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சமூகத்தின்
மறுமலர்ச்சி

மட்டககளப்பை 
அதிர்ைத்்த 
ைாள்ைடடு!

2020 ஓகஸ்ட் 30 ஞாயிற்றுக்கிழமை

தெற்கிலிருந்து 
ஒரு தெண் ஆளுமை   
தெலிகை
ரிம்ஸா முஹமைத்இணைப்பு

இலவச

வண்ணாத்திவில்லு குறூப் நிருபர்  

சிலணாபம், ஆரணாய்ச்சிக்கட்டு பகுதியிலுள்ள ஆனை-
விழுந்ணான் சர்ணாலய (ஆைவிலுந்ணாவ) த்தில் சுற்-
றணாடலுககு பணாதிப்னப ஏற்படுத்துவவணாருககு எதிரணா்க 
சட்ட நடவடிகன்க எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அனைச்சர் 

சீ.பி.ரத்ைணாயக்கவின் ஆவலணா-
சனைககி்ங்க பபணாலிஸணார் 
தீவிர விசணாரன்்கன்ள 
வைற்ப்கணாணடுள்ளைர்.  

ஆனைவிழுந்ணான் சர்ணா-
லயப் பகுதியில் ஏற்்கைவவ 
முன்பைடுத்துச் பசன்று 
ன்கவிடப்பட்டிருந் இறணால் 
பணன்னய மீணடும் புை-
ரனைப்ப்ற்்கணா்க 

ஆ்ைவிழுந்தான் சரணாலயத்்்த அழித்து
இறால் பைண்ண அ்மககும் முயற்சி

்மிழ்த் வ்சிய ைக்கள முன்ைணி-
யின் வ்சிய அனைப்பணா்ளர் ைணி-
வண்ன் விவ்கணாரம் ப்கணாளன்க 
சணார்ந் ஒரு பிரச்சினையணாகும். 

இது குறித்து ைணிவண்னுககு 
நணாம் அனுப்பிய ்கடி்த்துககு அவர் 
பதில் அனுப்பியுள்ளணார். அ்னை 
ைத்திய குழு பரிசீலனை 

மணிைணணன் விைகாரம்
மத்திய குழுவின் ்ககளில்

இலஙன்கயில் நீணட ்கணாலத்தின் பின்ைர் ஒவர பிரசவத்-
தில் 05 குழநன்்கள வநற்று முன்திைம் பிறந்து. 

ப்கணாழும்பு டி பசணாய்ஸணா பபண்கள னவத்தியசணானலயில் 
மு்ல் முனறயணா்க ஒவர பிரசவத்தில் இந் 05 குழநன்்கள 
பிறநதுள்ளது. ்கம்பஹணா - பபபிலியணாவல பிரவ்சத்ன் 
வசர்ந் 29 வயதுனடய ரசணாஞசலி ஜயவர்்ை 

முதலாவது பிரசவத்தில் ஐந்து பெண் குழந்்தகள்;

எைரி்டமும் உ்தவி ககடபைதில்்ல எனும் முடிவில்
இருபபை்தாக ்தந்்த ்தகைல்நைது வடககு, கிழககு நிருபர்்கள

சர்வவ்ச ்கணா்ணாைல் ஆக்கப்பட்ட சர்வவ்ச 
திைைணாை இன்று வடககு, கிழககில் வலிநது 
்கணா்ணாைல் ஆக்கப்பட்டவர்்களின் உறவு்க்ளணால் 
ைணாபபரும் ்கவையீர்ப்பு வபணாரணாட்டம் வைற்ப்கணாள்ளப்-
படவுள்ள்ணா்க ்கணா்ணாைல் ஆக்கப்பட்டவர்்க்ளது உற-
விைர்்க்ளது சங்கம் அறிவித்துள்ளது.

்கணா்ணாைல் ஆக்கப்பட்டவர்்களின் பிரச்சினைககு 
சர்வவ்ச நீதி விசணாரன்வய அவசியம் எை வலியு-
றுத்தி இன்று வைற்ப்கணாள்ளப்படவுள்ள இப் வபணாரணாட்-
டத்துககு வடககு,கிழககு ்ழுவிய 

கட்சி ரீதியான வவற்றுமைகமை ைறந்து கலந்து ககாள்ை அமழப்பு

அரசியல் பழிவணாங்கல்்கள ப்ணாடர்-
பில் விசணாரன் வைற்ப்கணாளளும் ஜைணா-
திபதி ஆன்ககுழுவின் முன்னினல-
யில் ஆஜரணாகுைணாறு பிரதி பபணாலிஸ் 
ைணாஅதிபர் அஜித் வரணாஹ்வுககு 
அனழப்பணான் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 முன்ைணாள மூத்் பபணாலிஸ் ைணாஅதிபர் 
லலித் பஜயசிங்க ஜைணாதிபதி ஆன்க -
குழுவுககு அளித்் 

ஆ்ணககுழுவில் ஆஜராக
அஜித் கராஹணவிற்கு   
அ்ைபபைா்ண விடுபபு

இ.க�ா.கா ஸ்�ாபகர்

்சௌமியமூர்த்தி ்்தாண்டமானின்  
107ஆைது ஜைை திைம் இன்று

இலஙன்கத் ப்ணாழிலணா்ளர் ்கணாஙகிரஸின் 
ஸ்்ணாப்கர் அைரர் பசௌமியமூர்த்தி ப்ணாண-
டைணானின் 107ஆவது ஜைை திைம் இன்றணா-
கும்.  

அைரர் பசௌமியமூர்த்தி ப்ணாணடைணா-
னின் 107ஆவது ஜைை திைத்ன் முன்-
னிட்டு விவசட வழிபணாடு்கன்ள ைனலய்கத்-

தின் பல்வவறு பகுதி்களில் இ.ப்ணா.்கணா 
ஏற்பணாடு பசய்துள்ளது.

ஐககிய ைக்கள சகதியின் வ்சியப் பட்டி-
யல் மூலைணாை பணாரணாளுைன்ற உறுப்பிைர்்கள  
நியைைம் சம்பந்ைணா்க ைகிழ்ச்சியின்னைனய 
பவளிப்படுத்தியவ்ணாடு இந நியைைங்கள  சரி-
யணாைப்ைக கூற முடியணாப்ன்றும் ஸ்ரீலங்கணா 
முஸ்லிம் ்கணாஙகிரஸ் ்னலவரும் பணாரணாளு-
ைன்ற உறுப்பிைருைணாை ரவூப் ஹககீம் ப்ரி-
வித்துள்ளணார்.  

இது ப்ணாடர்பில்  அவர் வைலும் கூறுன்க -
யில், ஐககிய ைக்கள சகதி ்கட்சிககு ்னல-
னைத்துவ சனப இருக்க 

ந்்டமு்றககுரிய தீர்மாைஙக்ள
கூட்டாக இ்ணநது எடுகக கைணடும்

அ ர சி ய ல ன ை ப் பின் 
19ஆவது திருத்்த்ன் இரத்-
துச் பசய்வன் வநணாக்கைணா்கக 
ப்கணாணட 20 ஆவது திருத்-
்த்ன் பசப்டம்பர் 03 ஆம் 
தி்கதி பணாரணாளுைன்றத்தில்  
சைர்ப்பிக்க தீர்ைணானிக்கப்பட்-
டுள்ள்ணா்க அரசணாங்க ்்கவல்-
்கள ப்ரிவித்துள்ளை.  

எதிர்க்கட்சினயச் வசர்ந் பணாரணாளுைன்ற உறுப்பிைர்்களும் ஸ்ரீலங்கணா 
பபணாதுஜை பபரமுை உறுப்பிைர்்களும் இந் முடினவ ஆ்ரிக்க ்யணாரணா்க 
இருப்ப்ணா்கவும் அந் ்்கவல்்கள வைலும் ப்ரிவிககின்றை. 

20 ஆைது திருத்்தம் ்சப்டம்பைர்  
மு்தல் ைாரத்தில் பைாராளுமன்றில் ்தாககல்

யணாழ். விவசட நிருபர்   

யணாழ்ப்பணா்த்திலிருநது இநதியணாவுககு 
சட்டவிவரணா்ைணா்க ்கடல் வழியணா்க பபருந-
ப்ணான்க ்ங்கத்ன் ்கடத்் முயன்ற இருவர் 
்கடற்பனடயிைரணால் ன்கது பசய்யப்பட்டுள-
்ளைர்.   

சுைணார் ஆறு வ்கணாடிவய 20 இலட்சம் ரூபணாய் 
பபறுைதியணாை 5 கிவலணா 500 கிரணாம் நினற-
யுனடய ்ங்கத்ன் ்கடத்் முயன்ற வபணாது 
சநவ்்க நபர்்கள இருவரும் வநற்று (சனிககி-
ழனை) அதி்கணானல அைனலதீவு 

இநதியாவுககு க்டத்்த 
முயன்ற இருைர்
யாழில் ்கது

ககாச்சிக்கமை புனி� அந்வ�ானியார் 
வ�வாலயம் அருவக யாசகம் எடுக்கும் 
வபாது, �ள்ளு வண்டிமயத் திருடிய�ற்காக 
காவலில் மவக்கப்பட்டுள்ை நபர், ைஹகரகை 
பமுனுவ பகுதியில் வசிக்கும் வகாடீஸ்வரர் 
எனபது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ை�ாக கைவலார 
கபாலிஸார் க�ரிவித்துள்ைனர்.   

இப் பிச்மசகாரரின கசாகுசு ைாடி வீட்டின 
வ�ாட்ைத்தில் ஒரு கவகன ஆர் கார் ைற்றும் 
ஒரு கசாகுசு காமரயும் கபாலிஸார் கண்டு 
பிடித்துள்ைனர்.

யாசகம் எடுத்து ைந்த   
ககாடீஸைரர் ்கது
கபாலிஸாரின விசாரமையில் அதிர்ச்சித் �கவல்
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Album

செபசடெம்பர் இதழ் 
இப்்போது கடடெகளில்...

வாசியுங்கள், வாசிக்க வாஙகிக க்காடுங்கள்

ஆனந்த விகடன், குமு்தம் இல்லை 
எனக் கவ்லை வவணடடாம்
இருக்கவவ இருக்கிறது வண்ண வடானவில!

