
ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட �றுவர்கள் 
மத்��ல் ேபாஷாக்�ன்ைம 15 �தம் 
காணப்படுவதாக சுகாதார அைமச்�ன் 
குடும்பப் ப�யகம் ெத��த்துள்ளது.   

 2022 ஒக்ேடாபர் மாதம் �றுவர்க-
�ன் மானுட�யல் அள�டுக�ன் 
அ�ப்பைட�ல் குடும்ப சுகாதார ப�-
யகம் தயா�த்த அ�க்ைக�ேலேய 
இவ்வாறு ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.   

 ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட 95 �தமான 
�றுவர்க�ன் �ைலைய நாங்கள் ம�ப்-

�ட்டுள்ேளாம். இது ஒரு சாதைன. 
இதன்ேபாது 15 �தமான �றுவர்கள் 
எ�ர்பார்க்கப்படும் எைடைய �ட 
குைறவான எைடைய ெகாண்�ருந்த-
தாகவும் குடும்ப சுகாதார ப�யகத்-
�ன் மருத்துவர் �த்�ரமா� � �ல்வா 
ெத��த்துள்ளார்.   

 2021ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்�டும்-
ேபாது ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட �றுவர்-
கள் மத்��ல் ஊட்டச்சத்�ன்ைம அ�-
க�த்துள்ளைம 

ஏழு பு�ய அர�யல் கட்�கைள ப�வு ெசய்வ-
தற்கான அனும� வழங்கப்பட்டுள்ளதாக  ேதர்-
தல்கள் ஆைணக்குழு ெத��த்துள்ளது.

ஐக்�ய காங்�ரஸ் கட்�, இரண்டாம் 
தைலமுைற, இலங்ைக சமூக ஜனநாயகக் கட்�, 
ேதசப்பற்றுள்ள ஐக்�ய ேத�யக் கட்�,

ெவகுஜன இைளஞர் முன்ன�, ஈேராஸ் ஜன-
நாயக முன்ன� மற்றும் ஜனநாயக மக்கள் காங்-
�ரஸ் ஆ�ய கட்�களுக்ேக இவ்வாறு அனும� 
வழங்கப்பட்டுள்ளது.

எ�ர்வரும் நாட்க�ல் இந்த கட்�கள் 

இலங்ைக�ல் ச�ப நாட்களாக இடம்ெபற்றுள்ள வாகன-
�பத்துகள் �க அ�கம். அவ்�பத்துகள் ெதாடர்பான காட்�-
கைள ஊடகங்க�ல் பார்க்�ன்ற ேபாது, அ�ர்ச்�யும் அச்சமும் 
ஏற்படு�ன்றன. நாம் �ட்�ல் இருந்து ெவ�ேய புறப்பட்டுச் 
ெசல்வது உ�ருக்கு உத்தரவாத�ல்லாதது ேபான்று உள்ளது. 
வாகன�பத்துகள் இவ்வாறு அ�க�த்துச் ெசல்லுமானால், 
எ�ர்காலத்�ல் நாம் ���ல் இறங்குவெதன்பேத உ�ராபத்-
துக்கு�யதா� �டலாம்.

த�யார் ேபருந்துகளும், முச்சக்கரவண்�களுேம அ�-
களவான �பத்துகளுக்குக் காரணமா�ன்றன என்பது சம்-
பவங்கைளப் பார்க்�ன்ற ேபாது பு��ன்றது. மாத்தைள 
முத்துமா�யம்மன் ஆலய �ரதமகுரு�ன் மரணத்துக்குக் 
காரணமானவர் முச்சக்கரவண்�ெயான்�ன் சார�யாவார். 
அச்சார��ன் ெபாறுப்பற்ற ெசய�னால் மதப்ெப�யார் ஒரு-
வ�ன் உ�ர் அ�யாயமாகப் ப�க்கப்பட்டு �ட்டது.

�ல �னங்களுக்கு முன்னர் ரஷ்ய நாட்டுப் ெபண் ஒருவ-
�ன் உ�ர் அ�யாயமாகப் ப�க்கப்பட்டதற்கும் ஓட்ேடா சார�-
ெயாருவேர காரணகர்த்தா ஆவார். ர�ல் பாைதெயான்ைறக் 
கடக்கும் ேபாது அச்சார� எைதயுேம கவனத்�ல் ெகாள்ள-
�ல்ைல. அப்ெபண்ணுக்கு ப�தாப மரணத்ைத வ�ந்து 
ெகாடுத்துள்ளார் அச்சார�. இறு��ல் அவரும் �ணாக உ�-
�ழந்து ேபானார்.

இேதேபான்றுதான் வடபகு��லும் ர�ல் கடைவையப் 
ெபாருட்படுத்தாமல் வாகனத்ைத ஓட்�ச் ெசன்று ேகார�பத்-
துக்குள்ளா� இைளஞர் ஒருவர் உடல் �த�ப் ப�யா�யுள்-
ளார்.இவ்�பத்துகள் கு�த்து �ைடத்த தகவல்கைள ைவத்து 
ேநாக்கும் ேபாது, அத்தைன ப�தாபங்களுக்கும் சார-
�க�ன் அலட்�யேம காரணெமன்பது பு��ன்றது.
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அடுத்தவ�ன் உ�ைர ப�க்கும்
அலட்�யம் �குந்த சார�கள்

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்  

கூட்டு ஒப்பந்த முைறைம�ல் 
மாற்றம் ஏற்படுத்த ெதா�லைமச்சர் 
நடவ�க்ைக எடுத்தால் அதற்கு பூரண 
ஒத்துைழப்பு வழங்கத் தயார் என 
வ�ேவல் சுேரஷ் எம்.� பாராளுமன்றத்-
�ல் ெத��த்தார்.  

ஏற்கனேவ �வன் ெதாண்டமான் 

அ�ல் ைகச்சாத்�ட்டுள்ளார். �ண்டும் 
அ�ல் மாற்றம் ஏற்படுத்தப்படுமானால் 
நானும் அவரும் அ�ல் ைகச்சாத்�ட 
தயாராக உள்ேளாம் என்றும் அவர் ெத�-
�த்தார்.  நாட்�லுள்ள சட்டத்ைத �� 
ேதாட்ட கம்ப�கள் ெசயற்பட்டு வரு-
�ன்றன. அது ெதாடர்�ல் முைறயான 
ெசயல்பாடுகள் 

கூட்டு ஒப்பந்த முைற மாற்றம் ஏற்பட்டால்  

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்   

பயங்கரவாத தைடச் 
சட்டத்துக்குப் ப�லாக 
அரசாங்கம் நைடமுைறப்-
படுத்த எ�ர்பார்த்துள்ள 
பயங்கரவாத எ�ர்ப்புச் 
சட்டம் ெதாடர்பான சட்ட-
மூலம் இன்னும் இரண்டு 
மாதங்க�ல் பாராளுமன்-
றத்�ல் சமர்ப்�க்கப்படுெமன சைப

பயங்கரவாத தைட சட்டத்துக்கு பதிலாக

கு � வ ர வு 
மற்றும் கு�யகல்-
வுத் �ைணக்களம் 
எ�ர்வரும் ஜனவ� 
மாதம் முதல் 
இ ை ண ய த் �ன் 
மூலம் கடவுச்�ட்-
டுகைள ��ேயா�ப்பதற்கான �ண்ணப்பங்-
கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளத் �ட்ட�ட்டுள்ளதாக 
�ைணக்களத்�ன் தகவல் ெதா�ல்நுட்பக் கட்-
டுப்பாட்டாளர் சம்�க்க ராம�க்ரம ெத��த்-
துள்ளார். �ட்டத்�ன் மூலம், ஒரு �ண்ணப்ப-
தாரர் தனது �ண்ணப்பத்ைத

கடவுச்�ட்டுக்களுக்காக

இலங்ைக ெபாருளாதார ெநருக்க���ருந்து 
�ள்வதற்கு அெம�க்கா உத�கைள வழங்கும் 
என்று அெம�க்க இராஜாங்க ெசயலாளர் அன்ட� 
��ங்கன் உறு�ய�த்துள்ளார்.   

இலங்ைக�ன் ெவ��வகார அைமச்சர் அ� 
சப்�ைய ேநற்று அெம�க்க இராஜாங்க �ைணக்க-
ளத்�ல் சந்�த்த தருணத்�ல் ெசய்�யாளர்கள் மத்-
��ல் ��ங்கன் இந்த தகவைல ெவ��ட்டார்.   

அெம�க்க இராஜாங்க �ைணக்களம் இது 
ெதாடர்பான காெணா�ைய ெவ��ட்டுள்ளது.   
இலங்ைக மற்றும் 

ெபாருளாதார ெநருக்க���ருந்து �ள

மாைல�வு உப ஜனா�ப� ைபசல் ந�ம் (Faisal Naseem) 
ஜனா�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்கைவ ஜனா�ப� ெசயலகத்-
�ல் சந்�த்தார்.  

மாைல�வுக்கும் இலங்ைகக்கு�ைட�லான �ண்டகால 
நட்புறைவக் கருத்�ல் ெகாண்டு, ஜனா�ப� ர�ல் �க்-
�ரம�ங்க, இலங்ைக�ன் உயர் ெதா�ல்நுட்ப �வசாயத் 
துைற, கப்பல் சுற்றுலா மற்றும் உயர்தர சுற்றுலாத் துைறக-
�ல் முத�டு ெசய்யுமாறு மாைல�வுக்கு அைழப்பு �டுத்-
தார்.  

கால�ைல மாற்ற பல்கைலக்கழகத்ைத �றுவுவதற்கு 
இலங்ைகயுடன் ைகேகார்க்குமாறு மாைல�வுக்கு ஜனா�-
ப� �க்�ரம�ங்க ேவண்டுேகாள் �டுத்தார்.   

ஜனாதிபதி ரணில் - மாைலதீவு 
உப ஜனாதிபதி சந்திப்பு

முன்னாள் ஜனா�ப� ம�ந்த ராஜபக் ஷ�ன் �றந்த நாைள முன்�ட்டு அவருக்கு நல்லா� ேவண்� பம்பலப்�ட்� 
நாட்டுக்ேகாட்ைட நகரத்தார் பைழய க�ேரசன் ஆலயத்�ல் �ேசட பூைஜ வ�பாடுகள் சர்வேதச இந்துமத �டத்�ன் 
ஏற்பாட்�ல் ஆலய தர்மகர்த்தா இராேஜந்�ர ெசட்�யார் தைலைம�ல் நைடெபற்றது. �கழ்�ல் �ரதம அ��யாக 
அைமச்சர் டக்ளஸ் ேதவானந்தா, ெகளரவ அ��யாக இந்து கலாசார �ைணக்களத்�ன் ப�ப்பாளர் ைவ.அ�ருத், 
முன்னாள் ஜனா�ப��ன் இந்து சமய �வகார இைணப்பாளர் கலா�� இராமச்சந்�ர குருக்கள் பாபுசர்மா ஆ�ேயா-
ரும் காணப்படு�ன்றனர்.

சர்வேதச மட்டத்�ல் அங்�க�க்கப்-
பட்ட ஐந்து ெவ�நாட்டு பல்கைலக்கழ-
கங்க�ன் ெதற்கா�ய வளாகங்கள் மற்றும் 
�ைளகைள இன்னும் மூன்று வருடத்துள் 
இலங்ைக�ல் �றுவ அரசாங்கம் �ட்ட-
�ட்டுள்ளதாக உயர்கல்� இராஜாங்க 
அைமச்சர் கலா�� சுேரன் ராகவன் ெத�-
�த்தார்.  

இலங்ைக�லுள்ள மாணவர்கள் உயர்-
கல்�க்காக ெவ�நாடுகளுக்கு ெசல்வ-
தால் வருடாந்தம் 03 �ல்�யன் அெம-
�க்க ெடாலர் நாட்��ருந்து ெவ�ேய 

ெசல்�ன்றது.   இருப்�னும், ெவ�நாட்டு 
பல்கைலக்கழகங்க�ன் �ைளகைள 
எமது நாட்�ேலேய �றுவுவதால் ெவ�-
நாட்டு மாணவர்கைளயும் எமது நாட்-
டுக்குள் ஈர்ப்பதனூடாக வருடாந்தம் 10 
�ல்�யன் அெம�க்க ெடாலைர நாட்-
டுக்குள் ெகாண்டுவரமு�யுெமன அண்-
ைம�ல் பாராளுமன்றத்�ல் நைடெபற்ற 
கல்� அைமச்சுக்கான �� ஒதுக்�ட்டு 
குழு�ைல �வாதத்�ன் ேபாது ஜனா�-
ப� ெத��த்�ருந்தார்.  

இது ெதாடர்�ல் ெதாடர்ந்தும் கருத்து 

ெத��த்த உயர்கல்� இராஜாங்க அைமச்-
சர் சுேரன் ராகவன்,   

ெவ�நாட்டு பல்கைலக்கழகங்க�ன் 
�ைளகள் ேநர�யாக இலங்ைக�ல் 
இல்ைல. இருப்�னும் தற்ேபாது சுமார் 35 
த�யார் கல்� �றுவனங்கள் சுமார் 100 
க்கும் அ�கமாக ெவ�நாட்டு பல்கைலக்-
கழக பட்டங்கைள வழங்� வருவதாகவும் 
ெத��த்தார்.  

அடுத்த வருடம் முதல் இவ்வாறான 
கல்� �றுவனங்கைளயும் ஒழுங்குபடுத்த-
லுக்குட்படுத்த

இன்னும் மூன்று வருடத்துக்குள்

"சட்ட�ேராத எ�ர்ப்பு ேபாராட்டங்கைள" கட்டுப்-
படுத்துவதற்கு ��ட்டன் அரசாங்கம் தற்ேபாது ெபா�-
ஸாருக்கு பு�ய அ�காரங்கைள வழங்�யுள்ளதாக ��ட்-
டன் �ரதமர் �� சுனக் ெத��த்துள்ளார்.  

ெவள்�க்�ழைம �ற்பகல் �ரதமர் �� சுனக், 
ெபா�ஸ் �ைணக்களத்�ன் �ரதா�கைள சந்�த்து, சட்-
ட�ேராதமான ேபாராட்டங்கைள அடக்குவதற்கு �ர்க்-

கமான நடவ�க்ைக எடுப்பதற்கு தனது முழு ஆதரவும் அவர்களுக்குண்டு 
என்பைத ெத�வுபடுத்�னார்.  இேதேவைள ��ட்ட�ன் உள்நாட்டலுவல்-
கள் ெசயலாளர் ெபா�ஸ் �ரதா�கைள சந்�த்து சட்ட�ேராத 

ெபாதுமக்கைள அெசௗகரியத்துக்குள்ளாக்கும்  

வடக்கு, �ழக்�ல் தற்ேபாது காணப்படும் 
�ைல ெதாடர்ந்தால்  த�ழ் மக்க�ன் அைடயா-
ளம், சுயம�யாைதயுடன் ெகௗரவத்ைதக் கூட 
ேபண மு�யாத �ைலேயற்படுெமன த�ழ்த் 
ேத�ய கூட்டைமப்�ன் தைலவர் இரா.சம்பந்தன் 
கவைல ெவ��ட்டுள்ளார்.  

புெரான்ட்ைலன் சஞ்�ைகக்கு ‘We cannot go on 
like this’ என்ற தைலப்�ல் வழங்�யுள்ள 

தற்ேபாது காணும் �ைல ெதாடர்ந்தால்  

ஹற்றன் – நுவ-
ெர�யா ���ல் 
குடாகம பகு�-
�ல் 25 அ� பள்-
ளத்�ல் பாய்ந்து 
முச்சக்கர வண்�-
ெயான்று �பத்-
துக்குள்ளா�யுள்-
ளதாக ஹற்றன் ெபா�ஸார் ெத��த்துள்ளனர்.

நுேகெகாைட�ல் இருந்து ெவ�மைடக்குச் 
ெசன்ற முச்சக்கர வண்� ேநற்று அ�காைல 3 ம�-
யள�ல் பள்ளத்�ல் �ழந்து 

ஹற்றன் குடாகம பகுதியில் 
முச்சக்கர வண்டி 25 அடி 
பள்ளத்தில் வீழ்ந்து விபத்து

ெபரும்ேபாக ெநற்ெசய்ைகக்கு அத்�யாவ�ய 
உரமாக �ளங்கும் 41,678 ெமற்�க் ெதான் �யூேரட் 
ஒப் ெபாட்டாஷ் பன்� உரத்ைத ஏற்�ய கப்பல் 
ெகாழும்பு துைறமுகத்ைத வந்தைடந்துள்ளது. உரத் 
ெதாைகைய இறக்கும் ப�கள் ேநற்று இடம்ெபற்-
றதாக �வசாய அைமச்சு ெத��த்துள்ளது.  

அத்துடன் 16,000 ெமற்�க் ெதான் யூ�யா உரத்-
துடன் மற்றுெமாரு கப்பலும் ேநற்று (03) காைல 
ெகாழும்பு துைறமுகத்ைத வந்தைடந்துள்ளது.   

இந்த உரம் ேநற்று இறக்க ஆரம்�க்கப்பட்டதாக 
�வசாய அைமச்�ன் உயர் அ�கா� ஒருவர் ெத�-
�த்தார். இேதேவைள, நாட்�ன் எட்டு 

ெபரும்ேபாக ெசய்ைகக்கு  
ேதைவயான உரத்துடன்  
02 கப்பல்கள் வந்தைடவு

பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டம்   
இரண்டு மாதங்களில் 
சமர்ப்பிக்க திட்டம் 

புதிய ஏழு கட்சிகைள பதிவு 
ெசய்வதற்கு ேதர்தல்கள் 
ஆைணக்குழு அனுமதி

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்  

வடக்கு, �ழக்கு மாகாணங்க�ல் 
இைட�றுத்தப்பட்டுள்ள �டைமப்-
புத் �ட்டங்கைள �ைரவாக �ைறவு 
ெசய்வதற்கு அரசாங்கம் நடவ�க்ைக 
எடுக்க ேவண்டும். அதன் ெசயற்பாடு-
களுக்கு த�ழ்த் ேத�ய கூட்டைமப்பு 
முழுைமயான ஒத்துைழப்பு வழங்கு-

ெமன த�ழ் ேத�யக் கூட்டைமப்பு 
எம்.� ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் 
பாராளுமன்றத்�ல் ெத��த்தார்.  

வடக்கு, �ழக்கு மாகாணங்க�ல் 
த�ழ் மக்கள் எ�ர்ெகாள்ளும் �ரச்-
�ைனகள், துன்பங்கள் ெதாடர்�ல் 
க�சைன ெகாள்ளுமாறும் அவர் �ட-
ைமப்பு நகர அ��ருத்�

வடக்கு−�ழக்�ல் இைட�றுத்தப்பட்ட  

ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்கள்   
மத்தியில் 15 வீத ேபாஷாக்கின்ைம   

சர்வேதச அங்கீகாரம் ெபற்ற  
05 பல்கைலகள் இலங்ைகயில்

06

06 06

06

06 06

06

0606

06

060606

வடக்கு, கிழக்கில் தமிழ் மக்களின்  
அைடயாளம் காணாமற்ேபாகும்  
சுயமரியாைத, ெகௗரவத்ைதயும்கூட இழக்க ேநரிடும்  
இரா. சம்பந்தன் Frontline சஞ்சிைகக்கு ெதரிவிப்பு

பிரிட்டன் பிரதமர் ரிஷி அதிரடி நடவடிக்ைக 

ேபாராட்டங்கைள கட்டுப்படுத்த  
ெபாலிஸாருக்கு புதிய அதிகாரம்

இலங்ைகக்கு அெமரிக்கா   
ெதாடர்ந்து உதவி வழங்கும்

அைமச்சர் அலி சப்ரியிடம் பிளிங்கன் உறுதி

ஜனவரி முதல் Online  
ஊடாக விண்ணப்பங்கள்  

ெதாழில் அைமச்சருக்கு பூரண   
ஒத்துைழப்பு வழங்கத் தயார்  
வ�ேவல் சுேரஷ் எம்.� சைப�ல் ெத��ப்பு  சைப�ல் ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் எம்.�  

வீடைமப்பு திட்டங்கைள உடன்  
நிைறவு ெசய்ய முன்வர ேவண்டும்  

மக்களுக்கான எதிர்கால
நன்ைமகைள உள்ளடக்கி
தயாரிக்கப்பட்ட பட்ஜட்!

9A ெபற்ற 
மாணவைன தீயிட்டு 
ெகாளுத்தியது யார்?

ஆசிரிய மாணவர்கள் 
மீதான பகிடிவைத
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இ லஙமகைத் தீவில் கைடந்த 30 ஆண்-
டுகைளுக்கு மைலாகை நமடப்பற்்ற  
ஆயு்தபம்பாராடடம 2009ஆம 

ஆண்டு முள்ளிவாயக்கைால் ம்பரவலத்துடன் 
பைௌனிக்கைப்படடது. யுத்்தம இடமப்பற்்ற 
கைாலத்தில்  வடக்கு, கிழக்கு உள்ளிடட 
்பல்மவறு ்பகுதிகைளில் இருநது ைக்கைள்  
இடமப்பயர்நது நாடடின் ்பல்மவறு ்பகு-
திகைளுக்கும பசன்்றனர். இன்னும சிலர்  
இடமப்பயர்நது இநதியாவிற்கு பசன்று 
அகைதிகைளாகை வாழ்நது வந்தனர். யுத்்தம முடி-
வமடந்த பின் ்தைது பசாந்த நிலத்தில் வாழ 
மவண்டும என்்ற ஆர்வத்துடனும, அரசாங -
கைத்தின் அறிவித்்தலுக்கு அமைவாகைவும ்பல 
குடும்பஙகைள் இநதியாவில் இருநது நாடு 
திருமபியுள்ளன. இவர்கைளில் வவுனியா 
ைாவடடத்தில் இதுவமர இரண்டாயிரத்து 
600 வமரயான குடும்பஙகைள் நாடு திரும -
பிய நிமலயில் அவர்கைள் பசடடிகுளம, 
வவுனியா வடக்கு உள்ளிடட பிரம்தச 
பசயலகை பிரிவுகைளில் குடிமயறியுள்ளனர். 
மீள்குடிமயறும ம்பாது அவர்கைள் எதிர்மநாக் -
கும பிரச்சிமனகைள் அவர்கைமள மீளவும அகை -
திகைளாக்கியுள்ளது.

இநதியாவில் இருநது 84 குடும்பஙகைள் 
மீளத்திருமபி வவுனியா வடக்கில் குடிமய-
றிய ம்பாதும அவர்கைள் எதிர்மநாக்கும பிரச் -

சிமனகைள் ஏராளம. அவவாறு மீள்குடிமய-
றிய ைக்கைள் வாழும ஒரு கிராைம ்பற்றிய 
்பார்மவமய இது.

வவுனியா வடக்கு, பநடுஙமகைணி பிரம்தச 
பசயலகைத்திற்குட்படட ைரும்தாமட கிராை 
அலுவலர் பிரிவின் ஒரு கிராைமை கைாஞ்-
சிரமைாடமட. இக் கிராைைானது 300 
ஆண்டுகைளுக்கு முற்்படட ்தமிழ் ைக்கைளின் 
பூர்வீகைைான கிராைம என அப்பகுதி மூ்தா -
ம்தயர்கைள் கூறுகின்்றனர். 1977ஆம  ஆண்டு 
மு்தல் 1980ஆம ஆண்டுக் கைாலப்பகுதியில் 
ப்தன்னிலஙமகையில் இடமப்பற்்ற வன்-
மும்றச் சம்பவஙகைள் கைாரணைாகை இடம 
ப்பயர்ந்த 300 ்தமிழ் குடும்பஙகைள் கைாஞ்சி-
ரமைாடமட ைற்றும அ்தன் அருகில் உள்ள 
கைாடடு பூவரசஙகுளம, நாவலர் ்பண்மண 
ம்பான்்ற கிராைஙகைளில் கைாநதீயம அமைப -
பினரால் குடியைர்த்்தப்படடனர். ்பண்மண 
ஒன்று கைாநதீயம அமைபபினரால் அமைக் -
கைப்படடு அதில் அந்த ைக்கைளுக்கு மவமல -
வாயபபுகைளும பகைாடுக்கைப்படடிருந்தன. 
அக் கிராை ைக்கைள் பநற்பசயமகை, ம்தாடடச் 
பசயமகை என்்பவற்ம்றமய அஙகு ்தைது 
வாழ்வா்தாரைாகை மைற்பகைாண்டு வந்தனர். 
இக் கிராைஙகைமள ்தற்ம்பாது ்தமிழ் ைக்கைள் 
வாழும எல்மலமயார கிராைஙகைளாகைவும 
உள்ளன. அம ைக்கைள் முன்னர் வாழ்ந்த 
வீடுகைள், கிணறுகைளின் இடி்பாடுகைள் அ்தற்கு 
சாடசியஙகைளாகைவுள்ளன.

1987ஆம ஆண்டு இடமப்பற்்ற வன்மு-
ம்றகைள் கைாரணைாகை இக்கிராைஙகைமளச் 
மசர்ந்த ைக்கைள் சிலர் கைாணாைல் ம்பான சம -
்பவத்ம்தயடுத்து, இக் கிராைஙகைளில் வசித்்த 
ைக்கைள் அச்சம கைாரணைாகை இடமப்பயர்நது 

உள்நாடடில் ்பல்மவறு பிரம்தசஙகைளில் குடி -
மயறியதுடன், ்பல குடும்பஙகைள் இடமப்ப -
யர்நது இநதியாவுக்கும பசன்றிருந்தன.

2009ஆம ஆண்டு இறுதி யுத்்தம முடிவ-
மடந்த பின்னர் வவுனியா வடக்கு பிரம்தச 
பசயலகைத்தினால், இநதியாவில் இருநது 
நாடு திருமபிய 09 குடும்பஙகைள் இக் கிரா-
ைத்தில் மீள் குடிமயற்்றம பசயயப்படடன. 
அ்தமனத் ப்தாடர்நது  நல்லாடசி அரசாஙகைத்-
தின் மகைாரிக்மகைக்கு அமைவாகை இநதியாவி-
லிருநது வருமகை ்தநதிருந்த 38 குடும்பஙகைள் 
கைாஞ்சிரமைாடமட ைற்றும அ்தன் அயல் கிரா-
ைஙகைளில் மீள்குடிமயற்்றம பசயயப்படடன. 
நீண்டகைாலைாகை அமைக்கைள் இக் கைாணிகைளில் 
வசிக்கைாமையால் அமவ ைரஙகைளாலும, பு்தர்-
கைளாலும நிம்றநது கைாடுகைள் ம்பால் கைாடசிய-
ளிக்கின்்றன. அவற்ம்ற துபபுரவு பசயது அக் 
கைாணிகைளில் ைக்கைள் குடிமயறுகின்்ற ம்பாது 
வனவளத் திமணக்கைளம அமைக்கைளின் 
கைாணிகைமள வனவளத் திமணக்கைளத்திற்கு 
பசாந்தைானது என ப்தரிவித்து அவர்கைள் குடி-
மயறுவ்தற்கைான அனுைதிமய வழஙகை ைறுத்து 
வருகின்்றது. அமைக்கைள் வாழ்ந்தமைக்-
கைான ்தடயஙகைள் ்பல இருநதும வனவளத் 
திமணக்கைள அதிகைாரிகைள் அமைக்கைளின் மீள்-
குடிமயற்்றத்திற்கும, அவர்கைளது வாழ்வா்தார 
்பயிர்ச்பசயமகைக்கும ்தமட ஏற்்படுத்துவ்தாகை 
கைண்ணீர் விடுகின்்றனர் ைக்கைள். இ்தன்கைார-
ணைாகை மீள்குடிமயறிய ைக்கைளில் ஒரு ்பகுதி-
யினர் மீளவும அஙகிருநது இடமப்பயர்நது 
பசன்றுள்ள நிமலயில், ்தற்ம்பாது 21 குடும-
்பஙகைமள வசித்து வருகின்்றன.

மீள்குடிமயற்்றம பசயயப்படடு வீடுகைமள 
கைடடி முடிக்கை முடியா்த நிமலயில் வாழ்-

வ்தற்கைான உரிமை ைறுக்கைப்படடவர்கை-
ளாகை ம்பாராடும இந்த ைக்கைளின் வயிற்றுப 
்பசிமயப ம்பாக்கை ்பயிர்ச்பசயமகை நடவடிக்-
மகையில் ஈடு்படவும வனவளத் திமணக்கை-
ளம ்தமட ஏற்்படுத்தியுள்ளது. மீள்குடி-
மயறி 7 வருடஙகைள் கைடநதுள்ள நிமலயில், 
மிளகைாய, கைத்்தரி, பவண்டி, பூசணி, ்பாகைல் 
என ம்தாடடம பசயது வயிற்றுப ்பசிமய 
ம்பாக்கு்பவர்கைளின் கைாணிகைமளயும, அமர 
ஏக்கைர், ஒரு ஏக்கைர் என பநற் பசயமகையில் ஈடு-
்படட கைாணிகைளிலும ்தற்ம்பாம்தய ப்பாருளா-
்தார பநருக்கைடி மநரத்தில் கூட ்பயிர் பசயய 
அனுைதி வழஙகைப்படுவதில்மல. அண்மை-
யில் பநற்பசயமகை மைற்பகைாள்வ்தற்கைாகை 
கைாணி துண்படான்றிமன உழு்த நிமலயில் 
வன வளத் திமணக்கைளத்தினர் அ்தமன 
்தடுத்து நிறுத்தியதுடன், இருவர் மீது வழக்கு 
்தாக்கைல் பசயயப்படடது. பின்னர் வவுனியா 
நீதிைன்்றத்்தால் அவர்கைள் பிமணயில் விடு-
விக்கைப்படடுள்ளனர். இவவாறு வாழ்வ-
்தற்கைான ம்பாராடடம ஒரு பு்றம. ைறுபு்றம 
நீதிமயப ப்பறுவ்தற்கைான ம்பாராடடம எனக் 
கைழிகின்்றது அவர்கைளது வாழ்க்மகை.

கைாஞ்சிரமைாடமட ைற்றும அ்தமனயண்-
டிய ்பகுதிகைள் வனவளத் திமணக்கைளத்துக்-
குச் பசாந்தைானமவ. அமவ வனவளத் 
திமணக்கைளத்திடம இருநது இதுவமர விடு-
விக்கைப்படவில்மல. விடுவிக்கைப்படா்த ்பகு-
திகைளில் கைாடுகைமள பவடடி குடிமய்றவும, 
்பயிர்ச்பசயமகை மைற்பகைாள்ளவும எமைால் 
அனுைதி வழஙகை முடியாது. அ்தனால் 
கைாடுகைள் உள்ள ்பகுதிகைளில் குடிமய்றவும, 
வீடுகைள் அமைக்கைவும ்தமட விதித்துள்-
மளாம. இது ப்தாடர்பில் எைது உயர்ைடடத்-

தின் கைவனத்திற்கு ப்தரியப்படுத்தியுள்மளாம 
என ைாவடட வன இலாகைா அதிகைாரிகைள் ப்தரி-
விக்கின்்றனர்.

வவுனியா ைாவடட ஒருஙகிமணபபுக் 
குழுக் கூடடஙகைளிலும, வவுனியா வடக்கு 
பிரம்தச பசயலகை அபிவிருத்திக் குழுக் கூடடங-
கைளிலும ைடடுைன்றி அரசாஙகைத்தின் அமைச்-
சர்கைள் ்தமலமையில் நமடப்பற்்ற விமசட கூட-
டஙகைளிலும அம ைக்கைளுக்கைான கைாணிகைமள 
விடுவிப்பது எனவும, அவர்கைளது விவசாய 
ம்தமவகைளுக்கு கைாணிகைமள வழஙகுவது 
எனவும ்பல மும்ற தீர்ைானஙகைள் நிம்றமவற்-
்றப்படட ம்பாதும அமவ எழுத்து வடிவில் 
ைடடுமை உள்ளதுடன், கைாற்றில் ்ப்றந்த வாக்கு-
றுதிகைளாகை உள்ளன. கைடந்த ைா்தம 23ஆம திகைதி 
விவசாய ைற்றும வனவளத்தும்ற அமைச்சர் 
ைகிந்த அைரவீர  வவுனியாவுக்கு வருமகை ்தந்த 
ம்பாது வனவளத் திமணக்கைளத்தின் கீழ் உள்ள 
நிலஙகைளிலும, உழுநது ்பயிரிட முடியும எனக் 
கூறிய நிமலயில், இந்த ைக்கைள் கைடந்த கைாலங-
கைளில் ்பயிர் பசய்த நிலத்ம்த கூட பசயமகைக்கு 
அனுைதிக்கைா்த நிமல ப்தாடர்கின்்றது. அரச 
தீர்ைானஙகைளுக்கும, அமைச்சர்கைளின் வாக்குறு-
திகைளுக்கும கைடடுப்படா்த நிமலயில் திமணக்-
கைளஙகைள் இயஙகுவ்தற்கு கைாரணம என்ன...? 
என்்பம்த அந்த ைக்கைளின் மகைள்வியாகைவுள்ளது.

இது ப்தாடர்்பாகை வவுனியா வடக்கு பிரம்தச 
பசயலாளர் இ.பிர்தா்பனிடம மகைடட ம்பாது, 
வவுனியா வடக்கு கைாஞ்சிர மைாடமட ைற்றும 
அ்தமன அண்டிய ்பகுதிகைள், யுத்்தத்திற்கு 
முன்னர் ைக்கைள் வாழ்ந்த கைாணிகைள். யுத்்தம 
கைாரணைாகை இடமப்பயர்நது மீள் திரும-
பிய நிமலயில் ைக்கைள் மீள்குடிமயற்்றப்பட-
டுள்ளார்கைள். ஆனால் ்தற்ம்பாது வனவளத் 

திமணக்கைளம அமவ ்தைக்குரியமவ எனக் 
கூறி வருகின்்றது. ்தற்ம்பாது அஙகு வசிக்கும 
குடும்பஙகைளின் நிமலமய கைருத்தில் பகைாண்டு 
வவுனியா வடக்கு பிரம்தச பசயலகைத்தினர் 
ைாவடட அரச அதி்பருடன் ம்பசி வனவளத் 
திமணக்கைளத்தினமரயும அமழத்து கைலநதுமர-
யாடியுள்மளாம. அம ைக்கைளுக்கு அமர ஏக்கைர் 
வீ்தம அவர்கைள் வசிக்கும கைாணிகைளுக்கு கைாணி 
அனுைதிப்பத்திரம வழஙகை மவண்டும என 
மகைாரியுள்மளாம. அ்தற்கு வனவளத் திமணக்கை-
ளமும இணஙகியுள்ளது. விமரவில் அ்தற்கைான 
நடவடிக்மகைகைள் முன்பனடுக்கைப்படும எனத் 
ப்தரிவித்்தார்.

வீடு கைடடி வசிப்ப்தற்கு அமர ஏக்கைர் கைாணி 
கிமடப்பது அந்த ைக்கைளுக்கு ைகிழ்ச்சிமயக் 
பகைாடுத்்தாலும, அவர்கைளின் வாழ்வா்தாரத்-
திற்கைாகை ்பயிர்ச்பசயமகை ைற்றும ம்தாடடச் 
பசயமகை என்்பவற்ம்ற மைற்பகைாள்வ்தற்கைான 
நிலஙகைமளயும விடுவிக்கை மவண்டும. அல்லது 
ஒவபவாரு குடும்பத்திற்கும கும்றந்த்பட-
சம ஒரு ஏக்கைர் வீ்தைாவது வழஙகை மவண்டும 
என்்பம்த அக் கிராை ைக்கைளின் மகைாரிக்மகையாகை-
வுள்ளது.

கைாஞ்சிரமைாடமட எைது அமைா, அப்பா 
வாழ்ந்த பூர்வீகை நிலம. யுத்்தம கைாரணைாகை 
இடமப்பயர்நது இநதியா பசன்று ்தற்ம்பாது 
அமைா, அப்பா எனக்கு வழஙகிய இந்தக் 
கைாணியில் வநது குடிமயறியுள்மளன். எைக்கு 
மீள்குடிமயறிய ம்பாது ்தற்கைாலிகை வீடு வழங-
கைப்படடு அதில் ்தான் வாழ்நது வருகின்-
ம்றாம. வீடமைபபு அதிகைார சம்பயால் வீடடுத் 
திடடம வழஙகைப்படட ம்பாதும வனஇலா-
கைாவினர் எைது கைாணிமய ்தைது கைாணி என 
அமடயாளப்படுத்தி மவத்திருப்ப்தால் நாம 
வீடு கைடட முடியா்த நிமல கைாணப்படுகின்்றது. 
எைது உணவுத் ம்தமவக்கு கூட ்பயிர் பசயய 
ஒரு துண்டு நிலமின்றி வாழ்கின்ம்றாம. எனது 
பிள்மளகைளுடன் யுத்்தம முடிவமடநது 13 
வருடம கைழிநதும அகைதி ம்பான்ம்ற பசாந்த 
நிலத்தில் வாழ மவண்டியுள்ளது என கைண்ணீர் 
விடுகின்்றார் மீள்குடிமயறியுள்ள எஸ்.விஜய-
லடசுமி என்்ற  ்தாய.  

இ்தனால் மீள்குடிமயற்்ற ைக்கைள் எந்தவி்த 
அடிப்பமட வசதிகைளும அற்்ற நிமலயிலும, 
வாழ்வா்தாரத்திற்கைான ப்தாழில் நடவடிக்மகை-
கைளின்றியும ்பாடசாமல பசல்லும சிறுவர்கைள் 
ைற்றும மகைக்குழநம்தகைளுடன் அமர நிரந்தர 
ைற்றும ்தற்கைாலிகை குடிமசகைளில் கைண்ணீருடன் 
வாழ்நது வருகின்்றனர். இந்தக் கிராைஙகைளில் 
வாழ்ந்த மைலும 140 குடும்பஙகைள் இநதியா 
உள்ளிடட ்பல்மவறு பிரம்தசஙகைளில் இருநது 
மீள்குடிமய்ற ்தயாராகைவுள்ள நிமலயில் இஙகு 
மீள்குடிமயறிமயார் எதிர்மநாக்கும பிரச்சிமன-
கைள் அவர்கைளது மீள்குடிமயற்்றத்ம்த ்தடுத்துள்-
ளது.  

இந்த ைக்கைளின் மகைாரிக்மகைமய அடுத்து அப 
்பகுதிக்கு கைடந்த 8ஆம திகைதி பசன்்ற ்பாராளு-
ைன்்ற உறுபபினர் பசல்வராஜா கைமஜநதிரன் 
கைருத்து ப்தரிவிக்மகையில், பிரம்தச பசயலகைத்-
தினாமல கைாணிகைள் வழஙகைப்படடிருக்கின்-
்றன. ஆனாலும அக் கைாணிகைமள துபபுரவு 
பசயது ்தைது வாழ்வா்தாரத்திற்கு ம்தமவயான 
விவசாய நடவடிக்மகைகைளில் ஈடு்படுவ்தற்கு 
வன வளத்  திமணக்கைளத்தினர் இமடயூ்றாகை 
இருநது வருகின்்றனர்.

்பலமர மகைது பசயது அவர்கைளுக்கு எதிராகை 
வழக்குகைள் ்பதிவு பசயயப்படடிருக்கின்்றன. 
நாடு ப்பாருளா்தார வீழ்ச்சி அமடநதிருக்கின்்ற 
ம்பாது விவசாயத்திமன     ஊக்குவிப்ப்தாகை 
விவசாய அமைச்சு கூறிக்பகைாண்டிருக்கின்்ற 
நிமலமையில் இந்த ைக்கைள் விவசாய நடவ-
டிக்மகைகைளுக்கைாகை வனப்பகுதிமய துபபுரவு 
பசயய முமனகின்்ற ம்பாது அவர்கைளுக்கு 
எதிராகை வழக்கு ்தாக்கைல் பசயயப்படடு நீதி-
ைன்்றஙகைளுக்கு அமலக்கைழிக்கைப்படுகி்றார்கைள்.  
சம்பந்தப்படட அமைச்சுக்கு ப்தரியப்படுத்தி 
பநருக்கைடிகைளில் இருநது விடுவிக்கை குரல் 
பகைாடுபம்பாம எனத் ப்தரிவித்்தார்.

ைாவடட அபிவிருத்திக் குழு ்தமலவரும,  
வன்னி ைாவடட நாடாளுைன்்ற உறுபபின-
ருைான கு.திலீ்பனிடம மகைடட ம்பாது, கைாஞ்-
சிரமைாடமடப ்பகுதியில் மீள்குடிமயறிய 
ைக்கைளுக்கு கைாணிகைமள வழஙகை நடவடிக்மகை 
எடுக்கைப்படடுள்ளது. இது குறித்து பிரம்தச 
பசயலாளர் ைற்றும வனவளத் திமணக்கைளத்-
தினருடன் ம்பசியுள்ளதுடன் சமைந்தப்படட 
அமைச்சுக்கைளினதும கைவனத்திற்கு பகைாண்டு 
பசன்றுள்மளன். அம ைக்கைளின் அடிப்பமடத் 
ம்தமவகைளில் ஒன்்றாகிய மின்சாரம எனது 
முயற்சியால் ப்பற்றுக் பகைாடுக்கைப்படடுள்ளது. 
விமரவில் அவர்கைளது பிரச்சிமன தீர்க்கைப்ப-
டும எனத் ப்தரிவித்்தார். கைாஞ்சிரமைாடமட 
ைக்கைள் எதிர்மநாக்கும பநருக்கைடி இநதியாவில் 
இருநது ்தாயகைம திருமபும ைக்கைளின் மீள்கு-
டிமயற்்றம குறித்்த மகைள்விமய எழுபபியுள்ள 
நிமலயில்,  பசாந்த நிலத்தில் குடிமய்றப 
ம்பாகின்ம்றாம என்்ற ஆவலுடன் வந்த இந்த 
ைக்கைளுக்கு ைறுக்கைப்படும வாழும உரிமைக்-
கைான விடிவு ்தான் என்ன...?  

மிகவும் அவசரமாக 
சிறுநீரகம் தேவவ

சிறுநீரகை மநாயால் ்பாதிக்கைப-
்படடுள்ள 46 வய்தான திருைதி 
்பாதிைா ரிஹானா அஸ்வர் என் -
்பவருக்கு அவசரைாகை சிறுநீரகை-
பைான்று ம்தமவப்படுவ்தாகை 
அறிவிக்கைப்படடுள்ளது.

ஓ ப்பாசிடடிவ (O+) இரத்்த 
வமகை பகைாண்ட இவருக்கு பி 
(B)அல்லது ஓ(O) இரத்்த வமகை 
பகைாண்ட சிறுநீரகைம ம்தமவப்ப-
டுகி்றது.

உடனடியாகை சிறுநீரகை ைாற்று 
அறுமவச்சிகிச்மச பசயயப்பட-
மவண்டுபைன மவத்தியர்கைள் 
்பரிநதுமர பசயதுள்ளனர்.

எனமவ, சிறுநீரகைபைான்ம்ற 
வழஙகை முன்வரு்பவர்கைள் 077 
3337434 அல்லது 0767067225 
என்்ற ப்தாமலம்பசி இலஙகைங-
கைளுடன் ப்தாடர்புபகைாள்ளு-
ைாறும மகைடடுக்பகைாள்ளப்படு-
கின்்றனர்.   

யாழ்.கைல்வி வலயத்துக்குட்படட பகைாடடடி நைசிவாயம வித்தியாலயத்தில் கைடந்த 
ஆண்டுகைமள விட இமமும்ற சா்தாரண ்தரத்தில் ைாணவர்கைள் அதிகைளவில் சித்தி-
யமடநதுள்ளனர். சுைார் 12 ைாணவர்கைள் உயர்்தரம கைற்்ப்தற்கு ப்தரிவாகியுள்ளனர். 
இ்தமனயடுத்து அவர்கைளுக்கு கைற்பித்்த ஆசிரியர்கைளுக்கு ைாமல அணிவித்து பகைௌர-
விக்கைப்படடதுடன் ைாணவர்கைளுக்கு ்பரிசுபப்பாருடகைளும வழஙகிமவக்கைப்படடது. 
இநநிகைழ்வுக்கு  ்பாடசாமல ்பமழய ைாணவரும அ்றக்கைடடமளகைளின் ்தமலவரு -
ைான லயன் கைலாநிதி, ம்தச்பநது நாகைலிஙகைம ்தமனநதிரன் சி்றபபு விருநதினராகை கைலந-
துபகைாண்டு ்பரிசில்கைள் வழஙகினார்.

சர்வதேச கவிதேப் த�ோட்டி 
01. 20- மு்தல் 40 வரிகைளுக்குள் கைவிம்த அமை்தல் 

மவண்டும.  
02. எழு்தப்படும கைவிம்த 60-மு்தல் 100 பசாற்கைளுக்குள்  

ைடடுப்படுத்்தப்பட மவண்டும.  
03. கைவிம்தக்கைான ்தமலபபின் (கைருவின்) கீழ் ஆழைான 

கைருத்துப ப்பாதிவுகைளுடன் கைவிம்த எழு்தப்பட மவண்டும.
கைருபப்பாருள் ப்பாருளா்தார பநருக்குவாரம, பகைாவிட 
ப்தாற்று அவலஙகைமள மையப்படுத்தி எழு்தப்பட மவண்டும.  

04. எழு்தப்படும கைவிம்த  எந்த வமலத் ்தளத்திலும, ்பத்தி -
ரிமகைகைளிலும  இ்தற்கு முன்னர் பிரசுரிக்கைப்படா்த்தாகை இருக்கை 
மவண்டும.   

05. கைவிம்த எழுது்பவரின் சுய ஆக்கைைாகை/ ்பமடப்பாகைமவா 
ம்பாடடிக்கு அனுப்படும  கைவிம்த அமைய மவண்டும.  

06. எழுத்துபபிமழ ஒற்றுபபிமழ இல்லாைல் எழு்தப்பட-
மவண்டும.  

07. கைவிம்த எழுது்பவர் ்தனது ப்பயர், முகைவரிமய கைண்-
டிப்பாகை குறிபபிடக் கூடாது.மவறு ஒரு ்தாளில் உறுதிப்படுத் -
்தலுடன் ப்பயர், முகைவரி, ப்தாமலம்பசி எண், மின்னஞ்சல் 
என்்பன குறிபபிடப்பட மவண்டும.   

08. ம்பாடடி விதிமும்றகைமள மீறும கைவிம்தகைள் நன்்றாகை 
அமைந்தாலும ம்பாடடிக்கு உட்பட ைாடடாது .  

09. இஸ்லாமிய இலக்கிய கைழகை உறுபபினகைள், குடும்ப 
உறுபபினர்கைள் ம்பாடடியில் கைலநது பகைாள்ள முடியாது.  

10. கைவிம்தகைள் ைரபு அல்லது புதுக்கைவிம்த எந்த வமகையி-
லும அமையலாம.

்வோழ்வேறகோக த�ோரோடும் 

கோஞ்சிரத�ோட்தடை �ககளின் 

த�ொடரும் கண்ணீர் கத�

கி.வசந்தரூபன்-
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ஒ ரு சமூகத்தில் ஆழ ஊடுருவிய சீர்்கடு, சில சையஙகளில் அமை-
தியாகத் ்�ான்றும நதியின் கீ்ழாடும சுழமலப் ்்பான்்றது. 
ஏ்�ாவ�ாரு வ்பாருள் சிக்கி சீரழியும �மரயில் இந� சுழலின் 

்�கமும, வீரியமும வ�ளித்வ�ரி�து கிமையாது.  
அ�ற்ம்ற நாம உணரும ்்பாது, சுழலில் சிக்கிய வ்பாருள் அமையா-

ளம வ�ரியாைல் சின்்ாபின்்ைாகி இருக்கும. அமைதியாகத் ் �ான்றும 
நதிமய கண்டி அமபிட்டிய பிர்�சத்தில் உள்ள மீகனு� ைக்களின் �ாழ்க்-
மக்யாடு ஒப்பிைலாம.  

அந� சமூகத்தின் ஆழத்தில் ஓடிக் வகாண்டிருந� சுழல் ்்பாம�ப் 
வ்பாருள் புழக்கம என்்பது வ�ளியாருக்கு வ�ரிநதிருக்க நியாயமில்மல. 
எது�மர என்்றால், கல்வியில் உசசம வ�ாட்ை 17 �யது ைாண�ம் 
இழுத்து, அ�மர சாவின் விளிமபிற்குள் இழுத்துச வசல்லும �மர.  

ஆம, இது கைந� சனிக்கிழமை ்்பாம�ப்வ்பாருள் கும்பமலச ்சர்ந-
��ராக சந்�கிக்கப்்படும ஒரு�ரால், ைண்வணண்வணய் ஊற்்றப்்பட்டு 
தீ ம�க்கப்்பட்டு ையிரிமழயில் உயிர்�ப்பிய ைாண�னின் கம� ைாத்தி-
ரைல்ல, ்்பாம�ப்வ்பாருள் கைத்�லில் ஈடு்படு��ாகக் கூ்றப்்படும தீய-
சக்திகள் ்கா்லாசசி, ஒவவ�ாரு �னிைனி�ம்யும, குடும்பத்ம�யும 
அசசத்தின் விளிமபில் �ள்ளிய கம�. அந�க் கிராைத்ம�ப் ்பாதுகாக்க 
்�ண்டிய கா�ல் வ�ய்�ஙகள் வ்பாறுப்்பற்று தூஙகிக் கிைந� அல்லது 
்�லி்ய ்பயிமர ் ைய்ந� கம�.  

இச சம்ப�ம குறித்து அலசிப் ்பார்க்மகயில்:   
இவ�ருைம வ�ளியா  ்க.வ்பா.� சா�ாரண �ரப் ்பரீட்மச வ்பறு்்பற்-

றில் ஒன்்பது 'ஏ' வ்பறு்்பறுகமள வ்பற்்ற அம-
பிட்டிய பிர்�சத்தில் �சிக்கும ைாண�ன், 
கைந� 26ம திகதி இரவு �்து �நம�யுைன் 
்பாட்டி வீட்டுக்கு வசல்கி்றான், வசல்லும ் ்பாது 
அப்்பகுதியில் உள்ள கும்பமலச ்சர்ந� ஒரு�-
ரால் ைண்வணண்வணய் ஊற்றி எரிக்கப்்படுகி-
்றான். எரியுண்ை ைாண�ன் �ற்்்பாது ்பலத்� 
தீக்காயஙகளுைன் கண்டி ்�சிய ம�த்தியசா-
மலயின் அ�சர பிரிவில் அனுைதிக்கப்்பட்டு 
சிகிசமச வ்பற்று �ருகின்்றான்.  

கண்டி, அமபிட்டிய, ்பல்்லகை ்பகுதிமயச ்சர்ந� 
குறித்� ைாண�ன், வ்பறு்்பறுகள் வ�ளியா  ்பின்்ர் 
�்து சி்றந� வ்பறு்்பறுகமள உ்றவி்ர் ஒரு�ருக்கு 
வ�ரிவிப்்ப�ற்காக்� அந� இரவு �்து �நம�யுைன் 
வசன்றுள்ளான். கல்வி ்கள்விகளில் சி்றந� இமைாண-
�னுக்கு எப்்படி இது ்நர்ந�து என்்பது யாராலும சிந-
தித்து கூைப் ்பார்க்க முடியா�து என்று உ்றவி்ர் வ�ரி-
விக்கின்்ற்ர்.  

 கழுத்துப்்பகுதி முற்்றாக எரிந� நிமலயில் ைாண�-
னுக்கு கைந� 28 ம திகதி காமல கண்டி ம�த்தியசாமல-
யில் அறும�சசிகிசமச ் ைற்வகாள்ளப்்பட்ை நிமலயில் 
வ�ாைர்நதும ஆஸ்பத்தியில் சிகிற்மச வ்பற்று �ரு��ாக 
ம�த்திசாமல �ட்ைாரம வ�ரிவிக்கின்்றது.   

தீ ம�த்� ந்பர் யாவர்த் �ன்்ால் அமையாளம 
காண முடியவில்மல எ  ்ைாண�னின் �நம� வ்பாலி-
ஸாரிைம வ�ரிவித்துள்ள ்்பாதிலும சம்ப�ம வ�ாைர்-
பில் �மலைம்ற�ாக ஒளிநதிருந��ாகக் கூ்றப்்படும 
சந்�க ந்பர் ஒரு�மர அப்பிர்�சத்தில் ம�த்து கைந� 
29ம திகதி வ்பாலிஸார் மகதுவசய்துள்ள்ர்.  

இநநிமலயில் அமபிட்டிய பிர்�சத்ம� ்பயமு-
றுத்தும அைா�டிக் கும்பமலச ்சர்ந� ஒரு�்ர அம-
ைாண�னுக்கு தீ ம�த்��ாகவும அசசம காரணைாக 
ைாண�னின் குடும்பத்தி்ர் சம்ப�த்ம� ைம்றத்து �ந-
��ாகவும பிர்�ச ைக்கள் வ�ரிவிக்கின்்ற்ர்.   

தீக்காயைமைந� ைாண�ன் அமபிட்டிய புனி� வ்ப -்
டிக்ட் கல்லூரியில் கல்வி கற்று �ரு��ாகவும, இமைா-
ண�ன் அமைதியா  ்்்பாக்குமையன் எ்வும வ�ரிய-
�ருகின்்றது.  

அமபிட்டிய பிர்�சத்ம� ்பயமுறுத்தும அைா�டி குண்ைர் கும்பலின் 
உறுப்பி்ர்க்ள இவ�ா்றா  ்ைனி�ாபிைா்ைற்்ற வசயமலச வசய்துள்ள-
�ாகவும ஆ்ால் இது வ�ாைர்பில் வ்பாலிஸாரிைம மும்றயிைப்்பட்டும 
மும்றயா  ் நை�டிக்மக எடுக்கப்்பைவில்மல எ்வும பிர்�ச ைக்கள் 
வ�ரிவிக்கின்்ற்ர்.  

எவ�ா்றாயினும, இந�க் குற்்றத்ம�ச 
வசய்��ர் அப்்பகுதியில் நன்கு அறியப்-
்பட்ை�ர் என்்பதும, குற்்றம வ�ளிப்்பட்-
ைால் முழுக் குடும்பத்ம�யும அழித்து 
விடு��ாகவும மிரட்ைல் விடுக்கப்்பட்-
டுள்ள�ாக அப்்பகுதி ைக்கள் ்பயத்துைன் 
வசால்கின்்ற்ர்.  

வெ்ராயின், கஞசா உள்ளிட்ை 
்பல்்�று ்்பாம�ப்வ்பாருள் ்பா�ம -்
யாளர்கள் ைற்றும கைத்�ல்காரர்கள் அம-
பிட்டிய ைற்றும அ�ம்ச சுற்றியுள்ள 
்பகுதிகளில் உள்ள ைக்கமள அசசுறுத்தி-
யும வ�ளிப்்பமையாக அ�ர்கமள மிரட்-
டியும அ�ர்களிைமிருநது ்பணம ்பறித்-
து�ரும நிமலயில், இது வ�ாைர்்பாக 
வ்பாலிஸாருக்கு �க�ல் அறிவிக்கும 
வ்பாதுைக்கள் யார் என்்பது எவ�ா்்றா 
குண்ைர்குழுவுக்கு வ�ரிய �ரு��ால் 
வ�ாைர்நதும அ�ர்களுக்வகதிராக புகார-
ளிக்க வ்பாதுைக்கள் �யஙகுகின்்ற்ர்.  

இநநிமலயில் அமபிட்டிய ்பகுதியில் 
்பல குற்்றசவசயல்களுைன் வ�ாைர்புமை-
ய�ாக கூ்றப்்படும குண்ைர்கள் குழு்� 
இந� குற்்றத்ம� வசய்திருக்கலாம 
எ்க் கூ்றப்்படுகின்்றது ஆக்�,இந� 
கும்பமல அைக்க எவவி� முயற்சிகளும 
்ைற்வகாள்ளப்்பைவில்மல எ  ் குற்்றச-
சாட்டுகள் சுைத்�ப்்பட்டுள்ளநிமலயில் 

அமபிட்டிய மீகனு� பிர்�சத்திலுள்ள ஏழு கிராை 
்சம�ப்்பகுதியிலிருநது ைக்கள் பிரதிநிதிகள் ்நற்று 
முன்தி்ம கண்டி பிர�ா  ் வ்பாலிஸ நிமலயத்திற்கு 
அமழக்கப்்பட்டிருந�்ர்.   

கண்டி பிரிவுக்கு வ்பாறுப்்பா  ் சி்ரஷை வ்பாலிஸ 

அத்தியட்சகர் சைல் ரத்நாயக்க 
�மலமையில் கலநதுமரயாைல் 
நமைவ்பற்்றது :    ைாண�னுக்கு 
வ்பற்்்றால் ஊற்றிய சம்ப�ம 
வ�ாைர்பில் வ்பாலிஸாரிைம நாம 
வ�ாைர்புவகாண்டு ைக்களின் சந்�-
கம ்பற்றி வி்விய�ாக கலநதுமர-
யாைலில் கலநது வகாண்ை வ்பாதுை-
கன் ஒரு�ர் வ�ரிவித்�ார்.  

வ்பாலிஸாரின் ்பார்பட்சைற்்ற 
விசாரமண்ய இவ�ா்றா  ் சம்ப-
�ஙகள் எதிர்காலத்தில் நைப்்பம�த் 
�டுக்கும என்று ைக்கள் கூறுகின்்ற-
்ர். ைாண�னுக்கு நீதி ்�ண்டும 
எ  ் ைற்றுவைாரு வ்பாதுைகன் 
அஙகு ் கள்விவயழுப்பி்ார்.    சிம்றக்குச வசன்று �ந� 
பின்்ர் �ாக்குமூலைளித்� குடும்பத்ம�்ய நிர்முல-
ைாக்கு��ாக சிலர் ்பயமுறுத்துகின்்ற்ர்.   

இது வ�ாைர்பில் கண்டி சி்ரஷை வ்பாலிஸ அத்தி-
யட்சகர் சமில் ரத்நாயக்க வ�ரிவிக்மகயில் குற்்றம வசய்-
��ர் அமையாளம காணப்்பட்டுள்ள�ாகவும, அ�மரக் 
மகது வசய்ய மூன்று வ்பாலிஸகுழுக்கள் அனுப்பி 
ம�க்கப்்பட்டுள்ள�ாகவும வ�ரிவித்�ார். அத்துைன் 
இசசம்ப�த்தின் சந்�க ந்பர் இ�ற்கு முன்்ர் அமபிட்-
டிய பிர்�சத்தி்ல்ய �சித்��ாகவும, சிலும�யில் 
ந்பவராரு�மர ஆணி அடித்து வகாமல வசய்� சம்ப-
�த்துைன் வ�ாைர்புமைய�ர் அ�ர் எ  ் சந்�கிப்்ப-
�ாகவும சி்ரஷை வ்பாலிஸ அத்தியட்சகர் சமில் ரத்நா-
யக்க வ�ரிவித்�ார்.    அத்்�ாடு ஓரிரு வ்பாலிஸாரின் 
வசயற்்பாடுகமள ம�த்து ஒட்டுவைாத்� வ்பாலிஸது-
ம்றமயயும எமை்்பாை்�ண்ைாம எ்க்கூறிய அ�ர், 
நீஙகள் வ்பரிய குற்்றசசாட்மை முன் ம�த்துள்ளீர்கள். 
அவ�ாறு �ாக்குமூலைளித்��ர்கமளக் காட்டிக்வகா-
டுத்��ர்கள் யார்? அ�ர்கள் ்பற்றி்பகிரஙகைாக வ�ரிவி-
யுஙகள். நை�டிக்மக எடுக்கி்்றன் என்்றார். எதிர்�ரும 
ஒருைா� காலத்துக்குள் பிரசசிம்கமள தீர்த்து ம�ப்்ப-
�ாக உறுதிவைாழிமயயும அந�க் கலநதுமரயாைலில் 
அ�ர் �ந�ார்.

அம்பிட்டியவில் 
9A பெற்ற மாணவனை
தீயிட்டுக் ப�ாளுத்தியது யார்?

பெற்றோர் வோக்குமூலமளிக்்ோது   
அமமதி ்ோத்தது ஏன்?  

(எம்.ஏ.அமீனுல்லா)  

மோ
ண

வ
ன்

 ்
ண்

டி 
ஆ

்த
ரம

வ
த

தி
ய

சோ
ம

ல
யி

ல்
 சி

கி
ம

ச 
பெ

று
ம

்யி
ல்

ஏழு கிரோம ்சமவ 
பிரிவு்ளிலிருந்து 
்லந்துமரயோடலுக்கு 
பெோலிஸுக்கு 
அமைக்்பெடட கிரோமவோசி்ள்
பெோலிஸ் அததியடச்ர் 
்லந்துமரயோடலின் ்ெோது

மோணவனின் ்தந்ம்த

்பைஙகள் -

ருவன் மீகம்்மன   

 இ்ங்கயிலிருந்து Avian media 
and Culture Association குழு, 
்மத்திய பிரதேச்மலான ரலாஜேலான் 
சலாஜஜி த்மளலாவில பஙகுபற்றச்  
சசன்றிருந்ேனர். சலாஜஜி ரயில நி் -்
யத்தில அவர்கள் பலானக் உபதிஸ்ஸ 
தேரரின் குழுவினரலால ்மலா்் அணி -
வித்து அ்ைத்து சசல்பபடுவ்ே-
யும், இ்ங்கயிலிருந்து சகலாண்டு 
சசல்பபட்ட சபலாருடகள் வைஙகபப -
டுவ்ேயும் ப்டஙகளில கலாண்லாம்.
 (லிலலி நலாேன்)

்்தசிய சூரோ சமெயின் புதிய நிமற்வறறுக் குழு
்�சிய சூரா சம்பயின் அண்மை -

யில் நமைவ்பற்்ற வ்பாதுக்கூட்ைத் -
தில் வ�ரிவு வசய்யப்்பட்ை அடுத்� 
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கா் புதிய 
நிம்ற்�ற்றுக் குழு:  

�மல�ர்: சட்ை த்�ரணி ரீ. ்க. 
அஸூர்,  உ்ப �மல�ர்கள்: அஷ -
வெய்க் எஸ.எச.எம.்பளீல், சட்ைத் -
�ரணி ஜாவித் யூசுப், எம.எச.எம.
ெசன், ,வ்பாதுச வசயலாளர்: சட் -
ைத்�ரணி ரஷீத் எம இமதியாஸ, 

உ�வி வசயலாளர்கள்: சரப் 
அமீர், ்பர்சான் ராசிக், வ்பாருளா -
ளர்: வைௌலவி எஸ. எல். வநள்பர்,, 
உ�விப் வ்பாருளாளர்: நளீம 
ைஹ்ரூப்  நிம்ற்�ற்று குழு உறுப் -
பி்ர்கள்: ரிசா யஹியா,  எம. அஜ் -
�தீன், ம�த்தியர் ரியாஸ காசிம, 
வெய்க் நஜ்ைான் சாஹித், எம. எஸ. 

எம. அஸமியாஸ, எஸ. எம. எம. 
இஸைத், ம�த்தியர் ைரீ்ா ரி்பாய், 
நூருல் இஸரா, என்.பி.நுெுைான்.

்�சிய சூரா சம்பயின் உறுப்பு 
அமைப்புகளால் வ�ரி�ா் 
ஏம்ய பிரதிநிதிகள்: டி. ஜி. எம. 

எஸ. எம. ராபி, ொம ந�ாஸ, 
எம.ஆர்.எம.சரூக், எம. வஜ. 
எம. �ாரிட், எம. அஸ்பக், அப் -
துல்லா வைாஹிதீன், ஆர். ஏ. அட் -
ஜுமைன், அஷவெய்க் ஏ.எம.எம.
அசாத், வஜ.எம.ரி்பாஸ.

விமளயாட்டுத்தும்ற ைற்றும 
இமளஞர் வி�கார அமைசசின் 
விமளயாட்டுத்தும்ற ஆ்லாசக -
ராக �ர்த்�கத் தும்றயின் ஜாம்ப� -
்ா் �த்�மள எம.ஏ.ைபிள்யூ.
பி.சில்�ா நியமிக்கப்்பட்டுள் -
ளார்.

கைந� 01 ஆம திகதி மு�ல் அமு -
லுக்கு �ரும �மகயில் இமளஞர் 
வி�கார இராஜாஙக அமைசசர் 
்ராெ் திஸாநாயக்கவி்ால் 

இந� நியை்ம �ழஙகப்்பட்ைது. 
அ�ருக்கு �ழஙகப்்பட்ை ஆ்லா -
சகர் ்ப�வியில் இமளஞர் வி� -
காரம, இமளஞர் நலன் ைற்றும 
அபிவிருத்தி, வ�ாழில் ்பயிற்சி, 
்�மல�ாய்ப்பு ்்பான்்ற திட்ைங -
கமள வசயல்்படுத்து�து குறித்து 
இராஜாஙக அமைசசருக்கு 
ஆ்லாசம் ைற்றும �ழிகாட் -
ைல்கள் �ழஙகல் என்்ப் உள்ள -
ைஙகப்்பட்டுள்ள்.

விமையோடடுததுமற ஆ்லோச்ரோ் எம்.ஏ.டபிள்யூ.பி.சில்வோ நியமனம்



இலங்கை எந்தெநதெ நாடுகைள், 
சர்வததெச நிறு்வனஙகைளிடம் கைடன் 
்ெற்றிருநதொலும் அ்வற்்றை மறுசீ -
ர்மககை த்வண்டும். இது ்தொடர-
பில் ஏற்ெடட இணககைபொடு 
சர்வததெச நாணய நிதியத்துககு அறி-
விககைபெடட பின்னதர கைடன் குறித்தெ 
இறுதித் தீரமானம் எடுககைபெடும்.

 இவ்வாறைான பின்னணியில் கைடன் -
கை்ை மறுசீர்மபெது ்தொடரபில் 
அரசாஙகைம் ஆரம்ெகைடட தெச்சு-
்வாரத்்தெகை்ை ஆரம்பித்துள்ைது. 
சீனா மற்றும் இநதியாவுடன் இதெற் -
கைான கைலநது்ரயாடல்கைள் முடுககி 
விடபெடடுள்ைன.

 இநநி்லயில், எநதெ்்வாரு சர-
்வததெச நாட்டயும் ெ்கைத்துக 
்கைாண்டு இலங்கை முன்தனாககிச் 
்சல்ல முடியாது என்ெது நிதெரச-
னமாகியுள்ைது. எனினும், “சீனா 
இலங்கையின் உண்்மயான 
நண்ென் அல்ல, மககை்ை கைடன்்ொ-
றிககுள் தெள்ளியுள்ைது” எனத் தெமிழ்த் 
ததெசியக கூடட்மபபின் மடடக -
கைைபபு மா்வடடப ொராளுமன்றை 
உறுபபினர ஒரு்வர சமீெத்தில் ொரா-
ளுமன்றைத்தில் உ்ரயாற்றும்தொது 
கூறியிருநதெ விடயம் கைருத்தொடல்-
கை்ை ஏற்ெடுத்தியுள்ைது.

 இநதெக கைருத்தொனது குறித்தெ உறுப-
பினரின் தெனிபெடட கைருத்தொகை இருந-
தொலும், நாடடின் நி்ல்ம்யக 
கைருத்தில் ்கைாண்டு எநதெ்்வாரு நாட-
்டயும் ்்வளிதய ்சல்லுமாறு கூறை 
முடியாது என சகை எதிரககைடசிப ொரா-
ளுமன்றை உறுபபினர கூறியிருநதொர. 
இதெனால் கைடநதெ வியாழககிழ்ம 

ச்ெயில் சிறிது தநரம் கைடு்மயான 
தெரககைம் இடம்்ெற்றைது.

 ொரிய்தொரு ்நருககைடியில் 
இலங்கை இருபெதொல் இவ்வா -
றைான கைருத்துககைள் ஒரு சில எதிரம-
்றையான தொககைத்்தெ ஏற்ெடுத்தெலாம் 
என ஆய்வாைரகைள் சுடடிக கைாடடு-

கின்றைனர.  இலங்கை தெற்்ொழுது 
இருககும் சூழ்நி்லயில் சீனா, 
இநதியா தொன்றை நாடுகைளுககு 
மிகைவும் கைட்மபெடடுள்ைது. 
கைடநதெ கைாலஙகைளில் சீனாவிடமிருநது 
்ெருந்தொ்கையான கைடனுதெவி-
கைள் ்ெறைபெடடிருநதெ அததெதநரம், 

நாடடில் ்ொருைாதொர ்நருககைடி 
ஏற்ெடட பின்னர இநதியா கைடன்-
கை்ை ்வழஙகியிருநதெது. அது மாத் -
திரமன்றி அ்மரிககைா, ஐதராபபிய 
ஒன்றியம் உள்ளிடட ெல்த்வறு 
உலகை நாடுகைள் இலங்கைககு இககைட-
டான சூழ்நி்லயில் உதெவிகை்ைப 
ெரிநதுள்ைன என்ெ்தெயும் மறுககை 
முடியாது. இருநதெதொதும் சீனா 

மற்றும் இநதியா ஆகிய நாடுகைள் 
இலங்கைககு மிகைவும் ்நருககை-
மான நாடுகைள் மாத்திரமன்றி, இக -
கைடடான சூழ்நி்லகைள் ஏற்ெடும்-
தொது ஓடி்வநது உதெவிககைரம் நீடடும் 
நாடுகைைாகைவும் கைாணபெடுகின்றைன. 
எனத்வ, ஒரு நாட்ட ஆதெரித்து 

இன்னு்மாரு நாட்ட புறைககைணிககை 
முடியாது.

 உண்்மயில் இலங்கை்யப 
்ொறுத்தெ ்வ்ரயில் அணிதசரா்ம 
என்ெததெ ்ொது்வான ்்வளிநாட-
டுக ்கைாள்்கையாகை உள்ைது. எந-
தெ்்வாரு நாடடுடனும் அணிதச -

ராது அ்னத்து நாடுகை்ையும் 
அர்வ்ணத்துச் ்சல்லும் ்கைாள்-
்கை்யப பின்ெற்று்வதொல் ்ொரு-
ைாதொர ்நருககைடிககு முகைங்கைா -
டுத்திருககும் சூழ்நி்லயிலும் 
அணிதசராக ் கைாள்்கை்ய முழு்ம -
யாகைக கை்டபபிடிககை த்வண்டும்.   

நாடடின் தெற்தொ்தெய நி்ல்ம-
்யப ெயன்ெடுத்தி பூதகைாை அரசி-
யல் கைாயநகைரத்தெல்கைள் இடம்்ெற்-
றைாலும் அ்னத்்தெயும் சமாளிககும் 
்வ்கையில் சகைல நாடுகைளுடனும் 
நடபுப ொராடடிச் ்சல்ல த்வண்டிய 

நி்ல இலங்கைககு ஏற்ெடடுள்ைது.
 ஐதராபபிய ஒன்றியம் இலங-

்கைககு ்வழஙகி்வரும் ஜீ.எஸ்.பி 
பிைஸ் ்வரிச்சலு்கை்ய மீைாயவு 
்சய்வது ்தொடரொன கைலநது்ரயா-
டல் ்மயநிகைர மு்றையில் அண்்ம-
யில் ந்ட்ெற்றைது. ொராளுமன்றைத்-

தில் ந்ட்ெற்றை 
இநதெ ்மயநிகைர 
மு்றையிலான கூட-
டத்திற்கு ்்வளிவி-
்வகைார அ்மச்சர 
அலி சபரி தெ்ல்ம 
தெ ா ங கி யி ருந தெ து -
டன், ொராளுமன் -
றைத்்தெப பிரதிநி-
தித்து்வபெடுத்தும் 
அ்னத்துக கைடசி-
கைளினதும் உறுப-
பினரகைள் கைலநது 
்கைாண்டிருநதெனர.

  இலங்கையில் 
ஏற்ெடும் முன்தனற்-

றைம் குறித்துத் தொம் உன்னிபொகை அ்வ-
தொனித்து ்வரு்வதொகைவும், ெல்த்வறு 
விடயஙகைளில் அரசாஙகைம் தமம்-
ொடுகை்ை ஏற்ெடுத்தெ த்வண்டும் 
என்றும் ஐதராபபிய ஒன்றியப பிர -
திநிதிகைள் ்வலியுறுத்தியிருநதெனர.  

நாடடின் நி்ல்ம்யக கைருத்தில் 
்கைாண்டு ஜீ.எஸ்.பி பிைஸ் சலு்கை-
்யத் ்தொடரநதும் ஐதராபபிய ஒன் -
றியம் ்வழஙகை த்வண்டும் என இதில் 
கைலநது ்கைாண்டிருநதெ சகைல ொராளு -
மன்றை உறுபபினரகைளும் ஒருமித்தெ 

குரலில் தகைாரிக்கை 
விடுத்திருநதெனர.

 விரும்பிதயா விரும்ொமதலா சர -
்வததெச நாடுகைளின் உதெவிகைளில் ்ெரு-
மைவில் தெஙகியிருககை த்வண்டிய 
சூழல் இலங்கைககு ஏற்ெடடுள்-
ைது. இநதெ உண்்ம்யப புரிநது 
்கைாண்டு எநதெ்்வாரு தெரப்ெயும் 
ெ்கைத்துக ்கைாள்ைாமல் முன்தனாக-
கிச் ்சல்ல த்வண்டிய ததெ்்வயும் 
ஏற்ெடடுள்ைது.

  இநதெ கைை யதொரத்தெத்்தெப புரிநது 
்கைாண்டு அ்னத்து அரசியல்்வாதி-
கைளும் நடநது ்கைாள்ை த்வண்டிய 
ததெ்்வ உணரபெடடுள்ைது.

 இததெத்வ்ை, இலங்கை ்தொடர -
பில் சர்வததெசத்தின் நம்பிக்கை்ய 
ஏற்ெடுத்தும் ்வ்கையில் அரசாஙகைத்-
தின் ்சயற்ொடுகைள் ்்வளிபெ்டத் 
தென்்ம மிககை்்வயாகை அ்மய 
த்வண்டும். குறிபொகை கைடன் மறுசீ-
ர்மபபு விடயத்தில் சகைல தெரபபி-

னரும் ஒதர மாதிரியாகை நடத்தெபெட 
த்வண்டியதென் அ்வசியத்்தெ ்ொரு-
ைாதொர நிபுணரகைள் ்வலியுறுத்தி-
யுள்ைனர.

 அது மாத்திரமன்றி, ஊழல் 
மற்றும் இலஞச தமாசடிகை்ைக கைட-

டுபெடுத்து்வதில் அர -
சாஙகைம் எடுத்திருககும் 
நட்வடிக்கைகைள் குறித்து 
சர்வததெச நாடுகைள் 
அதிகை அககை்றை கைாண் -
பிபெ்தெயும் அறியக 
கூ டி ய தெ ா கை வு ள் ை து . 
இலங்கையுடன் கைலநது -
்ரயாடல்கை்ை நடத் -
தும் ்்வளிநாடடு இரா -
ஜதெநதிரிகைள் இதெ்னப 
ெல தெட்்வ ்வலியுறுத் -
தியுள்ைனர.

 இதெற்கைான சடடரீதி-
யான ஏற்ொடுகை்ையும் 
அரசாஙகைம் முன்்ன-
டுககை த்வண்டியுள்ைது. 
்ொருைாதொர ரீதியில் 

நாட்ட சரியான ொ்தெககுக 
்கைாண்டு ்சல்ல முடியும் என்றை 
நம்பிக்கை்ய ஏற்ெடுத்தெக கூடிய 
கைடட்மபபு மாற்றைஙகை்ையும் சர-
்வததெசம் இலங்கையிடமிருநது எதிர-
ொரககிறைது.

 இநதெக கைடட்மபபு மாற்றைத்்தெ 
ஏற்ெடுத்தெ அரசியல்்வாதிகைளின் ெங-
கைளிபபு மற்றும் அ்வரகைளின் ்சயற்-
ொடுகைளும் அ்வசியம் என்ெ்தெ நாம் 
மறைநதுவிட முடியாது. இதுதொன்றை 
விடயஙகை்ைக கைருத்தில் ்கைாண்டு 
அரசியல்்வாதிகைள் நடநது ்கைாள்்வது 
நாடடின் ஒடடு்மாத்தெ ்ொருைா-
தொர மீடசிககு உறுது்ணயாகை இருக-
கும்.

4 THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY DECEMBER 04, 2022
2022 டிசம்ெர 4 ஞாயிற்றுககிழ்ம

ப�ொருளொதொர பெருக்க 
டியிலிருந்து எமது 
ெொடு மீள்வதற்கொ்க,
இந்தியொ மொத்திரமன்றி 
சீனொ ்வழங்கியுளள 
உதவி்களளயும்
மறந்துவிட முடியொது!

பி.ஹர்ஷன்...?

பிரதமர் நரரந்திர ரமோடி தலைலமயிைோன 
போரதிய ஜனதோவின் ஆட்சியிரைரய இந்த சோதலன 
எட்்டபபட்டுள்ளது என்பது இங்கு குறிபபி்டததக்க 
வி்டயம்.

்கோங்கிரஸின் ஆட்சியின் ரபோது பிரதமரோ்கப 
பதவி வகிதத ்கைோநிதி மன்ரமோ்கன் சிங் உை்கறிந்த 
பபோரு்ளோதோர நிபுணர் ஆவோர். உை்க நோடு்கள பை-
வற்றுககு பபோரு்ளோதோரததுலையில் ஆரைோசலன 
கூைக கூடிய வல்லுநர் மன்ரமோ்கன் சிங் ஆவோர். 
ஆனோலும் அவர் பிரதமரோ்கப பதவி வகிதத ்கோங்-

கிரஸ் ஆட்சியில் ்கோணோத பபோரு்ளோதோர அபிவிருத-
திலய பிரதமர் நரரந்திர ரமோடி தலைலமயிைோன 
போ.ஜ.்க ஆட்சியின் ரபோது இந்தியோ ்கண்டுள்ளது.

இந்தியோவில் போ.ஜ.்க ஆட்சிககு வருவதற்கு 
முன்பு, ்கோங்கிரஸ் 10 ஆண்டு்கோைம் ஆட்சி 
பசயதது. மி்கபபபரிய பபோரு்ளோதோர நிபுணர் எனக 
கூைபபடும் மன்ரமோ்கன் சிங் அபரபோது பிரதம-
ரோ்க இருந்தோர்.

்கோங்கிரஸ் ஆட்சிககு வருவதற்கு முன்பு சர்-
வரதச பபோரு்ளோதோர குறியீட்டில் இந்தியோ 11- 
ஆவது இ்டததில் இருந்தது. மன்ரமோ்கன் சிங்கின் 
10 ஆண்டு்கோை ஆட்சிககுப பிைகு, இந்தியோ 
ஒரரபயோரு இ்டம் மோததிரரம முன்ரனறி 10- 
ஆவது இ்டதலதப பிடிததது.

ஆனோல் பிரதமர் நரரந்திர ரமோடி 
தன்லன ஒருரபோதுரம பபோரு்ளோ-
தோர அறிஞர் என்பைல்ைோம் பசோல்லிக 
ப்கோண்்டது கில்டயோது. எனினும் நரரந்திர 
ரமோடி தலையிைோன போ.ஜ.்கவின் 8 ஆண்-
டு்கோை ஆட்சியில் உைகின் 5 ஆ-வது பபரிய 
பபோரு்ளோதோர சகதியோ்க இந்தியோ முன்ரன-
றியுள்ளது.

"ஒரு பபோரு்ளோதோர நிபுணர் சோதிக்க முடி-
யோதலத, ரதநீர் விற்றுக ப்கோண்டிருந்த 
ஒரு சோமோனியனோல் பசயய முடிந்திருக-
கிைது" என்று குஜரோத சட்்டசலபத ரதர்த-
லுக்கோன பிரசோரக கூட்்டததின் ரபோது சிை 
தினங்்களுககு முன்னர் பிரதமர் ரமோடி 
பவளிபபல்டயோ்கரவ கூறியிருந்தோபரன்-
பது குறிபபி்டததக்கது.

இது ஒருபுைமிருக்க, ஸ்ரரற் போங்க ஒஃப 
இந்தியோ (SBI) ஆரோயச்சி அறிகல்கயின்படி, எதிர்-
வரும் 2029- ஆம் ஆண்டில் இந்தியோ உைகின் 
3- ஆவது பபரிய பபோரு்ளோதோர நோ்டோ்க மோறி விடு-
பமன்று குறிபபி்டபபட்டுள்ளது. ரமற்படி வங்கியின் 
பபோரு்ளோதோர ஆரோயச்சித துலையின் ஆரோயச்சி 
அறிகல்கயில் இந்த வி்டயம் குறிபபி்டபபட்டுள்ளது.

"இங்கிைோந்தின் பபோரு்ளோதோரததின் அ்ளலவ 
இந்தியோ முந்திச் பசல்லும்" என்று அந்த அறிகல்க-
யில் பதரிவிக்கபபட்டுள்ளது.

நரரந்திர ரமோடி அரசு பதவிககு வந்ததில் இருந்து 

இந்திய பபோரு்ளோதோரம் போரிய்ளவில் ்கட்்டலமபபு 
மோற்ைததிற்கு உள்ளோகி வருகின்ைது. இந்தியோ 
இபரபோது 5 ஆவது பபரிய பபோரு்ளோதோர வல்ைர-
சோ்க உள்ளது.

இந்தியோவின் பமோதத உளநோட்டு உற்பததியின் 
பங்கு இபரபோது 3.5% ஆ்க உள்ளது. 2014 இல் 

2.6% ஆ்க இருந்தது. எதிர்வரும் 2027 இல் 4% 
ஐ ்க்டக்க வோயபபுள்ளது. 2029 ஆம் ஆண்டில் 
இந்தியோ 3 ஆவது பபரிய பபோரு்ளோதோரம் என்ை 
பசோல்லைப பபை வோயபபுள்ளது என்கிைோர்்கள 
பபோரு்ளோதோர நிபுணர்்கள.

்கோைனிததுவ ஆட்சியிலிருந்து சுதந்திரம் பபற்ை 
75- ஆவது வரு்ட பபருவிழோ ஆண்டில் இந்தியோ 
பிரிட்்டலனத தோண்டி உைகின் 5- ஆவது பபரிய 
பபோரு்ளோதோரமோ்க உருபவடுததுள்ளது. இது 
ஒவபவோரு இந்திய குடிம்கனுககும் கில்டதத பவற்-
றியோகும்.

வீழ்ச்சியல்டந்து வரும் பபோரு்ளோதோரம் மற்றும் 
ரவ்கமோ்க அதி்கரிதது வரும் பணவீக்கதலதக ்கட்-
டுபபடுதத பிரிட்்டன் ரபோரோடும் ரநரததில் இந்த 

சோதலன நி்கழ்ததபபட்டுள-
்ளது.

இந்தியோவின் அசுர வ்ளர்ச்-
சிக்கோ்க பிரதமர் நரரந்திர 
ரமோடி, பபரிய ப்கோளல்க 
மோற்ைங்்கல்ளச் பசயதிருக-

கின்ைோர். பிரதமர் ரமோடி ்க்டந்த ்கோைதலதப புைம்-
தளளி, இந்தியர்்களின் பை ஏமோற்ைங்்கல்ள ஈடு 
பசயது, அவர்்களின் திைலன பவளிகப்கோணர்ந்து, 
இந்தியோ என்ை மோபபரும் ரதசதலத வ்ளர்ச்சிப 
போலதயில் ப்கோண்டு பசல்கிைோர்.

இந்தியோவின் பமோதத உளநோட்டு உற்பததியோ-
னது அபமரிக்கோ, சீனோவிற்கு அடுததபடியோ்க 
உைகின் மூன்ைோவது பபரிய பபோரு்ளோதோரமோ்க 
மோறும் என்பரத எதிர்போர்பபோ்க இருககின்ைது.

பபோரு்ளோதோரக ்கணிபபு்களின்படி மற்லைய 
நோடு்களின் பமோதத உளநோட்டு உற்பததி ரதக்கம-
ல்டயும் அல்ைது குலையும் ரபோது, இந்தியோவின் 
மதிபபு பதோ்டர்ந்து உயரும். அதோவது இந்தியோ 
தனது முன்னிலைலய தக்கலவதது, தற்ரபோதுள்ள 
இல்டபவளி்கல்ள நிரபபும் ரவ்கதலத அதி்கரிககும் 
என்று நம்பபபடுகிைது.

இரண்டு ஆண்டு்க்ளோ்க ப்கோரரோனோவின் தோக்க-
மோனது உை்கப பபோரு்ளோதோரங்்கல்ளப ரபோைரவ 
இந்திய பபோரு்ளோதோரதலதயும் ்கடுலமயோ்கப 
போதிததது. இந்த பநருக்கடி்கல்ள பிரதமர் ரமோடி 
வோயபபு்க்ளோ்க மோற்றினோர். அவரது பதோலை-
ரநோககு போர்லவ இந்தியோ பிைநோடு்களின் வழியில் 
பசல்வலதத தடுததது. அதற்கு மோைோ்க, அவர் ஒரு 
எச்சரிகல்கயோன மற்றும்விரவ்கமோன அணுகுமு-
லைலயதரதர்ந்பதடுததோர்.

ரவலைவோயபபு்கல்ள உருவோககும் உள்கட்-
்டலமபபு திட்்டங்்களுக்கோன பசைவினங்்கல்ள 
இைக்கோ்கக ப்கோண்டு அவர் பசயல்பட்்டோர். 
பதோழில் துலைக்கோன ஊககுவிபபு அடிபபல்டயி-
ைோன திட்்டங்்கல்ள பிரதமர் ரமோடி ஊககுவிததோர். 
ரூபோ 2 இைட்சம் ர்கோடி மதிபபிைோன உற்பததியு-
்டன் இலணந்த ஊக்கத பதோல்க திட்்டம் பைன்்க-
ல்ளக ப்கோடுக்கத பதோ்டங்கியுள்ளது.

இந்தியோவின் மக்களபதோல்கயில் சுமோர் 
மூன்றில் இரண்டு பங்குள்ள ஏலழ்கள மற்றும் பின்-
தங்கியவர்்களுககு இைவச ரரஷன் பபோருட்ல்ளப 
பபறும் உைகின் மி்கபபபரிய இைவச உணவுத 
திட்்டம், உைகின் மி்கபபபரிய ப்கோரரோனோ தடுபபூசி 
திட்்டம் ஆகியலவ இந்தியோவின் பபோரு்ளோதோரம் 
பதோற்றுரநோயின் அழிவு்களிலிருந்து ரவ்கமோ்க 
மீண்டு வருவதற்கு பபரிதும் உதவின.

சுதந்திரததின் 100 ஆ-வது ஆண்டுககுள 
நுலழயும் ரபோது இந்தியோ இன்னும் வலுவோ்கவும் 
வ்ளமோ்கவும் முன்ரனறும் என்பரத எதிர்போர்ப-
போகும்.

பிரதமர் ரமோடியின் ‘ஒரர போரதம் - உன்னத 
போரதம்’ திட்்டம் சீரோ்க வடிவம் பபற்றுள்ளது. இது 
அரலசயும் மக்கல்ளயும் உள்ள்டககிய ஒருபோர்லவ 
- கூட்டு முயற்சி. இந்தியோ தற்சோர்பு சவோல்்கல்ள சந்-
திக்கவும், துன்பங்்கல்ள சமோளிக்கவும் தன்னம்பிக-
ல்கயு்டன் தயோரோ்க உள்ளது.

உை்க்ளவில் ஐந்தோவது பபரிய பபோரு்ளோதோரம் 
மற்றும் ரவ்கமோ்க வ்ளரும் பபோரு்ளோதோரம் என்ை 
இரட்ல்ட லமல்்கற்்கல்ள ்க்டபபது இந்தியோவிற்கும் 
இந்தியர்்களுககும் ஒரு ம்கததோன சோதலன என்ப-
தில் சந்ரத்கமில்லை.

எஸ்.சாரங்கன்...?

இந்தியாவின் ப�ாருளாதாரம் 
உலக அளவில் ஐந்தாவது 
ப�ரிய ப�ாருளாதாரமாக 

உளளது. தற்�ாததய வளர்ச்சி 
்வகத்தில் இந்தியா 2027 இல் பெ-
ர்மனிதயயும், 2029 இல் ெப�ாதை-
யும் தாண்டிவிடுபமன்று எதிர்�ா-
ர்்ககப�டுகின்்றது. இந்தியாவின் 
இந்த வளர்ச்சியாைது குறிபபிடத்த்கக 
சாததையாகும்.

எந்தப்வொரு ெொடளடயும் �ள்கத்து
ப்கொள்வது இலங்ள்கககு உசிதமலல!

ப�ாருளாதார நிபுணரால் முடியாததத
சாதித்து்க காட்டிய பிரதமர் ்மாடி!

பி்றநாடுகளின் �ாததயில் பசல்வததத் தவிர்த்து, 
தனியாை �ாததயில் �யணம் பசயவ்த
இந்தியாவின் சாததை்ககு்க காரணம்

இலஙதக தறப�ாழுது எதிர்பகாண்டுளள  
ப�ாருளாதார பநரு்ககடியிலிருந்து மீளவதறகு 
சர்வ்தச நாணய நிதியம் வழஙக்க கூடிய  

கடனுதவி மிகவும் மு்ககியமாைதாகும். இததைப  
ப�றுவதறகு அரசாஙகம் பதாடர்ச்சியாை ்�ச்சுவார்த்தத 
கதள முன்பைடுத்திரு்ககின்்றது. இருந்த்�ாதும் இந்த்க 
கடதைப ப�றறு்க பகாளவதாயின் இலஙதக  
அரசாஙகம் முன்ைர் ப�றறு்க பகாண்ட கடன்கதள  
மறுசீரதமபபுச் பசயய ்வண்டிய நிர்ப�ந்தம் ஏற�ட்டுளளது.

அணிசேரொக 
ப்கொளள்களயக 
்களடப்பிடித்த்வொறு 
இன்ளறய வீழ்ச்சியி
லிருந்து மீள்வதறகு 
இரொஜதந்திர அணுகு
முளற்கசள அ்வசியம்

ேர்வசதே ெொணய 
நிதிய உதவி
கிளடப்�தொயின்,
்கடன் மறுசீரளமப்பு 
தவிரக்க முடியொதது!
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�ந்தவூர் குறூப் �ருபர்

தனது அர�யல் வாழ்க்ைக�ல் �ணற்-
றுத்தவைள அர�யல் கலாசாரத்�ைன ஒரு 
ேபாதும் ெசய்ய மு�யாது. �ந்தவூைரயும் 
ஏைனய அயல் �ராமங்கைளயும் ேந�த்து 
இன மதம் ேபதம் பாராமல் ேசைவயாற்�ய 
மர்ஹ�ம் எம்.எம்.முஸ்தபா�ன் அர�யல் 
பாசைற�ல் பயணத்ைத ெதாடர்ந்தவன் 
என்ற அ�ப்பைட�ல், ஊ�ன் அ��ருத்-
��லும், மக்க�ன் நல�லுேம கவனம் 
ெசலுத்துேவன் என �ந்தவூர் �ரேதச 
சைப�ன் �ர�த் த�சாளர் ைவ.எல். சுைல-
மாெலவ்ைவ ெத��த்துள்ளார். 

�ந்தவூர் �ரேதச சைப�ன் 
2023ம் ஆண்�ற்கான வரவு 
ெசலவு �ட்டத்�ல், கடந்த 
ெசவ்வாய் (29) கலந்து 
ெகாண்டு உைரயாற்றும் 
ேபாேத அவர் இவ்வாறு 
ெத��த்தார்.

ெதாடர்ந்தும் அங்கு உைர 
�கழ்த்துைக�ல்,

�ந்தவூர் �ரேதசத்�ல் 
அண்ைமக்காலமாக நைட-
ெபற்று வந்த ெதாடர் 
கடல�ப்�ற்கு �ரந்தர 
�ர்�ைனப் ெபற்றுக் ெகாடுப்பதற்கு நட-
வ�க்ைககள் எடுத்தது யாவரும் அ�ந்த 
�டயமாகும். அந்த வைக�ல் இதற்கான 
�ரந்தர �ர்�ைனப் ெபற்றுக் ெகாடுப்ப-
தற்கு, தற்ேபாைதய ெபாருளாதார ெநருக்க-
�களுக்கு மத்��லும் ஆறைரக் ேகா� ரூபா 
ெசல�ல் �ரந்தர தடுப்புச் சுவர் அைமப்-
பதற்கான நடவ�க்ைககைள எடுத்ேதன். 
தற்ேபாது அதற்கான ெவற்� �ைடத்துள்-
ளதுடன் ேவைலகைள ஆரம்�ப்பதற்கான 

க�தத்�ைனயும் கு�ப்�ட்ட ஒப்பந்தக்கா-
ர�டம் ைகய�த்துள்ேளன். இதற்காக ஒத்-
துைழப்ைப வழங்�ய �ரேதச சைப த�-
சாளர் மற்றும் உறுப்�னர்கள், கைரேயார 
பாதுகாப்பு மற்றும் கைரேயார வளங்கள் 
முகாைமத்துவ �ைணக்களத்�ன் ப�ப்பா-
ளர் நாயகம் ெபா��யலாளர் ஆர்.ஏ.எஸ். 
ரணவக்க, மற்றும் �ேசட ெபா��யலாளர் 
குழு, �ராந்�ய ெபா��யலாளர் எம். துள�-
தாசன், மற்றும் அைனவருக்கும் நன்�கைள 

ெத��க்�ன்ேறன்.
ேமலும் �கவும் ேமாசமாக 

பா�க்கப்பட்டுள்ள �ந்தவூர் அ�-
யாண்ட சந்� ��ப்புனர் �ர்மா-
ணமானது அடுத்த வாரம் ஆரம்-
�க்கப்படவுள்ளது. 

உண்ைம�ல் இப்�ரேதச மக்க�ன் 
நல�ல் அக்கைற ெகாண்டு இதற்கான 
அனும�ைய வழங்�ய �� அ��ருத்� 
�ைணக்கள மாகாணப் ப�ப்பாளர் �. 
கருணாநாதன், �ரதம ெபா��யலாளர் 
�.�. ராசேமாகன், கல்முைன �ைறேவற்-
றுப் ெபா��யலாளர் எம். முனாஸ் மற்றும் 
அதன் உத்�ேயாகத்தர்கள் அைனவருக்கும் 
நன்�கள். உண்ைம�ல் இது �கப்ெபரும் 
பங்காகும். இந்த ��ைய புனரைமத்து 

மக்கள் பாவைனக்கு வழங்குவது எனது 
தைலயாய கடைமயாகும்.

அத்துடன் �க �ண்டநாள் �ட்டங்க�ல் 
ஒன்றான �ந்தவூர் ெவட்டுவாய்க்கால் �� 
ேமலும் அழகு ெபறவுள்ளது. கடந்த காலங்-
க�ல் கு�ப்பாக இரவு ேவைளக�ல் ெகாள்-
ைளக்காரர்கள் மற்றும் கள்வர்க�ன் நடமாட்-
டத்தால் இவ்���ல் வ�க்கும் மக்கள் பல 
அெசௗக�யங்கைள சந்�த்தனர். 

தற்ேபாது இந்த ��க்கு ந�ன �ன்�ளக்கு-
கள் ெபாருத்தப்பட்டுள்ளதுடன் இவ்��ைய 
எ�ர்காலத்�ல் காபட் ��யாக அைமத்து �ந்-
தவூர் கடற்கைர வைர ெகாண்டு ெசல்லவுள்-
ேளன். 

அத்துடன் எனக்கு �ைடத்துள்ள அர�யல் 
அ�காரத்�ைன ைவத்து ஊருக்குள்ளும், 

ஊருக்கு ெவ�ேயயும் பல ப�கைள பு�ந்து 
வரு�ன்ேறன். எனது அர�யல் காலத்�ற்குள் 
ெவறும் �ணற்றுத்தவைளயாக இருந்து அர-
�யல் ெசய்ய �ருப்ப�ல்ைல என ெத��த்-
தார்.

�ந்தவூர் �ரேதச சைப�ன் த�சாளர் எம்.
ஏ.எம்.தா�ர் தைலைம�ல் இடம்ெபற்ற, 
இவ்வரவு ெசலவுத்�ட்டத்�ல், ெபண்கள் 
தைலைமதாங்கும் குடும்பங்களுக்கான வாழ்-
வாதார உத� �ட்டம், ேபாசாக்கு குைறந்த 
�றுவர்களுக்கான ேபாசாக்கு உணவு �ட்டம், 
வலது குைறந்ேதாருக்கான ெதா�ல் முயற்� 
�ட்டம் ேபான்றைவ �ேஷட அம்சமாக 
காணப்பட்�ருந்ததுடன், 2023 ஆம் ஆண்-
டுக்கான வரவு ெசலவுத் �ட்டம் ஏகமனதாக 
�ைறேவ�யதும் கு�ப்�டத்தக்கதாகும்.

கிணற்றுத் தவைள அரசியைல 
என்னால் ெசய்ய முடியாது!

ஊரின் அபிவிருத்தியிலும், மக்களின் நலனிலுேம கவனம் ெசலுத்துேவன்
வரவு ெசலவுத்திட்ட உைரயில் உப தவிசாளர் சுைலமாெலவ்ைவ

2018 முதல் ஆண்டு ேதாறும் நைடெபற்று 
வரும் '�றகுநு� சர்வேதச �ைரப்பட �ழா' 
இம்மாதம்  10, 11ஆம் �க�க�ல் மட்டக்க-
ளப்பு, கல்ல� சாந்� �ைரயரங்�ல் நைடெப-
றவுள்ளது. த��ல் உபதைலப்�டப்பட்ட 
உலகத் தரமான �றெமா�த் �ைரப்படங்க-
ளும் இலங்ைகத் �ைரப்படங்களும் ஆவணப்-
படங்களும், குறும்படங்களும் இவ்�ழா�ல் 
காண்�க்கப்படவுள்ளன. முற்�லும் இலவ-
சமான இத் �ைரப்பட �ழா ச�, ஞா�று 
இரு �னங்களும் 10.30, 2.30, 4.00, 7.00 என 
நான்கு காட்�களாக நைடெபறவுள்ளது.

'மைழக்குள் திரியாமல் 
திைரக்குள் வாருங்கள்'

4ஆவது சிறகுநுனி 
சர்வேதச திைரப்பட 

விழா 2022

ஓமந்ைத �ேஷட �ருபர் 
வவு�யா சுத்தானந்த இந்து இைளஞர் சங்கத்�ன் 70ஆவது ஆண்டு-

�ழா ேநற்று(3) சங்க தைலவர் மருத்துவர் ப. சத்�யநாதன் தைலைம�ல் 
�றப்பாக இடம்ெபற்றது. வவு�யா கந்தசுவா� ஆலயத்�ல் இருந்து 
பாலர் மாணவர்க�ன் சமய குரவர்க�ன் ேவடந்தாங்�ய ஊர்வலத்துடன்  
�கழ்வுகள் ஆரம்பமா�ன. இவ்�ழா�ல் ெசஞ்ெசாற் ெசல்வர் ஆறு �ரு-
முருகன் �ரதம �ருந்�னராக கலந்து ெகாண்�ருந்ததுடன் த�ழ் ம� 
அகளங்கனும் கலந்து ெகாண்�ருந்தார். 

சுத்தானந்த இந்து இைளஞர் சங்கத்தின் 
70ஆவது ஆண்டுவிழா
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அவர்கள் தங்களுக்கு மாத்�ரமன்�, மற்ைறேயாருக்-
கும் மரணத்ைத ஏற்படுத்து�ன்றனர். இவர்க�ன் அலட்�-
யத்துக்கான காரணம் பு�ய�ல்ைல.

 ��ைய ஊடறுத்து புைக�ரதப் பாைதெயான்று 
ெசல்வது சார�களுக்குத் ெத�யாத �டயமல்ல. புைக�-
ரதம் தனது பாைத�ல் ேவகமாக வரலாெமன்பதும் ெத�-
யாததல்ல. அவ்வா�ருந்தும் வ�ந்து ெசன்று அவர்கள் 
�பத்�ல் �க்�க் ெகாள்வைத என்னெவன்று ெசால்வது!

 முச்சக்கரவண்��ேலா அல்லது ேபருந்�ேலா வரு-
�ன்ற பய�ெயாருவருக்கு அவற்�ன் சார�கள் தங்க-
ளது அலட்�யத்�னால் மரணத்ைத ஏற்படுத்துவெதன்பது 
மன்�க்க மு�யாத குற்றம். ஓட்ேடா மற்றும் த�யார் 
ேபருந்து உ�ைமயாளர் சங்கங்கள் இவ்�டயத்�ல் உ�ய 
கவனம் ெசலுத்துவது அவ�யம்.

