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2ஆவது முைறயும் மகுடம் 
சூடிய ஜப்னா கிங்ஸ்

இலங்ைக��ருந்து ஆறு 
ேகா� ரூபாவுக்கும் அ�க-
மான ெவ�நாட்டு பணத்து-
டன் டுபாய் ேநாக்� பய�க்க 
முயற்�த்த 07 ேபர் ைகது ெசய்-
யப்பட்டுள்ளனர்.

சுமார் 06 ேகா� ரூபாவுக்கும் 
அ�க ெபறும�யு-
ைடய ெவ�நாட்டு

கசல அரச ஊ�யர்களுக்கு 2022ஆம் ஆண்டுக்-
கான �ேசட முற்பணம் வழங்க �ர்மா�க்கப்பட்-
டுள்ளது. அதற்கைமய, 04 ஆ�ரம் ரூபாய்க்கு 
�ைகயாகாத �ேசட முற்பணத்ைதச் ெசலுத்த 
அரசாங்கம் �ர்மா�த்துள்ளதாக அரச 
ேசைவகள், மாகாண சைபகள் மற்றும் உள்ளூ-
ராட்� அைமச்சு ெத��த்துள்ளது.

அத்ேதாடு, அதற்கான சுற்ற�க்ைக தற்ேபாது 
ெவ��டப்பட்டுள்ளதுடன் முற்பணம் 
வழங்கும் நடவ�க்ைக எ�ர்வரும் ஜனவ� 
முதலாம் �க� ஆரம்�க்கப்பட்டு ெபப்ர-
வ� 28ஆம் �க�க்குள் �ைறவு ெசய்யப்பட 
ேவண்டுெமன  சுற்ற�க்ைக�ல் கு�ப்�டப்-
பட்டுள்ளது.

இலங்ைக�லுள்ள வங்�கள் 
மற்றும் ஏைனய முைறசாரா வ�-
களூடாக இலங்ைக ரூபாவாக 
மாற்றும் ஒவ்ெவாரு ெடாலருக்கும் 
தலா 10 ரூபாைவ ேமல�கமாக 
வழங்கும் காலம் ��க்கப்பட்டுள்ள-

தாக இலங்ைக மத்�ய வங்� அ�-
�த்துள்ளது.

எ�ர்வரும் ஜனவ� 31ஆம் 
�க� வைர இவ்வாறு இலங்ைக 
ரூபாவாக மாற்றப்படும்-
ேபாது ஒவ்ெவாரு

ெவளிநாட்டு பணத்துடன்
டுபாய் ெசல்ல முயற்சி

சகல அரச ஊழியர்களுக்கும்
விேசட முற்பணமாக ரூ.4000

இலங்ைக ரூபாவாக மாற்றப்படும் ஒவ்ெவாரு 
ெடாலருக்கும் ேமலதிகமாக தலா 10 ரூபா

காலத்ைத ��த்தது இல.மத்�ய வங்�

ந்�ய ெதாைலக்காட்� அைலவ�ைசக�ன் ஆ�க்-
கம் இலங்ைக�ல் �கவும் ஆழமாக ஊடுரு�யுள்-
ளைத அவதா�க்க மு��றது. இந்�யா�ன் வடபகு-

��ல் தயா�க்கப்படும்  ெதாைலக்காட்� �கழ்ச்�கள் 
�லவற்ைற த�ழகத்து ெதாைலக்காட்�கள் அேத பா��ல் 
தயா�த்து ஒ�பரப்புச் ெசய்து வருவது த�ழகத்�ல் மட்டு-
மல்லாது உலக நாடுக�ல் வாழ்�ன்ற த�ழ் மக்களுக்கு 
க�ப்பான ெபாழுதுேபாக்கு �கழ்ச்�களாக இருந்தாலும், 
அைவ மைறமுகமாக எ�ர்காலத்�ல் ெபரும் �ர� கூலங்க-
ைளேய ஏற்படுத்தப் ேபா�ன்றன.  

�ந்�, மைலயாளம், ெதலுங்கு என இந்�யா�ன் பல 
ெமா�க�ல், அவர்களது கலாசாரத்�ற்கு இைசவானதா-
கத் தயா�க்கப்படும் இவ்வாறான �கழ்ச்�கள் �ச்சயமாக 
த�ழர் கலாசாரத்�ற்கு ெபாருத்தமற்றைவெயன்ேற கூற 
ேவண்டும்.

த�ழருக்கு என்று த�த்துவமான பாரம்ப�ய கலாசாரம் 
உள்ளது. அது ெதான்ைமக் காலத்��ருந்து �ன்பற்றப்பட்டு 
வரு�ன்ற கலாசாரம். ‘உலக நாக�கம் வளர்ந்து �ட்டது, 
ெதா�ல்நுட்பத்�ல் உச்சத்ைதத் ெதாட்டு �ட்ேடாம்’ என்ப-
தற்காக த�ழர்கள் தங்களது பாரம்ப�யங்கள், கலாசாரங்-
கைள மறந்து �டக் கூடாது.  ஒரு இனத்�ன் கலாசாரத்துக்கு 
ஏற்பேவ அவ்�னத்�ன் ஒழுக்க�ழு�யங்களும் அைமந்-
�ருக்குெமன்பேத உண்ைம. பாரம்ப�ய கலாசாரத்�ல் 
�றழ்வு ேநரு�ன்ற ேபாது அவ்�னத்�ன் �ழு�யங்களும் 
�ர�ந்து ேபாகும்.

பரம்பைர பரம்பைரயாக �ன்பற்றப்பட்டு வரு�ன்ற 
த�ழர் கலாசாரமானது, த�ழ் மக்க�ன் தாயகமான பாரத 
நாட்�ன் த�ழகத்�ேலேய ஊற்ெறடுத்து உலகெமங்கும் பர-
�யது என்ப�ல் மாற்றுக் கருத்�ல்ைல. அத்தைகய �றப்பு 
ெகாண்ட த�ழகம் இன்று ��மாக்க�லும், ெதாைலக்-
காட்� �கழ்ச்�க�லும் கட்டுண்டு ேபாய், தனது த�த்து-
வத்ைத இழந்து �ற்�றது. த�ழக மா�லமானது 
கலாசாரத்�ல் தாம் �ர�வது மட்டுமன்�, 

எங்கள் ்கருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்து
தமிழினத்தின் கலாசார பாரம்பரியத்ைத
முற்றாக சீர்குைலக்கும் விஷமத்தனம்!

தைலவேர,  நீங்க விடுகிற அறிக்ைக-
கள் சனத்தின்ர மனதில ஆழமா பதியிது, 
உங்கள நம்பி வாக்களிச்ச சனத்துக்கு 
உது மட்டும் காணுேமா....

 என்னத்த ெசய்ய தம்பி,   மூண்டு 
தடைவ நான்  பாராளுமன்றம் ெசல்ல 
உது தாேன எனக்கு மூலதனமா இருந்து 
வருகுது, அத ெகடுத்து விடாேத

�க்கல் �ராச்சா�

04

04

உலக சந்ைத�ல் பால் மா�ன் 
�ைல அ�க�த்துள்ளதால், எ�ர்வ-
ரும் காலங்க�ல் பால் மா�ைலைய 
ேமலும் அ�க�க்க ேந�டுெமன 
ப ா ல் ம ா 
இறக்கும�-
யாளர் சங்கத்-
�ன் ேபச்சா-
ளர் அேசாக 
பண்டார ெத��த்தார்.

நாட்�ல் ஏற்பட்டுள்ள பால் மா 
தட்டுப்பாடு, எ�ர்வரும் ெபப்ரவ� 
மாதமள�ல் �வர்வத்�யாகுெமன-
வும் அவர் கு�ப்�ட்டார்.

தற்ேபாது சந்ைத�ல் பால்மாவுக்கு 
தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளேதாடு, 
�ல இடங்க�ல் அ�க �ைலக்கு 
பால் மா �ற்பைன ெசய்யப்படுவ-
தாக தகவல்கள் ெவ�யா�யுள்ளன.

நாட்�ல் ெடாலர் பற்றாக்-
குைற காரணமாக

பால் மாவின் விைல
ேமலும் அதிகரிக்கும் 
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�ட்ேரா சைமயல் எ�வாயுவுடன் 
ெதாடர்புைடய �பத்துக்கைள எ�ர்-
ேநாக்�ய நுகர்ேவாருக்கு, �வாரணம் 
வழங்கும் இயலுைம உள்ளதாக அந்த 

�றுவனத்�ன் முன்னாள் தைலவரான 
அ�ல் ெகாஸ்வத்த ெத��த்துள்ளார்.

�ட்ேரா எ�வாயு �றுவனத்-
�டம், சுமார் 20 �ல்�யன்

பாதிக்கப்பட்ேடாருக்கு
நிவாரணம் கிைடக்கும்?

��ண்ட�னால் �பத்து;

�ட்ேரா �றுவனத்�ன் சைமயல் 
எ�வாயு தாங்�ய மற்றுெமாரு கப்பல் 
அடுத்த வாரம் நாட்ைட வந்தைடயவுள்-
ளது. அத்ேதாடு ஜனவ� மாதம் 10ஆம் 

�க�யள�ல், லாப்ஃஸ் �றுவனத்�ன் 
சைமயல் எ�வாயு தாங்�ய கப்ப-
ெலான்றும் நாட்ைட

ர�ல் �ைலய அ�பர்க�ன் ெதா�ற்-
சங்க நடவ�க்ைக காரணமாக, ர�ல்ேவ 
�ைணக்களத்துக்கு நாளாந்தம் சுமார் 
ஒரு ேகா� ரூபா நட்டம் ஏற்படுவதாக 
ர�ல்ேவ �ைலய அ�பர்கள் சங்கம் ெத�-
�த்துள்ளது. ெதா�ற்சங்க நடவ-
�க்ைகயால்,

ரயில்ேவ திைணக்களத்திற்கு
தினமும் 1 ேகாடி ரூபா நஷ்டம்

வடமாகாண ைவத்�யசாைலக�ல் 
ப�யாற்ற ேமலும் 54 பு�ய ைவத்�யர்-
கள் �யமனம் ெசய்யப்பட்�ருப்பதாக 
மாகாண சுகாதார ேசைவகள் ப�ப்பா-
ளர், ைவத்�ய கலா�� ஆ.ேக�ஸ்வரன் 
ெத��த்துள்ளார். இந்த �டயம் ெதாடர்பாக 
அவர் ெவ��ட்டுள்ள அ�க்ைக�ல், 

வடமாகாணத்துக்கு
54 புதிய டாக்டர்கள்
Dr.ேக�ஸ்வரன் தகவல்

ஹற்றன் �ேசட �ருபர்

�வெனா�பாதமைல 
யாத்�ைரக்காக ேகரள 
கஞ்சா ேபாைதப்ெபா-
ருளுடன் ெசன்ற 9 ேபர் ஹற்றன் ேகாட்ட குற்றப்புல-
னாய்வு ���னால் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ள-
தாக ெபா�ஸார் ெத��த்தனர்.

ேகரள கஞ்சாவுடன்
யாத்திைர ெசன்ற 09 ேபர்
�வெனா�பாதமைல�ல் ைகது

கல்�ைச��ருந்து காங்-
ேகசன்துைற வைர நகரங்-
களுக்�ைட�லான பு�ய 
ர�ல் ேசைவைய ஆரம்�க்க 
ர�ல்ேவ �ைணக்களம் நட-
வ�க்ைக எடுத்-
துள்ளது.

கல்�ஸ்ஸ முதல் KKS வைர

ஜனவரி 23 முதல்
புதிய ரயில் ேசைவ
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எரிவாயு தாங்கிய மற்றுெமாரு 
கப்பல் அடுத்த வாரம் நாட்டுக்கு

��ஸ்மஸ் மற்றும் பு�ய ஆண்ைட வரேவற்பதற்காக ேலக்ஹவுஸ் �றுவனம் �ன்ெனா�யால் அலங்க�க்கப்பட்டுள்ளைத படத்�ல் காணலாம்...

சுனா� ேபரைல�ல் எம் உற-
வுகைள இழந்து இன்றுடன் 
17 ஆண்டுகள் பூர்த்�யா�ன்-
றன. 17 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
அதாவது 2004 ஆம் ஆண்டு 
�சம்பர் 26 ஆம் �க� காைல 
கைரேயாரப் �ரேதசங்க�ல் 
சுனா�ப் ேபரைல எம் உறவு-
கைள அள்�ச் ெசன்றது.

இச்சம்பவத்�ல் மர�த்த 
அ ை ன வ ை ர யு ம் 
�ைனவு கூரும் �கழ்வு 

சுனாமி அனர்த்தம் ஏற்பட்டு
இன்று 17 வருடங்கள் நிைறவு

ஆறு ேகா� ரூபாவுக்கும் அ�கமான

07 இலங்ைகயர் �மான �ைலயத்�ல் ைகது

�ட்ேரா Gas �றுவன முன்னாள் தைலவர்

�ைலய அ�பர்க�ன் ேவைல�றுத்தம்

ஜனவ� 10இல் லாப் 
�றுவனத்�ன் கப்பல்

04

விடுமுைற வழங்க மறுத்ததன் விபரீதம் ெகாைலயில் முடிவு

ெபாலிஸ் சார்ஜன்ட் துப்பாக்கிச் சூடு;
ெபாலிஸார் நால்வர் பலி

�ருக்ேகா�ல் �னகரன், பனங்காடு 
�னகரன், வாச்�க்குடா �ேஷட, 
கல்முைன மத்�ய �னகரன் �ருபர்கள்

அம்பாைற, �ருக்ேகா�ல் 
ெபா�ஸ் �ைலயத்�ல் கடைமயாற்-
�வரும் ெபா�ஸ் சார்ஜன்ட் ஒருவர் 

ெபா�ஸ் �ைலய ெபாறுப்ப�-
கா� உட்பட சக ெபா�ஸார் �து 
நடத்�ய துப்பாக்� �ரேயாகத்-
�ல் 04 ெபா�ஸார்  உ��ழந்-

ததுடன் 03 ேபர் படுகாயமைடந்-
துள்ளதாக ெபா�ஸ் ஊடகப் 

ேபச்சாளர் ெபா�ஸ் அத்�யட்சகர் 
சட்டத்தர� �ஹால் தல்துவ ெத�-

�த்தார்.
இச் சம்பவம் ேநற்று முன்�னம் 

ெவள்�க்�ழைம நள்�ரவு இடம் 
ெபற்றுள்ளது. துப்பாக்�ப் �ரேயாகம் 
ேமற்ெகாண்ட ெபா�ஸ் சார்ஜன்ட் 02 
� 56 ரக துப்பாக்�கள் மற்றும் 19 ேதாட்-
டாக்களுடன் தனது ெகப் ரக வாகனத்-
�ல் தப்� ஓ� அத்�மைல  ெபா�ஸ் 
�ைலயத்�ல் சரணைடந்துள்ளார்.

ெபா�ஸ் �ைலயத்�ல் கட-

ைமயாற்�வரும் கான்ஸ்ட�ள்-
களான ந�னன், துசார மற்றும் 
�ரபுதன் ஆ�ேயார் உ��-
ழந்துள்ளனர்.

அம்பாைற, �ருக்ேகா�ல் ெபா�ஸ் �ைலயத்�ல் அனர்த்தம்

�ைலய OIC உட்பட 

மற்று�ரு ெபா�ஸ் 

அ�கா�கள்

சம்பவத்�ல் காயம்
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பட்டம் கடடும் கலை.
இந்த ்பட்டங்கமை ்கடடுவ்தற்கு த்தன்னாமை ஈர்க்கு  மூஙகில் ்கமுகு 

(்பாக்கு ைரம) உள்ளிட்டவற்மறை ்பயன்படுத்துவார்்கள். அ்்த்்பானறு ்பட -
்டத்திமன ஏற்றுவ்தற்கு  ்பட்டத்தின அைமவ த்பாறுத்து ம்தயல் நூல்  

்தஙகூசி நூல்  மை்ைான நூல் மை்ைான ்கயிறு என ்பயன்படுத்துவார் -
்கள். 

்பட்டம ்கடடுவது என்பது ஒரு ்கமை. அ்தமன எல்்ைாராலும 
இைகுவா்க ்கடடிவி்ட முடியாது. அது மி்கவும நுட்பைான ் வமை. 

அ்தற்கு அைவு பிரைாணங்கள் துல்லியைா்க இருக்்க ்வண்டும. 
சா்தாரணைா்க இரு ்பரிைாண ்பட்டங்கள் ்கடடும ்்பாது 

அவற்றின அைவு பிரைாணங்கள் மு்தல் த்காண்டு ்பட்டத் -
திற்கு மூச்சி ்கடடுவது (்பட்டம ஏற்றும நூமை  ்பட்டத்து்டன 

இமணத்து ்கடடும இ்டம) வமர நுட்பைான ்வமை்கள். 
இரு ்பரிைாண ்பட்டங்களுக்்்க எவவை்வா நுட்பங -

்கள் இருக்கும ்்பாது முப்பரிைாண ்பட்டங்களுக்கு 
எவவைவு நுட்பமும திறைனும ்்தமவயா்க இருக்கும! 

வ்டைராடசியில் வல்தவடடித்துமறை ்பகுதியில் 
முப்பரிைாண ்பட்டங்கமை தசயயக்கூடிய திறை -

மையானவர்்கள் சுைார் 25 ்்பருக்கு ்ைற்்பட்ட -
வர்்கள் உள்ைனர். 

அவர்்களில் ்பைர் ்பரம்பமர ்பரம்பமரயா்க 
்பட்டம ்கடடி வரு்பவர்்கள். முப்பரிைாண 

்பட்டம ்கடடும ்்பாது ்பை நுணுக்்கங்கள் 
உண்டு. அது ைாத்திரமினறி த்தாழிநுட்ப 

நுணுக்்கங்களும உண்டு ்பட்டங்கள் 
்காற்மறை உள்வாஙகி தவளி்யற்று -

ைாறு ்கட்டப்ப்ட ்வண்டும. 
்பட்டம ்கடடுவ்தமன அவர் -
்கள் த்தாழிைா்க தசயவதில்மை. 

்்பாடடி்களுக்்கா்க ைாத்திரம 
்பட்டம ்கடடி ்்பாடடி்களில் 

்கைநது த்காண்டு ்பரிசில் -
்கமை ்தடடிச்தசல்வது்டன 

சரி. அ்தமன விற்்பமனக் -
்கா்க்வா  அல்ைது 

த ்த ா ழி ை ா ்க ் வ ா 
அவர்்கள் தசயவ -

தில்மை. 

ப ட ்ட த் 
திருவிழா 

வ ல் ம வ 
வி க் ் ன ஸ் -

வரா சனச -
மூ்க நிமையத் -

தின ஏற்்பாடடில் 
ஒவதவாரு வரு்ட -

மும ம்தபத்பாங்கல் 
தினத்்தனறு  வல்தவட -

டித்துமறை உ்தயசூரியன 
்க்டற்்கமரயில் ்பட்டத்திரு -

விழா ைம்டத்பறும. 
த்பரும ஏற்்பாடடில் ைம்ட -

த்பறும ்பட்டத்  திருவிழாவுக்கு 
யாழின ்பை ்பக்்கங்களில் இருநது 

ைாத்திரைல்ை யாழ். ைாவட்டம ்தவிர 
ஏமனய ்பகுதி்களில் இருநதும ஏராை -

ைானவர்்கள் ்கைநது த்காண்டு ்பட்டத் திரு -
விழாவில் ஏற்றைப்படும ்கண்்கமை ்கவரும 

இராடச்த ்பட்டங்கமை ்கண்டு ்களிப்பார்்கள். 
ஒவதவாரு வரு்டமும ம்தபத்பாங்கல் தினத் -

்தனறு ைம்டத்பறும ்பட்டத் திருவிழாவில் சுைார் 

ச ா ்க ப -
் ்ப ா கி -
்றைன என 
நி ம ன த் -
்்தன. கீ்ழ 
இ ருந ்த வ ர் ்க ள் 
எனமன ்காப -
்பாற்றை முயற் -
சித்்தார்்கள். ஒரு 
்கட்டத்தில் கீ்ழ 
வநதுவிட்்டன. என 
நிமனத்்்த ம்கமய 
விட்்டன.  

அப்்பாதும ்கணிசைான 
உயரத்தில் இருந்்த விழுந -
திருக்கி்றைன. விழுந்தவு்டன 
ையஙகிவிட்்டன அ்தற்குப 
பினனர் மவத்தியசாமை தசனறு 
3 ைாட்களின பின வநதிருக்கி்றைன.

3 ைா்தங்கள் இயங்க முடியாது. 
இடுபபு ்பகுதி ்பாதிக்்கப்படடுள்ைது. 
்பட்டம விடும சிறுவர்்கள் மி்க அவ்தான -
ைா்க இருக்்க்வண்டும" எனறைார் ்பட்டத்து -
்டன ்பறைந்த ை்னா்கரன. 

யாழ்ப்பாணத்தில் குறிப்பா்க வ்டைராடசி 
்பகுதி்களில் ்தற்்்பாது ்பட்ட சீசன ஆரம்பைா -
கியுள்ைது. இது எதிர்வரும ம்த ைா்த இறுதி 
வமரயில் நீடிக்கும. 

்பட்டங்கள் சா்தாரணைா்க சாமண (சாணான) 
்ப்டைம  எடடுமூமை மு்தற் த்காண்டு த்காக்கு  பிராந -
்தன (்பருநது)  த்படடிப ்பட்டம என ்பை வம்க ்பட்டங -

்கமை ஏற்றுவார்்கள். 
அதிலும குறிப்பா்க ்ப்டை ்பட்டங்கமை சுைார் 20 அடி 

உயரைா்கக்  கூ்ட ்காடடுவார்்கள். ஒனறைன பின ஒனறைா்க 
சுைார் 10 ்பட்டங்கள் வமர இமணத்தும ஏற்றுவார்்கள். 

இந்த ்பட்டங்களுக்கு 'விண்'(மூஙகில் அல்ைது 
்கமு்கம ்தடிமய சிறி்தா்க சீவி எடுத்து அ்தமன 
வமைத்து ரி்பன ்கடடி ்பட்டத்தில் ்கடடி விடு -
வார்்கள். 

அது ்காற்றில் சத்்தம எழுபபும) ்கடடியும 
சிறிய மின குமிழ்்கமையும ்கடடி ஏற்றியும 
விடுவார்்கள். 

இரவில் 'விண்' சத்்தத்து்டன மின -
தனாளியில் ்பட்டங்கள் வாமன அைங -
்கரிக்கும. 

க்டந்த வாரம சமூ்க 
வமைத்்தைங்கள் ஊ்ட -
்கங்கள் உள்ளிட்டவற் -

றின தவளிச்சம அதி்கம ்பட்டது 
'்பட்டத்து்டன ்பறைந்த இமைஞன' 
மீ்்த. 

யாழ்ப்பாணம வ்டைராடசி ்பகு -
தியில் இமைஞர்்கள் சிைர் ்பட்டம 
ஏற்றிக்த்காண்டு இருந்த்்பாது  
்பட்டக்்கயிற்மறை பிடித்து நினறை 
ஒரு இமைஞமன ்பட்டம  ்ை்ை 
தூக்கி தசனறைது.  சுைார் 40 அடி 
உயரத்திற்கு ்ைல் இமைஞமன 
தூக்கிச்  தசனறைது. 

இமைஞன ்தனது ைனவலிமை -
யால்  ்பட்டக் ்கயிற்மறை பிடித்து 
சுைார் 10 நிமி்டங்களுக்கு ்ைல் 
த்தாஙகியவாறு இருநதுள்ைார். 
பினனர் ்கயிற்றில் த்தாஙகிய -
வா்றை  சற்றுத் தூரம கீ்ழ இறைஙகி 
வநது சுைார் 20 அடி உயரம இருக் -
கும நிமையில் ்கயிற்றில் இருநது 
ம்கமய விடடு கீ்ழ குதித்துள் -
ைார். நிைத்தில் விழுந்த்தால் ையக் -
்கைம்டந்த நிமையில் மவத்திய 
சாமையில் அனுைதிக்்கப்படடு 
மூனறு ைாட்கள் சிகிச்மசயின 
பினனர் வீடு திருமபியுள்ைார். 

மவத்திய சாமையில் இருநது 
வீடு திருமபிய நிமையிலும   
மூனறு ைா்த ்காைம  ்கடினைான 
்வமை்கமை தசயய ்வண்்டாம 
என மவத்தியர்்கள் அறிவுறுத்தி -
யுள்ைனர். 

யார் அந்த இலைஞன்? 
யாழ்ப்பாணம வ்டைராடசி 

பு்ைாலி ்பகுதிமய ்சர்ந்த 27 
வய்தான ை்டராசா ை்னா்கரன 
எனும இமைஞ்ன ்பட்டத்து்டன 
்பறைந்தவர் ஆவார். 

இவர் ்தனது ைண்்பர்்களு்டன  
்க்டந்த 09ஆம தி்கதி ்பட்டம ஏற் -
றியுள்ைார். ்பட்டத்தின ்கயிற்மறை 
ைரத்தில் ்கடடி விடடு  ைண்்பர்்கள் 
இமணநது ்பட்டம ஏற்றியுள்ை -
னர். ஒரு ்கட்டத்தில் ்பட்டத்தின 
இழுமவ கூடியவு்டன அவர்்கள் 
அமனவரும பிடித்்த  ்பட்டக் ்கயிற் -
மறைப ்பற்றிய ம்கமய விடடு உள்ை -
னர். 

பினனால் இருந்த ைண்்பர்்கள் 
்பட்டத்தின ்கயிற்மறை விட்டம்த 
அறியா்த ை்னா்கரன ்கயிற்மறை 
பிடித்்தவாறு இருநதுள்ைார். ்பட -
்டத்தின இழுமவ அவமர சிை அடி 
தூரம தூக்கிய ்்பாதும அவர் ்பட -
்டத்ம்தக்  ம்கவி்டாது இருநதுள் -
ைார். இரண்டு ்த்டமவ்கள் சிை அடி 
தூரம தூக்கிய ்பட்டம மூனறைாம 
்த்டமவ அவமர சுைார் 40 அடி 
தூரத்திற்கு தூக்கி தசனறுள்ைது. 
"உச்சத்தில் இருந்த்்பாது ைான 

த்கா/தவள்ைவத்ம்த மசவ ைஙம்கயர் வித்தியாைய வரு்டாந்த ்பரிசளிபபு விழா - 2021 இரண்டு வரு்டங்களின பினனர் 18.12.2021 அனறு ்பா்டசாமை பிர்தான ைண்்ட்பத்தில் ைம்டத்பற்றைது.   இநநி்கழ்விற்கு த்கௌரவ விருநதினரா்க வ்ட ைா்காண 
ஆளுைர் ஜீவன தியா்கராஜா ்கைநது சிறைபபித்்தார். சிறைபபு விருநதினர்்கைா்க ்பா்டசாமை மு்காமையாைர் திருைதி.சிவானநதினி துமரசுவாமி, மசவ ைஙம்கயர் ்கழ்க உ்ப ்தமைவி - சட்டத்்தரணி  ைாைா ச்பாரடணம, மசவ ைஙம்கயர் ்கழ்க உ்ப ்தமைவி 
சட்டத்்தரணி ய்சா குணசீைன ஆகி்யார் ்கைநது த்காண்்டனர். மசவ ைஙம்கயர் வித்தியாைய அதி்பர் அருந்ததி இராஜவிஜயன இநநி்கழ்வுக்குத் ்தமைமை ்தாஙகினார். 2020ஆம ஆண்டுக்்கான ்பல்துமறை சா்தமனயாைர் விருதிமன 2020 ஆம ஆண்-
டுக்்கான ைாணவ ்தமைவி அபிராமி தில்மை ை்டராஜா த்பற்றுக்த்காண்்டார்.   2019ஆம ஆண்டுக்்கான ்பல்துமறை சா்தமனயாைர் விருதிமன 2019 ஆம ஆண்டுக்்கான ைாணவ ்தமைவி ்கமசி்கா ் ைா்கன்தாஸ் த்பற்றுக் த்காண்்டார். நூறுச்தவீ்த ்பணிைாட-
்கள் வரவிற்்கா்க ஆசிரியர் ்கதிர்வாணி ைவஜீவன த்கைரவிக்்கப்பட்டார். 

' பட்டத்து்டன் 
பறந்த இளைஞர் ' 

சமூக ஊ்டகஙகளில் பரபரபலப 
ஏறபடுத்திய வீடியா

ளைவமஙளகையர் வித்தியாலய வரு்டாந்த பரிைளிப்புவிழா

80 க்கும ்ைற்்பட்ட ்பட்டங்கள் 
வானில் ஏற்றைப்படும. 

்பட்டமும - வி்பரீ்தமும. 
சிறுவர்்கள்  இமைஞர்்கள்  முதி -

யவர்்கள் என வயது ்வறு்பாடினறி 
அமனவரும ்பட்டம ஏற்றி ைகிழ்கி -
றைார்்கள். 

்பட்டம ஏற்றி ைகிழ்வதில் வி்பரீ -
்தங்களும உண்டு. ்பட்டம ஏற்றும 
்பருவ ்காைங்கள்  த்பரும்பாலும 
ைாரி ்காைம முடிவம்டந்த ்காைைா்க 
இருக்கும. இக்்காைங்களில் சிறு -
வர்்கள் ்்தாட்டங்களில் ்பட்டம 
ஏற்றும ்்பாது ்பட்டத்ம்த ்பார்த்்த -
வாறு நூலிமன இழுத்துக்த்காண்டு 
ஓடி கிணறு்கள்  நீர்த்்்தங்களுக்குள் 
விழுநது உயிரிழந்த சம்பவங்களும 
உண்டு. 

அது்்பாை ்பட்டங்கள் ைரங்களில் 
த்தாஙகினால்  அவற்மறை ஏறி எடுக்்க 
முற்்படடு ்தவறி விழுநது ்காயங்க -
ளுக்கு உள்ைவர்்களும உண்டு. 

அதுைடடுமினறி  மினசார ்கம -
பி்களில் ்பட்டங்கள் சிக்கி  மின 
்தம்ட்கள் ஏற்்பட்ட சந்தர்ப்பங்களும 
உண்டு. 

அது்்பானறு ்பட்டத்தின இழு -
மவயால்  நூல்்கள் ம்கமய தவடடி 
்காயங்கள் ஏற்்பட்ட சந்தர்ப்பங்க -
ளும உண்டு. 

்பட்டத்தின ்கயிறு இழுத்து 
தசனறை இமைஞனுக்கு அதி்க ஊ்ட்க 
தவளிச்சம கிம்டத்திருக்கிறைது.   உள் -
ைாடடு ஊ்ட்கங்கள் ைாத்திரமினறி 
த்தனனிநதிய ஊ்ட்கங்களும அந்த 
இமைஞன த்தா்டர்பிைான தசயதி -
்கமை தவளியிட்டன. 

இவவாறு ஊ்ட்கங்கள் அந்த 
இமைஞனுக்கு அதீ்த முக்கியத்து -
வம த்காடுப்பது ஆ்பத்்தானது என 
சிைர் ்கருத்து த்தரிவிக்கினறைனர். 

'்பட்டத்து்டன ்பறைந்த இமைஞன' 
என ஊ்ட்கங்கள் முக்கியத்துவம 
த்காடுப்ப்தனால் அ்தமன ்பார்த்்த 
சிைர் ்தாமும அவவாறு தசயய 
முற்்ப்டைாம. அந்த சம்பவத்தின 
பினனர் சிைர் ்தாங்களும ்பட்டத்து -
்டன த்தாஙகி வீடி்யாக்்கள் எடுத்து 
சமூ்க வமைத்்தைங்களில் ்பகிர 
த்தா்டஙகியுள்ைனர். இதுதவாரு 
ஆ்பத்்தான முனனு்தாரணைா்க உள் -
ை்தா்க ்பைரும விசனம த்தரிவிக் -
கினறைனர்

்பட்டம ஏற்று்தல் என்பது 
த்பாழுது ்்பாக்கு என்ப்தற்கு 
அப்பால் இதுதவாரு ்கமையும கூ்ட. 
அக்்கமை வைர்க்்கப்ப்ட ்வண்டும. 
விமையாடடுத் ்தனைா்க வி்பரீ்தங்க -
ளில் சிக்்காது ்பட்டம ஏற்றி அமனவ -
ரும ைகிழ்்வாம.

மயூரப்பிரியன்
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மார்கழி மாதம் குளிர 
உணரப்படும் -/உண-
ரப்படாத ்காலமாகும். 

நாட்டில் அசாதாரண உஷணம் நிலவுகி-
றது. இயற்்க சூழலில் ்காணப்படும் குளி-
்ரயும் ததாற்கடிக்கும் அளவிறகு மக்்கள் 
சமூ்கம் சூடாகியுள்ளது. வருட முடிவில் 
மனதில் ஏற்படும் சாநதம் அதந்கமாதனா-
ரின் மனதில் இவவருடம் இல்்ல. திரும்பி 
்பாரக்கும்த்பாது ்கடநது வநத ்கஷடமான, 
்பயங்கரமான ்காலம் நி்னவுக்கு வருகி-
றது. 

புதிய யு்கத்துடன் புதிய எதிர்பாரபபு-
்கள் மக்்கள் சமூ்கத்திடம் ்காணப்பட்டது. 
நி்றதவறியது மி்கவும் சசாற்பதம. ஒரு 
விடயத்்த குறிபபிட தவண்டியுள்ளது. 
ச்பாருளாதார மறறும் சமூ்க ரீதியா்க 

்பாதிப்ப்டநதிருநதாலும் கூட ச்காவிட் 
தடுபபூசி வழங்க்ல அரசாங்கம் 
சவறறி்கரமா்க நி்றதவறறியுள்ளது. 
சில நாடு்களுடன் ஒபபிடும் த்பாது 
இலங்்க சவறறி ச்பறறுள்ளது. 
முன்னணியில் உள்ளது. மூன்றாவது 

தடா்ை வழஙகுமளவிறகு ஏற்பாடு்க்ள 
சசய்துள்ளது. மனித உயிர்க்ள ்பாது-
்காக்்க உயரநத்பட்ச நடவடிக்்்க எடுத்-
துள்ளது.

வாழவாதாரம் குறித்த த்கள்வி எழுநதுள்-
ளது. வாழக்்்கச் சசலவு தாங்க முடியாத 
அளவுக்கு உயரநதுள்ளது. வருமானம் 
கு்றநதுள்ளது. சதாழிலாளர்கள் ்்கயில்  
கி்டக்கும் வருமானம் சசாற்பதம. பிள்்ள-
்களின் ்கல்வி நடவடிக்்்க்கள் சதாடரபில் 
குழப்பமான நி்ல. இ்ணயதளம் மூலம் 
்கல்வி ்கறகும் அளவிறகு முன்தனறறம் 
அ்டநதிருநதாலும் அது  முழு்மயான 
சநதரப்பமா்க இல்்ல. தறத்பாதுள்ள ்கட்ட-
்மபபு குறித்து ்கலநது்ரயாடி மீண்சடழ 
முயறசி சசய்வது அவசியமாகும். 

நத்தார என்றவுடன் த�ாைப மறறும் 

அன்்ன தமரி இருவரும் ஞா்ப்கத்தில் 
வருவார்கள். அவர்கள் ச்பத்ததல்கம்முக்கு 
மக்்கள் சதா்்க ்கணக்ச்கடுபபிற்கா்க 
அ்ழக்்கப்பட்டார்கள் என சரித்திரம் கூறு-
கிறது. தஙகுமிடங்கள் எல்லாம் நிரம்பி 
வழிநததால் இவர்கள் மாட்டுத்சதாழுவத்-
தில் தங்க தநரிட்டது. இரட்ச்கர மாட்டுத் 
சதாழுவத்தில் நத்தார தினத்திதலதய பிறந-
தார. இதயசுநாதர பிறப்பதற்கா்க ச்பத்த-
தல்கத்்த ்கடவுள் சதரிவு சசய்தார என 
கிறிஸதவர்கள் நம்புகிறார்கள். ஆனால் 
அன்்றய ஆட்சியாளர்கள் குடிமக்்க்ள 
்கணக்ச்கடுபபுக்்கா்கதவ அ்ழத்திருநதார-
்கள். இதறகு ்காரணம் சரியான மு்றயில் 
வரி வசூலிப்பதற்காகும்.

இதயசுநாதர ஏ்ழ மக்்களுக்்கா்க இரங-
கியவர. சத்திய வழி்ய ்காட்டினார. அநத 
த்காட்்பாட்்ட எதிரத்தவர்கள் அவ்ர சிலு-
்வயில்றநதார்கள். ஆனால் இ்றதூ-
தர்களின் த்காட்்பாடு்கள் அழிநது த்பாவ-
தில்்ல. கிறிஸதவம் மாத்திரமல்ல, எல்லா 
மதங்களும் மனிதர்களுக்கு யதாரத்-
தத்்த சுட்டிக்்காட்டதவ முயறசி சசய்கின்-

றன. மதங்களின் மூலம் சமூ்க ஒழுக்்கம், 
ஒரு்மப்பாடு மறறும் நீதிதய எதிர்பாரக்-
்கப்படுகிறது. 

இன்்றய சூழலில் மக்்கள் மி்கவும் தீர-
மானம்மிக்்க ்காலத்்ததய ்கடநதுச்காண்-
டிருக்கின்றார்கள். அவர்களின் வாழவுக்கு 
அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளது. விஞஞானம் 
மறறும் சதாழில்நுட்்பம் வளரச்சி அ்டந-
துள்ளது. மக்்கள் புத்திசாலி்கள். மன்த 
குழப்பமின்றி ்வத்திருக்்க தவண்டும். 
இவவாறான தவ்ளயில் புதிய இரட்ச-
்கர உதிப்பதில்்ல. நட்சத்திரங்களிடம் 
்பா்த்ய அறிநது ்பரிசுடன் வநத மூன்று 
அரசர்கள் ்பறறி கிறிஸதவ ்கதரால் குழுவி-
னர ்பாடுவார்கள். இரட்ச்கர மாத்திரமல்ல 
இநநாட்டிறகு ்பரிசு ச்காண்டு ச்காண்டு 
வரு்பவர்களும் யாருமில்்ல. 

நாம் அ்னவரும் எமது எதிர்காலத்-
தின் முயறசியாளர்கள். இன்று நாம் அரப-
்பணிபபு சசய்தால் எமது பிள்்ள்கள் 
வளமா்க இருப்பார்கள்.   

மாறறத்துக்கு தயாரா்க தவண்டும். 
்்கத்சதாழில்,விவசாயம் மறறும் 

தச்வ்கள் பிரிவில் மீண்டு வருவ்த விட 
தவறு மாறறு வழியில்்ல. உலகில் ்பல 
நாடு்கள் ்கஷடமான ்காலத்துக்கு மு்கம் 
ச்காடுத்துள்ள்த சரித்திரம் கூறும். ்பலம் 
வாய்நத நாடு்களிடமிருநது நிவராணம் 
மறறும் உதவி்கள் கி்டத்தன. சரவததச 
அ்மபபு்கள் உதவியுள்ளன.  அதந்கமான 
நாடு்கள் இருண்ட யு்கத்்த ்கடநது ஒளிம-
யமாகியுள்ளன. தறத்பாதுள்ள சதாறறு 
நி்ல்மயில் ஏ்னய நாடு்களின் பிரச்-
சி்ன்களுக்கு உதவி சசய்ய முடியாத 
நி்லயில் நாம் அ்னவரும் தனி்மயாக்-
்கப்பட்டுள்தளாம். நாம் எமது ்பா்த்ய 
சதரிவு சசய்ய தவண்டும். விவாதங்கள், 
தரக்்கங்கள் மறறும் கு்றகூறல் ஏ்ழ மக்-
்களின் தவத்னக்கு ்பதிலா்க அ்மயாது. 
எல்லா த்லவர்களும் இ்ணநது ஒதர 
சசய்தி்ய சவளியிட தவண்டிய சநதரப-
்பமாகும். ்தரியமா்க எழுநது நின்றால் 
சுதநதிர நாடா்க சரவததசத்துடன் இ்ணய 
முடியும் என்்ப்த கூற தவண்டியுள்ளது.

தமிழில்: வீ.ஆர. வயலட் 

நாமே நேது இரட்சகர்
மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

ேலரும் யுகத்திற்கு 
புதியம�ார் வடிவம்

மக: அர்சாஙக ப�ாறுப்பு முயற்சி-
கள் �ற்றிய குழு (மகாப் குழு), 

அர்சாஙகக் கணக்குகள் �ற்றிய 
குழு (மகா�ா குழு), அர்சாஙக நிதி 
�ற்றிய குழு ஆகியவற்றின் வி்சா-
ரணணகணை முடிவுக்குக் பகாண்டு 
வரும் மநாக்கிமலமய �ாராளுேன்்றக் 
கூட்டத் ப�ா்டர் முடிவுக்குக் பகாண்டு 
வரப்�டடிருப்��ாக பிர�ான எதிர்க் 
கடசி குற்்றம் ்சாடடுகி்றது. இது �ற்றி 
உஙகள் கருத்து என்ன?

்பதில்: ்பாராளுைன்றக் கூட்டத்தா்டர் முடி -
வுக்குக் ்�ாண்டு வரப்பட்டமை ்தா்டர்பில் 
எதிர்க் �டசியினர் முனமவக்கும �ாரணம 
சரியானது அல்்ல. ்பாராளுைன்றததின 
கூட்டத ்தா்டர் மி�வும குறுகிய �ா்லததிற்கு 
ஒததிமவக்�ப்படடுள்ளது. அரசாங�ததின 
்�ாளம�ப பிர�்டனததில் குறிபபி்டப்பட -
டுள்ள ்�ாவிட ்தாற்றுக்குப பினனரான 
மீடபு ந்டவடிக்ம��ள குறிதது ஜனாதி்பதி 
்பாராளுைன்றததில் உமரயாற்றுவதற்கு அனு-
ைதிக்கும வம�யில் இது இ்டம்்பற்றுள-
்ளது. இதமன வி்ட வவறு எநதக் �ாரணமும 
இல்ம்ல. ்பாராளுைன்றக் கூட்டத ்தா்டர் 
மீண்டும ஆரமபிக்�ப்பட்டதும குழுக்�ள 
மீ்ளவும நியமிக்�ப்படடு அவற்றின ்சயற் -
்பாடு�ள முன்னடுததுச் ்சல்்லப்படும. 
உண்மையில், புதிய கூட்டத ்தா்டரின 
ஆரம்ப விழாவின வ்பாது ஜனாதி்பதி ்பாராளு-
ைன்றததில் உமரயாற்றுவதற்கு வழியமைக்-
கி்றது.

மக: யுக�னவி மின்நிணலய வி-
வகாரத்தில் அர்சாஙகத்தின் 

�ஙகாளிக் கடசிகளிண்டமய ோறு�ட்ட 
கருத்துக்கள் உள்ைனவா?

்பதில்: இநத வி்டயம ்தா்டர்பில் அரசாங-
�ததின சி்ல ்பங�ாளிக் �டசி�ள வவறு்பட்ட 
�ருதமதக் ்�ாண்டுள்ளன. ்பல்வவறு ்பங -
�ாளிக் �டசி�ள ஒரு அரசாங�ததில் அங�ம 
வகிக்கும வ்பாது எப்்பாழுதும இது எதிர் -
்பார்க்�க் கூடிய்தாரு வி்டயைாகும. யு�த -
னவி மினநிம்லய முதலீடடு ்தா்டர்்பான 
கூட்டாண்மை விவ�ாரததில் அமனவரும 
ஒவர நிம்லப்பாடம்ட எடுக்� வவண்டிய-
தில்ம்ல. அரசாங�ததின ்பங�ாளிக் �டசி-
�ளுக்கிம்டயில் சி்ல ைாறு்பட்ட �ருததுக் -
�ள �ாணப்படுகின்றன. இது குடும்பம 
ஒனறில் ைாறு்பட்ட �ருததுக்�ள �ாணப -
்படுவமதப வ்பான்றதாகும. எவவா்றான 
ைாற்று நிம்லப்பாடு�ள இருநதாலும 
�்லநதுமரயா்டல்�ள மூ்லம அவற்ம்ற 
நாம நிவர்ததி ்சய்து ்�ாளவவாம.

மக: எரிவாயு ப�ா்டர்�ான 
பவடிப்புகைால் �ாதிக்க-

ப்�ட்ட அணனவருக்கும் எரிவாயு 
நிறுவனஙகள் இழப்பீடு வழஙக 
மவண்டும் என்று எதிர்க்கடசியி-
னர் ேற்றும் சுற்்றா்டல் அணேச்சர் 
ேஹிந� அேரவீர ஆகிமயார் கூ-
றியிருந�ார்கள். இது�ற்றி நீஙகள் 
எவவாறு �திலளிப்பீர்கள்?

்பதில்: இநத வி்டயதமத வநாக்கினால், சம -
்பநதப்பட்ட அமைச்சரும இவத நிம்லப்பாட-
ம்டவய ்�ாண்டுள்ளார். நிறுவனத தரப -
பில் அ்லடசியம இருநதிருநதால், எரிவாயு 
்தா்டர்்பான ் வடிபபு�்ளால் ்பாதிக்�ப்பட்ட 
ைக்�ளுக்கு இழபபீடு வழங� வவண்டும. 

இருநத வ்பாதும யாராவது தவறி-
மழததிருநதால் அவர்�ம்ள ஒவர 
இரவிவ்லவய சட்டததின முன 
்�ாண்டுவர முடியாது. �ம்பனி 
ைட்டததில் விசாரமண�ள ஆரம-
பிக்�ப்படடுள்ளன. இநத விசார-
மண�ளில் தவறிமழததவர்�ள யார் 
என்பது அம்டயா்ளம �ாணப்படும என 
நமபுகினவ்றாம.

மக: ்சர்வம�்ச நாணய 
நிதியத்தி்டமி-

ருநது உ�விணய 

இலஙணக நா்ட மவண்டும் என 
�ல ப�ாருளியலாைர்களும், ்சர்வம�்ச 
�ரப்�டுத்�ல் முகவர் நிறுவனஙகளும் 
�ரிநதுணரக்கின்்றன. இது வி்டயத்தி-
ல் அர்சாஙகத்தின் அணேச்சர்களு-
க்கும், அர்சாஙகத்தின் �ாராளுேன்்றக் 
குழுவுக்கும் இண்டயில் ோறு�ட்ட 
நிணலப்�ாடுகள் உள்ைனவா?

்பதில்: இநத விவ�ாரம இனனும �்லந-
துமரயா்டல் ைட்டததில் இருப்பது்டன, 
இறுதி முடிவு எடுக்�ப்ப்டவில்ம்ல. 
அமைச்சரமவக்குளவ்ளவய இதற்கு 
ஆதரவா�வும எதிரா�வும �ருததுக்�ள 
்தரிவிக்�ப்படுகின்றன. இரண்டு �ருத-
து�ளின சாத� ்பாத�ங�ம்ளயும அரசாங-
�ம ்பரிசீலிதது மி�வும ்்பாருததைான 
நிம்லப்பாடம்ட எடுக்கும.

மக: இலஙணகயின் பவளி-
நாடடு ணகயிருப்பு சுோர் 1.5 

பில்லியன் அபேரிக்க ப்டாலர்கைாக 
குண்றநதுள்ைது. அநநிய ப்சலாவணி 
ணகயிருப்பு பநருக்கடிணய ்சோளி-
ப்��ற்கு எடுக்கப்�ட்ட ந்டவடிக்ணககள் 
எணவ?

்பதில்: சி்ல இருதரபபு உதவி�ள ைற்றும 
்ைன�்டன�ம்ளப ்்பறுதல் ைற்றும நிலு -
மவயில் உள்ள ்�ாடுப்பனவு�ம்ள ைறு -

்பரிசீ்லமன ்சய்வது வ்பான்ற ்ப்ல முயற் -
சி�ள வைற்்�ாள்ளப்படுகின்றன. இதற்கு 
நிதியமைச்சர் ்பதி்லளிப்பவத ்்பாருத -

தைா� இருக்கும என நிமனக்கின -
வ்றன. இருநத வ்பாதும இநதச் 

சிக்�ம்லத தீர்ப்பதற்குப ்ப்ல 
வாய்பபுக்�ள ்பலிசீலிக் -

�ப்படுகின்றன. இதன 
ஒரு அங�ைா�வவ சர் -

வவதச நாணய நிதி -
யதமத நாம அணு� -
்லாைா என்ற வி்டயம 
அமைச்சரமவக்குள -
ளும விவாதிக்�ப்ப -
டுகி்றது. எனினும, 
இது ்தா்டர்்பா� 
இறுதி முடிவு எட்டப -
்ப்டவில்ம்ல. இநத 
வழி�ள அமனததும 

இபவ்பாது ்பல்வவறு தரபபினரால் ்பார்க் -
�ப்படுகின்றன.

மக: �யஙகரவா�த் �ண்டச்சட்டத்ண� 
ேறுசீரணேப்��ற்கு ஏ�ாவது 

ந்டவடிக்ணக எடுக்கப்�டடுள்ை�ா?
்பதில்: அடிப்பம்டயில், ்பயங�ரவாத 

தம்டச் சட்டததின அடிப்பம்டயில் திருத-
தம ்சய்ய நீண்்ட �ா்லைா� ்வளிப்ப -
ம்டயான வதமவ �ாண்்படுவது்டன, இது 
்பற்றிய விவாதங�ள நம்ட்்பற்று வருகின-
்றன. இது ்தா்டர்பில் ஆராய ஜனாதி்பதி 
அமைச்சரமவ உ்பகுழு்வானம்ற நியமிதது 
அதன அறிக்ம�மய அமைச்சரமவக்கு 
சைர்பபிததுள்ளார். ்வளிவிவ�ார அமைச்-
சர் வ்பராசிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் தம்லமையில் 
உ்பகுழு்வானறு அமைக்�ப்படடுள்ளது-
்டன, அநதக் குழு தீர்ைானம எடுப்பதற்�ா� 
அமைச்சரமவக்கு அறிக்ம� சைர்பபிக்கும. 

அமைச்சரமவயின முடிவு வநதவு்டன நாம 
சட்டதமத ைறு்பரிசீ்லமன ்சய்ய வவண்டி -
யிருக்கும.

மக: அரசியலணேப்பின் 13வது 
திருத்�த்ண� முழுணேயாக 

அமுல்�டுத்துோறு �மிழ் அரசியல் 
கடசிகள் முன்ணவக்கும் மகாரிக்ணக-
ணய நீஙகள் எவவாறு �ார்க்கிறீர்கள்?

்பதில்: 1987 ஆம ஆண்டு அறிமு�ப்ப -
டுததப்பட்டதில் இருநது 13வது திருததம 
்தா்டர்நது விவாதிக்�ப்படடு வருகி்றது. 
எனவவ, நாம இரு தரபம்பயும �ருததில் 
்�ாள்ள வவண்டும. அதி�ாரப ்பகிர்மவ 
ஆதரிக்� வவண்டியிருநதாலும, நீண்்ட �ா்ல 
அடிப்பம்டயில் வதசிய ்பாது�ாபபுக்கு ஏற்்ப -
டும அச்சுறுததலில் சைரசம ்சய்து ்�ாள்ள 
முடியாது. எனவவ, ்்பாலிஸ் ைற்றும �ாணி 

அதி�ாரங�ம்ள முழுமையா� அமுல்்படுதத 
முடியாைல் வ்பா�்லாம. எவவா்றாயினும, 
தற்வ்பாதுள்ள �ட்டமைபபிற்குள ஜனாதி-
்பதி, பிரதைர் ைற்றும அமைச்சர்�ள அமைச்-
சரமவயிலுள்ள நாங�ள எநத அ்ளவிற்கு 
்சல்்ல தயாரா� இருக்கிவ்றாம என்பமத தீர்-
ைானிக்� வவண்டும.

மக: 2019 ஈஸ்டர் ஞாயிறு �ாக்கு-
�லின் மூணையாக ப்சயல்�-

ட்டவர்களுக்கு எதிராக ந்டவடிக்ணக 
எடுப்�தில் ஏம�னும் �ாே�ம் ஏற்�டுோ?

்பதில்: விசாரமண�ள முடிநது விட்டன 
என்பது ் தளிவாகி்றது. விசாரமண�ள நிம்ற-
வம்டநதமதயடுதது, குற்்றப்பததிரம தாக்�ல் 
்சய்யப்பட்டது. டமரயல் அட ்பார் கூ்ட 
நிறுவப்படடுள்ளது. எனவவ, அதன அடிப்ப -
ம்டயில் இநத வழக்கு நாளவதாறும விசாரிக் -
�ப்படும. அமதததான ்பார்க்கிவ்றாம.

�ாராளுேன்்ற கூட்டத் ப�ா்டர் முடிவு;

பிழையாக அர்த்தம் கற்பிகக
முற்்படுகின்றது எதிரககட்சி!

அரசியல்
ரங்கம்

அர்ஜூன்

நீதியணேச்சர்
அலி்சப்ரி

அளிக்கும் விைக்கம்

அரசாஙக்ததின ்பஙகாளிக கட்சிகளுககிழையில் சில மாறு்பட்ை
கரு்ததுகள் காணப்படுகின்றன. இது குடும்்பம் ஒனறில் மாறு்பட்ை
கரு்ததுகள் காணப்படுவழ்தப ப்பான்ற்தாகும். எவவா்றான
மாற்று நிழலப்பாடுகள் இருந்தாலும், கலநதுழரயாைல்கள்
மூலம் அவற்ழ்ற நாம் நிவர்ததி சசய்து சகாள்பவாம்

ஈஸ்டர் �ாக்கு�ல் ப�ா்டர்�ான வி்சாரணணகள் 
முடிவண்டநது விட்டன என்�து ப�ளிவாகி்றது. 
வி்சாரணணகள் நிண்றவண்டந�ண�யடுத்து,
குற்்றப்�த்திரம் �ாக்கல் ப்சயயப்�ட்டது. டரயல்
அட �ார் கூ்ட நிறுவப்�டடுள்ைது. எனமவ,
அ�ன் அடிப்�ண்டயில் இந� வழக்கு
நாள்ம�ாறும் வி்சாரிக்கப்�டும்

�ாராளுேன்்ற கூட்டத் ப�ா்டர் முடிவுக்குக் பகாண்டு
வரப்�ட்டணேக்குப் பிணழயாக அர்த்�ம் கற்பிக்க
எதிர்க்கடசி முயற்சிப்��ாக நீதி அணேச்சர்

அலி ்சப்ரி ப�ரிவித்�ார். எேக்கு வழஙகிய பிரத்திமயக
ப்சவவியிமலமய அணேச்சர் இ�ணனக் குறிப்பிட்டார்.



4 THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY DECEMBER 26, 2021
 2021   �சம்பர்   26   ஞா�ற்றுக்�ழைம 

தமிழினத்தின் கலாசார பாரம்பரியத்ைத
முற்றாக சீர்குைலக்கும் விஷமத்தனம்!

பாரம்ப�ய கலாசார கட்டுக்ேகாப்புடன் வாழ்�ன்ற 
அயல்நாடான எமது த�ழர் �ரேதசங்கைளயும்,  த�ழர்-
கள் புலம்ெபயர்ந்து வாழும் பகு�கைளயும் �ர�வுக்கு 
உள்ளாக்� வரு�ன்றது. இதுவைர காலமும் த�ழகத்ைத 
ஆட்� ெசய்த முதல்வர்கள் இந்த �டயம் பற்� ெபாருட்ப-
டுத்�க் ெகாண்ட�ல்ைல. ஆனால் இன்ைறய முதலைமச்-
சர் மு. க ஸ்டா�ன் முன்ெனடுத்து வரும் �ல அ�ர� 
ெசயற்பாடுகள் பாராட்டத்தக்கைவயாக உள்ளன. அவர் 
இந்த �டயத்ைதயும் கவனத்�ல் ெகாண்டு உலெகங்கும் 
த�ழர் கலாசாரத்ைத, த�ழர் பாரம்ப�யத்ைத கட்�க் 
காப்பாற்ற உ�ய நடவ�க்ைக ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும்.

த�ழகத்��ருந்து கலாசார �ர�வுகைள ஏற்படுத்தும், 
வன்முைறகைளத் தூண்டும் எந்தெவாரு ெதாைலக்-
காட்� �கழ்வுகள் மற்றும் ��மாக்கள் ெவ�வராது 
இருப்பைத அவர் உறு� ெசய்ய ேவண்டும். எமது 
இலங்ைக �ருநாட்ைட ெபாறுத்தவைர�ல் இங்ேக இயங்-
கு�ன்ற எந்தெவாரு ெதாைலக்காட்�யுேம, அது த�யார் 
ெதாைலக்காட்� அைலவ�ைசயாக இருக்கலாம் அல்லது 
அரசாங்க சார்பானதாக இருக்கலாம், ஆனால் ஒரு 
ேபாதும் இந்நாட்டு த�ழர் மற்றும் த�ழ் ேபசும் மக்க-
ளது கலாசாரத்ைத ��யதாக எவ்�தமான �கழ்ச்�ைய-
யும் ஒ�பரப்�யது �ைடயாது. அேதேபான்று த�ழக 
ெதாைலக்காட்�க�ல் ஒ�பரப்பப்படும் கலாசார �ர�-
வுக்கு �த்�டும்  �கழ்ச்�ையயும் �ள்ஒ�பரப்பு ெசய்வது 
�ைடயாது.

அந்த வைக�ல், இலங்ைகத் ெதாைலக்காட்� அைல-
வ�ைசகள் அத்தைனயும் பாராட்டுக்கு�யைவ. இருந்த-
ேபாதும் த�ழகத்து ெதாைலக்காட்� அைலவ�ைசகைள 
ேநர�யாக ஒ�பரப்புச் ெசய்ய உத� பு�ந்து வரும் �யா-
பாரத்ைத �ல வர்த்தக �றுவனங்கள் ேமற்ெகாள்�ன்-
றன. அவ்வாறான ெசயற்பாடுகைள உடன�யாக தடுத்து 
�றுத்த ேவண்டும்.

இத்தைகய �யாபாரம் ெசய்ேவார் ேவறு ெபயரால் 
அைழக்கப்பட ேவண்டும். த�ழர் கலாசாரத்ைத �ர�க்க 
முயலும் இவர்கைள இனம் காண ேவண்டும். இலங்ைக 
அரசாங்கம் இந்த �டயத்�ல் தைல�ட்டு த�ழர் கலா-
சாரத்ைத �ர�க்கும் இம்முயற்�ைய தடுத்து �றுத்த 
ேவண்டும். கலாசார �ர�வுக்கு துைணேபாகும் சுயந-
ல�க்க �யாபா�கள் இதைன கவனத்�ல் ெகாள்ள 
ேவண்டும். ெபாழுதுேபாக்குக்காக நாம் பார்க்�ன்ற 
�கழ்ச்�கள் எமது எ�ர்கால சந்த�ைய �கவும் பா�ப்ப-
ைடயச் ெசய்யும் என்பைத மறந்து �டலாகாது.

‘இதுதான் எமது கலாசாரம்’ என்று த�ழ் �றார்கள் 
தவறாக பு�ந்து �டக் கூடும். புலம்ெபயர்ந்த நாடுக�ல் 
கூட இலங்ைகத் த�ழர்கள் தங்களது தாயகத்�ன் த�ழ் 
பாரம்ப�யத்ைத கட்�க் காத்து வரு�ன்ற ெபருைமக்கு-
�ய இக்காலத்�ல் வாழும் நாங்கள், வடஇந்�ய கலா-
சாரத்ைத �ர��டு ெசய்து ெதன்�ந்�ய கலாசாரத்ைத 
�ர�க்கும் �லரது  ெசய்ைகக்குள் அகப்படாது தப்�த்துக் 
ெகாள்ள ேவண்டும்.

இந்த �டயம் த�ழர் கலாசாரத்ைத அ�க்க ேவண்டும் 
என்ற �லரது �ட்ட�ட்ட ச� முயற்�யாகவும் இருக்கக் 
கூடும். இதைன ெதாடர �டுவதும், இல்லாெதா�ப்பதும் 
த�ழகத்�ன் இளம் தைலைமயான மு. க. ஸ்டா�ன் 
ைகக�ேலேய உள்ளது.

அேதேபான்று இலங்ைகக்கு இந்த �ர�ைவ ேக�ள் 
மூலம் அைழத்து வரும் வர்த்தகர்களும், அதைன பணம் 
ெகாடுத்து பார்த்து தமது பரம்பைரக்கு ெகடுதல் ெசய்யும் 
ெபற்ேறாரும் உணர்வு ��யாக �ந்�க்கும் வைர இந்த 
�ைலைம ெதாடரேவ ெசய்யும். �ந்�ப்ேபாம், ெசயல்படு-
ேவாம். எமது எ�ர்கால பரம்பைர�னைர கலாசார �ர�-
��ருந்து பாதுகாப்ேபாம்!

ஹற்றன் சுழற்� �ருபர்

2022 ஆம் ஆண்டு முதல் மக்க�ன் 
ெபாருளாதாரத்ைத ேமம்படுத்த �ட்-
ட�ட்டுள்ளதாக கா� அைமச்சர் 
எஸ்.எம். சந்�ரேசன ெத��த்துள்-
ளார். அத்துடன் எ�ர்வரும் 2022 
ஆம் ஆண்டு ஜனவ� முதல் நாட்�ல் 
மாெபரும் ப��டும் எழுச்� ஆரம்ப-
மாகும் எனவும் அவர் கூ�யுள்ளார்.

நுவெர�யா மாவட்ட ெசயலகத்-
�ல் ேநற்று முன்�னம் கா� உறு� 
பத்�ரங்கைள வழங்கும் �கழ்�ல் 
உைரயாற்�ய ேபாேத அைமச்சர் 
இதைன ெத��த்துள்ளார்.

தற்ேபாது ெபரும்பாலாேனார் 
ஜனா�ப�, �ரதமர் உள்�ட்ட 
அரசாங்கம் ெப�ல் என கூறு�ன்-
றனர். அவர்கள் கூறுவது ேபால் 
எவரும் ெப�ல் ஆக �ல்ைல. 
ெப�ல் ஆகுவதாக இருந்�ருந்-
தால் ெகா�ட் காலப்பகு��ல் அது 
நடந்�ருக்க ேவண்டும். அ�லும் 
அரசாங்கம் ெப�ல் ஆக�ல்ைல. 
ெகாேரானாவால் �ல குைறபாடு-
கள் ஏற்பட்டுள்ளன. ஆனால் கடந்த 
நல்லாட்� காலத்�ல் ெகாேரானா 
ேபான்ற ெதாற்றுகள் ஏற்பட�ல்ைல 

எ�னும் அவர்களால் எைதயும் 
ெசய்ய மு�ய�ல்ைல.

இன்று எந்தெவாரு அ��ருத்� 
ேவைலத் �ட்டத்�லும் ெதாய்வு 
ஏற்பட�ல்ைல. சஹ்ரா�ன் 
குண்டு தாக்குதல் காரணமாக 4.5 
�ல்�யன் இல்லாமல் ேபானது. 
ெகாேரானா �கு�ைய இல்லாமல் 
ெசய்துள்ளது.

இன்று நாட்�ல் ெடாலருக்கான 
பற்றாக்குைற �லவு�ன்றது. அதன் 

காரணமாகேவ இந்த கஸ்டம் ஏற்பட்-
டுள்ளது. எது எப்ப�ேயா தற்ேபா-
ைதய சூழ்�ைலக்கு முகம் ெகாடுப்-
பது அவ�யமானது. எப்ேபாதும் 
வறட்� இருக்க ேபாவ�ல்ைல 
வசந்த காலம் ஒன்று வரும். 2022 
ஆம் ஆண்டு முதல் வசந்த காலம் 
ஆரம்பமாகும். 2022 முதல் எ�ர்-
வரும் மூன்று வருடங்களுக்குள் 
எம்மால் உயரமான இடத்�ற்கு 
ெசல்ல மு�யும்' என்றார்.

புதிய ஆண்டில் மக்களின் ெபாருளாதாரத்ைத 
ேமம்படுத்த நடவடிக்ைக

யாழ்.�ேசட �ருபர் 

யா�ல் உள்ள த�யார் ைவத்�ய-
சாைல ஒன்று ெபாறுப்பற்ற வைக�ல் 
தமக்கு ெசாந்தமான கா��ல் மருத்-
துவ க�வுகைள ��ட்டு அ�த்துள்-
ளது. 

யாழ்ப்பாணம் �ருெநல்ேவ� பர-
ேமஸ்வர சந்�க்கு அரு�ல் உள்ள 
�ரபல த�யார் மருத்துவமைன, 
யாழ்.பல்கைலக்கழகத்�ற்கு அரு�ல் 
உள்ள தமக்கு ெசாந்தமான கா��ல் 
மருத்துவ க�வுகைள ெகாட்� 
��ட்டு அ�க்க முற்பட்டுள்ளனர். 
இக் கா�ைய சுற்� ெநருக்கமான 
கு��ருப்புக்கள் காணப்படுவதுடன், 
அப்பகு� �குந்த சன ெந�சல்�க்க 

பகு�யாகும். 
அங்கு எந்த �தமான பாதுகாப்பு 

ஏற்பாடுகள் எதுவும் இன்� சாதாரண 
க�வுகைள  எ�யூட்டுவதைன 
ேபான்று எ�யூட்�யுள்ளனர். மருத்-
துவ க�வுகளுக்குள் ஊ� மருந்து 
ேபாத்தல்கள், ெபா�த்�ன்கேளாடு 
காணப்பட்ட மருந்துக்கள் என 
அைனத்ைதயும் எ�யூட்�யுள்ளனர். 

இது ெதாட ர்�ல் யாழ். மாநகர 
சைப உறுப்�னர்களுக்கு அ��க்கப்-
பட்டைத அடுத்து, அங்கு �ைரந்த-
வர்கள், �ைலைமைய பார்ைவ�ட்டு 
சுகாதார துைற�னருக்கு அ��த்-
தனர். 

சுகாதார துைற�னர் அவ்�டத்-

�ற்கு வந்து ஆதாரங்கைள �ரட்�ய-
துடன், வழக்கு ெதாடரவுள்ளதாகவும் 
ெத��த்தனர். 

இந்த த�யார் மருத்துவமைன 
இதற்கு முதலும் பல தடைவகள் 
கு�த்த கா��ல் இவ்வாறாக மருத்-
துவ க�வுகைள � மூட்� அ�த்து 
வந்த ேபாதும், அது ெதாடர்�ல் அய-
லவர்கள் உள்�ட்ட பலர் மருத்துவ 
மைனக்கு முைற�ட்ட ேபா�லும், 
மருத்துவ மைன �ர்வா� அது ெதாடர்-
�ல் எவ்�த க�சைனயும் இல்லாதது 
ெதாடர்ந்து அந்த கா��ல் மருத்துவ 
க�வுகைள ��ட்டு அ�க்கும் ெசயற்-
பாட்�ல் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் 
ெத��க்கப்பட்டது.

யாழில் மருத்துவ கழிவுகைள
தீயிட்டு அழித்தது ெதாடர்பில் சர்ச்ைச

அைமச்சர் எஸ்.எம். சந்�ரேசன

எங்கள் கருத்து...

கண்� ேபராதைன ���ல் அைமந்துள்ள ைலட் ஹவுஸ் ேதவாலயத்�ல் ��ஸ்மஸ் ேதவ ஆராதைன ைலட் ஹவுஸ் ேதவாலயத்�ன் 
�ரதான ேபாதகர் வண �தா கலா�� எஸ். �த்�யானந்தன்  தைலைம�ல் இடம்ெபற்றது.  மாவத்தகம �னகரன் �ருபர்

ஹற்றன் சுழற்� �ருபர்

நுவெர�யா ெபா�ஸ் ���ற்-
குட்பட்ட நுவெர�யா �ட்று ேதாட்-
டத்�லுள்ள �ெடான்�ல் மர்மமான 
முைற�ல் உ��ழந்த �ைல�ல் 
ஆண் ஒருவ�ன் சடலம் ேநற்று (25) 
காைல கண்ெடடுக்கப்பட்டுள்ளதாக 
நுவெர�யா ெபா�ஸார் ெத��த்த-
னர்.

உ��ழந்தவர் கு�த்த ேதாட்டத்-
ைதச் ேசர்ந்த மூன்று �ள்ைளக�ன் 
தந்ைதயான கா�முத்து தர்மராஜ் 
(43) என அைடயாளம் காணப்பட்-
டுள்ளதாக ெபா�ஸார் ெத��த்த-
னர்.

இந் நபர் �ட்�ல் உ��ழந்து �டப்-
பைத கண்ட மக்கள் ெபா�ஸாருக்கு 
அ��த்தைதயடுத்து ெபா�ஸார் 
அங்கு ெசன்று அந்த நபர் தங்��-
ருந்த �ட்ைட �றந்து பார்த்த ேபாது 
அவர் அைற�ல் �டப்பைத கண்-
டுள்ளனர்.

அதைனத் ெதாடர்ந்து ேமற்ெகாள்-
ளப்பட்ட ேதடுத�ல், பா�க்கப்பட்-
டவ�ன் தைலப் பகு��ல் ஏற்பட்ட 
காயத்�னால் இரத்தம் க�ந்�ருந்-
தது ெத�யவந்துள்ளதுடன், இவர்  
தாக்கப்பட்டு ெகால்லப்பட்�ருக்-
கலாம் என ெபா�ஸார் சந்ேத�க்-
�ன்றனர்.

கணவருடன் ஏற்பட்ட தகராறு 
காரணமாக ேநற்று முன்�னம் 
�ட்ைட �ட்டு ெவ�ேய� உற-
�னர் �ட்டுக்குச் ெசன்றதாக 
உ��ழந்தவ�ன் மைன� �சார-
ைண�ன் ேபாது ெபா�ஸா�டம் 
ெத��த்துள்ளார்.

நுவெரலியா வீெடான்றில் 
ஆணின் சடலம் மீட்பு

யாழ். �ேசட �ருபர்

காங்ேகசன்துைற ெபா�ஸ் �ராத்-
�யத்�ல் அண்ைமய நாள்க�ல் 
இந்து ஆலயங்க�ல் 5 �க்�ரகங்-
கள் �ருடப்பட்ட சம்பவத்துடன் 
ெதாடர்புைடய ஒருவர் ெபா�ஸா�-
னால் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளார்.

�ருடப்பட்ட 5 �க்�ரகங்களும் 
ைகமாற்றப்பட்டுள்ளதாக ஆரம்ப 
�சாரைண�ல் ெத�யவந்துள்ள 
�ைல�ல் ெபா�ஸார் ேமல�க 
�சாரைணகைள முன்ெனடுத்-
துள்ளனர்.

�ெசம்பர் 9ஆம் �க�க்கும் 23 
ஆம் �க�க்கும் இைடேய ெதல்-
�ப்பைழ மற்றும் காங்ேகசன்துைற 
ெபா�ஸ் ��வுக�ல் உள்ள இந்து 
ஆலயங்க�ல் �க்�ரகங்கள் �ரு-
டப்பட்டன.

இந்தச் சம்பவங்கள் ெதாடர்�ல் 

காங்ேகசன்துைற �ராந்�யத்துக்குப் 
ெபாறுப்பான மூத்த ெபா�ஸ் அத்-
�யட்சக�ன் �ழ் உப ெபா�ஸ் ப�-
ேசாதகர் �தர்சன் தைலைம�லான 
மாவட்ட குற்றத்தடுப்பு ெபா�ஸார் 
�சாரைணகைள முன்ெனடுத்தனர்.

இந்த �ைல�ல் காங்ேகசன்துைற 
நல்�ணக்கபுரத்ைதச் ேசர்ந்த 34 வய-
துைடய ஒருவர் ேநற்று ைகது ெசய்-
யப்பட்டார். அவரது அைலேப��ல் 
�ருடப்பட்ட 5 �க்�ரகங்க�ன் 
ஒ�ப்படங்களும் காணப்பட்டன. 
ெதாடர்ந்து முன்ெனடுக்கப்பட்ட 
�சாரைணக�ல் ேமலும் 2 �க்�ர-
கங்கள் ைகப்பற்றப்பட்டன.

அைவ இரண்டும் ெதல்�ப்பைழ 
ெபா�ஸ் �ைலயத்�ல் ஒப்பைடக்-
கப்பட்டன. சந்ேதக நபரும் ெதல்-
�ப்பைழ ெபா�ஸ் �ைலயத்�ல் 
முற்படுத்தப்பட்டார்.

பிள்ைளயார் சிைலகைள 
களவாடியவர் ைகது

ஹற்றன் சுழற்� �ருபர்

நுவெர�யா மற்றும் அதைன 
அண்�ய பகு�க�ல் ேநற்று (25) 
காைல கடும் ப�ப்ெபா�வு ஏற்பட்-
டுள்ளது.

நுவெர�யா�ல் �ட்டத்தட்ட 
ஒவ்ெவாரு வருடமும் ��ஸ்துமஸ் 
காலத்�ல் பூக்கள் பூத்துக் காணப்ப-
டுவேதாடு, ப�ப்ெபா�வும் அ�-
கமாகேவ காணப்படும். ேமலும், 
நுவெர�யா நகரம் மற்றும் அதன் 
சுற்றுவட்டாரப் பகு�க�லும் இவ்-

வாறான �ைலைமேய காணப்படும்.
நுவெர�யா�ல் கடந்த �ல நாட்-

களாக கடும் கு�ர் �ல� வருவ-
தாகவும், ெவப்ப�ைல ெவகுவாக 
குைறந்துள்ளதாகவும் �ரேதசவா�-
கள் ெத��க்�ன்றனர்.

நுவெர�யா�ல் ெபய்யும் 
ப�ப்ெபா�வு காரணமாக 
மைலயக மரக்க�ச் ெசய்ைக மற்றும் 
ேத�ைல ப�ர்ச்ெசய்ைக ெப�தும் 
பா�க்கப்படும் எனவும் அவர்கள் 
ெத��க்�ன்றனர்.

நுவெரலியாவில் கடும் பனிப்ெபாழிவு

ஓமந்ைத �ேஷட �ருபர்
வவு�யா மகாறம்ைபக்குளத்�ல் உள்ள 

�டு ஒன்�ல் காஸ் அடுப்பு ெவ�த்துள்ளதாக 
வவு�யா ெபா�சார் ெத��த்துள்ளனர்.  

வவு�யா, மகாறம்ைபக்குளத்�ல் அைமந்-
துள்ள �ட்�ல் (25) அ�காைல நத்தார் �ரார்த்-
தைனக்காக ேதவாலயம் ெசல்வதற்காக �ட்-
டுத்தைலவரால் �ர் ெகா�க்க ைவத்த �ன்னர் 
அடுப்�ைன �றுத்� �ட்டு ேதவாலயத்�ற்கு 
ெசன்றுள்ளனர்.

ேதவாலயத்�ற்கு ெசன்று �ட்டு  அ�காைல 
1.45 ம�யள�ல் �ட்�ற்கு வந்து சைமயல் 
அைறைய பார்த்த ேபாது காஸ் அடுப்பு ெவ�த்-

�ருப்பைத அவதா�த்தைமைய அடுத்து 
உடன�யாக காஸ் ��ன்டர் இைணப்�ைன 
கழற்� காஸ் ��ன்ட�ைன பாதுகாப்பாக 
ெவ��ல் எடுத்து ெசன்றுள்ளைமயால் அனர்த்-
தம் த�ர்க்கப்பட்டுள்ளது.

சம்பவம் ெதாடர்�ல் வவு�யா ெபா��ல் 
ேநற்று முைறப்பாடு ெசய்யப்பட்டுள்ளது.

ேமல�க �சாரைண�ைன வவு�யா 
ெபா�ஸாரால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வரு�ன்-
றனர்.

வவு�யா மாவட்டத்�ல் 05வது காஸ் 
அடுப்பு சம்பவமாக இது ப�வா�யுள்ளைம 
கு�ப்�டத்தக்கது.