ஐயா, நீஙக உண்மயத்்தான் 
கபைசுறீஙகளாம்...  

ஆைா உண்மயா கபைசுறீஙககளா  
எணடு சைத்துககு ஒரு சநக்தகம்...!

்தம்பி,  என் ைழி ்தனி ைழி.. என் 
கபைச்்சக ககட்டா எல்கலாருககும் 
்த்லைலி.. எைகககா முதுகு ைலி.. 

ஐகயா, க்டவுகள, இன்ைம் 
அஞ்சு ைருசத்்்த எபபைடி கழிகக 
கபைாகறாகமா..!

சஜித் அணி மீது சிறுொன்மை  
மைககளது அதிருப்தி அதிகரிப்பு

க்தசியப பைடடியலில் புறககணிபபு; பைாராளுமன்றத்தில் அைமதிபபு; பைஙகாளிக கடசிகளின் மீது இைைா்த கபைாககு;

ஐ.ம.ச க்தசிய பைடடியல் ்்தரிவில் ஹககீமுககு அதிருபதி

கைல் வழியாக 5.5 கிவலா �ஙகத்ம�

அரசின மூத்� அரசியல்வாதி ஒருவர் �கவல்

கவேந்திரகுைார் திட்ைவட்ைைாக அறிவிப்பு

சட்ட ந்டைடிக்கககு அ்மச்சர் சீ.பி பைணிபபு; ஒருைர் ்கது

சர்ைக்தச காணாமல் ஆககபபைடக்டார்
இன்று ை்டககு கிைககில் நிகழ்வு

சிறுபணான்னையிை ைக்க்ளணாை ்மிழர் 
ைற்றும் முஸ்லிம் ைக்களின் அதி்கப்ப-
டியணாை விருப்பு வணாககு்க்ளணால் ப்ரிவு 
பசய்யப்பட்ட ஐககிய ைக்கள சகதியின் 
பணாரணாளுைன்ற உறுப்பிைர்்கள பலரும் 
்மிழ் ைற்றும் முஸ்லிம் பணாரணாளுைன்ற 

பிரதிநிதி்கன்ள பணாரணாளுைன்றத்துககுள-
ளும் பவளிவயயும் எதிர்விைர்சைம் பசய்து 

வருவது குறித்து எதிர்க்கட்சித் ்னலவர் 
சஜித் பிவரை்ணாச பைௌைம் சணாதித்து வரு -
கின்றனைனய சிறுபணான்னையிை ்கட்சி்க-
ளின் ்னலனை்கள ைற்றும் ஆ்ரவணா்ளர்்கள 
பவகுவணா்க ்கணடித்துள்ளைர்.  

குறிப்பணா்க பணாரணாளுைன்றத் வ்ர்்லில் 

்ங்களுடன் கூட்டணி அனைத்து வபணாட்டியிட்ட 
்கட்சி்களின் சில பிரதிநிதி்களுககு முன்வரினச-
யில் ஆசைம் வழங்கப்பட்டனை குறித்து சஜித் 
அணினயச் வசர்ந் பணாரணாளுைன்ற உறுப்பிைர்்கள 
பலரும் எதிர்த்து ்கணடை உனர்கன்ள நி்கழ்த்தி 
்கடந் பவளளிககிழனை பணாரணாளுைன்றத்தில் 
குழப்பம் வின்ளவித்்னை குறித்தும் பலர் ்ைது 
விைர்சைங்கன்ள ப்ரிவித்துள்ளைர்.  

அவ்வபணான்று வ்சியப்பட்டியலில் உறுதிய-
ளித்்படி சிறுபணான்னை ்கட்சி்கன்ள வசர்ந் எவ-
ருககும் ஆசை இட ஒதுககீடு பசய்யணானை குறித்-
தும் ஏற்்கைவவ ்மிழ் முற்வபணாககு கூட்டணியின் 
்னலவர் ைவைணா ்கவ்சன், முஸ்லிம் ்கணாஙகிரஸ் 
்னலவர் ரவூப் ஹககீம், அகில இலஙன்க ைக்கள 

்கணாஙகிரஸ் ்னலவர் ரிஷணாத் பதியுதீன் உட்பட 
பலரும் ்ைது ்கணடைங்கன்ள ப்ரிவித்திருந-
்னை குறிப்பிடத்்க்கது.   

ஆைணாலும் இது ப்ணாடர்பணா்க இதுவனர சஜித் 
பிவரை்ணாச எந்பவணாரு நடவடிகன்கயும் அல்லது 
முயற்சினயயும் வைற்ப்கணாள்ளவில்னல.  

அந் வன்கயில் எழு்ணா் உடன்படிகன்க 
மூலைணா்க பணாரணாளுைன்றத்தில் ஆ்ரவு ்ருவவணாம் 
என்று உறுதி அளித்து வ்ர்்லில் வடககு, கிழக-
கில் பவற்றிபபற்ற ்மிழ் வ்சியக கூட்டனைப்-
பின் பிரதிநிதி்களுககும் அணியிைரணால் இனடயூறு 
்கள ஏற்படுத்்ப்பட்டு வருகின்றை.  

பணாரணாளுைன்ற சிறப்புரினை, வபச்சுரினை பற்றி 
அறிநதிரணா் சஜித் அணியின்

்தமது உறுபபிைர்க்ள கடடுபபைடுத்்த முடியா்த ்த்லைர் சஜித் எைவும் விமர்சைம்
04

04
04

04

04

எவராவது விரும்பி உ�வி கசய�ால் ைட்டுவை ஏற்பாராம்

04

04
04

04
04

04

மன்ைா்ர அதிர்ைத்்த 
்நடுநதீவு ஜூயின்

பைடு்கா்ல!
05

சநதிமாலின்
முச்ச்தமும் அரிய
சா்த்ைகளும்
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சங்கவி பிலிம்ஸ் ஏற்பாட்டில் துரைைபாசபா சுரைஸ் தயபாரிப்பில், ஏ.ஏ ஜுரைதீன் இயக்கத்தில் தயபாரிக்கப்்ட இருககும் 'ரேலி' திரைப்்டத்தின் ஆைம்்விழபா ்களனி சைசவி திரைப்்ட ஸ்டுடிரயபாவில் நரடப்ற்றது. இவ் ஆைம்் விழபாவில் மூத்த ்கரைஞர்கள் குத்துவிளககு ஏறறி 
நி்கழரே ஆைம்பித்து ரேத்தைர. விைபாய்கமூரத்தி ஜை்கன், ்கரைஞர்களபாை ைபாதபாரேத்தபா, ்கரைசபசல்ேன், ர்க.சந்திைரச்கைன், நந்தகுேபார, பசல்ேைபாஜ், கிண்ணியபா அமீர அலீ, பேபாழிேபாணன், முத்தழகு, ப்கபாழும்பு ்கரை ்கைபாசபாை உத்திரயபா்கஸ்தர திருேதி ரைபாஸி , முனிேர, 
விரஜ, ைபாஜசிறி, உட்்ட இன்னும் ்ை ்கரைஞர்கள் இதில் ்கைந்துப்கபாண்டைர.

ேஹை்கே, ஆர்க்பா புறறுரநபாய் ஆஸ்்த்திரிககு அண்ரேயில் விஜயம் பசய்த சிைபா்ம் ையன்ஸ் ்கழ்கத்திைர( Lions club of Chilaw 
Circle), ஆஸ்்த்திரிககு ரதரேயபாை ப்பாருட்்கரள சிைேறர்ற அன்்ளிப்பு பசய்ததுடன் அஙகுள்ள குழந்ரத்களுடன் ேகிழசசியபா்க 
ஒருநபாள் ப்பாழுரத ்கழித்தைர. புறறுரநபாயபால் ்பாதிக்கப்்ட்டுள்ள குழந்ரத்களுக்கபா்க அேர்கள் இதரை ரேறப்கபாண்டிருந்தைர.

அகில இலங்கை சமாதான 
நீதவானாகை நியமனம்
உடப்பு குறூப் நிருபர்

அகில இலஙமக 
சைாதான நீதவானதாக ஸ்ரீ-
காநதன் ஸ்ரீகுகன்  நியமிக்-
கப்பட்டுள்ார். தற்்பாது 
புதத்ம் ததற்கு கல்விக் 
்காட்டததில் கணிதபாட 
ஆசிரிய ஆ்லாசகராகவும் 
கடமை புரிநது வருகின்-
றார். புதத்ம்,தமிழ் ைகா 

விததியாலயம், புதத்ம்,-
சாஹிரா  ் தசிய பாடசாமல 
ஆகியவற்றில் கல்வி கற்ற 
இவர், கல்விைானி (hons), 
முதுகமலைானி பட்டஙக-
ம்யும் தபற்றுள்ார். 

புதத்ம் தமிழ் ைகா வித-
தியாலயததின் பமழய 
ைாணவரான இவர், 
ைாணவர் தமலவராகவும் 
,புதத்ம், இநது ைஹா 

சமபயின் உறுப்பினராக-
வும் சமூகப்பணிகளில் ஈடு-
பட்டு வருகின்றார். 

ப�ொன்ொலை ப�ொழுது  
இலை நிகழ்ச்சி இனறு  

ததன்றல் எப் எம் அறி-
விப்பா்ரும் பாடகரு-
ைான முஹம்ைட் இர்பான் 
ததன்றல் எப் எம்மில் 
ைாதந்தாறும் வழஙகி 
வரும் தபான்ைாமலப் 
தபாழுது இமச நிகழ்ச்சி 
இன்று ஞாயிறு 30ஆம் திகதி 
ைாமல 06 ைணிக்கு இலஙமக 
ஒலிபரப்பு கூட்டுததாபன 
ஆனநத சைர்கான் கமலயகத-
தில் நமடதபறவுள்து.  

இந நிகழ்வில் இநதியாவில் 
தனியார் ைருததுவைமனயில் 
சிகிச்மசதபற்றுவரும் ததன்-
னிநதிய பாடகர் ‘பாடும் நிலா’ 
பதைஸ்ரீ டாக்டர் எஸ்.பி. பால-

சுப்பிரைணியம் விமரவில் 
நலம்தபற பிரார்ததமனகளும் 
நமடதபறவுள்து.  இந-
நிகழ்ச்சியில் நம் நாட்டின் 
பாடக, பாடகிகள பமழய, 
இமடக்கால,புதிய பாடல்-
கம் பாடி ைகிழ்விக்கவுள்-
னர் நிகழ்ச்சிமய அமனவரும் 
பார்மவயிடலாம் அனுைதி 
இலவசம் பார்மவயிடவரு-
்வார் ைறக்காைல் சுகாதார 
பாதுகாப்மப கமடப்பிடிதது 
முகக்கவசம் அணிநது வரவும்.   

