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02

December 26 Sunday, 2021

03
' பட்டத்துடன் எதிர்க்கட்சி பிைழயாக
பறந்த இைளஞர் ' அர்த்தம் கற்பிக்கிறது

ஆபிரிக்காவின் சிங்கப்பூராக
மாறவுள்ள ருவாண்டா 13

ெபாலிஸ் சார்ஜன்ட் துப்பாக்கிச் சூடு;
ெபாலிஸார் நால்வர் பலி

சுனா� ேபரைல�ல் எம் உறவுகைள இழந்து இன்றுடன்
17 ஆண்டுகள் பூர்த்�யா�ன்றன. 17 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
அதாவது 2004 ஆம் ஆண்டு
�சம்பர் 26 ஆம் �க� காைல
கைரேயாரப்
�ரேதசங்க�ல்
சுனா�ப் ேபரைல எம் உறவுகைள அள்�ச் ெசன்றது.
இச்சம்பவத்�ல்
மர�த்த
அ ை ன வ ை ர யு ம்
�ைனவு கூரும் �கழ்வு

04

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

உட்பட
�ைலய OெICபா�ஸ்
மற்று�ருா�கள்
அ�க
காயம்
சம்பவத்�ல்

ெபா�ஸ் �ைலய ெபாறுப்ப�கா� உட்பட சக ெபா�ஸார் �து
நடத்�ய துப்பாக்� �ரேயாகத்�ல் 04 ெபா�ஸார் உ��ழந்ததுடன் 03 ேபர் படுகாயமைடந்துள்ளதாக ெ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 ேதாட்டாக்களுடன் தனது ெகப் ரக வாகனத்�ல் தப்� ஓ� அத்�மைல ெபா�ஸ்
�ைலயத்�ல் சரணைடந்துள்ளார்.
ெபா�ஸ்
�ைலயத்�ல்
கட-

2ஆவது முைறயும் மகுடம்
சூடிய ஜப்னா கிங்ஸ் 24

சுனாமி அனர்த்தம் ஏற்பட்டு
இன்று 17 வருடங்கள் நிைறவு

விடுமுைற வழங்க மறுத்ததன் விபரீதம் ெகாைலயில் முடிவு

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

இைணப்பு

ஆறு ேகா� ரூபாவுக்கும் அ�கமான

ெவளிநாட்டு பணத்துடன்
டுபாய் ெசல்ல முயற்சி
07 இலங்ைகயர் �மான �ைலயத்�ல் ைகது
இலங்ைக��ருந்து ஆறு
ேகா� ரூபாவுக்கும் அ�கமான ெவ�நாட்டு பணத்துடன் டுபாய் ேநாக்� பய�க்க
முயற்�த்த 07 ேபர் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சுமார் 06 ேகா� ரூபாவுக்கும்
அ�க
ெபறும�யுைடய ெவ�நாட்டு 04

ைமயாற்�வரும்
கான்ஸ்ட�ள்களான ந�னன், துசார மற்றும்
�ரபுதன் ஆ�ேயார் உ��ழந்துள்ளனர்.
04

சகல அரச ஊழியர்களுக்கும்
விேசட முற்பணமாக ரூ.4000
கசல அரச ஊ�யர்களுக்கு 2022ஆம் ஆண்டுக்கான �ேசட முற்பணம் வழங்க �ர்மா�க்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கைமய, 04 ஆ�ரம் ரூபாய்க்கு
�ைகயாகாத �ேசட முற்பணத்ைதச் ெசலுத்த
அரசாங்கம்
�ர்மா�த்துள்ளதாக
அரச
ேசைவகள், மாகாண சைபகள் மற்றும் உள்ளூராட்� அைமச்சு ெத��த்துள்ளது.

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

இலங்ைக ரூபாவாக மாற்றப்படும் ஒவ்ெவாரு
ெடாலருக்கும் ேமலதிகமாக தலா 10 ரூபா
காலத்ைத ��த்தது இல.மத்�ய வங்�
இலங்ைக�லுள்ள
வங்�கள்
மற்றும் ஏைனய முைறசாரா வ�களூடாக இலங்ைக ரூபாவாக
மாற்றும் ஒவ்ெவாரு ெடாலருக்கும்
தலா 10 ரூபாைவ ேமல�கமாக
வழங்கும் காலம் ��க்கப்பட்டுள்ள-

எங்கள் ்கருத்து
ருத்து
தமிழினத்தின் கலாசார பாரம்பரியத்ைத
முற்றாக சீர்குைலக்கும் விஷமத்தனம்!
ந்�ய ெதாைலக்காட்� அைலவ�ைசக�ன் ஆ�க்கம் இலங்ைக�ல் �கவும் ஆழமாக ஊடுரு�யுள்ளைத 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 மட்டுமல்லாது உலக நாடுக�ல் வாழ்�ன்ற த�ழ் மக்களுக்கு
க�ப்பான ெபாழுதுேபாக்கு �கழ்ச்�களாக இருந்தாலும்,
அைவ மைறமுகமாக எ�ர்காலத்�ல் ெபரும் �ர� கூலங்கைளேய ஏற்படுத்தப் ேபா�ன்றன.
�ந்�, மைலயாளம், ெதலுங்கு என இந்�யா�ன் பல
ெமா�க�ல், அவர்களது கலாசாரத்�ற்கு இைசவானதாகத் 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’ என்பதற்காக த�ழர்கள் தங்களது பாரம்ப�யங்கள், கலாசாரங்கைள 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, ெதாைலக்காட்� �கழ்ச்�க�லும் கட்டுண்டு ேபாய், தனது த�த்துவத்ைத இழந்து �ற்�றது. த�ழக மா�லமானது
கலாசாரத்�ல் தாம் �ர�வது மட்டுமன்�,
04

தாக இலங்ைக மத்�ய வங்� அ��த்துள்ளது.
எ�ர்வரும்
ஜனவ�
31ஆம்
�க� வைர இவ்வாறு இலங்ைக
ரூபாவாக மாற்றப்படும்ேபாது ஒவ்ெவாரு
04

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

வடமாகாணத்துக்கு
54 புதிய டாக்டர்கள்
Dr.ேக�ஸ்வரன் தகவல்
வடமாகாண ைவத்�யசாைலக�ல்
ப�யாற்ற ேமலும் 54 பு�ய ைவத்�யர்கள் �யமனம் ெசய்யப்பட்�ருப்பதாக
மாகாண சுகாதார ேசைவகள் ப�ப்பாளர், ைவத்�ய கலா�� ஆ.ேக�ஸ்வரன்
ெத��த்துள்ளார். இந்த �டயம் ெதாடர்பாக
அவர் ெவ��ட்டுள்ள அ�க்ைக�ல்,

��ண்ட�னால் �பத்து;

பாதிக்கப்பட்ேடாருக்கு

நிவாரணம் கிைடக்கும்?
�ட்ேரா Gas �றுவன முன்னாள் தைலவர்

04

�ட்ேரா சைமயல் எ�வாயுவுடன்
ெதாடர்புைடய �பத்துக்கைள எ�ர்ேநாக்�ய நுகர்ேவாருக்கு, �வாரணம்
வழங்கும் இயலுைம உள்ளதாக அந்த

�ைலய அ�பர்க�ன் ேவைல�றுத்தம்
ரயில்ேவ திைணக்களத்திற்கு
தினமும் 1 ேகாடி ரூபா நஷ்டம்

கல்�ஸ்ஸ முதல் KKS வைர

ஜனவரி 23 முதல்
புதிய ரயில் ேசைவ

ர�ல் �ைலய அ�பர்க�ன் ெதா�ற்சங்க நடவ�க்ைக காரணமாக, ர�ல்ேவ
�ைணக்களத்துக்கு நாளாந்தம் சுமார்
ஒரு ேகா� ரூபா நட்டம் ஏற்படுவதாக
ர�ல்ேவ �ைலய அ�பர்கள் சங்கம் ெத��த்துள்ளது. ெதா�ற்சங்க நடவ04
�க்ைகயால்,

ேகரள கஞ்சாவுடன்
யாத்திைர ெசன்ற 09 ேபர்
�வெனா�பாதமைல�ல் ைகது
ஹற்றன் �ேசட �ருபர்
�வெனா�பாதமைல
யாத்�ைரக்காக ேகரள
கஞ்சா ேபாைதப்ெபாருளுடன் ெசன்ற 9 ேபர் ஹற்றன் ேகாட்ட குற்றப்புலனாய்வு ���னால் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளதாக ெபா�ஸார் ெத��த்தனர்.
04

�றுவனத்�ன் முன்னாள் தைலவரான
அ�ல் ெகாஸ்வத்த ெத��த்துள்ளார்.
�ட்ேரா எ�வாயு �றுவனத்�டம், சுமார் 20 �ல்�யன்
04

கல்�ைச��ருந்து
காங்ேகசன்துைற வைர நகரங்களுக்�ைட�லான
பு�ய
ர�ல் ேசைவைய ஆரம்�க்க
ர�ல்ேவ �ைணக்களம் நடவ�க்ைக
எடுத்துள்ளது.
04

பால் மாவின் விைல
ேமலும் அதிகரிக்கும்
உலக சந்ைத�ல் பால் மா�ன்
�ைல அ�க�த்துள்ளதால், எ�ர்வரும் காலங்க�ல் பால் மா�ைலைய
ேமலும் அ�க�க்க ேந�டுெமன
ப ா ல் ம ா
இறக்கும�யாளர் சங்கத்�ன் ேபச்சாளர் அேசாக
பண்டார ெத��த்தார்.
நாட்�ல் ஏற்பட்டுள்ள பால் மா
தட்டுப்பாடு, எ�ர்வரும் ெபப்ரவ�
மாதமள�ல் �வர்வத்�யாகுெமனவும் அவர் கு�ப்�ட்டார்.
தற்ேபாது சந்ைத�ல் பால்மாவுக்கு
தட்டுப்பாடு
ஏற்பட்டுள்ளேதாடு,
�ல இடங்க�ல் அ�க �ைலக்கு
பால் மா �ற்பைன ெசய்யப்படுவதாக தகவல்கள் ெவ�யா�யுள்ளன.
நாட்�ல் ெடாலர் பற்றாக்04
குைற காரணமாக

�க்கல் �ராச்சா�

எரிவாயு தாங்கிய மற்றுெமாரு

கப்பல் அடுத்த வாரம் நாட்டுக்கு
ஜனவ� 10இல் லாப்
�றுவனத்�ன் கப்பல்
�ட்ேரா �றுவனத்�ன் சைமயல்
எ�வாயு தாங்�ய மற்றுெமாரு கப்பல்
அடுத்த வாரம் நாட்ைட வந்தைடயவுள்ளது. அத்ேதாடு ஜனவ� மாதம் 10ஆம்

�க�யள�ல், லாப்ஃஸ் �றுவனத்�ன்
சைமயல் எ�வாயு தாங்�ய கப்பெலான்றும் நாட்ைட
04

தைலவேர, நீங்க விடுகிற அறிக்ைககள் 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
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' பட்டத்துடன்

'
பறந்த இளைஞர்
சமூக ஊடகங்களில் பரபரப்பை
ஏற்படுத்திய வீடியா

க

டந்த
வாரம்
சமூக
வலைத்தளங்கள்
ஊடகங்கள்
உள்ளிட்டவற்றின் வெளிச்சம் அதிகம் பட்டது
'பட்டத்துடன் பறந்த இளைஞன்'
மீதே.
யாழ்ப்பாணம் வடமராட்சி பகுதியில் இளைஞர்கள் சிலர் பட்டம்
ஏற்றிக்கொண்டு
இருந்தப�ோது
பட்டக்கயிற்றை பிடித்து நின்ற
ஒரு இளைஞனை பட்டம் மேலே
தூக்கி சென்றது. சுமார் 40 அடி
உயரத்திற்கு மேல் இளைஞனை
தூக்கிச் சென்றது.
இளைஞன் தனது மனவலிமையால் பட்டக் கயிற்றை பிடித்து
சுமார் 10 நிமிடங்களுக்கு மேல்
த�ொங்கியவாறு
இருந்துள்ளார்.
பின்னர்
கயிற்றில்
த�ொங்கியவாறே சற்றுத் தூரம் கீழே இறங்கி
வந்து சுமார் 20 அடி உயரம் இருக்கும் நிலையில் கயிற்றில் இருந்து
கையை விட்டு கீழே குதித்துள்ளார். நிலத்தில் விழுந்ததால் மயக்கமடைந்த நிலையில் வைத்திய
சாலையில்
அனுமதிக்கப்பட்டு
மூன்று
நாட்கள்
சிகிச்சையின்
பின்னர் வீடு திரும்பியுள்ளார்.
வைத்திய சாலையில் இருந்து
வீடு
திரும்பிய
நிலையிலும்
மூன்று மாத காலம் கடினமான
வேலைகளை செய்ய வேண்டாம்
என வைத்தியர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

ச ா கப் ப�ோ கி றேன் என
நி னை த் தேன். கீழே
இ ருந ்த வ ர ்க ள்
என்னை
காப்பாற்ற
முயற்சித்தார்கள்.
ஒரு
கட்டத்தில்
கீழே
வந்துவிட்டேன். என
நினைத்தே
கையை
விட்டேன்.
அப்போதும் கணிசமான
உயரத்தில் இருந்தே விழுந்திருக்கிறேன்.
விழுந்தவுடன்
மயங்கிவிட்டேன்
அதற்குப்
பின்னர் வைத்தியசாலை சென்று
3 நாட்களின் பின வந்திருக்கிறேன்.
3 மாதங்கள் இயங்க முடியாது.
இடுப்பு பகுதி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பட்டம் விடும் சிறுவர்கள் மிக அவதானமாக இருக்கவேண்டும்" என்றார் பட்டத்துடன் பறந்த மன�ோகரன்.
யாழ்ப்பாணத்தில் குறிப்பாக வடமராட்சி
பகுதிகளில் தற்போது பட்ட சீசன் ஆரம்பமாகியுள்ளது. இது எதிர்வரும் தை மாத இறுதி
வரையில் நீடிக்கும்.
பட்டங்கள் சாதாரணமாக சாணை (சாணான்)
படலம் எட்டுமூலை முதற் க�ொண்டு க�ொக்கு பிராந்தன் (பருந்து) பெட்டிப் பட்டம் என பல வகை பட்டங்-

யார் அந்த இளைஞன்?

யாழ்ப்பாணம்
வடமராட்சி
புல�ோலி பகுதியை சேர்ந்த 27
வயதான நடராசா மன�ோகரன்
எனும் இளைஞனே பட்டத்துடன்
பறந்தவர் ஆவார்.
இவர் தனது நண்பர்களுடன்
கடந்த 09ஆம் திகதி பட்டம் ஏற்றியுள்ளார். பட்டத்தின் கயிற்றை
மரத்தில் கட்டி விட்டு நண்பர்கள்
இணைந்து பட்டம் ஏற்றியுள்ளனர். ஒரு கட்டத்தில் பட்டத்தின்
இழுவை கூடியவுடன் அவர்கள்
அனைவரும் பிடித்த பட்டக் கயிற்றைப் பற்றிய கையை விட்டு உள்ளனர்.
பின்னால் இருந்த நண்பர்கள்
பட்டத்தின் கயிற்றை விட்டதை
அறியாத மன�ோகரன் கயிற்றை
பிடித்தவாறு இருந்துள்ளார். பட்டத்தின் இழுவை அவரை சில அடி
தூரம் தூக்கிய ப�ோதும் அவர் பட்டத்தைக் கைவிடாது இருந்துள்ளார். இரண்டு தடவைகள் சில அடி
தூரம் தூக்கிய பட்டம் மூன்றாம்
தடவை அவரை சுமார் 40 அடி
தூரத்திற்கு தூக்கி சென்றுள்ளது.
"உச்சத்தில் இருந்தப�ோது நான்

பட்டம் கட்டும் கலை.

இந்த பட்டங்களை கட்டுவதற்கு தென்னோலை ஈர்க்கு மூங்கில் கமுகு
(பாக்கு மரம்) உள்ளிட்டவற்றை பயன்படுத்துவார்கள். அதேப�ோன்று பட்டத்தினை ஏற்றுவதற்கு பட்டத்தின் அளவை ப�ொறுத்து தையல் நூல்
தங்கூசி நூல் நைல�ோன் நூல் நைல�ோன் கயிறு என பயன்படுத்துவார்கள்.
பட்டம் கட்டுவது என்பது ஒரு கலை. அதனை எல்லோராலும்
இலகுவாக கட்டிவிட முடியாது. அது மிகவும் நுட்பமான வேலை.
அதற்கு அளவு பிரமாணங்கள் துல்லியமாக இருக்க வேண்டும்.
சாதாரணமாக இரு பரிமாண பட்டங்கள் கட்டும் ப�ோது
அவற்றின் அளவு பிரமாணங்கள் முதல் க�ொண்டு பட்டத்திற்கு மூச்சி கட்டுவது (பட்டம் ஏற்றும் நூலை பட்டத்துடன்
இணைத்து கட்டும் இடம்) வரை நுட்பமான வேலைகள்.
இரு பரிமாண பட்டங்களுக்கே எவ்வளவ�ோ நுட்பங்கள் இருக்கும் ப�ோது முப்பரிமாண பட்டங்களுக்கு
எவ்வளவு நுட்பமும் திறனும் தேவையாக இருக்கும்!
வடமராட்சியில் வல்வெட்டித்துறை பகுதியில்
முப்பரிமாண பட்டங்களை செய்யக்கூடிய திறமையானவர்கள் சுமார் 25 பேருக்கு மேற்பட்டவர்கள் உள்ளனர்.
அவர்களில் பலர் பரம்பரை பரம்பரையாக
பட்டம் கட்டி வருபவர்கள். முப்பரிமாண
பட்டம் கட்டும் ப�ோது பல நுணுக்கங்கள்
உண்டு. அது மாத்திரமின்றி த�ொழிநுட்ப
நுணுக்கங்களும் உண்டு பட்டங்கள்
காற்றை உள்வாங்கி வெளியேற்றுமாறு கட்டப்பட வேண்டும்.
பட்டம் கட்டுவதனை அவர்கள் த�ொழிலாக செய்வதில்லை.
ப�ோட்டிகளுக்காக
மாத்திரம்
பட்டம் கட்டி ப�ோட்டிகளில்
கலந்து க�ொண்டு பரிசில்களை தட்டிச்செல்வதுடன்
சரி. அதனை விற்பனைக்காகவ�ோ
அல்லது
த �ொ ழி ல ா கவ�ோ
அவர்கள்
செய்வதில்லை.

ப ட ்ட த்
திருவிழா

களை ஏற்றுவார்கள்.
அதிலும் குறிப்பாக படல பட்டங்களை சுமார் 20 அடி
உயரமாகக் கூட காட்டுவார்கள். ஒன்றன் பின் ஒன்றாக
சுமார் 10 பட்டங்கள் வரை இணைத்தும் ஏற்றுவார்கள்.
இந்த பட்டங்களுக்கு 'விண்'(மூங்கில் அல்லது
கமுகம் தடியை சிறிதாக சீவி எடுத்து அதனை
வளைத்து ரிபன் கட்டி பட்டத்தில் கட்டி விடுவார்கள்.
அது காற்றில் சத்தம் எழுப்பும்) கட்டியும்
சிறிய மின் குமிழ்களையும் கட்டி ஏற்றியும்
விடுவார்கள்.
இரவில் 'விண்' சத்தத்துடன் மின்ன�ொளியில் பட்டங்கள் வானை அலங்கரிக்கும்.

வ ல்வை
வி க ் னே ஸ் வரா
சனசமூக நிலையத்தின் ஏற்பாட்டில்
ஒவ்வொரு வருடமும் தைப்பொங்கல்
தினத்தன்று வல்வெட்டித்துறை உதயசூரியன்
கடற்கரையில் பட்டத்திருவிழா நடைபெறும்.
பெரும் ஏற்பாட்டில் நடைபெறும் பட்டத் திருவிழாவுக்கு
யாழின் பல பக்கங்களில் இருந்து
மாத்திரமல்ல யாழ். மாவட்டம் தவிர
ஏனைய பகுதிகளில் இருந்தும் ஏராளமானவர்கள் கலந்து க�ொண்டு பட்டத் திருவிழாவில் ஏற்றப்படும் கண்களை கவரும்
இராட்சத பட்டங்களை கண்டு களிப்பார்கள்.
ஒவ்வொரு வருடமும் தைப்பொங்கல் தினத்தன்று நடைபெறும் பட்டத் திருவிழாவில் சுமார்

80 க்கும் மேற்பட்ட பட்டங்கள்
வானில் ஏற்றப்படும்.
பட்டமும் - விபரீதமும்.
சிறுவர்கள் இளைஞர்கள் முதியவர்கள் என வயது வேறுபாடின்றி
அனைவரும் பட்டம் ஏற்றி மகிழ்கிறார்கள்.
பட்டம் ஏற்றி மகிழ்வதில் விபரீதங்களும் உண்டு. பட்டம் ஏற்றும்
பருவ காலங்கள் பெரும்பாலும்
மாரி காலம் முடிவடைந்த காலமாக
இருக்கும். இக்காலங்களில் சிறுவர்கள் த�ோட்டங்களில் பட்டம்
ஏற்றும் ப�ோது பட்டத்தை பார்த்தவாறு நூலினை இழுத்துக்கொண்டு
ஓடி கிணறுகள் நீர்த்தேங்களுக்குள்
விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவங்களும்
உண்டு.
அதுப�ோல பட்டங்கள் மரங்களில்
த�ொங்கினால் அவற்றை ஏறி எடுக்க
முற்பட்டு தவறி விழுந்து காயங்களுக்கு உள்ளவர்களும் உண்டு.
அதுமட்டுமின்றி
மின்சார கம்பிகளில் பட்டங்கள் சிக்கி மின்
தடைகள் ஏற்பட்ட சந்தர்ப்பங்களும்
உண்டு.
அதுப�ோன்று பட்டத்தின் இழுவையால் நூல்கள் கையை வெட்டி
காயங்கள் ஏற்பட்ட சந்தர்ப்பங்களும் உண்டு.
பட்டத்தின்
கயிறு
இழுத்து
சென்ற இளைஞனுக்கு அதிக ஊடக
வெளிச்சம் கிடைத்திருக்கிறது. உள்நாட்டு ஊடகங்கள் மாத்திரமின்றி
தென்னிந்திய ஊடகங்களும் அந்த
இளைஞன் த�ொடர்பிலான செய்திகளை வெளியிட்டன.
இவ்வாறு ஊடகங்கள் அந்த
இளைஞனுக்கு அதீத முக்கியத்துவம் க�ொடுப்பது ஆபத்தானது என
சிலர் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.
'பட்டத்துடன் பறந்த இளைஞன்'
என ஊடகங்கள் முக்கியத்துவம்
க�ொடுப்பதனால் அதனை பார்த்த
சிலர் தாமும் அவ்வாறு செய்ய
முற்படலாம். அந்த சம்பவத்தின்
பின்னர் சிலர் தாங்களும் பட்டத்துடன் த�ொங்கி வீடிய�ோக்கள் எடுத்து
சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர
த�ொடங்கியுள்ளனர்.
இதுவ�ொரு
ஆபத்தான முன்னுதாரணமாக உள்ளதாக பலரும் விசனம் தெரிவிக்கின்றனர்
பட்டம்
ஏற்றுதல்
என்பது
ப�ொழுது
ப�ோக்கு
என்பதற்கு
அப்பால் இதுவ�ொரு கலையும் கூட.
அக்கலை வளர்க்கப்பட வேண்டும்.
விளையாட்டுத் தனமாக விபரீதங்களில் சிக்காது பட்டம் ஏற்றி அனைவரும் மகிழ்வோம்.

மயூரப்பிரியன்

சைவமங்கையர் வித்தியாலய வருடாந்த பரிசளிப்புவிழா

க�ொ/வெள்ளவத்தை சைவ மங்கையர் வித்தியாலய வருடாந்த பரிசளிப்பு விழா - 2021 இரண்டு வருடங்களின் பின்னர் 18.12.2021 அன்று பாடசாலை பிரதான மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்விற்கு க�ௌரவ விருந்தினராக வட மாகாண
ஆளுநர் ஜீவன் தியாகராஜா கலந்து சிறப்பித்தார். சிறப்பு விருந்தினர்களாக பாடசாலை முகாமையாளர் திருமதி.சிவானந்தினி துரைசுவாமி, சைவ மங்கையர் கழக உப தலைவி - சட்டத்தரணி மாலா சபாரட்ணம், சைவ மங்கையர் கழக உப தலைவி
சட்டத்தரணி யச�ோ குணசீலன் ஆகிய�ோர் கலந்து க�ொண்டனர். சைவ மங்கையர் வித்தியாலய அதிபர் அருந்ததி இராஜவிஜயன் இந்நிகழ்வுக்குத் தலைமை தாங்கினார். 2020ஆம் ஆண்டுக்கான பல்துறை சாதனையாளர் விருதினை 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான மாணவ தலைவி அபிராமி தில்லை நடராஜா பெற்றுக்கொண்டார். 2019ஆம் ஆண்டுக்கான பல்துறை சாதனையாளர் விருதினை 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான மாணவ தலைவி கம்சிகா ம�ோகனதாஸ் பெற்றுக் க�ொண்டார். நூறுசதவீத பணிநாட்கள் வரவிற்காக ஆசிரியர் கதிர்வாணி நவஜீவன் கெளரவிக்கப்பட்டார்.

அ
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பா

ராளுமன்ற கூட்டத் த�ொடர் முடிவுக்குக் க�ொண்டு
வரப்பட்டமைக்குப் பிழையாக அர்த்தம் கற்பிக்க
எதிர்க்கட்சி முயற்சிப்பதாக நீதி அமைச்சர்
அலி சப்ரி தெரிவித்தார். எமக்கு வழங்கிய பிரத்தியேக
செவ்வியிலேயே அமைச்சர் இதனைக் குறிப்பிட்டார்.

கே:

அரசாங்க ப�ொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழு (க�ோப் குழு),
அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய
குழு (க�ோபா குழு), அரசாங்க நிதி
பற்றிய குழு ஆகியவற்றின் விசாரணைகளை முடிவுக்குக் க�ொண்டு
வரும் ந�ோக்கிலேயே பாராளுமன்றக்
கூட்டத் த�ொடர் முடிவுக்குக் க�ொண்டு
வரப்பட்டிருப்பதாக பிரதான எதிர்க்
கட்சி குற்றம் சாட்டுகிறது. இது பற்றி
உங்கள் கருத்து என்ன?

இருந்த ப�ோதும் யாராவது தவறிழைத்திருந்தால் அவர்களை ஒரே
இரவிலேயே சட்டத்தின் முன்
க�ொண்டுவர முடியாது. கம்பனி
மட்டத்தில் விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த விசாரணைகளில் தவறிழைத்தவர்கள் யார்
என்பது அடையாளம் காணப்படும் என
நம்புகின்றோம்.

சர்வதேச நாணய
நிதியத்திடமிருந்து உதவியை

பதில்: பாராளுமன்றக் கூட்டத்தொடர் முடிவுக்குக் க�ொண்டு வரப்பட்டமை த�ொடர்பில்
எதிர்க் கட்சியினர் முன்வைக்கும் காரணம்
சரியானது
அல்ல.
பாராளுமன்றத்தின்
கூட்டத் த�ொடர் மிகவும் குறுகிய காலத்திற்கு
ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. அரசாங்கத்தின்
க�ொள்கைப் பிரகடனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள க�ொவிட் த�ொற்றுக்குப் பின்னரான
மீட்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஜனாதிபதி
பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றுவதற்கு அனுமதிக்கும் வகையில் இது இடம்பெற்றுள்ளது. இதனை விட வேறு எந்தக் காரணமும்
இல்லை. பாராளுமன்றக் கூட்டத் த�ொடர்
மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்டதும் குழுக்கள்
மீளவும் நியமிக்கப்பட்டு அவற்றின் செயற்பாடுகள் முன்னெடுத்துச் செல்லப்படும்.
உண்மையில், புதிய கூட்டத் த�ொடரின்
ஆரம்ப விழாவின் ப�ோது ஜனாதிபதி பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றுவதற்கு வழியமைக்கிறது.

பதில்: இந்த விடயம் த�ொடர்பில் அரசாங்கத்தின் சில பங்காளிக் கட்சிகள் வேறுபட்ட
கருத்தைக் க�ொண்டுள்ளன. பல்வேறு பங்காளிக் கட்சிகள் ஒரு அரசாங்கத்தில் அங்கம்
வகிக்கும் ப�ோது எப்பொழுதும் இது எதிர்பார்க்கக் கூடியத�ொரு விடயமாகும். யுகதனவி மின்நிலைய முதலீட்டு த�ொடர்பான
கூட்டாண்மை விவகாரத்தில் அனைவரும்
ஒரே நிலைப்பாட்டை எடுக்க வேண்டியதில்லை. அரசாங்கத்தின் பங்காளிக் கட்சிகளுக்கிடையில் சில மாறுபட்ட கருத்துக்கள் காணப்படுகின்றன. இது குடும்பம்
ஒன்றில் மாறுபட்ட கருத்துக்கள் காணப்படுவதைப் ப�ோன்றதாகும். எவ்வாறான
மாற்று நிலைப்பாடுகள் இருந்தாலும்
கலந்துரையாடல்கள் மூலம் அவற்றை
நாம் நிவர்த்தி செய்து க�ொள்வோம்.

நீதியமைச்சர்

அலிசப்ரி

அளிக்கும் விளக்கம்

பதில்: இந்த விடயத்தை ந�ோக்கினால், சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சரும் இதே நிலைப்பாட்டையே க�ொண்டுள்ளார். நிறுவனத் தரப்பில் அலட்சியம் இருந்திருந்தால், எரிவாயு
த�ொடர்பான வெடிப்புகளால் பாதிக்கப்பட்ட
மக்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும்.

இலங்கை நாட வேண்டும் என
பல ப�ொருளியலாளர்களும், சர்வதேச
தரப்படுத்தல் முகவர் நிறுவனங்களும்
பரிந்துரைக்கின்றன. இது விடயத்தில் அரசாங்கத்தின் அமைச்சர்களுக்கும், அரசாங்கத்தின் பாராளுமன்றக்
குழுவுக்கும் இடையில் மாறுபட்ட
நிலைப்பாடுகள் உள்ளனவா?

பதில்: இந்த விவகாரம் இன்னும் கலந்துரையாடல் மட்டத்தில் இருப்பதுடன்,
இறுதி முடிவு எடுக்கப்படவில்லை.
அமைச்சரவைக்குள்ளேயே
இதற்கு
ஆதரவாகவும் எதிராகவும் கருத்துக்கள்
தெரிவிக்கப்படுகின்றன. இரண்டு கருத்துகளின் சாதக பாதகங்களையும் அரசாங்கம் பரிசீலித்து மிகவும் ப�ொருத்தமான
நிலைப்பாட்டை எடுக்கும்.

கே:

இலங்கையின் வெளிநாட்டு கையிருப்பு சுமார் 1.5
பில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர்களாக
குறைந்துள்ளது. அந்நிய செலாவணி
கையிருப்பு நெருக்கடியை சமாளிப்பதற்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்
எவை?
பதில்: சில இருதரப்பு உதவிகள் மற்றும்
மென்கடன்களைப் பெறுதல் மற்றும் நிலுவையில் உள்ள க�ொடுப்பனவுகளை மறு-

அரசாங்கத்தின் பங்காளிக் கட்சிகளுக்கிடையில் சில மாறுபட்ட

கருத்துகள் காணப்படுகின்றன. இது குடும்பம் ஒன்றில் மாறுபட்ட
கருத்துகள் காணப்படுவதைப் ப�ோன்றதாகும். எவ்வாறான
மாற்று நிலைப்பாடுகள் இருந்தாலும், கலந்துரையாடல்கள்
மூலம் அவற்றை நாம் நிவர்த்தி செய்து க�ொள்வோம்

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

மா

அமைச்சரவையின் முடிவு வந்தவுடன் நாம்
சட்டத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டியிருக்கும்.

கே:

அரசியலமைப்பின் 13வது
திருத்தத்தை முழுமையாக
அமுல்படுத்துமாறு தமிழ் அரசியல்
கட்சிகள் முன்வைக்கும் க�ோரிக்கையை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள்?

பதில்: 1987 ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதில் இருந்து 13வது திருத்தம்
த�ொடர்ந்து விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.
எனவே, நாம் இரு தரப்பையும் கருத்தில்
க�ொள்ள வேண்டும். அதிகாரப் பகிர்வை
ஆதரிக்க வேண்டியிருந்தாலும், நீண்ட கால
அடிப்படையில் தேசிய பாதுகாப்புக்கு ஏற்படும் அச்சுறுத்தலில் சமரசம் செய்து க�ொள்ள
முடியாது. எனவே, ப�ொலிஸ் மற்றும் காணி

பிழையாக அர்த்தம் கற்பிக்க
முற்படுகின்றது எதிர்க்கட்சி!

யுகதனவி மின்நிலைய விவகாரத்தில் அரசாங்கத்தின்
பங்காளிக் கட்சிகளிடையே மாறுபட்ட
கருத்துக்கள் உள்ளனவா?

எரிவாயு த�ொடர்பான
வெடிப்புகளால் பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் எரிவாயு
நிறுவனங்கள் இழப்பீடு வழங்க
வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சியினர் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சர்
மஹிந்த அமரவீர ஆகிய�ோர் கூறியிருந்தார்கள். இதுபற்றி நீங்கள்
எவ்வாறு பதிலளிப்பீர்கள்?

அர்ஜூன்

பாராளுமன்ற கூட்டத் த�ொடர் முடிவு;

கே:

கே:

ரசியல்
ரங்கம்

பரிசீலனை செய்வது ப�ோன்ற பல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இதற்கு
நிதியமைச்சர் பதிலளிப்பதே ப�ொருத்தமாக இருக்கும் என நினைக்கின்றேன். இருந்த ப�ோதும் இந்தச்
சிக்கலைத் தீர்ப்பதற்குப் பல
வாய்ப்புக்கள்
பலிசீலிக்கப்படுகின்றன.
இதன்
ஒரு அங்கமாகவே சர்வதேச நாணய நிதியத்தை நாம் அணுகலாமா என்ற விடயம்
அ ம ை ச்ச ர வை க் கு ள் ளும்
விவாதிக்கப்படுகிறது.
எனினும்,
இது
த�ொடர்பாக
இறுதி முடிவு எட்டப்படவில்லை.
இந்த
வழிகள் அனைத்தும்

கே:

3

ர்கழி மாதம் குளிர்
உணரப்படும்
-/உணரப்படாத காலமாகும்.
நாட்டில் அசாதாரண உஷ்ணம் நிலவுகிறது. இயற்கை சூழலில் காணப்படும் குளிரையும் த�ோற்கடிக்கும் அளவிற்கு மக்கள்
சமூகம் சூடாகியுள்ளது. வருட முடிவில்
மனதில் ஏற்படும் சாந்தம் அநேகமான�ோரின் மனதில் இவ்வருடம் இல்லை. திரும்பி
பார்க்கும்போது கடந்து வந்த கஷ்டமான,
பயங்கரமான காலம் நினைவுக்கு வருகிறது.
புதிய யுகத்துடன் புதிய எதிர்பார்ப்புகள் மக்கள் சமூகத்திடம் காணப்பட்டது.
நிறைவேறியது மிகவும் ச�ொற்பமே. ஒரு
விடயத்தை குறிப்பிட வேண்டியுள்ளது.
ப�ொருளாதார மற்றும் சமூக ரீதியாக

ஈஸ்டர் தாக்குதல் த�ொடர்பான விசாரணைகள்
முடிவடைந்து விட்டன என்பது தெளிவாகிறது.
விசாரணைகள் நிறைவடைந்ததையடுத்து,
குற்றப்பத்திரம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. ட்ரயல்
அட் பார் கூட நிறுவப்பட்டுள்ளது. எனவே,
அதன் அடிப்படையில் இந்த வழக்கு
நாள்தோறும் விசாரிக்கப்படும்
இப்போது பல்வேறு தரப்பினரால் பார்க்கப்படுகின்றன.

கே:

பயங்கரவாதத் தடைச்சட்டத்தை
மறுசீரமைப்பதற்கு ஏதாவது
நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதா?

பதில்: அடிப்படையில், பயங்கரவாத
தடைச் சட்டத்தின் அடிப்படையில் திருத்தம் செய்ய நீண்ட காலமாக வெளிப்படையான தேவை காண்படுவதுடன், இது
பற்றிய விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. இது த�ொடர்பில் ஆராய ஜனாதிபதி
அமைச்சரவை உபகுழுவ�ொன்றை நியமித்து
அதன் அறிக்கையை அமைச்சரவைக்கு
சமர்ப்பித்துள்ளார். வெளிவிவகார அமைச்சர் பேராசிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் தலைமையில்
உபகுழுவ�ொன்று
அமைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அந்தக் குழு தீர்மானம் எடுப்பதற்காக
அமைச்சரவைக்கு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும்.

அதிகாரங்களை முழுமையாக அமுல்படுத்த
முடியாமல் ப�ோகலாம். எவ்வாறாயினும்,
தற்போதுள்ள கட்டமைப்பிற்குள் ஜனாதிபதி, பிரதமர் மற்றும் அமைச்சர்கள் அமைச்சரவையிலுள்ள நாங்கள் எந்த அளவிற்கு
செல்ல தயாராக இருக்கிற�ோம் என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும்.

கே:

2019 ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதலின் மூளையாக செயல்பட்டவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை
எடுப்பதில் ஏதேனும் தாமதம் ஏற்படுமா?

பதில்: விசாரணைகள் முடிந்து விட்டன
என்பது தெளிவாகிறது. விசாரணைகள் நிறைவடைந்ததையடுத்து, குற்றப்பத்திரம் தாக்கல்
செய்யப்பட்டது. ட்ரையல் அட் பார் கூட
நிறுவப்பட்டுள்ளது. எனவே, அதன் அடிப்படையில் இந்த வழக்கு நாள்தோறும் விசாரிக்கப்படும். அதைத்தான் பார்க்கிற�ோம்.

நாமே நமது இரட்சகர்
பாதிப்படைந்திருந்தாலும் கூட க�ொவிட்
தடுப்பூசி வழங்கலை அரசாங்கம்
வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றியுள்ளது.
சில நாடுகளுடன் ஒப்பிடும் ப�ோது
இலங்கை வெற்றி பெற்றுள்ளது.
முன்னணியில் உள்ளது. மூன்றாவது
ட�ோஸை வழங்குமளவிற்கு ஏற்பாடுகளை
செய்துள்ளது. மனித உயிர்களை பாதுகாக்க உயர்ந்தபட்ச நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
வாழ்வாதாரம் குறித்த கேள்வி எழுந்துள்ளது. வாழ்க்கைச் செலவு தாங்க முடியாத
அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. வருமானம்
குறைந்துள்ளது. த�ொழிலாளர்கள் கையில்
கிடைக்கும் வருமானம் ச�ொற்பமே. பிள்ளைகளின் கல்வி நடவடிக்கைகள் த�ொடர்பில்
குழப்பமான நிலை. இணையதளம் மூலம்
கல்வி கற்கும் அளவிற்கு முன்னேற்றம்
அடைந்திருந்தாலும் அது முழுமையான
சந்தர்ப்பமாக இல்லை. தற்போதுள்ள கட்டமைப்பு குறித்து கலந்துரையாடி மீண்டெழ
முயற்சி செய்வது அவசியமாகும்.
நத்தார் என்றவுடன் ஜ�ோஸப் மற்றும்

அன்னை மேரி இருவரும் ஞாபகத்தில்
வருவார்கள். அவர்கள் பெத்தலேகம்முக்கு
மக்கள் த�ொகை கணக்கெடுப்பிற்காக
அழைக்கப்பட்டார்கள் என சரித்திரம் கூறுகிறது. தங்குமிடங்கள் எல்லாம் நிரம்பி
வழிந்ததால் இவர்கள் மாட்டுத்தொழுவத்தில் தங்க நேரிட்டது. இரட்சகர் மாட்டுத்
த�ொழுவத்தில் நத்தார் தினத்திலேயே பிறந்தார். இயேசுநாதர் பிறப்பதற்காக பெத்தலேகத்தை கடவுள் தெரிவு செய்தார் என
கிறிஸ்தவர்கள் நம்புகிறார்கள். ஆனால்
அன்றைய ஆட்சியாளர்கள் குடிமக்களை
கணக்கெடுப்புக்காகவே அழைத்திருந்தார்கள். இதற்கு காரணம் சரியான முறையில்
வரி வசூலிப்பதற்காகும்.
இயேசுநாதர் ஏழை மக்களுக்காக இரங்கியவர். சத்திய வழியை காட்டினார். அந்த
க�ோட்பாட்டை எதிர்த்தவர்கள் அவரை சிலுவையிலறைந்தார்கள். ஆனால் இறைதூதர்களின் க�ோட்பாடுகள் அழிந்து ப�ோவதில்லை. கிறிஸ்தவம் மாத்திரமல்ல, எல்லா
மதங்களும்
மனிதர்களுக்கு
யதார்த்தத்தை சுட்டிக்காட்டவே முயற்சி செய்கின்-

றன. மதங்களின் மூலம் சமூக ஒழுக்கம்,
ஒருமைப்பாடு மற்றும் நீதியே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இன்றைய சூழலில் மக்கள் மிகவும் தீர்மானம்மிக்க காலத்தையே கடந்துக�ொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களின் வாழ்வுக்கு
அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளது. விஞ்ஞானம்
மற்றும் த�ொழில்நுட்பம் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. மக்கள் புத்திசாலிகள். மனதை
குழப்பமின்றி வைத்திருக்க வேண்டும்.
இவ்வாறான வேளையில் புதிய இரட்சகர் உதிப்பதில்லை. நட்சத்திரங்களிடம்
பாதையை அறிந்து பரிசுடன் வந்த மூன்று
அரசர்கள் பற்றி கிறிஸ்தவ கர�ோல் குழுவினர் பாடுவார்கள். இரட்சகர் மாத்திரமல்ல
இந்நாட்டிற்கு பரிசு க�ொண்டு க�ொண்டு
வருபவர்களும் யாருமில்லை.
நாம் அனைவரும் எமது எதிர்காலத்தின் முயற்சியாளர்கள். இன்று நாம் அர்ப்பணிப்பு செய்தால் எமது பிள்ளைகள்
வளமாக இருப்பார்கள்.
மாற்றத்துக்கு தயாராக வேண்டும்.
கைத்தொழில்,விவசாயம்
மற்றும்

சேவைகள் பிரிவில் மீண்டு வருவதை விட
வேறு மாற்று வழியில்லை. உலகில் பல
நாடுகள் கஷ்டமான காலத்துக்கு முகம்
க�ொடுத்துள்ளதை சரித்திரம் கூறும். பலம்
வாய்ந்த நாடுகளிடமிருந்து நிவராணம்
மற்றும் உதவிகள் கிடைத்தன. சர்வதேச
அமைப்புகள் உதவியுள்ளன. அநேகமான
நாடுகள் இருண்ட யுகத்தை கடந்து ஒளிமயமாகியுள்ளன. தற்போதுள்ள த�ொற்று
நிலைமையில் ஏனைய நாடுகளின் பிரச்சினைகளுக்கு உதவி செய்ய முடியாத
நிலையில் நாம் அனைவரும் தனிமையாக்கப்பட்டுள்ளோம். நாம் எமது பாதையை
தெரிவு செய்ய வேண்டும். விவாதங்கள்,
தர்க்கங்கள் மற்றும் குறைகூறல் ஏழை மக்களின் வேதனைக்கு பதிலாக அமையாது.
எல்லா தலைவர்களும் இணைந்து ஒரே
செய்தியை வெளியிட வேண்டிய சந்தர்ப்பமாகும். தைரியமாக எழுந்து நின்றால்
சுதந்திர நாடாக சர்வதேசத்துடன் இணைய
முடியும் என்பதை கூற வேண்டியுள்ளது.

தமிழில்:

வீ.ஆர். வயலட் 
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புதிய ஆண்டில் மக்களின் ெபாருளாதாரத்ைத
ேமம்படுத்த நடவடிக்ைக

அைமச்சர் எஸ்.எம். சந்�ரேசன

ஹற்றன் சுழற்� �ருபர்

2022 ஆம் ஆண்டு முதல் மக்க�ன்
ெபாருளாதாரத்ைத ேமம்படுத்த �ட்ட�ட்டுள்ளதாக கா� அைமச்சர்
எஸ்.எம். சந்�ரேசன ெத��த்துள்ளார். அத்துடன் எ�ர்வரும் 2022
ஆம் ஆண்டு ஜனவ� முதல் நாட்�ல்
மாெபரும் ப��டும் எழுச்� ஆரம்பமாகும் 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�ன்றனர். அவர்கள் கூறுவது ேபால்
எவரும் ெப�ல் ஆக �ல்ைல.
ெப�ல் ஆகுவதாக இருந்�ருந்தால் ெகா�ட் காலப்பகு��ல் அது
நடந்�ருக்க ேவண்டும். அ�லும்
அரசாங்கம் ெப�ல் ஆக�ல்ைல.
ெகாேரானாவால் �ல குைறபாடுகள் ஏற்பட்டுள்ளன. ஆனால் கடந்த
நல்லாட்� காலத்�ல் ெகாேரானா
ேபான்ற ெதாற்றுகள் ஏற்பட�ல்ைல

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

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 ஏற்பட்டுள்ளது. எது எப்ப�ேயா தற்ேபாைதய சூழ்�ைலக்கு முகம் ெகாடுப்பது அவ�யமானது. எப்ேபாதும்
வறட்� இருக்க ேபாவ�ல்ைல
வசந்த காலம் ஒன்று வரும். 2022
ஆம் ஆண்டு முதல் வசந்த காலம்
ஆரம்பமாகும். 2022 முதல் எ�ர்வரும் மூன்று வருடங்களுக்குள்
எம்மால் உயரமான இடத்�ற்கு
ெசல்ல மு�யும்' என்றார்.

யாழில் மருத்துவ கழிவுகைள
தீயிட்டு அழித்தது ெதாடர்பில் சர்ச்ைச
யாழ்.�ேசட �ருபர்

யா�ல் உள்ள த�யார் ைவத்�யசாைல ஒன்று ெபாறுப்பற்ற வைக�ல்
தமக்கு ெசாந்தமான கா��ல் மருத்துவ க�வுகைள ��ட்டு அ�த்துள்ளது.
யாழ்ப்பாணம் �ருெநல்ேவ� பரேமஸ்வர 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. மருத்துவ 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��க்கப்பட்டைத அடுத்து, அங்கு �ைரந்தவர்கள், �ைலைமைய பார்ைவ�ட்டு
சுகாதார துைற�னருக்கு அ��த்தனர்.
சுகாதார துைற�னர் அவ்�டத்-

எங்கள் கருத்து...

தமிழினத்தின் கலாசார பாரம்பரியத்ைத
முற்றாக சீர்குைலக்கும் விஷமத்தனம்!
பாரம்ப�ய கலாசார கட்டுக்ேகாப்புடன் வாழ்�ன்ற
அயல்நாடான எமது த�ழர் �ரேதசங்கைளயும், த�ழர்கள் புலம்ெபயர்ந்து வாழும் பகு�கைளயும் �ர�வுக்கு
உள்ளாக்� வரு�ன்றது. இதுவைர காலமும் த�ழகத்ைத
ஆட்� ெசய்த முதல்வர்கள் இந்த �டயம் பற்� ெபாருட்படுத்�க் ெகாண்ட�ல்ைல. ஆனால் இன்ைறய முதலைமச்சர் 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 ெதாைலக்காட்� �கழ்வுகள் மற்றும் ��மாக்கள் ெவ�வராது
இருப்பைத அவர் உறு� ெசய்ய ேவண்டும். எமது
இலங்ைக �ருநாட்ைட ெபாறுத்தவைர�ல் இங்ேக இயங்கு�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 மக்களது கலாசாரத்ைத ��யதாக எவ்�தமான �கழ்ச்�ையயும் 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� அைலவ�ைசகள் அத்தைனயும் பாராட்டுக்கு�யைவ. இருந்தேபாதும் த�ழகத்து ெதாைலக்காட்� அைலவ�ைசகைள
ேநர�யாக ஒ�பரப்புச் ெசய்ய உத� பு�ந்து வரும் �யாபாரத்ைத �ல வர்த்தக �றுவனங்கள் ேமற்ெகாள்�ன்றன. 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 கலாசாரத்ைத �ர�க்கும் இம்முயற்�ைய தடுத்து �றுத்த
ேவண்டும். கலாசார �ர�வுக்கு துைணேபாகும் சுயநல�க்க �யாபா�கள் இதைன கவனத்�ல் ெகாள்ள
ேவண்டும். ெபாழுதுேபாக்குக்காக நாம் பார்க்�ன்ற
�கழ்ச்�கள் எமது எ�ர்கால சந்த�ைய �கவும் பா�ப்பைடயச் ெ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 கலாசாரத்ைத �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, ெசயல்படுேவாம். எமது எ�ர்கால பரம்பைர�னைர கலாசார �ர���ருந்து பாதுகாப்ேபாம்!

�ற்கு வந்து ஆதாரங்கைள �ரட்�யதுடன், வழக்கு ெதாடரவுள்ளதாகவும்
ெத��த்தனர்.
இந்த த�யார் மருத்துவமைன
இதற்கு முதலும் பல தடைவகள்
கு�த்த கா��ல் இவ்வாறாக மருத்துவ க�வுகைள � மூட்� அ�த்து
வந்த ேபாதும், அது ெதாடர்�ல் அயலவர்கள் 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 ெசயற்பாட்�ல் ஈடுபட்டு வருவதாகவும்
ெத��க்கப்பட்டது.

பிள்ைளயார் சிைலகைள
களவாடியவர் ைகது
யாழ். �ேசட �ருபர்

காங்ேகசன்துைற ெபா�ஸ் �ராத்�யத்�ல் அண்ைமய நாள்க�ல்
இந்து ஆலயங்க�ல் 5 �க்�ரகங்கள் �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
முன்ெனடுத்துள்ளனர்.
�ெசம்பர் 9ஆம் �க�க்கும் 23
ஆம் �க�க்கும் இைடேய ெதல்�ப்பைழ மற்றும் காங்ேகசன்துைற
ெபா�ஸ் ��வுக�ல் உள்ள இந்து
ஆலயங்க�ல் �க்�ரகங்கள் �ருடப்பட்டன.
இந்தச் சம்பவங்கள் ெதாடர்�ல்

நுவெரலியாவில் கடும் பனிப்ெபாழிவு
ஹற்றன் சுழற்� �ருபர்

நுவெர�யா மற்றும் அதைன
அண்�ய பகு�க�ல் ேநற்று (25)
காைல கடும் ப�ப்ெபா�வு ஏற்பட்டுள்ளது.
நுவெர�யா�ல்
�ட்டத்தட்ட
ஒவ்ெவாரு வருடமும் ��ஸ்துமஸ்
காலத்�ல் பூக்கள் பூத்துக் காணப்படுவேதாடு, ப�ப்ெபா�வும் அ�கமாகேவ காணப்படும். ேமலும்,
நுவெர�யா நகரம் மற்றும் அதன்
சுற்றுவட்டாரப் பகு�க�லும் இவ்-

வவுனியா மகாறம்ைபக்குளத்தில் காஸ் அடுப்பு ெவடிப்பு
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 அைமந்துள்ள �ட்�ல் (25) அ�காைல நத்தார் �ரார்த்தைனக்காக ேதவாலயம் ெசல்வதற்காக �ட்டுத்தைலவரால் �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 அனர்த்தம் த�ர்க்கப்பட்டுள்ளது.
சம்பவம் ெதாடர்�ல் வவு�யா ெபா��ல்
ேநற்று முைறப்பாடு ெசய்யப்பட்டுள்ளது.
ேமல�க
�சாரைண�ைன
வவு�யா
ெபா�ஸாரால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வரு�ன்றனர்.
வவு�யா மாவட்டத்�ல் 05வது காஸ்
அடுப்பு சம்பவமாக இது ப�வா�யுள்ளைம
கு�ப்�டத்தக்கது.

ெவ�நாட்டு பணத்துடன்...
நாணயத் தாள்களுடன் �மான �ைலயத்�ல் ைவத்ேத இவர்கள் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளனர். 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. சம்பவம் ெதாடர்பான ேமல�க �சாரைணகள்
முன்ெனடுக்கப்படு�ன்றன.

வடமாகாணத்துக்கு...
மத்�ய சுகாதார அைமச்�னால் உள்ளகப்
ப�ற்�ைய �ைறவு ெசய்த ைவத்�ய அ�கா�களுக்கு கடந்த 23ஆம் �க�யன்று நாடு முழுவதும் பு�ய �யமனங்கள் வழங்கப்பட்டன.
இந்�யமனத்�ல்
வடமாகாணத்துக்கு
பு�தாக 54 மருத்துவ அ�கா�கள் �ய�க்கப்பட்டுள்ளனர்.
இ�ல் 15 ேபர் யாழ்.�ராந்�ய சுகாதார
ேசைவகள் ப�மைனக்குட்பட்ட மருத்துவமைனகளுக்கும், 14 ேபர் மன்னார் மாவட்ட
மருத்துவமைனகளுக்கும், 10 ேபர் முல்ைலத்�வு மாவட்ட மருத்துவமைனகளுக்-

கும், 08 ேபர் ��ெநாச்� மாவட்ட மருத்துவமைனகளுக்கும், 07 ேபர் வவு�யா
மாவட்ட மருத்துவமைனகளுக்கும் �ய�க்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதற்கு ேமல�கமாக ேமலும் 06 மருத்துவ
அ�கா�கள் யாழ்.ேபாதனா ைவத்�யசாைலக்கும் �ய�க்கப்பட்டுள்ளனர்.
கடந்த ஒக்ேடாபர் மாதம் மத்�ய சுகாதார
அைமச்�னால் பு�தாக வழங்கப்பட்ட மருத்துவ அ�கா�க�ன் �யமனத்�ன்ேபாது வடமாகாணத்துக்கு 188 மருத்துவ அ�கா�கள் �ய�க்கப்பட்�ருந்தைம கு�ப்�டத்தக்கது.

ெ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. இதைனயடுத்து 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� �ரேயாகம் ேமற்ெகாண்டுள்ளார்.
இதைனயடுத்து அவைர தடுக்க முற்பட்ட
ெபா�ஸார் �து அவர் துப்பாக்� �ரேயாகம் ெசய்தைதயடுத்து சம்பவ இடத்�ல்
03 ெபா�ஸார் உ��ழந்ததுடன் ெபா�ஸ்
ெபாறுப்ப�கா� உட்பட 03 ேபர் படுகாயமைடந்துள்ளனர்.
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

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 வயதுைடய ஒருவர் ேநற்று ைகது ெசய்யப்பட்டார். அவரது அைலேப��ல்
�ருடப்பட்ட 5 �க்�ரகங்க�ன்
ஒ�ப்படங்களும் காணப்பட்டன.
ெதாடர்ந்து
முன்ெனடுக்கப்பட்ட
�சாரைணக�ல் ேமலும் 2 �க்�ரகங்கள் ைகப்பற்றப்பட்டன.
அைவ இரண்டும் ெதல்�ப்பைழ
ெபா�ஸ் �ைலயத்�ல் ஒப்பைடக்கப்பட்டன. சந்ேதக நபரும் ெதல்�ப்பைழ ெபா�ஸ் �ைலயத்�ல்
முற்படுத்தப்பட்டார்.

ெபா�ஸ் சார்ஜன்ட் அங்�ருந்து தனது ெகப்
ரக வாகனத்�ல் தப்�ச் ெசன்று ெமானராகைல,
அத்�மைல ெபா�ஸ் �ைலயத்�ல் சரணைடந்துள்ளார்.
சம்பவத்ைதயடுத்து அந்தபகு��ல் ெபரும்
பதற்ற �ைல ஏற்பட்டுள்ளதுடன் சம்பவ
இடத்�ற்கு �ழக்கு மாகாண �ேரஷ்ட �ர�ப்
ெபா�ஸ் மாஅ�பர் ெசன்று �லைமைய
ஆராய்ந்து �சாரைணகைள ேமற்ெகாள்ளுமாறு ெபா�சாருக்கு ப�த்துள்ளார்.
இது ெதாடர்பாக உத� ெபா�ஸ் அத்�யட்சகர் தைலைம�ல் �சாரைணகள் நைடெபற்று
வரு�ன்றன.
சம்பவம் இடம்ெபற்ற இடத்�ற்கு ேநற்றுக்
காைல ேந�ல் ெசன்று பார்ைவ�ட்ட அக்கைரப்பற்று ��மன்ற மற்றும் மாவட்ட ��மன்ற
��ப� எம்.எச்.முகமட் ஷம்சா �ருக்ேகா�ல்
ஆதார ைவத்�யசாைல�ன் �ேரத அைற�ல்
ைவக்கப்பட்டுள்ள இரு சடலங்கைளயும் பார்ைவ�ட்டார்.
இேதேவைள இந்த துப்பாக்� சூட்டு சம்பவத்�ல் ெபா�ஸ் ெபாறுப்ப�கா��ன்
வாகனம் பலத்த ேசதமைடந்ததுடன் அந்த
பகு��லுள்ள
ெபாதுமக்கள்
துப்பாக்�
சூட்டு சத்தத்ைதயடுத்து ெபரும் ��யைடந்துள்ளனர்.

வாறான �ைலைமேய காணப்படும்.
நுவெர�யா�ல் கடந்த �ல நாட்களாக கடும் கு�ர் �ல� வருவதாகவும், ெ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.

