தாரா விரைவில் ப�ோயஸ் கார்டனில் குடியேறுவார்
என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நயன்தாரா சமீபத்தில் தனது 37வது பிறந்த
நாளை தனது காதலருடன் க�ொண்டாடினார்.
இதற்கு ரசிகர்கள் பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்தனர். அவர் பிறந்த நாள்
க�ொண்டாட்டத்தின் ப�ோது
எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் ச�ோசியல் மீடியாவில்
வைரலாகி வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

அறிமுகமானவர் பூனம் பாஜ்வா. அதன் பிறகு கச்சேரி ஆரம்பம் மற்றும் அரண்மனை 2, ர�ோமிய�ோ ஜூலியட்
ப�ோன்ற பல படங்களில் நடித்துள்ளார்.
சமீபகாலமாக பூனம்பாஜ்வா எந்த ஒரு படத்திலும் கதாநாயகியாக நடிப்பதற்கான வாய்ப்பு
கிடைக்கவில்லை.
அதனால் தனது கதாநாயகியாக நடிப்பதற்கான எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டு
ஆம்பள படத்தில் ஒரு குத்துப் பாடலுக்கு
நடனம் ஆடினார்.
பின்பு குப்பத்து ராஜா எனும் படத்தில்
ஆண்டி கதாபாத்திரத்தில் நடித்து ஓரளவு
ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றார்.
ஆனால் இந்த படத்திற்கு பிறகு பிறகும்
இவருக்கு எந்த ஒரு பட வாய்ப்பும் அமையவில்லை.
படவாய்ப்புகள் எதுவும் இல்லாததால்
தற்போது தன் காதலருடன் தனக்கு விருப்பமான இடங்களில் சென்று வருகிறார்
தற்போது அவர் சமூக வலைதளப்
பக்கத்தில் அவரது காதலரை அறிமுகப்படுத்தியது மட்டுமில்லாமல்
புகைப்படத்தையும் வெளியிட்டுள்ளார்.
மேலும் இவர்கள் இருவரும்
தற்போது தங்களுக்கு பிடித்த
இடத்திற்கு சென்று இருப்பதாகவும் அங்கு தாங்கள் இருவரும்
மகிழ்ச்சியில் இருந்ததாகவும்
பதிவிட்டுள்ளார் தற்போது இவர்கள் இருவரும் இருக்கும் புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில்
வைரலாகி வருகிறது.

விஜய்சேதுபதி படக்குழு மீது

இளையராஜா புகார்

சேதுபதி நடிப்பில் தற்போது உருவாகி இருக்கும் புதிய படத்தின்
மீது இசையமைப்பாளர் இளையராஜா புகார் க�ொடுத்து இருக்கிறார்.
காக்கா முட்டை படம் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமானவர் மணிகண்டன்.
இந்த படம் தேசிய விருதை வென்றது. பின்னர் குற்றமே தண்டனை, ஆண்டவன்
கட்டளை ஆகிய படங்களையும் டைரக்டு செய்தார். தற்போது கடைசி விவசாயி
என்ற படத்தை இயக்கி உள்ளார். இந்த படத்தில் நாயகனாக நல்லாண்டி என்ற
முதியவரும், க�ௌரவ த�ோற்றத்தில் விஜய்சேதுபதியும் நடித்துள்ளனர்.
கடைசி விவசாயி படத்துக்கு இளையராஜா இசையமைத்து வந்த நிலையில்
படக்குழுவினருக்கும், இளையராஜாவுக்கும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதாக
கூறப்படுகிறது. இதனால் படத்தில் இருந்து இளையராஜா இசையை நீக்கிவிட்டு,
சந்தோஷ் நாராயணனை இசையமைக்க வைத்து படத்தை முடித்துவிட்டனர்.
இது பற்றிய தகவல் இளையராஜாவுக்கு தெரிவிக்கப்படவில்லை என்கின்றனர்.
படம் விரைவில் திரைக்கு வருவதைய�ொட்டி டிரெய்லரை படக்குழுவினர்
வெளியிட்டு உள்ளனர். டிரெய்லரில் தனது இசை நீக்கப்பட்டு இருப்பது அறிந்து இளையராஜா அதிர்ச்சி அடைந்தார். தனது அனுமதியை
பெறாமல் இசையை நீக்கியதுடன் இன்னொரு இசையமைப்பாளரை வைத்து படத்துக்கு இசையமைத்தது தவறு என்று படக்குழுவினர் மீது இசைக்கலைஞர்கள் சங்கத்தில் இளையராஜா
புகார் அளித்துள்ளார். இது பட உலகில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி
உள்ளது.
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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

Advertise Here LAND WANTED

IN PANADURA

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.

077 7 702 659

HOUSE SALE

- Colombo 3

Bawa Type renovated 4 bed
room house, 2 car park, close to
colpetti mosque on 26 perch.
425 Million - Negotiable.

077 7 702 659

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
nB - PRoPeRty exChange oR shaRe PaRtneRshiP PRefeRs

ContaCt - 077

3 629 237

PANTRY CUPBOARDS

11.8cm (Height) x 8cm (Width)
Rs. 2,000/- +VAT

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

Contacts :011 2 429 367 / 011 2 429 368

adzsuo@gmail.com

KITCHEN 8 FEET LONG
PRICE 143,950/- INCLUDING WORK TOP
DELIVERY IN 8 DAYS.

Visit www.carpenterz.lk or CARPENTERZ EXPERIENCE CENTER
67/C, PIRIVENA ROAD, PINWATTA, PANADURA.

CALL - 0777 447 373 TO SCHEDULE A VISIT.

Old Items
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.
- Your Trusted Service -

077 660 86 34 / 077 123 0 122

011 2 429 368 / 011 2 429 369

* Trusted Marketplace of Classified Advertisers...

Classified

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

Green Light for

Online Transfer
Lake House Branch
Acc. No. 000000377
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rpW tpsk;guq;fs;
Hotline - 011 2 429 342 / 011 2 429 343
Fax - 011 2 429 375 / 011 2 429 380 | E-mail - classified@lakehouse.lk

1982
ட�ொயேொட�ொ
ஹைஏஸ்
900,
000/
அல்லது
சிறந ்த விஹ்லக்கு
A/ C, பவர் ஸ்டிேரிங் - F loor GEAR சிறந்த ஓட� நிஹ்லயில
L H+30
ட�ொ�ல
0779929491.
077071

டவள்்ளவத்த கொலி வீதி
ப ள் ளி வ ொ ெ லு க் கு
முனனொல
யகொகி்லொ
வீதியில
மு்த்லொம்
கடடி�ததின கீழ் �ொடி
கஹ�க்கு அல்லது அலுவ்லகததிற்கு அல்லது
எந்த விேொபொரததிற்கும்
வொ�ஹகக்கு
உண்டு.
அக்லம் 16 அடி நீ்ளம்
25 அடி முழுஹ�ேொன
ஹ�ல ்தஹர �ற்றும்
கண்்ொடி டபொருத்தபபடடுள்்ளது. இஹ்ந்த
கு ளி ே ்ல ஹ ற யு �ன
0766689445 - உரி077715
ஹ�ேொ்ளர்.

இல்லத்தரசிகள் / பள்ளி
ப டிபஹப முடித்தவர்கள்
�ற்றும் வீடடில இருநய்த
யவஹ்ல டெயே ஆர்வமுள்்ள வர்கள் �ொ்தம் அம்ப்லங்டகொ� சு�ன்தொெ
கிளீன பொர்க் இற்கு
50,000 வஹர கூடு்தல
Body Way, Body Cut
வ ரு �ொ னம் டபற்லொம்.
and Polish , Inteட்தொ �ர்பு டகொள்்ளவுrior Clean ing யவஹ்ல
ம். 0 704323558/
ட்தரிந்த அ னுபவமு07 0 4 322781.
077860
ள்்ள ஒருவர் ய்தஹவ.
0777938
353.
077823

கலகிஹெ விேொபொர ஸ்்த்லம்
விற்பஹனக்கு அல்லது
குத்தஹகக்கு உண்டு.
ய�்லதிக விபரங்களுக்கு 077-0053355 ஐ
அஹையுங்கள். 070279

076692

எ�து ைொடடவேொர் நிறுவனததிற்கு ( Hardware) கனரக வொகன
ெொரதி ( Heavy vehicle
Driver) ய்தஹவ. யநரில
வரவும், ்தங்குமி� வெதியுண்டு.
இ்ல.05,
குவொரி வீதி, டகொழும்பு 12. T.P - 0774377295.
077636

வீடடு
பணிபடபண்
ய்தஹவ.
55
வேதுக்கு
உற்பட�வர் நனகு ெஹ�த்த டகொழும்பு யவஹ்லத ்த்ளட்தரிந்த,
வீடஹ� சுததிற்கு, திறஹ�ேொன
த்த�ொக
ஹவக்கவும்
அனுபவ முள்்ள கம்பி
பணி படபண் ஒருவர்
பொஸ்�ொர் �ற்றும் உ்தய்தஹவ.
அஹைக்க.
விேொ்ளர்கள் ய்தஹவ.
0776122028, 076076-8082999
5280025 078262
078678

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;

077020

ஹபனடிங் , ஒடடு்தலகளில
ய்தர்ச்சியுள்்ள
ஒருவர் புறக்யகொடஹ�
ெொபபு
ஒனறிற்கு
ய்தஹவ. �ற்றும் ஆண்/
டபண்
ஊழிேர்கள்
ய்தஹவ.
அஹைக்கவும். 0777313478.

jpUkz
Nritfs;

070296

078048

100/- &gh

(Nyf;`T]; fpis)

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

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.

077286

தினமின - கதிரககாமம்
கடுகதி பஸ் சேவை மீண்டும்

ெகாதகாரை
கடடைம்

காதகாரண
மீண்டும் ே
ல்
கடடணத்தி
கான
பகாதுககாப்ப
மகான
கேௌகரிய
த்துககு
ர
ை
கு
க
கா
ப
ச

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)

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;.

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

நகாஙகள் மீண்டும் சேக்ஹவுஸ் பஸ்ஸில் கதிரககாமத்திற்கு சபகாசைகாம்...

KjyPl;L tha;g;G: 99 tUl fhy Fj;jif mbg;gilapy;

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;.

இரண்டு
அஹறகளு�ன
அபபொர்டட�னட
ஐந்தொம் �ொடி - லிபட,
கொர்பொர்க் உண்டு. விற்பஹனக்கு - ரூ.10
மிலலிேன , ட�ெனஜர்
வீதி ( ்லொபீர் �ொவத்த)
டகொழும்பு -12. ட்தொ�ர்பு
0714275384.

கந்தொன,
நொடகொ�யில
இரண்டு �ொடி வீடு
விற்ப ஹனக்கு. ்தஹர
�ொ டியின யவஹ்லகள்
மு ழுஹ�ேொகப பூர ் ப ப டு த ்த ப ப ட டு ள்்ளது. 13.20 யபர்ச்
டகொழும்பு - நீர்டகொழும்பு
பிர்தொன வீதிக்கு 800/
600 மீற்றர். இரண்டு
வீதிகள்.
ட்தொ.யப.
0725635336,
0769272188.

டபயினட
யவஹ்லக்கு டகொள்ளுபபிடடி ஜூம்�ொ
கம்பைொ
�ற்றும்
பள்ளி
வொெலுக்கு
டகொழும்புக்கு அருகில
(KJM) நிருவொக முயவ
ஹ்லத்த்ளததிற்கு
கொஹ�ேொ்ளர் ய்தஹவ.
பொஸ்�ொர் �ற்றும் உ்தமிகச்சிறந்த
�க்கள்
விேொ்ளர்கள் ய்தஹவ.
ட்தொ�ர்பொ�ல �ற்றும்
076689
077768
071-6578740, 077ஆங்கி்லததில உஹரேொயெர்விசு
நி076380
9288359 078495
டும் திறஹ�, க்னி வொகன
03 அஹறகளு�ன வீடு
ஹ ்ல ே ட � ொன றி ற் கு
பு்லஹ� கூ டிே ய்தர்ச்சி
வி ற் ப ஹ ன க் கு ண் டு .
ஊழிேர்கள்
ய்தஹவ.
மிகவும் சிறந்த க்58, 00000/ - இ்லடெ0716666664.
க்கிேல அறிவு, வேது
077234
ம் பிலிேந்தஹ்ல 10
30-50 இரண்டு வொரயபர்ச், 07 யபர்ச் கொணி
ங்களிற்குள் சுே ்தரவுக- வொகன யெர்விஸ் நிறுவனததிற்கு பயிற்சிடபற்ற, பம்்லபபிடடிேவில யைக்
விற்பஹனக்கு. 1 யபர்ச்
ஹ்ள ்தபொலில அல்லது
பொஹ்தக்கு
முகபபொக
டபறொ்த
ஊழிேர்கள்
5 இ ்லடெம், பிலிேந்தமினனஞெலில ( i n f o
எ�து வீடடிற்கு (Banga3
்தடடு,
முழுஹ�ேொன
ய்தஹவ.
உ்வு
்தங்குஹ்ல 6 டபர்ச் கொணி
@ g - t o w n . l k ) அனுபபlow) ஆண் யவஹ்லேொ3 �ொடி வீடு, 1600
மி� வெதிகள் உண்டு.
வி ற்ப ஹனக்கு உண்டு.
்லொம் . ெம்ப ்ள ம் யபசித
்ளர் ஒருவர் ய்தஹவ.
ெ.அடி, அ தியுேர் வி07015348 2 5.
ட்தொ ட�டக்தர 38 இ்லதீ ர்�ொனிக்க பப டும்.
077531
்தங்குமி� வெதியுண்டு.
ஹ்ல
க்குண்டு.
சு்தத
டெம். 06 யபர்ச். வீடு
G e n er a l S ecretrary,
நடெ50 வேதிற்கு ய�ற்ப071- 5 793802/
விற்பஹனக்கு. ட்தொ�ர்புK o l lu p i t i ya Jum- 071-8653778
ததிர ்தர யைொட�லுக்கு
ட�வரொக
இருத்தல
0761 8 30494
கள் - 071346577,
m a h M a s j i d, No.61
078039
சிவில
உஹ�யில
பொயவண்டும். அஹையுங்க0751477099.
S t . mi c h a e l’s Road,
077763
துகொபபு அதிகொரிகள். டபொர்லஸ்கமுவ ெநதியிலிள் T.P - 0777366000.
C o l om b o - 03 . Tel077632
ருநது
1
கி.மீற்றர்
ட்தொதுரி்த�ொக
யெர்ததுக்
641
ephone - 0777572233.
எ�து ைொடடவேொர் நிறுஹ்ல
விலுள்்ள
நவீன
டகொள்்ளல.
உ்வு
இ்ல076802
வனததிற்கு ( Hardஅஹனதது வெதிகளுவெம். டகொழும்பு - 071ட்த ஹிவ ஹ்ள
ஆயுware) யவஹ்லேொடகள்
�ன கூடிே மூனறு �ொடி
8653780 அலுவ்லர்யவ ்த
�ருந்தகததி( Labour) ய்தஹவ.
வீடு விற்பஹனக்கு. 03
கம் 076-3155331/
ற்கு
யவஹ்லக்கு
்தங்குமி�
வெதியுவிறொநஹ்தகள்,
05
070-6655331/
ஒ ரு வர் ய்தஹவ.
ண்டு. யநரில வரவும்.
படுக்ஹக அஹறகள், 03 டவள்்ளவத்த கொலி வீதி
077-3942452/ 07607 2 4463051.
ப ள் ளி வ ொ ெ லு க் கு
இ்ல.05, குவொரி வீதி,
குளிே்லஹறகள் சிங்கர்
8171053 078419
078543
முனனொல
யகொகி்லொ
டகொழு ம்பு - 12. T. P டபனறி. 01 டபட
ட்தொ ழிற்ெொஹ்லடேொனறிவீதியில மு்த்லொம் கடடி�0774377295. 077634
கிச்ென, 01 யெவகர்
ற்கு பி்ளொஸ்டிக் இனடஜநிறுவனட�ொனறிற்கு ட்தொததின கீழ் �ொடியில வீடு
கழிவஹற 450 இ்லடெக்ஷன ய�ொலடிங் இேழி்லொ்ளர்கள் ய்தஹவ.
குத்தஹகக்கு (இரண்டு
ம். 0 704644640,
யவஹ்ல
டெ்லொனிகொ (Pvt) Ltd.
உ்வு
பொனங்கள் நதிரததில
அஹறகள்,
இரண்டு
0778510282
டெயவ்தற்கு
உ்வு,
071301
பயிற்சி/ பயிற்சிடபறொ்த
�ற்றும் ்தங்குமி� வெகுளிே்ல ஹறகள், ெஹ�்த ங் கு மி � த து �ன
ட்தரபிஸ்டகள் ய்தஹவ. �ைரக� டபொர்லஸ்கமுவ
திகள் வைங்கபபடும்.
ே்லஹற
�ண்�பம்
நிரந்தர
யவஹ்ல
பிர ்தொன வீதிக்கு 10
்த ங் கு மி � வ ெ தி க ள்
அஹைக்கவும்.0772422888/
�ற்றும் டபக்டபயேஜ்)
வரவும் . இ்ல. 36,
அடி தூரததில உள்்ள
உண்டு. ெம்ப்ளம் �ொ்தொ0771564994
குத்தஹக கொ்லம் 2
BS D e S ஜேசி ங்க ந்தம் 100,000/- இற்கு
078098
அஹனதது வெதிகளுவரு�ங்கள் குத்தஹக
�ொவதஹ்த,
களுயபொ�ன கூடிே இரண்டு
ய�ல. தூரப பிரய்தெததிட்தொஹக இருபததிரண்டு
வி்ல. 077 7190907
�ொடி வீடு விற்பஹனல உள்்ள வ ர்கள் விருஇ்லடெம் (மிகவும் டபொ078399
க்கு. (4500 ெதுர
ம்ப த்தக்கது. பதிவு இ்லருத்த�ொன
அல்லது
பிரப்ல நிறுவனட�ொனறிஅடி) 400 இ்லடெம்.
க்கம் - PV00206404.
ட்தொழிலெொர்
குடும்பற்கு கல Quarry யில
0765661216, 071நுயகடகொ� - 075ங்கள்) அஹையுங்கள்.
பினவரும்
யவஹ்ல
9419853 071305
1161726 078676
0766689445 - உரிவொயபபுக்கள் உள்்ளது.
077718
ஹ�ேொ்ளர்.
உரிே ெம்ப்ளம், ்தங்கு3 படுக்ஹகேஹற, குளிமி�ம் உ்வு வைங்கஅலுவ்லக
யெஹவக்கு
ரூட�பபட� பொதி ்த்ளபபடும்.
அனுபவம்
க்னி
அறிவுஹ�ே
பொ�ங்களு �ன அபபொஅவசிேம். Wire Saw
ஆண் அல்லது டபண்
ர்டட�னட வொ�ஹகக்கு
Cutt er,
Propane
�ற்றும்
வீடடில
- டவள்்ளவதஹ்த, ருதரொ
cq;fs; vjph;fhy fdTfis g+h;j;jp
Oper ator , Bore Maயெஹவக்கு
டபண்
�ொவதஹ்தயில - ய�்லதிக
nra;tjw;fhd rpwe;j top.
chin e Op er ator, Suய்தஹவ.
்தங்குமி�ம்
வி ப ர ங் க ளு க் கு
cq;fs; gzf;nfhLg;gdit nrYj;Jtjw;fhd
,yFthd top.
perv isor . ட்தொ� ர்பு
உண்டு.
ட்தொ�ர்புகஅஹையு
ங்கள்
,yq;if tq;fp –
Kjy; 15 nrhw;fSf;F
fzf;fpyf;fk;
- 07 5854 39 3 8
ள்
077-0053355.
0777588488.
000000377

fhzpapd; msT: 12A 2R 16.90P (5.1014 ha)

,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;.
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புறக்யகொடஹ�யில உள்்ள
டவளிநொடடு
முகவர்
நிஹ்லேததிற்கு
க்க்கொ்ளர் �ற்றும் டபண்
வரயவற்பொ்ளர் ய்தஹவ.
ட்தொ�ர்பு
இ்லக்கம்
,
0777328080,
ஜ னொப - பொஹிர்.

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

ய்தஹவ. டிரக்�ர் ெொரதி- 30000
�ொ்த ெம்ப்ளததிற்கு
கலகிஹெயில
கள், க்ரக வொகன
உள்்ள வீடடிற்கு 45
ெொர திகள். அனு�திவேதுக்குடபட� டபண்
பபததிரதது�ன ்தங்கி
யவஹ்லக்கு
ய்தஹவ.
யவஹ்ல
டெயவ்தற்கு
0773040662.
உ்வு,
்தங்குமி�ம்
077838
இ்லவெம். ெம்ப்ளம் 45,
Juki Machine Operators/
000/ - S.N. பிர்தர்ஸ்
Trainees/
Helpers
பண்ஹ் , உல்ல்லவத்தஹ்ளயில அஹ�டபொ்ல,
திவு்லபிடடிே.
நதிருக்கும்
ஏற்று�தி
0777- 7 8 0587
்தரததில துணி உற்பததி
078501
டெயேபபடும் கம்பனிக்கு துவொய �ற்றும்
டபடஷீட ஹ்தபப்தற்கு
எ�து யபக்கரிக்கு பொஸ்,
அனுபவமுள்்ள ஹ்தேல
உ்தவிேொ்ளர், யப ஸ்ரி
இேநதிர இேக்குநர்கள்
கஹ�க்கு
டகசிேர்,
(Juki Machine Operaடவயிட�ர்,
சுத்தம்
tors), பயிற்சி டபறவிருடெயபவ ர்கள், சுபபம்பும் ஹ்தேல இேநதிர
ஹவெர் ய்தஹவ . ெம்பஇே க்குநர்கள் (Juki
்ளம் 30, 0 00.00 ரூஓர் 88 வேது முதிேவஹர
Machine Trainee Opபொவிலி ருநது. சுய�்த
கண்கொணிக்க
அனுபவerators) �ற்றும் ஆண்
யபக்கர்ஸ்,
�ொ்லயப
முள்்ள
ஆண்
கண்கொ- டபண் உ்தவிேொ்ளர்க0775
1
189
04,
ணிபபொ்ளர்
ய்தஹவ.
ள் (Helpers) ய்தஹவ.
0776
1
905
74
அவர் ஓர் ட�மினடிேொ
ஒருநொள் ெம்ப்ளம் ரூ.
078036
யநொேொளி
விண்்பப1, 200/ - (Sub Con்தொரி டபொறுஹ�யு�ன நீர்டகொழும்பு பிரய்தெததில
tra ct டகொடுக்கபப�
Family
Restaurant
அஹ�திேொன ஒருவரொக
�ொட�ொது) வருஹக டகொஒனறிற்கு ெக்ல ஊழிேஇருத்தல
யவண்டும்.
டுபபன வுகள். ்தங்குர்களும் உ�ன ய்தஹவ.
்த ங் கி யி ரு த ்த ல
மி� வெதி இ்லவெம்,
- கவர்ச்சிகர�ொன ெம்பயவண்டும்.
விபரங்ககுஹறந்த
விஹ்லக்கு
்ளம் 076-7101248
ள் யவண்டும். 50-65
மூனறு யநர ஆகொரம்.
078171
(�ொ்தொந்த ெம்ப்ளம்.)
வேது விரும்பத்தக்கது.
இ்ல. 18,
டவளிஅெரிேொன நபருக்கு நல்ல
முன வீதி , யைகித்த,
ெம்ப்ளம் - அஹையுங்கவத்த ஹ்ள. ட்தொ.யப.
ள். 0777-588488.
இ்ல. 076-6200300/
077287
0777-8
00682 டகொழும்பு கிரு்ளபபஹன
பண்ஹ்யில
யவஹ்ல
078668
�ொடி வீடடுத ட்தொகுடெயே 18 - 30 வேதியின
வீட�ொனறில
திற்கிஹ�யில
ஆண்
்தங்கிப
பணிேொஒருவருக்கு
டவற்றிற்றுவ்தற்கு
வீடடுப
�ம் - கம்பைொ. 075பணிபடபண்
ஒருவர்
2743755 078499
ய்தஹவ.
அஹைக்கவும் - 0773503304.

தினகரன் வாரமஞ்சரி

சேக்ஹவுஸ் நிறுைனத்திலிருந்து

புறப்படும் நேரம் இரவு 10-.00 மணி

கதிரககாமம் பஸ் தரிப்பிடத்திலிருந்து

கககாழும்பு
கதிரககாமம்

புறப்படும் நேரம் மு.்ப. 9.15 மணிக்கு

சேக்ஹவுஸ் கககாழும்பு பயணிகள் பஸ் சேவையில் உஙகள் பயணத்வத நம்பிகவகயுடன் ஆரம்பியுஙகள்...
பஸ் சேவை பற்றிய தகைல்கவை அறிய

ஆேனம் ஒதுககிக கககாள்ைதற்கு கதகாடரபு கககாள்ைவும்
கககாழும்பு

கதிரககாமம்

கேௌகரியமகான தஙகுமிடத்துககு
24 மணி நேர நேவை
ைாகன நிறுத்துமிடம்
உணவுகவை ஓடர் சேய்து செறும் ைேதி

விசேட

கதிரககாமம்
10% இலிருந்து 25 % ைவர

கழிவு

குளிரூடடபெடட அவைகள்
சுற்றுலா ைழிகாடடி
ோதாரண அவை ைேதிகள்
கதிரககாம ்பஸ் தரிபபிடத்திற்கு எதிநர

இணையத்தளம் ஊடகாக இனநற ்பதிவு செய்து சககாள்ளுஙகள்.

2021 டிசம்பர் 5 ஞாயிற்றுக்கிழமை

உக்ரைனுள் ஊடுருவும்...

Ocean University of Sri Lanka

(16ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
அமெரிக்கா ஆபத்தான இராணுவ பயிற்சிகளையும் ஆயுதங்களையும் வழங்க நேட்டோ
நாடுகள் உக்ரேனிய இராணுவத்திற்கு நேரடியாகவே பயிற்சி அளித்து
உதவுகிறது.
வளர்ந்து வரும் ஏகாதிபத்திய ஆக்கிரமிப்பின் இந்த உறவுகள் ம�ொஸ்கோவை மேலும்
மேலும் சீற்றமடைய வைத்து இன்று ப�ோர்
நிலைமைக்கு இட்டுச் சென்றுள்ளது.
அமெரிக்கா உக்ரேனிய பிரதேசத்தை ஆளுமைப்படுத்தி ரஷ்யாவிற்கு எதிரான ஒரு
கருவியாக பயன்படுத்த தயாராகிறது என்கின்ற கிரெம்ளினின் பார்வை யதார்த்தமானதே. இதனை எதிர்கொள்ளும் வகையில்
ரஷ்ய இராணுவம் தயார் நிலையில் இருக்க
வேண்டும் என்பதுடன் அதன் திறனைத் தக்க
வைத்துக் க�ொண்டாக வேண்டும்.
உக்ரைன் அரசு அமெரிக்காவின் ஆளுமைக்குள் முற்றிலுமாக க�ொண்டு வரப்பட்டால்
தனது அதி திறன் மிக்க அணு ஆயுத்தங்களை
அங்கே நிலை நிறுத்தி அந்த பிராந்தியத்துக்கே
அச்சுறுத்தலை ஏற்ப்படுத்தும் ஓர் நிலைமை
ஏற்படவும் வைய்ப்பக்கள் உண்டு.
காலம் காலமாக இருந்து வரும் ஏகாதிபத்தியங்களின் இந்த ஆக்கிரமிப்பு மன�ோபாவமே
இராஜதந்திர நகர்வுகள் என்கிற நிலைமையை
தாண்டி படைப் பலத்தால் மட்டுமே இரு
நாடுகளுக்கும் இடையிலான பிணக்குகள்
தீர்க்கப் படவேண்டும் என்கிற நிலமையை
ரஷ்யாவிற்கு ஏற்படுத்தி உள்ளது,
2014இல் ரஷ்யா மீது மேற்கத்திய நாடுகளால் விதிக்கப்பட்ட ப�ொருளாதாரத் தடைகளையும் மீறி நாட்டின் நிதி நிலையை
மீண்டும் சீராக கட்டியெழுப்பிய ம�ொஸ்கோ
தற்போது சுமார் 620 பில்லியன் பவுன்சுகள்
வெளிநாட்டு நாணய இருப்புகளைக் க�ொண்டுள்ளதாக நாட்டின் ப�ொருளாதார அறிக்கைகள் சுட்டிக் காட்டுகின்றன.., உலக சமாதானத்துக்கான ஒரு அச்சுறுத்தல் என்பதும்
மறுக்க முடியாதது.
உக்ரைனுடனான ம�ோதல் விடயத்தில்
தமது படை பலத்தை பயன்படுத்துவது எளிதானதாகவ�ோ அல்லது செலவில்லாததாகவ�ோ
இருக்கும் என்று பல ரஷ்யத் தலைவர்கள்
நம்பாவிட்டலும் உக்ரைன் ஏற்றுக் க�ொள்ள
முடியாத பாதையில் செல்வதையும்.உக்ரைன்
மீதான அமெரிக்க மற்றும் நேட்டோ நாடுகளின் ஆக்கிரமிப்பையும் அவர்கள் ஏற்றுக்
க�ொள்ளத் தயாரற்றவர்களாகவே இருக்கின்றனர். அதே வேளை இரண்டு பெரிய அணுசக்தி நாடுகளுக்கு இடையிலான ப�ோட்டி
தீவிரமடைந்து வருவது
அருகருகே இருக்கும் முன்னாள் ஒன்றிய
நாடுகளிடையேயான இந்த ம�ோதல் நிலையானது பல ஆயிரம் மைல்களுக்கு அப்பால்
இருக்கும் அமெரிக்க மற்றும் அதன் ஆதரவு
ஐர�ோப்ப்பிய நாடுகளின் தம் நலம் சார் ப�ொருளாதார காய் நகர்த்தல்களால் புதுப்பிக்கப்
பட்டு இன்று ஒரு ப�ோர் ஏற்படும் சூழலை
ஏற்படுத்தி உள்ளது. .
இரு நாடுகளுக்கும் இடையில் ப�ோர் ஒன்று
மூளுமானால் ஐர�ோப்பாவின் வரைபடமே
மாற்றம் அடையும் நிலைமை ஏற்படும் என
எச்சரிக்கின்றனர் ப�ோரியல் ஆய்வாளர்கள்.
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= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy

gjtp ntw;wplk;

(State University under the Act No. 31 of 2014)

Vacancies for the

kUj;J MNyhrfH
gjtp (ETU)

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

NkNyAs;s gjtpf;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
jifikfs;

:

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

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;.

SALARY SCALES
(a) Senior Lecturer Grade I - Rs.91,310 – 7 X 2,170 – 106,500 p.m.
[U-AC 3 (I)]

taJ

:

tpz;zg;gjhhpfs;
50
Nkw;glhkypUj;jy; Ntz;Lk;.

(b) Senior Lecturer Grade II - Rs.79,360 – 11 X 1,630 – 97,290 p.m.
[U-AC 3 (II)]

rk;gs msTj;jpl;lk;

:

khjhe;jk; 118>800 12 x 3645 - 162540 &gh

(C) Lecturer

- Rs.69,580 – 5x1,630
[U-AC 3 (III)]

(D) Lecturer (Probationary) - Rs.54,600 – 10x1,335
[UAC 3(IV)]

Nkyjpfkhf murhq;f Jiwapy; toq;fg;gLk;
gbfs; kw;Wk; rigapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l
Nkyjpf gbfSk; toq;fg;gLk;;.

- 77,730 p.m.
- 67,950 p.m.

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

tajpw;F

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;

gjtp ntw;wplk;

Foe;ij kUj;Jt
MNyhrfh; gjtp

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; -

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
Nkw;glhkypUj;jy; Ntz;Lk;.

rk;gs msTj;jpl;lk;

:

khjhe;jk; 118>800 12 x 3645-162540 &gh

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.

NkNyAs;s gjtpf;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tajpw;F

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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2021 டிசம்பர் 5 ஞாயிற்றுக்கிழமை

தினகரன் வாரமஞ்சரி

t/g ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;

njhopy; tha;g;Gfs;
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;.

