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ஆளும் கட்��னரும் எ�ர்க்கட்��னரும் ஏட்�க்குப் ேபாட்-
�யாக அர�யல் நடத்து�ன்ற காலகட்டம் இதுவல்ல என 
கடந்த வாரம் பாராளுமன்றத்�ல் உைரயாற்�ய இைளஞர் 
�வகார அைமச்சர் நாமல் ராஜபக்ச ெத��த்�ருந்தார்.

அைமச்சர் நாமல் ராஜபக்ச ெத��த்த கருத்து �ந்�க்க 
ேவண்�ய ஒரு �டயம். அவர் எ�ர்க்கட்��னைர மட்டும் 
ைக �ட்� குற்றம் சாட்ட�ல்ைல, தான் சார்ந்�ருக்கும் 
ஆளும் தரப்�னைரயும் அந்த தரப்�ல் அங்கம் வ�க்கும் 
அர�யல் கட்�க�ன் தைலைமகைளயும் ேசர்த்ேத தனது 
கருத்ைத ெத��த்�ருக்�றார்.

நாடு ெகாேரானா ைவரஸ் தாக்கத்�ற்கு கடந்த இரண்டு 
வருடங்களாக முகங்ெகாடுத்து வரு�ன்றது.அதன் காரண-
மாக நாடு ெபாருளாதார ��யாகப் ெபரும் பா�ப்�ற்குள்-
ளா� உள்ளது.

நாட்டு மக்கள் தமது அன்றாட வாழ்க்ைகைய ெகாண்டு 
நடத்துவதற்ேக கஷ்டப்படு�ற ஒரு காலகட்டேம காணப்படு-
�றது.அதுேவ யதார்த்தமாகும்.இ�ல் மைறப்பதற்கு எதுவு-
�ல்ைல.

ஒரு இக்கட்டான �ைல�ல் நாடும், நாட்டு மக்களும் 
இருக்ைக�ல் அர�யல்வா�கள் �லர் தமது சுயநலப்  அர�-
யல் ெசயற்பாடுகைள எவ்�தக் கூச்சமு�ன்�

எங்கள் ்கருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்து
ஏட்டிக்குப் ேபாட்டியாக அரசியல் 
நடத்த உகந்த காலம் இதுவல்ல
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தைலவர் என்ன ேசாகமாக இருக்-
கிறார்,  அவருக்கு ெகாேரானா எண்டு 
ேகள்விப்பட்ேடன், அதுதான் கவைலயா 
இருக்கிறாேரா....

நீங்க ேவற, அவர் தனக்கு ெகாேரானா 
எண்டு ேபஸ்புக்ல ேபாட்டதுக்கு 1243 
ைலக்குகளும், 656 வாழ்த்தும் வந்திருக்-
காம், அதுதான்...!!!

�க்கல் �ராச்சா�

06 18
சமந்தாவின் பாடலின்
2ஆம் பாகம் வருமா?

11
ேபாதிய படகுச்ேசைவயின்றி
தவிக்கும் ெநடுந்தீவு மக்கள்
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கே.கேேலாஅழகுக்ேலலநிபுணர்

32பக்கங்கள்

இைணப்பு
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இைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்பு
இலவச

24
ஓய்வு முடிைவ
அறிவித்தார் சானியா

2022 ஆம் ஆண்டுக்கான 12 
ஆவது யாழ்.சர்வேதச வர்த்தகச் 
சந்ைத ெபரு வரேவற்ைப ெபற்றுள்-

ளதாக ெத��க்கப்படு�றது. வர்த்-
தக மன்றம் ைகத்ெதா�ல் 
மற்றும் வர்த்தக அைமச்சு, 

�ரதமர் ம�ந்த ராஜபக் ஷ�ன் 
தைலைம�ல் (21)  அல� மா�ைக-
�ல் ைவத்து ெகாழும்பு 
ேறாயல் கல்லூ�க்கு

ெபௗத்த ஆேலாசைன சைப�ன்
மஹா சங்கத்�னர் பாராட்டு

�ர்த்� மந்த்�ரத்ன
என்பவ�னால் அன்ப�ப்பு

வடக்கு ஆளுநர் �வன் ஆரம்�த்து ைவப்பு
ெபாறுைமயுடனும் நன்கு �ட்ட�டப்-

பட்ட வைக�லும் எடுக்கப்பட்ட 
�ர்மானங்க�ன் �ர�பலன்கள்

ெதாைலேநாக்குடன் சிந்தித்து
ெசயற்படும் தைலவர் ஜனாதிபதி

யாழ்.சர்வேதச வர்த்தக
சந்ைதக்கு ெபரு வரேவற்பு

ெகாழும்பு ேறாயலுக்கு
பிரதமரினால் புதிய பஸ்

அரசாங்க ஊ�யர்களுக்கு வழங்குவதற்கு  �ர்மா�க்கப்பட்ட 5,000 
ரூபா மாதாந்த ெகாடுப்பனைவ அரச சார் �றுவன ஊ�யர்களுக்கும் 
வழங்க அரசாங்கம் �ர்மா�த்துள்ளது.

கு�ப்பாக கூட்டுத்தாபனங்கள், அ�கார சைபகள், அரச �றுவன 
ஊ�யர்கள் உள்�ட்ட அரச சார்பு ஊ�யர்களுக்கும் இக் ெகாடுப்ப-
னைவ வழங்க �ர்மா�த்துள்ளதாக அ��க்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்ப� ஜனவ� 01 ஆம் �க� முதல் இத்�ர்மானத்ைத 

அரசு சார் நிறுவனங்களின்
ஊழியர்களுக்கும் ரூ.5000

அரச ஊ�யர்களுக்கு வழங்கும் அேத சலுைக�ல்

அரசு �ர்மானம்;ஜன.01 முதல் வழங்கப்படும் கலா�� பாபுசர்மா குருக்கள் பாராட்டு

மாகாண சைபத் ேதர்தைல �ைர�ல் நடத்� 
ஜனநாயக உ�ைமகைள ெவ�ப்படுத்துவதற்கான 
தளம் மக்களுக்கு ஏற்படுத்�க் ெகாடுக்கப்படும் 
என்று அைமச்சர் �மல் ��பால � �ல்வா உறு-
�ய�த்துள்ளார். இந்த ஆண்டு மாகாண சைபத் 
ேதர்தல் நடத்தப்பட ேவண்டும் எனவும் 
ெத��த்துள்ளார்.

மாகாண சைபத் ேதர்தல்
இந்த வருடம் நைடெபறும்
அைமச்சர் �மல் ��பால � �ல்வா நம்�க்ைக ெத��ப்பு

த�ழ் ேத�யக் கூட்ட-
ைமப்�ன் பாராளுமன்ற 
உறுப்�னர் தர்ம�ங்கம் 
�த்தார்த்தன், அரசாங்கம் 
நைடமுைறப்படுத்�வ-
ரும் ெகாேரானா 
தடுப்பூ�

சித்தார்த்தன் எம்.பி ஏைனய
எம்.பி மாருக்கு முன்னுதாரணம்

சுயநல அர�யல் இல்லாது ெசயற்படும்

கல்�ப் ெபாதுதராதர சாதாரணதரப் 
ப�ட்ைசக்கான �ண்ணப்பத் �க� 
��க்கப்பட்டுள்ளதாக ப�ட்ைசகள் 
ஆைணயாளர் நாயகம் ெத��த்துள்-
ளார்.  அதன்ப�, �ண்ணப்பங்களுக்-
கான இறு� �க� இம்மா-
தம் 20ஆம் �க� முதல் 

G.C.E.(O/L) பரீட்ைச  
விண்ணப்ப திகதி  
ெபப்.03 வைர நீடிப்பு  

த�ழ் கட்�க�ன் தைலவர்கள் ஒப்ப�ட்டு 
இந்�யப் �ரதமருக்கு அனுப்� ைவத்த 
ஆவணம் அெம�க்கா, ேமற்கு நாடுகள் உள்-
�ட்ட அைனத்து நாடுக�ன் தூதரகங்க�ட-
மும் ைகய�க்கப்படவுள்ளது என்று த��ழ 
�டுதைல இயக்கத்�ன் (ெரேலா) ேபச்-
சாளர் கு. சுேரந்�ரன் ெத��த்தார்.

அெமரிக்கா உட்பட ேமற்கு
நாடுகளுக்கும் ஆவணம்
அனுப்ப த�ழ் கட்�கள் �ர்மானம்

இலங்ைகயின் மனித உரிைம நிலவரத்ைத
மிைகப்படுத்தி எதிர்மைறயான சித்தரிப்பு

சர்வேதச மனித உரிைமகள் கண்காணிப்பக வருடாந்த அறிக்ைக;

இலங்ைக ெவளிவிவகார அைமச்சு வருத்தத்துடன் அறிக்ைகமனித உரிைமகள் ெதாடர்பில்
இலங்ைக அரசாங்கம் எடுத்துவரும்
முன்ேனற்றகரமான ெசயற்பாடுகள்
கவனத்திெலடுக்கப்படவில்ைல என 
அைமச்சர் ஜி.எல்.பீரிஸ் ெதரிவிப்பு

சர்வேதச ம�த உ�ைமகள் கண்கா-
�ப்பகத்�ன் இலங்ைகப் ��வான 
‘உலக அ�க்ைக 2022’ நாட்�ன் 
தற்ேபாைதய ம�த உ�ைமகள் 
�ைலைமைய �ைகப்படுத்தப்பட்ட 
மற்றும் ேதைவயற்ற எ�ர்மைறயான 
வைக�ல் �த்த�ப்பதாக ெவ�நாட்டு 

அைமச்சு வருத்தத்துடன் ெத��த்-
துள்ளது.

இலங்ைக ெவ��வகார அைமச்சு 
சர்வேதச ம�த உ�ைம கண்கா�ப்-
பகத்�ன் வருடாந்த அ�க்ைக கு�த்து 
ேமலும் ெத��த்துள்ளதாவது.

ம�த உ�ைமகள் ெதாடர்பான �ட-

யங்க�ல் ம�த உ�ைமகள் கண்கா-
�ப்பகம் ேபான்ற சர்வேதச அரச சார்-
பற்ற �றுவனங்கள் உட்பட சர்வேதச 
சமூகத்துடன் ஆக்கபூர்வமாக ஈடுபடு-
வதற்கான ெகாள்ைகைய இலங்ைக 
�ன்பற்று�ன்றது. எவ்வாறா�னும், 
கு�ப்பாக சவாலான உலகளா�ய 

ெபாருளாதார மற்றும் சமூக சூழ�ன் 
ேபாது பரபரப்பான மற்றும் பக்கச்-
சார்பான அ�க்ைக�டல் உள்நாட்டு 
முரண்பாடுகைள ��ரப்படுத்� 
ேமாசமான �ைலைமையத் ேதாற்று-
�க்�ன்றது. ெபாறுப்பான, 
சம�ைலயான மற்றும் 04

04

04 04

0404

சு.கவினர் தனியாகச் 
ெசல்ல முடியும்!
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பாடுேவார் பாடலாம்': 
இைச நிகழ்ச்சி இன்று
கைல� கைல மன்றத்�ன் ஏற்பாட்�ல் 

க�யும் கைலயும் இைணந்து வழங்கும் 
'பாடுேவார் பாடலாம்' பு�ய பாடக, பாட-
�களுக்கான இைச �கழ்ச்� இன்று மாைல 
05:30 ம�க்கு ெகாழும்பு �காரமகாேத� 
பூங்கா அரு�ல் உள்ள கு�ரூட்டப்பட்ட 
பு�ய நகர மண்டபத்�ல் இடம்ெபறும்.

இந்�கழ்�ல், �ரதமர் ம�ந்த ராஜ-
பக்ஷ�ன் மத �வகாரங்களுக்கான 
இைணப்புச் ெசயலாளரும் சர்வேதச 
இைசக் கல்�க்கான ப�ற்� �ைலயத்�ன் 
இலங்ைகத் தூதுவருமான அ�வண.�தா 
அருட்கலா�� எஸ். சந்ரு ெபர்னாண்ேடா 
முன்�ைல ெகௗரவ அ��யாகக் கலந்து 
ெகாள்�றார்.

 இலக்�யப் புரவலர் ஹா�ம் உமர் தைல-
ைம�ல் இடம்ெபறும் இந்�கழ்�ல், 
தயான் லங்கா�ன் தைலவர் ேகசவன் பத்-
மநாதன் �ரதம அ��யாகக் கலந்து ெகாள்-
வேதாடு, �னகரன் பத்��ைக�ன் �ரதம 
ஆ��யர் ேத.ெசந்�ல்ேவலவர், �ரேகச� 
�ரதம ஆ��யர் எஸ். �கஜன், த�ழன் 
�ரதம ஆ��யர் �வராஜா, ஸ்டார் த�ழ் 
வாெனா� ெதாைலக்காட்� ஊடக�யலா-
ளரும் ஒ�பரப்பாளருமான எஸ்.நவ�தன் 

ஆ�ேயார் ஊடக அ��களாகவும் கலந்து 
�றப்�க்�ன்றனர். 

இலங்ைக�ன் �ரபல �ைர�ைச, ெமல்-
�ைசப்பாட� எஸ்.கலாவ� ெகௗரவ 
அ��யாகக் கலந்து ெகாள்ளும் இந்�கழ்-
�ல், இைசயைமப்பாளர் கருப்ைபயாப்-
�ள்ைள �ரபாகரன், இைசயைமப்பாளர் 
பசால் �ன்னா, �ரபல தேபலா கைலஞர் 
ஹ�தாஸ் கண்ணா, �ரபல பாடகர் நவ-
கம்புர கேணஷ், �ரபல பாட� ெமா�ன் 
ெஜனற், இைசயைமப்பாளர் தவராஜா 
எஸ்.�. ேதவா ஆ�ேயார் 'பாடுேவார் 
பாடலாம்' ேபாட்��ன் நடுவர்களாகவும் 
கலந்து ெகாள்�ன்றனர். 

�கழ்ைவ �ரபல 
�ேரஷ்ட அ��ப்பாளர் 
கைல�லா உைவஸ் ெச�ப் 
மற்றும் அமுதா ஆ�ேயார் 
ெதாகுத்து வழங்கு�ன்-
றனர்.
கைலஞர்களான ராதா 
ேமத்தா, ேக. ெசல்வரா-
ஜன், ஜனரஞ்சக எழுத்-
தாளர் ெமா�வாணன், 
ெமாஹமட் நசார், கலாச்-

சார உத்�ேயாகத்தகர் ��ஸ்� ேராஸ், 
�ரபல பாடகர் என் பா�ல் ஆ�ேயார் 
கைல அ��களாக கலந்து ெகாள்ளவார்-
கள். 

��மா தயா�ப்பாளர், துைரராசா 
சுேரஷ், கைலஞர்களான ஏ. ர�ந்�ரன், 
ெபான் பத்மநாதன், �ஸ்ேகா ராஜா, 
�.எம். நந்தகுமார், ேதவர் மு�வர், எஸ். 
சரவணா, சண்மூ, பன்�ர் ெசல்வம், ேக. 
ஈஸ்வர�ங்கம், �ேரஷ்ட அ��ப்பாளர் 
உைவஸ் ெச�ப், குருசா� ெஜய �ரமூர்த்�, 
எஸ். ஆனந்ககுமார், �. கேணசன், பா. தங்-
கேவல், மா. ேயாேகஸ்வரன் ஆ�ேயார் 
இங்கு ெகௗர�க்கப்படவுள்ளார்கள்.  

வ. சக்�ேவல்

டுபாய் எக்ஸ்ேபா 2020 இன் 
ேஜர்மன் ெப��ய�ல் 2021, ச�ப்-
புத்தன்ைம மற்றும் உள்�ர்ப்பு எனும் 
கருப்ெபாரு�ல் நைடெபற்ற சர்வ-
ேதச �ருது வழங்கும் �ழா�ல், 
உலகளா�ய ���ல் அ�மட்ட சமூ-
கங்கேளாடு (Grass root communities) 
ெசயற்படும் பத்து ெசயற்�ட்டங்-
கள், ெபரும் ம�ப்புைடய கலாசா-
ரங்களுக்கு இைட�லான புதுைம 
(Intercultural Innovation) �ருதுக்கான 
இறு� ெவற்�யாளர்க�ன் ெபயர்கள் 
ெவ��டப்பட்டுள்ளன.

 கடந்தாண்டு, 120 நாடுக��ருந்து 
1,100 இற்கு ேமற்பட்ட �ண்ணப்பங்-
கள் ெபறப்பட்ட �ைல�ல், ேதர்வு 
ெசயல்முைற �கவும் ேபாட்�த்-
தன்ைமயுடன் இருந்ததுடன் �ருது 
ெபற்ற பத்து அைமப்புக்கள் 200,000 
ெடாலர் �� மா�யத்ைத ப�ர்ந்து 
ெகாண்டன.

 கு�த்த �ருதுக�ல் இரண்-
�ைன ஆ�யா கண்டத்�ல் இருந்து 
இலங்ைக மற்றும் இந்�ய நாடுகள் 
ெபற்றுக்ெகாண்டன. 

இலங்ைக��ருந்து இைளேயார் 

தைலைமத்துவத்�ைன வலுப்ப-
டுத்தும் ஒன்�யம் (SYLC) மற்றும் 
ட்�ம்ஸ் ேபஸ் அக்கட��னர் ெபரு 
ம�ப்புைடய, கலாசாரங்களுக்கு 
இைட�லான புதுைம �ரு�ைன சர்-
வேதச அரங்�ல் தன்னகத்ேத ெபற்று 
எமது மண்�ற்கு ெபருைம ஈட்�த்-
தந்துள்ளனர்.

 இைளேயார் தைலைமத்துவத்-
�ைன வலுப்படுத்தும் ஒன்�யம், 
ட்�ம்ஸ் ேபஸ் அக்கட��ன் இைண- 
�றுவுனர் �ேஷாத் நவெரட்ணராஜா 
இவ்�ரு�ைன அைமப்�ன் சார்பாக 

ெபற்றுக்ெகாண்டார். அவ�டம் இது-
பற்� �ன�யேபாது “இலங்ைக�ல் 
அ�மட்ட சமூகங்களுக்கு இைடேய 
காணப்படும் முரண்பாட்டு �ரச்-
�ைனகைள �ர்ப்பதற்கான இந்த 
ெபா�முைற, ெதா�னுட்பத்�ன் உத-
�யுடன் அ�மட்ட சமூகங்களுக்கும் 
உ�ய தரப்�னருக்கும் இைட�லான 
இைடெவ��ைன �வர்த்� ெசய்து 
அப்�ரச்�ைன �ர்ைவ ேநாக்� 
ெபா�முைற ெதா�ற்படுவதன் 
மூலம் வன்முைறயான முரண்பாட்-
�ைன த�ர்க்க மு�யும்” எனத் ெத�-

�த்தார்.
�ருதுகள் வழங்கும் �ழா�ல் 

நாக�கங்களுக்கான ஐக்�ய நாடு-
க�ன் கூட்ட��ன் உயர் �ர�-
��யும் ஸ்ெப��ன் முன்னாள் 
ெவ�யுறவு அைமச்சருமான எச்.
இ.�குவல் ஏஞ்சல் ெமார�ேனாஸ் 
மற்றும் �.எம்.டப்�யூ குழுமத்�ல் 
ம�த வளங்களுக்குப் ெபாறுப்-
பான �.எம்.டப்�யூ குரூப் இன் 
�ர்வாகக் குழு உறுப்�னர் �ரும� 
இகா ேஹார்ஸ்ட்ேமயர், இந்த 
�ழா�ன் சர்வேதச ஒத்துைழப்புக்-
கான மா�ல அைமச்சர், எக்ஸ்ேபா 
2020 துபாய் �ேரா�ன் �ர்வாக 
இயக்குநர் மற்றும் துபாய் எக்ஸ்ேபா 
2020 இன் உயர் குழு�ன் உறுப்�ன-
ரான �ம் இப்ரா�ம் அல் ஹா�� 
ஆ�ேயார் கலந்து ெகாண்டனர்.

 எமது நாட்�ன் அ�மட்ட சமூ-
கங்களுக்கு இைடேய காணப்படும் 
முரண்பாட்டு �ரச்�ைனகைளத் 
�ர்ப்பதற்காக இைளய தைலமுைற-
�னர் இச்ெசயல் �ட்டத்�ல் கலந்து 
ெகாள்ள �ரும்�னால் www.sylcsl.org 
என்னும் இைணய தளத்�ற்கு ெசல்வ-
தன் மூலம் இைணந்து ெகாள்ளலாம்.      

உலக கலாசாரங்களுக்கு இைடயிலான புத்தாக்க 
விருதிைன ெபற்ற கிேஷாத் நவெரட்ணராஜா

ருெச�க் பாரூக்  

அவுஸ்�ேர�யா-
�ல் �க்ேடா�யா 
ெவ�� ேமல்�ைலக் 
கல்லூ��ல் கல்�-
கற்கும் இலங்ைக 
மாணவன் அஹ்மத் 
இஹ்சான் �க்ேடா-
�யன் கல்�ச் சான்�-
தழ் ப�ட்ைச�ல் 100 
புள்�க�ல் 99.35 
அ�கூ�ய ெபறு-
ேபறுகைளப் ெபற்-
றுள்ளார். அஹ்மத் 
இஷான் சவு� 
அேர�யா ெஜட்டா-
�ல் இலங்ைக சர்வ-
ேதச பாடசாைல�ல் 
தரம் 1 முதல் 3 வைர 
கற்றவர். அவுஸ்�ேர-
�யா கார்வத்தா கல்லூ��லும் தரம் 
4 இருந்து - ேநாபல் பார்க் ேகம்�-
�ட்ஜ் ஆரம்பப் கல்லூ��லும் தரம் 
5 முதல் 6 வைர இறு�யாக தரம் 7 
- 12 வைர ெவர்�� ேமல்�ைலக் கல்-
லூ��லும் கற்றவர். 

கல்� கற்றார். இவர் ெமல்ேபார்-
�ல் உள்ள ேஹ�ஸ் ெடக்னாேலா� 
குரூப் ��ெடட்�ன் ��த்துைற-
�ன் தைலவர் ெமா��ன் இம்ரான் 
லா��ன் மகன் என்பது கு�ப்�டத்-
தக்கது.     

அவுஸ்திேரலியாவில் சிறந்த ெபறுேபறுகைள  
ெபற்ற இலங்ைக மாணவன் 

மர்ஹ�ம் க�பதுல் குலபா ெமளல� அப்துல் ஹ�த் பஹ்��ன் ேப�ல் கதமுல் குர்ஆன், ஹழரா மஜ்�ஸ் கடந்த 21ஆம் �க�யன்று தர்ஹா நகர் ஸா�யா �� இப்றா��ய்யா 
ஸா�யா�ல் க�பதுஷ் ஷாது� ெமளல� அல்ஹாஜ் ர�க் பஹ்� தைலைம�ல் நைடெபற்றது. உலமாக்கள், முகத்த�ன்கள், �னன்ேகாட்ைட ஹழரா ெஜமாஅத் ஆ�குர் ரஸ�ல் 
குழு�னர், மற்றும் ஜமாஅத்தார்களும் கலந்து ெகாண்டனர். க�பதுஷ் ஷாது� ெமளல� அல்ஹாஜ் ர�க் பஹ்� உைர �கழ்த்துவைதயும் பங்குெகாண்ேடா�ல் ஒரு பகு��னைரயும் 
படங்க�ல் காணலாம்.    படங்கள் -: ேபருவைள �.எம். முக்தார்    

ெகாழும்பு �ற்� ெசன்டர் மண்டபத்�ல் கடந்த 21ஆம் �க�யன்று மாைல நைடெபற்ற 
இைச சங்கமம் �கழ்�ல் �ழா. நாயகன் ெபாத்து�ல் அஸ்�னுக்கு சமூகேஜா� ர�க் 
ெபான்னாைட ேபார்த்� ம�ழ்ைவயும் நவம� �ரதம ஆ��யர் என்.எம். அ�ன், பல்க-
ைலேவந்தன் ெமா�வாணன் ம�தேநயன் இர்ஷாத் ஏ.காதர் ஆ�ேயார் உட�ருப்பைத-
யும் படத்�ல் காணலாம்.

நூருல்ஹ�தா உமர்  

ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகத்�ன் 
அரபு ெமா� மற்றும் இஸ்லா�ய நாக-
�கத்துைற�ன் �ேரஷ்ட ��வுைரயா-
ளர் கலா�� எம்.எஸ்.எம். ச�ம் அரபு 
ெமா� ேபரா��யராகப் பத�யுயர்த்-
தப்பட்டுள்ளார். இப்பத�யுயர்வு அரபு 
ெமா��ல் இவர்களுக்குள்ள புலைமத்-
துவத்துக்குக் �ைடத்த ெகளரவமாக 
ெகாள்ளப்படு�ன்றது.  

இலங்ைக�ன் �ழக்கு மாகாணம் அம்பாைற 
மாவட்டத்�ன் மாவ�ப்பள்� �ராமத்ைத 
ேசர்ந்த ேபரா��யர் எம்.எஸ்.எம். ச�ம் மாவ-
�ப்பள்� முஸ்�ம் கலவன் பாடசாைல�ல் 
(தற்ேபாதய கமு/ அல் - அஸ்ரப் மஹா �த்�-
யாலயம்) தனது கல்�ப் பயணத்ைத ஆரம்-
�த்து அங்ேகேய ஆரம்பக் கல்�ைய �ைறவு 
ெசய்து.

 �ன்னர் கல்முைன அல் ஹா�யா அரபுக் 
கல்லுௗ��ல் கற்றதன் �ன்னர் இந்�யா�ன் 
லக்ேனா தாருள் உலூம் நத்வதுல் உலமா அரபுக் 
கல்லாசா�ன் அரபு ெமா� மற்றும் இலக்�ய 
�டத்�ல் கற்று முதலாம் �ைல அ��ேஷட 
�த்�யுடன் தனது இஸ்லா�ய கற்ைகைய 

�ைறவு ெசய்தார். 
20 ஆம் நூற்றாண்�ன் தைல�றந்த 

இஸ்லா�ய அ�ஞர்களுள் ஒருவரும் 
�ர்�ருத்தவா�யுமான அல்லாமா அபுல் 
ஹஸன் நத்� அவர்க�ன் ேநர� மாண-
வராக ேபரா��யர் இருந்துள்ளைம 
�ேஷட அம்சமாகும்.  

1999ஆம் ஆண்டு ேபராதைன பல்-
கைலக்கழகத்�ற்கு ெத�வு ெசய்யப்-

பட்ட ேபரா��யர் எம்.எஸ்.எம். ச�ம் அவர்-
கள் 2002 இல் அரபு ெமா��ல் �ேஷட இளங் 
கைலமா�ப் பட்டத்ைத ெபற்றார். 

2004 ஆம் ஆண்டு அரபு ெமா��ல் முதுக-
ைலமா�ப் பட்டத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்ட-
ேதாடு, 2012 ஆம் ஆண்டு உல�ன் முன்ன�ப் 
பல்கைலக்கழகங்களுள் ஒன்றான மேல�யா-
�ன் மலாயாப் பல்கைலக்கழகத்�ல் அரபு 
ெமா��ய�ல் கலா��ப் பட்டத்ைதயும் 
�ைறவு ெசய்தார். 

ேபரா��ய�ன் கலா��ப் பட்டத்துக்கான 
ஆய்வுக்கு �ேஷட �றைமைய ெவ�ப்படுத்�-
யதற்கான �றைம �ருது பல்கைலக்கழகத்தால் 
வழங்� ெகளர�க்கப்பட்டைம கு�ப்�டத்-
தக்கது.

இலங்ைகயின் முதலாவது அரபு ெமாழி
ேபராசிரியராக கலாநிதி எம்.எஸ்.எம். சலீம்

நுவெர�யா � ஓம்கார கைலமன்றத்�ன் ஏற்பாட்�ல் நுவெர�யா ஆேவ�யா � முத்துமா�யம்மன் ஆலய மண்டபத்�ல் ைதப்பூச நாட்�ய உற்சவத்ைத முன்�ட்டு 
கடந்த ெசவ்வாயன்று மாைல நைடெபற்ற பரதநாட்�யம் �ழ்வுகைள படங்க�ல் காணலாம். நுண்கைலமா� தனபால�ங்கம் ச�கரன் வர்க�ன் மாணவர்க�ன் 
நடன �கழ்�ற்கு �ரதம அ��யாக ெகாழும்பு மாரகம ேத�ய கல்�வ �றுவகத்�ன் ��வுைரயாளர் கலா�� ரா�� �ருகுமரன், �றப்பு அ��களாக நுவெர�யா 
மாவட்ட ெபாது ைவத்�யசாைல�ன் சுவாச ேநாய்ப்��ன் �ேசட ைவத்�ய �புணர் சதுர �ர�ங்க, நுவெர�யா ெபா�ஸ் சுற்றுலாப்��வு ெபாறுப்ப�கா� �ஷாந்த 
�ர�ப்குமார ஆ�ேயார் கலந்துெகாண்டனர்.      நுவெர�யா �னகரன் �ருபர்  

நுவெரலியா � ஓம்கார கைலமன்றத்தின் பரதநாட்டியம்



தனுஷ் - ஐஸ்வர்யா திருமண 
உறவில் சிக்கல் ஏற்பட்ட 
ப்பயாது ஐஸ்வர்யாவின் 

தந்த என்ற ஸதயானத்தில் 
நடி்கர ரஜினி்கயாநத் சமயாதயான 
ப்பச்சு்வயாரத்்த ந்டத்தி்தயா்க 
கூறப்படுகிறது. இது ததயா்டர-
்பயா்க சினிமயா ்வட்டயாரங்கள் சில 
நம்மி்டம் த்க்வல்்கள் ததரிவித்-
துள்்ளன.

தனது ம்னவியும், இ்ககு-
னருமயான ஐஸ்வர்யா்்வ பிரி-
்வதயா்க நடி்கர தனுஷ் அறிவித்-
துள்்ளயார.   இது ததயா்டர்பயா்க 
சமூ்க ்வ்லத்த்ளங்களில் அ்வர 
அறிக்்க த்வளியிட்டயார. 18 
்வரு்ட திருமண ்வயாழக்்க்் 
முடித்துகத்கயாள்்வதயா்க அ்வர 
அறிவித்துள்்ளயார.

தனு்ை ததயா்டரநது ஐஸ-
்வர்யாவும் இபத அறிவிப்்ப 
த்வளியிடடு இருககிறயார. 
இநத அறிவிபபு அண்மயில் 
்வநதிருநதயாலும் 2 ்வயாரத்திறகு 
முன்ப்ப இநத முடிவு எடுக-
்கப்படடு விட்டதயா்க கூறப்படு-
கிறது.

இது ததயா்டர்பயா்க சினிமயா 
்வட்டயாரத்தில் சிலரி்டம் விசயா-
ரித்ததில், இ்வர்கள் இரு்வரும் 
பிரி்வதயா்க 2 ்வயாரங்களுககு 
முன்ப்ப முடிவு தசய்துவிட்ட-
னர. நி்ற் ்கருத்து ப்வறு்பயாடு-
்கள் ்கயாரணமயா்க முடிவு தசய்துள்-
்ளனர. இதுதயான் ்கயாரணம் என்று 
குறிபபிடடு தசயால்லும் அ்ள-
விறகு ஒரு ்கயாரணம் இல்்ல. 
இ்வர்களுககு இ்்டயிலயான 
பிரச்சி்ன ்பல ்வரு்டங்களுககு 
முன்ப்ப ஒரு விை்த்தில் எழுந-
துவிட்டது. இ்ண்த்தில் 
த்வளி்யான சில பு்்கப்ப்டங-
்கள் ்கயாரணமயா்க அபப்பயாபத 
இ்வர்களுககு இ்்டயில் ்கருத்து 
ப்வறு்பயாடு ஏற்பட்டது.

ஆனயால் அபப்பயாது இரணடு 
தரபபில் இருநதும் மூத்த்வர்கள் 
ப்பசி அ்த சரி தசய்தனர. இது 
7-8 ்வரு்டங்களுககு முன் ஏற-
்பட்ட பி்ளவு. அதன்பின் இரு்வ-
ரும் தநருக்கமயா்கப்வ இருநதனர. 
ஆனயால் சமீ்பத்தில் ்க்டநத ஒரு 
்வரு்டமயா்க இ்வர்கள் இரு்வருக-
கும் மீணடும் ்பல விை்ங்களில் 
்கருத்து ப்வறு்பயாடு்கள் ஏற்படடு 
இருககிறது. அபதயாடு தனுஷ் 
்பறறி சில பு்கயார்கள் பநரடி்யா்க 
ஐஸ்வர்யா ்கயாதுகப்க தசன்று 
இருககிறது. அதில் ்வயாககு்வயா-
தம் ஏற்ப்டப்வ இரு்வருககும் 

சண்்ட முறறி இருககிறது 
என்று அநத சினிமயா ்வட்டயார த்க-
்வல்்கள் நம்மி்டம் ததரிவித்தன.

ரஜினி இநத வி்வ்கயாரம் ததரிந-
தும் ததயா்டக்கத்தில் அ்த ்பறறி 
த்பரிதயா்க ்கருத்து எ்தயும் ததரி-
விக்கவில்்ல என்று கூறப்ப-
டுகிறது. ஆனயால் ததயா்டரநது 
தனு்ை சில நடி்்க்களு்டன் 
ஒபபிடடு நி்ற் கிசு கிசுக-
்கள் த்வளிப் ்வநதன. முககி-
்மயா்க ததலுஙகு, ம்ல்யா்ள 
தி்ர உலகில் தனுஷ் குறித்த 
சில சரச்்சககுரி் கிசுகிசுக்கள் 
த்வளிப் ்வநததயா்க கூறப்படுகி-
றது. இது ததயா்டர்பயா்க ஐஸ்வர-
்யாப்வ பநரடி்யா்க ஒரு நடி்்க-
யி்டம் ப்கயா்பமயா்க விசயாரித்ததயா்க 
கூறப்படுகிறது.

அதயா்வது கிசுகிசுக்கள் 
உண்ம்யா என்று தனுஷ் ்பறறி 
ஒரு நடி்்கயி்டம் ஐஸ்வர்யா 
ப்கட்டதயா்க கூறப்படுகிறது. 
தன்னி்டம் ஐஸ்வர்யா ்வநது 
ப்பசி்்தப ்பறறி அநத நடி்்க 
தனுஷி்டம் பு்கயார த்கயாடுத்துள்-
்ளயாரயாம்.  அதனயால் தனுைுக-
கும் ஐஸ்வர்யாவிறகும் பமலும் 
பமயாதல் ஏற்பட்டதயா்க சினிமயா 
்வட்டயாரங்கள் ததரிவிககின்றன. 
இது த்பரி் ்வயாககு்வயாதம் ஆகி-
யுள்்ளது. இப்படிப்பட்ட நி்ல-
யில்தயான் ததயா்டர பமயாதல்்க்ளயால் 
பிரிநதுவி்டலயாம் என்ற முடி்்வ 
தனுஷ் - ஐஸ்வர்யா இரு்வரும் 
எடுத்துள்்ளனர. இ்த இரணடு 
ப்பருபம குடும்்பத்தினர முன்-
னி்லயில் ததரிவித்துள்்ளனர. 
அபப்பயாது இ்வர்க்்ள சமரசம் 
தசய்் ரஜினி தரபபு மு்ன்றதயா்க 
கூறப்படுகிறது.

(15ஆம் ்பக்கம் ்பயாரக்க)

கே: குறைமாத, குறைப் பிர-
சவஙேள் அதிேரிப்்பதன் 

பின்்னணி என்்ன?
்பதில்  : தயாயின் ப்பயாசயாககுக கு்ற-

்பயாடும் ்பதின்ம ்வ்துக ்கருத்தரித-
லுபம கு்றப  பிரச்வங்கள் ஏற்ப்ட 
பின்னணி்யாகின்றன. இவ்விரணடிற-
கும் தயாயின் குடும்்ப  த்பயாரு்ளயாதயார 
சமூ்க சூழநி்ல தயாழநத மட்டத்தில் 
இருப்பது முககி் ்கயாரணமயாகும்.  
அடுத்து தயாய்ககு ்கரப்பத்தின் ப்பயாது 
அதி்க குருதி அழுத்தம் ஏற்படு்வதயால்  
அல்லது குழந்தயின் ்வ்ளரச்சி ்கரப-
்பத்தில் குன்றிக ்கயாணப்பட்டயால் குழந-
்த்்  கு்ற மயாதத்தில் பிரசவிக்கப 
்பணண பநரிடுகிறது. இவ்்வயாறு தசய்-
்யாவிட்டயால்  தயாய்ககு அல்லது குழந-
்தககு ஆ்பத்து ஏற்ப்டலயாம். தயாய்ககு 
்கரப்பத்தின் ப்பயாது  நீரிழிவு பநயாய் ஏற-
்படு்வதும் கு்றமயாத பிரச்வத்துககு 
்கயாரணமயா்க அ்மகிறது.

பமலும்  அண்மக ்கயாலங்க-
ளில்  ்கரப்பநதரிக்கக ்கஷ்்டப்படும் 
்கண்வன் ம்னவி  ஆகிப்யாருககு 
சிகிச்்ச அளிப்பதில் ்பல முன்பனற-
றங்கள் ஏற்படடுள்்ளன.  இச்சிகிச்-
்சயின் ப்பயாது ஒன்றுககு பமற்பட்ட 
குழந்த்கள் ்கரப்பம் தரித்தல்  அதி-
்கமயா்க ்கயாணப்படுகிறது. இவ்்வயாறு 
ஒன்றுககு பமற்பட்ட குழந்த்கள் 
்கரப்பம்  தரிககும் ப்பயாது அ்்வ 
கு்றமயாத பிரச்வமயா்க ந்டககின்றன. 
இதனயாலும் கு்றமயாத  பிரச்வங்கள் 
அதி்கரிககின்றன.

கே: குறைமாத குழநறத-
ேறைப் ்பாதுோகே 

எவவாைா்னவறறைச் சசய்ய 
கவண்டும் ? 

்பதில்  : இது ஒரு த்பரி் ப்கள்வி. 
சுருக்கமயா்க தசயால்்வதயானயால் கு்ற-
மயாதக குழந்த்க்்ள  ்பயாது்கயாக்க 
பிரச்வத்திறகு முன்னபர ஆ்த்தமயா்க 
இருத்தல் முககி்ம்.

பிரச்வத்தின்  ப்பயாது குழந்த சு்வயா-
சிககிறதயா, இத்த் துடிபபு நன்றயா்க 
இருககிறதயா என்்ப்த  உறுதிப்ப-
டுத்த ப்வணடும். அபத பநரத்தில் 
குழந்த குளிரநது வி்டயாமல்  ்பயாரத்-
துக த்கயாள்்ள ப்வணடும். நு்ரயீரல் 
முதிரச்சி அ்்ட்யாமல் சு்வசிப்பதில்  
பிரச்சி்ன்கள் இருபபின் நு்ரயீர-
லுககுள் பச்பக்டன்ட (surfactant) 
எனும்  ்பதயாரத்த்த தசலுத்தி தச்ற-
்்கச் சு்வயாச ்கருவியில் த்பயாருத்த 
ப்வணடும். சு்வயாசப  பிரச்சி்ன 
கு்ற்வயா்க ்கயாணப்பட்டயால் அதற-
ப்கறற விதத்தில் சு்வயாசிப்பதறகு 
உத்வ  ப்வணடும்.

அபத ப்வ்்ளயில் ததயாபபுள்-
த்கயாடிககுள்  அல்லது ஒரு நயா்ளத்தில் 
ஊசி்் (Cannula) தசலுத்தி அத-
னூ்டயா்க குளுகப்கயாஸ  (Dextrose) 

மறறும் கிருமி த்கயால்லி மருநது்க்்ள 
(antibiotics) த்கயாடுக்க  ப்வணடும். 
இ்்வ்க்்ளச் தசய்யும் அபத பநரத்-
தில் குழந்த்் ்கணணயாடிப த்பட-
டியில்  ்்வத்து குழந்த்் சூ்டயா்க 
்்வத்திருக்க ப்வணடும். 

ததயா்டரநது  குழந்த்் ்க்வன-
மயா்க அ்வதயானிக்க ப்வணடும். இத்த்-
துடிபபு ப்வ்கம், சு்வயாச ப்வ்கம்,  இரத்-
தத்தில் ஒடசிசனின் அ்ளவு, குருதி 
அழுத்தம் ப்பயான்ற்்வ அ்வதயானிக்கப-
்படும்.  சிறிது சிறிதயா்க தயாய்ப்பயாலூட-
டுதல் ஆரம்பிக்கப்படும். பிரச்சி்ன-
்கள்  ஏற்பட்டயால் அ்வறறிறகு ஏறற 
விதமயா்க சிகிச்்ச்கள் அளிக்கப்ப-
டும். இ்்வ  எல்லயா்வறறிலும் கிருமி 
ததயாறறு ஏற்ப்டயாமல் தடுப்பதறகுரி் 
எல்லயா மு்ற்களும்  ்்க்யா்ளப்படும். 
்்க ்கழுவுதல் மி்க முககி்ம்.

கே: தறைப் பிரசவம் குறை-
ப்பிரசவமாே இருநதால் 

அடுததடுதத  குழநறதயும் 
குறைப்பிரசவமாேகவ பிைகே 
வாயப்புள்ைசதன்று கூைப்்படு-
கிைகத ?

்பதில்  : ஆம், அவ்்வயாறு அடுத்த 
குழந்த்களும் கு்றப பிரச்வமயா்க 
பிறக்க  ்வயாய்பபுள்்ளது. ஆனயால் 
ம்கபப்பறறு மருத்து்வ நிபுணரின் 
ஆபலயாச்னயு்டன்  தச்ற்பட்டயால் 
த்பரும்்பயாலும் பிரச்சி்ன்க்்ளத் 
தவிரத்துகத்கயாள்்ளலயாம். ஒரு தயாய்,  
தயான் கு்ற மயாதமயா்கப பிறநதிருந-
தயாலும் இவ்்வயாறயா்க கு்றமயாதத்தில்  
குழந்த்க்்ளப பிரசவிக்க முடியும். 
ஆ்கப்வ இவ்்வயாறயான சரித்திரம் 
தனககு  உள்்ளததன்்ப்த ம்கபப்பறறு 
மருத்து்வ நிபுணருககு முன்கூடடிப்  
ததரி்ப்படுத்து்வதன் மூலம் பிரச்-
சி்ன ஏற்ப்டயாமல் ்பயாரத்துகத்கயாள்்ள-
லயாம்.

கே: 25 வாரஙேளில் பி-
ைககும் சிசுகேறை 

ோப்்பாறை  சிகிச்றச வசதிேள் 
கிழககுப் பிராநதி்யததில் இரு-
ககிைதா ?

்பதில்  : ஆம். மட்டக்க்ளபபு 
ப்பயாதனயா ்்வத்தி்சயா்லயில் இவ்-
்வயாறயான மி்கவும் கு்ற  மயாதத்தில் 
பிறககும் சிசுக்க்்ள ்கயாப்பயாறறு்வதற-
்கயான ்வசதி்கள் உள்்ளன. அண்மக  
்கயாலத்திபலப் இவ்்வயாறயான ்வசதி்கள் 
எங்களு்்ட் பிரயாநதி்த்தில் கி்்டக-
்கப த்பறறன.  இவ்்வயாறயான குழந-
்த்க்்ளக ்கயாப்பயாறற ்வசதி்கள் மட-
டுமன்றி நன்கு ்பயிறறப்பட்ட  அணி 
ஒன்று மி்க முககி்மயாகும். அணி 
என்று தசயால்்வதறகு ்கயாரணம் அதன் 
ஒவ்த்வயாரு  அங்கத்தினரும் சிறப்பயா்க 
தச்ல்்படு்வது மி்க முககி்மயாகும்.

கே: மேப்க்பறு நிறையில் 
சிசு மறறும் தாய மர-

ணதறத தழுவுவதறோ்ன 
பின்்னணி ?

்பதில்  : சிசு மறறும் தயாய் மரணம் 
சம்்பநதப்பட்ட எல்லயாத் தரபபின-
ருககும் மி்கவும்  ்கடினமயான அநு்ப-
்வமயாகும். ்பல்ப்வறு ்கயாரணங்க்ளயால் 
இ்்வ ந்டககின்றன. இ்வறறில் ்பல  
தடுக்க முடி்யாத்்வ. சில தடுக்கககூ-
டி்்்வ. சில பநயாய் நி்ல்ம்களில் 
தயா்்க  ்கயாப்பயாறற சிசு்்வ கு்ற 
மயாதத்திபலப் பிரசவிக்க பநரிடுகி-
றது. இதனயால் சிசுவின்  உயிருககு 
அ்பத்து ஏற்ப்டலயாம். 

சிபசரி்ன்  சத்திர சிகிச்்ச தறப்பயாது 
எங்களு்்ட் சமூ்கத்தில் விரும்பி 
தசய்்ப்படுகிற  ஒன்றயா்க மயாறியுள்-
்ளது. ஆனயால் சு்கபபிரச்வத்்தக ்கயாட-
டிலும் சிபசரி்ன்   சிகிச்்சயிபலப் 
அதி்க தயாய்மயார்கள் மரணங்க்்ள 
தழுவுகின்றனர. சரி்யான  ்கயாரணமில்-
லயாமல் சிபசரி்ன் சத்திரசிகிச்்ச்் 
தயா்யாரின் விருப்பத்துக்கயா்க தசய்்வது 
தயாய்ககு  ஆ்பத்்த ஏற்படுத்தலயாம். 
ஆனயால் சில ப்வ்்ள்களில் சிசு்்வக 
்கயாப்பயாறறவும் தயா்்க  ்கயாப்பயாற-
றவும் சிபசரி்ன் சத்திரசிகிச்்ச 
பத்்வப்படுகிறது. 

கே: இவவாைா்ன நிறையில் 
ச்பண் க�ாயி்யல் 

மேப்க்பறறு மருததுவ நிபுணரும்  
விகசட குழநறத �ை மருததுவ 
நிபுணரும் மேப்க்பறு நிறை-
யின்க்பாது எவவாறு  சச்யற்பட 
கவண்டும் ? 

்பதில் : ததயா்டர்பயா்டல்  முககி்ம். 
இரு்வரும் ஆபலயாசித்து தயாய்ககும் 
பசய்ககும் ்பயாதுக்கயாப்பயான சிறநத  
பிரச்வ மு்ற்்யும் பநரத்்தயும் 
தீரமயானித்து தச்ற்ப்ட ப்வணடும். 
குழந்த  பிரசவிககும்ப்பயாது ஏற்ப-

்டககூடி் பிரச்சி்ன்க்்ள முன்கூட-
டிப் அனுமயானித்து  அ்வறறிறகு 
ஆ்த்தத்து்டன் இருநது குழந்த 
பிறநததும் பத்்வப்படின்  தீவிர-
மயா்கச் தச்ற்படடு சிகிச்்ச்ளிக்க 
ப்வணடும்.

கே: மழறைேளின் க�ாய 
நிறைற்ய அறிநது 

சிகிச்றசளிப்்பசதன்்பது மிே-
ப்ச்பரும்  சவால். இநநிறையில் 
சவால்ேறை சவறறிசோள்ை 
எவவாைா்ன விட்யஙேறை 
ேறடப்பிடிகே  கவண்டும் ? 

்பதில் : குழந்த்கள்  அ்வர்களுக-
குள்்ள பிரச்சி்ன்க்்ள கூற மயாட்டயார-
்கள். ஆ்கப்வ அ்வதனிபபு முககி்ம்.  
த்பறபறயார குழந்த்க்்ள கூரநது 
அ்வதயானிப்பயார்கள். குழந்த்கள் 
த்வளிக்கயாடடும்  ஒவ்த்வயாரு சிறு 
மயாறறங்க்்ளயும் த்பறபறயார அறி-
்வயார்கள். த்பறபறயார கூறு்ப்வற்ற  
்்வத்தி்ர்க்ளயாகி் நயாங்கள் ்க்வன-
மயா்கக ப்கட்க ப்வணடும். த்பற-
பறயார்கள் கூறு்ப்வற்ற  நயாங்கள் 
எங்கள் ்்வத்தி் அறி்்வ ்்வத்து 
வி்ககி்யானம் தசய்ப்வயாம். அதன் 
பின்னர  நயாங்களும் குழந்த்க்்ள 
அ்வதயானிபப்பயாம். பத்்வப்பட-
்டயால் ததயா்டரச்சி்யா்க  அ்வதயானிப-
ப்பயாம். எங்களு்்ட் ஊ்கங்க்்ள சரி, 
பி்ழ ்பயாரக்க ்பரிபசயாத்ன்க்்ளச்  
தசய்ப்வயாம். பத்்வப்பட்டயால் ்பரி-
பசயாத்ன முடிவு்கள் ்வரு முன்னபர 
சிகிச்்ச்்  ஊ்கத்தினடிப்ப்்டயில் 
அரம்பித்து விடுப்வயாம். பின்னர ்பரி-
பசயாத்ன முடிவு்களின்  அடிப்ப்்ட-
யில் பத்்வ்யான சிகிச்்ச்க்்ளத் 
ததயா்டர்வபதயாடு பத்்வ்றற்வற்ற 
நிறுத்தி  விடுப்வயாம் என்றயார.

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY JANUARY 23, 2022 32022 ஜன்வரி 23 ஞயாயிறறுககிழ்ம

பிரித்தானிய பிர்மர் ப�தாரிஸ் 
ஜ�தான்ஸன உடனடியதாக �்வி விலக 
ஜேண்டுபமன கூறப�டும் எதிர்பபுகள் 

சூடுபிடிததுள்்ளன. அேரின �ணி குழதாமுககதாக 
பிர்மரின உததிஜயதாகபுூர்ே இலலததில நடத-
்ப�டட விருந்து�சதாரம் கடுமமயதான குறறம் 
என கூறப�டடுள்்ளது. பகதாவிட அச்சுறுத்லுககு 
மததியில, சுகதா்தார விதிமுமறகம்ள பின�ற-
றதாது, அந்் விருந்து�சதாரதம் ஏற�தாடு பசய் -
திருந்்து �றறி விமர்சிககப�டடுள்்ளது. ்மது 
கடசித ்மலேரதான பிர்மரின இந்் பசயல 
்ேறு என கூறும் பிரித்தானிய பகதான்ஸஜேர் -
டிவ் கடசி உறுபபினர்கள் ஐம்�திரண்டு ஜ�ர் 
அேர் நம்பிகமகமய மீறியுள்்ள்தாக குறறம் 
சுமததி கடி்பமதானமற பிரித்தானிய �தாரதா -
ளுமனறததிறகு சமர்பபிததுள்்ளதார்கள். இந்் 
விருந்து�சதாரம் சமூக இமடபேளிமய பின -
�றறி �ணி குழுவினருககதாக நடத்ப�டடது என 
ஏறறுக பகதாண்டுள்்ள பிர்மர், அ்றகு மன -
னிபம�யும் ஜகதாரியுள்்ளதார். ஆனதாலும் அேரது 
பசயல சரியலல என கூறும் எதிர்பபுகளுககும் 
குமறவிலமல.   

பிர்மர் ப�தாரி்ஸுககு இமைந்்்தாக 
உலகில ஏமனய அதிகதாரமிகக ்மலேர்கள் 
�லரினதும் பசலேதாககு வீழ்ச்சியமடந்துள்-

்ளது. இந்திய பிர்மர் நஜரந்திர ஜமதாடி, அபம -
ரிகக �னதாதி�தி ஜ�தா ம�டன, பிபரஞ்சு பிர்மர் 
எம்மதானுஜேல பமகஜரதான என குறிபபிடலதாம். 
உயர்ந்் இடததில இருந்் ்மலேர்கள் �லர் 
மககளின அதிருபதிககு ஆ்ளதாகியுள்்ளதார்கள். 
பகதாவிட ப்தாறமற கடடுப�டுத் எடுத் நடே -
டிகமக, அ்னதால ஏற�டட ப�தாரு்ளதா்தார சிக-
கலகள் மறறும் எதிர் கடசிகளின விமர்சனஙகள் 
அ்றகு கதாரைபமன ப்ரிகிறது. எவ்ேதாறதாயி -
னும் பிர்மர் ப�தாரிஸ் ஜ�தான்ஸனுககு அேரது 
கடசிககுள்ஜ்ளஜய ஏற�டுத்ப�டடுள்்ள அழுத-
்ம் விஜசடமதானது.  

பிரித்தானியதாவின �னநதாயக �ண்புகளுககு 
அமமய, ்மலேர்களின பிர�லயம் குமற-
ேமடயும்ஜ�தாது கடசி அஙகத்ேர்கள் அனு-
்தா�மினறி பசயல�டுேதார்கள். உலக மககளி -
மடஜயஇரும்பு ப�ண்மணி என ப�யர்ப�றற 
மதார்கிபரட ்டசர் கடசியிலிருந்து அகறறப�டட 
சம்�ேம் அ்றகு சிறந்் உ்தாரைமதாகும். 
பேறறிமய ஜநதாககி பகதாண்டு பசனற அ்ள-
வுககு �தாரதாடடு ்மலேர் குறிதது நதாடடில 

கதாைப�டுேதிலமல என சமூக கருததுகக்ளதால 
நிரூபிககப�டும் சந்்ர்ப�ததில ்டசர் விலக 
ஜேண்டுபமன கடடதாயப�டுததியது அேரின 
பநருஙகிய அணியினர் என�ம் குறிபபிடடதாக 
ஜேண்டும். ப்தாழிற கடசிமய அதிகதாரததுககு 
பகதாண்டு ேருே்றகதாக ப�ரும் அர்ப�ணிபபு -
டன பசயல�டட அககடசியின ்மலேர் ஜடதானி 
பிஜ்ளயருககும் அவ்ேதாறதான நிமலமமகஜக 
முகம்பகதாடுகக ஜநரிடடது.  

பேஸ்மினிஸ்டர் �னநதாயகம் இரு்யமில-
லதா் அரசியல முமற என ப்ரிேஜ்தாடு 
கடசிமய �தாதுகதாகக உடசீரமமபபிமன பசய்ய 
எவ்வி் ்யககமுமினறி பசயல�டுேது விஜசட 
அம்சமதாகும். ஐஜரதாபபிய யுூனியனிலிருந்து 
பிரித்தானியதா பேளிஜயறியது. அ்றகு தீர் -
வுகண்டு முனஜனறி ேரும்ஜ�தாது பகதாவிட 
ப்தாறறு பிரித்தானியதாமே பசயலிழககச் 
பசய்்து. நதாடமட மீடபடடுத் பிர்மர் ப�தாரி-
்ஸுககு கடசியிடமிருந்து மனனிபபு கிமடககதாது 
என�து ப்ளிேதாகிறது.   

ஆசியதாவின �னநதாயகம் இந்் �ண்புக-
ளிலிருந்து மதாறு�டடது என�ம் குறிபபிட 
ஜேண்டும். இந்திய பிர்மரின பசலேதாககும் 
குமறந்து ேருகிறது. உத்ர பிரஜ்சம், �ஞ்சதாப 

உள்ளிடட ஐந்து பிரதாந்தியஙகளின ஜ்ர்்ல 
இந்் ேருட மு்ல கதாலதாண்டு �குதியில நடத -
்ப�டவுள்்ளது. இந்திய பிர்மர் நஜரந்திர 
ஜமதாடியின �தாரதீய �ன்தா கடசியின பசலேதாக-
கும் குமறந்து ேருகிறது. பேறறி எவ்ேதாறதாயி -
னும் கடசித்மலமம மீ்தான ஆர்ேம் இந்திய 
ஜ்ர்்லில நனகு அறியப�டட அம்சமதாகும். 
கடசியின மீ்தான மககளின கருதது குமறந்து 
ேரும் சந்்ர்ப�ததிலகூட கடசி ்மலமமயுடன 
இமைேது ஆசிய கலதாசதாரம் என ப்ரிகிறது. 
பிரதாந்திய நதாடுகளில �னநதாயகததில கதாைக -
கூடிய இந்் அம்சம் குறிதது விஜசட கேனம் 
பசலுத் ஜேண்டியுள்்ளது.   

பகதாழும்பு ஜ்ர்்ல கதாரியதாலயததில �திவு 
பசய்யப�டடுள்்ள அரசியல கடசிகளின எண் -
ணிகமகமய �தார்ககும்ஜ�தாது இந்் கலதாசதா -
ரததின ஒரு�ககம் நனறதாகத ப்ரிகிறது. கடசி 
்மலேரின பசலேதாககு குமறேம் ப�தாறுகக 
முடியதா்ேர்கள் இறுதியில ஜேபறதாரு கடசிமய 
�திவு பசய்கிறதார்கள். கடசிகள் அதிகரிப�து 
�னநதாயகததுககு நனறதாகும். கடசியினுள் 
கதாைதாமற ஜ�தாகும் �னநதாயகம் நதாடடிறகும் 
மககளுககும் ஏற�டுததும் �னநதாயகமதாக 
இலமல.   

இந்நதாடடின அரசியலில ப�ரும் �ஙகு்தாரர்-
கள் என கூறிகபகதாள்ளும் ப�ரும்ளவு சிறுகட-
சிகள் மககள் சமூகததின இருபபுககு பசய்யும் 
உ்வி எனன? சிறிய மதாறறஙகம்ளத ்விர 
ப�ரும்�தானமமயதான கடசிகளின ஜநதாககம் 
மறறும் இலககுகள் மதாறதாது. கடசி உருேதாக 
அடிப�மட கதாரணி கடசி ்மலமம மதாததிரஜம. 
அது மு்லதாளிததுே கடசிகளில மதாததிரமலல 
ஜசதாசலிச கடசிகளிலும் கதாைககூடிய அம்ச -
மதாகும். பசலேதாககு குமறயும் ஜேம்ளயில 
கடசிமயப �தாதுகதாகக ்மலேமர நீககமுடிவு 
எடுப�து மனி்தாபிமதானமறற பசயலதாக ப்ரிகி -
றது. ்மலேபரதாருேர் நதாடடுககும் சமூகததுக -
கும் ஆறறிய �ணிமய கருததில பகதாள்்ளதாது, 
புறககணிதது அலடசியம் பசய்ேது நனறியறற 
பசயலதாகும். ப்ஜரசதா ஜமமய நீககி ஆடசிககு 
ேந்் ப�தாரிஸ் ஜ�தான்ஸனும் பிரித்தானியதா-
வின பிர�லமதான �தாததிரம் அலல. அேர் முகம் 
பகதாடுததுள்்ள பிரச்சிமன பிரித்தானிய மககள் 
சமூகததின கடசி கடடமமபபு ப்தாடர்�தான உள் -
்ளடககதம் எமககு எடுததியம்புகிறது.

்மிழில: வீ.ஆர். ேயலட 

அரசி்யல் தறைறமயும் ேைாச்சார 
ஆரவதறத கேள்விககுட்படுததலும்

மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

மைரும் யுேததிறகு 
புதி்யகதார வடிவம்

மண்டூர்
பாக்கியராஜா ம�ாகனதாஸ்...

சுய விருப்ப அடிப்படையில்
சிசேரியன் சேய்வது நல்்லதல்்ல

க்பாககு குறை்பாடும் ்பதின்மவ்யது ேருததரிப்பும்
குறைப் பிரசவஙேளுககுக ோரணம் என்கிைார
ேல்முற்ன வழககு  வடககு ஆதார

றவததி்யசாறையின் விகசட சிறுவர றவததி்ய நிபுணர
கசாமசுநதரம் க�ாமன் சைாஷாநத.

சிகசரி்யனிகைக்ய ்பை தாயமார
மரணதறதத தழுவுகின்ை்னர

உறவில் 
சிக்கல்

தனுஷ்-ஐஸவர்யா
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ஏறாவூர் �னகரன் �ருபர் 

இலங்ைக �ழக்குப் பல்கைலக்-
கழத்�ன் பு�ய உபேவந்தராக 
�ய�க்கப்பட்டுள்ள ேபரா��யர் 
வல்�புரம் கனக�ங்கம் ேநற்று 
காைல கடைமைய ெபாறுப்ேபற்றுக் 
ெகாண்டார்.

�ழக்குப் பல்கைலக்கழத்�ன்  மட்-
டக்களப்பு - வந்தாறுமூைல �ரேதசத்-
�லுள்ள அலுவலகத்�ல் சர்வமத 
ஆ�ர்வாதத்துடன் கடைமேயற்பு 
�கழ்வு நைடெபற்றது.

ேபரா��யர் வல்�புரம் கனக�ங்-
கம் இலங்ைக �ழக்குப் பல்கைலக்க-
ழகத்�ன்  உபேவந்தராக ஜனா�ப� 
ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ�னால்  �ய-
�க்கப்பட்டுள்ளார்.

சுமார் 25 வருடகால வரலாற்ைறக் 
ெகாண்ட �ழக்குப் பல்கைலக்கழ-
கத்�ன் பத்தாவது உபேவந்தராக  
மட்டக்களப்பு - �ரான்குளம் �ரேத-
சத்ைதச் ேசர்ந்த  ேபரா��யர் வல்�-

புரம் கனக�ங்கம் �ய�க்கப்பட்டுள்-
ளைம கு�ப்�டத்தக்கது.

முகாைமத்துவப் ேபரா��யரான 
வல்�புரம் கனக�ங்கம் இதற்கு 

முன்னர் �ழக்குப் பல்கைலக்கழகத்-
�ன் �ருேகாணமைல வளாகத்�ன் 
முதல்வராகப் ப�யாற்�யவரா-
வார்.

கிழக்கு பல்கைலயின் புதிய 
உபேவந்தர் பதவிேயற்பு

யாழ்.�ேசட �ருபர் 

சுன்னாகம் மற்றும் இளவாைல-
�ல் பட்டப்பக�ல் வ�ப்ப� ெகாள்-
ைள�ல் ஈடுபட்ட குற்றச்சாட்�ல் 
மூவரும், அவர்க�டம் நைககைள 
ெகாள்வனவு ெசய்த இருவருமாக 
ஐவர் யாழ்ப்பாணம் மாவட்ட குற்-
றத்தடுப்புப் ெபா�ஸாரால் ைகது 
ெசய்யப்பட்டுள்ளனர்.

சந்ேதக நபர்க�ட�ருந்து �ருட்டு 
நைககள் 7 பவுண் ைகப்பற்றப்பட்-
டுள்ளன என்று ெபா�ஸார் ெத��த்-
தனர்.

��க�ல் ெசல்லும் ெபண்க�-
டம் நைககள் அபக�க்கப்படுவது 
ெதாடர்�ல் அண்ைம�ல் சுன்னா-
கம் மற்றும் இளவாைல ெபா�ஸ் 
�ைலயங்க�ல் முைறப்பாடுகள் 
ெசய்யப்பட்டன.

சம்பவம் ெதாடர்�ல் யாழ்ப்-
பாணம் மூத்த ெபா�ஸ் அத்�-
யட்சகருக்கு �ழான மாவட்டக் 
குற்றத்தடுப்பு ெபா�ஸ் ��வு �சா-
ரைணகைள முன்ெனடுத்தது. 

���ன் ெபாறுப்ப�கா� 
தைலைம ெபா�ஸ் ப�ேசாதகர் 
�கால் �ரான்�ஸ் தைலைம�ல் 
முன்ெனடுக்கப்பட்ட �சாரைணக-
�ல் புத்தூைரச் ேசர்ந்த மூவர் ைகது 
ெசய்யப்பட்டனர். அவர்க�ட�-
ருந்து 7 பவுண் தங்க நைககள் ைகப்-

பற்றப்பட்டுள்ளன.
சந்ேதக நபர்க�ட�ருந்து 

நைககைள ெகாள்வனவு ெசய்த சுன்-
னாகம் மற்றும் யாழ்ப்பாணம் நகர 
நைகக்கைட உ�ைமயாளர்கள் இரு-
வரும் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளனர் 
என்றும் ெபா�ஸார் கூ�னர்.

ெதாடர் வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட ஐவர் ைகது

முன்ெனடுத்து ெசல்வது �கவும் கவைல தரும் �ட-
யமாகும்.ெபாது மக்க�ன் வாழ்க்ைக �ைலைய இயன்-
றளவு வழைமக்கு ெகாண்டு வருவதற்காக அரசாங்கம் 
தன்னாலான சகல முயற்�கைளயும் முன்ெனடுத்து வரு-
�ன்றது.

ெவ�நாட்டுக் கடன்கள் நாட்ைட அச்சுறுத்தும் சூழ�ல் 
தனது ெவ�நாட்டு ெபாருளாதாரக் ெகாள்ைககைள மாற்-
�யைமத்து அவற்றுக்கு உ�ய �ர்வு கண்டு வரு�ன்ற 
ேவைள�ல் உள்நாட்�ல் அர�யல் ெசய்�ன்ற �ல அர-
�யல் கட்�களும் மக்கள் �ர���களும் தமக்கு வாக்க-
�த்த மக்க�ன் கஷ்டத்ைத அ�ந்தும் அ�யாதவர்க-
ளாக சுயநல ேபாக்கு அர�யல் ெசய்து வரு�ன்றைம 
கவைலக்கும் கண்டனத்துக்குமு�ய �டயமாகும்.

�ரதான எ�ர்க்கட்� ஆட்�ையப் ைகப்பற்றுவதகாக 
நாட்டு �ைலைமைய கருத்�ல் ெகாள்ளாது ஆளும் 
தரப்ைப குைறகூறும் ெசயற்பாட்�ல் ஈடுபட்டு வரு�றது. 
அதற்காக ஆர்ப்பாட்டங்கைளயும், �ப்பந்த ேபாராட்டங்க-
ைளயும் நடத்� மக்கைள குழப்பும் ஒரு �ழ்த்தரமான சந்-
தர்ப்பவாத அர�யைல �ரதான எ�ர்க்கட்� நடத்� வரு-
�ன்றைம இதற்கு சாட்�களாக உள்ளன.

அேதேபான்று த�ழ் கட்�களும் அரசாங்கத்�ற்கு 
ெநருக்க�ைய ஏற்படுத்� ெவ�நாடுகளுக்கு அரசாங்கத்-
ைதக் காட்�க் ெகாடுக்கும் வைக�ல் ெசயற்பட்டு வரு�ன்-
றைம அருவருக்கத்தக்க ெசயலாக உள்ளது.

இேதேபான்று ஏைனய பல எ�ர்க்கட்�கள் அரசாங்-
கத்ைத ெநருக்க�க்குள் தள்� அ�ல் கு�ர் காய 
முயன்று வரு�ன்றன. முஸ்�ம் கட்�கள் பலவற்�ன் 
உறுப்�னர்கள் அரசாங்கத்�ற்கு இந்த ஒரு இக்கட்டான 
சந்தர்ப்பத்�ல் உத� நல்க முன்வந்த ேபாதும் அதன் 
தைலைமகளால் ெநருக்க�க்கு உள்ளாக்கப்படு�ன்றனர். 
அேதேபான்று ஆளும் தரப்பு கட்��ல் அங்கம் வ�க்கும் 
�லரும் �ல தூண்டுதல்கள் காரணமாக தாம் சார்ந்�ருக்-
கும் அரசாங்கத்ைதேய �மர்�க்கும் அள�ற்கு தம்ைம 
மாற்� அர�யல் ெசய்து வரு�ன்றனர்.

பாராளுமன்றத்�ல் நடக்�ன்ற �வாதங்கைள பார்த்-
தால் இவர்க�ன் �லர் மக்கள் �ர���களா என்ற சந்-
ேதகம் எழு�றது.

மைறந்த முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்�னர்களுக்-
காக நடத்தப்படு�ன்ற இரங்கல் உைரக�ல் கூட அவர்-
கைள ஞாபகப்படுத்� உைர �கழ்த்தாது அரசாங்கத்ைத 
வைச பாடுவ�ல் ஆர்வமாக உள்ளனர். இவ் �டயத்�ல் 
எ�ர்க் கட்��ல் உள்ள த�ழ் ேபசு�ன்ற த�ழ், முஸ்�ம் 
கட்�கள் நடந்து ெகாள்ளும் �தம் அவர்கள் சார்ந்த சமூ-
கத்ைத தைலகு�ய ைவக்�றது.

எனேவ அைமச்சர் நாமல் ராஜபக்ச ெத��த்தது 
ேபான்று மக்கள் �ர���களான ஆளும் மற்றும் எ�ர்த்-
தரப்பு அர�யல்வா�கள் தமக்�ைடேய ஏட்�க்குப் ேபாட்�-
யான �வாதங்கைள நடத்தாது, ஆட்� அ�காரங்கைள 
ைகப்பற்றுவ�ல் மட்டுேம கு�யாக இருக்காது தமக்கு 
வாக்க�த்த மக்கைளயும் நாட்�ன் முன்ேனற்றத்ைதயும் 
கருத்�ல் ெகாண்டு ஒன்�ைணந்து ெசயற்பட்டு நாட்ைட 
�ளவும் உறு�யான �ைலக்கு ெகாண்டுவர இன, மத, 
கட்�, ெமா� ேபதம் பாராது ெசயற்பட முன்வரேவண்-
டும். அதுேவ தாய்நாட்�ன் முன்ேனற்றத்�ற்கும் மக்கள் 
இயல்பு வாழ்க்ைக�ல் �ரும்புவதற்கும் �டமான ெசயற்-
பாடாக அைமயும் என்பேத எமது கருத்தாகும்.

ஏட்டிக்குப் ேபாட்டியாக அரசியல் 
நடத்த உகந்த காலகம் இதுவல்ல

எங்கள் கருத்து...

யாழ்.CID�னர் அ�ர� நடவ�க்ைக

நாட்�ன் சுகாதாரத்துைறைய ேமலும் வலுப்படுத்-
தும் ேநாக்குடன் ஜப்பான் சர்வேதச ஒத்துைழப்பு �று-
வனம் (ெஜய்கா) நாட்�லுள்ள 09 ஆஸ்பத்��களுக்கு 
400 �ல்�யன் ரூபா ெபறும�யான மருத்துவ உப-
கரணங்கைள சுகாதார அைமச்�டம் (19) ைகய�த்-
துள்ளது.

இலங்ைக�லுள்ள ஜப்பான் தூதுவர் Mizukoshi 
Hideaki, சுகாதார அைமச்சர் ெகெஹ�ய ரம்புக்ெவல்-
ல�டம் அண்ைம�ல் உத்�ேயாகபூர்வமாக ைகய�த்-
தார்.

ெதல்ெத�ய, வரக்காெபால, மணலாறு, �ம்புற, 
கரவெனல்ல, அ�ஸ்சாெவல்ல, நாவலப்�ட்�, �ங்-
குரங்ெகாட, ேபான்ற தள ைவத்�யசாைலகளுக்கும்  
ஹம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட ைவத்�சாைல�ன் �.�.
ஆர் ��ேசாதைனக்கூடத்துக்கு ேதைவயான உபகர-
ணங்களும் வழங்கப்பட்டன.

�.�.ஆர். உபகரணங்கள், அவசர ��ச்ைசப்��வு 
கட்�ல்கள், அவசர ��ச்ைச ��வு உபகரணங்கள், 
ெவண்�ேலட்டர்கள் ேபான்றனவாகும். 

ெஜய்கா 400 மில்லியன் ரூபா 
ெபறுமதியான மருத்துவ 
உபகரணங்கள் அன்பளிப்பு

ெத�வு ெசய்யப்பட்ட பாடசாைலகளுக்கு 
ஆய்வுகூட உபகரணங்கைள  ��ேயா�க்க 
இ.ெதா.கா�ன் உப தைலவர் ெசந்�ல் ெதாண்-
டமான் நடவ�க்ைக எடுத்துள்ளார்.

ஆய்வு கூட உபகரணங்கள் இல்லாத மாண-
வர்க�ன் பயன்பாட்�ற்காக ஆய்வு கூட உப-
கரணங்கைள ��ேயா�க்க ஏற்பாடு ெசய்யப்-
பட்டுள்ளைம கு�ப்�டத்தக்கது.

பாடசாைலகளுக்கு ஆய்வுகூட 
உபகரணங்கள் வழங்கல்
ெசந்�ல் ெதாண்டமான் ஏற்பாடு

நாட்�ல் ெமாத்த ெகாேரானா 
ெதாற்றாளர்க�ன் எண்�க்ைக 6 
இலட்சத்�ைன கடந்துள்ளது.

ெவள்�க்�ழைம ேமலும் 840 
ேபருக்கு ெகாேரானா ெதாற்று உறு� 
ெசய்யப்பட்டுள்ளதுடன், இலங்ைக-
�ல் நாளாந்த ெகாேரானா ெதாற்றா-
ளர்க�ன் எண்�க்ைக ெதாடர்ந்து 
இரண்டாவது நாளாகவும் 800ஐ 
கடந்துள்ளது.

இதன் காரணமாக நாட்�ல் 
ெகாேரானா ெதாற்றுக்குள்ளானவர்க-
�ன் ெமாத்த எண்�க்ைக 6 இலட்-
சத்து 203 ஆக அ�க�த்துள்ளது.

அத்துடன், ேநற்று முன்�னம் 
17 ேபர் ெகாேரானா ெதாற்�னால் 
உ��ழந்துள்ளனர். இதற்கைமய 
நாட்�ல் ெகாேரானாவால் உ��ழந்-
தவர்க�ன் எண்�க்ைக 15 ஆ�-

ரத்து 272 ஆக அ�க�த்துள்ளது.
இந்தப் �ன்ன��ல், நாட்�ல் 

ெகாேரானா ெதாற்றாளர்க�ன் 
எண்�க்ைக ேமலும் அ�க�க்-
கும் அபாய �ைல கு�த்து சுகாதார 
அைமச்சு கவனம் ெசலுத்�யுள்ளது 
என சுகாதார ேசைவகள் �ர�ப் 
ப�ப்பாளர் நாயகம் ெடாக்டர் 
ேஹமந்த ேஹரத் ெத��த்துள்ளார்.

ெகாேரானா ெதாற்றாளர்க�ன் 
எண்�க்ைக�ைன கட்டுப்படுத்-
தும் வைக�ல் அைனவரும் சுகாதார 
வ�காட்டல்கைள கண்�ப்பாக 
�ன்பற்ற ேவண்டும் எனவும் அவர் 
கு�ப்�ட்டுள்ளார்.

அத்துடன், பூஸ்டர் ேடா�ைன 
அைனவரும் கட்டாயமாக ெபற்-
றுக்ெகாள்ள ேவண்டும் எனவும் 
அவர் வ�யுறுத்�யுள்ளார்.

நாட்டில் ஆறு இலட்சத்ைத
கடந்த ெகாவிட் ெதாற்றாளர்
ெவள்�யன்று 840 ேபருக்கு ெதாற்று

ெதாைலேநாக்குடன் �ந்�த்து...
தற்ேபாது யதார்த்தமா� வரு�ன்றன. 

ெதாைலேநாக்குப் பார்ைவயும் நைடமுைறச் 
�ந்தைனயும் ெகாண்ட தைலவராக ஜனா�-
ப� ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ �து நம்�க்ைக 
ைவத்து, மக்க�ன் அ�லாைஷகைள �ைற-
ேவற்ற ஒன்�ைணவது அைனத்துத் தரப்�ன�-
னதும் ெபாறுப்பு என மஹா சங்கத்�னர் சுட்-
�க்காட்�னர்.

ஜனா�ப� அலுவலகத்�ல் (21) நைட-
ெபற்ற ெபௗத்த ஆேலாசைன சைப�ன் 
12ஆவது கூட்டத்�ேலேய இவ்வாறு ெத�-
�க்கப்பட்டது.

ெகா�ட்19 ெதாற்��ருந்து மக்கைள �ட்-
ெடடுக்கவும் சவால்கள் மற்றும் ெபாருளாதார 
ெநருக்க�களுக்கு முகங்ெகாடுத்து நாட்ைட 
�ளக் கட்�ெயழுப்புவதற்கும், ஜனா�ப�-
�ன்  பங்க�ப்ைபப் பாராட்� மஹா சங்கத்-
�னர் ெபௗத்த ஆேலாசைனச் சைப�ல் தமது 
கருத்துக்கைளத் ெத��த்தனர்.

அதலபாதாளத்துக்கு ெசன்றுெகாண்�ருந்த 
நாட்ைடயும் ேதசத்ைதயும், பாரம்ப�யத்ைத-
யும் காப்பாற்றக் கூ�ய ஒேர தைலவர் என்ற 
வைக�ல் ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ �து ைவத்-
�ருந்த நம்�க்ைக �ணாக�ல்ைல எனவும், 
கூரகைல பு�த �ரேதசம், முஹ�து மஹா 

�ஹாைர உள்�ட்ட வடக்கு, �ழக்�ல் 
உள்ள �ஹாைரகைளப் பாதுகாத்து, நாட்-
டுக்கு உ�ைமயாக்குவதற்கு கடந்த இரண்டு 
வருடங்க�ல் ஜனா�ப� ேமற்ெகாண்ட நட-
வ�க்ைககள் கு�த்து மக்களுக்குத் ெத�வுப-
டுத்த ேவண்டும் என, மஹா சங்கத்�னர் சுட்-
�க்காட்�னர்.

அேதேபான்று, நாட்டு மக்கள் எ�ர்ேநாக்-
கும் �ரச்�ைனகள் ெதாடர்�லான உண்ைமத் 
தகவல்கைள வழங்குவதும் �ர்வுகைளப் 
ெபற்றுக் ெகாடுப்ப�ல் ஜனா�ப�க்கு ஒத்-
துைழப்பு வழங்குவதும், ெபௗத்த ஆேலாச-
ைனச் சைப�ன் ெபாறுப்பாகும். 

சட்டங்கள் மற்றும் கலந்துைரயாடல்கைள 
�ைறேவற்றுவதற்கு மஹா சங்கத்�ன�ன் 
வ�காட்டைல எ�ர்பார்ப்பதாக ஜனா�ப�  
கு�ப்�ட்டார். 

அ�யும் தருவா�ல் இருந்த �ங்கள ெபௗத்த 
பாரம்ப�யத்ைத ெகா�ட் தைடகளுக்கு மத்-
��லும் பாதுகாத்து, ெபரும்பான்ைம மக்க-
�ன் அ�லாைஷகள் �ைறேவற்றபட்டைதப் 
ேபான்று, அந்த வரலாற்றுச் �றப்பு�க்கத் 
தலங்கைள அ��ருத்� ெசய்வதற்கு ெதாடர்ந்-
தும் அர்ப்ப�ப்புடன் ெசயற்படுவதாக ஜனா-
�ப� ெத��த்தார்.

�த்தார்த்தன் எம்.� ஏைனய...
�ட்டம் கு�த்து தனது பாராட்ைட 
ெத��த்�ருந்தார்.

தனது கருத்ைத ெவ�ப்பைட-
யாக கூ�ய தர்ம�ங்கம் �த்தார்த்-
தன் எம்.� ைய நான் பாராட்டு�-
ேறன். அவைர முன்னுதாரணமாக 
ெகாண்டு ஏைனய த�ழ் ேபசும் 
பாராளுமன்ற உறுப்�னர்கள், அர-
�யல் கட்�க�ன் தைலவர்கள் அர-
சாங்கத்துடன் ஒத்துைழத்து தமது 
உண்ைமயான மக்கள் பயணத்ைத 
முன்ெனடுக்க ேவண்டும் என �ரதம-
�ன் இந்து மத �வகார இைணப்பா-
ளர் கலா�� �வ� பாபு சர்மா ராமச்-
சந்�ர குருக்கள் ெத��த்துள்ளார்..

நாட்�ைனயும் நாட்டு மக்க�னது 
முன்ேனற்றத்ைதயும் கருத்�ற்-
ெகாண்டு  அரசாங்கம் முன்ெனடுத்து 

வரும் �ட்ட�ட்ட ெசயற்பாடுகைள 
வரேவற்கும் �தத்�ல் த�ழ் அர�-
யல்வா�கள் �லர் அண்ைமக்கால-
மாக ெத��த்து வரும் கருத்துக்கள் 
உண்ைம�ல் பாராட்டுக்கு�யது, 

உலக நாடுகளுடன் ஒப்�டுைக-
�ல் இலங்ைக முன்�ைல வ�ப்-
பதாக அவரது கருத்து அைமந்-
�ருந்தது. இந்த உண்ைம த�ழ் 
கூட்டைமப்பு பாராளுமன்ற உறுப்�-
னர்கள் உட்பட த�ழ் ேபசும் ஏைனய 
கட்�க�ன் உறுப்�னர்கள் எல்-
ேலாருக்கும் ெத�ந்�ருந்தும் அதைன  
பாராட்� கூற அவர்கள் தயக்கம் 
காட்� வரு�றார்கள். அதற்கு அர-
சாங்கத்ைத எ�ர்க்க ேவண்டும் என்ற 
ஒரு  �ம்புப் ��வாதம் அவர்க�-
ைடேய காணப்படு�றது.

அரசாங்க சார் �றுவன...
நைடமுைறப்படுத்தும் வைக�ல் 
�� அைமச்�ன் ெசயலாளர் எஸ். 
ஆர். ஆட்�கல அைமச்சுக்க�ன் 
ெசயலாளர்கள் உள்�ட்ட சம்பந்தப்-
பட்ட தரப்�னருக்கு சுற்று�ருபம் 
ஒன்ைறயும் அனுப்� ைவத்துள்ளார்.

�� அைமச்சர் ப�ல் ராஜபக் ஷ, 
அரசாங்க ஊ�யர்களுக்கு மாதாந்தம் 
5,000 ரூபா ெகாடுப்பனவு வழங்கப்-
பட ேவண்டும் என்ற அ��ப்ைப 
அண்ைம�ல் ெவ��ட்�ருந்தார்.

தற்ேபாது அரச மற்றும் அரச சார்பு 
�றுவனங்க�ல் 18 இலட்சம் ஊ�-
யர்கள் கடைமயாற்று�ன்றனர். 
இவர்க�ல் 14 இலட்சம் ேபருக்கு 

வரவு ெசலவு �ட்டத்�ல் �� 
அைமச்சரால் அ��க்கப்பட்டவாறு 
5,000 ரூபா ெகாடுப்பனவு �ைடக்-
கும். அேதேவைள �� அைமச்�ன் 
ெசயலாளர் �டுத்துள்ள சுற்று�ரு-
பத்�ன் �ரகாரம் எஞ்�யுள்ள சுமார் 
04 இலட்சம் ேபருக்கும் இந்த 5,000 
ரூபா �ைடக்கும்.

அரச சார்பு �றுவனங்க�ல் கட-
ைமபு�யும் �ரந்தர, ஒப்பந்த மற்றும் 
�னக் ெகாடுப்பன�ல் கடைமபு-
�யும் அைனத்து ஊ�யர்களுக்கும் 
இந்த 5,000 ரூபா ெகாடுப்பனவு 
�ைடக்குெமன்றும் அரசாங்கம் அ�-
�த்துள்ளது. 

அெம�க்கா உட்பட ேமற்கு...
13ஆவது �ருத்தச் சட்டம் முழுைமயாக 

நைடமுைறப்படுத்தப்பட ேவண்டும், 
நாட்�ன் இனப் �ரச்�ைனக்கான இறு�த் 
�ர்வு கூட்டு சமஷ்� முைறைமேய, இதன் 
மூலேம த�ழ் மக்க�ன் சுய�ர்ணய உ�ைம 
�ைல�றுத்தப்படும் என்ற �டயங்கைள 
வ�யுத்� இந்�யப் �ரதமருக்கு எழுதப்-
பட்ட அந்தப் ெபாது ஆவணம் கடந்த 18 
ஆம் �க� இந்�யத் தூதரகத்�டம் ைகய�க்-

கப்பட்டது. 
த�ழ் மக்க�ன் அ�லாைசகைள ெவ�ப்-

படுத்தும் இந்தப் ெபாது ஆவணேம அெம-
�க்கா, ேமற்கு நாடுகள் உள்�ட்ட அைனத்து 
நாடுக�ன் தூதரகங்களுக்கும் வடக்கு, 
�ழக்கு த�ழ் கட்�க�ன் தைலவர்கேள 
ேந�ல் ெசன்று ைகய�க்கவுள்ளனர். இந்த 
நடவ�க்ைக அடுத்த வாரத்��ருந்து ஆரம்ப-
மாகும் என்றும் அவர் கூ�னார்.

மாகாண சைபத் ேதர்தல்...
ேநற்று பாராளுமன்றத்�ல் அரசாங்கத்�ன் 

ெகாள்ைக அ�க்ைக �தான ஒத்�ைவப்பு 
ேவைள �வாதத்�ல் கலந்துெகாண்டு உைர-
யாற்றும் ேபாேத அவர் இவ்வாறு ெத��த்-
துள்ளார்.

ேதர்தல் �ர்�ருத்தங்கள் ெதாடர்பான பாரா-
ளுமன்றக் குழுக் கூட்டத்�ன் ேபாது �ண்ட 
கலந்துைரயாடல் இடம்ெபற்றதாக அவர் 
கூ�னார்.

ேதர்தல்கள் ஆைணக்குழு, ��ல் சமூக 

அைமப்புகள் மற்றும் அர�யல் கட்�கள் 
கு�ப்�ட்ட �ல சரத்துக்கைள உள்ளடக்கு-
மாறு ேகா�யுள்ளதாகவும் அைமச்சர் ெத�-
�த்தார். ேமலும் கடந்த சந்�ப்�ன் ேபாது 
ேதர்தல் ெசல�னங்கைளக் குைறப்பது 
ெதாடர்பாகவும் கலந்துைரயாடப்பட்டதாக-
வும் அைமச்சர் �மல் ��பால� �ல்வா ெத�-
�த்தார். சுதந்�ரமான மற்றும் �யாயமான 
ேதர்தைல நடத்துவதற்கு முயற்�கள் ேமற்-
ெகாள்ளப்படும் என்றும் அவர் கூ�னார்.

இலங்ைக�ன் ம�த உ�ைம...
பாரபட்சமற்ற அ�க்ைக�ட�ன் முக்�-
யத்துவத்ைத நாங்கள் முன்�ைலப்படுத்து-
�ன்ேறாம்.

உள்நாட்�ல் வ�வைமக்கப்பட்ட மற்றும் 
�ைறேவற்றப்பட்ட நல்�ணக்கம் மற்றும் 
ெபாறுப்புக்கூறல் ெசயன்முைற�ன் மூலம் 
�ைலயான சமாதானத்ைத �ைலநாட்டுவ�ல் 
இலங்ைக ஈடுபட்டுள்ளதாக கடந்த ஆண்டு 
ெசப்ெடம்பர் மாதம் ெஜ�வா�ல் நைட-
ெபற்ற ம�த உ�ைமகள் ேபரைவ�ல் ெவ�-
நாட்டு அைமச்சர் ேபரா��யர் �.எல். ��ஸ் 

ெத��த்தார். எமது ெசாந்த அர�யலைமப்பு 
மற்றும் எமது சர்வேதசக் கடைமகளுக்கு 
இணங்க ம�த உ�ைமகைள ேமம்படுத்து-
வதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் இலங்ைக தனது 
�ண்டகால அர்ப்ப�ப்ைப �ண்டும் வ�யு-
றுத்�யுள்ளது.

2022 ஜனவ� 18ஆந் �க� இலங்ைகப் 
பாராளுமன்றத்�ன் 9ஆவது கூட்டத் 
ெதாட�ன் ெதாடக்கத்�ல் ஜனா�ப��னால் 
அண்ைம�ல் இந்தச் ெசய்� �ண்டும் வ�யு-
றுத்தப்பட்டது.

யாழ்.சர்வேதச வர்த்தக சந்ைதக்கு...
யாழ்.வர்த்தக மற்றும் ைகத்ெதா-

�ல் சம்ேமளனம், யாழ்.இந்�ய உத-
�த்துைணத் தூதரகம் ஆ�யவற்�ன் 
எற்பாட்�ல் 2022 ஆம் ஆண்டுக்-
கான 12 வது சர்வேதச வர்த்தகச் சந்-
ைத�ன் இரண்டாம் நாள் �கழ்வுகள் 
யாழ். மாநகர �றந்தெவ� ைமதா-
னத்�ல் ேநற்றும் இடம்ெபற்றது.

47 �ற்பைனக்காட்�க்கான நுகர்-
ேவார் ெபாருட்களும், இதர உள்�ட்ட 
ெபாருட்களும் உழவு இயந்�ர 
வாகனம், ெநல் அறுவைட இயந்-

�ரம் உள்�ட்ட பாகங்க�ன் வாக-
னங்களும் ெதா�ல் முயற்��ைன 
ேதடும் இைளஞர், யுவ�களுக்கான 
ெதா�ல் வ�காட்டல் கூடாரங்க-
ளும் இதன்ேபாது காட்�ப்படுத்தப்-
பட்டுள்ளன.

இவ் �கழ்வுக்கு �ரதம அ��யாக 
வடமாகாண ஆளுநர் �வன் �யா-
கராஜா கலந்துெகாண்டு உத்�யபூர்-
வமாக சர்வேதச வர்த்தகச் சந்ைத-
�ைன அங்குராப்பண நாடா�ைன 
ெவட்� ஆரம்�த்து ைவத்தார்.

G.C.E.(O/L) ப�ட்ைச  �ண்ணப்ப �க�...
எ�ர்வரும் ெபப்ரவ� மாதம் 3ஆம் 

�க�வைர ��க்கப்பட்டுள்ளது.  
இலங்ைக ப�ட்ைசகள் �ைணக்க-

ளத்�ன் உத்�ேயாகபூர்வ இைணயத்-
தளத்�ல் (www.doenets.lk) அல்லது 
w w w . o n l i n e e x a m s . g o v . l k / e i c 

அல்லது �ைணக்களத்�ன் உத்�ேயா-
கபூர்வ ைகப்ேப� ெசய� ஊடாக 
(Mobile App 'Exams) �ண்ணப்பங்-
கைள இைணயத்தளத்�ல் சமர்ப்-
�க்க மு�யும்.  அரச பாடசாைல 
மாணவர்கள், சம்பந்தப்பட்ட பாட-

சாைலக�ன் தைலைமயா��யர்க-
ளுக்கு ஏற்கனேவ வழங்கப்பட்டுள்ள 
பயனர் ெபயர் மற்றும் கடவுச்-
ெசால்ைலப் பயன்படுத்� ேதர்வுக்கு 
�ண்ணப்�க்க ேவண்டும் என ெத�-
�க்கப்பட்டுள்ளது.  �ண்ணப்பம் 

பூர்த்� ெசய்யப்பட்டவுடன், அதன் 
நகைலப் ெபற்று, ேதைவப்படும்-
ேபாது சமர்ப்�ப்பதற்காக �ண்ணப்-
பதார�ன் பாதுகாப்�ல் கவனமாக 
ைவத்�ருக்க ேவண்டும் என்றும் அ�-
வுறுத்தப்பட்டுள்ளது.   

ெகாழும்பு ேறாயலுக்கு...
பு�ய பஸ்ெசான்று வழங்கப்பட்-

டது.
�ர்த்� மந்த்�ரத்ன�னால் அன்ப-

�ப்பாக வழங்கப்பட்ட இந்த பஸ் 
ஜப்பா�ல் தயா�க்கப்பட்ட 54 ஆச-
னங்கைள ெகாண்ட ெசாகுசு பஸ்-
சாகும்.�ரதமர் ம�ந்த ராஜபக் ஷ 
ெகாழும்பு ேறாயல் கல்லூ��ன் 
அ�பர் எம்.�.எஸ்.குண�லக்க-
�டம் பஸ்�ன் சா�ைய வழங்� 
ைவத்தார்.

இப் பஸைச அன்ப�ப்பாக வழங்-
�ய �ர்த்� மந்த்�ரத்னக்கு �ரதமர் 
�ைனவு �ன்னெமான்ைற வழங்�-

யதுடன், ெகாழும்பு ேறாயல் கல்லூ-
��ன் அ�பர் எம்.�.எஸ்.குண�-
லக்க�னால் �ரதமருக்கும் �ைனவு 
ப�ெசான்று வழங்கப்பட்டது.

�ரதமர் ��யைமச்சராக ப�-
யாற்�ய காலப்பகு��ல் பாராளு-
மன்ற உறுப்�னர் �ேரமனாத் � 
ெதாலவத்த�ன் தைல�ட்�ன் �ழ் 
இப் பஸ்சுக்கான வ� �வாரணங்கள் 
ெபற்றுக் ெகாடுக்கப்பட்�ருந்தன. 
ஓய்வுெபற்ற உத� அ�பர் அேஷாக 
கல��யாவ இத்�ட்டத்�ற்கான 
ஒருங்�ைணப்பு நடவ�க்ைககைள 
முன்ெனடுத்�ருந்தார்.
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குறிப்ாக சுதந்திர இலஙமகயில் 
்ல தசாபதஙகளாக ைாறி ைாறி 
ஆட்சிக்கு வந்த ஐக்கிய ததசியக் 
கட்சி ைற்றும் ஸ்ரீலஙகா சுதந்தி-
ரக் கட்சி என்ன ப்ரும்்ா-
லும் கூட்்டணி உருவாக்கிதய 
ைத்தியில் ஆட்சி ந்டத்தியுள்-
ளன. இந்த வரிமசயில் க்டந்த 
ப்ாதுத் ததரதலில் முதன 
முமையாக ஆட்சிமயக் மகப-
்ற்றிய ஸ்ரீலஙகா ப்ாதுஜன 
ப்ரமுன கட்சியும் கூட்்டணி 
அமைத்திருந்தது.

குறுகிய காலத்துக்குள் 
கட்சிமய உருவாக்கி மூனறில் 
இரண்டு ப்ரும்்ானமையு்டன 
ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு  வர முடிந்த 
ப்ாதுஜன ப்ரமுனவுக்கு 
ஆதரவு வழஙகி வரும் கட்-
சிகளில் ஸ்ரீலஙகா சுதந்தி-
ரக் கட்சியும் ஒனைாகும். 
அண்மைக் காலைாக 
இவ்விரு கட்சிக-
ளுக்கும் இம்டயி-
லான நல்லுைவில் 
விரிசல் ஏற்்ட்டுள்-
ளமை அவ்வப-
த்ாது இ்டம்ப்றுகினை கருத்துப 
்ரிைாற்ைஙகளின ஊ்டாகத் பதரிகி-
ைது.

க்டந்த ப்ாதுத் ததரதலில் 
ப்ாதுஜன ப்ரமுன, ஶ்ரீலஙகா 
சுதந்திரக் கட்சியு்டன கூட்்டணி 
அமைத்திருந்தாலும் ததரதல் பிரசா-
ரஙகளில் கூ்ட இரு கட்சிகளுக்கும் 
இம்டயிலான தவறு்ாடுகள் புலப-
்ட்டிருந்தன. குறிப்ாக ப்ாதுஜன 
ப்ரமுன கட்சியின உறுபபினரகள் 
சுதந்திரக் கட்சி உறுபபினரகமள 
விைரசிக்கும் வமகயில் ததரதல் 
பிரசார தைம்டகளில் உமரயாற்றியி-
ருந்தனர.

சுதந்திரக் கட்சி உறுபபினரகள் 
குறிப்ாக க்டந்த நல்லாட்சி அர-
சாஙகத்தில் அமைச்சுப ப்ாறுப-
புக்கமள வகித்தவரகள் கலந்து 
பகாண்்ட ததரதல் பிரசாரஙகளில் 
ைக்கள் கூச்சலிட்டு குழப்ஙகமள 
ஏற்்டுத்தியிருந்த சம்்வஙகளும் 
்திவாகியிருந்தன.

இவ்வாைான பினனணியில் ஶ -்
ரீலஙகா சுதந்திரக் கட்சியின உறுப-

பினரகள் எவமரயும் ததமவயற்ை 
விதத்தில் விைரசிக்கக் கூ்டாது என 
ப்ாதுஜன ப்ரமுனவின தமல-
மைத்துவம் திட்்டவட்்டைாகக் கூறி-
யிருந்தது. இந்த நிமலயில் ப்ாதுத் 
ததரதலில் ப்ாதுஜன ப்ரமுன 
தமலமையிலான கூட்்டணி பவற்றி 
ப்ற்ைது்டன, சுதந்திரக் கட்சிமயச் 
தசரந்த 14 உறுபபினரகள் அதாவது 
ததசியப ்ட்டியல் உறுபபினர 
கலாநிதி சுதரன ராகவன உள்ள-
்டஙகலானவரகள் அரசாஙகத்தில் 
அஙகம் வகிக்கினைனர. தற்த்ா-
மதய அரசாஙகம் ்ாராளுைனைத்-
தில் மூனறில் இரண்டு ்லத்து்டன 
இருப்தற்கு சுதந்திரக் கட்சியின 
்ஙகளிபபும் கணிசைாகக் காணப -்
டுகிைது.

இருந்த த்ாதும், அமைச்சுப ்த-
விகமள வழஙகும் வி்டயத்தில் 
சுதந்திரக் கட்சி திருபதி பகாள்-
ளவில்மல என்து ஆரம்்த்தி-
லிருந்து பதரியவந்தது. ஒரு சில 
கபினட் அமைச்சுப ப்ாறுபபுக்கள் 
ைாத்திரதை சுதந்திரக் கட்சியின-

ருக்கு வழஙகப்ட்்டது. ஏமனய-
வரகளுக்கு இராஜாஙக அமைச்சுப 
்தவிகள் வழஙகப்ட்டிருந்த 
த்ாதும், ்லர அமவ பதா்டரபில் 
திருபதி பகாண்டிருக்கவில்மல. 
க்டந்த காலஙகளில் ்லம் ப்ாருந்-
திய அமைச்சுப ப்ாறுபபுக்கமள 
வகித்த ்லருக்கு இம்முமை அர-
சாஙகத்தில் எவ்வித அமைச்சுப 
்தவிகளும் வழஙகப்்டாமை 
அவரகமள அதிருபதிக்கு உள் -
ளாக்கியிருந்தது. இருந்த த்ாதும் 
அரசாஙகத்துக்கு ஆதரவு வழஙகித் 
பதா்டரந்தும் அவரகள் பசயற்்ட்டு 

வருகினைனர.
இவ்வாைான நிமலயில் 

அண்மைக் காலைாக சுதந்தி-
ரக் கட்சிக்கும், ப்ாதுஜன 
ப்ரமுனவுக்கும் இம்டயி-

லான கருத்து தவறு்ாடுகள் 
அதிகரித்து வருவமதக் 

காணக் கூடியதாகவுள்-
ளது. குறிப்ாக 

சு தந் தி ர க் 
க ட் சி யின 
த ம ல வ -
ரு ம் , 

முனனாள் ஜனாதி -்
தியுைான மைத்தி-
ரி்ால சிறிதசன 
பதா்டரச்சியாக அர-
சாஙகத்மத தநரடியாகக் குற் -
ைஞசாட்டி வருகினைார. அர-
சாஙகம் முனபனடுத்துள்ள 
பகாள்மகத் திட்்டஙகமளப 
்கிரஙகைாக விைரசித்து 
வரும் அவர, ்ாராளுைன-
ைத்தில் மூனறில் இரண்டு 
ப்ரும்்ானமைமய அர-
சாஙகம் பகாண்டிருப்தற்கு 
தைது கட்சியின ்ஙகளிப-
பின முக்கியத்துவத்மதயும் 
சுட்டிக் காட்டியிருந்தார.

சுதந்திரக் கட்சியின இந்த 
பசயற்்ாடுகளினால் ப்ாதுஜன 
ப்ரமுனவின உறுபபினரகள் 
்லரும் அதிருபதியம்டந்திருப -்
து்டன, சுதந்திரக் கட்சிக்கு எதிராக 
ஒழுக்காற்று ந்டவடிக்மக எடுக்க 
தவண்டும் எனறும் பதா்டரச்சி-
யாக தைது கட்சியின தமலமைத்-
துவத்மத வலியுறுத்தி வருகினை-

னர. அரசாஙகத்துக்குள் இருந்து 
பகாண்டு, அமைச்சுப ்தவிகமள 
வகித்துக் பகாண்டு அரமசதய விைர-
சிக்காைல் ததமவயாயின பவளிதய-
றிச் பசல்ல முடியும் என ப்ாதுஜன 
ப்ரமுனவின உறுபபினரகள் ்லர 
பதரிவித்துள்ளனர.

கூட்டுப ப்ாறுபபு உள்ள 
கூட்்டணியின உறுபபினரகள் 
எனை வமகயில் அரசாஙகத்தின  
பகாள்மகத் திட்்டஙகள் ைற்றும் 
அரசின பசயற்றிட்்டஙகமள அரசுக் -
குள் இருந்து பகாண்த்ட விைரசிக்க 
முடியாது. அரமச விைரசிப்தாயின 
உ்டனடியாக பவளிதயை தவண்டும் 

எனை கருத்துகள் வலுத்து வருகின-
ைன.

அதததவமள, அரசாஙகத்தின 
பசயற்்ாடுகமள விைரசித்து வந்தா-
லும் அரமச விட்டு பவளிதயறுவது 
பதா்டரபில் சுதந்திரக் கட்சியின முக்-
கியஸதரகள் எவரும் கருத்துகமள 
முனமவக்கவில்மல. அரசாஙகம் 
வீழ்ச்சியுறுவதற்கு தாம் ஒருத்ா-
தும் இ்டைளிக்கப த்ாவதில்மல-
பயனதை அவரகள் பதா்டரந்தும் 
கூறி வருகினைனர.

குறிப்ாக சுதந்திரக் கட்சியின 
முனனாள் உறுபபினரும், தற்த்ாது 

ப்ாதுஜன ப்ரமுன 
உ று ப பி ன ரு ை ா ன 

சுசில் பிதரைஜ-
யந்த அரமச 
வி ை ர சி த் த -
ம ை க் க ா க 

இ ர ா ஜ ா ங க 
அமைச்சுப 

் த வி -
யி லி -

ருந்து ஜனாதி்தியினால் நீக்கப-
்ட்டிருந்தார. இருந்த த்ாதும் 
அரசாஙகத்தின சில பசயற்்ாடு-
கமள விைரசித்த அமைச்சரகளான 
விைல் வீரவனச, வாசுததவ நாணய-
கார ைற்றும் உதய கம்ைனபில ஆகி-
தயாருக்கு எதிராக ந்டவடிக்மக 
எடுக்கப்்டவில்மல.

இந்த அமைச்சரகள் யுகதனவி 
மினநிமலய ஒப்ந்தத்துக்கு எதிராக 
நீதிைனைத்தில் வழக்குத் தாக்கல் 
பசய்துள்ள த்ாதும், அவரகளுக்கு 
எதிராக ஒழுக்காற்று ந்டவடிக்மக 
எடுக்கப்்டவில்மல. இந்த வி்டயங-
களும் சுதந்திரக் கட்சிமய அதிருப-
திக்குள்ளாக்கியிருப்தாகத்  பதரிய-
வருகிைது.

எதுவாக இருந்த த்ாதும், சுதந்-
திரக் கட்சி க்டந்த நல்லாட்சி அர-
சாஙகத்தின த்ாதும் ஐ.தத.கவு்டன 
ஆட்சியமைத்து பினனர கூட்்டணி-
யில் குழப்த்மத ஏற்்டுத்தியிருந்-
தது. குறிப்ாக முனனாள் ஜனாதி-
்தி மைத்திரி்ால சிறிதசனவின 
ஆட்சிக் காலத்திதலதய ் ாரிய குழப-
்ம் ஏற்்ட்டிருந்தது. இவ்வாைான 
பினனணிமயக் பகாண்்ட சுதந்திரக் 
கட்சி மீண்டும் கூட்்டணி அரசாஙகத்-
துக்குள் முரண்்ாடுகமளத் ததாற்று-
வித்திருப்தாக அரசியல் அவதானி-
கள் சுட்டிக் காட்டுகினைனர.

சுதந்திரக் கட்சி கூட்்டணியிலி-
ருந்து விலகுவதற்கு முடிவு எடுத்-
தாலும் சில அதன உறுபபினரகள் 
அரசுக்கு ஆதரவாக இருப்ாரகள் 
எனறும், ்ாராளுைனைத்தில் உள்ள 

மூனறில் இரண்டு ப்ரும்-
்ானமைமயத் தக்கமவப-
்தற்கு முஸலிம் உறுபபி-
னரகளின ஒத்துமழபம் 
அரசாஙகம் ஏற்கனதவ ப்ற்-
றிருப்தாகவும் கூைப்டுகி-
ைது. அதததநரம், அரசாஙகம் 
பிளவு்டும் எனை எதிரக்கட்-
சியின எதிர்ாரபபு பவறும் 
கனவாகதவ அமையும்.

அரசு ்லமிழந்து வி்ட 
தவண்டுபைன்துதான எதி-
ரணியின கனவாக இருக்-
கினைது. ஆனாலும் அரசு 
கவிழ்ந்து விடுவதற்கு இ்ட-
ைளிக்கப த்ாவதில்மல-

பயனை நிமலப்ாட்டில் ஶ்ரீலஙகா 
சுதந்திரக் கட்சி உள்ளதனால் எதிர-
ணியின கனவானது பதா்டரந்தும் 
கனவாகதவ இருக்கப த்ாகினைது 
என்துதான உண்மை.

பி.ஹர்ஷன்...?

பிரதான கட்சிகளுடன் பல கட்சிகள் இணைந்து 
கூட்டணி அரசாஙகம் அணைபபதும், பின்னர் 
கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கிணடயில்

இணடயிணடயே கருத்து யைாதல்கள் உருவாவதும் 
ஜனநாேக அரசிேலின் பண்புகளில் ஒன்்ாகும். 
‘ஆசிோவின் பணைணைோன ஜனநாேகம்’ எனக் 
கருதபபடும் இலஙணகயில், இதுயபான்் கூட்டணி 
அரசுகள் பல தடணவ அணைந்துள்்ளன.

ஆட்சி கவிழ்ந்து விடுமைன்்
பகல் கனவில் எதிர்க் கட்சி!

யக: நாட்டின் முன்யனற்த்திறகாக 
அணனத்து அணைசசர்களும் 

பாராளுைன்் உறுபபினர்களும் ஒன்-
றிணைந்து மசேறபட யவண்டிேதன் 
அவசிேத்ணத ஜனாதிபதி யகாட்டாபே 
ராஜபக்ஷ அண்ணையில் வலியு-
றுத்தியிருந்தார். இது பறறி உஙகள் 
கருத்து ோது?