வவுனியா மகாறம்ைபக்குளத்தில் காஸ் அடுப்பு ெவடிப்பு

சுனா� அனர்த்தம் ஏற்பட்டு...
இன்று 26 ஆம் �க� காைல 8.30 
ம� முதல் 10.30 ம� வைர �க்-
கடுவ, ெபேர�ய பகு��லைமந்-
துள்ள சுனா� �ைனவுத்தூ�க்கரு-
�ல் நைடெபறும்.

இன்ைறய நாைள அனர்த்த பாது-
காப்பு �னமாக �ரகடனப்படுத்தப்-
பட்டுள்ளது.

இலங்ைக ரூபாவாக மாற்றப்படும்...
ெடாலருக்கான ஊக்கு�ப்புத்ெதா-

ைகயாக 10 ரூபா வழங்கப்படவுள்-
ளதாகவும் இலங்ைக மத்�ய வங்� 
அ��த்துள்ளது.

பா�க்கப்பட்ேடாருக்கு�வாரணம்...
ரூபா ெதாைக பணம் காணப்படுவ-
தாகவும் அவர் இதன்ேபாது சுட்�க்-
காட்�னார்.

அத்துடன் கடந்த காலங்க�ல் எ�-

வாயுவுடன் ெதாடர்புைடய அனர்த்-
தங்க�ன் ேபாது, இவ்வாறு ெகாடுப்-
பனவுகள் வழங்கப்பட்டதாகவும் 
அவர் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.

ேகரள கஞ்சாவுடன்...
கு�த்த குற்றத்தடுப்பு ���னர் 
ேநற்று முன்�னம்  ஹற்றன் ேமாப்-
பநாய் ��வுடன் ேமற்ெகாண்ட 
�ேசட ேசாதைன நடவ�க்ைக�ன் 
ேபாேத இவர்கள் ைகது ெசய்யப்பட்-
டுள்ளனர். 
ைகது ெசய்யப்பட்டவர்க�ட�-

ருந்து 1500 �ல்��ராம் ேகரளா 
கஞ்சா ேபாைதப்ெபாருளும் �ட்கப்-
பட்டுள்ளன.

சந்ேதகநபர்கள் ெகாழும்பு, கண்�, 
கேலவல உள்�ட்ட நாட்�ன் பல 
பகு�கைள ேசர்ந்தவர்கள் என்றும்  
ெபா�ஸார் ேமலும் ெத��த்தனர்.

ர�ல்ேவ �ைணக்களத்�ற்கு...
பயணச்�ட்டு ��ேயாகம் 

மற்றும் ெபா�கைளப் ெபாறுப்-
ேபற்றல் என்பன இைட�றுத்தப்-
பட்டுள்ளைமயால் இந்த �ைல 
ஏற்பட்டுள்ளதாக அந்த சங்கம் ெத�-
�த்துள்ளது.

பத� உயர்வு, பய�களுக்கான 
வச�கள் உள்�ட்ட பல்ேவறு 
ேகா�க்ைககளுக்கு �ர்வு வழங்கு-

மாறு வ�யுறுத்� ர�ல் �ைலய அ�-
பர்கள் ெதா�ற்சங்க நடவ�க்ைக-
�ல் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

அேதேநரம் இன்று (26) நள்�-
ரவு முதல், அைனத்து ேசைவக�ல் 
இருந்தும் �ல�, ெதாடர் ப�ப்பு-
றக்க�ப்�ல் ஈடுபட உள்ளதாகவும் 
ர�ல் �ைலய அ�பர்கள் சங்கம் 
ெத��த்துள்ளது.

ஜனவ� 23 முதல்...
எஸ்13 Engine ஐக் ெகாண்ட இந்த 
ர�ல் அடுத்த ஆண்டு ஜனவ� முதல் 
ேசைவ�ல் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ளது.

இப்பு�ய ர�ல் 23 ஆம் �க� 
மருதாைன��ருந்து ரம்புக்கைண 
ேநாக்� 550 பய�களுடன் 
ெசன்றது. 550 பய�கைள ஏற்�ச் 

ெசல்லக்கூ�ய இந்த ர�ல் ேபாக்குவ-
ரத்து ப�ேசாதைனக்காக மருதாைன 
புைக�ரத �ைலயத்��ருந்து ரம்புக்-
கைண புைக�ரத �ைலயம் வைர 
மட்டும் பய�த்துள்ளது.இந்த 
ர��ன் �ல ெபட்�கள் கு�ரூட்டப்-
பட்டுள்ளைம �ேசட அம்சமாகும்.

பால் மா�ன் �ைல...
வங்�க�ன் கடன் உறு�ப்பத்�-
ரத்ைத ெபற்றுக் ெகாள்ளும் ெசயற்-
பாடு தாமதமைடந்துள்ளதாக 

பால்மா இறக்கும�யாளர் சங்கத்�ன் 
ேபச்சாளர் அேசாக பண்டார ெத�-
�த்தார்.

ெபா�ஸ் அ�கா�...
இப் ெபா�ஸ் �ைலயத்�ல் கடைமயாற்�-

வரும் ெமனராகைலையச் ேசர்ந்த ெபா�ஸ் 
சார்ஜன்ட்  குமார  என்பவர் �டு ெசல்வதற்கு 
ெபா�ஸ் �ைலய ெபாறுப்ப�கா��டம் 
�டுமுைற ேகா�யுள்ளார்.

அவருக்கு ெபா�ஸ் ெபாறுப்ப�கா� 
ெதய்கம �டுமுைற வழங்க�ல்ைல. இதைன-
யடுத்து  ஆத்�ரமைடந்த  ெபா�ஸ் சார்ஜன்ட் 
சம்பவ�னமான ெவள்�க்�ழைம இரவு 11.30 
ம�யள�ல் ெபா�ஸ் �ைலய ெபாறுப்ப�-
கா� வாகனத்�ல் ஏ� ேராந்து நடவ�க்ைகக்கு 
ெசல்வதற்கு தயாரா�யேபாது அவர் �து  � 56 
ரக துப்பாக்�யால்  சரமா�யாக துப்பாக்� �ர-
ேயாகம் ேமற்ெகாண்டுள்ளார்.

இதைனயடுத்து அவைர தடுக்க முற்பட்ட 
ெபா�ஸார் �து அவர் துப்பாக்� �ரேயா-
கம் ெசய்தைதயடுத்து சம்பவ இடத்�ல் 
03 ெபா�ஸார் உ��ழந்ததுடன் ெபா�ஸ் 
ெபாறுப்ப�கா� உட்பட 03 ேபர்  படுகாயம-
ைடந்துள்ளனர்.

படுகாயமைடந்தவர்கள் கல்முைன ைவத்-
�யசாைல�ல்  அ���ர ��ச்ைசப் ���ல் 
அனும�க்கப்பட்டனர். காயமைடந்த ஒரு 
ெபா�ஸ் அ�கா� ��ச்ைச பல�ன்� உ��-
ழந்துள்ளார்.

துப்பாக்� �ரேயாகத்ைத ேமற்ெகாண்ட 

ெபா�ஸ் சார்ஜன்ட் அங்�ருந்து தனது ெகப் 
ரக வாகனத்�ல் தப்�ச் ெசன்று ெமானராகைல, 
அத்�மைல ெபா�ஸ் �ைலயத்�ல் சரண-
ைடந்துள்ளார்.

சம்பவத்ைதயடுத்து அந்தபகு��ல் ெபரும் 
பதற்ற �ைல ஏற்பட்டுள்ளதுடன் சம்பவ 
இடத்�ற்கு �ழக்கு மாகாண �ேரஷ்ட �ர�ப் 
ெபா�ஸ் மாஅ�பர் ெசன்று �லைமைய  
ஆராய்ந்து �சாரைணகைள ேமற்ெகாள்ளு-
மாறு ெபா�சாருக்கு ப�த்துள்ளார்.

இது ெதாடர்பாக உத� ெபா�ஸ் அத்�யட்ச-
கர் தைலைம�ல் �சாரைணகள் நைடெபற்று 
வரு�ன்றன.

சம்பவம் இடம்ெபற்ற இடத்�ற்கு ேநற்றுக் 
காைல ேந�ல் ெசன்று பார்ைவ�ட்ட அக்க-
ைரப்பற்று ��மன்ற மற்றும் மாவட்ட ��மன்ற 
��ப� எம்.எச்.முகமட் ஷம்சா �ருக்ேகா�ல் 
ஆதார ைவத்�யசாைல�ன் �ேரத அைற�ல் 
ைவக்கப்பட்டுள்ள இரு சடலங்கைளயும் பார்-
ைவ�ட்டார்.

இேதேவைள இந்த துப்பாக்� சூட்டு சம்-
பவத்�ல் ெபா�ஸ் ெபாறுப்ப�கா��ன் 
வாகனம் பலத்த ேசதமைடந்ததுடன் அந்த 
பகு��லுள்ள ெபாதுமக்கள் துப்பாக்� 
சூட்டு சத்தத்ைதயடுத்து ெபரும்  ��யைடந்-
துள்ளனர்.

வடமாகாணத்துக்கு...
மத்�ய சுகாதார அைமச்�னால் உள்ளகப் 

ப�ற்�ைய �ைறவு ெசய்த ைவத்�ய அ�கா�-
களுக்கு கடந்த 23ஆம் �க�யன்று நாடு முழுவ-
தும் பு�ய �யமனங்கள் வழங்கப்பட்டன. 

இந்�யமனத்�ல் வடமாகாணத்துக்கு 
பு�தாக 54 மருத்துவ அ�கா�கள் �ய�க்கப்-
பட்டுள்ளனர். 

இ�ல் 15 ேபர் யாழ்.�ராந்�ய சுகாதார 
ேசைவகள் ப�மைனக்குட்பட்ட மருத்துவ-
மைனகளுக்கும், 14 ேபர் மன்னார் மாவட்ட 
மருத்துவமைனகளுக்கும், 10 ேபர் முல்-
ைலத்�வு மாவட்ட மருத்துவமைனகளுக்-

கும், 08 ேபர் ��ெநாச்� மாவட்ட மருத்-
துவமைனகளுக்கும், 07 ேபர் வவு�யா 
மாவட்ட மருத்துவமைனகளுக்கும் �ய�க்-
கப்பட்டுள்ளனர்.

இதற்கு ேமல�கமாக ேமலும் 06 மருத்துவ 
அ�கா�கள் யாழ்.ேபாதனா ைவத்�யசாைலக்-
கும் �ய�க்கப்பட்டுள்ளனர். 

கடந்த ஒக்ேடாபர் மாதம் மத்�ய சுகாதார 
அைமச்�னால் பு�தாக வழங்கப்பட்ட  மருத்-
துவ அ�கா�க�ன் �யமனத்�ன்ேபாது வட-
மாகாணத்துக்கு 188 மருத்துவ அ�கா�கள் �ய-
�க்கப்பட்�ருந்தைம கு�ப்�டத்தக்கது.

எ�வாயு தாங்�ய ...
வந்தைடயவுள்ளதாக ெத��க்கப்ப-
டு�றது.

தற்ேபாது வைர�ல், நாட்ைட 
வந்தைடந்துள்ள மூன்று எ�வாயு 
கப்பல்க�லும் ெகாண்டுவரப்பட்ட 
எ�வாயு, உ�ய தர�ைலக்கைமய 
உள்ளைமயால், அவற்ைற �டு�க்க 
நடவ�க்ைக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

�ட்ேரா �றுவனத்�ன் சைமயல் 
எ�வாயு தாங்�ய இரண்டு கப்பல்-

களும், லாப்ஃஸ் �றுவனத்�ன் 
சைமயல் எ�வாயு தாங்�ய ஒரு கப்-
பலும் இவ்வாறு �டு�க்கப்பட்டுள்-
ளன.

இதற்கைமய, இந்த மாத இறு�-
வைர�ல், நாட்டுக்கு ேபாதுமான-
ளவு சைமயல் எ�வாயு உள்ளதாக 
ெதா�ல்நுட்ப அைமச்�ன் ெசய-
லாளர் ஜயந்த � �ல்வா ெத��த்-
துள்ளார்.

ெவ�நாட்டு பணத்துடன்...
நாணயத் தாள்களுடன் �மான �ைலயத்-
�ல் ைவத்ேத இவர்கள் ைகது ெசய்யப்பட்-
டுள்ளனர். சுங்க ேபாைதப்ெபாருள் ஒ�ப்பு 
���னரால் ேநற்று முன்�னம் �ற்பகல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ேசாதைன நடவ�க்ைக-
�ன்ேபாது இந்த ெவ�நாட்டு நாணயங்கள் 

�ட்கப்பட்டுள்ளன. அவர்க�ட�ருந்து அெம-
�க்க ெடாலர், யூேரா மற்றும் ஸ்ேர�ங் பவுன் 
என்பன ைகப்பற்றப்பட்டதாக சுங்கப் ���ன் 
ேபச்சாளர் சுதந்த �ல்வா ெத��த்தார். சம்-
பவம் ெதாடர்பான ேமல�க �சாரைணகள் 
முன்ெனடுக்கப்படு�ன்றன.
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முல்ைல முஸ்ரிபாவுக்கு விருது 
பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த சர்வ-

ேதச மாநாட்டு மண்டபத்�ல் நைட-
ெபற்ற சா�த்ய �ருது�ழா�ன் 
ேபாது முஸ்�பா �ருது வழங்�க் 
ெகௗர�க்கப்பட்டார். இவ்வாண்-
டுக்கான வடமாகாண இலக்�ய 
�ருைதயும் முல்ைல முஸ்�பா,  
வைரபடம் மற்றவர்க�ன் கால� 
க�ைத நூலுக்காகப் ெபறு�றார்.

1990க�ல் இருந்து இலக்�யப்பு-
லத்�ல் இயங்கும் முஸ்�பா, இருத்-
தலுக்கான அைழப்பு, அவாவுறும் 
�லம், ெசால்�ல் உைறந்து ேபாதல் 
ஆ�ய க�ைதப் �ர�கைள ஏற்க-
னேவ வழங்�யவர் இவற்றுக்காக 
ேத�ய மற்றும் மாகாண இலக்�ய 
�ருதுகள் பல ெவன்றுள்ளார்.

என் மன�ன் வைரபடம், எஞ்-
��ருக்கும் �றகுகளால் பறத்தல் 
ஆ�ய பத்�ெயழுத்துப் �ர�கள், 
�ன்��களால் ஒரு ேதாரணம் 

ஆய்வு மற்றும் கட்டுைரப் �ர�யுட்-
பட ஏழு நூல்கைள எழு�யுள்ளார். 
ெவள்ளாப்புெவ� எனும் ெவ�-
�ட்டுக்கு மண் ெசால்லாடலுக்கு-
மான களத்ைத 2009இல் உருவாக்-

�ய முஸ்�பா இதுவைர ப�னான்கு 
நூல்கைள ெவ��ட்டுள்ளார்.  முல்-
ைலத்�வு தண்�ரூற்ைறப் �றப்�ட-
மாகக் ெகாண்ட இவர்,  அ�பராகக் 
கடைமயாற்று�றார்.

மூன்று தங்கப் பதக்கங்கைள 
ெவன்ற சுேரந்திரன் ைசேயாளிபவன்

ெகாழும்பு  பல்கைலக்கழகம் 
-இலங்ைக முகாைமத்துவம் மற்றும் 
���யல் �டத்�ன் 2019ஆம்  ஆண்-
�ற்கான பட்டம�ப்பு �ழா ெகாழும்பு 
பண்டாரநாயக்கா சர்வேதச மாநாட்டு  
மண்டபத்�ல் 18.12.2021 ச�க்�ழைம 
நண்பகல் நைடெபற்றது. சுேரந்�ரன்   
ைசேயா�பவன்  3 தங்கப்பதக்கங்-
கைள ெபற்று அைனவ�ன்  பாராட்டு-
தல்கைளப்  ெபற்றார். சந்ைதப்படுத்தல் 
பட்டப்ப�ப்பு �ட்டத்�ல் வ�க �ர்-
வாகத்�ல் இளங்கைல�ல்   �றந்த 
ெசயல்�றனுக்காக பட்டய கணக்காளர் 
சந்ைதப் படுத்தல் �றுவனம்  வழங்�ய  
தங்கப்பதக்கமும், இளங்கைல வ�க 
�ர்வாகப் பட்டப்ப�ப்�ல் ��க் கணக்-
�ய�ல் �றந்த  ெசயல்�றனுக்காக. 
(ACCA) பட்டய சான்ற�க்கப்பட்ட 
கணக்காளர்க�ன் சங்கம்  வழங்�ய தங்-
கப்பதக்கமும்,  BBA இல் ேசைவகள் சந்-
ைதப்படுத்த�ல் ெசயல்�ற�ல் �கச் 
�றந்தவர்களுக்கு  வழங்கும் அமானா 
(Amana Bank) வங்��ன் தங்கப் பதக்-
கமுமாக மூன்று தங்கப்பதங்கங்கைள 
ெவன்றுள்ளார். 
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இந்த விவகாரத்தில் ்தமிழ், 
முஸ்லிம கட்சிகளிமையே ைாறு-
்பட்ை நிமைப்பாடு இருப்பது 
வவளிசசத்துக்கு வநதுள்ளது. 13வது 
திருத்்தத்துக்கு அமைே அதிகாரப 
்பகிர்வு என்ற விைேத்ம்த அடிப்ப -
மைோகக் வகாண்டு இநதிோவுக்கு 
ஆவணவைானம்ற சைர்பபிக்கும 
ய�ாக்கத்தில் ்தமிழ்க் கட்சிகளுக்கி -
மையில் மூனறு சுற்றுச சநதிபபு 
�மைவ்பற்றுள்ளது. இ்தற்கான 
ஏற்்பாடுகம்ள வரயைா கட்சி 
யைற்வகாண்டிருந்தது.

மூனறு சுற்றுப ய்பசசுக் -
கம்ள அடிப்பமைோகக் 
வகாண்டு இநதிேப பிர்தைரி-
ைம மகேளிப்ப்தற்கான ஆவ -
ணவைானம்ற ்தோரிப்ப்தற்-
காக கைந்த சிை �ாட்களுக்கு 
முனனர் வகாழுமபில் ்தமிழ், 
முஸ்லிம கட்சிகள மீண்டும 
கூடின.

இருந்த ய்பாதும கைந்த 
கூட்ைத்தில் முனமவக்கப-
்பட்டிருந்த ஆவண வமரம்ப 
்தமிழரசுக் கட்சி ஏற்றுக் 
வகாள்ளாமைோல் மீண்டும 
புதிேவ்தாரு வமரம்ப ்தோ-
ரிப்ப்தற்கான ்பணிகள ஆரம -
பிக்கப்பட்டுள்ளன. இது 
வ்தாைர்பில் ்தமிழரசுக் கட்சி -
யின ்பாராளுைன்ற உறுபபினர் எம.
ஏ.சுைநதிரன ஊைக அறிக்மகவோன-
ம்றயும வவளியிட்டிருந்தார்.

்தமிழ்க் கட்சிகள ்தைது யகாரிக்-
மகோக ்தோர் வசய்த கடி்தத்தின 
்தமைபபு '13 ஆம திருத்்தத்ம்த 
அமுல்்படுத்்த யகாரு்தல்' என இருந்த 
நிமையில், ்தற்ய்பாது அத்்தமைப்பா-
னது '்தமிழ் ய்பசும ைக்களின அரசி-
ேல் அபிைாமசகம்ள பூர்த்தி வசயவ-
தும இைஙமக- இநதிே ஒப்பந்தமும' 
என ைாற்்றப்பட்டுள்ளது.

புதிே வமரவு ்தோரிக்கப்பட்ை 
ய்பாது அ்தன ய�ாக்கம, வ்பாருள 
என்பன ைாற்்றப்பட்யை புதிே 
ஆவணம ்தோர் வசயேப்பட்டுள -
்ளது. இந்த ஆவணமும ்தற்ய்பாது 
ஒரு வமர்பாகயவ இருக்கி்றது. இந்த 
வமரம்ப அல்ைது இ்தன திருத் -
்தத்ம்த கட்சிகள ஏற்றுக் வகாண்ைால் 
ைட்டுயை இது மகசசாத்திைப்ப-
டும. சிை ஊைகஙகள வ்தாைர்நதும 
்தவ்றான ்தமைபபில் இது சம்பந்த-
ைான வசயதிகம்ள வவளியிடுவ்த -
னால் இந்த முக்கிே ஊைக அறிக்மக 
வவளியிைப்படுகி்றது எனக் குறிப -

பிட்டு அந்த ஊைக அறிக்மக வவளி -
யிைப்பட்டிருந்தது.

இருந்த ய்பாதும இநதிேப பிர்தை -
ரிைம மகேளிப்ப்தற்கான ஆவணம 
்தோரிக்கப்பட்டு விட்ைது எனறும, 
ஓரிரு தினஙகளில் இதில் கட்சித் 
்தமைவர்கள மகவோப்பம இடு-
வார்கள எனறும கூ்றப்பட்டு வந்த 
நிமையியையே, சுைநதிரன இந்த 

அறிக்மகமே வவளியிட்-
டுள்ளார்.

்தமிழ் ைக்களின பிரச-
சிமனக்குத் தீர்வு 13வது 
திருத்்தத்்தம அல்ை. இ்தற்-
கும அப்பால் வசனறு 
தீர்வு வழஙகப்படும என 
ஆட்சிோ்ளர்கய்ள கூறி-
யுள்ள நிமையில், 13வது 
திருத்்தத்ம்த முழுமை-
ோக அமுல்்படுத்துைாறு 
கூறுவது எந்த்ளவுக்கு நிோ-
ேைானது என சுைநதிரன 
அண்மையில் யகளவிவே-
ழுபபியிருந்தார்.

ோழ்ப்பாணத்தில் �மை -
வ்பற்்ற கூட்ைவைானறில் அவர் 
உமரோற்றுமகயில், '13வது திருத் -
்தத்துைன நிற்்ப்தாயின அ்தன பினனர் 
ஏன இதுவமர ்பை உயிர்கம்ள இழந -
துளய்ளாம. இபவ்பாழுது ய்பாய 
13வது திருத்்தத்ம்த அமுல்்படுத்்த 
இநதிோவிைம யகாரி கூட்ைம 
மவக்கின்றனர். 13வது திருத்்தம 
அடிப்பமையியையே ்பழுது்பட்ைது, 
இ்தமனத் திருத்்த முடிோது என 

அமைசசர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் கூறியுள -
்ளார். இப்படிோன சூழ்நிமையில் 
�ாம வசனறு ‘13வது திருத்்தத்ம்தத் 
்தா’ எனறு யகட்்ப்தா?

13வது திருத்்தத்தில் முக்கிேைான 
�ல்ை விைேஙகள இருக்கின்றன. 
இல்மைவேனறு �ான கூ்றவில்மை. 
ைாகாணம ஒரு அைகாக வந்தது, 
வைக்கு,கிழக்மக ஒரு அைகாக 
இேக்கக் கூடிே சாத்திேம, வ்பாலிஸ் 

அதிகாரஙகள ஓர்ளவுக்குக் 
வகாடுக்கப்பட்ைன. 13 இல் 
உள்ள �ல்ை விைேஙகம்ள 
வீசுைாறு �ாம கூ்றவில்மை. 
அ்தற்காக 13 ்தான எஙக்ளது 
அபிைாமச எனறு ்தமிழ் 
ைக்கள ஏற்றுக் வகாண்-
ைதில்மை. இ்தற்கும 
அப்பால் வசல்ை யவண்டும 
என இந்த அரசாஙகயை கூறி-
யிருக்கும நிமையில், �ாஙக-
்ளாகயவ ய்பாய இந்தப ்படு-
குழிக்குள விழ யவண்டிே 
ய்தமவ இல்மை' எனறு 
சுைநதிரன வ்தரிவித்தி-
ருந்தார்.

 இவவா்றான பினனணியியையே 
இநதிேப பிர்தைரிைம மகேளிக்-
கப்பைவிருக்கும ஆவணத்தின 
உள்ளைக்கஙகம்ள ைாற்றுவ்தற்-
கான முமனபபுக்கள யைற்வகாள-
்ளப்பட்டிருப்ப்தாகத் வ்தரிகி்றது. 
வைக்கு, கிழக்மகப பிரதிநிதித்து-
வப்படுத்தும கட்சிகள ைாத்திரைனறி 
வகாழுமபு ைற்றும ைமைேகம 
உட்்பை �ாட்டின ஏமனே ்பகுதிக-

ளில் உள்ள ்தமிழர்கம்ளப பிர -
திநிதித்துவப்படுத்தும ையனா 
கயணசன, முஸ்லிம காஙகிர-
சின ்தமைவர் ரவூப ஹக்கீம 
ஆகியோரும இதில் ்பஙவக-
டுத்துள்ளனர்.

ோழ்ப்பாணத்தில் �மை -
வ்பற்்ற மு்தைாவது கூட்ைத் -
தில் ்தமிழரசுக் கட்சியின 
பிரமுகர்கள அமழக்கப்பட்டி-
ருக்கவில்மை. அ்தன பினனர் 
வகாழுமபில் �மைவ்பற்்ற கூட் -
ைத்தில் ்தமிழ்த் ய்தசிேக் கூட்ை -
மைபபின ்தமைவர் இரா.சம -
்பந்தன அமழக்கப்பட்டிருந்த 

ய்பாதும, ்தமிழரசுக் கட்சியின 
்தமைவர் ைாமவ யசனாதிராஜா 
அமழக்கப்பட்டிருக்கவில்மை.

இந்த நிமையில் கைந்த 
சிை தினஙகளுக்கு முனனர் 

வகாழுமபில் �மைவ்பற்்ற கூட்ைத்-
தில் ்தமிழரசுக் கட்சியின ்தமைவர் 
ைாமவ யசனாதிராஜா, ்பாராளுைன்ற 
உறுபபினர் எம.ஏ.சுைநதிரன உள-
ளிட்ை பிரமுகர்கள ்பைரும கைநது 
வகாண்டிருந்தார்கள.

இக்கூட்ைத்தில் வரயைா கட்சி 
்தோரித்திருந்த ஆவணத்தின வமரபு 
முனமவக்கப்பட்ை ய்பாதும 
அனம்றே கூட்ைத்தில் கைநது 
வகாண்ை கட்சித் ்தமைவர்கள ்பைர் 
ைாற்்றஙகம்ள முனவைாழிந்த்த்தால் 
மீண்டும குறித்்த ஆவணத்ம்தத் 
்தோரிக்கும வ்பாறுபபு வழஙகப்பட் -
டுள்ளது. ்பாராளுைன்ற உறுபபினர் 
எம.ஏ.சுைநதிரன ைற்றும ஸ்ரீகாந்தா 
உளளிட்யைார் இமணநது அ்தமனத் 
்தோரிப்ப்தாகத் வ்தரிேவருகி்றது.

கமைசிோக �மைவ்பற்்ற கூட்-
ைத்தில் ்தான ்பரிநதுமரத்்த ைாற்்றங-
கள வசயேப்பட்டிருந்தாயை அதில் 
மகவோப்பம இைப்படும என ையனா 
கயணசன கூறியுள்ளார். வைக்கு, 
கிழக்கு ்தமிழ் ைக்கள சார்்பாக அனறி 
�ாடு முழுவதிலும உள்ள ்தமிழ் 
ய்பசும ைக்களின சார்பில் இந்த 
ஆவணம இநதிேப பிர்தைரிைம 
மகேளிக்கப்பைவுள்ள்தாக ையனா 
கயணசன சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.

பூயகா்ள அமைவிைம சார்நது 
எபவ்பாழுதும வவளி�ாடுகளின 
கண்கம்ள உறுத்தும வமகயில் 
இைஙமக காணப்பட்டு வநதுள்ளது. 
்தற்வ்பாழுது காணப்படும வ்பாரு-
்ளா்தார பினனமைவு என்ற விைேம 
ஏமனே �ாடுகள இைஙமக மீது 
யைலும ்தாக்கம வசலுத்துவ்தற்கான 
வாயபபுக்கம்ள வழஙகியுள்ளன.

இைஙமகயுைன �ட்புப ்பாராட்டு-
வ்தற்கும உ்தவிகம்ள யைற்வகாளவ-
்தற்கும சீனாவுக்கும இநதிோவுக்கும 

இமையில் ய்பாட்டிநிமைவோனறு 
காணப்படுகின்றது. இ்தற்கிமையில் 
‘யுக்தனவி’ அனல்மினநிமைே விவ-
காரத்தில் அவைரிக்காவும இமணநது 
வகாண்டுள்ளது.

இவவா்றான பினனணியில் ்தமிழ் 
ய்பசும ைக்களின பிரதிநிதிகள எனக் 
கூறிக் வகாளளும ஒரு சிை ்தமிழ் 
கட்சிகளும, முஸ்லிம காஙகிரசும 
இமணநது 13வது திருத்்தம என்ற 
விைேத்ம்த மவத்துக் வகாண்டு 
இநதிோவுைன வ�ருஙகுவ்தன 
பினனணி குறித்தும ஆராேப்பை 
யவண்டியுள்ளது.

ைறு்பக்கத்தில், இந்த ்தமிழ்க் 
கட்சிகளின ஒற்றுமை அல்ைது 
ஒனறிமணவு ைாகாணசம்ப ய்தர்்த -
வைானறு வரவிருக்கும பினனணி-
யில் இைமவ்பறுகின்றது என்பம்த -
யும �ாம ை்றநது விைக் கூைாது. 
வ்பாரு்ளா்தார வ�ருக்கடி உளளிட்ை 
்பல்யவறு காரணஙக்ளால் வ்பாது-
வாகயவ அரசிேல்வாதிகள மீது 
ைக்கள �மபிக்மக இழநதிருக்கும 
நிமையில், ைாகாணசம்பத் ய்தர்்த -
வைானறு வந்தால் அ்தமன எதிர்-
வகாளவ்தற்கான ்த்ளத்ம்த உருவாக்-
கும ய�ாக்கில் 13வது திருத்்தத்ம்த 
அடிப்பமைோகக் வகாண்ை அதிகா -
ரப ்பகிர்வு என்ற விைேம முனமவக்-
கப்பட்டிருக்கைாம.

்தமிழ்க் கட்சிகள ைற்றும ்தமிழ் 
ய்பசும ைக்களின பிரதிநிதிகள ஒன -
றிமணநது வசேற்்பை யவண்டுவைன-
்பதில் எவவி்த ைாற்றுக் கருத்துக்-
கும இைம இல்மைவேன்றாலும, 
இந்த இமணவு உண்மையில் ைக்-
களின �ைனுக்கான்தாக இருக்க 
யவண்டுயை ்தவிர வவறும ய்தர்்தலுக் -
கான கூட்ைாகயவா அல்ைது வாக்கு 
வஙகிகம்ளப வ்பற்றுக் வகாளவ்தற்-
கான ஒரு உத்திோகயவா இருக்க 
கூைாது.

இலங்கை இந்திய சமாதான உடன்படிக்கையின வி்ைவாகை முனனாள் 
ஜனாதி்பதி ஜஜ.ஆர். ஜயவர்தனவினால் ககைாண்டுவரப்படட அரசியல-
்மபபுச் சடடத்தின 13ம் திருத்தம் கைாரணமாகைஜவ மாகைாண ச்்பகைள் 

உருவாககைப்படட்தயும் அது தறஜ்பாது இலங்கை அரசியலில் தவிர்ககை 
முடியாத ஒரு அஙகைமாகை ஆகி இருப்ப்தயும் நாம் அறிஜவாம். கைடந்த இரண்டு 
வருடஙகைைாகை ஜ்பசப்படாமல் இருந்த இந்த 13ஆவது திருத்தம் தறஜ்பாது 
தமிழ் அரசியலில் ஜ்பசு க்பாருைாகை மாறி இருப்பதால் அ்னத்து ஊடகைஙகை-
ளின கைவனத்்தயும் ஈர்த்திருககிறது. தமிழர்கைள் அதிகைாரஙகை்ைக ஜகைட்பது 
இலங்கையில், குறிப்பாகை ஜதசிய அரசியலில், ககைடட வார்த்்தயாகை மாறி -
யிருப்பதால், தமிழ்க கைடசிகைளின ஜகைாரிக்கையான 13ம் திருத்த சடடத்்த 
முழு்மயாகை அமுல் ்படுத்த ஜவண்டும் என்பது கதனனிலங்கையில் கவவ் -
ஜவறான பிரதி்பலிபபுகை்ை ஏற்படுத்த முடியும். இ்த ்வத்ஜத மறகறாரு 
இனவாத அரசிய்ல கைடடி எழுப்பவும் முடியும். 

புதிய யாபபு கதாடர்்பான வ்ரவு ்பணிகைள் ந்டக்பறறு வருவதாகை அரசாங-
கைம் கதரிவித்த்தயடுத்ஜத ்பல்ஜவறு யூகைஙகைள் கிைம்்பத் கதாடஙகின. அவற -
றில் முககியமானது, புதிய வ்ரவில் 13ம் திருத்தத்்த முறறிலுமாகை நீககி 
விடுவது எனத் தீர்மானிககைப்படடுள்ைது எனற ஊகைமாகும். ்பாராளுமனறத்தில் 
ஒரு திருத்த சடடத்்த நி்றஜவறறுவதன மூலம் 13ம் திருத்தத்்த கசல்லு -
்படியறறதாககைலாம் என்பது உண்்மயானாலும் அது ஒரு க்பரிய அரசியல் 
சலசலப்்ப ஏற்படுத்தும் என்பஜதாடு இந்தியாவுடனான நடபுறவில் ஒரு கைசப -
புணர்்வயும் உருவாககிவிடும் என்பதால் ஓ்சயில்லாமல் புதிய அரசியல-
்மபபில் 13ம் திருத்தத்்த உள்ைடககைாமல் விடடுவிடலாம் என அரசு கைருதி 
அதன்படிஜய நடந்து ககைாள்ைபஜ்பாகிறது எனகறழுந்த ஊகைத்்தயடுத்ஜத 
தமிழ் அரசியலில் 13 ஒரு ஜ்பசு க்பாருைாகி இருககிறது.

இதுகதாடர்்பாகை கைலந்து்ரயாடுவதறகு யாழ்ப்பாணத்தில் கூடிய தமிழ்க கைட-
சிகைள் ஒரு விரிவான வ்ர்வத் தயாரிககை முடிவு கசய்து இரண்டாவது சந்-
திபபு ககைாழும்பில் தமிழ் ஜதசிய கூடட்மபபின த்லவர் இரா. சம்்பந்தன 
த்ல்மயில் ந்டக்பறறது. அந்தக கைலந்து்ரயாடலில் கைஜஜந்திரகுமார் 
க்பானனம்்பலத்தின த்ல்மயிலான தமிழ் ஜதசிய மககைள் முனனணியும் 
கூடடணியில் மிகை முககியமான ்பஙகைாளிககைடசியான தமிழரசு கைடசியும் ்பங -
கு்பறறுவ்தத் தவிர்த்துக ககைாண்டன. அஜத சமயம் தமிழ் முறஜ்பாககுக 
கூடடணி சார்்பாகை அதன த்லவர் மஜனா கைஜணசனும் ஸ்ரீலஙகைா முஸ்லிம் 
கைாஙகிரஸ் த்லவர் ரவூப்ஹககீமும் இக கூடடத்தில் கைலந்து ககைாண்டு தமது 
கைருத்துகை்ைத் கதரிவித்திருந்தனர்.

இலங்கை அரசு தனது புதிய அரசிய்மபபில் 13ம் திருத்தம் உள்ைடககி-
யுள்ை விடயஙகை்ை உள்ைடககைப ஜ்பாவதில்்ல என்பதால் அ்தத் தடுககும் 
வ்கையில் இந்தியாவின அழுத்தம் பிரஜயாகிககைப்பட ஜவண்டும் என்பஜத இக 
கைலந்து்ரயாடலின ்மயப புள்ளி.

இஙஜகை உ்ரயாறறிய சடடத்தரணி சுமந்திரன, முனனாள் ஜனாதி்பதி 
மஹிந்த ராஜ்பக்ஷஜவ 13ஐத் தாண்டி அதிகைாரஙகைள் வழஙகைப்படும் எனக 

கூறியிருககும் நி்லயில் 13ம் திருத்தச் சடடஜம ஜ்பாதும் எனறு அ்மதியாகி-
விடுவதா எனற ஜகைள்வி்ய எழுபபியிருந்தார். 13ககு அப்பால் கசனறு தமி-
ழர்கைளுககு அரசியல் அதிகைாரஙகைள் வழஙகைப்பட ஜவண்டும் என்பஜத தமிழ் அர -
சியலின நி்லப்பாடாகை இருககை ஜவண்டுஜம தவிர 13உடன திருபதிய்டந்து 
விடுஜவாம் எனற நி்லப்பாடு சரியானது அல்ல என்ப்த சுமந்திரனின 
நி்லப்பாடாகை எடுத்துக ககைாள்ைலாம். இஜத சமயம் தமிழ் ஜதசிய மககைள் 
முனனணியின கைஜஜந்திரகுமார் க்பானனம்்பலம், ஒற்றயாடசிககுள் 13ம் 
திருத்த சடடத்துககை்மய வாழ்தல் என்ப்த முறறு முழுதாகை நிராகைரித்துள் -
ைார். ஸ்ரீலஙகைா முஸ்லிம் கைாஙகிரஸ் கைடசி்யத் தவிர ஜவற எந்த முஸ்லிம் 
கைடசியும் கூடடத்தில் கைலந்து ககைாள்ைவில்்ல. இககூடடம் கதாடர்்பாகை கைருத்து 
கதரிவித்த அரசின ஜ்பச்சாைர் டலஸ்  அலகைபக்பரும, கூடடஙகைள் கூடவும் தூது-
வர்கை்ைச் சந்திககைவும் தமிழ்க கைடசிகைளுககு முழுச்சுதந்திரம் இருப்பதாகைவும் 
ஆனால் எந்த ஒரு நாடும் இலங்கை மீது அழுத்தம் பிரஜயாகிககை முடியாது 
எனறும் கூறிய்ம இஙகு கைவனிககைத்தககைது.

83ம் ஆண்டின பினனர் எல்லா வடககு தீவிரவாத இயககைஙகைளும் ஈழம் 
எனற தனிநாடு எனற ்மயப புள்ளி்யச் சுறறிஜய இயஙகி வந்தஜ்பாதிலும் 
அ்வ ்படுஜமாசமான இயககை ஜமாதல்கைளில் ஈடு்படடு அழிந்து ஜ்பாயின. 

தறஜ்பாது, 13ஐத் தககை ்வத்துக ககைாள்ை இந்தியா்வ நாடும் விஷயத்-
திலும் தமிழ்  அரசியில் கைடசிகைள் மத்தியில் ஒரு இணககைப்பாடு கி்டயாது 
என்பது சாதகைமான ஒனறல்ல.

13ம் திருத்த சடடத்்த அரசாஙகைம் ்கைவிடுமா எனறு கதரியவில்்ல. 
அவ்வாறு தீர்மானிப்பது இனஙகைளுககு இ்டயிலான ஒறறு்ம ஏற்படு-
வதறகு நன்ம கசய்யாது. சரிஜயா, தவஜறா, 13ம் திருத்தத்தின ஊடாகை 
மாகைாண ச்்ப உருவாககைப்படடது. அது ஒரு தைம். அ்த ஜனநாயகை ரீதியாகை 
ஜமலும் ஸ்திரப்படுத்திக ககைாள்ை ஜவண்டும் என்பது தமிழர் மத்தியில் கைாணப -
்படும் க்பாதுவான அபிபபிராயம், மாகைாண ச்்ப ஆடசிககு சிஙகைை வாககைா-
ைர்கைளும் கிராம, நகைர் மடட அரசியல்வாதிகைளும் ்பழகிப ஜ்பாயிருககிறார்கைள். 
எனஜவ சிஙகைை அரசியல்வாதிகைளுககும் 13ம் திருத்தச் சடட நீககைம் உவப்பான-
தாகை அ்மய வாய்பபில்்ல 13ம் திருத்தச் சடடத்்த கதாடர்ந்தும் அமுலில் 
்வத்துக ககைாள்ை ஜவண்டிய ஜத்வ சிஙகைை வாககைாைர்கைளுககும் இருப்ப-
தால் சிஙகைை மககைள் மத்தியிலும் 13ம் திருத்தம் கதாடர்்பான விஷயஙகை்ை 
தமிழ்க கைடசிகைள் கைலந்து்ரயாட ஜவண்டிய அவசியம் உள்ைது. 

இலங்கைத் தமிழ்ச் சமூகைத்தின பிரச்சி்னகைள் உலகைறிந்த்வயாகை இருந்-
தாலும் அ்வ குறித்து சிஙகைை சமூகைம் மிகைக கு்றவாஜகை அறிந்து ்வத்துள் -
ைது. இதிலும் இ்தத் தவறாகை புரிந்து ககைாள்ஜவாஜர அதிகைம். க்பரும்்பாலான 
சிஙகைை மககைள் 13ம் திருத்தச் சடடத்்தத் தவறாகைஜவ, ஈழத்துககைான மார்ககை-
மாகைஜவ, புரிந்து ் வத்துள்ைனர். இத் தவறான அல்லது ககைாஞசமான புரிதல், 
இனவாதத்்த அடிப்ப்டயாகைக ககைாண்ட அரசியலுககு வாய்ப்பான கைைமாகை 
அ்மந்து விடுகிறது. ஏ்னய நாடுகைளின இனபபிரச்சி்னகைள் எபஜ்பாஜதா 
தீர்த்து ்வககைப்படட பினனரும் இலங்கையில் அது எழு்பது ஆண்டுகைைாகை 
இழு்பறியிலும், க்பாருைாதார பினன்டவுகைளுககு வழிவகுத்துக ககைாண்டு 
இருந்தாலும் கூட இ்தத் தீர்த்துவிடடு க்பாருைாதார வைம் ககைாண்ட நாடாகை 
மாறுவதில் இனனமும் தயககைம் கைாணப்படுவது ஜவத்னயானது.

அடுத்த வருடம் க்பாருைாதார ரீதியாகை நாடும், தனி மனிதர்கைளும் ்பல சிக -
கைல்கை்ை சந்திககைவுள்ைனர் என்பது ஒத்துகககைாள்ைப்படடுள்ை நி்லயில், 
இந்த இனபபிரச்சி்னககு முறறுபபுள்ளி ்வத்து விடடு சகைலரும் இலங்கை-
யர் எனற வ்கையில் புதிய அத்தியாயத்்த ஆரம்பிப்பஜத சரியான நகைர்வாகை 
இருககும். 13ஐ நீககுவது தமிழர் பிரச்சி்ன்ய மீண்டும் ்பாரிய கநருககை -
டிககுள் நாட்டத் தள்ளி விடுவதாகைஜவ அ்மயும். அஜதசமயம் ஒற்றயாட-
சி்ய ஏறகைமாடஜடாம் எனறு ஒற்றக கைாலில் நிற்பதும் தீர்வுககு க்பருந்த்ட -
யாகைஜவ அ்மயும்.

இஙஜகை நாம் அவதானிககை ஜவண்டிய முககிய விஷயம் ஒனறுண்டு. தமிழ் 
ஜ்பசும் மககைளுககைான கைடசிகைள் அ்னத்தும் ஒனறி்ணந்ஜத 13 கதாடர் -
்பான முடிவுகை்ை எடுககை ஜவண்டும். அதுஜவ ஒடடுகமாத்த தமிழ்ச் சமூகைத்தின 
குரலாகை அ்மயும். இ.கதா.கைாவும் ஈழ மககைள் ஜனநாயகை கைடசியும் இக கூடடில் 
இல்்ல. எனஜவ சகைல கைடசிகைளும் ஒனறி்ணவது அவசியம். அதுஜவ ஏன 
இனபபிரச்சி்னககு தீர்வு அவசியம் என்ப்த உணர்த்தும்.

தினகைரன விைம்்பரம் : 0112429367 விற்ப்ன பிரிவு : 0112429444, 0112429378 விைம்்பர முகைா்மயாைர் : 0112429673 தினகைரன ஆசிரியபீடம் : editor.vm@lakehouse.lk

13ஆம் திருத்தமும்
்தமிழ் சமூகமும்

பிலவ வருடம் மார்கைழி மாதம் 11ம் நாள்  ஞாயிறறுககிழ்ம
ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ஜுமாதல் ஊலா பி்ற 21

த்பால் க்படடி இலககைம் : 834
கதா்லஜ்பசி இலககைம் : 2429429, 2429294, 2429296

க்பகஸ் : 2429329

35, டி. ஆர். விஜயவர்தன மாவத்்த, ககைாழும்பு- - 10

பி.ஹர்ஷன்...?

நடைமுடையில் உள்ள அரசியலடைப்பின் 13வது 
திருத்தச் சடைததுக்கு அடைய க�ொண்டு வரப்்படை 
ைொ�ொணசட்ப முடைடைடய முழுடையொ�

நடைமுடைப்்படுததும் விையததில் இலஙட� அரசுக்கு
அழுத்தம் க�ொடுக்� இந்தியொவிைம் க�ொரிக்ட�
விடுக்கும் முயற்சிகயொன்றில் ்தமிழ், முஸ்லிம்
�டசி�ள சில முடைப்புக் �ொடடியுள்ளை.

ைொ�ொண சட்பத க்தர்தலுக்கு
வைக்கு, கிழக்கில் ்தயொரொகும்
்தமிழ், முஸ்லிம் �டசி�ள!

இலஙட�யுைன் நடபுப் ்பொரொடடுவ்தற்கும், உ்தவி�ட்ள 
கைற்க�ொளவ்தற்கும் சீைொவுக்கும் இந்தியொவுக்கும் 
இடையில் க்பொடடிநிடலகயொன்று �ொணப்்படுகின்ைது.
இ்தற்கிடையில் ‘யு�்தைவி’ அைல்மின்நிடலய
விவ�ொரததில் அகைரிக்�ொவின் பிரசன்ைமும் வந்துள்ளது

இந்தியொவிைம் 
க�ொரிக்ட�
முன்டவப்்பதிலும்
�டசி�ளிடைகய 
முரண்்பொடு�ள!

்தமிழ் க்பசும் சமூ�ங�ள ைததியில் 
உருவொகியிருக்கும் சலிப்ட்பயும், 
கவறுப்ட்பயும் க்பொக்குவ்தற்�ொை 
ைடைமு� முயற்சி�ள!
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ப்பாருளாதாரம, நிதி ைற்றும சுகா-
தாரம எனப் ்பல்வேறு துமைகளிலும 
நாடு சவோலகளுக்கு முகம பகாடுக்க 
்வேண்டி ஏற்்பட்டது்டன், ப்பாறுப்பு 
வோய்நத அரசாஙகம என்ை ரீதியில 
நிமைமைகமள சைாளிப்்பதற்கு 
சாைர்த்தியைான ந்டவேடிக்மககள் 
முன்பனடுக்கப்்படடிரு்நதன.

பகாவிட-19 உைகத் பதாற்று்நாயு -
்டன் இமை்நததாக ஏற்்பட்ட ப்பாரு-
ளாதார பின்னம்டவுகள் ைற்றும 
அ்நநிய பசைாவேணியின் மகயிருப்-
பில ஏற்்படடுள்ள வீழ்ச்சி என்்பன 
தற்ப்பாழுது நிமைமைகமள 
சற்றுச் சிக்கைாக்கியிருக்கின்ைன. 
இரு்நத ்்பாதும பகாவிட பதாற்று 
்பரவேமைக் கடடுப்்படுத்துவேதில 
இைஙமக அரசாஙகம ஏமனய ்பை 
நாடுகளுக்கு முன்னுதாரைைாகக் 
காைப்்படுகிைது. நாடடில நிைவும 
சிை வி்டயஙகமள அடிப்்பம்டயா-
கக் பகாண்டு எதிர்க் கடசிகள் ைக்கள் 
ைத்தியில ்தமவேயற்ை அச்சத்மத 
ஏற்்படுத்த முயற்சிக்கின்ை ்்பாதும 
‘சுபீடசத்தின் ்நாக்கு’ என்ை தனது 
பகாள்மகத் திட்டத்தில ஜனாதி்ப -
தியும, அவேர் தமைமையிைான அர-
சாஙகமும உறுதியாக இருப்்பது புை -
னாகிைது.

பகாவிட கடடுப்்பாடடு வி்டயத்-

தில அரசாஙகத்தின் உறுதிப்்பாடு 
பதளிவோகியுள்ளது. நாடடு ைக்-
களுக்கு தடுப்பூசிமயப் ப்பற்றுக் 
பகாடுப்்ப்த பதாற்று ்நாமயக் 
கடடுப்்படுத்துவேதற்கான சிை்நத வேழி 
என உைக சுகாதார ஸதா்பனம அறி-
வித்திருக்கும நிமையில, அமனவே-
ருக்கும பகாவிட தடுப்பூசிகமளப் 
ப்பற்றுக் பகாடுக்க அரசு கடும 
முயற்சி எடுத்துள்ளது. இைஙமக-
யில இதுவேமரயில ஏைத்தாழ 15 மில -
லியன் 9 இைடசத்துக்கும அதிகைான-
வேர்கள் முதைாவேது தடுப்பூசிமயயும, 
13 மிலலியனுக்கும அதிகைானவேர்-
கள் இரண்்டாவேது தடுப்பூசிமயயும, 
30 இைடசத்துக்கும அதிகைானவேர்-
கள் மூன்ைாவேது தடுப்பூசிமயயும 
ப்பற்றுள்ளனர்.

ப்பரு்நபதாற்றில இரு்நது 
அமனவேமரயும ்பாதுகாப்்பதற்-
குத் ்தமவேயான தடுப்பூசிகமள 
்பல்வேறு நாடுகளிலிரு்நது அரசாங-
கம பகாள்வேனவு பசயதுள்ளது. 
ஏமனய நாடுகளு்டன் ஒப்பிடுமக-
யில பகாவிட கடடுப்்பாடடு வி்டயத்-

தில இைஙமக முன்னுதாரைைாக 
திகழ்வேமதயும ்பார்க்கக் கூடியதாக -
வுள்ளது.

இதுதவிரவும, 2021ஆம ஆண்டில 
விவேசாயிகளுக்கான ்சதன உர 
விவேகாரம அரசியல அரஙகஙக-
ளில அதிகம ்சப்்பட்ட வி்டயைாக 
அமை்நதது. இரசாயன உரப் ்பயன்-
்பாடடினால நாடடு ைக்களுக்கு ஏற்-
்படடுள்ள ்பாதிப்புக்கமளத் தவிர்க்-
கும ்நாக்கில ‘சுபீடசத்தின் ்நாக்கு’ 
பகாள்மகத் திட்டத்தின் ஊ்டாக 
்சதன உரப் ்பயன்்பாடம்ட ஊக்கு-

விப்்பது குறித்த ்யாசமனமய அர-
சாஙகம முன்மவேத்திரு்நதது.

இைஙமகயில இரசாயன 
உரப் ்பயன்்பாடம்ட எடுத்துக் 
பகாண்்டால 2018 ஆம ஆண்டில 
6 இைடசத்து 32 ஆயிரம பைற்றிக் 

பதான் இரசாயன உரம நாடடுக்குள் 
இைக்குைதி பசயயப்்படடுள்ளது. 
2021 ஆம ஆண்டில 12 இைடசம 
பைற்றிக் பதான் இரசாயன உரத்மத 
இைக்குைதி பசயவேதற்கான ்காரிக்-
மககள் முன்மவேக்கப்்பட்டன.

இரசாயன உரத்துக்கான ்கள்வி 
அ தி க ரி க் க ப் ்ப ட டி ரு்ந த ா லு ம , 
அதனால ஏற்்படும விமளச்சலில 
எ்நதளவு ்பாரிய ைாற்ைமும பதன்்ப-
்டவிலமைபயன்்ை கூை ்வேண்டும. 
இரசாயன உரப் ்பயன்்பாடு பதா்டர்-
பில அரசாஙகம பகாள்மக ரீதியில 
எடுத்த தீர்ைானம ்படிப்்படியாக்வே 
நம்டமுமைப்்படுத்தப்்படடுள்ளது. 
2019 ஆம ஆண்டு முதல விவேசாயி -
களுக்கான இரசாயன உர விநி்யா-
கம ்படிப்்படியாகக் குமைப்்படடு 
வே்ந்த இவவேரு்டம அ்நத உரத்தின் 
இைக்குைதிக்குக் கடடுப்்பாடு விதிக் -
கப்்பட்டது.

அரசாஙகத்தின் இ்நதத் திட்டைா-
னது குறுகிய காைத்தில ஒரு சிை 
தாக்கஙகமள ஏற்்படுத்தியிரு்நதா-
லும நீண்்டகாைத்துக்கும, நாடடின் 

நிமைப்புத் தன்மைக்கும நிச்சயம 
்பாரியபதாரு ்பஙகளிப்ம்ப வேழங-
குவேதாக்வே அமையும. இரு்நத 
்்பாதும நாடடுக்குள் இரசாயன 
உரத்மத இைக்குைதி பசயயும ்பல-
்தசிய கம்பனிகள் விவேசாயிகமளத் 
தூண்டி விடடு ்்பாராட்டஙகளுக்கு 
வித்திடடிரு்நதன.

்சதன உர வி்டயத்மத நம்ட-
முமைப்்படுத்துவேதில சிக்கலகள் 
இரு்நதாலும நாடடின் எதிர்காைத்-
மதக் கருத்தில பகாண்டு எடுக்கப்-
்பட்ட முற்்்பாக்கான ந்டவேடிக்மக-

யாக அதமனப் ்பார்க்க 
முடியும. ்தசன உரங -
கமள இ்நதியாவி்டமி -
ரு்நது இைக்குைதி பசயது 
விவேசாயிகளுக்கு வேழங -
கவும அரசாஙகம ந்டவே -
டிக்மக எடுத்திரு்நதது.

இரு்நத்்பாதும, எதிர்க்-
கடசிமயச் ்சர்்நத அர -
சியலவோதிகள் விவேசா -
யிகமளக் குழப்பி விடடு ைக்கள் 
ைத்தியில ்தமவேயற்ை உைவுத் 
தடடுப்்பாடு குறித்த அச்சத்மத 
ஏற்்படுத்தியுள்ளனர். எதிர்க்கட-
சியினால முன்பனடுக்கப்்படும 
உைவுத் தடடுப்்பாடு என்ை பிரசா -
ரத்தில எவவித உண்மையும இல-
மைபயன அரசாஙகத்தின் முக்கிய 
அமைச்சர்கள் ்பைரும சுடடிக் காடடி-
யுள்ளனர்.

அ்த்நரம, அ்நநிய பசைாவேணி 
இருப்பு ைற்றும ப்டாைர் தடடுப்-
்பாடு குறித்த வி்டயம தற்ப்பாழுது 

்்பசுப்பாருளாகியுள்ளது. ப்டாை-
ருக்கான தடடுப்்பாடு நிைவுவேதால 
எரிப்பாருள் இைக்குைதி ்்பான்ை 
அத்தியாவேசியப் ப்பாருடகளின் 
இைக்குைதிக்குக் கூ்ட ்்பாதிய நிதி 
இலமைபயனக் கூைப்்படுகிைது.

க்ட்நத 2020ஆம ஆண்டின் ஆரம-
்பத்தில நாடடின் பவேளிநாடடு 
நாைய மகயிருப்பு 7.6 பிலலிய-
னாக இரு்நதது. தற்்்பாது அது 1.6 
ஆக சரிவேம்ட்நதுள்ளமை நாடு 

எதிர்பகாள்ள ்நர்்நதுள்ள ப்பாரு -
ளாதார பநருக்கடிக்கு முக்கியைான 
காரைம என ப்பாருளாதார நிபுைர்-
கள் சுடடிக் காடடுகின்ைனர்.

நாடடின் இைக்குைதிக்கு ைாதா்ந -

தம 1.5 பிலலியன் ப்டாைர் பசைவி-
்டப்்படுவேது்டன் நாடடில தற்்்பாது 
மகயிருப்பிலுள்ள நிதி ஒரு ைாதத்-
திற்கு ைடடு்ை ்்பாதுைானது 
என்றும ப்பாருளாதார நிபுைர்கள் 
சுடடிக் காடடியிருப்்பதாக ஊ்ட-
கஙகள் ்பை அறிக்மகயிடடுள்ளன. 
இரு்நத ்்பாதும அவவோைானபதாரு 
நிமைமை இலமைபயன ைத்திய 
வேஙகியின் ஆளுநர் அஜித் நிவோர்ட 
கப்ரால திட்டவேட்டைாகத் பதரிவித்-

துள்ளார்.
பவேளிநாடடுக் க்டன்கமள பசலுத் -

துவேதற்கும ஏமனய ந்டவேடிக்மக-
களுக்கும நாடடில ்்பாதுைான 
நிதி மகயிருப்பில உள்ளதாக அவேர் 

சுடடிக் காடடியுள்ளார். நாடடின் 
ப்பாருளாதாரம பதா்டர்பில சிை 
தரப்பினர் ப்பாயப் பிரசாரங-
கமள முன்பனடுத்து வேருகின்ை-
னர். அதனால நாடடுக்கு ப்பரும 
்பாதிப்்்ப ஏற்்படும. நாடு எதிர்-
பகாண்டுள்ள  அ்நநிய பசைாவேணி 
பநருக்கடியிலிரு்நது நாடம்ட மீட-
ப்டடுப்்பதற்கு ப்டாைருக்கு சைைாக 
ரூ்பாவின் ப்பறுைதிமய சுயாதீன-
ைாக தீர்ைானிப்்பதற்கு இ்டைளிப்்பது 

உள்ளிட்ட கடினைான ந்டவேடிக்மக-
களில ஈடு்ப்ட ்வேண்டியுள்ளபதன 
ப்பாருளாதார நிபுைர்கள் குறிப்-
பிடடுள்ளதாக ைத்திய வேஙகியின் 
ஆளுநர் பதரிவித்துள்ளார்.

அமனத்து நாடுகளும சர்வே்தச 
நிதித் பதாகுதி உள்ள்டஙகிய  அ்நநிய 
பசைாவேணி மகயிருப்ம்ப முமையாக 
பகாண்டிருப்்ப்தாடு இைக்குைதி 
பசைமவே ஏற்றுக் பகாள்ளல, பவேளி -
நாடடு க்டன்கமள பசலுத்துதல, 
நாடடின் நாையப் ப்பறுைதிமய 
நிமையான வேமகயில மவேத்திருத்-
தல ைற்றும எதிர்பகாள்ள ்நரும 
ப்பாருளாதார பநருக்கடிமய முகா -
மைத்துவேப்்படுத்தல ஆகியமவே அவே-
சியைாகின்ைன என்றும அவேர் சுடடிக் 
காடடியுள்ளார்.

நாடு தற்ப்பாழுது எதிர்பகாண்-
டுள்ள இ்நத பநருக்கடியிலிரு்நது மீள்-
வேதற்கு சர்வே்தச நாைய நிதியத்தின் 
உதவிமய நா்ட ்வேண்டும எனப் ்பை 
தரப்பினரும வேலியுறுத்தி வேருகின்ை-

னர். இது வி்டயம பதா்டர்-
பில அமைச்சரமவேயில 
இரு்வேறு நிமைப்்பாடு-
கள் காைப்்படுவேது்டன், 
இன்னமும இறுதி முடிவு 
எடுக்கப்்ப்டவிலமைபய -
னத் பதரியவேருகிைது.

பிரதான எதிர்க் கட-
சியான ஐக்கிய ைக்கள் 
சக்தி சர்வே்தச நாைய 
நிதியத்தின் உதவிமய 
நா்ட ்வேண்டும எனத் 
பதா்டர்ச்சியாக வேலியு -
றுத்தி வேருகிைது. இரு்நத 
்்பாதும அரசாஙகம 
்பல்வேறு வோயப்புக் -
கள் குறித்து ஆராய்நது 
வேருகிைது. இதுவேமர 
இறுதி முடிவுக்கு வேராத 
நிமையில, எதிர்க்கடசி 

ச்நதர்ப்்பத்மதப் ்பயன்்படுத்திக் 
பகாள்ள முயற்சிக்கிைது.

அ்த்நரம, நாடு எதிர் -
பகாண்டுள்ள சிக்கலகளிலிரு்நது 
விடு்படுவேதற்கு சர்வேகடசிக் கூட-
்டபைான்மைக் கூடடுவேது பதா்டர்-
பிலும ்்பச்சுக்கள் அடி்படுகின் -
ைன. ஆளும கடசி ைாத்திரைன்றி 

எதிர்க் கடசித் தமைவேர்கள் கூ்ட 
சர்வேகடசிக் குழுக் கூட்டம ்பற்றிப் 
்்பசுகின்ைனர். ஐக்கிய ்தசியக் கட-
சியின் தமைவேர் ரணில விக்கிரை-
சிஙக ்பை நாடகளுக்கு முன்ன்ர சர்-
வேகடசிக் கூட்டம பதா்டர்பில தனது 
்காரிக்மகமய முன்மவேத்திரு்நத 
நிமையில, எதிர்க்கடசித் தமைவேர் 
சஜித் பி்ரைதாச அண்மையில கட-
சிக்கடசிக் கூட்டபைான்று கூட்டப்-
்ப்ட ்வேண்டியதன் அவேசியத்மத 
வேலியுறுத்தியிரு்நதார்.

எதிர்க்கடசியிலிரு்நது முன்மவேக்-
கப்்படும இவவோைான கருத்துக்கள் 
சாதகைான ைாற்ைத்துக்கு உதவியாக 
இருக்கும. நாடு தற்ப்பாழுது எதிர்-
பகாண்டிருக்கும சவோல எைக்கு ைாத்-
திரம அன்றி உைகின் ்பை நாடுகளுக்-
குக் காைப்்படும பிரச்சிமனயாகும. 
உண்மையில நைது நாடு எதிர்பகாண்-
டுள்ள பிரச்சிமன அரசாஙகத்தினால 
ைாத்திரம முகஙபகாடுக்கக் கூடிய-
தலை. அமனத்துத் தரப்பினரும ஒன்-
றிமை்நது பசயற்்படுவேதன் ஊ்டாக 
இ்நத சவோலிலிரு்நது நாடம்ட 
மீடகக் கூடியதாகவிருக்கும.

க�ொவிட்-19 
சவொ-
லுடன் 

ஆரம்பமொன 2021ஆம 
ஆண்டு முடிவடடவதற்கு 
இன்னமும சில நொட்�ளே 
எஞ்சியிருக்கும நிடலயில், 
இவவருடமொனது
இலஙட�க்கு மொத்திரமன்றி 
உலகின் ்பல நொடு�ளுக்கும 
சவொல் மிக்� வருடமொ�ளவ 
அடமநதது.

அரசொங�ம �டநது வநதுளே
சவொல்�ள நிடைநத ்பொடத!

நாட்டின் ப�ாருளாதாரம் பதாடர்பில் 
எதிர்த் தரப்பினர் முன்பனடுக்கும்
ப�ாய்ப் பிரசாரங்கள்! இலங்்கயில்
மாத்திரமன்றி உல்க நாடு்கள்
அ்னத்தின் ப�ாருளாதாரமுமம
இன்று வீழ்ச்சி நி்லயில்!

க்பொருேொதொரப் பின்னடடடவ
சொத�மொ�ப் ்பயன்்படுத்தி மக்�ள
மத்தியில் வீணொன அசசத்டத
ஏற்்படுத்த எதிரணி�ள முயற்சி!
அரசுக்கு எதிரொ� மக்�டேத் 
தூண்டி விடுவதற்கு முயற்சி�ள!

உல�ப் க்பருநகதொற்றினொல் 
உண்டொன க்பொருேொதொரப் ்பொதிப்பு�ள!

‘சுபீட்சத்தின் ளநொக்கு’
க�ொளட�த் திட்டத்தில்
ஜனொதி்பதி தடலடமயிலொன
அரசொங�ம உறுதி

வி்டப�றும் 2021
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மலையக இைக்கிய 
உைகில் என்றுமம 

மறக்கமுடியாத ஒரு மனி -
தரதான் அமரர தமிம�ா-
வியன். அவர எமலம-
யயல்ைாம விட்டுப்பிரிந்து 
இப்மபாது வருடஙகள் 15 
முடியப்மபாகிறது. எதிரவரும 
24ஆம திகதி அவர மரிதத 
நாள். அவரது சிராரதத தினம 
யநருஙகி வருமமபாது அவலரப்பற்-
றிய நிலனவுகள் யநஞ்சில் அலைமமாதுகின்றன.   

தமிம�ாவியன் அவரகளது இயற்யபயர ஆறுமுகம. 
அவர தமிழயமாழி மீது யகாணட ஆரவமும பற்றும 
பாசமுமம அவலர தமிம�ாவியனாக்கியது. 

மலையக மக்களின் விழிப்பிற்கும விடிவிற்கும விமமா -
சனததிற்கும அவர ஆற்றிய பணி அளவற்றது. அடக்கி 
ஒடுக்கப்பட்டு துன்ப துயரஙகளுக்கு மததியிமை வாழந் -
துவந்த மலையக மக்களின் அவைநிலை கணடு அந்த 
மக்களின் வாழக்லகலய உைகறியச் யசயத எழுத 
ஆரமபிததார.   

அறுபதுகளில் யபாஙகிப் பிரவாகிதத மலையக 
இைக்கிய உைகின் எழுச்சிக்கு இவருக்கும யபரும -
பஙகு உணடு என்றால் அது மிலகயாகாது. ஆற்றலும 
அறிவும திறலமயும மிக்க தமிம�ாவியன் மலையக 
மக்களின் நைனில் தமது காைதலத யபருமளவில் அசை -
வழிததார. அதமதாடு மலையகததில் இளம எழுததாளர -
கலள உருவாக்குவதில் கணணும கருததுமாக இருந்து 
யசயற்பட்டார. பதுலள மாவட்ட கலை இைக்கிய வட்டத -
தின் யசயைாளராக யசயற்பட்ட காைததில் ஊவா மாகா -
ணததில் கவிலத, கட்டுலர, சிறுகலதப் மபாட்டிகலள 
நடாததி இளம இைக்கியவாதிகலள ஊவா மாகாணத -
தில் உருவாக்கினார. என்றும எப்மபாதும எல்மைாருடனும 
இனிமத மபசிப்ப�குவார.   

நல்ையதாரு எழுததாளர. சிறந்த மபச்சாளர, ஏன் 
கவிஞரும கூட! இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதலர நாம 
இ�க்க மநரந்தது துரதிர்ஷடமம! யபாதுவாக எணணிப் -
பாரக்குமமபாது மலையக மக்களின் அவைநிலைலய 
உணரந்து அவரகளது நைனுக்காக யசயற்பட்டு இைக் -
கிய உைகிற்குள் நுல�ந்து அருமபணியாற்றி மலறயும 
இைக்கியவாதிகளுக்கு நாம யசலுததும நன்றிக்கடன்.  

அன்னாரது சிராரதத தினததிைாவது அவரகலள 
நிலனவுகூரந்து அவரகளது ஆன்மா சாந்தியபற 
இலறவலன பிராரததிப்பலத தவிர மவறு எலதததான் 
நாம யசயவது?   

எனமவ மலையக மக்களின் நைலனமய அடிப்பலட -
யாகக் யகாணடு அவரகளுக்காக வாழந்து மலறந்த 
தமிம�ாவியனின் ஆன்மா சாந்தியபற அவரது சிராரதத 
தினமான எதிரவரும 24ஆம திகதி ஒரு சிறு விளக் -
லகயாவது ஏற்றி எல்ைாமவல்ை இலறவலன மவணடி 
நிற்மபாம!    

சப்ளி த�ாட்டத்தில் மூன்று த�ாழி-
லாளர் த�ா்டர் குடியிருப்புகள் 
ைணசரிவு அ்பாயத்திற்குள்ளா-

கியுள்ளன. இ�னால் இங்கு வாழும 
சுைார் 40 குடும்பங்கள் ்பாதிக்கப்்பட -
டுள்ளன.  100 வரு்டங்கள் க்டந� இக் -
குடியிருப்புகள். இரணடு வரு்டங்களுக்கு 
முன்னர் கணடி இயற்மக அனர்த்� முகா-
மைத்துவ திமைக்கள அதிகாரிகள் இவ் -
வி்டத்திற்கு வநது த�ா்டர்ச்சியாக ்பல ்பரி-
தசா�மனகமள தைற்தகாணடு ஆய்வின் 
முடிவில் இந� இ்டம வசிப்்ப�ற்கு த்பாருத் -
�ைான�ாக இல்மல என்று  அறிவித்� -
த�ாடு  உ்டன் ்பாதுகாப்்பான இ்டத்திற்கு 
தசல்லுைாறு அறிவித்திருந�னர். எனினும 
ைாற்றி்டம �ரப்்ப்டா� நிமலயில் த�ா்டர்ந-
தும அத�குடியிருப்புகளில் வாழ் -
கின்்றனர்.  குடியிருப்புகளின் 
அத்திவாரம �ாழி-

்றங்கியுள்ளது.  முழு கட்ட்டமும சில அடி -
தூரம அகன்றும காைப்்படுகி்றது. ைமழக்-
காலத்தில் வீடடிற்குள் நீர் ஊற்த்றடுக்கி்றது.   
இங்கு வசிக்கும குடும்பங்களில் 8 குடும்பங்-
கள் �னது தசாந� ்பைத்தில் காணியும  

வீடும வாங்கிக் தகாணடு தசன்று விட-
்டனர்.  த�ாட்ட நிர்வாகதைா, அரதசா 

இதுவமரயில் எந� ந்டவடிக்-
மகயும எடுக்கவில்மல. 

எந� தநரத்திலும 
ைணசரிவுக்கு 

உ ள் ள ா -

கக் கூடும என்்பம� முன்கூடடிதய த�ரிநது 
தகாணடு கவமலயும கணணீருைாக உயிமரக் 
மகயில்பிடித்துக் தகாணடு வாழ்கின்்ற -
னர். அதிக ைமழக்காலத்தில் உற்்றார், 
உ்றவினர் வீடுகளில் �ஞசைம்டகின்்ற -
னர். 

வயதுக்கு வந� ைற்றும ்படிக்கின்்ற 
பிள்மளகமள மவத்துக்தகாணடு 
எத்�மன நாள் ைற்்றவர்களும்டய 

வீடடில் �ங்குவது?   பூமியில் 
ைைல் அதிகம கலநதி -

ருப்்ப�ால்  ைரங்கள் அடிதயாடு 
சாய்நது வீழ்கின்்றன. ்பல சந�ர்ப்்பங்களில் 
கூமரயின் மீதும விழுநதுள்ளன. கம்பமள 
பிரத�ச தசயலகம கிராைதசவகர் அரசில் 
பிரமுகர் த�ாட்ட நிர்வாகம என ்பல-
�ரப்புகளுக்கும கூறி ்பய-
னில்மல. 

யபருந்மதாட்டஙகள்  உரியமுலற-
யில் பராமரிக்கப்படாலமயால் 
அலவ காடுகளாக  மாறி வரு -

கின்றன. மலைகளில் மவலை யசயயும 
யதாழிைாளரகள் அட்லடக்கடி,  குளவிக்-
யகாட்டு, விஷப்பூச்சிகளின் கடிகளுக்கும 
சிறுதலத, காட்டுப்பன்றி,  பாமபு மபான்ற 
உயிரினஙகளின் அச்சுறுததல்களுக்கும மத -
தியில் ஒரு  நாள் சமபளததிற்காக  உல�க்க 
மவணடியிருக்கிறது. யதாழிைாளரகளின் 
மவலைநாள்  குலறக்கப்படுவதால் யபாரு -

ளாதார ரீதியில் பல்மவறு சிரமஙகலள எதிர -
மநாக்க  மவணடியிருக்கிறது. 

மலையக மக்களின் பிரச்சிலனகளில் மிக 
முக்கியமாக மபசப்படும  விடயமாக குளவி 
யகாட்டு மாறியிருக்கிறது. இது மலையகததின் 
சிை பகுதிகளில் வாழும மக்களின் அன்றாட 
பிரச்சிலனயாகவும மாறியுள்ளது. அடிப்பலட 
வசதியின்லம, சமபளப் பிரச்சிலன, கல்வி, 
யதாழில் ரீதியான உரிலமகள் மீறப்படுகின்-
றலம மபான்றலவ காைஙகாைமாக மபசப் -
பட்டு வரும நிலையில், குளவி யகாட்டு பிரச்சி -
லனயும கடந்த இரு வருடஙகளுக்கு மமைாக 
மபசுயபாருளாக மாறிவிட்டது. 

டிக்மகாயா  பகுதி மதாட்டயமான்றில் பணி-
புரிந்து யகாணடிருந்த 9 யபணகள் குளவிக் 
யகாட்டுக்கு இைக்காகினர. இதில் ஒரு யபண 
உயிரி�ந்தார.  யகாட்டகலை, யபாரஸ்கிறீக் 
மதாட்டததில் குளவி யகாட்டுக்கு 10 யதாழி-
ைாளரகள் இைக்காகினர. இதில் ஒரு யபண 
யதாழிைாளியின் காதில் இருந்து பை குளவி-
கள் யவளிமய எடுக்கப்பட்டன. ஹப்புததலளப் 
பகுதியில் மதாட்டத யதாழிலில் ஈடுபட்டிருந்த 
27 மபர குளவிக் யகாட்டுக்கு இைக்காகினர. 

இததலகய யசயதிகள் ஊடகஙகளில் அடிக்-
கடி யவளியிடப்பட்டாலும இது யதாடரபான 
நிரந்தர ததீரவு எதுவும இதுவலரயிலும எட் -
டப்படவில்லை.   இந்தக் குளவிப்  பிரச்சி-
லனலய மதாட்ட நிரவாகஙகமளா, யதாழிைா-
ளரகலளச் சாரந்துள்ள யதாழிற்சஙகஙகமளா  
கவனம யசலுததுவதாகத யதரியவில்லை. 
மதாட்ட நிரவாகம யதாழிைாளரகலளக் 

யகாணடு  எப்படியாவது மவலைலய வாஙகி 
இைாபதலத யபற்றுக்யகாள்வமத அவரக-
ளின் மநாக்கமாக  இருக்கிறமத தவிர குளவிக் 
கூடுகலள ஒழிப்பதற்கான எந்த நடவடிக்லக -

யும  எடுதததாகத யதரியவில்லை.
இந்நாட்டில் யதாழில் யசயயும அலனவ-

ருக்கும யதாழில் பாதுகாப்பு வ�ஙகப்பட 
மவணடும. அதன்படி யதாழில் மநர விபத -
துகளுக்கு அந்தந்த நிறுவனஙகள் ஏற்பாடு-
கள் யசயதுள்ளன. யபருந்மதாட்ட யதாழிைா-
ளரகளுக்கு யதாழில் மநர விபததுக்களுக்கு 
இக்கமயபனிகள் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகலள 
யசயது இருக்கின்றனவா என்ற மகள்வி எழு -
கின்றது. 

அன்றாட உல�ப்பில் வாழந்துவரும இவர-
களுக்கு குளவி யகாட்டினால் இரணயடாரு 
நாள் லவததியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டா-
லும இவரகளுக்கு எந்த வலகயிைான நிவா -

ரணமும வ�ஙகப்படுவதில்லை. 
ஆனால் மதாட்டத யதாழிைாளரகளு-
லடய சமபளம யதாடரபாக இருக்-
கின்ற கூட்டு ஒப்பந்தததில் மவலை 
மநரஙகளில் ஏதாவது விபதது ஏற்-
பட்டால் நட்ட ஈட்டு கட்டலளச் சட்டத-
தின்படி பாதிக்கப்பட்டவரகளுக்கு 
நட்டஈடு வ�ஙக மவணடும என்று 

ஏற்பாடு இருக்கின்றது. ஆனால் இதுவலர-
யில் குளவிக் யகாட்டுக்கு இைக்காகி விடுமு-
லறயில் இருந்தவரகளுக்கு எந்த நட்ட ஈடும 
வ�ஙகப்பட்டதாகத யதரியவில்லை.  

மமலும குளவிக் யகாட்டுக்கு உள்ளான-
வரகளுக்கு சிகிச்லச வ�ஙகும வசதிகளில் 
குலறபாடு நிைவுவதாகவும கூறப்படுகின்றது. 