Breaking
boundaries

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;.

The Country’s
largest
recruitment
database

For
jobseekers

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.

www.
observerjobs.
lk

fpuhkpa kw;Wk; ghlrhiy tpisahl;L cl;fl;likg;G trjpfs; Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

2022 Mk; Mz;bw;fhf toq;Feu;fisg; gjpT nra;jy;
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.
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)

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

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.

12. SPSS/ Graphic Designing Nghd;w ghlnewpfis elj;Jjy;.

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.

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
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மாணவரின் பெயர்

உடலுக்கு இரும்புச் சத்து
ஏன் அவசியம்?
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வகுப்பாசிரியர் பெற்றோர் கையொப்பம்

ப�ோட்டி இல. 339
சிறுவர் உலகம்
தினகரன் வாரமஞ்சரி
த.பெ.இல.834.
க�ொழும்பு

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 338
விடைகள்
இடமிருந்து வலம்
01. தாழமுக்கம் 11. தங்கை 14. பவனம்
21. தன்மை 24. யாழ்
மேலிருந்து கீழ்
01.தாவரம்
03. முள் 06. வதனம் 11. பகை 		
16. வறுமை
20. யானை

தற்போதைய சூழ்நிலை காரணமாக குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டிகளுக்கான பரிசில்கள் வழங்கப்படாது என்பதை எமது சிறார்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம். ஆனாலும் ஆர்வம் க�ொண்ட
சிறார்களுக்காக குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டிகள் ெதாடர்ந்தும் இடம்பெறும்.
(ஆர்)

பழம�ொழிகள்
அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்.
அடம்பன் க�ொடியும் திரண்டால் மிடுக்கு.
இளமையிற் கல்வி சிலையில் எழுத்து.
அடாது செய்பவர் படாது படுவார்.
கடுகு சிறிதானாலும் காரம் பெரிது.
நிழலின் அருமை வெயிலில் தெரியும்.
ந�ோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்.
பழகப் பழகப் பாலும் புளிக்கும்.
அன்பான சிநேகிதனை ஆபத்திலறியலாம்.
உப்பில்லாப் பண்டம் குப்பையிலே.

சுராபா ஸஹடிலான்,

தரம் 03 பி, க/பதியுதீன் மஹ்மூத் மகளிர் கல்லூரி,
கண்டி.

உ

டலின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் ஒட்சிசனைக் க�ொண்டு செல்வதற்குத் தேவையான
முக்கியமான பதார்த்தங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு அவசியமான ப�ோசனைக் கூறாக இரும்புச்
சத்தைக் குறிப்பிடலாம். அதனால் தேவையான
அளவு இரும்புச் சத்துக் கிடைக்குமானால் உடம்பின் பகுதிகளுக்கு ஒட்சிசனைக் க�ொண்டு செல்வதானது ஒழுங்காக அமையும். அதன்மூலம்
உடலின் த�ொழிற்பாடுகளும் வளர்ச்சிகளும்
தேவைக்கேற்ப சிறப்பாக நிகழும்.
இரும்புச் சத்து நாம் இலகுவாக ந�ோய்த் த�ொற்றுக்களிலிருந்து பாதுகாப்புப் பெறவும், உடல்
உள விருத்தி ஒழுங்கு முறைப்படி நிகழ்வதற்கும்,
விரைவில் ச�ோர்வடைவதைத் தவிர்ப்பதற்கும்
ச�ோம்பல் தன்மையின்றி சுறுசுறுப்பாக செயற்படுவதற்கும் அவதானம் மற்றும் ஞாபக சக்தி ப�ோன்றவற்றை அதிகரித்துக் க�ொள்வதற்கும் கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் பல்வேறு விதமான உபாதைகளைக்
குறைத்துக் க�ொள்வதற்கும் உதவுகிறது.
இரும்புச்சத்து கருவாடு, இறைச்சி, மீன், க�ோழி
ப�ோன்ற மாமிச உணவுகளிலிருந்தும் தானியங்-

ஆர�ோக்கியமும்
நாமும்

கள், பயறு, கடும்பச்சை நிறக்கீரை
ப�ோன்ற மரக்கறி உணவுகளிலிருந்தும் கிடைக்கப் பெறுகின்றது. இரும்புச்சத்தை அதிகரித்துக் க�ொள்வதற்கு விற்றமின் சி நிறைந்த மரக்கறி
வகைகளையும் பழவகைகளையும்
அதிகளவு உணவு வேளையில் சேர்த்துக் க�ொள்ளலாம். தேநீர், க�ோப்பி
ப�ோன்ற பானங்கள் இரும்புச் சத்து
உடலில் உறிஞ்சப்படுவதை தடுப்பதால் உணவு வேளையின்போது
அல்லது உணவு உண்பதற்கு நெருங்கிய வேளையில் தேநீர், க�ோப்பி
அருந்துவதைத் தவிர்க்கவும்.

யஷ
்வ

தனேந்திரன் - பிரமேகலா,

ஏ.எச். அப்துல் அலீம்,
தரம் 07 சி,
அலிகார் தேசிய கல்லூரி,
ஏறாவூர்.

கழுதையின்
தந்திரம்

வா

ே
சிப்போம்
ந
பை
்
ப
சி

ந்த்,

மாத்தளை.

வ

ா .. . !

இடமிருந்து வலம்
(01) ஆடுகளில் ஒரு இனம் இது. கம்பளி ஆடு
என்றும் ச�ொல்வார்கள். இதன் உர�ோமங்களிலிருந்து குளிரைத் தாங்குவதற்கான கம்பளி
ஆடை தயாரிக்கப்படுகின்றது.
(09) பெயராகவும், வினையாகவும் வருகின்ற
ச�ொல் இது. காண் என்ற அர்த்தமும்,
உல கம் என்ற அர்த்தமும் தருகின்ற ச�ொல்.
(தலைகீழான ச�ொல்)
(11) பெரும்பாலும்
கடற்கரைய�ோரங்களில்
வளர்கின்ற தாவரம் இது. இத்தாவரம்
மணல்தரையில் உறுதியாக நிற்பதற்காக
மிண்டி வேர்களைக் க�ொண்டுள்ளது.
(16) அமைதி என்ற அர்த்தத்தைக் குறிக்கும்
ச�ொல். (தலைகீழான ச�ொல்)
(20) நாம் அமர்ந்து க�ொள்வதற்கு தேவையான
தளபாடம். (தலைகீழான ச�ொல்)
(23) தந்திரமான சுபாவம் க�ொண்ட காட்டு
மிருகம். (தலைகீழான ச�ொல்)
(25) மணலும் மணல் சார்ந்ததுமான நிலப் பிரதேசம்.
மேலிருந்து கீழ்
(01) குளங்கள் ப�ோன்ற நீர்நிலைகளில் வளர்ந்து,
அழகிய பூப்பூக்கும் தாவரம். இங்கு வந்துள்ளது செந்நிறப்பூ.
(03) நாடு செழிக்க அவசியமானது ஆனால் அதிகமாகினால் அனர்த்தம் ஏற்பட்டு விடும்.
(05) இது வினாச்சொல். நீட்டலளவை அலகு
(பிரித்தானிய அலகு) ஒன்றின் அர்த்தமும்
க�ொண்ட ச�ொல்.
(06) உடலுக்கு சக்தி வேண்டுமானால் இது அவசியம். (தலைகீழான ச�ொல்)
(13) மரத்தைக் குறிக்கும் ச�ொல்.
(தலைகீழான ச�ொல்)
(16) நமது விரல்களின் நுனிப்பகுதியில் உள்ளது.
(தலைகீழான ச�ொல்)
(21) எண்ணெய் விளக்கை ஏற்றுவதற்கு இது
தேவை.

இவ்வார
சிறுவர்

வலிஇல் நிலைமையான் வல்லுருவம் பெற்றம்
புலியின்தோல் ப�ோர்த்துமேய்ந் தற்று.
தெளிவுரை :
மனத்தை அடக்கும் வல்லமை இல்லாதவன் மேற்க�ொண்ட வலிய தவக்கோலம், பசு புலியின் த�ோலைப்
ப�ோர்த்திக்கொண்டு பயிரை மேய்ந்தாற் ப�ோன்றது.
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நல்ல நூல்களின் வாசிப்பால்
நமது அறிவு முழுமை பெறும்
வல்ல மைகள் எமக்குள்ளே
வளர நூல்கள் துணையிருக்கும்.

ஒ

ரு வியாபாரி உப்பு வாங்குவதற்காகத் தன் கழுதையைக் கடற்கரைக்கு ஓட்டிச் சென்றார். ப�ோகிற
வழியில் ஓர் ஓடை இருந்தது.
திரும்பி
வரும்போது கால்தவறிக் கழுதை
ஓடையில் விழுந்தது. தண்ணீரில் உப்பு கரைந்து
ப�ோனதால், கழுதை எழுந்த ப�ோது சுமையின் கனம்
மிகவும் குறைந்திருந்தது.
வியாபாரி திரும்பிப்போய், இன்னும் கூடுதலாக
உப்பைத் தனது க�ோணிகளில் நிரப்பிக்கொண்டான்.
வேண்டுமென்றே கழுதை மீண்டும் விழுந்து தனது
பாரத்தைக் குறைத்துக் க�ொண்டது. எனவே அது
வெற்றிகரமாகக் கனைத்தது.
வியாபாரிக்குக் கழுதையின் தந்திரம் புரிந்துப�ோகவே, மூன்றாம் முறையாக கடற்கரைக்கு அதை
ஓட்டிச் சென்றான். அங்கே உப்புக்கு பதிலாகக் கடற்பஞ்சு மூட்டைகளை வாங்கினான். ஓடையை அடைந்ததும், மீண்டும் அதே தந்திரத்தைக் கழுதை செய்தது.
ஆனால் கடற்பஞ்சு தண்ணீரை உறிஞ்சிக்கொண்டு
மிகவும் கனத்துப் ப�ோனது.
தான் செய்த தந்திரம் தன்மீதே பாயவே, கழுதை
இரண்டு பங்கு பாரத்தைச் சுமந்தது.

பள்ளிப் படிப்பால் நமக்கு நல்ல
பட்டம் பதவி வந்தி டலாம் - - நம்
பரந்த அறிவுத் தேடலுக்கு
என்றும் நூல்களே கைக�ொடுக்கும்.
நித்தம் நாங்கள் நூலகத்தை
நாடிச் செல்ல வேண்டுமடா
நிறையப் படிக்கும் ஆர்வத்தை
நெஞ்சில் விதைக்க வேண்டுமடா.
ப�ொழுதை வீணாய் கழிக்கின்ற
ப�ோக்கில் மாற்றம் வரவேண்டும்
எழுத்தை நூல்கள் வாசிப்பை
நேசிப் பதனால் மேன்மை வரும்.

ஜி. கிஷானி,
தரம் 09, கம்மடுவ தமிழ் மகா வித்தியாலயம்,
கம்மடுவ, மாத்தளை.

ஊற்றாய் அறிவு எமக்குள்ளே
ஊறிப் பெருகி மானுடராய் நம்மை வாழ வைப்பது நூல்களடா அந்த வரத்தைப் பெறலாம் நீயும் வா....!

ஷெல்லிதாசன்,

திருக�ோணமலை.

கல்வி பற்றிய
ப�ொன்மொழிகள்

குரங்காரே!
குர் குர் குர் குர் குரங்காரே
குறும்புத் தனத்தில் தேர்ந்தவரே
விர் விர் என்றே முறைக்காதீர்
வீணாத் த�ொல்லை க�ொடுக்காதீர்
குட்டியை வயிற்றில் தாங்கிடுவீர்
குதித்துத் தாவி ஓடுகிறீர்
பல்டி அடித்துத் தாவிடுவீர்
பார்ப்போர் மனதைக் கவர்கின்றீர்
அடியேன் அழைத்தால் வருவீர�ோ
அமர்ந்து பழத்தை ஏற்பீர�ோ..?

ஸாதிக் பாரிஸ்,
மள்வானை.

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

பழம�ொழியும் விளக்கமும்

எம்.ஏ. அயான் ஹசன்,
தரம் 01 ஏ, சிலா/நஸ்ரியா மத்திய கல்லூரி,
சிலாபம்.

தனி மரம் த�ோப்பாகாது
விளக்கம் : பல மரம் சேர்ந்து நின்றால்
தான் அதை த�ோப்பு என்பார்கள்.
ஒற்றை மரத்தை த�ோப்பு என்று ச�ொல்ல
முடியாது. அது எப்போதுமே ஒற்றை
மரம்தான். அதே ப�ோல சமூகத்தில் மனிதர்கள் சேர்ந்து வாழ்ந்தால் தான் அதை
சமூகம் என்று ச�ொல்ல முடியும். தனிமையாக வாழும் ஒருவரது வாழ்க்கை நிறைவு
பெறாது.
ஒற்றுமை குடும்பத்திலும் சமூகங்களிலும் மிக மிக அவசியமான ஒன்று. சமூகத்-

தில் ஒருவராக தனிமையில் வாழ முயற்சி
செய்தால் அது பெரும் வெற்றி அடைவதில்லை. ஆனால் பலரும் ஒன்று சேர்ந்து
முயற்சி செய்தால் வாழ்வில் அவர்கள்
பெரும் வெற்றி அடைந்துவிடுவார்கள்.
இதுதான் இந்தப் பழம�ொழியின் விளக்கம்.

சுஸ்மிதன் ஆனந்தன்,

ந�ோர்வூட் தமிழ் மகா வித்தியாலயம்,
ந�ோர்வூட்.

ஆர். கே. ரனிக்சா,

ப/ வெளிமடை முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயம்,
வெளிமடை.

ரீனி வீனி பாலர் பாடசாலையின் 30 ஆவது ஆண்டு விழா அன்மையில் க�ொழும்பு பிஷப் கல்லூரி கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது. இதில் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்ட க�ொழும்பு
மாநகர உதவி மேயர் எம்.ரி.எம். இக்பால் ஆசிரியைகளுக்கு கெளரவம் வழங்குவதையும் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசில்கள் வழங்குவதையும் படங்களில் காணலாம்.

எச். பாத்திமா ரிஸ்மா,

தரம் 04, சிலா/கருக்குப்பனை தமிழ் வித்தியாலயம்,
பங்கதெனிய.
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இலங்கையின் கிரிக்கெட் திருவிழா

எல்.பி.எல் இன்று
க�ொழும்பில் ஆரம்பம்
எல்லோரும் மிக ஆவலுடன்
எதிர்பார்த்த லங்கா ப்ரீமியர்
லீக் இருபதுக்கு இருபது இரண்டாவது த�ொடர் இறுக்கமான
சுகாதார நடைமுறைகளுடன்
இன்று ஆரம்பமாகின்றது.
இரண்டாவது லங்கா ப்ரீமியர் லீக் நடைபெறுமா? நடைபெறாதா? என்ற பெரும் கேள்விகளுக்கு அப்பால் ப�ோட்டித் த�ொடர்
நடைபெறுவது இலங்கை கிரிக்கெட் ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியடையச் செய்துள்ளது.
டிசம்பர் 5ம் திகதி த�ொடக்கம் டிசம்பர் 24ம் திகதிவரை லங்கா ப்ரீமியர் லீக்
த�ொடரின் முதலாம் கட்ட சுற்று க�ொழும்பு
ஆர்.பிரேமதாச சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்திலும், இரண்டாம் கட்ட இறுதிச் சுற்று
ஹம்பாந்தோட்டை சூரியவெவ மஹிந்த
ராஜபக்ஸ சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்திலும் நடைபெறவுள்ளது.
கடந்த வருடம் நடைபெற்ற அங்குரார்ப்பண லங்கா ப்ரீமியர் லீக் ப�ோட்டித்
த�ொடர் சூரியவெவ மஹிந்த ராஜபக்ஸ
சர்வதேச விளையாட்டு மைதானத்தில்
மாத்திரம் இறுக்கமான சுகாதார நடைமுறைகளுடன் நடைபெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
அந்த வகையில் லங்கா ப்ரீமியர் லீக்
த�ொடரின் ஆரம்ப நிகழ்வு இன்று 05ம்
திகதி ஆர்.பிரேமதாச சர்வதேச மைதானத்தில் 5அணிகளின் பங்கெடுப்புக்கு மத்தியில் நடைபெறவுள்ளது. இதில்,
காலி
கிளேடியேட்டர்ஸ்,
ஜப்னா
கிங்ஸ், க�ொழும்பு ஸ்டார்ஸ், தம்புள்ள
ஜெயண்ட்ஸ், கண்டி வ�ொரியர்ஸ் என
அணிகள் பெயரிடப்பட்டுள்ளன.
ம�ொத்தமாக 24 ப�ோட்டிகள் இடம்பெறவுள்ளன. இறுதிப்போட்டி டிசம்பர்
23ம் திகதி சூரியவெவ மஹிந்த ராஜபக்ஸ
சர்வதேச மைதானத்தில் நடைபெறும்.
இதற்கு மேலதிகமாக 24ம் திகதியும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
லங்கா பிரீமியர் லீக் 2021 உலக விளையாட்டுத் துறையில் இலங்கையை பலப்படுத்தும் ஒரு ப�ோட்டியாகவும் உள்ளதுடன், இப்போட்டியானது இப்போதே
உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச விளையாட்டு
பார்வையாளர்கள் மற்றும் ஊடகங்களின்
கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
வீரர்கள், பார்வையாளர்கள் மற்றும்
நாட்டின் நீண்டகால நலனை கருத்திற்கொண்டு விளையாட்டு அமைச்சு,
இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனம் மற்றும்
எல்பிஎல் 2021 அமைப்பாளர்கள் ஒன்றிணைந்து எல்பிஎல் 2021 ப�ோட்டியை
டிசம்பர் 05 முதல் டிசம்பர் 24 வரை நடத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
க�ொர�ோனா உலகளாவிய த�ொற்றுந�ோயால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள
விளையாட்டு சுற்றுலாத் துறையை வலுப்படுத்தவும், இலங்கையை உலக வரைபடத்தில் விளையாட்டு மூலம் வலுவான
நாடாக உயர்த்தவும் இந்த ப�ோட்டி ஒரு
வலுவான அடித்தளமாக அமையும் என
எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
சுகாதாரத்துறையின் ஒப்புதலுடனும்,
ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய
ராஜபக்ஸ
மற்றும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஸ ஆகிய�ோரின் அனுமதியுடன் இப்போட்டித்
த�ொடர் நடைபெறவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
இளைஞர் விவகார விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஸவின்
ஒருங்கினைப்பிலும்,
ஆல�ோசனையிலும், இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்தின்
மூலமும் இப்போட்டித் த�ொடருக்கான
ஏற்பாடுகள் இடம்பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இப்போட்டித் த�ொடர்
இடம்பெறுவதற்கு விளையாட்டுத்துறை
அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஸவின் பங்களிப்பு இன்றியமையாததாகும்.
இதேவேளை, இச்சுற்றுத் த�ொடரில்
பங்கேற்கும் மிகச்சிறந்த வெளிநாட்டு
வீரர்கள் இலங்கைக்கு வருகை தந்துள்ளதுடன் பயிற்சிகளையும் ஆரம்பித்துள்ளனர்.
ப�ோட்டிகள் அனைத்தும் இந்திய
த�ொலைக்காட்டி நிறுவனமான Sony
Pictures Networks நிறுவனத்தின் விளையாட்டு அலைவரிசையில் நேரடியாக
ஒளிபரப்பப்படவுள்ளன. இலங்கையில்
இப்போட்டிகளை ஒளிபரப்புச் செய்வதற்கான அனுமதியை சுப்ரிம் த�ொலைக்காட்சி பெற்றுக்கொண்டுள்ளது.
அங்குரார்ப்பண லங்கா பிறிமியர் லீக்
சுற்றுப்போட்டித் த�ொடர் பல தடைகளையும், சவால்களையும், நெருக்கடிகளையும் சந்தித்து வெற்றிகரமாக முடிவடைந்த
நிலையில் இரண்டாவது சுற்றுத் த�ொடர்
அதைவிடவும் மிகச்சிறப்பாக நடைபெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இலங்கை
கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கும், நாட்டுக்கும்
மகிழ்ச்சியான செய்தியாகும்.
க�ொழும்பு ஸ்டார்ஸ் அணியின் தலைவ-

எசியன் டேனியல், கவின் கெத்திக�ொட,
ம�ொஹம்மட் சாமாஸ், சுமிந்த லக்ஸான்,
அஞ்சல�ோ ஜெயசிங்க

ஜப்னா கிங்ஸ் அணி
திஸார பெரேரா, வனிந்து ஹசரங்க,
சுகைப் மலீக், பெப் டு பிளஸிஸ், வஹாப்
ரியாஸ், உஸ்மான் சின்வாரி, ரஹ்மத்துல்லா குர்பாஸ், அவிஸ் பெர்னாண்டோ,
உபுல் தரங்க, சத்துரங்க டி சில்வா,
ஜெய்டன் சீல்ஸ், சுரங்க லக்மால், அசேன்
பண்டார, மஸே் தீக்ஸன, சாமிக்க
குணசேகர, விஜயகாந் வியாஸ்காந், டி.
டின�ோசன், ஆர்.தேனுரதன், கிறிசான்
சஞ்சுல.

இலங்கை
அணியின்
முன்னாள் தலைவர்களும்
டெஸ்ட் கிரிக்கெட் இணைப்பாட்டத்தில் உலக சாதனையாளர்களுமான
மஹேல
ஜயவர்தன, குமார் சங்கக்கார ஆகிய இருவரும் வர்த்தக கிரிக்கெட் சங்கத்தினால் (எம்.சி.ஏ.) க�ௌரவிக்கப்பட்டனர்.
எம்.சி.ஏ. தலைவர் நலின் விக்ரமசிங்க தலைமையில் வர்த்தக
கிரிக்கெட் சங்க கிரிக்கெட் விங் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற இந்த
வைபவத்தின்போது அங்கு வைக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் கிரிக்கெட் விற்பன்னர்களின் உருவப் படங்கள் வரிசையில் மஹேல
ஜயவர்தன, குமார் சங்கக்கார ஆகிய�ோரின் உருவப் படங்களும்
இணைக்கப்பட்டன. தங்களது உருவப் படங்களை மஹேல ஜயவர்தனவும் குமார சங்கக்காரவும் திரை நீக்கம் செய்துவைத்தமை
விசேட அம்சமாகும். இவர்கள் இருவரும் ஐசிசியின் புகழ்பூத்த
கிரிக்கெட் வீரர்கள் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளமை மற்றொரு
விசேட அம்சமாகும். அவர்கள் இருவருக்கும் நலின் விக்ரமசிங்கவினால் நினைவுச் சின்னங்களும் வழங்கிவைக்கப்பட்டன.
வர்த்தக கிரிக்கெட் சங்கத் தலைவர்கள் வரிசையில் வெள்ளையர்களைத் த�ொடர்ந்து முதலாவது தலைவராகத் தெரிவான இலங்கையர் என்ற பெருமையைப் பெற்ற சந்த்ரா ஷாவ்டர் உட்பட
சங்கத்தின் சமகால நிறைவேற்றுக் குழு உறுப்பினர்கள் பலரும்
இந்த வைபவத்தில் கலந்துக�ொண்டு சிறப்பித்தனர்.

கண்டி வ�ொரியர்ஸ் அணி
சரித் அசலங்க, ர�ொவ்மன் பவல்,
கமருன் டெல்போர்ட், லஹிறு குமார,
ம�ொஹம்மட் மிதுன், நஸ்முல் இஸ்லாம்
அபு, மெஹ்தி ஹசன் ரானா, அஞ்சல�ோ
பெரேரா, அலேச குணரத்ன, மிலிந்த சிறிவர்த்தன, அம்ஜட் காண், இஸான் ஜெயரத்ன, பினுர பெர்னாண்டோ, கமிந்து
மெண்டிஸ், காமில் மிஸ்ரா, அயன சிறிவர்த்தன, நிமேஸ் விமுக்தி, உதார ஜெய-

-எஸ்.எம்.அறூஸ்...?
(அட்டாளைச்சேனை)

லங்கன் ப்ரீமியர் லீக் ப�ோட்டி அட்டவணை

ராக அஞ்சல�ோ மெத்தியுஸ், கண்டி வ�ொரியர்ஸ் அணியின் தலைவராக அலேச குணரட்ன, ஜப்னா கிங்ஸ் அணித் தலைவராக
திஸார பெரேரா, காலி க்ளேடியேட்டர்ஸ்
அணியின் தலைவராக பானுக்க ராஜபக்ஸ, தம்புள்ள ஜெயண்ட்ஸ் அணியின்
தலைவராக தசுன் சானக்க ஆகிய�ோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஜப்னா கிங்ஸ் அணியின் பயிற்றுவிப்பாளராக இலங்கை அணியின் முன்னாள்
வீரர் திலிண கண்டம்பியும், காலி க்ளேடியேட்டர்ஸ் அணியின் பயிற்றுவிப்பாளராக பாக்கிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின்
முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் உமர்
குல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். கண்டி
வ�ொரியர்ஸ் அணியின் பயிற்றுவிப்பாளராக லால்சாந்த் ராஜ்பூத், க�ொழும்பு
ஸ்டார்ஸ் அணியின் பயிற்றுவிப்பாளராக இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின்
சகலதுறை வீரர் ருவன் கல்பகே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தம்புள்ள ஜெயண்ட்ஸ்
அணியின் பயிற்றுவிப்பாளராக அவுஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள்
வீரா் ஸ்டூவர்ட் ல�ோவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

க�ொழும்பு ஸ்டார்ஸ் அணி
துஸ்மந்த சமீர, டில்சான் முனவீர,
கிறிஸ் கைல், அஹமட் செஹ்சாட், முகம்மட் இர்பான், அல் -அமீன் ஹூசைன்,
தஸ்கின் அஹமட், பத்தும் நிசாங்க,
லக்ஸான் சந்தகன், சீக்குக்கே பிரசன்ன,
மன்பிறிட் சிங், ஜிஹான் ரூபசிங்க,
லஹிரு கமகே, டி.எம்.சம்பத், நுவனிது
பெர்னாண்டோ, ஜெஹான் டேனியல்,
எம்.மதுரங்க, என்.பிரியதர்ஸன, ஹசான்
துமிந்து, கே.கபில்ராஜ், தினேஷ் சந்திமால், குஷால் ஜனித் பெரேரா.

தம்புள்ளை ஜெயண்ட்ஸ்
அணி
தசுன்
சாணக்க,
இம்ரான்
தாஹீர், சாமிக்க கருணாரத்ன,
ரிலி ர�ோச�ோவ்ஈ ச�ொய்ப் மக்சூட்,
ஒடியன் ஸ்மித், ஜ�ோஸ் லிட்டுல்,
நிர�ோசன்
திக்வல்ல,
நுவான்
பிரதீப், ரமேஸ் மெண்டிஸ், நஜிபுல்லா சத்ரான், தரிந்து ரட்நாயக்க,
லஹிரு உதார, சஜ டி அல்விஸ்,
முதித்த லக்ஸான், காலன பெரேரா,
எஸ். ஜெயதிலக்க, ஆர்.ரவிச்சந்திரகுமார், ஜெனித் லியனகே, சாமிக்க
எதிரிசிங்க

காலி க்ளேடியேட்டர்ஸ் அணி
பானுக்க ராஜபக்ஸ, ம�ொஹம்மட் ஹபீஸ், இசுறு உதான,
தப்றிஸ் சம்ஸி, குசால் மெண்டிஸ்,
ம�ொஹம்மட்
அமீர்,
சமீட்
பட்டேல், சப்ராஸ் அஹமட்,
தனுஸ்க குணதிலக்க, தனஞ்சய
லக்ஸான், அன்வர் அலி, புலின
தரங்க, நுவான் துஸார, லஹிறு
மதுசங்க, டில்ஸான் மதுசங்க,

டிசம்பர் 05 – 7.30 பி.ப – ஜப்னா கிங்ஸ் எதிர் காலி க்ளேடியேட்டர்ஸ்			
டிசம்பர் 06 – 3.00 பி.ப – கண்டி வ�ொரியர்ஸ் எதிர் தம்புள்ளை ஜெயண்ட்ஸ்
டிசம்பர் 06 – 7.30 பி.ப – க�ொழும்பு ஸ்டார்ஸ் எதிர் காலி க்ளேடியேட்டர்ஸ்
டிசம்பர் 07 – 3.00 பி.ப – ஜப்னா கிங்ஸ் எதிர் தம்புள்ளை ஜெயண்ட்ஸ் 		
டிசம்பர் 07 – 7.30 பி.ப – கண்டி வ�ொரியர்ஸ் எதிர் காலி க்ளேடியேட்டர்ஸ்
டிசம்பர் 08 – 3.00 பி.ப – க�ொழும்பு ஸ்டார்ஸ் எதிர் தம்புள்ளை ஜெயண்ட்ஸ்
டிசம்பர் 08 – 7.30 பி.ப – கண்டி வ�ொரியர்ஸ் எதிர் ஜப்னா கிங்ஸ் 		
டிசம்பர் 09 – பயிற்சி மற்றும் ஓய்வு நாள்
டிசம்பர் 10 – 3.00 பி.ப – தம்புள்ளை ஜெயண்ட்ஸ் எதிர் காலி க்ளேடியேட்டர்ஸ்
டிசம்பர் 10 – 7.30 பி.ப –ஜப்னா கிங்ஸ் எதிர் க�ொழும்பு ஸ்டார்ஸ் 			
டிசம்பர் 11 – 3.00 பி.ப – காலி க்ளேடியேட்டர்ஸ் எதிர் கண்டி வ�ொரியர்ஸ் 		
டிசம்பர் 11 – 7.30 பி.ப –க�ொழும்பு ஸ்டார்ஸ் எதிர் தம்புள்ளை ஜெயண்ட்ஸ் 		
டிசம்பர் 12 – 3.00 பி.ப – கண்டி வ�ொரியர்ஸ் எதிர் ஜப்னா ஸ்டாலியன்ஸ் 		
டிசம்பர் 12 – 7.30 பி.ப – காலி க்ளேடியேட்டர்ஸ் எதிர் க�ொழும்பு ஸ்டார்ஸ் 		
டிசம்பர் 13 – 7.30 பி.ப – காலி க்ளேடியேட்டர்ஸ் எதிர் தம்புள்ளை ஜெயண்ட்ஸ்
டிசம்பர் 14 – 3.00 பி.ப – க�ொழும்பு ஸ்டார்ஸ் எதிர் கண்டி வ�ொரியர்ஸ் 		
டிசம்பர் 14 – 7.30 பி.ப – தம்புள்ளை ஜெயண்ட்ஸ் எதிர் ஜப்னா கிங்ஸ் 		
டிசம்பர் 15 – பயிற்சி மற்றும் ஓய்வு நாள்
டிசம்பர் 16 – 3.00 பி.ப – க�ொழும்பு ஸ்டார்ஸ் எதிர் ஜப்னா கிங்ஸ் 			
டிசம்பர் 16 – 7.30 பி.ப – கண்டி வ�ொரியர்ஸ் எதிர் தம்புள்ளை ஜெயண்ட்ஸ் 		
டிசம்பர் 17 – 3.00 பி.ப – ஜப்னா கிங்ஸ் எதிர் காலி க்ளேடியேட்டர்ஸ் 		
டிசம்பர் 17 – 7.30 பி.ப – க�ொழும்பு ஸ்டார்ஸ் எதிர் கண்டி வ�ொரியர்ஸ் 		
டிசம்பர் 18 – ஹம்பாந்தோட்டை பயணம்
டிசம்பர் 19 - பயிற்சி மற்றும் ஓய்வு
டிசம்பர் 20 – 3.00 பி.ப – பட்டியலில் மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் இடங்களைப்
பெறுகின்ற அணிகள் ம�ோதும் எலிமினட்டர் 3 எதிர் – 4 			
டிசம்பர் 20 – 7.30 பி.ப – பட்டியலில் முதலாம் மற்றும் இரண்டாமிடங்களைப்
பெறுகின்ற அணிகள் ம�ோதும் குவாலிபைர் 1 எதிர் 2 				
டிசம்பர் 21 – 7.30 பி.ப – எலிமினட்டர் ப�ோட்டியில் வெற்றி பெறும் அணிக்கும்,
குவாலிபைர் ப�ோட்டியில் த�ோல்வியடையும் அணிக்குமிடையில் நடைபெறும் 		
டிசம்பர் 22 – பயிற்சி மற்றும் ஒய்வு நாள்
டிசம்பர் 23 - இறுதிப் ப�ோட்டி
டிசம்பர் 24 இறுதிப் ப�ோட்டி மேலதிக நாள்