 ம�த உ��ன் ெபறுமானம் மற்றும் ம�தா�மானம் 
ெதாடர்பாக அச்சார�களுக்கு ஆேலாசைனகைள வழங்கு-
வது அவ�யம். அேதேவைள முச்சக்கரவண்�க�ல் ெசல்-
�ன்ற பய�களும் �கவும் அவதானம் ேபணுவது முக்-
�யம். ஓட்ேடா சார�ெயாருவர் த�ெகட்டு வாகனத்ைதச் 
ெசலுத்துவது ெத�யவந்தால், உடன�யாக வாகனத்ைத 
�றுத்தச் ெசால்� அவ்�டத்�ேலேய இறங்� �டுவேத 
உ�ருக்குப் பாதுகாப்பாகும்.

 வாகனப் ேபாக்குவரத்துச் சட்ட�ட்டங்கைள ச�யாக 
நைடமுைறப்படுத்தும் �டயத்�ல் ெபா�சார் �து பரவ-
லான �மர்சனங்கள் உள்ளன. ச�க்ைஞ �ளக்குகளுக்கு 
அரு�ல் மைறந்து �ன்றப�, தவ�ைழக்கும் வாகனங்க-
ைளக் கண்டு��ப்பது மாத்�ரேம அவர்களது ப�யல்ல. 
அதற்கும் அப்பால் ஏராளமான குற்றங்கள் �கழ்�ன்றன 
என்பைத அவர்கள் பு�ந்து ெகாள்ள ேவண்�யுள்ளது.

எங்கள் கருத்து
அடுத்தவ�ன் உ�ைர ப�க்கும்
அலட்�யம் �குந்த சார�கள்

�டைமப்பு �ட்டங்கைள...
அைமச்ச�டம் சைப�ல் ேகட்டுக் 

ெகாண்டார்.  
பாராளுமன்றத்�ல் ேநற்று நைடெபற்ற 

நகர அ��ருத்� மற்றும் �டைமப்பு 
அைமச்சு,ெதா�ல் மற்றும் ெவ�நாட்டு 
ேவைலவாய்ப்பு அைமச்சு ஆ�ய அைமச்-
சுகளுக்கான வரவு ெசலவுத் �ட்ட �� 
ஒதுக்�ட்டு �தான குழு �ைல �வா-
தத்�ல் உைரயாற்றுைக�ேலேய அவர் 
இவ்வாறு ெத��த்தார்.   

சைப�ல் ெதாடர்ந்தும் உைரயாற்�ய 
அவர்,  

நல்லாட்� அரசாங்கத்�ல் வடக்கு, 
�ழக்கு மாகாணங்க�ல் ஆரம்�க்கப்-
பட்ட �டைமப்பு த் �ட்டங்கள் எ�ர்-

பார்த்த இலக்ைக அைடய�ல்ைல. அந்த 
�டைமப்புத் �ட்டங்கள் முைறயாக 
அைமந்�ருந்தால் இன்றும் பல்ேவறு 
கஷ்டங்களுக்கு மத்��ல் வாழும் மக்கள் 
நன்ைமயைடந்�ருப்பர்.  �ட்டுத் �ட்-
டத்துக்காக ஒதுக்கப்பட்ட �� இதுவைர 
முழுைமயாக வழங்கப்பட�ல்ைல.  

ஒரு அரசாங்கம் முன்ெனடுக்கும் அ�-
�ருத்� �ட்டங்கைள ��ெதாரு அர�-
யல் ெகாள்ைக ெகாண்ட கட்� ஆட்�க்கு 
வரும் ேபாது கண்டு ெகாள்வ�ல்ைல.  

�ட்டுத்�ட்ட கடனால் ெபரும்பாலா-
ேனார் தற்ெகாைலக்கு முயற்�த்துள்ளார்-
கள்,பலர் பா�ய �ரச்�ைனகளுக்கு முகம் 
ெகாடுத்துள்ளனர்.   

தமது �ரச்�ைனகளுக்கு �ர்வு காண 
ேவண்டும் என்பதற்காகேவ மக்கள் தமக்-
கான �ர���கைள ெத�வு ெசய்து பாரா-
ளுமன்றத்துக்கு அனுப்� ைவக்�றார்கள்.  

ஒரு அரசாங்கம் ஆரம்�த்த அ��-
ருத்� ப�கைள ெதாடரக் கூடாது என்ற 
�ைலப்பாடு பு�தாக வரும் அரசாங்கங்க-
ளுக்கு இருக்கக்கூடாது.  

நல்லாட்� அரசாங்கத்�ல் �ரதமராக 
பத� வ�த்த ர�ல் �க்�ரம�ங்கேவ 
தற்ேபாது ஜனா�ப�யாக உள்ளார்.  

இராணுவத்�ற்கு ஒதுக்கப்பட்ட 
���ல் இரண்டு �ல்�யன்கைள �ட்-
டுத்�ட்ட கடன் சுைமயால் பா�க்கப்பட்-
டுள்ள மக்களுக்கு வழங்�னால் மக்கள் 

�ம்ம�யாக வாழ்வார்கள் என்ற ேகா�க்-
ைகைய ஜனா�ப��டம் முன் ைவக்க 
�ரும்பு�ேறன்  

முல்ைலத்�வு, மன்னார், ��ெநாச்� 
ஆ�ய மாவட்டங்க�ல் நகர அ��ருத்� 
ெசயற்பாடுகள் முன்ெனடுக்கப்படு�ன்-
றன.இந்த மாவட்டங்க�ல் �யைணப்பு 
பைடக்கான வச�ைய எவ்�தத்�லாவது 
வழங்க உ�ய அைமச்சர் நடவ�க்ைக 
எடுக்க ேவண்டும்.  

�ட்டுத்�ட்டத்�னால் மக்கள் பா�க்-
கப்பட்டுள்ள �ைல�ல் அவர்க�ன் 
கா�கைள அபக�ப்பது எந்த�தத்�ல் 
�யாயமாகும் என்றும் அவர் சைப�ல் 
ெத��த்தார்.

ெதா�ல் அைமச்சருக்கு...
முன்ெனடுக்கப்படுவது அவ�யம் 

என்றும் அவர் சைப�ல் ெத��த்-
தார்.  

பாராளுமன்றத்�ல் ேநற்று இடம்-
ெபற்ற வரவு ெசலவுத் �ட்ட �� 
ஒதுக்�ட்டு குழு�ைல �வாதத்-
�ல் உைரயாற்றும் ேபாேத அவர் 
இவ்வாறு ெத��த்தார்.  

சைப�ல் ெதாடர்ந்தும் உைரயாற்-
�ய அவர்,

நாட்�ற்கு ெடாலர் வருமானத்ைத 
ெபற்றுக் ெகாடுக்க தம்ைம அர்ப்-
ப�த்துக் ெகாண்ட ஒரு சமூகம் 
தான் மைலயக சமூகம். ேத�ைலத் 
ேதாட்ட ெதா�லாளர்களாக மட்-

டுமன்� ெவ�நாட்டு ேவைல 
வாய்ப்பு க்கு ெசல்லும் ப�ப்ெபண்-
களாகவும் அவர்கள் உள்ளார்கள்.  

 எ�னும் அவர்களது பாதுகாப்பு 
ெபரும் ேகள்�க்கு�யாகேவ 
காணப்படு�றது.  

ெவ�நாட்டு ேவைல வாய்ப்பு 
முகவர்க�ன் ெசயல்பாடுகள் 
ெதாடர்�ல் இக்காலங்க�ல் ேபசப்-
படு�றது.  

கு�ப்பாக மைலயக பகு�-
�ல் உத� முகவர்கள் மைலயக 
ெபண்கைள ஏமாற்� சட்டபூர்வ-
மற்ற வைக�ல் அவர்கைள ெவ�நா-
டுகளுக்கு அனுப்� பணம் சம்பா�ப்-

பைதேய கு�க்ேகாளாக ெகாண்டு 
ெசயல்படு�றார்கள்.  

அவ்வாறு அனுப்பப்பட்டுள்ள 
ெபண்கள் அங்கு பல்ேவறு இன்னல்-
கைள சந்�த்து வருவதுடன் �லர் 
உ��ழந்தும் உள்ளார்கள்.இந்த 
ெசயற்பாடுகள் ெதாடர்�ல் ெதா�ல 
ைமச்சர் உ�ய கவனம் ெசலுத்துவது 
அவ�யம்.

அரசாங்கம் ைகய�த்துள்ள 22 கம்-
ெப�களுக்கும் நான்கு ேபேர உ�-
ைமயாளர்களாக உள்ளனர். அவர்கள் 
நாட்�ன் ெதா�ல் சட்டத்ைத ம�ப்-
ப�ல்ைல. அைத ��ேய ெசயற்-
பட்டு வரு�ன்றார்கள்.

பாராளுமன்றத்�ல் நாம் உைரயாற்-
று�ன்ேறாம். �ர்மானங்கைள எடுக்-
�ன்ேறாம். ெதா�ல் அைமச்சு சட்ட 
�ய�கைள உருவாக்� ெசயல்படு-
�ன்றது. 

அவற்ைறெயல்லாம் ம�க்காது 
ெசயப்படுபவர்கள் ெதாடர்�ல் ஏன் 
நடவ�க்ைக எடுப்ப�ல்ைல?

அ�ப்பைட ம�த உ�ைம �றல் 
அங்கு இடம் ெபறு�றது. இக்கா-
லத்�ல் ஆ�ரம் ரூபா சம்பளத்�ல் 
வாழ்க்ைகைய ெகாண்டு நடத்த 
மு�யுமா? எ�னும் அைதக் கூட 
வழங்குவதற்கு அவர்கள் நடவ-
�க்ைக எடுக்க�ல்ைல.   

இலங்ைகக்கு அெம�க்கா...
அெம�க்காவுக்�ைட�லான இரா-

ஜதந்�ர உறவுக்கு அடுத்த வருடத்து-
டன் 75 அகைவ பூர்த்�யா�ன்றது.   

 இந்த�ைல�ல் அெம�க்கா - 
இலங்ைகக்கு அன்ப�ப்பு, கடன் 
மற்றும் ஏைனய உத�கள் என்ற 
வைக�ல் 240 �ல்�யன் ெடாலர்-
கைள வழங்�யுள்ளது.   

 இந்த உத� �ட்டங்கள் ெதாடர்ந்-
தும் வழங்கப்படும் என்று ��ங்கன் 
உறு�ய�த்தார்.   

 தமது சந்�ப்�ன் ேபாது, உலக 
கால�ைல �டயங்கள், அ�ல் 

இலங்ைகக்கான �ட்டங்கள் மற்றும் 
இலங்ைக�ன் ெபாருளாதாரப் �ரச்-
�ைனகள் கு�த்து கலந்துைரயா�ய-
தாக ��ங்கன் ெத��த்தார்.   

 ெசய்�யாளர்க�டம் கருத்து ெத�-
�த்த, ெவ��வகார அைமச்சர் 
அ� சப்�, அெம�க்கா�ன் உத�க-
ளுக்கு நன்� ெத��த்தார்.   

 சர்வேதச நாணய ��யத்துட-
னான உடன்பாடுகள், அதற்கான 
அெம�க்கா�ன் ஏற்பாடுகள் கு�த்-
தும் அைமச்சர் அ� சப்� இலங்ைக 
சார்�ல் நன்�ைய ெத��த்தார்.   

சர்வேதச அங்�காரம்...
 �ட்ட�ட்டுள்ளதாகவும் அவர் ெத��த்தார்.  
வருடாந்தம் இலங்ைக��ருந்து சுமார் 11,000 

மாணவர்கள் ெவ�நாட்டு பல்கைலக்கழகங்களுக்கு 
ெசல்வதாகவும் அவர் ெத��த்தார்.  

பாராளுமன்றத்�ல் அண்ைம�ல் நைடெபற்ற 
கல்� அைமச்�ன் �� ஒதுக்�ட்டு குழு�ைல �வா-
தத்�ன் ேபாதும் அங்�க�க்கப்பட்ட ெவ�நாட்டு 
பல்கைலக்கழகங்க�ன் �ைளகைள இலங்ைக�ல் 
ஆரம்�த்தல் ெதாடர்�ல் ேபசப்பட்டேபாது, ஆளும் 
கட்� மற்றும் எ�ர்க்கட்� தனது ஆதரைவயும் 
ெவ�ப்படுத்��ருந்தது.  

கு�ப்பாக ஊடகத்துைற அைமச்சர் கலா�� 
பந்துல குணவர்த்தன, கல்� அைமச்சர் சு�ல் �ேர-
மஜயந்த், பாராளுமன்ற உறுப்�னர்களான டளஸ் 
அழகப்ெபரும, �ஸ்ஸ அத்தநாயக்க, ல�மன் ��-
ெயல்ல, கா�ந்த ஜயவர்த்தன, இம்�யாஸ் பா�ர் 
மாக்கார் ஆ�ேயார் இதற்கு வரேவற்ைப ெத��த்�-
ருந்தைம கு�ப்�டத்தக்கது.  

ேபாராட்டங்கைள கட்டுப்படுத்த...
மக்கள் எ�ர்ப்பு ேபாராட்டங்கைள கட்டுப்படுத்தல் ெதாடர்பாக 

ேமல�க ஆேலாசைனகைளயும் வழங்�னார்.  
சட்ட�ேராதமான எ�ர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்களால் ெபாதுமக்க-

ளுக்கு ெபரும் �ரமம் ஏற்படுவைத தடுக்க ெபா�ஸாருக்கு இந்த 
ேமல�க அ�காரம் வழங்கப்படுவதுடன் சட்டத்ைத �றுபவர்கள் 
அதன் முழு பலத்ைதயும் உணர ேவண்டுெமன்று கு�ப்�ட்டார்.  

அத்துடன் ெபாதுமக்க�ன் அன்றாட வாழ்வுக்கு இைடயூறு ஏற்-
படுவதற்கு இடம�க்க மு�யாது என்றும் �ரதமர் ெத��த்துள்-
ளார்.  

கடந்த ஒக்ேடாபர் மாதம் �ரதமர் சுனக், ஆட்� அ�காரத்ைத 
ெபாறுப்ேபற்றுக் ெகாண்ட நாள் முதல் சட்ட�ேராத எ�ர்ப்பு ஆர்ப்-
பாட்டங்கைள கட்டுப்படுத்துவது ெதாடர்�ல் கவனம்  ெசலுத்�ய-
தாக அந்நாட்டு ஊடகங்கள் ெத��க்�ன்றன.  

2015 ஆம் ஆண்��ருந்து முழு ��ட்ட�லும் எ�ர்ப்பு ஆர்ப்-
பாட்டங்கள் ெதாடர்ந்தும் நடத்தப்பட்டன. ஒரு சந்தர்ப்பத்�ல் 
ேபாக்குவரத்துத்துைற ஊ�யர்கள் ெசய்த ேபாராட்டம் காரணமாக 
��ட்டன் மக்கள் ெபறும் அெசௗக�யங்களுக்குள்ளா�னர் என்ப-
தும் கு�ப்�டத்தக்கது. 

வடக்கு, �ழக்�ல் த�ழ்...
ேபட்��ேலேய அவர் இவ்வாறு கு�ப்�ட்-

டுள்ளார்  
அர�யல் �ர்வு ெதாடர்�ல் இலங்ைக அரசாங்கம் 

�ர்வுகைள முன்ைவக்க�ல்ைல. ஒரு பக்கத்�ல் 
வடக்�லும் �ழக்�லும் �ள்கு�ேயற்றம் காரண-
மாக �ங்கள மக்க�ன் எண்�க்ைக அ�க�க்�ன்-
றது. அேதேவைள வன்முைறகள் மற்றும் ஸ்�ர-
மற்ற அர�யல் சூழ்�ைல காரணமாக த�ழ் மக்கள் 
நாட்��ருந்து ெவ�ேயறு�ன்றனர்.  

இந்த �ைல ெதாடர்ந்தால் த�ழ் மக்கள் அைட-
யாளம் சுயம�யாைத ஏன் ெகௗரவத்ைதக் கூட 
ேபண மு�யாத �ைலேயற்படும்.இந்த �ைலேயற்-
படுவதற்கு சர்வேதச சமூகம் அனும�க்ககூடாது. 
உலகுக்கு இது �ைழயான முன்னுதாரணமாக 
மா��டும். �ராந்�யத்�லும் நாட்�லும் சமாதா-
னத்ைத சர்வேதச சமூகம் �ரும்�னால் அவர்கள் 
இந்த �ரச்�ைனக்கு �ர்ைவ காணேவண்டுெமன-
வும் அவர் ெத��த்துள்ளார்.  

ஜனவ� முதல் Online  ...
�ட்�ல் இருந்தப�ேய �ைணக்க-

ளத்துக்குச் சமர்ப்�க்க மு�யும்.
ைகேரைக ேபான்ற �டயங்க-

ளுக்காக மாத்�ரம் �ண்ணப்பதாரர் 
�ைணக்களத்துக்கு வரேவண்��-
ருக்கும்.

இதற்காக ஒவ்ெவாரு மாவட்-
டத்�லும் ைகேரைககைளப் ெபறு-

வதற்காக 50 முகப்பு அலுவலக 
ைமயங்கைள �றுவ �ைணக்களம் 
�ர்மா�த்துள்ளது.

அத்துடன் ஒவ்ெவாரு மாவட்டத்-
��ருந்தும் 50 �ரேதச ெசயலக 
அலுவலகங்களும் ெத�வு ெசய்யப்-
பட்டுள்ளதாக சம்�க்க ராம�க்ரம 
ெத��த்துள்ளார்.

ஹற்றன் குடாகம பகு��ல் ...
�பத்துக்குள்ளா�யுள்ளதாகத் 

ெத��க்கப்படு�றது.
ேவகக்கட்டுப்பா�ன்ைமேய இவ்-

�பத்துக்கு காரணெமன ெத��க்-
கப்படு�ன்றது.

கு�த்த முச்சக்கர வண்��ல் 
மூவர் பய�த்துள்ள �ைல�ல் 
ெதய்வா�னமாக உ�ர்ேசதம் ஏற்பட-

�ல்ைலெயன ெத��க்கும் ஹற்றன் 
ெபா�ஸார் சார�க்கு ஏற்பட்ட 
�த்�ைர கலக்கேம �பத்துக்கு கார-
ணெமன ஆரம்ப கட்ட �சாரைண-
கள் மூலம் ெத�யவரு�றது.

முச்சக்கர வண்� கடும் ேசதத்-
�ற்குள்ளா�யுள்ளைம கு�ப்�டத்-
தக்கது.

ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட...
ெத�யவந்துள்ளது,அேதேவைள 

அ�க எைட மற்றும் உடல் பருமன் 
ஆ�யவற்�ல் ��து குைறவு காணப்-
படுவதாகவும் அவர் ெத��த்துள்-
ளார்.   

 இேதேவைள ெபாருளாதார 
ெநருக்க� �ைலக்கு மத்��லும் 

��ெநாச்��ன் ஊட்டச்சத்து �ைல-
ைம�ல் முன்ேனற்றம் காணப்பட்-
டுள்ளதாக குடும்ப சுகாதார ப�ய-
கம் ெத��த்துள்ளது.   

 இது கு�த்து ேமலும் ஆராய-
ேவண்டுெமனவும் குடும்ப சுகாதார 
ப�யகம் ெத��த்துள்ளது.  

ெபரும்ேபாக ெசய்ைகக்கு...
மாவட்டங்க�லுள்ள குைறந்த 

வருமானம் ெபறும் �வசாயக் 
குடும்பங்களுக்கு ஐக்�ய நாடுக�ன் 
உணவு மற்றும் �வசாய அைமப்-

�னால் வழங்கப்படவுள்ள 9,000 
ெமற்�க் ெதான் யூ�யாைவ ஏற்�ய 
கப்பல் ேநற்று முன்�னம் நாட்ைட 
வந்தைடந்துள்ளது.  

ஜனா�ப� ர�ல்,...
இந்த �ராந்�யத்�ல் அ�க�த்து 

வரும் ேபாைதப்ெபாருள் அச்சுறுத்-
தல் கு�த்தும் இருவரும் கலந்து-
ைரயா�யதுடன் ஜனா�ப� ர�ல் 

�க்�ரம�ங்க, ேபாைதப்ெபாரு-
ளுக்கு எ�ராகப் ேபாராடுவதற்கு 
மாைல��ன் உத�ைய ேவண்�-
னார். 

பு�ய ஏழு கட்�கைள ப�வு...
அங்�க�க்கப்பட்ட அர�யல் கட்-

�களாக ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுவதாக 
ேத�ய ேதர்தல்கள் ஆைணக்குழு-

�ன் தைலவர் �மல் புஞ்�ேஹவா 
ெத��த்துள்ளார்.

பயங்கரவாத எ�ர்ப்புச் சட்டம்...
 முதல்வர் அைமச்சர் சு�ல் �ேரம 

ஜயந்த ேநற்று பாராளுமன்றத்�ல் 
ெத��த்தார்.   

அர�யல் மற்றும் ெபாருளாதார 
மறு�ரைமப்புக்கான ஆரம்ப கட்ட 

நடவ�க்ைககைள அரசாங்கம் 
தற்ேபாது முன்ெனடுத்து வருவதாக-
வும் அவர் சைப�ல் ெத��த்தார்.   

 எ�ர்க்கட்� �ரதம ெகாரடா ல�-
மன் ��ெயல்ல ேநற்று சைப�ல் 
எழுப்�ய ேகள்�ெயான்றுக்கு 
ப�ல�க்கும் ேபாேத அைமச்சர் 
இவ்வாறு ெத��த்தார்.   

சபாநாயகர் ம�ந்த யாப்பா அேப-
வர்த்தன�ன் தைலைம�ல் ேநற்று 
பாராளுமன்ற அமர்வு கூ�யது.   

நாட்�ன் அர�யல் மற்றும் ெபாரு-
ளாதார மறு�ரைமப்பு ெதாடர்�ல் 
எ�ர்க்கட்� �ரதம ெகாரடா எழுப்-
�ய ேகள்�களுக்குப் அவர் ேமலும் 
ப�ல�க்ைக�ல்,   

நாட்டு மக்க�ன் அ�லாைஷக-
ளுக்கு முரணாக அரசாங்கம் ெசயற்-
படுவதாக கு�ப்�டுவைத ஒரு 
ேபாதும் ஏற்க மு�யாது.   

ேபாராட்டத்�னூடாக மக்கள் 

முன்ைவத்த ேகா�க்ைககள் அர�ய-
லைமப்�ன் �ரகாரம் �ைறேவற்றப்-
பட்டுள்ளன.   

நாட்�ன் அர�யல் மற்றும் ெபாரு-
ளாதார மறு�ரைமப்புக்காக உ�ய 
நடவ�க்ைககள் எடுக்கப்பட்டுள்-
ளன.   

அர�யல் மற்றும் ெபாருளாதார 
மறு�ரைமப்புக்காக பாராளுமன்ற 
மட்டத்�ல் அைனத்து அர�யல் கட்-
�கைளயும் உள்ளடக்�ய வைக�ல் 
ேத�ய சைப, துைறசார் ேமற்-
பார்ைவ குழு என்பன �ய�க்கப்பட்-
டுள்ளதுடன்,பு�தாக மூன்று �ேசட 
ெத�வுக் குழுக்கைள அைமக்கவும் 
கவனம் ெசலுத்தப்பட்டுள்ளது.   

ெபாருளாதார மறு�ரைமப்புக்-
காக நைடமுைற��ருந்த சட்-
டங்கள் �ருத்தம் ெசய்யப்பட்-
டுள்ளன.

சமூக கட்டைமப்புக்கு வலு ேசர்க்-
கும் வைக�ல் �ேசட ேதைவயு-
ைடயவர்களுக்கான சட்டம், ஜனநா-
யகத்ைத பாதுகாக்கும் சட்டங்கள் 
காலத்�ன் ேதைவக்கைமய �ருத்தம் 
ெசய்யப்படவுள்ளன.   

'இலங்ைக த�ழ்நாடு 
�னவர் சங்கம்' என்ற 
பு�ய சங்கம் உருவாக்கப்-
பட்டு அதன் தைலவராக 
இலங்ைக இந்�ய ெதாடர்-
பாளர் மணைவ அேசாகன் 
ெபர்னாண்ேடா �ய�க்கப்-
பட்டுள்ளார். த�ழ்நாடு 

�னவர் சங்கத்�ன் தைலைம 
ெசயலகத்தால் இவர் �ய-
�க்கப்பட்டுள்ளார் என 
த�ழ்நாடு �னவர் சங்கத்-
�ன் தைலவர் க�தம் மூலம் 
அ��த்துள்ளார். ஏைனய 
�ர்வா�கள் �ன்னர் �ய�க்-
கப்படுவர்.  

இலங்ைக தமிழ்நாடு மீனவர் சங்கத்   
தைலவராக மணைவ அேசாகன் நியமனம்

தைலமன்னார் �ேசட �ருபர் 

பாரத ேதசத்�ன் நல்ெலண்ண 
ெவ�ப்பாட்ைட வரேவற்பதுடன் 
த�ழ் மக்க�ன் மறுக்கப்பட்ட 
�ண்ட கால அ�லாைஷயான 
சமஷ்� அர�யல் �ர்வு  �ைடப்ப-
தற்கு ெதாடர்ந்து இந்�ய மத்�ய 
அரசு பங்க�க்க ேவண்டும் என 
வடக்கு மாகாண சைப முன்னாள் 

உறுப்�னரும் த�ழ்த் ேத�ய கூட்-
டைமப்�ன் ெரேலா இைளஞர் 
அ� தைலவருமான சபா குகதாஸ்  
இவ்வாறு ெத��த்துள்ளார்.

வடக்கு மாகாண சைப முன்னாள் 
உறுப்�னரும் த�ழ்த் ேத�ய கூட்ட-
ைமப்�ன் ெரேலா இைளஞர் அ� 
தைலவருமான சபா குகதாஸ்  தனது 
ஊடக ெசய்��ல் ேமலும் ெத��த்-

�ருப்பதாவது,
பா�க்கப்பட்ட ஈழத் த�ழர்க-

ளுக்கு ஒரு �ரந்தர ப�கார ��ைய 
இந்�யாேவ ெபற்றுக் ெகாடுக்க 
ேவண்டும் என்பைத �ண்ட 
காலமாக தாயக புலம்ெபயர் 
ஈழத் த�ழர்கள் ேகா� வரு�ன்ற-
னர்.

அத்துடன்  1949 இல் இருந்து 

இன்று வைர  வடக்கு �ழக்கு மாகா-
ணங்க�ல் வாழும்  த�ழர்க�ன் 
ஜனநாயக ேதர்தல்க�ல் மக்கள்  
ஆைண சமஷ்�க் ேகா�க்ைகயா-
கேவ இருக்�ன்றது.

 ஆகேவ த�ழர்க�ன் ஜனநாயக 
அ�லாைசைய ெபற்றுக் ெகாடுக்க 
பாரத ேதசம் பற்று�யுடன் ப�-
யாற்ற ேவண்டும்.

சமஷ்டித் தீர்வுக்கான இந்தியாவின் 
வலியுறுத்தைல வரேவற்கின்ேறாம்
ெரேலா இைளஞர் அ� தைலவர்

ெவன்னப்புவ - ெபாரலஸ்ஸ �ர-
ேதசத்�லுள்ள ேஹாட்டல் ஒன்�ன் 
�ச்சல் தடாகத்�ல் �ரா�க்ெகாண்�-
ருந்த மாணவர் ஒருவர் ��ல் மூழ்� 
உ��ழந்துள்ளார்.  பன்னல, மாகந்-
துர �ரேதசத்�ல் இருந்து 80 மாண-
வர்கள் சுற்றுலா ெசன்�ருந்த ேபாேத 
இந்த அனர்த்தம் இடம்ெபற்றுள்ள-
தாக ெபா�ஸார் ெத��த்துள்ளனர்.  

இ�ல், சந்தலங்காவ �ரேதசத்�ல் 
வ�க்கும் 14 வயதுைடய 10ஆம் தரத்-
�ல் கல்� கற்கும் மாணவேன உ�-
�ழந்துள்ளார்.  சடலம் ஹலவத்ைத 
ைவத்�யசாைல�ல் ைவக்கப்பட்-
டுள்ளதுடன், சம்பவம் ெதாடர்பான 
ேமல�க �சாரைணகைள ெவன்-
னப்புவ ெபா�ஸார் ேமற்ெகாண்டு 
வரு�ன்றனர்.    

நீச்சல் தடாகத்தில் உயிரிழந்த மாணவன்  

இலங்ைக�ல் 0.1 சத�தத்�ற்-
கும்  குைறவானதாகேவ எச்.ஐ.� 
ெதாற்றாளர்கள் எண்�க்ைக ப�-
வா�யுள்ளது. கடந்த ஆண்�ல் 410 
ேபர் அைடயாளம் காணப்பட்�ருந்த 
�ைல�ல் இந்த ஆண்�ல் இதுவ-
ைர�லான காலப்பகு��ல் 429 
ேபர் அைடயாளம் காணப்பட்டுள்-
ளனர். வருட இறு��ல் இந்த எண்-
�க்ைக 600 ஆக ப�வாகலாம் என 
இலங்ைக பா�யல் சுகாதார மற்றும் 
எச்.ஐ.� மருத்துவ �புணர் �ேசட 
ைவத்�யர் மஞ்சுளா ராஜபக் ஷ ெத�-
�த்துள்ளார்.இலங்ைக�ல்  எச்.ஐ.� 
ெதாற்றாளர்க�ன்  ஒப்�ட்டள�ல் 
ெபண்கைள �ட ஆண்களுக்ேக 
ைவரஸ் ெதாற்று �தம் அ�க�த்-
துள்ளதாகவும், ெதாற்றாளர்க�ல் 
20 ஆண்களுக்கு  ஒரு ெபண்  என்ற 
���ல்  ப�வா�யுள்ளதாகவும், 
இளம் வய�ன�ைடேய இந்த அ�க-
�ப்பு காணப்படுறது.  

உலக அள�ல் எச்.ஐ.� ெதாற்றா-
ளர்க�ன் எண்�க்ைகயானது 38.4 

�ல்�யனாகும். கடந்த ஆண்�ல் 
மாத்�ரம் 1.5 �ல்�யன் பு�ய ெதாற்-
றாளர்கள் அைடயாளம் காணப்பட்-
டுள்ளனர். 

ேமலும் எச்.ஐ.� ெதாற்றாளர்-
க�ன் மூலமாக ஏைனேயாருக்கு 
ைவரஸ் பரவக்கூ�ய அச்சுறுத்தல் 
உள்ளது. அத்துடன் �ண்டகால 
மருத்துவ ��ச்ைசகைள ெபற்றாக 
ேவண்டும். ேமலும்  ெவறுமேன 
உடலுறவு  மூலமாக மட்டுேம எச்.
ஐ.� ைவரஸ் பரவும் என கருதக்கூ-
டாது. இரத்தம் மூலமாகவும் பரவும். 
எனேவ இரத்ததானம் ெசய்யும் 
ேவைள�லும் கூ�ய கவனம் 
ெசலுத்த ேவண்டும். தா�டம் எச்.
ஐ.� ெதாற்று இருக்குமானால் �ள்-
ைளகளுக்கு கடத்தப்படும் எனவும் 
ைவத்�யர் ெத��த்தார். எ�னும் 
இலங்ைகைய ெபாறுத்தவைர�ல் 
தா�டம் இருந்து �ள்ைளக்கு எச்.
ஐ.� ெதாற்று கடத்தப்படாத நாடக 
இலங்ைக காணப்படு�ன்றைமயும் 
கு�ப்�டத்தக்கது என்றார்.

இலங்ைகயில் 0.1 சதவீதத்திற்கும்  
குைறவான எச்.ஐ.வி ெதாற்றாளர்கள்

சுற்றுலா �சா மூலம் இலங்ைக-
யைர மேல�யாவுக்கு அனுப்பும் 
மற்றுெமாரு ேமாச� ேநற்று அம்ப-
லமா�யுள்ளது. இந்த ேமாச�ைய 
நடத்தும் நபர்கைள ைகது ெசய்ய 
ெவ�நாட்டு ேவைலவாய்ப்பு ப�-
யகத்�ன் புலனாய்வுப் ���னர் 
�சாரைணகைள ஆரம்�த்துள்ள-
னர்.   

மேல�யாவுக்கு ெசல்வதற்காக 
14 ேபர் ெகாண்ட இலங்ைகயர் 
�யாழக்�ழைம (01) கட்டுநாயக்க 
�மான �ைலயத்துக்கு ெசன்�ருத்த-
னர்.   இதன்ேபாது ேமற்ெகாள்ளப்-
பட்ட �சாரைணக�ல் அவர்க�ல் 
ஒன்பது ேபர் சுற்றுலா �சா�ல் 
மேல�யாவுக்கு ேவைலக்குச் 
ெசல்ல முயன்றதாகவும் அ�ல் 
நான்கு ெபண்களும் 05 ஆண்களும் 

அடங்குவதாகவும் ெத�ய வந்துள்ள-
தாக ெவ�நாட்டு ேவைலவாய்ப்பு 
ப�யகம் ெத��த்தது.   

சுற்றுலா �சா ஊடாக ெதா�ல்-
வாய்ப்புக்காக மேல�யாவுக்கு 
ெசல்ல முற்பட்ட இவர்கைள கட்-
டுநாயக்க �மான �ைலயத்�ல் 
தடுத்து ைவத்தனர்.   

அத்துடன் இவர்கள் 09 ேபரும் 
�டு�க்கப்பட்டனர். கட்டுநாயக்க 
�மான �ைலயத்�ன் ெவ�நாட்டு 
ேவைலவாய்ப்பு ப�யகம் மற்றும் 
குற்றப் புலனாய்வு �ைணக்கள அ�-
கா�களால் அவர்கள் �டு�க்கப்பட்-
டுள்ளதாக ெத��க்கப்படு�றது.   

அவர்கள் �டு�க்கப்பட்டுள்ள-
ேதாடு �சாரைணகளுக்காக, �ள 
அைழக்கப்பட உள்ளதாகவும் ெத�-
�க்கப்பட்டுள்ளது.   

சுற்றுலா விசாவில் மேலஷியா   
அனுப்பும் ேமாசடி அம்பலம்   

ைவத்�யர் மஞ்சுளா ராஜபக் ஷ
04 ெபண்கள் உட்பட 09 ேபர் ைகதா� �டு�ப்பு   

ெகாழும்�ல் இருந்து யாழ். பலா� 
�மான �ைலயத்துக்கான 'லயன் 
எயார்' �மான ேசைவ இம்மாதம் 
12ஆம் �க� முதல் ஆரம்�க்கப்ப-
டும். வடக்கு மாகாணத்ைத இலக்-
காகக் ெகாண்டு சுற்றுலாத்துைறைய 
��வுபடுத்த �ேசட கவனம் ெசலுத்-
தப்பட்டுள்ளது என சுற்றுலாத்துைற 
மற்றும் கா� �வகாரங்கள் அைமச்-
சர் ஹ�ன் ெபர்னாண்ேடா ெத�-
�த்தார். பாராளுமன்றத்�ல் ெவள்-
�க்�ழைம இடம்ெபற்ற 2023ஆம் 
ஆண்டுக்கான வரவு - ெசலவுத் �ட்-
டத்�ல் சுற்றுலாத்துைற, சுற்றாடல் 
துைற மற்றும் வன�வரா�கள் ஆ�ய 
அைமச்சுக்கள் �தான குழு�ைல 
�வாதத்�ல் உைரயாற்றும் ேபாேத 
ேமற்கண்டவாறு கு�ப்�ட்டார்.அவர் 
ேமலும் கு�ப்�ட்டதாவது,

வடக்கு மாகாணத்�ல் சுற்றுலாத்-
துைற ேசைவ ைகத்ெதா�ைல ேமம்-
படுத்த �ேசட குழு �ய�க்கப்பட்-
டுள்ளது. இந்த குழு�ல் வடக்கு 
மாகாணத்ைத �ர���த்துவப்படுத்-
தும் ஆளும் மற்றும் எ�ர்க்கட்�க�ன் 
உறுப்�னர்கள் கலந்துெகாள்ளலாம்; 
ஆேலாசைனகைள முன்ைவக்கலாம்.

யாழ்.பலா� �மான �ைலயத்துக்-
கான 'லயன் எயார்' �மான ேசைவ 
எ�ர்வரும் 12ஆம் �க� முதல் ஆரம்-
பமாகும்.  

வடக்கு மாகாணத்�ல் சுற்றுலாத்-
துைற ேசைவைய ேமம்படுத்துவது 
�ரதான எ�ர்பார்ப்பாக உள்ளது. சுற்-
றுலாத்துைற ேசைவ ைகத்ெதா�ல் 
ேமம்பாட்டுக்கு அைனவரது ஒத்து-
ைழப்ைபயும் எ�ர்பார்க்�ேறாம் 
என்றார்.

ெகாழும்பு -யாழ். பலாலி விமான ேசைவ
'லயன் எயார்' மீண்டும் ஆரம்பம்
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மதத்ைதப் �ன்பற்றும் பழைம 
ேபணும் �ராந்�யமாகேவ மத்�ய 
�ழக்கு நாடுகள் �ல நூற்றாண்டுக-
ளாக ேநாக்கப்பட்டன. மக்களால் 
ெத�வுெசய்யப்படாத மன்னராட்�, 
ெபண்கைள முன்னு�ைமப்படுத்-
தாத பழைம ேபணும் ேபாக்கு, 
உண்ணல், ம�ழல் மட்டும்தான் 
அரபுநாடுகளுக்கு அத்துப்ப�. இப்-
ப�த்தான் இந்த மத்�ய �ழக்ைக 
மக்கள் ேநாக்�னர்.

இயற்ைக�ன் அருட்ெகா-
ைடயான எண்ெணய் வளத்ைத 
பயன்படுத்தத் ெத�யாமல், 
ேமைலத்ேதயத்�ன் ம��ல் 
படுத்துறங்குவதாகவும் ஒரு காலத்-
�ல் இந்நாடுகள் �மர்�க்கப்-
பட்டன. ெவ�நாடுக��ருந்து 
அ�களவான ெதா�லாளர்கைள 
உள்�ர்க்கும் மத்�ய �ழக்கு, 
சுயமாக அ��ல் முன்ேனறுவது 
எப்ேபாது? முஸ்�ம் புத்���க-
�டம் �க �ண்டகாலமாக இந்த 
ஆதங்கம் இருந்தது.

ஆ�ரக்கணக்கான �யூ�க் 
�ற்றர் எண்ெணய்ையக் ெகாடுத்து 
பாஸ்ம� அ�� மற்றும் உணவு 
வைககைள இறக்கும� ெசய்த 
காலெமல்லாம் இப்ேபாது அங்-
�ல்ைல. இந்�ைலைமகள் ப�ப்-
ப�யாக �ங்� வரு�ன்றன. 
அவர்க�டமுள்ள இைறவ�ன் 
ெகாைடயால்தான் உல�ன் மூைல-
முடுக்குகள் மற்றும் ெதருக்க�ல் 
வாகனங்கள் ஓடு�ன்றன. மத்�ய 
�ழக்�ல் தற்ேபாது �ைலைமகள் 
மாற்றமைட�ன்றன என்பதற்கு 
நல்லெதாரு உதாரணம்தான் உலகக் 
�ண்ணத்துக்கான சர்வேதச உைத-
பந்தாட்ட ேபாட்�கள்.

இப்ேபாட்�கைள கட்டா�ல் 
நடத்துவதற்கு எ�ர்ப்பு ெத��க்-
கப்பட்டதும் இந்த பழைம ேபணு-
தல்களால்தான். ெதா�லாளர்கைள 

நடத்தும் �தம், ம�த உ�ைம 
�றல்கள், உஷ்ணமான கால�ைல-
ையக் காரணங்காட்�ேய, உலகக் 
�ண்ணப் ேபாட்�ைய கட்டா�ல் 
நடத்துவதற்கு எ�ர்ப்புத் ெத��க்-
கப்பட்டது. ஆனாலும், அங்கு 
ெசய்யப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகள் 
உலைகேய �யக்க ைவத்துள்ளது.

ஒவ்ெவான்றும் சுமார் அறுபதா-
�ரம் இருக்ைககளுள்ள நான்கு 
ைமதானங்க�ல் 32 நாடுகள் ேமாது-
�ன்றன. உலகக் �ண்ண உைதபந்-
தாட்டப் ேபாட்�ைய நடத்துவ-
தற்கு அங்�காரம் �ைடத்தவுடேன 
ைமதானங்கைள �ர்மா�த்து�ட்-
டது கட்டார். பார்ைவயாளர்கள், 
ர�கர்கள், ஆதரவாளர்கள் அைல-
ெயனப் பைடெயடுப்பதால் அரபு 
மண்ேண அ�ர்�றது. அயல் நாடுக-

�ல் உள்ள எல்ைலகைளத் �றந்து 
அங்குள்ள ேஹாட்டல்க�லும் 
தங்கும் வச�கள் ெசய்யப்பட்டுள்-
ளன. எ�னும், 24 ம� ேநரமும் 
கு�வரவு, கு�யகல்வு �ைணக்-
களம் ெசயற்படுவதுடன், காவல் 

கண்கா�ப்புக்கள் கடுைமயாக்கப்-
பட்டுள்ளன.

ேபாக்குவரத்து ெநருக்க�, இட 
ெநருக்க�கைளக் குைறக்க அங்கு 
ப�யாற்றும் ெவ�நாட்டவர்க-
ளுக்கு �டுமுைற வழங்கப்பட்டு 
தாயகம் அனுப்பப்படு�ன்றனர். 
��க�ல் தக்க காரண�ன்� பய-
�க்கும் வாகனங்களுக்கு அப-
ராதம் ��க்கப்படு�றது. ேமல-
�கமாக 16,000 உணவகங்கள் 

�றக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஒரு 
தகவல். பல ேதசங்க��ருந்தும் 
வந்துள்ேளார்களது �ருப்பு, சுைவ, 
ேதைவகைளய�ந்து உணவுகள் 
தயா�ப்பதற்கு சைமயல்காரர்களும் 
தரு�க்கப்பட்டுள்ளனர். நவம்பர் 

20இல் ஆரம்பமான இப்ேபாட்�-
கள் �சம்பர் 18 இல் மு�வைடயும் 
வைரக்கும் கட்டார் மண் கைளகட்-
டும்.

ெதன்ெகா�யா மற்றும் ஜப்பா-
�ல் நடந்த ேபாட்�களுக்குப் 
�ன்னர் ஆ�ய நாட்�ல் நைடெப-
றும் ேபாட்� இது. அதுவும் அரபு 
நாெடான்�ல் முதல்முைறயாக 
நைடெபறு�றது. இதனால், சர்வ-
ேதசத்�ன் கவனத்ைத ஈர்த்தது மட்-
டுமன்�, அரபுல�ல் பல �மர்ச-
னங்கைளயும் ஏற்படுத்�யுள்ளது. 
இஸ்லா�ய �ேராத ெசயற்பாடுக-
ளுக்கு கட்டார் இடம�த்துள்ளதாக 
அ�ருப்� ெத��த்துள்ள அரபு 
�க், ேநச நாடுக�ன் ஆேலாசைன-
ையப் ெபாருட்படுத்தாமல் கட்டார் 
தன்�ச்ைசயாக நடந்துள்ளதாகவும் 
கவைல ெத��த்துள்ளது.

இதனால் அச்சமைடந்த கட்டார் 
��ெரன �ைளயாட்டரங்குக�ல் 
மதுபான �ற்பைனக்கு தைட�-
�த்தது. இதுேபான்ற, இஸ்லா-
�ய கலாசாரத்துடன் ேநர�யாக 
முரண்படும் க�யாட்டங்கைள 

த�ர்க்கவும் கட்டார் தயாரா�-
றது. இைதக் கைடப்��ப்பைதப் 
ெபாறுத்ேத அரபு �க்குடனான கட்-
டா�ன் ெநருக்கம் �ர்மா�க்கப்பட 
உள்ளது.

ேமலும், ஈரா�ன் உளவா�கள் 
உள் நுைழந்து (சுன்�) அரபு நாடு-
க�ன் அந்தரங்கங்கைள அ�ந்-
துெகாள்ள இப்ேபாட்�கள் வ�-
ேயற்படுத்தும் எனவும் �ல அரபு 
நாடுகள் அஞ்சு�ன்றன. ெபாரு-
ளாதார ���ல் ெகாள்ைள இலா-
ப�ட்டும் கட்டார், பாதுகாப்பு 
�டயத்�ல் ேகாட்ைட�ட்ட 
கைதயாக இருந்து�டக் கூடாது. 
இதுதான், அய�லுள்ள அரபு நாடு-
க�ன் கவைல. ஏைனய நாடுக�ன் 
எல்ைலகள் ேபாக்குவரத்துக்காக 
�றந்து�டப்பட்டுள்ளதால், சவு� 
அேர�யாவுக்கு இது ஆபத்தாக 
அைமயாமல் இருந்தால் ச�தான்.

இத்தைன சவால்களுக்கு மத்�-
�ல் நடத்தப்படும் ேபாட்�களால் 
ஈட்டப்படும் அந்�ய ெசலாவ�-
�ன் ஒரு பங்ைகயாவது, ஏைழ-
நாடுகளுக்கு, அ�லும் �ேஷட-
மாக ஆ��க்கா�லுள்ள வ�ய 
முஸ்�ம் நாடுகளுக்கு வழங்க 
கட்டார் முன்வர ேவண்டுெமன சர்-
வேதச இஸ்லா�ய ஒத்துைழப்பு 
மாநாடு ேகா�யுள்ளது. இவ்வளவு 
ஆவலாக ஏற்பாடுகைளச் ெசய்த 
கட்டார், முதலாவது ேபாட்��ல் 
ஈக்குவேடாருடன் ேதாற்றைமதான் 
இரட்�ப்புக் கவைல.

சவு� அேர�யாேவா முதலாவது 
ேபாட்��ேல ஆர்ஜண்�னாைவ 
ேதாற்க�த்தைம அரபுலைக ஆச்-
சர்யத்�லாழ்த்�யது. இதனால், 
முழுநாள் �டுமுைறயும் அங்கு 
வழங்கப்பட்டது. இதுமட்டுமா 
ஆச்சர்யம்! சவு� அேர�ய �ரர்கள் 
சகலருக்கும் அ� ந�ன ஆடம்ப-
ரக் கார்கள் (ரால்ஸ் ெராய்ஸ்) அந்-
நாட்டு மன்னரால் அன்ப�க்கப்பட்-
டேத ஆச்சர்யம்.

மத்திய கிழக்கின் பழைமவாதங்கைள 
கைளந்ெதறியுமா கட்டார்?

“ேபாருக்குப் �ந்�ய அர�யல் என்று 
ெசால்��ர்கேள! அது என்ன? அைத 
எப்ப� முன்ெனடுப்பது?” என்று என்னு-
ைடய கடந்த வாரங்க�ல் ெவ�வந்த 
கட்டுைரகைளப் ப�த்தவர்கள் ேகட்�ன்-
றனர். இப்ப�க் ேகள்� எழுந்�ருப்பேத 
ம�ழ்ச்�க்கு�யது. அதாவது �லராவது 
�ந்�க்கத் தயாராக உள்ளனர் என்ற 
ம�ழ்ச்�. 

அது என்ன என்று பார்க்க முன், வர-
லாற்றுப் ேபாக்�ல் �கழ்ந்த �ல முன்-
னுதாரணங்கைளப் பார்க்க ேவண்டும். 
அர�யற் ச�களும் தவறுகளும் வர-
லாற்ைறத் �ர்மா�ப்ப�ல் முக்�யமான 
பங்ைக அ�ப்பதால் அைதக்கு�த்து 
பார்க்க ேவண்�யது அவ�யமா�றது. 

1970 இன் அர�யல் தவறு உண்-
டாக்�ய �ைளவு

1970 க�ல் அன்ைறய த�ழரசுக்-
கட்� – த�ழர் �டுதைலக்கூட்ட� 
காலப் ெபாருத்தமற்ற அர�யைலேய 
முன்ெனடுத்தது. அன்ைறய �லவ-
ரத்ைதச் ச�யாகப் பு�ந்து ெகாண்டு 
ெசயற்பட � ைழயாத காரணத்�னால் 
த�ழ் ம க்களும் அர�யல் ெநருக்க� 
க்கு ள்ளா�னர். அந்தக் கட்��னரும் 
�ன்னர் ெபரும் �ைலையக் ெகாடுக்க 
ேவண்��ருந்தது. 

அன்று �ல�ய பல�னம், ெசய-
�ன்ைம, ஏமாற்று நாடகம் ேபான்ற-
வற்ைற அம்பலப்படுத்�ய இைளஞர்-
கள் “�ந்�க்கத் ெதாடங்� �ட்டார்கள்”, 
“�ரு�ழா” ேபான்ற நாடகங்கைள 
மக்கள் மத்��ல் நடத்�னர். 

இது ஏறக்குைறய இன்ைறய 
�ைலக்கு ஒப்பானது. 

எப்ப�ெயன்றால், அன்ைறய சூழ-
லுக்குப் ெபாருத்த�ல்லாத அர�யைல 
அன்ைறய த�ழ்த் தைலைமகள் முன்-
ெனடுத்தப�யால் அைத அன்ைறய 
இைளஞர்கள் எ�ர்த்தனர். �மர்�த்த-
னர். பு�ய வ�ையக் காண முற்பட்டனர். 
அதன் �ைளேவ அந்த நாடகங்கள். 
அன்ைறய இைளஞர் இயக்கங்கள், 
அைமப்புகள், ெசயற்பாடுகள், ெவ��-
டுகள் எல்லாம். 

த�ழ்த் தரப்பு மட்டும் அன்று தவறான 
அர�யைல முன்ெனடுக்க�ல்ைல. 

�ங்களத் தரப்பும் தவறான – காலப் 
ெபாருத்தமற்ற அர�யைலேய முன்ென-
டுத்தது. அதன் �ைளேவ அடுத்து வந்த 
காலம் யுத்தத்�ல் அ�ய ேவண்�யதா�-
யது. அதாவது, 1960, 1970 க�ன் 
அர�யைல இலங்ைகச் சமூகங்களும் 
அவற்�ன் அர�யற் தைலைமகளும் 
ச�யாக முன்ெனடுத்�ருந்தால் நாட்�ல் 

ேபாேர உருவா��ருக்காது. அ�வு ஏற்-
பட்�ருக்காது. இன்ைறய ெநருக்க�கள் 
எதுவும் இருந்�ருக்காது.

ேபாருக்குப் �ந்�ய சூழல்
இ��ருந்து பாடங்கைளப் ப�த்துக் 

ெகாள்ளாமேல இலங்ைகச் சமூகங்கள் 
உள்ளன. இப்ெபாழுது 1970க�ல் 
இருந்த �ைல�ேலேய இலங்ைகச் 
சமூகங்கள் உள்ளன. அைதயும் �ட 
ேமாசமான �ைல�ல் உள்ளன என்ேற 
ெசால்ல ேவண்டும். 70க�ல் த�ழ் 

– முஸ்�ம் உறவு நல்ல �ைல�ல் 
இருந்தது. இப்ேபாது அது ெகட்டுப்ேபா-
�ருக்�றது. அத்தைன  சமூகங்களும் 
இன்னும் தவறான வைக�ல் ேபாருக்கு 
முந்�ய – ேபார்க்கால அர�யைலக் 
கலந்து ெசய்து ெகாண்�ருக்�ன்றன. 

இது காலப் ெபாருத்தமற்றது. 
என்பதால்தான் ேபார் மு�ந்த 

�ன்னும் அர�யல் �ர்ைவ எட்ட மு�-
ய�ல்ைல. அைம�ையயும் சமாதா-
னத்ைதயும் உருவாக்க மு�ய�ல்ைல. 
நாட்ைடக் கட்�ெயழுப்ப மு�ய�ல்ைல. 
அர�யல் உறு�ப்பாட்ைட உருவாக்க 
மு�ய�ல்ைல. பா�க்கப்பட்ட மக்கைள 
�ள் �ைலப்படுத்த மு�ய�ல்ைல. 
சமூகங்கைள ஒருங்�ைணக்க மு�ய-

�ல்ைல. ஒவ்ெவாரு சமூகமும் தம்ைம 
ஸ்�ரப்படுத்�க் ெகாள்ளவும் மு�ய-
�ல்ைல. ெபாருளாதார வளர்ச்�ையக் 
காண மு�ய�ல்ைல. ெவ�யா�ன் 
அ�க�த்த தைல�டுகைளத் தடுக்க மு�-
ய�ல்ைல. நாட்�ன் சுயா�னத்ைதயும் 
சமூகங்க�ன் சுயா�னத்ைதயும் த�-
யாட்க�ன் சுயா�னத்ைதயும் ேபண 
மு�ய�ல்ைல. 

இது ெதாடருமானால் இலங்ைக 
இப்ேபாதுள்ளைதயும் �டப் ெபரும் 
பா�ப்ைபயும் ேபர�ைவயுேம சந்�க்க 
ேவண்��ருக்கும். ஏற்கனேவ �டப்-
பட்ட அர�யற் தவறுகேள நாம் சந்�த்த, 
சந்�த்துக் ெகாண்�ருக்�ன்ற பாதக 
�ைளவுகள். அைதப்ேபால இப்ெபாழு-
தும் இ�யும் அர�யற் தவறுகைளச் 
ெசய்ேவாமாக இருந்தால், அதற்கான 
�ைளவு – தண்டைன �கப் ெப�யதா-
கேவ இருக்கும்.

இதனால்தான் ேபாருக்குப் �ந்�ய 
அர�யைலப் பற்� நாம் ேபசவும் 
அைதக்கு�த்துச் �ந்�க்கவும் 
ேவண்டும் என்�ேறாம். கட்டாயமாக 
அைத முன்ெனடுக்க ேவண்டும் என்று 
வ�யுறுத்த ேவண்�யுள்ளது. 

ச�, ேபாருக்குப் �ந்�ய அர�யல் 
என்றால் என்ன?

1.      ேபார் உண்டாக்�ய இழப்புகள், 
அ�வுகள், �ன்னைடவுகள், �ளவுகள், 
உள ெநருக்க�கள், �� மறுப்புகள், 

நம்�க்ைக�ன்ைமகள், அைலச்சல்-
கள் ேபான்றவற்��ருந்து �ள்வதா-
கும். இைதச் சற்று ��வாகப் பார்க்க 
ேவண்டும்.

ேபா�னால் நாடு முற்றாகேவ பா�க்-
கப்பட்டது. அ��ற்குள்ளா�யது. இைத 
இன்னும் ேநர�யாகச் ெசான்னால், 
ேபாரானது மக்கைள பா�ப்புக்குள்ளாக்-
�யது. ெபாருளாதாரத்ைத முடக்�யது. 
இயற்ைக வளத்ைத அ�த்தது. நாட்�ன் 
�றப்பு வளங்க�ல் ஒன்றா�ய இைளய 
தைலமுைற�ல் பா�ைய யுத்தத்�ல் 
முடக்�யது. யுத்தப்ப� அவர்கைளப் 
ப�ெயடுத்தது. இந்த அ�வு பன்முகமு-
ைடயது. உடல், உளப் பா�ப்பு. ெதா�ல் 
பா�ப்பு - இழப்பு. உடைமகள் பா�ப்பு - 
அ�வு. உ��ழப்பு – உறவுகள் இழப்பு. 
இப்ப�ப் பலவைக�ல்.

ஆகேவ இைத �ள் �ரப்புச் ெசய்ய 
ேவண்டும். அல்லது �ள்�ைலப்படுத்த 
ேவண்டும். ச� ெசய்ய ேவண்டும். 
�ள்�ைலப்படுத்துவது மட்டுமல்ல, 
இயல்பான வளர்ச்�ைய எட்��ருக்க 
ேவண்�ய �ைல வைர முன்ேன��-
ருக்க ேவண்டும். 

இதற்கு மக்க�டம் உ�ய �பரங்கள் 
�ரட்டப்பட ேவண்டும். �கழ்ந்தது அரசு 
– அ�கா�கள் மட்டத்�லான �ட்டத் 
தயா�ப்புகளும் நைடமுைறப்படுத்தல்-
களுேம. உதாரணமாக �ள் கு�ேயற்-
றம். அைத அன்�ருந்த �ள்கு�ேயற்ற 
அைமச்சும் பகு� அள�ல் புனர்வாழ்வு 
அைமச்சும் ேமற்ெகாண்டன. இரண்டும் 
ேபா�ன் �ைளவு உண்டாக்�ய அைமச்-
சுகளாகும். அதாவது ேபார் உண்டாக்-
�ய அ�வுகைளயும் இழப்புகைளயும் 
�ராக்கம் ெசய்வதற்கான அைமச்சுகள். 

ஆனால் அந்த இரண்டு அைமச்சு-
களும் ேபார்ப்பா�ப்புகள் ெச�வாக 
�கழ்ந்த வடக்குக் �ழக்�ல் �ராந்�யப் 
ப�யகங்கைளக் கூடக் ெகாண்�ருக்-
க�ல்ைல. மட்டுமல்ல, �ள்�ைலப்படு-
தல் என்றால் என்ன என்பைதச் ச�யா-
கப் பு�ந்து ெகாண்டு ெசயற்பட�ல்ைல. 
�ள் �ைலப்படுதல் ேவறு. �ள் �ைலப்-
படுத்தல் என்பது ேவறு. �ள்�ைலப்படு-
தல் என்பது மக்கள் தாமாக, இயல்பான  

அ�ப்பைட�ல் �ள்�ைலப்படுதலாகும். 
அதற்கு ஏற்ற வைக�ல் அரசும் அர-
சாங்கத்துடன் இைணந்து அரசு சாராத 
தரப்புகளும் மக்களுக்கான ஆதாரத்-
ைதயும் ஊக்கத்ைதயும் வழங்��ருக்க 
ேவண்டும். அந்த ஆதாரத்ைத ஊட்டமா-
கக் ெகாண்டு மக்கள் �ள்�ைலயைடந்-
�ருப்பர்.

�ள்�ைலப்படுத்தல் என்பது ேமல் 
மட்டத்��ருந்து �ர்மா�த்து நைடமு-
ைறப்படுத்தும் ஒரு அர�யல் – �ர்வாக 
நடவ�க்ைக. மக்களுைடய இயலும் 
தன்ைம, அவர்களுைடய �ரச்�ைன-
கள், சூழ�ன் தன்ைம ேபான்றவற்ைற-
ெயல்லாம் தமது ேமற்கண்ெகாண்டு 
பார்த்து, �ளங்�  நைடமுைறப்படுத்-
தும் அ�காரத்துவ �ைலயாகும். இ�ல் 
ேதால்�ேய ஏற்பட்டுள்ளது. 

என்பதால்தான் �ள்கு�ேய�ய 
மக்கள் நுண்கடன் ெபா� உட்பட 
பா�ய ெபாருளாதார ெநருக்க�க்குள்-
ளா�னர். பலர் தற்ெகாைல ெசய்யும் 
�ைல ஏற்பட்டது. இன்னும் �ள் கு�-
ேய�ய மக்கள் �கச் சாதாரண வாழ்க்-
ைகக்ேக �ரும்பமு�ய�ல்ைல. உடல் 
உறுப்புகைள இழந்ேதார், காணாமல் 
ேபானார், உள ெநருக்க�க்குள்ளா-
ேனார் �ரச்�ைன எல்லாம் அப்ப�ேய 
ெகா��ைல�ல் �ர்க்கப்படாமல் �ண்டு 
ெகாண்�ருக்�ன்றன. �ள்கு�ேயற்றக் 
�ராமங்கள் – �ரேதசங்கள் �ரான 
வளர்ச்�ையப் ெபற�ல்ைல. இயல்பு 
�ைலக்குத் �ரும்ப�ல்ைல. 

�ள் கு�ேயற்றம், �ள் �ைல என்பது 
என்ன? இயல்பு �ைலயாகுதல் 
அல்லவா!

யுத்தம் மு�ந்து 14 ஆண்டுகளா�-
றது. இந்தப் ப�னான்கு ஆண்டுக�ல் 
மக்கள் இயல்பு �ைலக்குத் �ரும்� �ட்-
டனர் என்று அரசாங்கேமா, அ�கா�-
கேளா, எந்த அர�யற் தைலவர்கேளா, 
அர�யற் கட்�கேளா ப�ல் அ�க்கத் 
தயாரா?

மு�யாது. 
ஏெனன்றால், மக்களுைடய 

ேதைவகள், �ரச்�ைனகள் என்ன 
என்று இைவ அ�ய�ல்ைல. அைத 
அ�ந்�ருக்க ேவண்டும். பா�ப்புகள் 
மக்க�ட�ருந்து ம�ப்�டப்பட்�ருக்க 
ேவண்டும். அதற்கு�ய �ர்வுகள் என்ன 
என்று அவர்களுடன் இைணந்து கண்ட-
�யப்பட்�ருக்க ேவண்டும். இதற்கான 
ெபா�முைற, வ�முைற, அணுகு-
முைற, ெசயன்முைறகைள உருவாக்கு-

வது எனத் ெதாடர் ெசயற்பாடு அவ�-
யம்.

இைதக்கு�த்து இந்தக் கட்டுைரயா-

ளர் உள்படச் �லர் ெதாடர்ச்�யாக எழு�-
யும் ெபாது அரங்�ல் ேப�யும் வந்தனர். 
இருந்தும் அைவ கவனத்�ற் ெகாள்ளப்-
பட�ல்ைல. �ைளவு ெநருக்க� அப்ப-
�ேய உள்ளது. ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பல 
�ட்டங்கள் ேதால்�கண்டுள்ளன. மக்க-
�ன் வாழ்க்ைக பா�ப்பைடந்த �ைல-
�ேலேய உள்ளது.

இதற்குத் �ர்வு?
இைத முன்ெனடுத்துச் ெசல்லக்கூ�ய 

அ�கைளயும் அர�யற் சக்�கைள-
யும் கண்டு, அவற்ைற வலுப்படுத்து-
வதாகும். கூடேவ அவற்ைற ஒருங்�-
ைணப்பது. அல்லது ெபாருத்தமான 
பு�ய சக்�கைள உருவாக்குவது. 

ஏற்கனேவ உள்ள அர�யற் சக்�-
கள் பு�ய �ைலைமக்கு ஏற்றவாறு 
தம்ைமத் மாற்�த் தகவைமத்துக் 
ெகாள்ள�ல்ைல என்றால் ப�லாகப் 
பு�ய சக்�கைள உருவாக்குவைதப்பற்-
�ச் �ந்�க்க ேவண்டும். 

இது �க�கக் க�னமான ஒரு அக, 
-புறப் �ரச்�ைனதான். ஆனாலும் 
இைதச் ெசய்வது இன்ைறய �ைல�ல் 
அவ�யமானது என்பதால் எப்ப�யாவது 
இைத �ைறேவற்�ேய �ர ேவண்டும்.

இதன் மூலம் முதலாவது கட்டம் 
�ைறேவற்றப்படும். 

ேபாருக்கு முந்�ய அர�யல் அனு-
பவங்கைளயும் ேபார்க்கால அர�யல் 
அனுபவத்ைதயும் கற்றுக்ெகாண்ட 
பாடங்க�ன் அ�ப்பைட�ல் உள்ளத்-
�ல் ெகாண்டு ேபாருக்குப் �ந்�ய �கழ்-
காலத்ைத – அர�யல் வ�முைறகைள 
ம�ப்�டு ெசய்ய ேவண்டும். 

இ�ல் �ைடக்கும் அனுபவ அ�வு, 
பு�ய �ந்தைன, உலகளா�ய பட்ட�வு 
ேபான்றவற்ைற இைணத்து நமக்குப் 
ெபாருத்தமான வ�முைறகைள உரு-
வாக்க ேவண்டும். அதன் மூலமாகத் 
�ர்வுகைளக் கண்ட�வது. இலக்ைக எட்-
டுவது. 

எட்டப்பட ேவண்�ய இலக்கு, அதற்கு-
�ய முைறைம, அதற்கான தந்�ேராபா-
யம், அதற்கான ெசயற்பாட்டு வ�வம், 

அைத முன்ெனடுக்கும் தரப்புகள், 
அவற்ைற வலுவாக்கம் ெசய்தல் என 
அைனத்தும் வகுக்கப்பட ேவண்டும். 

இதுவும் நமது �த�ய அர�யல் 
ஒழுங்குச் சூழ�ல் க�னமான – 
சவாலான ஒரு கா�யேம. ஆனாலும் 
ெசய்ேத ஆக ேவண்டும். ேநாய் �ர 
ேவண்டும் என்றால் மருந்ைத உட்-
ெகாண்ேட ஆக ேவண்டும். மருத்துவம் 
ெசய்ேத ஆக ேவண்டும். 

முக்�யமாக இலங்ைக ஒரு 
பல்�ன நாடு என்ற வைக�ல் அர-
�யலைமப்ைப வலுவாக்கம் ெசய்ய 
ேவண்டும். பல்�ன நாடு என்ற 
வைக�ல் பன்ைமத்துவத்துக்கு�ய 
அ�ப்பைடகள் ேபணப்படுவைத உறு� 
ெசய்ய ேவண்டும். அப்ப�யல்லா�ட்-
டால் நாேட �ன்னுக்குத் தள்ளப்பட்டு 
�டும். 

அதுதான் நடந்தது. இன்னும் நடந்து 
ெகாண்�ருக்�றது. என்பதால் உடன�-
யாகேவ இலங்ைக ஒரு பல்�ன நாடு. 
பன்ைமப்பண்பாட்ைடக் ெகாண்ட ேதசம் 
என்ற வைக�ல் அைனவருக்குமான 
ஜனநாயக – சமத்துவத்ைத அல்லது 
சமத்துவ ஜனநாயகத்ைத வலுப்ப-
டுத்த ேவண்டும். அைத உறு�ப்படுத்த 
ேவண்டும். இதற்கான பு�தைல ஏற்ப-
டுத்த ேவண்டும். இதற்கு�ய வைக�ல் 
அர�யலைமப்புத்�ருத்தம் ெசய்யப்பட 
ேவண்டும். அந்தத் �ருத்தத்ைத  சர்வ-
ேதச சமூகமும் ெதாடர்ச்�யாக வ�யு-
றுத்� வரு�றது. 

அடுத்தது, �� வழங்கப்படுதலாகும். 
ேபார்ப்பா�ப்புகள், யுத்தத்�ன்ேபாது 

�கழ்ந்தைவ பற்�ய ��யான �சா-
ரைணகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டாேல 
��ைய வழங்க மு�யும். �� வழங்கு-
தல் என்பது ��யாக நடப்ப�ல் உரு-
வாகுவது. இைதச் ெசய்தால், இதற்குத் 
து�வு ெகாண்டால் பல �ரச்�ைன-

கள் �ர்ந்து �டும். ஆனால், இது �கச் 
சவாலான �டயம். �� என்பது எல்-
ேலாருக்கும் ெபாதுவானது என்று கூறப்-
பட்டாலும் நைடமுைற�ல் ஆளாளுக்-
குத் தரப்புக்குத் தரப்பு ேவறு �தமான 
கண்ேணாட்டத்ைதயும் பு�தைலயும் 
ெகாண்டதாகும். �ருப்�, �ருப்�-
�ன்ைம, �ைறவு - �ைற�ன்ைம இத-
னால்தான் ஏற்படுவது. ஆகேவ இங்ேக 
அரசு வழங்கும் ��யானது அல்லது 
���ன் அளவானது பா�க்கப்பட்-
ேடாருக்குத் �ருப்�ய�க்கக் கூ�யதா, 
அவர்களுக்குப் ேபாதுமானதா? என்று 
கவ�க்கப்பட ேவண்டும். இதற்கு�ய 
வ�ைய – இணக்கத்ைத த�ழ்த்தரப்-
�னரும் ெகாள்ள ேவண்டும். அதாவது 
�ரச்�ைனைய வளர்க்கப்ேபா�-
ேறாமா? �ர்க்கப்ேபா�ேறாமா என்ற 
அ�ப்பைட�ல் ேநாக்�ச் ெசயற்பட 
ேவண்டும்.

அடுத்தது, �ர்வு ேயாசைனகள், �ர்-
வுக்கான ேகா�க்ைககள் பற்�யது. 
கற்றுக் ெகாண்ட பாடங்க�ன் அ�ப்ப-
ைட�லும் உள்நாட்டு �லைம�லும் 
�ராந்�ய, சர்வேதசச் சூழ�லும்  எத்த-
ைகய �ர்வு சாத்�யம் என்ற பு�தைலக் 
ெகாள்ளுதல். நமது �ருப்பங்களும் 
ேதைவகளும் பலவாக இருக்கும். 
அவற்�ன் ��ெவல்ைலயும் அ�கமாக 
இருக்கும். ஆனால், அவற்ைற எட்டு-
வெதப்ப�? எைவ சாத்�யம்? என்ற 
பு�தல் ேவண்டும். இல்ைலெயன்றால், 
இலக்ைக எட்டேவ மு�யாது.

 (16 ஆம் பக்கம் பார்க்க)

பயனற்ற பாராளுமன்ற உைரகள்

சுஐப் எம். கா�ம்-

பாராளுமன்றத்தில் குற்றம்சாட்டுவதும்
சவால் விடுவதும் தந்த பயன் என்ன?

கருணாகரன்

1960, 1970 களின் அரசியைல இலங்ைகச் சமூகங்-
களும் அவற்றின் அரசியற் தைலைமகளும் சரியாக 
முன்ெனடுத்திருந்தால் நாட்டில் ேபாேர உருவாகியி-
ருக்காது. அழிவு ஏற்பட்டிருக்காது. இன்ைறய ெநருக்-
கடிகள் எதுவும் இருந்திருக்காது.

நமது விருப்பங்களும் ேதைவகளும் பலவாக 
இருக்கும். அவற்றின் விரிெவல்ைலயும் அதிக-
மாக இருக்கும். ஆனால், அவற்ைற எட்டுவெதப்படி? 
எைவ சாத்தியம்? என்ற புரிதல் ேவண்டும். இல்-
ைலெயன்றால், இலக்ைக எட்டேவ முடியாது.

இன்ைறய சூழலில் இைதக்குறித்த ெதளிவான 
உைரயாடல்கள் அவசியம். அந்த உைரயாடல்கள் பரஸ்-
பரத்தன்ைமயுைடயனவாக இருக்க ேவண்டுேம தவிர, 
பட்டிமன்ற வாதங்களாக அைமயக் கூடாது. பாராளு-
மன்ற உைரகள் கூட குற்றம் சாட்டும் உைரகளாகேவா 
சவால் விடுக்கும் உைரகளாகேவா அைமயக் கூடாது

ஏற்கனேவ உள்ள அரசியற் சக்திகள் புதிய நிைல-
ைமக்கு ஏற்றவாறு தம்ைமத் மாற்றித் தகவைமத்துக் 
ெகாள்ளவில்ைல என்றால் பதிலாகப் புதிய சக்தி-
கைள உருவாக்குவைதப்பற்றிச் சிந்திக்க ேவண்டும்.
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கேள்வி: 2023 இறேகான 
வரவுசெலவுத் திட்டம் 

பகாரம்பரிய ேட்டமைப்பிறகு அப்பகால் 
தயகாரிகேப்பட்டதகாே நீஙேள் ேருதுகி-
ன்றீரேளகா?

்பதில்: நிசசயைாக... இது ்பாரம்பரிய கட்-
டமைப்பிற்கு வெளியய தயாரிக்கப்்பட்டது. 
ைக்களுக்கு உடனடி குறுகியகால ்பலனகள் 
கிமடக்கும ெமகயில் சம்பள உயர்வு, ெரி 
குமைப்பு ய்பானைெற்மை  ெழஙக யெண்டும 
என்பயத ெரவுவசலவுத்திட்டம குறித்த 
நைது எதிர்்பார்ப்்பாகவும, ்பாரம்பரியைான 
சிநதமனயாகவும காணப்்படுகிைது. இநத 
யநரத்தில், கடநத ஏழு தசாப்தஙகளில் அனு-
்பவிக்காத மிகக் கடுமையான வ்பாருளாதார 
வநருக்கடியில் நாம இருக்கியைாம. தற்ய்பாது 
நாம எதிர்வகாள்ளும இநத வ்பாருளாதாரச 
சிக்கலில் இருநது வெளியயறுெமத உறுதி 
வசயெயத தற்ய்பாமதய யதமெயாகும.

அதனால் நாம வதாமலயநாக்குப் ்பார்-
மெயுடன சிநதிக்க யெண்டும. ெருைா-
னம ைற்றும வசலவுகமள எடுத்துக் 
வகாண்டால், ெரி ைற்றும பிை ஆதா -
ரஙகளில் இருநது நாம வ்பறும ெரு -
ைானத்மத விட நைது வசலவு மூனறு 
அல்லது நானகு ைடஙகு அதிகம. ஒரு 
குடும்பத்தில் கூட, உஙகள் வசலவு 
வீட்டு ெருைானத்மத விட அதிகைாக இருந-
தால் கடனில் மூழ்கிவிடுவீர்கள். எனயெ, 
நைது வ்பாருளாதாரத்மத மீண்டும கட்டிவய-
ழுப்பும ெமர ெரி ெருைானம ைற்றும வசல -
வுகமள சிறிது காலத்திற்கு ைறுசீரமைக்க 
யெண்டும.

கடநத ஐநது அல்லது ஆறு தசாப்தஙகளாக 
அழிக்கப்்பட்ட வ்பாருளாதாரத்மத மீளக்கட் -
டிவயழுப்புெயத ெரவுவசலவுத் திட்டத்தின 
பினனணியில் உள்ள ஒயர யநாக்கைாகும. 
புதுமையான தீர்வுகளும, அணுகுமுமைக-
ளுயை எைக்குத் தற்வ்பாழுது யதமெயாக 
உள்ளன. ைக்களும இதற்குத் தயாராக இருக்க 
யெண்டும. யெறுெழியில் வசனைால் விரும -
பியமத அமடய முடியாது என்பமதயும 
நாம புரிநதுவகாள்ள யெண்டும. இலஙமக-
யில் இதற்கு முனனர் எநதவொரு அரசியல்-
ொதியும எடுக்காத சில தீர்ைானஙகமள நிதி -
யமைசசர் எனை ெமகயில் ஜனாதி்பதி ரணில் 
விக்கிரைசிஙக துணிசசலாக எடுத்திருநதார். 
உண்மையில், இநத முடிவு மிகவும முனன -

தாகயெ எடுக்கப்்பட்டிருக்க யெண்டும.
தற்ய்பாது 52 அரசு நிறுெனஙகள் நஷ்-

டத்தில் இயஙகுகினைன. ஸ்ரீலஙகன எயார்-
மலனமஸை எடுத்துக் வகாண்டால், திரட் -
டப்்பட்ட இழப்பு சுைார் 1100 மில்லியன 
அவைரிக்க வடாலர்களாகும. விைானத்தில் 
ஏைாத ஒரு விெசாயி அல்லது வதாழிலாளி 
இதற்குப் ்பணம வசலுத்துகிைார். எனயெ, 
நாம வ்பாருளாதாரத்மத ைறுசீரமைக்க 
யெண்டும ைற்றும இநத குழப்்பத்தில் 
இருநது நாம வெளியயை யெண்டும. இதற்கு 
நாம காட்டிய ்பாமதயய இநத ெரவுவசலவுத்-
திட்டைாகும.

கேள்வி: எனினும், 2023 
ஆம் ஆண்டுகேகான 

வரவுசெலவுத் திட்டம் யதகாரத்தத்தி-

றகுப் புறம்பகானது என்றும், ைகேளுககு 
உேநதது அல்ல என்றும் எதிரகே-
டசிேள் கூறுகின்றனகவ?

்பதில்: இநத ெரவுவசலவுத் திட்டம ைக்க-
ளுக்கு நட்்பாக இருக்க முடியாது. இது தற்-
காலிகைாக ைக்களுக்கு நட்்பாக இல்மல. 
ஆனால் நீண்ட காலத்திற்கு அது ைக்களுக்கு 
நட்்பாக இருக்கும. ஏவனனைால் நாம நைது 
வ்பாருளாதாரத்மத மீண்டும நிமலநிறுத்-
துமய்பாது, ைக்கள் அமனெரும ்பாதுகாப்-
்பான நிமலயில் இருப்்பார்கள்.

கேள்வி: ேடசி எடுத்த 
ஏேைனதகான தீ-

ரைகானத்திறகு முரணகாே அரெகா-
ஙேத்தில் அமைச்சுப் பதவிேமள 

ஏறறுகசேகாண்்ட நீஙேள் உடப்ட எடடு 
பகாரகாளுைன்ற உறுப்பினரேளி-
ன் உறுப்புரிமைமய அவரேளுககு 
எதிரகான ஒழுகேகாறறு ந்டவடிகமேேள் 
முடியும் வமர இம்டநிறுத்த சுதநதிரக 
ேடசியின் ைத்திய குழு தீரைகானித்தது. 
இது பறறி உஙேள் ேருத்து என்ன?

்பதில்: நான ஏற்கனயெ நீதிைனைத்தில் 
ெழக்குத் வதாடுத்துள்ளதால் அது குறித்து 
ய்பச விரும்பவில்மல. தனிப்்பட்ட ஆதா -
யஙகளுக்காக அல்லாைல் அரசாஙகத்மத 
ஆதரித்ததால் சட்டரீதியாக அமத எதிர்-
வகாள்யொம. நாட்டிற்கு முதலிடம வகாடுக்க 
யெண்டும, கட்சி இரண்டாெதாக இருக்க 
யெண்டும. இத்தருணத்தில் வ்பாருளாதா-
ரத்மதயும நாட்மடயும மீண்டும கட்டிவய -
ழுப்்ப அரசாஙகத்திற்கு நாம உறுதுமணயாக 
இருக்க யெண்டும என்பயத எமைால் எடுக் -
கப்்பட்ட கூட்டுத் தீர்ைானைாகும. ஒரு அர -
சியல்ொதி அல்லது ஒரு அரசியல் கட்சியின 
்பார்மெ, ஆட்சிக்கு ெருெதற்கான குறுக் -
குெழிகமளக் கண்டுபிடிப்்பதாக இருக்கக் 
கூடாது. ஆனால் நாம நாட்டுக்காக தியாகம 
வசயது ஏதாெது வசயய யெண்டும என்பமத 
உறுதிப்்படுத்த யெண்டும. அமதச வசய-
துள்யளாம. தற்ய்பாமதய வநருக்கடியான 
சூழ்நிமலயில் இருநது நாட்மட மீட்்பதற்கு 
ஜனாதி்பதி ரணில் விக்கிரைசிஙகவிற்கு எைது 
ஆதரமெ ெழஙகுெயத இநத தருணத்தில் 
உகநதவதன நாம உறுதியாக நமபுகினயைாம. 
முனனதாக சஜித் பியரைதாச, மைத்திரி்பால 
ைற்றும ்பல அரசியல்ொதிகளுக்கு பிரதைர் 
்பதவிமய ஏற்குைாறு அமழப்புகள் விடுக்-
கப்்பட்டன. ஆனால் அெர்கள் அமனெரும 
சொமல ஏற்க ைறுத்து விட்டனர். தற்ய்பாது 
ஜனாதி்பதி ரணில் விக்கிரைசிஙக முனெநது 
சொமல ஏற்றுக்வகாண்டுள்ளார். எனயெ, 
நாம அெருக்கு ஆதரெளித்து, அெர் சிைப்-

்பாக வசயல்்படுகிைாரா என்பமதப் 
்பார்க்க அெருக்கு உரிய காலத்-

மதயும ெழஙக யெண்டும. 
எனனுமடய தனிப்்பட்ட ்பார் -
மெயில் அெர் சிைப்்பாக வசயல் -
்படுகிைார். கடநத மூனறு நானகு 
ைாதஙகளில் ்பல தமடகமள 
அெர் நீக்கியுள்ளார்.

கேள்வி: ஸ்ரீ-
லஙேகா 

சுதநதிரக ேடசியின் சைகாத்த 
பகாரகாளுைன்ற உறுப்பின-
ரேளில் சபரும்பகான்மையகா-
னவரேள் அரெகாஙேத்தில் 

உள்ளனர. ேடசிககுள் பிளவு ஏறபடடு-
ள்ளதகாே சதரிகிறது. இது ேடசியின் 
எதிரேகாலத்மத எப்படிப் பகாதிககும்?

்பதில்: நாஙகள் ஸ்ரீலஙகா சுதநதிரக் கட்சியி -
யலயய இருக்கினயைாம. சுதநதிரக் கட்சியாக 
இருக்கும ய்பாது நாஙகள் அரசாஙகத்திற்கு 
ஆதரெளிக்கியைாம. அயத சையம, அரசு 
ஏதாெது தெறு வசயதால், அமதயும எதிர்க்க 
தயஙக ைாட்யடாம. வெளிப்்பமடயாகயெ 
சுதநதிரக் கட்சிக்குள் தற்ய்பாது பிளவு ஏற்்பட் -
டுள்ளது. கட்சிமயக் காப்்பாற்ை யெண்டும. 
நான ஏன நீதிைனைம வசனயைன? எனக்கு 
கட்சியில் அக்கமை இல்மல எனைால் 
ராஜினாைா வசயதுவிட்டு வசனறிருக்க 
யெண்டும. எனது முழு அரசியல் ொழ்க் -
மகமயயும சுதநதிரக் கட்சிமய ்பலப்்படுத் -
துெதற்காக அர்ப்்பணித்துள்யளன. மைத்திரி-

்பால சிறியசனவுக்கு முன்பாகயெ எனமனப் 
வ்பாதுயெட்்பாளராகக் களமிைஙகுைாறு 
அமழப்பு விடுக்கப்்பட்டது. இருப்பினும, 
அரசியலில் ்பதவிகமள வ்பறுெமத விட 
கட்சிமய யநசிப்்பதால் கட்சிமய விட்டு 
விலக நான விரும்பவில்மல. இப்ய்பாதும 
அநத அனபும ்பாசமும என கட்சி மீது இருக்-
கிைது. அதனால்தான கட்சியின உள் ஜனநாய -
கத்திற்காக ய்பாராடுகியைன.

கட்சிமய அப்்படியய மெத்திருக்க 
யெண்டும என்பதற்காகயெ நாஙகள் ய்பாரா -
டுகியைாம. நாஙகள் கட்சிமய விட்டு வில-
கவில்மல. கட்சிமய விட்டு விலகும 
எண்ணம எஙகளுக்கு இல்மல. நாஙகள் கட்-
சியில் இருக்க விருமபுகியைாம, கட்சிக்குள் 
ஜனநாயகத்மதயும அதன ொக்குத் தளத்மத -
யும ெலுப்்படுத்த விருமபுகியைாம.

கேள்வி: திட்டமி்டப்ப-
ட்ட உள்ளூரகாடசி 

ைன்றத் கதரதமல ேகாலவமரயமற-
யின்றி ஒத்திமவகே அரெகாஙேம் ெதி 
செயவதகாே எதிரகேடசிேள் குறறம் 
ெகாடடுகின்றன. இது பறறி என்ன கூற 
விரும்புகின்றீரேள்?

்பதில்: இநதக் குற்ைசசாட்டில் உண்மை-
யில்மல. தற்ய்பாது உள்ளூராட்சி ைன -
ைஙகளில் உறுப்பினர்களின எண்ணிக்மக 
அதிகைாக உள்ளதாக ைக்களிடமிருநது விைர் -
சனஙகள் எழுநதுள்ளன. எனயெ அதமன 
்பாதியாக குமைக்க ஜனாதி்பதி தீர்ைானித்-
துள்ளார். அது இநத வநருக்கடியான தரு -
ணத்தில் வ்பரும வதாமகமயச யசமிக்க ெழி 
ெகுக்கும. உள்ளூராட்சி அமைப்புகளுக்கு 
குமைநத எண்ணிக்மகயிலான பிரதிநிதி-
கள் யெண்டும என ைக்கள் யகட்கினைனர். 
எனயெ, அதற்கான நடெடிக்மகயில் ஈடு்பட் -
டுள்யளாம. யதர்தமல ஒத்திமெக்க நாஙகள் 
எநதச சட்டத்மதயும வகாண்டு ெரவில்மல. 
உள்ளூராட்சி ைனைத் யதர்தமல கூடிய 
விமரவில் நடத்த யெண்டும என்பயத எனது 
தனிப்்பட்ட கருத்தாகும.

எவொைாயினும, அதற்கான சாதகைான 
சூழல் இருக்க யெண்டும, ஏவனனில் 
நாஙகள் எஙகள் யதர்தல் சட்டஙகமள கட் -
டமைக்க யெண்டும. யதர்தல் வசலவினங -
கமளக் குமைக்கும சட்டமூலவைானமை 
தற்ய்பாது ்பாராளுைனைத்தில் வகாண்டு ெந-
துள்யளாம. ஜனாதி்பதி ரணில் விக்கிரைசிஙக 
்பாராளுைனைத்தில் கூறியது ய்பானறு சிைநத 
முமைமைமயக் கண்டறிய யெண்டும. 
விருப்புொக்கு முமையினால் முமையகடுகள் 
அதிகரித்துள்ளதாக அெர் வதரிவித்துள்ளார். 
அதுயெ என ்பார்மெயும ஆகும. விருப்பு-
ொக்கு முமையிலிருநது நாம விலகி இருக்க 
யெண்டும. யதர்தமல நடத்துெது ைட்டும 
நாட்டுக்கு உதொது.

மின்கட்டணம் மீண்டும�ொருமுறை அதி-
்கரிக்கப்படும் எனறு அறிவிக்கப்பட -
டுள்ளது. வொழகற்கச் மெலவு உயர்வு 

பிரச்சிறை்களுககு �த்தியில் வொழும் �க்க -
ளுககு இது ஒரு நல்ல மெய்தியல்ல. மினெொர 
நு்கர்்வொரில் மூனறில் இரண்டு ்பகுதியிைர் 
சிறுநு்கர்்வொ்ரயொவர். அவர்்கள ம்பொரு்ளொதொர 
மநருக்கடியிைொல் ்பொதிக்கப்படடுள்ள ெநதர்ப -
்பத்தில் ்கட்டண உயர்றவத்  தொங்குவது இலகு-
வல்ல.

ெமீ்பத்தில் ்�றம்கொள்ளப்பட்ட ்கட்டண உயர்-
வுககுப பினைரும் மினெொர ெற்பககு  நூறறு -
அறு்பது பில்லியன ரூ்பொ நஷ்டம் ஏற்படடுள -
்ள்தொடு, அதறைக ்கடடுப்படுத்தொவிட்டொல் 
அடுத்த ஆண்டு இழபபு முநநூறறு அறு்பது 
பில்லியன ரூ்பொவொ்க இருக்கலொம் எை சுடடிக-
்கொட்டப்படுகிைது. மினெொரக ்கட்டணம் அதி்கரிக-
்கப்ப்டொவிட்டொல் திறை்ெரியிலிருநது ்பணம் 
மெலுத்த ்நரிடுவ்தொடு, இறுதியில் அதறை 
வரியின மூல்� ்கட்ட ்வண்டிய நிறலற� ஏற -
்படும் என்பறத  குறிபபிட்டொ்க ்வண்டும்.

  தற்்பொறதய ம்கொளற்க்கற்ள �ொறறிைொல், 
மின உற்பத்தி �றறும் விநி்யொ்க மெலறவக 
குறைக்க முடியும். இது இழபற்பக குறைக்கக 
கூடிய ந்டவடிகற்க. தற்்பொதுள்ள ்கட்டற�ப -
புககுப ்பதிலொ்க புதிய ந்டவடிகற்க்கற்ள எடுப -
்பதொல் ம்பொது�க்களுககு நிவொரணம் கிற்டக -
கும். ஒரு புதிய ்கட்டற�பபுககுள நுறழயொதது 
நொடடின பிரச்சிறையொகும். அதி்க விறலககு 
மினெொரத்றத உற்பத்தி மெய்து அதி்க ்கட்டணம் 
வசூலிப்பது ம்பொருத்த�றைது.

புதிய மதொழில்நுட்பம், புதிய உற்பத்தி மூலங் -
்கற்ள நொடுவதொல் ஒரு  அலகு மினெொர விறல 
குறைவற்டயும். அவறறில் சூரிய மினஉற்பத்தி, 
்கொறைொறல்கள அல்லது றைடரஜன மினஉற-
்பத்தி ஆகியறவ அ்டங்கும். புதுபபிக்கத்தக்க எரி-
ெகதி மதொழில்நுட்பங்்கற்ள ஏறறுக ம்கொளவது 
மினெொர மெலறவ மவகுவொ்கக குறைககும். 
்�லும் இது்்பொனை ந்டவடிகற்க்கற்ள ்�ற -
ம்கொள்ள அரெொங்்கத்றத ஊககுவிப்பது �க்க -
ளின ம்பொறுப்பொகும். ்கொலொவதியொை தற்்பொ -
றதய மதொழில்நுட்பத்றத மதொ்டர்நதும் ்்பணி 

முன்ைொககி ்பயணிப்பது ம்பொரு்ளொதொர பிரச்சி-
றைறய ்�லும் அதி்கரிப்ப்தொடு சூழறலயும் 
்பொதிபபுககுள்ளொககும்.

ஒரு ம�்கொவொற மினெொரத்றத உற்பத்தி 
மெய்யும் புதிய மினநிறலயத்துககு ஓரு பில்லி -
யன ரூ்பொறவ முதலீடு மெய்ய ்நரிடும். புதிய 
முதலீடடுக்கொை நிதி அரசி்டம் இல்றல. மவளி -
நொடடு முதலீடு, தனியொர் பிரிவின ்பங்்களிபற்ப 
ம்பறறுக ம்கொளவது நனற� ்பயககும்.

இநத அணுகுமுறைக ம்கொளற்கயில் பிரச்-
சிறை உள்ளது. எதிரணி அரசியல் ்கடசி்கள, 
மதொழிறெங்்கங்்கள �றறும் பிைெகதி்கள 
அநநிய முதலீடு அல்லது தனியொர் துறையின 
்பங்்களிபபு ஈடு்பொடடுககு ்கடுற�யொை ஆட்ெ -
்பறை்கற்ள மதரிவித்துள்ளை. மினஉற்பத்தி 
�றறும் விநி்யொ்கத்தில் ்்பொடடிறய உருவொககி 
புதிய மதொழில்நுட்பங்்களுககுள நொம் நுறழய 
்வண்டும். நு்கர்்வொருக்கொை நனற�்கள 
இங்்்க மி்கவும் முககிய�ொகும்.

ம்பட்ரொலியம் �றறும் எரிவொயு ்்பொனை 
துறை்களிலும் புதிய ்்பொககு்கள உள்ளை. 

மெயல்திைன �றறும் ்பயன்கள குறித்து அதி்க 
்கவைம் மெலுத்தப்படுகிைது. அதன மூலம் 
ம்பொரு்ளொதொரத்திறகு ஏற்படும் நனற� ம்கொஞ் -
ெநஞ்ெ�ல்ல. சுதநதிரத்தின ்்பொது அரெ, 
தனியொர் நிறுவைங்்களின வறலயற�பபு 
நொடடில் ்கொணப்பட்டது. வணி்கங்்களின ்தசி -
ய�ய�ொக்கல் உலகின முககிய முதலீட்டொ்ளர்-
்கற்ள அ்கறறியது.

அம்முடிவு ்க்டநத ்கொலத்துககு ம்பொருத்த -
�ொ்க இருநதொலும் தற்்பொது அது ம்பொருத்த -
�றைது. இலங்ற்க மவளிநொடடு முதலீட்டொ்ளர் -
்கற்ள அறழககினைது. ம்பொரு்ளொதொரத்தின 
முககிய ெகதித் துறை்களில் ்�றம்கொள்ளப -
்படும் ்பொரிய �ொறைங்்கள முதலீடு்களுககு 
வொய்ப்பொ்க அற�யும் என்ப்தொடு, அது 
ெொதொரண �க்களின இருபபுககும் நனற� -
யொ்க அற�யும் என்பதும் சுடடிக்கொட்டத்தக்கது. 
மினெொரம், எரிம்பொருள, எரிவொயு உளளிட்ட 
பிரிவு்களில் ்�றம்கொளளும் சீர்திருத்தங்்கள 
மூலம் அரெொங்்கம்  நட்டத்றத தவிர்த்துக 
ம்கொள்ளலொம்.

மின்கட்டணத்றத சில ரூ்பொக்க்ளொல் 
குறைப்பது ஏறழ �க்களுககு நனற�யொ -
கும். மதொழிறெொறல்கள �றறும் வர்த்த்கங் -
்களுககு குறைநத விறலககு மினெொரத்றத  
்பயன்படுத்துவதொல் உற்பத்திச் மெலறவ 
குறைத்துக ம்கொள்ள முடியம். அது ஏறறு�தி 
துறைறயயும் ஊககுவிககும் ்கொரணியொ்கவும் 
அற�யும்.

்பறழற�வொத முறை்கள மதொ்டர்நது ்பரொ� -
ரிக்கப்படடு, ்தசிய முககியத்துவம் வொய்நத 
துறை எை பிர்கை்டப்படுத்தி ்பறழய ்கட்ட -
ற�பற்ப ்்பணுவதொல் ஏற்படும் ்பொதிபற்ப 
்கவைத்தில் ம்கொள்ள ்வண்டியுள்ளது. உற -
்பத்திச் மெலவு அதி்கரிபபுககு இறணநததொ்க 
்கட்டணத்றத அதி்கரிககும் உத்திககு ்பதிலொ்க 
புதிய அம்ெங்்களுககு �ொறுவதொல் �ொறைங் -
்கள ஏற்படும். அது இநநொடடு ெமூ்கத்துககு 
கிற்டககும் ம்பரும் நனற�யொகும்.

தமிழில்: வீ.ஆர்.வயலட ...

மின்ேட்டணத்மதக குமறப்பதகாயின்
புதிய வழிேமளகய நகா்ட கவண்டும்!மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

ைலரும் யுேத்திறகு 
புதியகதகார வடிவம்

இலங்கையில் இதற்கு முன்னர்
எநதவ�ொரு அரசியல்�ொதியும்

மேற்வகைொள்ொத சில
தீர்ேொ்னஙகை்் நிதிய்ேச்சர்
என்ற �்கையில் ஜ்னொதிபதி 
ரணில் விக்கிரேசிஙகை
துணிச்சலொகை எடுத்துள்ொர்

அரசியல்
ரங்கம்

அர்ஜூன்

ேக்கைளுக்கைொ்ன எதிர்கைொல
நன்ேகை்் உள்டக்கி
தயொரிக்கைபபடட படஜட!

வரவுசெலவுத் திட்டம் உ்டனடி நிவகாரணஙேமள வழஙகுவதகாே
இல்லகாவிட்டகாலும், நீண்்ட ேகாலத்தில் ைகேளுககு நன்மையளிககும்
கநகாககில் தயகாரிகேப்படடுள்ளது என்று துமறமுேஙேள்,

ேப்பல்துமற ைறறும் விைகானத்துமற அமைச்ெர நிைல் சிறிபகால டி சில்வகா
சதரிவித்தகார. தறகபகாமதய அரசியல் நிமலவரம் குறித்து எைககு வழஙகிய
கபடடியில் அவர இதமனத் சதரிவித்தகார.

தறகபகாமதய சநருகேடியகான சூழ்நிமலயில் 
இருநது நகாடம்ட மீடபதறகு ஜனகாதிபதி

ரணில் விககிரைசிஙேவிறகு 
எைது ஆதரமவ வழஙகுவகத 

இநத தருணத்தில்
உேநதசதன நகாம் 

உறுதியகாே
நம்புகின்கறகாம்



அ டுத்த வருடம் 
பெப்ரவரி மா்தம் 
ப�ாணடாடபெட -
வுள்ள இலங்� -

யின் 75 ஆவது சு்தந்தி்ர தினததுக்கு 
முன்னர் இனபபி்ரச்சி்னக்குத தீர் -
வு�ாண அ்னவரும் ஒன்றி்ணய 
வவணடும் என்்ற அ்ைப்ெ ஜனா -
திெதி அண்மயில் விடுததிருந்்தார்.

இ்த்ன அடிபெ்டயா�க் 
ப�ாணடு இனபபி்ரச்சி்னத தீர்வு 
விவ�ா்ரம் அ்ரசியல் அ்ரஙகில் 
மீணடும் சூடுபிடிக்�த ப்தாடஙகி-
யுள்ளது. குறிபொ� ்தமிழ் அ்ரசியல் 
�ட்சி�ள மததியில் ெ்ரஸெ்ர �ருத-
துக்�ள முன்்வக்�பெட்டு, அ்வ 
ஆவலாசிக்�பெட்டு வருகின்்றன.

 இனபபி்ரச்சி்னக்�ான தீர்வு எந்்த 
வ்�யில் அ்மய வவணடும் என் -
ெ்தற்கு அபொல், ஜனாதிெதியின் 
அ்ைப்ெப பெரும்ொலான ்தமிழ் 
அ்ரசியல் �ட்சி�ள ஏற்றுக்ப�ாண-
டுள்ளன. இருந்்தாலும் இனபபி்ரச்-
சி்னத தீர்வு என்று வரும்வொது 
வை்மயா� முன்்வக்�பெடும் 
'ஒற்்்றயாட்சி', 'சமஷ்டி' என்்ற �ருத-
துக்�்்ளக் ப�ாணட குழுக்�ள மாறி 
மாறி ஒருவ்்ர ஒருவர் வ்சொடத 
ப்தாடஙகியுள்ளன.

ஜனாதிெதி பசயல�ததுக்�ான 
ஒதுக்கீடு�ள குறித்த வ்ரவுபசல -
வுததிட்ட குழுநி்ல விவா்தததில் 
உ்்ரயாற்றியிருந்்த ஜனாதிெதி 
்ரணில் விக்கி்ரமசிங�, “1984ஆம் 
ஆணடு மு்தல் இனபபி்ரச்சி்ன 
உளளிட்ட விடயங�்்ள அ்னவ -
ரும் அறிவவாம். புதி்தா�ப வெசுவ-
்தற்கு ஒன்றும் இல்்ல. இ்தற்�ான 
தீர்வு�்்ளவய ்தற்பொழுது �ாண 
வவணடும். அடுத்த வருடம் 75 
ஆவது சு்தந்தி்ரதினம் ப�ாணடாடப-
ெடும் வொ்தாவது இ்தற்�ான தீர்வு -
�்்ளக் �ாண வவணடும். இல்்ல-
பயனில் 2048 ஆம் ஆணடிலும் நாடு 
இபெடிவய இருக்கும்” எனக் கூறியி-
ருந்்தார்.

வ்ரவுபசலவுத திட்ட விவா்தம் 
முடிவ்டந்்தவுடன் இ்தற்�ான வெச்-
சுக்�்்ள ஆ்ரம்பிபெ்தா�வும், இதில் 
அ்னததுத ்த்ரபபின்்ரயும் �லந்து 
ப�ாளளுமாறும் அவர் அ்ைபபு 
விடுததிருந்்தார்.

இந்்தப பின்னணியில் அ்ரசாங�த -
துடன் நடததும் வெச்சுவார்த்்த�ள 
குறிதது ்தமிழ்க் �ட்சி�ள அ்னத-
தும் ஒன்றுகூடிக் �லந்து்்ரயாடி-
யிருந்்தன. இருந்்தவொதும், இதில் 
�வஜந்தி்ரகுமார் பொன்னம்ெலம் 
்த்ல்மயிலான அகில இலங்� 

்தமிழ்க் �ாஙகி்ரஸ �ட்சியினர் �லந்து 
ப�ாள்ளவில்்ல. ஏ்னய ்தமிழ் 
அ்ரசியல் �ட்சி�ளின் ்த்லவர்�ள 
சந்திததிருந்்தாலும், எதுவி்த முடிவும் 
இன்றி இக்கூட்டம் முடிவ்டந்துள-
்ளது.

ப்தன்னிலங்�யில் ஒவபவாரு-
மு்்ற ஆட்சிமாற்்றங�ள ஏற்ெடு-
கின்்ற வொதும், இனபபி்ரச்சி்னத 
தீர்வு ப்தாடர்ொன வெச்சுக்�ள ஆ்ரம் -
பிக்�பெடுவதும், பின்னர் அ்வ 
இ்டநடுவில் ்�விடபெடுவதும் 
ெைகிப வொன �ாட்சி�்ளாகியுள-
்ளன.

இவவா்றான நி்லயில், ஜனா -
திெதி ்ரணில் விக்கி்ரமசிங�வின் 
இன்்்றய அ்ைபபுக் குறிததும் 
்தமிழ் அ்ரசியல் �ட்சி�ள மததியில் 
ொரியப்தாரு எதிர்ொர்பபு உள்ள்தா -
�த ப்தரியவில்்ல. இருந்்தவொதும், 
�டந்்த �ாலங�ளுடன் ஒபபிடு்� -
யில் ்தற்வொது ஏற்ெட்டுள்ள பு்றச்-
சூைல் விததியாசமான ஒன்்றா�க் 
�ாணபெடுகி்றது.