்தில்: உண்மையில், இது கட்்டாயம் பசய் -
யப்்ட தவண்டிய ஒனைாகும். அமைச்சர-
கள் ைட்டுைல்ல, அதிகாரிகளும் இமணந்து 
பசயற்்்ட தவண்டும். ஒரு அரசாஙகம் 
அமைந்தவு்டன அதற்கு முழு நாடும் ஆதர -
வளிக்க தவண்டும். அரசாஙகம் பகாள்மக-
கமள வகுத்தத அமைச்சுக்களின பசயற்்ா -
டுகமள மகயாளுகிைது. இந்த முடிமவப 
ப்ாறுத்தத ைக்களுக்கு நல்லது, பகட்்டது 
ந்டக்கும். எனதவ, அரசு, அமைச்சரகள், 
அதிகாரிகள் என அமனத்துத் தரபபினரு்டன 
நாடு ஒனறிமணந்து பசயற்்்ட தவண்டும். 
இதன ஊ்டாகதவ நல்ல ்லனகமள ப்ற்று 
வளரச்சிமய தநாக்கி முனதனை முடியும். 
இரண்டு ஆண்டுகளாக பகாவிட்-19 பதாற் -
றுதநாமயயும், அதன விமளவாக ப்ாரு -
ளாதார பநருக்கடிமயயும் சந்தித்து வருகி-
தைாம். நாம் இபத்ாது சரியான ்ாமதயில் 
பசல்கிதைாம் எனறு நிமனக்கிதைன. 
குமைந்த ்ட்சம் இனனும் ஒரு வரு்டத்திற் -

குள் இயல்பு நிமலக்குத் திரும்் முடியும். 
நாஙகள் பதா்டரந்து உள்கட்்டமைபபு அபி-
விருத்திகமள தைற்பகாண்டு வருகின-
தைாம். இனனும் ஓராண்டுக்குள் அமனத்தும் 
இயல்பு நிமலக்குத் திரும்புபைன நம்புகி-
தைாம். ஒரு குழுவாகதவ நாம் முனதனாக்-
கிச் பசல்ல தவண்டுதை தவிர, தனியாகச் 
பசல்ல முடியாது. ஒரு குழுவாக இமணந்து 
்ணியாற்றுவது அவசியம். அபிவிருத்தி 
பதா்டர்ானது எனைால் குமைந்தது ஆறு, 
ஏழு அமைச்சுக்கள் ஒனறுகூடி இமணந்து 
பசயற்்்ட தவண்டும். கூட்டுப ப்ாறுப -
பு்டன குழுவாகச் பசயல்்்ட தவண்டும். 
அமதத்தான ஜனாதி்தியும் அண்மையில் 
வலியுறுத்தினார.

யாராக இருந்தாலும் இமணந்து ்ணி -
யாற்ை விரும்்ாதவரகள், அரசாஙகத்தில் 
இருந்து விலகி, நாட்டின முனதனற்ைத்திற்-

காக ைற்ைவரகமள ஒற்றுமையாகச் பசயல் -
்்ட மவப்தற்கு இதுதவ நல்ல தருணம்.

யக: ஸ்ரீலஙகா மபாதுஜன 
மபரமுன தணலணையிலான 

கூட்டணியில் இருந்து மவளியேறி 
புதிே அரசிேல் கூட்டணிோக 
எதிர்வரும் யதர்தலில் யபாட்டியிடப 
யபாவதாக சுதந்திரக் கட்சி சூட்சுை-
ைாகத் மதரிவித்துள்்ளது. சுதந்திரக் 

கட்சி விலகினால் அரசாஙகத்தின் 
ஸ்திரத்தன்ணைக்கு சவால் ஏறபடுைா?

்தில்: உள்ளூராட்சி ைனைத் ததரதல்களில் 
சுதந்திரக் கட்சி தனித்துப த்ாட்டியிட்்டது. 
எவ்வாைாயினும், எஙகளின ஜனாதி்திதயா 
அல்லது அரசாஙகதைா இல்லாைல் உள்ளூ-
ராட்சி ைனைத் ததரதலில் ப்ரும்்ானமை -
மயப ப்ற்று ்லவற்றில் அதிகாரத்மத உறு-
திப்டுத்த எஙகளால் முடிந்தது. ஸ்ரீலஙகா 
சுதந்திரக் கட்சி களுத்துமை ைற்றும் நுவபர-
லியா ைாவட்்டஙகளில் தனித்து த்ாட்டி -
யிட்்ட த்ாதிலும் அவரகளால் 10,000 வாக் -

குகமளதயா அல்லது ஒரு ்ாராளுைனை 
உறுபபினமரதயா கூ்ட ப்ை முடியவில்மல. 
அதுதான ஸ்ரீலஙகா சுதந்திரக் கட்சியின உண்-
மையான நிமலமை. எஙகளு்டன இமணந்து 
த்ாட்டியிட்்டமையாதலதய அவரகளால் 
குறிபபிட்்ட எண்ணிக்மகயிலான உறுபபி -
னரகமளப ப்ை முடிந்தது. தனித்துப த்ாக 
தவண்டும் எனைால் அது அவரகமளப 
ப்ாறுத்தது. அடுத்த ததரதலில் ஸ்ரீலஙகா 
சுதந்திரக் கட்சி எம்மு்டன இமணந்து த்ாட் -
டியிட்்டாலும் இல்லாவிட்்டாலும் அது 

எைக்கு எந்தப ்ாதிபம்யும் ஏற்்டுத்தாது.

யக: சுதந்திரக் கட்சியின் தறயபா-
ணதே மசேறபாடுகள் மதாடர்-

பில் தீர்ைானம் எடுக்குைாறு ஸ்ரீலஙகா 
மபாதுஜன மபரமுனவின் பின்வ-
ரிணச உறுபபினர்கள் கட்சித் தணல-
ணைத்துவத்திடம் வலியுறுத்தியிருபப-
தாக ஊடகஙகள் மதரிவிக்கின்்ன. 
இது பறறி உஙகள் பார்ணவ என்ன?

(15ஆம் ்க்கம் ்ாரக்க)

அரசுடன் இணைந்திருக்க முடியாவிடின்
சு.்கவினர் தனியா்கச் செல்ல முடியும்!

நாட்ணட முன்யனாக்கிக் மகாண்டு மசல்ல அணனவரும் ஒரு 
குழுவாகச மசேறபட யவண்டும். சுதந்திரக் கட்சியினரால் 
அரசாஙகத்துக்குள் இருக்க முடிோவிட்டால் அவர்கள் 

தனிோகச மசல்ல முடியும் என விைான யசணவகள் ைறறும் ஏறறுைதி 
வலேஙகள் அபிவிருத்தி இராஜாஙக அணைசசர் டி.வீ.சானக்க மதரி-
வித்தார். 'நாடு சரிோன பாணதயில் பேணித்து வருகி்து. இன்னும் 
ஓராண்டு காலத்துக்குள் நாட்டில் இேல்பு வாழ்க்ணக திரும்பி விடும்' 
என்றும் அவர் குறிபபிட்டார். எைக்கு வைஙகிே பிரத்தியேக மசவ்வி-
யியலயே இராஜாஙக அணைசசர் இதணனக் குறிபபிட்டார். அரசியல்

ரங்கம்
அர்ஜூன்

அடுதத ததர்தலில சு.்கட்சி
எவ்ாறு த�ாட்டியிட்டாலும்
ச�ாதுஜன ச�ரமுனவுககு
�ாதிப்பு கிணடயாது! அ்ர்்கள்-
தான் முடிவு செயய த்ண்டும்!

இராஜாஙக அணைசசர் டி.வீ.சானக்க கூறுகின்்ார்

அரசுடன் முரண்பாடுகள் மதாடருகின்் 
யபாதிலும், ஆதரவளிபபதில் பின்வாஙகப 
யபாவதில்ணலமேன்பயத ஸ்ரீலஙகா
சுதந்திரக் கட்சியின் நிணலபபாடு
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க�ாவிட்-19 சவால�ளுக்கு உல� 
நாடு�ள் அமனத்தும் மு�ம் க�ாடுத்-
திருக்கும் நிமலயில, நாட்மடை 
சரியான பாமையில க�ாண்டு 
கசலலும் குறிக்ே�ாளுடைன் அரசாங்-
�ம் �டும் பிரயத்ைனங்�மை ேைற்-
க�ாண்டு வருகின்்றது. 2019 ஆம் 
ஆண்டு ஜனாதிபதித் ேைரைலின் 
ேபாதும், அைன் பின்னரான கபாதுத் 
ேைரைலின் ேபாதும் ஜனாதிபதி 
ே�ாட்டைாபய ராஜபக்ஷ முன்மவத்ை 
'சுபீட்சத்தின் ேநாக்கு' க�ாள்ம�த் 
திட்டைத்மை கைாடைரந்தும் முன்கன-
டுத்துச் கசலவதில அரசாங்�த்தின் 
உறுதிபபாடு கவளிபபடுத்ைபபட்-
டைது.

ஜனாதிபதி ே�ாட்டைாபய ராஜபக்ஷ 
ஒன்பைாவது பாராளுைன்்றத்தின் 
இரண்டைாவது கூட்டைத் கைாடைமர 
�டைந்ை கசவவாய்க்கிழமை உத்-
திேயா�பூரவைா� ஆரம்பித்து 
மவத்ைார. இவமவபவம் எவவிை 
ஆடைம்பரமும் இன்றி எளிமையான 
மும்றயில நடைத்ைபபட்டைது.

அன்ம்றய தினம் முற்ப�ல 10.00 
ைணிக்கு பாராளுைன்்றத்தின் அக்-
கிராசனத்தில அைரந்ை ஜனாதிபதி 
ே�ாட்டைாபய ராஜபக் ஷ, அரசாங்-
�த்தின் க�ாள்ம�ப பிர�டைனத்மை 
முன்மவத்து உமரயாற்றினார. 
ஏற்�னேவ குறிபபிடைபபட்டைமைப 

ேபான்று சுபீட்சத்தின் 
ேநாக்கு க�ாள்ம�த் திட்-
டைத்மை கைாடைரந்தும் முன்-
கனடுத்துச் கசலவைற்�ான 
வழிவம��ள் பற்றிேய ஜனா-
திபதி ைனது க�ாள்ம�ப 
பிர�டைன உமரயில அதி�ம் 
ேபசியிருந்ைார.

நாடு ைற்கபாழுது எதிர-
க�ாண்டுள்ை கபாருைாைா-
ரப பின்னமடைவு�ளின் 
�ையைாரத்ைம் உள்ளிட்டை 
விடையங்�ள் பற்றியும் 
வடைக்கு, கிழக்கு அபிவிருத்தி கைாடைர-
பா�வும் ைனது உமரயில ஜனாதிபதி 
குறிபபிட்டிருந்ைார. நாட்மடை அமன-
வரும் ஒன்றிமைந்து முன்ேனற்றிச் 
கசலவைற்கு அமனத்துத் ைரபபினர-
தும் ஒத்துமழபமபயும் அவர ே�ாரி-
யிருந்ைார.

'இந்ை உயர பாராளுைன்்றத்மைப 
பிரதிநிதித்துவபபடுத்தும் அரசி-
யல �ட்சி�ளின் பிரதிநிதி�ள் ைத்தி-
யில அரசியல ரீதியிலான பலேவறு 
�ருத்து ேவறுபாடு�ள் ைற்றும் 

க�ாள்ம� ேவறுபாடு�ள் இருக்கின்-
்றன. எனினும், நாங்�ள் அமனவ-
ரும் நாட்டின் நன்மைமயேய பிராரத்-
திக்கின்ே்றாம். உல�ைாவிய கைாற்று 
ேநாயினால பாதிக்�பபட்டுள்ை 
இந்ை �டினைான சந்ைரபபத்தில 
நாட்மடைக் �ட்டிகயழுபப அமன-
வரும் ஒன்்றா� இமைந்து கசயற்ப-
டும் பாரிய கபாறுபபு ைக்�ள் பிரதிநி-
தி�ைாகிய உங்�ள் அமனவருக்கும் 
உள்ைது. அந்ைப கபாறுபபிமன 
நிம்றேவற்்ற எம்முடைன் இமைந்து 
கசயற்படுைாறு உங்�ள் அமனவருக்-
கும் அமழபபு விடுக்கின்ே்றன்' என 

ஜனாதிபதி ைனது உமரயில சுட்டிக் 
�ாட்டியிருந்ைார.

கபாருைாைாரப பிரச்சிமன�ள் 
ஒருபு்றமிருக்�, நாட்டின் ைனிை உரி-
மை�ள் விவ�ாரம் கைாடைரபில ஜனா-
திபதி கூறியிருந்ை �ருத்து ஊடை�ங்-
�ளின் �வனத்மைப கபற்றிருந்ைது. 
எதிர�ாலத்தில ைனிை உரிமை மீ்றல-
�ளுக்கு இடைைளிக்�ப ேபாவதில-
மலகயன்்ற அவருமடைய �ருத்ேை 
இைற்குக் �ாரைைா� அமைந்ைது.

ஜனாதிபதி ைனது உமரயில 

'நாங்�ள் சரவேைச சட்டைதிட்டைங்-
�ள் ைற்றும் உடைன்படிக்ம��ள் 
என்பவற்ம்ற ைதிக்கும் ஓர நாடைா� 
விைங்குகின்ே்றாம். �டைந்ை �ாலங்�-
ளில எைது நாட்டில ைனிை உரிமை-
�ள் கைாடைரபா� சரவேைச ரீதியில 
எடுத்துச் கசலலபபட்டை ைவ்றான 
�ருத்து�மை சீரகசய்யும் கபாறுபபு 
எங்�ளுக்கு உள்ைது. எனது ஆட்சிக் 
�ாலத்தில எந்ைகவாரு விைத்திலும் 
ைனிை உரிமை மீ்றல�ளுக்கு எைது 
அரசு உடைந்மையா� இருக்�விலமல. 

அேைேபான்று எதிர�ா-
லத்திலும் அவவா்றான 
நிமலமை�ள் ஏற்படை இடை-
ைளிக்�ப ேபாவதிலமல. 
அவவா்றான கசயற்பாடு-
�மை நாங்�ள் அங்கீ�ரிபப-
தும் இலமல' எனக் கூறியி-
ருந்ைார.

வடைக்கு, கிழக்கு ைா�ா-
ைங்�ளில அரசாங்�ம் 
�வனம் கசலுத்தியுள்ைமை 
குறித்தும் ஜனாதிபதியின் 
க�ாள்ம�ப பிர�டைன 
உமரயில பிரஸைாபிக்�ப-
பட்டிருந்ைது.

'யுத்ைத்தினால கபரிதும் 
பாதிக்�பபட்டை வடைக்கு, 
கிழக்கு ைக்�ளின் வாழ்க்-
ம�மய வழமை நிமல-
மைக்கு க�ாண்டு வரு-
வைற்கு நாங்�ள் பாரிய 
முைலீடு�மைச் கசய்துள்-

ேைாம். யுத்ைம் நிலவிய �ாலத்தில 
வடைக்கு, கிழக்கு ைா�ாைங்�ளில 
இராணுவத்தினரின் பயன்பாட்டிற்-
�ா� ம�ேயற்�பபட்டிருந்ை �ாணி-
�ளில 90 வீைைானவற்ம்ற விடுவிப-
பைற்�ான நடைவடிக்ம��மை நான் 
பாது�ாபபுச் கசயலாைரா� இருந்ை 
ேபாது ஆரம்பித்திருந்ேைன். அந்ைப 
பிரேைசங்�ளின் பாது�ாபபிமன 
உறுதிபபடுத்தி, அமைதியான சூழ-
கலான்ம்ற ஏற்படுத்ை எம்ைால 
முடிந்துள்ைைனால எதிரவரும் நாட்-
�ளில மீதியா�வுள்ை �ாணி�மை-
யும் விடுவிக்� எங்�ைால இயலும்.

யுத்ைத்தினால �ாைாைற் ேபான-
வர�ள் கைாடைரபான பிரச்சிமன ஒரு 
ைரபபினருக்கு ைாத்திரம் கபாதுவா-
னைலல. அமனவருக்கும் எம்ைால 
முடிந்ைைவில நீதி, நியாயம் வழங்� 

நாங்�ள் நடைவடிக்ம� எடுபேபாம். 
நாங்�ள் இனவாைத்மை நிரா�-
ரிக்கின்ே்றாம். நாட்டில வாழும் 
அமனத்து பிரமச�ளும் க�ௌரவத்-
துடைன் வாழ்வைற்கும் அவர�ைது 
அமனத்து உரிமை�மைப பாது-
�ாபபைற்கும் நாங்�ள் நடைவடிக்ம� 
எடுத்து வருகின்ே்றாம். இைனால 
குறுகிய அரசியல ேநாக்�ங்�ள் 
அடிபபமடையில ைக்�மை ஒருவர 
மீது ஒருவமர ஏவி விடுவமை ைற்-
ேபாைாவது நிறுத்துைாறு, அவவா்றான 
அரசியலவாதி�ளிடைம் ேவண்டு-
ே�ாள் விடுகின்ே்றாம்' என ஜனாதி-
பதி கைரிவித்திருந்ைார.

"நாட்டின் எதிர�ாலத்மையும், 
ேநாயற்்ற எதிர�ால சந்ைதிமயயும் 
�ருத்தில க�ாண்டு அரசாங்�ம் 
ஆரம்பித்ை ேசைன உரக் க�ாள்ம� 

உள்ளிட்டை பல விடையங்�ள் எதிரக் 
�ட்சியினரால ேவண்டுகைன்ே்ற 
விைரசனங்�ளுக்கு உள்ைாக்�ப-
பட்டைன. இது பற்றி ஜனாதிபதி 
குறிபபிடும�யில, 'நச்சுத்ைன்மை-
யற்்ற பசுமை விவசாயத்திற்�ா� 
நாங்�ள் எடுத்ை க�ாள்ம�மய 
கசயற்படுத்தும் ேபாது, சில சிக்�ல-
�ளுக்கு மு�ம்க�ாடுக்� ேவண்டி-
யிருந்ைது. எைது ேநாக்�ம் ைற்றும் 
திட்டைம் கைாடைரபா� சரியா� அறி-
வூட்டைபபடைாமையினாலும், திட்-
டைத்மை அறிமு�பபடுத்துவதில 
ஏற்பட்டை சில நமடைமும்றச் சிக்-
�ல�ள் அரசியலையைாக்�பபட்டை-
ைாலும் இது கைாடைரபா� ைவ்றான 
புரிைல ஏற்பட்டைது. பசுமை விவ-
சாயம் கைாடைரபான பரந்ை �ருத்து 
பரபகபலமல சில ேநரங்�ளில 
ேசைனப பசமை என கபாறுபபான-
வர�ைால ைவ்றா�ப புரிந்து க�ாள்-
ைபபட்டைமை ைவ்றான �ருத்துக்�ள் 
ைக்�ள் ையைாகுவைற்கு வழிவகுத்-
ைது. அைற்ே�ற்ப சில முடிவு�ள் 

கபாதுைக்�ளுக்கு சிரைத்மை ஏற்-
படுத்தியைால அவற்றில சில ைாற்-
்றங்�மைச் கசய்ய ேவண்டியிருந்-
ைது.

ஆனால, பசுமை விவசாயம் 
கைாடைரபான நைது அரசின் க�ாள்-
ம�யில எந்ை ைாற்்றமும் இலமல. 
எனேவ, கும்றபாடு�மை நிவரத்தி 
கசய்து இக்க�ாள்ம��மை 
மி�வும் பயனுள்ை வம�யில 
முன்ேனாக்கி க�ாண்டு கசலல 
நாம் எதிரபாரக்கின்ே்றாம். விவசா-
யத்தில அதி� உற்பத்தித்தி்றமன 
அமடைய நவீன கைாழிலநுட்பத்மை 
அறிமு�பபடுத்துவதும், உயிரின 
பசமைப பயன்பாட்மடை ஊக்கு-
விபபது ைற்றும் நச்சுத்ைன்மை-
யற்்ற விவசாய உற்பத்தி�ளுக்�ான 
சரவேைச சந்மைமய உருவாக்குவ-
தும் எங்�ள் இறுதி இலக்�ாகும். 
அைனூடைா� விவசாயத்தில ஈடு-
பட்டுள்ை ைற்றும் அைமன சாரந்ை 
ேசமவ�மை வழங்கும் ைக்�ளின் 
கபாருைாைாரத்மை வலுபபடுத்ை 
முடியும். இைன் மூலம் இலங்-
ம�யின் எதிர�ால கபாருைாைார 
அபிவிருத்திச் கசயற்பாட்டிற்கு 
வலுவான பங்�ளிபமப கபற்றுக் 
க�ாள்ை நாம் எதிரபாரக்கின்-
ே்றாம்' என்்றார ஜனாதிபதி.

இவவிடையத்தில முன்மவத்ை 
�ாமலப பின்மவபபைற்கு அர-
சாங்�ம் ையாரா� இலமலகயன்-
பமை ஜனாதிபதி ைனது உமரயின் 

மூலம் கைளிவா�க் கூறியுள்ைார. 
நாட்டின் எதிர�ாலம் குறித்ை 
கைாமலேநாக்குப பாரமவயில 
இைமன ேநாக்கினால ேசைன உரப 
பயன்பாடு என்பது அமனவருக்-
கும் நன்மையளிக்கும் ஒரு விடையம் 
என்பது புரியும். இருந்ை ேபாதும் 
இரசாயன உரங்�ளின் பின்னணியில 
உள்ை கபருநிறுவனங்�ள் ைற்றும் 
அவற்றின் பிடியில சிக்கியுள்ை ஒரு 
சில சக்தி�ேை அரசாங்�த்தின் ேசைன 
உரப பயன்பாட்மடைக் குழபபிய-
டித்து வருகின்்றன. இருந்ை ேபாதும் 
அரசு உறுதியான நிமலபபாட்டில 
உள்ைது.

க�ாவிட்-19 கைாற்றுேநாய் சூழ-
லினால ேைான்றியிருக்கும் புதிய 
வாழ்க்ம� மும்றயுடைன் ஒன்றிப 
ேபாயுள்ை டிஜிட்டைல கைாழில-
நுட்பத்மை அபிவிருத்தி கசய்வது 
பற்றியும் அரசாங்�ம் �வனம் 
கசலுத்தியுள்ைது. அமனத்துத் ைரப-
பினருக்கும் டிஜிட்டைல கைாழில-
நுட்பம் கசன்்றமடையும் வம�யில 
இமைய வசதிவாய்பபுக்�ள் அதி-
�ரிக்�பபடும் என்பதும் ஜனாதிபதி-
யின் க�ாள்ம�ப பிர�டைன உமரயில 
சுட்டிக் �ாட்டைபபட்டிருந்ைது. அர-
சாங்�த்தின் க�ாள்ம�ப பிர�டைன 
உமரமய எதிரக் �ட்சியினர விைர-
சிக்கின்்ற ேபாதும் கைாமலேநாக்குப 
பாரமவயில நாட்டின் எதிர�ாலம் 
பற்றி சிந்தித்து ஜனாதிபதி இந்ை 
உமரமய நி�ழ்த்தியிருந்ைார.

இரு வருடங்கள் பூர்த்தியடடந்துள்்ள 
நிடையில், அரசாங்கத்தின்
புதியத�ாரு பயணத்ட�
உறுதிபபடுத்தியிருக்கும் ஜனாதிபதி
க்காடடாபய ராஜபக் ஷவின் 
த்காள்ட்க வி்ளக்்க உடர

ஜனாதிபதி க்காடடாபய ராஜபக்ஷ �டைடையிைான
ஸ்ரீைங்கா தபாதுஜன தபரமுன கூடடணி
அரசாங்கம் ஆடசிக்கு வந்து இரண்டு

வருடங்கள் பூர்த்தியடடந்துள்்ள நிடையில், 2022ஆம்
ஆண்டில் புதியத�ாரு பயணத்ட� ஆரம்பித்துள்்ளது
என்கறே கூறே கவண்டியுள்்ளது.

வாக்குறுதி்கட்ள நிடறேகவற்றுவதில்
அரசு பின்னிற்்கப கபாவதில்டை!

உத்திகயா்கபூர்வைா்க ஆரம்பைாகியது 
ஒன்ப�ாவது பாராளுைன்றேத்தின்
இரண்டாவது கூடடத் த�ாடர்

நாட்டில் இனவாதத்துக்கு
இடமில்்லை; அ்னத்து

பிர்ைகளும் ககௌரவத்துடன்
வாழும் சூழல் ஏற்படுத்தப்படும்;
மனித உரி்மகள் ப்பணப்படும்

தவறாக அரத்தம்
ககாள்்ளப்பட்ட
்பசு்ம விவசாயம்
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ஆர். நவராஜா  ...?

மமையக த�ாட்டப்பகுதிகள் கிராைங்-
களாகி ைக்களின் வாழவா�ாரம் கணி -
சைான அளவு உயரவம்டந்துள்ளது. 

கண்டி ைாவட்டத்தில் 50 இற்கும் அதிகைான 
த�ாட்டங்கள் மூ்டப்படடுள்ளன. இங்கு 
வாழந்� த�ாட்ட ைக்களுக்கு காணிகள் வழங்-
கப்படடுள்ளது. இவரகள் சிங்கள கிராை ைக் -
களுக்கு நிகராக வாழகின்்றனர.   

சிறு த�யிமை த�ாட்ட உரிமையாளரகளா -
கவும் சுயத�ாழில் புரி்பவரகளாகவும் விளங்-
கும் இவரகள்,  �ைது காணியில் மிளகு, 
கராம்பு, ைரக்கறி விவசாயம் என நல்ை வரு-
ைானம் �ரும் விவசாயத்ம� �ாதை உருவாக்-
கிக் தகாண்டுள்ளனர. த�ாட்ட வாழக்மக-
மும்றமய வி்ட கிராை வாழக்மக மும்ற 
்பைை்டங்கு தைைானது. 

�ான் உண்டு �ன்க்டமை உண்டு என காைத் -
ம�யும் தநரத்ம�யும் வீணாக்காது ்பயன்� -
ரும் வி�த்தில் ்பயன்்படுத்� கிராை வாழக்மக -
இவரகளுக்கு  கற்றுக்தகாடுத்துள்ளது.  

கூலிக்காரன் அல்ை,  நான் சிறுத�யிமை 
த�ாட்ட உரிமையாளன் என்்ற தகளரவம் 

தகாண்்டவரகளாக கம்டகளிலும் கடடுைா-
னப ்பணிகளிலும்  இமளஞரகள் வாகனம் 
திருத்தும் கதரஜகளிலும் தவல்டிங் பில் -
டிங்ஸ் என ்பல்தவறு தும்றகளிலும் ஈடு-
்படடு வருகின்்றனர. 

இந்� கிராைங்களாக ைாறிய த�ாட்டங்கள் 
த�ாட்டங்களாகதவ இருந்திருந்�ால் இவர-
களும் த�ாட்டத்தில் கூலிதவமைக்கு �ான் 
தசன்றிருப்பாரகள்.  

இப்படி ஒரு்பக்கம் முன்தனற்்றகரைாக 
இருந்� த்பாதும் த�ாட்டங்களாக இருந்�-
த்பாது த�ாழிற்சங்கங்களில்   ைா�ாைா�ம் 
சந்�ா தசலுத்தும் த்பாது இருந்� அரசியல் 
த�ா்டரபுகள் �ற்த்பாது அற்றுபத்பாய்விட-
்டன. த�ாட்டைாக இருக்கும்த்பாது த�ாட்டப 
்பாம�கள் த்பான்்ற த்பாக்குவரத்து தசய்யக்-
கூடிய�ாக த�ாட்ட நிரவாகம் அவவபத்பாது 
்பாம�கமள ்பராைரித்து வந்�ன.  

கிராைங்களாக ைாறிய பி்றகு இவவா்றான 
கிராைங்களின் அபிவிருத்தி ்பற்றி அரதசா அர-
சியல்வாதிகதளா கண்டுதகாள்வதில்மை. 
த�ர�ல் காைங்களில் ைடடும் வருகின்்றனர. 

அக்காைகட்டத்தில் ைடடும் வாக்குறுதிகமள 
அள்ளி குதிக்கின்்றனர. நீங்கள் �மிழன்�ாதன 
�மிழனுக்கு வாக்கு தகாடுங்கள் என இன-
வுணரமவத் தூண்டி வாக்குகமள த்பற்றுக் 
தகாள்கின்்றனர. கிராைங்கமளக் கண்டுதகாள்-
ளாமைக்கு சந்�ாப்பணம் இல்மை என்்பது-
�ான் ஒதர காரணைாகும். இவவாறு கவனிப-
்பாரற்்ற �மிழக்கிராைங்கள் ்பை உள்ளன.  

கண்டி ைாவட்டம் உ்ட்பைாத்� பிரத�-
சத்திற்கு உட்பட்ட புஸ்்ஸைாவ இரடம்ட 
்பாம� தசல்வகந்ம� ஆைனிகை கிராைத்திற்கு 
தசல்லும் பிர�ான ்பாம�யில் உள்ள ்பாைம் 
இரண்டு ைா�ங்களுக்கு முன் த்பய்� ைமழ   

தவள்ளத்தில் ்பாைத்தின் மூன்றில் ஒரு்பகுதி 
அடித்து தசல்ைப்படடுள்ளது. இப்பகுதியில் 
வாழும் சுைார 150 குடும்்பங்கள் இ�னால் 
்பாதிக்கப்படடுள்ளனர. சுைார 40 அடி நீளைான 
்பாைதை அடித்து தசல்ைப்படடுள்ளது.  

இரடம்டப்பாம�யின் ஊ்டாக ்பயணிக்க 

தவண்டுதைனில் தைைதிகைாக 3 கிதைா-
மீற்்றர தூரம் அதிக்பணம் தசைவு தசய்து 
்பயணிக்க தவண்டும். வாகனங்கள் ைடடு-
ைல்ைாது நம்டப்பயணைாக கூ்ட ஆற்ம்ற 
க்டக்க முடியாது உள்ளது. ைமழக்காைத்தில் 
்பாைத்திற்கு தைல் தவள்ளம் ்பாய்கின்்றது. 
இங்கு வாழ்பவரகள் சிறுத�யிமை த�ாட்ட 
உரிமையாளரகள். �ைது உற்்பத்தி த்பாருட-

கமள எடுத்து தசல்ை முடியாதுள்ளது. 
்பா்டசாமை ைாணவரகள், தநாயாளிகள், 
கரபபிணிகள் இப்பாைத்தின் ஊ்டாக ்பய -
ணிப்பதில் த்பரும் சிரைத்திற்கு உள்ளாகியுள் -
ளன. ைமழக்காைத்தில் த்பரும் காற்்றாடடு 
தவள்ளம் ்பாயும் ஆறு இது. இவவி்டத்தில் 
புதிய ்பாைதைான்ம்ற அமைத்து �ரதவண்-
டும் என ைக்கள் தகாரிக்மக விடுக்கின்்றனர.   

மமையக சமூகம் இன்று பின்ன -
ம்டவு கண்டிருப்பது ஒன்றும் 
புதிய �கவல் அல்ை. அயல் 

நாடடு உள்நாடடு சமூக ்பரிைாணங்தளாடு 
ஒபபீடு தசய்யும்த்பாது இந்� ய�ாரத்� 
நிமைமை த�ளிவாகப புரியும். சமூக ரீதியி -
ைான ஆய்வுகமள உள்வாங்கிக் தகாண்டு 
ஏற்்ற இ்றக்கங்கமள இனம் கண்டு அ�ற்-
தகற்பும்டய�ான சமூக அபிவிருத்தித் திட -
்டங்கள் எ�மனயும் மு�ன்மைப்படுத்�ாமை 
ைமையகத் �மைமைகள் க்டந்� காைங் -
களில் விட்ட �வறுகளாகும். ஏதனனில் 
அன்்றா்டப பிரச்சிமனகளுக்குத் தீரவுகா -
ணும் வமகயில் த�ாழிற்சங்க அரசியல் 
முன்தனடுக்கப்பட்டமைதய இ�ற்கு 
அடிப்பம்டயாக அமைகின்்றது. இ�னால் 
சமூக தகளரவங்களுக்கான த�்டல்கள் 
இ்டம்த்ப்றவில்மை. இது்பற்றிப த்பாி�ாக 
யாரும் அைடடிக் தகாள்ளவும் இல்மை. 
இ�ற்கு இன்னுதைாரு பிர�ான காரணைாக 
அமைந்�து�ான் த்பருந்த�ாட்டக் கட்ட -
மைபபு. இைங்மகமயப த்பாறுத்�வமர 
த்பருந்த�ாட்டத் த�ாழிைாளரகளது சமூக 
நைன் ்பாதுகாபபு என்்பன ஆரம்்ப காைந்-
த�ாடத்ட த�ாழிற் சட்டத்துக்குக் கீதழதய 
இருந்து வருகின்்றது. இ�மன தசயற்்ப -
டுத்� தவண்டிய த்பாறுபபு த்பருந்த�ாட்ட 
முகாமைத்துவத்தி்டம் உள்ளது. ஆனால் 
த்பருந்த�ாட்ட முகாமைத்துவம் த�ாட்டத் 
த�ாழிைாளரின் நைமனவி்ட �ைது ஆ�ா-
யத்தில் ைடடுதை அக்கம்ற காடடி இயங்கு-
வ�ால் த�ாட்ட ைக்களுக்கான தசமவமய 
மிக அடிைட்ட ரீதியிதைதய தைற்தகாண்டு 
வருகின்்றது. த்பருந்த�ாட்ட மும்றமைக்-
கான ஆடதசரபபு என்்பதும் இப்படித்�ான் 
அமைந்�து.   

இைங்மக த்பான்்ற நாடுகளில் த்பருந்-
த�ாட்ட மும்றமை நம்டமும்றக்கு வரு -
வ�ற்கு முன்பு அதைரிக்காவின் சிை 
இ்டங்களிலும் கரீபியன் தீவுகளிலும் �ான் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்்பது ஆய்வாளரக-
ளது குறிபபு. ஆபிரிக்காவில் இருந்து அடி -
மைகமள விமைக்கு வாங்கி கப்பல் மூைைாக 
இந்நாடுகளுக்கு தகாண்டு வரப்படடுக் 
குடிதயற்்றப்பட்டத� வரைாறு. இவவாறு 
குடிதயற்்றப்பட்டவரகள் அடிமைத் த�ாழி-
ைாளரகளாக ந்டத்�ப்பட்டாரகள். பிற்்பட்ட 
காைத்தில் அடிமைநிமை வரத்�கத்துக்கு 
எதிரான சட்டங்கள் இயற்்றப்படடு அடிமை-

மு ம ்ற 
முற்்றாக ஒழிக்-

கப்ப்ட தவண்டிய நிரப-
்பந்�ம் த�ான்றியது. அ�னாதைதய ஆங் -

கிதைதய அரசாங்கம் அண்மை நா்டான 
இந்தியாவில் இருந்து ஆடகமளத் திரட்ட 
தவண்டிதயற்்பட்டது. ஏதனனில் இைங்மக-
யில் த்பருந்த�ாட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்-
�ப்பட்டத்பாது இத்த�ாட்டங்கள் அடிமை 
த�ாழிைாளரகமள நம்பியிருக்கவில்மை 
என்்பர வரைாற்்றாய்வாளர.   

ஓப்பந்�த் த�ாழிைாளரகளாகதவ இவர-
கள் உள்வாங்கப்பட்டனர. இந்� ஒப்பந்�ைா-
னது ஐந்�ாண்டு வமரயம்றமயக் தகாண்டி-
ருந்�து. கங்காணிைாரகளின் த்பாறுபபில் 
வந்�வரகளும் இவரகளுக்குள் அ்டங்கி-
னாரகள். குறிபபிட்டகாைம் த்பருந்த�ாட-
்டங்களில் தவமை தசய்� பின்னர மீண்டும் 
�ங்கள் �ாய்நாடு திரும்்பைாம் என்்ற அடிப-
்பம்டயிதைதய இவரகள் தசமவக்கு அைரத் -
�ப்பட்டனர. ஆனால் இவவாறு வந்�வர-

கள் பிற்காைத்தில் �ாம் குடிதயறிய புதிய 
நாடுகளிதைதய வாழத் �மைப்பட்டமை 
ஒரு திருப்பைாக அமைந்�து. இ�னால் 
இைங்மக த்பான்்ற நாடுகளில் இது சமூக 
அரசியல் ரீதியிைான பிரச்சிமனகமள 
உருவாக்கதவ தசய்�து. �விர புதி�ாக 
ஒரு த�சிய இனைாக இவரகமள அங்கீக -
ரிக்க தவண்டிய நிரப்பந்�த்ம�யும் த�ாற்-
றுவித்�து. ஆரம்்ப காைத்தில் இவவாறு 
தவமைக்கு அைரத்�ப்பட்டவரகள் த�ாட-
்டங்களில் இருந்து ைாறி தவறு த�ாட்டங்க -
ளுக்தகா தவறு இ்டங்களுக்தகா தசன்்றால் 
அவா்களுக்கு எதிராக வழக்குக் த�ா்டா்ந்து 
ைறு்படியும் அவா்கமள அத� த�ாட்டத்திற்-
குக் தகாண்டு வரைாம் என்்ற சட்டம் நம்டமு -
ம்றயில் இருந்�து. இம� 20ஆம் நூற்்றாண்-
டின் அடிமைத்துவம் என்று வரணிப்பார 
ைமையக ஆய்வாளர பி.பி. த�வராஜ.   

ைமையக சமூகம் 1820 மு�ல் 1840 
வமரயிைான காைப்பகுதியில் இவவாறு 
குடிதயற்்றம் கண்்ட�ால் நீண்்ட வரைாற்-
றுப ்பதிவிமன தகாண்்ட�ாகக் காணப்படு -
கின்்றது. இ�னால் பி்ற சமூகங்களிலிருந்து 
தவறு்பட்டதும் �னித்துவைானதுைான 
்பாரம்்பரிய, ்பண்்பட்ட கமை, கைாசார 
்பண்பியல்புகளின் நீடசியிமன நிமை நிறுத்-
திக்தகாள்ள முடிந்திருக்கின்்றது. ைண்வா-

சமனயு்டன் கூடிய தசால்ைா்டல் வழக்கு, 
சரித்திரம் சாரந்� இைக்கியங்கள், வாழவி-
யல் த்பசும் நாட்டாரியல் ்பா்டல்கள். இங்கு 
ைரத்பாச்சிக் தகாண்டிருக்கின்்றன. அரசியல் 
த்பாருளா�ார ரீதியாக �னித்துவைான உட -
கட்டமைபபு வாழக்மக மும்ற இங்கு இம்-
ைக்கமள அம்டயாளப்படுத்துகின்்றன.   

இத்�மன அம்சங்களும் இங்கு சி்றபபுப 
த்பற்றிருக்கும் பின்புைத்தில் அடிமைத்�-
னம் எப்படி அங்கு அதிகாரம் தசய்ய முடி -
யும்?் பின்னம்டவு கண்்ட சமூகம் என்று 
அம்டயாளப்படுத்துவது �குைா? என்னுை 
சந்த�கம் எழுவது சகஜதை   

இங்கு�ான் த்பருந்த�ாட்டப ்பயிரச் 
தசய்மகமய அறிமுகப்படுத்திய ஆங்கிதை-
யரின் நிரவாக கட்டமைபபின் சாதுரியம் 
ைம்றந்திருக்கி்றது. இந்திய வம்சாவளித் 
�மிழா்கள் தசறிந்து வாழகின்்ற ைாவட -
்டங்களாக கண்டி, ைாத்�மள, நுவதர -
லியா, ்பதுமள, இரத்தினபுரி, தககாமை, 
தகாழும்பு ஆகிய ைாவட்டங்கள் காணப்படு -
கின்்றன. இது �விர களுத்தும்ற, கம்்பஹா, 

காலி, ைாத்�ம்ற ஆகிய ைாவட்டங்களில் 
கும்றவான த�ாமகயினர வாழந்து வருகின்-
்றாரகள். அத்து்டன் வ்ட ைாகாண ைாவட்டங் -
களான வவுனியா, முல்மைத்தீவு, ைன்னார, 
கிளிதநாச்சி, யாழப்பாணம் ஆகிய ைாவட -
்டங்களிலும் ைமையகத்�வரகள் வாழந்து 
வருகின்்றாரா்கள்.   

த்பருந்த�ாட்டப பிரத�சங்களுக்கு 
உள்ளும் பு்றமும் தவளிைாவட்டங்கள் 
வாழும் ைமையக சமூகம் த்பரும் ைாற்-
்றங்கள் ஏதும் ஏற்்ப்டா� நிமையிதைதய 
வாழந்து தகாண்டிருப்ப�ாக அங்கைாய்ப -
புகள் எழாைல் இல்மை. அடிமைத்�ன சிந் -
�மனயில் இருந்து விடு்ப்டா� ஒரு சமூக 
கட்டமைபபு இங்கு காணப்படுவம� 
ைறுக்க முடியாது. ஆசிரியா் த�ாழிலும், 
தைாட்டாா் மசக்கிள், முச்சக்கர, வண்டி, 
வீடடு வசதி ைடடும் சமூக ைாற்்றத்துக்கான 
வித்தி்டல் ஆகிவிடுைா என்னும் தகள்வி 
எழுகின்்றது. புத்திஜீவிகளின் ்பங்களிபபு 
சமூகைாற்்றம் குறித்து எந்�ளவு பிரதயாகிக்-
கப்படுகின்்றது என்்பதில் சரச்மசகள் இருக் -
கின்்றன. கல்வியிலும் த�ாழில் ைட்டத்தி -
லும் உயரச்சி கண்த்டாரில் எத்�மன த்பர 
சமூக பிரக்மஞயு்டன் தசரந்தியங்குகி்றாரகள் 
என்்பது ஆய்வுக்குரிய சங்கதி.   

த்பருந்்த�ாட்டக் கட்டமைப்ப ஆரம்்பத்-

தில் இருந்த� சிங்கள கிராைங்கதளாடு திட-
்டமிட்ட இம்டதவளிமய ஏற்்படுத்திய�ன் 
்பயனம்டந்த� வந்துள்ளது. சிங்கள கிராைத்-
�வரகள் த்பாை காணியுரிமை வீடடுரிமை 
தவண்டும் என்்ற அகவுணரவு வந்து வி்டா -
�்படி த�ாழில் ரீதியான ஒரு வாழவி்ட பின்-
புைத்ம�க் தகாண்்டத� ைமையக சமூகம் 
என்று சுய விைரசனம் தசய்து தகாள்ளும்்ப-
டியான ஒரு நிமைமையத் த�ாற்றுவிப்பதில் 
த்பருந்த�ாட்டக் கட்டமைபபு எதிர்பாரத்� 
தவற்றிமயத் �க்கமவத்த� வந்துள்ளது. 
த�ாட்டம் கிராைங்களுக்கு இம்டயிைான 
ஒடடு்றவின்மை, த�ாட்டக் குடியிருபபுகள் 
சாதீய ரீதியில் ்பகிரப்பட்டமை கூ்ட திட -
்டமி்டப்பட்ட ந்டவடிக்மககதளயாகும். 
த்பருந்த�ாட்ட ைக்களின் சகை த�மவ-
களும் த�ாட்ட நிரவாகங்களாதைதய 
நிம்றதவற்்றப்பட்டன. த�மவகமள 
அமவகதள தீரைானித்�ன. த�மவயான-
வற்ம்ற த�ாட்ட நிரவாகங்கதள வழங்கும். 
அமவகளால் ைடடுதை �ம்மைப ்பராைரிக்க 
முடியும் என்்ற நம்பிக்மக விம�க்கப்படடு 
அதைாகைாக அறுவம்டயும் த்ப்றப்பட்டது. 
ஒரு வமகயில் இது எழு�ப்ப்டா� அடிமை 
சானம். 1930களில் த்பருந்த�ாட்ட ைக்க-
ளின் நிமைமய அமர அடிமை நிமைதயன 
கணித்து கண்்டனம் தவளியிட்டது இந்திய 
அரசு.   

ஆனால் அதிலிருந்து இம்ைக்கமள விடுக்க 
எம�யும் தசய்யவில்மை. இ�னாைதைதய 
தவளிநாடடுக் கம்்பனிகள் தவளிதயறிய 
பின்னும் சுத�சிய நிரவாகம் அத� அடிமை 
நிமை த்பாக்கிதைதய இம்ைக்கமள ந்டத்� 
ஆரம்பித்�து. இன்று நாடடில் கல்வி இை-
வசம், ைருத்துவ தசமவ இைவசம் என்்பது 
த்பாதுவான வரபபிரசா�ங்களாகும். ஆனால் 
ைமையக சமூகம் அந்� வாய்பபுகமளப த்பறு-
கின்்ற�ா என்்றால் தயாசிக்க தவண்டியுள்ளது. 

கல்வி, சுகா�ாரம், த்பாஷாக்கு நிமைகளில் 
ைமையகம் பின்�ங்கிதய காணப்படுகின்்றது. 
த்பருந்த�ாட்டக் கட்டமைபபு இவவளவு 
காைமும் இவற்ம்ற �ைது கடடுப்பாடடுக்-
குள் மவத்திருந்��ாதைதய இந்நிமைமை. 
வீ்டமைபபு, வீதி த்பாக்குவரத்து, சுகா�ாரம் 
அமனத்தும் த�ாட்ட நிரவாகங்களின் த்பாறுப-
பில் இருந்��ால் த�ாட்ட ைக்களின் த�மவகள் 
நிம்றதவற்்றப்ப்டாைதை த்பாயுள்ளன. த்பாது 
நிரவாக தசயற்்பாடுகளுக்குக் கீழ த்பருந்-
த�ாட்ட ைக்கள் முற்றுமுழு�ாக உள்வாங்கப-
்பட்டால் ைடடுதை �ைது அபிைாமஷகமளப 
த்ப்றக்கூடிய�ாக இருக்கும். இம்ைாற்்றம் ஏற்-
்ப்டா� ்படசத்தில் பி்ற சமூகத்தி்டம் இருந்து 
ஒபபீட்டளவில் ைடடுப்படுத்�ப்பட்ட வளரச்-
சிமய ைடடுதை தகாண்டிருக்க தவண்டிய 
நிரப்பந்�ம் ஏற்்படும் என்்பத� ்பைரதும் அபிப-
பிராயைாகும். த�ாட்ட நிரவாகங்கள், த�ாழில் 
வழங்குனரகள் என்்ற வட்டத்துக்குள் மு்டக்கப-

்பட்டால் ைடடுதை த்பாது நிரவாக தசமவகள் 
த்பருந்த�ாட்டப பிரத�சங்கமளயும் தசன்்ற-
ம்டய முடியும்.   

இன்று பிரத�ச சம்பகளின் அபிவிருத்திப 
்பணிகமள த்பருந்த�ாட்ட ைக்கள் த்ப்றக்கூ-
டிய வாய்பபு எற்்படடுள்ளது. �னித்�னிவீடு-
கள் அமைக்கும் தவமைத் திட்டங்கள் முன்-
தனடுக்கப்படடு வருகின்்றன.   

இந்திய அரசாங்கம் 14 ஆயிரம் வீடுகமள 
அமைத்துக்தகாள்ள நிதி வழங்கியுள்ளது 
தசாந்�ைாக காணி உரிமை இல்ைா� கார-

ணத்�ால் இந்திய வீ்டமைபபு திட்டம் சற்று 
தவகம் குன்றிதய இ்டம் த்ப்றதவண்டியுள்-
ளது. த்பருந்த�ாட்ட த�ாழில் தகளரவைான 
த�ாழில்�ானா என்னும் தகள்வி ைமையக 
இமளய �மைமும்றயினர ைத்தியில் நீண்்ட 
நாடகளாகதவ இருந்து வருகின்்றது.   

த�யிமைத் த�ாட்டத் த�ாழிமைக் மகவிடு-
வத� த்பருந்த�ாட்டக் கட்டமைப்பலிருந்து 
தவளிதயறுவ�ற்கான ைாரக்கம் என்று சிைர 
எண்ணுகி்றாரகள். த்பருந்த�ாட்ட நிா்வாக 
கட்டமைபபு �ம்டத்பாடுகின்்றத� �விர 
அத்தும்றசார த�ாழில் அல்ை. எனதவ�ான் 
அத்த�ாழிக் கூலித்த�ாழில் என்்ற நிமைமை-
யில் இருந்து விடுவிக்கப்படடு தகளரவைான 
த�ாழில் என்்ற உணரமவ உருவாக்க தவண்டி-
யது அவசியைானது.   

ைமையகத்தில் புதிய கிராைங்கள் அமைப்ப-
தும் ஆசிரியர த�ாழில் த்பற்றுக்தகாடுப்பதும் 
அடிப்பம்ட ரீதியிைான சமூக ைாற்்றத்துக்கு வழி-
வகுத்துவி்டப த்பாவதில்மை. இமவ ஆரம்-
்பம் ைடடுதை. வாழவி்ட உரிமை, தவமை 
வாய்பபின்மை இரண்டும் ைடடுதை பின்ன-
ம்டவுக்கான காரணங்களல்ை. இமவ காரணி-
களில் இரு அம்சங்கதள த�ாட்டத் த�ாழிமை-
யும் ஆசிரியர த�ாழிமையும் விட்டால் தவறு 
த�ாழில் வாய்பபுகள் கிம்டயாது. த்பாரு-
ளா�ார வளத்துக்கான ஊக்கிகள் எதுவும் 
காணப்ப்டவில்மை. இ�னால் ஆயிரக் 
கணக்காதனார த�ாட்டங்கமளவிடடு தவளி-
தயறியுள்ளாரகள். இவா்கள் மீண்டும் ைமை-
யகம் திரும்புவ�ற்கான வமகயில் த�ாழில்-
த்படம்டகள் ஏற்்படுத்தியாக தவண்டுை.் 
ைமையக இமளய �மைமும்றயினமரக் 
கருத்திற்தகாண்டு தவமைத்திட்டங்கள் உரு-
வாக்கப்படுவது �விரக்க முடியா� வி்டயம்.   

ஏமனய சமூகங்கதளாடு ஒபபிடுமகயில் 
30 வரு்டங்கள் முழுமைத்ப்றா� கல்வி நிமை 
பின்ம்டவு ைமையக சமூகத்துக்கு உண்டு. 
சகை த�ாட்டப ்பா்டசாமைகளும் அரசு-
ம்டமை ஆக்கப்பட்ட�ன் பின்னதர இைவசக் 
கல்வியின் ்பயன்்பாடுகள் இங்கு கிட்ட ஆரம்-
பித்�ன. 

ஆரம்்பக் கல்வி நிமை அண்மைக் காைங்-
களில் நல்ை நிமைமய எய்துள்ள�ாக ஆய்வு-
கள் த�ரிவிக்கின்்றன. 2ஆம் நிமைக் கல்வி 
ஓரளவு நல்ை வளரச்சிமய கண்டிருக்கும் 
அத�தவமள 3 ஆம் நிமைக்கல்வி உயர 
கல்வி கும்றந்� வளரச்சிமயக் காடடி (2017) 
நிற்கின்்றது. இ�ன்்படி த�ாட்டக் கட்ட-
மைபபின் �ாக்கைானது த�ாழிைாளரகமள 
ைடடுமின்றி அவரகளின் பிள்மளகமளயும் 
்பாதிக்கதவ தசய்கின்்றது என்கி்றாரகள் கல்வி 
இயைாளரகள். இ�னாதைதய ்பா்டசாமை 
இம்டவிைகல் என்்பது ைமையகத்தின் கல்வி 
அபிவிருத்தியில் ்பாரிய அச்சுறுத்�ைாக ைாறி-
வருகின்்றது. சமூக அபிவிருத்தி என்்பது 
தவளித் த�ாற்்றங்கமள மவத்து எம்டத்பா-
டும் சைாச்சாரைல்ை. 

அ�ன் அம்டயாளங்கள் இ�ர சமூகங்களு-
்டனான ஒபபீடடின் த்பரில் தீரைானிக்கப்ப்ட 
தவண்டியமவ. அ�னால் ைாற்்றம் காணமுடி-
யா� சமூகம் என்று ைட்டைாக யாரும் தீரைா-
னித்துவி்ட முடியாது. ைாற்்றங்கமள ை்டக்கி 
நிற்கும் ஏதுக்கள் கமளந்த�றியப்ப்ட தவண்-
டியுள்ளது. அதில் முக்கியைான ஒன்று�ான் 
வாழவா�ாரப த்பாராட்டத்துக்கான தீரவு. 
இ�மனப த்பற்றுத்�ர தவண்டியது ைமைய -
கத் �மைமைகளின் க்டப்பாடு. 

�ன்னுணரவு த்பறும் சமூகம் பின்னம்ட-
மவக் க்டந்து த்பதரழுச்சிக் தகாள்ளும் 
என்்பத� ்பன்னாடடுச் சமூக சரித்திரங்கள் 
தசால்லும் ்பா்டம்.    

      தயவு செய்து 
  திருத்திக் ச�ொடுங�ள்!

காட்டு வெள்ளத்தில் அடித்து வெல்்லப்பட்்ட
புெல்்லாெ ஆமனிகம ்பா்லம்

(படங்கள் : தெல்ெோட்ட தின்கரன் நிருபர்)     

ததொட்டக் �ட்டமைப்பிலிருந்து  ைமைய� ெமூ�ம் 
முற்ொ� விடுவிக்�ப்்ப்ட தேண்டும்   

்கடநெ வோரம் புலம் தபயர்ெல சமூ்க 
மோற்றத்துக்கு அ்டயோளமோ்க இருக்்க 
முடியோது. அது இருப்ப்ய ்்கள்விக்கு
றியோக்கும்் என்ப்ெ பதிவிடடிருந்ெோம். 
இது பறறி ஊட்கத்து்்றசோர் நணபதரோ
ருவர் சில சந்ெ்கங்க்ள அ்ல்பசி 
வோயிலோ்க எழுபபினோர். அெ்னதயோடடி
புலம் தபயர்வெற்கோன பின்புலமோனது 
எநதெநெ வ்்கயில சமூ்க மற்றத்துக்்கோன 
அடிபப்ட அம்சங்க்ள ஆடடம்்கோண 
்வக்கி்றது என்ப்ெ இஙகு                           
பதிவிட வி்ைகின்்்றோம்.

பன்.பாலா...?
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அ��ருத்� இலக்குக�ல் தஞ்ச-
மைடவது மக்கள் ஆைணைய 

�றுவதாகக் கருதும் த�ழ்த்ேத�ய 
கூட்டைமப்பு, இனப்�ரச்�ைனைய 
மூ�மைறக்கும் எந்த யுக்�க�லும் 
�க்காமல் பய�ப்பதாகேவ கூறு-
�றது. ஒன்பதாவது பாராளுமன்றத்-
�ன், இரண்டாவது கூட்டத்ெதாட-
�ல் �டுக்கப்பட்ட அைழப்ைபயும் 
இதற்காகேவ ெபாருட்படுத்தாம-
லும் உள்ளது இக்கட்�. எ�னும், 
ஜனா�ப��ன் அைழப்��ருந்து 
ஒரு பு�ய பயணத்துக்கு தயாரா�-
�ருக்கலாெமன்ற கருத்துக்களும் 
த�ழர் தரப்�ல் இருக்�ன்றனதான். 
எ�ர்ப்ேபாக்குகளால், அைடந்-
தைவ எதுவு�ன்� இருக்ைக�ல், 
இணக்கப் பயணம் பற்� ேயா�க்-
கலாம்தாேன! இந்த �ைலப்பாடுக-
�லுள்ேளார்தா ன், ஜனா�ப��ன் 
உைர�லும் �யாயம் காண்�ன்ற-
னர். 

வடக்கு, �ழக்கு மாகாணங்க�ல் 
முன்ெனடுக்கப்படவுள்ள அ��-
ருத்�களுக்கு ஒத்துைழப்பு வழங்-
குவது, இவர்கைள எந்தள�ல் 
தரம் குைறக்கும்? உ�ைமக்காக 
குரெலழுப்ப வந்த எம்.�க்கள், தங்-
களது பன்முகப்படுத்தப்பட்ட ��-
க�ல் ேவைலத்�ட்டங்கைள முன்-
ெனடுக்காமலா இருக்�ன்றனர்? 
இல்ைலேய! இைதப்ேபால, அர-
சாங்கத்�ன் அ��ருத்�, வாழ்வா-
தார மற்றும் புரட்�த்�ட்டங்களுக்கு 

ஒத்துைழக்கேவ இந்த அைழப்பு 
�டுக்கப்பட்�ருக்�றது. இந்த ஒத்-
துைழப்புக்கள் அரசாங்கத்துக்கு 
ஒத்தூதுவதாக அைமயும் என்று-
தானா, த�ழ் கட்�கள் ஒதுங்�னேவா 
ெத�யாது! 

அரசாங்கத் தைலவ�ன் உைர�ல், 
இனப்�ரச்�ைன பற்�ேயா அல்லது 
�ர்வுக்கான எத்தனங்கள் கு�த்ேதா 
எதுவு�ல்ைல. இதனால், ஒத்து-
ைழத்து அல்லது ஒன்�த்து இயங்-
குவது, ஒற்ைறயாட்�க்கான 
அங்�காரமாக சர்வேதசத்�ல் அைட-
யாளப்படலாெமன த�ழ் கட்�கள் 
ஒதுங்� �ற்�ன்றன. 

அர�யலைமப்�ன் 13ஆவது 
�ருத்தத்ைத முழுைமயாக அமுல்ப-
டுத்த அழுத்தம் வழங்குமாறு இந்�-
யாவுக்கு க�தமனுப்�யுள்ள இந்தச் 
சூழ�ல், இது ராஜதந்�ரம் இல்ைல-
ெயன்பதுதான் த�ழ் தைலைமக-
�ன் ராஜதந்�ரம். அதுவும் ெஜ�வா 
அமர்வுகள், ெபப்ரவ� 28 இல் ஆரம்-
பமா�, ஏப்ரல் ஒன்றுவைர நைட-
ெபறவுமுள்ளன. இதற்குள் மார்ச் 03 
இலங்ைக �வகாரத்துக்ெகன ஒதுக்-
கப்பட்டுமுள்ளேத! 

கடந்த வருடத்ைதப் ேபான்று 
கடுைமயாக உைழத்தால், இந்த 
முைறயும் சாதகம் என்பதுதான் 
இவர்க�டமுள்ள �யூகம்.இேத, 
ராஜதந்�ரம் அரசாங்கத்துக்கும் உள்-
ளெதனச் �லர் �ந்�க்�ன்றனர். 
ஆனாலும், ெவ�நாட்டு அழுத்தங்க-
ைளப் ெபாருட்படுத்தாதுள்ள ேபாக்-
குகள், ெஜ�வா அமர்�ல் இதற்கு 

முன்னர் ெவற்�, ேதால்�ெயன 
இரண்ைடயும் சந்�த்த அனுபவங்-
கள் எல்லாம் களத்�ன் கன�ைய 
உணர்த்தாமலா�ருக்கும்! எனேவ, 
ஒத்துைழக்குமாறு �டுக்கப்பட்ட 
அைழப்�லுள்ள �ரதானம், ��யாக 
இருக்காது என்பது உண்ைமேய!-

ஆனால், ராஜதந்�ரம் இல்லாம-
�ல்ைல. 

எனேவ, இவ்�ரு ராஜதந்�ரங்கள் 
பற்�ய அல்லது இந்த தந்�ரங்கள் 
ஏன் எழு�ன்றன? என்ற பு�தல்க-
�ல் பய�ப்பதற்கு தயாராக ேவண்-
�யுள்ளது. 

“இருப்ேபார் எல்ேலாரும் இலங்-
ைகயர்தான். �றுபான்ைம மற்றும் 
ெபரும்பான்ைம என்று எவரு-
�ல்ைல“ என்�றது இந்த அரசு. 
ெமா�களுக்காக அல்லது மதத்துக்-
காக �ந்�க்கும் மன�ைலக��-
ருந்து �டுபட்ட இலங்ைகக்குள் 

வாழத்தான் அைழக்�ேறாம். ஜனா-
�ப��ன் இந்த அைழப்பால், அர-
�யலுக்காகப் ேபசுேவார் அ�ர்ச்�ய-
ைடந்�ருப்பர். உ�ைமகளுக்காகப் 
ேபசுேவார் உணர்ச்�வசப்பட்�-
ருப்பர். 

த�ப்பட்ட ஆளுைக மாத்�ரம்-
தான் உ�ைம என்ப�ல்ைலேய! 
பாைதகள், பல்கைலக்கழகங்கள், 
ெபாருளாதார ேமம்பாடுகள் மற்றும் 
வா�டங்க�ன் பாதுகாப்புக்க-
ளும் உ�ைமக�லுள்ளைவதான். 
ஆனால், இைவ பாரபட்ச�ன்� 
வழங்கப்பட ேவண்டும். வாழும் 
உ�ைமையத்தான் த�ழர்கள் ேகட்-
பதாக குரல்ெகாடுப்ேபார், “இைவக-
ைளப் ெபற்று த�ழர்கைள வாழ�-
டுங்கள், ப�க்கடாக்களாக்கா�ர்கள்“ 
என்ற �வாதப் ெபா�ையத்தான் அர-
சாங்கம் முன்ைவத்துள்ளது. 

இைவ அைனத்ைதயும் �ற�ட�-
ருந்து ெபறாமல், த�ழர்கள் சுயமா-
கப் ெபற்று வாழும் அர�யல் அ�கா-
ரேம எங்களுக்கு அவ�யெமன்�றது 
த�ழர் தரப்பு. 

இவற்ைறப் ெபறுவ�ல் கடந்த 
காலங்க�ல் காட்டப்பட்ட பாரபட்-
சங்கேள அ�கார ேமாதலாகப் ப�-
ண�த்தெதன்பதுதான் இவர்களது 
வாதம். 

என்னேவா, இைவ எல்லாம் 
இப்ேபாது வன்முைறகளல்லாது 
வாதங்களாக மா��ருப்பதால்தான், 
அ�வுக��ல்லாது நமக்கு வாழக் 
�ைடக்�றது. அந்தள�ல் இது �ம்-
ம�தான்! 

தமிழ்த்தரப்பு ஒத்துைழப்பு அரசியலின்
யதார்த்தங்கைள புரிந்து ெகாள்ளாதிருப்பது ஏன்?

சுஐப் எம். கா�ம்

நுவெர�ய மாவட்டத்�ல் 
ஐந்து �ரேதச பு�ய ெசயல-

கங்கைள உருவாக்குவதற்கு �ரகட-
னம் ெசய்யப்பட்ட அேத வர்த்தமா-
��ல் தான் கா� மாவட்ட மூன்று 
பு�ய �ரேதச ெசயலகங்களுக்கான 
அ��்த்தலும் ெவ�யானது.  

ஆம் மூன்று முழுைமயாக நைட-
முைறக்கு வந்துள்ள �ைல�ல் 
நுவெர�யா�ல் அது மறுக்கப்-
பட்டு ஒரு உப�ரேதச ெசயலகம் 
மாத்�ரேம �றக்கப்பட்டுள்ளது. 
எனேவ வர்த்தமா��ல் �ரகடனம் 
ெசய்தவாறு 5 பு�ய �ரேதச ெசயல-
கங்கைளயும் அைமக்க ேவண்டும் 
எனவும் வ�யுறுத்� மைலயக 
அர�யல் அரங்கம் ெபாதுமக்கள் 
மனு�ல் ைகெயாப்ப�டும் இயக்-
கத்ைத ஆரம்�த்துள்ளது.  

கடந்த �சம்பர் 29ம் �க� 
ெகாழும்�ல் இடம்ெபற்ற 
மைலயக அர�யல் அரங்கத்�ன் 
தைலநகர் ெசயற்பாடுகளுக்கான 
அங்குரார்ப்பண கூட்டத்�ல் 
முன்னாள் நுவெர�ய மாவட்ட  
நாடாளுமன்ற உறுப்�னர் ம�ல்-
வாகனம் �லகராஜ் உள்�ட்ட 
அரங்கத்�ன் தைலநகர் ெசயற்-
பாட்டாளர்கள் மக்கள் மனு�ல் 
ைகெயாப்ப�ட்டு இயக்கத்ைத 
ஆரம்�த்து ைவத்தனர்.   

நுவெர�ய மாவட்டத்�ற்கு என 
வர்த்தமா� �ரகடனம் ெசய்யப்-
பட்ட ஐந்து பு�ய �ரேதச ெசயல-
கங்கைள அைமப்பதற்கான ெபாது 

மக்கள் மனு   
எனும் இந்த ைகெயழுத்து 

இயக்கமானது நுவெர�ய மாவட்-
டம் முழுவதும் வாழும் சகல 
சமூக ஆர்வலர்க�டம் ெகாண்டு 
ெசல்லப்படுவதுடன், நுவெர�ய 
மாவட்டத்துக்கு ெவ�ேய வாழும் 
ஆர்வலர்க�ன் ஒருைமப்பாட்ைட 
ெபறும் ெபாருட்டு இலத்�ர�யல் 
மனு வ��லும் த�ழ் - �ங்களம் 
- ஆங்�லம் ஆ�ய மூன்று ெமா�-
க�லும் ��ேயாகம் ெசய்யப்-
பட்டு ைகெயாப்பங்கள் ெபறப்பட 
உள்ளன.  

மனு�ன் �ர�கள் ேதைவப்-
படுேவார் அரங்கத்�ன் �ரதான 
அைமப்பாளர் ஆர். ெசந்தூரைனத் 
ெதாடர்பு ெகாண்டு ெபற்றுக்-
ெகாள்ள மு�யும் என்பதுடன் 
ைகெயாப்பத்ைத இட்டு அ�ல் 
கு�ப்�டப்பட்டுள்ள முகவ�க்கு 
அனுப்� ைவக்கலாம். இலத்�ர-
�யல் மனுைவ ெசயலாளர் நா. 
�ருஷ்ணகுமாைரத் ெதாடர்பு-
ெகாண்டு �ன்னஞ்சல் வ�யாக 
ெபற மு�யும.் தைலைம ஒருங்�-
ைணப்பாளர் ம�ல்வாகனம் �லக-
ராஜ் இத் தகவைல ஊடகங்களுக்-
குத் ெத��த்துள்ளார்.   

மக்கள் மனு�ன் உள்ளடக்கம் 
�ன்வருமாறு :  

2016 ஆம் ஆண்டு இலங்ைகப் 
பாராளுமன்�ல் இந்தக் ேகா�க்-
ைகைய அப்ேபாைதய நுவெர�ய 
மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்�னர் 

ம�ல்வாகனம் �லகராஜா சைப 
ஒத்�ைவப்பு ேவைள �ேரரைண-
யாக முன்ைவத்தைத அடுத்து, 
�ேரரைணக்கு ப�ல் அ�த்த 
அப்ேபாைதய உள்நாட்டு அலுவல்-
கள் அைமச்சர் வ�ர அேபவர்தன 
நுவெர�ய மாவட்ட �ரேதச ெசய-
லகங்கைள ஐந்�ல் இருந்து பத்தாக 
உயர்த்துவதற்கு உறு�ய�த்தார்.   

2018 ஆம் ஆண்டு நுவெர�ய 
மாவட்ட அைனத்துக் கட்� பாரா-
ளுமன்ற உறுப்�னர்கள், மாவட்ட 
ெசயலாளர், �ரேதச ெசயலாளர்கள் 
உள்�ட்டவர்கைள பாராளுமன்ற 
கட்டடத் ெதாகு��ல் உள்ள தனது 
அலுவலகத்�ல் சந்�த்த அைமச்-
சர் வ�ர அேபவர்தன ஐந்து பு�ய 
�ரேதச ெசயலகங்கைள அைமப்-
பதற்கு உத்தரவாதம் அ�த்ததுடன் 
அதற்கான அைமச்சரைவப் பத்-
�ரத்ைதயும் சமர்ப்�த்து அைமச்-
சரைவ அனும�ையப் ெபற்றுக் 
ெகாண்டார்.

அந்த அைமச்சரைவப் பத்�-
ரத்�ல் நுவெர�யாவுக்கு ேமல-
�கமாக கா� மாவட்டத்�லும் 
(அைமச்ச�ன் மாவட்டம்) ேமல�க 
மூன்று �ரேதச ெசயலகங்கைள 
அைமக்க அனும� ெபறப்பட்டு 
இருந்தது.  

2019 ஒக்ேடாபர் 30 ஆம் �க� 
ெவ�யான வர்த்தமா��ல் 
நுவெர�ய மாவட்டத்�ல் பு�ய 
ஐந்து �ரேதச ெசயலகங்களும், 
கா� மாவட்டத்�ல் பு�ய மூன்று 

�ரேதச ெசயலகங்களும் உருவாக்-
கப்படுவதற்கான �ரகடனம் ெவ�-
யானது.   

2020 மார்ச் முதலாம் �க� முதல் 
நுவெர�ய மாவட்டத்�ல் பு�ய 
ஐந்து �ரேதச ெசயலகங்கைள 
�றப்பதற்கும் மாவட்ட ஒருங்�-
ைணப்புக்குழு கூட்டத்�ல் மு�-
ெவடுக்கப்பட்டது. 

2021 ஆம் ஆண்டு ஒக்ேடாபர் 
மாதம் ஆகும்ேபாது கா� மாவட்-
டத்�ல் பு�தாக உருவாக்கப்பட்ட 
மூன்று �ரேதச ெசயலகங்கள் 
பத்ேதகம இரண்டாகப் ��க்கப்-
பட்டு வந்துரம்ப என்ற பு�ய 
�ரேதச ெசயலகமும், �க்கடுைவ 
�ரேதச ெசயலகம் மூன்றாகப் 
��க்கப்பட்டு ேமல�கமாக 
ரத்கம, மாதம்பாகம ஆ�ய 
பு�ய �ரேதச ெசயலகங்க-
ளும் அைமக்கப்படுள்ளன. 
ஆனால் அேத வர்த்தமா-
��ல் �ரகடனம் ெசய்யப்-
பட்ட நுவெர�ய மாவட்டத்�ன் 
(அம்பகமுவ) ேநார்வுூட், (நுவ-
ெர�ய) தலவாக்கைல, (வலப்-
பன) ராகைல, (ெகாத்மைல) 
�ஸ்பைன, (ஹங்குரங்ெகத்த) 
மத்துரட்ட பு�ய ஐந்து �ரேதச 
ெசயலகஙலகளும் நைடமுைறக்கு 
வர�ல்ைல.   

2021 நவம்பர் மாதம் நுவெர-
�ய மாவட்டச் ெசயலாளர் நந்தன 
ைவச்சந்�த்து கலந்துைரயா�, 
பாராளுமன்ற �ேரரைணைய முன்-

ைவத்த முன்னாள் பாரா-
ளுமன்ற உறுப்�னரும் 
மைலயக அர�யல் அரங்-
கத்�ன் தைலைம ஒருங்�ைணப்-
பாளருமான ம�ல்வாகனம் 
�லகராஜ் தனது 
உறுப்�னர்-
க�ன் 

ைகெயாப்பத்துடன் ேகா�க்ைக 
மனு ஒன்ைறயும் ைகய�த்து 
இருந்தார்.   

2021 �சம்ப�ல் தலவாக்கைல 
நக�ல் பு�ய �ரேதச ெசயலகத்துக்-
குப் ப�லாக “உப �ரேதச ெசயல-
கம்“ ஒன்று �றக்கப்பட்டுள்ளது. 
இது உயர் �ர்மானங்கைள எடுக்-
கும் பாராளுமன்ற உறு�ப்பாட்டுக்-
கும் அைமச்சரைவ�ன் கூட்டுத் 
�ர்மானத்துக்கும் வர்த்தமா�ப் 
�ரகடனத்துக்கும் எ�ரானது 

என்பைத வ�யுறுத்து�ேறாம். 
கா� மாவட்டத்�ற்கும் நுவெர-
�ய மாவட்டத்�ற்கும் பாரபட்ச-
மான முைற�ல் �ர்மானெமடுத்து 
ெசயல்படுவதாகவும் மாவட்ட 
மக்கள் உணர்�றார்கள் என்றும் 
இந்த பாரபட்சத்ைத �வர்த்� 
ெசய்து நாட்�ல் ஏைனய மாவட்ட 
மக்கைளப் ேபான்று நுவெர�ய 
மாவட்ட மக்களுக்கும் �ர்வாகத்�ல் 
சமவாய்ப்பு வழங்குமாறும் ேகாரு-
�ேறாம் என்றும் இந்த மனு�ல் 
ேகா�க்ைக �டுக்கப்பட்டுள்ளது.    

நுவெரலியாவில் புதிய பிரேதச ெசயலகங்கைள நிறுவுக

ைகெயழுத்து ேவட்ைடயில்  
மைலயக அரசியல் அரங்கம்  

ெதருெவல்லாம் மா�ைல  ேதாரணங்கள்
ெதன்னங்குறுத் ஓைல வாைழ மரப்பந்தல்கள்
மங்களமாய் பூரண கும்பங்கள் �ளங்�ட
அன்ைனமுத்துமா��ன் ஆலய வாச�ல்
அராகஹரா ேகாக்ஷத்துடன் பக்தர்கள் புைடசூழ
�ம்மக் ெகா�ேயறு தம்மா

 அண்ட சராசங்கைளயும் ஆளும்
அ�லாண்ட ேகா� �ரம்மாண்ட நாய�ேய
ஆன்மாக்க�ன் துயர் துைடத்து அரு�ட
பஞ்ச ரத பவ�ைய வரேவற்று
அ�மா ெகா�ேயறு தம்மா

 �ண்ேணாரும் மண்ேணாரும் உைனத் து�த்�ட
ேமளதாளங்கள் முழங்�ட

நாதஸ்வரத்துடன் சங்கு நாதம் ஒ�த்�ட
மங்கள இைசயுடன் அன்ைனமுத்துமா��ன்
ேகாள� ெகா�ேயறு தம்மா
அணு�ற்குள் அணுவாக கரும்புக்குள் சுைவயாக
கருைணக்கு எல்ைலயாக காருண்ய தாயாக
கருைண மைழ ெபா�ந்ேத காட்� தந்தரு�ட
முன்னம் ெகா�ேயறு தம்மா

 ஈேரழு புவனம் ஆளும் ஈஸ்வ�ேய தாேய
இன்னல்கள் துயரங்கள் அணுகா�ருக்க
ஆண்டு ேதாறும் எமக்கருள் பு�ந்�ட
வாட்பு� ெகா�ேயறு தம்மா

 மாத்தைள முத்துமா�ேய உன்
தாழ் ப�ந்ேத வணங்கு�ன்ேறாம்

மாத்தைள � முத்துமா�யம்மன் ஆலய மா�மக மேகாற்சவ ெகா�ேயறுது
க�ைத: �யாமளா வ�ேவலன்
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இ வரை ப�ோல ஒரு துணிச்சல்ோ-
ைரை இந்திய வைலோறு இதுவரை 
�ோர்த்ததிலரல.. இனியும் �ோர்க்ப் 

ப�ோவதிலரல..
ம்க்ளு்ககு ஆ்தைவோன �கு்த்தறிவு ்ரு்த -

து்ரை துணிந்து ர்தரியமோ் ச்சோன் -
னவர ைோ்தோ. இவரின் நடிப்பு ்சோரலயும் 
�கு்த்தறிவு ச்ோள்ரையும் ்ச்தயைோஜ், 
மணிவண்ணன்,விபவ்க ப�ோன்்ற ்ரல -
ஞர்ள பின்னோளில பின் �ற்றினர.

எவவைவு ச�ரிய பமரையிலும் யோர 
எவர என்று �ோர்க்ோமல ்தன் ்ரு்தது்க -
்ை துணிந்து ச்சோன்னவர ைோ்தோ ஒருவர 
்தோன். மபலஷிய விஜய்ததின் ப�ோது 
இைம்ச�ற்்ற ச்சோற்ச�ோழிவின் ப�ோது "நடி -
்ர்ள எலலோம் பிசர்ச்க்ோை வம்்சம்...
அவன் எவவைவு ச�ரிய நடி்னோயிருந் -
்தோலும் ்சரி... பிசர்ச்க்ோை வம்்சபம.. பிச -
ர்ச்க்ோைன் பைோடல பிச்ச எடு்ககு்றோன் 
நடி்ன் பமரையில நடிசசி பிச்ச எடு்ககு -
்றோன் ...இ்தோன் வி்ததியோ்சம் என அப்�ட -
ைமோ் ச்சோன்னவர நடி்பவள எம்.ஆர.
ைோ்தோ. 

�ல �ைங்ளில இவரின் ் ோடசி்ள பவறு 
�ோர்தயில �யணி்ககும். அபந்மோ் 
அரவசயலலோம் மூைநம்பி்கர் ச்ோள -
ர்்ரை எதிரப்�்தோ்பவ இரு்ககும். 
ஹபலோ மிஸைர ஜமீன்்தோர, ை்த்த்க்ண -
ணீர, �ோ்ப்பிரிவிரன, �ோவமன்னிப்பு, 
்வரல இலலோ்த மனி்தன், ஆலயமணி, 
மணிபயோர்ச, ்சந்திபைோ்தயம், ்தோரய்க 
்ோ்த்த ்தனயன், ்தோய் ச்சோலரல்த 
்தடைோப்த ப�ோன்்ற �ைங்ளில ைோ்தோவின் 
�கு்த்தறிவு ்ரு்தது்ள நிர்றந்்த ்ோடசிய -
ரமப்பு்ரை ்ோ்ணலோம். ைோ்தோவிற்ச்ன 
ஓர ச�ரிய ைசி்ர்ள �டைோைபம இருந் -
்தது. இப்ப�ோதும் ச்தோரல்க்ோடசி்ளில 
சில �ைங்ளில எம்.ஆர.ைோ்தோ ப்தோன்றும் 

ப�ோது ஒரு வி்த ்ல்லப்பு நிர்றந்திரு்க -
கும்."உங்ளு்ககு பிடி்த்த இந்திய நடி்ர 
யோர" என்று பமோ்ன்லோலிைம் ப்டை -
ப�ோது ை்கச்ன ச்சோன்னது எம்ஆர. 
ைோ்தோவின் ச�யரை்தோன்!

அந்்த ்ோல்ததில, ்சோமி �ை்தர்த ்ோடடி 
்சோம்பிைோணி புர் ப�ோடடு ்தோன், நோை்ங -
்ரை ஆைம்பிப்�து வழ்க்ம்..! ஆனோல 
மு்தன்மு்தலில '்தமிழ்த்தோய்" வோழ்தது 
�ோடி ஆைம்பி்தது ரவ்த்தவர எம்.ஆர.
ைோ்தோ்தோன்!

நோை்ம் என்�து சவறும்�்கதி, ்ோ்தல, 
புைோ்ணம் என்றிருந்்தர்த, �கு்த்தறிவு, சீர -
திரு்த்தம் என்்ற திடீர திருப்�்தர்த அளளி 
ச்தளி்த்தது ைோ்தோ்தோன்..!

"நோடடிபல அதி்மோ உரழ்க -
கி்றவனு்ககு ச்ோஞ்சமோ கூலி 
ச்ோடு்ககி்றோன்... சினிமோவில 
ச்ோஞ்சமோ உரழ்ககி்றவனு்ககு 
அளளி அளளி ச்ோடு்ககி -
்றோன்... உல்்ததில அ்சம்ததுவம் 
ஒழி்க் முடியோ்த�டி ்சபி்க்ப்�டை 
ச்ோளரை பிைப்த்சம்னோ அது 

சினிமோ ஒன்னு்தோன்" என்று ச�ோதுபமரை -
யிபலபய முழஙகியவர..!

ஒரு முர்ற ைோ்தோவின் நோை்்ததிற்கு 
ஜஸடிஸ எஸஏபி "ஐயர" என்�வர 
்தரலரம ்தோஙகியிருந்்தோர... முன்வரிர்ச -
யில உட்ோரந்து நோை்்தர்தயும் �ோர்தது 
ச்ோணடிருந்்தோர..!

அதில ஒரு ்ோடசியில, "உன் நோை -
்்தர்த எலலோம் எவணைோ �ோரப்�ோன்?" 
என்று ைோ்தோரவ �ோர்தது ஒருவர ையலோ்க 
ப�சுவோர. அ்தற்கு ைோ்தோ, "�ோரப்�ோன் 

�ோரப்�ோன்" என்்றோைோம் ்ச்த்தமோ்.
அப்தப�ோல, ்ம்�ர விழோவில ப�்ச, ைோ்தோ-
வு்ககு அரழப்பு வந்்தது. அதில ப�சிய 
ைோ்தோ, "ச�ரியவங்பை, சின்னவங்பை, 
ச�ோம்�ரைங்பை... நீங்ள எலலோம் 
இப்� எது்ககு வந்திரு்ககீங்ன்னு ச்தரியும். 
இந்்த ்ம்� நோைோரின் விழோவிபல..." என்று 
ஆைம்பி்த்தோர.

அப்ப�ோது, ஒருவர குறு்ககிடடு, 'அய்யோ... 
்ம்�ர நோைோரு இலல..' என்்றோர.

'நோைோர இலலயோ... நம்மோளு ப�ோலி -
ரு்ககு, இந்்த ்ம்� மு்தலியோைோ்ப்�டைவர...'

'அய்யோ... அவரு மு்தலியோரும் இலல...' 
என்்றோர.

'மு்தலியோரும் இலலயோ ்சரி... என் -
னன்னு புரிஞசு ப�ோசசு; இந்்த 
்ம்�ர அய்யர ஆனவர...'

'அய்யோ... அவரு அய்யரும் 
இலல...'

'என்னது நோைோர இலல, மு்தலி-
யோர இலல, அய்யரும் இலலயோ... 
அப்ப�ோ, இப்� ்தோன் ஜோதி்ரை 
ச்சோலலி்ககிடடிரு்கப்ோமோ... அப்� 
ஜோதி கிரையோ்தோ... ்சரி ்தோன், 
இந்்த ஜோதியிலலோ்த ்ம்�ன் 
விழோவிபல..." என, ைோ்தோவின் அந்்த 
ப�சசு ச்தோைரந்்தது..!

இப்�டி எம்.ஆர.ைோ்தோ முற்றிலும் முைண-
�ோடு்ைோல நிர்றந்்தவர.. ஆனோல வோழவின் 
மறு�்க்பமோ சநகிழசசியோலும் ப�ைன்�ோ-
லும் ச�ருங்ருர்ணயோலும் நிர்றந்்தது..!

"�ோர்ததியோ, ைசிசசியோ அப்தோை கூ்த்தோடிய 
விடடு ப�ோய்டபை இரு.. அவன் அடு்த்த கூ்த-
து்ககு சைடியோகிடபை இருப்�ோன்.. அவன் உல-
்்தது்ககுளை நுரழஞசி �ோ்க்ோப்த.. அது 
சைோம்� அசிங்ம்.. அவரன அைசியலல கூப்-
பிடடு அழிஞசி ப�ோ்ோப்த.. நீ அவனு்ககு ் ோசு 
ச்ோடு்ககு்ற, அவன் நடி்ககி்றோன் அவவைவு-

்தோன். உன் பவரல்க்ோைன் அவன்.. அந்்த 
பவரல்க்ோைரன ்தரலவன்னு ச்ோணைோ-
ைோப்த.. அசிங்ம் அவமோனம்" என்்றோர.

ச�ரியோரின் இயலபு்ககும், 
ைோ்தோவின் இயலபு்ககும் ச�ரிய 
வி்ததியோ்சம் இலரல.. ச�ரியோர 
சுமந்்த அ்த்தரன �ழி, �ோவங -்
ளும் இவர மீதும் சும்த்தப்�டைன.

ைோ்தோவின் நோை்ங்ள லட்ச்க-
்்ண்க்ோன ம்க்ரை ்தடடிசய -
ழுப்பின.. அவற்றின் ்ோடசி்ளும் 
கூைோன அம்பு ப�ோன்்ற வ்சனங-
்ளும் இந்தியோவு்ககு அப்�ோலும் 
�ோய்ந்து ச்சன்று விழுந்்தன..!!

்சமூ்்ததிற்கு எது ்சரிபயோ 
அ்தரன சநற்றிப் ச�ோடடில 
ஓஙகி அடி்தது ச்சோன்ன-
வர ைோ்தோ..!

திைோவிை இய்க-
்்ததின் உறுதி 
வோய்ந்்த பிைம்-
மோணைமோன இந்்த 
தூர்ண ்தவிர்தது-
விடடு, ்தமிழ் வை-
லோற்ர்ற யோரும் 
எழு்த முடியோது..  
அப்�டி மீறி எழு -
்தவும் யோரு்க -
கும் துணிச்சல 
வைோது..!

சமூகத்திற்கு சரியானதை நெற்றிப் 
ந�ாட்டில் ஓங்கி அடித்து நசானனவர்

      எஸ்.கணேசன் ஆசசசாரி சதீஷ்...?

கா ல்த்தோல அழியோ்த சவகு 
சில ்ரலஞர்ள ச்தய்வ்த-
்தோல அனுப்�ப்�டுவோர்ள, 

மு்தலில ்தோங்ள யோசைன ச்தரியோமல ்தடு-
மோறுவோர்ள, உலகின் நர்ப்பு்ககும் �ழிப்-
பு்ககும் ஆைோவோர்ள, ்தடுமோறுவோர்ள.   

எப்ச�ோழுது ச்தய்வ்ததிைம் ்சை்ணரைவோர-
்பைோ அப்ச�ோழுது அவர்ளின் அறிவு்ண 
தி்ற்க்�டும், ்ோல்த்தோல அழியோ ்ரல்ரை 
ச்ோடுப்�ோர்ள   வை்கப் அப்�டி ்ோளிப்தவி-
யோல உருவோனோன் ்ோளி்தோ்சன்.   

ச்தற்ப் ்சைஸவதியிரன வ்ணஙகி உருவோ-
னோன் ்ம்�ன். அபிைோமி அன்ரனயிரன 
வ்ணஙகி ச�ரும் உயைம் ச�ற்்றோன் அபிைோமி-
�டைன், அவன் வழிபய அழியோ பு்ழச�ற்்றன் 
ஒடை கூ்த்தன்.   ்ோளி என வ்ணஙகி உயைம் 
ச�ற்்றோன் �ோைதி   அவவரிர்சயில ச்சடடிநோட-
டின் சிறுகூைற்�டடியில மரலயைசி அம்மன் 
ஆலய்ததில ஒரு்ோல்ததில அழுது ச்ோணடி-
ருந்்த மு்தர்தயோ பின்னோளில ்ண்ண்தோ்ச-
னோ் ்தமிழ இல்ககிய உலர் �ோைல உலர் 
ஆணடு ச்ோணடிருந்்தோன்.   

ச்தய்வோம்்சம் ச�ற்்ற ்விஞர்ளு்ககு ்தனி 
்தன்ரம வோய்்ககும்.   

அவர்ளிைம் ்தமிழ ச�ோஙகும், அருவி-
யோய் ச்ோடடும், வர்ணர்ண்ளும் உவரம-
யும் வோர்தர்த்ளும் ்ோபவரி சவளைமோய் 
ச்ோடடும், அதில ்த்ததுவமும் ஆன்மீ்மும் 
வோழவியல விஷயமும் இன்னும் ஏ்�டை 
உ்ணரசசி்ளும் அழகு ்தமிழில குற்்றோல அரு-
வியோய் வழிந்ப்தோடும்.   

எர்தயுபம அழ்ோ்வும் உரு்க்மோ்வும் 
ச�ோரு்த்தமோ்வும் அவர்ைோல �ோை முடியும்.   
அப்�டி வளளுவன், இைஙப்ோ, ்ம்�ன், �ோை-
தி்ககு பின் ்தமிழ்ம் ்தந்்த மோச�ரும் ்விஞன் 
்ண்ண்தோ்சன்.   மு்த்தமிழ அறிஞர எனும் 
அரையோைம் ச�ோருந்தும். மூன்று ்தமிழும் 
அவரிை ம் ச்ோஞசியது. ஆம் அவன் வோழந்்த 
்ோல்ததில அவபன மு்த்தமிழின் சமோ்த்த 
அறிஞன்.   

�ோைல, எழு்தது, ப�சசு என எலலோவற்-
றிலும் அவரின் ்தமிழ அப்�டி இருந்்தது, 
அதிலும் உணரம மடடும் ப�சிய உ்த்தம 
்விஞன் அவன்.   

்ைவுள, ்ோ்தல, இயற்ர், ம்தம், ்த்தது-
வம், அைசியல �ோ்சம், ்ோ்தல, ்ைரம, நடபு, 
்தோய்ரம, நன்றி, ப்சோ்ம், பிரிவு, பந்சம், 
பமோ்சம், நம்பி்கர் என எலலோவர் உ்ணர-
வு்ளு்ககும் அற்பு்தமோ் வரி்ள ச்ோடு்த்த 
அபூரவ ்விஞன்.   

அவவைவு எளிரமயோ் ்சந்்த்தப்தோடு ஒடடி, 
ைோ்்தப்தோடு இர்ணந்து உ்ணரசசி்ரை 
சமோழியோ் ச்ோடடும் ்ரல அவரு்ககு மி் 
மி் எளி்தோ் வந்்தது.   

எலலோ வர்யிலும், எலலோ நிரலயிலும், 
எசசூழலு்ககும் அவைோல மி் மி் ச�ோரு்த்த-
மோன வரி்ரை எழு்த முடியும்.   

குளிரந்்த ச்தன்்றல பூ்க்ரையும் ப்சர்தது 
வீசுவது ப�ோன்்ற  ்தமிழ அவருரையது, 
வோழவின் அரன்தது �்க்ங்ளு்ககும் �ோடிய-
வர, எலலோ ம்தங்ளு்ககும் ச்சய்யுள அரம்த-
்தவர.   

இன்றும் மபலசிய சிங்ப்பூர நோடு்ரை 
்ோணுங்ள, உங்ள ்ோதில “அ்க்ர்ற சீரம 
அழகினிபல மனம் ஆை்ணபைபன..” �ோைல 
்தோனோ் ஒலி்ககும்.   

அைசியலநிரலயிரன �ோருங்ள “ஊது�்த-
தி்ககும் பீடி்ளு்ககும் ப�்தம் புரியல” எனும் 
வரி்ள ்ோதில பமோதும்.   

ஒடடுசமோ்த்த இந்தியபிைசசிரன்ரையும் 
ஒபை �ோைலில விை்ககிய ச�ருரம அவரு்ககு 
உணடு.   

ப்ோகுலோஷைமி என்்றோல அவரின் கிருஷ-

்ண்ோனம் �ோைல்ள நிரனவில வைோமல 
ப�ோ்ோது.   

இந்து ம்த்ததிற்கு ்ண்ணன் அருளியது 
�்வ்த கீர்த என்்றோல, ்ண்ண்தோ்சன் 
ச்ோடு்த்தது அர்த்தமுளை இந்தும்தம். இைண-
டும் இந்து ம்த்ததின் மோச�ரும் அரையோைங-
்ள.   

�்ததிரிர்,பமோ்சடி அைசியல, அவமோனம், 
துபைோ்ங்ள, தீைோ்த ் ைன் ச்தோலரல என �ல 
துன்�ங்ளும் அவபை ப்தடிச்ோணை ப�ோர்த 
�ழ்க்்ததின் �ோதிப்பு்ளும் ்தோணடிபய இவவ-
ைவு பிை்ோசி்ததிரு்ககின்்றோர என்்றோல, அவைது 
சமோ்த்த தி்றரம எவவைவு இருந்திரு்ககும்.   

எலலோம் சவறு்தது, ஆன்மீ்்ததில ்லந்து 

இனி என் வோழவு எழு்ததுல்பம என அவர பு்த-
து்ணரசசி ச�ற்்றச�ோழுது �ோவம் உைலநிரல 
இைம்ச்ோடு்க்விலரல, அந்்த சூரியனின் சில 
்திர்ள மடடுபம உலகிற்கு ச்தரிந்்தது.   

மதுப்�ழ்க்மும்,ப�ோர்த �ழ்க்மும் எப்�-
டிசயலலோம் ஒரு மனி்தரன அழி்ககும் என்-
�்தற்கு அவைது வோழவு ச�ரும் எடு்தது்ோடடு.   

அவபை ச்சோன்னது ப�ோல “ஒரு மனி்தன் 
எப்�டிசயலலோம் வோழ்க கூைோது என்�்தற்கு 
எனது வோழவு ச�ரும் உ்தோை்ணம்”   

வனவோ்சமும் மன்வோ்சமும் அ்க்ோல 
பமோ்சடி அைசியரல அப்�டிபய �ைம்பிடி்தது 
்ோடடும் வைலோற்று ்லசவடடு்க்ள.   

்தனது வோழவிரன தி்றந்்த பு்த்த்மோ்ககி, 
்தோன் ்ணை நலலவர்ரையும், துபைோகி -்
ரையும் அப்�டிபய புடடுரவ்த்த ஒபை ்தமிழ் 
திரை, அைசியல பிை�லம் ்ண்ண்தோ்சன் 
மடடுபம.   

ச�ரும் ஞோனி்ளு்ககும் பயோகி்ளு்ககும் 
மடடும் வரும் �்ககுவம் இது.   

்தமிழ்சோதியில “நலல ்தமிழ” ்விஞர -்
ளு்ககு மடடும் ஆயுள குர்றவு,   

�ோைதி, �டடுப்ோடரை ்லயோ்ணசுந்்தைம் வரி-
ர்சயில ்ண்ண்தோ்சனும் இைம்பிடி்த்தது்தோன் 
ச்ோடுரம.   

்விர்தபயோ, �ோைபலோ அரவ அழகு்ணரசசி-
பயோடு அரமயபவணடும், விஷய்தர்த மர்ற-
மு்மோ் புரியரவ்க்பவணடும், சமோழிரய 
ர்யோளும் வோர்தர்த ஜோலங்ளும், வர்ண-
ரன்ளும் மி் அவசியம், அ்தோவது ப்ட-
�வர்ள புரிந்துச்ோணடு மன்தோல ஒன்றி, 
்விஞன் ்ோடடும் சூழநிரல்ககு அப்�டிபய 
ச்சலலபவணடும்.   

சவகு சிலரு்ககு மடடுபம அந்்த வைம் ்சோ்த-
தியம், ்ண்ண்தோ்சனும் அவர்ளில ஒருவர.   

இன்று ்தமிழ் ்விர்த உல்ம் உலகிற்ப் 
ச்தரியும் முற்ப�ோ்ககு, பிற்ப�ோ்ககு, வயிற்று-
ப�ோ்ககு என என்னசவலலோபமோ ச்சோலலி-
ச்ோணடு, நவீன்ததுவம், முன் நவீன்ததுவம், 
பின் நவீன்ததுவம், இரையநவீனம் இன்னும் 
என்ன இம்ர்ச்ள எலலோபமோ ்விர்த என 
ச்சோலலப்�டுகின்்றது.   

 வோழவின் எலலோ நிரல்ளு்ககும் அலலது 

எலலோ பிைசசிரன சூழலு்ககு மி் அற்பு்தமோன 
�ோைல்ரை எழுதிய ஒரு ்விஞன் உணசைன்-
்றோல ்சந்ப்த்பம இலலோமல ச்சோலலலோம் 
அது ்வியை்சர மடடுபம.   

்தமிழ்்ததின் மி் சி்றந்்த ்விஞர என்்றவ-
ர்யில அவரு்ககு அழியோ இைமுணடு, ஒரு 
்ோலமும் மர்றந்துப�ோ்ோ்த ்விர்த ்ல-
சவடடு அவர.   

அவர மி்வும் பநசி்த்த ் ண்ணனு்ககு அவர 
�ோடிய �ோைரல ஒரு முர்ற ப்ளுங்ள, அ்க-
்விஞன் ப்தனில குரழ்தது ்தந்்த �லோப்�ழ்த-
தின் ஒரு சுரை   

“ஆயர�ோடி மோளிர்யில ்தோய்மடியில ்ன்-
றிரனப�ோல” எந்்த ம்த்த்தவைோயினும் உருகு-

வோர்ள, ஏன் ்ம்்சனு்கப் ்தமிழச்தரிந்்தோல 
அப்�ோைலு்க்ோ் ்ண்ணரன ச்ோணைோடு-
வோன்.   

எப்�டி�டை ்விஞன் அவர? இனி அப்�டி 
ஒரு ்விர்த பம்ம் இனி ்தமிழில ்சோ்ததிய-
மிலரல.   

“ஆனந்்தமோனது அற்பு்தமோனது” என்�-
ச்தலலோம் மோனிைன் �ோைகூடிய �ோைல அலல, 
சி்த்தர்ைோல மடடுபம ்சோ்ததியம்.   

்சோ்ோவைம் ச�ற்்ற ்விஞன் அவர. எலலோ-
வற்றிற்கும் பமல அவரின் நோடடு�ற்று வோழ்த-
து்ககுரியது.   

திைோவிை்ததின் சில ச�ோய் மு்ங்ரை 
அவர உரி்தது்ோடடிய அைவு இன்சனோரு 
நோடடு�ற்்றோைன் ச்சய்யமுடியோது.   

திைோவிை அழிச்சோடடியம் அைசியல உள -
பநோ்க்ம் ச்ோணைது, மோயமோரன பிடி்க் 
ஓடுவது என மு்தலில எச்சரி்த்தது அவபன..   

கிடை்தடை 30 ஆணடு்ள அற்பு்த �ோைல -
்ரை ச்ோடு்தது ச்சஙப்ோல ஆடசி ச்சலு்த -
திய ்விஞர அவர. திரையில ்விஞர 
ச�யரிரன ்ணைவுைன் ்தமிழ்ம் ர்்தட -
டிய ்ோலமும் இருந்்தது.   

எமனு்ககும் ்தமிழ ச்தரிந்திரு்ககும், 
ஆனோல விதி்ககு ச்தரிந்திரு்க்ோது. ச்தரிந் -
திருந்்தோல இவவைவு விரைவில அழகிய 
்தமிழ்விர்தரய ச்ோணடுச்சன்றிரு்க -
்ோது.   

அவரின் பி்றந்்த  நோளில அவரை நிரன -
வுகூரவதில ்தமிழ அறிந்்தவர்ள எலபலோ -
ரும் ச�ரும் மகிழசசிச்ோளவதில வியப்பு ஏது-
மிலரல.   

எம்ரம ச�ோறு்த்தவரை ஒரு விஷயம் உறு-
தியோ் ச்சோலலமுடியும், அந்்த சிறுகூைல�டடி 
ச்சடடி ஒரு ச்தய்வீ் ்விஞன், அந்்த கிைோம்த-
தில இருந்து சி்ோப்ோ வரை ஒரு ப்தவர்த 
அவரை நை்ததியது.   

வோழவின் ஒவசவோரு நிரல�ோடரையும் 
அவரை அனு�வி்க் ரவ்த்தது. சூது, வஞ-
்ச்ம்,பமோ்சடி, ஏமோற்்றம் , அவமோனம் என 
எலலோவற்ர்றயும் அவர ச்தரிந்து புரிந்து 
ச்ோளை வோய்ப்பு்ரை வழஙகியது.   

அதில்தோன் அவர திமு்வில இரு்க் 

பவணடிய ்ோலமும் வந்்தது. அம்மனி்தன் 
அனு�வம் ச�ற்்றபின் அவரன அந்்த 
ச்தய்வம் ஆன்மீ் �ோர்த்ககு இழு்தது 
வந்்தது.   

அவன் ்விஞனோனதும், அைசியலவோதி-
யோ் அனு�வம் ச�ற்்றதும், எலலோ வர் 
நன்ரம, தீரம, பைோ்ம், ப�ோ்ம் என எல-
லோவற்றிலும் விழுந்து எழுந்்ததும் அனு�-
வம் ச�்றபவ.   

அந்்த அனு�வ்தர்த ச்ோடடி்த்தோன் 
அவன் “அர்த்தமுளை இந்தும்தம் எழுதி-
னோன்”, இந்தும்த்ததின் ச�ோ்ககிஷம் அது. 
ச்தய்வம் அவன்மூலம் ச்ோடு்த்த வைம் அது.   

எம்ரம ச�ோறு்த்தவரை �ோைதி்ககும் அவ-

னு்ககும் �ல ஒற்றுரம்ரை ்ோடைமுடியும். 
ஆனோல �ோைதி ச�ரும் வடைம் ஞோன தீ.   

்ண்ண்தோ்சன் ஆடி ்ரை்தது ஆன்மீ்்த-
தில இரைப்�ோறிய �்தருஹரி சி்த்தர ்சோயல   

இருவருபம ்ண்ணன் �்க்தர்ள.   
இருவருபம ப்தசியவோதி்ள, �ோைதி்ககு பிரிட-

ைோனியர எதிரி. ்ண்ண்தோ்சனு்ககு திமு்வினர 
எதிரி.   

்ரைசி ்ோலங்ள இருவரு்ககும் ஒன்்றோய் 
இருந்்தன, இருவரும் ்தங்ள ்ரைசி ்ோல்த-
தில உைல நல்தது்க்ோய் ஏஙகினர, �ோைதி 
நலம்ச�ற்று இன்னும் எழு்தமுடியும் என 
நம்பினோன், ்ண்ண்தோ்சனும் ஆழவோர்ள 
அடியோர்ள வைலோர்ற எலலோம் எழுதுபவன் 
என ச்சோலலிச்ோணடிருந்்தோர.   

இன்னும் ஒரு ஒற்றுரம உணடு, 
ச�ோதுவோ் ்விஞர்ள என்�வர்ள இைகிய 
மனம் ச்ோணைவர்ள, சிரிப்�வனுைன் சிரிப் -
�ோர்ள, அழு�வபனோடு அழுவோர்ள.   

ச்ோணைோடும் இை்ததில இரு்ககும் 
குழந்ர்த மனம் அவர்ளுரையது, ஆனோல 
எஙகிருந்்தோலும் அஙகீ்ோை்தது்ககும் அைவ -
ர்ணப்பு்ககும் ஏஙகுவோர்ள.   

உணரமபய ப�சும் அவர்ள மனம் 
அப்�டி ஏஙகும், அழும், ஒரு அைவ -
ர்ணப்ர� ப்தடி ஓடும்.   

இர்த �்ககுவமோ் ர்யோளும் வஞ்ச் 
கூடைம் உணடு, அவர்ளின் �லவீன்தர்த 
�யன்�டு்ததி வரை்க்ப் �ோரப்�ோர்ள, 
அப்�டி்த்தோன் �ோைதி்ககும் ்ரைசி ்ோல்த -
தில ப்சோ்ங்ள வந்்தன, அவன் அ்ப்� -
ைவிலரல, இ்தனோல அவன் அஞ்சலி்ககு 
கூை யோரும் வைவிலரல.   

�ோைதி ்தன் ப்த்ச்தது விடு்தரலயிரன 
�ோர்க்ோமபல மர்றந்்தோன், ்ண்ண்தோ -
்சன் இந்தியோவில ஏற்�டடிரு்ககும் இந்து 
எழுசசியிரன ்ோ்ணோமபல மர்றந்்தோன், 
இருவருபம அவவர்யில �ரி்தோ�்ததுகுரி -
யவர்ள.   

ஆனோல ப்த்ச�ற்று்ககும் இந்தும்த சி்றப் -
�ோன வரி்ளு்ககும் இவர்ள ஆ்தோை ்ச்க -
தி்ள, எ்க்ோலமும் நிரனவில நிற்கும் 
தூண்ள.   

ஆனோல ்ண்ண்தோ்சரன ்ரைசி -
யில கிறிஸ்தவ மிஷனரி்ள வரை்த -
்தன. ்தன்ரன யோரும் ்ணடுச்ோளைோ 
நிரலயில ்தன்க்ோன அஙகீ்ோைம் 
கிரை்க்ோ நிரலயில மன பவ்தரனயில 
இருந்்த அவரை அந்்த ்ச்கதி்ள வரை்த -
்தன .   

(இது திமு், ்ோஙகிைஸ , ்தமிழ் அைசின் 
புலவர என �ல இைங்ளில இருந்்தச�ோழு -
தும் அவரு்ககு கிரை்க்விலரல.   

இந்து்க்ள அவரை ச்ோணைோடினோர்ள, 
ஆனோல இன்றுளை இந்து எழுசசி அன்று 
இலரல. அவரு்க்ோன அஙகீ்ோைம் கிரை்க -
்விலரல).   

“இபயசு ்ோவியம்” ்தயோைோனது, அடு்தது 
100 கிறிஸ்தவ �ோைல்ள வை இருந்்தன, 
அவரு்ககுள கிறிஸதுவ மிஷநரி ஊசி 
ச்சலு்த்த�டடு ச்ோணபை இருந்்தது, ்ண -
்ண்தோ்சனின் ப�ோ்ககு மோறிற்று.   

இ்தப்தோடு அவரின் விதி சி்ோப்ோவில 
முடிந்்தது, இலலோவிடில அவரின் ்ரைசி 
வோழ்கர் மோறியிரு்க்்க கூடும்.   

ஆம் எ்த்தரனபயோ வி�்தது, ஏமோற் -
்றம், ்ைன், குடி, ச�்த்தடின் என அவரை 
மீடடு வந்்த அந்்த வழி்ோடடும் ச்தய்வம், 
அவர “அர்த்தமுளை இந்தும்தம்” எழுதும் 
ச�ோழுதும் கிருஷ்ண்ோனம் எழுதும் 
ச�ோழுதும் துர்ணயிருந்்த ச்தய்வம், 
அவரின் ப�ோ்ககு மோறிய பின் ர்விட -
ைது.   

பி்றந்்த ்ைரன அ்தப்தோடு முடி்க் 
அவரு்ககு விதி வழிச்சய்்தது, இபயசு 
்ோவியம் பு்த்த்்தர்த பிைமோணைமோ் 
சவளியிடுபவன் என ச்சோலலி அசம -
ரி்க்ோ ச்சன்்ற ்ண்ண்தோ்சனின் உைல 
மடடும் திரும்பியது.   

ஆம் சி்த்தரப்ோல்தது்ககு வந்துவிடை 
அவர, மறு�டி ்தடுமோறி சில வரலயில 
வீழந்்தோர. 

்ண்ணரன ்தவிை பவறு ச்தய்வ்தர்த 
�ோடுவது எந்்த ச�ரும் ்ச்கதி்கப்ோ பிடி்க -்
விலரல என்�து அவர வோழவில உணரம-
யோயிற்று.   

முத்தமிழின் ம�ாத்த�ாய்
வாழ்ந்த கவிஞன்
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நெடுந்தீவானது இலஙமகையின் 
வட பகுதியில் யாழ்பபா-
ணக் குடா நாட்டுக்குத் தென் 

மைற்மகை அமைந்துள்ள ஏழு தீவுகை-
ளுள ஒன்்ாகும் அதிகை சுற்றுலா்ப 
பயணிகைம்ளக் கைவரக்கூடிய விெத்தில் 
தொல்லியல் வரலாற்று பாரம்பரி-
யம் தகைாணட இத் தீவு விவசாயம், 
கைால்நமட, கைடல் வ்ளஙகைளுக்கைான 
வாழவாெரைாகை கைான்பபடுகின்்து.  

இ்பபுகைழ மிக்கை தநடுந்தீவின் 
அமைவிடைானது யாழ்பபாணத்தி-
லிருந்து ைற்த்ல்லா தீவுகைளிலிலும் 
கூடிய தொமலவில் அமைந்துள்ளது. 
அொவது, யாழபாணத்திலிருந்து 
45கிமலா மீற்்ர் தொமலவில் ெமரத் 
தொடர்பு தகைாணட புஙகுடுதீவு குறி-
கைட்டுவானிலிருந்து ஏ்த்ொழ 10கைடல் 
மைல் தொமலவில் அமைந்துள்ளது.  