-	க�ொழும்பு
–	க�ொழும்பு
–	க�ொழும்பு
–	க�ொழும்பு
–	க�ொழும்பு
–	க�ொழும்பு
–	க�ொழும்பு

ஆர்.பிரேமதாச சர்வதேச
ஆர்.பிரேமதாச சர்வதேச
ஆர்.பிரேமதாச சர்வதேச
ஆர்.பிரேமதாச சர்வதேச
ஆர்.பிரேமதாச சர்வதேச
ஆர்.பிரேமதாச சர்வதேச
ஆர்.பிரேமதாச சர்வதேச

மைதானம்
மைதானம்
மைதானம்
மைதானம்
மைதானம்
மைதானம்
மைதானம்

–	க�ொழும்பு
–	க�ொழும்பு
–	க�ொழும்பு
–	க�ொழும்பு
–	க�ொழும்பு
–	க�ொழும்பு
–	க�ொழும்பு
–	க�ொழும்பு
–	க�ொழும்பு

ஆர்.பிரேமதாச சர்வதேச
ஆர்.பிரேமதாச சர்வதேச
ஆர்.பிரேமதாச சர்வதேச
ஆர்.பிரேமதாச சர்வதேச
ஆர்.பிரேமதாச சர்வதேச
ஆர்.பிரேமதாச சர்வதேச
ஆர்.பிரேமதாச சர்வதேச
ஆர்.பிரேமதாச சர்வதேச
ஆர்.பிரேமதாச சர்வதேச

மைதானம்
மைதானம்
மைதானம்
மைதானம்
மைதானம்
மைதானம்
மைதானம்
மைதானம்
மைதானம்

–	க�ொழும்பு
–	க�ொழும்பு
–	க�ொழும்பு
–	க�ொழும்பு

ஆர்.பிரேமதாச சர்வதேச
ஆர்.பிரேமதாச சர்வதேச
ஆர்.பிரேமதாச சர்வதேச
ஆர்.பிரேமதாச சர்வதேச

மைதானம்
மைதானம்
மைதானம்
மைதானம்

-

சூரியவெவ மஹிந்த ராஜபக்ஸ மைதானம்

–

சூரியவெவ மஹிந்த ராஜபக்ஸ மைதானம்

-

சூரியவெவ மஹிந்த ராஜபக்ஸ மைதானம்

இறக்கக்கண்டி பிரீமியர் லீக் வெற்றிக் கிண்ணம்

கிளேடியேடர்ஸ் அணி சம்பியன்
கிண்ணியா மத்திய நிருபர்

இறக்கக்கண்டி பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட் சுற்றுப்போட்டியின் வெற்றிக்
கிண்ணத்தை அல் ஹம்ரா கிளேடியேடர்ஸ் (Gladiators) அணி சுவீகரித்து,
2021 ஆம் ஆண்டுக்கான சம்பியன் பட்டத்தை தனதாக்கிக் க�ொண்டது.
அல் ஹம்ரா விளையாட்டு கழகத்தினால் நடாத்தப்பட்ட இந்த சுற்றுப்ப�ோட்டியின் இறுதிப்போட்டி கடந்த
(27ம் திகதி ) இறக்ககண்டி விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்றது.
ஏழு அணிகள் பங்கு பற்றியிருந்த
இந்த த�ொடரின், இறுதி ஆட்டத்தில்
விளையாடுவதற்கான தகுதியை அல்
ஹம்ரா கிளேடியேடர்ஸ் (Alhamra

gladiators) அணியும் அல் ஹம்ரா
டைட்டான் (Alhamra Titans) அணியும்
பெற்றுக் க�ொண்டன.
இறுதிப் ப�ோட்டியில் நாணயச் சுழற்சியில் வெற்றிபெற்ற அல் ஹம்ரா
கிளேடியேடர்ஸ் (Gladiators) அணியினர் முதலில் துடுப்பெடுத்தாட தீர்மானித்து, 20 ஓவர் முடிவில் 7 விக்கட்டுக்களை இழந்து 197 ஓட்டங்களைப்
பெற்றனர்.
இந்த அணி சார்பாக எஸ்.எப்.
ஷாஜஹான் 71 ஓட்டங்களையும் என்.
அசீம் 70 ஓட்டங்களையும் குவித்து
அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தனர்.
பதிலுக்கு
துடுப்பெடுத்தாடிய
அல் ஹம்ரா டைட்டான் ( Alhamra

Titans) அணியினர் 20 ஓவர் முடிவில்
9 விக்கெட்டுகளை இழந்து, 164 ஓட்டங்களை மாத்திரம் பெற்றுக் க�ொண்டனர். இந்த அணிக்கு முஹம்மது
அர்ஷாத் ஆகக்கூடிய 60 ஓட்டங்களைப் பெற்றுக்கொடுத்தார்.
அல் ஹம்ரா கிளேடியேடர்ஸ்
அணிக்காக 5 ஓட்டங்களை மாத்திரம்
க�ொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய எஸ். சர்வீஸ் இறுதிப் ப�ோட்டி-

யின் சிறப்பாட்டாகாரராக தெரிவு செய்யப்பட்டார்.
இறக்கக்கண்டி பிரீமியர் லீக்கின்
தலைவர்
அஸ்மி தலைமையில்
நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில் திருக�ோணமலை மாவட்ட பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் எம்.எஸ். த�ௌபீக் அதிதியாக கலந்துக�ொண்டு பிரீமியர் லீக்
வெற்றிக் கிண்ணத்தையும் பரிசில்களையும் வழங்கி வைத்தார்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2021 டிசம்பர் மாதம் 5ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

2021 டிசம்பர் 5 ஞாயிற்றுக்கிழமை
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தமிழ்க் கவி
பேசுகின்றார்
ழலினிது யாழினிது என்பர் தம்
மக்கள் மழலைச் ச�ொல் கேளாதவர்' குடும்பம் என்பது தாய் தந்தைமகன் மகள் பேரன் பேத்தி
என பலரை அடக்கியதேயாகும். எனில்.
கணவனும் மனைவியும் என்றால் அது
தம்பதி என்ற வரைமுறையையே சாரும்.
தமிழர் திருமண நடைமுறைகளில் மிக
முக்கியமானது கணவன் மனைவி இணைப்பல்ல. அதையும் மீறி கணவன் மனைவி

டில்போடுதல்
பெயர்சூட்டுதல்,பிறந்த நாட்கள் என எத்தனை எத்தனை
விழாக்கள் எல்லாச் சடங்குகளிலும்
தாய்மாமன் மச்சாள்மார் மச்சான்மார்
பாட்டி என பலஉறவுமுறைக்காரர்களால்
செய்யப்படும் சடங்குகள் உண்டு. செத்தவீடுகளில் இவை முக்கியமாக பேணப்படும். அது இறுதி என்பதால் க�ோபதாபம்
பார்க்காமல் வந்து கடமையை செய்வார்கள். வய�ோதிபர்களின் உடல் கடமைக்காக
வைக்கப்படும் ப�ோது உறவினர்கள் அரப்பெண்ணை வைத்து . மூன்று குடங்களை
மருமக்கள் தாங்கிச் சென்று நீர் க�ொண்டுவருவது,க�ொள்ளி வைக்க பிள்ளை குளித்து
ஆயத்தமாவது,பேரன் பேத்திகள் நெய்ப்
பந்தம் பிடிக்க. தேவார திருவாசகம் படிக்க
அல்லது ஜெபிக்க என எத்தனை சடங்குகளுக்கு எத்தனை வகையான உறவுகள்.
இப்போது எல்லாமே பணமென்றுஆகிவிட்டது. அவையெல்லாம் யார் யார�ோசெய்துவிட்டுப் ப�ோகிறார்கள்.
கி றி ஸ ்த வ ம த த் தில்
தலைத�ொடும் பெற்றார் என
ஒவ்வொரு
பிள்ளைக்கும்
இருப்பார்கள் பிள்ளைக்குமுதல்
நன்மை
நடப்பதாக ச�ொல்வார்கள்.
இந்த
த�ொட்டப்பா வு ம்
த�ொட்ட ம ்மா வு ம்
காலம்
முழுதும்
அந்தப் பிள்ளையை
தமது
ச�ொந்த
உறவாக க�ொண்டு

கடுமையான விடுகதைகளை நுட்பமாக
விளக்கும் என் மாமி, ம்...பிறகு ம்...பிறகு
என்று அலட்டி அலட்டி கதைகேட்க ப�ொறுமையாக ச�ொல்லித்தரும் சித்தப்பா, அறிவியல் மந்திரீகச் ச�ொற்களை யாருக்கும் ச�ொல்லக்கூடாது என்று ச�ொல்லிச் ச�ொல்லியே
கற்பித்த என் பெரியப்பா. என் சட்டைத்துணியை தனக்கு வேண்டும் என அடம்
பிடித்து அம்மாவை அழவைத்து பறித்தெடுக்கும் அக்கா,'என்னை த�ோளில தூக்கிக்
க�ொண்டு கிணத்தடிவரைக்கும் ப�ோ'என்று
அதட்டும் தம்பி. 'எடேய் என் செல்லக்குட்டி அக்காவுக்கு ஒருபாட்டுப் பாடமாட்டியா?'என்றுகேட்டதும்
அட்டைக்கரி
நிறத்திலிருக்கும்
என்னைப்பார்த்து'நான்
பார்த்ததிலே அவள் ஓருத்தியைத்தான்
அழகியென்பேன் நல்ல அழகியென்பேன்
எனப்பாடும் கடைக் குட்டித்தம்பி. எதைத்
தின்றாலும் 'அதில எனக்கும் தா'என்று
அடம்பிடிக்கும் தங்கை அம்மா இறந்துப�ோக நானே வளர்த்த கடைசித் தங்கைகள்.

காற்றில் அகப்பட்ட
துரும்புப�ோல உலகம் எங்கும்
சிதறிவிழுந்து விட்ட சமூகம்

இருவரதும் குடும்பங்களின் இணைப்புத்தான். பெண் பார்க்கும் ப�ோத�ோ மாப்பிளைதேடும் ப�ோத�ோ'எப்பிடி சனம் நல்லசனம�ோ'என்ற கேள்வியே முதல் வருகிறது.
சாதியால், அந்தஸ்தால் படிப்பால், குணத்தால் அந்தக் குடும்பம் நல்லபெயரைப்
பெற்றிருந்தால்தான் எனது பிள்ளையின்
வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும் என இருவீட்டாரும் நினைக்கின்றனர்.
இந்தப் பின்னணியிலேயே உறவுகளும்
கூடி வாழ்கின்ற நிலை இருக்கிறது. அவர்கள் எக்காரணத்தாலும் த�ொலைவில் குடியிருந்தாலும் நன்மை தீமை ஏற்படும் ப�ோது
ஒன்று கூடி த�ோள் க�ொடுப்பார்கள். தாய்தகப்பன் தாய் மாமன் சித்தப்பா பெரியப்பா
மாமா மாமி அத்தை இனினும் கூடினால்
குஞ்கியம்மா குஞ்சிஐயா சீனியம்மா ஆசையாத்தை பெத்தா பூட்டன். பூட்டி என ஒவ்வ�ொருபிள்ளைக்கும் தாய்வழியிலும் தந்தைவழியிலும் இருப்பார்கள். அனைவரும்
ஒன்று கூடி நடக்கும் விழாக்கள் சடங்குகள்
ஊரேவியக்கும் வண்ணம் நடக்கும். பெருவிருந்து ஆடு க�ோழிகள் வெட்டிச் சமைத்து,
குடிவகைகள், பகிர்ந்துஆட்டம் பாட்டம்,வேடிக்கை விந�ோதங்கள், சின்னச் சின்ன
சச்சரவுகள், கைகலப்புகள், சமாதானங்கள்
என்று வீடே களைகட்டும். அந்த இனிமையான நாட்கள் எமக்கு வாய்த்திருந்தது.
எனது மகன் ப�ோருக்குப்போகும்வரை.
தமிழர் வாழ்வில் மட்டுமல்ல அனைத்து
மக்களின் வாழ்க்கையிலும் சடங்குகள்
இல்லங்களில் வரும் காதுகுத்து பூப்புனித
நிகழ்வு கல்யாணம் பிள்ளைகளுக்கு த�ொட்-

வாழ்வதைநான் ஆச்சரியமாக பார்த்திருக்கிறேன். எவ்வளவு நல்லமுறை. என
நான் வியந்தப�ோது என் தகப்பன் ச�ொல்லுவார் உறவுகள் என்பதே மாயை தனியேதான் பிறந்தோம் தனியேதான் சாகவும்
ப�ோகிற�ோம் என்று. அவருக்குத் தெரியாது
எங்களில் எத்தனை குடும்பங்கள் கூட்டாக
செத்தழிந்தனர் என்பது.
இது செயற்கை அழிவு இயற்கை அழிவுகளிலும் இப்படி எத்தனை குடும்பங்கள்
காணாமல் ப�ோயிருக்கின்றன.
ப�ோர் எங்கள் வாழ்க்கையை புரட்டிப்
ப�ோட்டு பல ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன.
தனிமை என்னை சிறைப்பிடித்தும் பலஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. என்னை பார்ப்பவர்கள் ஏளனமாக ச�ொல்வதும் இதைத்தான். சிலர்
இரக்கமாக ச�ொல்லலாம்
ஆனால் அது என்னை ஏளனப்படுத்துவதாக
இருக்கிறத�ோஎனஐயம் வரும். ஆட நம்பீட்டீங்களா இது ஒருபெரியவர் ச�ொன்னதுதான். ஆனால் நான் தனிமையில் இல்லை
ஜெயகாந்தன், எஸ் ராமகிருஸ்ணன். கி.
ராஜநாராயணன். இன்னும் வெளிவந்து
க�ொண்டிருக்கும் சிலவாராந்த மாதாந்த
சஞ்சிகைகள் என கூட்டத்துள்தான் வாழ்கிறேன். என்ன அவர்களால் என்னுடன்
கூடி உண்ணமுடியாது. ஆனால் என்னுடன்
உறங்கிய பின்னும் உரையாட முடிகிறதல்லவா.
ஆனாலும் எனது ச�ொந்தங்கள் எனநான்
க�ொண்டிருந்த தம்பிகள் தங்கைகள் மாமா
மாமிஅப்பா சித்தப்பா அத்தை இவர்கள்
என்னுடன் இல்லை. வீட்டில் கேட்கப்படும்

இவர்களெல்லாம் என்
பிள்ளைகள் என்னிடம்
'அம்மா இவர் எங்களுக்கு
என்னமுறை?'என்று அவர்கள் கேட்டுக்கேட்டு முறைச�ொல்லி
அழைத்து மகிழ்ந்தனர்.
இப்போது
நாம்
காற்றில்
அகப்பட்ட
துரும்புப�ோல உலகம்
எங்கும் சிதறிவிழுந்து
விட்டோம். தாயும் தாய் மாமனும் பெரியப்பா சித்தப்பா உறவுகளும் அத்தை மாமி
என்ற உறவுகளும் இந்தத் தலைமுறைய�ோடு ஒழிந்துவிடும். காரணம் குடியகல்வு
மட்டுமல்ல; பிள்ளைகள் பெரும்பாலும்
ஒற்றைப் பிள்ளைகளாகவே இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கே அண்ணன் தம்பி அக்கா
தங்கை என்றால் என்னவென்று தெரியப்
ப�ோவதில்லை. இதில் அவர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு அத்தையா மாமியா திருமண
பந்தத்தில் வேண்டுமானால் ஒரு மாமாமாமிவரலாம் அங்கேயும், மச்சாள் மச்சான்.
இருப்பார்களாஎன்பதும் சந்தேகமே
உறவுகளைத் த�ொலைத்த
இனமாக,உண்மையான உறவுகளைத் த�ொலைத்த
இனமாகப�ோர் எங்களை மாற்றியது உண்மைதான் ஆனால் கையாலாகாத பெற்றோரால் உறவுகளைத் த�ொலைக்கப் ப�ோகும்
பாவப்பட்ட பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தில்
இந்த உறவுகள் இருக்கப் ப�ோவதில்லை.
அவர்களுக்கு உழைப்பதும் உடுப்பதும்
சுகிப்பதுமே
வாழ்க்கை
என்றாகிவிட்டது. அதற்காக உழைப்பதே த�ொழில் என்றாகிவிட்டது வாழ்க்கையில் இன்பம�ோ
துன்பம�ோ அதைப் பகிர்ந்துக�ொள்ள உண்மையான உறவுகள் வேண்டும்.
பத்தாவதாகப் பிறந்த பிள்ளையையும்
பாதுகாத்து சமூகத்துக்கு தந்த எமது மூதாதையர்களிடம் இந்த நவீன வசதிகள் இருக்கவில்லை. இருந்திருந்தால்...ஒருவேளை
இருந்திருந்தால்
நானில்லை
நீங்களுமில்லை.

'தடம் தந்த வரிகள்' நூல் வெளியீட்டின் ப�ோதான சில பதிவுகள்
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ச�ோத்துக் களறி
திர் பச்சையில் அடர்வன மழைக்
க�ொடிகள் தாழ வளர்ந்து கிடந்தன;
முற்றத்தைச் சூழ்ந்திருந்த தென்னை
ஓலை மறைப்பில் முருங்கை மர நிழலில் அடுப்பு
எரிந்து க�ொண்டிருந்தது; க�ொத்திப் பிளந்த
க�ொள்ளி, நிறம் மாறிக் கரு நிழலாய் அடுப்பின்
பின்னால் கிடக்கிறது; விளக்கு மாறின் சத்தமும்
மண் வெட்டியின் ஓசையும் த�ொலைவில் மாறி
மாறிக் கேட்கிறது...
தேயிலையின் நறுமணம் படுக்கையின் சுகங்களை மீறிப் பரவும்போது, காலையிலேயே சாய்வு
நாற்காலிக்கு வந்துவிட்ட
வாப்பா, எப்போதும்போல்
என்னை மடியில் கிடத்தி
வருடிக் க�ொண்டிருப்பார்...
அடுக்களைச் சீலையால்
அடுப்பின் வெப்பத் தகிப்பைத் தக்க வைத்துக்க�ொள்ளும் உம்மாவின்
சாதுரியம், சூடு தாவிப்
பிடிக்க டக்கென்று அவர்
தன் கையை பின்னிழுத்துக் க�ொள்ளும் துடிப்பு
என் கண்களே ஆச்சரியத்தில் ஈசலாக, அக்காட்சி
அரைத் தூக்கத்திலும் பலவண்ண நிறத்தில் கலவையாகத் தெரிந்தது...
மீளவும் தூக்கத்துக்குப்
ப�ோய் எழுந்து கதவைத்
திறந்து வெளியே வரும்ப�ோது, உம்மா கால் நீட்டி அரிசியில் கல் ப�ொறுக்கிக்
க�ொண்டிருப்பார், வாழைப் பாத்தியில் சாய்ந்திருந்த
தண்ணீர் குடத்தைக் கெழித்து நீர் வார்த்து நிதானமாகக் குடிக்க ஆரம்பித்தார்; "எனக்கு அங்க ச�ோலி
கிடக்கு நீங்கதான் இந்த அடுப்பைக் க�ொஞ்சம் பார்த்துக்கணும்" வாப்பாவின் மேல் பாரம் சுமத்திவிட்டு,
வேறு அலுவல்களைக் கவனிக்க உம்மா குசினியில்போய்ச் சம்மணமிட்டு, அகன்ற தடித்த பன்தட்டைத் தன் மடியில் அமுக்கி அமர்ந்து க�ொள்வார்;
இஞ்சியும் வெள்ளைப்பூடும் அம்மியில் வைத்துத்
தட்டும்போது சில நிமிடம் ஏத�ோ தயக்கமும் ய�ோசனையுமாகப் பார்வையைத் தூரமாக வெறிக்கவிட்டுச் சேலையை லேசாகத் திருத்துவார்; வியர்த்து
மேலும் கருத்திருந்த அவர் முகத்தை முந்தானையால் அழுந்தத் துடைத்தபடி, புறவளவில் திரும்பும்
ஒரு மூலையில் நடந்துவரும் ஆள் அரவத்தைக்
கூர்ந்து க�ொண்டே எழுந்து நிற்பார்...
என்றைக்கும் உம்மாவின் கால�ோடு ஒட்டி
நிற்கும் மஞ்சளில் வெள்ளைப் புள்ளியிட்ட பூனை
இறவானக் காலுக்குள் எட்டிப் பார்த்தது; காதை
உயர்த்திக் குரைத்துக் க�ொண்டு நாய் திரும்பி
ஓடியது; சங்கிலியை எட்டிப் பிடித்தபடியே வாப்பா
அதனை இழுத்துச் சென்று க�ோடிப் புறத்தில் கட்டி
விட்டார்; சந்துக்குள்லிருந்து ஆடுகளை ஓட்டிவந்த
பரட்டை அவ்வாம்மா, எங்கள் முன் வாசலையே
பார்த்து நின்றாள்; "உனக்கென்ன பரட்ட ஆட்டக்
கூட்டிட்டு மேய்ச்சலுக்குப் ப�ோனா நாலு பணமாவது வாங்கிற, என்னப் பாரு, விட்ட விடியங்காட்டில எழுந்து அப்பச் சட்டிய�ோட மல்லுப்பொருதி
நாலு வூட்டுக்குக் க�ொடுத்து இன்னும் முடியல்ல.."
மூலைவீட்டு மைனா மாமி, நின்றிருக்கும் பரட்ட
அவ்வாம்மா முன்னே பார்த்துக் கதைத்துவிட்டுப்
ப�ோவது எங்கள் காதில் விழுகிறது....
பழம் படியாத சேலைய�ொன்றை அப்போதே
உம்மா அணிந்து க�ொண்டார்; வட்ட மூக்குத்தியைச்
சுரை திருகி அழுத்தமாகப் பதிய வைத்தார்; அந்தக்
காத்திருப்புத் திண்ணையில் தலுகா மச்சியின்
வருகைக்காக வெகு நேரமாகவே சாயக் க�ோடிட்ட
பாய்கள் ப�ோடப்பட்டிருந்தன; உரத்த வெயில் அன்றும்தான் ஊமைச் சூடாக உருமாறி விழுந்தது;
மாமிய�ோடு குடும்பத்தினர் சேர்ந்து எட்டுப் பேருக்கு
மேல் வந்திருந்தனர்; எங்கள் வீடு குரல்களால்
சளசளத்துக் கிடந்தது; நினைத்ததைக் கதைத்துப்
பேசிக் க�ொண்டிருக்கும் அந்தக் கூட்டத்தில் நானும்
ஒருவனாக அவர்கள�ோடு அமர்ந்திருந்தேன்...
நடந்திருந்த நல்ல விஷயங்களை அசை ப�ோடுவதற்குப் ப�ோதுமான நேரத்தை உம்மா செலவளித்திருக்கிறார்; அவர்கள�ோடு கதைத்திருந்தபடி
நிலையில் கை ஊன்றி, மிகவும் சிரமப்பட்டு எழும்ப�ோது தன் இடுப்புத் த�ொடைப் பகுதிகளில் த�ோல்
இழுத்துக் கட்டப்பட்ட இலாஸ்ட்டிக் நாடாப�ோல் அழுத்தியிருப்பதை உணர்வார்; அன்றைய அதிகாலை
சிறு குத்து வலிய�ோடு த�ொடங்கினால், ஒரு சில
மணி நேரத்துக்குள் உடல் உபாதைகள் மெல்ல
மெல்லக் குறைந்து மதியத்துக்குள் பழைய உடம்புக்குள் தான் மீண்டும் ப�ோய்ச் சேர்ந்து விடுவ�ோம்
என்று அவருக்குத் தெரியும்...
புதரிலிருந்து சிறகடித்து வெளிக்கிளம்பும்
பறவைப�ோல, இடையைச் சுற்றி வாப்பாவின்
பழைய சாறன�ொன்றை இறுக்கக் கட்டிக்கொண்டு
சமையல் சாதனங்களுடன் பரபரப்பாகுவார்; சருமத்தின் கீழ் அவரது தாடை, மூட்டுச் சற்றே அசைந்தால் ச�ோற்றின் பருக்கையை வாயில் ப�ோட்டுப்
பதம் பார்க்கிறார் என்று புரிவ�ோம்...
"ப�ொலிஸ் செய்திகள் கேட்டீர்கள்" வான�ொலியில் கனத்த ஆண் குரல் ஒலித்து முடிந்ததும்
விவசாய நேயர் விருப்பம் த�ொடர்ந்துப�ோனது;
"கல்யாண வளைய�ோசை க�ொண்டு, காற்றே
நீ முன்னாடி செல்லு.." எம்.ஜி.ஆர், லதா ச�ோடியென்றால் ஒரு கசனாக் கதை ப�ொங்கி வருவதுப�ோல் ச�ொல்ல முடியாமல் மனதுக்குள் சிரித்துக்
க�ொண்டே வெங்காயத்தை உரித்து நறுக்கத்

த�ொடங்குவார்; "நான் உரிக்கிறேன், நீங்க ப�ோய்
அடுத்தடுத்த வேலையப் பாருங்க.." வந்தவர்கள�ோடு உறவாடிக் கலந்திருந்த சின்னம்மா, வளையல்களை மேலேற்றிக் க�ொண்டு இப்படிச் ச�ொல்ல,
உம்மா வாளியிலிருந்த நீரில் கைகளை அலம்பியபடி சட்டென எழுவார்; ...
பளபளக்கும் தங்க வண்ணப் பூச்சுத் தடவிய
பீங்கான் க�ோப்பைகள் கை தவறி விழுந்து
விடாமல் கவனமாகப் புரட்டிப் புரட்டிச் சும்பில்
சாம்பல் சேர்த்துக் கழுவி அடுக்குவார்; உயரமான
இரண்டு இரும்புக் கம்பிகளுக்கிடையே கட்டித்

த�ொங்கி இருக்கும் குண்டாலப் பானைகள் கீழே
இறக்கப்படும்; குழம்புச் சட்டியும் ஊறுகாய் ப�ோத்தலும் மூடிகள் திறக்கப்பட்டு அருகருகே இருக்க, அதிலிருந்து மெல்லிய புளி வாசம் கிளம்பும்; வேசன்
நிறையவும் ந�ொறு ந�ொறுப்பான எண்ணெய்
த�ோய்ந்த பப்படங்கள் குவிந்து இருந்தன; அதில�ொன்றையெடுத்துக்
கடித்துப்
பார்ப்பேன்;
அப்போது வயிறு சுருங்கி விரியும்; இன்றையச்
ச�ோத்துக் களரியில் ஆட்டுக் கறியின் மணத்தை,
என் பீங்கானில் விழும் துண்டுக் கறியை நினைத்தபடியே வாயில் நீர் வடியக் காத்திருப்பேன்...
விருந்தாளிகளுக்கு வீட்டு மண்டபத்தின் இரு
புறமாக உணவு படைத்து வைத்திருப்பார்கள்;
குழம்பு ஊற்றப்பட்டவுடன் கைகளால் வேகமாகக்
கிளறி யாருமறியாமல் புறங்கையால் கண்ணீரைத்
துடைத்துக் க�ொண்டு, குழைத்து அள்ளி அள்ளித்
தின்பார்கள்; அவர்களது குழந்தைகளின் வாய�ோரங்கள் துடைக்கப்படாமல் ச�ோற்றுப் பருக்கைகள்
ஒட்டிக் க�ொண்டிருக்கும்...
உம்மாவின் கைவண்ணம் இப்படித்தான்; அவர்,
எலும்புகள் ப�ோட்டுப் புளியாணம் காய்ச்சினால்
அகப்பை தாளாமல் சிறு மண்ஜொக் பானைக்குள் கிடக்கும்; பசி இல்லாமல் சுருண்டு படுப்போரையும் அதன் மணம் எழுப்பிவிடும்; புளியாணப்
பானையின் மீது ம�ொய்க்கும் ஈக்களை விசிறியவாறே நான் காவல் இருப்பேன்..
தாளிப்பென்றால் நெய்க்குத்தான் முதலிடம்;
கருகிச் சுருளும் கருவேப்பிலையின் வாசம்,
மூச்சுக் காற்றில் அடர்ந்து ஏறும்; முந்திரிக்
க�ொட்டை, நிலக்கடலை வறுத்துப் பிரியாணிச்
ச�ோற்றுக்குள் அமுக்கி விடும்போது க�ொஞ்சம் ருசி
பார்க்கத் தருவார்; அந்நாளில் கல்யாணச் ச�ோறு
என்றுதான் அதனைச் ச�ொல்வோம்; கூடவே பச்சடியும் இருக்கும்; பூண்டையும் வெங்காயத்தையும்
துவைத்துக் கடையலாக்கி நெற்றியைச் சுருக்கி
அவர் விரும்புவாரென்று பிரத்தியேகமாகச் செய்து
வைப்பார்...
கையில் காசு புழங்கும் தினங்களில் எண்ணெய்
மினுங்கும் மீன்களை வாப்பா வாங்கி வருவார்;
சிலதை உறிப�ோல் தட்டில் ப�ோட்டு அடுப்பின்
மேல் கட்டி வைப்பார்; சூட்டில் வெந்து தணிந்ததும் உம்மா இலகுவாக முள் நீக்கிப் பிட்டு, மரக்கறியில் சேர்ப்பார்; கீரைகளைக் கட்டோடு பிரித்துக்
கால்களை நீட்டித் த�ொடையில் வைத்துப் பூச்சி, புழு
நீக்குவார்; ப�ொன்னாங்கண்ணியென்றால் விரல்களால் தெறித்துக் கந்தல் பிடுங்கி உள்ளங்கையால்
ப�ொத்திப் பட்டுப்போல் அரியும் கலை அவருக்கே
உரியது...
அது இரவாக இருக்கும் பட்சத்தில் எருமைத் தயிர்
சட்டிய�ோடு நடுவில் இருக்கும்; வாப்பா மூச்சின்
ஏற்ற இறக்கத்துக்குத் தயிர் கரைத்து இறக்குவார்;
ஒரு வாரத்துக்கு முன்பே உறவுக்காரர் ஒருவரிடம்
ச�ொல்லி வைத்து, எருமைகள் கட்டும் காலையிலிருந்து க�ொண்டு வந்த பாலை முறுகக் காய்ச்சிப் பானையிலிட்ட தயிர் இன்னும் உறையாததால் தலை மாட்டிலிருக்கும் மண் நிரப்பிய
தேங்காய் சிரட்டையில் க�ோழையைத் துப்பி
விட்டு எச்சிலை விழுங்கிக் க�ொண்டு ஏதேனும்
உளறியபடி தூங்குவார்; "ஆணிக்காலி, இரண்டு
நாளாகுது இவளுக்கு இன்னும் தயிர் வார்த்து
முடியல்ல.." மழைக் காலமாதலால் பாத்திரங்களை நகர்த்துவதும் நிரம்பியவற்றைக் க�ொட்டிவிட்டு மீண்டும் அவற்றைப் பழைய இடங்களில்
வைப்பதுமாகவே நேரம் கழியும்; அதற்குள்
தரை முழுவதும் ஈரம் பரவிவிடும்; வீட்டுக்
கூரையின் ப�ொத்தல்களுக்கு மழை நீர் பிடிக்க
சிலவேளைகளில் இருக்கின்ற பானைகளும்
பாத்திரங்களும் ப�ோதாமலிருக்கும்போது எப்படி,
எதில் தயிர் உறை ப�ோடுவது? சேலைத் தலைப்பால் வாயைப் ப�ொத்தியபடியே, வாப்பாவின்
பேச்சுக்கு உம்மா தேம்பி அழுவார்; அவரது கண்களைத் துடைத்து விடுவேன் நான்.
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ெநடுஞ்சாைல அைமச்சுக்கு 4 மில். ெடாலர்கைள
வழங்குகிறது ெகாரியா சர்வேதச ஒத்துைழப்பு நிறுவனம்
சர்வேதச ஒத்துைழப்பு
ெகா�யா
�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

�றுவர் பாதுகாப்பு
மாதத்ைத ெவற்�கரமாக
பூர்த்�ெசய்த Stop Child
CrueltyTrust அைமப்பு

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.