SPB நைம்ப்்றவும்  
பிைபாரத்தரை  

தனில்ப�டுததலில் 
ஒருவர் தபபிய�ொட்டம்   

அழுதகை சுற்றுலா ்ஹாட்டலில் தனிமைப்-
படுததப்பட்டிருநத தபணதணாருவர், நாதகாட 
மவததியசாமலயில் அனுைதிக்கப்பட்டிருநத 
நிமலயில் தப்பிச் தசன்றுள்ாதரன மவததிய-
சாமல பணிப்பா்ர் ததரிவிததுள்ார்.   

அவுஸ்தி்ரலியாவிலிருநது வநத இவர் 
்ககாமல பிர்தசதமத ்சர்நத 80 வயதான ஏ.ஏக்-
கநாயக்க என்ற தபண்ண இவவாறு தப்பிச் தசன்-
றுள்தாக ததரிவிக்கப்படுகிறது.   

அழுதகை, தைாரகல்்ல, ஈடன் ்ஹாட்டலில் 
தனிமைப்படுததப்பட்டிருநத நிமலயில் மவததிய-
சாமலயில் இருநது தப்பி தசன்றுள்ார்.   

இப் தபண ்ஹாட்டலில் தனிமைப்படுததப்-
பட்டிருநத ்பாது ைன்நாயினால் பாதிக்கப்பட்டி-
ருநதமையினால் மவததியசாமலயில் அனுைதிக்-
கப்பட்டிருநதார்.   
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பெய்ரூட் நகரின் உள் விவகாரம்

மூன்று வாரங்களுக்கு முன்்னர் 
பெய்ரூட்  ந்கரில் ஏறெட்்ட ொரிய 
பவடிப்பு சமெவம பெல்்ல பெல்்ல 
ெ்னங்களில் இருந்து ெறைந்துள் -
ளது. ப்லெ்னான் இஸ்ரல் சிரியா 
ெறறும றசப்பிரறை எல்ற்லயா்கக் 
ப்காண்ட நா்டாகும. நீண்ட்கா்லொ்க 
யுத்த ்தாக்கு்தலுக்கு உள்ளாகியிருந்து 
அதிலிருந்து  மீளும முயறசியில் 
்தற்ொது ஈடுெட்டு வருகின்ைது. இவ் -
்வறளயில் பெய்ரூட் ந்கர துறைமு -
்கததில் ்களஞ்சியப்ெடுத்தப்ெட்டிருந்்த 
அ்ொனியம றநட்்ரட் ்காரணொ்க 
பவடிப்பு நி்கழந்்த்தா்க உறுதி பசய்யப் -
ெட்டுள்ளது. இசசமெவததில்  இருநூறு 
்ெரளவில் ெலியா்ன்்தாடு  6000 

்ெர் ்காயெற்டந்துள்ள்னர். இரணடு 
்லட்சதது  ஐமெ்தாயிரம  ்ெரின் பசாத -
துக்்கள் அழிவற்டந்துள்ள்ன. சமெவம 
யாருற்டய ்்தறவக்்கா்கவும  நற்டபெ -
ைவில்ற்ல எ்ன உறுதி பசய்யப்ெட்டுள் -
ளது.  ற்கப்ெறைப்ெட்்ட  ்கப்ெலிலிருந்்த 
இந்்த ரசாய்னம சுங்கம,  ெற்டயி்னர் 
ெறறும நீதிென்ைததுக்கு இற்ட்ய 
்காணப்ெட்்ட  ்கயிறிழுப்பு ்காரணொ்க  
துறைமு்கததில் ஏழு வரு்ட ்கா்லொ்க 
்க ள ஞ் சி ய ப் ெ டு த ்த ப் ெ ட் டி ருந் ்த து 
மி்கவும ஆெத்தா்ன்தாகும. ஆட்சியா -
ளர்்கள்  ொததிரெல்்ல அதி்காரி்களும 
பொறுப்பில்்லாெல் ந்டந்து ப்காண்ட  
நிற்லறெயில் ்வறு எ்தற்னயும நாம 
எதிர்ொர்க்்க முடியாது.

சமெவததின் பின்்னர் ஆட்சியாளர்்க -
ளும  அதி்காரி்களும  ஒருவருக்ப்கா -
ருவர்  குறைம சாட்டிக் ப்காண்டார்்கள். 
அதி்காரததில் உள்ள அரசாங்கம  கூ்ட 
்தற்ொற்தய நிர்வா்கம பொறுப்புக் -
கூை ்வணடும எ்ன கூறியுள்ளது. 
ெனி்த வாழறவப் ொது்காப்ெறை்தாக் -
கிய்்தாடு நாட்டின் பொருளா்தாரதற்த -
யும அ்த்லொ்தாளததுக்கு ்தள்ளியுள்ள 
இசசமெவததிறகு பின்்னர் அரசாங்கம 
ந்டந்து ப்காண்ட வி்தத்தால்  அதிருப்தி 
அற்டந்்த  ஐமெதி்னாயிரததுக்கும அதி -
்கொ்ன ெக்்கள்  ெனு ஒன்றில் ற்கபய -
ழுததிட்டு பிரான்ஸ ஜ்னாதிெதிக்கு 
அனுப்பி றவததுள்ளார்்கள். அமெனு -
வில் நாட்ற்ட ெதது வரு்டங்களுக்கு  
ஏறறுக் ப்காள்ளுொறு ்்காரிக்ற்க 
விடுததிருந்்த்தா்க  அறிக்ற்க்கள் கூறு -
கின்ை்ன. இது  ்க்டந்்த அரசாங்கததின் 
்வற்ல எ்ன இந்்த அரசாங்கம கூறுவ -
்்தாடு ்வறு சி்லர் பவளிநாட்டு சூழசசி 
எ்ன கூறுகின்ைார்்கள். ப்லெ்னானின் 
அரச நிறுவ்னங்களில் ொததிரெல்்ல 
அரச நிர்வா்கததுக்குள்ளும ்கருதது 
்ொ்தல்்கள், பிளவு்கள், குழப்ெங்கள் 

உள்ள்ன எ்ன ப்தரியும சந்்தர்ப்ெததில் 
அந்நாட்டு ெக்்களுக்கு பசய்ய ்வறு 
எதுவும இல்ற்ல எ்ன ப்தளிவா்க ப்தரி -
கின்ைது.  அரச அதி்காரி்கள் பிரசசி -
ற்னறய ஒருவர் மீப்தாருவர்  சுெததிக் 
ப்காணடிருந்்தார்்கள். ஊழல் நிறைந்்த 
அதி்காரி்களும அ்தறகுப் பொறுப்பு 
கூை ்வணடும. 2018 ஆம ஆணடு 
்ெ ொ்தம ஆட்சிக்கு வந்்த அரசாங்கத -
துக்குகூ்ட நாடு மு்கம ப்காடுததுள்ள 
நிற்லறெ புரியவில்ற்ல எ்ன ப்தளிவா -
கின்ைது. .நாட்டுக்கு  ெததியில் ெயங்க -
ரொ்ன  ரசாய்னதற்த ொது்காப்பின்றி 
றவததிருந்்த்்தாடு 7000 ஆணடு 
நீண்ட சரிததிரதற்தக் ப்காண்ட ெக்்கள் 
சமூ்கததின் பின்்னற்டவு இ்தன் மூ்லம 
ப்தளிவா்க ப்தரிகின்ைது. ஒருவர் மீது 
ஒருவர் குறைம சுெததிக் ப்காணடு ்தப் -
பிக்்க முயலும ஆட்சியாளர்்கறளவி்ட   
அமெக்்கள் ்தெது நாட்ற்ட பிரான்ஸ 
ஜ்னாதிெதி ஏற்க ் வணடும எ்ன  முடிவு 
பசய்திருப்ெது பிரசசிற்னயின்  தீவி -
ரதற்த  பவகுவா்க உணர்ததுகின்ைது.
ப்லெ்னான் சிறிது ்கா்லம பிரான்சின் 
கீழ இருந்்தது. அது மி்கவும ்வ்தற்ன -

யா்ன ்கா்லம எ்ன சரிததிரம கூறும. 
ஆ்னால் ்தங்களது ஆட்சியாளர்்களின் 
முட்்டாள்்த்னதற்த வி்ட அவர்்களின் 
அடிறெத்த்னம நல்்லது எ்ன எணணும 
நிற்லறெக்கு அவர்்கள் ்தள்ளப்ெட் -
டுள்ளறெ ்வ்தற்னக்குரிய வி்டயொ -
கும. அந்நாட்டில் அந்நிய பச்லாவணி 
பெறுெதி குறைந்து ஏறறுெதி நிறுத்தப் -
ெட்டுள்ளது. ஓரு சி்ல உணவுப் பொருட் -
்களின் விற்ல்கள் ஆ்காயதற்த ப்தாட் -
டுள்ள்ன. நாட்டின் வருொ்னம ்க்டற்ன 
பசலுத்த கூ்ட ்ொ்தா்த நிற்லறெயில் 
உள்ளது. ெக்்களுக்கு ்்தறவயா்ன 
அடிப்ெற்ட வசதி்கள் அ்தாவது நீர் 
மின்சார வசதி்கள் வழங்கல்  ொததிர -
ெல்்ல ்கழிவ்கறை சரியா்ன முறைறய   
ஏறெடுத்த முடியா்த அளவுக்கு நாடு 
பின்்னற்டறவ சந்திததுள்ள்ொது 
அ்தறகு ொறறுவழி என்்ன உணடு?  
பெய்ரூட்  பவடிப்பு சமெவதற்த அற்ட -
யாளொ்கக் ப்காணடு  அந்நாட்டு 
ெக்்கள் ொற்தயில் இைஙகி ்ொராட்்டத -
தில் ஈடுெட்்ட்்தாடு எவ்வி்த ஏறொடும  
்தற்லறெயும  இல்்லாெ்்ல  ெக்்கள்   
்தற்லவர்  எெக்குத ்்தறவயில்ற்ல 

எ்ன எதிர்ப்றெத ப்தரிவித்தது வி்ச்ட -
ொகும.