நுவெரலியா வீெடான்றில்
ஆணின் சடலம் மீட்பு
ஹற்றன் சுழற்� �ருபர்

நுவெர�யா ெபா�ஸ் ���ற்குட்பட்ட நுவெர�யா �ட்று ேதாட்டத்�லுள்ள �ெடான்�ல் மர்மமான
முைற�ல் உ��ழந்த �ைல�ல்
ஆண் ஒருவ�ன் சடலம் ேநற்று (25)
காைல கண்ெடடுக்கப்பட்டுள்ளதாக
நுவெர�யா ெபா�ஸார் ெத��த்தனர்.
உ��ழந்தவர் கு�த்த ேதாட்டத்ைதச் ேசர்ந்த மூன்று �ள்ைளக�ன்
தந்ைதயான கா�முத்து தர்மராஜ்
(43) என அைடயாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக ெபா�ஸார் ெத��த்தனர்.
இந் நபர் �ட்�ல் உ��ழந்து �டப்பைத கண்ட மக்கள் ெபா�ஸாருக்கு
அ��த்தைதயடுத்து
ெபா�ஸார்
அங்கு ெசன்று அந்த நபர் தங்��ருந்த �ட்ைட �றந்து பார்த்த ேபாது
அவர் அைற�ல் �டப்பைத கண்டுள்ளனர்.
அதைனத் ெதாடர்ந்து ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ேதடுத�ல், பா�க்கப்பட்டவ�ன் தைலப் பகு��ல் ஏற்பட்ட
காயத்�னால் இரத்தம் க�ந்�ருந்தது ெத�யவந்துள்ளதுடன், இவர்
தாக்கப்பட்டு ெகால்லப்பட்�ருக்கலாம் 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� �சாரைண�ன் ேபாது ெபா�ஸா�டம்
ெத��த்துள்ளார்.

எ�வாயு தாங்�ய ...
வந்தைடயவுள்ளதாக ெத��க்கப்படு�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 கப்பலும் இவ்வாறு �டு�க்கப்பட்டுள்ளன.
இதற்கைமய, இந்த மாத இறு�வைர�ல், நாட்டுக்கு ேபாதுமானளவு சைமயல் எ�வாயு உள்ளதாக
ெதா�ல்நுட்ப அைமச்�ன் ெசயலாளர் ஜயந்த � �ல்வா ெத��த்துள்ளார்.

சுனா� அனர்த்தம் ஏற்பட்டு...
இன்று 26 ஆம் �க� காைல 8.30
ம� முதல் 10.30 ம� வைர �க்கடுவ, ெபேர�ய பகு��லைமந்துள்ள சுனா� �ைனவுத்தூ�க்கரு�ல் நைடெபறும்.

இன்ைறய நாைள அனர்த்த பாதுகாப்பு �னமாக �ரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இலங்ைக ரூபாவாக மாற்றப்படும்...
ெடாலருக்கான ஊக்கு�ப்புத்ெதாைகயாக 10 ரூபா வழங்கப்படவுள்-

ளதாகவும் இலங்ைக மத்�ய வங்�
அ��த்துள்ளது.

பா�க்கப்பட்ேடாருக்கு�வாரணம்...
ரூபா ெதாைக பணம் காணப்படுவதாகவும் அவர் இதன்ேபாது சுட்�க்காட்�னார்.
அத்துடன் கடந்த காலங்க�ல் எ�-

வாயுவுடன் ெதாடர்புைடய அனர்த்தங்க�ன் ேபாது, இவ்வாறு ெகாடுப்பனவுகள்
வழங்கப்பட்டதாகவும்
அவர் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.

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

ருந்து 1500 �ல்��ராம் ேகரளா
கஞ்சா ேபாைதப்ெபாருளும் �ட்கப்பட்டுள்ளன.
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 ெபாறுப்ேபற்றல் என்பன இைட�றுத்தப்பட்டுள்ளைமயால் 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�ப்புறக்க�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 ேபாக்குவரத்து ப�ேசாதைனக்காக மருதாைன
புைக�ரத �ைலயத்��ருந்து ரம்புக்கைண புைக�ரத �ைலயம் வைர
மட்டும்
பய�த்துள்ளது.இந்த
ர��ன் �ல ெபட்�கள் கு�ரூட்டப்பட்டுள்ளைம �ேசட அம்சமாகும்.

பால் மா�ன் �ைல...
வங்�க�ன் கடன் உறு�ப்பத்�ரத்ைத ெபற்றுக் ெகாள்ளும் ெசயற்பாடு
தாமதமைடந்துள்ளதாக

பால்மா இறக்கும�யாளர் சங்கத்�ன்
ேபச்சாளர் அேசாக பண்டார ெத��த்தார்.
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மூன்று தங்கப் பதக்கங்கைள
ெவன்ற சுேரந்திரன் ைசேயாளிபவன்
2021 �சம்பர் 26 ஞா�ற்றுக்�ழைம

ெ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 தங்கப்பதக்கங்கைள ெபற்று அைனவ�ன் பாராட்டுதல்கைளப் ெபற்றார். சந்ைதப்படுத்தல்
பட்டப்ப�ப்பு �ட்டத்�ல் வ�க �ர்வாகத்�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 தங்கப்பதக்கமும், BBA இல் ேசைவகள் சந்ைதப்படுத்த�ல் ெசயல்�ற�ல் �கச்
�றந்தவர்களுக்கு வழங்கும் அமானா
(Amana Bank) வங்��ன் தங்கப் பதக்கமுமாக மூன்று தங்கப்பதங்கங்கைள
ெவன்றுள்ளார்.

முல்ைல முஸ்ரிபாவுக்கு விருது
பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த சர்வேதச மாநாட்டு மண்டபத்�ல் நைடெபற்ற சா�த்ய �ருது�ழா�ன்
ேபாது முஸ்�பா �ருது வழங்�க்
ெகௗர�க்கப்பட்டார். இவ்வாண்டுக்கான வடமாகாண இலக்�ய
�ருைதயும் முல்ைல முஸ்�பா,
வைரபடம் மற்றவர்க�ன் கால�
க�ைத நூலுக்காகப் ெபறு�றார்.
1990க�ல் இருந்து இலக்�யப்புலத்�ல் இயங்கும் முஸ்�பா, இருத்தலுக்கான அைழப்பு, அவாவுறும்
�லம், ெசால்�ல் உைறந்து ேபாதல்
ஆ�ய க�ைதப் �ர�கைள ஏற்கனேவ 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�யுட்பட ஏழு நூல்கைள எழு�யுள்ளார்.
ெவள்ளாப்புெவ� எனும் ெவ��ட்டுக்கு மண் ெசால்லாடலுக்குமான களத்ைத 2009இல் உருவாக்-

�ய முஸ்�பா இதுவைர ப�னான்கு
நூல்கைள ெவ��ட்டுள்ளார். முல்ைலத்�வு தண்�ரூற்ைறப் �றப்�டமாகக் ெகாண்ட இவர், அ�பராகக்
கடைமயாற்று�றார்.
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இ

லங்கை இந்திய சமாதான உடன்படிக்கையின் விளைவாக முன்னாள்
ஜனாதிபதி ஜே.ஆர். ஜயவர்தனவினால் க�ொண்டுவரப்பட்ட அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 13ம் திருத்தம் காரணமாகவே மாகாண சபைகள்
உருவாக்கப்பட்டதையும் அது தற்போது இலங்கை அரசியலில் தவிர்க்க
முடியாத ஒரு அங்கமாக ஆகி இருப்பதையும் நாம் அறிவ�ோம். கடந்த இரண்டு
வருடங்களாக பேசப்படாமல் இருந்த இந்த 13ஆவது திருத்தம் தற்போது
தமிழ் அரசியலில் பேசு ப�ொருளாக மாறி இருப்பதால் அனைத்து ஊடகங்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்திருக்கிறது. தமிழர்கள் அதிகாரங்களைக் கேட்பது
இலங்கையில், குறிப்பாக தேசிய அரசியலில், கெட்ட வார்த்தையாக மாறியிருப்பதால், தமிழ்க் கட்சிகளின் க�ோரிக்கையான 13ம் திருத்த சட்டத்தை
முழுமையாக அமுல் படுத்த வேண்டும் என்பது தென்னிலங்கையில் வெவ்வேறான பிரதிபலிப்புகளை ஏற்படுத்த முடியும். இதை வைத்தே மற்றொரு
இனவாத அரசியலை கட்டி எழுப்பவும் முடியும்.
புதிய யாப்பு த�ொடர்பான வரைவு பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக அரசாங்கம் தெரிவித்ததையடுத்தே பல்வேறு யூகங்கள் கிளம்பத் த�ொடங்கின. அவற்றில் முக்கியமானது, புதிய வரைவில் 13ம் திருத்தத்தை முற்றிலுமாக நீக்கி
விடுவது எனத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற ஊகமாகும். பாராளுமன்றத்தில்
ஒரு திருத்த சட்டத்தை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் 13ம் திருத்தத்தை செல்லுபடியற்றதாக்கலாம் என்பது உண்மையானாலும் அது ஒரு பெரிய அரசியல்
சலசலப்பை ஏற்படுத்தும் என்பத�ோடு இந்தியாவுடனான நட்புறவில் ஒரு கசப்புணர்வையும் உருவாக்கிவிடும் என்பதால் ஓசையில்லாமல் புதிய அரசியலமைப்பில் 13ம் திருத்தத்தை உள்ளடக்காமல் விட்டுவிடலாம் என அரசு கருதி
அதன்படியே நடந்து க�ொள்ளப்போகிறது என்றெழுந்த ஊகத்தையடுத்தே
தமிழ் அரசியலில் 13 ஒரு பேசு ப�ொருளாகி இருக்கிறது.
இதுத�ொடர்பாக கலந்துரையாடுவதற்கு யாழ்ப்பாணத்தில் கூடிய தமிழ்க் கட்சிகள் ஒரு விரிவான வரைவைத் தயாரிக்க முடிவு செய்து இரண்டாவது சந்திப்பு க�ொழும்பில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா. சம்பந்தன்
தலைமையில் நடைபெற்றது. அந்தக் கலந்துரையாடலில் கஜேந்திரகுமார்
ப�ொன்னம்பலத்தின் தலைமையிலான தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியும்
கூட்டணியில் மிக முக்கியமான பங்காளிக்கட்சியான தமிழரசு கட்சியும் பங்குபற்றுவதைத் தவிர்த்துக் க�ொண்டன. அதே சமயம் தமிழ் முற்போக்குக்
கூட்டணி சார்பாக அதன் தலைவர் மன�ோ கணேசனும் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம்
காங்கிரஸ் தலைவர் ரவூப்ஹக்கீமும் இக் கூட்டத்தில் கலந்து க�ொண்டு தமது
கருத்துகளைத் தெரிவித்திருந்தனர்.
இலங்கை அரசு தனது புதிய அரசியமைப்பில் 13ம் திருத்தம் உள்ளடக்கியுள்ள விடயங்களை உள்ளடக்கப் ப�ோவதில்லை என்பதால் அதைத் தடுக்கும்
வகையில் இந்தியாவின் அழுத்தம் பிரய�ோகிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே இக்
கலந்துரையாடலின் மையப் புள்ளி.
இங்கே உரையாற்றிய சட்டத்தரணி சுமந்திரன், முன்னாள் ஜனாதிபதி
மஹிந்த ராஜபக்ஷவே 13ஐத் தாண்டி அதிகாரங்கள் வழங்கப்படும் எனக்

தினகரன் விளம்பரம் : 0112429367

தபால் பெட்டி இலக்கம் : 834
த�ொலைபேசி இலக்கம் : 2429429, 2429294, 2429296
பெக்ஸ் : 2429329

பிலவ வருடம் மார்கழி மாதம் 11ம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ஜுமாதல் ஊலா பிறை 21

13ஆம் திருத்தமும்
தமிழ் சமூகமும்
கூறியிருக்கும் நிலையில் 13ம் திருத்தச் சட்டமே ப�ோதும் என்று அமைதியாகிவிடுவதா என்ற கேள்வியை எழுப்பியிருந்தார். 13க்கு அப்பால் சென்று தமிழர்களுக்கு அரசியல் அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதே தமிழ் அரசியலின் நிலைப்பாடாக இருக்க வேண்டுமே தவிர 13உடன் திருப்தியடைந்து
விடுவ�ோம் என்ற நிலைப்பாடு சரியானது அல்ல என்பதை சுமந்திரனின்
நிலைப்பாடாக எடுத்துக் க�ொள்ளலாம். இதே சமயம் தமிழ் தேசிய மக்கள்
முன்னணியின் கஜேந்திரகுமார் ப�ொன்னம்பலம், ஒற்றையாட்சிக்குள் 13ம்
திருத்த சட்டத்துக்கமைய வாழ்தல் என்பதை முற்று முழுதாக நிராகரித்துள்ளார். ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சியைத் தவிர வேற எந்த முஸ்லிம்
கட்சியும் கூட்டத்தில் கலந்து க�ொள்ளவில்லை. இக்கூட்டம் த�ொடர்பாக கருத்து
தெரிவித்த அரசின் பேச்சாளர் டலஸ் அலகப்பெரும, கூட்டங்கள் கூடவும் தூதுவர்களைச் சந்திக்கவும் தமிழ்க் கட்சிகளுக்கு முழுச்சுதந்திரம் இருப்பதாகவும்
ஆனால் எந்த ஒரு நாடும் இலங்கை மீது அழுத்தம் பிரய�ோகிக்க முடியாது
என்றும் கூறியமை இங்கு கவனிக்கத்தக்கது.
83ம் ஆண்டின் பின்னர் எல்லா வடக்கு தீவிரவாத இயக்கங்களும் ஈழம்
என்ற தனிநாடு என்ற மையப் புள்ளியைச் சுற்றியே இயங்கி வந்தப�ோதிலும்
அவை படும�ோசமான இயக்க ம�ோதல்களில் ஈடுபட்டு அழிந்து ப�ோயின.

விற்பனை பிரிவு : 0112429444, 0112429378 விளம்பர முகாமையாளர் : 0112429673

ந

டைமுறையில் உள்ள அரசியலமைப்பின் 13வது
திருத்தச் சட்டத்துக்கு அமைய க�ொண்டு வரப்பட்ட
மாகாணசபை முறைமையை முழுமையாக
நடைமுறைப்படுத்தும் விடயத்தில் இலங்கை அரசுக்கு
அழுத்தம் க�ொடுக்க இந்தியாவிடம் க�ோரிக்கை
விடுக்கும் முயற்சிய�ொன்றில் தமிழ், முஸ்லிம்
கட்சிகள் சில முனைப்புக் காட்டியுள்ளன.

இந்த
விவகாரத்தில்
தமிழ்,
முஸ்லிம் கட்சிகளிடையே மாறுபட்ட
நிலைப்பாடு
இருப்பது
வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது. 13வது
திருத்தத்துக்கு அமைய அதிகாரப்
பகிர்வு என்ற விடயத்தை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு இந்தியாவுக்கு
ஆவணம�ொன்றை
சமர்ப்பிக்கும்
ந�ோக்கத்தில் தமிழ்க் கட்சிகளுக்கிடையில் மூன்று சுற்றுச் சந்திப்பு
நடைபெற்றுள்ளது. இதற்கான
ஏற்பாடுகளை ரெல�ோ கட்சி
மேற்கொண்டிருந்தது.
மூன்று சுற்றுப் பேச்சுக்களை
அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு இந்தியப் பிரதமரிடம் கையளிப்பதற்கான ஆவணம�ொன்றை
தயாரிப்பதற்காக கடந்த சில நாட்களுக்கு
முன்னர் க�ொழும்பில் தமிழ்,
முஸ்லிம் கட்சிகள் மீண்டும்
கூடின.
இருந்த ப�ோதும் கடந்த
கூட்டத்தில்
முன்வைக்கப்பட்டிருந்த ஆவண வரைபை
தமிழரசுக்
கட்சி
ஏற்றுக்
க�ொள்ளாமையால் மீண்டும்
புதியத�ொரு வரைபை தயாரிப்பதற்கான பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
இது
த�ொடர்பில் தமிழரசுக் கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.
ஏ.சுமந்திரன் ஊடக அறிக்கைய�ொன்றையும் வெளியிட்டிருந்தார்.
தமிழ்க் கட்சிகள் தமது க�ோரிக்கையாக தயார் செய்த கடிதத்தின்
தலைப்பு '13 ஆம் திருத்தத்தை
அமுல்படுத்த க�ோருதல்' என இருந்த
நிலையில், தற்போது அத்தலைப்பானது 'தமிழ் பேசும் மக்களின் அரசியல் அபிலாசைகளை பூர்த்தி செய்வதும் இலங்கை- இந்திய ஒப்பந்தமும்'
என மாற்றப்பட்டுள்ளது.
புதிய வரைவு தயாரிக்கப்பட்ட
ப�ோது அதன் ந�ோக்கம், ப�ொருள்
என்பன
மாற்றப்பட்டே
புதிய
ஆவணம் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆவணமும் தற்போது
ஒரு வரைபாகவே இருக்கிறது. இந்த
வரைபை அல்லது இதன் திருத்தத்தை கட்சிகள் ஏற்றுக் க�ொண்டால்
மட்டுமே இது கைச்சாத்திடப்படும். சில ஊடகங்கள் த�ொடர்ந்தும்
தவறான தலைப்பில் இது சம்பந்தமான செய்திகளை வெளியிடுவதனால் இந்த முக்கிய ஊடக அறிக்கை
வெளியிடப்படுகிறது எனக் குறிப்-

35, டி. ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தை, க�ொழும்பு- - 10

பிட்டு அந்த ஊடக அறிக்கை வெளியிடப்பட்டிருந்தது.
இருந்த ப�ோதும் இந்தியப் பிரதமரிடம் கையளிப்பதற்கான ஆவணம்
தயாரிக்கப்பட்டு விட்டது என்றும்,
ஓரிரு தினங்களில் இதில் கட்சித்
தலைவர்கள் கைய�ொப்பம் இடுவார்கள் என்றும் கூறப்பட்டு வந்த
நிலையிலேயே, சுமந்திரன் இந்த

தற்போது, 13ஐத் தக்க வைத்துக் க�ொள்ள இந்தியாவை நாடும் விஷயத்திலும் தமிழ் அரசியில் கட்சிகள் மத்தியில் ஒரு இணக்கப்பாடு கிடையாது
என்பது சாதகமான ஒன்றல்ல.
13ம் திருத்த சட்டத்தை அரசாங்கம் கைவிடுமா என்று தெரியவில்லை.
அவ்வாறு தீர்மானிப்பது இனங்களுக்கு இடையிலான ஒற்றுமை ஏற்படுவதற்கு நன்மை செய்யாது. சரிய�ோ, தவற�ோ, 13ம் திருத்தத்தின் ஊடாக
மாகாண சபை உருவாக்கப்பட்டது. அது ஒரு தளம். அதை ஜனநாயக ரீதியாக
மேலும் ஸ்திரப்படுத்திக் க�ொள்ள வேண்டும் என்பது தமிழர் மத்தியில் காணப்படும் ப�ொதுவான அபிப்பிராயம், மாகாண சபை ஆட்சிக்கு சிங்கள வாக்காளர்களும் கிராம, நகர் மட்ட அரசியல்வாதிகளும் பழகிப் ப�ோயிருக்கிறார்கள்.
எனவே சிங்கள அரசியல்வாதிகளுக்கும் 13ம் திருத்தச் சட்ட நீக்கம் உவப்பானதாக அமைய வாய்ப்பில்லை 13ம் திருத்தச் சட்டத்தை த�ொடர்ந்தும் அமுலில்
வைத்துக் க�ொள்ள வேண்டிய தேவை சிங்கள வாக்காளர்களுக்கும் இருப்பதால் சிங்கள மக்கள் மத்தியிலும் 13ம் திருத்தம் த�ொடர்பான விஷயங்களை
தமிழ்க் கட்சிகள் கலந்துரையாட வேண்டிய அவசியம் உள்ளது.
இலங்கைத் தமிழ்ச் சமூகத்தின் பிரச்சினைகள் உலகறிந்தவையாக இருந்தாலும் அவை குறித்து சிங்கள சமூகம் மிகக் குறைவாகே அறிந்து வைத்துள்ளது. இதிலும் இதைத் தவறாக புரிந்து க�ொள்வோரே அதிகம். பெரும்பாலான
சிங்கள மக்கள் 13ம் திருத்தச் சட்டத்தைத் தவறாகவே, ஈழத்துக்கான மார்க்கமாகவே, புரிந்து வைத்துள்ளனர். இத் தவறான அல்லது க�ொஞ்சமான புரிதல்,
இனவாதத்தை அடிப்படையாகக் க�ொண்ட அரசியலுக்கு வாய்ப்பான களமாக
அமைந்து விடுகிறது. ஏனைய நாடுகளின் இனப்பிரச்சினைகள் எப்போத�ோ
தீர்த்து வைக்கப்பட்ட பின்னரும் இலங்கையில் அது எழுபது ஆண்டுகளாக
இழுபறியிலும், ப�ொருளாதார பின்னடைவுகளுக்கு வழிவகுத்துக் க�ொண்டு
இருந்தாலும் கூட இதைத் தீர்த்துவிட்டு ப�ொருளாதார வளம் க�ொண்ட நாடாக
மாறுவதில் இன்னமும் தயக்கம் காணப்படுவது வேதனையானது.
அடுத்த வருடம் ப�ொருளாதார ரீதியாக நாடும், தனி மனிதர்களும் பல சிக்கல்களை சந்திக்கவுள்ளனர் என்பது ஒத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ள நிலையில்,
இந்த இனப்பிரச்சினைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து விட்டு சகலரும் இலங்கையர் என்ற வகையில் புதிய அத்தியாயத்தை ஆரம்பிப்பதே சரியான நகர்வாக
இருக்கும். 13ஐ நீக்குவது தமிழர் பிரச்சினையை மீண்டும் பாரிய நெருக்கடிக்குள் நாட்டைத் தள்ளி விடுவதாகவே அமையும். அதேசமயம் ஒற்றையாட்சியை ஏற்கமாட்டோம் என்று ஒற்றைக் காலில் நிற்பதும் தீர்வுக்கு பெருந்தடையாகவே அமையும்.
இங்கே நாம் அவதானிக்க வேண்டிய முக்கிய விஷயம் ஒன்றுண்டு. தமிழ்
பேசும் மக்களுக்கான கட்சிகள் அனைத்தும் ஒன்றிணைந்தே 13 த�ொடர்பான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும். அதுவே ஒட்டும�ொத்த தமிழ்ச் சமூகத்தின்
குரலாக அமையும். இ.த�ொ.காவும் ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியும் இக் கூட்டில்
இல்லை. எனவே சகல கட்சிகளும் ஒன்றிணைவது அவசியம். அதுவே ஏன்
இனப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு அவசியம் என்பதை உணர்த்தும்.
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மாகாண சபைத் தேர்தலுக்கு
வடக்கு, கிழக்கில் தயாராகும்

தமிழ், முஸ்லிம் கட்சிகள்!
ப�ோதும், தமிழரசுக் கட்சியின்
தலைவர் மாவை சேனாதிராஜா
அழைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
இந்த நிலையில் கடந்த
சில தினங்களுக்கு முன்னர்

இடையில் ப�ோட்டிநிலைய�ொன்று
காணப்படுகின்றது. இதற்கிடையில்
‘யுகதனவி’ அனல்மின்நிலைய விவகாரத்தில் அமெரிக்காவும் இணைந்து
க�ொண்டுள்ளது.

தமிழ் பேசும் சமூகங்கள் மத்தியில்
உருவாகியிருக்கும் சலிப்பையும்,
வெறுப்பையும் ப�ோக்குவதற்கான
மறைமுக முயற்சிகள்!
இந்தியாவிடம்
க�ோரிக்கை
முன்வைப்பதிலும்
கட்சிகளிடையே
முரண்பாடுகள்!

அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார்.
தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு 13வது
திருத்தத்தம் அல்ல. இதற்கும் அப்பால் சென்று
தீர்வு வழங்கப்படும் என
ஆட்சியாளர்களே
கூறியுள்ள நிலையில், 13வது
திருத்தத்தை
முழுமையாக
அமுல்படுத்துமாறு
கூறுவது எந்தளவுக்கு நியாயமானது என சுமந்திரன்
அண்மையில் கேள்வியெழுப்பியிருந்தார்.
யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்ற கூட்டம�ொன்றில் அவர்
உரையாற்றுகையில், '13வது திருத்தத்துடன் நிற்பதாயின் அதன் பின்னர்
ஏன் இதுவரை பல உயிர்களை இழந்துள்ளோம். இப்பொழுது ப�ோய்
13வது திருத்தத்தை அமுல்படுத்த
இந்தியாவிடம் க�ோரி கூட்டம்
வைக்கின்றனர். 13வது திருத்தம்
அடிப்படையிலேயே பழுதுபட்டது,
இதனைத் திருத்த முடியாது என

அமைச்சர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் கூறியுள்ளார். இப்படியான சூழ்நிலையில்
நாம் சென்று ‘13வது திருத்தத்தைத்
தா’ என்று கேட்பதா?
13வது திருத்தத்தில் முக்கியமான
நல்ல விடயங்கள் இருக்கின்றன.
இல்லையென்று நான் கூறவில்லை.
மாகாணம் ஒரு அலகாக வந்தது,
வடக்கு,கிழக்கை ஒரு அலகாக
இயக்கக் கூடிய சாத்தியம், ப�ொலிஸ்

இலங்கையுடன் நட்புப் பாராட்டுவதற்கும், உதவிகளை
மேற்கொள்வதற்கும் சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும்
இடையில் ப�ோட்டிநிலைய�ொன்று காணப்படுகின்றது.
இதற்கிடையில் ‘யுகதனவி’ அனல்மின்நிலைய
விவகாரத்தில் அமெரிக்காவின் பிரசன்னமும் வந்துள்ளது

அதிகாரங்கள் ஓரளவுக்குக்
க�ொடுக்கப்பட்டன. 13 இல்
உள்ள நல்ல விடயங்களை
வீசுமாறு நாம் கூறவில்லை.
அதற்காக 13 தான் எங்களது
அபிலாசை என்று தமிழ்
மக்கள் ஏற்றுக் க�ொண்டதில்லை.
இதற்கும்
அப்பால் செல்ல வேண்டும்
என இந்த அரசாங்கமே கூறியிருக்கும் நிலையில், நாங்களாகவே ப�ோய் இந்தப் படுகுழிக்குள் விழ வேண்டிய
தேவை இல்லை' என்று
சுமந்திரன்
தெரிவித்திருந்தார்.
இவ்வாறான பின்னணியிலேயே
இந்தியப் பிரதமரிடம் கையளிக்கப்படவிருக்கும்
ஆவணத்தின்
உள்ளடக்கங்களை
மாற்றுவதற்கான முனைப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகத்
தெரிகிறது.
வடக்கு, கிழக்கைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் கட்சிகள் மாத்திரமன்றி
க�ொழும்பு மற்றும் மலையகம்
உட்பட நாட்டின் ஏனைய பகுதிகளில் உள்ள தமிழர்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் மன�ோ
கணேசன், முஸ்லிம் காங்கிரசின் தலைவர் ரவூப் ஹக்கீம்
ஆகிய�ோரும் இதில் பங்கெடுத்துள்ளனர்.
யாழ்ப்பாணத்தில்
நடைபெற்ற முதலாவது கூட்டத்தில் தமிழரசுக் கட்சியின்
பிரமுகர்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. அதன் பின்னர்
க�ொழும்பில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா.சம்பந்தன் அழைக்கப்பட்டிருந்த

க�ொழும்பில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தமிழரசுக் கட்சியின் தலைவர்
மாவை சேனாதிராஜா, பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் எம்.ஏ.சுமந்திரன் உள்ளிட்ட பிரமுகர்கள் பலரும் கலந்து
க�ொண்டிருந்தார்கள்.
இக்கூட்டத்தில் ரெல�ோ கட்சி
தயாரித்திருந்த ஆவணத்தின் வரைபு
முன்வைக்கப்பட்ட
ப�ோதும்
அன்றைய
கூட்டத்தில்
கலந்து
க�ொண்ட கட்சித் தலைவர்கள் பலர்
மாற்றங்களை முன்மொழிந்தததால்
மீண்டும் குறித்த ஆவணத்தைத்
தயாரிக்கும் ப�ொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
எம்.ஏ.சுமந்திரன் மற்றும் ஸ்ரீகாந்தா
உள்ளிட்டோர் இணைந்து அதனைத்
தயாரிப்பதாகத் தெரியவருகிறது.
கடைசியாக நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தான் பரிந்துரைத்த மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டிருந்தாலே அதில்
கைய�ொப்பம் இடப்படும் என மன�ோ
கணேசன் கூறியுள்ளார். வடக்கு,
கிழக்கு தமிழ் மக்கள் சார்பாக அன்றி
நாடு முழுவதிலும் உள்ள தமிழ்
பேசும் மக்களின் சார்பில் இந்த
ஆவணம் இந்தியப் பிரதமரிடம்
கையளிக்கப்படவுள்ளதாக மன�ோ
கணேசன் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.
பூக�ோள அமைவிடம் சார்ந்து
எப்பொழுதும்
வெளிநாடுகளின்
கண்களை உறுத்தும் வகையில்
இலங்கை காணப்பட்டு வந்துள்ளது.
தற்பொழுது காணப்படும் ப�ொருளாதார பின்னடைவு என்ற விடயம்
ஏனைய நாடுகள் இலங்கை மீது
மேலும் தாக்கம் செலுத்துவதற்கான
வாய்ப்புக்களை வழங்கியுள்ளன.
இலங்கையுடன் நட்புப் பாராட்டுவதற்கும் உதவிகளை மேற்கொள்வதற்கும் சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும்

இவ்வாறான பின்னணியில் தமிழ்
பேசும் மக்களின் பிரதிநிதிகள் எனக்
கூறிக் க�ொள்ளும் ஒரு சில தமிழ்
கட்சிகளும், முஸ்லிம் காங்கிரசும்
இணைந்து 13வது திருத்தம் என்ற
விடயத்தை வைத்துக் க�ொண்டு
இந்தியாவுடன்
நெருங்குவதன்
பின்னணி குறித்தும் ஆராயப்பட
வேண்டியுள்ளது.
மறுபக்கத்தில், இந்த தமிழ்க்
கட்சிகளின் ஒற்றுமை அல்லது
ஒன்றிணைவு மாகாணசபை தேர்தல�ொன்று வரவிருக்கும் பின்னணியில் இடம்பெறுகின்றது என்பதையும் நாம் மறந்து விடக் கூடாது.
ப�ொருளாதார நெருக்கடி உள்ளிட்ட
பல்வேறு காரணங்களால் ப�ொதுவாகவே அரசியல்வாதிகள் மீது
மக்கள் நம்பிக்கை இழந்திருக்கும்
நிலையில், மாகாணசபைத் தேர்தல�ொன்று வந்தால் அதனை எதிர்க�ொள்வதற்கான தளத்தை உருவாக்கும் ந�ோக்கில் 13வது திருத்தத்தை
அடிப்படையாகக் க�ொண்ட அதிகாரப் பகிர்வு என்ற விடயம் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கலாம்.
தமிழ்க் கட்சிகள் மற்றும் தமிழ்
பேசும் மக்களின் பிரதிநிதிகள் ஒன்றிணைந்து செயற்பட வேண்டுமென்பதில் எவ்வித மாற்றுக் கருத்துக்கும் இடம் இல்லையென்றாலும்,
இந்த இணைவு உண்மையில் மக்களின் நலனுக்கானதாக இருக்க
வேண்டுமே தவிர வெறும் தேர்தலுக்கான கூட்டாகவ�ோ அல்லது வாக்கு
வங்கிகளைப் பெற்றுக் க�ொள்வதற்கான ஒரு உத்தியாகவ�ோ இருக்க
கூடாது.

பி.ஹர்ஷன்...?

2021 டிசம்பர் 26 ஞாயிற்றுக்கிழமை

க�ொ

விட்-19
சவாலுடன்
ஆரம்பமான 2021ஆம்
ஆண்டு முடிவடைவதற்கு
இன்னமும் சில நாட்களே
எஞ்சியிருக்கும் நிலையில்,
இவ்வருடமானது
இலங்கைக்கு மாத்திரமன்றி
உலகின் பல நாடுகளுக்கும்
சவால் மிக்க வருடமாகவே
அமைந்தது.

ப�ொருளாதாரம், நிதி மற்றும் சுகாதாரம் எனப் பல்வேறு துறைகளிலும்
நாடு சவால்களுக்கு முகம் க�ொடுக்க
வேண்டி ஏற்பட்டதுடன், ப�ொறுப்பு
வாய்ந்த அரசாங்கம் என்ற ரீதியில்
நிலைமைகளை
சமாளிப்பதற்கு
சாமர்த்தியமான
நடவடிக்கைகள்
முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தன.
க�ொவிட்-19 உலகத் த�ொற்றுந�ோயுடன் இணைந்ததாக ஏற்பட்ட ப�ொருளாதார பின்னடைவுகள் மற்றும்
அந்நிய செலாவணியின் கையிருப்பில் ஏற்பட்டுள்ள வீழ்ச்சி என்பன
தற்பொழுது
நிலைமைகளை
சற்றுச்
சிக்கலாக்கியிருக்கின்றன.
இருந்த ப�ோதும் க�ொவிட் த�ொற்று
பரவலைக்
கட்டுப்படுத்துவதில்
இலங்கை அரசாங்கம் ஏனைய பல
நாடுகளுக்கு
முன்னுதாரணமாகக்
காணப்படுகிறது. நாட்டில் நிலவும்
சில விடயங்களை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு எதிர்க் கட்சிகள் மக்கள்
மத்தியில் தேவையற்ற அச்சத்தை
ஏற்படுத்த முயற்சிக்கின்ற ப�ோதும்
‘சுபீட்சத்தின் ந�ோக்கு’ என்ற தனது
க�ொள்கைத் திட்டத்தில் ஜனாதிபதியும், அவர் தலைமையிலான அரசாங்கமும் உறுதியாக இருப்பது புலனாகிறது.
க�ொவிட் கட்டுப்பாட்டு விடயத்-

தில் இலங்கை முன்னுதாரணமாக
திகழ்வதையும் பார்க்கக் கூடியதாகவுள்ளது.
இதுதவிரவும், 2021ஆம் ஆண்டில்
விவசாயிகளுக்கான சேதன உர
விவகாரம் அரசியல் அரங்கங்களில் அதிகம் சேப்பட்ட விடயமாக
அமைந்தது. இரசாயன உரப் பயன்பாட்டினால் நாட்டு மக்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புக்களைத் தவிர்க்கும் ந�ோக்கில் ‘சுபீட்சத்தின் ந�ோக்கு’
க�ொள்கைத் திட்டத்தின் ஊடாக
சேதன உரப் பயன்பாட்டை ஊக்கு-

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY DECEMBER 26, 2021

நிலைப்புத் தன்மைக்கும் நிச்சயம்
பாரியத�ொரு பங்களிப்பை வழங்குவதாகவே அமையும். இருந்த
ப�ோதும் நாட்டுக்குள் இரசாயன
உரத்தை இறக்குமதி செய்யும் பல்தேசிய கம்பனிகள் விவசாயிகளைத்
தூண்டி விட்டு ப�ோராட்டங்களுக்கு
வித்திட்டிருந்தன.
சேதன உர விடயத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதில்
சிக்கல்கள்
இருந்தாலும் நாட்டின் எதிர்காலத்தைக் கருத்தில் க�ொண்டு எடுக்கப்பட்ட முற்போக்கான நடவடிக்கை-

விடைபெறும்

2021

தம் 1.5 பில்லியன் ட�ொலர் செலவிடப்படுவதுடன் நாட்டில் தற்போது
கையிருப்பிலுள்ள நிதி ஒரு மாதத்திற்கு
மட்டுமே
ப�ோதுமானது
என்றும் ப�ொருளாதார நிபுணர்கள்
சுட்டிக் காட்டியிருப்பதாக ஊடகங்கள் பல அறிக்கையிட்டுள்ளன.
இருந்த ப�ோதும் அவ்வாறானத�ொரு
நிலைமை இல்லையென மத்திய
வங்கியின் ஆளுநர் அஜித் நிவார்ட்
கப்ரால் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்-

சுட்டிக் காட்டியுள்ளார். நாட்டின்
ப�ொருளாதாரம் த�ொடர்பில் சில
தரப்பினர்
ப�ொய்ப்
பிரசாரங்களை முன்னெடுத்து வருகின்றனர். அதனால் நாட்டுக்கு பெரும்
பாதிப்பே ஏற்படும். நாடு எதிர்க�ொண்டுள்ள அந்நிய செலாவணி
நெருக்கடியிலிருந்து நாட்டை மீட்டெடுப்பதற்கு ட�ொலருக்கு சமமாக
ரூபாவின் பெறுமதியை சுயாதீனமாக தீர்மானிப்பதற்கு இடமளிப்பது

அரசாங்கம் கடந்து வந்துள்ள
சவால்கள் நிறைந்த பாதை!
விப்பது குறித்த ய�ோசனையை அரசாங்கம் முன்வைத்திருந்தது.
இலங்கையில்
இரசாயன
உரப்
பயன்பாட்டை
எடுத்துக்
க�ொண்டால் 2018 ஆம் ஆண்டில்
6 இலட்சத்து 32 ஆயிரம் மெற்றிக்

உள்ளிட்ட கடினமான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட வேண்டியுள்ளதென
ப�ொருளாதார நிபுணர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளதாக மத்திய வங்கியின்
ஆளுநர் தெரிவித்துள்ளார்.
அனைத்து நாடுகளும் சர்வதேச
நிதித் த�ொகுதி உள்ளடங்கிய அந்நிய
செலாவணி கையிருப்பை முறையாக
க�ொண்டிருப்பத�ோடு
இறக்குமதி
செலவை ஏற்றுக் க�ொள்ளல், வெளிநாட்டு கடன்களை செலுத்துதல்,
நாட்டின் நாணயப் பெறுமதியை
நிலையான வகையில் வைத்திருத்தல் மற்றும் எதிர்கொள்ள நேரும்
ப�ொருளாதார நெருக்கடியை முகாமைத்துவப்படுத்தல் ஆகியவை அவசியமாகின்றன என்றும் அவர் சுட்டிக்
காட்டியுள்ளார்.
நாடு தற்பொழுது எதிர்கொண்டுள்ள இந்த நெருக்கடியிலிருந்து மீள்வதற்கு சர்வதேச நாணய நிதியத்தின்
உதவியை நாட வேண்டும் எனப் பல
தரப்பினரும் வலியுறுத்தி வருகின்ற-

நாட்டின் ப�ொருளாதாரம் த�ொடர்பில்
எதிர்த் தரப்பினர் முன்னெடுக்கும்

ப�ொய்ப் பிரசாரங்கள்! இலங்கையில்
மாத்திரமன்றி உலக நாடுகள்

பேசுப�ொருளாகியுள்ளது.
ட�ொலருக்கான தட்டுப்பாடு நிலவுவதால்
எரிப�ொருள் இறக்குமதி ப�ோன்ற
அத்தியாவசியப்
ப�ொருட்களின்
இறக்குமதிக்குக் கூட ப�ோதிய நிதி
இல்லையெனக் கூறப்படுகிறது.
கடந்த 2020ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் நாட்டின் வெளிநாட்டு
நாணய கையிருப்பு 7.6 பில்லியனாக இருந்தது. தற்போது அது 1.6
ஆக சரிவடைந்துள்ளமை நாடு

‘சுபீட்சத்தின் ந�ோக்கு’
க�ொள்கைத் திட்டத்தில்
ஜனாதிபதி தலைமையிலான
அரசாங்கம் உறுதி

அனைத்தின் ப�ொருளாதாரமுமே
இன்று வீழ்ச்சி நிலையில்!
தில் அரசாங்கத்தின் உறுதிப்பாடு
தெளிவாகியுள்ளது. நாட்டு மக்களுக்கு தடுப்பூசியைப் பெற்றுக்
க�ொடுப்பதே த�ொற்று ந�ோயைக்
கட்டுப்படுத்துவதற்கான சிறந்த வழி
என உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் அறிவித்திருக்கும் நிலையில், அனைவருக்கும் க�ொவிட் தடுப்பூசிகளைப்
பெற்றுக் க�ொடுக்க அரசு கடும்
முயற்சி எடுத்துள்ளது. இலங்கையில் இதுவரையில் ஏறத்தாழ 15 மில்லியன் 9 இலட்சத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் முதலாவது தடுப்பூசியையும்,
13 மில்லியனுக்கும் அதிகமானவர்கள் இரண்டாவது தடுப்பூசியையும்,
30 இலட்சத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் மூன்றாவது தடுப்பூசியையும்
பெற்றுள்ளனர்.
பெருந்தொற்றில்
இருந்து
அனைவரையும்
பாதுகாப்பதற்குத் தேவையான தடுப்பூசிகளை
பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து அரசாங்கம் க�ொள்வனவு செய்துள்ளது.
ஏனைய நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் க�ொவிட் கட்டுப்பாட்டு விடயத்-
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த�ொன் இரசாயன உரம் நாட்டுக்குள்
இறக்குமதி
செய்யப்பட்டுள்ளது.
2021 ஆம் ஆண்டில் 12 இலட்சம்
மெற்றிக் த�ொன் இரசாயன உரத்தை
இறக்குமதி செய்வதற்கான க�ோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டன.
இரசாயன உரத்துக்கான கேள்வி
அ தி க ரி க்கப ்ப ட் டி ருந்தா லு ம் ,
அதனால் ஏற்படும் விளைச்சலில்
எந்தளவு பாரிய மாற்றமும் தென்படவில்லையென்றே கூற வேண்டும்.
இரசாயன உரப் பயன்பாடு த�ொடர்பில் அரசாங்கம் க�ொள்கை ரீதியில்
எடுத்த தீர்மானம் படிப்படியாகவே
நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
2019 ஆம் ஆண்டு முதல் விவசாயிகளுக்கான இரசாயன உர விநிய�ோகம் படிப்படியாகக் குறைப்பட்டு
வந்தே இவ்வருடம் அந்த உரத்தின்
இறக்குமதிக்குக் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டது.
அரசாங்கத்தின் இந்தத் திட்டமானது குறுகிய காலத்தில் ஒரு சில
தாக்கங்களை
ஏற்படுத்தியிருந்தாலும் நீண்டகாலத்துக்கும், நாட்டின்

ப�ொருளாதாரப் பின்னடைவை
சாதகமாகப் பயன்படுத்தி மக்கள்
மத்தியில் வீணான அச்சத்தை
ஏற்படுத்த எதிரணிகள் முயற்சி!
அரசுக்கு எதிராக மக்களைத்
தூண்டி விடுவதற்கு முயற்சிகள்!

யாக அதனைப் பார்க்க
முடியும். தேசன உரங்களை
இந்தியாவிடமிருந்து இறக்குமதி செய்து
விவசாயிகளுக்கு வழங்கவும் அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்திருந்தது.
இருந்தப�ோதும், எதிர்க்கட்சியைச் சேர்ந்த அரசியல்வாதிகள்
விவசாயிகளைக் குழப்பி விட்டு மக்கள்
மத்தியில் தேவையற்ற உணவுத்
தட்டுப்பாடு குறித்த அச்சத்தை
ஏற்படுத்தியுள்ளனர்.
எதிர்க்கட்சியினால்
முன்னெடுக்கப்படும்
உணவுத் தட்டுப்பாடு என்ற பிரசாரத்தில் எவ்வித உண்மையும் இல்லையென அரசாங்கத்தின் முக்கிய
அமைச்சர்கள் பலரும் சுட்டிக் காட்டியுள்ளனர்.
அதேநேரம், அந்நிய செலாவணி
இருப்பு மற்றும் ட�ொலர் தட்டுப்பாடு குறித்த விடயம் தற்பொழுது

உலகப் பெருந்தொற்றினால்
உண்டான ப�ொருளாதாரப் பாதிப்புகள்!
எதிர்கொள்ள நேர்ந்துள்ள ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்கு முக்கியமான
காரணம் என ப�ொருளாதார நிபுணர்கள் சுட்டிக் காட்டுகின்றனர்.
நாட்டின் இறக்குமதிக்கு மாதாந்-

துள்ளார்.
வெளிநாட்டுக் கடன்களை செலுத்துவதற்கும் ஏனைய நடவடிக்கைகளுக்கும் நாட்டில் ப�ோதுமான
நிதி கையிருப்பில் உள்ளதாக அவர்

னர். இது விடயம் த�ொடர்பில் அமைச்சரவையில்
இருவேறு நிலைப்பாடுகள் காணப்படுவதுடன்,
இன்னமும் இறுதி முடிவு
எடுக்கப்படவில்லையெனத் தெரியவருகிறது.
பிரதான எதிர்க் கட்சியான ஐக்கிய மக்கள்
சக்தி சர்வதேச நாணய
நிதியத்தின்
உதவியை
நாட வேண்டும் எனத்
த�ொடர்ச்சியாக
வலியுறுத்தி வருகிறது. இருந்த
ப�ோதும்
அரசாங்கம்
பல்வேறு
வாய்ப்புக்கள் குறித்து ஆராய்ந்து
வருகிறது.
இதுவரை
இறுதி முடிவுக்கு வராத
நிலையில், எதிர்க்கட்சி
சந்தர்ப்பத்தைப்
பயன்படுத்திக்
க�ொள்ள முயற்சிக்கிறது.
அதேநேரம்,
நாடு
எதிர்க�ொண்டுள்ள சிக்கல்களிலிருந்து
விடுபடுவதற்கு சர்வகட்சிக் கூட்டம�ொன்றைக் கூட்டுவது த�ொடர்பிலும் பேச்சுக்கள் அடிபடுகின்றன. ஆளும் கட்சி மாத்திரமன்றி
எதிர்க் கட்சித் தலைவர்கள் கூட
சர்வகட்சிக் குழுக் கூட்டம் பற்றிப்
பேசுகின்றனர். ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்கிரமசிங்க பல நாட்களுக்கு முன்னரே சர்வகட்சிக் கூட்டம் த�ொடர்பில் தனது
க�ோரிக்கையை
முன்வைத்திருந்த
நிலையில், எதிர்க்கட்சித் தலைவர்
சஜித் பிரேமதாச அண்மையில் கட்சிக்கட்சிக் கூட்டம�ொன்று கூட்டப்பட வேண்டியதன் அவசியத்தை
வலியுறுத்தியிருந்தார்.
எதிர்க்கட்சியிலிருந்து முன்வைக்கப்படும் இவ்வாறான கருத்துக்கள்
சாதகமான மாற்றத்துக்கு உதவியாக
இருக்கும். நாடு தற்பொழுது எதிர்க�ொண்டிருக்கும் சவால் எமக்கு மாத்திரம் அன்றி உலகின் பல நாடுகளுக்குக் காணப்படும் பிரச்சினையாகும்.
உண்மையில் நமது நாடு எதிர்கொண்டுள்ள பிரச்சினை அரசாங்கத்தினால்
மாத்திரம் முகங்கொடுக்கக் கூடியதல்ல. அனைத்துத் தரப்பினரும் ஒன்றிணைந்து செயற்படுவதன் ஊடாக
இந்த
சவாலிலிருந்து
நாட்டை
மீட்கக் கூடியதாகவிருக்கும்.
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2021 டிசம்பர் 26 ஞாயிற்றுக்கிழமை
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நம்பித்தான் ஆகவேண்டும்!

இவ்வாறாக அபாயகரமான வீடுகளிலும்
மக்கள் வாழ்கிறார்கள், தெரியுமா?
இரட்டை பாதை சப்ளித்தில்
பய
த�ோட்ட மக்கள் மரண
வாகம்
்
ர
நி
த
ளா
்
ள
ொ
�
கண்டுக

ச

ப்ளி த�ோட்டத்தில் மூன்று த�ொழிலாளர் த�ொடர் குடியிருப்புகள்
மண்சரிவு
அபாயத்திற்குள்ளாகியுள்ளன. இதனால் இங்கு வாழும்
சுமார் 40 குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 100 வருடங்கள் கடந்த இக்குடியிருப்புகள். இரண்டு வருடங்களுக்கு
முன்னர் கண்டி இயற்கை அனர்த்த முகாமைத்துவ திணைக்கள அதிகாரிகள் இவ்விடத்திற்கு வந்து த�ொடர்ச்சியாக பல பரிச�ோதனைகளை மேற்கொண்டு ஆய்வின்
முடிவில் இந்த இடம் வசிப்பதற்கு ப�ொருத்தமானதாக இல்லை என்று
அறிவித்தத�ோடு உடன் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு
செல்லுமாறு அறிவித்திருந்தனர். எனினும்
மாற்றிடம் தரப்படாத நிலையில் த�ொடர்ந்தும் அதேகுடியிருப்புகளில் வாழ்கின்றனர். குடியிருப்புகளின்
அத்திவாரம் தாழி-

றங்கியுள்ளது. முழு கட்டடமும் சில அடிதூரம் அகன்றும் காணப்படுகிறது. மழைக்காலத்தில் வீட்டிற்குள் நீர் ஊற்றெடுக்கிறது.
இங்கு வசிக்கும் குடும்பங்களில் 8 குடும்பங்கள் தனது ச�ொந்த பணத்தில் காணியும்
வீடும் வாங்கிக் க�ொண்டு சென்று விட்டனர். த�ோட்ட நிர்வாகம�ோ, அரச�ோ
இதுவரையில் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
எந்த நேரத்திலும்
மண்சரிவுக்கு
உ ள்ளா -

பெருந்தோட்டங்களில்
குளவிக்கொட்டு:

குளவிக் கூடுகளை
அகற்றுவதே ஒரே தீர்வு
பெ

ருந்தோட்டங்கள் உரியமுறையில் பராமரிக்கப்படாமையால்
அவை காடுகளாக மாறி வருகின்றன. மலைகளில் வேலை செய்யும்
த�ொழிலாளர்கள் அட்டைக்கடி,
குளவிக்க�ொட்டு, விஷப்பூச்சிகளின் கடிகளுக்கும்
சிறுத்தை, காட்டுப்பன்றி, பாம்பு ப�ோன்ற
உயிரினங்களின் அச்சுறுத்தல்களுக்கும் மத்தியில் ஒரு நாள் சம்பளத்திற்காக உழைக்க
வேண்டியிருக்கிறது.
த�ொழிலாளர்களின்
வேலைநாள் குறைக்கப்படுவதால் ப�ொரு-

ளாதார ரீதியில் பல்வேறு சிரமங்களை எதிர்ந�ோக்க வேண்டியிருக்கிறது.
மலையக மக்களின் பிரச்சினைகளில் மிக
முக்கியமாக பேசப்படும் விடயமாக குளவி
க�ொட்டு மாறியிருக்கிறது. இது மலையகத்தின்
சில பகுதிகளில் வாழும் மக்களின் அன்றாட
பிரச்சினையாகவும் மாறியுள்ளது. அடிப்படை
வசதியின்மை, சம்பளப் பிரச்சினை, கல்வி,
த�ொழில் ரீதியான உரிமைகள் மீறப்படுகின்றமை ப�ோன்றவை காலங்காலமாக பேசப்பட்டு வரும் நிலையில், குளவி க�ொட்டு பிரச்சினையும் கடந்த இரு வருடங்களுக்கு மேலாக
பேசுப�ொருளாக மாறிவிட்டது.
டிக்கோயா பகுதி த�ோட்டம�ொன்றில் பணிபுரிந்து க�ொண்டிருந்த 9 பெண்கள் குளவிக்
க�ொட்டுக்கு இலக்காகினர். இதில் ஒரு பெண்
உயிரிழந்தார். க�ொட்டகலை, ப�ொரஸ்கிறீக்
த�ோட்டத்தில் குளவி க�ொட்டுக்கு 10 த�ொழிலாளர்கள் இலக்காகினர். இதில் ஒரு பெண்
த�ொழிலாளியின் காதில் இருந்து பல குளவிகள் வெளியே எடுக்கப்பட்டன. ஹப்புத்தளைப்
பகுதியில் த�ோட்டத் த�ொழிலில் ஈடுபட்டிருந்த
27 பேர் குளவிக் க�ொட்டுக்கு இலக்காகினர்.
இத்தகைய செய்திகள் ஊடகங்களில் அடிக்கடி வெளியிடப்பட்டாலும் இது த�ொடர்பான
நிரந்தர த்தீர்வு எதுவும் இதுவரையிலும் எட்டப்படவில்லை.
இந்தக் குளவிப் பிரச்சினையை த�ோட்ட நிர்வாகங்கள�ோ, த�ொழிலாளர்களைச் சார்ந்துள்ள த�ொழிற்சங்கங்கள�ோ
கவனம் செலுத்துவதாகத் தெரியவில்லை.
த�ோட்ட
நிர்வாகம்
த�ொழிலாளர்களைக்

ரணமும்
வழங்கப்படுவதில்லை.
ஆனால் த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களுடைய சம்பளம் த�ொடர்பாக இருக்கின்ற கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் வேலை
நேரங்களில் ஏதாவது விபத்து ஏற்பட்டால் நட்ட ஈட்டு கட்டளைச் சட்டத்தின்படி
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு
நட்டஈடு வழங்க வேண்டும் என்று

க�ொண்டு எப்படியாவது வேலையை வாங்கி
இலாபத்தை பெற்றுக்கொள்வதே அவர்களின் ந�ோக்கமாக இருக்கிறதே தவிர குளவிக்
கூடுகளை ஒழிப்பதற்கான எந்த நடவடிக்கை-

யும் எடுத்ததாகத் தெரியவில்லை.
இந்நாட்டில் த�ொழில் செய்யும் அனைவருக்கும் த�ொழில் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட
வேண்டும். அதன்படி த�ொழில் நேர விபத்துகளுக்கு அந்தந்த நிறுவனங்கள் ஏற்பாடுகள் செய்துள்ளன. பெருந்தோட்ட த�ொழிலாளர்களுக்கு த�ொழில் நேர விபத்துக்களுக்கு
இக்கம்பெனிகள் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை
செய்து இருக்கின்றனவா என்ற கேள்வி எழுகின்றது.
அன்றாட உழைப்பில் வாழ்ந்துவரும் இவர்களுக்கு குளவி க�ொட்டினால் இரண்டொரு
நாள் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டாலும் இவர்களுக்கு எந்த வகையிலான நிவா-

ஏற்பாடு இருக்கின்றது. ஆனால் இதுவரையில் குளவிக் க�ொட்டுக்கு இலக்காகி விடுமுறையில் இருந்தவர்களுக்கு எந்த நட்ட ஈடும்
வழங்கப்பட்டதாகத் தெரியவில்லை.
மேலும் குளவிக் க�ொட்டுக்கு உள்ளானவர்களுக்கு சிகிச்சை வழங்கும் வசதிகளில்
குறைபாடு நிலவுவதாகவும் கூறப்படுகின்றது.
பெ ருந் த ோட்ட ங ்க ளி ல்
பணி புரியும் வேளையில்
குளவிக்
க�ொட்டுக்கு
இலக்காகும்
நேரத்தில்
த�ோட்ட நிர்வாகத்தினால்
உடனடியாக
வைத்தியசாலைக்கு
அழைத்துச்
செல்லப்படுவதால் சிகிச்சைகள் விரைவாக வழங்கப்படுகின்றன. ஆனால்
வீடுகளில�ோ
அல்லது
தனிப்பட்ட ஏனைய சூழ்நிலைகளில�ோ
குளவிக்
க�ொட்டுக்கு
உள்ளாகுபவர்களை விரைவாக வைத்தியசாலைக்கு
க�ொண்டு செல்வது பெரும்பாலும் சாத்தியமாவதில்லை.
அவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில்
விரைவாக சிகிச்சை வழங்குவது வைத்தியசாலை அதிகாரிகளுக்கு கடினமான விடயமாகவும் உள்ளது. பெரும்பாலும் தனி நபர்கள்
பாதிக்கப்பட்டு வைத்தியசாலைகளுக்கு தாமதமாக க�ொண்டு செல்லப்படுவதால் மரணங்கள்
சம்பவிக்கின்றன.
இப்படி குளவிக் க�ொட்டுக்கு உள்ளாகுபவர்கள்
அதிர்ச்சியடைவார்களானால் அவர்களுக்கான
உளரீதியான பாதிப்பு அதிகரித்து உயர்குருதி
அழுத்தம், ஆஸ்துமா ப�ோன்ற ந�ோய்களுக்கு
உள்ளாகும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. குளவி

கக் கூடும் என்பதை முன்கூட்டியே தெரிந்து
க�ொண்டு கவலையும் கண்ணீருமாக உயிரைக்
கையில்பிடித்துக் க�ொண்டு வாழ்கின்றனர். அதிக மழைக்காலத்தில் உற்றார்,
உறவினர் வீடுகளில் தஞ்சமடைகின்றனர்.
வயதுக்கு வந்த மற்றும் படிக்கின்ற
பிள்ளைகளை
வைத்துக்கொண்டு
எத்தனை
நாள்
மற்றவர்களு டைய
வீட் டி ல் தங்குவது?
பூமியில்
மணல் அதிகம் கலந்தி-

க�ொட்டு சில உபாதைகளின் வேகம் அதிகரிக்க
உதவுகின்றது. சில நேரங்களில் ஒவ்வாமையும் ஏற்படும். இதன்போது சிலர் உடனடியாக
வைத்தியசாலைக்கு க�ொண்டு செல்வதை
விடுத்து கை மருந்துகளை பயன்படுத்துகின்றனர். இது ஆபத்தானது. உடனடியாக வைத்தியசாலைக்கு க�ொண்டு செல்லுதல் அவசியமாகும்.
இவ்வாறான நிலையில் இப்பிரச்சினைக்கு
நிரந்தரத் தீர்வினை உரிய தரப்பினர் கவனம்
செலுத்தி பெற்றுத்தருமாறு பெருந்தோட்ட
சமூகம் பல்வேறு க�ோரிக்கைகளையும் முன்வைத்து வருகிறது. இ.த�ொ.கா ப�ொதுச் செயலாளரும் அமைச்சருமான ஜீவன் த�ொண்டமான்,
குளவிக்கூடுகளை பாதுகாப்பாக அகற்றுவது
த�ொடர்பாக
சுற்றாடல் மற்றும் வன
ஜீவராசிகள் அமைச்சர் எஸ். எம். சந்திரசேனவை சந்தித்து
க லந் து ரை ய ா டி யி ருந்தார். இதன்போது
ஒவ்வொரு த�ோட்டத்திற்கும் 5 இளைஞர்களை தெரிவு செய்து
குளவிக் கூடுகளை
அகற்றும் பணிக்கு
தயார்படுத்துவதாக
குறிப்பிட்டார்.
இந் நி ல ை யி ல்
2021 ஏப்ரல் மாதம்
குளவி
க�ொட்டிலிருந்து பாதுகாப்புப்
பெறுவதற்கான பாதுகாப்பு அங்கிகள் த�ோட்டத்
த�ொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன. இது பாதுகாப்பான அம்சம் என்றாலும் குளவிக் கூடுகள்
அகற்றப்பட்டமையால் பாடசாலை மாணவர்களும் பாதிக்கப்படுகின்ற சம்பவங்களும்
த�ொடர்ந்து நிகழ்ந்து வருகின்றன. ஹட்டன்
கல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட ந�ோர்வூட் எலிபடை
தமிழ் வித்தியாலய மாணவர்கள் 14 பேர்
அண்மையில் குளவி க�ொட்டுக்கு இலக்காகிய
நிலையில் டிக்கோயா கிளங்கன் ஆதார வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சையின்
பின்னர் வீடு திரும்பியதாக வைத்தியசாலை
வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. மாணவர்கள் பாடசாலைக்கு செல்லும் ப�ோது, மரத்தில் இருந்த
குளவிக்கூடு கலைந்து மாணவர்களை க�ொட்டியுள்ளதாக ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர். பாடசாலைக்கு செல்லும் வழியில் குளவிக் க�ொட்டுக்கு உள்ளாக்கிய சம்பவம் ஓர் உதாரணம்.
இவ்வாறான நிலையில் பெருந்தோட்டத்
துறை அதிகாரிகளும், த�ோட்ட நிர்வாகமும்
த�ொழிற்சங்கங்களுடன் இணைந்து குளவிக்
கூடுகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுப்பதன்
மூலமே இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணப்பட
முடியும். வெறுமனே வன
திணைக்களத்தை
எதிர்பார்த்துக்
க�ொண்டிருக்காமல் இணைந்து செயலாற்றி இப்பிரச்சினைக்கு
முடிவு காணலாம்.