இத் தீவானது ச்பெ தீவுகைளிமல 
மிகைத்தூரத்தில் அமைந்துள்ள மிகைச் 

சி்்பபான ஒன்்ாகை வி்ளஙகுகின்-
்து. அொவது இலஙமகையின் வட 
ைாகைாணத்தில் யாழ்பபாண ைாவட்-
டத்தின் தென் மைற்குத் திமசயில் 
அமைந்துள்ள ஏழு தீவுகைம்ள ஆகும். 
'ச்பெ' என்னும் தசால் சைஸ்கி-
ருெ தைாழியில் ஏழு என்னும் 
தபாரும்ளக் தகைாணடது.  

சுற்றுலா பயணிகைம்ள கைவரக்கூ-
டிய ஆறுக்கும் மைற்பட்ட தொல்லி-
யல் அமடயா்ளஙகைம்ளக் தகைாணட 
இந்ெத் தீவில் ெற்மபாது 1500 க்கும் 
மைற்பட்ட குடும்பஙகைம்ளச் மசர்ந்ெ 
4500 மபர் வமரயில் வசித்து வருகின்-
்ார்கைள. இந்ெ ைக்கைளுக்கைான மபாக்கு-
வரத்து கைடல் ைார்க்கை மபாக்குவெற்கைா-
கைமவ கைாண்பபடுகின்்து.   

அொவது சுைார் ஒரு ைணிமநரம் 
படகில் கைடல் பயணம் தசய்து யாழ்ப-

பாணத்தில் இருந்து தநடுந்தீவுக்கு 
தசல்ல மவணடிய நிமலமை கைாண்ப-
படுகின்்து.  

இந்ெ நிமலயில் இந்ெ மபாக்குவ-
ரத்து வசதி என்பது ஒரு பாரிய பிரச்சி-
மனயாகை தொடர்ந்ெ வணணமையுள-
்ளது. கைாலத்துக்கு கைாலம் அரசியல் 
ைாற்்ஙகைள ஏற்படும் மபாது இந்ெ 
ைக்கைளுமடய பிரச்சிமனகைம்ள தீர்்ப-
பொகை வாக்குறுதிகைள வழஙகை்பபடும். 
ஆனால் வழஙகை்பபடுகின்் வாக்குறு-
திகைள கைாற்றில் ப்ந்து விடுவமெ வழ-
மையாகியுள்ளது.  

எனமவ இந்ெ பிரமெசத்தில் இருக்-
கின்் ைக்கைள தொடர்ந்தும் மபாக்-
குவரத்தில் தநருக்கைடிகைம்ள எதிர்-
தகைாளகின்்னர் இமெ மவம்ள பிரமெச 
தசயலகைம், தபாலிஸ் நிமலயம், பிர-
மெசசமப, பாடசாமலகைள, பிரொன 
ெபாலகைம் என்ப பல்மவறுபட்ட அரச 
ைற்றும் அரச சார்பற்் நிர்வாகை கைட்ட-

மை்பபுகைம்ளயும் தகைாணடு இயஙகு-
கின்் ஒரு பிரமெசைாகைவும் தநடுந்-
தீவு கைாண்பபடுகின்்து.   

தநடுந்தீவில் பாடசாமலகைளுக்-
கைான ஆசிரியர்கைள, பிரமெச தசயலகைத்-
தின் பணியா்ளர்கைள, மவத்தியசாமல 
மவத்தியர்ைார் உளளிட்ட உத்தி-
மயாகைத்ெர்கைள அமனவருமை இந்ெ்ப 
படகு மூலம் பயணம் தசய்மெ அந்ெ 
ைக்கைளுக்கைான மசமவமய வழஙகை 
மவணடிய நிமல கைான்பபடுகின்்து.  

தநடுந்தீவுக்கைான மபாக்குவரத்-
துக்கைளில் வீதி அபிவிருத்தி அதிகைார 
சமபக்கு தசாந்ெைான குமுதினி 
படகு ைற்றும் வட ொரமகை படகு என்-

பனவும் பலமநாக்குக் கூட்டு்வுச் சங-
கைத்துக்கு தசாந்ெைான படகு ைற்றும் 
ெனியார் படகு என்ப பல்மவறுபட்ட 
படகுச் மசமவகைளும் உள்ளன.  

இதில் பாதுகைா்பபான தபாது்ப 
மபாக்குவரத்திற்கு வீதி அபிவிருத்தி 
அதிகைார சமபக்கு தசாந்ெைான 
குமுதினி படகு ைற்றும் வட ொரமகை 
என்பன இலவசைாகை மபாக்குவரத்-
தில் ஈடுபட்டு வருகின்்ன. இதில் 
குமுதினி படகு முழுமையாகை பழு-
ெமடந்ெ நிமலயில் கைாண்பபடுகின்-
்து. திருத்ெ்ப பணிகைள மைற்தகைாள்ள 
மவணடிய நிமலயில் ைாவிலித்தும -்
யில் இ்ப படகு நிறுத்தி மவக்கை்பபட்-
டுள்ளது.  

ெற்மபாது தபாதுைக்கைளுக்கைான 
மபாக்குவரத்துச் மசமவயில் வடொ-
ரமகை ைட்டுமை நா்ளாந்ெம் இரணடு 

மசமவகைம்ள நடத்தி வருகின்-
்து. அொவது கைாமல 7 ைணிக்கு 
தநடுந்தீவில் இருந்து குறிகைட்-
டுவானுக்கும் பின்னர் கைாமல 
8 ைணிக்கு குறிகைாட்டுவானிலி-
ருந்து தநடுந்தீவுக்கும் பிற்பகைல் 
03.ைணிக்கு தநடுந்தீவில் இருந்து 
குறிகைட்டுவான் என நாத்ளான்-
றுக்கு இரணடு மசமவகைள மைற்-
தகைாள்ள்பபடுகின்்ன.  

வடொரமகை ஏொவது பழுெ-
மடயுைாகை இருந்ொல் தநடுந்-
தீவுக்கைான மபாக்குவரத்துகைள 
இருக்கைாது. ஆனால் ெனியார் பட-
குகைள கைடந்ெ கைாலஙகைளில் மசமவ-
கைளில் ஈடுபட்டு வந்ெ மபாதும் 
இ்பமபாது குறிஞசாக் மகைணியில் 
இடம்தபற்் படகு விபத்துக்கு 
பின்னர் ெனியார் படகு மபாக்குவ-

ரத்து நிறுத்ெ்பபட்டுள்ளொகை பிரமெச 
ைக்கைள தெரிவித்துள்ளனர்.  

இந்ெ நிமலயில் தநடுந்தீவுக்கைான 
மபாக்குவரத்துக்கு வடைாகைாண சமப-
யினால் தநடுந்மொமகை என்் படகு 
தகைாளவனவு தசய்ய்பபட்டு வழங-
கை்பபட்டிருந்ெ மபாதும் மிகை குறுகிய 
கைாலத்தில் பழுெமடந்ெ நிமலயில் 
நிறுத்தி மவக்கை்பபட்டிருக்கின்்து.   

வடைாகைாண சமபயினால் வழஙகை்ப-
பட்டு தநடுந்தீவு பிரமெச சமபயினால் 
பராைரிக்கை்பபட்டு வந்ெ தநடுந்ொரமகை 
பயணிகைள படகு ஒரு ெமடமவ குறி-
கைட்டுவானில் இருந்து தநடுந்தீவிற்கு 
தசன்று வருவெற்கு சுைார் 110 லீற்்ர் 
டீசல் மெமவ என்பதும் ைற்ம்ய பட-
குகைம்ளவிட அதிகை தசலவு ஏற்படுவ-
தும் குறி்பபிடத்ெக்கைது.   

உலகை வஙகியின் நிதி்ப பஙகைளி்ப-
பில் தநல்சி்ப திட்டத்தின் கீழ 150 
மில்லியன் ரூபா தசலவில் இந்ெ 
தநடுந்ொரமகை படகு கைட்ட்பபட்-
டது. 80 பயணிகைள பயணிக்கைக்கூ-
டிய மபாதிய வசதிகைளுடன் அமைக்-
கை்பபட்டுள்ள இ்பபடகுக்கைான 
இயந்திரமும் இந்தியாவில் இருந்து 
ெருவிக்கை்பபட்டு படகினில் தபாருத்-
ெ்பபட்டுள்ளதுடன் கைடந்ெ 2017ம் 
ஆணடு மசமவக்கைாகை விட்பபட்டது. 
ஆனால் இ்பமபாது பழுெமடந்ெ 
நிமலயில் நீணட நா்ளாகை இவவாறு 
நிறுத்தி மவக்கை்பபட்டுள்ளது.   

இமெ மபால வடைாகைான 
சமபயால் வழஙகை்பபட்டு யாழ ஊர்-
கைாவற்றும் கைணணமகை அம்ைன் 
இ்ஙகுதும்யில் இருந்து அன-
மலதீவு ைற்றும் எழுமவதீவிற்கைான 
மசமவயில் ஈடுபட்டு வந்ெ எழுொ-
ரமகை பயணிகைள படகு மசமவயும் 
ெற்மபாது நிறுத்ெ்பபட்டுள்ளொல் 
ொஙகைளதபரும் சிரைஙகைம்ள எதிர் 
தகைாளவொகை தீவகை ைக்கைள தெரிவித்-
துள்ளனர்.

கைடந்ெ கைாலஙகைளில் வடைாகைாண 
சமபயின் விமனதி்னற்் தசயற்பா-
டுகைளுக்கு இந்ெ படகு மசமவகைள 
சான்்ாகின்்ன என தீவகை ைக்கைள 
குறி்பபிடுகின்்னர்.  

அொவது யாழ்பபாண ைாவட்டத்-
தின் தென்மைற்கு பகுதியில் அமைந்-
துள்ள தீவுகைளுக்கைான கைடற்மபாக்கு-
வரத்துக்கைள தினமும் தீர்க்கை்பபடாெ 
பிரச்சிமனகை்ளாகை அல்லது ஆபத்-
ொன பயணஙகை்ளாகைமவ கைாண்பபடு-
கின்்ன.

ப�ோதிய �டகுபேவையின்றி
தவிக்கும் நெடுந்தீவு மக்்கள்

'ஊர்கோைற்றுவை ்கண்ணவ்க அம்மன் 
இறங்குதுவறயில் இருந்து அனவைதீவு 
மற்றும் எழுவைதீவிற்்கோன பேவையில் 
ஈடு�ட்டு ைந்த எழுதோைவ்க �யணி்கள் �டகு 
பேவையும் தற்ப�ோது நிறுததப�ட்டுள்்ளதோல் 
தோங்்கள்ந�ரும் சிைமங்்கவ்ள எதிர ந்கோள்ைதோ்க
தீை்க மக்்கள் நதரிவிததுள்்ளனர.'

ஜது பாஸ்கரன்...?

‘குமுதினி �டகு முற்றோ்க �ழுதவடந்துள்்ளது 
நெடுந்பதோவ்கப �டகும் �ழுதவடந்து நிற்கிறது 
நெடுந்தோைவ்க நிறுததி வைக்்கப�ட்டுள்்ளது
எழுதோைவ்கயும் பேவையில் இல்வை’
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ஊழியப்பாருளியல் Labour Economics 
என்னும் பாடபபரபபினுள் இவ்விடயம் உள்-
வருவதனாலும் அரசியற் பரபபில் ஊழியர்க-
ளும் ்தாழிற்்சங்கங்களும் பிரிக்்க முடியாத 
கூறு்களா்க இருபபதனாலும் இவ்விடயம் 
நைது ்கரி்சமனக்குரிய விடயைா்கவும் இருக்-
கிறது. தனியாரதுமற ஊழியர்கள் ஓய்வு 
்பறும் வய்தல்மலைமயமயயும் உயரத்து-
ைாறு ஆலலைா்சமன்கள் முன்மவக்்கபபட்டு 
வருகின்றன.   

நாட்டு ைக்்களின் ஆயுள் எதிரபாரக்ம்க 
்கடநத ்காலைங்களில் அதி்கரித்துள்ள நிமலையில் 
முன்பு ஐம்பத்மதநது வயதா்க இருநத ஓய் -
வு்பறும் வய்தல்மலை உயரத்தபபட்டு 65 
வயது வமர அதி்கரிக்்கபபட்டுள்ளது. ஒரு 
நபர ்தாழிலில் இமைநது பணியாற்றும்-
லபாது தைது பணிமய லைலும் விமளதிறனு-
டனும் விமனத்திறனுடனும் லைற்்்காள்ள 
வயது ஒரு தமடயா்க அமைநது அவரது 
பங்களிபமபக் குமறத்துவிடும் என்ற லநாக் -
கிலும் நாட்டின் ்தாழிற்பமடயில் புதிதா்க 
இமையும் நபர்களுக்கு ்தாழில்வாய்பபு்க-
மளப ்பற்றுத்தரும் லநாக்கிலும் ்தாழில்பு -
ரியும் ்காலைத்தில் ்்சய்த பங்களிபபுக்கு ைாற்-
றீடா்க பணியாளர ஒருவர ஓய்வா்க இருநது 
தைது அநதிை ்காலைத்மத நிம்ைதியுடன் ்கழிக் -
்கலவண்டும் என்ற லநாக்கிலும் ஓய்வு ் பறும் 
வய்தல்மலை்கள் நிரையிக்்கபபடுகின்றன.   

நாட்டுக்கு நாடு இவ்வய்தல்மலை்கள் 
லவறுபடுவமதயும் ்காைமுடிகிறது. இலைங-
ம்கமயப ்பாறுத்தைட்டில் சிலை ்தாழில் -
்களுக்கு ஓய்வு்பறும் வய்தல்மலை லவறு -

பட்டிருநதமைமயயும் நாம் ்காைலைாம். 
உதாரைைா்க, அர்ச ஊழியர்களின் ஓய்வு 
்பறும் வய்தல்மலை 55 வருடங்களா்க 
இருநதலபாது பல்்கமலைக்்கழ்கங்களில் பணி-
யாற்றும் ்கல்வியாளர்களின் ஓய்வு்பறும் 
வய்தல்மலை பத்து வருடங்கள் உயரவா்க 65 
வருடங்களா்க நிரையிக்்கபபட்டிருநதது. 

நாட்டில் லபராசியர ஒருவமர உருவாக்கு -
வதற்்கான முதலீட்டுச் ்்சலைவு்கள் உயரவா்க 
இருநதமையும் தைது வாழநாளில் அவர 
்கணி்சைான லநரத்மத ்கற்பதிலலை ்்சலைவிட 
லநரவதாலும் அனுபவமுதிரச்சி அறிவு ்சார 
்சமூ்கத்திற்கு அவரது பங்களிபமப அதி்க-
ரிபபதனாலும் உடலுமழபமப வழஙகு-
பவமரப லபாலைன்றி உடல் நலிவமடநத 
லபாதிலும் தாம் ்பற்ற அறிமவ ஒருவரால் 
்சமூ்கத்திற்கு பகிரநதளிக்்க முடியும்.   

்சக்்கரநாற்்காலியில் அைரநதவாலற ்கழுத்-
மதக் கூட அம்சக்்க முடியாத நிமலையிலும் 
இயற்பியல் துமறயில் ்சாதமன்கள் பலைபுரிநத 
இயற்பியல் லபராசிரியர ஸ்டீபன் ல�ாகிங 
Stephen Howking இதற்கு ஒரு நல்லை உதார-
ைம். லபராசிரியர என்பதன் உள்ளாரநத அரத்-
தலை நுண்ைான் நுமழபுலைம் லைவிய அறிவும் 
ைனபபாஙகும் நல்லை நடத்மதயும் ்சமூ்கத்தின் 
மீதான அக்்கமறயும் ் ்காண்ட ஒருவர என்பதா-
கும். ைாறா்க ்வறுைலன ்காகிதங்களால் நிரப-
பபபடும் தகுதியினால் (paper qualifications) 
அது வநதுவிடாது. அத்தம்கய ஒருவர தாம் 
சுயநிமனவின்றி வீழநது இறக்கும்வமர தைது 
அறிமவப பயன்படுத்த முடியும். நம்நாட்டி-
லும் அத்தம்கய பலைமர நாம் பாரத்திருக்கி-
லறாம். ஆனால் இது லபான்ற ஓய்வு்பறும் 
வய்தல்மலைக் ்கட்டுபபாடு்கள் ஏதும் அற்ற 
்தாழிற் தம்கமை்கள் ஏதும் அவசியைற்ற 
ஒரு துமறயும் இருக்கிறது. அதுதான் அரசியல் 
துமற! ஏமனய எல்லைாத்துமற்கமளயும் ்கட்-
டுபபடுத்தி அடக்கியாளும் அரசியல் ்தாழி-
லுக்கு ்தாழிற் தகுதிலயா ஓய்வு ்பறும் வய-
்தல்மலைக் ்கட்டுபபாடு்கலளா இல்லைாமை 
விலனாதைான விடயம் தான்.   

இநத நாட்டின் முதலைாவது நிமறலவற்று 
அதி்காரம் ்்காண்ட ஜனாதிபதி லஜ.ஆர.  
்ஜயவரத்தன அபபதவிக்கு வநதலபாது அவ -
ருக்கு வயது 78. தைக்கு ்நருக்்கைான நம்பிக்-
ம்கக்குரிய நான்ம்கநது லபமர துமைக்கு 
மவத்துக்்்காண்டு நாட்டின் ்பாருளாதாரக் 
்கட்டமைபமபலய ைாற்றியமைக்்க அவரால் 
முடிநதது. ஆனால் அவரது  லபரினவாத 
சிநதமனயும் ைைமதயும் சிறுபான்மைமய 

மிதித்து மவக்்க எடுத்த முடிவு்க -
ளும் நாட்மட அரசியல் ரீதியில் 
்்காதிநிமலைக்குத் தள்ளியமைமய-
யும் நாம் ைறுபபதற்கில்மலை. இநத 
முடிவு்கள் வயசுலபான ்காரைத் -
தால் சிநதிக்்காைல் எடுக்்கபபட்ட 
முடிவு்களா்க ஒரு லபாதும் ்கருத 
முடியாது. ைறுபுறம் இன்மறய 
உலைகில் இமளஞர்கள் அரசியல் 
தமலைமை தாஙகும் நாடு்களில் அர-
சியல் ைற்றும் ்பாருளாதார நிமலை-
மை்கள் சிறபபா்கக் ம்கயாளபபட்டு 
வருவமதயும் நாம் ்காைமுடிகிறது. 
்கனடா நியூசிலைாநது ்நதரலைாநது 
ைற்றும் சிலை நா்கரி்கைமடநத ைத்தி -
யகிழக்கு நாடு்களில் இநநிமலைமை-
யிமன நாம் அவதானிக்்கலைாம்.   

ஓய்வு்பறும் வய்தல்மலைமய 
அதி்கரிபபதால் ஏற்படும் உடனடிப 
பாதிபபு்கள் என்ன? குறித்த ஊழி -
யரின் பதவிமயக் குறிமவத்துக் 
்காத்திருக்கும் அவருக்கு அடுத்த 
பதவிநிமலையில் உள்ளவரின் இரத் -
தக்்்காதிபபு முதலைாவது பாதிபபு. 

ஐலயா இவன் இநத வருடத்-
லதாடு லபாய்த்்தாமலைவான் என்று 
பாரத்லதாலை இன்னு்ைாரு ஐநது 
வருடம் இருநது ்கழுத்தறுக்்கப 
லபாகிறாலன என்ற ைனக்்கடுபபு 
ைற்று்ைாரு பாதிபபு. இது்கள் 
்வளிலய லபானால் தாலன ்வற்-
றிடம் ஏற்பட்டு எங்களுக்கு அர்சாங-
்கத்தில் லவமலை கிமடக்கும் என்ற 
லவமலையற்ற இமளஞர்களின் அங-
்கலைாய்பபு இன்்னாரு பாதிபபு. 
அர்சாங்கத்மதப ்பாறுத்தைட்டில் 
இதனால் ஏற்படும் நன்மையான 
விமளவு புதிதா்க அர்சாங்க லவமலை-
வாய்பபு்கமள வழங்க லவண்டிய-
தில்மலை. ்தாழிலைற்றிருபலபாமர 
தனியாரதுமறக்கு தள்ளிடலைாம். 
அல்லைது ்டாலைர ்பருக்கும் ்வளி-
நாட்டு லவமலைவாய்பபு்கமள 
லநாக்கி ந்கரத்தலைாம் அத்துடன் 
ஓய்வூதியத்திற்்கா்க ்்சலைவிடும் நிதி -
யிலும் ்கணி்சைான ல்சமிபபு்கமள 
லைற்்்காள்ளலைாம்.   

(15ஆம் பக்்கம் பாரக்்க)

லநட்லடாவின் விஸ்தரிபபு ைத்திய 
ஆசிய நாடு்கமளயும் ஈலராசிய பிராந-
தியத்மதயும் லநாக்கியதா்க ந்கரும் 
நிமலைமய தடுக்கும் லநாக்குடலனலய 
ரஷயாவின் இராணுவ ந்கரவு்கள் முக்-
கியைானதா்க ைாறியுள்ளன. அது ைட் -
டுைன்றி அ்ைரிக்்க ஆட்சித்துமறயில் 
ஏற்பட்ட ைாற்றமும் அநத அணியின் 
இநலதா - பசுபிக்ம்க லநாக்கிய ந்கரவு-
்கமளயும் ்கருத்தில் ்்காண்டு ரஷயா 
இராணுவ நடவடிக்ம்கமய உபாயைா்க 
ம்கயாள ஆரம்பித்துள்ளது. இக்்கட்டு-
மரயும் ரஷய - உக்மரன் லபாமர அ்ை-
ரிக்்கா உட்பட்ட லநட்லடா நாடு்கள் 
தூண்டுகின்றனவா என்பமத லதடுவ-
தா்க அமையவுள்ளது.

அ்ைரிக்்க ்வளியுறவுச் ்்சயலைா -
ளரது உக்மரயின் விஜயம் அரசியல் 
்பாருளாதார இராணுவ ரீதியில் அதி்க 
முக்கியத்துவம் உமடயதா்க உள்ளது. 
குறிபபா்க ்கடநத 18.01.2022 உக்மரன் 
விஜயத்திற்கு முன்பா்க லஜரைனி 
பிரான்ஸ் ைற்றும் பிரிட்டன் ஆகிய ஐலராப-
பிய வல்லைரசு நாடு்களின் இராஜதநதிரி்களு-
டன் ்பரலினில் உமரயாடினார. அவரது 
உக்மரன் விஜயத்மதபபற்றி அ்ைரிக்்க 
்வளியுறவு துமறயின் லபச்்சாளர நீட் 
பிறின்ஸ் குறிபபிடும் லபாது, உக்மரயின் 
இமறமையிமனயும் பிரலத்ச ஒருமைபபாட்-
மடயும் லபணுவதற்்கான ்தாடரச்சியான 
நடவடிக்ம்கமய அ்ைரிக்்கா லைற்்்காண்டு 

வருகிறது என்றும் நான்கு வழி உமர-
யாடமலை ஐலராபபிய வல்லைரசு்களு-
டன் அ்ைரிக்்கா லைற்்்காண்டுள்ள-
தா்கவும் ்தரிவித்துள்ளார. லைலும் 
நீட் குறிபபிடும் லபாது, லைற்படி 
நான்கு வல்லைரசு்களும் ரஷயா மீது 
பாரிய விமளவு்கமளயும் ்பாருளா-
தார தாக்்கங்கமளயும்  ஏற்படுத்தும் 
நடவடிக்ம்கயில் ஈடுபடப லபாவதா்க-
வும் அதற்்கான உமரயாடல் ஆரம்பிக் -
்கபபட்டுள்ளதா்கவும் ்தரிவித்துள்-
ளார. 

அ்ைரிக்்க ் வளியுறவுச் ் ்சயலைாளர 
ைற்றும் உக்மரன் ்வளியுறவு அமைச் -
்சர டிமிற்லறா குலிபா ஊட்கங்கமள 
்சநதித்து உமரயாடிய லபாது இரு 
நாட்டுக்குைான ்நருக்்கத்மத உைர 
முடிநதது. அது ைட்டுைன்றி இரு 
நாட்டு ்வளியுறவு தரபபினரது உமர-
யாடலும் நான்கு வழி லபச்சுக்்களும் 

அதி்க இராஜதநதிர ந்கரவா்க அமைநதாலும் 
அடிபபமடயில் ரஷயா மீதான அழுத்தத்மத 
அதி்கரிபபதா்கவும் லபாருக்்கான தூண்டமலை 
ஏற்படுத்துவதா்கவும் அமைநதுள்ள இதமன 
விரிவா்க லநாக்குவது அவசியைானது.

உக்மரன் ்வளிவிவ்கார அமைச்்சர 
்தரிவிக்கும்லபாது அ்ைரிக்்காவுடனான 
உற்வன்பது ்வறும் இராஜதநதிர உறவு 
ைட்டும் கிமடயாது அதமனயும் ்கடநத நட்-

புறவின் அடிபபமடலயாடு பாது்காபபு விட-
யங்களில் அதி்க ்நருக்்கத்மதக் ்்காண்டது 
எனத் ்தரிவித்தார. அது ைட்டுைன்றி இரு 
தரபபும் உமரயாடிய முக்கிய விடயைா்க 
பாது்காபபு நிமலைமையுடன் உக்மரனின் எல்-
மலைபபகுதியான ்டான்பாஸ்மஸை (Donbas) 
தற்்காலி்கைா்க ரஷயா ம்கபபற்றியுள்ளமத 
பற்றியதா்கலவ அமைநதுள்ளது என்றார.  

ரஷயா 2014 ஆண்டு முதலலை உக்மரனுக்கு 

எதிரான லபாமர ஆரம்பித்துவிட்டது. 
ரஷயாவின் பிரதான லநாக்்கம் ரஷயக் 
கூட்டமைபமப ஏற்படுத்துவதாகும். 
அவ்வாறாயின் உக்மரன் என்்றாரு 
நாடு இனி இருபபதற்்கான வாய்ப-
பில்மலை என்றார. ஆனால் உக்மரன் 
2014 ்காலைத்மதப லபான்றல்லை தற்லபாது 
உக்மரன் வலுவா்க உள்ளது. உக்மரனி-
டம் வலுவான இராணுவம் உள்ளது. 
உக்மரனிடம் வலுவான இராஜதநதிர-
மும் உள்ளது. வலுவான பங்காளி்கள் 
உள்ளனர. அமனத்து அபாயங்கமள-
யும் புரிநதுள்ள லபாதிலும் இத்தம்கய 
இக்்கட்டான ்காலைத்மத ்கடநது ்்சல்லை 
உக்மரனால் முடியும் என்றார.

அ்ைரிக்்க ்வளியுறவுச் ்்சயலைாளர 
குறிபபிடும் லபாது இரு நாட்டுக்குைான 
பாது்காபபு உறவிமன அதி்கபபடுத்-
தும் நடவடிக்ம்கயில் அ்ைரிக்்காவும் 
லநட்லடாவும் ஈடுபட்டுள்ளன என்கி-
றார. உக்மரனின் இமறமையும் ஒரு -
மைபபாடும் பாது்காக்்கபபடுவலதாடு 

ரஷயா மீதான ்பாருளாதாரத் தமடமய 
்பரியளவில் அமுல்படுத்தும் உத்திமய 
உருவாக்கி வருவதா்கவும் ்தரிவித்துள்ளார. 

குறிபபா்க ஐலராபபிய யூனியன் ஜி-7 
நாடு்கள் ைற்றும் லநட்லடா நாடு்கள் ரஷயா-
வுக்கு எதிரா்க ்பாருளாதாரத் தமடமய 
அமுல்படுத்தப லபாவதா்கவும் அதற்்கான 
தயாரபடுத்தமலை லைற்்்காண்டுள்ளதா்கவும் 
பிளிஙடன் ்தரிவித்துள்ளார. ஐலராபபிய 

நாடு்களின் ஒத்துமழபபுடன் ரஷ -
யாவுக்கு எதிரான நடவடிக்ம்கமய 
அ்ைரிக்்கா தீவிரபபடுத்தியுள்ளமத 
அவதானிக்்க முடிகிறது.

மூன்றாவது உக்மரனுக்குள் ரஷயா 
நுமழயும் என தாம் ்கருதுவதா்க அ்ை -
ரிக்்க ஜனாதிபதி மபடன் ் தரிவித்துள்-
ளார. புட்டின் ்தாடரநது ்கருத்துக் 
கூறும்லபாது அவர உள்லள நுமழவார 
என்பது என் ்கணிபபு அவர ஏதாவது 
்்சய்தா்க லவண்டியுள்ளது என்றார.  
அலத ்கருத்மத ்கடநத 15.01.2022 
்ஜனீவாவில் ரஷயத் தரபபுடனான 
இராஜதநதிர உமரயாடலின் பின்னர 
அ்ைரிக்்க ்வளிவிவ்கார ்்சயலைா -
ளர பிளிஙடன் 'ரஷயா மி்கக் குறுகிய 
அறிவித்தலில் உக்மரன் மீது தாக்கு-
தல் நடத்தக் கூடும்"  எனத் ்தரிவித்-
துள்ளார. இவ்வாறு ஊட்கங்களும் 
புலைனாய்வாளர்களும் அரசியல் தமலை -
மை்களும் அதி்காரி்களும் ்கருதுகின்ற-
னர. ஆனால் ரஷய ஜனாதிபதி பற்றிய 

ைதிபபீட்மட அ்ைரிக்்கா ்சரியா்க ்்சய்துள் -
ளதா என்ற ல்கள்வியும் அத்தம்கய தாக்கு-
தமலை ைமறமு்கைா்க அ்ைரிக்்கா விரும்பு-
கிறதா என்பமதயும் லஜாமபடனின் ்கருத்து 
உறுதிபபடுத்துகிறது. மபடனும் பிளிஙட -
னும் உக்மரனின் இராணுவத்மத வலுவாக்-
குவதுடன் ரஷயாவுக்்கான ்நருக்்கடிமய 
அதி்கரிக்்க ஐலராபபிய நாடு்கமள தூண்டுவ-
மதயும் ்காைமுடிகிறது.

அது ைட்டுைல்லை; ஐலராபபாவின் நடவ -
டிக்ம்கமய பிளிஙடன் லநாரைண்டித தமர -
யிறக்்கத்துடன் ஒபபிட்டுள்ளமதயும் ்கவ -
னத்தில் ்்காள்ள லவண்டும். ஏறக்குமறய 
ஐலராபபாமவ ஒரு உலை்களாவிய யுத்தத் -
திற்கு தயாராக்குவது லபாலைலவ அ்ைரிக் -
்கத் தரபபின் நடவடிக்ம்க்கள் ்காைபபடுகி -
றது.            

நான்்காவதா்க ரஷயாமவப ்பாறுத்த -
வமர உக்மரனுக்கு எதிரான லபாமர ஆரம்-
பித்துள்ளதா்கலவ ்தரிகிறது. அதாவது 
அதன் ந்கரவு்களும் பமடயிறக்்கமும் எல்-
மலையில் குவிக்்கபபடும் ஆயுததளபாடங-
்களது திறமனயும் அவதானிக்கும் லபாது 
முழு நீளப லபாருக்கு ரஷயா தயாராகிவிட்-
டமத ்காட்டுகிறது. அலத லநரம் கிழக்கு 
ஐலராபபாவுக்குள்ளும் ைத்திய ஆசியக் குடி-
யரக்குள்ளும் பால்்கன் நாடு்களுக்குள்ளும் 
அ்ைரிக்்காவின் தமலைமையிலைான லநட்-
லடாவின தமலையீடு அதி்கரித்துள்ள்தன்-
பமத உைரகிறது. 

(15ஆம் பக்்கம் பாரக்்க)

இலங்கையில் அரசாஙகை
ஊழியரகைளின் ஓய்வு பெறும் 
வயபெல்்ல்ய 65 வயொகை 

அதிகைரிக்கும் வர்தெமானி அறிவி்தெல்
பவளிவந்திருக்கிறது. இந்ெ விடயம்
பொடரபிலல லமறபகைாள்ளபெடும் சமூகைக் 
கைரு்தொடல்கைளில் இந்்நடவடிக்்கைக்கு
ஆெரவாகைவும் எதிராகைவும் கைரு்ததுக்கைள
ெரிமாறபெட்டு வருவ்ெக் கைாணமுடிகிறது.

சரவலெச அரசியலில் ரஷய - 
உக்்ரன் விவகைாரலம முென்்ம-
யானொகை கைாணபெடுகிறது. 

அபமரிக்கை பவளியுறவுச் பசயலா்ளரான 
அந்லொனிலயா பிளிஙடனின் உக்்ரனு-
க்கைான விஜயம் அதிகை இராணுவ
முக்கிய்ததுவ்த்ெ ஏறெடு்ததியுள்ளது. 
ரஷய்த துருபபுக்கைள உக்்ரயின்
எல்்லயில் குவிக்கைபெட்டதிலிருந்து
ஆரம்பி்தெ ப்நருக்கைடி ல்நட்லடா அபமரிக்கைா 
மறறும் ஐலராபபிய ்நாடுகைள என
விரிவ்டந்து பசல்கிறது.

கலாநிதி 
கக.ரீ.ககேசலிஙகம் 
யாழ். பலகலலககழகம்

ரஷய-உகலரன் க�ாதல நிலல 
யுதத�ாக உருவெடுககலாம்!

சேவைகளில் மந்தநிவைவை உருைாக்குமா,
இவைஞரிவைசை விரக்திவை ஏற்படுத்துமா?

ஓய்வு வபறும் ெயவதலலல அதிகரிப்பு :

'உகலரனின் இராணுெதலத ெலுொககுெதுடன் 
ரஷயாவுககான வெருககடிலய அதிகரிகக ஐகராப்பிய 
ொடுகலை தூண்டுெலதயும் காேமுடிகிறது. அது 
�ட்டு�லல; ஐகராப்பாவின் ெடெடிகலகலய பிளிஙடன்
கொர�ண்டித தலரயிறககததுடன் ஒப்பிட்டுளைலதயும்
கெனததில வகாளை கெண்டும். ஏறககுலறய 
ஐகராப்பாலெ ஒரு உலகைாவிய யுததததிற்கு
தயாராககுெது கபாலகெ அவ�ரிககத தரப்பின்
ெடெடிகலககள காேப்படுகிறது'

கபாலர உளளூர விரும்பும்
அவ�ரிககாவும், ரஷயாவும் 
தனிததனி கொககஙகலை
வகாண்டுளைன

இநத ொட்டின் முதலாெது நிலறகெற்று
அதிகாரம் வகாண்ட ஜனாதிபதி
கஜ.ஆர.  வஜயெரததன அப்பதவிககு
ெநதகபாது அெருககு ெயது 78. த�ககு
வெருகக�ான ெம்பிகலகககுரிய ொன்லகநது
கபலர துலேககு லெததுகவகாண்டு
ொட்டின் வபாருைாதாரக கட்டல�ப்லபகய 
�ாற்றியல�கக அெரால முடிநதது. ஆனால 
அெரது கபரினொத சிநதலனயும் ��லதயும்
சிறுபான்ல�லய மிதிதது லெகக எடுதத
முடிவுகளும் ொட்லட அரசியல ரீதியில
வகாதிநிலலககுத தளளியல�லயயும்
ொம் �றுப்பதற்கிலலல.
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உள்ளூ�ல் உற்பத்� ெசய்யப்-
படும் ெபல்வத்த பால்மா-

�ற்கு சந்ைத�ல் ெபரும் தட்டுப்-
பாடு �லவு�றது. த�யாருக்குச் 
ெசாந்தமான ெபல்வத்த �றுவனத்-
�னால் ெபல்வத்த முழு ஆைடப்-
பால்மா, ெவண்ெணய், ேயாகட், 
ெநய் மற்றும் பல்ேவறு சுைவக�-
லான ஐஸ்��ம் வைககள் உற்பத்� 
ெசய்யப்படு�ன்றன. ெபல்வத்ைத 
பால்மாைவ “அேபம ��” எனக்-
கூ� வா�க்ைகயாளர்கள் வாங்-
குவைத கண்�ருக்�ேறன். ெபல-
வத்த பாைலப்பருகும்ேபாது அதன் 
சுைவ அதன் உற்பத்� தரத்ைத 
உறு� ெசய்யக்கூ�யதாக இருக்கும். 
இந்த பால்மா உற்பத்� ெதா�ற்சா-
ைலைய பார்ைவ�ட எமக்கு சந்-
தர்ப்பம் �ைடத்தது. ெமானராகைல 
மாவட்டத்�ல் அைமந்துள்ள ெபல-
வத்த �ராமத்�ன் ெபய�ேலேய 
பால்உற்பத்� ெதா�ற்சாைலயும் 
அைமந்துள்ளது. இலங்ைக�ல் 
பால்மா�ற்கு தட்டுப்பாடு வந்த-
தன் �ன்னேர ெபல்வத்ைத பால்மா-

�ன் அருைமைய நம்மவர்கள் 
உணர்ந்�ருக்�றார்கள்.   

இலங்ைகையத் தளமாகக் 
ெகாண்ட இரண்டு பால்மா 
உற்பத்� �றுவனங்கள் 
இயங்� வரு�ன்றன. 
அவற்�ல் ெபல்வத்ைத 
�றுவனம் நாட்�ன் 
அந்�யச் ெசலாவ�-
ையச் ேச�த்து பல்ேவறு 
வைகயான பால் உற்பத்�-
கைள ேமற்ெகாண்டு வரு�-
றது. 2006ம் ஆண்டு பால் உற்-
பத்� ெபாருட்கைள உற்பத்� 
ெசய்ய ஆரம்�த்தது. 2011இல் 
பால்மா உற்பத்�ைய ெதாடக்� 
தற்ேபாது ெபல்வத்த முழு ஆைடப்-
பால்மா, ெவண்ெணய், ேயாகட், 

ெநய் மற்றும் பல்ேவறு சுைவக-
�லான ஐஸ்��ம் வைககள் உற்-
பத்� ெசய்யப்படு�ன்றன. இந்த 
ெதா�ற்சாைல�ல் 400 ேபர் ப�-
யாற்று�றார்கள். இ�ல் உற்பத்�, 
ெபா�ெசய்தல் மற்றும் ��ேயாகப்-
���னரும் உள்ளடங்கு�றார்கள்.  

"�யூ�லாந்து ேபான்ற ேமற்கு 
நாடுக��ருந்து மட்டுேம பால்மா 
உற்பத்� ெசய்யமு�யும் என்ற 
மரைப மாற்� ெபல்வத்ைத�ல் 
பால் உற்பத்� ெதா�ற்சாைலைய 

ெதாடக்�யவர் 
தைலவர் ஆ�-
ய�� �க்ரமநாயக்க. ெபல்வத்த 
பால் ��ேயாகச் சங்��யானது 
�க��வானதாகும். அண்ைம�ல் 
சந்ைத�ல் ஏற்பட்ட �ைல ஏற்ற 
இறக்கங்களுக்கு மத்��லும் ெபல்-
வத்த ெதா�ற்சாைல�ல் இருந்து 
எவ்�தத் தடங்கலு�ன்� பால்மா 
��ேயாகத்ைத ேமற்ெகாண்டு வரு-
�ேறாம்" என்�றார் �ரபாஷ் �யன-

பத்�ரன.    
"நாட்�ல் 250 ெமட்�க் 

ெதான் பால்மா நாெளான்-
றுக்கு ேதைவப்படு�றது. 
ஆனால் எம்மால் மாதத்-
�ற்கு 400 ெமட்�க் 
ெதான் பால்மாைவேய 
உற்பத்� ெசய்யக்கூ-
�யதாக இருக்�றது. 
இலங்ைக�ல் பால் உற்-
பத்�யானது �கவும் �ன்-

தங்�ய �ைல�ேலேய 
இருக்�றது. நாட்�ல் 

தற்ேபாது நாெளான்றுக்கு 
12 லட்சம் �ற்றர் பால் உற்பத்-

�யா�றது. அவற்�ல் 2 லட்சம் 
�ற்றர் பாைலேய எம்மால் ெகாள்-
வனவு ெசய்ய மு��றது. இந்த 

பா�ல் இருந்ேத நாெளான்றுக்கு 35 
ெமட்�க் ெதான் ெவண்ெணயும், 14 
ெமட்�க் ெதான் ஐஸ்��மும் உற்-
பத்� ெசய்யப்படு�றது. நாட்�ல் 
பால்மா ேதைவைய பூர்த்� ெசய்வ-
தானால் பால் பண்ைணயாளர்க�ன் 
எண்�க்ைக பல மடங்காக அ�க-
�க்க ேவண்டும். இதைன த�ேய 
அர�னால் மட்டும் ெசய்ய மு�யாது 
த�யார் �றுவனங்க�ன் ஒத்து-
ைழப்பும் அவ�யமாகும்" என்று 
கூறு�றார் �ரபாஷ்.  

ெபல்வத்ைத ெதா�ற்சாைல 
மூன்று பால்மா உற்பத்� ஆைலக-
ைளக் ெகாண்டுள்ளது, ஒவ்ெவான்-
றும் ஒரு ம� ேநரத்�ற்கு 80,000 
�ற்றர் பாைல பத�டக்கூ�ய �றன் 
ெகாண்டைவ.   ம�த்�யாலத்�ற்கு 
550 �ேலா ஆைடப் பால்மாைவ 
உற்பத்� ெசய்யக்கூ�யைவ. உலர்த்-
�கள் மூலம் �னமும் 30 ெதான் 
பால்மாைவ உற்பத்� ெசய்யப்படு-
�றது. ஒரு �ேலா பால்மாைவ உற்-
பத்� ெசய்ய 8.4 �ற்றர் �ரவபால் 
ேதைவப்படு�றது. பால் உற்பத்-
�க்கான ெசலவுகள் அ�க�த்துள்ள 
இவ்ேவைள�ல் பால்மா உற்பத்-
�ைய பல்ேவறு �ரமங்களுக்கு மத்-
��ல் ெதாடர்ந்து முன்ெனடுத்துச் 
ெசல்�றது இந்த �றுவனம் என்றார் 
�ரபாஷ்.  

ெபல்வத்ைத ெதா�ற்சாைல 
புத்தம் பு�ய பாைல மாத்�ரம் 
பயன்படுத்துவதால், அைவ ம�-
வானதாக அைமவ�ல்ைல. �றந்த 
பால்ெபாருட்கைள �றந்த மூலப்-
ெபாருளான பா�ல் இருந்து மட்டுேம 
தயா�க்க மு�யும். அந்தவைக�ல் 
ெபல்வத்தவும் அதன் பால் உற்பத்-
�ச் சங்���ல் �கச்�றந்தைதேய 
ெத�வுெசய்து வழங்கு�ன்றது. 
பால் �கவும் ேபாஷைன �ைறந்த 

ஆகாரம். �றந்த குழந்ைதகள் முதல் 
ெப�ேயார் வைரக்கும் பால் �கவும் 
அவ�யமானது. அதுேபால தூய 
பாலானது �ைர�ல் பழுதைடயும் 
தன்ைமையக் ெகாண்டுள்ளது.   

ெபல்வத்ைத உற்பத்�ப் ெபாருட்-
களுக்கான மூலாதாரேம பால் 
��ேயாகச் சங்��, இலங்ைக-
�ல் உள்ள வலுவான 6,500 பால் 
பண்ைணயாளர்கைள இச்சங்�� 
உள்ளடக்�யுள்ளது. அவர்க�ன் 
வாழ்வாதாரமும் ெபல்வத்ைத �று-
வனத்ைத ேநர�யாக நம்�யுள்ளது. 
ஊவா, �ழக்கு, மத்�ய, வடேமல், 
மாகாணங்க�ல் 50 பால் ேசக�ப்பு 

ைமயங்க�ன் வைலயைமப்ைப 
�றுவனம் ெகாண்டுள்ளது. இதன்மூ-
லம் மாதாந்தம் 4.5 �ல்�யன் �ற்றர் 
புத்தம்பு�ய பால் �ைடக்�றது. 
ெகா�ட் ெநருக்க�க்கு மத்��லும் 
�றுவனம் பாைல ��ேயா�க்கும் 
�வசா�களுக்கு ரூ. 3.18 �ல்�யன் 
ரூபாைவ ெகாடுப்பனவாக ெசலுத்� 
வந்துள்ளது  

�ராமப்புறங்க�லுள்ள �வசா�-
க�ட�ருந்து �னச� ெகாள்வனவு 
ெசய்யப்படும் பாலானது, �ராம சங்-
கங்களால் ேசக�க்கப்பட்டு, அைவ 
பா�ன் புத்துணர்ச்� மற்றும் சுகாதா-

ரத்ைதப் பாதுகாக்கும் ெவப்ப-

� -
ை ல -

�ல் ேபணப்படும் 
� றன் ெ க ா ண் ட , 

ப ா ல் ப வு ச ர் க � ல் 
�ரப்பப்பட்டு, அைவ 

PDIL கு�ர்�க்கும் ைமயங்களுக்கு 
எடுத்துச் ெசல்லப்படு�ன்றன.   

பால் ேசக�ப்பு ைமயங்க��-
ருந்து ெபறப்படும் பாலானது, 
கு�ர்�த்தல் - ��ேயாகச்சங்�� 
ெதா�ல்நுட்பம் மற்றும் ெவப்ப 
பாதுகாப்பு ெதாகு�களுக்கு �ைடத்-
தவுடன், அது நான்கு பாைக ெசல்�-
ய�ற்கு உடன�யாக கு�ர்�க்�ன்-
றன. பால் ேசக�ப்பு ைமயங்க�ல் 
இருந்து, �ேசட பாதுகாப்பு அம்சங்-
களுடனான பால் பவுசர்கள், கு�-
ரூட்டப்பட்ட பாைல புத்தள�ல் 
உள்ள ெதா�ற்சாைலக்கு ெகாண்டு 
ெசல்�ன்றன. அதைனத் ெதாடர்ந்து  
கு�ர்�க்கப்பட்ட பால் கு�ர்ந்த-
பால், ெதா�ற்சாைல�ன் ��ண்டர் 
ெதாட்�க்குள் ேசக�க்கப்படு�றது. 
அதன்�றகு, பால்பவுடைர உருவாக்-
குவைத உறு�ெசய்யும் அள�லான 
ெகாழுப்பு மற்றும் �ண்ம ெகாழுப்பு 
அற்ற (Solid-Not-Fat) SNF மட்டத்ைத 
ேப� அது “தரப்படுத்தப்படும்“. 
ெதாட்��லுள்ள பாைல தரப்ப-
டுத்�ய �ன்னர், ��� உலர்த்தும் 
ஆைலயானது பா�லுள்ள �ர்த்தன்-
ைமைய ஆ�யாக்�, பால்மாைவ 
��த்ெதடுக்�றது. இந்த உற்பத்�ச் 
சங்�� முழுவதும், உயர் தரத்�ல் 
ேபணப்படு�றது. ெபல்வத்த�-
னால் நூறு�த தர உத்தரவாதம் 
ேபணப்பட்டு கைடப்��க்கப்படு-
�றது.  

சுய ைகத்ெதா�ல் முயற்�கள் உ�-
யமுைற�ல் முன்ென-
டுக்கப்படாைமேய நாடு 
அ��ருத்��ல் இன்-
னமும் �ன்தங்��ருப்-
பதற்கான �ரதான கார-
ணமாகும். கால்நைட 
வளர்ப்�ல் �ண்டகாலத் 
�ட்டங்கள் எதுவும் 
ேமற்ெகாள்ளப்படாைம-
யால் அைனத்து வளங்க-
ளும் �ைறந்த இந்நாட்-
�ல் பால்மா�ற்காக 
ெவ�நாடுகைள நம்��-

ருக்க ேவண்��ருக்�றது. நாட்�ல் 
பால்மா ேதைவையப் புூர்த்�ெசய்-
வதற்கு �ண்டகாலத் �ட்டம் அவ�-
யம். ப�த்த இைளஞர்கள் மத்��ல் 
கால்நைட வளர்ப்ைப ஊக்கு�க்க 
ேவண்டும். ஆர்வமுள்ள வர்க-
ளுக்கு கடன் உத�கைள வழங்� 
அவர்கைள ஊக்கு�க்க ேவண்டும். 
நாட்�ன் அ��ருத்��ல் இைளஞர் 
யுவ�க�ன் பங்க�ப்பு இல்லாமல் 
எவ்�த அ��ருத்�ையயும் எ�ர்-
பார்க்க மு�யாது. 

ெபலவத்ைதையப் பார்த்து �ரும்-
�ய என்�ல் உ�த்த உண்ைம இது. 

நுவெர�யா மாவட்டம் 
இராகைல ெபா�ஸ் ��வுக்கு உட்-
பட்ட ைஹெபாரஸ்ட் �ரேதசத்�ல் 
பு�ய ெபா�ஸ் �ைலயம் உத்�-
ேயாகப்பூர்வமாக கடந்த 21ம் �க� 
காைல �றந்து ைவக்கப்பட்டது.

 நாட்�ல் பு�ய ெபா�ஸ் �ைல-
யங்கள் �ர்மா�க்கப்பட்டு 
�றந்து ைவக்கும் ேவைலத்�ட்டத்-
�ற்கு அைமவாக இந்த ெபா�ஸ் 
�ைலயம் ைஹெபாரஸ்ட் �ரேதச 
மக்கள் நலன்கரு� �றந்து ைவக்கப்-
பட்டது.

 ெபா�ஸ்மா அ�பர் �.�.�க்-

�ரமரத்�ன�ன் ஆேலாசைனக்கு 
அைமய நுவெர�யா மாவட்ட 
�ேரஸ்ட ெபா�ஸ் அத்�யட்சகர் 
புத்�.யூ. உடுகமசூ�ய�ன் அைழப்-
�ன் ேப�ல் மத்�ய மாகாண 
ெபா�ஸ்மா அ�பர் �ரசாத் ரண-
�ங்க�ன் வ�காட்ட�ல் கலந்து 
ெகாண்ட மத்�ய மாகாண �ர� 
ெபா�ஸ்மா அ�பர் �லந்த ஜயவர்-
தன பு�ய ெபா�ஸ் �ைலயத்ைத 
உத்�ேயாகப்பூர்வமாக �றந்து 
ைவத்தார்.

 ைஹெபாரஸ்ட் -ேகானப்�ட்�ய 
�ரதான ��க்கு அரு�ல் ைஹெபா-
ரஸ்ட் முதலாம் ��வு ேதாட்டத்�ல் 

1928 ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்ட 
கட்டடம் ஒன்று �ருத்தப்பட்டு 
ெபா�ஸ் �ைலயமாக அைமக்கப்-
பட்டுள்ளது. ைஹெபாரஸ்ட் இலக்-
கம் ஒன்று முதல் மூ ன்று வைரயான 
ேதாட்டப்பகு�கள், குருந்து ஓயா, 
�ங்கந்தலாைவ, ேகானக்கைல, 
ெம�ேகால்ட் மற்றும் ேகானப்�ட்-
�ய�ல் ஒரு பகு� அடங்களாக 
வாழும் மக்கள் பயன் ெபரும் 
வைக�ல் இந்த ெபா�ஸ் �ைலயம் 
மத்�ய பகு��ல் ேபாக்குவரத்துக்கு 
இலகுவாக அைமக்கப்பட்டுள்ளது.

 இப்பு�ய ெபா�ஸ் �ைலயத்�ல் 
ெபாறுப்ப�கா�யாக சுமந்த ஜய-

ரட்ண மத்�ய 
மாகாண �ர� 
ெபா�ஸ்மா 
அ � ப ர ா ல் 
� ய � க் க ப் -
ப ட் டு ள் ள ா ர் . 
இ ர ா க ை ல 
ெ ப ா � ஸ் 
�ைலய ெபாறுப்-
ப�கா� எஸ்.ெசல்வ-
குமார் ெபா�ஸ் �ைலய 
�றப்பு �ழாவுக்கான பூரண 
ஒழுங்குகைள ெசய்�ருந்தைமயும் 
கு�ப்�டத்தக்கது. இந்த �கழ்-
�ன் ேபாது ெபா�ஸ் ம�யாைத 

அ � வ கு ப் பு 
இடம்ெபற்று 
�ரதம அ��-
யாக கலந்து 
ெ க ா ண் ட 
ம த் � ய 

மாகாண �ர� 
ெ ப ா � ஸ் ம ா 

அ�பர் �லந்த 
ெ ஜ ய வ ர் த ன 

ைஹெபாரஸ்ட் ெபா�ஸ் 
�ைலய உத்�ேயாகபூர்வ ெபயர் 

பலைகைய சமய அனுஸ்டானங்-
க�ன் �ன் �ைற �க்கம் ெசய்து 
ைவத்தார்.

 �ன் �ைலயத்ைத நாடாெவட்� 
�றப்பு�ழா ெசய்யப்பட்டு குத்து-
�ளக்ேகற்� கடைமகைள ஆரம்-
�த்து ைவத்ததுடன், இப் பு�ய 
ெபா�ஸ் �ைலயத்துக்கு ேபாக்குவ-
ரத்து ெபா�ஸ் ��வுக்கு வாகனங்க-
ளும் ைகய�க்கப்பட்டதுடன் ஞாப-
கார்த்த �கழ்வாக மரக்கன்றுகள் 
நாட்�ைவக்கப்பட்டது. �க �ண்ட-
காலமாகேவ தமது ேதைவகளுக்காக 
இப் பகு� மக்கள் சுமார் 20 �ேலா-
�ட்டர் தூரத்�ல் உள்ள இராகைல 
நகரத்�ற்ேக ெசல்லேவண்��-
ருந்தது.

ைஹெபாரஸ்ட் மக்களுக்கு புதிய ெபாலிஸ் நிைலயம் 
இனி இராகைலக்கு ெசல்ல ேவண்டியதில்ைல

மாருதம

H
u

dh
a

மஞ சரி
�. �ர�ங்கம்

சர்வேதச தர 
பால் உற்பத்திகைள தரும்
ெபலவத்த நிறுவனம்

ஆ.ரேமஸ் ஆறுமுகம்

பால்மா�ற்கு தட்டுப்பாடு வந்த-
தன் �ன்னேர ெபல்வத்ைத பால்மா-

பால் உற்பத்� ெதா�ற்சாைலைய 

 இலக்கு ைவத்து முயற்�த்தால் 

 தன்�ைறவு சாத்�யம் என்பைத  

 புலப்படுத்தும் ெபலவத்த 
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கிருஷாகிருஷாகிருஷா

மாறேவ மாட்ேடன் 
என்றவர்கள் தான்
மாறிப் ேபாகிறார்கள்..

எப்ேபாதுேம
இைடவிடாது ேபசுேவன்
என்றவர்கள் தான் 
இன்ைறக்கு
ேபச்சற்று ெமௗனித்துப் 
ேபாயிருக்கிறார்கள்

எதுவாயினும்
என்ேனாடு பகிர்ந்து ெகாள்
என்றவர்கள் தான்
இன்ைறக்கு ேநரமில்ைல எனும்
ஒற்ைற வார்த்ைதயில்
விலகிப் ேபாகிறார்கள்

என்ைன புரிந்து ெகாள்ளாமல் 
விட்டு விடாேத
என்றவர்கள் தான்
இன்ைறக்கு புரியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள்

உனக்கு 
உறுதுைணயாக இருப்ேபன்
என்றவர்கள் தான் 
இன்ைறக்கு உயிருடன் இருப்பைதேய
மறந்து ேபாகிறார்கள்...

உன் கண்ணீர்
எனக்கு வலிக்கிறது என்றவர்கள் தான் 
இப்ேபாது கதறிக் கதறி
அழ ைவக்கிறார்கள்...

உன்ைன பிடிக்காத எவைரயும்
எனக்குப் பிடிக்காது 
என்றவர்கள் தான் இன்ைறக்கு
முதலாவதாக ெவறுக்கேவ ஆரம்பிக்கிறார்கள்

உன்ைன ஏன் 
தாமதமாக சந்தித்ேதன் என்றவர்கள் தான்
உன்ைன ஏன் சந்தித்ேதேனா என்கிறார்கள்..

உன் ேபச்சில் கவைல மறக்கிறது
என்றவர்கள் தான் 
தூரப் ேபா என்று
ெசால்லாமல் ெசால்கிறார்கள்...

இத்தைன ேபைரப் பார்த்தாயிற்று..
இனிேமலும் யாரும்
அப்படி இருப்ேபன் 
இப்படி இருப்ேபன்
என்று வந்தால் 
அைதயும் மறுப்பின்றி
இந்த மனது நம்பி விடுேமா
என நிைனக்ைகயில் 
ெகாஞ்சம் வலியுடன் அதிக பயமும்
ெதாற்றிக் ெகாள்கிறது ஆழமாக...

மைழ தூரும் ேநரம்
மனம் மாறுேமா
உன் மனம் மாறுேமா
 
ஈர மண் ேமல்
ெபான் பாதம் படுேமா
தன்னாேல பூச்ெசடி-
பூக்காேதாடி
பூக்காேதாடி
 
குைட ெகாண்டு
ேதாள் ேமேல
விைட ெபறும்
ெபண்மாேன
நைட ேபாதும் நில்லடி
ேதாள் மீது சாயடி
 
உதிர்ந்த மைழத்துளி
மண்ைண முத்தமிடும் முன்ேன
உன் ேகாபம் கண்டதடி
ெபாய்த்து ஆவியானதடி
 
ேகாபம் உைடந்து துளித் துளியாய்
விழி கண்ணீர் சுரக்ைகயிேல
அைவ ஏந்தி ைவத்திருப்ேபன்
முத்தாய் மாத்திப் பரிசளிப்ேபன்

மைழெபய்தால் ஒழுகி நைனயும்
பைழய கரல் பிடித்த உக்கிப்ேபான
லயத்தின் கூைரத் தகடுகள்
தூரப்பறந்திட 
களிமண்ணிலான லயக் காம்பராக்கள்
புதுக்ேகாலம் பூண்டு
ெசாந்தக் காணி நிலத்தில் 
அழகிய கல் வீடுகள்  கட்டி
ேபரானந்தம் ெகாண்டாடி
மைல முகடுகளில் எழுந்து நிற்கும் 

மைலயின் உடம்பில்
புைதந்து கிடந்த
பைழய பள்ளிக் கூடங்கள் 
அடிேயாடு அழிக்கப்பட்டு  
புதிய புரட்சிப் புன்னைககளின் மின்னல்கள் 
அறிெவாளி பரப்பி வான் நட்சத்திரங்களாய்
வீறு நைட ேபாடுகின்றன

புதிய பள்ளிக் கூடங்கள் மலிந்து
நவீன ஸ்மாட் வகுப்பைறகளுடன்
பட்டுத் ெதறிக்கும் 
கல்வியின் நீர் ஊற்று மின்ெனாளிபாய்ச்சி
மைலயின் உச்சி ,பள்ளம், மூைல முடுக்ெகங்கும் 
ேபரிைரச்சலுடன் 
ெபருக்ெகடுத்துப் ேபரறாறாய் ஓடும் பூமியாய்
ஒளிரும்

இருளில் குன்றிலும் குழியிலும்
தடுக்கி விழுந்து 
கால்கள் உரசிப்பட்டு

இரத்தம் கசிந்து உைறய
வலிகளுடன் நடந்து
காயங்கள் ஆறின தளும்புகள்
துயில்கள்; கைலந்து
மைலெநடுக பிரதிவிம்பங்கள்
ெகாங்கீரட் வீதிகளாய்  காபட் வீதிகளாய்
மின் விளக்குகளுடன்
முழு இரைவயும் ஒளிமயமாக்கி பிராகசிக்கும்

மருத்துவமைனேயா சுகாதார வசதிேயா
இருண்டு கிடந்த பனிகளின் தைரயில்
சிறகு முைளத்த வசதி வாய்ப்புகள்
பிரசவ தாய்மார்களுக்குச் ெசாப்பனமாய்
மிதந்து நிற்கும்  இலவசக் காற்று
மைலயகெமங்கும் வீசும்

ேதயிைலக் ெகாழுந்து பறித்து
கடும் குளிரில் உடல் நடுங்கி
ைக கால்கள் திமிர்த்து
மூச்சயர்ந்து
படுக்ைகயில் கிடந்தாலும் 
காலடியில் நிற்கிறது அம்பியூலன்ஸ்

இனி நாங்கள் 
ேசற்றில் வழுக்கி விழேவா 
மனம் ெநாந்து ெகாள்ளேவா ேதைவயில்ைல.
மண்சரிவு வந்தாலும்
அதற்கு அைண கட்ட
உறுதியாய் நில்
எழுந்து நில் உதய சூரியானாய்!

நல்லபண்டங்கைள 
கண்ட�ேயாம்
ஒரு நாளும் வ�று ஆற 
உண்ட�ேயாம்
அல்லும் பகலும் 
உைலந்�டுேவாம்
ஆற வ� இன்� 
அைலந்�டுேவாம்

என்னப்பா யாம் படும் 
பாட்ைட எல்லாம் 
யா�டம் ெசால்� 
அழுேவாம் அம்மா,?
அன்னப்பால்
 (�று ேசாறு ஊ�ய �ர்)
காணாத ஏைழகளுக்கு நல்ல 
ஆ�ன் பால் எங்ேக 
�ைடக்கும் அம்மா?

ப� இல்லா �ைலக்கு
பால் ஊற்றும் பக்தா!
ப�த்��ல் கருகும் ஏைழக்கு 
ஈய்ந்தால் அதர்மமாகுமா?
�றந்தாலும் பால் ஊட்டும்,
இறந்தாலும் பால் ஊற்றும் 
ம�த இனேம! நாம்
�றந்தாலும், இறந்தாலும் 
�றந்தது எதுவு�ல்ைலேய!

எழுதுகரம் ஒ�ந்து 
எண்ணங்கள் �ைதந்தது 
எழுத்துக்கள் மாைலயாக 
என் ேபரு மைறந்து 
�ணம் என் ெபயராச்சு 
எதுைக ேமாைன ெதாைலந்தது 
என் ேபனா அழு�றது 
என்ைர ேமாேன என்று 
அம்மா�ன் குரல் ஒ�க்�றது 

பச்ைசேயாைல ஒன்று 
பா� வய�ல் அறுந்து 
�ழுந்து �டக்க 
என்ர ராசா என்று 
மைன��ன் ஓலம் ஒ�க்�றது 

பச்ைச ஓைல  பாைடயாய் 
பாய் ��த்துப் படுத்�ருக்க 
பாக்கு ெவத்�ைலப் ெபட்�ேயா 
ஆ��ருந்து அறுபதுவைர 
என்ைனப் பற்� பஞ்சாயத்து 
நடக்�றது 

என்ைனப் பற்� பற்ற ைவக்க 
சுருட்டு ஒன்று சுங்காைனத் ேதடு�றது 
சும்மா ெசால்லக் கூடாது 
ம�தைன �ட �ணம் தான் 
அ�கம் ேபசு�றது 

நான் உழுத வயல் எல்லாம் 
த�சாய்க் �டக்க - என் 
உடல் �ணமாய் �டக்�றது 

ெகாள்� ைவப்பவன் 
கண்க�ல் கண்�ர் க��றது 
ெகாள்�க் குடம் சுமப்பவன் 
கண்க�ல் கண்�ர் ெசா��றது 
வள்� ெபத்தவன் என்றாலும் 
வஞ்சம் இல்லா என் ஆச்��ன் 
பார்ைவ�ல் அவனும் 
தன் �ள்ைள தான் 

பலா�ைல�ல்  
குைழத்து ைவத்த பழஞ்ேசாற்�ன் 
ேமேல ைவத்த சூைட �ன் 
எனக்கும் அவனுக்கும் 
ஒன்று தான் - அவன் 
கண்க�ல் கண்�ர் ெசா��றது 

�யவள் ேவள்��ல் சங்கமமாக 
நாலு நைடப் �ணம் 
ேதா�ல் என் �ணம் 
ஊர்வலம் ேபாகுது 
ெமய் ஒன்று � �ன்ன 
ெநய் ெகாண்டு ேபாகுது

�ைனப்பெதல்லாம் நடந்து �ட்டால் 
வாழ்�ன் அர்தம் பு�யாது

மைறந்தது அைனத்தும் �ைன�ருந்தால்
ெவற்��ன் ப�கள் மைறயாது
 
ேதாற்ற ேதால்�கள் ேதால்ெகாடுக்கும் 
ெவற்� ெகா�ேமல் �ற்றைவக்கும்

ேகார்த்த ைககள் கழன்று�ழும் 
உன்ைகேய உன்ைன வாழைவக்கும் 

ேசார்வு என்றும் ெதாைலந்து ேபாகும்
ேதடல் ஒன்ேற ேதற்��டும்

� பார்த்த எ�ர்பார்ப்பு எ�ராகும் 
� ேசர்த்த தன்நம்�க்ைக துைணயாகும்

முயன்று � ேபாராட
முயற்� என்பேத முன்ேனற்றம்

இவற்ைற உணர்ந்து 
வாழ்ைவ வைரந்து 
வரலாறு பைடக்க 
எழுந்�டு ம�தா ! 

புத்தூக்கமாய் புதிய அர்த்தமாய்
புவியில் அைனவர் மனதில் ெசார்க்கமாய்
சித்தமும் பாட சிந்தைனகள் மிளிர
உத்ேவகமாய் உைழப்ேபார் களிக்கேவ
புத்தாண்ேட நீ புதுைம ெகாண்டுவா!

கண் ெவட்டில் மின்னும் கவிைத அவள் – என்
கவி ெமட்டில் துள்ளும் ேதவைத இவள்
விண் தட்டில் உண்ணும் ேதனிைச அவர் – என்
விைச எழுத்ைத எண்ணும் குயிலிைச இவள்

ேதன் நதியில் பாயும் ஓடம் அவள் – என்
ேதசிய விழியில் ஆயும் பாடம் இவள்
ெபான் மணியில் பூக்கும் பழம் அவள் – என
புது வழியில் ேகட்கும் பலம் இவள்

கடல் மைலயில் அளக்கும் அவள் – என்
காவின் மலரில் பணி அைழக்கும் இவள்
உடல் மைறத்து உலகம் சுற்றும் அவள் – என்
உயிர் நரம்பில் துடிக்கும் தமிழ் இவள்

இ�யவேள,
உன்ைனப்பற்�,
ஒரு க�ைத,
எழுத ேவண்டுெமன்ற ஆவ�ல்,
ைக�ல் ேபானாவும் ேபப்பருமாக,
வந்து அமர்ந்து ெகாண்ேடன்
ஆனால்,
வார்த்ைதகேள வர�ல்ைல!
என்னால் மு�ந்த வைர முயற்� ெசய்ேதன்
ம்..ஹ�ம்...
ேதாற்றுதான் ேபாேனன்
இறு��ல்,
ஒன்று ெசய்ேதன்
��கைள மூ�க்ெகாண்டு,
உன் அைணப்�ல்,
நான் இருப்பதாக,
ெகாஞ்சம் கற்பைன ெசய்ேதன்!
அடடா...!
நடந்தேத அ�சயம்
நயாகரா �ர் �ழ்ச்�ையப்ேபால்...
துள்�ப்பாய்ந்தனேவ வார்ைதகள்!
ம்...ம்...�றெகன்ன....
சூடாக...சுைவயாக
உன் இதயத்ைதக் �ள்ளும் �தமாக...
�று �றுப்பாக....
து� து�ப்பாக...
காதல் ரசம் ததும்பும் �தமாக
அைமந்தது அந்தக் க�ைத!
இப்ேபாேத,
அைத ப�க்கேவண்டும் என்ற ஆவ�ல்,
� இருப்பாய் என்பதும் எனக்குத் ெத�யும்!
என்ைன மன்�க்க ேவண்டு�ேறன்!
�ைர�ல் உன் ��களுக்கு �ருந்தாக்கு�ேறன்!
பார்ைவக்கு ப�ர்ந்த�க்�ேறன்!
அதுவைர...!!!
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உங்க ெமா�

இணு�ல் வா�சன்

-க�க்�றுக்கன்

இக்பால் அ�

பசைறயூர் மல்�கா பத்மநாதன்

�. ேமகவர்னன் (மார்க்ேகா�)
கனடா

புதுைம ெகாண்டு வா!

என் மரணம்

ெவற்றியில் சாய்ந்து உறங்கு

குப்�ழான் பாலா ேநார்ேவ

-ர�ேத�, மா�ப்பாய் 

ஷப்ரா இல்முத்�ன், அட்டாைளச்ேசைன

அ�லா ஜவுபர், ஏத்தாைள புத்தளம்

நல்ைல அ�ழ்தன்

வறுைமயின் 
ேகார 

தாண்டவம்

மகள்

இவள் 
என் 

அவள்

ம
ா
ற்
ற
ம்

பாயினிேல நான்படுக்க மற்றவர்கள் பணிெசய்யும்
படியாக விட்டிடாமல்
ேநாயினிேல தான் சிக்கி ெநாந்துேபாய் அழுகின்ற
நிைலைமெயைனத் ேதாட்டிடாமல்,
பார், வந்த பழிபாவம் பைடத்தவனின் ெசயெலன்று
வார்த்ைதகைளக் ெகாட்டிடாமல்
ஊர்ப்பணத்ைதக் ெகாள்ைளயிட்டு வாயினிேல ேபாட்டெதன்று 
ஊரவர்கள் திட்டிடாமல்,
நட்டநிசி ேவைளயிெலன் நயனங்கள் தூங்காமல்
நான் விழிக்கும் நிைலவராமல்;
கன்னியர்கள் கற்பினுக்கு உைலைவத்த பாவிெயன்று
காசினிேய தூற்றிடாமல்
ெபான்ெபாருளில் ேபராைச தான் ெகாண்ட ெபருச்சாளி
என்ெறவரும் உைரத்திடாமல்,
இயற்ைக அைழப்புகைள இனிேதநான் நிைறேவற்ற
எழுந்துநட மாடுகின்ற-
முயல்வில் ேதாற்காமல் ெபற்றிெபறும் உடல்வலிைம
முதல்வேனநீ, அருள ேவண்டும்!அ
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க�ம� அ. ெகௗ�தாசன்,
ஆலங்ேக� �ழக்கு

எழுந்திடு 
மனிதா

முயன்று � ேபாராட
முயற்� என்பேத முன்ேனற்றம்

இவற்ைற உணர்ந்து 
வாழ்ைவ வைரந்து 
வரலாறு பைடக்க 
எழுந்�டு ம�தா ! 

எழுந்திடு 
மனிதா

கடந்தமாதம் மீதி இல்ைலஅம்மா
கடனாகி விட்டதால் 
கடன் கழித்து மீதிச்சம்பளம்
உங்கள் கணக்கில் 
ைவப்புச்ெசய்துள்ேளன் 
ஆதலால் நான் இங்கு நலம்

இந்த மாதம் கலண்டரில்
சிவப்புத் ேததிகைள 
ேதடியும் காணவில்ைல 
சனி ஞாயிேற ெபாது விடுமுைறயும்
வருவதால் இம்மாத பயணத்ைத
ஒத்தி ைவத்துள்ேளன்

அதில் புது ேசர்ட் வாங்குவதாக 
உத்ேதசம்
ஆதலால் நான் இங்கு நலம் 

விடுமுைறநாட்கைள 
எண்ணியிருந்ேதன்
இடமாற்றக்கடிதங்கள்
தவைணமுைறயில் 
வந்துெகாண்டிருக்கின்றன
இன்னும் ஒரு கடிதம் மீதி உண்டு
அடுத்த தவைண 
வீட்டிலிருந்ேத பாடசாைல ெசல்ேவன்
ஆதலால் நான் இங்கு நலம் 

ஆதலால் நான் இங்கு நலம்

அநாைத இல்லங்கள்
வாச�ல் கத்தும்

காக்ைககளுக்கு அ�வு �ைடயாது
அங்ேக இ� யார் வரப்ேபா�ன்றார்கள்

காக்ைககள்
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ஐயாவிடம் காட்டினால் வருத்தம் 
சுகைாகும் என நீணட வரிமையில் 
காததிருந்து ந�ாமய கூறி ஐயாவின் 
வாரதம்தகமை நகட்டு சைல்வ்தற்கு 
என்நறே மவததியைாமைக்கு ஒரு 
கூட்டம் வரும். ஐயா எழுதி வழங்-
கும் குளிமைகமை விட ஐயாவின் 
வாரதம்தகள் அவரகளின் ந�ாயின் 
அமைவாசிமய குணப்படுததியது 
என்று கூறுைைவுக்கு ஐயா ைக்கமை 
ந�சித்தார. அ்தனால்்தான் அவர அதி-
கைவான ைக்கைால் ந�சிக்கப்பட்ட 
ைருததுவைாக இருந்்தார. இ்தனால் -
்தான் ைட்ட ரீதியாக ஓய்வுபச்பற்றோ-
லும் இறுதிவமை ஒய்வுச்பறோது ைக்-
களுக்காக ்பணியாற்றி ைருததுவைாக 
ைாறினார அைைர சி்தைம்்பை�ா்தன். 

கிளிச�ாச்சியின் ைருததுவததுமறே 
வைைாற்றில் இடபச்பயரவிற்கு 
(2009ற்கு) முன்னர என்று இடபச்ப -
யரவிற்குப (2009 இற்குப) பின்னர 
என்று இைணடு பிை்தான காைப ்பகு-
திகள் உள்ைன. ைக்களுக்காகநவ 
வாழ்ந்து ைக்கமைப ்பற்றிநய சிந்-
திதது ைக்கநைாடு ைக்கைாக நின்று 
நைமவயாற்றிய ைகான்கள் நிமறேந்்த 
காைப்பகுதியாகநவ இடபச்பயர-
விற்கு முன்னைான வன்னி ைண 
காணப்பட்டது. 

இந்்த இைணடு காைப்பகுதிகளி -
லும் ைக்கள் ைனதில் சிம்ைாைனம் 
இட்டு அைரந்திருந்்த ைருததுவரக-
ளில் ஒருவர்தான் ்தான் அைைர மவத-
தியர சி்தம்்பை�ா்தன் அய்யா அவர -
கள். 

10.11.1931 ஆணடில் யாழ்ப்பாண 
ைாவட்டததில் பிறேந்்த இவர, ச்தல்-
லிப்பமழ ைகாஜனாக் கல்லுுௗரியின் 
்பமழய ைாணவர. கல்லுுௗரிக் காைத-
தில் ைகை துமறேகளிலும் சிறேந்து 
விைங்கியவர. 

மவததியததுமறேயில் நுமழந்்ததும் 

அக்காைப்பகுதியில் இைங்மக இைா -
ணுவததில் கடமையாற்றிய ்தனது 
ைாைனார நைஜர ்தரைலிங்கதம்தப 
பின்்பற்றி இைங்மக இைாணுவத -
தின் ைருததுவ அணியில் ச்தாணடர 
்பமட அதிகாரியாக வாழ்விமன 
ஆைம்பித்தார. 

்பதினாறு ஆணடுகள் இைங்மக 
இைாணுவ ைருததுவ அணியில் கட -
மையாற்றிய மவததியர சி்தம்்பை�ா -
்தன், பின்னர அதில் இருந்து விைகி 
இைங்மகயின் ்பை ்பாகங்களில் கட-
மையாற்றினார. இைததினபுரி ைாவட்-
டததின் ்பைாங்சகாமட மவததி -
யைாமை, ைன்னாரின் ைடு ைற்றும் 
அடம்்பன் மவததியைாமைகள், திரு -
நகாணைமையின் கந்்தைாய் மவத-

தியைாமை, குரு�ாகல் 
ைாவட்டததின் கணடாவ 

மவததியைாமை, ஆகி -
யவற்றில் கடமையாற்-
றிய மவததியர சி்தம்-
்பை�ா்தன் பின்னாளில் 
கிளிச�ாச்சி ைருததுவத-
துமறேயின் உயிர�ாடியாக 
விைங்கினார. 

1995 ஆம் ஆணடில் 
்தாம் இமைப்பாறிய 
பின்னரும் யாழ்ப-
்பாண ைாவட்டததில் 
காணப்பட்ட மவததி-
யர ்பற்றோக்குமறேயிமன 
ைனததில் சகாணடு் வட்-
டுக்நகாட்மட ைற்றும் 
ைரு்தங்நகணி மவததிய-
ைாமைகளில் ச்தாடரந்து 
்தைது ்பணியிமனச் ஆற்றி 
வந்்தார. 

இறுதியாக கிளிச�ாச்சி 
ைணணின் ைகிமையால் 

நிைந்்தைைாக கிளிச�ாச்சி ைாவட்டத-
திநைநய ்தங்கியிருந்து ்தைது ைக்கள் 
ச்தாணடிமன மவததியர சி்தம்்பை�ா -
்தன் ஆற்றி வந்்தார. 

கிளிச�ாச்சி ைாவட்டததில் 
இவைது கால் ்படா்த மவததியைா-
மைகநை இல்மை எனும் அைவிற்கு 
எங்சகல்ைாம் ைக்களுக்கு மவததிய 
உ்தவி ந்தமவப்படுகிறேந்தா அங் -
சகல்ைாம் அவர சைன்று நைமவ 
வழங்கினார. 

அவர ்தற்ந்பாம்தய கிளிச�ாச்சி 
ைாவட்டப ச்பாது மவததியைாமை 

பிைந்தை மவததியைாமையாக இருந் -
்தந்பாது அ்தன் ச்பாறுப்பதிகாரியாக 
கடமையாற்றினார. 90ம் ஆணடுக -
ளில் கிளிச�ாச்சி மவததியைாமை 
இடம்ச்பயரந்து அக்கைாயன் மவத-
தியைாமையில் இயங்கிய காைப்பகு -
தியில் அன்னாைது நைமவகள் காைண-
ைாக கடவுளுக்கு நிகைாக ைக்கைால் 
சகாணடாடப்பட்டார. 

பின்னாளில் கிளிச�ாச்சி மவத -
தியைாமை ்தைம் உயரத்தப்பட்டு 
ைாவட்டப ச்பாது மவததியைாமை -
யாக ைாறிய காைப்பகுதியில் அவ் 
மவததியைாமையின் சவளிந�ாயா-
ைர பிரிவின் ச்பாறுபபு மவததியைாக 
்பணிபுரிந்்தார. 

2008 ஆம் ஆணடு காைப்பகுதி-
யில் கிளிச�ாச்சி மவததியைாமை 
இடம்ச்பயரந்்த காைப்பகுதியிலும், 
பின்னர 2009 ல் ஆைம்பித்த மீள்-
குடிநயற்றே காைததிலும் வன்னிப 
பிைந்தைததின் ்பை மவததியைாமை -
களில் சவளிந�ாயாைை பிரிவுகளில் 
கடமை சைய்து ைக்கமைக் காத்தார. 

மீள்குடிநயற்றே காைப்பகுதியில் 
்தைது �ண்பைான காைஞசைன்றே 
மவததியர நகா்பாைபிள்மை அவர-
களுக்கு உ்தவியாக ைல்ைாவியிலி-
ருந்து உருததிைபுைம் வமை ந�ாயாைர-
கமைப ்பாரமவயிட்ட மவததியர 
சி்தம்்பை�ா்தன் வன்னிப்பகுதியில் 
நைற்சகாள்ைப்பட்ட அமனதது �ட-
ைாடும் ைருததுவ நைமவகளிலும் 

்தைது நைமவயிமன வழங்கி வந்்த-
வர. 

மீள் குடிநயற்றேததின் பின்னர 
கிளிச�ாச்சி ைாவட்டப ச்பாது 
மவததியைாமையின் சவளிந�ாயா-
ைர பிரிவில் மவததியரகைது எண-
ணிக்மக கூடினாலும் மவததியர 
சி்தம்்பை�ா்தனிடம் ைருந்து எடுப -
்ப்தற்காக ்தனியாக ஒரு ைனததிைள் 
காததிருப்பம்த ்பைரும் கணடிருப-
்பாரகள். ந�ாயாைரகைது ைனதுக்கு 

உகந்்தவாறு அன்பு, ஆ்தைவு, 
கணடிபபு என கைமவயான 
ச்தானியில் உமையாடும் 
மவததியமை ைக்கள் �ாடிச் 
சைன்றேதில் வியபபில்மை 
்தான்! கிளிச�ாச்சி மவததி-
யைாமை சுவரில் ச்தாங்கிய 
ஒரு அஞைலிக் குறிபம்பப 
்பாருங்கள். 

கிளிச�ாச்சிமயச் நைரந்்த 
சகாழும்பு ்பல்கமைக்கழக 
இறுதியாணடு ைருததுவ 
ைாணவர ஒருவைால் வமை-
யப்பட்டிருந்்த அஞைலிக்கு-
றிபபு பின்வருைாறு இருந்-
்தது �ான் அவமை எனது 
சிறுவயது மு்தல் அறிநவன். 
2005 ஆம் ஆணடிலும் 
அ்தற்குப பின்னரும் அவ-
ரிடம் சிகிச்மை ச்பறுவது 
வழக்கம். ்தனிப்பட்டமு-
மறேயில் அவநை எனக்கு 

ஒரு முன்னு்தாைணைாகவும் ஊக்கி-
யாகவும் இருந்்தார. 

ந�ாயாைரகளுடன் மிக அன்்பாக-
வும் அவரகளுக்கு அரப்பணிபபுட-
னும் நைமவ சைய்யும் ஒரு ஆன்ைா 
அவர. எனது ்தந்ம்தயார எபந்பாதும் 
அவமை ஒரு கடவுள் என வரணிப-
்பதுடன், 90களில் இடம்ச்பயரந்்த 
காைப்பகுதிகள் ைற்றும் யுத்தம் 
இடம்ச்பற்றே �ாட்களில் அவைது 
நைமவகள் குறித்த ்பைகம்தகமை 
எங்களுக்கு கூறுவார. சிறுவரகைாக 
இருந்்த எங்களுக்கு அந்்தக் கம்தகள் 
ஊக்கம் அளிப்பமவயாகநவ இருந்-
்தன. அவருக்கு பின்னால் வரும் 
்தமைமுமறேகள் அவமை நிமனவு 
சகாள்வ்தற்கு உரிய ்தகுதிமயக் 
சகாணடவர அவர என்று அக்குறிப-
பில் காணப்பட்டது. 

இல்வாழ்க்மகயில் ைனததிற்கு 
உகந்்த ைமனயாைாக வாய்ந்்த அம்-
மையாரும் மவததியரின் ைனம் 
அறிந்து வாழ்ந்்தமை இக்காை 
இமணயரகளுக்கு ஒரு முன்னு்தாை-
ணம். 

ஆண ைகவு ஒன்றும் ச்பண ைகவு-
கள் இைணடுைாக நிமறேவாக இருந்்த 
குடும்்பததில் இைணடு ச்பண ைக்-
களும் திடீசைன ைமறேந்்தந்பாதும் 
கைங்காது ்தைது ந்பைபபிள்மை-
கமை ்தாயாக இருந்து காத்த ்பணபு 

அவைது ைன ஓரைததிற்கும் எம்தயும் 
்தாங்கும் இ்தயததிற்கும் ஒரு உ்தாை-
ணைாகும். ்தைது இறுதிக் காைப்ப-
குதியில் யாழப்பாணததில் இருந்்த 
்தைது புூரவீக இல்ைததில் ்தங்கி-
யிருந்்த மவததியர சி்தம்்பை�ா்தன் 
்தைக்கு சுவாசிப்ப்தற்கு சிைைம் ஏற் -
்பட்டதும் ந்தடி வந்்தது கிளிச�ாச்சி 
மவததியைாமைமயநய. 

்தந்ம்தயின் சுகவீனச் சைய்தி நகட்டு 
கடல் கடந்து ஓடி வந்்த ைகனுடனும் 
்தம்நைாடு கூடநவ வந்்த ைமனயாளு-
டனும் கமடசி இைணடு தினங்கமைக் 
கழிக்க அவைால் முடிந்்தது. 

13.01.2021 அன்று இைவு 
ைமனவிமய அருகில் அமழத்த 
மவததியர சி்தம்்பை�ா்தன், அம்ைா 
ஒரு ்பதது நிமிைம் என்நனாட கம்த -
யுங்நகா என்று சைால்லியிருக்கிறோர. 

ஏனப்பா திடீசைணடு ்பதது 
நிமிைம் கம்தக்க சைால்லுறியள் 
என்று நகட்ட ைமனயாளுக்கு அவர 
சைான்ன ்பதில் என்ன ச்தரியுைா? 
இந்்தப ்பதது நிமிைமும்்தான் �ான் 
உங்கநைாட கம்தக்கைாம். பிறேகு 
�ான் தில்மையிை �டனமிடும் அம்-
்பைத்தானிடம் ந்பாய்விடுநவன் என் -
்ப்தாகும். அ்தன்பின்னர ந�ாயாைர 
காவு வணடிமய அமழக்கும்்படி 
ைகனாருக்கு கூறிய மவததியர சி்தம்-
்பை�ா்தன், ்தாம் இறுதிவமை ந�சித்த 
கிளிச�ாச்சி மவததியைாமையில் 
15.01.2022 காமை 

6.30 ைணியைவில் அமைதியாக 
இவ்வுைமக விட்டுச் சைன்றோர. 

கிளிச�ாச்சியில் ்பை ைருததுவர-
களுக்கும் ைருததுவ ைாணவரகளுக்-
கும் உ்தாைண புருைைாக விைங்கிய 
கிளிச�ாச்சியின் மூத்த மவததியர 
சி்தம்்பை�ா்தன் அவரகள் ்தைது 91வது 
வயதில் அைைததுவம் அமடந்்தாலும் 
கிளிச�ாச்சி மவததியைாமை இருக்-
கும் வமை அவைது நிமனவுகளும் 
நீணடு நிமைதது நிற்கும். 

ந�ாயாைரகளுக்கான உங்கைது 
கடமைமயச் சைய்யுங்கள் ஆனால் 
்பைமன எதிர்பாைாதீரகள் என்றே 
மவததியர சி்தம்்பை�ா்தனது அறிவு-
மையின்்படி கிளிச�ாச்சி ைாவட்டத-
தின் சுகா்தாைப ்பணிக்குழாம் சையற்-
்படுவந்த அவரகள் அன்னாருக்கு 
சைலுத்தக்கூடிய உச்ை்பட்ை சகைைவ-
ைாகும். 

மனிதருள் மாணிக்கம்

மு. தமிழ்ச்செல்வன்

மக்களால் நேசிக்கப்பட்ட மக்கள் நேசன் 
மருத்துவர் அமரர் சிதம்பரோதன்

்பதில்: �ான் ஏற்கனநவ குறிபபிட்டது ந்பான்று, 
எைது முன்நனற்றேம் ஒரு குழு முயற்சியாக இருக்க 
நவணடும். அவரகள் அைைாங்கததில் அங்கம் வகிப்ப -
்தாக இருந்்தால் அைசுக்கு ஆ்தைவாக இருக்க நவணடும். 
அப்படியல்ைாைல் எதிரக்கட்சி நவடம் ந்பாடுகின்றோர-
கைாயின் ஆட்சியிலிருப்பம்த விட எதிரக்கட்சியில் 
இருப்பந்த சிறேந்்தது. �ல்ைாட்சி எனக் கூறிக் சகாணட 
கடந்்த அைைாங்கததுக்கும் இதுநவ �டந்்தது.

அவரகளுக்கு அமைச்சுப ச்பாறுபபுக்கள் ைற்றும் 
ஏமனய ைலுமககள் கிமடததுள்ைன. இருந்்தந்பா-
தும் அைைாங்கதம்தத ச்தாடரந்தும் விைரசிக்கின்றேனர. 
அைைாங்கம் சைய்யும் அமனதது �ல்ை சையல்களுக்-
கும் அவரகள் ைார்தட்டிக் சகாள்கின்றேனர, ஏ்தாவது 
சகட்டது �டந்்தால் உடனடியாக எம்மீது விைரைனதம்த 
முன்மவக்கின்றேனர. அவரகள் எங்களுடன் இமணந்து 
்பணியாற்றேத ்தயாைாக இருந்்தால், �ாங்கள் அ்தற்குத 
்தயாைாக இருக்கிநறோம். அவரகளுக்கு சிை அமைச்சுப 
்ப்தவிகமை வழங்கி, இமணந்து சையற்்படுகின்நறோம். 
ஆனால் அவரகள் எங்களுடன் இமணந்து ்பணியாற்றே 
விரும்்பவில்மை என்றோல், அைைாங்கததில் இருக்கும் 
ந்பாது விைரசிப்பம்த விட அவரகள்்தான் முடிசவ-
டுக்க நவணடும்.

கே: ப�ொதுஜன ப�ரமுனவின் அதிருப்தி 
�ொரொளுமன்்ற உறுப்பினர் ஒருவரர 

�தவியில் இருந்து நீக்குவது ஊடொே மொத்திரம் 
பிளவுேள் ஏற�டுவரதத் தடுக்ே முடியொது என 
முன்னொள் ஜனொதி�தி ரமத்திரி�ொல சிறிகேன 
கூறியுள்ளொர். இது�றறி என்ன நிரனக்கி-
ன்றீர்ேள்?

்பதில்: சிை அைைாங்கப ்பாைாளுைன்றே உறுபபினரக -
ளுக்கு குழுப்பணி என்றோல் என்ன என்று ச்தரியவில்-
மையா? அந்தைையம் ந்பசுவ்தற்கு நிமறேய வாய்பபு -
கள் உள்ைன. நீங்கள் உங்கள் கருததுக்கமை ச்தரிவிக்க 
விரும்பினால், அைைாங்கததின் ்பாைாளுைன்றேக் குழுக் 
கூட்டம், அமைச்ைைமவக் கூட்டம் ைற்றும் இைாஜாங்க 
அமைச்ைரகள் ைந்திபபுகள் உள்ைன. இங்கு எது ்பற்-
றியும் கம்தக்காைல் ஊடகங்கள் ஒலிவாங்கிமயக் 
சகாடுத்ததும் சிைமை ைகிழ்விப்ப்தற்கு அைமை விைர -
சிக்கின்றேனர.

குழுக் கூட்டங்களில் அந்்தப பிைச்சிமனகமை 
எழுபபி, அமனவரும் நகட்கும் வமகயில் சைய்ய 

நவணடிய ைாற்றேங்கமைச் சுட்டிக் காட்டியிருக்க -
ைாம். அைைாங்கக் கூட்டங்களில் சிை உறுபபினரகள் 
எப்படி �டந்து சகாள்கிறோரகள்? சவளிநய வந்து 
நவறு ஏ்தாவது ந்பசுவம்தப ்பாரதது �ாங்கள் ஆச்ைரி -
யப்பட்நடாம். �ாங்கள் ஸ்ரீைங்கா சு்தந்திைக் கட்சியுடன் 
இமணந்து சையற்்படுவ்தால் அைைாங்கம் ச்தாடரபில் 
்பை விைரைனங்கள் வந்துள்ைன. முன்னாள் ஜனாதி்பதி 
மைததிரி்பாை சிறிநைன மீது �டவடிக்மக எடுக்கா்த-
்தால் எங்கமை விைரசிக்கின்றேனர.

கே: உயிர்த்த ஞொயிறு தொக்குதல்ேள் 
பதொடர்பிலொன விேொரரைேரள 

துரிதப்�டுத்தொதது அரேொஙேத்தின் மீதொன 
முக்கிய குற்றசேொட்டுேளில் ஒன்்றொகும். அரேொ-
ஙேத்தின் �ஙகுதொரரொே முன்னொள் ஜனொதி-
�தி ரமத்திரி�ொல சிறிகேன பேயற�டுவதொல் 
அரேொஙேத்தின் மீது இந்தக் குற்றசேொட்டுக்ேள் 
முன்ரவக்ேப்�ட்டுள்ளதொே அரேொஙேத்தின் சில 
�ொரொளுமன்்ற உறுப்பினர்ேள் பதரிவிக்கி-
ன்்றனர். இது �றறி என்ன கூ்ற விரும்புகிறீ-
ர்ேள்?

்பதில்: குணடுத ்தாக்கு்தல்கள் குறித்த விைாைமணகள் 
ச்தாடரந்து வருகின்றேன. உயிரத்த ஞாயிறு ்பயங்கைவா-
்தத ்தாக்கு்தலுக்குப பின்னரும், முன்னாள் �ல்ைாட்சி 
அைைாங்கம் எட்டு ைா்தங்களுக்கும் நைைாக ஆட்சியில் 
இருந்்தது. குற்றேம் ைாட்டப்பட்டவரகளும் அந்்த அைசில் 
இருந்்தனர. விைாைமணயின் சிை ்தகவல்கள் காணாைல் 
ந்பாயுள்ைன. ்தற்ந்பாது உயிரத்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தல்கள் 
்தாடர்பான விைாைமணகள் துல்லியைான முமறேயில் 
�டத்தப்படுகின்றேன. சிை நீதிைன்றே �டவடிக்மககள் ஏற்-
கனநவ ச்தாடங்கப்பட்டுள்ைன, நைலும் சிை குற்றேவாளி-
கள் நீதிைன்றேததிற்கு அமழததுச் சைல்ைப்படுகிறோரகள்.

இந்்தச் ைம்்பவததுடன் ச்தாடரபுமடய நைலும் 
50 ைந்ந்தக �்பரகள் அமடயாைம் காணப்பட்டுள்ை-
னர. விைாைமணகள் சுமுகைாக �டந்து வருகின்றேன. 
சவகுவிமைவில் முடிவுகமை ைக்கள் ்பாரப்பாரகள். 
மிகவும் சு்தந்திைைான விைாைமணகள் �டந்து வருவ-
்தால் உணமையில் என்ன �டக்கிறேது என்்பது எங்க-
ளுக்குத ச்தரியாது. உயிரத்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தல்களுக்-
குப ச்பாறுப்பானவரகள் அைைாங்கததில் இருந்்தாலும் 
எதிரக்கட்சியாக இருந்்தாலும் அவரகள் முடிவுகமை 
வழங்குவாரகள் என்று �ாங்கள் �ம்புகிநறோம்.

அரசுடன் இணைந்திருக்க முடியாவிடின்... (06ஆம் ்பக்கத ச்தாடர)

தனுஷ்-ஐஸ்வரயா... (03ஆம் ்பக்கத ச்தாடர)

சசெண்வ்களில மந்தநிணைணய உரு்வாககுமா... (12ஆம் ்பக்கத ச்தாடர)

ரஷ்ய-உகணரன் சமாதல நிணை... (12ஆம் ்பக்கத ச்தாடர)

அது ைட்டுைல்ை, ம்படன் ந்பான்றே 
்தமைமைகைதும் குடியைசுக் கட்சி 
அல்ைா்த சூழலிலும் ஒரு ந்பாமை 
நைற்சகாள்ைைாம் என்நறே ைஷயா-
வின் ஆளும் ்தைபபு கருதுகிறேது. அவ்-
வமகப ந்பாமைத ச்தாடக்கினால் 
்பாரிய இழபபின்றி நிகழ்ததி முடிக்க 
முடியும் என கருதும் ைஷய ைறு்பக்கத-
தில் ்பமடமயயும் ஆயு்த ்தை்பாடங்க-
மையும் எல்மையில் குவிததுவிட்டு 
இைகுவாக ந�ட்நடாமவயும் ஐநைாப-
்பாமவயும் மகயாைைாம் எனக் கணக்-
குப ந்பாட்டு சையல்்படுவ்தாகவும் 
ச்தரிகிறேது. ைஷயாமவப ச்பாறுத்த -
வமை ந்பாருக்கு ந்பாவம்த விடுதது 
ந்பாருக்கான சகாதிநிமைமய மவத -
துக்சகாணடு அைசியல் �கரவுகமை 
நைற்சகாள்ை முடியுசைான கருதுகி -
றேது. இயைா்த சூழலில் ந்பாமை ச்தரி-
வாகக் சகாள்ை புட்டின் திட்டமிடுவ்த-
மனக் காணமுடிகிறேது. 

ஐந்்தாவது, நைற்குைகதம்தப 

ச்பாறுத்தவமை ைஷயாமவ முழு 
நீை ந்பாருக்குள் இழுப்ப்தன் மூைம் 
அ்தன் ச்பாருைா்தாைதம்த சிம்ததது 
ைஷயாவின் உைகைாவிய  அணுகு-
முமறேமய மகயாைைாம் என்சறோரு 
கருதது ஐநைாபபிய அைசியலில் 
உணடு. அததுடன் சீனாவுடனான 
கூட்மட ்தகரப்ப்தன் மூைம் சீனாமவ 
்தனிமைப்படுத்த முடியுசைானவும் 
கருதுகின்றேது. ைஷயாவின் உைகைா -
விய கூட்டுக்கமையும் அவற்றின் 
்பைதம்தயும் முடிவுக்கு சகாணடுவை 
நைற்குைகம் முமனகிறேது. அ்தாவது 
ஈைான், வடசகாரியா, சிரியா, துருக்கி 
ந்பான்றே �ாடுகளின் ைஷயாவுடனான 
ஒததுமழபபிமன முடிவுக்கு சகாண-
டுவருவதுடன் அந்்த �ாடுகள் மீ்தான 
ஆதிக்கதம்த சைலுத்த முடியுசைன 
நைற்குைகம் கருதுகிறேது.

எனநவ அசைரிக்கா உட்்பட்ட 
ந�ட்நடா ்தைபபுக்கு ைஷய - உக்மைன் 
ந்பார அவசியைான்தாக உள்ைது. அத-

்தமகய ந்பார ஏற்்படுவ்தன் மூைம் 
ைஷயாமவ ்பைவீனப்படுததுவது ைட் -
டுைல்ைாது சீனாமவயும் நைற்குக்கு 
எதிைான அணிமயயும் முடிவுக்கு 
சகாணடுவை முடியும். அந்த ந�ைம், 
இபந்பாமை இரு �ாட்டுக்குைான 
ந்பாைாக மகயாள்வம்தக் கடந்து 
ந�ட்நடாவின் விஸ்தரிபபிமன முடி -
வுக்கு சகாணடுவரும் ந�ாக்குடன் 
ைஷயா �கரகின்றேது. ைஷயாவுக்கு 
இபந்பார அவசியைான்தாக காணப-
்பட்டாலும் அ்தன் விமைவு ந�ட்நடா 
விஸ்தரிபபிமன முடிவிக்கு சகாண-
டுவருவதுடன் ைஷயாவின் விஸ்தரிப-
ம்பயும் அ்தன் விளிம்பு ைற்றும் மைய 
நிைங்கமைப ்பாதுகாப்ப்தாக அமைய 
நவணடும். அ்தற்கான �கரவாகநவ 
ந்பாமை ைஷய ச்தரிவாகக் சகாள்ளும். 
ஆனால் அ்தற்கு முன்ந்ப ந்பாமை 
நிகழ்ததி அதில் ைஷயாமவத ந்தாற்க-
டிக்க நவணடும் என்்பந்த நைற்குை-
கததின் திட்மிடைாக அமைந்துள்ைது.

சகாள்மகரீதியில் ஓய்ச்பறும் வய-
ச்தல்மை நீடிக்கப்படுவம்த எதிரப்ப-
வரகள் கூறும் ்தரக்கங்களில் முக்கிய -
ைானது, சிநைஷடப பிைமஜகள் �வீன 
ச்தாழில்நுட்்ப ்பயன்்பாட்மட இைகு -
வில் கற்றுக்சகாள்ை முடியாது. அவர-
கைது ைநனா்பாவங்களும் அ்தற்கு 
இைகுவில் இடந்்தைாது என்்ப்தாகும்.  
அந்தநவமை இவ்விடயம் இமைஞர-
கைால் இைகுவில் ைாததியப்படும். 
ைாறிவரும் உைகில் அடுததுவருகின்றே 
காைப்பகுதிகள் மீயுயர ச்தாழில் நுட்-
்பப்பாய்ச்ைலுடன் ைவால்மிக்க ந்பாட்-
டித்தன்மை சகாணட்தாக அமையும். 
எனநவ ஏற்சகனநவ விமைதிறேனும் 
விமனததிறேனும் குன்றிபந்பாயுள்ை 
அைைாங்கததுமறேயில் ஓய்வுூதிய வய-
ச்தல்மை நீடிபபு �ாட்டின் ச்பாருைா -
்தாைததில் காததிைைான விமைவுகள் 
எம்தயும் ஈட்டித்தைாது என்்ப்தாகும். 
ஆனால் �ாட்டில் ஓய்வு ச்பற்றே அைை 
நிருவாக நைமவ உததிநயாகத்தர-
கள் ஓய்வுச்பற்றே நீதி்பதிகள் ைற்றும் 
்பாதுகாபபுப்பமட உததிநயாகத்தர-
கள் ந்பான்றே சிை ்தைபபினர ஓய்வின் 
பின்னரும் ்பல்நவறு ்ப்தவி நிமை-
களில் அைரத்தப்பட்டம்தயும் 
�ாம் காணைாம். ைததியவங்கியின் 
முன்னாள் ஆளு�ா் கூட �ாட்டின் 
்பல்கமைக்கழகசைான்றின் உ்ப நவந்-
்தைாக இருந்து ஓய்வுச்பற்றே ஒரு ்தமக-
நிமைப ந்பைாசியைாவார. ஆனால் அத-
்தமகய நிகழ்வுகமை எல்ைாப ்பணி 
நிமைகளுக்கும் ச்பாருததிப்பாரக்க 

முடியுைா என்றோல் அது ைந்ந்தகததிற்கு 
இடைானது்தான்.   

இபந்பாது ந்பசுச்பாருைாக ைாறி-
யிருக்கும் இ்தநனாடு ச்தாடர்பமடய 
விடயம் ்பல்கமைக்கழகங்களிலும் 
உயரகல்வி நிறுவனங்களிலும் ்பணி-
புரியும் கல்விைார ஊழியரகளின் வய -
ச்தல்மைமய நைலும் அதிகரிக்க 
நவணடும் என்றே நகாரிக்மகயாகும். 
முன்னர ஏமனய அைசு துமறே ஊழியர-
களின் ஓய்வு ச்பறும் வயச்தல்மை 
55 வய்தாக இருந்்தந்பாது 65 வய்தாக 
நிரணயிக்கப்பட்ட கல்வியாைரகளின் 
வயச்தல்மை இபந்பாது ஏமனய ்தைப-
பினரின் வயச்தல்மைக்கு ைைைாக 
ைாறிவிட்டது. அ்தனால் கல்வியாைர-
களின் ஓய்வுச்பறும் வயச்தல்மை 70 
வயது வமை அதிகரிக்கப்படநவண-
டும் என்றே நகாரிக்மக வலுபச்பற்று 
வருகிறேது. இபந்பாது 65 வயதில் 
ஓய்வு ச்பறும் கல்வியாைரகள் 
்தனியார துமறேயிநைா அைசுைாைா்த 
துமறேயிநைா அடுத்த ஒரு ைவுணட் 
ச்தாழில் புரிந்்த சகாணடு்தான் இருக் -
கிறோரகள். ஆனால் அவரகைது ஓய்வு 
ச்பறும் வயம்த நீடித்தால் அடுத்த 
நிமையில் உள்ைவரகளுக்கு ்ப்தவி-
கள் கிமடக்காது. நைமவ நீடிபபு 
ஒட்டுசைாத்தைாக எல்நைாருக்-
கும் வழங்கப்படக்கூடாது. ச்தரிவு 
சைய்யப்பட்டவரகளுக்கு ைட்டுநை 
வழங்கப்படநவணடும் என்றேவாறு 
்பல்நவறு ்தரக்கங்கள் ்பல்கமைக்க -
ழக ைட்டததிநை ்தற்ந்பாது உைாவி 

வருகின்றேன. அைை நைமவயிநை ஒநை 
்தைததில் உள்ைவரகளில் சிைருக்கு 
ஓய்வுூதிய வயச்தல்மைமய நீடிதது 
நவறுசிைருக்கு அவ்வாறு சைய்யப-
்படாைல் விடமுடியாது என்றே அடிப-
்பமட விடயம் கூட விைங்கா்த 
நிமையில் ந்பைாசிரியரகள் உள்ைார -
கைா என்று புருவங்கமை உயரத்தா-
ைல் இருக்க முடியவில்மை.   

கல்விைார ஆைணியினரின் ஓய்வு 
ச்பறும் வயச்தல்மை நைலும் நீடிக்-
கப்படுகிறே்தா இல்மையா என்்பம்த-
விட அறிவுைார ைமூகதம்த உருவாக்க 
்பங்காற்றிய ஒருவர ்தைது அந்திை 
காைதம்த ைகிழ்ச்சியாகக் கழிதது 
ைமறேந்து ந்பாகிறோைா அல்ைது ்தைது 
கமடசிக்காைததில் ச்பாருைா்தாை ்பை -
மின்றி கவனிப்பாைற்று நவ்தமனயு-
டன் ந்பாய்நைரகிறோைா என்்பந்த முக்-
கியைானது. ்பல்கமைக்கழக கல்விச் 
ைமூகததிநை ஓய்வூதியம் ச்பறோ்த 
ஒரு பிரிவினர இன்னும் இருக்கின்றே-
னர. ஓய்வின்ந்பாது அவரகள் ச்பறும் 
நைைைா்ப நிதி வநயாதி்பததின்ந்பாது 
வரும் ைருததுவ சைைவுகளின்ந்பாது 
ஒநையடியாகத தீரந்துந்பாய் வாழ்-
வ்தற்கு சிைைங்கமை எதிரந�ாக்கி 
ைற்றேவரிடம் மகநயந்துவம்த நவ்த -
மனயடன் ்பை்தடமவகள் ்பாரத -
திருக்கிநறோம். ஓய்வின் பின்னர 
அவரகள் ச்பரும்்பாலும் ைமூகத்தால் 
ைறேக்கப்பட்டவரகைாகவும் ஆகிவிடு-
கின்றேனர. எனநவ இவ்விடயநை முக் -
கியைாகப ்பாரக்கப்பட நவணடும்.

அ்தாவது இவரகளிடம் ைஜினிகாந்த ்தனி ்தனியாக ந்பசி 
ைைா்தானம் சைய்ய முயன்று இருக்கிறோர. ந்பசி ்பாருங்-
கள்.. குழந்ம்தகள் இருக்கிறோரகள் என்று கூறியுள்ைாைாம். 
ஆனால் இைணடு ந்பருநை மீணடும் நைரந்து வாழும் எண-
ணததில் இல்மை. 7 வருடங்களுக்கு முன் இந்த ந்பான்றே 
பிைச்ைமனயில் ைைைைம் சைய்து அது சவற்றிச்பற்றேது.. 
ஆனால் இந்்த முமறே இைணடு ந்பமையும் குடும்்பததினைால் 
ைைா்தானம் சைய்ய முடியவில்மை என்று கூறேப்படுகிறேது.