இசசமெவததின் பின்்னர் அரசாங -
்கம ெ்தவி வி்ல்க முடிவு பசய்துள்ளது 
.பொதுெக்்களின் நமபிக்ற்கறய 
பவல்்லக்கூடிய  ்தற்லறெ ஒன்று  
உள்ள்தா்கத ப்தரியவில்ற்ல. அது 
பின்ற்டவின் அளறவ ்காட்டும ்கார -
ணியாகும. ஆள ப்தரிவு பசய்யப்ெட்்ட 
அரசாங்கம ்்தால்வியற்டயும ்ொது 
எந்்த ஒரு  அரசியலும ் ்தறவயில்ற்ல 
எ்ன கூறும அளவுக்கு ெக்்களின் 
பவறுப்பு ்ெ்்லாஙகியுள்ளது. ெக்்க -
ளின் ்கவற்ல ்வ்தற்ன ொததிரெல்்ல 
்தங்களது அதி்காரததின் கீழ உள்ள 
நிறுவ்னங்களின் ெ்லவீ்னங்கறளயும 
அறிந்து ந்டவடிக்ற்க எடுக்்க ்வணடி -
யது அரசாங்கததின் பொறுப்ொகும. 
ப்லெ்னானின்  நிர்வா்கமுறையில் அதி -
்காரம ப்தா்டர்ொ்க உள்ள ெ்லவீ்னமும 
இன் நிற்லறெக்கு பொறுப்புக்கூை 
்வணடியுள்ள்தா்க கூைப்ெடுகின்ைது.

மிலிந்த ப�ாரபகாட  

மலரும் யுகத்திற்கு 
புதியத�ோர் வடிவம்

்தமிழில்: வீ.ஆர்.வய்லட் 

'ஒருமைக்கண் தானகற்்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுமையும் ஏைாப் புமைத்து.' 
ஒரு பி்றவியிலே தான கற்்ற கல்வியானது, ஒருவனுக்-

குத் ததாைர்ந்து வரும் ஏழு பி்றப்புக்களிலும் அவமனப் 
பாதுகாக்கும் சி்றப்புமையது ஆகும்.

என அழகாக திருவள்ளுவப் தபருந்தமக இவுேகிற்கு 
எடுத்துமைத்துச் தெனறுள்்ார். இவவா்றான அர்த்தம்; 
தபாதித்த கருத்துக்கம் ஏமனய தமிழப் புேவர்கள், 
கவிஞர்கள், கல்விைானகள் என ஏைா்ைாலனார் ததரிவித்-
திருக்கின்றார்கள். அவற்ம்ற ைாணவர்கள் சிறு பைாயத்தி-
லிருந்லத லதடிக் கற்க லவண்டும். அவவாறு கற்்றால்தான 
எதிர்காேத்தில் சி்றந்த ைனிதம் நிம்றந்த ைனிதர்க்ாக 
இவவுேகில் ஒழுக முடியும் எனோம்.

உண்மையிலே பாைொமே எனபது பிள்ம்கம் நல்வ-
ழிப்படுத்தி வ்ர்ந்து வரும் ெவால்மிக்க உேகில் லபாட்டி 
லபாட்டு வாழவதற்கு வழிெமைத்துக் தகாடுக்கும் அடிப்-
பமைக் கமேக்கூைைாக அமைகின்றது எனோம்.  கற்கும் 
ைாணவர்களிமைலய விட்டுக்தகாடுப்பு, தனனம்பிக்மக, 
விைாமுயற்சி, உள்ளிட்ை பே விையஙகம் கற்்றல்களி-
னூைாகவும். இமணபாைவிதான தெயற்பாடுகளுைாக-
வும், ைாணவர்களுக்கு எடுத்தியம்பப்பட்டு வருகின்றது.

ஆனாலும் இந்த கட்டுக்லகாப்புக்குள் உள்்ைஙகாத 
ஒருசிே பிள்ம்களின  பி்றழவான நைத்மதகள் அது 
எதிர்காேத்தில் ெமூகத்தின லைலும் தாக்கம் தெலுத்தும் 
எனோம். இவவா்றான ெம்பவம் ஒனறு ைட்ைக்க்ப்பில் 
கைந்த ெனிக்கிழமை அைஙலகறியிருக்கின்றது.

15 வயது ைாணவதைாருவர் வாள் தவட்டிற்கு இேக்-
காகி ெம்பவ இைத்திலேலய ைைணைானார்

ைட்ைக்க்ப்பு ஏ்றாவூர் தபாலிஸ் பிரிவிற்கு உட்பட்ை 
பகுதியில் 15 வயது ைாணவதைாருவர் வாள் தவட்டிற்கு 
இேக்காகி உயிரிழந்துள்்ார்.

குறித்த ெம்பவம் கைந்த ெனிக்கிழமை (22.08.2020) 
இைவு சுைார் 8.30 ைணிய்வில் தகாம்ைாதும்ற விநாய-
கர் வீதிமய அண்டிய வீதைானறிலேலய இைம்தபற்றுள்-
்து. குறித்த ைாணவனுைன கைந்த தவள்ளிக்கிழமை, 
பிறிததாரு இைத்தில் அப்பகுதிமயச் லெர்ந்த குழு ஒன-
றுைன ெண்மையில் ஈடுபட்டுள்்து. பினனர், ைறுநாள் 
ெனிக்கிழமையும் அம்ைாணவனுைன ைற்றுலைார் இைத்-
தில் மவத்தும் ெண்மை ஏற்பட்ைதாக அப்பகுதி ைக்கள் 
ததரிவிக்கின்றனர். இவவாறு ஏற்பட்ை சிறு, சிறு ெண்மை-
கள், இறுதியில் வாள்தவட்டில் முடிந்துள்்து.

தாக்குதலுக்கிேக்கான ைாணவனின தநற்றியில் சிறிய 
காயம்  ஏற்பட்டிருந்துள்்து.  தநற்றியில் எனன காயம் 
என தாய் ைகனிைம் வினவியலபாது அது தகைம் தவட்டி-
யதால் ஏற்பட்ைததன அம்ைாணவன ததரிவித்துள்்ான. 
இந்நிமேயில் தைது பிள்ம் தாக்கப்பட்ைமத எவவால்றா 
அறிந்த உ்றவினர்கள் தாக்கப்பட்ை தைது பிள்ம்மயயும் 
அமழத்துக் தகாண்டு தாக்குதல் நைாத்திய குழுமவச் 
லெர்ந்த ஒருவரின வீட்டிற்கு அமழத்து தெனறு தாக்கிய 
விையம் ததாைர்பில் லகட்ைலபாது ஏற்பட்ை கருத்து 
முைண்பாட்ைால் அக்குழுவினர் குறித்த ைாணவன மீதும், 
அவைது உ்றவினர்கள் மீதும் ெைாைாரியாக வா்ால் தவட்-
டியுள்்னர்.

வாள் தவட்டு தாக்குதலுக்கு இேக்கான தெஙகேடிமய 
லெர்ந்த 15 வயதுமைய ைாணவன ைைணன திவவியைாஜ் 
ெம்பவ இைத்திலேலய உயிரிழந்துள்்ார். இந்நிமேயில் 
இம்ைாணவனின உ்றவினர்க்ான ெசிகுைார் ைற்றும் பிலை-
ைநாதன ஆகிய இருவரும் பாரிய தவட்டுக்காயஙகளுக்கு 
உள்்ாகினர்.

ெம்பவத்மத அறிந்த ஏ்றாவூர் குற்்றத்தடுப்பு தபாலிஸார் 
ெம்பவ இைத்துக்கு லநைடியாக தெனறு விொைமணகம் 
லைற்தகாண்டு ைாணவனின ெைேத்மத ஏ்றாவூர் ஆதாை 
மவத்தியொமேயிலும், காயஙகளுக்குள்்ானவர்கம் 
ைட்ைக்க்ப்பு லபாதனா மவத்தியொமேயிலும் அனுை-
தித்தனர்.

தகாமேக்கு காைணைானவர்கள் தப்பிச் தெனறிருந்த 
இந்நிமேயில்  தகாமேக்கு பயனபடுத்தப்பட்ை வாள் 
ஏ்றாவூர் தபாலிஸாைால் கண்தைடுக்கப்பட்டிருக்கி்றது.

படுதகாமே தெய்யப்பட்ை ைாணவன விம்யாட்டுக்-
களில் மிகவும் ஆர்வத்லதாடு பஙகுபற்றுபவர் எனறும் 
சி்றந்த பணிவான குணாம்ெஙகள் தகாண்ைவர் எனறும் 

அவைது பாைொமேயிலிருந்து ைாணவன பஙகுபற்றிய 
கைப்பந்து அணி முதற் தைமவயாக கல்குைா வேய ைட்ை 
அமை இறுதிப் லபாட்டி வமை தென்றது எனவும் அறியமு-
டிகின்றது.

படுதகாமே தெய்யப்பட்ை ைாணவன கதைற் அணியி-
லும் பஙகுபற்றி சி்றந்த ஒழுக்கஙகம்ப் லபணி வந்தவர் 
எனறு கிைாைத்தவர்களும் ெக ைாணவர்களும் ததரிவிக்-
கின்றனர். 

ைட்ைக்க்ப்பில் வாள்தவட்டுக் குழுக்கம் மகது 
தெய்யுஙகள்! ைாணவனின உைமே வீதியில் மவத்து 
லபாைாட்ைம்.

இந்த வாள்தவட்டு குழுக்கம் இல்ோைல் தெய்து 
தபாதுைக்கள் அச்ெமினறி பாதுகாப்பாக வாழும் சூழமே 

உருவாக்குைாறு லகாரி வாள்தவட்டு தாக்குதலுக்கு இேக்-
காகி உயிரிழந்த தெஙகேடி ைாணவனின பிலைதத்மத 
வீதியில் மவத்து ஞாயிற்றுக்கிழமை (23)  ஆர்ப்பாட்ைம் 
முனதனடுக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த நிமேயில் குறித்த ைாணவனின இறுதி ஊர்வேம் 
ஞாயிற்றுக்கிழமை (23) இைம்தபற்றிருந்தது. இதன-
லபாது தெஙகேடி தகாழும்பு ைற்றும் பதும் ஆகிய 
வீதிகம் ைறித்து இறுதி ஊர்வேத்தில் கேந்து தகாண்ை 
தபாதுைக்கள் ஆர்ப்பாட்ைத்தில் ஈடுபட்ைனர்.