பொரு்ளா்தா்ர ரீதியில் நாடு வஙகு -
வ்ராதது நி்ல்ய அ்டந்திருபெ-
்தால் நாட்்ட மீணடும் முன்வனற்-
றிக் ப�ாணடுபசல்ல பொரு்ளா்தா்ர 
ஸதி்ரத்தன்்ம மாததி்ரமன்றி அ்ரசி -
யல் ஸதி்ரத்தன்்மயும் அவசியமாகி-
யுள்ளது.

அது மாததி்ரமன்றி, �ட்ட்மபபு 
மாற்்றபமான்்்றயும் நாட்டு மக்�ள 
எதிர்ொர்ததுள்ள சூழ்நி்லயில், 

அ்ரசியல் �ட்சி�ளும் ஓ்ர்ளவுக்கு 
நி்ல்ம்ய உணர்ந்து ப�ாண-
டிருபெ்தா�த ப்தரிகி்றது. எனவவ, 
ஜனாதிெதியின் இந்்த அ்ைப்ெ 
ஏற்றுக் ப�ாணடு பவறுமவன 
சாக்குப வொக்கு�்்ளயும் நிெந்-
்த்ன�்்ளயும் முன்்வததுக் 
ப�ாணடு வெச்சில் �லந்து ப�ாள-
வ்்தத ்தவிர்க்�ாது, கி்டத்த சந் -
்தர்பெத்்த சரியா�ப ெயன்ெடுததிக் 
ப�ாள்ள ்தமிழ் அ்ரசியல் �ட்சி�ளின் 
பி்ரதிநிதி�ள முன்வ்ர வவணடும்.

இவவாறு வெச்சுக்குள பசல்வ-
்தற்கு முன்னர் ்தமிழ் அ்ரசியல் �ட் -
சி�ள மததியில் குறிபொ� வடக்கு, 
கிைக்கு மக்�்்ளப பி்ரதிநிதிததுவப-
ெடுததும் ்தமிழ் �ட்சி�ளி்டவய 
ஒற்று்ம ஏற்ெட வவணடியது 
�ாலததின் வ்த்வயாகும். இ்தற் -
�ான முயற்சி�்்ள ்தமிழ்க் �ட்சி�ள 
வமற்ப�ாள்ள வவணடும்.

“இன்று ஏற்ெட்டிருக்கும் அ்ரசி-
யல் சூழ்நி்ல அ்ரசியல் தீர்வுக்�ான 
சந்்தர்பெங�்்ள ஏற்ெடுததி வரு -
வ்தா� வ்தாற்்றம் ்தருகின்்றது. வெச்-
சுக்கு ்தமிழ்த ்த்ரபபு ்தயா்ராகின்்ற 
வொதிலும், இ்்தக் ்�யாளும் 
ஒருமித்த பொறிமு்்ற எம்மி-
டம் இல்்ல” என ப்ரவலா �ட்-
சியின் ஊட�பவெச்சா்ளர் சுவ்ரன் 

விடுததுள்ள அறிக்்�யில் குறிப -
பிட்டுள்ளார்.

“்தற்வொது ்தமிழ்த ்த்ரபபில் ஏற்-
ெட்டிருக்கின்்ற அ்ரசியல் பி்ரதிநி -
திததுவ மாற்்றங�ள எமது வெ்ரம் 
வெசும் ெலத்்த பவகுவா�ப 
ொதிததிருக்கின்்றன. ப்தற்கில் ஏற்-
ெட்ட அ்ரசியல் மாற்்றமும் தீர்வுக் -
�ான ப்தளிவான ொ்்த்ய தி்றக் -
�வில்்ல. அ்த்ன வலியுறுத்த 
எமது ெலமும் வொ்தாமல் இருந்்தது. 

வெச்சு�ள வ்தால்வி �ாணெ்தற்�ான 
�ா்ரணங�்்ள அனுெவப ொடங�-
்ளா�க் ப�ாணடு அவற்்்றத ்தவிர்க்� 
அல்லது எதிர்ப�ாள்ள சரியான 
பொறிமு்்ற்ய நாம் ஏற்ெடுதது-
வவ்த எம் இனததுக்கு நலன் ெயக்-
கும்” என அவரு்டய அறிக்்�யில் 

வமலும் குறிபபிடபெட்டுள்ளது.
ப்ரவலா �ட்சியின் ஊட�ப வெச்சா-

்ளர் சுவ்ரன் ப்தரிவித்த இந்்தக் �ருதது 
�்ளததின் நியாயத்்தத ப்தளிவா� 
எடுததுக் கூறும் வ்�யில் அ்மந்-
துள்ளது. உண்மயில் ஒவபவாரு 
்தட்வயும் ப்தன்னிலங்� ஆட் -
சியா்ளர்�ள வெச்சுக்கு வருமாறு 
அ்ைக்கும்வொது ஒரு சில ்தமிழ்த 

்த்ரபபுக்�ள வெச்சுக்குள பசல்வதும், 
மற்றுபமாரு ்த்ரபபு பவளிவய நின்று 
விமர்சித்தெடி நிற்ெதுவம வைக்�மா-
கியுள்ளது.

இம்மு்்றயும் அவவா்றானப்தாரு 
வொக்வ� ப்தன்ெடுகி்றது. இ்த்ன 
விடுதது ்தமிழ்த ்த்ரபபினர் அ்னவ-
ரும் ஒவ்ர வம்சயில் அமர்ந்து ்தமிழ் 
மக்�ளின் விடிவுக்�ா� பொதுவான 
�ட்ட்மபபொன்்்ற உருவாக்கி 
அ்தன் அடிபெ்டயில் அ்ரசாங�தது-

டன் வெச்சுக்�்்ள முன்பனடுததுச் 
பசல்லாமல் இருபெது து்ரதிர்ஷ்ட-
மாகும்.

்தமக்கு சா்த�மான ்த்ரபபினர் மத -
தியில் ஆட்சிக்கு வரும்வொது ஒரு 
்த்ரபபினர் வெச்சுக்குச் பசல்வர். 
அவ்தவந்ரம், ்தமக்கு சா்த�மற்்ற 

்த்ரபபு ஆட்சிக்கு வரும்வொது வெச்-
சுக்�ளுக்குச் பசல்லாமல் ்தவிர்பெது 
வொன்்ற்வ இனியும் மக்�ளுக்கு 
நன்்ம அளிக்�ாது என்ெ்்தப 
புரிந்து ப�ாள்ள வவணடும்.

இது இவவி்தமிருக்�, அ்ரசியல் 
தீர்வு வெச்சுவார்த்்த�ளில் வடக்கு, 
கிைக்கு மக்�ளின் பி்ரச்சி்ன�ள 
சமமான மு்்றயில் முன்்வக்-

�பெட வவணடிய்தன் வ்த்வயும் 
வலியுறுத்தபெட்டுள்ளது. இ்தன் 
அடிபெ்டயில் இ்தயசுததியுடன் 
முன்பனடுக்�பெடும் எந்்த முயற் -
சி�ளுக்கும் முழு்மயான ஒத-
து்ைப்ெ வைங�த ்தயார் என 
கிைக்கு மக்�ளின் பி்ரதிநிதியும், இ்ரா -
ஜாங� அ்மச்சருமான பிள்்ள-
யான் என அ்ைக்�பெடும் சிவவந-
சதது்்ர சந்தி்ர�ாந்்தன் கூறியுள்ளார்.

“வடக்கில் உள்ள ்த்லவர்�ள 

உண்மயான இணக்�பொட்வடாடு 
கிைக்கு  மக்�்்ளயும் இ்ணயா� 
நடத்தக் கூடிய திட்டமிடவலாடு 
ப்தளிவான  அ்ரசியல் தீர்வவாடு 
ெயணித்தால், அ்தற்�ான திட்ட 
வ்்ர்ெ எமக்கு முன்்வத்தால் 
நாம் நிச்சயம் அவவா்றான தீர்வு 
முயற்சிக்கு  ்த்டயா� இருக்� 
மாட்வடாம். அபெடியான சூைல் 
வந்து ப்தன்ெகுதியின் எழுச்சிக்கு 
மு�ம் ப�ாடுக்�க் கூடிய சூை்ல 
உருவாக்� வவணடுபமன்்றால் நாம் 
இபவொதிருக்கின்்ற நி்ல்மயி-
லிருந்து விடுெட்டு மாற்று சிந்்த-
்ன்ய கூட ெரிசீலிபெ்தற்குத 
்தயார்” என்றும் அவர் ொ்ராளுமன்்றத-
தில் ப்தரிவிததிருந்்தார்.

அவ்தவொல, ்தமிழ் அ்ரசியல் ்த்ரப-
புக்�ள யாவும் ஒன்றுெட வவணடும் 

என அ்மச்சர் டக்்ளஸ வ்தவானந்-
்தாவும் அண்மயில் கூறியிருந்்தார். 
எனவவ, இனபபி்ரச்சி்ன்யத 
தீர்தது ்வக்� வவணடும் என்ெதில் 
்தமிழ் அ்ரசியல் ்த்லவர்�ள அ்ன-
வரும் ஒருமித்த நி்லபொட்டில் 
இருபெ்தால், மததிய அ்ரசாங�தது-
டன் நடத்தக் கூடிய வெச்சுவார்த்்த-
�ளில் வெ்ரம்வெசும் சக்தி்ய வலுப-
ெடுத்த அ்னவரும் ஒன்றி்ணய 
வவணடும். ்தற்பொழுது கி்டத -
திருக்கும் சந்்தர்பெத்்த நழுவ 
விட்டால் அது சமூ�ததுக்கு ஏற்ெடக் 
கூடிய ொரியப்தாரு பின்ன்டவா -
�வவ அ்மயும்.

அ்ரசியல் தீர்வுப பி்ரச்சி்ன�ள 
குறிதது �ருத்தாடல்�ள ஒருபு்றம் 
இடம்பெற்றுக் ப�ாணடிருக்�, 
மா�ாண ச்ெ மு்்றயிலிருந்து 
மாவட்ட அபிவிருததிக் குழு மு்்ற-
பயான்்்றக் ப�ாணடு வருவது 
குறித்த �ருததுக்�ளும் முன்்வக்�ப-
ெட்டு வருகின்்றன. மா�ாண ச்ெ-
�ளுக்�ான ெ்தவிக்�ாலம் முடிவ -
்டந்து ெல வருடங�ள ஆகியுள்ள 
வொதும், அ்தற்�ான வ்தர்்த்ல நடத-
துவதில் இழுெறி நி்ல்ம �ாணப-
ெடுகி்றது.

அவ்தவொல, உளளூ்ராட்சி மன் -
்றங�ளின் ஆயுட்�ாலமும் வி்்ரவில் 
முடிவ்டயவிருபெ்தால் அ்தற்-

�ான வ்தர்்தல் குறித்த வெச்சுக்�ளும் 
அடிெடுகின்்றன. இருந்்தவொதும் 
இந்்தத வ்தர்்தல்�்்ள நடததுவ்தா-
யின் சட்டததில் திருத்தங�ள ப�ாண-
டுவ்ரபெட வவணடும். இ்தனால், 
வ்தர்்தல்�ளுக்குச் பசல்லாது மா�ா-
ணங�ளின் ஆளுநர்�ள, அந்்தந்்த 
மாவட்டங�்்ளச் வசர்ந்்த ொ்ராளு -
மன்்ற உறுபபினர்�ள உள்ளடஙகிய 
குழுவின்்ரக் ப�ாணடு மாவட்ட 
ரீதியான அபிவிருததிக் குழுக்�்்ள 
உருவாக்கி அ்தற்கு அதி�ா்ரங�்்ள 
வைஙகி பசயற்ொடு�்்ள முன்பன-
டுபெது குறிததும் �லந்து்்ரயாடல்-
�ள இடம்பெற்றுள்ளன.

இருந்்தவொதும், இ்தற்கு சில அ்ர-
சியல் �ட்சி�ள ்தமது எதிர்ப்ெ 
பவளியிட்டுள்ளன. உண்மயில் 
மா�ாணச்ெ மு்்ற குறிதது மாறு-

ெட்ட �ருததுக்�ள உள்ளன என்ெது 
நி்தர்சனம். பெரும் நிதிச் பசலவில் 
மா�ாண ச்ெ�ள நடத்தபெடுவ்தா� 
ஒருசா்ரார் கூறினாலும், அந்்தந்்தப 
ெகுதியில் இடம்பெறுகின்்ற அபிவி-
ருததி பசயற்ொடு�ளுக்கு மா�ாண 
ச்ெ�ள அவசியம் எனக் கூறும் ்த்ரப-
பினரும் உள்ளனர்.

அ்ரசியல்தீர்வுப பி்ரச்சி்னக்கு 
வருமாறு ஜனாதிெதி அ்ைபபு 
விடுததுள்ள பின்னணியில், மா�ாண 
ச்ெ மு்்றயின் அடிபெ்டயில் 
மாற்்றங�்்ளக் ப�ாணடுவ்ரக் கூடிய -
்தா� முன்பமாழியபெட்டுள்ள இந்்த 
வயாச்ன எந்்த்ளவுக்கு வெச்சு முயற்-

சி�்்ள சாததியமாக்கும் என்ெ்்த-
யும் சிந்திக்� வவணடியுள்ளது.

   நாட்டின் ஜனநாய�த்்த உறுதிப -
ெடுத்த வ்தர்்தல்�ள முக்கியமான்வ 
என்ெதில் எவருக்கும் மாற்றுக்�-
ருதது இருக்� முடியாது. எனினும், 
நாடு ்தற்பொழுது எதிர்ப�ாணடுள்ள 
பொரு்ளா்தா்ர பநருக்�டி சூைலுக்கு 
மததியில் ொரிய நிதிச்பசலவில் 
வ்தர்்தல்�ளுக்குச் பசல்ல முடியுமா 
என்்ற வ�ளவியும் �ாணபெடுகி்றது. 
எனவவ, இதுவொன்்ற விடயங�-
்்ளச் சிந்திதது முன்பனடுக்�பெடக் 
கூடிய முயற்சி�வ்ள நாட்டின் சுபீட்ச-
மான எதிர்�ா்ரத்்த உறுதிபெடுதது-
வ்தற்கு உறுது்ணயா� அ்மயும்.
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இலங்கையில் மீண்டும் சூடு பிடிக்கும்
இனப்பிரச்சி்னத் தீர்வு விவகைாரம்!

தீர்வுக்கான நடைமுடைச் 
சகாத்தியமகான வேடையில்
ஜனகாதிபதி விடுத்திருககும் 
அடைப்பு!

வாயப்்ான சந்தர்ப்்த்்்தப்
்யன்டுத்திக் ககைாளவதில்
்தமிழ்க் கைட்சிகைள மத்தியில் 
இனனுமம ்க்குவமின்ம!

மவறு்ட்்ட தீர்வு மயாச்னகை்ை 

முன்வத்து ்தமிழ்த் ்தரப்பினர் 

ஒருவர்மீது ஒருவர் வ்சமாரி!

ேைககு, கிைககு தமிழ் அரசியல் 
்ட்சி்ள் ஓரணியில்

ஐககியப்படும் ேடர அரசியல் 
தீர்வுககு ேகாயப்வபயில்டலை!



10 THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY DECEMBER 04, 2022
2022 டிசம்பர் 4 ஞாயிற்றுக்கிழமை

தேயிலை தேொழில்துலை 
தேொடர்பில் மலை த�ொருளில் 
சமீ� கொைமொக ஊடகஙகளி-

ல் தசய்திகள் தெளியிடப�ட்டுள்்ளேொல் 
அலெ தேயிலை தேொழில் துலையில் 
ேொககம் தசலுத்துெேொக இைஙலக 
தேயிலை சல�யின் ேலைெர் நிரொஜ் 
டி தமல் அணலமயில் ஊடகவி-
யைொ்ளர் சந்திபபில் தேரிவித்ேொர். 
ஆனொலும் தேயிலை உற�த்தியி-
ல் பின்னலடவுகளும் தமலும் இேர 
கொரணஙக்ளொல் ஏறறுமதியிலும் சிறு 
பின்னலடவு இருப�லேயும் ஒத்துக 
தகொள்ளும் தேயிலை சல�யின் 
ேலைெர், அெறலை சுட்டிக கொட்டுெ-
ேொல் இத் துலைககு �ொதிபபு ஏற�டும் 
என்�து உணலமேொன். இன்லைய 
த�ொரு்ளொேொர நிலைலமயில் எமது 
அன்னிய தசைொெணிலய �ொதிககும் 
கொரணிகல்ள நொம் அெேொனத்துடன் 
லகயொ்ள தெணடும். எமது நொடு வீ-
ழ்ந்திருககும் நிலையிலிருந்து மீட்கும் 
கடலம எமககும் உணடு. அத்தேொடு 
ஊடகம் என்ை ெலகயில் 
ேொர்மீக த�ொறுபபு 
இருககிைது. அந்ே 
ெலகயில் நொம் 
அலே நிலைதெ-
றறி ெருகிதைொம்.    

இ ல ங ம கை யின் 
தேயிமலத் தோழிற்து-
மையின் ஒழுஙகு்படுத் -
தும நிர்்ாகை அமைப் -
்பாகை இலஙமகை தேயிமல 
சம்ப (SLTB) விளஙகுகிைது.   
தேயிமலத் துமையின் த்பறு-
த்பறுகைள்,  மீட்சி ைற்றும ஏற்றுைதி, 
அபிவிருத்தி எதிர்கைாலத் திட்்டஙகைள் புள்ளிவி -
்பரஙகைமள அறிவிக்கும ேகுதி்ாய்நே நிறு்-
னைாகும.    

பிரத்திதேகைைான சும்,  நறுைணம ைற்றும 
்பசுமை த்பான்ை்ற்றுக்கைாகை புகைழத்பற்றுள்ள 
இலஙமகை தேயிமல,  135 ்ரு்ட கைாலைாகை 
சர்்தேச ரீதியில் அதிகைளவில் அறிேப்்படும 
நாைைாகை திகைழ்து்டன்,  ்பல்த்று ச்ால் -
கைள் நிமை்நே சூழலிலும,  தோ்டர்ச்சிோகை 
உலகைளாவிே ரீதியில் அேற்கைான தகைள்விமே 
தோ்டர்்நதும உேர்்நே ைட்்டத்தில் த்பணி 
்ருகின்ைது.    

2013 ஆம ஆண்டளவில் இலஙமகையின் 
்ரு்டா்நே தேயிமல உற்்பத்தி 340 மில் -
லிேன் கிதலாகிராமகைள் எனும சாேமனப் 
த்பறுைதிமே எயதியிரு்நேது.  2017 முேல் 
2019 ்மரோன கைாலப் ்பகுதியில் சற்று 
அதிகைரிப்ம்பப் ்பதிவுதசயதிரு்நோலும 2020 
ஆம ஆணடில் தோற்றுப் ்பர்ல் கைாரணைாகை 
தேயிமல உற்்பத்தியில் வீழச்சி ்பதி்ாகியி -
ரு்நேது.    

எரித்பாருள் ேட்டுப்்பாடு ைற்றும த்பாக்-
கு்ரத்து சிக்கைல்கைள் நிலவிே த்பாதிலும 
பிரா்நதிே த்பரு்நதோட்்டக் கைம்பனிகைள் 
ைற்றும சிறுதோட்்டச் தசயமகைோளர்கை -

ளால்,  ்ரு்ட முழு-
்திலும தேயிமலச் 

தசயமகைமே தைற்-
தகைாள்ள முடி்நதிரு்நேது. 

்பாரம்பரிே தேயிமல 
உற்்பத்திமை தைற்தகைாணடு 

்ரும இலஙமகைக்கு அேன் உற்-
்பத்தி ேரத்தினாதலதே இன்னும சில 
நாடுகைள் எைது தேயிமல தகைாள்்னவு தசய-
கின்ைன. ஆனால் தகைன்ே நாட்டில் 1903 
ஆணத்ட தேயிமல உற்்பத்தி தசயேப்்பட்-
்டது. ஆனாலும இன்று அ்நநாடு இன்று 
முன்னிமல ்கிக்கிைது.    

அதே த்பால இ்நதிோவும தேயிமல 
உற்்பத்தியில் முன்னிமல ்கித்ோலும 
அ்ர்கைளின் உள்நாட்டு நுகைர்வுக்கைாகை 80% 
்பேன்்படுத்ேப்்படு்ோல் ஏற்ைதி குமை-
்ானோகைத் இருக்கிைது. அணமையில் 
இ்நதிே ஊ்டகைஙகைளில் த்ளிோன தசய-
தியில் ்பரம்பரிே தேயிமல ஏற்றுைதியில் 
இ்நதிோ முன்னிமல ்கிப்்போகை குறிப்பி-
்டப்்பட்டிரு்நேது. தேயிமல பிரோன ஏற்று -
ைதி ்பயிராகை தகைாண்ட இலஙமகை வீழச்சிமே 
தநாக்கி தசல்்ோகைத் எைக்கு தோன்றுகி-
ைது. அத்தோடு இலஙமகையில் 2014 ஆம 
ஆணடுக்கு பின்னர் சிறுதேயிமல உற்்பத்தி 
அதிகைரித்து ்்நதிருப்்போகை புள்ளிவி்பரஙகைள் 
சுட்டிக்கைாட்டுகின்ைன.    

நொடு முழுதுமுள்்ள
சிறுதேயிலை தேொட்டஙகள்   

                            (தேகதடயர்கள்)   
2014 121, 429   
2015 121, 740   
2016 121, 967   
2017  122, 169   
2018  122, 604   
2019 122, 900   
2020 123, 324   

2021 157, 907   

இ்நே புள்ளிவி்பரஙகைளின் ்படி சிறு 
தேயிமல தோட்்ட உரிமைோளர்கைள் 400, 
000 த்பர் உள்ளனர். ஆனால் த்பரு்நதோட்்ட 
தேயிமல உற்்பத்தியில் அளவு குமை்ம்ட்ந-
துள்ளமே புள்ளிவி்பரஙகைள் கைாட்டுகின்ைன.    

நொடு முழுதுமுள்்ள த�ருந்தேொட்ட 
தேயிலை தேொட்டஙகள்   

 (தேகதடயர்கள்)   
2014 203, 113   
2015 202, 839   
2016 202, 622   
2017 202, 540   
2018 202, 540   
2019 202, 540   
2020 202, 540   
2021 202, 540      

புள்ளிவி்பரஙகைளின் அடிப்்பம்டயில் தநாக் -
கினால் 2019 ஆம ஆணடு முேல் எ்நேவிே 
ைாற்ைஙகைதளா அபிவிருத்திகைதளா நம்டத்பற்-
வில்மல என்்பமேதே கைாட்டுகிைது. தகைன்ோ 
தேயிமல ஏற்றுைதியில் முேல் நிமல ்கித்ே -
ோலும ஐதராப்பிே நாடுகைள் விருமபி ்பருகும 
தேனீர் அல்லது தேயிமல எமமி்டதை இருக்-
கிைது. ஏதனன்ைால் ஐதராப்பிே நாட்்ட்ர்-
கைள் தேயிமலக்கு ்பால் தசர்ப்்பதில்மல எைது 
black Tea அ்நநாட்்ட்ர்கைள் விருமபி ்பருகும 
்பானைாகும. எைது நாட்டின் தேயிமல உற் -
்பத்தி குமையுமத்பாது அ்நநாடுகைள் த்று 

தேயிமல இனஙகைளுக்கு நாட்்டம தசலுத் -
து்து அதிகைரித்ோல் எைது தேயிமலக்கைான 
தகைள்வி குமை்ம்டயும. ைாற்ைமுறும உல-
குக்கு ஏற்்ப ைக்கைளும ைாற்ைைம்ட்ோல் 
எைது அன்னிே தசலா்ணி ்பாதிக்கைப்்ப்ட-
லாம. ்பாகிஸோன் எைது தேயிமல ஏற்று-
ைதியில் முன்னிமல ்கித்ே நாடு. ஆனால் 
இன்று அ்ர்கைள் எைது தேயிமல ்ாஙகு் -
தில்மல. அ்ர்கைள் இன்று தகைன்ே நாட்டு 
தேயிமலக்கு ைாறிவிட்்டனர். ்பாகிஸோனி-
ேர்கைள் தேனீரு்டன் ்பால் தசர்த்து ்பருகு் -
ோல் எைது தேயிமல நிைம குமைவு ஆனால் 
சும் அதிகைம. எைது ஏற்றுைதி குமை்ம்ட்ந-
ேோல் அ்ர்கைள் ைாறிவிட்்டனர். ஆனால் 
தகைன்ோவுக்கு எைது நாட்டு தேயிமலமே 
்ழஙகை முடிோது.  நாம புதிே நாடுகைமள 
தேடி தசல்ல த்ணடியுள்ளது. 

இலஙமகை தேயிமலயின் தகைள்வி கூடும 
த்பாது ஓரள்ா்து எைக்கு ்ழஙகைக் கூடிே 
ேன்மை இருக்கை த்ணடும. அவ்ாறு இல்-
மலதேன்ைால் நாம ஏற்றுைதியில் பின்ன-
ம்டம் எதிர்தநாக்கை தநரலாம.    

   

தேயிலை ஏறறுமதியில் த�றறுக 
தகொணட ெருமொனம்   

                            (அதமரிகக தடொைர்
                                  மில்லியன்)   

2014 1, 628   
2015 1, 340   
2016 1, 269   
2017 1, 529   
2018 1, 428   
2019 1, 346   
2020 1, 240   
2021 1, 324   
2022 1, 045   

தேயிமல தோழிற் துமை ்பல பிரச்சிமன -
கைளுக்கு ைத்தியிலும 1, 040 மில்லிேன் 
அதைரிக்கை த்டாலருக்கு குமைோே அன்னிே 
தசலா்ணிமே நாட்டுக்கு ே்நதுள்ளது. இத் 
துமைமே தைலும அபிவிருத்தி தசயோல் 
எைது அன்னிே தசலா்ணிமே அதிகைரித்து 
தகைாள்ளலாம. கைாலனித்து ஆட்சியில் ஏற்்ப -
டுத்ேப்்பட்்ட இ்நே ஏற்றுைதி ்பயிருக்கு எ்நே 
அரசாலும குறிப்பிட்டு தசால்லக் கூடிே 
அபிவிருத்து ்பணிகைள் தசயேப்்ப்டவில்மல 
எனலாம. 

இன்று இலஙமகையில் உள்ள த்பாருளா-
ோர தநருக்கைடியில் தேயிமல  உற்்பத்திக்கு 
்பாதிப்பு ஏற்்பட்டிருப்்பமே ஏற்றுக் தகைாண -
்டாலும நீண்ட கைாலைாகை த்பரு்நதோட் -
்டஙகைளில் தோயிமல உற்்பத்திமே அதி -
கைரிப்்பேற்கு நீண்டகைால  ந்ட்டிக்மகைகைள் 
எடுக்கைப்்ப்டவில்மல. த்பரு்நதோட்்டஙகைள் 
நட்்டைம்டயும  த்பாது அரசு அ்ற்மை  
ேனிோர் நிறு்னஙகைளுக்கு குத்ேமகைக்கு 
தகைாடுத்து விடுகின்ைன. குத்ேமகைக்கு எடுத்ே 
நிறு்னஙகைள் இலா்பத்மே முேலா்ோகை 
தகைாணடு ஏமனே வி்டேஙகைமள கி்டப்பில் 
த்பாட்டு விடுகின்ைனர். 

மீள்  உற்்பத்தி, ்பாராைரிப்பில் நிறு்னங-
கைள்    பூஜ்ஜிேத்மே  அம்ட்நதுள்ளனர். இன்று 
1, 500 ரூ்பாவிற்கு இரு்நே உரம 15, 000 ரூ்பா -
வுக்கு விற்்படுகிைது. உற்்பத்தி தசலவு அதிகை-
ரிப்்பால் இலா்பம  குமை்ம்டயும. ஆனால் 
நட்்டம ஏற்்படு்ேற்கைான சாத்திேம குமைவு. 
ஆனால் நிறு்னஙகைள் இலா்பத்மே அதிகைரிப்-
்பேற்கைாகை தோழிலாளர்கைளின் ்ாழ்ாோரத் -
தில் மகை ம்க்கின்ைனர். 

உமழப்பு ஏற்ை ஊதிேம ்ழஙகைாேோல் 
தோழிலாளர் தோழிரே விட்டு  தசல்த்ார் 
அதிகைரித்துள்ளன். சுைார் இரணடு ்ரு்டஙகை -
ளுக்கு முன்னர் 4, 000 இலட்சம தோழிலா -
ளர்கைளில் இன்று 130, 000 த்பதர உள்ளனர். 
இவ்ாைான கைாரணிகைளும  ்பாதிப்புக்கு    
்ழி்குக்கைலாம.   

வலப்பனை பிரதேச சன்பக்குட்பட்ட 
உ்டபபுஸ்ஸலானவ பிரதேசம் பிளா-
ரமெண்ட  தோட்ட பிரிவாை மசன் 

ொக்்றட தோட்டத் மோழிலாளர்கள் ்க்டநே  ்பத்து 
வரு்டங்களா்க குடிநீரின்றி ்பல ்பாதிபபு்களுக்கு  
மு்கம் ம்காடுத்து வருவோ்க ்கவனல மேரிவித்-
துள்ளைர.

மசன் ொக்்றட தோட்டத்தில் 175 
மோழிலாளர குடும்்பங்கள் வசிக்கின்்ற 
த்பாதிலும் இதில் 92 குடும்்பங்களுக்கு 
குடிநீர வசதியில்னல. 

இத் தோட்டத்தில் வசிக்கும் மோழிலாளர 
குடும்்பங்களுக்கு சீராை குடிநீர வழங்க 
1990 ஆம் ஆண்டு (MTIP) சமூ்க நிறுவ-
ைம் ஊ்டா்க பிரோை குடிநீர ோஙகி நிரொ-
ணிப்படடு  1991 ஆம் ஆண்டு ெக்்கள் 
்பாவனைக்கு ன்கயளிக்்கப்பட்டது.

இப ்பணி ஆரம்பிக்்கப்படடு 32 வரு்டங-
்கள் ்க்டநதுள்ளது. இநே ேண்ணீர ோஙகி 
ஊ்டா்க மோழிலாளர்களுக்கு  ேண்ணீர 
வழங்கப்படடிருநே நினலயில் ்க்டநே 

10 வரு்டங்களா்க ோஙகி தோட்ட நிரவா்கத்ோல் 
முன்றயா்க ்பராெரிக்்கப்ப்டாே நினலயில் நீர விநி-
தயா்கம் ேன்டப்படடுள்ளோ்க மோழிலாளர்கள் 
சுடடிக்்காடடுகின்்றைர.

அத்தோடு மசன் ொக்்றட புதிய கிராெத்தில் 
வசிக்கும் 83 குடும்்பங்களுக்கு "்பாம்" நிறுவ-
ைத்ோல் சீராை குடிநீர விநிதயா்கம் நன்டம்பறு-

வோ்கவும் மோழிலாளர்கள் சுடடிக்்காடடுகின்்ற-
ைர. அதேதநரம் இத் தோட்டத்தின் பிரோை குடி 
நீர ோஙகியிலிருநது பிறிமோரு ோஙகிக்கு நீர 
விநிதயா்கம் மசய்யும் தொட்டார இயநதிரமும் 
்பழுேன்டநதுள்ளது. தோட்ட நிரவா்கம் இயநதி-
ரத்னே ்பழுது ்பாரக்்க ேவறி வருவோ்கவும் மேரி-
விக்்கப்படுகி்றது. இநே நினலயில் குடி நீர ேட-

டுப்பாடு ்காரணொ்க திைமும் அதி்கானல 
தவனளயில் தோட்ட நிரவா்கம் வழஙகும் 
நீனர ம்பற்றுக்ம்காள்ள குழாய்்களுக்கு 
அருகில் ்பல ெணிதநரம் ்காத்திருப்ப-
ோல் நாளாநே மோழிலுக்கு மசல்தவார, 
்பா்டசானல ொணவர்கள் ம்பரிதும் ்பாதிக்-
்கப்படுகின்்றைர. தோட்ட நிரவா்கத்திற்கு 
்பல முன்ற கூறியும் எநேவிே ந்டவடிக்-
ன்கயும் எடுக்்கவில்னல எை மேரிவிக்-
கின்்றைர.

400,000
தேொழிைொ்ளர்களில்
இன்று 130,000
த�தர உள்்ளனர்

இலங்கை
தேயி்ல

ஆ.ரமேஸ்...?

பத்து வருடஙகைளாகை குடிநீரின்றி
அவதியுறும் தோழிலாளரகைள்

சிறுதேொட்டஙகளின் 
ெ்ளர்ச்சியும்

த�ருந்தேொட்டஙகளின் 
வீழ்ச்சியும்

கென்ய நாட்டு 
 தேயிலைத் தோட்்டம்

கென்ய நாட்டு 
 தேயிலைத் தோட்்டம்
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இலஙமகையின் ஆசிரியர்-
கைமைப் ்பயிற்றுவிப்்ப -
தில் முன்்னணி வகிக்-

கும றுஹுணு தேசிய கைல்வியியற் 
கைல்லூரி ேனித்துவைா்ன இடத்-
மேப் ப்பற்றுளைது. ஏப்னனில், 
தசமவக்கு முந்திய ்பயிற்சியின் 
மூலம ஆசிரியர் கைல்வியின் நிபுணத் -
துவத்மே உயர்த்தும ஒரு சில நிறு -
வ்னஙகைளிமடதய றுஹுணு தேசிய 
கைல்வியியற் கைல்லூரி முன்்னணியில் 
உளைது.   

உரிய ைத்னாவிருத்திமயக் 

பகைாணட ஆசிரியர் பசயற்்பாடு 
போடர்பில் சரியா்ன புரிேலுடன் 
ேைது கைடமைகைமைச் பசயவேற்கைா்ன 
ஆசிரியர்கைமைப் ்பாடசாமலக் கைட்-
டமைப்பிற்கு வழஙகும த�ாக்மகைக் 
பகைாணட றுஹுணு தேசிய கைல்வியி-
யற் கைல்லூரியின் எதிர்்பார்ப்பிம்ன 
உமடத்பேறிந்ே தைாசைா்ன ஆசிரிய 
ைாணவர்கைள சிலர் போடர்பில், 
கைடந்ே 26ம திகைதி பேரியவந்துளைது. 
றுஹுணு தேசிய கைல்வியியற் கைல்-
லூரியினுள ்பகிடிவமே நுமழந்ே 
பின்்னதே அது போடர்பில் உலகுக்குத் 
பேரிய வந்ேது.   

ஆசிரியர்கைளின் உன்்னே ்பணி 
போடர்பில் த்பாதிய புரிந்துணர்வு 
இல்லாே சிதேஷட ஆசிரிய ைாணவர்-
கைள சிலோல் இவவாறு ்பகிடிவமேக்கு 
உட்்படுத்ேப்்பட்டிருப்்பது முேலாம 
ஆணடின் சில ஆசிரிய ைாணவர்கைதை-
யாகும. அந்ே ைாணவர்கைமை நிர்வா-
ணைாக்கியும பகைாடுேைா்ன முமையில் 
ோக்கியும தைற்பகைாணடுளை இந்ே 
அடாவடித்ே்னத்தி்னால் ்பாதிக்கைப்-
்பட்டிருப்்பது றுஹுணு தேசிய கைல்-
வியியற் கைல்லூரி ைாத்திேமின்றி, 
இவவாைா்ன தைாசைா்னவர்கைள ஆசி-
ரியர்கைைாகை நியமிக்கைப்்படுவோல் ஒட்-
டுபைாத்ே ்பாடசாமலக் கைட்டமைப்பு-
தையாகும.   

இே்னால்ோன் கைல்வி அமைச்சர் 
சுசில் பிதேைஜயந்ேவும கூட இந்ே 
அடாவடித்ே்னஙகைளுக்கு எதிோகைச் சட்-
டத்மேக் கைடுமையாகை �மடமுமைப்-
்படுத்துைாறு ப்பாலிஸ் உயேதிகைாரிகை-
ளுக்கு ஆதலாசம்ன வழஙகியுளைார். 
கைல்வியியற் கைல்லூரியிலிருந்து பசல்-
வேற்கு இேணடு தி்னஙகைதை மீேமி-
ருக்கும நிமலயில் அவர்கைள பசயதி-
ருக்கும இந்ே தைாசைா்ன பசயலின் 
கைாேணைாகை �ாமை அவர்கைள ்பாட-
சாமலக் கைட்டமைப்பினுள ஆசிரி-
யர்கைைாகை இமணந்து பகைாளவேற்கு 
இருக்கும வாயப்புகைமையும இழக்கை 
த�ரிடும. கைாேணம இது போடர்பில் 
கைல்வி அமைச்சர் உறுதியா்ன முடிவில் 
இருப்்பதேயாகும.   

ைாணவர்கைமை சமூகைையைாக்கும 
்பணியில், ்பாடசாமல வகுப்்பமை-
யினுள ைாணவர்கைளின் சமூகை அபி-
விருத்திமயயும ஆளுமைமயயும 
உருவாக்குவேற்கு வழிகைாட்டிகைைாகை 
இருப்்பது ஆசிரியர்கைதையாகும. 
ைாணவர்கைளின் அறிவுத்திைன் ைற்றும 
ைத்னா்பாவத்மே வைர்ப்்பதில் ஆசிரி-
யர்கைள முக்கிய ்பஙகு வகிக்கின்ை்னர். 
இவவாறு ்பாரிய ப்பாறுப்ம்ப சுைந்தி-
ருக்கும ஆசிரியர் ்பணியில் நுமழவ-
ேற்கைா்ன ்பயிற்சிமயப் ப்பறும ஆசிரிய 
ைாணவர்கைள இவவாறு ்படுதைாச-
ைா்ன முமையில் �டந்து பகைாணடால் 
எதிர்கைால ்பாடசாமல கைட்டமைப்புக்கு 
இமைவத்ன துமண நிற்கை தவணடும 
என்தை கூை தவணடியிருக்கின்ைது. 
இேன் கைாேணத்தி்னால்ோன் இவவா-
ைா்னவர்கைமை ஆசிரியர் தசமவயில் 
இமணத்துக் பகைாளவது போடர்பில் 
கைல்வி அமைச்சரி்னால் கைடும தீர்ைா-

்னம தைற்பகைாளைப்்பட்டிருக்கின்ைது.   
றுஹுணு தேசிய கைல்வியியற் கைல்-

லூரியிலிருந்து எதிர்கைால ஆசிரியர்கை-
ைாகை பவளிதயறும ஆசிரிய ைாணவர்-
கைமை அறிவில் முழுமையாக்குவது 
மூன்று வருட ேஙகுமிட ்பயிற்சிமய 
வழஙகியாகும. இதில் �மடமுமைப் 
்பயிற்சியும கூட வழஙகைப்்படுவது 
வமேயறுக்கைப்்பட்ட ஆசிரியர் ்பயிற்சி-
கைளுட்னாகும.   

றுஹுணு தேசிய கைல்வியியற் கைல்லூ-
ரியில் ்பகிடிவமேயிம்னக் பகைாணடு 
வந்ே ்படுதைாசைா்னவர்கைைாகை கைடந்ே 
26ம திகைதி �டந்து பகைாணடது மூன்று 
வருட ்பயிற்சிமய நிமைவு பசயது 
பகைாணடு 28ம திகைதி ஆசிரியர்கைைாகை 
்பாடசாமலகைளுக்குள பிேதவசிக்கை 
இருந்ேவர்கைைாகும. இந்ே உன்்னே 
ப்பாறுப்ம்பப் ்பற்றிய சிந்ேம்னதய-
யில்லாே கும்பல், முேலாம வருட 
புதிய ைாணவர்கைமைப் பிடித்து அவர்-
கைமை நிர்வாணைாக்கி ைனிோபிைா-
்னைற்ை முமையில் ்பகிடி வமேக்கு 
உட்்படுத்தியது, ேமைால் த�ோகைக் 
கூட நிற்கை முடியாேைவுக்கு த்பாமே 
ேமலக்தகைறிய நிமலயிலாகும. ோம 
ஒன்மலன் மூலம ்பயிற்சிமயப் ப்பற்-
ைோல், புதிய ைாணவர்கைளுக்கு ்பகிடி 
வமேயிம்ன பசயய முடியாது த்பா்ன-
ோகைவும, அவர்கைளுக்கு ்பகிடிவமே-
யிம்ன வழஙகை தவணடும எ்னவும 
அவர்கைள தீர்ைானித்து பின்்னர் புதிய 
ைாணவர்கைளுக்கு ்பகிடிவமேயிம்ன 
வழஙகி றுஹுணு தேசிய கைல்வியியற் 
கைல்லூரியின் �ற்ப்பயருக்கு கைைஙகைம 
ஏற்்படுத்தியது ைாத்திேமின்றி, ேைது 
எதிர்கைாலத்திம்னயும �ாசைாக்கிக் 
பகைாணடுளைார்கைள.   

இந்ே சிதேஷட ஆசிரிய ைாணவர்-
கைள இவவாறு �டந்ேது தவறு எே்னா-
லும அல்ல, அவர்கைள முமையா்ன 
்பயிற்சிமயப் ப்பைாே கைாேணத்தி்னால் 
ோன் என்்பதே யோர்த்ேம. இவர்கைள 
மூன்று வருட ்பயிற்சிக் கைாலத்தில் 
அதிகை �ாட்கைமைச் பசலவிட்டிருப்்பது 
ேைது வீடுகைளிலிருந்ோகும. பகைாவிட் 
போற்று நிமலக்கு ைத்தியில் அவர்-
கைள ஒன்மலன் மூலதை ேைது ்பயிற்சி-
மயப் ப்பற்றுளைார்கைள. இேன் மூலம 
அவர்கைளுக்கு புத்ேகைஙகைளின் அறிவு 
கிமடத்ே த்பாதிலும ஆசிரியர்கைளின் 
வகி்பாகைம ைற்றும ஆசிரியர்கைளின் 
ப்பாறுப்புக்கைள, சமூகை �டத்மேகைள 
போடர்பில் த்பாதிய புரிேல் கிமடத்-
துளைோ என்்பது பிேச்சிம்னக்குரிய 
ஒன்ைாகும. இது அவர்கைள புதிய ைாண-
வர்கைளுக்கு வழஙகிய ்பகிடிவமேயின் 
மூலம பேரிய வருகின்ைது.   

இப்்படிப்்பட்ட ஆசிரியர்கைள ்பாட-
சாமலக் கைட்டமைப்புக்குள இமணந்-
ோல் ்பாடசாமலக் கைட்டமைப்பினுள-
ளும ்பகிடிவமேகைமை அவர்கைள 
புகுத்ேைாட்டார்கைள என்்பேற்கு எவோ-
லும உத்ேேவாேம வழஙகை முடியாது. 
்பாடசாமலக் கைட்டமைப்பினுள 
ேற்த்பாது என்றுமில்லாேவாறு ப�ருக்-
கைடிகைள தோன்றியிருப்்பது இவவா-
ைா்ன தைாசைா்னவர்கைள ்பாடசாமலக் 

கைட்ட-
மைப் -
பினுள 
நு ம ழந் -
ேே்னாலா -
கும.   

று ஹ ுணு 
தேசிய கைல்வியி-
யற் கைல்லூரியா்னது 
கைாலி அக்மீை்ன பிேதேசத்-
தில் அமைந்துளைது. இே்னால் 
இஙகு இடமப்பற்ை இந்ே தேக்கிங 
சம்பவம போடர்்பா்ன முமைப்்பாடு 
அக்மீை்ன ப்பாலிஸ் நிமலயத்தில் 
பசயயப்்பட்டுளைது. இந்ே முமைப்-
்பாட்டுக்கு அமைய இந்ே ்பகிடி வமே-
கைளுக்கு உளைாகியிருப்்பது முேலா-
ைாணடின் ஆசிரிய ைாணவர்கைள 12 
த்போகும.   

ேற்த்பாது றுஹுணு தேசிய கைல்வியி-
யற் கைல்லூரியில் கைல்வி ்பயிலும முே-
லாைாணடு ைாணவர்கைளின் போமகை 
186 ஆகும. அவர்கைளுள 173 த்பர் 
ஆசிரிய ைாணவிகைைாகும. இேன் 
மூலம ஆசிரியத் போழிலில் ேற்த்பாது 
பிேதவசிப்த்பாரில் அதிகைைாத்னார் 
ப்பணகைதை என்்பது பேளிவாகின்ைது.   

முன்ம்னய வருடஙகைமைப் 
த்பாலன்றி, இமமுமை இஙகு ஆசிரிய 
ைாணவர்கைளுக்கு விடுதி வசதியுடன் 
்பயிற்சி வழஙகைப்்படுகின்ைது. இேற்கு 
கைாேணம ஒன்மலன் கைல்வியின் 
மூலம உரிய ்பலன் கிமடப்்பதில்மல 
என்்பமே கைல்வியியற் கைல்லூரி நிர்-
வாகைம புரிந்து பகைாணடதேயாகும. 
அவவாறு கைடந்ே மூன்று வருடஙகை-
ளும ஒன்மலன் கைல்விமயப் ப்பற்றுக் 
பகைாணட மூன்ைாம வருட ஆசிரிய 
ைாணவர்கைளின் ்பட்டைளிப்பு நிகைழ்-
வா்னது கைடந்ே 28ம திகைதி இடமப்ப-
றுவேற்கைா்ன ஏற்்பாடுகைள பசயயப்-
்பட்டிருந்ே்ன. அந்ே த�ேத்தில், அந்ே 
ஆசிரியர் ைாணவர்கைள ்பாடசாமல-
கைளுடன் இமணக்கைப்்பட்டு வமேய-
றுக்கைப்்பட்ட ்பயிற்சியும ப்பற்றிருந்ே-
்னர். அது அவர்கைள ஒன்மலன் மூலம 
ப்பற்ை கைல்வியின் ஊடாகைவாகும.   

�ான்கைாம ஆணடு ஆசிரிய ைாண-
வர்கைளின் ்பட்டைளிப்பு விழாவுக்கைா்ன 
அத்னகைைா்ன அலஙகைாே தவமலகைள 
முேலாம ஆணடு ஆசிரிய ைாணவர்-
கைள மீதே சுைத்ேப்்பட்டிருந்ேது. 

28ஆம திகைதி �மடப்பைவுளை நிகைழ்-
வுக்கு ஏற்ைவாறு றுஹுணு தேசிய 
கைல்வியியற் கைல்லூரியில் உளை விழா 
ைணட்பம 26ஆம திகைதி �ளளிேவு 
வமே அவர்கைைால் அலஙகைரிக்கைப்்பட்-
டிருந்ேது. அன்மைய தி்னம இந்ே 
ஏற்்பாட்டு தவமலகைளில் ஒதேபயாரு 
ஆசிரிய ைாணவர் ைாத்திேதை கைலந்து 
பகைாளைவில்மல. அவர் விடுதியிலி-
ருந்து சுகையீ்னம கைாேணைாகை பவளிதய-
றிச் பசன்றிருந்ோர். எ்னதவ அன்மைய 

தி்னம விடுதியில் ேஙகியிருந்ேது 12 
ஆசிரிய ைாணவர்கைள ைாத்திேதையா-
கும. அவர்கைள ைணட்ப அலஙகைாே 
தவமலகைமை முடித்துக் பகைாணடு 
உைஙகைச் பசல்வேற்கைாகை 27ம திகைதி 
அதிகைாமல 2.30 ைணியைவில் விடு-
திக்குச் பசன்றுளை்னர். அவவாறு 
விடுதி திருமபிய அவர்கைளுக்கு நிமை-
தியாகை மூச்சுவிடக் கூட த�ேம கிமடக்-
கைவில்மல. அந்த�ேத்தில் திடீபே்ன 
விடுதிக்குள �ான்கைாம வருட ஆசிரிய 
ைாணவர்கைள நுமழந்ே்னர். 

அவர்கைள ஹ்போதுமவ பிேதே-
சத்தில் அமைந்துளை தஹாட்டல் 
ஒன்றில் ஒன்றுகூடி குடித்து குமைா-
ைமிட்டேன் பின்்னதே விடுதிக்குள 
நுமழந்துளை்னர். ேைது இறுதிப் 
்பரீட்மசக்கும கூட ஒன்மலன் மூலம 
முகைஙபகைாடுத்திருந்ே அவர்கைளுக்கு 
ஆசிரியர் ்பணியின் சிைப்பு போடர்-
பில் புரிந்துணர்வு இல்லாதிருந்ேோல் 
ேைக்குரிய விழாவுக்கைா்ன ஏற்்பாட்டு 
தவமலகைமை தூக்கைத்மேயும ப்பாருட்-
்படுத்ோைல் சிேைத்துடன் தைற்-
பகைாணட புதிய ஆசிரிய ைாணவர்கைமை 
மிகைவும தைாசைா்ன முமையில் ்பகி-
டிவமே என்ை ப்பயரில் துன்புறுத்ேத் 
போடஙகியுளை்னர்.   

முேலில் அவர்கைள பசயேது, புதிய 
ஆசிரிய ைாணவர்கைளிடமிருந்ே 
அம்னத்து மகையடக்கைத் போமலத்ப-
சிகைமையும மகைப்்பற்றிக் பகைாணடோ-
கும. பின்்னர் 12 புதிய ஆசிரிய ைாண-
வர்கைமை நிர்வாணைாக்கியுளைதோடு, 
அேற்கு இணஙகைாே ைாணவர்கைமைக் 
கைடுமையாகைத் ோக்கியுமுளை்னர். 
�ான்கைாம வருட ைாணவர்கைளுக்கு எதி-
ோகைச் பசயற்்படுவேற்கு புதிய ைாண-
வர்கைள ஆயத்ேைா்னத்பாதும ேைது 
ஆட்்பலத்மே விட சிதேஷட ைாண-
வர்கைள ்பலைாகை இருந்ேோல் அவர்கை-
ளுக்கு கைட்டுப்்படுவமேத் ேவிை தவறு 
வழிகைள அந்த�ேத்தில் புதிய ைாண-
வர்கைளுக்கு இருக்கைவில்மல. ஆமட-
கைமைக் கைமைந்ேேன் பின்்னர் புதிய 
ைாணவர்கைள நிர்வாணைாகை ேமேயில் 
அைேச் பசயயப்்பட்டுளை்னர். இேனி-
மடதய அந்ே புதிய ைாணவர்கைளுக்கு 
்பல்தவறு வமகைகைளிலும துன்புறுத்ேல்-
கைமை வழஙகிய சிதேஷட ைாணவர்-
கைள கைமடசியில் புதிய ைாணவர்கைமை 
கைட்டில்கைளின் மீது ஏறி உைஙகுைாறு 

உத்ேேவிட்டுளை்னர். அதுவும நிர்வா-
ணைாகைதவ உைஙகை தவணடும எ்ன 
உத்ேேவிட்டுளை்னர். இவவாறு சுைார் 
ஒரு ைணித�ேைாகை புதிய ைாணவர்-

கைமை ்பல்தவறு விேஙகைளில் சித்தி-
ேவமே பசயே சிதேஷட ஆசிரிய 

ைாணவர்கைள, அஙகிருந்து பவளி-
தயறிச் பசன்ைது புதிய ஆசிரியர் 
ைாணவர்கைமை நிர்வாணைாகை 
உைஙகைச் பசயேேன் பின்்னதே-
யாகும.   

இது போடர்பில் புதிய 
ஆசிரிய ைாணவர்கைள ேஙகு-
மிடப் ப்பாறுப்்பாைருக்கு 
கைாமலயில் அறிவித்துளை்னர். 
பின்்னர் விடுதிப் ப்பாறுப்்பதி-
கைாரியி்னால் இவவிடயம உ்ப 

பீடாதி்பதிக்கு அறிவிக்கைப்்பட்-
டுளைது. இேன்த்பாது குறித்ே 

12 புதிய ஆசிரிய ைாணவர்கை-
மையும உட்னடியாகை மவத்தியசா-

மலக்குச் பசல்லுைாறு ஆதலாசம்ன 
வழஙகைப்்பட்டுளைது. அந்த�ேம 
அந்ே ைாணவர்கைள உடல் ரீதியா்ன 
துன்புைத்ேல்கைளுக்கு உளைாகியிருந்ே-
ேன் கைாேணத்தி்னாதலதய அவர்கைமை 
மவத்தியசாமலக்குச் பசல்லுைாறு 
ஆதலாசம்ன வழஙகைப்்பட்டுளைது. 
இேனிமடதய 28ம திகைதி இடமப்பை-
விருந்ே ்பட்டைளிப்பு நிகைழ்மவ இமட-
நிறுத்துவேற்கு றுஹுணு தேசிய 
கைல்வியியற் கைல்லூரியின் நிர்வாகைம 
தீர்ைானித்ேது. கைாேணம குறித்ே ்பகிடி-
வமேயிம்ன �டத்திய சிதேஷட ைாண-
வர்கைமை இ்னஙகைணடு அவர்கைமை 
நீக்குவேற்கைாகும. இது போடர்பில் 
றுஹுணு தேசிய கைல்வியியற் கைல்லூரி-
யினுள உளைகை விசாேமணகைள ஆேம-
பிக்கைப்்பட்ட த்பாதிலும உ்ப பீடாதி-
்பதி அதில் திருப்தியமடயவில்மல. 

தஹவா பேவுந்ேேதகை சேத் எனும அந்ே 
உ்ப பீடாதி்பதி இது போடர்பில் அக்-
மீை்ன ப்பாலிஸ் நிமலயத்திற்கும 
அறிவித்து, விசாேமணகைமை தைற்-
பகைாணடு புதிய ைாணவர்கைளுக்கு துன்-
புறுத்ேல்கைமை வழஙகியவர்கைளுக்கு 
எதிோகை கைடுமையா்ன முமையில் சட்-
டத்மே �மடமுமைப்்படுத்துைாறு 
ஆதலாசம்ன வழஙகியுளைார். தேசிய 
கைல்வியியற் கைல்லூரிகைளில் ஆேம்பைா-
கியுளை இந்ே ்பகிடிவமேக்கு முற்றுப்-
புளளி மவக்கும த�ாக்கிதலதய 
அவர் இந்ே உத்ேேமவ வழஙகி-
யுளைார்.   

இே்னடிப்்பமடயில் கைாலி கைோ-
பிட்டிய மவத்தியசாமலயில் 
அனுைதிக்கைப்்பட்டுளை புதிய 
ஆசிரிய ைாணவர்கைள �ால்வரி-

டம இச்சம்பவம போடர்பில் முமைப்-
்பாட்டிம்னப் ்பதிவு பசயது பகைாணட-
ேன் பின்்னர் அக்மீை்ன ப்பாலிஸார் 
இது போடர்பில் விசாேமணகைமை 
ஆேமபித்துளை்னர். இேன்த்பாது 
அவர்கைள ேைக்கு இமழக்கைப்்பட்ட 
அம்னத்து துன்புறுத்ேல்கைள போடர்-
பிலும ப்பாலிஸாரிடம பேரிவித்துள-
ை்னர். அந்ே துன்புறுத்ேல்கைளுள ்பல 
தகைவலைா்ன சம்பவஙகைளும உளை்ன. 
அமவ அம்னத்மேயும ்பதிவு பசயது 
பகைாணட ப்பாலிஸார், இேற்குப் 
ப்பாறுப்்பா்ன சிதேஷட ஆசிரிய 
ைாணவர்கைமைக் மகைது பசயவேற்-
கைா்ன �டவடிக்மகையிம்ன தைற்பகைாண-
ட்னர். இே்னால் குழப்்பைமடந்ே 
அந்ே சிதேஷட ைாணவர்கைளுள ஏழு 
த்பர் அக்மீை்ன ப்பாலிஸ் நிமலயத்-
திற்குச் பசன்று, ்பகிடிவமேக்கைா்ன 
ப்பாறுப்ம்ப ஏற்றுக் பகைாணடு 28ம 
திகைதி சேணமடந்துளை்னர். அவர்-
கைமை அன்மைய தி்னதை கைாலி நீதி-
ைன்ைத்தில் ஆஜர்ப்்படுத்ே அக்மீை்ன 
ப்பாலிஸார் �டவடிக்மகை தைற்பகைாண-
ட்னர். இேன்த்பாது ஒரு ஆசிரிய 
ைாணவமேத் ேவிே ஏம்னய ஆசிரிய 
ைாணவர்கைமை இேணடு �ாட்கைள 
விைக்கைைறியலில் மவக்கை உத்ேேவி-
டப்்பட்டுளைது. ஒரு ஆசிரிய ைாண-
வருக்கு ைாத்திேம அன்மைய தி்னம 50 
ஆயிேம ரூ்பாய பிமண வழஙகைப்்பட்-
டதோடு, ஏம்னய ஆறு த்பரும 30ம 
திகைதி ேலா இேணடு இலட்சம ரூ்பாய 
சரீேப் பிமணயில் விடுவிக்கைப்்பட்-
டுளை்னர்.   

இந்ே சிதேஷட ைாணவர்கைள ஏழு 
த்பமேத் ேவிே, முேலாைாணடு 
ஆசிரிய ைாணவர்கைமை நிர்வாண -
ைாக்கி ்பகிடிவமே பசயே தவறு 
எந்ே சிதேஷட ைாணவர்கைமையும 

மகைது பசயவேற்கு இதுவமேக்கும 
ப்பாலிஸார் எந்ே முயற்சிமயயும 
எடுத்திருப்்போகைத் பேரியவில்மல. 
ப்பாலிஸாரின் இந்ே பசயற்்பாடா -
்னது, சுைார் 30, 40 சிதேஷட ஆசிரிய 
ைாணவர்கைள போடர்பு்பட்டுளை 
இந்ே ்பகிடி வமேச் சம்பவத்மே 
ஏழு ஆசிரிய ைாணவர்கைதைாடு 
முடித்துக் பகைாளவேற்கைா்ன ஆயத் -
ேதை என்்பது பிேச்சிம்னக்குரிய 
விடயைாகும.  

சம்பவத்தின் உண்மை
பின்்னணி என்்ன?

றுஹணு கைல்வியியல் கைல்லூரியில் றுஹுணு கல்வியியற் கல்லூரியில்

ஆசிரிய மாணவர்கள் 
மீதான  பகிடிவதத

கயான் குமார வீரசிஙக
தமிழில்: எம்.எஸ். முஸப்பிர்

(புததளம் விசேட நிருபர்)
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சீ னாவின் அரசியலில் 
1989ஆம  ஆண்டில் 
நிகழ்ந்தது ப்பான்்ற நகர்-

வ�ான்றுக்கான ப்பாராட்டஙகள் 
நம்டவ்பற்று�ருகின்்றன. அஙகு 
'பூச்சிய வகாவிட'(Zero Covid) 
வகாள்மகமய நம்டமும்றப்படுத்-
தும ந்ட�டிக்மகமய சீன ஆடசி-
யாளர்கள் அமுல்்படுத்்த திட்டமிட-
்ட்தன் விமள�ாக அ்தற்கு எதிரான 
ப்பாராட்டஙகள் நிகழ்நது�ருகின்-
்றன. அது சீனாவின் இன�ா்தத்ம்த 
தூண்டு�்தாகவும சீனா பைலும 
இருமபுத்திமர அரசியலுக்குள் 
அதீ்தைாக பிரப�சிப்பம்தத் தூண் -
டு�்தாகவும பைற்கு ஊ்டகஙகள் 
சுடடிக்காடடி �ருகின்்றன. இவ்-
�ா்றான சூழலில் க்ட்ந்த ந�ம-
்பர்(2022) இறுதி �ாரஙகளில் சீனா 
முழு�தும, நாடடின் கடுமையான 
'பூச்சிய வகாவிட வ்தாற்றுபநாய்' 
வகாள்மகக்கு எதிராக வ�குஜன 
எதிர்பபுகள் �ளர்்நதுள்ளன. ்பல 
நகரஙகளில் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் 
்தஙகள் விரக்திமய வ�ளிப்படுத்்த 
வ்தருக்களில் இ்றஙகினர். அரசாஙக-
மும ்பதில் ந்ட�டிக்மககமள தீவி -
ரப்படுத்்த ஆரமபித்்தது. இக்கடடு-
மரயும வ�குஜன ப்பாராட்டத்தின் 
உள்ள்டக்கத்ம்தயும அ்தன் விமள-
வுகமளயும ப்தடு�்தாக உள்ளது.

1949இல் ைாப�ா பச துங ்தமல-
மையிலான சீனபபுரடசி, சீனாவின் 
�ரலாற்ம்ற புதிய திமசயில் நகர்த்-
தியது. ஆனால் அத்்தமகய புரடசி 
நிகழ்நது வசாற்்ப காலத்திபலபய 
கலாசாரப புரடசிவயன்்ற வ்பயரில் 
சீனக்கமயூனிஸக் கடசிக்கு எதிராக 
எழு்ந்த எதிர்பபுகமள நசுக்கும 
�ரலாறு வ்தா்டஙகியது. 1966ஆம  
ஆண்டு நிகழ்ந்த காலாசாரப புரட-
சியில் வ்பருங கமளவயடுபபு 
அரஙபகறியது. இ்தன் பின்னர் 
1989இல் தினவைன் சதுக்கத்தில் 

அரசுக்கு எதிராக எழு்ந்த எதிர்பபுப 
ப்பாராட்டத்ம்த சீன ஆடசியாளர்-
கள் இராணு� க�ச �ாகனஙகமள 
்பயன்்படுத்தி இரண்்டாயிரத்திற்கு 
பைற்்பட்ட ைாண�ர்கமள நசுக்கிக் 
வகான்வ்றாழித்்த �ரலாறு நிகழ்நது 
முடி்ந்தது. இவ்�ாறு சீனாவின் 
�ரலாறு முழு�தும அரசுக்கு 
எதிரான ப்பாராட்டஙகமள அழித் -
வ்தாழிப்பம்த சீன பசா ஷலிசம 

இயல்்பாகக் வகாண்டுள்ளது என்-
்பம்தக் காடடுகின்்றது. சைகாலத்-
தில் சீனாவில் எழுச்சி வ்பற்றுள்ள 
வ�குஜன ப்பாராட்டம, சீனாவின் 
பைற்கு பிரா்நதியைான சின்ஜியாங-
கின் ்தமலநகரான உருமகியில் 
ந�ம்பர்-24(2022)அன்று ஏற்்பட்ட 
வகாடிய தீ வி்பத்ம்தத் வ்தா்டர்்நது 
ஆரமபித்துள்ளது. தீ வி்பத்தில் 
கும்ற்ந்தது 10 ப்பர் இ்ற்நதுள்ள்தாக 
வசய்திகள் வ�ளியாகியுள்ளன. 
இ்ந்த சம்ப�த்தின் வீடிபயாக்கள் 
தீயமணப்பாளர்கமள வசன்்றம்டய 
்தாை்தப்படுத்தியமைபய வ்பாது-
ைக்களின் பகா்பத்திற்கு �ழி�குத் -

்தது. பைலும இறுக்கைான பூச்சிய 
வகாவிட வகாள்மகயால், நகரம 
100 நாடகளுக்கும பைலாக பூட -
்டப்பட்ட நிமலயில் இரு்ந்தது. 
குடியிருப்பாளர்கள் இப்பகுதிமய 
விடடு வ�ளிபய்ற முடியவில்மல, 
ைற்றும ்பலர் வீடடிபலபய இருக்க 
ப�ண்டிய கட்டாயம ஏற்்பட்டது. 
சீன அரசாஙகத்்தால் பின்்பற்்றப்ப-
டும பூச்சிய- வகாவிட அணுகுமும்ற 

சீனாவில் பநாய்த் 

வ்தாற்றுகமளத் ்தடுக்கி்றது.
உருமகி குடியிருப்பாளர்க-

ளின் ஆரம்ப எதிர்பபுக்களுக்கு 
சீன உள்ளூர் அரசாஙகம மு்டக்-
கத்ம்த கட்டஙகளாக நீக்கு�்தா-
கக் கூறியது. ஆனால் வ்தளி�ான 
காலக்வகடும� �ழஙகவில்மல. 
இது வ்பாதுைக்களின் பகா்பத்ம்தத் 
்தணிக்கத் ்த�றியது, ைற்றும எதிர்ப -
புக்கள் சின்ஜியாஙகிற்கு அப்பால் 
ப�கைாகப ்பரவியது. சீனா முழு� -
தும உள்ள நகரஙகள் ைற்றும ்பல்க -
மலக்கழகஙகளில் �சிப்ப�ர்களும 
வீதிகளில் இ்றஙகினர். ப்பாராட-
்டத்தின் வீச்சு அதிகரித்்தமையால், 

ப்பாராட்ட பகாரிக்மகக்குள் அதிக 
அரசியல் சு்த்நதிரத்ம்தயும சீன 
ஜனாதி்பதி ஜின்பிஙமக ்ப்தவியிலி-
ரு்நது அகற்்றவும பகாரிக்மக விடுத் -
துள்ளனர். இப்பாரிய  அளவிலான 
ப்பாராட்டஙகள் சீனாவில் மிகவும 
சா்தாரணைானம� எனக்கருதிவி்ட 
முடியாது. உள்ளூர் ்பலவீனஙகள் 
மீ்தான ஆர்ப்பாட்டஙகள் அவ்�ப-
ப்பாது நிகழும. இறுக்கைான பூச்சிய 
வகாவிட வகாள்மகக்கு எதிரான 

ப்பாராட்டத்ம்தயும சீன அரசாஙகம 
விமர�ாக மகயாளத் வ்தா்டஙகி -
யுள்ளது. பிர்தான ப்பாராட்ட பிரப்த-
சஙகளில் கா�ல்தும்றமய நிமல-
நிறுத்தியது்டன், சமூக ஊ்டகத் 
்தணிக்மகமய கடுமையாக்கியது.

அரசாஙகத்திற்கு எதிரான 
ப்பாராட்டஙகள் சீனாம� ்பாரிய 
வநருக்கடிக்கு உள்ளாக்கிய்தனால் 
்பல நகரஙகள் வகாவிட கடடுப்பா-
டுகமள எளி்தாக்க ந்ட�டிக்மக 
எடுத்துள்ளன. அப்தபநரம வகாவிட 
கடடுப்பாடுகளுக்கு சா்தாரணைான 
அணுகுமும்றமய பைற்வகாள்ள 
ஆபலாசமனகள் முன்ம�க்கப்பட-

டுள்ளன. சமீ்பத்திய நாடகளில், 
பீஜிங உட்ப்ட சீனா முழு�தும 
கும்ற்ந்தது ஆறு நகரஙகள் ்தஙகள் 
வகாவிட வகாள்மககளில் ைாற்-
்றஙகமளச் வசய்துள்ளன, சில ச்ந-
்தர்ப்பஙகளில் கடடுப்பாடுகமள 
நீக்கு்தல், ்தனிமைப்படுத்்தல்கமள 
எளி்தாக்கு்தல் ைற்றும வ�குஜன 
பசா்தமனகமள நீக்கு்தல் என்று ந்ட-
�டிக்மககள் பைற்வகாள்ளப்படு�-
்தாக  சீன அரசு வசய்தி நிறு�னைான 

சின்்ஹு�ா வ்தரிவித்துள்ளது. இது 
பூச்சிய வகாவிட வகாள்மக முடி-
வுக்கு �ரக்கூடும என்்ற ஊகத்ம்த 
வ�ளிப்படுத்துகி்றது. ஆனால் 
இத்்தமகய ப்பாராட்டஙகளுக்கு 
பின்னால் இருக்கக் கூடிய காரணங-
கமள விளஙகிக் வகாள்�து அ�சி-
யைான்தாகும. 

ஒன்று, சீன அரசாஙகத்்தால் 
வகாவிட-19 வ்பரு்நவ்தாற்றின் 
ஆ்பத்துக்கமள ்தவிர்ப்ப்தற்காக 
நம்டமும்றப்படுத்்தப்படும பூச்சிய 
வகாவிட வகாள்மக சீன ப்தசிய�ா -
்தத்ம்த கட்டமைப்பதில் மு்தன்மை-
யான கூ்றாக சைகாலத்தில் அமை்ந-
துள்ள்தாக வ்தரிய�ருகி்றது. இது 
பி்ற நாடுகமளச் பசர்்ந்த�ர்களின் 
மீ்தான வ�றுபபு அல்லது ்பயத்தின் 
�லு�ான உணர்�ாக அமைகி்ற்தா-
கவும உணரப்படுகி்றது. அ்தா�து 
வ�ளிநாடடினர் மீ்தான ்பயம 
என்று புரி்நது வகாள்ளப்படுகி்றது. 
சீனா பூச்சிய வகாவிட வகாள்மகயூ-
்டாக சீன ைக்களிம்டபய வ�ளிநாட -
டினர் மீ்தான ்பயத்ம்த உரு�ாக்கி 
சீன ப்தசிய�ா்தத்ம்த �ளர்த்து 
�ரு�்தாக குற்்றச்சாடடுக்கள் எழு்ந-
துள்ளன. ப்தசிய�ா்தத்தினூ்டாக 
வ்பரும்பாலும இனவ�றி ைற்றும இன-
ப்தசிய�ா்தம சீனா�ால் ஊக்குவிக்கப-
்படுகி்றது. இது ஒரு�ரின் ப்தசத்தின் 
மீ்தான ்பற்றிமன அதிகரிப்பது்டன் 
வ�ளிநாடடினர் மீ்தான ்பயத்ம்தயும, 
ச்நப்தகத்ம்தயும ைற்றும விபரா்தத்ம்த-
யும தூண்டுகி்ற்தாக கணிபபி்டப்படுகி-
்றது வகாபரானா ம�ரஸின் அடிபம்ட-
கள் ்பற்றிய சீன வி�ரிபபுகளிலும, 
வ�ளிநாடடு ்பார்ம�யாளர்கள் சீனா-
வுக்குள் நுமழயுமப்பாது அ�ர்கள் 
மீது விதிக்கப்படும கடடுப்பாடுகள், 

ைற்றும சீன நம்டமும்றகளிலும 
வ�ளிநாடடினர் மீ்தான ்பயம கட்ட-
மைக்கப்படுகின்்றது. 

இரண்டு, பூச்சிய வகாவிட 
வகாள்மக வ�ளிநாடடு �ருமகயாளர்-
களுக்கு இறுக்கைான நி்ப்ந்தமனகமள 
விதித்்தது. பநாய்த்வ்தாற்று வ்தா்டர்பில் 
வ�ளிநாடடினர் மீ்தான  இறுக்கைான 
நி்ப்ந்தமனகள் உ்டனடியாக ைடடுப-
்படுத்்தப்ப்டவில்மல. 2022 வசப்டம-
்பரில் சீனா ்தனது மு்தல் குரஙகமமை 

காய்ச்சமல உறுதி வசய்்தது. இ்தன் 
பின்னர் சீனாவின் பநாய் கடடுப்பாடு 
ைற்றும ்தடுபபு மையத்தின் ்தமலமை 
வ்தாற்றுபநாயியல் நிபுணர் வு ஜஹுன்யூ  
வ�ளிநாட்ட�ர்களு்டன் வநருக்க-
ைாக வ்தா்டர்பு வகாள்ள ப�ண்்டாம 
எனபவ்பாதுைக்களி்டம     பகடடுக் 
வகாண்்டார். சர்�ப்தச �ருமகயாளர்க-
ளுக்கான இ்ந்த வகாடூரைான ்தனிமைப-
்படுத்்தல் சீனாவுக்கு வ�ளிபய உள்ள 
ைக்கமள அ்தன் ப்தசிய ்பாதுகாபபிற்கு 
சாத்தியைான அச்சுறுத்்தல்களாக காண்-
பிக்கின்்றது. இது சீன ைக்களிம்டபய 
சீனர்கள் ைற்றும அ்நநியர்கள் என்்ற 
்பரஸ்பர பிரத்திபயக ப்தசிய�ா்த 
உணர்ம� �ளர்க்கி்றது. சீன அரசின் 
பூச்சிய வகாவிட வகாள்மகயால், சீன 
ப்தசிய�ா்தம தூண்்டப்படு�ம்த 
உணர முடிகி்றது. இபபின்னணியில் 
பூச்சிய வகாவிட வகாள்மகமய ்தளர்த்-
தும �மகயிலான வ�குஜன ப்பாராட-
்டத்தில் அ்நநிய சக்திகள் அதிகம ்பாதிக்-
கப்படு�்தாகப� வ்தரிகி்றது. இதுப� 
அவைரிக்காவின் நலன், அவைரிக்கா-
வின் ஈடு்பாடு சார்்ந்த ச்நப்தகஙகமள 
உரு�ாக்குகி்றது. மூன்று, அவைரிக்க-, 
சீன �ர்த்்தக ப்பாடடியில் சீனாவின் 
பூச்சிய வகாவிட வகாள்மக அவைரிக்-
காவுக்கு வ்பரும வநருக்கடியான்தாக 
ைாறி�ருகி்றது. சீனாவில் ்தயாரிக்கப-
்பட்ட ்தடுபபூசிகமள வி்ட பைற்கத்திய 
வைாப்டர்னா  வகாவிட-19 ்தடுபபூசி-
கள் முதிய�ர்களின் இ்றபம்பக்  கட-
டுப்படுத்து�தில் மிகவும ்பயனுள்ள-
்தாக இருக்கி்றது என்று அறிவியல் 
ரீதியான முடிவுகள் நிரூபித்்தாலும, 
சீனா பைற்கத்ப்தய ்தடுபபூசிகமள 
இ்றக்குைதி வசய்ய ைறுத்துவிட்டது. 
 
 (16 ஆம் பக்கம் பாரக்க)

கலாநிதி 
கக.ரீ.ககேசலிஙகம் 
யாழ். பலகலலககழகம்

சீன வெகுஜன எழுச்சியும் துப்பாக்கி 
முனையிலிருந்து பிறந்த  அதிகாரமும்

2022 ஜூலை மாதம் இந்திய 
மத்திய வங்கியாகிய ரிசரவ் 
வங்கி ஒரு முககியமான அறி-
விபலப வவளியிட்டிருந்தது. 
இந்தியாவுககும் ஏலனய 
நாடு்களுககும் இலையிைான 
வரத்த்கக வ்காடுக்கலவாங்-
்கல்களின் பபாது குறிபபா்க 
வசன்மதி நிலுலவயின் நலை-
முலைக்கணககு வ்காடுக-
்கலவாங்்கலுககு இந்தியா 
தனது வசாந்த நாணயமாகிய 
இந்திய ரூபாவில வசலுத்தல-
்கலை ஏற்றுக வ்காள்ளும் என 

அறிவித்தது. 
இதில் ரஷயா ைற்றும இலஙமகயு்ட -

னான �ர்த்்தகக் வகாடுக்கல் �ாஙகல்கள் 
முக்கியைாக குறித்துக்காட்டப்படடிரு்ந-
்தது. சர்�ப்தச �ர்த்்தகத்தின் ப்பாது ஐக்கிய 
அவைரிக்க வ்டாலர், ஸபரலிங ்பவுண் 
யூபரா ப்பான்்ற �ன் நாணயஙகபள அதிக -
ளவில் ்பயன்்படுத்்தப்படுகின்்றன. ைற்றும-
்படி இரு்பக்க �ர்த்்தக ந்ட�டிக்மககளின் 
ப்பாது ஒரு நாடு ்தனது வ�ளிநாடடு �ர்த்-
்தகத்தில் ்பயன்்படுத்்தப்ப்டத்்தக்க வ�ளி-
நாடடு நாணயஙகளின் ்படடியமல வ�ளி-
யிடடிருக்கும.

 இ்தன்்படி இலஙமகயும ்தனது வ�ளி -

நாடடு  �ர்த்்தகத்தின் ப்பாது ்பயன்்ப-
டுத்்தப்படும 15 நாணயஙகளின் ்படடி-
யமல வ�ளியிடடுள்ளது. அதில் ஐக்கிய 
அவைரிக்க வ்டாலர், ்பவுண் ஸபரலிங, 
வரன்மின்பி குபரானர்,  சுவிஸ பிராங 
ைற்றும ்தாய் ்பாத் ப்பான்்ற நாணயஙகள்  
உள்ள்டஙகுகின்்றன. ஆயினும வ்டாலர் 
ைாத்திரபை இலஙமகயின் �ர்த்்தகத்தில் 
அதிகளவில் ்பயன்்படுத்்தப்படடு �ரு -
கி்றது. இபப்பாது இ்நதிய அரசாஙகம 
10000 வ்டாலர்கள் வ்பறுைதியான இ்நதிய 
ரூ்பாய்கமள அ்தா�து சுைார் 8 இலடசம 
இ்நதிய ரூ்பாய்கமள இலஙமகயர்கள்  
�சம ம�த்துக் வகாள்ளலாம என அறி -
வித்திருக்கி்றது. இவ்�றிவிபபு ைக்கமள 
குழப்பத்தில் ஆழத்தியிருக்கி்றது. இலங-
மகயர்கள் எவ்�ளவு ்பணத்ம்த மக�சம 
ம�த்திருக்க ப�ண்டும என்்பம்த இ்நதியா 
எவ்�ாறு தீர்ைானிக்கலாம என்்பப்த அக்-
குழப்பம. இலஙமகயிபல இ்நதியப்ப-
ணத்ம்தக் வகாடுக்கல் �ாஙகல்களுக்குச் 
சட்ட ரீதியாகப ்பயன்்படுத்்த முடியாது. 
ஆனால் இலஙமகக்கும இ்நதியாவுக்கும 
இம்டயில் அடிக்கடி வசன்று �ருப�ாரும 
நாணயைாற்று வீ்த �ர்த்்தகத்தில் ஈடு்படு-
ப�ாரும இ்நதிய ரூ்பாம� இலஙமகயில் 
�ாஙகி விற்று �ரு�து ஒன்றும புதிய வி்ட -
யைல்ல. ஆனால் இ்ந்த ந்ட�டிக்மக சட-
்டரீதியானது அல்ல. இபப்பாது இ்நதியா 
அறிவித்திருப்பது ப்பால ந்ட்ந்தால், 
அ்தற்கு இலஙமகயின் நாணய அதிகாரி-
கள் அனுைதி ்த்ந்தால் எ�ரும 8 இலட-
சம இ்நதிய ரூ்பாய்கமள ்தம�சம சட்ட 
ரீதியாக ம�த்திருக்க முடியும. அப்தப்பால 

இ்நதியாவுக்கு விஜயம வசய்யும இலஙமக-
யர் ஒரு�ர் 5000 வ்டாலர் வ்பறுைதியாக 
இ்நதிய ரூ்பாய்கமள அ்தா�து சுைார் 4 
இலடசம வ்பறுைதியான இ்நதிய ரூ்பாய்க-
மளக் வகாண்டு வசல்லலாம எனவும அறி -
வித்திருக்கி்றது. இலஙமகக் க்டவுச் சீடடு 
ம�த்திருக்கும ஒரு�ர் 2500 வ்டாலர் �மர 
ைாத்திரபை ்தனது வ�ளிநாடடுப ்பயணச் 

வசலவுக்காகக் வகாண்டு வசல்ல 
முடியும என்்ற �மரயம்ற இருக்கி -
்றது. அவ்�ா்றாயின் 5000 வ்டாலர் 
வ்பறுைதியான இ்நதிய ரூ்பாய்கமளக் 
வகாண்டு வசல்ல இலஙமக அனுை-
திக்குைா என்்பது நைக்குத் வ்தரியாது. 
எவ்�ா்றாயினும இலஙமக இ்நதியா-
வு்டனான வகாடுக்கல் �ாஙகலுக்கு 
இ்நதிய ரூ்பாமயப ்பயன்்படுத்்த -

லாம, என்்ற அறிவிபம்ப இலஙமக 
அரசாஙகத்தின் ப�ண்டுபகாளின் 
ப்பரிபலபய பைற்வகாண்்ட்தாகச் 
வசய்திகள் வசால்கின்்றன. வ்டாலர்  
்பற்்றாக்கும்றயில் சிக்கித்்தவிக்கும 
இலஙமக அ்தன் முக்கிய �ர்த்்தகப 
்பஙகாளி நா்டாகிய இ்நதியாவு்ட-
னான வகாடுக்கல் �ாஙகல்களின் 

ப்பாது வ்டாலர் ்பயன்்பாடம்டத் ்தவிர்த்து 
இ்நதிய ரூ்பாவில் அம்தச் வசய்ய முடியு-
ைாயின் இலஙமகக்கு அது பநரடியான நன்-
மைகமள ஈடடித்்தர முடியும. இ்தன் மூலம 
இருநாடுகளுக்கும இம்டயிலான �ர்த்-
்தகம பைலும விரி�ம்ட�ப்தாடு �ஙகி 
உள்ளிட்ட ஏமனய நிதிச் வசயற்்பாடுகளும 
விரி�ம்டயக் கூடிய �ாய்பபுகள் உண்டு. 
அது ைடடுைன்றி இலஙமகக்கும இ்நதியா-

வுக்கும இம்டயிலான ்பயணிகள் ப்பாக்கு-
�ரத்திலும கணிசைான முன்பனற்்றஙகள் 
ஏற்்ப்டலாம. இலஙமக அரசாஙகம அனுை-
திக்கும ்படசத்தில் இலஙமகயர்கள் இ்நதிய 
ரூ்பாவில் �ஙகிகளில் பசமிபபு ்த�மண 
ைற்றும பகள்வி ம�பபுகமளப ப்பணவும 
�ழி�குக்கும. அ்தன் மூலம இலஙமக 
ரூ்பாவில் ஏற்்படும ்தளம்பல் நிமலமைகள் 
காரணைாக ஏற்்படும இ்டர்கமளத் ்தவிர்க்க 
முடியும. ஆனால் அப்தப�மள இ்நதியா-
வில் ஏற்்படும வ்பாருளா்தார ஏற்்றஇ்றக்கங-
கள் இ்நதிய ரூ்பாவில் பிரதி்பலிப்ப்தனால் 
அ்தன் ்தாக்கம இ்நதிய ரூ்பாவில் ம�பபு-
கமளப ப்பணுப�ாரின் நிதிநிமலமைக-
ளில் ்பாதிபம்ப ஏற்்படுத்தும. இன்ம்றய 
வ்பாருளா்தாரச் சூழநிமலயில் இ்நதிய 
ரூ்பாம� ஒரு வ�ளிநாடடு நாணயைாக 
அறிவித்துள்ளமை, இலஙமகக்கு நன்மை-
யளிப்ப்தாகப� வ்தரிகி்றது. இ்நதியாம�ப 
வ்பாறுத்்த�மரயில் இ்நதிய ரூ்பாம� ஆசி-
யாவில் பிர்பலப்படுத்தும ந்ட�டிக்மகக-
ளில் ஒரு முக்கிய மைல் கல்லாக இ்தமனக் 
கரு்த முடியும. இலஙமக ஒரு சிறிய நா்டாக 
இரு்ந்த ப்பாதிலும பைாட்டார் மசக்கிள்-
கள், முச்சக்கர�ாகனஙகளில் இரண்்டா -
�து வ்பரிய ச்நம்தயாக உள்ளது. அது 
ைடடுைன்றி சுற்றுலாப ்பயணிகளின் ப்பாக்-
கு�ரத்திலும இருநாடுகளும அதிக க�னம 
வசலுத்தியுள்ளன. இ்நதிய ரூ்பாவின் 
�ருமக இலஙமகக்கு சா்தகைான்தாகப� 
்பார்க்கப்படுகி்றது. இலஙமகக்கு ைடடு-
ைன்றி ரஷய ரூபிளுக்கும இப்தைாதிரியான 
ைாற்றீடு �ழஙகப்படடுள்ளது. உக்பரனு -
்டனான யுத்்தம காரணைாக பைற்குலக 
நாடுகள் ரஷயாமீது விதித்துள்ள வ்பாரு-
ளா்தாரத் ்தம்டகளின் ஓரஙகைாக SWIFT 
எனப்படும சர்�ப்தச வசலுத்்தல் மும்ற-
மைமயப ்பயன்்படுத்து�தில் ரஷயாவுக்கு 
சிக்கல் உள்ளது. இபப்பாது வ்டாலருக்கு 
ைாற்றீ்டாக இ்நதிய ரூ்பாம� ரஷயாவு்ட-
னான வகாடுக்கல் �ாஙகல்களின் ப்பாது 
்பயன்்படுத்்த முடியுைாயின் SWIFT மும்ற-
மையூ்டாக வசலுத்்தல்கமள பைற்வகாள்ள 
ப�ண்டி இராது. இ்நதியாவுக்கு ரஷயாவி்ட-
மிரு்நது ப்தம�யான ைசவகண்வணமயப 
வ்பற்றுக் வகாள்ள இது வ்பரு்நதுமணயாக 
அமையும. இவ்�ாறு வ்டாலர் ்பா�மன-
மயத் ்தவிர்க்க பைற்வகாள்ளப்படும முயற் -
சிகமள அவைரிக்கா எவ்�ாறு ்பார்க்கும 
என்்பது வ்தளி�ாகத் வ்தரியவில்மல. 
ஆனால் இ்நதியாவுக்கும ரஷயாவுக்கும

 (16 ஆம் பக்கம் பாரக்க) 

இநதிய ரூபாவில் வெலுத்தல்களை 
ஏற்கும் இநதிய அரசின் அறிவிப்பு
இலஙனகைக்கு சபாதகைமபாைதபா ?

இைங்ல்கப வபாருைாதாரம் 
இயற்ல்கயா்கபவ

தாககுப பிடிககும் தன்லம 
அதி்கம் வ்காணைது

சரியான திலசயில வபாருைாதாரம் 
ந்கரத்தபபடுமாயின் 
இன்லைய இக்கட்டிலிருந்து 
மீணடுவரமுடியும்
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பாரம்பரியம் நிகழ்ச்சியில்

முன்னாள் கட்டுப்பாட்டாளர்  
எம்.எச்.எம்.ஹாரிஸ்  நிைனவுகள்
இலங்ைக வாெனா� 

முஸ்�ம் ேசைவ�ல் 
எ�ர்வரும் 6ஆம் �க� 

(06.12.2022) ெசவ்வாய் இரவு 
8.15 ம�யள�ல் ஒ�பரப்பாகும் 
பாரம்ப�யம் �கழ்ச்�, முஸ்�ம் 
ேசைவ�ன் முன்னாள்  தயா�ப்-
பாளர் மர்ஹ�ம் எம்.எச்.எம். 
ஹா��ன் வாெனா�, சமூக பங்-
க�ப்புகள் பற்�ய �ைனவுகைள 
�ட்�ப்பார்க்கும்  �கழ்ச்�யாக  
ஒ�பரப்பாக  இருக்�றது.

இவரது �ைனவுகைள இவரது 
�ேரஷ்ட புதல்�யும் முஸ்�ம் 
ேசைவ�ன் தயா�ப்பாளருமான 
பாத்�மா  �ன்ஸா ஹா�ஸ் ஜவுபர், 
இன்னும் அவேராடு ெநருக்கமாக 
பழ�, முஸ்�ம் ேசைவேயாடும் 
�ண்ட காலம் ெதாடர்ப்பு பட்�ருந்-
தவர்களான, ெகாழும்பு மாவட்ட 
முஸ்�ம் �வாக ப�வாளரும், � 
லங்கா க�ப், முஹத்�ன் நலன்பு� 
அைமப்�ன் ெபாதுச் ெசயலாள-
ருமான கலாபூஷணம் ெமௗல� 
நாகூர் ர�ம், ெகாழும்பு 02.�.
�.ஜாயா சா�றா கல்லூ�, 
ெகாழும்பு ெசன் ெசபஸ்�யன் 
மஹா�த்�யாலய முன்னாள் 
அ�பரும், ெகாழும்பு ஜாவத்ைத 
ஜ�ம்மா பள்��ன் முன்னாள் 
�ரதம இமாமும்   "வரலாற்று ஏடு" 
�கழ்ச்��ல் புகழ் ெபற்றவருமான 
ெமௗல� எம்.எல்.எம்.யூசுப் 
ஆ�ேயார் ஒன்�ைணந்து ேநயர்க-
ேளாடு ப�ர்ந்து ெகாள்�றார்கள்.

1972 ஆம் ஆண்டு முஸ்�ம் 
ேசைவ�ன் அலுவலக உத்�ேயா-
கத்தராக இைணந்த, மர்ஹ�ம்  
எம்.எச்.எம்.ஹா�ஸ்  முதலாம் தர 
தைகைம ெபற்று �ன்னாட்க�ல், 
முஸ்�ம் ேசைவ�ன் தயா�ப்பா-
ளர்க�ல் ஒருவரா�, ெதாடர்ந்து 
அச்ேசைவ�ன் அைமப்பாளர் 
பத� ெபற்று, �ன் கட்டுப்பாட்டா-
ளராக பத� உயர்வு ெபற்றார்.

இவர்   முஸ்�ம் ேசைவ�ன்  
தயா�ப்பாளர்க�ல் ஒருவராக  
ப�பு�ந்த காலத்�ல், இஸ்லா-
�ய நற்�ந்தைன, ஜ�ம்ஆ �கழ்ச்�, 
அ�வுக்களஞ்�யம், எங்கள் 
பாடசாைல ேபான்ற  இன்ேனா-
ரன்ன �கழ்ச்�கேளாடு, ரமழான் 
காலத்�லும், இரு ெபருநாட்கா-
லங்க�லும், அ�கமான �ேசட 
�கழ்ச்�கள் பலவற்ைற �கச்�றப்-
பாக தயா�த்த�த்தேதாடு,  �லாத் 
�கழ்வுகள், பள்�வாசல்க�ன் 
�றப்பு �ழாக்கள், சன்மார்க்கம், 

சமூகம் சார்ந்த அ�கமான 
ெவ�க்கள �கழ்ச்�கைள 
ஒ�ப்ப�வு ெசய்தும், ேநர�-
யாகவும் ஒ�பரப்பு ெசய்�-
ருக்�றார்.

�ங்கள ெமா��ல் ேதர்ச்� 
ெபற்ற இவர் முஸ்�ம் 
ேசைவ�ல் அன்று ஒ�பரப்-
பா�ய �ங்கள ெமா��லான 
முஸ்�ம் �கழ்ச்�கள் பல-
வற்ைற தயா�த்து வழங்�ய-
ைமயும், �றப்�த்து �ைன-
வுகூரத்தக்கேத. இறு�யாக 
முஸ்�ம் ேசைவ�ன் கட்டுப்-
பாட்டாளர் பத�ைய அலங்-
க�த்த �ைல�ல் 1998ஆம் 
ஆண்டு தனது 53 வய�ல் 
ஓய்வு ெபற்றார். ஓய்வு 
ெபற்ற �ன்னரும் முஸ்�ம் 
ேசைவக்கு பல்ேவறு பங்க-
�ப்புகைள வழங்�னார்.

மர்ஹ�ம் ஹா�ஸ், ஒ�ப-
ரப்புத் துைறயூடாக ேநயர்கள் 

மத்��ல் புகைழத்ேத�க்ெகாண்ட 
அேத ேநரம், சமூகப் ப�க�லும் 
தன்ைன அர்ப்ப�த்து, ஏராள-
மான மக்க�ன்   நன்ம�ப்�ைன 
ெபற்றவராகவும் �கழ்ந்தார்.

இலங்ைக வாெனா� �ைலயத்-
துக்கரு�ல், இன்று  கம்�ரமாக 
��ரும், ஜாவத்ைத ஜ�ம்மா பள்-
�வாசல், ஆரம்பத்�ல், �ன்சார 
வச�கூட இல்லாது, சாதாரண 
கட்டடமாக இருந்த காலத்�ல், 
அப்பள்�வாச�ல்  தங்��ருந்து, 
அதன்  ஆரம்ப கால வளர்ச்�-
�ல் இவர் வழங்�ய பங்க�ப்-
புகள் �யக்கத்தக்கைவ.  இந்த 
ஜாவத்ைத பள்��ன் ஆரம்ப 
கால வளர்ச்��ல் இவர் காட்�ய 

ஆர்வத்�ைன, இவரது �பார்-
�ன் ேப�ல் இம்மஸ்�த்�ல் 
தங்��ருந்த, இம்மஸ்�த்ைத  
சூழ அைமந்துள்ள இலங்ைக 
வாெனா�, இதர  அரசு �றுவனங்-
க�ல் ப� பு�ந்த முஸ்�ம் வா�-
பர்கள் பலர்  இன்றும் �ைனவுப-
டுத்� பூ�க்�ன்றார்கள்.

தூரத்ேத இருந்து இலங்ைக 
வாெனா� முஸ்�ம் ேசைவ�ன் 
�கழ்ச்�க�ல் பங்ேகற்க வரும், 
உலமாக்கள், ஆய்வாளர்கள் 
பலருக்கு இங்ேக, இருப்�டம் 
வழங்�, உணவ�த்து அவர்கைள 
ம�ழ்�த்தைமையயும் யாராலும் 
மறந்து�ட மு�யாது.

 கண்� கலெகதர ம�ேகையச் 
ேசர்ந்த முஹம்மது ஹ�பா, 
மடவள பஸார் ச�ரா தம்ப�ய-
�ன் புதல்வரான இவர் பாத்�மா 
��ைய தனது இல்லறத் துைண-
யாக்� இரண்டு புதல்வர்களதும், 
இரு புதல்�களதும் அருைம தந்-
ைதயாக வாழ்ந்தார்.

பல்ேவறு சமூக நலன் பு� 
அைமப்புக�லும், உறுப்�னராக 
இைணந்து, சமூக ப�க�ல் ெபரும் 
முைனப்ேபாடு ெசயற்பட்டார்.

இறு�யாக, தனது ஊரான  குருநா-
கல் ஹ�ரவலான ஜா�யுல் அஸ்கர் 
ஜ�ம்மா பள்��ன், �ர்வாக 
குழு�ல் ெபாருளாளராக �ண்ட 
காலம் ப�யாற்�, 2011ஆம் 
ஆண்டு ஜ�ன் மாதம் ஆறாம் 
�க� எம்ைம �ட்டும் ��ந்த 
இவரது ஜனாஸா �ரஸ்தாப பள்� 
ைமயவா��ேலேய நல்லடக்கம் 
ெசய்யப்பட்டது.  அம் ைமயவா-
��ன்  உருவாக்கத்துக்கு ெபரும் 
பாடுபட்ட அவரது ஜனாஸாேவ, 
முதலாவதாக அங்ேக அடக்கஞ்-
ெசய்யப்பட்டைத ஊரார் இன்றும் 
கண்�ர் மல்க �ைனவுகூர்ந்து வரு-
�ன்றனர.

மர்ஹ�ம்  எம்.எச்.எம். 
ஹா��ன்  �ைனவுகைள சுமந்து 
வரும் பாரம்ப�யம் �கழ்ச்�ைய 
முஸ்�ம் ேசைவ�ன் ப�ப்பா-
ளர் எம்.ேஜ.பாத்�மா �னூ�யா 
தயா�த்த�க்�றார்.

ெகாஞ்சம் �ராமத்து 
ெமாடல்ல ேசைல-
யக்கட்� �ல இடங்-

களுக்கு ேபானா எங்கள ஒரு மா��த்-
தான் பாக்�னம். பாக்�னம் என்ன 
பாக்�னம் நடத்து�னம். ஆள்பா� 
ஆைடபா� எண்டு அந்தநாைள-
�ல ெசால்லக் ேகட்�ருக்�றன். 
ஆனா இந்தள�ல் சனம் மா� 
�க்குெமண்டு சத்�யமா நான் 
ெநக்ேகல்ல. 

ெபாதுவா இப்பல்லாம் நான் 
ேகா�லுக்கு ேபாற�ல்ல. காரண-
�ல்லாம இல்ல �ங்க �ைனப்-
�யள் இவாவுக்கு கடவுள்ள 
நம்�க்ைக இல்ைலெயண்டு, அப்-
��ெயாண்டு�ல்ல எனக்கு கட-
வுள்பத்� முத்�த்தான் இருக்கு, 
அதுக்காக ேகா�லுகளுக்க ேபாய் 
ப�ைச ெகட ேவணுேம. கட-
வுளுக்ெகன்ன அவர் தூ�லும் 
இருப்பார். துரும்�லும் இருப்-
பார். நாமள் ஏேதா மனசுக்க 
கும்�டுறேதாட ச�. அப்�� 
இல்ைல, பூைச இல்லாத ேநரம் 
இரக�யமாகப் ேபாய் கம்�க்-
கதவுக்கு இஞ்சால �ண்டு கும்-
�டுவன். ‘அப்பு ைவரவா உன்-
ைனயுங் கம்�க்கூட்டுக்க வச்சு 
மூ��ருக்கு ஏெனண்டா � 
ெவ�க்�ட்டு ஓ�ட்டா அவங்-
கட �ைழப்புக் ெகட்டுப்ேபாம்.’ 
என்ன நாங்கள் ேபாறது எங்கட 
ஏழ்ைமயச் ெசால்� ஈேடத்� 
�டப்பா எண்டு ேகக்கத்தான். 
அவன்தான் என்ன ெசய்வான் 
அவன்ர ஏழ்ைமயப் ேபாக்க 
நாலு காசுபணம் உள்ளைவ-
தாேன ேதைவப்படுது. ேகா�ல் 
�ைறய இந்த கடவுளுக்ேக அரு-
ளு�ற வள்ளல்க�ன்ர ேபர்தான் 
எழு�க்�டக்கு. �ைரச்�ைல, �த்�-
ரங்கள், கட்டடங்கள், வாகனங்கள் 
எண்டு வச�க்கு தக்க மா�� சா�க்கு 
வழங்� அைத எழுத்�ல ெபா�ச்சு 
கடவுளுக்ேக நாங்கதான் குடுக்�-
றம் எண்டைத �ைல நாட்டு�னம். 
அப்ப ஐயர் என்ன ெசய்வார். சாதார-
ணமா ஏேதா �ைடக்�றதக் கட்�க்-
ெகாண்டு ேபாற எங்களக் கவ� ச்சு 
என்ன ஆகப் ேபாகுது. 

அதுதான் ெசால்லுறன் இப்ப உள்ள 
ெபாண்டுகளுக்காகட்டும் ெப�யளுக்-
காகட்டும் ஒரு �ழாவுக்கு அல்லது 
�கழ்ச்�க்கு கட்�ன உடுப்ப ேவற 
இடத்துக்கு ேபாட மு�ேயல்ல. ஒவ்-
ெவாண்டுக்கும் பு�சு பு�சாத்தான் 
வாங்க ேவண்��ருக்கு. அ�லயும் 
இந்தக்காலத்�ல அேநகமான குடும்-
பங்க�ல ப�யாடுகள் மா�� ஆேரா 
ஒருத்தேரா ெரண்டுமூண்டு ேபேரா 
ெவ�நாடுக�ல ேவைல எண்ட 
ேப�ல க�ட்டப்படுதுகள். அதுகள் 
அந்தக் ெகாடுங் கு��ல �ண்டு உைழச்-
சனுப்�றைத இஞ்ைச என்ெனன்ன 
வ��லெயல்லாம் ெசலவ�க்கலாம் 
எண்டத எங்கட சனம் ரூம் ேபாட்டுத்-
தான் ேயா�ச்சு �லவ�க்�துகள். 

ஏட �ங்க ெசால்லு�யள் இப்ப எந்த 
�ழாக்க�ல த�ழற்ற கலாசாரம் ஓங்� 
�க்குெதண்டு பாத்தா அது ெவ�நாட்-
டுக் கலாசார �கழ்ச்�ய�லதான். 
பாவாைட தாவ�யும் பகட்டான 
பட்டுச்ேசைலயளும் ேவட்� சட்ைட-
யளும், இ� �கழ்ச்�ய�லயுங்கூட 
அந்தமா�� த��னத்�ன்ர மானத்ைத 
காப்பாத்� இது மு�ய கழுமரத்�ல 
ஏத்து�னம். ேவற என்ன? �ள்ைள-
யளுக்கு கல்� கற்�ற ெமா� ேவற 

அதுகள் வ��ல ெதரு�ல் மற்றைவ-
ேயாட ேபசுற ெமா� ேவற. �ட்டுக்-
குள்ள மட்டும் த�ழரா வாழு�னம்.