யபருந்மதாட்டஙகளில் 
பணி புரியும மவலளயில் 
குளவிக் யகாட்டுக்கு 
இைக்காகும மநரததில் 
மதாட்ட நிரவாகததினால் 
உடனடியாக லவததிய-
சாலைக்கு அல�ததுச் 
யசல்ைப்படுவதால் சிகிச்-
லசகள் விலரவாக வ�ங-
கப்படுகின்றன. ஆனால் 
வீடுகளிமைா அல்ைது 
தனிப்பட்ட ஏலனய சூழ-
நிலைகளிமைா குளவிக் 
யகாட்டுக்கு உள்ளாகுப-

வரகலள விலரவாக லவததியசாலைக்கு 
யகாணடு யசல்வது யபருமபாலும சாததிய-
மாவதில்லை.  அவவாறான சந்தரப்பததில் 
விலரவாக சிகிச்லச வ�ஙகுவது லவததிய-
சாலை அதிகாரிகளுக்கு கடினமான விடயமா-
கவும உள்ளது. யபருமபாலும தனி நபரகள் 
பாதிக்கப்பட்டு லவததியசாலைகளுக்கு தாமத-
மாக யகாணடு யசல்ைப்படுவதால் மரணஙகள் 
சமபவிக்கின்றன.  

இப்படி குளவிக் யகாட்டுக்கு உள்ளாகுபவரகள் 
அதிரச்சியலடவாரகளானால் அவரகளுக்கான 
உளரீதியான பாதிப்பு அதிகரிதது உயரகுருதி 
அழுததம, ஆஸ்துமா மபான்ற மநாயகளுக்கு 
உள்ளாகும வாயப்புகள் உள்ளன. குளவி 

யகாட்டு சிை உபாலதகளின் மவகம அதிகரிக்க 
உதவுகின்றது. சிை மநரஙகளில் ஒவவாலம-
யும ஏற்படும. இதன்மபாது சிைர உடனடியாக 
லவததியசாலைக்கு யகாணடு யசல்வலத 
விடுதது லக மருந்துகலள பயன்படுததுகின்ற-
னர. இது ஆபததானது. உடனடியாக லவததிய-
சாலைக்கு யகாணடு யசல்லுதல் அவசியமாகும.  

இவவாறான நிலையில் இப்பிரச்சிலனக்கு 
நிரந்தரத தீரவிலன உரிய தரப்பினர கவனம 
யசலுததி யபற்றுததருமாறு யபருந்மதாட்ட 
சமூகம பல்மவறு மகாரிக்லககலளயும முன்-
லவதது வருகிறது. இ.யதா.கா யபாதுச் யசயைா-
ளரும அலமச்சருமான ஜீவன் யதாணடமான், 
குளவிக்கூடுகலள பாதுகாப்பாக அகற்றுவது 

யதாடரபாக சுற்றா-
டல் மற்றும வன 
ஜீவராசிகள் அலமச்-
சர எஸ். எம. சந்திர-
மசனலவ சந்திதது 
கைந்துலரயாடியி -
ருந்தார. இதன்மபாது 
ஒவயவாரு மதாட்டத-
திற்கும 5 இலளஞர-
கலள யதரிவு யசயது 
குளவிக் கூடுகலள 
அகற்றும பணிக்கு 
தயாரபடுததுவதாக 
குறிப்பிட்டார.  

இந் நி ல ை யி ல் 
2021 ஏப்ரல் மாதம 
குளவி யகாட்டிலி-
ருந்து பாதுகாப்புப் 

யபறுவதற்கான பாதுகாப்பு அஙகிகள் மதாட்டத 
யதாழிைாளரகளுக்கு வ�ஙகப்பட்டன. இது பாது-
காப்பான அமசம என்றாலும குளவிக் கூடுகள் 
அகற்றப்பட்டலமயால் பாடசாலை மாணவர-
களும பாதிக்கப்படுகின்ற சமபவஙகளும 
யதாடரந்து நிகழந்து வருகின்றன. ஹட்டன் 
கல்வி வையததிற்குட்பட்ட மநாரவூட் எலிபலட 
தமிழ  விததியாைய  மாணவரகள் 14 மபர 
அணலமயில் குளவி யகாட்டுக்கு  இைக்காகிய 
நிலையில் டிக்மகாயா கிளஙகன் ஆதார லவததி-
யசாலையில்  அனுமதிக்கப்பட்டு  சிகிச்லசயின் 
பின்னர வீடு திருமபியதாக லவததியசாலை  
வட்டாரஙகள் யதரிவிததன.    மாணவரகள் பாட-
சாலைக்கு யசல்லும மபாது, மரததில்  இருந்த  
குளவிக்கூடு  கலைந்து மாணவரகலள யகாட்-
டியுள்ளதாக யபாலிஸார  யதரிவிததனர. பாட-
சாலைக்கு யசல்லும வழியில் குளவிக் யகாட்-
டுக்கு உள்ளாக்கிய சமபவம ஓர உதாரணம. 

இவவாறான நிலையில் யபருந்மதாட்டத 
துலற அதிகாரிகளும, மதாட்ட நிரவாகமும 
யதாழிற்சஙகஙகளுடன் இலணந்து குளவிக் 
கூடுகலள அகற்ற நடவடிக்லக எடுப்பதன் 
மூைமம இந்த பிரச்சி -
லனக்கு தீரவு காணப்பட 
முடியும. யவறுமமன வன 
திலணக்களதலத எதிர-
பாரததுக் யகாணடிருக் -
காமல் இலணந்து யசய -
ைாற்றி இப்பிரச்சிலனக்கு 
முடிவு காணைாம.  

மநற்று முன்தினம (24) அவரது 
சிராரதத தினம  

கண்டுககொள்ொத நிர்ொகம்

இவ்வாறவாக அபவாயகரமவான வீடுகளிலும் 
மககள் ்வாழ்கிறவாரகள், தெரியுமவா?

இரட்லட பாலத சப்ளி 

மதாட்ட மக்கள் மரண பயததில் 

நம்பித்தான் ஆகவேண்டும்! 

ஆர். நவராஜா...?
படஙகள்: யதல்மதாட்லட தினகரன் நிருபர 

இரா. ம�ாசஸ்  ...?

ந. திஸ்்ாகு�ாரி...?
நான்காம வருடம  
ஊடகக் கற்லககள் துலற,  
யாழப்பாண பல்கலைக்க�கம

யபருந்மதாட்டஙகளில் 
குளவிக்யகாட்டு:   

குளவிக் கூடுகளள 
அகற்றுவதே ஒதே தீர்வு மலையக இைக்கிய உைகில் 

மறக்கமுடியாே மனிேர் 
அமேர் ேமித�ாவியன்!  
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கேள்வி:− பணம்பற்றுக்-
்�ொண்டு டீல் வைத்தே பட்ஜடடிற்கும 
ஏவைய சட்டமூலங�ளுக்கும நீங�ள் 
ஆதேரவு ைழஙகியதேொ� குற்்றஞசொட்டப்-
படுகி்ற்தே?  

பதில்:− நொம எநதே டீலும வைக்-
�வில்வல. சமூ� நலனுக்�ொ�்ை  
அரசொங�ததிற்கு ஆதேரவு ைழஙகி-
்ைொம. ஐ.ம.சவில் ்பொடடியிட்ட 7 
எம.பிக்�ளும  ்பசில் ரொ்ஜபக் ஷவை 
சநதிததே ்பொது ்ஜைொசொக்�வை அ்டக்-
�ம ்சயைது ்தேொ்டர்பில்  தேொன் 
பிரதேொைமொ� ்பசி்ைொம. பல ைரு-
்ட�ொலமொ� எமது அரசியல் தேவலைர்-
�ள்  பிரச்சிவை�வை தீர்க்�ொமல் 
பிச்வசக்�ொரனின் புண்வண ்பொல 
்தேொ்டர்நது வைததுக்  ்�ொண்டிருக்கி-

்றொர்�ள். ஆைொல் நொம எமது சமூ�ம 
சொர்நதே வி்டயங�வை  முன்வைத-
்தேொம. பணம அல்லது பதேவிக்�ொ� நொம 
ஆதேரவு ைழங�வில்வல. அவைொறு  
்சயதிருநதேொல் எமமில் சிலர் அவமச்-
சர்�ைொ� இருப்பொர்�ள்.  

இநதே நொடடில் ்்ஜ.ஆர்.்்ஜயைர்தேை 
தேைது ஆடசியில் அரசியலவமப்வப  
மொற்றி அதி�ொரங�வை ்பற்்றொர். 
அதேவை வி்ட அதி�ொரங�வை ைழங-
கும 18 ஆைது  திருததேததிற்கு எமது 
முஸ்லிம தேவலைர்�ள் ஆதேரவு ைழங-
கிைொர்�ள். அைர்�ள்  ைொக்�ளிததேது 
சரி. நொம ைொக்�ளிததேது தேைறு என்கி-
்றொர்�ள். முஸ்லிம  சமூ�தவதே நொச-
மொக்கும 19 ஆைது திருததேதவதே 
கூ்ட ஆதேரிததேொர்�ள். �்டநதே ஆடசியில் 
21 முஸ்லிம எம.பி�ளும பிரதேமரொ� 
இருநதே ரணில் விக்கிரமசிங�வை   
சநதிதது ஸஹரொன் ்தேொ்டர்பொை 
பிரச்சிவைவய ்பசி்ைொம. எைக்கு 
எதுவும  ்தேரியொது. ்ஜைொதிபதியி்டம 

்சொல்லுங�ள் என்்றொர். அன்று பொரொ-
ளுமன்்றததின் அதி�ொரதவதே அதி�ரித-
தேொலும ஐ.்தே.�வுக்கும சு.�விற்கும 
பொதி பொதி  அதி�ொரங�ள் இருநதேதேொல் 

தேொன் சிக்�்ல ஏற்பட்டது.  

கேள்வி:− 20 ஆைது திருததேத-
திற்கு ஆதேரவு ைழஙகியதேொல் முஸ்லிம  
சமூ�ததிற்கு என்ை நன்வம கிவ்டததி-
ருக்கி்றது ?  

பதில்:− 7 ்பரும வ�உயர்ததேொ-
விட்டொல் ்ஜைொஸொ பிரச்சிவைக்கு தீர்வு  
கிவ்டததிருக்�ொது. பிரதேமர் மஹிநதே 
ரொ்ஜபக் ஷவும ்ஜைொதிபதியும  மதேகுரு-
மொர்�வை அவழதது ்பசிய பின்ை்ர 
இதேற்கு தீர்வு கிவ்டததேது.  முஸ்லிம�-
ளுக்கு 2015/-2020 ைவர ந்டநதே 
அநியொயங�வை யொரும ்பசுை-
தில்வல. தி�ை, அமபொவ்ற, குருணொ-
�ல் �லைரங�ள் நொனும இருநதே 
�்டநதே  ஆடசியில் தேொன் ந்டநதேது. அது 
குறிதது ்ைட�ப்படுகி்்றன்.  

கேள்வி:− ஏன் �்டநதே அரசில் 
இருநது ்ைளி்ய்றவில்வல?  

பதில்:− அன்றிருநதே பிரதேமர், 
்ஜைொதிபதி மற்றும  அவமச்சர்�ளு-
்டன் முடிநதேைவு ்பசி்ைொம. மன்்றொடி-
்ைொம. எதுவும ந்டக்�வில்வல. �்டநதே  

ஆடசிவயயும இநதே ஆடசிவயயும 
ஒப்பிட்டொல் எக்�ொலததில் முஸ்லிம�-
ளுக்கு  அநியொயம ந்டநதேது என்று 
்தேரியும. எமது தேவலைர்�ளுக்கு அரச 
தேவலைவர  பிடிக்�ொவிட்டொல் ஆடசி-
வயயும பிடிக்�ொது. இன்று முஸ்லிம, 
தேமிழ்  மக்�ளுக்கு எநதேப் பிரச்சிவை-
யும கிவ்டயொது. அன்று ஊர்�வை பொது-
�ொக்� நொம  �ொைல் �ொததேவதே ம்றக்�-
வில்வல.  

கேள்வி:− �டசித தேவலைர், 
ரிசொத பதியுதீனின் ஆதேரவு ்தேவை-
யில்வல என்்றொர். தேனிதது ்பொடடியிட-
டிருக்�லொ்ம?  

பதில்:− நொன் மயில் சின்ைததில் 
்பொடடியி்டவில்வல. ஐக்கிய மக்�ள்  
சக்தி �டசியில் தேொன் ்பொடடியிட-
்்டன். நொன் ்சயதே அபிவிருததிவய-
யும  நல்லைற்வ்றயும �ொடடிததேொன் 
்ைன்்்றன். தேவலைர் எைக்கு டிக்்�ட 

தேநதேொர்.  நொன் �ைததில் இ்றஙகி்ைன். 
தேனியொ� ஓடி்ய ்ைன்்்றன். பொதிக்கு 
்மல் சிங�ை  மக்�ள்தேொன் என்வை 
ஆதேரிததேொர்�ள்.  எைக்�ொ� ஒரு நிமி்டம 
கூ்ட ்சலவி்டொதேது பற்றி தேவலைர் 
கூ்ட  என்னி்டம ்நரடியொ� ்சொல்லி-
யிருக்கி்றொர். அைர் எைக்கு ்ைடபுமனு 
தேநதேவதே  மறுக்�மொட்்டன்.  

கேள்வி:− பட்ஜடடிற்கு ஆதேர-
ைளிததே நிவலயில் �டசி உங�வை 
இவ்டநிறுததியுள்ைது. உங�ள் அடுததே 
�ட்ட ந�ர்வு என்ை?  

 
பதில்:− என்வை இவ்டநிறுததிய-

தேொ� தே�ைல் ைநதேது. அதேற்கு மு�ங-
்�ொடுக்� சட்டரீதியில் ந்டைடிக்வ� 
எடுதது ைருகி்்றொம.  

கேள்வி:− ்தேொ்டர்நது அரசொங-
�தது்டன் பயணிக்�ப் ்பொகிறீர்�ைொ?  

பதில்:− �்டநதே ஆடசியில் 5 
்�பிைட அவமச்சர்�ள், 8 இரொ-
்ஜொங�  அவமச்சர்�ள் மற்றும 8 எம.
பி�ள் இருநதேொர்�ள். �்டநதே ஆடசியில் 
நொம எநதே  முஸ்லிம�ளின் பிரச்சி-
வைவய தீர்த்தேொம. �வர்யொர மொைட-
்டம மவ்றநதே தேவலைர்  அஷரபின் 
�ைவு. ்பொததுவில் �ல்வி ைலயம, 
ைொவழச்்சவை �ொணிப் பிரச்சிவை, 
�ல்முவை விை�ொரம, ்தேொப்பூர் 
பிர்தேச சவப தேரமுயர்ததேல், முஸ்லிம  
திருமணச் சட்டம எை எதுவும ந்டக்�-
வில்வல. திருமண சட்டம ்தேொ்டர்பில் 
்பச 21  எம.பி�ளும கூடிைொலும சில 
நிமி்டங�ளில் �வலநதுவிடும. முஸ்-
லிம�ளுவ்டய எநதே ஒரு  பிரச்சிவைக்-
கும தீர்வு கிவ்டக்�வில்வல. ஆைொல் 
கூடிப்  ்பசுைவதே ப்டம பிடிததுப் 
்பொடடு விைமபரம ்சயைவதே மடடும 
தேொன்  ்சயதேொர்�ள்.  

கேள்வி:−  கிண்ணியொ பொலம 
அவமக்�ப்ப்டொமல் அப்பொவி�ள் 
பலியொைர்�ள். இதேவை கூ்ட ்சயய 
முடியொமல் ்பொை்தே.?  

பதில்:− உண்வம. மஹரூப் எம.

பி இதேற்�ொ� �டுவமயொ� உவழததேொர்.
்தேௌபீக்  எம.பி முயன்்றொர். 500 
மில்லியவை ஒதுக்கிக் ்�ொள்ைமுடிய-
வில்வல. நொம 7  எம.பி�ளும அவமச்-
சர் ்்ஜொன்ஸ்்டவையும லஙசொவையும 
சநதிதது ்பசி்ைொம. 750  மில்லி-
யன் ரூபொ ஒதுக்�ப்பட்டது. 9 மொதேததில் 
அதேவை நிவ்றவு ்சயைதேொ�  ்ஜைொதி-
பதி உறுதியளிததேொர்.  

அநதே நிவலயில் தேொன் விபதது ந்டத-
தேது. நொம 7 ்பரும ஆளும  தேரப்பில் 
உள்ை 4 எம.பி�ளும இவணநது எமது 
சமூ� வி்டயங�வை ்பசி தீர்தது  ைரு-
கி்்றொம. பிச்வசக்�ொரனின் புண்வணப் 
்பொன்று அரசியல்ைொதி�ளுக்கு அடுததே  
்தேர்தேல் ைவர பிரச்சிவை�ள் இருக்� 
்ைண்டும. ஆைொல் நொம அவைொறு அர-
சியல்  ்சயயவில்வல. அடுததே ்தேர்தே-
லில் ்ைல்ைதேற்�ொ� எைக்கு அரசியல் 
்சயயத  ்தேவையில்வல.சமூ�தவதே 
�ொடடிக் ் �ொடுத்தேொ கூடடிக் ் �ொடுத்தேொ 
அரசியல் ்சயய  மொட்்டொம. 2 தே்டவை 
பொரொளுமன்்றம ைநதும சமூ�தவதே 
�ொடடிக் ்�ொடுதது அரசியல்  ்சயய-
வில்வல.  

சிங�ை, - முஸ்லிம மக்�வை இவணக்-
கும �ல்்நை பொலதவதே அவமக்�  50 
்�ொடி ஒதுக்�ப்படடுள்ைது. 400 கி்லொ-
மீற்்றர் நீை வீதி அவமக்�வும பணம  
ைழங�ப்படடுள்ைது. வி்ை�ொைநதே 
பொ்டசொவல பிரச்சிவை பற்றி அன்றி-
ருநதே தேமிழ்  எம.பி�ள் ்பசியும தீர்வு 
ைரவில்வல. பிரதேமரு்டன் ்பசிய மறுநி-
மி்ட்ம தீர்வு  ைநதேது. தீர்வுக்குரிய அர-
சிய்ல ்சயகி்்றொம.்ைறும ்பச்சுக்கு-
ரிய அரசியல்  அல்ல.  

கேள்வி:−்பொதுத ்தேர்தேலில் 
ஒரு �டசியில் ்தேர்தேலில்  ்பொடடி-
யிடடு விடடு ்தேர்தேலின் பின்ைர் �டசி 
மொ்றொமல் இன்று நீங�ள் ஆதேரிக்கும  
�டசியி்ல ்தேர்தேலில் ்பொடடியிடடிருக்-
�லொ்ம?  

பதில்:− நொம ஐக்கிய மக்�ள் சக்தி-
யு்டன் இருந்தேொம. அதேைொல் அநதேக்  
�டசியில் ்பொடடியிட்்டொம. எநதேக் �ட-
சியில் ்பொடடியிட்டொலும என்ைொல்  
்ைல்ல முடியும. அநதே நமபிக்வ� 

எைக்குள்ைது. அடுததே ்தேர்தேல் பற்றி  
இன்றும சிநதிக்�வில்வல.  

கேள்வி:− அடுதது நவ்ட்பறும 
மொ�ொண சவப ்தேர்தேல் அல்லது உள்-
ளூரொடசி ்தேர்தேலில் எநதேக் �டசிக்கு 
ஆதேரவு ைழஙகுவீர்�ள்?  

பதில்:− அடுததே எநதேத ்தேர்தேலும 
ந்டக்�ொது. ்ஜைொதிபதித ்தேர்தேல் தேொன்  
ந்டக்கும. அநதே ்நரததில் சமூ�ம 
சொர்நது சிநதிதது முடிவு ்சய்ைொம.  
சமூ�ததின் எதிர்�ொலம குறிதது சிந-
திதது சரியொை தேவலைரு்டன் பயணிப்-
்பன்.  அதேற்கு 3 ைரு்ட �ொலம இருக்-
கி்றது.  

கேள்வி:− அரசியல் எதிர்�ொலம 
எவைொறு அவமயும?  

பதில்:− நொன் எமது �டசித தேவலை 
வர விமர்சிக்�வில்வல. அரசியல்  யதேொ 
ர்ததேதவதே தேொன் ்சொன்்ைன். மக்�ள் 
எமவம எதேற்�ொ� பொரொளுமன்்றம  
அனுப்புகி்றொர்�ள். 20 இலடசம முஸ்-
லிங�ளின் பிரச்சிவை�ளுக்�ொ�  மொத-
திரமன்றி இரண்்டவர ்�ொடி மக்�ளும 
நிமமதியொ� ைொழவைக்�்ை எமவம 
்தேரிவு  ்சயகின்்றைர். பொரொளுமன்-
்றம தீர்வுக்குரிய இ்டமல்ல. ்ைறும 
்பச்சு மடடு்ம  ந்டக்கி்றது. அவமச் -
சரவையில் தேொன் தீர்வு ைருகி்றது. 
எமது எம.பி�ள்  பொரொளுமன்்றததில் 
்பசியவை ந்டநதேொல் எமது நொடு 
உலகில் முதேலி்டததில்  இருநதிருக்-
கும. தீர்வு அரசியல் தேொன் எைக்குத 
்தேவை. சஹரொனின்  பிரச்சிவை-
யொல் நொடு எரிநதேது.இைைொதே பிரச்சி-
வை�ைொல்  தீப்பற்றியது. அநுரொதேபு-
ரததில் எநதே்ைொரு சிறு சமபைமும 
ந்டக்�வில்வல. இைைொதேம எைது  
அரசியலில் துளியும கிவ்டயொது. டீல் 
அரசியல் எமக்கில்வல. �்டநதே �ொலத-
தில்  வ�தூக்கிைொல் அவமச்சு பதேவி 
கிவ்டக்கும. எமக்கு அரசியலொல் சம-
பொதிக்�  ்தேவையில்வல. பொரொளு -
மன்்றததில் ்பசி அதேவை மு�நூலில் 
பதி்ைற்றி விைமபரம  ்தேடுகி்றொர் -
�ள். மு�நூல் வீரர்�ள் சமூ�தவதே 
�ொடடி அரசியல்  ்சயகின்்றைர். நொம 
அவைொறு ்சயயவில்வல.  

்ைொரு ்மனியும 
்பொழு்தேொரு ைண்ண -
முமொ� அதி உச்சதவதே 
எடடிக் ் �ொண்டிருக்கும 

நவீைததுைமும, அவதே ஒடடிய சிநதே-
வை�ளும இன்வ்றய உலகின், இயக் -
�தவதே குறுக்கி, மனிதே ைலுவையும 
சிநதேைொ தி்றவையும  மழுங�டிதது, 
மொறுபட்ட பல அச்சுறுததேல்�ளுக்கு 
ைழிைகுததுக் ்�ொண்டிருக்கி்றது. அதி 
்ை� தே�ைல் ்தேொழில்நுடப ைைர்ச்சியி -
ைொல்  அதி�ரிததுைரும சமூ�ைவலத-
தேை பொைவை, இவணய ் தேொழில்நுடப 
பயன்பொடு என்பை சமூ�ததிற்கு குறிப் -
பொ� இவைஞர் உலகிற்கு மொ்பரும 
ைரப்பிரசொதேமொ� அவமநதுள்ை அ்தே 
்ைவை பொரிய சமூ� அைலததுக்கும 
உள்ைொகி நிற்கி்றது. 

வசபர் தேொக்குதேல்�ள் (Cyber 
Attack) என்று பரைலொ� அவழக்�ப்-
படும இவணய ஊடுருைல்�ளும, -
இவணய மு்டக்� ்சயல்பொடு�ளும  
உல�ைொவிய ரீதியில் ஒன்றிவிட்ட 
இவணய ்சயல்பொடு�வை குறி -
வைதது, திட்டமிடடு ந்டொததேப் படுைது -
்டன், நொடு�ளிைதும சமூ�ங�ளிை -
தும   பொது�ொப்புக்்� அச்சுறுததேலொ� 
மொறிைருகின்்றது. ்பரழிவின் அறிகுறி -
யொை இநதே இவணய அச்சுறுததேல்�ள் 
அதி�ரிதது ைருைதும நொடு�ளிவ்ட்ய 
குறிப்பொ� அரசு�ளிவ்ட்ய ்பரும 
சர்ச்வசவயயும, அச்ச உணர்வையும 
ஏற்படுததி உள்ைதும குறிப்பி்டததேக்-
�து.

இநதே வசபர் தேொக்குதேல்�ள் ்மற்-
குல� நொடு�வையும தேொண்டி இன்று 
மூன்்றொம உல� நொடு�வையும அச் -
சுறுததிக்்�ொண்டு இருக்கி்றது. குறிப் -
பொ� அடிக்�டி குறிவைக்�ப்படும 
இநதியொ, இலஙவ� அரச இவணயத 
தேைங�ள் மீதேொை தேொக்குதேல்�ளுக்கு 
உள்நொடடு ஒடுக்கு முவ்ற�ளுக்கு  
எதிரொை சக்தி�்ை �ொரணம என்று 
்சொல்லப்படுகி்றது. 

வசபர்ஸ்்பஸ் 'ஒரு புதிய சர்ை்தேச 
்பொர்க்�ைம' என்று ைர்ணிததுள்ை 
சர்ை்தேச வசபர் பொது�ொப்பு நிறுை -
ைமொை I Defense இன் இவண நிறு-
ைைர் ்்ஜமஸ் அ்டமஸ் இதேன் மூலம 
தேொக்குதேலுக்கு உள்ைொகும நொடடின் 
எதிர்�ொல்ம ்�ள்விக் குறியொைது்டன் 
அநதே நொடடின்  இரொணுை பிரசொரங-
�ள் ்ைற்றி்பறும அல்லது இழக்�ப்ப -
டும எைவும ்தேரிவிததுள்ைொர்.

நொடு�ளின் ்தேர்தேல்�ள் ந்டைடிக்வ� 
�ளுக்கு கூ்ட அச்சுறுததேல் ஏற்படும 
இநதே வசபர் தேொக்குதேல்�ள், தேனிப் -
பட்ட ைணி�ங�ள் மீது ந்டொததேப்படும 
்பொது அநதே நிறுைைததுக்கு நூற்றுக் -
�ணக்�ொை பில்லியன் நிதிவய இழக்� 
வைதது நிறுைைதவதே திைொலொக்கு 
கி்றது.

ஒரு ்பொர்க்�ைததில் யொர் ்ைன்்றொர்-
�ள் அல்லது ்தேொற்்றொர்�ள் என்பவதே 

ைவரயறுதது அதேற்்�ற்்ற முடிவு�வை 
எடுக்� முடியும. ஆைொல் இவணய அச் -
சுறுததேல்�ள் ஏற்படுததும ்பௌதீ�ப் 
்பொர் நயைஞச�மொை ஆபதவதே ஏற்-
படுததி அவைைவரயும திண்ற வைக்-

கின்்றது. சநவதே�ள், அரசொங�ங�ள் 
மற்றும ்தேசிய சக்தி�ள் என்பைமீது 
மக்�ள் வைததிருக்கும நமபிக்வ�வய 
சிவதேக்கின்்றை.

முன்வப வி்ட அதி� நமபிக்வ� 
சொர்நதேதேொ� மொறிைரும இன்வ்றய 
உலகின் நவீை ்பொருைொதேொர ்சயல் -
பொடு�ள், சமூ� அவசவு�ள், அரச 
முன்்ைடுப்பு�ள் மற்றும இரொணுை 

பொது�ொப்பு என்பை தே�ைல் ்தேொழில் -
நுடபம நிவ்றநதேதேொ�்ை ைடிைவமக் -
�ப்படுகி்றது. இைற்றின் ்மயநி�ர் 
இயல்பு அன்்றொ்ட ந்டைடிக்வ��ளில் 
“நமபிக்வ�” ைகிக்கும பஙவ� அதி-
�ரிக்கி்றது. இவணயம சொர்நது இருக் -
கும இன்வ்றய டிஜிட்டல் ்பொருைொ -
தேொரம நமபிக்வ�யின் சீரழிவு�ைொல் 
பொதிக்�ப்படடுக் ்�ொண்டிருக்கி்றது.. 

அதி�ரிததுைரும ஓன்வலன் ைர்த-
தே�தது்டன் ஒன்றிப்்பொய உள்ை 
இன்வ்றய சநவதே ந்டைடிக்வ��ளில் 
்பருகி ைரும இவணய அச்சுறுததேல் -
�ள்,  அதி நவீை ்தேொழில் நுடபதது -
்டன்  ைடிைவமக்�ப் படுைது்டன் இநதே 
தேொக்குதேல்�ளிைொல் ஏற்படும  ்மொததே 
்பொருைொதேொர இழப்புக்�ள்  உல�-
ைொவிய ரீதியில் ைரு்டொநதேரம நூற் -
றுக்�ணக்�ொை பில்லியன்�ள் முதேல் 
டிரில்லியன்�ள் ைவர இருக்கும எை 
�ணக்கி்டப் படுகி்றது.

 நவீை ்பொருைொதேொரதவதே அச்சுறுத-
தும இநதே வசபர் தேொக்குதேல்�ள் நிதி 
இழப்வப  மடடுமல்லொது ஓன்வலன் 
ைர்ததே� ் சயல்பொடடின் மீதேொை நமபிக் -
வ�வயயும ஒடடு்மொததேமொ� இழக்� 
வைக்கி்றது.

 அ்மரிக்�ொவின் முக்கிய  

எண்்ணய ைழஙகும நிறுைைங-
�ளில் ஒன்்றொை Colonial Pipeline 
மீதேொை Ransomware ைவ� இவணய 
தேொக்குதேலொல் அநதே நிறுைைததுக்கு 
பொரிய நிதி இழப்பு ஏற்படடு நிறுைைத-
வதே்ய இழுதது மூ்ட்ைண்டிய நிவல 
ஏற்பட்டது  மடடுமல்ல, இலடசக்�ணக்-
�ொை  ்பொதுமக்�ளும பொதிப்புக்குள் -
ைொைொர்�ள். இநதே ைரு்டம (2021) 
்ம மொதேம, Dark Side எைப்படும கிறி-
மிைல் குமபல் ஒன்று கிழக்கு அ்மரிக்-
�ொவின் எரி்பொருள் ் தேவையில் சுமொர் 
45 சதேவீதேதவதே  ைழஙகும இநதே 
வபப்வலன் நிறுைை ைவலயவமப்பு 
மீது  ந்டொததிய தேொக்குதேலொல் அநதே 
நிறுைைம திைொலொகி மூ்டப்பட்டது மட-
டுமல்ல ைொடிக்வ�யொைர்�ளுக்கு இது 
்பொன்்ற நிறுைைங�ள் அைற்றின்  
இவணய �ட்டவமப்பு ்பொன்்றை 
மீதேொை   நமபிக்வ�வயயும இழக்� 
வைததேது இப்படியொை மக்�ளின் நம-
பிக்வ� இழப்புக்�ள், ஏற்படுததும 
குழப்பம, டிஜிட்டல் ைர்ததே�ததுக்கு 
மடடுமல்ல ஒடடு்மொததே ்பொருைொதேொ -
ரததின் அடிததேைததுக்்�   அச்சுறுததே-
லொ� அவமகி்றது..

உலகின் பிரபல ்சயதிச் ்சவை-
�ளில் ஒன்்றொை  (News Agents) 

்ரொயட்டர்ஸ் (Reuters) மீது இநதே 
ைரு்ட ஆரமபததில் ந்டொததேப்பட்ட 
வசபர் தேொக்குதேல் அறிவுசொர் ்சொத -
துக்�வைக்கூ்ட  பொது�ொக்� முடியொதே 
்தேொழில்நுடபததின் இயலொவமவய 
்ைளிப்படுததி நிற்கி்றது. ஒரு நிறுை-
ைததின் ைவலயவமப்பில் (Network) 
ஊடுருவி, அஙகிருக்கும முக்கியமொை 
தேரவு�வை அழிப்பது அல்லது ்சயலி -
ழக்� ்சயைது மடடுமல்ல அஙகுள்ை  
அறிவுசொர் ்சொததுக்�வையும ைர்ததே� 
ர�சியங�வையும   திருடும பழக்�ம 
சர்ை்தேச மட்டததில் நிறுைைமயப் -
படுததேப்படடுள்ைது்டன் தேமது பவ� 
நொடு�வை ைலுவிழக்� ்சயயும ந்டை-
டிக்வ��ளுக்கும இநதே தீஙகு பயன்ப -
டுததேப்படுைதுதேொன் ்ைதேவை.

 ை்ட ்�ொரியொ  தேைது  ்�ொவிட-19 
தேடுப்பூசி ்தேொழில்நுடபதவதே ்ேக் 
்சயது திருடும முயற்சியில் ஈடுபட-
்டதேொ� பிரபல மருநது நிறுைைமொை 
ஃவபசர் ப்யொ ்ரக் (Pfizer-Biotech) 
அண்வமயில் அறிவிததிருநதேது குறிப்-
பி்டததேக்�து.

    ் தேொ்டர் 16ஆம பக்�ம...

நல்லாட்சியில 
முஸ்லிம்களின் எந்தப்  
பிரச்சினைக்கும தீர்வு 
கினைக்்கவிலன்  
அநுராதபுர மாவட்ட ஐ.ம.ச பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இஷாக் ரஹமான   

7 முஸ்லிம் எம்.பிகளும் இணைந்து சமூக பிரச்சிணைகணை 
தீர்கக காத்திரமாை நடவடி்கணகள்  முன்ைடுத்துள்ைைர. 

பிச்ணச்ககாரனின புணணைப் ப�ால பிரச்சிணைகணை   
இழுத்்தடி்ககும் அரசியணல ்தான ்தணலவரகள் ்சய்கிறாரகள்  

சஜித்ப்தா, ரிசாப்தா எைது ப்தர்தல் ்வற்றி்ககு 
கிஞ்சித்தும் �ஙகளி்ககவில்ணல.  

அபிவிருத்திப் புரட்சியால் ்தான ்வனபறன  

ஷமஸ் -பொஹிம... 

 ்�ொவை நநதேன் ... 

அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவு வழஙகி வரும் 

முஸ்லிம் பாராளுமன்ற  உறுப்பினர்-

்கள் பற்றி பல்வறு விமர்சனங்கள் 

முன்வக்கப்படுகின்றன. அவர்்கள்  

சமூ்கத்்த ்காட்டிக க்காடுப்பதா்க  

சமூ்கவ்ைத்தளங்களில ்காரசாரமா்க 

விமர்சனம் கசய்யப்படுகி்றது. ஐககி்ய 

மக்கள்  சகதியில ்பாட்டியிட்டு பாரா-

ளுமன்றம் கதரிவான இசாக ரஹமான 

எம்.பி  அரசாங்கத்துடன இ்ைந்து 

கச்யற்பட்டு வரும் நி்ையில தற்்பா-

்த்ய அரசி்யல  நி்ை்ம, முஸ்லிம் 

சமூ்கம் சார்ந்த விட்யங்கள், எதிர்்காை 

அரசி்யல ந்கர்வு்கள்  கதாடர்பா்க அவ-

ருடன நடத்தப்பட்ட ்நர்்காைல.  

னைபர் ்தலாக்கு்தல
மூன்்லாம உ்ன்கயும அச்சுறுத்தும நா
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இ லஙமகையின் இதயம ககைாழுமபு. ககைாழுமபின் 
இதயைாகைத் திகைழ்வது ககைாடமடையும, புறக்ககைாட-
மடையும. ஆடசித் தமலமையகை மையைாகைவும, 

இலஙமகையின் க்பாருளாதார மையைாகைவும நிமிர்ந்து 
நிற்கும இடைஙகைள் இம்வ.

டைச்சு கைாலத்தில் அ்வர்கைளின் கைாழியில் புறக்ககைாட-
மடைமய "oude stadt" என்றார்கைள். ஆஙகில அர்த்தத்தில் 
"outside the fort" எனலாம. ஆஙகிகலயர்கைள் அதன் பின்னர் 
(க்படடைா) (Pettah) என்று அமழத்தார்கைள்.

க்படமடை என்று தமிழ க்பச்சு ்வழக்கில் இருந்கத 
ஆஙகில 'க்படடைா' ்வந்தது. ‘க்படமடை’ என்்பது ஆஙகிகலா 
இந்திய தமிழில் இருந்து ைருவிய கசால்லாகும. ஆங-
கிகலயர்கைள் இந்தியத் துமைக்கைணடைத்து க்பணகைமள 
ைைந்ததால் உரு்வான கைலப்பின ைக்கைளின் ்வழி்வந்த்வர்-
கைமளகய ஆஙகிகலா இந்தியர்கைள் என்று நாம அமழக்கி-
கறாம. ்பா. ரஞ்சித் இயக்கைத்தில் க்வளியாகிய ‘சார்்படடைா 
்பரம்பமர’ ்படைத்தில் ஜான் விஜய் ஆஙகிலமும அல்லாத 
தமிழும அல்லாத ஆஙகிலம கைலந்த தமிழில் க்பசு்வார் 
அல்ல்வா! அமதத் தான். ஆஙகிகலயர்கைள் ‘க்பட’ என்்பார்-
கைள். அதுக்வ கைாலப்க்பாக்கில் க்படமடை என்று ஆனது. 
இலஙமகையில் இந்த க்படமடை க்படடைா என்றானது.

க்படமடை என்்பது கதாழில் ைற்றும கதாழிற்சந்மதகைள் 
நிமறந்திருந்த இடைஙகைமளக் குறிப்்பதாகும. சிறு ்வணி-
கைர்கைளும, அதிகைளவு நுகைர்க்வாரும ஒன்றுகூடித் கதாழில் 
கசய்யும இடைகைன்றும கூறலாம.

அகத க்வமள க்படடைா என்று டைச்சுக்கைாரர்கைளும, ஆங-
கிகலயர்கைளும அமழத்த அந்த இடைத்மத சிஙகைளத்தில் 
‘பிடடைககைாடடு்வ’ (ககைாடமடைக்கு க்வளியில்) என்றும 
தமிழில் 'புறக்ககைாடமடை' என்றும அமழத்தார்கைள். அதற்-
கைான கைாரைம, அன்று ககைாழுமபு ககைாடமடை ைதிலுக்கு 
க்வளியில் இருந்த பிரகதசம என்்பதால் அமத புறக்-
ககைாடமடை என்றமழத்ததில் அர்த்தம இருக்கைக்வ கசய்கிறது.

ஒல்லாந்தர்கைள் உலகில் ்பல நாடுகைமளக் மகைப்்பற்றி 
கிழக்கிந்தியக் கைம்பனி Dutch East Indian Company (VOC)  
கைற்கிந்தியக் கைம்பனி Dutch West Indian Company (WIC) 
என்று நிர்்வகித்து கைாலனித்து்வ ஏகைக்பாகைத்தில் ககைாகலாச்-
சிய கைாலத்தில் அ்வர்கைள் நகைரஙகைமளயும, அஙககை குடியி-
ருப்புகைமளயும அழகுற ்வடி்வமைத்தார்கைள். அ்வர்கைள் 

அந்த நாடுகைமள விடடுவிடடுப் க்பா்வ-
தற்கைாகை அதமன கசய்யவில்மல. ைாறாகை 
அ்வர்கைளின் நாடுகைளாகை ஆகிவிடடைதாகை 
எணணி நிரந்தர டைச்சு கைாலனித்து்வ நாடுகை-
ளாகைத்தான் ்பலப்்படுத்தினார்கைள்.

ககைாழுமம்ப ஒரு நகைரைாகை உரு்வாக்கிய 
டைச்சுக்கைாரர்கைள் ஒரு கைாலத்தில் கதன்னாசி-
யாவின் தமலமையகைைாகை ககைாழுமம்பப் 
்பயன்்படுத்தி ்வந்தார்கைள். அன்றிலிருந்கத 
புறக்ககைாடமடை ஒரு நகைர மையைாகை இயங-
கைத் கதாடைஙகிவிடடைது.

க்பார்த்துக்ககையர்கைள் 1518 இல் முதன் 
முதலாகை ககைாழுமபில் முக்ககைாை ்வடி்வத்-
தில் ககைாடமடைமய ்வடி்வமைத்து அதற்கு 
Senhora das Vutudes என்று க்பயரிடடைார்-
கைள். ஒல்லாந்தர் கைாலத்தில் ககைாடமடைப் 
்பகுதிமய கைாலப்க்பாக்கில் அபிவிருத்தி 
கசய்தக்பாது நடுவில் கசல்லும ஆறு 
பிரிக்கைக் கூடிய ்வமகையில் ககைாடமடைமய-
யும, புறக்ககைாடமடைமயயும ்வடி்வமைத்-
தார்கைள். இன்மறய சுஙகைத் திமைக்கைள 
தமலமையகைத்கதாடு ஓடடிச் கசன்று துமற-
முகைத்தில் விழும ஆறு தான் அது.  அ்வர்-
கைளுக்கைான குடியிருப்புகைள் உள்ள வீதிக் 
கைடடைமைப்ம்ப ககைாடமடைக்கு க்வளியில் 
அமைத்தார்கைள்.

1659 இல் ககைாடமடை அப்க்பாமதய டைச்சு 
ஆளுநர் ரிக்ககைாப் ்வான் ககைாயன்ஸ் (Ryckloff van Goens) 
்வழிகைாடடைலில் ககைாடமடை ைறுகைடடுைானத்துக்கு உள்ளா-
னக்பாது டைச்சு கிழக்கிந்திய கைம்பனியினரின் குடியிருப்பு-
கைள் ககைாடமடைக்கு உள்களயும, ஏமனய ஐகராப்பியர்கைள் 
ைற்றும ்வர்த்தகைர் - வியா்பாரிகைளுக்கைான குடியிருப்புகைமள 
ககைாடமடைக்கு க்வளியில் புறக்ககைாடமடையிலும அமைக்-

கைப்்படடைது.
புறக்ககைாடமடை குடியிருப்பு ்பகுதி 1658-1796 கைாலப்்ப-

குதியில் டைச்சு கைடடைடைக்கைமலஞர்கைளால் உரு்வாக்கைப்்பட-
டைது. க்பார்த்துககைய - ஒல்லாந்தர்கைளின் சந்ததியினர் அஙககை 
அஙகிகலயர் கைாலத்திலும ்வாழந்தார்கைள். ்பல அழகைான 
வீடுகைள், அழகைான கதாடடைஙகைள், நிழலான நமடை்பாமத-
கைள் ்பல அஙகிருந்தன. ஒகர ைாதிரியான பிரகைாசைான 
ைஞ்சள், சி்வப்பு, ஒரஞ்சு நிற ககைாடுகைள் உள்ள கைதவுகை-
மளயும ஜன்னல்கைமளயும ககைாணடை வீடுகைளாகை அம்வ 
கைாைப்்படடைன. ்பாமதகைள் கநராகைவும, கிமடையாகைவும, 

இருந்த அந்த வீதிகைள் தான் இன்று முதலாம, இரணடைாம, 
மூன்றாம, நான்கைாம, ஐந்தாம குறுக்குத் கதருக்கைளாகைவும, 
அம்வ ஒல்ககைாட ைா்வத்மதயில் கசரு்வதாகைவும இருக்கி-
றது. கிமடையில் கையின் வீதி, ககைய்சர் வீதி (டைச்சு ஆளுநர் 
Kaiser என்்ப்வரின் க்பயர்), பிரின்ஸ் வீதி, கைலி்பன் வீதி 
என இருக்கும அமைப்ம்பக் கைற்்பமன கசய்து ்பாருஙகைள். 
இது தான் ்படிப்்படியாகை வியா்பார, ்வர்த்தகை, விற்்பமன 
கைமடைகைளாகை அப்்படிகய ்பரிைாற்றைமடைந்தன. இன்றும 
்பமழய கைடடைடைஙகைளின் எச்சஙகைமள சில இடைஙகைளில் 
கைாைலாம.

இன்மறய ககைய்சர் வீதியிலுள்ள புறக்ககைாடமடை 
க்பாலிஸ் இருந்த ்பகுதி இந்தக் குடியிருப்பில் இருந்த்வர்கை-
ளுக்கைான ையானைாகை இருந்தது. Pettah Cemetery என்றும, 
Pettah Burial Ground என்றும அது அமழக்கைப்்படடைது. 
அஙககை புமதக்கைப்்படடை டைச்சு அதிகைாரிகைளின் வி்பரஙகைமள 
tombstones and monuments in Ceylon என்கிற நூலில் 

க்பன்ரி லூயிஸ் (J. Penry 
Lewis) வி்பரித்திருக்கிறார்.

அன்று இருந்த 
ககைாழுமபு ககைாடமடைமய 
இமைக்கும ்பாமதயாகை 
விளஙகிய இன்மறய 
கையின் வீதி டைச்சு கைாலத்-
தில் "King’s Street" (அரச 
வீதி) என்று அமழத்தார்-
கைள். 

கைாத்தத்தில் இது 
சுகதசிகைளின் குடியிருப்பு-
கைளாகை இருக்கைவில்மல. 
வுல்க்பணடைல் ்பகுதி 
்வமர புறக்ககைாடமடைமய 
அபிவிருத்தி கசய்திருந்-
தார்கைள். 1796 இல் ஆங-
கிகலயர்கைள் மகைப்்பற்றிய 
பின்னர் தான் இது ஐகராப்-
பியர் அல்லாத்வர்கைளும 

்வாழும ்பகுதியாகை ைாறியது. ககைாடமடையும, புறக்ககைாட-
மடையும (Fort, Pettah)இப்்படித்தான் பின்னர் க்பயரிடைப்-
்படடைன.  ஆஙகிகலயர்கைள் தான் புறக்ககைாடமடைமய ஒரு 
்வர்த்தகை - வியா்பாரத் தளைாகை ைாற்றிகயடுத்தார்கைள்.

1885 அளவில் ககைாழுமபுத் துமறமுகைச் சுற்றாடைல் 
க்பருந்கதாடடைத்துமறயின் ்வளர்ச்சியின் கைாரைைாகை சந்-
மதக்கைான இடைைாகைவும, ஏற்றுைதித் தளைாகைவும ்வளர்ச்-
சியுற்றது. 1900 கைளின் ஆரம்பத்தில் சிறு ்வணிகைர்கைள், சில்-
லமறக் கைமடைகைள் இல்லாைல் க்பாய் கைாத்த விற்்பமன 
்வணிகைஸ்தளைாகை அது ைாற்றம கைணடைது. 

டைச்சுக் கைாலத்திகலகய தமிழ, முஸ்லிம ்வர்த்தகைர்கைள் 
இந்தப் ்பகுதியில் வியா்பாரத்தில் ஆளுமை கசலுத்தத் 
கதாடைஙகிவிடடைார்கைள். 

ஆஙகிகலயர் கைாலத்தில் இஙககை உள்ள சில வீதி-
கைளுக்கு அஙககை ்வாழந்த சில சமூகைக் குழுவினரின் 
க்பயர்கைள் சூடடைப்்படடைன. ்பார்்பர் கதரு, கசடடியார் 
கதரு, கசானகைர் கதரு, ைகல வீதி மசனா வீதி க்பான்-
ற்வற்மற உதாரைைாகைக் குறிப்பிடைலாம. கைசஞ்சர் 
வீதி என்்பது அன்று தகை்வல்கைமள ககைாணடு கசன்று 
கசர்க்கும ்பணி நிகைழந்த இடைம. டைச்சுக்கைாரர்கைள் அவ்வீ-
திமய "Rue de massang" என்று அமழத்தார்கைள். அப்்ப-
ணியில் ஈடு்படடை  இமளஞர்கைள் ்வாழந்த ்பகுதி அது. 
இன்னும கசால்லப்க்பானால் அ்வர்கைள் அன்மறய 
த்பால்கைார்கைள்.

ககைாழுமபின் ்வடைகிழக்குப் ்பகுதியில் கைளனி நதி 
்வந்து விழும ்பகுதி தான் ஒரு ்வர்த்தகை துமறமுகை-
ைாகை ்பதிகனாராம நூற்றாணடில் கதாற்றமக்பறத் 
கதாடைஙகியது. கதன்கைற்குப் ்பரு்வைமழயின் தாக்-
கைத்மதத் தவிர்ப்்பதற்கைாகைக்வ அந்த ்பகுதி கதரி்வா-

னது. அஙககை இந்திய முஸ்லிம ்வர்த்தகைர்கைளின் குடியிருப்-
புகைள் அப்க்பாது அமைந்தன. இலஙமகையில் ஐகராப்பிய 
கைாலனித்து்வம கைாலூன்று்வதற்கு முன்னகர க்வளிநாடடு 
முஸ்லிம ்வர்த்தகைர்கைள் ககைாழுமபுக்கு ்பரிடசயப்்படடு 
விடடைார்கைள்.

1978 ஆம ஆணடு அறிமுகைப்்படுத்தப்்படடை திறந்த 
க்பாருளாதாரக் ககைாள்மகையின் பின்னர் புறக்ககைாடமடை-
யின் கதாற்றம க்பரும ைாற்றம கைணடைது எனலாம.

ககைாழுமபின் ்வர்த்தகை - வியா்பார வியா்பகைத்தின் கைார-
ைைாகை நகைரத்தில் கதாழிலாளர்கைள்  குடிகயற்றப்்படடைார்-
கைள். நகைரத்மத கநாக்கி குடிக்பயர்க்வார் எணணிக்மகையும 
அதிகைரிக்கைத் கதாடைஙகியது.  ்பல்லின, ்பன்கைாழி, ்பன்ை-
தஙகைமளச் கசர்ந்த சகைல ்வர்க்கைத்தினரும புழஙகி ்வாழும 
்பகுதியாகை இப்்பகுதி ைாற்றம க்பற்றதுடைன் கைாலப்க்பாக்-
கில்  சனப்க்பருக்கைத்கதாடு, சன கநரிசல்மிக்கை ்பகுதியாகை 
்வளர்ச்சி கைணடைது. அதனால் ஆஙகிகலயர் கைாலத்திகலகய 
இப்்பகுதிகைள் சன கநரிசல் உள்ள குடியிருப்புகைள், கதாட-
டைஙகைள் (்வத்த), என்றும, முடுக்கு என்றும அமழக்கைப்-
்படைத் கதாடைஙகின. புறக்ககைாடமடையில் உள்ள கைாப்பிரி 
முடுக்கு (Kafari Muduku) என்ற இடைப்க்பயர் 18 ஆம 
ஆணடிலிருந்கத புழக்கைத்துக்கு ்வரத் கதாடைஙகிவிடடைதாகை 
க்பராசிரியர் ஷுஜி பூகனா (Shuji FUNO) கூறுகிறார்.

ககைாழுமபுக்கு கசல்்ப்வர்கைளும, ககைாழுமபில் இருப்-
்ப்வர்கைளும பிரின்ஸ் வீதியில் உள்ள டைச்சு மியூசியத்மத 
ஒரு தடைம்வயா்வது கசன்று ்பாருஙகைள். அது உரு்வான 
கைமதமய தனியாகை எழுதுகிகறன்.

ககைாழுமபு ககைாடமடைக்கு என்ன ஆனகதன பின்னர் விரி-
்வாகைப் ்பார்ப்க்பாம. 

(த�ொருடம்)

க�ொழும்பின் 
கதை

என். சரவணன்
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- கவிஞர். கலா விஸ்வநாதன் - 

்வலமபுரி கைவிதா ்வடடைத்தின் 75்வது நிகைழவு 
தினகைரன் பிரதை ஆசிரியர் கத.கசந்தில் க்வல்வர் 
முன்னிமலயில் ககைாழுமபு ்பமழய நகைரசம்ப 
ைணடை்பத்தில் கைடைந்த க்பளர்ைமி அன்று நமடை-
க்பற்ற க்பாது ஈழத்துக் கைவிஞர் கைலா விஸ்்வ-
நாதன் அணமையில் தமிழகைத்தில் அைரரான 
முற்க்பாக்கு எழுத்தாளர் கச.கைகைசலிஙகைனுக்கு 
கசலுத்திய அஞ்சலிக் கைவிமத. 

 

முற்பாக்கு எழுததாளர் ்வட்டததில்   
முதன்்மை ப்்டபபாளி  
சிறுக்தகள் சில ததாகுதிகள்  
தெவ்்வயாய் சிததரிதத்தத ததா்டர்ந்து  
நா்வல்கள் பல எழுதிய   
நயமைான எழுததாளர்  
யதார்தத சிருஷ்டிகளாய்   
நா்வல்கள் ்வளர்ச்சியுற்றன.  
இலங்கப ப்்டபபாளிகளில்  
தெ.க்ேெலிஙகன்  
இலக்கிய பதிவுகள் ஆழமைான்்வ.  
்நரிய விமைர்ெகர்களின் மைதிபபீடுகளில்  
ஈழதது இலக்கியத்த  
புதிய்தார் ்வளர்ச்சி கட்டததுக்கு,  
எடுதது நிமிர்ததிய்வர்.  
்வாழக்்கயின் ்வர்க்க முரணபாடுக்ள   
்வடி்வ்மைக்கும் எழுததுக்கள்  
்வரலாறறு முக்கியம் ்வாய்ந்த்்வ  
எழுபதுகளில் குமைரன்        
ஆசிரியராகி்றார்  
தெ.க்ேெலிஙகள்  
குமைரன் இதழக்ள 

படிபபதன் மூலம்,  
அரசியல், மைார்க்சியம் பயின்்றனர் பலர்.  
ஈழதது ெஞ்சி்க ்வரலாறறில்  
என்றும் குமைரன் நி்ல தபறும்  
எரியும் தநருபபு ்வரு்டம்  
எணபததி மூன்று ்வ்ர,  
பல குமைரன்கள் த்வளி்வந்தன.  
மைார்க்சிய ததது்வ நி்ல நின்று,  
தமிழில் இலக்கியம் ப்்டதத்வர்களில்,  
தனிதது்வமைான்வர் தெ.க்ேெலிஙகன்.  
தனித தமிழ ந்்டயில்,  
தர்க்கஙக்ள ததளிவுபடுததிய்வர்  
நா்வல்கள் 63  
கடடு்ரகள் 20  
9 சிறுக்தத ததாகுதிகள்  
11 சிறு்வர் நூல்கள்  
ஆக தமைாததம் 103 புததகஙகள்.  
நூறறுக்கேக்கான நூல்க்ள   
அறு்வ்்ட தெய்த அொததிய ஆளு்மை.  
நீண்ட பயேம் ்வாழக்்கயில்  
நிரம்ப படிதது, நி்்ற்வாக எழுதி,  
93 ஆ்வது ்வயதில்,  
தெ.க்ேெலிஙகன் தென்்னயில்,  
உல்க விடடு விடுத்லயானார்.  
குமைரன் அச்ெகம் ்்டம் வீதியில்,  
விஜயலடசுமி புததகொ்ல  
த்வள்ள்வத்தயில்,  
க்ேெலிஙகன் ஐயா  
நிறுவிய நிறு்வனஙகள்.  
இன்று இ்்வகள் இல்லாத ்பாதும்  
அ்வர் அரு்மை மைகனால்  
ஆரம்பிதது ததா்டரும்  
குமைரன் புததக இல்லம்  
மைனிதாபிமைான மைாமைனிதர்  
அமைரர் தெ.க்ேெலிஙகனுக்கு,  
அ்வரது ஆக்க இலக்கியஙகள்  
அணி அணியாக அஞ்ெலிக்கின்்றன.  

இலக்கிய ஆளு்மை 
தெ. க்ேெலிஙகன்

உச்சத்தில் எச்சரிக்கும் விதை   

இன்று மைரக்கறிகளின் வி்ல   
விண்ே்ய ததாடும் நி்ல   
விர்தரன உயர்்வ ப்றந்து   
உச்ெததில் எச்ெரிக்கும் வி்ல   
மைரக்கறி ்வாஙகத்வன்று   
மைார்கடடுக்கு ்பானால்   
தபரிதாக ததரிந்தது ்வட்டக்காய்!   
அருகினில் தென்று பார்ததால்   
அ்தவி்ட தபரியதாய் வி்ல!   
பாகறகாய் பார்த்தன்   
பாகறகாய் என்்றா்ல கெக்கும்   
வி்ல்யப பார்ததால் இன்று   
அ்தவி்டக் கெபபாக!   
பு்டலஙகாய் நீளமைாய்   
வி்ல கு்்றந்தததன்பார்   
பந்தலில் கீழ ்நாக்கித ததாஙகும்   
இங்க வி்ல்யா இப்பா   
்மைல் ்நாக்கி ்மை்ல ்நாக்கியதாய்!   
த்வணடிக்காய் ்வாஙகலா்மை   
த்வணடிக்காய் வி்ல்யா   

தாணடித தாணடி தாணடி்ய.   
தண்டமைாய் ்்வண்டா்மை என்று   
ஓ்டச் தெய்யும் நி்லயில்   
தஙகததுக்குத தான்   
தகரட அளவில் வி்ல   
இன்று தகரடடுக்க்க   
தஙகததின் வி்ல!   
தக்காளி!   
தகதகக்கும் அலஙகாரி   
வி்ல்யக் ்கட்டா்லா   
ஆள் தமைாததமைாய் காலி   
பச்்ெ மிளகாய்!   
கறியில் காரம் ்ெர்க்க   
கட்டாயம் ்த்்வயன்்்றா   
்வாஙகச் தென்்றா்லா   
வி்ல்யா அதி காரம்!   
பீடரூட கிழஙகு!   
கீறிப பார்ததால் சி்வபபு   
வி்ல்யப ்கட்டா்லா   
எம் முகததில் சி்வபபு!   

புரதம் நி்்றந்தது ்பாஞ்சி   
பிரியத்தாடு ்வாஙகி்ட   
வி்ல்ய ்கட்டதும்   
்வரண்டது நா காஞ்சி!   
பீர்க்கு!   
அதிலிருக்கும் நார்க்கு   
அது்்வ அதன் மைார்க்கு   
ஆனால் வி்ல்யா   
எக்மைார்க்கு!   
கததரிக்காய்!   
கண்ே க்வரும் கலரில்   
புததியாய் ்வாஙகப பார்ததால்   
புல்லரிக்கும் வி்லயில்!   
என்ன தெய்்வது   
எ்தததான் ்வாஙகு்வது   
எதுவு்மை புரியல   
எணணிப பார்க்கவும் முடியல   
மைரக்கறிகளின் வி்ல   
்வான்மை அதன் எல்்ல   
்வாஙகி்டப பேம் இல்்ல   
்வாழ்்வ தபரும் ததால்்ல   
இ்்ற்வா இரஙகு்வாய்   
இம்மைரக்கறிகள் வி்ல கு்்றதது   
இரக்கம் நீ காடடு்வாய் - எம்   
இதயததில் 
பால் ்வார்பபாய்!  

இலக்கியச் தெம்மைல், கலாபூஷேம்   
ெட்டததரணி ரஷீத எம். இம்தியாஸ   

ஐந்து லாம்புச் சந்தியில் இருந்்த மெயின் வீதி இப்படித்தான் 
அந்்தக் காலததில் த்தாற்றெளித்தது. தூரததில் ெணிக்தகா-
புரம் ம்தன்்படுகின்்றது. இத்த இன்த்றக்கும் ்பாரக்கலாம். 

த்பாரததுக்தகயரால் அதெக்கப்பட்டு டச்சு ஆட்சியில்  விஸ்தரிக்கப்பட்ட மகாழு-
ம்புக் தகாட்தட. தகாட்தடக்கு மெளிப்பகுதி பு்றக்தகாட்தட என அதைக்கப்பட்டது. 
விஸ்தாரொன த்பர ொவிதயயும் அெ்தானிக்கலாம். 
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கடல�ார  ைக்்களுக்கு அம�்கள் 
புதிதல�. 17 வருடங்களுக்கு 

முன்னர் இலத நாளில வநத  அம�-
மையும அவர்்கள் முதலில சாதார-
ணைா்கலவ நிம்னதத்னர். ஆ்னால,  
்பல�ாயிரக்்கணக்்கா்ன ைக்்களின 
உயிமரப் ்பறிக்கும எனறு ைாரும  
எதிர்்பார்ததிருக்்க ைாடடார்்கள்

 2004 ஆம ஆண்டு நததார் நாளின  
ைறுதி்னதமத அவவளவு எளிதில 
எைது ைக்்களால ைறக்்க இை�ாது. 

அநத  ஞாயிற்றுக்கிழமை எழுநத 
ஆழிப்ல்பரம� ்கமரலைாரங்களில 
துைரங்கமளப் ்படர விடடது.  இப்-
ல்பாதுவமர அநதப் ்பாதிப்பில ைக்்கள் 
உழனறு க்காண்டிருக்கினற்னர். 

 2004  ஆம ஆண்டு இநலதால்னஷி-
ைாவின சுைதரா தீவில உள்ள ்கடல-
்பகுதியில அதி்காம�  லவமளயில 
திடீகர்ன நி�நடுக்்கம ஏற்்படடது. 
இநத நி�நடுக்்கம 9.1 முதல 9.3  
ரிக்டர் அளவிற்குப் ்பதிவா்னது. 

இதன ்காரணைா்க ஏற்்படட சு்னாமி-
ைால சுைார் 14  நாடு்களுக்கு லைல 
்பாதிக்்கப்்படட்ன. இ�டசக்்கணக்-
்கா்ன ைக்்கள் உயிரிழநத்னர்.

 அனறு  ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை. 
"்கடலவருகிறது" எனறு அ�றிைடித-
துக் க்காண்டு ்ப�ர்  ஓடி்னார்்கள். 
எஙகும ைரண ஓ�ங்கள். க்பாஙகி 
வநத ல்பரம�யி்னால ஒரு சி�  
நிமிடங்களில எல�ாலை முடிநது 
ல்பாயி்ன. உ�கின ்ப� நாடு்களில 

இ�டசக்்கணக்்கா்ன  உயிர்்கமளயும, 
க்பறுைதிைா்ன உமடமை்கமளயும 
வாரிச் சுருடடிக் க்காண்டு ல்பாய்  
விடடது ்கடல.

 ஆழிப்ல்பரம�ைா்னது இ�ஙம்க-
யின ்கமரலைாரப் பிரலதசங்கமளக்  
குறிப்்பா்க வடக்கு, கிழக்ம்க அதி்கம 
்பாதிததது. அதில க்பருைளவில உயிர்-
்கமளக்  ்காவு க்காண்ட ைாவடடம 
அம்பாமற. ஆயிரததிற்கு லைற்்படட 
ைக்்கமளயும  ல்காடிக்்கணக்்கா்ன 

உமடமை்கமளயும ்காவு க்காண்ட 
கிராைம ைருதமும்ன. 

 இ�ஙம்கயில  சு்னாமியின தாக்-
்கைா்னது வட்பகுதி கதாடக்்கம 
நாடடின லைலைா்காணைா்ன ்களுத-
துமற  வமர தாக்்கதமத ஏற்்படுத-
திைது. ்கமரலைார ரயில ்பாமதயில 
்பைணிதத  பும்கயிரதகைானறு சு்னா-
மியி்னால அடிததுச் கசல�ப்்படட-
தில நூற்றுக்்கணக்்கால்னார்  உயிரிழந-
தமை நிம்னவிருக்்க�ாம.

சு்னாமிப் ல்பரம�ைா்னது எல�ா 
இடங்களிலும  ஒலர அளவா்ன தாக்-
்கதமத ஏற்்படுததவிலம�. நி� அதிர்-
வுக்குள்ளா்ன சுைாததிரா  உள்ளிடட 
தீவு்களின லநர் எலம�ைா்கவுள்ள 
்கடற்பிரலதசங்கலள அதி்கம  ்பாதிப்-
புக்குள்ளாகி்ன.  

 சு்னாமி அம�்கள் சுைார் 30 மீற்றர் 
(100 அடி)  உைரததுக்கு எழுநத்ன. 
சு்னாமியி்னால   14 நாடு்களில ஒட -
டுகைாததைா்க 2,29,866  ல்பர் உயிரி-

ழநத்னர். லைலும 1,25,000 ல்பருக்கு 
லைல ்காைைமடநத்னர். 43,786  
்காணாைல ல்பா்னார்்கள். லைலும 
17 இ�டசததுக்கும அதி்கைால்னார் 
தங்கள்  வாழ்விடதமத இழநது 

இடமக்பைர்நத்னர். அதி்கம ்பாதிக்-
்கப்்படட நாடா்ன  இநலதால்னசி-
ைாவில ைடடும 1,67,736 உயிரிழந-
துள்ள்னர். 37,063 ல்பர் ்காணாைல  
ல்பாயி்னர். லைலும இ�ஙம்க, தாய்-

�ாநது, லசாைாலிைா, 
மிைனைார் ல்பானற 

நாடு்களில  ்பல�ாயி-
ரம ல்பர் உயிரிழநத்னர். 

இ�ஙம்கயில 35,322 
ல்பர் உயிரிழநதுள்ள்னர்.

 ்கடலுக்கு  அடியில ஏற்்படும நி�-
நடுக்்கததால, நீர் உநதப்்படடு மி்கப் 
க்பரிை அம�்கள்  ஏற்்படுகினற்ன. 
இது ்கமரமைத தாண்டி லசததமத 
ஏற்்படுததுவமத சு்னாமி எனகி-
லறாம.  ்கடலுக்கு அடியில இருக்-

கும பூமியின ்கடி்னைா்ன லைற்்பகுதி, 
நி�நடுக்்கததால  ஆடடம ்காண்கி-
றது. இத்னால ஏற்்படும மி்கப்க்பரும 
விமசயின ்காரணைா்க நீர்  தமரப்்பகு-
திக்கு வநது மி்கப் க்பரிை லசததமத 
ஏற்்படுததுகிறது. சு்னாமியின  லவ்கம 
மி்கவும ்பைங்கரைா்னது. நி�நடுக்்கம 
ஏற்்படும அளமவ க்பாறுதது, இதன  
லவ்கம ்ப� ைடஙகு அதி்கரிக்கும.     
சு்னாமி எனற வார்தமத ஜப்்பான  
கைாழியில இருநதுதான வநதது. 

(20ஆம ்பக்்கம ்பார்க்்க)

பதினேழு வருடங்கள் ்கடந்த னபோதிலும்
உள்்ளத்்த விட்டு இன்னுனே நீங்கோ்த வலி!

ஆழிப்பேரலை 

ஏறபேடுத்திய 

ஆறாத் துயரம்!
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இப்பத்தியில் இடம்்பறும அம்சங்களின் ந�ோக்்க, ந்போக்்க, 
அ்ைப்்ப, அள்ை, அழ்்க பின்்பற்றி எழுத விருமபுநைோர், 

“்படித்ததும ்ப்கர்ைதும” ்பகுதியுடன் ்தோடர்பு ்்கோளள, மின்்னஞ்சல் 
(email): pptknvm@gmail.com, ைோட்ஸ்எப (WhatsApp): 0777314207    

               நெஞ்சுக்கு நீதி

rpNu\;l rl;lj;juzp> fyhG+\zk;   u\Pj; vk; ,k;jpah];

gbj;jJk;

gfu;tJk;

  ('யாதும் ஊரே யாவரும் ரேளிர்' என்பது ேணியன 
பூங்குன்றனது வரிேள். இதில் ரேளிர் என்பது உ்றவினர் 
எனப் ப்பாருள்்படும். இந்த உ்றவினருக்கு நான ்தரும் 
்பத்தி யாவரும் ரேளீர்|)

        

ஈழத்தின் நகைச்சுகை இலக்கிய முன்்னோடி 
ப�ோ. சண்முைநோதன் மகைவு

ஈழத்தின நகேச்சுகவ இலக்கிய முனரனாடி எனப் 
ர்பாற்றப்்பட்ட ப்பா.சண்முேநா்தன 15-.12-.2021 அனறு 
அமேோனார் என்ற பசய்தி ஈழத்து இலக்கிய உலகே 
ப்பரிதும் ேவகலக்கு உள்்ாக்கியுள்்து.

சங்குரவலிகயச் ரசர்ந்த ப்பானகனயா ்பவானி 
்தம்்பதியின மேனாே  12-.02-.1939 இல் பி்றந்தவர் 
சண்முேநா்தன வசந்தலீலார்தவி என்பவகேத் திருமணம் 
பசய்்தபின சுனனாேம் ேந்தரோக்டயில் வாழ்நது வந்தார்.

  இவேது, றிப்ர்பாட ்தயாரிப்்பது எப்்படி?  என்ற 
மு்தலாவது நகேச்சுகவக் ேடடுகே 1961ஆம் ஆண்டில் 
வீேரேசரியில் பவளிவந்தது. பினனர் போழும்புப்ப்பண், 
போழும்புப்ப்பண் ரவண்்டாம், ேந்தர் புோணம், சிறுேக்த 
எழுதுங்ேள், எழுத்்தா்ன ஆகிய ேடடுகேேக்யும் 
றிச்ரசடகிழவன என்ற சிறுேக்தகயயும் ேகலச்பசல்வியில் 
எழுதி ேகலச்பசல்வி எழுத்்தா்ர் குழுவில் 
ரசர்நதுபோண்்டார்.

ஈழநாடு, ேகலவாணி, சங்ேப்்பலகே, சு்தநதிேன, சு்டர், 
பசய்தி, ்தமிழ் முேசு, தினேேன புதினம், விடு்தகலப்்பேணி, 
விரவகி, ோ்தா, சிரித்திேன, அமிர்்தேங்கே, உ்தயன ஆகிய 
ஈழத்துப் ்பத்திரிகேேளிலும் ்தமிழ் நாடடின குங்குமம் வாே 
இ்தழிலும் இவேது ேடடுகேேள், சிறுேக்தேள் பவளிவந்தன. 

'ரசாறும் ்தண்ணீரும்' என்ற இவேது குறுநாவல் 
சிேஞ்சீவியில் ப்தா்டோே பவளிவநது வாசேரின ப்பரும் 
அபிமானத்க்தப் ப்பற்றது. 20.03-.2005 ோலப்்பகுதியில் 
உ்தயன இ்தழில் 'சண் அங்கிள் ' என்ற ப்பயரில் வாேநர்தாறும் 
இவர் எழுதிய  ்பத்தி எழுத்துக்ேள் மிேப்ப்பரிய வாசேர் 
வட்டத்க்த இவருக்குப் ப்பறறுக் போடுத்்தது.

'நகேச்சுகவ' இலக்கியத்க்த பவறும் ப்பாழுதுர்பாக்கு 
இலக்கியம் எனறு பசால்லிவி்ட முடியாது, அ்தனாலும் ்பல 

ர்பா்தகனேக்யும் பிேசாேங்ேக்யும் பசய்யலாம், நல்ல 
்பல ேருத்துக்ேக் நாடடிரல விக்தக்ேலாம். ோ்ரமேப் 
புலவேது ்பா்டல்ேக்ப் ்படித்்த யாரும் நகேச்சகவ 
இலக்கியத்க்த ப்பாழுதுர்பாக்கு இலக்கியம் எனறு 
பசால்லத் துணியமாட்டார்ேள்; என 1965இல் பவளிவந்த 
போழும்புப் ப்பண்  என்ற ்தனது ேடடுகே நூலில் ப்பா. 
சண்முேநா்தன குறிப்பிடடுள்்ார்.

இவருக்டய நூல்ே்ாே போழும்புப் ப்பண், பவள்்ரி 
வண்டி (சிறுேக்தேள்), ப்பண்ரண நீ ப்பரியவள்்தான 
(நகேச்சுகவ), இர்தா ஒரு நா்டேம் (குறு நா்டேம்), 
நிகனக்ே.. சிரிக்ே... சிநதிக்ே (்பத்தி எழுத்துக்ேள்), 
சிரிப்ர்பாம் சிநதிப்ர்பாம் (ேடடுகேேள்), நகேச்சுகவ 
இலக்கிய முனரனாடிேள் ஆகியகவ பவளிவநதுள்்ன.

2004ஆம் ஆண்டில் நிகனக்ே...சிரிக்ே... சிநதிக்ே| 
என்ற ்தகலப்பில் இவர் எழுதிய ்பத்தி எழுத்துக்ேக்ப் 
்பரிசீலகன பசய்்த இலங்கே ்பத்திரிகே ஆசிரியர் ேழேம் 
அவவாண்டின சி்றந்த  ்பத்தி எழுத்்தா்ருக்குரிய விருக்த 
இவருக்கு வழங்கியகம இவருக்டய எழுத்்தாற்றலுக்குக் 
கிக்டத்்த அங்கீோேமும் இவருக்கு அளிக்ேப்்பட்ட உயர் 
பேௌேவமும் ஆகும்.

இவேது எழுத்துப் ்பணிேக்ப் ்பாோடடி வலிோமம் 
ப்தறகுப் பிேர்தச ேலாசாேப் ர்பேகவ ஞான ஏந்தல் விருக்த 
2008ஆம் ஆண்டு வழங்கிக் பேௌேவித்்தது. இலங்கே 
ேலாசாே அலுவல்ேள் திகணக்ே்ம் அர்த ஆண்டில் 
ேலாபூஷணம் விருது வழங்கியது. உலேப் புத்்தே தினத்க்த 
ஒடடி சுனனாேம் பிேர்தசசக்ப 2009ஆம் ஆண்டு ந்டத்திய 
விழாவில் இவருக்கு ்தமிழ்ச்சு்டர்  விருது வழங்ேப்்பட்டது.

அமரர் கசைப்புலைர் ைலோபூஷணம் 
சு.பசலலத்துகர நிகனவுமலர் 

மூலவிருடசம் 

 அமேர் கசவப்புலவர் சி்றந்த அதி்போே, பசால்வனகம 
மிக்ே ர்பச்சா்ோே, சித்்தாந்த வித்்தேோே, ்பனனூல் 
ஆசிரியோே, புோண்ப்டன வித்்தேோே, ்தனனிேேற்ற நா்டே 
ஆசானாே, வில்லிகச வித்்தேனாே, மிேச்சி்றந்த சமய, 
சமூேவியல் பசயற்பாடடு ஆளுகமயாே, ்தனனலம் ேரு்தா 

சமூேத் ப்தாண்்டோே வி்ங்கியவர். ஈழத்திருநாடடில் 
கசவப்புலவர் என்ற பசால்லால் அகனவோலும் 
மதிக்ேப்ப்பற்ற வாண்கமயா்ர்.

அகில இலங்கே கசவப்புலவர் சங்ேத்தின குறிப்பிட்ட 
ோலம் உ்ப்தகலவோேவும் சிறிது ோலம் பசயலா்ோேவும் 
நீண்்டோலம் சங்ேத்தின உறுப்பினோேவும் ே்டகமயாறறி 
அச் சங்ேத்தின மூலம் ்பல சித்்தாந்த ்பண்டி்தர்ேக்யும், 
கசவப்புலவர்ேக்யும் உருவாக்கிய ப்பருகமக்கு 
உரியவர் இவர்.

யாழ்ப்்பாணம், இ்வாகல பமய்ேண்்டான 
வித்தியாலயத்தின மாணவனாேத் திேழ்ந்த இவர்,  
அர்த ்பா்டசாகலயின அதி்பருமாகிப் ்பா்டசாகலக்குப் 
ப்பருகம ரசர்த்்த ப்பருமேன.

 திருவாவடுதுக்ற ஆதீன கசவசித்்தாந்தப் ்பயிறசி 
கமயம், திருமநதிேப் ்பணி மன்றம், ப்தல்லிப்்பகழ, 
ேகல இலக்கியக் ேழேம், சுேவாழ்வுப் ர்பேகவ 
ஆகியவறறின வேலாறறிகன இவேது ப்பயகே நீக்கி 
எழுதிவி்ட முடியாது எனனும் அ்விறகு இவேது ்பணி 
மேத்்தானது.

கசவப்புலவர் பினவரும் நூல்ேக் எழுதியுள்்ார் : 
வாக்கும் வாழ்வும் வாபனாலி உகேத்ப்தாகுப்பு (1999), 
வள்்ல் ஏளூர் (1999), ்பத்தினிப்பிள்க் சுப்பிேமணியம் 
நிகனவுமலர் (2001) ப்தா்டக்குந ப்தா்டர்பும்   வி்க்ேம் 
(2002). ரோமா்தா (2005), அேங்ேப் ்பக்டயல்ேள் 
(2007), அண்ணா ப்பான ஏடு (2009) இன்பத் ்தமிழ் - 
வாபனாலியில் வந்தகவ (2014) ோகேக்ோல் சிவன 
ரோயில் வேலாறும் விஸவநா்த சிவன ரோயில் 
ஊஞ்சலும் (2014) வா்டாமல்லிகே (2015), இ்றந்தபின 
எங்ேள் நிகல எனன? (2016) நறசிந்தகனேள் (2017), 
வில்லிகசப்்பா்டல்ேள் (2018) திருமநதிே விருநது (2019) 
பமய்ேண்்ட சாஸதிேம் (2021) என்பனவாகும். 