ந. திஸ்னாகுமாரி...?
நான்காம் வருடம்
ஊடகக் கற்கைகள் துறை,
யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம்

ஆர். நவராஜா...?
படங்கள்: தெல்தோட்டை தினகரன் நிருபர்

ருப்பதால்
மரங்கள்
அடிய�ோடு
சாய்ந்து வீழ்கின்றன. பல சந்தர்ப்பங்களில்
கூரையின் மீதும் விழுந்துள்ளன. கம்பளை
பிரதேச செயலகம் கிராமசேவகர் அரசில்
பிரமுகர் த�ோட்ட நிர்வாகம் என பலதரப்புகளுக்கும் கூறி பயனில்லை.

மலையக இலக்கிய உலகில்

மறக்கமுடியாத மனிதர்
அமரர் தமிழ�ோவியன்!
நேற்று முன்தினம் (24) அவரது
சிரார்த்த தினம்

ம

லையக
இலக்கிய
உலகில் என்றுமே
மறக்கமுடியாத ஒரு மனிதர்தான் அமரர் தமிழ�ோவியன். அவர் எம்மையெல்லாம் விட்டுப்பிரிந்து
இப்போது வருடங்கள் 15
முடியப்போகிறது. எதிர்வரும்
24ஆம் திகதி அவர் மரித்த
நாள். அவரது சிரார்த்த தினம்
நெருங்கி வரும்போது அவரைப்பற்றிய நினைவுகள் நெஞ்சில் அலைம�ோதுகின்றன.
தமிழ�ோவியன் அவர்களது இயற்பெயர் ஆறுமுகம்.
அவர் தமிழ்மொழி மீது க�ொண்ட ஆர்வமும் பற்றும்
பாசமுமே அவரை தமிழ�ோவியனாக்கியது.
மலையக மக்களின் விழிப்பிற்கும் விடிவிற்கும் விம�ோசனத்திற்கும் அவர் ஆற்றிய பணி அளவற்றது. அடக்கி
ஒடுக்கப்பட்டு துன்ப துயரங்களுக்கு மத்தியிலே வாழ்ந்துவந்த மலையக மக்களின் அவலநிலை கண்டு அந்த
மக்களின் வாழ்க்கையை உலகறியச் செய்த எழுத
ஆரம்பித்தார்.
அறுபதுகளில் ப�ொங்கிப் பிரவாகித்த மலையக
இலக்கிய உலகின் எழுச்சிக்கு இவருக்கும் பெரும்பங்கு உண்டு என்றால் அது மிகையாகாது. ஆற்றலும்
அறிவும் திறமையும் மிக்க தமிழ�ோவியன் மலையக
மக்களின் நலனில் தமது காலத்தை பெருமளவில் அசலவழித்தார். அத்தோடு மலையகத்தில் இளம் எழுத்தாளர்களை உருவாக்குவதில் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்து
செயற்பட்டார். பதுளை மாவட்ட கலை இலக்கிய வட்டத்தின் செயலாளராக செயற்பட்ட காலத்தில் ஊவா மாகாணத்தில் கவிதை, கட்டுரை, சிறுகதைப் ப�ோட்டிகளை
நடாத்தி இளம் இலக்கியவாதிகளை ஊவா மாகாணத்தில் உருவாக்கினார். என்றும் எப்போதும் எல்லோருடனும்
இனிதே பேசிப்பழகுவார்.
நல்லத�ொரு எழுத்தாளர். சிறந்த பேச்சாளர், ஏன்
கவிஞரும் கூட! இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதரை நாம்
இழக்க நேர்ந்தது துரதிர்ஷ்டமே! ப�ொதுவாக எண்ணிப்பார்க்கும்போது மலையக மக்களின் அவலநிலையை
உணர்ந்து அவர்களது நலனுக்காக செயற்பட்டு இலக்கிய உலகிற்குள் நுழைந்து அரும்பணியாற்றி மறையும்
இலக்கியவாதிகளுக்கு நாம் செலுத்தும் நன்றிக்கடன்.
அன்னாரது சிரார்த்த தினத்திலாவது அவர்களை
நினைவுகூர்ந்து அவர்களது ஆன்மா சாந்திபெற
இறைவனை பிரார்த்திப்பதை தவிர வேறு எதைத்தான்
நாம் செய்வது?
எனவே மலையக மக்களின் நலனையே அடிப்படையாகக் க�ொண்டு அவர்களுக்காக வாழ்ந்து மறைந்த
தமிழ�ோவியனின் ஆன்மா சாந்திபெற அவரது சிரார்த்த
தினமான எதிர்வரும் 24ஆம் திகதி ஒரு சிறு விளக்கையாவது ஏற்றி எல்லாம்வல்ல இறைவனை வேண்டி
நிற்போம்!

இரா. ம�ோசஸ் ...?

2021 டிசம்பர் 26 ஞாயிற்றுக்கிழமை

அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவு வழங்கி வரும்
முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பற்றி பல்வேறு விமர்சனங்கள்
முன்வைக்கப்படுகின்றன. அவர்கள்
சமூகத்தை காட்டிக் க�ொடுப்பதாக
சமூகவலைத்தளங்களில் காரசாரமாக
விமர்சனம் செய்யப்படுகிறது. ஐக்கிய
மக்கள் சக்தியில் ப�ோட்டியிட்டு பாராளுமன்றம் தெரிவான இசாக் ரஹ்மான்
எம்.பி அரசாங்கத்துடன் இணைந்து
செயற்பட்டு வரும் நிலையில் தற்போதைய அரசியல் நிலைமை, முஸ்லிம்
சமூகம் சார்ந்த விடயங்கள், எதிர்கால
அரசியல் நகர்வுகள் த�ொடர்பாக அவருடன் நடத்தப்பட்ட நேர்காணல்.

கேள்வி:− பணம்பெற்றுக்-

க�ொண்டு டீல் வைத்தே பட்ஜட்டிற்கும்
ஏனைய சட்டமூலங்களுக்கும் நீங்கள்
ஆதரவு வழங்கியதாக குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறதே?

பதில்:− நாம் எந்த டீலும் வைக்கவில்லை. சமூக நலனுக்காகவே
அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவு வழங்கின�ோம். ஐ.ம.சவில் ப�ோட்டியிட்ட 7
எம்.பிக்களும் பெசில் ராஜபக்ஷவை
சந்தித்த ப�ோது ஜனாசாக்களை அடக்கம் செய்வது த�ொடர்பில்
தான்
பிரதானமாக பேசின�ோம். பல வருடகாலமாக எமது அரசியல் தலைவர்கள்
பிரச்சினைகளை தீர்க்காமல்
பிச்சைக்காரனின் புண்ணை ப�ோல
த�ொடர்ந்து வைத்துக் க�ொண்டிருக்கி-
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நல்லாட்சியில்
முஸ்லிம்களின் எந்தப்

பிரச்சினைக்கும் தீர்வு
கிடைக்கவில்லை

அநுராதபுர மாவட்ட ஐ.ம.ச பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இஷாக் ரஹ்மான்

ச�ொல்லுங்கள் என்றார். அன்று பாராளுமன்றத்தின் அதிகாரத்தை அதிகரித்தாலும் ஐ.தே.கவுக்கும் சு.கவிற்கும்
பாதி பாதி அதிகாரங்கள் இருந்ததால்

பதில்:−

அன்றிருந்த பிரதமர்,
ஜனாதிபதி மற்றும்
அமைச்சர்களுடன் முடிந்தளவு பேசின�ோம். மன்றாடின�ோம். எதுவும் நடக்கவில்லை. கடந்த

7 முஸ்லிம் எம்.பிகளும் இணைந்து சமூக பிரச்சினைகளை
தீர்க்க காத்திரமான நடவடிக்ைகள் முன்னெடுத்துள்ளனர்.
சஜித்தோ, ரிசாத�ோ எனது தேர்தல் வெற்றிக்கு
கிஞ்சித்தும் பங்களிக்கவில்லை.

நா

ள�ொரு
மேனியும்
ப�ொழுத�ொரு வண்ணமுமாக அதி உச்சத்தை
எட்டிக் க�ொண்டிருக்கும்
நவீனத்துவமும், அதை ஒட்டிய சிந்தனைகளும் இன்றைய உலகின், இயக்கத்தை குறுக்கி, மனித வலுவையும்
சிந்தனா திறனையும் மழுங்கடித்து,
மாறுபட்ட பல அச்சுறுத்தல்களுக்கு
வழிவகுத்துக் க�ொண்டிருக்கிறது. அதி
வேக தகவல் த�ொழில்நுட்ப வளர்ச்சியினால் அதிகரித்துவரும் சமூகவலைத்தள பாவனை, இணைய த�ொழில்நுட்ப
பயன்பாடு என்பன சமூகத்திற்கு குறிப்பாக இளைஞர் உலகிற்கு மாபெரும்
வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ள அதே
வேளை பாரிய சமூக அவலத்துக்கும்
உள்ளாகி நிற்கிறது.
சைபர்
தாக்குதல்கள்
(Cyber
Attack) என்று பரவலாக அழைக்கப்படும் இணைய ஊடுருவல்களும்,இணைய முடக்க செயல்பாடுகளும்
உலகளாவிய ரீதியில் ஒன்றிவிட்ட
இணைய செயல்பாடுகளை குறிவைத்து, திட்டமிட்டு நடாத்தப் படுவதுடன், நாடுகளினதும் சமூகங்களினதும் பாதுகாப்புக்கே அச்சுறுத்தலாக
மாறிவருகின்றது. பேரழிவின் அறிகுறியான இந்த இணைய அச்சுறுத்தல்கள்
அதிகரித்து வருவதும் நாடுகளிடையே
குறிப்பாக அரசுகளிடையே பெரும்
சர்ச்சையையும், அச்ச உணர்வையும்
ஏற்படுத்தி உள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த சைபர் தாக்குதல்கள் மேற்குலக நாடுகளையும் தாண்டி இன்று
மூன்றாம் உலக நாடுகளையும் அச்சுறுத்திக்கொண்டு இருக்கிறது. குறிப்பாக அடிக்கடி குறிவைக்கப்படும்
இந்தியா, இலங்கை அரச இணையத்
தளங்கள் மீதான தாக்குதல்களுக்கு
உள்நாட்டு ஒடுக்கு முறைகளுக்கு
எதிரான சக்திகளே காரணம் என்று
ச�ொல்லப்படுகிறது.

கேள்வி:− 20 ஆவது திருத்தத்திற்கு ஆதரவு வழங்கியதால் முஸ்லிம்
சமூகத்திற்கு என்ன நன்மை கிடைத்திருக்கிறது ?

பதில்:− 7 பேரும் கைஉயர்த்தாவிட்டால் ஜனாஸா பிரச்சினைக்கு தீர்வு
கிடைத்திருக்காது. பிரதமர் மஹிந்த
ராஜபக்ஷவும் ஜனாதிபதியும் மதகுருமார்களை அழைத்து பேசிய பின்னரே
இதற்கு தீர்வு கிடைத்தது. முஸ்லிம்களுக்கு 2015/-2020 வரை நடந்த
அநியாயங்களை யாரும் பேசுவதில்லை. திகன, அம்பாறை, குருணாகல் கலவரங்கள் நானும் இருந்த
கடந்த ஆட்சியில் தான் நடந்தது. அது
குறித்து வெட்கப்படுகிறேன்.
கேள்வி:− ஏன் கடந்த அரசில்
இருந்து வெளியேறவில்லை?

கேள்வி:− பட்ஜட்டிற்கு ஆதரவளித்த நிலையில் கட்சி உங்களை
இடைநிறுத்தியுள்ளது. உங்கள் அடுத்த
கட்ட நகர்வு என்ன?

என்னை இடைநிறுத்தியதாக தகவல் வந்தது. அதற்கு முகங்க�ொடுக்க சட்டரீதியில் நடவடிக்கை
எடுத்து வருகிற�ோம்.

பிச்சைக்காரனின் புண்ணைப் ப�ோல பிரச்சினைகளை
இழுத்தடிக்கும் அரசியலை தான் தலைவர்கள் செய்கிறார்கள்
தான் சிக்கலே ஏற்பட்டது.

தந்தார். நான் களத்தில் இறங்கினேன்.
தனியாக ஓடியே வென்றேன். பாதிக்கு
மேல் சிங்கள மக்கள்தான் என்னை
ஆதரித்தார்கள். எனக்காக ஒரு நிமிடம்
கூட செலவிடாதது பற்றி தலைவர்
கூட என்னிடம் நேரடியாக ச�ொல்லியிருக்கிறார். அவர் எனக்கு வேட்புமனு
தந்ததை மறுக்கமாட்டேன்.

பதில்:−

அபிவிருத்திப் புரட்சியால் தான் வென்றேன்

றார்கள். ஆனால் நாம் எமது சமூகம்
சார்ந்த விடயங்களை
முன்வைத்த�ோம். பணம் அல்லது பதவிக்காக நாம்
ஆதரவு வழங்கவில்லை. அவ்வாறு
செய்திருந்தால் எம்மில் சிலர் அமைச்சர்களாக இருப்பார்கள்.
இந்த நாட்டில் ஜே.ஆர்.ஜெயவர்தன
தனது ஆட்சியில் அரசியலமைப்பை
மாற்றி அதிகாரங்களை பெற்றார்.
அதனை விட அதிகாரங்களை வழங்கும் 18 ஆவது திருத்தத்திற்கு எமது
முஸ்லிம் தலைவர்கள் ஆதரவு வழங்கினார்கள். அவர்கள் வாக்களித்தது
சரி. நாம் வாக்களித்தது தவறு என்கிறார்கள். முஸ்லிம் சமூகத்தை நாசமாக்கும் 19 ஆவது திருத்தத்தை
கூட ஆதரித்தார்கள். கடந்த ஆட்சியில்
21 முஸ்லிம் எம்.பிகளும் பிரதமராக
இருந்த ரணில் விக்கிரமசிங்கவை
சந்தித்து ஸஹ்ரான் த�ொடர்பான
பிரச்சினையை பேசின�ோம். எனக்கு
எதுவும் தெரியாது. ஜனாதிபதியிடம்
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ஆட்சியையும் இந்த ஆட்சியையும்
ஒப்பிட்டால் எக்காலத்தில் முஸ்லிம்களுக்கு அநியாயம் நடந்தது என்று
தெரியும். எமது தலைவர்களுக்கு அரச
தலைவரை பிடிக்காவிட்டால் ஆட்சியையும் பிடிக்காது. இன்று முஸ்லிம்,
தமிழ் மக்களுக்கு எந்தப் பிரச்சினையும் கிடையாது. அன்று ஊர்களை பாதுகாக்க நாம் காவல் காத்ததை மறக்கவில்லை.

கேள்வி:−

கட்சித் தலைவர்,
ரிசாத் பதியுதீனின் ஆதரவு தேவையில்லை என்றார். தனித்து ப�ோட்டியிட்டிருக்கலாமே?

பதில்:− நான் மயில் சின்னத்தில்
ப�ோட்டியிடவில்லை. ஐக்கிய மக்கள்
சக்தி கட்சியில் தான் ப�ோட்டியிட்டேன். நான் செய்த அபிவிருத்தியையும் நல்லவற்றையும் காட்டித்தான்
வென்றேன். தலைவர் எனக்கு டிக்கெட்

கேள்வி:− த�ொடர்ந்து அரசாங்கத்துடன் பயணிக்கப் ப�ோகிறீர்களா?

பதில்:− கடந்த ஆட்சியில் 5
கெபினட் அமைச்சர்கள், 8 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் மற்றும் 8 எம்.
பிகள் இருந்தார்கள். கடந்த ஆட்சியில்
நாம் எந்த முஸ்லிம்களின் பிரச்சினையை தீர்த்தோம். கரைய�ோர மாவட்டம் மறைந்த தலைவர் அஷ்ரபின்
கனவு. ப�ொத்துவில் கல்வி வலயம்,
வாழைச்சேனை காணிப் பிரச்சினை,
கல்முனை
விவகாரம்,
த�ோப்பூர்
பிரதேச சபை தரமுயர்த்தல், முஸ்லிம்
திருமணச் சட்டம் என எதுவும் நடக்கவில்லை. திருமண சட்டம் த�ொடர்பில்
பேச 21 எம்.பிகளும் கூடினாலும் சில
நிமிடங்களில் கலைந்துவிடும். முஸ்லிம்களுடைய எந்த ஒரு பிரச்சினைக்கும் தீர்வு கிடைக்கவில்லை. ஆனால்
கூடிப்
பேசுவதை படம் பிடித்துப்
ப�ோட்டு விளம்பரம் செய்வதை மட்டும்
தான் செய்தார்கள்.
கேள்வி:− கிண்ணியா பாலம்
அமைக்கப்படாமல் அப்பாவிகள்
பலியானர்கள். இதனை கூட செய்ய
முடியாமல் ப�ோனதே.?
பதில்:−

உண்மை. மஹ்ரூப் எம்.

பி இதற்காக கடுமையாக உழைத்தார்.
த�ௌபீக்
எம்.பி முயன்றார். 500
மில்லியனை ஒதுக்கிக் க�ொள்ளமுடியவில்லை. நாம் 7 எம்.பிகளும் அமைச்சர் ஜ�ோன்ஸ்டனையும் லங்சாவையும்
சந்தித்து பேசின�ோம். 750 மில்லியன் ரூபா ஒதுக்கப்பட்டது. 9 மாதத்தில்
அதனை நிறைவு செய்வதாக ஜனாதிபதி உறுதியளித்தார்.
அந்த நிலையில் தான் விபத்து நடத்தது. நாம் 7 பேரும் ஆளும் தரப்பில்
உள்ள 4 எம்.பிகளும் இணைந்து எமது
சமூக விடயங்களை பேசி தீர்த்து வருகிற�ோம். பிச்சைக்காரனின் புண்ணைப்
ப�ோன்று அரசியல்வாதிகளுக்கு அடுத்த
தேர்தல் வரை பிரச்சினைகள் இருக்க
வேண்டும். ஆனால் நாம் அவ்வாறு அரசியல் செய்யவில்லை. அடுத்த தேர்தலில் வெல்வதற்காக எனக்கு அரசியல்
செய்யத் தேவையில்லை.சமூகத்தை
காட்டிக் க�ொடுத்தோ கூட்டிக் க�ொடுத்தோ
அரசியல் செய்ய மாட்டோம். 2 தடவை
பாராளுமன்றம் வந்தும் சமூகத்தை
காட்டிக் க�ொடுத்து அரசியல் செய்யவில்லை.
சிங்கள, - முஸ்லிம் மக்களை இணைக்கும் கல்நேவ பாலத்தை அமைக்க 50
க�ோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 400 கில�ோமீற்றர் நீள வீதி அமைக்கவும் பணம்
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
விவேகானந்த
பாடசாலை பிரச்சினை பற்றி அன்றிருந்த தமிழ் எம்.பிகள் பேசியும் தீர்வு
வரவில்லை. பிரதமருடன் பேசிய மறுநிமிடமே தீர்வு வந்தது. தீர்வுக்குரிய அரசியலே செய்கிற�ோம்.வெறும் பேச்சுக்குரிய அரசியல் அல்ல.

கேள்வி:−ப�ொதுத் தேர்தலில்
ஒரு கட்சியில் தேர்தலில் ப�ோட்டியிட்டு விட்டு தேர்தலின் பின்னர் கட்சி
மாறாமல் இன்று நீங்கள் ஆதரிக்கும்
கட்சியிலே தேர்தலில் ப�ோட்டியிட்டிருக்கலாமே?

பதில்:− நாம் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியுடன் இருந்தோம். அதனால் அந்தக்
கட்சியில் ப�ோட்டியிட்டோம். எந்தக் கட்சியில் ப�ோட்டியிட்டாலும் என்னால்
வெல்ல முடியும். அந்த நம்பிக்கை

எனக்குள்ளது. அடுத்த தேர்தல் பற்றி
இன்றும் சிந்திக்கவில்லை.

கேள்வி:− அடுத்து நடைபெறும்
மாகாண சபை தேர்தல் அல்லது உள்ளூராட்சி தேர்தலில் எந்தக் கட்சிக்கு
ஆதரவு வழங்குவீர்கள்?

பதில்:− அடுத்த எந்தத் தேர்தலும்
நடக்காது. ஜனாதிபதித் தேர்தல் தான்
நடக்கும். அந்த நேரத்தில் சமூகம்
சார்ந்து சிந்தித்து முடிவு செய்வோம்.
சமூகத்தின் எதிர்காலம் குறித்து சிந்தித்து சரியான தலைவருடன் பயணிப்பேன். அதற்கு 3 வருட காலம் இருக்கிறது.
கேள்வி:− அரசியல் எதிர்காலம்
எவ்வாறு அமையும்?

பதில்:− நான் எமது கட்சித் தலைவ
ரை விமர்சிக்கவில்லை. அரசியல் யதா
ர்த்தத்தை தான் ச�ொன்னேன். மக்கள்
எம்மை எதற்காக பாராளுமன்றம்
அனுப்புகிறார்கள். 20 இலட்சம் முஸ்லிங்களின் பிரச்சினைகளுக்காக மாத்திரமன்றி இரண்டரை க�ோடி மக்களும்
நிம்மதியாக வாழவைக்கவே எம்மை
தெரிவு செய்கின்றனர். பாராளுமன்றம் தீர்வுக்குரிய இடமல்ல. வெறும்
பேச்சு மட்டுமே நடக்கிறது. அமைச்சரவையில் தான் தீர்வு வருகிறது.
எமது எம்.பிகள் பாராளுமன்றத்தில்
பேசியவை நடந்தால் எமது நாடு
உலகில் முதலிடத்தில்
இருந்திருக்கும். தீர்வு அரசியல் தான் எனக்குத்
தேவை. சஹ்ரானின்
பிரச்சினையால் நாடு எரிந்தது.இனவாத பிரச்சினைகளால் தீப்பற்றியது. அநுராதபுரத்தில் எந்தவ�ொரு சிறு சம்பவமும்
நடக்கவில்லை. இனவாதம் எனது
அரசியலில் துளியும் கிடையாது. டீல்
அரசியல் எமக்கில்லை. கடந்த காலத்தில் கைதூக்கினால் அமைச்சு பதவி
கிடைக்கும். எமக்கு அரசியலால் சம்பாதிக்க தேவையில்லை. பாராளுமன்றத்தில் பேசி அதனை முகநூலில்
பதிவேற்றி விளம்பரம்
தேடுகிறார்கள். முகநூல் வீரர்கள் சமூகத்தை
காட்டி அரசியல் செய்கின்றனர். நாம்
அவ்வாறு செய்யவில்லை.
ஷம்ஸ் -பாஹிம்...

மூன்றாம் உலகையும் அச்சுறுத்தும்

சைபர்ஸ்பேஸ் 'ஒரு புதிய சர்வதேச
ப�ோர்க்களம்' என்று வர்ணித்துள்ள
சர்வதேச சைபர் பாதுகாப்பு நிறுவனமான I Defense இன் இணை நிறுவனர் ஜேம்ஸ் அடம்ஸ் இதன் மூலம்
தாக்குதலுக்கு உள்ளாகும் நாட்டின்
எதிர்காலமே கேள்விக் குறியாவதுடன்
அந்த நாட்டின் இராணுவ பிரசாரங்கள் வெற்றிபெறும் அல்லது இழக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.
நாடுகளின் தேர்தல்கள் நடவடிக்கை
களுக்கு கூட அச்சுறுத்தல் ஏற்படும்
இந்த சைபர் தாக்குதல்கள், தனிப்பட்ட வணிகங்கள் மீது நடாத்தப்படும்
ப�ோது அந்த நிறுவனத்துக்கு நூற்றுக்கணக்கான பில்லியன் நிதியை இழக்க
வைத்து நிறுவனத்தை திவாலாக்கு
கிறது.
ஒரு ப�ோர்க்களத்தில் யார் வென்றார்கள் அல்லது த�ோற்றார்கள் என்பதை

கின்றது. சந்தைகள், அரசாங்கங்கள்
மற்றும் தேசிய சக்திகள் என்பனமீது
மக்கள் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை
சிதைக்கின்றன.

வரையறுத்து அதற்கேற்ற முடிவுகளை
எடுக்க முடியும். ஆனால் இணைய அச்சுறுத்தல்கள் ஏற்படுத்தும் ப�ௌதீகப்
ப�ோர் நயவஞ்சகமான ஆபத்தை ஏற்படுத்தி அனைவரையும் திணற வைக்-

முன்பை விட அதிக நம்பிக்கை
சார்ந்ததாக மாறிவரும் இன்றைய
உலகின் நவீன ப�ொருளாதார செயல்பாடுகள், சமூக அசைவுகள், அரச
முன்னெடுப்புகள் மற்றும் இராணுவ

சைபர் தாக்குதல்
பாதுகாப்பு என்பன தகவல் த�ொழில்நுட்பம் நிறைந்ததாகவே வடிவமைக்கப்படுகிறது. இவற்றின் மெய்நிகர்
இயல்பு அன்றாட நடவடிக்கைகளில்
“நம்பிக்கை” வகிக்கும் பங்கை அதிகரிக்கிறது. இணையம் சார்ந்து இருக்கும் இன்றைய டிஜிட்டல் ப�ொருளாதாரம் நம்பிக்கையின் சீரழிவுகளால்
பாதிக்கப்பட்டுக் க�ொண்டிருக்கிறது..
அதிகரித்துவரும் ஓன்லைன் வர்த்தகத்துடன் ஒன்றிப்போய் உள்ள
இன்றைய சந்தை நடவடிக்கைகளில்
பெருகி வரும் இணைய அச்சுறுத்தல்கள், அதி நவீன த�ொழில் நுட்பத்துடன் வடிவமைக்கப் படுவதுடன் இந்த
தாக்குதல்களினால் ஏற்படும் ம�ொத்த
ப�ொருளாதார இழப்புக்கள்
உலகளாவிய ரீதியில் வருடாந்தரம் நூற்றுக்கணக்கான பில்லியன்கள் முதல்
டிரில்லியன்கள் வரை இருக்கும் என
கணக்கிடப் படுகிறது.
நவீன ப�ொருளாதாரத்தை அச்சுறுத்தும் இந்த சைபர் தாக்குதல்கள் நிதி
இழப்பை மட்டுமல்லாது ஓன்லைன்
வர்த்தக செயல்பாட்டின் மீதான நம்பிக்கையையும் ஒட்டும�ொத்தமாக இழக்க
வைக்கிறது.
அமெரிக்காவின்
முக்கிய

எண்ணெய் வழங்கும் நிறுவனங்களில் ஒன்றான Colonial Pipeline
மீதான Ransomware வகை இணைய
தாக்குதலால் அந்த நிறுவனத்துக்கு
பாரிய நிதி இழப்பு ஏற்பட்டு நிறுவனத்தையே இழுத்து மூடவேண்டிய நிலை
ஏற்பட்டது மட்டுமல்ல, இலட்சக்கணக்கான ப�ொதுமக்களும் பாதிப்புக்குள்ளானார்கள். இந்த வருடம் (2021)
மே மாதம், Dark Side எனப்படும் கிறிமினல் கும்பல் ஒன்று கிழக்கு அமெரிக்காவின் எரிப�ொருள் தேவையில் சுமார்
45 சதவீதத்தை
வழங்கும் இந்த
பைப்லைன் நிறுவன வலையமைப்பு
மீது நடாத்திய தாக்குதலால் அந்த
நிறுவனம் திவாலாகி மூடப்பட்டது மட்டுமல்ல வாடிக்கையாளர்களுக்கு இது
ப�ோன்ற நிறுவனங்கள் அவற்றின்
இணைய கட்டமைப்பு ப�ோன்றன
மீதான
நம்பிக்கையையும் இழக்க
வைத்தது இப்படியான மக்களின் நம்பிக்கை இழப்புக்கள், ஏற்படுத்தும்
குழப்பம், டிஜிட்டல் வர்த்தகத்துக்கு
மட்டுமல்ல ஒட்டும�ொத்த ப�ொருளாதாரத்தின் அடித்தளத்துக்கே அச்சுறுத்தலாக அமைகிறது..
உலகின் பிரபல செய்திச் சேவைகளில் ஒன்றான (News Agents)

ர�ோய்ட்டர்ஸ் (Reuters) மீது இந்த
வருட ஆரம்பத்தில் நடாத்தப்பட்ட
சைபர் தாக்குதல் அறிவுசார் ச�ொத்துக்களைக்கூட பாதுகாக்க முடியாத
த�ொழில்நுட்பத்தின் இயலாமையை
வெளிப்படுத்தி நிற்கிறது. ஒரு நிறுவனத்தின் வலையமைப்பில் (Network)
ஊடுருவி, அங்கிருக்கும் முக்கியமான
தரவுகளை அழிப்பது அல்லது செயலிழக்க செய்வது மட்டுமல்ல அங்குள்ள
அறிவுசார் ச�ொத்துக்களையும் வர்த்தக
ரகசியங்களையும் திருடும் பழக்கம்
சர்வதேச மட்டத்தில் நிறுவனமயப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் தமது பகை
நாடுகளை வலுவிழக்க செய்யும் நடவடிக்கைகளுக்கும் இந்த தீங்கு பயன்படுத்தப்படுவதுதான் வேதனை.
வட க�ொரியா தனது க�ொவிட்-19
தடுப்பூசி த�ொழில்நுட்பத்தை ஹேக்
செய்து திருடும் முயற்சியில் ஈடுபட்டதாக பிரபல மருந்து நிறுவனமான
ஃபைசர் பய�ோ ரெக் (Pfizer-Biotech)
அண்மையில் அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

த�ொடர் 16ஆம் பக்கம்...

க�ோவை நந்தன் ...
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பேட்டை

அந்த நாடுகளை விட்டுவிட்டுப் ப�ோவஇருந்த அந்த வீதிகள் தான் இன்று முதலாம், இரண்டாம்,
தற்காக அதனை செய்யவில்லை. மாறாக
மூன்றாம், நான்காம், ஐந்தாம் குறுக்குத் தெருக்களாகவும்,
அவர்களின் நாடுகளாக ஆகிவிட்டதாக
அவை ஒல்கொட் மாவத்தையில் சேருவதாகவும் இருக்கிஎண்ணி நிரந்தர டச்சு காலனித்துவ நாடுகறது. கிடையில் மெயின் வீதி, கெய்சர் வீதி (டச்சு ஆளுநர்
ளாகத்தான் பலப்படுத்தினார்கள்.
Kaiser என்பவரின் பெயர்), பிரின்ஸ் வீதி, மெலிபன் வீதி
க�ொழும்பை ஒரு நகரமாக உருவாக்கிய
என இருக்கும் அமைப்பைக் கற்பனை செய்து பாருங்கள்.
டச்சுக்காரர்கள் ஒரு காலத்தில் தென்னாசிஇது தான் படிப்படியாக வியாபார, வர்த்தக, விற்பனை
யாவின் தலைமையகமாக க�ொழும்பைப்
கடைகளாக அப்படியே பரிமாற்றமடைந்தன. இன்றும்
பயன்படுத்தி வந்தார்கள். அன்றிலிருந்தே
பழைய கட்டடங்களின் எச்சங்களை சில இடங்களில்
புறக்கோட்டை ஒரு நகர மையமாக இயங்காணலாம்.
கத் த�ொடங்கிவிட்டது.
இன்றைய கெய்சர் வீதியிலுள்ள புறக்கோட்டை
ப�ோர்த்துக்கேயர்கள் 1518 இல் முதன்
ப�ொலிஸ் இருந்த பகுதி இந்தக் குடியிருப்பில் இருந்தவர்கமுதலாக க�ொழும்பில் முக்கோண வடிவத்ளுக்கான மயானமாக இருந்தது. Pettah Cemetery என்றும்,
தில் க�ோட்டையை வடிவமைத்து அதற்கு
Pettah Burial Ground என்றும் அது அழைக்கப்பட்டது.
Senhora das Vutudes என்று பெயரிட்டார்அங்கே புதைக்கப்பட்ட டச்சு அதிகாரிகளின் விபரங்களை
கள். ஒல்லாந்தர் காலத்தில் க�ோட்டைப்
tombstones and monuments in Ceylon என்கிற நூலில்
பகுதியை காலப்போக்கில் அபிவிருத்தி
செய்தப�ோது நடுவில் செல்லும் ஆறு
பிரிக்கக் கூடிய வகையில் க�ோட்டையையும், புறக்கோட்டையையும் வடிவமைத்தார்கள். இன்றைய சுங்கத் திணைக்கள
தலைமையகத்தோடு ஓட்டிச் சென்று துறைப�ோர்த்துக்ேகயரால் அமைக்கப்பட்டு டச்சு ஆட்சியில் விஸ்தரிக்கப்பட்ட க�ொழு- முகத்தில் விழும் ஆறு தான் அது. அவர்ம்புக் க�ோட்டை. க�ோட்டைக்கு வெளிப்பகுதி புறக்ேகாட்டை என அழைக்கப்பட்டது. களுக்கான குடியிருப்புகள் உள்ள வீதிக்
விஸ்தாரமான பேர வாவியையும் அவதானிக்கலாம்.
கட்டமைப்பை க�ோட்டைக்கு வெளியில்
அமைத்தார்கள்.
லங்கையின் இதயம் க�ொழும்பு. க�ொழும்பின்
1659 இல் க�ோட்டை அப்போதைய டச்சு
இதயமாகத் திகழ்வது க�ோட்டையும், புறக்கோட்ஆளுநர் ரிக்கோப் வான் க�ொயன்ஸ் (Ryckloff van Goens)
டையும். ஆட்சித் தலைமையக மையமாகவும்,
வழிகாட்டலில் க�ோட்டை மறுகட்டுமானத்துக்கு உள்ளாஇலங்கையின் ப�ொருளாதார மையமாகவும் நிமிர்ந்து
னப�ோது டச்சு கிழக்கிந்திய கம்பனியினரின் குடியிருப்புநிற்கும் இடங்கள் இவை.
கள் க�ோட்டைக்கு உள்ளேயும், ஏனைய ஐர�ோப்பியர்கள்
டச்சு காலத்தில் அவர்களின் ம�ொழியில் புறக்கோட்மற்றும் வர்த்தகர் - வியாபாரிகளுக்கான குடியிருப்புகளை
டையை "oude stadt" என்றார்கள். ஆங்கில அர்த்தத்தில்
க�ோட்டைக்கு வெளியில் புறக்கோட்டையிலும் அமைக்"outside the fort" எனலாம். ஆங்கிலேயர்கள் அதன் பின்னர்
(பெட்டா) (Pettah) என்று அழைத்தார்கள்.
பென்ரி லூயிஸ் (J. Penry
ஐந்து லாம்புச் சந்தியில் இருந்த மெயின் வீதி இப்படித்தான்
பேட்டை என்று தமிழ் பேச்சு வழக்கில் இருந்தே
Lewis) விபரித்திருக்கிறார்.
அந்தக் காலத்தில் த�ோற்றமளித்தது. தூரத்தில் மணிக்ேகாஆங்கில 'பெட்டா' வந்தது. ‘பேட்டை’ என்பது ஆங்கில�ோ
அன்று
இருந்த
புரம் தென்படுகின்றது. இதை இன்றைக்கும் பார்க்கலாம்.
இந்திய தமிழில் இருந்து மருவிய ச�ொல்லாகும். ஆங்க�ொழும்பு க�ோட்டையை
கிலேயர்கள் இந்தியத் துணைக்கண்டத்து பெண்களை
இணைக்கும் பாதையாக
மணந்ததால் உருவான கலப்பின மக்களின் வழிவந்தவர்விளங்கிய
இன்றைய
களையே ஆங்கில�ோ இந்தியர்கள் என்று நாம் அழைக்கிமெயின் வீதி டச்சு காலத்ற�ோம். பா. ரஞ்சித் இயக்கத்தில் வெளியாகிய ‘சார்பட்டா
தில் "King’s Street" (அரச
பரம்பரை’ படத்தில் ஜான் விஜய் ஆங்கிலமும் அல்லாத
வீதி) என்று அழைத்தார்தமிழும் அல்லாத ஆங்கிலம் கலந்த தமிழில் பேசுவார்
கள்.
அல்லவா! அதைத் தான். ஆங்கிலேயர்கள் ‘பேட்’ என்பார்ம�ொத்தத்தில்
இது
கள். அதுவே காலப்போக்கில் பேட்டை என்று ஆனது.
சுதேசிகளின் குடியிருப்புஇலங்கையில் இந்த பேட்டை பெட்டா என்றானது.
களாக இருக்கவில்லை.
பேட்டை என்பது த�ொழில் மற்றும் த�ொழிற்சந்தைகள்
வுல்பெண்டல்
பகுதி
நிறைந்திருந்த இடங்களைக் குறிப்பதாகும். சிறு வணிவரை புறக்கோட்டையை
கர்களும், அதிகளவு நுகர்வோரும் ஒன்றுகூடித் த�ொழில்
அபிவிருத்தி செய்திருந்செய்யும் இடமென்றும் கூறலாம்.
தார்கள். 1796 இல் ஆங்அதே வேளை பெட்டா என்று டச்சுக்காரர்களும், ஆங்கிலேயர்கள் கைப்பற்றிய
கிலேயர்களும் அழைத்த அந்த இடத்தை சிங்களத்தில்
பின்னர் தான் இது ஐர�ோப்‘பிட்டக�ொட்டுவ’ (க�ோட்டைக்கு வெளியில்) என்றும்
பியர் அல்லாதவர்களும்
தமிழில் 'புறக்கோட்டை' என்றும் அழைத்தார்கள். அதற்கப்பட்டது.
வாழும் பகுதியாக மாறியது. க�ோட்டையும், புறக்கோட்கான காரணம், அன்று க�ொழும்பு க�ோட்டை மதிலுக்கு
புறக்கோட்டை குடியிருப்பு பகுதி 1658-1796 காலப்படையும் (Fort, Pettah)இப்படித்தான் பின்னர் பெயரிடப்வெளியில் இருந்த பிரதேசம் என்பதால் அதை புறக்குதியில் டச்சு கட்டடக்கலைஞர்களால் உருவாக்கப்பட்பட்டன. ஆங்கிலேயர்கள் தான் புறக்கோட்டையை ஒரு
க�ோட்டைஎன்றழைத்ததில்அர்த்தம்இருக்கவேசெய்கிறது.
டது. ப�ோர்த்துகேய - ஒல்லாந்தர்களின் சந்ததியினர் அங்கே
வர்த்தக - வியாபாரத் தளமாக மாற்றியெடுத்தார்கள்.
ஒல்லாந்தர்கள் உலகில் பல நாடுகளைக் கைப்பற்றி
அங்கிலேயர் காலத்திலும் வாழ்ந்தார்கள். பல அழகான
1885 அளவில் க�ொழும்புத் துறைமுகச் சுற்றாடல்
கிழக்கிந்தியக் கம்பனி Dutch East Indian Company (VOC)
வீடுகள், அழகான த�ோட்டங்கள், நிழலான நடைபாதைபெருந்தோட்டத்துறையின் வளர்ச்சியின் காரணமாக சந்மேற்கிந்தியக் கம்பனி Dutch West Indian Company (WIC)
கள் பல அங்கிருந்தன. ஒரே மாதிரியான பிரகாசமான
தைக்கான இடமாகவும், ஏற்றுமதித் தளமாகவும் வளர்ச்என்று நிர்வகித்து காலனித்துவ ஏகப�ோகத்தில் க�ோல�ோச்மஞ்சள், சிவப்பு, ஒரஞ்சு நிற க�ோடுகள் உள்ள கதவுகசியுற்றது. 1900 களின் ஆரம்பத்தில் சிறு வணிகர்கள், சில்சிய காலத்தில் அவர்கள் நகரங்களையும், அங்கே குடியிளையும் ஜன்னல்களையும் க�ொண்ட வீடுகளாக அவை
லறைக் கடைகள் இல்லாமல் ப�ோய் ம�ொத்த விற்பனை
ருப்புகளையும் அழகுற வடிவமைத்தார்கள். அவர்கள்
காணப்பட்டன. பாதைகள் நேராகவும், கிடையாகவும்,
வணிகஸ்தளமாக அது மாற்றம் கண்டது.

இ

புரதம் நிறைந்தது ப�ோஞ்சி
பிரியத்தோடு வாங்கிட
விலையை கேட்டதும்
வரண்டது நா காஞ்சி!
பீர்க்கு!
அதிலிருக்கும் நார்க்கு
அதுவே அதன் மார்க்கு
எக்மார்க்கு!
இன்று மரக்கறிகளின் விலை

தாண்டித் தாண்டி தாண்டியே.

கத்தரிக்காய்!

விண்ணையே த�ொடும் நிலை

தண்டமாய் வேண்டாமே என்று

கண்ணை கவரும் கலரில்

விர்ரென உயரவே பறந்து

ஓடச் செய்யும் நிலையில்

புத்தியாய் வாங்கப் பார்த்தால்

உச்சத்தில் எச்சரிக்கும் விலை

தங்கத்துக்குத் தான்

புல்லரிக்கும் விலையில்!

மரக்கறி வாங்கவென்று

கெரட் அளவில் விலை

என்ன செய்வது

மார்கட்டுக்கு ப�ோனால்

இன்று கெரட்டுக்ககே

எதைத்தான் வாங்குவது

பெரிதாக தெரிந்தது வட்டக்காய்!

தங்கத்தின் விலை!

எதுவுமே புரியல

அருகினில் சென்று பார்த்தால்

தக்காளி!

எண்ணிப் பார்க்கவும் முடியல

அதைவிட பெரியதாய் விலை!

தகதகக்கும் அலங்காரி

மரக்கறிகளின் விலை

பாகற்காய் பார்த்தேன்

விலையைக் கேட்டால�ோ

வானமே அதன் எல்லை

பாகற்காய் என்றாலே கசக்கும்

ஆள் ம�ொத்தமாய் காலி

வாங்கிடப் பணம் இல்லை

விலையைப் பார்த்தால் இன்று

பச்சை மிளகாய்!

வாழ்வே பெரும் த�ொல்லை

அதைவிடக் கசப்பாக!

கறியில் காரம் சேர்க்க

இறைவா இரங்குவாய்

புடலங்காய் நீளமாய்

கட்டாயம் தேவையன்றோ

இம்மரக்கறிகள் விலை குறைத்து

விலை குறைந்ததென்பார்

வாங்கச் சென்றால�ோ

இரக்கம் நீ காட்டுவாய் - எம்

பந்தலில் கீழ் ந�ோக்கித் த�ொங்கும்

விலைய�ோ அதி காரம்!

இதயத்தில்

இங்கே விலைய�ோ இப்போ

பீட்ரூட் கிழங்கு!

பால் வார்ப்பாய்!

மேல் ந�ோக்கி மேலே ந�ோக்கியதாய்!

கீறிப் பார்த்தால் சிவப்பு

வெண்டிக்காய் வாங்கலாமே

விலையைப் கேட்டால�ோ

வெண்டிக்காய் விலைய�ோ

எம் முகத்தில் சிவப்பு!

இலக்கியச் செம்மல், கலாபூஷணம்
சட்டத்தரணி ரஷீத் எம். இம்தியாஸ்

என். சரவணன்
டச்சுக் காலத்திலேயே தமிழ், முஸ்லிம் வர்த்தகர்கள்
இந்தப் பகுதியில் வியாபாரத்தில் ஆளுமை செலுத்தத்
த�ொடங்கிவிட்டார்கள்.
ஆங்கிலேயர் காலத்தில் இங்கே உள்ள சில வீதிகளுக்கு அங்கே வாழ்ந்த சில சமூகக் குழுவினரின்
பெயர்கள் சூட்டப்பட்டன. பார்பர் தெரு, செட்டியார்
தெரு, ச�ோனகர் தெரு, மலே வீதி சைனா வீதி ப�ோன்றவற்றை உதாரணமாகக் குறிப்பிடலாம். மெசஞ்சர்
வீதி என்பது அன்று தகவல்களை க�ொண்டு சென்று
சேர்க்கும் பணி நிகழ்ந்த இடம். டச்சுக்காரர்கள் அவ்வீதியை "Rue de massang" என்று அழைத்தார்கள். அப்பணியில் ஈடுபட்ட இளைஞர்கள் வாழ்ந்த பகுதி அது.
இன்னும் ச�ொல்லப்போனால் அவர்கள் அன்றைய
தபால்கார்கள்.
க�ொழும்பின் வடகிழக்குப் பகுதியில் களனி நதி
வந்து விழும் பகுதி தான் ஒரு வர்த்தக துறைமுகமாக பதின�ோராம் நூற்றாண்டில் த�ொற்றம்பெறத்
த�ொடங்கியது. தென்மேற்குப் பருவமழையின் தாக்கத்தைத் தவிர்ப்பதற்காகவே அந்த பகுதி தெரிவானது. அங்கே இந்திய முஸ்லிம் வர்த்தகர்களின் குடியிருப்புகள் அப்போது அமைந்தன. இலங்கையில் ஐர�ோப்பிய
காலனித்துவம் காலூன்றுவதற்கு முன்னரே வெளிநாட்டு
முஸ்லிம் வர்த்தகர்கள் க�ொழும்புக்கு பரிட்சயப்பட்டு
விட்டார்கள்.
1978 ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட திறந்த
ப�ொருளாதாரக் க�ொள்கையின் பின்னர் புறக்கோட்டையின் த�ோற்றம் பெரும் மாற்றம் கண்டது எனலாம்.
க�ொழும்பின் வர்த்தக - வியாபார வியாபகத்தின் காரணமாக நகரத்தில் த�ொழிலாளர்கள் குடியேற்றப்பட்டார்கள். நகரத்தை ந�ோக்கி குடிபெயர்வோர் எண்ணிக்கையும்
அதிகரிக்கத் த�ொடங்கியது. பல்லின, பன்மொழி, பன்மதங்களைச் சேர்ந்த சகல வர்க்கத்தினரும் புழங்கி வாழும்
பகுதியாக இப்பகுதி மாற்றம் பெற்றதுடன் காலப்போக்கில் சனப்பெருக்கத்தோடு, சன நெரிசல்மிக்க பகுதியாக
வளர்ச்சி கண்டது. அதனால் ஆங்கிலேயர் காலத்திலேயே
இப்பகுதிகள் சன நெரிசல் உள்ள குடியிருப்புகள், த�ோட்டங்கள் (வத்த), என்றும், முடுக்கு என்றும் அழைக்கப்படத் த�ொடங்கின. புறக்கோட்டையில் உள்ள காப்பிரி
முடுக்கு (Kafari Muduku) என்ற இடப்பெயர் 18 ஆம்
ஆண்டிலிருந்தே புழக்கத்துக்கு வரத் த�ொடங்கிவிட்டதாக
பேராசிரியர் ஷுஜி பூன�ோ (Shuji FUNO) கூறுகிறார்.
க�ொழும்புக்கு செல்பவர்களும், க�ொழும்பில் இருப்பவர்களும் பிரின்ஸ் வீதியில் உள்ள டச்சு மியூசியத்தை
ஒரு தடவையாவது சென்று பாருங்கள். அது உருவான
கதையை தனியாக எழுதுகிறேன்.
க�ொழும்பு க�ோட்டைக்கு என்ன ஆனதென பின்னர் விரிவாகப் பார்ப்போம்.
(த�ொருடம்)

இலக்கிய ஆளுமை
செ. கணேசலிங்கன்

உச்சத்தில் எச்சரிக்கும் விலை

ஆனால் விலைய�ோ

ன்
பி
ம்
ழு
ொ
க�
கதை
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வலம்புரி கவிதா வட்டத்தின் 75வது நிகழ்வு
தினகரன் பிரதம ஆசிரியர் தெ.செந்தில் வேலவர்
முன்னிலையில் க�ொழும்பு பழைய நகரசபை
மண்டபத்தில் கடந்த பெளர்ணமி அன்று நடைபெற்ற ப�ோது ஈழத்துக் கவிஞர் கலா விஸ்வநாதன் அண்மையில் தமிழகத்தில் அமரரான
முற்போக்கு எழுத்தாளர் செ.கணேசலிங்கனுக்கு
செலுத்திய அஞ்சலிக் கவிதை.

முற்போக்கு எழுத்தாளர் வட்டத்தில்
முதன்மை படைப்பாளி
சிறுகதைகள் சில த�ொகுதிகள்
செவ்வையாய் சித்தரித்ததைத் த�ொடர்ந்து
நாவல்கள் பல எழுதிய
நயமான எழுத்தாளர்
யதார்த்த சிருஷ்டிகளாய்
நாவல்கள் வளர்ச்சியுற்றன.
இலங்கைப் படைப்பாளிகளில்
செ.கணேசலிங்கன்
இலக்கிய பதிவுகள் ஆழமானவை.
நேரிய விமர்சகர்களின் மதிப்பீடுகளில்
ஈழத்து இலக்கியத்தை
புதியத�ோர் வளர்ச்சி கட்டத்துக்கு,
எடுத்து நிமிர்த்தியவர்.
வாழ்க்கையின் வர்க்க முரண்பாடுகளை
வடிவமைக்கும் எழுத்துக்கள்
வரலாற்று முக்கியம் வாய்ந்தவை
எழுபதுகளில் குமரன்
ஆசிரியராகிறார்
செ.கணேசலிங்கள்
குமரன் இதழ்களை

படிப்பதன் மூலம்,
அரசியல், மார்க்சியம் பயின்றனர் பலர்.
ஈழத்து சஞ்சிகை வரலாற்றில்
என்றும் குமரன் நிலை பெறும்
எரியும் நெருப்பு வருடம்
எண்பத்தி மூன்று வரை,
பல குமரன்கள் வெளிவந்தன.
மார்க்சிய தத்துவ நிலை நின்று,
தமிழில் இலக்கியம் படைத்தவர்களில்,
தனித்துவமானவர் செ.கணேசலிங்கன்.
தனித் தமிழ் நடையில்,
தர்க்கங்களை தெளிவுபடுத்தியவர்
நாவல்கள் 63
கட்டுரைகள் 20
9 சிறுகதைத் த�ொகுதிகள்
11 சிறுவர் நூல்கள்
ஆக ம�ொத்தம் 103 புத்தகங்கள்.
நூற்றுக்கணக்கான நூல்களை
அறுவடை செய்த அசாத்திய ஆளுமை.
நீண்ட பயணம் வாழ்க்கையில்
நிரம்ப படித்து, நிறைவாக எழுதி,
93 ஆவது வயதில்,
செ.கணேசலிங்கன் சென்னையில்,
உலகை விட்டு விடுதலையானார்.
குமரன் அச்சகம் டேம் வீதியில்,
விஜயலட்சுமி புத்தகசாலை
வெள்ளவத்தையில்,
கணேசலிங்கன் ஐயா
நிறுவிய நிறுவனங்கள்.
இன்று இவைகள் இல்லாத ப�ோதும்
அவர் அருமை மகனால்
ஆரம்பித்து த�ொடரும்
குமரன் புத்தக இல்லம்
மனிதாபிமான மாமனிதர்
அமரர் செ.கணேசலிங்கனுக்கு,
அவரது ஆக்க இலக்கியங்கள்
அணி அணியாக அஞ்சலிக்கின்றன.

- கவிஞர். கலா விஸ்வநாதன் -
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பதினேழு வருடங்கள் கடந்த ப�ோதிலும்
உள்ளத்தை விட்டு இன்னுமே நீங்காத வலி!
க
டல�ோர மக்களுக்கு அலைகள்
புதிதல்ல. 17 வருடங்களுக்கு
முன்னர் இதே நாளில் வந்த அலையையும் அவர்கள் முதலில் சாதாரணமாகவே நினைத்தனர். ஆனால்,
பல்லாயிரக்கணக்கான
மக்களின்
உயிரைப் பறிக்கும் என்று யாரும்
எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார்கள்
2004 ஆம் ஆண்டு நத்தார் நாளின்
மறுதினத்தை அவ்வளவு எளிதில்
எமது மக்களால் மறக்க இயலாது.

இதன் காரணமாக ஏற்பட்ட சுனாமியால் சுமார் 14 நாடுகளுக்கு மேல்
பாதிக்கப்பட்டன.
இலட்சக்கணக்கான மக்கள் உயிரிழந்தனர்.
அன்று ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை.
"கடல்வருகிறது" என்று அலறியடித்துக் க�ொண்டு பலர் ஓடினார்கள்.
எங்கும் மரண ஓலங்கள். ப�ொங்கி
வந்த பேரலையினால் ஒரு சில
நிமிடங்களில் எல்லாமே முடிந்து
ப�ோயின. உலகின் பல நாடுகளில்

உடைமைகளையும் காவு க�ொண்ட
கிராமம் மருதமுனை.
இலங்கையில் சுனாமியின் தாக்கமானது வடபகுதி த�ொடக்கம்
நாட்டின் மேல்மாகாணமான களுத்துறை வரை தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. கரைய�ோர ரயில் பாதையில்
பயணித்த புகையிரதம�ொன்று சுனாமியினால் அடித்துச் செல்லப்பட்டதில் நூற்றுக்கணக்கான�ோர் உயிரிழந்தமை நினைவிருக்கலாம்.

ழந்தனர். மேலும் 1,25,000 பேருக்கு
மேல் காயமடைந்தனர். 43,786
காணாமல் ப�ோனார்கள். மேலும்
17 இலட்சத்துக்கும் அதிகமான�ோர்
தங்கள்
வாழ்விடத்தை இழந்து

ை
ஆழிப்பேரதிலய
ஏற்படுத் ரம்!
ஆறாத் துய
இடம்பெயர்ந்தனர். அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடான
இந்தோனேசியாவில் மட்டும் 1,67,736 உயிரிழந்துள்ளனர். 37,063 பேர் காணாமல்
ப�ோயினர். மேலும் இலங்கை, தாய்-

அந்த
ஞாயிற்றுக்கிழமை எழுந்த
ஆழிப்பேரலை கரைய�ோரங்களில்
துயரங்களைப் படர விட்டது. இப்ப�ோதுவரை அந்தப் பாதிப்பில் மக்கள்
உழன்று க�ொண்டிருக்கின்றனர்.
2004 ஆம் ஆண்டு இந்தோனேஷியாவின் சுமத்ரா தீவில் உள்ள கடல்பகுதியில் அதிகாலை வேளையில்
திடீரென நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.
இந்த நிலநடுக்கம் 9.1 முதல் 9.3
ரிக்டர் அளவிற்குப் பதிவானது.