அப்�� ெவ�நாட்டுத் ெதாடர்�ல 
இல்லாத சனம் உந்த யுத்த மு��ல 
பட்ட க�ட்டம் ெசால்� மாளாது. 
உடுத்�ன து�ேயாட வங்கருகளுக்-

கால ெவ�க்�ட்டு ஓ�ன சனம் மாத்-
துடுப்�ல்லாம அைலஞ்சதுண்டு. 
�ங்கள் உைதச் ெசால்லு�யள் 
ெப�ய வங்கருக்க இருக்க பக்கத்ைத 
��ர் குண்டு ேபாட்�ட்டான். வங்கர 

�லத்�த்தான் �ழுந்தது எண்டாலும் 
வங்கர் ஒருக்கா உலுப்�ப் ேபாட்டுத்-
தான் ேபானது பாத்தா ஒருத்தற்ற உடம்-
�லயும் ேபாட்�ருந்த உடுப்பு, முழுசா 
இல்ைல கந்தலா�ப் பறந்�ட்டுது. 
ஏல்லம் மு�ய சனம் வந்து பாத்�ட்டு 
அவரவர் �டுகளுக்கு ஓ�ப்ேபாய் 

இருந்த து�ம�யளக் ெகாணந்து 
அதுகள் ேபாத்�த்தான் ஆக்கள 
ெவ�யால எடுத்தது. காைல�ல லட்-
சா�ப�யா இருந்த குடும்பம் ஒரு 
ெநா��ல உடுத்த உடுப்�ல்லாம அக-
�யான கைத இது ஒண்�ல்ல. உந்த 
குண்டு �சுற �மானெமல்லாம் பக-
�லதான் வரும் ஒருபுறம் ��யக்கு 
முன்னம் வந்துடுவாங்கள். ஆனா முதல் 
முதலா �த்�ைரயாக்�டந்த சனத்துக்க 
குண்டு ேபாட்டெதண்டா அது சுண்-
�க்குளம் ���லதான். பாத்தா உடுப்-
புகெளல்லாம் �ச்ெச�ஞ்சு ேபாட்டுது. 
தரப்பாலாலயும் பழஞ்�லயளாலயும் 
சுத்�க்கட்� ஆசுப்பத்���ல ெகாண்-
டுவந்து ேபாட்டாச்சு. ெவ��ல மைழ 
கு�ர் ேவற, காயப்பட்ட சனத்ைத 
படுக்க �ட இட�ல்ைல இ�ல உடுப்-
பு�ல்லாம �டந்தா...

இப்ப கலர்கலரா தாறுமாறான உடுப்பு-
கெளல்லாம் வாங்� கு�க்�றம். ஆருக்-
கும் ேதைவ எண்டதுக்காக உடுப்பு 
வாங்ேகல்ல மற்றைவ நாக்கு வைளக்-
காம இருக்ேகாணுேம எண்டதுக்காகத்-
தான் உடுப்பு எண்டா�ப்ேபாச்சு. 

வாழ்க்ைக எப்ப�ெயல்லாம் 
மா�ப்ேபாச்சு. �ன்ன வய�ல எனக்கு 
மூண்டு உடுப்புத்தான் ஒண்டு �ட்-
டுக்கு. இன்ெனாண்டு பள்�க்கூடம் 
ேபாக, மற்றது எங்கயும் பயணம் ேபாக. 
இது அப்பா அம்மாேவாட இருந்த 
காலம். அது மு�ஞ்சு நான் வாழ்க்ைகய 
த�ய  ஆரம்�ச்சு வறுைம�ல உழன்ற 
காலம் என்னட்ட இருந்தது ஒேர ஒரு 
ேசைல. அைத பத்�ரமாக ைவத்�-
ருந்து கைடத்ெதருவுக்கு மட்டும் கட்டு-
ேவன். ெபாதுவாக எங்கள் அய�லும் 
அேநகமான ெபண்களுக்கு இதுதான் 
�ைல. அந்தக் காலத்�லதான் அரசாங்-
கம் கூப்பனுக்கு து�கைள குடுக்க 

முன் வந்தது. ஒரு யார் �த்ைத ஒரு ரூபா 
அம்பத்ைதந்து சதம். ஒரு நூல் ேசைல 
ப�ெனாரு ரூவா. அதற்கான பணத்ைத 
நாம் க ஷ்டப்பட்டு ேசர்த்ேதயாக 
ேவணும். அந்தந்த மாசத்�ல வாங்காம 
ேபானா �றகு �ைடக்காது. நான் 
அந்த ப�ெனாரு ரூவாக்கு வாங்�ன 
ேசைலையத்தான் ைவச்�ருந்தன். அந்த 
ேசைலேயாட ேபாய் ெப�ய ெப�ய 
கூட்டங்க�லெயல்லாம் ேப��ருக்-
�றன். அங்கெயல்லாம் ேபாகக்ைக 
எனக்கு கூசும்தான். ஆனா கூப்�டுற-
ைவக்கு உது �ளங்காது. ஆ�ரத்து 
ெதாளா�ரத்து எழுபதுக�ல என்ைன 
சமூக ேசைவயளுக்க இழுத்து�ட்டது 
என்ர கடவுள் பக்�தான். ெமய்யாத்-
தான். நான் ேகா�ல் ெதாண்டுகைள 
ெசய்யப்ேபாய் அது �ராமச்சங்கம் 
மாதர் சங்கெமண்டு நாலாபக்கமும் 

இழுத்து �ட்�ட்டுது. இது என்ர வாழ்க்-
ைகக் ேகாலெமண்டத இப்ப ெநச்சா-
லும் அழுைக வரும். எட்டு ம�க்கு 
கூட்டம் வந்�டுங்ேகா எண்டா நான் 
பன்ெனண்டும�க்ேக அந்த ேசைலய 
ேதாச்சு காய�ட்டு சுடுதண்�ய 
ெசம்�ல �ட்டு சுருக்ெகடுத்து, வாழ்க்-
ைகேய ெவறுத்துப்ேபாற அளவுக்கு 
இந்த உடுப்பு �ரச்�ைன என்ைன 
வைதச்�ருக்கு. அங்க�ருந்து நான் 
கண்ட அனுபவந்தான், இண்ைடய 
ெப� ெபட்ைடயள் ஏன் ெப�ய ம�சர்-
கூட தாம்தூெமண்டு உடுப்புகள வாங்� 
காைச நாசம் பண்ணுறத ெபாறுக்க மு�-
ேயல்ல. அதுதான் ெகாஞ்சம் கடுைம-
யாப் ேப�ட்டன். அதுக்காகெவல்லாம் 
நான் உங்க�ட்ட மன்�ப்ெபல்லாம் 
ேகப்பெனண்டு ெநச்சா அைத �ட்-
டுப்ேபாடுங்ேகா. என்னேவா ெசால்-
லு�னேம “அழுவாரும் அழுவாரும் 
தன்கைரச்சல் �ருவன் ெபண்�லுக்கு 
கட்�யழ ஆ�ல்ல” யாெமண்டு. 
அதுேபால எனக்கும்,  ேகா�லுக்க 
கண்ட காட்�ய�ன்ர ெவப்�யாரம் 
இப்�� வந்�ட்டுதுங்ேகா. உண்ணா-
ணச் ெசால்லுறன் நான் ஒருநாளும் 
‘�த்�ைரெயண்டு �றுக்�றது�ல்ல 
பங்கு�ெயண்டு பருக்�றது�ல்ல’ 
எண்ைடக்கும் ஓேர மா��த்தான்  என்ன 
இப்ப வச� வாய்ப்புகள் கூடத்தான். 
அதுக்காக ெபாட்�ெபாட்�யா உடுப்பு 
வாங்�ற�ல �ருப்ப�ல்ைல.. ஓஓ...
�ங்க ெசால்லுறது எனக்கு �ளங்குது. 
புடைவ உற்பத்� ெசய்�ற சனமும் 
�ைழக்கத்தான் ேவணும். அைத 
நான் ஏற்றுக் ெகாள்ளுறன். அட  நாம 
உைழச்ச பணத்ைத �யாயமா ெசல-
வ�க்க ேவணுெமண்டது �ைழேய. 
ஹஹ ஆடு நைனயுேதெயண்டு ஓநாய் 
அழு�றமா��க் �டக்கு.. 

ஆத்மா ஜா�ர் எழு�ய- இலங்-
ைக�ன் �ழக்கு, வடக்கு, 
த�ழ், முஸ்�ம் சமூகங்க-

�ைடேய உறைவ �ள் �ர்மா�ப்ப-
தற்கான ஆவணமான ‘ஆதாரம்' -நூல் 

ெவ��டும், அவர் எழு� இயக்�ய 
‘ெநாச்�முைன தர்ஹா சகவாழ்�ன் 
கைட�க் ேகாட்ைட’ ஆவணப்படம் 
�ைர�டலும் எ�ர்வரும் 9.12.2022 
(ெவள்�க்�ழைம) �. ப. 3.30க்கு 

மட்டக்களப்பு கல்ல� 
சாந்�/ சுகந்� �ைரயரங்-
�ல் நைடெபறவுள்ளது.  

�ழக்கு, வடக்கு த�ழ், 
முஸ்�ம் சமூகங்க�ைட-
யான சகவாழ்ைவ முன்�-
றுத்தும் முதலாவது (முன்)
மா�� ஆவணப்படுத்த-
லான இந்நூல் ‘ஆதாரம்’ 
என்ற ெசால்லுக்கு ‘அத்-
தாட்�’ என்பதற்குப் ப�லாக 
(சகவாழ்வுக்கான) ‘அ�த்-
தளம்’ என்ற மாற்று அர்த்-
தத்ைத முன்ைவக்�றது.  

நூ�ல் இடம் ெபற்றுள்ள 
கட்டுைரெயான்�ன் �ைர 
வ�வேம �கழ்�ல் �ைர-
�டப்படவுள்ள 'ெநாச்�-
முைன தர்ஹா' ஆவணப்-
படமாகும். அெஜண்டா 14 
�ைரப்பட �ழா�ல் �றந்த 
ஆவணப்பட �ருது ெபற்ற 
இப்படம், யாழ். சர்வேதச 
�ைரப்பட �ழா�ல் �ைர-
�டத் ெத�வானைம கு�ப்-
�டத்தக்கது.

ஆரம்ப �ைலமாணவர்க�ன் மனவளர்ச்�, 
ேபச்சாற்றல் மற்றும் ஆளுைம  என்ப-

னவற்ைற வளர்ப்பைத ேநாக்காகக்ெகாண்டு 
ஒழுங்கு ெசய்யப்பட்ட அக்கைரப்பற்று  அர�னர் 
முஸ்�ம் ஆண்கள் �த்�யாலயத்�ன் �றுவர் 
சந்ைத �த்�யாலய  வளாகத்�ல் �கக்ேகாலாகல-
மாக நைடெபற்றது.   

அ�பர் ஏ. எல். அப்துல் ஜ�ல் தைலைம�ல் 
ெபற்றார்  நலன்�ரும்�க�ன் பூரண ஒத்துைழப்-
புடன் இடம்ெபற்ற, இந்�கழ்வுக்கு அக்கைரப்-
பற்று வலய கல்�ப்ப�ப்பாளர் அேஷக் ஏ. எம். 
ரஹ்மத்துல்லா (ந��)  �ரதம அ��யாக கலந்து 
ெகாண்டு �றுவர் சந்ைதைய �றந்து ைவத்தார்.   

ெகௗரவ அ��களாக �ர�க் கல்�ப் ப�ப்-
பாளரான ஏ. �. பஸ்�ல்,  ஏ. எஸ். அஹமட் 
�யாஸ், எம். எம். �த்�பாத்�மா ஆ�ேயார் 
கலந்துெகாண்ட  இந்தக் கண்காட்��ல், 
�ரா�ய சூழ�ல் உற்பத்� ெசய்யப்பட்ட உணவு 
வைககள்,  இ�ப்புப் பதார்த்தங்கள், பழங்-
கால மற்றும் தற்ேபாைதய உணவு வைககைளக் 
ெகாண்ட  உணவு �டு�கள், இ�ப்புப் பதார்த்-
தங்கள், �ராமச் சூழ�ல் உற்பத்�  ெசய்யப்பட்ட 

மரக்க� வைககள், ேடக் ஏேவ ேஹாட்டல்கள், 
ேகக் கைடகள் இரும்பு  தளபாடக் கைடகள், 
ேபான்றன �றுவர்க�ன் முகாைமத்துவத்�ல் 
இயங்�ன. எல்லாக்  கூடாரங்களும் ஜனத் �ரள் 
�ைறந்�ருந்தது. கு�ப்பாக அ�கள�லான  
தாய்மார்கள் தமது குழந்ைதக�ன் �றைமகைள-
யும், ஆற்றைலயும் காண �க  உற்சாகத்துடன் 
வருைக தந்�ருந்தனர். எல்லாக் கைடக�லும் 
கூடாரங்க�லும்  �யாபாரங்கள் �றுவர்க�ன் 
முகாைமத்துவத்�ல் இயங்�யைம கு�ப்�டக்-
கூ�ய  �கழ்வாகும். தமது �யாபார �றுவனங்-
களுக்ேகற்ப தமது உைடகைளயும் �றுவர்கள்  
அ�ந்�ருந்தைம ஒரு �ேசட அம்சமாகும்.   

உத�க்கல்�ப் ப�ப்பாளரான அம்ஜத்-
கான், ேகாட்டக்கல்�  ப�ப்பாளரான எம். 
ஐ. எம். உைவஸ், இைணப்பாளர் எம். எல். ஏ. 
ரா�, ஆ��ய  ஆேலாசகர் எம். ஏ. �. சுைஹஸ், 
பாடசாைல அ��ருத்� சங்கச் ெசயலாளர் 
எந்��  எம் எல். ர�ஸ் ஆ�ேயாரும் கலந்து 
�றப்�த்தனர்.

வாழ்க்ைகக் ேகாலங்கள் 44
த�ழ்க்க��ன்

ஆள்பாதி ஆைடபாதி
எண்டதுக்காக உடுப்ப
வாங்கிக் குவிக்கலாேமா?

எம்.எஸ்.எம்.ஜின்னா...

(அட்டாைளச்ேசைன குறூப் நிருபர்)

கல்ல� சாந்� �ைரயரங்�ல்!

ஆத்மா ஜாபிரின் நூல் ெவளியீடும்
ஆவணப்படம் திைரயிடலும்

ேகாலாகலமாக நைடெபற்ற சிறுவர் சந்ைத
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நைட பாைத
நைனந்து �டக்கு
இன்று மைழ

நதுந�

குறும்பா

அழுைகேயாடும்
ஆதங்கத்துடனும்
ஆழப்புைதந்த கனவுகைள
சுமந்து ெகாண்டு
அநாைதயாக்கப்பட்ட - இந்த
அக�க�ன் அவலம்
அத்தைன இலகுவானதல்ல

அ�யாத அ��ேயாடும்
அைரவா� வ�ற்ேறாடும்
கூன் �ழுந்த
கூடாரங்களுக்குள்
குற்று�ர்ேபால
குறு�ப்ேபான வாழ்க்ைக�து

நான்
என் மக�ற்கு
�ைடக்கக்கூடாெதன
எண்��ருந்த பட்டம்
இன்று �ைடத்துள்ளது
அக�ெயன்று

யுத்த ஓைசக்கும்
�ரங்� இைசக்கும்
மத்��ல் - நான்
இல்லாமல்
த�த்து �டப்பட்ட
எனது ஊ�ல்

முதுைமயைடந்த 
முற்றத்து மரம் 
மு�ந்�ருக்கக்கூடும் 
குந்��ருந்த 
கு�ைச �டும் 
குைட சாய்ந்து 
ேபா�ருக்கலாம்

எந்தன் ஊைர
எ��கள் தாக்குைக�ல்
பரு� ெதாட்ட - என் �ட்டு
பைன�லும்
குரு� �ந்��ருக்கலாம்

இன்னமும் 
எங்கள் வரைவப்பார்த்து
ஊர் சுற்றும் 
ஊைமக்��
ேசாக�தத்ைதேயா - அல்லது
சுதந்�ர �தத்ைதேயா
இைசத்துக்ெகாண்�ருக்கலாம்

மூச்சறுந்த
�ைணெயான்�ன்
நரம்புத் தந்�ேபால
முைள �டும் கனவுகைள
முைள�ேல கத்த�த்து
முட்கம்� ேவ�க்குள் - இன்று
முடங்�க் �டக்�ன்ேறாம்

ெசாந்த மண்ைண
பந்த பாசங்கைள
உற்ற உறவுகைள
ெபற்ெறடுத்த �லத்ைதப் ��ந்து
கூ�ழந்த பறைவயும்
��ழந்த நானும்
நா�ழந்த �யும் - இ�ேமல்
என்னெசய்யப்ேபா�ன்ேறாம்

க�ைத�ன் வ��ேல 
முயற்��ன் முதற்குரல் 
முயற்� இருந்தால் 
மு�க்கலாம் எைதயும்
கருங்கல் மைல என்றாலும் 
முயற்� இருந்தால் 
உைடக்கலாம் எ��ல்
மு�யாதது என்று எதுவு�ல்ைல 
முயன்றால் ேதால்� இல்ைல

முயற்சி! 
�ருசன் பு�யங்குளம் 

அ� அஜந்தன் வவு�யா

�.எம்.சங்கர் - பண்டாரவைள

 க. �ருஷ்ண மூர்த்� தம்�லு�ல்

புத்தளம் ஸா�ஹ் அ�ம்

அகதியின் 
புலம்பல்!

�யாயம் இருந்தும்
நம்�க்ைக இருந்தும்
தட்�க் ேகட்காமல்
தாழ்ந்து ேபாவது

ெபாறுைம என்ற
ேபார்ைவ�ல்
கைதக்க ேவண்�ய
ேநரத்�ல்
கைதக்காமல்
கடந்து ேபாவது

�ஷம் என்று ெத�ந்தும்
�லகாமல்
சமா�த்து 
ஒட்� �ைடப்பதும்

பாசம் ைவத்த
பாவத்�ற்காக
�ண் ப�கைள
�ணாய்
ஏற்றுக் ெகாள்வதும்

தவறு ெசய்யாமல்
தண்டைனைய
ஏற்றுக் ெகாள்வதும்

உ�களுக்கு
இடம் ெகாடுத்து
வ�கைள வாங்குவது

�ண்டும் �ண்டும்
ஏமாற்�யவர்கைள
ஏற்றுக் ெகாண்டு
ஓரமாய் �ன்று
ஒப்பா� ைவப்பதும்

என்ைன ேபால்
எல்ேலாருக்கும்
இள�ய மனெமன்று
�ைனத்து
அ�கள் வாங்�
அலுத்துப் ேபாயும்

காயப்படுத்துவது
கூடாெதன்று
காயங்கள் வாங்�
கவைல�ல் மூழ்குவது

இழந்து �ட்டப்�ன் 
இழப்ைப �ைனத்து
அழுது புலம்புவது

ேதாற்றவர்க�ன்
கடந்து வந்த
வாழ்க்ைக சுவடுகள்

வசந்தமடா இளைம அைத
வரமாக நீ கருது
சிறந்த வாழ்வுக்காய்  அைத
சிறப்புடேன பயன்படுத்து

வானவில்லாய் அது
வாழ்க்ைகயிேல ேதான்றுமடா
விழிப்புடேன நீ இருந்து
மைறயுமுன்ேன இரசித்துவிடு

நல்லதுக்காய் அவ்வசந்தம்
நாெளல்லாம் வீசேவண்டும்
ெபால்லாக் காரியத்ைத அது
புறந்தள்ளி ஒதுக்க ேவண்டும்

இளைமத் துடிப்பினிேல
ஏேதேதா ெசய்ய வரும்
ஏற்ற அறிவுைடேயார்
ேபச்ைச ெயல்லாம் பந்தாடும்

நான்தான் என்ற மமைத
நமக்குள்ேள ேவர் பதிக்கும்
மானத்ைதயும் கூட
மதிக்காது பயணப்படும்

ெவள்ைள ஆைடயாய்
விளங்கும் இள மனசில்
ஆைசெயன்ற தூசிதுகள்
வலிந்து வீழ்ந்து அழுக்காக்கும்

அவதானம் வளர்க்கின்ற
அறிவுலைக ேதர்ந்து எடு
அல்லல் தரும் காரியத்தின்
ஆணிேவைர அறுத்து எறி

வல்லைமைய நீ வளர்த்து
வாழ்வியலில் ெபயெரடுக்க
வந்த ெபருங் ெகாைடயாய்
இளைமயைத வசப்படுத்து....!

மனம் ெகாண்ட ேவட்ைகயின்
ெவற்றியடா...
புகழ் மணக்க பார் ேபாற்ற
ஒளிர்வாயடா...

உறக்கம் ெதாைலத்த
இரவுகள் ஈன்ற
ெபௗர்ணமியடா...

ெபௗர்ணமி கூட
ெபான் ஒளி தளர்த்தும்
உணர்வாயடா...

அயர்வற்ற உைழப்பின்
கைறயற்ற கிரீடம்
உயர்வுதானடா... 

சிரம் மீது சுமக்க
கனம் கூடிப் ேபாகும்
பணிவாய் இருப்பாயடா...

ரத்தத்தில் உயர்வின்
கர்வம் தான் துளிர்க்கும்
முைளயிேல கைலப்பாயடா...

உயர்ெவன்றும் வாழ்வில்
நிைலயற்றுப் ேபாகும்
சிந்ைத விரிப்பாயடா... 

மைல மீது நீந்தும்
குளிர் ஆறும் வீழ்ந்தால்
ெகாள்ைள அழகுதானடா...

வீழாத வைரக்கும்
அருவிகள் என்றும்
ெவறும் நதிகள்தானடா...

உயெரழுந்த அைலயும்
தாழ்ேவாடு வருட
கைரயும் ேபரழகுதானடா...

முயன்ேறாரில் ேசார்ந்ேதார்
இல்லாத வைரக்கும்
உயர்வும் இல்ைலதானடா...

முயற்சிைய...
கைலத்ேதாரின் ெபருக்கம்
ஒருவர் உயர்வுக்கு உரமாம்
மனதில் பதிப்பாயடா...

வானுயர்ந்த மரமதும்
உரம் உறிஞ்சும் 
தாழ் நிலமேத
சற்றுச் சிந்திப்பாயடா...

உயர்ெவான்றின் நிைலப்பும்
வாழ்ெவான்றின் உயர்வும்
பணிவில் தான் உளேத
உயர்விலும் பணிைவ 
கைடபிடிப்பாயடா !!!

�ருகார்த்�ைக �ளக்கு 
கந்தன் ேவலன் குமரனுக்கு
கார்த்�ைக �ளக்கு 
ெநஞ்�ல் கருைண ெபாங்க 
ஏற்�ைவக்கும் �ளக்கு

வந்த �ைனகைள
ேவல்ெகாண்டு �ரட்�டுவான்
மனதார ேவண்� �ற்ேபாம்
இப் பு�த நன்நா�ல் 
ம�ேல� வந்�டுவான்
வள்� ேதவயாைனேயாடு...

அலங்கார கந்த�டம் 
நம்�க்ைக ைவத்து �ளக்ேகற்றுேவாம்
நம்ைம என்றும் ைக�டேவ மாட்டான்
அந்த தும்�க்ைகயான் தம்�

ஆறுமுகமான ெபாருள் �து எடுத்துைரப்ேபாம்
கண்கண்ட ெதய்வமவன் ேவலன்
துன்பப்படும் எம்ைம ைக�டேவ மாட்டான் 
அந்த மால்மருகன் ேவல்முருகன்

ெபான்னான இந் நா�ல் 
அேராகரா ேகாச�ட்டு 
நாமும் ஏற்�டுேவாம்
கார்த்�ைக �ளக்ைக! ��யமானவேள...

��யம் என்ற �
��ந்து ேபான �ன் - வாழ்க்ைக
மயக்க மருந்�ன்�
மருத்துவர் பண்ணும்
அறுைவ ��ச்ைச ேபால்
வ��க்கதா�ப் ேபானது!

என்ைன ேதற்�க் ெகாண்டு
எல்லாம் மாற்�க் ெகாள்ேவாெமன
முயன்றாலும் மு�ய�ல்ைல...

ேநசேம...
நடுக்கடைல ெநருங்�ய �னவைன
கால�ைல மா�ப்ேபானெதன
கைறக்கு வர ெசால்லும் �ைலைம
சமயத்�ல் அசாத்�யமாவது ேபால்
� ேபான�ன் சாதாரண
�ைலைமக்கு நான் �ரும்புவுதும்
அசாத்�யமான முயற்�யாகேவ
என்னால் அ�யமு��றது...

ெத�வு ெபறச் ெசய்யும்
அ�வு
அனுபவ சாய�ல் அற்புத
�ழல்
கற்று ம�ழும் வ�வைக
தருணங்கைள சமா�க்கும்
உன்னத ஆதம்
காலத்ைத ெவல்லத்து�க்கும்
ஆற்றல்
ெவற்� வாைக சூ�டும்
ேமன்மம்
வாழ்வு இயைல உணர்த்�டும்
ெசயல்
�ந்தைன�ல் ெசய�ன் உற்ற துைண

கந்தனுக்கு 
கார்த்திைக விளக்கு

என் பிரியமானவேள...!

கணவன் மர�த்ததும்...
கணவன் கட்�ய தா�ைய...
யாேரா ஒருவர் கழற்ற
கலங்� ேபாய் �ற்கும்...
ெபண்ைமக்கு...
கட்ட� ெவௗ்ைள புடைவைய
ெபாட்டு இட்டது ேபாதும்... �
ேபாகாேத நல்ல கா�யங்களுக்கு
ெபற்ற �ள்ைளக�ன் 
�ருமணத்துக்குக்கூட
முன் �ற்க ேவண்டாம்... �
என்று கூறுவது சமயமா?
அல்லது நமது சமூகமா?

சமயமா? சமூகமா?
தருமர் தங்கம் - ரக்குவாைன

வாழ்க்ைக 
சுவடுகள்

பாத்�மா ந�ரா--

வானில் 
பறந்து 

விடுேவன்

ேநற்ைறய நா�ல்
தூங்� எழுந்த 
எனது கனவு
இன்று...
ேமகத்�ன் �து அமர்ந்து
மைழ தருெமன
என்னால்...
எ�ர்வு கூறமு�யாது...

இரவா�ப் ேபான இரவுகளுக்கு
என்னெவாரு தூக்கம் என்று
யாரும் ேகட்�டவும் மு�யாது...

கட்டாயமாக்கப்பட்ட 
�ல ெவ�ச்சங்கைள
பகல் ெபாழுதுக�ல்
��த்து�ட்டு
இரவு ேதைவ�ல்ைல - என்று
யாரும்....
ஒப்பா� ைவக்கவும் மு�யாது...

ஆனால் ....
எனக்கான ஒரு ெசால்ைல
நான் சுமந்துக் ெகாள்ேவன்
மண்ைணயும் புல்ைலயும்
�ன்னும் �ங்கள் ...
கல்லைறகைள சுமந்துக் ெகாண்டு
என்�டம் வந்தால்....
�ரபஞ்சத்ைத மூ��ட்டு 
வா�ல் பறந்து �டுேவன்

உனது வாசலிலும் 
ஒரு வானவில்....!

உயர்விலும் பணிவு ேவண்டுமடா !!!
எப்.அ�, தர்கா நகர்

ெஷல்�தாசன்
  �ருேகாணமைல

�.அ�வர்ணா
முல்ைலத்�வு

அனுபவேம 
சிறந்த பாடம்

பழ�ய காலங்க�ல் �ைடத்த 
சந்ேதாஷத்�ன் ெபறுமானத்ைத 
�ட ���ன் மூலம் �ைடத்த 
வ��ன் ெபறுமானம் அ�கம்

பழ�ய காலங்க�ல் ேதடைல 
�ட ��வு காலங்க�ல் ேதட�ன் 
அலட்�யம் அ�கம்

பழ�ய காலங்க�ல் 
உண்ைமகைள �ட ���ன் 
காலங்க�ல் ெபாய்கள் அ�கம்

பழ�ய காலங்க�ல் காட்��ன் 
அழ�ைன �ட ���ன் 
காலங்க�ல் காட்��ன் 
அழகு அ�கம்

பழ�ய காலங்க�ல் இருந்த 
அக்கைறைய �ட ���ன் 
காலங்க�ல் அலட்�யம் அ�கம்

பழ�ய காலங்க�ல் ேப�ய 
வார்த்ைதக�ன் இ�ைமைய 
�ட ��ந்த காலங்க�ல் ேப�ய 
வார்த்ைதக�ன் இன்னாைம அ�கம்

பழ�ய காலங்கள் இருந்த 
�ளக்கங்கைள �ட ��ந்த 
காலங்க�ல் இருந்த 
ெத��ன்ைம அ�கம்

பழ�ய காலங்க�ல் �ைலத்த 
அன்�ைன �ட ��ந்த 
காலங்க�ல் �ைலத்த 
ேசாகம் அ�கம்

பழ�ய காலங்க�ல் இருந்த 
ேநர்மைற �ந்தைனைய �ட ��ந்த 
காலங்க�ல் இருந்த எ�ர் மைற 
�ந்தைனகள் அ�கம்

மு.சு. ந�ம்
�ண்�யாஎல்லாேம அதிகம்
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“அழகான ஒரு ச�ாடிக் கணகள்
அதன் அம்புகள் பாய்ச்சி

என் உளமெல்ாம் புணகள் “

இ லங்கை வான�ாலியின் கைாற்ற்லகைளில் தி�ம் 
தி�ம் நாம் ககைட்ட பா்டல் இது. எஸ்.ககை. 
பரராஜசிஙகைம் இனி்ையாகைப் பா்ட அ்ை 

ன்றாககைசாமி இ்சய்ைதைார். கைாைலுககும் கை்லககும் 
னபாதுவா� கைசிய கீைைாகை பா்டப்பட்டகை இப்பா்டல். 
இது பா்டல் இல்்ல... கைவி்ை. 'அண்ணலும் கநாககை 
அவளும் கநாககி�ாள்' என்்றாக� கைம்பன். அப்படி ஒரு 
நாள் கநாககிய கநாககின் கநாககைகை கைவி்ையா�து 
பாவலர் பஸீல் கைாரியப்பரின் இையததில். பின் அதுகவ 
பின்�ணி இ்ச வடிவம் னகைாடுககைப்படடு இலங்கை 
வான�ாலியின் பா்டலா�து. 

இப்பா்டல் ஈழததுக கைாற்ற்லயில்  ஏறறுைதியா� -
கபாது ைமிழ் வான�ாலி கநயர்கைளுககு பாவலர் பஸீல் 
கைாரியப்பர் யானரன்ப்ை அறியமுடியாதிருநைது. 
ஏன�ன்்றால் பாவலர் ைான் ஒரு கைவிஞ�ாகை  உயரம் 
ைாணடி வளர்நை்ைக கைாடடிலும் ஒரு ைனிைராகை வாழ்நது 
கைாடடி�ார். 

பாவலர் பஸீல் கைாரியப்பர் ஒரு நல்ல ஆசிரியர். அ்ை -
தியா�வர்.  ஆரவாரமில்லாைவர். அன்பா�வர். அதிகைம் 
ைன்்� விளம்பரப்படுதைாைவர். இரவு பகைலாகை கைவிய-
ரஙகைஙகைளில் கைவி்ை பாடிக கைவிைா இையஙகை்ள கைனியச் 
னசயைவர். அவர் எழுதிய கைவி்ைகைள் எல்லாம் அதிகைம் 
ஆறறுப்படுததுப்வ ஆகராககியப்படுததிய்வ அவற-
றில் ைஙகைம்ைா,  அச்சிம்ைா என்்ற இருகைவி்ைகைள் எம்்ை 
அதிகைம் கைவர்நை்வ. இலங்கை வான�ாலியில் ஒலிபரப் -
பப்படும் அவரது ‘அழகைா� ஒரு கசாடிககைணகைள்’ என்்ற 
கைவி்ைப் பா்டலும் அதிகைம் கைவ�த்ை ஈர்தைது.

பாவலரின் நணபர்கைள் - உ்றவி�ர்கைள் - பழகியவர்கைள் 
யாவரும் பகிர்நதுனகைாண்டதுகபால் இரு கவறு னபண-
கை்ளக கைணடுனகைாண்டகபாதுைான் அவரது இையத -
தில் கைருவுற்றது 'அழகைா� ஒரு கசாடிககைணகைள்' என்கி்ற 
கைவி்ை. னவள்ளவத்ையில் ந்்டனபற்ற ைனியார்கைல்வி 
நிறுவ�ததில் உயர்ைர வகுப்பில் புவியியல் கைறபிதை 
‘அநை’ டீச்சரின் எழில் விழிகைள் ைடடுைல்ல அவரது 
பகைல்கநர பு்கையிரை பய்ணததின்கபாது அவருகனகைதி-
ரில் அைர்நதிருநை கைறுப்புககைண்ணாடிக கைாரி்கையும்ைான் 
கைார்ணம். அவரது கைவி்ைககு கைருைரிதது உருனகைாடுதை 
இருவரும் அ்ை அறிநதிருககை  வாயப்பில்்ல. ஆ�ால் 
அவரது ரயில்பய்ணம் முடிநது பு்கையிரை நி்லயததில் 
இ்றஙகைமுடியாைல் சறறு ைடுைாறியகபாதுைான் அநை 
அழகிய கைாரி்கை பார்்வயற்றவள் என்பது னைரிய 
வநைது. 

அவர் கை. னபா. ை  உயர்ைர பரீட்சககு ையார் படுததிய 
கவ்ள எல்லாப் பா்டல்கைளுககும் ஒவனவாரு அடியாகை 
இநை நான்கு அடிககைவி்ை்ய எழுதி முடிககைவும் 
அவ்ர கநாககி டீச்சர் வி�ா ஒன்்்றத னைாடுககைவும் 
சரியாகை இருநைது. டீச்சர் அவரின் னபய்ர உச்சரிததுக 
ககைடகை அவர் ‘ை�ம்’ கைவி்ை்ய லயிதது எழுதியைால் 
ந்டதைப்பட்ட பா்டமும் ககைள்வியும் அவருககு விளஙகை-
கவயில்்ல. அவ்ர வி்ட இரணன்டாரு வயது கு்்றநை 
‘அநை’ இளம் ஆசிரி்ய அவரது ைடுைாற்றத்ை கைணடு -
னகைாண்டகபாதுைான் பககைததில் இருநை ைா்ணவன் அவர் 
கைவி்ை எழுதிய்ை அஙககை அம்பலப்படுததி�ான்.

அ்ைக ககைட்ட ஆசிரி்ய உ்டக� கைவி்ை்ய வாசித -
துக கைாடடுஙகைள் என்றுள்ளார். ைவிர்ககை முடியாை அநைத 
ைரு்ணததில் அவரும் அ்ை வாசிததுக கைாடடியுள்ளார். 
ைன்்�ப் பறறிதைான் இநைக கைவி்ை எழுைப்பட்ட -
னைன்று புரிநது னகைாண்ட ஆசிரி்ய அநைக கைவி்ை்ய 
ரகைசியைாகை ை�ககுள் ரசிததுள்ளார். அவரின் கைருததும் 
கைவிததுவமும் கைவி்ை உ்ணர்ச்சியும் அநை ஆசிரி்ய -

யின் உள்ை� ரச்�்ய உயர்ததி விட்டது. கைவி்ை 
ைடடுைல்ல பா்டல், சிறுகை்ை, வான�ாலி - நா்டகைம்,- 
உருவகைககை்ை, இ்சப்பா்டல்கைள் எ� ஏராளைாகை அவர் 
எழுதி�ார். இலங்கை வான�ாலி முஸ்லிம் நிகைழ்ச்சியி-
லும் சுஜாதைா அதைநாயககை பாடிய இன்ன�ாரு பா்டல் 
கூ்ட இவரால்ைான் எழுைப்பட்டது.  ‘கையிறக்றா்ச ககைள் 
ைகைகள!’ என்்ற பா்டல் வான�ாலியில் ைடடுைல்ல 
ஒவனவாரு ஊர் கைாறும் கூட்டஙகைளிலும் - னகைாண்டாட-
்டஙகைளிலும் - கைல்யா்ண வீடுகைளிலும் - பணடி்கைகைளிலும்  
இ்ளஞர்கைளாலும் யுவதிகைளாலும் விரும்பிப் பா்டப்பட-
்டது. அநை நீண்ட பா்டல் இலங்கையின் னைன்கிழககில் 
இலககிய ரசிகைர்கைளால் இன்�மும் பா்டப்படுகி்றது, - 
இ்ரமீடடிப் பார்ககைப்படுகி்றது. 

ஈழததுத ைமிழ்கை்ல இலககிய வளர்ச்சிககு ஒரு ைனி 
ைனிைனின் இரதை ைா�ைாகை னகைாடுககைப்பட்ட இககைவி-
்ைகைள் (பா்டல்கைள்) னைன்கிழககு னைம்ைாஙகு பாடிய 
முஸ்லிம்கைளின் பிரதிநிதி பாவலர் பஸீல் கைாரியப்பர் 
என்கி்ற கைவிஞன் இலங்கை வான�ாலியில் அன்று 
னபற்ற அஙகீகைாரைாகும். 'அழகைா� ஒரு கசாடிககைண-
கைள்' - 'கையிறக்றா்ச ககைள் ைகைகள!' ஆகிய பா்டல்கை்ள 
ஒலிபரப்பிய்ைககும் அ்ை ைமிழ்கபசும் ைககைளின் 
னசவிவழிகய இையஙகைளில் னகைாணடு கசர்தை்ைககும் 
அை�ால் அவர் பாராடடுப் னப்ற வாயப்பளிதை்ைககும் 
- கைவி்ை ககைடபதில் ஆர்வமில்லாைவர்கை்ளயும் கூ்ட 
கைவர்நதிழுதது ரச்� னபருககிய்ைககும் இலங்கை 
வான�ாலிககு நன்றி்ய என்றும் னைரிவிககைக கை்ட்ைப் -
படடிருககிக்றாம். 

பாவலருககு கைவி்ைைான் வாழ்க்கை. வாழ்க்கைைான் 
கைவி்ை. இ்வ இரணடுககுமி்்டகய இ்்டனவளி 
இல்லாைவர். அவர் ப்ணதைால் ககைாடீஸ்வரராகை இல்லா-
விட்டாலும் ை�தைால் ஒரு ககைாடீஸ்வரராகை ைதிககைப் -
பட்டவர். ஒரு ைனிைனிை�ாய பரிைா்ணம் னபற்ற அவர்  
பள்ளி ஆசிரியராயப் பணி னசயைவர். ைககைள் ை�ஙகை -
ளில் ஒரு நல்ல கைவிஞ�ாயப் பரி்ணமிதைவர். ஆசிரியத -
து்்றயில் ைா்ணவர்கைளால் ைதிககைப்பட்ட அவர் ைனிைர் -
கை்ள  அதிகைம் சம்பாதிதைவர். ஒரு னபாதுைனிை�ாய 
பரி்ணாைம் னபற்ற அவர் இலககியதது்்றயில் - பததி -
ரி்கைதது்்றயில் கைவியரஙகைஙகைள் கபான்்ற பல்கை்லத -
து்்றகைளில் பிரமிககை ்வதைவர். அவ்ரயும் அவரது 
குர்லயும் கைவின்மிகு     தி்றத்ையும் அவரது கைம்பீரத-
்ையும் நி்�தைால் நைது ரச்�ககு அவர் ைநை விருந-
்ையும் ைருந்ையும் நைது ைாயனைாழி ைமிழில் எப்படி 
விபரிப்பது?

பஸீல் கைாரியப்பர் கைவிஞனரன்்றாலும் அவர் ஒரு ைத -
துவஞானி ஒரு கைவிஞக� ைததுவஞானியாய ஒரு ைத-
துவஞானிகய ஒரு நல்ல கைவிஞ�ாய இருப்பனைன்பது 
ப்்டப்பாளிகைளில் அல்லது படிப்பாளிகைளில் கைாணபது 
மிகை அரிது. னநல்லிககைாயின் அடியில் உ்்றநதிருககும் 
இனிப்்பப்கபால வரண்ட வாழ்க்கையில் ஒகர ஒரு ருசி-

யாகைவும் நம்பிக்கையாகைவும் இருநை கைவிஞன், இன்று 
நைககுள் இல்்லனயன்்றாலும் னநல்லிககைாயின் இனிப் -
்பப் கபால நி்�தைால் இனிககும் ருசியா� அரிய 
கைவி்ைகைள் இலககிய உலகில் இன்னும் வாழதைான் 
னசயகின்்ற�.  

இது நவீ� கைாலம். ஒரு னைாழில்நுடப யுகைம். இ்வைான் 
இன்று எநதிரஙகை்ள உறபததிககின்்ற�. எநதிரஙகைள் 
வாழ்க்கைககைாகை உறபததிககின்்ற�. ஆ�ால் கைவி்ை-
கைள் வாழ்க்கை்யகய உறபததிககின்்ற�. இப்படியா� 
கைாலகைட்டததில் ஒரு ைானு்டப் பய்ணததில் ைன் கைவி்ைத 
தி்றதைாகல இநை கைகை�த்ைப் பாதிதைவரும் ைன் பாடடுத 
தி்றதைாகல இவ்வயத்ைப் பாலிதைவரும் ஒருவர்ைான். 
அவர்ைான் ைகைாகைவி பாரதி.

“ யாைறிநை புலவரிகல கைம்ப்�ப்கபால்
வள்ளுவன்கபால் இளஙககைா்வப்கபால்
பூமிைனில் யாஙகைனுகை கைண்டதில்்ல
உண்ை னவறும் புகைழ்ச்சி இல்்ல “
என்று நல்ல கைவிஞர்கை்ளப் பறறி நி்�தது நி்�த-

துப் பாடிய பா்டல்கூ்ட பாவலர் பஸீல் கைாரியப்பரின் 
கைாலப் பரிைா்ணஙகை்ள நைது ை�ககைணகைளில் ைதிப்-
பி்டச் னசயகின்்ற�. வாழப்ப்டாை வாழ்க்கை பாககி 
உள்ளது என்று நி்�ககிக்றாகை நாம். அதுகபாலகவ 

அவரது வாசிககைப்ப்டாை வாழ்க்கையும் பாககி உள்ளது. 
கைவி்ை னவளி்யப் புரிநதுனகைாள்ள நாம் அவரது கைாலனவ-
ளி்ய அறிநதுனகைாள்வது அவசியம். அவர் கை�ாககைளின் 
பரணகைளில் வாழ்நைவரில்்ல. எைார்தைததின் ை்ரயில் 
இ்றஙகி வாழ்நைவர். அவர் சமூகைத்ை மூ்ளயால் பார்க-
கைாைல் ைன் இையதைால் பார்தைவர். சகை ைனிைர்கை்ள ைள்ளி 
்வககைாைல் ைன் வயப்படுததி ்வததிருநைைாகலகய 
இலககியதைால் நிரம்பிய அவரது வாழ்க்கை்ய இையத-
ைால் ரசிககை முடிகி்றது.  

பஸீல் கைாரியப்பர் என்கி்ற பா்்டப்பாளனின் இள்ைக-
கைால அனுபவஙகைள் அவரது ஒடடுனைாதை ப்்டப்புககை-
ளுககும் உரைாகை அ்ைநதிருககின்்ற� என்பை�ால்

“யாைறிநை கைவிஞரிகல ைஹாகைவிகபால்
நீலாவ்ண்�ப்கபால் னஜயபால்�ப்கபால் 
பாவலர் பஸீல் கைாரியப்ப்ரப் கபால்       
ஈழததில் எஙகினுகை கைண்டதில்்ல “
என்று நாம் இன்று உரததுப் பா்டகவணடும்கபால் 

கைாணுகி்றது. 
பாவலர் பஸீல் கைாரியப்பர் னசல்வநைக குடும்பததில் 

பி்றநைவர். மிகை எளி்ையாகை வாழ்நைவர். ைன் புகைழுக-
கைாகை எ்ையும் னவளிப்படுதைாைவர். இவர் ஒரு ைமிழ்ப் 
ப்்டப்பாளினயன்்றாலும் ஆஙகிலததில் உயர் ை்கை்ை 
னபற்றவர். சிஙகைளததில் உ்ரயாடும் ஆற்ற்லயும் 
னகைாண்டவர். இ்சயிலும் தி்ரயிலும் நா்டகைததிலும் 
கை்லஇலககியததிலும் வி்ளயாடடிலும் ஈடுபாடு 
னகைாண்டவர். அவர் கைல்மு்� பாததிைா கைல்லூரியில் 
கைல்வி கைற்றவர். பள்ளி நாடகைளில் ஒரு நாள் கைடும் கைாயச்-
சலில் பீடிககைப்பட்டார். சுகையீ�நைால் படுததுகனகைாண-
டிருநை அவர் ஒரு நாள் ைன் வீடடு அ்்றச் சுவ்ரகய 
னவறிததுப் பார்ததுக னகைாணடிருநைார். இை்�க கைண்ட 
அவரின் ைாயார் 'என்� ைகைன்! ஏன் நீ இப்படிப் பார்க-
கி்றாய? ' என்று கைவ்லயில் அழுதிருககி்றார். “ஒன்று-
மில்்ல உம்ைா” என்்ற அவர் னைா்டர்நது சுவரில் வரி்ச-
யில் னசல்லும் எறும்புகை்ளக கைாடடி அ்வ னசல்லும் 
நி்ர்யயும் எதினரதிராய வரும் எறும்புகைகளாடு ஒன்்்ற-
னயான்று முதைமிடடுச் னசல்லும் விைத்ையும் பார்தது 
இ்வ ‘சலாம்’ னசால்லிச் னசல்கின்்ற� எ� ைன் ைாயி்டம் 
கூறியுள்ளார். அவர் னசான்� கைருத்ையும் கைறப்�்ய-
யும் ககைட்ட அவரது ைாயார் அவ்ரக கைடடிய்்ணதது 
முதைமிட்டார். 'அன்றுைான் எ�ககு கைருததும் கைறப-
்�யும் மிகுநை கைவி்ை பி்றநதிருககைகவணடு'னைன்று 

பாவலர் ஒரு சநைர்ப்பததில் ைன் நணபர்கைளி-
்டம் பகிர்நதிருககி்றார்.

 (னைா்டரும்)
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எ �ககு ஓவியர் சாமி்ய, 
1987இல் தி�பதி - சிநைாை-
ணியில் பணியில் கசர்நை 

கபாதிருநகை பழககைம். தி�பதி, - சிநைா-
ைணி்ய ஒரு இைழியல் பா்டசா்ல-
யாகைதைான் பலரும் குறிப்பிடடிருககி-
்றார்கைள். அது உண்ை. அஙககை சட்ட 
திட்டஙகைள் கைடு்ையாகை பின்பிற்றப்-
பட்ட�. 

அப்கபாது சாமிநாைன் அஙககை 
ஆஸ்ைா� ஓவியர். இப்கபாது 
கபாலகவ அப்கபாதும் அவர் ைான் 
உணடு ைன் கவ்ல உணடு என்று 
படுசாதுவாகைகவ இருநைார். எடிடக்டா-
ரியல் பககைைாகை எப்கபாைாவது ைான் 
வருவார். 'கவர்கஸ்' எ� அ்ழககைப்ப-
டும் அச்சு ககைார்ககும் பகுதி்ய அண-
மிதைாகை அவரது இருக்கை அ்ைநதி-
ருநைது. அவவப்கபாது ஆசிரியர் எஸ்.
டி. சிவநாயகைததின் அ்்றயில் அைர்நது 
ப்டஙகைள் வ்ரவது னைா்டர்பாகை, ஆசி-
ரியரின் ஆகலாச்�கை்ளக ககைடடுக 
னகைாணடிருப்ப்ை கைண்ணாடித ைடுப்பு 
வழியாகைப் பார்ததிருககிக்றன்.

1990 டிசம்பர் 26ம் திகைதிகயாடு 
ைவஸ பததிரி்கை கைாரியாலயத்ை 
இழுதது மூடி விட்டார்கைள். இவவ-

ளவு கைாலைாகை எஙகைளுககைாகைத தி்றநதி-
ருநை வாயில் கைைவு மூ்டப்படடு ஒகர 
நாளில் நாஙகைள் தீண்டதைகைாைவர்கை-
ளாகை ஆககைப்பட்டதில் எஙகைளுககு 
கபரதிர்ச்சி. ைவஸ நிறுவ�ததின் உரி-
்ையாளர்கைளா� எம்.டி. கு்ணகச� 
குடும்ப உறுப்பி�ர் ைததியில் ஏற-
பட்ட பி்ணகககை மூ்டப்பட்டைறகைா� 
கைார்ணம் என்ப்ை அறிநைகபாது அது 
மீணடும் தி்றககைப்படுவைறகைா� முகைாந-
திரம் இனி கி்்டயாது என்பது னைளி-
வா�து. நாஙகைள் னவவகவ்றாகை பிரிநது 
கபாக�ாம்.

பின்�ர் 1994இல் தி�கைரன் ஆசிரிய 
பீ்டததில் உைவி ஆசிரியராகை பணியில் 
இருநைகபாது சாமியின் அறிமுகைம் 
மீணடும் கி்்டதைது. ஒவனவாரு 
வாரமும் என்்�ச் சநதிககை வருவார். 
சிறுகை்ைகைளுககைா� ப்டஙகை்ள அவர்-
ைான் வ்ரநது வநைார். கை்ைககைா� 
'சிடடு கவஷ்�' நான் னசால்ல, 
அைறகு அவர் திருதைம் னசால்ல எ� 
நடபு வளர்நைது. அவர் பு்கைககை 
ைாட்டார். ைது அருநை ைாட்டார் என்று 
நி்�ககிக்றன். ஓவியர்கைளி்டம் இநை 
இரணடுகை கைா்ணப்படுவது சாைார-
்ணம். எதிர்ப்பால் கைவர்ச்சியும் அதிகைம் 
இருககும். இவவி்டயஙகைளில் சாமி 
ஒரு சாமியார்!

இநை விஷயஙகை்ள எல்லாம் 
நான் அவரது நூலில் எழுதியிருககை 
கவணடும். ஆ�ால் அவ்ரப் பறறிய 
ஒரு நூல் னவளிவருவது பறறி, நூல்-
்கையில் கி்்டககும்வ்ர எ�ககுத 

னைரியாது. என்னி்டம் அவர் கபசியி-
ருநைால் நூ்ல கைலும் சி்றப்பாகைக 
னகைாணடு வருவைறகு சில ஆகலாச-
்�கை்ள நான் வழஙகியிருப்கபன்.

நூலில் கைா்ணப்படும் முககியைா� 
கு்்றபாடு, ப்ழய 'ஞாபகைவீதி'  
பு்கைப்ப்டஙகை்ள அவர் கசர்ககைாைல் 
விட்டது. ஒருவ்ரப் பறறிய நூல் 
என்பது அவர் சார்நை கைாலத்ைப் 
பதிவு னசயவைாகை இருககை கவணடும். 
நூலில் அவருககுக கி்்டதை பாராடடு-
கைள், விருதுகைள் னைா்டர்பா� ப்டஙகைள் 
உள்ள�. ஆ�ால் அ்வ கை்ை கபசும் 
ப்டஙகைள் அல்ல. என் கைவ�த்ைக 
கைவர்நை பு்கைப்ப்டஙகைள் இரணடு. 
என்று நூருல் அயின் திருை்ணததுககு 
னசன்றிருநை தி�பதி ஆசிரியபீ்ட பத-
திரி்கையாளர்கைள் ஒன்்றாகை அைர்நது 
சாப்பிடும்ப்டம். ன்டயலி மிரர் பததிரி-
்கையில் பணியாறறும் கைைகலநதிர்� 
ைடடும் என்�ால் அ்்டயாளம் கைா்ண 
முடிகி்றது. ைற்றது, ைவஸ பததிரி்கை 
ஓவியர்கைள் நின்்ற நி்லயில் உ்ணவருந-
தும் ப்டம். இது கபான்்ற அலுவலகைம் 
சார்நை பல ப்டஙகை்ள கசர்ததிருககை-
லாம் அவரது குடும்பப் ப்டஙகை்ளயும் 
கசர்ததிருககை கவணடும்.

நூலின் ஆரம்பததில் இருநது 52ம் 
பககைம்வ்ர சாமி்ய புகைழ்நது பலரும் 
எழுதியிருககி்றார்கைள். அைாவது 
புகைழ்நது உ்ரததிருககி்றார்கைள். 
அ்�ததும் ஒகர ைாதிரியா�்வ.  
ஏ்�ய்வ சாமி னைா்டர்பாகை னவளி-
வநை கைடடு்ரகைளின் மீள்பிரசுரம். 

நூல் நாயகைர் ஓவியர் சாமி்யப் பறறி 
அவரு்டன் தி�பதியில் பணியாறறிய-
வர்கைளி்டம் புகைழ்ச்சியாகை அல்லாைல் 
சம்பவஙகைள், நி்�வுகைள் சார்நை கைடடு-
்ரகை்ள வாஙகி பிரசுரிததிருககைலாம். 
அது நூலின் கை�தி்ய அதிகைரிததிருக-
கும். ஏன�னில் ஒரு ைன் வரலாறறு 
நூலில் அவ்ரப் பறறிய புகைழ்ச்சியாகை 
ைடடுகை எழுததுகைள் அ்ைநதிருந-
ைால் அ்ைத தூககிப் கபாடடு விடு-
வார்கைள். எநைனவாரு நூலா�ாலும் 
அது வாசகைனு்டன் னைா்டர்புப்டா-
விட்டால் அது பய�றறுவிடும். இந-
நூலில் ஓவியம் ைறறும் ஓவியர்கைள் 
பறறி நணபர் சாமி ஒரு கைடடு்ர்ய 
எழுதியிருககை கவணடும். ஏன�னில் 
ஓவியர்கைளுககு இன்்்றககும் இந-
நாடடில் னகைௌரவம் இல்்ல. ஓவி-
யஙகை்ள கைம்கபாககைாகைப் பார்ப்-
கபாகர அதிகைம். ஓவியர்கைளுககு னபண 
னகைாடுககை ைாட்டார்கைள் என்்ற நி்ல 
இன்்்றககும் உள்ளது. ஆ�ால் சமூ-
கைத்ை ைகிழ்ச்சிப் படுததுவதில், 
வரலாறறு நிகைழ்வுகை்ள கைணமுன் 
னகைாணடு வருவதில் ஓவியம் னபரும்-
பஙகைாறறி வருகி்றது. ஆ�நை விகை்ட-
னில் ககைாபுலுவின் ஓவியம் எப்படி 
இருககி்றது என்ப்ைப் பார்ததுவிடடு 
அககைாலததில் கை்ைகை்ள வாசிப்பார்-
கைள் பலர். ஷர்மிளாவின் இையராகைத-
துககு சாமியின் தூரி்கை உயிகராட-
்டைாகை அ்ைநை்ை எவரும் 
ைறுககைார். எ�கவ கை்ல, இலக-
கிய து்்றயில் ஓவியர்கைளின் பணி 

முககியைா�து. கைடடு்ரயில் கு்்றகை-
ளாகை னசால்லப்படடுள்ளகை எ� சாமி 
ககைாபிககைக கூ்டாது. இ்வ ஆகலா-
ச்�கைள். நூ்ல னகைாணடுவருவது 
னசலவு பிடிதை விஷயம். எ�கவ ஒரு 
நூல் முடிநைவ்ர சி்றப்பாகை அ்ைய 
கவணடும். இன்ன�ாரு பதிப்்ப 
னவளியிடுவாரா�ால் இககு்்றகை்ள 
நிவர்ததி னசயயலாம். அவருககு உைவ 
நானும் ையாராகைகவ இருககிக்றன். 
நூலில் இ்டம் னபறறிருநை சாமியின் 
ஓவியத னைாகுப்பு ப்ழய நி்�வு-
கை்ள கிளர்நனைழச்னசயை�. ஒருவர் 
ஓவியராகி வி்டலாம். ஆ�ால் பததிரி-
்கைகைளுககு வ்ரவது என்பது முறறி-
லும் கவ்றா� விஷயம். ஓவியர் ைவத-
்ைப் கபாலகவ சாமிககும் அககை்ல 
்கைவநதிருககி்றது. பததிரி்கைகைள் ஓவி-
யர்கை்ள ஊககுவிப்பது கு்்றவு. ஏகைா 
ப்டஙகைள் வநைால் சரி என்்ற ை�ப்பான்-
்ையில் ந்டநது னகைாள்வைாகைகவ படு-
கி்றது. எஸ்.டி. சிவநாயகைம் ஓவியஙகைள் 
எப்படி அ்ைய கவணடும் என்பதில் 
னை�கனகைடுவார். இப்கபாது அப்படி 
இல்்ல. ஓவியர், சிறுகை்ை எழுதைா-
ளர்கைள், கைவிஞர்கை்ள வளர்ததுவி்ட 
கவணடிய கை்ட்ை பததிரி்கைகைளுககு 
உள்ளது.

இலங்கையில் ஓவியர்கைள் ைறறும் 
ஓவியம் னைா்டர்பா� நூல்கைள் னவளிவ-
ருவது அததி பூதைைாதிரி. ஒரு பதி்வ 
னகைாணடு வாருஙகைள் எ� ஓவியர் ைவத-
தி்டம் பல மு்்ற கூறியும் அவர் அ்ை 
கைாதில் வாஙகைவில்்ல. அவர் ை்்றநது 
சில ைாைஙகைளாகின்்ற�. இவவி்டயத-
தில் சாமியின் ைகைள் கைவிைா்வ எவவ-
ளவு பாராடடி�ாலும் ைகும். சாமி்யப் 
பறறிய ஒரு பதிவு இப்கபாது ்கையில் 
இருககி்றைல்லவா! தி�கைரன் வாரைஞ்-
சரியில் னவளியா� அவரது கநர்கைா-
்ணல் அவ்ரப் பறறிய பல ைகைவல்கை-
்ளத ைருவைாகை அ்ைநதிருநைது. 

நூலில் இரணடு இ்டஙகைளில் சிவ-
நாயகைததின் பு்கைப்ப்டம் னவளியா-
கிஇருப்பகைாடு நூலும் அவருககு 
சைர்ப்ப்ணம் னசயயப்படடுள்ளது. 
அவர் ை்்றநது பல வரு்டஙகைளாகி-
யும் வரு்டா வரு்டம் அவரது நி்�-
வுநாள் கைடடு்ரகைள், உ்ரகைள், 
ப்டஙகைள் னவளிவநது னகைாணடு-
ைான் உள்ள�. மிகைச் சி்றநை எடிட்டர் 
என்பைாலா அல்லது மிகைச் சரியா� 
சீ்டர்கை்ள உருவாககி ்வதைைாலா 
அவருககு இன்்்றககும் ைரியா்ை 
கி்்டககி்றது என்று அவவப்-
கபாது எணணிப்பார்ப்பதுணடு. 
இககைடடு்ரயில் னவளியாகியுள்ள 
என் னபய்ர னைாணணூறுகைளில் 
வ்ரநது ைநைவர் சாமி. அ்ை இக 
கைடடு்ரயில் பயன்படுததிக னகைாண-
்டதில் னபரு்ை அ்்டகிக்றன்.

எணபதுகளள ச�ாக்கி அளழத்துச் ம�லலும் ஒரு பதிவு

விமர்சனப் பார்வையில் 

ஓவியர் சாமியின் 
தன் வரலாற்று நூல் 

இலங்கை தமிழ் கை்ல இலக்கியச் 
சூழலில் சுடர்நத பாவைலர பஸீல் கைாரியப்பர

கனடாவிலிருந்து 

இனியவன் இசாறுதீன் - 
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பாராளுமன்றத்தில்... (07 ஆம் பக்கத் த�ாடர்)

இதில் அரசாங்கமும் சிங்களக ்கட்சி்களும் தீர்வுக்கான அவ -
சியம், அத� எட்டுவ�ற்கான வழிமுத்ற்கள், அதில் வழங்கப்-
பட வவண்டிய நீதி எனபவறத்றத் த�ளிவா்கச் சிந்திப்பது ்கட்-
டாயமாகும். இது வரலாறறின நிபந்�தன. இல்தலதயனில் 
இனனும் நாடு தபாருளா�ார ரீதியில் பினனதடயும். அந்நிய 
சகதி்களின ஆதிக்கத்தில் – பிடியில் சிககும். 

இனத்றய சூழலில் இத�ககுறித்� த�ளிவான உதரயாடல்-
்கள் அவசியம். அந்� உதரயாடல்்கள் பரஸபரத்�னதமயுதட-
யனவா்க இருக்க வவண்டுவம �விர, பட்டிமன்ற வா�ங்களா்க 
அதமயக கூடாது. பாராளுமன்ற உதர்கள் கூட குற்றம் சாட்டும் 
உதர்களா்கவவா சவால் விடுககும் உதர்களா்கவவா அதமயக 
கூடாது. அதவ விழிப்புணர்தவ ஊட்டககூடிய, பிரச்சிதன்களுக-
குத் தீர்தவக ்காணும் வழி்கதளக த்காண்டதவயா்க, நியாயங-
்கதள உரிய முத்றயில் எடுத்துதரப்பதவயா்க, அறிவுபூர்வமா-
ன�ா்க இருக்க வவண்டும். முககியமா்க அறிவுபூர்வமான�ா்க 
எனபத�க ்கவனிக்க வவண்டும். ஏதனன்றால் அறிவு எனபது 
சர்வவ�சத் �னதம வாயந்� ஒன்றாகும். அது எஙவ்க நினறு 
வநாககினும் ஒவர தபறுமதிதயக த்காடுப்பது. 

இலஙத்கயில் இது நி்கழ வவண்டும் என்ற வத்கயில்�ான 
யுத்�ம் முடிந்� த்கவயாடு 2010 த�ாடக்கம் இனறு வதர சர் -
வவ�ச சமூ்கமானது, ஊட்கவியலாளர்்கள், புத்திஜீவி்கள், அரசி -
யற �ரப்பினர், தபண்்கள் அதமப்பு்கதளச் வசர்ந்வ�ார், சமூ்கச் 

தசயறபாட்டாளர்்கள் வபானவ்றாருககு இத�ககுறித்துப் பகிரங-
்கமா்க அறிவுதரத்�து. முரண்பாடு்கள் தீர்க்கப்படாதமயினால் 
வபார் உருவாகியது. வபார் நிறுத்�ப்படாதமயினால் வபரழிவு 
நி்கழந்�து. வபார்ககுற்றங்களும் உருவாகின. துயரமும் 
அதலவும் உண்டாகியது எனத்றல்லாம் விளக்கமளிக்கப்பட்டது. 

ஆனால், எல்லாவறறிலும் பஙகுபறறிவயார் உண்டு ்களித்து 
த்காண்டாடியவ�யனறி, உதரத்�த� எடுத்��ா்க இல்தல. 
இது�ான வரலாறறின துயரமும் சர்வவ�ச சமூ்கத்தின ஏமாற-
்றமுமாகும். அரசியல்வாதி்கதளயும் விட பி்ற �ரப்பினர் (ஊட -
்கவியலாளர்்கள், புத்திஜீவி்கள், தபண்்கள் அதமப்பு்கதளச் 
வசர்ந்வ�ார், சமூ்கச் தசயறபாட்டாளர்்கள்) வமாசமா்கச் தசயறப-
டுகின்றனர் என ஒரு �டதவ தவளிநாட்டுப் பிரதிநிதிதயாருவர் 
்கவதலவயாடு தசானனார். 

ஆ்கவவ எ�றகும் இந்� இரண்தடப் பறறியும் ஒரு த�ளிவான 
வதரதப மு�லில் உருவாக்க வவண்டும். இ�றகு ்கள ய�ார்த் -
�த்த�த் த�ரிந்�வர்்கள், சிந்�தனயாளர்்கள், அரசியல் அறி -
ஞர்்கள், சமூ்கச் தசயறபாட்டியக்கத்தினர், தபண் ஆளுதம்கள், 
இதளய �தலமுத்றதயச் வசர்ந்� பிரதிநிதி்கள், புலம்தபயர் 
வ�சத்தில் மாறறு அரசியல் பிரகதஞவயாடு உள்ளவர்்கள் என 
பல்வவறு ஆளுதமத் �ரப்பு்கதள ஒரு ்கட்டதமப்பா்க உருவாக-
்கம் த்காள்ளுவது அவசியம். அப்படி இருககும்வபாது�ான ஒரு 
விரிவான அறி�தலயும் திட்டத்த�யும் உருவாக்க முடியும்.

சீன தவகுஜன... (12 ஆம் பக்கத்  த�ாடர்)

மா்றா்க, சீனா அ�ன தசாந்� �டுப்பூசி்களின உள்நாட்டு வளர்ச்சிககு 
நிதியு�வி தசயகி்றது. இது வமறகின �டுப்பூசிக்கான சீன சந்த�தய �டுப்-
ப�ா்க அதமகி்றது. உல்கம் இனறு சந்த�்கதள தமயப்படுத்திவய வபாட்-
டியிடுகின்றது. சீனாவின வளர்ச்சியும் அ�ன சனத்த�ாத்கதய அடிப்-
பதடயா்க த்காண்டு உலகின தபரிய சந்த�யா்க ்காணப்படுவ�னால் 
வமறகுககு அச்சந்த� அவசியமாகி்றது. உள்நாட்டுத் த�ாழிலுககு உ�வ, 
நிறுவனம் �னது �டுப்பூசிதய சீனாவுககு விற்க விரும்பிய�ால், �டுப்பூ-
சியின பினனால் உள்ள முககிய அறிவுசார் தசாத்துக்கதள ஒப்பதடககு-
மாறு சீனா வ்காரியது. ஆனால் தமாவடர்னா சீனாவின வ்காரிகத்கதய 
நிரா்கரித்துவிட்டது. மி்கப்தபரிய சீன உள்நாட்டுச் சந்த�யானது சீனாவின 
புதிய உள்நாட்டு மருந்துத் துத்றயின வளர்ச்சிக்கா்க தவளிநாட்டு மருத்-
துவ நிறுவனங்களுககு அனுமதி �ர மறுககின்றது. 

நானகு, இரண்டு சவால்்கதள அதமரிக்கா எதிர்த்காள்கி்றது. மு�லாவது 
இது ஆசியாவில் அதமரிக்க சகதி மறறும் தசல்வாகத்கக குத்றமதிப்பிறகு 
உட்படுத்தும், மறறும் பிராந்தியத்தில் ஆதிக்கம் தசலுத்துவ�ற்கான சீன 
முயறசியா்க மா்ற உ�வும். இரண்டாவது, எதிர்்காலத்தில்  உயர் த�ாழில்-
நுட்ப முயறசி்களில் சீனா ஆதிக்கம் தசலுத்�க கூடிய�ா்க அதமயும். இத்�-
த்கய ஆதிக்கம் அதமரிக்காதவ சீனப் தபாருளா�ார சகதிககு அடிபணியச் 
தசயயும். வமலும் இத்�த்கய த�ாழில்நுட்பம், நவீன வ�சியப் பாது்காப்-
புககு இனறியதமயா�து. சீன இராணுவ சகதிககு அடிபணிய வவண்டும். 
இந்� அச்சுறுத்�ல்்களுககு பதிலளிககும் வத்கயில் சர்வவ�ச அரஙகில் 
சீனாதவத்   �னிதமப்படுத்தி அதமரிக்க கூட்தட பலப்படுத்தும் நடவடிக-
த்க்களில் தபடன நிர்வா்கம் மும்மரமா்க உள்ளது. 

எனவவ, சீனாவின தவகுஜனப் வபாராட்டத்தில் அதமரிக்க-, சீன அதி்கார 
வபாட்டியின �ாக்கம் உள்ள�ா்கவவ உணரப்படுகி்றது. த்காவிட் பூச்சியக 
த்காள்த்கயானது, முழுதமயா்க தவறறி தபறுமா்க அதமந்�ால், அ�னு-
டன இதணந்து சீனாவின தபாருளா�ார வலுவும் இராணுவ பாது்காப்பும் 
சாத்தியமாவதுடன அதமரிக்காவின சீனா மீ�ான தசல்வாககும் சரிவ-
தடய வாயப்புள்ளது. அது பிராந்திய ரீதியில் அதமரிக்காதவ முற்றா்கவவ 
அ்கற்ற முயலும். அ�னால் சீனா தவகுஜனப் வபாராட்டங்கதள ்கண்டு 
�னது அணுகுமுத்றதய �ளர்த்� முயன்றாலும் �னது துப்பாககி்கதள 
தமௌனிக்கவில்தல. ்காரணம் துப்பாககி முதனயிருந்து அதி்காரம் பி்றக-
கி்றது என்ற வ�சம் சீனா எனபத� ்கருத்தில் த்காள்ளாது இருக்க முடியாது.

இந்திய ரூபாவில்... (12 ஆம் பக்கத்  த�ாடர்)

இமையிலான உறவுகளில் ப்பரும விரிசல்கள் 
இருப்பதாகத் பதரியவில்மல. ைறுபுறம ரஷயாவில் 
ஏற்்பட்டுவரும ப்பாருளாதார பெருக்குவாரஙகளில் 
இருந்து மீள இந்தியாவின் உதவிமய ரஷயா ககாரி-
யுள்ளதாகவும ஒரு பசய்தி  வந்தது. 

கெ்பாளம ைற்றும பூட்ைான் க்பான்ற பதற்கா-
சிய ொடுகள் இந்தியாவுைனான வர்த்தகத்திகலகய 
ப்பரிதும தஙகியுள்ளன. அந்ொடுகளும இந்நிய 
ரூ்பாமவ இதுக்பாலப ்பயன்்படுத்த அனுைதிக்கப -
்பட்டுள்ளனவா என்்பது பதரியவில்மல. எவவா -
றாயினும ஆசியாவில் இந்தியாவின் எதிர்கால விரி -
வாக்கத்திற்கு இத்தமகய ெைவடிக்மககள் ப்பரிதும 
துமைபுரியும என்று கொக்கர்கள் கணிக்கின்றனர். 
ஆட்சியாளர்களின் அசைந்தப க்பாக்கினால் சுருங -
கித் துவண்டு க்பாயுள்ள இலஙமகப ப்பாருளாதா-
ரம இயற்மகயாககவ மிகவும தாக்குப பிடிக்கும 
தன்மை ((resilience) பகாண்ை ஒரு ப்பாருளாதாரைா-
கும.  சிறந்த தமலமைத்தவமும சரியான ப்பாருளா-
தாரக் பகாள்மககளும அமுல்்படுத்தப்பட்டு சரியான 
திமசயில் ப்பாருளாதாரம ெகர்த்தப்படுைாயின் 
இன்மறய இக்கட்டிலிருந்து மீண்டுவரமுடியும. இந்-
தியாவின் இந்த அறிவிபம்பச் சரியாக முமறயிகல 
(smart) ்பயன்்படுத்த முடிந்தால் இலஙமக இந்தி -
யாவின் ப்பாருளாதார வளர்ச்சியில் இருந்து ப்பரும 
ென்மைகமள ஈட்ைமுடியும. கிமைக்கும வாய்பபுக-
மளத் சரியாகப ்பயன்்படுத்தாைல் தவற விட்ை ொட்-
டுக்கு (the country which lost so many opportunities) 
இலஙமக கைாசைான முன்னுதாரைைான கைந்த 
காலஙகளில் இருந்துள்ளது. இன்னும அந்நிமல-
மைகளில் அடிப்பமை ைாற்றஙகள் எதுவும ஏற்்பை-
வில்மல. ஆககவ இந்தியாவின் இந்த அறிவிபபின் 
மூலம இலஙமக ென்மையமையுைா என்்பமத ஓரள-
வுக்கு ெமைால் எதிர்வு கூற இயலும. 

ngUe;Njhl;l mikr;R

Njapiy rpW gw;Wepy mgptpUj;jp 
mjpfhurig

rpW Njapiyj; Njhl;l cupik tptrhapfSf;F 
Njapiy kPs; gapu;r;nra;if / Gjpa gapu;r;nra;if 
kw;Wk; fd;Wfis toq;Ftjw;fhd epjpAjtpfis 
toq;Ftjw;fhf tpz;zg;gq;fs; NfhUjy; 2023 

md;ghd Njapiy rpW gw;Wepy cupikahsu;fNs

vkJ ehl;bd; nghUshjhuj;jpw;F tYthff; ifnfhLf;Fk; Njapiy ifj;njhopYf;F 

ePq;fs; fhl;Lk; gq;fspg;ghdJ nkhj;j KbTWj;jg;gl;l Njapiy cw;gj;jpapd; 75% 
vd;gij ePq;fs; mwptPuh? ,e;j epiyia ,d;Dk; NkNyhq;fr; nra;J ,d;W 

vkJ ehL Kfk;nfhLj;Js;s nghUshjhu rhthiy ntw;wpnfhs;tjw;F ePq;fs; 

gq;fspg;Gr; nra;tNjhL cq;fs; nghUshjhuj;ijAk; tYg;gLj;jpf; nfhs;tjw;fhd 

rf;jpAkhFk;.

,jw;fhf cq;fs; fhzpapy;

 Njapiy kPs; gapu;r;nra;iff;F xU n`f;laUf;F 630>000.00 &gh njhifAk;> 

 Gjpa Njapiyg; gapu;r;nra;iff;F xU n`f;laUf;F 500>000.00 &gh njhifAk;> 

  Neubahd Njapiyg; gapu;r;nra;ifapd; fPo; 1/2 Vf;fUf;F 75>000.00 &gh 

njhifAk;> 

  Njapiyf; fhzpapy; ehw;Wfis eLtjw;F xU fd;Wf;F 100.00 &gh njhifAk;

  Nkw;gb gapu;r;nra;iff;fhd epthuzq;fSf;F Gwk;ghf kPs; gapu;r;nra;ifapy; 

<LgLk; Fiwe;j tUkhdk; nfhz;l Njapiy gapu;r;nra;ifapy; <LgLtu;fSf;F 

fd;Wfs; elg;gl;ljd; gpd; 1/2 Vf;fUf;F 5000.00 &gh tPjk; khjhe;jf; nfhLg;gdT 
,uz;L tUl fhyj;jpw;F Cf;Ftpg;ghf toq;fg;gLk;.

Nkyjpf mwpTiufs; kw;Wk; tpz;zg;gg; gbtq;fis cq;fs; Njapiyf; fhzp 

mike;Js;s gpuNjrj;jpd; rpW gw;Wepy Njapiy mgptpUj;jp mjpfhu rigg; gpuhe;jpa 

mYtyfk;/ cg mYtyfk; / Njapiy guPl;rfu; tpupthf;fy; mjpfhup my;yJ 

Njapiy rpW gw;Wepy mgptpUj;jp rq;fq;fs; %yk;

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2022 brk;gu; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; 2023 khu;r; khjk; 31Mk; jpfjp tiu 

tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

~~cq;fsJ iffs; tsk;ngWtJld; cq;fSf;Fk; ntw;wp ehl;bw;Fk; ntw;wp"

jiytu;> 

Njapiy rpW gw;Wepy mgptpUj;jp 

mjpfhu rig> 

,y.70> ghuhSkd;w tPjp> 

ngytj;j>

gj;juKy;y.

njhiyNgrp ,y. 0117909020/21

njhiyNgrp ,yf;fk;

fhyp gpuhe;jpa mYtyfk; 0917201126

khj;jiw gpuhe;jpa mYtyfk; 0417200395

fSj;Jiw gpuhe;jpa mYtyfk; 0347200183

Nffhiy gpuhe;jpa mYtyfk; 0357201254

,uj;jpdGup gpuhe;jpa mYtyk; 0457201243

Cth gpuhe;jpa mYtyfk; 0577200241

Etnuypah gpuhe;jpa mYtyfk; 0524930247

fz;b gpuhe;jpa mYtyfk; 0817200827

uhfk> ntypru th;j;jf ntbnghUl;fs;> 

RLfyd;fs; kw;Wk; uitfis nfhs;tdT nra;Ak; gphptpw;F  

(CEFAP) uitfisg; ngw;Wf;nfhs;sy;

1.  cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L toq;Feh;fsplkpUe;J th;j;jf ntb nghUl;fs;> RLfyd;fs; kw;Wk; 

uitfisf; nfhs;tdT nra;Ak; gphptpw;F (CEFAP Unit) gpd;tUk; ntb nghUl;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 

jifikfisg; g+h;j;jp nra;af;$ba toq;Feh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

 
 Contract No.: CEFAP/PRT/05/2022  -   Red Phosphors   - 20,000 Kg’s

 Contract No.: CEFAP/PRT/07/2022  -   Detonating Cord 10g  - 350,000 Mtr

 Contract No.: CEFAP/PRT/08/2022  -   Electric Detonator (4mtr)  - 1,000,000 No’s

 Contract No.: CEFAP/PRT/09/2021  -   Cartridge 12/bore, 12/4, 16 bore SG, 16/4, 177 air pallets 

   250,000.00 No’s., 200,000.00 No’s., 9,000.00 No’s., 

   8,000.00 No’s., 500,000.00 No’s.

 Contract No.: CEFAP/PRT/12/2022 -  Ammunitions 9mm – 50,000 Nos.

2.  Mh;tKs;s cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L toq;Feh;fs; Njitahd Nkyjpfj; jfty;fis th;j;jf 

ntbnghUl;fs;> RLfyd;fs; kw;Wk; uitfisf; nfhs;tdT nra;Ak; gphptpd;  nfhs;tdT mYtyfhplkpUe;J  

gpd;tUk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspD}lhf (0112958227/0112955514) ngw;Wf;nfhs;syhk;. 2023 rdthp 17 Mk; 

jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F Nfs;tp %lg;gLk;. 

gzpg;ghsh;>

th;j;jf ntbnghUl;fs;> RLfyd;fs; kw;Wk; uitfisf; nfhs;tdT nra;Ak; gphpT>

murhq;f ntbkUe;Jfs; fsQ;rparhiy>

ntypru> uhfk.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

kf;fs; tq;fp

td;dp gpuhe;jpak; 

Nfs;tpg;gj;jpu mwptpj;jy;

Rj;jpfupg;G NritfSf;fhd Nfs;tpg;gj;jpuk; Nfhuy;
kf;fs; tq;fpapd; td;dp gpuNjrj;ij Nru;e;j Ky;iyj;jPT> tTdpah> 

kd;dhu;> fpspnehr;rp> gue;jd;> khq;Fsk;> KUq;fd;> nrl;bFsk; Mfpa 

fpisfspYk; xl;LRl;lhd;> GJf;FbapUg;G> tTdpah efuk;> neLq;Nfdp> 

Ngrhiy> fpspnehr;rp efuk;> gis> ky;yhtp> fdfuhad;Fsk;> 

ehdhl;lhd;> rpyhtj;Jiw Mfpa Nrit epiyaq;fspYk; td;dp gpuhe;jpa 

fhupahyaj;jpYk; Rj;jpfupg;Gr; NritfSf;fhf gjpTnra;ag;gl;l Nrit 

toq;Feu;fsplk; %lg;gl;l Nfs;tp gj;jpuk; Nfhug;gLfpd;wd.

kPsspf;fg;glhj nrYj;jg;glhj 5000/- &gh Nfs;tpg;gj;jpu gbtf; fl;lzk; 

nrYj;Jtjd; %yk; 2022 khu;fop 5 jpq;fl;fpoik njhlf;fk; ve;jnthU 

thu ehspYk; K.g 9.00 - 4.00 kzp tiu fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kftupapy; 

mike;Js;s mYtyfj;jpy; Nfs;tpg;gj;jpu tpguq;fis/tpz;zg;gq;fis 

ngw;Wf; nfhs;syhk;. ngw;Wnfhs;sg;gl;l Nfs;tpg;gj;jpu Mtzq;fis 

ed;F guprPypf;FkhW NfhUNthu; Nfl;fgLtNjhL Mtzq;fSf;Fupa 

itg;gpyplg;gl;l Fwpg;gpl;l fl;lzk; vf;fhuzk; nfhz;Lk; kPsr; 

nrYj;jg;glkhl;lhJ.

Fwpg;gpl;l fpisfs; kw;Wk; Nrit epiyaq;fspd; Kfhikahsu;fNshL 

njhiyNgrp %yk; njhlu;G nfhz;L Neuj;ij xJf;fp cupa fl;bl 

tshfq;fis ghu;itapLkhW NfhUNthu; Nfl;fg;gLfpd;wdu;.

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; rkaj;jpy; Nfs;tpjhuNuh my;yJ mtuJ 

gpujpepjpNah rKfkspf;fyhk;.

2022 khu;fop 23 nts;spf;fpoik gp.g 2.00 tiu my;yJ mjw;F Kd;G 

fpilf;fg;ngWkhW vy;yh Nfs;tpgj;jpuq;fSk; Neubahf gpuhe;jpa 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tp ngl;bapy; ,lg;gLtjd;%yk; 

my;yJ gjpTj;jghy; %yk; fPo;Fwpg;gpl;l Kftupf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

gpuhe;jpa Kfhikahsu;>

kf;fs; tq;fp>

gpuhe;jpa jiyikf;fhupahyak;>td;dp.

,y- 9>1/1 Gifapuj epiya tPjp> tTdpah.

Fax : 024 2222713
Email : wanrho@peoplesbank.lk
Telephone : 024 2222972/024 2225054
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tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu 

(jdpahu;) epWtdk;

fl;blnkhd;W thliff;F
Fj;jiff;F Njit 

ENfnfhil

tpiyf;Nfhuy; ,y. LECO/22/NCB/PR4/248
,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdj;jpd; ENfnfhl gpuNjrj;jpw;F> tpNrlkhf kphp`hd> ENfnfhl> 

njy;fe;j my;yJ [{gpyp Ngh];l; gpuNjrj;jpy; ghtidahsh; Nrit epiyaj;jpw;Fg; nghUj;jkhd 

gpujhd tPjpf;F Kfg;ghf my;yJ gpujhd tPjpf;F mz;ikapy; Rkhh; 40 Ngh;r; fhzpapy; mike;Js;s 

ePh;> kpd;rhuk;> ePh; toq;fy;> njhiyNgrp kw;Wk; Rkhh; Ie;J thfdq;fis epWj;jp itf;ff;$ba 

trjpfs; nfhz;l> fduf thfdq;fs; gpuNtrpf;ff;$ba 20 mbf;Ff; Fiwahj gpuNtr ghijiaf; 

nfhz;l Rkhh; 2500 rJu mb gug;gsitf; nfhz;l fl;blnkhd;W Njit. fhzpiar; Rw;wp kjpy; 

,Uf;Fkhdhy; kpfTk; cfe;jJ. 

cj;Njr thlif / Fj;jif xg;ge;jf; fhyk; 02 tUlq;fshFk;. 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 2022-12-19Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;. 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtjhdJ> tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;l cldLj;J ,lk;ngWk;.

rfy tpiykDf;fSlDk; gpd;tUk; jfty;fs; cs;slf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

njhiyNgrp ,yf;fk; kpd;dQ;ry; Kfthp

fhzp cWjp kw;Wk; tiuglg; gpujp fl;bl jpl;l tiuglj;jpd; gpujp

cj;Njr khjhe;j thlif / Fj;jifj; njhif rfy epge;jidfs;

Vida ,iaGila tpguq;fs;

epyTk; nfhtpl; 19 epiyikiaf; ftdj;jpw; nfhz;L> tpiykDf;fisj; jpwf;Fk; nraw;ghLfs; 

epfo;epiy (online) Kiwapy; Zoom njhopy;El;gj;jpd; Clhf Nkw;nfhs;sg;gLk;.

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; kw;Wk; njhlh;Gnfhs;sf;$ba ,izg;ig (Zoom meeting link) 
ngw;Wf;nfhs;tjw;F tpiykDjhuuhy; Nkw;nfhs;Sk; Ntz;LNfhis procurement@laco.lk vDk; 

kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. Fwpj;j Ntz;LNfhspy; Nfs;tp ,yf;fk; kw;Wk; 

Nfs;tpapd; ngaiuj; njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. (Nkyjpf tpguq;fSf;F 011-2371637 

njhiyNgrp ,yf;fj;Jld; njhlh;Gnfhs;sTk;)

tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;tjw;fhd ,Wjp jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd; g+h;j;jp nra;ag;gl;l 

tpiykDf;fis gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ epWtdj;jpd; jiyik 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. jghypy; mDg;Gk; tpiykDf;fis> 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd; ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdj;jpw;F 

fpilf;fr;nra;jy; Ntz;Lk;.

,lg;gug;gpd; chpikahsh; kl;Lk; jkJ tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ngWifapd; jiyg;G kw;Wk; tpiyf;Nfhuy; ,yf;fj;ijf; 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

Nkyjpf tpguq;fs; Njitahdhy; jaT nra;J 011-2371600 vd;w njhiyNgrp vz;zpD}lhf kdpj 

tsq;fs; kw;Wk; epu;thfj;jpw;fhd Nkyjpf nghJ KfhikahsUld;  njhlu;G nfhs;sTk;.

 nghJ Kfhikahsh;>

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

 <.vr;. FNu fl;blk;>

 411> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.
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,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR murhq;fk;

JiwKfq;fs;> fg;;gw;Nrit kw;Wk; tpkhdNritfs; mikr;R

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig (SLPA)
nfhOk;G JiwKf GSnkz;lhypy; JiwKfk; njhlh;ghd
nyh[p];bf;]; epiyankhd;iw mgptpUj;jp nra;tjw;fhd

Kd;nkhopTfSf;fhd Njitg;ghL (RFP)

1.  ,yq;ifapd; Fwpg;ghd JiwKfq;fspy;  mgptpUj;jp nra;jy;> guhkhpj;jy;> ,af;Fjy; kw;Wk; JiwKf 

kw;Wk; Vida Nritfis toq;Ftjw;fhf ,yq;if  JiwKfq;fs; mjpfhurig 1979 Mk; Mz;bd; 

51Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; %yk; (jpUj;jg;gl;lJ) ,yq;if JiwKfq;fs;; mjpfhu rigahdJ 

jhgpf;fg;gl;Ls;sJ. eph;khzpj;jy;> ,af;fk; kw;Wk; ,lkhw;w (BOT) mbg;gilapy; murhq;f jdpahh; gq;Flik 

Kiwapd; fPo; nfhOk;G JiwKfj;jpd; GSnkz;lhy; gpuNjrj;jpYs;s Nkw;Fwpg;gpl;Ls;s nraw;wpl;lj;ij 

mgptpUj;jp nra;tjw;F SLPA cj;Njrpf;fpd;wJ. ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigahdJ ,yq;if                                                    

rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; JiwKfq;fs;> fg;gw;Nrit kw;Wk; tpkhdNrit Mfpatw;wpw;fhd mikr;rpd; 

Mjpf;ftuk;gpd; fPo; mike;Js;sJ. 

2.  NkNyAs;s nraw;wpl;lj;ij mKy;elhj;Jtjw;fhf> ,yq;if murhq;fkhdJ mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l 

Ngr;Rthh;j;ij FOitAk; (CANC) nraw;wp;l;lf; FOitAk; (PC) epakpj;Js;sJ. Kd;nkhopTfSf;fhd 

Njitg;ghl;L Mtzq;fspy; toq;fg;gl;Ls;s eilKiwapd; gpufhuk;> Mh;tKs;s rhuhh;fsplkpUe;J Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;l Kd;nkhopTfis CANC jiyth; ,j;jhy; miof;fpd;whh;. NkNyAs;s nraw;wpl;lj;jpw;fhd 

,af;FeUf;fhd njhpT nrad;KiwahdJ Kd;nkhopTfSf;fhd Njitg;ghl;L Mtzq;fspy; 

toq;fg;gl;lthwhd eilKiw kw;Wk; kjpg;gPl;L jfTj;jpwdpd; thpirapy; eilngWk;. MH;tKs;s rhuhh; 

2022.12.05 Mk; jpfjpapypUe;J 2023.02.02 Mk; jpfjpad;W tiuAkhd fhyg;gFjpapy; ve;jnthU NtiyehspYk; 

K.g. 10 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; mjdJ khjphp gpujpia ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigapd; 

jpl;lkply; kw;Wk; mgtpUj;jpf;fhf gpujhd nghwpapayhshpd; mYtyfj;jpy; ,ytrkhf ghh;itapLtjw;fhf 

thrpf;fyhk; (Fwpg;G 1 I ghh;itaplTk;)  

3.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhd jFjpf;fhf rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; gpd;tUk; Njitg;gLj;jy;fis g+h;j;jp 

nra;jy; Ntz;Lk;. 

 m)  tpiykDjhunuhUth; Mff; Fiwe;jJ 10 kpy;ypad; I.m.nlhyh; Njwpa tUkhdj;ijf; nfhz;ltuhfTk; 

tpiykDjhuh; xU epWtdq;fspd; $l;Lr;rq;fkhftpUg;gpd;> mjdJ jiyik mq;fj;jpdh; fle;j 

Ie;J tUlq;fspy; Mff;Fiwe;jJ %d;W tUlq;fspy; I.m.nlh. 3 kpy;ypad; Njwpa tUkhdj;ijf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.  

 M)  fle;j Ie;J tUlq;fspy; Mff; Fiwe;jJ %d;W tUlq;fspy; Mff; Fiwe;jJ JiwKfk; njhlh;ghd 

xU nyh[p];bf;]; epiyaj;ij ,af;Ftjd; %yk; nyh[p];bf;]; epiya ,af;fk; kw;Wk; mDgtj;ijf; 

nfhz;bUj;jy;. 

4.  fPNo eph;zapf;fg;gl;Ls;s fhyg;gFjpapy; thpfs; mlq;fyhf 60>000 &ghit my;yJ 160 I.m. nlhyiu 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> fPNoAs;s Fwpg;G-2 ,y; Fwpg;gpl;Ls;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd 

tp;z;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> ve;jnthU Mh;tKs;s rhuhh;fspdhYk; Kd;nkhopTfSf;fhd 

Njitg;ghl;L Mtzj;jpd; KOikahd njhFjpnahd;W nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

5. Kd;nkhopTfSf;fhd nraw;ghlhdJ gpd;tUkhW ml;ltizg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

epfo;T jpfjp Neuk; ,lk;

m. RFP Mtzj;ij toq;fy; 2022.12.05 ,ypUe;J 

2023.02.02 tiuAk;

K.g. 10 kzpapypUe;J gp.g. 2 

kzp tiuAk; (cs;@h; Neuk;)

Fwpg;G-1

M RFP Kd;Ndhbf;$l;lk; 2022.12.20 K.g. 10 kzpf;F (cs;@h; Neuk;) Fwpg;G-2

,. RFP Mtz njspTWj;jy;fSf;fhf 

Mh;tKs;s rhuhh; tpz;zg;gpf;f 

Ntz;ba ,Wjpj; jpfjp

2023.01.25 Fwpg;G-1

<. RFP Mtz njspTWj;jy;fis 

CANC toq;Ftjw;fhd ,Wjp jpfjp
2023.02.02

c. Kd;nkhopTfis rkh;g;gpg;gjw;fhd 

,Wjp jpfjp

2023.02.09 gp.g. 2 kzpf;F (cs;@h; Neuk;) Fwpg;G-2

C. Kd;nkhopTfis jpwj;jy; 2023.02.09 gp.g. 2 kzpf;F (cs;@h; Neuk;) Fwpg;G-2

 Fwpg;G-1:

 gpujhd nghwpapayhsh; (jp;l;lkply; kw;Wk; mgptpUj;jp)>

 ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>

 45> nya;ld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-1> ,yq;if.

 njhiyNgrp ,y.: +94(0) 112483456.  njhiyefy;: +94(0)112323055. 
 kpd;dQ;ry; Kfthp:  cepdcolombo@slpa.lk
 Fwpg;G-2:

 JiwKfq;fs;> fg;gw;Nrit kw;Wk; tpkhdNrit mikr;R>

 ,y.: 19> irj;jpa tPjp> nfhOk;G-01. ,yq;if.

6.  RFP Mtzj;jpw;fhd gjpypWf;Fk; tifapy; nfhs;tdT> jahhpj;jy; kw;Wk; Kd;nkhopTfSf;fhd rkh;g;gpj;jy; 

njhlh;ghf Mh;tKs;s rhuhh;fSf;Nfw;gLk; ve;jnthU MFnryTfs; my;yJ nrytpdq;fSf;Fk; CANC 
my;yJ SLPA MdJ nghWg;Ngw;fkhl;lhnjd Fwpj;Jf; nfhs;sTk;. 

jiyth;>

mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l Ngr;Rthh;j;ij FO>

JiwKfq;fs;> fg;gw;Nrit kw;Wk; tpkhdNrit mikr;R.

fsdp gy;fiyf;fofk;
kUj;Jt gPlk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1.  fPNo tpghpf;fg;gl;lthW  jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J fsdp gy;fiyf;fof kUj;Jt 

gPlj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;.

xg;ge;j ,yf;fk; xg;ge;jj;jpd; ngah;

kjpg;gPL 

nra;ag;gl;Ls;s 

MFnryT

tpiykDg; 

gpiz

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk;

UOK/FM/DO/02/
CONS/22/1/09

fsdp gy;fiyf;fof kUj;Jt gPl Nehapay; 

jpizf;fs $iuapd; GJg;gpj;jy;.

7.5 kpy;ypad; 

&gh

75>000 &gh 3>000 &gh

2.  tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

3.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jFjpf;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; 

gpd;tUk; Njitg;gLj;jy;fis g+h;j;jp nra;gtuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 ICTAD gjpT – fl;bl eph;khzj;jpy; rp-7 my;yJ Nkw;gl;lJ 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy fsdp gy;fiyf;fofk;> Ntiyfs; jpizf;fs Ntiyfs; nghwpapayhshpd; 

mYtyfj;jpypUe;J 0112903164 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf ngw;W 2022 brk;gh; 05 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 brk;gh; 

27 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J kjpak; 12 kzp tiuAk; kw;Wk; gp.g. 1.30 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; 

uhfk-11010> jynfhs;s tPjp> fsdp gy;fiyf;fof kUj;Jt gPl rpNu\;l cjtp gjpthshplkpUe;J tpykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  kUj;Jt gPl rpwhg;ghplk; nuhf;fg; gzj;jpy; NkNyAs;s ml;ltizapy; Fwpe;Jiuf;fg;gl;lthW kPsspf;fg;glhj 

fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> 2022 brk;gh; 5 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 brk;gh; 27 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 

kzpapypUe;J kjpak; 12 kzp tiuAk; gp.g. 1.30 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; uhfk-11010> jynfhs;s tPjp> fsdp 

gy;fiyf;fof kUj;Jt gPl rpNu\;l cjtp gjpthsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> 

Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; 

nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

6.  2022 brk;gh; 28 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; uhfk-11010> jynfhs;s 

tPjp> fsdp gy;fifyf;fof kUj;jt gPl gpujp fhrhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; tpiykDf;fs; 

Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. %Lk; Neuj;jpd; gpd;dh; rKfkspj;jpUf;Fk; 

tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs;  tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

7.  midj;J tpiykDf;fSk; tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

jiyth;>

ngWiff; FO>

fsdp gy;fiyf;fofk;> fsdp.

04.12.2022.

(කැල—ය ”•ව”දාලෙ“, ෛවද ඨෙ“, වාෙ“ද 
අධයන අංශෙ“ වහලය ““සංකරණය •“ම

Nfs;tp mwptpj;jy;
ifj;njhopy;fs; mikr;R

,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;ll; (LMSL)

ghtpf;fg;gl;l Tugs kw;Wk; 
Barges Mfpatw;wpd; tpw;gid

Tender No.: LMSL/SUP/DPC/07/2022(I)
1.  Nghl;bhPjpapyhd tpiykDjhuh;fsplkpUe;J fPNo Fwpg;gpl;Ls;s Tugs kw;Wk; Barges Mfpatw;iw 

ghtidapypUe;J mfw;Wtjw;fhf ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;ll; ,d; jpizf;fsg; ngWiff; FOj; 

jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

2. mfw;wg;glTs;s nghUl;fs; fPNo toq;fg;gl;Ls;sd.

Sub Tender 
No.

Tugs & Barges 
identi cation Description Could be inspected at Non-refundable 

Tender Fee (Rs.)
Bid Security 

(Refundable) (Rs.)

2022/07/01 01 Tug Cod Bay, Trincomalee 10,000 100,000

2022/07/02 02 Tug Cod Bay, Trincomalee 10,000 100,000

2022/07/03 03 Tug Cod Bay, Trincomalee 10,000 100,000

2022/07/04 67 Barge Cod Bay, Trincomalee 10,000 100,000

2022/07/05 159 Barge Cod Bay, Trincomalee 10,000 100,000

2022/07/06 162 Barge Cod Bay, Trincomalee 10,000 100,000

2022/07/07 164 Barge Cod Bay, Trincomalee 10,000 100,000

2022/07/08 167 Barge Cod Bay, Trincomalee 10,000 100,000

2022/07/09
Fuel          

Carrying Barge
Barge Cod Bay, Trincomalee 10,000 100,000

3. tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpj;jy; kw;Wk; ifNaw;wy;:

  2022.12.03 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.12.16 Mk; jpfjp tiuAk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J 

gp.g. 3 kzp tiuAk; NkNyAs;s 2 Mk; ge;jpapy; fhl;lg;gl;lthwhd kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzq;fis 

nrYj;jpa gpd;dh;> ,uh[fphpa> ruz khtj;ij> 341/21 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; 

ypkpl;ll;bd; toq;fy; gphptpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ghPl;rpf;fg;gl;L ifNaw;fg;glyhk;. 

gzf;nfhLg;gdthdJ nuhf;fg; gzj;jpy; khj;jpuNk Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 

4. Tugs kw;Wk; Barges Mfpatw;iw ghPl;rpj;jy;:

  midj;J Tugs kw;Wk; Barges Mfpad mitfspd; jw;Nghja epiyapNyNa (“As its condition” ) mfw;wg;gLk;. 

vdNt>  Mh;tKs;s tpiykDjhuh; mfw;wg;gLtjw;fhf ml;ltizg;gLj;jg;gl;Ls;s midj;J 

mk;rq;fisAk; (All Tugs and Barges  kw;Wk; chpj;jhd Mtzq;fs;) tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;F Kd;dNu 

ghPl;rpf;FkhW jPtpukhf mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;. midj;J Tugs kw;Wk; Barges Mfpadtw;iw ghPl;rpg;gjw;fhd 

Kd; mDkjpia ngw;w gpd;dh;> 2022 brk;gh; 17 Mk; kw;Wk; 18 Mk; jpfjpfspy; ,uh[fphpa> ruz khtj;ij> 

341/21  Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;ll;bd; toq;fy; KfhikahsUf;F vOj;J 

%ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; midj;J Tugs kw;Wk; Barges Mfpad ghPl;rpf;fg;glyhk;. 

5. tpiykDf;fis %ly; kw;Wk; jpwj;jy;:

  tpiykDf;fs; 2022.12.27 Mk; jpfjp tiuANk ngw;Wf; nfhs;sg;gLnkd;gJld; mtw;iw %ba gpd;dh; 

tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

 Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; gpd;tUtdtw;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

(i)  ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;ll;bdhy; toq;fg;gl;l kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzj;jpw;fhd 

cj;jpNahfg+h;t gzg;gw;Wr;rPl;L> mj;Jld;

(ii) tpiykDg;gpiz

  (tq;fp itg;Gj;Jz;bd; rhd;wopf;fg;gl;l gpujp> tq;fp cj;juthj %yg;gpujp my;yJ ,yq;if fdpg;nghUs; 

kzy; ypkpl;ll;bdhy; toq;fg;gl;l cj;jpNahfg+h;t nuhf;fg; gzj;jpw;fhd gw;Wr;rPl;L)

 (tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; $wg;gl;lthW gpd;tUtdtw;wpy; VjhfpYk; xd;W)

(i)  %Lk; jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd;duhf ,uh[fphpa> ruz khtj;ij> 341/21 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;ll;by; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;  

my;yJ gjpTj; jghypy; ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;ll;> ,y.: 341/21,  ruz khtj;ij> 

,uh[fphpa vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

6.  ngWiff; FOthdJ ve;jnthU tpiykDitAk; Vw;Wf; nfhs;tjw;F my;yJ epuhfhpg;gjw;fhd fhuzj;ij 

Kd;itf;fhky; Nkw;nfhs;tjw;fhd midj;J chpikfisAk; nfhz;Ls;sJ.  

7. Nkyjpf jfty; kw;Wk; njspTWj;jy;fSf;F jaT nra;J gpd;tUk; topfspy; njhlh;G nfhs;sTk;.  

  njhlh;G ,yf;fq;fs;:  toq;fy; Kfhikahsh; - 011-2883972> 011-2883951/2,  ePbg;G.205. gjpy; gpujp nghJ 
Kfhikahsh; (P & O) – 026-2256131/2

jiyth;>

jpizf;fsg; ngWiff; FO>

,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;ll;>

341/21, ruz khtj;ij>

,uh[fphpa.   
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க�ொட்ொஞ்சேனை, வணி-
�மயமொக�ப்ப ட் ்பகுதி-
யில் துனைமு�த்துககு
அ ரு � ொ ன ம யிலு ம் ,
முனைணி வங்கி�ள்
அனமந்துள்்ளஇ்த்தில்,
இலக�ம் 63, �ல்க்பொ -
த்்தக�ொழும்பு -13இல்
உள்்ள 10.08 ்்பர்சசே -
ஸ்நிலம்விற்பனைககு
உண்டு. ்தர�ர�ளுககு
அனுமதியில்னல. வொ -
ங்கு்பவர�ள் மடடும்
க்தொ்ரபு க�ொள்்ளவும்.
0773470788. E 
mail : i m a s h a _ d @ y a h 
o o . c o m  074811

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

பினிஷ் கசேய்து �ொறசே-

டன் ன்தப்ப்தறகு தி -

ைனமயொை க்யிலர

்்தனவ. (டுவிட ்ம -

றசேடன்) ்�ொடன்ககு

அருகில் விரும்்பத்்தக� -

து. 0112445242,

0 1 1 2 4 2 2 8 0 2 .