இந்்த ைைா்தான முயற்சி ந்தால்வி அமடயநவ ்தனுஷ 
சவளி ைாநிைம் சைன்று அங்கு ்தனியாக ்தங்கி இருக்கிறோர. 
இைணடு வாைங்கள் ைைா்தானம் முயற்சி சைய்துவிட்டு.. 
ைஜினி ்தைபபும் இனி �ாம் சைால்ை ஒன்றும் இல்மை 

என்று ஒதுங்கிக்சகாணட்தாக கூறேப்படுகிறேது. 2 வாைைாக 
்தனுஷ ்தனியாக ்தங்கிய நிமையில் ஐஸவரயாவும் பிரியும் 
முடிமவ அறிவிததுவிடைாம் என்றே நிமைப்பாட்டிற்கு 
வந்து இருக்கிறோைாம். இ்தன் பின்ந்ப   பிரியும் முடிமவ 
அறிவிக்கைாம் என்று இருவரும் முடிவு சைய்துள்ைனைாம். 
அ்தன்பின் இைவு ந�ைததில் இருவரும் ஒன்றோக இந்்த அறி-
விபம்ப சவளியிட்டுள்ைனர. இ்தன்பின் ைட்ட ரீதியாக 
இருவரும் பிரிவ்தற்கான முயற்சிகமை சைய்வாரகள் என்று 
கூறேப்படுகிறேது. இருவரும் பிரிந்்தது குறிதது அறிவித்த 
நிமையில் அம்த ்பற்றி �டிகர ைஜினிகாந்த எதுவும் ந்பசிக்-
சகாள்ைவில்மை. அவர அமைதியாக இம்த ஏற்றுக்சகாண-
டார என்று கூறேப்படுகிறேது.
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ntspehl;L Ntiytha;g;G Cf;Ftpg;G 

kw;Wk; re;ij gy;tifg;gLj;jy; 

,uh[hq;f mikr;R

,yq;if ntspehl;L 

Ntiytha;g;Gg; gzpafk;

Nfs;tp mwptpj;jy;
czT kw;Wk; ghdq;fs; toq;fy; PR/02/01-01
,yq;if ntspehl;L  Ntiytha;g;G gzpafk; %yk;> nfhupah njhopyhsu;fSf;F 

kw;Wk; NtW tpNrl re;ju;g;gq;fSf;fhf czT kw;Wk; ghdq;fspid toq;fy; kw;Wk; 

cgruiz eltbf;iffSf;fhf tpahghu ngau;g; gjpT rhd;wpjOld; Nkw;gb fhuzk; 

gw;wpa kpfTk; mDgtk; kw;Wk; Kfhikj;Jtk; cila epWtdj;jplkpUe;J Njrpa 

Nghl;bAldhd Nfs;tp Kiwik %yk;> 2022.02.15 e; jpfjp K.g.10.00 kzp tiu 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykD Nfhug;gLfpd;wJ. 

Nfs;tpAld; Nfs;tpahsupd; tpahghu ngau;gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp rku;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk; vd;gJld;> mJ toq;fg;gl;l jpfjp ,e;j Nfs;tp Vw;Wf; nfhs;sg;gLk; 

jpfjpapy; 03 tUlq;fSf;F Kd;duhd jpdkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. mt;thNw> ,yq;if 

juf;fl;Lg;ghl;L epWtdj;jpdhy; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l rpwe;j jahupg;G gapw;rp gw;wpa 

rhd;wpjopd; (GMP) gpujpAk; rku;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

kPsspf;fg;glhj &.10>000/- itg;gpid gzpafj;jpd; fhrhsuplk; gzkhf nrYj;jp 

2022.01.24 e; jpfjp njhlf;fk; 2022.02.14 e; jpfjp tiu gzpafj;jpy; K.g.9.00 njhlf;fk; 

gp.g.3.00 tiuahd fhyj;jpDs; ,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;G gzpafj;jpy;> Nfs;tp 

gpuptplk; Nfs;tp gbtq;fspidg; ngw;Wf; nfhs;s ,aYtJld;> me;j gbtj;jpid G+u;j;jp 

nra;J ,uz;L gpujpfSldhd tpiykDtpid rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  fl;lzkpd;wp 

cupa Nfs;tp Mtzq;fspid guprPyid nra;jy; gzpafj;jpd; Nfs;tp gpuptpd; 

flik Neuj;jpDs; Nkw;nfhs;s ,aYk;. (tUifjUk; nghOJ Rfhjhu Kiwik 

filg;gpbf;fg;gly; Ntz;Lk;.)

tpiykD ,lg;gLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 'nfhupah njhopyhsu;fs; kw;Wk; 

NtW tpNrl re;ju;g;gq;fSf;fhf czT kw;Wk; ghdq;fs; toq;fy;" vd Fwpg;gplg;gly; 

Ntz;Lk;. rupahf jahupf;fg;gl;l tpiykD fPo; Fwpg;gplg;gl;l Kftupy;  itf;fg;gl;Ls;s 

,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;G gzpafj;jpd; jiyik mYtyfj;jpy;> ,uz;lhtJ 

khbapy; gpujp nghJ Kfhikahsu; (gzp toq;fy;) gpuptpy;> mjw;fhf itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tp ngl;bapy; ,ly; Ntz;Lk;.

Nfs;tp Vw;Wf; nfhs;sy; 2022.02.15 e; jpfjp K.g.10.00 kzpAld; KbtiltJld;> me;j 

gzp Kbtile;jTld; cldbahf Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. tpiy kDtpid jpwf;Fk; 

re;ju;g;gj;jpy; gq;fspg;gjw;fhf Nfs;tpahsUf;F my;yJ mjpfhuk; mspf;fg;gl;l mtuJ 

gpujpepjpf;F mDkjp toq;fg;gLk;.

,e;j Nfs;tp rk;ge;jkhd ,Wjp KbT ,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;G gzpafj;jpd; 

jiytUf;F cupaJ.

jiyth;>

jpizf;fsj;jpd; Nfs;tpf; FO>

,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;G gzpafk;> 

,yf;fk; 234> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 

nfh];tj;j> 

gj;juKy;y.

njhiyNgrp ,y. : 011-2880500 (ePbg;G - 105)
kpd;dQ;ry; : mgr_procurement@slbfe.lk
ntg;jsk; : www.slbfe.lk

~~mf;fiuapd; rf;jpf;F ,f;fiuapd; ifNfhh;g;Nghk;||

ntspehl;L Ntiytha;g;G Cf;Ftpg;G 

kw;Wk; re;ij gy;tifg;gLj;jy; 

,uh[hq;f mikr;R

,yq;if ntspehl;L 

Ntiytha;g;Gg; gzpafk;

Nfs;tp ,yf;fk; : PR/02/21

Rj;jpfhpg;G Nritapid toq;Ftjw;fhd 
tpiykD Nfhuy; - 2022 - 2023

,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;G gzpafk; 1985 Mk; Mz;bd; 21 Mk; ,yf;f ghuhSkd;w 

rl;lj;jpdhy; epWtg;gl;l xU epWtdkhtJld; mJ ntspehl;L Ntiytha;g;G Cf;Ftpg;G kw;Wk; re;ij 

gy;tifg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;rpd; fPo; nraw;gLfpd;wJ. ,jd; gpujhd mYtyfk; ,yf;fk; 234> 

nld;rpy;  nfhg;NgfLt khtj;ij> nfh];tj;ij> gj;juKy;iy vd;Dk; Kftupapy; mike;Js;sJ.

,yq;if ntspehl;L  Ntiytha;g;G gzpafj;jpd; jiyik mYtyf fl;blj;njhFjp kw;Wk; mjd; fPo; 

nraw;gLk; fPo; Fwpg;gplg;gLk; Nrit epiyaq;fSf;F 02 tUl fhyj;jpw;fhf Rj;jpfupg;G Nritapid 

toq;Ftjw;F tpahghu gjpT nra;jy; rhd;wpjo; kw;Wk; nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; 08 tJ gpuptpd; fPo; tUk; 

gjpTld; $ba Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l Rj;jpfupg;G Nritapid toq;Fk; epWtdq;fspy; Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykD Nfhug;gLfpd;wJ.

1)  ,y.234>nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> nfh];tj;ij> gj;juKy;iyapy; mike;Js;s jiyik 

mYtyfk;.

2)  ,yf;fk; 553/1> Gjpa fz;b tPjp> jyq;fk tlf;F> gj;juKy;iyapy; mike;Js;s mYtyfk;.

3)  Nky; khfhzj;jpd; Gyk;ngau;e;Njhu; ts kj;jpa epiyak;> gz;lhuehaf;f khtj;ij> kj;Jfktj;j> 

kj;Jfk.

4)  Cth khfhzj;jpd; Gyk;ngau;e;Njhu; ts kj;jpa epiyak;> ,y. 202> gJis tPjp> `hyp vy.

5)  rg;ufKt khfhzj;jpd; Gyk;ngau;e;Njhu; ts kj;jpa epiyak;> ,y. 89/6> tpj;jpahya khtj;ij> 

Gjpa efuk;> `pnjy;yd> ,uj;jpdGup.

6)  tlNky; khfhzj;jpd; Gyk;ngau;e;Njhu; ts kj;jpa epiyak;> ,y. 235/35> tp[agh khtj;ij>  

ePu;nfhOk;G tPjp> FUehfy;.

7)  tl kj;jpa khfhzj;jpd; Gyk;ngau;e;Njhu; ts kj;jpa epiyak;> thd; vy ,y;yk;> mga ,lk;> 

mEuhjGuk;.

8)  kj;jpa khfhzj;jpd; Gyk;ngau;e;Njhu; ts kj;jpa epiyak;> (fz;b efu vy;iyf;Fs;) 

* Kftup khWgLk;.

9)  njd; khfhzj;jpd; Gyk;ngau;e;Njhu; ts kj;jpa epiyak;> ahatj;j> nfhbfKt> jq;fhiy.

10) jk;Gs;s khtl;l kj;jpa epiyak;> ,yf;fk; 03> ep\;\q;f khtj;ij> jk;Gs;s.

11) nghyeWit khtl;l kj;jpa epiyak;> ,y.63> Gjpa efuk;> nghyeWit.

12)  kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpd; kj;jpa epiyak;> nghJ tpahghuf; fl;blj;njhFjp> kl;lf;fsg;G.

13) rpyhgk; khtl;lj;jpd; kj;jpa epiyak;>  nfhOk;G tPjp> kapf;Fsk;> rpyhgk;.

14) gd;dpg;gpl;ba gapw;rp kj;jpa epiyak;> ,y. 241/1> gioa tPjp> gz;zpg;gpl;ba.

kPsspf;fg;glhj &.10>000.00 njhifapid jiyik mYtyfj;jpd; fhrhsuplk; nrYj;jp ngw;Wf; 

nfhs;sg;gl;l gw;Wr;rPl;bid Kfhikahsu;-  Nfs;tp ,w;F rku;g;gpj;J Vy Mtzq;fspidg; ngw;Wf; 

nfhs;s ,aYk;. (gzj;jpid nrYj;Jtjw;F epWtdj;jpd; jiyg;gpy; nra;ag;gl;l vOj;J%y 

Nfhupf;ifAld; tUifjuy; Ntz;Lk;.) tpiy kDthdJ ,uz;L gpujpfSld; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

Nfs;tp Mtzq;fs; 2022.01.24 e; jpfjp njhlf;fk; 2022.02.14 e; jpfjp tiu thu Ntiy ehl;fspy; 

K.g.09.00 njhlf;fk; gp.g.03.00 tiuahd fhyj;jpDs; toq;fg;gLk;.

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiy kDtpd; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 'Rj;jpfupg;G  Nritapid 

toq;Fjy;- 2022-2023" vd Fwpg;gpl;L ,yq;if ntspehl;L  Ntiytha;g;Gg; gzpafk;> ,yf;fk; 234> 

nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> nfh];tj;ij> gj;juKy;iy vd;Dk; Kftupapy; mike;Js;s jiyik 

mYtyf fl;blj; njhFjpapd; 02 tJ khbapy; gpujp nghJ Kfhikahsu; (gzp toq;fy;) gpuptpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tp ngl;bapy;  ,ly; Ntz;Lk;. md;Nwy; tpiy kDtpid jpwg;gjw;F Kd;du; 

fpilf;ff;$bathW gjpT jghypy; mDg;g ,aYk;. tpiy kDtpid  Vw;Wf;  nfhs;sy; 2022.02.15 e; 

jpfjp gp.g.01.00 ,w;F KbtiltJld;>  mj;jpdk; me;Neuk; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhf fpilf;fg;ngWk; 

tpiy kD js;Sgb nra;ag;gLk;.  tpiy kDtpid jpwf;Fk; re;ju;g;gj;jpy; Nfs;tpahsUf;F my;yJ 

mjpfhuk; mspf;fg;gl;l mtuJ gpujpepjpf;F gq;fspf;f ,aYk;. Nfs;tpapid Vw;Wf; nfhs;sy; my;yJ 

js;Sgb nra;Ak; cupik jpizf;fsj;jpd; Nfs;tp FOtpd; jiytUf;F cupaJ.

jiyth;>

jpizf;fsj;jpd; Nfs;tpf; FO>

,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;G gzpafk;> 

,yf;fk; 234> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 

nfh];tj;j> gj;juKy;y.

Tel/ Fax : 0112880550/ 2887585
,izajsk; : www.slbfe.lk

'mf;fiuapd; rf;jpf;F ,f;fiuapd; ifNfhHg;G"

Mu;tj;ijj; njuptpg;gjw;fhd miog;G!
Kd;dzp Rw;Wyh fk;ngdpf;fhf 

Mw;wy; tskpf;f nfhs;NthUf;fhdJ 
(Poten  al Acquirer)

Kd;dzp epWtdnkhd;W> ntspehl;L Rw;Wyh tpahghuj;jpy; 

<Lgl;bUe;jhy; jkJ Jiz epWtdj;jpw;fhf Mw;wy; tskpf;f 

nfhs;Nthu; xUtiu vjpu;ghu;f;fpd;wJ. 

cyfj;jpd; Gfo;ngw;w gaz Kbtplk; tiuf;Fk; 

ek;gj;jFe;j> kypthd kw;Wk; trjpahd Rw;Wyh njhFg;ig 

(gf;Nf[;) toq;Ftjw;fhfTk; tpkhd mDkjpr;rPl;Lf;fis 

toq;Ftjw;fhfTk; ,yq;ifau;fspd; fLikahf czug;gl;l 

Njitnahd;iw epiwNtw;Wtjw;fhf ,e;jf; fk;ngdp 1990Mk; 

Mz;bd; Muk;g fhyj;jpy; ];jhgpf;fg;gl;lJ. epWtd kw;Wk; 

nghOJNghf;F re;ijf;fhf KOikahd Rw;Wyh jPu;it 

toq;FtJ njhlu;gpy; ,e;jf; fk;ngdp jdpj;jpwd; ngw;Ws;sJ. 

,e;jf; fk;ngdp ru;tNjr tpkhd Nghf;Ftuj;J rq;fj;jpd; 

(IATA) cWg;gpduhf ,Ug;gNjhL> cyfj;jpd; ve;jnthU gaz 

Kbtplk; tiuf;Fk; Nghl;b uPjpahd tpkhd fl;lzq;fis 

toq;Ftjw;fhf midj;J ru;tNjr tpkhd fk;ngdpfisg; 

gpujpepjpj;Jtg;gLj;JfpwJ. gy Mz;Lfshf mjd; ftu;r;rpfukhd 

kw;Wk; Nghl;b uPjpahd cw;gj;jpfs; kw;Wk; rpNefG+u;tkhd 

thbf;ifahsu; Nrit vd;gtw;wpd; fhuzkhf jha;yhe;J> rPdh> 

rpq;fg;G+u;> kNyrpah> kpad;khu;> tpal;ehk;> INuhg;gh> [g;ghd;. 

If;fpa ,uhr;rpak;> ];nfhl;yhe;J> ngsj;j ahj;jpiuf;F cupa 

,e;jpah Nghd;w ehLfSf;F FO Rw;Wyhit xOq;F nra;J 

thbf;ifahsu;fspd; kdq;fisAk; ,jaq;fisAk; ntw;wp 

nfhz;Ls;sJ. 

nfhs;sYf;F Mw;wy; tsj;ij Kd;itg;gjw;F Mu;tk; 

njuptpf;fpd;w fbjj;ij rku;g;gpj;jjd; gpd;du;> jkJ kjpg;gPl;L 

Nehf;fj;jpw;fhf fk;ngdpapd; fzf;fha;T nra;ag;gl;l 

fzf;FfisAk; Vida jfty;fisAk; mZFtjw;fhf Mw;wy; 

tsj;ij nfhs;tjw;F re;ju;g;gk; toq;fg;gLk;. 

Mu;tk; fhl;Lfpd;w jug;gpdu;> fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; "nfhs;tjw;fhf Mu;tk; njuptpj;jy;'' vdf; Fwpg;gpl;L> 

Mu;tk; njuptpf;Fk; fbjj;ij Kj;jpiuaplg;gl;l ciwapy; ,l;L 

2022.02.15Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; gp.g. 3.00 kzpastpy; 

rku;g;gpf;f Ntz;Lk;.

Mtzj;ij gpd;tUk; Kftupf;F mDg;g Ntz;Lk;.

j.ng.,yf;fk;: 2269> nfhOk;G.

ngWif mwptpj;jy;
Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuj;ijg; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd tpiykDNfhuy;;

fsdpg; gy;fiyf;fofk;
fsdp

fsdpg; gy;fiyf;fofj;jpd; jYfk tstpDs;s gphpT> mYtyfk; kw;Wk; 

myFfSf;F Nrit Njitg;ghl;bd; mbg;gilapy; vjph;tUk; tUl 

fhyj;jpw;fhf Gifg;glg;gpujp ,ae;jpu Nritiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 

,iaGila Jiwapy; 03 tUl fhy mDgtk; rfpjk; Nrit 

epWtdq;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 

2022-02-15Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzp tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

kPsspf;fg;glhj 1000.00 &gh Nfs;tpf; fl;lzj;ij gy;fiyf;fofj;jpd; 

rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;jjd; gpd; Nfs;tp khjphpg; 

gbtq;fs; kw;Wk; mjw;F ,iaghd Vida tpguq;fis 2022-02-

14Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzp tiu cjtpg; gjpthsh;/ nghJ eph;thfk; 
mth;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

chpa tifapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fis Kj;jpiuf; Fwp 

nghwpj;J 2022-01-15Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F Kd; gy;fiyf;fofj;jpd; 

gpujhd ghJfhg;G mjpfhhp mYtyfj;jpw;F Kd;dhy; itf;fg;gl;Ls;s 

nghJ eph;thfg; gphptpw;Fhpj;jhd Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. 

md;iwa jpdNk gp.g. 2.30 kzpf;F Nfs;tpg;gbtq;fs; jpwf;fg;gLk;. 

Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; ,e;epfo;tpy; 

fye;Jnfhs;tjw;F re;jh;g;gk; toq;fg;gLk;.

jiyth;>

ngWiff; FO>

fsdp gy;fiyf;fofk;>

jYfk> fsdp.

2022-01-23.

%lg;gLk; jpfjpia ePbj;jy;

xslj cw;gj;jpfs;> toq;Fiffs; kw;Wk; xOq;FWj;Jif 

,uh[hq;f mikr;R

xslj cw;gj;jpfs;> toq;Fiffs; kw;Wk; xOq;FWj;Jif ,uh[hq;f mikr;rpw;fhf 
kUj;Jt toq;Fiffspd; Kfhikj;Jtj;jpw;fhf 'Rt];j" ,d; mgptpUj;jpf;fhf 
KOikahd jfty; Kfhikj;Jt Kiwiknahd;iw ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd 

crhj;Jiz Nrit

SM/PSRP/07/2021/0

nrhy;yg;gl;l RFP  ,w;fhd KOikahd g+Hj;jp nra;ag;gl;l RFP Mtzq;fSld; Vida 

Mtzq;fs; (Kd;nkhopTfs;) rkh;g;gpf;fg;gLjy; %lg;gLk; jpfjp 2022 [dthp 31 K.g. 10.00 kzptiu 

ePbf;fg;gLfpd;wJ. RFP Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s topfhl;ly;fspd; mbg;gilapy; RFP %lg;gl;l 

gpd;dh; cldbahf fpilf;fg; ngw;Ws;s Kd;nkhopTfs; jpwf;fg;gLk;.

2022.01.02k; jpfjpa gj;jphpif mwptpj;jypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Vida tplaq;fs; khw;wkpd;wp 

fhzg;gLk;.

nrayhsh;>

xslj cw;gj;jpfs;> toq;Fiffs; kw;Wk; xOq;FWj;Jif ,uh[hq;f mikr;R>

,y. 464/V> T.B. [hah khtj;ij>

nfhOk;G-10 

(5 Mk; khb - jiyikaf fl;blk;)

Kd;nkhopTfSf;fhd tpz;zg;gk; (RFP)

kf;fs; tq;fp

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
nfhOk;G 02> etk; khtj;ijapy; jw;NghJs;s 

gioa fl;blj;ij jfh;j;jy; kw;Wk; ,bghLfis 
mg;Gwg;gLj;Jjy;

Nfs;tp ,y. 004/2022
01.  nfhOk;G-02> ,y. 75> Nrh; rpw;wk;gyk; V. fhh;bdh; khtj;ij> kf;fs; 

tq;fp jiyik mYtyfk;> gpujhd Kfhikahsh; (nghwpapay; 

Nritfs;) gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s nfhOk;G 02> etk; 

khtj;ijapy; jw;NghJs;s gioa fl;blj;ijj; jfh;j;jy; kw;Wk; 

,bghLfis mg;Gwg;gLj;Jjy;   vDk; gzpf;fhf jFjp kw;Wk; 

jifik tha;e;j xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;.  

  ,e;j nraw;wpl;lj;jpy; Rkhh; 13>179.0 rJu mb gug;gsitf; nfhz;l 

,uz;L xw;iw khbf; fl;blq;fs; kw;Wk; Rkhh; 1516 rJu mb 

gug;gsitf; nfhz;l ,uz;L khbf; fl;blq;fs; vd;gd 

cs;slq;Ffpd;wd. ,e;j Ntiyfspy; tiuaiuapy;yhj jw;NghJs;s 

tYNtw;wg;gl;l fl;likg;Gfisj; jfh;j;jy;> Nkrd;Ntiy Rth;fs;> 

gFjpgphpg;Gfs;> fjTfs; kw;Wk; ad;dy;fs;> rPypq; KbTWj;jy;fs;> 

kpd;rhu nghUj;Jfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;> fjT kw;Wk; ad;dy;> 

$iuf; fl;likg;G vd ,d;Dk; gy ,e;j Ntiyfspy; 

cs;slq;Ffpd;wd. fl;blj;ij jfh;g;gjw;F Kd; rfy ngWkjpahd 

kw;Wk; kPs; ghtidg; nghUl;fs; kw;Wk; nghUj;jy;fs; vd;gtw;iw 

xg;ge;jf;fhuh; nfhs;tdT nra;J kw;Wk; mg;Gwg;gLj;Jjy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; rfy ,bghLfisAk; tstpypUe;J ntspf;nfhzh;jy; 

Ntz;Lk;.

02.  xg;ge;jk; ifaspf;fg;gLk; ehs; Kjy; 45 ehl;fs; g+h;j;jp 

nra;tjw;fhd fhykhFk;.

03.  Njrpa Nghl;b hPjpahd tpiykD Kiwapd; fPo; tpiyf;Nfhuy; 

nraw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

04.  fle;j Ie;J tUl fhyj;jpy; ,jidnahj;j my;yJ ,jw;Fk; mjpf 

mstpyhd fl;bl jfh;j;jy; my;yJ ,J rhh;e;j fle;jfhy 

mDgtq;fs; gw;wpa tpguq;fis tpiykDf;fSld; rkh;g;gpf;FkhW 

tpiykDjhuh;fs; Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

05.  jFjp tha;e;j xg;ge;jf;fhuh;; gioa fl;blj;ij jfh;j;J 

mg;Gwg;gLj;Jifapy; fl;blj;jpw;F mUfpYs;s Mjdq;fSf;F 

kw;Wk; nghJkf;fSf;F njhe;juT kw;Wk; ghjpg;G Vw;glhj tifapy; 

Nkw;nfhs;tjw;F rfy nraw;ghLfisAk; Nkw;nfhs;Sjy; Ntz;Lk;.

06.  jFjp tha;e;j xg;ge;jf;fhuh;; fl;blj;ij jfh;j;J mg;Gwg;gLj;Jtjw;Fj; 

Njitahd rfy thfdq;fs;> ,ae;jpNuhgfuzq;fis 

ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk; vd;gJld; jfh;j;J mg;Gwg;gLj;jpa 

nghUl;fis Nghf;Ftuj;J nra;J Njitahd xg;Gjy; rfpjk; 

nghUj;jkhd ,lj;jpy; nfhl;Ltjw;F Ntiyj; jpl;lnkhd;iw 

mikj;Jf;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

07.  fl;blj;ij jfh;j;J mg;Gwg;gLj;Jtjw;fhd ,iaghd xg;ge;jj;jpw;fhf 

rfy Mjdq;fs; kw;Wk; cah;fs; cs;slq;Fk; tifapy; (%d;whk; 

jug;gpdh; cl;gl) fhg;GWjpnahd;iwf; xg;ge;jf;fhuuhy; 

ngw;Wf;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.

08.  xg;ge;jf;fhuh; fl;blj;ij jfh;j;J mg;Gwg;gLj;Jtjw;F Kd; rfy 

ngWkjpahd kw;Wk; kPs;ghtid nra;af;$ba nghUl;fs; kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fis nfhs;tdT nra;tjw;F ,iaGila tq;fpf;F 

Fwpj;j njhifia nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

09.  jFjp tha;e;j xg;ge;jf;fhuh;; ,e;j Ntiyia 45 ehl;fSf;Fs; 

KbTWj;Jtjw;F jtWthwhdhy; jhkjpf;Fk; xt;nthU ehSf;Fk; 

6>000.00 &gh tPjk; jz;lg; gzk; mwtplg;gLk;.

10.  tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;F Kd; rfy tpiykDjhuh;fSk; 

Fwpj;j fl;blj;ij ghPl;rpj;Jg; ghh;f;FkhW Nfl;Lf;nfhs;sg;gLtNjhL 

2022-01-31Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzp tiu me;j tstpw;F tUif 

jUkhW Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

11.  ,J njhlh;ghf MHtKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis 

nfhOk;G-02> Nrh; rpw;wk;gyk; V. fhh;bdh; khtj;ij> ,y. 75> 

jiyikaff; fl;blk;> kf;fs; tq;fp> 6Mk; khbapy; nghwpapay; 

Nritfs; jpizf;fsj;jpd; gpujhd KfhikahshplkpUe;J 

(nghwpapay; Nritfs;) ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 

0112481373> njhiyefy; 0112341591) kw;Wk;; 2022-01-25Mk; jpfjp 

Kjy; 2022-02-08Mk; jpfjp tiuapy; K.g. 09.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 

kzp tiuahd rhjhuz Ntiy Neuq;fspy;; tpiykD 

Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

12.  kPsspf;fg;glhj Ik;gjhapuk; &gh (&. 50000.00) fl;lzj;ij 

nrYj;jpa gpd; 2022-01-25Mk; jpfjp Kjy; 2022-02-08Mk; jpfjp tiu 

K.g. 9.00 kzp kw;Wk; gp.g. 3.00 kzpf;fpilNa Nkw;$wg;gl;l 

KfthpapYs;s gpujhd Kfhikahsh; (nghwpapay; Nritfs;) 

mth;fSf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;wpidr; rkh;g;gpg;gjd; 

%yk; MHtKs;s tpikDjhuh;fs; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD 

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;wpid nfhs;tdT 

nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jg;gly; 

Ntz;Lk;.

13.  Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l ,U gpujpfspyhd tpiykDf;fis 

ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~~nfhOk;G 02> etk; 

khtj;ijapy; jw;NghJs;s gioa fl;blj;ijj; jfh;j;jy; kw;Wk; 

,bghLfis mg;Gwg;gLj;Jjy;|| vdf; Fwpg;gpl;L 2022-02-09Mk; jpfjp 

gp.g. 3.00 kzpf;F my;yJ mjd; Kd; nfhOk;G-02> Nrh; rpw;wk;gyk; 

V. fhh;bdh; khtj;ij>  ,y. 75> kf;fs; tq;fp jiyikaff; 

fl;blk;>  6Mk; khbapy; nghwpapay; Nritfs; jpizf;fsj;jpd; 

gpujhd Kfhikahsh; (nghwpapay; Nritfs;) mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;Nlh my;yJ Nkw;$wg;gl;l 

Kfthpapy; nghwpapay; Nritfs; jpizf;fsj;jpd; gpujhd 

Kfhikahsh; (nghwpapay; Nritfs;) mth;fSf;F gjpTj; jghy; 

%yk; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fis Vw;Fk; Neuk; 

Kbe;jTld;> mj;jUzj;jpy; rKfe;ju njhpT nra;ag;gl;l 

tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk;.

14.  tpiykDf;fs; 2022-05-11Mk;; jpfjp tiu nry;YgbahFk; jd;ikapy; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

15.  midj;J tpiykDf;fSlDk; kf;fs; tq;fpiaj; jtph;e;j ,yq;if 

kj;jpa tq;fpapd; mq;fPfhuk; ngw;w ,yq;ifapy; ,aq;Fk; gpurpj;jp 

ngw;w tq;fpnahd;wpypUe;J ngwg;gl;l ,Ugj;ijahapuk; &gh (&. 

25>000.00) ngWkjpahd tpiykDg; gpiznahd;iw nfhOk;G-02> 

Nrh; rpw;wk;gyk; V. fhh;bdh; khtj;ij>  ,y. 75> kf;fs; tq;fp vDk; 

ngahpy; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpiykDg; gpiz 2022-06-

08Mk; jpfjp tiu nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (nghwpapay; Nritfs;)>

nghwpapay; Nritfs; jpizf;fsk;>
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37 ஆண்டுகளாக சமூக சைத்துவ 
பெருஙகனவுடனும் இமடயறாத 
ததடலுைாக திரிநத உடுத்துமற, 

ெச்சிமை ெள்ளியிலிருநது வநத இமளஞ-
ரின் ெயணம் எதிரொரா வமகயில் முற்றுப் 
பெற்றுள்ளது. 

தஞமச, குடநமத, தசைம் பசன்மன இைங-
மகயின் வடக்கு கிழக்கில் நீள அகைஙகள் 
என விரிநத ததாழரின் ெயணம். மிக நீண்ட 
இருள் சூழநத ஜனநாயக விதராத காைகடடம் 
ஒன்றில் மிக அவசியப்ெடடிருநதது. அவரால் 
வழிகாடடெடடவரகள் ஊடகம் இைக்கியம் 
சமூக, அரசியல் தளஙகளில் பசயற்ெடுகிறார-
கள். ஜனநாயக விதராத அரசியல் சமூக இைக்-
கிய பசயற்ொடுகளுக்கு எதிராக அவருமடய 
ெயணம் எதிரநீச்சல் ஆக இருநதது. 

ைானிட தநயம் அவரது சமூக இைக்கிய 
ெயணத்தின் அடிநாதைாக இருநதது. எழுத்-
திலும் தெச்சிலும் கவிமதயிலும் ெத்திரிமக 
சஞசிமக வடிவமைப்ெதிலும் அவரின் 
தநரத்தி மிளிரும். அசாதாரண ஆளுமையும் 
தன்னடக்கமுைாக வாழநதவர ததாழர சிவகு-
ைார.

முற்தொக்கு இைக்கிய அரசியல் சமூக தளங-
களிலிருநது கம்ென் கழகம் வமர பசயற்ெடும் 
ஆளுமை அவரிடம் இருநதது பெரும்ொலும் 

ைாற்று ஊடகஙகதள அவமர முன் நிறுத்தின. 
கமை இைக்கிய தளஙகளில் உருவாகும் புதிய 
புதிய கருத்துக்கமள அவர ததாழரகளுக்கும் 
நண்ெரகளுக்கு அறிமுகப்ெடுத்தினார. சமூக 
பசயற்ொடடாளராக, ெரநத வாசகனாக, எழுத்-
தாளராக, விைரசகராக, ெத்திரிமக ஆசிரியராக, 
வாபனாலி இதர ஊடகஙகளின் பசயற்ொட-
டாளராக, புத்தக பவளியீடு கருத்தரஙகுகளின் 
ஆளுமைமிக்க கருத்தாளராக, அறிவும் தரக்க-
மும் மிளிரும் உமரயாளராக அறிபவாளி வீசிய 
ததாழமரதய நாம் இழநதிருக்கிதறாம். 

தத்துவம், இைக்கியம், ஓயாத ததடல் 
பகாண்ட ஒரு அறிவுக் கருவூைைாக திகழநதார. 
ைாரக்சியம் பொதுவுமடமை, பெரியாரியம், 
சாதி ஒடுக்குமுமற பெண்ணடிமைத்தனம் 
பைாழியின் அதிகாரம் பின்நவீனத்துவம் என 
அவரது ொரமவ விரிநது கிடநதது.

ததாழரகளின் இன்ெத்திலும் துன்ெத்திலும் 
அவரும் ஒருவராக மிக நீண்ட ெயணம் பசயத-
வர. ஜனநாயக விதராத அரசியலுக்கு ைாற்றாக 
சமூக சதகாதரத்துவத்மத, ததாழமை நடமெ 
தநசித்தவர. அரசியல் இைக்கியத் தளஙகளில் 
ஜனநாயக விதராதம் ொசிசம் ெற்றிய எச்ச-
ரிக்மக உணரவு எப்தொதும் அவரது பிரக்மஞ-
யில் இருநது வநதது.

அவரது தமிழக - ஈழ இைக்கிய தரிசனம் 

ஆழைானது. எைது சமுதாயத்தில் அரிதிலும் 
அரிதான சமூக அரசியல் இைக்கிய பசயற்ொட-
டாளமரதய நாம் இழநதுள்தளாம். "சுடரமிகு 
அறிவுடன் திகழநதவமர பகாடிய தநாய அகா-
ைைாக அவர உயிமர ெறித்து பசன்றிருக்கிறது. 

எனினும் கருத்தியல் சிநதமனத் தாக்கம் 
ததாழரகள் ைத்தியில் மிக நீண்ட காைத்துக்கு 
நிமைத்திருக்கும்.

ததாழர சிவகுைார -அமீன் -என்ற எைது காைத்-
தின்ஆளுமை விரிவாக பதாடரநது தெசப்-
ெட தவண்டும். "நைக்குத் பதாழில் கவிமத 
நாடடிற்குமழத்தல்  இமைப்பொழுதும் 
தசாராதிருத்தல் "என்ற அநத ைகாகவி தொல் 
வாழ முமனநத சிவகுைாருக்கு தன் முழு ஒத்-
துமழப்மெயும், இமணயற்ற அன்மெயும் 
வழஙகி அரணாக நின்றவர அவர துமணவி-
யார வாசுகி. அவரது குடும்ெத்தவரகள் பவற்றி-
கரைான தருணஙகளிலும் துன்ெகரைான தரு-
ணஙகளிலும் உறுதுமணயாக நின்றாரகள். 
தற்தொது அவர ைமறநது ெத்து நாடகளுக்-
குள் அவரின் தாயாரின் ைமறவுச் பசயதியும் 
வநதிருக்கிறது. தாஙபகாணாத் துயருடன் 
எம் பிரியாவிமட. எம் இதய அஞசலிகள்!

த�ோழர் சிவகுமோர்: 
பிரளயத்தினூடோக 
பயணித்� ஓர் அற்பு�ம்!

ஐதராப்பிய யூனியனில் இருநது பிரித் -
தானியா பவளிதயறும் (Brexit) திட-
டத்மத வலியுறுத்தி பெரும்ொன்மை 

ஆதரவுடன் பிரதைராகிய ஐக்கிய இராச்சியத்-
தின்  இன்மறய பிரதைர பொரிஸ் தஜான்சன், 
பதாடர சரச்மசயில் சிக்கி ெதவி இழக் -
கும் ெரிதாெத்மத எடடியுள்ளார என்ெதத 
இன்மற உைகின் முக்கிய தெசுபொருள்.

Brexit தீரைானத்மத நமடமுமறப் ெடுத் -
துவதில் எழுநத சரச்மசயால், இஙகிைாந -
தின் பிரதான கடசிகளில் ஒன்றான ெழ -
மைவாத கடசியின், (Conservative Party) 
முன்மனய பிரதைரான  திதரசா தை அம் -
மையார ெதவியிழக்க, கடநத 2019 டிசம் -
ெர ைாதம் இடம்பெற்ற ததரதலில் அதத 
கடசியின் சாரபில் தொடடியிடட பொரிஸ் 
தஜான்சன் பவற்றியீடடி பிரதைரானார.

"ஐதராப்பிய யூனியனில் இருநது பவளி -
தயறிதய தீருதவாம்" (Get Brexit Done) 
என்கிற ஒற்மறக் தகாசத்துடன் பிரதைரா -
கிய இவர, இன்று "பிரதைர ெதவியிலிருநது 
பவளிதயறிதய ஆக தவண்டும்" (Get Exit 
Done) என்கிற நாடடு ைக்களின் தகாசம் 
பொது பவளியில் கிளம்பும் அளவுக்கு 
கடும் எதிரப்மெ சம்ொதித்துள்ளார.

தகாவிட பதாற்று முடக்கநிமை (Lock 
down) கடநத 2020ஆம் ஆண்டு அறிவிக் -
கப்ெடட காைப்ெகுதியில் பொரிஸ் தஜான் -
சனும் அவரது ஊழியரகளும் முடக்க நிமை 
விதிகமள மீறி பெருவிருநபதான்மற 
பிரதைர அலுவைகத்தில் நடாத்தினாரகள் 
என்கிற, பவளியாகாத உண்மை நாடடின் 
முக்கிய உளவு ஊடகஙகள் சிைவற்றால் 
காடசி வடிவில் பவளிக்பகாணரப் ெடட -
தும், இநத குற்றச்சாடமட ஏற்றுக்பகாண்டு 
விருநமத நடாத்திய அவரது ஊழியரகள் 
ெதவி விைகியும் அவர எதமனயும் கண் -
டுபகாள்ளாைல் இருப்ெதும் அவர மீதான 
ைக்கள் பவறுப்பின் ஆரம்ெைாக கருதப்ெ -
டுகிறது.

பகாவிட நமடமுமறகமள மீறி தனது 
அலுவைகத்தில் நடநத அநத ைதுொன 
விருநதில் கைநது பகாண்டமத ஆரம்ெத் -
தில் ைறுத்த தஜான்சன்  அது பதாடரொன 
காபணாளிகள் பவளியான பின்னர அது 
ஒரு விருநது அல்ை, அவசர அரச  கைநது -
மரயாடல் என பதரிவித்து அது பதாடர -
பில் தான் நாடடு ைக்களிடம் ைன்னிப்பு 
தகாருவதாகவும் அறிவித்தார. 

ைன்னிப்பு தகாரிய பிரதைர அது பதாடர -
பில் பெரிதாக எதுவும் அைடடிக்பகாள்ளா -
ைல் வழமைதொை தனது கடமைகளில் 
கவனம் பசலுத்தி வருவது பிரித்தானிய அர -
சியல் அரஙகில் அவர மீதான பவறுப்மெ 
தைலும் அதிகரித்துள்ளது.

ைன்னிப்பு ெயனற்றது என்று அதமன 
நிகாரித்த நாடடின் பிரதான எதிரக்கடசி -
யான பதாழிற்கடசியின் தமைவரான பகயர 
ஸ்டாரைர (Keir Rodney Starmer),ெைைாத 
ஏைாறறுக்குப் பின்னர அதுவும் விருநது 
பதாடரொன காபணாளிகள்  பவளிவநத 
பின்னரான ைன்னிப்பு வஞசம் நிமறநதது 
என தகலி பசயதார.

பொதுைக்கள் ஒருவமர ஒருவர சநதிப் -
ெது, இறுதிச் சடஙகுகள் உடெட சிறிய 
சமூக ஒன்றுகூடல்கள் தொன்ற அமனத் -
தும் தமட பசயயப்ெடடு, கடுமையான 
கடடுப்ொடுகள் அரசாஙகத்தால் விதிக்கப் -
ெடடிருநத காைப் ெகுதியில் இநத விருநது 
நிகழவு நமடபெற்றிருக்கிறது. தைலும் 
அநத தநரத்தில் விதிகமள மீறுெவரக -
ளுக்கு பெரும் அெராதம் விதித்த தொலீசார 
விதிகமள மீறிய ெைமர மகது பசயது நீதி -
ைன்ற காவலிலும் அமடத்தனர.

தற்தொது ைண்டனின் பெருநகர காவல் -
துமற இநத தை 2020 விருநது, அதமன 
ஒடடிய கூடடஙகள் பதாடரபில் அமைச்ச -
ரமவ அலுவைகத்துடன பதாடரபு பகாண் -
டுள்ளதாகவும் இது பதாடரபில் தீவிரைான 
குற்றவியல் விசாரமணக்கான சாத்தியங -

கமள உயரத்தியுள்ளதாகவும் பதரிவித்துள் -
ளது.

கடுமையான சடடஙகமள அறிவித்து 
ைக்கமள வீடடினுள் முடஙக மவத்து -
விடடு விதிமுமறகமள மீறி பொரிஸ் 
தஜான்சன் நடாத்திய விருநது, அமத 
ஒடடிய ைதுொன தகளிக்மககள் பதாடர -
பில், அவர மீதான ெைத்த விைரசமனஙகள் 
முன்மவக்கப்ெடட நிமையில் அவர பிரத -
ைர ெதவியில் பதாடரநது இருப்ெது தவறு 
என்கிற அபிப்பிராயம் அவரது கன்சரதவ -
டிவ் கடசி உறுப்பினரகள் ைத்தியிதைதய 
ெரெைாக ெரவ ஆரம்பித்து அநத எதிரப்ெ -
மையின் தவகம் ெடிப்ெடியாக அதிகரித்து 
இன்று உச்சம் அமடநதுள்ளது.

பிரதைரின் ைாளிமகயான டவுனிங 
ஸ்டரீட ததாடடத்தில் இடம்பெற்ற இநத 
விருநது நிகழச்சியில் 100க்கும் தைற்ெடட 
அதிகாரிகமள பிரதைர தொரிஸ் தஜான் -
சனின் உதவியாளர வரவமழத்ததாகவும் 

2020ஆம் ஆண்டு தை ைாதம் நமடபெற்ற 
இநத விருநதில் பிரதைரும் அவரது துமண -
வியாரும் கைநதுபகாண்டதாகவும் கூறப்ெ -
டுகிறது.

இதத காைப்ெகுதியில் அைரத்துவம் 
அமடநத  பிரித்தானிய ைகாராணியார எலி -
சபெத் அம்மையாரின் கணவர இளவரசர 
எடின்ெதரா பிலிப்ஸ் தகாகனின் இறுதிச -
டஙகுகள் கூட உள்ளிருப்பு நமடமுமறக -
ளுக்கு அமைவாகதவ நமடபெற்றது குறிப் -
பிடத்தக்கது.

தனக்கு எதிரான கருத்துகமள முன்னி -
மைப்ெடுத்தும் ஆளும் பகான்சரதவடடிவ் 
கடசியின் சிதரஷட உறுப்பினரகமள ெதவி 
விைகுைாறு பவளியான பொரிஸ் தஜான்ச -
னின் அறிவிப்பு, சரச்மசமய தைலும் அதிக -

ரித்து, அதன் பவளிப்ொடாக அவரது கடசி -
மயச் தசரநத வட-இஙகிைாநதின் 

Bury South ெகுதிமய பிரதிநிதித்துவப் 
ெடுத்தும் ொராளுைன்ற உறுப்பினரான 
கிறிஸ்டியன் தவக்ஃதொரட; (Christian 
Wakeford)அவரகள், பிரதான எதிரக்கட -
சியான பதாழில்கடசியில் தசரப்தொவ -
தாக அறிவித்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது. 
'நாடடு ைக்களின் உணரவுகமளப் புரிந -
துபகாள்ளாத ஒரு பிரதைமரக் பகாண்ட 
அரசாஙகத்மத என்னால் இனி ஆத -
ரிக்க முடியாது' என்று அரசில் இருநது 
பவளிதயறுவதாக அறிவித்த கிறிஸ்டி -
யன் தவக்ஃதொரட பவளியிடட ஒரு 
அறிக்மகயில் பதரிவிக்கப்ெடடுள்ளது.
பொரிஸ் தஜான்சனுக்கு  பசக் தைட 
(Checkmate) மவக்கப்ெடடுள்ளது என 
ைற்பறாரு தகான்சரதவற்றிவ் உறுப்பினர 
ொராளுைன்றத்தில் கிண்டைடித்து உமர -
யாற்றினார.

சரச்மசக்குரிய இநத விருநது நடாத் -
தப்ெடட அப்தொமதய உள்ளிருப்பு 
காைப்ெகுதியில் கடடுப்ொடுகமள மீறி 
டவுனிங பதருவில் தைலும் இரண்டு 
கூடடஙகள் நடத்தப்ெடடதாகவும் பதரி -
விக்கப்ெடுகிறது. இமவ பதாடரபில் 
பொதுைக்களின் தகாெம் அதிகரித்துள்ள -
தாகவும் இதனால் பிரதைருக்கு எதிரான 
நம்பிகமக வாக்பகடுப்பு ஒன்று நடாத் -
தப்ெடதவண்டும் எனவும் சிை பகான்சர -
தவடடிவ் கடசி சடடைன்ற உறுப்பினர -
கள் பதரிவிக்கின்றனர.

ெழமைவாத (conservative)  விதிக -
ளின்ெடி, அத்தமகய வாக்பகடுப்பு ஒன்று 
நமடபெற தவண்டுைானால், 54 நாடா -
ளைன்ற  உறுப்பினரகள் தஙகள் குழுவின் 
தமைவருக்கு இது பதாடரொன வாக்குச் 
சீடடு தகாரி, விண்ணப்பிக்க  தவண்டும். 
ஆனால் ெழமைவாத அரசியல்வாதி -
கள் சிைர பொரிஸ் தஜான்சன் மீதான 

இநத வாக்பகடுப்மெ விரும்ெவில்மை 
எனவும் பதரிவிக்கப்ெடுகிறது.

ெைர இநத விருநது பதாடரபில் தீர 
விசாரித்து உண்மைமய நிமைமய 
பவளிக்பகாணரபவன பிரதைரால் நிய -
மிக்கப்ெடடுள்ள பொதுப்ெணித்துமற 
அதிகாரியான சூ கிதர அம்மையாரின் 
விசாரமண அறிக்மக பவளிவருவதற் -
காக காத்திருக்கிறாரகள் என பதரிவிக் -
கப் ெடுகிறது.

நம்பிக்மக வாக்பகடுப்பொன்று நடாத் -
தப்ெடடு அதில் தஜான்சன் ததால்விய -
மடநதால், அது நாடடினதும், கடசியின -
தும் தமைமைத்துவத்துக்கு சவாைாகதவ 
அமையும். 

அவருக்குப் ெதிைாக யார பிரதைராக 
வருவார என்ெதில் ெை பிணக்குகள் ஏற் -
ெடடாலும் இயல்ொகதவ கடசியின் 
முன்னணியாளரகளான கருவூைத்தின் ; 
(Treasury) அதிெர ரிஷி சுனக், ைற்றும் 
பவளியுறவுச் பசயைர லிஸ்டரஸ் ஆகி -
தயாரின் பெயரகள் முன்னணி பெறுகின் -
றன. பிபரக்சிடமட நமடமுமறப்ெடுத் -
திதய தீருதவன் என்கிற உறுதிபைாழியுடன் 
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு ைகத் -
தான ததரதல் பவற்றிமயப் பெற்று பிரதைர 
ெதவியில் அைரநத தஜான்சனின் ெதவிமய 
தகள்விக்குறியாக்கும் இநத நிமைமை 
ஐதராப்பிய ஒன்றிய பவளியற்றத்திற்கு ஆத -
ரவான சக்திகமள பெரும் கவமையமடய 
மவத்துள்ளது. எது எப்ெடிதயா உைகின் 
ெை நாடுகமள கடடி ஆண்ட பிரித்தானிய 
சாம்ராஜயத்தின் இன்மறய எதிரகாைம் தகள்-
விக்குறியுடதன பதாடரப் தொகிறதா...? 
பொரிஸ் தஜான்சன் தனது தவறுக்கு தாரமீ -
கப் பொறுப்தெற்று புதிய பிரதைருக்கு வழி -
விடப்தொகிறாரா...? ைற்பறாரு ததரதமை 
எதிரபகாள்ளப் தொகிறதா நாடு...? 
பதாடரும் நாடகள் ெதில் பசால்ைப் தொகும் 
தகள்விகதள இமவ.

களுத்துமற, புளத்சிஙகள நகரத்மத 
வசிப்பிடைாகக் பகாண்டவரும், 

இரத்தினபுரி ைாவடடம் காவத்மத 
நகமர பிறப்பிடைாகக் பகாண்ட, 
சாைஸ்ரீ தரதஜாதி, சைாதான நீதவான் 
சிவா ொஸ்கரராவ், இைஙமக ைனி -
ததநய சமூகநை அமைப்பினால் 
தஜாதிடம்/வாஸ்து வித்யா விபூஷ -
ணம், கீரத்தி ஸ்ரீ ததசெநது இைஙமக 
புதல்வன் என்ற பகளரவ ெடடமும் 
சாதமனயாளர விருதும் வழஙகி பகள -
ரவிக்கப்ெடடது.  

தைற்ெடி ெடடைளிப்பு விழா அண் -
மையில் பகாழும்பு ெண்டாரநாயக்க 
ஞாெகாரத்த சரவததச ைாநாடடு 
ைண்டெத்தில், அைரபுர ஸ்ரீ சநதரை 
நிகாயாவின் ைஹாநாயகரும், இைஙமக 
ைனிததநய சமூகநை அமைப்பின் ெணிப் -
ொளர நாயகமுைாகிய, சஙமகக்குரிய 
பெஙகமுதவ நாைக ததரரின் பூரண ஆசிக -
தளாடு, அவ்வமைப்பின் நிருவாக இயக்கு -
னர தெராசிரியர ஏ.தக. நிதராஷன் ைாதவ 
தமைமையில் நமடபெற்றது.  

இைஙமக வரைாற்றில் தமிழர ஒருவர 
முதல் தடமவயாக, தஜாதிடம் ைற்றும் 
வாஸ்து தொன்ற இரு துமறகளிலும் 
விபூஷண ெடடம்பெறும் முதல் சநதரப் -
ெம் இது என்ெதும் குறிப்பிடத்தக்கது. சைய 
சமூக ஆரவைரான இவர இரத்தினபுரி தமிழ 
ததசிய கல்லுுௗரியின் ெமழய ைாணவர 
ஆவார. தைலும் பகாழும்பு ததசிய கல்வி -
யியல் கல்லூரியில் ஆஙகிை உயரநிமை 

டிப்தளாைா, ைற்றும் ததசிய பெருநததாடட 
முகாமைத்துவ நிறுவனத்தில் ெடடயக் 
கணக்காளர ைற்றும் பொருளாதாரத் துமற 
டிப்தளாைா ெடடதாரியும் ஆவார.  

கடநத 30 ஆண்டுகளுக்கு தைைாக 
தஜாதிடம் ைற்றும் வாஸ்து துமறகளில் 
தைது ெல்தவறுெடட ஆயவுகமளயும் 
தைற்பகாண்டு வரும் இவர இநதிய தவத 
தஜாதிட சாஸ்திரஙகமள இநதியா ைதுமர 
தஜாதிட ஆராயச்சி மையத்தின் தமைவர, 
தஜாதிட ைகாகுரு ெழனிசாமி தரைராஜ சண் -
முகராஜா அவரகளிடம் முமறயாக் கற்றுக் 
பகாண்டவர என்ெதுடன், காவத்மத, 
ஹவுப்மெ, தலுகமையூர சிவா நாச்சியப் -
ென், தகாகிைா ததவி தம்ெதிகளின் சிதரஷட 
புதல்வருைாவார.   

பிர�மர் ப�விக்கு ஆபபோ...!
சிக்கலில் பபோரிஸ் த�ோன்சன...

க�ோவை நந்தன் ...?

தி.சிறி்தரன் ...?

வோஸ்து, த�ோதிடம் இரு துறைகளிலும்   
விபூஷண படடம்பபறும் மு�ல் இலஙறகயர்  

து மறமுக நகரத்தில் எடுக்கப்ெடும் 
தனிப்ெடட பசல்ஃபிகள் அல்ைது 
வீடிதயாக்களுக்கு பொதுைக்கள் 

கடடணம் பசலுத்த தவண்டும் என்று சமூக 
ஊடகப்ெதிவுகளில் குறிப்பிடப்ெடுகின்ற 
குற்றச்சாடடில் எநத உண்மையும் இல்மை 
என்ெமத பகாழும்பு துமறமுக நகரம் 
பொதுைக்களுக்குத் பதரிவிக்க விரும்புகி -
றது.  

இருப்பினும், புதிதாக பொது ைக்களுக் -
காக திறக்கப்ெடட துமறமுக நகரத்தின் 
கடற்கமர நமடொமதமயப் ெயன்ெடுத் -
துவதற்கு பொது ைற்றும் தனியார துமறயி -
னரிடமிருநது முன்பனப்தொதும் இல்ைாத 
அளவில் தகாரிக்மககள் விடுக்கப்ெடடமை -
யால், தனிப்ெடட நிகழவுகள், பதாழில்சார 
ைற்றும் வணிக தநாக்கத்திற்கான ெடப்பி -
டிப்பு ைற்றும் புமகப்ெடம் எடுத்தல் ஆகிய -
வற்றிற்காக கடடண முமறமை அறிமுகப்ெ -
டுத்தப்ெடடுள்ளது. 

இவ்வாறான ெடப்பிடிப்பு/புமகப்ெடம் 
எடுப்ெது இமடயூறாக இருப்ெதாகவும், 
கடற்கமர நமடொமதக்கு வரும் பிற ொர -
மவயாளரகளின் அநதரஙகத்மத மீறுவதாக -
வும் எஙகள் கவனத்திற்குக ்பகாண்டுவரப் -
ெடடுள்ளது.  

பொதுைக்களின் ொதுகாப்பு ைற்றும் 
இடம்பெற்றுவரும் கடடுைானப் ெணிக -
மளக் கருத்தில்பகாண்டு, துமறமுக நக -
ரத்தில் இதுதொன்ற பதாழில்முமற ெடப் -
பிடிப்பு அல்ைது புமகப்ெடம் எடுப்ெதில் 
ஈடுெட விரும்பும் எவருக்கும், பொதுைக் -
களுக்கு இமடயுூறு ஏற்ெடாைல்இருக் -
கவும், ததமவப் ெடுெவரகளுக்கு சிறநத 
தசமவமய வழஙகவும் இநத முமறமை 
அமைப்பு ைற்றும் இதற்பகன ஒதுக்கப் -

ெடட காை அடடவமண அறிமுகப்ெடுத் -
தப்ெடடுள்ளது.   

கடற்கமர நமடொமத தினமும் காமை 
9 ைணி முதல் ைாமை 6 ைணிவமர பொது -
ைக்களுக்காகத் திறநதிருக்கும். கடடணம் 

பசலுத்திய ெடப்பிடிப்மெயும் புமகப்ெ -
டம் எடுத்தமையும் காமை 9 ைணிக்கு முன் 
அல்ைது தவண்டுதகாள் விடுக்கப்ெடுகின்ற 
பிற தநரஙகளில் தைற்பகாள்ளைாம். 

துமறமுக நகரத்தினுள் தனிப்ெடட 
பைாமெல் பதாமைதெசிகள் அல்ைது 
தகைராக்கமளப் ெயன்ெடுத்தி தனிப்ெடட 
ெடஙகள், வீடிதயாக்கள் ைற்றும் பசல்ஃபி 
எடுக்க விரும்புதவாருக்கு கடடணம் 
எதுவும் கிமடயாது என்ெமத வலியுறுத்த 
விரும்புவதாக துமறமுக நகரம் அறிவித் -
துள்ளது.     

துறைமுக 
நகரம் 

அறிவிப்பு  

துறைமுக நகரில் ப்சல்ஃபி எடுக்கலோம்  
வணிக ரீதியோன படபபிடிபபுக்தக கடடணம்  



ரரரப் ப�ோற்று' �டத்தின் மோப�ரும் பெற்றிரை ப�ோடர்ந்து 
நடிகர் சூர்ைோவின் திரரப்�ைணத்தில் மிக முக்கிை �டமோக 
பெளிெந்�து 'பெய்பீம்' திரரப்�டம். மரைக் கிரோமஙகளில் 

ெசிக்கும் �ழஙகுடியின மக்களின் ெோழக்ரகரை ரமைப்�டுத்தி அெர்-
களுக்கு பநர்ந்� பகோடுரமகள் மற்றும் அநீதிகள் பகோணட உணரமச் 
சம்�ெத்ர� அடிப்�ரடைோக ரெத்து �ைோரிக்கப்�டட 'பெய்பீம்' திரரப்-
�டத்ர� இைக்குனர் T.J.ஞோனபெல் இைக்கியுள்்ோர். நடிகர் சூர்ைோ �னது 
2D எணடர்படயின்பமணட சோர்�ோக �ைோரித்து நடித்துள்்ோர்.

சர்ெப�ச அ்வில் கெனத்ர� ஈர்த்-
துள்் 'பெய்பீம் �டம்' முன்ன�ோக 
பகோல்டன் க்ப்ோப் விருதுகளுக்-
கோன �ரிந்துரரப்�டடிைலுக்கு 
ப�ர்ெோனது. ஆனோல் இறுதி  
நிைமனப்�டடிைலில் இடம் 
ப�றோமல் ப�ோனது. இ�ரனை-
டுத்து சிைதினஙகளுக்கு முன், 
இைக்குனர் T.J. ஞோனபெல்  
'பெய்பீம்' திரரப்�டத்தின் 
கர� கருரெயும், நரடப�ற்ற 

உணரம சம்�ெத்ர�யும், கோடசிகர்யும் விெரிக்கும் வி�மோக 'பெய்பீம்' �டக்கோட-
சிகள் ஒளி�ரப்�ோகும் ெரகயிைோன புதிை வீடிபைோ ஒன்ரற ஒஸகோர் �னது அதிகோர-
பூர்ெ யூடியூப் பசனலில் பெளியிடடு 'பெய்பீம்'  திரரப்�டத்ர� பகௌரவித்துள்்து.  

இந்நிரையில் �ற்ப�ோது ஒஸகோர் விருதுகளுக்கோன �ரிந்துரரப்�டடிைலுக்கோன 
ப�ர்வில் இடம்ப�ற்றுள்்து 'பெய்பீம்'. உைகின் �ை பமோழிகளிலும் இருந்து 
276 திரரப்�டஙகள் ப�ர்ந்ப�டுக்கப்�டடு 94 ஆெது ஒஸகோர் விருதுகளின் 
�ரிந்துரரக்கோன �டடிைலில் 'பெய்பீம்' ப�ர்ெோகியுள்்து. எதிர்ெரும் ப�ப்-
ரெரி 8-ஆம் திகதி இந்� �டஙகளில் இருந்து இறுதி �ரிந்துரர �டடிைல் 
பெளிைோகும் என அறிவிக்கப்�டடுள்்து. 

எனபெ  'பெய்பீம்' திரரப்�டம் ஒஸகோர் விருதுக்கோன இறுதி நிைமனப் 
�டடிைலில் இடம்ப�றும் என்ற எதிர்�ோர்ப்பு அதிகரித்துள்்து. கோத்தி-
ருப்ப�ோம் .

'செல்ைபம' என்ற 
�டத்தின் மூைம் 
�மிழ சினிமோவில் 

ஹீபரோெோக அறிமுகமோனெர் விஷோல். இ�ரனத் 
ப�ோடர்ந்து இெர் �ை ஹிட �டஙகளில் நடித்து அசத்தி-
னோர். இெரது நடிப்பில் உருெோன 'எனிமி' �டம் கரடசி-

ைோக பெளிைோகி நல்ை ெரபெற்ர� ப�ற்றிருந்�து. இ�ரனத் 
ப�ோடர்ந்து ஆனந்த் ஷஙகர் இைக்கத்தில் து.�ோ. சரெணன் இைக்-

கத்தில் 'வீரபம ெோரக சூடும்' �டத்தில் நடித்துள்்ோர் விஷோல். 
இப்�டத்திற்கு யுென் ஷஙகர் ரோெோ இரசைரமக்கிறோர். விஷோல் 

பிலிம் ப�க்டரி இந்� �டத்திரன �ைோரித்துள்்னர். டிம்பிள் 
ஹைோடடி இப்�டத்தின் மூைம் �மிழில் ஹீபரோயினோக 
அறிமுகமோகிறோர். பைோகி �ோபு, ரவீனோ ரவி, �ோரதி 
கணணம்மோ புகழ அகிைன் உள்ளிடபடோர் முக்கிை 
பெடஙகளில் நடித்துள்்னர்.

இந்� �டத்தின் ப�ோஸடர்கள் மற்றும் தீம் 
�ோடல் பெளிைோகி நல்ை ெரபெற்ர� 

ப�ற்றிருந்�து. இந்� �டம் எதிர்ெரும் 
26ஆம் திகதி பெளிைோகும் என்று அறி-

விக்கப்�டடுள்்து. இப்�டத்தின் 
டீஸர் �ற்ப�ோது பெளியிடப்�ட-

டுள்்து. அன்ல் �றக்கும் இந்� 
டீஸர் ரசிகர்களிடம் நல்ை 

ெரபெற்ர� ப�ற்றுள்-
்து.
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தெலுஙகில் சுகுமோர் இைக்கத்தில் 
அல்லு அர்ெஜுன், ரஷ்மிகோ நடிக்க 
�டு ஹிடடோக  ஓடிை திரரப்-

�டம் 'புஷ்�ோ தி ரரஸ'. �மிழ, ஹிந்தி 
பமோழிகளிலும் �டம் டப் பசய்ைப்�டடு 
பெளிைோகி இருந்�து. டிசம்�ர் 17ம் 
திகதி பெளிைோகிை இப்�டம் ஹிந்தி-
யில் மடடுபம ரூ. 100 பகோடி ெசூலித்-
துள்்�ோக கூறப்�டுகிறது. அணரம-
யில் நடிரக ரஷ்மிகோ ஒரு ப�டடியில் 
புஷ்�ோ தி ரரஸ இரணடோம் �ோகம் 
குறித்து சிை �கெல்கள் பெளியிட-
டுள்்ோர்.

அதில் அெர், இரணடோம் �ோகத்-
தின் �டப்பிடிப்பு மோர்ச் மோ�ம் 
ப�ோடஙக இந்� ெருட இறுதியில் 
டிசம்�ர் மோ�ம் �டம் ரிலீஸ ஆகி-
விடும் என்றிருக்கிறோர்.

மு�ல் �ோகத்தில் �டு ஹிட-
டடித்� நடிரக சமந்�ோ 
இடம்ப�ற்ற �ோடல் 
ப�ோல் இரணடோம் 
�ோகத்திலும் அெபர 
ஸப�ஷல் �ோடலில் 
ெருெோரோ அல்ைது பெறு 
நோைகி இடம்ப�ற பசம 
குத்து �ோடல் அரமயுமோ 
என்�து ரசிகர்களின் ப�ரிை 
பகள்விைோக இப்ப�ோது இருக்கி-
றது.

தமிழ சினிமோவின் முன்னணி நடசத்திரஙகளில் ஒருெர் நடிகர் 
ஜீெோ. இெர் நடிப்பில் சமீ�த்தில் 83 எனும் �டம் பெளிெந்�து. 
கிரிக்பகட விர்ைோடரடயும், 1983ஆம் ஆணடு இந்திைோ உைக 

பகோப்ர� பென்ற �ருணத்ர�யும் ரமைப்�டுத்தி உருெோகியிருந்� இப்�-
டத்தில் கிரிக்பகட வீரர் ஸ்ரீகோந்த் க�ோ�ோத்திரத்தில் ஜீெோ நடித்திருந்�ோர்.

அணரமக்கோைமோக திரர நடசத்திரஙகளின் முழு பசோத்து மதிப்பு 
குறித்� �கெல்கள் இரணைத்தில் பெளிைோகி ெருகின்றன. அந்�ெரக-

யில் �ற்ப�ோது நடிகர் ஜீெோவின் முழு பசோத்து மதிப்பு குறித்து �கெல் பெளிைோ -
கியுள்்து. அ�ன்�டி, ரூ. 90 பகோடி பசோத்து பசர்த்து ரெத்துள்்ோரோம் நடிகர் 
ஜீெோ.

2012- ல் மிஸகின் இைக்கத்-
தில் ஜீெோ நடிப்பில் 

உருெோன 'முகமூடி' �டத்தின் மூைம் நோை-
கிைோக அறிமுகமோனெர் பூெோ பஹக்பட. 
ஹீபரோயின் ஆெ�ற்கு முன் 2010-ல் நரட-
ப�ற்ற மிஸ யுனிெர்ஸ அழகிப் ப�ோடடி-
யில் �ஙபகற்று இரணடோெது இடத்ர� 
பிடித்திருந்�ோர். �மிழில் மு�ல் சுப்�ர் 
ஹீபரோ �டமோக 'முகமூடி' உருெோனது.

ப�ரும் எதிர்�ோர்ப்புகளுக்கிரடபை 
உருெோன 'முகமூடி �டம்' எதிர்�ோர்த்� 
பெற்றிரை ப�றோ��ோல் பூெோவிற்கு 
�மிழில் ெோய்ப்புகள் குரறந்�ன. இ�ரன-
ைடுத்து ப�லுஙகு, ஹிந்தி பமோழிகளில் 
நடிக்கத் ப�ோடஙகினோர் பூெோ. ஹ்ரித்திக் 
பரோஷனின் 'பமோஹஞச�ோபரோ' �டத்தில் 
ஹீபரோயினோக நடித்� இெர், �ை ரசிகர்-
கர் ப�ற்றோர்.

ப�லுஙகில் இெர் நடித்� �டஙகள் ஹிட 
அடிக்க ரோசிைோன நடிரகைோக மோறினோர் 
பூெோ பஹக்பட.  ெூனிைர் NTR, 
அல்லு அர்ெஜுன், மபகஷ் �ோபு என்று 
ெரிரசைோக ப�ரிை ஹீபரோக்க-
ளின் �டஙகளில் நடித்து ரசிகர்-
கள் மனதில் நீஙகோ இடம்பி-
டித்துவிடடோர் பூெோ.

இன்ஸடோகிரோமில் 
பசம ஆக்டிவெோக 
இருக்கும் பூெோ �னது 
புரகப்�டஙகள் 
வீடிபைோக்கள் �ட 
அப்படடகள் என்று 
ஏப�னும் ஒன்ரற 
ரசிகர்களுடன் �கிர்ந்து 
ெருெோர். �ற்ப�ோது 
�னது புதிை பசம ஹோட 
பிகினி புரகப்�டம் 
ஒன்ரற �கிர்ந்துள்-
்ோர், இந்� புரகப்�-
டம் ரசிகர்கள் மத்தி-
யில் பசம ரெரைோகி 
ெருகிறது.
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ம்' டீஸர்!

இன்ஸ்டாகிரடாமில் 
கலக்கும் பூஜா செக்டே...!

நடிரக ரம்ைோ நம்பீசன் பகர்த்தில் 
இருந்து ெந்து �மிழ சினிமோவில் 
பெற்றிநரடப�ோடும் நடிரககளில் 

ஒருெர். பீடசோ, பசது�தி, நடபுனோ என்னோனு 
ப�ரியுமோ என சிை �டஙகள் இெரர ஹிட 
நோைகி என்ற ெரிரசயில் இருக்க ரெத்�து.

�டஙகளில் நடிப்�ர� �ோணடி நிரறை 
�டஙகளில் �ோடல்கள் �ோடியுள்்ோர், சிை 
சுப்�ர் டூப்�ர் ஹிடடும் ஆகியுள்்து. 
பகோபரோனோ    பிரச்சிரனகளில் இருந்து ரம்ைோ 
நம்பீசனின் எந்� �டமும் ரிலீஸ ஆகவில்ரை.

அடிக்கடி நிரறை ப�ோடபடோ சூடகள் 

நடத்தி புரகப்�டஙகள் பெளி-
யிடட ெணணம் இருப்�ோர். 
அப்�டி அெர் சமீ�த்தில் பெளி-
யிடட �டஙகளில் நடிரக 
பகோஞசம் குணடோகி இருப்�து 
ப�ரிகிறது.

ஆனோல் ரசிகர்கள் நீஙகள் 
குணடோகினோலும் எப்-
ப�ோதும் அழகு�ோன் என 
கபமணட பசய்து ெருகின்-
றனர்.

ஜீவாவின் 
முழு ச�ாத்து 
எவவளவு 
செரியுமா!

'சூ

நீங்கள் குண்டாகினடாலும் 

அழகுதடான்! ஆஸ்கார் ரேஸில் 
சூர்யாவின் ஜெய்பீம்!  

படு ஹிட்டடித்த 
சமந்ததாவின் பதா்டல்
இரண்டதாம் பதாகததிலும் 

வருமதா...?



இ லங்கை வரலாற்றில் இதுவ்ர கைாலமும் 
இடம்்பெற்்ற மிகைவும் ம�ாச�ான மபெரழிவு 
கைடந்த 2004ஆம் ஆண்டு டிசம்பெர் 

26ஆம் திகைதி இலங்கை மேரபபெடி கைா்ல 8.45 
�ணி மு்தல் 9.30 �ணியளவிலான கைாலபபெகுதி -
யில் இடம்்பெற்்ற சுனாமிப மபெரழிவாகும்.   

இசசம்பெவம் இலங்கைக்கு அண்்ணளவாகை 
1600 கைடல் கிமலா மீற்்றர் தூரத்தில் இநம்தாமன-
ஷியாவின் வடகிழக்கு சு�ாத்திரா தீவுக்கு அண்-
மித்்த 30 கிமலா மீற்்றர் ்்தா்லவில் அ்தாவது 
இநம்தாமனசியா மேரபபெடி கைா்ல 7.58.53 
�ணியளவில் 9.3 ரிசடர் (Richter scale) 

அளவில் இடம்்பெற்்ற ஆழகைடல் நில அதிர்வின் 
கைார்ண�ாகை 100 அடி உயரத்தில் ம�்லழுந்த 
சுனாமி எனபபெடும் இராடச்த ஆழிப மபெர்ல-
கைள் இநம்தாமனசியா இநதியா இலங்கை உடபெட 
14 ோடுகைளில் ேடத்திய மகைாரத் ்தாண்டவத்்தால் 
சு�ார் இரண்டு இலடசத்து முபபெ்தாயிரம் மபெர் 
கைாவு்கைாள்ளபபெடடனர்.   

இ்தனடிபபெ்டயில் இலங்கையில் �டடும் 
31229 மபெர் �ர்ண�்டந்தனர். 4093 மபெர் 
கைா்ணா�லாக்கைபபெடடனர். 21411 மபெர் உடல் 
ரீதியாகை பொதிக்கைபபெடடனர். பெலர் ்த�து இருபபி-
டஙகை்ளயும் உ்றவுகை்ளயும் இழநது உளரீதி-
யாகை பொதிக்கைபபெடடு ்தவித்்தனர். இந்த நிகைழவு 
நிகைழநது இற்்்றக்கு 17 வருடஙகைளும் 27 ோட -
கைளும் கைடநதுவிடடன.   

இத்்த்கைய கைடல்மகைாளின் மகைாரத் ்தாண்டவத் -
தின் பிரதிபெலனாகை பெல்மவறு மசாகைக்கை்்தகைள் 
ஆஙகைாஙமகை வரலாற்றில் இடம் பிடித்துள்ளன. 
அந்த வ்கையில் இலங்கையில் �டடுமின்றி உல-
கைளவில் இடம்்பெற்்ற மிகைம�ாச�ான அதி பெயங-
கைர பு்கையிர்த விபெத்து இலங்கையின் ்்தற்கு 
கை்ரமயார பு்கையிர்த வீதியில் அம்பெலாங-
்கைா்ட �ற்றும் ஹிக்கைடுவ பு்கையிர்த நி்லயங-
கைளுக்கு இடபபெடட ்தல்வத்்த, மபெரலிய (Peraliya) 
பெகுதியில் வரலாற்றில் பெதிவானது.   

2004 டிசம்பெர் 26ஆம் திகைதி ்கைாழும்பு 
மகைாட்ட பு்கையிர்த நி்லயத்தில் இருநது 
�ாத்்த்்ற மோக்கி பு்றபபெடட 8050 என்்ற 
இலக்கை பு்கையிர்தத்தில் பெயணித்்த சு�ார் 1500 
்்தாடக்கைம் 1700 வ்ரயான பெயணிகைள் உயி -
ரிழந்தனர் என ஆய்வுகைளின் மூலம் கைணிக்கைப-
பெடடு உலகை பு்கையிர்த வரலாற்றில் இதுவ்ர 
கைாலமும் இடம்்பெற்்ற மகைார விபெத்துகைளில் மு்த-
லிடத்தில் பெதிவு ்சய்யபபெடடுள்ளது. இந்த மசாகை 
சம்பெவத்தில் இடம்்பெற்்ற நீஙகைள் அறிநதிரா்த 
சில உண்்� நிகைழவுகை்ள இலங்கை பு்கை-
யிர்தத் தி்்ணக்கைள சஞ்சி்கை மூலம் எ�க்கு 
அறியக் கூடிய்தாகை இருக்கி்றது.   

்கைாழும்பு மகைாட்டயிலிருநது �ாத்்த்்றக்-
கைான 157 கி.மீ தூர நீண்ட பெய்ணத்்்த ஆரம்-
பிக்கும் மோக்கில் அதிகைா்லயிமலமய M2a 
591 Manitoba கைனடியன் பு்கையிர்த இழு்வ 
எஞ்சின் �ாளிகைாவத்்த பு்கையிர்த எஞ்சின் 
பெரா�ரிபபு நி்லயத்தில் (Yard) இருநது பு்றப-
பெடடு பு்கையிர்த ்பெடடிகைள் (Compartments) 
பெரா�ரிபபு பிரிவில் பெய்ணத்துக்கு ஆயத்்த�ாகை 
நிறுத்தி ்வக்கைபபெடடிருந்த இலக்கைம் 8050 
பு்கையிர்தத்துக்கைான மு்்றமய 01 - TV, 02 - 
SCC, 04 - TCC, 01 - TV என்்ற எடடு ்பெடடி-
கை்ளயும் இ்்ணத்துக் ்கைாண்டு ்்த�டட்கைாட 
பு்கையிர்த நி்லயத்தில் இருநது பு்றபபெடட 
பு்கையிர்தத்தின் பிர்தான பு்கையிர்த சாரதியாகை 
விளஙகியவர் எம்.பீ.ஜனக்கை.மகை. ்பெர்்ணான்மடா. 
து்்ண சாரதி என். சிவமலாகைோ்தனின், பிர்தான 
்த்ல்� கைடட்ள ரயில்மவ கைார்ட டபளியூ. 
கைரு்ணாதிலக்கை �ற்றும் உ்தவி கைார்ட ஆர்.யூ.ஏ. 
கு்ணரத்ன ஆகிமயார் கைட்�யில் ஈடுபெடடிருந-
்தனர். இவர்கை்ளத் ்தவிர ம�லும் இலங்கை 
்தபொல் மச்வயின் நிமித்்தம் ஊழியர்கைள் இருவர் 
பெணியில் ஈடுபெடடு இருந்த்தாகைவும் ்்தரிய வரு -
கின்்றது.   

�ரு்தா்ன பு்கையிர்த நி்லயத்தில் கைா்ல 
6.40 �ணியளவில் ்தனது பெய்ணத்்்த ஆரம் -
பித்்த 8050 பு்கையிர்தம் கைா்ல 6.45 �ணி-
யளவில் ்கைாழும்பு மகைாட்ட பு்கையிர்த நி்ல-
யத்்்த வந்த்டந்தது. இ்தன் மபொது ்கைாழும்பு 
மகைாட்ட பு்கையிர்த நி்லய அதிபெராகை 
மச்வயில் இருந்த நி�ல் கு்ணசிறியும் ்த�து 
�கைள் �ற்றும் �்னவியுடன் கைாலியில் ே்ட-
்பெ்றவுள்ள �்த நிகைழவு ஒன்றில் கைலநது்கைாள்-
ளும் மோக்கில் பு்கையிர்தத்தில் ஏறுகின்்றனர். 
8050 பு்கையிர்தம் கைா்ல 7.12 �ணியளவில் 
சரியான மேரத்தில் �ாத்்த்்ற மோக்கி ்தனது 
பெய்ணத்்்த ஆரம்பித்்தது. அன்்்றய தினம் 
உநதுவப ்பெளர்்ணமி மபொயா �ற்றும் ஞாயிற் -
றுக்கிழ்� என்பெ்தாலும் கிருஸ�ஸ்ஸுக்கு �றுதி-

னம் என்பெ்தாலும் கைளுத்து்்ற மபொதி 
விகைா்ரக்கு ்சல்லும் பெயணிகைளா -
லும் நிரம்பி வழிநது கைா்ணபபெட -
டது. ஏ்னய ோடகைளில் 'ருுஹனு 
கு�ாரி' பு்கையிர்த வரு்கைக்கைாகை 

கைளுத்து்்ற பு்கையிர்த நி்லயத் -
தில் கைாத்திருக்கும் இப பு்கையிர்தம் 

சரியான மேரத்தில் பெய்ணத்்்த ஆரம்பித்-
்த்தன் கைார்ணத்்தாலும் ருுஹனு கு�ாரி வரு-
்கையில் ஏற்பெடட கைால ்தா�்தம் கைார்ண�ாகைவும் 
குறித்்த இட�ாற்்றம் ்்தற்கு பெயாகைல பு்கையிர்த 
நி்லயத்தில் நிகைழந்தது.   

இ்தனி்டமய கைா்ல 8.45 �ணியளவில் 
மபெருவ்ள பு்கையிர்த நி்லய அதிபெர் ர்தம்-
மபெ்கைாட ்தனது முன்தின இரவு மச்வ நி்்ற-
வ்டந்தது. மேரத்துடன் வீடடுக்கு ்சல்லும் 
ஆர்வத்துடன் பெல எதிர்பொர்பபுடன் இப பெய்ணத்-
தில் இ்்ணநது ்கைாண்டார். ம�லும் அளுத்கை -
்�யில் நிகைழமவண்டிய 'சாகைரிக்கைா' பு்கையி-
ர்த இட �ாற்்றம் என்றும் இல்லா்தவாறு உரிய 
மேரத்தில் 8050 பு்கையிர்தம் பெயணித்்த்தன் 
வி்ளவாகை இநதுருவ பு்கையிர்த நி்லயத்தில் 
இடம்்பெற்்றது. 8050 பு்கையிர்தத்்்த உரிய 
மேரத்தில் வரமவற்கை ்வகு சுறுசுறுபபொகை இயங-
கிக் ் கைாண்டிருந்த ் ்தற்கு கை்ரமயார பு்கையிர்த 
வ்லய்�பபின் அம்பெலாங்கைா்ட பு்கையி-
ர்த நி்லயத்திற்கு சரியாகை 9.18 �ணியளவில் 
வந்த்டந்ததுடன் ்கைாழும்பிலிருநது ்கைாண்டு 
வரபபெடட ்தயிர் சடடிகை்ள இ்றக்கிவிடடு பு்றபபெட 
ஆயத்்த�ானமபொது குறித்்த மேரத்திற்குள் இ்றங-
கிக் ்கைாள்ள முடியாது மபொன பெயணி்யாருவர் 
பிமரக் சஙகிலி்ய இழுத்து பு்கையிர்தத்்்த 
நிறுத்தினார். இ்வயாவும் நி்்றவ்டந்தது 

பெய்ணக் கை்ளபபொல் நீண்ட ்பெருமூசசுடன் 
கைா்ல 9.21 �ணியளவில் 8050 �ாத்்த்்ற 
மோக்கிய ்தனது பெய்ணத்்்த மீண்டும் ஆரம்பித்-
்தது.   

இ்தனி்டமய கைடல் நீர் ோடடின் உள்பெகுதி்ய 
மோக்கி ்பெருக்்கைடுத்து வருவ்தாகை �ரு்தா்ன 
பு்கையிர்த கைடடுபபொடு பிரிவுக்கு ்தகைவல்கைள் 
கி்டத்்த வண்்ணம் இருந்தன. இத் ்தகைவலின் 
அடிபபெ்டயில் ்தற்மபொது ஏழு பு்கையிர்தங-
கைள் கைம்புறுகை�, கைாலி, அம்பெலாங்கைா்ட, 
பொ்ணநது்்ற �ற்றும் அஙகுலான பு்கையிர்த 
நி்லயஙகைளுக்கு அருகைா்�யில் பெயணித்துக் 
்கைாண்டிருபபெ்தாகை பிர்தான பு்கையிர்த கைடடுப-
பொடடு அ்்றக்கு ம�லும் அறியக்கை கி்டக்கின் -
்றது. ஆ்கையால் குறித்்த பு்கையிர்த நி்ல-
யஙகைளுடன் ்்தா்லமபெசிகைள் மூலம் ்்தாடர்பு 
்கைாண்டு உடனடியாகை பு்கையிர்தஙகை்ள பொது-
கைாபபொகை நிறுத்திக் ்கைாள்ளு�ாறு பு்கையிர்த 
கைடடுபபொடடு பிரிவின் மூலம் பெணிக்கைபபெடடது. 
எனினும் அம்பெலாங்கைா்ட பு்கையிர்த நி்லய 
்்தா்லமபெசி �டடும் ்்தாடர்நது பெயஙகைர சத்்தத் -
துடன் அலறிக் ்கைாண்மட இருந்தது. ஏ்னனில் 
அம்பெலாங்கைா்ட பு்கையிர்த நி்லய அதிபெர் 
்பொதிகை்ள (பொர்சல்) ்பொறுபமபெற்று ்கைாண்டி-
ருந்த கைார்ணத்்தால் அவருக்கு ்்தா்லமபெசிக்கு 
பெதிலளிக்கை முடியாது மபொனது. இறுதியாகை அவர் 

்்தா்லமபெசி அ்ழப்பெ ஏற்று மபெசும்மபொது 
கைடல் உள்மோக்கி ்பெருக்்கைடுத்து வருவ்தால் 
8050 பு்கையிர்தத்்்த முன்மோக்கி அனுபபெ 
மவண்டாம் என்்ற அபொய எசசரிக்்கை ்கைாழும் -
பில் இருநது விடுக்கைபபெடடது. எனினும் அவமவ-
்ளயில் பு்கையிர்தம் பு்றபபெடடு சில நிமிடஙகைள் 
கைழிநது விடட்தால் அவர்கைள் ்சய்வ்தறியாது 
்தவித்்தனர்.   

கைா்ல மேரம் 9.28 எவவி்த ்தஙகு ்த்ட -
கைளும் இன்றி ்வகு சுறுசுறுபபொகைவும் சுமு-
கை�ாகைவும் பெயணித்துக் ்கைாண்டிருந்த பு்கை -
யிர்தம் கைஹவ பு்கையிர்த நி்லயத்தில் 
பு்றபபெடுவ்தற்கைான பெச்ச நி்றத்தில் சமிஞ்்ச-
யும் அ்தன் பின்னர் வழக்கைத்துக்கு �ா்றாகை 
புது்�யான வி்தத்தில் அபொய எசசரிக்்கை-
யின் அறிகுறியாகை சிவபபு நி்ற சமிஞ்்சக்கு 
முன்னர் �ஞ்சள் நி்ற சமிஞ்்ச ஒளிர்வ்்த 
கைண்டு பெ்தற்்ற�்டந்த ்த்ல்� கைார்ட என்ன 
ேடக்கி்றது என்பெ்்த அறியும் வண்்ணம் கை்த -
வருமகை வந்தார். இந்த சமிக்்ஞகை்ள கைண்ட 
பு்கையிர்த சாரதியும் பு்கையிர்தத்்்த மிகைவும் 
கு்்றந்த மவகைத்தில் ்சலுத்தினார். எந்த சந -
்தர்பபெத்திலும் முன்னால் பு்கையிரத்்்த நிறுத்திக் 
்கைாள்ளும் முன் எசசரிக்்கையுடன். நி்னத்்த-

்்தப மபொலமவ கைஹாவ �ற்றும் ஹிக்கைடுவ 
பு்கையிர்த நி்லயத்திற்கு இ்டபபெடட 582ஆம் 
இலக்கை ்கைகைாடடி சமிஞ்்ச சிவபபு நி்றத்தில் 
கைா்ணபபெடட்தால் பு்கையிர்தத்்்த இ்டேடுவில் 
நிறுத்திக் ்கைாள்ள மவண்டிய நிர்பபெந்தம் ஏற் -
பெடடது. பு்கையிர்தம் அவவிடத்தில் நிறுத்திக் 
்கைாண்ட மபொதிலும் ஏம்தா்வாரு அசம்பொவி்தம் 
அபபெகுதியில் இடம்்பெற்்ற்தற்கைான அறிகுறியாகை 
�க்கைள் வழ்�க்கு �ா்றாகை ்த்ல்்தறிக்கை கூசச -
லிடட வண்்ணம் அஙகும் இஙகும் ஓடித் திரிவ்்த-
யும் ம�லும் ஏம்தா ஒன்றில் இருநது ்தஙகை்ளப 
பொதுகைாத்துக் ்கைாள்ள நிறுத்தி ்வக்கைபபெடடுள்ள 
பு்கையிர்த கை்தவுகைள் வழியாகை ்்தாஙகி ஏறுவ -
்்தயும் அவ்தானிக்கை முடிந்தது. என்ன ேடக்கின் -
்றது என அறியா்த 8050 பு்கையிர்த சாரதிகைள் 
�ற்றும் கைார்டுகைள் முன்னால் அ்�நதுள்ள �ல் -
்வன்ன ரயில் கைட்வயின் ஊடாகை வாகைனஙகைள் 
அதிகை மவகைத்தில் ்கைாழும்பு பெகுதி்ய மோக்கி 
்சல்வ்்த �டடும் உன்னிபபொகை அவ்தானித்துக் 
்கைாண்டிருந்தனர்.   

அவவாறு பொர்த்துக் ்கைாண்மட இருக்கும் 
சந்தர்பபெத்தில் யாரும் எதிர்பொரா்த வ்கையில் 
பு்கையிர்தத்தின் கை்தவு உயரத்திற்கு எழுந்த 
பொரிய ஆழிப மபெர்ல ஒன்று பு்கையிர்தத்துடன் 
ம�ாதியது. இந்தப மபெர்ல இரயில் ்பெடடியின் 
உள்மள இருபபெவர்கைளுக்கு ்பெரிய பொதிப்பெ 

ஏற்பெடுத்்தா்த மபொதிலும் கீமழ இருபபெ-
வர்கைளுக்கு ்பெரும் பொதிப்பெ ஏற்பெடுத் -
தியது.   

ம�லும் மபெரலிய பிரம்தசம் கைடல் -
�டடத்திற்கு ்வகுவாகை அண்மித்து 
கைா்ணபபெடட்தால் அ்தன் ்தாக்கைமும் 
சற்ம்ற அதிகை�ாகை கைா்ணபபெடடது. ேடந-
்தது என்ன்வன்று நி்னத்துக் கூட 
பொர்க்கை முடியா்த நி்லயில் ்த்ல்� 
கைார்ட ்வளிமய எடடிப பொர்க்கும் 
மபொது பு்கையிர்தத்்்த சுற்றிலும் 
சு�ார் ோன்கு அடி உயரத்திற்கு கைடல் 
நீர் சூழந்த நி்லயில் அருகில் கைா்ணப-
பெடட �ர்�ான்றில் 15 வயது �திக்-
கைத்்தக்கை ஒரு சிறுமியும் 10 வயது 
�திக்கைத்்தக்கை ஒரு சிறுவனும் �ரத்தில் 
்்தாஙகியவாறு ்தஙகை்ள கைாபபொற்று -
�ாறு �ர்ண ஓலம் இடடனர். உடனடி-
யாகை ்சயல்பெடட கைார்ட கைரு்ணாதிலக்கை, 
்தனது சீரு்டகை்ள கை்ளத்து எறிநது-
விடடு ்தன்னுடன் கைார்ட ்பெடடியில் பெய -
ணித்்த மபெருவ்ள பு்கையிர்த நி்லய 
அதிபெர் ர்தம்பெ்கைாட சகி்தம் கீமழ நீரில் 
இ்றஙகி, �ரத்தில் ஏறி அந்த சிறுவர்-
கைள் இருவ்ரயும் கைாபபொற்றி கைார்ட 
்பெடடியில் ்கைாண்டுவநது ்வத்்தனர். 
பு்கையிர்த நி்லய அதிபெர் ர்தம்மபெ -
்கைாட்வ சிறுவர்கைள் இருவ்ரயும் 
கைவன�ாகை பொர்த்துக் ்கைாள்ளு�ாறு 
கூறிவிடடு கைரு்ணாதிலக்கை மீண்டும் 
்பெடடியில் இருநது இ்றஙகி பு்கையிர்த 
எஞ்சின் பெகுதி்ய மோக்கி மிகைவும் சிர-
�த்திற்கு �த்தியில் ்சல்ல முயற்சித் -
்தார். அவர் அவவாறு ்சல்லும் மபொது 
எஞ்சினுடன் ்பொருத்்தபபெடடிருந்த 
இரண்டாம் வகுபபு இரண்டாவது ்பெடடி 
மு்தலாவது ்பெடடியில் இருநது பிரிநது 
்தண்டவாளத்தில் இருநது விலகி சு�ார் 
15 அடி தூரத்துக்கு அடித்துச ்சல்லப-
பெடடு இருந்தது. 

இ்தனால் �ர்ண அசசத்தில் கைலவ -
ர�்டநது கூசசலிடட பெயணிகை்ள 
அ்�திப பெடுத்தி ்தண்டவாளஙகைளின் 
ம�ல் கைா்ணபபெடும் ஏ்னய பு்கையி-
ர்த ்பெடடிகைளுக்கு ்சன்று ஏறுவ்தற்கு 
உ்தவிகை்ள வழஙகியதுடன் நீர்�ட-

டம் கு்்றந்ததும் பொதுகைாபபொன இடஙகைளுக்கு 
்சல்லு�ாறும் மகைடடுக் ்கைாண்டார். இச சந்தர்ப -
பெத்தில் உ்தவி கைார்ட கு்ணரத்னவும் இ்்ணநது 
இருந்தார்.  

அ்தன் பின்னர் இருவரும் எஞ்சின் பெகுதி்ய 
மோக்கி பு்றபபெடடனர். அஙமகை பு்கையிர்த சாரதி-
கைள் இருவ்ரயும் சநதித்து இ்தன்மபொது எடுக்கை 
மவண்டிய முக்கிய ேடவடிக்்கைகைள் ்்தாடர்பில் 
கைலந்தாமலாசித்து விடடு மீண்டும் ்தஙகைளது கைட -
டுபபொடடு ்பெடடிகைளுக்கு ்சல்ல முற்பெடும்மபொது 
பிர்தான பு்கையிர்த சாரதி ஜனக்கை ் பெர்்ணான்மடா 
கைார்ட கைரு்ணாதிலக்கை்வ அ்ழத்து நி்ல -
்�க்கு ஏற்்றவாறு ”மவ்ல்ய மவ்லயாகை 
்சய்ய ஆயத்்த�ாகை வநதுள்ளீர்கைமள” என 
மகைலியும் ் சய்துள்ளார் ்த்ல்� சாரதி ஜனக்கை. 
அ்தற்கு கைார்ணம் கைரு்ணாதிலக்கை சீரு்டயில் 
இல்லா�ல் உள்ளா்டயுடன் �டடும� இருந்த 
கைார்ணத்தினால் இருக்கைலாம். இதுமவ அவர்கைள் 
மபெசிக்்கைாண்ட கை்டசி வார்த்்்தகைள் என்பெ்்த 
அவர்கைள் அத்்தரு்ணத்தில் அறிநதிருக்கைவில்்ல. 
மு்தல் அ்ல எழுநது பெதி்னநது நிமிடஙகைள் 
கைழித்து விடடன. 

(21ஆம் பெக்கைம் பொர்க்கை)
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சுனாமியில் சிக்கிய 
புகையிரதம்   

எப்படி நடந்தது? 
ஏன் ்தவிர்க்க முடியவில்லை?   

நாராயணசாமி ஜெயரட்னம்   ...?
்கைாடிய்சக்கும் கைரு்ணாரடன
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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

classifi ed@lakehouse.lk
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CBC XXXX.. Safty Package. 
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TOYOTA LAND CRUISER V8 ZX

AUDI A6

MERCEDES BENZ E200 W212 AMG LINE

REXTON SSANGYONG / REXTON (ULTIMATE) DOUBLE CAB

MERCEDES BENZ S350 W 221MERCEDES BENZ C200d

KIA SORENTO

AUDI Q7 AUDI A4

MERCEDES BENZ CLA 200

TOYOTA PREMIO TOYOTA VITZ MITSUBISHI MONTERO SPORT MITSUBISHI MONTERO

2010 Model, Petrol, Pearl White Exterior with Beige leather 
Interior, 136,000km only, fully loaded Spec.

2012, Petrol, 3 Litre, Supercharged quittro agents imported, 
91,000km, Beige leather, electric seats with memory package, 7 
seater, multi function, Bose sound system, automatic with 
paddle shift, Panoramic roof, Fully loaded, 
Spec agent maintains

2016 Model, CBC-xxxx, Full option, Automatic, Transmition, Fully 
Loaded, Single owner car

AMG 2015 Model, CAN-xxxx, Dimo import, 38000km 
only, AMG Flat Bottom Staring, Automatic Trans 
18” AMG Alloy’s, Leather & Vinyl 
combination Seats with 
memory Package car in 
Brilliant Condition.

G Superior, 2015 model, CAM-xxxx Grey Exterior with Beige 
interior with teak trims electric seat, full option, automatic 
transmission, rear vipers, multifunction android car sterio 
with reverse camera, Toyota Lanka records available, 11500km

2008 Model, Carbonite Blue Exterior with Premium Tan leather 
Interior, KO-xxxx, 1st owner, Completely Dimo Maintained, One of 
the best W221 in town.

2018, Diesel, AMG line silver exterior with black leather electric seats, chorme body 
trims with dual exhaust AMG Body styling 19” alloys, full option, automatic, cruise 
control, parking assist with reverse camera, 1st owner maintained by Mercstop

Diesel, 2014 Model, Agent import, CAC-xxxx, 1-15 Options, 7 
Seater, Premium Tan Leather interior, Panaromic Roof with 
memory package, Fully Loaded Spec, 18” alloys, completely 
Maintained by Agent, All records available

2018, Registered, CBH-xxxx, 1st Owner, 43,000km, F/option, 
Automatic, Push button start, Dual Multifunction, TV, DVD, 
R/ Camera, Mint Condition

2018 Model, Petrol, CBE-xxxx, Agent Import, Fully loaded, Spec 
inclusive of Sun Roof, Driver/ Passenger, Electric Seats

1800cc, Turbo, Six Speed, Auto/ Triptonic, 2010 Nov, 2010, Calcite 
White, Mint Condition, 90,000km, Available Full option

2019, Brand New, Diesel, 4 WD, Sun Roof, Australian Imported, 
0 KM Highest spec 4WD in Sri Lanka, Automatic transmission 
with triptoni, grey exterior with black leather cruise seats, 
Power & ECO mode, Dual Multi function, 
cruse control, 360 
Camera, 
LED 
day time 
running 
light, HID 
head lamps

2011, Brown Exterior with Beige Interiror, Full Option 
Automatic Transmission with Triptornic, TV, DVD, Reverse 
Camera, Done 163,000km

JT-xxxx, 105,000KM, WD, F/Option automatic with triptronic, 
beige interior, Cruise control, TV, DVD, R/ Camera, 3rd row 
A/C, Jeep in Pristine condition

with triptoni, grey exterior with black leather cruise seats, 
Power & ECO mode, Dual Multi function, 
cruse control, 360 

memory package, Fully Loaded Spec, 18” alloys, completely 
Maintained by Agent, All records available

the best W221 in town.

AMG 2015 Model, CAN-xxxx, Dimo import, 38000km 
only, AMG Flat Bottom Staring, Automatic Trans 
18” AMG Alloy’s, Leather & Vinyl 
combination Seats with 
memory Package car in 

seater, multi function, Bose sound system, automatic with 
paddle shift, Panoramic roof, Fully loaded, 
Spec agent maintains

Interior, 136,000km only, fully loaded Spec.

thfd ghpkhw;wk; 

ghprPyid 

nra;ag;;gLk;

xNu eh
spy; 

yPrpq; t
rjp

No. 73, Subdrama Road,
Gangodawila, Nugegoda.
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 இந் �ைல�ல் உத� கார்ட் தனக்கு�ய இருப்-
�டத்�ல் �ன்று�ட்டார். தைலைம கார்ட் அைல�-
னால் இழுத்துச் ெசல்லப்பட்ட இரண்டாவது ெபட்�ைய 
கடந்து ெசல்லும் ேவைள�ல் கடல் பகு��ல் இருந்து 
மற்றுேமார் பா�ய சத்தத்துடன் �கவும் ேவகமாக 20 
அல்லது 30 அ� உயரத்�ற்கு இரண்டாவது அைல 
புைக�ரதத்ைத ேநாக்� ��ப்பாய்ந்து வருவைத 
அவதா�த்தனர். உடன�யாக உத� கார்ட் அரு�ல் 
இருந்த மரம் ஒன்�ல் ஏ�க்ெகாண்டார். தைலைம 
கார்ட் மூன்றாவது ெபட்��ல் ஏ� கடல் பக்கத்�ல் 
காணப்பட்ட முதலாவது ஜன்னைல �றந்து ைவத்துக் 
ெகாண்டார். ஏைனய பய�கள் பயத்தால் ஜன்னல்-
கைள முழுவதுமாக ஏற்கனேவ மூ�க் ெகாண்டு 
மரண ஓலம் எழுப்�னர். �லர் தங்கைள காப்பாற்று-
மாறு ெதய்வங்கைள ெகஞ்�க் கூத்தா�னர்.   

இரண்டாம் அைல ப� �ர்த்துக் ெகாள்ளும் 
வைக�ல் ஆக்ேராஷமாக ர�லுடன் ேமா�ய�ல் 
�த� �ன்னா �ன்னமா�ய புைக�ரத ெபட்�கள் 
யாவும் இைணப்புக�ல் இருந்து �ல� �ைளயாட்டு 
ெபாம்ைமகைள ேபால ��ல் அ�த்துச் ெசல்லப்பட்டு 
அரு�ல் இருக்கும் ெதன்னந் ேதாப்�ன் மத்��ல் 
ெதன்ைன மரங்களுக்கு இைடேய ஆங்காங்ேக 
�த�ன. புைக�ரத �� இருந்த இடம் ெத�யாமல் 
முற்�லுமாக உருக்குைலந்து அ�ந்து ேபானது. 
இதைனத் ெதாடர்ந்து தைலைம கார்ட் கருணா�லக்க 
�றந்து இருந்த ஜன்னல் ஊடாக புைக�ரத ெபட்�-
�ன் ேமல் ஏ� ெபட்�க்குள் �ைறப்பட்ட பய�கைள 
ேமேல ஏ�க்   

ெகாள்வதற்கு உத� வழங்� வரும் �ைல�லும் 
தன் கண் முன்னாேலேய உத� கார்ட் குணரத்ன கடல் 
அைல�ல் அ�த்துச் ெசல்லப்படுவைதயும் தைலைம 
கார்ட் அவதா�த்தார். இதன் ேபாது அேநகமாேனார் 
உ��ழந்தனர். உ�ர் தப்�ய பய�கைள �ட்கும் 
நடவ�க்ைகக�ல் ரதம்ேபெகாடவும் கருணா�லக்க 
உடன் இைணத்துக் ெகாண்டு ��ரமாக ெசயல்பட்ட-
னர். ேமலும் புைக�ரத ���ல் இருந்து 100 �ட்டர் 
தூரம் இழுத்துச் ெசல்லப்பட்டு க�ழ்ந்து �டந்த M2a 
591 Manitoba புைக�ரத எஞ்��ல் இருந்த ஜனக்க 
ெபர்ணான்ேடா மற்றும் �வேலாகநாதனுக்கு என்ன 
நடந்தது என பார்க்க எஞ்��ல் ஏற முயற்�த்த கரு-
ணா�லக்க �சல் மற்றும் எண்ெணய் காரணமாக 

வழுக்�யதால் �கவும் �ரமப்பட ேவண்�யதா�ற்று. 
ஒருவாறு எஞ்��ன் ேமல் பகு�ைய அைடந்த கரு-
ணா�லக்க அங்ேக அவர் கண்ட காட்�கள் �ல ��-
டங்கள் அவைர �ைலக் குைலயச் ெசய்தது. ஆம் 
தைலைமச் சார� ஜனக்க ெபர்ணான்ேடா மற்றும் 
உத� சார� �வேலாகநாதன் இருவரும் எஞ்�ன் 
அ�ப்பகு��ல் �க்குண்டு உ��ழந்து இருந்தனர். 
அவர்கைள ெவ�ேய எடுக்க முயற்�த்த ேபா�லும் 
அ�ப்பகு��ல் �க்குண்டு காணப்பட்டதால் அந்த 
முயற்�யும் ேதால்� அைடந்தது.   

அதன் �ன்னர் தனது இருப்�டத்�ற்கு தனது 
ப�க்கு�ப்புகள், உைடகள் மற்றும் உடைமகைள-
யும் ேத�ச் ெசன்ற ேபா�லும் அைவகள் யாவும் கடல் 
��ல்   

அ�த்துச் ெசல்லப்பட்�ருந்தன. (அந்த ெபட்�-
�ல் மட்டும் 49 சடலங்கள் �ட்கப்பட்டதாக �ன்னர் 
அ�யக் �ைடக்�ன்றது) இத�ைடேய உத� கார்ட் 
கு�த்து கவனம் ெசலுத்�ய கருணா�லக்க அவைர 
ேத�க் ெகாள்ள மு�யாததால் உ�ர் தப்�ய பய�க-
ைளயும் அைழத்துக் ெகாண்டு அரு�ல் உள்ள பன்ப-
ைலக்கு ெசன்று நடந்த அசம்பா�தங்கைள தனது 
ப� ேம�டத்துக்கு ெத��த்தார். அதன் �ன்னர் 
அரு�ல் இருந்த �ட்�யாெகாட ெபா�ஸ் �ைலயத்-
�ற்கு ெசல்லும் வ��ல் அைமந்துள்ள மல்ெவன்ன 
ஆற்�ன் மறு புறத்�ல் கா� புைக�ரத கட்�ட 
�ர்மாண ��வு ேமற்பார்ைவயாளர் (Forman) பத்ம�-
�ைய சந்�க்�ன்றார். அவ�ட�ருந்து ேசர்ட் ஒன்ைற-
யும் சாரம் ஒன்ைறயும் வாங்� அ�ந்துெகாண்ட கரு-
ணா�லக்க அவருடேனேய �ட்�யாெகாட ெபா�ஸ் 
�ைலயத்�ற்கு ெசன்று மூன்று ம�யள�ல் நடந்த 
�ப�தம் ெதாடர்�ல் முைறப்பாட்டு வாக்குமூலம் 
ஒன்ைறயும் வழங்�னார். அங்ேக அதுவைர�லும் 
அவரால் ேத�க்ெகாள்ள மு�யாது இருந்த உத� கார்ட் 
குணரத்னைவயும் சந்�க்�ன்றார்.   

இலங்ைக புைக�ரத �ைணக்களத்�ன் புள்� 
�வரங்கள் மற்றும் அ�க்ைகக�ல் �பத்�ல் 1270 
பய�களும் 249 �ரேதச வா�களும் உ��ழந்த-
தாக கண்ெடடுக்கப்பட்ட சடலங்க�ன் அ�ப்பைட�ல் 
க�ப்�டப்பட்�ருந்த ேபா�லும் புைக�ரத �க்ெகட் 
�ற்பைனக்கு அைமய 1700க்கும் அ�கமாேனார் 
இதன் ேபாது உ��ழந்து இருக்கலாம் எனவும் நம்பப்-

படு�றது. வழக்கம் ேபால புைக�ரத �ைணக்களம் 
44 ேப�டம் வாக்குமூலங்கைள ெபற்று �பத்ைத 
த�ர்த்துக்ெகாள்ள மு�யாது ேபான காரணத்ைத கண்-
ட�ய முயற்�த்தது. இவ் �பத்�னால் பா�க்கப்பட்ட 
நான்கு பாலங்கள் உட்பட 88 �.� தூர புைக�ரத 
��ைய   �ண்டும் புனரைமக்க �ைல மனு ேகாரப்-
பட்ட சந்தர்ப்பத்�ல் இந்�ய அரசு அந்த ப�க்கு 
ஆறுமாத கால அவகாசம் ேதைவ எனவும் அதற்காக 
1000 �ல்�யன் ரூபாய் ெசலவாகும் எனவும் ெத�-
�த்தது. எ�னும் இலங்ைக புைக�ரத �ைணக்க-
ளத்�ல் ேசைவ ெசய்த சுமத்�பால மானவடு உள்�ட்ட 
ஏைனய புைக�ரத �ைணக்கள ஊ�யர்க�ன் 
அயராத முயற்��ன் பயனாக ெவறுமேன 57 நாட்-
க�ல் 400 �ல்�யன் ரூபாய் ெசல�ல் புைக�ரத 
��ைய உ�யமுைற�ல் புனரைமத்து �ண்டும் வழக்-
கமான புைக�ரத ேசைவகைள ஆரம்�த்து உலைக 
ஆச்ச�யத்�ல் ஆழ்த்�னர்.   

�பத்துக்குள்ளான புைக�ரத எஞ்�ன் மற்றும் 
ஐந்து ெபட்�கள் �ண்டும் தண்டவாளத்�ல் ஏற்� 
ெகாழும்புக்கு ெகாண்டு வரப்பட்டதுடன் மூன்று 
ெபட்�கள் மட்டும் �ைனவுச் �ன்னமாக �ல காலம் 
ேபர�ய�ல் அேத இடத்�ல் ைவக்கப்பட்டு �ன்னர் 
�க்கடுைவக்கு ெகாண்டு ெசல்லப்பட்டு 2008ஆம் 
ஆண்�ன் இறு��ல் �ண்டும் அங்�ருந்து மா�கா-
வத்ைத புைக�ரத பராம�ப்பு ��வுக்கு ெகாண்டு 
ெசல்லப்பட்டது. தற்ேபாது அங்கும் இடப்�ரச்�ைன 
காரணமாக ெகாச்�க்கைட புைக�ரத �ைலயத்�ல் 
�றுத்� ைவக்கப்பட்டுள்ளது.   M2a 591 Manitoba 
புைக�ரத எஞ்�ன் பழுதுபார்த்து �ர்ெசய்து 2008 
�சம்பர் மாதம் 26ஆம் �க� �ண்டும் ேசைவ�ல் 
இைணந்து ெகாண்டது மட்டு�ன்� அதன் �ன்னர் 
ஒவ்ெவாரு வருடமும் �சம்பர் 26ஆம் �க� காைல 
9.25 ம�யள�ல் ேபர�ய பகு�க்கு ெசன்று துக்க 
�னத்ைத அனுஷ்�த்து வரு�றது. பைழய இரும்பு 
�ைலக்கு �ற்கப்படும் �ைல�ல் காணப்பட்ட புைக-
�ரத எஞ்�ன் உட்பட இரு ெபட்�கள் எச்.எல்.ஆர். 
ெபான்ேசகா (LFC - DMT) உள்�ட்ட குழு�னரால் 
சுனா��ன் �ைனவைலகைள �ட்டும் வைக�ல் 
வர்ணம் பூசப்பட்டு புனரைமக்கப்பட்டுள்ளது. 
ஏைனய ஆறு ெபட்�கள் அண்ைம�ல் ெவட்� துண்-
டாக்கப்பட்டன. 