ஜனாதிபதி லகாட்ைபாய ைாஜபக்ஷ இந்த வாள் தவட்டு 
குழுக்கம் மகது தெய்ய நைவடிக்மக எடுக்க லவண்டும், 
லபான்ற லகாெஙகம் முனமவத்து உயிரிழந்த ைாணவ-
னின உ்றவினர்கள் கதறி அழுதனர்.

5 இளைஞர்கள் ளகது வோளும் மீட்பு
ெம்பவம் ததாைர்பாக ஏ்றாவூர் காவற்தும்றயினர் விொ-

ைமணகம் முனதனடுத்து வருகின்ற நிமேயில், இச்ெம்-
பவம் ததாைர்பில் 05 லபர் மகது தெய்யப்பட்டுள்்தாக  
காவற்தும்றயினர் ததரிவிக்கின்றனர். அத்துைன இந்த 
தகாமேக்கு பயனபடுத்தப்பட்ை வாளும் மீட்கப்பட்டுள்-
்து.

லைேதிக விொைமனகம் ஏ்றாவூர் குற்்றத்தடுப்பு 
தபாலிொர் லைற்தகாண்டு வருகின்றனர்.                                          

 ைட்ைக்க்ப்பு ஏ்றாவூர், தெஙகேடி, ஐயனலகணி, 
தகாம்ைாந்தும்ற லபான்ற பகுதிகளில் வாளுைன சிே 
குழுக்களின நைைாட்ைம்  மிக  தமேதூக்க ஆைம்பித்துள்-
்தாக அப்பகுதி ைக்கள் கவமே ததரிவிக்கின்றனர்.

இம்ஞர்கள் பாைொமே ைாணவர்கள் ைத்தியில் 
சிே ைவுடிகளினால் மிகவும் திட்ைமிட்டு உருவாக்கப்ப-
டும் இந்த வாள் தவட்டுக் குழுக்கம் காவல்தும்றயி-

னர் தயவு தாட்ெணியமினறி அைக்க 
லவண்டும் எனவும் அப்பகுதிவாழ 
தபாதுைக்கள் ததரிவிக்கின்றனர்.

கைந்த காேஙகளில் அப்பகு-
தியில் இவவா்றான வாள்தவட்-
டுக் குழுக்க்ால் பே கைத்தல் 
தகாள்ம், தகாமே, ெமூக சீைழி-
வுச் ெம்பவஙகள், இைம்தபற்றுள்-
்ன. இவவா்றானவர்கம் காவல் 
தும்றயினர் ைாத்திைைல்ோைல், இைா-
ணுவத்தினர், ைற்றும் விலேை 
அ தி ை டி ப் ப ம ை யி ன ர் 
என ஒனறிமணந்து 
தபாதுைக்களின ஆத-
ைவுைன, ைைக்கிப் 
பிடித்து தக்க தண்ைமன 
வழஙக லவண்டும் 
எனவும் அப்பகுதிவாழ 
ைக்கள் அஙகோய்கின்ற-
னர்.

ைட்ைக்க்ப்பின பே பகு-
திகளில் வாள் தவட்டு 
குழுக்களின தமேவர்கள் 
ைம்றமுகைாக வாழந்து 
இம்ஞர்கம் ஒருங-
கிமணத்து கைத்தல், 
தகாள்ம், தகாமே, 
கப்பம், தபறும் ெட்-
ைவிலைாத தெயற்பாடு-
களுக்கு, பயனபடுத்தி 
வருகின்றார்க்ா? என்ற 
ெந்லதகமும் ைக்கள் ைத்தி-
யில் எழுந்துள்்து.

ெட்ைவிலைாதக் குழுக்-
களின நைைாட்ைஙகம் 
மும்யிலே கிள்ளி எறி-
யாவிட்ைால், அவர்கள் 
இனனும் பே ெமூக விலைாத 
தெயற்பாடுகளுக்கு துமண-
லபாவார்கள், அவவா்றான-
ததாரு ெம்பவலை தற்லபாது 
ைாணவர் ஒருவரின உயிமைக் 
காவுதகாள்ளும் அ்விற்குச்  
தெனறுள்்து எனவும் அப்-
பகுதி ைக்கள் ததரிவிக்கின-
்றனர்.

பாைொமேயிலும், பகுதி லநை 
வகுப்புக்களிலும், ஏன ஆேய 
விழாக்கள், தபாதுநிகழவுகள், 
லபான்றவற்றில் ெக பாடிகள் 
கேந்து தகாண்டு அ்வ்ாவு-
வது வழக்கம். அதமன வஞ்-
ெகைாக எடுத்துக் தகாண்டு 
இவவாறு தகாமே தெய்யும் 
அ்விற்குச் தூண்டிச் 
தெல்லும் ைலனாநிமே ஏற்-
பைக் காைணைாக அமையும் 
காைணிகம்யும், மும்யிலே 
கிள்ளி எறிய லவண்டும். என-
பதுலவ அமனவரினதும் 
எதிர்பார்ப்பாகவுள்்து.

ைட்ைக்க்ப்பு  யுத்தம், தவள்்ம், வைட்சி, சுனாமி 
எனப் பே லபரிைர்கம்ச் ெந்தித்த பூமியாகும், தற்லபாது 
அவற்றிலிருந்து தைல்ே தைல்ே, மீண்டு, ஏமனயவர்க -
ளுைன லபாட்டி லபாட்டு கல்வி, வர்த்தகம், ைருத்துவம், 
உள்ளிட்ை ெகே தும்றகளிலும், வ்ர்ந்து வரும் இந்நிமே-
யில் சிற்சிே குழுக்களினதும், பி்றழவான நைத்மதயுள்்ம் 
தகாண்ைவர்களினாலும், பாதிக்கப்பட்ை ைக்கள் லைலும் 
பாதிப்பமைவதற்கும், அப்பாவி உயிர்கள் காவு தகாள்்ப்-
படுவதற்கும், ஏதுவாக அமைகின்றது எனோம்.

தபற்ல்றார் தைது பிள்ம்களின  சிறு பைாயத்திலிருந்லத  

கண்டித்து வ்ர்க்க லவண்டும், பாைொமேகளிலும் தைது 
பிள்ம்கள் எவவாறு அசிரியர்களின கருத்துக்களுக்கு 
கட்டுப்பட்டு நைக்கின்றார்கள் எனவும் தபற்ல்றார் அவ-
தானிக்க லவண்டும். அவவாறு தைது பிள்ம்கம்  சிறு 
வயதிலிருந்லத கல்விக்கு ஒப்பாக ஒழுக்கத்திலும் வ்ர்த்-
ததடுத்தால்தான அவர்கள் பாைொமேமய விட்டு விே-
கியதும் அவர்களிைத்தில் சிறு வயதில் பழகிய ஒழுக்கம் 
நிமேத்திருக்கும். அதுலவ அவர்கம் சி்றந்த நற்பண்புள்-
்வர்க்ாக்கும் என்றால் அது மிமகயாகாது.

அதிரவைத்த 
ைாள்ைட்டு! 

மட்்டக்களபவபை 

வ.சக்தி்வல் 

பைரி்தாபைமா்க உயிரிழந்த 15 ையது மாணைன் 
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ஹற்்றன் சுழற்சி நிருபர்   

சிறுபான்மை கட்சிகளின் ஒத்து-
மழப்பின்றி 19 ஆவது அரசியல் 
அமைப்மப நீக்குவதற்கான நடவ-
டிக்மககள் எடுக்கப்படுமைன நுவ-
மரலியா ைாவட்ட பாராளுைன்்ற 
உறுப்பினர் எஸ்.பி.திசாநாயக்க மதரி-
வித்துள்்ார்.   

மகாத்ைமையில் நநற்று (29) நமட-
மபற்்ற ைக்கள் சந்திப்பின் பின்னர் 
ஊடகவியைா்ர்கள் எழுப்பிய நகள்-
விகளுக்கு பதிைளிக்கும் நபாநத 
இவர் இதமன கூறினார்.   

மதாடர்ந்தும் கருத்து மதரிவித்த 
அவர்..   

'19 ஆவது திருத்தத்தின் ஊடாக 

நாட்மட பிரச்சிமனக்குள்்ாக்கி-
னார்கள் என்பமத முன்னாள் ஜனா-
திபதி மைத்திரிபாை சிறிநசனநவ 
கூறியுள்்ார். சுயாதீன ஆமைக்கு-
ழுக்கள் அமைக்கப்பட்டன அமவ 
மவறுைநன அரசியல் ரீதியான 
ஆமைக்குழுக்கள் ைாத்திரநை.   

அப்நபாது மபாலிஸ் ைாஅதிபர் 
நியமிக்கப்பட்டமையும் அரசியல் 
நநாக்கம் கருதியது. இவவா்றான 
சிக்கல் நிம்றந்த 19 ஐ நீக்கி 20 மகாண்-
டுவரப்படும். உண்மையாகநவ 19 
ஆவது திருத்தத்தின் ஊடாக அப்-
நபாமதய ஜனாதிபதி மைத்திரியின் 
அதிகாரத்மத கும்றத்து ரணிலின் 
அதிகாரம் கூட்டப்பட்டது. 19 ஐ 

மகாண்டுவர தனிப்பட்ட நநாக்கநை 
காரைம். ராஜபக்சக்களுக்கு எதி-
ராகநவ 19 இன் மூைம் இரட்மட 
குடியுரிமையா்ர்கள் அரசியலில் 
ஈடுபட முடியாமதன கூ்றப்பட்டது.   