 073959

எமதுஒலுவில்க்தொழிறசேொ-

னலககுஅனு்பவமுள்்ள

�ைர� சேொரதி ஒருவர

்்தனவ. அம்்பொனை/

மட்க�்ளபபு விண்்ண -

ப்ப்தொரி�ளுககு மு -

னனுரினம. க்தொ்ரபு

இல. 0707582770.

 074738

வீடடுப ்பணிபக்பண்

மறறும் சுத்தி�ரிப்பொ்ள -

ர�ள் ்்தனவ. வயது

40 இறகுக கீழ். சேம்்ப -

்ளம் 25,000 மறறும்

உ்ணவு,  ்தங்குமி்ம்

வழங்�ப்படும்.க்தொ்ரபு

-75/1,W.A. சில்வொ
மொவ த்்த ,  க�ொழும்பு-

06. அனழ யுங்�ள்

01125 9 1 1 6 9,

07774 5 2 4 4 7,

07550 9 1 3 7 9.

 074687

35 வய திறகுக

குனைந் ்த  வீடடுப

்பணிபக்பண் ்்தனவ.

0 7 7 2 2 9 9 9 1 3 ,

0 7 7 2 2 8 6 9 9 4 .

 074610

�ம்்பஹொ ்ஹொட்லு -
ககு க�ொத்து னரஸ்,
அப்பம்,  ்�ொகி மொர,
கவயி ட்ர ்்தனவ.
0 7 1 2 1 8 8 6 8 4 ,
0 7 2 5 7 3 9 3 8 1 .
 074483

பிர்பல ்ஹொட்ல்
ஒனறுககு கிடசேன
கஹல்்பர ்்தனவ.
0 7 7 2 0 7 0 8 7 7
க்தொனல்்பசி இலக� -
த்துககு க்தொ்ரபு க�ொ -
ள்்ளவும். 074724

சிகிரியொ ்்தககு மரத்்்தொ -
ட்த்தில் ்தங்கி ்வனல
கசேய்ய �்ணவன
மனைவி அல்லது
சிறியகுடும்்பம்்்தனவ.
வொரநொட�ளில்�ொனல
8.30 மணி மு்தல்
மொனல 4 மணிவனர
க்தொ்ரபு க�ொள்்ளவு -
ம். - 0112473493.
 074815

மொடு�ள் மறறும்ஆடு�ள்
உள்்ள ்பண்ன்ணயில்
்சேனவககு ஊழியர� -
ள் (்தனி/குடும்்பம்)
்்தனவ. �ம்்பஹொ
- 07199 6 2505,
0722880 2 55.
 074554

மொத்்தனை  பிர்்தசேத்தில்
்தங்கி யிருந்து �ொணி
ஒனனை ்பரொமரிக�
18 வயதுககு ்மற்ப-
ட் திரும்ணமொ�ொ்த
ஆண் ஒருவர ்்தனவ.
மொ்த சேம்்ப்ளம் 30,
000 ரூ்பொ. �ொணியில்
்வனல கசேய்து 15,
000 ரூ்பொ மொ்த வரு -
மொைம் க்பை முடியும்
்தங்குவ்தறகு இ் வசேதி
கசேய்து ்தரப்படும்.
மொத்்தனை. - 0777-
800989 074362

மு்தல்்தர Farm Shop 
(்�ொழியினை்சசிக� -
ன்) ்பலவறறிறகு
ஊழியர�ள் ்்தனவ.
0776464409,072-
7606464. 074593

A/ L CHEMISTRY 
CEN TRAL PROV-
INCE ENGLISH OR 
TAM IL MEDIUM 
THE ORY/  REVI-
SION/  PAPER அலகு
1க்தொ்க�ம்15வனர
விரிவொை வி்ளக�த்து -
்ன 25  வரு்த்திறகு
்மலொ�உயர்தரவிைொ -
த்்தொள்மதிபபீடுஅனு்ப-
வமுள்்ள ஆசிரியரொல்
வீடு வந்து �றபிக�ப்ப-
டும். க்தொ்ரபு�ளுககு
0 7 7 0 2 4 7 1 9 0 /
0 7 6 9 1 6 2 3 7 4 .
 072785

க�ொழும்பு-05,கிங்ஸ்்�ொ-

ரட, 1200 சேதுர அடி

03 ்படுகன�யனை�ள்.

47மில்லியன,்தர�ர�-

ள்்வண்்ொம்.m e g a t r 
e n d s l t d @ g m a i l . c o m . 
0773864644 074764

க�ொழும்பு-13,  ்மபீல்ட

ஒழுங்ன� 6 ்்பர்ச

2 கலொட (12 ்்பர்ச)

விற்பனை/  வொ�ை-

த்து்ன  ்பரிமொறைம்.

0773 978298.

 073893
பிலி யந்்தனல - க�ொட் -

க� ்தர சேந்தி. ்பஸ்்பொ -

ன்தயிலிருந்து 5 நிமி்

நன்தூரம். 6.5 ்்பர்ச

- புதிய குடியிறுபபு.

்ப்சனசே ்தனர பிர்்தசேம்

41 இலடசேம் அல்லது

கூடிய ்�ொரிகன�ககு

- 0777907541.

 074562

பிலியந்்தனல - க�ொ -
ட்க�்தர சேந்தி,  ்பஸ்
்பொன்தயிலிருந்து 5
நிமி் நன்தூரம், 6.5
்்பர்சசுக� ள்,  புதிய
குடிமனை ்ப சுனம பி -
ர்்தசேம், 41 இலடசேம்
அல்லது ்மற்பட் -
து. 0 7 77907541
 074576

617

ரொ�மவில் இரு மொடி
வீடு விற்பனைககு. 4
்படுகன� அனை�ள்,
குளியலனை�ள் -  2,
வீடடினஅ்ளவு 1.816
சே.அடி�ொணியினஅ்ளவு
7.5 ்்பர்சசுக�ள்.வி்ள -
க�ம்1 .5கி.மீ.மஹொ -
்பொ்� விறகு 2 கி.மீ.
ரொ�மவிறகு. 2.5 கி.மீ.
க�ரவ ்ளபபிடடிய கந -
டு ஞசேொனல ஆரம்்பத்தி -
றகு.0765889161/
07 1 0668507.
 073825

641

க்தமட்க�ொ்,  31ஆம்
இலக�த்தின  அல்பி -
யன ஒழுங்ன�யில்
்்ப ஸ்னலன  வீதிககு
அரு�ொனமயில் முழு -
னமயொ ை  இரு மொடி
வீடு  கீழ் மொடிவியொ்பொ-
ரத்திறகு க்பொருத்்தமொ-
ைது. வொ்ன�க�ொ�
0777304987 எனை
இலக�த்து்னக்தொ்ரபு
க�ொள்்ளவும். 074468 - 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

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

Nritfs;
gytUlq;fshf ek;gpf;ifAs;s Nrit

jpUkz

முஸ்லிம் க�ௌரவமொை ்மல்
மொ�ொ்ணம்,  க�ொழும்பு மொவ-
ட்த்ன்த ்ச ்சேரந்்த க்பற்ைொர
ஆங்கிலத்தில்உயர�ல்வி�றை
29 வயதுன்ய அழ�ொை ம�-
ளுககு சே�ல ்தன�னம�ளும்
க�ொண்்நறகு்ணமுன்யம்ண-
ம�ன்்தனவ.C/ o: p u b l i c 1 9 1 
9 1 9 @ g m a i l . c o m  B190125

க�ொ ழு ம்பி ல் ்தனி யொ ர
து னையில் க்தொழில்
புரியும்37வயதுன்ய
ம ்ண� ளுககு க�ொழு-
ம்பில் க்தொழில் புரியும்
ம்ணம�ன ்்தனவ.
0 4 5 4 9 0 1 9 5 8 ,
0 7 1 0 9 3 2 8 3 8 .
 B190953

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

Pre order these delicious 
Christmas goodies and enjoy 
many discounts and offers!

30th November to 15th December

Rich cake, Love cake, 
Christmas cake, Panettone, 
Breudher and many more!

Price list and off ers are posted on 
Facebook and Instagram

For more information call/ whatsapp - 077 9 144 219 / 076 6 351 191
31/27, 1st Lane, Narahenpita Road, Nawala.

che� eanpierre.catering

Marriage ProposalsMarriage Marriage Marriage Marriage 

* The matrimonial ads which published on Sunday Observer newspaper 
are eligible for its internet once paying an additional payment.

E-mail your Advertisement directly to the Classifi ed Section

Ramani - 077 7 278 948/ 011 2 429 347
  077 7 270 067

Sunday Observer Paper  

Sunday Observer Paper  

Sunday Observer Paper  

Sunday Observer Paper  

Internet  

Internet  

Internet  

Internet  

Silumina Paper

TKN Varamanjari Paper

Silumina Paper

Piyumi - 011 2 429 383 | Gayani - 011 2 429 342/ 343

classifi ed@lakehouse.lk

Looking for your Life Partner...
Wherever you are... Gather with,

Package - 01

Package - 02

Package - 03

Package - 04

Decades of Trusted Service

Tharunee Paper

Fulfil your Future Dreams having these Attractive Packages...

Trusted Marketplace of Classifi ed Advertisers

Tuition

Employment
Vehicle

Suzuki Swift Dzire me-
tallic black /  KN-0xxx 
- YOM-2010/  Indian 
1198CC /  manual /  
power steering /  power 
shutters /  central lock 
/  alloy wheels. In ex-
cellent condition. KM-
136, 700 done. Price 
- Rs. 4, 500, 000.00 (ne-
gotiable). Kandana. 
077-4207711.  
 

022520

Red Sports 14 - 1000 
cc Charade A/ C A/ 
wheels Rs. 775000/ = 
Coure 15 - 850 cc Rs. 
875, 000/ = 16 Auto 
Rs. 975, 000/ = Nuge-
goda. 0722841786,  
0718262853.  
 

019033

Toyota Prado 120 petrol 
2002/ 2005 KD-xxxx 
line A/ C 7 seater,  elec-
tric seat,  height control 
full option auto third 
owner,  118000 km Toy-
ota Prado 120 diesel 
2006/ 2008 KG-xxxx 
7 seater sunroof auto 
full option 145, 000 km. 
072 7449249,  077 908 
7333. 022466

Heritage Village seeks Kandyan Crown En-trepreneurs to extend exports /  tourism and all kinds welfare ser-vices locally /  interna-tionally,  seek decent partnerships urgently. d h a m i n b u l @ g m a i l . c o m  0773431763. 022689

While staying at home,  you can earn maximum income daily /  weekly /  monthly by giving any amount to our com-pany. We need people with lands or FD also. 0778355890. 020720

Bambalapitiya - Bam-balapitiya,  Kollupitiya,  Wellawatte,  Thimbiri-gasyaya Office space,  houses,  buildings available on rent. 500,  5000,  10000,  30000 sq.ft. with parking. 0776306726. 008371

Wattala Hekitta Main Road newly built 4000 square feet 25 feet height building for rent. Having 3-phase current water CCTV Camera facilities. Suit-able for Warehouse or Factory. Commer-cial area. 0760838548,  0770294075. 022030

KVA 60 brand new Per-kins Generator made in England,  KVA 32 John Deer Generator,  KVA 7 Listor Generator Italian brand new 100L,  200L,  270L Three-Phase,  Sin-gle Phase brand new Compressor for sale. Panadura. 0778460696,  0726267432. 022118

ABC Manpower Ser-vices is a Government owned institution. Con-tact us immediately for your requirements of Housemaids,  Watch-ers,  Drivers,  Infant Caretakers,  Attendants,  Labourers for Coconut Estates and Poultry Farms,  Cleaners and Labourers for different work categories. Mr Ranjan 0777171915,  0 7 1 0 4 4 4 4 1 6 ,  0117179323. 022062

Able Benz Prado Vezel 
BMW car lorry driv-
ers available. Super-
shine Service,  Dehi-
wala. 0777473694,  
0775822976. 022522

Accountant,  Accounts 
Clerk,  Book Keeper,  
Computer Operator,  
Secretary,  Receptionist,  
Telephonist,  Market-
ing Sales (boys /  girls),  
Drivers,  Helpers for 
supply. 0773595969.
 

022555

15 years experience on this field. Hardworking Housemaids,  Cleaning,  Babysitters,  male/ fe-male Attendants,  male/ female Cooks,  all routes experienced Drives,  Gardeners,  Couples,  Houseboys & Girls,  Salesmen /  Girls,  Boys & Girls for Garments and Companies,  Roomboys,  Watchers,  Dailycomers (8-5). All are warranty of one year with four (04) replacements and reasonable charge. Gov-ernment authorized and registered Company. Negombo - 0314306550 /  0759998555,  Dehi-wala - 0114551800 /  0778144404,  Co-lombo - 0113459766 /  0771555483,  Mrs Shany - 0759997555 /  0770840192. 022243

Vacancy available for 
an Estate Manager 
who has experience 
and knowledge in Co-
conut Cultivation and 
handling of Labour-
ers. Please contact : 
0777733204. 021951

Career Opportunities 
in Health Care Sector 
- A reputed hospital 
located in Nugegoda. 
ICU & Theatre trained 
Nursing Officer. * Di-
ploma /  Equivalent 
qualifications in Nurs-
ing * Minimum 5 years’ 
experience in similar 
capacity * Age below 
60 * Excellent com-
munication skills. At-
tractive salary & fringe 
benefits await the right 
candidate. Please for-
ward your CV with 
non-related referees. 
Email: c h a t h u r i . n s @ g 
m a i l . c o m  Mobile: 074-
2169832. 021347

Wanted MBBS /  SLMC 
registered Doctor for a 
channelling center near 
Kandy (full time /  part 
time). Accommodation 
available. 0777566105,  
0765479510. 016970

Financial Managers 
for Wealth Manage-
ment. Insurance and 
Financial selling ex-
perience is added ad-
vantage. (Colombo,  
Kalutara District). Call 
0772445146.  
 

022126

Need sales lady for Kirib-
athgoda clothing show-
room,  Salary Rs. 35, 
000/ =. 0777124642,  
0773709561. 022471

Trusted Marketplace of Classifi ed Advertisers 

Classifi ed27 March 2022

17

To publish at both Papers

Each Additional word Rs 20/-

Each Additional word Rs 20/-

For 15 Words

For 15 Words

(Only for 15 Words)

Rs. 500/-

Rs. 500/-

Rs. 700/-

Easiest way to publish your
Classified Advertisement while staying at home..
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Email - classifi ed@lakehouse.lk
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Green Light for Online TransferAcc. No. 000000377 - Corporate Branch

 Dzire me-
 KN-0xxx 

 Indian 
 manual /

power steering / power 
 central lock 

 alloy wheels. In ex-
cellent condition. KM-

700 done. Price 
000.00 (ne-

gotiable). Kandana. 

022520

 14 - 1000 
cc Charade A/C A/
wheels Rs. 775000/= 
Coure 15 - 850 cc Rs. 

= 16 Auto 
= Nuge-

goda. 0722841786,

019033

 120 petrol 
2005 KD-xxxx 

C 7 seater, elec-
 height control 

full option auto third 
 118000 km Toy-

ota Prado 120 diesel 
2008 KG-xxxx 

7 seater sunroof auto 
full option 145,000 km. 

 077 908 
022466

Heritage
Kandyan Crown En
trepreneurs to extend exports /
all kinds welfare ser
vices locally /
tionally,
partnerships urgently. dh
0773431763.

While
you can earn maximum income daily /
monthly by giving any amount to our com
pany. We need people with lands or FD also. 0778355890.

Bambalapitiya
balapitiya,
Wellawatte,
gasyaya Office space,houses,
available on rent. 500,5000,
sq.ft. with parking. 0776306726.

Wattala
Road newly built 4000 square feet 25 feet height building for rent. Having 3-phase current water CCTV Camera facilities. Suit

able for Warehouse or Factory. Commer
cial area. 0760838548,0770294075.
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Swift Dzire me
tallic black / KN-0xxx 
- YOM-2010/ Indian 

 manual /
power steering /

 central lock 
 alloy wheels. In ex

cellent condition. KM-
700 done. Price 

000.00 (ne
gotiable). Kandana. 
077-4207711.  

 14 - 1000 
cc Charade A/
wheels Rs. 775000/
Coure 15 - 850 cc Rs. 

= 16 Auto 
000/= Nuge

goda. 0722841786,
0718262853.  

Prado 120 petrol 
2005 KD-xxxx 

C 7 seater,
 height control 

full option auto third 
 118000 km Toy

ota Prado 120 diesel 
2008 KG-xxxx 

7 seater sunroof auto 
full option 145,
072 7449249, 077 908 
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EMPLOYMENT

Chef /  Chef De Partie /  Sous Chef /  Commis /  Kitchen Helpers Restau-rant Staff required with experience in Hot Kitch-en for a High-end Res-taurant opening soon in Colombo suburb. Send your CV to i n f o @ c e l e r y . l k  /  Call 0742001301 /  0773333859. 022353

Immediate vacancy - In 
five star hotel Colombo,  
vacancy type - Kitch-
en Steward (Kitchen 
Cleaners) for Mid 
Night Shift,  Steward-
ing Supervisor,  Wait-
ers. Contact for further 
details. 0778912293,  
0771543939. 021915

Reputed and well es-
tablished Chinese food 
restaurant requires. 
Salary - * Manager - 
50, 000/ - to 60, 000/ =,  
Supervisor - 40, 000/ 
= to 50, 000/ =,  Assis-
tant Cooks (Chinese) 
- 40, 000/ = to 50, 000/ 
=. Food & accommo-
dation free,  part time 
candidates also consid-
ered. Interviews will be 
held from Monday on-
wards from 10.00 a.m. 
to 12.00 noon. Dilaj 
Lounge (Pvt) Ltd.,  No. 
27,  Uyana Rd,  Mora-
tuwa. 022432

Restaurant Supervi-sors /  Steward required with experience in the hotel industry for a High-end Restaurant opening soon in Colom-bo suburb. Send your CV to i n f o @ c e l e r y . l k  /  Call 0773333859. 022347

Star class experienced 
cooks wanted,  below 
40 years,  must know 
how to make Sri Lank-
an food /  dessert,  Tam-
ilnadu food /  dessert,  
Indian food /  desserts. 
Please send your CV to 
email: i n f o @ s e r e n d i b . i t 
 

022469

Domestic Helper - Daily - Urgent. For a young couple with six months baby at Ele-ments Apartment,  Buthgamuwa Road,  Rajagiriya. Should be English speaking and able to do household work including clean-ing and cooking. Basis 5 days a week - Salary 35, 000.00. Candidates must be from Rajagiri-ya area. Apply imme-diately with references to email id h e a d h n t @ g m a i l . c o m  /  Call Mbl. 0717288097. 021827

071-1978009 - Male /  Fe-male domestic servants and all the other male /  female employees now can be obtained from Govt Registered Wat-tala Dharshana local manpower service with 15 yrs experience for a very reasonable salary. Call Chandran Master. 011-5783667 /  0115-811812 /  0115-811813 (Viber,  WhatsApp,  IMO 0779951175). No. 88/ D/ 2,  Pahala Karaga-hamuna,  Kadawatha. 
022028

Wanted - Teachers for Mathematics in English medium are required immediately. Working hours 10 a.m. to 5.30 p.m. Location - Thimbi-rigasyaya,  Colombo 05. Salary negotiable. Call 0779844804. 022338

Well qualified Teach-er Trainers,  subject Teachers are wanted for Galle. b l o o m i n g b u d s i s c h o o l @ g m a i l . c o 
m  Walk-in interviews from 20th March till 5th April. 0703318641. 

019204

Wanted English speak-ing live-in Driver for company Chairman’s Bungalow in Col-3 with experience in driving latest BMW & Lan-drover vehicles,  and good knowledge of Co-lombo roads. Attractive salary and meals. Ap-ply immediately with Bio-Data,  copies of certificates and contact telephone numbers to: The Secretary,  Wood-lands,  No. 12,  37th Lane,  off Queen’s Road,  Colombo 3. Telephone No. 011-2588836. 021716

Accounts Assistant (fe-male). Qualifications: passed GCE (O/ L),  good command of Sin-hala & English,  knowl-edge of MS Office. Contact: 071-2138139,  Pamunugama Stores,  55,  High Level Road,  Maharagama. 022456

Audit Trainee with A/ L Commerce O/ L Maths B. Apply. Agape Ac-counting Services,  89-1/ 2,  Bankshall Street,  Colombo 11. Email : 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 0755030954,  Tel. 0777239397. 021522

Female unmarried Ac-counts Clerk - Age 20-30 with QB knowl-edge and experience in computer is required immediately. Send your application to the following email ad-dress. Address: Chanas Foods (Pvt) Ltd,  Wella-watta. Email: f e r o z i y a 2 4 @ g m a i l . c o m  011-2807411,  074-0562339,  0767348529. 022095

Building Work Super-visor - Looking for a Supervisor with experi-ence on building main-tenance for one to two months assignment to supervise colour wash-ing /  repairs of a house in Rajagiriya. Could be long term too. Please contact immediately on 0712773543. 021828

English medium Pre-school Teachers are wanted. Glorious Pre-school,  Kadawatha. Call for interviews 0760917272. 020603

Piyumi  - 011 2 429 383
Gayani  - 011 2 429 342  

Ramani  - 011 2 429 347
Susantha  - 011 2 429 343Fax - 011 2 429 375/380
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Toyota Vitz 2008 / 2011, 
white, 1300 CC, 8 
Air Bags, showroom 
condition, service 
records available. Rs. 
54/25. Maharagama. 
075 122 5001         022551

 

Toyota Prado, 120, Petrol 
2002 / 2005, KD – xxxx, 
Line A/C, Seven seater, 
Electric seats, Height 
Control, Fully option, 
Auto, third owner, 
mileage 118000 Km, 
Toyota prado 120 diesel  
2006 / 2008, KG – xxxx, 
seven seater, sunroof 
Auto, full option, 
mileage 145000 Km. 
072 744 92 49 / 077 908 
7333          022466

 

Toyota Premio 2019, 
Pearl white, 1st owner, 
company maintained, 
mileage 30000 Km, 
mint condition. 071 778 
6047    020381 -rpt

 

Toyota Dyna, GY – xxxx, 
1999 / 2002, Length 
14 2/1, full body, A/C, 
Power, breadth face, 15 
B Engine, fornt and back 
uda Dunu, Height 7’ 4”, 
breadth 7’, Dehiwala. 
0777 209 442        022575

 

Suzuki Grand Vitara, 
manufactured year 
2013, Registered year 
2014, brand new, Price 
81 lakhs. 0771 077 544     
    017999 -rpt

 

Nissan Blue Bird, 1999, 
Auto, Power Shutters, 
Full Option, Power 
Mirrors, Dual Air Bags, 
Petrol, Beige Interior, 
Boralesgamuwa. 0776 
065 066       022585

 

Suzuki Stingray 2016 / 
2017, CAT – 8 xxx, 2nd 
owner, mileage 51000 
Km, Multifunction, 
Push Start. 49/-, 
Kottawa. 0753 411 009 

          022566

 

Red Sports – 14- , 1000 
CC, Charde, A/C, 
Alloy wheels, Rs. 
775000/-, Coure 15-, 
850 cc, Rs.875,000/-, 
16- Auto Rs. 975,000/-
, Nugegoda. 072 284 
1786 / 0718 262 853 

          019033

 

Leyland 3 cube, LJ – 
xxxx Series, Tipper for 
sale. Inquire 0773 071 
986          022102

 

Bolero Maxi Truck, PQ 
– xxxx, 2011, Back 
side cage. Mileage 
90000 Km. price 20/50, 
Maharagama. 0777 355 
040          022570

 

Toyota Land Cruiser BJ 
40, 1982, 4WD, 31 – 9 
xxx, diesel, manual, 
Power Steering, original 
body tag, pannipitiya. 
0705 321 132       022558

 

SSangyong Tivoli 2015, 
Company maintained, 
Mileage 65750km, 1600cc, 
Good Condition Motor 
Vehicle. – Pannipitiya. 076 
960 85 12     019348-rpt

 

Nissan Atlas JG-xxxx, 
2000/2005, A/C, Power, 
Power Shutter, QD 32 
Engine, 10 ½ lorry for 
Sale. Price – 29/75, 
Dehiwala – 077 7 355 
040     019354-rpt

Toyota Vitz 2008 / 2011, 
white, 1300 CC, 8 
Air Bags, showroom 
condition, service 
records available. Rs. 
54/25. Maharagama. 
075 122 5001        022551

Toyota Premio 2019, 
Pearl white, 1st owner, 
company maintained, 
mileage 30000 Km, 
mint condition. 071 778 

  020381 -rpt

EmploymentEmployment
Toyota Vitz 2008 / 2011, 
white, 1300 CC, 8 
Air Bags, showroom 
condition, service 
records available. Rs. 
54/25. Maharagama. 
075 122 5001 

Toyota Premio 2019, 
Pearl white, 1st owner, 
company maintained, 
mileage 30000 Km, 
mint condition. 071 778 
6047
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EMPLOYMENT - GENERAL

English spoken 20 
hours course. Natural 
conversation fluency. 
077 8717413 IELTS,  O/ 
L,  A/ L,  kids/ English 
medium,  Literature,  
English language per-
fect course,  interview,  
presentation,  1000 pri-
vate English teachers 
training program from 
ABC. Diploma in Eng-
lish,  special classes for 
educated students,  pro-
fessionals,  adults and 
very weak students. 
077 8717413. 018016

Grade 1 to 5 all subjects Cambridge syllabus /  English medium,  quali-fied lady Teacher in Maharagama. BA (Eng-lish medium). PGIE (TESL),  TKT Contact 0775742677. 018458

ICT - A/ L,  O/ L,  Nation-
al,  Cambridge,  Edex-
cel,  Python,  Pascal,  C#,  
Java,  SQL,  PHP,  Html 
experienced graduate 
teacher best results. 
0712295545. 016940

IELTS /  Spoken English,  
Australia qualified well 
experienced lady teach-
er. Best results guar-
anteed. 0716656325,  
0703885435,  
0768632275. 022468

International School 
children Sinhala,  Sin-
hala medium 1 - 8 
home visited 500/ = 
per hour. 077 5882518.
 

022527

Lady Teacher visits 
Online spoken Eng-
lish,  Sinhala,  Tamil & 
other subjects. GCE 
(O/ L) (A/ L) English. 
0770351835. 016564

Mathematics AS/ A2 AL OL Cambridge Edex-cel Pure Maths (P1-P4) Statistics (S1-S2) Me-chanics (M1-M3) Fur-ther Maths Additional & Combined Mathe Paper discussion also by re-sult oriented more than 15 years experienced Graduate Teacher (On-line/ Visiting /  Groups). 0777789976. 020637

LG single door Fridge 
Rs. 40, 000/ = Kenstar 
Air-Cooler 20, 000/ = 
Icon Box Fan Rs. 10, 
000/ = Blankets 5000/ 
= Chandeliers 1 large 
& 4 small Boxes Rs. 20, 
000/ =. 0716803618,  
0711769501. 019672

Learn to drive accurate-
ly and perfectly within 
the city without fear. 
Welcome Licence Hold-
ers with their own ve-
hicles. 0714225441.
 

020007

AABA ABE BSc. CIMA 
MBA Cambridge Edex-
cel National Mathemat-
ics English Business 
Accounts Economics 
Physics Chemistry Bi-
ology IT Psychology 
Statistics Geography 
0716128439,  0112685649,  
0112671710. 021850

A AL/ OL 6,  7,  8,  9 
Physics Chemistry 
Mathematics “A” as-
sured home visited. 
0723067730. 015935

English Language for adults willing to study from very basics and school children from Grade 1 to 13 home vis-its or at the class itself. Mobile 0759490759 (Munasinghe). 022594

English literature for 
Cambridge,  National 
(O/ L,  A/ L) by Eng-
lish graduate. 17/ 3,  
Pirivena Road,  Rat-
malana. 077 9604004.
 

018137

W. Thomas & Sons Pro-fessionals in firearms,  air rifles,  has manufac-tured 100% effective local guns for simians and giant squirrels with 5 years warranty,  speed 800,  200m range guns 30, 000/ = Chinese guns at very special prices speed 500,  range 50m from Rs. 20, 000/ = upwards - repairs from the mobile service - purchasing of guns only from Kadawatha company. 011-4361961,  011-5737777,  What-sApp - 0777 319250,  0727319250. 019353

Beds,  mattress,  tables,  steel cupboards,  vari-ety of chairs and fur-niture (Almost new) of a closed students hostel in Malabe for quick sale. 0711183154,  0764653862. 021973

Air Rifles W. Thomas & 
Sons - Kadawatha pres-
ent Chairman Desha-
manya Roystan Anton 
Thomas Esqr won the 
medal for the best en-
trepreneur of local Air 
Rifles and Shotgun In-
dustry in the year 2021 
and now local farmers 
can have air rifles with 
5 years warranty at 
very reasonable prices,  
concessions,  manu-
factured locally with 
English technology,  all 
the spares and repairs 
available,  excellent after 
sales service. TP - 0777 
079250,  0777319250. 
Inquiries - 0112972608,  
011-5737777. 020597

Retired Tri Forces or Po-lice Officer between 50-55 years is required to work as a Security Of-ficer at a bungalow in Colombo 07. Attractive salary with free meals and accommodation. Call 0112326070 dur-ing weekdays between 8.30 - 5.00 or send your application to c a r r i e r o p e r t u n i t y 2 0 1 5 @ g m a i l . c 
o m  021688

Security Officer O/ L - Factory,  Kohuwala,  Boralesgamuwa,  Pe-piliyana - Salary 45, 000/ = apartments Mount Lavinia,  Wella-watta,  Kirulapone,  Havelock Town,  Pol-hengoda. 011-2669199,  0772205009. 021293

Accountant,  Tamil gent early sixties,  London AAT fully qualified with more than 35+ years experience in managerial capacity. 0766887412. 022563

A girl graduated in IT from SLIIT with six months Internship experience is seeking for a job as a Software Engineer in a reputed company. Java related Technologies,  HTML,  CSS,  Javascript,  Rela-tional databases,  GIT expertised. Contact : 0711540918. 021747

Computer literated de-cent person worked at Faculty of Medicine having abilities of of-ficial English Letter Drafting,  translations,  likes to stay in and teach English for chil-dren while providing professional assistance for any company work. 0741-677358. 020330

We are looking for an ex-
perienced Hotel Man-
ager and a Chef for a 
holiday resort situated 
in Southern Province. 
0718826869. 021913

Wanted Conductor 
with experience in Co-
conut for estate below 
50 acres. 0777897837.
 

021500

Accountant,  Accounts 
Clerk,  Book Keepers,  
Secretary,  Computer 
Operator,  Receptionist,  
Telephonist,  Sales Boys 
/  Girls,  Peons,  Drivers,  
Helpers. Apply m s i v a 
d a s a n 5 0 8 @ g m a i l . c o m  
0773595969. 022534

Battaramulla - Multi-
national finance com-
pany has vacancies as 
Financial Advisors on 
full time or part time 
basis. Should have 
passed O/ L with Maths 
/  Arithmatic,  age 25 - 
55,  retired executives 
considered. Contact - 
0776539722. 022441

Job vacancy for un-
married lady - Post of-
fice documentation 
clerk,  Place - Welisara. 
Qualifications - Eng-
lish knowledge with 
computer. Send your 
CV to the below e-
mail address: i n f o . f a s 
t r a c k i n t l @ g m a i l . c o m  
TP 0716886699. No. 
832-2/ 1,  Negombo Rd,  
Welisara.  
 

021765

Polythene Bag cutting 
machine operators & 
helpers (Male/ Female) 
walk-in or apply to: No. 
785,  Negombo Raod,  
Mabola,  Wattala. 021830

Polythene Film Extrud-
er Machine Operators 
& Helpers (male/ fe-
male). Walk in or apply 
to : No. 785,  Negombo 
Road,  Mabola,  Wattala.
 

021831

Place Your
Photo Classified
Advertisement in

Only for 

+

+

+
Budget ADZ

Web
(www.adz.lk)

Hot Line - 0777 27 00 67

011  2  429  368 | 011  2  429  331

1,000/- + VAT

Security
L - Factory,
Boralesgamuwa,
piliyana - Salary 45,000/
Mount Lavinia,
watta,
Havelock Town,
hengoda. 011-2669199,0772205009.

Accountant,
early sixties,
AAT fully qualified with more than 35+ years experience in managerial capacity. 0766887412.

A girl
from SLIIT with six months Internship experience is seeking for a job as a Software Engineer in a reputed company. Java related Technologies,

CSS,
tional databases,
expertised. Contact : 0711540918.

Computer
cent person worked at Faculty of Medicine having abilities of of
ficial English Letter Drafting,
likes to stay in and teach English for chil
dren while providing professional assistance for any company work. 0741-677358.

Conductor
with experience in Co-
conut for estate below 
50 acres. 0777897837.

021500

Accountant, Accounts
 Book Keepers,

Secretary, Computer 
Operator, Receptionist,
Telephonist, Sales Boys 

 Peons, Drivers,
Helpers. Apply msiva

8@gmail.com
0773595969. 022534

Battaramulla - Multi-
national finance com-
pany has vacancies as 
Financial Advisors on 
full time or part time 
basis. Should have 
passed O/L with Maths 
 Arithmatic, age 25 - 

 retired executives 
considered. Contact - 
0776539722. 022441

vacancy for un-
married lady - Post of-married lady - Post of-married lady - Post of
fice documentation 

 Place - Welisara. 
Qualifications - Eng-
lish knowledge with 
computer. Send your 
CV to the below e-
mail address: infofof .fafaf s

l@gmail.com
TP 0716886699. No. 

1, Negombo Rd,
Welisara.  

021765

Polythene Bag cutting Bag cutting Bag
machine operators & 
helpers (Male/Female) 
walk-in or apply to: No. 

 Negombo Raod,
 Wattala. 021830

Polythene Film Extrud-
er Machine Operators 
& Helpers (male/fe-
male). Walk in or apply 
to : No. 785, Negombo 

 Mabola, Wattala.
021831

Wanted
with experience in Co
conut for estate below 
50 acres. 0777897837.

Accountant,
Clerk, Book Keepers,
Secretary,
Operator,
Telephonist,
 Girls, Peons,

Helpers. Apply m
san50

0773595969.
Battaramulla

national finance com
pany has vacancies as 
Financial Advisors on 
full time or part time 
basis. Should have 
passed O/
 Arithmatic,

55, retired executives 
considered. Contact - 
0776539722.

vacancy
married lady - Post of
fice documentation 
clerk, Place - Welisara. 
Qualifications - Eng
lish knowledge with 
computer. Send your 
CV to the below e-
mail address: i

ckintltlt
TP 0716886699. No. 
832-2/1,
Welisara.

Polythene
machine operators & 
helpers (Male/
walk-in or apply to: No. 
785, Negombo Raod,
Mabola, Wattala.

Polythene
er Machine Operators 
& Helpers (male/
male). Walk in or apply 
to : No. 785,
Road, Mabola,
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20 GENERAL - PERSONAL - REAL ESTATE

Apartment for sale at Elvitigala Flats. - 2 bed-rooms and 1 bathroom with furniture,  - Living and master bedroom with brand new A/ Cs,  bedrooms with large wardrobes,  - 1st fl oor,  - 1 allocated garage and ample parking space for visitors,  - Very quiet surrounding with play-ground,  jogging path,  children’s play area & outdoor exercise equip-ment,  - Located next to Trillium Residencies,  close to D.S. Senanayake & British School. Price - 25 M. 0777266878. 
022368

Colombo 03 - Luxury 
apartment for sale. 
Fully furnished 03 bed-
rooms with 03 bath-
rooms 1, 953 sq.ft. - Rs. 
70 Million. COC Deeds 
available. 0777223434.
 

022360

Colombo 04 - Ready 
to occupy apartments 
for sale brand new 03 
bedrooms with maid’s 
room and bathroom 
1, 550 sq.ft. - Rs. 42.5 
Million upwards. 
0777223434. 022354

Colombo 05 - Elegant 
luxury apartment for 
sale. 04 bedrooms,  04 
bathrooms with balco-
nies right around the 
unit with access from 
all bedrooms. 2, 025 
sq.ft. - Rs. 64 Million. 
0777223434. 022358

Colombo 08 - Add lux-
ury to your lifestyle 
ready to occupy apart-
ments 03-04 bedroom 
luxury apartments for 
sale. 1, 910 sq.ft. - 3, 960 
sq.ft. Rs. 62 Million 
upwards. 0777223434.
 

022357

Colombo 5 - Room avail-
able on rent only boy. 
T.P. 0711646807. 
  021184

Colombo 6,  Wellawatte,  
ladies furnished rooms 
attached bathrooms 
dining kitchen cooker 
washer fridge. 75/ 1,  
W.A. Silva Mawatha. 
Tel. 2591169,  
0755091379.  
 

022262

We extend our respect-
ful invitation to parents 
for our elders home in 
a calm and enchanting 
environment friendly 
staff with medical,  
nursing,  psycological 
counselling. Special 
protection and care 
for sick and disabled 
elders. 0777-169339,  
071-6004411.  
 

019082

We take care of elders 
at Madapatha and Pili-
yandala reasonable 
rate,  call for more in-
formation. 0779883270 
(Nohara),  0770638377 
(Roshan).  
  020607

For sale,  2 small Alfa 
safes,  1 large Alfa safe,  
2 steel cupboards,  teak 
showcases with glass,  
1 large teak counter at 
Perdeniya Road Kandy. 
0770392466,  another 
two Alfa safes in Co-
lombo,  all used items.
 

022457

LG OLED 55 inch TV 
450, 000 TV Stand 25, 
000 Bose TV Sound 
Bar 60, 000 Sofa with 
two recliner chairs and 
Coffee table 60, 000 two 
pedestal fans 8, 000 
Ferre cooking range 
70, 000 all items nearly 
new condition. Contact 
0774925340. 021966

For sale stamp collection 
in stock books India,  
Australia and UK. Con-
tact: 0742210795. 016889

Mathematics Science experienced gradu-ated international school teacher home visits Cambridge Lo-cal London (O/ L) A/ S 700/ - per lession. 077 2674187,  071 2138561. 
017291

Science Grades 10/ 11 (Sinhala medium) whole syllabus covered,  past and probable ques-tion papers discussed,  individual and group classes. Umesh Gu-nathilake 0715307098. 
022687

Spoken English read-ing writing listening,  4 months no age barrier fi ts in for all exams in-cluding IELTS. Palitha Jayasinghe. 0771671136,  0710104703. 018828

Up-country Bodu Govi parents seek an educat-ed pretty daughter from a respectable family for their age 25 (born in 1997) living in Kandy,  height 6’ smart gradu-ated son permanently employed as a Bank Ex-ecutive Offi cer. He in-herits properties. 019318

2022 G.C.E. O/ L Eng-lish retired teacher con-ducts classes. Home vis-its or at the class itself. Mobile 0759490759 (Munasinghe). 022582

Wanted Historical,  An-niversary Commemora-tive Souvenirs,  Book-lets,  Folders,  Posters,  Special Covers,  Special Publications and other memorability. Homes visited. Contact: 0112825355. 016893
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Exclusive residential 
and commercial land 
plots for sale in Kata-
na,  Kandawala,  closer 
to Negombo town,  
with all facilities. Call: 
0711485485. 020549

Gampaha District - Fac-
ing Negombo Main 
Road near Pinnagolla 
Junction 73 perches 
for sale. 2 km from Nit-
tambuwa Junction,  2 
km to Veyangoda en-
trance of the Central 
Highway. Flat land 
facing 40 feet 12 lakhs 
per perch. 0718325229,  
0711812635. 022525

Gampaha - Udugampola 
exclusive land blocks. 
Close to Airport with 
all facilities. Per perch 
Rs. 495, 000/ = on-
wards. 0711243243.
 

020555

In the vicinity of Co-
lombo - Kandy Road,  
Mahara,  Ekasath 
Mawatha,  85 perches,  
fully surrounded by a 
wall,  valuable land will 
be sold at your expect-
ed price immediately. 
Suitable for residence,  
ideal for building facil-
ity,  banquet halls,  ware-
house,  business space,  
sold at land value not 
for the house value. 
0711311888. 022473

Kadawatha - Kirillawala 
Exclusive land plots 05 
minutes to Highway In-
terchange and 03 min-
utes to Kandy Road. 
Initial payment 14 Lks 
onwards. 0710888222.
 

020507

Katunayake residential 
land blocks for sale,  
closer to Highway. Per 
perch Rs. 295, 000/ -. 
Call: 0715226666. 020542

Meerigama - Residen-
tial land plots. 5 kms 
to the Town close to 
Main Road and 3 min-
utes’ drive to Central 
Expressway Junction. 
Initial payment 5 lks. 
0702333111. 020501

Mount Lavinia,  Pei-ris Road 10 perch 3 storey luxury house (4250 sq.ft.) sale with all facilities. Rooms - 09,  kitchens - 03,  bath-rooms - 08,  parking - 02 with airconditioners. Contact : 0776218129 /  0740500447. 022105

Padukka - Exclusive 
land blocks facing Main 
Bus Route and paddy-
fi eld with all facilities. 
0715999222. 020502

Padukka,  close to High 
Level Road 46 perch 
land facing an enchant-
ing paddyfi eld in a 
calm location with fa-
cilities for sale. Contact 
0768988374. 022117

Rajagiriya,  Nanayak-
kara Mawatha,  10.8 
perches land for sale,  
28 lakhs per perch. 
0702459242. 022428

Ratmalana Kandawala 
Rd. 1 km from Galle 
Rd. opposite KDU 
rectangular land 23.6 
perches,  no brokers. 
Contact 0715332653.
 

021535

Ratmalana,  near 2nd 
Lane and 3rd Lane,  Jaya 
Mawatha two roomed 
house with one room 
annexe. 22 perches. Rs. 
54 Million negotiable. 
Contact : 0769447071.
 

021949

10 perches land with a 
small house at Piliyan-
dala,  electricity water. 
0112052544. 022465

20.8P with house in 
Kottawa,  Siddamulla. 
32 Million. No bro-
kers. 0363135307,  
0711896475. 022155

20’ Road 10.2 perch two 
storey 03 bedrooms 02 
bathrooms 01 servant 
toilet pantry kitchen 
hot water roof top 
CCTV. 0704151769.
 

022540

500 metres away from 
Delkanda Junction 9 
perches land for sale. 
27 lakhs per perch. 075-
8081651 /  0112801652.
 

021930

Malabe Weliwita Road,  
600 m to SLIIT Cam-
pus,  450m Horizon Col-
lege,  650m Neville Fer-
nando Hospital,  500m 
Chandrika Kumaratun-
ga Mawatha,  Walking 
path,  2.5 km Malabe 
Town,  16.5 perches 
valuable land facing 
scenic paddy fi eld in 
peaceful environment,  
for sale. 0765551192,  
0779601192. 022460

Meepe - Exclusive 500 
land blocks. Facing 
High Level Road. Per 
perch Rs. 237, 000/ -. 
Call today. 0717777888.
 

020543

Moratuwa Katukurun-da beautiful upstairs house for sale. 6 large rooms,  4 washrooms,  living room,  dining,  pantry,  kitchen,  ga-rage,  separate servant’s washroom. Fully tiled,  separate entrance to up-per fl oor,  3 balconies. Suitable for 2 families. Sale price Rs. 38 Mil-lion. Call 0773255090 /  0774074876. 022380

Hokandara South 
Yovun Pedesa 14 perch-
es land with all the 
facilities for immedi-
ate sale. 076-8770241.
 

022311

Homagama NSBM 
within sight like per-
manent income? 25 
perches land for sale,  
People’s Bank loan fa-
cilities. 076 5366900,  
0710442556. 022461

Homagama - Exclusive 
land blocks. Homaga-
ma Godagamage Watta 
Road. 5 minutes to 
High Level Road. En-
tire block for 36 LKS 
upwards. 0711888777.
 

020505

Kaduwela Ihala Bomiri-
ya Rakshapana Road 
fully completed house 
on 6 perches land for 
sale. 0773335412 /  
0775184410. 021952

Kirulapone Polhen-
goda Averihena Road,  
15 perches land 3 
million per perch 
(negotiable) No bro-
kers. 0718328716,  
0764710172. 022446

Battaramulla,  Subuthi-
pura,  20 perches land 
available in Subuthi-
pura at by Lane for 
sale. 4.5 Mn. PP. 072-
7344990,  0718567268.
 

022749

Buthgamuwa Road 
closer to Rajagiriya 
55 perches for sale. 1 
perch lkhs 35 facing 
to Main Road. Nawala 
22 perches 1 perch 45 
lakhs. Walking distance 
to Nawala Junction. 
Welcome genuine buy-
ers only. 0714225441.
 

020002

Close to Battaramulla 
Pelawatta Towns facing 
20 ft. wide Road. 8 + 
12 perch lands ideal for 
residential purposes for 
sale. 0714290392. 022128

Close to Malabe Town 
facing a large paddy 
fi eld and 20 ft. wide 
road. 15 perches land 
ideal for residential 
purposes for sale. Can 
be divided into two 
blocks. 0714290392.
 

022127

Colombo 03 - 2 storeyed 
on 6.97 perches with 5 
bedrooms and parking. 
Ideal for business or 
residence proximity to 
schools,  supermarkets 
and religious places. 
Muhandiram Road,  
Kollupitiya. Expecting 
Rs. 75 Million (nego-
tiable). 0779992620.
 

022219

Colombo 05 - Close to 
Lanka Hospital 17.65 
perch valuable land 
for sale. 2200 lakhs. 
0772410832. 022514

Eight (8) perches fl at 
bare land for sale. 
Nugegoda facing 20 feet 
wide road. Residential 
area,  walking distance 
to the town,  water 
and electricity acces-
sible. Clear title. View-
ing can be arranged 
by prior appointment. 
+94758494427. No 
brokers please. 020642

Colombo 06,  Dharma-
rama Road,  brand new luxury,  spacious apart-
ment with 4 bedrooms,  3 bathrooms and a servant room,  bath-
room available for rent. Contact - 0761699852.
 

022755

Dehiwela,  Ebenezer Place,  opposite Old Williams on Span Tow-
ers,  6th Floor,  fully fur-
nished with 2 rooms,  lift,  Generator for short /  long term rent. Rent monthly 95, 000/ =,  6 months advance. 0771434343. 022086

Mount Lavinia,  on Galle Road,  brand new apartment with 2 bed-
rooms,  2 washrooms,  fully air-conditioned on 7th Floor for rent. Unfurnished. Monthly 78, 500/ =. Advance 6 months. 0777778806.

 
022088

Super luxury apartment for rent in Shangrila Residence,  Colombo 2. 2 bedrooms /  1700 sq.ft. + 1 car park,  very high fl oor. Contact 0774567997 h k r e a l e s t a t e g r o u p s @ g m a i l . c o m 
 

022332

Wellawatte,  Madanga-watte,  near Savoy Ho-
tel,  3 rooms,  2 rooms,  attached bathrooms on 5th Lane,  with car park for immediate rent. Monthly 65, 000/ =. 6 months advance. 0777778806. 022087

Wellawatte,  37th Lane,  opposite Arpico,  ful-
ly furnished,  with 3 rooms,  AC,  on 5th Floor for rent. Rent monthly 110, 000/ =. 6 months advance. 0777778806.

 
022072

One acre Coconut land or bare land is required from Kurunegala Dis-
trict. No brokers. 0776570734. 022152
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சட்டத்தர�க�ன் உயர்வு!
இலங்ைக�ல் த�ழ் ேபசும் சட்டத்தர�க�ன் எண்-

�க்ைக �ருப்�யாக இருப்�னும், முன்ைனய காலத்�ல் 
த�ழ் ேபசும் சட்டத்தர�கள் ெபற்�ருந்த உயர்ந்த இடத்ைத 
இவர்கள் ெபறா�ருப்பது கவைலக்கு�யது. முன்னர் ேமல், 
ேமன் முைற�ட்டு, உயர் ��மன்றங்க�ல் ெபரும்பாலான 
எண்�க்ைக�ல், ெபாருத்தமான பத�க�ல் த�ழ்  ேபசும் 
சட்டத்தர�கள் காணப்பட்டனர். ஆனால் இப்ேபாது இத்-
தைகய பத�க�ல் த�ழ் ேபசும் சட்டத்தர�கள் ேபா�ய-
ள�ல் இருப்பதாகத் ெத�ய�ல்ைல. இதற்கான காரணங்-
கைள நாம் ஆராய ேவண்டும். சட்ட மாணவர்கள் ெவறுமேன 
ப�ட்ைச�ல் �த்�யைடவேதாடு மட்டும் �ன்று �ட இடம�க்-
கக் கூடாது. அவர்கைள ஆற்றல் �க்கவர்களாக உருவாக்க 
உ�ய நடவ�க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்டும்.

இலங்ைக சட்டக் 
கல்லூ��ன் சட்ட 
மாணவர் த�ழ் மன்-
றத்�ன் 2022ம் 
ஆண்டுக்கான ‘�த்-
தகர் �ழா’வும் 
54வது ‘�� முரசு’ 
ெவ��டும் அண்ைம-

�ல் இலங்ைக சட்டக்கல்லூ� �ரதான மண்டபத்�ல் நைட-
ெபற்றேபாது �ரதம �ருந்�னராக கலந்து ெகாண்ட உயர் 
��மன்ற ��யரசரும், ஜனா�ப� சட்டத்தர�யுமான �. 
துைரராஜா தனது உைர�ல் ெத��த்த ஆதங்கேம இந்தக் 
கருத்துக்களாகும்.

உண்ைம�ல் த�ழ் ேபசும் சட்டத்தர�கள் அ�க எண்-
�க்ைக�ல் சட்டக்கல்லூ��ன் இறு�ப் ப�ட்ைச�ல் �த்-
�யைடந்து சட்டத்தர�களாக பத�ப் �ராமணம் ெசய்த 
ேபா�லும் இவர்க�ல் சட்டத்துைற�லும் ��த்துைற�லும் 
�ரகா�ப்பவர்க�ன் எண்�க்ைக �கக் குைறவாகேவ 
காணப்படு�றது என்பைத மறுக்க மு�யாது. �ல சட்டத்தர-
�கள் ெவவ்ேவறு �றுவனங்க�ல் சட்ட அ�கா�களாகவும், 
மற்றும் �லர் ெதா�ல் முயற்�க�ல் ஈடுபடுபவர்களாகவும், 
ேமலும் �லர் �றநாடுக�ல் கு�ேயறுபவர்களாகவும் இருக்-
�ன்றனர். இதனால் சட்டத்துைற�ல் முன்ேன� �ரகா�ப்ப-
வர்க�ன் எண்�க்ைக குைறந்து வரு�றது. இந்�ைலைய 
மாற்� சட்டத்துைறக�ல் த�ழ் ேபசும் சட்டத்தர�கள் 
முன்னர் ெபற்�ருந்தது ேபான்று உயர் அந்தஸ்துகைளயும் 
ெகௗரவங்கைளயும் இப்ேபாதும் ெபற்றுக் ெகாள்ள அவ�ய-
மான நடவ�க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்டும். 

இந்�ைலைய ச�யாக பு�ந்துெகாண்டு, சட்ட மாணவர்-
கள் மட்டுமன்� சட்டத்துைற சார்ந்த மூத்தவர்கள், �ேரஷ்ட 
சட்டத்தர�கள், ஜனா�ப� சட்டத்தர�கள், முன்னாள் ��-
யரசர்கள் ேபான்றவர்கள் அக்கைறேயாடும், க�சைனேயா-
டும் ஆக்கபூர்வமான கலந்துைரயாடல்கைளச் ெசய்து நல்ல 
�ர்மானங்கைள எடுத்தல் அவ�யம். அவற்ைற முைறயாக 
நைடமுைறப்படுத்தவும் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் முன்வர ேவண்-
�யது காலத்�ன் கட்டாயமாகும்.

பத்ம� ஔைவ நடராசன்
இந்�ய, இலங்ைக த�ழ் 

ேபசும் மக்க�ன் மனங்-
கைள ெவன்ற த�ழ�-
ஞரும், பல்கைலக்கழக 
முன்னாள் துைணேவந்த-
ரும், �றந்த �ந்தைனயா-
ளரும், ேபச்சாளருமான 
ஔைவ நடராசன் அண்-
ைம�ல் (21.11.2022), 

தனது எண்பத்ேதழாவது  அகைவ�ல் காலமானார். 
பல்ேவறு கல்லூ�க�ல் த�ழ் ��வுைரயாளர், அ�ல 

இந்�ய வாெனா� �ைலயத்�ல் ெசய்� வா�ப்பாளர், அ�-
�ப்பாளர், ெசன்ைன காந்� ராம�ங்கர் ப� மன்றத்�ன் 
ெசயலாளர், பல்கைலக்கழக ேவந்தர் எனப் பல பத�க�ல் 
�ரகா�த்தவர் இவர். எம். �. ஆர். த�ழக முதலைமச்சராக 
இருந்தேபாது இவைர த�ழ்நாடு அர�ன் ெசய்�, மக்கள் 
ெதாடர்புத் துைற�ல் துைண இயக்குநராக  �ய�த்தார். 
1975 முதல் 1984 வைர ஒன்பது ஆண்டுகள் அப்பத-
�ைய வ�த்த ஔைவ நடராசன்  1984 முதல்  1992 
வைர  த�ழ்நாடு அர�ன்  த�ழ் வளர்ச்� மற்றும் பண்பாட்-
டுத்துைறச் ெசயலாளராகப் ப�யாற்�னார். 1992 முதல் 
1995 வைர  தஞ்சாவூர் த�ழ்ப்  பல்கைலக் கழகத்�ன்  
துைணேவந்தர் ெபாறுப்�ைன வ�த்தார். 2014ல்  ெசம்-
ெமா�த் த�ழாய்வு மத்�ய �றுவனத்�ல்  துைணத் தைல-
வராக இருந்தார்.  2015 முதல் ெசன்ைன�லுள்ள பாரத் 
பல்கைலக்கழகத்�ன் ேவந்தராகப் ப�யாற்�யுள்ளார். 

வாழ்�க்க வந்த வள்ளலார், ேபர�ஞர் அண்ணா, கம்பர் 
காட்�, கம்பர் �ருந்து, �ருப்பாைவ �ளக்கம், சங்க இலக்-
�ய ெபண்பாற் புலவர்கள்,  அருளுக்கு ஔைவ ெசான்னது 
என்பன இவரது நூல்களாகும். ஆங்�லத்�லும், த��லும் 
நூற்றுக்கணக்கான ஆய்வுக் கட்டுைரகைளயும் இவர்  எழு-
��ருக்�றார். 

த�ழக அர�ன் ‘கைலமாம�’ �ருது, இந்�ய மத்�ய 
அர�ன் ‘பத்ம� �ருது’, இலங்ைக, கம்பன் கழகத்�ன் 
“தன்ேன�ல்லாத த�ழ் மகன் �ருது”, ெகாழும்பு கம்பன் 
கழகம் வழங்�ய ‘கம்பன் புகழ் �ருது’, �னத்தந்�  நா�தழ் 
வழங்�ய ‘�. பா. ஆ�த்தனார் மூத்த த�ழ�ஞர் �ருது’ 
என பல �ருதுகள் இவைர ெகௗர�த்துள்ளன. 

த�ழக முதல்வர் மு. க. ஸ்டா�ன் உட்பட பல தைலவர்-
களும், அ�ஞர்களும், மற்றும் ெபருத்�ரளான மக்களும் 
பத்ம� ஔைவ நடராச�ன் உடலுக்கு அஞ்ச� ெசலுத்�-
யைம அவரது புகழுக்குக் �ைடத்த அங்�காரமாகும்.  த�ழ்-
நாட்டுக் காவல்துைற  ம�யாைதயுடன் இவரது இறு�ச்ச-
டங்கு நைடெபற்றது ஈண்டு கு�ப்�டத்தக்கது.

ந�க�ன் ேத�ய �தம்
1982ல் ஆரம்�த்து இலக்-

�யத்துைற�ல் ஆ�க்கம் 
ெசலுத்�வரும் சம்மாந்துைற 
மஷ�றா�ன் எண்பத்ெதான்பது 
க�ைதக�ன் ெதாகுப்பு ‘ந�க-
�ன் ேத�ய �தம்’. இது த�ழ்-
நாடு, ெசன்ைன, மு�ல் ப�ப்ப-
கத்�ன் ெவ��டு.

“வாசகெனாருவன் க�ஞ�ன் க�ைதைய நுகரும் 
ேபாது, அவன் ஏதாவெதாரு மனெவழுச்�க்கு உட்பட-
�ல்ைல எ�ல் அவன் வா�த்தது அல்லது நுகர்ந்தது க�-
ைதயாகாது. அைத எழு�யவைர க�ஞனாகவும் ெகாள்ள 
மு�யாது. அதனால் தான் க�ஞர்கள் அல்லது க�ைதகள் 
உருவாக்கப்படுவதல்ல,  அவர்கள் உருவா�றார்கள் என்பார்-
கள் கைல�யல் �ைறஞர்கள்.

ேநர்த்�யான உள்ளடக்கங்கேளாடு ப�மம், உருவகம், 
கு��டு, ெமா��ச்சு என்பவற்ேறாடு க�த்துவத்துடன் 
புைனயப் ெபற்�ருந்தால் அது �றந்த க�ைதயாக நுகரப்-
படு�றது. இைதத்தான் “க�ைதகள் மகாத்மா காந்� ேபால 
எ�ைமயாகவும் எ�சபத் மகாரா� ேபால ஆடம்பரமாக-
வும் எழுதப்பட ேவண்டும்” என்�றார்கள்,  ந�ன க�ைத-
�யலாளர்கள். இந்த வைக�ேல எமது சம்மாந்துைறயூர் 
க�தா�� மஷ�றா சுஹாறுத்�ன்  தனது தைகைமக்கும், 
அனுபவத்�ற்குேமற்ப தனக்ெகன்ெறாரு த�த்துவ 
பா��ல் க�ைதகைள யாத்துள்ளார்.” இவ்வாறு ெத��த்-
துள்ளார் கலா�� பரதன் கந்தசா�.   

ெதன்�ழக்குப் பல்கைலக்கழகப் ேபரா��யர் கலா�� 
ர�ஸ் அப்துல்லாஹ், “மஷ�றா�ன் க�ைதகள் நமது 
ெபண்க�ன் குரலாகட்டும். அவர்க�ன் �டுதைலக் �தமா-
கட்டும். இந்த வ� மஷ�றா தூர்த்துத் துப்புரவாக்கும் ��யம் 
�க்க க�ைதகைளக் காட்டும் களமாகும். அவருக்கு என்றும் 
நமது வாழ்த்துக்களும் �ரார்த்தைனகளும்.” என்று வாழ்த்-
�யுள்ளார்.

நூல்:- ந�க�ன் ேத�ய �தம், ஆ��யர்:- சம்மாந்துைற 
மஷ�றா, முதற்ப�ப்பு:- ஆகஸ்ட் 2021, பக்கங்கள்:- 152, 
�ைல:- ரூபா 600/=, ெவ��டு:- மு�ல் ப�ப்பகம், 
ெசன்ைன, த�ழ்நாடு. ெதாடர்புகளுக்கு: 0770696559 

முதல் ெபண் நடுவர்
உலகக் �ண்ண 

ஆடவர் கால்பந்தாட்ட 
ேபாட்��ல் முதன்மு-
ைறயாக, ெபண் நடுவர் 
ஒருவர் தைலைம�ல் 
ெபண் நடுவர் குழு�-
னர் ேபாட்�ெயான்ைற 
நடத்�யுள்ளனர். கடந்த 
�சம்பர் மாதம் 1ம் �க�-
யன்று கட்டார் அல் ைபட் 
ைமதானத்�ல் ெஜர்மன் 
- ெகாஸ்டா�க்கா அ�-
களுக்கு இைட�லான 
ேபாட்��ேலேய இந்த ெபண் நடுவர் பங்ேகற்பு இடம்ெபற்-
றது. கட்டார் உலகக் ேகாப்ைப  காற்பந்தாட்டப் ேபாட்�க�ல் 
மற்றுெமாரு �றப்பு இது.

�ரான்�ன் 38 வயதான ஸ்ெடபா� ப்ராபார்ட் 
(Stephanie Frappart) என்ற ெபண்ம�ேய இச்�றப்ைபப் 
ெபற்றவராவார். இவர், கால்பந்�ல் ஏற்கனேவ பல ைமல்கற்-
கைள எட்�யுள்ளார். �க் 1 (Ligue 1), யு.இ.எஃப்.ஏ (UEFA 
) சம்�யன்ஸ் �க் ஆட்டத்�ல் நடுவராக இருந்த முதல் 
ெபண்ம� என்ற ெபருைமயும் இவருக்கு உண்டு.

ெஜர்மன், - ெகாஸ்டா�க்கா நாடுகளுக்�ைட�லான   ேபாட்-
��ல், ஸ்ெடபா� ப்ராபார்ட்ேடாடு �ேர��ன் உத� நடு-
வர்களான �யூசா ேபக், ெமக்�ேகா�ன் கேரன் �யாஸ் 
ெம�னா ஆ�ேயார் கடைமயாற்�னர்.

உலகக்�ண்ண கால்ப்பந்தாட்டேபாட்��ல் நடுவர்களாக  
பங்குபற்� சாதைன பைடத்த இந்த �ங்கப் ெபண்கள் 
�ைளயாட்டு �ராங்கைனகளுக்கு �றந்த முன்மா��யா-
வார்கள்.

�ைல உயர்ந்த  ேகக்!
க, ெபா. த. (சாதாரண தர) ப�ட்ைசப் ெபறுேபறுகள் ெவ�-

வந்து அதுபற்� பரவலாக ேபசப்பட்டுக்ெகாண்�ருக்கும் இக்-
காலத்துக்கு ெபாருத்தமாக, �ந்தைனைய தூண்டும் ஒரு 
�கழ்வு இது.

"நான் இரவு என் மைன�யுடன் உங்க �ட்�ல் தங்க வரு-
�ேறன்" என்று தன் நண்பர் ஒருவருக்குத் ெதாைலேப��ல் 
ஒருவர் தகவல் தந்தார். அதற்கு அந்த நண்பர் "ெராம்ப 
ம�ழ்ச்� வாருங்கள், ஆனால் எனக்கு ஒரு உத� ெசய்யுங்-
கள், வரும்ேபாது நல்லெதாரு ேபக்க��ல் உயர்தரமான 
காஸ்ட்�யான ேகக் ஒன்று வாங்� வாருங்கள்" என்றார்.

"எதற்காக" என்று இந்த நண்பர் ேகட்க, "என் மகன் ப�ட்-
ைச�ல் நல்ல �த்� ெபற்�ருக்�ன்றான், ��ெரன அவைன 
ம�ழ்ச்��ல் ஆழ்த்தும் �தமாகக் ெகாண்டாட �ரும்பு�-
ேறன். என்னால் இப்ெபாழுது ெவ�ேய ெசல்ல மு�யாது. 
ஆைகயால் �ங்கள் வரும்ேபாது வாங்� வாருங்கள்" 
என்றார். அவர் கூ�யவாறு அந்த நண்பர் கூடுதல் �ைல 
ெகாடுத்து நல்ல ேகக் ஒன்ைற வாங்�ச் ெசன்றார்.

அந்தக் ெகாண்டாட்டம் மு�ந்ததும். நண்பரும் ஊருக்குக் 
�ளம்பத் தயாரானார். ‘ேகக்�ன் �ைல என்ன?’ என்று 
ேகட்டு நண்பன் அதற்கு�ய ெதாைகைய ெகாடுப்பான் என்று 
எ�ர்பார்த்தார். ஆனால், ஒரு அட்ைடப் ெபட்�ைய ைக�ல் 
��த்து "ெகாஞ்சம் ெப�ய ேகக்காக வாங்� வந்து �ட்�ர்-
கள், அ�ல் ஒரு பகு� இது. உங்கள் குழந்ைதக்குக் ெகாடுங்-
கள்" என்று அதைனக் ெகாடுத்தார். 

‘பணத்ைதக் ெகாடுக்காமல் �தமான ேகக்ைக நம் 
தைல�ல் கட்� �ட்டாேன’ என்று ஊருக்குத் �ரும்பும் 
வ��ல், மைன��டம் 
தன் நண்பைன ச�த்துக் 
ெகாண்ேட வந்தார். "�டுங்-
கள், அவர் ஒருேவைள 
மறந்�ருக்கலாம். அல்லது 
நாைளேயா மறுநாேளா 
அனுப்� �டலாம் என்று 
� ை ன த் � ரு க் க ல ா ம் " 
என்றார் மைன�. 

இருந்தாலும் அவரால் 
நண்ப�ன் ெசயைல ஏற்றுத்துக்ெகாள்ள மு�ய�ல்ைல. 
�ட்�ற்கு வந்து அந்த அட்ைடப் ெபட்�ைய �றந்து பார்த்த-
ேபாது அவருக்கு ஆச்ச�யம் காத்�ருந்தது. அ�ல் ேகக்கு-
டன் பணமும், ஒரு க�தமும் இருந்தது. அந்தக் க�தத்�ல் 
"நண்பா, என்னுைடய ேபச்ைச ம�த்து � என் மகனுக்-
காக �ைல உயர்ந்த ேகக் வாங்� வந்தாய். அதற்கான 
ெதாைக எவ்வளவு என்று ேகட்டு, எல்ேலார் முன்�ைல�-
லும் அைதத் �ரும்பக் ெகாடுத்து உன்ைன தர்மசங்கடத்�ல் 
ஆழ்த்த �ரும்ப�ல்ைல. அதைன � வாங்கவும் மாட்டாய் 
என்று எனக்குத் ெத�யும். எனேவ, இந்த ெபட்��ல் ைவத்து 
அனுப்� ைவக்�ேறன். தயவு ெசய்து இைத எடுத்துக் ெகாள்" 
என்�ருந்தது.

அைதப் ப�த்தவுடன், அவரது கன்னத்�ல் அைறந்தது 
ேபா�ருந்தது. நண்பைனப் பற்� எவ்வளவு தவறாக 
�ைனத்து �ட்ேடாம். ஆனால் நண்பன் தன்ைனப் பற்� எவ்-
வளவு உயர்வாகக் கரு��ருக்�றான் என்று எண்� தனது 
தவறான கருத்துக்காக  ேவதைனயைடந்தார். மனம் ேவத-
ைனப்பட்ட அவர், உடன�யாக ெதாைலேப��ல் ெதாடர்பு 
ெகாண்டு ‘உன்ைனத் தவறாக பு�ந்து ெகாண்ேடன் என்ைன 
மன்�த்து �டு’ என மன்�ப்பு ேகட்கப் ேபா�ேறன் என்று 
மைன��டம் ெசான்னார்.

“அவ்வாெறல்லாம் ேப� இன்ெனாரு தவைற ெசய்யா-
�ர்கள். உங்கைளப் பற்� அவர் உயர்வாக �ைனத்�ருக்க, 
அவைரப் பற்� தவறாக �ைனத்து �ட்ேடன்" என்று இப்-
ெபாழுது ெசான்னால் அவர் ேவதைனப்படுவார். உங்க�ன் 
�துள்ள ம�ப்பு குைறந்து�டும்” என்று ெத�வுபடுத்�னாள் 
மைன�.

ஆம். ெபரும்பாலும் நாம் அவசரப்பட்டு யூகத்�ன் அ�ப்ப-
ைட�லும், ஆதாரங்கள் இல்லாமலும் மற்றவர்கைளப் பற்� 
தவறான மு�வுக்கு வந்து�டு�ேறாம். ெத�வான ஆதா-
ரங்கள் �ைடக்காதேபாது ஒருவைர குைற கூறுவது குற்ற-
மாகும். அவர் தவேற ெசய்�ருந்தாலும் அதற்கு ஏேதனும் 
ஒரு காரணம், ஒரு �ர்ப்பந்தம் அல்லது ஏேதா ஒரு �யாயம் 
இருக்கலாம் என நாம் �ைனப்பதால் நமக்கு இழப்ேபதும் 
ஏற்படப் ேபாவ�ல்ைல. ஆனால் தவறு ெசய்யாத ஒருவைர 
நாம் யூகத்�ன் அ�ப்பைட�ல் குற்றவா�யாக்� மற்றவர்க-
�டம் பரப்�னால் நாம் குற்றவா� ஆ��டுேவாமல்லவா?
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நல்லைத ெசால்�ேறாம்

ெநஞ்சுக்கு நீதி

புது வரவு

�ந்தைன ெசய் மனேம
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இப்பத்��ல் இடம்ெபறும் அம்சங்க�ன் ேநாக்ைக, ேபாக்ைக, 
அைமப்ைப, அளைவ, அழைக �ன்பற்� எழுத �ரும்புேவார், “ப�த்-
ததும் பகர்வதும்” பகு�யுடன் ெதாடர்பு ெகாள்ள, �ன்னஞ்சல் (email): 

pptknvm@gmail.com, வாட்ஸ்எப் (WhatsApp): 0777314207    

மூத்த எழுத்தாளர் சாகித்ய ரத்னா தி. ஞானேசகரன்

ஈழத்து ந�ன 
இலக்�ய முன்ேனா�கள்

29

‘மைலயகத்�ல் ேதாட்டத் ெதா�லா��ன் 
மகனாகப் �றந்து வளர்ந்து ஒரு புறம் ெதா�-
லா�யாகேவ வாழ்ந்து மறுபுறம் இலக்�ய கர்த்-
தாவாகவும் ப�ண�த்த �கச் �லருள் கு�ஞ்�த் 
ெதன்னவன் முதன்ைம�டம் வ�க்�றார். இவர் 
மரபுக்க�ைத உல�ேலேய கூடுதலாக பங்க�ப்-
புச் ெசய்துள்ள ேபாதும் புதுக்க�ைத, குறும்பா 
முத�யவற்�லும் ப�ேசாதைன முயற்�கைள 
ேமற்ெகாண்டவர். �ல்லுப்பாட்டுகைளயும், 
கும்�, ேகாலாட்டப் பாடல்கைளயும் 
�ல நாடகங்கைளயும் இயற்�யுள்-
ளார்” எனக் கு�ப்�ட்டுள்ளார் ேபரா-
��யர் க. அருணாசலம் தனது 
மைலயகத் த�ழ் இலக்�யம் என்ற 
நூ�ல் (பக்: 140)  

மைலயக ேநார்வூட் ேதாட்டத்�ல் 
சுப்ைபயா - முருகம்மாள்    தம்ப-
�க்கு 12-.03-.1934இல் மூன்றா-
வது �ள்ைளயாகப் �றந்தவர் 
கு�ஞ்�த் ெதன்னவன். அவருக்-
குப் ெபற்ேறார் ைவத்த ெபயர் 
ேவலு. இவரது தாய், தந்ைத-
யர் தாம் வாழ்ந்த ேதாட்டத்��-
ருந்து ெவ�ேய� லபுக்கைல 
ெகாண்டகைல என்னும் ேதாட்-
டத்�ல் கு�ேய�னர். கு�ஞ்�த் 
ெதன்னவன் அந்தத் ேதாட்டப் 
பாடசாைல�ல் ஐந்தாம் வகுப்-
புவைர ப�ன்றார். அதன்�ன் 
தனது ப�ேனாராவது வய�ல் 
ேதாட்டத் ெதா�லா�யானார். இவர் ேதாட்டத்�ல் 
ெதா�ல் பு�யத் ெதாடங்�ய காலத்�ல் பாடல் புத்-
தகங்கைள �ைலெகாடுத்து வாங்�ப் ப�த்தும் 
பத்��ைககள், புராண இ�காசங்கள் ேபான்ற-
வற்ைற வா�த்தும் தனது அ�ைவ வளர்த்துக்-
ெகாண்டார். அவற்ைற �ண்டும் �ண்டும் வா�த்துத் 
தாேன க�ைத எழுதப் பழ�க்ெகாண்டார்.  

1962இல் இவர் தனது உறவுப் ெபண்ணான 
ெலச்சு�ையத் �ருமணம் ெசய்தார். இவர்களுக்கு 
கார்த்�ைகபாலன், ம�ேமகைல, தாமைரச்-
ெசல்�, ஞானப்��யா ஆ�ேயார் �ள்ைளகளா-
வர்.  

கு�ஞ்�த் ெதன்னவன் ஆரம்ப காலங்க�ல் 

பக்�ப் பாடல்கைள இயற்�, 
ேதாட்டத்�ல் நடக்கும் பஜைன-
க�ன்ேபாது பாடக் ெகாடுத்-
தார். சுப்�ரம�ய ஆ��ய�-
ருத்தம், முருகன் பக்�மாைல, 
க�ர்காம �ருத்தப்பா, மைல-
யகக்கும்�, லபுக்ெகல்ைல க�-
ேரசப்ப�கம் என்பைவ இவரால் 
பாடப்பட்டைவ. ெதா�லாளர்கள் 
ந�ப்பதற்ெகன �ல நாடகங்க-
ைளயும் எழு�யுள்ளார். அவற்-
றுள் �ேடா�டு, ஒருநாள் கூத்து 
என்பைவ �ரபலம் ெபற்றைவ. 
இவர் தான் வாழ்ந்த ேதாட்டத்�ன் 
ெதா�லாளர் தைலவராகவும் 
�லகாலம் இருந்துள்ளார். அக்கா-
லத்�ல் காங்�ரஸ் என்ற பத்��-
ைக�ல் அவரது க�ைதகள் பல 
ெவ�யா�ன. ேவெறந்தக் க�ஞ-
ரும் பாடாத அளவுக்கு ெதா�லா-

ளர்கள்பற்� அவர்களது துன்பங்கள்பற்� பா�ய-
வர் கு�ஞ்�த் ெதன்னவன்.  

கு�ஞ்�த் ெதன்னவன் தமது க�ைதகள் 
பற்� �ன்வருமாறு கூ�யுள்ளார், “க�ைத 
புைனதைலப் பலர் ெதா�லாகக் ெகாண்�ருக்க-
லாம். ஆனால் எனக்கு க�ைத ெதா�ல் அல்ல. 
எனது இரத்த நாளங்க�ல் ஓடும் உ�ர்த்து�ப்பு. 
�ைமையக் கண்டு உ�ர்த் ெதழும் உணர்�ன் 
வ�கால். ெபாழுது ேபாக்காக மனக்�ளர்ச்�க�ன் 
உந்துதலால் எழுதப்பட்டைவயல்ல. மைலகள், 
அவற்�ல் ஓய்வு ெகாள்ளும் மு�ல்கள், அதன் 
ேம�ெயங்கும் பட்ெடா� ��ப் ப�ம�க்கும் 

ேத�ைலப் பசுைமகள், அம்மண்-
�ன் அ��ற் புைதக்கப்பட்ட 
இம்மக்க�ன் அவலம் �ைறந்த 
வாழ்க்ைகச் ச�தங்கள், இைவயா-
வும் எனது க�ைதக�ன் கருக்கள். 
இவர்கள் ெகாட்�ய கண்�ரும் 
ெசந்�ரும் ேவதைனக் குமுறல்க-
ளும் �ட்�டும் ஏக்கப் ெபருமூச்சுக்-
களும் எ�ர்காலக் கனவுத் த�சனங்-
களுக்காக �கழ்கால வாழ்�ன் 
சுகங்கைள எவெரவருக்ேகா அர்ப்ப-
�த்து�ட்டு, ெவறுைமைய அரவ-
ைணத்து ஏங்கும் ெநஞ்சங்களும் 
எனது க�ைத�ன் �வத்து�ப்பு-

கள்”   
ேபரா��யர் அருணாசலம் கு�ஞ்�த் ெதன்ன-

வன் க�ைதகள் பற்� ேமலும் கு�ப்�டுைக�ல் 
“ெதன்னவ�ன் ெபரும்பாலான க�ைதகள் 
ேமற்கண்ட அம்சங்கைள �க நுணுக்கமாகப் 
�ர�ப�ப்பைதயும் அல� அல�ச் ெசல்வைத-
யும் மைலயக ெதா�லாளர்கைள தட்� எழுப்� 
��ப்புறச் ெசய்து உண்ைம �ைலைய உணர்த்� 
ெதா�லாளர்கள் ஒற்றுைமப்பட்டு ெகாடுைமக-
ளுக்கு எ�ராக ேபாராடத் தூண்டுவைதயும் �ரச்-
�ைனகளுக்கான �ர்வுகைள புலப்படுத்துவதுடன் 
எ�ர்காலம் பற்� �ந்�க்க ைவப்பைதயும் அவதா-
�க்கலாம்.  

ேதாட்டத் ெதா�லாள�ன் அர�யல், சமூக, 
ெபாருளாதார உ�ைமகள் மறுக்கப்பட்டும் அவர்-
கள் அடக்� ஒடுக்கப்பட்டும் ெசால்ெலாணா ெகாடு-
ைமகளுக்கும் அள�றந்த துயரங்களுக்கும் உள்-
ளா�ன்ற �ைல�ல் ஆட்�யாள�ன் சர்வா�காரப் 
ேபாக்கும் பாரபட்சமான ெசயற்பாடுகளும் தைல-
வர்களது ஏமாற்றுத்தனங்களும் அவர்கைளப் 
ெபாறுைம இழக்கச் ெசய்து அவற்றுக் ெக�ராகக் 
�ளர்ந்ெதழச் ெசய்�ன்றன. அத்தைகய அவர்க-
ளது �ளர்ந்ெதழுைகக்கு எவ்வளவுதான் இனமு-
லாம் பூசப்பட்டாலும் உண்ைம�ல் அது ெவறும் 
பாசாங்ேக. இத்தைகய �ளர்ந்ெதழுைக மைல-
யகத்�ல் நாெளாரு வண்ணமும் ெபாழுெதாரு 
ேம�யுமாக வளர்ந்து ெகாண்�ருப்பைத கவ-
�க்க மு��றது.  

 கு�ஞ்�த் ெதன்னவனது க�ைதகளுட் ெபரும்-
பாலானைவ ெதா�லாளர்களது சமகால வரலா-
றாகேவ �ளங்கு�ன்றன. மைலயகத் ெதா�-
லாளர்களுக்குள்ளும் ெபண்கள் அனுப�க்கும் 

ெகாடுைமகளும் துயரங்களும் க�ஞரது உள்-
ளத்�ைன அ�கம் ஈர்த்துள்ளைமைய அவதா�க்-
கலாம். ஒருபுறம் ேதாட்டத்து அ�கா�கள், தமது 
காமப்ப�க்கு ெதா�லாளப் ெபண்கைள இைர-
யாக்க முயலும் ெகாடுைம, அதன�ப்பைட�ல் 
ஏற்படும் பல்ேவறுபட்ட அவஸ்ைதகள், மறுபுறம் 
�கச்��ய வருவாையக் ெகாண்டுள்ள கணவன்-
மார் அச்��ய வருவாையயும் கு�ப்பழக்கத்துக்கு 
அ�ைமயாக்� ெசல�ட்டுப் ேபாதாக்குைறக்கு 
தமது குடும்பத்�னைரயும் துன்புறுத்து�ன்றனர், 
இன்ெனாருபுறம் ெதா�லாளப் ெபண்கள் ேதாட்-
டத்து அ�கா�க�ன் எேதச்ச�காரம், �ள்ைளக-
�ன் ெதால்ைலகள், குடும்பப் பாரம்ப�யங்கள், 
ெபாறுப்புகள், ஆ�யவற்�ன் மத்��ல் பகல் 

ேநரம் முழுவதும் 
ஓய்வு ஒ�ச்ச�ன்� 
ெ த ா � ல ா � ய ா க 
உைழக்க ேவண்�ய 
�ர்ப்பந்தம்.  

 இத்தைன ெதால்-
ை ல க ை ள யு ம் 
ஒருங்கு ேசர அவர்-
கள் அனுப�க்கும்-
ேபாது அவர்களுக்கு 
வாழ்க்ைக என்பது 
த ா ங் ெ க ா ண ா ச் 
சுைமயாகவும் இவ்-
வுலகம்  நரகமாக-
வும் மாறுவ�ல் �யப்�ல்ைல. ேமற்கு�ப்�ட்ட 
�டயங்கைளெயல்லாம் �கத்துல்�யமாகவும் 
�க அநாயாசமாகவும் ெதா�லாளப் ெபண்க�ன் 
கூற்றாகேவ ெவ�ப்படுத்�ச் ெசல்லும் ெதன்ன-
வ�ன் க�தா ஆற்றைலயும் ஆளுைமையயும் 
அவரது பாடல்க�ல் ஒருங்ேக காணலாம்.

ெதன்னவ�ன் க�ைதக�ல் ெசயற்ைகத்-
தன்ைமைய காண்பத�து. அவரது க�ைதகள் 
கருத்தாழமும் எ�ைமயும் ெசால்லாட்�த்�றனும் 
�க்கைவ.   

க�ைதத் துைற�ல் மகத்தான சாதைன 
எைதயும் நான் ெசய்ய �ல்ைல. என்னால் எனது 
சமுதாயத்�ற்கு இயன்ற ப�கைள க�ைதமூல-
மாவது ெசய்�ேறன் என்ற ஆத்ம �ருப்�யுண்டு| 
என �க அடக்கத்ேதாடு க�ஞர் கூ�யுள்ளேபா-
தும் ெபாதுவாக ஈழத்துக் க�ைத உலகுக்கும் 
கூடேவ த�ழ்க் க�ைதயுலகுக்கும் �றப்பாக 
மைலயகக் க�ைத உலகுக்கும் வளம் ேசர்ப்பன-

வாக அவரது க�ைதகள் அைமந்துள்ளன.”   
1976இல் ��ஸ்தவ ஒத்துைழப்�ன் ப�ப்-

பாளராக இருந்த அருட்தந்ைத �ப்� அபயேசகர 
��ப்பு என்ற க�ைதத் ெதாகுப்ைப ெவ��ட்-
டார்.  அத்ெதாகுப்�ல் இவரது மூன்று க�ைதகள் 
இடம்ெபற்றன. இைவ �ன்னர் 1979இல் ��-
ெதனெபய என்ற ெபய�ல் �ங்களத்�ல் ெவ�-
�டப்பட்டன. 1981இல் அதன் ஆங்�ல ெமா�-
ெபயர்ப்பு ெவ�யானது. 1977இல் இவரது ஆறு 
க�ைதகள் அடங்�ய ெதாகுப்பு உ�ைமயற்ேறார் 
ேபசும் ஒ�ப்�ழம்புகள் என்ற மகுடத்�ல் ெவ�-
யா�ன.  

 இவரது க�ைதகளுள் �லவற்ைறச் ேசக�த்து 
கு�ஞ்�த் ெதன்னவன் க�ைதகள் என்ற மகுடத்-
�ல் இவரது நண்பர்கள் 1987இல் ெவ��ட்ட-
னர். இவர் பல குறும்பாக்கைளயும் எழு�யுள்ளார். 
'மஹாக�க்குப் �ன்னர் குறும்பாைவச் �றப்பா-
கக் ைகயாண்ட ஒருவர் கு�ஞ்�த் ெதன்னவன்" 
என்று ேபரா��யர் ெச. ேயாகராசா கு�ப்�ட்டுள்-

ளார். (மல்�ைக 41ஆவது ஆண்டுமலர்).   
1983இல் ஜப்பானுக்குப் 

ேபாகும் வாய்ப்பு இவருக்குக் 
�ட்�யது. '1972இல் இலங்ைக-
�ல் நடந்த கல்�ச் �ர்�ருத்தங்-
கள் பு�ய தைலமுைற ஒன்ைற 
��ஸ்தவ மதத்�ல் உண்டு பண்-
��ருந்தது. அதன் ெசயற்பாடு-
களால் அது சாத்�யமானது" என 
இவரது ஜப்பான் �ஜயம் பற்�க் 
கு�ப்�ட்டுள்ளார் சாரல்நாடன்.  

இவர் 1985இல் தனது ேதாட்டத் 
ெதா���ருந்து ஓய்வு ெபற்றுக்-
ெகாண்டார். 1986இல் இவரது  
மகள் 20வய�ல் காலமானது 
இவரது வாழ்க்ைக�ல் ஏற்பட்ட 
ெபரும் ேசாகம்.   

மைலயக கைல இலக்�யப் 
ேபரைவ 21.-12-.1986இல் நடத்�ய 
�ழா�ல் இவருக்கு �ருது வழங்�க் 
ெகௗர�த்தது. அேதகாலகட்டத்�ல் 

�ரேதச அைமச்சர் ெச. இராசதுைர இவருக்கு 
க�ச்சுடர் பட்டம் அ�த்துக் ெகௗர�த்தார். மத்�ய 
மாகாண சா�த்�ய �ழா�ல் இவருக்குத் த�ழ்-
ம� பட்டம் வழங்கப்பட்டது. கலாசார அைமச்சு 
கலாபூஷணம் பட்டம் வழங்�யது. 1994 ேம மாத 
இத�ல் த�ழக சுபமங்களா இதழ் இவைர அட்-
ைடப்பட அ��யாகக் ெகௗர�த்தது.  கு�ஞ்�த் 
ெதன்னவன் 19-.01-.1998 அன்று அமரத்துவம் 
அைடந்தார். அவர் அமரத்துவமைடந்த நான்கு 
ஆண்டுக�ன்�ன் 30.-03-.2002இல் �னகரன் 
ஆ��யர் ராஜ��காந்தன் தைலைம�ல் இடம்-
ெபற்ற அவரது �ைனவஞ்ச�க் கூட்டத்�ல் ெபாது-
மக்க�ட�ருந்து �ரட்�ய ஒரு லட்சம் ரூபா �� 
அவரது மைன��டம் ைகய�க்கப்பட்டது.   

கு�ஞ்�த்ெதன்னவன் க�ச்சரங்கள் என்ற 
இவரது க�ைதத் ெதாகுப்ைப 2007இல் சாரல்-
நாடன் ெவ��ட்டுள்ளார்.  

ேநரம் முழுவதும் 
ஓய்வு ஒ�ச்ச�ன்� 
ெ த ா � ல ா � ய ா க 
உைழக்க ேவண்�ய 

 இத்தைன ெதால்-
ை ல க ை ள யு ம் 

ளார். (மல்�ைக 41ஆவது ஆண்டுமலர்).   

�ட்�யது. '1972இல் இலங்ைக-
�ல் நடந்த கல்�ச் �ர்�ருத்தங்-
கள் பு�ய தைலமுைற ஒன்ைற 
��ஸ்தவ மதத்�ல் உண்டு பண்-
��ருந்தது. அதன் ெசயற்பாடு-
களால் அது சாத்�யமானது" என 
இவரது ஜப்பான் �ஜயம் பற்�க் 
கு�ப்�ட்டுள்ளார் சாரல்நாடன்.  

இவர் 1985இல் தனது ேதாட்டத் 
ெதா���ருந்து ஓய்வு ெபற்றுக்-
ெகாண்டார். 1986இல் இவரது  
மகள் 20வய�ல் காலமானது 
இவரது வாழ்க்ைக�ல் ஏற்பட்ட 
ெபரும் ேசாகம்.   

மைலயக கைல இலக்�யப் 
ேபரைவ 21.-12-.1986இல் நடத்�ய 
�ழா�ல் இவருக்கு �ருது வழங்�க் 

கும்�, ேகாலாட்டப் பாடல்கைளயும் 
�ல நாடகங்கைளயும் இயற்�யுள்-
ளார்” எனக் கு�ப்�ட்டுள்ளார் ேபரா-
��யர் க. அருணாசலம் தனது 
மைலயகத் த�ழ் இலக்�யம் என்ற 

மைலயக ேநார்வூட் ேதாட்டத்�ல் 
சுப்ைபயா - முருகம்மாள்    தம்ப-
�க்கு 12-.03-.1934இல் மூன்றா-
வது �ள்ைளயாகப் �றந்தவர் 
கு�ஞ்�த் ெதன்னவன். அவருக்-
குப் ெபற்ேறார் ைவத்த ெபயர் 
ேவலு. இவரது தாய், தந்ைத-
யர் தாம் வாழ்ந்த ேதாட்டத்��-

ேதாட்டத்�ல் நடக்கும் பஜைன-
க�ன்ேபாது பாடக் ெகாடுத்-
தார். சுப்�ரம�ய ஆ��ய�-
ருத்தம், முருகன் பக்�மாைல, 
க�ர்காம �ருத்தப்பா, மைல-
யகக்கும்�, லபுக்ெகல்ைல க�-
ேரசப்ப�கம் என்பைவ இவரால் 
பாடப்பட்டைவ. ெதா�லாளர்கள் 
ந�ப்பதற்ெகன �ல நாடகங்க-
ைளயும் எழு�யுள்ளார். அவற்-
றுள் �ேடா�டு, ஒருநாள் கூத்து 
என்பைவ �ரபலம் ெபற்றைவ. 
இவர் தான் வாழ்ந்த ேதாட்டத்�ன் 
ெதா�லாளர் தைலவராகவும் 
�லகாலம் இருந்துள்ளார். அக்கா-
லத்�ல் காங்�ரஸ் என்ற பத்��-
ைக�ல் அவரது க�ைதகள் பல 
ெவ�யா�ன. ேவெறந்தக் க�ஞ-

ேதாட்டத் ெதாழிலாளியாகேவ வாழ்ந்த   
புகழ்பூத்த மைலயகக் கவிஞர்!  

�ரம் தரும் �ைளயாட்டு

��ந்தார் ெபருைம



நவாலியூர் ச�ாமசுந்தரப் 
புலவர் (1876.06.28_ 
-1953.07.10) யாழப்்ாணம், 
நவாலியயச் ச�ர்ந்த புலவரும் 
எழுத்தாளரும் ஆவார். 
இவரது ்தநய்த கதிர்காமர், 
்தாய் இலக்குமியம்யம. 
இவர் ‘்தஙகத ்தாத்தா’ என 
அயைக்கப்்ட்ார். இவர் 
்தனது ஆரம்்க் 
கல்வியய நவாலி 
அருணா�லம், 
கந்தநயினார் 
்தம்ய்யா 
ஆகிசயாரி்மும் 
ஆஙகிலக்கல்வியய 
மானிப்்ாய் 
மாரிமுதது 
ஆசிரியரி்மும் 
்யின்ார்.

இவர் 
இளயமயில் 
‘ய�வ வாலி்ர் 
�ஙகம்’ அயமததுச் 
ச�யற்டுததி 
வந்தச்தாடு, �மய 
்ா்ஙகயளக் 
கறபிததும் வந்தார். 
1899 ஆம் ஆண்டு 
சித்தஙசகணியில் 
ஆஙகிலப் 
்ா்�ாயலயில் ஆசிரியராகப் 
்ணியாற்த ச்தா்ஙகிய 
இவர், ஏ்க்குய்ய நாற்து 
ஆண்டுகள் வயர ஆசிரியப் 
்ணியாறறினார்.

ச�ாமசுந்தரப்புலவர் ்தமது 
்திசனட்ாவது வயதில் 
முய்யான ச�ய்யுள்கயள 
ஆக்கதச்தா்ஙகியது்ன 
அட்கிரிப் ்திகம், 
அட்கிரிக் கலம்்கம், 
கதிர்காமசவலவர் ்திகம், 
கதியரச்சிசலய் சவண்்ா, 
நல்யலயந்தாதி, நல்லூர் 
முருகன திருப்புகழ, 
மாவிட்புரம் முருகன 
்திகம், மானிப்்ாய் 
விநாயகர் ்ாமாயல, 
நாமகள் புகழமாயல 
ஆகிய பிர்ந்தஙகயளயும் 
‘சுகா்தாரக் கும்மி’ என் 
நல்வழி நூயலயும் 
ஏராளமான சிறுவர் 
்ா்ல்கயளயும் 
்ய்ததுள்ளார்.

‘�ாவிததிரிகய்த’, 

‘கந்தபுராண கய்தகளும் 
அயவ உணர்ததும் 
உண்யம நூறகருததும்’ 
ஆகிய உயரநய் 
நூல்கயளயும், 1925 ஆம் 
ஆண்டில் ‘உயிரிளஙகுமரன’ 
எனனும் நா்கததியனயும், 
்யனயின வரலாறும் 
்யனும் ்றறி  ‘்தால 

விலா�ம்’ 
எனனும் நூயலயும் 
ஆக்கியளிததுள்ளார்.

1910 ஆம் ஆண்டு 
‘ய�வ்ாலிய �ம்ச்ாதினி’ 
என் ய�வசித்தாந்தக் 
கருததுகயளக் சகாண்் 
மா்தசவளியீடடியன 
ஆரம்பிதது ஐநது 
ஆண்டுகளாக ந்ததினார். 
இவர் எழுதிய 
‘உயிரிளஙகுமரன’ என் 
நா்கம் 1927 ஆம் ஆண்டு 
அட்கிரி கந்தசுவாமி 
ஆலயததில் அரஙசகற்ப்்ட் 
ச்ாது இவரின புலயமயயப் 
்ாராடடி மகாவிததுவான 
ஆறுமுகம்பிள்யள, உய்யார் 
மயில்வாகனன, மு்தலியார் 
இரா�நாயகம் மு்தலிய 
�ானச்ார்களால் ‘புலவர்’ 
என் ்ட்ம் வைஙகிக் 
சகளரவிக்கப்்ட்ார். 
அனனார் 1953.07.10 இல் 
காலமானார். அவரது புகழ 
இனறும் மஙகாமல் நியலதது 

நிறகின்து.

ஒரு ஊரில் ்ணக்காரர் ஒருவர் வசிதது வந்தார். 
ஒரு முய் அவயர ச்டடி எடுத்தனர். அப்ச்ாது 
'உஙகயள வி் ்ணக்காரர் எவரும் இருக்கி்ாரா?' 
எனறு சகட்னர். ஆம். ஒருவர் இருக்கி்ார். ்ல 
ஆண்டுகளுக்கு முனபு. நான சவளியூர் சவயலக்காக 
இரயில் நியலயததில் காததுக் சகாண்டு இருநச்தன. 
அப்ச்ாது நாளி்தழகளின ்தயலப்புச் ச�ய்திகயளப் 
்டிததுக் சகாண்டிருநச்தன. நாளி்தழ ஒனறியன 
விரும்பி வாஙகலாம் என நியனதச்தன. 

ஆனால், எனனி்ம் சில்லய் நாணயம் இல்யல. 
எனசவ, அய்த விடுதச்தன. அப்ச்ாது, ஒரு சிறுவன, 
எனயன அயைதது, அந்த நாளி்தழ பிரதியயக் 
சகாடுத்தான. எனனி்ம் சில்லய் இல்யல எனக் 
கூறிசனன. அவன ்ரவாயில்யல, இலவ�மாகக் 
சகாடுக்கிச்ன என்ான. மூனறு மா்தஙகள் கழிதது, 

நான அஙகு ச�னச்ன. மறு்டியும், அச்த 
கய்த ந்ந்தது. அந்தச் சிறுவன நாளி்தயை 
இலவ�மாகக் சகாடுத்தான. 

ஆனால், நான வாஙக மறுதச்தன. 
அவன, அவனுக்கு வந்த அனய்ய 
இலா்ததிலிருநது ்தருவ்தாகக் 
கூறிக் சகாடுத்தான. 19 
வரு்ஙகள் கழிந்தன. நான 
்ணக்காரன ஆகி விடச்ன. 
அந்தச் சிறுவயனக் காணும் 
ஆவல் எனக்கு வந்தது. ஒன்யர 
மா்தத ச்தடு்தலுக்குப் பின 
அவயனக் கண்டு பிடிதச்தன. 
அவயனக் சகடச்ன. 
'எனயனத ச்தரிகி்ா?' 
ச்தரிகி்து. நீஙகள் உலக 
அளவில் ்ணக்காரராக 
மாறிவிடடீர்கள். 

உஙகயள 

ச்தரியாமல் 
இருக்குமா. 

்ல வரு்ஙகளுக்கு 
முனனால், இரண்டு முய் 
இலவ�மாக நாளி்தழகயள 
வைஙகினாய் எனக் கூறுகி்ார் அந்த 
்ணக்காரர். ்தறச்ாது அ்தறகாக, நீ 
எனனசவல்லாம் விரும்புகி்ாசயா, 
அவறய்க் யகமா்ாகத ்தர விரும்புகிச்ன 
என்ார். 'உஙகளால் அ்தறகு ஈடு ச�ய்ய 
முடியாது.' என்ான அந்தச் சிறுவன. ஏன? 
எனறு சகட்ார் அவர். 

அந்த இயளஞன 'நான ஏயையாய் இருந்த 
ச்ாது, உஙகளுக்குக் சகாடுதச்தன. ஆனால், 

நீஙகள் ்ணக்காரர் ஆன பினசன எனக்குக் 
சகாடுக்க வருகிறீர்கள். 

ஆகசவ, நீஙகள் எவவாறு �ரிக்கட் 
முடியும்? என்ான... சகாடுப்்்தறகு 

நீ ்ணக்காரனாக இருக்க 
சவண்டுசமன்ச்தா, 
்ணக்காரன ஆகும் வயர 
காததிருக்க சவண்டும் 
என்ச்தா கிய்யாது... 
உ்தவ சவண்டும் என் 
குணததிறகு கால, 
சநரம் அல்லது ஏயை, 
்ணக்காரன என்து 
கிய்யாது.

எம்.ஐ.எப். இஷ்மா

இவ்வார இவ்வார 
மழலைமழலை

இக்ராம் / நுஸ்ரா,  
க�ராழும்பு
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தெளிவுரை :  தெளிவுரை :  
நண்பர்்போல் நனரமையோனவறரறைச் த�ோனன்்போதி-
லும் ்பரைரமை தைோண்டவர த�ோல்லும் த�ோறைளின 
உணரமைத் ெனரமை விரைவில் உணைப்படும்.

 

விவ்�ள்
இ்மிருந்து ை்லம்இ்மிருந்து ை்லம்

01. ம�ராைலி 07. ்�ைல் 10. அம்பு  15. அடி 
17. பறபவ� 22. சுசி 24 வமனரா

்மலிருந்து கீழ்்மலிருந்து கீழ்
02. �ராப்பு 04. அல்லி    05. ்�று 11. சிறபம் 
13. ்�ராவ� 16. அடிவம     18. பசு
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இ்மிருந்து ை்லம்இ்மிருந்து ை்லம்
(1) �ப்பல்�ள் �வ்வைச் க�ன்றவ்ந்�தும், நீ்்ராட்த்தினரால் 

அடித்துச் க�ல்்லப்ப்ராமல் குறித்து இ்த்தி்்ல்ை �ரித்து 
நிறப�ற�ரா� �்லின அடியில் �வ்மட்த்தில் இ்ப்படுைது 
இது. இந்� உப�்ணம் இ்ப்ப்ராவிடில் �ப்பல் ந�ரந்து 
எங்�ரா க�னறு விடும்.

(8)  பராரத்து ் சிக�க கூடிை ப்றவையினம் இது. இப்ப்றவையின 
அ்லகு, �ழுத்து, �ரால்�ள் மி�வும் நீளமரானவை. 
நனனீரநிவ்ல�ளில் மீன�வளப் பிடித்துண்ணும். 
�த்திமுற்றப் பு்லைரின பரா்லில் ைரணிக�ப்படடுள்ள 
ப்றவை.

(10)  எண்ணிகவ�ைற்ற உயிரினங�ளின ைசிப்பி்மரா� 
அவமந்� பி்்��ம். ம்ங�ள் அ்ரந்து ைளரந்� 
இைறவ�ைழகு நிவ்றந்� இ்ம். (இ்மிருந்து ை்லம்)

(13)  ஓவிைர�ளின �வ்லப்பவ்ப்பு இது.
(18)  குளிர சீ்�ராஷணம் �ருைது, ஆனரால் மவழைல்்ல. 

மவ்லை�த்தில் இ�வன அதி�ம் உண  ்முடியும். எஙகும் 
ஒ்  ்பு�ரா்ரா�த் ் �ராற்றமளிககும்.

(23)  ந�ருயிரி ைவ�வைச் ்�ரந்� உயிரினம். �ப்க�ராைரா, 
மு�வ்ல ்பரான்றைறறின ்�ராற்றம். ஆனராலும் அைறவ்ற 
வி  ்உருைத்தில் சிறிைது. (�வ்லகீழரான க�ரால்)

்மலிருந்து கீழ்்மலிருந்து கீழ்
(1)  �்ல், ஆறு, குளம் ்பரான்றைறறில் ைராழும் உயிரினம். 