சுனா��ல் �க்�ய புைக�ரதம்  ... (19ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

fsdp gy;fiyf;fofk;
Nguhrphpah;fSf;F tPnlhd;iw thliff;F

my;yJ Fj;jiff;F ngw;Wf;nfhs;sy;

fsdp gy;fiyf;fofj;jpy; Nritahw;Wk; ntspehl;L Nguhrphpah;fSf;F (kfsph;) 

jq;Fkpl trjpfis Vw;gLj;jpf; nfhLg;gjw;fhf jYfkapy; mike;Js;s 

gy;fiyf;fof tstpypUe;J xU fpNyh kPw;wUf;Fs; mike;Js;s tPnlhd;iw 

Fiwe;jgl;rk; xUtUl fhyj;jpw;F thliff;F my;yJ Fj;jiff;Fg; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. ,e;j tPl;by; Fiwe;jgl;rk; 

,ize;j Fspayiwfs; rfpjk; tspr;rPuhf;fk; nra;ag;gl;l ehd;F (04) 

gLf;ifaiwfSld; rikayiw cgfuzq;fs; cl;gl rfy tPl;Lgfuzq;fs;> 

ePh;> kpd;rhuk;> njhiyNgrp trjpfs; cl;gl KOikg;gLj;jg;gl;l tPlhftpUj;jy; 

Ntz;Lk;.

Fwpj;j trjpfs; rfpjkhd tPl;L  chpikahsh;fs; gpd;tUk; jfty;fis> 

me;jj; jfty;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

~~Nguhrphpah;fSf;fhd tPnlhd;iw thliff;F my;yJ Fj;jiff;Fg; 

ngw;Wf;nfhs;sy;|| vdf; Fwpg;gpl;L Kj;jpiuf; Fwpapl;L cjtpg;gjpthsh;> 

nghJ eph;thfg; gphpT> fsdp gy;fiyf;fofk;> jYfk> fsdp vDk; Kfthpf;F 

2022-02-08Mk; jpfjpf;F Kd; gjpTj; jghypy; fpilf;fr; nra;AkhW ,j;jhy; 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

1. Fj;jiff;F toq;Fk; tPl;bd; Kfthp:

2.  me;j tPl;bypUe;J jYfkapy; mike;Js;s fsdp gy;fiyf;foj;jpw;F 

cs;s J}uk; (fp.kP.)

3. toq;Ftjw;F vjph;ghh;f;Fk; tPl;Lgfuzq;fs;

4. vjph;ghh;f;Fk; khjhe;j Fj;jif njhif / thlifj; njhif

5. tPl;by; cs;s miwfspd; vz;zpf;if

6. chpikahshpd; ngah; / Kfthp / njhiyNgrp ,yf;fk;

7. cWjpapd; gpujpnahd;W kw;Wk; jpl;l tiuglj;jpd; gpujpnahd;W.

mur kjpg;gPl;Lj; jpizf;fsj;jpd; kjpg;gPl;bd; gpufhuk; thliff;F my;yJ 

Fj;jiff;Fg; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

gjpthsh;

2022-01-20.

கண்� - ெபறும�-
யான கட்�டம் 
�ற்பைனக்கு 06 
மா�கள் (20 ேபர்ச்) 
கண்� - குண்டசாைல 
கு��றுப்பு �ரேதசம். 
1800 ச.அ� �ரதான 
��க்கு முகப்பாக 80 
அ� அகலம் �ரதான 
��க்கு சமாந்தரமாக 
தைர அடங்கலாக 06 
கைடகள்,  ேமல்மா� 07 
கைடகள் 02 ெவவ்ேவ-
றான மண்டபங்கள் �-
லக்�ழ் மா�கள் உண்டு. 
02 ெவவ்ேவறான 
மண்டபங்கள் களஞ்�-
யத்துடன் கு��றுப்பு 
அைற �ரேதசங்கள் 
மாதாந்த வருமானம் 
04 இலட்சம். (வங்�க் 
கடனுடன்) Rs1200 
�ல்�யன் சகல வச-
�களுடன் தரகர்கள் 
ேவண்டாம். 0777 
438169,  0777 
282147. 001222

ெதல்ெகாட �ரேதசத்�ல் 
ெமாத்த �யாபாரத்து-
டன் ந�ன �ற்பைன �-
ைலயத்�ற்கு �ற்பைன 
உ த � ய ா ள ர் க ள் 
ேதைவ. உணவு,  தங்கு-
�டத்துடன் ெதாடர்புகள் 
- 071-2906222,  011-
2402405. 005048

முன்ன�  கம்ப�க்கு 
சந்ைதப்படுத்தல் அ�கா-
�க ைள  ேசர்த்துக்ெகா-
ள்� றது. ெகாழும்பு பு-
றநகர் - 45 வய�ற்குக் 
�ழ் சம்பளம் க�ஷன்,  
ேபானஸ்,  ெம�க்கல்,  
ெதா.ேப�,  வாகனங்கள் 
உள்ளடக்கம். இருபாளா-
ரும் �ண்ணப்�க்கலா-
ம். இன் ஹவுஸ் மார்க-
�ங் 0776300429,  
0 7 7 3 9 2 8 2 4 6
 003372

30 வய�ற்கு ேமற்படாத 
ஆண்/ ெபண் ஊ�ய-
ர்க ள்  ேதைவ. தங்கு-
�ட  வச�யும் உண்டு. 
Af fable arcade ad-
ve rtising Gampaha 
07 7-3996955,  071-
0475408. 005035

Audit Trainee Secre-
tary Trainee with A/ 
L Commerce ap-
ply agape account-
ing services 89-1/ 
2 Bank Shall Street,  
Colombo-11. e-mail 
- a g a p e a c c s e r v i c e s @ 
g m a i l . c o m  whatsapp 
- 07 55 03 09 54  T el-
ephone - 0777239397
 005041

எமது �ெகாட �ளாஸ்�-
க் ெபாருட்கள் உற்ப-
த்� ெதா�ற்சாைல-
க்கு இன்ெஜக் ஷன்,  
ேமால்�ன் ெம�ன் 
அனுபவமுள்ள  இய-
க்குந ர்களுக்கு ெவற்� 
டங்கள் உண்டு. தங்கு-
�ட வச� உண்டு. 071 
2306585,  076 
6106585. 005327

ெபா��ன் PP எக்ஸ்ட்ரூ-
டர் ஒ ப்பேரட்டர்ஸ்/  
ேபக் கட்�ங் ெம�ன் 
ஒப்பேரட்டர்ஸ் மற்றும் 
ெஹல்பர்ஸ் அனுபவ-
த்துடன் ேந�ல் வரவும் 
அல்லது �ண்ணப்�க்க-
வும் இல. 785,  �ர்ெகா-
ழும்பு ��,   மாேபால 
வத்தைள. 004605

எமது கூட்டு �யாபார-
த்�ற்கு ஜ�� ெம�ன் 
ெபண் இயக்குநர்,  அலு-
வலக ெபண் சுத்�க�-
ப்பாளர் ெகாள்ளுப்�-
ட்��ல் ைதத்த ஆைட 
�றுவனத்�ற்கு ெபண் 
�ற்பைன �ர���க-
ள் ேதைவ. கூடுதல் 
சம்பளம் ேமல�க ேநர 
ெகாடுப்பனவு,  ஊக்கு-
�ப்பு ெகா டுப்பனவு 
இலவசம். தங்கு�ட வச-
�கள் உற்பட பல வச�-
கள். 0777 709371.
 005205

வத்தைள�ல் அைமந்�-
ருக்கும் ஏற்றும� தர-
த்�ல் து� உற்பத்� 
ெசய்யப்படும் கம்ப�-
க்கு துவாய் மற்றும் 
ெபட்�ட் ைதப்பதற்கு 
அனுபவமுள்ள ைதயல் 
இயந்�ர இயக்குநர்கள் 
(Juki Machine Opera-
tors),  ப�ற்� ெபற�ரு-
ம்பும் ைதயல் இயந்�ர 
இய க்குநர்கள் மற்றும் 
ஆண்,  ெபண் உத�யா-
ளர்கள் ேதைவ. (Sub 
Contract ெகாடுக்கப்பட 
மாட்டாது) ஒரு நாள் 
சம்பளம் ரூ. 1200/ 
- ேவைல ேநரம் 8.30 
மு.ப. - 6.30 �.ப. வைர 
வருைக ெகாடுப்பன-
வுகள்,  தங்கு�டவச� 
இலவச ம். குைறந்த 
�ைலக்கு மூன்று ேநர 
ஆகாரம். இல. 18,  
ெவௗிஅமுன ��,  
ேஹ�த்த,  வத்தைள. 
ெதா. ேப.  இல. 0777-
800682/ 076-
6200300. 005210

ஜ�� ெவற்�டங்கள் 
ெம�ன் ஒபேரட்டர் 
உற்பட சகல ��வுகளு-
க்கும் ஆண்/  ெபண் 
ஊ�யர்க ள் ேதைவ. 
�ேகா காமன்ட்,  
218,  அளு த்மாவ-
த்த ��,  ெகாழும்பு-
15. 077 2254331
 004814

ெட�லர்  ேதைவ. �ேகா 
காமன்ட்,  218,  
அளுத்மா வத்த ��,  
ெகாழும்பு-15. ெதா.ேப.
 004809

கனரக வாகன சார�கள் 
ேதைவ. ேஹாமாகம,  
பனாெகாட ைகத்ெதா-
�ல் ேபட்ைட�ல் 
ெ த ா � ற் ச ா ை ல க் கு 
அனுபவமுள்ள ��வ� 
ெலா� சார� ேதைவ. 
தங்கு�ட வச�யுடன் 
சகல ெகாடுப்பனவுக-
ைளயும் ெபற்றுக்ெகா-
ள்ளலாம். அைழயுங்க-
ள் - 0778869803
 004882

சார�கள் ேதைவ! வயது 
25-50 இற்கு இைட�ல் 
கனரக வாகன சார� 
அனும�ப்பத்� ரத்து -
டன் சார�கள் ேதைவ. 
சம்பளம் ரூ. 40, 000/ 
- இற்கு ேமல் ெபற்றுக் 
ெகாள்ளலாம்.  ேதைவ-
ப்படும் � ரேதசங்கள் 
ெகாழு ம்பு ,  இரத்மலா-
ைன,  ெமாறட்டுவ,  
பானந்துைற,   களுத்து-
ைற,  �ர்ெகாழும்பு,  
ெவன் ன ப்பு வ� ற்கு 
அரு�ல் ேதைவ. உடன-
�யாக அைழயுங்கள். 
0777 263954,  076 
7639155. 004522

 ெகாழும்�ல் அைமந்து-
ள்ள நாட்�ன் முதல்தர 
ெபாருட்கள் ேபாக்கு-
வரத்து  �றுவனமான 
ஏ�யன் மூவர்ஸ் 
� ைரவட் ��ட்டட் 
இற்கு �ங்களம் ேபச-
க்கூ�ய கனரக வாகன 
சார�கள் ேதைவ. தங்கு-
�டம் மற்றும் உணவுக் 
ெ க ா டு ப் ப ன வு க ள் . 
கவர்ச்�கரமான சம்ப-
ளம். ெதாடர்பு - 071-
5122036 004984

ெகாழும்பு முகத்துவாரம் 
�ெடான்�ல் தங்�ப் 
ப � ய ா ற் று வ த ற் கு 
ப�ப்ெபண் ேதைவ. 
ெவௗிநாெடான்�ல் 
�ட்டுப்ப�ப்ெபண்ணா-
கப் ப�யாற்�யவர்க-
ளுக்கு முன்னு�ைம 
தகு�யான சம்பளம் 
வழங்கப்படும். 0777 
569058.  
 004566

�ர்ெகாழும்பு �ட்�ல் 
தங்� ேவைல ெசய்ய 
ெபண் ேதைவ. 077 
9983907/  031 
2222057.  
 005342

�ட்டுப் ப�ப்ெபண்கள் 
மற்றும் அட்ெடன்டன்க-
ள் ேதைவ. 16 இ�-
ருந்து 35 வைரயும் 
அனுபவம் ேதைவ�-
ல்ைல. நல்ல சம்ப-
ளம் மற்றும் ேவைல 
�பந்தைனகள் ெதாடர்பு 
75/ 1,  W.A. �ல்வா 
மாவத்ைத ,  ெகாழும்பு 
-6 259 11 69,  
255541 0,   07 77 
452447 மற்றும் 075 
5091379 ஆ�ய இல-
க்கங்கைள அைழக்கவு-
ம். 085863

வா�யெபால ேதாட்டத்�-
ற்கு ப�ர்ச்ெசய்ைக 
�டயங்கள் ெத�ந்த 
நன்றாக ேவைல ெசய்ய-
க்கூ�ய தம்ப� ேதைவ. 
076 6101528.  
 004263

18 - 45 வய�ற்�ைடப்பட்ட 
ப�ற்� ெபற்ற/ ெபறாத 
தச்சுத் ெதா�லாளர்கள் 
உடன�யாக ேதைவ. 
பகல் உண வு ,  தங்கு-
�டம் மற்றும் ப�ற்� 
இலவச ம் . அைழயுங்க-
ள் 07 6 7264272,  
�ரு. நுவன்.  
 005201

Labour - dankotuwa 
த ங் ெ க ா டு வ � ல் 
அைமந்�ருக்கும் ெதா-
�ற்சாைலக்கு ஆண்,  
ெபண் ேவைலயா ட்க-
ள் ேதைவ. ஒரு நாள் 
சம்பளம் ரூ. 1200/ 
- (மாதாந்த சம்பளம்) 
இலவச தங்கு�ட வச� 
உணவுக்கான ெகா-
டுப்பனவாக மாதம் 
3500/ - வழங்கப்படும். 
� ழ்க்கண்ட முகவ�க்கு 
ேந�ல் வரவும். இல. 
08,  ைகத்ெதா�ல் 
ேபட்ைட,  தங்ெகாடுவ. 
ெதா. ேப.  077-
2884959/   077-
2229947. 005213

அர�ல் ப�வு ெசய்யப் 
ெபற்றுள்ள ஆயுர்ேவத 
SPA �றுவனெமான்�-
ற்கு ப�ற்றப்பட்ட/  
ப�ற்றப்படாத 18-35 
வயது �ங்க ளத்�ல் 
உைரயாட க் கூ�ய 
அழ�ய ேதாற்றமு-
ள்ள ெதர�ஸ்ட்டுகள் 
ேதைவ. �னச் சம்ப-
ளம் ரூபா 10, 000/ 
- உணவு பானங்கள் 
தங்கு�டம் இலவசம். 
பகல் அல்லது இரவு 
ேசைவையத் ேதர்ந்ெத-
டுத்துக் ெகாள்ளலாம். 
Full time/ Paசt time 
ேசைவ. ெதர�ஸ்ட்டுக-
ைள இைணத்துக் ெகா-
ள்வதற்கு  உதவ மு�யு-
மானவ ர்களுக்கு ரூபா 
10, 000/ - ேசைவக்க-
ட்டணம் வழங்கப்படும். 
Sha kya H erble (pvt) 
Ltd இல. 21,  மாலேப,  
ெகாட்டாவ ,   மஹ ரகம,  
நுேகெகாட ,   கடுெவல,  
தளவதுெகா ட .  070 
4404040 005066

காசாளர்  ( Cashier) வத்த-
ைள�ல் அைமந்துள்ள 
து� உற்பத்� ெசய்யும் 
எமது ெதா�ற்சாைல�-

ன் கா �யாலயத்�ற்கு 
A/ L வ�கம் (Com-
merce) ப�த்த கண� 
( E x c el) அ�வுைடய 
ெப ண்  (Female) 
கா சாளர் (Cashier) 
ேத ைவ. வயெதல்ைல 
30க்கு குைறந்தவர்கள் 
ேநர்முகப் ப�ட்ைசக்கு 
�ங்கள் முதல் ெவௗ்� 
வ ைர ேந�ல் வரவும். 
இல. 18,  ெவௗிஅமுன 
��,  ேஹ�த்த,  
வத்தைள. ெதா. இல. 
0 7 6 - 6200300 E 
mail:h r @ c l i f t e x t i l e s . c o 
m  005209

ெகா ழு ம்பு- 06,  
ெஹ வ்ெலா க் ���லு-
ள்ள �� �க் இற்கு 
சுத்�க�ப்புப் ெபண் 
ேதைவ. ெதாடர்பு - 077-
3097803 004683

பஞ்�காவத்த,  ேமாட்டார் 
வாகன உ��ப் பாக-
ங்கள் �ற்பைன �-
ைலய த்�ற்கு ெபண் 
�ற்பைனயாளர்கள் 
ேதைவ. ப�ற்�ெப-
ற்ற/  ெபறாத கண� 
அ� வு சாதாரணமாக 
உள்ள 18 - 35 வய-
�ற்�ைடப்பட்டவர்கள். 
பகல் உணவு உடன் 
கவர்ச்�கரமான சம்ப-
ளம். 0112434432,  
0 7 7 7 2 6 8 6 0 7 ,  
0 7 1 4 7 0 3 3 0 7
 004842

077 9975547,  071 

8653778 நசசத்�ர 

தர ேஹாட்டலுக்கு 

��ல் உைட�ல் 

பாதுகாப்பு அ�கா�-

கள் உடன் ேசர்த்துக் 

ெகாள்ளல் உணவு 

இலவசம் (12 ம� 

ேநரம்) இற்கு 1750,  

1450 ெகாழும்பு 071 

8653780,  அலுவ ல-

கம் 071 3155331/  

070 6655 331/  

076 8171 053/  

076 0989 129.

 005314

�ங்கள் அடகு ைவத்த சட்ட 

��யான நைககைள 

�ட்க மு�யாத சந்தர்ப்ப 

�ைல�ல் நாங்கள் 

�ட்டு அதற்கான ெபறு-

ம�ப்பணம் அவ்�டத்�-

ேலேய தரப்படும். 072 

1340226. 005394

16.34 கா�யுடன் �டு 

�ற்பைனக்கு இரத்ம-

லாைன�ல் அழ�ய 

கு��றுப்புப் �ரேத-

சம் - ெதாடர்பு - 076-

0786655,  070-

2778616 003229
2 படுக்ைக யைற 1 

இைணந்த கு�யல-

ைற,  1  ேவைலயாள் 

க�ப்பைற,  சைமயல-

ைற,  ெபன்�,  அமர்வு 

�ர ேத சம். ெபல்க�-

யுடன்  முழுைமயாக 

ைட ல் ெசய்யப்பட்டு-

ள்ளது. �ன்சார உய-

ர்த்� ெதௗிவான 

உறு�யுடன் ெகாழும்பு 

-12 5ஆம் மா��ல் 

அப்பாட்ெமன்ட் 77 இல-

ட்சம் ேப�த்�ர்க்கலாம். 

ச�க்�ழைம மாத்�ரம் 

வருைக தாருங்கள். 

076 3077551/  

071 6165193.

 004673

ெபால்காவைல ர�ல் �-

ைலயத்�ற்கு அரு�ல்,  

ேநருக்கு ேநராக �றந்த 

2 கா�த்துண்டுகள். 

(102/ 78 ேபர்ச்) 

ெகாழும்பு குருநாகல் 

�ரதான பாைதக்கு 

அரு�ல் தம்ெபாக்க 

அ�ேவக �� உள்நு-

ைழ�ற்கு 20 ��ட தூ-

ரத்�ல். ஒரு ேபர்ச் 98, 

000/ - இன்ேற அைழயு-

ங்கள். 071-3116002

 004978

80 ேபர்ச் �கவும் ெப-

றும�யான கா� 

� ற் ப ை ன க் கு . 

கண்� - குண்டசாைல 

ெகன்ேடாஸ் ெசாக்ேலட் 

கம்ப�க்கு முன்னால் 

�ரதான பாைதக்கு 

100 �ற்றர் தூரத்�ல் 

சதுரவ�வ தைரமட்ட-

மான ெவற்றுக் கா� 

மு�ேயார் இல்ல கட்�ட-

த் ெதாகு� களஞ்�யம்,  

ேஹாட்டல்,  �யாபரத்�-

ற்கு த�யார் ைவத்�-

யசாைலக்கு � கவும் 

ெபாரு த்தமா னது. 01 

ேபர்ச் 1 0 இலட்சம். 

�ைலக ைள ேப�த்�-

ர்க்கலாம். இைடத்தரக-

ர்கள் ேதைவ�ல்ைல. 

வா�ற்கதவுடன் சுற்�-

வர ம�ல். ெதாடர்புகள் 

0777 282147,  077 

5486262  

 001224

நுவெர�யா 27 ேபர்ச் 

வாகனத்�ல் ெசல்லக்கூ-

�ய கா� சாந்�புர�ல் 

சகல வச�களுடன் நகர-

த்�ற்கு பத்து ��டங்க-

ள். 0778028828,  

0 7 7 3 3 0 4 4 5 0 . 

உடன� �ற்பைன.

 003080

641

ெத�வைள ெகாங்ேகாட் 

�ெயட்டருக்கு ச�ப-

மாக இரண்டு மா� 

�டு இரண்டு அட்டச் 

கு�யல் அைற இரண்டு 

சாதாரண கு�யல் 

அைற ெகாண்ட 

நாலு படுக்ைக அைற 

இரண்டு சைமயல் 

அைற ெகாண்டது. 

இரண்டு ��ய குடும்பம் 

பா�க்கலாம். அஹ்மத் 

- 0777303828.

 002290

முஸ்�ம் ெத�வைள 
23 வயதுைடய 5.2 
உயரமுைடய அழகான 
ைவத்�ய மணமகளு-
க்கு ைவத்�யர்,  ெபா-
��யலாளர் மணம-
கைன ேதடு�ன்றனர் 
சகல வச �களும் மண-
மகனுக்கு வழங்கப்படு-
ம். ெதாடர்புக்கு 077 
8383798. B174511

முஸ்�ம் ெத�வைள 
ப�த்து �யாபாரம் 
ெசய்யும் 28 வயது-
ைடய 5.5 உயரமுைடய 
மகனுக்கு அழகா ன 
ெகாழும்�ல் வ�க்கும் 
மணமகைள ேதடு�-

ன்றனர். ெதாடர்புக்கு 
077 8383798.
 G174510

55 வயதுைடய முஸ்�ம் 
தாரம் இழந்தவர் தைக-
ைமயுள்ள கணக்காளர்,  
ம�ப்புக்கு�ய மத்�ய 
வகுப்ைபச்  ேசர்ந்தவர் 
பு �ந் து ண ர் வு ள் ள 
மார்க்கமுள்ள �ரு-
மணத்�ற்காக ெப-
ண்ெணாருவைர ேதடு-
�ன்றார். தயவு ெசய்து 
077 6512757/  
035 3131688.
 G174572

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

rpW tpsk;guq;fs;

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

Nritfs;
gytUlq;fshf ek;gpf;ifAs;s Nrit

jpUkz

000000377
*
*

100/-

Nritfs;
jpUkz

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

nra;tjw;fhd rpwe;j top.

cq;fs; gzf;nfhLg;gdit nrYj;Jtjw;fhd 
,yFthd top.

Kjy; 15 nrhw;fSf;F

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

,yq;if tq;fp – 
fzf;fpyf;fk; 

xt;nthU Nkyjpf nrhy;Yf;Fk; 10 &gh 

Mff;$ba nrhw;fspd; vz;zpf;if 65

(Nyf;`T]; fpis)
&gh  - 077 7 278 948

    - 011 2 429 383
 - 011 2 129 347
 - 011 2 429 342/343

classified@lakehouse.lk

Nritfs;
jpUkz

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

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

mD\h ukzp

gpAkp fadp



22 தினகரன் வாரமஞ்சரிThinakaran vaaramanjary sunday january 23, 2022 2022 ஜனவரி 23 ஞாயிற்றுக்கிழமை

fy;tp mikr;R

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

gjtp ntw;wplq;fs;
,yq;if cah; njhopy;El;gtpay; fy;tp epWtdj;jpd; gpd;tUk; gjtpfSf;fhf 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. tpz;zg;gq;fis gzpg;ghsh; ehafk;> SLIATE> 
“[dtj;J gpar”> ,yf;fk; 320> B.gp. [hah khtj;ij> nfhOk;G-10 vDk; Kfthpf;F 

2022-02-23Mk; jpfjpf;F Kd;du; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;. jghy; ciwapd; Nky; ,lJ %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; ngaiu 

jaT nra;J Fwpg;gplTk;.

01) njhopy;El;g mjpfhhp (rptpy;) - 
  jiyik mYtyfk;  - (01 ntw;wplk;)

  fy;tp kw;Wk; Vida jifikfs;:

    2 tUl mDgtk; rfpjk; HNDE my;yJ NDT my;yJ mjw;F rkkhd jifik 

(NVQ 6Mk; kl;lj;jpw;Ff; Fiwahj jifik.)

  rk;gs msT:

   MA 2-2-2016 &gh  30,310 - 10x300 - 7x350 - 4x600 - 20x710 - 52360 

Nrit epge;jidfs; :-

1.  njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhuu; jkJ tUthapy; Copau; Nrkyhg epjpf;F (EPF) 
10% gq;fspg;Gr; nra;tNjhL SLIATE 15% gq;fspg;Gf; nra;Ak; mNjNtis jkJ 

tUthapy; Copau; ek;gpf;if epjpaj;jpw;F (ETF) 3% gq;fspg;G nra;Ak;;.

2.  midj;J gpupTfSf;Fk; 45 taJf;F Fiwe;j tanjy;iy nfhz;ltuhf ,Uf;f 

Ntz;Lk;. vt;thwhapDk; mur/ nghJ epWtdq;fspd; epue;ju Copau;fs; Mszpapy; 

,Ue;J tpz;zg;gpg;gtu;fSf;F ,J Vw;Gilajy;y.

3.  mur jpizf;fsq;fs;> $l;Lj;jhgdq;fs; kw;Wk; epjpr;rl;lr; rigfspd; 

tpz;zg;gjhuu;fs; Fwpj;j epWtdj;jpy; jiytu; ClhfNt jkJ tpz;zg;gj;ij 

mDg;g Ntz;Lk;. 

4.  njupT nra;ag;gLk; tpz;zg;gjhuu; mur jpizf;fsj;jpy; Xa;t+jpaj;jpw;F cupa 

gjtpia tfpg;gtuhapd; epWtdj;jpd; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; Clhf jkJ 

tpLtpg;ig ngw Ntz;Lk;. vt;thwhapDk; SLIATE Nritapd;NghJ Xa;t+jpa 

cupik ngw;wtuhfkhl;lhu;.

,Wjpj; jpfjpf;F gpd;du; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; Kd;dwptpj;jypd;wp epuhfupf;fg;gLk;.

gzpg;ghsh; ehafk;>

,yq;if cau; njhopy;El;gtpay; fy;tp epWtdk;

,yf;f 320

B.gp. [hah khtj;ij

nfhOk;G 10.

- Auto Focus

To Buy Your Dream Vehicle within your Budget

Hot Line
E-mail

adzsuo@gmail.com

YOU NAME IT,
   WE HAVE IT

If it is a vehicle you want,

 Magazine Issued with  Sunday Observer

THE ONLY PLACE 
TO BUY YOUR
DREAM CAR!

011 2 429 369
011 2 429 368
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1978Mk; Mz;bd; 16Mk; ,yf;f gy;fiyf;fofq;fs; rl;lj;jpd; gphpT 

34(1) kw;Wk; mjd; mLj;jLj;;j jpUj;jq;fspd; mbg;gilapy; fk;g`h 

tpf;fpukhur;rp RNjr kUj;Jtg; gy;fiyf;fofj;jpd; MSeh; rigapdhy; 

cgNte;jh; gjtpf;fhd tpz;zg;gq;fs;/ epakhdq;fs; miof;fg;gLfpd;wd. 

gy;fiyf;fof khzpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; ntspaplg;gl;l 2020 Nk 

04Mk; jpfjpa Mizf;FO Rw;wwpf;if ,yf;fk; 02/2020 Ig; ghh;g;gjw;fhf 
gy;fiyf;fof ,izaj;jskhd https://gwu.ac.lk vd;gij mZFkhW 

cj;Njr tpz;zg;gjhhpfs;/ ghpe;Jiuahsh;fs; miof;fg;gLfpd;whh;fs;.

gy;fiyf;fofq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; cgNte;jh; gy;fiyf;fofj;jpd; KO 

Neu mYtyh; Mthh;. mth; gpujhd epiwNtw;W mjpfhhp> fy;tpj;Jiwj; 

jiyth; kw;Wk; gy;fiyf;fofj;jpd; fzf;fPl;L mjpfhhp Mthh;. mth; 

mjpfhug; g+Htkhf MSk; FO kw;Wk; nrdl;bd; cWg;gpdUk; kw;Wk; 

jiytUk; Mthh;.

Nkw;gb gy;fiyf;fofq;fs; rl;lk; kw;Wk; mjd; jpUj;jq;fspd; Vw;ghLfspd; 

gb cgNte;jh; mg;gjtpapy; ,Ue;J ePf;fg;gl;lhy; my;yJ Kd; $l;bNa 

gjtpia ,uh[pdhkh nra;jhnyhopa> %d;W Mz;Lfs; mg;gjtpapy; 

,Ug;gJld; mtUf;F mWgj;jp Ie;J taJ g+Hj;jpailAk; tiu my;yJ 

cgNte;jhpd; gjtpf;fhyk; KbtilAk; tiu Mfpa ,uz;bYk; Kd;dh; 

tUk; jpfjp tiu gzpahw;w Ntz;Lk;.

fy;tp tptfhuq;fis topelj;Jjy;> Kfhikj;Jtf; nfhs;iffis 

cUthf;Fjy;> topelj;Jjy;> eph;thf FOtpd; jPHkhdq;fis 

eilKiwg;gLj;jy; kw;Wk; gy;fiyf;fofj;jpd; nghJ eph;thfk; njhlh;gpy; 

cgNte;jh; nghWg;ghtJld; mth; mjw;fhf vg;NghJk; fy;tp rpwg;Gj; Njh;r;rp> 

ntspg;gilj;jd;ik> nghWg;Gf;$wy;> rdehaf Kfhikj;Jtk; kw;Wk; 

ntw;wpfukhd jiyikj;Jtf; Nfhl;ghLfisg; gpd;gw;w Ntz;Lk;.

ntw;wpfukhd Ntl;ghsh;> tYthd Muha;r;rp Ratpguk;> ep&gpf;fg;gl;l 

jiyikj;Jt Fzq;fs;> gy;NtW gq;Fjhuh; FOf;fSld; Gwepiyahf 

njhlh;Gnfhs;tjw;fhd jdpg;gl;l jpwd;fs;> rpf;fy;fis gFg;gha;T 

nra;tjw;fhd fUj;jpay; jpwd;fs; kw;Wk; milahsk; fhzg;gl;l rpf;fy;fSf;F 

Kfq;nfhLf;f/mtw;iwj; jPHf;f gaDs;s jPHTfis fz;lwpjy; cs;spl;l 

cah; fy;tp rhjidfspd; gjpitAk; mq;fPfhpf;fg;gl;l jPHkhdq;fs; kw;Wk; 

nfhs;iffs; kw;Wk; mjDld; ,ize;j jpl;lq;fs; kw;Wk; epfo;r;rpfs; kw;Wk; 

nray;ghLfis tpidj;jpwdhfTk; nraw;wpwdhfTk; nray;gLj;Jtjw;fhd 

mh;g;gzpg;igAk; nfhz;bUf;f Ntz;Lk;. r%fj;jpw;fhd mjd; mh;g;gzpg;G 

cl;gl xU gy;fiyf;fofj;jpd; newpKiwfs; kw;Wk; gzp gw;wpa Mokhd 

GhpjiyAk; mth; nfhz;bUf;f Ntz;Lk;.

gy;fiyf;fofj;jpd; fy;tprhh; gzpg;ghsh; Fohj;jpy; rk;gsg; gpukhzj;jpy; kpf 

cah;e;j rk;gs kl;lj;jpy; ,lk; ngWtjw;F cgNte;jUf;F chpikAs;sJld; 

Fwpj;j mbg;gilr; rk;gsj;jpy; 15% Md tpUe;Njhk;gy; nfhLg;gdT cl;gl 

gjtpf;Fhpa gpw nfhLg;gdTfSf;Fk; mth; jFjpAilatuhthh;.

tpz;zg;gg;gbtk;/epakdg; gbtj;Jld; gpd;tUk; Mtzq;fs; rkh;g;gpf;fg;gl 

Ntz;Lk;.

1.  gpwe;j jpfjp cl;gl tpz;zg;gjhuh;/ngah; ghpe;Jiuf;fg;gl;lthpd; (chpa 

Mtzq;fs; cl;gl) KOikahd Rarhpijj; jfty;fs; (tpz;zg;gjhuh;/
ngah; ghpe;Jiuf;fg;gl;lth; ,yq;ifg; gpui[ahf ,Uf;f Ntz;Lk;. kw;Wk; 

tpz;zg;gq;fs; ngwg;gLk; filrpj; jpfjpapy; 63 taJf;F Fiwthdtuhf 

,Uf;f Ntz;Lk;) gy;fiyf;fof khzpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

2020 Nk 4Mk; jpfjpa Mizf;FOr; Rw;wwpf;if ,y. 02/2020,y; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s VO (7) kjpg;gPl;L msTNfhy;fs; kw;Wk; njhlh;Gila 

$Wfs; njhlh;ghd Mtzr rhd;Wfshy; Mjhpf;fg;gLk; mNgl;rfhpd; 

jdpg;gl;l kw;Wk; njhopy;Kiw gz;Gf; $Wfs; kw;Wk; jpwd;fs; kw;Wk; 

mDgtk; kw;Wk; rhjidfis vLj;Jf; fhlLk; tphpthd gjpT.

2.  fk;g`h tpf;fpukhur;rp RNjr kUj;Jt gy;fiyf;fofj;jpd; ~njhiyNehf;F| 

gw;wpa jkJ jdpg;gl;l $w;W kw;Wk; tpz;zg;gjhuh;/ghpe;Jiuf;fg;gl;lth; 

cgNte;jh; gjtpf;F Njh;e;njLf;fg;gl;lhy; gy;fiyf;fofj;jpd; 

tsh;r;rpf;fhf mth; epiwNtw;w cj;Njrpj;Js;s gzp gw;wpa RUf;fkhd 

mwpf;if.

3.  tpz;zg;gjhuh; jw;NghJ cgNte;juhf gjtp tfpj;J te;jhNyh my;yJ 

gy;fiyf;fofj;jpy; me;j gjtpia Kd;G tfpj;jpUe;jhNyh me;j 

cj;jpNahfg+Ht fhyj;jpy; mth; Mw;wpa gzpfisf; fhl;Lk; mwpf;if.

4. ngah; ghpe;Jiu vdpd; ghpe;Jiuf;fg;gl;lthpd; xg;Gjy; fbjk;.

5.  tpz;zg;gjhuh;/ghpe;Jiuf;fg;gl;lth; fk;g`h tpf;fpukhu;r;rp RNjr kUj;Jt 

gy;fiyf;fofj;ijj; jtpu NtW xU nghJr; Nrit> $l;Lj;jhgdk;> 

rl;lg+Ht rig kw;Wk; cah;fy;tp epWtdnkhd;wpy; gzpGhpgtuhapd; 

,g;gjtpf;F mth; Njh;e;njLf;fg;gl;lhy;> NritapypUe;J mtiu tpLtpf;f 

KbAnkd Fwpg;gpLk; njhopy;jUeuJ fbjk;.

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; ntspaplg;gl;l 2020 Nk 

04Mk; jpfjpa Mizf;FO Rw;wwpw;if ,y. 02/2020,d; ,izg;G 01,y; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s kjpg;ngz; jpl;lj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s msTNfhy;fs; 

kw;Wk; $Wfs; kw;Wk; nra;Kiwfspd;gb xt;nthU tpz;zg;gjhuhpdJk; 

Ratpguk; kjpg;gPl;Lf; FOthy; kPsha;T nra;ag;gl;L kjpg;gPL nra;ag;gLk;.

kjpg;gPl;Lf; FOthy; Njh;e;njLf;fg;gl;l kw;Wk; gy;fiyf;fof eph;thf 

FOthy; mq;fPfhpf;fg;gl;l mNgl;rfh;fs; xU rpwg;G eph;thf FO $l;lj;jpw;F 

Kd; 10 epkplq;fSf;f Fiwahj kw;Wk; 15 epkplq;fis tpQ;rhj RUf;fkhd 

Kd;dpiyg;gLj;Jiff;F miof;fg;gLthh;fs;.

gy;fiyf;fo khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; ntspaplg;gl;l 2020 Nk 04Mk; 

jpfjpa Mizf;FO Rw;wwpf;if ,y. 02/2020,y; tpjpf;fg;gl;l mq;fPfhpf;fg;gl;l 

eilKiwapd;gb %d;W mNgl;rfh;fspd; ngah;fis ghpe;Jiuj;j rpwg;Gf; 

$l;lj;jpd; mwpf;ifahdJ epakdq;fisg; ghprPypg;gjw;fhf gy;fiyf;fof 

khdpaq;fs; Mizf;FOTf;F mDg;gg;gLk;.

tpz;zg;gq;fs; my;yJ ghpe;Jiufs; 2022 ngg;uthp khjk; 25Mk; jpfjpad;W 

gpw;gfy; 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;dh; ~gjpthsh;/eph;thff; FOr; 

nrayhsh;> fk;g`h tpf;fpukhur;rp RNjr kUj;Jt gy;fiyf;fofk;> fz;b 

tPjp> af;fiy| vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gl Ntz;Lk;.

tpz;zg;gq;fs;/ghpe;Jiufs; mlq;fpa ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

~cgNte;jh; gjtp| vd Fwpg;gplg;gl Ntz;Lk;. ,Wjp jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F 

gpwF ngwg;gLk; tpz;zg;gq;fs;/ghpe;Jiufs; Vw;Wf;  nfhs;sg;glkhl;lhJ.

,e;j tpsk;guk; njhlh;gpy; VNjDk; jtwhd tpsf;fk; vOk; gl;rj;jpy; 

Mq;fpy ciuNa nry;YgbahFk;.

gjpthsh; kw;Wk; eph;thff; FOr; nrayhsh;>

fk;g`h tpf;fpukhur;rp RNjr kUj;Jt gy;fiyf;fofk;>

,yq;if>

2022 rdthp 20

fk;g`h tpf;fpukhur;rp RNjr kUj;Jt gy;fiyf;fofk;> ,yq;if

cgNte;jh; gjtpf;fhd tpz;zg;gq;fs;/ ghpe;JiufSf;fhd miog;G
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பெயர்   ...........................................................

வகுப்பு  ...........................................................

ொடசாலை பெயர் ...........................................................

ொடசாலை முகவரி ...........................................................

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

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

மாணவரின் பெயர் 

இடமிருந்து வைம்   
(01)  தணலமயான நீர் பவம்லமயாககப்ெடடதால்                           

இப்பெயர் வந்தது.   
(08)  இது பசதுககல் உெகரணம். கல்லை இதனால் 

பசதுககினால் சிலை உருவாகும்.   
(10) தினமும் நாம் எங்கும் காணக கூடிய ெறலவ.   
(15)  சிரிப்பு என்றும், ஆெரணம் என்றும் இருபொருள் 

தரும் பசால்.   
(17)  பூமிககு ஒததபொருள் பசாறகள் அதிகம். அசபசாறக-

ளில் ஒன்று இது. (தலைகீழான பசால்)   
(20)  பெணகள் அணிகின்ற ஆெரணங்களில் இதுவும் 

ஒன்று. ஆனால் ஆணகளில் சிைரும் நாகரிகததுக-
காக இந்த நலகலய அணிந்து பகாள்கின்றனர்.   

(22)  ஒவபவாரு பசால்லுககும் ஒததபொருள் பசாறகள் 
தமிழில் அதிகம். தமிழபமாழியின் சிறப்புகளில் 
அதுவும் ஒன்று. உடல் என்ெதன் ஒததபசால் இது. 
(தலைகீழான பசால்)   

 மமலிருந்து கீழ   
(01)  எமது உணவுககு சுலவயூடடுவதில் ஏராளமான 

பொருடகள் உள்ளன. கறிககு சுலவயூடடுவதில் நாம் 
அன்றாடம் ெயன்ெடுததுகின்ற உணவுப்பொருள் 
இது.   

(03)  இது ஒரு நிறம். ெகலில் ஆகாயதலத அணணாந்து 
ொருங்கள். புரிந்து விடும்.   

(05)  இது வறியவர்கள் வாழகின்ற குடிலச அல்ை. பசல்-
வந்தர்கள் வாழகின்ற ஆடம்ெர வீடு.   

(16)  ெறலவகளின் சிறப்ொன அங்கம் சிறகு ஆகும். சிை 
ெறலவகளுககு கவர்சசியான சிறகுகள் உள்ளன. 
மயிலின் சிறகும் அழகானது. எனமவதான் அதலன 
சிறகு எனக குறிப்பிடாமல் இப்பெயரில் கூறுகின்-
மறாம். (தலைகீழான பசால்)   

(19) ஞானம் ெலடதமதாலர இப்பெயரால் குறிப்பிடைாம்.   
(21)  நிலறயுணவு மிகக திரவ ஆகாரம் தருவது மட-

டுமன்றி, விவசாயததுககும் ெை வழிகளில் உத-
வுகின்ற அப்ொவி மிருகம் இது. எனமவதான் 
'பசல்வம்' என்பறாரு பொருளும் இசபசால்லுககு 
உள்ளது. (தலைகீழான பசால்) 
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சிறுவர் உலகம்

தினகரன் வோரமஞ்சரி 
த.ப�.இல.834. 

பகோழும்பு

வகுப்ொசிரியர்  பெறமறார் லகபயாப்ெம்

மோணவர் கழக அனுமதி வர்ணப்
புலகப்ெடம்மாணவர் பெயர்  .......................................

பிறந்த திகதி  .......................................

வகுப்பு  .......................................         
   ொடசாலை  .......................................

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

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

வகுப்ொசிரியர் லகபயாப்ெம்

மோணவர் கழகம்
சிறுவர் உலகம்

தினகரன் வோரமஞ்சரி
த.ப�.இல.834 பகோழும்பு.

குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
வாயலம  எனப்ெடுவது   யாதுஎனின்      யாதுஒன்றும்
தீலம இைாத   பசாைல்.

தெளிவுரை :  
வாயரமை என்று கூறப்படுவது எது என்றால், அது மைற்-

றவர்க்கு ஒரு சிறிதும்  தீரமை இல்்ாெ  த�ாற்்கரைச் 
த�ால்லுெல் ஆகும்.

ஆதிரை சயிரிஷா,

திருசபசல்வன்  -  மரவதி 
வததலள.

A. தனுஷான்,
தரம் 10, மா/கம்மடுவ தமிழ மகா விததியாையம்,
மாததலள.

மஷன் முரளி
தரம் 05, இரததினபுரி கலைமகள் விததியாையம்,
இரததினபுரி. 

ஜி. கிஷான்,
தரம் 10, கம்மடுவ தமிழ மகா விததியாையம்,
மாததலள.

 மு
க
ம்

ம
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்
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,
 ப

வ
ளி

ம
ல

ட.

இவ்ோர 
மழலல

விலடகள்
இடமிருந்து வைம்  
01. லதப்பொங்கல்    09. வலை    11.  துளி   
14.  நாம்    16. கான்    19. ஆககம்      
24.  மதம்
   
மமலிருந்து கீழ   
01. ொலத   03.  பொந்து    05.  கலை  
06.  மசவல்         12.  தககாளி    14.  தாகம்    
17.  மகன்     19.  ஆம்
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தறமொலதய சூழநிலை காரணமாக குறுகபகழுததுப் மொடடி-
களுககான ெரிசில்கள் வழங்கப்ெடாது என்ெலத எமது சிறார்-
களுககு அறியத தருகின்மறாம். ஆனாலும் ஆர்வம் பகாணட 
சிறார்களுககாக குறுகபகழுததுப் மொடடிகள் பதாடர்ந்தும் இடம்-
பெறும்.                                                           (ஆர்)

Huwang Ho -/  சீனாவில் 
அமைந்துள்ள ஹுவாங் 
ஹஹா ஆறு 2700 மைல் நீ்ள-
ைானது. 

Niger /  ஆபிரிக்்ாவில் 
அமைந்துள்ள மை்ர் ஆறு 
2600 மைல் நீ்ளமுமையது. 

Mecancy  / ஆபிரிக்-
்ாவில் அமைந்துள்ள 
மை்ன்ஸி ஆறு 2525 மைல் 
நீ்ளைானது. 

Mekeng / ஆசியாவில் 
அமைந்துள்ள மை்ன்ங் 
ஆறு 2500 மைல் நீ்ளைா-
னது. 

Frana / மென் அமைரிக்-
்ாவில் அமைந்துள்ள ப்ானா எனும் ஆறு 2450 மைல் நீ்ளமுமையது. 

Marray /  அவுஸ்திஹ்லியாவில் அமைந்துள்ள ைஹ் எனும் ஆறு  2310 மைல் நீ்ளம்-
ம்ாணைது. 

Wallga / ்ஷயாவில் அமைந்துள்ள ஹவால்்ா எனும் ஆறு 2300 மைல் நீ்ளைானது. 
Indus /  இந்தியாவில் அமைந்துள்ள இந்துைதி 2000 மைல் நீ்ளைானது. 
Brahmaputtira / இந்தியாவில் அமைந்துள்ள பி்ஹைபுத்தி்ா  எனும் ஆறு  1680 மைல் நீ்ளமுமையது. 
Ganges /  இந்தியாவில் அமைந்துள்ள ்ங்ம் ைதி 1557 மைல் நீ்ளைானது.

எஸ்.எம்.எம். பமாஹமட பஷயன்,
பவலிப்ென்ன.

உலகிலுள்ள நீ்ளமான ஆறுகள

ந்ெ உலகில் மவ்ங்்ள பல லட்சக்்ணக்்ான வரு-
ைங்்்ளா் உருவாகி வருகின்்றன. அவற்றில் சில 
ெம் பி்்ா்சத்ொல் ைம் ்ண்ம்ள ்வர்ந்து வியப -

பில் ஆழ்த்துகின்்றன. அமவ ம்சழிபபு ைற்றும் ஆைம்ப-
்த்தின் அமையா்ளைா்க் ்ருெபபடுகின்்றன. பணமைய 
்ாலங்்ளில், அமவ ைன்மையளிக்்க் கூடியமவயா்க் 
்ருெபபடைன. அவற்றின் பயன்பாடு பலம் ெரும் என்று 
கூ்றபபடுகி்றது. இது எதிரி்ள, தீமை்ள ைற்றும் ம்டை 
்னவு்ளிலிருந்து பாது்ாபபொ்வும் ைம்பபபடுகி்றது.   

பணமைய கிஹ்க்் பா்ம்பரியத்தில் மவ்ம் மி்ச் 
சி்றபபான இைத்மெப பிடித்துள்ளது. கிஹ்க்்ர்்ள 
அவற்ம்ற ்ைவுளின் ்ணணீர் என்றும் விணணிலிருந்து 
விழுந்ெ ைட்சத்தி்ங்்ளின் துணடு்ள என்றும் ்ருதினர்.   

மவ்ங்்ள உருவா்க் ்ா்ணைா் இருக்கும் ெனிை -
ைான ்ார்பன் உயிர்்ளின் அடிபபமையாகும். மவ்ங்-
்ள மி்க் ்டினைான சூழலில் ொன் வலிமை மபறு -
கின்்றன. அமவ உருவாகும் சூழலில் ்டுமையான 
அழுத்ெத்மெத் ொங்கும் தி்றன் ம்ாணைமவ. மஹட் -
ஜன் ைற்றும் மவபபநிமலயின் ்சரியான ்லமவ இருந்-
ொல், அது ்ார்பன் மை ஒக்ம்சைா்வும் ப்றந்துவிடும்.   

மவ்ங்்ள ெனிப பி்்ா்சைா்வும் ப்ளப்ளபபா்வும் 
இருக்கும். ஆனால் இது மி்வும் ்டினைானது. அமவ 
சி்றந்ெ மவபப ்ைத்தி்ள. மவபபநிமல ்ா்ணைா் 
அவற்றின் உருவ அ்ளவும் மி்ச் சிறியொகி்றது. இது ்ா் 
ைற்றும் அமில இ்்சாயனங்்்ளால் இது பாதிபபமைவ-
தில்மல. ஆழைான பு்ற ஊொ ்திர்்ள ்ா்ணைா், அது 
்ணணாடி ஹபால் ஆகி்றது. எதிர்ைம்ற எலக்டஹ்ாமைக்-
டிவிடடி ம்ாணை சில அறியபபடை மபாருட்ளில் 
இதுவும் ஒன்்றாகும்.   

ைைது உலகில் உள்ள மபரும்பாலான மவ்ங்்ள 
பூமிக்கு அடியில் 150 கிஹலாமீடைர் ஆழத்தில் உருவா-

கின்்றன. அல்லது விண்ற்்ளின் ொக்்த்ொல் உரு-
வாகின்்றன.   

மவ்ங்்ள மி் அதி் மவடிபபுத் ென்மையுைன் 
ொன் பூமியின் ஹைற்ப்பபுக்கு வருகின்்றன. வ்லாற் -
றில் இதுவம் உருவான மி்பமபரிய மவடிபபில் 
உருவானமவ இந்ெ மவ்ங்்ள. இந்ெ மவடிபபு் -
்ளால் உருவாக்்பபடை சில எரிைமல்ளின் அடித்ெ-
்ளம் பூமியில் மி் ஆழைா்ச் ம்சன்றுள்ளன.   

அமனத்து மவ்ங்்ளும் ்ணணாடி ஹபான்்றமவ 
அல்ல. சில மவளிர் ைஞ்சள நி்றத்திலும் சில பழுபபு 
நி்றத்திலும் இருக்கும்.     சில மவ்ங்்ள பல வண -
ணங்்ளிலும் உள்ளன. அமவ மி் அரிொனமவ. 
சிவபபு, நீலம் ைற்றும் பச்ம்ச நி்ற மவ்ங்்ள மி் 
அரிொனமவ. ஆ்ஞசு, ைஞ்சள ைற்றும் ்சற்று 
ைஞ்சள ்லந்ெ பச்ம்ச மவ்ங்்ள மி்வும் எளிதில் 
்ாணபபடுகின்்றன.   

எம். மமனாரஞசனி,   
தரம் 10s,   

ஸ்ரீகதிமரசன் மததிய மகா விததியாையம்,   

நாவைப்பிடடி.

வைரத்தின் ைரலாறு   

தாவ்ங்்ளின்றி ைனிென் இபபுவியில் உயிர் 
வாழஹவ முடியாது. சிறிெ்ளவு ஹை்ைாவது 
ைாம் ை்ங்்ள, ொவ்ங்்ள இல்லாெ மவடை 

மவளியில் நின்று பார்த்ொல் இந்ெ உணமை புல-
னாகும்.  ைனிென் உயிர் வாழ்வெற்கு உயிர்ைாடியா் 
வி்ளங்குவது ை்ங்்ளும் ொவ்ங்்ளுஹையாகும். 
ைனிென் ்ாடடுவாசி்்ளா் ஹவடைாயாடிக்  ம்ாணடி-
ருந்ெ ்ாலம் மொைக்்ம் ைனிெனுக்கும் ை்ங்்ளுக்கு-
மிமைஹயயான உ்றவு நீடிக்கி்றது. 

ை்ங்்ளின் ்ாய் ்னி்ள, இமல்ள, பூக்்ள, ெண -
டு்ள, கிழங்கு்ள ைனிெனுக்கு உணவாகும். பல 
்சந்ெர்பபங்்ளில் இமவ ைனிெனுக்கு அருைருந்ொ்-
வும் பயன்படுகின்்றன. ஆதி்ால ைனிென் மொைக்-
்ம் ெற்ஹபாது அஹை்சான் ்ாடு்ளில் வசிக்கும் பூர்வீ-
்க் குடிைக்்ள வம் ை்ங்்ளின் இமல குமழ்ள, 
ை்பபடமை என்பனவற்ம்றத் ெங்்்ளது ைானத்மெக் 
்ாக்கும் ைம்றபபானா்ப பயன்படுத்தி வருகின்்ற-
னர். 

ைா்ரீ்ைமைந்ெ ைனிென் ை்்ையைாக்்மல ஹைற்-
ம்ாணடிருந்ெ ஹபாதிலும் ைனிெனால் ை்ங்்ளின் 
அனு்ச்மணயின்றி வாழமுடியாது. ெற்்ால உமை -
்ம்ளத் ெயாரிபபெற்்ான பருத்தி, படடு நூமலயும் 
ை்ங்்ஹ்ள ெருகின்்றன. ைாம் உயிர்வாழ்வெற்குத் 
ஹெமவயான சுத்ெைான ்ாற்ம்றயும் ை்ங்்ஹ்ள  உரு -
வாக்கித் ெருகின்்றன. 

ைைக்குத் ஹெமவயான நீம்யும், விவ்சாய உணவு 
உற்பத்திக்குத் ஹெமவயான  நீம்யும் ை்ங்்ஹ்ள 
மபற்றுத் ெருகின்்றன. எனஹவ, எம்மையும் இயற்-
ம்மயயும் இபபி்பஞ்சத்மெயும் வாழமவக்கும் 
ை்ங்்ம்ள ைாம் அன்புைன் ப்ாைரித்துப பாது-
்ாக்் ஹவணடுைல்லவா?

ஏ.எச. அப்துல் அலீம்,
தரம் 8 சி, 

அலிகார் மதசிய கல்லூரி,

ஏறாவூர். 

இம்ளயவர் யு்ம் எழுஹவாம்   
இழிவு்ள ஹபாக்் முயல்ஹவாம்   
்ழிவு்ள வாழ்வில் ்மலஹவாம்   
்ல்வியா லுலம் மவல்ஹவாம்   
இ்ளமையின் ்ைமை ஹயற்ஹபாம்   
இ்ஹை உய் உமழபஹபாம்   
ெலக்்ண முடுமை ெவிர்பஹபாம்   
ொழ்மவக் ம்ாணடு சி்றபஹபாம்   
அறிவின் மபருமை உணர்ஹவாம்   
அன்பால் ைாங்்ள இமணஹவாம்   
வறுமையின் ம்ாடுமை அழிபஹபாம்   
வாடிய ைாந்ெம்க் ்ாபஹபாம்   
ஹவற்றுமைக் குணம் ை்றபஹபாம்   
விருபபுைன் தின மிருபஹபாம்   
ஒற்றுமைக் கு்ல் வ்ளர்பஹபாம்   
ஒன்்றாய ஆகி சி்றபஹபாம்   
பம்்ள ைணணில் ை்றபஹபாம்   
பாெ் மைல்லாம் து்றபஹபாம்   
பகிர்ந்து ைகிழ்வாய் இருபஹபாம்   
பணபால் பாம் நிம்றபஹபாம்   
ஒழுக்்ம் ெவ்றா மொழுகுஹவாம்   
உயரும் வழி்ம்ள யணுகுஹவாம்   
அழுக்கு்ள ஹ்சர்த்து புமெபஹபாம்   
அன்மபஹய ைணணில் விமெபஹபாம்..!   

 -

வரககாமுலறயூர் ராசிக

அன்பை 
வி்ைப்பைோம்..! 

மக்களும் மனிதரகளும்

கழுலத பகடடால் 
குடடிச சுவர்

வி்ளக்்ம் : ்ழுமெயின் ெடித்ெ உைம்புத்ஹொலில் அரிபபு அல்லது புண 
ஹபான்று ஏொவது வந்ொல் ்சாொ்ணைா் இருக்கும் சுவர்்ம்ள விை பாதி 

ஹ்செைமைந்ெ சுவர்்ம்ள ைாடிச் ம்சன்று ென் உைம்மப அென்ஹைல் ஹெய்த்துக் 
ம்ாளளும். 

்ா்ணம் ைல்ல சுவர்்ள ம்சா்ம்சா்பபு அதி்ம் இருக்்ாது. எனஹவ அது குடடிச் 
சுவர் என்று ம்சால்லக் கூடிய ஹ்செைமைந்ெ சுவர்்ம்ளஹய ைாடும். 
இங்கு ம்டைால் என்பது அென் ஹொல் ம்டைால் என்று அர்த்ெம். 

இதுஹவ இந்ெப பழமைாழியின் வி்ளக்்ைாகும்.

சுஸ்மிதன் ஆனந்தன்,
மநார்வூட தமிழ மகா விததியாையம்,

மநார்வூட. 

பழமமொழியும் அதன் விளக்கமும்



தற்போது நடைபபறறு 
வரும் அவுஸ்தி்ேலிய பகிேங்க 
பைன்னிஸ் ்போட்டியில், ம்களிர் 
இேட்டையர் பிரிவில் முதல் சுறறு-
ைன் பவளி்யறினோர்.

இந்தியோவின் நட்்சத்திே 
பைன்னிஸ் வீேோங்கடன 
்சோனியோ மிர்்சோ, ்சர்வ்த்ச 
பதோழில்முடை பைன்னிஸ் 
்போட்டி்களில் இருந்து ஓய்வு 
பபைப்போவதோ்க அறிவித்துள் -
ளோர். 2022 பைன்னிஸ் பருவத்-
தின் முடிவில் அவர் பைன்னிஸ் 
வோழ்கட்கயில் இருந்து 
விடைபபை உள்ளதோ்க  கூறியி-
ரு்ககிைோர்.

பைன்னிஸ் விடளயோட்-
டின் முன்னணி வீேோங்கடன-
யோ்க வலம் வந்த ்சோனியோ 
மிர்்சோ, தற்போது நடைபபறறு 
வரும் அவுஸ்தி்ேலிய பகி-
ேங்க பைன்னிஸ் ்போட்டியில், 
ம்களிர் இேட்டையர் பிரிவில் 
முதல் சுறறுைன் பவளி்யறி -
னோர். முதல் சுறறில் ்தோல்வி -
யடைந்த பிைகு தனது ஓய்வு 
திட்ைம் பறறி அறிவித்தோர். 

அவர் கூறுட்கயில், “நோன் 
ஓய்வு பபறுவதறகு சில ்கோே -
ணங்கள் உள்ளன. இனி 
நோன் விடளயோைப 
்போவதில்டல என்பது 
்போல் இது எளிடம-
யோனது அல்ல. நோன் 

்கோயமடைந்தோல் 
குணமடைந்து உைறத-

குதி பபை அதி்க ்கோலம் ஆகிைது. 
்மலும், எனது 3 வயது ம்கனுைன் 
அதி்க ்நேம் பயணம் ப்சய்வதன் 
மூலம் அவனு்ககும் உைல்நல்ககு-

டைவு ஏறபடுகிைது. 
அ ட த யு ம் 

நோன் 

்கண்ககில் 
எ டு த் து ்க -
ப்கோள்ள ் வண்டும். 
என் உைல் ் ்சோர்வோ்க 

இரு்ககிைது. இன்று 
என் முழங்கோ-
லில் அதி்க வலி 
இ ரு ்க கி ை து . 
இன்று நோங்கள் 

்தோறைதறகு அதுதோன் ்கோேணம் 
என்று நோன் ப்சோல்லவில்டல. 
ஆனோல் வயதோகிவிட்ைதோல் 
குணமடைய அதி்க ்கோலம் 
ஆகிைது என நிடன்ககி்ைன்” 
என்ைோர்.

நைபபு அவுஸ்தி்ேலிய 
பகிேங்கத்தில் ்சோனியோ மிர்்சோ, 
அபமரி்க்கோவின் ேோஜீவ் 
ேோமுைன் இடணந்து ்கலபபு 

இேட்டையர் பிரிவில் விடளயோ-
டுகிைோர்.  முதல் சுறறு நோடள நை்க-
கிைது.

்சோனியோ மிர்்சோ இதுவடே 6 
கிேோண்ட்ஸ்லோம் பட்ைங்கடள 

பவன்றுள்ளோர். அவர் ம்களிர் 
இேட்டையர் தேவரிட்சயின் உச் -
்சநிடலடய எட்டியுள்ளோர். ஒற-

டையர் தேவரிட்சயில் முதல் 30 
இைங்களு்ககுள் நுடழந்த முதல் 
இந்தியர் என்ை பபருடமடய பபற-
ைவர். ்சோனியோவின் ஓய்வு அறி -
விபபு இேசி்கர்்களு்ககு அதிர்ச்சிடய 
ஏறபடுத்தியுள்ளது.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி மா்தம 23ம திைதி ஞாயிற்றுக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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விராட் க�ாஹ்லியின் திடீர் பதவி வில�ல்

்பாகிஸ்்தான் மண்ணில்

7 தங�ம், 5 வெள்ளி பதக�ங�ளை
வென்்ற இலஙள� அணி

விேோட் ்்கோஹ்லி மூவட்க்க கிரி்கப்கட்டி -
லும் சிைந்த துடுபபோட்ை வீேேோவோர். இதில் 
எவ்வித வோதங்களு்ககும் இைமில்டல. 
எனினும் ்கைந்த இரு வருைங்கள் அவர் 
துடுபபோட்ைத்தில் ்சறறு பின்னடைடவ ்சந் -
தித்து வந்துள்ளோர் என்பதும் உண்டம்ய. 
்சோதடன வீேேோன அவேோல் ்கைந்த இரு 
வருைங்களில் ஒரு ்சதம் கூை விளோ்ச முடி -
யவில்டல. பைஸ்ட், ஒருநோள், ரி/20 
என மூவட்கப ்போட்டியிலும் சிைந்து 
விளஙகும் அவர் இதுவடே 70 ்சதங்கடள 
விளோசியுள்ளோர். ஆனோல் ்கைந்த இரு வரு -
ைங்களில் குறிபபிட்ைளவு ஓட்ைங்கடள 
்்சர்த்தோலும் அடத ்சதமோ்க்க ப்கோண்டு 
ப்சல்வதில் சி்க்கல்்கடள ்சந்தித்துள்ளோர். 
அவர் 2014ம் ஆண்டு இந்திய அணியின் 
தடலடமப பபோறுபடப ஏறை பின்பு வழ -
டமயோன திைடமயுைன் விடளயோடி ்சதம், 
இேட்டை ்சதம் என திைடமயோ்க்வ ப்சயற -
பட்டு வந்துள்ளோர்.

அவரின் இத் திடீர் பின்னடைவு்ககு பல 
்கோேணங்கள் கூைபபட்ைோலும் ஓய்வில்லோத 
்போட்டி்களும், பின்னோளில் தடலடமபப-
தவியினோல் ஏறபட்ை அழுத்தமும், அணி்க-
குள் ஏறபட்டுள்ள பிளவு்களும் ்கோேணமோ்க 
அடமந்திரு்க்கலோம் என விமர்்சனங்கள் 
எழுந்துள்ளன. அதனோல்தோன் அவ்ே 
முதலில் பேபேபபோன ரி/20 தடலடமபப-
தவியிலிருந்து விலகுவதோ்க அறிவித்தோர். 
இபபதவிவில்கடல எதிர்போர்்க்கோத இந்திய்க 
கிரி்கப்கட் ்சடப அதுவடே சிைந்த தடலவர், 
சிைந்த வீேர் என்க ப்கோண்ைோடிய அவடே 
ஒருநோள் தடலடமப பதவியியிலிருந்து அதி -
ேடியோ்கத் தூ்ககியது. இடத ்சறறும் எதிர்போர்்க-
்கோத ் ்கோஹ்லி இந்திய கிரி்கப்கட் ்சடபயுைன் 
முேண்பட்ைோர். அதன் எதிபேோலியோ்க்வ 
யோரும் எதிர்போர்்க்கோத ்வடளயில் பைஸ்ட் 
தடலடமப பதவிடயயும் துைபபதோ்க அறி -
வித்துள்ளோர்.

இந்திய கிரி்கப்கட்டின் மூன்று வட்க அணி -
்களு்ககும் பவறறி்கே -

மோன ்கபைனோ்க விேோத் ்்கோஹ்லி இருந்தோர். 
இவர் 68 பைஸ்ட் (40 பவறறி) 95 ஒருநோள் (65 
பவறறி) 50 ரி/20 (30 பவறறி) ்போட்டி்களில் 
இந்திய அணிடய வழிநைத்தினோர். ்கைந்த 
வருை ரி/20 உல்க்க கிண்ணத் ்தோல்வி்ககுப 
பின் ரி/20 தடலடமபபதவியிலிருந்து விலகி -
னோர். அதன் பின்னர் இந்திய கிரி்கப்கட் ்சடப 
ஒருநோள் ்போட்டி்க்கோன தடலவர் பதவியி -
லிருந்தும் இவடே நீ்ககி ்ேோஹித் ்சர்மோடவ 
நியமித்து அவரு்ககு அதிர்ச்சிடய்க ப்கோடுத்-
தது. இந்நிடலயில் ்்கோஹ்லி தடலடமயில் 
மூன்று ்போட்டி்கடள்க ப்கோண்ை பைஸ்ட் 
பதோைரில் விடளயோை பதன்னோபிரி்க்க பய-
ணமோனது இந்திய அணி. இதன் ்போது 
தனிபபட்ை ்கோேணங்களு்க்கோ்க பைஸ்ட் 
அணியிலிருந்து விலகுவதோ்க ஒருநோள் 
அணி்ககு தடலவேோ்க ்தர்ந்பதடு்க்கபபட்ை 
்ேோஹித் ்சர்மோ அறிவித்திருந்தோர். அதன் பின் 
பதன்னோபிரி்க்கோவுைன் நடைபபைவுள்ள 
ஒருநோள் பதோைரிலிருந்து தம்டம விடுவி்க்க 
்வண்டும் என ்்கோஹ்லி அறிவித்திருந்தோர். 
பின்பு அவ்வறிவிபடப வில்ககி்கப்கோண்-
ைோர். இபபடியோ்க இந்திய அணி்ககுள் முேண்-
போடு்கள் ஏறபட்ைதும் இந்தப பதவி மோறை-
லு்ககும், பதவித்துைபபு்களு்ககும் ்கோேணமோ்க 
அடமந்திரு்க்கலோம் என்க கூைபபடுகிைது. 
்கபைன் பதவியில் ்்கோஹ்லியின் ப்சயறபோ-
டு்கள் பதோைர்போ்க பல்்வறு அதிருபதி்கள் 
பதரிவி்க்கபபட்ைன. பதோை்க்கத்தில் நன்ைோ்க 
ப்சயறபட்ை அவர் பின் தனது அதி்கோேப 
்போ்கட்க ்கடைபபிடித்ததோ்கவும் அவேோல் 
பல வீேர்்கள் போதி்க்கபபட்ைதோ்கவும் கூைப-
படுகிைது. ்மலும் இந்திய அணியில் பிளவு 
இருந்ததோ்கவும் இதறகு ்்கோஹ்லியின் ஆதி்க-

்க ம் த ோன் 
்க ோ ே ண ம் 
என் று ம் 
ப்சோல்லப -

படுகிைது.
அ ண் -

ட ம யி ல் 

ஒருநோள் தடலவர் பதவியிலிருந்தும் 
்்கோஹ்லிடய நீ்க்கவிருபபதோ்கவும் இந்திய 
கிரி்கப்கட் ்சடப ஏற்கன்வ அறிவித்திருந் -
தது. இதனோல் ்்கோஹ்லி தோனோ்க முன்வந்து 
ஒருநோள் தடலடமப பதவியிலிருந்தும் வில -
குவோர் என எதிர்போர்த்தது இந்திய்ககிரி்கப்கட் 
்சடப. ஆனோல் அவர் முேண்டு பிடித்ததோல் 
அவடே அபபதவியிலிருந்து நீ்ககிவிட்டு 
்ேோஹித் ்சர்மோடவ ஒருநோள் மறறும் ரி/20 
்போட்டி்களு்ககுத் தடலவேோ்க நியமித்தது. 
இந்நி்கழவும் ்்கோஹ்லியின் இத் திடீர் முடி -
வு்ககு்க ்கோேணமோ்கலோம் என்க கூைபபடு-
கிைது.

பதன்னோபிரி்க்கோவில் பைஸ்ட் பதோைடே 
1-2 என்ை ்கண்ககில் இழந்தது. அதன் பின் 
இந்திய அணியின் பைஸ்ட் தடலடமப 
பபோறுபபிலிருந்து விலகுவதோ்கத் திடீபேன 
அறிவித்த ்்கோஹ்லி, இது பறறி கூறுட்கயில்: 
எந்த ஒரு விஷயமும் ஒரு ்கட்ைத்தில் முடி -
வு்ககு வரும். என்டனப பபோறுத்தமட்டில் 
இந்திய பைஸ்ட் அணியின் தடலடமப பதவி 
தற்போது முடிவு்ககு வந்துள்ளது. அணிடய 
முன்்னறைப போடதயில் ப்கோண்டுப்சல்ல 7 
ஆண்டு்கள் ்கபைனோ்க்க ்கடுடமயோ்க உடழத்-
்தன். இதிலும் நிடைய ஏறைத்தோழவு்கள் 
இருந்தன. ஆனோல் நம்பி்கட்கயுைன் முயறசி-
ப்சய்து இல்ககு்கடள அடைந்்தன். ்ச்க வீேர் -
்களோல் இபபயணம் அழ்கோ்கவும் மை்க்கமு-
டியோததோ்கவும் அடமந்தன என்று ்்கோஹ்லி 
கூறியுள்ளோர்.

இதறகு முன் ஒரு நோள் ்போட்டி்களு்க -
்கோன தடலவர் பதவி விவ்கோேம் பதோைர்போ்க 
விேோட் ்்கோஹ்லி்ககும் இந்திய கிரி்கப்கட் 
்சடபத் தடலவர் ்கஙகுலி்ககும் இடை்ய 
்கருத்து ்வறுபோடு ஏறபட்டிருந்தது. இந்த 
விவ்கோேத்தில் இருவரும் பதரிவித்த ்கருத்து்க -
்கள் முன்னு்ககுப பின் முேணோனதோ்க இருந் -
தன.

ரி/20 தடலவர் பதவியிலிருந்து விலகு-
வதோ்க அறிவித்திருந்த ்்கோஹிலிடய அப -
படித் திடீபேன வில்க ்வண்ைோம் எனவும் 

பதவி வில்கடல மறுபரிசீலடன ப்சய்யுமோ -
றும் அவடே்க ்்கட்டு்கப்கோண்ைோ்க இந்திய 
கிரி்கப்கட் ்சடபத் தடலவர் ்கஙகுலி ஊை்கங -
்களு்ககுத் பதரிவித்திருந்தோர். ஆனோல் என் 
பதவிவில்கடல மறுபரிசீலடன ப்சய்யுமோறு 
ஒருவரும் ்்கட்்கவில்டல என இதறகுப பதி -
லளித்து ்்கோஹ்லி அச்்சந்தர்பபத்தில் குறிப -
பிட்டிருந்தோர்.

அதன் பின் ஒருநோள் தடலடமப பதவியிலி -
ருந்தும் ்்கோஹ்லி திடீபேன நீ்க்கபபட்ைோர். 
இது பறறி விேோட் ்்கோஹ்லி கூறுட்கயில்: 
பதன்னோபிரி்க்க சுறறுபபயணத்து்க்கோன 
வீேர்்கடளத் பதரிவு ப்சய்வதறகு சுமோர் 1 
மணி ்நேத்து்ககு முன்்ப தன்டன ஒருநோள் 
தடலடமப பதவியிலிருந்து நீ்ககியுள்ளதோ்க 
அறிவித்தோர்்கள். இது பதோைர்பில் என்னு-
ைன் ்கலந்துடேயோைவில்டல என அப்போது 
அவர் கூறியிருந்தோர். அடுத்த மோதம் இல 
ஙட்க அணியுைன் பபங்களூரில் நடைபப-
ைவுள்ள பைஸ்ட் ்போட்டி விேோட் ்்கோஹ் -
லி்ககு 100ஆவது ஆட்ைமோகும். அப்போட்-
டிவடே தடலடமபபதவியில் இரு்ககும்படி 
இந்திய்க கிரி்கப்கட் ்சடப ்்கட்டு்கப்கோண்ை -
டதயும் ்்கோஹ்லி நிேோ்கரித்துள்ளோர்.

்்கோஹ்லியின் இந்தத் திடீர் முடிவு இந் -
திய்க கிரி்கப்கட் ்சடபயில் பேபேபபோ்கப 
்ப்சபபட்ைது. விேோட் ்்கோஹ்லியின் பவறறி-
்கேமோன 7 ஆண்டு்கள் தடலடமப பதவி முடி-
வு்ககு வந்துவிட்ைது. இந்திய அணியின் ்சோத -
டனமிகு பைஸ்ட் தடலவர் விேோட் ்்கோஹ்லி 
ஆவோர். அவேது தடலடமயில்தோன் இந்திய 
அணி அதி்க பவறறி்கடளப பபறறுள்ளது. 
அவர் தடலடமயில் 68 பைஸ்ட் ்போட்டி்க-
ளில் 40இல் பவறறி பபறைதுைன் 17 ்போட் -
டி்களில் மோத்திே்ம ்தோல்வியடைந்துள்ளது 
இந்திய அணி. பவளிநோட்டு டமதோனங்களில் 
இவ்ே அதி்க பவறறி்கடளப பபறறுள்ளோர். 
2018 ஆம் ஆண்டு பதன்னோபிரி்க்க பஜோஹன் -
னஸ்்பர்்ககிலும் இஙகிலோந்து பநோர்டிஙஹோ -
மிலும், அவுஸ்தி்ேலிய அடிபலய்ட் மறறும் 
பமல்்போர்ன் டமதோனங்களில் பதோைர்ச்சி-

யோ்க பவறறி பபறறு பவளிநோட்டு மண்ணில் 
ஒ்ே ஆண்டில் 4 பவறறி்கடளத் ்தடித்தந்த 
முதல் இந்திய அணி தடலவர் இவர் ஆவோர்.

ேைாஹ்லியின் சா்தகனைள:
அதி்க பைஸ்ட் பவறறி்கடள்க ்கண்ை 

இந்திய அணித் தடலவர்்களில் விேோட் 
்்கோஹ்லி 68 பைஸ்ட் ்போட்டி்களில் 40 
பவறறி்கள், 17 ்தோல்வி்கடளபபபறறு முத -
லிைத்திலுளள்ளோர். ்தோனி 60 பைஸ்ட் 
்போட்டி்களில் 27 பவறறி 18 ்தோல்வி்களு -
ைன் 2வது இைத்திலும், ்கஙகுலி 49 பைஸ்ட் 
்போட்டி்களில் 21 பவறறி்கள், 13 ்தோல்வி்க-
ளுைன் மூன்ைோவது இைத்திலுமுள்ளனர்.

பவளிநோட்டு டமதோனங்களில் அதி்க பவற-
றி்கடளப பபறை தடலவர்்களுள் ்்கோஹ்லி 
36 ்போட்டி்களில் 16 பவறறி்கள் 15 ்தோல்வி-
்களுைன் முதலிைத்திலும், ்கஙகுலி 28 பைஸ்ட் 
்போட்டி்களில் 11 பவறறி்கள், 10 ்தோல்வி்க-
ளுைன் இேண்ைோவது இைத்திலும், ்தோனி 30 
பைஸ்ட் ் போட்டி்களில் 6 பவறறி்கள், 15 ் தோல்-
வி்களுைன் மூன்ைோவது இைத்திலுள்ளனர்.

்்சனோ நோடு்கள் என அடழ்க்கபபடும் 
பதன்னோபிரி்க்கோ, இஙகிலோந்து, நியூசிலோந்து, 
அவுஸ்தி்ேலியோ நோடு்களல் அதி்க பைஸ்ட் 
்போட்டி்களில் பவன்ை இந்தியத் தடலவர்்க -
ளில் ்்கோஹ்லி 23 ்போட்டி்களில் 8 பவறறி -
்கள், 14 ்தோல்வி்களுைன் முதலிைத்திலும், 
்தோனி 23 பைஸ்ட் ்போட்டி்களில் 3 பவறறி-
்கள் 14 ்தோல்வி்களுைன் 2வது இைத்திலும், 
ேோகுல் டிேோவிட் 6 பைஸ்ட்்கள் 2 பவறறி்கள் 2 
்தோல்வி்களுைன் 3வது இைத்திலுமுள்ளனர்.

உள்ளூரில் 32 ்போட்டி்களில் 24 பவறறி்க-
டளயும் பவளிநோட்டு டமதோனங்களில் 36 
்போட்டி்களில் 16 பவறறி்கடளயும் பபற-
றுள்ள ்்கோஹ்லி நியூசிலோந்து மண்ணில் ஒரு 
பைஸ்ட் பவறறிடயயும் பபைவில்டல என்ப-
தும் குறிபபிைத்த்க்கது.

எம்.எஸ்.எம்.ஹில்மி...?

kQ;rhpkQ;rhp

போகிஸ்தோன் மறறும் இலஙட்க்ககு 
இடையில் நடைபபறை 2வது ்ச்வட் 
குத்துச்்சண்டை  ்சம்பியன்ஷிபபில் 
பங்்கறை இலஙட்க அணி 7 தங்கம் 
மறறும் 5 பவள்ளிபபத்க்கங்கடள 
பவறறி ப்கோண்டு ்சம்பியனோ்க மகுைம் 
சூடியது.

போகிஸ்தோனின் தடலந்கேோன 
லோஹூரில் ்ச்வட் கிஙபபோ்கஸிங 
பதோைர் ்கைந்த 13ம் தி்கதி ஆேம்பித்து 
நடைபபறறுவந்தது. இதில், இலஙட்க 
்சோர்பில் ்போட்டியிட்ை 7 வீே, வீேோங்க-
டன்கள் தங்கபபத்க்கங்கடள பவன்-
றுள்ளனர்.

இதில் முல்டலத்தீவு யுவதி ்க்ணஸ் 
இந்து்கோ்தவி பபண்்களு்க்கோன 25 
வயது்ககுட்பபட்ை 48-52 கி்லோகிேோம் 
எடைபபிரிவில்  ்போட்டியிட்டு தங-
்கபபத்க்கத்டத பவன்ைோர். இவருைன், 
்கண்டி – ஹுலு்கஙட்க பகுதிடயச் 
்்சர்ந்த ஏ.எம். ்சோதீர் 25 வயது்ககுட்பட்ை 70-75 கி்லோகிேோம் 
எடைபபிரிவில்  ் போட்டியிட்டு தங்கபபத்க்கத்டத பவன்ைோர்.

இவர்்களுைன் 30 வயதின் கீழ 55-60 கி்லோகிேோம் எடைப-
பிரிவில் ்போட்டியிட்ை நோவலபபிட்டிடயச் ்்சர்ந்த அ்கமல் 
அஹமட், 10 வயது்ககுட்பட்ை 20-24 கி்லோகிேோம் எடைப-
பிரிவில் ்போட்டியிட்ை ்கம்படளடயச் ்்சர்ந்த எம்.எம்.எம்.
பமோஹவ்வியோ, 30 வயதின் கீழ 60-65 கி்லோகிேோம் எடைப-
பிரிவில் ்போட்டியிட்ை ேஸ்வி ப்்சலோ, 25 வயது்ககுட்பட்ை 
56-60 கி்லோகிேோம் எடைபபிரிவில் ்போட்டியிட்ை எம்.எம்.
எம்.மிர்ஷோட்  மறறும் பிே்சோத் வி்கேமசிங்க ஆகி்யோர் தங்கப-
பத்க்கங்கடள பவன்ைனர்.

இவர்்களு்ககு அடுத்தபபடியோ்க 5 பவள்ளிபபத்க்கங்கடள-
யும் இலஙட்க அணியினர் பவன்றிருந்தனர். இதில், ஆண்்க-
ளு்க்கோன 30 வயதின் கீழ 70-75 கி்லோகிேோம் எடைபபிரிவில் 
்போட்டியிட்ை உலபபடன பகுதிடயச்்்சர்ந்த ஹகீம் லோபீர், 
20 வயதின் கீழ 70-75 கி்லோகிேோம் எடைபபிரிவில் ்போட்-
டியிட்ை நோவலபபிட்டிடயச்்்சர்ந்த சுடஹல் அ்கதோர், 30 
வயதின் கீழ 70-75 எடைபபிரிவில் ்போட்டியிட்ை நோவலப-

பிட்டிடயச் ்்சர்ந்த எம்.என்.எம். மன்ஷில், 18 வயதின் கீழ 
48-52 கி்லோகிேோம் எடைபபிரிவில் ்போட்டியிட்ை  ்கண்டி – 
பபோல்ப்கோடலடயச் ்்சர்ந்த ்கயோன் பண்ைோே  மறறும் பபண்-
்களு்க்கோன 20 வயது்ககுட்பட்ை 40-44 கி்லோகிேோம் எடைபபி-
ரிவில் ்போட்டியிட்ை ்கம்படளடயச் ்்சர்ந்த எஸ்.எச்.பஹ்மோ  
ஆகி்யோர் பவள்ளிபபத்க்கத்டத பவன்றுள்ளனர்.

்மறகுறித்த வீே, வீேோங்கடன்கள் பத்க்கங்கடள பவன்-
றுள்ள நிடலயில், இவர்்களுைன் ்தசிய பயிறறுவிபபோளர் 
பிே்சோத் வி்கேமசிங்க பயணித்திருந்தோர்.  இவர் மோத்திேமின்றி, 
்கண்டி மோவட்ை பயிறறுவிபபோளர் டி.எம். நவ்ஷோட், நோவ-
லபபிட்டி பயிறறுவிபபோளர் எச்.எச்.ஹுட்சன் மறறும் நிஷித 
ையஸ் ஆகி்யோரும் ்மறகுறித்த வீேர்்களு்ககு பயிறசி்கடள 
வழஙகியுள்ளனர் என்பது குறிபபிைத்த்க்கது.

்ப்தக்ைம கவன்்ற வீர, வீராஙைகனைள
ைேேஸ் இந்துைாே்தவி
(U25, 48-52KG, Combat) – ்தஙைம
ஏ.எம. சாதீர் (U25, 70-75 KG, Assault) – ்தஙைம

அக்மல் அஹமட (U30, 55-60 KG, Assault) –்தஙைம
எம.எம.எம.கமாவ்விோ
(U10, 20-24 KG, Assault) – ்தஙைம
ரஸ்வி ்பேச�ா – (U30, 60-65 KG, Assault) – ்தஙைம
எம.எம.எம.மிர்்ாட
– (U25, 56-60 KG, Assault) – ்தஙைம
பிரசாத் விக்ரமசிஙை – ்தஙைம
ஹகீம �ாபீர் – (U30, 70-75 KG, Assault) –கவளளி
சுகஹல் அக்்தார் (U20, 70-75 KG, Assault) –கவளளி
எம.என்.எம. மன்ஷில்
– (U30, 70-75KG, Combat) – ்தஙைம
ைோன் ்பண்்டார – (U18, 48-52KG, Combat) –கவளளி
எஸ்.எச்.்பஹ்மா – (U20, 40-44KG, Combat) –கவளளி

கிரிக்கெட் சபையுடனான
முரணைாடு கொரணமா?

ஓய்வு முடிளெ
அறிவிததார் 
சானியா மிர்சா
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'எ
ப்பொருள்  யொர் யொர்  வொய்க் கேட்-
பினும்  அப்பொருள் ் ெய்ப்பொருள்  
ேொணபதறிவு'   எெது  வொழக்்ே-
யில் நொம் ே்ைபபிடிக்ே   கவணடிய 

முக்கியெொன ்நறிேளுள் ஒன்ொே இநத கு்ள் 
அ்ெநதுவிட்ைது. ேேனமும் வொனும் நிலமும் 
ேொணொத  அதிசயஙே்ை்யல்லொம்  இபகபொது  
ேொணபிக்கும் வல்ல்ெ்ய  இ்ணயத்  தைங-
ேள் ்ேொணடுள்ைன.

   குறிபபொே   நொம் இன்்க்கு யுரியூப பொர்க்-
ேப கபொகிக்ொம். எனக்கு எது கத்வ எனப்த 
அது  முனனகே அறிநது ்வத்துக் ்ேொணடிருக்-
கி்து  எனபது வியபபொே இருநதொலும் அது அச்சு-
றுத்தும்  ஒரு விையகெ. நொன முேநூ்ல தி்க்கு 
முனகப எனக்கு வநதிருக்கும் அறிவித்தல்ே்ை  
எனக்கே ்தரியொெல் படித்து அவற்் எனக்கு 
அறிவிக்கி்து முேநூல் இதில் எனக்கு பொதுேொபபு 
வழஙேபபட்டுள்ைதொே  ஒரு விலொசெடிப ப்தயும் 
அது தவ்விைவில்்ல. 

 ேொசிபலன  பகுதி்ய  தி்நதொல்  எனது ேொசிக்-
ேொன பலனே்ைகய  பலரும் கூறிக் ்ேொணைடி-
ருக்கி்ொர்ேள். ஏன ெற் இேொசிக்ேொேர்ே்ை  இவர்-
ேள் தவ் விட்ைொர்ேைொ என்ொல் அது அவேவர்  
தைஙேளில்  வருெொம். 

 கபொேட்டும்.  யூரியூப தைம் அத்ன நைத்து-
பவர்ேளுக்கு ஒரு ேட்ைத்தில் பணத்்த அள்ளி 
வழஙகுவதொே ்சொல்கி்ொர்ேள். இதறேொே 
கபொட்டி கபொட்டுக்்ேொணடு தொம் ேழிபப்்க்கு 
கபொவ்தத்  தவிே ெற் ேொட்சிே்ை்யல்லொம் 
பகிர்நது ் ேொணடிருபபவர்ேள் ஏேொைம்.  இநத சிறு 
குறும் பைஙேளின த்லவர்ேள்  தெது அ்லவரி-
்சக்்ேன  ் பயர்ே்ையும் ் வத்திருக்கி்ொர்ேள்.  
தம்மிைம் தி்்ெ இல்லொத கபொதும் தி்்ெ உள்ை-
வர்ே்ை கதடிபபிடித்து  அவர்ேைது தி்்ெே்ை  
விறறுக் ேொசொக்குபவர்ேளும்  அதிேம்.

   தெது முேமும் கபொனில் ேொட்சியொகி்து என-
பதறேொே சிலர் இ்தபபறறி அலட்டிக் ்ேொள்-
வதில்்ல. ச்ெயகல ்தரியொத ்பணேள் 
கபொ்னப பொர்த்து ச்ெக்கி்ொர்ேள்தொம். அரிசிெொ 
திரிபப்தபபடி எனபதொே  ஒரு யூரியுபபில்   விைக்-
ேம். ஒரு ்பண அரிசி்ய  எடுத்து  இதுதொன 
பச்்ச அரிசி எனவும் அது எவவொறு  உருவொனது  
எனப்தயும்  அநத அரிசி்ய அ்ைநதவொக்  
விைக்கிக்  ்ேொணடிருக்கி்ொர்  பினனர் அ்த 
எபபடி ேழுவ கவணடும்.  எனப்த இேணடு நிமி-
ைஙேைொே ேழுவிக்  ேொட்டியபின  அதில் எபபடி நீர் 

ஊறறி ஊ்்வக்ே கவணடும் எனப்தயும்  
அதறேொன ேொல அவேொசத்்தயும் ்சொல்-
கி்ொர்,  பினனர் அநத நீ்ே வொே ்வத்து 

அ்த மிக்சியில்  கபொட்டு  முதலொம் தை்வ  
இேணைொம் தை்வ மூன்ொம் தை்வ  என 
அ்ேத்து சலித்து  ெொ்வ ெட்டுெல்ல பொர்பபவர்-

ே்ையும்  சலித்து  ெொவொக்கி விடுகி்ொர். அதன 
பினனர்தொன அவர்  இனனு்ெொரு விைக்ேத்்த 
்சொல்கி்ொர். அதொவது  இ்த  இபபடிகய உலர்நத 
அரிசியொே ்வத்தும் அ்ேக்ேலொம்.

   யூரியூப  சம்பொத்தியம்  அவர்ே்ை  இநத 
நி்லக்கு ்ேொணடு வநதிருக்கி்து..  விவசொய 
முயறசிேள்  ேொல்ந்ைேள் கபொன்வற்்  
்பருெைவில்  கெற்ேொள்கவொர்  தம்ெைவில் 
யூரியூப  தைத்்த  ்வத்துக் ்ேொள்கி்ொர்ேள். 
தனது விவசொய முயறசிே்ையும்  அதில் ஏறபட்டு  
வரும் ேஸை நஸைஙே்ையும் விைக்குகி்ொர்ேள். 
ஆனொல் ேவனம் யொரும் உண்ெ்ய கபசுவ-
தில்்ல ேொேணம் ்தொழில் கபொட்டி எபபடியொவது  
ெற்வர்ேளுக்கு  கசதம் ஏறபடும் கபொகத நொம் 
லொபம் பொர்க்ேலொம்  எனபது முக்கியம். உதொேண-
ெொே இயற்ே கவைொண மு்்ே்ை  பொர்ப-
கபொம். இபகபொது நொட்டுக் கேொழிேளின ேொலம்.  
அவற்் கு்்நத ்சலவில் வைர்க்ே முடியும்.  

அவறறுக்ேொன  தீவனஙே்ை  நொகெ உறபத்தி 
்சய்ய முடியும் ஆனொல் நொம் அவற்் உற-
பத்தி ்சய்வதறேொன இைவசதி்ய ்ேொணடிருப-
பதும் அவசியெொகி்து. அவற்் வீட்டிகலகய  
்ெொட்்ை ெொடியில் அல்லது ் தொட்டிேளில் ் சய்து 
்ேொள்ைக்கூடிய மு்்ேள் ்வகுவொே பேவி வரு-
கின்ன..  அதில் குறிபபொே,  அகசொலொ எனபபடும் 
பொசி. 

   இது ே்்வ ெொடுேளுக்கும் கேொழி ஆடுே-
ளுக்கும் தீவனெொவதுைன ்நல் வயல்ேளுக்கும் 
பயனபடுத்த முடியும் எனப்த யூரியூப வழி-
யொேகவ அறிகிக்ொம். என்ொலும் எெது ஊரில் 
அதன வி்த கி்ைபபது மிே ேஸைெொே உள்ைது-
ைன அ்த எபபடி வைர்க்ேலொம் என் அறிவும் 
கி்ையொது. சும்ெொவல்ல ்பரும் பண்ணயொைர் 
ஓருவர் ்ேகவலியில் இ்த நி்்யகவ ்சய்-
துள்ைொர் எனப்த யூரியூபபில் பொர்த்கதொம். 
அகதகபொல ெேொகதவ ஆசிேெம் என் ்பரியை-
விலொன  ஒரு நிறுவனத்திலும்  இது இருபப்த 
அறிகிக்ொம். யொழபபொணத்தில்  நொட்டுக்கேொழி 
வைர்க்கும் எனது நணபர் ஒருவர்  தெது கிேொெத்-
தில் பேவலொே இ்த பயிரிட்டு பயன ்பறுவதொே-
வும்  ் சொனனொர். ஆனொல் கிளி்நொச்சி  வவுனியொ  
ெனனொர் கபொன் இைஙேளில் அது பேவலொே  

அறியபபைவில்்ல.     இனி  நொம் பயனபடுத்-
தும்  ்தொழு உேம் உேெொேகவ ெக்கியபினனர்  
பயனபடுத்தி வநகதொம்.  இபகபொது அநத ்தொழு 
உேத்்த ெணபுழுக்ே்ை விட்டு உணண ்வத்து 
ேழிவொக்கி கதயி்லத் தூள் கபொல உலர்த்தி எடுக்-
கும் மு்் அறிமுேபபடுத்தபபட்டு  வருகி்து.  
இதறேொன ்தொட்டிேள் விவசொயத் தி்ண க்ேைத்தி-
னேொல் ் ேொடுக்ேபபைவும் அதறேொன பயிறசிே்ை 
வழஙேவுெொன கவ்லேள்  நைக்கி்து. ெறுபடி-
யும்  நொம் ்சொநதக்ேொசில்  சூனியம் ்வத்துக் 
்ேொள்ைபகபொகிக்ொகெொ  எனறு ்தரிகி்து. 
நவீன மு்்ே்ை அறிமுேபபடுத்தும் ஒவ்வொரு 
மு்்யும் எம்மிைமுள்ை பொேம்பரியப  ் பொருட்ேள் 
அழிவ்ைநது கபொகின்ன. .

  துபொய்  பூசனிக்ேொய் வநதது. நம்மிைமிை-
மிருநத அரு்ெயொன சக்ே்ேப பூசனிக்ேொய் 
அழிநது கபொனது.  சீ்ெ விலஙகினஙேள் எெது 
நொட்டு விலஙகினஙே்ை கெொசெொே பு்நதள்ளி-
யது.  இபப இ்நத ெணபுழு எெது புழுக்ே்ை 
அழித்தொல்... அநதக்கேள்விக்கு அவர்ேகை பதில் 
்சொல்கி்ொர்ேள். அநதப புழுவுக்கு மூன்டிக்குக் 
கீகழ கபொேத் ்தரியொதொம். அதனொல் அது ்தொட்-
டிக்குள்கைகய நிறகுெொம்.  இது கவடிக்்ேயொே 
இல்்ல. இநத ஆபபிரிக்ே ெணபுழு இடுகின் 
முட்்ைேள் எருவுைன நிலத்துக்குப கபொகி்து. ஓரு 
முட்்ையில் தலொ இேணடு குஞ்சுேள் வருெொம். 
அது ்தொட்டிக்கு ்வளிகயதொகன.

     எநத அலுவலேத்தொலும்  அல்ல யூரியூப-
பினொல் ெட்டுகெ இ்வ பேபபபபட்டு வருகின-
்ன. கேள்விச் ்சவியன ஊ்ேக் ்ேடுத்தொன 
என்்ொரு பழ்ெொழி இருக்கி்து.  இநத நவீன 
்தொழில ேேசியஙே்ைல்லொம் அ்ேகு்்யொே 

அவர்ேகை விதம் விதெொே ே்தத்துக் ்ேொண-
டிருக்கி்ொர்ேள். நொம் வொ்யபபிைநது பொர்த்-
துக் ்ேொணடிருநதுவிட்டு அ்த நொெொே ்சய்ய 
முயனறு ்பரும் கதொல்வி்ய சநதிக்கிக்ொம். 
கிருமி நொசினிேைொே  இவர்ேள் ்சொல்லும் மூலி-
்ேேள் எதும் கவ்ல ்சய்யொது. ெனித உை-
லுக்கே ெருநது ்சொல்கி்ொர்ேள். ்பரிய ்வத்தி-
யர்ே்ையும் மிஞ்சியதொே  அவர்ேைது தேவல்ேள் 
அ்ெகின்ன. இநத ்ெய்ப்பொருள் அதிர்ஸைவ-
செொே சித்திபபதும் உணடு. 

  அண்ெயில் ஒரு அம்ெொ வீட்டுக்கு 
வநதொர். தனக்கு உைலில் பொைொய்பபடுத்தும் ஒரு 
வலி்யச் ்சொல்லி உஙேை கபொனில ஒருக்ேொ 
பொத்துச் ்சொல்லுஙேவன. ஏகதன நல்ல ெருநது 
கிைநதொ..' என்ொர். பொருஙேள் இநத ்சல்கப-
சிேள் இபகபொது சேல ேலொவல்லவர்ேைொே 
உலொ வருகி்ொர்ேள் பினகன. ேலணைர் இருக்-
கி்து. ேடிேொேம் இருக்கி்து. ேெேொ இருக்கி்து. 
்தொ்லநேல் ்தொ்லக்ேொட்சி ்தொ்லகபச்சு 
கபனொ ஞொபேக்குறிபபு  ேல்குகலட்ைர் கபொக்குவ-
ேத்தில் பொ்தேொட்டி ேொலநி்ல ெொற்ம் வி்ை-
யொட்டு சினிெொ பொட்டு சீட்டு எனன இல்்ல. ஒரு 
்ேகபசி ்ேயிலிருநதொல் உலேகெ ்ேயில் 
இருபபதொே அர்த்தம்.

ஆறு ைாதக் குழநமத ப�ான்று 
சடமடையெல்ாம் அணிநது, 
யதாப்பி மவதத யைாடமடைத -

தம்ப் ய�ாம்மையொன்று எப்ப�ாதும் 
என் மையில தங்கியிருக்கும் �ள்ளி விடடு 
வீடடுக்கு வநதவுடைபனபெ திணமணையில 
ஊஞசலப�ால யதாங்கும் யதாடடிலில 
ய�ாம்மைமெ வளர்ததி மவப்ப�ன். 

ஊஞசலின்பைல சிறுசிறு ைணிைள் நிமைநத 
நடசததிரப் �டடையைான்மைக் ைடடி ஆடடி 
விடுபவன். எநதவிதக் குறுக்கீடுைளுைற்ை ரம்-
மிெைான சூழலில ைணிைள் 
ைாததிரம் ஒன்மையொன்று 
தழுவிக்யைாள்ளும் சததம் 
ைனமத நிரப்பின...

சி் நாடைளில உமடை 
ைாற்றிப் �டுக்ைமவப் -
ப�ன் அப்ப�ாது எனக்கும் 
ய�ாம்மைக்குமிமடைபெ 
ஒரு தம்பி வநதுவிட -
டைான். பின்னர் எல்ாபை 
ைாறிப்ப�ாய் விடடைது. 
இருள் ைவியும் ைா்த -
தில ப்சாைப் ய�ய்து 
யைாணடிருநத ைமழயில 
இருவரும் நமனநது 
யைாணபடை ைமடை வீதிக் -
குச் யசலபவாம். 

�ாமதைள் ைமழநீர் 
சுைநது பதங்கி நிற்கும் 
யவள்ளததில ைாலைள் 
ந ம ன ப் ப � ா ம் . அன் றி லி -
ருநது மூன்ைாம் நாளில 
ைால விரல இடுக்குைளில 
பசற்றுப் புழு ைடிததுப் ய�ாக்குளங்ைள் 
ப�ாடடு விரலைள் யசாறிச்ச்ால வீக்ைம் 
ைணடிருக்கும். உம்ைா விளக்யைணயணைய் 
தடைவி அடுப்பில சூடு பிடிப்�ார். ைடி 
இருநத இடைம் யதரிொைல ைமையும்.  

இரணடு �க்ைமும் தள்ளித தள்ளி 
ஓடு ப�ாடடை வீடுைள். இமடையிமடைபெ 
கிடுகு பவய்நத உெர்நத இல்ங்ைள். 
அதிய்ான்று எங்ைளுமடைெது. கிழக்கு 
முைடடில கிணைற்றுக்கு வ்து �க்ைம் குளி -
ெ்மையும் இடைது �க்ைம் ைழிப்�மையும் 
பின்�க்ைம் யநடிதுெர்நத யநாக்ஸ் ைரமும் 
அமைநததால ய�ரும்�ாலும் சூரிென் 
நடடுக்ை நிற்மையில ைடடுபை யவயில 
�ாளம் கிமடைக்கும். "இநத யவயில சீராைப் 
�டைாததாலதான் உனக்குக் கூைக்ைடடு வந -
திருக்கிைது.." என்று உம்ைாமவ பநாக்கி 
மூததப்�ா விொக்கிொனம் ப�சுவார். 
பூமிததம் இம் பவணடுயைன்�ார். நான் 
ஆய்நது யைாணடு யைாடுப்ப�ன். அதமன 
அம்மிக் ைலலில மவததுக் கூடைபவ சநத -
னக் குழம்பும் பசர்தது அமரதயதடுதது 
வீங்கிெ �குதியெங்கும் பூசுவார். பின்பன -
ரைாகும்ப�ாது வீக்ைம் அைர ஆரம்பிக் -
கும்...

தமரயில உடைார்நதிருநது சம்ைணைம் 
ப�ாடடு அல்து குததுக்ைால மவதது 
இருநத�டிபெ சமைததார்ைள். "ஐநதில 
வமளொதது ஐம்�தில வமளயுைா" என்ை 
�ழ யைாழிமெப் ய�ணைளுக்பை உரித -
தாய் ஆக்கியிருநதது அடுப்பு. சமைெல 
ைடடில ைைதிொய் திைநது கிடைநத ைதவு 
வழிொை நுமழயும் யதரு நாய் சடடி 
�ாமனைமள இழுததுச் யசன்ை சம்�வங்ை -
ளும் நடைநதன் பசாததுப் �ாமனமெ அடுப் -
பிலிருநது இைக்கும் தருவாயில வழுகிப் 
�ாமன அடுப்புக்குள் �ாய்நதால யநருப் -
புச் சி்ாகிததுக் மைைளில எகிறி விடும். 

சுதநதிரைாய்ச் சிைைடிததுப் �ைநத 
மைைமளப் �ார்க்ைப் �ரிதா�ம் வரும். 
எநபநரமும் யசாதயசாதயவன்று பவர்தது 
ஊற்றிக் யைாணடிருக்கும் நீர்ப்பூசணிக் -
ைாமெ உமடைதது அதற்கு பைல மைமெ 
மவததுக் ைடடி விடடைால குளிர்நது, 
அழததுதல ைாறி, எரிதல அடைங்கிப் 
ப�ாகும்...    

ைறுப்புக் ைடடைம் ப�ாடடை யவள்மளச் 
சடமடை அணிநது வைாநதாவில கிடைக் -
கும் ஸ்டடூல மீது அைர்நதிருநபதன். 
வாசலில உம்ைா அழுமை யதறிக்ைப் 
ப�சிக் யைாணடிருப்�து ைாதில விழுந -
தது. மிச்சமிருநத ைமதமெ இமடையில 
நிறுததி விடடு, "ைாைா விழுநதிட -
டைாராம்.." நானும் உம்ைாவும் அவர் 
வீடமடை பநாக்கி நடைநபதாம். அறுதத 
வாமழொய் அப்�டிபெ தமரயில சரிநது 
கிடைநதார். முழுக்மைச் சடமடையெங்கும் 
நிமைெப் புழுதி �டிநதிருநதது. வரும் 
வழியிப்பெ இணுங்கிக் யைாணடுவநத, 
யநாச்சி இம்ைமளத தணடுடைன் யநருப் -
பில வாடடி எடுததார். ைரிக்யைாழுநதுத 
துளிரும் யவற்றிம்யும் �றிததார். இம் -
மூன்மையும் ஒன்ைாைச் பசர்தது அடி�டடை 
இடுப்புப் �குதியில அமணைதது வரிநதார். 
இரணடு தினங்ைளில ைாைா எழுநது நடைக் -
ைத யதாடைங்கினார்...

"இநத வன்னிெனார் பைாடடைாப் 
அமரக் ைடமடை உள்ளுக்ை இைங்குங் -

பைர் வ்து �க்ைம் ஒரு ைம் பவம்பு 
நிற்கும். அதுக்குப் �க்ைம் நீ்க்ை்ர் 
பைற்றுப் ப�ாடடை வீடடிலதான் பூமன 
மீமச நிற்குது" இப்�டி மூலிமைைமளத 
பதடிச் யசல�வர்ைள் எங்ைள் கிராைங்ைள் 
பதாறும் இருநதார்ைள். நாடடு மவததி -
ெதில பிரசிததி ய�ற்ை தம்பிக் ைணடுப் 
�ரிைாரி ைதிெ உணைமவ முடிததுக் -
யைாணடு ஒரு குடடித தூக்ைம் ப�ாடுவார். 
ைாம் நான்கு ைணிக்யைல்ாம் அவரி -
டைம் ய�ாது ைக்ைள் பதடி வர ஆரம்பிப் -

�ார்ைள்...
யநறி, �ாலைடடு, நமர ையிர், ஈறு, 

ை்ச் சிக்ைல, எலும்பு பநா, மூடடு வலி, 
�மடைத பதைல, சி்நதி - பதள் ைடி, 
வாதம், பிததம், ப�தி, வ்யிற்றுக் ைடுப்பு, 
மூ்ம், அமரொப்பு, �ாலுணணி, நைச் 
சுதது, ைல்மடைப்பு, தம்ப்ய�ாடுகு, 
�டைர்தாைமர, யசருப்புக்ைடி, ைாதுக்குதது, 
ஆமனக்ைால, முடியுதிர்வு, என்று வரு -
�வர்ைள் குமைநதளவு ஒரு ைாததிமரொ -
வது ய�ற்றுச் யசலவர். ைாணிக்மைொை 
ஐநதுமுதல �தது ஷரூ�ாய்வமர ய�ற்றுக் 
யைாள்வார். ைருநது தீர்நது, பநாய் தீராத -
வர்ைள் மீணடும் தம்பிக் ைணமடைத பதடி -
வநது மீதித தவமணைக்கு ைருநது வாங்கு -
வர்... 

இவருக்குச் பசாதிடைச் சாஸ்திரமும் 
�ார்க்ைத யதரியும் என்�ார்ைள். திருை -
ணைப் ய�ாருததங்ைள், குழநமதப்ப�று, 
யதாழில �்ன், �ரீடமசச் சிததி, ய�ெர் 
நடசததிரம், சு� தினங்ைள், ைனிதர்ைள் 
- ைாடுைள் ைாணைாைல ப�ானால திரும் -
புதல, ைளவு யைாடுததவர்ைள் மை 
யவளிச்சம், சூனிெம் மவப்�வர்ைளும் 
இரைசிெைாைத பதடி வருவதும் வழமை -
யில இருக்கும். ஆைமர ஏழு ைணிொகி 
விளக்கு மவக்கும் பவமள வரும்வமர 
யதாழில நடைக்கும்...

ஐநது, ஆறு தசாப்தங்ைளுக்கு முன்னர் 
வெல யவளிைள் சூழ நடுபவ குளம். அரு -
கிப்பெ "ைரவடடைப் பிடடி" அப் பிர -
பதசம் மிை அழைாை இருநததாம். ஓரிரு 
மை மவததிெர்ைள் கூடை அங்கு குடிமச 
அமைதது வாழ்நதிருக்கிைார்ைள். இநத 
மூ்க் ைமதயின் �் நூறு கிமளக்ை -
மதைள் �லபவறு �ரிைாணைங்ைபளாடு 
அப்�ச்சி யசால் வீடடில எலப்ா -
ரும் முன் விைாநமதத தூணுடைன் ஒடடிப் 
ப�ாய்ச் யசவி ைடுததுக் யைாணடிருப் -
ப�ாம்...