அது நகாட்டாபய ராஜபக்ச ஜனா-
திபதிமய இைக்கு மவத்து மசயயப்-
பட்டது. அதாவது ராஜபக்சக்களுக்கு 
எதிராக மசயற்படவும், மைத்திரி-
யின் அதிகாரத்மத கும்றத்து ரணில் 
பைம்மபாறுந்தியவராக ைா்றநவ 19 
ஆவது அரசியைமைப்பு மகாண்டு 
வரப்பட்டது. எனநவ அதமன 
ஒழித்து 20 ஆவது திருத்தம் மகாண்-
டுவரப்படும். அதற்காகநவ ைக்கள் 
மபரும்பான்மை பைத்மத அர-

சாஙகத்திற்கு வழஙகியுள்்ார்கள். 
அநதநபால் புதிய நதர்தல் மும்ற-
மயான்ம்ற ைக்கள் நகாரியுள்்னர். 
ஆகநவ ஜனாதிபதியும், பிரதைரும் 
இமைந்து நதமவயான நடவடிக்-
மககம் எடுப்பர். இதற்கு சிறு-
பான்மை கட்சிகள் எதிர்ப்மப மதரி-
விக்கைாம். சிறுபான்மை கட்சிகந் 
கடந்த ைாகாை சமப நதர்தல் மும்ற-
மயயும் பிரச்சிமனயாக்கியுள்்னர் 
ஆனப்படியால் சிறுபான்மை கட்சி-
கள் அதற்கு எதிராக உண்ைாவிரதம் 
இருந்தும் கூச்சலிட்டும் எதிர்ப்மப 
மதரிவிக்கைாம். ஆனால் நாம் எைது 
மசயற்பாடுகம் முன்மனடுப்-
நபாம் என்்றார்.  

சிறுபான்மை கட்சிகளின ஒத்து்ைப்பினறி   
19 ஆவது அரசியல்மைப்பு நீககப்படும்

ம க ா ந ர ா ன ா 
ம த ா ற் ்ற ா ல் ப ா -
தி க் க ப் ப ட் டு 
சிகிச்மச மபற்-
றுவரும் பாடகர் 
எஸ்.பி.பாைசுப் -
ரைணியம் சுய 
நி ம ன வு டன் 
உ ள் ் ா ம ர ன ை -
ரு த் து வ ை ம ன 
அறிக்மக மவளி-
யிட்டுள்்து.

பிரபை பாடகர் S.P.B மகாநரானா 
மதாற்றில் பாதிக்கப்பட்டு தனியார் 
ைருத்துவைமனயில் சிகிச்மச மபற்று 
வருகி்றார். 

அவரது உடல் நிமை குறித்து 
ைருத்துவைமன அறிக்மக மூைைாக 
மவ ளியிட்டுள்்துடன், அவரது 
ைகன் எஸ்.பி.பி. சரண் காமைாளி 
மூைைாகவும் மவளியிட்டு வருகி -
்றார்.   

எஸ்.பி.பி.சரண் (28) மவளியிட்-
டுள்் காமைாளியில், “அப்பாவின் 
உடல்நிமை சீராக உள்்து. ைருத்-

துவர்கள் மதாடர்ந்து கண்காணித்து 
வருகி்றார்கள். தற்நபாது பிசிநயாமத-
ரபி சிகிச்மச அளிக்கப்பட்டு வருகி-
்றது” என்று கூறினார்.  

ைருத்துவைமன நிர்வாகம் அறிக்-
மகயில்,.... 

“பாடகர் எஸ்.பி. பாைசுப்ரைணி-
யம் சுய நிமனவுடன் உள்்ார். பிசி-
நயாமதரபி சிகிச்மச மதாடர்ந்து 
அளிக்கப்பட்டு வருகி்றது. மவண்டி-
நைட்டர் உதவியுடன் எக்நைா சிகிச்-
மசயும் மதாடர்கி்றது” என்று கூ்றப்-
பட்டுள்்து.  

பாடகர் S.P.B சுய நினைவுடன் உள்ார் 

 ைாவத்தகை நிருபர்

குருநாகல் ைாவட்டத்தில் சுய-
மதாழில் வாயப்மப ஏற்படுத்தும் 
வமகயில் வறிய குடும்பஙகம்ச் 
நசர்ந்த தாயைார்களுக்கு மதயல்  
இயந்திரஙகள் வழஙகி மவக்கப்பட்-
டன.

வடநைல் ைாகாை ஆளுநர் 
ஏ.நஜ.எம். முஸம்மிலின் நவண்-
டுநகாளுக்கிைஙக ஐக்கிய அரபு 
இராஜ்ஜியத்தின் இைஙமகக்கான   
உயர்ஸ்தானிகராையத்தின்  பதில் 

தூதுவர்  ஹமைட் அல் தமீமினால், 
'காந்தா சவிய' ைகளிர் அமைப்பின் 
ஏற்பாட்டில் காந்தா சவிய அமைப்-
பின் தமைவி மபநராஸா முஸம்மில்  
தமைமையில் மதயல் இயந்திரஙகள் 
அன்பளிப்புச் மசயயப்பட்டன.

ஐக்கிய அரபு இராஜ்ஜியத்தின் 
ைகளிமர ஊக்குவிக்கும் உதவித் திட்-
டத்தின் கீழ் வழஙகப்பட்ட சுைார் 
பத்து இைட்சம் மபறுைதியான 
குறித்த மதயல் இயந்திரஙகள், குரு-
நாகல் ைாவட்டத்தில்  'காந்தா சவிய' 

ைகளிர் அமைப்பில் அஙகத்துவம் 
மபற்றுள்் 23 வறிய குடும்பஙக-
ளுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன.

இந்நிகழ்வில் வடநைல் ைாகாை 
ஆளுநர் ஏ.நஜ.எம். முஸம்மில், 
ஐக்கிய அரபு இராஜ்ஜியத்தின் இைங-
மகக்கான பதில் தூதுவர் ஹமைட் 
அல் தமீமி, 'காந்தா சவிய' ைகளிர் 
அமைப்பின் தமைவி மபநராஸா 
முஸம்மில் ைற்றும் பிரநதச சமப 
உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட பைர் 
கைந்து சி்றப்பித்தனர்.  

'காந்ா சவிய' மகளிர் அனமப்பிைால் 
ன்யல் இயநதிரஙகள னகயளிப்பு

எஸ்.பி.திசாநாயக்க எம்.பி

 மருத்துவமனை அறிகன்க

சரவதேச ்காணாமல் ஆக்கப்படதடார...
ரீதியில் பல்நவறு தரப்பினரும் 

தைது ஆதரவிமன மதரிவித்துள்் -
னர். குறிப்பாக காைாைல் ஆக்கப்பட்-
டவர்களின் உ்றவுக்ால் முன்மனடுக்-
கப்படும் இப் நபாராட்டத்துக்கு தமிழ் 
நதசிய கூட்டமைப்பு, தமிழ்  நதசிய 
ைக்கள் முன்னணி, தமிழ் ைக்கள் 
நதசிய கூட்டணி நபான்்ற அரசியல் 
கட்சிகளும் ைற்றும் பல்நவறு மபாது 
அமைப்புக்களும் தைது ஆதரவிமன 
வழஙகுவதாக அறிவித்துள்்ன.

இன்ம்றய இக் கவனயீர்ப்பு 
நபாராட்டம் மதாடர்பாக வடக்கு 
கிழக்கு வலிந்து காைாைல் ஆக்கப்-
பட்டவர்களின் உ்றவுகளின் சஙகத்-
தின் மசயைா்ர் ஆ.லீைாநதவி கூறு-
மகயில்,

எைது இப் நபாராட்டம் 2010 ஆம் 
ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அர-
சாஙகத்தால் இப் பிரச்சிமனக்கு தீர்வு 
வழஙகப்படாத நிமையில் காைாைல் 
ஆக்கப்பட்ட உ்றவுகளின், உ்றவுகள் 
இமைந்து கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு 
மபப்ரவரி 20 ஆம் திகதியில் இருந்து 
மதாடர் நபாராட்டைாக ஆரம்பித்-
நதாம். 

இந்த மதாடர் நபாராட்டத்தின் 
மூைம் எைது நியாயைான நகாரிக்மக-
கம்யும் துன்பஙகம்யும் உைக 
நாடுகளுக்கு மதரியப்படுத்தி வருகி-
ந்றாம்.

மதாடர் நபாராட்டத்தின் மூைநை 
நாம் எைக்கான நீதிமய மபற்றுக்-
மகாள்் முடியும். எைது நகாரிக்மக-

கம் சர்வநதசத்துக்கு அழுத்திச் 
மசால்வதற்கு நாம் பைைாக அணிதி-
ர் நவண்டும். எைக்குள் உள்் கட்சி 
ரீதியான நவற்றுமைகம் இந்த சை-
யத்தில் அகற்றி மபாதுவான எைது 
உ்றவுகம் நதடும் நபாராட்டத்தில் 
கைந்துமகாள்் அமனவரும் எம்மு-
டன் இமைந்து மகாள்் நவண்டும்.

அந்த வமகயில் வடக்கில் பிரதா-
னைாக யாழ்.ைாவட்டத்தில் காமை 
10 ைணிக்கு யாழ். பிரதான நபருந்து 
நிமைய முன்்றலில் ஆரம்பிக்கும் 
நபாராட்டம் நபரணியாக யாழ். 
ைாவட்டச் மசயைகம் வமர மசல்ை-
வுள்்து. 

கிழக்கு ைாகாைத்தில் காமை 10 
ைணிக்கு கல்ைடி பாைத்தில் ஆரம்பிக்-

கும் நபாராட்டம் நபரணியாக காந்தி 
பூஙகாவமர மசல்ைவுள்்து. இதற்-
கான ஏற்பாடுகம் நாம் நைற்மகாண்-
டுள்ந்ாம். 

நைலும் மவளிநாடுகளில் இடம்-
மபறும் நபாராட்டஙகளுக்கு எைது 
புைம்மபயர் உ்றவுகள் தைது ஆதரமவ 
வழஙக நவண்டும் என நகட்டுக் 
மகாள்கிந்றாம். 

தைது உ்றவுகம் நதடி நதடி ஏக்-
கத்துடன் இ்றந்த உயிர்கள் ஏரா்ம். 
இதுவமர 72 க்கு நைற்பட்ட உ்ற -
வுகம் இழந்துள்ந்ாம். மீதைாக-
வுள்் நாம் மதாடர்சியாக நபாராடி 
வருகிந்றாம். நாம் இ்றப்பதற்கு முன்-
னதாகநவனும் எைது உ்றவுகளுக்கு 
நீதி நவண்டும்.