மீன, இ்றரால் ்பரானறு இ�வனயும் நராம் உணைரா� 
உடக�ராள்கின்்றராம். நீரில் ைசிப்பது்ன, �வ்யிலும் 
்ை�மரா� ந்ந்து க�ல்்லக கூடிைது.

(3)  ப்றவையினங�ளில் கபரும்பரா்லரானவை �ங�ளுகக�ன 
அவமத்துக க�ராள்கின்ற ைசிப்பி்ம் இது.

(5)  �னவம, பனவம கபைரச்க�ரால் (�வ்லகீழரான க�ரால்)
(11)  பூமிககு இப்படியும் ஒரு ஒத்�கபராருள் க�ரால் உள்ளது.
(12)  நண்ப�ல் ் ைவளவை இவைராறும் குறிப்பி்்லராம்.
(17) பயிர�ள் க�ழித்து ைளரை�றகுத் ்�வைைரானது. 

இைறவ�ைரானவை மராத்தி்மனறி, க�ைறவ�ைரானவையும் 
உள்ளன. (�வ்லகீழரான க�ரால்)

(18)  க�னவன ்பரானறு கிவள�ள் வி்ராமல் மி� உை்மரா� 
ைளரகின்ற ம்ம். நராருரு ்ைரத்க�ராகுதி க�ராண்் 
ஒருவித்திவ்லத் �ராை்ம். எமது நராடடின ை்பகுதியில் 
இம்ம்ங�வள அதி�ம் �ராண்லராம்.
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பமாரமாட்டு பபறுவ�மார் 

1.  எம்.ஏ.எப். அலீனரா1.  எம்.ஏ.எப். அலீனரா
�்ம் 07B, �/பதிஉத்தீன ம�ளிர
இ்ல. 98A, சுஜரா�ரா ்்லன, மடி்�, �்லக��் 

2. எம்.எஸ. வ�ஹரான2. எம்.எஸ. வ�ஹரான
�்ம் 03, பள்ளி்பராருை முஸலிம் வித்திைரா்லைம்,
இ்ல. D 123/5, பள்ளிப்்பராருை, கஹம்மரா��ம.

3. அப்்லல் - அஹமத்3. அப்்லல் - அஹமத்
�்ம் 04, நராங�ல்்ல மு.ம. வித்திைரா்லைம்,
337, மஙக��், துல்ஹிரிை. 

4. மராஹி முஸராதிக4. மராஹி முஸராதிக
�்ம் 02, 'ஒகஸ்பராரட' �ல்லூரி
இ்ல. 366, நராங�ல்்ல, துல்ஹிரிை

5. எம்.ஏ. அஜமல்5. எம்.ஏ. அஜமல்
�்ம் 03B, பள்ளிப்்பராருை, மு.வித்திைரா்லைம்,
இ்ல.D 123/4, பள்ளிப்்பராருை, கஹம்மரா��ம. 

6. ்ஜ.எம். �ராஹில்6. ்ஜ.எம். �ராஹில்
�்ம் 05B, �ளு/ ஜீ்லரான மத்திை �ல்லூரி,
்ஹனமுல்வ்ல, பராணந்துவ்.

7. அப்துல் �ரா�ர பராத்திமரா ஹ்னி7. அப்துல் �ரா�ர பராத்திமரா ஹ்னி
�்ம் 05, �து/ ஒ்றராபிபராஷரா வி. இ்றக�ராமம்,
இ்ல. 11A, இ்றக�ராமம் -- 02

8. யூ. ஹககீமரா ஹரிஸ8. யூ. ஹககீமரா ஹரிஸ
�்ம் 03B, அல் - ஹஸனிைரா ம.வித்திைரா்லைம்,
இ்ல. 53, இந்திரிலி க�ரா், மகக�ரான.
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க�ரா்ரபு�ளுககு  :  0112429294   
மினனஞ�ல்  :  editor.vm@lakehouse.lk   

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 40
சிறுவர் உலகம்   
தினகரன் வாரமஞ்சரி  

த.பெ.இல : 834 பகாழும்பு.  

சு�ந்தி

அனுக ஷன அஜித் ஆனந்த்அனுக ஷன அஜித் ஆனந்த்
�்ம் 07, பம்ப்லப்பிடடி இந்து �ல்லூரி, 

க�ராழும்பு 04

சி. ஹ்்ன விஷரால்சி. ஹ்்ன விஷரால்
�்ம் 07D, பம்ப்லப்பிடடி இந்து �ல்லூரி, 

க�ராழும்பு 04
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"சட்டியில் இருந்தால் 
அகப்பையில் வரும்"

�டடியில் எனன (ச�ாறு) இருக்-
கி்ச்தா அது  ்தான நமக்கு கிய்க்-

கும். 

உண்மையதான பைழமமைதாழி 
�ஷ்டியில் விர்தம் இருந்தால் கருப் -

ய்யில் குைநய்த வரும். 

மபைதாருள் 
குைநய்த ்ாக்கியம் இல்லா்த -

வர்கள் கந்தர் �ஷ்டியில் விர்தம் 
இருந்தால் கருப்ய்யில் 

குைநய்த உருவாகும் 
எனறு ச்ாருள்.

ஒரு 
முவ்ற ஒரு 

�ரால்பந்து, இவ்றைனி்ம் 
்பராய் முவ்றயிட்�ராம். 'நரானும் 

புல்்லராஙகுழலும் �ராறவ்ற வமைமரா� 
வைத்துத் �ரான இைஙகுகி்்றராம். 

புல்்லராஙகுழவ்ல எல்்்லராரும் உ�ட்்ராடு 
வைத்து க�ராஞசுகி்றரார�ள். 

ஆனரால், எனவன மடடும் எல்்்லராரும் 
எடடி எடடி உவ�ககி்றரார�ள். இவ்றைரா 

உனது 
பவ்ப்பில் ஏன 

இந்� பராகுபராடு...? 
எனறு �ரால்பந்து 

ஆ�ங�த்்�ராடு ்�ட்�ராம். 
உ்்ன இவ்றைன க�ரானனரா்ராம்... 

'நீ க�ரால்ைது உண்வம �ரான. 
புல்்லராஙகுழலும், நீயும் �ராறறின 

அடிப்பவ்யில் �ரான இைஙகுகிறீர�ள். 
புல்்லராஙகுழல், �ரான உள் ைராஙகும் �ராறவ்ற 
அழகிை இவ்றைரா� உ்்ன பி்றருககு 
க�ராடுத்து விடுகி்றது. 

ஆனரால், நீ்ைரா, உள்ைராஙகும் 
�ராறவ்ற ைராருககும் க�ராடுக�ராமல் 
உனககுள்்ள வைத்துக க�ராள்கி்றராய். 
அ�னரால் �ரான உனவன எல்்்லராரும் 
எடடி எடடி உவ�ககி்றரார�ள்..." என்றரா்ராம். 
பி்றருக�ரா�வும் நராம் ைராழ ்ைண்டும் 
எனகின்ற எண்ணம் இந்� �ரால்பந்வ� 
பராரத்�ராைது ை்டடும். (அந்� எண்ணம் 
இல்்லரா�ைர�ளுககு...) இதுவும் எதுவும் 
�்ந்து ்பராகும். ஆனரால், எதுவும் ம்றந்து 
்பரா�ராது.

வதாரம் ஒரு மபைரியதார்வதாரம் ஒரு மபைரியதார்

சும்மைதாக் கிடந் 
நிலத்் (க்) மகதாததி(ப)
பையிர் வளர்பபபைதாம் 

பசதாம்பை லின்றி 
தினம் உ்ழதது 
பையிர் வளர்பபபைதாம் 

நதாலு ஐநது 
ம்ன்னங் கன்று 
நடுவில் ஒரு 

பையிர் வளர்பபபைதாம்

மைதாங் கன்று;
பைதாததி கட்டி 
மவணடி, கத்ரி, பபைதாஞ்சி 
பையிர் வளர்பபபைதாம்
பைந்ல் பபைதாட்டு
புபடதால், பைதாசுல், பீர்க்கு
பையிர் வளர்பபபைதாம் 
பைஞ்சமின்றி மைரக்கறி 
பைலதும் வளர்தது, 
பையன் மபைறுபவதாம்

பைது்ள 
சதாரணதா ்கயூம் 

யமார் மிகப்பபரிய பணககமாரர்?

‘்ங்கத ்தாத்தா’ எனப பபைதாற்றபபைட்ட
நவதாலியூர் பசதாமைசுந்ரப புலவர்

கமாலபந்துகமாலபந்து

டிசம்பர் 1 உலக எய்ட்ஸ் தினம 
டிசம்பர் 2 சர்்வதேச அடிமை ஒழிப்பு நாள்
டிசம்பர் 3 சர்்வதேச ைாற்றுத்திறனாளிகள் தினம
டிசம்பர் 5 உலக ப்பாருளாோர ைற்றும சமுோய  

 முனதனற்ற ்பஙகாளர்களின நாள் 
டிசம்பர் 9 சர்்வதேச ஊழல் எதிர்ப்பு தினம 
டிசம்பர் 10 ைனிே உரிமைகள் தினம 
டிசம்பர் 11 சர்்வதேச சுகாோர ்பாதுகாப்பு தினம 
டிசம்பர் 14 தேசிய எரிசக்தி ்பாதுகாப்பு தினம 
டிசம்பர் 18 சர்்வதேச குடிப்பயர்்தோர் தினம 
டிசம்பர் 20 சர்்வதேச ைனிே ஒற்றுமை தினம 
டிசம்பர் 22 தேசிய கணிே தினம 
டிசம்பர் 23 தேசிய வி்வசாயிகள் தினம 
டிசம்பர் 24 தேசிய நுகர்த்வார் தினம

டிசம்பைர் மைதா்ததின் டிசம்பைர் மைதா்ததின் 
முக்கியமைதான தினங்கள்முக்கியமைதான தினங்கள்

பைழமமைதாழி

நீங�ளும் உங�ள் ஓவிைங�வள 
அனுப்பி வைக� முடியும். உங�ள் 
கபைர, பரா்�ராவ்ல விப்ங�ளு்ன 

பி்சு்ம் க�ய்்ைராம.



உலகக் கிண்ண கால்பந்து 
ப்பாட்டி ந�ாக் அவுட் 
சுற்றுக்கு வந்துள்ளது. 

அதாவது நவன்ால உளப்ள 
பதாற்்ால நவளிபே. இதன்படி 
அடுதத �ானகு ப்பாட்டிகளில 
நதாடர்ந்து நவலலும் அணி உலகக் 
கிண்ணத்த நவனறுவிடும்.

32 அணிகளுடன கடந்த �வம்்பர் 
20ஆம் திகதி கட்டாரில ஆரம்்ப-
மான உலகக் கிண்ணப் ப்பாட்டியில, 
இப்ப்பாது அணிகளின எணணிக்்க 
16ஐ விடவும் கு்்ந்துவிட்டது.    

13 �ாட்க்ளாக �டந்த ஆரம்்ப சுற்று 
அதிர்ச்சிகள, ஏமாற்்ஙகள, மகிழ்ச்-
சிகள, எதிர்்பாராத திருப்்பஙகளு-
டன முடிந்துவிட்டது. உலகக் கிண-
்ணத்த நவலலும் எனறு �ம்பிே 
அணிகள ்பலதும் ஆரம்்ப சுற்றுட-
பனபே நவளிபேறிவிட்டன. 

குறிப்்பாக நெர்மனி மற்றும் ந்பல-

ஜிேததின நவளிபேற்்ம் என்பது 
இம்மு்் உலகக் கிண்ணததின ப்பர-
திர்ச்சி. �ானகு மு்் உலகக் கிண-
்ணத்த நவன் நெர்மனி முதல 
ப்பாட்டியில ெப்்பானிடம் பதாற் -்
ப்பாது அன்்க்கான ஏமாற்் முடி-
வாகபவ ்பார்க்க முடிந்தது. 

எனினும் ஸந்பயினுடனான இரண-
டாவது ப்பாட்டி 1–1 என சமநி்ல 
ந்பற்று க்டசி குழுநி்ல ப்பாட்-
டியில நகாஸடாரிகா்வ 4-2 என் 
பகால விததிோசததில வீழ்ததிேப்பா-
தும் நெர்மனிோல அடுதத சுற்றுக்கு 
முனபன் முடிோமலப்பானது.

எனினும் நெர்மனி கடந்த மு்் 
உலகக் கிண்ணததிலும் ஆரம்்ப சுற்று-
டன நவளிபேறிேதால இந்த முடிவு 
அந்த அணிக்கு ்பழகி இருக்கும். 

ஆனால ந்பலஜிேததிற்கு தனது 
நவளிபேற்்த்த ந்பாறுக்க முடி-
ேவில்ல. உலகத தரவரி்சயில 
இரணடாவது இடததிற்கு முனபன-
றிே ந்பலஜிேம் உலகக் கிண்ணத்த 
நவலவது ்பற்றி ந்பரிதாகபவ கனவு 

கணடது. ந்பலஜிேத்த 
ந்பறுததவ்ர இதுதான 
அதன ந்பாற்கால அணி. 
அதாவது ந்பலஜிேம் 
கால்பந்து வரலாற்றில 

இப்்படி வலுவான 
அணி ஒனறு வந்த-

தில்ல.
அ த ன ா ல -

த ான 

நமாபராக்பகாவிடம் அதிர்ச்சித 
பதாலவி அ்டந்தப்பாது ந்பலஜி-
ேம் ரசிகர்க்ளால ந்பாறுததுக்நகாள்ள 
முடிேவில்ல. இத்னநோட்டி 
ந்பலஜிேம் �கரஙகளில மாததிரலல 
ந�தர்லாந்திலும் கலவரம் நவடித-
தது. எப்்படி இருந்தப்பாதும் அது 
குபராசிோவுடனான ப்பாட்டி்ே 
சமனநசயததால நவளிபே் பவண-
டிேதாயிற்று.

நமஸஸியின ஆர்ெனடீன அணி 
36 ப்பாட்டிகளில பதாலவியு்ாத 
அணிோக உலகக் கிண்ணததிற்கு 
வந்து முதல ப்பாட்டியிபலபே சவூதி-
யிடம் 2–1 என் பகால விததிோசத-
தில பதாலவி கணடப்பாதும் அடுதத 

இரணடு ப்பாட்டிகளிலும் நவற்றி-
யீட்டி இலகுவாக அடுதத சுற்றுக்கு 
முனபனறிேது.

�டப்புச் சம்பிேன பிரானஸின 
க்த பவறு. பிரானஸ தனது முதல 
இரு ப்பாட்டிகளிலும் நவற்றியீட்டி 
முதல அணிோக ந�ாக் அவுட் சுற்-
றுக்கு முனபனறிே நி்லயில க்டசி 
குழுநி்ல ப்பாட்டியில பவணடா 
நவறுப்ப்பாடு ஆடி நமாபராக்பகாவி-
டம் பதாற்்து. 

இஙகிலாந்தும் வலுவான 
அணிோக அடுதத சுற்றுக்கு முனபன-
றிேது. வலுவான ஸந்பயின நூலி-
்ழயிபலபே அடுதத சுற்றுக்கு முன-
பனற்்ம் கணடது.

உலகக் கிண்ணத்த �டததும் 
அணிோக முதல மு்் உலகக் 
கிண்ணததில ஆடிே கட்டார் ஏமாற்-
்ததுடன மூனறு ப்பாட்டிகளிலும் 
பதாற்று நவளிபேறிேது. 

இதில அநமரிக்கா, அவுஸ-
திபரலிோ, ெப்்பான மற்றும் 
நமாபராக்பகா அணிகளின முன-
பனற்்ம் என்பது ந்பரிதாக எதிர்-
்பார்க்கப்்படாத ஒனறு. எனினும் 
இந்த அணிகள ந�ாக் அவுட் சுற்றில 
தாக்குப்பிடிப்்பது என்பதும் எதிர்-
்பார்க்காத ஒனப். 

கடந்த மு்் உலகக் கிண்ண 
இறுதிப் ப்பாட்டிவ்ர வந்த 
குபராசிோ ந�ாக் அவுட் சுற்றுக்கு 
முனபனறிேப்பாதும் அதன ஆட்டம் 
ந்பரிதான கூறும்்படி இல்ல. இப்-
்படித தான கடந்த மு்்யும் அந்த 
அணி ோருக்கு நதரிோமல இறுதிப் 
ப்பாட்டிவ்ரயும் முனபனறி இருந் -
தது. 

கிறிஸடிோபனா நரானாலபடா-
வின ப்பார்ததுக்கல எதிர்்பார்தத்த 
விடவும் வலுவான அணிோகபவ 
ந�ாக் அவுட் சுற்றுக்கு முனபனறி-

ேது. எனபவ அது உச்சத்த நதாடு -
வதற்கு அ்னதத ந்பாருததஙகளும் 
உள்ளன. 

எலலாவற்றுக்கும் பமலாக 
பிபரசில எதிர்்பார்தத்படி சி்ப்்பாக 
ஆடுகி்து. முதல ப்பாட்டியில அது 
நசர்பிோ்வ வீழ்ததிேபத தனி 
அழகு. ்்பசிகள கிக் மூலம் ரிச் -
சார்லிசன அடிதத பகால இதுவ்ர 
உலகக் கிண்ணததில ந்ப்ப்்பட்ட 
அ்பார பகாலாக ்பார்க்கலாம். 
பினனர் சுவிட்சர்லாந்்த வீழ்ததி 
ந�ாக் அவுட் சுற்றுக்கு முனபனறிே 
பிபரசில ்பற்றி எதிர்்பார்ப்பு ரசிகர்க -
ளி்டபே கு்்வினறி நதரிகி்து. 

இருந்தப்பாது ந�ாக் அவுட் சுற்று, 
காலிறுதி, அ்ரயிறுதி க்டசியில 
இறுதிப் ப்பாட்டி என்பது அணிக -
ளுக்கு கி்டக்கும் ஒற்்் வாயப்பு-
கள. அஙபக தவறி்ழக்க வாயப்பு 
இல்ல. ஒரு தவறு கூட உலகக் 
கிண்ண கன்வ சி்தததுவிடும். 
இனி வருவது ந�ாக் அவுட் ப்பாட்-
டிகள என்பதால இனனும் எதத-
்னபோ அதிர்ச்சிக்்ள எதிர்்பார்க்க-
லாம்.  

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 டிசம்பர் மா்தம 4ம திைதி ஞாயிற்றுக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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இனி ஒரு�ாள ப்பாட்டிகளில அவதா-
னம் நசலுதத பவணடிே காலம் வந்-
துவிட்டது. ஒரு�ாள உலகக் கிண்ணத-

திற்கு இருப்்பது இனனும் ஓர் ஆணடுக்கும் 
கு்்வான காலம். எனபவ அந்தத நதாடருக்-
கான க்டசிக் கட்ட ஏற்்பாடுக்்ள நசயவதற்-
குத தான காலம் ப்பாதுமாக இருக்கி்து. 

இதத்ன காலமும் அடுததடுதது டி20 
உலகக் கிண்ணப் ப்பாட்டிகள வந்ததால அந்த 
்பாணி கிரிக்நகட்டில தான அதிக கரிச்ன 
நசலுததப்்பட்டது. மூனறு மணி ப�ரப் ப்பாட்-
டியில அதிரடிோக ஆடுவது எப்்படி, ஓட்-
டஙக்்ள கட்டுப்்படுததுவது எப்்படி என் 
பகா்ணததில தான ப்பாட்டித திட்டஙகள 
வகுக்கப்்பட்டபதாடு அணித பதர்வும் இடம்-
ந்பற்்து.

ஒரு�ாள ப்பாட்டிகள அத்ன விடவும் 
சற்று விததிோசமானது. 9 மணி ப�ரம் வ்ர 
்மதானததில இருக்க பவணடும் என்பதால 
சற்று முதிர்ச்சி, ந்பாறு்ம பத்வ. 

இலங்க அணி இதற்குத தோராக இருக்கி-
்தா என்பதுதான இப்ப்பாதிருக்கும் பகளவி. 
உலகக் கிண்ணததிற்கு தோராவதற்கு முன 
அதற்கு ப�ரடி தகுதி ந்ப்பவ ப்பாராடும் 
நி்லயில அடுதத சில மாதஙகள முக்கிேமா-
னது. 

நசாந்த மணணில �டந்த ஆப்கானிஸதா-
னுக்கு எதிரான ஒரு�ாள நதாட்ர இலங்க 
அணிோல சமநி்ல நசயேததான முடிந்தது. 
முதல ப்பாட்டியில பதாற்று இரணடாவது 
ஆட்டம் ம்ழோல குறுக்கிட்ட நி்லயில 
மூன்ாவது ப்பாட்டியில நவனறு நகௌர-
வத்த காததுக் நகாணடது.

இந்த ப்பாட்டியின உதவிபோடு ஆப்கா-
னிஸதான உலகக் கிண்ணததிற்கு ப�ரடி 
தகுதி ந்பற்்பதாடு இலங்கக்கு நதாடர்ந்து 
சிக்கல இருக்கி்து. 

இந்திோவில அடுதத ஆணடு ஒக்படா்பர் 
மாதததில ஆரம்்பமாகும் உலகக் கிண்ணப் 
ப்பாட்டியில 10 அணிகப்ள ஆடவிருக்கின-
்ன. முனனர் ப்பால இலலாமல தகுதி 
ப்பாட்டிகளில மாற்்ஙகள நசயேப்்பட்டிருக்-
கின்ன. 

இதன்படி அறிமுகம் நசயேப்்பட்டிருக்-
கும் உலகக் கிண்ண சுப்்பர் லீக் புளளிப்்பட்-
டிேலில முதல எட்டு இடஙக்்ள ந்பறும் 
அணிகள ப�ரடி தகுதி ந்பறுவபதாடு பமலும் 
இரணடு அணிகள தகுதிகாண சுற்றுப் 
ப்பாட்டி மூலம் பதர்வு நசயேப்்படும்.

இந்தப் புளளிப்்பட்டிேலில ஆப்கான 
முதல நகாணடு ஏழு அணிகள முதல ஏழு 
இடஙக்்ள உறுதி நசயது உலகக் கிண்ணத-

திற்கு தகுதி ந்பற்றுள்ளன. எஞ்சி இருக்கும் 
ஓர் இடததிற்கு இலங்கயுடன, பமற்கிந்திே 
தீவுகள, நதனனாபிரிக்கா மற்றும் அேர்லாந்து 
அணிகளி்டபே ப்பாட்டி நிலவுகி்து. 

இலங்க அணி தற்ப்பாது புளளிப் ்பட்டி-
ேலில 77 புளளிகளுடன ஒன்பதாவது இடத-
தில இருக்கி்து. புளளிக்்ள பசகரிப்்பதற்கு 
இலங்கக்கு எஞ்சி இருப்்பது 3 ப்பாட்டிகள 
மாததிரபம. 

வரும் மார்ச் மாதம் நியூசிலாந்து நசலலும் 
இலங்க அஙகு மூனறு ஒரு�ாள ப்பாட்டி-
களில ஆடும். உலகக் கிண்ணததிற்கு ப�ரடி 
தகுதி ந்பறுவதற்கு இலங்க அணி இந்த 
மூனறில இரணடிலாவது நவற்றி ந்பறுவது 
கட்டாேம். என்ாலும் ஏ்னே ப்பாட்டிக-
ளின முடிவுகளும் இலங்க அணியின த்ல-
நேழுத்த தீர்மானிப்்பதாக இருக்கும். 

இலங்க அணி இந்த மூனறு ப்பாட்டிகளி-
லும் நவற்றி ந்பற்்ாலும் கூட நதனனாபிரிக்க 
அணிக்கு எஞ்சி இருக்கும் எட்டு ப்பாட்டிக-
ளில அவவணி ஒனறிலாவது பதாற்்ாலதான 
இலங்கோல ப�ரடி தகுதி ந்ப் முடியும்.

இலங்க அணி 2001க்கு பின நியூசிலாந்து 
மணணில ஒரு�ாள நதாடர் ஒனறில நவன -்
தில்ல என்பது மாததிரமலல நியூசிலாந்து 
2019 நதாடக்கம் தனது நசாந்த மணணில 
ஒரு�ாள ப்பாட்டி ஒனறில பதாற்்தில்ல. 

எனபவ, இலங்க தாணட பவணடிே 
உேரம் இலகுவானதலல. ஒருபவ்்ள உலகக் 
கிண்ணததிற்கு ப�ரடி தகுதி ந்ப்ாவிட்டால. 
ஆறு அணிகள ்பஙபகற்கும் தகுதிச் சுற்று 
ஆட்டஙகளில வி்்ளோட பவணடி இருக்-
கும். ந்பரும்்பாலும் சிம்்பாப்பவயில �்ட-
ந்பறும் எனறு எதிர்்பார்க்கும் இந்தத தகுதிச் 
சுற்றின மூலம் இரணடு அணிகப்ள உலகக் 

கிண்ணததிற்கு தகுதி ந்ப் முடியும். இப்்ப-
டிோன சூழலில இலங்க அணி அண்ட 
�ாட்டில �டக்கும் உலகக் கிண்ணததிற்கு 
தகுதி ந்ப்ாமல ப்பாகும் ந�ருக்கடியும் இல-
லாமல இல்ல. 

இதத்னக்கும் இலங்க ஒரு�ாள அணி 
இனனும் முழு்ம ந்பற்் அணிோகவும் 
நதரிேவில்ல. ஆப்கானுடனான ஒரு�ாள 
நதாடரில அது �ன்ாகத நதரிந்தது. 

அணியின துடுப்்பாட்ட வரி்ச வலுவாக 
இருந்தாலும் எவரும் சரிோக பிடிநகாடுதது 
ஆடவில்ல. பவகப்்பந்து வரி்சயில 
நதளிவான இ்டநவளி இருந்தது. சுழற்-
்பந்து வலுவாக இருந்தப்பாதும் ஆப்கான 
துடுப்்பாட்ட வீரர்களுக்கு அது ்பழக்கப்்பட்ட-
தாக இருந்தது. 

பவகப்்பந்து சகலது்் வீரர் சாமிக்க கரு-
்ணாரதன அணியில இருந்து கழட்டிவிடப்்பட்-
டப்பாதும் அந்த இடததிற்கு சரிோன மாற்றுத 
பதர்வு இடம்ந்பற்்தாகத நதரிேவில்ல. 

மததிே வரி்ச வீரர் ்பானுக்க ராெ-
்பக்ஷ ஒரு�ாள அணியில இருக்கி்ாரா? 
இல்லோ? என் குழப்்பமும் நீடிக்கி்து. 
ஆப்கான நதாடருக்கான இலங்க குழாத-
தில அவர் இடம்ந்பற்்ப்பாதும் ஒரு�ாள சர்-
வபதச ப்பாட்டிகளில தமக்கு இ்டநவளி 
பத்வ எனறு விலகிக் நகாணடார். 

ஆனால அவர் அபூதாபியில �்டந்பறும் 
டி10 ப்பாட்டித நதாடரில ஆடுவதற்கு இலங-
்கக் கிரிக்நகட்டில அனுமதி பகாரி அதற்-
கான அனுமதி மறுக்கப்்பட்ட சூழலிபலபே 
அவரின விலகல இடம்ந்பற்றிருக்கி்து.

இந்த இரண்டயும் முடிச்சுப்ப்பாட்டுப் 
்பார்ததால ்பானுக்க ஒரு�ாள ப்பாட்டிக-
ளில ஆடுவதில சற்று தேக்கம் காட்டுவது 

ப்பால நதரிகி்து. குறுகிேகால டி20 
ப்பாட்டிகளுக்கு அவர் ்பழக்கப்்பட்-
டப்பாதும், ஒரு�ாள ப்பாட்டிகளுக்கு 
அவரது ஆட்டம் ந்பாருததமானதா-
கபவ இருக்கும். இப்ப்பாது இலங்க 
குழாததில இருக்கும் ஒரு சிபரஷட வீரர் 
என் வ்கயில ்பானுக்க்வ ஒரு�ாள 
அணியில இ்்ணப்்பது அணிக்கு இந்தத 
தரு்ணததில முக்கிேமானது.

அதற்கு பதர்வுக் குழு, இலங்க கிரிக்-
நகட் ச்்பகளுக்கு அப்்பால ்பானுக்க 
ராெ்பக்ஷவின மனநி்ல்ேயும் நதரிந்து-
நகாள்ள பவணடும்.      

இது ப்பாதாநதனறு பதர்வுக் குழு-
வுக்கும் வி்்ளோட்டு அ்மச்சுக்கும் 
இ்டபே இழு்பறி. இலங்க கிரிக்-
நகட் பதர்வுக் குழுவால பதர்வு 
நசயேப்்பட்ட இலங்க குழாத-
துக்கு வி்்ளோட்டுத து்் 
அ்மச்சர் க்டசிவ்ர ஒப்புதல 
அளிக்கவில்ல.

இதனால முதல மு்்ோக ஒப்புதல 
கி்டக்காத அணி ஒனப் ஆப்கான ஒரு�ாள 
நதாடரில ஆடிேது. அணியில கரு்ணாரதன 
நீக்கப்்பட்டது மற்றும் அணித பதர்வில உள்ள 
குழப்்பஙகள ்பற்றி வி்்ளோட்டுத து்் 
அ்மச்சர் நராஷான ர்ணசிஙக நவளிப்்ப்ட-
ோகப் ப்பசுகி்ார்.

மறு்பக்கம் பிரபமாதே விக்ரமசிஙக த்ல-
்மயிலான இலங்க கிரிக்நகட் பதர்வுக் 
குழு்வ மாற்றுவதற்கு பதசிே வி்்ளோட்-
டுச் ச்்பயின த்லவர் அர்ெஜுன ர்ணதுஙக 
முேற்சிதது வருகி்ார். இதுநவலலாம் 
இலங்க கிரிக்நகட்டில ்பாதிப்்்ப நசலுத-
தக்கூடிே்வதான.

மற்்து அணியின �டத்த பிரச்சி்னயும் 
எப்ப்பாதும் இலலாத அ்ளவுக்கு ந்பரிதாகத 
நதரிகி்து. தனுஷக கு்ணதிலக்க்வ அடுதது 
சாமிக்க கரு்ணாரதனவும் அப்்படிோன பிரச்சி-
்னக்காக தணட்னக்கு முகம்நகாடுததிருக்-
கி்ார். 

இலங்க அணிக்கு எதிபர இருக்கும் 
்பே்ணம் கடினமானது. அதற்கு முதலில நிர்-
வாகக் குழுப்்பஙக்்ள சரி நசயே பவணடும். 
அப்ப்பாது தான நிதானமாக அணித பதர்தல 
பமற்நகாள்ள முடியும். அந்தப் புளளியில 
இருந்து தான ்மதானததில நவற்றிகள சாத-
திேமாகும். 

'ஒருநாள்'
யுகம் ஆரம்்பம்

எஸ்.பிர்தெளஸ்...?

இ�ஙகை றக்பி ந்டத்தும உள்ளை ைழைஙைளுக்கிக்டயி�ான நிபே்பான் க்பயின்டஸ் ரக்பி லீக் க்தா்டர்்பான கசய்-
திோ்ளர் மாநாடு கவளளிக்கிழகம ்தாஜ் சமுத்ரா ேஹாட்டலில் நக்டக்பற்றது.நிைழ்வில் நிபே்பான் க்பயின்டஸ் 
நிறுவனத்தின் க்பாது முைாகமோ்ளர் ேநமந்த அே்பசிஙை, இ�ஙகை றக்பித் ்தக�வர் ரிஸ்லி இல்ோஸ், றக்பி 
ைழைஙைளின் ்தக�வர்ைள கிண்ணத்து்டன் எடுத்துக் கைாண்ட ்ப்டம.                   (படம்: நிமால் கருணாதிலகக)

நிப்ப்பான ந்பயினட் அனுசர்்ணயில கழ-
கஙகளுக்கி்டயிலான ்க்பி லீக் கிண்ணம் 
2022/23 ப்பாட்டித நதாட்ர �டதத 
இலங்க ் க்பி (SLR) ஏற்்பாடுக்்ள நசயதுள-
்ளது. இது நதாடர்்பான நசயதிோ்ளர் மா�ாடு 
தாஜ் சமுததிரா ப�ாட்டலில �்டந்பற்்து.

இந்நிகழ்வில இலங்க ்க்பித த்லவர் 
ரிஸலி இலோஸ, நிப்ப்பான ந்பயினட் ந்பாது 
முகா்மோ்ளர் ப�மந்த அப்பசிஙக மற்றும் 
எட்டு கழகஙகளின த்லவர்கள, இலங்க 

்க்பி (SLR) நசேலா்ளர் நிசாம் ெமாலடீன 
ஆகிபோர் கலந்து நகாணடனர்.

இந்த ஆணடுக்கான ப்பாட்டியில ்பங-
பகற்கும் அணிகள;

கணடி SC, ப�வநலாக் SC, CR 
மற்றும் FC, CH மற்றும் FC, ந்பாலிஸ 
SC, இராணுவ SC, விமானப்்ப்ட SC 
மற்றும் கடற்்ப்ட SC ஆகிேனவாகும்.
ப்பாட்டிகள 09ஆம் திகதி நவலிசரவில 
ஆரம்்பமாகி்து.

நிப்போன் பபயின்ட் அனுசரணையில் கழகஙகளுக்கிணையிலோன
றக்பி லீக் கிணைம் 2022/23

த�ாடங்கியது
'தநாக் அவுட்'
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'சஷ்டியை ந�ோக்க சரவணபவனோர்..' 
்கந்தசஷ்டி ்கவசம் போடல் வரி்கள் 
ஒலிக்க..ஓடிவநது ய்கத் த்தோயை -

நபசியை எடுத்்தோள் ்கைோ. அவளது த்தோயை -
நபசியில் இருநது ஒலித்்த ரிஙநடோன்தோன 
அது. யசவ மரபின வழி வந்த ஆசோரமிக்க 
குடும்பம். ்தநய்த அருணகிரி ஆசிரிைர். ்தம்பி 
A/L உயிரிைல் தசய்கிறோன. ்கைோ ்தன ்தோய் 
்கன்கோம்பிய்க எபநபோதும் முணு முணுககும் 
்கந்தசஷ்டி ்கவசத்ய்த ்தன ரிஙநடோன ஆககி-
னோள். ்தன நபோயன எடுத்்தவளின மனதில் 
மத்்தோபபூ தசோரிந்தது. மகிழ்ச்சியில் பூரித்துப 
நபோனோள். UKயில் இருநது. ்தன ்கோ்தைன. 
அதுவும் மோமன ம்கன ரகுவரனின அயைப-
புத்்தோன அது. 'அத்்தோன. ஏன நீங்க ஒரு 
வோரமோ்க எனககு ந்கோல் பணணல்ை. உங-
்கநளோடு ந்கோபம். �ோன ்கய்தக்க மோடடன'. 
'்கைோ எனககு நியறை நவயை இருந்தது. அது-
்தோணடோ �ோன ந்கோல் பணணல்ை தசல்ைம் நீ 
ந்கோபிக்கோ்தடோ' த்கஞ்சினோன ரகு.  

'சரி.. சரி..நீங்க எந �ோளும் எனககு நபோன 
எடுக்க நவணும். அபப்தோன �ோன ந்கோபிக்க 
மோடடன'. நபோனில் அந்தக ்கோ்தைர்்களின 
ஊடலும் கூடலும் முடிை ஒரு மணி ந�ரமோனது. 
A/L சித்தியுடன Student விசோவில் ைணடன 
நபோன ரகுவரன PR கியடத்து �ல்ை நியையில் 
இபநபோது இருககிறோன. ்கைோ..ரகு ்கோ்தலுககு 
இரு வீடடிலும் எதிர்பபு இல்ைோ்த்தோல் அவர்்கள் 
மகிழ்ச்சி ்கடலில் மி்தந்தனர். A/L தபறுநபறு-
்கயள எதிர்போர்த்துக த்கோணடிருந்த ்கைோவுககு 
அவள் எதிர்போர்த்்தது நபோைநவ சிறபபோன 
சித்தி்கள் கியடக்க.. படடப படிபயபயும் இளம் 
வைதில் முடித்து விடடோள். அனறும் ரகுவரன 
ந்கோல்.. 'அத்்தோன எனககு த்கோனவகந்கஷன 
முடிநது விடடது'. 'இனி எனன..்கைோ �ம் 
்கல்ைோணந்தோன. அம்மோ..அபபோ உங்கள் 
வீடடுககு வருவோர்்கள்'. 'சரி அத்்தோன �ோன 
அபபோவிடம் தசோல்லி விடுறன'. 'சரி ்கைோ..
�ோன பிறகு எடுக்கன'.'சரி அத்்தோன'. உள்ளூர 
மகிழ்ந்தோள். '்கைோ..தவளியில் த்கோஞ்சம் வோ 
பிள்ள..post man சத்்தம் ந்கடகிது'.  

'ஓம் அபபோ..இந்தோ வோறன'.்கைோவின தபை-
ருககு பதிவுத் ்தபோல் வநதிருந்தது. 'அபபோ..
அம்மோ எனககு ஆசிரிைர் நிைமனம் கியடத்-
திருககு'. மகிழ்ச்சியில் குதித்்தோள். படட்தோரி 
ஆசிரிைர் நிைமனம். 'எங்க பிள்ள நிைமனம் 
நபோடடிருககு'. 'அம்மோ பணடோரவயளயில். 
்கல்வித் தியணக்களம் நபோனோல் எந்தப 
போடசோயை எனற விபரம் த்தரிை வரும்'. அக 
்கணநம ்தோயின மகிழ்ச்சி ்கோணமல் நபோனது. 
'அஙத்கல்ைோம் நவணோம் பிள்ள. ஊநரோட 
எனறோல் போர்க்கைோம்'. அம்மோ திடடவடடமோ்க 
தசோல்ை..'அபபடி தசோல்ைோ்த ்கன்கோ போர்க-
்கைோம் விடு. எபப பிள்ள நவயைககுச் நசர 
நவணடுமோம் த்கோஞ்சம் அய்த போர்'. 'அபபோ. 
திங்கள் கிையம 12ம் தி்கதி'. 'இனறு 05 ந 
தி்கதி இனனும் 07 �ோள் இருககு. தூரம் நபோ்க 
விருபபம் இல்ைோ விடடோல் விடைோம். Teaching 
�ல்ைது ்தோன தபோறு நைோசிபநபோம்'. 'தூரமல்-
ைவோ அஙகு நபோய் ஏன ்கஷ்டபபட நவணும். 
பிள்யளயின ்கல்ைோண நபச்சும் இருககு'. 
'அம்மோ உடநனநை எல்ைோம் �டநது விடுமோ?. 
இனனும் போஸநபோட கூட எடுக்கவில்யை. 
வீசோ எல்ைோம் முடிநது Uk நபோ்கநவ எவவ-
ளவு ்கோைம் எடுககுநமோ'. 'பிள்ள ்கைோ நீ 
தசோல்வதும் சரி்தோன. அது �டககும் நபோது 
போர்க்கைோம். உத்திநைோ்கம் போர்க்க பியளககு 
ஆயச இருக்கோ்தோ. நவயைககுச் நசருவ-
து்தோன �ல்ை்தோய்பபடுது எனககு'. '்கைோ..
்கைோ எங்க மோமி ்கைோ வீடடிைோ'. ்கைோவின 
�ணபி பக்கத்து வீடடு நமன்கோ விசோரித்்த படி 
வந்தோள். 'ஓம் பிள்ள ்கைோ வீடடில்்தோன இருக-
கிறோள் வோ பிள்ள'. 'எனன நமன்கோ.' 'எனககு 
Teaching Appointment ்கடி்தம் வநதிருககு 
்கைோ'. 'ஓ அதுவோ எனககும் கியடச்சிருககு.. 
உனககு எங்கடி நபோடடிருககு'. 'பணடோரவயள 
மோவடடம்'. 'எனககும் அஙகு்தோன'. 'அது்தோன 
நமன்கோ இபப நைோசயன.' 'நைோசிக்க எனன 
இருககு..மோமி படட்தோரி்கள் எல்நைோருககும் 
தவளி மோவடடங்களில்்தோன நிைமனம். ஏன 
்கைோ உனககு விருபபமில்யைைோ'. 'எனககு 
விருபபந்தோன அம்மோ்தோன தூரம் எணடு பைப-
பிடுறோ '. 'எனன மோமி தூரம்.. மோமோவும் ்கணடி-
யில்்தோன படிபபித்்தவர். ஓ.. ்கைோவுககு உடநன 
்கல்ைோணத்ய்த �டத்திவிடடு U.K அனுபபப 
நபோறீங்களோ'.  

'அதுவும்்தோன..பிள்ள.' 'உங்க விருப-
பம் மோமி. எனககு இந்த நிைமனந்தோன 

வோழ்கய்க. எனயன �ம்பிநை என குடும்பம். 
எனனோல் ்தோன மோமி என குடும்பம் ்தயை 
நிமிர நவணடும். உங்களுககு த்தரிைோ்தோ. 
பணடோரவயள நபோவது பற்றி விசோரிக்க 
வந்தன. எனன மோமோ நீங்களும் எதுவும் 
நபசல்ை'. 'நீர் தசோல்வது்தோன சரி நமன்கோ. 
்கைோவும் வருவோள் நபோ்க ஆைத்்தம் தசய்-
யுங்க'. முடிவோ்க தசோல்லிவிடடோர் அருணகிரி.  

நமன்கோவும் ்கைோவும் சினன வைதிலி-
ருநந்த �ணபி்கள். ஒனறோ்க படித்து படடமும் 
தபற்றவர்்கள். ்தநய்தயை இைநது ்தோயின 
பரோமரிபபில் இரு ்தஙய்க்கநளோடு வோழ்ப-
வள். ரகு ந்கோல் எடுத்்தோன..்கைோவுககு. 'ரகு 
அத்்தோன உங்களுககு ஒரு மகிழ்ச்சிைோன 
தசய்தி'. 'எனன ்கைோ எனககு த்தரியும்..�ம்ம 
்கல்ைோண விடைம்்தோநன'.'நபோங்க அத்்தோன 
எனககு Teaching Appointment கியடச்சி-
ருககு' 'ஓ..த்கோஙகிரோஜூநைஷனஸ ்கைோ'. 
'்தோஙகஸ அத்்தோன. ஆனோல் பணடோரவயள 
நபோ்க நவணும் '. 'எனன ்கைோ நபோ்கத்்தோன 
நவணுமோ'. 'எனககும் நீணட �ோள் ஆயச 
அத்்தோன'. 'சரி சரி Duty Assume பணணிவிடடு 
போஸநபோர்ட அலுவயை வியரவோ்க முடித்து-
விடு ்கைோ. �ோன ்கோசு நபோடடு விடுறன'.'ஓந்க 
அத்்தோன �ோன போஸநபோர்டககு நபோகும்நபோது 
ந்கோல் எடுக்கன அத்்தோன'.  

பணடோரவயள ்கல்வித் தியணக்களம் 
நபோய் எழில்மிகு மயைை்கத்தின அைகில் 
பிரமித்துப நபோய் ்தமிழ் ம்கோ வித்திைோை-
ைத்தில் நிைமனத்ய்த தபற்று ்கடயமயைப 
தபோறுபநபற்றது இனறு நபோல் இருககிறது. 
ஒரு வருடம் நபோனந்த த்தரிைவில்யை. 
'நமன்கோ எனககு குளிரில் ய்க்கோல் வியறக-
குது போநரன'. போடசோயையில் ்கடயமநைற்ற 
அனறு ்கைோ தசோனனய்த நியனத்து போர்த்-
்தோள் நமன்கோ. மயையும் குளிரும் இபநபோது 
பைகிப நபோ்க பனி அவர்்கள் வசபபடடது. 'நசர் 
இவர்்களுககு ்தங்க இடம் நவணும் நீங்க்தோன 
ந்தடித் ்தர நவணும். உடநன �ோனும் வீடடுககு 
புறபபடணும்' . போடசோயைககு வந்த மு்தல் 
�ோள் நவயைககுச் நசர்நது ்கைோவின ்த்கபபன 
அருணகிரி அதிபரிடம் முனயவத்்த ந்கோரிகய்க 
இது. மு்தல் �ோள் சம்பவத்ய்த எபபடி எளிதில் 
மறக்க முடியும் அவர்்களோல். 'சரிங்க �ோன 
ஒழுஙகு தசய்கிறன ்கவயை படோம நீங்க நபோய் 
வோங்க'. அதிபர் ஏற்போடு தசய்்த வீடடில் சோப-
போடடுடன ்தங்கவும் இடம் கியடக்க மகிழ்ந்த 
ஞோப்கங்கள் இயடயியட வநது நபோகும் ்கைோ-
வுககு. ்கைோவும் நமன்கோவும் ்கடயமநைற்ற 
அனறு. அனவரும் ரஹீமும் அஙகு ்கடயம 
ஏற்றனர். உம்மோவின வீடடில் இவர்்களுககும் 
சோபபோடு அதிபர் ஏற்போடு தசய்்தோர்.  

மயைை்க குளிரில் ்தவித்துப நபோன 
அனவர்..' ரஹீம் மிச்சம் குளிரோ்க இருககு 
எனன்தோன தசய்கிற'. 'அது பைகிப நபோகும்..
அனவர். இபப த்கோஞ்சம் ்கஷ்டந்தோன'. 
'எனககு 'அஸமோ' இருககு ரஹீம் அது்தோன 
்கஷ்டமோ்க இருககு'. என அபநபோது தசோல்லி 
வருத்்தபபடட அனவருககு இபநபோது 'அஸமோ' 
நபோன இடநம த்தரிைவில்யை. ்கடயமநைற்று 
இந்த ஒரு வருடத்தில் புதிை உறவு்கள் �டபு்கள் 
என ்கைோ வோழ்விலும் எத்்தயனநைோ மோற்றங-
்கள். ஊருககு ்கைோவும் நமன்கோவும் மூனறு 
்தரம் நபோய் வந்தனர். ரகுவும் Uk ல் இருநது 
பை ்தடயவ்கள் ்கய்தத்து விடடோன. 'எனன 
்கைோ போஸநபோர்ட எடுபப்தற்்கோன ஏற்போடு என-
னோச்சு ்கோசு த்கோஞ்சம் நபோடவோ'.'அத்்தோன 
்கோசு இருககு இபநபோது நவணோம். �ோன இந்த 
வோரநம போஸநபோர்ட நவயை்கயள முடித்து 
விடுவன. நீங்க நைோசிக்கோதீர்்கள்'. ரகுவி-
டம் தசோனனபடி த்கோழும்பு நபோய்வர முடிவு 
தசய்்தோள் ்கைோ. 'Good morning ்கைோ எனன 
நைோசயன பைமோ்க இருககு'. 'எதுவுமில்யை 
ரஹீம் நசர்'. 
ீ'எனனிடம் தசோல்ைககூடோது எனறோல் 

நவணடோம்'. 'அபபடிதசோல்ைக கூடோது எனறு 
இல்யை நசர். ைணடனில் இருநது ரகு 
அத்்தோன நபோன பணணினோர். எங்கள் ்கல்ைோ-
ணமும் வியரவில் �டக்க இருககு. போஸநபோர்ட 
எடுக்க த்கோழும்புககு நபோ்கநவணடியிருககு 
அது்தோன'. 'இதில் நைோசிக்க எதுவுமில்ை ்கைோ.. 
ஒரு �ோயளககு நபோனோல் உடநன எடுத்துக-
த்கோணடு வரைோம்'. ‘நீங்க தசோல்வது சரி்தோன 
எனககு இது பற்றி எதுவும் த்தரிைோது நசர்’. 
'போர்க்கைோம் விடுங்க ரீச்சர். நீங்க எபநபோ 
நபோ்கைோம் எனறு தசோனனோல் நபோதும் 
�ோனும் வோறன'. இந்த ஒரு வருட ்கோைத்தில் 
ரஹீம் நசர் உடனோன ்கைோவின த�ருக்கமோன 

�டபு நமன்கோவுககும் மனக குைபபத்ய்த ஏற்ப-
டுத்தி இருந்தது.  

்கைோ எனககு சிை விடைம் புரிைோமல் 
இருககு'. 'எனன..நமன்கோ நீ புதிர் நபோடடு 
தசோல்வது்தோன எனககு புரிைல்ை '.' �ோன ந�ர-
டிைோ்கநவ ந்கடகிறன ரஹீம் நசருடன எனன 
அவவளவு த�ருக்கம். மற்றவர்்கள் ்கய்தககு 
இடம் யவக்கோ்தயும் '. 'நமன்கோ �ோன ரஹீம் 
நசருடன எபபவும் நபோை ்கய்தககிறன'. 

'அது்தோன மற்றவர்்களுககு ்தபபோ்க இருககு நீ 
அவ்தோனமோ்க இரு '. 'உன குடும்பம் உன எதிர்்கோ-
ைம் அது பற்றி நியனத்துபபோர்'. 'நமன்கோ �ோன 
ரஹீம் நசர் எனநனோடு ்கய்தபபது பற்றி ரகு 
அத்்தோனுககும் தசோல்லி இருக்கன வீடடுககும் 
த்தரியும் '. '�ோனும்்தோன ரஹீம் நசருடன ்கய்தக-
கிறன..்கய்தபபதில் ்தவறு இல்ை. ஆனோல் நீ 
்கய்தபபது்தோன பியைைோ்க த்தரியுது மற்றவர்-
்களுககு'. நமன்கோவின ்கணடிபபு அவளுககு 
புரிந்தது. ரஹீம் நசர் ்தனனுடன ்கய்தககும் 
நபோது ஏந்தோ உரியம எடுத்து ்கய்தபபதும் ்கைோ-
வுககு உறுத்திைது. '்கைோ போஸநபோர்ட எடுககும் 
அக்கயற உனககு இல்யைைோ. ்கோைம் நபோகுது 
ரகு நபோனில் ்கோரமோ்கநவ அனறு ்கய்தத்்தோன. 
'ரகு அத்்தோன �ோன ஏற்போடு தசய்து இருக்கன. 
உங்களிடம் ரஹீம் நசர் பற்றி தசோல்லி இருக-
்கன..அவர் கூடநவ நபோய் ஒரு �ோளில் எடுத்துக 
த்கோணடு வோறன '.  

'ஓந்க ்கைோ போஸநபோர்ட கியடத்்தவுடன 
தசோல்லி விடு �ோன விஸோ ஏற்போடு்கயள தசய்ை 
நவணும் �ம் ்கல்ைோணம் முடிந்த ய்கநைோடு 
நீயும் என கூடநவ ைணடன வநதிடைோம்'. 
'நமன்கோ �ோன போஸநபோர்ட எடுக்க த்கோழும்பு 
நபோ்க இருக்கன. 

அபபோ இஙகு வநது நபோவது ்கஷ்டமோம். 
ரஹீம் நசர் நபோய் வர ஒ.ந்க தசோல்லி விடடோர். 
நீயும் வோநைன நபோய் வருநவோம்'. 'எனககு 
பைணம் தசய்வது ்கஷ்டமோயிருககு ்கைோ'. 'சரிடி 
�ோன போர்ககிறன விடு'. இரணடு �ோள் விடுயற-
யில் ்கைோ ரஹீமுடன த்கோழும்பு நபோய் போஸ-
நபோர்ட எடுத்து வந்த பினனர், இவர்்கள் இருவ-
யரயும் இயணத்து ஆசிரிைர்்கள் கூடி இருககும் 
நபோது ்கய்தபபது நமன்கோவுககு எரிச்சயை 
்தந்தது.  

'்கைோ உனககு �ோன தசோனனய்த நீ ந்கட்கல்ை 
இபநபோ எல்ைோரும் தவளிபபயடைோ்க ்கய்தக-
கினம் எனககு உனனில் இருந்த �ம்பிய்கயும் 
சுத்்தமோ்க நபோய் விடடது'. 'நமன்கோ உனககு 
எனநமை சநந்த்கம் நபோை'. 'சநந்த்கம்..எனன 
ந�ரடிைோ்க ந்கடகிறன. ரஹீம் நசர் உனயன 
விரும்புகிறோர் நபோல் த்தரியுது. விழுநது 
விழுநது உ்தவி தசய்வதும் உனயனநை சுத்தி 

வருவதும் இது �ல்ைதுககு இல்ை. உனககும் 
உன ்கோ்தைன ரகு இருக்கோன போத்துகந்கோ 
உன குடும்பத்்த நியனத்துப போர். ்கய்தநைோ..
நபச்நசோ.. அளவுடன இருக்க நவணும். போஸ-
நபோர்ட எடுக்க மோமோவுடன்தோன நீ நபோய் இருக்க 
நவணும். எனககும் உனனில் அக்கயற இருககு 
புரிஞ்சுகந்கோ'.  

நமன்கோவின குமுறலும் அவளது ந்கோபமும் 
்கைோவுககு புரிந்தது. 'ரஹீம் நசர் �ல்ைவர்்தோன. 

எவவளநவோ உ்தவி்கள் தசய்துள்ளோர். �டயபயும் 
்தோணடி போசத்துடன அவர் பைகுவது எனனநவோ 
உணயம்தோன. இது மற்றவர்்களுககு ்தவறோ்க 
த்தரியுது. பதுயள 'தபோடி தமனிகந்க' ரயிலில் 
த்கோழும்பு நபோய் வந்த ப்கல் பைணம் ்கைோ-
வுககு புது அனுபவமோ்க இருந்தது. மயைை்கத்-
தின அற்பு்தமோன இைற்ய்க ்கோடசியை அள்ளிப 
பருகி வந்த நவயள.. திடீதரன இருள் த்கௌவிக 
த்கோணட நபோது பைநது ரஹீம் ய்கயை 
இறுககி பிடித்்த நபோது..'பைபபடோ்த ்கைோ ரயில் 
மயைக குய்கவழி ஊடோ்க பைணிககிறது' என 
்தடடிக த்கோடுக்க அவளது தவட்கம் இருநளோடு 
்கோணோமல் நபோனதும். இரவுப பைணத்தில் 
ந்தோநளோடு..ந்தோள் சோய்நது வந்த..பைணமோ்க 
அது முடிந்ததும்..அவளுள் பந்தத்தின த�ருடல்-
்கள்.. ந்கோல் வர அவளது சிந்தயன ்தயடபபட-
டது.'அத்்தோன உங்கட ந்கோல் வரும் எதிர்போர்த்-
ந்தன'. '்கைோ போஸநபோர்ட சரி ்தோநன'. ஓந்க ்தோன 
அத்்தோன ரஹீம் நசர் உ்தவி தசய்்தோர்.  

ஒநர �ோளில் எல்ைோம் �ல்ை படிைோ்க முடிந-
்தது'. ்கைோ இனி திருமண நவயை்கயள 
ஒழுஙகு தசய்ை நவணும். 'சரி அத்்தோன'. ்கைோ 
த்கோழும்பு நபோய் வந்த பின அவளது �டத்ய்த 
இனனும் வித்திைோசமோ்க இருபப்தோ்கநவ நமன-
்கோவுககு த்தனபடடது. ரஹீம் ்கைோ இருவரிட-
மும் ஏந்தோ ஒரு த�ருக்கம் இருபப்தோ்க அவள் 
உணர்ந்தோள். இது பற்றி ஊர் நபோய் மோமோவிடம் 
தசோல்லி இ்தயன ்தடுக்க நவணும் என எணணி-
னோள். 'ரஹீம் நசர் திருமண ஏற்போடு்கள் வீடடில் 
த்தோடஙகி விடடனர். ஆனோல் Teaching ஐ விடடுச் 
தசல்வது எனககு வருத்்தமோ்க இருககு'. '்கைோ 
நீங்க UK நபோ்கத்்தோன நவணுமோ'.'ஏன நசர்'.'-
�ல்ை த்தோழில்..இஙகு இருககு. கூடநவ உங்கள் 
உறவு்களும் இஙகு்தோன.. அது்தோன. 'ஆனோல் 
என ்கோ்தல் வோழ்ய்க அஙகு்தோன இருகந்க'. 
'்கைோ இஙகு நீங்க ஒரு வோழ்ய்கயை ஏற்படுத்-
திக த்கோள்ளைோம் மகிழ்ச்சிைோ்க இருககும் '.'புரி-
ைல்ை நசர்'. 'இஙந்கநை ஒரு ்கல்ைோணத்ய்த 
தசய்து த்கோள்ளுங்க புரியும்'.   

ரஹீம் நசர் 'தபோடி யவத்து' நபசுகிறோர் 
எனபது புரிைோமல் இருககுமோ அவளுககு? 
்கடந்த சிை �ோட்களோ்க ்கைோவின மனமும் ஒரு 

நியையில் இல்யை. '�ோன ரகுவுககு துநரோ்கம் 
தசய்கிநறனோ. ரகுவின �ம்பிகய்கககு �ோன 
அரு்கய்தைோனவளோ' என குைம்பிப நபோனோள் 
்கைோ. விடுமுயறயில் ்கைோ வீடு நபோன நபோது 
பூ்கம்பநம தவடித்்தது எல்ைோம் நமன்கோவோல் 
வந்த வியன்தோன. 'பிள்ள ்கைோ இனி ஸகூல் 
நபோ்க நவணோம் விடடு விடு. உடநனநை ்கல்ைோ-
ணத்ய்த தசய்து முடிபபம். உனககு புத்தி ஏதும் 
த்கடடுப நபோச்சுந்தோ த்தரிைல்ை'.  

'எனனம்மோ நீங்க..'. 'அது்தோன பிள்ள 
நமன்கோ எல்ைோம் தசோனனவள் �ம் பணபோ-
டு்கயள மறநதிடோ்த'. 'அம்மோ அபபடி எதுவும் 
இல்யை அம்மோ. �ோன அபபோநவோடும் ரகு 
அத்்தோநனோடும் ்கய்தத்்த பின்தோன ரஹீம் 
நசருடன த்கோழும்புககு நபோனன '. 'இஞ்ச போர் 
பிள்ள இனி இந்தக ்கய்த்கயள �ோன ந்கடடு 
�ம்பிக த்கோணடிருக்க மோடடன'. அம்மோயவ 
குைபபிவிடட நமன்கோநவோடு ்கைோவோல் எள்ள-
வும் ந்கோபிக்க முடிைவில்யை.   

'ரஹீம் நசர் வீடடில் ஒநர பிரச்சியன. ்கல்-
ைோணத்ய்த உடநன தசய்ை முடிவு தசய்து விட-
டோர்்கள். UKல் இருநது ரகு அத்்தோன வந்தோல் 
சரி்தோன'. 'அது சரி. ்கைோ Teacher எனன்தோன 
பிரச்சியன அஙகு'. '�ோன உங்களுடன பைகுவ-
து்தோன பிரச்சியனநை'. 'சரி..டீச்சர் நீங்க்தோன 
உங்கள் விருபபத்ய்த எனனிடம் தசோல்ை 
நவணும். �ோன என விருபபத்ய்த ஏற்்கனநவ 
தசோல்லி நபோடடன. �ம் இருவர் பற்றிநை 
School ல் ்கய்தபபது உங்களுககு த்தரியும்'. 
அய்த ந்கடடு ்கைோ அதிர்ச்சி அயடைவில்யை 
ரஹீம் நசர் ்தன விருபபம் ந்கடபோர் எனறு 
அவள் எதிர்போர்த்்தது்தோன. 'நசர் �ம்ம ்கைோ-
சோரம்..ஆசோரங்கள் எல்ைோநம நவறு நவறு. 
எபபடி நசர் இது சோத்திைமோகும் தசோல்லுங்க.  

�ோன சினன வைது மு்தல் ைவ பணணினது 
ரகு அத்்தோயன. அவருககு துநரோ்கம் தசய்வ்தோ 
என ்கோ்தயை �ம்பி எனயனநை �ம்பி இருக-
கிறோர் அவர். என குடும்பம் யசவ ஆசோரத்-
தில் ஊறித் தியளத்்தவர்்கள் அவர்்களுககு 
துநரோ்கம் தசய்வ்தோ தசோல்லுங்க'. 'நீங்க 
தசோல்வது முழுவதும் சரி்தோன Teacher.�ோம் 
த்தரிநந்தோ த்தரிைோநைோ விரும்பி விடநடோம் 
அதிலிருநது மீளமுடிைோதும் இருககிநறோம்'. 
'அது்தோன நசர். �ோம் பிரிவது்தோன இ்தற்கு 
ஒநர வழி'. 'எபபடி ரீச்சர் உங்களோல் இபபடி 
தசோல்ை முடியுது விருபபமோன வோழ்கய்கயை 
வோை நவணும். 

பிரிவது எபபடி சோத்திைமோகும். உங்களோல் 
உங்கள் ்கோ்தைன ரகுவுடன எனயன விடடு 
நிம்மதிைோ்க வோை முடியுமோ Teacher. 'ஏந்தோ 
வோழ்நந்தோம் மடிநந்தோம் எனறு ரகுவுடன 
வோழ்நது விடடு நபோ்க நவணடிைது்தோன எனன-
்தோன தசய்வது நசர்.  என குடும்பமும் உறவு்க-
ளும் ஏற்றுக த்கோள்ளோது. 

எனயன ்தள்ளி யவத்து விடுவோர்்கள்'. 
'ரீச்சர் ஒனயற இைநது்தோன இனதனோனயறப 
தபறமுடியும். நீங்க  உங்களுக்கோ்க வோழுங்க'. 
'எனககு எல்நைோரும் நவணும் Sir'. எனது 
்தனித்்தனயம நபணபபடடோல்  எனது வீடடில் 
எந்தப பிரச்சியனயும் இருக்கோது. ஆனோல் 
அது சோத்திைபபடோவிடடோல் எனனோல் இ்தயன 
எற்றுகத்கோள்ள முடிைோது எனறு உறுதிைோ்கக 
கூறினோள் ்கைோ.

ரகுவரனுககு Phone தசய்து ்தன நியையை 
விளககி '�ோன இனி உங்களுககு ஏற்றவள் 
அல்ை.. எனயன மனனித்து த்கோள்ளுங்க 
அத்்தோன' ந்தம்பி ந்தம்பி அைத் த்தோடஙகி-
னோள். அதிர்நது நபோன ரகுவரன அவள் 
நிையமயைப புரிந்தவனோ்க '்கைோ நீ அை 
நவணோம் �ோன இபநபோதும் உனயன ...' ரகு 
்கய்தத்து முடிக்க முனநப..Sorry அத்்தோன இவ-
வளவு ்கோைமோ்க எனக்கோ்க ்கோத்திருந்த உங்கள் 
�ல்ை மனது எனககு த்தரியும். �ோன்தோன உங-
்களுககு மோதபரும் துநரோ்கம் தசய்து நபோடடன 
Sorry..அத்்தோன' 

'இல்யை ்கைோ எனககு உனயனத் த்தரியும் 
. துநரோ்கமில்யை. உனககு எது சரிதைனபப-
டுந்தோ அய்த நீ தசய்.' எனறோன ரகுவரன. 

ரகுவரனிடம் மரனபபோரத்ய்த இறககிை மன 
நிம்மதியுடன உறங்கபநபோனோள் ்கைோ. விடிந்த-
தும் அவளது சிநய்த த்தளிநதிருந்தது. 

்தனது வோழ்யவ ்தனிைோ்கநவ ்கழிபபத்தனற 
அவளது முடிவு அவளுககு உவபபோன்தோ்கவி-
ருந்தது. 

தவல்ைோதவளி 

விவேகானந்தம் ...?
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இடமிருந்து வலம
01. விருப்புவவறுப்பிலலாத சைநிமலப் ப்பாக்கு
04. வயது
06. சுணக்்கம 
07. நீர் (குழமபியுள்ளது) 
09. இது வருடத்தில ்பன்னிரண்டு 
11. இதுவும ஒருவம்க ைலர் 
14. நலல ்காரியங்கம்ள இமதப் ்பார்த்து வசயவது வழக்்கம 
17. வ்பரும சிறப்பு அலலது வ்பருைதிப்புக்குரிய 
20.  ஒரு வ்பண்ணுக்கு  திருைணத்துக்்கா்க பதர்ந்வதடுக்்கப்்படும 

இம்ளஞன் (குழமபியுள்ளது)
21. ப்களவிக்குரிய ்பதில (திருமபியுள்ளது)
22. ்காற்று (திருமபியுள்ளது)
23. ்கருமம்பப் பிழிந்து சாறு எடுத்தபின் கிமடப்்பது 
       (குழமபியுள்ளது)
24. ்பாராடடத்தக்்க வம்கயில சிறப்்பா்க இருப்்பது (குழமபியுள்ளது)

பைலிருந்து கீழ்
01. சிபே்கம
02. ்பர்பரப்பு இலலாத நிமல
03.  பூமியின் பைற்்பரப்பில அமைந்திருக்கும உயரைாே ்கற்்பாமறத் 

வதாகுதி (தமலகீழ்)
04. தாமய இப்்படி அமழப்்பர். 
05. ஒளி வீசும ஒரு வம்கக் ்கல 
08. ்பரந்து வ்ளரும வ்பரும விருடசம (தமலகீழ்)
10. ை்கன் குழமபிவிடடான்
12. இயல்பாே வசழிப்பு நிமல
13. உடல உறுப்பு்களில ஒன்று (தமலகீழ்)
15. நீர்த்தன்மையாே வ்பாருள 
16. ்பாமபு பைலபநாக்கிப் ப்பாகின்றது
18. இடுப்புக்கு பைபல அணியும உமட (குழமபியுள்ளது)
19. ்பலலக்கு
22. இதுவும ஒரு வைாழிதான் (தமலகீழ்)

விடைகள்

பாராட்டு பபறுவ�ார்

இடமிருந்து வலம 

01. அற்புதம   05. ை்கா   07. ்கடமல
08. கிலி  09. வலது 11. முதுமை
13. அங்கம 16. ்காந்தள  17. நமர
19. தாய  20. ்கதி  21. தாலி
23. திக்பிரமை  25. விபவகி   26. சுரம

பைலிருந்து கீழ் 

01. அருவம  02. புடலங்காய  03. தமல
04. மு்கம  05. ைகிமை  06. ்காலி
10. து்கள  12. துலா  14. அந்தாதி
15. சாமர  17. ந்கரம  18. பைதாவி
20. பிரதி  22. பவலி  24. சுமை
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பரிசு பபறுவ�ோர் விபரம்

1. ்பாத்திைா ரஸ்மியா
ைடவ்ள ்பஸார்

2. யூ.எச்.நஜுமுடின்
அக்்கமரப்்பற்று

3. ஹலீைா சித்தீக்்கா அக்்பர்
அவிஸ்ஸாவவலல

4. எஸ். வசலவராஜா 
்பதும்ள

5. ஏ.எச்.எம அத்தாஸ்
வவலிப்்பன்மே

6. ப்க. பவணி
்பலாஙவ்காமட

7.  எம.எம சசாத்
ைருதமுமே 01

8. பி. நபடசன்
ைடடக்்க்ளப்பு

9. எம.வி. ்பசீோ 
்களுத்துமற

10. ஏ.எல அப்துல ஜலீல
வ்காடடி்காவத்மத

11.எஸ். சஞசோ 
வந்தாறுமூமல

12.ஏ. சந்தியாப்கா
்கண்டி
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திரு/திருமதி.தசல்வி ......................................................

          (ஆஙகிைத்தில் எழுதுவது விரும்பத்்தக்கது)

மு்கவரி ...........................................................................

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

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

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

      தி்கதி                            ய்கதைோபபம்

மஞ்சரி குறுகத்கழுத்து நபோடடி 
இை: 47

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 46

மஞ்சரி குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி
ப�ோட்டி இல. 47

த.ெ�.இல.834. ெகோழும்பு

1. முதற்்பரிசு    ரூ 500.00
 எஸ். பதவநாயகி

24/41 வசலவநாய்கம வீதி,
  ைடடக்்க்ளப்பு

3. மூன்றாம ்பரிசு   ரூ 150.00
எம.எச்.எம ்பாசி

இல 2 குமபுக்்கந்துமற 
ரஜவவலல

2. இரண்டாம ்பரிசு ரூ 350.00
ப்க. புண்ணியபநசன் 

151, சாரதா வீதி
்காமரதீவு 05
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்பல இமைஞர்்களுக்கு தைது 
எதிர்்காலதமத சீரமைததுக் க்காள்-
வதற்கு ம்கக்காடுதது உதவும 
வம்கயில், இலஙம்கயின் 
முன்்னணி ஆமை உற்்பததியாைர்-
்கைா்ன Brandix Apparel Ltd. தைது 
ைனுசத்கார ்பல்்கமலக்்கழ்க புல -
மைப்பரிசில் திடைததின் கீழ், 
உயர்தரப ்பரீடமசயில் சிறநத 
க்பறுப்பறு்கமைப க்பற்ற ைாண -
வர்்களுக்கு, உயர் ்கல்விமயத 
கதாைர்வதற்்கா்ன புலமைப்ப -
ரிசில்்கமை வழஙகியிருநதது. 
இநதப புலமைப்பரிசில் வழங -
கும நி்கழ்வு அணமையில் 
இைமக்பற்றது.

நாடு முழுவதிலுமுள்ை எடடு 
்பல்்கமலக்்கழ்கங்களில் பிரபவ -
சிப்பதற்கு முன்்னாயததைா்க அறிமு்க 
ைற்றும ஆஙகில முன்-்கல்வித தயார்ப்ப -
டுததல் ்கற்ம்க்கமை பூர்ததி கசயத 18 
ைாணவர்்களுக்கு இநத நி்கழ்வில் புல -
மைப்பரிசில் வழங்கப்படடிருநதது.

கவலிசமறயிலுள்ை Brandix Fast 
Fashion Centre இல் இநத நி்கழ்வு இைம -
க்பற்றதுைன், இதில் க்காழுமபு ்பல்்க -
மலக்்கழ்கததின் உ்ப பவநதர் ப்பராசிரி -
யர். எச்.டி. ்கருணாரட்ன, Brandix குழுை 
பிரதை நிமறபவற்று அதி்காரி அஷரரஃப 

ஒைார் ைற்றும குழுைப ்பணிப்பாைர் 
நதாஷா க்பாரலஸ்ஸ ஆகிபயார் ்கலநது 
க்காணை்னர். இவர்்களுைன், Brandix 
இன் சிபரஷை அதி்காரி்கள், க்பற்பறார் -
்கள், ைாணவர்்கள், சமூ்கப பிரதிநிதி்கள் 
ைற்றும நலன்விருமபி்கள் எ்னப ்பலரும 
்கலநது க்காணை்னர்.

Brandix த்னது ைனிதபநய ்பல்்கமலக் -
்கழ்க புலமைப்பரிசில் திடைதமத அறி -
மு்கம கசயது, அதனூைா்க ்க.க்பா.த. 
உயர்தரப ்பரீடமசயில் சிறநத க்பறுப்ப -
று்கமை ்பதிவு கசயதிருநதவர்்களுக்கு 

தைது உயர் ்கல்விமயத கதாைர்வதற் -
கும, தைது தனிப்படை ைற்றும நிபுணத -
துவ விருததிமய வலிமைப்படுததிக் 
க்காள்ைவும வாயப்பளிததிருநதது.

ைனிதபநய ்பல்்கமலக்்கழ்க புலமைப-
்பரிசில் திடைததுக்கு பைலதி்கைா்க, 
கதாைர்ச்சியா்ன ்கல்விச் கசயற்்பாடு்க-
ளினூைா்க, தனிந்பர் எதிர்்பார்பபு்கள் 
ைற்றும பிர்காசைா்ன எதிர்்காலததுக்்கா்ன 
வாயபபு்கமை ஏற்்படுததிக் க்காடுப்பதற்-
கும Brandix தன்ம்ன அர்ப்பணிததுள்-
ைது. 

இளைஞர்களின் எதிர்ககாலத் திறளை ஊக்குவிக்கும் 
Brandix மனிதநேய பல்களலக்்கழ்க புலளமபபரிசில

கநஸபல லங்கா நிறுவ்னம 
த்னது குருநா்கல் கதாழிற்சா-
மலயில் முதலீடு கசயவதன் 
மூலமும கநஸபல கநஸை-
பைால்ற்று ைற்றும கநஸபல 
மைபலாவின் உற்்பததித 
திறம்ன விரிவு்படுததுவதன் 
மூலமும இலஙம்க மீதா்ன 
த்னது அர்ப்பணிபம்ப மீணடும 
உறுதிப்படுததுகிறது.

கநஸபல லங்கா நிறுவ்னம, 
புதிய Vacuum Band Dryer ஐ நிர்-
ைாணிப்பதற்்கா்க, குருநா்கலில் 
உள்ை த்னது அதிநவீ்ன கதாழிற்-
சாமலயில் ரூ்பா 2 பில்லியன் இற்கு பைலா்ன 
கதாம்கமய முதலீடு கசயது, இலஙம்க மீதா்ன 
த்னது அர்ப்பணிபம்ப மீணடும உறுதிப்படுததி-
யுள்ைது. பைால்ற்று உணவுக்்கா்ன அதன் உற்்பததி 
ஆமலயின் திறம்ன விரிவு்படுததும பநாக்கில், 
இநத முதலீைா்னது, இலஙம்கக்கும அதன் ைக்்களுக்-
கும சாத்கைா்ன நன்மை்கமை ஏற்்படுததும நிறுவ-
்னததின் முயற்சி்கமை பைலும வலுப்படுததுகிறது.

1984 ஆம ஆணடு த்னது கசயற்்பாடு்கமை ஆரம-
பிதது, இன்று கநஸபல லங்காவின் குருநா்கல் 
கதாழிற்சாமலயா்னது நாடடில் விற்்பம்ன கசயயப-
்படும கநஸபல தயாரிபபு்களில் 90%க்கும அதி்கைா-
்னவற்மற, ்கடுமையா்ன தரக் ்கடடுப்பாடு்களுைன் 

உற்்பததி கசயது வருகிறது. 115 ஆணடு்களுக்கும 
பைலா்க நாடடுக்கும அதன் ைக்்களுக்கும ஆதரவா்க 
கசயற்்படடு வநதுள்ை, 'நல்லுணவு, நல்வாழ்வு” 
நிறுவ்னம, இலஙம்க ைக்்களின் வாழ்வில் ஒரு அங-
்கைா்க ைாறியுள்ைதுைன், 25,000க்கும பைற்்படை 
இலஙம்க ்பால் உற்்பததியாைர்்கள் ைற்றும கதஙகுச் 
கசயம்கயாைர்்கள் ைற்றும வீடு்களில் கதன்ம்ன 
வைர்ப்பவர்்களின் வாழ்வாதாரததிற்கு ்பங்களிதது, 
800க்கும அதி்கைாப்னாருக்கு பநரடி பவமலவாயப-
ம்பயும வழஙகுகிறது. ்கைநத ஐநது ஆணடு்களில், 
ரூ்பா 6.6 பில்லியனுக்கும பைற்்படை கதாம்க-
யுைன், நிறுவ்னம கதாைர்நது நாடடில் முதலீடு 
கசயது வநதுள்ைது. 

ளமநலகாவின் உறபத்தி திறளை விரிவுபடுத்த 
குருேகா்கலில ரூபகா 2 பிலலியன் முதலீடு

இரு சக்்கர வணடி்களுக்-
்கா்ன ்பற்றரி உற்்பததியின் 
முன்்னணியாைரா்ன ம்கஜீ 
(KAIJIE) இலஙம்கயில் 
த்னது விநிபயா்க வமலய-
மைபம்ப விஸதரிப்பதற்-
கும, சநமதயில் ஊடுரு-
வுவதற்கும உல்கைாவிய 
ரீதியில் ்பாரிய நிறுவ்ன-
ைா்ன TVS உைன் ம்கப்கார்த-
துள்ைது.  

“இநத முயற்சியா்னது, 
லீைர் குழுைததிற்கும, 
இலஙம்கயில் உள்ை 
பதசிய உற்்பததியாைர்்க-
ளுக்கும மைல்்கல்லா்க அமைநதிருப-
்பதுைன், சர்வபதச வர்தத்கநாைைா்ன 
TVS உள்நாடடில் உற்்பததி கசயயப-
்படடுள்ை தயாரிபபின் மீது நமபிக் -
ம்கமயக் க்காணடிருப்பது சிறநத 
அமையாைைாகும. TVS  லங்கா -
வின் சநமதக்குபபிற்கா்ன அணு -
குமுமறயின் நிபுணததுவதமதப 
்பயன்்படுததி, எங்கள் நு்கர்பவா -
ருக்கு மி்கச்சிறநத வாடிக்ம்கயாைர் 
அனு்பவதமத வழஙகி இலஙம்க 
சநமதயில் பைலும ஊடுருவுவபத 
இநத மூபலா்பாய இமணபபில் எங்க-
ைது பநாக்்கம” எ்ன லீைர் குழுைததின் 

தமலவர் ்கலாநிதி ஷரியநத குபர கதரி-
விததார்.  

ம்கஜீ ்பற்றரி்கள் உல்கைாவிய 
ரீதியில் பு்கழ்க்பற்ற KAIJIE குழுைத-
தின் கூடைாணமையில் தயாரிக்்கப்படு-
கிறது. இதன் உற்்பததித கதாழிற்சாமல 
க�ாரண ்பகுதியில் அமைநதிருப-
்பதுைன், 2015ஆம ஆணடு இதன் 
கசயற்்பாடு்கள் ஆரமபிக்்கப்படடி-
ருநத்ன. ஐபராப்பா, ஜப்பான் ைற்றும 
அகைரிக்்கா ப்பான்ற அபிவிருததிய-
மைநத நாடு்களில் ைாததிரம ்காணப-
்படை வா்க்ன ்பற்றரி்களுக்்கா்ன நவீ்ன 
கதாழில்நுட்பம இலஙம்கக்கும, 

பிராநதியததுக்கும அறிமு்கப்படுததப-
்படடுள்ைது.   

TVS வர்தத்க நாைததிலா்ன 
பைாடைார் மசக்கிள்்கள், முச்சக்்கர-
வணடி்கள், ைற்றும TVS அசல் உதிரிப-
்பா்கங்கள், Sonalika உழவுயநதிரம, 
OE வர்தத்க நாைததின் அசல் உதிரிப-
்பா்கங்கள் ப்பான்ற ்பரநது்படை உற்்பத-
தி்கமை பிரதிநிதிததுவம கசயகிறது. 
TVS tyres, tubes, UCAP multi spare parts, 
UCAP batteries, UCAP filters ப்பான்-
றவற்றுக்கு சநமதக்குப பின்்னரா்ன 
பசமவயிலும TVS பிரதிநிதிததுவதமத 
வழஙகுகிறது.  

ள்கஜீ பறறரி்களுக்்ககாை விறபளைளயயும்  
விநிநயகா்கத்ளதயும் பபகாறுபநபறற TVS

SDB வஙகி த்னது 
புதிய பிரதை நிதி 
அதி்காரி ைற்றும நிதி 
ைற்றும திடைமிைல் 
பிரிவின் பிரதி க்பாது 
மு ்க ா ம ை ய ா ை ர ா ்க 
ஷா்ன்க அப்பவர்த-
்னமவ நியமிததுள்ைது. 
இலஙம்கயிலும கவளி-
நாடு்களிலும நிதிச் 
பசமவ்கள் துமறயில் 
30 வருைங்களுக்கு 
பைலா்ன அனு்பவதமதக் க்காணைவ-
ரா்க ஷா்ன்க தி்கழ்கின்றார். 2022 கசப-
கைம்பர் 5ஆம தி்கதி முதல் இவர் தைது 
்கைமை்கமைப க்பாறுபப்பற்றுள்ைார். 

புதிய வியா்பாரப பிரிவு்கமை நிறுவு-
வது ைற்றும விம்னததிறன் வாயநத 
வியா்பார ்பங்காணமை்கமை ஏற் -
்படுததி ஒடடுகைாதத நிறுவ்னசார் 
வைர்ச்சிமய ஊக்குவிக்கும அனு -
்பவதமத ஷா்ன்க க்காணடுள்ைார். 
SDB வஙகியின் சிபரஷை மு்காமைத -
துவ அணியின் அங்கததவர் எனும 
வம்கயில், ஷா்ன்க தம வசம க்காண -
டுள்ை அனு்பவம ைற்றும நிபுணதது -
வம ப்பான்றவற்றினூைா்க இலஙம்க 
ைற்றும சிறிய நடுததரைவு வியா -

்பாரங்கள் எதிர்பநாக் -
கியுள்ை க்பாருைாதார 
உறுதியற்ற தன்மை்களி -
லிருநது வைர்ச்சிமய 
பநாக்கி ந்கர்ததுவதற்கு 
உதவியா்க அமைநதிருக் -
கும எ்ன எதிர்்பார்க்்கப்ப -
டுகின்றது. 

இலஙம்க ஸைான் -
ைர்ட சார்டைட வங -
கியில் த்னது கதாழில் 
வாழ்க்ம்கமய ஆரம -

பிதத அப்பவர்த்ன, ்படிப்படியா்க 
கதாழில் நிமலயில் உயர்நது, நிதித 
துமறயில் தைம ்பதிததார். இவர் 
Strategy, F&P, Data warehousing and 
BI, ALCO and Treasury management, 
Asset Management ைற்றும Private 
Banking ப்பான்ற பிரிவு்களில் அனு-
்பவதமதக் க்காணடுள்ைார். தைது 
கதாழில் வாழ்க்ம்கயில் இவர் ஐக்கிய 
அரபு இராஜ்ஜியததில் ஸைான்ைர்ட 
சார்டைட வஙகி, ைஷகரக் வஙகி, ்பாஙக் 
சரசின் அல்க்பன், அல்க்பன் க்கபபிட -
ைல் குரூப, இலஙம்கயின் ஜ்னசக்தி 
இன்சூரன்ஸ பிஎல்சி ைற்றும NDB 
வஙகி பிஎல்சி ஆகியவற்றில் ்பணியாற்-
றியுள்ைார். 

SDB யின் புதிய பிரதம நிதி அதி்ககாரியகா்க 
ஷகாை்க அநபவரதை நியமைம்

அததியாவசிய பதமவ்களுக்்கா்ன 
அததியாவசிய அடமை எனும த்னது 
க்பறுைதிமய பைலும வலுப்படுததும 
வம்கயில், கசலான் ்கார்டஸ அண-
மையில் இலஙம்கயின் முன்்னணி 
டிஜிடைல் சு்காதார தீர்வு்கள் வழங-
குநரா்ன Doc990 உைன் ம்கப்கார்ததி-
ருநதது. இதனூைா்க தைது க்பறுைதி 
வாயநத அடமைதாரர்்களுக்கு அனு-
கூலங்கமை வழங்க நைவடிக்ம்க 
பைற்க்காணடுள்ைது.

அததியாவசிய பதமவ்களுக்கு 
கசௌ்கரியதமத வழங்க கசலான் 
்கார்டஸ முன்வநதுள்ை நிமலயில், 
கசலான் அடமைதாரர்்களுக்கு சு்காதா-
ரப ்பராைரிபபு பசமவ்கமை இலகுவா-
்கப க்பற்றுக் க்காள்ளும வசதியும ஏற்-
்படுததப்படடுள்ைதுைன், 150க்கும 
பைற்்படை மவததியசாமல்களில் 
4500க்கும பைற்்படை மவததிய நிபு-
ணர்்கமை சிகிச்மச்களுக்்கா்க ்பதிவு 
கசயம்கயில், ்பதிவு கசயயும ்கட-
ைணததில் 50% வமர விமலக்்கழி-
மவயும க்பறுவார்்கள். இதனூைா்க 
அடமைதாரர்்கள் ்பரிபூரண சு்காதாரப 
்பராைரிபபு தீர்வின் அனுகூலதமதப 
க்பறுவது உறுதி கசயயப்படடுள்ைது.

ையகலாக் அக்சியாைா பிஎல்சி-
யி்னால் வலுவூடைப்படும Doc990 
பசமவ, இலஙம்கயின் சர்வாமசங்க-
மையும க்காணை டிஜிடைல் சு்காதார 
தீர்வா்க அமைநதுள்ைதுைன், சு்காதா-
ரப ்பராைரிபபு ைற்றும கதாழில்நுட-
்பம ஆகியவற்றில் ்காணப்படும நிபு -
ணததுவதமத ஒன்றிமணதது, நவீ்ன 
டிஜிடைல் முமறயில் ஒன்றிமணக்-
்கப்படை சு்காதாரப ்பராைரிபபு உட -
்கடைமைபபு வசதி்கமை வழஙகு-
கின்றது.

App Store ைற்றும Google Play 
Store இல் ்காணப்படும Doc990 
கைாம்பல் app இதனூைா்க 
அல்லது www.doc.lk எனும இமண -
யததைததினூைா்க எளிமையா்ன 
இநத Doc990 பசமவமய கசலான் 
அடமைதாரர்்கள் க்பற்றுக் க்காள் -
ைலாம. SLT தவிர்நத எநதகவாரு 
கதாமலப்பசி வமலயமைபபிலி-
ருநதும 990 எனும இலக்்கததுைன் 
கதாைர்ம்ப ஏற்்படுததியும இநதச் 
பசமவமயப க்பறலாம.

பஜான் கீல்ஸ புகராப்பர்டீஸ நிர்ைாணிக்கும ஸைார்ட வதிவிைத 
கதாகுதியா்ன TRI- -– ZEN, க்காழுமபு 2, யூனியன் பிபைஸில் நிர்ைா -
ணிக்்கப்படடு வருகிறது. தற்ப்பாமதய க்பாருைாதாரச் சவால்்கள் 
நிமறநத சூழலிலும, இமமூன்று ைவர்்களி்னதும ்பணி்கள் தற்ப்பாது 
துரித்கதியில் முன்க்னடுக்்கப்படுவதா்க நிறுவ்னம அறிவிததுள் -
ைது.  

நிர்ைாணததின் இறுதிக் ்கடைப ்பணி்கள் தற்ப்பாது ஆரமபிக் -
்கப்படடுள்ைதுைன், இநதிரா டிபரைர்ஸ (பிமரவட) லிமிகைட 
ைற்றும பஜான் கீல்ஸ புகராப்பர்டீஸ ஆகிய இமண நிறுவ்னங -
்களின் அணி்கள், ைற்றும TRI- -– ZEN இன் ஒப்பநதக்்காரரா்ன 
நிர்ைாணததுமறயில் சர்வபதச முன்ப்னாடியா்க அமைநதுள்ை 
-பஜான் கீல்ஸ புகராப்பர்டி குரூப க்பாறியியல் பிரிவு தமலமை 
அதி்காரி லுமபினி ்பததிரப்க ்கருததுத கதரிவிக்ம்கயில், 3ஆம 
்கடை நிர்ைாணப ்பணி்கள் கதாைர்ச்சியா்க முன்க்னடுக்்கப்படு -
கின்ற்ன. அடுதத ஆணடில் (2023) ்பல உரிமையாைர்்களுக்கு 
கதாைர்ைம்ன்கமை எமைால் ம்கயளிக்்கக்கூடியதா்க இருக்கும. 
TRI- -– ZEN இன் கசயற்திடை அணி்களின் அர்ப்பணிப்பா்ன 
கசயற்்பாடடின் ்பல்னா்க இநத நிமலமய எமைால் எயதக்கூடி -
யதா்க இருப்பதுைன், சவால்்கள் நிமறநத ்காலததிலும எமைால் 
கதாைர்நது இயங்கக்கூடியதா்க அமைநதுள்ைது என்றார்.  

இவற்றில் கைாததைா்க 891 கதாைர்ைம்ன்கள் அைஙகியிருக் -
கும. இமவ 1, 2 ைற்றும 3 ்படுக்ம்கயமற அலகு்கைா்க ்காணப -
்படும. ஒவகவாரு அலகிலும உல்கததரம வாயநத ஸைார்ட 
கதாழில்நுட்பம ைற்றும வடிவமைபபு உள்ைமசங்கள் உள்ைைக் -
்கப்படடிருக்கும.  அதனூைா்க குடியிருப்பாைர்்களுக்கு கசை்கரிய -
ைா்ன ைற்றும ஒப்பற்ற வாழ்க்ம்க முமறமய அனு்பவிக்்கக்கூடிய -
தா்க இருக்கும.  

TRI-ZEN நிரமகாணப பணி்கள் 
2023இன் இறுதியில பூரத்தி  

Doc990 உடன்  ள்கந்ககாரக்கும் 
பெலகான் ்ககாரட்ஸ்

இலங்கையில் நவீன பல் மருத்துவ உபகைரணஙகை்ை விநிய�ோகிக்கும் முனனணி நிறுவனஙகைளில் ஒன்ோன ஒரோம் தனி�ோர் நிறுவனம், இலங்கையின சி்நத பல் மருத்துவர்கை்ை 
விருது வழஙகி ககைௌரவித்தது. இவ் ் வபவம் தோஜ் சமுத்ரோ ய�ோட்டலில் அண்மயில் ந்்டகபற்து. இதன யபோது நிறுவனத்தின த்லவர் ஜோபிர் சோலி பல்மருத்துவர் ஒருவருக்கு விருது 
வழஙகி ககைௌரவித்தோர். பிரதம நி்்யவறறு உத்திய�ோகைத்தர் முஸதோக் ஜோபிர், பணிபபோைர் முதஸஸிர் ஜோபிர் உள்ளிடய்டோர் விருதுகபற் பல்மருத்துவர்கைள், பல்மருத்துவபீ்ட மோணவர்கைள் 
மறறும் து்்சோர் கவளிநோடடு அதிதிகைளு்டன கைோணபபடுகின்னர்.

சிறநத பெயறபகாட்டகாைர்களை ப்ககாணடகாடிய
யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் பரீமியர க்ைப

இ ல ங ம ்க யின் 
முன்்னணி ஆயுட ்காப-
புறுதி பசமவ்கள் வழங -
குநரா்ன யூனியன் அஷ-
யூரன்ஸ, த்னது சிறநத 
கசயற்்பாடைாைர்்களின் 
சிறப்பா்ன கசயற்்பா-
டு்கமை க்காணைாடி-
யிருநதது. யூனியன் 
அஷயூரன்ஸ ஆபலாச்கர்-
்களின் சிறப்பா்க கசயற்-
்பாடு்கமை க்கௌரவிக்கும 
வம்கயில் அமைநதுள்ை 
யூனியன் அஷயூரன்ஸ பரீமியர் க்ைப ஊைா்க இநத 
க்காணைாடைம ஏற்்பாடு கசயயப்படடிருநதது.

விற்்பம்ன ைற்றும வாடிக்ம்கயாைர் பசமவ்கள் 
ப்பான்ற பிரிவு்களில் சிறப்பா்க கசயலாற்றும நிறுவ்னத-
தின் ஆபலாச்கர்்கமை க்கௌரவிக்கும வம்கயில் யூனியன் 
அஷயூரன்ஸ பரீமியர் க்ைப அமைநதுள்ைது. ஒவகவாரு 
்காலாணடிலும தைது விற்்பம்ன கசயலணியி்னரின் கவற்-
றி்கரைா்ன கசயற்்பாடமைக் க்காணைாை வழிப்காலுவ-
துைன், ச்கல ஆபலாச்கர்்களுக்கும சிறப்பா்க கசயலாற்ற 
ஊக்்கைளிப்பதா்க அமைநதுள்ைது.

நைபபு ஆணடின் மூன்றாம ்காலாணடில் சிறப்பா்க 
தைது திறமை்கமை கவளிப்படுததியிருநத 45 க்கும அதி-
்கைா்ன கவற்றியாைர்்கமை நிறுவ்னம க்கௌரவிததிருந-
தது. இவர்்களுக்கு ்பரநதைவு கசாகுசு பைாடைார் ்கார்்கள், 
்பணப ்பரிசு்கள் வாழ்க்ம்கமுமற கவகுைதி்கள் ைற்றும 
வியா்பார அபிவிருததி கவகுைதி்கள் ைற்றும க்கௌரவிபபு 

கவகுைதி்கள் ப்பான்ற்ன வழங்கப்படடிருநத்ன. பிரதை 
நிமறபவற்று அதி்காரி ஜுட ப்காமஸ ்கருததுத கதரிவிக்-
ம்கயில், “வாடிக்ம்கயாைர்்களுக்கு சிறநத பசமவ்கமைப 
க்பற்றுக் க்காடுப்பது எைது இலக்்காகும. யூனியன் அஷ-
யூரன்ஸ பரீமியர் க்ைப ஊைா்க எைது வாடிக்ம்கயாைர்-
்களுக்கு உயர் தரம வாயநத பசமவ்கமைப க்பற்றுக் 
க்காடுப்பதற்கு அவசியைா்ன ஆதரமவ எைது ஆபலா-
ச்கர்்களுக்கு க்பற்றுக் க்காடுக்்க எதிர்்பார்க்கின்பறாம. 
அவர்்களின் சாதம்ன்கள் கதாைர்பில் நாம க்பருமை 
க்காள்வதுைன், நிபுணததுவம ைற்றும வாடிக்ம்கயா-
ைர்்கமை மையப்படுததிய கசயற்்பாடு்கள் ப்பான்றவற்-
றுக்கு கதாழிற்றுமறசார் நியைங்கமை நிறுவியுள்ை்னர்.” 
என்றார்.

க்காழுமபுப ்பஙகுப்பரிவர்ததம்னயில் ்படடியலிைப -
்படை இலஙம்கயின் ைாக்பரும நிறுவ்னைா்ன பஜான் 
கீல்ஸ ப�ால்டிஙசின் அங்கததுவ நிறுவ்னைா்க யூனியன் 
அஷயூரன்ஸ தி்கழ்கின்றது. 
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கார்த்திமக  13-ஆம திகதி (29/11/2022) ரிஷ்ப 
ராசியில் சசவ்ாய் ் க்கிர இயக்கத்தில்  சஞசரிக்கிறார். 
உஙகள் ராசிநாதனாக சசவ்ாய் இருப்பதால் அ்ர் ்க்-
கிரம  ச்பறும ச்பாழுது மிகுநத க்னத்துடன் சசயல்-
்பட வ்ண்டும. எதிர்ைமற எண்்ணஙகள்  அதிகரிக்கும. 
இமத சசய்வ்ாைா அமதச் சசய்வ்ாைா என்ற குழப-
்பம வைவ�ாஙகும.  ஆவராக்கிய சதால்ம�யும அதி-
கரிக்கும. புதிய ஒப்பநதஙகள் மக நழுவிச் சசல்லும.  
பிறமர விைர்சிப்பதன் மூ�ம பிரச்சிமன உரு்ாகும. 
தன ஸதானத்தில் சசவ்ாய்  ்க்கிரைாக சஞசரிப்ப-
தால் ஒரு சதாமக சச�்ழித்த பிறகு அடுத்த சதாமக 
மகயில்  கிமடக்கும.

கார்த்திமக  13-ஆம திகதி  (29/11/2022)உஙகள் 
ராசியில் சசவ்ாய் ் க்கிர இயக்கத்தில்  சஞசரிக்கிறார். 
சபதை விரயாதி்பதியான சசவ்ாய் உஙகள் ராசியில் 
்ரும  ச்பாழுது குடும்பச் சுமை அதிகரிக்கும. ்ாழ்க்-
மகத் தும்ண ்பணியில் இருப்ப்ராக  இருநதால் ஊர் 
ைாற்றம ஏற்்பட�ாம. ்பய்ணஙகள் அதிகரிக்கும. உடன்-
பிறபபுகள்  ்பாகபபிரிவிமனக்கு ஒத்துமழக்க ைறுப-
்பர். குடும்பத்தில் ைஙகள ஓமச வகட்பதில்  தாைதம 
ஏற்்படுகிறது என்று க்ம�ப்படுவீர்கள். இருபபினும 
சசவ்ாய் ்க்கிர  இயக்கத்தில் இருப்பதால் முடி்-
மடயாத காரியஙகள் முடி்மடயும. உத்திவயாகத்தில்  
எதிர்்பார்த்த சலுமககள் கிமடக்க�ாம.

கார்த்திமக  13-ஆம திகதி  (29/11/2022) ரிஷ்ப 
ராசியில் சசவ்ாய் ் க்கிர இயக்கத்தில்  சஞசரிக்கிறார். 
6க்கு அதி்பதியான சசவ்ாய் 12ல் சஞசரிக்கும இநத 
வநரம  வி்பரீத ராஜவயாக அடிப்பமடயில், சி� நல்� 
ைாற்றஙகள் ்ரபவ்பாகிறது. குறிப்பாக  திடடமிடாது 
சசய்யும காரியஙகளில் ச்ற்றி கிமடக்கும. திடீசரன 
எடுக்கும  முடிவுகளால் ்ருைானம உயரும. என்வறா 
குமறநத விம�யில் ்ாஙகிப வ்பாடட இடம ்ப�  
ைடஙகு விம� உயர்நது உஙகமள ைகிழ்ச்சிக் கடலில் 
ஆழ்த்தப வ்பாகிறது.

கார்த்திமக  13-ஆம திகதி  (29/11/2022)ரிஷ்ப 
ராசியில் சசவ்ாய் ்க்கிர இயக்கத்தில்  சஞசரிக்கி-
றார். உஙகள் ராசிக்கு 5 ,10 ஆகிய இடஙகளுக்கு அதி-
்பதியான  சசவ்ாய் �ா்ப ஸதானத்தில் சஞசரிக்கும 
ச்பாழுது ச்பாருளாதார நிம� உயரும.  புனித ்பய-
்ணஙகள் அதிகரிக்கும. அருளாளர்களின் சநதிப்பால் 

நல்� ைாற்றஙகமள  காண்பீர்கள். அடுத்தடுத்து நல்� 
சம்ப்ஙகள் இல்�த்தில் நமடச்பறும.  சசாத்துக்-
கள் ்ாஙகும வயாகம உண்டு. ்ாஙகிய சசாத்மத 
விற்று விடவடாவை என்று  க்ம�ப்படட்ர்களுக்கு 
மீண்டும சசாத்துக்கள் ்ாஙகும அமைபபு உரு்ாகும.

கார்த்திமக  13-ஆம திகதி  (29/11/2022)சசவ்ாய் 
ரிஷ்ப ராசியில் ்க்கிர இயக்கத்தில்  சஞசரிக்கிறார். 
உஙகள் ராசிக்கு வயாகம சசய்யும கிரகைான சசவ்ாய் 
சதாழில்  ஸதானத்தில் சஞசரிக்கும ச்பாழுது சதாழில் 
்ளம சிறப்பாக இருக்கும. சசாத்து  விற்்பமனயால் 
ஆதாயம உண்டு புதிய ஒப்பநதஙகள் அடுக்கடுக்காக 
்நது வசரும.  புகழ் மிக்க்ர்கள் உஙகளுக்கு பின்ன-
ணியாக இருநது சி� காரியஙகமள  முடித்துக் சகாடுப-
்பர். உத்திவயாகத்தில் உள்ள்ர்களுக்கு சக ்பணியாளர்-
களின்  ஆதரவு உண்டு. தம�மையின் நமபிக்மகக்கு 
்பாத்திரைாக விளஙகுவீர்கள்.

கார்த்திமக  13-ஆம திகதி (29/11/2022)ரிஷ்ப 
ராசியில் சசவ்ாய் ் க்கிர இயக்கத்தில்  சஞசரிக்கிறார். 
உஙகள் ராசிக்கு 3,8 ஆகிய இடஙகளுக்கு அதி்பதியான 
சசவ்ாய்  ்பாக்கியஸதானத்திற்கு ்ருமவ்பாது உடன்-
பிறபபுக்களின் ஆதரவு கிமடக்கும. உயர்  ைடட அதிகா-
ரிகளின் அனுகூ�ம உண்டு. முடஙகிக் கிடநத சசாத்து 
விற்்பமன  இபச்பாழுது துரிதைாக இயஙகி �ா்பத்மதக் 
சகாடுக்கும. உத்திவயாகத்தில்  இருப்ப்ர்களுக்கு சக 
்பணியாளர்களால் பிரச்சிமனகள் ஏற்்பட�ாம. உஙகளி-
டம  ஒப்பமடக்கப்படட ச்பாறுபபுக்கமள ைற்ற்ர்க-
ளிடம ஒப்பமடக்க வ்ண்டாம.

கார்த்திமக  13-ஆம திகதி  (29/11/2022) ரிஷ்ப ராசி 

யில் ்க்கிர இயக்கத்தில் சசவ்ாய்  சஞசரிக்கிறார். 
உஙகள் ராசிக்கு 2,7 ஆகிய இடஙகளுக்கு அதி்பதியான 
சசவ்ாய்  ்க்கிரம ச்பறு்து நல்�தல்�. வைலும 
அ்ர் அஷடைத்தில் அடி எடுத்து ம்ப்பதால்  ்ப�வித 
பிரச்சிமனகமள சநதிக்க வநரிடும. உடல் ந�த்தில் 
சதால்ம�கள்  அதிகரிக்கும. ஆகாரத்தில் கடடுப்பாடு 
சசலுத்தினாலும ஆவராக்கியத்மத  சீராக்க இய�ாது. 
எலுமபு, நரமபு சம்பநதப்படட ்பாதிபபுகள்  ஏற்்படடு 
அகலும. உத்திவயாகத்தில் உடன் ்பணி புரி்ப்ர்கள்  நம-
பிக்மகக்குரிய்ர்களாக இருக்க ைாடடார்கள். இடைாற்-
றம சசய்ய�ாம என்று  சிநதிபபீர்கள்.