மூலவிருடசம் என்ற  இந்த நூல், ேலாபூஷணம் சு. 
பசல்லத்துகே அவர்ேளின அநதிரயடடி தின பவளி�்டாே 
21-.11-.2021 அனறு பவளியி்டப்்பட்டது.  இந்த நூலில் 
முனனர் கசவப்புலவோல் பவளியி்டப்்ப்டா்த அவேது 
ஆக்ேங்ேள் ப்தாகுத்து பவளியி்டப்்படடுள்்ன. 
துயர் துக்டக்கும் கசவத்திரு முக்றப்்பதிேங்ேள், 
கசவப்புலவரின வாழ்க்கேக் குறிப்பு, கசவப்புலவரின 
வாபனாலிப் ர்பச்சுக்ேள். கசவப்புலவரின ேடடுகேேள், 
கசவப் புலவரின ஆய்வுக்ேடடுகேேள், கசவப்புலவரின 
அமு்தவிழா நிகனவுப் ்பகிர்வு, அறிஞர் ்பார்கவயில் 
கசவப்புலவர் பசல்லத்துகே என்பன  இநநூலில் 
உள்்்டக்ேப்்படடுள்்ன. இந்த நூலுக்கு  அணிநதுகே 
எழுதிய ர்போசிரியர் ச்பா பெயோசா  இநநூல் ்பறறி 
குறிப்பிடுகேயில்,  'ப்தளிவான சிந்தகனயும் பசறிவான 
ேருத்துவ்மும் போண்்ட அந்த எழுத்துக்ேள் சமோலக் 
ேல்வித் ர்தகவகயயும் வாழ்க்கே பநறி வழிோட்டல் 
ரவண்்டகலயும் நிக்றவு பசய்கின்றன' எனக் 
குறிப்பிடடுள்்ார். 300 ்பக்ேங்ேள் அ்டங்கிய  இந்த 
நூலிகன கசவப்புலவரின கமந்தர்ே்ான பசல்லத்துகே 
நாவேசனும் பசல்லத்துகே மாவிே்தனும் இகணநது 
பவளியிடடுள்்ார்ேள். ்படித்துப் ்பயன ப்ப்றவும் 
ர்பணிப்்பாதுோக்ேவும் ஏற்றப்தாரு நூலிகன ்தநக்தயின 
நிகனவாே பவளிக்போணர்ந்த  கசவப்புலவரின 
கமந்தர்ேள் ்பாோடடுக்குரியவர்ேள்

 இலக்கியச் பசலபநறியில 
மோர்க்ஸியக் ைருத்தியல

மானி்ட வேலாறக்ற ஓர் அறிவியலாே உயர்த்தியவர் 
ோர்ல்மாக்ஸ. இவர், அறிவியல் சார்ந்த ப்பாதுவுக்டகமகய 

வகுத்்தவருள் மு்தனகமயானவர். 
பமய்யியலா்ோே மடடுமல்லாது 
அேசியல் ப்பாரு்ா்தாே 
வேலாறறியல் வல்லுனோே, 
்தகலசி்றந்த ஆய்வறிஞோே, 
எழுத்்தா்ோே, சிந்தகனயா்ோே, 
புேடசியா்ோேக் ோர்ல்மார்க்ஸ 
அறியப்்படுகி்றார். ்பல்ரவறு 
துக்றேளிலும் ஏோ்மான 
விவோேங்ேள் ்பறறிய 
ஆய்வுேக்யும் ேருத்துக்ேக்யும் 
இவர் பவளியிடடுள்்ார். இவேது 
ஆய்வுேளும், ேருத்துக்ேளும் 
ப்பாரு்ா்தாே ஏற்றத்்தாழ்வுேளின அடிப்்பக்டயில் 
வேலாறக்ற ஆய்வ்தாேரவ அகமந்தன. ப்பாதுவுக்டகமக் 
போள்கேேளின மூலவர்ேளுள் ஒருவோே ோர்ல்மார்க்ஸ 
ேரு்தப்்படுகி்றார். இனறு மார்க்ஸியக் போள்கேகயப் 
பின்பறறு்பவர்ேள் உலகில் ரோடிக்ேணக்ோரனார்; 
உள்்னர். 

05-.05-.1818 அனறு பெர்மனியில் பி்றந்தவர் ோர்ல்மாக்ஸ. 
அவேது ேருத்துக்ேளுக்கு அக்ோலத்தில் எதிர்ப்்பா்ர்ேள் 
்பலர்  இருந்தனர். அ்தனால் பவறுப்்பக்டந்த மார்க்ஸ 
குடும்்பத்தினரு்டன பிோன்ஸுக்கு குடிப்பயர்ந்தார். 
அேசியல் ரீதியான பிேச்சிகனேள் அங்கும் ப்தா்டர்ந்தன. 
அவர் நாடக்டவிடடு ரவளிரய்றரவண்டுபமன பிபேஞ்சு 
அேசாங்ேம் ேட்டக்யிட்டது. அக்ோலத்தில் ஐரோப்்பாவில் 
இருநது பவளிரயறிய அேசியல் ஏதிலிேளுக்குரிய 
புேலி்டமாே இங்கிலாநது இருந்தது. மார்க்ஸ அங்கு பசனறு 
்தனது இறுதிக்ோலத்க்தக் ேழித்்தார்.

அவர் பசன்றரவக்யில் பிேமாண்்டமாேக் 
ேடடிபயழுப்்பப்்பட்ட பிரித்்தானிய அருங்ோடசியேத்தின 
ேடடுமான ரவகலேள் நிக்றவுறறிருந்தன. மார்க்ஸ 
நாள் ்தவ்றாது அங்கு பசனறு தினமும் 12 மணிரநேம் 

அருங்ோடசியேத்திலிருந்த நூல்நிகலயத்தில் 
புத்்தேங்ேளு்டன ரநேத்க்தச்  பசலவழித்்தார். அதுரவ 
அவேது ஆோய்ச்சிக்ே்மாேவும் இருந்தது. 40 வரு்டோலம் 
அங்கிருந்த    நூல்ேக்ப் ்படித்து ஆோய்ச்சி பசய்து 
மூல்தனம்| என்ற நூகல எழுதினார். அந்த நூலின மு்தல் 
ப்தாகுதி 1867ல் பவளிவந்தது. ோர்ல்மாக்ஸ 14-.03-.1883 
அனறு ோலமானார். 1954ஆம் ஆண்டில் ப்பரிய பிரித்்தானிய 
ப்பாதுவுக்டகமக் ேடசியினர், மார்க்ஸின ேல்லக்றகய 
அகமத்்தனர். அதில், ரலாேனஸ பிேஷாட என்பவோல் 
உருவாக்ேப்்பட்ட மார்க்ஸின மார்்ப்வு சிகல உள்்து.

இலண்்டன, கைபேட இடுோடடில் உள்் ோர்ல் 
மாக்ஸின ேல்லக்றக்கு மலர்சாத்தி  அஞ்சலி பசலுத்தும் 
சந்தர்ப்்பம் எமக்கு 2013ஆம் ஆண்டில் கிக்டத்்தது.
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(இனி அடுத்த இதழில) 

விகைப�றுைோய் -2021
எண்ணற்ற நல்ல எதிர்்பார்ப்புேர்ாடு ஆேம்பித்்த 2021 

ஆம் ஆண்டு அவ எதிர்்பார்ப்புக்ேக் ஏமாற்றமாக்கி 
முடிவக்டகி்றது. குறிப்்பாே போரோனாவிலிருநது 
விடு்தகல கிக்டக்கும் என்ற ப்பரிய எதிர்்பார்ப்க்ப 
்தேர்த்ப்தரிநது ப்டல்்டா, ஓமிக்ரோன எனும் புதிய 
வடிவங்ேளில் ர்தாற்றபமடுத்து ஏமாற்றமளித்துள்்து. 
இவறர்றாடு ப்டங்கும் மீண்டும் ்தகலதூக்கி 
அச்சுறுத்துகி்றது. 

மாணவர்ேளின ேல்வி ந்டவடிக்கேேளும் 
இவவாண்டில் முழுகமயாே ்பாதிப்்பக்டந்தது. 
்பா்டசாகலேள், ்பல்ேகலக்ேழேங்ேள் ர்பான்ற 
உயர்ேல்வி நிறுவனங்ேள் ப்பரும்்பாலும் 
தி்றக்ேப்்ப்டாமரலரய வரு்டம் முடிவக்டகி்றது. ேல்விக் 
கூ்டங்ேக் மீ்த்தி்றக்ே அேசாங்ேம் ஆக்ேபூர்வமான 
்பல முயறசிேக் ரமறபோண்்டாலும், போரோனா 
அவறறுக்கு இ்டமளிக்ேவில்கல. ்பரீடகசேக்க் கூ்ட 
குறித்்த தினங்ேளில் ந்டத்்தப்்ப்ட முடியா்த நிகலகமயில் 
பின ர்பா்டப்்ப்ட ரவண்டிய ேட்டாய நிகல உருவானது.

ப்பாரு்ா்தாேம் மிேப்ப்பரிய 
அ்வில் ்பாதிப்புக்குள்்ாகி 
ஒவபவாருவேது அன்றா்ட 
வாழ்க்கேகயரய அவல 
நிகலக்கு ்தள்ளியிருக்கி்றது. 
இ்தரனாடு இகணந்த்தாே 
ே்வு, போள்க்ேளும் 
அ தி ர் ச் சி ய ளி க் கு ம் 
வகேயில் அதிேரித்துக் 
ோணப்்படுகி்றது. 

மகழ, பவள்்ம், மண்சரிவு, ேடுங்ோறறு ர்பான்ற 
இயறகே நிேழ்வுேளினாலும் ்பல்ரவறு வகேயான 
்பாதிப்புேள் ்தாக்ேம் பசலுத்தின. இ்தனால் விவசாயம் 
ப்பரிய அ்வில் ்பாதிப்புக்குள்்ாகி, விவசாய 
உற்பத்திேளின விகலேள் உச்சத்க்தத் ப்தாட்டன. 

இவறறிலிருநது மீண்டு வருவ்தறகு 
அேசாங்ேமும், மக்ேளும் ்பகீே்த பிேயத்்தனம் 
பசய்துபோண்டிருக்கின்றனர். இவவாறு எல்லா 
வி்டயங்ேளிலும் ரசா்தகனேக்யும், ரசாேங்ேக்யுரம 
அதிேமாே அள்ளித்்தந்த 2021ம் ஆண்டு முடிவக்டவது 
ப்பரும்்பாலாரனாருக்கு ஆறு்தலான வி்டயமாேரவ 
இருக்கும். 

ஆனால், நாம் விரும்பினாலும் விரும்்பாவிட்டாலும் 
ோலமாற்றம் ப்தா்டர்நது போண்ர்ட இருக்கும். 
அவறறில் ஏற்படுகின்ற நனகம தீகமேக் ஏறறு 
அ்தறரேற்ற வகேயில் வாழ்க்கேகய வடிவகமத்து 
போள்் ரவண்டியர்த இயறகேயின நியதியாகும். 

எனரவ, 2021ல் ஏற்பட்ட ரசா்தகனேக்யும், 

ரவ்தகனேக்யும் எண்ணி வீரண ேலங்ோது, 
ப்பாருத்்தமறறு ்தர்க்கிக்ோது அவறக்ற எமது ஆத்மீே, 
இபலௌகீே வாழ்பநறிேக் பு்டம் ர்பாடும் தீச் 
சுவாகலே்ாேக் ேருதி, எம்கம நாரம பு்டம் ர்பாடடு, 
ரநர்்படுத்தி, முடிந்த வரு்டத்தில் ந்டந்தகவேக் 
்படிப்பிகனயாேக் போண்டு, வருகின்ற வரு்டத்க்த 
ரநரிய சிந்தகனேர்ாடு வேரவறேத் ்தயாோரவாம். 
 

மர்்ஹூம் பமௌலவி ஏ. சி. எம். சதைதுலலோஹ்
மத்திய மாேணத்தின பிே்பல முஸலிம் மார்க்ே அறிஞரும், 

சமூே ரசகவயா்ருமான ப்தல்ர்தாடக்ட, பமௌலவி ஏ. சி. 
எம். ச்தேதுல்லாஹ் இவவுலகே பிரிநது 
இனறு டிசம்்பர் 26ம் திேதிக்கு மூனறு 
ஆண்டுேள் நிக்றவு ப்பறுகின்றன. 
2018ம் ஆண்டின ஆேம்்பத்தில் 
ேண்டி திேன பிேர்தசத்தில் நிேழ்ந்த 
இனக்ேலவேத்தின ர்பாது, ்பஸஸில் 
பிேயாணம் பசய்துபோண்டிருந்த 
இவகே சில குண்்டர்ேள் 
பவளியில் இழுத்து ேடுகமயாே 
்தாக்கிய்தனால் மிே ரமாசமாே 
்பாதிக்ேப்்படடு கவத்தியசாகலயில் 
அனுமதிக்ேப்்பட்டவர் சுமார் ஆறு மா்தங்ேளுக்கும் ரமலாே 
ரோமா நிகலயிலிருநது ோலமானார். 

1947 டிசம்்பர் 30ம் திேதி ேண்டி ப்தல்ர்தாடக்டயில் பி்றநது, 
ேண்டி ஹீேஸ்ேலவில் வாழ்ந்த பமௌலவி ச்தேதுல்லாஹ், 
2018.12.26ம் திேதி இவவுலகே பிரிந்தார். ேண்டி மாவட்ட 
ெம்மியத்துல் உலமா, அகில இலங்கே ேதீப்மார்ேள் 
சம்ரம்னம், இனங்ேளுக்கிக்டயிலான சமா்தான முனனணி, 
ேண்டி மாவட்ட ்பள்ளிவாசல்ேள் சம்ரம்னம், அகில 
இலங்கே முஸலிம் விவாேப் ்பதிவா்ர்ேள் சம்ரம்னம் 
எனும் இயக்ேங்ேளின உ்ப ்தகலவர் ்ப்தவி உட்ப்ட சுமார் 
்பத்துக்கும் ரமற்பட்ட சமூே ரசகவ இயக்ேங்ேளில் ்பல்ரவறு 
்ப்தவிேக் வகித்து சாதி, சமய, இன, பமாழி ரவறு்பாடினறி 
சேலருக்கும் சி்றப்்பாே ரசகவயாறறினார். சர்ரவா்தயம், 

ப்ப்பேல் அகமப்புேள் ஊ்டாேவும் ர்தசிய ரீதியான 
நற்பணிேக் முனபனடுத்்தார்.

எனசல்போல்ல முஸலிம் மோ வித்தியாலயம், 
ேம்்பக் ்ாஹிோ ேல்லூரி, ேனனத்ப்தாட்ட சுகலமானிய 
மோ வித்தியாலயம், ேண்டி புனி்த சில்பவஸட்டர் 
ேல்லூரி என்பவறறில் ஆசிரியோேவும், பினனர் ஆசிரிய 
ஆரலாசேோேவும் ப்தா்டர்நது ேண்டி, மாத்்தக் மாவட்ட 
உ்தவி ேல்விப் ்பணிப்்பா்ோேவும் ரசகவயாறறியுள்் 
மர்ைஹூம் பமௌலவி ச்தேதுல்லாஹ் முஸலிம் விவாே 
்பதிவா்ோே, ோதி நீ்தவானாே, பமாழிப்பயர்ப்்பா்ோே, 
சமா்தான நீ்தவானாே, ்பள்ளிவாசல்ேளின பிே்தம இமாமாே, 
ேத்தீ்பாே என ்பல்ரவறு ்ப்தவிேக்யும் வகித்து மக்ேள் 
மனக்த பவனறுள்்ார். 

2004ம் ஆண்டு யாழ்ப்்பாணம் பசனறு ்தமிழீழ 
விடு்தகலப் புலிேக் சநதித்்த சர்வம்த ர்பா்தேர்ேள், 
அேசியல் ப்பாறுப்்பா்ர்  சு. ்ப. ்தமிழ்ச்பசல்வனின 
ோரியாலயத்தின முனனால் எடுத்துக்போண்்ட ்ப்டம்.

சவூதி அரேபியா, எகிப்து, ்பாகிஸ்தான, ்பங்ே்ார்தஷ், 
இநதியா, து்பாய் ர்பான்ற நாடுேளில் நக்டப்பற்ற ்பல 
சர்வர்தச மாநாடுேளில் ்பங்ரேறறு சி்றப்பித்துள்்ார். 
வாபனாலி,ப்தாகலக்ோடசி நிேழ்ச்சிேளிலும் சி்றந்த 
்பங்ேளிப்புேக் வழங்கியுள்்ார். இஸலாம், சுோ்தாேம், 
ேல்வி ப்தா்டர்்பாே நிக்றய எழுதியுள்் இவர் சில 
புத்்தேங்ேக்யும் எழுதியுள்்ார்.

மும்பமாழித் ர்தர்ச்சி ப்பறறிருந்த இவர் பி்ற 
ம்த அறிஞர்ேளு்டன பநருங்கி சமூேப் ்பணிேளில் 
ஈடு்பட்டார். 2004ம் ஆண்டு யாழ்ப்்பாணம் பசனறு 
்தமிழீழ விடு்தகலப் புலிேக் சநதித்்த சர்வம்த 
ர்பா்தேர்ேள் குழுவில் இ்டம் ப்பற்ற இரு முஸலிம்ேளில் 
ஒருவர் இவர் என்பது குறிப்பி்டத்்தக்ேது. (மற்றவர் எனது 
சரோ்தேர் பமௌலவி ேஷீத் எம். ோசிக் ்பஹ்ஜி ஆவார்). 
்தனது வாழ்நாளில் அதிே ரநேத்க்த மக்ேள் ரசகவக்ோே 
பசலவிட்ட அனனாேது மக்றவு ேண்டி மாவட்ட 
முஸலிம்ேளிக்டரய ்பாரிய இக்டபவளிபயானக்ற 
ஏற்படுத்தியுள்்து என்றால் மிகேயல்ல.

பைற்றிகயக் ைண்ை ்�ோரோடைம்!

1906 ஓேஸட 13 மு்தல் நானகு தினங்ேள் போழும்பில் 
நக்டப்பற்ற மாடடு வண்டிக்ோேர் ரவகலநிறுத்்தம் 
வேலாறறு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த்தாகும். அதுவகே ந்டந்த 
ரவகலநிறுத்்தப் ர்பாோட்டங்ேளில் பவறறிகயக் ேண்்ட 
மு்தல் ர்பாோட்டம் இதுவாகும்.

அக்ோலத்தில்மாடடு வண்டிேர் ர்பாக்குவே த்துக்ோேப் 
ப்பரும்வில் ்பயன்படுத்்தப்்பட்டன. ர்தாட்டப் ்பகுதிேள், 
ப்தா்டருநது நிகலயங்ேள், துக்றமுேம், ே்ஞ்சியங்ேள் 
ர்பான்றவறறுக்கு ப்பாருடேக்க் போண்டு பசல்லு்தல், குப்க்ப 
கூ்ங்ேக் அேறறு்தல் ர்பான்ற ்பல ரவகலேளுக்கு மாடடு 
வண்டிேர் ்பயன்படுத்்தப்்பட்டன. 

1902 ஆம் ஆண்டு இலங்கேக்கு ரமாட்டர் வண்டிேள் 
போண்டுவேப்்பட்ட்தால் 1906 ஆம் ஆண்்டாகும்ர்பாது அவறறின 
எண்ணிக்கேயும் ேணிசமான அ்வில் கூடியிருந்தது. எனரவ, 
வீதிப் ர்பாக்குவேத்து ஒழுங்கு விதிேக் நக்டமுக்றப்்படுத்்தக் 
போழும்பு நேேசக்ப முடிவுபசய்து பசயலில் இ்றங்கியது.

இ்தறேகமய, ப்தருவில் மாடடு வண்டிேக்க் போண்டு 
பசல்லும்ர்பாது வண்டிரயாடடிேள் வண்டியினுள்ர்ா 
மாடடு்டன வண்டிகயத் ப்தாடுத்திருக்கும் நுேக்ோல்ேளிரலா 
ஏறிச் பசல்லக் கூ்டாப்தனத் ்தக்ட விதிக்ேப்்பட்டது. இ்தகன 
மாடடு வண்டிரயாடடும் ப்தாழிலா்ர்ேள் ேடுகமயாே 
எதிர்த்்தனர். ப்பாருடேக் வண்டியில் ஏறறிக்போண்டு 
நீண்்ட தூேம் சிேமத்து்டன ந்டநது பசல்லரவண்டியிருக்கும் 
எனவும் ப்பாலி்ார் வழகமயாேரவவண்டிரயாடடிேள் 
மீது ேடுகமயாே ந்டநதுபோள்வர்தாடு இலஞ்சமும் 
ப்பறுகின்றார்ேள்எனவும் மாடடு வண்டிக்ோேர்ேள் ப்தரிவித்து 
ரவகலநிறுத்்தத்தில் ஈடு்பட்டனர். இ்தனால் மு்தலாளிமார்ேளின 
ப்பாரு்ா்தாே ந்டவடிக்கேேள் மு்டங்கின. குப்க்ப கூ்ங்ேள் 
அேற்றப்்ப்டாகமயால் எங்கும் துர்நாற்றம் ்பேவியது.

ப்தாழிலா்ர்ேள் 800 ர்பே்வில் மாடடு வண்டிேளின 
உள்ர்யும் அவறறின கூகேேளிலும் நுேக்ோல்ேளிலும் 
ஏறியிருந்த்படி சுருடடுப் புகேத்துக்போண்டும் உறசாேமாேப் 
்பாடிக்போண்டும் ரோஷமிடடுக்போண்டும் ஊர்வலமாேச் 
பசனறு ஆளுநகேச் சநதித்து மனுபவானக்றக் கேயளித்்தனர்.

இந்த ரவகலநிறுத்்தத்துக்கு ’சிரலான இனடிப்பன்டனட’ 
உட்ப்ட ்பத்திரிகேளின ஆ்தேவும் ப்பாது மக்ேளின ஆ்தேவும் 
கிக்டத்்தது. 5000 ர்பருக்கு ரமற்படர்டார் இன, ம்த, பமாழி 
ர்ப்தமினறிஇவரவகல நிறுத்்தத்தில் ்பங்கு்பறறினர். இறுதியில் 
போழும்பு நேேசக்ப, மாடடு வண்டிேள் ப்தா்டர்்பாேப் பி்றப்பித்்த 
்தனது ஆகணகய மீ்ப்ப்பறறுக்போண்்டது.

இலஙகையில எலிக் ைோய்ச்சல!
2021 ஆம் ஆண்டு ெனவரி மு்தல் நவம்்பர் மா்தம் 17 ஆம் 

திேதி வகே இலங்கேயில் 5,275 எலிக்ோய்ச்சல் ரநாயா்ர்ேள் 
்பதிவாகியுள்்்தாே ப்தாறறு ரநாயியல் பிரிவு ப்தரிவித்துள்்து.

அக்ர்டா்பர் மா்தத்தில் மடடும் 844 எலிக் ோய்ச்சல் ரநாயாளிேள் 
்பதிவாகியுள்்்தாேவும்  இப் பிரிவு ப்தரிவித்துள்்து. இந்த 
ோலப் ்பகுதியில் இேத்தினபுரி மாவட்டத்திரலரய அதிே 
எண்ணிக்கேயிலான எலிக்ோய்ச்சல் ரநாயாளிேள் ்பதிவாகியுள்்னர்.
இவர்ேளின எண்ணிக்கே 706 
ஆகும். ோலி மாவட்டத்தில் 
643 ர்பரும், ேளுத்துக்ற 
மாவட்டத்தில் 600 ர்பரும், 
ரேோகல மாவட்டத்தில் 418 
ர்பரும் எலிக்ோய்ச்சலால் 
்பாதிக்ேப்்படடுள்்னர்.

இர்தரவக், திருரோணமகல மாவட்டத்தில் மிேக் குக்றந்த 
எண்ணிக்கே, எலிக் ோய்ச்சல் ரநாயாளிேள் ்பதிவாகியுள்்னர். 
இவர்ேளின எண்ணிக்கே நானகு. 2020 ஆம் ஆண்டில் 8,579 
எலிக்ோய்ச்சல் ரநாயா்ர்ேள் ்பதிவாகியுள்்்தாேவும், ே்டந்த 
வரு்டத்து்டன ஒப்பிடும்ர்பாது இவவரு்டம் எலிக்ோய்ச்சலினால் 
்பாதிக்ேப்்பட்டவர்ேளின எண்ணிக்கே சிறி்த்வு 
குக்றவக்டநதுள்்கமகய ோணக்கூடிய்தாே உள்்்தாேவும் 
ப்தாறறுரநாயியல் பிரிவின ்தேவலில் ப்தரிவிக்ேப்்படடுள்்து.

எலிக்ோய்ச்சல் ரநாயிலிருநது ்தம்கம ்பாதுோத்துக் போள்் 
ஒவபவாருவரும் ேவனபமடுப்்பது அவசியம்.

சரித்திரத்தில் ஒரு சம்பவம

       நீத்்தார் நினைவு 

நல்லவைகள் செய்திட நாசெல்லாம் நிவைப்பாம் 

நாட்டினில வீட்டினில நனவமைககாய் உவைப்பாம்

கல்லாவமைவைக காைத்தில கட்்டாடு கவெ்ைாம் 

களிப்பாடு விழிப்பாடு கா்லசமைல்லாம் ைாழ்ைாம்

  ெல்்லன் நசதால்கிற�தாம

ெ்லறே வதாழறவதாம
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க�ொவிட்-19 தாக்்கத்தின் ்கார-
ணைா்க உலகிலுள்ள ்பல 
நாடு்கள ப்பாரு்ளாதார 

சரிமை நநாக்கி ந்கர்ந்துள்ளன. அந்தைம்க-
யில் இலஙம்க நாடானது ப்காவிட்-19 தாக்்கம 
்காரணைா்க முழுமையா்க முடக்்கப்பட்டிருந்-
தது. அரசாங்கத்தின் இந்த நடைடிக்ம்க ்கார-
ணைா்க ப்காவிட் பதாற்மறை ்கட்டுப்படுத்த 
முடிந்த ந்பாதிலும, நாட்டின் ப்பாரு்ளாதா-
ரம நைாசைான அ்ளவில் ்பாதிபம்ப எதிர்-
ப்காணடது.   

2019ம ஆணடின் இரணடாைது ்காலாண-
டில் 1.1 சதவீத நநரான ை்ளர்ச்சியுடன் ஒபபி-
டுமந்பாது, 2020ம ஆணடின் இரணடாைது 
்காலாணடில் பைாத்த உளநாட்டு உற்்பத்தி-
யின் ை்ளர்ச்சி 16.3 சதவீத ைமறையான ை்ளர்ச்-
சிபயன ைதிபபிடப்பட்டுள்ளது. 2020ம 
ஆணடு இரணடாம ்காலாணடில் இலஙம்க 
பைாத்த உளநாட்டு உற்்பத்தி 16.3 சதவீத 
வீழ்ச்சிமய நநாக்கி சரிைமடந்துள்ளதா்க 
இலஙம்க பதாம்க ைதிபபு ைற்றும புளளிவி-
ைரத் திமணக்்க்ளம அறிக்ம்கயில் குறிபபி-
டப்பட்டுள்ளது.   

இலஙம்க அபிவிருத்தி இற்மறைப்படுத்தல் 

(The Sri Lanka Development Update) என்்பது 
உல்க ைஙகி பைளியீடாகும. இது பதற்்கா-
சிய பிராந்தியத்தில் ப்பாரு்ளாதார அபிவி-
ருத்தி்கள ைற்றும ைாய்பபு்கம்ள ஆராய்ந்து 
நாடு்கள எதிர்ப்காளளும ப்காளம்கச் சைால்-
்கம்ள ்பகுப்பாய்வு பசய்யும, ஆணடுக்கு 
இருமுமறை பைளியிடப்படும உல்கைஙகி 
அறிக்ம்கயாகிய பதற்்காசிய ப்பாருளியல் 
நநாக்கின் (South Asia Economic Focus) ஒரு 
துமணப ்பகுதியாகும. 2021 ைார்ச் 31ஆம 
தி்கதியன்று ஆரமபிக்்கப்பட்ட 'பதற்்காசியா 
தடுபபூசிநயற்றுகின்றைது' (South Asia 
Vaccinates) என்றை தமலபபிலான 
2021 ைசந்த்கால ்பதிபபு பதற்்கா-
சியாவில் ப்பாரு்ளாதார நடை-
டிக்ம்க்கள மீணடும முன்நனறி 
ைருகின்றைது, ஆனால் ை்ளர்ச்சி 
சீரற்றைதா்கவும, மீட்பு ்பலவீனைா்கவும 
உள்ளது, ப்பாரு்ளாதாரக் ்கணநணாட்டம 
நிமலயற்றைதா்கவும உள்ளதா்கக் ்காட்டுகின்-
றைது.   

இலஙம்கமயப ப்பாருத்தைட்டில் உள-
நாட்டு ந்பார் முடிந்து 12 ைருடங்கள ்கடந்-
துவிட்டன. இருபபினும நல்லிணக்்கம 
என்்பது ப்பயர்ளவிநலநய ்காணப்படுகின்-
றைது. நாட்டின் ை்ளர்ச்சி என்்பது நாட்டு ைக்-
்களின் ஒற்றுமைமயயும, உமழபம்பயும 
மூலதனைா்கக் ப்காணடது. நாட்டு ைக்்க-
ளிடம நல்லிணக்்கத்மத நைம்படுத்தவும 
நாட்மட முன்நனற்றைப ்பாமதயில் ப்காணடு 
பசல்ைதற்குைான ஓர் தீர்மை உருைாக்கும 
ைம்கயில் இலஙம்க அரசாங்கம கிழக்கு 
ஆபபிரிக்்க நாடான ருைாணடாவுடன் ஒரு 
்கலந்துமரயாடலில் ஈடு்பட்டு ைருைதா்க 
அறிய முடிகிறைது. இலஙம்க நாட்டில் நல்லி-
ணக்்கத்மதயும நாட்டின் முன்நனற்றைத்மத-
யும ்பற்றிய ்கலந்துமரயாடமல ருைாணடா-
வுடன் நைற்ப்காளைதற்கு முக்கிய ்காரணம 
உணடு. இவ்விரு நாடு்களின் ்கடந்த்கால 
ைரலாற்மறைப ்பார்க்குமந்பாது ஒரு சைன்-
்பாட்மட அைதானிக்்க முடிகிறைது.   

1994ஆம ஆணடு ஒரு நூறு நாள ்காலப்ப-
குதியில் ருைாணடாவில் எட்டு லட்சம ந்பர் 
ப்கான்று குவிக்்கப்பட்டனர். இறைந்தைர்்கள 
ப்பரும்பான்மையா்க துத்ஸி இனத்தார். 
ப்காமலபைறியாட்டத்தில் ஈடு்பட்டைர்்கள 
ப்பரும்பான்மையா்க ஹூட்டு இனத்தார். 
ருைாணடாவின் அபந்பாமதய சனத்பதாம்க-
யில் 85% சதவீதம ந்பர் ஹூட்டு இனத்தார் 
என்றைாலும, அஙகு சிறு்பான்மையா்க ைாழ்ந்-
துைந்த துத்ஸி இனத்தாரின் ம்க நைநலாங-
கியிருந்தது. 1959ல் ருைாணடாவின் துத்ஸி 

ைன்னராட்சி முமறைமய ஒழித்துவிட்டு 
ஹூட்டூக்்கள ஆட்சிமயக் ம்கப்பற்றியிருந்-
தனர். துத்ஸி இனத்தார் உ்காணடாவுக்கும 
பிறை அணமட நாடு்களுக்கும பைளிநயறினர். 
அைர்்கள ஆர் .பி .எஃப அதாைது ருைாணடா 
நதசப்பற்று முன்னணி என்றை கி்ளர்ச்சிக் குழு 

ஒன்மறை அமைத்து ருைாணடாவுடன் சண-
மடயிட்டு ைந்தனர். 1990ல் அந்நாட்டின் மீது 
்பமடபயடுத்தனர். 1993ல் 
ருைாணடாவுக்கும இைர்-
்களுக்கிமடநய சைாதான 
உடன்்படிக்ம்க ஒன்று 
எ ட் ட ப ்ப ட் டி ருந் த து . 
ஆனால் 1994 ஏபரல் 
6ஆம தி்கதி ருைாண-
டாவின் அதி்பரான 
ஹூட்டு இனத்மதச் 

நசர்ந்த ஹபயாரி-
ைனா பசன்றை 

விைானம 

சுட்டு வீழ்த்தப்பட, ஹூட்டு ்கடுமந்பாக்-
்கா்ளர்்கள, துத்ஸி இனத்தாமர ஒட்டுபைாத்-
தைா்க அழித்துவிட நைணடும எனத் 
திட்டமிட்டு ப்காமலபைறியாட்டத்தில் 
இறைஙகினர்.   

ருைாணடா அரசாங்கத்துக்கு எதிரானைர்-
்கள யார் யார் என்று ்கைனைா்க அமடயா-
்ளம ்காணப்பட்டு அைர்்கள திட்டமிட்டு 
குடும்பத்நதாடு ப்கான்று குவிக்்கப்பட்ட-
னர். துத்ஸி இனத்தைமர அைரது அணமட 
வீட்டில் ைாழ்ந்த ஹூட்டு இனத்தைநர 
ப்கான்றை அைலமும துத்ஸி ைமனவிமய 
அைருமடய ஹூட்டு ்கணைநன ப்கான்றைது 
ந்பான்றை ப்காடூரங்களும அபந்பாது அரங-
ந்கறின. ப்காமல்கம்ளத் தாணடி துத்ஸி 
இனப ப்பண்கள ஆயிரக்்கணக்்காநனார், 
பிடித்துச் பசல்லப்பட்டு ்பாலியல் அடிமை-
்க்ளா்கவும நடத்தப்பட்டனர். அந்நநரத்தில் 
ஐ.நா அமைதி்காபபு ்பமட்களும ைற்றும 
ப்பல்ஜியம ்பமட்களும அவ்விடத்தில் 
இருந்தாலும, இந்த ப்காமல்கம்ள தடுக்்க 
நைணடிய உத்தரவு அைர்்களுக்கு பசன்றிருக்-
்கவில்மல. ஹூட்டு அரசாங்கத்துக்கு பநருக்-
்கைா்க இருந்த பிரஞ்சு அரசாங்கம ்பாது்காபபு 

ைலயம ஒன்மறை அமைத்தாலும அதுவும 
ப்காமல்கம்ளத் தடுக்்க ந்பாதிய முயற்சி-
்கம்ள எடுக்்கவில்மல என்று பதரிவிக்்கப்படு-
கிறைது. பின்னர் துத்ஸி இன கி்ளர்ச்சிக் குழுவி-
னர் ைலுைா்க அணிதிரணடு ஹூட்டுக்்கம்ள 
ருைாணடாமை விட்டு விரட்டி ஆட்சிமயக் 
ம்கப்பற்றினர்.   

இத்தம்கய ப்காடூரங்கள இலஙம்கயில் 
நி்கழாவிட்டாலும இனக்்கலைரங்களும 
முப்பது ஆணடு்கால யுத்தச் சூழலும ப்காடூ-

ரைான யுத்தபைான்றும நி்கழ்ந்தன. 
இமையமனத்தும ப்பாரு்ளாதார அபிவி-
ருத்திக்கு தமடக்்கற்்க்ளா்க அமைந்தன. 
இன்மறைக்கும அபிவிருத்தியமடந்த நாடு-
்களின் உதவி்கம்ளப ப்பறை முடியாதிருப-
்பதற்்கான ்காரணம இனப பிரச்சிமனக்கு 
தீர்பைான்மறைக் ்காணாதிருப்பநத.   

ருைாணடாவின் ்கடந்த ்கால நி்கழ்-
வு்கம்ள ்கைனத்தில் எடுப்பதற்்கான 

ஒரு பைளிப்பமடயான முயற்-
சியா்க சர்ைநதச குற்றைவியல் 

நீதிைன்றைம ஸதாபிக்்கப்பட்-
டது. அந்த நீதிைன்றைத்தில் 
விசாரமணக்கு எடுத்துக் 

ப்காள்ளப்பட்ட ைழக்கு்களில் 
ைன்முமறைக் கும்பல்்களின் 61 
தமலைர்்களுக்கு குற்றைத் தீர்ப-

புக்்கள ைழங்கப்பட்டிருந்தன. 
்பாலியல் ைன்முமறைமய ஒரு இனப-
்படுப்காமலச் பசயலா்கக் ்கருதும 

மி்க முக்கியைான தீர்ைானமும 
அந்த நீதிைன்றைத்தின் முடிவு்க-
ளில் ஒன்றைா்க இருந்து சுைார் 
இரு்பது இலட்சம ைழக்கு்கள 

பதாடர்்பான விசாரமண-
்கள உளளூர் '்க்காக்்கா 

நீ தி ைன் றை ங ்க ளி ல் ' 
முன்பனடுக்்கப்பட் -
டன. ருைாணடாவில் 

ஹூட்டு ைற்றும துத்ஸி 
பிரிவு்கம்ளச் நசர்ந்த ைக்்க-

ளுக்கு ைத்தியில் நல்லிணக்்கத்மத நைம்ப-
டுத்துைதற்்கான முயற்சி்கம்ள அந்நாட்டின் 
உணமைமயக் ்கணடறியும ஆமணக்குழு 
பதாடர்ந்து முன்பனடுத்து ைருகின்றைது.   

ருைாணடாவின் ப்பாரு்ளாதாரம 1994 
ஆம ஆணடு இனப்படுப்காமலயின்ந்பாது 
ப்பருை்ளவிலான உயிரிழபபுக்்கள நி்கழ்ந்த-
மையால் ப்பரிதும ்பாதிபபுக்குள்ளானது. 
இதன்ந்பாது உட்்கட்டமைபபு ைசதி்கள 
சீர்குமலந்ததுடன், முக்கிய ்பணப்பயிர்்கள 
உதாசீனம பசய்யப்பட்டன. ப்காமலபைறி-
யாட்டம முடிந்து அமைதி திருமபிய பின்னர் 
ருைாணடாவில் ஆர்.பி.எஃப கி்ளர்ச்சிப 
்பமடயின் தமலைர் ்பால் கி்காநை அதி்பரா்க 
ைந்து, ப்பாரு்ளாதார ரீதியில் நாட்மட முன்-
நனற்றியுள்ளார். ைறுமையின் பிடியிலிருந்து 
இந்த குட்டி நாடு நை்கைா்க பைளிைந்துள-
்ளது.   

்கடந்த இரணடு தசாபதங்களில் ருைாண-
டாவின் ப்பாரு்ளாதாரம சராசரியா்க ஒன்்பது 
புளளி்கள என்றை அ்ளவில் ை்ளர்ந்துள்ளது. 
இது சீனாவின் ப்பாரு்ளாதார ை்ளர்ச்சிக்கு 
நி்கரான ஒரு ை்ளர்ச்சி ஆகும. ருைாணடா-
வில் தற்ந்பாது எைருநை இனம ்பற்றி ந்பச 

சட்டரீதியா்க தமட விதிக்்கப்பட்டுள்ளது. 
இனம ்பற்றி ந்பசினால் அது நிஜைான நல்லி-
ணக்்கம உருைாைதற்கு தமடயா்கநை இருப-
்பதா்க அரசாங்கம ைாதிடுகிறைது.   

ருைாணடாவில் இடமப்பற்றை இனப்படு-
ப்காமலயின் பின்னர் முழுமையான நல்லி-
ணக்்கத்மத அமடயவில்மல என்றைாலும 
நாடு ்கணிசைான முன்நனற்றைத்மத அமடந்-
துள்ளது. நநரடியா்க பதரியாவிட்டாலும 
இன, ைத, பைாழி ரீதியில் நைறு்பாடு்கள 
இலஙம்கயில் நிலவுகின்றைன. இதனால் 
நாடு எதிர்நநாக்கும பிரச்சிமன்கம்ள ைக்்கள 
அமனைரும ஒன்றிமணந்து நைற்ப்காள-
ைதற்்கான சாத்தியக்கூறு்கள இல்மல. 
இலஙம்கயின் தற்ந்பாமதய ப்பாரு்ளாதார 
வீழ்ச்சிக்கு இந் நிமலப்பாடும ஓர் ்காரண-
ைா்க அமைகின்றைது. நல்லிணக்்கத்மத நைம-
்படுத்த முயற்சிக்கும நாடு என்றை ரீதியில் 
ருைாணடாவின் நதசிய ஒருமைப்பாடு 
ைற்றும நல்லிணக்்க ஆமணக்குழுவின் 
தமலைர் இலஙம்கயில் நல்லிணக்்கத்மத 
உருைாக்கி நாட்மட ப்பாரு்ளாதார ரீதியில் 
முன்நனற்றுைதற்்கான ஆநலாசமன்கம்ள 
முன்மைத்து ்கலந்துமரயாடல்்கம்ள  நைற்-
ப்காணடு ைருைதா்கவும பதரிகிறைது.   

சீர்ப்கட்டுபந்பான ஒரு நாடு எவ்ைாறு 

தன்மன சரி பசய்து ப்காணடு திட்டமிட்ட 
ரீதியான அபிவிருத்திமய நநாக்கி ந்கர்கிறைது 
என்்பமத நாம ்பாடைா்கவும, முன்ைாதிரியா-
்கவும எடுத்துக் ப்காள்ள நைணடும. முன்னர் 
பதன்னாபிரிக்்கா தன் அனு்பைங்கம்ள 
இலஙம்கயுடன் ்பகிர்ந்துப்காளைதற்கு முன்-
ைந்தது .  பதன்னாபிரிக்்காவில் சிறு்பான்மை 
ந்பாய ர்்கள ப்பரும்பான்மை ்கறுப்பர்்கம்ள 
அடக்கி ஆணடு ைந்தனர். இன ஒடுக்்கல் 
ப்காளம்கமய ந்பாயர் அரசு்கள ்கமடபபி-
டித்து ைந்தன. பநல்சன் ைணநடலா விடுத-
மலயாகி ்கறுப்பர் ைசம ஆட்சி ைந்தந்பாது 
அடக்கி மைக்்கப்பட்ட ஆத்திரம பீரிட்-
படழும என்றும பைளம்ள இனத்தைரான 
ந்பாயர்்கள நைட்மடயாடப்படுைார்்கள 
என்றும எதிர்்பார்க்்கப்பட்டது. ஆனால் 
அப்படி நடக்்கவில்மல. ைணநடலாவினால் 
புதிய அரசியலமைபபு சட்டம உருைாக்்கப-
்பட்டது. அது ந்பயர்்களுக்கு அநீதி இமழப-
்பதா்க உருைாக்்கப்படவில்மல. ந்பாயர்்கள 
இரணடாம தரப பிரமஜ்க்ளா்க ்பார்க்்கப்பட-
வில்மல. நீதிக்குப புறைம்பா்க தமமை அடக்-
கியாணட சிறு்பான்மை ந்பாயர்்கம்ள பைறுக்-
்காைல் அரைமணத்துக் ப்காணநடாம. இது 
எவ்ைாறு சாத்தியைானது என்்பமத இலஙம்க-
யுடன் ்பகிர்ந்துப்காளைதற்கு பதன்னாபிரிக்்கா 
முன்ைந்தது. ஆனால் இலஙம்க அரசியல்ைா-
தி்கள அமத ்கைனத்தில் ப்காள்ளவில்மல.   

தற்ந்பாது ருைாணடா தன் அனு்பைங்கம்ள 
்பகிர்ந்துப்காள்ள விருமபுகிறைது. ருைாணடா 
இன்னும ஒரு ்பத்தாணடு்களில் ஆபிரிக்்கா-
வின் சிங்கபபூரா்க ைாறைலாம என்றை ஒரு ப்பாரு-
்ளாதார ்கணிபபு உள்ளது. அதன் அமைவிடம 
பைளிநாடு்கள எளிதில் பதாடர்பு ப்காள்ளக்-
கூடியதா்க உள்ளது. சிங்கபபூமர இலஙம்க 
ைாதிரி முன்நனற்றிக் ்காட்டுநைன் என்று 
கூறைப்பட்ட ்காலபைான்றிருந்தது. ருைாணடா 
சிங்கபபூரா்க மிளிர்ைதற்்கான சாத்தியங்கள 
அதி்கம என இபந்பாது ந்பசப்படுகின்றைது. 
ஆனால் இலஙம்க?   இலஙம்க ப்பாரு்ளா-
தார ை்ளர்ச்சியில் உச்சம பதாட நைணடுைா-
னால், முதல் ்காரியைா்க இனப பிரச்சிமனமய 
தீர்க்்க நைணடும. இந்த 
இனப பிரச்சிமனயிலி-
ருந்து இந்நாடு ்கடந்து 
பசல்ல நைணடும. 
தமிழரும சரி சிங்க்ள-
ைரும சரி இனைாத 
அரசியமல ம்கவிட 
நைணடும.  

ப�ோல்ோஜ் சந்தி்மதி, ...?
ஊடகக் கற்ககள் து்ை,   
யாழ்ப்ாண ்லக்ைக்கழகம்.  

ஆபிரிக்காவின் சிங்ப்பூரகா் 
மகாறவுள்ள ருவகாண்கா   

ருவகாண்கா தத்துவங்ள்ள 
இலஙள் ்வனத்தில் க்காளளுமகா?
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மஞெரி குறுக்சகழுத்து ப்ாட்டி 
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மஞெரி குறுக்சகழுத்து்ப ப்ாட்டி இை :03
இடமிருந்து வைம்   
(01) இவவாரம் உ்தயமாகிைது.   
(06) கைாட்டா.   
(07) இது ஒரு ்ா்ைவனம்.   
(09)  இைக்கியங்களில ச்ண்ணின் ்கவிரலகளுக்கு உவ்மயா-

கக் கூை்ப்டும் பூ. (குழம்பியுள்்ளது)   
(11) ்ருத்தியிலிருந்து கி்ட்ப்து. (குழம்பியுள்்ளது)   
(12) இதுவும் ஒரு உணவு. (குழம்பியுள்்ளது)   
(14) உயரவாகக் கருதும் நி்ை. (குழம்பியுள்்ளது)   
(15) ்ாம்புக்கு இது எதிரி.   
(16) ப்ா்்த ்தரும் ்ானம்.   
(17) நீர பவட்்க.   
(19) காட்டு மிருகம்.   
(21) வீட்டுக்கு ்ாதுகா்ப்ாக பவலிகளில ச்ாருத்்த்ப்டும் ்தட்டிக்   

          க்தவு.   
(23) மகிழச்சி குழம்பிவிட்டது   
(24) ந்கச்சு்வ.   

பமலிருந்து கீழ   
(01) உடலுக்குத் ப்த்வயான ெத்து்பச்ாருள்.   
(02) மிக நுண்ணிய ச்ாருள்.   
(03) திருமணம் செய்த ச்ண்களுடன் ச்தாடர்ான ஒரு ெடங்கு.   
(04) உணவு கி்டக்கா்த நி்ை. (்த்ைகீழ)   
(05) கவனி்பபு (குழம்பியுள்்ளது)   
(08) ்ணம்.   
(10)  ் ாடலின் இறுதி, அடுத்்த ்ாடலின் ச்தாடக்கமாக அ்மவது. 

(குழம்பியுள்்ளது)   
(13) தி்ை (குழம்பியுள்்ளது)   
(14) இனி்ம.   
(16) புத்திரன்.   
(18) சுவடு.   (்த்ைகீழ)
(20) மின்னலுடன் பெரந்்த ப்சராலி. (்த்ைகீழ)   
(22) அந்தி்பச்ாழுது (கீழிருந்து பமல)  

உங�ள் அபிமொன மஞ்சரி குறுகக�ழுத்துப் ப�ொட்டி மீண்டும் ஆரம்�மொகி 
இருககிறது. இப்ப�ொட்டி இரண்டு ஆண்டு�ளொ� அவ்வப்ப�ொது பமறக�ொள்ள-
ப்�ட்்ட க�ொது மு்டக�ங�ளினொல் சீரொ� க்வளி்வரவில்்லை என�ப�ொடு நீங�ள் 
அனுப்பிய வி்்ட�ள் ��ொல் ப�ொ்்வ மு்டக�ங�ள், ப்வ்லை நிறுத்�ங�ளி-
னொல் உரிய பேரத்தில் ்வந்து ப்சரவும் இல்்லை. எனப்வ ேொம்  குறுகக�ழு-
த்துப் ப�ொட்டித் க�ொ்ட்ர நிறுத்திவிட்டு புதிய க�ொ்ட்ர இலைக�ம் ஒனறில் 
இருந்து ஆரம்பிக�த் தீரமொனித்திருககிபறொம், உங�ள் ஆ�ரவு எனகறனறும் 
எமககுக கி்்டககும் எனற உறுதியொன ேம்பிக்�யு்டன.  

இப்ப�ொட்டியில் மு�ல் �ரிசு க�றும் அதிர்ஷ்ட்சொலிககு ரூ 750/-=  இர-
ண்்டொம் இ்டத்்�ப் பிடிககும் அதிர்ஷ்ட்சொலிககு ரூ. 500/= மறறும் மூ-
னறொ்வது �ரி்சொ� ரூ 250/= என �ரி்சளிக� தீரமொனிக�ப்�ட்டுள்ளது. �ரிசு 
்வழஙகும் இந் ே்்டமு்ற 2022 ஜன்வரி 02ஆம் தி�தி ஞொயிறு மு�ல்                                    
க்சயற�ொட்டுககு ்வருகிறது.   

இஙப� எமது அன�ொன ்வொ்ச�ர ஒரு்வர �னித்து்வமொ�வும் �்லை 
ேயத்து்டனும் எமககு அனுப்பு ்்வத்துள்ள குறுகக�ழுத்து ��ொலைட்்்ட-
்ய உங�ள் �ொர்்வக�ொ� ்்வககிபறொம். இந்� அட்்்ட்ய ரத்்வத்� 
மொ்வத்்�்யச் ப்சரந்� சித்யொ ஆயிஷொ எமககு அனுப்பி ்்வத்துள்ளொர. 
அ்வரது �்லைேயம் மிக� �ொர்்வககு எமது ்வொழ்த்து�ள்..!  

 -  க�ொறுப்�ொசிரியர  

விடைகள்
இடமிருந்து ைலம  
01. உ்ப்காரம   05. ைாது  07. தல   

   08. நாத்தி்கம 10. ைாவி  11. சக்தி 
12. ைான்  14. துைாரம்க     16.சன்ைானம 
17. திடம  20. ்பசு   21.தீபப்பட்டி 
23. அதிர்வு  

நைலிருந்து கீழ்  
01. உதவி  02. ்பலைான்  03. ஜுரம 
04. நாம  05. ைாத்திரம  06. துதிக்ம்க  

   09. ைாச்கன்  13. ைானம  14. சதுபபு 
15. அதி்பதி  18. சுடர்  19. நடிம்க 
21. தீவு  22. ப்பரு

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 02

குறுகக�ழுத்துப் ப�ொட்டி அன�ர�ளுககு...  

துத்ஸியினர மீது 
்யங்கரவா்தம் 
கட்டவிழக்க்ப்ட்ட 
ப்ாது...

ஜனாதி்தி ப்ால ககமி சநலென் மண்படைா
ருவாண்டா ெமூகங்கள்
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 கட்டுண்டது ேபாதுமடா தம்�
கட்டுைடத்து � ெவ�ேய வா!

உன்�டம் இல்ைலெயன்று
எதுவு�ல்ைலயடா �
மு�யாது என்று
ேசார்ந்து �டாேத தம்�!

என்னால் மு�யுெமன்று
உறு� ெகாள்வாய் தம்�
�ச்சயம் உன்னால்
மு�யுெமன்று நம்புவாய் தம்�!

காலத்ைத ெநாந்து பய�ல்ைல தம்�
காலம் உனக்காக காத்�ருப்ப�ல்ைல
காலம் கடத்துவ�ல் பய�ல்ைல தம்�
கதறுவதால் பயனு�ல்ைல நம்பு!

யாைரயும் நம்� இராேத இங்கு �
உன்ைனேய � நம்�டுவாய் தம்�!
உனக்காகேவ இந்த உலகமடா!
�ந்�த்து ெசயல்படுவாய் தம்�!

�ச்சயமாய் �ர் ெபறுவாய் தம்�!
இந்த உலகம் உன்னால் 
உயர்வைடயும் நம்�டுவாய்
உலகம் உன்ைக�ல் தான் தம்�!

கிருஷாகிருஷாகிருஷா

இரண்டா�ரத்து இருபத்�ெரண்டு – இங்கு
எல்ேலாருக்கும்
அது புதுக் கனவு!

பைகைம, ெவறுப்பு அைனத்தும் - எ�ந்து
ெதாற்றுேநாய், இயற்ைக அ�வு எல்லாம் - கடந்து
பு�ய ஆண்ைட – அன்ைப
ப�ர்ந்து வரேவற்ேபாம்

�றக்�ன்ற கனவு- ஆண்டு
வரு�ற எந்த சூழ்�ைலையயும் - சமா�க்கும்
மனப்பக்குவம்

இருந்தால் - அைனவரும்
பைடப்பா�ேய
எல்லா ஆண்டும்
புதுவாழ்ேவ!

அைனவருக்கும் இ�யதாக
இப்புத்தாண்டு அைமயட்டும்
நம்�க்ைகதாேன வாழ்க்ைக!

க�ரவைன காண�ைழயும் கண்கள்
கண்டெதன்னேவா ஒருமாைய
கதவைடத்த அைறக்குள் ஒ�
புகுவெதந்த காலம்

�றெகா�ந்த பட்�யாய் நாம்
�ைறவாசம் ெகாண்ேடாம்
முகக்கவச முகமூ�க்குள்- எம்
புன்னைக ெதாைலத்ேதாம்

ேகாரத்தாண்டவம் ஆ�ய
ெகாேரானாவும்
ெகாட்�த் �ர்த்தகடும் மைழயும்
ெகாடுத்தெதன்னேவா �ரக்�ேய

ஒரு�ட்டர் இைடெவ�க்குள்
எம் உறவுகள் தூரமா�ன
த�ைமப்படுத்தல் ��முைற�ல்
ஒருத�ப்பும் ஏற்பட்டது

கனவுகள் பலசுமந்து- கால�
ைவத்த இவ்வாண்�ல்,
நாம் கடந்துவந்தேதா பல
ேசாதைனகைள மட்டுேம

�ழ்ந்தாலும் ஓயாமல் நாம்
உைழத்�டுேவாம்
புதுப் ெபா�வுடன் இப்புத்தாண்ைட
வரேவற்�டுேவாம்

உழபவன் ேதாள்கள்
உயர்ந்�ட
வருக புத்தாண்ேட

உைழப்பவன் மனங்கள்
ம�ழ்ந்�ட
எழுக புத்தாண்ேட

பாடசாைலகள் புத்தகங்கள்
�றந்�ட
பாடுக புத்தாண்ேட

கு�ரும் கு�ைசகள்
��ர்ந்�ட
ேபசுக புத்தாண்ேட

கூைடக் ெகாழுந்துகள்
கூ�ட
�சுக புத்தாண்ேட

ஊடக எழுத்துகள்
ெவன்�ட
வாழ்த்துக புத்தாண்ேட

ெகாட்டும் மைழயும் ெகா�ய ெவ�லும்
வாட்� வைதத்தது ேபாதும் ேபாதும்
ெகா�ய பைகயும் ெகாடும் ��யும்
ெகாண்ட துயர் யாவும் �ங்க ேவண்டும்

ம�தன் மன�ல் �ைலத்�டும் குேராதம்
ேவேராடு சாய்ந்து ெவந்து �றாகட்டும்
ம�தன் வாழ்வு நாளும் நலமாகேவண்டும்
அன்பும் கருைணயும் �ைறெபறேவண்டும்

என்றும் துன்பம் என்ேற உல�ல் வாழாது
தாயும் ேசயும்ேபால் பாசமுடன் வாழேவண்டும்
எ�ேயார் வ�ேயார் என்ற ேபதம் �ங்�ட
நன்ைமகள் பலெகாண்டு புத்தாண்ேட வருக!

உந்தன் வரவால் உய்யும் – உலகெமன்று
எத்தைனேயா �ட்டங்கள் வகுத்து ைவத்ேதன்
உளம் ம�ழ்ந்து வண்ணப் புத்தாைட அ�ந்து
புத்தாண்ேட உன்ைன வருக என்று வரேவற்�ேறன்

ெசத்து ெசத்துதான் நாளும் வாழு�ேறாம்
�ைறவும் பஞ்சமுண்டு குைறவுக்கு பஞ்ச�ல்ைல
ெசல்வாக்�ன் ஆட்� ெசால்வாக்ைக ம�ப்ப�ல்ைல
சமத்துவம் �ைலெபற புத்தாண்ேட வருக!

ேசயாய் �றந்ேதன் இப்ேபா வயேதா ப�ெனட்டு
பருவப் ெபண்ணாய் ஆைசயுடன் வாழு�ேறன்
ேசர்ந்�டும் மங்கள மணநாள் இ�ேத அைமந்�ட
மங்களம் தந்�டும் சுந்தரப் புத்தாண்ேட வருக!

வருக வருக புத்தாண்ேட
வளங்கள் �ைறந்த புத்தாண்டாய்
தருக தருக புத்தாண்ேட
தனமும் குணமும் தந்�டவா?

ஒருைமப்பாட்�ல் உயர்த்�டவா
ஒன்ேற �லெமன உணர்ந்�டவா
ெபருைம�க்க இலங்ைகயாய்
ேபரும் புகழும் ெபற்�டவா!

சத்�யம், சாந்தம் �ைலத்�டவா
சமத்துவம் எங்கும் �ல�டவா
இத்தைர மாந்தர் என்ெறன்றும்
இன்புற்று ம�ழ்ந்�டவா!

உண்ைம, அன்பு, ஒழுக்கெமன
உய�ய பண்புகள் அைனத்�லுேம
எல்லாம் உயர்ந்�ட வாவா
எல்லா நலனும் தா தா!

புத்தாண்�ன் நறுமணம்
எங்கும் கமழ
மக்கள் முகம்
ம�ழ்ச்��ல் மலர 
வான ெவ�ல் ஓைச
எங்கும் ஒ�க்க
உதயமானேத புத்தாண்டு
� வருக... வருக

ேபாட்� ெபாறாைமகள் அகல
சண்ைடகள் குழப்பங்கள் �லக
சமாதானம் எங்கும் �ளங்க
ெகாேரானா�ன் ெகாடூரம் ஒ�ய
�றந்தேத புத்தாண்டு
� வருக... வருக

உள்ளத்�ன் ேசாகங்கள் �ரண்�ட
வறுைம�ன் ெகாடுைமகள் ஒ�ந்�ட
வாழ்�ல் ஏற்றங்கள் கண்�ட
வந்தேத புத்தாண்டு
� வருக... வருக

கா�ருள் �ங்�
நல்ெலா� ��ட
ெகாடூரம் மைறந்து
சு�ட்சம் �றந்�ட
அஞ்ஞானம் அகன்று
ெமஞ்ஞானம் ேதான்�ட 
மலர்ந்தேத புத்தாண்டு
� வருக... வருக

ெகாேரானா இருளறுத் ெதங்கள்
குவைலயத்ைத விடிவிக்க
இைறயுனது திருெவாளியாய்
புத்தாண்டு பிறக்கட்டும்!

ெவட்டில்லாக் ெகாைலகள்!
விலங்கில்லாக் ைகதிகள்!
இரத்தம், சத்தமில்லா யுத்தம் – அகல
புத்தாண்டு பிறக்கட்டும்!

பயபீதி இல்லாமல் மக்கள்
பயணித்து பாடுபட்டுைழக்க

பலமளிக்கும் விதமாகப்
புத்தாண்டு பிறக்கட்டும்!

மக்கள் துயர் நீக்கி
மண்ணுலைகக் காத்தருளும்
மன்னவனுன் வடிவினிேல 
புத்தாண்டு பிறக்கட்டும்!

எல்ேலார்க்கும் ஓர் இைறயாய்
ஏகேபாக வல்லவனாய்...
“யாருமிருக்கப்பயம் ஏன்?” எனப்
புத்தாண்டு பிறக்கட்டும்!

புத்தாண்ேட 
வருக
எம்.ஏ. அத்தாஸ் – மாத்தைற

நல்ைல அ�ழ்தன்

கல்ெலாளுைவ பா�ஸ்

பாண்�யூர் ெபான். நவ�தன்

ஈழத்து நூன்

கு. சண்முகம் - வந்தாறுமூைல

எஸ்.மங்களதர்��,
ஊடக கற்ைக துைற

யாழ். பல்கைலக்கழகம்

ஆர். ெர�னா
ஊடக கற்ைக துைற

யாழ் பல்கைலக்கழகம்

புத்தாண்டு 
வாழ்த்து

வருக வருக 
புத்தாண்ேட!

மங்களம் தந்திடும்
சுந்தரப் புத்தாண்டு

புதுப்ெபாலிவுடன் 
புத்தாண்டு!

புத்தாண்டு
இனியதாய் 
அைமயட்டும்

புத்தாண்டு பிறக்கட்டும்!

    வாழும் வ�
    ெசான்னது இல்ைல
    ஆனாலும்
    பாலன் �றப்�ல்
    ஆ�ரம் ேபச்சு

    �ட்புக்கு வ�
    காட்�யது இல்ைல
    ஆனாலும்
    �ண்�ட வ�
    கற்�ட வாழ்ந்தார்

    ேபாராட்டம் �ைறந்த
    வாழ்வு என்றார்
    ஆனாலும்
    வாழ்ந்து காட்�
    வாழ்ைவ ெவன்றார்

    �றந்த இடத்�ல்
    ஏற்றல் இல்ைல
    ஆனாலும்
    இறந்த �ன்ேன
    ஏற்�ட ைவத்தார்

    ெசால்�ட ேகட்�டாத
    மக்கள் கண்டார்
    ஆனாலும்
    �லுைவ ஏ� ேயசு
    ெசால்� ைவத்தார்

    அைறந்தவருக்கு உன்
    மறு கன்னம் காட்டு
    ஆனாலும்
    காட்�க் ெகாடுத்தவைன
    தவறுணர ைவத்தார்

    �றர் நலன் கண்டு
    வாழ �ற்றல் க�னம்
    ஆனாலும்
    ெவன்று �ன்ற இைற
    ேயசு என்று உணர்

    ேவதாகமம் ெசால்வ�ல்
    உண்ைம காண்
    ஆனாலும்
    உன் வாழ்�ல் ேசர்க்க
    சூழல் ெபாருத்�ப் பார்

ேயசு ெசான்னது என்ன?
ேதடி நில்லு ெவல்ல

அன்புடன் நதுந�

காைரயன் கதன்  
இணு�ல் வா�சன்

புதுைமகள்
புரட்சியாய் 
நிகழட்டும்

கைளகட்டும் புத்தாண்டாய் 
அைமயட்டும்...
சா�கள் அற்ற ஒரு சகாப்தம் 
�றக்கட்டும்...
புன்னைகயுடன் புதுவசந்தம் 
�சட்டும்... 
மனெமங்�லும் ம�ழ்ச்� 
மலரட்டும்... 
�டுேதாறும் �ருந்�னர் 
�ைறயட்டும்...
�ரும்�யைவகள் எல்ேலாருக்கும் 
�ைடக்கட்டும்...
�த்�டும் �ைதகள் 
முைளக்கட்டும்...
புதுைமகள் புரட்�யாய் 
�கழட்டும்... 
சாதைனகள் பூக்களாய் 
பூக்கட்டும்...
ெவற்�கள் உன்மகுடமாய் 
�கழட்டும்...
�க்ெகட்டும் உன் ெபயர் ஓங்� 
ஒ�க்கட்டும்...
�ம்ம� �ேராைடப்ேபால் �ரம்� 
வ�யட்டும்...
மாற்றம் இலா ஏற்றம் 
தரட்டும்...
பஞ்சம் ப� 
அகலட்டும்... 
பா��ல் பாசம் 
பரவட்டும்...
கபட ேவஷங்கள் ெபாசுங்� 
எ�யட்டும்...
காைளயர் கனவுகள் 
ெமய்ப்படட்டும்...
கண்�யர் கண்�யம் 
காக்கப்படட்டும்...
கவைலகள் கைளந்து கைலகள் ெபரு� 
கடவுள் அருளா� �ட்டட்டும்...

கட்டுைடத்து நீ 
ெவளிேய வா தம்பி

�யும் ��க்�ன்றாய்
நானும் ��க்�ன்ேறன் 
��ப்புக்களுடன் 
உன்
�ைனவுகைள 
ேவரூன்றெசய்து�ட்டு 
� கடந்துெசல்�ன்றாய் 
பருவகாலம் மாறும் 
பறைவையப்ேபால

யாேரா அைழத்த குரல்
கதைவ �றந்து வாசைல பார்க்�ேறன்
ெவ�ச்ேசா�ய வாச�ல்
யாரும் இல்ைல
�ரைம என உடைல  
�ட்டுக்குள் சுமந்து ேபா�ன்ேறன்
அேத குரல் �ண்டும் ேகட்�றது
அேத கதைவ �ண்டும் �றக்�ேறன்
கா�ல் ஏ� அமர்ந்து
கண்கைள உருட்�
�ைட ெபற மு�யாமல்
த�ப்பு கூட்� ேபா�றது அந்த தவைள
அதுேவதான்
ேபான ெவள்ளத்�ல்
�ட்டுக்குள் ஒதுங்�ய தவைளதான்
அ� படாமல் காப்பாற்�
ைவத்த �ைனவுகைள 
ேச�த்து ைவத்�ருக்�றது
அதுதான்
குளம் இல்லா ஊ�ல் 
கு��ருக்க மு�யாமல்
தன் இனம் இடம்ெபயர்ந்து 
ேபாவதாய் ெசால்� ெசல்�றது
ஐேயா!
இடப்ெபயர்வு
ம�தருக்கு மட்டுமல்ல
ம�தனால் மற்றைவக்கும்தான்

இடப்ெபயர்வுபுன்னைக

இத்தைன க�ைதகளும்
நான் எழு�யது
உன்ேனாடு எழுதும்
அந்த ஒரு நாளுக்காகதான்-

பதிவு
திருமணம்

-க�க்�றுக்கன், 
இணு�ல்
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ன் �ல்ஸ் அறக்கட்டைள 
அதன் புெராெஜக்ட் ேவவ் 
(கல்� மூலம் வன்முைறக்கு 
எ�ராக ெசயல்படுதல்) 

எனும் �ட்டத்�ன் �ழ் பா�ன அ�ப்பைட-
�லான வன்முைறக்கு எ�ராக இரண்டு வார 
ெபாது �ரசாரத்ைத நடத்�யது.
ெபருந்ெதாற்றுேநா�ன் ேபாது அவசரத் 
ெதாைலேப� எண்�ல் ெபறப்பட்ட 
புகார்க�ன் எண்�க்ைக அ�க�த்த-
தன் �ன்ன��ல் குடும்ப வன்முைற 
ெதாடர்�ல் �றப்பு கவனம் ெசலுத்� 
இந்த ஆண்�ன் �ரசாரம் கடந்த ஆண்�ன் 
'ெமௗனத்ைத உைடக்கவும்' என்ற கருப்-
ெபாருளுக்கு வலுவூட்�யது.
ெபாதுப் �ரசாரத்�ன் ஒட்டுெமாத்த ேநாக்-
கமானது, வன்முைற பற்�ய ெமௗனத்-
ைதக் கைலக்கவும், ��ப்புணர்ைவ 
அ�க�க்கவும், ப�ந்து ேபசுவைத ஊக்கு-
�க்கவும், மற்றும் பா�ன அ�ப்பைட-
�லான வன்முைறைய (GBV) எ�ர்த்துப் 
ேபாராடுவதற்கான சவால்கள் மற்றும் 
�ர்வுகைளப் பற்� கலந்தாேலா�ப்ப-
தற்கான ஒரு தளத்ைத உருவாக்கவும், 
பா�க்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் பார்ைவ-

யாளர்கள் இருவருக்கும் அ�காரம் அ�ப்-
பதாகும். சர்வேதச �னத்ைத முன்�ட்டு 
ெவ��டப்பட்ட  கு�ப்�ல், ேஜான் 
�ல்ஸ் குழுமத்�ன் தைலவர்/ தைலைம 
�ர்வாக அ�கா� �ருஷான் பாேலந்�ரா, 
'ெகா�ட்-19 ��ெரன ெவ�த்த��ருந்து, 
ெபண்கள் மற்றும் �று�களுக்கு எ�ரான 
அைனத்து வைகயான வன்முைறகளும், 
கு�ப்பாக, குடும்ப வன்முைற, ��ரம-
ைடந்துள்ளது என ெவ�வரும் தரவுகள் 
காட்டு�ன்றன. எவ்வாறா�னும், மூல 
காரணங்கைளச் சமா�ப்பதற்கும், �ங்கு 
�ைள�க்கும் சமூக ��முைறகைள 
மாற்�யைமப்பதற்கும்,  பா�ப்��ருந்து 
�ண்டவர்களுக்கும் ேசைவகைள வழங்-
கும் மற்றும் �ைளவுக��ருந்து முற்றுப்-
புள்� ைவக்கும் ��வான அணுகுமுைற-
யுடன், ெபண்கள் மற்றும் �று�களுக்கு 
எ�ரான வன்முைறைய மு�வுக்குக் 
ெகாண்டுவருவது சாத்�யமாகும் என்ப-
தற்கான சான்றுகளும் உள்ளன. பா�ன 
அ�ப்பைட�லான வன்முைறைய மு�-
வுக்குக் ெகாண்டுவருவதற்கு அைனவ�ன் 
ெதாடர்ச்�யான மற்றும் ஒருங்�ைணந்த 
முயற்� மற்றும் உறு�யான அர்ப்ப�ப்பு 

ேதைவப்படு�றது' ேமலும் 'ெபாறுப்-
பான கு�மக்களா�ய நாம் அைனவரும், 
அைனத்து வைகயான பாகுபாடுகள் 
மற்றும் வன்முைறகள் இல்லாத ஒரு ப�-
�டத்ைதயும் சமூகத்ைதயும் உருவாக்கு-
வது நமது த�ப்பட்ட மற்றும் கூட்டுப் 
ெபாறுப்பாக இருக்க ேவண்டும்' என்று 
வ�யுறுத்�னார்.

2014 ஆம் ஆண்டு ஆரம்�க்கப்பட்ட 
புெராெஜக்ட் ேவவ் ஆனது, ேஜான் �ல்ஸ் 
குழுமத்�ன் ஊ�யர்களுக்கும் மற்றும் 
�ற பங்குதாரர்களுக்கும், ெத�வு ெசய்-
யப்பட்ட ஊ�யர்களுக்கு ப�ற்�ய�ப்பு, 
இலக்கு குழுக்களுக்கான (காவல்துைற 
அ�கா�கள், சட்டத்தர�கள், பாட-
சாைலக் குழந்ைதகள், பல்கைலக்கழக 
மாணவர்கள் மற்றும் சமூக உறுப்�னர்-
கள்) ��ப்புணர்வு �கழ்ச்�கைள முன்-
ெனடுத்துள்ளதுடன் ெபாதுப் ேபாக்குவ-
ரத்�ன் பய�கைள இலக்காகக் ெகாண்ட 
ெபாது �ரசாரங்கள் மற்றும் �ன்னணு 
மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் மூலம் ��ப்-
புணர்ைவ உருவாக்�யதன் மூலமாக இன்-
றுவைர 1.9 �ல்�யன் நபர்க�ல் தாக்-
கத்ைத ஏற்படுத்�யுள்ளது.

குடும்ப வன்முைறக்கு எதிரான
'பிேரக் தி ைசலன்ஸ்' பிரசாரம்
ேஜா

உங்கள் ரா�க்கு 11-ம் இடத்�ல் குரு பகவான் சஞ்ச�க்�றார். உங்கள் ரா�க்கு 9, 12 ஆ�ய 
ரா�க்கு அ�ப�யானவர் குரு. பாக்�ய ஸ்தானம் மற்றும் �ரய ஸ்தானத்�ற்கு அ�ப�யான 
குரு, லாப ஸ்தானத்�ல் சஞ்ச�க்கும் ெபாழுது ெதா��ல் எ�ர்பார்த்த லாபம் �ைடத்தா-
லும், �ரயங்களும் அ�க�க்கும். ெசாத்து �ற்பைனயால் லாபம் உண்டு. ெதா�ல் ெசய்ப-
வர்களுக்கு, எ�ர்பார்த்த இடத்�ல் இருந்து உத�கள் �ைடக்கும். ெவ�நாட்�ல் இருந்து 
அனுகூல தகவல் வந்து ேசரும். உத்�ேயாகத்�ல் இருப்பவர்களுக்கு ப� �ரந்தரம் பற்�ய 
தகவல், இலாகா மாற்றம் �ைடக்கலாம்.

குரு பகவான் 10-ம் இடத்�ல் சஞ்ச�க்�றார். 10-ல் சஞ்ச�க்கும் ெபாழுது பத� மாற்றம், 
இடமாற்றம் உண்டு என்பது ெபாது �ய�. ஆனால் உங்கள் ரா�ையப் ெபாறுத்தவைர தசா-
புத்� வலுவாக இருப்பவர்கள் பயப்படத் ேதைவ�ல்ைல. வரும் மாற்றங்கள் நல்ல மாற்றங்-
களாகேவ அைமயும். இதுவைர தைடபட்டு வந்த உத்�ேயாகத்�ற்கான முயற்�, இப்ேபாது 
ெவற்�யாகும். ெதா�ல் பு�பவர்களுக்கு பங்குதாரர்கள் �ல�னாலும் பு�ய பங்குதாரர்கள் 
வந்�ைணவர். தூரேதசத்�ல் இருந்து அைழப்புகள் வந்தாலும் அைத ேயா�த்து ஏற்றுக்ெகாள்-
வேத நல்லது.

குரு பகவான் சஞ்ச�க்�ன்றார். அவரது பார்ைவ உங்கள் ரா��ல் ப�வது மட்டுமல்லாமல் 
3, 5 ஆ�ய இடங்க�லும் ப�வா�ன்றது. எனேவ முன்ேனற்றப் பாைதைய ேநாக்� அ�ெய-
டுத்து ைவக்கப் ேபா��ர்கள். இதுவைர இருந்த தைடகளும். தாமதங்களும் அகலும். கைடத்-
�றப்பு�ழா, கட்டடத் �றப்பு �ழா ேபான்ற பு�ய முயற்�க�ல் ஈடுபடு�ர்கள். ‘இரவு 
பகலாகப் பாடுபட்டும் இதுவைர பலன் இல்ைலேய’ என்று கவைலப்பட்டவர்களுக்கு இப்-
ெபாழுது �ைலைம �ரா� �ம்ம� �ைடக்கும். ெபாருளாதாரத்�ல் இதுவைர இருந்த ெதாய்வு 
அகலும்.

அஷ்டமத்�ல் குரு அ�ெயடுத்து ைவத்துள்ளார். இது அவ்வளவு நல்லதல்ல. �ைனத்த 
கா�யம் �ைறேவறுவ�ல் தாமதங்கள் ஏற்படும். ெதாடர் �ரயங்களால், உறவுகேளாடு பைக 
ஏற்படும். ெகாடுத்த கடன்கள் வசூலாகாமல் ேபாகலாம். ெகாள்ைகப் ��ப்ேபாடு ெசயல்பட 
இயலாது. குடும்பத்�ல் ஒருவர் மாற்� ஒருவருக்கு ஆேராக்�யத் ெதால்ைலகளும், அதனால் 
மருத்துவச் ெசலவுகளும் உண்டு. ெபாதுவாழ்�ல் ஈடுபட்�ருப்பவர்களுக்கு ேம�டத்து 
�ர்ப்பந்தம் அ�க�க்கும். எ�ர்காலத்ைதப் பற்�ய பயம் உருவாகும். எைதயும் ேயா�த்துச் 
ெசய்வது நல்லது.