திண்ைண ேஹாட்டலில் இைளஞர்களுக்கு
விருந்ேதாம்பல் கற்ைக ெநறியும் பயிற்சிகளும்
ெ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

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.

Young Businessmen Of The Year-2020 விருது ெவன்றார்

சாய்ந்தமருது அக்ஸா ெடக்ஸ் நிறுவுனர்

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.

மனவளர்ச்சி குன்றியவர்களுக்கு ஊட்டச்சத்துக்கைள
வழங்கும் நியூட்ரிேனாேவட் லங்கா 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

பணியாற்றுவதற்கு மிகச் சிறந்த இடமாக மீண்டும் ஒரு தடைவ
சான்றிதழ் அளிக்கப்பட்டுள்ள ெசலிங்ேகா ைலஃப்

ைலஃப்
ெச�ங்ேகா
இரண்டாவது

ெதாடர்ந்து
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.
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,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.

CMS/LP/20/PT/04/057

Nfs;tpapd; ngah;

Gold Coins - 22KT with SLPA Logo

Nfs;tpg;
gpizj;
njhif (&gh)

Mtzf; fl;lzk; (VAT
cs;slf;fg;gl;L;s;sJ)

789,500.00

12,500.00

KbTWj;jy;
jpfjp kw;Wk;
Neuk;
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

ngWif mwptpj;jy;
,yq;if ,uhZtk;

mur <l;L KjyPl;L tq;fp
SMIB

,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;

,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;.

,yq;ifj; jiug;gilj; jiyikafk;> = [ath;jdGu> ,yq;if
2021Mk; tUlk;
1.

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;.

2.
3.

4.

,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;

1

DOS/2021/5575/A

tpguq;fs;

tpiy kDf;fs;
Nfhug;gLk; Kiw

SPECIAL
AMBULANCE

rh;tNjr Nghl;b
hPjpapyhd tpiyf; Nfhuy;

msT

tpiykD
Mtzq;fs;
tpepNahfpf;fg;gLk;
fhyk;

tpiykDf;fs;
jpwf;fg;gLk;/
KbTWj;jg;gLk; jpfjp
kw;Wk; Neuk;

10

2021/12/06 Kjy;
2022/01/18

2022/01/19 K.g. 11.00
kzp

kPsspf;fg;
glhj
fl;lzk;
(&gh)
20,000.00

Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; rh;tNjr Nghl;b hPjpapy; tpiyf;Nfhuy;fs; ,lk;ngWk;.
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.
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;.

Vida ed;ikfs;

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

•
•
•
•

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;.

,uhZtj; jsgjp>
,yq;if ,uhZtj; jiyikafk;>
= [ath;jdGu>
nfhOk;G> ,yq;if.
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ஊர் மாற்றங்களும், வீடு மாற்றங்களும் ஒருசிலருக்கு
வந்து சேரும். பிறரிடம் க�ொடுத்த பெரும் த�ொகை
திரும்ப வராமல் ப�ோராடும் நிலையையே உருவாக்கும். பணிபுரியும் இடத்தில் ஒருசிலருக்கு வேலையில்
நெருக்கடி ஏற்படலாம்.
அதிஷ்ட நாட்கள் : 08, 09

மேஷம்
கார்த்திகை 19-ந் திகதி (நவம்பர் 05) மகர ராசிக்குச் சுக்கிரன் செல்கின்றார். உங்கள் ராசிக்கு 2, 7 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் சுக்கிரன். அவர் த�ொழில்
ஸ்தானத்தில்(10ம்இடத்தில்) சஞ்சரிக்கும் ப�ொழுது
குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு மேற்பட்டவர் கள் சம்பாதிக்கும் ய�ோகம் உண்டு. எனவே இந்த நேரத்தில் வீடு
வாங்கலாமா? இடம் வாங்கலாமா? த�ொழிலை ச�ொந்த
இடத்திற்கு மாற்றலாமா? என்றெல்லாம் சிந்திப்பீர்கள்.
பிற இனத்தாரின் கூட்டு முயற்சிய�ோடு சாதனைகள்
நிகழ்த்தும் நேரம் இது.
அதிஷ்ட நாட்கள் : 06, 07, 10, 11

ரிஷபம்
கார்த்திகை 19-ந் திகதி (நவம்பர் 05) மகர ராசிக்குச்
சுக்கிரன் செல்கின்றார். உங்கள் ராசிநாதன் சுக்கிரன்
9-ம் இடத்தில்(பாக்கியஸ்தானத்தில்) சஞ்சரிக்கும் இந்த
நேரம் ஒளிமயமான எதிர்காலத்தை உருவாக்கும் நேரமாகும். பயணங்கள் அதிகரிக்கும். நண்பர்கள் உங்கள்
பணிக்கு உறுதுணைபுரிவர். உடல்நலம் சீராகும். உத்திய�ோகத்தில் ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும்.
அதிஷ்ட நாட்கள் : 08, 09

மிதுனம்
கார்த்திகை 19-ந் திகதி (நவம்பர் 05) மகர ராசிக்குச்
சுக்கிரன் செல்கின்றார். உங்கள் ராசிக்கு 5, 12 ஆகிய
இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் சுக்கிரன். 12-க்கு
அதிபதி (ஆயுஸ்தானத்தில்) அஷ்டமத்தில் சஞ்சரிக்கும்
இந்த நேரத்தில் விபரீத ராஜய�ோக அடிப் படையில்
சில நல்ல சம்பவங்கள் நடைபெறலாம். த�ொழில்
வளம் சிறப்பாக இருக்கும். கிளைத் த�ொழில் த�ொடங்கும் ய�ோகம் உண்டு. பிள்ளைகளின் எண்ணங்களைப்
பூர்த்தி செய்வீர்கள். உத்திய�ோகத்தில் திடீர் முன்னேற்றங்கள் வரலாம்.
அதிஷ்ட நாட்கள் : 10, 11

கடகம்
கார்த்திகை 19-ந் திகதி (நவம்பர் 05) மகர ராசிக்குச்
சுக்கிரன் செல்கின்றார். உங்கள் ராசிக்கு 4, 11 ஆகிய
இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் சுக்கிரன். அவர் சப்தம
ஸ்தானத்தில் (களத்திரஸ்தானத்தில்) சஞ்சரிக்கும் இந்த
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நேரத்தில் கல்யாணம் ப�ோன்ற சுபகாரியங்கள் நடைபெறும். உறவினர்களுக்குக் க�ொடுத்து உதவும் சூழ்நிலை
உருவாகும். த�ொழிலில் கூட்டாளிகள் விலக நேரிடும்.
அதிஷ்ட நாட்கள் : 05

சிம்மம்
கார்த்திகை 19-ந் திகதி (நவம்பர் 05) மகர ராசிக்குச் சுக்கிரன் செல்கின்றார். உங்கள் ராசிக்கு 3,
10 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் சுக்ரன்.
சகாய ஸ்தா னம் மற்றும் த�ொழில் ஸ்தானத்திற்கு
அதிபதியான சுக்கிரன் 6- ல் சஞ்சரிக்கும் (ருண,
ர�ோக, சத்துரு ஸ்தானத்தில்) ப�ொழுது த�ொழில்
வளம் சிறப்பாக இருக்கும். உத்திய�ோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு எதிர்பார்த்த ஊதிய உயர்வும், இலாகா
மாற்றங்களும் கிடைக்கலாம். பணி நிரந்தரம் பற்றிய
நல்ல தகவல் வந்து சேரும்.
அதிஷ்ட நாட்கள் : 05

கன்னி
கார்த்திகை 19-ந் திகதி(நவம்பர் 05) மகர ராசிக்குச் சுக்கிரன் செல்கின்றார். உங்கள் ராசிக்கு 2,
9 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் சுக்கிரன். பாக்கிய ஸ்தானத்திற்கு அதிபதியான சுக்கிரன், பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்திற்கு (புத்திர
தானத்திற்கு) வரும் இந்த நேரம் த�ொட்டது துலங்கும்.
த�ொழில் வளம் சிறக்கும். கற்ற கல்விக்கேற்ற வேலை
கிடைக்கும். பணிபுரிபவர்களுக்கு உத்திய�ோக உயர்வு
மற்றும் ஊதிய உயர்வு எதிர்பார்த்தபடி கிடைக்கும்.
அதிஷ்ட நாட்கள் : 06, 07

பாரதி ராமசாமி தன் 89ஆவது
வயதில் நவம்பர் 29ம் திகதி காலமானார்

ப

மகரம்

துலாம்
கார்த்திகை 19-ந் திகதி (நவம்பர் 05) மகர ராசிக்குச்
சுக்கிரன் செல்கின்றார். உங்கள் ராசிநாதனாகவும்,
அஷ்டமாதிபதியாகவும் விளங்குபவர் சுக்கிரன். தற்சமயம் அர்த்தாஷ்டமச் சனியின் ஆதிக்கமும், நடைபெற்றுக் க�ொண்டிருக்கின்றது. அஷ்டமத்துச் சனியில்
பாதிப்பங்கு வலிமைபெற்றது அர்த்தாஷ்டமச் சனி.
அவர�ோடு ராசிநாதன் சுக்கிரன் சேரும் ப�ொழுது,
விழிப்புணர்ச்சிய�ோடு செயல் பட வேண்டும். வீடு
மாற்றங்கள், உத்திய�ோக மாற்றங்கள், இடமாற்றங்கள்
ப�ோன்றவை வரலாம். யாரையும் நம்பிப் ப�ொறுப்புகளை ஒப்படைக்க இயலாது.
அதிஷ்ட நாட்கள் : 05, 08, 09

விருச்சிகம்
கார்த்திகை 19-ம் திகதி(நவம்பர் 05) மகர ராசிக்கு சுக்கிரன் செல்கின்றார். உங்கள் ராசிக்கு 7, 12 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் சுக்கிரன். அவர் 3-ம் இடத்தில்
(முயற்சி ஸ்தானம்) சஞ்சரிக்கும் ப�ொழுது முன்னேற்றப்
பாதையில் அடியெடுத்து வைப்பீர்கள். சக�ோதர பாசம்
அதிகரிக்கும். கரைந்த சேமிப்புகளை ஈடுகட் டுவீர்கள்.
சுக ஸ்தானாதிபதியாகவும் சனி விளங்குவதால் வாழ்க்கைத் துணை வழியே நல்ல தகவல் கிடைக்கும்.

தனுசு
கார்த்திகை 19-ந் திகதி (நவம்பர் 05) மகர ராசிக்குச்
சுக்கிரன் செல்கின்றார். உங்கள் ராசிநாதன் குருவிற்கு
சுக்கிரன் பகை கிரகமாவார். மேலும் எதிரிகள் ஸ்தானத்
திற்கும் அதிபதியானவர். எனவே பகை அதிகரிக்கும்.

சமூகம�ோ அழிந்தே ப�ோகும். அழிக்க எண்ணுபவர்கள் அவ்வாயுதத்தையே பிரய�ோகிக்கிறார்கள் என்பதற்காகத்தான் கல்விக்கிளர்ச்சி நடத்த வேண்டிய அவசியத்திற்கு
நாங்கள் ஆளாக்கப்படுகிற�ோம்' என்று
'மலைநாட்டில் கல்விக் கிளர்ச்சி' என்ற
கட்டுரையில் ராமசாமி பேசியிருப்பது,
மலையகத்தின் எரியும் பிரச்சினையின்
தீவிரத்தை அவர் பூரணமாக உணர்ந்து,
மாபெரும் சமூகப்பணியில் தன்னை அவர்
ஆகுதியாக அர்ப்பணித்து செயற்பட்டிருக்-

துளை தர்மதூதக் கல்லூரியின் மகுட
வாசகம் 'பன்ன நரணன் ரத்னம்' என்ற
பாளி ம�ொழியின் அமுத வரிகளாகும். 'மனிதருக்கு ஞானம்தான் விலை
மதிப்பற்ற
இரத்தினம் ப�ோலாகும்'
என்பது இதன் ப�ொருள். பதுளை தர்மதூதக் கல்லூரியில் ஆங்கிலம் வழி கல்வி
பெற்ற ராமசாமி, இந்த மகுட வரிகளைத்
தன் வாழ்வின் லட்சியம் ப�ோன்றே வரித்துக்கொண்டு வாழ்வை நடத்தியிருக்கிறார். ஞானம் பெறுதல் அதி உயர்ந்த சிகரத்தைத் த�ொடுதலாகும். ஆனால், அதனை
ந�ோக்கிய லட்சியப் பயணத்தின் ஆரம்ப
அடிக்கல்லாகவிருப்பது அடிப்படைக்கல்வியாகும். அதிலும் 1950களில் மலையகத்தில் காணப்பட்ட கல்வித் தேக்கத்தின்
பாதிப்பினை உணர்ந்து, த�ோட்ட மாணவர்களின் கல்வி நலனுக்காகவே, பதுளை,
-பசறைப் பாதையில் இரண்டாங் கட்டையில் வெறும் ஆறு மாணவர்கள�ோடு,
பாரதி கல்லூரியை நிறுவி, மூன்று, நான்கு
ஆசிரியர்களைப்பணியில் அமர்த்தி, பதுளையில் கல்வி வேள்வி நடத்திய பெருமகன் அமரர் ராமசாமிஆவார்.
'அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் வைத்தல்
ஆலயம் பதினாயிரம் நாட்டல்
பின்னருள்ள தருமங்கள் யாவும் பெயர் விளங்கி

பயிற்றப்பட்ட ஆசிரியர்கள், ஆய்வுகூடங்கள், நூல்நிலைய வசதிகள் என்று இன்ன�ோரன்ன பெரும் வசதிகள் க�ொண்டிருந்த
பதுளை நகர்ப்பாடசாலைகளில் இருந்தல்ல, ஒரு சிறிய -சதுர நாற்சார் கட்டட

ய�ொளிர நிறுத்தல் அன்ன யாவினும் புண்ணியம் க�ோடி ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் ' என்ற மகாகவி பாரதியின்
வாக்கினைத் தாரக மந்திரமாகக் க�ொண்டு
செயற்பட்டவர் ராமசாமி.
வறுமைக்கோட்டிற்குக் கீழே வாழ்ந்த
த�ோட்டமக்களது
குழந்தைகளின்
இருண்ட கல்விச் சூழலில் ஒளி தீபம் ஏந்திவந்த பெருமகன் அவர். அந்தப் பாதை
அவரின் லட்சியப் பாதை. அதில் லாப
நஷ்டக் கணக்கிற்கு இடமில்லை. உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல். ஒரு கைவிடப்பட்ட ஆலய மடத்தினை எடுத்து, அங்கு
தங்கியிருந்த நரிக்குறவர் குடும்பங்களுக்கு
மாற்று ஏற்பாடு செய்து, மாணவர்கள்
உட்காருவதற்குக் கடனில் பெஞ்சுகள்
செய்து, மாணவர்களிடம் ஒரு ரூபாய் கட்டணம் வசூலித்து, ஆசிரியர்களுக்குச் சம்பளமும் க�ொடுத்து, அக்கல்லூரியை அரசாங்கம் ப�ொறுப்பேற்கும்வரை, இருபது
ஆண்டுகள் அயராமல் நிர்வகித்து வந்திருக்கிறார் என்றால், அமரர் ராமசாமி செய்திருப்பது லட்சிய வேள்வி.
எனவேதான், எம்.ஏ. பட்டதாரிகள்,

'அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் வைத்தல் ஆலயம்
பதினாயிரம் நாட்டல் பின்னருள்ள தருமங்கள் யாவும்
பெயர் விளங்கி ய�ொளிர நிறுத்தல் அன்னயாவினும்
புண்ணியம் க�ோடி ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல்'
என்ற மகாகவி பாரதியின் வாக்கினைத் தாரக
மந்திரமாகக் க�ொண்டு செயற்பட்டவர் ராமசாமி.
வறுமைக்கோட்டிற்குக் கீழே வாழ்ந்த த�ோட்ட
மக்களது குழந்தைகளின் இருண்ட கல்விச்
சூழலில் ஒளி தீபம் ஏந்திவந்த பெருமகன் அவர்.

கார்த்திகை 19-ந் திகதி (நவம்பர் 05) மகர ராசிக்குச் சுக்கிரன் செல்கின்றார். உங்கள் ராசிக்குச் சுக்கிரன் வரும்
நேரம் நல்ல நேரமாகும். பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானாதி பதி
சுக்கிரன் ராசியில் சஞ்சரிக்கும் ப�ொழுது உங்களுக்கு வரவேண்டிய ய�ோகங்கள் வந்து சேரும். பாகப்பிரிவினைகள் சுமுகமாக முடியும். பிள்ளைகளின் வெளிநாட்டு
முயற்சிக்கு ஆதரவு க�ொடுப்பீர்கள். சுபவிரயங்கள் அதிகரிக்கும்.
அதிஷ்ட நாட்கள் : 10, 11

கும்பம்
கார்த்திகை 19-ந் திகதி (நவம்பர் 05)மகர ராசிக்குச்
சுக்கிரன் செல்கின்றார். உங்கள் ராசிக்கு சுக்கிரன் 4, 9
ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர். அவர் விரய
ஸ்தானத்தில் (12ம் இடத்தில்) சஞ்சரிக்கும் ப�ொழுது
பெற்றோர்களின் ஆதரவு குறையலாம். வீடு, இடம்
வாங்குவதில் பிரச்சினைகள் உருவாகும். உடன் பிறப்புகள் உங்கள் கருத்துக்களுக்கு ஒத்துவராமல் ப�ோர்க்க�ொடி பிடிப்பர். பெண்வழிப் பிரச்சினைகள் உருவாகும். கடன் த�ொல்லை காரணமாக வாங்கிய பெரும்
ச�ொத்துக்களை விற்க நேரிடலாம்.
அதிஷ்ட நாட்கள் : 06, 07

மீனம்
கார்த்திகை 19-ந் திகதி (நவம்பர் 05) மகர ராசிக்குச்
சுக்கிரன் செல்கின்றார். உங்கள் ராசிக்கு 3, 8 ஆகிய
இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் சுக்ரன். அவர் லாப
ஸ்தானத்தில் (12ம் இடத்தில்) சஞ்சரிக்கும் ப�ொழுது
த�ொழிலில் நண்பர்களை நம்பி விரயங் களை
அடைய நேரிடும். விழிப்புணர்ச்சிய�ோடு செயல்பட
வேண்டிய நேரமிது. சக�ோதர வழியிலும் பிரச்சினைகள் தலைதூக்கும். ஆர�ோக்கியத்திற் காக செலவிடும்
சூழ்நிலை உண்டு.
அதிஷ்ட நாட்கள் : 05, 08, 09

என்று வியாபாரக் கணக்குப்போடுவ�ோரே
கல்வித்
துறையின்
அரியணைகளில்
அமர்ந்திருக்கும் நிலையில், ராமசாமி
என்ற
இந்த அசாதாரணமான மனிதர்
கல்வித் துறையில் ஆத்மார்த்தமாக செயற்பட்ட நட்சத்திரமாக ஒளிர்கிறார்.
பாரதி கல்லூரியை ராமசாமி நிறுவியப�ோது பெரி கந்தசாமி, தமிழ�ோவியன்,
சற்குருநாதன், முகம்மது சமீம், எஸ்.
திருநாவுக்கரசு ஆகிய�ோருடன், அர்ப்பணிப்பு மிக ஆசிரியர் அணியும் அவருக்குத்

பாரதி ராமசாமி:

மலையகத்தின் கல்விச் சிற்பி
அமைப்பில் தளங் க�ொண்டிருந்த பாரதி
கல்லூரியிலிருந்தே பதுளையின் முதல்
பட்டதாரிகள் உற்பத்தி செய்ய முடிந்திருக்கிறது என்பதை இங்கு பதிவு செய்தல்
ப�ொருந்தும்.
'மலைநாட்டை விலை
ப�ோட்டார்கள்- அது ஒரு காலம். ஆனால்,

இனி அந்த நிலை கூடாது. அனுமதிக்கக்கூடாது.ஏமாற்றுக்கு இடம் இருக்கக்கூடாது.
மலைநாட்டார் இருட்டறையில் இருந்ததற்கும் -இருப்பதற்கும் கல்வியின்மைதான்
காரணம். ஆம், கல்வி இல்லாத நாட�ோ,

கிறார் என்பதையே உணர்த்தி நிற்கிறது.
அவர் பாரதி கல்லூரியினை நிர்மாணித்த காலத்தில், ஊவா மாகாணத்தில்
மட்டும்
பள்ளிக்குச் செல்லாத மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 18000 பேராக
இருந்தது.இது
அப்போது ஊவாவில்
பள்ளிக்குச் செல்லவேண்டிய வயதுவந்த
மாணவர்கள் த�ொகையில் 60 வீதமாகும்.
வெலிமடைக்கருகில்
பம்பரப்பன்னையில், பாரதி கல்லூரியின் இன்னும�ொரு
கிளையினை அமைத்து, பம்பரமாகவே
செயற்பட்டார் பாரதி ராமசாமி அவர்கள்.
அந்தச் சிறு பாடசாலையில் பயின்ற ஒரு
மாணவர், பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வியைத்தொடர்ந்து, யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தில் புவியியல்
விரிவுரையாளராகவும்
பணியாற்றினார்
என்றால் , அதற்கான முழுப்பெருமையையும் ராமசாமிக்கு முழுமையாக க�ொடுத்துவிடுதல் தர்மம்.
தமிழரசுக் கட்சியின் க�ொள்கைவீரராகத்
திகழ்ந்த அமரர் வன்னியசிங்கத்தின் ஆதரவுடன் பாரதி கல்லூரியில் பயின்ற மூன்று
மாணவர்களுக்கு யாழ்ப்பாணத்தில் உயர்கல்வியைத் த�ொடர ஏற்பாடுகள் செய்து
வெற்றிகண்டவர் ராமசாமி.
வர்த்தகப்
பின்னணியைக் க�ொண்டிருந்த ராமசாமி
தனது ஆங்கில அறிவுடன், நிர்வாகத்திறனுடன், மக்களுடன் க�ொண்டிருந்த நேச
உணர்வுடன், அவருக்கிருந்த
நெருக்க-

மான வர்த்தக உறவுகளுடன், வியாபார
உலகில் அவர் பெருஞ் செல்வத்தைத்
தேடியிருக்கமுடியும்.
இன்று கல்வி வணிகமாக்கப்பட்டுவிட்ட சூழலில், பதவி, உயர்வு, சம்பளம்

துணை நின்றது. அமரர் நடனசபாபதி,எஸ்.ரங்கன் , வை. தேவராஜா, முத்துக்கருப்பன், ஜானகி, மகேஸ்வரி ப�ோன்றோர்
பெருஞ் சேவை மனப்பான்மையுடன்தான்
அக்கல்லூரியைத் தாங்கி நின்றிருக்கிறார்கள். வறுமையான சூழலிலேயே அக்கல்லூரி ப�ோராடி வளர்ந்திருக்கிறது. அந்த
ஆசிரியர்களுக்கு மாதாமாதம் ஒழுங்காகச்
சம்பளம் வழங்க ராமசாமி அரும்பாடுபட்டிருக்கிறார்.
பாரதி கல்லூரியின் நிர்மாணத்திற்கு
ஆதாரத் தூணாக அமைந்து, பேராதரவு
நல்கிய பதுளை ம�ொடர்ன் தியேட்டர்
உரிமையாளர் அமரர் கே.எஸ்.இரட்ணசாமியின் தயாள உள்ளத்தையும் குறிப்பிடாமல் பாரதி கல்லூரியின் வரலாற்றை எழுத
இயலாது.
பாரதி கல்லூரியில் சில காலமாயினும்
அதிபர் ராமசாமின் கீழ் ஆசிரியராகப் பணியாற்றிய காலத்தை நான் இன்றும் ப�ொன்
ப�ோல் ப�ோற்றுகிறேன்.
மலையகக்
கல்வி, மலையக இளைஞர்களின் வேலை
வாய்ப்பு குறித்தும் ராமசாமி அரசியல்
மட்டத்திலும் ஆக வேண்டியவற்றைச்
செய்வதில் முன்னணியில் நின்றவர்.
1971இல் மலையகத்தில் வேலையற்றிருந்த பட்டதாரிகளின் ஆசிரிய நியமனம்
குறித்து இர.சிவலிங்கம், பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் ஜனாப்.ஏ.அசீஸ் ஆகிய�ோருடன் பேசி,வெற்றிகரமாக நியமனங்களைப் பெற்றுவந்த திருமகன் ராமசாமி
ஆவார்.
ப�ொதுநலப்பணி என்பதற்கு ராமசாமி
அரிய நல்லுதாரணம். இத்தகைய அபூர்வ
மனிதர்களை வரலாற்றில் எப்போதாவதுதான் காண்கிற�ோம்.
பாரதி கல்லூரி சிறிய பள்ளிதான்.
ஆனால், பிரபல எழுத்தாளர் கு.அழகிரிசாமி, பாரதியின் பேர்த்தி விஜயலட்சுமி,
குன்றக்குடிகள் ப�ோன்றோர் எல்லாம் இந்தப்பாடசாலையில் உரையாற்றி இருக்கிறார்கள். பாரதி கல்லூரி ஆண்டு மலர்களை
வெளியிட்டு மாணவர்களின் எழுத்தாற்றலுக்குக் களமமைத்தது. ஒரு சின்னப்பாடசாலை குத்துவிளக்காய்- அகல்விளக்காய்
ஒளிர்ந்திருக்கிறது.
பாரதி கல்லூரியை அரசு ப�ொறுப்பெற்றதும், அக்கல்லூரியை நிர்வகித்த
எஸ்.நாகரட்ணம் , எஸ்.கணேசன், எஸ்.
திருல�ோகசந்தர் ஆகிய�ோர் காலங்களில்
அக்கல்லூரி விரிவும் வசதியும் பெற்றது.
இன்று பாடசாலைகளிலிருந்து பல்கலைக்கழகங்கள் வரை கல்வி விழுமியங்கள் சரிந்துக�ொண்டிருக்கின்றன. அறிவுத் தேடலின்
எல்லைகள் மிகச் சுருங்கி விட்டன.

மு.நித்தியானந்தன்...?
லண்டன்
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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;.

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.

30

2021> brk; gu; 05 Qhapw; W f; f poik

24 MtJ
KiwahfTk;
,lk;ngw;w
[dhjpgjp
Vw;Wkjp
tpUJ tpoh
epfo;tpd;
epidTfs;...

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 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

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;
MAS Intimates MdJ
xl;Lnkhj;jkhf
ngw;Ws;sJ.
,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;
MAS
Kd;dzp
ru;tNjr
tu;j;jfehkq;fSf;fhf
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;

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

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.
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Njq;fha; ehu; rhu;e;j jahupg;Gfs;
%yk; cyif ntd;w kdp\h vf;];Nghu;l;];
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;

kdp\h vf;];Nghu;l;]; epWtd
epiwNtw;W gzpg;ghsu; ep\hdp
ngu;dhz;Nlh

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

vf;];Nghu;l;]pd; cs;Su;; kw;Wk;
kdp\h vf;];Nghu;l;];> rkPgj;jpy;
ntspehl;L thbf;ifahsu;fSf;F
,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jp
Nrit nra;tjw;F NkYk;
mjpfhu rigahy; Vw;ghL
mu;g;gzpg;Gld; ,Ug;gNjhL>
nra;ag;gl;l 24tJ [dhjpgjp
jahupg;Gfs; KOtJkhf
Vw;Wkjp tpUJ toq;Fk; tpohtpy;
tYg;gLj;Jtjw;F gq;fspf;Fk;
thbf;ifahsu;fSldhd
2019/20 kw;Wk; 2020/21 Mz;bd;
,e;j epWtdk;>
ek;gpf;if ghJfhf;fg;gLk; vd;Wk;
rpwe;j Vw;WkjpfSf;fhd
ey;nyz;zj;ijAk; ew;ngaiuAk;
njuptpj;jhu;. njhopy;El;gk;
tpUJfSld; epu;thf ,af;Fdu;
nty;tjw;fhd mjd; gazj;jpy;
GJg;gpf;fg;gLtjpy; kdp\h
jpUkjp ep\hdp ngu;dhz;Nlh
ngUik nfhs;fpwJ.
vf;];Nghu;l;]pd; mu;g;gzpg;Gs;s
Mz;bw;fhd rpwe;j ngz;
Copau;
f
spd;
gq;
f
spg;
i
gAk;
mtu;
Vw;Wkjpahsu; tpUJld;
3
Logo appearance with relevant background colours"ed;whf Muk;gpj;jJ ghjp
Kbe;jJ" vd;gJ mup];lhl;bypd;
kpfTk; ghuhl;bdhu;.
tpUJfs; toq;fp
Gfo;ngw;w gonkhop. kdp\h
kfhj;kh fhe;jp xUKiw
nfsutpf;fg;gl;ldu;. mu;g;gzpg;G>
White
vf;];Nghu;l;];> rpwe;jKiwapy;
$wpdhu;> cyfpy; ePq;fs; fhz
,iltplhj Kaw;rp> cWjpg;ghL>
Muk;gpf;fg;gl;l epWtdkhf>
tpUk;Gk; khw;wkhf ,Uq;fs;."
ijupak;> jpwik> GJikahd
ntw;wpg; ghijapy; Eiotjw;fhd
me;j Qhdpapd;; mwpTiuiag;
rpe;jid kw;Wk; cyif
tha;g;igg; ngw;Ws;sJ.
nty;tjw;fhd Nehf;fk; Mfpait gpd;gw;wp> kdp\h vf;];Nghu;l;];
ngQ;rkpd;/ gpuhq;f;spd; xUKiw
epWtdKk; vg;NghJk; Gjpa
kdp\h vf;];Nghu;l;]pd;
topfspy; ,aq;fpf;
tpUJfis miltjw;fhd
ntw;wpapd; ufrpak; ,yf;Ffis
Black
- 100
nfhz;bUf;fpwJ. kdp\h
gazj;jpy; kpfTk; Kf;fpaj;Jtk;
Nehf;fpa ghij ];jpukhf
vf;];Nghu;l]; Gjpa ghu;it
tha;e;jit.
,Ug;gJjhd; vdf; $wpdhu;.
kw;Wk; Gjpa rpe;jidAld;
kdp\h vf;];Nghu;l;];>
kdp\h vf;];Nghu;l;rpd;
Kd;Ndhf;fp nry;tJ> ek;
cs;ehl;by; jahupf;fg;gl;l
ntw;wpahdJ> midj;J
ehl;bw;F ngUik Nru;g;gjhFk;.
jahupg;Gfis Gjpa tPupaj;JlDk;
rthy;fisAk; midj;J
me;epa nryhtzpia <l;Ltjd;
Gjpa vjpu;ghu;g;GfSlDk;
jilfisAk; jhz;ba cWjpahd
cyfpw;F vLj;Jr; nrd;W> 2019/20 %yKk;> Mapuf;fzf;fhd Neub
epiyg;ghLilaJ.
Black
- 50
kw;Wk; kiwKf Ntiy
kw;Wk; 2020/21 Mk;
tha;g;Gfis cUthf;Ftjd;
Mz;LfSf;fhd rpwe;j
,Nuh\dp jPgpfh
%yKk; Njrpa nghUshjhuj;ij
Vw;Wkjpahsu; - Njq;fha; ehu;
rhu;e;j jahupg;GfSf;fhd ,uz;L
tpUJfis ntd;wJ.
ngUik> ey;nyz;zk;>
Concept & Design by
nfsutk; kw;Wk; ew;ngau;
Magenta
- 100
ngWtJ vspjhdJ my;y.
Yellow
-100
thbf;ifahsu;fspilNa
ek;gpf;ifia tsu;g;gJk; fbdk;.
tho;f;ifapy; ntw;wp
: 0112 429 339, 0777 270 076
ngWtjw;fhd mbj;jsj;ij
Coordinated by
tYthf fl;bnaOg;gpa jpUkjp.
Eranda Edrimanna, Saman Athauda
ep\hdp ngu;dhz;Nlh> kdp\h
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வி