20 ஆவது திருத்ேம்...
அரசியைமைப்பின் 20 ஆவது திருத்-

தம், ஜனாதிபதிக்கு மீண்டும் அதிகா-
ரஙகம் வழஙகுவதற்கான ஒரு விதி-
மும்றமயயும், உயர்ைட்ட அரசாஙக 
பதவிகளில் ைாற்்றஙகம்யும் ஏற்ப-
டுத்தும் என்றும் அரச தரப்பிலுள்் 
மூத்த அரசியல்வாதி ஒருவர் குறிப்-
பிட்டுள்்ார்.  

முன்னர் ஜனாதிபதியிடம் ஒப்ப -
மடக்கப்பட்ட இந்த அதிகாரம் 19 

ஆவது திருத்தத்தின் மூைம் அரசிய-
ைமைப்பு சமபக்கு ைாற்்றப்பட்டதா-
கவும்  புதிய திருத்தத்தின் நநாக்கம் 
அதமன மீண்டும் ஜனாதிபதிக்கு 
வழஙகுவநத என்றும் மதரிவித்துள்-
்ார்.  

அத்நதாடு 20 ஆவது திருத்தத்தின் 
மூைம், நதர்தல்கள் ஆமைக்குழுவி-
லுள்் தற்நபாமதய மூன்று உறுப்பி-
னர்கம் ஐந்தாக அதிகரிக்கவும் அர-

சாஙகம் முயற்சிக்கும் என்றும் அவர் 
சுட்டிக்காட்டினார். 

 20 ஆவது திருத்தத்தின் வமரவு 
எதிர்வரும் மசப்டம்பர் 02 ஆம் 
திகதி அமைச்சரமவக்கு சைர்ப்பிக்க 
நடவடிக்மக நைற்மகாள்்ப்பட்டுள் -
்தாக தகவல்கள் மவளியாகியுள் -
்ன.  

இதற்கிமடயில், ஏற்மகனநவ கணி-
சைான எண்ணிக்மகயிைான எதிர்க்-

கட்சி பாராளுைன்்ற உறுப்பினர்கள் 
ஆளும் தரப்புடன் நபச்சுவார்த்மத 
நடத்தி வருவதாகவும் இவர்கள் நாடு 
ைற்றும் ைக்கள் சார்பாக அரசாஙகம் 
எடுக்கும் அமனத்து முற்நபாக்கான 
நடவடிக்மககம்யும் ஆதரிக்க 
ஒப்புக் மகாண்டதாகவும் அரசாஙக 
தரப்பு உறுப்பினர்கள் கருத்து மவளி-
யிட்டுள்்னர். 

சஜித் அணி மீது...
பின்வரிமச உறுப்பினர்கள் சிைர் 

முன்னாள் நீதியரசர் பாராளுைன்்ற 
உறுப்பினர் சி. வி. விக்நனஸ்வரின் 
உமர குறித்து விைர்சனம் மசயது 
பாராளுைன்்றத்தில் இருந்து அவமர 
மவளிநயற்்ற நவண்டும் ைற்றும் 
பாராளுைன்்ற ஹன்சாட் பத்திரத்தில் 
இருந்து அதமன நீக்க நவண்டும் 
என்று நகாஷம் எழுப்பிய நபாதும் 
சஜித் பிநரைதாச மைௌனம் சாதித்து 
வந்தார்.  

இமவமயல்ைாவற்ம்றயும் உற்-
றுநநாக்கும் நபாது சிறுபான்மை 
தமிழ், முஸ்லிம் இன தமைமைக-
ளுக்கு எதிராக தனது அணியினமர 
சஜித் பிநரைதாசதான் தூண்டிவிடு-
கி்றாநரா? எனும் சந்நதகம் தமிழ் 
ைற்றும் முஸ்லிம் ைக்களுக்கு எழுந்-
துள்்து.  

இநதநவம் தைது கட்சிக்கு 
தமிழ், முஸ்லிம் ைக்கள் வாக்களிக்-
கவில்மைமயன்று மதரிந்திருந்தும் 
வடக்கு -கிழக்கு மகாழும்பு உட்பட 
பரந்துபட்டு வாழும் தமிழ் ைற்றும் 

முஸ்லிம் ைக்களுக்கு சை உரிமை 
வழஙக நவண்டும், அவர்க்து 
பிரநதசஙகள், ைாவட்டஙகள் அபி-
விருத்தி மசயயப்பட நவண்டும் , 
அப்பகுதி இம்ஞர் யுவதிகளுக்கு 
மதாழில் வாயப்புக்கம் வழஙக 
நவண்டும் என்பதில் அரசாஙகம் 
உட்பட ஜனாதிபதி ைற்றும் பிரதைர் 
தீவிரைாக இருந்து வருவது குறித்தும் 
தமிழ் ைற்றும் முஸ்லிம் ைக்கள் தைது 
பாராட்டுக்கம் மதரிவித்துள்்னர்.  

சிறுபான்மையின ைக்கள் பிரதிநிதி-
கள் ைற்றும் ைக்கள் மீது சஜித் அணி-
யினரின் இனவாத ைற்றும் விைர்ச-
னப் நபாக்கு மதாடருைாயின் அந்தக் 
கூட்டணியிலிருந்து விைக நவண்டிய 
நிர்ப்பந்தத்திற்கு ஆ்ாக நநரிடு-
மைன்று சஜித் அணியின் பஙகாளிக் 
கட்சிகள் ைம்றமுகைாக சஜித் பிநர-
ைதாசவுக்கு மதரிவித்துள்்ன. எது 
எவவாறு இருப்பினும் இன்றுவமர 
சஜித் பிநரைதாச தனது அணியினமர 
சிறித்நவனும் கண்டித்து மவக்க-
வில்மைமயன்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

எவரிடமும் உேவி த்கட்பதில்னலை...
என்்ற மபண்நை இந்த குழந்மத-

கம் மபற்்ற தாயாவார். இது அவரது 
முதைாவது குழந்மத பிரசவமைன 
மவத்தியசாமை தகவல்கள் மதரிவித்-
துள்்ன.  

ஆசிரியரான அவர் கடந்த ஒரு 
ைாதத்திற்கு முன்னநர மவத்தியசா-
மையில் அனுைதிக்கப்பட்டுள்்ார். 
நநற்று காமை அறுமவ சிகிச்மச 
மூைம் குழந்மத பிரசவிக்கப்பட்டுள்-
்து. அதற்கமைய நநற்று  முன்தினம் 
காமை 10, - 11 ைணிய்வில் இந்த 
அறுமவ சிகிச்மச நைற்மகாள்்ப்-

பட்டுள்்து. 05 நிமிட காைப்பகுதி-
யில் 05 குழந்மதகளும் பி்றந்துள்்ன.  
இக்குழந்மதகள் ஐவரும் மசாயஸா டி 
மபண்கள் மவத்தியசாமையின் குழந்-
மதகள் தீவிர சிகிச்மச பிரிவில் அனு-
ைதிக்கப்பட்டுள்்னர்.  

குழந்மதகளின் தந்மத கருத்து 
மவளியிடும் நபாது, “இந்த தருைம் 
மிகவும் ைகிழ்ச்சியாகநவ உள்்து. 
எனது நதமவகளுக்காக மபற்்ற 
குழந்மதகள். நான் யாரிடமும் உதவி 
நகட்க முடியாது. யாராவது விரும்பி-
னால் உதவி மசயயட்டும். அதமன 

ஏற்றுக் மகாள்நவன். இதுவமரயிலும் 
குழந்மதகள் மதாடர்பில் ஒன்றும் 
நயாசிக்கவில்மை” என அவர் குறிப்-
பிட்டுள்்ார்.  இைஙமகயில் முதல் 
மும்றயாக ஜனாதிபதி பாதுகாப்பு 
பிரிவில் நசமவ மசயத அதிகாரிக்கு 
ஒநர பிரவசத்தில் 05 குழந்மதகள் 
பி்றந்த நிமையில், 2012ஆம் 02 தாய-
ைார்களுக்கு 05 குழந்மதகள் ஒநர 
பிரசவத்தில் பி்றந்துள்்து.நநற்று 
முன்தினம் பி்றந்த குழந்மதகள் 
இைஙமகயில் பதிவாகிய நான்காவது 
சம்பவைாகும். 

ஆனைவிழுநோன் சரணாலையத்னே...
கண்டல் இனத்தாவரஙகம் 

முழுமையாக அழித்து இ்றால் 
பண்மைமய அமைக்க முற்பட்டுள்-
்னர்.  

இப்பகுதியில் காடழிப்பு நடவடிக்-
மகக்காக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த 
“மபக்நகா” இயந்திரத்துடன் நபர் 
ஒருவரும் (28) மகது மசயயப்பட்டுள்-
்ார்.   

சுைார் 397 மஹக்டயார் நிைப் பரப்-
மபக் மகாண்ட ஆமனவிழுந்தான் 
ஈரவைய சரைாையத்தின் முத்துபந்தி, 
கசன்வத்த பகுதியிநைநய இந்த 

இ்றால் பண்மை அமைந்துள்்து.  
ஆராயச்சிகட்டு மபாலிஸார் நைற்-
மகாண்ட நடவடிக்மகயில் ‘மபக்நகா’ 
இயந்திரத்துடன் சந்நதக நபரும் 
மகது மசயயப்பட்டுள்்ார்.  

2000 ஆம் ஆண்டில் மகவிடப்-
பட்ட இந்த இ்றால் பண்மை 
ஹாமில்டன் கால்வாமய அண்டிய-
தாக அமைந்துள்்து.ஆராயசிக்கட்டு 
மபாலிஸாரின் முதற்கட்ட விசார-
மையில் சந்நதக நபர் கிரியஙகள்ளி, 
முந்தல் பகுதியில் வசிப்பவர் என்பது 
மதரிய வந்துள்்து.  

கண்டல் வனப்பகுதி அழிப்பு 
மதாடர்பாக வன விைஙகுள் ைற்றும் 
வன பாதுகாப்பு அமைச்சின் மசயைா-
்ர் எம்.நக.பந்துை ஹரிச்சந்திர ஊட-
கஙகளுக்கு மவளியிடப்பட்டுள்் 
அறிக்மகயில், 

வன விைஙகுகள் ைற்றும் தாவர 
பாதுகாப்பு கட்டமைப்புச் சட்டத்-
திற்கு அமைவாக இந்த சரைாையத்-
தில் 1397 மஹக்டயர் நிைப்பரப்பு 
1997 ஆம் ஆண்டு நை ைாதம் 11 ஆம் 
திகதி சரைாையைாக பிரகடனப்படுத்-
தப்பட்டுள்்து.  