கார்த்திமக  13-ஆம திகதி  (29/11/2022) ரிஷ்ப 
ராசியில் சசவ்ாய் ் க்கிர இயக்கத்தில்  சஞசரிக்கிறார். 
உஙகள் ராசிக்கு அதி்பதியாகவும 6ம இடத்திற்கு  அதி்ப-
தியாகவும விளஙகு்ப்ர் சசவ்ாய். 6க்கு அதி்பதி ்க்-
கிரம ச்பறு்தால்  நன்மைதான். அவத வநரத்தில் சபத-
ைஸதானத்தில் சசவ்ாய் அடிசயடுத்து ம்ப்பதால்  
சதாடட காரியஙகளில் ச்ற்றி கிமடக்கும. சதாழில் 
்ளம வைலும ஓஙகும.  நிமனத்த காரியத்மத நிமனத்த 
வநரத்தில் சசய்து முடிபபீர்கள். குடும்பத்தில்  சு்பகாரிய 
வ்பச்சுக்கள் முடி்ாகும. மதரியமும தன்னமபிக்மக-
யும கூடும.  சதாழிம� விருப்பப்படுத்தும முயற்சிக்கு 
எதிர்்பார்த்த சதாமக கிமடக்கும.

கார்த்திமக  13-ஆம திகதி  (29/11/2022)ரிஷ்ப 
ராசியில் சசவ்ாய் ்க்கிர இயக்கத்தில்  சஞசரிக்கி-
றார். உஙகள் ராசிக்கு 5, 12 ஆகிய இடஙகளுக்கு அதி-
்பதியான  சசவ்ாய் ்க்கிர இயக்கத்தில் இருப்பதால் 
பிள்மளகள் ்ழியில் விரயஙகளும  பிரச்சிமனகளும 
ஏற்்படும. சு்ப விடயஙகமள வைற்சகாள்்தன் மூ�ம 
வீண்  விரயஙகளில் இருநது விடு்பட இயலும. ்பாகப-
பிரிவிமன சுமூகைாக முடிய�ாம.  ்பக்க ்ப�ைாக இருக்-
கும நண்்பர்கள் உஙகமள விடடு வி�க வநரிடும. பூமி  
விற்்பமனயில் சி� பிரச்சிமனகள் வதான்றும. ்பஙகுதா-
ரர்களால் சதால்ம�யும  ்பத்திரப்பதிவில் தமடகளும 

்ர�ாம. எமதயும சகாஞசம வயாசித்து சசய்்து  
நல்�து.

கார்த்திமக 13-ஆம திகதி  (29/11/2022)ரிஷ்ப ராசியில் 
சசவ்ாய் ்க்கிர இயக்கத்தில்  சஞசரிக்கிறார். உஙகள் 
ராசிக்கு 4, 11 ஆகிய இடஙகளுக்கு அதி்பதியான்ர்  
சசவ்ாய். அ்ர் ்பஞசைஸதானம ்ரும ச்பாழுது 
தாயின் உடல்ந�த்தில் க்னம வதம்.  சசாத்துக்க-
ளாலும சசாநதஙகளாலும பிரச்சிமனகள் ஏற்்படும. 
வீடு ்ாகனம  ்ாஙகும முயற்சியில் தாைதம ஏற்்படும. 
்பணி புரியும இடத்தில் பிரச்சிமனகள்  மீண்டும தம�-
தூக்கும. ்ப்ண ச்பாறுபபுகளில் இருப்ப்ர்கள் மிகுநத 
க்னத்துடன்  சசயல்்படு்து நல்�து. சதாழிலில் கூட-
டாளிகமள நமபி எதுவும சசய்ய இய�ாது.

கார்த்திமக  13-ஆம திகதி(29/11/2022) ரிஷ்ப 
ராசியில் சசவ்ாய் ்க்கிர இயக்கத்தில்  சஞசரிக்கி-
றார். உஙகள் ராசிக்கு 3, 10 ஆகிய இடஙகளுக்கு அதி-
்பதியான  சசவ்ாய் ்க்கிரம ச்பறு்து அவ்ளவு 
நல்�தல்�. சுகஸதானத்தில் ்க்கிரம  ச்பறு்தால் 
சுகக்வகடுகள் அதிகரிக்கும. துணிவும தன்னமபிக்மக-
யும குமறயும.  நீண்ட நாடகளுக்கு முன் நமடச்பற்ற 
பிரச்சிமன மீண்டும தம� தூக்க�ாம. ்பணி  புரியும 
இடத்தில் சக ்பணியாளர்களினால் சதால்ம�கள் ஏற்-
்பட�ாம. வை�திகாரிகளின்  ஆதரவு குமறய�ாம. 
இதனால் இனிமை தராத விதத்தில் இடைாற்றஙகள் ஏற்-
்பட�ாம.

கார்த்திமக  13-ஆம திகதி (29/11/2022)ரிஷ்ப ராசியில் 
சசவ்ாய் ்க்கிர இயக்கத்தில்  சஞசரிக்கிறார். அ்ர் 
உஙகள் ராசிக்கு 2,9 ஆகிய இடஙகளுக்கு அதி்பதியா-
ன்ர்.  சகாய ஸதானத்தில் சசவ்ாய் ்க்கிரம ச்பற்று 
சஞசரிப்பது அவ்ளவு நல்�தல்�.  ்ருைானப ்பற்-
றாக்குமற ஏற்்படும. ஒரு கடமன அமடக்க இன்னும 
ஒரு கடன் ்ாஙகும  சூழல் உரு்ாகும. உடன்பிறபபு-
கள் உஙகள் கு்ணம அறிநது நடநது சகாள்ள  ைாடடார்-
கள். சசாத்துப பிரச்சிமனகள் மீண்டும தம� தூக்கும. 
்ாசல் வதடி ்நத  ்ரன்கள் வி�கிச் சசல்��ாம. 
எமதயும ஒரு முமறக்கு ்ப�முமற வயாசித்து சசய்்து  
நல்�து. ்பணி புரியும இடத்தில் ்ப்ணப ச்பாறுப-
பில் இருப்ப்ர்கள் மிகுநத  க்னத்துடன் இருப்பது 
நல்�து.

கடகம

கன்னி

து�ாம

விருச்சிகம

தனுசு

ைகரம

கும்பம

மீனம

ரிஷபம்

சிமைம

மிதுனம

06.11.2022 - 12.11.202204.12.2022 - 10.12.2022

இலக்கிய இரசனை மற்றும் கவியாற்்றலுனைய-
வரகள் அது சார்ந்த நூலகனை வவளியிடுவது 
வழனமயாகும். அ்ந்தவனகயில மக்வகானை-

யூராள் என்ற புனைப் வபயரில எழுதிவரும் பர்ாைா 
அப்துலலாஹ் ்தைது கனனிக் கவின்தத் வ்தாகுதியாக 
நிசா்ந்தம் என்ற கவின்த நூனல வவளியிட்டு இலக்கிய 
வாசகரகனை மகிழ்ச்சிப்படுத்தியுள்ைார. இவர பாை-
சானலக் காலத்திலலலய கவின்த, சிறுகன்த லபான்ற-
வற்ன்ற எழுதுவதில அதிக ஈடுபாடு காட்டி வ்நதுள்ைார. 
அத்துைன அகில இலஙனக ரீதியிலாை ்தமிழ் வமாழித் 
திைப் லபாட்டிகளில கல்நது வகாண்டு ்தைது பனைப்பு -
களுக்காகப் பல சானறி்தழ்கனையும் பரிசிலகனையும் 
வபற்று பாைசானலக்குப் புகழ் லசரத்துள்ைார. 

நிசா்ந்தம் கவின்தத் வ்தாகுதி 30 கவின்தகனை உள்-
ைைக்கிய்தாக அக்கினிச் சி்றகுகள் அனமப்பிைரின னக 
வண்்ணத்திைால வடிவனமக்கப்பட்டு வவளியீடு வசய்-
யப்பட்டுள்ைது. இ்ந்த நூலின அட்னைப் பைம் கவின்த 
வாசகரகனைக் கவரவ்தாக அனம்நது கவின்த நூலுக்கு 
லமலும் சி்றப்புச் லசரக்கின்றது. நூலாசிரியர பற்றிய 
சி்றப்பாைவ்தாரு அறிமுகத்ன்த பினைட்னையில நூலா-
சிரியரின ஆசிரினயயாை மக்வகானை, இ்நதிரிலிவகா-
ைனயச் லசர்ந்த திருமதி. ஏ.ஏ.என. ஸனீயா சி்றப்பாக 
முனனவத்துள்ைார. இ்ந்த அறிமுகத்தில நூலாசிரிய -
ருக்கும் கவின்தக்கும் உள்ை ஈடுபாட்னை ்தான பாைசா-
னலயில கற்பிக்கும் காலத்திலிரு்நல்த கண்டுவகாண்ை-
்தாகச் வசாலலிப் பாராட்டியுள்ைார. 

இலக்கியத்தின ஒரு முக்கிய அஙகமாை கவின்த, 
கருத்து வவளிப்பாட்டுக்காை ஒரு முக்கிய ஊைகமாக 
எலலாக் காலப் பிரிவுகளிலும் வசயலபட்டு வ்நதுள்-
ைது. கருத்துக்கள் கவின்தயில உருப்வபறும் லபாது 
அது மக்களின உள்ைஙகளில உ்ணரச்சியும் உயிலராட்-
ைமும் நின்ற்ந்த ்தாக்கத்ன்த ஏற்படுத்துகி்றது. சி்ந்தனை-
யாைரகள், ்தத்துவஞானிகள் ்தஙகள் கருத்துக்கனை 
வவளிப்படுத்துவ்தற்கு ஒரு சா்தைமாகக் கவின்தக-
னைக் னகயாண்டுள்ைைர எனறு அவரது அறிமுகக் 
குறிப்பில கவின்தக்காை முக்கியத்துவம் பற்றிக் குறிப் -
பிட்டுள்ைார.

இ்ந்த நூலுக்காை ஆசியுனரனய முனைாள் அனமச்-
சரும் இ்ந்ாள் பாராளுமன்ற உறுப்பிைருமாை இம்தி -
யாஸ் பாக்கீர மாக்கார  மிகச் சுருக்கமாக வழஙகியுள்-
ைார. அத்துைன கலாநிதி ஏ. அஸ்வர அஸாஹீம்மும் 
ஆசியுனர வழஙகியுள்ைார. நூலாசிரியர எண்ணும் 
எழுத்தும் அறிமுகப்படுத்திய ்தன ்த்நன்தக்கும்  ்தாயா -
ருக்குலம இ்ந்த நூனலச் சமரப்ப்ணம் வசய்துள்ைார. 

இ்ந்தக் கவின்த நூலில ்ாம் இலஙனகயர, 
இஸ்லாம் லபாற்றும் வபண்னம, ஆசிரியர திைம், 
எது கவின்த,  காண்லபாம் புதிய உலகம், முள்லைா-
டு்தான லராஜா, லவண்ைாம் வகாலராைா, மாறுலவாம் 
மாற்றுலவாம், மனி்தா அது லபாதும், உயிர பிரியும் 
அ்ந்த வ்ாடி, உயிவரழுத்துக் கவி, புத்்தகஙகனை 
கா்தல வகாள், ல்தைல, வாழ்க்னகப் படிகள், இைனம -
யில வறுனம, யார அழகு, வியாபாரமா, னகயர, 
வசய்்ந்னறி, வாழ்க்னகப் பாைம், ்தமிழ், வசகத்திலல 
நிலவாய், வா..ல்தாழா..வா.., அனபிைால, வினரவு்ண-
வும் விபரீ்தமும், அனபு எ்தைாலாைது, நீயும் வஜயம் 
வபறுவாய், மனி்த உலகம் ்தவிக்கி்றது, ஆ்தலால 
்தாம்தம் லவண்ைாம் ஆகிய ்தனலப்புக்களில நூலாசி -
ரியர கவின்தகனை எழுதியுள்ைார. அவற்றில இரச -
னைக்காகச் சில கவின்தகனை எடுத்து ல்ாக்குலவாம்.

காணும் காட்சிகள் யாவற்ன்றயும் கவிஞரின மைக்-
கண் பைம் பிடித்துவிடுகின்றது. பினைர அது கவின்த-
யாக உருப்வபறுகி்றது. இயற்னகயாகக் கா்ணக் கினைக்-
கின்ற அத்்தனை அழகுகனையும் இது்தான கவின்தலயா 
எை எண்ணுகி்றார கவிஞர. பினபு இவற்ன்றவயல-
லாம்விை குழ்நன்தயின குறும்புகலை கவின்தவயைக் 
கூறி நிற்கின்றார. 

மலரப்வபாழில எழிலினில 
எனனை ம்ற்நல்தன.. 

மலரகலை கவின்தவயை 
்ான இரு்நல்தன..
காற்றின ்தழுவலில
எனை ம்ற்நல்தன..
காற்று்தான 
கவின்தவயை 
்ான இரு்நல்தன..
வானில பல நி்றம் பாரத்து 
எனனை ம்ற்நல்தன..
வாைலம கவின்தவயை 
்ான இரு்நல்தன..
குழ்நன்தயின அனழப்பினில இனவ
அத்்தனையும் ம்ற்நல்தன..
குழ்நன்தலய கவின்தவயை 
்ான உ்ணர்நல்தன;..
மனி்தம் படிப்படியாக அருகிக்வகாண்டு வருகின்ற 

இக்கால கட்ைத்தில ்ாம் எவவாவ்றலலாம் சி்ற்ந்த பண்-
புகனைப் லபணி ்ைக்க லவண்டும் எனறு எண்ணிப் 
பாரக்க னவக்கி்றது பக்கம் 13 இல அனம்நதுள்ை 
காண்லபாம் புதிய உலகம் என்ற ்தனலப்பில அனம்ந -
துள்ை கவின்த. இக்கவின்த மூலம் ்ம்மிைம் இருக் -
கின்ற எத்்தனை சி்ற்ந்த இயலபுகனை ்ாம் இழ்நது 
நிற்கினல்றாம் என்ற ஆழமாை வலினயயும் ்தருகின -
்றது கவிஞரின பினவரும் வரிகள்..

பூவுைன லசர்ந்த ்ாரும் ம்ணக்கும் 
்லலுள்ைஙகளுைன இன்ணலவாம் 
்ம் வாழ்வு சி்றக்கும்..
வஞசனை வசய்லவாருக்கும் 
வ்ந்தைம் வசய்லவாம் 
பசிக்கின்ற வயிற்றுக்கு 
பட்ச்ணம் வகாடுப்லபாம்..
அயலவீட்ைானர 
அனலபாடு பாரப்லபாம்..
உ்றவிைருைன 
ஒத்்தானசயாய் இருப்லபாம்..
பக்கம் 20 இல அனம்நதுள்ை புத்்தகஙகனைக் 

கா்தல வகாள் என்ற கவின்தயாைது புத்்தகஙகலைாடு 
வாழும் இனபத்ன்த இயம்பி நிற்கின்றது. ்தனினமயில 
சி்ற்ந்த துன்ணயாகவும் மைசு கைத்்த வபாழுதுகளில 
்தாய் மடியாகவும் எனமத் ்தாஙகும் நூலகள் இருள் 
சூழ்்ந்த இரவுகனைக் கூை விைக்காக மாற்றி வஜாலிக்க 
னவக்கும் எனகி்றார கவிஞர.

புத்துலகம் உன வசமாகும்.
இத்்தலத்தில 
இனினமகள் கரம் லசரும்..
உ்தயம் உன மை வானில 
காட்சியாகும்..
இ்தயம் திைம் புதுனமகளுக்கு 
சாட்சியாகும்..
புத்்தகஙகனைக் கா்தல வகாள்..
நினைவுகளில எலலாம் 
காரகால மனழ தூறும்..
கைவிலும் கவின்தகள் 
ஊரலகாலம் லபாக வரும் 
புத்்தகஙகனைக் கா்தல வகாள்..
மைசு கைத்்த வபாழுதுகளில
்தாய் மடியாய் மகிழ்விக்கும்..
புதுசு புதுசாய் எண்்ணஙகனை
லசய் லபால ஒப்புவிக்கும்
புத்்தகஙகனைக் கா்தல வகாள்..
இவவாறு ்தைது கனனிக் கவின்தத் வ்தாகுதி மூலம் 

கவின்த வாசகரகளுக்கு விழிப்பு்ணரவுக் கவின்தகள், 
்ாட்டுப் பற்று மற்றும் ்தமிழ்ப் பற்றுைன கூடிய கவின்த -
கள், ஆனமிகம் சார்ந்த கவின்தகள் லபான்றவற்ன்ற 
வழஙகி, விரு்நது பனைத்்த கவிஞர பர்ாைா அப்துல-
லாஹ் பாராட்டுக்குரியவர. 

மக்கொனையூரொளின் கன்னிக 
கவினை நூல் நிசொநைம்

உ்ணவுப்வபாருட்களின வினலலயற்-
்றத்ன்த வ்தாைர்நது, லபாஷாக்கு 
குன்றபாைாைது முலனலத்தீவு 

மாவட்ைத்ன்தயும் விட்டு னவக்கவிலனல. 
இம்மாவட்ைத்திலும் லபாஷாக்கு குன்றபாட்டி -
ைால பாதிக்கப்படும் கரப்பிணிகள், பாலூட் -
டும் ்தாய்மாரகள், சிறுவரகளின எண் -
ணிக்னக படிப்படியாக அதிகரித்து வருவன்த 
அவ்தானிக்கக்கூடிய்தாக உள்ை்தாக, கனர-

துன்றப்பற்று பிரல்தச சனப உறுப்பிைரும் 
மா்தர சஙகஙகஙகளின முலனலத்தீவு 
மாவட்ை இன்ணயத் ்தனலவியுமாை இமக்கு-
லலற்்றா புஸ்பாை்ந்தன வ்தரிவித்துள்ைார.   

வைமாகா்ணத்ன்த ்தழுவிய்தாக கை்ந்த 
2016ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ை மா்தர 
சஙகஙகளின இன்ணயமாைது, அம்மாகா-
்ணத்தின 5 மாவட்ைஙகளிலும் இயஙகி வருவ-
ல்தாடு, இ்தன ்தனலனம அலுவலகம் யாழ்ப்-
பா்ணத்தில உள்ைது.   

்தமது மா்தர சஙகஙகள் பற்றியும் அ்தன 
வசயற்பாடுகள் பற்றியும், அவர திைகரன 
வாரமஞசரி வாசகரகலைாடு கருத்துக்கனைப் 
பகிர்நதுவகாள்வல்தாடு, முலனலத்தீவின 
்தற்லபான்தய நினலனம பற்றியும் விவரிக்-
கின்றார.   

்ானகு பிரல்தச வசயலாைர பிரிவுகனை 
உள்ைைக்கிய முலனலத்தீவிலுள்ை மக்கள், 
யுத்்தப் பாதிப்பிலிரு்நது படிப்படியாக மீண்-
வைழு்நது வருனகயில, ்தற்லபாது இஙகு 
லபான்தப்வபாருள் பாவனையும், மதுபா-
ைப் பாவனையும் ்தனலவிரித்்தாடுவல்தாடு, 
அ்தைால ஏற்படும் பிரச்சினைகளும் அம்-
மக்கனை விட்டு னவக்கவிலனல. இவற்றின 
கார்ணமாக வனமுன்றகளும் குடும்பச் சீர-
ழிவுகளும் பாலியல துஷ்பிரலயாகஙகளும் 
இைம்வபற்று வருகின்றை.   

இவற்்றால மன்றமுகமாகவும் ல்ரடியா-
கவும் அதிகைவில பாதிக்கப்படுபவரகைாக 
வபண்களும் சிறுவரகளும் கா்ணப்படுகின்ற-
ைர.   

இவற்ன்ற இலலாவ்தாழித்து, கலவியி-
லும் பழக்கவழக்கத்திலும் சி்ற்ந்தவ்தாரு, 
்ாகரீகமிக்கவ்தாரு, ஆலராக்கியமிக்கவ்தாரு 
சமு்தாயத்ன்தக் கட்டிவயழுப்பும் ல்ாக்லகாடு 
ல்தாற்்றம் வபற்்ற எமது மா்தர சஙகஙகளின 
இன்ணயமாைது, வபண்களுக்கும் சிறுவரக-
ளுக்கும் ஆ்தரவாக குரல வகாடுத்து வருகின-
்றது.

அ்ந்த வரினசயில, ்தற்லபாது கரப்பிணி-
களும் பாலூட்டும் ்தாய்மாரகளும் சிறுவரக-
ளும் எதிரல்ாக்கி வரும் பாரிய பிரச்சினை-
யாை லபாஷாக்கு குன்றபாட்னை நிவரத்தி 
வசய்வ்தற்காை ்ைவடிக்னகயிலும் ்தமது 
மா்தர சஙகஙகளின இன்ணயம் ஈடுபட்டு வரு-
வ்தாகவும், அவர வ்தரிவித்்தார.   

வபாதுவாக, இஙகு அடிமட்ைக் கிராமஙக-
னைச் லசர்ந்த கரப்பிணிகளும் பாலூட்டும் 
்தாய்மாரகளும் சிறுவரகளுலம லபாஷாக்குக் 
குன்றபாட்டிைால பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றார-
கள்.   

முலனலத்தீவில வாழும் மக்களில 
வபரும்பாலாலைார பிர்தாை ஜீவலைாபா-
யத் வ்தாழிலாக கைற்வ்றாழினல வகாண்-
டிருக்கின்றாரகள். ்தற்லபாது கா்ணப்படும் 
மண்வ்ணண் வ்ணய்யின வினலலயற்்றம் 
மற்று ம்  பற்்றாக்குன்ற கார்ணமாக இங-
குள்ை கைற்வ்றாழிலாைரகள் வ்தாழிலுக்குச் 
வசலவது குன்ற்நதுள்ைது. இ்தைால அவர-
கைது வருமாைம் குனறிக் கா்ணப்படுவ-

ல்தாடு, லபாஷாக்கு மிக்க கைல உ்ணவுகனை 
அவரகைது ்ாைா்ந்த உ்ணவில லசரப்பதும் 
குன்ற்நதுள்ை்தாக அவர வ்தரிவித்துள்ைார.   

சா்தார்ணமாக சிசுவவானறு பிரசவிக்கப்ப-
டும் பட்சத்தில, அச்சிசு சுமார இரண்ைனரக் 
கிலலாகிராம் நின்றயுனைய்தாக கா்ணப்ப-
டுமாயின, ஆலராக்கியமாை நின்றனயக் 
வகாண்ை்தாக அச்சிசு கரு்தப்படுவல்தாடு, 
இ்தன மூலம் அச்சிசுவின ்தாயாைவர ்தைது 
வயிற்றில கரு உருவாகிய ்ாளிலிரு்நது 
லபாதியைவாை லபாஷாக்கு மட்ைத்ன்தக் 
வகாண்ை உ்ணவுகனை உட்வகாண்ைனமனய-
யும் கணிக்க முடிகின்றது.   

ஆைால, அண்னமக்காலமாக (இவவரு-
ைத்தில) எமது மாவட்ைத்தில நின்ற குன்ற்ந்த 
சிசுப் பிரசவஙகள், அஙகவீைமாை சிசுப் 
பிரசவஙகள், கருச்சின்தவு லபான்றனவ அதி-
கைவில கா்ணப்படுவன்த எம்மால அவ்தா-
னிக்கக்கூடிய்தாக உள்ைது.   

அத்ல்தாடு, லபாதியைவாை உ்ணவின-
னமயால பாைசானலகளுக்குச் வசலலும் 
பிள்னைகளின வரவு லபாதியவில இருப் -
பதிலனல, பாைசானலகளில பிள்னைகள் 
இனையில மயஙகி விழுகின்றைர.   

இ்நநினலயில, எமது சஙகம் மற்றும் 
பிரல்தச சனப ஊைாக அனையாைம் கா்ணப்-
பட்டுள்ை கஷ்ைப் பிரல்தசஙகளிலுள்ை 
கரப்பிணிகளிைதும் பாலூட்டும் ்தாய்மார-
களிைதும் சிறுவரகளிைதும் லபாஷாக்கு 
பிரச்சினைனய தீரக்க எம்மாலாை ்ைவடிக் -
னகனய எடுத்துள்லைாம்.   

முலனலத்தீவிலுள்ை முனபள்ளிச் சிறு-
வரகளுக்கு பசுப்பால வழஙகும் திட்ைத்ன்த 
எமது மாவட்ை மா்தர சஙகம் முனவைடுத்து 
வருவல்தாடு, இ்தன மு்தற்கட்ைமாக முல-
னலத்தீவு ்கரிலுள்ை எட்வின முனபள்ளிச் 
சிறுவரகளுக்கு ்ாவைானறுக்கு 3 லீற்்றர 
பசுப்பால வழஙகி வருகினல்றாம்.   

இல்தலவனை, எமது பிரல்தச சனபயி-
ைால மகளிருக்காக கை்ந்த வருைமும் இவ-
வருைமும் ஒதுக்கப்பட்ை நிதி உ்தவியில 
கரப்பிணிகளுக்கும் முனபள்ளிச் சிறுவரக-
ளுக்கும் சத்துமா வழஙகும் திட்ைத்ன்த இம்-
மா்தம் மு்தல முனவைடுக்கவுள்லைாம்.   

இச்சத்துமாவாைது உளு்நது, பாசிப் -
பயறு, வகாண்ைக்கைனல, நிலக்கைனல, 
எள்ளு, வகௌப்பி, புழுஙகல அரிசி, பச்னச 
அரிசி, னமசூர பருப்பு உள்ளிட்ை ்தானிய 
வனககனைக் வகாண்ை்தாக ்தயாரிக்கப்பட்டு 
வருகின்றது.   

இனவ எலலாவற்ன்றயும் விை, எவவா-

்றாை லபாஷாக்குள்ை உ்ணனவ எவவாறு 
உட்வகாள்ை லவண்டுவமைவும், ஒரு 
்ானைக்கு எவவைவு கலலாரி உ்ணனவ 
உட்வகாள்ை லவண்டுவமைவும், எமக்கு 
அருகில கா்ணப்படும் லபாஷாக்குனைய 
உ்ணவுகனை இலகுவில எவவாறு அனை-
யாைம் காண்பது எனபது வ்தாைரபிலும் 
அவவு்ணவுகனை எவவாறு வபற்றுக் -
வகாள்வது எனபது வ்தாைரபிலும் கரப்பிணி -
களுக்கும் பாலூட்டும் ்தாய்மாரகளுக்கும் 
வபற்ல்றாருக்கும் உரிய ஆலலாசனை -
கனை வழஙகி வருகினல்றாம். 

அத்ல்தாடு, சிறுவரகளின லபாஷாக்கு 
பராமரிப்புத் வ்தாைரபிலும் கவைம் 
வசலுத்தி வருகினல்றாம் எைவும் அவர 
வ்தரிவித்துள்ைார.   

லமலும் முட்னைக்லகாழி வைரத்்தல, 
லச்தைப் பசனையுைன வீட்டுத்ல்தாட்ைம் 
வசய்்தல, இயற்னக விவசாயச் வசய்னக, 
உள்ளுர ்தானிய உற்பத்தி உள்ளிட்ை பயிற்-
சிகனை அவரகளுக்கு வழஙகுவல்தாடு, 
அவற்றுக்காை உ்தவிகனையும் வழஙகி 
வருவ்தாகவும், அவர வ்தரிவித்துள்ைார.   

லபாஷாக்குக் குன்றபாட்டிைால பாதிக்கப் -
படும் சிறுவரகளுக்கும் ஆலராக்கியமாை 
சிறுவரகளுக்குமினையில சிற்சில வித்தி -
யாசஙகள் கா்ணப்படுகின்றை. அ்தாவது, 
லபாஷாக்கு குன்றபாட்டிைால பாதிக்கப்ப -
டும் சிறுவரகள் எப்லபாதும் சுறுசுறுப்பினறி 
ம்ந்தமாகக் கா்ணப்படுவர. எனறும் அவர 
வ்தரிவித்துள்ைார.   

 ்ாட்டின முதுவகலும்பாை வபண்கள் 
மற்றும் சிறுவரகளின சி்ற்ந்த, வைமாை 
எ தி ர க ா ல த் து க் க ா க 
மா்தர சஙகஙகளின 
இன்ணயமாைது எப் -
வபாழுதும் துன்ண நிற்கு-
வமைவும், அவர வ்தரி -
வித்துள்ைார.   

  

ஆர்.சுகந்தினி  ...? வெலிகம ரிம்ஸா முஹமமத்  ...?

ப�ொஷொககுக குனை�ொட்ொல்

மநை நினையில் 
முல்னை மொணவரகள்  

கரைதுரைப்பற்று 
பிைதேச சர்ப உறுபபினர் 

இமக்குதேற்ைறா புஸ்பறானநேன்   

 லமஷம்  
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கால தேச வர்்தேைானஙகளுக்கு ஏற்்ற வமகயில் புதியவிடயஙக-
மைக் கற்றுக்்காளைாே ைனிேனால் த்பாட்டி கூடிய தினமும ைாறி-
வரும ்ோழில் உலகில் நிமல்தது நிற்்ப்ேன்பது மிகவும சவாலா-
னது அல்லது புதிய ்ோழிமல்த தேடுவ்ேன்பது கூட இயலாே 
காரியம. அதேத்பால் ஒரு நிறுவன்ததின ்வற்றிக்கு தேமவயான 
புதிய விடயஙகளில் த்பாதுைான ்பயிற்சிகமைப் ்்ப்றாே ஊழியர்-
கைால் அந் நிறுவன்ததிற்கு ்பயனில்மல. அதுைட்டுைல்லாைல் 
அந்ே நிறுவன்தோல் ேனது த்பாட்டி நிறுவனஙகளுடன த்பாட்டி-
யிட முடியாது என்ற உணமைமயயும முகாமை்ததுவம உணர்ந்து 
ஊழியர்களுக்கான ்பயிற்சி வாய்ப்புகமை வழஙகதவணடும. 
இந்ேக் கரு்ததுக்கமைக் கீழவரும ஈரடியில் திருவளளுவர் விைக்கு-
கின்றார்.  

“உை்ரனனும ைா்ததிமரயர் அல்லால் ்பயவாக்   
கைரமனயர் கல்லா ேவர்” ( கு்றள -406)  
அோவது கல்லாேவர்கள உயிதராடிருக்கின்றனர் எனறு ்சால்-

லப்்படும அைவிற்கு இருப்்பார்கதை அல்லாைல், அவர்கள ஒனறும 
விமையாே கைர் நிலம த்பால் ்வறும நமடப்பிணஙகைாகதவ 
கருேப்்படுவார்கள எனகி்றார் திருவளளுவர். கைர் நிலைானது ்பார்-
மவக்கு நல்ல நில்தமேப் த்பாலதவ ்ேரியும. ஆனால், எவவைவு 
உழுது ்பயிர் ்சய்ோலும ்பயன ேராது. த்பாட்ட விமேயும அழிந்-
துவிடும. அதுத்பால, கல்வியறிவு இல்லாேவர்கள, ்்பயரைவுக்கு 
உயிதராடு இருக்கி்றார்கள எனறு தவணடுைானால் ்சால்லிக் 
்காளைலாதை ேவிர, அவர்கைால் எேற்கும ்பயனில்மல, அவர்-
கள 'உயிருடன உளைனர்' என்ப்ோனறு ைட்டுதை உணமை. அவர்-
கைால் அவர்களுக்கும பிரதயாசனம இல்மல அவர்கள சார்ந்ே சமூ-
க்ததுக்கும, நிறுவன்ததுக்கும கூடப் பிரதயாசனம இல்மல.   

அோவது ஒரு நிறுவன்ததில் தவமல ்சய்யும ்பயிற்சியற்்ற ஊழி-
யர்கைால் அந்நிறுவன்ததிற்கு ஆக்கபூர்வைான எந்ேப்பிரதயாசன-
மும இல்மல என்ற கரு்தமே இஙகு திருவளளுவர் வலியுறு்தது-
கின்றார். எனதவ ்பயிற்சி அற்று இருக்கும ஊழியர்கள ்ோடர்பில் 
முகாமை்ததுவம கூடிய கவனம எடு்தது, அவர்கமைப் ்பயிற்று-
வி்தது நிறுவன்ததிற்கு உ்பதயாகமுளைவர்கைாக ைாற்்ற முயற்சிக்க 
தவணடும. அப்த்பாதுோன நிறுவன்தமே ்வற்றிகரைான நிறுவன-
ைாக இயக்க முடியும.   

்்பாதுவாக சிலர் ேஙகளுக்கு எல்லாம ் ேரியும எனறு நிமன்தோ-
லும கூட உணமையில் யாரும எல்லாம ்ேரிந்ேவர்கைல்ல. ்ேரி-
யாேவர்கள ்ேரிந்ேவர்களிடம இருந்து கற்றுக் ்காளை முயற்சிக்க 
தவணடும. அதேத்பால் ்ேரிந்ேவர்கள ்ேரியாேவர்களுக்குக் 
கற்றுக் ்காடுக்க முயற்சிக்க தவணடும. ஒருவர் ்ேரியாேவற்ம்ற 
்ேரிந்ேவர்களிடமிருந்து ்ேரிந்து ்காளவது அவருமடய அறிவு, 
ஆற்்றல், தி்றன, ைனப்்பாஙகு, விமன்த தி்றமன அதிகரி்ததுக்-
்காளை உேவும என்ற உணமைமய ஊழியர்களும முகாமையாைர்க-
ளும புரிந்து்காளை தவணடும. நிறுவன்ததில் கிமடக்கும வைங-
கமையும சந்ேர்ப்்பஙகமையும ்பயன்படு்ததி ேஙகள ஆற்்றமல, 
்ோழில் வாணமைமய வைர்்ததுக் ்காளை ஊழியர்கள முயல 
தவணடும என்ற உணமைமய்த திருவளளுவர் கீழ வரும ஈரடியில் 
சி்றப்்பாக விைக்குகின்றார் .  

“கற்றில னாயினுங தகட்க அஃ்ோருவற்கு   
ஒற்க்ததின ஊற்்றாந் துமண”.(கு்றள -414)  
ஒருவர் ோன நூல்கமைக் கற்காவிட்டாலும கற்்றறிந்ேவரிடம 

தகட்டறிய தவணடும. அது ேைர்ச்சி வந்து நமட ேைர்ந்ே ஒரு-
வனுக்கு நடக்க உேவிடும ஊனறுதகாமலப் த்பால எனறும 

துமணயாக அமையும எனகி்றார் திருவளளுவர். ோன ்பல்தவறு 
அரசியல், சமூக, ் ்பாருைாோரக் காரணஙகளினாலும கற்கவில்மல 
என்றாலும, கற்்ற எவரிடம தகட்டாவது அறிவு ்்ப்ற தவணடும. 
அது ஒருவன ேைர்ச்சி அமடயுமத்பாது ோஙகிக்்காளை உேவும 
எனறு கூறுவேன மூலம திருவளளுவர் யாவரும எப்்படியாவது கற்-
கதவணடும எனறு வலியுறு்ததுகின்றார்.  

அோவது கற்்றலுக்கான வாய்ப்பு ஒருவனுக்குக் கிமடக்காே 
நிமலயில் 'தகட்க' எனறு ்சால்லி தகளவி அறிமவப் ்்பறும்படி 
உணர்வூட்டுகி்றார் திருவளளுவர். கற்க வாய்ப்பு கிமடக்காேவர் 
அல்லது மும்றயாகக் கல்வி கற்க இயலாேவர் வாய்ப்புக் கிமடக்-
குமத்பா்ேல்லாம கற்்றவர்களின ்சாற்கமைக் தகட்கலாம. 
இவவாறு ்்ப்றப்்படும தகளவி அறிவு கல்வி அறிவு இல்லாேவர்-
களுக்கும அறிமவக்்காடுக்கும. எனதவ முகாமையாைர்கள திரு-
வளளுவர் கூறுவது த்பானறு ேஙகளுக்கு ்ேரியாே விடயஙகமை்த 
்ேரிந்து ்காளை நிபுணர்கமையும ஆதலாசகர்கமையும ்பணிக்கு 
அைர்்ததி அவர்களிடம இருந்து ் ்ப்றக்கூடிய அனு்பவ அறிமவயும 
ஆதலாசமனகமையுமதகட்டுப் ்்பற்று ேைது அறிவு்த தி்றனகமை-
யும ேைது ஊழியர்களின அறிவு தி்றனகமையும ் ோழில்வாணமை-
மயயும வைர்்தது நிறுவன்தமே ்வற்றிகரைாக ்காணடு ்சல்ல 
முயற்சி ்சய்யதவணடும.  

நிறுவன்ைானறில் தவமல ் சய்யும ேகுதி, ேராேரம, அனு்பவம 
அற்்ற தவமலயாட்கைால் முன்னடுக்கப்்படும தவமலகள எதிர்-
்பார்்தேைாதிரி ்வற்றிகரைாக முடிக்கப்்படாைல் த்பாவேற்கான 
சா்ததியஙகள உணடு என்பமே முகாமை்ததுவம உணரதவணடும. 
இேனால் நிறுவன்ததின ஒட்டு்ைா்தே விமன்ததி்றனும ்பாதிக்-
கப்்படுவதுடன நிறுவனம இலக்மக அமடயமுடியாைல் நட்டம 
அமடயலாம. தைலும ேகுதியற்்ற தவமலயாட்கள ேமைால் முன-
்னடுக்கப்்பட்டு முடிக்கப்்படாே அல்லது முடிவமடயாே தவமல-
கமைப்்பற்றி எப்த்பாதும ்பயம உமடயவர்கைாகவிருப்்பார்கள 
என்பேனால் அவர்கள முகாமை்ததுவ்தோல் வழஙகப்்படும ்பயிற்-

சிகமை ்்ப்ற அல்லது ைாற்றுவழிகமை ஏற்றுக்்காளை்த ேயாராக 
இருப்்பார்கள. எனதவ ேகுதியற்்ற தவமலயாட்கைால் தவமல 
முடிக்கப்்படாைல் த்பாகும சந்ேர்ப்்பஙகள அடிக்கடி ஏற்்படுைாகவி-
ருந்ோல் முகாமை்ததுவம அது ் ோடர்்பாக கூடுேல் கவனம ் சலு்த-
துவதுடன ேக்க ைாற்று நடவடிக்மககமை எடுக்க தவணடும.  

தைலும தவமலமய முடிக்க்த ேவறும தவமலயாட்களின 
தவமல இலக்குகமை அடிக்கடி மீைாய்வு ்சய்து அவர்களின 
தவமலகளின அைவுகமை கும்றக்க அல்லது தவறு தவமலக்கு 
அவர்கமை ைாற்்ற முகாமை்ததுவம முயல தவணடும. ேகுதியற்்ற 
தவமலயாட்களுக்கு உயர் இலக்குகமை அல்லது கடினைான 
தவமலகமை ்காடுப்்பமே முகாமை்ததுவம ேவிர்க்கதவணடும. 
்்பாதுவாக தவமலயாட்களில் இருவமக உணடு அோவது உயர்-
நிமல அல்லது விமன்ததி்றன அல்லது ்ோழில் வாணமை கூடிய 
(High Skilled) ைற்றும ோழநிமல அல்லது விமன்ததி்றன அல்லது 
்ோழில் வாணமை கும்றந்ே (Low/Unskilled) தவமலயாட்கள 
உணடு என்ற உணமைமய முகாமை்ததுவம உணர தவணடும. 
இக் கரு்ததுகமை கீழவரும ஈரடியில் திருவளளுவர் சி்றப்்பாக 
விைக்குகின்றார் .  

“உம்றசிறியார் உளநடுஙகல் அஞ்சிக் கும்ற்்பறின   
்காளவர் ்்பரியார்ப் ்பணிந்து”.( கு்றள -680)  
சிறிய இட்ததில் உளதைார், ேைது குடி உளைம நடுஙகுவதர 

எனறு அஞ்சி, வலியர் ேம இணக்க்ததிற்கு இமசந்ோல், அவமரப் 
்பணிவுடன ஏற்றுக் ்காளளுவர். அோவது வலிமை கும்றந்ேவர் 
ேமமைச் சார்ந்துளைவர் நடுஙகுவேனால் அேற்கு அஞ்சி தவணடி-
யது கிமடக்குைானால் ோன எதிர்்பார்க்கும ்பலன கிட்டுைானால் 
அோவது ்்ப்ற தவணடியது கிமடக்குைானால் வலிமை மிக்க-
வமரப் ்பணிந்து ஏற்றுக் ்காளவார் எனகி்றார் திருவளளுவர். 
அதேத்பானறு நிறுவன்ததில் இருக்கும ஊழியர்களின இயலைவு 
நிறுவன்தமே ்வற்றிகரைாகக் ்காணடு ்சல்லப் த்பாோேோக 
இருக்கும எனறு ஊழியர்கள அஞ்சக்கூடிய ஒரு நிமலமை வருைாக 
இருந்ோல், முகாமை்ததுவம ஊழியர்களின அச்ச்தமே நீக்கி அவர்-
களின இயலைமவ அதிகரிக்கக் கூடியவர்கமை இனம கணடு 
அவர்களின தசமவயிமனப் ்்பற்றுக்்காளை தவணடும. எனதவ 
நிறுவன்ைானறில் காணப்்படும ேனியாள தவறு்பாடுகமை முகா-
மை்ததுவம இனம கணடு அவர்களின இயலுமைகமை அதிகரி்தது 
அவர்களின இயலுமைகளுக்குப் ் ்பாரு்தேைான விே்ததில் தவமல-
கமைப் ்பகிர்ந்து அளி்தது தவமலகமை முடிக்க முயல தவணடும. 
இந்ேக் கரு்ததுக்கமை கீழவரும ஈரடியிலும திருவளளுவர் வலியு-
று்ததுகி்றார் .  

“பீலி்்பய் சாகாடும அச்சிறும அப்்பணடஞ்   
சால மிகு்ததுப் ்்பயின”.( கு்றள- 475)  
ையில் இ்றகாக இருந்ோலுமகூட அைவுக்கு அதிகைாக ஒரு வண-

டியில் ஏற்்றப்்பட்டால் அவ வணடியின அச்சு முறிகின்ற அைவுக்கு 
அந்ே ையில் இ்றகுகளுக்கு ்பலம வந்து விடும எனகி்றார் திரு-
வளளுவர். எவவாறு அைவுக்கதிகைாக ்பாரைற்்ற ையிலி்றகு ஏற்-
றினால் கூட ஏற்்றப்்படுகின்ற வணடியின அச்சு முறியுதைா, அது-
த்பானறு ஒரு ஊழியரின ேகுதிக்கும, அறிவுக்கும, தி்றனுக்கும, 
ைனப்்பாஙகுக்கும, இயலுமைக்கும அப்்பாற்்பட்டு அவருக்கு ஒரு 
தவமலமயக் ்காடு்தோல் அவரினால் அவ தவமலமய முடிக்க 
முடியா்ேன்ற உணமைமய முகாமை்ததுவம உணர்ந்து அேற்தகற்-
்றவாறு தவமலகமைப் ்பகிர்ந்ேளிக்க தவணடும என்ற கரு்தமே 
திருவளளுவர் இஙகு வலியுறு்ததுகின்றார்.  

பேருவளை
ஜாமியா
நளீமியயா 
கலாபீடத்தில்
பநர்முகப் ேரீடளசை 

த்பருவமை ஜாமியா 
நளீமிய்யா கலாபீட்ததின 
2022ஆம கல்வியாணடுக்கான 
புதிய ைாணவர்கமை ்ேரிவு 
்சய்வேற்கான தநர்முகப் ்பரீட் -
மசகள இமைாேம 10ஆம, 
11ஆம திகதிகளில் நளீமிய்யா 
கலாபீட வைாக்ததில் நமட-
்்ப்றவுளைோக கலாபீட முேல்-
வர் அஷ்ஷெய்க் ஏ.ஸீ. அகார் 
முஹமை்த (நளீமி) ்ேரிவி்த-
ோர். 

இமைாேம 10ஆம திகதி 
சனிக்கிழமை வடக்கு, வட-
ை்ததிய, வடதைல், சப்ரக -
முவ, ஊவா ைாகாணஙகமைச் 
தசர்ந்ே ைாணவர்களுக்கும 
11ஆம திகதி ஞாயிற்றுக்கி -
ழமை கிழக்கு, ை்ததிய, தைல், 
்ேன ைாகாணஙகமைச்தசர்ந்ே 
ைாணவர்களுக்கும தநர்முக 
்பரீட்மசகள கலாபீட வைாக்த-
தில் இரு பிரிவுகைாக நமட்்ப -
்றவுளைோகவும அவர் தைலும 
்ேரிவி்தோர். 

தைற்்படி ்பரீட்மசக்கு 
தோற்றும ைாணவர்கள அண -
மையில் ்வளியான க.்்பா.ே 
(சா/ே) ்பரீட்மசயில் இஸலாம, 
கணிேம, ேமிழ உட்்பட ஆறு 
்பாடஙகளில் சி்ததியமடந்தி-
ரு்தேல் தவணடு்ைனவும 
தநர்முக ்பரீட்மசகள தைற்்படி 
சனி, ஞாயிறு தினஙகளில் 
காமல 8.00 ைணி முேல் நமட-
்்ப்றவுளைோகவும தநர்முக 
்பரீட்மசக்கு தோற்்ற விருமபு-
தவார் குறிப்பிட்ட தநர்ததில் 
கலாபீட்ததிற்கு சமுகம ேருைா-
றும கலாபீட முேல்வர் தைலும 
தகட்டுளைார். 

தைலதிக வி்பரஙகமை 
கலாபீட்ததுடன ்ோடர்பு 
்காணடு ்்பற்றுக்்காளை 
முடியு்ைனவும முேல்வர் 
தைலும ்ேரிவி்தோர்.

முகாமையாளர் கே. பத்மானந்தன்

திருவள்ளுவர் எனும் தெய்வீக
முகாமையாளர் கே. பத்மானந்தன்

திருவள்ளுவர் எனும் தெய்வீக
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திருவள்ளுவத்தில் த�ொழில்வொண்மை 
விருத்தியும் பயிற்சியும்

ஜீவைகன ஒரு ைாதிரியாகப் 
்பார்்ததுவிட்டு,

"ஓ... அப்்படி ஒரு ்பார்மவயும 
இருக்கி்றோ... இனனிக்கு ோதன இது 
எனக்கு்த ்ேரியும!"

"ஏன இந்ே ்பார்மவக்கு எனன -
வாம..?" தகட்டுவிட்டு,

ஒரு ்வட்டு ்வட்டினாள தீபிகா
"ஆைா ஆைா அப்்படி ்பார்்தது ரசிக் -

கி்றதுக்கும இது மூச்சிோன!" முகம சுளி்த-
ோன பிதரம.

"ம அஙகைட்டும எனன வாழுோம... 
இந்ேைாதிரி ஒரு மூஞ்சிய ்வச்சி 
கிட்டு... ை்தேவஙகள கிணடல -
டிக்க வந்துட்டாரு... ம  ஜீவா நான 

்்பாயிட்டு நாமைக்கு வாத்றன.. நான 
வந்ே தநரதை சரியில்ல...!" எனறு 
்சால்லிவிட்டு,

விமரந்து ்சன்றாள தீபிகா. அவள 
்சன்ற பி்றகு,

ஐய்ததுடன ஜீவகமனப் ்பார்்தே்ப-
டிதய,

்பாயில் இருந்து எழுந்து ஜீவகனின 
அருகில் வந்ோன.

"எனனடா இது... இவளுக்கு ரூட் 
த்பாடு்ற ைாதிரி ்ேரியுதே...?"

ஜீவகன எதுவும த்பசாைல் அவமைதய 
்பார்்ததுக் ்காணடிருந்ோன.

"தினமும... அவள இஙதக வருவா -
ைாடா?"

"அடிக்கடி வருவாள...!"
"ஓ... அஙக 

் வ ண ்ப ா வு க் கு 
ரூட்டு... இஙதக தீபி -

காதவாட கூட்டா... 
்பதல கில்லாடிடா 
நீ...

"இல்லடா அப்்படி 
எதுவும இல்ல!"

"அப்்ப எப்்படியா-
னது, இருக்கு?"

"எப்்படியானதும 
இல்ல!"

எதுவுதை இல்-
லாட்டி கணட 
கணடமே எல்லாம 
தோளில் ்ோஙகப் 

த்பாட்டுக் ்காளைாதே... அவ அப்்பன 
ஒரு ஜாதி மடப்டா இந்ே விஷெயம தகள -
விப்்பட்டால் உன கழு்ததிதலதய கட்டிடு-
வான யார் கழு்ததுல கட்டி விடுத்றனனு 
்பார்்ததுகிட்தட இருக்கான...!"

்பாமய தூக்கி மூமலயில் த்பாட்டுவிட்டு,
அம்றமய விட்டு ்வளிதயறினான 

பிதரம.
தீபிகாவின ்சயல்்பாட்டினால், ேனமீது 

பிதரமுக்கு சந்தேகம வந்து விட்டது. என்ப-
மேப் புரிந்து ்காணட ஜீவகன.

இனிதைல் தீபிகாவிடம த்பசுவமே 
ேவிர்்ததுக் ்காளை தவணடு்ைனறு 
முடிவு ்சய்ோன.

ேனது ைனதிற்குள சைாதியாகிவிட்ட 
்வண்பாவின நிமனவிதலதய இருந்ே 
ஜீவகன,

அவமை ை்றக்க முடியாைல் அனறும,
இரணடு ைணி அைவில்,
கராஜில் இருந்து ்வளிதயறி, ைவுனட 

த ை ரி க் கு 

அருகில் இருந்ே ்பஸேரிப்பு 
நிமலய்ததுக்குச் ்சன்றான.

ம... ஹூம...!
்வண்பா வரவில்மல!
எனன நடந்ேது அவளுக்கு?
ஜீவகனால் எமேப் ்பற்றியுதை சிந்தி்ததுப் -

்பார்க்க முடிய வில்மல!
நாடிமய்த ேடவிய்படிதய,
ேமலநிமிர்ந்ே த்பாது,
்பமலப்பிட்டியில் இருந்து கிரி்ப்த-

்காமடக்குப் த்பாகும ்பஸ ஒனறு வந்து 
நின்றது.

அந்ே ்பஸசின ்பக்கம விழிகமை்த திருப் -
பினான ஜீவகன.

்பலரும இ்றஙகிக் ்காணடிருந்ோர்கள.
அடு்தது,
ம...
ஆ...!
அடு்தது இ்றஙகியவர்கமைப் ்பார்்தேதும,
ைகிழச்சிப் ்பந்து, ஜீவகனின ைனதிற்குள 

துளளிக் குதி்தேது.
ஆைாம!
அஙதக ்பஸசில் இருந்து இ்றஙகிக் 

்காணடிருந்ேது!
கீோ,
ரைா,
்வண்பா

யாமர மீணடும ்பார்க்க தவணடு்ைனறு 
அவன இ்தேமன நாட்கைாக துடி்ததுக் 
்காணடிருந்ோதனா,

அந்ே ்வண்பா,
இப்த்பாது,
அவன கணகள எதிரில் ஜீவகனின 

இேயம தவகைாக அடி்ததுக் ்காணடது.
தைனியிலும ஒருவிே நடுக்கம ஏற்்பட்ட-

மேப் த்பாலிருந்ேது.
்பஸசில் இருந்து இ்றஙகிய அந்ே 

மூவரும,
அஙதக,
அழுக்குப் ்படிந்ே கராஜ் 'யூனித்பாமில்' 

நினறிருந்ே ஜீவகமனப் ்பார்்தேதும,
மூவரும ஒருவர் முக்தமே ஒருவர் ்பார்்த-

துக் ்காணடார்கள.
வியப்பு அவர்கமை விழுஙகிக் 

்காணடது'
"ரைா... அஙக்பாத்றனடீ அஙக நிக்கி்ற-

வனோதன அனனிக்கு எஙகை ்படம பிடிச்-
சவன?"

"ஆைாடீ கீோ.... 
அவதன ோன அவன ்பார்க்கு்ற ்பார்மவய 
்பார்்ததியா...?"

அவர்கமைப் ்பார்்தது,
அப்்பாவி்தேனைாகச் சிரி்தோன ஜீவகன.
"அஙக ்பாருடி... அவன எஙகமை ்பார்்தது 

சிரிக்கான...!"
"அவனட கணணு ்வண்பாட தைல-

ோணடி இருக்குது...!"
"ஏனடி ம்ப்ததியைாடி உஙக -

ளுக்கு...?" தகட்ட்படிதய ்காஞ்சம 
்நளிந்ோள ்வண்பா...

அவள அப்்படிச் ்சானனாலும,
ஜீவகன ேனமன ோன ்பார்்ததுக் 

்காணடிருக்கி்றான என்பது அவளுக் -
கும புரிந்துோன இருந்ேது.

"த்பசாை வாஙகடி நாஙக 
த்பாதவாம....!" எனறு ்சால்லிய 
்படிதய முனனால் நடந்ோள ரைா.

ேமல குனிந்ே்படிதய அந்ே 
மூவரும விமரந்துநடந்து,

ேனமனக் கடந்து ்சல்வமேப் 
்பார்்ததுக் ்காணடிருந்ே ஜீவகன.

்்பருமூச்சு விட்ட்படிதய அவர்க-
மைப் ்பார்்ததுக் ்காணடிருந்ோன.

"ஏன டி. கீோ... அவன எஙகமைப் 
்பார்க்கி்றானா எனறு நான திருமபிப் 
்பார்க்கவாடி?" 

"ஆைாடி... ரைா... ்பாரு... ்பாரு?"

நடந்ே்படிதய ்ைல்ல்த திருமபிப் 
்பார்்தோள ரைா!"

அப்த்பாதும ஜீவகன அவர்கமைப் 
்பார்்ததுக் ்காணடுோன இருந்ோன.

ஆைாடி கீோ... அவன இனனமும 
எஙகைய ோன ்பார்்ததுக் ்காணடிருக் -
கி்றான...!"

"அவன கராஜ் ஒனறில் வாகனங-
களின க்றள சுரணடும ஒரு க்றள 
சுரணடி!"

"இவளுமடய முேல் காேலதன ஒரு 
க்றள சுரணடி!" எனறு ்சால்லிவிட்டு,

்காஞ்சம வாய்விட்டுச் சிரி்தோள 
ரைா.

அவள முதுகில் ஓஙகி ஒருத்பாடு 
த்பாட்டாள ்வண்பா.

"நீ எனன ்சானனாலும அவன 
உனமனதய ோணடி ்பார்்ததுக் ்காணடி -
ருந்ோன!"

"ஏய்... ம்ப்ததியம 

வி ம ை ய ா -
டாைல் த்பாஙகடி!" எனறு ்சால்லிய -
்படிதய விமரந்து நடந்ோள ்வண்பா.

அவர்கள ்சல்வமேதய ்பார்்ததுக் 
்காணடிருந்து விட்டு,

சிறிது தநர்ததில் அஙகிருந்து நகர்ந்-
ோன ஜீவகன.

(இனிேவன் வருவான்)

ரசனை இல்லாதவர்களுக்கு ்கலாத்ர்கள் மீது வருமே வவறுப்பு

ரசிக்்கத் வதரிநதவர்களுக்கு வரலாமத வயனதப் பற்றிய நினைப்பு!

10

இனியவனே என்று 
பொடி வநன�ன்!

ஜனரஞ்சக எழுத்தாளர்
ம�தாழிவதாணன்

இளமை ஊஞ்சலாடும் விறுவிறுப்ான த�ாடர்

வாசிப்பவர்களுக்கு 
ஒரு வாய்பபு!
"இனியவனே என்று பாடி வநனதேன்" 

கததேதய வாசிக்கும் வாசகரகள் 
தேஙகள் கருத்துக்கதை சுதவயாகவும் 
சுருக்கமாகவும் எழுதி அனுப்பி தவயுங -
கள் வாரா வாரம் பிரசுமாகும்!

அனுப்பேவண்டிே முைவரி
இனிேவேன என்று ்பாடிவநே்தன்

தினைரன் வாரமஞசரி
ே�க்ஹவுஸ் 
கைாழுமபு-1

வடஸ் அப 0777686741
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பசுமை மீட்சி இளவரசி 
மின்மினி மின்்ஹா
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கிரீன்ாந்து சுறாக்்கள் உ்கில் நீண்-
ட்கா்ம உயிர் வாழும வி்ங்கு்க-
ளில் ஒனறு எனறு அறியப்படுகி-

றது. 2014 ஆம ஆண்டு பிடிக்்கப்படட 
கிரீன்ாந்து சுறா ஒனமற ஆயவாளர்்கள் 
்கா்க்்கணிபபு சசாதமை ஒனறுக்கு உட-
்படுத்தியச்பாது அதற்கு வயது 392 எனறு 

்கண்டறியப்படடது. சைலும சசாதமை 
இடடச்பாது அந்த சுறாக்்கள் 500 ஆண்-
டு்கள் வமை உயிர் வாழவதா்க ததரிந்-
தது. அதாவது, லியைாசடா டாவினசி 
சைாைாலிசா ஓவியத்மத தீடடியச்பாது 
இருந்த கிரீன்ாந்து சுறாக்்கள் இனறும 
கூட ்கடலில் சுற்றித்திரிகினறை.

கி.மு. 1000 ஆண்டுக்கு 
முனைர் பிைமீடு்கள் ்கடடிய 
்பண்மடய எகிபதியர்தான 

உ்கிச்சய த்பரும வல்்ைசு்கள். 
ஆைால் ்பாரிய ச்பார் ்கப்பல்்களில் 
வந்த ்பமடயிைர் அந்த எகிபதியர்்க -
மளசய அடிக்்கடி தாக்கி விடடு தசல் -
்பவர்்களா்க இருந்திருக்கிறார்்கள்.

கி.மு 1250 வாக்கிச்சய இந்த ்பமட 
்பற்றிய தசயதி வை்ாற்றில் திடீதைனறு 
சதானறியது. அந்தப ்பமட திடீதைனறு 
வந்து தாக்குதல் நடத்தி த்பரும சசதங்-
்கமள ஏற்்படுத்திவிடடு ்காணாைல்ச்பாய -
விடும.

்கமடசியில் மூனறாவது ைமசிஸ் அவர்-
்கமள சதாற்்கடித்த பினைர் அந்த இைா-
ணுவத்திற்கு எனை ஆைது எனறு ததரிய-
வில்ம்.

எனை ைர்ைதைனறால் அவர்்கள் யார் 
என்பது ்பற்றி இனறு வமை துபபு எதுவும 
கிமடக்்கவில்ம். அவர்்கள் எங்கிருந்து 

வந்தார்்கள் எனறு ஏ்கப்படட ச்காட்பா -
டு்கள் வை்ாற்று ஆயவாளர்்களிமடசய 
இருக்கினறை.

எனறாலும எல்ச்ாருசை அவர்்கமள 
்கடல் ைக்்கள் எனறு அமழப்பமதத் தவிை 
அவர்்களுக்கு அமடயாளங்்கள் எதுவும 
இல்ம். 

சீைாவின ்கமடசி ச்பைைசர் புயி ்கம-
யூனிச அைசில் தைது ்கமடசி நாட்க-
ளில் ஒரு த்பாது ை்கைா்கசவ வாழந்-

தார். ஆடம்பை வாழக்ம்கக்கும சைாசரி 
வாழவுக்கும இமடயி்ாை வித்தியாசம 
்பற்றி ததரிந்து த்காள்ள புயி இன ்கமடசி 

நாட்கமள ததரிந்து த்காண்டால் ச்பாதும. 
தைது தசாந்த ்பாதணியின ்படடிமய 
்கடடத் ததரியாது, ்பற்்கமள தீடடத் 
ததரியாது எனறு எத்தமைசயா சிைைங்்கள். 
வீதி சுத்தம தசய்பவைா்க அவர் முதல் நாள் 
சவம்க்குச் தசனறச்பாது ்பாமதமய தவ -

றவிடடார். ்பாமதயில் ச்பாகினற வருகின-
றவர்்களிடம வழி ச்கடட விதசை ்பரிதா-
்பம, “நான புயி, குயிங் வமசத்தின ்கமடசி 
ச்பைைசர். உறவிைர் வீடடில்தான தங்கி 
இருக்கிசறன. வீடடுக்குப ச்பா்க வழி ததரி -
யவில்ம்.”

1987 ச்காமட ்கா்த்மத பிசைசில் 
ைக்்கள் ைறக்்க ைாடடார். த்கை 

டப்பாக்்களில் அமடக்்கப்படட ்கஞசா 
ச்பாமதபத்பாருள் ்கடற்்கமை்களுக்கு 
அடித்து வைப்படடை. ஒனறு இைண்டு 
அல்் ஆயிைக்்கணக்கில் த்கை டப்பாக்்கள்.

அமவ அமைத்திலும ச்பாமதப 
த்பாருள். அந்தப ்பருவம உ்கின மி்கப-
த்பரிய ச்பாமதக் த்காண்டாடட திருவிழா-
வா்க ைாறியது.

அதமை ்கடல் ்கடவுள் தந்த ்பரிசு எனறு 
பிசைசில் ைக்்கள் த்காண்டாடிைார்்கள். 
உண்மையில் அந்த ச்பாமதப த்பாருள் எங்-
கிருந்து வந்தது?

22 ததான ்கஞசாமவ சிறிய த்கை டப-
்பாக்்களில் அமடத்து ச்பாமதக் ்கடத்தல்-
்காைர்்கள் ்கடலில் எடுத்துச் தசனறார்்கள். 
பிசைசில் அதி்காரி்கள் அந்த ்கப்பம் துைத்த 
ஆைமபித்தார்்கள்.

தபபும அவசைத்தில் அந்தக் ்கப்பல் 
்கடலில் மூழகிவிடடது.

்கப்பலில் இருந்த த்கை டப்பாக்்கள் ்கடற்-
்கமை்களில் ஒதுங்கிை.

பிசைசில் நிர்வா்கம தடுக்்க நிமைத்தது 
இ்வசைா்கசவ நடந்து முடிந்தது.

இந்த பும்கப்படத்தில் இருப்ப-
வர் பிலிபம்பனஸ் அைசியல்-
வாதியாை தையைால்சடா 

டக்்ா.
புத்தாண்டு திைத்தில் தைது வீட-

டுக்கு தவளியில் குடும்பத்திைருடன 
இருக்கிறார்.

இந்த பும்கப்படம எடுக்்கப்படடு 
அடுத்த தநாடிசய அவர் சுடடுக் த்கால்-
்ப்படடார்.

பும்கப்படத்தில் அவமை சுடடுக் 
த்கானற ந்பரும துப்பாக்கிமய இ்க்-
குமவத்து இருப்பது ததளிவா்கத் 
ததரிகிறது.

எைசவ, த்காம்யாளிமய 
த்பாலி்ார் இ்குவா்க பிடித்துவிடட-
ைர்.

தெருவை கூட்டிய பேரரசர்

பிரேசிலியர் 
மறக்காத அநத 
ர்காடை ்காலம்

நீடூழி வகாழ்!

பண்டைய
எகிப்திய்ை 
தாக்கியது
யார்?

பிர்தௌஸ்

சஞசசாரம்
பூக�சாள

பயங்ே ந�காடி!
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பேய் என்றால் ேடையும் நடுங்-
கும். சில ஊர்களில் சங்கி -
லிக் ்கருபேன, க்கறாம்ேன 

அபேடி இபேடி ஏ்கபேடை பேய்்கள் உண்டு. 
இடைவிை ேல சுவறாரஸ்யமறான ்கடை்கள் 
சரவபைச அளவில் உண்டு. கவௌிநறாடு்க-
ளில் உள்ள பேய்்கள் எபேடி ? அவற்றில் 
சுவறாரஸ்யமறான   பேய்்கள் சில

    பிளடி பமரி
வீடடிலிருக்கும் விளக்ட்கக்யல்லறாம் 

அடைத்து விடுங்்கள். ஒரு கமல்லி்ய 
கமழுகுவரத்தி மடடும் எரி்யடடும். ஒரு 
கேரி்ய நிடலக்்கண்ைறாடியின முனனறால் 
நினறு க்கறாண்டு “பிளடி பமரி” எனறு 
மூனறு முட் கசறானனறால் ்கண்ைறாடி-
யில் பேய் நினறு ேல்லிளிக்கும். அபே-

டிப்ய உங்்கள் ்கண்்கடளக்யல்லறாம் பிடுங்-
கிக் க்கறானறு விடும் என ஒரு திகில் பேய் 
பமடல நறாடு்களில் உலவுகி்து.

ைனது பிள்டள்கடளக்யல்லறாம் 
க்கறான் பே்யறாம் இது. கேறாதுவறா்க குழந் -
டை்கள் ேறாத்ரூமில் இருடடில் நினறு இபே-
டிச் கசறானனறால் பேய் வருமறாம். க்கறாஞசம் 
வித்தி்யறாசமறான பேய் ைறான. இந்ைப கே்யர 
பிடித்துப பேறானைறால் ைறான அகமரிக்-
்கறாவில் உற்சறா்கேறான மிக்ஸ ஒனறுக்கு 
அந்ைப பேயின கே்யடரப்ய டவத்து விட-
ைறார்கள்.

    பிடளயிங் ைச் பமன
பேய்்களில் மி்கவும் வித்தி்யறாசமறானது 

இது. இது ஒரு ்கபேல். ! ஆம் ்கடரயிலும் 

பேறா்கறாமல் எபபேறாதும் ்கைலி -
பலப்ய இருக்கும் ேடி சறாேம் 
வறாங்கி்ய ்கபேலறாம். ்கபேல் 
ே்யணி்களுக்குத் ைறான இந்ை 
பேட்யக் ்கண்ைறால் ே்யம். 
அவவபபேறாது ஆங்்கறாங்ப்க 
பைறானறி ்கபேல்்கடளப்ய 
அமுக்கி விடும். அைப பேறாங்-
்கபேறா இகைல்லறாம் ்கைலில் 
கைரியும் ்கறானல் பிம்ேங் -
்கள் என சிலர கசறானனறா -
லும் ேறாரத்ைவர்கள் அடித்துச் 
கசறால்கி்றார்கள் கவளிச்சத் -
பைறாடு வரும் இந்ை ்கபேடலப 
ேற்றி்ய ்கடை்கடள !

ேல ே்யணி்களின குறிபபு -
்களில் இந்ை ்கபேல் இருக்கி -
்து. இங்கிலறாந்தின ஐந்ைறாம் 
ஜறாரஜ் மனனர இடை பநர -
டி்யறா்கப ேறாரத்திருக்கி்றார. 
சடகைன பைறானறி கவளிச் -
சமறாய் ்கண்்களுக்கு முன -
னறாபலப்ய மட்ந்து விடும் 
இந்ைக் ்கபேல். 16ம் நூற் -

்றாண்டின பிற்ேகுதியில் ஆரம்ேமறான 
இந்ை பேய்க் ்கபேல் புரறாைம், இனனும் 
பீதி கிளபபுவடை நிறுத்ைவில்டல. 
பேறாய்க்க்கறாண்பை இருக்கி் து.

    பிளினி
கி.பி 50ல் இடள்ய பிளினி எனும் ஒரு 

பேய் மஹறா அடை்கறாசம் கசய்ைது. கிபரக்்க 
நறாடடின முக்கி்ய ந்கரமறான ஏகைனஸில். 
அந்ைப பேய் சங்கிலி்களறால் பிடைக் -
்கபேடடிருக்கும். இந்ைப பேயின அடை்கறா-
சத்டை ்யறாரறாலும் அைக்்க முடி்யவில்டல. 
மந்திரம், ைந்திரம், வித்டை்கள் எதுவுபம 
இந்ைப பேயின முனனறால் கசல்லுேடி்யறா-
்கவில்டல. எந்ை ேறாச்சறாவும் ேலிக்்கவில் -
டலப்ய என குழம்பி்ய மக்்களுக்கு ஒருவர 

அறிவுடர கசறானனறார. அைனேடி, அங்-
கிருந்ை ்கல்லட்்கடளத் பைறாண்டினறார-
்கள். ஒரு ்கல்லட்யில் சங்கிலி்களுைன 
கூடி்ய ஒரு எலும்புக் கூடைக் ்கண்ைறார்கள். 
அந்ை எலும்புக் கூடடின சங்கிலி்கடள 
அவிழ்ந்து. மரி்யறாடையுைன மறு அைக்்கம் 
கசய்ை பின ஆவி சந்பைறாசமறாகிவிடைைறாம்! 
அபபு்ம் அந்ை பிளினி பேட்ய ்யறாரும் 
ேறாரக்்கவில்டல.

கேறாதுவறா்கபவ ேண்டை்ய கிபரக்்கர்க -

ளுக்கு பேய் நம்பிக்ட்க ஜறாஸதி. ்கல்ல-
ட்்களில் பேய் உலவும் எனேடை சந் -
பை்கத்துக்கு இைமினறி நம்பினறார்கள். 
பேய்்கள் வந்து நறாடடிலுள்ள மக்்கடளக் 
க்கறால்லறாதிருக்்க ஒரு ஏற்ேறாடு கசய்ைறார -
்கள். அைறாவது ஆண்டுக்கு ஒருமுட் பேய் -
்களுக்கு ஒரு கம்கறா விருந்து. எல்லறா பேய்-
்களுக்கும் ‘இனவிபைஷன’ அனுபேபேடும். 
இபேடி எல்லறா பேய்்களும் வந்து அந்ை 
விருந்டைச் சறாபபிடைறால் அடுத்ை வருஷம் 
விருந்து வரும் வடர பேய்்கள் கரஸட 
எடுக்குமறாம்

ேறா ஜிப்யறா ட்க
கே்யடரக் ப்கடைறாபல புரிந்திருக்கும் 

இது ஒரு சீன பேய் எனறு. சூைறாடுேவர்க-
ளுக்கு இந்ை பேட்யப ேற்றி நன்றா்கத் 
கைரியும். இந்ை பேய்்களுக்கு முருங்ட்க 
மரமல்ல, வறாடழ மரம் ைறான ஃபேவரிட. 
அைன கீபழ ைறான ைங்கும். ட்கயில் ஒரு 
குழந்டையும் இருக்கும். திகில் கிளபபும் 
இந்ைப பேட்ய விரடை ஒபர ஒரு வழி ைறான 
உண்டு.  ஒரு நீளமறான சிவபபுக் ்கயிட் 
எடுத்து, அைன ஒரு முடனட்ய வறாடழ 
மரத்திலும், மறு முடனட்ய நீங்்கள் ேடுக்-
கும் ்கடடிலிலும் ்கடைபவண்டும். வறாடழ 
மரத்தில் ்கயிப்றாடு பசரத்து சில ஊசி்க-
டளயும் குத்தி டவக்்கபவண்டும்.

இபபேறாது அந்ைப பேய் ்கயிற்ட்ப 
பிடித்துக் க்கறாண்டு ்கடடிலில் ேடுத்திருபே-
வரிைம் ைனடன விடுவிக்குமறாறு க்கஞசும். 
அபபேறாது ்கடடிலில் ேடுத்திருபேவர, விடு-
விக்கிப்ன எனக்கு முைல் ேரிசு விழப-

பேறாகும் லறாடைரி நம்ேர கசறால்லு 
என்றால் பேய் சரி்யறா்கச் கசறால்லும் 

!  இது சீனறா பேய். இபேடி சூைறாடை 
விஷ்யத்தில் எல்லறா விஷ்யங்்கடள-

யும் புடடுப புடடு டவபேைறால் 
டைரி்யசறாலி விடள்யறாடடு 
வீரர்களுக்கு இந்ைப பேய் 

ேைம் க்கறாடடும் பேய்.
சீனறாவில் லூனறார ்கறாலண்ைரின 
ஏழறாவது மறாைத்தின ேதிடனந்ைறா-

வது நறாள் பேய் தினம் க்கறாண்-
ைறாடுகி்றார்கள். பேய்்களுக்கு 

ேடைபேது ைறான இந்ை தினத்தின 
ஸகேஷல். ை்யறா டீ பலறாஸ முரீபைறாஸ 
என கமக்ஸி்கர்கள் க்கறாண்ைறாடுவ-

தும் ஏ்க்குட்்ய இபை ்கறானசபட 
ைறான எனேது கூடுைல் ை்கவலுக்-

்கறா்க.

    பேய் ரயில்
பேய், ்கபேலறாய் மடடும் ைறான வருமறா? 

ரயிலறாய் வரறாைறா? என ப்கடேவர்களுக்-
்கறா்க இந்ைப பேய். இது ஒரு ரயில் பேய். 
ஒரு மறா்ய ரயில். அவவபபேறாது ஆங் -
்கறாங்ப்க கைரியும் பேய் ரயில் இது. இங்-
கிலறாந்து மற்றும் அகமரிக்்கறாவில் ைறான 
இந்ைக் ்கடை்கள் பிரசித்ைம். ஆளில்லறாை, 
உடைந்ை நிடலயில், புைர மண்டிக் கிைக்-

கும் ரயில்பவ டிரறாக்்களில் திடுக் என 
பைறானறி ைைைைத்து ஓடும் ரயில் இது. ஆபி-
ர்கறாம் லிங்்கனின நிடனவு நறாளில் இது 
அடிக்்கடி பைறானறி்ய ்கடை்கள் உண்டு. 
இந்ை ரயில் பேறாகும் பேறாது ேக்்கத்திலிருக் -
கும் எல்லறா ்கடி்கறாரங்்களும் நினறு விடும் 
எனேது ஜிலீர சங்்கதி. இங்கிலறாந்திலுள்ள 
ஒரு ரயில்பவ டலன மூைபபேடடு ேல வரு -
ைங்்கள் ்கழிந்ைபின ஹறா்யறாய் பேறாயிருக்கி-
்து இந்ைப பேய், 1969ல். 

இந்ைப பேட்யப பிடித்துக் க்கறாண்டு 
ஏ்கபேடை ்கடை்கள், திடரபேைங்்கள், 
கைறாடலக்்கறாடசி நி்கழ்ச்சி்கள் என சம்ேறா-
தித்ைவர்கள் ேலர.

(கைறாைரும்)

சில பேய்களுக்கு முருங்்க மரமலல, வா்ை மரம் 
தான் ஃபேவரிட். அதன் கீபை தான் தஙகும். ்்கயில 

ஒரு குைந்தயும் இருக்கும். திகில கிளப்பும் இநதப் பே்ை 
விரட்்ட ஒபர ஒரு வழி தான் உண்டு.  ஒரு நீளமான 
சிவப்புக் ்கயி்ை எடுத்து, அதன் ஒரு மு்ன்ை 

வா்ை மரத்திலும், மறு மு்ன்ை நீங்கள் ேடுக்கும் 
்கட்டிலிலும் ்கட்்டபவண்டும்.

கல்லறைகளில 
உ்லாவும் பேயகள்!
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நேர்கண்டவர:- 

வவலி்கம ரிம்ஸா முஹமமத்

உங்கமைப் ்பற்றிய அறிமு -
்கதமதை எைது வாச்கர்்களுக்்கா்கக் 
கூறுங்கள்?

எனது ப்பயர் சிவரைணி, பிறநதை 
இடம யாழப்்பாணம, வாழும 
இடம திருக்காணைமை. எனது 
தைாயார் சிவஞானவதி, தைநமதை 
இராசரததினம. இருவரும உயிரு -
டன் இலமை. இன்று இைக்கியத 
துமறயில நான் சிறநது விைங்கக் 
்காரணம எனது ப்பற்கறார்்ககை. 
என் தைாய் ைண் ஈழம. அது தைநதை 
உதிரம தைமிழுக்்காய் அதுவும 
இைக்கியைாய் உயிருள்ைவமர 
உமழப்க்பன்.

சிறுவயது முதைல வாசிப்க்ப 
என் கநசிப்்பாய் இருநதைது. 
்பாடசாமைக் ்காைைதில 
்கவிமதை, க்பச்சு என்று 
்பை கைமட்கமைக் 
்கண்கடன். இன்று ்பலது -
மறக் ்கமைஞராய் ஒரு 
்பமடப்்பாளியாய் உங்கள் 
முன் நிற்கின்கறன். 
வாழக்ம்க பவள்கைாட் -
டததில நானும திக்கு 
திமசைாறி ்கவிச்சுடராய், 
ஒரு ்கமைப் ்பமடப்்பாளி -
யாய் இன்னும இன்னும 
கதைடகைாடு இன்று நின்று 
நிதைானிதது ்பயணிததுக் 
ப ்க ா ண் டி ரு க் கி க றன் . 
கதைடல என்றுகை ஆகராக் -

கியைானது. அது என்மன 
பசதுக்கும, சீர்்படுததும. 
எதிர்்காைங்களில இன்னும 
இன்னும நலை ்பமடப்பு்கமை 
உங்களுக்குத தைரக் ்காததிருக் -
கிகறன்.

உங்கள் ்பாடசாமை 
வாழக்ம்க, பதைாழில அனு்ப -
வம ்பற்றிக் குறிப்பிடுங்கள்?

்பாடசாமை வாழக்ம்க 
சு்கைானது. ஆனால நாம 
அப்க்பாது வாழநதைது யாழில. 
இைஙம்க இராணுவ ைற்றும 
இநதிய இராணுவ ஆக்கிர -
மிப்பு்கள் நிமறநதை க்பாராட்ட -

ைான அநதைக் ்காைம, இடர்மிகு 
்காைைா்க இருநதைது. வலி்கள் 
தைநதை ்கடநதை ்காைம ஏட்டுச் 
சுரக்்காய் என்்பது க்பாை 
்கலவி ்கற்றவள் தைான். நானும 
உயர் தைரம ்கமைப் பிரிவிலதைான் 
்கற்கறன். பின்னர் எற்்பட்ட 
வாழவியல ைாற்றம ்காரணைா்க 
உததிகயா்கம ்பார்க்்கவிலமை. 
அப்க்பாமதைய சூழநிமையில 
அதைற்கு வீட்டில அனுைதிக்்க -

வும இலமை. அப்க்பாதிலிருநது 
இயைாய் இைக்கியம ைட்டும 
தைான் என் மூச்சாகி நின்றது.

முதைன் முதைைா்க எழுததுத துமறக்-

குள் வநதை அனு்ப-
வம ்பற்றிப் ்பகிர்ந-

துப்காள்ளுங்கள்?

சிறுவயதில ்கவிமதை, ்கமதை 
எழுதுகவன். அதைமனத தைாண்டி 
மு்கநூல தைநதைது முதைல சுவாசம. எனது 
தைாயார் 2012 இல இமறயடி கசர்நதைார். 
அன்று ஆற்றாமையால ப்காட்டத 
பதைாடஙகிய உணர்வூற்று இன்று ்பரி-
ணாைம ப்பற்று நிற்கிறது. மு்கநூல 
வழியா்க ஊக்குவிததைவர்்கள் ்பைர் 
இருக்கிறார்்கள். அதைன் ஆரம்பகை 
முதைைாவது ்கவிமதைத பதைாகுப்பு 
புைமப்பயர் கதைசபைான்றின் 
்பமடப்்பாளி்கள் உை்கம எனும 

அமைப்பினால 2015 இல பசய்து 
தைரப்்பட்டது. சிறுவயது அனு்ப -
வங்களுக்கு ஆவணைா்க தைற்சை -
யம என்னிடம எதுவுகை இலமை. 
ஆம்கயால எனது ைறு உயிர்ப்பு 
்கவிமதைத துமறகயயாகும.

உங்கமைக் ்கவிஞரா்க வைர்ததை 
பின்னணி என்ன?

வாசிப்ம்ப கநசிததைதைால என் -
னாலும ்பமடப்பு்கமைத தைர -
முடியும என்ற நமபிக்ம்க. 
அதில குறிப்பிடப்்படுகின்ற 
பின்னணி ்பை இயகைாடு 

ஒன்றிய தைன்மை, 
வலி்கள் மிகுநதை 
வ ா ழ க் ம ்க ய ா -
கும. ்பைரது 
ப ச ய ல ்க ை ா ல 
ஏ ற் ்ப டு கின் ற 
ை ன த தை ா க் ்க மு ம 
்க ா ர ண ை ா கி ன . 
அமதைவிட சமூ-
்கததிற்கு ஏதைாவது 
பசய்ய கவண்டும, 

ைக்்களுக்கு ஏதைாவது ப்காடுக்்க 
கவண்டும என்ற எண்ணததின் பிர-
தி்பலிப்புததைான்.  இமதையும தைாண்டிக் 
கூறுவதைாயின் தைமிழ தைநதை வரம 
என்று தைான் பசாலை முடியும.

நீங்கள் இரசிதது வாசிததை சிை 

்கவிமதை்கமைப் ்பற்றிச் பசாலை 
முடியுைா?

்கவிமதை்கமை ஆழைான சிநதைமன-

கயாடு வாசிக்கும 
்பழக்்கம எனக்கு. 
்கவிஞர் புதுமவ 
இரததினதுமர அவர்-
்களின் ்கவிமதை்கள் 
்பைவும எனக்குப் 
பிடிக்கும.

ஊபரஙகும உயர்ந-
துள்ை ்கற்்ப்க விருட்சங-
்ககை!

்கண் திறவுங்கள்

வீசும ்காற்றுக்ப்கலைாம தைமைய-
மசதது

தைாைம க்பாடுவமதை நிறுததி 
அமைதி ப்பறு்க..

உரம ப்பற்ற மவர உடலவாகும,
குனிகயாபைனும வரைாறும
உைக்குண்டு.
்பம்கவனுக்கிதைமன உணரச் 

பசய்வீர்.
அததுடன் ைண் ்பற்றுடன் 

கூடிய க்பாராட்ட ்காைக் ்கவிமதை-
்களும எனக்கு மி்கவும பிடிக்கும. 
அகதைக்பாை ்கவிஞர் ்காசி ஆனந-
தைன் ்கவிமதை்களும எனக்குப் பிடிக்-
கும. உதைாரணைா்க:-

            
 (11ஆம ்பக்்கம ்பார்க்்க)

முகநூல் தநதது முதல் சுவாசம்
இலக்கியத்தில்

மின்னும் தாரகை
ைவிச்சுடர் சிவரமணி
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விடலை : நம்ம ஊருக்கும கரண்டு வந்துடடடா 
நடாமும படடணத்துக் கடாரஙக பபடாை அனுபவிக்க-
ைடாம...

பபருசு : என்டாத்்த அனுபவிக்கிறது????

விடலை : பவற எ்த? "பவரகட"டத் ்தடான

கைடா : பரண்டு கண்ணிருக்பக அரிசியிபை ஒழுஙகடா 
கலலைப் பபடாறுக்க முடியடா்தடா?

்மடாைடா : முப்பத்திரண்டு பலலு இருக்பக ப்மலை 
முடியடா்தடா?

பக்கத்துவீடடுகடாரர : ஏன..சடார...உஙக ...வீடை 
எப்பவும சிரிப்பு சத்்தம பகக்குப்த ? அந்்த...ரக -
சியம்தடான என்..??

ரடாமு : ஓ...அதுவடா...என...்மல்வி பகடாபம..
வந்துச்சுன்டா....என ப்மை படாத்திரத்்த தூக்கி 
வீசுவடா... ப்மை படபைன்டா நடான சிரிப்பபன, 
படடதுன்டா அவள் சிரிப்படா...

ஒருவன : ்மடாடடுக்கு பபடாஙகல லவக்கும பபடாது 
்மடாடு ஏன உனல் முடடுச்சு...

்மறறவன : பபடாஙகலில இருந்்த முந்திரிலய 
எடுத்து தினனுடபடன.

டடாக்டர : 37'ம நமபர படுக்லகயில இருந்்த 
பபஷண்ட எப்படியிருக்கிறடார?

நரஸ் : அவருக்கு ப்மலமூச்சு, கீழ்மூச்சு 
வடாஙகுது... டடாக்டர..

டடாக்டர : ஏன? என் 
ஆயிறறு அவருக்கு?

நரஸ் : எனல்ப் பிடிக்க 
ரூம முழுவதும சுறறி ஓடிய-
்தடால ஏறபடட கலைப்பு!

ரடா்மன : ஆலசபய துனபத்துக்குக்கடார-
ணமனு இப்ப்தடான நடான ப்தரிஞ்சுக்கிட-
படன

பசடா்மன : எப்படி?

ரடா்மன : என ்மல்விலய நடானஆலசப்-
படடுத் ்தடாப்... கலயடாணம பண்ணிக்-
கிடபடன

நண்பன : ஷடாஜகடான என் கடடி்டார?

நண்பன 1 : லுஙகி கடடி்டார.

நண்பன : !!  

படாரலவயடாைன : பநத்து நடந்்த ஓவியக் கண்கடாடசியிை 
உஙக ஓவியம ்தடான படாக்குற ்மடாதிரி இருந்துச்சு.

ஓவியர : பரடாமப நனறிஙக.

படாரலவயடாைன : ஆ்மடா.. ்மத்்த ஓவியஙகலைச் சுத்தி 
ஒபர கூடடம. படாக்கபவ முடியை.!!!

ப்தடாண்டன : வனமுலறக்குப் பள்ளியில இடம ்தரடாதீர-
கள்னு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில பபடாய்ப் பபசினீஙகைடா 
்தலைவபர

்தலைவர : ஆ்மடாம என் ஆச்சு

ப்தடாண்டன : எந்்த வகுப்புை அடமிஷன ்தரக் கூடடாது 
எனறு பெட்மடாஸ்டர பகடகிறடார.

ஒருத்தி : பநத்து புதுப்படம படாரக்கப் 
பபடானிபய படம எப்படி?

்மறறவள் : இலடபவலை நலைடா இருந்்தது...

ஆசிரிலய : உண்ல்மக்கு எதிரப்ப்தம என-
்னனு பகடடடா, பதில பசடாலைடா்ம முழிக்கி-
றிபய .. .. ஏண்டடா ?

்மடாணவன : நீஙக்தடாப் சடார பபடாய் 
பசடாலைக்கூடடாதுனனீஙக .. ..

நண்பர : உஙகள் குழந்ல்த உஙகலைப் பபடாைபவ 
இருக்கிறது.
நண்பி : உஷ் உஷ்.. சத்்த்மடாக பசடாலைடாதீரகள். அது 
பக்கத்து வீடடுப் பபண்ணின குழந்ல்த.

ஆசிரியர: “ABCD” இல ப்மடாத்்தம எத்்தல் 
எழுத்துக்கள் உள்ை்?
்மடாணவர: 4
ஆசிரியர: “ABCD” ்மடடும அலை, முழுல்ம-
யடா் ப்தடாகுப்லபக் கூறிப்ன.
்மடாணவர: 52
ஆசிரியர: என்?! எப்படி?
்மடாணவர: சிறிய எழுத்து 26 ்மறறும பபரிய 
எழுத்து 26.

்மகள் : அம்மடா, இனறு நடான பசய்யடா்த கடாரி-
யத்திறகடாக டீச்சர எனல் அடித்்தடார.
அம்மடா: அது உஙக டீச்சலர பரடாமப பகவைப்ப-
டுத்துது. நீ என் பசய்யவிலலை?
்மகள் : வீடடுப்படாடம.

பக்கத்துவீடடுக்கடாரி: உஙகள் ்மல்வி 
்தனியடாக இருக்குமபபடாது ்த்க்குத்்தடாப் 
பபசுவது உண்ல்மயடா?
அயலவீடடுக்கடாரர : எ்க்குத் ப்தரியடாது. 
அவள் ்தனியடாக இருந்்த பபடாது நடான அவ-
ளுடன இலலை.
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  உங்களுமைய ்பாைசாமை 
்பற்றி ...?

 தான்  ஜலீல் ்பாத்திைா மின்்ா, 
்கமு/சது/ அல்- அர்சத் ை்ா வித்-
தியாையம (ததசிய ்பாைசாமை) 
சமைாந்துமையில்  06ம தரத்தில் 
்கல்விமயத் ததாைர்கிதைன்.

   நீங்கள் ்கல்விதயாடு தசர்ந்து 
ஆர்்வம ்காண்பித்து ்வரும 
துமை்கள் யாம்வ?           

எனக்கு ்பாைசாமைக் ்கல்வி-
யிதை அதி்க ஆர்்வம. இன்னும 
பிரத்திதயா்க ்வகுப்பு்களுக்கு 
தசல்ைாைதை ்கற்று ்வருகிதைன். 
அத்ததாடு ்கவிமத்கள் எழுது்வது, 
்பாைல் ்பாடு்வது, நைனம,அபிந-
யம, த்பச்சு, அறிவிப்பு ைற்றும 
நாை்க நடிப்பு துமையிலும,தற்-
்காப்புக் ்கமை, விமையாட்டு, 
சாரணியம, சுற்று சூழல்  ைற்றும 
சுற்ைாைல் சார் தசயற்்பாடு்களிலும 
ஈடு்பட்டு ்வருகிதைன்.

 
 உங்கள் புமனப்த்பயர் 
    ்பற்றி...?
எனக்கு ஓரைவு ்கவிமத ்வடிவில் 

கிறுக்்கல்்கள் ்வரும. கிறுக்கியும 
இருக்கிதைன். அதமன ஓர் சிறிய 
ஆ்வண ்வடிவில் த்வளியிைவுள்-
தைன். அதற்்கான ஆசிச் தசய்-
தியிமன இந்திய பு்கழ் த்பற்ை 
இைக்கிய சிதரஷை ஆளுமை 
மு.தைத்தாவிைம த்கட்டிருந்-
ததன். அ்வதர எனக்கு "மின்மினி" 
என்ை புமனப்த்பயர் சூட்டியது-
ைன், என் எழுத்து்களுக்கு "மின்மி-
னியின் கீைல்்கள்" என்று த்பயரும 
ம்வத்துள்ைார்.

  புைக்கிருத்திய தசயற்்பாடு்க ளில்   
த்வற்றி்கள்  ஏதும 

      த்பற்றுள்ளீர்்கைா? 
நான் விைஙகிக் த்காண்ை 

்வம்கயில் 3ம தரத்தில் ்கற்கும-
த்பாது சிஙகிதி சாரணிய தமைவி-

யா்க , 4ம தரத்தில் குருமைச் 
சாரணிய தமைவியா்க த்வள்ளிப் 
்பதக்்கம த்வன்தைன். தற்த்பாது 
6ம தரத்தில் ்கனிஷை சாரணிமய-
யா்கவும, அணித் தமைவியா-
்கவும ்வழிநைாத்திக் த்காண்டு 
்வருகிதைன். தற்்காப்புக் ்காமை-
யிலும த்வற்றிச் சான்றிதழ், 
சமைாந்துமை பிரததச தசயை்க 
்கைாசார அதி்கார சம்பயில் 
இயக்கும "துமைச்சிைார் 
்கமைக் ்கழ்கத்தின்" -  'பிரதித் 
தமைவியா்க' ததரிவு தசய்யப்-
்பட்டு ்பை இைக்கிய த்வற்றி 
சான்றிதழ்்கள் த்பற்றுள்தைன்.

அத்ததாடு எனது ்கல்வித்-
தாய் அல்-அர்சத் ை.வி ்காமை 
ஆராதமணயில் ம்வத்து 
அதி்பர் எம.அப்துல் ரஹீம 
தமைமையில் ஆசிரியர்குழாம, 
ைாண்வர்்கள்  ்பாராட்டி  த்கௌர-
வித்திருந்தனர். தைலும என்மன 
சமைாந்துமை ்வையக் ்கல்விப் 
்பணிப்்பாைர் எஸ்.எம.எம.அமீர் 
த்பான்னாமை த்பார்த்தி, "சர்்வ-
ததச ்பைம்வ" எனும விருதும 
்வழஙகி த்கௌரவித்தார், அக்்க-
மரப்்பற்று- ்கல்முமன ைா்வட்ை 

சாரணிய அமைப்பி-
னால் ்பாசமையில் த்வற்-
றியீட்டிய சான்றிதழ்,"-
அழகிய சிறு்வர் சமூ்க 
த்வமைத் திட்ைம-2022" 
்கமைப் ்பயிற்சி ்பட்ை-
மையில் ்பஙகு்பற்றிய-
மைக்்கா்க சான்றிதழ், 
திைதனாலி ஊை்க 

்வ ம ை ய ம ை ப் -
பு,சமைாந்துமை  
பிரததச சம்ப 
்பாராட்டு சான்-
றிதழும, அல்-மீ-
ஸான் ்பவுண்தை-
ஷன் "கிழக்கின் 
நாதம" எனும 
வி ரு து ம , ச ான் றி -
தழும, ததசிய ைட்ை அறி-
விப்்பாைர்  த்பாட்டியில் 
3ம இைம த்பற்ைமைக்்கான 
்பதக்்கம, ்பாராட்டுச் சான்-
றிதழ் த்பான்ைம்வ்கமைப் 
த்பற்றுள்தைன்.

   சர்்வததச இைக்கிய 
அமைப்பு்கள்  ்வழஙகிய 
விருது்கள், சான்றிதழ்-
்கள் நிமையத்வ உண்டு 

என்கிறீர்்கதை அம்வ  
்பற்றியும...?

ஆைாம, குறிப்்பா்க இந்திய 
தமிழ் நாட்டு ,ஏமனய நாடு்களின் 
இைக்கிய அமைப்பு்கள் ்பை ்வழங-
கியுள்ைன. அ்வற்றில் : இைைா-
ைணி ்காந்தி விருது (2020.09.27), 
்கைாம ்கனவுக் ்கன்னி விருது 
(2020.10.18), சிைந்த நட்சத்திர 
ைாண்வர் விருது (2020.11.06), 
்கமைஞர் மு. ்கருணாநிதி ்பாராட்-
டுச் சான்றிதழ் (2021.05.10), 

இைம ்கமைஞர்்களுக்-
்கான ்பாராட்டுச் சான்-
றி த ழ் ( 2 0 2 1 . 0 5 . 1 6 ) , 

ஸ்த்காட்ைாந்து சங்க 
இைக்கிய ஆய்வு நடு்வம 

நைாத்திய சர்்வததச த்பச்சுப் 
த்பாட்டியில் 3ம இைம 
த்பற்ை த்வற்றி சான்றிதழ் 
(2022.07.23),  பிரித்தானிய 
இந்திய தமிழ் ்வாதனாலி 
்பாராட்டு சான்றிதழ் 
(2022.07.24),  இைம ்பமைப்-
்பாைருக்்கான-  ஒளிசுைர் சக்ரா 
விருது(2022.09.17), இையம 
சுைர்ைணி விருது(2022.10.15), 
நைசத்திர ஒளிச் தசமைல் விருது 
(2022.10.24) இன்னும ்பை த்பற்-
றுள்தைன்.

   இமமுயற்சிக்கு உந்துதல் தரு-
்ப்வர்்கள் யார்...?

எனது அன்புத் தாயார் ஆயிஷா, 
்பாைசாமையின் தமிழ் ்பாை 
ஆசிரிமய  இனா்பா,்பாைசாமை  

முதல்்வர்  எம.அப்துல் 
ரஹீம சார், சமைாந்துமை 
்வையக் ்கல்விப் ்பணிப்-
்பாைர் எஸ்.எம.எம.அமீர் 
சார்,கிழக்கு ைா்காண 
்கல்வி,்கைாசார ்பணிப்-
்பாைர்்கைான திருைதி.
என்.பிள்மை நாய்கம, 
திருைதி. சரண்யா சுதர்சன்  
இன்னும ்பைரும.

  நன்றி ததரிவிக்்க த்வண்-
டிதயார் ...?  

தின்கரன் ்வார இதழின் 
பிரதை ஆசிரியர் ரீ. தசந்தில் 
த்வைர், சைாதான ்கற்ம்க-
்கள் நிமைய ்பணிப்்பாைர்- 
த்பராசிரியர். எஸ்.எல்.

றியாஸ் சார், இஸ்ைாயில் தைாஜ் 
சபீக்,  ஊை்கவியைா-
ைர்்கைான வீ.ரீ. ச்கா-
தத்வராஜா, 

(07ஆம ்பக்்கம 
்பார்க்்க)

பசுமை மீட்சி இளவரசி 
மின்மினி மின்்ஹா

சர்வதேச ரீதியில் ேனது 
நாமத்தினன பனைசாற்றிக் 
க�ாண்டிருக்கும் மின்மினி
மின்்ான்வ எமது ்வார
மஞசரியின் கசந்தூரம் 
இேழுக்கு கசல்வி 
�ண்்டதபாது அ்வர கூறிய 
�ருத்துக்�ள்

கே. ஈஸ்வரலிஙேம்...?
easwarantkn@gmail.com
்வட்ஸ்அப்: 0773124543
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(06ஆம ்பக்்கத் த�ாடர்)
நூருள்ஹு�ா உைர், பிரின்ட் 

்வுஸ் ஏ.எம.மு்மைட் ஆஸிக், 
அறிவிப்பாளர்்களான: ஏ.ஸீ.
தெளஷாட், ஏ. எம.இன்ஷாப, 
ஸீ.எம.யூ.�ாரிக், இமளஞர் ்பாரா-
ளுைன்்ற உறுபபினர் சமைாந்தும்ற 
அமீர் அபனான், எம.ஆர்.ஆஷிக் 
மு்மைட் �மைமையிைான ்பசித்-
த�ாருக்கு உணவழிபத்பாம சமூ்க 
தசமவ அமைபபின் சத்கா�ரர்்கள, 
குசசதவளி பிரத�ச  சம்பத் �விசா-
ளர் த்கௌரவ.ஏ.மு்பா்றக் (தே.பி), 
புரவைர் ்ாஷிம உைர், தே.தே.
்பவுணதடசன் �மைவர் ஐ.மவ.எம. 
்னீப ் ாஜியார் , கிழக்கு ைா்காண 
அமனத்து அரச திமணக்்கள �மை-
வர்்களுக்கும, முப்பமட மு்காம பிர-
�ானி்களுக்கும. .

   உங்களின் எதிர்்காை ்பயணம 
்பற்றி...?

இன் ம ்ற ய 
உைகின் ெ்கர ைய-
ைா�ல், உை்க ைய-
ைா�ல்  ்காரணைா்க 
உை்க வனசதச-
ழிபபு அழிக்்கப-
்பட்டு வருகி்றது, 
இ�ன் ்காரணைா்க 
ைனி�னின் உயிர்-
வாழும சாத்தியம 
த்களவிக் குறியாகி-
யுளளது. 

இந் நி ை -
மைக்கு ்பரி்காரம 
த�டும முயற்சி-
யில் இைஙம்க 
தீவு முழுவதும 
10,00,000 (்பத்து 
இைட்சம) ைரக் ்கன்று்கமள ெடும 
த�சிய தவமைத் திட்டத்திமன முன்-
தனடுத்து வருகித்றன். இைஙம்க 
வன்பரி்பாைன திமணக்்கள உயரதி-

்காரி எனது "மின்்ாவின் ்பசுமை 
மீட்சிப த்பாராட்டத்திமன" ஏற்றுக் 
த்காணடதுடன், ைரக்்கன்று்கமள 
2023 ேனவரியில் �ருவ�ா்கவும, 
கிழக்கு ைா்காணத்தில் மு�ற்்கட் -

டைா்க 1,00,000 ்கன்று்கமள 
ெடுவ�ற்்கான அமனத்து ஏற்்பா -
டு்கமளயும முன்தனடுத்து வருகி -
த்றன். 

இ�மன 10வருடங்கள த்காண -

ட�ான  ஓர் த்பாராட்டைா்கதவ  
முன்தனடுக்்கவுளதளன். அமனத் -
துத் �ரபபினரும இமணந்து 
த்காளளுைாறு அன்்பான அமழப -
பிமன விடுக்கித்றன்.

நெருக்கடியைக ்கண்டு துவண்டுவிடாமல் 
அதயை ஒரு சவாலா்க ஏற்று இயை-

ஞர்கள் முன்ைற ்வண்டும் எனறு சமத்துவக 
்கட்சியின ந�ாதுசநசைலாைர மு சந்திரகுமார 
நதரிவித்தார. கிளிநொசசி லிற்றில் எய்ட் நி்கழ்-
வில் ்கலந்துந்காண்டு உயரைாற்றும் ்�ா்த 
அவர இவவாறு நதரிவித்தார. அமரத்துவம -
யடந்த லிற்றில் எய்ட் நிறுவைத்தின முனைாள் 
இைககுெர சிவ்�ாதியின ஞா�்காரத்த விருது 
வழங்கும் நி்கழ்வின இறுதியில் இைல்,  இயச,  
ொட்கக ்கயலஞர்கள் வள்ளிபுரம் ஏழுமயலப்-
பிள்யை ்க்ேஸ் வி�ை்ச்கரன  �ாரவதி 
சிவ�ாதம், நசல்லத்துயர விந்தன ஆகி்ைார 
�ாராட்டப்�ட்டு ந்கௌரவிக்கப்�ட்டைர. இவர்க -
ளில் �ாரவதி சிவ�ாதம்   இவவாண்டுக்காை 
2022 சிவ்�ாதி ஞா�்காரத்த விருயத நவற்-
றிந்காண்டார. ஒரு இலட்சம் ரூ�ா �ேப்�ரிசு-
டன சிவ்�ாதி ஞா�்காரத்த விருயத கிழககு 
மா்காே சி்ரஷட ்கலாசார அலுவலர வி 
குே�ாலாவும் சிவ்�ாதியுயடை தந்யதயும் 
இயேந்து �ாரவதி சிவ�ாதத்துககு வழங்கி 
ந்கௌரவித்தைர.