ளையாட்டுப் ப�ொருட்களை அறை எங்கும்
கலைத்து விட்டு விளையாடிக் க�ொண்டிருந்த ஆறு வயதான
சிறுமி சனாவிற்கு சட்டென்று தாயின்
எண்ணம் வந்ததும் கண்களை கசக்கிக்
க�ொண்டு த�ொலைபேசியில் த�ோழியுடன் பேசிக்கொண்டிருந்த தனது
தாயின் முந்தானையைப் பிடித்து "
என்னோடு சேர்ந்து விளையாட வாங்கம்மா என்னை தனியா விளையாட
விட்டுடு எப்பவும் த�ொலைபேசிய�ோடுதான் இருக்குறிங்க எனக்கு
கதை ச�ொல்லுங்க" என அம்மாவின்
கையைப்பிடித்து மழலை ம�ொழிகளால் பேசினாள்.
" த�ோழிய�ோட பேசுறன் இரு
மகள் பேசி முடிந்ததும் இருவரும்
விளையாடுவ�ோம்" "சரி அம்மா"
என கூறிவிட்டு தனது விளையாட்டு
ப�ொம்மையுடன் சனா விளையாடிக்
க�ொண்டிருந்தாள். நீண்ட நேரமாகியும்
அம்மா அவளுடன் விளையாட வராததால் மீண்டும் சென்று "அம்மா...
அப்பாவை நான் இப்போதே பார்க்க
வேண்டும் " என அடம்பிடித்து
அழுதாள். த�ொலைபேசியில் த�ோழியுடன் பேசியதை நிறுத்தி விட்டு
மகள் சனாவின் கன்னத்தில் வழிந்த
கண்ணீரை இருகைகளாலும் துடைத்துக் க�ொண்டு அவள் நெற்றியில்
முத்தமிட்டு் " அப்பா வேலையாக
இருப்பார் வேலை முடித்து வந்ததும்
பேசலாம்" என சனாவை சமாதானப்படுத்தி விட்டு தன் இரு கைகளால்
அவளை தூக்கிக்கொண்டு தன் மடியில்
உறங்க வைத்தாள்.
அப்பாவை பார்க்க வேண்டும் என்ற
சிறுமியின் ஆவல் அவள் தூக்கத்தைக்
கலைத்துக் க�ொண்டிருந்தது. "அம்மா...
அப்பா எப்போது வருவார் ? பக்கத்து
வீட்டுல இருக்குற என் ப்ரெண்டு அவ
அப்பாவ�ோடு எவ்ளோ சந்தோசமா
விளையாடுறா நான் எப்போ அம்மா
அப்பாவ�ோட விளையாடுற அவ
அப்பா எல்லாம் வாங்கி க�ொடுக்கார்
எனக்கு அப்பா ஏன் வாங்கி தாரதில்ல
என் அப்பாவ�ோடு நான் விளையாடனும் என தேம்பி அழுதாள்". " அப்பா
சீக்கிரமா வந்திடுவார் என் செல்லம்
என் சமத்துப் ப�ொண்ணுலா நீ தூங்கு
அப்பாக்கிட்ட நான் இந்த செல்லக்குட்டிய சீக்கிரமாவே பார்க்க வரச்
ச�ொல்லுறேன்" என அவளை சமாதானப்படுத்தி உறங்க வைத்தாள். பின்
சனாவின் திறந்திருந்த இமைகளுக்குள்
தூக்கம் உள் நுழைந்து அவளை தூங்க
வைத்தது.
நள்ளிரவு ஒரு மணியளவில்
சனாவின் இரு கண்களும் பூக்கள் மலர்வதைப் ப�ோன்று மெதுவாக விழித்துக்
க�ொண்டது. ப�ோர்வையை விலக்கிக்
க�ொண்டு தந்தையின் புகைப்படம்
இருக்கும் பக்கம் தன் இரு கால்களையும் நகர்த்தினாள். புகைப்படத்தை
தடவியபடி "அப்பா எப்ப வருவிங்க?
எனக்கு உங்கள�ோட கதைக்கனும்,
விளையாடனும் என் ப்ரென்ட்ஸ்கிட்ட அறிமுகப்படுத்தனும் சீக்கிரம்
வந்துடுங்க" என அப்பாவின் புகைப்படத்தை முத்தமிட்டு தன் நெஞ்சில்
அணைத்துக் க�ொண்டு படுக்கை
விரிப்பினுள் நுழைந்து உறங்கிக்
க�ொண்டாள்.
கணவரின் அழைப்பு தாமதமானதால் அவர் வேலை விட்டு வந்ததும்
அழைப்பார் என த�ொலைபேசியை
பக்கத்தில் இருந்த மேசையில் வைத்து
விட்டு ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் தூங்கிக்
க�ொண்டிருந்தாள் தாய்.
காலை நேரம் சூரியன் கண்விழிக்கும் முன் சனாவின் கண்கள் விழித்துக் க�ொண்டது. கதவைத் திறந்து
வெளியே சென்ற சனா அங்கு தன்
ப�ோன்ற சிறுவர்கள் அப்பாவின் கைபிடித்து நடப்பதையும், செல்லமாக
விளையாடிக் க�ொண்டிருப்பதையும்
ரசித்துக் க�ொண்டிருந்தாள்.
வீதி எங்கும் ஆட்கள் நடமாடிக்
க�ொண்டிருக்க ஏத�ோ வாகனம் ஒன்று
விரைந்து வரும் சத்தம் சனாவின்
காதை திசை திருப்பியது. யார் வாகனத்தில் வந்திருப்பாங்க? கண்களை
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மகளைக் கண்ட ஆனந்தத்தை ஒருபுறம் விலக்கி விட்டு "சனாவா இது
வளர்ந்துட்டு புள்ள" என மனைவியைப் பார்த்து கூறிவிட்டு வீட்டிற்குள்
நுழைந்தார் . அப்பா ஏன் என்னை
விட்டு தள்ளி ப�ோனார் என மலர்ந்திருந்த அவளின் பிஞ்சு இதயம் வாடிக்
க�ொண்டு கண்ணீரை கண்களில்
பிரசவித்தது. ஏமாற்றம் தாங்காத
சனா வீட்டின் பின் புறம் சென்று
விம்மி அழுதாள். தாய்க்கு எதுவும்
புரியவில்லை. ஏன் இப்படி செய்றார்?
என ய�ோசித்துக் க�ொண்டே அவர்
பின்னால் சென்றாள். முகங்களைக்
கழுவிக் க�ொண்டு உடைக-

கண்டுக்காம விட்டிருக்கிங்க. ஆபத்தான இறுதிக்கட்டத்துல க�ொண்டு
வந்திருக்கிங்க குழந்தை பிழைப்பது
இறைவன் கையில்தான் இருக்கு
பிரார்த்தியுங்க " என ச�ொல்லிவிட்டு
நகர்ந்து விட்டார்.
மனைவியை ந�ோக்கியபடி "குழந்தைய கவனிக்காம அப்டி என்ன
பண்ணின? உனக்கு ப�ோன்தான் முக்கியம் ப�ோனை கையில் எடுத்தா குழந்தைய கவனிக்கவே மாட்டல்ல சமூக

து
்த
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ல
க
து
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கா

ளையும் மாற்றி விட்டு
தந்தை சனாவைத் தேடி
ஓடி வந்து மகளே! என
அவளை தூக்கி அணைத்துக் க�ொண்டு தன்
முத்தங்களை சனாவின்
பிஞ்சுக் கன்னத்தில் பதித்தார் .
" நான் வெளிநாடு
இருந்து வந்தேன்
க�ொர�ோனா காலம்
கைகளை கழுவாமல்
உடனே உன்னை த�ொட்டுவிட கூடாது ஏதாச்சும் கிருமிகள் உன்னை
ஒட்டிக் க�ொள்ளாமல்
இருக்கத்தான் அப்பா
அவசரமா கைகளைக்
கழுவி உன்னை தூக்க
ஓடி வந்தேன்" என பதிலளித்து தன் மகளை சந்த�ோசப்படுத்தினார்.
தாய் சாப்பாடு
சமைத்து விட்டு
"சாப்பிட வாங்க" என
அழைத்தாள். இருவரும்
சாப்பாட்டு மேசையில்
அமர்ந்தனர். தனது
கையால் மகளுக்கு
உணவை ஊட்டி விட
சனா தந்தைக்கு உணவை
ஊட்டி விட இப்படி
அப்பா மகள் பாசம்
த�ொடர்ந்தது. பின்னர்
சனாவை வெளியே
அழைத்துக் க�ொண்டு
பல இடங்களை சுற்றிக்
காட்டினார். தந்தையின்
கைபிடித்து நடக்க தவமிருந்த சனாவின் ஆசை நிறைவேறியது. எப்போதும் த�ொலைபேசியில்
ப�ொழுதைப் ப�ோக்கிய தாய் சனாவுடனே ப�ொழுதைக் கழிப்பதை எண்ணி
இன்புற்றாள். பாடசாலைக்கு சனா
தந்தை கைபிடித்து பேசிக் க�ொண்டு
செல்வாள். இப்போது சனா ஓரு சுதந்திரப்பறவையாய் தந்தையுடன் உலகை
வலம் வந்தாள்.
"இதுப�ோல் எப்பவும் என்னோடு
இருக்கனும்" என இருவரிடமும் கண்டிப்புடன் கூறினாள். வீட்டின் கூரை
வழியே பனித்துளிப�ோல் மழைத்துளி கண்களில் விழுந்து சனாவின்
கனவிலும் சந்தோசத்தை நிலைக்க
விடாமல் இடை நிறுத்தியது. ஆம்
அவள் கண்டது கனவு. கண்களை
விழித்துக் க�ொண்ட சனா அத்தனையும் கனவா என நினைத்து ஏமாற்றமடைந்தாள். "இந்தக் கனவு நிஜமாகக்கூடாதா " என ஏங்கினாள்.
படுக்கையிலிருந்து எழுந்து முகம்
கழுவிக் க�ொண்டு "அம்மா நான்
இரவு கனவு கண்டேன் அப்பா
என்னோட மகிழ்ச்சியாக இருந்தார்
என்னோட அதிக நேரம் செலவு
செய்தார். அப்பா கைபிடித்து உலகத்தையே சுற்றி வந்தமாதரி இருந்திச்சி
ர�ொம்ப சந்தோசமா இருந்தேன்"

மகளைக் கண்ட ஆனந்தத்தை ஒருபுறம்
விலக்கி விட்டு "சனாவா இது வளர்ந்துட்டு புள்ள"
என மனைவியைப் பார்த்து கூறிவிட்டு வீட்டிற்குள் நுழைந்தார் . அப்பா ஏன் என்னை விட்டு
தள்ளி ப�ோனார் என மலர்ந்திருந்த அவளின்
பிஞ்சு இதயம் வாடிக் க�ொண்டு கண்ணீரை
கண்களில் பிரசவித்தது. ஏமாற்றம் தாங்காத
சனா வீட்டின் பின் புறம் சென்று விம்மி
அழுதாள். தாய்க்கு எதுவும் புரியவில்லை.
இமைமூடாது உற்று ந�ோக்கிக் க�ொண்டிருந்தாள். வாகனத்தில் இறங்கியவரைக் கண்டதும் பெரும் ஆச்சரியமடைந்தாள்.
சனாவின் தந்தைதான் அது. அம்மாவிடம் "அப்பா வந்திருக்கிறார்"
எனக் கூறிக் க�ொண்டே அப்பாவின்
அருகே "சென்று ஜ லவ் யூ பா உங்கள
ர�ொம்ப மிஸ் பண்ணினேன்" என கூறி
அப்பாவை தழுவ அருகே சென்றதும்
அப்பா சனாவை விட்டு சற்று தள்ளிப்
ப�ோனார். வாசற்படியில் அப்பாவை
கட்டியணைக்க ஓடி வந்த சனா ஒரு
நிமிடம் பெரும் ஏமாற்றத்தை சந்தித்தாள்.

வருகிறேன்." என தகவலை ச�ொல்லிவிட்டு ப�ோனை கட் பண்ணினார்.
கண்ட கனவு நிஜமாகப் ப�ோவதை
எண்ணி அக்கம் பக்கம் எல்லோரிடமும் ச�ொல்லித்திரிந்தாள் இராப்
ப�ொழுதாகிவிட்டது. விடிந்தால்
தந்தையை சந்தித்திடுவேன் என்ற சந்த�ோசத்தில் துள்ளிக்குதித்தாள்.
"அப்பா நாளை வந்தால் நேர காலத்த�ோடு எழும்ப வேண்டும் தூங்குங்க"
என சுவர் மூலைக்குள் மினுங்கிக்
க�ொண்டிருந்த அரிக்கன் லாம்பை
அணைத்துவிட்டு தூங்கினாள்
அம்மா.

என கூறினாள். தாய் சாதாரணமாக
"அப்படியா?" என கேட்டு விட்டு
வேறு வேலைகளை செய்து க�ொண்டிருந்தாள்.
தாயின் த�ொலைபேசி சிணுங்கியது.
ஆன்சர் பண்ணியவள்" யார் நீங்கள்?
புதிய நம்பரில் அழைத்திருக்கீங்க "என
வினவ
"நான் தான் சனாவின் அப்பா நாளை
நான் நாட்டிற்கு வருகிறேன். திடீரென
நாடு ப�ோக ச�ொல்லிட்டாங்க எல்லாம்
வந்து பேசுகிறேன் . பிள்ளையிடம்
கதைக்க வேண்டும் செல்போனை
க�ொடுங்க " என கூறினார்..... தன்
மகளிடம் "அப்பா நாளை வீட்டிற்கு
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அயர்ந்து தூங்கிக் க�ொண்டிருந்த
சனாவை அப்பா வந்து க�ொண்டிருக்கிறார் என ச�ொல்லுவது ப�ோல்
சேவல் கூவி தூக்கத்தை கலைத்து
அவளை துயில் எழுப்பியது. ஆர்வத்த�ோடு எழும்பி குளித்து விட்டு புதிய
ஆடைகளை அணிந்து வாசலில் விழி
ந�ோக்கி தந்தையின் வருகைக்காய் காத்திருந்தாள்.
" காலையில அப்பாவையே பார்த்திருக்காம சாப்பிடு அப்பா வந்திடுவார் "
என தட்டில் சாப்பாட்டை வைத்தாள்
தாய்.
"இல்லை எனக்கு வேண்டாம் அப்பாவுடன் சேர்ந்து சாப்பிடுகிறேன்." என

மஜினா உமறு லெவ்வை...?
மாவடிப்பள்ளி.
அடம்பிடித்தவளை ஒருமாதிரியாக
சமாதானம் செய்து சாப்பிட வைத்து
விட்டாள். தண்ணீரை குடி சனா என
தாய் ச�ொல்ல மடக் மடக்கென்று
குடித்து விட்டு வீட்டின் வாசல் வழியே
கால் கடுக்க காத்திருந்தாள் சிறுமி.
ஜீப் ஒன்றில் ப�ொருத்தப்பட்ட
ஒலிபெருக்கி ஓர் அறிவிப்பை கூறிச்
சென்றது. வெளிநாடுகளில் இருந்து
வருகின்றவர்கள் பதினான்கு நாள் தனிமைப்படுத்தலில் இருக்க வேண்டும்
பதினான்கு நாளின் பின்னர் தான் அவர்களை சந்திக்க வேண்டுமென்று. தந்தை
நாடு வந்து விட்டார் பதினான்கு
நாள் கழித்துத்தான் வீடு வருவார்
உள்ளே வா சனா என அழைத்தாள்
தாய். சின்ன சின்ன கனவு ர�ோஜா
இதழ்கள் ஒவ்வொன்றாய் உதிர்வது ப�ோல் விழுந்தது. இப்படியே
பதினான்கு நாள் கழிந்து விட்டது.
எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து ஏமாந்தவள்
எதிர்பார்ப்பதை நிறுத்திக் க�ொண்ட
தருணம் கதவை யார�ோ தட்டும்
சத்தம் கேட்டது. யாரது என கதவைத்திறந்தாள் தாய். முன்னே தன் கணவர்
நிற்பதை கண்டு சந்தோசப்பட்டு
"உள்ளே வாங்க உங்கள எதிர்பார்த்து தூக்கமில்லாம நம்மட
பிள்ள காத்துக் க�ொண்டிருந்தா.
நீங்களே ப�ோய் எழுப்புங்க சந்த�ோசப்படுவா "உடனே சனாவின்
தந்தை சனா தூங்கிக் க�ொண்டிருந்த
அறைக்கு சென்று அவளை எழுப்பினார். சனாவின் உடல் அதிக சூட்டை
வெளிப்படுத்தியது. எழும்ப முடியாமல் " அப்பா அப்பா" என உளறிக்
க�ொண்டிருந்தாள். தந்தையின் இரு
கண்களும் கண்ணீர் மல்க உடனே
வைத்தியசாலைக்கு அழைத்துச்
சென்றார்.
"எனது குழந்தைக்கு என்ன ஆச்சு
ட�ொக்டர் ? எப்படியாச்சும் என் குழந்தைய குணப்படுத்திருங்க" என கதறினார். வைத்தியர் குழந்தைக்கு "பல
நாள் காய்ச்சல் இருந்திருக்கு யாருமே
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அதிகமா?" பதில் ச�ொல்ல முடியாமல்
த�ொலைபேசியை அருகே வைத்து
விட்டு மகளின் கையைப் பிடித்து
தன் மடியில் அமர்த்தி
"எனக்கு நீதான்டா முக்கியம் " என
பதிலளித்தார்.
"இல்லை அப்பா உங்களுக்கு
த�ொலைபேசியைத்தான் பிடிக்கும். என்னோடு உறவாடுவதைவிட த�ொலைபேசிய�ோடுதான்
அதிகம் உறையாடுவிங்க விலை
க�ொடுத்து வாங்கி அதை பத்திரமா
பாதுகாக்கிறீங்க எங்க ப�ோனாலும்
கூடவே க�ொண்டு ப�ோறிங்க. ஆனா
என்னோட நீங்க அப்படி இல்ல
த�ொலைபேசிய ஒரு நாள் கூட
த�ொடாம இருக்கமாட்டிங்க உங்க
குழந்தை மாதிரி கைலயே வச்சிருப்பிங்க ஏன் அப்பா த�ொலைபேசி
என்னவிட அதிகமா உங்களுக்கு
பாசம் தருதா?"சனாவின் தந்தைக்கோ
பதில் ச�ொல்ல முடியாமல் கண்கள்
கலங்கியது.
"இனிமே அப்படியெல்லாம் செய்யமாட்டன் என் தங்கத்தோடதான்
என் ப�ொழுதைக் கழிப்பேன்" என
சத்தியம் செய்துவிட்டு சற்று நேரம்
சனாவுடன் விளையாடினார். "இந்தமாதரி எப்பவும் என்னோடு இருக்கனும்பா ஜ லவ் யூ பா" என அன்பு
முத்தத்தை ப�ொழிந்தாள். இந்த
நினைவு சனாவின் தந்தையை மேலும்
விம்மி அழவைத்தது. வேலை
வேலை என்று பிள்ளைய�ோடு பேசாம
விட்டுடனே... பிஞ்சு மனசு எவ்ளோ
வேதனைப்பட்டிருக்கும்."
பிள்ளைய�ோடு க�ொஞ்சமாக பேசிவிட்டு நேரம் கிடைத்த ப�ோதெல்லாம் நண்பர்கள�ோடு அரட்டை
அடித்து முகநூல்களின் முகம் தெரியாதவர்களுக்காக அதிக நேரத்தை
ஒதுக்கியிருக்கிறேனே. எனது பிள்ளை
என்னோடு நிறைய பேசுவதற்காகவே
காத்திருந்திருக்கிறாள். இப்போ என்
பிள்ளைய�ோடு பேச நான் ஏங்குறன்
பேச முடியாம தூங்குறாளே என கதறி
கதறி அழுகின்றான்.
இனியாவது வீணாக த�ொலைபேசியில் நேரத்தை செலவிடாமல்
தேவைக்கு மாத்திரம் பயன்படுத்த
வேண்டும். வேலை முடிந்ததும் உறவுகளுடன் நேரத்தை செலவு செய்ய
வேண்டும். என தனக்குள் எண்ணிக்
க�ொள்கிறான். த�ொலைபேசி
எப்போது வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம் ஒன்று ப�ோனால் மற்ற�ொன்று வாங்கலாம் உறவும் பாசமும்
அப்படியில்லை. உறவை இழந்தால் திரும்ப பெற முடியாது என்ற
உண்மையை உணர்ந்து இனி தனது
வாழ்நாளை பயனுள்ளதாக கழிக்க
வேண்டும் என முடிவு செய்கின்றார் .
வைத்தியசாலைக்கு சென்று
"ட�ொக்டர் பிள்ளையின் நிலை

ஜீப் ஒன்றில் ப�ொருத்தப்பட்ட ஒலிபெருக்கி
ஓர் அறிவிப்பை கூறிச் சென்றது. வெளிநாடுகளில் இருந்து வருகின்றவர்கள் பதினான்கு
நாள் தனிமைப்படுத்தலில் இருக்க வேண்டும்
பதினான்கு நாளின் பின்னர் தான் அவர்களை
சந்திக்க வேண்டுமென்று. தந்தை நாடு வந்து
விட்டார் பதினான்கு நாள் கழித்துத்தான் வீடு
வருவார் உள்ளே வா சனா என அழைத்தாள்
தாய். சின்ன சின்ன கனவு ர�ோஜா இதழ்கள்
ஒவ்வொன்றாய் உதிர்வது ப�ோல் விழுந்தது
வலைத்தளங்கள்ல அடிக்கடி ஆர�ோக்கியப் பதிவெல்லாம் ப�ோட்ட உனக்கு
உன்னோட குழந்தைய கவனிக்க
நேரமில்லாம ப�ோய்ட்டு உனக்கு
லைக் க�ொமான்ட் மட்டும் ப�ோதும்
அந்த லைக் க�ொமாண்ட் இப்போ
குழந்தைய காப்பாத்திடுமா இப்படி
ஆனதுக்கு காரணம் நீ வீணா த�ொலைபேசில கவனம் செலுத்தி குழந்தைய
கவனிக்காம விட்டதுதான்" என கண்டபடி மனைவியை திட்டினார்.
"என்ன மன்னிச்சிடுங்க சமூக
வலைத்தளத்துல நான் அடிமையானதுல எனக்கு குழந்தைய சரியா
கவனிக்கமுடியாம ப�ோய்ட்டு சாப்பாட்ட டைம்கு குடுத்துட்டு நான்
ப�ோன்லயே காலத்த கழிச்சுட்டன்
எல்லாம் என்னோட அஜாக்கிரதைதான் என்ன மன்னிச்சிடுங்க" என
தலையைப் பிடித்துக் க�ொண்டு
அழுதாள்.
தந்தை வைத்தியசாலையை விட்டு
நகர்ந்து வீடு வந்து குழந்தைக்காக
பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டார். பிரார்த்தனையை முடித்து விட்டு ச�ோபாவில்
உட்கார்ந்தப�ோது சனா ஒரு நாள்
பேசிய விடயம் அவர் நினைவலைகளில் த�ோன்றியது.
"அப்பா நீங்கள் என்னோட
பெரிதாக கதைப்பதில்லை. வெளிநாட்டில் இருக்கும் அனைவரும்
உறவுகள�ோடு த�ொலைபேசியில்
பேசுறாங்க நீங்க வெளிநாடு ப�ோனா
என்னோடு தினமும் பேசுவிங்களா? உங்கள�ோட பேச தினமும்
எதிர்பார்ப்பேன். "அப்பா நான்
ஒன்று கேட்கவா? " "என்ன கேளு"
என த�ொலைபேசியில் கவனத்தை
செலுத்தியவாறே கூறினார். "உங்களிடம் த�ொலைபேசி இருக்கு நானும்
இருக்கேன் த�ொலைபேசிய�ோடு
பாசம் அதிகமா? என்னோடு பாசம்

இப்போது எப்படி?" என வினவ
"மனதளவில் குழந்தை பெரிய
ஏமாற்றத்தை அடைந்துள்ளது அதன்
பாதிப்பினாலே இப்போது சுய
நினைவை இழந்துள்ளது . எங்களால்
முடிந்தளவு சிகிச்சை வழங்கிருக்கிற�ோம். காய்ச்சல் குணமாகி விட்டது.
குழந்தையை வீட்டிற்கு கூட்டிச்
செல்லுங்கள். ஏங்கிய பாசம் திரும்பக் கிடைத்தால் பழைய நிலைக்கு
திரும்பலாம் "என கூறிவிட்டு நகர்ந்து
சென்றார்.
குழந்தையை வீட்டிற்கு அழைத்து
வந்தனர். சுயநினைவை இழந்த
குழந்தையை எண்ணியும் குழந்தைக்கான நேரத்தை செலவிட தவறியதை
எண்ணியும் இருவரும் கதறினர்.
மேசையின் கீழே கிடந்த ந�ோட்டுப்
புத்தகத்தை எடுத்து வைத்த தாய் பின்
புறத்தில் எழுதப்பட்டிருந்த குழந்தையின் கையெழுத்தை வாசித்தாள் அது
அவள் மனதை ரணப்படுத்தியது.
அதில்....
"அப்பா அம்மா நான் சிறுமி உங்களுக்கு எப்படி பாசம் காட்டுவது
எனத் தெரியவில்லை. அதிக நேரம்
ப�ோன�ோடுதான் இருக்கிறீர்கள் அதன�ோடுதான் சிரிக்கிறீர்கள் அதைத்தான் தினமும் கைய�ோடு வைத்திருக்கிறீர்கள்.
நான் இந்த உலகிலே வெறுத்ததும்
ப�ொறாமைப்பட்டதும் த�ொலைபேசிய�ோடுதான். ஏனென்றால்
அதுதான் எனது அப்பா அம்மாவை
என்னைவிட்டு தூரமாக்கியது. அடுத்த
ஜென்மம் இருந்தால் உங்களுக்குப்
பிடித்த த�ொலைபேசியாகவே இருக்க
ஆசைப்படுகிறேன்" என பிஞ்சுக்கரத்தால் எழுதியிருந்தாள் . இருவரும் குழந்தையை அணைத்தபடி கதறி அழுதனர்.
(யாவும் கற்பனை).
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என். சரவணன்

எடுத்து அவரின் முகத்திலேயே எறியப்பட்டது. அதன் பின்னர் ஆளுநர்
வுய்ஸ்ட்டால் ‘இரத்த நீதிமன்றம்’ (Blood
Council) என்று அழைக்கப்பட்ட அவரின்
க�ொண்டுங்கோன்மைச் சபையால் பெஞ்சமின் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு தண்டனை
விதிக்கப்பட்டது. பின்னர் சித்திரவதை செய்யப்பட்டு
க�ொடூரமாக க�ொல்லப்பட்டார் பெஞ்சமின். இந்த தண்டனைக்குப் பிறகும் ஆளுநர் திருப்தியடையவில்லை.
இந்த தண்டனை மற்றவர்களுக்கு ஒரு பாடமாக இருக்க
வேண்டும் என்றார். அவர் தன்னிஷ்டப்படி
உருவாக்கிய அரசியல் சபையில் தீர்மானம்
க�ொண்டு வந்து அவர்கள் தங்கியிருந்த கட்டடத்தை இடிக்கத் தீர்மானம் நிறைவேற்றினார்.
அது பற்றிய தீர்மானம் இப்படித்தான் நிறைவேற்றப்பட்டது
வியாழன் மதியம்,
ஜூன் 23, 1729
இன்றைய தினம்:
ஆளுநர் த Petrus Vuyst
ஹூயிட் நிர்வாகி, டிர்க் பைரன்ஸ்.
திசாவ, பீட்டர் கார்னெலிஸ் டி பாட�ோட்.
செயலாளர், ருடால்ப் பைசெலார்.
நிதிப் ப�ொறுப்பாளர், ஜ�ோஹன் பெர்னார்ட்
வெயிட்னாவ்.
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னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 1601 மே 05
ஒல்லாந்தைச் சேர்ந்த கடற்படை அட்மிரல் ஜ�ோரிஸ்
வான் ஸ்பில்பெர்கன் (Joris van Spilbergen) தனது
நீண்டகால கடற் பயணத்தின் முடிவில் இலங்கைத் தீவை வந்தடைந்தார். இலங்கையின் முதலாவது டச்சுத் தூதுவரும் அவர்
தான். உயர் தரம் மிக்க கருவாச் செடிகளை இலங்கையில் கண்ட
பின்னர் அன்றைய கண்டி மன்னன் முதலாம் விமலதர்மசூரியவுடன் 1602 இல் வியாபார ஒப்பந்தம் செய்துக�ொண்டது பற்றிய
வரலாற்றுப் பதிவை அறிவீர்கள்.
ஸ்பில்பெர்கன் தனது நெடும் பயணம் பற்றி ஏராளமான குறிப்புகள் எழுதிவைத்திருக்கிறார். அவை சிங்களத்தில் நூலாகவும்
இப்போது கிடைக்கிறது. அவரின் குறிப்பில், ‘அந்த அற்புதத் தீவுக்கு
செல்வது தனது வாழ்க்கையின் அதிசிறந்த பாக்கியம்’ என்று குறிப்பிடுகிறார். அவர் இலங்கை வந்த காலத்தில் டச்சு கிழக்கிந்தியக்
கம்பனி ஆரம்பித்திருக்கவில்லை. அவர் டச்சு நாட்டுக்கு திரும்பியதும் இலங்கை பற்றி அவர் வெளியிட்ட கருத்துக்களால் கவரப்பட்ட
வியாபாரிகள் இலங்கைத் தீவுக்குச் செல்ல ஆர்வம் காட்டினர்.
அவர் இலங்கை வந்திருந்தப�ோது ப�ோர்த்துக்கேயர் கரைய�ோரங்களை ஆண்டுக�ொண்டிருந்தார்கள். நான்கு தசாப்தங்களின்
பின்னர் டச்சுக்காரர்கள் ப�ோர்த்துகேயருடன் சண்டையிட்டு இலங்கையைக் கைப்பற்றிய கதையும் அறிவீர்கள்.
அன்று டச்சு கிழக்கிந்திய கம்பனியின் மத்திய நிர்வாகத்தை
மேற்கொள்கின்ற நிறுவனமாக Heeren XVII (பதினேழு கனவான்கள்) என்கிற அமைப்பு இயங்கியது. தனக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுக்களுக்கான பதிலை நேரடியாக தன் தரப்பு விபரங்களை வுயிஸ்ட்
அனுப்பினார். சதி பற்றிய வுயிஸ்டின் பிரம்மையை கவுன்சிலும்
நம்பவில்லை.
இலங்கையில் இருந்த ப�ோர்த்துக்கேய வம்சாவளியினரும்,
மக்களும் ஒன்று சேர்ந்து தன்னைக் க�ொன்றுவிட்டு க�ொழும்பு
க�ோட்டையை க�ோவாவில் தரித்திருக்கின்ற ப�ோர்த்துக்கேயரிடம் ஒப்படைப்பதற்கு சதித்திட்டம் தீட்டுவதாக ஒரு மாயைக்குள் சிக்கினார்.
மலபாரில் இருந்த தளபதி ஜேக்கப் டி ஜாங் ஒரு கடிதத்தின் மூலம்;
ப�ோர்த்துகேயர்களின் கப்பல்கள் எங்கும் காணப்படவில்லை
என்றும், க�ோவாவில் ஒரே ஒரு கப்பல் மட்டுமே இருப்பதையும்
மார்ச் மாதம் அறிவித்தார். அச் சமயத்தில் தனக்கு எதிரான சதியில்
இருந்து தப்பிச் செல்வதற்காக கப்பலில் தனது ப�ொருட்களையும்
ஏற்றி முடித்திருந்தார் வுயிஸ்ட்!
மேலும் சந்தேகநபர்களை அடைத்து வைத்து சித்திரவதை
செய்தார். அதே மார்ச் மாதம் அவர் பலரைக் கைது செய்து மேற்க�ொண்ட அட்டூழியங்களை எதிர்க்க எவரும் துணியவில்லை. மார்ச்
ஏப்ரல் மாதங்களில் பலர் தூக்கிலிடப்பட்டனர். அவர்கள் ம�ோசமாக
சித்திரவதை செய்யப்பட்டார்கள். நூற்றுக்கணக்கான�ோர் தேசத்துர�ோக குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டு துன்புறுத்தப்பட்டனர். அவரது
குண்டர்கள் சந்தேகத்திற்குரிய குடிமக்களின் வீடுகளுக்குச் சென்று
19 பிரதேச அதிகாரிகளை கைது செய்தனர், அவர் அளித்த
குரூரமான மரணதண்டனை காரணமாக குரூரத்தால் நிர்வாகமே நடுநடுங்கிப் ப�ோயிருந்தது. 1929ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி 11 க்கும் ஏப்ரல் 30க்கும் இடையில் ம�ொத்தம் 19 பேர்
இவ்வாறு குற்றவாளிகளாக காணப்பட்டு தண்டிக்கப்பட்டார்கள். இவர்களில் ஆறு பேர் தூக்குமேடையில் தூக்கிடப்பட்டார்கள் மேலும் எட்டுப் பேர் மரத்தில் தூக்கிலிடப்பட்டார்கள். சிலரது
கைகால்கள் உடைக்கப்பட்டு பின்னர் தலை துண்டிக்கப்பட்டது.
அப்படிப் பலியானவர்களில் ஒருவரின் மார்பு பிளக்கப்பட்டு
அவரின் இதயம் பிடுங்கி எறியப்பட்டது. மூவரை அடித்து
எலும்புகள் ந�ொறுக்கப்பட்டு தலைகள் துண்டிக்கப்பட்டன. அத்தலைகளை ஈட்டி முனைகளில் குத்தி நாட்டி வைக்கப்பட்டன.
டச்சு லெப்டினன்ட் பெஞ்சமின் பகல�ொட்டி (Lieutenant
Benjamin Pegalotty), லெப்டினன்ட் அந்திரிஸ் ஸ்வார்ட்ஸ்
(Lieutenant Andries Swarts) ஆகிய�ோர் பெயிலிஸ் வீதி
கட்டிடத்தில் வசித்து வந்தார்கள். அவர்கள் இருவரும் சதிகாரர்களாக குற்றம்சாட்டப்பட்டார்கள். 12
மார்ச் 1729 அன்று லெப்டினன்ட் அந்திரிஸ்
ஸ்வார்ட்ஸ் மிக ம�ோசமாக துன்புறுத்தப்பட்டு
க�ொல்லப்பட்டார். அவரின் நெஞ்சைக்
குத்திக் கிழித்து இதயத்தை வெளியே