சப்தம ஸ்தானத்�ல் குரு பகவான் சஞ்ச�க்�றார். பஞ்சம அஷ்டமா�ப�யான குரு உங்கள் 
ரா�ையப் பார்க்கும் ெபாழுது பல நல்ல கா�யங்கள் இல்லத்�ல் நைடெபறும். ெதா�ல் 
வளர்ச்� �றப்பாக இருக்கும். வாங்கல் - ெகாடுக்கல்வாங்கல்க�ல் இருந்த �ரச்�ைனகள் 
அகலும். வளர்ச்�க்கு உறுதுைணயாக நண்பர்கள் �ளங்குவர். ெபாதுவாழ்�ல் இருப்பவர்க-
ளுக்கு ேயாகமான ேநரம் இது.

குரு பகவான் 6-ம் இடத்�ல் சஞ்ச�க்�ன்றார். ‘6-ல் குரு ஊ�ல் பைக’ என்பது பழெமா�. 
அந்த அ�ப்பைட�ல் மைறமுக எ�ர்ப்பு ெகாஞ்சம் அ�க�க்கலாம். இருப்�னும். எ��கள் 
ஸ்தானா�ப� ச� ெசாந்த �ட்�ல் மகரத்�ல் வலுப்ெபற்�ருப்பதால் ெப�யள�ல் பா�ப்பு-
கள் ஏற்படாது. ெதா�ல், உத்�ேயாகத்�ல் உடன் ப�பு�பவர்கைள அனுச�த்துச் ெசல்வது 
நல்லது. வழக்குகள் இழுப� �ைல�ல் இருக்கும். குரு�ன் பார்ைவ 12-ம் இடத்�ல் ப�வ-
தால் சுப�ரயங்கள் அ�க�க்கும்.

உங்கள் ரா�க்கு 3, 6 ஆ�ய இடங்களுக்கு அ�ப�யானவர் குரு பகவான். அவர், ரா�நாதன் 
சுக்�ரனுக்கு பைக �ரகமாகவும் �ளங்கு�றார். இருப்�னும் ‘குரு பார்க்கக் ேகா� நன்ைம’ 
என்பதால் அவரது பார்ைவக்கு பலன் உண்டு. அந்த அ�ப்பைட�ல் பார்க்கும் ெபாழுது 
ெசன்ற மாதத்ைதக் காட்�லும் �றப்பான பலன்கள் �ைடக்கும். �ள்ைளகளால் ேமன்ைம ஏற்-
படும். �ருமணம் ேபான்ற சுபகா�யங்க�ல் இதுவைர இருந்த தைடகள் அகலும். ெதா�ல் 
வளர்ச்�க்காக பு�ய பங்குதாரர்கைள இைணத்துக் ெகாள்�ர்கள்.

உங்கள் ரா�க்கு 2, 5 ஆ�ய இடங்களுக்கு அ�ப�யானவர் குரு பகவான். அவர் 4-ம் இடத்-
�ல் அர்த்தாஷ்டம குருவாக சஞ்ச�த்தாலும் அவரது பார்ைவ ெதா�ல் ஸ்தானத்�ல் ப�வ-
தால் ெசய்ெதா�ல் �றப்பாக இருக்கும். ேச�ப்பு அ�க�க்கும். ஆேராக்�யம் �ராக மாற்று 
மருத்துவம் ைகெகாடுக்கும். �டு வாங்கும் ேயாகம் அல்லது �டு கட்டும் ேயாகம் ஒரு�ல-
ருக்கு ஏற்படலாம். ‘பைழய வாகனங்கைளக் ெகாடுத்து�ட்டுப் பு�ய வாகனங்கள் வாங்க-
லாமா?’ என்று �ந்�ப்�ர்கள்.

சகாய ஸ்தானத்�ல் குரு பகவான் சஞ்ச�க்�ன்றார். அவரது பார்ைவ உங்கள் ரா�க்கு 7, 9, 
11 ஆ�ய மூன்று இடங்க�ல் ப�வா�ன்றது. எனேவ கல்யாணம் ேபான்ற சுபகா�யங்கள் 
நைடெபறுவதற்கான சாத்�யக் கூறுகள் உள்ளன. ஏழைரச் ச�யால் ெப�யள�ல் பா�ப்பு-
கள் ஏற்படாது என்றாலும் ஆேராக்�யத்�ல் மட்டும் அச்சுறுத்தல்கள் வந்து ெகாண்ேட�ருக்-
கும். ப�பு�யும் இடத்�ல் இருந்த �ரச்�ைனகள் ப�ப்ப�யாக அகலும். ெபாதுவாழ்�ல் 
�ைனத்த இலக்ைக அைட�ர்கள்.

உங்கள் ரா�க்கு இரண்டாம் இடமான தன ஸ்தானத்�ல் குரு பகவான் சஞ்ச�க்�ன்றார். 3, 
12 ஆ�ய இடங்களுக்கு அ�ப�யானவர் குரு. சேகாதர ஸ்தானத்�ற்கு அ�ப�யாகவும், �ர-
யா�ப�யாகவும் �ளங்கும் குரு 2-ல் சஞ்ச�க்கும் ெபாழுது உடன்�றப்புக�ன் வ��லும், 
உடன் இருப்பவர்க�ன் வ��லும் ெசலவுகள் ஏற்படலாம். இல்லத்�ற்குத் ேதைவயான அத்-
�யாவ�யப் ெபாருள் மற்றும் ஆடம்பரப் ெபாருட்கைள வாங்கும் முயற்� ைககூடும். பய-
ணங்கள் அ�க�க்கும்.

உங்கள் ரா��ேலேய குரு சஞ்ச�க்�ன்றார். தன லாபா�ப�யானவர் குரு என்பதால் பணவ-
ரவு �ருப்�கரமாக இருக்கும். பாகப்���ைனகள் சுமுகமாக மு�யும். ஆேராக்�யத் ெதால்ைல 
அகலும். வாகன மாற்றங்களால் ம�ழ்ச்� காண்�ர்கள். �ள்ைளக�ன் முன்ேனற்றத்�ற்காக 
எடுத்த முயற்�கள் ைககூடும். ப�பு�யும் இடத்�ல் ேகட்ட சலுைககள் �ைடக்கும். ெபாது-
வாழ்�ல் இருப்பவர்களுக்கு பு�ய �ருப்பங்களும், ஆதாயம் தரும் தகவலும் வந்து ேசரும்.

உங்கள் ரா�க்கு 12-ம் இடமான �ரய ஸ்தானத்�ல் குரு பகவான் சஞ்ச�க்�ன்றார். உங்கள் 
ரா�நாதேன குருவாக இருப்பதால் அவர் 12-ம் இடத்�ல் சஞ்ச�ப்பது அவ்வளவு நல்லதல்ல. 
எ�ர்பார்த்தைதக் காட்�லும் கூடுதல் �ரயங்கள் ஏற்படலாம். மக்கள் ெசல்வங்களாலும் 
�ம்ம� குைறயும்.  பைகைய வளர்த்துக் ெகாள்ளாமல் பார்த்துக் ெகாள்வது நல்லது. குரு 
மாற்றம் ஏற்படும் வைர எல்லா �ஷயங்க�லும் கவனமுடன் இருப்பது அவ�யம்.

அஷ்டமத்�ல் குரு அ�ெயடுத்து ைவத்துள்ளார். இது அவ்வளவு நல்லதல்ல. �ைனத்த 

கடகம்

கன்�

உங்கள் ரா�க்கு 3, 6 ஆ�ய இடங்களுக்கு அ�ப�யானவர் குரு பகவான். அவர், ரா�நாதன் 

துலாம்

உங்கள் ரா�க்கு 2, 5 ஆ�ய இடங்களுக்கு அ�ப�யானவர் குரு பகவான். அவர் 4-ம் இடத்-

�ருச்�கம்

சகாய ஸ்தானத்�ல் குரு பகவான் சஞ்ச�க்�ன்றார். அவரது பார்ைவ உங்கள் ரா�க்கு 7, 9, 

தனுசு

மகரம்

உங்கள் ரா��ேலேய குரு சஞ்ச�க்�ன்றார். தன லாபா�ப�யானவர் குரு என்பதால் பணவ-

கும்பம்

உங்கள் ரா�க்கு 12-ம் இடமான �ரய ஸ்தானத்�ல் குரு பகவான் சஞ்ச�க்�ன்றார். உங்கள் 

�னம்

குரு பகவான் 10-ம் இடத்�ல் சஞ்ச�க்�றார். 10-ல் சஞ்ச�க்கும் ெபாழுது பத� மாற்றம், 

�ஷபம்

சப்தம ஸ்தானத்�ல் குரு பகவான் சஞ்ச�க்�றார். பஞ்சம அஷ்டமா�ப�யான குரு உங்கள் 

�ம்மம்

குரு பகவான் சஞ்ச�க்�ன்றார். அவரது பார்ைவ உங்கள் ரா��ல் ப�வது மட்டுமல்லாமல் 

�துனம்

 2021.12.26 - 2022.01.01

உங்கள் ரா�க்கு 11-ம் இடத்�ல் குரு பகவான் சஞ்ச�க்�றார். உங்கள் ரா�க்கு 9, 12 ஆ�ய 

 ேமஷம்  

Y¯}‹YMv Rv£l³£¹|x
fkj;njhopy; mikr;R

Ministry of  Agriculture

 / tptrhag;gphpT / Agriculture Division
,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

tptrhaj; Jiwia etPdkakhf;Fk; nraw;wpl;lk; - fkj;njhopy; mikr;R

IDA Credit No.: 5873 LK 

ngWif mwptpj;jy; 
HORDI, fd;ndhUt> Fz;lrhiy kw;Wk; gy;fiyf;fof gz;izapy; 
gy;tif Ruq;fq;fis (Poly Tunnels) eph;khzpj;jy;> gRik ,y;yq;fis 

juNtw;wk; nra;jy; kw;Wk; Gduikj;jy;

xg;ge;j ,y.  LK-MOA-PMU-261093-CW-RFB
xg;ge;j ,y. LK-MOA-PMU-261088-CW-RFB
xg;ge;j ,y. LK-MOA-PMU-261089-CW-RFB

1. ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (IDA) fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj; Jiwia 
Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lj;jpd; fpuaj;jpw;fhf 58.630 kpy;ypad; m.I.nlhyUf;F epfuhd njhifia gytifahd ehza myFfspy; 
fldhf ngw;Ws;sJld; ,f;fld; ngWiffspd; gFjpnahd;iw fPNoAs;s  ml;ltizapYs;s jFjpAs;s nfhLg;gdTfSf;fhf 
nryT nra;tjw;F cj;Njrpj;Js;sJ.

2. gpd;tUk; ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;lthwhd gpd;tUk; NtiyfSf;fhd jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 
fkj;njhopy; mikr;R> fkj;njhopy; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lj;jpd; rhh;gpy; khfhz nraw;wpl;l ngWiff; FOj;  jiyth; 
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

xg;ge;j ,y. Ntiyfspd; tpsf;fk;

ngNrt 
ePq;fyhf 
kjpg;gPL 
nra;ag; 
gl;Ls;s 
fpuak; 

kpy;. &gh.

xg;ge;jf; 
fhyg; 
gFjp

Njitg;gLk; 
juk;

nry;Y 
gbahFk; 
fhyg; 
gFjp

tpiy 
kDg; 
gpizj; 
njhif - 
&gh

gpiz 
Kwpapd; 

nry;Ygbf; 
fhyk;

kPsspf;fg; 
glhj 
gz 
itg;G

LK-MOA- 
PMU- 
261088-CW-
RFB

HORDI, fd;ndhUt> 
KOikahd jd;dpaf;f 
gy;tif Ruq;fq;fis (Poly 
tunnels) eph;khzpj;jy;

7.78
5

khjq;fs;

fl;bl 
eph;khzj;jpy;
C-7 my;yJ 
mjw;F Nky;

2022 Vg;uy; 
05Mk; 

jpfjp tiu
115>000.00

2022 Nk 
03Mk; 

jpfjp tiu
3>500.00

LK-MOA- 
PMU- 
261089-CW-
RFB

Fz;lrhiy> fd;ndhUt 
kw;Wk; njhlq;nfhy;y 
eLifg; nghUs; cw;gj;jpf;F 
10 vz;zpf;ifahd miu 
jd;dpaf;f gy;tif 
Ruq;fq;fis (Poly tunnels) 
eph;khzpj;jy;

35.32
6

khjq;fs;

fl;bl 
eph;khzj;jpy;
C-5 my;yJ 
mjw;F Nky;

2022 Nk 
17Mk; 

jpfjp tiu
525>000.00

2022 [_d; 
14Mk; 

jpfjp tiu
10>000.00

LK-MOA- 
PMU- 
261093-CW-
RFB

HORDI, fd;ndhUt> 
eLifg; nghUs; cw;gj;jpg; 
gphptpy; jw;NghJs;s 05 
vz;zpf;ifahd gRik 
,y;yq;fis juNtw;wk; 
nra;jy; kw;Wk; Gduikj;jy;

18.1
5

khjq;fs;

fl;bl 
eph;khzj;jpy;
C-6 my;yJ 
mjw;F Nky;

2022 Vg;uy; 
05Mk; 

jpfjp tiu
270>000.00

2022 Nk 
03Mk; 

jpfjp tiu
6>500.00

3. tpiykDjhuh; NkNyAs;s Ntiyf;fhf xt;nthd;wpw;Fk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s ngWkjpahd tpiykDg;gpizAld; tpiykDf;Nfhuiy 
rkh;g;gpg;gjw;F mDkjpf;fg;gl;Ls;sdh; vd;gJld; nry;YgbahFk; fhykhdJ Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ml;ltizapy; cs;sthwhFk;.  
xU tpiykDjhuh; xU xg;ge;jj;jpw;F xU tpiykDf;Nfhuiy khj;jpuNk rkh;g;gpg;gjw;F mDkjpf;fg;gl;Ls;shh;. xg;ge;jj;ijg; 
ngWtjw;fhd jFjpia ngWtjw;fhf rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; NkNyAs;s 
ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s  chpj;jhd eph;khz juj;jpy; eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigAld; (CIDA) gjpT 
ngw;wtuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

4. tpiykDf;Nfhuy; cyf tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; (NCB) eilKiw %yk; 
elhj;jg;gLk;.

5. jifikj; Njitg;gLj;jy;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; 4Mk; gphptpy; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sd. Nkyjpf tpguq;fs; 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; ml;ltizapd; 5Mk; gphptpy; toq;fg;gl;Ls;sd. 

6. Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy fkj;njhopy; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l khfhz gpujp nraw;wpl;lg; 
gzpg;ghshplk; (njhiyNgrp: 0112073044 / 0714961603 / 0714881265 njhiyefy; ,y.: 0112877546) (kpd;dQ;ry;: procurementspasmp@
hotmail.com)  ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; Ntiy ehl;fs; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

7. gj;juKy;y. 123/2> gd;dpgpl;ba tPjp> fkj;njhopy; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;> nraw;wpl;l fz;fhzpg;G mYtyfj;jpy; 2022 
[dthp 05Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;. 

8. tpiykDf;fs;> ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;s jftypd; gpufhuk; tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

9. 2021 brk;gh; 27Mk; jpfjp Kjy; 2022 [dthp 18Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 2.00 kzp tiuAk; Nkw;gb 
ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;  gj;juKy;y. 123/2> gd;dpgpl;ba tPjp> fkj;njhopy; 
Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;> nraw;wpl;l fz;fhzpg;G myfpw;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> 
Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT 
nra;ayhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

10. tpiykDf;fis 2022 [dthp 18Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gj;juKy;y. 123/2> 
gd;dpgpl;ba tPjp> fkj;njhopy; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;> nraw;wpl;l fz;fhzpg;G  myfpy;; xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. 
,yj;jpudpay; tpiykDf;Nfhuy; mDkjpf;fg;gl khl;lhJ. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; 
2022 [dthp 18Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Fwpg;gpl;Ls;s Kfthpapy; tpiyf;Nfhuypy; fye;Jnfhs;s njhpT nra;ag;gl;l 
tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

11. g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd ,U gpujpfspy; jdpj;jdpahf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
%yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp Mfpad jdpj;jdpahf ~%yg;gpujp| kw;Wk; ~efy;gpujp| vd KiwNa Fwpg;gplg;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l 
jghYiwfspy; ,lg;gly; Ntz;Lk;. ,U jghYiwfSk; jdpahd ,d;ndhU jghYiwapy; ,lg;;gl;L> Kj;jpiuaplg;gl;L xg;ge;j 
,yf;fk; kw;Wk; xg;ge;jg; ngah; Mfpad jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

jiyth;>
nraw;wpl;l ngWiff; FO>
fkj;njhopy; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;>
123/2, gd;dpgpl;ba tPjp>
gj;juKy;y.

2021 brk;gh; 26Mk; jpfjp.
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மூன்றாம் உலகையும் அச்சுறுத்தும்... 09ஆம் பகை த�றாடர்...

மேலும் அதேரிகை பறாதுைறாப்பு த�றாழில் 
துக்யின  அடிப்பகட ஆரறாய்ச்சிைள் சில 
மேக தெய்்யப்பட்டு  சீன பறாதுைறாப்பு துக்ககு 
தென்கடந��றாை ைடந� வருடம் அதேரிகை 
பறாதுைறாப்பு அதிைறாரி ஒருவர் த�ரிவித்திருந�றார். 
இ�ன மூலம் அதேரிகை விேறான ேற்றும் ஏவு-
ைகைைள் வளர்ச்சியின த�றாழில்நுட்ப முன-
மனற்்ஙைகள சீன பறாதுைறாப்புத் துக் அறிநது 
தைறாள்ள வழி வகுத்�து.

 இது மபறான் இகை்யத் �றாககு�கலத் 
த�றாடஙை ரஷ்ய மேகைர்ைள் �்யறாரறாகி வரு -
வ�றாை அதேரிகை பத்திரிகை்யறான New York 
Times தவளியிட்ட தெய்தி அதேரிகை பறாதுைறாப்பு 
ேட்டத்தில் தபரும் பரபரப்கப ஏற்படுத்தி இருந -
�து.

�ேது நறாடு மீ�றான ெவுதி அமரபி்ய அரெறாங -
ைத்தின எதிர்ப்கப அடககுவ�ற்ைறான மு்யற்சிை-
ளுககு கெபர் �றாககு�ல்ைகள மேற்தைறாள்கி்து  
இஸமரலி்ய ஸகபமவர் அகேப்பு எனகி் தெய்-
தியும் தவளி்யறாகி இருந�து.

அதேரிகைறாவின Solar Winds எனகின் நிறு -
வனத்தின  மேலறாணகே தேனதபறாருள் ேற்றும் 
கேகமரறாெறாஃப்ட் எகஸமெஞ்ச் நிறுவன மின-
னஞ்ெல் வகல்யகேப்பு (Microsoft Exchange 
Server) மபறான்ன மீ�றான ெமீபத்தி்ய மேககு -
ைள் எனபனவும் குறிப்படத்�கைன. 

இது மபறான் நவீன, டிஜிட்டல் அடித்�ளங -
ைகளம்ய �ைர்ககும் வனேம் தைறானட  கெபர் 
�றாககு�ல்ைளின அகலைகளத் �டுகை முடி்யறாது 
எனபது உலகின இனக்்ய அவலஙைளில் 
ஒனறு..

 இது மபறான் �றாககு�ல்ைள் இந� உலகிற்கு 
புதிது அல்ல எனபதும் ைவனிகை மவணடி்யது.
பதினறானைறாம் ேற்றும் பதிகனந�றாம் நூற்்றாண -
டுைளில் ஐமரறாப்பறாவில் பீரஙகிைள், துப்பறாககிைள் 
எனபவற்க் மு�னமு�லில் �்யறாரித்து  ஃப்யர்-
பவர் நறாடுைள் (Firepower Countries) உருவறா-
னமபறாது, அ�ற்கு எதிரறான சில அகேப்புகைள் 
இதுமபறான் இரைசி்ய �றாககு�கல நடறாத்� 
திட்டமிட்டன எனபதும் மேற்படி நறாடுைள் �ேது 
நிகலக்ய  �கைகவகை தபரும் சிரேஙைகள 
எதிர்தைறாணடன எனபதும் வரலறாறு.

இந� ேறா� ஆரம்பத்தில் இந�்ய பிர�ேர்  
நமரநதிர மேறாடியின ‘ட்விட்டறா்’ ைைககு முடக-
ைப்பட்டு ட்விட்டர் �கலகே்யைத்தின �கல-
யீட்கட ்யடுத்து நிகலகே சீரறானது. திட்டமிட்டு 
முடகைப்பட்ட அந� இகடப்பட்ட ைறாலத்தில்,மேறாடி-
யின ைைககு வழி்யறாைப் பகிரப்பட்ட �ைவல்ைள் 
இநதி்யறாவில் ேட்டுேல்ல அ்யல் நறாடுைளிலும் 
தபரும் குழப்பத்க�யும் அதிர்வகலைகளயும் 
ஏற்படுத்தி இருந�ன. முனனரும் பல �டகவைள் 
இநதி்ய பிர�ேரின ட்விட்டர் ைைககில் நுகழநது 
மபறாலி்யறான பதிவுைகள மேற்தைறாணடு தபரும் 
குழப்பத்க� ஏற்படுத்தி்யது குறிப்பிடத்�கைது. 
இநதி்யறாவின கெபர் பறாதுைறாப்புக குக்பறாட்-
டறால் ஏற்பட்ட இந� நிகலகே இநதி்யறாவின 
இக்்யறாணகேகமை விடப்பட்டிருககும் ெவறால் 
எனகின்னர் அரசி்யல் ஆய்வறாளர்ைள்.

முனனரும் பல �டகவைள் இநதி்ய அரசின  
இகை்ய �ளஙைளின ஊடறாை தவளியிடப்பட்ட 
அரெ அறிவிப்புைள் சில தெ்யலிழகைச் தெய்்யப்-
பட்டதும் இ�ற்கு பினனணியில் பறாகிஸ�றான,-
சீனறா எனபன தெ்யல்படுவ�றாை விேர்ெனஙைள் 
எழுந�தும் குறிப்பிடத்�கைது. பறாகிஸ�றான 
அரசின ஆ�ரவுடன இஸலறாேறாபறாதிலிருநது 
இ்யஙகும் APD 36 எனகி் கெபர் ஊடுருவல் 
குழு, இநதி்யறா உட்பட பறாகிஸ�றானின அணகட 
நறாடுைளில் தெ்யல்படும்  முககி்ய இகை்ய 
�ளஙைகள குறிகவத்து உருவறாகைப்பட்ட�றா -
கும் இலஙகையிலும் அரெ இகை்ய �ளஙைள், 
குறிப்பறாை பறாதுைறாப்பு �ரப்பினதும் அரெ அதிபர், -
பிர�ேர் ஆகிம்யறாரதும் இகை்ய �ளஙைள் பல-
�டகவைள் தெ்யலிழகை தெய்்யப்பட்டு பினனர் 
சீர் தெய்்யப்பட்டது  குறிப்பிடத்�கைது.

ைடந� ஜூன ேறா�மும்  ஜனறாதிபதி தெ்யலைம், 
தவளிவிவைறார அகேச்சு,ேருத்துவ ஆரறாய்ச்சி 
நிறுவனம், இலஙகை நில அளகவத் திகைக-
ைளம் உள்ளிட்ட மேலும் சில இகை்யத்�ளங-
ைள் முடகைப்பட்டதும், இது  த�றாழில்நுட்பக 
மைறாளறாம் என அரசு அறிவித்�தும் குறிப்பிடத்-
�கைது.இந� கெபர் �றாககு�ல்ைள் புலம் தப்யர் 
நறாடுைளில் வறாழும் விடு�கல புலிைள் அகேப்-
பின ஆ�ரவறாளர்ைளறாமலம்ய மேற்தைறாள்ளப் 
படுகின்ன எனத் த�ரிவிகைப்படுகி்து.,

மநர்ைறாைல்:− 
எஸ �வபறாலன

கேள்வி:−   இப்மபறாது நறாட்டில் தபறாருட்-
ைளுககு �ட்டுப்பறாடு, தபறாருட்ைளின விகல 

உ்யர்வு எனபன 
ம�றானறியிருககின -
்ன. அரசின முககி-
்யஸ�ர்ைளிகடம்ய 
ஒற்றுகே குகலகி-

்து. இதுபற்றி எனன நி கனககிறீர்ைள்.   

பதில்:− இ�ற்கு நறான பதில் �ரவிரும்ப-
வில்கல, ைறாரைம் எனனதவன்றால், நறாஙைள் 
ஆனமிை மெகவ்யறாற்றுபவர்ைள். அரசி்ய -
லுககுள் மூககை நுகழப்பது நல்ல�றாைப்பட-
வில்கல.   

ஆயினும், நறாட்டு ேகைகளயும் அந� நறாட்டு 
அரசி்யகலயும் நறாம் இகைத்ம� பறார்கை 
மவணடும். ேகைள் இல்லறாேல் ஆனமிைச் 
மெகவ இருகை முடி்யறாம�. ஆ�லறால் எனது 
ைருத்க� கூ்மவணடியுள்ளது. நறாட்டு ேகைள் 
ெநம�றாெேறாை வறாழவ�ற்கு விகலவறாசி அதிை-
ரிகைக கூடறாது. விகலவறாசி ஏற்்ம் ேகைகள 

தபரி்ய அவலத்திற்குள் �ள்ளிவிடக கூடும். 
அது விரும்பத்�கை�ல்ல.   

ெமீபத்க�்ய தைறாமரறானறா, விகலவறாசி 
ஏற்்த்க� ம�றாற்றுவித்�து எனபதில் 
உணகேயில்லறாேலில்கல. தபறாதுவறாை 
அமனை உலை நறாடுைள் இ�ற்கு முைம் 
தைறாடுத்துள்ளன. ஆனறாலும், இக�ம்ய 
ைறாலம்ைறாலேறாை கூறிகதைறாணடிருகை 
முடி்யறாது. ேறாற்று உபறா்யஙைகளக ைண-
டறிநது ேகைளது சுபீட்ெ வறாழவுககு வழி -
வகுகை மவணடும். இதுஆளும் அரசினது 

தபறாறுப்பு. இந�ப் தபறாறுப்பிலிருநது அரசு 
நழுவிச் தெல்ல முடி்யறாது   

இப்மபறாக�்ய ஆளும் அரசு பலத்� 
தபரும்பறானகேம்யறாடு ஆட்சிககு வநதி-
ருககி்து. கூட்டுக ைட்சிைளின அரசு ஆட்சி-
யில் இருந�றால்,  இழபறிைள் ஏற்படுவது 
ெறா�றாரை நிைழவு. ைறாலப்மபறாககில் அகவ 
ெேறாளிகைப்படலறாம். 
அல்லது ேறாற்று வழி-
த்யறானறு ம�றானறும். 
இகவத்யறானறும் நம் 
நறாட்டுககு புதி்யகவ்யல்ல. தபறாறுத்திருநது-
�றான பறார்கை மவணடும்   

  
கேள்வி:− இத் �றாககு�லுககு பினனர் 

கிறிஸ�வத்தின ேக் ேறாவட்ட ஆ்யர் என் 
வகையில் அரசிடமிருநது எக� எதிர்பறார்க-
கிறீர்ைள்?   

பதில்:− இந� நறாடு பல்லினேகைளுககு 
தெறாந�ேறானது.  அம� மபறானறு பல் ெே-
்யத்தினருககும் தெறாந�ேறானது. இக்வன 
ஒருவமன. அவகர தவவமவறு ே�த்� -
வர்ைள் தவவமவறு தப்யர்ைள் தைறாணடு 
அகழககி்றார்ைள். கிறிஸ�வமும் அதில் 
ஒனறு. ஆ�லறால், இக்வனில் ேறாற்்-
மில்கல ே�ஙைளில்�றான மவறுபறாடுைள் 
இருககின்ன. பி்ககும் ஒவதவறாரு ேனி�-
னும் �றான இந� ே�த்திகன மெர்ந�வன 
எனறு தெறால்லிக தைறாணடு பி்ப்பதில்கல. 
அவனது வளர்ச்சியிமல ே�ம் அவமனறாடு 
ஒட்டிக தைறாள்கி்து. இது�றான உணகே 
நிகல. ெஹரறான உயிர்த்� ஞறாயிறு �றாக-
கு�லுககு ைறாரைைர்த்�றா எனறு மபெப்படு-
கி்து. ஆயினும், கிறிஸ�வர்ைள் அவனது 

ே�த்தினமரறாடும் அவரது ஊரறான ைறாத்�றான -
குடி ேகைமளறாடும் குழம்பிக தைறாள்ளவில்கல. 
குற்்ம் தெய்�வருகமை �ணடகன வழஙை 
மவணடும் குற்்ம் தெய்்யறா�வர்ைகள குற்்வறா -
ளிைளறாை சித்�ரிகை முற்படக கூடறாது. இதுமவ 

எனது தைறாள்கை அ�கனம்ய ேகைள் ேத்தி -
யில் பிரச்ெறார ேறாககிமனன. ேகைள் த�ளிவ-
கடந�றார்ைள் முரணபறாடுைகளயும், இன முறு -
ைல்ைகளயும் �விர்த்�றார்ைள், அ�னறால் எேது 
ேறாவட்டம் �ப்பிப் பிகழத்�து. இல்லறாவிட்டறால், 
அ�ன அழிகவ ைற்பகன பணணிககூட பறார்கை 
முடி்யறாது.   

அரசு தெய்்ய மவணடி்ய 
மவகலைகளச் ெரிவரச் 
தெய்்யவில்கல. அதுமவ 
எேது ைவகல்யறாை இருக-

கி்து. கிறிஸ�வர்ைள் இந� நறாட்டின அகனத்து 
ேகைமளறாடும் ெை வறாழவு வறாழநது வருகின் -
வர்ைள். உயிர்த்� ஞறாயிறு �றாககு�ல்ைளுகைறான 
சூத்திர �றாரிைள் ைணடுபிடிகைப்பட மவணடும். 
அ�ற்கு உ�வியும் ஒத்�றாகெயும் தைறாடுத்�வர் -
ைள், ேகைளுககு முனனறால் இனம் ைறாைப்பட 
மவணடும். 

இக�விட ்யறார்்யறாதரல்லறாம் விட்யம் நடக-
ைப் மபறாவக� அறிநது தைறாணடு அவற்க்த்  
�டுகைறாேல் இருந�றார்ைமளறா அவர்ைளது தப்யர் -
ைளும் பட்டி்யலிடப்பட மவணடும். நீதி ்யறாவருக -
கும் தபறாதுவறானது. ஆ�லறால் குற்்வறாளிைள் 
ைறாட்டித்�ரப்பட மவணடும். அவர்ைகள உலைம் 
அறி்ய மவணடும். இக�த்�றான இவவளவு 
ைறாலேறாை மைட்டு வருகிம்றாம். அது�றான நடக-
ைறாேல் இருககி்து. இக�விட இவவிட்யத்தில் 
மவத்துவும் எேககுத் ம�கவயில்கல.   

  
கேள்வி:− இலஙகையின மபரறா்யர், ைர்தி -

னறால் ேல்ைம் ரஞ்சித்  2019 ல் இடம்தபற்் 
உயிர்த்� ஞறாயிறு �றாககு�ல் த�றாடர்பறாை 
எ�கன அரசிடமிருநது எதிர்பறார்ககி்றார்.   
                              
        த�றாடர் 21ஆம் பகைம்...

ேட்டகைளப்பு, மூவினத்�வர்ைளும் வறாழகின் 
ேறாவட்டம். இஙகு ஆ்யர் ைலறாநிதி மஜறாெப் 

தபறானகன்யறா ஆணடகை ெே்யப் பணி்யறாற்றி 
வருகி்றார். 2018ல் உயிர்த்� ஞறாயிறு �றாககு-
�கல்யடுத்து ேட்டகைளப்பு ேறாவட்டத்தில் இன 
முறுைல் ஏற்படறாேல் பல வழிைளிலும் பிர்யத்�-

னதேடுத்து தவற்றி ைணடவர். கிறிஸ�வர்ைளின 
இப்மபறாக�்ய ேனநிகலக்ய அவருடனறான மபட்டி 

படம்பிடித்துக ைறாட்டுகி்து. 

மட்டு-ஆயர் கலாநிதி ஜ�ாசப் ப�ான்னையா 
ஆண்ட்கஜயாடு ஜேர்காணல்     

ஆன்மிே கேவையாற்றுபைரேள் அரசியலுக்குள் 
மூக்வே நுவைபபது உேந்த்தல்்ல 

கிறிஸ்தவர்கள் இந்த நாட்டில் அமைதியா்கவும், 
ைறமறைய இனங்கள�ாடு இணக்கைா்கவும் வாழ்நது 

வருகிறைார்கள். அம்த த்தாடர விடுங்கள்.   
மட்டு. ஆயர். வண.ஜ�ாசப் ப�ான்னையா ஆண்ட்க.  

Y¯}‹YMv Rv£l³£¹|x
fkj;njhopy; mikr;R

Ministry of  Agriculture

 / tptrhag;gphpT / Agriculture Division
,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

tptrhaj; Jiwia etPdkakhf;Fk; nraw;wpl;lk; - fkj;njhopy; mikr;R

IDA Credit No.: 5873 LK 

ngWif mwptpj;jy; 
fkj;njhopy; jpizf;fsj;jpd; rPj;jhvypa kw;Wk; kPgpypkhdapy; 

400 m2  nghyp Ruq;fq;fs; (Poly  tunnels) kw;Wk; jw;NghJs;s G0  cw;gj;jp 

nghyp Ruq;fq;fis G1 cw;gj;jp Ruq;fq;fshf khw;Wjy;> cUisf; 

fpoq;FfSf;fhd (50 nk.njh) Fsph; fsQ;rpa miwia eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y. LK-MOA-PMU-260260-CW-RFB

xg;ge;j ,y. LK-MOA-PMU-260259-CW-RFB

xg;ge;j ,y. LK-MOA-PMU-261121-CW-RFB

1.  ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (IDA) fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj; Jiwia 
Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lj;jpd; fpuaj;jpw;fhf 58.630 kpy;ypad; m.I.nlhyUf;F epfuhd njhifia gytifahd ehza myFfspy; 
fldhf ngw;Ws;sJld; ,f;fld; ngWiffspd; gFjpnahd;iw fPNoAs;s  ml;ltizapYs;s jFjpAs;s nfhLg;gdTfSf;fhf 
nryT nra;tjw;F cj;Njrpj;Js;sJ.

2.  gpd;tUk; ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;lthwhd gpd;tUk; NtiyfSf;fhd jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 
fkj;njhopy; mikr;R> fkj;njhopy; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lj;jpd; rhh;gpy; khfhz nraw;wpl;l ngWiff; FOj;  jiyth; 
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

xg;ge;j ,y. Ntiyfspd; tpsf;fk;

ngNrt 
ePq;fyhf 
kjpg;gPL 
nra;ag; 
gl;Ls;s 
fpuak; 

kpy;. &gh.

xg;ge;jf; 
fhyg; 
gFjp

Njitg;gLk; 
juk;

nry;Y 
gbahFk; 
fhyg; 
gFjp

tpiy 
kDg; 
gpizj; 
njhif - 
&gh

gpiz 
Kwpapd; 

nry;Ygbf; 
fhyk;

kPsspf;fg; 
glhj 
gz 
itg;G

LK-MOA- 
PMU- 
260260-CW-
RFB

kPgpypkhd tpijfs; 
gz;iz> (50 nk.njh) 
cUisf;fpoq;FfSf;fhf 
Fsph; fsQ;rpa miwia 
eph;khzpj;jy;

18.2
5

khjq;fs;

fl;bl 
eph;khzj;jpy;
C-6 my;yJ 
mjw;F Nky;

2022 Vg;uy; 
05Mk; 

jpfjp tiu
273>000.00

2022 Nk 
03Mk; 
jpfjp 
tiu

6>500.00

LK-MOA- 
PMU- 
260259-CW-
RFB

rPj;jhvypa tpijfs; 
gz;izapy; 4 
vz;zpf;ifahd 400m2  GI 
cw;gj;jp gy;tif Ruq;fq;fis 
(Poly tunnels) eph;khzpj;jy;

23.2
5

khjq;fs;

fl;bl 
eph;khzj;jpy;
C-6 my;yJ 
mjw;F Nky;

2022 Vg;uy; 
05Mk; 

jpfjp tiu
345>000.00

2022 Nk 
03Mk; 
jpfjp 
tiu

8>000.00

LK-MOA- 
PMU-
261121-CW-
RFB

Aero-phonic pre basic  tpij 
cUisf;fpoq;F G

0
  cw;gj;jp 

Kiwikfis G
1 
 tpij 

cUisf;fpof;F cw;gj;jp 
gy;tif Ruq;fq;fshf 
khw;Wjy; (20 vz;zpf;if) 

83.6
6

khjq;fs;

fl;bl 
eph;khzj;jpy;
C-4 my;yJ 
mjw;F Nky;

2022 Nk 
17Mk; 

jpfjp tiu
1>250>000.00

2022 [_d; 
14Mk; 
jpfjp 
tiu

20>000.00

3.  tpiykDjhuh; NkNyAs;s Ntiyf;fhf xt;nthd;wpw;Fk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s ngWkjpahd tpiykDg;gpizAld; tpiykDf;Nfhuiy 
rkh;g;gpg;gjw;F mDkjpf;fg;gl;Ls;sdh; vd;gJld; nry;YgbahFk; fhykhdJ Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ml;ltizapy; cs;sthwhFk;.  
xU tpiykDjhuh; xU xg;ge;jj;jpw;F xU tpiykDf;Nfhuiy khj;jpuNk rkh;g;gpg;gjw;F mDkjpf;fg;gl;Ls;shh;. xg;ge;jj;ijg; 
ngWtjw;fhd jFjpia ngWtjw;fhf rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; NkNyAs;s 
ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s  chpj;jhd eph;khz juj;jpy; eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigAld; (CIDA) gjpT 
ngw;wtuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  tpiykDf;Nfhuy; cyf tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; (NCB) eilKiw %yk; 
elhj;jg;gLk;.

5.  jifikj; Njitg;gLj;jy;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; 4Mk; gphptpy; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sd. Nkyjpf tpguq;fs; 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; ml;ltizapd; 5Mk; gphptpy; toq;fg;gl;Ls;sd. 

6.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy fkj;njhopy; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l khfhz gpujp 
nraw;wpl;lg; gzpg;ghshplk; (njhiyNgrp: 0112073044 / 0714961603 / 0714881265 njhiyefy; ,y.: 0112877546) (kpd;dQ;ry;: 
procurementspasmp@hotmail.com)  ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld;   Ntiy ehl;fs; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp 
tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

7.  gj;juKy;y. 123/2> gd;dpgpl;ba tPjp> fkj;njhopy; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;> nraw;wpl;l fz;fhzpg;G mYtyfj;jpy; 2022 
[dthp 05Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;. 

8. tpiykDf;fs;> ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;s jftypd; gpufhuk; tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

9.  2021 brk;gh; 27Mk; jpfjp Kjy; 2022 [dthp 18Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 2.00 kzp tiuAk; Nkw;gb 
ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;  gj;juKy;y. 123/2> gd;dpgpl;ba tPjp> fkj;njhopy; 
Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;> nraw;wpl;l fz;fhzpg;G myfpw;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> 
Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT 
nra;ayhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

10.  tpiykDf;fis 2022 [dthp 18Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gj;juKy;y. 123/2> 
gd;dpgpl;ba tPjp> fkj;njhopy; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;> nraw;wpl;l fz;fhzpg;G  myfpy;; xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. 
,yj;jpudpay; tpiykDf;Nfhuy; mDkjpf;fg;gl khl;lhJ. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; 
2022 [dthp 18Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Fwpg;gpl;Ls;s Kfthpapy; tpiyf;Nfhuypy; fye;Jnfhs;s njhpT nra;ag;gl;l 
tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

11.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd ,U gpujpfspy; jdpj;jdpahf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
%yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp Mfpad jdpj;jdpahf ~%yg;gpujp| kw;Wk; ~efy;gpujp| vd KiwNa Fwpg;gplg;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l 
jghYiwfspy; ,lg;gly; Ntz;Lk;. ,U jghYiwfSk; jdpahd ,d;ndhU jghYiwapy; ,lg;;gl;L> Kj;jpiuaplg;gl;L xg;ge;j 
,yf;fk; kw;Wk; xg;ge;jg; ngah; Mfpad jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

 

jiyth;>

nraw;wpl;l ngWiff; FO>

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

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

2021 brk;gh; 26Mk; jpfjp.
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ைறுநாள்,
காமை ்பத்தமை ைணி அளவில் 

கஜன் வேமை சசய்த அந்த நிறு -
ேனததிற்குச் சசன்்ற இன்்ஸச்பக் -
டர் இன்்பைாஜ்.

ோசலில் இருந்த ேைவேற்புப் 
ச்பண்ணிடம,

கஜமனச் சநதிக்க வேண்டு-
சைன்று சசான்னார்.

“ஐநது நிமிடததில்,
கஜன் சேளிவே ேந்தான் அேன் 

சேளிவே ேந்ததும, இன்்ஸச்பக்-
டர்்தான் மு்தலில் அேனுடன் 
வ்பசினார்.

“ஹாய ேணக்கம கஜன் நான் 
இன்்பைாஜ்!”

“ஓ ேணக்கம இன்்பைாஜ்!’என்று 
இன்்ஸச்பக்டர் நீட்டிே ேைது 
மகமேப்்பற்றிக் சகாண்டான் 
கஜன்.

இன்்ஸச்பக்டர் சா்தாைண உமட -
யில்்தான் அங்கு சசன்றிருந்தார்.

அ்தனால்,
அேமை இன்்ஸச்பக்டர் என்று
கஜனும அமழக்கவில்மை.
ேைவேற்பில் இருந்த ச்பண்-

ணுக்கு சநவ்தகம ஏற்்படா்தவி்தத-
தில்,

இருேரும நடநது சகாண்டார்-
கள் 

“ோருங்கள் இன்்பைாஜ் அங்வக 
அைர்நது வ்பசைாம!” என்று,

எதிரில் இருந்த ஒரு ைைதம்தக் 
காட்டினான் கஜன்.

அந்த ைைததின் நிழலில், 
இைண்டு நாற்காலிகள் வ்பாடப்-

்பட்டிருந்தன.
இருேரும சைல்ை நடநது 

சசன்று அந்த நாற்காலியில் 
அைர்நது சகாண்டார்கள்.

“ம... என்மன நீங்கள் ைன்-
னிக்க வேண்டும இன்்ஸச்பக்-

டர்... அந்தப் ச்பண் இருந்ததி-
னால் ்தான் சேறுைவன உங்கள் 
ச்பேமைச் சசால்லி அமழத-
வ்தன்!” அைர்நது சகாண்டதும,

இன்்ஸச்பக்டமை ்பார்ததுச் 
சசான்னான் கஜன்.

“ம... ்பைோயில்மை கஜன்... 
நாம வநைடிோகவே விஷேத-
திற்கு ேருவோவை!” என்்றார் 
இன்்ஸச்பக்டர்.

“ஆைாம அது்தான் நல்ைது... 
ம ... எனது ்தங்மகயின் ைைணம 
ச்தாடர்பில் இதுேமையில் நீங்கள் 
என்ன கண்டுபிடிததிருக்கிறீர்-
கள்?” “அ்தற்கு முன்பு நீங்கள் 
ஒரு விஷேதம்தப் ்பற்றி ச்தளிவு 
்படுத்த வேண்டும!”

“ம.... வகளுங்கள் இன்்ஸச்பக் -
டர் அேர் முகதம்தக் கூர்நது ்பார்த-
்த்படிவே சசான்னான் கஜன்.

“்தற்சகாமை சசயதுசகாள்-
ளப் வ்பாகிவ்றாம என்று கடி்தம 
எழுதிமேதது உங்கள் ்தங்மக-
யும தீ்பனும ்தற்சகாமை சசயது 
சகாண்டதில் உங்களுக்கு ஏன் சந-
வ்தகம ஏற்்பட்டது?”

“அ்தற்கு இைண்டு மூன்று காை-
ணங்கள் இருக்கின்்றன. இன்்ஸ-

ச்பக்டர் எனது 
ோழ்வில் மிகவும துன்்பதம்தக் 
சகாடுத்த ஒரு சம்பேம ்தான் 
இது!” அேன் இப்்படி சசான்ன-
வ்பாது,

அேமன அறிோைவைவே 
அேனது விழிகளில் நீர்ததுளிகள் 
எட்டிப்்பார்த்தது.

“அது, என்ன காைணம!” சைது -
ோகக் வகட்டார் இன்்ஸச்பக்டர்.

“மு்தைாேது காைணம எனது 
்தங்மக மிகவும புததி கூர்மை -
யுள்ள ச்பண். இந்த ைாதிரி 
முட்டாள் ்தனைான காரி -
ேதம்த அேள் என்றுவை சசயே 
ைாட்டாள்  என்று நான் உறுதி -
ோக நமபுகிவ்றன்” .

“சரி.... அடுத்த காைணம?”

“தீ்பன் ்தமபி சி்றந்த குண -
முள்ள தி்றமைோன ஒரு 
ம்பேன். தீபிகா அப்்படி ஒரு காரி -
ேதம்தச் சசேலில் சசால்லியி -
ருந்தாலும அேன் அ்தற்கு ஒததுக் 
சகாண்டிருக்க ைாட்டான்!”

“ம... இன்னுசைாரு காைண -
மும இருக்கி்றது கஜன்?”

“ஆைாம... தீ்பனின் மக எழுத -
திலும  எனக்கு சநவ்தகமிருக் -
கி்றது. இந்த கடி்ததம்த அேன் 
்பார்ததிருப்்பானா என்்பதில் 
கூட எனக்கு சநவ்தகமிருக்கி்றது 
இன்்ஸச்பக்டர்!”

“இந்த மூன்று காைணங்களி -
னால்்தான் உங்களுக்கு சநவ்தகம 
ஏற்்பட்டிருக்கி்ற்தா?”

“ஆைாம இன்்ஸச்பக்டர் 
ஆனால் இப்வ்பாது எனக்கு இன் -
னுசைாரு சநவ்தகம ஏற்்பட்டிருக் -
கி்றது!”

“அது, என்ன கஜன்!”
“அந்தக் கடி்தம நூறுவீ்தம 

தீ்பாவின் மக எழுதம்தப் 
வ்பால் இருந்தாலும, அம்த 
அேள்்தான் எழுதி இருப்்பாள் 
என்்பம்த என்னால் நம்ப முடிே -
வில்மை!”

“ம... திடீசைன்று ஏன் இந்த 
சநவ்தகம....!”

“இப்்படி ஒரு கடி்ததம்த 
எழுதும அளவுக்கு அேள் 
இ்தேம கடினைான்தல்ை. 
காைணம... என் ்தங்மக அந்தக் 
கடி்ததம்த எழுதியிருந்தாலும 
இரு்பததி நாலு ைணிவநைததிற் -
குள் அது எப்்படி சகாமைகாை -
னின் மகக்குச் சசன்்றது?”

இன்்ஸச்பக்டர் இன்்பைாஜ் 

நிமனத்தம்தப் வ்பாைவே 
அேனும நிமனததிருக்கி்றான்.

தீபிகாவின் மக எழுததில் சந -
வ்தகம இருக்கி்றது என்று,

கஜன் சசான்ன பி்றகு ்தான் 
இன்்ஸச்பக்டருக்கும இப்வ்பாது 
அந்த சநவ்தகம ேநதுவிட்டது.

“இந்த நான்கு காைணங்களி -
னால்்தான் இது சகாமை ்தான் 
என்்ற சநவ்தகம உங்களுக்கு ேந -
திருக்கி்றது இல்மைோ கஜன்?”

“ஆைாம இன்்ஸச்பக்டர்”
“சரி கஜன், உங்கள் ்தங்மக 

எழுதிே இந்தக் கடி்தம தீ்பனின் 
மக ஒப்்பம, கடி்த கேரில் இருந்த 
மக எழுதது இேற்ம்றப் ்பற்றி -
சேல்ைாம நான் மீண்டும ஒரு 
மும்ற ஆைாயநது ்பார்க்கிவ்றன். 
நீங்கள் எ்தற்கும கேமைப்்படா -
ைல் இருங்கள் கஜன்!”

“இந்த விஷேததில் உங்க -
மளத்தான் இன்ச்பக்டர் நான் 

நமபிக் சகாண்டிருக்கி -
வ்றன்!”

“உங்கள் ்தங்மகக்கு இந்த 
கா்தல் ச்தாடர்பு ஏற்்பட்டு எவ் -
ேளவு காைம இருக்கும கஜன்?”

“சுைார் எட்டு ேருடங்கள் 
இருக்குசைன்று நிமனக்கிவ்றன் 
இன்்ஸச்பக்டர்!”

“இப்்படி வகட்கிவ்றன் என்று 
்தப்்பாக நிமனக்கக் கூடாது... 
இ்தற்கு முன்பு உங்கள் ்தங் -
மகக்கு வேறு ஏ்தாேது கா்தல் 
ச்தாடர்பு இருந்த்தா?”

“இல்மை இன்்ஸச்பக்டர்!”
“கிைாைததில் அல்ைது ்பள் -

ளிக்குச் சசல்லும காைங்களில் 
அப்்படி இருக்கவில்மைோ...?”

“அந்தக் காைததிலும அப்்படி 
ஒரு ச்தாடர்பு இருநதிருந்தால் 
அதுவும தீ்பனுடன்்தான்!”

“இருேைது ச்பற்வ்றார்களும 

இந்தக் கா்தலுக்கு எதிர்ப்பு -
்தாவன...?”

“உண்மை்தான் இன்்ஸச்பக் -
டர் இந்த காணித ்தகைாறு 
ஒன்றினால் இரு குடும்பமும 
கீரியும ்பாமபுமவ்பாை ்பமக -
ோகத்தான் இருக்கி்றார்கள்... 
அ்தனால் இேர்கள் இருேைது 
கா்தமையும அேர்கள் விரும்ப -
வில்மை...!”

“உங்களுடன் தீ்பக்கின் ச்பற் -
வ்றார்கள் வ்பசுோர்களா...?”

“சா்தாைணைாகப் வ்பசுோர் -
கள்... அது ்தவிை அதிகைான 
ச்தாடர்பு எதுவும இல்மை!”

“தீ்பனின் அண்ணன் வைாகன் 
வ்பசுோைா?”

“இன்்ஸச்பக்டர் இப்்படிக் 
வகட்டதும,

விேப்புடன் அேமை நிமிர்நது 
்பார்த்தான் கஜன்.

“என்ன கஜன் அப்்படி ்பார்க்கு -
றிங்க...?”

“இல்மை எல்-
ைாமைப் ்பற்றியும 
ச்தரிநது சகாண் -
டு்தான் ேநதிருக் -
கீங்க!”

“ ஆ ை ா ம 
சகாமை வக்ஸ 
என்்றால் அப்்படித-
்தான்... சரி ்பதில் 
சசால்லுங்கள்...?”

“ ஆ ை ா ம 
இன்்ஸச்பக்டர்... 
வைாகன் ஊரில் 
உள்ள எனது 
சி்றந்த நண்்பன்!”

“இந்தக் கா்த-
லுக்கு வைாகன் 
எ தி ர் ப் பி ல் -
மைோ...?”

“இல்மை இன்்ஸச்பக்டர் 
நாங்கள் இருேரும மக வகார்த-
துக் சகாண்டு அேர்களின் கா்த-

லுக்கு ்பச்மசக் சகாடி காட்டி-
வனாம....!”

“சரி... உங்கள் அமைா அப்்பா 
எதிர்ப்பு ச்தரிவித்தாலும நீங்கள் 
ைனப்பூர்ேைாகத்தாவன ஆ்தைவு 
ச்தரிவிததீர்கள்?”

“அப்்படி எதுவும இல்மை 
இன்்ஸச்பக்டர்... இன்னும 
இைண்டு ேருடங்களில் அேர்கள் 
இருேருக்கும திருைணம சசயது 
மேக்க நாவன முடிவு சசயதிருந-
வ்தன்!”

“தீ்பனுக்கு எதிரிகள் எேரும 
இருக்கவில்மைோ?”

இப்்படிக் வகட்டுவிட்டு 
அேன் என்ன சசால்ைப்வ்பாகி -
்றான் என்று அறிே ஆேலுடன் 
அேமனவே ்பார்ததுக் சகாண்டி -
ருந்தார் இன்்ஸச்பக்டர்.

(இளமை ேளரும)
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மு்தைாேது கசப்பில் ்தநவ்த ஆக -
வேண்டும என்்ற ஒரு நிமைப்்பாட் -
டில் ேழங்குகின்வ்றன்.   

நாட்டில் ஒமிக்வைான் சகாவிட் 
ச்தாற்று அமடோளம காணப்்பட் -
டுள்ள நிமையில் ்பேணக்கட்டுப் -
்பாடுகள், ்தனிமைப்்படுத்தல் விதி -
மும்றகள் ்தளர்த்தப்்பட்டமைோல் 

்பண்டிமக காைங்களில் சகாவிட் 
ச்தாற்று மீண்டும தீவிைைமடயும 
நிமை ஏற்்பட்டுள்ள்தாக ச்பாது 
சுகா்தாை ்பரிவசா்தகர்கள் சங்கம 
ச்தரிவிததுள்ளது.   

நாட்டில் சகாவிட் ச்தாற்று 
அதிக ஆ்பதம்த விமளவிக்கவும, 
அழிமே ஏற்்படுத்தவும ோயப் -
புள்ள்தாக சங்கத ்தமைேர் உபுல் 
வைாஹணவின் அறிக்மக வ்பசுகி -
்றது.   

வநற்ம்றேக் கிறி்ஸை்ஸ ்பண் -
டிமகக்கு முன்வ்பவே அதிகளவு 
ச்தாற்்றாளர்கள் அமடோளப்்படுத-
்தப்்பட்டு விட்ட்தாகவும ஊடகங் -
கள் ைற்றும உததிவோகபூர்ே புள்ளி 
விேைங்கமள விடவும அதிகளோன 
ச்தாற்்றாளர்களின் எண்ணிக்மக 
உள்ளது என்றும ச்பாது சுகா்தாைப் 

்பரிவசா்தகர்கள் சங்கம உறுதி்படப் 
வ்பசுகி்றது.   

எதிர்ேரும 2022 புத்தாண்மடக் 
குதூகைைாகக் சகாண்டாடத திட்-
டமிட்டிருப்்பேர்களுக்குப் ச்பரிே 
அ்பாே எச்சரிக்மக இது!   

அமபுட்டுதவ்தன் கசப்்பாக 
என்னால் ேழங்க முடியும.   
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என்மனப் ச்பாறுத்தேமை என் 
சசாந்த ோழ்க்மகயில் ைமைேகப் 
்பந்த ்பாசம அதிகைதிகம. அம்த 
அறிநதிருப்வ்பார் மிகச்சிைவை!   

வ்பாகட்டும - அந்த அருமைோன 
ைமைேகததின் ைங்மகேருக்கு 

இப்ச்பாழுது என்ன்தான் ‘ைனப்பி-
்றழ்வோ’ புரிேவில்மை.   

அதுவும ‘சசல்வ்பான்’ என்கி்ற ஒரு 
‘ைாேைான்’ அேர்களில் ச்பரும்பா-
ைாவனாமை ஆட்சகாண்டுவிட்ட 
பி்றகு   

அேர்களில் ்பைரும கல்விததும்ற -
யில் ஈடு்பாடுகாட்டி நல்ை நல்ை 
்பாடசாமைகளின் ைாணவிேைாய 

உேர்ேகுப்புகளில் உைா ேருமகயில் 
ஏன் இப்்படிப் புததி வ்ப்தலிததுப் 
வ்பாகி்றது...?   

கடந்த 09ல் வ்பைா்தமன கறுப்புப் 
்பாைம அருகில் ைகாேலி ஆற்றில் 
குதிததுக் காணாைல் வ்பானார் ஒரு -
ைாணவி. 

அேருக்கு ஒரு கா்தைன். அந்தப் 
்பேமைப் பிடிதது விசாரித்ததில் 
கறுப்புப் ்பாைததில் சநதிப்பு நடந்த 
வ்பாது ்தன் ச்தாமைவ்பசிமேப் 
பிடுங்கிப் ்பரிவசாதித்த்தாகவும, 
்தான் வேச்றாரு ச்பண்ணுக்கு 
அனுப்பிே குறுஞ் சசயதிகமளப் 
்பார்தது விட்டு ஆததிைைமடநது 
ஆற்றில் குதிதது விட்ட்தாகவும 
அந்தச் சம்பேதம்த ோருக்கும 
சசால்ைாைல் ைம்றத்த்தாகவும 

ோக்குமூைம.   
ைற்ச்றான்று 

கைஹா பிை -
வ்தசததில் 19 
ேேது ைாணவி -
யின் முட்டாள்-
்தனம.   

இேர் ்தனது 
கு டு ம ்ப த தி -
ன ரு க் கு த 
ச ்த ரி ே ா ை ல் 
இ ை க சி ே ை ா க 
ச ச ல் வ ்ப ான் 

ஒன்ம்ற ்பேன்்படுததியுள்ள 
நிமையில், அதில் ேந்த குறுஞ் -
சசயதிகமளக் கண்டு ைாணவி-
யின் சவகா்தைன் எச்சரித்த்தாகவும 
இ்தமனேடுதது ைாணவி வீட்டின் 
குளிேைம்றயில் ்தனக்குத ்தாவன தீ 
மேததுக் சகாண்ட்தால் உயிரிழந-
்த்தாக ச்பாலிஸார் விசாைமணயில் 
ச்தரிேேநதுள்ளது. சசல்வ்பான் 

ைமைேக யுேதிகளுக்கு சா்பக்வகடு. 
எை்தர்ைனின் ைாேதவ்தாற்்றம.  

 
  இனிப்பு

   
கடந்த ோைததில் சிங்கள நாடகத -

தும்றச் சசழிப்ம்பயும ்தமிழ் நாடக 
அ்ஸ்தைனதம்தயும கசப்்பாகத ்தநதி-
ருநவ்தன்.   

இன்றும நாடகம சம்பந்தைான 
ஒரு ேழங்கல். ஆனால் இது, 
ோசனாலி நாடகங்கள். இனிப்புச் 
சுமேயுமடேது.   

65 ஆண்டுகளுக்கு முன் 
ோசனாலி நாடகங்கள் வகட்்ப்தற்-
சகன்வ்ற ஒரு ைசிகர் கூட்டம. ஒரு 
பு்றம ்தமிழ் நாடக அைங்கில் ‘சானா’ 
சண்முகநா்தன் ்தோரிப்பில் நாடகங் -
கள். ைறுபு்றம, கைாநிதி எம.எம. 
உமே்ஸ, ஏ.எம. காமில் ைமைக்கார் 
ஏற்்பாட்டில் சிை கமைஞர்களின் ஒத-
்தாமசவோடு மு்ஸலிம நாடகங்கள்.   

இங்வக மு்ஸலிம நிகழ்ச்சி நாட -
கங்கள் ்பற்றிவே சிை ்பதிவுகள்.   

1953 – 1955 காைப்்பகுதியில் 
உமைச் சிததிைங்கமள அதிகம ஒலி -
்பைப்பிே கைாநிதி உமே்ஸ, அதில் 
நாடகக் காட்சிகமளயும வசர்த்தார்.   

1956ல் காமில் ைமைக்கார் நிேை -
னம ச்பற்்றச்பாழுது நாடகங்கமள 
வேண்டா சேறுப்்பாகவே சேள்ளிக் 
கிழமைகளில் ஒலி்பைப்்பத ச்தாடங்-
கினார்.   

‘விைக்கப்்பட்டது’ ‘அனுைதிக்கப்-
்பட்டது’ என்்ற ேமகயில் ‘ஹைாம’ 
‘ஹைால்’ ்பார்த்தேர்களுக்கு அேர் 
அடிக்கடி முகம சகாடுக்க வேண்டி 
இருந்தது. இதில் நாடகம ைட்டு-
ைன்று இமசயும உள்ளடங்கும.   

எவ்ோ்றாயினும, கமை – இைக் -
கிே நிகழ்ச்சிகளுக்கு அதிக இடம 

சகாடுத்தாக வேண்டும என்்ற உை-
களாவிே ோசனாலி ஒலி்பைப்பு 
நிேதிகளின் ்படி (சட்டப்்படி) அேர் 
நாடகம ஒலி்பைப்்ப வேண்டிே்தா-
யிற்று.   

அேருக்குப்பின் ேந்த சைளைவி 
இஸட் எல். எம. முகமைது ்தர்ைசங்-
கடததிற்குள்ளானார்.   

ஆனால் அமைச்சர் கைாநிதி 
்பதியுததீனின் கர்ஜமன, கைாநிதி 
ஸஹாப்தீன் கண்டிப்பு, ை்தக் வகாட்-
்பாடுகளுக்கு முைணாகா்த மும்றயில் 
குததூஸின் ்தோரிப்பு, பிைதிகள் 
இல்ைா நிமையில் ்தாவன எழுதி-

யும, ஆசிரிேர்கள், 
கமைஞர்கமளக் 
சகாண்டு எழு்த 
மேததும, ்தட்சட-
ழுததுச் சசயதும, 
ஒததிமககள் ்பார்த-
தும வசமே புரிந்த 
ைக்கீன் ஆகிே 
ந ா ல் ே ை ா லு ம 
‘ஹைாம’ என்்ற 
ோர்தம்த ஓைம 
கட்டப்்பட்டது!   

ஆ ன ா லு ம 
என்ன, குததூ்ஸ, 
அப்துல் கபூர் 
(விவேஜி) அஷ்றப் 
கான் ஆகிவோ-
ருக்குப் பி்றகு 
மு்ஸலிம நாடகங்-

கள் மூச்சு இழந்தன. ஏற்சகனவே 
ஒலிப்்பதிவு சசயேப்்பட்டு ்தட்டாக 
இருந்தமே ோசனாலி நிமைே 
உள்சேளியில் மேதது உமடத 
ச்தறிேப்்பட்டன. அப்்படியும சிை 
்தப்பின, சம்பந-
்த ப் ்ப ட் ட ே ர் -
கள் அங்வகவே 
வசமேோற்றிே -
்தால்.   

உண்மையில் 
அ ே ர் க ள து 
உள் ைனங்க-
ளில் இருந-
்தமே “நாடகம 
ஹைாம! ஒலி்ப-
ைப்புக்கு அனு-
ை தி க் க வ ே 
கூடாது!”   

சிை ைா்தங்-
களுக்கு முன் 
இம்த ைாற்றித 
தீை முன் குப்ம்ப சகாட்டிே ைக்கீன் 
என்்ற ைானா ைக்கீனும நாடகக் 
கமைஞர், கவிஞர் எம.எ்ஸ. அப்துல் 
ைததீீஃபும ்பணிப்்பாளமை வநர்-
காணல் சசயது ஒரு வகாரிக்மக 
மேதவ்தாம.   

“ஒரு நாடக எழுததுப் வ்பாட்டிக்கு 
மூன்று ்பரிசுகள் அளிக்க 50,000/= 
(ஐம்ப்தாயிைம) ேழங்குகிவ்றாம. 
நாடகப் பிைதிகமள. நாங்கவள ்தட்-
டச்சுச் சசயதும ்தருகிவ்றாம. மூத்த 
கமைஞர்கமள எங்கள் சசைவில் 
அமழததும ேருகிவ்றாம. அனுைதி 
ேழங்குங்கள்!” என்வ்றாம.  

இ்தற்கிமடயில் ஓர் அதிசேம, 
அம்தப் வ்பைதிசேம என்வ்ற சசால்ை 
வேண்டும.  

கிழமைவ்தாறும முன்பு வ்பால் 
அவ்த சேள்ளிக்கிழமைகளில் 
மு்ஸலிம நிகழ்ச்சியில் நாடகம ஒலி -
்பைப்்பாகி்றது.   

அபிைானிகளும அறிகி்ற வ்பாது 
இன்்ப அதிர்ச்சிவே!   

இது எப்்படி நடக்கி்றது என்்றால், 
“சுேடுகள்” என்று ேைைாற்று நிகழ்-
வுகமள ்பததுப் ்பதிமனநது நிமிடங் -
களில் அருமை அருமைோக “நாடக 
உருவில்” ஆம! நாடகைாகவே கமை-
ஞர்கமளக் சகாண்டு ஒரு ்பாணநது-
ம்றப் ்பகுதி ஆசிரிேர் ஷாக்கீர் முகம -
ைது என்்பார் எழுதி, ீஃ்பாததிைா 
றீஸா ஹுமசன் என்்ற ்பகுதி வநை 
அறிவிப்்பாளரிடம ேழங்க அந்தக் 
‘குடததிலிட்ட விளக்கு’ (ைசிகர்க-
ளுக்கு அறிமுகமில்ைா்தேர்) அற்பு்த-
ைாகத ்தோரிதது ேழங்குகி்றார்!   

அேருக்காகப் ்பை கமைஞர்கள் 
இைேசைாக நடிததுக் சகாடுக்கி்றார்-
கள். முக்கிேைாக கமைஞர் எம.
எ்ஸ. அப்துல் ைததீப் ்பங்களிப்பும 
வசர்கி்றது.   

ஆக – மு்ஸலிம நிகழ்ச்சியில் 
நாடகம இல்ைாக் கும்றமே, 
அறிநவ்தா அறிோைவைா (அ்தாேது 

‘ஹைாம, வ்பசுவோர்’ அறிோைல்) ஓர் 
ஆண் எழுத்தாளரும ஒரு ச்பண் ்தோ-
ரிப்்பாளரும தீர்தது ேருகி்றார்கள்.   

ோசனாலி நாடக அபிைானிகள் 
இழநது விட்ட ஒன்ம்றப் ச்பற்றிருக்-
கி்றார்கள்.   
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இலஙமகையின் முன்்னணி நிதிச் சசமை 
நிறுை்னஙகைளில் ஒன்்ா்ன HNB 

FINANCE PLC, பிமைம குழுைத்திற்குச் 
சசாந்தைா்ன நிதி நிறுை்னைா்ன 
Prime Finance PLCஐ முழுமையாகை 
மகையகைப்படுத்துை்தாகை அறிவித்துள்ளது, 
இ்தன் மூலம அ்தன் நிதி ைலிமை ைற்றும 
நிதிச் சசமைகைளின் ைர்த்்தகை ஆதிக்கைத்ம்த 
சைலும உறுதிப்படுத்துகி்து. இந்த 
மூசலா்பாய மகையகைப்படுத்து்தலின் 
மூலம, HNB FINANCE PLC ்த்னது 
ைாடிக்மகையா்ளர்கைளுக்கு ்த்னது நிதிச் 
சசமைகைம்ள மிகைவும செகிழைா்ன 
மும்யில் ்பன்முகைப்படுத்்த முடியும 
என்று HNB FINANCE சைலும 
ச்தரிவித்துள்ளது. இலஙமகை ைத்திய 
ைஙகியி்னால் ஆைமபிக்கைப்பட்ட நிதி 
நிறுை்னஙகைளின் ஒருஙகிமைபபுத் 
திட்டத்தின் கீழ சைற்சகைாள்ளப்படும 
மு்தலாைது மகையகைப்படுத்்தல் இது 
என்்பது்டன் இதில் A ச்தாகுதிகைம்ளக் 

சகைாண்ட இைணடு நிதி நிறுை்னஙகைளும 
அ்டஙகும. மகையகைப்படுத்தியம்தத் 
ச்தா்டர்நது, HNB FINANCE PLC ைற்றும 
Prime Finance PLC ஆகியமை ்தஙகைள 
ைாடிக்மகையா்ளர்கைளுக்கு ஒரு ச்பரிய நிதி 
நிறுை்னைாகை ்தஙகைள நிதிச் சசமைகைம்ள 
சைலும ்பன்முகைப்படுத்்த முடியும.

இந்த மகையகைப்படுத்து்தலின் 
விம்ளைாகை, HNB Finance நிறுை்னம 2021 
டிசம்பர் 20 அன்று Prime Lands ைற்றும 
Prime Finance உ்டன் ஒப்பந்தம சசய்து 
சகைாண்டது்டன். Prime Financeஸிற்கு 
சசாந்தைா்ன ச்பரும்பான்மையா்ன 
்பஙகுகைளுக்கு சசாந்தக்கைாைர் என்் 
அந்தஸம்த இலஙமகையின் முன்்னணி 
கைாணி கைடடி்ட விற்்பம்ன நிறுை்னஙகைளில் 
ஒன்்ா்ன Prime Lands (Pvt) Ltdக்கு 
சசாந்தைா்ன 87.27% ்பஙகுகைளுக்கு உரிமை 
அந்தஸம்தப ச்பற்றுள்ளது.

"இந்த மகையகைப்படுத்்தல் எஙகைள 
்பஙகு்தாைர்கைள, ஊழியர்கைள, 

ைாடிக்மகையா்ளர்கைள ைற்றும ச்பாதுைாகை 
சமூகைத்திற்கு ைதிபபு சசர்க்கும. இந்த 
கூட்டாணமை HNB FINANCE PLC 
ைற்றும Prime Group ஆகியைற்றுக்கு 
இம்டசயயா்ன பிமைபம்ப சைலும 
ைலுப்படுத்தும ைற்றும கைாணி கைடடி்ட 
விற்்பம்னத் தும்க்கு மிகைவும உகைந்த 
அ்ளவிலா்ன நிதிச் சசமைகைம்ள 
எஙகைளுக்கு ைழஙகும என்றும ொன் 
ெமபுகிச்ன். இது ச்தா்டர்்பாகை, HNB 
FINANCEஇன் நிதிச் சசமைகைள 
அதிசைகைைாகை ை்ளர்ச்சியம்டநது, அ்தன் 
சசமைமய விரிவு்படுத்துைச்தாடு, 
மிகைவும தி்மையா்ன நிபுைர்கைளின் 
ஒருஙகிமைபபு மூலைாகைவும, நிதிச் 
சசமைகைம்ள ொ்ட்ளாவிய ரீதியில் 
சசயல்்படுத்துை்தற்கைா்ன ஒரு ச்பரிய 
திட்டத்ம்த ெமபிக்மகையு்டன் ச்தா்டஙகும 
என்று ெமபுகிச்ன். எ்ன HNB FINANCE 
PLC இன் ்தமலைர் டில்்ான் சைாடரிசகைா 
ச்தரிவித்்தார்.

இைணடு கிம்ளகைம்ளயும 
மகையகைப்படுத்து்தல் ைற்றும இமைப்ப்தன் 
மூலம HNB FINANCEஇன் ்தற்ச்பாம்தய 
ைற்றும எதிர்கைால ைாடிக்மகையா்ளர்கைளுக்கு 
Prime Financeஸின் 93% 
சசாத்து அடிப்பம்டயிலா்ன 
ச்பார்டஃச்பாலிசயாவு்டன் முன்ம்ப வி்ட 
அதிகை எணணிக்மகையிலா்ன கிம்ளகைள 
மூலம ்பல்தைப்பட்ட நிதிச் சசமைகைம்ள 
அணுகை முடியும. நிதிச்சசமை 
ஆை்தா்னம உள்ள்தாகை இருக்கும 
ைற்றும நிறுை்னத்தின் இருபபுநிமல 
்பலப்படுத்்தப்படும.

JAT 146 Residencies     குரூப பிமைைட    
லிமிச்டட, ்த்னது ொன்கைாைது ைதிவி்ட 
நிர்ைாைத்திட்டைா்ன 146 JAT 146 
Residencies ஐ நிர்ைாணிக்கும ்பணிகைம்ள 
்தலைத்துசகைா்டவில் ஆைமபித்துள்ளது. 
2024 ைார்ச் ைா்தை்ளவில் இந்த 
நிர்ைாைப்பணிகைள பூர்த்தியம்டயும 
எ்ன எதிர்்பார்க்கைப்படுைது்டன், 
நிர்ைாைப்பணிகைள ஆைமபிப்ப்தற்கு 
முன்்ன்தாகை சுைார் 30% ஆ்ன 
குடியிருபபுகைள விற்்பம்னயாகியுள்ள்தாகை 
ச்தரிவித்துள்ளது. இ்தனூ்டாகை இந்த 
நிர்ைாைத்திட்டம மு்தலீடடுக்கு 
அதிகை்ளவு கைைர்ச்சிகைைைா்ன்தாகை 
அமைநதிருப்ப்தாகைவும ச்தரிவிக்கைப்ப 
டுகின்்து.

 92    ச்பர்ச் கைாணிப்பகுதியில் 
நிர்ைாணிக்கைப்படும இந்தத் 
ச்தாகுதியிலுள்ள குடிைம்னசயான்றின் 
ஆைம்ப விமல 22 மில்லியன் 
ரூ்பாைாகை அமைநதுள்ளது. அடுத்்த 2 
மு்தல் 3 ைரு்ட கைாலப்பகுதியில் 146 
Residencies ஊ்டாகை 25 - 35% மூல்த்ன 
ைருைதிமய ஈட்டக்கூடிய்தாகை இருக்கும 
எ்ன ைதிபபி்டப்படடுள்ளது்டன், 
ைரு்டாந்தம ைா்டமகை ைருைதிகைள 

7% ைமை அதிகைரிக்கும எ்ன 
எதிர்்பார்க்கைப்படுகின்்து. 

JAT Property  குரூப பிமைைட 
லிமிச்டட ்பணிப்பா்ளர்  ரிச்சர்ட 
குைைர்்த்ன     கைருத்துத் ச்தரிவிக்மகையில்,      
இலஙமகை சநம்தயில் எைது 
ொன்கைாைது ரியல்எஸச்டட 
அபிவிருத்தித்திட்டைா்ன 146 Residencies 

ஐ அறிமுகைம சசய்ைம்தயிடடு ொன் 
மிகைவும ைகிழச்சியம்டகின்ச்ன். 
நிர்ைாைத்திட்டத்தில் அ்டஙகியுள்ள 112 
அலகுகைளும கைை்னைா்ன மும்யில் ைடிை-
மைக்கைப்படடுள்ளது்டன்,                  அதிகை்ளவு 
விம்னத்தி்ன், அழகியல் அமசஙகைள 
ைற்றும அலஙகைாைம ஆகியைற்ம் 
சைம்படுத்தும ைமகையிலுள்ளது என்்ார்.

JAT 146 Residencies  நிர்மாணப்பணிகள் 
தலவத்துககமாடவில் ஆரம்பம

கிைாைபு் ைக்கைளின் ைாழக்மகைத் 
்தைத்ம்த முன்ச்னற்றும சொக்கைத்தில் 
உருைாக்கைப்பட்ட LG கிைாைத்ம்தக் 
கைடடிசயழுபபும பிைமுகைர் திட்டத்தின் 
கீழ நிம்வுசசய்யப்பட்ட 
திட்டஙகைள ொன்கும சமீ்பத்தில் 
ைக்கைளி்டம உத்திசயாகைபூர்ைைாகை 
மகையளிக்கைப்பட்ட்ன. உலகை்ளாவிய 
ரீதியில் இலத்திைனியல் ைற்றும 
வீடடுப்பாைம்ன மின் உற்்பத்திகைம்ள 
உற்்பத்தி சசய்ைதில் மு்தல்ை்னாகை 
திகைழும டுபு நிறுை்னம, இலஙமகையில் 
இலத்திைனியல் ைற்றும வீடடுப்பாைம்ன 
மின் உற்்பத்திகைம்ள விற்்பம்ன சசய்ைதில் 
முன்நிமல ைகிக்கும அ்பான்ஸ நிறுை்னம, 
Commuitny Chest of Korea  அமைபபு, 
Korea Friends of Europe International 
Sr iLanka அமைபபு ஆகியைற்றின் 
கூடடிமைவில் உறுைாக்கைப்பட்ட 
டுபு கிைாைத்ம்தக் கைடடிசயழுபபும 
பிைமுகைர் திட்டத்தின் மூலம இலஙமகை 
ைாழ இம்ளஞா், யுைதிகைள ்தைது 
கிைாைத்தின் ச்தமைகைம்ள இ்னஙகைணடு 
அத்ச்தமைகைம்ள பூர்த்தி சசய்ை்தற்கைா்ன 
ைாய்பபு ைழஙகைப்பட்டது. 