இலட்சக்கணக்கான உயிர்களையும்,
பெறுமதியான உடைமைகளையும்
வாரிச் சுருட்டிக் க�ொண்டு ப�ோய்
விட்டது கடல்.
ஆழிப்பேரலையானது இலங்கையின் கரைய�ோரப் பிரதேசங்களைக்
குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கை அதிகம்
பாதித்தது. அதில் பெருமளவில் உயிர்களைக் காவு க�ொண்ட மாவட்டம்
அம்பாறை. ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட
மக்களையும்
க�ோடிக்கணக்கான

சுனாமிப் பேரலையானது எல்லா
இடங்களிலும் ஒரே அளவான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை. நில அதிர்வுக்குள்ளான சுமாத்திரா உள்ளிட்ட
தீவுகளின் நேர் எல்லையாகவுள்ள
கடற்பிரதேசங்களே அதிகம் பாதிப்புக்குள்ளாகின.
சுனாமி அலைகள் சுமார் 30 மீற்றர்
(100 அடி) உயரத்துக்கு எழுந்தன.
சுனாமியினால் 14 நாடுகளில் ஒட்டும�ொத்தமாக 2,29,866 பேர் உயிரி-

லாந்து, ச�ோமாலியா,
மியன்மார்
ப�ோன்ற
நாடுகளில்
பல்லாயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர்.
இலங்கையில்
35,322
பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
கடலுக்கு அடியில் ஏற்படும் நிலநடுக்கத்தால், நீர் உந்தப்பட்டு மிகப்
பெரிய அலைகள் ஏற்படுகின்றன.
இது கரையைத் தாண்டி சேதத்தை
ஏற்படுத்துவதை சுனாமி என்கிற�ோம். கடலுக்கு அடியில் இருக்-

கும் பூமியின் கடினமான மேற்பகுதி,
நிலநடுக்கத்தால் ஆட்டம் காண்கிறது. இதனால் ஏற்படும் மிகப்பெரும்
விசையின் காரணமாக நீர் தரைப்பகுதிக்கு வந்து மிகப் பெரிய சேதத்தை
ஏற்படுத்துகிறது. சுனாமியின் வேகம்
மிகவும் பயங்கரமானது. நிலநடுக்கம்
ஏற்படும் அளவை ப�ொறுத்து, இதன்
வேகம் பல மடங்கு அதிகரிக்கும்.
சுனாமி என்ற வார்த்தை ஜப்பான்
ம�ொழியில் இருந்துதான் வந்தது.
(20ஆம் பக்கம் பார்க்க)
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('யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்' என்பது கணியன்
பூங்குன்றனது வரிகள். இதில் கேளிர் என்பது உறவினர்
எனப் ப�ொருள்படும். இந்த உறவினருக்கு நான் தரும்
பத்தி யாவரும் கேளீர்|)

ஈழத்தின் நகைச்சுவை இலக்கிய முன்னோடி
ப�ொ. சண்முகநாதன் மறைவு

ஈழத்தின் நகைச்சுவை இலக்கிய முன்னோடி எனப்
ப�ோற்றப்பட்ட ப�ொ.சண்முகநாதன் 15-.12-.2021 அன்று
அமரரானார் என்ற செய்தி ஈழத்து இலக்கிய உலகை
பெரிதும் கவலைக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது.
சங்குவேலியைச் சேர்ந்த ப�ொன்னையா பவானி
தம்பதியின் மகனாக
12-.02-.1939 இல் பிறந்தவர்
சண்முகநாதன் வசந்தலீலாதேவி என்பவரைத் திருமணம்
செய்தபின் சுன்னாகம் கந்தர�ோடையில் வாழ்ந்து வந்தார்.
இவரது, றிப்போட் தயாரிப்பது எப்படி? என்ற
முதலாவது நகைச்சுவைக் கட்டுரை 1961ஆம் ஆண்டில்
வீரகேசரியில் வெளிவந்தது. பின்னர் க�ொழும்புப்பெண்,
க�ொழும்புப்பெண் வேண்டாம், கந்தர் புராணம், சிறுகதை
எழுதுங்கள், எழுத்தாளன் ஆகிய கட்டுரைகளையும்
றிச்சேட்கிழவன் என்ற சிறுகதையையும் கலைச்செல்வியில்
எழுதி
கலைச்செல்வி
எழுத்தாளர்
குழுவில்
சேர்ந்துக�ொண்டார்.
ஈழநாடு, கலைவாணி, சங்கப்பலகை, சுதந்திரன், சுடர்,
செய்தி, தமிழ் முரசு, தினகரன் புதினம், விடுதலைப்பரணி,
விவேகி, ராதா, சிரித்திரன், அமிர்தகங்கை, உதயன் ஆகிய
ஈழத்துப் பத்திரிகைகளிலும் தமிழ் நாட்டின் குங்குமம் வார
இதழிலும் இவரது கட்டுரைகள், சிறுகதைகள் வெளிவந்தன.
'ச�ோறும் தண்ணீரும்' என்ற இவரது குறுநாவல்
சிரஞ்சீவியில் த�ொடராக வெளிவந்து வாசகரின் பெரும்
அபிமானத்தைப் பெற்றது. 20.03-.2005 காலப்பகுதியில்
உதயன் இதழில் 'சண் அங்கிள் ' என்ற பெயரில் வாரந்தோறும்
இவர் எழுதிய பத்தி எழுத்துக்கள் மிகப்பெரிய வாசகர்
வட்டத்தை இவருக்குப் பெற்றுக் க�ொடுத்தது.
'நகைச்சுவை' இலக்கியத்தை வெறும் ப�ொழுதுப�ோக்கு
இலக்கியம் என்று ச�ொல்லிவிட முடியாது, அதனாலும் பல

ப�ோதனைகளையும் பிரசாரங்களையும் செய்யலாம், நல்ல
பல கருத்துக்களை நாட்டிலே விதைக்கலாம். காளமேகப்
புலவரது பாடல்களைப் படித்த யாரும் நகைச்சவை
இலக்கியத்தை ப�ொழுதுப�ோக்கு இலக்கியம் என்று
ச�ொல்லத் துணியமாட்டார்கள்; என 1965இல் வெளிவந்த
க�ொழும்புப் பெண் என்ற தனது கட்டுரை நூலில் ப�ொ.
சண்முகநாதன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இவருடைய நூல்களாக க�ொழும்புப் பெண், வெள்ளரி
வண்டி (சிறுகதைகள்), பெண்ணே நீ பெரியவள்தான்
(நகைச்சுவை), இத�ோ ஒரு நாடகம் (குறு நாடகம்),
நினைக்க.. சிரிக்க... சிந்திக்க (பத்தி எழுத்துக்கள்),
சிரிப்போம் சிந்திப்போம் (கட்டுரைகள்), நகைச்சுவை
இலக்கிய முன்னோடிகள் ஆகியவை வெளிவந்துள்ளன.
2004ஆம் ஆண்டில் நினைக்க...சிரிக்க... சிந்திக்க|
என்ற தலைப்பில் இவர் எழுதிய பத்தி எழுத்துக்களைப்
பரிசீலனை செய்த இலங்கை பத்திரிகை ஆசிரியர் கழகம்
அவ்வாண்டின் சிறந்த பத்தி எழுத்தாளருக்குரிய விருதை
இவருக்கு வழங்கியமை இவருடைய எழுத்தாற்றலுக்குக்
கிடைத்த அங்கீகாரமும் இவருக்கு அளிக்கப்பட்ட உயர்
க�ௌரவமும் ஆகும்.
இவரது எழுத்துப் பணிகளைப் பாராட்டி வலிகாமம்
தெற்குப் பிரதேச கலாசாரப் பேரவை ஞான ஏந்தல் விருதை
2008ஆம் ஆண்டு வழங்கிக் க�ௌரவித்தது. இலங்கை
கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களம் அதே ஆண்டில்
கலாபூஷணம் விருது வழங்கியது. உலகப் புத்தக தினத்தை
ஒட்டி சுன்னாகம் பிரதேசசபை 2009ஆம் ஆண்டு நடத்திய
விழாவில் இவருக்கு தமிழ்ச்சுடர் விருது வழங்கப்பட்டது.

அமரர் சைவப்புலவர் கலாபூஷணம்
சு.செல்லத்துரை நினைவுமலர்
மூலவிருட்சம்

அமரர் சைவப்புலவர் சிறந்த அதிபராக, ச�ொல்வன்மை
மிக்க பேச்சாளராக, சித்தாந்த வித்தகராக, பன்னூல்
ஆசிரியராக, புராணபடன வித்தகராக, தன்னிகரற்ற நாடக
ஆசானாக, வில்லிசை வித்தகனாக, மிகச்சிறந்த சமய,
சமூகவியல் செயற்பாட்டு ஆளுமையாக, தன்னலம் கருதா
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நல்லதை ச�ொல்கிற�ோம்
விடைபெறுவாய் -2021
எண்ணற்ற நல்ல எதிர்பார்ப்புகள�ோடு ஆரம்பித்த 2021
ஆம் ஆண்டு அவ் எதிர்பார்ப்புக்களை ஏமாற்றமாக்கி
முடிவடைகிறது. குறிப்பாக க�ொர�ோனாவிலிருந்து
விடுதலை கிடைக்கும் என்ற பெரிய எதிர்பார்ப்பை
தகர்த்தெரிந்து டெல்டா, ஓமிக்ரோன் எனும் புதிய
வடிவங்களில் த�ோற்றமெடுத்து ஏமாற்றமளித்துள்ளது.
இவற்றோடு
டெங்கும்
மீண்டும்
தலைதூக்கி
அச்சுறுத்துகிறது.
மாணவர்களின்
கல்வி
நடவடிக்கைகளும்
இவ்வாண்டில்
முழுமையாக
பாதிப்படைந்தது.
பாடசாலைகள்,
பல்கலைக்கழகங்கள்
ப�ோன்ற
உயர்கல்வி
நிறுவனங்கள்
பெரும்பாலும்
திறக்கப்படாமலேயே வருடம் முடிவடைகிறது. கல்விக்
கூடங்களை மீளத்திறக்க அரசாங்கம் ஆக்கபூர்வமான
பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டாலும், க�ொர�ோனா
அவற்றுக்கு இடமளிக்கவில்லை. பரீட்சைகளைக் கூட
குறித்த தினங்களில் நடத்தப்பட முடியாத நிலைமையில்
பின் ப�ோடப்பட வேண்டிய கட்டாய நிலை உருவானது.
ப�ொருளாதாரம் மிகப்பெரிய
அளவில் பாதிப்புக்குள்ளாகி
ஒவ்வொருவரது
அன்றாட
வாழ்க்கையையே
அவல
நிலைக்கு தள்ளியிருக்கிறது.
இதன�ோடு
இணைந்ததாக
களவு,
க�ொள்ளைகளும்
அ தி ர் ச் சி ய ளி க் கு ம்
வகையில்
அதிகரித்துக்
காணப்படுகிறது.
மழை, வெள்ளம், மண்சரிவு, கடுங்காற்று ப�ோன்ற
இயற்கை நிகழ்வுகளினாலும் பல்வேறு வகையான
பாதிப்புகள் தாக்கம் செலுத்தின. இதனால் விவசாயம்
பெரிய அளவில் பாதிப்புக்குள்ளாகி, விவசாய
உற்பத்திகளின் விலைகள் உச்சத்தைத் த�ொட்டன.
இவற்றிலிருந்து
மீண்டு
வருவதற்கு
அரசாங்கமும்,
மக்களும்
பகீரத
பிரயத்தனம்
செய்துக�ொண்டிருக்கின்றனர்.
இவ்வாறு
எல்லா
விடயங்களிலும் ச�ோதனைகளையும், ச�ோகங்களையுமே
அதிகமாக அள்ளித்தந்த 2021ம் ஆண்டு முடிவடைவது
பெரும்பாலான�ோருக்கு ஆறுதலான விடயமாகவே
இருக்கும்.
ஆனால், நாம் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும்
காலமாற்றம் த�ொடர்ந்து க�ொண்டே இருக்கும்.
அவற்றில் ஏற்படுகின்ற நன்மை தீமைகளை ஏற்று
அதற்கேற்ற வகையில் வாழ்க்கையை வடிவமைத்து
க�ொள்ள வேண்டியதே இயற்கையின் நியதியாகும்.
எனவே, 2021ல் ஏற்பட்ட ச�ோதனைகளையும்,

சமூகத் த�ொண்டராக விளங்கியவர். ஈழத்திருநாட்டில்
சைவப்புலவர் என்ற ச�ொல்லால் அனைவராலும்
மதிக்கப்பெற்ற வாண்மையாளர்.
அகில இலங்கை சைவப்புலவர் சங்கத்தின் குறிப்பிட்ட
காலம் உபதலைவராகவும் சிறிது காலம் செயலாளராகவும்
நீண்டகாலம் சங்கத்தின் உறுப்பினராகவும் கடமையாற்றி
அச் சங்கத்தின் மூலம் பல சித்தாந்த பண்டிதர்களையும்,
சைவப்புலவர்களையும் உருவாக்கிய பெருமைக்கு
உரியவர் இவர்.
யாழ்ப்பாணம்,
இளவாலை
மெய்கண்டான்
வித்தியாலயத்தின் மாணவனாகத் திகழ்ந்த இவர்,
அதே பாடசாலையின் அதிபருமாகிப் பாடசாலைக்குப்
பெருமை சேர்த்த பெருமகன்.
திருவாவடுதுறை ஆதீன சைவசித்தாந்தப் பயிற்சி
மையம், திருமந்திரப் பணி மன்றம், தெல்லிப்பழை,
கலை இலக்கியக் கழகம், சுகவாழ்வுப் பேரவை
ஆகியவற்றின் வரலாற்றினை இவரது பெயரை நீக்கி
எழுதிவிட முடியாது என்னும் அளவிற்கு இவரது பணி
மகத்தானது.
சைவப்புலவர் பின்வரும் நூல்களை எழுதியுள்ளார் :
வாக்கும் வாழ்வும் வான�ொலி உரைத்தொகுப்பு (1999),
வள்ளல் ஏளூர் (1999), பத்தினிப்பிள்ளை சுப்பிரமணியம்
நினைவுமலர் (2001) த�ொடக்குந் த�ொடர்பும் விளக்கம்
(2002). க�ோமாதா (2005), அரங்கப் படையல்கள்
(2007), அண்ணா ப�ொன் ஏடு (2009) இன்பத் தமிழ் வான�ொலியில் வந்தவை (2014) காரைக்கால் சிவன்
க�ோயில் வரலாறும் விஸ்வநாத சிவன் க�ோயில்
ஊஞ்சலும் (2014) வாடாமல்லிகை (2015), இறந்தபின்
எங்கள் நிலை என்ன? (2016) நற்சிந்தனைகள் (2017),
வில்லிசைப்பாடல்கள் (2018) திருமந்திர விருந்து (2019)
மெய்கண்ட சாஸ்திரம் (2021) என்பனவாகும்.
மூலவிருட்சம் என்ற இந்த நூல், கலாபூஷணம் சு.
செல்லத்துரை அவர்களின் அந்தியேட்டி தின வெளி�டாக
21-.11-.2021 அன்று வெளியிடப்பட்டது. இந்த நூலில்
முன்னர் சைவப்புலவரால் வெளியிடப்படாத அவரது
ஆக்கங்கள்
த�ொகுத்து
வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
துயர் துடைக்கும் சைவத்திரு முறைப்பதிகங்கள்,
சைவப்புலவரின் வாழ்க்கைக் குறிப்பு, சைவப்புலவரின்
வான�ொலிப் பேச்சுக்கள். சைவப்புலவரின் கட்டுரைகள்,
சைவப் புலவரின் ஆய்வுக்கட்டுரைகள், சைவப்புலவரின்
அமுதவிழா நினைவுப் பகிர்வு, அறிஞர் பார்வையில்
சைவப்புலவர் செல்லத்துரை என்பன
இந்நூலில்
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த நூலுக்கு அணிந்துரை
எழுதிய பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா இந்நூல் பற்றி
குறிப்பிடுகையில், 'தெளிவான சிந்தனையும் செறிவான
கருத்துவளமும் க�ொண்ட அந்த எழுத்துக்கள் சமகாலக்
கல்வித் தேவையையும் வாழ்க்கை நெறி வழிகாட்டல்
வேண்டலையும்
நிறைவு
செய்கின்றன'
எனக்
குறிப்பிட்டுள்ளார். 300 பக்கங்கள் அடங்கிய இந்த
நூலினை சைவப்புலவரின் மைந்தர்களான செல்லத்துரை
நாவரசனும் செல்லத்துரை மாவிரதனும் இணைந்து
வெளியிட்டுள்ளார்கள். படித்துப் பயன் பெறவும்
பேணிப்பாதுகாக்கவும் ஏற்றத�ொரு நூலிைன தந்தையின்
நினைவாக வெளிக்கொணர்ந்த
சைவப்புலவரின்
மைந்தர்கள் பாராட்டுக்குரியவர்கள்

இலக்கியச் செல்நெறியில்
மார்க்ஸியக் கருத்தியல்
மானிட வரலாற்றை ஓர் அறிவியலாக உயர்த்தியவர்
கார்ல்மாக்ஸ். இவர், அறிவியல் சார்ந்த ப�ொதுவுடைமையை

பெபரல் அமைப்புகள் ஊடாகவும் தேசிய ரீதியான
நற்பணிகளை முன்னெடுத்தார்.
எனசல்கொல்ல
முஸ்லிம்
மகா
வித்தியாலயம்,
கம்பளை ஸாஹிரா கல்லூரி, கன்னத்தொட்ட சுலைமானிய
மகா வித்தியாலயம், கண்டி புனித சில்வெஸ்ட்டர்
கல்லூரி என்பவற்றில் ஆசிரியராகவும், பின்னர் ஆசிரிய
ஆல�ோசகராகவும் த�ொடர்ந்து கண்டி, மாத்தளை மாவட்ட
உதவி கல்விப் பணிப்பாளராகவும் சேவையாற்றியுள்ள
மர்ஹூம் ம�ௌலவி சதகதுல்லாஹ் முஸ்லிம் விவாக
பதிவாளராக, காதி நீதவானாக, ம�ொழிபெயர்ப்பாளராக,
சமாதான நீதவானாக, பள்ளிவாசல்களின் பிரதம இமாமாக,
கத்தீபாக என பல்வேறு பதவிகளையும் வகித்து மக்கள்
மனதை வென்றுள்ளார்.

வேதனைகளையும் எண்ணி வீணே கலங்காது,
ப�ொருத்தமற்று தர்க்கிக்காது அவற்றை எமது ஆத்மீக,
இல�ௌகீக வாழ்நெறிகளை புடம் ப�ோடும் தீச்
சுவாலைகளாகக் கருதி, எம்மை நாமே புடம் ப�ோட்டு,
நேர்படுத்தி, முடிந்த வருடத்தில் நடந்தவைகளை
படிப்பினையாகக் க�ொண்டு, வருகின்ற வருடத்தை
நேரிய சிந்தனைகள�ோடு வரவேற்கத் தயாராவ�ோம்.

நெஞ்சுக்கு நீதி
நல்லவைகள் செய்திட நாளெல்லாம் நினைப்போம்
நாட்டினில் வீட்டினில் நன்மைக்காய் உழைப்போம்
கல்லாமையைக் காயத்தில் கட்டோடு களைவ�ோம்
களிப்போடு விழிப்போடு காலமெல்லாம் வாழ்வோம்

நீத்தார் நினைவு
மர்ஹூம் ம�ௌலவி ஏ. சி. எம். சதகதுல்லாஹ்
மத்திய மாகணத்தின் பிரபல முஸ்லிம் மார்க்க அறிஞரும்,
சமூக சேவையாளருமான தெல்தோட்டை, ம�ௌலவி ஏ. சி.
எம். சதகதுல்லாஹ் இவ்வுலகை பிரிந்து
இன்று டிசம்பர் 26ம் திகதிக்கு மூன்று
ஆண்டுகள் நிறைவு பெறுகின்றன.
2018ம்
ஆண்டின்
ஆரம்பத்தில்
கண்டி திகன பிரதேசத்தில் நிகழ்ந்த
இனக்கலவரத்தின் ப�ோது, பஸ்ஸில்
பிரயாணம்
செய்துக�ொண்டிருந்த
இவரை
சில
குண்டர்கள்
வெளியில்
இழுத்து
கடுமையாக
தாக்கியதனால்
மிக
ம�ோசமாக
பாதிக்கப்பட்டு
வைத்தியசாலையில்
அனுமதிக்கப்பட்டவர் சுமார் ஆறு மாதங்களுக்கும் மேலாக
க�ோமா நிலையிலிருந்து காலமானார்.
1947 டிசம்பர் 30ம் திகதி கண்டி தெல்தோட்டையில் பிறந்து,
கண்டி ஹீரஸ்ஸகலவில் வாழ்ந்த ம�ௌலவி சதகதுல்லாஹ்,
2018.12.26ம் திகதி இவ்வுலகை பிரிந்தார். கண்டி மாவட்ட
ஜம்மியத்துல் உலமா, அகில இலங்கை கதீப்மார்கள்
சம்மேளனம், இனங்களுக்கிடையிலான சமாதான முன்னணி,
கண்டி மாவட்ட பள்ளிவாசல்கள் சம்மேளனம், அகில
இலங்கை முஸ்லிம் விவாகப் பதிவாளர்கள் சம்மேளனம்
எனும் இயக்கங்களின் உப தலைவர் பதவி உட்பட சுமார்
பத்துக்கும் மேற்பட்ட சமூக சேவை இயக்கங்களில் பல்வேறு
பதவிகளை வகித்து சாதி, சமய, இன, ம�ொழி வேறுபாடின்றி
சகலருக்கும் சிறப்பாக சேவையாற்றினார். சர்வோதயம்,

2004ம் ஆண்டு யாழ்ப்பாணம் சென்று தமிழீழ
விடுதலைப் புலிகளை சந்தித்த சர்வமத ப�ோதகர்கள்,
அரசியல் ப�ொறுப்பாளர் சு. ப. தமிழ்ச்செல்வனின்
காரியாலயத்தின் முன்னால் எடுத்துக்கொண்ட படம்.
சவூதி அரேபியா, எகிப்து, பாகிஸ்தான், பங்களாதேஷ்,
இந்தியா, துபாய் ப�ோன்ற நாடுகளில் நடைபெற்ற பல
சர்வதேச மாநாடுகளில் பங்கேற்று சிறப்பித்துள்ளார்.
வான�ொலி,த�ொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளிலும் சிறந்த
பங்களிப்புகளை வழங்கியுள்ளார். இஸ்லாம், சுகாதாரம்,
கல்வி த�ொடர்பாக நிறைய எழுதியுள்ள இவர் சில
புத்தகங்களையும் எழுதியுள்ளார்.
மும்மொழித் தேர்ச்சி பெற்றிருந்த இவர் பிற
மத அறிஞர்களுடன் நெருங்கி சமூகப் பணிகளில்
ஈடுபட்டார். 2004ம் ஆண்டு யாழ்ப்பாணம் சென்று
தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளை சந்தித்த சர்வமத
ப�ோதகர்கள் குழுவில் இடம் பெற்ற இரு முஸ்லிம்களில்
ஒருவர் இவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. (மற்றவர் எனது
சக�ோதரர் ம�ௌலவி ரஷீத் எம். ராசிக் பஹ்ஜி ஆவார்).
தனது வாழ்நாளில் அதிக நேரத்தை மக்கள் சேவைக்காக
செலவிட்ட அன்னாரது மறைவு கண்டி மாவட்ட
முஸ்லிம்களிடையே பாரிய இடைவெளிய�ொன்றை
ஏற்படுத்தியுள்ளது என்றால் மிகையல்ல.

சரித்திரத்தில் ஒரு சம்பவம்
வெற்றியைக் கண்ட ப�ோராட்டம்!

1906 ஓகஸ்ட் 13 முதல் நான்கு தினங்கள் க�ொழும்பில்
நடைபெற்ற மாட்டு வண்டிக்காரர் வேலைநிறுத்தம்
வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். அதுவரை நடந்த
வேலைநிறுத்தப் ப�ோராட்டங்களில் வெற்றியைக் கண்ட
முதல் ப�ோராட்டம் இதுவாகும்.

வகுத்தவருள் முதன்மையானவர்.
மெய்யியலாளராக மட்டுமல்லாது
அரசியல்
ப�ொருளாதார
வரலாற்றியல்
வல்லுனராக,
தலைசிறந்த
ஆய்வறிஞராக,
எழுத்தாளராக, சிந்தனையாளராக,
புரட்சியாளராகக்
கார்ல்மார்க்ஸ்
அறியப்படுகிறார்.
பல்வேறு
துறைகளிலும்
ஏராளமான
விவகாரங்கள்
பற்றிய
ஆய்வுகளையும் கருத்துக்களையும்
இவர் வெளியிட்டுள்ளார். இவரது
ஆய்வுகளும்,
கருத்துக்களும்
ப�ொருளாதார
ஏற்றத்தாழ்வுகளின்
அடிப்படையில்
வரலாற்றை ஆய்வதாகவே அமைந்தன. ப�ொதுவுடைமைக்
க�ொள்கைகளின் மூலவர்களுள் ஒருவராக கார்ல்மார்க்ஸ்
கருதப்படுகிறார். இன்று மார்க்ஸியக் க�ொள்கையைப்
பின்பற்றுபவர்கள்
உலகில்
க�ோடிக்கணக்கான�ோர்;
உள்ளனர்.
05-.05-.1818 அன்று ஜெர்மனியில் பிறந்தவர் கார்ல்மாக்ஸ்.
அவரது கருத்துக்களுக்கு அக்காலத்தில் எதிர்ப்பாளர்கள்
பலர் இருந்தனர். அதனால் வெறுப்படைந்த மார்க்ஸ்
குடும்பத்தினருடன்
பிரான்ஸுக்கு
குடிபெயர்ந்தார்.
அரசியல் ரீதியான பிரச்சினைகள் அங்கும் த�ொடர்ந்தன.
அவர் நாட்டைவிட்டு வேளியேறவேண்டுமென பிரெஞ்சு
அரசாங்கம் கட்டளையிட்டது. அக்காலத்தில் ஐர�ோப்பாவில்
இருந்து வெளியேறிய அரசியல் ஏதிலிகளுக்குரிய
புகலிடமாக இங்கிலாந்து இருந்தது. மார்க்ஸ் அங்கு சென்று
தனது இறுதிக்காலத்தைக் கழித்தார்.
அவர்
சென்றவேளையில்
பிரமாண்டமாகக்
கட்டியெழுப்பப்பட்ட பிரித்தானிய அருங்காட்சியகத்தின்
கட்டுமான வேலைகள் நிறைவுற்றிருந்தன. மார்க்ஸ்
நாள் தவறாது அங்கு சென்று தினமும் 12 மணிநேரம்

அருங்காட்சியகத்திலிருந்த
நூல்நிலையத்தில்
புத்தகங்களுடன் நேரத்தைச்
செலவழித்தார். அதுவே
அவரது ஆராய்ச்சிக்களமாகவும் இருந்தது. 40 வருடகாலம்
அங்கிருந்த
நூல்களைப் படித்து ஆராய்ச்சி செய்து
மூலதனம்| என்ற நூலை எழுதினார். அந்த நூலின் முதல்
த�ொகுதி 1867ல் வெளிவந்தது. கார்ல்மாக்ஸ் 14-.03-.1883
அன்று காலமானார். 1954ஆம் ஆண்டில் பெரிய பிரித்தானிய
ப�ொதுவுடைமைக் கட்சியினர், மார்க்ஸின் கல்லறையை
அமைத்தனர். அதில், ல�ோரன்ஸ் பிரஷாட் என்பவரால்
உருவாக்கப்பட்ட மார்க்ஸின் மார்பளவு சிலை உள்ளது.
இலண்டன், ஹைகெட் இடுகாட்டில் உள்ள கார்ல்
மாக்ஸின் கல்லறைக்கு மலர்சாத்தி அஞ்சலி செலுத்தும்
சந்தர்ப்பம் எமக்கு 2013ஆம் ஆண்டில் கிடைத்தது.

(இனி அடுத்த இதழில்)

அக்காலத்தில்மாட்டு வண்டிகளே ப�ோக்குவர த்துக்காகப்
பெருமளவில் பயன்படுத்தப்பட்டன. த�ோட்டப் பகுதிகள்,
த�ொடருந்து நிலையங்கள், துறைமுகம், களஞ்சியங்கள்
ப�ோன்றவற்றுக்கு ப�ொருட்களைக் க�ொண்டு செல்லுதல், குப்பை
கூளங்களை அகற்றுதல் ப�ோன்ற பல வேலைகளுக்கு மாட்டு
வண்டிகளே பயன்படுத்தப்பட்டன.
1902 ஆம் ஆண்டு இலங்கைக்கு ம�ோட்டர் வண்டிகள்
க�ொண்டுவரப்பட்டதால் 1906 ஆம் ஆண்டாகும்போது அவற்றின்
எண்ணிக்கையும் கணிசமான அளவில் கூடியிருந்தது. எனவே,
வீதிப் ப�ோக்குவரத்து ஒழுங்கு விதிகளை நடைமுறைப்படுத்தக்
க�ொழும்பு நகரசபை முடிவுசெய்து செயலில் இறங்கியது.
இதற்கமைய, தெருவில் மாட்டு வண்டிகளைக் க�ொண்டு
செல்லும்போது
வண்டிய�ோட்டிகள்
வண்டியினுள்ளோ
மாட்டுடன் வண்டியைத் த�ொடுத்திருக்கும் நுகக்கால்களில�ோ
ஏறிச் செல்லக் கூடாதெனத் தடை விதிக்கப்பட்டது. இதனை
மாட்டு வண்டிய�ோட்டும் த�ொழிலாளர்கள் கடுமையாக
எதிர்த்தனர். ப�ொருட்களை வண்டியில் ஏற்றிக்கொண்டு
நீண்ட தூரம் சிரமத்துடன் நடந்து செல்லவேண்டியிருக்கும்
எனவும்
ப�ொலிஸார்
வழமையாகவேவண்டிய�ோட்டிகள்
மீது
கடுமையாக
நடந்துக�ொள்வத�ோடு
இலஞ்சமும்
பெறுகின்றார்கள்எனவும் மாட்டு வண்டிக்காரர்கள் தெரிவித்து
வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் முதலாளிமார்களின்
ப�ொருளாதார நடவடிக்கைகள் முடங்கின. குப்பை கூளங்கள்
அகற்றப்படாமையால் எங்கும் துர்நாற்றம் பரவியது.
த�ொழிலாளர்கள் 800 பேரளவில் மாட்டு வண்டிகளின்
உள்ளேயும் அவற்றின் கூரைகளிலும் நுகக்கால்களிலும்
ஏறியிருந்தபடி சுருட்டுப் புகைத்துக்கொண்டும் உற்சாகமாகப்
பாடிக்கொண்டும் க�ோஷமிட்டுக்கொண்டும் ஊர்வலமாகச்
சென்று ஆளுநரைச் சந்தித்து மனுவ�ொன்றைக் கையளித்தனர்.
இந்த வேலைநிறுத்தத்துக்கு ’சில�ோன் இன்டிபென்டன்ட்’
உட்பட பத்திரிகைளின் ஆதரவும் ப�ொது மக்களின் ஆதரவும்
கிடைத்தது. 5000 பேருக்கு மேற்பட்டோர் இன, மத, ம�ொழி
பேதமின்றிஇவ்வேலை நிறுத்தத்தில் பங்குபற்றினர். இறுதியில்
க�ொழும்பு நகரசபை, மாட்டு வண்டிகள் த�ொடர்பாகப் பிறப்பித்த
தனது ஆணையை மீளப்பெற்றுக்கொண்டது.

நலமே வாழ்வோம்
இலங்கையில் எலிக் காய்ச்சல்!
2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் நவம்பர் மாதம் 17 ஆம்
திகதி வரை இலங்கையில் 5,275 எலிக்காய்ச்சல் ந�ோயாளர்கள்
பதிவாகியுள்ளதாக த�ொற்று ந�ோயியல் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.
அக்டோபர் மாதத்தில் மட்டும் 844 எலிக் காய்ச்சல் ந�ோயாளிகள்
பதிவாகியுள்ளதாகவும்
இப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது. இந்த
காலப் பகுதியில் இரத்தினபுரி மாவட்டத்திலேயே அதிக
எண்ணிக்கையிலான எலிக்காய்ச்சல் ந�ோயாளிகள் பதிவாகியுள்ளனர்.
இவர்களின் எண்ணிக்கை 706
ஆகும். காலி மாவட்டத்தில்
643 பேரும், களுத்துறை
மாவட்டத்தில் 600 பேரும்,
கேகாலை மாவட்டத்தில் 418
பேரும்
எலிக்காய்ச்சலால்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதேவேளை, திருக�ோணமலை மாவட்டத்தில் மிகக் குறைந்த
எண்ணிக்கை, எலிக் காய்ச்சல் ந�ோயாளிகள் பதிவாகியுள்ளனர்.
இவர்களின் எண்ணிக்கை நான்கு. 2020 ஆம் ஆண்டில் 8,579
எலிக்காய்ச்சல் ந�ோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளதாகவும், கடந்த
வருடத்துடன் ஒப்பிடும்போது இவ்வருடம் எலிக்காய்ச்சலினால்
பாதிக்கப்பட்டவர்களின்
எண்ணிக்கை
சிறிதளவு
குறைவடைந்துள்ளமையை
காணக்கூடியதாக
உள்ளதாகவும்
த�ொற்றுந�ோயியல் பிரிவின் தகவலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எலிக்காய்ச்சல் ந�ோயிலிருந்து தம்மை பாதுகாத்துக் க�ொள்ள
ஒவ்வொருவரும் கவனமெடுப்பது அவசியம்.

இப்பத்தியில் இடம்பெறும் அம்சங்களின் ந�ோக்கை, ப�ோக்கை,
அமைப்பை, அளவை, அழகை பின்பற்றி எழுத விரும்புவ�ோர்,
“படித்ததும் பகர்வதும்” பகுதியுடன் த�ொடர்பு க�ொள்ள, மின்னஞ்சல்
(email): pptknvm@gmail.com, வாட்ஸ்எப் (WhatsApp): 0777314207

2021 டிசம்பர் 26 ஞாயிற்றுக்கிழமை

க�ொ

விட்-19 தாக்கத்தின் காரணமாக உலகிலுள்ள பல
நாடுகள்
ப�ொருளாதார
சரிவை ந�ோக்கி நகர்ந்துள்ளன. அந்தவகையில் இலங்கை நாடானது க�ொவிட்-19 தாக்கம்
காரணமாக முழுமையாக முடக்கப்பட்டிருந்தது. அரசாங்கத்தின் இந்த நடவடிக்கை காரணமாக க�ொவிட் த�ொற்றை கட்டுப்படுத்த
முடிந்த ப�ோதிலும், நாட்டின் ப�ொருளாதாரம் ம�ோசமான அளவில் பாதிப்பை எதிர்க�ொண்டது.
2019ம் ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் 1.1 சதவீத நேரான வளர்ச்சியுடன் ஒப்பிடும்போது, 2020ம் ஆண்டின் இரண்டாவது
காலாண்டில் ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி 16.3 சதவீத மறையான வளர்ச்சியென மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2020ம்
ஆண்டு இரண்டாம் காலாண்டில் இலங்கை
ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 16.3 சதவீத
வீழ்ச்சியை ந�ோக்கி சரிவடைந்துள்ளதாக
இலங்கை த�ொகை மதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிவரத் திணைக்களம் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இலங்கை அபிவிருத்தி இற்றைப்படுத்தல்
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ஆபிரிக்காவின் சிங்கப்பூராக
மாறவுள்ள ருவாண்டா

மன்னராட்சி
முறையை
ஒழித்துவிட்டு
ஹூட்டூக்கள் ஆட்சியைக் கைப்பற்றியிருந்தனர். துத்ஸி இனத்தார் உகாண்டாவுக்கும்
பிற அண்டை நாடுகளுக்கும் வெளியேறினர்.
அவர்கள் ஆர் .பி .எஃப் அதாவது ருவாண்டா
தேசப்பற்று முன்னணி என்ற கிளர்ச்சிக் குழு

வலயம் ஒன்றை அமைத்தாலும் அதுவும்
க�ொலைகளைத் தடுக்க ப�ோதிய முயற்சிகளை எடுக்கவில்லை என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது. பின்னர் துத்ஸி இன கிளர்ச்சிக் குழுவினர் வலுவாக அணிதிரண்டு ஹூட்டுக்களை
ருவாண்டாவை விட்டு விரட்டி ஆட்சியைக்
கைப்பற்றினர்.
இத்தகைய க�ொடூரங்கள் இலங்கையில்
நிகழாவிட்டாலும்
இனக்கலவரங்களும்
முப்பது ஆண்டுகால யுத்தச் சூழலும் க�ொடூ-

துத்ஸியினர் மீது
பயங்கரவாதம்
கட்டவிழ்க்கப்பட்ட
ப�ோது...

ருவாண்டா தத்துவங்களை
இலங்கை கவனத்தில் க�ொள்ளுமா?

ஜனாதிபதி ப�ோல் ககமி

நெல்சன் மண்டேலா

(The Sri Lanka Development Update) என்பது
உலக வங்கி வெளியீடாகும். இது தெற்காசிய பிராந்தியத்தில் ப�ொருளாதார அபிவிருத்திகள் மற்றும் வாய்ப்புகளை ஆராய்ந்து
நாடுகள் எதிர்கொள்ளும் க�ொள்கைச் சவால்களை பகுப்பாய்வு செய்யும், ஆண்டுக்கு
இருமுறை வெளியிடப்படும் உலகவங்கி
அறிக்கையாகிய தெற்காசிய ப�ொருளியல்
ந�ோக்கின் (South Asia Economic Focus) ஒரு
துணைப் பகுதியாகும். 2021 மார்ச் 31ஆம்
திகதியன்று ஆரம்பிக்கப்பட்ட 'தெற்காசியா
தடுப்பூசியேற்றுகின்றது' (South Asia
Vaccinates) என்ற தலைப்பிலான
2021 வசந்தகால பதிப்பு தெற்காசியாவில் ப�ொருளாதார நடவடிக்கைகள் மீண்டும் முன்னேறி
வருகின்றது, ஆனால் வளர்ச்சி
சீரற்றதாகவும்,
மீட்பு
பலவீனமாகவும்
உள்ளது, ப�ொருளாதாரக் கண்ணோட்டம்
நிலையற்றதாகவும் உள்ளதாகக் காட்டுகின்றது.
இலங்கையைப் ப�ொருத்தமட்டில் உள்நாட்டு ப�ோர் முடிந்து 12 வருடங்கள் கடந்துவிட்டன. இருப்பினும் நல்லிணக்கம்
என்பது பெயரளவிலேயே காணப்படுகின்றது. நாட்டின் வளர்ச்சி என்பது நாட்டு மக்களின் ஒற்றுமையையும், உழைப்பையும்
மூலதனமாகக் க�ொண்டது. நாட்டு மக்களிடம் நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்தவும்
நாட்டை முன்னேற்றப் பாதையில் க�ொண்டு
செல்வதற்குமான ஓர் தீர்வை உருவாக்கும்
வகையில் இலங்கை அரசாங்கம் கிழக்கு
ஆப்பிரிக்க நாடான ருவாண்டாவுடன் ஒரு
கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டு வருவதாக
அறிய முடிகிறது. இலங்கை நாட்டில் நல்லிணக்கத்தையும் நாட்டின் முன்னேற்றத்தையும் பற்றிய கலந்துரையாடலை ருவாண்டாவுடன் மேற்கொள்வதற்கு முக்கிய காரணம்
உண்டு. இவ்விரு நாடுகளின் கடந்தகால
வரலாற்றைப் பார்க்கும்போது ஒரு சமன்பாட்டை அவதானிக்க முடிகிறது.
1994ஆம் ஆண்டு ஒரு நூறு நாள் காலப்பகுதியில் ருவாண்டாவில் எட்டு லட்சம் பேர்
க�ொன்று குவிக்கப்பட்டனர். இறந்தவர்கள்
பெரும்பான்மையாக துத்ஸி இனத்தார்.
க�ொலைவெறியாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள்
பெரும்பான்மையாக ஹூட்டு இனத்தார்.
ருவாண்டாவின் அப்போதைய சனத்தொகையில் 85% சதவீதம் பேர் ஹூட்டு இனத்தார்
என்றாலும், அங்கு சிறுபான்மையாக வாழ்ந்துவந்த துத்ஸி இனத்தாரின் கை மேல�ோங்கியிருந்தது. 1959ல் ருவாண்டாவின் துத்ஸி

ஒன்றை அமைத்து ருவாண்டாவுடன் சண்டையிட்டு வந்தனர். 1990ல் அந்நாட்டின் மீது
படையெடுத்தனர். 1993ல்
ருவாண்டாவுக்கும் இவர்களுக்கிடையே சமாதான
உடன்படிக்கை
ஒன்று
எ ட்ட ப ்ப ட் டி ருந்த து .
ஆனால் 1994 ஏப்ரல்
6ஆம் திகதி ருவாண்டாவின் அதிபரான
ஹூட்டு இனத்தைச்
சேர்ந்த ஹப்யாரிமனா சென்ற
விமானம்

சுட்டு வீழ்த்தப்பட, ஹூட்டு கடும்போக்காளர்கள், துத்ஸி இனத்தாரை ஒட்டும�ொத்தமாக அழித்துவிட வேண்டும் எனத்
திட்டமிட்டு
க�ொலைவெறியாட்டத்தில்
இறங்கினர்.
ருவாண்டா அரசாங்கத்துக்கு எதிரானவர்கள் யார் யார் என்று கவனமாக அடையாளம் காணப்பட்டு அவர்கள் திட்டமிட்டு
குடும்பத்தோடு க�ொன்று குவிக்கப்பட்டனர். துத்ஸி இனத்தவரை அவரது அண்டை
வீட்டில் வாழ்ந்த ஹூட்டு இனத்தவரே
க�ொன்ற அவலமும் துத்ஸி மனைவியை
அவருடைய ஹூட்டு கணவனே க�ொன்றது
ப�ோன்ற க�ொடூரங்களும் அப்போது அரங்கேறின. க�ொலைகளைத் தாண்டி துத்ஸி
இனப் பெண்கள் ஆயிரக்கணக்கான�ோர்,
பிடித்துச் செல்லப்பட்டு பாலியல் அடிமைகளாகவும் நடத்தப்பட்டனர். அந்நேரத்தில்
ஐ.நா அமைதிகாப்பு படைகளும் மற்றும்
பெல்ஜியம் படைகளும் அவ்விடத்தில்
இருந்தாலும், இந்த க�ொலைகளை தடுக்க
வேண்டிய உத்தரவு அவர்களுக்கு சென்றிருக்கவில்லை. ஹூட்டு அரசாங்கத்துக்கு நெருக்கமாக இருந்த பிரஞ்சு அரசாங்கம் பாதுகாப்பு
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கைய�ொப்பம்

ரமான யுத்தம�ொன்றும் நிகழ்ந்தன.
இவையனைத்தும் ப�ொருளாதார அபிவிருத்திக்கு தடைக்கற்களாக அமைந்தன.
இன்றைக்கும் அபிவிருத்தியடைந்த நாடுகளின் உதவிகளைப் பெற முடியாதிருப்பதற்கான காரணம் இனப் பிரச்சினைக்கு
தீர்வொன்றைக் காணாதிருப்பதே.
ருவாண்டாவின் கடந்த கால நிகழ்வுகளை கவனத்தில் எடுப்பதற்கான
ஒரு வெளிப்படையான முயற்சியாக சர்வதேச குற்றவியல்
நீதிமன்றம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. அந்த நீதிமன்றத்தில்
விசாரணைக்கு
எடுத்துக்
க�ொள்ளப்பட்ட
வழக்குகளில்
வன்முறைக் கும்பல்களின் 61
தலைவர்களுக்கு குற்றத் தீர்ப்புக்கள்
வழங்கப்பட்டிருந்தன.
பாலியல் வன்முறையை ஒரு இனப்படுக�ொலைச் செயலாகக் கருதும்
மிக முக்கியமான தீர்மானமும்
அந்த நீதிமன்றத்தின் முடிவுகளில் ஒன்றாக இருந்து சுமார்
இருபது இலட்சம் வழக்குகள்
த�ொடர்பான
விசாரணைகள் உள்ளூர் 'ககாக்கா
நீ தி மன்ற ங ்க ளி ல் '
முன்னெ டு க ்க ப ்ப ட் டன. ருவாண்டாவில்
ஹூட்டு மற்றும் துத்ஸி
பிரிவுகளைச் சேர்ந்த மக்களுக்கு மத்தியில் நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளை அந்நாட்டின்
உண்மையைக் கண்டறியும் ஆணைக்குழு
த�ொடர்ந்து முன்னெடுத்து வருகின்றது.
ருவாண்டாவின் ப�ொருளாதாரம் 1994
ஆம் ஆண்டு இனப்படுக�ொலையின்போது
பெருமளவிலான உயிரிழப்புக்கள் நிகழ்ந்தமையால் பெரிதும் பாதிப்புக்குள்ளானது.
இதன்போது உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்
சீர்குலைந்ததுடன், முக்கிய பணப்பயிர்கள்
உதாசீனம் செய்யப்பட்டன. க�ொலைவெறியாட்டம் முடிந்து அமைதி திரும்பிய பின்னர்
ருவாண்டாவில் ஆர்.பி.எஃப் கிளர்ச்சிப்
படையின் தலைவர் பால் கிகாமே அதிபராக
வந்து, ப�ொருளாதார ரீதியில் நாட்டை முன்னேற்றியுள்ளார். வறுமையின் பிடியிலிருந்து
இந்த குட்டி நாடு வேகமாக வெளிவந்துள்ளது.
கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களில் ருவாண்டாவின் ப�ொருளாதாரம் சராசரியாக ஒன்பது
புள்ளிகள் என்ற அளவில் வளர்ந்துள்ளது.
இது சீனாவின் ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்கு
நிகரான ஒரு வளர்ச்சி ஆகும். ருவாண்டாவில் தற்போது எவருமே இனம் பற்றி பேச

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல :03
இடமிருந்து வலம்
(01) இவ்வாரம் உதயமாகிறது.
(06) கலாட்டா.
(07) இது ஒரு பாலைவனம்.
(09) இலக்கியங்களில் பெண்ணின் கைவிரல்களுக்கு உவமையாகக் கூறப்படும் பூ. (குழம்பியுள்ளது)
(11) பருத்தியிலிருந்து கிடைப்பது. (குழம்பியுள்ளது)
(12) இதுவும் ஒரு உணவு. (குழம்பியுள்ளது)
(14) உயர்வாகக் கருதும் நிலை. (குழம்பியுள்ளது)
(15) பாம்புக்கு இது எதிரி.
(16) ப�ோதை தரும் பானம்.
(17) நீர் வேட்கை.
(19) காட்டு மிருகம்.
(21) வீட்டுக்கு பாதுகாப்பாக வேலிகளில் ப�ொருத்தப்படும் தட்டிக் 		
கதவு.
(23) மகிழ்ச்சி குழம்பிவிட்டது
(24) நகைச்சுவை.
மேலிருந்து கீழ்
(01) உடலுக்குத் தேவையான சத்துப்பொருள்.
(02) மிக நுண்ணிய ப�ொருள்.
(03) திருமணம் செய்த பெண்களுடன் த�ொடர்பான ஒரு சடங்கு.
(04) உணவு கிடைக்காத நிலை. (தலைகீழ்)
(05) கவனிப்பு (குழம்பியுள்ளது)
(08) பணம்.
(10) பாடலின் இறுதி, அடுத்த பாடலின் த�ொடக்கமாக அமைவது.
(குழம்பியுள்ளது)
(13) திறை (குழம்பியுள்ளது)
(14) இனிமை.
(16) புத்திரன்.
(18) சுவடு. (தலைகீழ்)
(20) மின்னலுடன் சேர்ந்த பேர�ொலி. (தலைகீழ்)
(22) அந்திப்பொழுது (கீழிருந்து மேல்)

ருவாண்டா சமூகங்கள்

தன்னை சரி செய்து க�ொண்டு திட்டமிட்ட
ரீதியான அபிவிருத்தியை ந�ோக்கி நகர்கிறது
என்பதை நாம் பாடமாகவும், முன்மாதிரியாகவும் எடுத்துக்க�ொள்ள வேண்டும். முன்னர்
தென்னாபிரிக்கா
தன்
அனுபவங்களை
இலங்கையுடன் பகிர்ந்துக�ொள்வதற்கு முன்வந்தது . தென்னாபிரிக்காவில் சிறுபான்மை
ப�ோய ர்கள் பெரும்பான்மை கறுப்பர்களை
அடக்கி ஆண்டு வந்தனர். இன ஒடுக்கல்
க�ொள்கையை ப�ோயர் அரசுகள் கடைப்பிடித்து வந்தன. நெல்சன் மண்டேலா விடுதலையாகி கறுப்பர் வசம் ஆட்சி வந்தப�ோது
அடக்கி வைக்கப்பட்ட ஆத்திரம் பீரிட்டெழும் என்றும் வெள்ளை இனத்தவரான
ப�ோயர்கள்
வேட்டையாடப்படுவார்கள்
என்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால்
அப்படி நடக்கவில்லை. மண்டேலாவினால்
புதிய அரசியலமைப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. அது பேயர்களுக்கு அநீதி இழைப்பதாக உருவாக்கப்படவில்லை. ப�ோயர்கள்
இரண்டாம் தரப் பிரஜைகளாக பார்க்கப்படவில்லை. நீதிக்குப் புறம்பாக தம்மை அடக்கியாண்ட சிறுபான்மை ப�ோயர்களை வெறுக்காமல் அரவணைத்துக் க�ொண்டோம். இது
எவ்வாறு சாத்தியமானது என்பதை இலங்கையுடன் பகிர்ந்துக�ொள்வதற்கு தென்னாபிரிக்கா
முன்வந்தது. ஆனால் இலங்கை அரசியல்வாதிகள் அதை கவனத்தில் க�ொள்ளவில்லை.
தற்போது ருவாண்டா தன் அனுபவங்களை
பகிர்ந்துக�ொள்ள விரும்புகிறது. ருவாண்டா
இன்னும் ஒரு பத்தாண்டுகளில் ஆபிரிக்காவின் சிங்கப்பூராக மாறலாம் என்ற ஒரு ப�ொருளாதார கணிப்பு உள்ளது. அதன் அமைவிடம்
வெளிநாடுகள் எளிதில் த�ொடர்பு க�ொள்ளக்கூடியதாக உள்ளது. சிங்கப்பூரை இலங்கை
மாதிரி முன்னேற்றிக் காட்டுவேன் என்று
கூறப்பட்ட காலம�ொன்றிருந்தது. ருவாண்டா
சிங்கப்பூராக மிளிர்வதற்கான சாத்தியங்கள்
அதிகம் என இப்போது பேசப்படுகின்றது.
ஆனால் இலங்கை?
இலங்கை ப�ொருளாதார வளர்ச்சியில் உச்சம் த�ொட வேண்டுமானால், முதல் காரியமாக இனப் பிரச்சினையை
தீர்க்க வேண்டும். இந்த
இனப் பிரச்சினையிலிருந்து இந்நாடு கடந்து
செல்ல
வேண்டும்.
தமிழரும் சரி சிங்களவரும் சரி இனவாத
அரசியலை கைவிட
வேண்டும்.

சட்டரீதியாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இனம் பற்றி பேசினால் அது நிஜமான நல்லிணக்கம் உருவாவதற்கு தடையாகவே இருப்பதாக அரசாங்கம் வாதிடுகிறது.
ருவாண்டாவில் இடம்பெற்ற இனப்படுக�ொலையின் பின்னர் முழுமையான நல்லிணக்கத்தை அடையவில்லை என்றாலும்
நாடு கணிசமான முன்னேற்றத்தை அடைந்துள்ளது. நேரடியாக தெரியாவிட்டாலும்
இன, மத, ம�ொழி ரீதியில் வேறுபாடுகள்
இலங்கையில் நிலவுகின்றன. இதனால்
நாடு எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகளை மக்கள்
அனைவரும் ஒன்றிணைந்து மேற்கொள்வதற்கான
சாத்தியக்கூறுகள்
இல்லை.
இலங்கையின் தற்போதைய ப�ொருளாதார
வீழ்ச்சிக்கு இந் நிலைப்பாடும் ஓர் காரணமாக அமைகின்றது. நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்த முயற்சிக்கும் நாடு என்ற ரீதியில்
ருவாண்டாவின் தேசிய ஒருமைப்பாடு
மற்றும் நல்லிணக்க ஆணைக்குழுவின்
தலைவர் இலங்கையில் நல்லிணக்கத்தை
உருவாக்கி நாட்டை ப�ொருளாதார ரீதியில்
முன்னேற்றுவதற்கான ஆல�ோசனைகளை
முன்வைத்து கலந்துரையாடல்களை மேற்க�ொண்டு வருவதாகவும் தெரிகிறது.
சீர்கெட்டுப்போன ஒரு நாடு எவ்வாறு

ப�ோல்ராஜ் சந்திரமதி, ...?
ஊடகக் கற்கைகள் துறை,
யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம்.

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 02
விடைகள்
இடமிருந்து வலம்
01. உபகாரம் 05. மாது
08. நாத்திகம்	 10. வாவி
12. மான்
14. துவாரகை
17. திடம்
20. பசு 		
23. அதிர்வு

07. தல 		
11. சக்தி
16.சன்மானம்
21.தீப்பெட்டி

மேலிருந்து கீழ்
01. உதவி
04. நாம்
09. வாசகன்
15. அதிபதி
21. தீவு

குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி அன்பர்களுக்கு...
உங்கள் அபிமான மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி மீண்டும் ஆரம்பமாகி
இருக்கிறது. இப்போட்டி இரண்டு ஆண்டுகளாக அவ்வப்போது மேற்கொள்ளப்பட்ட ப�ொது முடக்கங்களினால் சீராக வெளிவரவில்லை என்பத�ோடு நீங்கள்
அனுப்பிய விடைகள் தபால் க�ோவை முடக்கங்கள், வேலை நிறுத்தங்களினால் உரிய நேரத்தில் வந்து சேரவும் இல்லை. எனவே நாம் குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டித் த�ொடரை நிறுத்திவிட்டு புதிய த�ொடரை இலக்கம் ஒன்றில்
இருந்து ஆரம்பிக்கத் தீர்மானித்திருக்கிற�ோம், உங்கள் ஆதரவு என்றென்றும்
எமக்குக் கிடைக்கும் என்ற உறுதியான நம்பிக்கையுடன்.
இப்போட்டியில் முதல் பரிசு பெறும் அதிர்ஷ்டசாலிக்கு ரூ 750/-= இரண்டாம் இடத்தைப் பிடிக்கும் அதிர்ஷ்டசாலிக்கு ரூ. 500/= மற்றும் மூன்றாவது பரிசாக ரூ 250/= என பரிசளிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. பரிசு
வழங்கும் இந் நடைமுறை 2022 ஜனவரி 02ஆம் திகதி ஞாயிறு முதல்
செயற்பாட்டுக்கு வருகிறது.
இங்கே எமது அன்பான வாசகர் ஒருவர் தனித்துவமாகவும் கலை
நயத்துடனும் எமக்கு அனுப்பு வைத்துள்ள குறுக்கெழுத்து தபாலட்டையை உங்கள் பார்வைக்காக வைக்கிற�ோம். இந்த அட்டையை ரத்வத்த
மாவத்தையைச் சேர்ந்த சித்யா ஆயிஷா எமக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளார்.
அவரது கலைநயம் மிக்க பார்வைக்கு எமது வாழ்த்துகள்..!
- ப�ொறுப்பாசிரியர்

02. பலவான்
03. ஜுரம்
05. மாத்திரம்
06. துதிக்கை
13. மானம்
14. சதுப்பு
18. சுடர் 19. நடிகை
22. பெரு
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கிருஷா

புத்தாண்ேட
வருக
எம்.ஏ. அத்தாஸ் – மாத்தைற
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

புத்தாண்டு
வாழ்த்து
நல்ைல அ�ழ்தன்
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

வருக வருக
புத்தாண்ேட!
கல்ெலாளுைவ பா�ஸ்

பாண்�யூர் ெபான். நவ�தன்
ெ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!

கட்டுைடத்து நீ
ெவளிேய வா தம்பி

இணு�ல் வா�சன்
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�!

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

பதிவு
திருமணம்
-க�க்�றுக்கன்,
இணு�ல்
இத்தைன க�ைதகளும்
நான் எழு�யது
உன்ேனாடு எழுதும்
அந்த ஒரு நாளுக்காகதான்-

கு. சண்முகம் - வந்தாறுமூைல

எஸ்.மங்களதர்��,
ஊடக கற்ைக துைற
யாழ். பல்கைலக்கழகம்

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ே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!

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

ஆர். ெர�னா
ஊடக கற்ைக துைற
யாழ் பல்கைலக்கழகம்
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!

ஈழத்து நூன்

புன்னைக

சுந்தரப் புத்தாண்டு

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

புத்தாண்டு
இனியதாய்
அைமயட்டும்

புத்தாண்டு பிறக்கட்டும்!

மங்களம் தந்திடும்

புதுப்ெபாலிவுடன்
புத்தாண்டு!

இடப்ெபயர்வு
காைரயன் கதன்
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

ேயசு ெசான்னது என்ன?
ேதடி நில்லு ெவல்ல
அன்புடன் நதுந�
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

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...

2021 �சம்பர் 26 ஞா�ற்றுக்�ழைம

2021.12.26 - 2022.01.01

ேமஷம்
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 �ைடத்தாலும், �ரயங்களும் அ�க�க்கும். ெசாத்து �ற்பைனயால் லாபம் உண்டு. ெதா�ல் ெசய்பவர்களுக்கு, 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.

�ஷபம்
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 தசாபுத்� வலுவாக இருப்பவர்கள் பயப்படத் ேதைவ�ல்ைல. வரும் மாற்றங்கள் நல்ல மாற்றங்களாகேவ 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 ஏற்றுக்ெகாள்வேத நல்லது.
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குடும்ப வன்முைறக்கு எதிரான
'பிேரக் தி ைசலன்ஸ்' பிரசாரம்
ேஜா

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�த்ததன் �ன்ன��ல் குடும்ப வன்முைற
ெதாடர்�ல் �றப்பு கவனம் ெசலுத்�
இந்த ஆண்�ன் �ரசாரம் கடந்த ஆண்�ன்
'ெமௗனத்ைத உைடக்கவும்' என்ற கருப்ெபாருளுக்கு வலுவூட்�யது.
ெபாதுப் �ரசாரத்�ன் ஒட்டுெமாத்த ேநாக்கமானது, வன்முைற பற்�ய ெமௗனத்ைதக் 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�ப்பதற்கான ஒரு தளத்ைத உருவாக்கவும்,
பா�க்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் பார்ைவ-

யாளர்கள் இருவருக்கும் அ�காரம் அ�ப்பதாகும். சர்வேதச �னத்ைத முன்�ட்டு
ெவ��டப்பட்ட
கு�ப்�ல், ேஜான்
�ல்ஸ் குழுமத்�ன் தைலவர்/ தைலைம
�ர்வாக அ�கா� �ருஷான் பாேலந்�ரா,
'ெகா�ட்- 1 9 ��ெரன ெவ�த்த��ருந்து,
ெபண்கள் மற்றும் �று�களுக்கு எ�ரான
அைனத்து வைகயான வன்முைறகளும்,
கு�ப்பாக, குடும்ப வன்முைற, ��ரமைடந்துள்ளது என ெவ�வரும் தரவுகள்
காட்டு�ன்றன. எவ்வாறா�னும், மூல
காரணங்கைளச் சமா�ப்பதற்கும், �ங்கு
�ைள�க்கும் சமூக ��முைறகைள
மாற்�யைமப்பதற்கும், பா�ப்��ருந்து
�ண்டவர்களுக்கும் ேசைவகைள வழங்கும் மற்றும் �ைளவுக��ருந்து முற்றுப்புள்� ைவக்கும் ��வான அணுகுமுைறயுடன், ெபண்கள் மற்றும் �று�களுக்கு
எ�ரான
வன்முைறைய
மு�வுக்குக்
ெகாண்டுவருவது சாத்�யமாகும் என்பதற்கான 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 'ெபாறுப்பான கு�மக்களா�ய நாம் அைனவரும்,
அைனத்து
வைகயான
பாகுபாடுகள்
மற்றும் வன்முைறகள் இல்லாத ஒரு ப��டத்ைதயும் சமூகத்ைதயும் உருவாக்குவது 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 ெசய்யப்பட்ட ஊ�யர்களுக்கு ப�ற்�ய�ப்பு,
இலக்கு குழுக்களுக்கான (காவல்துைற
அ�கா�கள், சட்டத்தர�கள், பாடசாைலக் குழந்ைதகள், பல்கைலக்கழக
மாணவர்கள் மற்றும் சமூக உறுப்�னர்கள்) ��ப்புணர்வு �கழ்ச்�கைள முன்ெனடுத்துள்ளதுடன் ெபாதுப் ேபாக்குவரத்�ன் பய�கைள இலக்காகக் ெகாண்ட
ெபாது �ரசாரங்கள் மற்றும் �ன்னணு
மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் மூலம் ��ப்புணர்ைவ உருவாக்�யதன் மூலமாக இன்றுவைர 1.9 �ல்�யன் நபர்க�ல் தாக்கத்ைத ஏற்படுத்�யுள்ளது.