ம

"

ஞ்சள்கோட்டு
கடவையில்
கால் வைத்தால் வாகனம்
நிற்கும் என்கின்ற நம்பிக்கையில்தான் கடந்தோம். முதலாவது அடியெடுத்து வைக்க முதலாவது வாகனமும் நின்றது. த�ொடர்ந்து நடந்தோம்.
அடுத்த அடி எடுத்து வைக்க இரண்டாவது வாகனமும் நின்றது. முன்றாவதாக அதி வேகத்தில் வந்த சி.ரி.பி.வாகனம்தான் அடிச்சது" இது கடந்த வாரம்
கிளிந�ொச்சி ஊற்றுப்புலத்தில் இடம்பெற்ற வீதி விபத்தில் காயமடைந்த
மாணவியின் வாக்குமூலம். மாணவிகள் இருவர் பல கனவுகள�ோடு உயர்-

முதன்மை கிடங்கு காப்பாளர், கார்னெலிஸ்
வான் ஏர்டன்.
இரண்டு பரம துர�ோகிகளான அந்திரிஸ் ஸ்வார்ட்ஸ் மற்றும் பெஞ்சமின் பெகல�ோட்டி ஆகிய�ோருக்கு எதிராக கடந்த மார்ச் 11 ஆம் தேதி இங்குள்ள
இராணுவ நீதிமன்றம் வழங்கிய தண்டனையின் மூலம்,
குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒவ்வொருவரின் வீட்டையும் இடித்து தரைமட்டமாக்குவது மட்டுமல்லாமல், ஏனைய தண்டனைகளுக்கும்
உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. க�ோட்டைக்குள் உள்ள “க�ோர்னொன்தே
ஸ்ட்ராட்” (பெய்லி தெரு) என்று அழைக்கப்படும் முதலில் பெயரிடப்பட்டவருக்குச் ச�ொந்தமானது. அடுத்தது நகரத்தில் பெட்டா
(இன்றைய புறக்கோட்டை)) இரண்டாவது குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்குச் ச�ொந்தமானது; அவை இடிக்கப்பட்டு இந்த இரண்டு கட்டிடங்கள் உள்ள இடத்தில் ஒரு கல்வெட்டு வைக்கப்பட வேண்டும். அது
கவர்னர் அது எங்கு வைக்கப்பட வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிப்பார். மாண்புமிகு ஆளுநர் ஏழு அடியுள்ள நான்கு
பக்க கல் தூண்கள் தயார் செய்து, மரண தண்டனை
விதிக்கப்பட்டவர்களின் தலைகளை இரும்பு ஈட்டியில்
குத்தி நிறுத்த வேண்டும். அதில் பின் வரும் வாசகம்
கல்வெட்டாகப் ப�ொறிக்கப்பட வேண்டும்.
1729 ஆம் ஆண்டில், தூக்கிலிடப்பட்ட துர�ோகி
ஆண்ட்ரீஸ் ஸ்வார்ட்ஸின் சபிக்கப்பட்ட நினைவாக
இந்த நினைவுச்சின்னம் எழுப்பப்பட்டது. இடிக்கப்பட்ட
வசிப்பிடத்தின் தளத்தில் - நீதிமான்களுக்கு கடவுள் அவருடைய நலனுக்காக இடைவிடாத நன்றியின் அடையாளமாகவும், துன்மார்க்கர்களுக்கும், தீமைக்கும் எதிராகவும் நிரந்தர எச்சரிக்கையாகவும் இது இருக்கும்.
தேசத் துர�ோகி பெஞ்சமின் பெகல�ோட்டியின் பெயருக்கான
கல்வெட்டில் தேவையான மாற்றங்களுடன் இரண்டு தூண்களை
அமைக்கின்ற வகையில் அமைப்பது த�ொடர்பான ய�ோசனையை
அவையின் உறுப்பினர்களுக்கு ஆளுநர் முன் வைத்தார். டச்சு,
சிங்களம் மற்றும் மலபார் ம�ொழிகளில் அனைவரும் படித்து
புரிந்து க�ொள்ளக் கூடிய வகையில் மும்மும�ொழியிலும் அக் கல்வெட்டு வைக்கப்படவேண்டும்.
மேற்கூறியவை அனைத்தும் உறுப்பினர்களிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, மாண்புமிகு ஆளுநரின் ந�ோக்கத்துடன் இணங்கும்
வகையில் அவர்கள் தங்கள் முழு உடன்பாட்டையும் அறிவித்து,
மேற்கூறிய மூன்று ம�ொழிகளிலும் கல்வெட்டுடன் கூடிய தூணை
அமைக்க தீர்மானிக்கப்படுகிறது. தேசத் துர�ோகி பெஞ்சமின் பெகல�ோட்டியின் பெயர்களில் தேவையான மாற்றங்களுடன் முடிவு
செய்யப்பட்டு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.’
இந்தத் தீர்மானத்தின் படி அந்த கட்டடம் இடிக்கப்பட்டு அவர்கள்
வசித்த பகுதியில் கல்வெட்டை நிறுவி மரணதண்டைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டவர்களின் தலைகள் அங்கே ஈட்டியில் குத்தி காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டதுடன். வாசகம் ப�ொறிக்கப்பட்ட கல்வெட்டும் நிறுவப்பட்டது.
இக்கட்டடம் பற்றி ஓரளவு அறிந்தவர்கள் கூட ஆளுநர் வுய்ஸ்ட்டால் இடிக்கப்பட்டு பின்னர் மீளக் கட்டப்பட்டது என்கிற கதையின்
சாராம்சத்தைத்தான் பெரும்பாலும் அறிந்திருப்பார்கள். ஆனால்
அதை விட குரூரமான நிகழ்வுடன் த�ொடர்புபட்டது இக் கட்டிடம்.
இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்த இடம் எங்கே என்று கேட்கிறீர்களா?
பெஞ்சமின், அந்திரிஸ் இருவரும் வசித்த அந்தக் கட்டிடம் பின்னர்
கட்டப்பட்டது. இதை க�ொழும்பில் இப்போதும் காணலாம். அது

க�ொழும்பு க�ோட்டையில்
பெயிலியில் வீதி (Baillie
Street)
அமைந்திருந்ததாக பல ஆவணங்களில்
குறிப்பிட்டுள்ளது. இன்று
அந்தப் பெயரில் ஒரு வீதி
இல்லை. ஆம் அந்த வீதி
இன்று முதலிகே மாவத்தை
என்கிற பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது.
இன்றைய
ஜனாதிபதி
மாளிகைக்கு
எதிரில் இந்த வீதி அமைந்துள்ளது. அதில் 41 வது
இலக்கக் கட்டிடம் இன்றும் அப்படியே உள்ளது.
வூயிஸ்டை பதவி நீக்கம் செய்த பிறகு, அவரின் க�ொடுங்கோல்
சட்டத்திற்குப் பலியானவர்களுக்கு நீதி கிடைக்கச் செய்யும் நடவடிக்கைகளை அதன் பின்னர் வந்த ஆளுநரும் அதிகாரிகளும் மேற்க�ொண்டார்கள்.
அதன்படி அதற்கு முன் க�ொல்லப்பட்டவர்களின் குடும்பங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கச் செய்வது, அவர்களிடமிருந்து அபகரிக்கப்பட்ட ச�ொத்துக்களை மீட்ட்டுக்கொடுப்பது என்பன மேற்கொள்ளப்பட்டன.
வுயிஸ்டுக்குப் பின் பெஞ்சமின், அந்திரிஸ் ஆகிய�ோர் வாழ்ந்த
வந்த பெயிலி வீதி கட்டிடம் புதிய ஆளுனரால் அந்தக் காணி உரிமையாளருக்கே திருப்பி அளிக்கப்பட்டது. அதை அவர் முன்னர்
இருந்த அதே வடிவத்தில் அதைக் கட்டி முடித்தார். அக்கட்டிடத்தின்
வாயிலில் இப்படி ஒரு கல்வெட்டை பதித்தார்.
‘DOOR GEWELT GEVELT,
DOOR’T REGT HERSTELT’
(அநீதியால் அழிக்கப்பட்டது... நீதியால் மீண்டும் எழுப்பப்பட்டது)
இன்றும் முதலிகே மாவத்தையில் அக்கட்டிடத்தையும் இந்த
வாசகத்தையும் அப்படியே நம்மால் காணமுடியும். சுமார்
முன்னூறு வருட கால பழமைவாய்ந்த டச்சு கல்வெட்டு அது என்று
கூட நாம் கூறலாம். இன்றும் அந்த வாசகத்துடன் அக்கட்டிடத்தைப்
பார்க்கலாம். இப்போது கடற்படையினர் அக்கட்டிடத்தைப் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள். இன்று அவர்களிடம் கேட்டால் கூட இதற்கு
பின்னால் இருக்கும் முக்கிய வரலாறு பற்றி அறிந்திருக்க மாட்டார்கள் என்றே கூறலாம். இறுதியில் வுய்ஸ்டுக்கு க�ொடூரகரமான
மரண தண்டனை எப்படி எங்கே நிறைவேற்றப்பட்டது என்பதை
அடுத்த இதழில் பார்ப்போம்.
அடிக்குறிப்புகள்1727 இல் ஆளுநர் வுயிஸ்ட் வெளியிட்ட
ஒரு ஆவணத்தின் அன்றைய தமிழ் கையெழுத்துப் பிரதியில்
(Plakkaat) “பெதுருஸ் ப�ொயிஸ்த்” என்றே குறிப்பிடுவதைப்
பார்க்கலாம். இந்த ஆவணத்தின் விரிவான உள்ளடக்கம்; தனிநாயகம் அடிகளார் த�ொகுத்து, சென்னை உலகத் தமிழாராய்ச்சி
நிறுவனத்தினால் 2014 இல் வெளியிடப்பட்ட “Tamil culture Vol.
XI – 1964” என்கிற நூலில் எஸ்.தனஞ்சய ராஜசிங்கம் எழுதிய
“A Phonological and Morphological Study of a Tamil Plakkaat”
என்கிற கட்டுரையில் காணக் இருக்கிறது. Anczewska, Malgorzata
, Sri Lanka, Singapore : APA Publications, 201519.10.1725
அன்று ஆளுநர் ய�ோஹன்னஸ் திடீர் மரணமுற்றார். இன்றும்
அவரது கல்லறை கல் வுல்பெண்டால் தேவாலயத்தில் காணலாம்.
ஜ�ோன் ப�ோல் 19.10.1725 – 16.09.1726 வரையான ஒரே
ஒரு மாதம் மட்டுமே தற்காலிக ஆளுநராக பதவி வகித்தார்.
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.
த�ொடரும்

மாணவியின் கனவைப் பறித்த விபத்து
கிளிந�ொச்சியில் நடந்த ச�ோகம்
களை க�ொண்டவர்களாக நாம் இருக்கின்றோம் என்பதுதான் கவலைக்குரிய விடயமாகும். நில், கவனி, செல்
என்கின்ற
வீதிக்கோட்பாடானது
இன்றைய நடைமுறைக்கு சாத்தியப்பாடாகின்றதென்றால் இல்லை என்கின்ற
அளவிற்கு மனித வாழ்வும் வேகமான
கட்டமைப்புக்குள் ஓடிக்கொண்டிருக்கையில் வீதி விபத்துக்களும் தவிர்க்க
முடியாதத�ொன்றாகிப் ப�ோனது.
இலங்கையில்
உள்நாட்டுப்போர்
ம�ௌனிக்கப்பட்டு 12 வருடங்கள்
கடந்து விட்ட நிலையில் யுத்த காலத்தில்
இலங்கையில் இடம்பெற்ற
உயிரிழப்புக்களை விட வீதிப்போக்குவரத்தை மீறுவதால் இடம்பெறும்
விபத்துக்களின் எண்ணிக்கை அதிக-

தரம் கற்பதற்காக கிளிந�ொச்சி மத்தியகல்லூரிக்கு அருகில் ஏ9 பாதையில்
மஞ்சள் கடவையில் வீதியை கடக்க
முற்பட்ட ப�ோது ஏற்பட்ட விபத்தில்
சம்பவ இடத்தில் ஒரு மாணவி உயிரிழந்ததுடன் மற்றைய மாணவி காயங்களுடன் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார்.
இலங்கையில் ஏனைய மாவட்டங்களை விட வட, கிழக்கில் வாகன
விபத்துகளின் விகிதமும்
உயிர்பலிகளின் விகிதமும் நாளுக்கு நாள்
எகிறிக்கொண்டே
செல்கின்றது.
ஆங்காங்கே வீதிகளில் வீதிச்சமிக்ஞைகளும் கெமராக்களும் ப�ொருத்தப்பட்டிருந்தாலும் பாதசாரி கடவையினூடாக
வீதியை கடக்க முற்படும் பாதசாரிகள்
வீதியைக்கடக்க பல நிமிடங்கள் காத்திருக்க வேண்டிய நிலையும் சாரதிகளின் ப�ொறுப்பற்ற தன்மையையும்
ஆங்காங்கே அவதானிக்க முடிகின்றது. மாறாக பாதைக் கடவையில் கால்

அழி அ
நீ
ப்ப நீ க்கப திய
தி
்ப ால்
ப
வாச என ்பட்ட யால் ட்டு
கம் ்ற து
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வைத்தவுடன் வாகனம் நிற்கும் என்ற
நம்பிக்கையிலும் அவசர கதியில் கடக்க
முற்பட்டுபவர்களையும் அவதானிக்கவும் முடியும். இருப்பினும் எமது
அறியாமையாலும் அலட்சியத்தாலும்
உலகளவில் நாம் பிற நாடுகளை விட
எதிலாவது விஞ்ச வேண்டும் என்ற
ந�ோக்கில் வீதி விதி முறைகளை மீறி
விபத்துக்களிலும்
உயிரிழப்புக்களிலும் மற்றைய நாடுகளைவிட முந்திச்செல்கின்றோம்.
வீடுகளில் இருந்து புறப்படும் எமது
பயணம் பாதுகாப்பான முறையில் முடிவடைவதை நம்மைச்சுற்றி வீதியில்
பயணிக்கும் ஒவ்வொருவரும் இன்று
தீர்மானிப்பவர்களாக இருக்கிறார்கள்.
தாம் செல்லும் பயணங்களில் கூட
"சென்று வருகிறேன்" என்பதைவிட
"செல்கிறேன்" என்ற வார்தையை கூறவேண்டிய நிலையே இன்று உள்ளது.
அந்தளவிற்கு ம�ோசமான வீதிவிபத்து-

மாகவே காணப்படுகின்றது. யுத்தத்திற்கு பின் நாளாந்தம் 7-8 பேர் சராசரியாக விபத்தில் உயிரிழப்பதாகவும்
முறையாக வீதிவிதிமுறைகளை பின்பற்றி பாதசாரிகள் பாதசாரி கடைவையினூடாக வீதியை கடக்கும் சுமார் 100
பேர் முறையற்ற சாரதிகளால் உயிரி-

ழப்பதாகவும் வருடாந்தம் வீதிப�ோக்குவரத்தால் 300 பேர் சராசரியாக மரணிப்பதாகவும் வருடாந்தம் 1000க்கும்
அதிகமான�ோர் காயமடைந்தும் அவயங்களை இழப்பதாகவும் வீதிப் ப�ோக்குவரத்து ப�ொலிசாரின் அறிக்கை தெரிவிக்கின்றது.
இவ்வாறு வீதியில் பயணிப்போரின் உயிருக்கும் உடமைக்கும் உத்தரவாதம் இல்லாத நிலையே தற்கால
த்தில் உருவாகியுள்ளது. கடந்து சென்ற
ஒவ்வொரு விபத்துக்களையும் விபத்துக்களில்
பாதிக்கப்பட்டு முடமாகிப்போகின்றவர்களின் வாழ்க்கையும்
அவர்களது குடும்பத்தாரின் வாழ்கை
முறைகளையும் ஏன் சாரதிகள் குற்றவாளிகளாகும்
பட்சத்தில் அந்த

குடும்பத்தின் நிலை என்ன என்பது
குறித்தும் இங்கு நாம் ஒவ்வொருவரும் ஆராய்வோமானால் அது துயரமானது. அவ்வாறானவர்களின் வாழ்க்கைச் சூழலும் கூட நாளைய வீதி
விபத்துகளை குறைப்பதற்கான வழிகளாகவும் அமையலாம். ப�ொதுவாக

இன்றைய காலகட்டத்தில் நாட்டில்
வாகன விபத்துக்கள் இடம்பெறாத
நாளே இல்லை என்கின்ற துர்ப்பாக்கிய நிலைமை எம் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ளது. காரணம் தற்போது இலங்கையிலுள்ள ஒவ்வொரு நீதிமன்றங்களிலும்
இன்னமும் தேங்கியிருப்பது விபத்துக்கள் பற்றிய வழக்குகள் என்றே கூறப்படுகிறது. வாகன விபத்துகளின் அதிகரிப்பும் இவ்வாறானத�ொரு நிலைக்கு
காரணம் என்று க�ொள்ளமுடியும்.
இலங்கையில் ப�ொலிஸ் திணைக்களம் நாடளாவிய ரீதியில் வீதிப்போக்குவரத்தை கண்காணித்து ஒழுங்கு
செய்து வருகின்றது. இதற்காக வீதிச்சமிக்ஞைகள், கமெராக்கள் ப�ொருத்தப்பட்டிருந்தாலும் சில சாரதிகளும்
பாதசாரிகளும் இவற்றை கவனத்தில்
க�ொள்வதில்லை என்கின்ற குற்றச்சாட்டுக்களும் உண்டு. எமது நாட்டில் வீதி
வசதிகள் நவீனத்தும் அடைந்துள்ளதுடன் வீதிகள் இல்லாத பிரதேசங்கள்
இல்லை என்று கூறும் அளவிற்கு
வாகனங்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகின்றது.
இலங்கையில் பயன்பாட்டிலுள்ள
வாகனங்களின் எண்ணிக்கை 8.3 மில்லியன்களாகும். அதில் 60 சதவீதம்
ம�ோட்டார் சைக்கிள் என பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 2017இல் இருந்து
இந்த ஆண்டு வரை இலங்கையில்
முன்னொரு ப�ோதும் இல்லாதளவிற்கு
வாகனங்களின் பாவனை அதிகரித்து
காணப்படுகின்றது.
இந்நிலையில்
வீதிப் ப�ோக்குவரத்து கட்டமைப்புகளையும் ஒழுங்கு விதிகளையும் மீறிய
செயற்பாடுகளும் பெரிதும் அதிகரித்துள்ளன.

இலங்கையில் அதிகரித்த வாகன
பாவனையும் ப�ோக்குவரத்து நெரிசலும்
த�ொடர்ச்சியாக அதிகரித்துக்கொண்டே
செல்கின்றது. அதற்கு ஏற்றாற்போல
விதிமுறைகளை மீறுதலும் வாகன
விபத்துக்களின் எண்ணிக்கையும் கூட
அதிகரித்துக்கொண்டே செல்கின்றது.
மேலும் இன்றைய விபத்துக்களில்
வாகனங்கள் மட்டும் விபத்துக்குள்ளாவதில்லை. மாறாக நடைபாதையை
பயன்படுத்தும் பாதசாரிகளும் பாதசாரியை பயன்படுத்தும் அப்பாவி மக்களும் கூட விபத்தில் சிக்குகிறார்கள்.
பல சமயங்களில் உயிரிழக்கவும் செய்கிறார்கள்.
வீதிகளில் வாகனத்தை செலுத்தும்
சாரதிகள் மற்றும் முச்சக்கரவண்டி,
ம�ோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுனர்களின்
கவலையீனத்தாலும் இவர்களில் சிலர்
வேகமாக வாகனத்தை செலுத்த முற்படுவதாலும் இரவு பகல் பாராது கண்ணயராது வாகனத்தை செலுத்துவதாலும்
விசேடமாக இளம்வயதில் சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் பெற்ற இளைஞர்கள்
துடிப்புடன் வாகனத்தை செலுத்துவதும் வீதி ஒழுங்குகளை பின்பற்றாது
வாகனங்களை செலுத்துவதனாலும்
வாகனங்களில்
த�ொலைக்காட்சி
வான�ொலியின் அதிக சத்தம், வாகன
ஒலியை அளவுக்கு அதிகமாக உயர்த்துதல், சாரதிகளின் முறையற்ற கையடக்க த�ொலைபேசி பாவனை மதுபாவனையில் வாகனம் செலுத்துதல்
ப�ோன்ற இன்னோரன்ன பல காரணங்க-

செல்வி

வினாயகமூர்த்தி
ளும் வீதி விபத்துக்களுக்கு காரணமாக
அமைகின்றன. இருப்பினும் வாகனம்
ஓட்டும் ப�ோது தூங்கி வழிவது, பயணத்தின் பின்பு ஓய்வு எடுக்காமை,வேகமாக வாகனத்தை செலுத்துதல்
அல்லது முந்திச்செல்லுதல் என்பன
சமீபத்திய வாகன விபத்துக்களுக்கு
வழிவகுக்கின்றன.
தினம் தினம்
விபத்து சம்பவங்களே பத்திரிக்கையிலும் த�ொலைக்காட்சியிலும் துயரச்செய்திகளாக இடம் பிடிக்கின்றன.
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இனிப்பு

கசப்பு
பரந்த பாரத (இந்திய) மக்களும்,
சின்னஞ்சிறு நம் மரகதத் தீவினரும்,
ப�ோர்த்துக் கேயர், டச்சுக்காரர், ஆங்கிலேயர் ஆக்கிரமிப்பில் அல்லாடியதும்
வீரசுதந்திரம் வேண்டிப் ப�ோராட்டங்கள்
நடத்தியதும் மிகப் பசுமை.
ஒரு வழியாக அந்நியர்களை வழிபார்த்து சுதந்திரக் காற்றைச் சுவாசிக்-

கத் த�ொடங்கி முக்கால் நூற்றாண்டு
(75 ஆண்டுகள்) நெருங்குகிற இந்தச்
சமயத்திலும் ‘ப�ோராட்டம்’ என்ற ஒரு
வார்த்தை சாகாவரம் பெற்றுள்ளது.
நம் காலத்தில் கடந்தாண்டு நவம்பரில் பாரதத்தின் தலைநகர் டெல்லியில்
த�ொடங்கிய ஒரு ப�ோராட்டம், அத்தேசத்தின் வரலாற்றுப்பக்கங்கள் சிலவற்றை
காலா காலத்திற்கும் கசப்பாக்கிவிட்டன.
முன்னைய சுதந்திரப் ப�ோராட்டங்களுக்கு சற்றும் குறைந்ததல்ல என்றும்
வர்ணிக்க வேண்டியுள்ளது.

இப்பொழுது ஓராண்டுப்பூர்த்தி இந்த
டிசம்பரில் முடிவுக்கு வந்த மாதிரியும்
இருக்கிறது வராத மாதிரியும் இருக்கிறது.
நடந்தது என்ன என்பது நம்ம
சின்னஞ்
சிறுசுகளுக்கு
அதுவும்
முகநூல்,
வாட்ஸ்
அப்புகளுக்கு
தெரியவே தெரியாது.
‘இந்தியப் பிரதமர் ம�ோடி வேளாண்மைத் துறையை மேம்படுத்தவும் சீர்த்திருத்தவும் என தன் விவசய அமைச்சரைக் க�ொண்டு மூன்று சட்டங்களை
எ தி ர்க்க ட் சி யி ன ரின்
கடும் எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் நிறைவேற்ற
சட்டமாவதும் பட்டமாவது என்று பலபகுதிகளிலுமிருந்தும்
டெல்லிமா நகருக்கே
படையெடுத்து வந்து
விட்டனர் விவசாயப்
பெருமக்கள்!
இது
வரையில்
ம�ொத்தமாக
700
பேர்.
பலிகடாக்களாக மாண்டு மண்ணாகினர்
என்றும்
பேனை வர்ணிக்க விருப்பம்.
ஆளும் பிரதமர் ம�ோடி அரசு நெருக்கடி ப�ொறுக்க முடியாமல�ோ அல்லது
நல்ல தூக்கத்திலிருந்து விழித்துக்
க�ொண்டோ ப�ோடப்பட்ட மூன்று சட்டங்களையும் இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் கடந்த திங்கட்கிழமை வாபஸ்
வாங்கி (திரும்பப் பெற்று) தலையைத்
த�ொங்கப் ப�ோட்டு நிற்கிறது.
விவசாயிகளிடம் ஆதரவை பெற முடியவில்லை. எங்களால் வேளாண் சட்ட
நலனை அவர்களுக்கு புரியவைக்க

முடியவில்லை. எங்களால் நலன்களை
விளக்க முடியாதது எங்களுடைய
தவறு, வேளாண் சட்ட விவகாரத்தில்
மக்களிடம் நான் மன்னிப்பு க�ோருகிறேன்.
எனப் பிரதமர் க�ோடி நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்றிய உரையில் மன்னிப்பும்
கேட்கும் அளவுக்கு நிலைமை ப�ோயே
ப�ோய் விட்டது.
இனி, திரும்பப் பெற்ற சட்டமூலம்
இந்தியக் குடியரசுத்தலைவர் (ஜனாதிபதி) ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்படும். அவர்
அங்கீகரித்துக் கைய�ொப்பம் இட்டபிறகே அதிகாரபூர்வமாக ரத்தாகும்.
அதுவரை விவசாயப் பெருமக்கள்
டெல்லி நகர் எல்லையில் வாட்டும்
குளிரில் முகாம் வீடு ந�ோக்கிப்
ப�ோகாமல்!
இதேவேளை, ச�ோனியா – ராஜீவ்
காந்தி கூட்டில் இயங்கும் அகில இந்திய
காங்கிரஸ் உயிரிழந்த விவசாயிகளுக்கு
இரங்கல், தீர்மானம் ஒன்றை நாடாளுமன்றத்தில் க�ொண்டுவர முனைய
பச்சைக் க�ொடி காட்டப்படவில்லை.
அதுமட்டுமன்று,
31கட்சிகளின்
சார்பில் 42பிரதிநிதிகள் பங்குபற்றிய
கூட்டத்தில், வேளாண் ப�ோராட்டத்தில்
பங்கேற்று உயிரிழந்த 700 விவசாயிகளின் குடும்பத்தாருக்கு நிதியுதவி வழங்கவும் க�ோரிக்கை வைத்தார்கள்.
நடக்கவில்லையே,
நடக்கவில்லையே இந்த எழுத்துக்களை அச்சுப்பதிவுக்கு அனுப்புகிற வரையில்!
நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் அந்நிய
தேசத்தினர் காட்டிய அடாவடிகளே திரும்பவும் எதிர�ொலிப்பது ப�ோல் த�ோன்றுகிறது.
மற்றும�ொரு ‘புதிய ப�ோராட்டம்’
த�ொடங்காதிருக்க எதிர்பார்ப்போமா?

“ஓ... குட்மோனிங் இன்ஸ்பெக்டர்
இன்பராஜ்!”
“ம�ோனிங்சேர்!”
“இப்போ எங்க இருக்கீங்க...?”
“குருநாகல் ப�ொலிசில் சேர்!”
“இப்ப என்ன கேசில் ஈடுபட்டிருக்கிறீங்க...?”
“மாடி வீட்டில் இருந்த ஒரு
பெண்ணை க�ொலைசெய்து விட்டார்கள்.
ஆனால் அந்தப் பெண்ணுடைய
கணவன் வெளிநாட்டில் இருக்கிறார்.
அந்த கேஸ் தான் சேர். பத்திரிகைகளில் கூட நீங்க பார்த்திருப்பீங்களே...!’
“இப்ப என்ன குற்றவாளியைப்
புடிச்சிட்டீங்களா.../”
“ஆமாம், இன்ஸ்பெக்டர் ஆனால்
குற்றவாளியாக கைது செய்யப்பட்-
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சிறிது நேரம் அவளையே பார்த்துக் க�ொண்டிருந்துவிட்டு,
“சரி இந்த விஷயம் உங்களுக்கு
எப்படி தெரியும்?” என்று கேட்டார்.
“பிரதீப் அண்ணாதான் எங்களுக்கு
ப�ோன் பண்ணி ச�ொன்னார்?”
“யார் பிரதீப்புக்கு யார் ச�ொன்னதாம்?”
“தீபிகாவின் அண்ணன் கஜன்!”
“தீபிகாவும் தீபனும் தற்கொலை
செய்து க�ொள்வதற்கு முன்பு ஒரு
கடிதம்
எழுதிவைத்திருக்கிறார்கள்.
அந்த கடிதத்தைப் பற்றி உங்கள்
கருத்து என்ன?”