இ்தன் அடிப்பம்டயில் LG கிைாைத்-
ம்தக் கைடடிசயழுபபும பிைமுகைர்  திட்டத்-
தின் மூலம மு்தலாை்தாகை பூர்த்திசசய்-
யப்படடு ைக்கைளி்டம மகையளிக்கைப்பட்ட 
திட்டைா்னது, ைவுனியா, ்தைணிக்கு்ளம 
கிைாை ைக்கைளுக்கைாகை உயிர் ைாழை்தற்கு 
ஒருதுளி நீர் என்் கைருபச்பாருளின் கீழ 
கிைாைத்தில் ைசிக்கும 610 குடும்பங-

கைளுக்கு ச்தமையா்ன குடிநீர் திட்ட-
ைாகும. சுழு நீர் சுத்திகைரிபபு இயநதிை 
அமைபம்ப ச்பாருத்தி அ்தனூ்டாகை 
சுத்திகைரிக்கைப்பட்ட சுத்்தைா்ன குடிநீமை 
ைழஙகும திட்டைாகும. இக்கிைாைத்-
தில் சுத்்தைா்ன குடிநீர் இல்லா்த கைாை-
ைத்தி்னால் இந்த கிைாைத்தின் அச்ன-
கைைா்னைர்கைள சிறுநீைகை சொயி்னால் 
்பாதிக்கைப்படடுள்ள்னர். இவைா-
்ா்ன சூழநிமலயிசலசய டுபு கிைா-
ைத்ம்தக் கைடடிசயழுபபும பிைமுகைர் 
திட்டத்தின் மூலம இந்த கிைாைத்தில் 

LG   சுத்திகைரிபபு இயநதிைம ச்பாருத்-
்தப்படடு சுத்்தைா்ன குடிநீர் ைழங-
கும திட்டம மிகைவும சைற்றிகைைைாகை 
பூர்த்திசசய்யப்படடுள்ளது. 

 கிைாைத்ம்தக் கைடடிசயழுபபும 
பிைமுகைர் திட்டத்தின் இைண்டா-
ைது திட்டைாகை ைட்டக்கை்ளபபு, 
சநதிசைலி கிைாை ைக்கைளுக்கு 
்பாதுகைாப்பா்ன மும்யில் மி்தபபு 
்ப்டகில் ஆற்ம் கை்டநது சசல்ை்தற்-
கைா்ன ்பாதுகைாபபு சைலஙகி ைழஙகைப-
்பட்டது.

கவற்றிகர்மாக பூரத்தியமான LG கிரமா்த்்தக் 
கட்டிகயழுபபும பிரமுகர திட்டம 

விதி விலக்கைா்ன ைர்த்்தகைத் 
்தமலமைத்துைம ைற்றும ்தை 
முகைாமைத்துை மும்மைகைம்ள 
அஙகீகைரிக்கும முகைைாகை ைர்த்்தகை உலகை 
சர்ைச்தச நிறுை்னத்தின் ஏற்்பாடடில் 
அணமையில் ெம்டபச்பற்று முடிந்த 
ைர்த்்தகை உலகை சர்ைச்தச விருதுகைள 
நிகைழவில் குச்ளா்பல் மலபஸம்டல் 

லஙகைாவுக்கு  [Global Lifestyle Lanka]  
பி்ளாடடி்னம விருது ைழஙகைப்பட்டது.

சகைாழுமபு ்தாஜ் சமுத்திைா 
ச�ாட்டலில் ெம்டபச்பற்் 
விருதுகைள ைழஙகும நிகைழைா்னது 
உலகை ைர்த்்தகை சி்பபு ைற்றும 
புத்திசாலித்்த்னத்ம்த அஙகீகைரிப்ப்தாகை 
இருந்தது்டன் சைற்றிகைைைா்ன ைர்த்்தகை 

ெ்டைடிக்மகைகைளுக்கு விருதுகைள 
ைழஙகைப்பட்ட்தா்னது ஆற்்ல் 
ைற்றும ைர்த்்தகை ்தமலமைத்துைத்ம்த 
பிைதி்பலிப்ப்தாகை இருந்தது.

இந்த உலகை ைர்த்்தகை நிகைழவில் 10 
ொடுகைம்ளச் சசர்ந்த 300க்கு சைற்்பட்ட 
முன்்னணி ைர்த்்தகை சமூகைஙகைள கைலநது 
சகைாண்டது்டன் ைர்த்்தகை உலகை சர்ைச்தச 
விருதுகைள ்பல்ைமகை இலக்குகைள 
அ்தாைது சமூகைபச்பாறுபபுத் திட்ட 
ெ்டைடிக்மகைகைள ைற்றும சா்தகைைா்ன 
விம்ளவுகைம்ள சமூகைத்தில் உணடு 
்பணணும ைர்த்்தகை சசயற்்பாடுகைம்ள 
அஙகீகைரிக்கும ைமகையில் 
ைழஙகைப்பட்டது.

இந்த விருதிம்ன நிறுை்னத்தின் 
சார்பில் குச்ளா்பல் மலப ஸம்டல் 
லஙகைாவின் பிை்தை சசயற்்பாடடு 
அதிகைாரியா்ன ்டாக்்டர்.சசா்ளமுத்து 
சிைைாஜா ச்பற்றுக்சகைாண்டார்.

இவவிருது ைழஙகும விழாவில் 
பிை்தை அதிதிகை்ளாகை முன்்னாள ஜ்னாதி்பதி 
சகைௌைைத்துக்குரிய மைத்திரி்பால 
சிறிசச்ன ைற்றும நீர்ப்பாச்ன 
அமைச்சர் ைற்றும ச்தசிய ்பாதுகைாபபு 
,உளவிைகைாைஙகைள ைற்றும அ்னர்த்்த 
முகைாமைத்துை  ைாஜாஙகை அமைச்சைா்ன  
சைல் ைாஜ்பக்்ஸ ஆகிசயார் கைலநது 
சகைாண்ட்னர்.

பிளாட்டின விருதை வென்ற 
குளளாபல் தைப் ஸதடைல் ைங்ா  

முன்்னணி ஆம்ட உற்்பத்தியா்ளைா்ன 
ஸ்டார் கைாசைன்டஸ குரூப 
(ஸ்டார்), நிமலச்ப்ாணமையா்ன 
சசயற்்பாடுகைம்ள முன்ச்னடுப்பது்டன், 
அ்தனூ்டாகை செர்த்தியா்ன சமூகை ்தாக்கைத்ம்த 
ஏற்்படுத்தும ்பணிகைம்ள சைற்சகைாணடு 
ைருகின்்து. இநநிறுை்னத்தின் மூன்று 
உற்்பத்தி ச்தாழிற்சாமலகைளுக்கு 
அசைரிக்கைாவின் கிறீன் பில்டிங 
கைவுன்சிலின் (USGBC), Leadership in 
Energy and Environmental Design (LEED) 
சான்றி்தழ ைழஙகைப்படடுள்ள்தாகை 
அறிவித்துள்ளது. 

புத்்தலவில் அமைநதுள்ள ஸ்டார் 
கைாசைன்டஸ ச்தாழிற்சாமலக்கு LEED 
Gold ைற்றும கைடுைம்ள ைற்றும ்பத்ச்தகைை 
ஆகிய ்பகுதிகைளில் அமைநதுள்ள ஸ்டார் 
ஃ்ப்ன் குச்ளாதிங ஆகியைற்றுக்கு 
LEED Silver ஆகிய சான்றி்தழகைள 
ைழஙகைப்படடுள்ள்ன. இைற்று்டன், 
ஸ்டார் கைாசைன்டஸ குழுைம ச்பற்றுக் 
சகைாணடுள்ள சைாத்்த LEED சான்றுகைளின் 
எணணிக்மகை ஆறு ஆகும. இந்த மூன்று 
சான்றுகைளு்டன் குழுைம ்தற்ச்பாது 2 
LEED Platinum, 2 LEED Gold ைற்றும 
2 LEED Silver சான்றி்தழகைம்ள ்த்னது 
ச்தாழிற்சாமல ைமலயமைபபில் 
சகைாணடுள்ளது. 2024 ஆம ஆண்ட்ளவில் 
குழுைம சகைல 14 உற்்பத்தி ஆமலப 
்பகுதிகைளுக்கும சான்றி்தமழப ச்பற்றுக் 
சகைாளளும சொக்கு்டன் சசயலாற்றி 
ைருகின்்து.

கைடடுொயக்கைவில் அமைநதுள்ள 
ஸ்டார் இச்னாசை்ன் சசன்ைர் 
LEED version 4 என்்ப்தற்கைமைைாகை 
இலஙமகையில் சான்றி்தமழப ச்பற்றுக் 
சகைாண்ட மு்தலாைது LEED Platinum 
கைட்ட்டைாகை அமைநதிருப்பது்டன், 
ச்தற்கைாசிய பிைாநதியத்தில் மு்தலாைது 
‘Passive House Design’ ஆகைவும 

அமைநதுள்ளது. ்பாைம்பரிய 
கைட்ட்டஙகைளு்டன் ஒபபிடுமகையில் 70 
ச்தவீ்தத்துக்கு அதிகைைா்ன ஒடடுசைாத்்த 
ைலுக்கும்பம்பக் சகைாண்ட, அல்டைா 
சிக்கை்னைா்ன, உயர் விம்னத்தி்ம்னக் 
சகைாண்ட கைட்ட்டத்ம்தக் 
சகைாணடிருப்பம்த உறுதி சசய்துள்ளது. 
நிமலச்ப்ாணமை பிரிவில் 2020 AIA 
New York (AIANY) Merit விரும்தயும 
ச்பற்றிருந்தது.

ைலு விம்னத்தி்ன், நீர் 
விம்னத்தி்ன், சைளிசயற்்க் 
கும்பபுகைள, சைம்படுத்்தப்பட்ட 
உள்ளகை ைளித் ்தைம ைற்றும 
ை்ளஙகைள முகைாமைத்துைம 
ஆகியைற்ம் அடிப்பம்டயாகைக் 
சகைாணடு ைடிைமைக்கைப்படடு 

நிர்ைாணிக்கைப்படடுள்ள கைட்ட்டஙகை 
ளுக்கு LEED சான்றி்தழகைள 
ைழஙகைப்படுகின்்்ன.

USGBC இன் LEED சான்்ளிபபு என்்பது 
ஆழைா்ன விைைஙகைம்ள உள்ள்டக்கிய 
நியைஙகைள ைற்றும ைழிகைாட்டல்கைம்ளக் 
சகைாணடிருப்பது்டன், புளளி ைழஙகைல் 
பிரிவின் அடிப்பம்டயில் நிமலச்ப்ா்ன 
்பகுதிகைள, நீர் விம்னத்தி்ன், ைலு ைற்றும 
சூழலமைவு, மூலபச்பாருடகைள ைற்றும 
ை்ளஙகைள ைற்றும உள்ளகை சூழல் ்தைம 
ஆகிய ஐநது பிரிவுகைளின் அடிப்பம்டயில் 
இ்தற்கைா்ன ்தமகைமை ைழஙகைப்படுகின்்து. 
CarbonNeutral என்்ப்தன் கீழ 
சான்்ளிக்கைப்பட்ட இலஙமகையின் 
மு்தலாைது ஆம்ட உற்்பத்தி குழுைத்தின் 
அஙகைைாகை ஸ்டார் திகைழகின்்து. 

 LEED சான்றுகளுடன் நிலைபேறாணலமைலை
நிலைநாட்டும்  ஸடார் காமமைன்ட்ஸ குரூப்

Prime Finance PLCஐ  
கையைப்படுத்தும் 
HNB FINANCE 

அன்பு்டன் அைைமைக்கும ைஙகி, 
சசலான் ைஙகி, இலஙமகையின் 
'ச்பணகைளுக்கைா்ன சிசெகைபூர்ைைா்ன 
சைமலத்்த்ளம விருதுைழஙகைள 2021' 
(Women Friendly Workplace Awards 
2021) இல், சி்ந்த ்பத்து நிறுை்னஙகைளில் 
ஒன்்ாகை ச்தரிவு சசய்யப்படடுள்ளது. 
Satyn சஞ்சிமகை ைற்றும CIMA ஸ்ரீ 
லஙகைா ஆகிய்ன இமைநது மு்தன் 
மும்யாகை இலஙமகையில் ஏற்்பாடு 
சசய்திருந்த இந்த விருதுகைள ைழஙகும 
நிகைழவு சகைாழுமபு சி்னைன் கிைான்ட 
ச�ாட்டலில் இ்டமச்பற்்து. 
்பணியாற்றும ச்பணகைளுக்கு ைஙகி 
எந்த ைமகையில் ஆ்தைைளிப்பது்டன் 
ைலுவூட்டல்கைம்ள சைற்சகைாளகின்்து 
என்்ப்தன் அடிப்பம்டயில் ைஙகி 
ைதிபபீடு சசய்யப்படடிருந்தது.

இலஙமகையில் ்பணியி்டஙகைளில் 
ச்பணகைளின் ்பணிகைம்ள 
ைலுப்படுத்துை்தாகை அமைநதிருப்ப்தாகை 
WFWP விருதுகைள ்பைந்த்ளவில் ஏற்றுக் 
சகைாள்ளப்படடுள்ள்ன. சைலும, ்பாலி்ன 
சைத்துைம ைற்றும ைாய்பபுகைம்ள 
இலக்கு மைத்து அமைநதுள்ள ஐக்கிய 
ொடுகைள SDG 05 இல் இலஙமகையின் 
அர்ப்பணிபம்ப உறுதி சசய்யும 
ைமகையிலும அமைநதுள்ளது.

ச்தாற்றுப ்பைைல் கைாைைைாகை சசலான் 
ைஙகியின் சசயற்்பாடுகைளில் ்தாக்கைம 
ஏற்்படடுள்ளது. ்பணியி்ட சகைாளமகைகைள 
ைற்றும நிகைழச்சிகைளில் ச்பணகைம்ள 
ஊக்குவித்து அைர்கைம்ள உயர்ந்த 
நிமலக்கு சகைாணடு சசல்லக்கூடிய எந்த 
ெ்டைடிக்மகைமயயும பின்்தளளியிருக்-
கைவில்மல.           ச்பணகைளுக்கு ்தைது 

நிபுைத்துை இலக்குகைம்ள எய்துை்தற்கு 
ைஙகி ஆ்தைைளித்து ஊக்குவிக்கின்்து. 
ச்பணகைள ைலுவூட்டமல ைஙகி 
உறுதி சசய்துள்ளது்டன், நுகைர்சைார் 
ைற்றும ்பஙகைா்ளர்கைளின் தி்மைகைம்ள 
சைளிப்படுத்்தவும ைாய்பபுகைம்ள 
ைழஙகியுள்ளது. உயர்ந்த நிமல 
அணிகைளு்டன் இமைநது சகைாள்ளச் 
சசய்ைதில் நிறுை்னம ெமபிக்மகை 
சகைாணடுள்ளது்டன், எதிர்கைால 
்தமலமைத்துை நிமலகைளில் ச்பணகைள 
ச்பாதிய்ளவில் பிைதிநிதித்துைப்படுத்்தப-
்படுைம்தயும உறுதி சசய்கின்்து.

ச்பணகைளுக்கு ெட்பா்ன ்பணியி்ட 
விருதுகைள 2021 இன் ெடுைர்கைள 
குழாமில், அனு்பைம ைாய்ந்த 
அஙகைத்்தைர்கைள அ்டஙகியிருந்த்னர். 
இதில் கூட்டாணமைத் தும்யின் 

்தமலைர்கைளில் ஒருைைாகைத் திகைழும 
ைவி அச்பசூரிய FCMA CGMA, CIMA 
– UK இன் ச்தற்கைாசிய ஆமையகை 
அஙகைத்்தைர் ைச்னா�ரி அச்பசசகைை, 
FCMA CGMA, ‘சுைசசரிய’ ்தவிசா்ளர், 
துமிநதிை ைத்ொயக்கை, சகைாழுமபு 
்பல்கைமலக்கைழகைத்தின் ைனி்த ை்ளஙகைள 
பிரிவின் ்தமலமை அதிகைாரி – 
ச்பைாசிரியர். அசைா்ா அதிகைாைம, ை்ட 
ைாகைாை ஆளுெர் – ஜீைன் தியாகைைாஜா, 
CIMA இலஙமகைக்கைா்ன முகைாமையா்ளர் 
– ச�ாைா அன்சாரி FCMA, CGMA, 
ைற்றும Satyn சஞ்சிமகையின் 
ஸ்தா்பகைரும ஆசிரியருைா்ன 
ெசயாமினி ஆர் வீைசூரிய ஆகிசயார் 
அ்டஙகியிருந்த்னர். 

‘Women Friendly Workplace Awards 2021’
சிறந்த ்பத்து நிறுவனஙைளில் 
ஒனறறாை செலறான வஙகி 
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Hot Line - 011 2 429 369 | 011 2 429 368 
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077 7 270 067

Green Light for 
Online Transfer

Lake House Branch
Acc. No. 000000377

Priya Jeewaka Care Resorts in Rajagiriya provides your 
elderly loved ones with the perfect home with full board 

accommodation & 24 hour care. With all overseen by 
professional and experienced Nurses and Care givers, you 

can rest assured that your loved ones are Comfortable, 
Safe and Have help available when needed

FACILITIES WE OFFER:
FOOD ON FULL BOARD BASIS
DOCTOR VISIT
MEDICINE DISPENSING
NURSING CARE ATTENDANT SERVICE
DAILY PRESSURE MONITORING
BLOOD SUGAR MONITORING 
DAILY ROOM CLEANING
LAUNDRY
BATHROOMS WITH HOT WATER

We are equipped with the latest equipment to treat your 
Elderly Loved Ones. We can provide any medical treatment 

under our roof and we also specialize on Palliative Care.

OUR ORGANIZATION PROVIDES 
CARE TO OLD PEOPLE WHO 

HAVE ILLNESSES OR ARE AGEDRs. 45,000/- PER MONTH
UPWARDS

Call : +94 777 555 846 (SHEHARA)

Gracious Living with Care .....



















Pantry Cupboards made 
out of Chemically treated & 
kiln dried Mahogany or teak 
timber at reasonable prices

St. Sebastian Group
679/2, Horethuduwa, Moratuwa.
Contact : 077 7 771 864 / 076 5 233 161
E-mail : harsha@stsebastiantimber.lk

PANTRY CUPBOARDS
Pantry Cupboards made 

out of Chemically treated & 
kiln dried Mahogany or teak 
timber at reasonable prices

St. Sebastian Group
679/2, Horethuduwa, Moratuwa.
Contact : 077 7 771 864 / 076 5 233 161
E-mail : harsha@stsebastiantimber.lk

PANTRY CUPBOARDS
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2D Plan and Elevation / Exterior and Interior 
Design / 3D Animation / 3D FLOOR PLANS / 

Cost Estimation

Advertise Here

adzsuo@gmail.com

5.8cm (Height) x 8cm (Width)
Rs. 1,500/- +VAT
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ப�ேனழு வருடங்கள் கடந்த ேபா�லும்... (11ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

இதற்கு துைறமுகம் மற்றும் அைலகள் என்று  
ெபாருள். ��ய உயரமுைடய அைலகள்,  ெப�ய 
அைலகளாக மாறு�ன்றன.  கைர�ல்  இருந்து 
அதன் உயரத்துக்கு ஏற்ப கடல்�ர், தைரப்பகு�க்-
குள் ஊடுருவும். �ர்  அைல ேவகமாக முன்ேன�க் 
ெகாண்ேட இருக்கும். அைல �ரும்� வருைக-
�ல்  அைனத்ைதயும் சுருட்�க் ெகாண்டு வந்து 
�டும்.கட�ன் ேமல் பகு��ல்  இருக்கும் கப்ப-
�ல் கூட சுனா� உருவாவைத உணர மு�யாது. 
சுனா� என்பது ஒேர  ஒரு அைலயால் மட்டும் 
ஏற்படுவது அல்ல. அடுக்கடுக்கான பல அைல-
களால் உருவாகும்.  இந்த அைலகள் கடற்-
பரப்பு முழுவதும் பர�, கைரைய ேநாக்� 
ம�க்கு 1,000  �.�., ேவகத்�ல் ��ப் 
பாய்ந்து ெசல்லும். சுனா� அைலகள் கைரைய 
ேநாக்�  அ�ேவகமாக ��ப் பாய்ந்து ெசல்லும் 
ேபாது  கடலுக்குள் இருந்த தண்��ன்  க�-

சமான பகு� ெவறுைமயா� �டும். கட�ன் 
�ழ்ப்பரப்�ல் உள்ள பவளப்  பாைறகள் கூட 
கண்ணுக்கு ெத�யும். 

கட�ல் இருந்து ேவகமாக வரும் 
அைல,  அதன் பாைத�ல் உள்ள அைனத்து 
ெபாருட்கைளயும் துவம்சம் ெசய்து 
�டும்.  இதன்�ன், அந்த �ர் ேவகமாக 
கடலுக்கு �ரும்பும் ேபாது, கடலுக்குள் 
எல்லாேம  அ�த்துச் ெசல்லப்படும். 
ஆ�ப்ேபரைல�னால் பல குடும்பங்க-
�ல் அைனவருேம  ெகால்லப்பட்டனர். 
ேமலும் பல குடும்பங்க�ல் ஒன்றுக்கு 
ேமற்பட்டவர்கள்  ப�யா�னர். எமது 
நாட்�ல் சுனா� ஏற்படுத்�ய துயரம் 
வார்த்ைதகளால்  �ப�க்க இயலாதது. 
உ��ழந்தவர்கைள ஒவ்ெவாரு வருடமும் 
இேத நா�ல் �ைனவு  கூரு�ன்ற ேபாது 

மன�ல் ெபரும் வ� ஏற்படு�ன்றது.ப�ேனழு 
வருடங்கள் கடந்த ேபா�லும்  உள்ளத்ைத �ட்டு 
இன்னுேம �ங்காத வ�!

 ெகா�ட் தைட உத்த-
ர வு  காலங்க�ல் சுமார் 
2  இலட்சத்�ற்கும் 
ேமற்பட்ட ஏைழ எ�-
யவ ருக்கு ஐந்து நட்சத்-
� ர ேஹாட்டலுக்கு 
இைணயாக ெதாடர்ந்து 
� த�தமான உணவு-
கைள வழங்�யதற்காக-
வும்.

தாமரபர� தூய்ைம ப�க்-
காக முப்பதா�ரம் சாப்பாடுகள் 
வழங்�யதற்காகவும்  இைண-

யத்தளங்க�ல்  நல்ல 
கருத்துக்கைள மக்க-
ளுக்கு எடுத்துச் ெசல்-
வதற்காகவும், த�ழ் 
பண்பாட்டு ெசய்�-
கைள மக்க�டம் 
எடுத்துச் ெசல்வதற்-
காகவும் மக்களுக்காக 
அர�டம் ெசன்று 
ேபாரா� நன்ைமக-

ைளப் ெபற்றுத் தருவதற்காகவும் 
மைழக்காலங்க�ல் ஏைழ எ�ய 
மக்களுக்கு இலவச உணவு, 
உைட வழங்�யதற்காகவும். 
மரம் நடுவதற்காகவும் குழுவாக 
ெசன்று ெநல்ைல ஜங்ஷன் 
உைடயார்பட்� குளத்ைத முழு-
வதுமாக சுத்தம் ெசய்து ெந�� 
இல்லாத குளமாக மாற்�யதற்கா-
கவும் மற்றும் பல நல்ல ெசயல்-
கைள கருத்�ல் ெகாண்டு சார்� 
பவுேடசன் சார்பாக 24/12/2022 
அன்று மாைல ஜங்ஷன் ஆர்.
ஆர்.இன் ேஹாட்ட�ல் ைவத்து 
நைடெபற்ற �ழா�ல் இந்த 
வருடத்�ற்கான �றந்த மானு-
ட�யலாளர் என்ற �ருது 
�ருஷ்ண குமாருக்கு  வழங்கப்-
பட்டுள்ளது.

கிருஷ்ணகுமாருக்கு சிறந்த 
மானுடவியலாளர் விருது

 ேதன் �ந்தும் மலேர !   
வான் �ந்தும் �லேவ !   
என் உடன் �றவா   
உத்தம சத்�ய   
��ஸ்தவர்க�ன்   
வருடப் �றப்பு வளமாக   

மலைரத் தூ�,   
அவர்களுக்கு மங்களம்   
ெசால்� �டுங்கேளன்!   
ஏ �லேவ � ஒ� ��   
அவர்கேளாடு   
சங்கமமா� �டுங்கேளன்!

இலங்ைகப் ெபான்மனச் ெசம்மல்

புத்தாண்டு வாழ்த்து   

வலம்பு� க�தா வட்டத்�ன் ஸ்தாபகக் குழு இயக்கம், மைறந்த வகவம் 
ஸ்தாபக ெபாதுசெசயலாளர் க�ஞர் க�ன்கமல் ஞாபகார்த்தமாக நடத்�ய 
சர்வேதச க�ைதப் ேபாட்�- 2020இன் மு�வுகைள அ��த்துள்ளது.

இ�ல் முதலாம் ப�சான  25, 000 ரூபா பணப்ப�சும் �ருதும் சான்�-
தழும் புலவர் எஸ். ேமாகன்குமாரும் (த�ழ்நாடு)  

இரண்டாம் ப�சான  12,500 ரூபா பணப்ப�சும் �ருதும் சான்�தழும் 
க�ம� அ,ெகௗள�தாசனும் (�ண்�யா(  

மூன்றாம் ப�சான   7500 ரூபா பணப்ப�சும் �ருதும் சான்�தழும் 
பாலமுைன பாரூக்கும் ெபற்றுள்ளனர்.

அத்துடன் பத்து ஆறுதல் ப�சுகளும் வழங்கப்படவுள்ளன. 
இவர்களுக்கு தலா ரூபா 1000.00 பணப்ப�சும் சான்�தழும் வழங்-

கப்படும்.
1.எஸ்.சுதாகரன் -சாவகச்ேச�  
2.ெமய்யன் நடராஜா- வத்தைள  
3.எம்.ஐ.அச்� ெமாஹமட்- சம்மாந்துைற  
4.�.எல்.ஜவ்பர்கான்-காத்தான்கு�  
5. �ரும� �.�ஷ்ணு குமார்- �ருேகாணமைல  
6.எச்.எம். அப்துல் ஹ�ம்-ஏறாவூர்  
7.ஏ,எச்.எம்.�ஹார்- பு�ய காத்தான்கு�  
8. எச்.எப். �ஸ்னா- கல்�ைச  
9.�. கங்கனா-மட்டக்களப்பு  
10.மூர்த்� �னு- மட்டக்களப்பு.  
ப�ச�ப்பு �ழா �பரம் �ைர�ல் அ��க்கப்படும் என 
வலம்பு� க�தா வட்டத்�ன்  ஸ்தாபகக் குழு இயக்கம்  
அ��த்துள்ளது.

'தரணிெயலாம் எங்கள் தாயகமாம்'  
சர்வேதச கவிைதப் ேபாட்டி-2020 முடிவுகள்rpW tpsk;gujhuHfspd; ek;gpf;ifahd re;ij
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உற்பத்� ஆண்டு 1992 
இற்கு ேமல் இரட்ைட 
A/ C ேவன் ஒன்று 
முன்ன� �றுவன-
ெமான்�ன் ேபாக்கு 
வரத்�ற்காக வவு�யா 
இரட்ைட ெப�யகுள-
ம் பகு��ல் ேதைவ. 
077 4707627/  
077 9991902/ 077 
3930632. 084012

முன்ன� �� �றுவன-
ெமான்�ல் ெதா�ல் 
ெவற்�டம் சந்ைதப்ப-
டுத்தல் ஆேலாசகர் 
குழு முகாைமயாளர் 
ETF/ EPF/  காப்புறு� 
காப்�டு/  �ரந்தர சம்ப-
ளம் ேவறு ெகாடுப்பண-
வுகள். 071-4356804/  
076 9148800. 083768

�ன் ெஜனேரட்டர்கள்,  
ஓ ல் ட ே ன ட் ட ர் க ள் ,  
�ன்சார பவர் ெபனல்,  
��ேயாக ேபார்ட்க �-
ல் �ருத்தங்கைள ைக-
யாளக்கூ�ய �ன்சார 
ெமக்கா�க் ேதைவ. 
Email - e n g i n e e r i n g 
2 @ e s n a a l l i e d . c o m .  
ெதா.ேப - 0768232406/  
0768232401 080766

எமது வேயா�பர் இல்ல-

த்�ற்கு அன்பான 

சைமயல் ெசய்யக்கூ-

�ய ெபண் மற்றும் 

அன்ப�ப்புகைள �டு-

க�ல் ேசர்க்கக் கூ�ய 

ஆண் ேதைவ. 388/ 1/ 
1,  ேபஸ்ைலன் ��,  ெத-

மட்டெகாைட,  ெகாழும்பு 

-09. 071-8 29955 7 /  
071-706483 1 � � ய-

ந்தைல,  �ட்�ல் தங்� 

ேவைல ெச ய்வ தற்கு 

ெபண் ஊ�யர் ேதைவ.

 084160

ெத�வைள�ல் பு�ய 

ைசவ ேஹட்டலுக்கு 

ச ை ம ய ல் க ா ர ர் க ள் 

ேதைவ. தங்கு�ட 

வச� உண்டு. ேமலும் 

தகவலுக்கு �ன்வ-

ரும் ெதாைலேப� 

எண்கைள ெதாடா்பு 

ெகாள்ளவும். Tel-0777 
311443. 084011

மாத்தைள �ரபல ேஹா-

ட்டலுக்கு �ற்றுண்� 

வைககள்,  ெகாத்து 

பாஸ்,  ெவ�ட்டர்,  ைரஸ் 

அன்ட்  ��குக்  ப�ற்�-

ெப ற்ற ஊ �யர்கள் 

உடன் ேதைவ. கூடுதல் 

சம்பளம் மற்றும் ெகாடு-

ப்பனவுகள். தங்கு�டம் 

உண்டு. 0773232333,  
0761379236 084097

 

 ெவள்ளவத்ைத Metro 
H a bital Pvt Ltd. �-

று வனத்�ற்கு ேமசன்,  

S huttering ேவ ைல 

ெசய்பவர்கள்,  கம்� 

ேவைல ெப�ண்டர் La-
bours,  உடன் ேவைலக-

ளுக்கு ஆட்கள் ேதைவ. 

ெதாடர்பு - 0777380620,  
0777380557 084258

ேஹாமாகம,  பனாெகாட,  

Templeburg Industrial 
estate/  ெதா�ற்சாைல 

ஒன்�ற்கு ப�ற்றப்பட்ட 

வயது 18-32 ஊ�யர்க-

ள் உற்பத்�ப் ��வுக்குத் 

ேதைவ. கூ�ய சம்பளம் 

�ேஷ ட அநுகூலங்க-

ள் மற்றும் தங்கு�டம் 

உண்டு. அைழக்கவும். 

077 8869803.

 084013
71 1612608 எஹ�-

யெகாட,  �ரேதசத்�-

ல் உள்ள  முன்ன� 

ெ த ா � ற் ச ா ை ல �ன் 

உற்பத்�ப் ���ற்கு 

வயது 18 - 50 ஆண் 

ஊ�யர்கள் ேதைவ. 

( க ட் ட ண ெ ம து வு ம் 

அற�டப்படாமல் சமு-

கம�த்த �னத்தன்று 

ெதா�ல்/  உணவு பான-

ங்கள் மற்றும் தங்கு�-

டம் ச காய �ைல�ல்)

 084010

ெகாழும்பு - 06 ெவௗ்ள-

வத்ைத,  மக�ருக்கான 

த ள ப ா ட ங் க ளு டன் 

அைறகள்,  இைணந்த 

கு�யல ைற,  உணவு 

அைற,  ச ைமயல-

ைற,  குக்கர்,  சலைவ 

இயந் �ரம்,  கு�ர் 

சாதனம். 75/ 1,  

W.A. �ல்வா மாவத்த,  

ெதா.ேப - 0112591169,  
0755091 3 7 9 ,  
0777452447. 082160

ெமாரட்டுவ ெசாய்சாபுர 
B 04.3rd Floor அைம-

ந்துள்ள 'மஹால் 
�வாஸ்' Rs 5.5 M ற்கு 
�ற்பைனக்கு வழங்க-
ப்படு�ன்றது. 076 
3901067. 083765

641

களுேபா�ல ைவத்�ய-
சாைலக்கு அண்ைம�-
ல் நான்கு அைறகள் 
மற்றும் மூன்று கு�-
யலைறகளுடன் �டு 
ரூபா 6, 50, 000 குத்த-
ைகக்கு உ ண்டு. 071 
9441455. 083369

1990ம் ஆண்டு �றந்த 
மாத்தைள நகரத்ைதப் 
�றப்�டமாகவும் வ�-
ப்�டமாகவும் ெகாண்ட 
கத்தார் நாட்இல் ப�-
பு�யும் (ெசயல்சா-
ர்ந்த/ �ர்வா�) உயரம் 
158cm ெசாந்தகா�,  
�டு உள்ள மணம-
கனுக்கு முக்குலத்ேத-
ர்  ேதவர் இனத்ைதச் 
ேசர்ந்த மணமகள் 
ேதைவ. G173219
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சேவலின் விடியல் முழு 
ேமூகத்துக்குமான விடியல் 

சேவலின் விடியல் 
கவிதைத் தைொகுதிதய முன்தவத்து..

கமை, கைாசார இைக்கிய வரைா-
றுகள் வளர்்ந்த ைண் எனப் புகழப்-
்படும மூதூர், சமபூர் கிராைத்தின் 
சசலவாக்கு மிக்கச்தாரு கமைக் 
குடும்பத்தில பிற்ந்தவர் கவிஞர் சுஜ்ந-
தினி யுவராஜா. ஓய்வுநிமை அதி்பர் 
அைரர் சசலைக்குட்டி ஐயாவின் 
வாரிசாக ்த்நம்தயின் வழியில கமை 
இைக்கியப் ்பணி சசய்து வருகின்றார். 
சைாழிப் புைமைத்துவமும த்தர்ச்சி-
யும ச்பற்று விளங்கும இவர் ஆங்கிை 
ஆசிரியராக இரு்நது, ்தற்த்பாது அதி்ப-
ராக ்ப்தவி வகிக்கின்றார். ்பர்நது்பட்்ட 
ஆளுமைகள் ்பை இவரி்டம நிமற்நது 
காணப்்படுவது குறிப்பி்டத்்தக்கது. 

சமபூரின் மு்தல ச்பண் எழுத்்தாளர் 
என்ற ச்பருமையிமனத் ்தன்தாக்கிக் 
சகாண்டுள்ள சுஜ்நதினி யுவராஜா -
வின் மு்தைாவது கவிம்த நூைாக 
தசவலின் விடியல என்ற நூல சவளி-
வ்நதிருக்கிறது. ஆன்மிகம, ச்பண்ணி-
யம, வாழ்வியல, கா்தல என இவரது 
ச்தாடுமககள் விரி்நது சசலகிறன. 
ஒரு கவிஞருக்கான குணாதிசயங் -
கமள நிமறத்து மவத்திருக்கும சுஜ்ந-
தினி மு்தைாவது கவிம்த நூலிதைதய 
பிர்பலயம ச்பற்றுத் திகழ்கின்றார். 
தசவலுக்கான விடியல முழு சமுகத் -
துக்குைான விடியைாக த�ாக்கப்்படு-
கிறது. ைண் வாசமன, ்தமிழுணர்வு, 
விரி்நது்பட்்ட சி்ந்தமன, புதுமை 
தவட்மக என்்பன இவரின் கவிம்த-
கமள அழகு்படுத்துகின்றன. 

இைக்கிய உைகில ்த்டம ்பதித்து 
அ்தன் கவி வடிவங்களில மிகப் ்பற்-
றுறுதியு்டன் திகழும இவர், கமை 
உைகின் ஏமனய வடிவங்களிலும 
புகழ்பூத்்த ஒருவராகத் திகழ்கின்-
றார்.  இவரது ்பணி தைலும சிறப்-
புற்று விளங்க நிமறயதவ வாய்ப் -
புகள் ச்தன்்படுகின்றன. ்பலதவறு 
வமகயான எண்ணக்கருக்கமள 
எடுத்துச் சசாலவதில சுஜ்நதினி யுவ-
ராஜாவின் கவிம்தகள் முன்னிமை 
வகிக்கின்றன. நூற்றுக்கு தைற்்பட்்ட 
கவிம்தகள் இ்நநூமை அழகு்படுத்து-
வது்டன் நூைாசிரியரின் ைன ஓட்்டங்க -
மளயும பிரதி்பலிக்கின்றது. இறவாக் 
கவிஞர்களின் வரிமசயில ்தன்மன -
யும இமணத்துக்சகாள்ள முமன்நது 
சசயற்்படுவார் என்்பது அவரின் கவி 
வீச்சிலும காத்திரைான எழுத்து �ம்ட-
யிலுமிரு்நது ச்தளிவாகின்றது. 

விடியமை த�ாக்கிய்தான 
தசவலின் விடியல தசவமை 
மையைாகக் சகாண்்ட அழகிய 
அட்ம்டப் ்ப்டத்து்டன் 98 ்பக் -
கங்களில மு்தற் ்பதிப்்பாக 
சவளிவ்நதிருக்கிறது. நூலுக் -
கான பின்னட்ம்டக் குறிப்-
பிமன  சிவத�சன் பிரசா்ந்தன் 
்த்நதிருக்கின்றார். 

்தனது ்தாய்க்கும, ்த்நம்தக்கும 
நூமைச் சைர்ப்்பணம சசய்துள்ள 
நூைாசிரிமய ்தனது ஆன்மிக �மபிக்-
மகமய 'அன்மனயவள் எங்கள் காளி-
யமைா' (்பக்கம 01) என்ற கவிம்தயு-
்டன் ச்தா்டங்குகிறார். 

பூர்வீகக்குடிவழி
பாரமபரியத்தில் பூத்்தவளே
்தார்மீக வழியில் 
எமைக் காபபவளே
ஏர்பிடித்து ஏத்்தாமையில்
நெல் விம்தக்க
சீராய் விமேமவ 
்தந்திடும ்தாளய
ள்தாணிக்கல்லில் 
வந்்தவளே
ந்தானமையாய் காளியமைா
ஏணியாய் எமமூமர
உயர்த்திட்ட ள்தவியமைா'
்தான் வணங்கும ச்தய்-

வத்தின் மீதுள்ள ்பற்று்தல, 
�மபிக்மக, அன்புணர்வு 
ைற்றும வாஞமச என்்பன 
இக்கவிம்தயில விரி்நது 
சசலகிறது. காளியமைாவின் 
கருமணயும பிரதி்பலிக்-
கின்றது. ஆரம்பக் கவிதய 
அைர்க்களைாய் அமை்நதுள்-
ளது. 

இன்மறய �ாகரிக வாழ்க்-
மகயின் ைனி்த ஆக்கிர-
மிப்்பாக ைாறியிருப்்பது 
அமைத்பசி என்றால அது 
மிமகக் கூற்றலை என்்பது 
எவருக்கும புரி்ந்தச்தான்று. 
வாழ்க்மகயின் ஒவசவாரு 
நிமி்டங்களிலும அமைத்பசி-
யின் ஆதிக்கம நிமற்நதிருக்-
கிறது. 

இரு்ந்த இ்டத்திலிரு்நத்த 
ைனி்தனின் ்பலதவறு 
த்தமவகமளயும நிமறவு 
சசய்துசகாள்ளும ்பணியில 
அமைத்பசியின் ்பங்களிப்பு 
இன்றியமையா்தத்த. வாழ்-
வியதைாடு ஒன்றித்துவிட்்ட 
அமைத்பசியில �ன்மை-
மயப் த்பால தீமையும 
கை்நத்த இருக்கிறது

த்தமவக்கு ைட்டும 
்பாவித்து அளதவாடு சசயற்-

்படும த்பாது அ்தன் பிரதி்பைன் �ன்-
மைமயயும ச்நத்தாசத்ம்தயும ்தருவ-
்தாய் அமையும. அளவுக்கு மிஞசிய 
்பாவமன சசய்யின் அனைாய் ைாறி 
அலைல்ப்ட மவக்கும. சசைவின் 
ச்பருக்கத்திற்கும வழிவகுக்கும. 
அமைத்பசி (்பக்கம 04) அழகான உ்ப-
த்தசக் கவிம்த. 

உைகம எவவளவு்தான் ச்நத்தாச-
ைாக ஆயிரம சுகங்கமள அள்ளித் ்த்ந-
்தாலும விடியா்த இரவுகளாகதவ ்பை-
ரும்டய வாழ்க்மக இன்னும நீண்டு 
சசலகிறது. 

சசா்ந்தைாக உமழத்து சுகைாக வாழ 
ஆமசப்்படும ைனி்தன் அ்தற்கான 
வாய்ப்பு வசதிகள் அரி்தாவ்தால அர்த்-
்தமிழ்ந்த கனவுகளுக்குள் அலைலுருகி-
றான். 

விந்ம்தயான உைகம
விடியா்த இரவுகள்
சிந்்தமனயில் ைனி்தர்கள்
சிரிபப்தற்கு ளெரமில்மை
ந�ாந்்தைாய் உமைத்து வாை
மு்தைாய் எதுவுமில்மை
நொந்துளபான நெஞ்சு்டன
கமேயிைந்து ைனி்தன
காைச் சுவடுகளில ைனி்த உமழப்பு-

கள் ்த்டம ்பதிக்கிறது. உமழப்பின்றி 
உயர்விலமை. உயிர்வின்றி வாழ்-
விலமை. எவவளவு்தான் உமழத்்தா-
லும ஓ்டாகத் த்தய்்ந்தாலும நிமைதி 
என்்பது கிம்டப்்பதிலமை. வாழ்க்மக-
யின் ்தத்துவங்களில இ்ந்த உமழப்்பா-
னது முக்கிய ்பாத்திரைாய் அமைகி-
றது. 

நிைமிரு்நதும வாழும ்தளமிரு்நதும, 

வளமிரு்நதும வாழும வழியில குறுக்-
கிடும ்தம்டக் கற்களில ்பதியும ்பா்தங்-
களின் உறுதிப்்பாடு சவற்றிப்்படியில 
இட்டுச் சசலலும என்ற கருப்ச்பாரு-
ளில உமழப்பின் சுவடுகள் (்பக்கம 15) 
என்ற இக்கவிம்த அமை்நதுள்ளது. 

்பணம, ்ப்தவி, ச்பாருள், ்பட்்டம, 
ஆ்டம்பரம த்பான்ற இன்னும 
்பைவற்மற அம்டவதில துளியள-
வும ஆமசப்்ப்டா்த இவரின் கனவு-
கள், முன்ைாதிரியும விசித்திரமும 
மிக்கமவ. அன்்பான, அமைதியான, 
ச்நத்தாசைான வாழ்க்மகயிமன அவர் 
விருமபுகிறார். அ்தனால்தான் இவ-
வாறான கனவுகள் அவரில த்தாற்றம 
ச்பறுகிறது.

உைக அதிசயங்களில ஒன்றான 
்தாஜைஹால ்தனது கா்தல ைமனவி 
மும்தாஜுக்காக சாஜகானால கட்்டப்-
்பட்்டது. இது உைகம முழுவதும 
அறியப்்பட்்டதும கூ்ட. கா்தைர்கள் 
குறிப்்பாக இள்ந்தமைமுமறயினர் 
ைத்தியில இ்தன் ைதிப்பும முக்கியத்து-

வமும இரு்நதுசகாண்த்ட இருக்கும. 
கா்தல உைகத்தில இது ஒரு த்பசுச்பா-
ருள். நிமையான அழகு்டன் நிமிர்்ந்த 
ைாளிமக இ்தன் சிறப்பியலபுகள் ்பற்றி-
யும கவிஞர் சுஜ்நதினி யுவராஜா ்தனது 
்தாஜைகால|| (்பக்கம 66) என்ற கவிம்த-
யில குறிப்பிடுகின்றார். 

கா்தலின சினனைாய்
மினனிடும பளிங்கு ைண்டபம
அதி�யங்களில் ஒன்ாய்
வைம வரும அற்பு்தம
பார்பளபாமரகவர்ந்திடும
ஆக்ராவின நபாக்கி�ம
�ாஜகான அனபில்
விமேந்்த ெந்்தவனம
மும்தாஜ் அைகியின
நிரந்்தர உம்வி்டம
கா்தைமன விடடுபபிரிந்்த
ள்தவம்தயின ஆையம
்தாஜ்ைஹால்!
கைாபூஷணம பீ.ரீ. அஸீஸ், 
கிண்ணியா - 07

ஆன்மிக சேவையாற்றுபைரகள்... 16ஆம் பகக த�ாடர ...

 பதில்:− சபராயர ைண.மலகம் ரஞ்சித் எந�தைாரு சிககலான விடயத் -
வ�யும் தபாறுவமசயாடும் நி�ானத்ச�ாடும் சிநதித்து முடிதைடுபபைர. 
ைண. திருத்�நவ�, இலஙவகயில இடம்தபற்்ற உயிரத்� ஞாயிறு �ாககு�ல 
த�ாடரபான விடயஙகவை இலஙவக அரசோடு வகயாளும் தபாறுபவப 
எமது சபராயரிடம் சுமத்தியிருககி்றார. இஙவகயிலுள்ை ஒரு விடயத்வ� 
இஙகிருககும் கரதினால வகயாளுைது சி்றபபானது என அைரகருதுகி-
்றார. அதில �ைறிலவல. திருத்�நவ� எதிரபாரபபது ேரியான தீரவைசய. 
அவ�விட குற்்றைாளிகள், அச் தேயலுககு உடநவ�யாய் இருந�ைரகள், 
அககுற்்றத்வ� தூண்டிவிடடைரகள் என பலரும் கண்டுபிடிககபபடவும் 
சைண்டும் அைரகளுககு �ண்டவன ைழஙகபபடவும் சைண்டும் என்பதில 
திருத்�நவ� உறுதியாய் இருககி்றார. நீதி �ாம�மவடயக கூடாது என்பவ� 
அைர ைலியுறுத்துகி்றார. 

ளகள்வி:− மடடககைபபு மாைடட பிரச�ேஙகைான மயிலத்�மடு, மா� 
ைவண என்பனைற்றில, மடடககைபபு மாைடடத்�ைரகள் மாடு சமய்த்து, 
மாடடுபபண்வணகள் வைத்து சீவியம் நடாத்தி ைருகி்றாரகள். இைரகவை 
அபபு்றபபடுத்திவிடடு �மிழரகவை குடிசயற்றுைதில மகாைலி அபிவிருத்தி -
ேவப அககவ்றகாடடி ைருகி்றது. இதுபற்றி உஙகள் கருத்து?   

பதில்:− மயிலத்� மடு, மா�ைவண ஆகிய பிரச�ேஙகள் �மிழரகள் 
காலம்காலமாக ஆயிரககணககான கால நவடகவை சமய்த்து ைந� பிர-
ச�ேம். அவைா்றான ஒரு பூரவீகத்வ� ஒழிகக கஙகணம் கடடி நிற்பது �ர-
மமாகாது.   

மயிலத்�மடு, மா�ைவணப பிரச�ேஙகள் மடடககைபபு மாைடடத்திற்கு-
ரிய பிரச�ேஙகள். எந�தைாரு தீரமானத்வ�யும்  இபபிரச�ேஙகள் த�ாடர -
பாக எடுககும்சபாது எமது மாைடடத்தின் அதிகாரிகசை அ�ற்கு தபாறுபபாக 
இருகக சைண்டும். எமது அதிகாரிகள் இந�பபிரச�ேஙகவை அம்பாவ்ற 
மாைடடத்திற்சகா அலலது தபாலநறுவை மாைடடத்திற்சகா  தகாடுத்துவிடக 
கூடாது என்பது எனது கருத்து  

இலககியப  புரைலர ஹாசிம் உமரின் தகாள்ளுபபிடடி இலலத்தில இடம்தப-
ற்்ற நிகழ்வில  பூஙகாைனம் கவல இலககிய ேமூக ேஞ்சிவகயின் 38 ஆைது 
இ�ழின் மு�ற் பிரதிவய  ேஞ்சிவகயின் பிர�ம ஆசிரியர ரிம்்ா முஹம்மதிட-
மிருநது புரைலர புத்�கப  பூஙகாவின் நிறுைனர இலககியப புரைலர ஹாசிம் 
உமர தபற்றுகதகாள்கின்்றார.  அருகில டாகடர, கவிஞர �ாஸீம் அஹமதும் கா-
ணபபடுகி்றார.            படம்: இன்பாஸ் ்லாஹுதீன்

          

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;

Rfhjhu topfhl;ly;fSf;fikthf = [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; gpd;tUk; ntspthhp gl;lg;gbg;Gf;fs; kw;Wk; ePbj;jy; 

fw;ifnewpfs; 2022 rdthp Muk;gkhFk;. 

kdpjNeaq;fs; kw;Wk; r%f tpQ;Qhdq;fs;:

                 ghPl;ir    fhyg;gFjp

01. ,sq;fiykhzp (nghJ) ntspthhp gl;lk; II Mk; ghfk; (kPs;) ghPl;ir  gioa ghlj;jpl;lk; 2022.01.26 - 2022.02.17

02. 2017 kdpjNeaq;fs; kw;Wk; r%f tpQ;Qhdq;fs; ,sq;fiykhzp (nghJ) ntspthhp gl;lk; 

II Mk; ghfk; ghPl;ir  Gjpa ghlj;jpl;lk; (2014/2015 kPs;)
2022.03.05 - 2022.03.27

03. 2015 kdpjNeaq;fs; kw;Wk; r%f tpQ;Qhdq;fs; (nghJ) ntspthhp gl;lk; III Mk; ghfk; 

ghPl;ir  Gjpa ghlj;jpl;lk;                                     

2022.04.01 - 2022.04.30

04. 2019 ,sq;fiykhzp (nghJ) ntspthhp gl;lk; - I Mk; ghfk; - Gjpa ghlj;jpl;lk; 2022.05.02 - 2022.05.30

05. 2017 Mq;fpyj;jpy; ,sq;fiykhzp  (nghJ) ntspthhp gl;lk; II Mk; ghfk; ghPl;ir. 2022.01.08 - 2022.01.29

06. 2019 Mq;fpyj;jpy; ,sq;fiykhzp (nghJ) ntspthhp gl;lk; I Mk; ghfk; ghPl;ir

2022.03.12 - 2022.04.02
07. 2020 Mq;fpyj;jpy; ,sq;fiykhzp (nghJ) ntspthhp gl;lk; I Mk; ghfk; ghPl;ir

08. 2019 r%f tpQ;Qhdq;fs; gl;lg;gbg;G (nghJ) - #oy; kw;Wk; mgptpUj;jp fw;iffs; 

ntspthhpg; gl;lk; I Mk; ghfk; ghPl;ir 2022.01.09 - 2022.02.05

09. 2020 r%f tpQ;Qhdq;fs; gl;lg;gbg;G (nghJ) - #oy; kw;Wk; mgptpUj;jp fw;iffs; 

ntspthhpg; gl;lk; I Mk; ghfk; ghPl;ir

10. 2018 r%f tpQ;Qhdq;fs; gl;lg;gbg;G (nghJ) - #oy; kw;Wk; mgptpUj;jp fw;iffs; 

ntspthhpg; gl;lk; II Mk; ghfk; ghPl;ir

2022.01.29 - 2022.02.19

Kfhikj;Jt fw;iffs; kw;Wk; th;j;jf gPlk;

                 ghPl;ir              fhyg;gFjp

01. th;j;jf ,sq;;;;;fiykhzp (nghJ) ntspthhp gl;lk; I,II kw;Wk; III  Mk; ghPl;irfs; - 

gioa ghlj;jpl;lk;

2022.01.15 - 2022.02.12
02. 2020 th;j;jf ,sq;fiykhzp (nghJ) ntspthhp gl;lk; I Mk; ghfk; ghPl;ir  Gjpa 

ghlj;jpl;lk;

03. th;j;jf ,sq;fiykhzp (nghJ) ntspthhp gl;lk; I, II kw;Wk; III ghPl;irfs; - tpN\l 

gl;lj;jpypUe;J nghJ gl;lj;jpw;F Nrh;j;Jf; nfhs;sg;gl;l khzth;fSf;fhdJ

04. tpQ;Qhd fiykhzp th;j;jf epUthfk; (nghJ) ntspthhp gl;lk;-  I Mk; ghfk; ghPl;ir 

-Gjpa ghlj;jpl;lk; (gioa ghlj;jpl;lj;jpypUe;J Gjpa ghlj;jpl;lj;jpw;F cs;sPh;g;Gr; 

nra;ag;gl;l khzth;fSf;F khj;jpuk;)

2022.01.08 - 2022.01.29

05. 2016/2017 tpQ;Qhdkhzp tpahghu epUthfk; (nghJ) ntspthhp gl;lk; III Mk; ghf 

ghPl;ir  Gjpa ghlj;jpl;lk;

2022.01.09 - 2022.01.23

06. 2018 tpQ;Qhdkhzp Kfhikj;Jtk; (gfpuq;fk;) nghJ (ntspthhp) gl;lk; II Mk; ghf 

ghPl;ir (Gjpa/gioa ghlj;jpl;lk;)

2022.01.15 - 2022.02.05

07. 2017 tpQ;Qhdkhdp Kfhikj;Jtk; (gfpuq;fk;) nghJ (ntspthhp) gl;lk; III Mk; ghf 

ghPl;ir (Gjpa/gioa ghlj;jpl;lk;)

2022.01.16 - 2022.02.06

08. 2020 tpQ;Qhdkhzp tpahghu fw;iffs; (nghJ) ntspthhp gl;lk; - 1 Mk; Mz;L 

fhyhz;L ghPl;ir

2022.01.15 - 2022.01.29

  ghPl;irf;fhd mDkjpg;gj;jpuq;fs; gjpTj; jghypy; mDg;gg;gl khl;lhJ. 

  www.external.sjp.ac.lk vd;w vkJ ,izajsj;jpypUe;J tpz;zg;gjhhpfs; ghPl;irf;fhd mDkjpg;gj;jpuj;ij gjptpwf;fk; 

nra;jy; Ntz;Lk;.  

 www.external.sjp.ac.lk vd;w vkJ ,izajsj;jpy; ghPl;ir fhy ml;ltizahdJ 

 fhl;rpg;gLj;jg;gLk;. 

  nfhtpl;-19 ,dhy; ghjpf;fg;gl;Ls;s my;yJ mtuJ (Mz;/ngz;) ghPl;irf; fhyg;gFjpapy; jdpikg;gLj;jypypUf;Fk; Gjpa 

khztnuhUth; mLj;j ghPl;irf;F rpwg;GhpikfSld; Njhw;Wtjw;F jFjpahtjw;F mtuJ (Mz;/ngz;) ghPl;irapd; 

,Wjp ehspypUe;J 14 ehl;fSs; nghJ Rfhjhu ghPl;rfhplkpUe;J jdpikg;gLj;jy; rhd;wpjnohd;iw rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

  midj;J rhuhhpdJk; ghJfhg;ig cWjpg;gLj;Jtjw;fhf> ghPl;irfspd; fhyj;jpd; NghJ nfhtpl; jLg;g+rp ml;ilia 

cq;fSld; itj;jpUf;FkhW ehk; mwpTWj;Jfpd;Nwhk;. 

gjpthsh;>

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;.

26.12.2021.

ntspthhp gl;lg;gbg;Gf;fs; kw;Wk; ePbj;jy; fw;ifnewpfs; myF

ntspthhp gl;lg;gbg;Gf;fspd; ghPl;irfs; - 2022
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fy;tp mikr;R

,yq;if cah; njhopy;El;gtpay; 
fy;tp epWtdk; (SLIATE)

,yq;if cah; njhopy;El;gtpay; fy;tp epWtdj;jpYs;s gpd;tUk; gjtpf;fhf 

tpz;zg;gq;fs; miof;fg;gLfpd;wd. 2022.01.26 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F 

Kd;duhf gjpTj; jghypy; gzpg;ghsh; ehafk;> ,yq;if cah; njhopy;El;gtpay; 

fy;tp epWtdk;> ~~[dtj;J gpar||> ,y. 320> T.B. [hah khtj;ij> nfhOk;G-10 

vd;w Kfthpia tpz;zg;gkhdJ te;jiljy; Ntz;Lk;. 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia jaT nra;J 

Fwpg;gplTk;. 

01.  gpujp gzpg;ghsh; ehafk; (fy;tprhh; mYty;fs;/ jpl;lkply; kw;Wk; Muha;r;rp) 

jiyik mYtyfk; - (gjtp ntw;wplq;fspd; vz;zpf;if - 01)

fy;tprhh; kw;Wk; Vida jifikfs;:

cs;thhp tpz;zg;gjhhpfs;:

(m)  ,yq;if cah; njhopy;El;gtpay; fy;tp epWtdj;jpy; my;yJ ATI  ,y; 
gzpg;ghsh;-I  Mf chpj;jhd fw;ifnewpapy; KJkhzpg; gl;lj;Jld; 5 tUl 

mDgtk;.

mj;Jld;

(M)  nraw;ghl;L juq;fzpg;G Kiwikapd; mbg;gilapy; kpfr;rpwe;j nraw;ghl;L 

gjpT. fy;tprhh; epWtdq;fSf;fhd mgptpUj;jp jpl;lq;fspYs;s mDgtk; 

kw;Wk; Muha;r;rp mDgtk; Mfpad cs;sth;fSf;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;.

ntspthhp tpz;zg;gjhhpfs;:

(m)  chpj;jhd fw;if newpfspy; KJkhzpg; gl;lk; 18 tUl gl;lg;gpd; jifikg;gl;l  

fy;tprhh;/ Muha;r;rp mDgtj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 5 tUlq;fs; cah; fy;tp 

epWtdnkhd;wpy; rpNu\;l Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; ,Ue;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

(M)  fy;tprhh; epWtdj;jpw;fhd mgptpUj;jp jpl;lq;fspy; mDgtk; kw;Wk; Muha;r;rp 

Ntiyapy; mDgtKs;sth;fSf;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;. 

rk;gs msTj;jpl;lk;:

    Vr;vk; 2-1-2016 - 91>645-12x2700-124045 &gh.

Vida mD$yq;fs;: murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gbfSld; xJf;fg;gl;l 

thfdnkhd;Wk; toq;fg;gLk;. 

Nritf;fhd epge;jidfs;:

(1)  njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; rk;gsj;jpd; 10% I Copah; 

Nrkyhg epjpaj;jpw;F gq;fspg;G nra;Ak; gq;fspg;ghsh;fshfTk; ,yq;if 

cah; fy;tp njhopy;El;gtpay; epWtdkhdJ Copah;fspd; rk;gsj;jpd; 15%  
I mjdJ epjpaj;jpypUe;J gq;F nra;tJld; mth;fspd; rk;gsj;jpd; 3%  I 
Copah; ek;gpf;if epjpaj;jpw;Fk; gq;fspg;Gr; nra;Ak;. 

(2)  midj;J tFjpfSf;Fkhd tanjy;iyahdJ 45 ,w;F FiwthftpUj;jy; 

Ntz;Lk;. ,Ug;gpDk;> murhq;f/mur Jiwfspy; epue;ju gzpapypUg;gth;fSf;F 

,e;epajp gpuNahfg;gLj;jg;gl khl;lhJ. 

(3)  murhq;f jpizf;fsq;fs;> $l;Lj;jhgdq;fs; kw;Wk; epajpr;rl;l rigfspYs;s 

tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; tpz;zg;gq;fis chpj;jhd epWtdq;fspd; 

jiyth;fSlhfNt mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

(4)  murhq;f jpizf;fsq;fspy; Xa;t+jpa gjtpfspypUf;Fk; njhpT nra;ag;gl;l 

tpz;zg;gjhhpfs; jhgd gzpg;ghsh; ehafj;jplkpUe;J mth;fspd; tpLtpj;jiy 

ngw;Wf; nfhs;sy; Ntz;Lk;. ,Ug;gpDk;> mth;fs; ,yq;if cah; fy;tp 

njhopy;El;gtpay; epWtdj;jpy; gzpahw;Wk; fhyj;jpy; Xa;t+jpaj;jpw;fhd 

jFjpia ngw;Wf; nfhs;s khl;lhh;fs;. 

%Lk; jpfjpf;F gpd;dh; ngw;Wf; nfhs;Sk; tpz;zg;gq;fs; mwptpj;jypd;wp 

epuhfhpf;fg;gLk;. 

gzpg;ghsh; ehafk;>

,yq;if cah; fy;tp njhopy;El;gtpay; epWtdk;>

,y. 320> 

T.B.  [hah khtj;ij>

nfhOk;G-10.

eW ( )

; nn p ; ; p ; ; p p ; p ; p ; ;

gjtp ntw;wplq;fs;

tpiykD mioj;jy;

01.  cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L toq;Feh;fsplkpUe;J th;j;jfhPjpapyhd ntbnghUl;fs;> 

Jg;ghf;fpfs; kw;Wk; Njhl;lhf;fisf; nfhs;tdT nra;Ak; myF (CEFAP Unit) ,w;F 
gpd;tUk; ntbnghUl;fis toq;Ftjw;fhf tpiykDg;gbtj;jpd; %d;whk; gphptpy; 

(Section III) Fwpg;gplg;gl;Ls;s jifikfisg; g+uzg;gLj;jf;$ba toq;Feh;fsplkpUe;J 

khj;jpuk; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

 m. xg;ge;j ,yf;fk; CEFAP/PRT/03/2021 nghl;Nlrpak; f;NshNul; 200>000 fp.fpuhk;
 M. xg;ge;j ,yf;fk; CEFAP/PRT/04/2021 rptg;G ngh];gu]; 12>500 fp.fpuhk;

02.  tpiykDf;Nfhuy; rh;tNjr Nghl;b hPjpapyhd tpiy kDf;Nfhuy; Kiwapd; gpufhuk; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;.

03.  ,jw;fhf MHtk; fhl;Lk; cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L toq;Feh;fs; Njitahd 

Nkyjpf jfty;fis ntypru> uhfktpYs;s th;j;jfhPjpapyhd ntb nghUl;fs; 

Jg;ghf;fpfs; kw;Wk; uitfisf; nfhs;tdT nra;Ak; myfpd; nfhs;tdT mYtyhplk; 

njhiyNgrp ,yf;fk; 011 2958227 my;yJ gzpg;ghsh;> th;j;jf hPjpapyhd ntbnghUl;fs; 

Jg;ghf;fpfs; kw;Wk; Njhl;lhf;fisf; nfhs;tdT nra;Ak; myF (njhiyNgrp ,yf;fk; 

011 2955514) ,lk; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

04.  xt;nthU xg;ge;jj;jpw;Fk; jdpj;jdpahd tpiykDg;gbtq;fs; nfhs;tdT nra;J 

nfhs;sy; Ntz;Lk;.

05.  ~gzpg;ghsh;> th;j;jfhPjpapyhd ntb nghUl;fs;> Jg;ghf;fpfs; kw;Wk; Njhl;lhf;fisf; 

nfhs;tdT nra;Ak; myF> ntypru> uhfk| ,w;F vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpj;J kPsspf;fg;glhj &gh 4>500.00 ,w;fhd fl;lzj;ij nuhf;fg;gzkhfr; nrYj;jp 

2021 brk;gh; 27 Kjy; 2022 ngg;uthp 08 tiu thu Ntiy ehl;fspy; 9.00 kzpKjy; 

16.00 kzp tiu tpiy kDg;gbtq;fisf; nfhs;tdT nra;ayhk;. (ntspehl;L 

toq;Feh; ,jw;fhf Njrpa gpujpepjpnahUtiu epakpj;jy; Ntz;Lk;.)

06.  tpiykDj; jpwf;fg;gLk; jpdj;jpypUe;J 120 ehl;fSf;F tpiykD nry;YgbahFjy; 

Ntz;Lnkd;gJld; midj;J tpiykDf;fSld; epge;jidfsw;w tpiykDg; 

gpizankhd;W (Bid Bond) rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. Fwpj;j tpiykDg;gpizakhdJ 

tpiykDj; jpwf;fg;gLk; jpdj;jpypUe;J 150 ehl;fSf;Fr; nry;YgbahFjy; Ntz;Lk;. 

(mg;gpizakhdJ> Njrpa tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J toq;Ftjw;F eltbf;if 

Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.)

07.  fl;lisg;gj;jpuk; toq;fg;gl;lJk; Fwpj;j toq;Feh;> thpapd;wpa tpiykDg; ngWkhdj;jpd; 

10% ngWkhdj;jpw;F epfuhd epge;jidfsw;w nraw;ghl;Lg; gpizankhd;W (Performance 
Bond) rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

08.  2022 ngg;uthp 08 md;W 14.00 kzp tiu nfhOk;G 01> nfhbf` tPjp> ,yq;if 

flw;gil jiyikafg; ngWiff; FOtpd; jiytUf;F ,uz;L gpujpfshf 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis xg;gilj;jy; my;yJ mk;Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; 

mDg;Gjy; my;yJ flw;gilj; jiyikafj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; 

Nrh;j;jy; Nkw;nfhs;syhnkd;gJld; tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf 

mt;Ntisapy; rKfkspj;Js;s tpiykDg; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; mit 

jpwf;fg;gLk;.

09.  ,t;tpiykDf;Nfhuy; njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis flw;gilapd; ,izaj;jsk; 

www.navy.lk %yk; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

gzpg;ghsh;>

th;j;jfhPjpapyhd ntbnghUl;fs;>

Jg;ghf;fpfs; kw;Wk; Njhl;lhf;fisf;

nfhs;tdT nra;Ak; myF>

mur ntbkUe;Jf; fsQ;rparhiy>

ntypru - uhfk.

th;j;jf hPjpahd ntbnghUl;fs;> Jg;ghf;fpfs; kw;Wk; 
Njhl;lhf;fisf; nfhs;tdT nra;Ak; myF

ntypru> uhfktpw;F ntbnghUl;fis toq;fy;

mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fp

mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fpapy; njhopy;tha;g;G re;jh;g;gq;fs;

ehl;bw;fhd Kjd;ikahd tPlikg;G tq;fpahd mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fpahdJ 

thbf;ifahsh; jpUg;jpahd kw;Wk; gue;jstpyhd gy;tifahd cah;kl;l Nritfis 

Kd;itg;gjw;fhf tq;fpapd; nraw;ghl;il kPs;fl;likg;G nra;Ak; gzpia Kd;ndLj;Jr; 

nry;fpd;wJ. vdNt> RWRWg;ghd jiyikj;Jt ghq;Ffis fhl;rpg;gLj;jpAs;s kw;Wk; 

th;j;jf ,yf;Ffis miltjw;fhf KOikahd flg;ghilAila chpj;jhd jifikfs; 

kw;Wk; mDgtKs;s tpz;zg;gjhhpfsplkpUe;J gpd;tUk; gjptpf;fhd tpz;zg;gq;fis 

ehk; miof;fpd;Nwhk;. 

nghJ Kfhikahsh;/gpujhd epiwNtw;W mYtyh;

jifikfs;;:

m)  tq;fpj;Jiw> Kfhikj;Jtk;> th;j;jfk;> rl;lk;> tpahghuk; kw;Wk; fzf;fpay;/epjp  
Mfpa Jiwfspy; epGzj;Jtj;Jld; mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpypUe;J 

ngw;w gl;ljhhpg; gbg;G.

my;yJ

 ,yq;ifgl;lak; ngw;w fzf;fhsh;fspd; epWtfj;jpd; ,ize;j mq;fj;jpdnuhUth;.

my;yJ

 rl;lj;juzpnahUth;

M)  mj;Jld; tq;fpj;Jiw> Kfhikj;Jtk;> th;j;jfk;> rl;lk;> nghUshjhuk; Mfpatw;wpy; 

ngw;w KJkhdpg;gl;lk;.

  njhopy;rhh; tq;fpj;Jiw epWtdnkhd;wpd; mq;fj;Jtk; Nrh;f;fg;gl;l jifikahf 

fUjg;gLk;. 

mDgtk;: 

m)  epiwNtw;W gjtpapy; Mff; Fiwe;jJ gjpide;J (15) tUl mDgtj;jpy; tq;fpnahd;wpy; 

my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l epjpaply; epWtdnkhd;wpy; rpNu\;l Kfhikj;Jt gjtpapy; 

Mff; Fiwe;jJ Ie;J (05) tUl mDgtk;. 

M)  cs;@h; tq;fpj;Jiw> tPlikg;Gj;Jiw kw;Wk; tptrha fld; jpl;lq;fs; Mfpatw;wpy; 

rpwe;j GyikAk; mur nkhop kw;Wk; fzpdp mwptpy; Ntiy nra;af;$ba mwpitAk; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lnkd tpz;zg;gjhhpfs; vjph;ghh;f;fg;gLfpd;wdh;. 

  gzpg;ghsh; rigapd; topfhl;ly; kw;Wk; gzpg;Giufspd; fPo; tq;fpapd; ehshe;j 

tpahghu/  epUthf nraw;ghLfSf;fhd gpujhd ce;J rf;jpahf njhpT nra;ag;gl;l 

tpz;zg;gjhhp  tpsq;FtJld; gpd;tUk; tpjptpyf;fhd jiykj;Jt jpwd;fisAk; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

 rpf;fy; jPh;j;jy;

 jPh;khdk; Nkw;nfhs;sy;

 mzp fl;Ljy; kw;Wk; Kfhikj;Jtk;

Ntjdk;:

 rk;gs msTj;jpl;lk; -  khjhe;jk; 307>305-10>660x12-435>225 &ghTk; tq;fpapdhy; mDkjp  

toq;fg;gl;l gbfSk; toq;fg;gLk;. ,e;j mbg;gilapy; khjhe;j 

jpul;ba rk;gskhdJ mz;zsthf mike;jpUf;Fk;. 

taJ: 

  50 tajpw;F Nkw;glhkypUj;jy; Ntz;Lk; (,Ug;gpDk;> Vw;fdNt mur Jiw 

mikg;nghd;wpy; gzpahw;WgtUf;F tanjy;iy gpuNahfpf;fg;gl khl;lhJ)

nghJthd epge;jidfs;:

njhpT nra;Ak; Kiwik :  tq;fpapd; Ml;Nrh;g;G nfhs;if kw;Wk; eilKiwapd; gpufhuk; 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gly;.  Neh;Kfg;ghPl;irnahd;wpd; %yk; 

njhpT Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

Vida mD$yq;fs;:

•  Nrkyhg epjpa gq;fspg;G – njhopy;toq;Fdhpdhy; 15%  mj;Jld; 10%  Copahpdhy;.

tq;fpahdJ C e ep ,w;F gq;fspg;ig toq;Fk;. 

• ,U khjq;fSf;fhd jpul;ba rk;gsk; tUlhe;j kpifa+jpakhf toq;fg;gLk;. 

• Nritapy; cWjpg;gLj;jpa gpd;dh;> ,yF jtiz tpfpjj;jpy; tPlikg;Gf; fld;.

• tq;fpapd; kUj;Jt jpl;lj;jpd; fPohd mD$yq;fs;

• ghtpf;fg;glhj kUj;Jt tpLKiwapw;fhd gzk; toq;fy;.

tpz;zg;gq;fspd; %Lk; jpfjp: 2022.01.10

tpz;zg;gpf;Fk; eilKiw:

Mh;tKk; jifikAKs;s tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; RajuT kw;Wk; mth;fspd; 

fy;tprhh;/njhopy;rhh; Mtzq;fspd; gpujpfs; kw;Wk; ,U njhopy;rhh; cwtpduy;yhj 

ghpe;Jiuahsh;fspd;  ngah;fs;> Kfthpfs; kw;Wk; njhlh;G ,yf;fq;fs; Mfpatw;iw 

fPNoAs;s kpd;dQ;ry; Kfthpa+lhf mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

midj;J tpz;zg;gq;fSk; fLikahd ,ufrpakhd Kiwapy; ghprPyid nra;ag;gLtJld; 

vt;tifahd MjuT NjlYk; jifikia ePf;Ftjw;fhd topia tFf;Fk;. ,e;j 

Ml;Nrh;g;G njhlh;ghf njhpT nra;jiy jPh;khdpj;jy;> gpw;Nghly; my;yJ Ml;Nrh;g;ig 

,uj;Jr; nra;jy; my;yJ nraw;ghl;il kw;Wk;/my;yJ njhpT nra;tjw;fhd jfTj; jpwid 

khw;Wtjw;fhd chpikia tq;fpahdJ nfhz;Ls;sJ. gzpg;ghsh; rigapd; jPh;khdNk 
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பெயர்   ...........................................................

வகுப்பு  ...........................................................

ொடசாலை பெயர் ...........................................................

ொடசாலை முகவரி ...........................................................

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

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

மாணவரின் பெயர் 

 இடமிருந்து வைம்  
(1)      மாணவர்களின் திறலமலய ெரீட்சிப்ெதறகாக 

நடததப்ெடுகின்ற ததர்வு. நீஙகள் நன்றாக 
ெடிததால் மாததிரதம சிததியலடய முடியும்.  

(10)  எமது அன்றாட உணவுகலை சுலவயூட்டுவதற-
காகவும், மணமூட்டுவதறகாகவும் ெயன்ெடுத-
தப்ெடுகின்ற வாசலைத திரவியஙகளில் ஒன்று 
இது. எமது நாட்லட ஐதராப்பியர்கள் லகப்ெற-
றிக் பகாணடதறகு இது தொன்ற வாசலைத 
திரவியஙகள் மீதாை நாட்டமும் ஒரு காரணம்.  

(14)  மக்கள் மததியில் ெரவுகின்ற உறுதிப்ெடுததப்ெ-
டாத, ஆதாரமறற தகவல்கலை இவவாறு கூற 
முடியும். இவவாறாை பசய்திகலை ஆராய்ந்த-
றியாமல் உடைடியாக நம்ெக் கூடாது.  

(22)  இது பசல்வந்தர் வசிக்கும் மாளிலக அல்ை. 
வறியவர்கள் வாழும் சின்ைஞ்சிறிய இல்ைம். 
ஆைாலும் மாளிலகயில் வாழ்கின்ற ெை-
ருக்குக் கிலடக்காத நிம்மதியும், மகிழ்ச்சியும் 
இந்தச் சிறிய இல்ைததில் கிலடக்கக் கூடும்.  

 தமலிருந்து கீழ்  
(1)  உைகின் பிரதாை சக்தி முதல் இதுதான். உை-

குக்கு ஒளி தருவதுடன் மாததிரம் நின்று விடாது, 
புவியில் உயிரிைஙகள் அததலையும் நிலைததி-
ருப்ெதறகும் இதுதவ காரணம். ெகலில் பதன்ெடு-
வதால் இப்பெயரும் இதறகு உணடு.  

(4)  ததன் தொன்ற இனிலம நிலறந்த சிறு கனிகள் 
தருகின்ற பகாடிவலகத தாவரம். இதன் கனிகள் 
குலையாகக் காய்க்கின்றை. (தலைகீழாை பசால்)  

(5)  புவியின் உெதகாள் இது. அக்காை இைக்கியஙக-
ளில் ஏராைமாை பெயர்கைால் வர்ணிக்கப்ெட்ட 
அழகுக் கிரகம் இது.அவவாறாை ஒரு பெயர்-
தான் இது.  

(10)  கிழிந்த ஆலடலய இவவாறு குறிப்பிடைாம். 
சததிமுறறப் புைவர் அணிந்திருந்த ஆலட இது.  