மற்யறை ்கயலஞர்களுககு  5000 ரூ�ாய் 
வீதம் �ேமும் அவர்களின ்சயவயை ந்கௌர-
விககும் சானறிதழ்்களும் வழங்்கப்�ட்டை.

'தைது குழந்யதப்�ருவம் முதல் இைல், 
இயச, ொட்கத்துயறயில் தடம் �தித்து �தினம 
வைதிலும் ்கயலத்துயறயி்ல்ை வாழ்கய்கத் 
துயேயையும் ்தரந்து ்கயலத்துயறயில் தன 
அடுத்த தயல முயறயையும் தடம்�திக்க யவத்-
தயமக்கா்க இைல், இயச, ொட்கத்துயறயில் 
�ாரவதி சிவ�ாதமும் அவருயடை குடும்�த்தி-
ைரும் ஆற்றிை �ங்்களிப்ய� ந்கௌரவிப்�தற்-

்கா்க அவருககு இவ 
விருது வழங்்கப்�ட்-
டதா்க லிற்றில் எய்ட் 
ஸ்தா�்கர த  ந�ை 
�ாலன நதரிவித்-
தார.

லிற்றில் எய்ட் 
ஸ்தா�்கர த ந�ை-
�ாலன இயைஞர 
- யுவதி்களின எதிர்கா -
லம் விருத்தி குறித்து 
மிகுந்த ்கவைம் 
ந ்க ா ண் டு ள் ை ா ர '  
எைக குறிப்பிட்ட சந்திரகுமார,  இனனும் 15 
வருடங்்களுககு அரச உத்தி்ைா்கங்்கள் கியடக்க 
வாய்ப்பில்யல எனறும் கிளிநொசசியில் உள்ை 
இயைஞர - யுவதி்களுககு லிற்றில் எய்ட் ஒரு 
சிறந்த வாய்ப்பு எைத் நதரிவித்தார.

கிழககு மா்காே சி்ரஷட ்கலாசசார  அலுவலர 
வி குே�ாலா:

'அறிவு – திறன - மைப்�ாங்கு எனற மூனறு 
அம்சங்்கள் எங்்களின ெடத்யத மாற்றத்யத 
ஏற்�டுத்துகினறது. �ரீட்யசக்கா்க மட்டுமல்லா -
மல் அதற்கு அப்�ாலும் மாேவர்கள் தங்்கள் 
அறியவ வைரத்துகந்காள்ை ்வண்டும்.

சிவ்�ாதியின எண்ேங்்களும் அவவா்ற  
இனறு �லர மத்தியிலும் வியதக்கப்�ட்டு வைரக -
்கப்�டுகினறது' எைத் நதரிவித்தார.

வி குே�ாலாவின தயலயமயுயரயைத் 
நதாடரந்து �த்தி எழுத்தாைரும், நூலாசிரி-
ைரும், ்கயல இலககிை  விமரச்கருமாை சி 
்கருோ்கரன சிவ்�ாதி நியைவுச சிறப்புயர 
நி்கழ்த்திைார. இயை்ைாயர விருத்தி நசய்தல்: 

அறிவு – ஆற்றல் - ஆளுயம – �ண்பு – 
நசைல்திறன எனற  தயலப்பில் சிவ -
்�ாதியின இயைைதயலமுயறயி-
ையர முனநிறுத்தும் தனயமயை 
விதந்துயரத்தார.

'்கடந்த 12 ஆண்டு்கள் லிற்றில் 
எய்ட் கிளிநொசசி மண்ணில் 
்கேணித் நதாழில்நுட்�த்துடன  
ஆளுயமயையும் வைரககினறது. 
இங்கு புர�கற் ்கலாசசாரம் இல்யல. 
புர�கற் எழுதி  நிதி்ச்கரிப்பு ெயடந�றுவ -
தில்யல. மாேவர்க்ை சிரமதாைம் நசய்கினற -
ைர. மாேவர்க்ை  ந�யினற் அடிககினறைர. 
அதுநவாரு குடும்�மா்கச நசைற்�டுகினறது' 
எனறும் எழுத்தாைர  ்கருோ்கரன தைதுயரயில் 
குறிப்பிட்டார.

லிற்றில் எய்ட் மாேவர்களின தமிழ் வாழ்த்-
துடன ஆரம்�மாை நி்கழ்வுககு லிற்றில்  எய்ட் 
மாேவி நசல்வி இ கு்கப்பிரிைா வர்வற்று உயர-
நி்கழ்த்திைார. ஆசிரிைர � . தைாைன நி்கழ்யவத் 

நதாகுத்து வழங்கிைார. கிளிநொசசி ந�ைந்திெ-
்கர மீைாட்சி அம்மன ஆலைப் பிரதம குரு முத்-
துககுமார குருக்கள் சிவஸ்ரீ ம்்கஸ்வரொத சரமா 
சிவ்�ாதியின   நியைவு்கயைக குறிப்பிட்டு 
ஆசியுயர வழங்கிைார. அவயரத் நதாடரந்து 
ஆசியுயர வழங்கிை

கிளிநொசசி ்கருோ நியலை வே பிதா எஸ் 
்்க டானிைல் சிவ்�ாதியுயடை ெண்�ரும் கூட  
ஆனமீ்கத்துககூடா்க்வ ஒழுக்கத்யத ந்காண்டு-
வர முடியும் எைத் நதரிவித்தார.

உறுதிந்காண்ட நெஞ்சிைாள் நூல் நவளியீடு:
அதயைத் நதாடரந்து 

ஹம்சந்கௌரி 

சி வ ் � ா தி யின 
'உறுதிந்காண்ட நெஞ்சிைாள்' எனற �த்து 
ந�ண் ஆளுயம்கள் �ற்றிை நூல் நவளியீடு 
ெயடந�ற்றது. இந்நூல் நவளியீடு முற்றிலும்  
இைம் தயலமுயறப் ந�ண்்களிைா்ல்ை 
ெடாத்தப்�ட்டது. ைாழ் �ல்்கயலக்கழ்கத்தின 
மாேவர்களின  'மனிதம்' குழயவச ்சரந்த 
இைம் ந�ண்்கள் இந்நி்கழ்யவ திறம்�ட ெடத்தி-
ைர. 

கலைகககாக தனலனை அர்ப்பணிதத ்பகார்வதி சி்வ்பகாதததிற்கு
ஒரு ைட்சம் ரூ்பகா ்பணததுடன சி்வஜ�காதி ஞகா்பககாரதத விருது

ஹம்சக�ௌரி 
சிவஜ�ோதியின் பத்து கபண் 

ஆளுமை�ள் பற்றிய 'உறுதிக�ோண்்ட 
கெஞ்சினோள்'  நூலும கவளியீடு



 'வரலாறு முக்கியம்'

விஷ்ணு விஷால் நடித்துள்ள 
கட்ா குஸ்தி திரைப்ப்த்தின் 'ரைக் ர்சன்' 

என்்ற ்பா்ல் வெளியாகி உள்ளது. வசன்ரனை, இயக்குனைர் 
வசல்்ா அயயாவு இயக்கத்தில் நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நடித்துள்ள 

திரைப்ப்ம் 'கட்ா குஸ்தி'. இந்த ்ப்த்தில் நடிரக ஐஸ்ெர்யா ்டசுமி க்தாநா-
யகியாக நடித்துள்ளார். இந்த திரைப்ப்ம் ்தமிழ்-வ்தலுங்கு எனை இருவைாழிகளில் 

வெளியாக உள்ளது. 'கட்ா குஸ்தி' ்ப்த்துக்கு ஜஸ்டின் பிை்பாகைன் இரசயரைத்-
துள்ளார். ரிசசர்டு எம் நா்தன் ஒளிப்பதிவு வசயதுள்ளார். பிைசன்னைா ்ப்த்வ்தாகுபபு 

வசயகி்றார். 'கட்ா குஸ்தி' திரைப்ப்த்தின் டிரை்ர் ைற்றும் மு்தல் ்பா்ல் சமீ்பத்-
தில் வெளியாகி ரெை்ானைது. இந்த நிர்யில், இந்த ்ப்த்தின் 2-ெது ்பா்்ானை 

'ரைக் ர்சன்' என்்ற ்பா்லின் லிரிக் வீடியயாரெ ்ப்க்குழு வெளியிடடுள்ளது.  க
ட்

ா கு

ஸ்தி
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யகளவி:- ைக்கள தி்கம்            
எம் .ஜி.ஆர்.நடித்்த ்ப்ம்ஒன்றுக்கு 
11 ெரு்ங்க்ளாக சூடடிங் ந்ந-
்த்தாயை  . எந்த ்ப்ம் அது..்ப்ம் ..
வெளி ெந்த்தா..்ப்த்தின் வ்பயர் 
என்னை?
்பதில்:- நீங்கள யகளவிப்பட்து 
உணரை்தான்.1950ஆம் ஆணடு 
பிற்்பகதியில் ்ப்பபிடிபபு வ்தா்ங்-
கப ்படடு 1963ஆம் ஆணடு 
்ப்பபிடிபபு நிர்றவு வ்பற்்றது.அய்த  
ஆணய் வெளியானை ்ப்ம்்தான் 
'கர் அைசி'.

நீண் கா்ைாக ்ப்பபிடிபபு 
நர்வ்பற்்ற திரைப்ப்மும் 
இது்தான்.

அ்தற்கு வசால்்ப்படும் காைணம் 
என்னை வ்தரியுைா?

இநதியாவில் வெளியானை மு்தல் 
விஞ்ானை கர்த சார்ந்த திரைப-

்ப ்ம்என்்ற 
வ்பருரையும் இந்த ்ப்த்திற்யக 
உணடு.யெற்றுக்கிைக ொசிகள,்ப-
்றக்கும் விணக்ம் ்பற்றிய கர்த 
என்்ப்தால் ்ப்பபிடிபபுக்கானை மு்தல் 
ஆயத்்தங்கர்ளச வசயயவும்,நிதி 
்பற்்றாக் குர்றரய சரிவசயயவும்,

சி் காடசிகர்ள ைறு ்ப்பபிடிபபு 
வசயயவும்,்ப்த்வ்தாகுபர்ப சி்றப-
்பாகச வசயெ்தற்கும் இத்்தரனை 
ெரு்ங்கள வசன்்ற்தாம்.

இத்்தரனை ெரு்ங்களுக்குப 
பி்றகு இந்தப ்ப்ம் வெளி ெந்தா-
லும் ய்தால்விப ்ப் ெரிரசயிய் 
யய இது யசர்ந்தது.

இந்தப ்ப்த்தில் ைக்கள தி்கம் 
எம்.ஜி.ஆர்.(இைடர் யெ்ங்க-
ளில்) ்பானுைதி,ைாஜ் சிறி,நம்பியார் 
ஆகியயார் நடித்திருந்தார்கள.
்ப்த்ர்த இயக்கியெர் ஏ.காசிலிங்-
கம்க ர்த ெசனைம் ைவீந்தர்,இரச 
யக.வி.ைகாய்தென்.

எம். ைாகிைட
எ்்ப்கை.

யகளவி:- இர்ளய ்த்ள்பதி 
விஜயயின் திரைப்ப்ப ்பா்ல் 

ஒன்ர்றத்்தான் அதிக ைசிகர்கள 
ைசித்திருக்கி்றார்கள என்று 

ஒரு ்தகெல் வெளியாகி 
இருக்கி்றய்த..

இது ்பற்றி...  ்தகெல்கர்ளத் ்தரு-
வீர்க்ளா...?

்பதில்:- இர்ளய ்த்ள்பதி விஜய-
யின் 'ொரிசு ்ப்த்தின் ்தகெல்கள 
வெளியாகிக் வகாணடிருக்கும் 
அய்த ்தருணத்தில் விஜய நடிபபில் 
ய்ாயகஷ் கனைகைாஜ் இயக்கத்-
தில் வ்தா்ங்கவிருக்கும் '்த்ள்பதி 
67' ்ப்த்திற்கானை ்தகெல்களும் 
வெளியாகி ைசிகர்கர்ள உற்சாகப 
்படுத்தி ெருகி்றது. இநநிர்யில் 
இரணய்த்ளங்கள,சமூக ெர்த்-
்த்ளங்கள,டிஜிட்ல் ்த்ளங்கள எனை 
இ்த்திைனியல் வ்பாழுது ய்பாக்கு 
சா்தனைங்களின் ெருரகயினைாலும் 
,அ்தற்கு கிர்த்து ெரும் ெையெற்-
பினைாலும் ்தமிழ்த் திரையிரச 
உ்கில் ்ப் புதிய சா்தரனைகள 
நிகழ்த்்தப்படடு ெருகி்றது. க்ந்த 
்தசாப்தங்களில் திரைப்ப்ங்களில் 
இ்ம் வ்பறும் ஒரு ்பா்ல் வெற்றி 
வ்பற்்றால், அ்தன் ஆயுள என்்பது 
அதிகம். ஆனைால் அ்தன் எண-
ணிக்ரக என்னை? என்்பது குறித்து 
வ்தளிவு இருக்காது. ்தற்ய்பாது ஒரு 
்பா்ல் வெளியாகி ைசிகர்களி்த்தில் 
வ்பரும் ெையெற்ர்ப வ்பற்்றால் 
மில்லியன் கணக்கி்ானை ்பார்-
ரெயா்ளர்கள ்பார்ரெயிடடு 
அ்தரனை சா்தரனைப ்படடியலில் 
இரணத்து விடுகி்றார்கள. இநநி-
ர்யில் ்த்ள்பதி விஜய நடிபபில் 
வெளியானை 'ைாஸ்்ர் திரைப்ப்ம் 
வ்தா்ர்நது ்ப் ்பக்க சா்தரனை-
கர்ள வ்தா்ர்நது ்பர்த்து ெருகி-
்றது. அந்தப ்ப்த்தில் இ்ம் வ்பற்்ற, 

கானைா ்பா்சசந்தர் எழுதி, இரச 
அரைப்பா்ளர் அனிருத்து்ன் 
இரணநது ்பாடிய 'ொத்தி கம்மிங்' 
எனைத் வ்தா்ங்கும் ்பா்ல் இதுெரை 
நானூறு மில்லியனுக்கும் யைற்-
்பட் ்பார்ரெயா்ளர்க்ளால் ்பார்-
ரெயி்ப ்படடு புதிய சா்தரனைரய 
ஏற்்படுத்தியிருக்கி்றது. இ்தரனையும் 
விஜய ைசிகர்கள இரணயத்-

தில் ரெை்ாக்கி உற்சாகைாக 
வகாண்ாடி ெருகி்றார்கள.

ஆர்.யக.புஹாரி.
திஹாரிய.

யகளவி:- வ்பாது நிகழ்சிகள 
எதிலும் க்நது வகாளெதில்ர், 
ைசிகர்கர்ள சிநதிப்பதில்ர்,ைசி-
கர்கய்ளாடு நின்று புரகப்ப்ம் 
எடுத்துக் வகாளெதில்ர் என்்ற 
வகாளரகயில் இருநது வகாஞசம் 
வகாஞசைாக ைாறி ெருகி்றாைாயை..
்த் அஜித்...உணரையா..?

்பதில்:-்தமிழ்த்திரையு்கின் 
முன்னைணி நட்தத்திைங்களில் ஒரு-
ெைானை அஜித் குைார் 'ைசிகர்களு -்
னைானை வ்தா்ர்பு திரையில் ைடடும் 
நீடிக்க யெணடும் என்்ற வகாளரக 
வகாண்ெர். ஆனைால், சமூக 
ெர்்த்ள ்பக்கங்கள ைற்றும் 
வசல்ய்பான் ெருரகக்குப பி்றகு 
,அெர் ்ப்பபிடிபபு ்த்ளங்களில் 
்பங்கு ்பற்றினைாலும், ்தனியார் நிகழ்-
வில் ்பங்கு்பற்றினைாலும்  விைானை 
நிர்யங்கள ைற்றும் நடசத்திை 
்தங்கும் விடுதிகளுக்கு ்பயணித்்தா-

லும் ைசிகர்கள பின் வ்தா்ர்கி்றார்-
கள. அெரை சநதிக்கும் ்பார்ரெ-
யா்ளர்களும்   அெரு்ன் வசல்ஃபி 
எடுத்துக் வகாணடு அ்தரனை 
காவணாளியாகவும் புரகப்ப்ைா-
கவும் சமூக ெர்்த்ள ்பக்கத்தில் 
்பதியெற்றி அெைது புகரையும்,-
நற்வ்பயரையும் ்பைெச வசயது 
ெருகி்றார்கள. இநநிர்யில் அண-
ரையில் விைானை நிர்யம் ஒன்-
றிற்கு அஜித் ெருரக ்தந்த ய்பாது, 
அங்கு காத்திருந்த முதியெர்கள 
உ்ன் அெர்களின் விருப்பத்திற்கு 
ஏற்்ப  வசல்ஃபி எடுத்துக்வகாணடு  
்தனைது ்பயணத்ர்தத் வ்தா்ர்ந-
்தார். அெைது இந்த வசயலுக்கானை 
காவணாளி இரணயத்தில் ரெை-
்ானைது.அஜித்குைார் எளிரையு-
்ன் மூத்்த குடிைக்களி்ம் ந்நது 
வகாண் வி்தத்ர்த அரனைெரும் 
ைனை்தாை ்பாைாடடி இருக்கி்றார்கள. 
ைசிகர்கள ைற்றும் ைக்களின் 
ய்பைன்பு இருப்ப்தால் அெர் 
நடிபபில் ்தயாைாகும்'துணிவு'்ப்த்-
தின் வி்ளம்்பைப்படுத்தும் ைற்றும் 
'அறிமுகப ்படுத்தும் நிகழ்வுகளில்  
க்நது வகாள்ள ைாடய்ன்' என்்ற 
அெைது அறிவிபபு ெையெற்பு வ்பற்-
றிருக்கி்றது. இநதிர்யில் அஜித் 
குைார் நடிபபில் ்தயாைாகி ெரும் 
துணிவு திரைப்ப்ம் வ்பாங்கல் திரு-
நாளில் ்ப்ைாளிரகயில் வெளியா-
ெது உறுதிப்படுத்்தப்படடிருப்ப-
்தாக ்தகெல்கள வெளியாகி 
இருக்கின்்றனை.

கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ம�ொழிவொணன்

சினி பஜார் கேள்வி பதில், 
தினைகைன் ொை ைஞசரி,

ய்க் ஹவுஸ், வகாழும்பு--10. 

ரா. கார்த்திக் இயக்கத்தில் நடிகர் அசசாக் சசல்்வன், ரிது ்வர்ைா, 
அ்பர்்ா ்பாலமுரளி, சி்வாத்மிகா ஆகிசயார் நடிப்பில் ச்வளி்வந்திருக்-
கும திமரப்்படம நித்்தம ஒரு ்வானம.

 இந்நிமலயில் நடிகர் அசசாக்சசல்்வன்  அளித்்த சிறப்புச்பட்டிமய 
இங்கு கா்லாம.

்படத்தில் மூன்று க்தாநாயகிகளில், உங்களுக்கு யாருடன் சராைான்ஸ் 
காட்சிகள்...

 ்படத்தில் சராைான்ஸ் காட்சிகள் நடிமக சி்வாத்மிகா கூட ்தான். 
அதுவும சராம்பவும அழகான, சைன்மையான, கா்தல் ்தான். ச்பரிசா 
சராைான்ஸ் என்று சசால்ற அளவுக்கு சீன்கள் கிமடயாது.

 
நீங்கள் ்தமிழில் எப்ச்பாது டப்பிங் ச்பசுவீர்கள்?
 நான் எப்ச்பாழுதும ்படங்கமளத் ச்தர்ந்ச்தடுக்கும ச்பாது எனக்-

குப் ச்பாருத்்தைான ்படங்கமளத்்தான் ச்தர்வு சசயச்வன். என்மனப் 
ச்பாறுத்்த்வமர புதுப்புது ்படங்கள் ்வரணும. அதில் என் நடிப்ம்ப நான் 
சிறப்்பாக ச்வளிப்்படுத்்த ச்வண்டும. ்படம ்பார்க்கும ரசிகர்கள், அ்வர் -
கள் பிரச்சிமனகமள ைறந்து 2 ைணிசநரம சந்ச்தாஷைாக இருக்க 
ச்வண்டும. ரசிகர்களுக்கு நிச்சயம நித்்தம ஒரு ்வானம ்படம கண்டிப் -
்பாக பிடிக்கும என்றார். 
சைலும அ்வர் கூறுமக -
யில், ்தமிழில் ்வசனம 
ச்பசு்வ்தற்கு முயற்சி சசய -
கிசறன். ஆனால் அதில் 
சகாஞசம சிரைம இருக் -
கிறது. எதிர்காலத்தில் 
கண்டிப்்பாக நல்லா ்தமிழ் 
கற்றுக் சகாண்டு, டப்பிங் 
ச்பசுச்வன். சசன்மன 
எனக்கு இரண்டா்வது 
வீடு ைாதிரி. இங்க எனக்கு 
நிமறய நண்்பர்கள் கிமடத்-
திருக்கிறார்கள். எதிர்கா-
லத்தில நிமறய இயக்குநர் -
களின் ்படங்களில் நடிக்க 
ஆமச. குறிப்பிட்டு ஒருத் -
்தமர சசால்்வது சராம்ப 
கஷடம என்றார்.

இயக்குனர் சுராஜ் இயக்கத்தில் ்வடிச்வலு நடித்துள்ள 
திமரப்்படம 'நாய சசகர் ரிட்டன்ஸ்'. இப்்படத்தின் மு்தல் 
்பாடல் சமீ்பத்தில் ச்வளியாகி ம்வரலானது. இயக்குனர் 
சுராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர் ்வடிச்வலு கம்தயின் நாயகனாக 
நடித்துள்ள திமரப்்படம 'நாய சசகர் ரிட்டன்ஸ்'. இந்்த ்படத்-
தில் 'குக் வித் சகாைாளி' புகழ் சி்வாங்கி, சரடின் கிங்ஸ்லி, 
ஆனந்்தராஜ், விக்சனஷகாந்த், சலாள்ளு ச்பா சசஷு உள்ளிட்ட 
்பலர் நடித்துள்ளனர். மலகா புசராடக்சன்ஸ் சார்பில் ்தயாரிப்்பா-
ளர் சு்பாஸ்கரன் ்தயாரிக்கும இந்்த ்படத்திற்கு சந்ச்தாஷ நாரா-
ய்ன் இமசயமைத்துள்ளார். இந்்த ்படத்தின் ்படப்பிடிப்பு 
முடி்வமடந்து ்தற்ச்பாது பின்னணி ்பணிகள் விறுவிறுப்்பாக 
நமடச்பற்று ்வருகின்றன. இப்்படத்தின் மு்தல் ்பாடல் சமீ்பத்-
தில் ச்வளியாகி ம்வரலானது. இந்நிமலயில், 'நாய சசகர் ரிட்-
டன்ஸ்' திமரப்்படத்தின் புதிய அப்சடட் ச்வளியாகியுள்ளது. 
அ்தன்்படி, இந்்த திமரப்்படம ்வருகிற டிசம்பர் 9-ஆம ச்ததி 
திமரயரங்குகளில் ச்வளியாகவுள்ளது. இ்தமன ்படக் -
குழு வீடிசயா ஒன்மற ச்வளியிட்டு அறிவித்துள்ளது. 
இந்்த வீடிசயாம்வ ரசிகர்கள் ம்வரலாக்கி ்வருகின்றனர்.

 அஞ்சலி
அஞசலி ்தற்ய்பாது நடித்துள்ள வெப வ்தா்ர் 
'ஃ்பால்'. இயக்குனைர் சித்்தார்த் ைாைசாமி இயக் -

கத்தில் இந்த வெப வ்தா்ர் உருொகியுள -
்ளது. 'அங்காடி வ்தரு' ்ப்த்தின் மூ்ம் 

பிை்ப்ைானை அஞசலி, எங்யகயும் 
எபய்பாதும், ைங்காத்்தா, க்க -

்பபு, யசடர், இர்றவி, ்பலூன், 
காளி, நாய்ாடிகள 2, நிசப்தம் 

என்று வ்தா்ர்நது வித்தியாச -
ைானை கர்தயம்சம் வகாண் 

்ப்ங்கர்ள ய்தர்நவ்தடுத்து 
நடித்து ெருகி்றார். ்தற்ய்பாது 

்தமிழ், வ்தலுங்கு, கன்-
னை்ம், ைர்யா்ளம் 

ய்பான்்ற வைாழிகளில் 
்ப் ்ப்ங்கர்ள ரகெசம் 
ரெத்திருக்கி்றார். இர்த-

யடுத்து இயக்குனைர் சித்்தார்த் 
ைாைசாமி இயக்கத்தில் உருொகியுள்ள 'ஃ்பால்' 

வெப வ்தா்ரில் நடித்துள்ளார். இந்த வ்தா்ர் 
"வெர்டிஜ்" எனும் கனைடிய வெப வ்தா்ரின் 

ரீயைக்காகும். இதில், எஸ்பிபி சைண, 
யசானியா அகர்ொல், சநய்தாஷ் பிை்தாப, 

நமி்தா கிருஷ்ணமூர்த்தி, ்தர்ொசல் விஜய 
ைற்றும் பூர்ணிைா ்பாக்யைாஜ் உளளிட் ்ப்ர் 
முக்கிய க்தா்பாத்திைத்தில் நடித்திருக்கின்்றனைர். 

இந்த வ்தா்ருக்கு அயஜஷ் இரசயரைக்க 
கிஷன் சி வசழியன் ்ப்த்வ்தாகுபர்ப 

யைற்வகாணடுள்ளார். இத்வ்தா்ரை இயக் -
குெது ைடடுைல்்ாைல் இ்தற்கு ஒளிப்ப -
திவு வசயதுள்ளார் இயக்குனைர் சித்்தார்த் 

ைாைசாமி. இந்த வ்தா்ரின் ஃ்பர்ஸ்டலுக் 
ய்பாஸ்்ர் சமீ்பத்தில் வெளியாகி ரெை்ானைது.

"துணிவு ்படத்தின் ்பாடலின் ஒரு 
்பகுதியாக இருப்்பதில் ச்பரும ைகிழ்ச்சி. 
நீங்கள் அமன்வரும அம்த சகட்க காத் -
திருக்கிசறாம" என ைகிழ்ச்சியுடன் ச்தரி-

வித்துள்ளார். எச்.விசனாத் இயக்கத்-
தில் அஜித் நடிப்பில் உரு்வாகி 

்வரும ்படம 'துணிவு'. இப்-

்படத்தின் மு்தல் ைற்றும இரண்டாம ச்தாற்ற ச்பாஸ்டர் 
சமீ்பத்தில் ச்வளியாகி ம்வரலானது. இந்்த ்படம ்வங்கி 
சகாள்மளமய மையைாக ம்வத்து ்தயாரா்வ்தாக ஏற்க -
னச்வ கூறப்்பட்ட நிமலயில், உண்மை கம்தயில் அஜித் 
நடித்து ்வரு்வ்தாக ்தக்வல் ச்வளியானது. 

இதில் ைஞசு்வாரியர், சமுத்திரக்கனி, ஜி.எம.சுந்்தர், 
ைகாநதி சங்கர், ஜான் சகாக்கன் ஆகிசயார் முக்கிய 

க்தாப்்பாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். 
இப்்படத்தின் ்தமிழ்நாடு ச்வளியீட்டு 

உரிமைமய உ்தயநிதி ஸ்டாலினின் சரட் 
சஜயண்ட் மூவிஸ் நிறு்வனம ச்பற்றுள்ளது. 

இப்்படம 2023-ஆம ஆண்டு ச்பாங்கலுக்கு 
ச்வளியாகவுள்ளது. இந்நிமலயில், இப்்ப-
டத்தின் அசத்்தலான அப்சடட் ச்வளியாகி -
யுள்ளது. 

அ்தன்்படி, நடிமக ைஞசு்வாரியர் 
'துணிவு' திமரப்்படத்தில் ்பாடல் 
ஒன்மற ்பாடியுள்ளார். இ்தமன 
்தனது சமூக ்வமல்தளப் ்பக் -

கத்தில் இமசயமைப்-
்பாளர் ஜிப்ரானுடன் 

இருக்கும புமகப்்ப-
டத்ம்த ்பகிர்ந்து 
"துணிவு ்படத்தின் 
்பாடலின் ஒரு ்பகு-
தியாக இருப்்பதில் 
ச்பரும ைகிழ்ச்சி. 
நீங்கள் அமன்வ-

ரும அம்த சகட்க 
காத்திருக்கிசறாம" என 

ைகிழ்ச்சியுடன் ச்தரிவித்-
துள்ளார்.

நடிகர் ஜீொ நடித்துள்ள 'ெை்ாறு முக்கியம்' திரைப்ப்த்தின் 
டிரை்ர் வெளியாகி உள்ளது.   அறிமுக இயக்குனைர் சநய்தாஷ் 
ைாஜன் இயக்கத்தில் நடிகர் ஜீொ க்தாநாயகனைாக நடித்துள்ள திரைப்ப-
்ம் 'ெை்ாறு முக்கியம்'. நடிரக காஷ்மீைா ்பர்ய்தஷி ைற்றும் பிைக்யா 
நாகைா ஆகியயார் முக்கிய க்தா்பாத்திைத்தில் நடித்துள்ளனைர். யைலும் 
இந்த ்ப்த்தில் வி.டி.வி கயணஷ், யக.எஸ்.ைவிகுைார், ைர்யா்ள 
நடிகர் சித்திக், சைணயா வ்பான்ெணணன், சாைா, வ்ாளளு ச்பா 
சுொமிநா்தன், வைாட  ் ைாயஜநதிைன், வ்ாளளு ச்பா ையனைாகர், 
காளி ைாஜ்குைார், ஆதிரை உளளிட  ்்ப்ர் நடித்துள்ளனைர். சூப்பர் குட 
பிலிம்ஸ் சார்பில் ்தயாரிப்பா்ளர் ஆர்.பி.சவுத்ரி ்தயாரித்துள்ள இந்த 
்ப்த்திற்கு 'ஜிமிக்கி கம்ைல்' ்பா்ல் புகழ் ஷான் ைகுைான் இரசயரைத்-
துள்ளார். வசன்ரனை, யகாயம்புத்தூர், ஐ்தைா்பாத், யகை்ளா உளளிட் 
இ்ங்களில் இந்த திரைப்ப்ம் ்ப்ைாக்கப்படடுள்ளது. சமீ்பத்தில் 
இந்த ்ப்த்தின் ்பர்ஸ்ட லுக் ய்பாஸ்்ர் ைற்றும் ்பா்ல்கள வெளியாகி 
நல்  ்ெையெற்ர்ப வ்பற்்றது. இந்த நிர்யில், ்தற்ய்பாது 'ெை்ாறு 
முக்கியம்' திரைப்ப்த்தின் டிரை்ர் வெளியாகி உள்ளது. இந்த 
டிரை்ர் சமூக ெர்்த்ளங்களில் ரெை்ாகி ெருகி்றது. 
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ம்பலை உதறி காலையில் எழுந்து 
உடற்பயிறசி செயதால் அது உட-
லிலும மனதிலும புரியும மாயா-

ஜாைஙகள் எனசனனன சதரியுமா? 
மன அழுததததின பிடியில் 
இருந்து விடு்பட அதிகாலை 
உடற்பயிறசியய அருலம-
யான வழி. 

காலையேர உடற்ப-
யிறசி, லெக்கிள் ஓட்டுதல், 
ேலடப்பயிறசி ஆகியவற-
றால் மூலையில் உள்ை மகிழ்ச்-
சிலயத தூண்டும ஹாரயமானக-
ைான செயராயடானின, யோரபியனபலரன, 
எண்டாரபின, யடா்பலமன ஆகியலவ அதி-
கரிக்கினறன. இதனால், ோள் முழுவதும 
மனம புததுணரச்சி ச்பறுகிறது. 

முனயகா்பம, ்பட்படபபு ஆகியலவ 
கட்டுப்படுததப்படுகினறன. உடற்பயிறசி 
எனறாயை கடினமான ்பயிறசிதான ்பைன 
தரும எனறு சிைர கருதுகிறாரகள். கடி-
னமான 'ஜிம' ்பயிறசிகள் செயயத 
யதலவ இல்லை. எளிதான 10 நிமிட 
'வாரம அப' ்பயிறசி மூைமாகயவ 
ரததததில் ெரக்கலர அைவு கணி-
ெமாகக் குலறயும. இதய ரதத 
ோைஙகளில் ரதத ஓட்டம 
சீராகும. எனயவ, ஒரு 
ோலைக்குக் குலறந்-
தது 10 முதல் 50 நிமி-

டஙகள் வலர 
உ ட ற ்ப யி ற சி யி ல் 

ஈடு்படைாம. 
உடற்பயிறசி செயவதால், 

உடல் முழுவதும ரதத 
ஓட்டம அதிகரிக்கிறது. 

இதனால் ரததததுக்-
குப ய்பாதுமான 

ஆக்சிஜன கிலடக்-
கிறது. உடற்ப-

யிறசியானது 
வாழ்ோலை 
அ தி க ரி ப -
்ப ய த ா டு , 
உ ட ல் 

முதுலம 

அலடந்து யதால் சுருக்கம விழுவலதத 
தாமதப்படுததுகிறது. காலை உடற ்பயிறசி, 
மூலையின செயல்திறனுக்கு உதவுகிறது. 
இதனால், மூலையின நியூரானகள் தூண்-
டப்பட்டு நிலனவுததிறன யமம்படும. 50 
வயதுக்கு யமற்பட்டவரகளுக்கு நிலனவுததி-
றன குலற்பாட்டால் அல்சீமர யோய ஏற்பட 
வாயபபு உள்ைது. முலறயான காலை உடற-

்பயிறசி மூைம அல்சீமரின தாக்கம 
குலறயும. 

இலைஞரகள் முதல் ச்பரியவர-
கள் வலர அலனவருக்கும காலைப 

்பயிறசி அவசியம. ேவீன 
சதாழில்நுட்்ப வெதி-
கைால் இனறு உடல் 
உலைபபு சவகுவாகக் 

கு ல றந் து 
விட்டது. 
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ண்களுக்கு ்பை்பைப்பான, 
அடரததியான கூந்தல் யவண்டு -

சமனறால் முதலில் உடலை ேனறாக ்பரா -
மரிக்க யவண்டும. கூந்தல், உடல் ஆயராக் -
கியதலத சவளிக்காட்டும கண்ணாடி. 

ஒறலற முடியின நீைதலதயும அடரத -
திலயயும லவதயத ேம உடலின புரதச் -
ெதது, நீரச்ெதது ஆகியவறறின அைலவ 
கணக்கிட முடியுமாம.

 ெமீ்பகாைமாக ச்பண்கள் அதிக எண் -
ணிக்லகயில் எதிரசகாள்ளும பிரச்சி -
லனகள் கூந்தல் நுனியில் சவடிபபு, 
ச்பாடுகுத சதால்லை, வறண்ட 
ெருமம ய்பானறலவதான. ஏ.சி 
அலறயில் ்பை மணி யேரம இருப்ப -
துதான இதறகு முக்கிய காரணம. 

பூெணிக்காய, யகரட், முள்ைஙகி, 
கீலர வலக, தரபூெணி, கிரணி ்பைம 
ய்பானற நீரச்ெதது அதிகமுள்ை 

காய, கனிகலை 
உணவில் 

யெரததுக் 
சகாள்வதன 
மூைமும, 

நிலறய 
தண்ணீர ்பருகுவதன மூைமும 

இயறலக வழியியையய இந்தச் சிக்கல் -
கலை எளிலமயாக ெரிசெயய முடியும. 

முடி உதிரதல், ெரும யோயகள் எனப 
்பை உடல் உ்பாலதகளுக்கு மனஅழுதத -
மும காரணம எனகிறாரகள். புற உைகம 
உருவாக்கும ்பதறறம, மனஅழுததம கூந் -
தலையும ெருமதலதயும எப்படி ்பாதிக்க 
முடியும? என யகட்கைாம. 

ச்பாதுவாகயவ ெருமம மறறும கூந்த -

லின ஆயராக்கியம ேமது உணவு முலற -
யயாடும வாழ்க்லக முலறயயாடும 
யேரடி சதாடரபுலடயலவ. யதால் ொரந்த 
யோயகள் ஏற்பட முதல் காரணம ேமமு -
லடய ்பைக்கவைக்கஙகள்தான. 

உடல் ்பராமரிபபின மீதான அக்கலற -
யும விழிபபுணரவும ெமீ்ப காைமாக அதிக -
ரிதது வருகிறது. சதளிவான 
புரிதலுடன ெருமதலதயும 
கூந்தலையும ்பராமரிக் -
குமய்பாது அைலகயும 
ஆயராக்கியதலதயும 
ஒரு யெரப ச்பற 
முடியும எனகிறார -
கள், டாக்டர -
கள்.

ண்கள் தஙகலை ஆண்களுக்குச் 
ெமம எனறு தவறாக எண்ணிக் 
சகாண்டிருக்கினறனர எனயற 

ோன நிலனக்கினயறன. ச்பண்கள் ஆண்க -
ளுக்கு நிகரானவர இல்லை; மாறாக, ஆண் -
கலைவிட ்பனமடஙகு உயரந்தவரகள் 
ச்பண்கள். ஒரு ச்பண்ணிடம  எலதயாவது 
சகாடுததால், அவள் அதலன ச்பரிதாக்கி 
சிறபபு செயதுவிடுவாள். ஒரு வீட்லடக் 
சகாடுததால் அதலன அவள் குடும்பமாக 
மாறறிக்காட்டுவாள்.  மளிலகப ச்பாருட்க -
லைக் சகாடுததால் அவள் விருந்து ்பலடப -
்பாள்.

புனனலகலய அளிததால் அவள் தன இத-
யதலதக் சகாடுததுவிடுவாள். சகாடுப்பது 
எதுவாயினும அதலனப ்பைமடஙகு ச்பரி-
தாக்குவது ச்பண்ணின குணம என்பது 
உைக அறிஞரகளுள் ஒருவராகிய வில்லி -
யம யகால்டிங என்பவரதம கருததாகும. 
இததலகய சிறபபுலடய ச்பண்லமலய 
ஏறறம செயவதன வழியய ெமூகம உயரந்த 
சவறறிகலைப ச்பறுதல் என்பது இயலும.  

உைக உயிர அலமபபுகளுள் ்பரிணாம 
வைரச்சியின உயரந்த இடததில் இருக் -
கும உயிரினம மனிதன ஆவான. மனிதன 
மட்டுமல்ை. உைக உயிரகள் உதிப்பது 
தாயலமயினால்தான என்பது அலன-
வரும அறிந்த உண்லம மட்டுமல்ை. 
உணரந்த உண்லமயும கூட. மனிதனு-
லடய பிறபபிலும, அவனின வைரபபி -
லும உண்டாகும ச்பாறுபபு - க ள் , 
துயரகள் எல்ைாவறலறயும 

ஏறறு  வரயவறறு மகிழ்வது தாயலமயின 
தனிச்சிறப்பாகும.

உைலக உருவாக்கிய இலறவனின மறு-
வடிவமாய அலமந்து மனிதலர இனறும 
்பலடததுத  தரு்பவரகள் ச்பண்கள். 
ச்பண்கள் அைகின நிைல், உணரவுகளின 
உள்ளுணரவு, உறுதி யின இருபபிடம, 
இைகிய மனதின ஓலட, தாயலமயின 
சதயவ நிலை எனபச்பறும ்பல்யவறு 
சிறபபியல்புகலைத தனனகதயத சகாண்ட-
லமந்தவரகள். ச்பண்ணின உடல் அைகு 
மாறிவிடும. ஆனால் ச்பண்லமயில் 
மலறந்திருக்கும மாண்புகள் சதாடரந்து 
நிறகும.

ஆண் - ச்பண் ்பலடபபு இனிது. ஆண், 
ச்பண் ஆகியயாரின தனிததனலமகலை 
ோம ஏறறுக் சகாள்ை யவண்டும. ஆண் -
களின அறிவு கூட்டலில், ச்பண்கலைப 
புரிந்துக் சகாள்ைத தவறி விடுகினறனர. 
மலறந்த இஙகிைாந்து பிரதமர, இருமபு 
ச்பண்மணி மாரகியரட் தாட்ெர,  அரசிய -
லில் ஒரு கருதது சொல்ைப்பட யவண்டு-
சமனறால், ஓர ஆணிடம சொல்லுஙகள். 
ஏதாவது செயயப்பட யவண்டுசமனறால் 
ஒரு ச்பண்ணிடம சொல்லுஙகள் எனக் 
குறிபபிடுகினறார. மாரகியரட் தாட்ெரின 
இததலகய கருதது அரசியலுக்கு மட்-
டுமல்ை.

ஒ வ ச வ ா ரு 
த னி ம னி த 

வாழ்வியலுக்கும ச்பாருந்தும. எனயவ -
தான வள்ளுவர ச்பண்லமலயப ்பறறிக் 
குறிக்கும ச்பாழுது ‘வாழ்க்லகததுலண -
ேைம’ எனச் சிறபபிக்கினறார. யமலும 
ஒருவன எததலகய செல்வ வைஙகலைப 
ச்பறறவனாக இருந்தாலும தனனைம 
துறந்து குடும்பம, சுறறம ய்பானறவறறின  
ேைம ய்பணும அனபுலடய மலனவி அவ-
னுக்கு அலமயாது ய்பானால் அவன ச்பறற 
செல்வ வைஙகைால் எததலகய ்பயனும 
அலமந்து விடாது எனவும எடுததுலரக்-
கினறார. இதலன வலியுறுததும திருக்கு -
றள், இல்ைசதன இல்ைவள் மாண்்பானால் 
உள்ைசதன இல்ைவள் மாணாக்கலட 
(திருக்குறள்: 53) என்பதாகும.

‘ச்பண்ணின ச்பருந்-

தக்க யாவுை’ எனபச்பறும வண்ணம ேன-
லமகலைத தனனகதயத சகாண்டலமந்த 
ச்பண்ணானவள் தறகாததுத தறசகாண்-
டான ய்பணித தலகொனற சொறகாததுச் 
யொரவிைைாய அலமந்து விடுவாள் எனின 
அததலகய மலனததக்க மாண்புலடயவ-
ைாகிய ச்பண்லமலயப ச்பறற ஆணும 
அவலனச் ொரந்த குடும்பமும ெமூகமும 
எல்யைாரும அமரநிலை எயதும ேன-
முலறலய இனிதாய உைகிறகு வைஙகி 
நிறகும. அததலகய ச்பண்லமயும அலன-
வராலும சதாைததக்க ச்பருந்சதயவ 
நிலைலய எயதி மாண்புறும.

கூந்தல் உடல் ஆர�ோக்கியத்்த 
வெளிக்்ோட்டும் ்ண்ோடி

உடற்பயிறசியின் 
முக்கியத்துவம்

புன்னகைகை அளித்தால் 
இ்ைதக் கைதாடுகைககூடிைவள் கெண்

சதாடரும...
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ப்பாராளி
தசத�வனுக்்கா்க
அழு�வன்
நீ
இவன்
அழு�வனுக்்கா்க
தசத�வன்

***

இயக்்கம
மவக்்காப� சிமை
த�ாழிைாளிக்கு
எங்கும
தசயைற்று
நின்்றதிலமை
இவன்
என்றும!

இமவ சீண்டி சிந்திக்்க மவக்கும 
்கவிம�்களா்க இருக்கின்்றன. 
இப்படிச் தசாலலிக் த்காண்பட 
ப்பா்கைாம. அதுைட்டுமிலைா-
ைல ைன வலிமய எடுததியமபும 
த்பாதுவானவர்்களின் ்கவிம�்க-
ளும எனக்குப பிடிக்கும.

ை்கா்கவி ்பாரதியாரின் புதுக் ்கவி-
ம�்கமளப ்பற்றி நீங்்கள் என்ன 
தசாலவீர்்கள்?

நான் என்ன தசாலபவன் ஏ்கமை-
வன் ப்பாைத�ான் என் ைானசீ்க 
குரு. ஆம! அவமர நிமனத�ாபை 
நிமனவில வருவது அச்சமிலமை 
அச்சமிலமை என்்பப�..

அச்சமிலமை அச்ச-
மிலமை அச்சதைன்்ப 
திலமைபய

உச்சிமீது வானிடிந்து 
வீழு கின்்ற ப்பாதினும,

அச்சமிலமை அச்ச-
மிலமை அச்சதைன்்ப 
திலமைபய

என் எழுததுக்்களுக்கும 
அச்சமிலமை. அடுதது 
ைனதில ஒரு எண்்ணம ்பதி-
வானது. துன்்பம வரும 
ப்பாது அம�க் ்கண்டு சிரிக்-
்கப ்பழகுங்்கள். அதுபவ 
அததுன்்பததம� தவட்டும வாளா-
கிவிடும. ஆம! உண்மை அருை-
ருந்�ான உண்மை�ான். இது அனு-
்பவபூர்வைானது. இப்படியான 
உ்ணர்வில ய�ார்த�தம�ப புகுததி 
புதுமை எழுச்சி என விம�்கமளத 
தூவிச் தசலவது எனக்குப பிடிக் -
கும. அவரின் சிந்�மன, தசயல, 
இயல எலைாபை ்பாைரமரயும 
்படிததுச் சுமவக்்க மவக்கும, 
்கமைமய இரசிக்்க மவக்கும. அந் -
�வம்கயில அவர் ை்கா ்கவிபய!

இதுவமர எத�மன நூல்கமள 
தவளியிட்டுள்ளீர்்கள்? அமவ 
்பற்றிக் குறிபபிடுங்்கள்?

 இதுவமர 04 நூல்கமளபய 
என்னால தவளியிட முடிந்�து. 
அமவ:-

01. த�ாடுவானின் சி�்றல்கள் 
(்கவிம�த த�ாகுதி) - 2015

02. அவள் ஒரு �னிததீவு 
(நாவல) - 2016 இந்� நாவலில 21 
்பா்கங்்கள் உள்ளன. இது ்கம�யும 
்கவிம�யும அடங்கிய �னிச் சி்றப-
புமிக்்கது.

03. நவீன சீம� (சிறு்கம�த 
த�ாகுதி) - 2021 இது கிழக்கு 
ைா்கா்ணம ்பண்்பாட்டலுவல்கள் 
திம்ணக்்களம தவளியிட்டது.

04. ைனக்குவியல (்கவிம�த 
த�ாகுதி) - 2022 இது இந்தியா �மி-
ழ்கததில அண்மையில நி்கழ் மீடி-
யாவினால தவளியிடப்பட்டது.

உங்்கள் நூல தவளியீடு்களுக்கு 
உந்து சக்தியா்க இருந்து, உ� -
வியவர்்கள் ்பற்றிக் குறிபபிட 
முடியுைா?

ஆம. எனது மு�ைாவது நூைான 
த�ாடுவானின் சி�்றல்கள் என்்ற 
்கவிம�த த�ாகுதிமயப ்பமடப-

்பாளி்கள் உை்கம தவளியிட்டுத 
�ந்�து. அவர்்கபள என்மன இைக்-
கிய உை்கம அறியச் தசய� நட்-
பு்றவு்கள் ஆகும. இரண்டாவது 
நூமை தவளியிட என் தசாந்� 
முயற்சியும அதப�ாடு சிை நட்பு்ற-
வு்களும உ�வின. சிைமர தசால-
லுமப்பாது சிைரின் த்பயர் விடு-

்படைாம என்்ப�ால அவர்்களது 
த்பயர்ப ்பட்டியமை இங்கு குறிப-
பிட விரும்பவிலமை. மூன்்றாவது 
நூமை தவளியிட கிழக்கு ைா்கா்ண 
்பண்்பாட்டலுவல்கள் திமனக்்களம 
ைற்றும அச்ச்கர் எனப ்பைர் உ�வி-
னர். நான்்காவது நூமை தவளியிட 
இந்திய திமரப்படத தும்றமயச் 
சார்ந்�வரும நி்கழ் மீடியா நிறுவன-
ரும நாயன்ைார் நற்்றமிழ்ச் சங்்கத 
�மைவருைான சிறி்காந்� ராஜா 
அண்்ணன் அவர்்கள் உ�வினார்.

நீங்்கள் தவளியிட்ட நூல்களில 
த்பாதுவா்க உள்ளடங்கியுள்ள 
்கருபத்பாருட்்கள் யாமவ? இவற்றி-

னூடா்க நீங்்கள் தசாலை முமனயும 
விடயங்்கள் என்ன?

சிந்திக்்க பவண்டியவற்ம்ற எழுத-
�ாக்குகிப்றன். வலி்கமளப ப்பசுகி-
ப்றன். முக்கியைாய த்பண்மையின் 
ஏக்்கங்்கள், �ாக்்கங்்கள் ப்பான்்ற-
வற்ம்ற எனது எழுததில வடிக்கி-
ப்றன். அதுைட்டுமின்றி அமனதது 
விடயங்்கமளயும த�ாட்டுச் 
தசலவப� என் எழுதது என்று சுருக்்க-
ைா்கக் கூ்றைாம.

த�ாடுவானின் சி�்றல்கள் 
்கவிம�த த�ாகுதி ்பற்றி விபசட-
ைா்கக் குறிபபிட விருமபும தசயதி 
என்ன?

எனக்கு மு்கவரி த்காடுத�து, என் 
எழுதம� அச்சுருவாக்கியது, ஆவ-
்ணப்படுத�லில மு�ன்மையானது, 
மு்காந்திரைாய தவளியீடு என்று தசால-
ைைாம. திருப்கா்ணைமை ்பதர்காளி 
ஆைய ைண்ட்பததில ஸ்ரீ ரவிச்சந்திர 
குருக்்கள் ஆசியுடன், �மிழருவி சிவ-
குைார் �மைமையில மி்கச் சி்றப்பா்க 
இந்� நூல தவளியீடு இடமத்பற்-
்றமை என்னால இன்றும ை்றக்்க 
முடியா� ஒன்்றா்க உள்ளது. அக்்க-

விம�த த�ாகுதியானது ்பை விட-
யங்்கமளக் ்கருபத்பாருட்்களா்க 
உள்ளடக்கி வம்கயில தவளிவந்-
�து. அதிலும குறிப்பா்க இந்�க் 
்கவிம�த த�ாகுதியில வாழ்வி-
யபை ப்பசுத்பாருள் ஆ்க அமைந்-

�து.

உங்்களுக்குள் சிறு்கம�்கள் 
எவவாறு உருவாகின்்றது?

ய�ார்த�ம என்மன எழு�த தூண்-
டுகி்றது. சிறு த்பாறி தூண்டலும 
்கருவாகும, உ்ணர்வால எழுத�ாகும, 
உ்ணர்வு்களால அது பூர்ததியாகும. 

எந்� ஒன்ம்ற எடுத�ாலும 
அ�ன் த�ாடக்்கம, அ�ன் 
விரிபபு ்காைதப�ாடு ஒன்றிபய 
முடிவு ைட்டும, எனக்ப்க உரி-
ய�ாய ைட்டும, அதுபவ முத-
திமரயாய அமைய முடிதவ-
டுபப்பன். உ்ணர்பவ எனக்கு 
இைக்கியம, உை்கபை ்பாடம.

ஒரு சி்றந்� சிறு்கம� எப்ப-
டியிருக்்க பவண்டும? உங்்க-
ளது ்பாததிரப ்பமடபபு எப-
்படிப்பட்டது?

ஒரு சிறு்கம� வாச்கர்்கமள 
அ�பனாடு ஒன்றி வாழ 

மவக்்க பவண்டும. அ�ன் சம்பவங்-
்கள் ைனப�ாடு ப்பச பவண்டும. வாழ்க்-
ம்கமயச் சி்றப்பா்கப ்படமபிடிததுக் 
்காட்ட பவண்டும. ஒவதவாரு ்பாததிர-
மும �மமை, �ம உ்றவு்கமளக் ்காட்டு-
வ�ாய அமைய பவண்டும.

அ�ன் த�ாடக்்கம, முடிவு 
ப்பான்்றமவ சி்றப்பாய த்பரிய விடயத-
ம�யும சுருக்்கைா்க விளக்கிச் தசாலை 
பவண்டும அது�ான் சிறு்கம�யா்க 
அமையும.

வாச்கர்்கள் ைததியில உங்்கள் சிறு-
்கம�்களுக்்கான வரபவற்பு எந்�ள-
வில உள்ளது?

நிச்சயைா்க நலை வரபவற்ம்பப 

த்பறும. நான் எழுதிய ்பை சிறு்க-
ம�்கள் த�ாடரா்க பிரப�ச, ைாவட்ட 
சாகிததிய விழாப ப்பாட்டி்களில 
தவற்றி த்பறுவது குறிபபிடத�க்்கது. 
அதுைட்டுமின்றி 2021 சிறுவர் ்கம� 
அகிை இைங்ம்க ரீதியில இரண்டாம 
இடம த்பற்்றமையும இங்கு குறிப-
பிடத�க்்கது. அ�னால வாச்கர்்கமள 
எனது ்கம�்கள் தவலலும.

அவள் ஒரு �னிததீவு நாவல ்பற்றி 
என்ன குறிபபிடுவீர்்கள்?

2016 ஆம ஆண்டில இந்� நூமை 
நான் ைபைசியாவில தவளியீடு 
தசயப�ன். ைபைசிய எழுத�ாளர் 
சங்்கம, இந்திய இனிய நந்�வனம 
சந்திரபச்கர் �மைமையில இைங்ம்க 
�டா்க ்கமை இைக்கிய வட்ட நிறுவ-
னர் ்கமைை்கள் ஹி�ாயா ரிஸ்வி அவர்-
்களின் ஏற்்பாட்டில மி்கச் சி்றப்பா்க 
எனது நூல தவளியீடு நடந்ப�றியது. 
அ�ன்பின்னர் நூல அறிமு்க விழாக்-
்கள் திருப்கா்ணைமையிலும வவுனி-
யாவிலும மி்கச் சி்றப்பா்க நடந்ப�றி-
யது.இந்நூலின் ப்பசு த்பாருள் வலி 
சுைந்� ைண்ணிலிருந்து �டம ்பதித� 
சுவடு்களா்க அமைந்�து. ஆம! இது 
எம ைண்ணின் சிறு துளி அவைம. 
அதுைட்டுைலைாைல புது முயற்சி-
யா்க ஒரு நாவமைப புமனந்து அது 
இரு்பததிதயாரு ்பா்கைா்க அமைதது 
ஒவதவாரு ்பா்கததிமனயும ்கவி 
வடிவில யாததிருபப்பன். இதுவும 
இந்நூலின் சி்றப்பமசைாகும. அப-
ப்பாது்களில ்பை ்பததிரிம்க்கள் இந்� 
நூலுக்்கான விைர்சனதம�த �ாங்கி 
தவளிவந்�து. அதப�ாடு அண்மை-
யில ைம்றந்�  ஆளுமையும தி்றனாய-
வாளருைான ப்க.எஸ். சிவகுைாரன் 
அவர்்கள்கூட மி்க அ்கைகிழ்ந்து, 
நயந்து  எழுதியமையும குறிபபிடத-
�க்்கது.

அதி்கைான ்காைங்்கமளச் தசை-
விட்டு நாவல்கமள எழுதுவது 
சிரைம என்று நிமனக்்கவிலமையா?

சிரைம என்று நிமனத�ால யாவும 
சிரைபை. ்காைம என்்பது அவரவர் 
எண்்ணப ்பாங்கு. ைனம  ஒரு நிமையா-
னால சாததியப்படும. எழுததில �ளம-
்பல இருக்்கக் கூடாது என்று நிமனப-
்பவர்்களின் ைனதில �ான் மு�லில 
�ளம்பல இருக்்கக் கூடாது. ஆ்கபவ 
்காைம த்பாருட்டலை. எந்�ச் சிரைமும 
அதில இலமை.

உங்்கள் எழுததுக்்களில எவ ஆளு-
மையின் �ாக்்கம ்கா்ணப்படுகின்்றது?

்கவிம� என்்றால ்கண்்ண�ாசன், 
்பாரதி ஆகிபயாரின் �ாக்்கமும நாவல 
என்்றால ைட்சுமி, ரைணி சந்திரனின் 
�ாக்்கமும ்கா்ணப்படுகின்்றது.

உங்்களுக்குப பிடித� சிறு்கம�-
யாசிரியர்்கள் ைற்றும நாவைாசிரியர்-

்கள் ஆகிபயாவின் ்பமடபபு்கள் 
குறிதது?

சிறு்கம� ஆசிரியர்்கள் ்பைமர-
யும எனக்குப பிடிக்கும. குறிப்பா்க 
குமு�ம, ஆனந்� வி்கடன் என்்ப-
வற்றில எழுதிய எழுத�ாளர்்கள் 
அமனவரினதும ்பமடபபு்கள் 
யாவுபை என்மனக் ்கவர்ந்�மவ-
�ான். த்பயர்்கள் குறிபபிட்டுச் 
தசாலலும அளவில இபப்பாது 
என் நிமனவுக்கு உடபன வர -
விலமை. இன்னுதைாரு எழுத -
�ாளரான ்பாபைஸ்வரிமய எனக் -
குப பிடிக்கும. இவர் இைங்ம்க 
எழுத�ாளர் என்்பதில எனக் -
கும த்பருமை�ான். அததுடன் 
நாவல;்கமளப த்பாருத�ைட் -
டில சாண்டிலயனின் வரைாற்று 
நாவல்கள், ைட்சுமியின் குடும்ப 
நாவல்கள், ரைணி சந்திரனின் 
ய�ார்த� நாவல்கள் ப்பான்்ற -
வற்ம்ற விபசடைா்கக் குறிபபிட -
ைாம. அததுடன் இன்னும ்பைமர-
யும தசாலைைாம.

புதி�ா்க எழு� ஆரமபிக்கும 
இளந்�மைமும்றப ்பமடப்பாளி்க-
ளுக்கு நீங்்கள் முன்மவக்்க விருமபு-
வது என்ன?

�மட்கமளத �ாண்டி முன்பன-
றுங்்கள். உங்்கள் எழுதது உங்்கள் 
உரிமை. யாருக்்கா்கவும. எ�ற்்கா்க-
வும ைா்றாதீ்கள். ஆனால ைாற்றுக் 
்கருததுக்்கமள உள்வாங்குங்்கள். 
த�ளிவான  சிந்�மன ஆக்்கபூர்வ-
ைாகும. யாரும உங்்கமள தூக்கி 
நிறுத�விலமை என்று ஆ�ங்்கப்ப-
டாதீர்்கள். அந்� இடததிற்கு உங்்க-
மளக் த்காண்டு வாருங்்கள். அது 
உங்்கள் எழுதது்களால ைட்டுபை 
சாததியைாகும. புதிய ்பரி்ணாைங்-
்கமள உருவாக்குங்்கள். எழுத�ால 
சி்ற்கடிதது உை்காளுங்்கள்.

ைனக்குவியல ்கவிம�த த�ாகுதி 
்பற்றிக் குறிபபிட்டு, அந்�த 
�மைபம்ப நூலுக்குச் சூட்டியமைக்-
்கான ்கார்ணதம�க் குறிபபிடவும?

இதில உள்ளடங்கியுள்ள த்பரும -
்பாைான ்கவிம�்கள் மு்கநூலில 
்பதிவிடப்பட்ட த்பாதுவான ்கருத -
துக்்கமளக் த்காண்ட ்கவிம�்களா-
்கபவ அமைந்துள்ளன. ்பல;பவறு 
�மைபபு்களிலும எழு�ப்பட்டுள்ள 
்கவிம�்கள் இந்� நூலில உள்ளடங்-
கும. ஆ்கபவ என்ைனதில ப�ான்றிய-
ம�யும சிை ப்பாட்டி்களுக்்கா்க எழு-
தியம�யும பசர்ததுக் த்காடுதப�ன். 
அது குவியைாய, நூைாய, என் ைனக்-
குவியைாய தவளிவந்�து. நி்கழ் 
மீடியா நிறுவனர் சிறி்காந்� ராஜா 
அவர்்கள் அ�மன புத�்கைாக்கித 
�ந்�ார். இத�ரு்ணம அவருக்கும 
என் நன்றிமயப ்பகிர்கிப்றன்.

கவிச்சுடர் சிவரமணியின் 
இலக்கிய அனுபவஙகள்

நேர்கண்டவர:- 

வவலி்கம ரிம்ஸா முஹமமத்
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05 வித்தியாசங்களை ்கண்டுபிடியுங்கள்

பழங்களின் பபயர்களை 
எழுதுங்கள்

நே
ரத்

ள
தைக்

 ்க
ணி

த்து
க் 

்கா
ட்டு

ங்க
ள்

வழி்காட்டுங்கள்
நிறம் தீட்டுங்கள்
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எ ைது நாட்டு விவசாயிகள் 
மைற்்காள்ளும ்பயிர்ச் -
்சயமகக்கு   வளைான 

ைண் என்றுமை துமை நிற்கின்்றது 
என்்பதில் எவ்விதைான ஐயமும 
இல்மலை. அநத வமகயில் நுவ்ெ-
லியா ைாவட்்டம ம்பான்்ற குளிர் 
பிெமதசத்திலுள்ள வளைான 
மதாட்்ட ைண்ணுக்கு ்பசமள -
யிட்டு அஙமகயும விவசாயி -
கள் ைெக்கறி ்சயமககமள 
்தா்டர்ச்சியாகமவ மைற் -
்காண்டு வருகின்்றனர் . ைெக் -
கறிச் ்சயமகமய ்பெம்பமெ 
்பெம்பமெயாக மைற்்காண்டு 
வருகின்்ற ஏொளைான விவசாயி -
கள் நுவ்ெலியாவிலும 
வசித்து வருகின்்ற-

னர் என்்பது நா்ட-
றிநத உண்மையாகும. 
நுவ்ெலியா, ைா்கா்ட , 
ைாகர்ஸ் மதாட்்டத்மதச் மசர்நத 
ைெக்கறி மதாட்்ட்ைான்றில் 
மவமலை ்சயயும 36 வயதும்டய 
இரு பிள்மளகளின் தநமதயான 
சுமெஷ் குைார் என்்பவமெ " லீக்ஸ் 
"  ்சடிகமள உரிய மும்றயில் 
்பொைரிப்பு ்சயது ்காண்டிருநத 
ம்பாது " நான் ்ொம்ப பிஸி " ்பகு-
திக்காகச் சநதித்மதன் .

மகள்வி : உஙகளும்டய ்சாநத 
இ்டம எது?

்பதில் : நான் நுவ்ெலியா, 
ைா்கா்ட , ைாகர்ஸ் மதாட்்டத்தில் 
பி்றநமதன்.

மகள்வி : உஙகளும்டய அப்்பா, 
அமைா என்ன ்சயகி்றார்கள் ?

்பதில்  : அவர்கள் மதயிமலை 
மதாட்்ட்ைான்றிமலைமய மவமலை 
்சயகி்றார்கள் . நான் உட்்ப்ட 
எனது ைமனவி  பிள்மளகளு்டன் 
தனியாக மவ்்றரு வீ்்டான்றில் 
வசித்து வருகின்ம்றாம . ைமனவி 
்தாழில் ்சயவதில்மலை. அவர் 
வீட்டு மவமலைகமள ்சயது 
்காண்டு பிள்மளகமள ்பொைரித்-
துக் ்காண்டிருக்கி்றார். 

ஏழு வயது, இெண்்டமெ வயது 
ஆகிய வயதுகமளயும்டய  இெண்டு 
பிள்மளகள் எனக்கு இருக்கின்்ற-
னர் .

மகள்வி : நுவ்ெலியா மிகவும 

குளிர்நத பிெமதசைாகும. இநத 
குளிர்ச்சியான காலைநிமலையிலும 
நீஙகள் எத்தமன ைணிக்கு இநத 

மதாட்்டத்துக்கு மவமலைக்கு வரு -
வீர்கள் ?

்பதில் : நான் காமலை 7 ைணிக்மக 
இநத ைெக்கறி மதாட்்டத்துக்கு 
வநது விடுமவன். இநத மதாட் -
்டத்துக்கு அருகாமையிமலைமய 
எனது வீடு இருக்கின்்றது. கால் 
நம்டயாகமவ மவமலைக்கு 
வருமவன் .எஙகளுக்கு இநத 
குளிொன காலைநிமலை ்பழகிப் -
ம்பாய விட்்டது. இதமன நாஙகள் 
்்பரிதாக எப்ம்பாதும ்்பாருட்்ப-
டுத்துவதில்மலை.

மகள்வி :  எத்தமன ம்பர் இநத 
விவசாய மதாட்்டத்தில் மவமலை 
்சயகி்றார்கள்? உஙகளும்டய 
மவமலைகமள கவனிப்்பதற்கு 
மதாட்்ட உரிமையாளர் யாமெயா-
வது நியமித்து இருக்கின்்றாொ ?

்பதில்  : மதாட்்டத்மதக் கவ -
னிக்க மதாட்்டத்மத உரிய 
மும்றயில் உழுது ்பதப்்படுத்தி 
்பசமளயி்ட மவண்டிய காலைத் -
தில் 20 ம்பர் அல்லைது 25  ம்பர் 
அவசியைாகின்்றது . அப்ம்பாது 
மதாட்்டத்மத கவனிக்கும மைற் -
்பார்மவயாளர் அவர்கமள 
மவமலைக்கு எடுப்்பார். மைற்்பார் -
மவயாளமெ இநத மதாட்்டத்தில் 
்பயிரி்ட மவண்டிய ைெக்கறி ் சடி -
கமளப் ்பற்றி முடிவு ்சயவார்.  
மவமலைகள் அதிகைாகும ம்பாது 
மதமவக்கு ஏற்்ப மதமவயான 

ஊழியர்கமள மவமலைக்கு எடுப்-
்பார்.

மகள்வி : நிெநதெைான ்தாழி -
லைாளர்கள் எத்தமன ம்பர் இஙகு 
மவமலை ்சயகி்றார்கள் ?

்பதில் : 15 ம்பர் இநத மதாட்்டத் -
தில் நிெநதெைாக மவமலை ்சயகி-
்றார்கள் . அவர்களுக்கு ைாதாநத 
ஊதியம ஒழுஙகாக வழஙகப் -
்பட்டும வருகின்்றது . நானும 

அதில் ஒருவொக இருக்கி -
ம்றன்.

மகள்வி : இநத மதாட்-
்டத்தில் எவ்வா்றான 
ைெக்கறி ்சடிகமள 
நீஙகள் ்பயிரிடுவீர்கள் ?

்பதில் : நுவ்ெலியா, 

ைா்கா்ட பிெமதசைானது  கெட், 
உருமளக்கிழஙகு, முள்ளஙகி 
ைற்றும லீக்ஸ் ஆகிய ைெக்கறி உற் -

்பத்திகளுக்கு பிெசித்தி ்்பற்்ற பிெ -
மதசைாகும. இஙகுள்ள ்பலை மதாட்-
்டஙகளில் இவ்வா்றான ைெக்கறி 
்சடிகமள உரிய மும்றயில் 
்பொைரிப்பு ்சயது ்பயிரி்டப்்படு -
கின்்றன. இதனால் எைது மதாட் -
்டத்திலும இவற்ம்றமய நாமும 
உற்்பத்தி ்சயமவாம.

மகள்வி : உஙகளும்டய மவமலை 
மநெம எப்்படிப்்பட்்டது?

்பதில் : காமலை 8 ைணி முதல் 
ைாமலை 3 ைணி வமெ தான் 
எைது மவமலை மநெம. நாஙகள் 
காமலையில் மதாட்்டத்திற்கு வரும 
ம்பாது காமலை உைமவ எடுத்-
துக் ்காண்டு வநது மதாட்்டத்தி -
மலைமய சாப்பிடுமவாம. மதாட்்ட 
மைற்்பார்மவயாளர் எைக்கு ்பகல் 
உைமவ இலைவசைாக வழங-

குவார். ்பகல் உைவு முற்்பகல் 
11 ைணிக்கு கிம்டக்கும. அதன் 
பின்னர் ்தா்டர்ச்சியாக பின்மன -
ெம 3 ைணி வமெயும மவமலை 
தான்.

மகள்வி : இநத விவசாய உற்-
்பத்தி ்தாழில் உஙகளுக்கு திருப் -

தியாக இருக்கின்்றதா ?
்பதில் : திருப்தியாகமவ உள்ளது. 

நாளாநத சம்பளம கிம்டக்கின்-
்றது.

மவமலைக்கு வநதால் 
இெண்்டாயிெம ரூ்பாய சம-
்பளம கிம்டக்கும. மிக 
நீண்்ட தூெம ்பயைம ் சயது 

்தாழில் ்சயய மவண்டிய அவ-
சியமில்மலை. திருப்தியாகமவ 
உள்ளது.

மகள்வி :உஙகளும்டய கல்வித் 
தமகமைகள் எப்்படி?

்பதில்  : எைது வீட்டுக்கு ்பக்கத்-
திலுள்ள ்சன். அநதனீஸ் கல்லூரி -
யில் தெம 10 வமெ ்படித்மதன்.

அதன் பின்னர் இநத மதாட்்டத் -
துக்கு மவமலைக்கு வநமதன்.

மகள்வி: நீஙகள் மவமலை ் சயயும 
மதாட்்டத்மத ்பொைரிப்புச் ்சயயும 
மைற்்பார்மவயாளர் எவ்வா்றான 
நாட்களில் விடுமும்ற வழஙகு-
வார் ?

்பதில் : ்்பாதுவாக ஞாயிற்றுக்கி-
ழமை விடுமும்ற நாள்.

தமிழ், சிஙகள புத்தாண்டு நாட்க-

ளிலும விடுமும்ற தருவார்.
விவசாய உற்்பத்திகமள மைற்-

்காள்ளும ம்பாது விடுமும்ற எடுப் -
்பமத தவிர்ப்்பது நல்லைது என்று 
நிமனக்கிம்றன்.

மகள்வி : நீஙகள் ஓர் சி்றநத 
உமழப்்பாளி. ்நற்றி வியர்மவ 

சிநதி உமழக்கிறீர்கள் . ்்பாது ைக்-
களுக்கு நீஙகள் என்ன கூ்ற விரும-
பிவீர்கள்?

்பதில் : ைெக்கறி வமககமள 
உரிய மும்றயில் சாப்பிடுஙகள். உங-
களுக்கு மநாயற்்ற வாழ்வு கிம்டக்-
கும. அமதம்பான்று அவற்ம்ற 
்பாதுகாத்துப் ்பயன்்படுத்துஙகள். 
ஏ்னன்்றால் நாஙகள் கஷ்்டப்்பட்டு 
உற்்பத்தி ்சயகிம்றாம.

ருஸ்மான்...?
( நீர்கொழும்பு தினகரன் நிருபர )

- மரக்கறி த�ோட்டமமோன்றில் தேலை மெய்யும்  சுதரஷ்

குளிர் காலநிலல பழகி விட்டது



14 2022  டிசம்பர்  4ஞாயிற்றுக்கிழமை

புத்திலக்கியத்்தளம கமல 
இலக்கிய நண்பர்கள் சந்திப்பு 
வெளிமய ஸ்தாபித்்தலும, 
ெமை்படைற்்றெர்களின் காலடி 
கவிம்த நூல் அறிமுகமும புத்்த-
ளம, தில்மலயடி, அல் காஸிமி 
சிற்றி ரிஷாட் ்பதியுதின் ைஹா 
வித்தியாலயத்தில் இன்று 
(04/12/2022) ைாமல 3.00 
ைணிக்கு நமடவ்ப்றவுள்ளது. 
கல்வி, கமல, இலக்கிய நண்பர்-
கள் ைற்றும ஆர்ெலர்கள் அமை-
ெரும கலந்து வகாள்ளுைாறு 
அமழக்கப்்படுகி்றார்கள்.

மூத்்த இலக்கிய ஆளுமை, 
மைைாள் பிைதிக் கல்விப் ்பணிப்-
்பாளர் கலாபூஷணம ஜொத் ைரிக்-
கார் ்தமலமையில் நமடவ்பறும 
நிகழ்வில் ஏற்்பாட்டுமைமய 

ைன்கமலத்வ்தன்்றல்  எச்.எம. 
சுமகப் நிகழ்த்்த, ெமை்படைற்்ற-
ெர்களின் காலடி கவிம்த அறிமு-
கத்ம்த முல்மல றிஸாைாவும, 
தி்றைாய்வுமைமய மூத்்த இலக்கி-
யொதி மைைாள் அதி்பர் திரு நாக-
ைாஜாவும, நயவுமைமய கவிஞர் 
அஷவஷய்க் ்பஸலுல் ்பாரிஸ நளீ-
மியும ெழங்குொர். கமலொருதி

ஹாஜா அலாவுதீன் கவிம்த 
ொசிப்்பார். ஏற்புமைமயயும ஸ-
்தா்பகவுமைமயயும முல்மல 
முஸரி்பா முன்மெப்்பார்.

நிகழ்வில் நண்பர்கள் ்பலரும 
கலந்துவகாணடு கவிம்தப்பிைதி-
கமளப் வ்பற்றுக் வகாள்ெர். நிகழ்-
வின்ம்பாது ்பாடசாமலகளுக்கு 
நூல் வ்பாதிகள் அன்்பளிக்கப்-
்படும.

கருகிச் சாம்பலாகி காற்றில் தூசாை
அரூ்பம
தூய காற்றின்
வ்தளிந்்த ஒளிமையில் மி்தக்குவைாரு ரூ்பம
சூரு முமையிலிருந்தும மகட்குமைார் இமச
ெழிந்துருகும வ்பாழுது
ரூ்பம அல்லது அரூ்பம கடந்வ்தாரு வைௌைம
நீ
நிலவொளிர் முகம
தீ
சுட்டவ்தாரு சுடர்
ரூ்பமகரிந்வ்தாரு அரூ்பம
நாைாகி

வெளிமயறுமம்பாது இருட்டி 
விட்டது இரு்பத்திவைணடாெது 
ஆல்்பத்தின் நடுப்்பக்கத்தில்-

்தான் மிருதுொை மகவிைல்கமளக் மகார்த் -
துக் வகாள்ளுவைாரு ்படமிருந்்தது. ்பத்து 
விைல்கள் ைட்டும இறுகப் ்பற்றி. அ்தற்கு 
முன்ைைாை ஆல்்பங்களில் அப்்படியாை 
்படங்களில்மல.

ஆைால் ஒரு மசாடி விழிகள் ஆயிைம கைவுகளில் 
மி்தக்குவைாரு்படம கணகளில்

்பட்டுக்வகாணடு அல்லது உறுத்திக்வகாணடி-
ருந்்தது.

அந்்தக் கணகள் சிலம்பாது இமைப்்பம்த அென் 
சடுதியாக அல்லது உற்று

மநாக்கியதிலிருந்து அெனுக்குள்ளிருந்்த புமகப்்ப-
டக்காைர் வெளிப்்படத் வ்தாடங்கிைான்.

அந்்தப்்படத்ம்த புமகப்்படத்துக்கு வெளிமய 
காண அென் எடுத்்த முயற்சிகள் அல்லது எதிர்்பாைா 
வி்தைாகக் காணக்கிமடக்குமைா என்்ற நமபிக்மக-
கள் ம்தாற்றுக்வகாணடிருந்்த ஒரு அந்தியில்்தான், 

அெனுக்கு இயற்மக மீ்தாை ஒரு நூறு புமகப்்படம 
ொய்த்்தது.

அென் முழுமநை புமகப்்படக்காைைாய் மெடந்-
்தாங்க வ்தாடங்கிய ஐந்்தாம ெருடத்தில் ஒரு அதிகா-
மலயில்்தான் குயிலின் குைமலப் ்படவைடுத்்தான்.

அந்்தப்்படம கூக்கூ இமசக்கும ஒவவொரு 
கணமும அென் புல்லாங்குழலாகி ்பச்மசப் புல்-
லடர்ந்்த அந்்த வெளியில் ைைங்கள் அமலயும 
காற்ம்றாடு அென் நடப்்ப்தாக ெரும புமகப்்படத்ம்த-
வயடுத்்தான்.

புமகப்்பட ஆய்ொளர் வஹன்றியின் கணகளில் 
அெைது புமகப்்படங்கள் காட்சி ்பற்றிய அமழப்-
புப் ்படவும, வஹன்றி காட்சிக்கூடத்துள் ஒரு பிந்திய 
ைாமலயில் நுமழந்்தான்.

வஹன்றி அெைது ஒட்டுவைாத்்தைாை புமகப்்ப-
டங்கமளத் ்தன் கணகளுக்குள் மசமிக்க வ்தாடங்கி -
ைான். வஹன்றியின் அழகியலுணர்வு அல்லது ம்தட-
லூக்கம அல்லது விைர்சைப் ம்பாக்கு குறித்து இதில் 

விொதிக்க மநைமில்மல. ஆைால் வஹன்றி அெைது 
அத்்தமை ஆல்்பங்கமளயும கற்்றான்.

வஹன்றி எழுதிய குறிப்புப் புத்்தகத்தில் கீழ் ெரும 
விடயங்களிருந்்தை. அெைது ்பால்ய காலத்தில் ்பச் -
மசயாயிருந்்தான். மசாமலகள் இருந்்தை. கூடுகள் 
இருந்்தை. இ்றகுகளில் அடர்ந்திருந்்தான். ொைம 
அெனுக்கு ெசப்்பட்டது. 

பின்வைாரு காலத்தில் இமலகள் கருகிை; கூடு 
சிம்தந்்தது; மசாமலகள் வ்தாமலந்்தை.

ொைமும சுருங்கி கறுத்்தது. ஏகாந்்தைாை குை-
வலான்றின் ென் அமசவின் சுழற்சியில் அென் புய-
லாைான். பின் புயல் துரும்பாைான். பின் அமல்தல் 

வ்தாடங்கிைான். அென் கவைைாமெக் கணவடடுக்கா 
விட்டால், புமகப்்படத்ம்தச் மசகரிக்கத் வ்தாடங்கா 
விட்டால் அந்்த அமலயில் முழு்தாய் வ்தாமலந்தி-
ருப்்பான்.

வஹன்றியின் குறிப்புகமளப் ்படித்்தம்பாது்தான் 
நான் அெமைப் ்பற்றி வைல்ல வைல்லப் புரியத்வ்தா -
டங்கிமைன். அெைது ஆல்்பங்கமளாடு சிமைகைா -
மைன். அெைது ஆல்்பங்களில் நானுைாமைன்.

அ்தன்பி்றகு்தான் ்பத்து விைல் மகாத்்த ்படவைான்று 
ஆல்்பத்தில் வசருகியது.

அெர்களிருெரும புமகப்்படத்திலிருந்து வெளி -
மயறுமம்பாது நன்்றாக இருட்டி விட்டவ்தை என் 
நணபி கூறியம்பாது, அந்்த இருளில் இரு மசாடிக்கண-
கள் அமசெம்த - அமெ ஆயிைம கம்த வசால்ெம்த 
அென் உணைத் வ்தாடங்கிைான்.

ஒளவன் கவிதை
ரூ

பி 
/ அ

ரூ
பி

புத்திலக்கியத்்தளம் 
கலல இலக்கிய
நண்பரகள் சந்திப்பு வெளி

ஈழத்து இலக்கிய ெைலாற்றில் முமைப்புறு 
வ்பயர் ைஹாகவி. ைஹாகவி து.

உருத்திைமூர்த்தி, கவிம்த, ்பாநாடகம, 
காவியம, குறும்பா எை ஆளுமை மெர் 
்பாய்ச்சி நின்்றெர்.

நவீை கவிம்தயின் வ்தாடக்கப் புள் -
ளியாக அமையும ைஹாகவி கவிம்தக -
ளில் எளிமை, ம்பச்மசாமச, ய்தார்த்்தம, 
அழகிய வசாற்மகார்மெ, உணர்ச்சித் ்ததும -
பும கருத்துச்வசறிவு, புத்்தாக்க ெலுமை 
என்்பை ஈழத்துக் கவிம்தகளின் ஒரு காலத் -
துப் ்பாய்ச்சல்.

ைஹாகவி குறித்துக் கம்தயாடுகி்றம்பாது 
ஈழத்தின் இலக்கிய அடர்த்திமய இைங்கா -
ணலாம. ைஹாகவி நிமைவும சி்றப்புமை -
யும நூல் அறிமுகம அணமையில் ம்பைா -
்தமைப் ்பல்கமல ்தமிழ்த்தும்றயிைால் 
நிகழ்த்்தப்்பட்டது. 

்தமிழ்த்தும்றத் ்தமலெர் ம்பைாசிரியர் 
ஸ்ரீ பிைசாந்்தனின் இலக்கிய வெளிப்்பா -
டாக ைஹாகவி ஐம்பது நிகழ்த்்தப்்பட்டது. 
மைைாள்

்தமிழ்த்தும்றத் ்தமலெர் ம்பைாசிரியர் 
எம.ஏ.நுுஃைான் ைஹாகவி காலமும கவி -

ம்தயும குறித்துப் ம்பருமையாற்றிைார். 
ைஹாகவியத்தின் குறுங்காவியம, நாடகம 
சார்ந்தும ெைலாறு நிமைக்கப்்பட்டது.

ைஹாகவி நிமைவும (1927 – 1971) 
நூல்கள் வெளியீடும வைாமைான்மைாவிலும

நிகழ்வுற்்றது. ைஹாகவி எழு்பதுகளில் 
நவீை கவிம்தயிலும, கவிம்த நாடகத்திலும 
ஏற்்படுத்திய அதிர்வு ஓய்ந்துவிடுவைான்-
்றல்ல. அெைது அமை நூற்்றாணடு கடந்்த 
இலக்கிய ெைலாறு ஒளி வகாணடு நிமிரும 
குறிகாட்டியாகும. மகாமட அெர் காலத்தின் 
குறியீடு.ம

ஹ
ாக

வி
 ஐ

ம
்பது

புதகப்படத்திலிருந்து அவரகள்

ப்பான்மீரா
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அண ண்ா அவர்களை 
அளைத்து ்கடிந்து 
க்கணாண ண்ாரே தவிே தனக்கு 

ஆதேவணா்க ரேசினணார எனேதற்கணா்க அவர-
்களை ேணாேணாட் விலளலை.

ஒருமுளை கெனளன கெரினணா ்க ற்களே-
யில கேணாதுக்கூட் ம் ஒனறு நள்கேறைது. 
அண்ணாவும் அக்கூட்த்தில ்கலைந்து 
க்கணாண்ணார. அண்ணாவின கெணாறகேணா-
ழிளவ ர்கடேதற்கணா்க ெக்்கள் கவள்ைம் 
சூழ்ந்திருந்தது. அண்ணாவுக்கு முன 
அனளையமுக்கிய தளலைவர்களில ஒரு-
வேணான என.வி.ந்ேணாஜன ரேசினணார. 
ரேச்சினரேணாது உ்ரச்சி வெபேடடு 
அனளைய தமிைர ்கணாங்கிேஸ் அளெச்-
ெர்களை ்கடுளெயணா்க விெரசித்தரதணாடு 
“அவர்கள் வரும்ரேணாது ்கலலைணால அடிக்்க 
ரவணடும்” எனறு ரேசினணார. அளதக் 
ர்கட  ் கதணாண்ர்கள் ்கேர்கணாஷம் கெயத-
னர. ஆனணால அளதக்ர்கடடுக் க்கணாண-
டிருந்த அண்ணா எழுந்து, என.வி.ந-
்ேணாஜனி்மிருந்து ஒலிகேருக்கிளயப 
கேறறு, “நணான இந்த ரேச்ளெ அனுெ-
திக்்க ெணாடர்ன. அவர இபேடி ரேசியதற;-
்கணா்க இபரேணாரத ரெள்யில ெனனிபபு 
ர்கட்க ரவணடும்” எனறு ்கணடிபபு்ன 
கூறினணார. என.வி.ந்ேணாஜன ெனனிபபு 

ர்கட  ் பினரே 
அவளே கதணா்ரந்து ரேெ 

அனுெதித்தணார அண்ணா. 
அேசியல நணா்கரி்கத்ளத ்கள்பபிடித்த-

ேடிரய எதிர்கடசியினரின ரெள்பரேச்-
சிறகு நணா்கரி்கெணான முளையில ேதில 
க்கணாடுத்தவர அண்ணா எனேது குறிபபி-

்த்தக்்க வி்யெணாகும்.
அண்ணா அவர்கள் கெனளன ேச்-

ளெயபேன ்கலலூரியில “ரஷக்ஸ்பியர 
பு்கழ்” ரேேணாசிரியர கிருஷ்மூரத்தி அவர-
்களி்ம் ்கலவி ேயினைவர. கிருஷ -்
மூரத்திளய நிளனத்தணால புதிய ெணா்வர-
்களுக்கு குளலை நடுங்கும். ஆனணால சிலை 
ெணா்வர்கள் அவரி்ம் அ்க்்கத்து்ன 
கநருங்கி ேைகுவணார்கள். இந்த ரேேணாசிரி-
யளேப ேறறி அண்ணா இறுதியணாணடின 
ரேணாது ந்ந்த ேணாேணாடடு விருந்தில குறிப-
பிட்தணாவது, ரேேணாசிரியர கிருஷ்மூரத்தி 

முதலைணாணடில ெரவணாதி-
்கணாரி, இேண்ணாம் ஆணடில ெட  ்திட்ங்்க-
ளுக்கு உடேட  ் ெக்்கேவரத்தி, மூனைணாம் 
ஆணடில குடியேசுத் தளலைவர, நணான்கணாம் 
ஆணடில ரதணாைர எனறு கூறியதும் ரேேணா-
சிரியர கிருஷ்மூரத்தி உடே  ்அளனவ-
ரும் வயிறு குலுங்்க சிரித்தணார்கைணாம். 

1957ல ந்ந்த கேணாதுத்ரதரதலில 

அறிஞர அண்ணா ்கணாஞ்சிபுேத்திலும், 
்களலைஞர ்கரு்ணாநிதி குளித்தளலையி-
லும், ரேேணாசிரியர அனேை்கன எழும்பூ-
ரிலும் ரேணாடடியிடடு கவறறி கேறைனர. 
அந்த ரதரதலில கவறறி கேறை 15 
உறுபபினர்களை ேணாேணாடடி கெனளன 
்க்ற்களேயில ந்ந்த கேணாதுக்கூட்த்தில 
அறிஞர அண்ணா ரேசிய வி்யங்்கள்.

“15 ரேரதணாரன கவறறிகேறரைணாம் 
எனறு ர்கலி ரேசுகினைனர. ஏைனம் 
கெயகினைனர. தி.மு.்க கேறை கவறறி 
அதி்கெணா? குளைவணா? எனை ெரச்ளெ-

யில ஈடுேடுகினைனர. நணாங்்கள் கேறை 
கவறறி குளைவணானதுதணான எனைணாலும் 
முக்கியத்துவம் வணாயந்ததணாகும். சிைந்த 
எதிரக்்கடசி எனைணால எபேடி இருக்்க 
ரவணடும்? எனேதறகு நணாங்்கள் அகிலை 
இந்தியணாவுக்கு உதணாே்ெணா்க விைங்-
குரவணாம். ெட  ் ெளேயில நணாங்்கள் 15 
ரேரதணான அெரந்திருக்கிரைணாம் எனைணால 
எங்்களுக்கு பினனணால 17 லைடெம் ெக்்க-
ளின இதயம் இருக்கிைது எனேளத ஆட-
சியணாைளே நிளனவூட  ்விரும்புகிரைன.” 
எனறு குறிபபிட்ணார.

தி.மு.்க ஆேம்ே ்கட்த்தில ெட்ென-
ைரதரதலில 15ரேர கவறறி கேற-
ைளதயிடடு, 1957ஆம் ஆணடு 
ெணாரச் ெணாதம் 17ஆம் தி்கதி 
“ஆனந்த வி்க்ன” தளலையங்்கத்-
தில எழுதிய வி்யெணானது, 

தி.மு. ்கை்கத்தினர ந்த்திய 
ரதரதல கூட்ங்்களில எலலைணாம் 
்கணணியெணான முளை ்கள்ப-
பிடிக்்கபேடடுவந்தது. ரேசிய 
தளலைவர யணாரும் வளெகெணாழி-
யில இைங்்கவிலளலை. தங்்களை 
இள்வி்ணாெல தணாக்கும் கேரியணா-
ளேக் கூ  ் அவர்கள் ெரியணாளத 
குளையணாெலதணான ெறுத்து ரேசி-
னணார்கள். இளத ேணாரத்த ெக்்கள் 
வியந்தனர. ெட்ெளேயிலும் இனி 

ஒரு விழிபபு ஏறேடும். ர்கள்வி்க-
ளும் ெந்திரி்களின ேதில்களும் 
்கணாேெணாேெணா்க இருக்கும். இனி 
அண்ணாதுளே எனன கெணால-
கிைணார எனேளத கேணாதுெக்்கள் 
அக்்களையு்ன ்கவனிபேணார்கள். 
தமிைர நலைத்துக்்கணான ்கணாரியங்-
்கள் ரேணாடடிரேணாடடுக் க்கணாணடு 
கெயயபேடும். அம் முளையில 

நணாம் அண்ணாதுளேயின கவறறிளய 
வேரவறகிரைணாம். ஆளுங்்கடசியினரும் 
நனைணா்க வரிந்து 
்கடடிக்க்கணாணடு 
இவளே வேரவற-
ேணார்கள் எனறு 
ந ம் பு கி ர ை ணா ம் . 
எனறு எழுதியிருந்-
தனர.

(்க்ந்த வணாேத் கதணா்ர)

ந்திேணா ேள்ளய அனுபபித் 
தீவிேவணாதி்களை ஒடுக்்க எண-
ணினணார. சீக்கியர்களின 
புனிதக் ர்கணாயிலைணான கேணாற 

ர்கணாயிலுக்குள் ஆயுதங்்களு்ன ஒளிந்தி-
ருபேதணா்கக் ்கருதபேட் 
தீவிேவணாதி்களையும், அவர்களின 
தளலைவளேயும் பிடிக்்க இேணாணுவம் 
கேணாறர்கணாயிலுக்குள் பு்க அனுெதி 
வைங்கினணார. கதணா்ரந்து இ்ம்கேறை 
ேள் ந்வடிக்ள்க்கள் இந்திேணாளவ 
சீக்கியர்களின ர்கணாேத்துக்கு ஆைணாக்-
கியது. இதன கதணா்ரச்சியணா்க, 1984 
அக்ர்ணாேர 31, இல சீக்கியர்கைணான, 
அவேது கெணாந்தப ேணாது்கணாவலைர இரு-
வேணாரலைரய சுடடுக் க்கணாலலைபேட்ணார.

இந்திேணா பிரியதரசினி 1917ஆம் 
ஆணடு நவம்ேர 19ஆம் நணாள் 
்கணாஸ்மீரி ேணடிட குடும்ேத்ளதச் 
ரெரந்த ஜவஹரலைணால ரநருவிறகும், 
்கெலைணா ரநருவுக்கும் ஒரே குைந்ளத-
யணா்க பிைந்தணார. இந்திேணாவின தணாத்தணா 
ரெணாதிலைணால ரநரு இந்தியணாவின 
உத்திேபிேரதெத்தில உள்ை அலை்கணா-
ேணாத்தில ஒரு கெலவ வைம் மிக்்க 
வைக்்கறிஞர ஆவணார. ்கணாந்திக்கு 
முந்ளதய ்கணாலைத்தில இந்திய ரதசிய 
்கணாங்கிேசில ரெணாதிலைணால ரநரு மி்க 
முக்கிய உறுபபினர்களில ஒருவ -
ேணா்க இருந்தணார. இந்திேணாவின தந்ளத 
ஜவஹரலைணால ரநரு நனகு ேடித்த-
வரும், இங்கிலைணாந்தில கேரிஸ்்ர 
ேட்ம் கேறைவருெணாவரும்,இந்திய 
சுதந்திே ரேணாேணாட்த்தின ஒரு பு்கழ் -
கேறை தளலைவருெணாவணார. இந்திேணா 
பிைந்திருந்த ்கணாலைத்தில, ்கணாந்தியின 
தளலைளெயில இந்திய சுதந்திே 
ரேணாேணாட்த்தில ரநரு நுளைந்தணார.
இந்திேணா தனது இைளெபேருவத்தில 
ஒருரேணாதும் ஒரு நிளலையணான குடும்ே 
வணாழ்க்ள்களய அனுேவிக்்கவிலளலை. 
இங்கிலைணாந்தின ஆக்ஸ்ரேணாரடு ேல-

்களலைக்்கை்கம், ரெணாகெரகவலலி 
்கலலூரியில ேடித்து க்கணாணடிருந்த 
ரேணாது, அதணாவது 1930்களின பிற-
ேகுதியில, இலைண்ளன ளெயெணா்க 
க்கணாண் தீவிே சுதந்திேத்திறகு ஆத-
ேவணான இந்திய குழுவின உறுபபின-
ேணானணார.1940்களின கதணா்க்்கத்தில, 
தீேணாத நுளேயீேல ரநணாயிலிருந்து 
மீணடு வே இந்திேணா சுவிடெரலைணாந்தில 
வீடடு ஓயவில ரநேத்ளத கெலைவிட-
்ணார. அவரின குைந்ளதபேருவத்தி-
லிருந்ரத தனது 
தந்ளதயு்ன 

்கடிதம் மூலைம் க்கணாணடி-
ருந்த உைளவப ரேணாலைரவ, 
தறரேணாதும் தந்ளதயு்ன 
நீண் ்கடிதங்்கள் மூலைம் 
அவரின கதணாளலைதூே உை -
ளவயும் தக்்க ளவத்துக்-
க்கணாணடிருந்தணார. அவர-
்கள் அேசியல குறித்தும் 
்கடிதங்்கள் மூலைம் விவணா-
தித்தணார்கள். ஐரேணாபேணா 
ெறறும் இங்கிலைணாந்தில 
அவர வணாழ்ந்த ஆணடு்க-
ளில, அேசியலில கெயல-
ேடடு வந்த கேரேணாஸ் 
்கணாந்தி எனை ஒரு ேணாரசி 
இளைஞளே ெந்தித்தணார.
இந்திேணா ெறறும் கேரேணாஸ் 
்கணாந்தி இந்தியணாவிறகு 
திரும்பிய ரேணாது, அவர-
்கள் ்கணாதலைர்கைணா்க இருந்-
தணார்கள். ெருத்துவர்களின 
ஆ ர லை ணா ெ ள ன ்க ளு க் கு 
இள்யில, திருெ்ம் 
கெயது க்கணாள்ைவும் தீரெணா-
னித்தணார்கள். கேரேணாசின 

திைந்த ெனபேணானளெ, நள்கச்சுளவ 
உ்ரவு ெறறும் தனனம்பிக்ள்க 
ஆகியளவ இந்திேணாவிறகு பிடித்-
திருந்தது. இவவைவு விளேவணா்க 
அவர ெ்கள் திருெ்ம் கெயது 
க்கணாள்வளத ரநரு விரும்ேவிலளலை. 
ரெலும் அவர்களின ்கணாதல உைளவ 
பிரிக்்க ெ்கணாத்ெணா ்கணாந்தியின உதவி -
ளயயும் நணாடினணார. ்கணாதலில இருந்த 
இந்திேணா மி்கவும் 

பிடிவணாதெணா்க இருந்தணார. 1942 
ெணாரச்சில இந்து முளைபேடி திருெ-
்ம் ந்ந்தது.

ஃகேரேணாஸும் , இந்திேணாவும் 
இருவருரெ இந்திய ரதசிய ்கணாங்-
கிேசின உறுபபினர்கைணா்க இருந் -
தனர. 1942ல கவள்ளையரன 
கவளிரயறு ரேணாேணாட்த்தில அவர்கள் 
ேங்க்கடுத்த ரேணாது, இருவருரெ ள்கது 
கெயயபேட்ணார்கள்.

சுதந்திேத்திறகு பினனர, ரதரதலில 
்கைம் இைங்கிய கேரேணாஸ், உத்திே 
பிேரதெத்தில இருந்து ேணாேணாளுெனை 
உறுபபினேணா்கத் ரதரந்கதடுக்்கபேட-
்ணார. 

ேணாஜீவ ்கணாந்தி ெறறும் ெஞ்ெய 
்கணாந்தி ஆகிய இேணடு ெ்கன்கள் 
பிைந்த பினனர, ஏரதணா சிலை ்கருத்து 
ரவறுேணாடு்கைணால 1958 வளே அந்த 
தம்ேதியினர பிரிந்து வணாழ்ந்தணார்கள். 
ஃகேரேணாஸ் ெணாேள்பேணால ேணாதிக்்கப-
ேட்ரேணாது, அவர்களின உள்ந்த 
திருெ் வணாழ்வு மீணடுமிள்ந்-
தது. ஆனணால 1960 கெப்ம்ேரில 
கேரேணாஸ் ெே்ெள்ந்தணார.்க்வரின 
பிரிவு சிலை ்கணாலைம் இந்திேணாளவ வணாடடி -
யது.எனினும் ரெதத்திறகு ஆறை 
ரவணடிய ்க்ளெ்கள் நிமித்தம் 
மீணடும் தனளன ஓர வலுநிளைந்த-
வேணா்க ெணாறறிக்க்கணாண்ணார.

இைக்கும் வளே அஞ்ெணா 
கநஞ்ெத்து்ரன சிலை முடிவு-

்களை எடுத்தவர இந்திேணா.அவறறில 
ஒரு சிலை கவறறியணா்க அளெந்தணா-
லும்,கேணாறர்கணாவில வி்யத்தில 
அவர எடுத்த முடிவு இறுதியில அவ -
ருக்ர்க எென வடிவிரலை வந்து 
உயிளே ்கணாவு க்கணாள்ளும் அைவுக்கு 
விதி விளையணாடி விட்து.ஆயினும் 
இந்திேணா ்கணாந்திளயப ரேணால அேசி -
யல ெணா்க்யம் க்கணாண் கேணெ -
ணி்கள் உலை்க அே -
சியலில இலளலை 
எனரை கூைலைணாம். 
இந்திய அேசி -
யல வேலைணாறறில 
இந்திேணா ்கணாந்தியின 
ெரித்திேம் எனறுரெ 
ரேணாறைத்தக்்கது.

்கலைணாபூஷ்ம் 

பரீட் இகபபால் ...? 
யணாழ்பேணா்ம்

மதராச பட்டினத்திற்கு “தமிழ்ாடு” 
என பபயரிட்்டவர் அறிஞர் அண்ா

முற்போக்கு சிந்தனைகளோல் ்தமிழிைதன்த 
மீட்டெடுத்த ்பரறிஞர் அண்ோ

அங்்கம் 
- 12

எஸ்.கணேசன் ஆசசபாரி சதீஷ் ...?
்கம்ேளை

இரும்புச் சீமாட்டி
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இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 டிசம்பர் மா்தம 4ம திைதி ஞாயிற்றுக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

சனாதனனின் இயக்்கத்தில் ரவீந்திரன் தயாரிப்பில் வினனாத்னரான் ஒளி-
வண்ணத்தில் தீப்தி்கா, ஜனா ரவி, ்கவிநாத், ்கமை ரியா, பிரசாத்,இஷா-
லினி, ன்கதீஸ், பிரியதர்ஷினி, ஷாமிைா, ரா்கவி, தாைமர சசல்வி, பிரன்கஷ், 
ைக்்ான், ்கவின், சரன், தரன், அபிைாஷ், ்கபிஸ், சுைக்்ன், சுஜிதன், நிதுர் -
ஷன், தனுக்்ர் நடிப்பில் அடுத்த ைாதம ்படப்பிடிப்பு ஆரம்பைா்க உள்ள 
சைௌன சைாழி திமரப்்படத்தின் பூமஜ  ச்காழுமபு ச்காச்சிக்்கமட ஸ்ரீ ச்பான்-
னம்பைவானனஸ்வரர் ஆையத்தில் இனினத நமடச்பற்்றது.

ம�ௌன ம�ொழி திரைப்படத்தின் பூரை...
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