�துனம்
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�ெயடுத்து ை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 இப்ெபாழுது �ைலைம �ரா� �ம்ம� �ைடக்கும். ெபாருளாதாரத்�ல் இதுவைர இருந்த ெதாய்வு
அகலும்.

Y¯}‹YMv Rv£l³£¹|x
fkj;njhopy; mikr;R
Ministry of Agriculture
/ tptrhag;gphpT / Agriculture Division

கடகம்

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR
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.

�ம்மம்

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;

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 இருப்பவர்களுக்கு ேயாகமான ேநரம் இது.

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.

கன்�
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�ப்புகள் 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�வதால் சுப�ரயங்கள் அ�க�க்கும்.

2.

,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.
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;

துலாம்
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 ஏற்படும். �ருமணம் ேபான்ற சுபகா�யங்க�ல் இதுவைர இருந்த தைடகள் அகலும். ெதா�ல்
வளர்ச்�க்காக பு�ய பங்குதாரர்கைள இைணத்துக் ெகாள்�ர்கள்.

�ருச்�கம்
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�வதால் ெசய்ெதா�ல் �றப்பாக இருக்கும். ேச�ப்பு அ�க�க்கும். ஆேராக்�யம் �ராக மாற்று
மருத்துவம் ைகெகாடுக்கும். �டு வாங்கும் ேயாகம் அல்லது �டு கட்டும் ேயாகம் ஒரு�லருக்கு ஏற்படலாம். ‘பைழய வாகனங்கைளக் ெகாடுத்து�ட்டுப் பு�ய வாகனங்கள் வாங்கலாமா?’ என்று �ந்�ப்�ர்கள்.

தனுசு
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�ப்புகள் ஏற்படாது என்றாலும் ஆேராக்�யத்�ல் மட்டும் அச்சுறுத்தல்கள் வந்து ெகாண்ேட�ருக்கும். ப�பு�யும் இடத்�ல் இருந்த �ரச்�ைனகள் ப�ப்ப�யாக அகலும். ெபாதுவாழ்�ல்
�ைனத்த இலக்ைக அைட�ர்கள்.

மகரம்
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, �ரயா�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. பயணங்கள் அ�க�க்கும்.

கும்பம்
உங்கள் ரா��ேலேய குரு சஞ்ச�க்�ன்றார். தன லாபா�ப�யானவர் குரு என்பதால் பணவரவு �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. ெபாதுவாழ்�ல் இருப்பவர்களுக்கு பு�ய �ருப்பங்களும், ஆதாயம் தரும் தகவலும் வந்து ேசரும்.

�னம்
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.

ngNrt
ePq;fyhf
kjpg;gPL
nra;ag;
gl;Ls;s
fpuak;
kpy;. &gh.

xg;ge;jf;
fhyg;
gFjp

Njitg;gLk;
juk;

7.78

5
khjq;fs;

fl;bl
2022 Vg;uy;
2022 Nk
eph;khzj;jpy;
05Mk;
115>000.00
03Mk;
C-7 my;yJ
jpfjp tiu
jpfjp tiu
mjw;F Nky;

3>500.00

35.32

6
khjq;fs;

fl;bl
2022 Nk
2022 [_d;
eph;khzj;jpy;
17Mk;
525>000.00
14Mk;
C-5 my;yJ
jpfjp tiu
jpfjp tiu
mjw;F Nky;

10>000.00

18.1

5
khjq;fs;

fl;bl
2022 Vg;uy;
2022 Nk
eph;khzj;jpy;
05Mk;
270>000.00
03Mk;
C-6 my;yJ
jpfjp tiu
jpfjp tiu
mjw;F Nky;

6>500.00

HORDI, fd;ndhUt>
KOikahd jd;dpaf;f
gy;tif Ruq;fq;fis (Poly
tunnels) eph;khzpj;jy;
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;
LK-MOAHORDI, fd;ndhUt>
PMUeLifg; nghUs; cw;gj;jpg;
261093-CW- gphptpy; jw;NghJs;s 05
RFB
vz;zpf;ifahd gRik
,y;yq;fis juNtw;wk;
nra;jy; kw;Wk; Gduikj;jy;
LK-MOAPMU261088-CWRFB
LK-MOAPMU261089-CWRFB

3.

nry;Y
gbahFk;
fhyg;
gFjp

tpiy
kDg;
gpizj;
njhif &gh

gpiz
kPsspf;fg;
Kwpapd;
glhj
nry;Ygbf;
gz
fhyk;
itg;G

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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ஆன்மிக சேவையாற்றுபவர்கள் அரசியலுக்குள்
மூக்கை நுழைப்பது உகந்ததல்ல

மட்டக்களப்பு, மூவினத்தவர்களும் வாழ்கின்ற
மாவட்டம். இங்கு ஆயர் கலாநிதி ஜ�ோசப்
ப�ொன்னையா ஆண்டகை சமயப் பணியாற்றி
வருகிறார். 2018ல் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலையடுத்து மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இன
முறுகல் ஏற்படாமல் பல வழிகளிலும் பிரயத்தனமெடுத்து வெற்றி கண்டவர். கிறிஸ்தவர்களின்
இப்போதைய மனநிலையை அவருடனான பேட்டி
படம்பிடித்துக் காட்டுகிறது.

கேள்வி:− இப்போது நாட்டில் ப�ொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு, ப�ொருட்களின் விலை
உயர்வு
என்பன
த � ோன் றி யி ரு க் கின் றன. அரசின் முக்கிய ஸ ்தர்க ளி டையே
ஒற்றுமை குலைகி-

மட்டு-ஆயர் கலாநிதி ஜ�ோசப் ப�ொன்னையா
ஆண்டகைய�ோடு நேர்காணல்

றது. இதுபற்றி என்ன நிைனக்கிறீர்கள்.

பதில்:− இதற்கு நான் பதில் தரவிரும்பவில்லை, காரணம் என்னவென்றால், நாங்கள்
ஆன்மிக
சேவையாற்றுபவர்கள்.
அரசியலுக்குள் மூக்கை நுழைப்பது நல்லதாகப்படவில்லை.

ஆயினும், நாட்டு மக்களையும் அந்த நாட்டு
அரசியலையும் நாம் இணைத்தே பார்க்க
வேண்டும். மக்கள் இல்லாமல் ஆன்மிகச்
சேவை இருக்க முடியாதே. ஆதலால் எனது
கருத்தை கூறவேண்டியுள்ளது. நாட்டு மக்கள்
சந்தோசமாக வாழ்வதற்கு விலைவாசி அதிகரிக்கக் கூடாது. விலைவாசி ஏற்றம் மக்களை
பெரிய அவலத்திற்குள் தள்ளிவிடக் கூடும்.
அது விரும்பத்தக்கதல்ல.
சமீபத்தைய க�ொர�ோனா, விலைவாசி
ஏற்றத்தை த�ோற்றுவித்தது என்பதில்
உண்மையில்லாமலில்லை. ப�ொதுவாக
அனேக உலக நாடுகள் இதற்கு முகம்
க�ொடுத்துள்ளன. ஆனாலும், இதையே
காலம்காலமாக
கூறிக்கொண்டிருக்க
முடியாது. மாற்று உபாயங்களைக் கண்டறிந்து மக்களது சுபீட்ச வாழ்வுக்கு வழிவகுக்க வேண்டும். இதுஆளும் அரசினது

மதத்தினர�ோடும் அவரது ஊரான காத்தான்குடி மக்கள�ோடும் குழம்பிக் க�ொள்ளவில்லை.
குற்றம் செய்தவருக்கே தண்டனை வழங்க
வேண்டும் குற்றம் செய்யாதவர்களை குற்றவாளிகளாக சித்தரிக்க முற்படக் கூடாது. இதுவே

கிறிஸ்தவர்கள் இந்த நாட்டில் அமைதியாகவும்,
மற்றைய இனங்கள�ோடு இணக்கமாகவும் வாழ்ந்து
வருகிறார்கள். அதை த�ொடர விடுங்கள்.
மட்டு. ஆயர். வண.ஜ�ோசப் ப�ொன்னையா ஆண்டகை.
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.

2.

,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.
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;

18.2

5
khjq;fs;

fl;bl
2022 Vg;uy;
eph;khzj;jpy;
05Mk;
C-6 my;yJ
jpfjp tiu
mjw;F Nky;

23.2

5
khjq;fs;

83.6

6
khjq;fs;

kPgpypkhd tpijfs;
gz;iz> (50 nk.njh)
cUisf;fpoq;FfSf;fhf
Fsph; fsQ;rpa miwia
eph;khzpj;jy;
LK-MOArPj;jhvypa tpijfs;
PMUgz;izapy; 4
260259-CW- vz;zpf;ifahd 400m2 GI
RFB
cw;gj;jp gy;tif Ruq;fq;fis
(Poly tunnels) eph;khzpj;jy;
LK-MOAAero-phonic pre basic tpij
PMUcUisf;fpoq;F G0 cw;gj;jp
261121-CW- Kiwikfis G1 tpij
RFB
cUisf;fpof;F cw;gj;jp
gy;tif Ruq;fq;fshf
khw;Wjy; (20 vz;zpf;if)

LK-MOAPMU260260-CWRFB

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

nry;Y
gbahFk;
fhyg;
gFjp

tpiy
kDg;
gpizj;
njhif &gh

gpiz
kPsspf;fg;
Kwpapd;
glhj
nry;Ygbf;
gz
fhyk;
itg;G

273>000.00

2022 Nk
03Mk;
jpfjp
tiu

6>500.00

fl;bl
2022 Vg;uy;
eph;khzj;jpy;
05Mk;
C-6 my;yJ
jpfjp tiu
mjw;F Nky;

345>000.00

2022 Nk
03Mk;
jpfjp
tiu

8>000.00

fl;bl
2022 Nk
eph;khzj;jpy;
17Mk;
C-4 my;yJ
jpfjp tiu
mjw;F Nky;

1>250>000.00

2022 [_d;
14Mk;
jpfjp
tiu

20>000.00

மூன்றாம் உலகையும் அச்சுறுத்தும்...

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;.
tpiykDf;Nfhuy; cyf tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; (NCB) eilKiw %yk;
elhj;jg;gLk;.
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.
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;.
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;.
tpiykDf;fs;> ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;s jftypd; gpufhuk; tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.
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;.
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;.
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.

ப�ொறுப்பு. இந்தப் ப�ொறுப்பிலிருந்து அரசு
எனது க�ொள்கை அதனையே மக்கள் மத்திநழுவிச் செல்ல முடியாது
யில் பிரச்சார மாக்கினேன். மக்கள் தெளிவஇப்போதைய ஆளும் அரசு பலத்த
டைந்தார்கள் முரண்பாடுகளையும், இன முறுபெரும்பானமைய�ோடு ஆட்சிக்கு வந்திகல்களையும் தவிர்த்தார்கள், அதனால் எமது
ருக்கிறது. கூட்டுக் கட்சிகளின் அரசு ஆட்சிமாவட்டம் தப்பிப் பிழைத்தது. இல்லாவிட்டால்,
யில் இருந்தால், இழபறிகள் ஏற்படுவது
அதன் அழிவை கற்பனை பண்ணிக்கூட பார்க்க
சாதாரண நிகழ்வு. காலப்போக்கில் அவை
முடியாது.
சமாளிக்கப்படலாம்.
அரசு செய்ய வேண்டிய
நேர்காணல்:−
அல்லது மாற்று வழிவேலைகளைச் சரிவரச்
எஸ் தவபாலன்
ய�ொன்று த�ோன்றும்.
செய்யவில்லை. அதுவே
இவைய�ொன்றும் நம்
எமது கவலையாக இருக்நாட்டுக்கு புதியவையல்ல. ப�ொறுத்திருந்துகிறது. கிறிஸ்தவர்கள் இந்த நாட்டின் அனைத்து
தான் பார்க்க வேண்டும்
மக்கள�ோடும் சக வாழ்வு வாழ்ந்து வருகின்றவர்கள். உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்களுக்கான
கேள்வி:− இத் தாக்குதலுக்கு பின்னர் சூத்திர தாரிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டும்.
கிறிஸ்தவத்தின் மறை மாவட்ட ஆயர் என்ற
அதற்கு உதவியும் ஒத்தாசையும் க�ொடுத்தவர்வகையில் அரசிடமிருந்து எதை எதிர்பார்க்கள், மக்களுக்கு முன்னால் இனம் காணப்பட
கிறீர்கள்?
வேண்டும்.
இதைவிட யார்யாரெல்லாம் விடயம் நடக்பதில்:− இந்த நாடு பல்லினமக்களுக்கு கப் ப�ோவதை அறிந்து க�ொண்டு அவற்றைத்
ச�ொந்தமானது. அதே ப�ோன்று பல் சமதடுக்காமல் இருந்தார்கள�ோ அவர்களது பெயர்யத்தினருக்கும் ச�ொந்தமானது. இறைவன்
களும் பட்டியலிடப்பட வேண்டும். நீதி யாவருக்ஒருவனே. அவரை வெவ்வேறு மதத்தகும் ப�ொதுவானது. ஆதலால் குற்றவாளிகள்
வர்கள் வெவ்வேறு பெயர்கள் க�ொண்டு
காட்டித்தரப்பட வேண்டும். அவர்களை உலகம்
அழைக்கிறார்கள். கிறிஸ்தவமும் அதில்
அறிய வேண்டும். இதைத்தான் இவ்வளவு
ஒன்று. ஆதலால், இறைவனில் மாற்றகாலமாக கேட்டு வருகிற�ோம். அதுதான் நடக்மில்லை மதங்களில்தான் வேறுபாடுகள்
காமல் இருக்கிறது. இதைவிட இவ்விடயத்தில்
இருக்கின்றன. பிறக்கும் ஒவ்வொரு மனிதவேறெதுவும் எமக்குத் தேவையில்லை.
னும் தான் இந்த மதத்தினை சேர்ந்தவன்
என்று ச�ொல்லிக் க�ொண்டு பிறப்பதில்லை.
கேள்வி:− இலங்கையின் பேராயர், கர்திஅவனது வளர்ச்சியிலே மதம் அவன�ோடு
னால் மல்கம் ரஞ்சித் 2019 ல் இடம்பெற்ற
ஒட்டிக் க�ொள்கிறது. இதுதான் உண்மை
உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் த�ொடர்பாக
நிலை. சஹ்ரான் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்எதனை அரசிடமிருந்து எதிர்பார்க்கிறார்.
குதலுக்கு காரணகர்த்தா என்று பேசப்படு		
த�ொடர் 21ஆம் பக்கம்...
கிறது. ஆயினும், கிறிஸ்தவர்கள் அவனது

மேலும் அமெரிக்க பாதுகாப்பு த�ொழில்
துறையின்
அடிப்படை ஆராய்ச்சிகள் சில
ஹேக் செய்யப்பட்டு சீன பாதுகாப்பு துறைக்கு
சென்றடைந்ததாக கடந்த வருடம் அமெரிக்க
பாதுகாப்பு அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்திருந்தார்.
இதன் மூலம் அமெரிக்க விமான மற்றும் ஏவுகணைகள் வளர்ச்சியின் த�ொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களை சீன பாதுகாப்புத் துறை அறிந்து
க�ொள்ள வழி வகுத்தது.
இது ப�ோன்ற இணையத் தாக்குதலைத்
த�ொடங்க ரஷ்ய ஹேக்கர்கள் தயாராகி வருவதாக அமெரிக்க பத்திரிகையான New York
Times வெளியிட்ட செய்தி அமெரிக்க பாதுகாப்பு
மட்டத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தது.
தமது நாடு மீதான சவுதி அரேபிய அரசாங்கத்தின் எதிர்ப்பை அடக்குவதற்கான முயற்சிகளுக்கு சைபர் தாக்குதல்களை மேற்கொள்கிறது
இஸ்ரேலிய ஸ்பைவேர் அமைப்பு என்கிற செய்தியும் வெளியாகி இருந்தது.
அமெரிக்காவின் Solar Winds என்கின்ற நிறுவனத்தின் மேலாண்மை மென்பொருள் மற்றும்
மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் நிறுவன மின்னஞ்சல் வலையமைப்பு (Microsoft Exchange
Server) ப�ோன்றன மீதான சமீபத்திய ஹேக்குகள் என்பனவும் குறிப்படத்தக்கன.
இது ப�ோன்ற நவீன, டிஜிட்டல் அடித்தளங்களையே தகர்க்கும் வன்மம் க�ொன்ட சைபர்
தாக்குதல்களின் அலைகளைத் தடுக்க முடியாது
என்பது உலகின் இன்றைய அவலங்களில்
ஒன்று..
இது ப�ோன்ற தாக்குதல்கள் இந்த உலகிற்கு
புதிது அல்ல என்பதும் கவனிக்க வேண்டியது.
பதினான்காம் மற்றும் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுகளில் ஐர�ோப்பாவில் பீரங்கிகள், துப்பாக்கிகள்
என்பவற்றை முதன்முதலில் தயாரித்து ஃபயர்பவர் நாடுகள் (Firepower Countries) உருவானப�ோது, அதற்கு எதிரான சில அமைப்புக்கள்
இதுப�ோன்ற இரகசிய தாக்குதலை நடாத்த
திட்டமிட்டன என்பதும் மேற்படி நாடுகள் தமது
நிலையை தக்கவைக்க பெரும் சிரமங்களை
எதிர்கொண்டன என்பதும் வரலாறு.

09ஆம் பக்க த�ொடர்...

இந்த மாத ஆரம்பத்தில் இந்தய பிரதமர்
நரேந்திர ம�ோடியின் ‘ட்விட்டா்’ கணக்கு முடக்கப்பட்டு ட்விட்டர் தலைமையகத்தின் தலையீட்டை யடுத்து நிலைமை சீரானது. திட்டமிட்டு
முடக்கப்பட்ட அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில்,ம�ோடியின் கணக்கு வழியாகப் பகிரப்பட்ட தகவல்கள்
இந்தியாவில் மட்டுமல்ல அயல் நாடுகளிலும்
பெரும் குழப்பத்தையும் அதிர்வலைகளையும்
ஏற்படுத்தி இருந்தன. முன்னரும் பல தடவைகள்
இந்திய பிரதமரின் ட்விட்டர் கணக்கில் நுழைந்து
ப�ோலியான பதிவுகளை மேற்கொண்டு பெரும்
குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தியாவின் சைபர் பாதுகாப்புக் குறைபாட்டால் ஏற்பட்ட இந்த நிலைமை இந்தியாவின்
இறையாண்மைக்கே விடப்பட்டிருக்கும் சவால்
என்கின்றனர் அரசியல் ஆய்வாளர்கள்.
முன்னரும் பல தடவைகள் இந்திய அரசின்
இணைய தளங்களின் ஊடாக வெளியிடப்பட்ட
அரச அறிவிப்புகள் சில செயலிழக்கச் செய்யப்பட்டதும் இதற்கு பின்னணியில் பாகிஸ்தான்,சீனா என்பன செயல்படுவதாக விமர்சனங்கள்
எழுந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது. பாகிஸ்தான்
அரசின் ஆதரவுடன் இஸ்லாமாபாதிலிருந்து
இயங்கும் APD 36 என்கிற சைபர் ஊடுருவல்
குழு, இந்தியா உட்பட பாகிஸ்தானின் அண்டை
நாடுகளில் செயல்படும்
முக்கிய இணைய
தளங்களை குறிவைத்து உருவாக்கப்பட்டதாகும் இலங்கையிலும் அரச இணைய தளங்கள்,
குறிப்பாக பாதுகாப்பு தரப்பினதும் அரச அதிபர்,பிரதமர் ஆகிய�ோரதும் இணைய தளங்கள் பலதடவைகள் செயலிழக்க செய்யப்பட்டு பின்னர்
சீர் செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
கடந்த ஜூன் மாதமும் ஜனாதிபதி செயலகம்,
வெளிவிவகார அமைச்சு,மருத்துவ ஆராய்ச்சி
நிறுவனம், இலங்கை நில அளவைத் திணைக்களம் உள்ளிட்ட மேலும் சில இணையத்தளங்கள் முடக்கப்பட்டதும், இது த�ொழில்நுட்பக்
க�ோளாறே என அரசு அறிவித்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.இந்த சைபர் தாக்குதல்கள் புலம் பெயர்
நாடுகளில் வாழும் விடுதலை புலிகள் அமைப்பின் ஆதரவாளர்களாலேயே மேற்கொள்ளப்
படுகின்றன எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.,
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மலையக யுவதிகளுக்கு சாபக்கேடு.
எமதர்மனின் மாயத்தோற்றம்.

இனிப்பு
கடந்த வாரத்தில் சிங்கள நாடகத்துறைச் செழிப்பையும் தமிழ் நாடக
அஸ்தமனத்தையும் கசப்பாகத் தந்திருந்தேன்.
இன்றும் நாடகம் சம்பந்தமான
ஒரு வழங்கல். ஆனால் இது,
வான�ொலி நாடகங்கள். இனிப்புச்
சுவையுடையது.

கசப்பு-1
முதலாவது கசப்பில் தந்தே ஆகவேண்டும் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டில் வழங்குகின்றேன்.
நாட்டில் ஒமிக்ரோன் க�ொவிட்
த�ொற்று அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள நிலையில் பயணக்கட்டுப்பாடுகள், தனிமைப்படுத்தல் விதிமுறைகள் தளர்த்தப்பட்டமையால்

பரிச�ோதகர்கள் சங்கம் உறுதிபடப்
பேசுகிறது.
எதிர்வரும் 2022 புத்தாண்டைக்
குதூகலமாகக் க�ொண்டாடத் திட்டமிட்டிருப்பவர்களுக்குப் பெரிய
அபாய எச்சரிக்கை இது!
அம்புட்டுத்தேன்
கசப்பாக
என்னால் வழங்க முடியும்.

கசப்பு-2
என்னைப் ப�ொறுத்தவரை என்
ச�ொந்த வாழ்க்கையில் மலையகப்
பந்த பாசம் அதிகமதிகம். அதை
அறிந்திருப்போர் மிகச்சிலரே!
ப�ோகட்டும் - அந்த அருமையான
மலையகத்தின்
மங்கையருக்கு

பண்டிகை காலங்களில் க�ொவிட்
த�ொற்று மீண்டும் தீவிரமடையும்
நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக ப�ொது
சுகாதார பரிச�ோதகர்கள் சங்கம்
தெரிவித்துள்ளது.
நாட்டில்
க�ொவிட்
த�ொற்று
அதிக ஆபத்தை விளைவிக்கவும்,
அழிவை ஏற்படுத்தவும் வாய்ப்புள்ளதாக சங்கத் தலைவர் உபுல்
ர�ோஹணவின் அறிக்கை பேசுகிறது.
நேற்றையக் கிறிஸ்மஸ் பண்டிகைக்கு முன்பேயே அதிகளவு
த�ொற்றாளர்கள் அடையாளப்படுத்தப்பட்டு விட்டதாகவும் ஊடகங்கள் மற்றும் உத்திய�ோகபூர்வ புள்ளி
விவரங்களை விடவும் அதிகளவான
த�ொற்றாளர்களின்
எண்ணிக்கை
உள்ளது என்றும் ப�ொது சுகாதாரப்

இப்பொழுது என்னதான் ‘மனப்பிறழ்வோ’ புரியவில்லை.
அதுவும் ‘செல்போன்’ என்கிற ஒரு
‘மாயமான்’ அவர்களில் பெரும்பாலான�ோரை
ஆட்கொண்டுவிட்ட
பிறகு
அவர்களில் பலரும் கல்வித்துறையில் ஈடுபாடுகாட்டி நல்ல நல்ல
பாடசாலைகளின்
மாணவியராய்

உயர்வகுப்புகளில் உலா வருகையில்
ஏன் இப்படிப் புத்தி பேதலித்துப்
ப�ோகிறது...?
கடந்த 09ல் பேராதனை கறுப்புப்
பாலம் அருகில் மகாவலி ஆற்றில்
குதித்துக் காணாமல் ப�ோனார் ஒருமாணவி.
அவருக்கு ஒரு காதலன். அந்தப்
பயலைப் பிடித்து விசாரித்ததில்
கறுப்புப் பாலத்தில் சந்திப்பு நடந்த
ப�ோது தன் த�ொலைபேசியைப்
பிடுங்கிப்
பரிச�ோதித்ததாகவும்,
தான் வேற�ொரு பெண்ணுக்கு
அனுப்பிய குறுஞ் செய்திகளைப்
பார்த்து விட்டு ஆத்திரமடைந்து
ஆற்றில் குதித்து விட்டதாகவும்
அந்தச் சம்பவத்தை யாருக்கும்
ச�ொல்லாமல்
மறைத்ததாகவும்
வாக்குமூலம்.
மற்றொன்று
கலஹா
பிரதேசத்தில் 19
வயது மாணவியின் முட்டாள்தனம்.
இவர் தனது
கு டு ம ்ப த் தி ன ரு க் கு த்
தெ ரி ய ா ம ல்
இ ர க சி யம ா க
ச ெல்போன்
ஒன்றை
பயன்படுத்தியுள்ள
நிலையில், அதில் வந்த குறுஞ்செய்திகளைக் கண்டு மாணவியின் சக�ோதரன் எச்சரித்ததாகவும்
இதனையடுத்து மாணவி வீட்டின்
குளியலறையில் தனக்குத் தானே தீ
வைத்துக் க�ொண்டதால் உயிரிழந்ததாக ப�ொலிஸார் விசாரணையில்
தெரியவந்துள்ளது.
செல்போன்

65
ஆண்டுகளுக்கு
முன்
வான�ொலி நாடகங்கள் கேட்பதற்கென்றே ஒரு ரசிகர் கூட்டம். ஒரு
புறம் தமிழ் நாடக அரங்கில் ‘சானா’
சண்முகநாதன் தயாரிப்பில் நாடகங்கள். மறுபுறம், கலாநிதி எம்.எம்.
உவைஸ், ஏ.எம். காமில் மரைக்கார்
ஏற்பாட்டில் சில கலைஞர்களின் ஒத்தாசைய�ோடு முஸ்லிம் நாடகங்கள்.
இங்கே முஸ்லிம் நிகழ்ச்சி நாடகங்கள் பற்றியே சில பதிவுகள்.
1953 – 1955 காலப்பகுதியில்
உரைச் சித்திரங்களை அதிகம் ஒலிபரப்பிய கலாநிதி உவைஸ், அதில்
நாடகக் காட்சிகளையும் சேர்த்தார்.
1956ல் காமில் மரைக்கார் நியமனம் பெற்றப�ொழுது நாடகங்களை
வேண்டா வெறுப்பாகவே வெள்ளிக்
கிழமைகளில் ஒலிபரப்பத் த�ொடங்கினார்.
‘விலக்கப்பட்டது’ ‘அனுமதிக்கப்பட்டது’ என்ற வகையில் ‘ஹராம்’
‘ஹலால்’ பார்த்தவர்களுக்கு அவர்
அடிக்கடி முகம் க�ொடுக்க வேண்டி
இருந்தது. இதில் நாடகம் மட்டுமன்று இசையும் உள்ளடங்கும்.
எவ்வாறாயினும், கலை – இலக்கிய நிகழ்ச்சிகளுக்கு அதிக இடம்

“தீபன் தம்பி சிறந்த குணமுள்ள
திறமையான
ஒரு
பையன். தீபிகா அப்படி ஒரு காரியத்தைச் செயலில் ச�ொல்லியிருந்தாலும் அவன் அதற்கு ஒத்துக்
க�ொண்டிருக்க மாட்டான்!”
“ம்... இன்னும�ொரு காரணமும் இருக்கிறது கஜன்?”
“ஆமாம்... தீபனின் கை எழுத்திலும்
எனக்கு சந்தேகமிருக்கிறது. இந்த கடிதத்தை அவன்
பார்த்திருப்பானா
என்பதில்
கூட எனக்கு சந்தேகமிருக்கிறது
இன்ஸ்பெக்டர்!”
“இந்த மூன்று காரணங்களினால்தான் உங்களுக்கு சந்தேகம்
ஏற்பட்டிருக்கிறதா?”
“ஆமாம்
இன்ஸ்பெக்டர்
ஆனால் இப்போது எனக்கு இன்னும�ொரு சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கிறது!”

மறுநாள்,

காலை பத்தரை மணி அளவில்
கஜன் வேலை செய்த அந்த நிறுவனத்திற்குச் சென்ற இன்ஸ்பெக்டர் இன்பராஜ்.
வாசலில் இருந்த வரவேற்புப்
பெண்ணிடம்,
கஜனைச் சந்திக்க வேண்டுமென்று ச�ொன்னார்.
“ஐந்து நிமிடத்தில்,
கஜன் வெளியே வந்தான் அவன்
வெளியே வந்ததும், இன்ஸ்பெக்டர்தான் முதலில் அவனுடன்
பேசினார்.

“வாருங்கள் இன்பராஜ் அங்கே
அமர்ந்து பேசலாம்!” என்று,
எதிரில் இருந்த ஒரு மரத்தைக்
காட்டினான் கஜன்.
அந்த மரத்தின் நிழலில்,
இரண்டு நாற்காலிகள் ப�ோடப்பட்டிருந்தன.
இருவரும் மெல்ல நடந்து
சென்று அந்த நாற்காலியில்
அமர்ந்து க�ொண்டார்கள்.
“ம்... என்னை நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டும் இன்ஸ்பெக்-

க�ொடுத்தாக வேண்டும் என்ற உலகளாவிய வான�ொலி ஒலிபரப்பு
நியதிகளின் படி (சட்டப்படி) அவர்
நாடகம் ஒலிபரப்ப வேண்டியதாயிற்று.
அவருக்குப்பின் வந்த மெளலவி
இஸட் எல். எம். முகம்மது தர்மசங்கடத்திற்குள்ளானார்.
ஆனால்
அமைச்சர்
கலாநிதி
பதியுத்தீனின் கர்ஜனை, கலாநிதி
ஸஹாப்தீன் கண்டிப்பு, மதக் க�ோட்பாடுகளுக்கு முரணாகாத முறையில்
குத்தூஸின் தயாரிப்பு, பிரதிகள்
இல்லா நிலையில் தானே எழுதியும், ஆசிரியர்கள்,
க ல ை ஞ ர்களை க்
க�ொண்டு எழுத
வைத்தும், தட்டெழுத்துச் செய்தும்,
ஒத்திகைகள் பார்த்தும் சேவை புரிந்த
மக்கீன்
ஆகிய
ந ா ல்வர ா லு ம்
‘ஹராம்’
என்ற
வார்த்தை
ஓரம்
கட்டப்பட்டது!
ஆ ன ா லு ம்
என்ன, குத்தூஸ்,
அப்துல்
கபூர்
(வியேஜி) அஷ்றப்
கான்
ஆகிய�ோருக்குப்
பிறகு
முஸ்லிம் நாடகங்கள் மூச்சு இழந்தன. ஏற்கெனவே
ஒலிப்பதிவு செய்யப்பட்டு தட்டாக
இருந்தவை வான�ொலி நிலைய
உள்வெளியில் வைத்து உடைத்
தெறியப்பட்டன. அப்படியும் சில
தப்பின, சம்பந்தப ்ப ட்டவ ர் கள் அங்கேயே
சேவையாற்றியதால்.
உண்மையில்
அ வர்க ள து
உள்
மனங்களில்
இருந்தவை “நாடகம்
ஹராம்! ஒலிபரப்புக்கு அனும தி க்க வ ே
கூடாது!”
சில
மாதங்களுக்கு
முன்
இதை மாற்றித்
தீர முன் குப்பை க�ொட்டிய மக்கீன்
என்ற மானா மக்கீனும் நாடகக்
கலைஞர், கவிஞர் எம்.எஸ். அப்துல்
லத்தீஃபும் பணிப்பாளரை நேர்காணல் செய்து ஒரு கோரிக்கை
வைத்தோம்.

நினைத்ததைப்
ப�ோலவே
அவனும் நினைத்திருக்கிறான்.
தீபிகாவின் கை எழுத்தில் சந்தேகம் இருக்கிறது என்று,
கஜன் ச�ொன்ன பிறகு தான்
இன்ஸ்பெக்டருக்கும் இப்போது
அந்த சந்தேகம் வந்துவிட்டது.
“இந்த நான்கு காரணங்களினால்தான் இது க�ொலை தான்
என்ற சந்தேகம் உங்களுக்கு வந்திருக்கிறது இல்லையா கஜன்?”
“ஆமாம் இன்ஸ்பெக்டர்”
“சரி கஜன், உங்கள் தங்கை
எழுதிய இந்தக் கடிதம் தீபனின்
கை ஒப்பம், கடித கவரில் இருந்த
கை எழுத்து இவற்றைப் பற்றியெல்லாம் நான் மீண்டும் ஒரு
முறை ஆராய்ந்து பார்க்கிறேன்.
நீங்கள் எதற்கும் கவலைப்படாமல் இருங்கள் கஜன்!”
“இந்த விஷயத்தில் உங்களைத்தான் இன்பெக்டர் நான்

“ம்.... கேளுங்கள் இன்ஸ்பெக்டர் அவர் முகத்தைக் கூர்ந்து பார்த்தபடியே ச�ொன்னான் கஜன்.
“தற்கொலை
செய்துக�ொள்ளப் ப�ோகிற�ோம் என்று கடிதம்
எழுதிவைத்து உங்கள் தங்கையும் தீபனும் தற்கொலை செய்து
க�ொண்டதில் உங்களுக்கு ஏன் சந்தேகம் ஏற்பட்டது?”
“அதற்கு இரண்டு மூன்று காரணங்கள் இருக்கின்றன. இன்ஸ்-
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“ஹாய் வணக்கம் கஜன் நான்
இன்பராஜ்!”
“ஓ வணக்கம் இன்பராஜ்!’என்று
இன்ஸ்பெக்டர் நீட்டிய வலது
கையைப்பற்றிக்
க�ொண்டான்
கஜன்.
இன்ஸ்பெக்டர் சாதாரண உடையில்தான் அங்கு சென்றிருந்தார்.
அதனால்,
அவரை இன்ஸ்பெக்டர் என்று
கஜனும் அழைக்கவில்லை.
வரவேற்பில் இருந்த பெண்ணுக்கு சந்தேகம் ஏற்படாதவிதத்தில்,
இருவரும் நடந்து க�ொண்டார்கள்

டர்... அந்தப் பெண் இருந்ததினால் தான் வெறுமனே உங்கள்
பெயரைச் ச�ொல்லி அழைத்தேன்!” அமர்ந்து க�ொண்டதும்,
இன்ஸ்பெக்டரை
பார்த்துச்
ச�ொன்னான் கஜன்.
“ம்... பரவாயில்லை கஜன்...
நாம் நேரடியாகவே விஷயத்திற்கு வருவ�ோமே!” என்றார்
இன்ஸ்பெக்டர்.
“ஆமாம் அதுதான் நல்லது...
ம் ... எனது தங்கையின் மரணம்
த�ொடர்பில் இதுவரையில் நீங்கள்
என்ன
கண்டுபிடித்திருக்கிறீர்கள்?” “அதற்கு முன்பு நீங்கள்
ஒரு விஷயத்தைப் பற்றி தெளிவு
படுத்த வேண்டும்!”

பெக்டர் எனது
வாழ்வில் மிகவும் துன்பத்தைக்
க�ொடுத்த ஒரு சம்பவம் தான்
இது!” அவன் இப்படி ச�ொன்னப�ோது,

அவனை
அறியாமலேயே
அவனது விழிகளில் நீர்த்துளிகள்
எட்டிப்பார்த்தது.
“அது, என்ன காரணம்!” மெதுவாகக் கேட்டார் இன்ஸ்பெக்டர்.
“முதலாவது காரணம் எனது
தங்கை மிகவும் புத்தி கூர்மையுள்ள பெண். இந்த மாதிரி
முட்டாள்
தனமான
காரியத்தை அவள் என்றுமே செய்ய
மாட்டாள் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன்” .
“சரி.... அடுத்த காரணம்?”

“அது, என்ன கஜன்!”
“அந்தக் கடிதம் நூறுவீதம்
தீபாவின்
கை
எழுத்தைப்
ப�ோல் இருந்தாலும், அதை
அவள்தான் எழுதி இருப்பாள்
என்பதை என்னால் நம்ப முடியவில்லை!”
“ம்... திடீரென்று ஏன் இந்த
சந்தேகம்....!”
“இப்படி ஒரு கடிதத்தை
எழுதும்
அளவுக்கு
அவள்
இதயம்
கடினமானதல்ல.
காரணம்... என் தங்கை அந்தக்
கடிதத்தை எழுதியிருந்தாலும்
இருபத்தி நாலு மணிநேரத்திற்குள் அது எப்படி க�ொலைகாரனின் கைக்குச் சென்றது?”
இன்ஸ்பெக்டர்
இன்பராஜ்

நம்பிக் க�ொண்டிருக்கிறேன்!”
“உங்கள் தங்கைக்கு இந்த
காதல் த�ொடர்பு ஏற்பட்டு எவ்வளவு காலம் இருக்கும் கஜன்?”
“சுமார் எட்டு வருடங்கள்
இருக்குமென்று நினைக்கிறேன்
இன்ஸ்பெக்டர்!”
“இப்படி கேட்கிறேன் என்று
தப்பாக நினைக்கக் கூடாது...
இதற்கு முன்பு உங்கள் தங்கைக்கு வேறு ஏதாவது காதல்
த�ொடர்பு இருந்ததா?”
“இல்லை இன்ஸ்பெக்டர்!”
“கிராமத்தில் அல்லது பள்ளிக்குச் செல்லும் காலங்களில்
அப்படி இருக்கவில்லையா...?”
“அந்தக் காலத்திலும் அப்படி
ஒரு த�ொடர்பு இருந்திருந்தால்
அதுவும் தீபனுடன்தான்!”
“இருவரது
பெற்றோர்களும்
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“ஒரு நாடக எழுத்துப் ப�ோட்டிக்கு
மூன்று பரிசுகள் அளிக்க 50,000/=
(ஐம்பதாயிரம்)
வழங்குகிற�ோம்.
நாடகப் பிரதிகளை. நாங்களே தட்டச்சுச் செய்தும் தருகிற�ோம். மூத்த
கலைஞர்களை எங்கள் செலவில்
அழைத்தும் வருகிற�ோம். அனுமதி
வழங்குங்கள்!” என்றோம்.
இதற்கிடையில் ஓர் அதிசயம்,
அதைப் பேரதிசயம் என்றே ச�ொல்ல
வேண்டும்.
கிழமைத�ோறும் முன்பு ப�ோல்
அதே
வெள்ளிக்கிழமைகளில்
முஸ்லிம் நிகழ்ச்சியில் நாடகம் ஒலிபரப்பாகிறது.
அபிமானிகளும் அறிகிற ப�ோது
இன்ப அதிர்ச்சியே!
இது எப்படி நடக்கிறது என்றால்,
“சுவடுகள்” என்று வரலாற்று நிகழ்வுகளை பத்துப் பதினைந்து நிமிடங்களில் அருமை அருமையாக “நாடக
உருவில்” ஆம்! நாடகமாகவே கலைஞர்களைக் க�ொண்டு ஒரு பாணந்துறைப் பகுதி ஆசிரியர் ஷாக்கீர் முகம்மது என்பார் எழுதி, ஃபாத்திமா
றீஸா ஹுசைன் என்ற பகுதி நேர
அறிவிப்பாளரிடம் வழங்க அந்தக்
‘குடத்திலிட்ட விளக்கு’ (ரசிகர்களுக்கு அறிமுகமில்லாதவர்) அற்புதமாகத் தயாரித்து வழங்குகிறார்!
அவருக்காகப் பல கலைஞர்கள்
இலவசமாக நடித்துக் க�ொடுக்கிறார்கள். முக்கியமாக கலைஞர் எம்.
எஸ். அப்துல் லத்தீப் பங்களிப்பும்
சேர்கிறது.
ஆக – முஸ்லிம் நிகழ்ச்சியில்
நாடகம்
இல்லாக்
குறையை,
அறிந்தோ அறியாமல�ோ (அதாவது

‘ஹராம், பேசுவ�ோர்’ அறியாமல்) ஓர்
ஆண் எழுத்தாளரும் ஒரு பெண் தயாரிப்பாளரும் தீர்த்து வருகிறார்கள்.
வான�ொலி நாடக அபிமானிகள்
இழந்து விட்ட ஒன்றைப் பெற்றிருக்கிறார்கள்.

இந்தக்
காதலுக்கு
எதிர்ப்புதானே...?”
“உண்மைதான் இன்ஸ்பெக்டர் இந்த காணித் தகராறு
ஒன்றினால் இரு குடும்பமும்
கீரியும் பாம்பும்போல பகையாகத்தான் இருக்கிறார்கள்...
அதனால் இவர்கள் இருவரது
காதலையும் அவர்கள் விரும்பவில்லை...!”
“உங்களுடன் தீபக்கின் பெற்ற�ோர்கள் பேசுவார்களா...?”
“சாதாரணமாகப்
பேசுவார்கள்... அது தவிர அதிகமான
த�ொடர்பு எதுவும் இல்லை!”
“தீபனின் அண்ணன் ம�ோகன்
பேசுவாரா?”
“இன்ஸ்பெக்டர்
இப்படிக்
கேட்டதும்,
வியப்புடன் அவரை நிமிர்ந்து
பார்த்தான் கஜன்.
“என்ன கஜன் அப்படி பார்க்குறிங்க...?”
“இல்லை எல்லாரைப் பற்றியும்
தெரிந்து க�ொண்டுதான் வந்திருக்கீங்க!”
“ ஆ ம ா ம்
க�ொலை
கேஸ்
என்றால் அப்படித்தான்... சரி பதில்
ச�ொல்லுங்கள்...?”
“ ஆ ம ா ம்
இன்ஸ்பெக்டர்...
ம�ோகன்
ஊரில்
உள்ள
எனது
சிறந்த நண்பன்!”
“இந்தக்
காதலுக்கு
ம�ோகன்
எ தி ர் ப் பி ல் லையா...?”
“இல்லை
இன்ஸ்பெக்டர்
நாங்கள் இருவரும் கை க�ோர்த்துக் க�ொண்டு அவர்களின் காதலுக்கு பச்சைக் க�ொடி காட்டின�ோம்....!”
“சரி... உங்கள் அம்மா அப்பா
எதிர்ப்பு தெரிவித்தாலும் நீங்கள்
மனப்பூர்வமாகத்தானே ஆதரவு
தெரிவித்தீர்கள்?”
“அப்படி எதுவும் இல்லை
இன்ஸ்பெக்டர்...
இன்னும்
இரண்டு வருடங்களில் அவர்கள்
இருவருக்கும் திருமணம் செய்து
வைக்க நானே முடிவு செய்திருந்தேன்!”
“தீபனுக்கு எதிரிகள் எவரும்
இருக்கவில்லையா?”
இப்படிக்
கேட்டுவிட்டு
அவன் என்ன ச�ொல்லப்போகிறான் என்று அறிய ஆவலுடன்
அவனையே பார்த்துக் க�ொண்டிருந்தார் இன்ஸ்பெக்டர்.
(இளமை வளரும்)
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தலவத்துக�ொடவில் ஆரம்பம்
JAT 146 Residencies குரூப் பிரைவட்
லிமிடெட், தனது நான்காவது வதிவிட
நிர்மாணத்திட்டமான 146 JAT 146
Residencies ஐ நிர்மாணிக்கும் பணிகளை
தலவத்துக�ொடவில் ஆரம்பித்துள்ளது.
2024
மார்ச்
மாதமளவில்
இந்த
நிர்மாணப்பணிகள்
பூர்த்தியடையும்
என
எதிர்பார்க்கப்படுவதுடன்,
நிர்மாணப்பணிகள்
ஆரம்பிப்பதற்கு
முன்னதாக
சுமார்
30%
ஆன
குடியிருப்புகள் விற்பனையாகியுள்ளதாக
தெரிவித்துள்ளது. இதனூடாக இந்த
நிர்மாணத்திட்டம்
முதலீட்டுக்கு
அதிகளவு
கவர்ச்சிகரமானதாக
அமைந்திருப்பதாகவும்
தெரிவிக்கப்ப
டுகின்றது.
92
பேர்ச் காணிப்பகுதியில்
நிர்மாணிக்கப்படும்
இந்தத்
த�ொகுதியிலுள்ள குடிமனைய�ொன்றின்
ஆரம்ப
விலை
22
மில்லியன்
ரூபாவாக அமைந்துள்ளது. அடுத்த 2
முதல் 3 வருட காலப்பகுதியில் 146
Residencies ஊடாக 25 - 35% மூலதன
வருமதியை ஈட்டக்கூடியதாக இருக்கும்
என
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன்,
வருடாந்தம்
வாடகை
வருமதிகள்

7%
வரை
அதிகரிக்கும்
என
எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
JAT Property
குரூப் பிரைவட்
லிமிடெட் பணிப்பாளர்
ரிச்சர்ட்
குணவர்தன கருத்துத் தெரிவிக்கையில்,
இலங்கை
சந்தையில்
எமது
நான்காவது
ரியல்எஸ்டேட்
அபிவிருத்தித்திட்டமான 146 Residencies

ஐ அறிமுகம் செய்வதையிட்டு நான்
மிகவும்
மகிழ்ச்சியடைகின்றேன்.
நிர்மாணத்திட்டத்தில் அடங்கியுள்ள 112
அலகுகளும் கவனமான முறையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதுடன்,
அதிகளவு
வினைத்திறன், அழகியல் அம்சங்கள்
மற்றும் அலங்காரம் ஆகியவற்றை
மேம்படுத்தும் வகையிலுள்ளது என்றார்.

பிளாட்டின விருதை வென்ற
குள�ோபல் லைப் ஸ்டைல் லங்கா
விதி
விலக்கான
வர்த்தகத்
தலைமைத்துவம்
மற்றும்
தர
முகாமைத்துவ
முறைமைகளை
அங்கீகரிக்கும் முகமாக வர்த்தக உலக
சர்வதேச நிறுவனத்தின் ஏற்பாட்டில்
அண்மையில் நடைப்பெற்று முடிந்த
வர்த்தக உலக சர்வதேச விருதுகள்
நிகழ்வில் குள�ோபல் லைப்ஸ்டைல்

லங்காவுக்கு [Global Lifestyle Lanka]
பிளாட்டினம் விருது வழங்கப்பட்டது.
க�ொழும்பு
தாஜ்
சமுத்திரா
ஹ�ோட்டலில்
நடைப்பெற்ற
விருதுகள்
வழங்கும்
நிகழ்வானது
உலக
வர்த்தக
சிறப்பு
மற்றும்
புத்திசாலித்தனத்தை
அங்கீகரிப்பதாக
இருந்ததுடன் வெற்றிகரமான வர்த்தக

Prime Finance PLCஐ
கையகப்படுத்தும்
HNB
FINANCE
இ
லங்கையின் முன்னணி நிதிச் சேவை
நிறுவனங்களில் ஒன்றான HNB
FINANCE PLC, பிரைம் குழுமத்திற்குச்
ச�ொந்தமான
நிதி
நிறுவனமான
Prime Finance PLCஐ முழுமையாக
கையகப்படுத்துவதாக அறிவித்துள்ளது,
இதன் மூலம் அதன் நிதி வலிமை மற்றும்
நிதிச் சேவைகளின் வர்த்தக ஆதிக்கத்தை
மேலும் உறுதிப்படுத்துகிறது. இந்த
மூல�ோபாய
கையகப்படுத்துதலின்
மூலம், HNB FINANCE PLC தனது
வாடிக்கையாளர்களுக்கு தனது நிதிச்
சேவைகளை மிகவும் நெகிழ்வான
முறையில் பன்முகப்படுத்த முடியும்
என்று
HNB
FINANCE
மேலும்
தெரிவித்துள்ளது. இலங்கை மத்திய
வங்கியினால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிதி
நிறுவனங்களின்
ஒருங்கிணைப்புத்
திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும்
முதலாவது கையகப்படுத்தல் இது
என்பதுடன் இதில் A த�ொகுதிகளைக்

க�ொண்ட இரண்டு நிதி நிறுவனங்களும்
அடங்கும்.
கையகப்படுத்தியதைத்
த�ொடர்ந்து, HNB FINANCE PLC மற்றும்
Prime Finance PLC ஆகியவை தங்கள்
வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிதி
நிறுவனமாக தங்கள் நிதிச் சேவைகளை
மேலும் பன்முகப்படுத்த முடியும்.
இந்த
கையகப்படுத்துதலின்
விளைவாக, HNB Finance நிறுவனம் 2021
டிசம்பர் 20 அன்று Prime Lands மற்றும்
Prime Finance உடன் ஒப்பந்தம் செய்து
க�ொண்டதுடன். Prime Financeஸிற்கு
ச�ொந்தமான
பெரும்பான்மையான
பங்குகளுக்கு
ச�ொந்தக்காரர்
என்ற
அந்தஸ்தை இலங்கையின் முன்னணி
காணி கட்டிட விற்பனை நிறுவனங்களில்
ஒன்றான Prime Lands (Pvt) Ltdக்கு
ச�ொந்தமான 87.27% பங்குகளுக்கு உரிமை
அந்தஸ்தைப் பெற்றுள்ளது.
"இந்த கையகப்படுத்தல் எங்கள்
பங்குதாரர்கள்,
ஊழியர்கள்,

நடவடிக்கைகளுக்கு
விருதுகள்
வழங்கப்பட்டதானது
ஆற்றல்
மற்றும் வர்த்தக தலைமைத்துவத்தை
பிரதிபலிப்பதாக இருந்தது.
இந்த உலக வர்த்தக நிகழ்வில் 10
நாடுகளைச் சேர்ந்த 300க்கு மேற்பட்ட
முன்னணி வர்த்தக சமூகங்கள் கலந்து
க�ொண்டதுடன் வர்த்தக உலக சர்வதேச
விருதுகள்
பல்வகை
இலக்குகள்
அதாவது சமூகப்பொறுப்புத் திட்ட
நடவடிக்கைகள் மற்றும் சாதகமான
விளைவுகளை
சமூகத்தில்
உண்டு
பண்ணும் வர்த்தக செயற்பாடுகளை
அங்கீகரிக்கும்
வகையில்
வழங்கப்பட்டது.
இந்த
விருதினை
நிறுவனத்தின்
சார்பில் குள�ோபல் லைப் ஸ்டைல்
லங்காவின்
பிரதம
செயற்பாட்டு
அதிகாரியான
டாக்டர்.ச�ோளமுத்து
சிவராஜா பெற்றுக்கொண்டார்.
இவ்விருது வழங்கும் விழாவில்
பிரதம அதிதிகளாக முன்னாள் ஜனாதிபதி
க�ௌரவத்துக்குரிய
மைத்திரிபால
சிறிசேன
மற்றும்
நீர்ப்பாசன
அமைச்சர் மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு
,உள்விவகாரங்கள் மற்றும் அனர்த்த
முகாமைத்துவ ராஜாங்க அமைச்சரான
சமல் ராஜபக்ஸ ஆகிய�ோர் கலந்து
க�ொண்டனர்.

வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் ப�ொதுவாக
சமூகத்திற்கு மதிப்பு சேர்க்கும். இந்த
கூட்டாண்மை HNB FINANCE PLC
மற்றும் Prime Group ஆகியவற்றுக்கு
இடையேயான பிணைப்பை மேலும்
வலுப்படுத்தும் மற்றும் காணி கட்டிட
விற்பனைத் துறைக்கு மிகவும் உகந்த
அளவிலான
நிதிச்
சேவைகளை
எங்களுக்கு வழங்கும் என்றும் நான்
நம்புகிறேன். இது த�ொடர்பாக, HNB
FINANCEஇன்
நிதிச்
சேவைகள்
அதிவேகமாக வளர்ச்சியடைந்து, அதன்
சேவையை
விரிவுபடுத்துவத�ோடு,
மிகவும் திறமையான நிபுணர்களின்
ஒருங்கிணைப்பு மூலமாகவும், நிதிச்
சேவைகளை
நாடளாவிய
ரீதியில்
செயல்படுத்துவதற்கான ஒரு பெரிய
திட்டத்தை நம்பிக்கையுடன் த�ொடங்கும்
என்று நம்புகிறேன். என HNB FINANCE
PLC இன் தலைவர் டில்ஷான் ர�ொட்ரிக�ோ
தெரிவித்தார்.
இரண்டு
கிளைகளையும்
கையகப்படுத்துதல் மற்றும் இணைப்பதன்
மூலம் HNB FINANCEஇன் தற்போதைய
மற்றும் எதிர்கால வாடிக்கையாளர்களுக்கு
Prime
Financeஸின்
93%
ச�ொத்து
அடிப்படையிலான
ப�ோர்ட்ஃப�ோலிய�ோவுடன் முன்பை விட
அதிக எண்ணிக்கையிலான கிளைகள்
மூலம் பலதரப்பட்ட நிதிச் சேவைகளை
அணுக
முடியும்.
நிதிச்சேவை
ஆவதானம்
உள்ளதாக
இருக்கும்
மற்றும் நிறுவனத்தின் இருப்புநிலை
பலப்படுத்தப்படும்.

கட்டியெழுப்பும் பிரமுகர் திட்டம்

கிராமபுற மக்களின் வாழ்க்கைத்
தரத்தை முன்னேற்றும் ந�ோக்கத்தில்
உருவாக்கப்பட்ட LG கிராமத்தைக்
கட்டியெழுப்பும் பிரமுகர் திட்டத்தின்
கீழ்
நிறைவுசெய்யப்பட்ட
திட்டங்கள்
நான்கும்
சமீபத்தில்
மக்களிடம்
உத்திய�ோகபூர்வமாக
கையளிக்கப்பட்டன.
உலகளாவிய
ரீதியில்
இலத்திரனியல்
மற்றும்
வீட்டுப்பாவனை மின் உற்பத்திகளை
உற்பத்தி
செய்வதில்
முதல்வனாக
திகழும் டுபு நிறுவனம், இலங்கையில்
இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டுப்பாவனை
மின் உற்பத்திகளை விற்பனை செய்வதில்
முன்நிலை வகிக்கும் அபான்ஸ் நிறுவனம்,
Commuitny Chest of Korea அமைப்பு,
Korea Friends of Europe International
Sr iLanka அமைப்பு ஆகியவற்றின்
கூட்டிணைவில்
உறுவாக்கப்பட்ட
டுபு கிராமத்தைக் கட்டியெழுப்பும்
பிரமுகர் திட்டத்தின் மூலம் இலங்கை
வாழ் இளைஞா், யுவதிகள் தமது
கிராமத்தின் தேவைகளை இனங்கண்டு
அத்தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கான
வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
இதன் அடிப்படையில் LG கிராமத்தைக் கட்டியெழுப்பும் பிரமுகர் திட்டத்தின் மூலம் முதலாவதாக பூர்த்திசெய்யப்பட்டு மக்களிடம் கையளிக்கப்பட்ட
திட்டமானது, வவுனியா, தரணிக்குளம்
கிராம மக்களுக்காக உயிர் வாழ்வதற்கு
ஒருதுளி நீர் என்ற கருப்பொருளின் கீழ்
கிராமத்தில் வசிக்கும் 610 குடும்பங்-

களுக்கு தேவையான குடிநீர் திட்டமாகும். சுழு நீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திர
அமைப்பை ப�ொருத்தி அதனூடாக
சுத்திகரிக்கப்பட்ட சுத்தமான குடிநீரை
வழங்கும் திட்டமாகும். இக்கிராமத்தில் சுத்தமான குடிநீர் இல்லாத காரணத்தினால் இந்த கிராமத்தின் அனேகமானவர்கள் சிறுநீரக ந�ோயினால்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இவ்வாறான சூழ்நிலையிலேயே டுபு கிராமத்தைக் கட்டியெழுப்பும் பிரமுகர்
திட்டத்தின் மூலம் இந்த கிராமத்தில்

LG சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் ப�ொருத்தப்பட்டு சுத்தமான குடிநீர் வழங்கும் திட்டம் மிகவும் வெற்றிகரமாக
பூர்த்திசெய்யப்பட்டுள்ளது.
கிராமத்தைக் கட்டியெழுப்பும்
பிரமுகர் திட்டத்தின் இரண்டாவது திட்டமாக மட்டக்களப்பு,
சந்திவேலி கிராம மக்களுக்கு
பாதுகாப்பான முறையில் மிதப்பு
படகில் ஆற்றை கடந்து செல்வதற்கான பாதுகாப்பு மேலங்கி வழங்கப்பட்டது.