ஆற்றில தணணீர் வரவிலம்யென் -
ைாலும் நிமைெ ைாற்ைங்ைள். அங்ைங்பை 
ைணைல பதாணடியிருநததில அம்மைத 
தழும்புைள் நிமைநததுப�ால, கும்பி 
யதரிநதன் உமடைநது �ாதிொன ைல ஓரங் -
ைளில புற்ைள் முமளதது ைமைநதிருநதன் 
நீளநீளைான பைாமரைளின் மீது, சரிநது 
இைங்கிபனன். அப்�ச்சி கூடைபவ வநதார். 
நண�ர்ைபளாடு வநது தூணடில ப�ாடடு 
விமளொடிெ இடைங்ைள் இப்ப�ாது குழிை -
ளாய் யதரிநதன...

வெம் அணமிக்ைத தூரம் அதிை -
மிலம். திைநதிருநத இமைைளுக்குள் 
விழிைள் உருள்வமத உணைர்நபதன். ைனம் 
தாளாது வ்துமை உெர்ததி அப்�ச்சிமெ 
அருகில அமழதபதன். ைாலில முள் ஏறி 
முறிநத அமடைொளைாய் யைடடிததுப் -
ப�ாய் இரததம் ைசிநதது. விரலைளால 
வருடிக் குவிதது நைம் �திததுச் சுணடி 
இழுததார். 

வாயில கிழிநது ஈடடிப�ால முள் 
சடைக்யைன்று வநதது. ஓடிப் ப�ாய் அரு -
கிலிருநத �ச்சிம் ஒன்மைப் �றிதது 
வாயில இடடுக் யைாதுப்பி அநதக் 
ைாெததின் பைல உமிழ்நதார். விசம் 
இைங்கிெப�ாது அப்�ச்சியின் யைலலிெ 
குரல ைாதில விழுநதது. "வலிக்குதா 
ைன?".    

உம்மாவின் கை்ருந்து

மஞ்சரி களஞசியம் H
u

dh
a
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தமிழக் கவி
சேசுகின்ார்

வலம்புரி ேவிதொ வட்ைத்தின (வேவம்) 
76ஆவது  ேவியேஙேம் ்பௌர்ணமி -

யனறு ்ேொழும்பு ப்ழய நேே ெணைபத்தில் 
அண்ெயில் ந்ை்பற்து. ேவியேஙகி்ன 
பத்திரி்ேயொைரும் ேவிஞருெொன கே. ஈஸ -
வேலிஙேம் த்ல்ெகயறறு சு்வயொே 
நைொத்தினொர். வேவ ்சயலொைர் இை்நஞ்சன 
முர்ஷிதீன நிேழவி்ன ்நறிபபடுத்தி த்ல-
்ெயு்ேயும், வேகவறபு்ேயும் நிேழத்தினொர். 
வேவ ஸதொபே குழு உறுபபினர் சத்திய எழுத்தொ-
ைர் எஸ. ஐ. நொகூர்ேனி முனனி்ல வகித்தொர். 
்பொருைொைர் ஈழேகணஷ் நனறியு்ே வழங-
கினொர். எம்்ெ விட்டு அண்ெயில் ெ்்நத 

முனனொள் பிேதி ்பொலிஸ ெொ அதிபர் அேசேட்-
னம், மூத்த இலக்கியவொதி பனனீர்்சல்வம், 
ேவிஞர் சிதம்பேபபிள்்ை சிவகுெொர், வேவ 
கதசிய அ்ெபபொைர் எஸ. தனபொலனின தங-
்ேயின ேணவர் ஆர். எஸ. நைேொஜொ, ேவிஞர் 
கபொரு்தொட்ை ரிஸமியின தொயொர் ஆகிகயொருக்கு 

்ெௌனப பிேொர்த்த்ன இைம்்பற்து. கே. ஈஸ-
வேலிஙேம் த்ல்ெ தொஙகி நைொத்திய ேவிய-
ேஙகில் ேவிஞர்ேள்  ஈழத்து நூன எம். ஏ. எம். 
நிலொம், ேலொ விஸவநொதன,  எம். எஸ. தொஜெ-
ஹொன, எம். பிகேம்ேொஜ,  வொ்ழத்கதொட்ைம் எம். 
வஸீர், ஏ. கே. இைஙகேொ, உணர்ச்சிப பூக்ேள் 

ஆதில், ேம்ப்ை ேொ. 
கசேர் ெலொய் ேவி 
டிவொஙகஸொ,  ேவிக்ே-
ெல் ேஸீம், ேம்ெல்து்் 
இக்பொல் எம்.எச். எம். 
்நௌஸர், கபொரு்தொட்ை 
ரிஸமி, எஹலிய்ேொை 

முஸனி முர்ஷித், ஏ.எம்.எம். அனஸ, ஆகிகயொர் 
ேவி்த பொடினர். எஸ. சேவணொ, எம். நஸொர்,  
்ஜொகயல் கஜொனசன, ரி. என. இஸேொ. ்வ. 
சுசீலொ கபொனக்ொர் ச்ப்ய அலஙேரித்தனர். 
உணர்வு பூர்வெொன ேவி்தேைொல் அ்ெநத   
ேவியேஙகு ெனநி்்்வத் தநதது.

கேள்விச் செவியன் 
ஊரைக் சேடுத்தான்

சிறப்தாே நரைச்றற வலம்புரி 76ஆவது வேவ ேவியைஙேம்
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jpfd> Victoria Golf and Country Resort 
gFjpia mz;kpj;J 16 tpLKiw 

,y;yq;fis epu;khzpf;Fk; gzpfis 
Muk;gpj;Js;sjhf N[hd;fPy;]; 
Gnuhg;gu;B]; mwptpj;Js;sJ. ‘Sunrise 
Ridge’ vd ngauplg;gl;Ls;s ,j;njhFjpia 
epu;khzpg;gjw;fhd mbf;fy; ehl;Lk; epfo;T 
mz;ikapy; eilngw;wJ.
mbf;fy; ehl;Ltjw;F Kd;djhf 

nkhj;j kidfspd; 60 rjtPjkhdit 
tpw;gidahfpapUe;jik tpNrl mk;rkhFk;. 
nfhy;/t; jpliy Kfg;ghff; nfhz;Lk;> 
tpf;Nlhupah ePu;j;Njf;fk; kw;Wk; fz;b 
kiyf;Fd;Wfs; Nghd;wtw;iw fhl;rpfshf 
nfhz;Lk; mikf;fg;gLk; Sunrise Ridge> 
Gfo;ngw;w fl;llf; fiyQuhd kJu 
gpNukjpyftpdhy; tbtikf;fg;gl;Ls;sJ.
kl;Lg;gLj;jg;gl;l kw;Wk; gpuj;jpNafkhd 

,e;j gjpdhW kidfs; 2 gLf;ifaiwfisf; 
nfhz;ljhf mike;jpUf;Fk; vd;gJld; 
Rkhu; 2000 rJu mbapy; mikag;ngWk;. 
Muk;g tpiy &. 55.5 kpy;ypadhf 
epu;zapf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j kidfspd; 
cupikahsu;fSf;F 6 tUlq;fSf;F 
jkJ nrhj;Jfis epu;tfpg;gjw;fhd rYif 
toq;fg;gLk;.
N[hd;fPy;]; Gnuhg;gu;B]; gpupT jiyik 

mjpfhupAk;> epiwNtw;W cgjiytUkhd 

ead khtpy;kl fUj;Jj; njuptpf;ifapy;> 
‘gyu; jkJ ,uz;lhtJ kidfis rpwe;j 
miktplq;fspy; nfhz;Ls;s NghjpYk;> 
mtw;iw Ngzpg; guhkupg;gJ ,yFthd 
fhupaky;y. thbf;ifahsu;fsplkpUe;J 
me;j Rikia ,y;yhky; nra;Ak; 
jPu;nthd;iw tbtikf;f ehk; 
jPu;khdpj;Njhk;. vdNt mtu;fSf;F 
jkJ nrhe;j ,Ug;gplj;jpypUe;jthW 
,dpa tpLKiw mDgtq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;sf;$bajhf ,Uf;Fk;. 
gpuj;jpNafkhd r%f fl;likg;gpDs; 
mike;j mofpa ,y;yq;fspD}
lhf> rpwe;j fhl;rp mikg;Gfs;> 
rpf;fypy;yhj gaz trjpfs; 
Nghd;wtw;Wld; mike;jpUg;gJld;> 
Rw;Wyh mgptpUj;jpAld; ,yhkPl;lf;$ba 
tha;g;GfSk; toq;fg;gLk;. ,tw;Wld; 
cyfj;juk; tha;e;j nfhy;/t; jplYk; 
mUfhikapy; mike;Js;sJ vd;whu;.

tpf;Nlhupahtpy; tpLKiw ,y;yq;fis 

epu;khzpf;Fk; N[hd;fPy;]; Gnuhg;gu;B]; Ez; epjp thbf;ifahsu;fs; kj;jpapy; 
BMIC vd mwpag;gl;l ngnuz;bdh 

ikf;Nuh ,d;nt];l;nkd;l;]; epWtdk; 
,yq;if gl;laf; fzf;fhsu; epWtfk; (CA 
Sri Lanka) Vw;ghL nra;j 56MtJ tUlhe;j 
mwpf;iffs; tpUJ tpohtpy; epjp kw;Wk; 
Fj;jif (nkhj;j nrhj;Jf;fs; ngWkjp & 
20 gpy;ypad; tiuahd) gpuptpy; nts;sp 
tpUij ntd;nwLj;Js;sJ. ,k;Kiw $l;L 
epWtdq;fs;> gy; Njrpa fk;ngdpfs;> ,yhg 
Nehf;fw;w epWtdq;fs; kw;Wk; rpwpa> kj;jpa 
mstpyhd epWtdq;fs; mlq;fyhf 70 ,w;Fk; 
Nkw;gl;l epWtdq;fs; epjp mwpf;ifaplypd; 
mjpjpwikahd ntspg;gLj;jy;fSf;fhf 
,g;Nghl;bapy; fye;Jnfhz;ld. tUlj;jpd; 
Kf;fpa epfo;thd ,e;j guprspg;G itgtk; 
,k;Kiw BMICH ,y; fle;j brk;gu; 09 
Mk; jpfjp eilngw;wJ. ,yq;if kj;jpa 
tq;fpapd; cupkk; ngw;w KjyhtJ Ez; epjp 
epWtdkhd BMIC epWtdk; ,jw;F Kd;du; 
2017Mk; Mz;by; jq;ftpUijAk; 2018 Mk; 
Mz;by; jpwikr; rhd;wpjo; tpUijAk; 
ntd;Ws;sik Fwpg;gplj;jf;fJ.
,yq;if gl;laf; fzf;fhsu; epWtfk; 

toq;fpa ,e;j tpUJ BMIC epWtdk; 
2021Mk; tUlj;jpy; ntd;nwLj;j ehd;fhtJ 
tpUjhFk;. If;fpa ,uhr;rpaj;jpd; Global 

Banking and Finance Review rQ;rpifapd;> 
2021 Mk; Mz;bw;fhd ,yq;ifapd; rpwe;j 
Ez; epjp epWtdk; kw;Wk; ,yq;ifapd; 
rpwe;j tptrha eltbf;iffSf;F fld; 
mspf;Fk; epWtdk; vDk; ,U ru;tNjr 
tpUJfisAk;> If;fpa mnkupf;fhtpd; 
SCALE Creative Green Adaptation Award 
elhj;jpa ru;tNjr Nghl;bapy; Donors Choice 
Award tpUijAk; BMIC epWtdk; Vw;fdNt 
ntd;nwLj;jik Kf;fpa mk;rkhFk;. 
tWik xopg;ig Nehf;fkhff; nfhz;L 

Ez; epjp epWtdkhf njhopw;gLk; BMIC 
epWtdk;> jkJ thbf;ifahsu;fspd; 
njhopy;Kaw;rpfspd; ePz;lfhy ];jpuj;jd;ik 
kw;Wk; tsu;r;rpfUjp fld; trjpfisAk; 
tpahghu mgptpUj;jpr; NritfisAk; 
toq;fp tUtNjhL> ehl;bd; Vida Ez; 
epjp epWtdq;fSld; xg;gpLifapy; Fiwe;j 
tl;btPjj;jpy; fld;fis toq;Ffpd;wJ. 
jw;nghOJ ntsp epw;Fk; fld; epYitahf 
3.1 gpy;ypad; &gha;fisf; nfhz;L> 
11 khtl;lq;fspy; jdJ 30 fpisfs; 
Clhf 70>000 ,w;Fk; Nkw;gl;l Ez; 
epjp thbf;ifahsu;fSf;F Nritfis 
toq;Fk; BMIC epWtdj;jpd; tUlhe;j 
Gus;T &gh 900 kpy;ypad;fSf;Fk; 
mjpfkhFk;. 

 tUlhe;j tpUJtpohtpy; ngnuz;bdh 
epWtdj;Jf;F nts;sptpUJ

Kd;dzp e-tzpf jPu;Tfs; toq;Feuhd 

ISM APAC> neju;yhe;ijr; Nru;e;j 

e-tzpf epWtdkhd Sana Commerce 
Global cld; je;jpNuhgha ifNfhu;g;ig 

Nkw;nfhz;L Sana Commerce Sri Lanka 
vd khw;wk; ngw;Ws;sjhf mwptpj;Js;sJ. 

njhopw;Jiwapy; Vohz;Lfs; 

RahjPdkhfTk;> Mrpa gRgpf; gpuhe;jpaj;Jf;F 

Nritfis toq;fpapUe;jJld;> mjd; 

jiyikafj;jpd; gpujhd mgptpUj;jp 

epiyakhfTk; mike;jpUe;jijj; 

njhlu;e;J ,e;j Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j 

efu;T Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.

180f;Fk; mjpfkhd Copau;fisf; 

nfhz;Ls;s ,e;epWtdk;> ,e;j 

Gjpa ifNfhu;g;gpD}lhf gue;jsT 

gpuhe;jpaq;fSf;F Nritfisg; 

ngw;Wf;nfhLf;ff;$ba tifapy; 

tpahgpj;Js;sjhy;> NkYk; 

tsu;r;rpailAnkd vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. 

mj;Jld;> xt;nthU CopaUf;Fk; 

jw;NghJ ru;tNjr ntspg;gLj;jiy 

ngw;Wf;nfhs;sf;$bajhf ,Uf;Fk; 

vd;gJld;> Sana Commerce ,dhy; 

Kd;ndLf;fg;gLk; gue;jsT mwpT> gapyy; 

kw;Wk; gapw;rpj;jpl;lq;fspy; gq;Nfw;W> 

epiwe;j> gue;jsT kw;Wk; gupG+uz 

mDgtj;ijf; nfhz;bUf;fKbAk;.

cw;gj;jpahsu;fs;> tpepNahfj;ju;fs; 

kw;Wk; nkhj;j tpw;gidahsu;fis 

thbf;ifahsu;fSld; ,izg;gJ> 

epu;tfpg;gJ kw;Wk; ePz;lfhyk; 

epiyj;jpUf;Fk; cwTfisf; 

fl;bnaOg;Gtjw;F cjTk; e-tzpf 

fl;likg;ghf Sana Commerce 
mike;Js;sJ. toikahd nfhLf;fy; 

thq;fy;fis Nkw;nfhs;tjw;F mg;ghy; 

cwT Row;rpia Nkk;gLj;Jtjpy; 

ftdk; nrYj;Jfpd;wJ. Sana 
Commerce mz;ikapy; ngw;Wf;nfhz;l 

nfsutpg;Gfspy;> Forrester ,dhy; 

cWjpahd nraw;ghl;lhsu;> E-Commerce 
N[u;kdp tpUJfs; 2021 ,y; rpwe;j E-shop 
ntw;wpahsu; kw;Wk; G2 ,lkpUe;J kj;jpa 

re;ijapy; Kd;Ndhb Mfpa tpUJfis 

ntd;wpUe;jJ.

Sana Commerce ,d; gpujk epiwNtw;W 

mjpfhupAk; Kfhikj;Jt gq;fhsUkhd 

Michiel Schipperus  fUj;Jj; njuptpf;ifapy;> 

,yq;ifiar; Nru;e;j vkJ mgptpUj;jp 

epiyaj;jpy; jpwiktha;e;j epGzu;fisf; 

nfhz;Ls;sJld;> vkJ Gj;jhf;fkhd 

nraw;ghLfspd; ntw;wpf;F ,tu;fs; Kf;fpa 

gq;fhw;wpapUe;jdu;. ,e;j ifNfhu;g;Gld;> 

ehk; njhlu;e;Jk; tsu;r;rpailNthk; vd;whu;.

Sana Commerce Sri Lanka Kfhikj;Jt 

gzpg;ghsu; gpupae;j ngj;kNf fUj;Jj; 

njuptpf;ifapy;> “Sana Commerce ,d; 

gpujhd mgptpUj;jp epiyaq;fspy; 

xd;whf ehk; ,aq;f Muk;gpj;jpUe;Njhk;. 

MapDk; jw;NghJ ,e;j ifNfhu;g;gpD}

lhf> cyfpd; rfy ghfq;fisAk; vk;khy; 

nrd;wilaf;$bajhf ,Uf;Fk;. vk;khy; 

toq;ff;$ba Nritfspy; mgptpUj;jp> 

jPu;Tfis toq;fy; kw;Wk; gy mk;rq;fs; 

mlq;fpapUf;Fk; vd;whu;.

Sana Commerce cld; je;jpNuhgha 
ifNfhu;g;ig  Nkw;nfhs;tjhf ISM APAC mwptpg;G

miyad;]; gpdhd;]; fk;gdp gpvy;rp> 

MSME tzpfj;jpd; tsu;e;JtUk; 

gpupTfis tpupTgLj;Jtjw;fhf ePz;lfhy 

mbg;gilapyhd 10 kpy;ypad; nlhyu; 

epjpaspg;G trjpapd; xU gFjpahf> lr;R 

njhopy; KidNthu; Nkk;ghl;L tq;fpahd 

FMOaplUe;J 5 kpy;ypad; nlhyiu 

,uz;lhtJ fl;l njhifahf ngw;Ws;sJ.

2020 ,ypUe;J 2021 ,d; Kw;gFjpapy; 

lr;Rnjhopy; KidNthu; Nkk;ghl;L 

tq;fpahd FMO aplUe;J 10 kpy;ypad; 

mnkupf;f nlhyu; trjpiag;ngw;w AFC> ,y; 
Kjy; jtizahf 5 kpy;ypad; mnkupf;f 

nlhyu;fisg; ngw;wJ. 6.3 gpy;ypad; A+Nuh 

ngWkjpahd gy;NtW KjyPl;L gpupTfSld;> 

FMO MdJ 85 ehLfspy; KjyPLfisf; 

nfhz;l kpfg;ngupa INuhg;gpa ,Ujug;G 

jdpahu;Jiw mgptpUj;jp tq;fpfspy; 

xd;whFk;. nghUshjhuj;jpd; KJnfYk;ghff; 

fUjg;gLk; ehl;bd; MSME Jiwf;Fk; ,e;j 

epjpAjtpfs; Fwpg;gplj;jf;f tsu;r;rpf;F 

fhuzkhf mikfpd;wd.

AFC ,d; gpujpj;jiytUk; Kfhikj;Jtg; 

gzpg;ghsUkhd Nuhkhdp b rpy;th 

,JFwpj;J fUj;J ntspapLifapy;> AFC 
,d; MSME ikag;gLj;jg;gl;l tzpf 

%Nyhghaj;jpw;F ,J Kf;fpakhd iky;fy; 

vd;gJld;> vkJ MSME jpl;lq;fspy; FMO 

,d;$l;lhz;ik fhuzkhf ehk; Cf;fKk; 

cw;rhfKk; mile;Js;Nshk;. ehl;by; 

MSME Jiwia Nkk;gLj;JtJ njhlu;gpy; 

AFC-FMO $l;lhz;ikahdJ> AFC ,d; 

tsu;e;JtUk; ru;tNjr ek;gfj;jd;ikia 

cWjpg;gLj;JfpwJ vd;whu;.  

fle;jhz;L AFC MdJ> N[u;kdpapd; 

ru;tNjr epiyNgWj;jd;ik juepiyfs; 

kjpg;Grhu;e;j epjp epWtdq;fs; (International 
Council of Sustainability Standards for 
Value-Driven Financial Institutions -ICSSVDFI) 
mikg;gpd;fPo; epu;tfpf;fg;gLk;> tq;fp kw;Wk; 

epjpj;Jiwapy; KOikahd epiyNgwhd 

jd;ikf;fhf> njw;fhrpahtpy; KjyhtJ 

rhd;wspf;fg;gl;l epjp epWtdkhf njupthdJ. 

,e;j trjpahdJ> 5 Mz;LfSf;fhd 

epiyahd tl;btPjj;ij nfhz;Ls;sJ. 

,jd;%yk; AFC mjd; ,Ug;G epiyf;Fwpg;gpy; 

(balance sheet)> nrhj;J kw;Wk; nghWg;ig 

cupatifapy; rkdpiyapy; fhz;gpf;Fk; 

tifapy; epu;tfpf;f cjTfpwJ. mj;jifa 

cyfshtpa cau;e;j epjp trjpfis 

AFC cldbahfg; ngWtJ> epiyNgwhd 

epjpAjtpapy; vk;khy; ep&gpf;fg;gl;L mtjhdk; 

nrYj;jg;gl;lik njhlu;gpyhd ru;tNjr 

mq;fPfhuj;jpd; rhd;whFk;. ,Jkf;fs;> G+kp> 

,yhgk; Mfpa %d;W mbg;gil tplaq;fspy; 

vkJ ghupa mu;g;gzpg;gpd; xU gFjpahFk;.

neju;yhe;jpd; FMOaplkpUe;J ePz;lfhy epjp 
trjpfSf;fhf 10 kpy;. nlhyiu ngw;Ws;s 
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xt;nthU Gjpa ];khu;l;Nghd; 
ntspaPl;bd; NghJk;> 

me;je;j juf;FwpaPLfs; 
jq;fs; Nghl;bahsu;fSf;F 
Kd;dhy; epiyj;J epw;gjw;fhf> 
njhopy;El;gk; kw;Wk; 
fz;Lgpbg;Gfs; %yk; jq;fs; 
];khu;l; Nghd;fis NkYk; 
Nkk;gLj;Jtjw;fhd topiaj; 
NjLfpd;wd. Ntfkhf efu;e;J 
nfhz;bUf;Fk; jiyKiwapd; 
NjitfSf;Nfw;g ];khu;l; Nghd; 
njhopy;El;gj;jpd; Nghf;Ffs; 
njhlu;e;Jk; cUthfp tUfpd;wd. 
,d;W Gul;rpfukhf fhzg;gLk; 
xd;W> ehis ngUk;ghyhd 
rhjdq;fspy; te;Jtplyhk;.
,ij kdjpy;nfhz;L> vivo mjd; 

rkPgj;jpy; epiwtile;j tUlhe;j 
vivo nltyg;gu; khehl;by; (VDC)> 
gy;NtW njhluhd njhopy;El;g 
Kd;Ndw;wq;fis mwptpj;jJ. 
,J rhjdj;jpd; nray;jpwd;> 
nkd;nghUs; Nritfs;> IoT 
kw;Wk; epWtdj;jpd; gadu;rhu;e;j 
cj;jpf;F mbj;jskhf ,Uf;Fk; 
njhopy;Jiw tha;g;Gfspd; gyj;ij 
ntspg;gLj;Jtdthf miktJld;> 
,JnthU tpupthd njhFjpia 
Nfhbl;Lf; fhl;LfpwJ.
2021 vivo nltyg;gu; khehl;by;> 

vivo tpd; Gj;jhf;fq;fis 
nraw;gLj;Jk; mjd; gadu;rhu;e;j 

cj;jpapd; Kf;fpaj;Jtj;ij 
vLj;Jf;fhl;b ciuahw;wpa vivo 
tpd; rpNu\;l cgjiytu; Shi 
Yujian njuptpf;ifapy;> "2021 vivo 
tpd; Kf;fpakhd khw;wq;fisf; 
nfhz;LtUk; Mz;lhFk;. fhuzk;> 
ehk; jukhd jahupg;Gfis 
cUthf;Fk; epWtdkhf 
,Ue;J> njhopy;El;gk; kw;Wk; 
vkJ tbtikg;G jj;Jtj;jhy; 
Nkk;gLj;jg;gl;l Gul;rpfu 
jahupg;Gfis cUthf;Fk; 
epWtdkhf khwpAs;Nshk;" vd;whu;. 
"vkJ gadu;fs; vivo kPjhd 

mtu;fspd; mZFKiwia 'vivo 

jahupg;Gfisj; Nju;e;njLj;jy;' 
vd;gjpy; ,Ue;J 'vivo jahupg;Gfis 
tpUk;Gjy;' vDk; epiyf;F 
khWthu;fs; vd;W ek;GfpNwhk;. 
jpUg;jpahd gadu;fs;> vkJ 
jahupg;Gfis mtu;fspd; ez;gu;fs; 
kw;Wk; FLk;gj;jpdUf;Fg; gupe;Jiu 
nra;fpd;w> vkJ jahupg;gpd; J}
Jtu;fshf khWtijf; fhz;gij 
vjpu;ghu;j;J epw;fpNwhk;. vkJ 
jahupg;Gfs; %yk;> ehk; cau;thf 
milahsg;gLj;jf;$ba kw;Wk; 
jdpj;Jtkhd juf;FwpaPl;il 
cUthf;FfpNwhk;>" vd;W mtu; 
NkYk; njuptpj;jhu;.

njhopy;El;g Kd;Ndw;wq;fis 
mwptpj;Js;s vivo  

,yq;ifapd; kpfg;ngupa 
tPl;L jhjpau; Nrit kw;Wk; 

mk;Gyd;]; Nrit epWtdkhd 
Nuhay; eu;rpq; N`hk; jdpahu; 
epWtdk; 2022 Mk; Mz;by; 45 
taJf;F Fiwe;j 400 ,isQu; 
AtjpfSf;F ,ytr jhjpau; 
gapw;rpia toq;fpr; Nritf;F 
,izj;Jf; nfhz;L 1000 njhopy; 
tha;g;Gfis cUthf;Ftjw;F 
mz;ikapy; jPu;khdpj;Js;sJ. 
Nuhay; eu;rpq; N`hk; mjpgu; 

kD[ N`thtrk;> epiwNtw;Wg; 
gzpg;ghsu; N`kh ypfPfpadNf> 
nghJKfhikahsu; jD];f 
tp[arpq;f MfpNahu; epWtdj;jpd; 
Jiwj; jiytu;fs; kw;Wk; 
epiwNtw;W mjpfhupfSld; 
epWtdj;jpd; jiyik 
mYtyfj;jpy; mz;ikapy; elhj;jpa 
fye;Jiuahlypd; NghJ ,j;jPu;khdk; 
vl;lg;gl;Ls;sJ. 2007 Mk; Mz;L 

njhlq;fg;gl;l Nuhay; eu;rpq; N`hk; 
jdpahu; epWtdkhdJ> Rfhjhu 
mikr;rpd; jdpahu; Rfhjhu Nritfs; 
xOq;Fg;gLj;jy; Mizf;FOtpy; 
mq;fPfupf;fg;gl;l epWtdkhFk;. 
jw;nghOJ ,e;epWtdk; njhopy; 
jifikngw;w 600 Copau;fisf; 
nfhz;l epWtdkhf tsu;r;rp 
fz;Ls;sJ.
Nuhay; eu;rpq; N`hk; jhjpau; 

Nritia vjpu;ghu;f;Fk; rpNu];l 
gpui[fSf;Fk; Nehahsu;fSf;Fk; 
tpisj;jpwd; kpf;fJk; 
jukpf;fJkhd Nritia toq;Fk; 
Nehf;fj;Jld; ,g;Gjpa jPu;khdj;ij 
nraw;gLj;Jtjhf epWtdj;jpd; 
mjpgu; jpUkjp N`thtrk; 
njuptpj;jhu;. ,jd;NghJ fUj;J 
njuptpj;j nghJKfhikahsu; 
jD];f tp[arpq;f fle;j Nfhtpl; 
ngUe;njhw;W fhyj;jpy; ve;jnthU 
CopaiuAk; NritapypUe;J 

ePf;fhky;> rk;gs Fiwg;gpd;wp jkJ 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;F 
Nuhay; eu;rpq; N`hk; epWtdj;jpdhy; 
Kbe;Js;sjhf Fwpg;gpl;lhu;. 
epWtdj;jpd; Copau; 
gilia tpupTgLj;Jtjw;F 
Nkw;nfhs;sg;gl;l 
jPu;khdj;NjhL Gjpjhf 
njhopy; vjpu;ghu;g;NghUf;F 
,ytr gapw;rpia njhlu;e;J 
njhopy; toq;fg;gLnkdTk;> 
Nfhtpl; fhuzkhf njhopiy 
,oe;jtu;fSf;Fk; ,J ngUk; 
tha;g;ghf mikAnkdTk; mtu; 
NkYk; njuptpj;jhu;. NkYk;> 
n`hq;fhq;> kNyrpah>rpq;fg;G+u; 
Nghd;w ehLfSf;F jhjpau; 
Nritia toq;fp ngUksT 
me;epa nryhtzpia <l;b 
ehl;bd; nghUshjhuj;Jf;F 
mjd;%yk; ngUk; tYNru;f;f 
KbAnkdTk; mtu; Fwpg;gpl;lhu;. 

ர�ோயல் நர்சிங் ர�ோம் நிறுவனத்தில்
1000 த�ோழில் வோய்ப்புகள் 
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மேஷ ராசிக்ாரர்மே, உங்ள் ராசிககு இந்த வாரம் நவ 
கிர்ங்ளின் சா்த்ோ் உள்ேது. நீண்ட நாள் ஆசச்ள் 
நிசைமவறும். மவசை, த்தாழிலில் ோறைம் ஏற்படும். புதிய 
முயறசி்ளில் ்தச்ட்சேத் ்தாணடி தவறறி த்பறுவீர்ள். 
ம்பச்சில் ்வனம் ம்தசவஎதிர்பாரா்த ்பண வரவு வரும். 
சம்ா்தர சம்ா்தரி்ளின் உ்தவி கிச்டககும். த்பண்ளுககு 
புதிய மவசை கிச்டககும். ்பாகய ஸ்தானத்தில் சுககிரன் 
உ்டன் தசவவாய் இசணயபம்பாவ்தால் ்தன்னம்பிகச் அதி -
்ரிககும். திடீர திருேண மயா்ம் உண்டாகும். 

  ரிஷ்பம் சுககிரசன ராசி அதி்பதியா்க த்ாண்ட ரிஷ்ப 
ராசிக்ாரர்மே, ராசியில் உள்ே ராகு சிை மநரங்ளில் 
ேனககுழப்பத்ச்த ்தருவார. உ்டல் ஆமராககியத்தில் ்வன -
மும் நி்தானமும் ம்தசவ. சூரியன், சனி,பு்தன் இசணநது 
ஒன்்ப்தாம் வீட்டில் ்பயணம் தசய்கின்ைன, எட்்டாம் வீட்டில் 
சுககிரன் ்பயணம் தசய்வ்தால் ம்பச்சில் ்வனம் ம்தசவ. 
்பயணங்ளில் நி்தானம் அவசியம். ்ணவன் ேசனவி 
இச்டமய சிறு சிறு பிரச்சிசன்ளும் தசைவு்ளும் வரைாம். 
்பண வரவில் ்வனம் ம்தசவ. குடும்்பத்தில் ஒறறுசே அதி -்
ரிககும். புதிய வாய்பபு்ள் ம்தடி வரும். மவசையில் இருந்த 
பிரச்சிசன்ள் நீஙகும். உ்டம்பில் ேந்த நிசை ஏற்படும். சிக -
்ல்்ள் நீஙகும். 

 மிதுனம் பு்தன் ்ப்வாசன ராசி அதி்பதியா்க த்ாண்ட 
மிதுன ராசிக்ாரர்மே, இந்த வாரம் சூரியன் உங்ள் ராசி-
நா்தன் பு்தமனாடு இசணநது எட்்டாம் வீட்டில் சனிமயாடு 
்பயணம் தசய்கிைார. ஒன்்ப்தாம் வீட்டில் குரு என கிர்ங்ள் 
்பயணம் தசய்கின்ைன. நீண்ட ்ாைோ் எதிர்பாரத்்த நல்ை 
்ாரியம் நச்டத்பறும். ்்டன் பிரச்சிசன நீஙகும் அேவிறகு 
்பண வரவு அதி்ரிககும். தசாந்த த்தாழில் வியா்பாரத்தில் 
ைா்பம் அதி்ரிககும். தசாந்த த்தாழில் த்தா்டங் முயறசி 
தசய்யைாம். தசாந்த வீடு வாஙகும் மயா்ம் வரும். த்பரிய 
அேவில் ்பண மு்தலீடு்ள் தசய்ய மவண்டாம். நரம்பு 
த்தா்டர்பான பிரச்சிசன்ள் வரைாம். பிரிந்தவர்ள் ஒன்று 
மசர வாய்பபு உள்ேது. சநம்தாஷம் நிசைந்த வாரோகும். 

்்ட்ம் சநதிரசன ராசி அதி்பதியா்க த்ாண்ட ்்ட் ராசிக-
்ாரர்மே, இந்த வாரம் சநதிரன் சஞசாரம் சா்த்ோ் 
உள்ே்தால் உங்ளுககு சு்ப தசைவு்ள் அதி்ம் இருககும் 
ேசைமு் எதிரி்ள் த்தால்சை அதி்ரிககும். பிள்சே் -
ோல் சு்ப தசய்தி்ள் ம்தடி வரும். சிைருககு நல்ை மவசை 

கிச்டககும். மவசையில் ்வனமும் விழிபபுணரவும் அவ -
சியம். ்்டன் விவ்ாரங்ளில் ஜாமீன் ச்தயழுத்து ம்பா்ட 
மவண்டாம். உணவு விசயத்தில் ்வனோ் இருப்பது 
நல்ைது. ேனதில் ச்தரியம் ்தன்னம்பிகச் கூடும். ் ணவன் 
ேசனவிககுள் இணக்ம் கூடும். த்தாழிலில் ம்பாட்டி த்பாைா-
சே்ள் அதி்ரிககும். 

 சிம்ேம் சூரியசன ராசி அதி்பதியா்க த்ாண்ட சிம்ே 
ராசிக்ாரர்மே, மயா்ங்ளும் தவறறி்ளும் நிசைந்த 
அமோ்ோன வாரோ் அசேநதுள்ேது.எதிரி்ள் த்தால்-
சை்ள் நீஙகும். ம்தசவககு ஏற்ப ்பண வரவு அதி்ரிககும். 
மவசை வாய்பபு்ளுக்ான ம்பாட்டி ம்தரவு்ளில் தவறறி 
கிச்டககும். வீடு நிைம் வாஙகும் எணணம் நிசைமவறும். 
்சைத்துசையில் இருப்பவர்ளுககு புதிய வாய்பபு்ள் 
ம்தடி வரும். த்பண்ளுககு திடீர ்பயணங்ள் வரும். உ்டல் 
ஆமராககியம் நன்ைாகும். ்ப்தவி உயரவும் சம்்பே உயரவும் 
ம்தடி வரும். குரு ்பாரசவயால் ்ணவன் ேசனவி உை -
வுககுள் தநருக்ம் கூடும். ோணவர்ளுககு அறபு்தோன 
வாரம். 

 ்ன்னி பு்தன் ்ப்வாசன ராசி அதி்பதியா்க த்ாண்ட 
்ன்னி ராசிக்ாரர்ளுககு இந்த வாரம் நவ கிர்ங் -
ளின் சஞசாரம் சா்த்ோ் அசேநதுள்ேது. மயா்ங்ள் 
நிசைந்த வாரம். திருேணம் முடிநது குழநச்த்ளுக்ா் 
்ாத்திருப்பவர்ளுககு புத்திர்பாககியம் ச் கூடி வரும். 
ேன நிம்ேதி அதி்ரிககும். புதிய மவசையும் இ்டோறை -
மும் ஏற்படும். த்பண்ள் ேனேகிழ்ச்சிமயாடு இருபபீர்ள். 
்ணவன் ேசனவி இச்டமய தநருக்ம் அதி்ரிககும். 
புதிய முயறசி்ளுககு தவறறி கிச்டககும். சநம்தாஷம் 
நிசைந்த வாரம். பூரவீ் தசாத்தில் ஏற்பட்்ட வில்ைங்ம் 
நீஙகும். வணடி வா்ன மயா்ம் உண்டாகும். 

துைாம் சுககிரசன ராசி அதி்பதியா்க த்ாண்ட துைாம் 
ராசிக்ாரர்மே, சநதிரன் சஞசாரம் சா்த்ோ் உள்ேது. 
த்தாழில் வியா்பாரத்தில் ைா்பம் வரும். குழநச்த்ோல் 
சநம்தாஷம் அதி்ரிககும். விவசாயம் விருத்தியாகும். எதிர-
்பாரா்த வச்யில் ்பணம் கிச்டககும். சுபிட்சங்ள் நிசைந்த 
வாரம் தசல்வச் மசமிபபு அதி்ரிககும். அம்ோவின் உ்டல் 
ஆமராககியத்தில் ்வனம் ம்தசவ. ்பண வரவு நன்ைா் 
இருககும். குடும்்பத்தில் சிை பிரச்சிசன்ள் வரைாம் வீண 
வாககுவா்தத்ச்த ்தவிரப்பது நல்ைது த்பண்ள் விட்டுக -
த்ாடுத்து தசல்லுங்ள். ்தநச்த வழி தசாத்துக்ள் மூைம் 
ைா்பம் அதி்ரிககும். வாய்பபு்சேப ்பயன்்படுத்திகத்ாள் -
ளுங்ள். 

 விருச்சி்ம் தசவவாய் ்ப்வாசன ராசி அதி்பதியா்க 
த்ாண்ட விருச்சி் ராசிக்ாரர்மே, ம்து உ்டன் தசவவாய் 
இசணநது உங்ள் ராசியில் ்பயணம் தசய்வ்தால் ம்தசவ-
யறை எணணங்சே ்தவிரக்வும். சநதிரன் சஞசாரம் வார 
துவக்த்தில் சா்த்ோ் இல்சை. புதிய முயறசி்ளுககு 
தவறறி கிச்டககும். மவசையில் இருந்த ்தச்ட்ள் ்தாே்தங்ள் 
நீஙகும். ்த்வல் த்தா்டரபு சிைப்பச்டயும். மவசையில் முன்-
மனறைமும் திடீர இ்டோறைமும் வரும். எதிரி்ள் த்தால்சை 
நீஙகும். உறசா்ோன ேனநிசையில் இருபபீர்ள். த்தாழில் 
வியா்பாரம் விருத்தியாகும் முன்மனறைம் அதி்ரிககும். ோண-
வர்ளுககு ்தன்னம்பிகச்யும் ேமனாதி்டமும் அதி்ரிககும். 
புதிய ஒப்பந்தங்ளில் ச்தயழுத்து ம்பாடுவீர்ள். மவசை 
தசய்யும் இ்டத்தில் விழிபபுணரவு அவசியம். திருேண சு்ப ் ாரி-
யத்திறகு முயறசி தசய்யவும் நல்ைது ந்டககும். 

 ்தனுசு குரு ்ப்வாசன ராசி அதி்பதியா்க த்ாண்ட 
்தனுசு ராசிக்ாரர்மே, சநதிரன் சஞசாரம் சா்த்ோ் 
உள்ேது. இந்த வாரம் உங்ளுககு குடும்்ப ஸ்தானத்தில் 

சூரியன் சனி இசணநதுள்ே்தால் வீட்டிலும் அலுவை்த்தி-
லும் ம்தசவயறை வீண ம்பச்சிசன ்தவிரக்வும். நண்பர -்
ளி்டமும் சணச்ட சச்சரவிசன ்தவிரக்வும், விட்டுகத்ாடுத்து 
தசல்வது நன்சேசய ஏற்படுத்தும். சு்ப ்ாரியங்ள் அதி்ம் 
நச்டத்பறும். நீண்ட நாட்்ோ் தீரா்த பிரச்சிசன நீஙகும். 
குடும்்பத்தில் இருககும் குழப்பங்ள் நீஙகும். பிள்சே்ளின் 
உ்டல் ஆமராககியத்தில் ்வனம் ம்தசவ. ச்தரியம் ்தன்னம்-
பிகச் அதி்ரிககும். மவசைககு தசல்்பவரககு புதிய வாய்பபு-
்ள் ம்தடி வரும் சநம்தாஷோன வாரோகும். 

ே்ரம் சனி்ப்வாசன ராசிநா்தனா்க த்ாண்ட ே்ர 
ராசிக்ாரர்மே, ராசிநா்தன் சனி உங்ள் ராசியில் சூரியன் 
பு்தமனாடு ்பயணம் தசய்கிைார. மவசையில் ்பளு கூடும், 
உ்டல் உசழபபு அதி்ரிககும். இந்த வாரம் ்பண வரவு அதி -
்ரிககும் கூ்டமவ சு்ப தசைவு்ளும் வரும். உைவினர்ோல் 
நன்சே உண்டாகும். திடீர ்பண வரவு வரும். வீண தசைவு -
்ளில் ்வனம் ம்தசவ. ம்பச்சினாமைமய ்ாரியம் சாதித்துக 
த்ாள்வீர்ள். த்பாழுதும்பாககு விஷயங்ளில் ஆரவம் அதி-
்ரிககும். த்தாழில் வியா்பாரத்தில் இரட்டிபபு ைா்பம் கிச்டக-
கும். வீட்டிறகுத் ம்தசவயான புதிய த்பாருட்்ள் வாஙகுவ்தற-
்ா் தசைவு்ள் அதி்ரிககும். 

கும்்பம் சனி ்ப்வாசன ராசி அதி்பதியா்க த்ாண்ட கும்்ப 
ராசிக்ாரர்மே, நன்சே்ள் நிசைந்த வாரோ் அசேநதுள்-
ேது. வார துவக்த்தில் சநதிரன் சஞசாரம் சா்த்ோ் இல்சை 
திடீர ்பண வருோனமும் சு்ப விசரய தசைவு்ளும் அதி்ரிககும். 
மவசை தசய்யும் இ்டத்தில் சம்்பே உயரவும் அதி்ரிககும். அரசு 
மவசையில் இருப்பவர்ளுககு அதி்ாரப ்ப்தவி கிச்டககும். 
த்பண்ளுககு சமூ்த்தில் ேதிபபும் ேரியாச்தயும் அதி்ரிககும். 
புதிய ்ப்தவி்ள் ம்தடி வரும். புதிய முயறசி்ள் எல்ைாம் தவறறி-
யச்டயும். ்ணவன் ேசனவி இச்டமய ஏற்பட்டிருந்த சின்னச் 

சின்ன சணச்ட சச்சரவு்ள் முடிவுககு வரும். 
 மீனம் குரு ்ப்வாசன ராசி அதி்பதியா்க த்ாண்ட மீன 

ராசிக்ாரர்மே, மு்தலீடு்ளில் ைா்பம் இரட்டிப்பாகும். சு்ப 
விசரய தசைவு்சே ஏற்படுத்துவார. திடீர ேருத்துவ தசை-
வு்ள் வரைாம். குழநச்த்ளின் உ்டல் ஆமராககியத்தில் 
அக்சை ்ாட்டுவது அவசியம். குடும்்பத்தில் த்பண்ோல் 
நன்சே உண்டாகும். புதிய மவசையும் கிச்டககும். ்பண 
வரவு அதி்ரிககும் த்பாருோ்தார நிசை நன்ைா் இருககும். 
தசய்யும் த்தாழிலில் ைா்பம் அதி்ரிககும். ேனதில் ஏற்பட்்ட 
குழப்பம் நீஙகி த்தளிவு பிைககும். வார இறுதியில் சநதிரன் 
சஞசாரம் சா்த்ோ் இல்சை. 
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 மேஷம்  

மு. நித்தியானந்தன், ...?
ைண்டன்

இைஙச் சு்தநதிரம் த்பறை ச்மயாடு 
ேசைய்த் ்தமிழர்ளின் உரிசே-
்ள் ்பறிக்ப்பட்்டது்டன், அவர்ள் 
்ள்ேத்ம்தாணி்ோவும் நா்டறை-

வர்ோ்வும் இழிநது மநாக்ப்பட்்டனர. இந்த 
நிசை ேசைய்ம் சாரந்த எழுத்்தாேர்ேதும் 
ேனி்தாபிோனங த்ாண்டவர்ேதும் தநஞசில் 
்னசை மூட்டியது.

'்ள்ேத்ம்தாணி' என்ை ்தசைபபில் எம்.ஏ. 
அப்பாஸ 1953்ளிமைமய ஒரு நூசையும், 
அம்த ்தசைபபில் சுச்பர இேஙகீரன் 1954 இல் 
ஒரு நாவசையும் ்பச்டத்துள்ேனர. வி்டத்்தல் 
தீவிலிருநது எம்.பி.எம். மு்ம்ேது ்ாசிம் புைவர 
'்ள்ேத்ம்தாணிககுத் தீரபபு' என்ை ்தசைபபில் 
1955இல் ஒரு நூசை தவளியிட்டிருககிைார.

ேசைய் ேக்சே ேனஙத்ாண்ட இந்த 
்பச்டபபு்ள் தவளிவந்த ்ாைப்பகுதியில் 1952 
இல் சி்தம்்பரநா்த்பாவைர 'சஙகு' என்ை ்பத்திரி-
ச்யில் 'ஜானகியின் துணிவு' என்ை நாவசைத் 
த்தா்டர்ச்தயா் எழுதியிருககும் ்த்வசை சாரல்-
நா்டன் ்தருகிைார. ்பதுசேயிலிருநது மு.மவ.த்ப. 
சாமி 1954இல் 'யார த்ாசை்ாரன்?' என்ை 
நாவசை தவளியிட்டிருககிைார. இந்தப பின்னணி-
யில் 1955 இல் டீதயம்பி என்ை த்பயரில் அறி-
யப்பட்்ட ேர்ஹூம் வு.ஆ.பீர. மு்ம்ேது சாகிப எழுதி 
தவளியிட்்ட '்ங்ாணி ே்ள்' என்ை நாவல் முககி-
யம் த்பறுகிைது.

்பதுசேயில் என்னி்டமிருந்த இந்த நாவல் பிரதி 
த்தாசைநதும்பானம்பாது, அநநூல் என்றுமே 
கிச்டக்ோட்்டா்த நூைா்பம்பாகிைது என்று 
அபம்பாது நான் நிசனத்திருக்வில்சை. ேசைய-
்த்தின் நாவல் இைககியம் ்பறறி எழுதிய யாரும் 
இந்த நூசைப ்பாரத்திருக்வில்சை. சில்சையூர 
தசல்வராஜன் '்ங்ாணி ே்ள்' என்ை இநநூல் 

்பறறிய விேரசனத்ச்தத் ்தனது 'ஈழத்தில் ்தமிழ் 
நாவல் வேரச்சி' (1967) என்ை நூலில் முன்-
சவத்திருககிைார. '்ங்ாணி ே்ள்' என்ை இந்த 
நூசைப்பறறி 'ஈழத்தின் ்தமிழ் நாவலியல்' என்ை 
நூல் வி்பரப்பட்டியலில் குறிபபிடும் என். தசல்வ-
ராஜா இநநூலின் ஆசிரி-
யர ்மீ்தா ்பானு என்றும் 
இயறத்பயர னு.ஆ.பீர 
மு்ம்ேது, 1955 ஆம் 
ஆணடில் அ்தன் மு்தல் 
்பதிபபு ்பதுசேயில் தவளி-
யானது என்றும் ்த்வல் 
்தருகிைார. இந்தத் ்த்வசை 
அவர எஙகிருநது த்பறைார 
என்று த்தரியவில்சை. 
்மீ்தா ்பானு என்ை ்தனது 
ே்ன்வழிப ம்பத்தியின் 
த்பயரில் பின்னாளில் 
'சதியிற சிககிய சலீோ' 
என்ை நாவசை 1964 
ஆம் ஆணடில் தவளியிட்-
டிருககிைார. நான் அமந -்
ோ்த் த்தாசைநது ம்பான 
நூல் என்று ்ணித்திருந்த 
இந்த நாவசை டீதயம்பி 

பிைந்த ்ல்லிச்டககுறிச்சிககுப ்பயணித்து, 
அவரது பு்தல்வசரச் சநதித்து அநநூலிசன அவ-
ரி்டமிருநது த்பறறு , எனககு அனுபபிசவத்்த, 
ஆவணத்ம்த்டசை முழுமூச்சா்கத்ாணடு இயங-
கும் எச்.எச்.விகரேசிங்வுககு ்தமிழ்கூறு நல்லுை-
்ம் த்பருங ்்டசேப்பட்டிருககிைது.

என் ச்வசம் உள்ே இநநூல் “டீதயம்பி“ 
அவர்ளின் த்பயராமைமய த்ாழும்பு 11, என்.
எஸ.ஆர அச்ச்த்தில் 1955 ஏபரல் ோ்தம் அ்தன் 
மு்தல் ்பதிபபு தவளியாகியிருககிைது. ்மீ்தா 
்பானு என்ை த்பயமரா, ்பதுசே என்ை த்பயமரா 
எஙகும் ்ாணப்ப்டவில்சை.

்தமிழ்த்தில் ்ல்லிச்டககுறிச்சியில் 1915 
ஆம் ஆணடு த்பபரவரி 25 ஆம் தி்தி பிைந்த 
பீர மு்ம்ேது ்தனது 33ஆவது வயதில் 1948 
ஆம் ஆணடு இைஙச் வருகிைார. ம்தால்வியில் 
முடிந்த வியா்பாரத்தின் பின்னர, த்பாதுநைப்ப-
ணியில் தீவிரோ் இயஙகிய இவர இறுதிவசர 

திராவி்ட முன்மனறைக்ழ்த்தின் அணுக்த் 
த்தாண்டரா் இயஙகியிருககிைார. இைஙச் 
இநதிய ்ாஙகிரஸ, இைஙச் த்தாழிைாேர 
்ாஙகிரஸ, ஜனநாய்த் த்தாழிைாேர ்ாங-
கிரஸ ஆகிய அசேபபு்ளில் இசணநது 
ேசைய் ேக்ளின் உரிசேபம்பாராட்்டம் 
்பறறி ம்தாட்்டம் ம்தாட்்டோ் பிரச்சாரம் தசய்து 
'பிரச்சாரப பீரஙகி' என்று ்பட்்டத்ச்த சுவீ -்
ரித்்தவர. ்பதினான்கு ஆணடு்ள் ேக்ள் 
மசசவமய உயிதரனகத்ாணடு இைஙச -்
யில் வாழ்ந்த டீதயம்பி 1962 இல் ்தனது 
்தாய்ோன ்ல்லிச்டககுறிச்சி திரும்பினார.

பி.ஆர. த்பரியசாமி, அ.சி்தம்்பரநா்த 
்பாவைர, மு.மவ.த்ப. சாமி, வழுத்தூர ஒளி-
மயநதி ம்பான்ை ேசைய்க ்சைஞர்ளு-
்டன் ச்ம்ாரத்துத் திரிந்த த்தாழிறசங-
்ப ம்பாராளியா்த் தி்ழ்ந்தவர டீதயம்பி 
ஆவார.

'்ங்ாணி ே்ள்' என்ை இந்த 
நாவசை டீதயம்பி, அவரது நண்பர 

எல்.எம்.எஸ. தசய்யிது மு்ம்ேது ஆசிரியரா் 
இருநது ந்டத்திய 'நேது முரசு' என்ை சஞசி-
ச்யில் த்தா்டர்ச்தயா் எழுதிவநதிருககி-
ைார. சஞசிச் இச்டயில் நின்றும்பானதும், 
்ச்தசய த்தா்டரநது எழுதி முடித்து நூைா் 

தவளியிட்டிருககி -
ைார டீதயம்பி.

" இ ை ங ச ் 
ம்தயிசைத் ம்தாட்்ட 
த ்த ா ழி ை ா ே ரின் 
உ ண ச ே ய ா ன 
வாழ்கச்சயயும், 
்படும் அவதிசயயும், 
அவர்சேச் சுரணடி 
வாழும் சூரர்சே -
யும் த்ாஞசம் ்பட் -
்டவரத்்தனோ்மவ 
்ப்டம் பிடித்துக்ாட்்ட-
மவணடும் என்று்தான் 
எணணி இந்தக்ச்த-
சயத் துவககிமனன். 
ஆனால், அது முழு 
தவறறி த்பைவில்சை-
தயன்்பச்த நாமன 
கூறிவிடுகிமைன்" என 

டீதயம்பி ்தனது முன்னுசரயில் ஒபபு்தல் வாககு-
மூைம் ்தநதிருககிைார.

தைட்சுமி ம்தாட்்டத்துக ்ா்தல் ்ச்த இது. தசல்-
ைங்ங்ாணி - ்ருப்பாயி ்தம்்பதி்ளின் ஒமர 
ே்ள் ்ணணம்ோள். ்படித்்தவள். தைட்சுமி ம்தாட்-
்டத்து மேல்்ணககு ்ணக்பபிள்சே ே்ன் சண-
மு்த்திறகு ்ணணம்ோசேத் திருேணம் தசய்-
துசவக் முடிதவடுககிைார்ள். திருேணத்திறகு 
நல்ைநாள் ்பாரக் மஜாஸயம் சுந்தரம் பிள்சே-
யி்டம் ம்பாகிைார ்ங்ாணி. மஜாஸயரின் ே்ன் 
சாமிநா்தன் எஸ.எஸ.ஸி. ்படித்துக-
த்ாணடிருககிைான். அவனது நண்பன் 
முத்ச்தயா. ்தன் ே்ளுககு சா்த்ம் 
்பாரக்பம்பான இ்டத்தில், ்ணக்ப-
பிள்சே ே்ன் சணமு்ம் 22 வயதிற-
குள் த்ட்்ட ந்டத்ச்தயால் மே்வியாதி 
பீடித்்தவனாய் இருப்பச்த ேறைவர்ள் 
தசால்ைகம்ட்டு குழம்பிபம்பாகிைான். 
்ணணம்ோளுககும் மஜாஸயரின் 
ே்ன் சாமிநா்தனுககும் ்ா்தல் ேைர-
கிைது. இ்தசன முத்ச்தயா மூைம் 
அறிந்த மஜாஸயர ்ணணம்ோளின் 
ஜா்த்த்ச்தக ்ணித்துப ்பாரத்்த-
தில், அத்திருேணம் இருவருககும் 
த்பாருந்தாது என்றும் திருேணம் 
ந்டந்தால் ேறு ஆணடிமைமய சாமி-
நா்தனின் ேரணம் நிச்சயம் என்று 
அந்த சம்்பந்தத்ச்தத் ்தவிரத்து விடுகிைார சுந்தரம்-
பிள்சே. ்தநச்த எடுத்்த முடிவிறகுக ்ட்டுப்பட்டு 
்ணணம்ோசேக ச்விட்டுவிடுகிைான் சாமிநா-
்தன். சாமிநா்தனுககு ்தனது ்தஙச் ே்சே நிச்ச-
யித்து விடுகிைார மஜாஸயம் சுந்தரம்பிள்சே.

்ணணம்ோளின் குடும்்பத்தில் ்ணக்ப-

பிள்சே வீட்டில் சம்்பந்தம் தசய்ய விருப்பம் இல்-
ைாவிட்்டாலும், அவசரப ்பச்த்துகத்ாணடு வாழ 
இயைா்த நிசையில் அந்தக ் ல்யாணத்திறகுச் சம்-

ே்தம் த்தரிவிக்ப்படுகிைது. ஒமர நாளில் திருேண-
மும் நிச்சயிக்ப்பட்டு முன்னிரவில் சாமிநா்தனின் 
திருேணமும் பின்னிரவில் ்ணணம்ோளின் 
திருேணமும் என்று ஜா்த் ஏற்பாடும் தீரோனோ-
கிவிட்்டது. சாமிநா்தன் திருேணம் நிச்சயித்்த்படி 
முடிகிைது. ஆனால் திருேண நாேன்று ்ணணம்-
ோள் ்ாணாேல்ம்பாய்விடுகிைாள். ்தங்சே 
தசல்ைங ்ங்ாணி அவேதித்து விட்்ட்தா் ்ணக-
்பபிள்சே ஆட்்ள் ்ங்ாணி ஆட்்சே அடித்-

துவிடுகிைார்ள். ஆறு ஆணடு்ள் ்்டககின்ைன. 
்ாணாேல்ம்பான ்ணணம்ோள் ்ளுத்துசையில் 
த்பண்ள் உயரநிசை ப்பள்ளியின் ்தசைசே 
ஆசிரிசயயாயிருககும் அம்சேயாரின் அரவ-
சணபபில் அப்பள்ளியின் ஆசிரிசயயா்ப ்பணி-
புரிகிைாள். ்பள்ளியின் வேரச்சி நிதி மச்ரிககும் 
மவசையின்ம்பாது, என்ஜினியரா் ்ளுத்துசை-
யில் ்பணியாறறும் சாமிநா்தசனச் சநதிககிைாள் 
்ணணம்ோள். சாமிநா்தனின் ேசனவி ஒரு 
த்பணகுழநச்தசயத் ்தநதுவிட்டு , ஐநது ஆணடு-

்ளுககு முன் இைநது ம்பாகிைாள். 
மீணடும் சநதித்துக-
த்ாண்ட சாமிநா்த-
னும் ்ணணம்ோ-
ளும் ேறுேணத்திறகு 
இசசநது, இருவ-
ருககும் சீரதிருத்்தத் 
திருேணம் நச்டத்பறு-
கிைது. அத்திருேணத்-
தில் சாமிநா்தனின் 
நண்பன் முத்ச்தயா 
்தனது ேசனவியு்டன் 
வநது ்ைநது த்ாள்கி-
ைான். முத்ச்தயாவின் 
ேசனவி, ்ணணம்-
ோளின் ம்தாழியா் 
தைட்சுமி ம்தாட்்டத்தில் 
இருந்தவள்்தான். முத் -

ச்தயாவின் மு்தல் ேசனவி இைந்ததும் 
அவருககு இரண்டாம் ்தாரோ் ் ணணம்ோ -
ளின் ம்தாழி மீனாட்சி அவசரத் திருேணம் 
தசய்து த்ாள்கிைாள். ்பசழய உைவு்ள் 
இன்்ப்ரோ் மீள்கின்ைன.

திராவி்ட இயக்த்தின் சீரதிருத்்தக -்
ருத்து்ோல் ்வரப்பட்டு, ேசைய்த்-
தில் சமூ் ோறைம் மவணடிப ம்பசியும் 
எழுதியும் வந்த டீதயம்பி, ்தனது 
'்ங்ாணி ே்ள்' நாவலில் வரும் 
்்தா்பாத்திரங்ளுககூ்டா் சீரதிருத்்தக 
்ருத்து்சே முன்சவப்பச்தக்ாண-
ைாம். திருேணத்தில் ஜா்த்பத்பாருத்்தம் 
்பாரத்துச் தசய்யப்பட்்ட திருேணங்ள், 
அவைத்தில் முடிந்தச்த டீதயம்பி இந்த 
நாவலில் எடுத்துக்ாட்டுகிைார. நல்ை நாள், 
த்ட்்ட நாள் என்ை ம்ப்தத்தில் ஒரு அரத்்தமும் 
இல்சை என்்பச்த நிறுவுகிைார டீதயம்பி. ேறு-

ேணங்சே முரசுத்ாட்டி அறிவிககும் புதினோ் 
இநநாவல் அசேகிைது. சேய ச்டங்ாசாரங்ள் 
எதுவுமின்றி, ோசை ோறறித் திருேணம் தசய்யும் 
சீரதிருத்்தத் திருேணம் இநநாவலில் வலியுறுத்்தப்ப-
டுகிைது.

சேயத்தின் ம்பரால் ந்டககும் விழாக்ளிமை ஒழுக-
்த்ச்தக ்டு்ேவுகூ்டக ்ாணமுடியவில்சைமய 
என்று ஒரு ்்தா்பாத்திரம் ம்பசுகிைது.

“ோரியம்ேன் விழாவிலிருநது ோ்தாம்ாவில் 
திருநாள் வசர, நாராயணசாமி குறிதசால்லும் 
கூ்டத்திலிருநது நாகூர ஆண்டவர ்நதூரிவசர 
தசன்று ்பாரத்்தாலும் அஙகு எஙகும் ஒழுக்த்ச்தக-
்ாண முடியாது, முடியவில்சை. இதிலிருநது்தான், 
ே்தத்தின்ம்பரால் நச்டத்பறும் திருநாட்்ள் ேக -்
ளுககு நன்சே புரிவச்தவி்ட, அதி்ோன ம்டு்ள்-
்தான் புரிகின்ைன என்று அறிஞர்ள் ஆராய்ந்த-
றிநது கூறுகின்ைனர என்று ஆசிரியர கூறைா்மவ 

்ருத்து்ள் முன்சவக்ப்பட்டுள்ேன.'்பராசகதி' 
்ப்டத்தில் ்ல்யாணி ்ஞசிககு வழியின்றி, ்தனது 
்ணேணி தசல்வத்திறகும் ்பாலின்றி, த்பாருமே 
இல்ைாரககு என்ை ்பா்டலு்டன் ஒரு ம்ாயிலுககுப 
பின்புைோ் வநதுத்ாணடிருககிைாள். ம்ாயிலுக-
குள், சாமி ்தசைமீது வீணா  ்ஊறைப்படும் ்பால், சிறு 
ஓச்டயா்பத்பருகி வழிநம்தாடிகத்ாணடிருககிைது 
அஙம !் இது எவவேவு த்பரிய மவ்தசன நி்ழ்ச்சி? 
நாட்டின் நிசை இப்படித்்தாமன இருககிைது என்று இந-
நாவலில் ஒரு ்பாத்திரம் ம்பசுகிைது.

த்பண்ளின் ்ல்வி முன்மனறைம், த்பண்ள் 
த்பாதுவாழ்வில் ஈடு்ப்டல் ம்பான்ைவறறிறகு உ்தார-
ணோ  ் ்ணணம்ோள், மீனாட்சி ஆகிய ்பாத்திரங-
்ள் ்பச்டக்ப்பட்டுள்ேன. ்பாரதி்தாசனின் 'குடும்்ப 
விேககு', திரு வி.் .வின் 'த்பணணின் த்பருசே 
அல்ைது வாழ்கச்த்துசண' ஆகிய நூல்்சேப 
்பறறி இநநூல் ம்பசுகிைது. புைநானூறறிலிருநதும் 
திருககுைளிலிருநதும் மேறம்ாள்்ள் ்ாட்்டப்படுகின்-
ைன. ேசைய்த்தில் திராவி்ட இயக்ச் சிந்தசன்ள், 
சீரதிருத்்தக ்ருத்து்ள் ஐம்்பது்ளில் தீவிரம் த்ாண-
டிருந்தச்த '் ங்ாணி ே்ள்' எடுத்துக்ாட்டுகிைது. 
ேசைய்த்தில் மேச்டபம்பச்சு்ள் முககியம் த்பறறு 
வருவதும் திராவி்ட இயக்ப்பண்பாட்டின் பிரதி்பலிப-
்பா  ்மநாக்த்்தக்து.

ேசைய்த்தின் த்தாழிறசங்ப ம்பாராளியா ,் 
்பட்டித்தாட்டிதயல்ைாம் முழஙகிவந்த டீதயம்பி 
எழுத்துவன்சேயும் ்பச்டத்்தவராவார. மு்தற்ாட்சி 
முழக்ம், தீந்தமிழ் மேச்த திரு.வி.் ., சீறும் சிங-

்ேத்திறகு அ்பாய அறிவிபபு, சிந்தசனக்திர, 
இைஙச்யின் அரசியல் நிசை, உைகிறத்ாரு புது-
சேக்வி, மேதின முழக்ம், எழுச்சிமுரசு, அணணா-
வின் அடிச் சுவட்டிமை!, குடி த்டுககும் குடி, சிறு -்
ச்த்ள் 6, தோழியும் முஸலிம்்ளும், சீறும் சீனா, 
முனியம்ோள், ்ாநதி ்ண்ட சாநதிவழி, நறகுண 
நபிேணி ஆகிய பிரசுரங்ள் டீதயம்பி ேக்ளின் 
நாோந்த வாழ்மவாடு த்ாணடிருந்த பிசணப-
ச்பக ்ாட்டுகின்ைன. ஐம்்பது்ளில் ேசைய்த்தில் 
துளிரத்்த அச்சுவழி இைககியங்ளின் த்பருக்த்-
திறகு டீதயம்பியின் பிரசுரங்ள் எடுத்துக்ாட்்டாயுள்-
ேன. ஆனால், டீதயம்பியின் இந்த எழுத்து்சேத் 
ம்தடிச் மச்ரிப்பத்தன்்பது எவவேவு தூரம் சாத்தியம் 
என்று த்தரியவில்சை. எனினும் '் ங்ாணி ே்ள்' 
என்ை இந்த நாவசைத் ம்தடித்்தந்த எச்.எச். விகரே-
சிங் ேசைசய் இைககிய ஆவணக ்ாப்பாேரா் 
மிளிரகிைார. ேசைய்த் த்தாழிறசங்ங்ளிமைமய 
்தங்ள் வாழ்சவ முடித்துகத்ாண்ட ம்பாராளி -்
சேத் ம்தடிபபிடித்து இன்சைய ்தசைமுசைககு 
அறிமு்ப்படுத்துவதில் அவர ்ாட்டும் தீவிரம் வர-
ைாறறுப த்பருசேககுரியது.

1955ம் ஆண்டிலேலே சமூக 
சீர்திருத்தம் லேசிே டீயேம்பியின் 

'கஙககாணி மகள்'

்ல்லிச்டக குறிச்சியில் ேசைந்த ்பன்னூல் ஆசிரியர 
டீதயம்பி 1955- இல் இைஙச்யில் தவளியிட்்ட 
'்ங்ாணிே்ள்' நாவலின் பிரதிசய டீதயம்பியின் 
பு்தல்வர டீ.எம்.பி. மீரான் தோஹிதீன் ்பத்திரிச்யா -
ேரும் ேசைய் ஆய்வாேருோன எச்.எச். விககிரே -
சிங்வுககு வழஙகியம்பாது...

்ல்ைச்டக குறிச்சியில் உள்ே டீதயம்பியின் இல்ைத்திறகு எச்.எச். 
விககிரேசிங் விஜயம் தசய்்தம்பாது...

டிதயம்பி 1962- இல் ்தாய்ம் திரும்பிய பின்னர ்தனது பு்த-
ல்வன் டீ.எம்.பி.மீரான் தோஹிதீன், ம்பத்தி்ோன ்மி்தா -
்பானு, முச்தீன் பீவி,ம்பரன் டீ.எம்.பீர மு்ம்ேது ்ப்தூ-
ரஷா ஆகிமயாரு்டன்.

1962 இல் த்ாழும்பு விமவ்ானந்தர ேண்ட்பத்தில் நச்ட-
த்பறை பிரியாவிச்ட விழாவில் அட்வம்ட் டி.்டபிள்யூ. இராச-
ரத்தினம் டீதயம்பிககு வீரவாள் ்பரிசளிககிைார..
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16ஆம் நூற்்ாண்டில் ப�ார்த்துக்பகேயர் ஆட்சி செய் -
தப�ாபத அநபதானியார் வழி�ாடும், அநபதானி-
யார் ஆலயஙகேளும் இலஙமகேயில் பதான்றிவிட் -

டன. 1597இல் பகோட்மட இராச்சியத்மதயும், 1618இல்  
யாழ்ப�ாணத்மதயும் மகே்ப�ற்றிய பின்னர் இநத்ப �கு -
திகேளில் பதவாலயஙகேமைக் கேட்டத் சதாடஙகிவிட்டார் -
கேள். குறி்ப�ாகே அநபதானியார் பதவாலயஙகேள். புனித 
அநபதானியார் �ாதுவாவில் தனது இறுதிக் கோலத்மதக் 
கேழித்திருநதாலும் அவர் ப�ார்த்துக்கேலின் லிஸ�ன் நகே-
ரத்மத பி்்பபிடைாகேக் சகோண்டவர். எனபவ ப�ார்த்-
துபகேயர் மகே்ப�ற்றிய நாடுகேளில் புனித அநபதானியார் 
வழி�ாடு பிரசித்தம் ச�ற்றிருநதது. சகோழும்பு பகோட்-
மடக்குள் இருநத அநபதானியார் பதவாலயைானது  
அநபதானியார் வழி�ாட்மட இலஙமகே முழுவதும் �ர்ப-
பிவநத பிரான்சிஸகேன் ெம� மிஷனரிகேளின் தமலமைய -
கேைாகே இருநதது.

1597 இல் பகோட்மட அரென் சதான்  ஜூவான்  தர்ை-
�ால இ்நதப�ாது அவரின் உடமலயும் இநத பதவால-
யத்தில் தான் அடக்கேம் செய்தார்கேள். 1580 ஓகேஸட் 12 
அன்று ைன்னர் சதான் ஜூவான் தர்ை�ால ப�ார்த்துக்-
பகேயரின் நிர்்ப�நதத்தின் விமைவாகே பகோட்மட ராஜ்-
ஜியத்மத ப�ார்த்துக்பகேயருக்கு �ரிொகே அளி்ப�தாகே 
உயில் (ைரண ொெனம்) எழு -
திக்சகோடுத்த கேமதமய அறி-
வீர்கேள்.   கேத்பதாலிக்கே ைதத்-
துக்கு ைாறி கேத்பதாலிக்கே்ப 
ச�யமர சூட்டிக்சகோண்ட 
முதல் இலஙமகே ைன்னர் 
அவர். அது ப�ால ைன்னர் 
�ரராஜபெகேரனின் ைமனமய -
யும், அவரின் ைகேன், இரு 
ைகேள்ைாமரயும், ைன்னர் குடும்�த்தினர் �லரும் இநத 
பதவாலயத்தில் தான் திருமுழுக்கு ச�ற்று கேத்பதாலிக்கே 
ைதத்துக்கு ைாறினார்கேள்.

ஒல்லாநதர்கேள் கேத்பதாலிக்கே ைதத்தவர்கேமைக் சகோன்-
்ார்கேள். அவர்கேளிடம் இருநது த்பபிய கேத்பதாலிக்கேர்கேள் 
இரண்டாம் இராஜசிஙகேன் (1635 -- 1687)ஆட்சி செய்த 
கேண்டி இராச்சியத்தில் தஞெம் புகுநதார்கேள். வஹா-
பகோட்பட என்கி் இடத்தில் புனித அநபதானியாருக்கு 
ஒரு சிறிய சிமலமய மவத்து வணஙகினார்கேள். இன்றும் 

வஹாபகோட்படயில் அநத அநபதானியார் பதவாலயம் 
இருக்கி்து. அதன் பின்னர் கேண்டி ைன்னன் இரண்டாம் 
விைலதர்ைசூரியன் �ாதிரியார் பஜாெ்ப வாஸ்ஸுக்கு 
(Joseph Vaz) அநபதானியார் வழி�ாட்டுக்கு பூரண சுதநதி-
ரம் வழஙகினார். கேண்டியில் அநபதானியாருக்கோகே �ாதி-
ரியார் பஜாெ்ப வாஸ எநத சகேடுபிடியுமின்றி திருவிழா 
நடத்தினார். அதன் பின்னர் திம்பெரியில் கேைவு ப�ாயி-
ருநதபவமை ைன்னர் ஸ்ரீ வீர நபரநதிரசிஙகேனும் புனித 
அநபதானியாமர வழி�ட்டார் என �திவுகேள் உண்டு.

இலஙமகேயில் உள்ை புனிதர்கேளின் ஆலயஙகேளிபலபய 
அநபதானியார் வழி�ாடு தான் மிகே்ப புகேழச�ற்் வழி�ா-
டாகே வைர்நதிருக்கி்து என்கி்ார்.  இலஙமகேயில் அந-
பதானியார் வழி�ாடு குறித்து ஆராய்நத ொகேர ஜயசிஙகே    
இவவாறு ப�ார்த்துபகேயரிடம் இருநது இலஙமகேமய 
ஒல்லாநதர் மகே்ப�ற்றிய பின்னர் ப�ார்த்துக்பகேயரின் 
கோலத்தில் கேத்பதாலிக்கே ைதத்மதயும் கேத்பதாலிக்கே்ப �ாதி -
ரிைார்கேமையும் தமட செய்திருநதார்கேள். அவர்கேளின் 
பிரதான வழி�ாடான அநபதானியார் பதவாலயஙகேமை-
யும் கூடபவ  தமட செய்திருநதார்கேள். ஒல்லாநதர்கேள் 
(டச்சு) புரட்டஸதாநது ைதத்மதச் பெர்நதவர்கேள். டச்சு 
ஆட்சி 1796 இல் முடிவுச�ற்் ப�ாதும் ஆஙகிபலயர்கேள் 
1806ஆம் ஆண்டுதான் கேத்பதாலிக்கேத் தமடமய நீக்கி-
னார்கேள். ஆளுநர் பதாைஸ சையிற்லான்ட் ைத வழி�ாட் -
டுச் சுதநதிரத்மத அதிகோரபூர்வைாகே அறிவித்தார். டச்சு 

ஆக்கிரமி்பபின் நிம்வுக் கோலத்தில், சகோழும்பில் கேத் -
பதாலிக்கேர்கேளின் எண்ணிக்மகே அதிகேரித்துக் சகோண்பட 
இருநததால், இலஙமகே ஒராபடாரியர்கேளின் தமலமை்ப-
�தவியில் இருநத ஜாபகோம் பகோன்ொல்பவஸ, அஙகு 
நிரநதரைாகே வசிக்கும் ஒரு �ாதிரியாரின் பதமவமய 
உணர்நதார்.

சகோச்சினியிலிருநது அநபதாணி (Friar Antonio) என்் 
கேத்பதாலிக்கே ஒராபடாரியன் முன்வநது சகோழும்ம� வந-
தமடநதார். ஆனால் துன்புறுத்தல் கோரணைாகே அவரால் 

�ாதிரியாராகே செயல்�ட 
முடியவில்மல. அதனால், 
வியா�ாரி ப�ால் ைாறு -
பவடமிட்டு, �கேலில் 
(இன்ம்ய ைாலி�ன் 
சதருவில் உள்ை) 
கேமடயில் மீன் விற்்ார். 
இரவில் அவர் கேத்பதா -
லிக்கேர்கேமை அமடயா-
ைம் கேண்டு பூமெகேமை 
செய்தார். ஒரு வருடம் 
கேழிநதது. இரகேசிய கேத் -
பதாலிக்கே பூமெ நிகேழவமத 
அறிநத டச்சுக்கோரர்கேள் 
அநபதாணிமயத் பதடினர். 
மீனவ ெமூகேத்தினர் அதிகே -
ைாகே வாழநத முஹஸுதுச�ா-
டவத்மத என்் �குதிமய 
அவர் கேடநது சென்று 
சகோண்டிருநதார். இநத 
பநரத்தில், கேடல் அரி்பபு 
கேடற்கேமரமய தாக்கி மீன -
வர்கேளின் இரு்பபிடங-
கேமை சுருக்கியது. வள்ைங-
கேள் அமலயில் அடித்துச் 
சென்்ன.

அநபதாணிமய வழியில்  
ெநதித்த மீனவர்கேள் தைக்கு 
தீர்வு பதடி அநபதாணிமய 
அணுகினார்கேள். கேடல் 
அரி்பம�த் தடுக்கே பிரார்த்-
தமனகேமை வழஙகுைாறு 
அவர்கேள் அவரிடம் பகோரி -
னார்கேள். அநபதாணி 

அமத செய்துவிட்டால் டச்சு வீரர்கேளிடமிருநது அவ-
ருக்கு �ாதுகோ்பபு அளி்ப�தாகேவும் அவர்கேள் உறுதியளித் -
தனர். பின்னர் அநபதாணி ைணலில் ஒரு சிலுமவமய 
நட்டு,  ைண்டியிட்டு மூன்று நாட்கேைாகே உண்ணா 
பநான்பிருநது பிரார்த்தமன செய்தார். அவர் பிரார்த் -
தமன செய்து சகோண்டிருநதப�ாது,  கேடல் பின்வாஙகேத் 
சதாடஙகி, அரி்பம�த் தடுக்கும் ைணல் அமணமய உரு -
வாக்கியது. டச்சு வீரர்கேளும் இமதக் கேண்டு பின்வாஙகே 
பவண்டியிருநதது. அமதக்கேண்டு விய்ப�மடநத மீனவர்-
கேள் அநபதானிமயச் சுற்றித் திரண்டனர். அவர்கேள் கேத்-
பதாலிக்கேத்மத ஏற்றுக்சகோண்டனர். அநத இடம் தான் 
இன்ம்ய சகோச்சிக்கேமட அநபதானியார் பதவாலயம் 
அமைநதிருக்கும் இடம்.

'அநபதானியின் அதிெயம்'  �லராலும் அ்பப�ாது 
ப�ெ்ப�ட்டது. டச்சு ஆளுநர்  வில்சலம் சைைரிட்ஸ ்ப -
ஷரூய்னின்க் (Willem Maurits Bruyninck - 1739 - 1742) 
அநபதாணியின் பிரார்த்தமனயின் ெக்திமய அறிநதார். 
கேத்பதாலிக்கேர்கேள் மீதும் அவர் தாராைவாத அணுகுமு-
ம்மயக் சகோண்டிருநதார். அநத அதிெயம் நிகேழநத 
நிலத்மத அநபதாணிக்கு வழஙகினார். அஙபகே அவர் 
சிறு சதாழிமலயும் சதய்வீகே்ப �ணிமயயும் பைற்சகோள்-
வதற்கு ஆளுனரால் அனுைதி வழஙகே்ப�ட்டது.

1656ஆம் ஆண்டிற்கு்ப பின்னர் கேத்பதாலிக்கேர்கேள் 
சகோழும்பு நகேரத்திற்குள் ைத நடவடிக்மகேகேமை பைற்-

சகோள்வதற்கோன சுதநதிரம் வழஙகே்ப�டுவது இதுபவ 
முதல் தடமவயாகும் என்�தும் குறி்பபிடத்தக்கேது.  
தனது நன்றிமய சவளிக்கோட்டுமுகேைாகேவும் புனித 
அநபதாணியாருக்கு அர்்ப�ணிக்கும் முகேைாகேவும் 
சிலுமவமய நாட்டிய இடத்தில் சிறிய பதவாலயத்மத 
அமைத்தார் அநபதாணி.  அநத சிலுமவ நட்டிய இடத் -
தில் தான் இன்றும் �லர் வரிமெயாகே சென்று வழி�டும் 
அநபதானியாரின் நாவின் �குதி மவக்கே்ப�ட்டிருக்கி் 
புதுமைச் சுருவம் இருக்கி்து.

அநபதாணி முதலில் அநத நிலத்தில் ஒரு சிறு கேமடமய 
ஆரம்பித்தார்.  அது கேமட கேபட என்ப் அமழக்கே்ப�ட்-
டது. சகோச்சினில் இருநது வநதவரின் கேமட என்�தால் 
சகோச்சியாபகே கேபட கோல்பப�ாக்கில் 'சகோச்சிக்கேமட' 
என்று நிமல ச�ற்்து. இநத நிலைமன அதிகோர்பபூர்வ-
ைாகே டச்சு கிழக்கிநதிய கேம்�னியால் ஜனவரி 20, 1790 
அன்று, �த்திரம் இல : 31 இன் மூலம் பதவாலயத்துக்கு 
ஒ்ப�மடக்கே்ப�ட்டது. இதில் கிழக்கிநதிய கேம்�னியின் 

உத்திபயாகேபூர்வ இலட்சிமன ச�ாறித்திரு்ப�மதக் 
கோண்பீர்கேள். பின்னர் அநபதாணி இ்நதப�ாது அவரின் 
உடலும் இநத ஆலயத்தினுள் தான் அடக்கேம் செய்ய்ப-
�ட்டது.

தற்ப�ாது பதவாலயத்தில் மீண்டும் மவக்கே்ப�ட் -
டுள்ை  புனித அநபதானியின் புனிதச் சிமல 1822 ஆம் 
ஆண்டு பகோவாவில் இருநது இலஙமகேக்கு சகோண்டு 
வர்ப�ட்ட ஒன்்ாகும். 1806 ஆம் ஆண்டு அடித்தைம் 
இட்ப�ட்டு 1834ஆம் ஆண்டு புதிய பதவாலயம் கேட்டும் 
�ணி சதாடஙகே்ப�ட்டது. 

அநத ஆண்மடத்தான் ஆலயத்தின் சதாடக்கே நாைாகே 
இன்றுவமர கேணிக்கே்ப�ட்டு வருகி்து. 1934இல் நூற்-
்ாண்டு சகோண்டாட்ப�ட்டது. 1938 ஆம் ஆண்டு ச�ரிய 
ஆலயைாகே ச�ரு்பபிக்கே்ப�ட்டது. இன்று இலஙமகேயில் 
புனித அநபதாணியார் ஆலயம் மிகே்பச�ரிய புனித பதவா-
லயைாகே ைாறியுள்ைது.

�ாதுவா நகேரிலிருநது சகோண்டுவர்ப�ட்ட புனித அந-
பதானியாரின் நாக்கின் ஒரு சிறிய �குதி இஙபகே விபெடைாகே 
மவத்து �ாதுகோக்கே்ப�ட்டு வருகி்து. நாள் பதாறும் ஆயி-
ரக்கேணக்கோபனார் அதமன வநது வழி�ட்டுச் செல்கி்ார்-
கேள். 1912 ஆம் ஆண்டு கேவர்னர் பெர் சஹன்றி சைக்கேலம் 
சகோழும்பு தும்முகேத்திற்கோகே இநத நிலத்மத மகேயகே்ப�-
டுத்த முயற்சித்தப�ாது பராைன் கேத்பதாலிக்கே  ைக்கேளின் 
சதய்வீகே வழி�ாட்டுத் தைசைனக்கூறி அவரின் ஆபலாெ-
கேர்கேள் �லர் அதமன எதிர்த்ததால் அம்முயற்சி மகேவிட்ப-
�ட்டது.

லலித் அத்துலத் முதலி தும்முகே அமைச்ெராகே இருநத 
கோலத்தில் தும்முகே அதிகோரெம�க்குச் சொநதைான தும -்
முகேக் கோணியின் ஒரு �குதிமய அநபதானியார் பதவாலய 
விஸதரி்பபுக்கு வழஙகினார்.  அநபதானியார் ஆலயம் 
தும்முகேத்தின் எல்மலபயார கோ்ப�ரண் ப�ாலபவ 
நிமலத்து நிற்�மத நீஙகேள் அறிவீர்கேள்.

90 ஆம் ஆண்டு பிபரைதாெவின் ஆட்சிக் கோலத்தில் 
அநபதானியார் ஆலயத்மத சகோழும்பு உயர் ைம்ைாவட்-
ட்ப �ஙகோகே ஆக்கும்�டி விடுத்த பகோரிக்மகே ஆயரால் 
எற்றுக்சகோள்ை்ப�டாத நிமலயில் ஆலய நிர்வாகேம் 
கேடும் எதிர்்பம� சவளிக்கோட்டியது. முதற் தடமவயாகே 
மூன்று ைாதஙகேள் ஆலயம் மூடிமவத்த கேமத நாட்டின் 
முக்கிய ப�சுச�ாருைாகே அ்பப�ாது இருநதது. இறுதியில் 
15.08.1990 அன்றிலிருநது சுதநதிர ஆலயைாகே்ப பிரகேட-
ன்ப�டுத்த்ப�ட்டது. அதுவமர சகோட்டாஞபெமன புனித 
லூசியா பதவாலய நிர்வாகேத்தின் கீழ தான் இது இயஙகி-
வநதது.

சகோழும்பில் அதிகேைவிலாபனார் கேலநதுசகோள்ளும் 
கிறிஸதவ திருவிழா அநபதானியார் திருவிழா தான். �ல 
தடமவகேள்  ென சநருக்கேடியால் வி�த்துக்கேள் பநர்நதிருக்-
கின்்ன. 

அநதைவுக்கு சகோச்சிக்கேமட, சகோட்டாஞபெமன ஜிந-
து்பபிட்டி, விபவகோனநதா 
பைடு, செட்டியார் சதரு  என 
பதவாலயத்தின் சுற்றுவட்-
டார்ப �குதிசயஙகும் திரு-
விழாக்பகோலம் பூண்டு, எங-
சகேஙகும் விைக்சகோளியில் 
சகோண்டாட்டைாகேக் கோட்சித் 
தரும். இநது, ச�ைத்த, 
முஸலிம் ைக்கேளும் கூட 
ஒன்்ாகே கூடிக் சகோண்டாடும் 
நிகேழவு அது. வாரநபதாறும் 
செவவாய்க் கிழமைகேளில் 
ச�ான்னம்�லவாபனஸவரர் 
பகோவிலுக்கு செல்லும் இநது 
�க்தர்கேள் �லர் கூட அஙபகே 
சென்றுவிட்டு அ்ப�டிபய 
அநபதானியார் பகோவில் 
தமிழ்ப பூமெயில் கேலநது-
சகோள்வமத வழக்கேைாகேக் 
சகோண்டிருக்கின்்னர்.

அது ைட்டுைன்றி இநத்ப 
�குதியில் உள்ை புனித 
வியாகுல ைாதா, புனித 
பவைாஙகேன்னி, புனித அந-
பதானியார், புனித லூசியாஸ 

ஆகிய ஆலயஙகேள் 1996 இலிருநது ஒன்்ாகே இமணநது 
விபூதி்ப புதன் நாளில் சகோழும்பு ச�ரிய சிலுமவ்ப �ாமத 
என்கி் ஊர்வலத்மத செய்து வருகின்்னர். இதுவும் 
சகோழும்பில்  மிகே்பச�ரிய அைவினர் கேலநது சகோள்ளும் 
ஒரு நிகேழவாகே ஆகியிருக்கி்து.2019 ஆம் ஆண்டு ஏ்பரல் 
19 ஆம் திகேதி பைாெைான �யஙகேரவாத தற்சகோமலத் தாக்-
குதலுக்கு அநபதானியார் ஆலயமும் இலக்கோனது. 93 ப�ர் 
இஙபகே சகோல்ல்ப�ட்டார்கேள். �ல நூற்றுகேணக்கோபனார் 
�டுகோயமுற்்ார்கேள். �லத்த பெதத்துக்கு உள்ைான பதவா-
லயம் யூன் 12 ஆம் திகேதிதான் மீண்டும் தி்க்கே்ப�ட்டது.

அநபதானியார் பதவாலயத்தின் வைவில் மிஷனரிைார்-
கேைால் சகோச்சிக்கேமட புனித அநபதானியார் �ாடொமல 
(இ்பப�ாது கேல்லூரி) 1945 இல் 40 ைாணவர்கேளுடன் ஆரம்-
பிக்கே்ப�ட்டு, பின்னர் 1958 இல் அரொஙகேத்தால் ச�ாறு்ப-
ப�ற்கே்ப�ட்டு இன்று ஆயிரம் ைாணவர்கேளுக்கும் பைல் 
கேற்கும் கேல்லூரியாகே இயஙகி வருகி்து.

அநபதானியார் பதவாலயத்தின் வரலாற்ம்க் கூறும் 
சிறு நூதனொமலசயான்று 2013 ஜனவரி 13 அன்றிலிருநது 
இயஙகி வருகி்து. அஙபகே இநத வரலாற்று வி�ரஙகேமை 
பைலும் அறியலாம்.

இநத கேட்டுமரக்கோகே எனக்கு உதவிய வண. அன்புராொ 
அடிகேள், வண ஆனநத அடிகேள் உள்ளிட்படாருக்கு ைன-
ைார்நத நன்றிகேள். பைலும் அநபதானியார் பதவாலயத்-
பதாடு 48 வருடஙகேள் கேடமையாற்றி, தமிழ வழி�ாட்டு்ப 
ச�ாறு்ப�ாைராகே இருநது இன்று பிரான்சில் வசிக்கும் அம் -
புபராஸ பீட்டர் அவர்கேளுக்கும் சநஞொர்நத நன்றிகேள்.

க�ொழும்பின் 
கதை

என். சரவணன்
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க�ொச்சிக�டை புனித அந்தொனியொர் ஆலயம்

க�ொழும்பு க�ொட்டைக்குள் இருந்த க�ொர்த்துக�ய அநக்தொனியொர் க�ொவில் 
்த்ை்ைய�ம். 1656 ஆண்டு வ்ை�டைம். (Changing Face of Colombo – R.L.Brohier)

 டைச்சு கிழக்கிநதிய �ம்�னியொல் அநக்தொனியொர் க்தவொையம் இருந்த நிைம் 
 எழுதிக்க�ொடுக்�ப�டடை ஆவணம்

க�ொழும்பு க�ொட்டைக்குள் இருந்த க�ொர்த்துக�ய அநக்தொனியொர் க�ொவில் ்த்ை்ைய�ம்.  
அநக்தொணி �ொதிரியொர் அதிசயம் நி�ழ்த்திய நி�ழ்வு

நி பராஜினி சரா�ர்ட் அவர்கேளின் 
புமகே்ப�டஙகேள், கேவிமதகேள் என 
�ல வருடைாகே அவரின் முகேநூல் 

�திவுகேமை நான் சதாடர்நது கேவனித்துக்-
சகோண்டிருநதவள் / சகோண்டிரு்ப�வள் என்் 
மும்யில் இன்று வமர அவமர நான் ெநதித் -
ததில்மல என்்ாலும் அவரின் �ால் எனக் -
சகோரு ஈர்்பபும் ைரியாமதயும் உண்டு. ஈர்்பபு 
எதனால் என்றும் எனக்குத் சதரியும். அதற்கு 
�ல கோரணஙகேள் உண்டு. முதலில் அவரின் 
அநத விரிநத, அழகோன கேண்கேள். கேண்கேள் 
தான் ஒருவர் ைனதின் ென்னல் என்்ால் அது 
நிபராஜினிமய ச�ாருத்தவமர உண்மைபய. 
அவர் ைனதின் அழகு அநதக் கேண்கேளில் பிர-
தி�லிக்கும்.  

அவர் ஒரு கேவிஞர் ைட்டுைல்ல, ஒரு �ாட -
கியும் கூட. சுகேபைா துக்கேபைா அதின் அடி 
ஆழத்திற்குச் சென்று வாழ�வர்கேைால் 
ைட்டும் தான் வாழவு, வாழவாகி்து. இல் -
மலசயனில் அது சவறும் இரு்ப�ாகி்து. 
ஆனால் இஙகு ச�ருவாரியான ைனிதர் -
கேள் பைபலாட்டைாகே ெஞெரி்ப�வர்கேள். 
அவர்கேள் நடுவில் ஒருவர் வாழும்ப�ாது, 
கேண்டி்ப�ாகே அவர்கேள் ைற்்வர்கேமை 
ஈர்க்கும் தன்மைமய எநத முயற்சியும் 
இன்றி எளிமையாகே ச�ற்றுவிடுகி்ார் -
கேள். அவர் �ாடுமகேயில் உணர்வது அநத 
�ாட்டின் வரிகேளின் பைலான அர்்ப�ணி்பபு 

என்்ால், அவர் கேவிமதகேளில் உணர்வது 
இநத வாழவின் மீதான அர்்ப�ணி்பபு. நீ 
என்மன என்ன பவண்டுைானாலும் செய்து -
சகோள். நான் என்மன �ாதிக்கும் அத்தமன -
மயயும், வலிபயா, இழ்பப�ா, ைகிழபவா, 
�்த்தபலா, பிரிபவா, கூடபலா எதுவாகே 
இருநதாலும் அத்தமனயும் முழுைனதாய் 
ஏற்று அதனுள் மூழகி அனு�வித்து, அத்த -
மனயும் கேடநது, மீண்டும்  மீண்டும் ைனிதர் -

கேள் பைலும், வாழவு பைலும் எநதவிதைான 
கோழ்பபுணர்வும் இல்லாைல் நம்பிக்மகே 
மவத்பத தீருபவன் என்�து அத்தமன சுல -
�ைல்ல ொதாரண ைனிதர்கேளுக்கு.  

நிபராஜினியின் கேவிமதகேள் இநத அொ -
தாரணத் தன்மைமயத் தான் பிரதி�லிக் -
கின்்ன. அவரின் வரிகேள் இயற்மகேயின் 
மீதான அவர் கோதமல, அன்பின் மீதான 
அ�ரித நம்பிக்மகேமய - அநத அன்பின் 
ச�யரால் எத்தமன வலிகேளுக்கு உள்ைா-

னாலும் நம்மிடம் 
கேடத்திக்சகோண்பட 
ப�ாகின்்ன. கோடு 
என்�து அவருக்கு 
ஒரு இடைல்ல, அது 
அவருக்கு ஒரு வாழ-
வாதாரம் ப�ால். 
அ ை ா னு ஷ ய ை ா கே 
அவர் வரிகேளின் 
ஊடாகே �யணித்துக்-
சகோண்பட இரு்ப�மத 
கோணலாம். அவர் 
வரிகேமை �டித்தபின் 
கோடுகேமை பநசிக்-
கோைல் இரு்ப�து 
என்�து ஒரு வாெகே-
ருக்கு சுல�மில்மல.  

அவரின் ஒவசவாரு 
கேவிமதயும் நின்று 

நிதானைாகே உள்வாஙகி �டிக்கே பவண்டியமவ. 
ஒரு சில வரிகேமை ைட்டும் இஙபகே �கிர்கிப்ன்.  

ஒரு கேவிமத உள்ைம்  
நீஙகேள் யூகி்ப�மத விட மிகே விசித்திரைானது!  
சிலெையம்  
பூ உதிர்வதற்கும்  
�ட்டாம்பூச்சியின் சரக்மகே முறிநததற்கும்  
உமடநது அழும்,  

பநெத்தின் ச�யரால் வழஙகே்ப�டும் ஒரு 
பகோ்பம�  

விஷத்மத சிரித்துக்சகோண்பட விழுஙகும்!  
------  
சுதநதிரைாய் �்்ப�தாய் 
சொல்லிக்சகோண்டு  
உன் கூட்மட சுற்றித்தான் �்க்கிப்ன்  
-------  
பைலும் அடித்து்ப ச�ய்யும்  
இநத ைமழயிரவில்  
மின்னலுக்கும் இடிக்குமிமடபய  
எஙபகோ சில பூக்கேள் பூக்கும்  
அபத பநரம்  
ஒரு சைல்லிய பநெம்  
சைதுவாய்ச் ொகும்  
பின் எ்பப�ாதும் ப�ாபல  
வானம்  
மீண்டும் புலரும்  
எத்துமன ஆழம் 
இநத வரிகேளில்?   
நிபராஜினி, எழுதிக்
சகோண்பட இருஙகேள். 
வாழநது சகோண்பட 
இருஙகேள்!  

நி்�ொஜினியின் '�ொட்டுககுயில்'நூைொய்வு

ை்தொ -்தமிழ் நொடு  ...



அன்பு, பாசம், 
பந்தம், பக்தி, 
அதிஸ்டம் என்பவைக -

ளுக்கு உ்தாரணமாக இருந்தைள் என் 
மவைவி சசல்வி, அைள் குடும்பச் 
சுவமகவை ்தாங்குைத்த ஒரு ரகம். 
அைள் பாைபபட்ட சைங்கள்மீது 
காடடிய இரக்கதம அைளுக்கு 
எமைாக ைநதுவிட்டது. அைைது 
நவககவை சகாள்ையிட்டால்கூ்ட 
எைக்கு தை்தவை ைநதிருக்காது. 
்தங்கக் காபபுகளுக்காக வகவய 
சைடடியிருக்கிறாரகள், காதிலுள்ை 
த்தாடடுக்காக காவ்த சைடடியிருக்கி -
றாரகள். மூக்கிலுள்ை மூக்குத்திக்காக 
மூக்வகதய அறுத்துவிட்டாரகள். 
கழுத்திலுள்ை ்தாலிக் சகாடிக் -
காக கழுத்வ்ததய அறுத்திருக்கி -
றாரகதை...! இது என்ை சகாடுவம! 
இதுதபான்ற ச்தாரு சம்பைம் 
உலகில் எைருக்குதம ஏறப்டக் -
கூ்டாது என்பத்த என் பிராரத் -
்தவை..” இபபடி புலம்புகிறார,  
அணவமயில் மட்டக்கைபபு அர -
சடியில் சகாள்வையரகைால் சைடடிக் 
சகாவல சசயயபபட்ட சசல்வியின் 
கணைர சசல்ைராசா.

சசல்ைராசா ஒரு லயன்கழக சிதரஷ்ட 
உறுபபிைர. அவமதியாை சுபாைம் 
சகாண்டைர. ்தாை்தருமம் ைழங்கு -
ைதில் சவைக்கா்தைர. சமாத்்தமாகக் 
கூறிைால் ்தரமசநறிகவை கவ்டபபி -
டித்துைாழும் ஒரு சசல்ைந்தர. சம்ப -
ைம் ந்டந்தகாலம் மாரகழி தநான்பின் 
திருசைம்பாவைக்காலம் டிசம்பர 20. 
பகல்தைவை.

சகாவலசசயது சகாள்வையிட்ட 
இந்த ஆவணயும் சபணவணயும். 
அைர ்தைது வீடடு ைாசலில் அன்வறய 
திைம் சநதித்திருக்கிறார. அைரகளுக்கு 
ஏ்தாைது சகாடுத்து அனுபபிவிடுங்கள் 
என்று மவைவியி்டம் கூறிவிடடு அைர 
தமல்மாடிக்கு சசன்று உ்டல் அசதியி -
ைால் தூங்கிவிட்ட்தாக கூறிைார.

சகாவலகாரரகைாை காரத்திகா, ரவி 
எை சபாலிஸாருக்கு ச்தரிவிக்கபபட -
டுள்ைது. காரத்திகா சில ்த்டவைகளில் 
்தமது வீடடுக்கு ைநது. ஏ்தாைது வீடடு 
தைவலகள் இருந்தால் சசயது சகாடுத் -
துவிடடு சம்பைத்வ்த ைாங்கிச் சசல்ைது 
ைழக்கமாம். சசல்ைராசாவின் நிவை -
வுக்கு எடடிய ைவகயில், ஒரு ஆறுமா்த 
காலமாக இது ந்டநது ைருை்தாக 
கூறிைார.

அன்வறய திைமும் அவைாறு்தான் 
ந்டக்கும் எை அைர எதிரபாரத்்தார. 
அைரது கணக்கு முறறுமுழு்தாக பிவழத் -
துப தபாயவிட்டது. இபபடித்்தான் ந்டக் -
குசமை யாரறிைார?.

இைரகளுக்கு ஒதரசயாரு சபண -
பிள்வை. சபயர ்தரமிகா. அைர தபரா்த -
வைப பல்கவலக் கழகத்தின் விைசாயத் -
துவற ைைாகத்தில் 2ம் ைரு்ட மாணவி. 
அைர சம்பைம் பறறி தபசிைார,

“இந்தக் சகாவலயாளியாை சபண 35 
ையது மதிக்கத் ்தக்கைர. காரத்திகா ைாட -

்டசாட்டமாை உ்டறகடடுசகாண்டைள். 
யாரும் அைளின் தமல் சநத்தகம் சகாள் -
ைா்தைாதற ந்டநதுைந்தாள். ஆைால், 
அன்வறய திைம் ஒரு ஆதணாடு ைந -
திருந்தாள். அைளி்டம் ஒரு பரபரபபும் 
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இருந்தது. அது வித்தியாசமாக இருந்த்தால் எைக்கு 
ஒரு சநத்தகம் ைந்தது. அதுபறறி சபரி்தாக நான் அலட -
டிக் சகாள்ைவில்வல. பல்கவலக்கழக பா்டங்கள் 
சசயய தைணடியிருந்தவமயாலும், சூம் கிைாஸ இருந -
்தவமயாலும் தமல்மாடியிலுள்ை எைது அவறக்கு 
சசன்றுவிடத்டன். ைழக்கமாக அம்மா மதிய சாபபாட -
டுக்குப பிறகு தூங்குைது ைழக்கம். நான் தமல்மாடிக்கு 
சசன்று 30 நிமி்டமாகியும் அம்மா ்தைது அவறக்கு 
ைரா்தது எைக்கு சநத்தகத்வ்த த்தாறறுவித்்தது

நான் அம்மா, 
அம்மா என்று பல்த்ட -
வைகள் அவழத்த்தன். 
அம்மாவி்டமிருநது 
பதில் இல்வல. கீழ் 
்தைத்திறகு இறங்கிைந -
த்தன். அம்மா இரத்்த 
சைள்ைத்தில் கி்டந்த -
வ்தக் கணத்டன். கத் -

தியும் கி்டந்தது. உ்டைடியாக அம்மாவை காபபாறற 
தைணடுசமன்ற உணரதை எைக்குள் தலாங்கி நின்றது.

அம்மாவை சைடடிவிட்டாரகள் என்று எைது முழுப 
பலத்வ்தயும் ைரைவழத்து கத்திதைன். அ்தவைத் 
ச்தா்டரநது அபபாவும் கீழ் ்தைத்திறகு ைநதுவிட்டார

ஏறகைதை நான் கண்ட காரத்திகாவும், 
அைதைாடு ைந்தைனும் மிக தைகமாக அருகரு -
காக சறயில்தை ஸதரசன் பக்கம் சசல்ைவ்தக் 

கணத்டன். அபதபாது 
எங்கைது வீடடுக்கு 
எதிரில் இருக்கும் 
ச்டயிலர சசாபபின் 
அணணன் பரதமசும் 
பக்கத்து கராஜ்ஜில் 
இருக்கும் சமக்கானிக் 
அணணன் ராஜாவும் 
ஓடிைந்தாரகள். 
அைரகள் அம்மாவின் 
உ்டவலக்கண்ட -
துதம ”நான் வகயால் 
காடடிய திவசயில் 
ஓடிைாரகள்” என்றாள் 
மகள் ்தரமிகா.

இதுபறறி சமக்கா -
னிக் ராஜா சசால்ை -
வ்தக் தகடதபாம். 
சகாவலயாளிகள் இரு -
ைரும் இரத்்தக்கவற -

தயாடு ஒட்டமும் நவ்டயுமாக சசல்ைவ்தக்கணடு 
எைது திறீவிலரில் துரத்திதைன். என்தைாடு 
ச்டயிலர பரதமசும் இவணநது சகாண்டார. எங் -
கைது ்தறபாதுகாபபுக்காக ஆளுக்சகாரு இரும்புக் -
கம்பிவய எடுத்துக் சகாணத்டாம்.

ஆடத்டாவின் தைகத்திறகு அைரகைால் 
எதுவும் சசயய முடியாது தபாயவிட்டது. இறு -
தியில் ்தாமவரக்தகணி ஒழுங்வகயில் வைத்து 
அைரகவை ம்டக்கிபபிடித்த்தாம். ஆடத்டா -
வில் ஏறச் சசான்தைாம் ஏறவில்வல. இ்தறகு 
அபபால் நாம் பலாத்காரத்வ்த பாவிபபவ்த ்தவிர 
தைறுைழியில்வல. நன்றாக அடித்து ஒடத்டா -
வில் ஏறறிதைாம். சகாள்வையரகளின் தமலும், 
சகாவலயாளிகளின் தமலும் பலாத்காரம் பாவிப -

பதில் ்தைறில்வலசயை எங்தகதயா, 
எபதபாதைா ைாசித்்தது என் ஞாப -
கத்திறகு ைந்தது.
அைரகள் இருைவரயும் ஏறறிக் -

சகாணடு ைரும்தபாது சகாவலயாளியாை சபண 
சசாபபிங் வபவய ஆடத்டாவின் சீறறுக்குப 
பின்ைால் வைபபவ்த பாரத்த்தன். அது என்ை -
சைன்று தகடத்டன். அது என்ர சாமான் என்று 
கூறிைாள். அவ்தத் ்தருமாறு தகடத்டன். ்தர 
மறுத்்தாள். நன்றாக ஓங்கி முழங்வகயால் அைைது 
முகத்தில் ஒரு குத்துவிடத்டன். அ்தன் பிறதக 
அவ்தத் ்தந்தாள். அவ்தப பாரத்த்தன். இரத்்த 
ைாவ்ட வீசியது. அந்த சசாபபிங் வபக்குள் 
காதின் பாகமும் ்தவலமயிர கத்வ்ததயாடு 
்தாலிக்சகாடியும் மூக்கின் பாகத்த்தாடு முக்குத்தி 
என்பைவும் இருந்தை. எமது ஆடத்டா சசல்வி 
அக்காவின் வீடடுக்கு ைந்ததபாது அவவி்டத்திறகு 
சபாலிஸார ைநதுவிட்டைர. அைரகளி்டம் இைர -
கள் இருைவரயும் ்த்டயபசபாருடகவையும் பாரம் 
சகாடுத்த்தாம்.

இ்தறகு ஓரிரு நாடகளின் பின்பு என்வையும், 
பரதமவசயும் மட்டக்கைபபு சிவில் அவமபபிைர 
மட்டக்கைபபு ஈஸட லகூன்   த�ாட்டலில் ந்டந்த 
சிவில் அவமபபின் ைரு்டாந்த ஒன்று கூ்டலுக்கு 
அவழத்து நாம் இந்த வி்டயத்தில் சைளிக்காடடிய 
துணிகரத்திறகாகவும், ்தன்ைலமின்றிய சபாதுச்தச -
வைக்காகவும் எமக்கு சபான்ைாவ்ட, தபாரத்தி 
மலர மாவலசூடடி சபான்முடிபபுத் ்தநது சகைர -
வித்்தாரகள் இந நிகழ்விறகு அ்தன் ்தவலைர எஸ. 
மாமாங்கராஜா ்தவலவம ்தாங்கிைார, பிர்தம 
அதிதிகைாக அரசாங்க அதிபர.தக.கருணாகரனும், 
இராணுைக் கட்டவைத் ்தைபதி தக.எல்.எம் பண -
்டாரவும் ைநதிருந்தைர. எமது துணிகரச் சசயவல -
யும், எமது அஞசாவமவயயும் மறறைரகளுக்கு 
உ்தவும் மைபபாைவமவயயும் பலர பாராடடிப -
தபசிைாரகள், எம்வம ைாழ்த்திைாரகள். அவை -
சயல்லாம் எமக்கு உரமூடடிை. எம்வம மகிழ -
வைத்்தை. எம்வமபதபான்று தீவமகவையும் 
அநீதிகவையும் அவைைரும் எதிரக்க தைணடும் 
அபதபாது்தான் தீய சக்திகள் சாயநது விழும்! 
என்று கூறி முடித்்தார சமக்கானிக் ராஜா.