(21)  இது தாவர வலககளில் ஒன்று. சிறு புல் 
அல்ைது பூணடு அல்ை, பெரும் மரமும் அல்ை. 
சிறு உயரம் வலர வைர்கின்ற தாவர வலக. 
மிைகாய், கததரி தொன்ற தாவரஙகள் இந்த 
வலகயினுள் அடஙகும். 
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சிறுவர் உலகம்

தினகரன் வோரமஞ்சரி 
த.ப�.இல.834. 

பகோழும்பு

வகுப்ொசிரியர்  பெறதறார் லகபயாப்ெம்

மோணவர் கழக அனுமதி வர்ணப்
புலகப்ெடம்மாணவர் பெயர்  .......................................

பிறந்த திகதி  .......................................

வகுப்பு  .......................................         
   ொடசாலை  .......................................

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

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

வகுப்ொசிரியர் லகபயாப்ெம்

மோணவர் கழகம்
சிறுவர் உலகம்

தினகரன் வோரமஞ்சரி
த.ப�.இல.834 பகோழும்பு.

குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
பசய்யாமல் பசய்த உதவிக்கு லவயகமும்  
வாைகமும் ஆறற ைரிது.  

தெளிவுரை :  
ொன் ஓர் உெவியும் முன் தெய்ாதிருக்கப் பிறன் ெனக-

குச் தெயெ உெவிககு மண்ணுலர்கயும் விண்ணுலர்கயும் 
ர்கம்மாறா்கக த்காடுதொலும் ஈடு ஆ்க முடி்ாது!  

நிதீஷ் 

கிருஸணகுமார் - தைைட்சுமி , 
பசம்புவதத,  மாததலை.  
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தி. குருஷியா,  
தரம் 05, 
மட்/அரசடிப்பிள்லையார் கனிஷட விததியாையம்,  
மட்டக்கைப்பு.

நி. லைனி,  
லிட்டில் ஏஞ்சல் ொைர் ொடசாலை,  
வததலை, மாதொை. 

தே. கிைானி,  
தரம் 09, கம்மடுவ தமிழ் மகா விததியாையம்,  
மாததலை.   

இவ்ோர 
சிறு்ர்

விலடகள்
இடமிருந்து வைம்  
01. விெதது  07. கரம்  10. குடம்பி  
15. நாம்  19. ெலகவன்  23. அன்லை   
தமலிருந்து கீழ்   
02. ெட்டம்  04. தும்பிக்லக  05. ஏகலைவன் 
10. நாகு  19. ெலை  21. வலை  
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தறதொலதய சூழ்நிலை காரணமாக குறுக்பகழுததுப் 
தொட்டிகளுக்காை ெரிசில்கள் வழஙகப்ெடாது என்ெலத எமது 
சிறார்களுக்கு அறியத தருகின்தறாம். ஆைாலும் ஆர்வம் 
பகாணட சிறார்களுக்காக குறுக்பகழுததுப் தொட்டிகள் பதாடர்ந்-
தும் இடம்பெறும்.                                                           (ஆர்)

வண்ண வண்ண குமைகள்
வடைைான  குமைகள்
கணம்ணக் கவரும குமைகள்
மகயில் ைலரும குமைகள்

ைமழக்கு உதவும குமைகள்
ைடித்து மவக்கும குமைகள்
தமலக்கு மைமல  பிடிக்க
தனமல தடுக்கும குமைகள்

வவயிமல தடுக்கும குமைகள்
விருமபிய நிறத்தில் குமைகள்
ம்பயினில் ைடித்து மவக்க
்பக்குவைான  குமைகள்
ஆமைக்மகற்ற நிறத்தில் 
அமைா பிடிக்கும  குமைகள்

்பாைசாமல வசல்லும   தஙமக
்பாடிச்  சுழற்றும  குமைகள்

கமபிக் கூடடில்  இம்ணத்து
கடைப்படை குமைகள்
தமபி பிடிக்கும  குமைகள்
தரத்தில்  சிறிய  குமைகள்

்பரிசு   அளிக்க  தகுமை
்பல வண்ண  குமைகள்
விரியும  வண்ணக் குமைகள்
விதவிதைான ைலர்கள்..!

கபிைகன்,
லுணுகலை.

கு
ட

ைக
ள்

இைஙலக ெறலவகள் இடம்பெயர்தல் ஆய்வு-
களில் ஒரு முக்கிய லமல்கல்லை எட்டியுள் -
ைது. ஜிபிஎஸ- குறியிடப்ெட்ட ஹியூக்லின்ஸ 

கல்ஸ ெறலவ ('பமனிதக' எைப் பெயரிடப்ெட்டது) 
இைஙலகயிலிருந்து  புறப்ெட்டு   ஐதராப்பிய ஆர்க்டிக்  
ெகுதிக்கு பசன்று  (19,360 கிமீ) முழு இடப் பெயர்வு 
சுழறசிலய  தமறபகாணடு மீணடும் இைஙலகயின் 
மன்ைார் ெகுதிலய வந்தலடந்துள்ைது.   

தெராசிரியர் சம்ெத பசைவிரதை மறறும் பசல்வி 
கதயாமினி ெைாபகாட தலைலமயிைாை குழுவிை -
ரால் கடந்த ஏப்ரலில் தலைமன்ைாரில் ஹியூக்லின் 
கல்ஸ (Gull) ஜிபிஎஸ- குறியி -
டப்ெட்ட ஹியூக்ளின்ஸகளில் 
ஒன்று ('தமகா') விடுவிக்-
கப்ெட்டதும் வடக்தக புறப் -
ெட, பமனிதக இன்னும் 20 
நாட்கள் தஙகியிருந்து ஏப்ரல் 
பிறெகுதியில் மன்ைாலர 
விட்டு பவளிதயறியது.  

ரஷயாவின் வடக்குப் ெகுதி 
வலர ெயணிதத தமகா, 
முதலில் ஆர்க்டிக் ெகுதியின் 
யமல் தீவகறெததில் தைது 
இைப்பெருக்கததைததிறகு தமமாத நடுப்ெகுதியில் 
பசன்றலடந்தது. அதுதொல் பமனிதகயும் தமகாலவ 
பின்பதாடர்ந்து, மாறறுப்ொலதயில் யமல் தீவகற-
ெதலத பசன்றலடந்தது. பமனிதக யூரல் மலைகலைக் 
கடந்து, ஐதராப்பிய ரஷயாவிறகூடாக யமல் தீவகறெத-
தில் கூடு கட்டும் இடதலத பசன்றலடந்தது.  

ஆர்க்டிக் தகாலடயில் ஓகஸட் பிறெகுதி வலர 
அஙதகதய தஙகியிருந்த பமனிதக முதலில் திரும்பி, 
பதறகு தநாக்கி இடம்பெயர்ந்தது. தமகா பதறகு 
தநாக்கிய ெயணதலத சறறு தாமதிததத ஒக்தடாெர் 
பதாடக்கததில் ஆரம்பிததது. 

பமனிதக, இைஙலகயிலிருந்து புறப்ெட்டு 6 மாதங-
கள் மறறும் ஒன்ெது நாட்களுக்குப் பிறகு நவம்ெர் 
4ஆம் திகதி தைது குளிர்காை இடமாை மன்ைாலர 
முதலில் வந்தலடந்தது. பமனிதகயின் ொதுகாப்ொை 
வருலகயுடன், முழு இடம்பெயர்வு சுழறசிலய நிலறவு 
பசய்யும் முதல் ெறலவயாக பமனிதக கணக்கிடப்ெடு -
கிறது. இைஙலகயிலிருந்து ஐதராப்பிய ஆர்க்டிக் ெகு -
திக்கு ெயணிதத முதல் ெறலவ இதுவாகும்.  

இப் ெயணததின் தொது பமனிதக 
கடந்து வந்த தநரம் மறறும் தூரங -
கள் பின்வருமாறு. 7,880 கி.மீ 
தூரதலத கடக்க பமனிதக தைது 
வடக்குப் ெயணததிறகாக பமாததம் 
35 நாட்கள் (05 வாரஙகள்) 
பசைவிட்டுள்ைது. பமனிதகயின் 
பதறகுப் ெயணம் பமதுவாக 
இருந்தது: அது 91 நாட்கள் (13 
வாரஙகள்) எடுததது. இதன்தொது 
பமனிதக 11,480 கி.மீ தூரதலத 
முடிததது.   

இது பமாததம் 19,360 கி.மீ 
மன்ைாரிலிருந்து ஆர்க்டிக் மறறும் 
மீணடும் மன்ைார் வலரயாை 

தைது முழு 
புைம்பெயர்ந்த ெயணததின் தொது 
பமனிதக கடந்து வந்த பமாதத தூர-
மாகும். தமகாவும் தறதொது பதறகு 
தநாக்கி நகர்வதறகாை இறுதி கட்டத-
திலுள்ைது.  ஹியூக்லின் கல் (Gull) 
என்ெது ஒரு பெரிய பவள்லைத 
தலைபகாணட கல் (Gull) ஆகும், 
இது இைஙலகயின் வடதமறகு 
மறறும் வடக்கு கலரதயாரப் ெகு-
திகளில், புைம்பெயர் ெருவததில் 
மட்டுதம காணப்ெடுகிறது.   

பமனிதக, தமகா பதறகாசியாவில் முதன்முதலில் 
குறியிடப்ெட்ட பெரிய கல் (Gull)கள். எைதவ, இந்த 
இைஙகளின் அறியப்ெடாத இடம்பெயர்ந்த நடதலத-
லயப் புரிந்துபகாள்வதில் அலவ வழஙகும் மகததாை 
தரவு விலைமதிப்ெறறதாக இருப்ெதாக ஆய்பவான்றில் 
குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைது.   

இந்த ஆய்வு, தெராசிரியர் சம்ெத பசைவிரதைவால் 
வழிநடததப்ெடும் ஒரு கூட்டு ஆய்வாகும். பசல்வி 
கதயாமினி ெைாபகாட இந்த திட்டததின் கீழ் தைது 
கைாநிதி (PhD) ெடிப்லெ தமறபகாணடு முக்கிய 
துலண- ஆராய்ச்சியாைராக ெணியாறறுகிறார். இந்த 
ஆய்வில், பகாழும்பு ெல்கலைக்கழகததின் விைங -
கியல் துலறயின் இைஙலகயின் புை ெறலவயியல் 
குழு (FOGSL) (தெராசிரியர் சரத பகாட்டகம தலை -
லமயில்) மறறும் சீை அறிவியல் அகாடமியின் சுற -
றுச்சூழல்-சுறறுச்சூழல் அறிவியல் ஆராய்ச்சி லமயம் 
(தெராசிரியர் லீ காவ மறறும் அவரது குழு) ஆகி -
யவறறுக்கு இலடதய உள்ை பதாழில்நுட்ெ கூட் -
டாணலம முக்கிய ெஙகு வகிக்கிறது.  

இலஙடகயிலிருந்து ஐர�ோப்பிய ஆர்க்டிக் 
பகுதிக்கு பயணித்த மு்தல் பறடை

ன்பும் தநசமும் ொசமும் கருலணயும் 
தான் எை இததலைக்கும் ஒட்டு-
பமாதத  இைக்கணமாக வாழ்ந்து 

தகாடிக்கணக்காை உள்ைஙகளில் 
வாழ்ந்து பகாணடிருப்ெவர் அன்லை 
பததரசா. இவரது வாழ்க்லக உைகில் 
ெைதெருக்கு முன்னுதாரணமாகும். 
அநாலதகளுக்கும்  ஆதரவறறவர்க-
ளுக்கும் தாயாக இருந்து தைது 
வாழ்லவ மகா உன்ைதமாக மாறறி-
யவர். இவர் 1910 ஆம் ஆணடு 
ஆகஸட் 27 ஆம் திகதி யூதகாஸைா-
வியாவில் பிறந்தார்.  அப்தொது அவ-
ருக்கு   இட்ட பெயர் அக்கினீஸ. பிறகா-
ைததில் குழந்லதகளின் அன்பின்  
முகவரியாக விைஙகுவார் என்ெலத 
அன்று எவரும் அறிந்திருக்கவில்லை.  
இவர் தராமன் கதததாலிக்க ஆையததில் கன்-
னியாஸதிரியாக சதகாதரி பததரசா எை    தைது 
பெயலர மாறறிக்பகாணடார். 

1929 இல்  இவர் தைது 19 ஆவது வயதில் இந்தியாவின் 
கல்கததாவிறகு புறப்ெட்டார். சுமார் 68 ஆணடுகள் இந்திய 
ததசததுக்கு தசலவயாறறிைார்.   17 ஆணடுகைாக இவர் 
கல்வி கறபிக்கும் ெணியில் ஈடுெட்டார்.

இக்காைப்ெகுதியில் கல்கததாவில் புறநகர் ெகுதிகளில் 
வாழ்ந்துவந்த  ஆதரவறற குழந்லதகலை ொர்தது மைம்பந-
கிழ்ந்தார். பின்   அக்குழந்லதகளுக்கு  தசலவ பசய்வலத 
தைது வாழ்நாள் ெணியாக பகாணடு பசயறெட்டார்.

1950 ஆம் ஆணடு  மிசைரி ஆப் சாரிட்டி என்ற அலமப்-
பிலை உருவாக்கி ஆதரவறற  மக்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டி-
ைார். 1952 இல் நிர்மல் றீடி என்ற இல்ைதலத  திறந்தார்.     
இதுதவ ெை ஆதரவறதறாலர ெராமரிக்கும் கருலண இல்ை-
மாக பதாழிறெட்டது. 48,000 ஆதரவறற மக்கள் இவஇல்ைத-
தில் லவதது காப்ொறறப்ெட்டைர்.

சகமனிதர்கைாதைதய புறக்கணிக்கப்ெட்ட ஆன்மாக்-
களுக்கு அலடக்கைம் தந்தவர் ஆவார். இவரது 

வாழ்வில் ஒரு சந்தர்ப்ெம் இவர் ஒருமுலற ஒரு 
பசல்வந்தரிடம் தைது  தசலவக்காக உதவி 
தகட்க பசன்றிருந்தார்.  அப்தொது அந்த 
பசல்வந்தர் அன்லை  பததரசாவின் 
லககளில் காறி உமிழ்ந்தாராம்.லகக்குள் 
விழுந்த எச்சிலை லகக்குள்  மூடிக்-
பகாணடு எைக்கு இந்த எச்சில்  தொதும் 
என் ஏலழகளுக்கு ஏதாவது பகாடுஙகள் 
என்றார். இதலைக் கணடு மைம் கைங-
கிய  பசல்வந்தர் அன்லையின் கால்க-
ளில் விழுந்து மன்னிப்பு தகட்டாராம்.
இவவாறு பிற உயிர்களுக்காக தன் 

வாழ்லவதய அர்ப்ெணிதத மிகச்சிறந்த  
பெணமணியாவார். 1933 இல் அன்லை 

இல்ைதலதயும் 1957 இல் பதாழுதநாயாளி-
களுக்காை  ஒரு இல்ைதலதயும் உருவாக்கிைார்.  

ெைரும் பவறுதது ஒதுக்கிய பதாழுதநாயாைர்களுக்கு 
அன்லெயும் ஆதரலவயும் இவர் வழஙகிைார்.

12 கன்னியாஸதிரிகதைாடு ஆரம்பிதத இவரது   
'மிைைரி ஆப் சாரிட்டி' அலமப்பு  500 க்கு தமறெட்ட 
நிலையஙகள் 131 நாடுகளில் இயஙகி வருகிறது.   
இவரது தசலவக்கு ொராட்டுக்களும் ெட்டஙகளும் 
விருதுகளும் ததடிவந்தை. 1979 இல் அலமதிக்-
காை தநாெல் ெரிசு இவருக்கு கிலடததது.  1980 
இல் இந்தியாவின் ொரத ரதைா விருது கிலடததது. 
1985 இல் அபமரிக்க அதிெரின் தஙகப்ெதக்கம் 
எை இவரது தசலவக்கு ெரிசாக கிலடததது.

அன்பிைால் இவவுைகதலத அரவலணதத இவர் 
1997 இல் இவவுைலக விட்டு மலறந்தார்.

எஸ. துைாந்த,
ெசலற.

இைக்கணம்  ஐந்து
எழுத்து 
வசால்  
வ்பாருள் 
யாபபு   
அணி  

ஐம்பெரும்  குழு
1. அரசர் 
2. அமைச்சர்
3. புமராகிதர்
4. ஒற்றர்
5. தூதுவர்

ஐம்பெரும் குரவர்

1. அரசன்
2.  குரு

3.  தநமத
4.  மதசிகன்
5. மூத்மதான்

அகததிலை ஏழு 

1. மகக்கிமை
2. குறிஞ்சி
3. ்பாமல
4. முல்மல
5. ைருதம
6. வெயதல்
7. வ்பருநதிம்ண

சுஸமிதன் ஆைந்தன்,
தநார்வூட் தமிழ் மகா விததியாையம்,

தநார்வூட். 

இைஙலக நீர்ப்ெறலவகளின் 
புைம்பெயர் ெயணஙகள் -

ஹ்யூக்லின்ஸ கல் (ைாரஸ பெக்லினி)  
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	 	 	 		லங்கா	பிரீமியர்	லீக்	த�காடர்

லங்ா பிரீமியர் லீக்  2021ஆம 
ஆண்டு த�ாடரின்  இறுதிப்்பாட்-
டியில் ஜப்ா கிஙஸ் அணி 23 ஓட் -
டங்ளால் ்்ால் கி்ளடி்யட்டர்ஸ் 
அணியிம் வீழ்த்தியிருப்ப்�ாடு, 
த�ாடரின் சமபிய்ா்வும இரண்டா-
வது முமையா் நாைம சூடியிருக்கின்-
ைது. இ்�்நரம இப்்பாட்டியில் 
்�ால்வியமடந� ்்ால் கி்ளடி்யட் -
டர்ஸ் அணி இரண்டாவது முமையா் 
எல்பிஎல் சமபியன் ்பட்டத்திம் நழு -
வவிட்டிருக்கின்ைது.

ஹம்பாந்�ாட்மட ைஹிந� ராஜ -
்பக்ஷ மை�ா்த்தில் வியாழக்கிழமை 
(23) நடந� இறுதிப ்்பாட்டியின் 
நாணயச் சுழற்சியில் தவன்றித்பற்ை ஜப்ா 
கிஙஸ் அணியின் �மலவர் திசர த்ப்ரரா 
மு�லில் துடுபத்படுத்�ாடும சந�ர்ப்பத்திம் 
�ைது அணிக்்ா்ப த்பற்ைார்.

இறுதிப ் ்பாட்டிக்்ா் வாய்பபிம் ் ்ால் 
கி்ளடி்யட்டர்ஸ் அணி மு�ல் குவாலிம்ப-
யர் ்்பாட்டியில் ஜப்ா கிஙஸ் அணியிம் 
வீழ்த்தி த்பற்றிருக்், மு�ல் குவாலிம்பயர் 
்்பாட்டியில் ்�ால்வியிம் �ழுவியிருந� 
ஜப்ா கிஙஸ் அணி இரண்டாவது குவாலி-
ம்பயர் ்்பாட்டியில் �மபுளமள ஜயன்ட்ஸ் 
அணி வீரர்்மள வீழ்த்தி இறுதிப்்பாட்டி 
வாய்பபிம் �க்்மவத்திருந�து.

த�ாடர்நது ்்பாட்டியில் மு�லில் துடுப்பா -
டிய ஜப்ா கிஙஸ் அணி த�ாடக்்ம மு�்ல 
அதிரடியா் ஆட்டத்திம் தவளிப்படுத்தி 
ஓட்டங்மள குவிக்்த் த�ாடஙகியிருந�து.

ஆரம்பத் துடுப்பாட்ட வீரர்்ளில் ஒருவ-
ரா் ்ளம வநதிருந� ரஹைானுல்லா குர்்பாஸ் 
தவறும 18 ்பநது்ளில் 3 சிக்்ஸர்்ள ைற்றும 3 
த்பௌண்டரி்ள அடங்லா் 35 ஓட்டங்ள 
குவித்து ஜப்ா கிஙஸ் அணியின் மு�ல் விக் -
த்ட்டா் ைாறியிருந�ார்.

்்ால் கி்ளடி்யட்டர்ஸ் அணியின் 
வீரர்்ள சில ்ளத்�டுபபு �வறு்மள 
்ைற்த்ாளள,  ்வ்ைா் ஓட்டங்மள 

குவிக்்த் த�ாடஙகிய ஜப்ா கிஙஸ் 
அணியின் ஆரம்பத்துடுப்பாட்ட 
வீரரா் அவிஷ் த்பர்்ாண்்டா 
அதிரடி அமரச்ச�ம ஒன்றிம் விளாசி -
யிருந�ார்.

அவிஷ் த்பர்்ாண்்டா �விர 
த்ாஹலர்-த்ட்்ைாரும ஜப்ா கிஙஸ் 
அணிக்கு அமரச்ச�ம ஒன்றுடன் உ�வ, 
தசாமஹப ைலிக் ைற்றும அணித்�மல-
வர் திசர த்ப்ரரா ஆகி்யாரின் இறு-
தி்நர அதிரடி்யாடு ஜப்ா கிஙஸ் 
அணி 20 ஓவர்்ள நிமைவில் 3 விக் -
த்ட்டுக்்மள இழநது 201 ஓட்டங -்
மளப த்பற்றுக் த்ாண்டது.

ஜப்ா கிஙஸ் அணியின் துடுப்பாட்-
டம சார்பில் த்ாஹலர்-த்ட்்ைார் 41 
்பநது்ளுக்கு 3 சிக்்ஸர்்ள ைற்றும 2 
த்பௌண்டரி்ள அடங்லா் 57 ஓட்-
டங்ள த்பற்று ஆட்டமிழக்்ாைல் 
இருந�ார். இ்�்வமள தசாமஹப 

ைலிக் 2 சிக்்ஸர்்ள ைற்றும ஒரு த்பௌண்டரி 
அடங்லா் 11 ்பநது் - ளில் 23 ஓட்டங்ள 

த ்ப ற் றி ருந � -
்�ாடு, திசர 
த ்ப ் ர ர ா வு ம 
2 சிக்்ஸர்்ள 
ைற்றும ஒரு 
த ்ப ௌ ண் ட ரி 
அடங்லா் 9 
்பநது்ளில் 17 
ஓ ட் ட ங ் ம ள 
எடுத்திருந�ார்.

ைறுமும்யில் 

்்ால் கி்ளடி்யட்டர்ஸ் அணியின் ்பநது 
வீச்சு சார்பில் தைாஹைட் ஆமிர், நுவான் 
துஷார ைற்றும சமிட் ்பட்்டல் ஆகி்யார் 
�லா ஒரு விக்த்ட் வீ�ம ம்ப்பற்றியிருந-
�மை குறிபபிடத்�க்்து.

பின்்ர் ்்பாட்டியின் தவற்றி இலக்்ா் 
நிர்ணயம தசய்யப்பட்ட 202 ஓட்டங்மள 
20 ஓவர்்ளில் அமடவ�ற்கு ்பதிலுக்கு துடுப -
்பாடிய ்்ால் கி்ளடி்யட்டர்ஸ் அணிக்கு, 
�னுஷ் குணத்திலக்் ஆரம்பவீரரா் அட்ட-
்ாசைா் ஆரம்பத்திம் வழஙகி்ார்.

இ�ம்யடுத்து �்து �ரபபின் ஓட்டங -
்மள மி் விமரவா் அதி்ரிக்் உ�வியிருந� 
�னுஷ் குணத்திலக்் வனிநது ஹ்ஸரங -்
வின் ்பநதுவீச்சில் ்்ால் கி்ளடி்யட்டர்ஸ் 
அணியின் மு�ல் விக்த்ட்டா் ைாறும ்்பாது   
அமரச்ச�த்துடன் தவறும 21 ்பநது்ளில் 3 சிக் -
்ஸர்்ள ைற்றும 7 த்பௌண்டரி்ள அடங்லா் 
54 ஓட்டங்மள எடுத்திருந�மை குறிபபிடத்-
�க்்து.

�னுஷ் குணத்திலக்் ஆட்டமிழந� 
பின்்ர் ்்ால் கி்ளடி்யட்டர்ஸ் அணி சற்று 
�டுைாற்ைைா் ஆட்டத்திம் தவளிப்படுத் -
திய ்்பாதும, ைற்மைய ஆரம்பத்துடுப்பாட்ட 
வீரரா் குசல் தைண்டிஸ் சிைந� முமையில் 
ஓட்டங்ள த்பற்று ்்ால் கி்ளடி்யட்டர்ஸ் 
அணியிம் தவற்றியின் ்பக்்ம த்ாண்டு 
தசல்ல முயற்சித்�ார்.

இந�நிமலயில் ்்பாட்டியின் 11ஆவது 
ஓவரில் ்்ால் கி்ளடி்யட்டர்ஸ் அணி 
அ�ன் அணித்�மலவர் ்பானுக்் ராஜ்பக்ஷ -
வின் விக்த்ட்டிம், அவர் 14 ஓட்டங்மள 
த்பற்ை நிமலயில் ்பறித்ாடுத்�து. அவரின் 

விக்த்ட்டின் பின்்ர் ்்ால் கி்ளடி்யட்-
டர்ஸ் அணிக்கு நமபிக்ம்யா் இருந� குசல் 
தைண்டி்ஸும �்து விக்த்ட்டிம் ்�மவ -
யின்றிய ரன் அவுட் ஒன்றில் ்பறித்ாடுத்�ார்.

தைண்டிஸின் பின்்ர் த�ாடர்ச்சியா் விக் -
த்ட்டுக்்மள ்பறித்ாடுத்� ்்ால் கி்ளடி -
்யட்டர்ஸ் அணி இறுதியில் 20 ஓவர்்ளுக்கு 9 
விக்த்ட்டுக்்மள ்பறித்ாடுத்து 178 ஓட்டங-
்மள ைாத்திரம எடுத்து ்்பாட்டியில் ்�ால்வ -
யிம்த் �ழுவியது.

்்ால் கி்ளடியட்டர்ஸ் அணியின் துடுப -
்பாட்டம சார்பில் குசல் தைண்டிஸ் 28 ்பநது -்
ளுக்கு ஒரு சிக்்ஸர் ைற்றும 3 த்பௌண்டரி்ள 
அடங்லா் 39 ஓட்டங்மளப த்பற்றிருந-
�ார்.

ைறுமும்யில் ஜப்ா கிஙஸ் அணியின் 
தவற்றியிம் உறுதி தசய்� அ�ன் ்பநதுவீச் -
சில் வனிநது ஹ்ஸரங் ைற்றும சத்துரங் டி 
சில்வா ஆகி்யார் �லா 2 விக்த்ட்டுக்்ள 
வீ�ம ம்ப்பற்ை, ைகீஷ திக்ஷ், தஜய்டன் 
சீல்ஸ் ைற்றும சுரங் லக்ைால் ஆகி்யார் ஒரு 
விக்த்ட் வீ�ம எடுத்திருந�்ர்.

இரண்டாவது �டமவயா் சமபியன் கிண்-
ணத்ம� ஜப்ா கிஙஸ் அணி தவன்ைதுடன், 
இரண்டு இறுதிப்்பாட்டி்ளுக்கு முன்் -்
றியும ்்ால் கி்ளடி்யட்டர்ஸ் அணியால் 
கிண்ணத்ம� ம்ப்பற்ை முடியவில்மல. இ்� 
்நரம, இந� ்்பாட்டித்த�ாடரில் தவற்றி -
த்பற்ை ஜப்ா கிஙஸ் அணியின் துடுப்பாட்ட 
வீரர் அவிஷ் த்பர்்ாண்்டா இறுதிப்்பாட்-
டிக்்ா் சிைந� வீரரா் த�ரிவுதசய்யப்பட்ட-
துடன், த�ாடர் ஆட்டநாய்்ா்வும த�ரிவு-
தசய்யப்பட்டிருந�மை குறிபபிடத்�க்்து.

ேமற்கிந்திே தீவுக்கு எதிரான ரி 20:

இஙகிலகாந்து	அணி	அறிவிப்பு
்ைற்கிநதிய தீவுக்கு எதிரா் 5 

்்பாட்டி்ள த்ாண்ட இரு்பது ஓவர் 
த�ாடருக்கு இஙகிலாநது அணி அறி -
விக்்ப்பட்டுளளது.

இஙகிலாநது அணி அடுத்� ைா�ம 
்ைற்கிநதிய தீவுக்கு சுற்றுப்பயணம 
்ைற்த்ாண்டு அஙகு 5 ்்பாட்டி்ள 
த்ாண்ட இரு்பது ஓவர் த�ாடரில் 
விமளயாடுகிைது. இந� த�ாடருக் -
்ா் இஙகிலாநது அணி அறிவிக்-
்ப்பட்டுளளது. அணிக்கு இயன் 
்ைார்்ன் �மலமை �ாஙகுகிைார்.  
இது குறித்து அணியின் ்பயிற்சியா-
ளர் த்ாலிஙவுட் கூறும்யில், 

"அடுத்� ஆண்டு அவுஸ்தி்ரலி-
யாவில் நமடத்பறும ரி 20 உல்க் 
்்ாபம்பக்கு நாங்ள �யாராகி 

வருகி்ைாம. அணிமய வலுவாக்கு 
வதில் தீவிரைா் ஈடு்பட்டு வருகி 
்ைாம. உல்க் ்்ாபம்பக்கு 
இன்னும ஒரு வருடத்திற்கும 
குமைவா்்வ உளளது. ஆஷஸ் 
அணியில் இருக்கும வீரர் -
்ள இல்லா� �ற்்்பாம�ய 
அணியில் வீரர்்ளுக்கு 
வாய்பபு்ள அதி -்
ரிக்கும". என்று அவர் 
கூறி்ார்.
அணி வி்பரம:

இயன் ்ைார்்ன் 
(�மலவர்), தைாயின் அலி, 
டாம ்பான்டன், சாம பில்லிஙஸ், 
லியாம டாசன், ்ஜார்ஜ் ்ார்டன், 
கிறிஸ் ்ஜார்டான், லியாம 

லிவிஙஸ்்டான், சாகிப ைஹமூத், 
மடைல் மில்ஸ், ்டவிட் த்பய்ன், 
ஆடில் ரஷித், ்ஜசன் ராய், பில் 
சால்ட், ரீஸ் டாபலி, ்ஜமஸ் வின்ஸ்.

அவுஸ்திேரலிேப ்பகிரஙை க்டன்னிஸ் ே்பாடடி:

அவுஸ்தி்ரலியப ்பகிரங் 
தடன்னிஸ் ்்பாட்டி 2022-ஐ நடத்து-
வது 10 ைடஙகு சவாலா்து என்று 
்்பாட்டி ஏற்்பாட்டுக் குழு த�ரிவித்-
துளளது.

�ற்்்பாது ஓமிக்்ரான் மவரஸ் 
உல் அளவில் ்பரவி வருகிைது, 
அது ்வ்ைா்ப ்பரவும கிருமி என்-
்ப�ால் ்்பாட்டி ஏற்்பாட்டுக் குழுவி-
்ர் த்பரும சிரைத்ம� எதிர்்நாக்கி-
யுளள்ர்.

்்பாட்டிஎதிர்வரும த்பபரவரி ைா�ம 
நடக்்வுளளது. அ�ற்்ா் ்பயிற்சி ஆட்-
டங்ள இன்னும சில நாள்ளில் நடத்-

�த் திட்டமிடப்பட்டுளள். 2021ஆம 
ஆண்டுடன் ஒபபிடும்யில் 2022ஆம 
ஆண்டுப ்்பாட்டி்ளில் 10 ைடஙகு 

சவால்்ள உளள். தசன்ை முமை 
1,000 ்்பர் ்்பாட்டியில் ்பங்்ற்ை-
்ர். இமமுமை சுைார் 3,300 ்்பர் 
உளள்ர் என்கிைது ்்பாட்டி ஏற்-
்பாட்டுக் குழு.

தடன்னிஸ் அரஙகிற்குள நுமழ 
யும விமளயாட்டு வீரர்்ள, ்பார்-
மவயாளர்்ள, ஊழியர்்ள எ் 
அம்வரும த்ாவிட்-19 �டுபபூசி 
்்பாட்டிருப்பதும ்ட்டாயம.

உளளூர் அளவில் ்நாய்ப்பரவல் 
்ட்டுக்குள இருப்ப�ற்்ா் அவுஸ்தி்ர-
லியா இன்னும தவளிநாட்டுப ்பயணி-
்ளுக்கு அனுைதி வழங்வில்மல.

இ�ஙகை  கிரிக்கைட அணியின் புதிே 
்தக�கம ்பயிற்றுவிப்பா்ளர்ைக்ள நிே-
மிப்ப்தற்ைான, ஆறு ே்பர் கைாண்ட குழு-
கவான்கறை இ�ஙகை கிரிக்கைட நிேமித்-
துள்ளது.

இ�ஙகை கிரிக்கைட அணியின் 
்தக�கம ்பயிற்றுவிப்பா்ளர்ைளுக்ைான 
விண்ணப்பஙைக்ள இ�ஙகை கிரிக்-
கைட  ேைாரியிருந்்த நிக�யில், விண-
்ணப்ப முடிவு திைதி ை்டந்்த 14ம திைதியு-
்டன் நிகறைவக்டந்திருந்்தது. அ்தன்்படி, 
்தக�கம ்பயிற்றுவிப்பா்ளர் ்ப்தவிக்கு 
30 ே்பர் விண்ணபபித்துள்ள்தாை 
இ�ஙகை கிரிக்கைட சக்ப சுடடிக்ைாடடி-
யுள்ளது.

்தக�கம ்பயிற்றுவிப்பா்ளகர நிே-
மிப்ப்தற்ைான குழுவில், இ�ஙகை கிரிக்-

கைட ஆே�ாசகன குழு உறுபபினர்ைள 
இருவர் உளவாஙைப்படடுள்ளனர். அத்து-
்டன், இ�ஙகை கிரிக்கைடடின் ஆே�ாசை 
்பயிற்றுவிப்பா்ளர் மேஹ� ஜேவர்்தன, 
ஆே�ாசகன குழு  ்தக�வர் அரவிந்்த 
டி சில்வா, கிரிக்கைட ்பணிப்பா்ளர் க்டாம 
மூடி, பிர்தம நிகறைேவற்று அதிைாரி 
அஷ்லி டி சில்வா ஆகிேோர் உளவாங-
ைப்படடுள்ளனர்.

்தக�கம ்பயிற்றுவிப்பா்ளர் ்ப்தவிக்கு 
விண்ணபபித்துள்ளவர்ைளில் க்தன்னா-
பிரிக்ைாவின் முன்னாள வீரர் �ான்ஸ் 
குளூஸ்னர் (முன்னாள ஆபைானிஸ்-
்தான் ்பயிற்றுவிப்பா்ளர்), ேம.தீவுைளின் 
முன்னாள வீரர் கைார்டனி ேவால்ஸ் 
(முன்னாள ்பஙை்ளாே்தஷ் ்பயிற்றுவிப-

்பா்ளர்), முன்னாள நியூசி�ாந்து வீரர் 
கிராணட பிகரடே்பார்ன் உளளிடே்டாரும 
விண்ணபபித்துள்ளனர்.

ஜனவரி மா்தத்தில் நக்டக்பறைவுள்ள 
சிம்பாபேவ க்தா்டருக்கு முன்னர் ்பயிற்-
றுவிப்பா்ளர்ைக்ள நிேமிக்கும முேற்சிை-
ளில் இ�ஙகை கிரிக்கைட ஈடு்படடு வரு-
கின்றைது. இல்க�கேனில் சிம்பாபேவ 
க்தா்டருக்ைாை இக்டக்ைா� ்பயிற்றுவிப-
்பா்ளர்ைக்ள நிேமிக்கும என எதிர்்பார்க்-
ைப்படுகிறைது.

சிம்பாபேவ கிரிக்கைட அணிோனது, 
எதிர்வரும 7 அல்�து 8ம திைதிைளில் 
இ�ஙகை வரவுள்ளது்டன், ஐசிசி சுப்பர் 
லீக்கிற்ைான மூன்று ே்பாடடிைள கைாண்ட 
ஒருநாள க்தா்டரில் விக்ளோ்டவுள்ளது. 
இந்்த க்தா்டரானது, ்பல்ே�ைக� சர்வ-
ே்தச கிரிக்கைட கம்தானத்தில் ஜனவரி 
16 க்தா்டக்ைம 21ம திைதிவகர நக்ட-
க்பறும என எதிர்்பார்க்ைப்படுகிறைது.

இலங்்	அணியின்	பயிற்றுவிப்பகாளர்
ப�விக்கு	பலத�	பபகாட்டி

இரண்டாவது முறையடாகவும்
மகு்ம் சூடிய ஜப்டா கிங்ஸ்

2022ஐ	நடததுவது	10	மடஙகு	சவகாலகானது
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ஆக்கம்: எஸ்.்கணேசன் ஆசசசாரி 
சதீஷ் ்கம்்பளை 

iey; ejpapy; 
miz 

fl;Ltjw;F 
jpl;lkplg;gl;lNghJ 
Ngrhky; 
gpukpl;Lfis 
mfw;wptpLk;gb 
vfpg;J muR cj;juT 
Nghl;lJ. mg;NghJ 
vfpg;jpd; jiyik 

nghwpapayhsuhf 
,Ue;j ypdd;l;                        
gh\hTf;F ,e;j jpl;lk; 
gpbf;ftpy;iy. mjw;fhf 
jpl;lj;ij epuhfupj;jhy; mur 
Fw;wkhfp gjtp gwpNghFk;. 
tUk; Gjpa nghwpapayhsu; 
jpl;lj;ij nraw;gLj;j 
eltbf;if vLg;ghu;. vdNt> 
mtu; je;jpukhf xU Ntiy 
nra;jhu;. gpukpl;il mfw;Wk; 
Ntiy nryT kpf;fJ 
vd;W Nghypahf fzf;Ff; 
fhl;bdhu;. muRk; gae;J 
jpl;lj;ij iftpl;lJ.    
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பிர்தௌஸ்
சஞசசாரம்
பூக�சாள

1518 Mk; Mz;L [_iy khjk; mg;Nghija Gdpj Nuhkhdpag; Nguurpd; 
gFjpahf ,Ue;j> jw;Nghija gpuhd;rpd; ];l;nu];Ngu;f;fp tprpj;jpukhd 

rk;gtk; xd;W ,lk;ngw;wJ. guT l;Nuhgp vd;w ngz; tPjpapy; eldkhl 
Muk;gpj;jhu;. tUfpd;w Nghfpd;wtu;fs; vy;NyhUk; rpupj;J Fk;khskpl;L mjid 
nfhz;lhbdhu;fs;. 

Mdhy; ,J rhjhuz eldk; ,y;iy vd;W Guptjw;F mjpf Neuk; 
gpbf;ftpy;iy. me;jg; ngz; ,iltplhJ Mbdhs;. xU ehs;> ,uz;L ehs; my;y 
,iltplhJ MW ehl;fs; Mbdhs;. 

gpd;du; mJ xU njhw;W Neha; Nghy khwpaJ. xU thuj;Jf;Fs; mtSld; 34 
Ngu; ,ize;J nfhz;lhu;fs;. xU khjkhFk;NghJ mJ 400 Mf mjpfupj;jJ. 

filrpapy; ,e;j 
eldk; xU NehahfNt 
khwptpl;lJ. eldk; 
cr;rk; ngw;w 
jUzj;jpy; xt;nthU 
ehSk; eldk; MbNa 
ruhrupahf 15 Ngu; tiu 
capupoe;jpUf;fpwhu;fs;. 
gf;fthjk;> khuilg;G 
,y;yhtpl;lhy; Nrhu;T 

 eld nfhs;is Neha;
Mfpait ,e;j 
kuzq;fSf;Ff; fhuzk;.

,jid vg;gb 
Fzg;gLj;JtJ vd;W 
Nahrpj;j efu mjpfhupfs; 
CUf;F eLNt ngupa 
muq;F xd;iw mikj;J 
mq;Nf ,irf; fiyQu;fs;> 
eldf; fiyQu;fis 
tutioj;jhu;fs;. ,J ,e;j eldkhLk; Nehia jzpj;J tpLk; vd;W mtu;fs; ek;gpdhu;fs;. 

Mdhy; epiyik ,d;Dk; NkhrkhdJ. ,J ,d;Dk; mjpfkhdtu;fis eldkhl 
Cf;Ftpj;jJ. Xf];l; khjkhFk;NghJ eld nfhs;is Neha; vd;w ,e;j ku;k elj;jpdhy; 400f;F 
mjpfkhdtu;fs; capupoe;jhu;fs;. nrg;nlk;gu; khjk; tiu ,e;j eldk; ePbj;jJ. eldkhbatu;fs; 
ght kd;dpg;Gf; Nfl;L kiy cr;rpapy; ,Uf;Fk; Njthyak; xd;Wf;F nrd;wij mLj;Nj ,J 
KbTf;F te;jJ. ,e;j tprpj;jpu elj;ijf;F vd;d fhuzk; vd;W ahuhYk; tpsf;f Kbatpy;iy. 
mg;NghjpUe;j cs;Su; kUj;Jtu;fs; ~,J #lhd| ,uj;jj;jhy; Vw;gLk; Neha; vd;W tpsf;f 
Kaw;rpj;jhu;fs;.   ,jid xU Guhzf; fij> thje;jp vd;W Gwf;fzpj;J tpl KbahJ. 
,e;j rk;gtk; epfo;e;jJ tuyhw;W uPjpapy; cWjpg;gLj;jg;gl;L ,Uf;fpwJ. 16Mk; E}w;whz;bd; 
tuyhw;whrpupau;fs; ,jid njspthfg; gjpT nra;jpUf;fpwhu;fs;.

Mdhy; ,J Nghd;w rk;gtk; ];l;nu];Ngu;f; efupy; khj;jpuk; ,lk;ngw;wjhfTk; 
$w KbahJ. Rtpl;ru;yhe;J> n[u;kdp kw;Wk; neju;yhe;jpYk; capupog;GfSld; ,e;j 
eldf; nfhs;is Neha; ,lk;ngw;wpUf;fpwJ.  

cz;ikapy; capupof;Fk; tiu kf;fis eldk; Mlj; J}z;ba fhuzk; jhd; 
vd;d? mjw;F ,d;Wk; $l njspthd tpsf;fk; ,y;iy. ];l;nu];Ngu;f; efuk; 1518 
,y; gQ;rk; kw;Wk; Neha;fshy; ghjpf;fg;gl;bUe;j epiyapy; mitfspy; ,Ue;J 
tpLjiy ngWk; xU %l ek;gpf;ifahff; $l ,e;j eldk; ,lk;ngw;wpUf;fyhk; 
vd;W rpy tuyhw;W Ma;thsu;fs; $Wfpwhu;fs;.  NkYk; rpyNuh xU kj topghL 
my;yJ epfo;thf ,J ,lk;ngw;wpUf;fyhk; vd;W $Wfpwhu;fs;. 

[g;ghdpd; Nlhf;fpNah efupy; tho;e;j nrhNfd; 

nfl;Nlh vd;gtu; jhd; me;j efupd; tajhdtu; 

vd;W Cu; kf;fs; vy;NyhUk; ek;gp ,Ue;jhu;fs;. 

2010 Mk; Mz;L mtuJ 111 MtJ gpwe;j ehis 

ngupjhff; nfhz;lhl epidj;j efu mjpfhupfs; 

mtUf;F tho;j;Jj; njuptpf;f mtupd; tPl;Lf;F 

Nghdhu;fs;. 

mq;F Ngha; ghu;j;jhy; nfl;Nlhtpd; vYk;Gf; $L 

jhd; ,Ue;jJ. cz;ikapy; mtu; 30 Mz;LfSf;F 

Kd;dNu ,we;jpUf;fpwhu;. 

tho;j;Jf; $w mjpfhupfs; 

NghdNghJ mtuJ 

Ngj;jp> mtu; ahiuAk; 

ghu;f;f tpUk;gtpy;iy 

vd;W $wpaNghNj 

te;jpUe;jtu;fSf;F Nyrhf 

re;Njf te;jJ. MdhYk; 

Ngrhky; Nghd mtu;fs; 

kw;nwhU jlit tPl;Lf;F 

NghdNghJk; cwtpdu;fshy; 

Jwj;jg;gl;lhu;fs;.  

gpd;du; nghyp                  

]hu; jiyapl Ntz;b 

Vw;gl;lJ. tYf;fl;lhakhf 

tPl;by; Nrhjid nra;j 

nghyp]hu; nfl;Nlhtpd; 

gjg;gLj;jg;gl;l cliyj; jhd; 

fz;Lgpbj;jhu;.  

nfl;Nlh gw;wp 

cwTf;fhuu;fs; Md;kPff; 

fij nrhd;dhu;fs;. mtu; 

Gj;ju; Mfptpl;lhu; vd;W fij 

mse;jhu;fs;. 

JUtp Muha;e;jNghJ 

jhd; fhuzk; njupe;jJ. 

fpNlhTf;F jdJ kidtpf;fhd 

Xa;t+jpag;gzk; fpilj;J 

te;jpUf;fpwJ. me;jg; 

gzj;jpw;fhfj; jhd; 

cwtpdu;fs; mtu; capNuhL 

,Ug;gJ Nghy; ehlfkhb 

,Uf;fpwhu;fs;.

Nlhf;fpNahtpd; 
tajhdtu; 30 
Mz;LfSf;F 
Kd;dNu kuzk;!
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லூனபார் நபாட்்பாட்டி, 
ஜூலியன் ்லண்டர், 

கிரக்பாரியன் ்லண்டர் 
ஆகியனவற்றின் க�பாற்்றம் 
ஆரம்பத்தில் லூனபா ்லண்டர், 
இட்டயில் ஜூலியன் ்லண்டர், 
அட� த�பா்டர்ந்து வந்� 
கிரக்பாரியன் ்லண்டர் 
(Gregorian Calendar) 
முட்ற�பான் உலத்ங்கும் 
பயன்படுத்�்பபடுகி்றது. 

உர�ாைர்்கள் ்காலத்தில் ர�ாமுலஸ் 
எனும ைன்னனுக்கு அன்ாட 
நடவடிக்ம்க்கமை திடடமிடுவதற்கு 
நாட்காடடி (Calendar) ரதமவப்படடது. 
ர்பௌர்்ணமி தி்னங்கமை ்க்ணக்கில் 
ர்காணரட இநத நாட்காடடி 
அமைக்்கப்படடது. ஆ்னால், எத்தம்ன 
நாட்கள் என்பது ரதளிவில்லாைரல 
இருநதது. 

ர�ாமின இ�ணடாவது ைன்ன்னா்ன 
நூைா ர்பாமபிலஸ் வருடத்திற்கு 354 
நாட்கள் வருைாறு 12 ைாதங்கமை 
உள்ைடக்கி நாட்காடடிமை திருத்தம 
ரசயதார். இநத நாட்காடடிைா்னது ஆ�ம்ப 
்காலத்து லூ்னார் நாட்காடடி விதிப்படி 
அமைநததால் ரதாடர்நதும லூ்னார் 
நாட்காடடி எனர் அமழக்்கப்படடு 
வநதது. லூ்னார் நாட்காடடியில் 
ர்பௌர்்ணமி தி்னங்கமை சரிைா்கக் ்காடட 
முடிைவில்மல. எ்னரவ, ைன்னன நூைா 
ர்பாமபிலஸ் வருடத்தின நாட்கமை 
ஒன்ால் கூடடி 355 நாட்கைா்க 
நாட்காடடிமை திருத்தம ரசயதார். 
அபர்பாதும ரதாடர்நதும நாட்காடடி 
ர்பௌர்்ணமி தி்னங்கமை சரிைா்க 
்காடடவில்மல. அதாவது, பூமி சூரிைம்னச் 
சுற்றிவரும நாட்களுக்கும லூ்னார் 
நாட்காடடியின நாட்களுக்கும வித்திைாசம 
இருநதரத ்கா�்ணம. பூமி சூரிைம்ன 
ஒருமும் சுற்றிவ� எடுக்கும நாட்கைா்னது 
நுணுக்்கைா்ன மும்யில் அறிநது ர்காள்ை 
முடிைவில்மல. 

இநத சநதர்ப்பத்தில்தான எகிபதிைர்்கள் 
மி்கவும நுணுக்்கைா்ன மும்யில் 
பூமிைா்னது ஒருமும் சூரிைம்னச் சுற்றிவ� 
365 நாட்கள், 5 ைணித்திைாலங்கள், 49 
நிமிடங்கள், 16 ரசக்்கன்கள் எடுக்கி்து எ்ன 
ஆயவினர்பாது அறிநது ர்காணட்னர். 

கி.மு. 45 ஆம ஆணடு ர�ாமின ர்ப��சர் 
ஜூலிைஸ் ஸீஸர் லூ்னார் நாட்காடடிமை 
ஒதுக்கி மவத்துவிடடு, எகிபதிைர் 
ஆயவினர்பாது அறிநதுர்காணட 365 
நாட்கமைக் ர்காணட புதிை நாட்காடடிமை 
அறிமு்கப்படுத்தி்னார். 

ஜூலிைஸ் ஸீஸர் வருடத்திற்கு 365 
நாட்கள் எனறும நானகு வருடங்களுக்கு 
ஒருமும் வருடம 366 நாட்கள் எ்னவும 

நாட்காடடிமை வடிவமைத்தார். இநத 
ரைலதி்க ஒரு நாமை எநத ைாதத்தில் 
கூடடுவது எனறு ரைாசித்தார். ர்பப�வரி 
என்ால் ர�ாைர்்களின ்பழஙகுடியி்னரின 
்பாமையில் சுத்தப்படுத்துதல் என்பதுதான 
அர்த்தம. எ்னரவ, ர்பப�வரி ைாதத்தின 
28 உடன ரசர்க்்கப்படடது. இதுரவ 
ரநடடாணடு எ்ன அமழக்்கப்படுகி்து. 
இக்்கலணட�ா்னது ஜூலிைன ்கலணடர் 
எ்ன அமழக்்கப்படடு வநதது. 

ர்பப�வரி 29 ஆ்னது நானகு 
வருடங்களுக்கு ஒருமும் வருவதால் 
ர்பப�வரி 29 இல் பி்நத குழநமதைா்னது 
நானகு வருடங்களுக்கு ஒருமும்ரை 
பி்நத நாள் ர்காணடாட முடியும. 
குழநமத்களின பி்நத நாள் எதிர்்பார்பம்ப 
்கவ்னத்தில் எடுத்து அணமையில் 
ரைற்்கத்ரதை ர்ப�ாசிரிைர் ஒருவர் 
ர்பப�வரி 29 அனறு ்ப்கல் 12 ைணிக்கு 
முனபு பி்நதால் ர்பப�வரி 28 இலும 
ர்பப�வரி 29 அனறு ்ப்கல் 12 ைணிக்கு 
பினபு பி்நதால் ைார்ச் 01 இலும 
பி்நத நாள் ர்காணடாட முடியும எ்ன 
அறிவித்துள்ைார். ரைலும ச�ாசரிைா்க 
1461 ர்பரில் ஒருவர் ர்பப�வரி 29இல் 
பி்க்கி்ார் எனறும அறிவித்துள்ைார்.

ர்பப�வரி 29 இல் பி்நதவர்்கள் 
வித்திைாசைா்ன ரசைற்்பாடு்கமை 
உமடைவ�ா்க ்கா்ணப்படுவர் எ்ன 
ஆயவாைர்்கள் கூறுகி்ார்்கள். உதா�்ணைா்க 
இநதிைாவின முன்னாள் பி�தைர் ரைா�ார்ஜி 
ரதசாய  ர்பப�வரி 29 இல் பி்நதவர். அவர் 
தி்னநரதாறும ்காமலயில் த்னது சிறுநீம� 
அருநதுவா�ாம. அவர� ர்படடிரைானறின 
ர்பாது இதம்னக் கூறியுள்ைார். ரசயதிைாைர் 
ர்கடட ர்கள்விக்கு ரைா�ார்ஜி ரதசாய 
த்னது சிறுநீம� அருநதுவதால் த்னக்கு 
உற்சா்கம பி்க்கி்து; ரநாயில்லாைல் வாழ 
வழி ரசயகி்து எ்ன கூறியுள்ைார். 

திருச்சம்பக்்கா்க உயிர்பபு 
ர்பருவிழாமவக் ்கணிப்பதற்கு கி.பி. 325 
ஆம ஆணடு வா்னவிைல் அறிஞர்்கள் 
கூடி அக்்காலத்தில் ்பழக்்கத்தில் இருநத 
ஜூலிைன ்கலணடம� ்பைன்படுத்தி்னர். 
உயிர்பபு ர்பரு விழா என்பது ஏசுநாதர் 
சிலுமவயில் அம்ைப்படடு, 
அடக்்கம ரசயைப்படடு மூன்ாம 
நாள் ை�்ணத்திலிருநது உயிர்த்தமதக் 
குறிப்பதாகும. கிறிஸ்தவ திருவழி்பாடடு 
்கால அடடவம்ணயில் இது மி்க 
முக்கிை திருநாைாகும. ர்பௌர்்ணமி 
தி்னத்மத ரதாடர்நது வரும ஞாயிறு 
தி்னத்திரலரை உயிர்பபு ர்பருவிழா 
ர்காணடாடப்படடு வநதது. கி.பி. 325 
இல் ்கணிக்்கப்படட அநத ்படடிைலில் 
ஆணடு்கள் ரசல்லச் ரசல்ல முழுநிலவு 
நாளுக்கு பினவரும ஞாயிறில் உயிர்பபு 
ர்பருவிழா அமைைவில்மல. உயிர்பபு 
ர்பருவிழா நாள் ்கடநது ர்பாயக் 
ர்காணடிருநதது. ஏர்னனில், இநத 

அணுகுமும்ைா்னது ஜூலிைன 
்கலணடர் ்க்ணக்கின்படி வருடத்தில் 
சரிைா்க 365   நாட்கள் இருப்பதா்க 
்க்ணக்கிடப்படடதுதான. இநதக் 
்கலணடரின்படி ர்பௌர்்ணமி தி்னங்களும 
அனம்ை நாளில் உணமையிரலரை வநத 
ர்பௌர்்ணமி தி்னங்களும முழுமைைா்க 
ஒத்துவ�வில்மல. 10 நாட்கள் வம� 
வித்திைாசம ்கா்ணப்படடது .

1572 முதல் 1585 வம� ்பாப்ப�ச�ா்க 
இருநத ர்பாப 13 ஆம கி�ர்காரி, 
வா்னவிைல் வல்லுநர்்கள் லிலியுஸ், 
கிரலவியுஸ் ஆகிரைார் ரசர்நது புதிை 
்கலணடர் மும்மை அறிவித்த்னர். 
1582 ஆம வருடத்தின ஒக்ரடா்பர் 5 
ஆம தி்கதி முதல் 14 ஆம தி்கதி வம� 
அத்னது 10 நாட்கள் நீக்்கப்படட்ன.
(05-.10-.1582 ஆ்னது 15-.10-.1582 ஆ்க 
ைாற்்ம ரசயைப்படடது) இதனமூலம 
ர்பௌர்்ணமி தி்னம 10 நாட்கள் பிநதி 
வருவது சரி ரசயைப்படடது.

ஜூலிைன ்கலணடரில் ஒவரவாரு 
நானகு ஆணடு்களுக்கும ஒருமும் 
ஒரு ரைலதி்க நாள் (லீப வருடத்தில்) 
ரசர்ப்பதால் நாட்காடடியில் 43 
நிமிடங்கள் 12 ரசக்்கன்கள் ரைலதி்கைா்க 
ரசர்க்்கப்படுகின்்ன. இதுதான 400 
ஆணடு்களுக்கு ஒருமும் மூனறு நாட்கள் 
அதி்கரிக்கின்்ன. இதன ்கா�்ணைா்கத்தான 
10 நாட்கள் வித்திைாசப்படுவது 
்கணடுபிடிக்்கப்படடது. 13 ஆம ்பாப்ப�சர் 
கி�ர்காரி அவர்்கள் ஓர் ஆணடின எணம்ண 
மீதியினறி நான்கால் வகுக்்க முடியுைாயின 
அது ஒரு லீப வருடைாகும; ஆ்னால், 
400 ஆல் மீதியினறி வகுக்்கப்பட 
முடியுைா்ன நூற்்ாணடு்கள் ைாத்தி�ரை 
லீப வருடங்கைா்க ்கணிக்்கப்படும எ்ன 
அறிவித்தார். அதன்படி 1700, 1800, 1900 
ஆகிை நூற்்ாணடு்கள் லீப வருடத்திற்குள் 
உள்வாங்கப்படவில்மல. எதிர்வரும 2100, 
2200, 2300 ஆகிை நூற்்ாணடு்களும லீப 
வருடத்தில் உள்வாங்கப்படைாடடாது 
.ஆ�ம்பத்தில் லூ்னா ்கலணடர், இமடயில் 
ஜூலிைன ்கலணடர், அமத ரதாடர்நது 
வநத கி�ர்காரிைன ்கலணடர் (Gregorian 
Calendar) மும்தான உலர்கஙகும 
்பைன்படுத்தப்படுகி்து. 

கி�ர்காரிைன ்கலணடம� உட்னடிைா்க 
பி�ானஸ், ஸ்ர்பயின ர்பான் ்கத்ரதாலிக்்க 
நாடு்கள் அமுல்்படுத்தி்ன. பு�டடஸ்தாநது 
கிறிஸ்தவ நாடு்கள் ்காலம தாழ்த்திரை 
அமுல்்படுத்தி்ன. இஙகிலாநது 1752 ஆம 
ஆணடிலும �ஷைா 1917 ஆம ஆணடிலும 
கிர�க்்கம 1923 ஆம ஆணடிலும 
கி�ர்காரிைன ்கலணடம� அமுல்்படுத்தி்ன. 

இஙகிலாநது நாடா்னது ்காலம 
தாழ்த்தி கி�ர்காரிைன ்கலணடம� 
அமுல்்படுத்திைதால் 11 நாட்கள் முற்்படுத்த 
ரவணடிரைற்்படடது. 1752 ஆம ஆணடு 
ரசபடம்பர் ைாதம 3 ஆம தி்கதி 14 ஆம 
தி்கதிைா்க அமுல்்படுத்தப்படடது.(03-. 
09-.1752 ஆ்னது 14-.09-.1752 ஆ்க ைாற்்ம 
ரசயைப்படடது)

தற்ர்பாது இநத கி�ர்காரிைன 
்கலணடர்தான உலர்கஙகும 
்பாவிக்்கப்படுகி்து. ்கலணடம� 
சீர்ரசயவதற்கு பூமி ஒருமும் , 
சூரிைம்னச் சுற்் எடுக்கும ரந�த்மத 
துல்லிைைா்க அறிவரத மி்க முக்கிை 
விடைைா்க இருநதுள்ைது. இதம்ன 
எகிபதிைர்்கரை மு்கவும 
துல்லிைைா்ன மும்யில் 
ஆயவில் அறிநது 
ர்காணட்னர் என்பதும 
குறிபபிடத்தக்்கது.

 

லூனபார் நபாட்்பாட்டி, 
ஜூலியன் ்லண்டர், 
கிரக்பாரியன் 

்லண்டர் பற்றி 
ஓர் அலசல்
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2013 ஆம் ஆண்டு மீள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட வலம்புரி 

்கவிதா வட்டத்தின் முதலாவது 
்கவியரங்கில் அதிதியா்க ்கலந்து 
க்காண்்்டன். இன்று இந்த 75 ஆவது 
்கவியரங்கிலும் பிரதம அதிதியா்க 
்கலந்து க்காள்வததயிடடு மி்கவும் 
மகிழ்ச்சியத்டகி்ேன். 

்பல அமைப்புகள் த�ாடர்ச்சியாக 
நிகழ்ச்சிகமை நடத� முடியாைல் இருக்கும 
நிமலயில் வகவம த�ாடர்ச்சியாக 
நிகழ்ச்சிகமை நடாததி வருவது 
்பாராட்டுக்குரியது. 

"வலமபுரி கவி�ா வட்டததின் 75 ஆவது 
்பவை விழா கவியரங்கு ைமைந� ஸ�ா்பக 
தசயலாைர் கவின் கைல் அரங்கில் கடந� 
(18/12/2021) சனிக்கிழமை  தகாழுமபு 
்பமழய நகர ைணட்பததில் நமடத்பற்ைப்பாது 
பிர�ை அதிதியாக கலநது தகாணட தினகரன்/
தினகரன் வாரைஞசரி பிர�ை ஆசிரியர்   
தசநதில் பவலவர்   இவவாறு த�ரிவித�ார். 
வகவ சிபரஷட ஸ�ா்பகர் கலாபூஷணம சததிய 
எழுத�ாைர் எஸ. ஐ. நாகூர் கனி முன்னிமல 
வகித�ார். பிர�ை அதிதி தசநதில் பவலவர்  
பைலும உமரயாற்றுமகயில்,. " ்பல்பவறு 
�ரப்பினருக்கும கவிம� ்பாட பைமட 
அமைக்கும வகவம ்பாராட்டிற்குரியது. 
மு�லாவது கவியரங்கில் உங்கள் குறிப்பு 
புத�கததில் எழுதியம�ப் ப்பான்று என்றும 
தினகரன் உங்கள் ்பணிகளுக்கு துமண நிற்கும. 

தினகரன், தினகரன் வாரைஞசரி, வணண 
வானவில் சஞசிமக ப்பான்ைவற்பைாடிமணநது 
நாடைாவிய ரீதியில் கவிம�ப் 
ப்பாட்டிதயான்றிமன நடாத� வலமபுரி 
கவி�ா வட்டததிற்கு அமழப்பு விடுக்கிபைன். 
அ�ற்கான ்பரிசுகமையும தினகரபன ஏற்்பாடு 
தசய்து �ரும " என்று ்பலத� கரபகாஷததின் 
ைததியில் த�ரிவித�ார். ைமைந� ஸ�ா்பக 
தசயலாைர் கவின் கைாமல நிமனவு கூர்நதும, 
அணமையில் எமமை விட்டும பிரிந� ஆளுமை 
தச. கபணஷலிங்கதம�  நிமனவு கூர்நதும 
தைௌனப் பிரார்த�மன நடத�ப்்பட்டது. 
வகவத �மலவர் நஜ்முல் ஹுமசன் �னது 
�மலமையுமரயில், " டிசம்பர் ைா�ம நடக்கும 
இன்மைய வகவ கவியரங்கு கவின் கைல் 
அரங்காக நடப்்பது மிகவும த்பாருத�ைானது. 
வகவ வைர்ச்சியில் த்பருந தூணாய் நின்ை 
கவின் கைல் இர்ஷாத கைால்தீன்   இவவுலமக 
விட்டுப் பிரிந�து டிசம்பர் ைா�ம�ான். டிசம்பர் 
10 ம திகதி 2016 ல். கவின் கைல் பிைந�து 
1949 ஜூமல 16 ஆம திகதி. தகாழுமபு 2, அல் 
இக்்பால் கல்லூரியிலும, சாஹிரா கல்லூரியிலும 
கல்வி கற்ைார். 1960 ல் வாதனாலி நிமலயததில் 
கால் மவத�ார். 

பின்னாட்களில் வாதனாலி நிமலயம 
தசன்ை எனக்கும அவருடன் நல்ல நட்பு 
ஏற்்பட்டது. நண்பர் எம. எஸ. எம. ஜின்னாவின் 
முயற்சியினால் அன்று உருவாக்கப்்பட்ட 
ைதிவைர் ைன்ைம என்ை அமைப்பின் �மலவராக 
கவின் கைபல நியமிக்கப்்பட்டார். உணமையில் 
அப்ப்பாது அவரது த்பயர் ஏ. ஆர். எம. உைர்தீன் 
என்்ப�ாகும. அவர் பிைகு �ன் த்பயமர இர்ஷாத 
கைால்தீன் என்றும புமனப்த்பயமர கவின் 
கைல் என்றும  வரிததுக் தகாணடார். 1974 
ல் ஈழைணி ்பததிரிமகயில் "நநதினி" எனும 
சிறுகம� மூலம எழுததுலகில் கால் மவத�ார். 

ஓடக்குழல், தவள்மையில் ஒரு புள்ளி, 
ைமழயில்லா பைகம, ்பசிக்குள் ்பசி, புலராப் 
த்பாழுதுகள் ஆகிய கவிம� நூல்கமை 
தவளியிட்டுள்ைார். 1982 ல் இலங்மக 
ரூ்பவாஹினியில் எழுதப�ாவியராக 
இமணநது ்பணியாற்றினார். தகாழுமபு 
நவகமபுர என்ை இடததில் வசித� கவின் 
கைாமல வகவம மீள் ஆரம்பம தசய்ய 

திட்டமிட்டபவமை தசயலாைர் இைதநஞசன் 
முர்ஷிதீனும நானும அவமரச் சநதிதது அவரது 

ஆபலாசமனகமையும வாழ்ததுகமையும 
த்பற்பைாம. அந� கவியரங்கில் அவருக்கு 
த்பான்னாமடப் ப்பார்ததி த்பாற்கிழி வழங்கி 
தகௌரவிதப�ாம. அவர் பநாய்வாய்ப்்பட்டிருந� 
பவமைதயல்லாம முர்ஷிதீனும நானும 
அவமர சுகம விசாரிக்கத �வைவில்மல. அவர் 
ைரணிக்க இரு நாட்களுக்கு முன்பு  அவமர 

மவததியசாமலயில் தசன்று சநதிதப�ாம. 
கவின் கைல் �னிப்்பட்ட நண்பராக இருந� 
ப்பாதும அவமர வகவ ஸ�ா்பக தசயலாைராக 
கணிதது அவருக்கான அந� தகௌரவதம� 
நாங்கள் தகாடுக்கத �வைவில்மல. அவவாறு 
அவபராடு நாம மவததிருந� உைமவ எணணி 
இன்றும நாங்கள் ைகிழ்கிபைாம " என்று 
த�ரிவித�ார். 

இலங்மக வாதனாலி முஸலிம பசமவ 
முன்னாள் ்பணிப்்பாைர் எம. இஸட். அஹைட் 
முனவவரும கவின் கைால் குறிதது கவிம� 
்பாடினார்.வகவ தசயலாைர் இைதநஞசன் 
முர்ஷிதீனின் �மலமையில் 75 ஆவது 
கவியரங்கம மிகவும சிைப்்பாக நமடத்பற்ைது. 
கவிஞர்கள் கலா விஸவநா�ன், ரவூப் ஹஸீர், 
�மிழ்த த�ன்ைல் அலி அக்்பர், இலங்மக 
த்பான் ைனச் தசமைல் எம. எஸ. �ாஜ்ைஹான், 
ஈழகபணஷ, எஸ. �ன்பாலன், காத�ான்குடி 
த்பௌஸ, , கஸஸாலி அஷஷமஸ, ைஸீ�ா 
அன்சார், கல்முமன சுலக்ஷனா சு்பசங்கர், 
ை்பாஹிர் தைௌலானா, எம. எச். எம. நவஸர், 
உணர்ச்சிப் பூக்கள் ஆதில், வாமழதப�ாட்டம 
எம. வஸீர், ்பர்ஹாத சிததீக், ப்பாருத�ாட்ட 
ரிஸமி, ைலாய் கவி டிவாங்பஸா ஆகிபயார் 
கவிம� ்பாடினர். கமலவாதி கலீல், 
அன்்பழகன். எம. எச். விக்கிரைசிங்க, 
கலாபூஷணம முஹமைத அலி, பிமைக்கவி 
முஸமமில், எம. ஐ. எம. முஸமமில், 
்பாணநதுமை ஏ. எல். எம. அஸவர், எஸ. ஏ. 
கரீம, விபனாதினி பஹசானி, யாழ் அஸீம 
ப்பான்பைார் சம்பமய 
அலங்கரித�னர். 
த்பாருைாைர் 
ஈழகபணஷ 
வரபவற்புமரயும 
ப�சிய அமைப்்பாைர் 
எஸ. �ன்பாலன் 
நன்றியுமரயும 
வழங்கினர். (்படங்கள் 
- நன்றி முஹமைத 
நஸார்) 

வலம்புரி கவிதா 
வட்ட பயணத்திற்கு
தினகரன் என்றும் 
துணை நிற்கும்
கவின் கமல் அரங்கில் ந்டநத 75ஆவது 
பவள விழா கவியரங்கில் தினகரன்/
தினகரன் வாரமஞ்சரி பிரதம ஆசிரியர்   
உறுதியளிப்பு
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 டாகடர் வாத்தி : தேள் க�ாட்டினதுககு 
இப்ப ோதன மருந்து வாங்கிட்டு த்பானிங்�, 
மறு்படியும் ஏன் த�ககுறிங்� ?
த�ாலம் : மருந்து க�ாட்டிருச்சி டாகடர் !

 டாகடர் : வாயில் என்ன �ட்டு ? 
த�ாயாளி : எனககுக க�ாழுபபு அதி�மாயிடுச்சு வாயயக 
�ட்டணும்னு நீங்�ோதன டாகடர் க�ான்னீங்� ?

 த�ாயாளி : ஒரு மா�மா என்னால் வாயய 
திறக�தவ முடியயல �ார்...!
மருத்துவர் : என்னாச்சி?
த�ாயாளி : த்பான மா�ம் எனககு 
�ல்யாணம் ஆயிடுச்சி

 தவலு : "்பா�வேர் ஏன் 
்பாடும்த்பாது �ணண 
மூடிககிறார்?"
்பாககி : "எதிர்த்ோபல 
்பாட்ட த�க�றவங்�த�ாட 
மு�்பாவம் ்பாக� 
�கிக௧லயாம்."

 
த�ொண்டர் : 

�லைவரே நம்ம 
கட்சி இேண்டொ 

பிளந்துடுச்சி என்ன 
தெய்யைொம .. .. ? 

�லைவர் : 
இவவளவு�ொர்ன 
.. .. பிளந்� 
கட்சிர்யொ்ட கூட்்டணி 
அல்மச்சுடுரவொம

�ணவன் : �ம்்ப�ம் க�ாடுத்ோ ஐந்நூறு 
ரூ்பா த�ாட்டா வாங்கிககிட்டு வராதீங்�னு 
நீோதன க�ான்தன .... சில்லயறயாதவ 
வாங்கிட்டு வந்திருகத�ன் ....
மயனவி : ???

கோணடர் 1 : இந்ேத் ேடயவ 
ேயலவர் தேர்ேலுககு ஓட்டுக 
த�ட்� கோகுதிககு வர 
மாட்டாராம் .. .. 
கோணடர் 2 : வழக�மா 
தேர்ேலுககு அபபுறமோதன 
கோகுதிககு வரமாட்டாரு .. .. 
ஏன் இந்ேத் ேடயவ 
      மாத்திட்டாரு .. .. ?

டாகடர் : தினமும் குளுக்காஸ் 
சாப்பிடுஙக

மாயான்டி மாமா : அது கிடடகக்ேன்னா 
முடடட'்காஸ்' சாப்பிடோமா?

  

 
பெண் : பெயனுக்கு 

பெொண்ணு ெொரக்்கச் 
ப�ொன்னே்னே!
தர்கர : நல்ல இடம், 50 

�வரன ்ெொடு்ேங்கேொ. 
பெண் : அபெ முடிச்சிட 
்வண்டியது தொ்னே! 
தர்கர : அதில தொ்னே சிக்்கல, 
மொமியொர இல்லொத இடமொ 

்வணுமொம்.
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அரசியல், நாட்டு நடப்பு, 
அக்்கம ்பக்்கத்து கிசுகிசுக்்கள் 
என ்பல்்வேறு ்கருத்துக்்கள் 

அமை்ைாதுகின்ற இடங்களில்  சவேரக் 
்கமட எனும சலுான்களுக்கும முக்கிய 
இடங்கள் உண்டு. ்கமட்காரர், தான ்பத்திரிம்க 
வோசிப்்பா்ரா இல்மை்யா ஆனால் 
்பத்திரிம்க்களுக்கு ்காமையி்ை்ய 
முக்கியத்துவேைளித்து  

்பத்திரிம்க்கமை வோஙகி மவேத்து விடுவோர். 
அப்்படிப்்பட்ட சலுானுக்குள் இருந்து எழுந்த 
சவேரப்்்பனா ஒனறின இைக்கிய ்கமை 
அனு்பவேங்கள் சிை.....! இவேர் ்காமரயன ்கதன!

 காரையன் கதன் உஙகரைப் 
பற்றிச் ச�ால்லுஙகள்?
எனது ப்பயர் சிவோனந்தராஜா ்கதன. இவேன 

முத்தமிழ் வித்த்கர் சுவோமி விபுைானந்தர் பி்றந்த 
்காமரதீவு ைண்ணில் வோழ்ந்து வேருகின்்றன.

உங்களின ்கவிமதப் பிர்வேசம ்பற்றி 

கூறுங்க்ைன.
்காமரயன ்கதன என்ற ப்பயருடன ்கவிமத 

்பயணத்தில் இமணந்த நான ்கற்்றமதக் 
ப்காண்டு எழுதி இவேனால் முடிந்த ்பணிமயத் 
பதாடர்கி்்றன.

 முதலாவது எப்்பாது 
எழுதினீஙகள்?

தரம 8ல் ்படித்து ப்காண்டு 
இருக்கும ்்பாது முதைாவேது 

்கவிமத ஒனம்ற எழுதி எனது 
தமிழ்ப் ்பாட ஆசிரிமய 
ைதிவேதனியிடம ப்காடுத்்தன. 
வோசித்து அவேர் எனமனப் 
்பாராட்டினார். அனம்றய 
ைகிழ்ச்சி இனறும பதாடர்கி்றது.

்்பாராட்டங்கள் அனு்பவேங்கள் 
்பற்றி ்பகிர்ந்து ப்காள்ைைா்ை....!

சிறுவேர் ்்பாராளியா்க இமணந்த நான 2009 
யுத்தம முடிவுக்கு வேந்த பினனர் புனர்வோழ்வு 
முடித்து சமூ்கத்துடன இமணந்து வோழ்மவேத் 
பதாடர்கி்்றன.

 முதலாவது கவிரத நூல் 
சவ�யீடுப் பற்றி கூறுஙக்ைன்.
2011 ஆம ஆண்டு " மவே்கம்ற ஒனறில்" 

என்ற எனது முதைாவேது ்கவிமத நூமை " ்கமைச் 
சூரியர் "அமைப்பினர் பவேளியீடு பசயதார்்கள். 
அதன பினனர் எனது தந்மதயின கிராைைான 
சைனபிட்டி ்க்றப்்பமையில் எழுந்தருளி உள்ை 
்பத்திர்காளி அம்பாள் மீது குமமி ்பாடல் ஒனம்ற 
எழுதி சிறு நூைா்க பவேளியிட்்டன.

 உஙகைது சதாழில் அனுபவம் 
பற்றி ...!
எனது 

தந்மதயாரின 
பதாழிைான 
சிம்கயைங்காரத் 
பதாழிமை எனது 

ஊரில் பசயது வேருகின்்றன.

 சிரகயலஙகாை கரலப் 
பற்றி......!
ஒவபவோரு வோடிக்ம்கயாைமரயும அழகு 

்படுத்தி அனுப்பும ்்பாது ைகிழ்ச்சியா்க்வே 
இருக்கி்றது. ்வேமை பசயயும ்நரம ்்பா்க 
ைற்்ற ்நரங்களில் ்கவிமத்கமை எழுது்வேன. 
அதி்க ்கவிமத்கள் ்கமடயில் இருந்்த 
எழுதியது. இனியும அப்்படித்தான.

 பட்ாம்பூச்சிகள் ்பால் 
கவிரதக்குள் சிறகடித்துப் 
பறநத உஙகளுக்குள் 
நடிப்புக் கரல நாடடியமி்த்   

சதா்ஙகியது 
எப்படி?
"்கட்ைாடு ்காதல்" 

என்ற ்பாடமை ்கவிதாயினி 
்வேதி்காவுடன இமணந்து நடித்து 
பவேளியிட்ட பின ப்கா்ரானா பதாற்றிற்குப் 
பினனர் "இல்ை்றம சிம்றயினி்ை " என்ற 

்பாடமையும கூத்து ்கமைமய முன நிறுத்தி 
வீடி்யாவோ்க பவேளியிட்்டன.