LEED சான்றுகளுடன் நிலைபேறாண்மையை

நிலைநாட்டும் ஸ்டார் காமென்ட்ஸ் குரூப்
முன்னணி ஆடை உற்பத்தியாளரான
ஸ்டார்
காமென்ட்ஸ்
குரூப்
(ஸ்டார்),
நிலைபேறாண்மையான
செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதுடன்,
அதனூடாக நேர்த்தியான சமூக தாக்கத்தை
ஏற்படுத்தும் பணிகளை மேற்கொண்டு
வருகின்றது. இந்நிறுவனத்தின் மூன்று
உற்பத்தி
த�ொழிற்சாலைகளுக்கு
அமெரிக்காவின்
கிறீன்
பில்டிங்
கவுன்சிலின் (USGBC), Leadership in
Energy and Environmental Design (LEED)
சான்றிதழ்
வழங்கப்பட்டுள்ளதாக
அறிவித்துள்ளது.
புத்தலவில் அமைந்துள்ள ஸ்டார்
காமென்ட்ஸ் த�ொழிற்சாலைக்கு LEED
Gold மற்றும் கடுவளை மற்றும் பத்தேகம
ஆகிய பகுதிகளில் அமைந்துள்ள ஸ்டார்
ஃபஷன் குள�ோதிங் ஆகியவற்றுக்கு
LEED Silver ஆகிய சான்றிதழ்கள்
வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இவற்றுடன்,
ஸ்டார் காமென்ட்ஸ் குழுமம் பெற்றுக்
க�ொண்டுள்ள ம�ொத்த LEED சான்றுகளின்
எண்ணிக்கை ஆறு ஆகும். இந்த மூன்று
சான்றுகளுடன் குழுமம் தற்போது 2
LEED Platinum, 2 LEED Gold மற்றும்
2 LEED Silver சான்றிதழ்களை தனது
த�ொழிற்சாலை
வலையமைப்பில்
க�ொண்டுள்ளது. 2024 ஆம் ஆண்டளவில்
குழுமம் சகல 14 உற்பத்தி ஆலைப்
பகுதிகளுக்கும் சான்றிதழைப் பெற்றுக்
க�ொள்ளும் ந�ோக்குடன் செயலாற்றி
வருகின்றது.
கட்டுநாயக்கவில்
அமைந்துள்ள
ஸ்டார்
இன�ோவேஷன்
சென்ரர்
LEED version 4 என்பதற்கமைவாக
இலங்கையில் சான்றிதழைப் பெற்றுக்
க�ொண்ட முதலாவது LEED Platinum
கட்டடமாக
அமைந்திருப்பதுடன்,
தெற்காசிய பிராந்தியத்தில் முதலாவது
‘Passive House Design’ ஆகவும்

அமைந்துள்ளது.
பாரம்பரிய
கட்டடங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் 70
சதவீதத்துக்கு அதிகமான ஒட்டும�ொத்த
வலுக்குறைப்பைக் க�ொண்ட, அல்ட்ரா
சிக்கனமான, உயர் வினைத்திறனைக்
க�ொண்ட
கட்டடத்தைக்
க�ொண்டிருப்பதை உறுதி செய்துள்ளது.
நிலைபேறாண்மை பிரிவில் 2020 AIA
New York (AIANY) Merit விருதையும்
பெற்றிருந்தது.
வலு
வினைத்திறன்,
நீர்
வினைத்திறன்,
வெளியேற்றக்
குறைப்புகள்,
மேம்படுத்தப்பட்ட
உள்ளக
வளித்
தரம்
மற்றும்
வளங்கள்
முகாமைத்துவம்
ஆகியவற்றை
அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு
வடிவமைக்கப்பட்டு

அன்புடன் அரவணைக்கும் வங்கி,
செலான்
வங்கி,
இலங்கையின்
'பெண்களுக்கான
சிநேகபூர்வமான
வேலைத்தளம் விருதுவழங்கள் 2021'
(Women Friendly Workplace Awards
2021) இல், சிறந்த பத்து நிறுவனங்களில்
ஒன்றாக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
Satyn சஞ்சிகை மற்றும் CIMA ஸ்ரீ
லங்கா ஆகியன இணைந்து முதன்
முறையாக இலங்கையில் ஏற்பாடு
செய்திருந்த இந்த விருதுகள் வழங்கும்
நிகழ்வு க�ொழும்பு சினமன் கிரான்ட்
ஹ�ோட்டலில்
இடம்பெற்றது.
பணியாற்றும் பெண்களுக்கு வங்கி
எந்த வகையில் ஆதரவளிப்பதுடன்
வலுவூட்டல்களை மேற்கொள்கின்றது
என்பதன்
அடிப்படையில்
வங்கி
மதிப்பீடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
இலங்கையில்
பணியிடங்களில்
பெண்களின்
பணிகளை
வலுப்படுத்துவதாக அமைந்திருப்பதாக
WFWP விருதுகள் பரந்தளவில் ஏற்றுக்
க�ொள்ளப்பட்டுள்ளன. மேலும், பாலின
சமத்துவம்
மற்றும்
வாய்ப்புகளை
இலக்கு வைத்து அமைந்துள்ள ஐக்கிய
நாடுகள் SDG 05 இல் இலங்கையின்
அர்ப்பணிப்பை
உறுதி
செய்யும்
வகையிலும் அமைந்துள்ளது.
த�ொற்றுப் பரவல் காரணமாக செலான்
வங்கியின் செயற்பாடுகளில் தாக்கம்
ஏற்பட்டுள்ளது. பணியிட க�ொள்கைகள்
மற்றும் நிகழ்ச்சிகளில் பெண்களை
ஊக்குவித்து
அவர்களை
உயர்ந்த
நிலைக்கு க�ொண்டு செல்லக்கூடிய எந்த
நடவடிக்கையையும்
பின்தள்ளியிருக்கவில்லை.
பெண்களுக்கு தமது

நிபுணத்துவ இலக்குகளை எய்துவதற்கு
வங்கி ஆதரவளித்து ஊக்குவிக்கின்றது.
பெண்கள்
வலுவூட்டலை
வங்கி
உறுதி செய்துள்ளதுடன், நுகர்வோர்
மற்றும் பங்காளர்களின் திறமைகளை
வெளிப்படுத்தவும்
வாய்ப்புகளை
வழங்கியுள்ளது.
உயர்ந்த
நிலை
அணிகளுடன் இணைந்து க�ொள்ளச்
செய்வதில்
நிறுவனம்
நம்பிக்கை
க�ொண்டுள்ளதுடன்,
எதிர்கால
தலைமைத்துவ நிலைகளில் பெண்கள்
ப�ோதியளவில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுவதையும் உறுதி செய்கின்றது.
பெண்களுக்கு நட்பான பணியிட
விருதுகள் 2021 இன் நடுவர்கள்
குழாமில்,
அனுபவம்
வாய்ந்த
அங்கத்தவர்கள் அடங்கியிருந்தனர்.
இதில் கூட்டாண்மைத் துறையின்

நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள கட்டடங்க
ளுக்கு
LEED
சான்றிதழ்கள்
வழங்கப்படுகின்றன.
USGBC இன் LEED சான்றளிப்பு என்பது
ஆழமான விவரங்களை உள்ளடக்கிய
நியமங்கள் மற்றும் வழிகாட்டல்களைக்
க�ொண்டிருப்பதுடன், புள்ளி வழங்கல்
பிரிவின் அடிப்படையில் நிலைபேறான
பகுதிகள், நீர் வினைத்திறன், வலு மற்றும்
சூழலமைவு, மூலப்பொருட்கள் மற்றும்
வளங்கள் மற்றும் உள்ளக சூழல் தரம்
ஆகிய ஐந்து பிரிவுகளின் அடிப்படையில்
இதற்கான தகைமை வழங்கப்படுகின்றது.
CarbonNeutral
என்பதன்
கீழ்
சான்றளிக்கப்பட்ட
இலங்கையின்
முதலாவது ஆடை உற்பத்தி குழுமத்தின்
அங்கமாக ஸ்டார் திகழ்கின்றது.

‘Women Friendly Workplace Awards 2021’
சிறந்த பத்து நிறுவனங்களில்
ஒன்றாக செலான் வங்கி

தலைவர்களில் ஒருவராகத் திகழும்
ரவி அபேசூரிய FCMA CGMA, CIMA
– UK இன் தெற்காசிய ஆணையக
அங்கத்தவர் மன�ோஹரி அபேசேகர,
FCMA CGMA, ‘சுவசெரிய’ தவிசாளர்,
துமிந்திர
ரத்நாயக்க,
க�ொழும்பு
பல்கலைக்கழகத்தின் மனித வளங்கள்
பிரிவின் தலைமை அதிகாரி –
பேராசிரியர். அர�ோஷா அதிகாரம், வட
மாகாண ஆளுநர் – ஜீவன் தியாகராஜா,
CIMA இலங்கைக்கான முகாமையாளர்
– சஹாரா அன்சாரி FCMA, CGMA,
மற்றும்
Satyn
சஞ்சிகையின்
ஸ்தாபகரும்
ஆசிரியருமான
நய�ோமினி ஆர் வீரசூரிய ஆகிய�ோர்
அடங்கியிருந்தனர்.

தினகரன் வாரமஞ்சரி 2021 டிசம்பர் 26 ஞாயிற்றுக்கிழமை
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Hot Line - 011 2 429 369 | 011 2 429 368
Fax - 011 2 429 330 / E-mail - adzsuo@gmail.com
Chamara -077 727 0067 / Umanga - 077 727 0845

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

cq;fs; fdT ,y;yq;fis
mikf;Fk; HT construction epWtdk;
Gracious Living with Care .....

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:

tPL my;yJ NtW tifahd fl;blk;
xd;iw vg;gb fl;Ltnjd;W Fog;gkh?
cq;fs; fdT khspifapid mofpa tbtq;fspy;
Fiwe;j fl;lzj;jpy; jFjpahd Architect /
Engineer’s cjtpAld; mofpa tbtikg;gpy;
cWjpahd cau;e;j fl;Lkhd gzpapid
Nkw;nfhs;tjw;F ePq;fs; vk;ik njhlu;G
nfhz;L cq;fSf;F tpUg;gkhd khjpup cq;fs;
fl;blq;fis mikj;J nfhs;s KbAk;.

2D Plan and Elevation / Exterior and Interior
Design / 3D Animation / 3D FLOOR PLANS /
Cost Estimation

 FOOD ON FULL BOARD BASIS
 DOCTOR VISIT

 MEDICINE DISPENSING

 NURSING CARE ATTENDANT SERVICE
 DAILY PRESSURE MONITORING

midj;J tpjkhd NritfisAk; gytUlk;
mDgtk; nfhz;l Architecture / Engineer’s
cjtpAld; Fiwe;j fl;lzj;jpy; Nkw;nfhs;s
KbAk;.

 BLOOD SUGAR MONITORING
 DAILY ROOM CLEANING
 LAUNDRY

OUR ORGANIZATION PROVIDES
CARE TO OLD PEOPLE WHO
HAVE ILLNESSES OR ARE AGED

 BATHROOMS WITH HOT WATER

Rs. 45,000/-

PER MONTH
UPWARDS

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.

ehl;by; ve;j ghfj;jpy; ,Ue;J Ntz;LkhdhYk;
vk;ik njhlu;G nfhz;L ,ytrkhf
MNyhridfis ngw;Wf;nfhs;syhk;

Call : +94 777 555 846 (SHEHARA) njhlu;GfSf;F - 072 666 44 95

jpUkz
Nritfs;
cq;fs;
tpsk;guq;fis
gpd;tUk;
kpd;dQ;rYf;F
mDg;gTk
classified@lakehouse.lk

cq;fs; vjph;fhy
fdTfis g+h;j;jp

nra;tjw;fhd
rpwe;j top.
cq;fs;
gzf;nfhLg;gdit
nrYj;Jtjw;fhd
,yFthd top.
Kjy; 15 nrhw;fSf;F

100/- &gh

,yq;if tq;fp fzf;fpyf;fk;
(Nyf;`T]; fpis)

000000377

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

- xt;nthU Nkyjpf
nrhy;Yf;Fk; 10
&gh
- Mff;$ba
nrhw;fspd;
vz;zpf;if 65
tprhuizfSf;F
gpd;tUgth;fSld; njhlh;G
nfhs;sTk;

mD\h gpAkp
ukzp
fadp

077 7 278 948
- 011 2 429 383
- 011 2 129 347
- 011 2 429 342

Advertise Here
5.8cm (Height) x 8cm (Width)
Rs. 1,500/- +VAT

* Trusted Marketplace of Classified Advertisers...

Classified

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

adzsuo@gmail.com

Green Light for

Online Transfer
Lake House Branch
Acc. No. 000000377
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2021 �சம்பர் 26 ஞா�ற்றுக்�ழைம

ப�ேனழு வருடங்கள் கடந்த ேபா�லும்...
இதற்கு துைறமுகம் மற்றும் அைலகள் என்று
ெபாருள். ��ய உயரமுைடய அைலகள், ெப�ய
அைலகளாக மாறு�ன்றன. கைர�ல் இருந்து
அதன் உயரத்துக்கு ஏற்ப கடல்�ர், தைரப்பகு�க்குள் 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 அைலகளால் உருவாகும்.
இந்த அைலகள் கடற்பரப்பு 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�-

(11ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

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�!

கிருஷ்ணகுமாருக்கு சிறந்த
மானுடவியலாளர் விருது
ெகா�ட் தைட உத்தர வு காலங்க�ல் சுமார்
2
இலட்சத்�ற்கும்
ேமற்பட்ட ஏைழ எ�யவ ருக்கு ஐந்து நட்சத்� ர ேஹாட்டலுக்கு
இைணயாக ெதாடர்ந்து
� த�தமான உணவுகைள வழங்�யதற்காகவும்.

யத்தளங்க�ல் நல்ல
கருத்துக்கைள மக்களுக்கு எடுத்துச் ெசல்வதற்காகவும், த�ழ்
பண்பாட்டு ெசய்�கைள
மக்க�டம்
எடுத்துச் ெசல்வதற்காகவும் மக்களுக்காக
அர�டம்
ெசன்று
ேபாரா� நன்ைமகைளப் ெபற்றுத் தருவதற்காகவும்
மைழக்காலங்க�ல் ஏைழ எ�ய
மக்களுக்கு இலவச உணவு,
உைட
வழங்�யதற்காகவும்.
மரம் நடுவதற்காகவும் குழுவாக
ெசன்று ெநல்ைல ஜங்ஷன்
உைடயார்பட்� குளத்ைத முழுவதுமாக சுத்தம் ெசய்து ெந��
இல்லாத குளமாக மாற்�யதற்காகவும் மற்றும் பல நல்ல ெசயல்கைள 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 மானுதாமரபர� தூய்ைம ப�க்- ட�யலாளர்
என்ற
�ருது
காக முப்பதா�ரம் சாப்பாடுகள் �ருஷ்ண குமாருக்கு வழங்கப்வழங்�யதற்காகவும்
இைண- பட்டுள்ளது.

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

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

உற்பத்� ஆண்டு 1992
இற்கு ேமல் இரட்ைட
A/ C ேவன் ஒன்று
முன்ன�
�றுவனெமான்�ன்
ேபாக்கு
வரத்�ற்காக வவு�யா
இரட்ைட
ெப�யகுளம் பகு��ல் ேதைவ.
077
4707627/
077 9991902/ 077
3930632.
084012

முன்ன� �� �றுவனெமான்�ல்
ெதா�ல்
ெவற்�டம் சந்ைதப்படுத்தல்
ஆேலாசகர்
குழு
முகாைமயாளர்
ETF/ EPF/ காப்புறு�
கா ப்�டு/ �ரந்தர சம்பளம் ேவறு ெகாடுப்பணவுகள். 071-4356804/
076 9148800. 083768

�ன்
ெஜனேரட்டர்கள்,
ஓ ல் ட ே ன ட் ட ர் க ள் ,
�ன்சார பவ ர் ெபனல்,
��ேயாக ேபார்ட்க �ல் �ருத்தங்கைள ைகயாளக்கூ�ய �ன்சார
ெமக்கா�க் ேதைவ.
Email - e n g i n e e r i n g
2@esnaallied.com.
ெதா.ேப - 0768232406/
0768232401 080766

ேஹாமாகம, பனாெகாட,
எமது வேயா�பர் இல்லTempleburg Industrial
த்�ற்கு
அன்பான
estate/ ெதா�ற்சாைல
சைமயல் ெசய்யக்கூஒன்�ற்கு ப�ற்றப்பட்ட
வயது 18-32 ஊ�யர்க�ய ெபண் மற்றும்
ெசாய்சாபுர
ள் உற்பத்�ப் ��வுக்குத் ெமாரட்டுவ
அன்ப�ப்புகைள �டுB
04.3rd
Floor
அைமேதைவ. கூ�ய சம்பளம்
க�ல் ேசர்க்கக் கூ�ய
ந்துள்ள
'மஹால்
�ேஷ ட அநுகூலங்கஆண் ேதைவ. 388/ 1/
�வாஸ்' Rs 5.5 M ற்கு
ள் மற்றும் தங்கு�டம்
1, ேபஸ்ைலன் ��, ெத�ற்பைனக்கு வழங்கஉண்டு. அைழக்கவும்.
மட்டெகாைட, ெகாழும்பு
ப்படு�ன்றது.
076
077
8869803.
-09. 071-8 29955 7 /
3901067. 083765
084013
071-706483 1 � � ய641
71
1612608
எஹ�ந்தைல, �ட்�ல் தங்�
யெகாட,
�ரேதசத்�ேவைல ெச ய்வ தற்கு
ல் உள்ள முன்ன�
ெபண் ஊ�யர் ேதைவ.
ெ த ா � ற் ச ா ை ல �ன்
084160
உற்பத்�ப்
���ற்கு களுேபா�ல
ைவத்�யவயது 18 - 50 ஆண்
சாைலக்கு அண்ைம�ஊ�யர்கள்
ேதைவ.
ல் நான்கு அைறகள்
( க ட் ட ண ெ ம து வு ம்
மற்றும் மூன்று கு�யலைறகளுடன்
�டு
அற�டப்படாமல் சமுரூபா 6, 50, 000 குத்தகம�த்த �னத்தன்று
ைகக்கு உ ண்டு. 071
ெதா�ல்/ உணவு பான9441455.
083369
ெத�வைள�ல்
பு�ய
ங்கள் மற்றும் தங்கு�ைசவ
ேஹட்டலுக்கு
டம் ச காய �ைல�ல்)
ச ை ம ய ல் க ா ர ர் க ள்
084010
jpUkz
Nritfs;
ேதைவ.
தங்கு�ட
வச� உண்டு. ேமலும்
தகவலுக்கு
�ன்வரும்
ெதாைலேப�
எண்கைள
ெதாடா்பு
ெகாள்ளவும். Tel-0777
084011 ெகாழும்பு - 06 ெவௗ்ள311443.
1990ம் ஆண்டு �றந்த
வத்ைத, மக�ருக்கான
மாத்தைள �ரபல ேஹாமாத்தைள நகரத்ைதப்
த ள ப ா ட ங் க ளு டன்
ட்டலுக்கு
�ற்றுண்�
�றப்�டமாகவும் வ�அைறகள், இைணந்த
வைககள்,
ெகாத்து
ப்�டமாகவும் ெகாண்ட
கு�யல ைற, உணவு
பாஸ், ெவ�ட்டர், ைரஸ்
கத்தார் நாட்இல் ப�அைற,
ச ைமயலஅன்ட் ��குக் ப�ற்�பு�யும்
(ெசயல்சாைற, குக்கர், சலைவ
ர்ந்த/�ர்வா�) உயரம்
ெப ற்ற ஊ �யர்கள்
இயந் �ரம்,
கு�ர்
158cm ெசாந்தகா�,
உடன் ேதைவ. கூடுதல்
சாதனம்.
75/ 1,
�டு உள்ள மணமசம்பளம் மற்றும் ெகாடுW.A. �ல்வா மா வத்த,
கனுக்கு முக்குலத்ேதப்பனவுகள். தங்கு�டம்
ெதா.ேப - 0112591169,
ர் ேதவர் இனத்ைதச்
உண்டு. 0773232333,
0755091 3 7 9 ,
ேசர்ந்த
மணமகள்
0761379236 084097
ேதைவ.
G173219
0777452447. 082160
gytUlq;fshf ek;gpf;ifAs;s Nrit

ெவள்ளவத்ைத
Metro
H a bital Pvt Ltd. �று வனத்�ற்கு ேமசன்,
S huttering ேவ ைல
ெசய்பவர்கள்,
கம்�
ேவைல ெப�ண்டர் Labours, உடன் ேவைலகளுக்கு ஆட்கள் ேதைவ.
ெதாடர்பு - 0777380620,
0777380557 084258

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

(Nyf;`T]; fpis)

nrYj;jyhk;.
*xt;nthU Nkyjpf nrhy;Yf;Fk; 10 &gh
*Mff;$ba nrhw;fspd; vz;zpf;if 65
011 2 429 342 / 011 2 429 343
classified@lakehouse.lk

'தரணிெயலாம் எங்கள் தாயகமாம்'
சர்வேதச கவிைதப் ேபாட்டி-2020 முடிவுகள்
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 வழங்கப்படும்.
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.

புத்தாண்டு வாழ்த்து
ே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
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சேவலின் விடியல் முழு
சமூகத்துக்குமான விடியல்
கலை, கலாசார இலக்கிய வரலாறுகள் வளர்ந்த மண் எனப் புகழப்படும் மூதூர், சம்பூர் கிராமத்தின்
செல்வாக்கு மிக்கத�ொரு கலைக்
குடும்பத்தில் பிறந்தவர் கவிஞர் சுஜந்தினி யுவராஜா. ஓய்வுநிலை அதிபர்
அமரர் செல்லக்குட்டி ஐயாவின்
வாரிசாக தந்தையின் வழியில் கலை
இலக்கியப் பணி செய்து வருகின்றார்.
ம�ொழிப் புலமைத்துவமும் தேர்ச்சியும் பெற்று விளங்கும் இவர் ஆங்கில
ஆசிரியராக இருந்து, தற்போது அதிபராக பதவி வகிக்கின்றார். பரந்துபட்ட
ஆளுமைகள் பல இவரிடம் நிறைந்து
காணப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
சம்பூரின் முதல் பெண் எழுத்தாளர்
என்ற பெருமையினைத் தனதாக்கிக்
க�ொண்டுள்ள சுஜந்தினி யுவராஜாவின் முதலாவது கவிதை நூலாக
சேவலின் விடியல் என்ற நூல் வெளிவந்திருக்கிறது. ஆன்மிகம், பெண்ணியம், வாழ்வியல், காதல் என இவரது
த�ொடுகைகள் விரிந்து செல்கிறன.
ஒரு கவிஞருக்கான குணாதிசயங்களை நிறைத்து வைத்திருக்கும் சுஜந்தினி முதலாவது கவிதை நூலிலேயே
பிரபல்யம் பெற்றுத் திகழ்கின்றார்.
சேவலுக்கான விடியல் முழு சமுகத்துக்குமான விடியலாக ந�ோக்கப்படுகிறது. மண் வாசனை, தமிழுணர்வு,
விரிந்துபட்ட சிந்தனை, புதுமை
வேட்கை என்பன இவரின் கவிதைகளை அழகுபடுத்துகின்றன.
இலக்கிய உலகில் தடம் பதித்து
அதன் கவி வடிவங்களில் மிகப் பற்றுறுதியுடன் திகழும் இவர், கலை
உலகின் ஏனைய வடிவங்களிலும்
புகழ்பூத்த ஒருவராகத் திகழ்கின்றார். இவரது பணி மேலும் சிறப்புற்று விளங்க நிறையவே வாய்ப்புகள் தென்படுகின்றன. பல்வேறு
வகையான
எண்ணக்கருக்களை
எடுத்துச் ச�ொல்வதில் சுஜந்தினி யுவராஜாவின் கவிதைகள் முன்னிலை
வகிக்கின்றன. நூற்றுக்கு மேற்பட்ட
கவிதைகள் இந்நூலை அழகுபடுத்துவதுடன் நூலாசிரியரின் மன ஓட்டங்களையும் பிரதிபலிக்கின்றது. இறவாக்
கவிஞர்களின் வரிசையில் தன்னையும் இணைத்துக்கொள்ள முனைந்து
செயற்படுவார் என்பது அவரின் கவி
வீச்சிலும் காத்திரமான எழுத்து நடையிலுமிருந்து தெளிவாகின்றது.

விடியலை ந�ோக்கியதான
சேவலின் விடியல் சேவலை
மையமாகக் க�ொண்ட அழகிய
அட்டைப் படத்துடன் 98 பக்கங்களில் முதற் பதிப்பாக
வெளிவந்திருக்கிறது. நூலுக்கான பின்னட்டைக் குறிப்பினை சிவநேசன் பிரசாந்தன்
தந்திருக்கின்றார்.
தனது தாய்க்கும், தந்தைக்கும்
நூலைச் சமர்ப்பணம் செய்துள்ள
நூலாசிரியை தனது ஆன்மிக நம்பிக்கையை 'அன்னையவள் எங்கள் காளியம்மா' (பக்கம் 01) என்ற கவிதையுடன் த�ொடங்குகிறார்.
பூர்வீகக்குடிவழி
பாரம்பரியத்தில் பூத்தவளே
தார்மீக வழியில்
எமைக் காப்பவளே
ஏர்பிடித்து ஏத்தாலையில்
நெல் விதைக்க
சீராய் விளைவை
தந்திடும் தாயே
த�ோணிக்கல்லில்
வந்தவளே
த�ொன்மையாய் காளியம்மா
ஏணியாய் எம்மூரை
உயர்த்திட்ட தேவியம்மா'
தான் வணங்கும் தெய்வத்தின் மீதுள்ள பற்றுதல்,
நம்பிக்கை,
அன்புணர்வு
மற்றும் வாஞ்சை என்பன
இக்கவிதையில்
விரிந்து
செல்கிறது. காளியம்மாவின்
கருணையும்
பிரதிபலிக்கின்றது. ஆரம்பக் கவியே
அமர்க்களமாய் அமைந்துள்ளது.
இன்றைய நாகரிக வாழ்க்கையின் மனித ஆக்கிரமிப்பாக
மாறியிருப்பது
அலைபேசி என்றால் அது
மிகைக் கூற்றல்ல என்பது
எவருக்கும் புரிந்தத�ொன்று.
வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு
நிமிடங்களிலும் அலைபேசியின் ஆதிக்கம் நிறைந்திருக்கிறது.
இருந்த இடத்திலிருந்தே
மனிதனின்
பல்வேறு
தேவைகளையும் நிறைவு
செய்துக�ொள்ளும் பணியில்
அலைபேசியின் பங்களிப்பு
இன்றியமையாததே. வாழ்வியல�ோடு ஒன்றித்துவிட்ட
அலைபேசியில்
நன்மையைப் ப�ோல் தீமையும்
கலந்தே இருக்கிறது
தேவைக்கு
மட்டும்
பாவித்து அளவ�ோடு செயற்-

சேவலின் விடியல்
கவிதைத் த�ொகுதியை முன்வைத்து..
படும் ப�ோது அதன் பிரதிபலன் நன்மையையும் சந்தோசத்தையும் தருவதாய் அமையும். அளவுக்கு மிஞ்சிய
பாவனை செய்யின் அனலாய் மாறி
அல்லல்பட வைக்கும். செலவின்
பெருக்கத்திற்கும்
வழிவகுக்கும்.
அலைபேசி (பக்கம் 04) அழகான உபதேசக் கவிதை.
உலகம் எவ்வளவுதான் சந்தோசமாக ஆயிரம் சுகங்களை அள்ளித் தந்தாலும் விடியாத இரவுகளாகவே பலருடைய வாழ்க்கை இன்னும் நீண்டு
செல்கிறது.
ச�ொந்தமாக உழைத்து சுகமாக வாழ
ஆசைப்படும் மனிதன் அதற்கான
வாய்ப்பு வசதிகள் அரிதாவதால் அர்த்தமிழந்த கனவுகளுக்குள் அல்லலுருகிறான்.

விந்தையான உலகம்
விடியாத இரவுகள்
சிந்தனையில் மனிதர்கள்
சிரிப்பதற்கு நேரமில்லை
ச�ொந்தமாய் உழைத்து வாழ
முதலாய் எதுவுமில்லை
ந�ொந்துப�ோன நெஞ்சுடன்
களையிழந்து மனிதன்
காலச் சுவடுகளில் மனித உழைப்புகள் தடம் பதிக்கிறது. உழைப்பின்றி
உயர்வில்லை. உயிர்வின்றி வாழ்வில்லை. எவ்வளவுதான் உழைத்தாலும் ஓடாகத் தேய்ந்தாலும் நிம்மதி
என்பது கிடைப்பதில்லை. வாழ்க்கையின் தத்துவங்களில் இந்த உழைப்பானது முக்கிய பாத்திரமாய் அமைகிறது.
நிலமிருந்தும் வாழும் தளமிருந்தும்,

வளமிருந்தும் வாழும் வழியில் குறுக்கிடும் தடைக் கற்களில் பதியும் பாதங்களின் உறுதிப்பாடு வெற்றிப்படியில்
இட்டுச் செல்லும் என்ற கருப்பொருளில் உழைப்பின் சுவடுகள் (பக்கம் 15)
என்ற இக்கவிதை அமைந்துள்ளது.
பணம், பதவி, ப�ொருள், பட்டம்,
ஆடம்பரம்
ப�ோன்ற
இன்னும்
பலவற்றை அடைவதில் துளியளவும் ஆசைப்படாத இவரின் கனவுகள், முன்மாதிரியும் விசித்திரமும்
மிக்கவை. அன்பான, அமைதியான,
சந்தோசமான வாழ்க்கையினை அவர்
விரும்புகிறார். அதனால்தான் இவ்வாறான கனவுகள் அவரில் த�ோற்றம்
பெறுகிறது.
உலக அதிசயங்களில் ஒன்றான
தாஜ்மஹால் தனது காதல் மனைவி
மும்தாஜுக்காக சாஜகானால் கட்டப்பட்டது. இது உலகம் முழுவதும்
அறியப்பட்டதும் கூட. காதலர்கள்
குறிப்பாக
இளந்தலைமுறையினர்
மத்தியில் இதன் மதிப்பும் முக்கியத்து-

வமும் இருந்துக�ொண்டே இருக்கும்.
காதல் உலகத்தில் இது ஒரு பேசுப�ொருள். நிலையான அழகுடன் நிமிர்ந்த
மாளிகை இதன் சிறப்பியல்புகள் பற்றியும் கவிஞர் சுஜந்தினி யுவராஜா தனது
தாஜ்மகால்|| (பக்கம் 66) என்ற கவிதையில் குறிப்பிடுகின்றார்.
காதலின் சின்னமாய்
மின்னிடும் பளிங்கு மண்டபம்
அதிசயங்களில் ஒன்றாய்
வலம் வரும் அற்புதம்
பார்ப்போரைகவர்ந்திடும்
ஆக்ராவின் ப�ொக்கிசம்
சாஜகான் அன்பில்
விளைந்த நந்தவனம்
மும்தாஜ் அழகியின்
நிரந்தர உறைவிடம்
காதலனை விட்டுப்பிரிந்த
தேவதையின் ஆலயம்
தாஜ்மஹால்!
கலாபூஷணம் பீ.ரீ. அஸீஸ்,
கிண்ணியா - 07

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;

ntspthhp gl;lg;gbg;Gf;fs; kw;Wk; ePbj;jy; fw;ifnewpfs; myF

ntspthhp gl;lg;gbg;Gf;fspd; ghPl;irfs; - 2022
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

2022.01.08 - 2022.01.29

06.

2019 Mq;fpyj;jpy; ,sq;fiykhzp (nghJ) ntspthhp gl;lk; I Mk; ghfk; ghPl;ir

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

(nghJ) ntspthhp gl;lk; II Mk; ghfk; ghPl;ir.

2022.03.12 - 2022.04.02

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

2022.01.09 - 2022.02.05

2022.01.29 - 2022.02.19

Kfhikj;Jt fw;iffs; kw;Wk; th;j;jf gPlk;

ghPl;ir

இலக்கியப் புரவலர் ஹாசிம் உமரின் க�ொள்ளுப்பிட்டி இல்லத்தில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் பூங்காவனம் கலை இலக்கிய சமூக சஞ்சிகையின் 38 ஆவது
இதழின் முதற் பிரதியை சஞ்சிகையின் பிரதம ஆசிரியர் ரிம்ஸா முஹம்மதிடமிருந்து புரவலர் புத்தகப் பூங்காவின் நிறுவனர் இலக்கியப் புரவலர் ஹாசிம்
உமர் பெற்றுக்கொள்கின்றார். அருகில் டாக்டர், கவிஞர் தாஸீம் அஹமதும் காணப்படுகிறார். 			
படம்: இன்பாஸ் ஸலாஹுதீன்

01.

th;j;jf ,sq;;fiykhzp (nghJ) ntspthhp gl;lk; I,II kw;Wk; III Mk; ghPl;irfs; gioa ghlj;jpl;lk;

02.

2020 th;j;jf ,sq;fiykhzp (nghJ) ntspthhp gl;lk; I Mk; ghfk; ghPl;ir
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 2022.01.08 - 2022.01.29
-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;)

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

ஆன்மிக சேவையாற்றுபவர்கள்... 16ஆம் பக்க த�ொடர் ...

பதில்:− பேராயர் வண.மல்கம் ரஞ்சித் எந்தவ�ொரு சிக்கலான விடயத்-

தையும் ப�ொறுமைய�ோடும் நிதானத்தோடும் சிந்தித்து முடிவெடுப்பவர்.
வண. திருத்தந்தை, இலங்கையில் இடம்பெற்ற உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்
த�ொடர்பான விடயங்களை இலங்கை அரச�ோடு கையாளும் ப�ொறுப்பை
எமது பேராயரிடம் சுமத்தியிருக்கிறார். இங்கையிலுள்ள ஒரு விடயத்தை
இங்கிருக்கும் கர்தினால் கையாளுவது சிறப்பானது என அவர்கருதுகிறார். அதில் தவறில்லை. திருத்தந்தை எதிர்பார்ப்பது சரியான தீர்வையே.
அதைவிட குற்றவாளிகள், அச் செயலுக்கு உடந்தையாய் இருந்தவர்கள்,
அக்குற்றத்தை தூண்டிவிட்டவர்கள் என பலரும் கண்டுபிடிக்கப்படவும்
வேண்டும் அவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கப்படவும் வேண்டும் என்பதில்
திருத்தந்தை உறுதியாய் இருக்கிறார். நீதி தாமதமடையக் கூடாது என்பதை
அவர் வலியுறுத்துகிறார்.

கேள்வி:− மட்டக்களப்பு மாவட்ட பிரதேசங்களான மயிலத்தமடு, மாத
வணை என்பனவற்றில், மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தவர்கள் மாடு மேய்த்து,
மாட்டுப்பண்ணைகள் வைத்து சீவியம் நடாத்தி வருகிறார்கள். இவர்களை
அப்புறப்படுத்திவிட்டு தமிழர்களை குடியேற்றுவதில் மகாவலி அபிவிருத்திசபை அக்கறைகாட்டி வருகிறது. இதுபற்றி உங்கள் கருத்து?
பதில்:− மயிலத்த மடு, மாதவணை ஆகிய பிரதேசங்கள் தமிழர்கள்
காலம்காலமாக ஆயிரக்கணக்கான கால் நடைகளை மேய்த்து வந்த பிரதேசம். அவ்வாறான ஒரு பூர்வீகத்தை ஒழிக்க கங்கணம் கட்டி நிற்பது தர்மமாகாது.
மயிலத்தமடு, மாதவணைப் பிரதேசங்கள் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திற்குரிய பிரதேசங்கள். எந்தவ�ொரு தீர்மானத்தையும் இப்பிரதேசங்கள் த�ொடர்பாக எடுக்கும்போது எமது மாவட்டத்தின் அதிகாரிகளே அதற்கு ப�ொறுப்பாக
இருக்க வேண்டும். எமது அதிகாரிகள் இந்தப்பிரதேசங்களை அம்பாறை
மாவட்டத்திற்கோ அல்லது ப�ொலநறுவை மாவட்டத்திற்கோ க�ொடுத்துவிடக்
கூடாது என்பது எனது கருத்து

fhyg;gFjp

Gjpa

2022.01.15 - 2022.02.12

O 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;.
O www.external.sjp.ac.lk vd;w vkJ ,izajsj;jpy; ghPl;ir fhy ml;ltizahdJ
fhl;rpg;gLj;jg;gLk;.
O 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;.
O 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.
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2021 டிசம்பர் 26 ஞாயிற்றுக்கிழமை

fl;bl epHkhzpg;Gj; jsnkhd;wpw;F
CopaHfs; Njit

fy;tp mikr;R

,yq;if cah; njhopy;El;gtpay;
fy;tp eW
epWtdk; ((SLIATE))

fk;gp tisg;NghH
rl;lhpd; gh];khH
if cjtpahsHfs;
(� rk;gsk; ,uz;L thuq;fspw;F xU
Kiw toq;fg;gLk; �)
�
�
�

gjtp ntw; w plq; f s;
,yq;if cah;; njhopy;
n
p ;El;;gtpay;
p
; fy;;tp epWtdj;
p
;jpYs;
p
;s gpd;
p ;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;.

� 0757835728, 0767808225

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
epuhfhpf;fg;gLk;.

gpd;dh;

ngw;Wf;

nfhs;Sk;

tpz;zg;gq;fs;

mwptpj;jypd;wp

gzpg;ghsh; ehafk;>
,yq;if cah; fy;tp njhopy;El;gtpay; epWtdk;>
,y. 320>
T.B. [hah khtj;ij>
nfhOk;G-10.

tpiykD mioj;jy;
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;
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.
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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
,WjpahdJk; KbthdjhFk;.
careers@smib.lk vd;w topahy; khj;jpuNk tpz;zg;gq;fs; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.
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இவ்வார
சிறுவர்

செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும்
வானகமும் ஆற்ற லரிது.
தெளிவுரை :
தான் ஓர் உதவியும் முன் செய்யாதிருக்கப் பிறன் தனக்குச் செய்த உதவிக்கு மண்ணுலகையும் விண்ணுலகையும்
கைம்மாறாகக் க�ொடுத்தாலும் ஈடு ஆக முடியாது!

இலங்கையிலிருந்து ஐர�ோப்பிய ஆர்க்டிக்
பகுதிக்கு பயணித்த முதல் பறவை
இலங்கை நீர்ப்பறவைகளின்
புலம்பெயர் பயணங்கள் -

வகுப்பாசிரியர் பெற்றோர் கையொப்பம்

மாணவரின் பெயர்

இடமிருந்து வலம்
(1) மாணவர்களின் திறமையை பரீட்சிப்பதற்காக
நடத்தப்படுகின்ற தேர்வு. நீங்கள் நன்றாக
படித்தால் மாத்திரமே சித்தியடைய முடியும்.
(10) எமது அன்றாட உணவுகளை சுவையூட்டுவதற்காகவும், மணமூட்டுவதற்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்ற வாசனைத் திரவியங்களில் ஒன்று
இது. எமது நாட்டை ஐர�ோப்பியர்கள் கைப்பற்றிக் க�ொண்டதற்கு இது ப�ோன்ற வாசனைத்
திரவியங்கள் மீதான நாட்டமும் ஒரு காரணம்.
(14) மக்கள் மத்தியில் பரவுகின்ற உறுதிப்படுத்தப்படாத, ஆதாரமற்ற தகவல்களை இவ்வாறு கூற
முடியும். இவ்வாறான செய்திகளை ஆராய்ந்தறியாமல் உடனடியாக நம்பக் கூடாது.
(22) இது செல்வந்தர் வசிக்கும் மாளிகை அல்ல.
வறியவர்கள் வாழும் சின்னஞ்சிறிய இல்லம்.
ஆனாலும் மாளிகையில் வாழ்கின்ற பலருக்குக் கிடைக்காத நிம்மதியும், மகிழ்ச்சியும்
இந்தச் சிறிய இல்லத்தில் கிடைக்கக் கூடும்.
மேலிருந்து கீழ்
(1) உலகின் பிரதான சக்தி முதல் இதுதான். உலகுக்கு ஒளி தருவதுடன் மாத்திரம் நின்று விடாது,
புவியில் உயிரினங்கள் அத்தனையும் நிலைத்திருப்பதற்கும் இதுவே காரணம். பகலில் தென்படுவதால் இப்பெயரும் இதற்கு உண்டு.
(4) தேன் ப�ோன்ற இனிமை நிறைந்த சிறு கனிகள்
தருகின்ற க�ொடிவகைத் தாவரம். இதன் கனிகள்
குலையாகக் காய்க்கின்றன. (தலைகீழான ச�ொல்)
(5) புவியின் உபக�ோள் இது. அக்கால இலக்கியங்களில் ஏராளமான பெயர்களால் வர்ணிக்கப்பட்ட
அழகுக் கிரகம் இது.அவ்வாறான ஒரு பெயர்தான் இது.
(10) கிழிந்த ஆடையை இவ்வாறு குறிப்பிடலாம்.
சத்திமுற்றப் புலவர் அணிந்திருந்த ஆடை இது.
(21) இது தாவர வகைகளில் ஒன்று. சிறு புல்
அல்லது பூண்டு அல்ல, பெரும் மரமும் அல்ல.
சிறு உயரம் வரை வளர்கின்ற தாவர வகை.
மிளகாய், கத்தரி ப�ோன்ற தாவரங்கள் இந்த
வகையினுள் அடங்கும்.

ப�ோட்டி இல. 341
சிறுவர் உலகம்
தினகரன் வாரமஞ்சரி
த.பெ.இல.834.
க�ொழும்பு
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விடைகள்
இடமிருந்து வலம்
01. விபத்து
15. நாம்
மேலிருந்து கீழ்
02. பட்டம்
10. நாகு

07. கரம்
19. பகைவன்

10. குடம்பி
23. அன்னை

04. தும்பிக்கை 05. ஏகலைவன்
19. பனை
21. வலை

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

இ

குடைகள்
மழைக்கு உதவும் குடைகள்
மடித்து வைக்கும் குடைகள்
தலைக்கு மேலே பிடிக்க
தனலை தடுக்கும் குடைகள்
வெயிலை தடுக்கும் குடைகள்
விரும்பிய நிறத்தில் குடைகள்
பையினில் மடித்து வைக்க
பக்குவமான குடைகள்
ஆடைக்கேற்ற நிறத்தில்
அம்மா பிடிக்கும் குடைகள்

பாடசாலை செல்லும் தங்கை
பாடிச் சுழற்றும் குடைகள்
கம்பிக் கூட்டில் இணைத்து
கட்டப்பட்ட குடைகள்
தம்பி பிடிக்கும் குடைகள்
தரத்தில் சிறிய குடைகள்
பரிசு அளிக்க தகுமே
பல வண்ண குடைகள்
விரியும் வண்ணக் குடைகள்
விதவிதமான மலர்கள்..!

கபிலகன்,
லுணுகலை.

கிருஸ்ணகுமார் - தனலட்சுமி ,
செம்புவத்த, மாத்தளை.

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

அன்னை தெரேசா
ன்பும் நேசமும் பாசமும் கருணையும்
தான் என இத்தனைக்கும் ஒட்டும�ொத்த இலக்கணமாக வாழ்ந்து
க�ோடிக்கணக்கான
உள்ளங்களில்
வாழ்ந்து க�ொண்டிருப்பவர் அன்னை
தெரேசா. இவரது வாழ்க்கை உலகில்
பலபேருக்கு முன்னுதாரணமாகும்.
அநாதைகளுக்கும் ஆதரவற்றவர்களுக்கும் தாயாக இருந்து தனது
வாழ்வை மகா உன்னதமாக மாற்றியவர். இவர் 1910 ஆம் ஆண்டு
ஆகஸ்ட் 27 ஆம் திகதி யூக�ோஸ்லாவியாவில் பிறந்தார். அப்போது அவருக்கு இட்ட பெயர் அக்கினீஸ். பிற்காலத்தில் குழந்தைகளின் அன்பின்
முகவரியாக விளங்குவார் என்பதை
அன்று எவரும் அறிந்திருக்கவில்லை.
இவர் ர�ோமன் கத்தோலிக்க ஆலயத்தில் கன்னியாஸ்திரியாக சக�ோதரி தெரேசா என
தனது
பெயரை மாற்றிக்கொண்டார்.
1929 இல் இவர் தனது 19 ஆவது வயதில் இந்தியாவின்
கல்கத்தாவிற்கு புறப்பட்டார். சுமார் 68 ஆண்டுகள் இந்திய
தேசத்துக்கு சேவையாற்றினார்.
17 ஆண்டுகளாக இவர்
கல்வி கற்பிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டார்.
இக்காலப்பகுதியில் கல்கத்தாவில் புறநகர் பகுதிகளில்
வாழ்ந்துவந்த ஆதரவற்ற குழந்தைகளை பார்த்து மனம்நெகிழ்ந்தார். பின் அக்குழந்தைகளுக்கு சேவை செய்வதை
தனது வாழ்நாள் பணியாக க�ொண்டு செயற்பட்டார்.
1950 ஆம் ஆண்டு மிசனரி ஆப் சாரிட்டி என்ற அமைப்பினை உருவாக்கி ஆதரவற்ற மக்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டினார். 1952 இல் நிர்மல் றீடி என்ற இல்லத்தை திறந்தார்.
இதுவே பல ஆதரவற்றோரை பராமரிக்கும் கருணை இல்லமாக த�ொழிற்பட்டது. 48,000 ஆதரவற்ற மக்கள் இவ்இல்லத்தில் வைத்து காப்பாற்றப்பட்டனர்.

இலக்கணம் ஐந்து

வண்ண வண்ண குடைகள்
வட்டமான குடைகள்
கண்ணைக் கவரும் குடைகள்
கையில் மலரும் குடைகள்

நிதீஷ்

சகமனிதர்களாலேயே புறக்கணிக்கப்பட்ட ஆன்மாக்களுக்கு அடைக்கலம் தந்தவர் ஆவார். இவரது
வாழ்வில் ஒரு சந்தர்ப்பம் இவர் ஒருமுறை ஒரு
செல்வந்தரிடம் தனது சேவைக்காக உதவி
கேட்க சென்றிருந்தார். அப்போது அந்த
செல்வந்தர் அன்னை
தெரேசாவின்
கைகளில் காறி உமிழ்ந்தாராம்.கைக்குள்
விழுந்த எச்சிலை கைக்குள்
மூடிக்க�ொண்டு எனக்கு இந்த எச்சில் ப�ோதும்
என் ஏழைகளுக்கு ஏதாவது க�ொடுங்கள்
என்றார். இதனைக் கண்டு மனம் கலங்கிய செல்வந்தர் அன்னையின் கால்களில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டாராம்.
இவ்வாறு பிற உயிர்களுக்காக தன்
வாழ்வையே அர்ப்பணித்த மிகச்சிறந்த
பெண்மணியாவார். 1933 இல் அன்னை
இல்லத்தையும் 1957 இல் த�ொழுந�ோயாளிகளுக்கான ஒரு இல்லத்தையும் உருவாக்கினார்.
பலரும் வெறுத்து ஒதுக்கிய த�ொழுந�ோயாளர்களுக்கு
அன்பையும் ஆதரவையும் இவர் வழங்கினார்.
12 கன்னியாஸ்திரிகள�ோடு ஆரம்பித்த இவரது
'மிஷனரி ஆப் சாரிட்டி' அமைப்பு 500 க்கு மேற்பட்ட
நிலையங்கள் 131 நாடுகளில் இயங்கி வருகிறது.
இவரது சேவைக்கு பாராட்டுக்களும் பட்டங்களும்
விருதுகளும் தேடிவந்தன. 1979 இல் அமைதிக்கான ந�ோபல் பரிசு இவருக்கு கிடைத்தது. 1980
இல் இந்தியாவின் பாரத ரத்னா விருது கிடைத்தது.
1985 இல் அமெரிக்க அதிபரின் தங்கப்பதக்கம்
என இவரது சேவைக்கு பரிசாக கிடைத்தது.
அன்பினால் இவ்வுலகத்தை அரவணைத்த இவர்
1997 இல் இவ்வுலகை விட்டு மறைந்தார்.

லிட்டில் ஏஞ்சல் பாலர் பாடசாலை,
வத்தளை, மாப�ோல.

எஸ். துஷாந்த்,
பசறை.
3. தந்தை
4. தேசிகன்
5. மூத்தோன்

எழுத்து
ச�ொல்
ப�ொருள்
யாப்பு
அணி

அகத்தினை ஏழு
1. கைக்கிளை
2. குறிஞ்சி
3. பாலை
4. முல்லை
5. மருதம்
6. நெய்தல்
7. பெருந்திணை

ஐம்பெரும் குழு
1. அரசர்
2. அமைச்சர்
3. புர�ோகிதர்
4. ஒற்றர்
5. தூதுவர்

ஐம்பெரும் குரவர்

தி. குருஷியா,
தரம் 05,
மட்/அரசடிப்பிள்ளையார் கனிஷ்ட வித்தியாலயம்,
மட்டக்களப்பு.

சுஸ்மிதன் ஆனந்தன்,

1. அரசன்
2. குரு

ந�ோர்வூட் தமிழ் மகா வித்தியாலயம்,
ந�ோர்வூட்.

மாணவர் கழக அனுமதி
மாணவர் பெயர்
பிறந்த திகதி		
வகுப்பு		
பாடசாலை		
			

நி. ஷைனி,

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

................................................
வகுப்பாசிரியர் கைய�ொப்பம்

வர்ணப்
புகைப்படம்

மாணவர் கழகம்

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

பி. தனுஷ்கர் ,

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

தரம் 12,
கம்மடுவ தமிழ் மகா வித்தியாலயம்,
மாத்தளை.

பெயர் 		
வகுப்பு		
பாடசாலை பெயர்
பாடசாலை முகவரி

இப் பயணத்தின் ப�ோது மெனிகே
கடந்து வந்த நேரம் மற்றும் தூரங்கள் பின்வருமாறு. 7,880 கி.மீ
தூரத்தை கடக்க மெனிகே தனது
லங்கை பறவைகள் இடம்பெயர்தல் ஆய்வுவடக்குப் பயணத்திற்காக ம�ொத்தம்
களில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லை எட்டியுள்35 நாட்கள் (05 வாரங்கள்)
ளது. ஜிபிஎஸ்- குறியிடப்பட்ட ஹியூக்லின்ஸ்
செலவிட்டுள்ளது.
மெனிகேயின்
கல்ஸ் பறவை ('மெனிகே' எனப் பெயரிடப்பட்டது)
தெற்குப்
பயணம்
மெதுவாக
இலங்கையிலிருந்து புறப்பட்டு ஐர�ோப்பிய ஆர்க்டிக்
இருந்தது: அது 91 நாட்கள் (13
பகுதிக்கு சென்று (19,360 கிமீ) முழு இடப் பெயர்வு
வாரங்கள்) எடுத்தது. இதன்போது
சுழற்சியை மேற்கொண்டு மீண்டும் இலங்கையின்
மெனிகே 11,480 கி.மீ தூரத்தை
மன்னார் பகுதியை வந்தடைந்துள்ளது.
முடித்தது.
பேராசிரியர் சம்பத் செனவிரத்ன மற்றும் செல்வி
இது ம�ொத்தம் 19,360 கி.மீ
கய�ோமினி பனாக�ொட தலைமையிலான குழுவினமன்னாரிலிருந்து ஆர்க்டிக் மற்றும்
ரால் கடந்த ஏப்ரலில் தலைமன்னாரில் ஹியூக்லின்
மீண்டும் மன்னார் வரையான
கல்ஸ் (Gull) ஜிபிஎஸ்- குறியிதனது
முழு
டப்பட்ட ஹியூக்ளின்ஸ்களில்
புலம்பெயர்ந்த பயணத்தின் ப�ோது
ஒன்று ('மேகா') விடுவிக்மெனிகே கடந்து வந்த ம�ொத்த தூரகப்பட்டதும் வடக்கே புறப்மாகும். மேகாவும் தற்போது தெற்கு
பட, மெனிகே இன்னும் 20
ந�ோக்கி நகர்வதற்கான இறுதி கட்டத்நாட்கள் தங்கியிருந்து ஏப்ரல்
திலுள்ளது. ஹியூக்லின் கல் (Gull)
பிற்பகுதியில்
மன்னாரை
என்பது ஒரு பெரிய வெள்ளைத்
விட்டு வெளியேறியது.
தலைக�ொண்ட கல் (Gull) ஆகும்,
ரஷ்யாவின் வடக்குப் பகுதி
இது இலங்கையின் வடமேற்கு
வரை பயணித்த மேகா,
மற்றும் வடக்கு கரைய�ோரப் பகுஹ்யூக்லின்ஸ் கல் (லாரஸ் ஹெக்லினி)
முதலில் ஆர்க்டிக் பகுதியின்
திகளில், புலம்பெயர் பருவத்தில்
யமல் தீவகற்பத்தில் தனது
மட்டுமே காணப்படுகிறது.
இனப்பெருக்கத்தளத்திற்கு மேமாத நடுப்பகுதியில்
மெனிகே, மேகா தெற்காசியாவில் முதன்முதலில்
சென்றடைந்தது. அதுப�ோல் மெனிகேயும் மேகாவை
குறியிடப்பட்ட பெரிய கல் (Gull)கள். எனவே, இந்த
பின்தொடர்ந்து, மாற்றுப்பாதையில் யமல் தீவகற்இனங்களின் அறியப்படாத இடம்பெயர்ந்த நடத்தைபத்தை சென்றடைந்தது. மெனிகே யூரல் மலைகளைக்
யைப் புரிந்துக�ொள்வதில் அவை வழங்கும் மகத்தான
கடந்து, ஐர�ோப்பிய ரஷ்யாவிற்கூடாக யமல் தீவகற்பத்தரவு விலைமதிப்பற்றதாக இருப்பதாக ஆய்வொன்றில்
தில் கூடு கட்டும் இடத்தை சென்றடைந்தது.
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஆர்க்டிக் க�ோடையில் ஓகஸ்ட் பிற்பகுதி வரை
இந்த ஆய்வு, பேராசிரியர் சம்பத் செனவிரத்னவால்
அங்கேயே தங்கியிருந்த மெனிகே முதலில் திரும்பி,
வழிநடத்தப்படும் ஒரு கூட்டு ஆய்வாகும். செல்வி
தெற்கு ந�ோக்கி இடம்பெயர்ந்தது. மேகா தெற்கு
கய�ோமினி பனாக�ொட இந்த திட்டத்தின் கீழ் தனது
ந�ோக்கிய பயணத்தை சற்று தாமதித்தே ஒக்டோபர்
கலாநிதி (PhD) படிப்பை மேற்கொண்டு முக்கிய
த�ொடக்கத்தில் ஆரம்பித்தது.
துணை- ஆராய்ச்சியாளராக பணியாற்றுகிறார். இந்த
மெனிகே, இலங்கையிலிருந்து புறப்பட்டு 6 மாதங்ஆய்வில், க�ொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் விலங்கள் மற்றும் ஒன்பது நாட்களுக்குப் பிறகு நவம்பர்
கியல் துறையின் இலங்கையின் புல பறவையியல்
4ஆம் திகதி தனது குளிர்கால இடமான மன்னாரை
குழு (FOGSL) (பேராசிரியர் சரத் க�ொட்டகம தலைமுதலில் வந்தடைந்தது. மெனிகேயின் பாதுகாப்பான
மையில்) மற்றும் சீன அறிவியல் அகாடமியின் சுற்வருகையுடன், முழு இடம்பெயர்வு சுழற்சியை நிறைவு
றுச்சூழல்-சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையம்
செய்யும் முதல் பறவையாக மெனிகே கணக்கிடப்படு(பேராசிரியர் லீ காவ் மற்றும் அவரது குழு) ஆகிகிறது. இலங்கையிலிருந்து ஐர�ோப்பிய ஆர்க்டிக் பகுயவற்றுக்கு இடையே உள்ள த�ொழில்நுட்ப கூட்திக்கு பயணித்த முதல் பறவை இதுவாகும்.
டாண்மை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

24

2021 டிசம்பர் 26 ஞாயிற்றுக்கிழமை

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY DECEMBER 26, 2021

kQ;rhp
  லங்கா பிரீமியர் லீக் த�ொடர்

இரண்டாவது முறையாகவும்
மகுடம் சூடிய ஜப்னா கிங்ஸ்

லங்கா பிரீமியர் லீக்
2021ஆம்
ஆண்டு த�ொடரின்
இறுதிப்போட்டியில் ஜப்னா கிங்ஸ் அணி 23 ஓட்டங்களால் க�ோல் கிளேடியேட்டர்ஸ்
அணியினை
வீழ்த்தியிருப்பத�ோடு,
த�ொடரின் சம்பியனாகவும் இரண்டாவது முறையாக நாமம் சூடியிருக்கின்றது. இதேநேரம் இப்போட்டியில்
த�ோல்வியடைந்த க�ோல் கிளேடியேட்டர்ஸ் அணி இரண்டாவது முறையாக
எல்பிஎல் சம்பியன் பட்டத்தினை நழுவவிட்டிருக்கின்றது.
ஹம்பாந்தோட்டை மஹிந்த ராஜபக்ஷ மைதானத்தில் வியாழக்கிழமை
(23) நடந்த இறுதிப் ப�ோட்டியின்
நாணயச் சுழற்சியில் வென்றிபெற்ற ஜப்னா
கிங்ஸ் அணியின் தலைவர் திசர பெரேரா
முதலில் துடுப்பெடுத்தாடும் சந்தர்ப்பத்தினை
தமது அணிக்காகப் பெற்றார்.
இறுதிப் ப�ோட்டிக்கான வாய்ப்பினை க�ோல்
கிளேடியேட்டர்ஸ் அணி முதல் குவாலிபையர் ப�ோட்டியில் ஜப்னா கிங்ஸ் அணியினை
வீழ்த்தி பெற்றிருக்க, முதல் குவாலிபையர்
ப�ோட்டியில் த�ோல்வியினை தழுவியிருந்த
ஜப்னா கிங்ஸ் அணி இரண்டாவது குவாலிபையர் ப�ோட்டியில் தம்புள்ளை ஜயன்ட்ஸ்
அணி வீரர்களை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டி
வாய்ப்பினை தக்கவைத்திருந்தது.