“ஆகட்டும்!” என்றாள் சந்திரா.
அதைத் த�ொடர்ந்து,
எல்லோரும் அந்தப் பெண்கள் தங்கியிருந்த அறைக்குப் ப�ோய்,
அங்கே
பதிவுகளில்
இருந்த
கையெழுத்துடன்,
கடிதத்தில் இருந்த கை யெழுத்தும்
ஒத்துப் ப�ோகிறதா என்று பார்த்தார்கள்.அப்படி ஆராய்ந்து பார்த்ததில்,
அந்தக் கடிதத்தை எழுதியவள், தீபிகாதான் என்பது உறுதியாகியது.
இந்த ஆறுபேருடைய சாட்சியம்,
தீபிகாவினால் எழுதப்-

கிழக்கிலங்கைத்
தேனகத்தில்
‘ஏறாவூர்’ என்றொரு ஊர். ‘ஏரூர்’
என்றே அன்பாக ஆசையாக அழைப்பர்.
அறுபது, எழுபது ஆண்டுகளுக்கு
முன்நான் அறிந்து க�ொண்ட கிழக்கின்
முதல் ஊர்.
அப்பொழுது
எழுத்தும்
வாசிப்புமே உயிர் மூச்சு என்றான ப�ொழுது,
க�ொழும்பு வந்து சந்தித்து நெருக்கமானவர்கள் ‘புரட்சிக்கமால்’ சாலிஹ்,
யூ.எஸ்.தாவூத் இருவரும் சில பல
ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு
அறிமுகம்
க�ொள்ளாமலேயே,
த�ொடர்புகள்
வைத்துக் க�ொள்ளாமலேயே, நான்
தமிழகத்தில் வெளியிட்ட நூல்களில்
மூழ்கித் திளைத்த ஒரு வாசகர்.
இன்று இதைப்பதிவிடுகிற ப�ொழுது
ஊர் அறிந்த கவிஞர். புகழ் பெற்ற
ஓய்வு நிலை விஞ்ஞான ஆசிரியர்.
அன்னவர் 75 அகவை ‘ஏறாவூர்
தாஹிர்”!
இரண்டு மூன்று கிழமைகளுக்கு
முன், கவிஞர் பாடகர் ‘மாத்தளை
கமால்’ வழங்கிய என் த�ொ.பே.க்கு
திடீர் அழைப்பு!
“மறக்க மறந்த மனிதன் நான்!
உங்கள் ‘வரலாற்றில் வள்ளல் ஹபீபு
அரசர்’ நூல் வாசிப்பு மூன்று தடவை!
இந்திய – இலங்கைப் பாலம் ப�ோட்டிருக்கும் மனிதர் நீங்கள்! என்
நூலையும் வாசிக்களும்!”
“பெயர் என்ன? கதையா? கட்டுரையா?”
“மறக்க மறந்த மனிதம்” தலைப்பு.

இரண்டாவது கவிதை நூல்!”
“மன்னிக்கனும்
மரபுக்கவிதை
மட்டும் தான் பார்ப்பேன். அனுப்பாதீர்கள்”
இல்லை, அப்படிச் ச�ொல்லப்படாது
புதுக்கவிதைகளுடன் சில மரபுக்கவிகளும் த�ொகுத்திருக்கிறேன். ஆள் மூலம்
அனுப்பியும் விட்டேன். மறுக்காமல்
பெற்றுக் க�ொள்ளுங்கள்”
அவர் ச�ொன்னது ப�ோலவே ஒரு
லத்தீஃப் சந்திப்பு நூல் அவ்ரும் வாசக
அபிமானி.
கனதியான 193 பக்க நூலைப்
பெற்றுக் க�ொண்டு கவிஞர் ஏறாவூர்
தாஹிர் பற்றிப் பூரணமாகப் புரிய
அறிய பின்னடையைத் திருப்பினால்
ஒரு மூதாட்டியின் படம்!
“சமர்ப்பணம்” என்றுவேறு தலைப்பு!
கவிஞரைக் காண�ோம்.
சுதாகரித்துக் க�ொண்டு, வந்த அதிதி
லத்தீபை. உபசரித்து வழியனுப்பி விட்டு
மிக ஆவலாய் பின்னடடை வாசகங்களில் லயித்தேன். அபிமானிகளும்
லயிக்கலாம். அல்லது முக நூல் ப�ோல்
‘லைக்’ ப�ோடலாம். ப�ோடுவீர்கள்.
சமர்ப்பணம்
இக்கவிதைச்சரம்
2018 – 08-09 வியாழன்
(பிறை 26, துல் கஃதா,

ஹிஜ்ரி 1440)த�ொடக்கம்
மண்ணறையில் கண்ணுறையும்
எங்கள் அன்புத்தாயார்
மர்ஹும்
ஹாஜியானி
மீ.லெ.
ஹதீஜத் உம்மா அவர்களுக்கு
அதிசயமாகவும்
ஆனந்தமாகவும்
அமைந்து வீட்டிருந்தது ஒரு நூலின்
பின்னட்டை!
புது அனுபவமாகவும் இருந்த்து.
இதுவரை நூல�ொன்றின் பின்னட்டையில் தாயின் நிழற்படம் பிரசுரித்து,
நிறைவேந்தல்
செய்து,
நூலைச்
சமர்ப்பித்த கவிஞர�ோ, கவிதாயினிய�ோ

தற்கொலை
செய்து
க�ொண்ட
விஷயம் உங்களுக்கும் தெரியும்
என்று நினைக்கிறேன்...!”
“ஆமாம் சேர் அந்த கேஸ் விசயமாக
பத்திரிகைகளில் இன்னும் ப�ோய்க்
க�ொண்டுதான் இருக்கிறது!”
“இங்கே இருக்கும் இன்ஸ்பெக்டர்
ராகவன்தான் அந்தக் கேஸை பார்த்துக் க�ொள்கிறார். அவர் க�ொடுத்த ரிப்
ப�ோட்டின் படி அது தற்கொலைதான்
என்று உறுதியாகச் ச�ொல்லுகிறார்.
ஆனால் இப்போது அதுவல்ல பிரச்சினை...
“அப்படின்னா நீங்க என்ன சேர்
ச�ொல்லுறீங்க...?” வியப்புடன் கேட்டார்
துப்பறியும் இன்ஸ்பெக்டர் இன்பராஜ்.
“அந்தப் பெண்ணின் அண்ணன்
ச�ொல்லுவது வேறு கதையாக இருக்கிறது!”

கிறது.
என்று அடிக்குறிப்பு எழுதியிருந்தார்.
அந்த அறிக்கையைப்படித்த O.I.C
ரஞ்சன்,
இது பற்றி அடுத்து என்ன செய்யலாம் என்று,
சிந்தனையில் மூழ்கினார்.
அப்போதுதான்,
ரகசிய ப�ொலிஸ் இன்ஸ்பெக்டர்
இன்பராஜின் ஞாபகம் அவருக்கு
வந்தது.
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தற்கொலை
டிருந்தது வேறு ஒரு

“கஜன் அண்ணா அந்த கடிதத்தைக் காட்டிய பிறகுதான் நாங்களும்
நம்பின�ோம்!”
“தீபன் தீபிகா இருவருடைய கை
யெழுத்துக்களையும்
பரீட்சித்துப்
பார்க்கக் கூடிய அத்தாட்சிகள் எதுவும்
இங்கே இருக்கிறதா?”
“ஆமாம் இன்ஸ்பெக்டர்... தீபிகா
என்னுடன்தான் என் அறையில் தங்கியிருந்தாள். அவளுடைய ந�ோட்புக்
எல்லாம் எனது அறையில்தான் இருக்கிறது. அதேப�ோல் நேரம் கிடைக்கும்
சந்தர்ப்பங்களில் தீபன் அண்ணா
எழுதிய நாவல் க�ொப்பியும் இங்குதான் இருக்கிறது!
“சரி... சரி... நாங்கள் ப�ோய்
அதைப் பார்ப்போம்...!”

பட்ட கடிதம்,எல்லாவற்றையும் வைத்துப் பார்க்கும் ப�ோது,
இது,
தற்கொலைதான் என்று முடிவு
செய்தார்.
இது சம்பந்தமாக தனது மேலதிகாரி ரஞ்சனுக்கு அறிக்கை சமர்ப்பிப்பதற்கும் முடிவு செய்தார்.
அதை சமர்ப்பித்து மேலும் கருத்து
தெரிவித்திருந்த
இன்ஸ்பெக்டர்
ராகவன்,
இது க�ொலைதான் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு
எந்தவிதமான
ஆதாரமும் இல்லை.
ஆனாலும்,
இது தற்கொலை இல்லை க�ொலை
தான் என்று தீபிகாவின் அண்ணன்
கஜன் ச�ொல்லுவதிலும்,
ஏத�ோ மர்மம் இருக்கத்தான் செய்-

சமீபகாலமாக, இந்த மாதிரியான பல கொலை வழக்குகளில்
திறமையாகத் துப்பறிந்து,
உண்மையான குற்றவாளிகளைக்
கண்டு பிடித்துள்ளார்.
இதனால்,
ப�ொலிஸ் துறையில்,
அவரது புகழ் பரவாயிருந்தது.
தீபன், தீபிகா கேஸையும் அவரிடம்
ஒப்படைத்தால் சிறப்பாக இருக்கும்
என்று அவருக்குத் த�ோன்றியது.
இந்த எண்ணம் வந்ததும்,
உடனே
அவரைத்
த�ொடர்பு
க�ொண்டு,
தன்னை வந்து சந்திக்கும்படி
ச�ொன்னார்.
மறுநாள் காலையில் அவரை
சென்று சந்தித்தார்.
ரகசிய ப�ொலிஸ் இன்ஸ்பெக்டர்
இன்பராஜ்.

நபர்!”
“இப்போ... நீங்க உண்மையாக
குற்றவாளிய புடிச்சிருப் பீங்களே...?
“ஆமாம் சேர்... . ஆனாலும்,
அவளைப் பிடிப்பதற்கு எனக்கும் ஒரு
வருடம் சென்றது!”
“ஓ... அப்போ ர�ொம்பவும் சிரமப்பட்டிருப்பீங்கப�ோல...?”
“உண்மைதான் சேர்... குற்றவாளியைப் பிடிப்பதற்கு அந்தப்
பெண்ணின் கணவன் தான் எனக்கு
ர�ொம்பவும் உதவி செய்தான்!”
“யார் க�ொலைகாரன்?”
“கணவனின் நண்பன் ஒருவன்
தான்!”
“உங்கள் திறமையைப் பற்றி நான்
பெருமைப் படுகிறேன் இன்பராஜ்!”
“ர�ொம்ப நன்றி சேர்!”
“ம்.... இன்பராஜ்... ஒரு பெண்ணும்
ஆணும் வட்டவள வளைவில் உள்ள
பாதாளத்தில் இருந்து பாய்ந்து

“அவன் என்னச�ொல்லுகிறான்!”
“கடிதம் எழுதியிருந்தாலும் இந்த
மாதிரியான முட்டாள் தனமான ஒரு
காரியத்தை அவள் செய்திருக்க வே
மாட்டாள் என்று தான் ச�ொல்லுகிறார்!”
“அப்படீன்னா இது ஒரு க�ொலை
என்றுதான் பெண்ணின் அண்ணன்
ச�ொல்லுகிறானா?”
“உங்கள் யூகம் சரிதான் இன்பராஜ்”
“எல்லா ரிப்போட்டும் உங்களிடம்
இருக்கிறதா சேர்!”
“ஆமாம்.... இத�ோ எல்லா ரிப்ப�ோட்டும் இந்த பைலில் இருக்கிறது
இதை நன்றாக படித்துப் பார்த்துவிட்டு
உங்கள் முடிவை ச�ொல்லுங்கள் இன்பராஜ்!”
“ஆகட்டும் சேர்!”
பைலை கையில் எடுத்த இன்ஸ்பெக்டர் இன்பராஜ்.
அந்த கேஸைப் பற்றி இதுவரையில்
சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்கள் எல்லாவற்றையும் படித்துப் பார்த்தார்.
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யாராவது? தென்படுகிறார்களா ச�ொல்லுங்கள்.
நல்ல உயர் நிலையிலிருந்தும், இலக்கியத் துறையில் க�ொடிகட்டிப்பறந்தும்
தந்தையையும் தாயையும் மறந்து திரிகிறவர்கள் மத்தியில் இந்த 75 அகவை
‘ஏறாவூர் தாஹிர்” மிக மிக வித்தியாசமானவராகத் தென்படுகிறார்.
தம் வாழ்நாளில் இரண்டே இரண்டு
நூற்களையே
வெளியிட்டிருக்கிறார்.
இரண்டாவதை தாயாருக்குச் சமர்ப்பித்திருக்கிறார். தன்படம் இருக்க வேண்டிய
இடத்தில் (பின்னட்டை) தாயை இருத்தியிருக்கிறார்.
பெரும்
பாராட்டுக்குரியவராகிறார்
“ஏறாவூர் தாஹிர்”
அத்தோடு நூலில் த�ொகுத்துள்ள
101 கவிதைகளில் மூன்றில் ‘உம்மா’
வைப் பற்றியே பிரலாபிக்கிறார்.
‘உம்மா எங்கே?’ ‘ஒளி தந்த
விளக்கெங்கே?’ ‘நீங்கா நினைவில்
உம்மா’ என்ற மூன்று தலைப்புகளில்
75அகவை மகனார் அன்னையாரை
நினைத்து ஏங்குகிறார்.
ஒவ்வொரு
கவிதையிலுமிருந்தும்
ஒருசில வரிகளை மட்டும் வழங்கவே
வசதிப்படும்.
* புள்ளம்மா... நம்,
உம்மா எங்கே?
சயனித்திருந்த அறை
ம�ௌனித்துவிட்டது ஏன்?
தலையணை, பாய், மெத்தை...
தத்தெடுத்த பேர்வழி யார்?
- ‘உம்மா எங்கே?’
அழகு தமிழ் வாயெங்கே
அன்புமிகு தாயெங்கே?
காசிம் படைப்போரை,
கலிவத்து நாயகத்தை
குறவஞ்சிப் பாடல்களில்
தனக்கென்றோர் தனித்துவத்தை,
க�ோலாட்டப் பாடல்களின்
ச�ொண்டுகளில் வண்டெங்கே?
- ‘ஒளிதந்த விளக்கெங்கே?’
* முந்நாளில் ஊஞ்சலிலே,
முற்றத்துப் பந்தலின் கீழ்
முன்னிரவு வேளைகளில்
மகவுகளை மடிகிடத்தி,
மதுரக்குரல் எழுப்பி,
தாலாட்டில் மனம் நிறையும்
கானத்தில் நனைதலெப்போ?
- நீங்கா நினைவில் உம்மா’
கவிஞர் ‘ஏறாவூர் தாஹிர்’ தாயார்,
ஹாஜியானி ஹதீஜத் உம்மா ‘தாலாட்டு’
பாடுவதில் வட்டாரத்தில் பெரும் புகழ்பெற்றவர் என்பது மிக இனிப்பு.
மேலும் விவரங்களுக்கு- இல் – 14,
புளியடிக்கு குறுக்கு வீதி, ஏறாவூர் – 06
த�ொ.பே. 0779878860

அவருக்கு உடன்பாடு இல்லாத சில
விஷயங்களும் அதில் இருந்தது.
முழுவதும் படித்துவிட்டு,
ஒரு முடிவுடன்,
மெல்ல நிமிர்ந்து,
OIC ரஞ்சனைப் பார்த்தார்.
“இந்த மரணங்களைப் பற்றி உங்களால் ஏதாவது ச�ொல்ல முடியுமா இன்பராஜ்?” “ம்... முடியும் சேர்!”
“என்ன ச�ொல்லப்போறீங்க!”
“இவர்கள் இருவரும் தற்கொலை
செய்து க�ொள்ளவில்லை. கண்டிப்பாக
இது க�ொலைதான்!”
துப்பறியும் இன்ஸ்பெக்டர் இன்பராஜ்.
இப்படிச் ச�ொன்னதும், ராகவனுக்கு,
தூக்கி வாரிப்போட்டது அவர்,
வியப்பினுள் விழுந்தார்!
தற்கொலை செய்து க�ொள்ளப்
ப�ோகிற�ோம்
என்று
ச�ொல்ல கடிதம் எழுதி
வைத்துவிட்டு,
இருவருமாக சேர்ந்து
தற்கொலை
செய்து
க�ொண்டிருக்கிறார்கள்.
எல்லா சாட்சிகளும்
இதையே உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறது.
உண்மை
இப்படி
இருக்கும் ப�ோது,
இது தற்கொலையே
இல்லை க�ொலைதான்
என்று இவர் அடித்துச்
ச�ொல்லுகிறாரே!
என்பதில்தான் ராகவனுக்கு வியப்பு ஏற்பட்டது.
“என்...ன...
என்ன
ச�ொல்றீங்க இன்பராஜ்”
இது
க�ொலையா...
அது எப்படி சாத்தியமாகும்...?”
ச ற் று த ்த டு ம ா றி ய
படியே கேட்டார் OIC
ராகவன்.
“ஆனாலும்
அதுதான்
சேர்
உண்மை... இந்தக் கடிதத்தை தீபிகாதான் எழுதி இருக்கிறாள் என்பதில்
எந்த விதமான ஜயமும் இல்லை...!”
“ம்... பிறகென்ன சந்தேகம்?” புருவங்களை உயர்த்தியபடியே கேட்டார்
இன்ஸ்பெக்டர்.
“ஆனால்... என்விலப்பில் எழுதப்பட்டிருக்கும் முகவரியை தீபிகா தன்
கைப்பட எழுதவில்லை!”
முகவரி எழுதப்பட்ட அந்தக் கவரை,
காட்டியபடியே ச�ொன்னார் இன்ஸ்பெக்டர் இன்பராஜ்.
வியப்பில் இருந்து,
இன்னமும் மீண்டு வராத நிலையில்,அவர் காட்டிய முகவரி எழுதப்பட்ட அந்தகவரை,
கையில் வாங்கிப்
பார்த்தார்
ராகவன்.
“எப்படி அவ்வளவு உறுதியாகச்
ச�ொல்லுகிறீர்கள்?”
அந்த கவரை உற்றுப் பார்த்த
படியே கேட்டார் ராகவன்
(இளமை த�ொடரும்)
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('யாதும் ஊேர யாவரும் ேக�ர்" என்பது க�யன்
பூங்குன்றனது வ�கள். இ�ல் ேக�ர் என்பது உற�னர்
எனப் ெபாருள்படும். இந்த உற�னருக்கு நான் தரும்
பத்� யாவரும் ேக�ர்|)

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

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

��த்தா�ய
அருங்காட்�யகம்
250
வரலாற்ைறக்ெகாண்டது.
��த்தா�யர்கள்

வருட
உலக

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

ெகாஞ்சம் ��ங்க!
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நல்லைத ெசால்�ேறாம்

��த்தா�ய அருங்காட்�யகத்�ல்
எமது நாட்�ன் ெதால்ெபாருட்கள்

�றுைமத் தனங்கள் சாய்ப்ேபாம் – �ல
�ய ெசயல்கள் மாய்ப்ேபாம்!
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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.

வாய்ப்புகள் பற்� ஆராய மு�யும். (அடுத்த வாரமும்
ெதாடர்ேவாம்)

ெநஞ்சுக்கு ��
நாைளய உலகம் இைளஞர்கள் ைகயில்
நல்ேலார்கள் நாள்ேதாறும் கூறுைகயில்
ேதாழைம ெகாண்டு ேதாள் தருைகயில்
இைளஞர் உயர்வேர தம் வாழ்க்ைகயில்

ேபசும் க�ைத
‘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!

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

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.
கரம்
வரதகரமாக
ெபண்ெதய்வத்�ன்
வலது
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.

(இ� அடுத்த இத�ல்)

வந்தவுடேன �ரஷர் மாத்�ைர மறந்�டாம ேபாட்டுடுன்னு
என் ைபயன் ெசால்� அனுப்�னான். அதான்.” என்றால்
சாவகாசமாக.
இப்ேபாது கண்டக்டருக்கு �ரஷர் படு பயங்கரமாக ஏறத்
ெதாடங்�யது..

தகவல் களஞ்�யம்
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.

இயற்ைகயும் ெசயற்ைகயும்

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

இப்பத்��ைக அேஸா�ேயட்டட் �யூஸ் ேபப்பர்ஸ் ஒப் �ேலான் ��டட் கம்ப�யரால் ெகாழும்பு இல. 35, � ஆர். �ஜயவர்தன மாவத்ைத�லுள்ள ேலக் ஹவு�ல் 2021 �சம்பர் மாதம் 05ம் �க� ஞா�ற்றுக்�ழைம அச்�ட்டுப் �ரசு�க்கப்பட்டது.
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அழகுக் கலையில்
கலக்கும் நடிகை திலிபா
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பூேகாம்ள
சஞ்ச�ர்ாெரதௗஸ்
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#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;!

m

nkupf;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.

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.

x

‘vbl;’ nra;ag;gl;l fhl;rpfs;

nkupf;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;

ehk; ghu;g;gnjy;yhk;

m

U 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.

ez;gDf;F
Ntiy
nfhLf;fr;
nra;j Ntiy

ச

மய ெோ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
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கிறிஸ்தவ
வவோ்தோகமத்்த
்தமிழில் மமோழி
மெயர்கக உ்தவியவர
ஆறுமுகநோவலர

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.

ை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.
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ரங்கக் கலைஞர் நால்வர் நூல்
வெளியீடு
23/10/2021
அன்று யாழ்ப்பாணம் கலைத்தூது
கலையக மண்டபத்தில் து.அயூரன் தலைமையில் நடைபெற்றது. பிரதம விருந்தினராக
ஈழத்து அரங்கச்செயற்பாட்டாளர் புதுவை
அன்பன் கலந்துக�ொண்டத�ோடு முதற்பிரதியை
யாழ் கிருபா சாரதி பயிற்சி நிறுவன அதிபர்
லயன் அ.கிருபாகரன்
பெற்றுக்கொண்டார்.
அதே நேரத்தில் மண்டபத்தின் முன்வாயிலில்
அரங்கியல் நூல்கள் கண்காட்சியும் நடைபெற்றது.
நாடகப்பள்ளி வெளியிடுகின்ற மூத்த கலைஞர்களின் அனுபவப் பதிவின் வெளியீட்டில்
நயந்துரை வழங்கியத�ோடு அதனை பதிவு
செய்வதையிட்டு மகிழ்வடைகின்றேன். எமக்கான நாடக வரலாறு இன்னமும் முழுமையாக எழுதப்படவில்லை என்ற கருத்து நிலை
அண்மைக் காலமாக வலுப்பெறுகின்றது. எமது
மண்ணிலே நடைபெற்ற மூன்று தசாப்த கால
யுத்தம், மூளைசாலிகளை நாட்டைவிட்டு வெளியேற்றியது என்பதனை நாம் நன்கு அறிவ�ோம்.
அவ்வாறான வெளியேற்றங்களில் காத்திரமான
அரங்கப் பணிகளை நிறைவேற்றிய பலரும்
அல்லது அரங்குசார் செயற்பாடுகளுக்கு சாட்சியம் கூறக்கூடிய பலரினதும் வெளியேற்றம் என்பதும் தவிர்க்க முடியாத வகையில்
அமைந்து ப�ோனது. அதனை அதிகம் உணர்த்திய செயற்பாடாக க�ொவிட் காலத்தில் இலங்கை
நாடகப்பள்ளி, “அறிந்தவற்றையும் அனுபவத்தையும் கூறுவ�ோம் அறியாதவற்றை செவிமடுப்போம்” என்ற பெயரில் இணையவழியில்
நடத்திய கலந்துரையாடல் நன்கு உணர்த்தியது.
அதனை காற்றோடு கலக்கச் செய்யாது நூலாக
பதிப்பு செய்கின்ற நாடகப்பள்ளி இயக்குநர் பா.
நிர�ோஷனின் முயற்சியானது பெறுமதி மிக்கது.
பேரிடர்க்காலம் உலகம் முழுவதிலும் பாரிய
தாக்கங்களை எற்படுத்தி நிற்கின்றது. உலக
இயக்கத்தினையே மாற்றிப்போட்ட ‘க�ொவிட்19’
ஏற்படுத்திய தாக்கங்கள் ச�ொல்லிலடங்காதவை. எதையெல்லாம் உலகம் வளர்ச்சி என்று
கருதியத�ோ, மனித த�ொடர் பாடல்களின் உச்சம்
என்று கருதியத�ோ அதெல்லாமே ஆபத்தாக,
மனிதன் தன்னோடு தான் மட்டும் த�ொடர்புகளின்றி வாழும் வாழ்வு முறைக்கு இந்த ந�ோய்
மனித குலத்தினை நிரப்பந்தித்திருக்கின்றது.
இத்தகைய இடர்காலத்திலும் நடந்திருக்கின்ற
ஒரு நன்மையான விடயம் தான் ‘மெய்நிகர் வழியிலான கலந்துரையாடல்கள்.’ அவை இன்று
உலகம் முழுவதும் இருக்கின்ற மனித ஆளுமைகளைப் பேசவைப்பது மட்டுமன்றி அறிவை
பகிரும் த�ொடர்புக்காத்திரமான களங்களாகவும்
மாறிவிட்டிருக்கின்றன. நாடகப்பள்ளி நடத்திய
கலந்துரையாடல்களே அதற்கு சான்று பகர்கின்றன.
இக் கலந்துரைடல்களில் கருத்துரை வழங்கிய
அ.தாசீசியஸ், க.பாலேந்திரா, மாவை மு. நித்தியானந்தன், இளைய பத்மநாதன், சி.ம�ௌனகுரு என்ற ஆளுமைகளின் அனுபவ வெளிப்பாடுகளும் அக் கலந்துரையாடலிலே உரையாடிய
பன்னாட்டு அரங்கத் த�ொடர்பாளர்கள் என்போரின் கருத்துக்களும் பல விடயங்களை உணர்த்தி
நின்றன. இந்தக் கருத்துரைகளில் வெளிப்பட்ட
பல விடயங்கள் பலருக்கும் புதிதாக அமைந்திருந்தன.
அ. தாசீசியஸ் ‘ஈழக்கூத்தன்’ என்ற புனைபெயர�ோடு அறிமுகமாகியவர். எழுபதுகளில் இலங்கையில் தமிழ் அரங்கிற்கு புதிய வீச்சினைக்
க�ொண்டு வந்தவர். மக்கன்ரையர் ப�ோன்ற
ஆளுமைகளினால் நவீன அரங்கு த�ொடர்பான
தாடனத்தினைப் பெற்றுக்கொண்டவர், அந்த
நவீனத்தினையும் ஈழத்தின் மரபு வேர்களையும்
நவீனத்துடன் இணைத்து புதிய செல்நெறியை
தனது நாடகங்களிலும் பட்டறைகளிலும் அறிமுகம் செய்தவர். இன்று ஈழத்தில் இருக்கின்ற
நடிகர் குழுமத்திற்கு பேரன் அவர். அவரிடம்
பயின்றவர்களிடம் இருந்து பயின்றவர்களே
இன்று இயங்கிக் க�ொண்டிருக்கின்றனர். அவர்
புலம்பெயர்ந்து சென்றாலும் அரங்க முயற்சிகளை உலகெங்கும் க�ொண்டு சென்றவர். அவர்-
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நாடகப்பள்ளி பா. நிர�ோஷனின்
'அரங்கக் கலைஞர் நால்வர்' நூல்
வெளியீடு; அரங்க நூல் கண்காட்சி

பற்றி ஆழமான ஆய்வுகள் இங்கு செய்யப்படவில்லை. அவரது அனுபவப் பகிர்வுகள் அதனை
நன்கு உணர்த்தி நின்றது.
அவ்வாறே க.பாலேந்திராவும் எழுபது எண்பதுகளில் இருந்து இங்கு இடையறாது செயலாற்றிய ஒரு அரங்க ஆளுமை. அவைக்காற்றுகைக் கலைக்கழகம் என்ற அரங்க இயக்கத்தின்
மூலமாக அரங்க பிரக்ஞையுடன் பல்வேறு நாடகங்களையும் ஆற்றியவர். பல ம�ொழி பெயர்ப்பு
நாடகங்களினூடாக வளர்ச்சியடைந்த உலக
அரங்க வெளியை தமிழ் அரங்கிற்கு இனங்காட்டியவர். நேர்த்தியான படைப்புக்களால் எமது
அரங்கப் புலத்திற்கு செழுமை சேர்த்தவர். புலம்பெயர்ந்து சென்றாலும் த�ொடர்ச்சியாக துணைவியார் திருமதி ஆனந்தராணி பாலேந்திராவுடன்
இயங்கி வருபவர். அவரது கருத்துப் பகிர்வுகளில்
அவரது நீண்ட அனுபவங்கள் வெளிப்பட்டது மட்டுமன்றி பல்வேறு ஆதங்கங்களும், எழுதப்பட்ட
அரங்க வரலாறு பற்றிய விமர்சனங்களும் பகிரப்பட்டன.
மாவை நித்தியானந்தன்
அறுபதுகளிலிருந்து அரங்கத்துறையில் ஈடுபட்டுவருபவர்,
புலம்பெயர்ந்து சென்ற பின்னரும் சிறுவர்
நாடகங்களில் அதிகம் ஈடுபட்டு வருபவர், அரசியல் விமர்சன நாடகங்களின் முன்னோடி. நாடகத்தினைவிட ஆர்ப்பாட்டமில்லாமல் பல்வேறு
சமூநலன்சார் முயற்சிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு
வருபவர். அவரது உரையாடல்களில், அவரது
ஆரம்பகால அரசியல் நாடகங்கள், தெருவெளி
நாடகங்கள் பற்றியதும், புலம்பெயர் நாட்டில்
பிறந்த எமது சிறார்களை வளப்படுத்த அவர்
கையாளும் அரங்கச் செயற்பாடுகளும் பற்றிய
அறியாத தகவல்கள் பகிரப்பட்டன.
அவ்வாறே மூத்த கூத்தர் இளைய பத்மநாதன்
ஐயா கூத்தரங்கின் நவீன பயன்பாட்டின் மூலவர்களில் ஒருவர். இங்கு மட்டுமன்றி தமிழ்நாட்டிலும் தனது ஆளுமையினால் தடம் பதித்தவர்.
அறுபதுகளின் சாதிய, வர்க்கப் ப�ோராட்ட அரங்கிலிருந்து கூத்து வடிவக் கையாளுகை, தமிழ்நாட்டின் அவரது நீண்ட அரங்க அனுபவங்கள்
ஈறாகப் பகிர்ந்து க�ொண்டார். கூத்தரங்கினை
பல்வேறு பரீட்சார்த்தங்களுடன் பயன் படுத்தியவர்களில் அவர் முதன்மையானவர். அவரது
காத்திரமான பங்களிப்புக்கள் எமது வரலாற்றில்
இடம்பெறவில்லை. அவை பற்றியெல்லாம் அறிவதற்கு கலந்தரையாடல் வழி சமைத்தது.

இவர்களுடன் ஈழத்தில் வாழ்ந்து க�ொண்டிருக்கின்ற பேராசிரியர் சி. ம�ௌனகுருவின் கருத்துரைகள் அறிந்த அனுபவங்களாக இருந்தாலும் அவற்றினை அவர் ஒழுங்குபடுத்தி முன்
வைத்த முறைமை புதியதாக இருந்தது. பேராசிரியர் சு.வித்தியானந்தனுடன் பணியாற்றியதில்
இருந்து கூத்தின் நவீன செல்நெறிகள் வரை
த�ொடராக பணியாற்றி வருபவர், தனது காத்திரமான ஆய்வுகளால் ஈழத்து அரங்கிற்கு வளம்
சேர்த்தவர். பல்வேறு விமர்சனங்களினூடும்
தெளிவான ந�ோக்கங்களுடன் பயணிப்பவர்.
அவரது அனுபவப்பகிர்வும் காத்திரமானதாக
இருந்தது. இவர்கள�ோடு அருட்கலாநிதி நீ.மரியசேவியர் அடிகளின் நேர்காணலையும் மேற்க�ொள்வதற்கு பா. நிர�ோஷன் திட்டமிட்டிருந்த
சூழலில் அவர் ந�ோய்வாய்பட்டமையும் அவரது
இறப்பும் அதற்கான சந்தர்ப்பத்தினை இழக்கச்செய்து விட்டது. எனினும் அவர் அண்மைக்
காலத்தில் கனடாவில் இருந்து வெளிவரும்
காலம் என்ற சஞ்சிகைக்கு வழங்கிய நேர்காணலை ப�ொருத்தம் கருதி இதிலே இணைத்துள்ளார்.