எஸ்.எஸ். தவபாலன்
படங்கள் :

புளியந்தீவு குறூப் நிருபர்

மண்டூர் குறூப் நிருபர்     

நக்க்களுக்கா்க க்ககயயும்
்கழுத்து, ்காது, மூகக்க
அரிந்த க்காகலயாளி்கள்

இலஙக்கயில் ஒரு லட்சத்துககும் அதி்கமான�ார் 
னபாகதப் பழக்கத்துககு  ஆளாகியுள்ள�ர்

மட்டக்களப்பை உலுககியெடுத்த

குரூரக் க�ொலை

தே சிய அபாயகர ஒை்ட்தங்-
கள் கடடுபபாடடு சவப 
1984 ஆம் ஆணடு 11 

ஆம் இலக்க அபாயகர ஒை்ட்தங்கள் 
கடடுபபாடடு சவபச் சட்டத்தின் கீழ் 
விதச்டமாக உருைாக்கபபட்ட ஒரு 
சவபயாகும். இச்சட்டத்தின் மூலம் 
சட்ட விதரா்த தபாவ்தப சபாருடக-
ளுக்கு எதிராக சசயறபடுை்தறகுத் 
த்தவையாை அதிகாரங்கள் ைழங்கப-
படடுள்ைை.  

தபாவ்தபசபாருடகள் சம்பந்தமாை 
சட்ட உருைாக்கம், தபாவ்தப சபாரு-
ளுக்கு எதிராை த்தசிய சகாள்வக 
உருைாக்கம், தபாவ்தபசபாருள் சம்-
பந்தபபட்ட சரைத்தச உ்டன்படிக்வக-
கவை இலங்வகயில் சசயறபடுத்்தல், 
மருத்துைத் துவறயில் பயன்படுத்தும் 
தபாவ்தபசபாருடகைாக துஸபிரதயா-
கபபடுத்்தபப்டக்கூடிய இரசாயைங்-
கவை கடடுபபடுத்்தல் மறறும் விநி-
தயாகத்திவை தமறபாரவை சசய்தல், 
தபாவ்தப சபாருள் உறபத்திக்காை 
மூலபசபாருடகைாக பயன்படுத்்தபப-
்டக்கூடிய இரசாயைங்களின் இறக்கு-
மதி, விநிதயாகம், கைஞசியபபடுத்்தல் 
மறறும் பயன்பாடு ச்தா்டரபாை கட-
டுபபாடுகவை விதித்்தல் தபான்ற சட்ட 
ந்டைடிக்வககதைாடு, சம்பந்தபபட்ட 
்தடுபபு அதிகாரங்கவைப தபான்தற 
தபாவ்தபசபாருளுக்கு அடிவமயா-
ைைரகளுக்காை சிகிச்வச மறறும் 
புைரைாழ்ைளித்்தல், தபாவ்தபசபா-
ருள் சிகிச்வச மறறும் புைரைாழ்வுச் 
சசயறபாடடில் ஈடுபடடுள்ை ்தனியார 
நிறுைைங்கவை ்தரக் கடடுபபாடுக-
ளுக்கு ஏறப தமறபாரவை சசய்தல், 
சமூகத்தில் பல்தைறுபட்ட ்தரங்களி-
லும் தபாவ்தபசபாருளுக்கு எதிராை 
அறிவூட்டல் நிகழ்வுகவை முன்சை-
டுத்்தல், சமூக மட்டத்தில் தபாவ்தப-
சபாருளுக்கு அடிவமயாைைரகளுக்காை 
சிகிச்வசகவை தமறசகாள்ைல் மறறும் 
சிகிச்வசக்குப பின்ைராை ச்தா்டர கண-
காணிபபுகவைச் சசய்தல் தபான்ற சமூ-

கநலன் சம்பந்தபபட்ட வி்டயங்கவை 
சசயறபடுத்துகின்றது.  

முன்வைய காலத்தில் ஒரு சில ைவக-
யிலாை தபாவ்தபசபாருடகதை பாை-
வையில் இருந்தாலும்  ்தறதபாது புதுப-
புது தபாவ்தபசபாருடகள் நாளுக்கு 
நாள் அதிகரித்து ைருைவ்த காணக்கூ-
டிய்தாக இருக்கின்றது. இைறறுள் சிறு 
பிள்வைகள் உணணக்கூடிய உணவு 
ைவககள் மு்தல் பல இலடசக் கணக்-
காை சபறுமதி ைாயந்த இரசாயைங்கள் 
ைவரக்கும் உள்ைை.  

மை அழுத்்தத்திவை ஏறபடுத்்தக்கூ-
டியவை, தூணடிகைாக சசயறப்டக் 
கூடியவை, கஞசா சாரந்த உறபத்திப 
சபாருடகள், மாயத் த்தாறறத்திவை 
உணடு பணணக்கூடியவை,   அபின்  
சாரந்த உறபத்திகள், ்தவ்ட சசயயப-

பட்ட ஊக்கமருநதுகள் எை ஆறு 
ைவகக்குள் தபாவ்தபசபாருடகவை 
உள்ை்டக்க முடியும்.  

இலங்வகவயப சபாறுத்்தைவர பிர-
்தாைமாக இரு ைவகயாை தபாவ்தப-
சபாருடகதை பயன்பாடடில் உள்ைை. 
அவை சட்ட ரீதியாகக் கடடுபபடுத்்தப-
பட்ட தபாவ்தபசபாருடகள். மறறும் 
சட்ட விதரா்தப தபாவ்தபசபாருடகள்.     

இலங்வக கலால் ைரித் திவணக்கைம் 
மறறும் புவகயிவல, மதுபாைங்கள் 
மீ்தாை த்தசிய அதிகார சவப மறறும்  
சபாலிஸதுவற தபான்றவையும் சட்ட 
விதரா்த தபாவ்தபசபாருள் ச்தா்டர-
பாக த்தசிய அபாயகர ஒை்ட்தங்கள் 
கடடுபபாடடு சவபயும் சசயறபடுகின்-
றை. 

இலங்வகவயப சபாறுத்்தைவர 
ஒரு இலடசத்திறகும் அதிகமாை 
தபாவ்தபசபாருள் பயன்பாட்டாைர-
கள் இருபப்தாக    ஆயவு அறிக்வககள் 
ச்தரிவிக்கின்றை. இபபாைவையி-
ைால் சபாருைா்தார அழிவுகள் ஏற-

படுத்்தபபடுைது தபான்தற சுகா்தார 
சமூக ஆன்மீகப பாதிபபுக்களும் ஏறப-
டுைது்டன் கலாசார சீரகுவலவும் சட்ட 
விதரா்த சசயறபாடுகளின் அதிகரிபபும் 
ஏறபடுத்்தபபடுகிறது.  

தமலும் இவைஞரகள் தபாவ்தப-
சபாருளுக்கு அடிவமயாகும் தபாது 
நாடடின் ச்தாழிற பவ்டயணி குவறை-
வ்டைது்டன் ்தங்கி ைாழ்தைாரின் எண-

ணிக்வக அதிகரிக்கின்றது. தபாவ்தப 
சபாருளின் நீண்டகால பயன்பாடடின் 
விவைைாக இைையது உை தநாயாளிக-
ளின் எணணிக்வகயும் அதிகரித்து சசல்-
கின்றது. தமலும் மலடடுத்்தன்வம, 
புறறு தநாய தபான்ற பிரச்சிவைகள் 
பயன்படுத்துபைருக்கு மாத்திரமன்றி 
பயன்படுத்்தக்கூடியைரகவை அணடி 
ைாழக்கூடியைரகளுக்கும் ஏறபடும் 
ைாயபபுக் காணபபடுகின்றது.  

தபாவ்தபசபாருள் பயன்படுத்தும் 
ஒருைருக்கு மருத்துைச் சிகிச்வச, உை-
ைைத்துவண, ச்தாழில் முன்நிவலச் 
சிகிச்வச முவறவம, உ்தவிக் குழுக்-
கவைக் சகாணடு சிகிச்வசயளித்்தல் 
அல்லது தமறகுறிபபிட்டைறறில் ஒன்-
றுக்கு தமறபட்ட கலபபுச் சிகிச்வச 
முவறகவை சசயை்தன் மூலம் சிகிச்-
வசயளிக்க முடியும். இதில் த்தசிய 
அபாயகர ஒை்ட்தங்கள் கடடுபபாடடு 
சவபயின் சிகிச்வச நிவலயங்களில் 
உைைைத்துவண சிகிச்வச முவறதய 
பின்பறறபபடுகின்றது.  

தபாவ்தபசபாருள் பாைவையில் 
இருநது விடுப்டக்கூடிய ஒருைர உ்டல் 
நடுக்கம், காயச்சல், மூடடு ைலி, ்தவசப-
பிறழ்வு, ைாநதி, ையிறதறாட்டம், பசி-

யின்வம, தூக்க-
மின்வம, அதீ்த 
தகாபம் தபான்ற 
பல்தைறு அசச-
ைகரியங்கவை 
்தான் மீணடு 
ை ரு ம் த ப ா து  
அனுபவிபபார.

இ த் ்த வ க ய 
அசசைகரியங்கவை விடடு சைளிை-
ருைது கடிைமாை ஒரு வி்டயமல்ல. 
இருந்தாலும் இச்சந்தரபபங்களில் 
வைத்திய உ்தவிகவை தபான்தற 
குடும்பத்திைரின் உ்தவியும் குறித்்த 
நபருக்கு த்தவைபப்டக்கூ-
டிய அத்தியாைசிய வி்ட-
யமாக காணபபடும். இவ-
வி்டயங்கள் இரணடும் 

சரியாை முவறயில் கிவ்டக்கபசபறும் 
தபாது குறித்்த நபர தபாவ்தபசபாருள் 
பாைவைவய விடடு மீைக் கூடிய்தாக 
இருக்கும். சபரும்பாலும் தபாவ்தப-
சபாருள் பயன்பாடடிவை நிறுத்்த 
முயறசிபபைரகள் மீணடும் தபாவ்தப 
பாைவையின் பக்கம் சசல்ை்தறகாை 
பிர்தாை காரணிகளுள் ஒன்றாக கரு்தப-
படுைது  சரியாை உ்தவிகள் கிவ்டக்-
காவமதய என்ற இரு ைழிகளின் 
மூலம் மடடுதம சாத்தியம்.    இதில் 
தபாவ்தபசபாருளுக்காை தகள்வி-
வயக் குவறத்்தல் அல்லது இல்லாது 
ஒழித்்தல் என்பது நூறு வீ்தம் தபாவ்த-
யறற சமூகத்வ்த உருைாக்குை்தறகாை  
மிகச் சிறந்த முவறயாகும்.   

தமலும் இ்தறகாை உைவியல் 
ரீதியாை அடித்்தைம் ஆரம்பத்திதலதய 
அவமக்கபப்ட தைணடும்.   கருத்்த-
ரித்்த ்தாய ஒருைர ச்தாவலக்காடசிக-
ளில் காட்டபபடும் தபாவ்தப சபாருள் 
பயன்படுத்்தக்கூடிய காடசிகவை 
பாரத்து ரசிக்கும் சபாழுது கருவிதல 
இருக்கக் கூடிய குழநவ்தயும் அத்த 
வி்டயத்திவை கறறுக் சகாள்ை்தற-
காை ைாயபபுகள் அதிகம் காணபபடு-
கின்றது. 

ஆகதை அடுத்்த கட்டமாக 
குழநவ்தக்கு இரணடு ைரு்டங்கள் 
புூரணமாக ்தாயபபால் ஊடடு-
ைது, அக்குழநவ்த எதிரகாலத்தில் 
தபாவ்தபசபாருள் பாைவைவய 
விடடு ்தடுக்கக் கூடிய வி்டயமாக 
இருக்கும். அத்த தபான்று குழநவ்தக-
ளி்டத்தில் த்தால்விவய ்தாங்கக் கூடிய 
மைபபாங்வக ைைரத்்தல், பிவழயா-
ைைறறிறகு எவவி்தப பயமும் இன்றி 
இல்வல என்று சசால்லக் கூடிய வ்தரி-
யத்வ்த ைழங்கல் தபான்றைறவற 
சபறதறாரகதை ைழிகாடடிகைாக 
இருநது ைழிபபடுத்்த தைணடும். 

பபைோ்்தப பைழக்கமும்
மனி்தவள சீர்கு்ைவும்

மக�விகய இழந்த க்சல்வரா்சா தாகய இழந்த தர்மி்கா

ராஜா பரனமஸ்

க்சல்வி

தப்பினயாடியவர்்ககள 
அதிரடியா்க மடககியவர்்கள்
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மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல :07
இடமிருந்து வலம்   
(01) �ல நோடுகெள் ப�ோரோடிப் ்�ற்றது.
(06) ப�ோழன் திரும்பிவிட்டோன்.
(07) சுவவ.
(08) பிவழயற்றது.
(09) மவைவி.
(11) நடுப்�கெல் பநரம்.
(13) ப�ர்.
(14) வைம்.
(15) இரோமோயணம் �ந்� ்�ருமகென் குழம்பிவிட்டோன்
(17) இதுவும் மலர்்கெோண்டு கெட்டப்�டுவது�ோன். (குழம்பியுள்்ளது)
(18) ஆண்டவனின் அடியோர்.
(20) �ல்வவகெப் �யன்�ரும் மரம்.
(22) ஆகெோயத்தின் மத்திய �குதி குழம்பிக கெோணப்�டுகி்றது
(25) நீர்நிவலப் �குதிகெளில் கெோணப்�டுவது. (திரும்பியுள்்ளது)
(26) இதுவும் ஒருவவகெ மரம். (திரும்பியுள்்ளது)
(27) வி்ளககு எரிககெ உ�வுவது. (வலமிருந்து இடம்)       

பமலிருந்து கீழ்   
(01) �றப�ோதுள்்ள கெோலகெட்டத்தில் இந்�ப் �ோதுகெோப்பு மிகெப் பிர�ோைம்.
(02) இரோமோயண கெ�ோ�ோத்திரஙகெளுள் ஒன்று.
(03) ்்சல்வம்.
(04) இயலோ� நிவலவய இப்�டியும் ்்சோல்லலோம். (குழம்பியுள்்ளது)
(05) பகெலி �ண்ணு�ல். (குழம்பியுள்்ளது)
(08) உ்றககெம்.
(10) தூண் உவடந்துவிட்டது.
(12) சூரியனுககும் குழப்�ம் வந்துவிட்டது.
(16) நித்திவரககு உரியது. (குழம்பியுள்்ளது)
(19) இதுவும் ஒருவவகெ பநோய�ோன். (குழம்பியுள்்ளது)
(20) ்சோப்பிடத்தூண்டும் உணர்வு.
(21) வ�ப்்�ோஙகெல் கெோலத்தில் இ�றகு மவுசு. (�வலகீழ்)
(23) �ந்திரமுள்்ள மிருகெம்.
(24) வழககு ்�ோடுப்�வன்.

விடைகள்

பரிசு பபறுவ�ோர்

பாராட்டு பபறுவ�ார்

இடமிருந்து வலம்  
01. சூரிபயோ�யம்  06. கெனிவு  07. கெவி 
08. சுகெம்  10. �கெைம்  12. மண் 
14. கெட்வட  15. சுருதி  17. வசீகெரம் 
20. பமம்�ோடு  21. கெ�ோலி  23. வ�லம் 
24.நோவர
   

பமலிருந்து கீழ்  
01. சூட்சுமம்  02. பயோகெம்  03. �னி 
04. �யவு  05. விட்டம்  07. கெல்சம் 
09. கெண்  11. கெவட  13. திரட்டு 
15. சு�ோவம்  16. கெரு  17. சீலம் 
18. நோகெம்  19. கூலி  20. பமவ� 
22. �ோவர  

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 06

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 05

மு�லோம் �ரிசு

�. நோவகெயோ,
209, �ோட்சோவல வீதி,
ப்சவைககுடியிருப்பு 1,
கெல்முவை.

இரண்டோம் �ரிசு

அ. ்சந்தியோகு,
34ஃ12, ்்சமைரிவத்� வீதி,
்�ன்ைககும்புர,
கெண்டி.

மூன்்றோம் �ரிசு

எஸ். ்சத்தியவ�னி,
பிர�ோை வீதி,
�ோலமுவை,
மண்டூர்.

1. என். விபைோமதிவ�னி,
இல. 54A, அத்�ை்கெோல்ல வீதி,
லுனுகெவல.

2. யுஸ்ரியோ அஹமட்,
குமோரதுஙகெ மோவத்வ�,
மோத்�வ்ற.

3. எஸ். ்சந்திரிகெோ,
மட்/மட்/அர்சடி பிள்வ்ளயோர் 
கெனிஷட வித்தியோலயம்,
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மரரிடர்தீர  வமரம் புரிந்�  குமர-
ைடி ்நஞப்ச  குறி...". '்சன்  
டிவி'யில் கெந்�ப் ்�ருமோனுககு 
கெோவலபநரப்  �ோலோபிபேகெம். 

நீரோடித் ்�றித்ப�ோடிய �ோலோயினும் 
்கெோஞ்சம் ப�ோரோடித் ்�றகெோல திருப்பி  
விடுஙகெப்ளன்  என்்றது ்கெட்ட மைசு. 
இல்வல. ஒரு இலஙவகெப் பிரவையோய  
�ோவப்�ட்ட மைசு!

"ரோம்! இன்று  குழலிககு கென்்சல்ட்டிங". 
்மல்லிய, ்மன்வமயோை, �டித்�, ஜீன்ஸ், 
்டோப் அணிந்�ோலும் �ரம்�வரப்�ண்புகெள் 
குவ்றயோ� இரண்டோயிரத்து இரு�துகெளின்  
இ்ளம் மவைவி  சுகெந்தி.

"்�ரியும் சுகெந்தி.. ம்றப்ப�ைோ?  மூன்று 
வருட பவ�வை! இன்று �ோன், ஒரு வருட-
மோய  நோம் கெலண்டரில்  எண்ணி எண்ணி  
கெோத்திருந்� அந்� நோள்.. Pediatric 
Orthopedic Surgeon Joe E.Gordon என்்ற  
கெடவுவ்ளக கெோணும் வரம்!"

"ஆமோம்.. வவககெோ� பநர்த்தி இல்வல 
ரோம்.. இன்ப்றோடு  இவளுககு  ஒரு விடிவு 
வந்திடு்மன்று  கெடவுள் மீது  அதி அ�ோர நம்-
பிகவகெ".

"உைககு மட்டுமோம்மோ..? உயிவரகவகெ-
யில்  பிடித்து  ஓட்டிக்கெோண்டிருந்ப�ோம் 
surgeon Gordon ஐக கெோண.. இன்று அந்� 
்�ோன்ைோள்..!  Dr.அையயின் எகஸ்ப்லபை-
ேன் �டி இவளுககு  இன்ப்றோடு  நல்ல நோள்  
பி்றககும் சுகெந்தி..".

"நிச்சயமோ ரோம்.. மோரியம்மோ  கெோட்டி -
விட்டோள்  என் கெைவில் வந்து.. அவள் ஓடி 
விவ்ளயோடும் கெோட்சி. இரண்டு மோ�ஙகெளில் 
முழுவமயோய அவ்ளோல் ஓடககூட முடியும் 
என்று அைய பவறு, கென்ப�ோம்  �ண்ணிட் -
டோர்..  ்சரியோகிடும்.. அடுத்� மோ�ம் மோரி-
யம்மனுககு மண்ட�ம்  ஒன்று கெட்டிக்கெோ-
டுககெணும் ்�ரிய �ட்்ைட்டில்.. எவவ்ளவு 
்்சலவோைோலும் ்சரி"

"நிச்சயமோ  சுகெந்தி".
ப்ப்ளய ஸ்கூலில்  ஏவைய  குழந்வ�கெ-

்ளோல்  பவறறுககிரகெ  ைந்து ப�ோலபவ நடத்-
�ப்�ட்ட  குழலிவய  ஆசிரிவயகெள்  மட்டுபம 
அதீ�  சிரத்வ�்யடுத்து அரவவணத்து  
அவள்  மைவ�யும்  உணர்வுகெவ்ளயும்  
முடிந்�்ளவு  �ோதுகெோத்து வந்�ோர்கெள். 

பி்றந்�து  மு�பல  அவ்ளது வலது கெோல் 
்சரியோகெ இயஙகெோது  அவளுககு. அவ்ளது 
இரு கெோல்கெளின் �வ்ச  நோண்கெள் (tendons)  
்சம நீ்ளத்திலில்வல. அப்�ம்மோ, அம்மம்மோ 
மு�ல்,  குடும்�த்தில் எல்பலோருககுபம குழ -
லியின்  ஆபரோககியம் �றறிய  ஆபலோ்சவை-
கெள், கெலந்துவரயோடல்கெள் �ோன்  அவவப் -
ப�ோது பிர�ோை இடத்வ� பிடித்து வருகின்்றை  
அவ்ளது �ரி�ோ�  அவ�ோரம் மு�ல்.

ஊரோரின்  அனு�ோ�ப் �ோர்வவ பவறு. 
"கெதிர்கெோமத்துககும்   ஒரு பநர்த்தி வவயுங-
பகெோபவன்"  "நயிவைககு ஒரு �ஙகெக கெோல் 
்்சயது குடுஙபகெோவன்.. பிள்வ்ளயின் கெோல் 
முககியமோ?  கெோசு முககியமோ?" என்்்றல் -
லோம்.. ்சம்பிரோ�ோய அககெவ்ற  இன்ப்றல்  
்சமூகெம் இல்வல என்�வ� அவவப்ப�ோது 
ஞோ�கெமூட்டும் அ்ளவீட்டு  அன்புகெள் ஒருபு -
்றம்.

அவளுககெோகெபவ  பமோட்டோர்  வ்சககிளில் 
வ்சதியோை  ஒரு இருகவகெ நிரந்�ரமோகெ 
்�ோருத்தியிருந்�ோர்  குழலியின்  �ந்வ�, 
்சோப்ட் பவர்  என்ஜினியர் ரோம். குடும்�த்துக-
்கெைபவ வரம் ் �றறு வந்� குலமகென். ரோம், 
சுகெந்தியின் இ�யத்துடிப்பு  குழலி. அவவோறு 
�ோன்  கெவனித்து  வ்ளர்ககி்றோர்கெள் அவவ்ள 
அவர்கெள்.

அவளுககெோை  இருகவகெயில்  �ககுவமோய 
இருந்�ப்�ட்டோள் குழலி அவள்         �ோயோல். 
ரோம் வ�ககில் அமர்ந்து  ்கெோண்டோர். குழ -
லியின்  ்மடிககெல் ரிப்ப�ோர்ட்ஸ்  அடஙகிய  
வ�வல ரோமிடம் ்கெோடுத்�ோள் சுகெந்தி. இந்� 
ரிப்ப�ோர்ட்ஸ் எல்லோபம  ஈ-்மயில் ்்சயது, 
்சர்ைன் ்கெோர்படோன் ஸ்ட்டடி �ண்ணி,  நிச -
்சயமோகெ ்சரியோககெ முடியும் என்று கூறிவிட் -
டோர்.  கெடந்� வருடபம. பகெோவிட் அைர்த்�ம் 
்கெோர்படோனின்  இலஙவகெ   விையத்வ� �ள்-
ளிப�ோட்டது. அைய கூறிய அந்� நோள், கெடவு-
ளிடமிருந்து  அதிஷடமோை  வட்்ஸப் பகெோல் 
கிவடத்� நோள் இவர்கெளுககு.

"சுகெந்தி, I'm really sorry ம்மோ.. இன்று    
உைககு நீண்ட மோ�ஙகெ்ளோய எதிர்�ோர்த் -
திருந்� ப்பரோமேனிறகெோை  பநர்முகெப்�-
ரீட்வ்ச.. வழவமயோய  நோன் �ோன்  உன்வை 
அவழத்துச ்்சன்று உைககு உற்சோகெம் �ந்து 
ஆ�ரிப்ப�ன்.. இன்று என்ைோல் அந்�க 
கெடவமவய  ்்சயய முடியவில்வல..".

"ஐபயோ என்ை ரோம் இது.. இப்டி எல்லோம் 

ப�சி.. மைசுககு கெஷடமோ இருககு.. உஙகெவ்ள  
்�ரியோ�ோ எைககு?  இன்று குழலி �ோபை 
நமககு மு�ல்..".

"ம்ம்.. நோன் கூடபவ  வந்��ோய  நிவைத்து  
வ�ரியமோ �ண்ணிகபகெோம்மோ.. கெடவுள் 
நம்பமோடு  இருப்�ோர்.. ஆ, இன்னிககு எங-
கெம்மோககு பவறு  ்்சஸ்ட் களினிக ்்சககெப் 
படட் இல்ல..  கெோவலலபய பகெோல் �ண்ணி 
்்சோன்பைன்.. இன்வ்றககு த்ரீ வீலர் ஒன்று 
எடுத்துக்கெோண்டு ப�ோயிடுஙகெ  வடம்ககு 
என்று.. என்ை �ண்்றோஙகெப்ளோ ்�ரியல.. 
எல்லோப் பிவழகெளுககும்  கெடவுள் என்வை 
மன்னிககெணும்  இன்று..".

"சும்மோ  மை்ச குழப்பிககெோம இவவ்ள  
பநரத்துககு கூட்டிப்ப�ோஙகெ.. உஙகெம்மோ-
வும் இவளின்  கென்்சல்ட்டிங  �றறித்�ோன்  

பநறறு முழுககெ ்்சோல்லிக்கெோண்பட இருந்-
�ோர். நோன் �ோர்த்து அனுப்பி வவககிப்றன் 
அவவர.."

"ம்ம்.. ok ம்மோ"
"குழலி  அம்மோககு  Bye  ்்சோல்லும்மோ".  

"Bye ம்மோ.." குழலியின்  பிஞசுமுகெம் �ோர்ப்-
ப�ோருக்கெல்லோம்  ஆற்றலுடன்  அப்�ோவித்�-
ைத்துககும்,  �ரி�ோ�த்துககும் வவரவிலககெ-
ணம்  வகுத்துக ்கெோடுப்�து.

"ப�ோயட்டு வோ கெண்ணோ.. இன்ப்றோடு  உன் 
வோழ்வில் விடியல்�ோன்..". கெருப்வ�யின்  
கெருவோகெ, உள்்ளஙவகெயில் உயிரோகெ வோரி 
முத்�மிட்டோள் சுகெந்தி குழந்வ�வய.

"ரோம்! அைய  ்்சோன்ைது  ஞோ�கெமிருககு 
�ோபை.. எககெச்சககெமோை  பிசி  அந்� ்சர்ைன். 
ப�ேன்ட்ஸ்  இல்லோட்டி  கி்ளம்பிடுவோர் எண்ட-
வர்.  திரும்பி யு. எஸ் கி்ளம்பிைோ இனி எந்�  
நூற்றோண்படோ  ்�ரியோது..".

"்�ரியும் சுகெந்தி.. இவ� விட  என்ை முககி-
யம்  எைககு.. நோன் �ோர்ககிப்றன்மோ..  இவ�பய  
ப�ோட்டு குவடஞசுககெோம  இன்டவியூ ல கெவ-
ைத்வ� ்்சலுத்துஙகெ.. புரியு�ோ? ".

"ம்ம்.. ok".
வழவமயோை  கெோவல பநர  நகெர 

ப�ோககுவரத்துக  ்கெோடுவமகெள்  ்�ருககெ -
ளில் குவ்றவின்றி  அன்றும்.  ஆைோலும்  
அவறறிலும்  ஒரு ்�யவீகெ  வோவடவயக 
்கெோடுத்து  ஐ.சி.யுவில் இருககும் ஆத்மோ -
வுககு  ்வன்ட்டிபலட்டர் ப�ோல் ஆஙகெோஙபகெ  
பகெோயில்கெளில் கெோவல பநர  ்�யவீகெஙகெ -
்ளோல்  நகெரத்துக கெடவு்ளர்கெள்  கெோககெவும் 
�ோன் ்்சய�ோர்கெள்.

"பிள்வ்ளயோர் சுழி ப�ோட்டு... நீ நல்லவ�த் 
்�ோடஙகி விடு.."

ஒரு நோள் �வ்றோமல்  பிள்வ்ளயோர்  பகெோவில் 
சீடி ்�ோடககி  விடும் அலுககெோ� மு�ல் �ோடலோ-
ைோலும், ரோமிறகு என்ைபவோ  அன்று அது 

மு�ல் மு�ல் பகெட்கும் விவை தீர்ககும்  விநோய-
கெரின் பவ� வோககெோைது!

குழந்வ�கபகெற�  அ்ளவோை  பவகெத்தில்  
வ�க ஓடியது."அப்�ோ!"

"கெண்ணோ"
"்டோகடர் மோமோட்ட  ப�ோைப்்றகு  நோன்  நடப்-

�ன் �ோபைப்�ோ..?"
"நடப்பியோ.. துள்ளி  விவ்ளயோடுபவ  

கெண்ணோ..".
"அப்�  எைககு  'மறஸ் குயிஸ்' ல  ப்வரஸ் 

கிவடச்ச  எண்ட வ்சககில் இனி நோன் ஓடலோ-
மோப்�ோ?".

"நிச்சயமோ  கெண்ணோ.. நீயும் நோனும் வ்சககில்  
ஓடி அப்�ம்மோ  வீட்டுககு ப�ோபவோபம.." "மோரி-
யம்மனிடம்  ் �ோடிநவடயோயப்  ப�ோயடுபவோம்".

பரோைோ  பூத்�து.. "வஹ.... Thank god".

என்ைது  இவவ்ளவு  ்நருககெடி முன்ைோல்.. 
ஓட்படோ  ஒன்று  நடுத்்�ருவில் நோணமற்ற  
்�ண் ப�ோல்.. ஓட்படோககெோரர்  கீபழ  இ்றஙகி  
நின்று பூமி �ன்வைத்�ோபை  சுறறுவது ப�ோல் 
சுழல்கி்றோன்.  ஓட்படோவின்  பின்சீட்டில் நகெர 
�ோட்சோவல்யோன்றின்  பமல்�ள்ளி மோணவ-
னும், மோணவியும் ்�ருவவ பவடிகவகெ �ோர்த்�  
வண்ணம்.. அவரது  பிள்வ்ளகெள்  என்று ்�ளி-
வோகெப் புரிந்�து.

ஏறகெைபவ  இருந்� ப�ோககுவரத்துககு 
்நரி்சவல இந்� ஓட்படோ  �ன்மடஙகெோககிய  
்சலிப்பு  �ோஙகெ முடியோ� �யணிகெள் ஆ்ளோ-
ளுககு ஓட்படோககெோரருககு  ்சோ�ஙகெகெவ்ள  
்லோறி ்லோறியோயக  ்கெோட்டிக்கெோண்டு 
�ோண்டிச ்்சன்று  ்கெோண்டிருந்�ோர்கெள்.

அவபரோ  �ன் மோைத்வ� விற்ற  �மிழைோய  
்�ோடர்ந்து  திணறிக்கெோண்பட இப்ப�ோ  சூரிய-
வையும்  ப்சர்த்து  சுறறுகி்றோர்.

"ஓட்படோவவச சுறறி வந்து  என்ை புண்-
ணியம் அண்வண..  நோப்�து மீ ட்டர் தூரத்-
தில �ோபை ்ேட் இருககு.. விறுவி்்றண்டு  
நடந்து ப�ோய  ்�றப்றோவல வோஙகிக்கெோண்டு  
வோஙபகெோ.. ".

"இ்�ல்லோம்  இரவு �ோத்து  வவககிப்றல்ல.. 
கெோலஙகெோத்�ோல  மனு்சற்ற உயி்ரடுத்துக-
்கெோண்டு.. ப்ச, ்கெோஞ்சமும்  விவஸ்வ�யில்லோ-
�துகெள்..".

கெோட்சியில்  குரல் ்கெோடுத்�வர்கெளின்  ்சம்�ோ-
ேவணகெள். 

ஓ, இது�ோன்  பிரச்சவையோ?  ்மதுவோய  
வ�கவகெ  நிறுத்தி  குழப்�த்துடன் நின்றிருந்�  
ரோம் விேயமறிந்து  ்�ளிந்�ோர்.

ஆைோல்  ஓட்படோககெோரர்  அவர்கெளின்  எந்� 
வோர்த்வ�கெளுககும் எந்� ்வளிப்�ோடுகெளுமற-
்றவரோய  ஒரு  அதீ� சுயநிர்ணய �ோவத்துடன், 
ைைோதி�தி வருவகெயின் ப�ோது  தீவிர கெண்கெோ-
ணிப்பு  கெடவமயிலுள்்ள  ரோணுவ வீரர் ப�ோல் 

்�ோடர்ந்து  ஓட்படோவவ  விலகெோ�வரோய  
அப� நடமோட்டத்தில். எப்�டியோவது யோரிட-
மும்  ்கெோஞ்சம் ்�ட்பரோல் ்�றறுவிடும் 
அடஙகெோ� லட்சியமோகெ இருககெலோம்.

அந்� அவரது அழுத்�மோை லட்சியத்தின் 
அருவருப்பு புரியத் ்�ரியோ� குழந்வ� 
குழலி, "அப்�ோ அந்� மோமோககு ்கெோஞ்சம் 
்�ட்பரோல் குடுப்�பம.. �ோவம்.. எல்லோரும் 
திட்்றோஙகெ.. அந்� அககெோககும் அண்ணோக -
கும் ஸ்கூல் பலட் ஆகுது..".

"அது வந்து..குழலி, இன்று  நோம் இவ� 
கெவனிககெ முடியோதும்மோ.. ்டோகடவர 
வடம்ககு  �ோர்ககெணுமோ  இல்வலயோ.. ம்ம்.. 
நோஙகெ ப�ோயடலோம்".

"அப்�ோ அப்�ோ.. �ோவமோ இருகபகெப்�ோ.. 
இன்னும் எத்திை ப�ர்ட்ட  திட்டு வோஙகெப் 

ப�ோ்றோபரோ..".
"இப்� என்ை.. ்�ட்பரோல் 

குடுககெணும்.. அவப்ளோ 
�ோபை.."

"ம்ம்.."
"நீ அப்டிபய  கெவைமோ  

வ�ககெ பிடிசசுகபகெோம்மோ.. 
படஙகல இருந்து �ோன் எடுத்-
துக ்கெோடுககெணும்.."

"ம்ம்.. Ok ப்�ோ".
�ககெத்து  கெவடககெோரரிடம் 

்வறறுப்  ப�ோத்�்லோன்று  
பகெட்டு, கெவடககெோரர்  ப�டி 
ஒருவோறு  எடுத்துக ்கெோடுத்� 
ப�ோத்�லில், ரோம் �ன் வ�க 
படஙககிலிருந்து   எடுத்துக-
்கெோடுத்�  ் �றப்றோவல மிகெ உரி -
வமயோை  ப�ோரவணபயோடு 
வோஙகி ப�ோத்�பலோடு  ம்ளம-
்ள்வன்று  ஓட்படோ ்�ட்பரோல் 
படஙககில் ஊறறிைோர் ஓட்படோக-
கெோரர்.

"அப்�ோ.......!!!"
"ஸ்டோண்ட்டில்  ்சரிந்து நின்்ற 

வ�ககில் ்�ோடர்ந்து இருந்� 
குழலி, கெோல் முடியோமல்  வழுகி 
விழ.. ரோம் ��றி ஓடிப்ப�ோய 
ஒருவோறு குழந்வ�வயத் 
�ோஙகி ஏந்திைோர். ஆைோலும் 
பல்சோகெ கெோல் மடஙகியது குழந் -
வ�ககு.

"Sorry ப்�ோ.. ்கெோஞ்சம் கெஷடமோ ப�ோசசு.. 
Sorry".

"எதுககுடோ Sorry..? கெோல் வலிககு�ோ?"
"்�ரி்சோ இல்லப்�ோ..".
அவ�ோனித்� கெவடககெோரர்  கெதிவர்யோன்-

வ்றக ்கெோண்டு  வந்�ோர். ரோம் மகெவ்ள 
அதில் இருத்திைோர்  ்மதுவோகெ.

"�ம்பி, ்கெோஞ்சம் நீவி  விடுஙகெ பிள்-
வ்ளககு"

"�ோஙகஸ்  அண்வண.."
கெவடககெோரருககு  குழலியின்  பிரச்சவை  

்�ரியோப�.
ரோம் ்மதுவோய  நீவி விட்டோர். அவள்  கெஷ-

டப்�டுவது  புரிந்�து. �ோஙகெ முடியோமல் மைம் 
�வ�த்�து  ரோமிறகு.

எப்�டியோவது  ப�ோய ப்சர்ந்து விடபவண்டும்  
்டோகடரிடம். ரோம் வ�கவகெ ஸ்டோர்ட் ்்சய�ோர். 
ஸ்டோர்ட்.. ஸ்டோர்ட்.. ஸ்டோர்ட்.. ஆைோல் ஓரிரு  
'டுர்...' �ோன்..  "டுர்.." ்�ோடரவில்வல.

"என்ைோசசு �ம்பி?"
"My god... ்�ட்பரோல்  ப�ோ�ோது..".
"ஈஸ்வரோ...! என்ை  �ம்பி? ��ற்றத்தில்  

�ோர்ககெோமல் நிவ்றய குடுத்திட்டீஙகெப்ளோ..? 
�ைககுப்பின் �ோன் �ோைம் �ம்பி..".

ரோம் �ன் �ம்பிககு ப�ோன் �ண்ணிைோர்.  
"அண்ணோ, உைககுத் �ோன் எடுககெ வந்ப�ன்.. 
நீபய எடுககி்றோய.. அண்ணி  அம்மோவவ 
களினிக ஏறறிப்ப�ோகெ முடியுமோ என்்றோர்-
கெள். ஏறறிப்ப�ோபைன். என்ைபவோ  ்�ரிய-
வில்வல.. இன்று ்கெோஞ்சம் ப்்ரேர் அதிகெ-
மோம். குழலி  �றறி ்டன்ேைோ  இருககெலோம்.  
அட்மிட் �ண்ண ்்சோன்ைோர்கெள். நோன் நிககி-
்றன் �ககெத்தில்..நீ பயோசிககெோப�..  குழந்வ�-
வயப்�ோர்".

"கெடவுப்ள...!!!" ரோமின்  கெண்கெளில் அடிககெடி 
வரும்  நீர்த்துத்துளி �ோன்.. இன்று ்கெோஞ்சம் 
அழுத்�ம்  அதிகெம். என்ை ்்சயவது.. ்சரி, ஆகெ-

பவண்டியவ�ப் �ோர்ககெலோம்.. நடந்து  ப�ோய 
்�ட்பரோல் வோஙகெலோமோ.. இல்வல, குழலிவய 
விட்டுப்ப�ோகெபவ  முடியோது.

நண்�்ைோருவனுககு ப�ோன் ்்சய�ோன். 
"நீஙகெள் அவழத்� இலககெம்  பிறி்�ோரு 
அவழப்பிலுள்்ளது". 

அலுவலகெ ' ்�ோஸ்'ககு ப�ோன்  ்்சய�ோன். 
அவர் நிச்சயம் உ�வுவோர்.

"The number you have dialed is switched 
off".

"ப்சர் மீட்டிஙல..  ்�யவபம..!".
வழவமயோய  ரோம் ஒன்று பகெட்டோல்  �த்து 

்்சயயக  கெோத்திருககின்்ற  பமலும் �ல ்�ோடர்-
புகெளின்  முயறசிகெளுபம இன்று விதியின் 
வககிர பிடியில்.

"மகெள்  வலியில்  ் கெோஞ்சம் அ்்சௌகெரியப்�-
டுவது  ்�ரிந்�து. அவளின்  கெோவல மீண்டும்  
நீவிைோன்.

ஓட்படோககெோரர்  அந்�க கெவடககெோரரிடம், 
"அண்வண, ்ரண்டு ்ரோட்டி எடுத்�ைோன், 
இந்�ோஙபகெோ" என்று  கெோவ்சக்கெோடுத்து, ஓட்-
படோவில்  �ன் பிள்வ்ளகெளிடம் ்ரோட்டிகெவ்ளக  
்கெோடுத்�ோர்.

"இந்�  சிககெல்ல  உஙகெளுககு மீண்டும்  
�சி்யடுத்திருககும். ்சோப்பிடுஙபகெோ ்ரண்டு 
ப�ரும்..".

ஓட்படோககெோரரின்  ஓட்படோ, அவபரோடும், பிள்-
வ்ளகெப்ளோடும்  �்றந்து ்்சன்்றது. கெவடககெோரர்  
அந்� ஓட்படோவவபய ்வறித்துப் �ோர்த்�ோர்.  
அவரின் உள்்ளம் குமுறியவ�  முகெம் முழு�ோ-
கெக கெோட்டியது. 

ரோமின்  அவலப�சி கிணுகிணுத்�து.
"என்ை மிஸ்டர் ரோம்?!  இப்டி ்்சயதிட்-

டீஙகெப்ள??  ஆ.. ்கெோஞ்சமோவது ஒரு 
்�ோறுப்பு..  உஙகெ படோட்டர்  பமல ஒரு 
அககெவ்ற  இருககெோ?? ஆ..?? இப்�டியோ பகெர்-
லஸ்்ஸோ  நடந்துககி்றது??  ப்ச, எவவ்ளவு  
இரககெமும்  மதிப்பு  மரியோவ�யும் வவத்திருந்-
ப�ன்  உஙகெ பமலயும் உஙகெ  குழந்வ�ககெோ-
கெவும்.. நோன் எதிர்�ோர்ககெபவ இல்வல.. இஙகெ 
பவ ்ற ப�ேண்ட் யோரும் இல்லோ� ப�ோதும் 
உஙகெ படோட்டோர்ககெோகெ கெோல்ல விழோ� குவ்றயோ  
்கெோழும்பிலிருந்து கூப்பிட்்டடுத்�ன்  ்சர்ைன் 
்கெோர்படோவை.. அந்�ோவ்ளப்�றறி  ஏறகெைபவ  
்்சோல்லியும்  இருந்�ன்.. Fourty five minutes 
wait �ண்ணிட்டு, அவ்சரமோ பகெோல் ஒன்று வர 
'Sorry Ajai.. I'm so sorry.. I travelled from 

colombo particularly for you.. for your sincere 
request for that child.. Anyway, may god save 
her.. Contact me at any time over the phone.. 
Lemme try on my next visit to sri lanka.. But 
god only knows about it..' என்று.. ்வளிக-
கிட்டோர். எத்�வை �ரம் உஙகெளுககு dial 
�ண்்றது.. ப�ோன் பவறு என்பகெஜ்.. Actually I'm 
so so confused about you Mr.Ram.. You've 
known well ram, he's from St.Louis, Missouri, 
US. நோன்  எதிர்�ோர்ககெபவ இல்ல  உஙகெவ்ள 
இப்�டி.. Extremely sorry.. ".துண்டிப்பு.

ரோமிறகு பல்சோய �வல  சுறறி மயககெம் 
ப�ோல்.. ஒரு வகெ �வலவயத் �ோஙகெ.. மறுவகெ 
குழலியின்  கெோவலத்�ோஙகெ.. ்நஞ்சோஙகூடு 
்வறித்து ்வறறிடமோகி.. அப்�டிபய ்�ரு-
பவோரமோய அவவை  இருத்தியது உணர்வுகெள் 
ஒன்்றோய சிவ�ந்துப�ோை ரோமின் ் வறறுயிர்!!

்�றப்றோவல  ஓட்படோ படஙககில் ஊறறிய 
பின் ஓட்படோககெோரர்  வீசி எறிந்துவிட்ட  ்வற-
றுப்ப�ோத்�ல், அருகில் உருண்டு கெோறறில் ஆடி 
ஆடி அவமோைப்�டுத்தியது  ஒரு பிர�ல ்சோப்ட் 
பவர் எஞசினியவரயும், ஒரு முடமோை மூன்று 
வயது அப்�ோவிப்  ்�ண்குழந்வ�வயயும்!!

அவள் வோழ்கவகெ மீண்டும் விவடயறியோ�  
பகெள்விககுறியோகியவ�, �ோவம் இன்னும்  
அறியோ� புதுபரோைோ.

"அப்�ோ!  நோஙகெ குடுத்� ்�ட்பரோல், 
ஓட்படோல ்ரண்டு ப�வர  ஏத்து்றதுககுத் 
�ோன் கெோணும்ப�ோல.. இல்லோட்டி அந்� 
மோமோ  எஙகெவ்ளயும்  ஏத்திக்கெோண்டு 
ப�ோயிருப்�ோ்ரன்ை?".

"உைக்கென்ை பமபல நின்்றோய.. ஓ நந்-
�லோலோ..!!" கெவடயிலிருந்� வோ்ைோலியின் 
்�ருமூசசு.
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 பானு சுதாகரன் ...?

உனக்கெனன மேமே நின்றாய்!
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இதே த�ோலதபேஸ் ஓட்டலுக்கு, 
மதுமிேோ வரும் அதே தேரத்-
தில இன்னுமமோருவனும் 

இருநேோன்.  
அவன்ேோன்,  
பிரசன்்ோ!  
ம�ோழும்பில உள்ள பிரபேலமோ் 

�ம்மபேனி ஒன்றில,  
மு�ோமமயோ்ளரோ� தவமல 

மசய்யும் அவனும்,  
�ோமல ஆ�ோரத்மே எடுபபேேற்-

�ோ�, த�ோலதபேஸ் ஓட்டலுக்குத்ேோன் 

வருவோன்.  
அவனுக்கும் சுமோர் முபபேது வயதி-

ருக்கும்,  
இருவரும் ஒதர தேரத்தில,  
ஓட்டலுக்கு வருவேோல  
இருவரது விழி�ளும் அடிக்�டி சந-

தித்துக் ம�ோளளும்.  
இரண்டு வோரங�்ளோ�தவ இநே ,  
‘விழிசநதிபபு’ ே்டநது ம�ோண்டு-

ேோன் இருநேது.  
அவளு்டன் தபேசதவண்டும் என்று 

அவன் ம்ம் துடித்துக் ம�ோண்டிருந-
ேது.  

ஆ்ோலும்,  
ஏதேோ ஒருவிே அசசம்   

அவன் ஆழம்தில ஊர்நது 
ம�ோண்டிருநேது!  

இதே தேரம்,  
ஒருேோள,  
இருவரும் மு�த்துக்கு மு�ம் சநதித்-

துக் ம�ோண்்டோர்�ள.  
அபதபேோது,  
அவள இவம்ப பேோர்த்து சிரிக்�,  
அவன் அவம்ளப பேோர்த்து சிரிக்�....ம்  
இவனுக்கு,  
உசசி குளிர்நேது.  
அவன்,  

அ�ம் மி� மகிழநது தபேோ்து  
ஆ்ோலும்,  
அநே சநேர்பபேத்மேப பேயன்பே-

டுத்தி,  
‘அவளு்டன் தபேசோமல இருநது 

விடத்டோதம’ என்று,  
பிரசன்்ோ �ோரில திரும்பிச 

மசலலும் தபேோதுேோன் வருநதி்ோன்.  
மறுேோளும்  
வழக்�ம் தபேோல ஓட்டலுக்கு வநது 

விட்டோன் பிரசன்்ோ.  
அஙத�,  
அவனுக்கு முன்தபே  
மதுமிேோ அஙத� வநதிருநேோள.   
அவம்ளப பேோர்த்ேதும்,  
இன்று எபபேடியோவது அவளு்டன் 

தபேசிவி்டதவண்டும் என்று அவன் 
முடிவு மசய்திருநேோன்.  

ஆ்ோலும்,  
அவளு்டன் தபேசுவேற்கு ம�ோஞசம் 

ேயக்�மோ�த்ேோன் இருநேது.  
ஆ்ோலும், அவன் சற்றும் எதிர்ப-

பேோர்க்�ோமதலதய,  
அபபேடி ஒரு வோய்பபு அவனுக்கு 

வநது,  
வட்டமிட்டது.  
ஆமோம்,  

மதுமிேோ சோபபிடடு விடடு   
பேணத்மேயும் ம�ோடுத்துவிடடு,  
எழுநது மசன்று விட்டோள.  
ஆ்ோல,  
அவளும்டய மசலதபேோன்,  
தமமசயின் மீது,  
அ்ோமேயோ�க்கி்டநேது.  
அமே,  
பிரசன்்ோ பேோர்த்துவிட்டோன் ம்...!  
அவன் எதிர்பபேோர்த்ே வோய்பபு வநது 

விட்டது!  
விடுவோ்ோ அவன்?  
விமரநது எழுநது மசன்றுேோன்,  
மசலதபேோம்க் ம�யில எடுத்திரும்-

பிப பேோர்த்ேோன்.  
மதுமிேோ �ோரில ஏறிவிட்டோள.  
அடுத்து,  

இரண்ம்டடம்ட,  
ேோலு எட்டோ� மவத்து,  
விமரநது ே்டநேோன் பிரசன்்ோ!  
அபதபேோது,  
�ோமர ஸ்்டோர்ட மசய்வேற்கு   
சோவிமயப தபேோட்டோள மதுமிேோ!  
விமரநது வநே பிரசன்்ோமவப 

பேோர்ேேதும்,  
அணிநதிருநே �றுபபுக்�ண்ணோ-

டிமய உயர்த்தி,  
வியபபு்டன் அவம்ப பேோர்த்ேோள!  
“மிஸ் உங�்ட தபேோன் அநே 

தமமசதமல வசசிடடு வநதிடடீங�?” 
மசோலலியபேடிதய,  

மசலதபேோம் அவளி்டம் ம�ோடுத்-
ேோன் பிரசன்்ோ.  

“ஓ... மம த�ோட... ேலல தவம்ள... 
இநே தபேோன் இலதலன்்ோ என் 
ம�தய உம்டநேது தபேோலிருக்கும். 
என்்ட �ஸ்்டமர்மோர் எலதலோரும்டய 
தபேோன் ேம்பேர்�ளும் அதிலேோன் 
இருக்கு... உங�ளுக்கு மரோம்பே 
தேஙஸ்!” மசோலலியபேடிதய,  

தபேோம் வோஙகிக் ம�ோண்டு,  
�வர்சசியோ் ஒரு புன்்ம�மய 

அவனுக்கு பேரிசோசக் ம�ோடுத்ேோள 
மதுமிேோ!  

“ஓ.... உங�ளுக்கு அவவ்ளவு �ஸ்-
்டமர்மோர் இருக்�ோங�்ளோ... நீங� 
என்் பிஸ்்ஸ் பேண்ணுறீங�...?”  

தபேசக்கிம்டத்ே வோய்பமபே வி்டோமல 
மேோ்டர்நேோன் பிரசன்்ோ. மசலுன் 
ஒன்மறை ே்டத்தி வருகிதறைன். பேோலத்-
துமறை சநதியில இருக்கிறைது. அது 
மதுபியூடடி மசலுன்’ என்று அேற்கு 

மபேயர்!”  
“ஓ.... மது பியூடடிபேோ்ளர்...அநே 

இரண்டு ேடடு மோடியில ேோத் அது 
இருக்கிறைது?” அநேப பேக்�த்தில 
தபேோகும் தபேோது,  

அமே பேோர்த்ே ஞோபே�ம் பிரசன்்ோ-
வுக்கு.  

“ஆமோம் கீழத்ேடடில ேோன் எ்து 
பேோ்ளர் இருக்கிறைது... ம் எ்க்கு தேர-
மோகிவிட்டது... ேோன் வருகிதறைன்... 
மீண்டும் உங�ளுக்ம�ோரு தேஙஸ்...!” 
�ோமர ஸ்்டோர்ட மசய்ேோள மதுமிேோ.  

“சரி... தபேோயிடடுவோங� ... ம் 
நீங� உங� மபேயமரச மசோலலவில-
மலதய...!”  

தூண்டிமலப தபேோட்டோன் பிர-
சன்்ோ.  

“ம்... மபேயமரலலோம் எேற்கு 
மசோன்்ோலும் பேரவோயிலமலேோன்... 

பியூடடி பேோ்ளருக்கு எ்து மபேயமரத் 
ேோன் மவத்திருக்கிதறைன்.. மது. மது 
என்றைோல மது மிேோ!”  

இமரமய விழுஙகிவிட்டது மீன்!  
“ஓ... உங�ள அறிமு�ம் கிம்டத்ே-

தில மகிழசசி மதுமிேோ... எ்து மபேயர் 
பிரசன்்ோ... பிமரவட �ம்மபேனி 
ஒன்றில மமத்ஜரோ� தவமலபேோர்க்-
கிதறைன்.  

“அபபேடியோ...! மகிழசசி அபபே ேோன் 
வோதறைன்... மபே!”  

“மபே...!”  

இருவரது இ்டது ம��ளும் அமசந-
ே்.   

�ோற்மறைக் கிழித்துக் ம�ோண்டு பேறைந-
ேது மதுமிேோவின் �ோர்.  

மீணடும் ஓட்டலுக்குள திரும்பி 
வநே பிரசன்்ோ  

�ோமல உணமவ எடுத்து விடடு,  
சிறிது தேரத்தின் பின் அஙகிருநது 

மவளிதயறி்ோன்.  
மீண்டும் அவன் திரும்பிவரும்-

தபேோது,  
மதுமிேோ மசோன்் அநே பியூடடி 

பேோ்ளமரப பேோர்த்ேோன் பிரசன்்ோ   
அநே இரண்டு மோடி �ட்ட்டத்தின் 

முன்்ோல,  
மதுமிேோவின் நீல நிறைக்�ோர் நிறுத்-

ேபபேடடிருநேது.  
வோசலில தபேோ்டபபேடடிருநே மபேயர் 

பேலம�யில எழுேபபேடடிருநே 
மேோமலதபேசி எண்�ம்ள ே்து 

மசலலில,  பேதிவிடடுக் ம�ோண்்டோன் 
பிரசன்்ோ.  

சில சமயம்,  
இது உ்க்குப பேயன்பே்டலோம் என்று 

அவனும்டய ஆழம்ம் அவனுக்குச 
மசோன்்து!  

அதி�மோ் தவமல �ோரணமோ� 
�்டநே இரண்டு ேோட�்ளோ�, பிரசன்்ோ-
வோல த�ோலதபேஸ் ஓட்டலுக்கு தபேோ� 
முடியவிலமல.  

அன்று சனிக்கிழமம,  
அவள த�ோலதபேஸ் ஓட்டலுக்கு-

தபேோ் தபேோது,  மதுமிேோமவ அஙத� 
�ோணவிலமல!  

அவன் மசன்றை சிறிது தேரத்திற்குப 
பிறைகுேோன்,  

அவள அஙத� வநேோள.  
அன்று,  
வழக்�த்தில அணியும் ஆம்டமய 

வி்ட,  
மி�வும் அழ�ோ் ஓர் உம்டமய 

அவள அணிநது வநதிருநேோள.  
அவள வருவமே அவன் பேோர்த்து-

விட்டோலும்,  
பேோர்க்�ோேவம்ப தபேோல உணமவ 

எடுத்துக் ம�ோண்டிருநேோன்.  
ேன்மீது அவளுக்கு அக்�மறை இருக்-

கிறைேோ என்பேமே அறியத்ேோன் அவன் 
அபபேடிச மசய்ேோன்!  

அவன் எதிர்பேோர்த்ேது ே்டநேது!  

(இ்ளமம வ்ளரும்)  
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கசப்பு 1
  

ைாதமைான்றின் நான்கு கிழ-
மைகளுள் ஒன்றிலாவது ‘ஆபகன் 
கசபமபை’ நான் வழங்கியே ஆக-
யவண்டிே கட்ாேதமத அநத 
முஸ்லிம் நா்ாகி  ஆபகானிஸ்தான் 
அளிதயத தீருகிறது.

கசபபுகமை வழங்காைல் இருக்க 

என் மூதத யபைமனயினால் இேல -
வில்மல. ைற்றபைடி ‘யவறு சரக்கு 
எதுவும் மகயிருபபில் இல்மலயோ 
என எண்ணி வி்ாதீரகள்.

இபமபைாழுது அங்யக திருைண 
மவபைவங்களில் இமச நிகழ்ச்சிகள் 
எமதயும் யநரிம்ோக ந்ததி ைகிழ 
முடிோது. தம்!

க்நத வாரம் ஒரு சம்பைவம் 
பைாததிைா ைாகாணததில் ஸலாம்’ 
ஆறாம் என்ற இ்ததில் ஒரு 
திருைண நிகழ்ச்சி யஜாராக ந்நது 
மகாண்டிருநதது. காரணம் இமச 
நிகழ்ச்சி!

ஆபகான் ஆடசிமேக் மகயில் 
மவததிருக்கும் தலிபைான்கள் 
திடீமரன உடபுகுநது இமசக்கமல-
ஞர ஒருவர இமசததுக்மகாண்டி-
ருநத விமல ைதிபபு மிக்க இமசக்க -

ருவிமேப பைறிதது மநருபபு மவததுக் 
மகாளுததிக் கும்ைாை மிட்னர!

கமலஞன் கண்ணீரால் குளித -
தான். அவரகயைா இன்னுமின்னும் 
களிபபு மகாண்டு கருவி சாம்பைலா-
கும் வமரயில் எரிததுத தீரததனர.

சமூக வமலததைங்களில் இநதக் 
காடசி உலக அைவில் பைரவிப 
யபைானது. கல்ோண வீடடிலிருநத 
ஓர ஊ்கவிேலாைரின் மகங்கரிேம் 

அது! நைது ஆசிரி-
ேபீ்தது நண்பைரக-
ளும் இங்யக ஒரு 
பை்ம் வழங்கியுள்-
ைனர. பைாருங்கள்.

இ ம ச க் கு ம் 
ந ா ் க த தி ற் கு ம் 
வி ய ர ா தி க ை ா கி 
வி ட ் வ ர க ளின் 
அடுதத கட் அரா -
ஜகம் என்னவாக 
அமையுயைா...?
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நம் காலதது ைாைனிதருள் ஒருவர, 
‘அஷறறஃப” ஆகிே ஆளுமைத 
தமலவர உருவாக்கிே அநதத 
மதன்கிழக்குப பைல்கமலக்கழகம் 
இபயபைாது பைலரின் யபைசுமபைாருள்.

அதுவும் வமலததை வம்பைரகள், 
மகாம்பைரகள் வாயமைல்ல ஒரு கசப-
புச் மசயதி! 

ஒரு சியரஷ் விரிவுமரோை-
ரின் ‘மசததானிேம்’ ஒரு முதலாம் 
ஆண்டு மகாழும்பு ைாணவி மீது 
ஏறக்குமறே 5000யபைர உேரகல்வி 
கற்கும் இ்ததில் 80 விழுக்காடு 
ைாணவிேயர!

இநத நிமலயில் சுததைான பைாலில் 

விழக்கூ்ாத அசுததம் ஒரு துளி 
அைவு விழுநது பைலருக்கும் தரைசங்-
க்ம், தமலகுனிவு,

“பைல்கமலக்கழக மூதமவ உறுப -
பினரகள் அ்ங்கிே குழுவின -
ரால் குற்றச்சாடடு ஆராேபபைடுகி-
றது. இரண்டு கிழமைகளுக்குள் 
விசாரமண அறிக்மகக் கிம்க்கும்” 
என்கிறார துமணயவநதர.

இதற்கிம்யில் ைாணவி, கற்றுக் 
மகாண்டிருநதமதக் மககழுவி-
விடடு மகாழும்புக்யக திரும்பி 
விட்ாராம். உை நலபபைாதிபபுக்கு 
உள்ைாகி இருக்கிறாராம்.

நங்மக நல்லாள் நலம்மபைற 
சிருஷடி கரததாவி்ம் மகயேநது. 
அயத சைேம் அவருக்கு நிோேம் 
கிம்க்கவும் இநத முதிே யபைமன 
முமனநது நிற்கிறது.

மகாழும்புப பிள்மைகள் உேர கல் -
வியில் பின்தங்கியுள்ைவரகள். அநத 
ைாணவி அதமனப மபைாயோக்க 
மீண்டும் மதன்கிழக்குப புறபபை் 
யவண்டும்.

மசயவாரா....?
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மதன்கிழக்குப பைல்கமலக்கழ-

கக் கசபபு ஒன்மறப பைகிரநத அயத 
சைேம் ஓர இனிபமபை வழங்கவும் 
வாயபபு!

அநத இனிபபு நிகழ்வுள்ைது க்நத 
மசவவாயக்கிழமை 18ல் மகாழும்பு, 
பைண்்ாரநாேக்க நிமனவு ைாநாடடு 
ைண்்பைததில்.

நம் காலததில் இஸ்லாமிே இலக்-
கிேம் பைாரம்பைரிேதமத தமிழ் இலக் -
கிேப பைண்பைாடடுக் யகாலங்களு்ன் 
இமணதது இைாலே சாதமன புரிநத 
ஒரு மதன்னிலங்மக (பைாணநதுமற) 

மூதறிஞர யபைராசிரிேர கலாநிதி 
அல்லாைா ை.மு. உமவஸ்.

அன்னவரது நூற்றாண்டுபபூரததி 
நிமனவுகமை மநஞ்சின் அமலகைாக 
ஒலிக்க மவக்க அநதத மதன்கிழக்குப 
பைல்கமலக்கழகததின் ஒரு குழுவி-
னர, துமண யவநதர யபைராசிரிேர, 
கலாநிதி அபூபைக்கர றமீஸ் தமலமை-
யில் தமலநகருக்கு வநதனர.

அவரகளுக்கு அல்லாைா உமவஸ் 
குடும்பை அங்கததவரகளும் வரயவற்பு 
வழங்கி அமனதது உதவி ஒததாமசக-
ளும் புரிநதனர.

பிறமகன்ன, மகாழும்பு -07, மபைௌத-
தாயலாக ைாவதமத பைண்்ாரநாேக்க 
ைாநாடடு ைண்்பைததில் ைடடுபபைடுத-
தபபைட் அமழபபினமர வரயவற்று 
ஒரு நிமனயவநதல் நிகழ்மவயும், 
ஆயவுக் கருததரங்கதமதயும் மதன்-
கிழக்கின் உேரகல்விததுமறயினர 
நிகழ்ததிக் காடடிவிட்னர.பிரதைர 
ைஹிநத ராஜபைக்சவின் பிரதிநிதிோக 
கல்வி அமைச்சர தியனஷ குண-
வரததன சமூகைளிததுச் சிறபபிக்க, 
அவரால் அல்லாைா உமவஸ் நிமனவு 
முததிமர – ரூபைாய 25மபைறுைதி மவளி-
யீடும் வாழ்க்மக வரலாற்று்ன் கூடிே 
நிமனவு ைலரும் ைணம் பைரபபின. 

அம்முததிமரயின் ஒரு வியே்ம், 
அது BAR CODE மகாண்்து. ஸ்யகன் 
மசயதால் அல்லாைா கலாநிதியின் 
அததமன இலக்கிேப பைணிகமையும் 
அறிோயதார அறிவர!

இலங்மகயில் ஒரு முததிமர 
இபபைடி ‘ஜாலவிதமத’ புரிவது இதுவு 
முதல் த்மவ எனலாம்.

முக்கிே ைற்றுமைாரு நிகழ்வு “கருத-
தரங்கம்” வரணிக்க வாரதமதகள் 
யபைாதாது. இநதபபைததி எழுததில் 
இ்மும் யபைாதாது.எவவாறாயினும் 
பைங்கு பைற்றிேவரகைால் காலமைல்-
லாம் யபைசக்கூடிே ஒன்று. விவரதமத 
அறிே ஏற்பைாட்ாைரகளின் நிகழ்ச்சி 
நிரல் இங்யக அச்மசாட்ாக....

கருததரங்கம்
தமலமை 

யபைராசிரிேர எஸ். தில்மலநாதன் 
(வாழ்நாள் யபைராசிரிேர 

யபைராதமனப பைல்கமலக்கழகம்)
அறிமுக உமர:

யபைராசிரிேர றமீஸ் அபதுல்லா 
(மைாழிததுமற, மதன்கிழக்குப பைல்க-

மலக்கழகம்) 
கருததுமரகள் 

‘தமிழ் இலக்கிே வரலாற்றில் 
ை.மு. உமவஸின் பைணிகள்’ 
யபைராசிரிேர அ. சண்முகதாஸ் 

(வாழ்நாள் யபைராசிரிேர, ோழ்பபைாணப 
பைல்கமலக்கழகம்)

‘இஸ்லாமிேத தமிழ் இலக்கிே 
வரலாற்று எழுதுமகயில் 

ை.மு. உமவஸ்: 
ஒரு விைரசனப பைாரமவ’

யபைராசிரிேர மச. யோகராசா
(முன்னாள் தமலவர, மைாழித-

துமற, கிழக்குப பைல்கமலக்கழகம்
‘இஸ்லாமிேத தமிழ் இலக்கிேத-

தில் உமவஸின் பைம்பபுக்கள்’
யபைராசிரிேர வ. ையகஸ்வரன் 

(முன்னாள் தமலவர, தமிழ்ததுமற, 
யபைராதமனப பைல்கமலக்கழகம்)

என்ன, பைாரதது விடடீங்கைா? 
இநநிரலில் பைாரக்கத தவறக்கூ்ாத 

ஒன்று, தமிழ் சமூகததின் ஒன்று, மிகப 
பிரபைல அறிவுஜீவிகள் நால்வரது 
நாைங்கள்! அததமன யபைருயை 
யபைராசிரிேப மபைருநதமககள், 
அதி உேர பைதவிகமை அலங்கரித-
தவரகள்.

ஒருவர (யபைராசிரிேர தில்-
மலநாதன்) தமலமை. ஏமனே 
மூவரும் (யபைராசிரிேரகள் சண்மு -
கதாஸ், யோகராசா ையகஸ்வரன் 
கருததுமரகள். 

தவிரக்க இேலா ஒரு சூழ்நிமலயில் 
ையகஸ்வரனின் பைங்களிபபு இ்ம்-
மபைறாது யபைானாலும் மூன்று அறிவு 
ஜீவிகளும் அல்லாைா ஆளுமைமே 
தமலமை உமரயிலும், கருததுமரகளி-
லும் முதது முததாகப பைரபபினாரகள்!

முஸ்லிம் சமூக அறிவுஜீவிகளின் 
பைங்களிபமபைத தவிரதது விடடு, 
தமிழ் யபைராசிரிேப மபைருநதமககளின் 
பைணிகமைப மபைற்று காரிேைாற்றிேது. 
காலதமதக் க்நது நிற்கும், யபைசும்.

இன்மறே காலச் சூழலில் 
இதமனயே எதிரபைாரதது நிற்கிறது 
தமிமழத தாயமைாழிோகக் மகாண்் 
சமூகம்.

யபைாற்றுதும்... யபைாற்றுதும்... 
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க்நதாண்டு இறுதிப மபைாழுதுக-

ளில் ஒரு தமிழ்த திமரபபை்தமதப 
பைற்றி நிமறே நிமறேப யபைசபபைட-
்து.

அது ‘மஜயபீம்’ 
க்நத மவள்ளி, சனி, ஞாயிறு, 

மூன்று தினங்களிலும் மதாமலக்-
காடசிகளில் மூன்று த்மவ மூதத 
யபைமன பைாரததுப பைாரததுப பைரிதவித-
துப யபைானது.

ஏன் பைரிதவிபபு? அது தமிழகக் க -்
லூரபபைகுதியில் 30 ஆண்டுகளுக்கு 
முன்ந்நத உண்மைக்கமத.

ஒடுக்கபபைட் இனததார – பைழங்-
குடிகள் சாதி குமறநயதார என்மறல்-
லாம். மநற்றிே மபைாடடில் ஒட்ப-
பைட் ஓர ‘இருைர’ சமூகததின் ந்நத  
துேரம். 2022லும் இபபைடிமோரு 
ைனிதக் கூட்ம் தமிழகக் காடு யைடு-
களில் அமலநது திரிகிறாரகைா என்ற 
ஆதங்கம் ோருக்கும் வரும்.

இநதக் கூட்தது ராஜாக்கண்ணு 
என்ற வாலிபைன் பைாம்பும் எலியும் 
பிடிதது, கடடுைானங்களுக்கு மசங்-
கற்கள் தூக்கிச் சுைக்கும் மதாழிலாளி,-
ஒரு மபைாயக்குற்றச்சாடடில் மபைாலிஸ் 
சிதரவமதக்குள்ைாகி பிள்மைத தாச்சி 
மபைஞ்சாதி மசங்யகணிமேப பைரித-
விக்க விடடு பைரயலாகம் யபைாகிறான் 
என்ற கற்பைமன கலக்காத கமத.

எதிரகாலததில் இபபை்ம் உலக-
ைாவிே ரீதியில் யபைசபபைடும். மகௌர-
வங்கமைப மபைறும் தமிழ்பபை்தது-

மறமே உச்சிக்குக்மகாண்டு யபைாகும் 
என என் யபைமனயின் உள் ைனம் யபைச 
பைலிததுபயபைானது.

திமரபபை் வழியில் ஓர உண்மைக் 
கமதமே மைேைாகக் மகாண்டு சமூ-
கநீதிமே முன்னிறுததி, ைனித சமூ -
கங்கமை யைம்பைடுததுவதில் உரிே 
பைங்களிபபுச் மசயத ‘மஜயபீம்’ தோ-
ரிபபைாைரகள் சூரோ – யஜாதிக தம் -
பைதிக்கு அடுதத ைாதம் 19ம் திகதி 
அமைரிக்காவில் வழங்கபபைடுகிறது.

*அமைரிக்க நா்ாளுைன்றததின் 
“உலகைாவிே சமுதாே யைம்பைாடடு 
ஆஸ்கார விருது” அவரகளுக்கு 
அளிக்கபபைடுவதாக அமைரிக்கப 
பிரதிநிதிகள் சமபையின் உறுபபினர 
ம்னியக ய்விஸ் உததியோகபூரவ-
ைாக அறிவிததுள்ைார.

இநத நல்ல மசயதிக்கு ஆதாரம், 
தமிழகத ‘தினததநதி’ நாயைடு – 
20/01/2022 விோழக்கிழமை நன்றி!

திமரபபை் ரசிகரகள் அமனவ-
ரும் மகயகாரதது முக்கிேைாக 
ரஜினி, விஜய, அஜீத, ரசிகரகளும் 
‘லடடு இனிபபு’ப பைகிரநது மகாள்ை-
லாயை...!

காதல் என்பது வித்தியாசமான ஒரு கனி 

அதத உண்டவரகளின ரசதனயயா தனி!  
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இப்பத்தியில் இ்டமக்பறும அம்சஙைளின் ே�ாக்கை, ே்பாக்கை, 
அகமபக்ப, அ்ளகவ, அழகை பின்்பற்றி எழு்த விருமபுேவார், 

“்படித்்ததும ்பைர்வதும” ்பகுதியு்டன் க்தா்டர்பு கைாள்ள, மின்னஞ்சல் 
(email): pptknvm@gmail.com, வாடஸ்எப (WhatsApp): 0777314207    
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பிறர் தயவில் வாழவது முறறயா?

உலகில் பிறந்த ஒவ்வொரு மனி்தனும் உயிர் வொழவ்தற்ொ் 
உழைக் வவண்டும் என்பது உல் நியதி. ஒவ்வொருவரும் 
்தத்தமது விருப்பம், ஆறறல், ்தகுதி, வசதி வொய்பபு்ளுககு 
ஏற்ப ஏவ்தொ ஒரு வழ்யில், ்வவவவறு வழ்யொன வழி்ளில் 
உழைககினறனர். வொழவ்தற்ொ் உழைப்பது என்பது 
்தவிர்க் முடியொ்த மனி்த ்சயற்பொடொகும். எனினும் இந்த 
இயறழ் நியதி்ளுககு மொறறமொ் ஒரு சிலர் எந்தவி்தமொன 
உழைபழ்பயும் வமற்்ொள்ொமல் பிறரது ்தயழவ நொடிவய 
வொழவது ்வழலககுரியது. 

்்பறவறொர், உறறொர், உறவினர், நண்்பர்்ள, ்பவரொ்ப்ொரி்ள, 
புரவலர்்ள, ்்ொழடவள்ல்்ள என ஒவ்வொரு 
பிரிவினரும் ்தமது ்தகுதிககும், விருப்பததுககும், வசதிககும் 
ஏறற வழ்யில் மறறவர்்ளுககு உ்தவி்சய்து ்்ொண்வட 
இருககிறொர்்ள. இது அத்தழ்யவர்்ளுககு இழறவன 
அளித்த அருட்்ொழடயொகும். 

ஆனொல், இவவொறு உ்தவி ்சய்்பவர்்ளின உ்தவி்ழ் 
மடடுவம எதிர்்பொர்தது, எந்த வி்த உழைபழ்பயும் 
்சய்யொமல் இருப்பது மி்வும் வ்வலமொனதும், 
்வட்ப்பட வவண்டியதுமொன ்சயலொகும். ்தமது 
வ்தழவ்ழ் நிழறவவறறிக்்ொள் ஒவ்வொரு ்தடழவயும் 

எவரொவது ஒருவர் உ்தவி 
்சய்வொர் எனக ்ொததிருப்பது 
வ்வலமொனது. ஏ்னனில், 
இழறவன ்தொன ்பழடத்த 
மனி்தன ஒவ்வொருவருககும் 
அவரது வ்தழவ்ழ் 
நிழறவவறறிக்்ொள் அவசிய 

மொன, ஏவ்தொ ஒரு வழ்யிலொன 
ஆறறழல, திறழமழய வைங்கிவயயிருககினறொன. அவறழற 
சரியொ் அறிநது, புரிநது, உணர்நது ்சயல்்பட வவண்டியது 
அவரவரது ்டழமயொகும். 

இ்தழன ்சய்யொமல், ்வறுமவன ்பழடத்தவழன 
குழறகூறிக்்ொண்டு, வசொம்வ்பறியொ் இருநது, வீணொ் 
மனம் ்த்ர்நது, மறறவர்்ளின உ்தவி்ழ் நொடிவய வொழவது 
எவவழ்யிலும் ஏறறுக்்ொள்ககூடிய விடயமல்ல. 
உழைக்க கூடிய பிளழ்்ள ்்பறவறொர்்ளின ்தயழவ 
நொடியிருப்பதும்,  அல்லது ்தமது சவ்ொ்தரர்்்து உ்தவி்ழ் 
வவண்டி நிற்பதும், மறறவர்்ளின நன்்ொழட்ழ் நொடி 
நிற்பதும் நல்ல விடயமல்லவவ. 

்ொழலயில் ்தனது கூடடிலிருநது ்வளிவய சிற்டிததுப 
்பறககும் ்பறழவ கூட எங்்்ல்லொவமொ அழலநது 
திரிநது, மொழலயில் ்தன வயிறழற நிரபபிக ்்ொண்டு 
கூடு திரும்பும் வ்பொது, சிநதிககும் திறனமிக் மனி்தன 
உழைக்ொமல் ்வறுமவன வசொர்நதிருப்பது முழற்தொனொ? 
ஒவ்வொரு மனி்தனும் இவறழற நனகு சிநதிதது இழறவன 
்தனக்ளிததுள் அருட்்ொழட்ழ் முழறயொ்ப 

்பயன்படுததி, மறறவரின ்தயழவ நொடொது, ஏவ்தனும் 
நியொயமொன வழியில் உழைதது வொைவவண்டும். 

அல்்ாமா ம. மு. உறவஸ் 
நூறறாண்டு நிகழவு!

இலங்ழ் ்்தனகிைககு ்பல்்ழலக்ை் ்மொழிததுழற, 
மி்ச்சிறப்பொன ்பணி்யொனழற நிழறவவறறியுள்து. வ்பரொசிரியர் 

அல்லொமொ ம. மு. உழவஸ் 
அவர்்ளின நூறொவது பிறந்த 
தினதழ்த முனனிடடு மூனறு 
நி்ழவு்ழ் உள்டககிய 
சிறப்பொன நி்ழச்சி்யொனழற 
்டந்த 18ம் தி்தி ்பண்டொரநொயக் 
சர்வவ்தச மொநொடடு மண்ட்பததில் 
சிறப்பொ் நடததியது. 

இஸ்லொமியத ்தமிழ 
இலககியததுக்்ன ்தனிதது 
வமொன அழடயொ்தழ்த 
வ்தடிக்்ொடுத்தவர் வ்பரொசிரியர், 
்லொசூரி, அல்லொமொ ம. மு. 
உழவஸ். இலககியதவ்தொடு 
நினறுவிடொமல் ஆய்வுததுழற, 

்மொழி்்பயர்பபுததுழற. ஒலி்பரபபுததுழற, சமூ் வசழவ 
என ்பல்வவறு விடயங்்ளிலும் ஆக்பூர்வமொன, மறுக்வவொ, 
மறக்வவொ முடியொ்த அரும் வசழவ்ழ் ்சய்்தவர் அவர். 

50ககும்  வமற்படட  நூல்்ழ்  ்வளியிடடும்,          ்பல 
நூல்்ழ்    ்தமிழ, சிங்்்ம், ஆங்கிலம் ்மொழி்ளுககு 
்மொழி்்பயர்பபு ்சய்தும், சர்வவ்தச மொநொடு்ளில் ்்பறுமதிமிக் 
ஆய்வு ்டடுழர்ழ் சமர்பபிததும் மக்ளினதும், இலககியக 
்ர்த்தொக்ளினதும், ஆடசித ்தழலவர்்ளினதும், ்பொரொடடுக்ழ் 
்்பறறவர். இஸ்லொமிய ்தமிழ இலககியததுககு ்தனிததுவமொன 
்பங்்ளிபழ்ப ்சய்்ததுடன 
அழனததுல் இஸ்லொமிய ்தமிழ 
இலககிய மொநொடு்ள ்வறறி்ரமொ் 
நி்ை ்பொரிய ்பணி்ழ் ்சய்்தவ்தொடு 
்தொவன முனனினறு ்தனியொன ஒரு 
சர்வவ்தச மொநொடழட இலங்ழ்யில் 

நடொததி இஸ்லொமியத ்தமிழ இலககிய உலகில் மறக் முடியொ்த 
மொமனி்தரொ் தி்ழ்பவர்.

இத்தழ்ய ்்பரும்ழன ்்ௌரவிககும் வழ்யில், அவரது 
நூறொவது பிறந்த தினததில் முததிழர ்வளியிட முயறசி 
்சய்்தவர்்ளுககும்,அ்தழன ்வளியிடட அரசொங்்ததுககும் 
ச்பொஷ்! நிழனவு முததிழர ்வளியீடு, ‘மொர்க்ஸி’ எனும் 
நூறறொண்டு விைொ மலர் ்வளியீடு, நூறறொண்டுக ்ருத்தரங்கு என 
மூனறு நி்ழவு்ழ் ஒனறொ் இழணதது, அல்லொமொவின குடும்்ப 
உறபபினர்்ளின அனுசரழணவயொடு ஏற்பொடு ்சய்து அவழர 
சிறபபிததுள்ொர்்ள. 

உ்பவவந்தர் வ்பரொசிரியர் ரமீஸ் அபூ்பக்ரின ்தழலழமயில் 
நழட்்பறற இவவிைொவில் ்ல்வி அழமச்சர் திவனஷ் குணவர்்தன, 
ஊட் அழமச்சின ்சயலொ்ர், ்த்பொல் மொ அதி்பர், ்பல்்ழலக்ை் 
ஆழணககுழு ்தழலவர் உட்பட ்பல முககிய பிரமு்ர்்ள ்லநது 
சிறபபித்தொர்்ள வ்பரொசிரியர்்ள எஸ். தில்ழலநொ்தன, அ. 
சனமு்்தொஸ், வச. வயொ்ரொசொ ்ருத்தரங்கில் சிறப்பொன உழர்ழ் 
நி்ழததினொர்்ள. இங்கு மூவினப பிரமு்ர்்ளும் அல்லொமொ 
உழவஸின்்பருழம்ழ் வ்பசியழம விவசடமொகும்.

்மொழிததுழற, ்தழலவர் வ்பரொசிரியர் ரமீஸ் அபதுல்லொ, 
வ்பரொசிரியர் எம். எம். ்பொசில், ்லொநிதி சொதியொ உட்படட 
குழுவினர் வழி்ொடடலில் ஏற்பொடு்ழ் சிறப்பொ் ்சய்திருந்தனர். 
்பங்கு்பறறிய அழனவருககும் மும்்மொழி்ளிலும் ஆக்ங்்ழ்த 
்தொங்கிய ‘மர்்ஸி’ நூறறொண்டு மலர், நிழனவு முததிழர ்தொங்கிய 
விவேட ஞொ்ப்ொர்த்த உழர என்பனவும் வைங்்ப்படடன.

அல்லொமொ ம. மு. உழவஸ் நூறறொண்டு விைொழவ ்வறறி்ரமொ் 
நடொததிய இலங்ழ் ்்தனகிைககு ்பல்்ழலக்ை்தழ்த 
்பொரொடடுவவ்தொடு இத்தழ்ய முககியமொன நி்ழச்சி்ழ் 
்ொலததுககு ஏறற வழ்யில் சிறப்பொ் நடொத்த வொழததுகிவறொம்.

கனறவ நனவாக்கும் கடின உறைப்பு
உழைபபு உயர்வுககு அழைபபு
உழைபபு ஊக்ததின விழிபபு
உழைபபு பிறபபின ஓர்உறுபபு
உழைபபு  சமு்தொயப ்்பொறுபபு
உழைபபு இல்லொப பிறபபு, இறபபு
உழைபபு ்தருவம உடல்நலக ்ொபபு

உழைபபு இல்லொ்த இருபபு, ்தபபு
உழைபபு நிழறந்தொல் நிழறயொது ்்ொழுபபு
உழையொர் உடலில் வநொயின ்பழட்யடுபபு.
உழைபபு மலர்ந்தொல் ்பற்பல ்பழடபபு.

‘முடியும்.. முடியும்’ எனற நிழனபபு
எழ்தயும் முடிததிடும் இ்தயத துடிபபு.
உழைபவ்பொடு உண்ழம ்லந்த சநதிபபு.
நி்ழந்தொல் இன்பததின விரிபபு; பூரிபபு.

உழைபபுககு உறவொகும் உல்ப ்பரபபு.
இழடவிடொ உழைப்பொல் வொழழவ நிரபபு.
கிழடககும் சி்ரததின வொயில் திறபபு.
்னழவ நனவொககும் ்டின உழைபபு.

- பேராசிரியர் வவ. அரஙகராசன்

 எப்போதும் மகிழச்சியாயிருஙகள்
ஒவ்வொரு நிமிடமும் உலகில் எங்வ்ொ ஒரு மூழலயில், 

யொவரொ ஒருவர் இந்த உல்தழ்த விடடு ்வளிவயறிக 
்்ொண்டிருககிறொர் என்பது ய்தொர்த்தம். நொம் அழனவரும் நமகவ் 
்்தரியொமல் அந்த  ்வளிவயறிக ்்ொண்டிருபவ்பொர் வரிழசயில் 

நினறு்்ொண்டிருககிவறொம்.  நமககு முனவன எத்தழன வ்பர் 
இருககிறொர்்ள என்பது எமககுத ்்தரியொது. நொம் அந்த வரிழசயில் 
எங்வ் இருககிவறொம் என்பதும் ்்தரியொது. ஆனொல் எந்த இடததில் 
நொம் ்்பொருத்தப்படடிருககிவறொவமொ அந்த இடம் ஒருவ்பொதும் 
மொறபவ்பொவதில்ழல.

நொம் வரிழசயின பினபுறம் ்சல்லவும் முடியொது. நொம் 
வரிழசயிலிருநது ்வளிவயறவும் முடியொது. அததுடன நொம் இந்த 
வரிழசழயஎந்த வழ்யிலும்  ்தவிர்க்வும் முடியொது. எனவவ 
நொம் நம்முழடய வநரம் வரும்வழர வரிழசயில் ்ொததிருககிவறொம் 
என்பழ்த உணர்நது வொழவது அவசியம். 

நொம் இவவுலழ் பிரியும் வநரம் ஏற்னவவ 
குறிக்ப்படடுவிடடது. அ்தழன மொறற முடியொது. இ்தழன 
புரிநது்்ொண்டு,நனகுணர்நது, வ்தழவயொனவறறுககு முனனுரிழம 
்்ொடுங்்ள. எமககு பிரியமொனவர்்ளுக்ொ் வநரம் ஒதுககுங்்ள. 
உங்்ள அறிவுககு எடடிய அ்வில் எவழரயும் ்பசியில் இருக் 
விடொதீர்்ள. நியொயததுககும், சததியததுககும் குரல் ்்ொடுங்்ள. 
்பொவங்்ழ் ழ்விடடு நனழம்ழ் மடடுவம ்சயுங்்ள.

சினனச் சினன ்தருணங்்ழ்யும் அை்ொககுங்்ள. 
சுறறியுள்வர்்ழ் சிரிக் ழவயுங்்ள. நீங்்ள வநசிப்பவர்்ளிடம் 
அதி் வநசதழ்த ்வளிக்ொடடுங்்ள. ்வழல்ழ் 
தூககி்யறிநதுவிடடு எபவ்பொதும் மகிழச்சியொயிருங்்ள, 

வேண்களின் ேருவப்வேயர்கள்

01 வயது மு்தல் 8 வயது வழர - வ்பழ்த
09 வயது மு்தல் 10 வயது வழர - ்்பதும்ழ்ப
11 வயது மு்தல் 14 வயது வழர - மங்ழ்
15 வயது மு்தல் 18 வயது வழர - மடநழ்த
19 வயது மு்தல் 24 வயது வழர - அரிழவ
25 வயது மு்தல் 29 வயது வழர - ்்தரிழவ
30 வயதுககு வமல்வ்பரி்ம் ்்பண்

ஆண்்ளின ்பருவப்்பயர்்ள

1 வயது மு்தல் 12 வயது வழர - ்பொல்ன
12 வயது மு்தல் 24 வயது வழர - விடழல.
24 வயது மு்தல் 36 வயது வழர - ்ொழ்.
36 வயது மு்தல் 48 வயது வழர - மீளி.
48 வயது மு்தல் 60 வயது வழர - மறவவொன.
60 வயது மு்தல் 72 வயது வழர - திறவவொன.
72 வயதுககு வமல் ஆண் - முதும்ன

வீட்டில் தனிறமயில் வாடும் ோட்டியின் தனிறமறயப் 
போக்க அவரது வீட்டுக்கு 

வநத குடும்ே உறுப்பினர்கள் ..! இது நவீன கா்ம்!!!?

       சிந்தனை செய் மைமம

க�ொடுத்து வொழ்ந்ொல் எங்கும் குதூ�லம்

க�ொடுமை வறுமை பனிபபொல் ைமையும்

க�டுத்திடும் �யமை உலகினில் அழியும்

�டுமை தீமை�ள் இக�ொயத்தில் ஒழியும்
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James Webb  vDk; Space 
Telescope tpz;Zf;F 

mDg;gg;gl;lJ. Apollo jpl;lj;jpd; 

ntw;wpf;F ngupJk; fhuzkhf ,Ue;j> 

1961-1968 fhyg;gFjpapy; NASAtpd; 

epu;thfpahf ,Ue;j James Edwin 
Webb mtu;fis nfsutpf;FKfkhf 

mtupd; ngau; ,e;j njhiy Nehf;fpf;F 

R+l;lg;gl;Ls;sJ.

tpz;Zf;F mDg;gg;gl;ljpypUe;J MW khjq;fs; 

tiuahd gazj;jpd;NghJ jdJ cgfuzq;fis 

Maj;jg; gLj;jpf;nfhz;L G+kpapy; ,Ue;J 1.5 

kpy;ypad; fpNyhkPl;lu; njhiytpy; cs;s  

'Earth-sun Lagrange Point 2 (L2)' vDk; ,lj;jpy; 

epiy nfhs;Sk;. Mwhk; khjj;jpypUe;J tpz;ntspj; 

jfty;fis G+kpf;F mDg;g Muk;gpf;Fk;. James 
Webb Space Telescope  vjpu;tUk; 5-10 tUlq;fSf;F 

,Jtiu tpQ;Qhdpfshy; mwpag;glhj tpz;ntspj; 

jfty;fis NjLk; vd ek;gg;gLfpwJ.

1990 Mk; Mz;L tpz;ntspf;F Vtg;gl;lj;jpypUe;J 

,d;W tiu Rkhu; fle;j 30 tUlq;fshf kpfTk; 

mw;Gjkhd  tpz;ntspf; fz;Lgpbg;GfSf;F 

toptFj;j  Hubble Space Telescope (HST) I 

tplTk; gy klq;F rf;jp tha;e;j James Webb MdJ 

gpugQ;rk;  cUthfpaJ gw;wpa mupa jfty;fis 

jUk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. 10 gpy;ypad; mnkupf;f 

lhyu; nrytpy; cUthf;fgg;l;Ls;s James Webb 
,dJ ePz;l miy ePsKila fPo; nre;epwf; fjpu; 

(Infrared) Ma;tfk; tpz;zpd; ngUk; gug;ig Ma;T 

nra;af;$ba ty;yikAk; czu; jpwDk; nfhz;lJ.

rPdhtpd; nraw;if R+upad; Gjpa rhjid
2006 Mk; Mz;bypUe;J nraw;gl;L tUk; China's 

Experimental Advanced Superconducting Tokamak 

(EAST) vDk; rPdhtpd;  nraw;if 

R+upad;  126 million degrees 
Fahrenheit ntg;g epiyia 17 

epkplq;fSf;F Nkyhf toq;fp 

cyf rhjid gilj;Js;sJ. 

mjhtJ R+upaid tplTk; 5 

klq;F Nkyhd ntg;gj;ij 

ntspapl;Ls;sJ.

epyf;fup> ,aw;if vupthA 

Nghd;wdNt jw;NghJ cyfk; 

KOtJk; gad;gLj;jg;gLk; Kjd;ik rf;jp 

%yq;fs; MFk;. ,t;tsq;fs; Fiwe;J nfhz;Nl 

tUfpd;wd. mZf;fU rf;jp vd;gJ R+upadpd; 

,aw;gpaiyg; gpujpgypg;gjhy;> 

mZf;fUf;fis xd;wpiz 

j;J (Nuclear Fusion)  ngw;Wf; 
nfhs;sf;$ba NgusT  

msT rf;jp J}a;ikahd 

rf;jp %yk; xd;whFk;.  ,e;j 

nray;Kiwf;F Gijgbt 

(Fossil Fuels) vupnghUl;fs; 

NjitAkpy;iy> mNjNghy; 

,Wjpapy; fjpupaf;f fopTfis 

(Radioactive Waste) tpl;Lr; nry;tJkpy;iy>  'mZ 

,izT  (Nuclear Fusion) rf;jpahdJ 'mZg;gpsT' 

mZrf;jpf;fhd (Nuclear Fission)   rpwe;j khw;wPlhFk;.

rPdhtpd; nraw;if re;jpud; Gjpa rhjid
rPd tpQ;Qhdpfs; "nraw;if epyT" xd;iw 

cUthf;fpAs;sdu;> rf;jp tha;e;j fhe;jg;Gyj;ij 

gad;gLj;jp cUthf;fg;gl;Ls;s ,e;j R+oy;> Fiwe;j 

<u;g;G jd;ikia cUthf;fp mjpy; Muha;r;rpfs; 

Nkw;nfhs;s gad;gLj;jg;gLk;. re;jpu Nkw;gug;igg; 

gpujpgypg;gjw;fhf Ntz;b ghiwfs; kw;Wk; J}rp 

fshy; ,J epug;gg;gl;Ls;sJ> cyfpy; ,J Kjy; 

Kiwahf cUthf;fg;gl;Ls;sJ.  ,J vkf;Fj; 

Njitahd msT tiu  GtpaPu;g;G rf;jpia  $l;bf; 

Fiwf;fyhk; vdTk; rPdhtpd;  'University of Mining 
and Technology' apd; nghwpapayhsu; Li Ruilin 
mtu;fs; $Wfpwhu;fs;. 

etPd njhopEl;gq;fis 

thrpf;f> fw;f> njhopy; 

ngw;Wf;nfhs;s  vkJ 

vjpu;fhy re;jjpapdiu   

cUthf;f Ntz;ba fl;lha 

nghWg;G vkf;F ,Uf;fpwJ.

2022 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்்பத்தில் 
நடந்து க�ொண்டிருக்கும் விண்கவெளி நி�ழ்வு�ள்

`uP]; ]hyp`;>
Kd;dhs; tpQ;Qhd 
ghl Mrpupau; 

நல்லன்த செொலகிம�ொம்

பொரொட்டும�ொம்! வொழ்த்துகிம�ொம்!!
மபசும் கவின்த

சநஞ்சுக்கு நீதி

செந்தமிழ் அது ம்தன் ்தமிழ் 

மபசும் படம்



2022 ஜனவரி 23 ஞாயிற்றுக்கிழமை

கே.கேேலா
அழகுக்ேலல
நிபுணர்



kuz jz;lidf;F Kd;du; 
njhiyf;fhl;rpf;F Ngl;b 
mspf;Fk; epfo;r;rp rPdhtpy; 

kpfg; gpugykhf ,Ue;jJ. 2006 
njhlf;fk; 2012 tiu ,e;j 
njhiyf;fhl;rp epfo;r;rp rPdhtpy; 
xspgug;ghdJ. 

mjhtJ kuz jz;lidf;F 
Kfk;nfhLj;jpUg;gtu; jdJ 
thf;F%yj;ij ,e;jj; 
njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpapy; 

toq;Fthu;. mJTk; ,d;iwf;Nfh 
ehisf;Nfh kuz jz;lidf;F Kfk;nfhLf;f 
,Ug;gtu;fNs ,e;j epfo;r;rpapy; Njhd;Wthu;fs;. 
Fw;wq;fis jLf;f ,e;j epfo;r;rp cjTtjhf 
mg;NghJ $wg;gl;lJ.     

,e;j epfo;r;rpapy; jdJ jhiaf; nfhd;w 
Xupdr;Nru;f;ifahsu;> gzk; ngWtjw;fhf jdJ 
jhj;jh ghl;biaf; nfhd;w ,isQd; kw;Wk; 
mtdJ fhjyp> fztidf; nfhd;w kidtp 
kw;Wk; kuz jz;lid tpjpf;fg;gl;l ,sk; tajpdu; 
xUtuhd 18 taJilatu; MfpNahu; cl;gl gyu; 
gq;Nfw;wpUf;fpwhu;fs;. 

vdpDk; 2012 Mk; Mz;L ,e;j epfo;r;rpia gp.gp.
rp njhiyf;fhl;rp xspgug;gpaij mLj;J ru;tNjr 
mstpy; mtjhdj;ij ngw;wjhy; epWj;jg;gl;lJ.  
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Nfypahf ele;j ngz; Gul;rp

ifNgrp nraypahd 
Cgu; %yk; 
thfdq;fis 

thliff;F mku;j;Jk; Nrit 
cynfq;Fk; gpugyk;. Mdhy; 
nrhe;jkhf thliff;F thfdk; 
Xl;Lgtu;fSf;F Cgiuf; 
fz;lhNy gpbg;gjpy;iy. yz;ldpy; 
xUgb NkNy Ngha; CgUf;F 
vjpuhf mq;fpUf;Fk; gpsf; nfg;]; 
thliff; fhu;fs; ngupa Mu;g;gl;lk; 
xd;iw elj;jpdhu;fs;. Mdhy; 
,J CgUf;Fj; jhd; tpsk;guk; 
Njbf;nfhLj;jJ. 
2014 Mk; Mz;L ,lk;ngw;w 

,e;j Mu;g;ghl;lj;jpy; gpsf; 
nfg;];fs; yz;ld; tPjpfis 
Klf;fp thfd neupriy 
Vw;gLj;jpd. ,jdhy; 
Nfgkile;jtu;fs; Cgu; 
nraypia jutpwf;fk; nra;a Muk;gpj;jhu;fs;. 
Kd;ndg;NghJk; ,y;yhj msTf;F me;jf; 
fhyg;gFjpapy; 850 tPjk; Cgu; jutpwf;fk; 

nra;ag;gl;lJ. gpsf; nfg;]; 
tz;bfspd; rthup ngUk; tPo;r;rp 
fz;lJ.      

nrq;fp]; fhid xU 
khtPudhd rpj;jupg;gJ 
ve;j msT epahakhdJ 
vd;W $w KbahJs;sJ. 
cyf tuyhw;wpy; nrq;fp]; 
fhDf;F Kd;dNuh> 
gpd;dNuh ngUk; mopit 
Vw;gLj;jpa xUtu; 
,Ug;gjw;F rhj;jpak; 
FiwTjhd;. 

13 Mk; E}
w;whz;by; nkhq;Nfhypa 
Mf;fpukpg;Gfspy; Vw;gl;l 
mopTfs; fl;Lf; fij 
vd;W $wptpl KbahJ. 
vy;yhNk fr;rpjkhf 
Mtzg;gLj;jg;gl;l tuyhW. 
gutyhd fzpg;Gg;gb 
cyf kf;fs;njhifapy; 
nrq;fp]; fhd; gil 11 

tPjkhdtu;fis nfhd;W 
Ftpj;Js;sJ. 
mjhtJ 40 

kpy;ypad; Ngu; tiu 
nfhy;yg;gl;bUg;gjhf 
tuyhw;wha;thsu;fs; 
$Wfpwhu;fs;. 
nrq;fp]; fhdpd; 

tho;ehspy; rPd 
kf;fs;njhifapy; 
kpy;ypad; fzf;fhdtu;fs; 
nfhy;yg;gl;bUf;fpwhu;fs;. 
jw;fhy <uhdpa kf;fs; 
njhifapy; ehd;fpy; 
%d;W gq;fpdu; 
nkhq;Nfhypag; gilapdhy; 
nfhy;yg;gl;bUg;gjhf 
Ma;thsu;fs; $Wfpwhu;fs;.
jtpu> gapu; epyq;fs;> 

efuq;fis mopj;jjhy; 
kiwKfkhfg; ghjpf;fg;gl;l 
fzf;F ,ij tpl 
mjpfk;. nrq;fp]; fhd; 
ehfuPfq;fSf;Fr; nra;j 
mopTfis fzf;Fg; 
Nghlg;Nghdhy; ,d;Dk; 
gaq;fukhf ,Uf;Fk;.   

kuz thf;F%yk;

cyf kf;fs; njhifia Fiwj;j nrq;fp]; fhd;kuzj;ij $Wk; rpw;gk;

rpupf;fj; njupahj ngz;

 fWg;Gf; fhu;fspd; Mu;g;ghl;lk;

பிர்தௌஸ்
சஞசசாரம்
பூக�சாள

mnkupf;fhtpy; rpupf;fhjjhNyNa xU 
ngz; gpugyk; mile;jpUf;fpwhs;. 

mtsJ ngau; ~nrhgu; #|. Mdhy; 
vy;NyhUNk mtis rpupf;fhj ngz; 
vd;Nw miof;fpwhu;fs;. 1900fspy; mts; 
Xu; muq;fpay; fiyQuhf ,Ue;Js;shs;. 
epa+Nahu;f;fpy; ,Uf;Fk; tpf;Nlhupah 
muq;fpy; Njhd;Wk; ,e;jg; ngz;iz 
rpupf;f itg;gtu;fSf;F 100 nlhyu; gupR 
mwptpf;fg;gl;lNghJk; gy eifr;Ritf; 
fiyQu;fspd; Kaw;rpfSk; Njhy;tpapNyNa 
Kbe;jd. me;jg; ngz; filrp tiu rpupf;fNt 
,y;iy.

nrhgu; # ,g;gb ,Wf;fkhf Kfj;ij 

itj;jpUg;gjw;F fhuzk; vd;d vd;gJ 
,d;Wk; ku;kkhfNt cs;sJ. xU Ntis 
me;jg; ngz; FUlhf my;yJ nrtplhf 
,Ue;jpUf;fyhk; vd;W rpyu; $Wfpwhuu;fs;. 
Mdhy; mtspd; Kfj;jpd; jirfs; 
nraypoe;jpUf;ff; $Lk; vd;w $w;Wf;Fj; jhd; 
MjuT mjpfk;. 

,jpy; cz;ikapNyNa gzk; rk;ghjpj;jtu;fs; 
nrhgu; #it itj;J rthy; tpl;l muq;ff; 
fiyQu;fs; jhd;. #Tf;F thuj;jpw;F 20 
nlhyu;fs; tiuNa Cjpak; nrYj;jpa muq;F 
epu;thfk;> mtiu rpupf;f itf;Fk; Nehf;fpy; gpugy 
eifr;Rit fiyQu;fsplk; ,Ue;J fl;lzk; 
,d;wp Ntiy thq;fp ,Uf;fpwJ.  

nrg;nlk;gu; 11 jhf;Fjypy; Kjy; tpkhdk; 
cyf tu;j;jf ikaj;jpd; tlf;F fl;llj;ij 

jhf;Fk;NghJ mjd; 92 MtJ khbapy; jdJ fiy 
muq;fpy; ,Ue;j ikf;fy; upr;rl;]{k; nfhy;yg;gl;lhu;. 
mtu; mnkupf;fhtpd; gpugy rpw;gpfspy; xUtuhthu;. 

nrg;nlk;gu; 11 jhf;Fjypy; 
nfhy;yg;gl;l xNu rpw;gp ,tu; 
jhd;. tpkhdq;fs; kPJ mjpf 
fhjy; nfhz;ltuhf upr;rl;]; 
,Ue;jJ mtuJ rpw;gq;fis 
ghu;j;jhNy njupe;J 
nfhs;syhk;. mtu; 
tbj;j filrp rpw;gj;jpy; 
jd;idNa nrJf;fp jdJ 
cly; KOtijAk; 
tpkhdq;fs; JisapLtJ 
Nghy; rpj;jupj;jpUe;jhu;. 
mjid xU rhjhuz 
fiyg;gilg;ghf 
ghu;f;fg;gLtjpy;iy. 
mtuJ me;j 
rpw;gk; jw;NghJ 
tlf;F fNuhypdh 
mUq;fhl;rpfj;jpy; 
epue;jukhf 
itf;fg;gl;Ls;sJ. 
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 திண்ணைப் 
பள்ளிக்கூடத்தில் 
கல்வி பயின்ற 
காலகடடத்தில் மாரக்க 
சடடதிடடஙகள் பற்றிய 
அறி்ைப் பபற்்றத�ாடு 
�மிழ் பமாழியிலும் 
சி்றப்புத்த�ரச்சி பபற்்றார. 
ஆஙகில பமாழி்யயும் 
கற்றுத் த�றினார. அரபு, 
�மிழ், ஆஙகிலம் எனும் 
மும்பமாழிகளிலும் அதி 
தி்ற்மயாக விளஙகிய 
இைர, சடடக்கல்வியிலும் 
சி்றந்து விளஙகினார. 
அைர�ான அறிஞர 
சித்திபலப்்ப ஆைார. 

அரேபிய நாட்டிலிருந்து வணிக 
ரநாக்கத்தில் இலஙமகக்கு 
ப�ாருள் ரேடி வந்ே முல்க் 
ேஹைத்துல்லாஹ �ார�ேன் 
முஸ்லிமகளின் இறஙகு 
துமறயின் முக்கிய ேளஙகளில் 
ஒன்றான அளுத்கை எனும 
�குதியில் குடிரயறி அஙரகரய 
திருைணம புரிந்து வரத்ேகத்தில் 
ஈடு�ட்்ட அவருக்கு முஹமைது 
பலபம� எனும ைகன் 
பிறந்ோர. அவரும ேந்மே 
வழியில் வரத்ேகம புரிந்து 
வாழக்மக ந்டாத்தினார. இவர 
ஸ்ரீவிக்கிேை ோஜசிஙக ைன்னன் 
கண்டி ோஜ்ஜியத்மே ஆண்டு 
வந்ே காலத்தில் வியா�ாே 
ந்டவடிக்மககளுக்காக கண்டிக்கு 
வந்து அஙரகரய திருைணம 
பெய்து வாழந்து வந்ோர. 
இவருக்கு 1838 ஆம ஆண்டு 
ஜூன் 11 ஆம திகதி கண்டியில் 
பிறந்ே ஆண் ைகன்ோன் அறிஞர 
சித்திபலபம� ஆவார. 

1862 இல் கண்டி ைாவட்்ட 
நீதிைன்றத்தில் வழக்கறிஞோக 
நியைனம ப�ற்ற அறிஞர 
சித்திபலபம�, 1864 இல் 
உயர நீதிைன்ற வழக்கறிஞோக 
உயர நியைனம ப�ற்றார. 
இக்காலத்தில் பிேசித்ே 
பநாத்ோரிொகவும �ணி 
புரிந்ோர. இவோல் எழுேப�ட்்ட 
காணி உறுதிகள் �ல இன்றும 
�லரி்டம உள்ளோக அறிய 

முடிகிறது. கண்டி ைாநகேெம� 
நீதிைன்றத்தில் நீதி�தியாகவும 
க்டமையாற்றிய இவர, 
சிறிது காலம ைாநகேெம� 
உறுபபினோகவும �ணி 
புரிந்துள்ளார. 

1882 டிெம�ர 21 ஆம திகதி 
“முஸ்லிம ரநென்” என்ற 
ப�யரில் அேபு, ேமிழ வாே 
இேபழான்மற ஆேமபித்து 
முஸ்லிம ெமுோயத்மே கல்வி 
ரீதியாக ரைம�்டச் பெய்யும 
முயற்சிகளில் தீவிேைாக 
ஈடு�ட்்டார. அதில் இலஙமக 
முஸ்லிம ெமுோயத்தின் 
முன்ரனற்றத்திற்கு ோம 
ஆற்றவிருந்ே போண்டுகள் 
�ற்றி விளக்கினார.   இலஙமக 
முஸ்லிமகளின் உரிமைகள் 
�ற்றி உேத்துக் கூறும 
�த்திரிமகயாகவும அது 
இருந்ேது. 

அறிஞர சித்திபலபம� 
ெட்்டத் போழிமலயும கண்டி 
ைாநகேெம� உறுபபினர 
�ேவிமயயும தூக்கி 
எறிந்துவிட்டு ேனது பிற்கால 
வாழக்மக முழுவமேயும 
ெமுோயத்தின் ரைம�ாட்டிற்கும 
முன்ரனற்றத்திற்கும ஒதுக்கினார. 
இக்காலகட்்டத்தில் ஒோபி 
�ாஷா அவரகளு்டன் ரெரந்து 
ெமூக �ணிகளுக்கு உறுதுமண 
புரிந்ோர. 

அறிஞர சித்திபலபம� 
அவரகள் 15 க்கும ரைற்�ட்்ட 
நூல்கமள எழுதியுள்ளார. 
அவற்றில் “அென்ர�யின் 
ெரித்திேம” எனும நூல் ஈழத்தின் 
முேல் ேமிழ நாவல் நூலாக 
இருந்ேது. அறிஞர சித்திபலபம� 
அவரகள் பகாழுமபில் ொஹிோ 
கல்லூரிமய ரோற்றுவித்ோர. 
பகாழுமபிலும பிற 
இ்டஙகளிலும முஸ்லிம 
�ா்டொமலகமள நிறுவுவதில் 
ப�ரும பவற்றி ஈட்டினார. 