த�ொடர்ந்து ப�ோட்டியில் முதலில் துடுப்பாடிய ஜப்னா கிங்ஸ் அணி த�ொடக்கம் முதலே
அதிரடியான ஆட்டத்தினை வெளிப்படுத்தி
ஓட்டங்களை குவிக்கத் த�ொடங்கியிருந்தது.
ஆரம்பத் துடுப்பாட்ட வீரர்களில் ஒருவராக களம் வந்திருந்த ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ்
வெறும் 18 பந்துகளில் 3 சிக்ஸர்கள் மற்றும் 3
ப�ௌண்டரிகள் அடங்கலாக 35 ஓட்டங்கள்
குவித்து ஜப்னா கிங்ஸ் அணியின் முதல் விக்கெட்டாக மாறியிருந்தார்.
க�ோல் கிளேடியேட்டர்ஸ் அணியின்
வீரர்கள் சில களத்தடுப்பு தவறுகளை
மேற்கொள்ள, வேகமாக ஓட்டங்களை

குவிக்கத் த�ொடங்கிய ஜப்னா கிங்ஸ்
அணியின்
ஆரம்பத்துடுப்பாட்ட
வீரரான அவிஷ்க பெர்னாண்டோ
அதிரடி அரைச்சதம் ஒன்றினை விளாசியிருந்தார்.
அவிஷ்க பெர்னாண்டோ தவிர
க�ொஹ்லர்-கெட்மோரும் ஜப்னா கிங்ஸ்
அணிக்கு அரைச்சதம் ஒன்றுடன் உதவ,
ச�ொஹைப் மலிக் மற்றும் அணித்தலைவர் திசர பெரேரா ஆகிய�ோரின் இறுதிநேர அதிரடிய�ோடு ஜப்னா கிங்ஸ்
அணி 20 ஓவர்கள் நிறைவில் 3 விக்கெட்டுக்களை இழந்து 201 ஓட்டங்களைப் பெற்றுக் க�ொண்டது.
ஜப்னா கிங்ஸ் அணியின் துடுப்பாட்டம் சார்பில் க�ொஹ்லர்-கெட்மோர் 41
பந்துகளுக்கு 3 சிக்ஸர்கள் மற்றும் 2
ப�ௌண்டரிகள் அடங்கலாக 57 ஓட்டங்கள் பெற்று ஆட்டமிழக்காமல்
இருந்தார். இதேவேளை ச�ொஹைப்
மலிக் 2 சிக்ஸர்கள் மற்றும் ஒரு ப�ௌண்டரி
அடங்கலாக 11 பந்துக- ளில் 23 ஓட்டங்கள்
பெ ற் றி ருந ்த த�ோடு,
திசர
பெரே ர ா வு ம்
2
சிக்ஸர்கள்
மற்றும்
ஒரு
ப� ௌ ண்ட ரி
அடங்கலாக 9
பந்துகளில் 17
ஓ ட்ட ங ்களை
எடுத்திருந்தார்.
மறுமுனையில்

இங்கிலாந்து அணி அறிவிப்பு

பதவிக்கு பலத்த ப�ோட்டி

வருகிற�ோம். அணியை வலுவாக்கு
வதில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகி
ற�ோம். உலகக் க�ோப்பைக்கு
இன்னும் ஒரு வருடத்திற்கும்
குறைவாகவே உள்ளது. ஆஷஸ்
அணியில் இருக்கும் வீரர்கள் இல்லாத தற்போதைய
அணியில்
வீரர்களுக்கு
வாய்ப்புகள்
அதிகரிக்கும்". என்று அவர்
கூறினார்.

அணி விபரம்:

இயன் ம�ோர்கன்
(தலைவர்), ம�ொயின் அலி,
டாம் பான்டன், சாம் பில்லிங்ஸ்,
லியாம் டாசன், ஜ�ோர்ஜ் கார்டன்,
கிறிஸ் ஜ�ோர்டான், லியாம்

விக்கெட்டின் பின்னர் க�ோல் கிளேடியேட்டர்ஸ் அணிக்கு நம்பிக்கையாக இருந்த குசல்
மெண்டிஸும் தனது விக்கெட்டினை தேவையின்றிய ரன் அவுட் ஒன்றில் பறிக�ொடுத்தார்.
மெண்டிஸின் பின்னர் த�ொடர்ச்சியாக விக்கெட்டுக்களை பறிக�ொடுத்த க�ோல் கிளேடியேட்டர்ஸ் அணி இறுதியில் 20 ஓவர்களுக்கு 9
விக்கெட்டுக்களை பறிக�ொடுத்து 178 ஓட்டங்களை மாத்திரம் எடுத்து ப�ோட்டியில் த�ோல்வயினைத் தழுவியது.
க�ோல் கிளேடியட்டர்ஸ் அணியின் துடுப்பாட்டம் சார்பில் குசல் மெண்டிஸ் 28 பந்துகளுக்கு ஒரு சிக்ஸர் மற்றும் 3 ப�ௌண்டரிகள்
அடங்கலாக 39 ஓட்டங்களைப் பெற்றிருந்தார்.
மறுமுனையில் ஜப்னா கிங்ஸ் அணியின்
வெற்றியினை உறுதி செய்த அதன் பந்துவீச்சில் வனிந்து ஹஸரங்க மற்றும் சத்துரங்க டி
சில்வா ஆகிய�ோர் தலா 2 விக்கெட்டுக்கள்
வீதம் கைப்பற்ற, மகீஷ் திக்ஷன, ஜெய்டன்
சீல்ஸ் மற்றும் சுரங்க லக்மால் ஆகிய�ோர் ஒரு
விக்கெட் வீதம் எடுத்திருந்தனர்.
இரண்டாவது தடவையாக சம்பியன் கிண்ணத்தை ஜப்னா கிங்ஸ் அணி வென்றதுடன்,
இரண்டு இறுதிப்போட்டிகளுக்கு முன்னேறியும் க�ோல் கிளேடியேட்டர்ஸ் அணியால்
கிண்ணத்தை கைப்பற்ற முடியவில்லை. இதே
நேரம், இந்த ப�ோட்டித்தொடரில் வெற்றிபெற்ற ஜப்னா கிங்ஸ் அணியின் துடுப்பாட்ட
வீரர் அவிஷ்க பெர்னாண்டோ இறுதிப்போட்டிக்கான சிறந்த வீரராக தெரிவுசெய்யப்பட்டதுடன், த�ொடர் ஆட்டநாயகனாகவும் தெரிவுசெய்யப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இலங்கை அணியின் பயிற்றுவிப்பாளர்

மேற்கிந்திய தீவுக்கு எதிரான ரி 20:

மேற்கிந்திய தீவுக்கு எதிரான 5
ப�ோட்டிகள் க�ொண்ட இருபது ஓவர்
த�ொடருக்கு இங்கிலாந்து அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இங்கிலாந்து அணி அடுத்த மாதம்
மேற்கிந்திய தீவுக்கு சுற்றுப்பயணம்
மேற்கொண்டு அங்கு 5 ப�ோட்டிகள்
க�ொண்ட இருபது ஓவர் த�ொடரில்
விளையாடுகிறது. இந்த த�ொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அணிக்கு இயன்
ம�ோர்கன் தலைமை தாங்குகிறார்.
இது குறித்து அணியின் பயிற்சியாளர் க�ொலிங்வுட் கூறுகையில்,
"அடுத்த ஆண்டு அவுஸ்திரேலியாவில் நடைபெறும் ரி 20 உலகக்
க�ோப்பைக்கு நாங்கள் தயாராகி

க�ோல் கிளேடியேட்டர்ஸ் அணியின் பந்து
வீச்சு சார்பில் ம�ொஹமட் ஆமிர், நுவான்
துஷார மற்றும் சமிட் பட்டேல் ஆகிய�ோர்
தலா ஒரு விக்கெட் வீதம் கைப்பற்றியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
பின்னர் ப�ோட்டியின் வெற்றி இலக்காக
நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட 202 ஓட்டங்களை
20 ஓவர்களில் அடைவதற்கு பதிலுக்கு துடுப்பாடிய க�ோல் கிளேடியேட்டர்ஸ் அணிக்கு,
தனுஷ்க குணத்திலக்க ஆரம்பவீரராக அட்டகாசமான ஆரம்பத்தினை வழங்கினார்.
இதனையடுத்து தனது தரப்பின் ஓட்டங்களை மிக விரைவாக அதிகரிக்க உதவியிருந்த
தனுஷ்க குணத்திலக்க வனிந்து ஹஸரங்கவின் பந்துவீச்சில் க�ோல் கிளேடியேட்டர்ஸ்
அணியின் முதல் விக்கெட்டாக மாறும் ப�ோது
அரைச்சதத்துடன் வெறும் 21 பந்துகளில் 3 சிக்ஸர்கள் மற்றும் 7 ப�ௌண்டரிகள் அடங்கலாக
54 ஓட்டங்களை எடுத்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
தனுஷ்க
குணத்திலக்க
ஆட்டமிழந்த
பின்னர் க�ோல் கிளேடியேட்டர்ஸ் அணி சற்று
தடுமாற்றமான ஆட்டத்தினை வெளிப்படுத்திய ப�ோதும், மற்றைய ஆரம்பத்துடுப்பாட்ட
வீரரான குசல் மெண்டிஸ் சிறந்த முறையில்
ஓட்டங்கள் பெற்று க�ோல் கிளேடியேட்டர்ஸ்
அணியினை வெற்றியின் பக்கம் க�ொண்டு
செல்ல முயற்சித்தார்.
இந்தநிலையில் ப�ோட்டியின் 11ஆவது
ஓவரில் க�ோல் கிளேடியேட்டர்ஸ் அணி
அதன் அணித்தலைவர் பானுக்க ராஜபக்ஷவின் விக்கெட்டினை, அவர் 14 ஓட்டங்களை
பெற்ற நிலையில் பறிக�ொடுத்தது. அவரின்

லிவிங்ஸ்டோன், சாகிப் மஹ்மூத்,
டைமல் மில்ஸ், டேவிட் பெய்ன்,
ஆடில் ரஷித், ஜேசன் ராய், பில்
சால்ட், ரீஸ் டாப்லி, ஜேம்ஸ் வின்ஸ்.

இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் புதிய
தலைமை பயிற்றுவிப்பாளர்களை நியமிப்பதற்கான, ஆறு பேர் க�ொண்ட குழுவ�ொன்றை இலங்கை கிரிக்கெட் நியமித்துள்ளது.
இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின்
தலைமை பயிற்றுவிப்பாளர்களுக்கான
விண்ணப்பங்களை இலங்கை கிரிக்கெட் க�ோரியிருந்த நிலையில், விண்ணப்ப முடிவு திகதி கடந்த 14ம் திகதியுடன் நிறைவடைந்திருந்தது. அதன்படி,
தலைமை பயிற்றுவிப்பாளர் பதவிக்கு
30
பேர்
விண்ணப்பித்துள்ளதாக
இலங்கை கிரிக்கெட் சபை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
தலைமை பயிற்றுவிப்பாளரை நியமிப்பதற்கான குழுவில், இலங்கை கிரிக்-

கெட் ஆல�ோசனை குழு உறுப்பினர்கள்
இருவர் உள்வாங்கப்பட்டுள்ளனர். அத்துடன், இலங்கை கிரிக்கெட்டின் ஆல�ோசக
பயிற்றுவிப்பாளர் மஹேல ஜயவர்தன,
ஆல�ோசனை குழு தலைவர் அரவிந்த
டி சில்வா, கிரிக்கெட் பணிப்பாளர் ட�ொம்
மூடி, பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி
அஷ்லி டி சில்வா ஆகிய�ோர் உள்வாங்கப்பட்டுள்ளனர்.

அவுஸ்திரேலியப் பகிரங்க டென்னிஸ் ப�ோட்டி:

2022ஐ நடத்துவது 10 மடங்கு சவாலானது

அவுஸ்திரேலியப்
பகிரங்க
டென்னிஸ் ப�ோட்டி 2022-ஐ நடத்துவது 10 மடங்கு சவாலானது என்று
ப�ோட்டி ஏற்பாட்டுக் குழு தெரிவித்துள்ளது.
தற்போது ஓமிக்ரோன் வைரஸ்
உலக அளவில் பரவி வருகிறது,
அது வேகமாகப் பரவும் கிருமி என்பதால் ப�ோட்டி ஏற்பாட்டுக் குழுவினர் பெரும் சிரமத்தை எதிர்நோக்கியுள்ளனர்.
ப�ோட்டிஎதிர்வரும் பெப்ரவரி மாதம்
நடக்கவுள்ளது. அதற்கான பயிற்சி ஆட்டங்கள் இன்னும் சில நாள்களில் நடத்-

தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. 2021ஆம்
ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 2022ஆம்
ஆண்டுப் ப�ோட்டிகளில் 10 மடங்கு

சவால்கள் உள்ளன. சென்ற முறை
1,000 பேர் ப�ோட்டியில் பங்கேற்றனர். இம்முறை சுமார் 3,300 பேர்
உள்ளனர் என்கிறது ப�ோட்டி ஏற்பாட்டுக் குழு.
டென்னிஸ் அரங்கிற்குள் நுழை
யும் விளையாட்டு வீரர்கள், பார்வையாளர்கள், ஊழியர்கள் என
அனைவரும் க�ொவிட்-19 தடுப்பூசி
ப�ோட்டிருப்பதும் கட்டாயம்.
உள்ளூர் அளவில் ந�ோய்ப்பரவல்
கட்டுக்குள் இருப்பதற்காக அவுஸ்திரேலியா இன்னும் வெளிநாட்டுப் பயணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கவில்லை.

தலைமை பயிற்றுவிப்பாளர் பதவிக்கு
விண்ணப்பித்துள்ளவர்களில் தென்னாபிரிக்காவின் முன்னாள் வீரர் லான்ஸ்
குளூஸ்னர் (முன்னாள் ஆப்கானிஸ்தான் பயிற்றுவிப்பாளர்), மே.தீவுகளின்
முன்னாள் வீரர் க�ொர்ட்னி வ�ோல்ஸ்
(முன்னாள் பங்களாதேஷ் பயிற்றுவிப்-

பாளர்), முன்னாள் நியூசிலாந்து வீரர்
கிராண்ட் பிரெட்போர்ன் உள்ளிட்டோரும்
விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
ஜனவரி மாதத்தில் நடைபெறவுள்ள
சிம்பாப்வே த�ொடருக்கு முன்னர் பயிற்றுவிப்பாளர்களை நியமிக்கும் முயற்சிகளில் இலங்கை கிரிக்கெட் ஈடுபட்டு வருகின்றது. இல்லையெனில் சிம்பாப்வே
த�ொடருக்காக இடைக்கால பயிற்றுவிப்பாளர்களை நியமிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சிம்பாப்வே கிரிக்கெட் அணியானது,
எதிர்வரும் 7 அல்லது 8ம் திகதிகளில்
இலங்கை வரவுள்ளதுடன், ஐசிசி சுப்பர்
லீக்கிற்கான மூன்று ப�ோட்டிகள் க�ொண்ட
ஒருநாள் த�ொடரில் விளையாடவுள்ளது.
இந்த த�ொடரானது, பல்லேகலை சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் ஜனவரி
16 த�ொடக்கம் 21ம் திகதிவரை நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2021 டிசம்பர் மாதம் 26ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.
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eld nfhs;is Neha;

15

18 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

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;.

பூக�ோம்ள
சஞ்பிரசா்ரதௌஸ்

Nlhf;fpNahtpd;
tajhdtu; 30
Mz;LfSf;F
Kd;dNu kuzk;!

[

ie

ypdd;l; gh\h ,y;iy
vd;why; gpukpl;Lfs;

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
g;ghdpd; Nlhf;fpNah efupy; tho;e;j nrhNfd;
nfl;Nlh vd;gtu; jhd; me;j efupd; tajhdtu; Vw;gl;lJ. tYf;fl;lhakhf
vd;W Cu; kf;fs; vy;NyhUk; ek;gp ,Ue;jhu;fs;.
tPl;by; Nrhjid nra;j
2010 Mk; Mz;L mtuJ 111 MtJ gpwe;j ehis
nghyp]hu; nfl;Nlhtpd;
ngupjhff; nfhz;lhl epidj;j efu mjpfhupfs;
gjg;gLj;jg;gl;l cliyj; jhd;
mtUf;F tho;j;Jj; njuptpf;f mtupd; tPl;Lf;F
fz;Lgpbj;jhu;.
Nghdhu;fs;.
nfl;Nlh gw;wp
mq;F Ngha; ghu;j;jhy; nfl;Nlhtpd; vYk;Gf; $L
cwTf;fhuu;fs; Md;kPff;
jhd; ,Ue;jJ. cz;ikapy; mtu; 30 Mz;LfSf;F fij nrhd;dhu;fs;. mtu;
Kd;dNu ,we;jpUf;fpwhu;.
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;.

y; 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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லூ

னார் நாட்காட்டி,
ஜூலியன் கலண்டர்,
கிரக�ோரியன் கலண்டர்
ஆகியனவற்றின் த�ோற்றம்
ஆரம்பத்தில் லூனா கலண்டர்,
இடையில் ஜூலியன் கலண்டர்,
அதை த�ொடர்ந்து வந்த
கிரக�ோரியன் கலண்டர்
(Gregorian Calendar)
முறைதான் உலகெங்கும்
பயன்படுத்தப்படுகிறது.
உர�ோமர்கள் காலத்தில் ர�ொமுலஸ்
எனும் மன்னனுக்கு அன்றாட
நடவடிக்கைகளை திட்டமிடுவதற்கு
நாட்காட்டி (Calendar) தேவைப்பட்டது.
ப�ௌர்ணமி தினங்களை கணக்கில்
க�ொண்டே இந்த நாட்காட்டி
அமைக்கப்பட்டது. ஆனால், எத்தனை
நாட்கள் என்பது தெளிவில்லாமலே
இருந்தது.
ர�ோமின் இரண்டாவது மன்னனான
நூமா ப�ொம்பிலஸ் வருடத்திற்கு 354
நாட்கள் வருமாறு 12 மாதங்களை
உள்ளடக்கி நாட்காட்டியை திருத்தம்
செய்தார். இந்த நாட்காட்டியானது ஆரம்ப
காலத்து லூனார் நாட்காட்டி விதிப்படி
அமைந்ததால் த�ொடர்ந்தும் லூனார்
நாட்காட்டி என்றே அழைக்கப்பட்டு
வந்தது. லூனார் நாட்காட்டியில்
ப�ௌர்ணமி தினங்களை சரியாகக் காட்ட
முடியவில்லை. எனவே, மன்னன் நூமா
ப�ொம்பிலஸ் வருடத்தின் நாட்களை
ஒன்றால் கூட்டி 355 நாட்களாக
நாட்காட்டியை திருத்தம் செய்தார்.
அப்போதும் த�ொடர்ந்தும் நாட்காட்டி
ப�ௌர்ணமி தினங்களை சரியாக
காட்டவில்லை. அதாவது, பூமி சூரியனைச்
சுற்றிவரும் நாட்களுக்கும் லூனார்
நாட்காட்டியின் நாட்களுக்கும் வித்தியாசம்
இருந்ததே காரணம். பூமி சூரியனை
ஒருமுறை சுற்றிவர எடுக்கும் நாட்களானது
நுணுக்கமான முறையில் அறிந்து க�ொள்ள
முடியவில்லை.
இந்த சந்தர்ப்பத்தில்தான் எகிப்தியர்கள்
மிகவும் நுணுக்கமான முறையில்
பூமியானது ஒருமுறை சூரியனைச் சுற்றிவர
365 நாட்கள், 5 மணித்தியாலங்கள், 49
நிமிடங்கள், 16 செக்கன்கள் எடுக்கிறது என
ஆய்வின்போது அறிந்து க�ொண்டனர்.

லூனார் நாட்காட்டி,
ஜூலியன் கலண்டர்,

கிரக�ோரியன்
கலண்டர் பற்றி
ஓர் அலசல்

கி.மு. 45 ஆம் ஆண்டு ர�ோமின் பேரரசர்
ஜூலியஸ் ஸீஸர் லூனார் நாட்காட்டியை
ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு, எகிப்தியர்
ஆய்வின்போது அறிந்துக�ொண்ட 365
நாட்களைக் க�ொண்ட புதிய நாட்காட்டியை
அறிமுகப்படுத்தினார்.
ஜூலியஸ் ஸீஸர் வருடத்திற்கு 365
நாட்கள் என்றும் நான்கு வருடங்களுக்கு
ஒருமுறை வருடம் 366 நாட்கள் எனவும்
நாட்காட்டியை வடிவமைத்தார். இந்த
மேலதிக ஒரு நாளை எந்த மாதத்தில்
கூட்டுவது என்று ய�ோசித்தார். பெப்ரவரி
என்றால் ர�ோமர்களின் பழங்குடியினரின்
பாஷையில் சுத்தப்படுத்துதல் என்பதுதான்
அர்த்தம். எனவே, பெப்ரவரி மாதத்தின்
28 உடன் சேர்க்கப்பட்டது. இதுவே
நெட்டாண்டு என அழைக்கப்படுகிறது.
இக்கலண்டரானது ஜூலியன் கலண்டர்
என அழைக்கப்பட்டு வந்தது.
பெப்ரவரி 29 ஆனது நான்கு
வருடங்களுக்கு ஒருமுறை வருவதால்
பெப்ரவரி 29 இல் பிறந்த குழந்தையானது
நான்கு வருடங்களுக்கு ஒருமுறையே
பிறந்த நாள் க�ொண்டாட முடியும்.
குழந்தைகளின் பிறந்த நாள் எதிர்பார்ப்பை
கவனத்தில் எடுத்து அண்மையில்
மேற்கத்தேய பேராசிரியர் ஒருவர்
பெப்ரவரி 29 அன்று பகல் 12 மணிக்கு
முன்பு பிறந்தால் பெப்ரவரி 28 இலும்
பெப்ரவரி 29 அன்று பகல் 12 மணிக்கு
பின்பு பிறந்தால் மார்ச் 01 இலும்
பிறந்த நாள் க�ொண்டாட முடியும் என
அறிவித்துள்ளார். மேலும் சராசரியாக
1461 பேரில் ஒருவர் பெப்ரவரி 29இல்
பிறக்கிறார் என்றும் அறிவித்துள்ளார்.

பெப்ரவரி 29 இல் பிறந்தவர்கள்
வித்தியாசமான செயற்பாடுகளை
உடையவராக காணப்படுவர் என
ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள். உதாரணமாக
இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர் ம�ொரார்ஜி
தேசாய் பெப்ரவரி 29 இல் பிறந்தவர். அவர்
தினந்தோறும் காலையில் தனது சிறுநீரை
அருந்துவாராம். அவரே பேட்டிய�ொன்றின்
ப�ோது இதனைக் கூறியுள்ளார். செய்தியாளர்
கேட்ட கேள்விக்கு ம�ொரார்ஜி தேசாய்
தனது சிறுநீரை அருந்துவதால் தனக்கு
உற்சாகம் பிறக்கிறது; ந�ோயில்லாமல் வாழ
வழி செய்கிறது என கூறியுள்ளார்.
திருச்சபைக்காக உயிர்ப்பு
பெருவிழாவைக் கணிப்பதற்கு கி.பி. 325
ஆம் ஆண்டு வானவியல் அறிஞர்கள்
கூடி அக்காலத்தில் பழக்கத்தில் இருந்த
ஜூலியன் கலண்டரை பயன்படுத்தினர்.
உயிர்ப்பு பெரு விழா என்பது ஏசுநாதர்
சிலுவையில் அறையப்பட்டு,
அடக்கம் செய்யப்பட்டு மூன்றாம்
நாள் மரணத்திலிருந்து உயிர்த்ததைக்
குறிப்பதாகும். கிறிஸ்தவ திருவழிபாட்டு
கால அட்டவணையில் இது மிக
முக்கிய திருநாளாகும். ப�ௌர்ணமி
தினத்தை த�ொடர்ந்து வரும் ஞாயிறு
தினத்திலேயே உயிர்ப்பு பெருவிழா
க�ொண்டாடப்பட்டு வந்தது. கி.பி. 325
இல் கணிக்கப்பட்ட அந்த பட்டியலில்
ஆண்டுகள் செல்லச் செல்ல முழுநிலவு
நாளுக்கு பின்வரும் ஞாயிறில் உயிர்ப்பு
பெருவிழா அமையவில்லை. உயிர்ப்பு
பெருவிழா நாள் கடந்து ப�ோய்க்
க�ொண்டிருந்தது. ஏனெனில், இந்த

அணுகுமுறையானது ஜூலியன்
கலண்டர் கணக்கின்படி வருடத்தில்
சரியாக 365 நாட்கள் இருப்பதாக
கணக்கிடப்பட்டதுதான். இந்தக்
கலண்டரின்படி ப�ௌர்ணமி தினங்களும்
அன்றைய நாளில் உண்மையிலேயே வந்த
ப�ௌர்ணமி தினங்களும் முழுமையாக
ஒத்துவரவில்லை. 10 நாட்கள் வரை
வித்தியாசம் காணப்பட்டது .
1572 முதல் 1585 வரை பாப்பரசராக
இருந்த ப�ோப் 13 ஆம் கிரக�ோரி,
வானவியல் வல்லுநர்கள் லிலியுஸ்,
கிலேவியுஸ் ஆகிய�ோர் சேர்ந்து புதிய
கலண்டர் முறையை அறிவித்தனர்.
1582 ஆம் வருடத்தின் ஒக்டோபர் 5
ஆம் திகதி முதல் 14 ஆம் திகதி வரை
அதனது 10 நாட்கள் நீக்கப்பட்டன.
(05-.10-.1582 ஆனது 15-.10-.1582 ஆக
மாற்றம் செய்யப்பட்டது) இதன்மூலம்
ப�ௌர்ணமி தினம் 10 நாட்கள் பிந்தி
வருவது சரி செய்யப்பட்டது.
ஜூலியன் கலண்டரில் ஒவ்வொரு
நான்கு ஆண்டுகளுக்கும் ஒருமுறை
ஒரு மேலதிக நாள் (லீப் வருடத்தில்)
சேர்ப்பதால் நாட்காட்டியில் 43
நிமிடங்கள் 12 செக்கன்கள் மேலதிகமாக
சேர்க்கப்படுகின்றன. இதுதான் 400
ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மூன்று நாட்கள்
அதிகரிக்கின்றன. இதன் காரணமாகத்தான்
10 நாட்கள் வித்தியாசப்படுவது
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 13 ஆம் பாப்பரசர்
கிரக�ோரி அவர்கள் ஓர் ஆண்டின் எண்ணை
மீதியின்றி நான்கால் வகுக்க முடியுமாயின்
அது ஒரு லீப் வருடமாகும்; ஆனால்,
400 ஆல் மீதியின்றி வகுக்கப்பட
முடியுமான நூற்றாண்டுகள் மாத்திரமே
லீப் வருடங்களாக கணிக்கப்படும் என
அறிவித்தார். அதன்படி 1700, 1800, 1900
ஆகிய நூற்றாண்டுகள் லீப் வருடத்திற்குள்
உள்வாங்கப்படவில்லை. எதிர்வரும் 2100,
2200, 2300 ஆகிய நூற்றாண்டுகளும் லீப்
வருடத்தில் உள்வாங்கப்படமாட்டாது
.ஆரம்பத்தில் லூனா கலண்டர், இடையில்
ஜூலியன் கலண்டர், அதை த�ொடர்ந்து
வந்த கிரக�ோரியன் கலண்டர் (Gregorian
Calendar) முறைதான் உலகெங்கும்
பயன்படுத்தப்படுகிறது.
கிரக�ோரியன் கலண்டரை உடனடியாக
பிரான்ஸ், ஸ்பெயின் ப�ோன்ற கத்தோலிக்க
நாடுகள் அமுல்படுத்தின. புரட்டஸ்தாந்து
கிறிஸ்தவ நாடுகள் காலம் தாழ்த்தியே
அமுல்படுத்தின. இங்கிலாந்து 1752 ஆம்
ஆண்டிலும் ரஷ்யா 1917 ஆம் ஆண்டிலும்
கிரேக்கம் 1923 ஆம் ஆண்டிலும்
கிரக�ோரியன் கலண்டரை அமுல்படுத்தின.
இங்கிலாந்து நாடானது காலம்
தாழ்த்தி கிரக�ோரியன் கலண்டரை
அமுல்படுத்தியதால் 11 நாட்கள் முற்படுத்த
வேண்டியேற்பட்டது. 1752 ஆம் ஆண்டு
செப்டம்பர் மாதம் 3 ஆம் திகதி 14 ஆம்
திகதியாக அமுல்படுத்தப்பட்டது.(03-.
09-.1752 ஆனது 14-.09-.1752 ஆக மாற்றம்
செய்யப்பட்டது)
தற்போது இந்த கிரக�ோரியன்
கலண்டர்தான் உலகெங்கும்
பாவிக்கப்படுகிறது. கலண்டரை
சீர்செய்வதற்கு பூமி ஒருமுறை ,
சூரியனைச் சுற்ற எடுக்கும் நேரத்தை
துல்லியமாக அறிவதே மிக முக்கிய
விடயமாக இருந்துள்ளது. இதனை
எகிப்தியர்களே முகவும்
துல்லியமான முறையில்
ஆய்வில் அறிந்து
க�ொண்டனர் என்பதும்
குறிப்பிடத்தக்கது.

பரீட் இக்பால் யாழ்ப்பாணம்
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13 ஆம் ஆண்டு மீள்
ஆரம்பிக்கப்பட்ட வலம்புரி
கவிதா வட்டத்தின் முதலாவது
கவியரங்கில் அதிதியாக கலந்து
க�ொண்டேன். இன்று இந்த 75 ஆவது
கவியரங்கிலும் பிரதம அதிதியாக
கலந்து க�ொள்வதையிட்டு மிகவும்
மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.
பல அமைப்புகள் த�ொடர்ச்சியாக
நிகழ்ச்சிகளை நடத்த முடியாமல் இருக்கும்
நிலையில் வகவம் த�ொடர்ச்சியாக
நிகழ்ச்சிகளை நடாத்தி வருவது
பாராட்டுக்குரியது.
"வலம்புரி கவிதா வட்டத்தின் 75 ஆவது
பவள விழா கவியரங்கு மறைந்த ஸ்தாபக
செயலாளர் கவின் கமல் அரங்கில் கடந்த
(18/12/2021) சனிக்கிழமை க�ொழும்பு
பழைய நகர மண்டபத்தில் நடைபெற்றப�ோது
பிரதம அதிதியாக கலந்து க�ொண்ட தினகரன்/
தினகரன் வாரமஞ்சரி பிரதம ஆசிரியர்
செந்தில் வேலவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
வகவ சிரேஷ்ட ஸ்தாபகர் கலாபூஷணம் சத்திய
எழுத்தாளர் எஸ். ஐ. நாகூர் கனி முன்னிலை
வகித்தார். பிரதம அதிதி செந்தில் வேலவர்
மேலும் உரையாற்றுகையில்,. " பல்வேறு
தரப்பினருக்கும் கவிதை பாட மேடை
அமைக்கும் வகவம் பாராட்டிற்குரியது.
முதலாவது கவியரங்கில் உங்கள் குறிப்பு
புத்தகத்தில் எழுதியதைப் ப�ோன்று என்றும்
தினகரன் உங்கள் பணிகளுக்கு துணை நிற்கும்.
தினகரன், தினகரன் வாரமஞ்சரி, வண்ண
வானவில் சஞ்சிகை ப�ோன்றவற்றோடிணைந்து
நாடளாவிய ரீதியில் கவிதைப்
ப�ோட்டிய�ொன்றினை நடாத்த வலம்புரி
கவிதா வட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கிறேன்.
அதற்கான பரிசுகளையும் தினகரனே ஏற்பாடு
செய்து தரும் " என்று பலத்த கரக�ோஷத்தின்
மத்தியில் தெரிவித்தார். மறைந்த ஸ்தாபக
செயலாளர் கவின் கமாலை நினைவு கூர்ந்தும்,
அண்மையில் எம்மை விட்டும் பிரிந்த ஆளுமை
செ. கணேஷலிங்கத்தை நினைவு கூர்ந்தும்
ம�ௌனப் பிரார்த்தனை நடத்தப்பட்டது.
வகவத் தலைவர் நஜ்முல் ஹுசைன் தனது
தலைமையுரையில், " டிசம்பர் மாதம் நடக்கும்
இன்றைய வகவ கவியரங்கு கவின் கமல்
அரங்காக நடப்பது மிகவும் ப�ொருத்தமானது.
வகவ வளர்ச்சியில் பெருந் தூணாய் நின்ற
கவின் கமல் இர்ஷாத் கமால்தீன் இவ்வுலகை
விட்டுப் பிரிந்தது டிசம்பர் மாதம்தான். டிசம்பர்
10 ம் திகதி 2016 ல். கவின் கமல் பிறந்தது
1949 ஜூலை 16 ஆம் திகதி. க�ொழும்பு 2, அல்
இக்பால் கல்லூரியிலும், சாஹிரா கல்லூரியிலும்
கல்வி கற்றார். 1960 ல் வான�ொலி நிலையத்தில்
கால் வைத்தார்.
பின்னாட்களில் வான�ொலி நிலையம்
சென்ற எனக்கும் அவருடன் நல்ல நட்பு
ஏற்பட்டது. நண்பர் எம். எஸ். எம். ஜின்னாவின்
முயற்சி�னால் அன்று உருவாக்கப்பட்ட
மதிவளர் மன்றம் என்ற அமைப்பின் தலைவராக
கவின் கமலே நியமிக்கப்பட்டார். உண்மையில்
அப்போது அவரது பெயர் ஏ. ஆர். எம். உமர்தீன்
என்பதாகும். அவர் பிறகு தன் பெயரை இர்ஷாத்
கமால்தீன் என்றும் புனைப்பெயரை கவின்
கமல் என்றும் வரித்துக் க�ொண்டார். 1974
ல் ஈழமணி பத்திரிகையில் "நந்தினி" எனும்
சிறுகதை மூலம் எழுத்துலகில் கால் வைத்தார்.
ஓடக்குழல், வெள்ளையில் ஒரு புள்ளி,
மழையில்லா மேகம், பசிக்குள் பசி, புலராப்
ப�ொழுதுகள் ஆகிய கவிதை நூல்களை
வெளியிட்டுள்ளார். 1982 ல் இலங்கை
ரூபவாஹினியில் எழுத்தோவியராக
இணைந்து பணியாற்றினார். க�ொழும்பு
நவகம்புர என்ற இடத்தில் வசித்த கவின்
கமாலை வகவம் மீள் ஆரம்பம் செய்ய
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வலம்புரி கவிதா
வட்ட பயணத்திற்கு

தினகரன் என்றும்
துணை நிற்கும்

கவின் கமல் அரங்கில் நடந்த 75ஆவது
பவள விழா கவியரங்கில் தினகரன்/
தினகரன் வாரமஞ்சரி பிரதம ஆசிரியர்
உறுதியளிப்பு
திட்டமிட்டவேளை செயலாளர் இளநெஞ்சன்
முர்ஷிதீனும் நானும் அவரைச் சந்தித்து அவரது

ஆல�ோசனைகளையும் வாழ்த்துகளையும்
பெற்றோம். அந்த கவியரங்கில் அவருக்கு
ப�ொன்னாடைப் ப�ோர்த்தி ப�ொற்கிழி வழங்கி
க�ௌரவித்தோம். அவர் ந�ோய்வாய்ப்பட்டிருந்த
வேளையெல்லாம் முர்ஷிதீனும் நானும்
அவரை சுகம் விசாரிக்கத் தவறவில்லை. அவர்
மரணிக்க இரு நாட்களுக்கு முன்பு அவரை

வைத்தியசாலையில் சென்று சந்தித்தோம்.
கவின் கமல் தனிப்பட்ட நண்பராக இருந்த
ப�ோதும் அவரை வகவ ஸ்தாபக செயலாளராக
கணித்து அவருக்கான அந்த க�ௌரவத்தை
நாங்கள் க�ொடுக்கத் தவறவில்லை. அவ்வாறு
அவர�ோடு நாம் வைத்திருந்த உறவை எண்ணி
இன்றும் நாங்கள் மகிழ்கிற�ோம் " என்று
தெரிவித்தார்.
இலங்கை வான�ொலி முஸ்லிம் சேவை
முன்னாள் பணிப்பாளர் எம். இஸட். அஹ்மட்
முனவ்வரும் கவின் கமால் குறித்து கவிதை
பாடினார்.வகவ செயலாளர் இளநெஞ்சன்
முர்ஷிதீனின் தலைமையில் 75 ஆவது
கவியரங்கம் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது.
கவிஞர்கள் கலா விஸ்வநாதன், ரவூப் ஹஸீர்,
தமிழ்த் தென்றல் அலி அக்பர், இலங்கை
ப�ொன் மனச் செம்மல் எம். எஸ். தாஜ்மஹான்,
ஈழகணேஷ், எஸ். தனபாலன், காத்தான்குடி
ப�ௌஸ், , கஸ்ஸாலி அஷ்ஷம்ஸ், மஸீதா
அன்சார், கல்முனை சுலக்ஷனா சுபசங்கர்,
மபாஹிர் ம�ௌலானா, எம். எச். எம். நவ்ஸர்,
உணர்ச்சிப் பூக்கள் ஆதில், வாழைத்தோட்டம்
எம். வஸீர், பர்ஹாத் சித்தீக், ப�ோருத�ொட்ட
ரிஸ்மி, மலாய் கவி டிவாங்ஸோ ஆகிய�ோர்
கவிதை பாடினர். கலைவாதி கலீல்,
அன்பழகன். எம். எச். விக்கிரமசிங்க,
கலாபூஷணம் முஹம்மத் அலி, பிறைக்கவி
முஸம்மில், எம். ஐ. எம். முஸம்மில்,
பாணந்துறை ஏ. எல். எம். அஸ்வர், எஸ். ஏ.
கரீம், வின�ோதினி ஹேசானி, யாழ் அஸீம்
ப�ோன்றோர் சபையை
அலங்கரித்தனர்.
ப�ொருளாளர்
ஈழகணேஷ்
வரவேற்புரையும்
தேசிய அமைப்பாளர்
எஸ். தனபாலன்
நன்றியுரையும்
வழங்கினர். (படங்கள்
- நன்றி முஹம்மத்
நஸார்)
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பெண் : பையனுக்கு
ப�ொண்ணு பார்க்கச்
ச�ொன்னேனே!
தரகர் : நல்ல இடம், 50
சவரன் ப�ோடுறேங்கறா.
பெண் : அப்ப முடிச்சிட
வேண்டியது தானே!
தரகர் : அதில் தானே சிக்கல்,
மாமியார் இல்லாத இடமா
வேணுமாம்.

வேலு : "பாகவதர் ஏன்
பாடும்போது கண்ண
மூடிக்கிறார்?"
பாக்கி : "எதிர்த்தாப்ல
பாட்ட கேக்கறவங்கள�ோட
முகபாவம் பாக்க
சகிக்௧லயாம்."

டாக்டர் : வாயில் என்ன கட்டு ?
ந�ோயாளி : எனக்குக் க�ொழுப்பு அதிகமாயிடுச்சு வாயைக்
கட்டணும்னு நீங்கதானே டாக்டர் ச�ொன்னீங்க ?

கணவன் : சம்பளம் க�ொடுத்தா ஐந்நூறு
ரூபா ந�ோட்டா வாங்கிக்கிட்டு வராதீங்கனு
நீதானே ச�ொன்னே .... சில்லறையாவே
வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ....
மனைவி : ???

டாக்டர் : தினமும் குளுக்கோஸ்
சாப்பிடுங்க
மாயான்டி மாமா : அது கிடைக்கலேன்னா
முட்டை'க�ோஸ்' சாப்பிடலாமா?

த�ொண்டர் :
தலைவரே நம்ம
கட்சி இரண்டா
பிளந்துடுச்சி என்ன
செய்யலாம் .. .. ?
தலைவர் :
இவ்வளவுதானே
.. .. பிளந்த
கட்சிய�ோட கூட்டணி
அமைச்சுடுவ�ோம்

த�ொண்டர் 1 : இந்தத் தடவை
தலைவர் தேர்தலுக்கு ஓட்டுக்
கேட்க த�ொகுதிக்கு வர
மாட்டாராம் .. ..
த�ொண்டர் 2 : வழக்கமா
தேர்தலுக்கு அப்புறமதானே
த�ொகுதிக்கு வரமாட்டாரு .. ..
ஏன் இந்தத் தடவை
மாத்திட்டாரு .. .. ?

ந�ோயாளி : ஒரு மாசமா என்னால் வாயை
திறக்கவே முடியலை சார்...!
மருத்துவர் : என்னாச்சி?
ந�ோயாளி : ப�ோன மாசம் எனக்கு
கல்யாணம் ஆயிடுச்சி

டாக்டர் வாத்தி : தேள் க�ொட்டினதுக்கு
இப்ப தானே மருந்து வாங்கிட்டு ப�ோனிங்க,
மறுபடியும் ஏன் கேக்குறிங்க ?
க�ோலம் : மருந்து க�ொட்டிருச்சி டாக்டர் !
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ரசியல், நாட்டு நடப்பு,
அக்கம் பக்கத்து கிசுகிசுக்கள்
என பல்வேறு கருத்துக்கள்
அலைம�ோதுகின்ற இடங்களில் சவரக்
கடை எனும் சலுான்களுக்கும் முக்கிய
இடங்கள் உண்டு. கடைகாரர், தான் பத்திரிகை
வாசிப்பார�ோ இல்லைய�ோ ஆனால்
பத்திரிகைகளுக்கு காலையிலேயே
முக்கியத்துவமளித்து
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கூறுங்களேன்.
காரையன் கதன் என்ற பெயருடன் கவிதை
பயணத்தில் இணைந்த நான் கற்றதைக்
க�ொண்டு எழுதி இவனால் முடிந்த பணியைத்
த�ொடர்கிறேன்.

முதலாவது எப்போது
எழுதினீங்கள்?

தரம் 8ல் படித்து க�ொண்டு
இருக்கும் ப�ோது முதலாவது
கவிதை ஒன்றை எழுதி எனது
தமிழ்ப் பாட ஆசிரியை
மதிவதனியிடம் க�ொடுத்தேன்.
வாசித்து அவர் என்னைப்
பாராட்டினார். அன்றைய
மகிழ்ச்சி இன்றும் த�ொடர்கிறது.
ப�ோராட்டங்கள் அனுபவங்கள்
பற்றி பகிர்ந்து க�ொள்ளலாமே....!

ஊரில் செய்து வருகின்றேன்.

சிகையலங்கார கலைப்
பற்றி......!

ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளரையும் அழகு
படுத்தி அனுப்பும் ப�ோது மகிழ்ச்சியாகவே
இருக்கிறது. வேலை செய்யும் நேரம் ப�ோக
மற்ற நேரங்களில் கவிதைகளை எழுதுவேன்.
அதிக கவிதைகள் கடையில் இருந்தே
எழுதியது. இனியும் அப்படித்தான்.

பட்டாம்பூச்சிகள் ப�ோல்
கவிதைக்குள் சிறகடித்துப்
பறந்த உங்களுக்குள்
நடிப்புக் கலை நாட்டியமிடத்

சவரப்பேனா
காரையன் கதன்!

சிறுவர் ப�ோராளியாக இணைந்த நான் 2009
யுத்தம் முடிவுக்கு வந்த பின்னர் புனர்வாழ்வு
முடித்து சமூகத்துடன் இணைந்து வாழ்வைத்
த�ொடர்கிறேன்.

முதலாவது கவிதை நூல்
ெவ�யீடுப் பற்றி கூறுங்களேன்.

பத்திரிகைகளை வாங்கி வைத்து விடுவார்.
அப்படிப்பட்ட சலுானுக்குள் இருந்து எழுந்த
சவரப்பேனா ஒன்றின் இலக்கிய கலை
அனுபவங்கள் சில.....! இவர் காரையன் கதன்!

காரையன் கதன் உங்களைப்
பற்றிச் ச�ொல்லுங்கள்?

எனது பெயர் சிவானந்தராஜா கதன். இவன்
முத்தமிழ் வித்தகர் சுவாமி விபுலானந்தர் பிறந்த
காரைதீவு மண்ணில் வாழ்ந்து வருகின்றேன்.
உங்களின் கவிதைப் பிரவேசம் பற்றி

2011 ஆம் ஆண்டு " வைகறை ஒன்றில்"
என்ற எனது முதலாவது கவிதை நூலை " கலைச்
சூரியர் "அமைப்பினர் வெளியீடு செய்தார்கள்.
அதன் பின்னர் எனது தந்தையின் கிராமமான
சமன்பிட்டி கறப்பளையில் எழுந்தருளி உள்ள
பத்திரகாளி அம்பாள் மீது கும்மி பாடல் ஒன்றை
எழுதி சிறு நூலாக வெளியிட்டேன்.

த�ொடங்கியது
எப்படி?

"கடல�ோடு காதல்"
என்ற பாடலை கவிதாயினி
வேதிகாவுடன் இணைந்து நடித்து
வெளியிட்ட பின் க�ொர�ோனா த�ொற்றிற்குப்
பின்னர் "இல்லறம் சிறையினிலே " என்ற

உங்கள் கவிதைகள்
அரங்கேற களம் அமைத்துக்
க�ொடுத்தவைகள்....!

உங்களது த�ொழில் அனுபவம்
பற்றி ...!

எனது
தந்தையாரின்
த�ொழிலான
சிகையலங்காரத்
த�ொழிலை எனது

படைப்புகள் ஏத�ோ ஒரு வழியாக
பலர் மனங்களை இலகுவாக அடைய
வேண்டும். இதற்காகவே " சவரப்
ேபனா" என்ற கவிதை நூலை விரைவில்
வெளியிட இருக்கிறேன். அது பலரின்
மனதில் அவரவர் செல்லும் சிகையலங்கார
நிலையங்களை நினைத்து பார்க்க வைக்கும்
என்பதையும் நம்புகிறேன்.

வீரகேசரி, தினகரன், தினக்குரல்,
மெட்ரோ நியூஸ், நவமணி, உதயன் ப�ோன்ற
பத்திரிகைகளில் கவிதைகள் வெளிவந்தன.

பாடலையும் கூத்து கலையை முன் நிறுத்தி
வீடிய�ோவாக வெளியிட்டேன்.
கலைகளிலும் கவிதைகளிலும்
களம் கண்டு வரும் உங்கள்
அனுபவங்களை அறிந்து
க�ொள்ள ஆவலாய்
உள்ளோம்.
கவிதைகளை வீடிய�ோ
வழியாக நடித்து வெளியீடு
செய்யும் இவனுக்கு
நண்பர்கள் என்றும் துணை
நிற்கிறார்கள். என்னைப் ப�ொறுத்த வரை

உங்கள் கவிதைகளுக்கு
அங்கீகாரங்கள்....!

எமது மண்ணில் கலைஞர் சுபதம் விருதும்
இளம் கவி விருதும் கிடைத்தது வரமாக
கருதுகிறேன். எம் மண்ணில் எனை வழிகாட்டும்
மூத்த கவிஞர் இரா. கிருஷ்ண பிள்ளை ஐயாவின்
வழிகாட்டலும் எம் மண்ணில் இருக்கின்ற மூத்த
ஊடகவியலாளர்கள், நண்பர்கள், உறவுகளின்
ஆதரவு என்றும் இவனை நல்வழி காட்டும்
என்பதை என்றும் நம்பும் இவன் என்றும்
வாசகர்களை நம்புகிறேன்.

கவிதை ஒன்று
கூறுங்களேன்....!

யார�ோ அணைத்து விட்ட
மின்குமிழில் பூக்கின்றது
ஒரு கவிதை
இருளை நேசிக்க
தெரியாத முகங்கள்
பட படக்கும் இதயத்
துடிப்பை ஏற்றிக் க�ொள்கிறது
ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் நிலவை
காண்பது ப�ோல்
நிலத்தில் மிஞ்சிய
மின்மினிப் பூச்சிகள்
தூரத்தில் இரை
தேடுகிறது.
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உங்களது
ஆசைகள்
நிராசையாகிய
தருணம்..!

ட�ொமினிக் ஜீவா
ஐயாவின் ஆசிகளைப்
பெற வேண்டும் என்று
ஆசை க�ொண்ட இவனுக்கு
அவரின் ஆசிகள் கிடைக்க
வில்லை. அவரின் மரணம்
பலருக்கு அனுதாப
செய்தியுடன் கடந்தது. எம்
ப�ோன்றவர்களுக்கு பாதை
தடுமாறவே வைத்தது.
அவரின் ஆசிகள் கிடைக்கும்
என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது.
அதனால் அவருக்கு
சமர்ப்பணம் செய்து .. சவரப்
பேனா.. என்ற கவிதை
நூலை விரைவில் வெளியிட
உள்ளேன் . வாசகர்கள்
சலூன் கடைகளின் மனதை
அறிய அந்த நூல் சிறு
படியாக அமையும் என்று
நம்புகிறேன்.
வாசிப்பு பழக்கத்தை
உருவாக்க எழுத்து ஏற்றம்
காணும் என்று பல
வழிகாட்டிகள் ச�ொல்லியதை
ஏற்று பல நூல்களை வாசித்து
வாசகனாக இருக்கிறேன்.
அதிக ஆத்ம திருப்தியை
அதில் உணர்கிறேன்.
கதனின் 70க்கு மேற்பட்ட
கவிதைகள் பத்திரிகையில்
வந்துள்ளன. அதை பார்க்கும்
ப�ோது மகிழ்ச்சிதான்.

கடந்த கால
நினைவுகள்
வந்து ப�ோக
கைத்தொலைபேசி ஒளியில்
உணவு உண்ண அழைக்கிறாள் மனைவி.
இப்போதும் தூரமாய்த்தான்
ப�ோகிறது நிலவு
பரவாயில்லை.
ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் அது அடிக்கடி
வருவதுதான்.

உங்களுக்கு பிடித்தது..!

கவிதை வரிகளுக்கு இவனால் முடிந்தளவு
நடிப்பின் மூலம் மேலும் உயிர் ஊட்டி
வாசகர்களிடம் க�ொண்டு சேர்க்க முனைவது
எனக்குப் பிடிக்கும்.

சர்ச்சைக்குள் சிக்கிய
தருணம்......!

பாதணி தைப்பது ப�ோன்ற புகைப்படம் ஒரு
கவிதைக்காக எடுத்ததே. அந்தப் புகைப்படத்தை
முகநூலில் பகிர்ந்தவேளை பலர் அது
பிழையான செயல் என்றார்கள். உங்களுக்கு
அவமானம் என்றார்கள். சிரிப்புடன் கிடந்தேன்.
எல்லோரையும் இவனது சலூன் கதிரை சமமாக
ஏற்பதை அவர்களுடன் வாதிட முடியாதுதான்.

உங்கள் கவிதைகள்
சர்ச்சைக்குள் சிக்கிய
தருணம்......!

எனது வரிகளை கவிதைகள் இல்லை
என்று கடந்தவர்களும் உண்டு. ஏத�ோ ஒன்றை
ச�ொல்கின்றேன் என்று, என் கூட வருபவர்களும்
உண்டு. நாம் எதை எழுதுகிற�ோம். யாருக்காக
எழுதுகிற�ோம் என்பதே அவசியமாகின்றது.

கவிதை
இலக்கணத்தைப் பற்றி
உங்கள் கருத்து..!
கவிதைக்கு இலக்கிய
வரையறை தெரியாது.
எனக்கு என் மனதில்
த�ோன்றியதை இலகுவாக
ச�ொல்ல முனைகிறேன்.
யாேரா ஒருவருக்காவது அது
புரிந்து மனம் மலர்ந்தால்
நல்லதுதான்.

உங்களை எழுதத்
துாண்டியது....!

சலூன் கடைகளில் அதிகம்
பத்திரிகை தானே வாசிப்பிற்கு இருக்கும்
. அப்படி இருக்கும் பத்திரிகையில் நமது
படைப்பும் வந்தால்........!

கே.ஈஸ்வரலிங்கம்
த�ொடர்புகளுக்கு :

கே.ஈஸ்வரலிங்கம்...
easwarantkn@gmail.com
whatsapp : 0773124543

8

2021 டிசம்பர் 26 ஞாயிற்றுக்கிழமை

சினி பஜார்

வாரத்திற்கு தள்ளி
வைத்துள்ளனர். விஷாலின்'
வீரமே வாகை சூடும்',
சிவகார்த்திகேயனின்
'டான்', தனுசின்

கேள்வி பதில்
ம�ொழிவொணன்
'மாறன்'ஆகிய படங்களும்
ஜனவரி மாத ரீளிஸ்

எம். எஸ். பாலு. சிலாபம்
கே:- புத்தாண்டு, ப�ொங்கலை குறி வைத்து
திரையிடப் படவிருக்கும் பெரிய பட்ஜெட்
படங்கள் எவை?
பதில்:- பண்டிகைக் காலங்களில் முன்னணி
நடிகர்களின் படங்களையும், மற்ற நேரத்தில்
சிறு பட்ஜெட் படங்களையும் வெளியிடுமாறு
தயாரிப்பாளர்களுக்கு ஏற்கனவே பட அதிபர் சங்கம்
அறிவுறுத்தி உள்ளது.
இதற்கமைய' குருதி ஆட்டம்', 'ராக்கி',
'என்ன ச�ொல்ல ப�ோகிறாய்' ஆகிய படங்களை
புத்தாண்டைய�ொட்டி இந்த மாத இறுதியில்
திரைக்கு க�ொண்டு வர முயற்சிகள் நடக்கின்றன.
அ ஹம், அஜித்குமார்
நடித்துள்ள 'வலிமை' படம்
ப�ொங்கல் பண்டிகையில்
அதிக திரையரங்குகளில்
வெளியாக இருப்பதால்
மற்ற சில திரைப்
படங்களின் ரீளிஸ்
திகதியை ஒரு

விஜய் ரசிகர்களை
குஷிப்படுத்தும் புத்தாண்டு

ந

பட்டியலில் உள்ளன.

ஆர்.எம்.எம். புஹாரி மாவனெல்ல.

கேள்வி:- எனது அபிமான நடிகர் கமல்ஹாசன்
நடித்த படம�ொன்று வெளி வரப்பேகிறதாமே...
ப�ொங்கலுக்கு வருமா?
பதில்:- ஆமாம் அவர் நடித்துள்ள அந்த படத்தின்
பெயர்' விக்ரம்' இந்தப் படம் மார்ச் மாதம்தான்
திரைக்கு வருகிறது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எம். மலர்ராணி,
க�ொழும்பு -13

கேள்வி:- பிரபல இயக்குனர்
மணிரத்தினத்தின் சரித்திர
நாவலான 'ப�ொன்னியின்
செல்வன்' எப்போது திரைக்கு
வருமென்று ச�ொல்ல
முடியுமா?
பதில்:-இரண்டு பாகங்களாக
வெளி வரவிருக்கும் இந்த திரைப்
படத்தின் முதலாம் பாகம் அடுத்த
வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம்

டிகர் விஜய் நடித்துவரும்
‘பீஸ்ட்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு
விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று
வருகிறது. சென்னை க�ோகுலம்
ஸ்டுடிய�ோவில் இந்தப் படத்தின்
இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பு
நடைபெற்று வருவதாகவும்
இன்னும் ஒரு சில நாட்களில்
இந்தப் படத்தின் ஒட்டும�ொத்த
படப்பிடிப்பும் முடிந்து விடும்
என்றும் கூறப்பட்டு வருகிறது.
சமீபத்தில் பூஜா ஹெக்டே
மற்றும் அபர்ணாதாஸ்
ஆகிய இருவருமே தங்களது
பகுதியின் படப்பிடிப்பு
முடிந்துவிட்டதாக கூறியிருந்தனர்.
பூஜா ஹெக்டே ஒரு வீடிய�ோ
வெளியிட்டு இப்படம் ஒரு
சிறப்பான அனுபவம் எனக்
கூறியிருந்தார். அதேப�ோல்,
விஜய் நடிக்கும் காட்சிகளும்
படமாக்கி முடிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, அவருக்கு நெல்சன்
கட்டியணைத்து அன்பை காட்டி
விடை க�ொடுத்தார். அப்போது
எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம்
வெளியாகி வைரலானது.
இந்நிலையில், பீஸ்ட் படத்தின்
ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் அதாவது பீஸ்ட்
படத்தில் இடம் பெற்ற பாடல்
ஒன்றை வருகிற ஜனவரி 1ம் திகதி
புத்தாண்டு அன்று வெளியாகும்
என செய்திகள் கசிந்துள்ளன.
இது விஜய் ரசிகர்களை
குஷிப்படுத்தியுள்ளது.

வெளி வர உள்ளதாக படக்குழு
அறிவித்துள்ளது.

செல்வி கே.ஆர். மதுமிதா,
வவுனியா.

கேள்வி:- எனது மனம்
கவர்ந்த நடிகர் 'தல'அஜித்குமார்
எந்த ஒரு சினிமா நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்து
க�ொள்வதில்லையே இது ஏன்?
பதில்:-அவர் "வாய் "சரியில்லையாம்.
நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து க�ொண்டால் அவரை பேச
அழைப்பார்கள். அப்படி அவர் பேசும் ப�ோது
பல "உண்மை" பைகளை க�ொட்டி விடுவார்.
இதனால் அவருக்கு பலசமயங்களில் பிரச்சினை
எற்பட்டிருக்கிறதாம்.
இதனால், எதற்கு வம்பு என்று அவரை எந்த
ஒரு சினிமா நிகழ்ச்சிகளில�ோ த�ொலைக்காட்சி
நிகழ்சிகளில�ோ கலந்து க�ொள்ள வேண்டாமென்று
அவருடைய மனைவி ஷாலினி 'அன்புக்
கட்டளை'யிட்டருப்பதாக சமீபத்திய தென்னிந்திய
சினி இதழ் ஒன்றில் படித்த ஞாபகம்.