நாடகப்பள்ளி நடத்திய மெய்வழிக் கலந்துரையாடல்கள் எல்லாமே இந்நூலில் இடம்பெறாதமை ஒரு குறைபாடாக இருந்தாலும், இங்கு
பகிரப்பட்டுள்ள எமது மூத்த அரங்கியலாளர்களின் கருத்துக்கள், தகவல்கள் நிச்சயமாக எமது
நாடக வரலாற்றினை தேட முற்படுபவர்களுக்கும், மறுவாசிப்பு செய்பவர்களுக்கும் தவிர்க்க
முடியாத எழுத்தா ரங்களாக இருக்குமென்பதில்
சந்தேகம் இல்லை. அத்தோடு நாடகப்பள்ளி
நடத்திய இக் கருத்தரங்கு ஈழத்தில் க�ொர�ோனா
காலங்களில் நடத்தப்பட்ட முதற் சர்வதேச
இணையவழி அரங்கியல் கருத்தரங்காக பதிவாகிறது.
எனது மாணவனும் நண்பனுமாகிய
பாக்கியநாதன்
நிர�ோஷன்
நாடகத்துறையில்
தீரா ஆர்வத்தோடு ஈடுபடுகின்ற
இளம் அரங்கவியலாளன். திருமறைக் கலாமன்றம் நடத்திய
நாடகப்பயிலகத்திலும் பயின்றவர். திருப்பாடுகளின் காட்சிகள்,
அற்றைத் திங்கள் கூத்துருவ
நாடகம், வார்தைகளற்ற நாடகங்கள் ப�ோன்றவற்றிலும் நடித்தவர், கல்வியியல் கல்லூரியில்
நாடகமும் அரங்கியலும் பாடத்தினைக் கற்று, தற்போது ஆசிரியராக க�ொழும்பு பம்பலப்பிட்டி
இராமநாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரியில் கற்பித்து வருகின்றார்.
கற்கும் காலத்திலேயே பல அரங்குசார் பயிற்சிகளிலும் ஆற்றுகைகளிலும் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார்.
நாடகப்பள்ளி என்ற பெயரில்
ஒரு இயங்கு தளத்தினை உருவாக்கி செயற்பட்டு வரும் இவர்
பாடசாலைகளிலும்,
ப�ொது
வெளியிலும் பல்வேறு நாடகங்களையும் எழுதி நெறிப்படுத்தி மேடையேற்றி
வருகின்றார். அது மட்டுமன்றி ‘நாடக நூலகம்’
ஒன்றினை உருவாக்கும் ந�ோக்கோடு தீவிரமாக
செயலாற்றி வருகின்றார். சமூக வலைத் தளங்களில் இளங் கலைஞர்களையும், மூத்த கலைஞர்களையும் அறிமுகஞ்செய்து வருவதுடன் பல
மூத்த இளம் அரங்கவியலாளர்களுடன் தன்னார்வத்தோடு த�ொடர்புகளைப் பேணி வருகின்றார்.
ஆர்வமுள்ள அரங்கச் செயற்பாட்டாளனாகிய
அவரது முயற்சியில் இந்நூல் வெளிவருவது
கண்டு மகிழ்வடைகின்றேன். அவரது முயற்சிகளைப் பாராட்டுவதுடன், குன்றா ஆர்வத்தோடு
அவர் தன் பணிகளை ஆற்றவேண்டுமென்றும்
ஆசித்து நிற்பதுடன், அவர் இன்னமும் இந்தத்
துறையில் தன்னை ஆழப்படுத்தி, தகவமைத்து,
ஈழத்தமிழ் அரங்கக் கலைக்கு வளம் சேர்க்க
வேண்டுமென்றும் அவாவி நிற்கின்றேன்.

ய�ோ. ய�ோண்சன் ராஜ்குமார்,
பிரதி இயக்குநர்,
திருமறைக் கலா மன்றம்
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ேகாபு : உங்க ைபயன்
ேகா�லுக்குப் ேபானா
அ�கமா ெபாய்
ேபசறாேன, ஏன்?
பாபு : ேகா�லுக்குள்ேள
ேபானதும் அவன் ெமய்
மறந்துடுவான்.

ேகாபு : ஒரு ைபயன்
தன் தைலக்க��ல்
�க்ஸ்ன�ைய வச்சு�ட்டு
தூங்குறான், ஏன்?
பாபு : ஏன்னா...
அவனுக்கு அர்த்த�ல்லாத
கனவா வருதாம்..

நம்ம ைபயன் எங்க பணம் ைவத்தாலும் எடுத்�ட்டு
ேபா�டறாங்க.
அவனுைடய காேலஜ் புத்தகத்�ல் ைவ. பத்�ரமா இருக்கும்.

ேஜான்ஸ் : என் ஜாதகப்ப�
எனக்கு அ�வு ெராம்ப
ஜாஸ்�யாம்.
�ன்ஸ் : இப்பவாவது
ெத�யுதா நான் ஏன் ஜாதகத்ைத
நம்புற�ல்ைலன்னு.

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

ஒருவர்
: என்னய்யா
இது, பனம்பழம்
ேவணும்னா பைன
மரத்துல ஏ�ப்
ப�க்கணும்... எதுக்கு
பைனமரத்துக்குக் �ேழேய
�ற்கேற..?
மற்றவர் : ஏதாவது குரு�
உக்கார்ந்து பனம்பழம்
�ழாதான்னுதான்...

நண்பர் 1 : நாக்ைக
�டுங்�க்ெகாண்டு சாகலாம்
என்று �ைனத்ேதன்.
நண்பர் 2 : ெசய்வதுதாேன
நண்பர் 1 : ைக
எச்சலா��டுேம.

டாக்டர் : எங்க 'ஆ' காட்டுங்க
பாக்கலாம்..
ேகாபு : ஏன் டாக்டர் �ங்க 'ஆ'
பார்தேத இல்ைலயா..?

இரண்டு இட்�ையக் கூட முழுசா
சாப்�ட மு�யல டாக்டர்.
என்னாைலயும் முழுசா இரண்டு இட்�
சாப்�ட மு�யாது; புட்டு புட்டுதான்
சாப்�டணும்!
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ஆ

டிப்பாடி ேவைல ெசய்தால்
அலுப்பு இருக்காது என்ற ேநாக்கத்ேதாடு மைலகளிலும் வயல்ெவளிகளிலும் தமிழர்கள் ஆடிப்பாடி ேவைல
ெசய்தார்கள். இவ்வாறு ஆடிப்பாடி
ேவைல ெசய்தவர்கள் , பாடிய பாடல்களும் ஆடிய நடனங்களும் அந்தந்த
பிரேதசங்களிளதும் இனங்களினதும்
கைலகளாக மிளிர்ந்தன. அந்த பண்பாட்டுக் கைலகள் அந்தந்த சமூகத்தவரிைடேய வளர்ந்து கைல கலாச்சார
அம்சங்களாக விளங்கின. இேதேபான்று பட்டாளி மக்கள் பண்பாட்ெடாடு வளர்ந்த ஒரு பகுதித்
தான் மைலயும் மைல சார்ந்த
குறிஞ்சி நிலம். இந்த குறிஞ்சி
நிலத்திலிருந்து இன்று கல்விமான்களும் புத்திஜீவிகளும்
ேதான்றுவது ேபால் கைலஞர்களும் ேதான்றுகின்றார்கள்.
அவ்வாறு மைலயக மண்ணில்
ேதான்றி புகழ் பூத்து விளங்கும் ஒரு நடிைகத் தான்
திலிபா. பல்ேவறு ேபாராட்டங்களுக்கும் சவால்களுக்கும் முகம் ெகாடுத்து
வாழ்க்ைகயில் எதிர்நீச்சல்
ேபாட்டு முன்ேனறி வருபவர்
அவர். இவர் நடிப்புத்துைற,
அழகுக் கைல என பல்ேவறு
துைறகளில் தன் திறைமைய
ெவளிக்காட்டி கைலத்துைறயில் வளர்ந்து வருகின்றார். அவர் கடந்து வந்த பாைத
பற்றி அறிந்து ெகாள்ள அவைர
அணுகியேபாது அவர் அளித்த
தகவல்கைள உங்களுடன்
பகிர்ந்து ெகாள்கின்ேறாம்.

அழகுக் கைலயிலும்
நடிப்புத் துைறயிலும்
சிறந்து விளங்கும்
��பா

�ரதான கதாபாத்�ரத்�ல் ந�த்ேதன்.
ஐந்து நாட்களாக பட��ப்பு காட்டுப்
பகு��ல் நடந்தது. இது �த்�யாசமான 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.

தனித்துவமிக்க
மைலயக மங்ைக

கள், �றுகைதகள் என பல்ேவறு
துைறக�ல் ஈடுபட வாய்ப்புகள்
�ைடத்தன. இவ்வாறு இலக்�யத்ேதாடு
சம்பந்தப்பட்ட
துைறக�ல் ஈடுபட வாய்ப்புகள் �ைடத்த ேபாதும் ந�ப்பதற்கான சந்தர்ப்பத்ைத ேத�க்
ெகாண்டு தான் இருந்ேதன். நம்
நாட்ைட ெபாருத்தமட்�ல் வாய்ப்புகள் �ைடப்பது �க �ரமமான
�டயம். எல்லாவற்றுக்கும் முற்றுபுள்� இட்டு எனது மணவாழ்க்ைகைய 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.

உங்கைளப் பற்றி ெகாஞ்சம் அறிமுகம் ெசய்யுங்கேளன்.

நான் தர்மராஜ் ��பா. ெகாட்டகைல�ல்
வ�க்�ேறன். நான் �ருமணம் மு�த்தவர். கண-

நீங்கள் முதன் முதலாக எதில் அறிமுகமானீர்கள்?

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 இருந்தார்களா?

எனக்கு �றுவயது முதல் கைலத்துைற�ல் ஆர்வம் சற்று அ�கமாகேவ இருந்தது. எனக்கு �றுவய�ல்
பாடசாைல�ல் மாத்�ரேம எனது
கைலத்�றைமைய ெவ�ப்படுத்த
சந்தர்ப்பம் �ைடத்தது.
எனக்கு நடனம், பாடல், க�ைத-

நான் முதன்முதலாக அ�முகமா�ய குறும்படத்ைதப் பற்� கூறு�ேறன். அ�ல் அ�முகமான �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�முகமாேனன்.
அதன் �றகு �ைறய வாய்ப்புகள் வந்தன.
ஆனால் அவற்�ல் கைதைய ேதர்வு ெசய்து
ந�த்ேதன். அ�ல் இரண்டாவது குறும்படம்
'அட�'. இந்த குறும்படம் என்ைன சக இயக்குநர்க�ன் பார்ைவக்கும் ெகாண்டு ெசன்றது.

உங்கள் கைலத்துைறப் பயணத்துக்கு
உறுதுைணயாக இருப்பவர் யார்?

எனது கைலத்துைற பயணத்துக்கு உறுதுைணயாக 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)
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அது தவிர ேவறு யாராவது உங்களுக்கு
ஒத்துைழப்பு வழங்கினார்களா, வழங்குகின்றார்களா?

எனது அம்மா. தங்ைககள் என என் குடும்பத்தா�ன் ஒத்துைழப்பு என்ைனெமன்ேமலும்
வளர்த்துக் ெகாள்ள காரணமாக அைமந்தது.
நீங்கள் கடந்து வந்த இந்த கைலப்பயணத்தில் நீங்கள் எதிர்ெகாண்ட சவால்கள், உங்கைளத் தாக்கிய விமர்சனங்கள்
ஏதும் உண்டா?

பல �மர்சனங்கள் பல �தமாக என்ைன
தாக்�ன. இருந்தேபாதும் �றைமக்கு மட்டுேம
முத�டம் ெகாடுக்க ேவண்டும். �மர்�ப்பவர்கைளக் கண்டு ஒருேபாதும் அஞ்சக்கூடாது . தைடகைளத் தகர்த்ெத�ந்து �றைமைய வளர்த்துக்

அப்படிெயன்றால் உங்கள் மகைனப் பற்றி
கூறுங்கேளன்....!

எனது மக�ன் ெபயர் க�நயன். அவருக்கு ஆறு வயதுதான் 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 நடித்துள்ளீங்கள்?

'கனவு ெபண்ேண'என்ற album song
ஒன்�லும் கதாநாய�யாக ந�த்துள்ேளன்.
இது தவிர ேவறு ஏதாவதில்
நடிப்பதற்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு
கிைடத்து இருக்கிறதா?

இன்னும் இரண்டு பாடல்க�ல் ந�க்க
ஒப்பந்தமா� உள்ேளன். இரண்டு �ைரப்படங்க�லும் ஒப்பந்தமா� உள்ேளன்.

7
�கைளயும் ெசய்து வரு�ேறன். ஓ�ரு படங்க�லாவது ந�த்து �ட ேவண்டும் என்பேத என்
இலக்கு.
கைலத்துைறயில் நீங்கள் எதிர்ெகாண்ட ெதால்ைலகள், ெதாந்தரவுகள், இைடயூறுகள் பற்றி கூறுங்கேளன்.

ெதா�லுக்கு ெசல்லும் ெபண்களுக்ேக
பல இைடயூறுகள், தைடகள், எ�ர்ப்புகள்
என வரும்ேபாது நான் இந்தத் துைறைய
ெத�வுெசய்த �ன்பு பல�தமான, பலவைக�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�யமான மன�ைல உண்டாகும்.
தற்காப்பு கைல வகுப்புக்கு கூட என்ைன
அனுப்� ெத�யாத �ைழகைள ெசால்� ெகாடுப்பார்.

இலங்ைக கைலத்துைறயில் வாய்ப்புகள் கிைடக்கும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீங்களா?

இலங்ைகைய ெபாறுத்தமட்�ல் கைலத்துைற�ல் வாய்ப்புகள் �ைடத்தாலும் வருமானத்ைத ெப�யள�ல் எ�ர்பார்க்க மு�யாது.
எ�னும் எனது �றைமைய ெவ�ப்படுத்�
ெகாண்ேட இருப்ேபன்.
அப்படிெயன்றால் இந்திய சினிமாத்துைறயில் ஈடுபட எண்ணம் உண்டா?
உங்களது இலக்கு என்ன?

இந்�ய ��மா�லும் வாய்ப்புகைள
எ�ர்பார்த்து
அ த ற் க ா ன
மு ய ற் ெகாள் என வ�காட்�யவர் எனது கணவர்தான்.
என்ைன அப்ேபாது �மர்�த்தவர்கள் இப்ேபாது
காணாமல் ேபாய்�ட்டார்கள்.
இவ்வளவு ேபாராட்டங்கைளயும் ெவற்றிகரமாக 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�ர்பாத்த 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 இயக்குநர் �ங்க் �ன்னா அண்ணாவுக்கும் நன்� கூறு�ன்ேறன்.
கைலஞர்களுக்கு ஏதாவது அறிவுைர...

கைலஞர்கள் கு�ப்பாக ெபண்கள் தங்க�டம் இருக்கும் �றைமகைள வளர்த்துக் ெகாள்ள
ேவண்டும். சமுதாயத்�ற்ேகா, �மர்சனங்களுக்ேகா அஞ்சாமல் ேக�க்ைககளுக்கு ெச�சாய்க்காமல், ஊரார்களுக்கு வாழாமல் உங்களுக்காக �ங்கள் வாழேவண்டும்.
திருமணம் முடித்துள்ள உங்களுக்கு
எத்தைன பிள்ைளகள்? அவர்களுக்கு
எத்தைன வயது? அவர்கள் என்ன ெசய்கிறார்கள்?

எனக்கு இப்ேபாது ஒேர ஒரு மகன் மட்டும்
தான் இருக்�றார்.

ேக.ஈஸ்வர�ங்கம்
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சினி பஜார்
கேள்வி பதில்
ம�ொழிவொணன்
கேள்வி:- திரைப் படங்களில் நடிகைகள்
ஏன் அரை குறையாக உடை அணிகிறார்கள்?

ஜே.ஏம் பாரூக், கல்முனை.

பதில்:-உங்களுக்காகத்தான் ..இல்லாட்டிதான் நீங்க படம் பார்க்க தியேட்டருக்கு
ப�ோக மாட்டீங்களே......ம்..ம்!
கேள்வி:- ரஜினியின் 'அண்ணாத்தே"
அவுட் தானே?

எம்.எம் முபாறிஸ்,
பாணந்துறை.

பதில்:- ஊகும்...அப்படியும் ச�ொல்லிவிட

உதய் புர�ோடக்சன்ஸ்
மற்றும் மேஜிக் டச் பிச்சர்ஸ் தயாரிப்பு நிறுவனம் உருவாக்கும் புதிய படத்தில் நாயகனாக நடிக்கிறார் விமல்.
இயக்குனர் மார்ட்டின் நிர்மல் குமார்

முடியாது....கதை
என்னவ�ோ கப்ஸாவாக
இருந்தாலும் வசூலில்
சாதனை புரிந்து விட்டதாம்...ஒரு வாரத்திலேயே 200 க�ோடியைத்
தாண்டி விட்டதாமே...
தயாரிப்பாளர்களுக்கு
இதுதானே...தேவை.

கேள்வி:- இளைய
தளபதி விஜய்யின்
"விஜய் 66" படப்பிடிப்புகள்
ஆரம்பமாகி விட்டதா? கதை
என்னவாம்?

எம்.மலர் ராணி,
க�ொழும்பு-13

பதில்:- இல்லை படப்பிடிப்பு இன்னும் ஆரம்பமாகவில்லை.. கதையைப்பற்றி க�ொஞ்சம் தெரிய
வந்திருக்கிறது."எர�ோட�ோ
மேனியா" என்ற ஓர் அரியவகை மனந�ோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஓர் இளைஞனின் கதாபாத்திரமாம் விஜய்க்கு. ஒரு பிரபலம். பெரும்
பணக்காரர். சமுகத்தில் உயர்ந்த
அந்தஸ்-

படம் உருவாக்கப்படுகிறது. நடிகர்கள்
விமல், அனிதா சம்பத், பாண்டியராஜன்,
வத்சன் வீரமணி, ஆடுகளம் நரேன், பாலசரவணன், தீபா, நேகா ஜா.

தில் இருக்கும் ஒரு பெண்
தன்னைக் காதலித்துக் க�ொள்வாராம்.
ஆனால் அந்தப்
பெண் உண்மையிலேயே அவரைக்
காதலிக்க மாட்டாராம். இதுதான் படத்தின் மையக்கரு என்று
தகவல் கசிந்துள்ளது.
(காதலிப்பதாக நினைத்து
க�ொள்வாராம்)
கேள்வி:- எல்லா படங்களிலுமே
எம்.ஜி.ஆருக்கு வில்லனாக
நடித்து வந்த பீ.எஸ்.வீரப்பா
அவருக்கு தந்தையாக நடித்த
படம் எது?

எஸ்.பாலா, வவுனியா.
பதில்:- மருத நாட்டு இளவரசி. இந்தப் படத்தில் வீரப்பா
மன்னனாக நடித்திருப்பார்.

அவருக்கு இளவரசர் மகனாக எம்.ஜி.
ஆர். நடித்திருப்பார்.

கேள்வி:-எனது
அபிமான நடிகர்
சிம்பு கடைசியாக நடித்த படம்
எது?
பதில்:வெங்கட் பிரபு
இயக்கிய
'மாநாடு' படத்தில் நடித்துள்ளார்.

சினி பஜார் கேள்வி பதில்,
தினகரன் வார மஞ்சரி,

லேக் ஹவுஸ், க�ொழும்பு--10.

இயக்கத்தில் சில
மாதங்களுக்கு முன் இறகெனும் நினைவுகள் எனும் கவிதைப்பாடல் தென்னிந்தியாவின்
விகடன் சினிமா யூடியுப் தளத்தில் வெளியாகி அங்கீகாரம்
பெற்றிருந்தது.
இந்நிலையில் மீண்டும் உதவி
இயக்குனராக ஒரு முழுநீளத்தி-

சாய் பல்லவியின்
நிபந்தனை

ஸ்ரீஜர் இயக்கத்தில் சாந்தனு, அதுல்யா நடிப்பில் உருவாகி

உள்ள ‘முருங்கைக்காய் சிப்ஸ்’ திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் திகதி
அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.இயக்குனர் ஸ்ரீஜர் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள படம் ‘முருங்கைக்காய் சிப்ஸ்’. சாந்தனு ஹீர�ோவாக
நடித்துள்ள இப்படத்தில், அவருக்கு ஜ�ோடியாக அதுல்யா நடித்து
உள்ளார். மேலும் கே.பாக்யராஜ், மன�ோபாலா, ஆனந்த்ராஜ்,
மயில்சாமி, ம�ொட்ட ராஜேந்திரன், ய�ோகி பாபு, ரேஷ்மா, மதுமிதா
ஆகிய�ோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். ரவீந்தர்
சந்திரசேகர் தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு தரண்குமார் இசையமைத்துள்ளார். ர�ொமாண்டிக் காமெடி திரைப்படமாக இது உருவாகி
இருக்கிறது. இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிந்து பின்னணி பணிகள்
விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில், ‘முருங்கைக்காய் சிப்ஸ்’ படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ
ரிலீஸ் திகதி அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. அதன்படி இப்படம் வருகிற
டிசம்பர் மாதம் 10-ம் திகதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என
அறிவித்துள்ளனர்.

தமிழில் தியா, மாரி 2, என்.ஜி.கே படங்களில் நடித்துள்ள சாய்பல்லவிக்கு தெலுங்கு பட உலகிலும் வரவேற்பு உள்ளது. அங்கு முன்னணி கதாநாயகர்களுடன் நடித்துள்ளார்.
தற்போது ஷியாம் சிங்கராய், விராட பருவம் ஆகிய
2 தெலுங்கு படங்களில் நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த
படங்கள் விரைவில் திரைக்குவர உள்ளன. சாய் பல்லவியின் நடனத்துக்கும் ரசிகர்கள் பட்டாளம் உள்ளது.
புதிய படங்களில் நடிக்க தனக்குள்ள நிபந்தனைகள்
குறித்து சாய்பல்லவி அளித்துள்ள பேட்டியில், ‘‘நான்
கதாபாத்திரம் மற்றும் கதைகள் தேர்வில் கவனமாக
இருக்கிறேன். கதாபாத்திரம் உண்மையில் என்னோடு
த�ொடர்பு ஆக வேண்டும். கதையிலும், கதாபாத்திரத்திலும் எனக்கு முக்கியத்துவம் இருக்க வேண்டும். எவ்வளவு பெரிய பட நிறுவனமாக இருந்தாலும் எனக்கேற்ற
கதாபாத்திரமாக இருக்கிறதா என்பதை பார்த்து பிடித்திருந்தால் மட்டுமே நடிக்க ஒப்புக்கொள்வேன். நடிப்பு
திறமையை வெளிப்படுத்த வாய்ப்பும் இருக்க வேண்டும்.
கதாபாத்திரம் புதிதாகவும் இருக்க வேண்டும். என்னை நான்
சிறந்த டான்சர் என நினைப்பதில்லை. டான்ஸ் நன்றாக ஆட
தெரியும். அவ்வளவுதான். டான்ஸ் என்பது எனக்கு சகஜமாகவே
வந்த கலை. சந்தோஷமாக இருந்தாலும், வேதனைய�ோடு இருந்தாலும் வீட்டில் அதிக நேரம் டான்ஸ் ஆடுவேன்” என்றார்

நன்றி என்ற ஒற்றை வார்த்தையில் என்
அத்தனை உணர்வுகளையும் அடக்கிவிட
முடியாது என நடிகர் சிலம்பரசன் கூறியுள்ளார்.
நடிகர் சிலம்பரசன் சமூக வலைதளத்தில்
வெளியிட்ட பதிவில், எப்படி-

விமலின் படத்தில் உதவி இயக்குனராக
ஆகிய�ோர் நடிக்கின்றனர். இத்திரைப்படத்தில் இலங்கையில் யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த ஜென�ோசன் ராஜேஸ்வர்
தற்போது உதவி இயக்குனராக பணிபுரிந்து வருகின்றார்.
குறிஞ்சி கிறியேசன்ஸ் தயாரிப்பு நிறுவனம் ஊடாக தயாரிப்பாளர், மக்கள்
த�ொடர்பாளர், தயாரிப்பு நிர்வாகி என
பல துறைகளில் பணியாற்றிய இவரது

க�ொண்ட உங்கள் அன்பிற்குள் நான் அடங்கி
மகிழ்கிறேன். நன்றி என்ற ஒற்றை வார்த்தையில் என் அத்தனை உணர்வுகளையும் அடக்கி
விட முடியாது.
ஆனால்
பதிலுக்குத்
தெரிவிக்க வேறு வார்தைகள் இல்லையே மாநாடு
படத்திற்கு வெறிய�ோடு
உலகம் முழுக்க வெற்றியைத் தேடித் தந்திருக்கிறீர்கள்.
அனைவருக்கும் நன்றி என பதிவிட்டுள்ளார். அதனை
த�ொடர்ந்து இயக்குர் வெங்கட்பிரபு டுவிட்டர் பதிவில், நான்கே நாட்களில் விநிய�ோகஸ்தர்களுக்கு லாபம் ஈட்டிக்கொடுத்துள்ளது
மாநாடு படம். கேரளா மற்றும் கர்நாடகாவிலும் மூன்றே நாட்களில் லாபம் ஈட்டியுள்ளது
என பதிவிட்டுள்ளார்.

பு
ம்
சி
றி
ற்
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டு
ா
ந
ா
ம

யாழ். ஜென�ோசன் ராஜேஸ்வர்
இயக்கத்தில் நடிகர் விமல் நடிக்கும் இந்தப்
புதிய படம் உருவாகி க�ொண்டிருக்கிறது.
குடும்ப உறவுகளை மையமாக வைத்து
உருவாகும் இந்த புதிய படத்தில் பாண்டியராஜன் விமலின் தந்தையாக நடிக்கிறார்.
சக�ோதரியாக அனிதா சம்பத் நடிக்கிறார். தன் தங்கைக்கு திருமணம் செய்து
வைக்க ப�ோராடும் ஒரு அண்ணனின்
வாழ்வை மையமாகக் க�ொண்டு இப்-
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யாவது என்னை
நேசிப்பவர்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்திட
வேண்டும் என்ற என் எண்ணத்திற்கு ஏற்ற
பலன் கிடைத்துள்ளது.
ஆடிய�ோ விழாவில் நான் சிந்திய சிறு
துளிகளை தரையில் விழவிடாமல் தாங்கி

ரைப்படத்தில் பணியாற்றும்
எண்ணம் இருப்பதனாலும்
சினிமாவின் உருவாக்கித்திறனுக்கு படப்பிடிப்பு சார்ந்த
அறிவு இன்னும் திறம்பட
செயற்படும் என்பதனாலும்
தற்போது
பெயரிடப்படாத
நடிகர் விமலின் இந்தத் திரைப்படத்தில் உதவி இயக்குனராக

பணிபுரிகின்றார். ஒரு திரை உருவாக்கத்திற்கு களப்பணியின் அறிவு மிக
முக்கியமானது.
அதுவும் இலங்கையில் வர்த்தகரீதியான சினிமா உருவாக்கத்திற்கு
சினிமாவை திறம்பட உருவாக்கினால் மட்டுமே சாத்தியமாகும்.
இலங்கை தமிழ் சினிமாவில் வருடத்திற்கு சரியாக ச�ொல்ல முடியாத அளவிற்கு திரைப்படங்கள் உருவாக்கப்படுவதில்லை எனவும் ஜென�ோசன்
கூறிகின்றார்.
குறும்படங்கள், பாடல்கள் என்பவற்றை தாண்டி முழுநீளத்திரைப்படம் என்பது ஒரு சினிமா கலைஞனின் மாபெரும் கனவு அதை ந�ோக்கி
பயணிப்பதற்கான படிகளே இவை
என்றும் குறிப்பிட்டார்.

காதலில் விழுந்த
ராஷ்மிகா தற்போது வலைத்தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள ஒரு பதிவு
பரபரப்பாகி உள்ளது. அதை வைத்து
அவர் நடிகர் விஜய்தேவர க�ொண்டாவுடன் காதலில் விழுந்துள்ளதாக
தெலுங்கு பட உலகினர் கிசுகிசுக்கின்றனர்.
தமிழில்
கார்த்தி
ஜ�ோடியாக
சுல்தான் படத்தில் நடித்து பிரபலமான
ராஷ்மிகா தெலுங்கில் முன்னணி கதாநாயகியாக இருக்கிறார். சமீபத்தில்
ரசிகர்கள் அதிகம் விரும்பும் கதாநாயகிகள் பட்டியலில் முதல் இடம்
பிடித்து இருந்தார். இந்தி, கன்னட

ராஷ்மிகா

ம�ொழி படங்களிலும் நடிக்கிறார்.
சமூக வலைத்தளத்திலும் சுறுசுறுப்பாக
இருக்கிறார். அதில் அடிக்கடி தனது புகைப்படங்கள் மற்றும்
பதிவுகள் வெளியிட்டு வருகிறார்.
இந்த நிலையில் ராஷ்மிகா தற்போது
வலைத்தளத்தில்
வெளியிட்டுள்ள
ஒரு பதிவு பரபரப்பாகி உள்ளது.
அதை வைத்து அவர் நடிகர் விஜய்தேவர க�ொண்டாவுடன் காதலில்
விழுந்துள்ளதாக தெலுங்கு பட உலகினர் கிசுகிசுக்கின்றனர். ராஷ்மிகா
வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ‘‘நான்
எங்கு செல்கிறேன் ச�ொல்லுங்கள்

பார்க்கலாம் என்று ரசிகர்களிடம்
கேள்வி எழுப்பியத�ோடு உங்களை
விட்டு தூரமாக செல்கிறேன். ஆனால்
விரைவில் திரும்பி வந்து விடுவேன்”
என்று குறிப்பிட்டு உள்ளார். அமெரிக்காவில் லைகர் தெலுங்கு படப்பிடிப்பில் பங்கேற்றுள்ள நடிகர் விஜய்தேவரக�ொண்டாவை
சந்திக்கவே
ராஷ்மிகா செல்கிறார் என்று ரசிகர்கள்
பதில் அளித்துள்ளனர். இருவரும் ரகசியமாக காதலிப்பதாகவும் விரைவில்
காதலை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்க உள்ளனர் என்றும் தெலுங்கு
பட உலகினர் பேசி வருகிறார்கள்.

முருங்கைக்காய் சிப்ஸ்

8
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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

ெபண்
எழுத்தாளர்
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அக்கைறப்பற்று

ஹிம்சானா

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,

ெ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.

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�
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,dhaj; ez;gu;fSld;

rptuh[h– jpUNfhzkiy

mf;\ad; – ,uj;jpdGup

md];yp – tj;jis
u[dp – Nkhju
,]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.

uk;ah fpuz;uh[;

fpz;zpah – upNdh];

gj;kh re;jpuNkhfd;
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த�ொடர்புபடுத்துங்கள்

நிறம் தீட்டுங்கள்

வழிகாட்டுங்கள்

பூரணப்படுத்துங்கள்
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அ

ழைக 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/அல்அக்ஸா 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"

"ே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.

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

கல்�யுடன் கைல வளர்ப்ப�ல்
கரம் ேகார்க்கும் மண்�ன் ஆளுைம

ஆ��யர் ெதா�ைல களமாக அைமத்து
தனது ெதா�ைலயும் ேமம்படுத்�க்
ெகாண்ட ேக.�ர்ெதளஸ் அ�பர்

நான்
ெராம்ப
��...

"�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

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

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 �/அல்அஹ்லா �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
ெதாடர்புகளுக்கு :

ெராம்ப ��
எம்.எஸ்.பா�ம்...

shumsfahim@gmail.com
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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
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சரும பிரச்சிைனகளுக்கு தீர்வு
தரும் முல்தானி ெமட்டி..!
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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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'
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இரசிக்க சவக்கும்

டி.இைான்
்பாடல்கள்

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.
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வடமாகாண ெகா�ட் �ரதா�யும் யாழ் மாவட்ட இராணுவ கட்டைளத் தளப�யுமான ேமஜர் ெஜனரல் ெஜகத்
ெகா�த்துவக்குைவ ெகௗர�க்கும் �கழ்வு ெபாது சுகாதார ப�ேசாதகர்கள் சங்கத்�ன் ஏற்பாட்�ல் கந்தசா�
கருணாகர�ன் ஒருங்�ைணப்�ல் நைடெபற்றது.