இலஙமக ெட்்ட நிரணய 
ெம�யில் முஸ்லிமகளுக்கு 

பிேதிநிதித்துவம ரவண்டி 
வன்மையாக ர�ாோடியேன் 
மூலம 1889 இல் இலஙமக 
முஸ்லிமகள் ொர�ாக இருவர 

நியைன உறுபபினரகளாக 
அஙகத்துவம ப�ற்றனர. 

அறிஞர சித்திபலபம� 
ப�ரும�ாலும ேனது 
ர�ாோட்்டஙகமள 
ேனிந�ோகரவ எடுத்துச் 
பென்றார. அந்நிய ஆட்சி முமற 
ைாற்றஙகளால் இலஙமகயில் 
முஸ்லிமகள் நவீன கல்வி, 
நவீனத்துவம, ப�ாருளாோேம, 
நாகரிகம, நவீன அேசியல் 
ர�ான்ற �ல வி்டயஙகளில் 
முன்ரனற்றமின்மை 
காேணைாக ஒரு �ாரிய 
பிேச்சிமன உருபவடுத்ேது. 
இக்காலகட்்டத்தில் 
எதிரகாலத்திற்கான 
ைாற்று திட்்டஙகமளயும 
காலத்திற்கு ஏற்ற விேைான 
சீரதிருத்ேஙகமளயும முஸ்லிம 
ைக்கள் ைத்தியில் அறிமுகம 
பெய்ோர. 

அறிஞர சித்திபலபம� 
இலஙமக சுேந்திேம 
அம்டவேற்கு முஸ்லிமகள் 
ொர�ாக �ஙகளிபபு 
பெய்ேவரகளில் ஒரு 
முக்கியைானவர என்�து 
குறிபபி்டத்ேக்கது. 

பெல்வந்ே குடும�ப 
பின்னணியில் வந்ே அறிஞர 
சித்திபலபம� நிமனத்திருந்ோல் 
கண்டியில் மிகப ப�ரிய 
பெல்வந்ேர என்ற ப�யமேப 
ப�ற்றிருக்க முடியும. ைாறாக, 
அறிஞர சித்திபலபம�யின் 
முழு எண்ணஙகளும ெமூக 
ரைம�ாட்டுக்காகரவ 
இருந்ேன. முஸ்லிம ெமூகத்தில் 
பிேச்சிமனகளுக்கு தீரவு 
காண்�திலும அேற்கான 
ர�ாோட்்டஙகமள ொத்வீகைான 
முமறயில் முன்பனடுப�திலும 
அவேது வாழக்மகயின் 
ப�ரும�குதி கழிந்ேது. 
அவவாரற பெல்வத்தின் 
ப�ரும �குதிமய ேனது 
இலட்சியஙகளுக்காகவும ெமூக 
முன்ரனற்றதிற்காகவும எவவிே 
ேயக்கமுமின்றி பெலவு பெய்ோர.

அறிஞர சித்திபலபம� 1898 
ப�பேவரி 5 இல் காலைானார. 
இவர ஆசிய கண்்டத்திரலரய 
ஓர ஆச்ெரியைான 
பெயல் வீேர. 
இவமேப ர�ான்ற 
திறமைமிக்க 
ெமுோய 
சிந்ேமனயுள்ள 
ெமூக 
போண்்டரகள் 
ரோன்ற 
ரவண்டும. பரீட இக்பால்

யாழ்ப்பாணைம்

1862 இல் கணடி 
மாைடட நீதிமன்றத்தில் 
ைழக்கறிஞராக 
நியமனம் பபற்்ற அறிஞர 
சித்திபலப்்ப, 1864 
இல் உயர நீதிமன்ற 
ைழக்கறிஞராக உயர 
நியமனம் பபற்்றார. 
இக்காலத்தில் பிரசித்� 
ப�ாத்�ாரிசாகவும் பணி 
புரிந்�ார. இைரால் 
எழு�ப்படட காணி 
உறுதிகள் பல இனறும் 
பலரிடம் உள்ள�ாக அறிய 
முடிகி்றது. 

இலங்கை முஸ்லிமகைளின் 
கைல்விக்கு வித்திட்ட 
அறிஞர் சித்திலெப்பை
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மறைந்த ஸ்ரீ சங்கரின் 
42 வது நிறைவு திைம் 
இலஙமகை கைமலஞரகைளில் ைமைந்தும் ைமையாைல் வாழும் 

கைமலஞரகைள் பலர உள்்ளனர. அந்்த வரிமையில் குறிப்பிட்டுச் 
சைால்லக்கூடியவர ்தான் அைரர "ஸ்ரீ ைஙகைர". இலஙமகையில் 
்தயாரான குத்துவி்ளக்கு, கிஙஸ்லி சைல்மலயாவின் 
"ைஞைள் குஙகுைம்" ஆகிய திமர கைாவியஙகைளிலும் ைற்றும் 
ச்தன்னிந்திய திமரப்படஙகை்ளான நடிகைர திலகைம் சிவாஜி 
கைணேைன் நடித்்த "ராஜராஜ ணைாழன்", "மபலட் பிணரம்நாத்" 
ஆகிய படஙகைளிலும் நடித்்தவர. இதில் ராஜராஜ ணைாழன் 
படத்தில் ஈழத்துப் புலவர ஆகை ண்தான்றினார.

திமரப்படக் கைமலஞரகைள் ைமைந்்தாலும் அவரகைம்ள 
ரசிகைரகைள் ைைவாைல் நிமனவு கூருவது வழமை. ்தமிழ் 
நாட்டின் முடிசூடா ைன்னரகை்ளாகை இருந்்த எம்ஜிஆர, 
சிவாஜி ணபான்ை கைமலஞரகைம்ள வருடம் ண்தாறும் ரசிகைரகைள் 
நிமனவுகூரந்து வருவம்த நாம் அறிணவாம். அதுணபான்று 
நம்நாட்டு கைமலஞர "ஸ்ரீ ைஙகைரின்" நிமனவு தினமும் 
அனுஷ்டிக்கைப்படுகின்ைது. இலஙமகை நாடகை உலகிலும், 
்தமிழ் சினிைா உலகிலும் ்தனது முத்திமரமயப் பதித்து, ்தன் 
வாழ்மவ திமர உலகைத்திட்கைாகைவும், நாடகைத்திற்கைாகைவும் ்தன் 
உமழப்மபயும் உயிமரயும் சகைாடுத்்தவர அைரர ஸ்ரீ ைஙகைர 
அவரகைள்.

ைமைந்்த ஸ்ரீ ைஙகைர ்தான் நடித்்த ைஞைள் குஙகுைம் படத்ம்த 
விஜயா ஸ்டூடிணயாவில் சிவாஜிக்குப் ணபாட்டுக் கைாட்டினார. 
அ்தன் பின்னர இலஙமகை சினிைா உலமகையும் அண்த ணநரத்தில் 
நாடகைத்ம்தயும் ைைக்கைவில்மல ச்தாடரந்து நாடகைஙகைளில் 
நடிக்கைவும், ்தயாரிக்கைவும் முழுமூச்ைாகை சையல்பட்டார.

ஸ்ரீ ைஙகைர நடித்்த ணைமட நாடகைஙகைளில் சகைாள்ம்ளக்கைாரன், 
்தஙகைப்ப்தக்கைம், கைவரிைான் ணபான்ை பல நாடகைஙகைம்ள 
ணைமடணயற்றி நடித்துள்்ளார. அவற்றுள் அக்கைாலத்திணலணய 
சகைாள்ம்ளக்கைாரன் நாடகைத்ம்த ணைமட ஏற்றுவ்தற்கு சுைார 
ஒன்ைமர லட்ைம் ரூபாமவ சைலவு சைய்திருக்கிைார. 
ைஞைள் குஙகுைம் நாடகைத்திலும் இவர பிர்தான 
பாத்திரத்ம்த ஏற்றிருந்்தார. அன்னாருக்கு உருவச் சிமலயும் 
மவக்கைப்பட்டுள்்ளது. இறுதிவமர ்தமிழ் கைமல உலகைத்துக்கு 
இவர சைய்்த ணைமவகைள் ைைப்ப்தற்கைன்று. அன்னாரது 
நிமனவுதினம் 20.1.2022 ஆகும். விமரவில் அன்னாரின் 
நிமனவஞைலி தினம் இம்ைா்த இறுதியில் நமடசபை 
இருக்கின்ைது என்பம்தயும் அறியத்்தருகின்ணைாம்.

ஸ்ரீ சங்கர் நற்பணி மன்றம்.

பா அமும்த சபாழிகின்ை
பாலமுமன சபருைகைணன !

சபான் சபாருள் சபறுைானத்்தால்
அ்ளவிடவியலா 
ஆற்ைலின் ஆழி நீ
சபான்விழா கைாணுகின்ைாய் ! 

கைண் ைனம் கைல்பு எல்லாம்
ைண் ைேம் கைைழும் கைவிம்த
சைால் வ்ளம் மிக்கை  வல்ல 
நல்லு்ளம் சகைாண்ட உன்மன
நண்பனாய் ்தந்்த அந்்த
நாயனுக்சகைன்்தன்  நன்றி !

ைரபது ைாைா 
ைரபணு உனது சைாத்து.

புதுக்கை விம்த சகைாண்டு
புதுக்கைவிம்த ஆக்குைாற்ைல் ,

கைாலத்தின் ணகைாரத்ம்த , 
கைவிம்தயில் ணகைாலைாக்கி  
கைாலத்ம்த மீறி வாழும்
கைாவியைாக்குைாற்ைல் , 

நயந் ்தரும் குறும்பா என்னும் 
நமகைச்சுமவ சவண்பா சகைாண்டு
பயன்மிகு பாக்கை்ளாக்கி
பகைடியாய் பமடக்குைாற்ைல்... 

சைாற்கைளில் வடிக்கைசவாண்ோ
கைற்பமனக் சகைட்டா 
கைவிம்தயின் இையம் நீ ,
எளிமையின் எவசரஸ்டாகும் !

நீடு நீ வாழ ணவண்டும் ,
நிமையணவ எழு்த ணவண்டும்  ,
நாடி்தன் புகைழுன்னாணல
நானிலம் நிமைய ணவண்டும். 

்கவிஞர் ரவூப் ஹசீர்

பாரூக்கே
பா ஊற்றே!
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 காதலிச்ச உஙகளைக் ளகவிட 
முடியளை. அதனாலை?

கலயாணம் பண்ணிகிட்டு ளடவர்ஸ் 
பண்ணபலபாலேன்.

 எஙக ஸ்கூல வாத்தியாரபபற்றி 
சின்னதா ஒரு நாவல எழுதி 

வவசசிருக்லகன்.
குரு நாவலனு வ்சாலலு!

ரயில வரும் லபாது ஏன் லகட்ளட 
மூடுராஙக வதரியுமா?

வதரியைலய...
இது கூட வதரியையா, லகட்ளட மூடலைனா 

ரயில ஊருக்குளை வந்துடும்.

 காளைை தூஙகி எழுந்ததும் நான் என் 
மளனவி முகத்ளதப பார்பலபன்.

அவவைவு பா்சமா?
அவதலைாமிலளை, நரி முகத்துை 

விழிச்சா நலைதுஙகே 
நம்பிக்ளகதான்!

 உஙக ளபயன் படிபபிை இவவைவு 
வபரிய ்சாதளன வ்சஞ்சதுக்கு நீஙக 

ஊக்குவித்ததுதாலன முதல காரணம்?
தபபா வ்சாலறீஙக, பாக்குவித்துதான் என் 

ளபயளனப படிக்க வவசல்சன்.

 என் கணவர் எபலபாதுலம டாக்டர் 
அட்ளவஸ்படிதான் நடபபார்.

அட, நடக்கேதுக்குக்கூட டாக்டர் 
அட்ளவஸ் லகட்பாரா என்ன?

 உஙகள ஊரில வபரிய மனிதர்கள 
யாராவது பிேந்திருக்கார்கைா?

இலளை, குழந்ளதகளதான் 
பிேந்திருக்கின்ேன.

 அந்த டாக்டருக்கு 
வ்சாந்தக்காரஙக யாரும் 

கிளடயாது.
ஏன்? எலைாருக்கும் அவர்தான் 

ஆபலரஷன் பண்ணினாரு.

 (வாகனஙகளுக்கு அனுமதி இலளை என்ே 
லபார்ளடப பர்த்துவிட்டு ஒருவர்)

கான்ஸ்டபிள நான் இந்த லராடுை லபாகைாமா?
வாகனஙகளதான் லபாகக்கூடாது, 

 நீஙகள லபாகைாலம?
என் வபயர் மயிலவாகனன் ்சார்!



jkpo; nkhopapd; nropg;igf; fz;Nld; 
mjd; ngUik fz;Nld;
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,yq;ifapd; 
,yf;fpaj;Jiwapy; jd;id 

Mokhf jlk; gjpj;Jf; nfhz;l 
fiykhkzp clg;G+u; tPunrhf;fd; 
mtu;fs; ,yf;fpa Mu;tyuhfTk; 
ehlfj;Jiwapd; Kd;NdhbahfTk; 
topfhl;bahfTk; ,Ue;J 
tUfpd;whu;. clg;G+u; tPunrhf;fd; 
clg;G+uhd; kw;Wk; miyKfpyd; 
Mfpa ngau;fspy; vOjp 
tUfpd;whu;. 

nts;sj;jpd; ngUf;ifg; Nghy; 
fiyg;ngUf;fk; ftpg;ngUf;fk; NkTfpd;w 
clg;G+upy; <oj;J vOj;jhsUk; 
ClftpayhsUkhd clg;G+u; tPunrhf;fd; 
mtu;fs; jdJ ngaUf;F Kd; 
fpuhkj;jpd; ngaiu milahskhff; 
nfhz;Ls;sik r%fj;jpd; kPJk; 
fpuhkj;jpd; kPJk; mtUf;Fs;s 
mf;fiwia vLj;Jf;fhl;Lfpd;wJ. 
mjNdhL epd;WtplhJ ,yf;fpaj;jpw;F 
Mw;wpa gzpNahL CUf;fhfTk; 
r%fj;jpw;fhfTk; Mw;wp tUk; gzpfs; 
gy.

<oj;J vOj;jhsu; vd;w mq;fPfhuj;ij 
ngw ePq;fs; Nkw;nfhz;l Kd;ndLg;Gfs; 
gw;wp tpdtpa NghJ.

1929Mk; Mz;L clg;G nrhf;fypq;f 
G+rhup mtu;fspd; vOj;jhw;wypd; gpd; 
60 Mz;L fhykhf ,yf;fpaj;Jiwapy; 
vt;tpj E}y;fSk; mr;R thfdk; 
Vwtpy;iy. 1977Mk; Mz;L tPuNfrup 
gj;jpupifapy; ~Kj;jyr; rpwg;Gg; ngw;w 
Kd;Nd];tuk;| vDk; jiyg;gpy; fl;Liu 
tiue;Njd;. ,jpypUe;J 1989 Mk; 
Mz;L njhlf;fk; 2020 fhyg;gFjp 
tiu 20f;Fk; Nkw;gl;l rpWfijfisAk; 
300f;F Nkw;gl;l ftpijfisAk; 500f;Fk; 
Nkw;gl;l fl;Liufis vOjpAs;Nsd;.

vdJ vOj;Jf;fSf;F Kf;fpa 
fhuzk; fhyj;jpd; Njit fUjp 
fhyj;jhy; kiwe;J NghFk; fiyfis 
vLj;jpak;gp ,isa jiyKiwf;F 
Cf;fkspj;J Gj;jhf;fk; nfhz;l ,isa 
rKjhaj;ij Cf;Ftpg;gNj MFk;.

vdJ ,k;Kaw;rpia ‘fq;if ePu; 
tw;wtpy;iy‘ vDk; ftpijj; njhFjpapy; 
,uz;L ftpijfis 1990 Mk; 
Mz;by; mg;Nghija K];ypk; rka 
fyhrhu ,uh[hq;f mikr;ru; V.vr;.
vk;.m];tu; mtu;fshy; ehlhSkd;wk; 
xj;jpitg;G tpthjj;jpy; ghuhl;lg;gl;lJ. 
mJkl;Lky;yhJ ,f;ftpijfs; 
ehlhSkd;w `d;rhl; mwpf;ifapYk; 
,lk;ngw;Ws;sd.

‘Clfj; Jiwapy; [hk;gthdhf 

n[hypj;Js;sPu;fs;‘; vd;gJ ehk; mwpe;jNj 
,J njhlu;ghf cq;fs; mDgtq;fs; 
vt;tsT J}uk; Clfj;Jiwapy; 
rhj;jpakhfpAs;sJ vdf;Nfl;l NghJ

1979 Mk; Mz;L tPuNfrup 
gj;jpupifapd; gpuNjr nra;jpahsuhf 
gzpahw;wp cs;Nsd;. Gj;jsk;> FUehfy; 
khtl;l nra;jpfis jpul;Lk; gzpapy; 
<Lgl;Nld;. ,k;khtl;lq;fspy; gpujhdkhf 
fiy> fyhrhuk; rhu;e;j milahsq;fis 
ntspf;nfhzUk; tifapy; vdJ 
vOj;Jf;fs; %yk; Nritahw;wpAs;Nsd;. 
tlNky; khfhzj;jpy; Rkhu; %d;W 
jrhg;j fhykhf gy gj;jpupiffSf;F 
Mapuj;Jf;F Nkw;gl;l nra;jpfs;> 
tpku;rdq;fs;> Neu;fhzy;fs; 
vOjpAs;Nsd.; 1984 Mk; Mz;L ‘miy 
Xir‘ vd;Dk; rQ;rpifapd; gpujk 
Mrpupauhf flikahw;wpNdd;.

ek; Njrj;jpy; fiy fyhrhuq;fis 
ntspf;nfhzu Clfj; Jiwia 
gad;gLj;jpaNjhL mtu;fs; 
vjpu;nfhs;Sk; gpur;rpidfisAk; 
fl;Lkhdq;fisAk; jilfisAk; 
jfu;j;njuptjw;F Clfj;Jiwia 
gad;gLj;Jtjpy; ngUk; 
kfpo;r;rpailfpd;Nwd;.

,yf;fpaj;Jiwapd; gazk; gw;wp 
tpdtpa NghJ

clg;G = jpnusgij mk;kd; Mya 
tuyhW (1989) vdJ 
KjyhtJ gjpg;ghFk;. 
mjidj; njhle;J 
fq;if ePu; tw;wtpy;iy 
(1990)> miyfly; 
Xuj;jpy; jkpo; kzk; 

(1997)> tPuhtpd; fjk;gkhiy 
(2000), fPu;j;jp = clg;G 
jpnusgij mk;kd; (2007)> 
Kz;lj;Jz;L (2009)>  
cg;Gf;fhw;W (2009)> ek;k 
Cutu; (2010)> Kd;Nd];tu 
Mya tuyhW (2010)> 
clg;G ehl;lhu; tof;fhW 
(2015)> <oj;J jpUehl;bd; 
jpnusgij topghL (2017> 
Cu; xd;wpd; NguwpKfk; 
(2016)> Mw;wq;fiu (2020) 
Mfpa ,yf;fpaq;fis 
gilj;Js;Nsd;.

‘fiyj;Jiwapy; mjPj 
<LghL nfhz;Ls;sPu;fs; 
clg;gpy; fiyj;Jiwia 

kpspur; nra;tjw;F vt;thwhd 
Kd;ndLg;Gf;fis Nkw;nfhz;L 
cs;sPu;fs;? jw;NghJ fiyj;Jiwapd; 
epiy vd Nfl;l NghJ

1983 Mk; Mz;L clg;gpy; 
ehlff;fiy Muk;gpf;fg;gl;lJ. 
clg;G jpnusgij mk;kd; 
Myaj;jpd; cw;rtj;ij Kd;dpl;L 
cs+u; ,isQu;fis xd;W jpul;b 
ehlfq;fis NkilNaw;wpAs;Nsd;. 
mit ,jpfhr> Guhz >rupj;jpu 
ehlfq;fshf mike;jd. tlfpof;fpy; 
muq;Nfw;wg;glhj gy ehlfq;fs; 
clg;gpy; muq;Nfw;wg;gl;likia vz;zp 
ngUkfpo;r;rp milfpd;Nwd;. Muk;gj;jpy; 
‘NjNuhl;b kfd;;> ‘Gypj;Njtd;> ‘,Jjhd; 
KbT> ‘ghrr;Rlu‘; Kjyhd ehlq;fspy; 
ghj;jpuNkw;W ebj;Js;Nsd;. ,ijtpl 
vkJ gpuNjrj;jpy; eilngWk; fiy 
epfo;r;rpfspd; mwptpg;ghsuhfTk; gq;fhw;wp 
cs;Nsd;. jw;NghJ ehlfj;Jiwapd; 
newpahsuhfTk; flikahw;wp 
tUfpd;Nwd;.

vdJ mDgtj;ij nfhz;L 
,isQu;fis fiyj;Jiwapy; 
<Lglr; nra;fpd;Nwd;. ,Ug;gpDk; 
jw;NghJ ,isQu;fspd; gq;F gw;Wjy; 
Fiwntd;Nw nrhy;yyhk.; ,e;ehlfq;fs; 
rpdpkh ghzpapy; miktjhy; gpw 
nkhop NgRgtu;fSk; Mu;tj;NjhL 
,urpj;Jg; ghu;f;fpwhu;fs;. fiyQu;fSf;F 
gapw;rp jpl;lq;fSk; gapw;rp toq;Fk; 
epWtdq;fspd; mDgtq;fisAk; ngw;W 
nfhLf;fpd;Nwhk;. vdpDk; ,isQu;fspd; 
etehfuPf cyfj;jpw;fhd gpuNtrk; > 

ntspehl;L Nkhfk;> ,yj;jpudpay; 
kakhf;fy; fhuzkhf fiyj;Jiw 
kPjhd <LghL Fiwe;J tUfpd;wJ.

clg;gpy; jkpioAk; irtj;ijAk; 
tsu;f;f gy Kaw;rpfis Nkw;nfhz;L 
tUfpd;wPu;fs;. ,k; Kaw;rpf;fhd 
gpujpgyd;fs; kf;fs; kj;jpapy; vt;thW 
nry;thf;Fg; ngw;Ws;sd vd tpdtpa 
NghJ.

jkpioAk; irtj;ijAk; tsu;f;Fk; 
mUe;njhz;bid vz;zp kfpo;r;rp 
milfpd;Nwd;. jkpioAk; irtj;ijAk; 
,U fz;fshff; nfhz;L thOk; 
clg;G+upy; mjd; kfj;Jtj;ij kpspur; 
nra;a Ntz;Lk; vd;w mth ,Uf;fpd;wJ. 
khztu;fisAk; ,isQu;fisAk; 
fiyQu;fshf gupzkpf;fr; nra;a 
Ntz;Lk;. ,se;jiyKiwiaAk; ek; 
ghuk;gupaq;fis gpd;gw;w Ntz;Lk; vd;w 
gw;wpd; fhuzkhf jw;NghJ mjd; kfpik 
ngUik vk; ,dj;jtupilNailNa 
cs;sJ vd;gjpy; vt;tpj Iag;ghLk; 
,y;iy.

‘fiykhkzp‘ vd;w kFl thrfj;jpw;F 
Vw;Gila gy rhd;Wfs; gw;wp Nfl;l 
NghJ..

ru;tNjr ,e;J rk;Nksdk; ‘fiy 
,sty; ‘vd;w tpUij toq;fpaJ. 
tpdtpj mur rhu;gw;w epWtdk; ‘fPu;j;jp 
ghjpa‘ vd;w tpUijAk; mfpy ,yq;if 
rkhjhd ePjpthd;fs; rq;fk; ‘NjrfPu;j;jp‘ 
vd;w tpUijAk; tlNky; fyhr;rhu 
xd;wpak; ‘jkpo;kzp‘ vd;w tpUijAk; 
jhlif rQ;rpif ‘fiy jPgk‘; vd;w 
tpUijAk; toq;fp nfsutpj;jJ.

cq;fshy; ehisa jiyKiwf;F 
$Wk; mwpTiu vdf; Nfl;l NghJ

clg;G Cupy; tho;e;J tUk; 
fiy irtk; jkpo; Mfpa %d;iwAk; 
ekJ fz;fs; vd Nghw;wp tho;e;jhy; 
nts;sj;jpd; ngUf;ifg; Nghy; 
fiyg;ngUf;Fk; ftpg;ngUf;fk; NkTfpd;w 

,lk; clg;G+u; vd;gjpy; vt;tpj 
IaKk; ,y;iy. vdNt ekJ 
kz;zpd; ngUikfisAk; 
ghuk;gupaq;fisAk; 
iff;nfhz;L fhj;jy; Ntz;Lk; 
vd;gNj mth!

nr. uNk]; kJrq;f
Clff; fw;iffs; Jiw

ehd;fhk; tUlk;
aho;g;ghzg; 

gy;fiyf;fofk;.

vOj;jhsUk; ClftpayhsUkhd 
fiykhkzp clg;G+u; tPunrhf;fd;



72022 ஜனவரி 23 ஞாயிற்றுக்கிழமை

பகலவன் என்னும்
பகவாமன
அஞ்சலி ச்சய்து
புத்தம் புது கல்சததில்,
பால் சபாங்கும்
பண்டிமக தினம்்தான்
ம்தத திங்கள்
சபாங்கல் திருநாள்.

இந்துக்களின்
           இ்தயங்களில்
இன்பம் சிந்தும்
            இனிய நாள்
அவரகளின் இல்லங்களில்
ைங்களம் ைலரும்
ைகிழ்ச்சித திருநாள் !

இந்நாளில்
்சஞ்சலம் நீங்கி,
்சந்்்தாஷம் சபாழியட்டும்,
கவமலகள் ைமைந்து
கல கலப்பு ஒளிரட்டும் !

அன்பரக்ள,நண்பரக்ள !
சபாங்கல் சபருநாமள -
சகாண்்ாடி ைகிழ்ந்்த நீங்கள்.

உங்கள் இமை்யாமன
புகழுங்கள் - நலமும்
பலமும்,வளமும் சபற்று
நீடு வாழ என்
நல்லாசிகள்.
 

கிழக்கு மாகாண இளம் கலைஞர் 
விருதுக்கு  ஊடகவியைாளர் 

என்.எம். புஹாரி தெரிவு 
ஊ்கததுமைக்கான கிழக்கு ைாகாண 

இளங்கமலஞர விருதுக்காக ்்தாப்பூமரச் ்்சரந்்த 
ஊ்கவியலாளர நஹீம் முஹைட் புஹாரி ச்தரிவு 
ச்சய்யப்பட்டுள்ளார. ஊ்கததுமையில் இப்பிரிவின் 
கீழ் இவருக்கு ைாததிர்ை இவவரு்ம் இவவிருது 
வழங்கப்ப்வுள்ளது.  

்்தாப்பூர அல்ஹம்ைா ைததிய கல்லூரியின் பமழய 
ைாணவரான இவர வாசனாலி, ச்தாமலக்காட்சி, 
பததிரிமக ்பான்ைவற்றின் ஊ்கவியலாளராக 14 
வரு்ங்களாக ச்சயற்பட்டு வருகின்ைார.

்்தசிய இமளஞர ்்சமவகள் ைன்ைத்தால் 
ந்ாத்தப்பட்் அறிவிப்பாளர ்பாட்டியில் இரு 
்த்மவகள் ்்தசிய ைட்்ததில் 1 ஆம் இ்தம்தயும் 
அ்்த ஆண்டுகளில் ைாவட்் ைட்்ததில் 1 ஆம் 
இ்தம்தயும் இவர சபற்றுள்ளார. அத்்தாடு 2009 ஆம் 
ஆண்டு இலங்மக ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனததிற்கும் 
இவர ச்தரிவு ச்சய்யப்பட்்ார. 2011 ஆம் ஆண்டு 
முன்னாள் கிழக்கு ைாகாண கல்வி அமைச்்சர 
சி.்தண்்ாயு்தபாணியினால் 
இளம் ஊ்கவியலாளருக்கான 
நிமனவுச் சின்னமும் வழங்கி 
சகௌரவிக்கப்பட்்ார.

்சக்தி நிவஸ் சபரஸ்ட்  மூதூர 
பிராந்திய  ஊ்கவியலாளராக 
நீண்் காலைாக பணியாற்றி 
வரும் முஹைட் புஹாரி  2021 
ஆம் ஆண்டுக்கான இளம் 
கமலஞர விருதுக்கு ்்தரவு 
ச்சய்யப்பட்்மை மூதூர,்்தாப்பூர 
ைண்ணுக்கு சபருமை ்்சரப்ப்தாய் 
அமைவ்தாக ஊ்க அவ்தானிகள் 
குறிப்பிடுகின்ைனர.

எம்.ஏ.முகமட்.
" * ்தந்ம்த இருக்கும் ்பாது எம்தயும் இழந்்த்தாய் 

ச்தரியவில்மல ! 
 * ்தந்ம்தமய இழந்்த ்பாது எதுவும் உ்ன் இருப்ப்தாய் 

ச்தரியவில்மல ! " 

எத்தமன வலிகள் என் வாழ்வில் வந்து ்பானாலும் என் 
்தந்ம்தயின் பிரிவால் ஏற்பட்் வலிக்கு ஈ்ாகாது. 

சவலிகை, ச்தனிபிடிய, ைதுராபுமரமயச் ்்சரந்்த ்சைா்தான 
நீ்தவான், சவலிகை அைபா ்்தசிய பா்்சாமலயின் பிரதி 
அதிபருைான எனது ்தந்ம்த க்ந்்த வரு்ம் ( 2021.01.29 
ஜைாதுல் ஆஹிர பிமை 15 இல் ) இமையடி எய்தினார.

 என்மன விம்தத்த விருட்்சகம் அடி்யாடு ்சாய்ந்்த நாள். 
்்தாள் மீது எமன ்தாங்கி, ைார்பாடு வாரி அமணதது, 
சநற்றியில் பா்ச முத்தமிட்் என் உயிர ்தந்ம்த விம் சபற்று 
ஓராண்டு இன்று.

நாட்கள் க்ந்து ச்சன்ைாலும் ்தந்ம்தயின் நிமனவுகள் என்றும் 
எம் உள்ளதம்த கனக்கச் ச்சய்கின்ைது.

ஒரு குடும்பத ்தமலவனாக , ்தந்ம்தயாக குடும்பதம்த 
அன்்பாடு வழிந்ததிச் ச்சன்ைவர, அகம் முழுவதும் அன்பும், 
அறிவும், ஆன்மீகமும் பிள்மளகளாகிய எம் உள்ளததில் 
ஆழப் பதிததுச் ச்சன்ைவர. அதது்ன் " கல்வி " எனும் உயரிய 
சபாக்கி்சதம்தயும் எம்முள் பதிதது விட்டுச் ச்சன்ைார.

அதது்ன் ்தனது வாழ்நாளில் ஆசிரியப் பணிமய அைப் 
பணியாக ்ைற்சகாண்டு, நம்பிக்மகயாகவும், நாணயைாகவும் 
்தனது ்்சமவமய ்ைற்சகாண்்்்தாடு ைட்டுைல்லாது ்சமூக 
்்சமவகளாக ்தைது ஊர பள்ளிவாயிலான ைஸ்ஜிதுல் பலாஹ் 
ஜூம்ஆ பள்ளிவா்சலின் நம்பிக்மகப் சபாறுப்பாளராகவும் 
நீண்் காலம் ்்சமவயாற்றிய்்தாடு சவலிகமை பிர்்த்ச 
இணக்க ்சமபயின் உறுப்பினராகவும் சுைார  21 வரு்ங்கள் 
ச்தா்ரச்சியாக ்்சமவயாற்றினார.

இவவாறு ்தைது ்்சமவகமள ச்சவவ்ன ்ைற்சகாண்டு 
்தனது ்்சமவக் காலததில் அமனவரு்னும் அன்பு்னும், 
்தயாள சிந்ம்தயு்னும் ச்சயற்பட்டு எல்்லார ைனதிலும் 
நீங்கா்த இ்தம்தப் சபற்று ஆயிரைாயிரம் கல்விக் 
கண்கமளத திைந்து விட்் நல்லாசிரியராக, ்சமூக 
்்சமவயாளராக ச்சயற்பட்் எனது ்தந்ம்தயின் அமனதது 
்்சமவகமளயும், ஏமனய நற்கருைங்கமளயும் ஏற்று உயரவான 

.ஜன்னதுல் பிரச்தௌஸ் எனும் 
சுவரக்கபதிமய வாஜிபாக்கும்படி 
பிராரததிக்கின்்ைன்.

்தந்ம்தயு்ன் இருந்்த 
ஒவசவாரு கணதம்தயும் நான் 
நிமனததுப் பாரக்கின்்ைன். 
அவர என்்னாடு ்பசிய கம்சி 
வாரதம்த, சிரித்த சிரிப்பு, பாரமவ 
இவவாைாக அமனதது்ை 
்தாங்க முடியா்த துன்பதம்தயும், 
ைன ்வ்தமனமயயு்ை உண்டு 
பண்ணுகின்ைன.

 *உயிரிழந்்த ச்சய்தி ்கட்்தும் 
நான் உணரவிழந்்்த ச்சன்்ைன்.* 

"உண்மைப் பா்சததின் 
உமைவி்தம்த ்்தடுகின்்ைன் 
இன்று."

எைது வாழ்வின் ்சகல வி்யங்கமளயும் ்தனது 
அனுபவத்தாலும், அறிவாலும் எைக்கு வழிகாட்டிச் ச்சன்ை 
்தந்ம்தயின் வாழ்மவ *"ஒரு அதி்சயைான புத்தகம்"* என்்ை 
ச்சால்லலாம்.

என்மனயும், எனது ்ச்கா்தரிகமளயும் நல்சலாழுக்கமுள்ள 
ஸாலிஹான பிள்மளகளாக  வளரதது, சிைந்்த கல்விமயயும் 
எைக்களிததுச் ச்சன்ை எம் பா்சமிகு ்தந்ம்த எம்மை விட்டுப் 
பிரிந்து இன்று்ன் ஒரு வரு்ம் ஆகின்ைது.

கருமண ரஹ்ைா்ன! 
 உன்னி்்ை இமைஞசுகின்்ைன்.
பம்த்த என் இமைவா!
  என்  ்தந்ம்தயின் ்சகல பாவங்கமளயும் ைன்னிதது, 

ைண்ணமை வாழ்மவ சுவனப் பூங்காவாக ைாற்றி, நரகதம்த 
விட்டும் பாதுகாதது, கண்ைணி நாயகம் முஹம்ைத நபி 
(ஸல்) அவரகளது ஷபாஅதம்தயும் சபற்று, ைறுமை வாழ்வு 
இன்பகரைான்தாகவும், சவற்றிகரைான்தாகவும் அமைந்து, 
ஜன்னததுல் பிரச்தௌஸ் எனும் ்ைலான சுவரக்கததில் 
ஈ்்ற்ைதம்தயும், உயரந்்த இ்தம்தயும் வழங்குவாயாக யா 
அல்லாஹ்! 

 - இஷகா இர்்ாத்

த�ான்மனச் தெம்மலின்
த�ான்னான  புன்னலக 
பூக்கும்  வாழ்த்துக்கள்

 ெநலெ எனும் ொரக மநதிரம்

rpjk;gugps;is rptFkhu; 
<oj;J ,yf;fpag; Gyj;jpy; 

Kf;fpakhd MSik. njhz;Z}
Wfspy; xypgug;G Clfj;jpy; 
,yf;fpa ,jj;ijg; gha;r;rpa 
Fuy;fhuu; rptFkhu;.

,ja rq;fkKk;> ftpijf; 
fyrKk; ,tuJ Fuyhy; nrOik 
G+j;jJ. ftpQu; gyUk; jkJ 
ftpijfis ,tu; Fuy; thrpg;gpy; 
Nfl;f Mty; nfhz;bUe;j fhykJ. 
jkpopd; moif ,tuJ cr;rupg;G 
nkUNfw;wpaJ. ftpij thrpg;G 
ghzp cap&l;baJ. czu;T kpFe;j 
ftpijf; fzq;fs; rptFkhUilaJ. 
vOj;J}lfj;jpy; mKJ Clhf 
,tuJ ,yf;fpa MSik ngupJk; 
ntspg;gl;lJ. yhtz;akhd nrhy; 
Neu;j;jpf;fhud; rptFkhu;.

ftpQuhf> Clftpayhshuhf 
mtu; ntspg;gl;l fhyj;jpy; mtuJ 
Njly; kpf;f thrpg;ig thrfu; gyUk; 
Efu;e;jpUe;jdu;. rpjk;gug;gps;is 
rptFkhu; mwpTj;NjlYk;> 
jd;dk;gpf;ifAk;> vspikAk;> 
epjhdKk;> khDl Nerpg;Gk; 
nfhz;ltu;.

E}y; ntspaPl;L epfo;Tfspy; 
jtpu;f;f Kbahj ciuahlyhf 
mtuJ ngau; ,Ue;jJ. mj;Jiz 
rpwg;ghf E}y; Fwpj;j jpwdha;it 
Kd; itf;f ty;ytu;. mjpfk; 

Ngrptplf;$lhnjd;gjw;fhf - cupa 
tplag;gug;Gf;F ika ,lkspf;f 

Ntz;Lnkd;gjw;fhf jpwdha;Tg; 
gpujpia vOjp thrpf;Fk; tof;fk; 
nfhz;bUe;jhu;. ,jdhy;> kw;w 
Kd;itg;ghsu;fspypUe;J ngupJk; 
NtWgl;lhu;. mtuJ thrpg;G 
Kiwik mofhdJ. vspa Xir 
eaj;JlDk;> czu;Tr;nrwpTlDk;> 
Mo;e;j nkhopf;ifahl;rpAlDk; 
mtuJ gpujpfs; mike;jpUf;Fk;. 
mjdhy>; Nju;e;j gilg;ghsu; 
gyuJ NkilfspYk; mtu; 
,Ue;jhu;. rptFkhupd; Fuy; 
vOj;Jg; gpujpfs; mofhdit@ 
Mokhdit. MdhYk;> mtuJ 
ve;j vOj;Jf;fSk; E}y; tbtk; 
ngw;wjhf fhzf;fpilf;fhikAk; Xu; 
,og;Gj;jhd;.

rptFkhu; - Nk[u; mkPd; vd 
mwpag;gl;l <oj;jpd; xU fhyfl;lr; 
nraw;ghl;lhsu;. vdpDk; mtuJ 
,yf;fpa MSikjhd; mtUf;fhd 
cau;e;j mwpKfj;ijj;je;jJ. 
kpfr;rhjhuz kdpjdhf tho;e;J 
mkuj;Jtkile;j Njhou; 
rpjk;gug;gps;is rptFkhUf;F Mo;e;j 
mQ;rypfs;.

mtu; jdJ ciufs; gyijAk; 
,g;gb Kbg;ghu;. vdJ ,Uj;jYf;fhd 
miog;G ftpij ntspaPl;L epfo;T 
2003 NkilapYk; ,g;gbj;jhd; 
Kbj;jhu;. 'xU u\;af; ftpQd; 
nrhd;dhd; Vnddpy; midj;Jk; 
khwTk; RtL njupahky; kiwaTk; 
nra;ifapy; md;G vd;w fjputNdh 
vd;nwd;Wk; mirahJ epw;Fk;.

rpwe;j jpwdha;thsu; 
rpjk;gugps;is 
rptFkhu;;  



  எம். எஸ்.ராஜு.
மன்ார்.

கேள்வி :-- நயன்தாரதா ஏன இனனும் 
திருமணம் செய்து சேதாள்்தாமல் 
இருக்கிறதார்?

பதில் :-- ்மிழ் சினிமதா நடிேர், நடிகேேள் 
சபரும்பதாலதானவர்ேள் க�தாதிடத்தின 
மீது அதிே நம்பிக்கே சேதாணடவர்ேள். 
படஙேக் ஒபபந்ம் செய்வதில் இருநது 
்ஙேள் செதாந் வதாழ்க்கேயில் முடிவுேக் 
எடுபபது வகர க�தாதிடர்ேக் ேலநது 
ஆகலதாசித்து்தான முடிவுேக் எடுபபதார்ேள். 
அபபடி, ்மிழ் சினிமதா உலகின கலடி சுபபர் 
ஸடதாரதான நயன்தாரதாவுக்கும் ெமீபேதாலமதாே 
க�தாதிடத்தினமீது நம்பிக்கே அதிேமதாகி 
உள்்்தாம்.

                ்னக்சேன க�தாதிடர் 
ஒருவகர கவத்திருக்கும் நயன எல்லதா 

முக்கிய விடயஙேக்யும் அவரின 
ஆகலதாெகனயின படி்தான 

செய்வதாரதாம். 

இநநிகலயில் அவர் 
நயன்தாரதாவிடம்,"நீஙேள் 
இபகபதாது திருமணம் 
செய்துசேதாணடதால் 
உஙேளின இபகபதாக்ய 
புேழ் மற்றும் பிரபல்யம் 
எல்லதாம் இல்லதாமல் 
கபதாய்விடும்" எனறு 
ஒரு குணகடத் தூக்கிப 
கபதாட்டுள்்தார். 
அ்னதால்்தான நயனுக்கும் 
விக்கனஷ் சிவனுக்கும் 
நடக்ே இருக்கும் திருமணம் 
்ள்ளிப கபதாய்க்சேதாணகட 
இருபப்தாேவும் 

செதால்லபபடுகிறது...!

ஆர்.முருகேசு.
சிலாபம்.

கேள்வி:- பகைய 
பதாடல்ேக் 'ரீ 

மிக்ஸ'செய்யும் 
விக்யதாட்டு இபகபதாதும் 

நடநது சேதாணடிருக்கிற்தா?
பதில்:- ஆமதாம்..அதுநடநது 

சேதாணடு்தான இருக்கிறது...
ெமீபத்தில் ரதாேவதா 
லதாரனஸ, பிரியதா பவதானி 
ெஙேரன க�தாடியதாே 
நடக்கும்'ருத்ரன'படத்திலும் 
ஒரு ரீமிக்ஸ பதாடல் 
பதிவதாக்ேப பட்டுள்்து.

            ேடந் 
60வருடஙேளுக்கு 
முனபு சவளி வந் 
'வீரத்திருமேன'எனகிற படத்தில் 
இடம்சபற்ற' பதாடதா் 

பதாட்சடல்லதாம் பதாட 
வந்தாள்'எனற 
பதாடகலத் 
்தான ரீகமக் 
செய்துள்்தார்ேள். 
இதில் எனன 
ெவதால் எனறதால், 
அந்ப படத்தின 
நதாயேன ஆனந்ன இந்பபதாடகல ஒரு ெதாய்வு.
நதாற்ேதாலியில் அமர்ந்படிகய்தான பதாடுவதார்.
இந்பபதாடலுக்கு சபரி்தாே ஆனந்னுக்கு நடன 
அகெவுேள் எதுவும் இருக்ேதாது..அபபடிபபட்ட 
ஒரு பதாடகலத் ்தான ரதாேவதா லதாரனகஸை 
கவத்து வித்தியதாெமதான நடன அகெவுேளுடன 
ஆடகவத்துள்்தாரதாம் டதானஸ மதாஸடர் சிறீ்ர்.

இந்பபடத்க்,்யதாரிபபதா்ர் ஆடுே்ம் 
ேதிகரென இயக்குகிறதார் எனபது 
குறிபபிடத்்க்ேது.

எம்.எம்.பாருக்
மாவன்லல.

கேள்வி :- ஹிநதி சினிமதா உலகில் 
ேருபபு நடிேர்ேக் ஒதுக்குவ்தாே 
கபெப படுகிறக் உணகமயதா...சமதாழி?

பதில் :- இந் விஷயத்க் பகிரஙேபபடுத்
தியிருபபவர்,ரஜினி ேதாநதின 'கபட்ட'படத்தில் 
வில்லனதாே நடித்து ்மிழ் ரசிேர்ேள் மத்தியில் 

பிரபலமதான நவதாசுதீன சித்திக்்தான. இவர் 
இநதிபபட உலகில் முனனணி வில்லன 
மற்றும் குணச்சித்திர நடிேரதாே இருக்கிறதார்.
சிறந் நடிேருக்ேதான விருக்யும் 
சபற்றிருக்கிறதார்.

இந் நிகலயில், திகரபபடத்துகறயில் 
இனசவறி இருபப்தாே நதாவதாசுதீன சித்திக் 
குற்றம் ெதாட்டியுள்்தார். இது குறித்து அவர் 
அளித்துள்் கபட்டியில், "இநதிபபட உலகில் 
எவரும் நட்புறவுடன பைகுவதில்கல. இஙகு 
இனசவறி ்தான அதிேமதாே உள்்து. ஒரு நடிகே 
ேருபபதாே இருந்தால் படவதாய்பபு அளிக்ேதாமல் 
ஒதுக்கு கிறதார்ேள். ஒரு படம் நனறதாே வர 
திறகமயதானவர்ேக் நடிக்ே கவக்ேகவணடும்.
ஆனதால் இஙகு அந் நிகலகம இல்கல.
க்தாலின நிறத்க்பபதார்க்கிறதார்ேள். நதான 
உயரம் குகறவதாே இருந்்தால் எனகனயும் 
பல வருடஙே்தாே நிரதாேரித்்தார்ேள். ஆனதால் 
நடிபபுத்திறகமயதால் இபகபதாது எனக்கு 
அஙகீேதாரம் கிகடத்துள்்து. ஹிநதி பட உலகில் 
நிலவும் இந் இனசவறிகய எதிர்த்து நதான பல 

வருடஙே்தாே கபதாரதாடி வருகிகறன.பல 
சபரிய நடிேர்ேளும் இனசவறியதால் 

பதாதிக்ே பட்டுள்்னர்."எனறு 
கூறியுள்்தார்.

          இந் குற்றச்ெதாட்டு பட 
உலகில் சபரும் பரபரபகப 

ஏற்படுத்தியுள்்து.
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கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ம�ொழிவொணன்

சினி பஜார் கேள்வி பதில், 
தி்ேரன வார மஞ்சரி,

கலக் ஹவுஸ், னோழும்பு--10. 

ேதார்த்திக் நகரன 
இயக்ேத்தில் ்னுஷ் நடிபபில் 

உருவதாகி இருக்கும் மதாறன படத்தின 
பிரகமதாஷன கபதாஸடர் சவளியதாகி ரசிேர்ேக் 
ேவர்நதுள்்து.

நடிேர் ்னுஷ் நடிபபில் ்ற்கபதாது உருவதாகி 
இருக்கும் படம் ‘மதாறன’. ேதார்த்திக் நகரன 
இயக்கியுள்் இபபடத்க் ெத்யக�தாதி 
பிலிம்ஸ நிறுவனம் ்யதாரித்து வருகிறது. 
இபபடத்தில் ்னுஷுக்கு க�தாடியதாே 
மதா்விேதா கமதாேனன நடித்துள்்தார்.

கமலும் ஸமிருதி சவஙேட், 
ெமுத்திரக்ேனி, கிருஷ்ணகுமதார், மகேநதிரன 
ஆகிகயதார் முக்கிய ே்தாபதாத்திரஙேளில் 
நடித்திருக்கிறதார்ேள். ஜிவி பிரேதாஷ் 
இகெயகமக்கும் இபபடத்திற்கு விகவேதானந 
ெநக்தாஷம் ஒளிபபதிவு செய்துள்்தார். 
இபபடத்தின படபபிடிபபு முடிநது பினனணி 
பணிேள் விறுவிறுபபதாே நகடசபற்று 
வருகிறன.

இநநிகலயில் சபதாஙேல் தினத்க் 
முனனிட்டு, மதாறன படத்தின 
பிரகமதாஷன கபதாஸடகர படக்குழுவினர் 
சவளியிட்டுள்்னர். இதில் ்னுஷ் கேயில் 
கபனதாவுடன நிற்கும் ேதாட்சி ரசிேர்ேக் 
ேவர்நதுள்்து. கமலும் இந் டீெர் ெமூே 
வகலத்்்த்தில் கவரலதாகி வருகிறது.

கையில் 
பேனாவுடன் 

தனுஷ்

ச�மினி, வினனர், 
வில்லன படஙேளில் நடித்து 
பிரபலமதான கிரணின 
ேவர்ச்சி வீடிகயதா ஒனறு 
சவளியதாகி கவரலதாகி 
வருகிறது.

ச�மினி படத்தின 
மூலமதாே ஹீகரதாயினதாே 
அறிமுேமதானவர் கிரண. 
ச்தாடர்நது அஜித்துடன 
'வில்லன', பிரஷதாநதுடன 
'வினனர்', ேமல்்தாெனுடன 
'அனகப சிவம்', எஸக� 
சூர்யதாவின 'நியூ' உள்ளிட்ட 
படஙேளில் முக்கிய 
கவடஙேளில் நடித்துள்்தார்.

குறிபபதாே சுந்ர்.சி 
இயக்ேத்தில் பிரெதாநத், 
வடிகவலுவுடன அவர் 
நடித்் 'வினனர்' படம் 
சூபபர் ஹிட்டதானது. இதில் 
அதிே ேவர்ச்சியில் கிரண 
நடித்திருந்தார். ்ற்கபதாது 

பட வதாய்பபு 
இல்லதாமல் இருக்கும் 
கிரண ெமூே 
வகலத்்்த்தில் 
அடிக்ேடி 
புகேபபடஙேக் 
சவளியிட்டு 
வருகிறதார்.

்ற்கபதாது 
பிகினி உகடயில் 
ேடற்ேகரகயதாரம் 
இருக்கும் வீடிகயதா 
ஒனகற சவளியிட்டு 
இருக்கிறதார். இந் 
வீடிகயதாகவ பதார்த்் 
ரசிேர்ேள் வினனர் 
படம் நியதாபேம் 
வருகிறது எனறும், 
வய்தானதாலும் 
இ்கம 
குகறயவில்கல 
எனறும் பதிவு செய்து 
வருகிறதார்ேள்.
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இனிகமல் ச்தாடர்நது வில்லி கவடத்தில் நடிபகபன’’ எனறு 

வனி்தா வி�யகுமதார் கூறினதார்.

‘தில்லு இருந்தா கபதாரதாடு’ படத்தின பதாடல்ேள் சவளியீட்டு 

விைதா, செனகனயில் நடந்து. விைதாவில் வனி்தா வி�யகுமதார் 

ேலநதுசேதாணடு கபசிய்தாவது:-

‘‘சினிமதாவில் எனக்கு கிகடத்் இடத்க் நதான கேதாட்கட 

விட்டுவிட்கடன. முட்டதாள்்னம் பணணி விட்கடன. இக் மிே 

்தாம்மதாே உணர்நக்ன. இனிகமல், விட்ட இடத்க் பிடிக்ேப 

கபதாகிகறன.

இந் படத்தின கடரக்டர் முரளி்ரன எனனிடம் வநது ேக் 

செதானனகபதாது, ‘பஞெதாயத்து பரகமஸவரி’ எனற வில்லி கவடத்தில் நடிக்ே 

முடியுமதா? எனறு ்யஙகி ்யஙகி கேட்டதார். நடிக்கிகறன எனறு நதான 

செதானனதும், அவர் முேம் மலர்ந்து.

வில்லி கவடத்தில் நடிக்ே எனக்கு எந் ்யக்ேமும் இல்கல. 

ச்தாடர்நது வில்லியதாே நடிக்ே முடிவு செய்து இருக்கிகறன. 

இந் படத்தில் எனக்கு ‘பஞெதாயத்து பரகமஸவரி’ எனற 

வில்லி கவடம். இ்ற்ேதாே கமதாட்டதார் கெக்கிள் ஓட்ட 

கவணடும் எனறதார்ேள்.

எனக்கு ேதார் ஓட்ட ச்ரியும். கவேமதாே ஓட்டுகவன. 

ஆனதால், ‘கபக்’ ஓட்ட ச்ரியதாது. படத்துக்ேதாே 

புல்லட் ஓட்ட ஒரு நணபரிடம் ேற்றுக்சேதாணகடன. 

படத்தில் நதான புல்லட் ஓட்டி வரும் ேதாட்சி, 

‘பந்தா’வதாே இருக்கும். உலே மேதா வில்லியதாே 

ச்ரிகவன.’’

இவவதாறு வனி்தா வி�யகுமதார் கபசினதார்.

‘திரிஷ்யம்’ (மகலயதா்ம்) படத்தின மூலம் பிரபலமதானவர் ஆெதா 
ெரத். அந்ப படத்தில், இவர் நடுத்்ர வயதுள்் சபதாலிஸ 

அதிேதாரியதாே நடித்து நடிபபுத் திறகமகய சவளிபபடுத்தினதார். இந்ப 
படம், ்மிழில் ேமல்்தாென நடித்து ‘பதாபநதாெம்’ எனற சபயரில் 
சவளிவந்து.

அந்ப படத்திலும் அக் சபதாலிஸ அதிேதாரி கவடத்தில் ஆெதா 
ெரத் நடித்து இருந்தார். நடுத்்ர வயதுள்் 
சபண ே்தாபதாத்திரஙேளில் நடித்து 
பதாரதாட்டபபடுபவர்ேள் சவகு சிலகர. 
இந்ப பட்டியலில் ஆெதா ெரத்தும் 
கெர்நதுள்்தார். இதுபற்றி அவர் 
கூறிய்தாவது:-

‘‘்மிழ் படஉலகில் என நடிபபுக்கு 
கிகடத்து வரும் பதாரதாட்டுக்ேள் 
மகிழ்ச்சிகய ்ருகிறது. ‘திரிஷ்யம்’ 

படம் என திகரபபட 
வதாழ்க்கேயில் ஒரு திருபபமதாே 
அகமந்து. அதில் என 
திறகமகய சவளிபபடுத்் 
ெந்ர்பபம் கிகடத்்து. 

ச்தாடர்நது இதுகபதானற 
நடுத்்ர வயதுள்் 
கவடஙேளில் 
நடிக்ே ்யதாரதாே 
இருக்கிகறன’’ 

எனகிறதார் 
ஆெதா ெரத்.

 

ேவர்ச்சி ேனனியதாே வலம் வநது இ்சுேளில் 

இ்யத்தில் ்னி இடம் பிடித்்வர் யதாஷிேதா 

ஆனநத். இவர் வி�ய் டிவியில் ஒளிபரபபதான 

பிக் பதாஸ நிேழ்ச்சியில் ேலநது சேதாணடதார். 

அந் வீட்டில் குட்டி குட்டி பவுெர் கபதாட்டுக்கு 

ரசிேர்ேக் ஏக்ே சபருமூச்சுவிடகவத்்தார். 

இ்னதால், யதாஷிேதாவுக்கு ரசிேர்ேள் ஏேத்திற்கும் 

சபருகியது

பிக் பதாஸவீட்டிலிருநது சவளிகய வந் 

இவருக்கு பட வதாய்பபுேள் வந் அதில் பிஸியதாே 

நடித்துக்சேதாணடு இருந்தார். புதுச்கெரியில் ஒரு 

பதார்ட்டியில் ேலநது சேதாணடுவிட்டு, செனகன 

திரும்பிக்சேதாணடு இருக்கும் கபதாது ேதார் 

விபத்துக்குள்்தானது.

இந் கேதார விபத்தில் யதாஷிேதாவின க்தாழி 

பவதானி ெம்பவ இடத்திகல உயிரிைந்தார். 

இந் விபத்தில் யதாஷிேதாவுக்கு ேதாலில் 

முறிவு ஏற்பட்டது. தீவிர சிகிச்கெ பிரிவில் 

அனுமதிக்ேபபட்ட அவர் உயிர் பிகைத்்தார். 

3 மதா் ஓய்வுக்கு பிறகு ்ற்கபதாது மீணடும் 

ஆக்டிவதாகி உள்்தார் யதாஷிேதா.

அல்லு அர்�ுன, ரதாஷ்மிேதா மந்னதா 

நடிபபில் சவளியதான படம் புஷ்பதா படத்தில் 

இடம் சபற்றுள்் 'ெதாமி..ெதாமி' பதாடலுக்கு 

ரதாஷ்மிேதா மந்னதா, அல்லு அர்�ுன அெத்்லதாே 

நடனமதாடியுள்்னர். 

இந் பதாடலுக்கு ரதாஷ்மிேதா ஆடிய ஸகடப 

அகனவகரயும் ேவர்நதுள்்்தால் ெதாமி ெதாமி 

பதாடலுக்கு ்மிழ் பிரபலஙேள் நடனமதாடி 

ச்தாடர்நது ரீல்ஸ வீடிகயதா சவளிட்டு 

வருகினறனர்.

நடிகே யதாஷிேதா ஆனநத் பதாவதாகட 

்தாவணியில், ெதாமி ெதாமி பதாடலுக்கு ேலக்ேலதாே 

ஸகடப கபதாட்டுள்்தார். இந் வீடிகயதா 

இகணயத்தில் கவரலதாகி வருகிறது. இந் 

வீடிகயதாகவ பதார்த்் ரசிேர்ேள் அட நம்ப 

யதாஷிேதா, ரதாஷ்மிேதா டஃப சேதாடுபபதார் கபதால 

என ேருத்துக்ேக் பகிர்நது வருகினறனர்.

வில்லி கேைத்தில் 
நடிபகபன்

என் வாழ்வில் 
திருப்பமாகிய ‘திரிஷ்்யம்’    

இடுபகே வகைத்து 

நெளித்து
டான்ஸ் ஆடிய யாஷிகா
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வளர்ந்து வரும் இளம் 

எழுத்தாளரதான 
ரிஸ்தானதா புத்ளத்்ப் 
பிறப்பிடமதா்க் க்தாணடவர்.  
இவர்  முக்்தார் , மசதாயதா 
ஆகியயதாரின் பு்ல்வியும் 
அஸரரஃப் என்்பவரின் 
ம்னவியுமதாவதார். ரிஸ்தானதா 
எனும் இயறக்பயர் க்தாணட 
இவர்  ரிஸ்தா முக்்தார் என்ற 
க்பயரியேயய எழுததுேகில் 
அறிமு்மதாகியுளளதார்.

இவர் பு/சென் மேரிஸ் தமிழ் ேகா 
வித்தியாலயத்தில் பாடொலலககல்விலயக 
கற்று களனி பல்கலலககழகத்தில் 
ெோதானமும் முரணபாடு தீர்த்தலும் என்்ற 
சி்றப்புத்துல்றயில் கலலோணி படடம் 
சபற்்றதுடன் தற்மபாது ஆசிரியராக 
கடலேயாற்றிக சகாணடிருககி்றார்.

எழுத்துத்துல்றயில்  ஆர்வம் எவவாறு 
ஏற்படடது என வினவிய மபாது இவவாறு 
பதிலளித்தார்.

சிறு வயதிலிருநமத ெமகாதரியின் 
வீடடில் வளர்நத இவர் தன் தனிலேககு 
மதாழலேயாக புத்தகஙகலளமய அதிகம் 
நாடியிருககி்றார். இவரின்  வாசிப்பின் 
மீதான ஆர்வமே எழுத்தின் பககம் 
ஆர்வத்லத ஏற்படுத்தியது எனவும் 
பாடொலலயில் கற்கும் காலத்திலிருநமத 
தனககு எழுத ஆர்வம் ஏற்படடது எனவும் 
கூறினார்.

இவர் ஆரம்பத்தில் சிறுகலதகள் 
எழுதுவதிமலமய ஆர்வம் சகாணடவர். ஒரு 
சில சிறுகலதகலள எழுதியுமிருககி்றார். 
அப்மபாது  வாெகிகளாக இருநதது இவரின்  
ெக மதாழிகள். பின் பல்கலலககழக 
நாடகளில்தான் சவறுேமன ஒரு 
சபாழுதுமபாககிற்காக முகநூலில் 
கவிலதகள் எழுத ஆரம்பித்தார்.

மேலும் இவரின் இலககியத்துல்றப் 
பயணத்தில் இநதியாவில் பலடப்புக 
குழுேம் ோதாநதிர சி்றநத பலடப்புககான 
மதர்வில் இரு ொன்றிதழ்கலளப் 
சபற்றுள்ளதுடன் 2019ம் ஆணடில் 
"கவிச்சுடர்" விருதும் வழஙகி சகௌரவித்தது.

மேலும் கவிலத பிரசுரம் 
பற்றி குறிப்பிடுலகயில்  இவர்  
கவிலதகள் பல இநதிய/இலஙலக 
ெஞ்சிலககளிலும், மின்னிதழ்களிலும் 
பிரசுரிககப்படடிருப்பதுடன் இலஙலக 
வாசனாலி வர்த்தக மெலவயின் இலககிய 
ேஞ்ெரியிலும் ஒலிபரப்பாகியுள்ளன.

இவர் நூல் சவளியீடு பற்றி 
குறிப்பிடுலகயில்

கன்னி நூலான  "நிலனவுகளில் உருகும் 
பனிககாடு" எனும்  கவிலதத் சதாகுப்லப 
இநதியாவின் எழிலினி பதிப்பகம் 2020ம் 
ஆணடில் சென்லன புத்தக கணகாடசியின் 
மபாது சவளியிடடது.

  இவர் அடுத்த கவிலதத் சதாகுப்பிலன 
சவளியிடுவதற்கான ஆயத்தஙகலள 
முன்சனடுத்துச் செல்வதுடன் ஒரு 
சிறுகலதத் சதாகுப்பிலனயும் சவளியிடும் 
முயற்சியில் பயணித்துக சகாணடிருககி்றார்.

  கவிலத பற்றி இவர் குறிப்பிடுலகயில்  
கவிலதகள் என்பது யதார்த்தத்லதப் 
மபெ மவணடும். அவ யதார்த்தோனது 
புதிர்கலளககூடடி வாசிப்மபாலர 
திண்றடிககும் எழுத்துககளின் சிடுககுகளற்று 
எளிய சோழியில் அலேநதிருத்தல் 
மவணடும். அதுமவ கவிலதககான 
நியாயமும் கூட.

அவவா்றான கவிலதகமள வாெகலன 

கவர்நதிழுப்பதுடன் காலம் கடநதும் 
மபெப்படும்.

 இவர்  முகநூலில் கவிலதகள்  
எழுதிகசகாணடிருநத மபாதிலும் 
புத்தக சவளியீடடின் பின்பு நில்றயமவ 
எதிர்ேல்றயான விேர்ெனஙகளுககு 
முகஙசகாடுகக மவணடியிருநதது. ஒரு 
சபணணாக இலதத்தான் எழுத மவணடும் 
இலதசயல்லாம் எழுதககூடாது என 
ெமூகம் ஒரு வலரயல்றலய விதித்து 
லவத்திருககி்றது. அலதத் தாணடுபவர்கள் 
மவறு மகாணத்தில் பார்ககப்படுகி்றார்கள். 
மேலும் எழுத்துககள் எல்லாமே 
எழுதுபவரின் சொநத அனுபவோகமவ 

இஙகு பார்ககப்படுவதுதான் 
பிரச்சிலனமய. விேர்ெனஙகலளககணடு 
அஞ்சி நின்றுவிடடால் ஒருமபாதும் 
நம்ோல் முன்மனாககி செல்லமவ 
இயலாது. பாலத கடினோக இருககி்றது 
என்பதற்காக பயணத்லத ஒத்திலவகக 
முடியுோ? வழியில் கிடககும் முடகலளக 
கடநது முன்மனாககி நகர்வதில்தாமன 
சவற்றியிருககி்றது எனக கூறுகி்றார்.

எழுத்துககள் வாசிககப்படும் 
காலசேல்லாம் எழுதியவன் 
வாழ்நது சகாணடிருககி்றான் 
என்பதற்கலேய  எழுத்துககள்தான் 
இன்ல்றய நம் உணர்வுகள், கனவுகள், 
நம்பிகலககள்,மகாடபாடுகள் என 
ஏமதாசவான்ல்ற என்ம்றா ஒரு காலத்தில் 
எவமனா ஒருவனுககு கடத்தககூடும். 
எழுதுவசதன்பது ஒருமபாதும் வீண 
மவலலயல்ல. அது சிலரின் வாழ்வுககான 
ஒரு அர்த்தோக இருககி்றது எனக 
கூறுகி்றார்.

மேலும் இலககியத்துல்றயில் கவிலதகள் 
என்பதுடன் ேடடும் நின்றுவிடாது 
நூல் விேர்ெனம், ெே கால கடடுலரகள் 
என்பனவற்றிலும் தனகசகன ஒரு தனி 
இடத்திலனப் பிடிகக மவணடும் என்பமத 
இவர்  மநாககம் எனக கூறுகி்றார். 
இல்றவனின் நாடடத்துடன் காலமும் 
மநரமும் லககூட மவணடும் என 
மகடகப்படட மகள்விகள் அலனத்திற்கும்  
தனது பதில்கலள வழஙகியுள்ளார்.
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 பவதாரணி ராஜசிஙகம், ப்ரியா வின்சென்ட ஆகிமயாரின்  
அனுெரலணயில்  17.01.2022 அன்று தமிழ் ெஙகம் ெஙகரம்பிள்லள 
ேணடபத்தில் இடம்சபற்்றது.  இநத நூலின் முதல் பிரதிலய 
திருேதி ஜூடி பால்ராஜ் (ஆசிரியர்)  இடம் இருநது Dr.வஜ்னா 
ஹனிபா (அவுஸ்திமரலியா கலல இலககியப் மபரலவ) 
சபற்றுகசகாணடர்

 இஙகு Dr. வஜ்னா ஹனிபா  (பிரதே விருநதினார்) பிரதே 
விருநதினர் உலரயும் நடனக கலலஞர் அபிராமி நற்குணம் 
ஆய்வுலரயும்  எல்ம்றாய் அேலதாஸ் ( சிமரஷட ஊடகவியலாளர்) 
சி்றப்பு உலரயும்  சியா உல் ஹென் ( சிமரஷட ஊடகவியலாளர்) 
கருத்துலரயும் நூலின் ஆசிரிலய நிமராஜினி சராபட ஏற்புலரயும் 
நிகழ்த்தினார்கள்.  

Dr. வஜ்னா ஹனிபா  (பிரதே விருநதினார்),  திருேதி ஜூடி 
பால்ராஜ் (ஆசிரியர்),. எல்ம்றாய் அேலதாஸ் ( சிமரஷட 
ஊடகவியலாளர்), சியா உல் ஹென் ( சிமரஷட ஊடகவியலாளர்) 
சி்றப்பு  விருநதினர் விஷணுராஜ் சஜயராஜ் ( சகாழும்பு 
ோநகரெலப உறுப்பினார்),  காயத்ரி விகரேசிஙக ( சகாழும்பு 
ோநகரெலப உறுப்பினார்) ஆகிமயார்  அதிதிகளாக கலநது 
சகாணடார்கள்.  மரடிமயா பழசு குழுவினார்களும் இதில்  
கலநதுசகாணடார்கள்

நியரதாஜினி கரதா்பட்டின் ்தாட்டுகுயில் நூல்
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வழிகாட்டுஙகள்

எணகளை இளைத்து
நிறம் தீட்டுஙகள்

யாளையின் உறுப்புககளை 
பெயரிடுஙகள்

05 வித்தியாசஙகளை கணடுபிடியுஙகள்
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மருதமுனையில்  
னைததறி ஆனை 

உற்பததி ததொழில் துனை 
்பல நூறைொண்டு ைொலம் 
்பனைனம வொய்நததொகும்.
்பருததிப் ்பஞனசை நூலொை 
நூறறு மரப்்படனைைனை 
ஊைனவதது அதில் நிைம் 
தீடடி சூததிரததில் ்பொவவொடி 
குழிததறியில் சைொரம், 
்படடுசசைொரி, ைம்்பொயம், 
வவஸ்டி, னைக்குடனை, 
சைொல்னவ வ்பொனை ஆனைைனை 
உற்பததி தசையத வரலொறு 
மருதமுனைக் கிரொமததிறகு 
உண்டு. இனத அடிதயொடடி 
இனறு வனர இ்நத னைததறி 
உட்பததித ததொழில்துனை 
முனதைடுக்ைப்்படடு 
வருகினைது.

அது ைாத்திரைன்றி கிழக்கு 
ைாகாணத்தில் தமிழ், முஸ்லிம் ைக்களின் 
இன நல்லுறவுக்கு ைருதமுமன 
மகத்தறி நநசவுத்நதாழில்துமற நெரும் 
ெஙகாற்றி வருகின்றது. தமிழ் ைக்களும், 
முஸ்லிம் ைக்களும் இரண்டறக் கலந்து 
தமிழ் இமைஞரகளும், யுவதிகளும்  
ைருதமுமனக்கு வந்து நநசவுத் 
நதாழிமலபெயின்று அதில் வருைானம் 
நெற்று வருகின்றனர. இருக்கின்ற 
பொதிலும் அவரகளி்டமும் ஆரவம் 
குமறந்து வருகின்றது.

தற்நொழுது கல்லாறு,களுவாஞ்சி
க்குடி,களுதாவமை,  பதத்தாத்தீவு, 
நகாக்நகாட்டிச் பசாமல உள்ளிட்்ட 
ெல கிராைஙகளிலும் உள்ை  இமைஞர,  
யுவதிகள்  இந்தத்நதாழிமல அவரகளின் 
கிராைஙகளிபல நசய்து  வருகின்றனர. 
ெயஙகரவாத காலகட்்டத்தில் 
தமிழ்ைக்கமைப ொதுகாபெதில் 
இந்த மகத்தறி நநசவுத் நதாழில் 
துமறயு்டன் ைருதமுமன ைக்களும் 
நெரும் ெஙகாற்றியுள்ைனர என்ெது 
குறிபபி்டத்தக்கது.

 இந்த வரலாற்றுப பின்னணியில் 
ெலர மகத்தறி உற்ெத்தியில் ெல 

சாதமனகமைச் நசய்து மகத்தறி 
ஆம்ட உற்ெத்திமய பைம்ெ்டச்நசய்து 
ெலர வாழ்ந்து ைமறந்துள்ைனர. 
இவரகமை அடிநயாட்டி  இன்று 
வமர இத்நதாழிமல ெலர நசய்து 
வருகின்றனர. இருந்த பொதிலும் 
குறிபபிட்்ட ஒரு சிலர ைட்டுபை 
புது நைருகு்டன் வித்தியாசைான 
சிந்தமனயில் உற்ெத்திகமைச் நசய்து 
வருகின்றனர.

 இந்த வரிமசயில் இமைய 
தமலமுமற உற்ெத்தியாைராக 
ைருதமுமன ெதுறுஸ்ைான்  
ெஹத்்ஸைான் தன்மன ஆழைாகத் 
த்டம்ெதித்து வருகின்றார. இவரது 
தந்மதயின் தந்மத, இவரது தந்மத 
என 1931ஆம் ஆணடு நதா்டஙகி 
இன்றுவமர ெரம்ெமர ெரம்ெமரயாக 
இந்த மகத்தறி நநசவுத் நதாழில் 
துமறமய மிகவும் சிறபொகச் நசய்து 
வந்திருக்கின்றனர. இமத அடிநயாட்டி  
ெதுறுஸ்ைான்  ெஹத்்ஸைான் 
இத்நதாழிமல மிகவும் சிறபொக 
முன்நனடுத்து வருகின்றார.

இதன் பின்னணியில் ெதுறுஸ்ைான் 
ெஹத்்ஸைான்  இன்மறய 
நவீனத்திற்பகற்ெ ஆம்ட உற்ெத்தியில் 
அதிக கவனம் நசலுத்தி சந்மதக்கு 
ஏற்றவமகயில் வித்தியாசைாக 
தரம்மிக்கதாக உற்ெத்தியில் அதிக 
கவனம் நசலுத்தி நுகரபவார 
விரும்பும் வமகயில் சாரம். சாரி, 
பசட், சல்வார,லுஙகி, மகபமெ, 
பசாள் ைற்றும் துணிவமககள் என ெல 
உற்ெத்திகமைப நெருக்கிவருகின்றார.    

 இவர 1982-.12-.10ஆம் திகதி 
ைருதமுமனயில் பிறந்தவர. 

ெதுறுஸ்ைான், சித்தி ைரஜானா தம்ெதி 
இவரது நெற்பறாராவர. ைருதமுமன 
அல்ைனார ைத்திய கல்லுரி பதசிய 
ொ்டசாமலயின் ெமழய ைாணவராவார. 
இவர பதசிய இமைஞர பசமவகள் 
ைன்றத்தின் விரிவுமரயாைராக 
க்டந்த எட்டு வரு்டஙகள் 
க்டமையாற்றியுள்ைார.

பைலும் பதசிய ெயிலுனர 
மகத்நதாழில்; ெயிற்ச்சி 
அதிகார சமெயில் வருமகதரு 
விரிவுமரயாைராகவும்,இலஙமக 
நதாழில் ெயிற்சி அதிகார சமெயிலும் 
வருமகதரு விரிவுமரயாைராகவும், 
க்டமையாற்றியுள்ைார.அத்து்டன் 
பஹாட்்டல் முகாமைத்துவப 
ெட்்டபெடிமெயும், கமலத் 
துமறயில் ெட்்டபெடிபமெயும் 
நிமறவு நசய்துள்ைார. அத்து்டன் 
ஐந்து நட்சத்திர பஹாட்்டல்கைான  
நகாழும்பு தாஜசமுத்திரா, 
நகாழும் ஹில்்டன் ஆகிய 

பிரெல்லியமிக்க பஹாட்்டல்களிலும் 
க்டமையாற்றியுள்ைார என்ெது 
குறிபபி்டத்தக்கது.

இவரது நதாழில் துமறக்காக ெல 
சான்றிதழ்கமையும், விருதுகமையும் 
இவர நெற்றுள்ைார இந்தத் 
தமகமைகபைாடு இந்த மகத்தறி 
ஆம்ட உற்ெத்தித் நதாழிமல மிகவும் 
சிறபொகச் நசய்து வருகின்றார.இவரது 
நதாழில் நிமலயஙகள் ைருதமுமன, 
ொலமுமன,ைத்திய முகாம், நகாைணி 
ஆகிய இ்டஙகளில் இயஙகிவருகின்றது.
இவர சிரித்த முகத்த்டன் எல்பலாரு்டன் 
மிகவும் அன்ொகவும், ெணொகவும் 
ெழகுகின்ற தன்மை நகாண்ட 
துடிபொன இமைஞராவார.

கிழக்கு ைாகாண மகத்நதாழில் 
அமைச்சின்  வழிகாட்்டலில் பதசிய 
நதாழில் முயற்சி அபிவிருத்தி அதிகார 
சமெயின் ஏற்ொட்டில் கிழக்கு ைாகாண 
நதாழில்; முயற்சியாைரகளுக்கான 
விருது வழஙகிய நிகழ்வு அணமையில் 
சாய்ந்தைருது லீநைரிடியன் 
ைண்டெத்தில் நம்டநெற்றது. இதன் 
பொபத ெதுறுஸ்ைான்  ெஹத்்ஸைான் 
இந்த விருமதப நெற்றார.

இவரது ெரம்ெமரயாக முபொட்்டன் 
அபதுல் காதர அஹைது நலபமெ, 
ொட்்டன் அஹைது நலபமெ அபுெக்கர, 
தந்மத அபுெக்கர ெதுறுஸ்ைான் 
ஆகிபயாமர அடிநயாட்டி  ெதுறுஸ்ைான்  
ெஹத்்ஸைான் தனது முன்பனார 
ெரம்ெமர ெரம்ெமரயாக நசய்த 
ெணிமய இவர நசய்து வருகின்றார 
என்ெது குறிபபி்டத்தக்கது.

ெலர இத்நதாழிமல 
மகவிட்டுவருகின்ற பொதிலும் 
ெஹத்்ஸைான் துணிச்சலு்டன் 
ெல சவால்கமை எதிரநகாணடு 
இத்நதாழிமல முன்நனடுத்து 
வருகின்றார. நாட்டில் ஏற்ெடுகின்ற 
அசாதாரண சூழ்நிமலகள் 
காரணைாகவும், இயற்மக அனரத்தம் 
ைற்றும் நகாபரானா காரணைாகவும் 
இந்த மகத்தறி நதாழில் துமற சற்று 
வீழ்ச்சியம்டந்துள்ை நிமலயில் ெல 
சவால்களுக்கு ைத்தியில் இந்த மகத்தறி 
நதாழில் துமற முன்நனடுக்கபெட்டு 
வருகின்றமை குறிபபி்டத்தக்கது. 

கைத்தறி ஆகை உற்பததித துகை அழிந்து
விைாமல் ்பாதுைாதது முன்னேறறுவது சவால் மிகைது
 இனைய தனலமுனை உற்பததியொைரொை மருதமுனை ்பதுறுஸ்மொன ்பஹத்ஸமொன

njhlu;r;rp 13 gf;fk;
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 கேள்வி:-எத்தனை வருடஙேளாே இந்த னேத்தறித 
த்தாழினைச் தெய்து வருகின்றீரேள். ?

பதில்:- எனது தநமதயின் தநமத, எனது தநமத 
ஆகிய�ாருக்குப் பின்னர்; கடநத ஏழுவருடஙகளாக நான் 
இநத மகததறித ததாழிமைச் தெய்து வருகின்யறேன்.

கேள்வி:-எத்தனை ்தறிேனள னவதது 
இயக்குகின்றீரேள்  ?

பதில்:- நாற்்பதமதநது  தறிகமள மவதது 
இ�க்கிவருகின்யறேன். அறு்பதுக்கும் யைற்்படடவர்கள் 
்பணிபுரிகின்றேனர்.

கேள்வி:- இபகபாது தெெவாளரேளுக்கு தபரும் 
்தட்டுபபாடு ஏறபட்டுள்ள்தாே தொல்ைபபடுகின்்றது இது 
பறறிச் தொல்லுஙேள்.?

பதில்:- கடநத காைஙகளில் ைருதமுமன பிரயதெததில் 
எஙகு ்பார்ததாலும் மகததறிச் ெததம்தான் யகடகும். 
குடும்்பததுடன் தாய், தநமத, கணவன். ைமனவி 
பிள்மளகள் என எல்யைாரும் இமணநது இநத 
ததாழிமைச் தெய்து வநதனர். ஆனால் தவளிநாடடு 
யவமைவாய்ப்புக்காக அயனகைானவர்கள் தெல்ைத 
ததாடஙகி�தும் தநெவுத ததாழிைாளர்களுக்கு த்பரும் 
தடடுப்்பாடு ஏற்்படடுவிடடது. தற்த்பாழுது இருக்கின்றே 
தநெவாளர்களுக்கு அதிக ெம்்பளம். ெலுமககமளக் 
தகாடுததுததான் தெய்� யவண்டி நிமை இருக்கின்றேது.

அததுடன் கடநத 2004ஆம் ஆண்டு ஏற்்படட 
சுனாமியின் ய்பாது அனு்பவமுள்ள ்பை 
தநெவாளர்கள் இறேநது விடடார்கள். இது த்பரும் 
்பாதிப்ம்ப ஏற்்படுததியுள்ளது. ைருதமுமனம�ப் 
த்பாறுததவமரயில் இமள� தமைமுமறேயினர் 
கல்வியின் ்பக்கம் திரும்பியுள்ளதால் இநதத ததாழில் 
மீது உள்ள ஆர்வம் குமறேநது விடடது. அதுவும் 
இன்னும் ஒரு ்பாதிப்்பாக ைாறியிருக்கின்றேது.இருக்கின்றே 
ய்பாதிலும் ைருதமுமனயின் ்பாரம்்பரி� ததாழிமை 
விடடுவிடாைல் ்பாதுகாக்க யவண்டி� த்பாறுப்பும் 
கடமையும் இமள� தமைமுமறேயினருக்கு இருக்க 
யவண்டும். இமைத�ன்றோல் ைருதமுமனயின் 
்பாரம்்பரி� ததாழிமை இழக்க யவண்டி� நிமை 
ஏற்்படும்.

  
கேள்வி:- எதிரோைததிகை தெெவாளரேளுக்கு 

இன்னும் தபரும் ்தட்டுபபாடு ஏறபடும் நினை வந்தால் 
மாறறு வழி என்ை இருக்கி்றது.?

பதில்:- தநெவுத ததாழிலுக்கு த்பரும் ்பாதிப்பு 
ஏற்்படைாம். அவவாறோன ஒரு ெநதர்ப்்பததில் 
மின்தறிம�ததான் நாடயவண்டி� நிமை ஏற்்படும்.
இது ஒரு ெவாைாகயவ அமையும். இதற்கு த்பரும் 
தெைவிைான மின் இ�நதிரஙகள் யதமவப்்படும் 
மின் கடடணம் அதிகரிக்கும் யெமவக்கடடணம் 
என ்பை வழிகளிலும் தெைவு அதிகரிக்கும் இதனால் 
உற்்பததிகளில் இைா்பமீடடுவது கடினைாகும்.

கேள்வி:-இபகபாது உஙேளுனடய 
உறபததிபதபாருட்ேளுக்கு ெநன்த வாய்பபு எபபடி 
இருக்கின்்றது.?

பதில்:- ெநமதவாய்ப்பு சிறேப்்பாக 
இருக்கின்றேது. எைது உற்்பததிப்த்பாருடகள் 
இைஙமகயின் எல்ைாப்்பகுதிகளிலும் விற்்பமன 
தெய்�ப்்படடுவருகின்றேது. எஙகமளத யதடிவநதும் 
எஙகளது உற்்பததிகமள வாஙகிச் தெல்கின்றோர்கள்.
அததுடன் ஒன்மைன் முைைாகவும் விற்்பமன யெமவகள் 
இடம்த்பறுகின்றேது.

கேள்வி:-உஙேளுனடய எதிரோை இைக்கு என்ை ?
 பதில்:- ைருதமுமனயின்; ்பண்மட� காை 

்பரம்்பமரத ததாழிைாக இருநது வருகின்றே இநத 
ததாழிமை அழிநது விடாைல் ்பாதுகாக்க யவண்டும் 
என்்பயத எனது அவாவாக இருக்கின்றேது.அதற்கு 
ஏற்றேவாறு காைததிற்குக் காைம் நவீனததிற்கு ஏற்்ப 
உற்்பததிம�ப் த்பருக்க யவண்டும் என்்பயத எனது 
இைக்காகும்.

எனக்கு்பை வழிகாடடல்கமளச் தெய்தவர்.
கண்டிம�ச் யெர்நதபிர்பைவர்ததகர் அப்துல் 
ைததீப் இஸைாதைப்ம்பஅவர்கமளக் 
குறிப்பிடமுடியும்.எனதுதாய்.தநமத.
ைமனவிஉறேவினர்கள் ைற்றும் நண்்பர்களுக்கு 
அடுதத்படி�ாக எனக்கு நல்ை ஆயைாெமனகமள 
வழஙகி�துடன் வாடிக்மக�ாளர்கமள  இமணதுத  
தநதுஎனக்குவழிகாடடி�வர். அததடன் 
உற்்பததிகமள எவவாறுதெய்� யவண்டும் என்கின்றே 
வழிகாடடல்கமளச் தெய்தவர் எப்ய்பாதும் என்மன 
அன்புடன் ைகன் என்றுஅமழக்கின்றே நல்ை்பண்ம்பக் 
தகாண்டவர் எனக்கு்பண உதவியதமவப்்படும் 
ய்பாததல்ைாம் உதவிதெய்தவர் என்்பது 

குறிப்பிடததக்கது.இவருடன்  
எனதுத்பற்யறோர்களும் 
எனக்கு நல்ைஆயைாெமனக
ம�யும்,ஊக்குவிப்புக்கமள
யும் தெய்துவருகின்றோர்கள்.
அததுடன் எனதுஉற்்பததிகமள 
தகாள்வனவு தெய்கின்றே 
வாடிக்மக�ாளர்கமளயும்  
நன்றிக்குரி�வர்களாகநான் 
்பார்க்கின்யறேன்.

 

 -பி.எம்.எம்.ஏ.ோ்தர
(மரு்தமுனை 

திைேரன் நிருபர)

-
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சரும வறட்சி 
பிரச்சினையால் 
நினறய பேர் 

அவதிக்குள்ாவார்்கள. 
சிலபரா எண்ணெய் ேனச 
தனனம ்்காண்ட சருமததால் 
சிரமபேடுவார்்கள. 
ேருவநினல மாறறததிறகு 
ஏறே உ்டலில் நீர்ச்சதனத 
தக்்கனவததுக்்்காள்ாதபத 
அதறகு ்காரணெமாகும். சருமம் 
எபபோதும்போல் ்ோலிவு்டன 
்காட்சியளிபேதறகு ்சய்ய 
பவணடிய வழிமுனற்கள:

வறண்ட சருை பிரச்சிமன 
க�ாண்டவர�ள் சருைத்தில் 
ஈரப்பதத்மத தக்� 
மவத்துக்க�ாள்வது அவசியம். 
அதற்கு ைாய்ச்சுரரஸர�மை 
்பயன்படுத்தலாம். அப்படி 
்பயன்படுத்தியும் சருைத்தில் 
ைாற்றம் ஏற்்ப்டவில்மல 
எனறால் உ்டலில் நீரச்சத்மத 
அதி�ரிக்� ரவணடியது 
அவசியம். ர்பாதுைான 
அைவு தணணீர ்பருகி வர 
ரவணடும். அது சருை 
ஆரராக்கியத்திற்கு அவசியம். 
்ப�ல் ரவமையில் சருைம் 
எணகணெய் ்பமச தனமைரயா, 
ஈரப்பதைான தனமைரயா 
க�ாணடிருநதால் ைாய்ச்சுரரஸர 

்பயன்படுத்துவமத தவிரக்� 
ரவணடும்.

குமறநத ஈரப்பதம் �ாரணெைா� 

சருைம் வறணடு க்பாலிவினறி 
�ாணெப்படும். ஈரப்பதத்மத 
தக்�மவப்பதற்கு ஏற்ற 

கிரீம்�மை ்பயன்படுத்தலாம். 
எணகணெய்மய 
்பயன்படுத்துவதும் சருைத்திற்கு 
நல்லது. சருைத்திற்கு 
நறுைணெம் ரசரக்கும் 
எணகணெய் வம��மை 
உ்பரயா�ப்படுத்தலாம். 
முதலில் சருைத்திற்கு உ�நத 
ரதங�ாய் எணகணெய், 
ஆலிவ் ர்பானறமவ�மை 
த்டவிவிட்டு அதனபிறகு 
நறுைணெ எணகணெய்மயப 
்பயன்படுத்தலாம்.

கவயிலின தாக்�ம் குமறய 
கதா்டஙகியதுரை நிமறய 
ர்பர சனஸ்கிரீமை தவிரத்து    
விடுகிறார�ள். ர�ாம்ட 
�ாலங�ளில் ைட்டும்தான 
சனஸ்கிரீ மை உ்பரயா�ப்படுத்த 
ரவணடும் எனறில்மல. 
சருைத்தின ஆரராக்கியம் �ாக்� 
எல்லா ்பருவ �ாலத்திலும் 
ர்பாதுைான அைவு சனஸ்கிரீமை 
உ்பரயாகித்து வர ரவணடும்.

்பருவ �ாலத்தில் உணெவு 
விஷயத்திலும் கூடுதல் �வனம் 
கசலுத்த ரவணடும். ஆனடி 
ஆக்சிக்டணடு�ள் நிமறநத 
சத்தான உணெவு�மை அதி�ம் 
சாபபி்ட ரவணடும். அமவ 
சருைம் ்பாதிபபுக்குள்ைாைல் 
�ாக்� உதவும். சருைத்திற்கு 
இயற்ம�யான ்பை்பைபம்பயும் 
ஏற்்படுத்திக்க�ாடுக்கும். ைமழக் 
�ாலத்தில் ்பழங�மையும் 
அதி�ம் சாபபி்ட ரவணடும். 
அமவ சருைத்திற்கு ரதமவயான 
ஊட்்டச்சத்துக்�மை வழஙகும்.

தமிழ�  �லாசாரத்தில் ைஞசளின ்பஙகு 
அைப்பரியது. தமிழ்ப க்பண�ள் 

்பாரம்்பரியைா� சருைத்துக்கு ைஞசள் 
ரதய்த்து குளிக்கும் ்பழக்�த்மத பின்பற்றி 
வருகிறார�ள். ைஞசள் மி�ச்சிறநத கிருமி 
நாசினி. ைஞசள் கிழஙகு தனித்துவைான 
நறுைணெமும், கவப்பத் தனமையும் 
க�ாண்டது. 

ஏறுக�ாடியா� வைரும் ைஞசள், 
இநதியாவில் ரைற்குத் கதா்டரச்சி ைமலக் 
�ாடு�ளில் அதி� அைவில் விமைகிறது. 
இதற்கு ‘�ாரலய�ம், தாறவி’ எனறு ரவறு 
க்பயர�ளும் உள்ைது. இநதிய இயற்ம� 
ைருத்துவத்தில் ைஞசளுக்க�ன தனி இ்டம் 
உள்ைது. 

�ாரணெம், ைஞசளில் உள்ை எணணெற்ற 

ைருத்துவ குணெங�ள். 
மு�த்திற்குப ர்பாடும் 
ைஞசளில் முட்்டா 
ைஞசள், �ஸ்தூரி 
ைஞசள், விரலி 
ைஞசள் (�றி ைஞசள்) 
என மூனறு வம��ள் 
உள்ைன.

ைஞசள் பூசி 
குளிப்பது ைருத்துவ 
முமறயில் 
ஒனறா�வும் உள்ைது. 

இயற்ம�யான முமறயில் விமைவித்த 
நாட்டு ைஞசமை நனறா� அமரத்து 
மு�த்தில் பூசலாம். அல்லது ைஞசளு்டன 
்பயத்தம் ைாவு, ஆவாரம் பூ க்பாடி, 
பூலான கிழஙகு க்பாடி, �ற்றாமழ கஜல் 
ர்பானறவற்மறக் �லநதும் பூசலாம். 

ஆனால், ைஞசள் கிழஙம� உரசி, 
சருைத்தில் ரதய்த்துக் குளிப்பரத சரியான 
முமற. மு�த்தில் கதா்டஙகி ்பாதம் வமர 
ைஞசள் பூசி குளிக்�லாம்.

ைஞசள் பூசி குளிப்பதால், சருைம் 
்பை்பைக்கும். மு�த்தில் ரதமவயற்ற 
முடி�ள் முமைக்�ாது. இைமைமயத் 
தக்�மவக்கும். மு�ப்பருக்�ைால் 
ஏற்்படும் �ருமை நீஙகும். சருைம் 

எளிதில் ரசாரவம்டயாைல், நீண்ட ரநரம் 
புத்துணெரவு்டன இருக்� உதவும் என 
அறிவியல் ஆய்வு�ளும் கதரிவிக்கினறன.

ைஞசளு்டன ரவபபிமலமய ரசரத்து 
அமரத்து, சருைத்தில் ரதய்த்துக் குளித்து 
வநதால் அம்மை ரநாயினால் ஏற்்பட்்ட 
க�ாபபுைங�ள், ரசற்றுபபுண, அழற்சி, 
அடி்பட்்ட �ாயங�ள், �ட்டி�ள் ர்பானற 
சருை பிரச்சிமன�ள் குணெைாகும். 
சருை பிரச்சிமன�ளுக்�ா� ைஞசமைப 
்பயன்படுத்தும்ர்பாது, க்பரும்்பாலும் 
இரவில் பூசுவது நல்ல ்பலன தரும்.  

நா�ரி� ைாற்றத்தால் இனமறய இைம் 
க்பண�ள் ைஞசள் பூசுவமதத் தவிரத்து, 
கசயற்ம� ரசாயனங�ள் �லநத கிரீம்�மை 
மு�த்தில் பூசுகிறார�ள். இவற்றால் 
நாைம்டவில் மு�ம் க்பாலிவிழநது, 
சருைம் வறணடு ர்பாகும். ரைலும், இது 
சிலருக்கு ரதால் பிரச்சிமன�மைக் கூ்ட 
ஏற்்படுத்தலாம்.

ைஞசமை ரநரடியா� பூசுவதற்கு 
விருப்பமில்லாதவர�ள் �ற்றாமழ 
கஜல் அல்லது சநதனத்து்டன ரசரத்து 
நனறா�க் குமழத்து ர்பஸ்ர்பக் ர்பானறு 

்பயன்படுத்தலாம்.
முல்தானிகைட்டி 

க்பாடி, ைஞசள், 
சநதனம் 
ஆகியவற்று்டன 
தணணீர அல்லது 
்பனனீர �லநது 
ர்பஸ்ர்பக்�ா� 
த்டவி, 30 நிமி்டங�ள் 
�ழித்து �ழுவலாம். 
இதன மூலம் மு�ம் 
்பை்பைபபு்டன 
புத்துணெரவா� 
இருக்கும்.

தமிழ்ப ்ேண்களின 
பாரமபரியமாக 
சருமத்துக்கு மஞசள்

மூக்கு அழகும் 
முக்கியமே
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my;yhkh k.K. cit]; ehkk; <oj;jpd; 

,yf;fpaj;jlj;jpy; nrJf;fg;gl;lJ@ 

nrOik G+j;jJ@ ,];yhkpa ,yf;fpaj;jpd; kPJ 

xspgha;r;rpaJ. 1922Mk; tUlk; [dtup 15Mk; 

ehs; gpwe;jtu;  cit]; mtu;fs;. 2022 Mk; 

Mz;LNguhrpupau; my;yhkh k/%j; K`k;kJ 

cit]; mtu;fspd; E}w;whz;L.

,yq;if ,yf;fpag;Gyk; Fwpg;ghf ,];yhkpa - 
K];ypk; ,yf;fpag; Gyk; cit]pd; E}w;whz;il 
vq;qdk; NknyLf;fg;NghfpwJ.

,uz;lhapuj;Jf;Fk; mjpfkhd ,];yhkpaj; jkpo; 
,yf;fpa E}y;fisj; jpul;b xd;W Nru;j;j Nguhrhd; 
my;yhkh k.K.cit]; E}w;whz;L ,J.

jha;nkhop jkpio Muk;gehl;fspy; jdpahf epd;W 
fw;nwOe;j cit]; vd;ghu;> gpd;ndhU fhyj;jpy; 
kJiuf; fhkuhru; gy;fiyapy; ,];yhkpaj; jkpopyf;fpa 
,Uf;ifapd; Kjy; Nguhrpupauhf myq;fhuk; ngWfpwhu; 
vd;gJ ,yq;if Nky; khfhzj;jpy; N`dKy;y 
vDk; rpw;W}upy; gpwe;j cit]; vd;gtUf;Ff; fpilj;j 
ciog;gpd; kFlkhFk;.

Rthkp tpGyhde;ju; cit]plk; ',];yhkpa 
mbg;gilapy; Njhd;wpa xUfhg;gpaj;ijf; Fwpg;gpLf 
vdf; Nfl;lNghJ gjpyspf;f KbahJNghdJ. 
'rPwhg;Guhzk; gbj;jpUf;fpwPu;fsh vd tpdtpaNghJ 
'Mk;" vd;fpwhu; cit];.

',];yhkpa mbg;gilapy; Njhd;wpa rpwe;j jkpo;f; 
fhg;gpak; rPwhg;Guhzk;" vd;gJ cit]; mtu;fSf;Fj; 
njupe;jpUf;ftpy;iy. ,e;j njupahikapypUe;J cit]; 
mtu;fspd; Njly; njhlq;FfpwJ. gpd;du; ,];yhkpaj; 
jkpopyf;fpa kWkyu;r;rpapd; %r;Rf;fhw;whf khWfpwhu;. 
mtuJ MSikAk; ,yf;fpa <LghLk; tpUl;\pf;fpwJ.

vk;.vk;.cit]; 1949,y; fiykhzpg;gl;lk; ngWfpwhu;. 
gFjpepiy tpupTiuahsuhf khWfpwhu;. 1951,y; 
KJkhzpahfpwhu;. K];ypk;fs; jkpOf;fhw;wpa njhz;L 
njhlu;gpy; Ma;T njhlq;Ffpwhu;. mtuhy; Rkhu; ,UE}
W E}y;fs; Nrfupf;f KbfpwJ. NjlYk; ,yf;fpa 
mwpTg; gug;Gk; tpupfpwJ. 1953,y; Kjy; gilg;G 
ntsptUfpwJ. 

]h`puhtpy; Mrpupauhfpwhu;. ,Njfhyj;jpy; 
,yq;if thndhyp K];ypk; Nritapy; gFjp epiyj 
ahupg;ghsuhfg; gzpnra;fpwhu;.jpdfudpy; njhlu; 
fl;Liu vOJfpwhu;. ',];yhKk; ,d;gj;jkpOk; E}
yhfpwJ. cyfj;jkpo; kw;Wk; ,];yhkpa ,yf;fpa 
Ma;TyFfspYk;> khehLfspYk; gq;nfLf;fpwhu;. 

1957,y; guPl;irj; jpizf;fs nkhopngau;g;ghsu;. 
1959,y; tpj;jpNahjag; gy;fiyapy; ,izfpwhu;.1979,y; 
ehd;fhtJ ru;tNjr ,];yhkpaj; jkpo; ,yf;fpa 
khehl;il nfhOk;gpy; Kd;Ndhbahf epd;W elj;Jfpwhu;.

1979 xf;Nlhgu; 15Mk; ehs; kJiuf; fhkuhru; 
gy;fiyf;fofj;jpy;  ,];yhkpaj; jkpo; ,yf;fpag; 

Nguhrpupauhf epakdk; ngWfpwhu;.
N`dKy;yapy; xU %iyapy; gpwe;j cit]; 

vd;ghu; cyfstpy; ,];yhkpa ,yf;fpak; tsu;j;j 
ngUkfdhf khWfpwhu;. ,];yhkpaj; jkpopyf;fpa 
tuyhW vOJfpwhu;.

Ik;gJf;Fk; Nkw;gl;l gDty;fisj; jUfpwhu;.
gjpg;ghrpupauhfpwhu;. nkhopngau;g;G gDty;fisg; 
gilf;fpwhu;. 1964 ,y; khu;l;bd; tpf;fpukrpq;ftpd; 
'fk;nguypait 'fpuhkg;gpwo;T" vdj; jkpOf;Fj; 
jUfpwhu;.

,j;Jiz MSikj; jlq;fspy; gazpj;jtu; 
my;yhkh k.K. cit]; mtu;fs;. 1992,y; ,yq;if 
murpd; fyhR+up nfsutKk; 1994,y; K];ypk; rka 
gz;ghl;lYty;fs; uh[hq;f mikr;rpd; 'my;yhkh gl;lKk; 
toq;fpf; nfsutpf;fg;gLfpwhu;. ,yq;ifapd; ,];yhkpa 
,yf;fpa tbtkhf tho;e;jtu; my;yhkh k.K.cit]; 
mtu;fs;.

ehk; cit]; E}w;whz;Lf;F te;J Nru;e;jpUf;fpNwhk;. 
E}w;whz;il vt;thW epidT nfhs;sg;NghfpNwhk;. 
cit]; vDk; ,yf;fpa tbtj;ij vt;thnwy;yhk; 
nfhz;lhlg; NghfpNwhk;. cit]; vDk; tuyhw;iw 
vj;jifa tuyhwhf ,w;iwg;gLj;jg; NghfpNwhk;.

njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofk; fle;j gjpndl;lhk; jpfjp 
gz;lhuehaf;f ru;tNjr Qhgfhu;j;j khehl;L kz;lgj;jpy; 
elhj;jpa my;yhkh cit]; E}w;whz;L

epidT epfo;itj; njhlf;fkhf Kd;itg;Nghk;.
cit]; mtu;fis Kd;itj;J mtupaq;fpa 

gug;Gfis cs;slf;fp fhj;jpukhd fijahly;fs;> 
gapyuq;Ffs;> ntspaPLfs;> Ma;tuq;Ffs;> nra;ag;gly; 
Ntz;Lk;. gy;fiyf;fofk; kw;Wk; ghlrhiy kl;lj;jpy; 
khztupilNa cit]; gzpfs; Fwpj;j tpopg;Gzu;T 
Vw;gLj;jg;gLtJld; ,yf;fpaj; njhlu;r;rp Fwpj;j 
Kaw;rpfs; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.

mtu; thndhypapy; gzpahw;wpAs;shu;. K];ypk; 
Nrit vd;d nra;ag;NghfpwJ vd;w Nfs;tpAk; 
vOfpwJ. mtu; fy;tpg; Gyj;jpy; gzpnra;Js;shu;. 
ghlrhiyg; gDty;fspy; cit]; Fwpj;j gjpTfs; 
mtuJ gilg;Gf;fs; Nru;j;Jf;nfhs;sg;gly; 
Ntz;Lk;. mtu; nkhopngau;g;gpy; gzpnra;jhu;. 
mtnuOj;Jf;fisAk; E}w;whz;L Ntiyj; 
jpl;lq;fisAk; may; nkhopf;F vLj;Jr; nry;yy; 
Ntz;Lk;. mtu; ,];yhkpa ,yf;fpa tuyhW vOjpdhu;. 
mjd; njhlu; tuyhw;iw ,w;iwg;gLj;JtJ vt;thW. 
,];yhkpa ,yf;fpak;-K];ypk; ,yf;fpak; Fwpj;j 
fijahly;fis my;yJ vjpu; tpidfis Kd;ndLg;gJ 
njhlu;gpnyy;yhk; ekJ tpidahw;wiyf; fl;likg;gjD}
lhf cit]; vDk; ,];yhkpa ,yf;fpa tbtj;jpd; E}
w;whz;ilf; nfhz;lhLNthk;.

my;yhkh cit]; 
E}w;whz;L (1922 – 2022)

nlhkpdpf; [Pthtpd; 
gilg;Gyfk; 

rhjhuzkhdjy;y. mJ czu;T 
G+j;j Ez; ,iofshyhdJ. 
Ie;J jrhg;jq;fshfr; rpe;jg;gl;l 
,uj;jj;jhYk; tpau;itahYk; 
,yl;rpaj;jhYk; fl;likf;fg;gl;lJ 
[Pth vd;fpw rhjhuz ,yf;fpa 
Copaupd; kfh ciog;G mJ.
<oj;J ,yf;fpag; Gyj;jpy; 

Mokha; Nt&d;wp mfypj;njOe;j 
tpUl;\nkhd;wpd; epoy; 
Fwpj;Jk; Ngrg;gLfpwJ. 
[Pth mkuj;Jtkile;j gpd; 
mtu; Fwpj;J cyfpd; gy 
jpirfspypUe;Jk; epidNte;jy;fs; 
epfo;e;jd. gDty;fs; gyTk; 
ntspf;nfhzug;gl;ld. [Pth 
gilg;Gf;fs; Fwpj;Jk;> ,yf;fpa 
murpay; Fwpj;Jk;> xUfl;l 
<oj;J r%f murpay; ,dj;Jt 
rhjpj;Jtg; gpd;Gyj;jpy; 
fyff;Fuyhf [Pth ntspg;gl;lik 
Fwpj;Jk; Ez; ghu;itfs; gjpthfp 
tUfpd;wd.
cyfj; jkpo; ,jopay; 

tuyhw;wpy; ky;ypif miu 

E}w;whz;lha; epd;wpyq;fpa 
ghq;F $u;e;J ghu;f;fg;gLfpwJ. 
ky;ypifg;ge;jy; thrk; tPrpa 
fhyj;jpy; ngWkhdk; Fwpj;Jk; 
fijahsg;gLfpwJ.
,e;jg; gpd;Gyj;jpy; 

nlhkpdpf; [Pth gilg;Gyfk; 
vDk; ngUe;jiyg;gpd; fPo; 
epidT kPl;ly; epfo;Tfs; 
xOq;fhfpAs;sik 
mtjhdj;Jf;FupaJ.
gpk;gq;fs; topNa> 

,izatop> ,yf;fpantsp 
ciuahly; njhlu;fs; gytw;iw 
epfo;j;jpAs;sJ. [Pthtpd; 
rpWfijfis Kd; itj;J 
,yf;fpa MSikfs; gyUk; 
ciuahw;wpapUe;jdu;. mtw;wpd; 
njhFg;G ,Wtl;L tbtpy; 
tUfpwJ.
2022 Mk; Mz;bw;fhd 

ky;ypif [Pth tpUJ 
<oj;Jr; rpWfij MSik 
f.Nfhghyg;gps;isf;Ff; 
fpilf;fpwJ. epidNte;jy; 
epidTg; NgUiuia ‘<oj;Jg; 
GidfijfSk; tpopg;G epiy 

kf;fSk;‘ vDk; jiyg;gpy; v];.
td;dpau;Fyk; epfo;j;Jfpwhu;. 
nlhkpdpf; [PthTldhd 
ehw;gjhz;L fhy ,yf;fpa 
cwT Fwpj;J Nkkd; ftp 
vOjpa ‘nlhkpdpf; [PthTk; 
ehDk;‘ vDk; E}y; ntspaPL 
fhz;fpwJ. ,k;khjk; 28Mk; jpfjp 
nlhkpdpf; [Pth gilg;Gyfk; 
Fwpj;J ,izatop epfo;T 
,lk;ngWfpwJ. nlhkpdpf; [Pth 
gilg;Gyfk; NkYk; tpupthfTk;> 
MokhfTk; Ngrg;gl Ntz;baJ. 
[Pth vd;w E}w;whz;L kdpjdpd; 
vOj;jpaf;fr; nraw;ghL 
rhjhuzkhdjy;y.

nlhkpdpf; [Pth  gilg;Gyfk;xstd; ftpij
miyT@ tiuT@ ,Ug;G
vOj Kbahr; Nrhfj;jpd; ngUe;Jaiu
Ky;iyr;rpijapy; G+rpw;Wf; fiw
JanuhU fdk;
mOf;Nfwpa tpuy;fs; glu;e;j tde;NjhWk;
ngUf;nfLj;J epd;wjd; epoy;
epoypYk; ,j;Jiz nfhjpg;G
epoypYk; ,j;Jiz gputhfpg;G

tiuT fle;j jtpg;gpy; epd;whs; ngUe; jiytp
fhu;g; nghOjpd; khiy fhj;jpUg;G uzk;
IE}w;NwhuhtJ jlitAk; rpypu;j;jJ mW Nfhl;Lg;giw

uPq;fupj;j tz;bd; nkd; rpwfirtpy;
Ky;iy ntz;Kif mtpo;e;jpw;W
tdnkO czu;tpd; rpypu;g;gpy;
fUq;fhypAk; nte;jpw;W
nfhd;iwAk; mtpe;jpw;W

FWQ;Ridapy; eide;jpUe;j epidnghOnjhd;wpy;
xUtopj;jzj;jtd; miyfpwhd;
fhyk; fle;j miyT
mtSs; njhiyfpwhd;
fhyk; kPwpa njhiyT
mts; jdpj;jiofpwhs; kPs;fpwhs;
fhl;lhw;wpy; kpjf;fpwhs;
ngUq; fhu; nghOnjhd;wpw;fhff; fhj;jpUf;fpwhs;
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