்கமை்களிலும ்கவிமத்களிலும 
்கைம ்கண்டு வேரும உங்கள் 
அனு்பவேங்கமை அறிந்து 
ப்காள்ை ஆவேைாய 
உள்்ைாம.

்கவிமத்கமை வீடி்யா 
வேழியா்க நடித்து பவேளியீடு 

பசயயும இவேனுக்கு 
நண்்பர்்கள் எனறும துமண 

நிற்கி்றார்்கள். எனமனப் ப்பாறுத்த வேமர 

்பமடப்பு்கள் ஏ்தா ஒரு வேழியா்க 
்பைர் ைனங்கமை இைகுவோ்க அமடய 

்வேண்டும. இதற்்கா்க்வே " சவேரப் 
்்பனா" என்ற ்கவிமத நூமை விமரவில் 
பவேளியிட இருக்கி்்றன. அது ்பைரின 
ைனதில் அவேரவேர் பசல்லும சிம்கயைங்கார 
நிமையங்கமை நிமனத்து ்பார்க்்க மவேக்கும 
என்பமதயும நமபுகி்்றன.

 உஙகள் கவிரதகள் 
அைங்கற கைம் அரைத்துக் 
சகாடுத்தரவகள்....!
வீர்்கசரி, தின்கரன, தினக்குரல், 

பைட்்ரா நியூஸ், நவேைணி, உதயன ்்பான்ற 
்பத்திரிம்க்களில் ்கவிமத்கள் பவேளிவேந்தன.

 உஙகள் கவிரதகளுக்கு 
அஙகீகாைஙகள்....!
எைது ைண்ணில் ்கமைஞர் சு்பதம விருதும 

இைம ்கவி விருதும கிமடத்தது வேரைா்க 
்கருதுகி்்றன. எம ைண்ணில் எமன வேழி்காட்டும 
மூத்த ்கவிஞர் இரா. கிருஷண பிள்மை ஐயாவின 
வேழி்காட்டலும எம ைண்ணில் இருக்கின்ற மூத்த 
ஊட்கவியைாைர்்கள், நண்்பர்்கள், உ்றவு்களின 
ஆதரவு எனறும இவேமன நல்வேழி ்காட்டும 
என்பமத எனறும நமபும இவேன எனறும 
வோச்கர்்கமை நமபுகி்்றன.

 கவிரத ஒன்று 
கூறுஙக்ைன்....!

யா்ரா அமணத்து விட்ட
மினகுமிழில் பூக்கின்றது
ஒரு ்கவிமத
இருமை ்நசிக்்க 

பதரியாத மு்கங்கள்
்பட ்படக்கும இதயத் 

துடிப்ம்ப ஏற்றிக் ப்காள்கி்றது 
ஆழ்ந்த உ்றக்்கத்தில் நிைமவே 
்காண்்பது ்்பால்

நிைத்தில் மிஞ்சிய 
மினமினிப் பூச்சி்கள்

தூரத்தில் இமர 
்தடுகி்றது.

�வைப்்பனா 
காரையன் கதன்!
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கடந்த கால 
நிமைவுகள்

வநது ப்பாக
மகத்்தாமலப்பசி ஒளியில்
உணவு உணண அமழக்கிறாள் ைமைவி.
இபப்பாதும தூரைாயத்தான்
ப்பாகிறது நிலவு
்பரவாயில்மல.
ஆழந்த தூக்கததில் அது அடிக்கடி 

வருவது்தான்.

 உங்களுக்கு பிடித்தது..!
கவிம்த வரிகளுக்கு இவைால் முடிந்தளவு 

நடிபபின் மூலம பைலும உயிர் ஊட்டி 
வாசகர்களிடம ்காணடு பசர்க்க முமைவது 
எைக்குப பிடிக்கும.

 சர்ச்சக்குள் சிக்கிய 
்தருணம்......!
்பா்தணி ம்தப்பது ப்பான்ற புமகப்படம ஒரு 

கவிம்தக்காக எடுத்தப்த. அந்தப புமகப்படதம்த 
முகநூலில் ்பகிர்ந்தபவமள ்பலர் அது 
பிமழயாை ்சயல் என்றார்கள். உஙகளுக்கு 
அவைாைம என்றார்கள். சிரிபபுடன் கிடநப்தன். 
எல்பலாமரயும இவைது சலூன் கதிமர சைைாக 
ஏற்்பம்த அவர்களுடன் வாதிட முடியாது்தான்.

 உங்கள் ்கவி்்த்கள் 
சர்ச்சக்குள் சிக்கிய 
்தருணம்......!
எைது வரிகமள கவிம்தகள் இல்மல 

என்று கடந்தவர்களும உணடு. ஏப்தா ஒன்மற 
்சால்கின்பறன் என்று, என் கூட வரு்பவர்களும 
உணடு. நாம எம்த எழுதுகிபறாம. யாருக்காக 
எழுதுகிபறாம என்்பப்த அவசியைாகின்றது.

 ்கவி்்த 
இலக்்கணத்்தப் பற்றி 
உங்கள் ்கருதது..!

கவிம்தக்கு இலக்கிய 
வமரயமற ்்தரியாது. 
எைக்கு என் ைைதில் 
ப்தான்றியம்த இலகுவாக 
்சால்ல முமைகிபறன். 
யாபரா ஒருவருக்காவது அது 
புரிநது ைைம ைலர்ந்தால் 
நல்லது்தான்.

 உங்களது 
ஆ்ச்கள் 
நிரா்சயாகிய 
்தருணம்..!

்டாமினிக் ஜீவா 
ஐயாவின் ஆசிகமளப 
்்பற பவணடும என்று 
ஆமச ்காணட இவனுக்கு 
அவரின் ஆசிகள்  கிமடக்க 
வில்மல. அவரின் ைரணம 
்பலருக்கு அனு்தா்ப 
்சயதியுடன் கடந்தது. எம 
ப்பான்றவர்களுக்கு ்பாம்த 
்தடுைாறபவ மவத்தது. 
அவரின் ஆசிகள் கிமடக்கும 
என்ற நமபிக்மக இருக்கிறது. 
அ்தைால் அவருக்கு 
சைர்ப்பணம ்சயது .. சவரப 
ப்பைா.. என்ற கவிம்த 
நூமல விமரவில் ்வளியிட 
உள்பளன் . வாசகர்கள் 
சலூன் கமடகளின் ைைம்த 
அறிய அந்த நூல் சிறு 
்படியாக அமையும என்று 
நமபுகிபறன்.

வாசிபபு ்பழக்கதம்த 
உருவாக்க எழுதது ஏற்றம 
காணும என்று ்பல 
வழிகாட்டிகள் ்சால்லியம்த 
ஏற்று ்பல நூல்கமள வாசிதது 
வாசகைாக இருக்கிபறன். 
அதிக ஆதை திருபதிமய 
அதில் உணர்கிபறன். 
க்தனின் 70க்கு பைற்்பட்ட 
கவிம்தகள் ்பததிரிமகயில் 
வநதுள்ளை. அம்த ்பார்க்கும 
ப்பாது ைகிழச்சி்தான்.

 உங்க்ள எழு்தத 
துாண்டியது....!

சலூன் கமடகளில் அதிகம 
்பததிரிமக ்தாபை வாசிபபிற்கு இருக்கும 
. அப்படி இருக்கும ்பததிரிமகயில் நைது 
்பமடபபும வந்தால்........!
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்்தாடர்புகளுக்கு :

க்க.ஈஸ்வரலிங்கம்...  
easwarantkn@gmail.com
whatsapp : 0773124543

க்க.ஈஸ்வரலிங்கம்



தெலுங்கில் ஹிட் அடிதெ ‘கீொ 
க�ாவிநெம்’ திரைப்படததில் 

விஜய கெவைத�ாணடாவுக்கு 
கஜாடியா� நடிதது ைசி�ர�ரை 
�வரநெவர ைாஷ்மி�ா மநெனா. 
அநெப ்படததில் இடம்த்பற்ற 
‘இனக�ம் இனக�ம் இனக�ம் 
�ாவாகே’ ்பாடல் ைசி�ர�ரை 
த்பரிதும் �வரநெது.

அெனபின மக�ஷ்்பாபு 
உள்ளிட்ட ்பே முனனணி தெலுங்கு 
நடி�ர�ளுடன கஜாடியா� நடிதொர. 
எனகவ, அவருக்கு ெமிழில் 
நடிக்�வும் வாய்பபு கிரடதெது. 
�ாரததி நடிதெ ‘சுல்ொன’ 
திரைப்படததில் அவருக்கு 
கஜாடியா� நடிதொர. ெறக்பாது சிே 
த்பாலிவுட் ்படங்�ளிலும் அவர 
நடிதது வருகி்றார.

அல்லு அரஜஜுன நடிபபில்  
தவளியாகியுள்ை புஷ்்பா 
திரைப்படததிலும் �ொநாயகியா� 
அவர நடிததுள்ைார. இநெப ்படம் 
ெமிழிலும் டபபிங் தெய்யப்பட்டு 
தவளியாகி ைசி�ர�ரை 
�வரநதுள்ைது. இப்படம் 
ைசி�ர�ரை �வரநது ஹிட் அடிக்கும் 
என எதிர்பாரக்�ப்படுகி்றது. 
ைாஷ்மி�ா மநெனா சினிமா 
நி�ழ்ச்சி�ளில் மி�வும் �வரச்சியான 
உரட�ரை அணிநது ைசி�ர�ரை 
சூகடறறி வருகி்றார.

இநநிரேயில், அவரின 
ெமீ்பததிய புர�ப்படங்�ள் 
இரையததில் ரவைோகி 
வருகி்றது. இதில், �வரச்சி ஓவர 
கடாஸா� இருப்பொல் ைசி�ர�ள் 
சிேர அவரை திட்டி வருகின்றனர.

எம். எஸ். பாலு. சிலாபம்
கே:- புதொணடு, த்பாங்�ரே குறி ரவதது 

திரையிடப ்படவிருக்கும் த்பரிய ்பட்தஜட் 
்படங்�ள் எரவ?

பதில்:- ்பணடிர�க் �ாேங்�ளில் முனனணி 
நடி�ர�ளின ்படங்�ரையும், மற்ற கநைததில் 
சிறு ்பட்தஜட் ்படங்�ரையும் தவளியிடுமாறு 
ெயாரிப்பாைர�ளுக்கு ஏற�னகவ ்பட அதி்பர ெங்�ம் 
அறிவுறுததி உள்ைது.

இெற�ரமய' குருதி ஆட்டம்', 'ைாக்கி',  
'எனன தொல்ே க்பாகி்றாய்' ஆகிய ்படங்�ரை 
புதொணரடதயாட்டி இநெ மாெ இறுதியில் 
திரைக்கு த�ாணடு வை முயறசி�ள் நடக்கின்றன.

 அ ஹம், அஜிதகுமார  
நடிததுள்ை  'வலிரம' ்படம் 
த்பாங்�ல் ்பணடிர�யில் 
அதி� திரையைங்கு�ளில் 
தவளியா� இருப்பொல் 
மற்ற  சிே திரைப 

்படங்�ளின ரீளிஸ் 
தி�திரய ஒரு 

வாைததிறகு ெள்ளி 
ரவததுள்ைனர. விஷாலின' 
வீைகம வார� சூடும்', 
சிவ�ாரததிக�யனின 
'டான', ெனுசின 

'மா்றன'ஆகிய ்படங்�ளும்  
ஜனவரி மாெ ரீளிஸ் 

்பட்டியலில் உள்ைன.

ஆர்.எம்.எம். புஹாரி மாவனெலல.
கேள்வி:- எனது அபிமான நடி�ர �மல்ஹாென 

நடிதெ ்படதமானறு தவளி வைபக்பகி்றொகம...
த்பாங்�லுக்கு வருமா?

பதில்:- ஆமாம் அவர நடிததுள்ை அநெ ்படததின 
த்பயர' விக்ைம்' இநெப ்படம் மாரச் மாெம்ொன 
திரைக்கு வருகி்றது எனறு அறிவிக்�ப்பட்டுள்ைது.

எம். மலர்்ாணி,
ன�ாழும்பு -13

கேள்வி:-  பிை்பே இயக்குனர 
மணிைததினததின ெரிததிை 

நாவோன 'த்பானனியின 
தெல்வன' எபக்பாது திரைக்கு 
வருதமனறு தொல்ே 
முடியுமா?

பதில்:-இைணடு ்பா�ங்�ைா� 
தவளி வைவிருக்கும் இநெ திரைப 

்படததின முெோம் ்பா�ம் அடுதெ 
வருடம் ஆ�ஸ்ட் மாெம் 

தவளி வை உள்ைொ� ்படக்குழு 
அறிவிததுள்ைது.

னெலவி க�.ஆர்.  மதுமிதா,  
வவுனியா.

கேள்வி:- எனது மனம் 
�வரநெ நடி�ர 'ெே'அஜிதகுமார 
எநெ ஒரு சினிமா  நி�ழ்ச்சி�ளிலும் �ேநது  
த�ாள்வதில்ரேகய இது ஏன?

பதில்:-அவர "வாய் "ெரியில்ரேயாம்.
நி�ழ்ச்சி�ளில் �ேநது த�ாணடால் அவரை க்பெ 
அரைப்பார�ள். அப்படி அவர க்பசும் க்பாது 
்பே "உணரம" ர்ப�ரை த�ாட்டி விடுவார. 
இெனால் அவருக்கு ்பேெமயங்�ளில் பிைச்சிரன 
எற்பட்டிருக்கி்றொம்.

இெனால், எெறகு வம்பு எனறு அவரை எநெ 
ஒரு சினிமா நி�ழ்ச்சி�ளிகோ தொரேக்�ாட்சி 
நி�ழ்சி�ளிகோ �ேநது த�ாள்ை கவணடாதமனறு 
அவருரடய மரனவி ஷாலினி 'அனபுக் 
�ட்டரை'யிட்டருப்பொ� ெமீ்பததிய தெனனிநதிய 
சினி இெழ் ஒனறில் ்படிதெ ஞா்ப�ம்.

ஆர்.எஸ்.க�ாபால
�லஹா.

கேள்வி:- நடி�ர பிைபு கெவா இபக்பாது 
பூெமா� எல்ோம் நடிக்� ஆைம்பிதது 
விட்டாைாகம?

பதில்:- நடிபபு , நடனம், இயக்�ம் 
என ்பனமு� தி்றரமயுடன இருக்கும் 
பிைபுகெவா விததியாெமான  

�ரெயம்ெம் மறறும் �ொ்பாததிைம் உள்ை 
்படங்�ரை கெரவு தெய்து நடிக்கி்றார.

'த்பாய்க்�ால் குதிரை'என்ற ்படததில் 
ஒறர்றக்�ாலுடன நடிக்கி்றார. ஒரு நிஜக்�ால் 
ஒரு தெயறர�க் �ாலுடன இருக்கும் பிைபு 
கெவாவின கொற்றம் ஏற�னகவ தவளியாகி 
்படததுக்கு எதிரப்பாரபர்ப ஏற்படுததியது. இநெ 

நிரேயில் 'ரம டியர பூெம்" என்ற த்பயரில் ெயாைாகும் 
்படததில் பூெமா� நடிக்கி்றார. பிைபுகெவா பூெம் 
கொற்றததில் இருக்கும் க்பாஸ்டரை ்படக் குழுவினர 
வரேயெைததில் தவளியிட்டுள்ைனர.  இநெ க்பாஸ்டர 
ரவைோகி வருகி்றது.

்படதரெ ைா�வன 
இயக்குகி்றார. நாயகியா� 
ைம்யா நம்பீென நடிக்கி்றார. 
பிைபு கெவா நடிதெ 
'த்பான மாணிக்�கவல்' 
்படம் ெமீ்பததில் ஓ.டி.
டி. ெைததில் தவளியாகி 
வைகவறர்பப த்பற்றது. 
்படபபிடிபபு முடிநது  திரைக்கு வை ெயாைா� இருநெ 
'கெள்' ்படம் சிே பிைச்சிரன�ைால் ெள்ளி ரவக்�ப 
்பட்டது.

'யங் மங் ெங்', '்பஹிைா' மறறும் த்பயரிடப்படாெ 
இைணடு ்படங்�ளில் நடிதது வருகி்றார.
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கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ம�ொழிவொணன்

சினி பஜார் க�ள்வி பதில, 
தினகரன் வார மஞ்சரி,

லேக் ஹவுஸ், ககாழும்பு--10. 
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மாற்றுச் சிநதனெ 

ன�ாண்ட தின்பப்டம் 
“திட்டம் 2“

நாம்  வாழ்கின்ற  சூழல்  அனைத்து 
ஜீவராசிகளுக்குமாை புகலிடமாக 
அனமகின்றது. இங்கு யாவும் உயிர் 
வாழ்வதற்குத் தகுதியாைனவகளே. 
உயர்்ளதார்,  தாழ்்ளதார், ஏனழ, 
பணக்காரன எனபததல்்ாம் மனிதன 
வகுத்துக் தகாணடைளவ தவிர 
இயற்னகயின விதியில் இங்கு 
ஒதுக்கபபடடவர்கள் எை யாரும் 
இல்ன். ஆைால் மனிதன வகுத்துக் 
தகாணட நியதிகளுக்கு அனமவாக 
நாம் வாழ்கின்ற சமூகத்தில் 
மனிதனின பாத்திரங்கள் ப் 
வனகபபடுகின்றை.

இர்றவன ்பரடபபில் நாம் 
அரனவரும் சுெநதிைமா� 
வாழ்கினக்றாமா? நாம் எமக்�ான 
வாழ்க்ர�ரய வாழ்கினக்றாமா? என்பது 
சிக்�ல் நிர்றநெ ஒன்றாகும். ெமூ�ம் 
எனன தொல்லும் மற்றவர�ள் எனன 
நிரனப்பார�ள் எனும் க�ள்விக்கு 
உள்கைகய நமக்�ான வாழ்க்ர�ரய  
நாம் வாைாமகேகய இ்றநது க்பாய் 
விடுகினக்றாம். நாம் நம் வாழ்க்ர�ரய 
நாமா� வாை கவணடும் என 
எடுததுரைப்பகெ “திட்டம் 2” எனும் 
திரைப்படமாகும்.

ெமூ� அங்கி�ைால் வகுக்�ப்பட்ட 
ஆண , த்பண எனும் ்பால்நிரே 
வர�ப்படுதெல்�ளுக்கு அப்பால் 
்பாலினப புதுரமயினச் ெமூ�ம் 
ஒனறு வாழ்நது வருகின்றது. ொம் 
யாைா� வாை விரும்புகினக்றாம் 
அவைா�கவ வாழ்ெல் ஆனது ்பால்நிரே 
அரடயாைப்படுதெல் ஆகின்றது. ஒரு 
ந்பர ஆைா�கவா, த்பணைா�கவா, 
திருநங்ர�யா�கவா, திருநம்பியா�கவா 
ென்பால் ஈரப்பாைைா�கவா, 
மாறறுப்பால் ஈரப்பாைைா�கவா ெனரன 
அரடயாைப்படுததிக் த�ாள்ை முடியும்.  
புததிஜீவி�ள் வாழ்கின்ற ெமூ�ததில் 
இநநிரேரம ொொைைமான ஒன்றாகும். 
ஆனால் விமரென க்பாக்குரடய நம் 
ெமூ�ததில் இதுக்பான்ற நிரேரம 
இனனும் ஏறறுக் த�ாள்ைப்படாது 
விமரசிக்�ப்படுகின்றது.

ெமிழ் சினிமா அணரமக்�ாேமா� 
மாறறு ெைததில் ்பயணிததுக் த�ாணடு 

வருகின்றது. ்பாரரவயாைர�ளுக்கு 
விழிபபுைரவூட்டும் வர�யில் 
ஒதுக்�ப்பட்ட ெமூ�ததின 
�ரெ�ரைக் த�ாணட ்பரடபபு�ரை 
தவளிக்த�ாைரகி்றது.

2021 ஜூரே மாெம் 30 ஆம் தி�தி 
சிக்ஸர எனடரரடனதமனட் மினி 
ஸ்டுடிகயா ெயாரிதது தவளியானகெ 
திட்டம் 2 (Plan 2) திரைப்படமாகும். 
விக்கனஷ் �ாரததிக் இயக்�ததில் 
ஐஸ்வரயா ைாகஜஷ், ்பதவல் நவகீென, 
க�ாகுல் ஆனநத உட்்பட ்பேர நடிதது 
தவளியான இததிரைப்படம் ெமிழ் 
சினிமாரவ அடுதெ �ட்டததுக்கு 
எடுததுச் தென்ற ஒரு மாறறு 
திரைப்படமாகும்.

்பாலினபபுதுரமயினர எனப்படும் 
ெமூ�ததினரை இனறு ்பே வைரநெ 
நாடு�ள் ெட்டப பூரவமா� 
அங்கீ�ரிதது விட்டன. ஆயினும் ஒரு 
சிே பிறக்பாக்�ான �ருததுக்�ரை 
உரடயவர�ள் மட்டும் இறர்ற 
வரைக்கும் இவர�ரை ஏறறுக் 
த�ாள்ைாது ஒதுக்கி ரவக்கின்ற க்பாக்கு 
உள்ைது. திருநங்ர��ளின வாழ்வியரே 
கநைா�வும் மர்றயா�வும் சிதெரிதது ்பே 
திரைப்படங்�ள் இயற்றப்பட்டுள்ைன. 
ஆனால் திருநம்பி�ள் ்பறறிப க்பசும் 
்படங்�ள் எணணிக்ர� மி� தொற்பகம.

பி்றபபில் த்பணைா�ப பி்றநது 
உயிரியல் கஹாரகமான�ளின 
ெடுமாற்றததில் ெங்�ரை ஆண�ைா� 

உைர்பவர�ள் திருநம்பி�ள் 
எனப்படுகின்றனர. த்பண உடம்பில் 
ஆண உடலுக்�ான கஹாரகமான�ள் 
சுைக்�ப்பட்டு ெனரன ஒரு ஆைா� 
உைரு்பவர�ள் எணணிக்ர� 
அடிப்பரடயில் மி�க் குர்றவா�கவ 
அரடயாைப்படுதெப்பட்டுள்ைனர. 
இதெர�ய ஒரு ந்பரின வாழ்க்ர�ப 
க்பாைாட்டங்�ரையும் ென 
வாழ்க்ர�க்�ான ெறதுணிவான 
உநதுெரேயும் விைக்குவகெ “திட்டம் 
2”ன �ரெக் �ருவாகும்.

்பேைாலும் க்பெப்படாெ ஒரு �ரெ 
�ருரவ தெரிவு தெய்து அெரன ஒரு 
திரில்ேர ஊடா� முனரவததுள்ை 
விக்கனஷ் �ாரததிக்கின முனதனடுபபு 
சி்றபபுக்குரியொகும். ஒரு குற்றச் 
தெயலின பினனணியில் தொடங்கும் 
�ரெ �ைம் இறுதி வரைக்கும் ்பாரப்பவர 
மனதில் ஒரு ்பட்படபர்பயும் 
அடுதது எனன நி�ழும் எனும் ஆரவத 
தூணடியா�வும் அரமநதுள்ைது. 
விறுவிறுப்பான �ரெகயாட்டததில் 
சுவாைஸ்யம் ெதும்்ப திரைக்�ரெரய 
வடிவரமததுள்ைார இயக்குனர.

ெனரன யார என உைரநது த�ாணட 
ஒரு திருநம்பியின வாழ்க்ர�ப 
க்பாைாட்டதரெயும் ஆைம்்பததிகேகய 
கூறி விடாது ்பாரரவயாைர�ரை 
ென பிடிக்குள் ரவததிருப்பெற�ான 
உததிரய மி�ச் சி்றப்பா�க் 
ர�யாணடுள்ைார இயக்குனர. 

குற்றபபுேனாய்வுப பினனணியில் 
ந�ரநது தெல்லும் �ரெ �ைததில் இறுதி 
நிமிடங்�கை �ரெ �ருரவ சுமநது 
உள்ை ெருைங்�ைா� அரமகின்றன. 
்பாலினப புதுரமயினர ெமூ�தொல் 
ஒதுக்கி ரவக்�ப்படுகின்றரமரயயும் 
அவர�ள் ொமா� வாழ்வதிலுள்ை  
க்பாைாட்டங்�ரையும் மி�ததெளிவா� 
தவளிப்படுததியுள்ைார.

இரடக்கிரடகய �ாெல் உைரவுடன 
சி்றப்பான �ரெ தொல்லியா� ெனது 
வகி்பங்ர� நிரேநாட்டியுள்ைார. 
த�ாரேக்குற்றம், ்பாலியல் 
துஷ்பிைகயா�ம் தெய்ெவர�ளும் 
நிம்மதியா�  வாை அனுமதிக்�ப்படும் 
க்பாது, எவ்விெ குற்றமும் இரைக்�ாெ 
இப்பாலினப புதுரமயினரும் 
சுெநதிைமா� வாைத ெகுதியானவர�கை 
எனும் �ருதரெ ்பாரபக்பார மனதில் 
ஆைப்பதிய தெய்துள்ைார.

இங்கு நாம் யாரையும் 
திருபதிப்படுததிவிட முடியாது. 
யாரையும் யாரும் மதிபபிடவும் 
முடியாது. யாவரும் சி்றநெவர�கை. 
அவைவர�ளின தி்றரமயின 
அடிப்பரடயில் கவறு்படுகின்றனகை 
ெவிை, அவர�ள் வாழ்வெறகு ெகுதி 
அற்றவர�ைா� தீரமானிப்பெறகு 
எவருக்கும் அதி�ாைம் 
வைங்�ப்படவில்ரே.

ஒரு ்பாரரவயாைைா� நான 
ைசிதெ ஒரு விடயம் திட்டம் 2 இன 
முடிவு. இங்கு இயக்குனர தி்றநெ 
முடிரவ முனரவததுள்ைாை.; 
திரைப்படங்�ளின முடிவு�ளில் முக்கிய 
முடிவானது �ரெயின �ரதொவால் 
முனரவக்�ப்படும். இதுொன முடிவு என 
தீரமானிதது அரமயும் �ரெ�ைாகும். 
தி்றநெ முடிவு�ள் ்பாரரவயாைர�ளின 
தீரமானததிறகு விடப்படும். இநெத 
தீரமானிப்பவர�ள் ்பாரரவயாைர�கை. 
்பாரரவயாைர�ள் ெங்�ைது 
மனநிரேயின தெல்வாக்கிறகு உட்்பட்டு 
முடிரவ நிரையிததுக் த�ாள்கின்றனர. 
ொமா� சுயச்சிநெரனயுடன முடிவு 
எடுக்கின்றனர. மாற்றததிற�ான முெேடி 
ெனனிடம் இருநது தொடங்� கவணடும் 
என இவ்வாறு தி்றநெ முடிரவத ெநது 
திரைப்படதரெ நிர்றவு தெய்துள்ைார.

ெமூ� மாற்றம் ெனனிடம் இருநது 
தொடங்� கவணடும். இதெர�ய ்பே 
க்பொப த்பாருள்�ரை க்பசிய விக்கனஷ் 
�ாரததிக் ்பாரரவயாைர�ளிடம் 
விழிபபுைரரவ ஏற்படுதெ 
முயனறுள்ைார. ெமூ� வரேெைங்�ளில்  
தவளியாகி  மக்�ளிரடகய த்பரும் 
ொக்�தரெ ஏற்படுததிய The shame 
Fully,  The shame Fully part 2 
க்பான்ற குறுநதிரைப்படங்�ள்  இகெ 
இயக்குனைால் இயற்றப்பட்ட ெமூ� 
மாற்றததிற�ான 
�ரெக் �ருக்�ரைக் 
த�ாணடரமநெரவ 
என நிரனவுப்படுதெ 
கவணடிய �டப்பாடு 
எனக்குள்ைது.

 
எஸ்.மங்கேதர்ஷினி

4ஆம் வருடம்
ஊடகக் கற்னககள் துன்ற

யாழ். பல்கன்க்கழகம்

ரதாஷ்மிேதா 
     மந்னதாநடி�ர விஜய் நடிததுவரும் 

‘பீஸ்ட்’ ்படததின ்படபபிடிபபு  
விறுவிறுப்பா� நரடத்பறறு 
வருகி்றது. தெனரன க�ாகுேம் 
ஸ்டுடிகயாவில் இநெப ்படததின 
இறுதிக்�ட்ட ்படபபிடிபபு 
நரடத்பறறு வருவொ�வும் 
இனனும் ஒரு சிே நாட்�ளில் 
இநெப ்படததின ஒட்டுதமாதெ 
்படபபிடிபபும் முடிநது விடும் 
எனறும் கூ்றப்பட்டு வருகி்றது.

ெமீ்பததில் பூஜா தஹக்கட 
மறறும் அ்பரைாொஸ் 
ஆகிய இருவருகம ெங்�ைது 
்பகுதியின ்படபபிடிபபு 
முடிநதுவிட்டொ� கூறியிருநெனர. 
பூஜா தஹக்கட ஒரு வீடிகயா 
தவளியிட்டு இப்படம் ஒரு 
சி்றப்பான அனு்பவம் எனக் 
கூறியிருநொர. அகெக்பால், 
விஜய் நடிக்கும் �ாட்சி�ளும் 
்படமாக்கி முடிக்�ப்பட்டுள்ைது. 
எனகவ, அவருக்கு தநல்ென 
�ட்டியரைதது அனர்ப �ாட்டி 
விரட த�ாடுதொர. அபக்பாது 
எடுக்�ப்பட்ட புர�ப்படம் 
தவளியாகி ரவைோனது.

இநநிரேயில், பீஸ்ட் ்படததின 
ஃ்பரஸ்ட் சிங்கிள் அொவது பீஸ்ட் 
்படததில் இடம் த்பற்ற ்பாடல் 
ஒனர்ற வருகி்ற ஜனவரி 1ம் தி�தி                                               
புதொணடு அனறு தவளியாகும் 
என தெய்தி�ள் �சிநதுள்ைன. 
இது விஜய் ைசி�ர�ரை 
குஷிப்படுததியுள்ைது.
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க�ொழும்பு ந�ரைப் 
பிறப்பிடமொ�வும் 

�ம்்பஹொ  மொவடடம் 
ஹுனுப்பிடடிய பிைதேசதரே 
வசிப்பிடமொ�வும்  க�ொணட 
்பொததிமொ தைொசொனொ மற்றும் 
முஹம்மத இதரீஸ் ேம்்பதி�ளின்  
மூதே புேல்வி ்பொததிமொ ரிம்்ொ, 
இரு பிளரளை�ளின் ேொயொவொர். 
இவரின் �ணவர் முஹம்மத 
நஜ்ப்தீன் என்்பவர் �ொலி 
த�ொடரடரயப் பிறப்பிடமொ�க் 
க�ொணடவர். 

இவரின் கல்வித்துமைப் ்பற்றி 
ககட்டக்பாது, இவவாறு ்பதிலளித்்ார்.

்ரம மூன்று வமர ககாழுமபு 
்பாத்திைா ைகளிர் ்பா்டசாமலயிலும பின் 
சா்ாரண ்ரம வமர ஹுனுப்பிடடிய 
முஸ்லிம வித்தியாலயத்திலும 
கல்விப் ்பயணம க்ா்டர்்ந்்ாகக்  
குறிப்பிட்டார்.

கல்வி கற்கும  காலத்தில்   ்பல 
ைாணவ ைன்ை நிகழ்ச்சிகளிலும   
இலக்கியப் க்பாடடிகளிலும 
கவிம், கடடுமர க்பான்ைவற்றிலும 
்பங்கு்பற்றியக் க்ா்டர்்நதும ்பல 
ஆக்கங்கள் எழுதுவ்ற்கு ஆர்வம 
ஏற்்படுத்தியது எனக் குறிப்பிட்டக்ாடு,  
வாகனாலி ககட்பது, ்பத்திரிமக 
வாசிப்்பது, கவிம்கள் கசகரிப்்பது 
க்பாழுது க்பாக்காக இரு்நது  பின்னர்  
்பலரின் இலக்கிய ஆக்கங்களும  
வாழ்க்மகப் ்பயணம ்்ந் சரிவுகளும, 
சாடம்ட அடிகளுகை வரிகளாகி 
்ன்மனயும கவிம் எழு்த் தூண்டியது 
எனக் குறிப்பிட்டார்.

ஆங்காங்கக சிறு சிறு காகி்த் 
துண்டுகளின் கிறுக்கல்கள்

ஒரு மகப்க்பசி மூலம 
முகநூலில்  "Rimza deen " எனும 
க்பயரில் அறிமுகைாகி க்பாடடிக் 
கவிம்களில்  ்பங்கு்பற்றி  
அதிகைான கவற்றி சான்றி்ழ்கமள 
க்பற்றுக்ககாண்்ட்ாகவும க்ரிவித்்ார்.

இலக்கியத்துமையில் இதுவமர 
கிம்டக்கப்க்பற்ை விருதுகள்,  
சான்றி்ழ்கள் ்பற்றி வினவிய க்பாது 
இவவாறு க்ரிவித்்ார். 

"கவித் திலகம" விருது, "சி்ந்மனக் 
கவி "விருது,  "சிை்ந் ்பா்டலாசிரியர் 
"விருது, ஒரு புத்்கம 1150 கவிஞர் 

உலக சா்மன க்பான்ை விருதுகளும 
"கவிஞர் வாலி சிைப்பு சான்றி்ழ் 

", "்பாரதி்ாசன் சிைப்பு சான்றி்ழ் ", 
"கவிக்குயில் ", "கா்ல் இளவரசி ", 
"கவியரசி ", "கவி வித்்கர் "

க்பான்ை சான்றி்ழ்களும ்னது 
கமலப் ்பயணம ்்ந் கவற்றிகள் எனக் 
குறிப்பிட்டார். 

திருைதி நுாருல் அயின் எழுதி 
அண்மையில் சிங்கள 
கைாழி மூலைாக 
கவளியிட்ட திதூலன ்ாரக 
என்ை முஸ்லிம க்பண் 
எழுத்்ாளர்கள்   நூலில் 
இவமரப் ்பற்றிய குறிப்பும 
இ்டம பிடித்துள்ள்ாகவும 
க்ரிவித்்ார்.

  நம நாடடிலும இ்நதியா நாடடிலும 
பிரான்ஸ் நாடடிலும கவளி வ்ந் சில 
நூல்களில் இவர் கவி வரிகள் இ்டம 
பிடித்துள்ள்ாகவும குறிப்பிட்டார்.

இவர் இல்லத்்ரசியாக இரு்நது 
ககாண்டு இம்டகவமளயில் ்ன் 
எண்ணங்கமள க்பனாகவாடு 
காகி்ங்களில் கவி எழுதுவக்ாடு 
கசலவிடடு வருகிைார்.  

களனி பிரக்ச சம்ப மூலைாக 

இயங்கி வரும "கலாக் கரு "இலக்கிய 
வட்டத்தில் அங்கத்தினராகவும 
இருக்கின்ை இவர், சமையலிலும 
சிைப்்பான க்ர்ச்சி ககாண்்டவராகவும 
,  ைரமவ அலங்காரம கசய்யும திைமை 
ககாண்்டவராகவும  விளங்குகின்ைார்.

 கவிம் என்்பது சா்ாரண ஒருவரும 
வாசித்து புரி்நது ககாள்ளக்கூடிய 
அளவில்  இரு்ந்ால் நன்று என்்பது 
இவரின் எண்ணம எனக்குறிப்பிட்டார். 

கவிம் என்்ப்ன் கருத்துக்கள் 
எல்கலாராலும இலகுவாக  
உள்வாங்கப்்ப்டக் கூடிய்ாக அமைய 
கவண்டும எனவும இது எனக்காக  
எழு்ப்்பட்ட வரிகள் க்பால் உள்ளக் 
என்று  வாசிப்்பவர் உணர கவண்டும 
எனவும குறிப்பிட்டார். 

இவர் இலக்கியத்துமையில் ச்நதித்் 
சவால்களாக ்னக்கு வழிகாட்ட 
யாருமில்மல. ்ன்மனத் ்ாகன இங்கக 
கசப்்பனிடடு ஒரு கைம்ட அமைத்துக் 
ககாண்்ட்ாகவும குறிப்பிட்டார். 

 குடும்பத்தில் இது புதியதுமை 

அவர்களுக்கு ஆரம்ப காலத்தில் 

இத்துமையில் க்ளிவில்மல.

மு்லில் குடும்பத்்ாரி்டம 

க்ளிமவக் ககாண்டு வர 

சிரைப்்படக்டன், காலத்க்ாடு என் 

வி்டா முயற்சியும கவிம் மீது 

ககாண்டுள்ள கா்லும எனக்கு 

கவற்றி ்்ந்து. அ்ன் பின் எல்லாம 

இலகுவானது எனவும குறிப்பிட்டார்.

வளர்்நது வரும இளம 

எழுத்்ாளர்களுக்கு கூறுவ்ாவது, 

எழுதுங்கள்... உங்கள் ்பாணியில் 

எழுதுங்கள்.  உங்களுக்ககன 

ஒரு ்ன்மை இருக்கும.

அம் உணர்்நது 

எழுதுங்கள். அத்க்ாடு 

ைனம அமைதியாக 

க்ளிவாக இருக்கும  

நிமலயிலும 

எழுதுங்கள் 

எனக் கூறுகிைார்.

பாத்திமா 
ரிம்ா

பெண் 
எழுத்தாளர்

  21

�ல்வி �ற்கும்  �ொலததில்   
்பல மொணவ மன்ற 

நி�ழ்ச்சி�ளிலும்   இலக்கியப் 
த்பொடடி�ளிலும் �விரே, 

�டடுரை த்பொன்றவற்றிலும் 
்பங்கு்பற்றியதே கேொடர்ந்தும் 
்பல ஆக்�ங்�ள எழுதுவேற்கு 

ஆர்வம் ஏற்்படுததியது.

மஜினொ 
உமறு கலவரவ

மொவடிப்்பளளி.
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e மூதூர்–
ரிசாத்

 க�ோசினி–வத்தளை

தின�ரனின் செந்தூரம் இ்தழின் செல்பிஉலோ பக�ததில் 
உங�ைது செல்பிக�ளும் இடம்சபற விரும்பினோல் 

selfiulla@gmail.com எனும் மின்னஞெல் மு�வரிககு  
படதள்தயும் விபரங�ளையும் அனுப்பி ளவயுங�ள்.  

செல்பிக�ள் மட்டுகம ஏற்றுகச�ோள்ைப்படும். 

 ெஙகீ்தோ–ச�ோச்சிக�ளட

நல்லூர் பயணம்–ஹககிம்- ஜிப்ரி  

ஸ்ரீபிர்தோ–ச�ோட்டோஞகெளன

 பிரியோ–திருக�ோணமளல

ளைனீ்தரன்–ச�ோட்டோஞகெளன 

ஏறோவூர்–சீ.எப்.சீ 

 ெோரீக அமீன்–மடவை பஸோர் ெோஜித அஹமட்–அனுரோ்தபுரம்

மூதூர்–ரிெோத
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ஐந்து வித்தியாசங்களை ்கண்டுபிடியுங்கள்...

த�ாடர்புபடுத்துங்கள் நிறம் தீட்டுங்கள்

வழி்காட்டுங்கள்எழுத்துக்களை இளைத்து தசாற்களை 
உருவாககுங்கள்



இருநூறு ஆண்டு கால 
வரலாற்றைக் ககாண்்ட 

ம்லயக மக்கள் இன்று 
வ்ரயில் தமக்கான 
உரி்மகள், அடிப்ப்்ட 
தத்வகளுக்காக 
த்பாரா்ட தவண்டிய 
நி்ல்மயிதலதய 
உள்்ளனர். அ்னத்து 
தத்வகளுக்கும் அடிப்ப்்ட 
வி்டயமாக க்பாரு்ளாதாரம் 
காணப்படுவதால் 
ம்லயக மக்களு்்டய 
பிரச்சி்னயாக ஆயிரம் 
ரூ்பாய் சம்்ப்ளம் 
்பறறி  க்பரும்்பாலும் 
த்பசப்படுகின்றைது.

கடந்த முப்பது வருடஙகளாக ப்பருந்்தாடட 
ப்தாழிலாளியாக ்வலல பெய்யும் மாத்தலள 
மாவடட, பெம்புவத்த ்்தாடடதல்த ்ெரந்த 
ெ்தாலடசுமிக்கு  55 வய்தாகிறது. குமரியாக 
இருந்த ்்பாது ஆரம்பித்த  இந்தப ்பயணம் 
இன்னும் நீடிக்கிறது. மலலயக மக்களின் 
அடிப்பலட பிரச்சிலைகள் மற்றும் ்்தாடட 
ப்தாழிலாளிகளின் பிரச்சிலைகள் ப்தாடரபில்    
"நாஙக பராம்்ப பிசி" ்பகுதிக்கு வழஙகிய   
்நரகாணல் இது.

''சுமார முப்பது வருடஙகள் ்்தயிலலத 
்்தாடடத ப்தாழிலாளராக ்வலல 
பெய்கின்்றன். அன்றிலிருநது இன்றுவலர 
எைது குடும்்பததின் நிலலலமயிலும் எமது 
கிராமததின் நிலலலமயிலும் எவ்வி்த 
மாற்றமும் ஏற்்படவில்லல.  காலல 
7 மணியளவில் ்வலலக்கு பென்று 
மாலல 5 மணிக்கு வீடு திரும்்ப 
்வண்டும். இ்தற்கிலடப்படட 
்நரததில் உடலளவிலும் 
மை்தளவிலும் ப்பரும் துன்்பதல்த 
எதிர்நாக்குகின்்றாம்.

ஒரு நாலளக்கு கடடாயம் 20 
கி்லா பகாழுநது ்பறிக்க ்வண்டும். 
ஆைால் ்்தயிலல பெடிகளுக்கு ஒழுஙகாக 
உரம் ்்பாடுவது இல்லல. ்்தயிலல மலல 
முழுவதும் காடாக உள்ளது. ்மலும்  ்்தயிலல 
மலலகளில் ்பாம்பு, பூரான், அடலட ்்பான்றை 
இருக்கின்றை. இலவ இருப்பது ப்தரியாமல் 
்்தயிலல மலலகளில் இறஙகி ்வலல 
பெய்து ்பல ப்தாழிலாளிகள் ்பாம்பு கடிதது 
லவததியொலலயில் அனுமதிக்கப்படடைர.

்்தயிலல மலலகலள ்்தாடட 
நிரவாகமும், அரொஙகமும் முலறயாக 
துபபுரவு பெய்வதில்லல. இ்தைால் பகாழுநது 
குலறவாக்வ இருக்கின்றது. இருபபினும்  
பகாழுநது இல்லா்த மலலகளிலும் 20 கி்லா 
எடுத்தால்்தான் ஒரு நாளுக்காை முழுலமயாை 
ெம்்பளம் கிலடக்கும். இவ்வாறு துப்பரவில்லா்த 
்்தயிலல மலலகளில் குளவிக்கூடுகள்,  ்பாம்பு,  
அடலட எை அலைததிற்கும் ்பயந்த்படி்ய 
முழு நாளும் ்்தயிலல  மலலயில் நின்று 
பகாழுநது ்பறிக்க ்வண்டும்.

இவ்வளவு கஷடஙகளுக்கு மததியில் ்வலல 
பெய்வது மடடுமில்லாமல் உணவு உண்்ப்தற்கும் 
நிம்மதியற்ற நிலலயி்ல்ய வாழ்கின்்றாம். 
மலழக்காலஙகளிலும் நலைநதுக் பகாண்டு 
உணவருந்த ்வண்டிய அவல நிலலலம்ய 
எமக்குள்ளது.

்்தயிலல மலலக்கு 7 மணிக்கு பெல்ல 
்வண்டும். அதிகாலல 4 மணியளவில் 
எழுநது எமது பிள்லளகலள ்பாடொலலக்கு 
அனுபபுவ்தற்காை ்தயார்படுத்தல்கலள பெய்ய 
்வண்டும்.  பவயில், மலழ எை ்பாராமல் ஒரு 
நாள் முழுவதும்  நின்று ்பல கஷடஙகளுக்கு 
மததியில் ்வலல பெய்்தாலும் எமக்காை 
அதிகூடிய ெம்்பளம் 700 ரூ்பாயாக ்தான் உள்ளது.   
இன்றுவலரயில் எமக்காை ெம்்பளதல்த 
ஆயிரம் ரூ்பாயாக உயரததித ்தருமாறு எஙகள் 
குரல் ஒலிததுக் பகாண்டு்தான் இருக்கின்றது. 
அ்தற்காக ்பல்்வறு ்்பாராடடஙகலள 
பெய்்்தாம். நாடடிற்கு அநநிய பெலவாணிலய 

ஈடடித ்தரக்கூடியவரகளாக ்்தாடடத 
ப்தாழிலாளரகள் இருநதும் எமக்காை 
அஙகீகாரம் கிலடக்கவில்லல.

்பல ்்பாராடடஙகளுக்கும் முயற்சிகளுக்கும் 
பின்ைர ்்தாடடத ப்தாழிலாளரகளுக்கு 1000 
ரூ்பாய் ெம்்பளம் எை அறிவிக்கப்படடது. 
அந்த ஆயிரம் ரூ்பாய் ெம்்பளம் எமக்கு எவ்வி்த 

மகிழ்ச்சியும் ்தரவில்லல. ெம்்பளம் 
மாததிரம் ஆயிரம் ரூ்பாயாக 

உயரவில்லல, ஒரு நாலளக்காை 
்்தயிலல பகாழுநது ராத்தல் 20 

கி்லாவாக மாற்றமலடந்தது,  
அததியாவசிய ப்பாருடகளின் 
விலல உயரந்தது, ்பல 

காரணஙகலளக் கூறி எமது 
ெம்்பளததில் காசுகள் கழிக்கப்படடை. 
ஆயிரம் ரூ்பாய் ெம்்பளம் அது எமக்கு ்மலும் 
நஷடதல்த்ய ஏற்்படுததியது.

இ்தற்கு ஏற்றாற்்்பால் பகா்ராைா 
ப்தாற்று ்நாய் ்பரவலலடந்தது. இ்தைால் 
ஊரடஙகு ெடடம் ்்பாடப்படடது எமது 
குடும்்பததில் குலறந்தது 5 ்்பர வசிக்கின்றைர.
அலைவருக்கும்  இரு அலறக்ள உள்ளை. 
இதில் திருமணமாை மருமகள், மருமகன் 
எை அலைவரும் ஒன்றாக வசிக்க ்வண்டிய 
நிலல்ய உள்ளது. இவ்வாறாை சூழலில் 
ஊரடஙகு ெடடத்தால் ஆண்களுக்கு பவளியில் 
பென்று ்வலல பெய்ய முடியவில்லல.
எமது ்்தாடடததிற்குள் எவ்வி்த ்வலல 
வாய்பபுகளும் கிலடக்கவில்லல இநநிலலயில் 
்்தயிலலத ்்தாடடததில் ்வலல பெய்து 
அதில் கிலடக்கும் ெம்்பளததி்ல குடும்்பததில் 
அலைவரும் ொபபிட்டாம்.

எமது வறுலம நிலல அறிநதும் எமக்கு 

யாரும் உ்தவ முன்வரவில்லல. மாறாக 
்்தாடடததில் வழஙகப்படட ்வலலயும் 
நிறுத்தப்படடது. ஒரு வாரததிற்கு மூன்று 
நாள் என்ற அடிப்பலடயில் ்வலல 
வழஙகப்படடது. இ்தைால் ஒரு ்நர 
ொப்பாடடுக்கு வழியின்றி கஷடப்படும் நிலல 
எமக்கு ஏற்்படடது.  இந்த சூழ்நிலலயில் ்வறு 

கிராமஙகளுக்கு ்வலல ்்தடிச் பெல்லும் 
நிலல ஏற்்படடது. எமது கிராமதல்த ்்பான்று 
அந்த கிராமததிலும் ்பல இன்ைல்கலள 
எதிர்நாக்கி்ைாம். ஒருநாள் கூலியாக 600 
ரூ்பாய் கிலடத்தது. சில ெந்தரப்பஙகளில் 

்வறு கிராமதல்த ்ெரந்தவரகள் 
என்்ப்தால் ்வலலத்தளஙகளில் 

புறக்கணிக்கப்பட்டாம்.
மலலயகததில் இருப்ப்தால் 

நாஙகள் மாததிரமல்ல எமக்கு 
பிறந்த குழநல்தகளும் ப்பரும் 
கஷடதல்த எதிர்நாக்குகின்றைர.
்பாடொலலக்கு சுமார 05  கி்லா 
மீடடர தூரம் திைமும் நடநது 
பெல்ல ்வண்டும். ்பாடொலல 

காலல 7 மணிக்கு ஆரம்பிப்ப்தால்  
ஒரு மணிததியாலததிற்கு மு்த்ல நடநது 
பெல்ல ஆரம்பிதது விடுவாரகள். ்மலும் 
திைமும் நடநது பெல்லும் கலளபபில் 
்படிப்பதில் அவரகளால் அக்கலற பெலுத்த 
முடியா்த நிலலயும் ஏற்்படடது.பகா்ராைா 
்பரவலின் ்்பாது  ப்தாலல்்பசி வெதிகள் எமது 
பிள்லளகளுக்கு கிலடக்கவில்லல இ்தைால் 
ஒன்லலன் மூலமாை கற்லககலள ்மற்பகாள்ள 
சிரமப்படடைர.

இலவ மடடுமன்றி எமது ஊருக்காை 
்பால்தகள் ஒழுஙகாக புைரலமக்க ்படவில்லல 
இ்தைால் ்பஸ் ்்பாக்குவரதது ்ெலவகளும் 
வழஙகப்படவில்லல. பிள்லளகளின் கல்வி 
நடவடிக்லககள்,லவததிய ்்தலவகள் 
மற்றும் அததியாவசிய ப்பாருடகள் எை 

அலைதது விடயஙகளுக்கும் நடநது பெல்ல 
்வண்டிய நிலல காணப்படடது. எமது 
ஊரின் இயற்லக வளத்தால் 2015ஆம் ஆண்டு 
சுற்றுலாததுலறயாக உருவாக்கப்படடது. 
சுற்றுலாப ்பயணிகளின் வருலகயால் 2015ஆம் 
ஆண்டு ்தனியார ்பஸ் ்ெலவ வழஙகப்படடது. 
இருபபினும் ்பால்த ஒழுஙகாக புைரநிரமாணம் 

பெய்யப்படாமல்  ்பஸ் ்ெலவகளும் 
ஒழுஙகற்ற்தாக்வ காணப்படடது.

இவ்வாறு வாழ்க்லகயில் ஒவ்பவாரு 
்்தலவகலளயும் ்்பாராடிப ப்பற்றுக் 
பகாள்ள ்வண்டிய நிலலலம்ய 
எமக்கும், எமது பிள்லளகளுக்கும் உள்ளது. 
எமக்காை உரிலமகள் எதுவும் இதுவலர 
கிலடக்கவில்லல. சுமார முப்பது வருடஙகளாக 
ஒ்ர வீடடில் வசிக்கின்்றாம் ஆைால் அந்த 
வீடுகள் எமக்கு பொந்தமாைலவ இல்லல. 
எமக்பகன்று எந்த நில உரிலமயும் இதுவலரக் 
காலமும் வழஙகப்படவில்லல.

 எத்தலை ஆடசி மாற்றஙகள் நிகழ்ந்த 
்்பாதிலும் எமது நிலல மாறவில்லல இதுவலர 
காலமும் நாடடுக்காக உலழத்்தாம்,  இனியும் 
நாடடுக்காக ்தான் உலழக்கப்்பாகின்்றாம். 
எமது உலழபபிற்காை ஊதியதல்த வழஙக 
்வண்டும். இ்தைால் ்பல்்வறு பிரச்சிலைகலள 
ெமாளிக்கக்கூடிய ்பலம் எமக்கு கிலடக்கும். 
உலழபபுக்்கற்ற ஊதியம் கிலடக்கும் ்்பாது 
எமது அடிப்பலடத ்்தலவகள், பிள்லளகளின் 
கல்வி நடவடிக்லக,  இ்தர ்்தலவகலள 
நிலற்வற்ற முடியும்.

ெம்்பளதல்த உயரததிக் ்கடடு ்்பாராடும் 
்்பாது விலலவாசிகலள உயரததுவ்தால் 
ஆயிரம் ரூ்பாய் கிலடப்பதில் என்ை 
்பயன்? ்்தயிலல மலலகலள துப்பரவு 
பெய்து ்பாதுகாப்பாை சூழலல ஏற்்படுததிக் 
பகாடுத்தால் 20 கி்லா அல்ல எம்மால் 
30 கி்லா என்றாலும் பகாழுநது ்பறிக்க 
முடியும்.அ்தற்கு மு்தல் ்்தயிலலச் பெடியில் 
பகாழுநது காணப்பட ்வண்டும்.எமது 
மலலயக பிள்லளகள்  இவ்வளவு சிரமததிற்கு 
மததியில் ்தமது கல்வியில் முன்்ைற்றம் 
அலடநது ்தற்்்பாது ்பல ்படட்தாரிகள் 
உருவாகியுள்ளைர. எமது மலலயகததில் 
இவ்வாறு ்பல பிரச்சிலைகள் உள்ளை .இலவ 
எம்்மாடு முடிநதுவிட ்வண்டும். எமது 
எதிரகால ெந்ததியிைருக்கு இவ்வாறாை 
ஒரு நிலல ஏற்்படக்கூடாது என்்ப்்த எமது  
எதிர்பாரப்பாக உள்ளது''.

்்தயிலலத ்்தாடடஙகளில் கஷடப்படும் 
்பல ஆயிரம் ்தாய்மாரகளின் பநஞ்சுக்கள் 
அலட்படடுக்கிடக்கும் ்வ்தலைகலள  
இப்படி ஒ்ர மூச்சில்  பகாடடிைார  
ெ்தாலடசுமி . அவரின் ஆ்தஙகம் ்தனி 
ஒருவலர ்பற்றிய்தல்ல. ௮லவ ஒரு ெமூகததின் 
அவலதல்த சித்தரிக்கும் கண்ணாடி.

த்பால்ராஜ் சந்திரமதி
(ஊ்டகத் து்றை மாணவி)

கசம்புவத்்த 
மாத்த்்ள

எம்.எஸ்.பாஹிம்...  
shumsfahim@gmail.com  
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செல்போன், 
கணினியை 
அதிக ்ேரம் 

போர்பபதோல கருவயைைம் 
வரக்கூடும். இநத 
பிரச்சியைக்கு வீட்டி்ே்ை 
எளிை முயையில தீரவு கோண 
முடியும். 

கருவளையம் வந்தால், மு்லில் 
அ்றகதான கதாரணதள்க் கண்டுபிடிக்க 
வவண்டும். மருததுவரகள் கண்களை 
இழுததுப் பரிவ�தாதிப்பது வபதால 
கண்ணதாடி முன் நின்று பரிவ�தாதிக்க 
வவண்டும். கருவளையததின் வமல் 
விரல் ளவதது இழுக்கும்வபதாது, 
வ்தால் பகுதி வவள்ளையதாக 
இருந்தால் ஊட்டச�தது குளைவு 
(குறிப்பதாக இரும்புச�தது) 
கதாரணமதாக ஏறபட்ட கருவளையமதாக 
இருக்கலதாம். இதுவவ கருப்பதாக 
இருந்தால், பிக்வமன்ட அல்லது 
மரபணுவினதால் ஏறபடடுள்ை 
கருவளையமதாக இருக்கக்கூடும்.

சிவப்பு ்தாமளர இ்ழகளை 
அளரதது, அ்ன் விழுதில் ஒரு 
25 கிரதாம், விைக்வகண்வணய் 25 
கிரதாம், வ்ன் 10 கிரதாம் எடுதது 
எல்லதாவறளையும் ஒன்ைதாகக் கலநது 
ஃப்ரிடஜில் ளவக்க வவண்டும். 
தினமும் குளிக்கும் முன்பும், இரவு 

தூங்கும் முன்பும் இதில் சிறிது 
எடுதது கண்களைச சுறறி வபக் 

வபதால ்்டவி, அளர மணி 
வேரம் கண்களை மூடி 

ஓய்வவடுதது, பிைகு 
கழுவி வி்டலதாம்.

திக்கதான 
கிரீன் டீ 

டிகதாக்ஷன் 
10 

மில்லி எடுதது, அதில் 5 கிரதாம் 
சுருள் பதாசி (ஸளபருலினதா) தூள், 
10 வ�தாடடு லதாவண்்டர ஆயில், 
10 வ�தாடடு வலமன்கிரதாஸ ஆயில் 
கலநது இரண்டு மணி வேரம் 
திைந்தாறவபதால ளவக்க 
வவண்டும். பிைகு, இள் 
எடுதது ஃப்ரிடஜில் ளவதது, 
தினமும் குளிக்கும் முன்பும், 
இரவு தூங்கும் முன்பும் 
சிறிது எடுதது 

கண்களைச சுறறி வபக் வபதால ்்டவி, 
அளரமணி வேரம் கண்களை மூடி 
ஓய்வவடுதது  பிைகு, 

கழுவிவி்டலதாம்.
கண்ணுக்கு 

கீழ வரும் ளப: 
சிலருக்கு 

கண்ணுக்கு 
கீழ 
�ள்ப் 
ளப 
வ்தான்றி, 

முக 
அழளகவய 

வகடுததுவிடும். இ்றகு, 
பதா்தாம் எண்வணய் 2 வ�தாடடு, 
விைக்வகண்வணய் 2 வ�தாடடு 
இரண்ள்டயும் கலநது, கண்ணின் 
வவளி நுனிப்பகுதியில் ஆள்கதாடடி 
விரளல ளவதது அழுததி, 
வவளிப்பக்கமதா இழுததுப் 
பிடிததுக்வகதாண்டு, இன்வனதாரு ளக 
விரலதால் எண்வணய்க் கலளவளயத 
வ்தாடடு, இழுக்கும் திள�யில் 
வவளிப்பக்கமதாக ம�தாஜ் வ�ய்ய 
வவண்டும். ஒவவவதாரு கண்ணுக்கும் 
10 - 15 முளை இப்படி ம�தாஜ் வ�ய்் 
பின், இரண்டு கண்களையும் 
மூடி, ஐஸ ்ண்ணீரில் ேளனத் 
திக்கதான பஞள� அ்ன் வமல் 
ளவதது ஐநது நிமி்டம் கழிதது 
எடுததுவி்ட வவண்டும். 
தினமும் இருமுளை 
இள்த வ்தா்டரநது 
வ�ய்துவந்தால், 
ேதாைள்டவில் கண் 
ளப குளையும்.
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கருவளையதளதைப் ப�ோகக 
இலகுவான 

வழிமுறைகள்

படடு வ�ளல 
என்ைதாவல அதிக 

எள்ட வகதாண்்ட்தாக 
இருக்கும் என்று 

எண்ணுகிைதாரகள். 
்றவபதாது ேவீன 

விள�த்றிகள் 
மூலம் வ�ளல 

வேய்யப் 
படுவ்தால், 

அ்ன் எள்ட குளைவு.
கள்டயில் இருநது படடுசவ�ளலளய எடுதது 

வந்தும், இது அ�ல் படடு வ�ளல்தானதா? 
என்ை �நவ்கம் சிலருக்கு ஏறபடடு விடும். 

அள் எளி்தான முளையில் கண்டுபிடிக்க 
ஒவர ஒரு வழி்தான் உள்ைது. 

அ்தாவது வ�ளலயின் ஓரததில் 
வ்தாங்கும் நூளல வவடடி அதில் 

தீ ளவத்தால், அது நின்று எரியும். 
அது்தான் அ�ல் படடு. ஆனதால் 

கலளவயதான படடு வ�ளலயின் 
நூளல வவடடி அதில் தீ 

ளவக்கும்வபதாது, அ்ன் நூல், 
்ளல முடி எரிவள்வபதான்று 

சுருங்கிக்வகதாண்வ்ட வ�ல்லும். 
வபதாதுவதாக சிலர படடு வ�ளல 

என்ைதாவல 
அதிக எள்ட 

வகதாண்்ட்தாக 
இருக்கும் என்று 

எண்ணுகிைதாரகள். 
்றவபதாது ேவீன 

விள�த்றிகள் மூலம் 
வ�ளல வேய்யப்படுவ்தால், 

அ்ன் எள்ட குளைவு. அதது்டன் 
டிள�ன்கள் அதிகம். அ�ல் 

படடு வ�ளலயின் ஆயுடகதாலம் 100 
ஆண்டுகளுக்கும் அதிகமதாக இருக்கும். 
படடு வ�ளலளய மறை துணிகள் வபதால 
துளவததுவி்டக் கூ்டதாது. 

படடு வ�ளலயில் அழுக்கு மறறும் களரளய 
எடுக்கக் கூடிய திரவங்கள் கிள்டக்கிைது. அள் 
வதாங்கி பயன்படுத்லதாம். சிலர வ்ரியதாமல் 
படடு வ�ளலளய ளகயதாளுவ்தால் அ்ன் 
பைபைப்பு குளைநதுவிடும். அதது்டன் 
குளைந்து 6 மதா்ததுக்கு ஒருமுளை வவயிலில் 
ஒருமணி வேரம் கதாய ளவக்க வவண்டும். 

மதா்ததுக்கு ஒருமுளை வ�ளலயின் மடிப்ளப 
மதாறறி மடிக்க வவண்டும். சிலர படடு வ�ளலளய உடுததி விடடு கழறறியதும், அள் 
மடிதது ளவதது விடுவதாரகள். அவவதாறு வ�ய்யக்கூ்டதாது. உ்டலில் உள்ை வியரளவ 
அ்ன் மீது படடு இருக்கும். 

அள் கதாயளவததுவிடடு ளவக்கும்வபதாது எந் பதாதிப்பும் வரதாது. குறிப்பதாக படடு 
வ�ளலளய �ரியதான முளையில் பரதாமரிதது 
வந்தால் பல ஆண்டுகள் வளர அ்ன் 
பைபைப்பும், வமன்ளமயும் வபதாகதாது. 

�ட்டுபேளைளய 
பராமரிகக சில வழிகள்



152021   டிசம்பர் 26 ஞாயிற்றுக்கிழமை

பரா ஒலிம்பிக்கில் 
நாட்டுக்கு தங்க
பதக்்கம் க்காண்டு 
வருவதத அடுதத 

இலக்கு-

2021 டிசம்பர் மாதம் 2 ஆம் தி்கதி 
முதல் 6 ஆம் தி்கதி வரரயில் 

பஹரரன் நாட்டின் பனாமா ந்கரில் 
நரைகபற்ற ஆசிய இரைதயார் 
பரா விரையாட்டு விழாவில் 
இலஙர்கயிலிருந்து பஙகுபறறிய 
மாறறுத தி்றனாளிப் தபாட்டியாைர்்கள் 
அதி்க தி்றரமரய கவளிப்படுததி 11 
பதக்்கங்கரைப் கபறறு நாட்டிறகு 
க்கௌரவததிரன ததடித தந்துள்ைார். 

அதில், குருணாகல் ைாவட்ட அரக்்ாள மு.ை.வி. இல் 
தரம 11 இல் கல்வி கற்கும முஹமைத் சப்பரான் 100 மீற்்றர் 
ஒட்டம, நீளம ்பாயதல் என்்பவற்றில் வவள்ளி, தஙகப 
்பதக்கஙகமளப வ்பற்று ்பா்டசாமைக்கும, நாடடிற்கும 
வ்பருமைத் ததடித்  தந்துள்ளார்.

2018 ஆம ஆண்டு சமூக தசமவகள் திமைக்களத்தின் 
மூைம வ்டதைல் ைாகாணத்தில் நம்டவ்பற்்ற த்பாடடிகளில் 
100, 200 மீற்்றர் குறுந்தூர ஓட்டம ைற்றும நீளம 
்பாயதல் த்பாடடிகளில் ்பதக்கஙகள் வ்பற்்றது்டன், 2018 
ஒக்த்டா்பர் ைாதம வகாழுமபில் நம்டவ்பற்்ற ைாற்றுத் 
தி்றைாளிகளுக்காை ததசி் ைட்ட வையவல்லுநர் 
த்பாடடியில் 100, 200 மீற்்றர் குறுந்தூர ஓட்டம ைற்றும 
நீளம ்பாயதல் ஆகி் மூன்றுத்பாடடிகளிலும தஙகப 
்பதக்கம வ்பற்று சமபி்ைாகத் வதரிவாகி, ததசி் 
ைட்டத்தில் தைது சாதமைகமள ்பதிவு வசயதவர் 
முஹமைத் சபரான் என்்பதும குறிபபி்டத்தக்கதாகும.

அவரின் சாதமை வதா்டர்்பாைஅனு்பவஙகமளப 
்பரிைாறிக் வகாள்ளும விதச்டதநர்காணல் ஒன்ம்ற 
வாசகர்களு்டன் ்பகிர்ந்து வகாள்கித்றாம.

 சர்வததச தபாட்டி ஒன்றில் முதற தைரவயா்க 
நீங்கள் பதக்்கம் கபறறுள்ளீர்்கள். அந்த சாதரன 
பறறி கூறுங்கள்?

எைது முதல் த்பாடடி்ாை வு-46 100 மீற்்றர் ஓட்டத்திமை 
13.39 விைாடியில் க்டந்து வவள்ளிப ்பதக்கம வ்பற்த்றன். 
முதல் த்பாடடிம் வி்டவும இரண்்டாவது த்பாடடி 
எைக்கு அதிக நமபிமகக்குரி்தாக இருந்தது. எைது 
்பயிற்றுவிப்பாளரின் ஊக்கமும, முதல் த்பாடடியில் 
வ்பற்்ற அனு்பவமும எைக்கு மதரி்த்மத தந்தது்டன், 
நான் மிகவும சந்ததாசைாக இபத்பாடடிம் சந்தித்ததன். 
இரண்்டாவது த்பாடடி்ாை நீளம ்பாயதலில் 5.60 ஆ ்பாயந்து 
முதலி்டத்மதப வ்பற்று தஙக ்பதக்கம வவன்த்றன்.

்பதக்க அணிவிபபு நிகழமவப ்பற்றி கூறுஙகள்..?
எைது நாடடு ததசி் வகாடி உ்ரும த்பாதும, எைது நாடடு 

ததசி் கீதம சத்தைாய இமசக்கும த்பாதும அது என்ைால் 
நாடடுக்கு வ்பருமை கிம்டத்திருக்கி்றது என்்பமத நிமைத்து 
அதிகம சந்ததாசம ஏற்்பட்டது. வரைாற்றில் ்பஹமரன் நாடடு 
கலீ்பா மைதாைத்தில் எைது ததசி் கீதம எைது சாதமை மூைம 
முதலில் இமசக்கப்பட்டது என்்பமத நிமைக்கும த்பாது 
இன்னும வ்பருமை்ாய இருக்கி்றது.

 ஆசிய மட்ை தபாட்டி என்்ற வர்கயில், பி்ற நாட்டு 
தபாட்டியாைர்்களுைன் நரைகபற்ற முதல் அனுபவம் 
எவவாறு இருந்தது..?

சந்ததாசைாக இருந்தது. 30க்கும தைற்்பட்ட 
நாடுகளிலிருந்து 1500 த்பாடடி்ாளர்கள் ்பஙகு்பற்றிைார்கள். 
வவவதவறு வைாழி, நி்றம, ்பைம, ்பையீைஙகள், கும்றகள் 
இருந்தத்பாதும நாம அமைவரும சந்ததாசைாக மைதாைத்தில் 
த்பாடடியிடத்டாம. எல்தைாரும எல்தைாமரயும 
்பாராடடிைார்கள். ஊக்கைளித்தார்கள்.

உஙகளது இந்த வவற்றிக்குப பின்ைால் இருந்தவர்களில் 
உஙகளுக்கு முதலில் ைைதில் வருவது,,.?

முதலில் இம்றவனுக்கு அடுத்து எைது தந்மத 
ஸஹாபதுதீன், தாய ஹமீதாக்கும நன்றி வசலுத்த தவண்டும.  
சதகாதரர்கள் எபத்பாதும என்மை ஊக்கப்படுத்து்பவர்கள். 
தந்மதயின் வதாழில் சாதாரண ஒரு வதாழிைாக இருந்தாலும 
முடிந்த வமர  சாதிப்பதற்கு என்மை ஊக்கப்படுத்திக் 
வகாண்த்ட இருப்பார்.  சிை சந்தர்ப்பஙகளில் ்பயிற்சியில் 
ஈடு்படுவதற்கும விமள்ாடடு சீரும்டகள், 
்பாதணிகமளப வ்பற்றுக் வகாள்வதற்கும கூ்ட கஷ்டஙகள் 
ஏற்்பட்டை. அந்த கவமை்ாை சந்தரப்பத்தின் த்பாதும, 
கும்ற ஒன்றும இல்ைாது உதவி வசயதார்.

  அடுதத நிரலயில் உள்ைவர்்கரைப் பறறி 

கூறுங்கள்..?
அடுத்து எைது ்பா்டசாமை அதி்பர், ஆசிரி்ர்௧மௗ 

என்ைால் ை்றக்கமுடி்ாது.  சிறுவ்திதைத் விமள்ாடடின் 
மீது  ஆர்வம இருப்பமத இைஙகண்டு ்பா்டசாமையில் 
நம்டவ்பறும விமள்ாடடுப த்பாடடிகளில் எைக்கு 
சந்தரப்பத்திமை தந்து என்மை ஊக்ப்படுத்தி்வர்கள் 
எைக்கு இன்னும நிமைவிருக்கி்றது, 2016 ஆம ஆண்டு 
நான் தரம 6 இல் கற்கும த்பாது ்பா்டசமைக்கு அப்பால்  
விமள்ாடடில் ஈடு்ப்டதவண்டும எனும தநாக்கில் 
குளி்ாபபிடடி பிரததச வச்ைகத்து்டன் இமணத்து 
என்மை பிராந்தி் விமள்ாடடுக்களில் கைந்து 
வகாள்ளச் வசயவதற்கு விண்ணபபித்து ஊக்குவித்ததில், 
ஆசிரி்ர் தசஹ முஹமைத்மதயும நான் இந்த இ்டத்தில் 
நிமைவு்படுத்துகித்றன். அத்ததாடு ்பா்டசாமை அபிவிருத்திச் 
சஙகம, விமள்ாடடுக் கழகஙகள், எைது பிரததசத்து 
சதகாதரர்கள், அரசி்ல் பிரமுகர்கள் ்பைரும எைக்கு 
உதவிகமள வசயதிருக்கி்றார்கள்.

 தந்தபாரதய பயிறசியாைர் நளிந்த   பறறி 
கசால்லுங்கள்....?

வ்டதைல் ைாகாண ைட்ட த்பாடடியின் த்பாது என்மை 
இைஙகண்டு வதா்டர்ந்தும எைக்கு ்பயிற்சி தந்தவர்.  2017 
ஆம ஆண்டு அறிமுகைாைார். அபத்பாது என்மை மிகவும 
இரக்கத்து்டனும உற்சாகத்து்டனும வழி ந்டாத்திைார். எைது 
வ்பாருளாதார நிைமையிமைப புரிந்து வகாண்டு, ஐந்துக்கும 
தைற்்பட்ட ்பாதணிகமள அவரும்ட் வசைவில் வாஙகித் 
தந்தார். ்பை த்டமவகள் விமள்ாடடு ஆம்டகள் கூ்ட 
வாஙகித் தந்துள்ளார்.

 எஙகள் இருவருக்கும வைாழிப பிரச்சிமை ஏற்்படும, 
எைக்கு சிஙகள வைாழியில் வதளிவில்ைா வி்ட்ஙகமள 
தமிழ த்பசும அவரும்ட் நண்்பர் மூைம எைக்கு 
வதளிவு்படுத்துவார். ஒரு வி்ட்ம விளஙகும வமரயில் 
திரும்பத் திரும்ப எைக்கு வசால்லித் தருவார்.  ஓட்டம, 
நீளம ்பாயதலில் உள்ள நுணுக்கஙகமள இன்னும ஒருவர் 
வசயவதமைக் காடடி வதளிவு்படுத்துவார். இவவா்றாக 
எைது வவற்றிக்கு அதிக ்பஙகளிபபுச் வசய்பவராக நளிந்த 
தசர் இருக்கி்றார்.

 இன்னும் நன்றிக்குரியவர்்கள் இருப்பின்..?
ஆம, எைக்கு இந்த வாயபம்ப ஏற்்பாடு வசயது தந்த, 

எைது நாடடு விமள்ாடடுத் தும்ற அமைச்சர்  நாைல் 
ராஜ்பக்ஷ , ்பரா ஒலிமபிக்  ௧மிடடி, அதன் உறுபபிைர் 
களுக்கும எைது நன்றிகமளத் வதரிவிக்க தவண்டும.

 அடுதத இலக்கு..?
்பரா விமள்ாடடு வமககளில் வு- 46 தரப்படுத்தலில் நான் 

நீளம ்பாயவதில் சர்வததச ரீதி்ாக 14 ஆவது இ்டத்திலும 
ஆசி் ைட்டத்தில் 7 ஆவது இ்டத்திலும இருக்கித்றன். 
2022 சீைா நாடடில் நம்டவ்ப்ற இருக்கும ஆசி் ைட்ட ்பரா 
விமள்ாடடில் சி்றந்த அம்டவிமைக் காடடி, அதனூ்டாக 
்பாரிஸ் நகரில் 2024 இல் நம்டவ்ப்ற இருக்கும த்பாடடிக்குச் 
வசன்று எைது இைஙமக நாடடிற்கு தஙகப ்பதக்கம வவன்று 
வருவதத எைது இைக்காகும. அதிலும உ்ரம ்பாயவதிலும 
நான் ஈடு்படடு வருகித்றன்.

 இந்த இலக்ர்க அரைவதறகு நீங்கள் என்ன 
எதிர்பார்க்கிறீர்்கள்..?

வதா்டர்ந்தும எைது விமள்ாடடுப ்பயிற்சி்ாளரின் உதவி 
ததமவப்படும. அவவாறு நளிந்த தசரின் கண்காணிபபில் 
விமள்ாடடுப ்பயிற்சியில் ஈடு்படுவதற்கு 25 கீதைா 
மீற்்றருக்கு அப்பால் உள்ள குளி்ாபபிடி் நகரத்திற்கு வசல்ை 
தவண்டி் ததமவ இருக்கி்றது. எைது வீடடுக்கு ்பக்கத்தில் 
்பா்டசாமை இருந்தத்பாதும எஙகளது ்பா்டசாமை மைதாைம 
த்பாதி் வசதிகள் இல்மை. அதிலும நீளம ்பாயதல், உ்ரம 
்பாயதலுக்குரி் வசதிகளும இல்மை. எைதவ ்பா்டசாமை 
மைதாைத்துக்குரி் வசதிகள் எஙகளுக்குக் கிம்டக்குைாக 
இருந்தால், நானும எைது இைக்மக அம்டவதற்கு 
இைகுவாைதாக இருக்கும.

 உங்கரைப் தபான்்ற சத்காதர்்களுக்கு நீங்கள் 
கசால்லும் அறிவுரர..?

இம்றவன் எல்த்பாருக்கும ஆற்்றல்கமளத் 
தந்திருக்கி்றான். நாம சரி்ாகப ்ப்ன்்படுத்திைால் 
வவற்றி்ம்ட் முடியும.

அ்றக்்ாள மு.ை.வி. அதி்பர் எஸ்,எல், 
அரூஸி்ாவி்டமிருந்து....

தரம 11 இல் கல்வி கற்கும ைாற்றுத்தி்றைாளி்ாை 
ைாணவன் முஹமைத் சப்பரான் ்பா்டசாமைக்கும, நாடடிற்கும 
வ்பருமைத் ததடித் தந்திருப்பது ைகிழமவத் தருகி்றது. அவரது 
வவற்றிக்காக உமழத்த அமைத்து உள்ளஙகமளயும 
அதி்பர் என்்ற வமகயில் ்பாராடடுகித்றன். 

தநர்்காணல்: ஷதாஅயமன்

அரக்யாை முஹம்மத சப்ரான்-
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