ஆர்.எஸ்.க�ோபால்
கலஹா.

கேள்வி:- நடிகர் பிரபு தேவா இப்போது
பூதமாக எல்லாம் நடிக்க ஆரம்பித்து
விட்டாராமே?
பதில்:- நடிப்பு , நடனம், இயக்கம்
என பன்முக திறமையுடன் இருக்கும்
பிரபுதேவா வித்தியாசமான

ஹிட் அடித்த ‘கீதா
தெலுங்கில்
க�ோவிந்தம்’ திரைப்படத்தில்

விஜய தேவரக�ொண்டாவுக்கு
ஜ�ோடியாக நடித்து ரசிகர்களை
கவர்ந்தவர் ராஷ்மிகா மந்தனா.
அந்தப் படத்தில் இடம்பெற்ற
‘இன்கேம் இன்கேம் இன்கேம்
காவாலே’ பாடல் ரசிகர்களை
பெரிதும் கவர்ந்தது.
அதன்பின் மகேஷ்பாபு
உள்ளிட்ட பல முன்னணி தெலுங்கு
நடிகர்களுடன் ஜ�ோடியாக நடித்தார்.
எனவே, அவருக்கு தமிழில்
நடிக்கவும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.
கார்த்தி நடித்த ‘சுல்தான்’
திரைப்படத்தில் அவருக்கு
ஜ�ோடியாக நடித்தார். தற்போது சில
ப�ொலிவுட் படங்களிலும் அவர்
நடித்து வருகிறார்.
அல்லு அர்ஜுன் நடிப்பில்
வெளியாகியுள்ள புஷ்பா
திரைப்படத்�லும் கதாநாயகியாக
அவர் நடித்துள்ளார். இந்தப் படம்
தமிழிலும் டப்பிங் செய்யப்பட்டு
வெளியாகி ரசிகர்களை
கவர்ந்துள்ளது. இப்படம்
ரசிகர்களை கவர்ந்து ஹிட் அடிக்கும்
என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ராஷ்மிகா மந்தனா சினிமா
நிகழ்ச்சிகளில் மிகவும் கவர்ச்சியான
உடைகளை அணிந்து ரசிகர்களை
சூடேற்றி வருகிறார்.
இந்நிலையில், அவரின்
சமீபத்திய புகைப்படங்கள்
இணையத்தில் வைரலாகி
வருகிறது. இதில், கவர்ச்சி ஓவர்
ட�ோஸாக இருப்பதால் ரசிகர்கள்
சிலர் அவரை திட்டி வருகின்றனர்.

2021 டிசம்பர் 26 ஞாயிற்றுக்கிழமை

கதையம்சம் மற்றும் கதாபாத்திரம் உள்ள
படங்களை தேர்வு செய்து நடிக்கிறார்.
'ப�ொய்க்கால் குதிரை'என்ற படத்தில்
ஒற்றைக்காலுடன் நடிக்கிறார். ஒரு நிஜக்கால்
ஒரு செயற்கைக் காலுடன் இருக்கும் பிரபு
தேவாவின் த�ோற்றம் ஏற்கனவே வெளியாகி
படத்துக்கு எதிர்ப்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த
நிலையில் 'மை டியர் பூதம்" என்ற பெயரில் தயாராகும்
படத்தில் பூதமாக நடிக்கிறார். பிரபுதேவா பூதம்
த�ோற்றத்தில் இருக்கும் ப�ோஸ்டரை படக் குழுவினர்
வலையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளனர். இந்த ப�ோஸ்டர்
வைரலாகி வருகிறது.
படத்தை ராகவன்
இயக்குகிறார். நாயகியாக
ரம்யா நம்பீசன் நடிக்கிறார்.
பிரபு தேவா நடித்த
'ப�ொன் மாணிக்கவேல்'
படம் சமீபத்தில் ஓ.டி.
டி. தளத்தில் வெளியாகி
வரவேற்பைப் பெற்றது.
படப்பிடிப்பு முடிந்து திரைக்கு வர தயாராக இருந்த
'தேள்' படம் சில பிரச்சினைகளால் தள்ளி வைக்கப்
பட்டது.
'யங் மங் சங்', 'பஹிரா' மற்றும் பெயரிடப்படாத
இரண்டு படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

சினி பஜார் கேள்வி பதில்,
தினகரன் வார மஞ்சரி,

லேக் ஹவுஸ், க�ொழும்பு--10.

ராஷ்மிகா
மந்தனா

நாம் வாழ்கின்ற சூழல் அனைத்து
ஜீவராசிகளுக்குமான புகலிடமாக
அமைகின்றது. இங்கு யாவும் உயிர்
வாழ்வதற்குத் தகுதியானவைகளே.
உயர்ந்தோர், தாழ்ந்தோர், ஏழை,
பணக்காரன் என்பதெல்லாம் மனிதன்
வகுத்துக் க�ொண்டனவே தவிர
இயற்கையின் விதியில் இங்கு
ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் என யாரும்
இல்லை. ஆனால் மனிதன் வகுத்துக்
க�ொண்ட நியதிகளுக்கு அமைவாக
நாம் வாழ்கின்ற சமூகத்தில்
மனிதனின் பாத்திரங்கள் பல
வகைப்படுகின்றன.
இறைவன் படைப்பில் நாம்
அனைவரும் சுதந்திரமாக
வாழ்கின்றோமா? நாம் எமக்கான
வாழ்க்கையை வாழ்கின்றோமா? என்பது
சிக்கல் நிறைந்த ஒன்றாகும். சமூகம்
என்ன ச�ொல்லும் மற்றவர்கள் என்ன
நினைப்பார்கள் எனும் கேள்விக்கு
உள்ளேயே நமக்கான வாழ்க்கையை
நாம் வாழாமலேயே இறந்து ப�ோய்
விடுகின்றோம். நாம் நம் வாழ்க்கையை
நாமாக வாழ வேண்டும் என
எடுத்துரைப்பதே “திட்டம் 2” எனும்
திரைப்படமாகும்.
சமூக அங்கிகளால் வகுக்கப்பட்ட
ஆண் , பெண் எனும் பால்நிலை
வகைப்படுத்தல்களுக்கு அப்பால்
பாலினப் புதுமையினச் சமூகம்
ஒன்று வாழ்ந்து வருகின்றது. தாம்
யாராக வாழ விரும்புகின்றோம்
அவராகவே வாழ்தல் ஆனது பால்நிலை
அடையாளப்படுத்தல் ஆகின்றது. ஒரு
நபர் ஆணாகவ�ோ, பெண்ணாகவ�ோ,
திருநங்கையாகவ�ோ, திருநம்பியாகவ�ோ
தன்பால் ஈர்ப்பாளராகவ�ோ,
மாற்றுப்பால் ஈர்ப்பாளராகவ�ோ தன்னை
அடையாளப்படுத்திக் க�ொள்ள முடியும்.
புத்திஜீவிகள் வாழ்கின்ற சமூகத்தில்
இந்நிலைமை சாதாரணமான ஒன்றாகும்.
ஆனால் விமர்சன ப�ோக்குடைய நம்
சமூகத்தில் இதுப�ோன்ற நிலைமை
இன்னும் ஏற்றுக் க�ொள்ளப்படாது
விமர்சிக்கப்படுகின்றது.
தமிழ் சினிமா அண்மைக்காலமாக
மாற்று தளத்தில் பயணித்துக் க�ொண்டு

மாற்றுச் சிந்தனை
க�ொண்ட திரைப்படம்

“திட்டம் 2“

வருகின்றது. பார்வையாளர்களுக்கு
விழிப்புணர்வூட்டும் வகையில்
ஒதுக்கப்பட்ட சமூகத்தின்
கதைகளைக் க�ொண்ட படைப்புகளை
வெளிக்கொணர்கிறது.
2021 ஜூலை மாதம் 30 ஆம் திகதி
சிக்ஸர் என்டர்டைன்மென்ட் மினி
ஸ்டுடிய�ோ தயாரித்து வெளியானதே
திட்டம் 2 (Plan 2) திரைப்படமாகும்.
விக்னேஷ் கார்த்திக் இயக்கத்தில்
ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், பவெல் நவகீதன்,
க�ோகுல் ஆனந்த் உட்பட பலர் நடித்து
வெளியான இத்திரைப்படம் தமிழ்
சினிமாவை அடுத்த கட்டத்துக்கு
எடுத்துச் சென்ற ஒரு மாற்று
திரைப்படமாகும்.
பாலினப்புதுமையினர் எனப்படும்
சமூகத்தினரை இன்று பல வளர்ந்த
நாடுகள் சட்டப் பூர்வமாக
அங்கீகரித்து விட்டன. ஆயினும் ஒரு
சில பிற்போக்கான கருத்துக்களை
உடையவர்கள் மட்டும் இற்றை
வரைக்கும் இவர்களை ஏற்றுக்
க�ொள்ளாது ஒதுக்கி வைக்கின்ற ப�ோக்கு
உள்ளது. திருநங்கைகளின் வாழ்வியலை
நேராகவும் மறையாகவும் சித்தரித்து பல
திரைப்படங்கள் இயற்றப்பட்டுள்ளன.
ஆனால் திருநம்பிகள் பற்றிப் பேசும்
படங்கள் எண்ணிக்கை மிக ச�ொற்பமே.
பிறப்பில் பெண்ணாகப் பிறந்து
உயிரியல் ஹ�ோர்மோன்களின்
தடுமாற்றத்தில் தங்களை ஆண்களாக

உணர்பவர்கள் திருநம்பிகள்
எனப்படுகின்றனர். பெண் உடம்பில்
ஆண் உடலுக்கான ஹ�ோர்மோன்கள்
சுரக்கப்பட்டு தன்னை ஒரு ஆணாக
உணருபவர்கள் எண்ணிக்கை
அடிப்படையில் மிகக் குறைவாகவே
அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
இத்தகைய ஒரு நபரின் வாழ்க்கைப்
ப�ோராட்டங்களையும் தன்
வாழ்க்கைக்கான தற்துணிவான
உந்துதலையும் விளக்குவதே “திட்டம்
2”ன் கதைக் கருவாகும்.
பலராலும் பேசப்படாத ஒரு கதை
கருவை தெரிவு செய்து அதனை ஒரு
திரில்லர் ஊடாக முன்வைத்துள்ள
விக்னேஷ் கார்த்திக்கின் முன்னெடுப்பு
சிறப்புக்குரியதாகும். ஒரு குற்றச்
செயலின் பின்னணியில் த�ொடங்கும்
கதை களம் இறுதி வரைக்கும் பார்ப்பவர்
மனதில் ஒரு படபடப்பையும்
அடுத்து என்ன நிகழும் எனும் ஆர்வத்
தூண்டியாகவும் அமைந்துள்ளது.
விறுவிறுப்பான கதைய�ோட்டத்தில்
சுவாரஸ்யம் ததும்ப திரைக்கதையை
வடிவமைத்துள்ளார் இயக்குனர்.
தன்னை யார் என உணர்ந்து க�ொண்ட
ஒரு திருநம்பியின் வாழ்க்கைப்
ப�ோராட்டத்தையும் ஆரம்பத்திலேயே
கூறி விடாது பார்வையாளர்களை
தன் பிடிக்குள் வைத்திருப்பதற்கான
உத்தியை மிகச் சிறப்பாகக்
கையாண்டுள்ளார் இயக்குனர்.
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குற்றப்புலனாய்வுப் பின்னணியில்
நகர்ந்து செல்லும் கதை களத்தில் இறுதி
நிமிடங்களே கதை கருவை சுமந்து
உள்ள தருணங்களாக அமைகின்றன.
பாலினப் புதுமையினர் சமூகத்தால்
ஒதுக்கி வைக்கப்படுகின்றமையையும்
அவர்கள் தாமாக வாழ்வதிலுள்ள
ப�ோராட்டங்களையும் மிகத்தெளிவாக
வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
இடைக்கிடையே காதல் உணர்வுடன்
சிறப்பான கதை ச�ொல்லியாக தனது
வகிபங்கை நிலைநாட்டியுள்ளார்.
க�ொலைக்குற்றம், பாலியல்
துஷ்பிரய�ோகம் செய்தவர்களும்
நிம்மதியாக வாழ அனுமதிக்கப்படும்
ப�ோது, எவ்வித குற்றமும் இழைக்காத
இப்பாலினப் புதுமையினரும்
சுதந்திரமாக வாழத் தகுதியானவர்களே
எனும் கருத்தை பார்ப்போர் மனதில்
ஆழப்பதிய செய்துள்ளார்.
இங்கு நாம் யாரையும்
திருப்திப்படுத்திவிட முடியாது.
யாரையும் யாரும் மதிப்பிடவும்
முடியாது. யாவரும் சிறந்தவர்களே.
அவரவர்களின் திறமையின்
அடிப்படையில் வேறுபடுகின்றனரே
தவிர, அவர்கள் வாழ்வதற்கு தகுதி
அற்றவர்களாக தீர்மானிப்பதற்கு
எவருக்கும் அதிகாரம்
வழங்கப்படவில்லை.
ஒரு பார்வையாளராக நான்
ரசித்த ஒரு விடயம் திட்டம் 2 இன்
முடிவு. இங்கு இயக்குனர் திறந்த
முடிவை முன்வைத்துள்ளார.;
திரைப்படங்களின் முடிவுகளில் முக்�ய
முடிவானது கதையின் கர்த்தாவால்
முன்வைக்கப்படும். இதுதான் முடிவு என
தீர்மானித்து அமையும் கதைகளாகும்.
திறந்த முடிவுகள் பார்வையாளர்களின்
தீர்மானத்திற்கு விடப்படும். இந்தத்
தீர்மானிப்பவர்கள் பார்வையாளர்களே.
பார்வையாளர்கள் தங்களது
மனநிலையின் செல்வாக்கிற்கு உட்பட்டு
முடிவை நிர்ணயித்துக் க�ொள்கின்றனர்.
தாமாக சுயச்சிந்தனையுடன் முடிவு
எடுக்கின்றனர். மாற்றத்திற்கான முதலடி
தன்னிடம் இருந்து த�ொடங்க வேண்டும்
என இவ்வாறு திறந்த முடிவைத் தந்து
திரைப்படத்தை நிறைவு செய்துள்ளார்.
சமூக மாற்றம் தன்னிடம் இருந்து
த�ொடங்க வேண்டும். இத்தகைய பல
பேசாப் ப�ொருள்களை பேசிய விக்னேஷ்
கார்த்திக் பார்வையாளர்களிடம்
விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த
முயன்றுள்ளார். சமூக வலைதளங்களில்
வெளியாகி மக்களிடையே பெரும்
தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய The shame
Fully, The shame Fully part 2
ப�ோன்ற குறுந்திரைப்படங்கள் இதே
இயக்குனரால் இயற்றப்பட்ட சமூக
மாற்றத்திற்கான
கதைக் கருக்களைக்
க�ொண்டமைந்தவை
என நினைவுப்படுத்த
வேண்டிய கடப்பாடு
எனக்குள்ளது.
எஸ்.மங்களதர்ஷினி
4ஆம் வருடம்
ஊடகக் கற்கைகள் துறை
யாழ். பல்கலைக்கழகம்
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க�ொ

ழும்பு நகரைப்
பிறப்பிடமாகவும்
கம்பஹா மாவட்டம்
ஹுனுப்பிட்டிய பிரதேசத்தை
வசிப்பிடமாகவும் க�ொண்ட
பாத்திமா ர�ோசானா மற்றும்
முஹம்மத் இத்ரீஸ் தம்பதிகளின்
மூத்த புதல்வி பாத்திமா ரிம்ஸா,
இரு பிள்ளைகளின் தாயாவார்.
இவரின் கணவர் முஹம்மத்
நஜ்ப்தீன் என்பவர் காலி
க�ோட்டையைப் பிறப்பிடமாகக்
க�ொண்டவர்.
இவரின் கல்வித்துறைப் பற்றி
கேட்டப�ோது, இவ்வாறு பதிலளித்தார்.
தரம் மூன்று வரை க�ொழும்பு
பாத்திமா மகளிர் பாடசாலையிலும் பின்
சாதாரண தரம் வரை ஹுனுப்பிட்டிய
முஸ்லிம் வித்தியாலயத்திலும்
கல்விப் பயணம் த�ொடர்ந்ததாகக்
குறிப்பிட்டார்.
கல்வி கற்கும் காலத்தில் பல
மாணவ மன்ற நிகழ்ச்சிகளிலும்
இலக்கியப் ப�ோட்டிகளிலும்
கவிதை, கட்டுரை ப�ோன்றவற்றிலும்
பங்குபற்றியதே த�ொடர்ந்தும் பல
ஆக்கங்கள் எழுதுவதற்கு ஆர்வம்
ஏற்படுத்தியது எனக் குறிப்பிட்டத�ோடு,
வான�ொலி கேட்பது, பத்திரிகை
வாசிப்பது, கவிதைகள் சேகரிப்பது
ப�ொழுது ப�ோக்காக இருந்து பின்னர்
பலரின் இலக்கிய ஆக்கங்களும்
வாழ்க்கைப் பயணம் தந்த சரிவுகளும்,
சாட்டை அடிகளுமே வரிகளாகி
தன்னையும் கவிதை எழுதத் தூண்டியது
எனக் குறிப்பிட்டார்.
ஆங்காங்கே சிறு சிறு காகிதத்
துண்டுகளின் கிறுக்கல்கள்
ஒரு கைப்பேசி மூலம்
முகநூலில் "Rimza deen " எனும்
பெயரில் அறிமுகமாகி ப�ோட்டிக்
கவிதைகளில் பங்குபற்றி
அதிகமான வெற்றி சான்றிதழ்களை
பெற்றுக்கொண்டதாகவும் தெரிவித்தார்.
இலக்கியத்துறையில் இதுவரை
கிடைக்கப்பெற்ற விருதுகள்,
சான்றிதழ்கள் பற்றி வினவிய ப�ோது
இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
"கவித் திலகம்" விருது, "சிந்தனைக்
கவி "விருது, "சிறந்த பாடலாசிரியர்
"விருது, ஒரு புத்தகம் 1150 கவிஞர்

பெண்
எழுத்தாளர்

பாத்திமா
ரிம்ஸா

உலக சாதனை ப�ோன்ற விருதுகளும்
"கவிஞர் வாலி சிறப்பு சான்றிதழ்
", "பாரதிதாசன் சிறப்பு சான்றிதழ் ",
"கவிக்குயில் ", "காதல் இளவரசி ",
"கவியரசி ", "கவி வித்தகர் "
ப�ோன்ற சான்றிதழ்களும் தனது
கலைப் பயணம் தந்த வெற்றிகள் எனக்
குறிப்பிட்டார்.
திருமதி நுாருல் அயின் எழுதி
அண்மையில் சிங்கள
ம�ொழி மூலமாக
வெளியிட்ட திதூலன தாரக
என்ற முஸ்லிம் பெண்
எழுத்தாளர்கள் நூலில்
இவரைப் பற்றிய குறிப்பும்
இடம் பிடித்துள்ளதாகவும்
தெரிவித்தார்.
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கல்வி கற்கும் காலத்தில்
பல மாணவ மன்ற
நிகழ்ச்சிகளிலும் இலக்கியப்
ப�ோட்டிகளிலும் கவிதை,
கட்டுரை ப�ோன்றவற்றிலும்
பங்குபற்றியதே த�ொடர்ந்தும்
பல ஆக்கங்கள் எழுதுவதற்கு
ஆர்வம் ஏற்படுத்தியது.

நம் நாட்டிலும் இந்தியா நாட்டிலும்
பிரான்ஸ் நாட்டிலும் வெளி வந்த சில
நூல்களில் இவர் கவி வரிகள் இடம்
பிடித்துள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார்.
இவர் இல்லத்தரசியாக இருந்து
க�ொண்டு இடைவேளையில் தன்
எண்ணங்களை பேனாவ�ோடு
காகிதங்களில் கவி எழுதுவத�ோடு
செலவிட்டு வருகிறார்.
களனி பிரதேச சபை மூலமாக

இயங்கி வரும் "கலாக் கரு "இலக்கிய
வட்டத்தில் அங்கத்தினராகவும்
இருக்கின்ற இவர், சமையலிலும்
சிறப்பான தேர்ச்சி க�ொண்டவராகவும்
, மரவை அலங்காரம் செய்யும் திறமை
க�ொண்டவராகவும் விளங்குகின்றார்.
கவிதை என்பது சாதாரண ஒருவரும்
வாசித்து புரிந்து க�ொள்ளக்கூடிய
அளவில் இருந்தால் நன்று என்பது
இவரின் எண்ணம் எனக்குறிப்பிட்டார்.
கவிதை என்பதன் கருத்துக்கள்
எல்லோராலும் இலகுவாக
உள்வாங்கப்படக் கூடியதாக அமைய
வேண்டும் எனவும் இது எனக்காக
எழுதப்பட்ட வரிகள் ப�ோல் உள்ளதே
என்று வாசிப்பவர் உணர வேண்டும்
எனவும் குறிப்பிட்டார்.
இவர் இலக்கியத்துறையில் சந்தித்த
சவால்களாக தனக்கு வழிகாட்ட
யாருமில்லை. தன்னைத் தானே இங்கே
செப்பனிட்டு ஒரு மேடை அமைத்துக்
க�ொண்டதாகவும் குறிப்பிட்டார்.
குடும்பத்தில் இது புதியதுறை
அவர்களுக்கு ஆரம்ப காலத்தில்
இத்துறையில் தெளிவில்லை.
முதலில் குடும்பத்தாரிடம்
தெளிவைக் க�ொண்டு வர
சிரமப்பட்டேன், காலத்தோடு என்
விடா முயற்சியும் கவிதை மீது
க�ொண்டுள்ள காதலும் எனக்கு
வெற்றி தந்தது. அதன் பின் எல்லாம்
இலகுவானது எனவும் குறிப்பிட்டார்.
வளர்ந்து வரும் இளம்
எழுத்தாளர்களுக்கு கூறுவதாவது,
எழுதுங்கள்... உங்கள் பாணியில்
எழுதுங்கள். உங்களுக்கென
ஒரு தன்மை இருக்கும்.
அதை உணர்ந்து
எழுதுங்கள். அத்தோடு
மனம் அமைதியாக
தெளிவாக இருக்கும்
நிலையிலும்
எழுதுங்கள்
எனக் கூறுகிறார்.

மஜினா
உமறு லெவ்வை
மாவடிப்பள்ளி.
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–ர்தூமூ e
த்ாசரி

ஷைனீதரன்–க�ொட்டாஞ்சேனை
க�ோசினி–வத்தளை

சங்கீதா–க�ொச்சிக்கடை

பிரியா–திருக�ோணமலை
ஏறாவூர்–சீ.எப்.சீ

மூதூர்–ரிசாத்
தினகரனின் செந்தூரம் இதழின் செல்பிஉலா பக்கத்தில்
உங்களது செல்பிக்களும் இடம்பெற விரும்பினால்
selfiulla@gmail.com எனும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு
படத்தையும் விபரங்களையும் அனுப்பி வையுங்கள்.
செல்பிக்கள் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

ஸ்ரீபிரதா–க�ொட்டாஞ்சேனை

நல்லூர் பயணம்–ஹக்கிம்- ஜிப்ரி

சாரீக் அமீன்–மடவள பஸார்

சாஜித் அஹமட்–அனுராதபுரம்
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த�ொடர்புபடுத்துங்கள்

நிறம் தீட்டுங்கள்

ஐந்து வித்தியாசங்களை கண்டுபிடியுங்கள்...

எழுத்துக்களை இணைத்து ச�ொற்களை
உருவாக்குங்கள்

வழிகாட்டுங்கள்
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இ

ருநூறு ஆண்டு கால
வரலாற்றைக் க�ொண்ட
மலையக மக்கள் இன்று
வரையில் தமக்கான
உரிமைகள், அடிப்படை
தேவைகளுக்காக
ப�ோராட வேண்டிய
நிலைமையிலேயே
உள்ளனர். அனைத்து
தேவைகளுக்கும் அடிப்படை
விடயமாக ப�ொருளாதாரம்
காணப்படுவதால்
மலையக மக்களுடைய
பிரச்சினையாக ஆயிரம்
ரூபாய் சம்பளம்
பற்றி பெரும்பாலும்
பேசப்படுகின்றது.
கடந்த முப்பது வருடங்களாக பெருந்தோட்ட
த�ொழிலாளியாக வேலை செய்யும் மாத்தளை
மாவட்ட, செம்புவத்த த�ோட்டத்தை சேர்ந்த
சதாலட்சுமிக்கு 55 வயதாகிறது. குமரியாக
இருந்த ப�ோது ஆரம்பித்த இந்தப் பயணம்
இன்னும் நீடிக்கிறது. மலையக மக்களின்
அடிப்படை பிரச்சினைகள் மற்றும் த�ோட்ட
த�ொழிலாளிகளின் பிரச்சினைகள் த�ொடர்பில்
"நாங்க ர�ொம்ப பி�" பகுதிக்கு வழங்கிய
நேர்காணல் இது.
''சுமார் முப்பது வருடங்கள் தேயிலைத்
த�ோட்டத் த�ொழிலாளராக வேலை
செய்கின்றேன். அன்றிலிருந்து இன்றுவரை
எனது குடும்பத்தின் நிலைமையிலும் எமது
கிராமத்தின் நிலைமையிலும் எவ்வித
மாற்றமும் ஏற்படவில்லை. காலை
7 மணியளவில் வேலைக்கு சென்று
மாலை 5 மணிக்கு வீடு திரும்ப
வேண்டும். இதற்கிடைப்பட்ட
நேரத்தில் உடலளவிலும்
மனதளவிலும் பெரும் துன்பத்தை
எதிர்நோக்குகின்றோம்.
ஒரு நாளைக்கு கட்டாயம் 20
கில�ோ க�ொழுந்து பறிக்க வேண்டும்.
ஆனால் தேயிலை செடிகளுக்கு ஒழுங்காக
உரம் ப�ோடுவது இல்லை. தேயிலை மலை
முழுவதும் காடாக உள்ளது. மேலும் தேயிலை
மலைகளில் பாம்பு, பூரான், அட்டை ப�ோன்றன
இருக்கின்றன. இவை இருப்பது தெரியாமல்
தேயிலை மலைகளில் இறங்கி வேலை
செய்து பல த�ொழிலாளிகள் பாம்பு கடித்து
வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
தேயிலை மலைகளை த�ோட்ட
நிர்வாகமும், அரசாங்கமும் முறையாக
துப்புரவு செய்வதில்லை. இதனால் க�ொழுந்து
குறைவாகவே இருக்கின்றது. இருப்பினும்
க�ொழுந்து இல்லாத மலைகளிலும் 20 கில�ோ
எடுத்தால்தான் ஒரு நாளுக்கான முழுமையான
சம்பளம் கிடைக்கும். இவ்வாறு துப்பரவில்லாத
தேயிலை மலைகளில் குளவிக்கூடுகள், பாம்பு,
அட்டை என அனைத்திற்கும் பயந்தபடியே
முழு நாளும் தேயிலை மலையில் நின்று
க�ொழுந்து பறிக்க வேண்டும்.
இவ்வளவு கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில் வேலை
செய்வது மட்டுமில்லாமல் உணவு உண்பதற்கும்
நிம்மதியற்ற நிலையிலேயே வாழ்கின்றோம்.
மழைக்காலங்களிலும் நனைந்துக் க�ொண்டு
உணவருந்த வேண்டிய அவல நிலைமையே
எமக்குள்ளது.
தேயிலை மலைக்கு 7 மணிக்கு செல்ல
வேண்டும். அதிகாலை 4 மணியளவில்
எழுந்து எமது பிள்ளைகளை பாடசாலைக்கு
அனுப்புவதற்கான தயார்படுத்தல்களை செய்ய
வேண்டும். வெயில், மழை என பாராமல் ஒரு
நாள் முழுவதும் நின்று பல கஷ்டங்களுக்கு
மத்தியில் வேலை செய்தாலும் எமக்கான
அதிகூடிய சம்பளம் 700 ரூபாயாக தான் உள்ளது.
இன்றுவரையில் எமக்கான சம்பளத்தை
ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தித் தருமாறு எங்கள்
குரல் ஒலித்துக் க�ொண்டுதான் இருக்கின்றது.
அதற்காக பல்வேறு ப�ோராட்டங்களை
செய்தோம். நாட்டிற்கு அந்நிய செலவாணியை

ஈட்டித் தரக்கூடியவர்களாக த�ோட்டத்
த�ொழிலாளர்கள் இருந்தும் எமக்கான
அங்கீகாரம் கிடைக்கவில்லை.
பல ப�ோராட்டங்களுக்கும் முயற்சிகளுக்கும்
பின்னர் த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களுக்கு 1000
ரூபாய் சம்பளம் என அறிவிக்கப்பட்டது.
அந்த ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் எமக்கு எவ்வித

யாரும் உதவ முன்வரவில்லை. மாறாக
த�ோட்டத்தில் வழங்கப்பட்ட வேலையும்
நிறுத்தப்பட்டது. ஒரு வாரத்திற்கு மூன்று
நாள் என்ற அடிப்படையில் வேலை
வழங்கப்பட்டது. இதனால் ஒரு நேர
சாப்பாட்டுக்கு வழியின்றி கஷ்டப்படும் நிலை
எமக்கு ஏற்பட்டது. இந்த சூழ்நிலையில் வேறு

அனைத்து விடயங்களுக்கும் நடந்து செல்ல
வேண்டிய நிலை காணப்பட்டது. எமது
ஊரின் இயற்கை வளத்தால் 2015ஆம் ஆண்டு
சுற்றுலாத்துறையாக உருவாக்கப்பட்டது.
சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகையால் 2015ஆம்
ஆண்டு தனியார் பஸ் சேவை வழங்கப்பட்டது.
இருப்பினும் பாதை ஒழுங்காக புனர்நிர்மாணம்

Njhl;lj; njhopyhsu;fspd; Ntjidfs;
mLj;j guk;giu tiu nry;yf;$lhJ
30 tUlq;fshf Njapiyj; Njhl;lj;jpy;
Ntiynra;Ak; rjhyl;Rkp Mjq;fk;

நான்
ர�ொம்ப
பிஸி...

மகிழ்ச்சியும் தரவில்லை. சம்பளம்
மாத்திரம் ஆயிரம் ரூபாயாக
உயரவில்லை, ஒரு நாளைக்கான
தேயிலை க�ொழுந்து ராத்தல் 20
கில�ோவாக மாற்றமடைந்தது,
அத்தியாவசிய ப�ொருட்களின்
விலை உயர்ந்தது, பல
காரணங்களைக் கூறி எமது
சம்பளத்தில் காசுகள் கழிக்கப்பட்டன.
ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் அது எமக்கு மேலும்
நஷ்டத்தையே ஏற்படுத்தியது.
இதற்கு ஏற்றாற்போல் க�ொர�ோனா
த�ொற்று ந�ோய் பரவலடைந்தது. இதனால்
ஊரடங்கு சட்டம் ப�ோடப்பட்டது எமது
குடும்பத்தில் குறைந்தது 5 பேர் வசிக்கின்றனர்.
அனைவருக்கும் இரு அறைகளே உள்ளன.
இதில் திருமணமான மருமகள், மருமகன்
என அனைவரும் ஒன்றாக வசிக்க வேண்டிய
நிலையே உள்ளது. இவ்வாறான சூழலில்
ஊரடங்கு சட்டத்தால் ஆண்களுக்கு வெளியில்
சென்று வேலை செய்ய முடியவில்லை.
எமது த�ோட்டத்திற்குள் எவ்வித வேலை
வாய்ப்புகளும் கிடைக்கவில்லை இந்நிலையில்
தேயிலைத் த�ோட்டத்தில் வேலை செய்து
அதில் கிடைக்கும் சம்பளத்திலே குடும்பத்தில்
அனைவரும் சாப்பிட்டோம்.
எமது வறுமை நிலை அறிந்தும் எமக்கு

கிராமங்களுக்கு வேலை தேடிச் செல்லும்
நிலை ஏற்பட்டது. எமது கிராமத்தை ப�ோன்று
அந்த கிராமத்திலும் பல இன்னல்களை
எதிர்நோக்கின�ோம். ஒருநாள் கூலியாக 600
ரூபாய் கிடைத்தது. சில சந்தர்ப்பங்களில்
வேறு கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள்
என்பதால் வேலைத்தளங்களில்
புறக்கணிக்கப்பட்டோம்.
மலையகத்தில் இருப்பதால்
நாங்கள் மாத்திரமல்ல எமக்கு
பிறந்த குழந்தைகளும் பெரும்
கஷ்டத்தை எதிர்நோக்குகின்றனர்.
பாடசாலைக்கு சுமார் 05 கில�ோ
மீட்டர் தூரம் தினமும் நடந்து
செல்ல வேண்டும். பாடசாலை
காலை 7 மணிக்கு ஆரம்பிப்பதால்
ஒரு மணித்தியாலத்திற்கு முதலே நடந்து
செல்ல ஆரம்பித்து விடுவார்கள். மேலும்
தினமும் நடந்து செல்லும் களைப்பில்
படிப்பதில் அவர்களால் அக்கறை செலுத்த
முடியாத நிலையும் ஏற்பட்டது.க�ொர�ோனா
பரவலின் ப�ோது த�ொலைபேசி வசதிகள் எமது
பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்கவில்லை இதனால்
ஒன்லைன் மூலமான கற்கைகளை மேற்கொள்ள
சிரமப்பட்டனர்.
இவை மட்டுமன்றி எமது ஊருக்கான
பாதைகள் ஒழுங்காக புனரமைக்க படவில்லை
இதனால் பஸ் ப�ோக்குவரத்து சேவைகளும்
வழங்கப்படவில்லை. பிள்ளைகளின் கல்வி
நடவடிக்கைகள்,வைத்திய தேவைகள்
மற்றும் அத்தியாவசிய ப�ொருட்கள் என

செய்யப்படாமல் பஸ் சேவைகளும்
ஒழுங்கற்றதாகவே காணப்பட்டது.
இவ்வாறு வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு
தேவைகளையும் ப�ோராடிப் பெற்றுக்
க�ொள்ள வேண்டிய நிலைமையே
எமக்கும், எமது பிள்ளைகளுக்கும் உள்ளது.
எமக்கான உரிமைகள் எதுவும் இதுவரை
கிடைக்கவில்லை. சுமார் முப்பது வருடங்களாக
ஒரே வீட்டில் வசிக்கின்றோம் ஆனால் அந்த
வீடுகள் எமக்கு ச�ொந்தமானவை இல்லை.
எமக்கென்று எந்த நில உரிமையும் இதுவரைக்
காலமும் வழங்கப்படவில்லை.
எத்தனை ஆட்சி மாற்றங்கள் நிகழ்ந்த
ப�ோதிலும் எமது நிலை மாறவில்லை இதுவரை
காலமும் நாட்டுக்காக உழைத்தோம், இனியும்
நாட்டுக்காக தான் உழைக்கப்போகின்றோம்.
எமது உழைப்பிற்கான ஊதியத்தை வழங்க
வேண்டும். இதனால் பல்வேறு பிரச்சினைகளை
சமாளிக்கக்கூடிய பலம் எமக்கு கிடைக்கும்.
உழைப்புக்கேற்ற ஊதியம் கிடைக்கும் ப�ோது
எமது அடிப்படைத் தேவைகள், பிள்ளைகளின்
கல்வி நடவடிக்கை, இதர தேவைகளை
நிறைவேற்ற முடியும்.
சம்பளத்தை உயர்த்திக் கேட்டு ப�ோராடும்
ப�ோது விலைவாசிகளை உயர்த்துவதால்
ஆயிரம் ரூபாய் கிடைப்பதில் என்ன
பயன்? தேயிலை மலைகளை துப்பரவு
செய்து பாதுகாப்பான சூழலை ஏற்படுத்திக்
க�ொடுத்தால் 20 கில�ோ அல்ல எம்மால்
30 கில�ோ என்றாலும் க�ொழுந்து பறிக்க
முடியும்.அதற்கு முதல் தேயிலைச் செடியில்
க�ொழுந்து காணப்பட வேண்டும்.எமது
மலையக பிள்ளைகள் இவ்வளவு சிரமத்திற்கு
மத்தியில் தமது கல்வியில் முன்னேற்றம்
அடைந்து தற்போது பல பட்டதாரிகள்
உருவாகியுள்ளனர். எமது மலையகத்தில்
இவ்வாறு பல பிரச்சினைகள் உள்ளன .இவை
எம்மோடு முடிந்துவிட வேண்டும். எமது
எதிர்கால சந்ததியினருக்கு இவ்வாறான
ஒரு நிலை ஏற்படக்கூடாது என்பதே எமது
எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது''.
தேயிலைத் த�ோட்டங்களில் கஷ்டப்படும்
பல ஆயிரம் தாய்மார்களின் நெஞ்சுக்கள்
அடைபட்டுக்கிடக்கும் வேதனைகளை
இப்படி ஒரே மூச்சில் க�ொட்டினார்
சதாலட்சுமி . அவரின் ஆதங்கம் தனி
ஒருவரை பற்றியதல்ல. ௮ைவ ஒரு சமூகத்தின்
அவலத்தை சித்தரிக்கும் கண்ணாடி.

ப�ோல்ராஜ் சந்திரமதி
(ஊடகத் துறை மாணவி)
செம்புவத்தை
மாத்தளை

த�ொடர்புகளுக்கு :

ர�ொம்ப பிஸி
எம்.எஸ்.பாஹிம்...

shumsfahim@gmail.com
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செ

ல்போன்,
கணினியை
அதிக நேரம்
பார்ப்பதால் கருவளையம்
வரக்கூடும். இந்த
பிரச்சினைக்கு வீட்டிலேயே
எளிய முறையில் தீர்வு காண
முடியும்.
கருவளையம் வந்தால், முதலில்
அதற்கான காரணத்தைக் கண்டுபிடிக்க
வேண்டும். மருத்துவர்கள் கண்களை
இழுத்துப் பரிச�ோதிப்பது ப�ோல
கண்ணாடி முன் நின்று பரிச�ோதிக்க
வேண்டும். கருவளையத்தின் மேல்
விரல் வைத்து இழுக்கும்போது,
த�ோல் பகுதி வெள்ளையாக
இருந்தால் ஊட்டச்சத்து குறைவு
(குறிப்பாக இரும்புச்சத்து)
காரணமாக ஏற்பட்ட கருவளையமாக
இருக்கலாம். இதுவே கருப்பாக
இருந்தால், பிக்மென்ட் அல்லது
மரபணுவினால் ஏற்பட்டுள்ள
கருவளையமாக இருக்கக்கூடும்.
சிவப்பு தாமரை இதழ்களை
அரைத்து, அதன் விழுதில் ஒரு
25 கிராம், விளக்கெண்ணெய் 25
கிராம், தேன் 10 கிராம் எடுத்து
எல்லாவற்றையும் ஒன்றாகக் கலந்து
ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டும்.
தினமும் குளிக்கும் முன்பும், இரவு
தூங்கும் முன்பும் இதில் சிறிது
எடுத்து கண்களைச் சுற்றி பேக்
ப�ோல தடவி, அரை மணி
நேரம் கண்களை மூடி
ஓய்வெடுத்து, பிறகு
கழுவி விடலாம்.
திக்கான
கிரீன் டீ
டிகாக்ஷன்
10

ப

கருவளையத்தைப் ப�ோக்க

இலகுவான
வழிமுறைகள்

மில்லி எடுத்து, அதில் 5 கிராம்
சுருள் பாசி (ஸ்பைருலினா) தூள்,
10 ச�ொட்டு லாவண்டர் ஆயில்,
10 ச�ொட்டு லெமன்கிராஸ் ஆயில்
கலந்து இரண்டு மணி நேரம்
திறந்தாற்போல வைக்க
வேண்டும். பிறகு, இதை
எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைத்து,
தினமும் குளிக்கும் முன்பும்,
இரவு தூங்கும் முன்பும்
எடுத்து
சிறிது

கண்களைச் சுற்றி பேக் ப�ோல தடவி,
அரைமணி நேரம் கண்களை மூடி
ஓய்வெடுத்து
பிறகு,
கழுவிவிடலாம்.
கண்ணுக்கு
கீழ் வரும் பை:
சிலருக்கு
கண்ணுக்கு
கீழ்
சதைப்
பை
த�ோன்றி,
முக
அழகையே

க�ொண்டதாக
இருக்கும் என்று
எண்ணுகிறார்கள்.
தற்போது நவீன
விசைத்தறிகள் மூலம்
சேலை நெய்யப்படுவதால்,
அதன் எடை குறைவு. அத்துடன்
டிசைன்கள் அதிகம். அசல்
பட்டு சேலையின் ஆயுட்காலம் 100
ஆண்டுகளுக்கும் அதிகமாக இருக்கும்.
பட்டு சேலையை மற்ற துணிகள் ப�ோல
துவைத்துவிடக் கூடாது.
பட்டு சேலையில் அழுக்கு மற்றும் கரையை
எடுக்கக் கூடிய திரவங்கள் கிடைக்கிறது. அதை
வாங்கி பயன்படுத்தலாம். சிலர் தெரியாமல்
பட்டு சேலையை கையாளுவதால் அதன்
பளபளப்பு குறைந்துவிடும். அத்துடன்
குறைந்தது 6 மாதத்துக்கு ஒருமுறை வெயிலில்
ஒருமணி நேரம் காய வைக்க வேண்டும்.
மாதத்துக்கு ஒருமுறை சேலையின் மடிப்பை
மாற்றி மடிக்க வேண்டும். சிலர் பட்டு சேலையை உடுத்தி விட்டு கழற்றியதும், அதை
மடித்து வைத்து விடுவார்கள். அவ்வாறு செய்யக்கூடாது. உடலில் உள்ள வியர்வை
அதன் மீது பட்டு இருக்கும்.
அதை காயவைத்துவிட்டு வைக்கும்போது எந்த பாதிப்பும் வராது. குறிப்பாக பட்டு
சேலையை சரியான முறையில் பராமரித்து
வந்தால் பல ஆண்டுகள் வரை அதன்
பளபளப்பும், மென்மையும் ப�ோகாது.

பட்டுசேலையை
பராமரிக்க சில வழிகள்

ட்டு சேலை
என்றாலே அதிக
எடை க�ொண்டதாக
இருக்கும் என்று
எண்ணுகிறார்கள்.
தற்போது நவீன
விசைத்தறிகள்
மூலம் சேலை
நெய்யப்
படுவதால்,
அதன் எடை குறைவு.
கடையில் இருந்து பட்டுச்சேலையை எடுத்து
வந்ததும், இது அசல் பட்டு சேலைதானா?
என்ற சந்தேகம் சிலருக்கு ஏற்பட்டு விடும்.
அதை எளிதான முறையில் கண்டுபிடிக்க
ஒரே ஒரு வழிதான் உள்ளது.
அதாவது சேலையின் ஓரத்தில்
த�ொங்கும் நூலை வெட்டி அதில்
தீ வைத்தால், அது நின்று எரியும்.
அதுதான் அசல் பட்டு. ஆனால்
கலவையான பட்டு சேலையின்
நூலை வெட்டி அதில் தீ
வைக்கும்போது, அதன் நூல்,
தலை முடி எரிவதைப�ோன்று
சுருங்கிக்கொண்டே செல்லும்.
ப�ொதுவாக சிலர் பட்டு சேலை

கெடுத்துவிடும். இதற்கு,
பாதாம் எண்ணெய் 2 ச�ொட்டு,
விளக்கெண்ணெய் 2 ச�ொட்டு
இரண்டையும் கலந்து, கண்ணின்
வெளி நுனிப்பகுதியில் ஆள்காட்டி
விரலை வைத்து அழுத்தி,
வெளிப்பக்கமா இழுத்துப்
பிடித்துக்கொண்டு, இன்னொரு கை
விரலால் எண்ணெய்க் கலவையைத்
த�ொட்டு, இழுக்கும் திசையில்
வெளிப்பக்கமாக மசாஜ் செய்ய
வேண்டும். ஒவ்வொரு கண்ணுக்கும்
10 - 15 முறை இப்படி மசாஜ் செய்த
பின், இரண்டு கண்களையும்
மூடி, ஐஸ் தண்ணீரில் நனைத்த
திக்கான பஞ்சை அதன் மேல்
வைத்து ஐந்து நிமிடம் கழித்து
எடுத்துவிட வேண்டும்.
தினமும் இருமுறை
இதைத் த�ொடர்ந்து
செய்துவந்தால்,
நாளடைவில் கண்
என்றாலே
பை குறையும்.
அதிக எடை

15

2021 டிசம்பர் 26 ஞாயிற்றுக்கிழமை

20

21 டிசம்பர் மாதம் 2 ஆம் திகதி
முதல் 6 ஆம் திகதி வரையில்
பஹ்ரைன் நாட்டின் பனாமா நகரில்
நடைபெற்ற ஆசிய இளைய�ோர்
பரா விளையாட்டு விழாவில்
இலங்கையிலிருந்து பங்குபற்றிய
மாற்றுத் திறனாளிப் ப�ோட்டியாளர்கள்
அதிக திறமையை வெளிப்படுத்தி 11
பதக்கங்களைப் பெற்று நாட்டிற்கு
க�ௌரவத்தினை தேடித் தந்துள்ளார்.
அதில், குருணாகல் மாவட்ட அரக்யாள மு.ம.வி. இல்
தரம் 11 இல் கல்வி கற்கும் முஹம்மத் சப்பரான் 100 மீற்றர்
ஒட்டம், நீளம் பாய்தல் என்பவற்றில் வெள்ளி, தங்கப்
பதக்கங்களைப் பெற்று பாடசாலைக்கும், நாட்டிற்கும்
பெருமைத் தேடித் தந்துள்ளார்.
2018 ஆம் ஆண்டு சமூக சேவைகள் தினைக்களத்தின்
மூலம் வடமேல் மாகாணத்தில் நடைபெற்ற ப�ோட்டிகளில்
100, 200 மீற்றர் குறுந்தூர ஓட்டம் மற்றும் நீளம்
பாய்தல் ப�ோட்டிகளில் பதக்கங்கள் பெற்றதுடன், 2018
ஒக்டோபர் மாதம் க�ொழும்பில் நடைபெற்ற மாற்றுத்
திறனாளிகளுக்கான தேசிய மட்ட மெய்வல்லுநர்
ப�ோட்டியில் 100, 200 மீற்றர் குறுந்தூர ஓட்டம் மற்றும்
நீளம் பாய்தல் ஆகிய மூன்றுப�ோட்டிகளிலும் தங்கப்
பதக்கம் பெற்று சம்பியனாகத் தெரிவாகி, தேசிய
மட்டத்தில் தனது சாதனைகளை பதிவு செய்தவர்
முஹம்மத் சப்ரான் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
அவரின் சாதனை த�ொடர்பானஅனுபவங்களைப்
பரிமாறிக் க�ொள்ளும் விசேடநேர்காணல் ஒன்றை
வாசகர்களுடன் பகிர்ந்து க�ொள்கிற�ோம்.

சர்வதேச ப�ோட்டி ஒன்றில் முதற் தடவையாக
நீங்கள் பதக்கம் பெற்றுள்ளீர்கள். அந்த சாதனை
பற்றி கூறுங்கள்?

பரா ஒலிம்பிக்கில்
நாட்டுக்கு தங்க
பதக்கம் க�ொண்டு
வருவதே அடுத்த
இலக்குஅரக்யாள முஹம்மத் சப்ரான்-

கூறுங்கள்..?

அடுத்து எனது பாடசாலை அதிபர், ஆசிரியர்௧ைௗ
என்னால் மறக்கமுடியாது. சிறுவயதிலேயே விளையாட்டின்
மீது ஆர்வம் இருப்பதை இனங்கண்டு பாடசாலையில்
நடைபெறும் விளையாட்டுப் ப�ோட்டிகளில் எனக்கு
சந்தரப்பத்தினை தந்து என்னை ஊக்ப்படுத்தியவர்கள்
எனக்கு இன்னும் நினைவிருக்கிறது, 2016 ஆம் ஆண்டு
நான் தரம் 6 இல் கற்கும் ப�ோது பாடசலைக்கு அப்பால்
விளையாட்டில் ஈடுபடவேண்டும் எனும் ந�ோக்கில்
குளியாப்பிட்டி பிரதேச செயலகத்துடன் இணைத்து
என்னை பிராந்திய விளையாட்டுக்களில் கலந்து
க�ொள்ளச் செய்வதற்கு விண்ணப்பித்து ஊக்குவித்ததில்,
ஆசிரியர் சேஹ் முஹம்மத்தையும் நான் இந்த இடத்தில்
நினைவுபடுத்துகிறேன். அத்தோடு பாடசாலை அபிவிருத்திச்
சங்கம், விளையாட்டுக் கழகங்கள், எமது பிரதேசத்து
சக�ோதரர்கள், அரசியல் பிரமுகர்கள் பலரும் எனக்கு
உதவிகளை செய்திருக்கிறார்கள்.

தந்போதைய பயிற்சியாளர் நளிந்த பற்றி
ச�ொல்லுங்கள்....?

வடமேல் மாகாண மட்ட ப�ோட்டியின் ப�ோது என்னை
இனங்கண்டு த�ொடர்ந்தும் எனக்கு பயிற்சி தந்தவர். 2017
ஆம் ஆண்டு அறிமுகமானார். அப்போது என்னை மிகவும்
இரக்கத்துடனும் உற்சாகத்துடனும் வழி நடாத்தினார். எனது
ப�ொருளாதார நிலமையினைப் புரிந்து க�ொண்டு, ஐந்துக்கும்
மேற்பட்ட பாதணிகளை அவருடைய செலவில் வாங்கித்
தந்தார். பல தடவைகள் விளையாட்டு ஆடைகள் கூட
வாங்கித் தந்துள்ளார்.
எங்கள் இருவருக்கும் ம�ொழிப் பிரச்சினை ஏற்படும்,
எனக்கு சிங்கள ம�ொழியில் தெளிவில்லா விடயங்களை
தமிழ் பேசும் அவருடைய நண்பர் மூலம் எனக்கு
தெளிவுபடுத்துவார். ஒரு விடயம் விளங்கும் வரையில்
திரும்பத் திரும்ப எனக்கு ச�ொல்லித் தருவார். ஓட்டம்,
நீளம் பாய்தலில் உள்ள நுணுக்கங்களை இன்னும் ஒருவர்
செய்வதனைக் காட்டி தெளிவுபடுத்துவார். இவ்வாறாக
எனது வெற்றிக்கு அதிக பங்களிப்புச் செய்பவராக நளிந்த
சேர் இருக்கிறார்.

இன்னும் நன்றிக்குரியவர்கள் இருப்பின்..?

எனது முதல் ப�ோட்டியான வு-46 100 மீற்றர் ஓட்டத்தினை
13.39 வினாடியில் கடந்து வெள்ளிப் பதக்கம் பெற்றேன்.
முதல் ப�ோட்டியை விடவும் இரண்டாவது ப�ோட்டி
எனக்கு அதிக நம்பிகைக்குரியதாக இருந்தது. எனது
பயிற்றுவிப்பாளரின் ஊக்கமும், முதல் ப�ோட்டியில்
பெற்ற அனுபவமும் எனக்கு தைரியத்தை தந்ததுடன்,
நான் மிகவும் சந்தோசமாக இப்போட்டியை சந்தித்தேன்.
இரண்டாவது ப�ோட்டியான நீளம் பாய்தலில் 5.60 ஆ பாய்ந்து
முதலிடத்தைப் பெற்று தங்க பதக்கம் வென்றேன்.
பதக்க அணிவிப்பு நிகழ்வைப் பற்றி கூறுங்கள்..?
எமது நாட்டு தேசிய க�ொடி உயரும் ப�ோதும், எமது நாட்டு
தேசிய கீதம் சத்தமாய் இசைக்கும் ப�ோதும் அது என்னால்
நாட்டுக்கு பெருமை கிடைத்திருக்கிறது என்பதை நினைத்து
அதிகம் சந்தோசம் ஏற்பட்டது. வரலாற்றில் பஹ்ரைன் நாட்டு
கலீபா மைதானத்தில் எமது தேசிய கீதம் எனது சாதனை மூலம்
முதலில் இசைக்கப்பட்டது என்பதை நினைக்கும் ப�ோது
இன்னும் பெருமையாய் இருக்கிறது.

ஆசிய மட்ட ப�ோட்டி என்ற வகையில், பிற நாட்டு
ப�ோட்டியாளர்களுடன் நடைபெற்ற முதல் அனுபவம்
எவ்வாறு இருந்தது..?

சந்தோசமாக இருந்தது. 30க்கும் மேற்பட்ட
நாடுக��ருந்து 1500 ப�ோட்டியாளர்கள் பங்குபற்றினார்கள்.
வெவ்வேறு ம�ொழி, நிறம், பலம், பலயீனங்கள், குறைகள்
இருந்தப�ோதும் நாம் அனைவரும் சந்தோசமாக மைதானத்தில்
ப�ோட்டியிட்டோம். எல்லோரும் எல்லோரையும்
பாராட்டினார்கள். ஊக்கமளித்தார்கள்.
உங்களது இந்த வெற்றிக்குப் பின்னால் இருந்தவர்களில்
உங்களுக்கு முதலில் மனதில் வருவது,,.?
முதலில் இறைவனுக்கு அடுத்து எனது தந்தை
ஸஹாப்துதீன், தாய் ஹமீதாக்கும் நன்றி செலுத்த வேண்டும்.
சக�ோதரர்கள் எப்போதும் என்னை ஊக்கப்படுத்துபவர்கள்.
தந்தையின் த�ொழில் சாதாரண ஒரு த�ொழிலாக இருந்தாலும்
முடிந்த வரை சாதிப்பதற்கு என்னை ஊக்கப்படுத்திக்
க�ொண்டே இருப்பார். சில சந்தர்ப்பங்களில் பயிற்சியில்

ஈடுபடுவதற்கும் விளையாட்டு சீருடைகள்,
பாதணிகளைப் பெற்றுக் க�ொள்வதற்கும் கூட கஷ்டங்கள்
ஏற்பட்டன. அந்த கவலையான சந்தரப்பத்தின் ப�ோதும்,
குறை ஒன்றும் இல்லாது உதவி செய்தார்.

அடுத்த நிலையில் உள்ளவர்களைப் பற்றி

ஆம், எனக்கு இந்த வாய்ப்பை ஏற்பாடு செய்து தந்த,
எமது நாட்டு விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் நாமல்
ராஜபக்ஷ , பரா ஒலிம்பிக் ௧மிட்டி, அதன் உறுப்பினர்
களுக்கும் எனது நன்றிகளைத் தெரிவிக்க வேண்டும்.

அடுத்த இலக்கு..?

பரா விளையாட்டு வகைகளில் வு- 46 தரப்படுத்தலில் நான்
நீளம் பாய்வதில் சர்வதேச ரீதியாக 14 ஆவது இடத்திலும்
ஆசிய மட்டத்தில் 7 ஆவது இடத்திலும் இருக்கிறேன்.
2022 சீனா நாட்டில் நடைபெற இருக்கும் ஆசிய மட்ட பரா
விளையாட்டில் சிறந்த அடைவினைக் காட்டி, அதனூடாக
பாரிஸ் நகரில் 2024 இல் நடைபெற இருக்கும் ப�ோட்டிக்குச்
சென்று எமது இலங்கை நாட்டிற்கு தங்கப் பதக்கம் வென்று
வருவதே எனது இலக்காகும். அதிலும் உயரம் பாய்வதிலும்
நான் ஈடுபட்டு வருகிறேன்.

இந்த இலக்கை அடைவதற்கு நீங்கள் என்ன
எதிர்பார்க்கிறீர்கள்..?

த�ொடர்ந்தும் எனது விளையாட்டுப் பயிற்சியாளரின் உதவி
தேவைப்படும். அவ்வாறு நளிந்த சேரின் கண்காணிப்பில்
விளையாட்டுப் பயிற்சியில் ஈடுபடுவதற்கு 25 கீல�ோ
மீற்றருக்கு அப்பால் உள்ள குளியாப்பிடிய நகரத்திற்கு செல்ல
வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. எனது வீட்டுக்கு பக்கத்தில்
பாடசாலை இருந்தப�ோதும் எங்களது பாடசாலை மைதானம்
ப�ோதிய வசதிகள் இல்லை. அதிலும் நீளம் பாய்தல், உயரம்
பாய்தலுக்குரிய வசதிகளும் இல்லை. எனவே பாடசாலை
மைதானத்துக்குரிய வசதிகள் எங்களுக்குக் கிடைக்குமாக
இருந்தால், நானும் எனது இலக்கை அடைவதற்கு
இலகுவானதாக இருக்கும்.

உங்களைப் ப�ோன்ற சக�ோதர்களுக்கு நீங்கள்
ச�ொல்லும் அறிவுரை..?

இறைவன் எல்போருக்கும் ஆற்றல்களைத்
தந்திருக்கிறான். நாம் சரியாகப் பயன்படுத்தினால்
வெற்றியடைய முடியும்.
அறக்யாள மு.ம.வி. அதிபர் எஸ்,எல்,
அரூஸியாவிடமிருந்து....
தரம் 11 இல் கல்வி கற்கும் மாற்றுத்திறனாளியான
மாணவன் முஹம்மத் சப்பரான் பாடசாலைக்கும், நாட்டிற்கும்
பெருமைத் தேடித் தந்திருப்பது மகிழ்வைத் தருகிறது. அவரது
வெற்றிக்காக உழைத்த அனைத்து உள்ளங்களையும்

அதிபர் என்ற வகையில் பாராட்டுகிறேன்.

நேர்காணல்: ஷதாஅய்மன்

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2021 டிசம்பர் மாதம் 26 ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

வலம்புரி கவிதா வட்டத்தின் 75 ஆவது பவள விழா கவியரங்கு
சனிக்கிழமை க�ொழும்பு பழைய நகர மண்டபத்தில் நடைபெற்றப�ோது...!