2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ைாதம் 
25 ஆம் திகதி இந்த சரைாையத்தி-
லுள்் சதுப்பு நிை சுற்்றாடல் கட்ட -
மைப்பு இயந்திரஙகள் மூைம், சட்ட -
விநராதைாக துப்பரவு மசயயப்பட்டு 
அகற்்றப்பட்டுள்்து. இந்தச் சம்பவம் 
மதாடர்பாக வன ஜீவராசிகள் அதிகா-
ரிகளுக்கு 2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 
ைாதம் 26 ஆம் திகதிய்வில் மதரிய-
வந்துள்்து. சட்டவிநராத மசயற்பா -
டுகள் நைற்மகாள்்ப்பட்டுள்் நிைப்-
பரப்பின் அ்வு 0.697 மஹக்டயர் 
நிைப்பரப்பாகும். 

நனடமுனைககுரிய தீரமாைங்கனை...
நவண்டுமைனவும் அதன் தமை-

மைத்துவ சமப எடுக்கும் தீர்ைா-
னஙகம்க் கூட்டாக இமைந்து 
எடுக்க நவண்டும். அத்நதாடு அது 
நமடமும்றக்குரியதாகவும்  இருக்க 
நவண்டும்.   

ஐக்கிய ைக்கள் சக்தி கட்சி கூட்ட -
ணியிலிருக்கும் பிரதான தரப்பான 
எைது கட்சிக்குக் கூட்டணிக்குள் 
முக்கிய பணி வழஙகப்பட்டுள்்து.  

ஐக்கிய ைக்கள் சக்தி நதர்தலுக்கு 
முன்னர் அரசியைமைப்பு திருத்தப் -

பட நவண்டுமைன மதரிவித்தது. 
இது மதாடர்பாக ஏற்கனநவ தமை -
மையுடன் கைந்துமரயாடமை நடத் -
தியுள்ந்ாம் என அவர் மதரிவித் -
தார்.  

ஐக்கிய ைக்கள் சக்தியின் நதசியப் 
பட்டியல் மூைைான பாராளுைன்்ற 
உறுப்பினர்கள் நியைனம் சம்பந்த-
ைாக ைகிழ்ச்சியின்மைமய மவளிப்-
படுத்தியநதாடு இந் நியைனஙகள் 
சரியானமதனக் கூ்ற முடியாமதன்றும் 
ஹக்கீம் மதரிவித்துள்்ார். 

யாச்கம் எடுத்து வநே...
வீட்டின் நைல்ைாடிமய வாட-

மகக்கு மகாடுப்பதன் மூைம் ைாத 
வருைானம் ரூபா 30,000 ைற்றும் 
பிச்மச எடுப்பதில் தினசரி வருைா-
னம் ரூபா 5,000 கிமடத்துள்்து.   

மகாழும்பு – மகாச்சிக்கமட ஜம்-

பட்டா வீதியில் ரூபா 20,000 ைதிப்-
புள்் பழஙகம் ஏற்றிய தள்ளு 
வண்டிமய திருடியதாக புகார் வந்-
தமதயடுத்து, சி.சி.டி.வி கைரா 
வீடிநயாமவ அவதானித்த மபாலிசார் 
(23) நபமர மகது மசயதுள்்னர். 

சி.சி.டி.வி கைரா வீடிநயாவில் வண்-
டிமயத் தள்ளுவதும், பின்னர் நதவா-
ையத்தின் அருநக பிச்மச எடுப்பதில் 
வழக்கைாக ஈடுபட்டுவதும் பதிவாகி-
யுள்்மத மபாலிசார் கண்டறிந்துள்-
்னர்.வண்டிமய தனது வீட்டுக்கு 

மகாண்டு வர ஒரு நபருக்கு ரூ 5,000 
மகாடுத்துள்்ார். 

இச் சம்பவம் குறித்து கடநைார 
மபாலிஸ் குற்்றப்புைனாயவுத் 
தமைமை அதிகாரி ஜயந்த குைார 
தமைமையிைான மபாலிஸ் குழு 
விசாரமை நடத்தி வருகி்றது  

மணிவணணன் விவ்காரம்...
மசயது தைது முடிமவ அறிவிக்கும் 

என தமிழ்த் நதசிய ைக்கள் முன்னணி-
யின் தமைவர் கநஜந்திரகுைார் மபான்-
னம்பைம் மதரிவித்துள்்ார்.   

நநர்காைல் ஒன்றில் இதமனத் 
மதரிவித்த அவர், 

ஜனாதிபதித் நதர்தமைப் பகிஷக-
ரிப்பது என்பது எைது முடிவு. அதன் 
மூைைாக நபரம் நபச முடியும் என்பது 

எைது நிமைப்பாடு. எைது மகாள்மக-
கம் அவர் ஏற்கவில்மைமயனில், 
அவர் அதற்கு ஏற்்ற ஒரு கட்சியில் 
இமைந்துமகாள்்ைாம். மகாள்மக 
விடயஙகளில் நாம் விட்டுக்மகாடுக்-
கப்நபாவதில்மைஎனவும் கநஜந்திர-
குைார் மதரிவித்தார்.   

இது மதாடர்பில் அவருக்கு நாம் 
அனுப்பிய கடிதத்துக்கு அவர் பதில் 

அனுப்பியுள்்ார். அதமன எைது 
ைத்தியகுழு இரு நாட்களுக்கு 
முன்னர் பரிசீைமன மசயயவிருந்தது. 
ஆனால், சிை தவிர்க்க முடியாத கார-
ைஙக்ால் அதமனச் மசயய முடிய-
வில்மை. விமரவில் அதமனயிட்டு 
ஆராயந்து எைது நிமைப்பாட்மட 
அறிவிப்நபாம்  எனவும் அவர் குறிப்-
பிட்டார்.  

ஆனணககுழுவில் ஆஜரா்க...
மும்றப்பாடு மதாடர்பாக சாட்சி-

யஙகம் மபற்றுக்மகாள்வதற்காக 
நாம் 31 ஆம் திகதி ைதியம் 1.30 
ைணிக்கு ஆஜராகுைாறு ஜனாதிபதி 
ஆமைக்குழு அறிவித்துள்்து.  

 ைலித் மஜயசிஙகவின மும்றப்-

பாட்டில் பிரதிவாதியாக குறிப்பிடப்-
பட்டுள்் மபாலிஸ் தமைமையக 
மபாலிஸ் அதிகாரி நக.நக.எஸ்.
குைநசக்கரவுக்கு பதிைாக சாட்சியங-
கம்ப் மபற்றுக்மகாள்்நவ அஜித் 
நராஹைவுக்கு அமழப்பு விடுக்கப்-

பட்டுள்்து.   அரசியல் பழிவாங-
கல்கள் மதாடர்பிைான ஜனாதிபதி 
ஆமைக்குழுவில் நாம் 31ஆம் 
திகதி 13 மும்றப்பாடுகள் குறித்து 
விசாரமைகள் இடம்மப்றவுள்்மை 
குறிப்பிடத்தக்கது.  

சசௌமியமூரத்தி சோணடமானின்...
இ.மதா.காவின் தமைமையகைான 

மசௌமியபவனில் விநசட நிகழ்வுகள்  
இன்று நமடமபறும். இன்று காமை 
மகாழும்பு, ஜனாதிபதி மசயைகத்தின் 
முன்பாகவுள்் அன்னாரின் உருவச்-
சிமைக்கு ைைர்ைாமை அணிவிக்கும் 
நிகழ்வும் இ.மதா.கா தமைமையக-

ைான மசௌமியபவனில்  காமை 09 
ைணிமுதல் ைாமை 02 ைணிவமர 
ஆவைக் கண்காட்சியும் நமடமப-
றும். இதில் பை வரைாற்று புமகப்ப-
டஙகள் ைற்றும் ஆவைஙகள் காட்-
சிப்படுத்தப்படவுள்்ன.  

 இந்தக் கண்காட்சிமய இ.மதா.

காவின் மபாதுச் மசயைா்ரும் 
இராஜாஙக அமைச்சருைான ஜீவன் 
மதாண்டைான் ஆரம்பித்து மவக்க-
வுள்்ார்.அத்துடன், மகாட்டகமை 
சி.எல்.எப். வ்ாகத்திலும் விநசட 
நிகழ்வுகள் நமடமப்றவுள்்மை 
குறிப்பிடத்தக்கது.  

இநதியாவுககு ்கடத்ே முயன்ை...
கடற்பரப்பில் மவத்துக் மகது மசய -

யப்பட்டனர்.  ைாதகமைச் நசர்ந்த 
இருவரும் தரகுப் பைத்துக்காக இந்-
தியாவுக்கு தஙகம் கடத்த முற்பட்ட -
தாக விசாரமைகளில் மதரியவந்துள்-
்து.   

 காஙநகசன்தும்ற கடற்பமடயி-
னரால் சந்நதக நபர்கள் இருவரும் 
விசாரமைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட 

நிமையில், நீதிைன்்ற நடவடிக்மகக்-
காக யாழ்ப்பாைம் சுஙகத் திமைக்-
க் அதிகாரிகளிடம் அவர்கள் ஒப்ப-
மடக்கப்பட்டுள்்னர்.    

இதன்நபாது, மகப்பற்்றப்பட்ட 
ஐந்து கிநைா 500 கிராம் தஙகம் 
சுஙகத் திமைக்க்த்திடம் ஒப்ப-
மடக்கப்படுமைன கடற்பமடயினர் 
மதரிவித்துள்்னர்.  

ைள்வாமன விநசட நிருபர் 

ைள்வாமன வள்கை தக்கியாவின் 
வருடாந்த மை்லூத்  தைாம் மவப-
வமும் மபரிய கந்தூரியும் இன்று(30) 
ஞாயிற்றுக் கிழமை பிற்பகல் நமட-
மபறும்.

கடந்த பத்து இரவுக்ாக "பர்-
ஸன்ஜி" மை்லூத் ஓதப்பட்டு 
பதிமனாராவது இரவு நநற்று(29) 
சனிக்கிழமை ைஃரிபுடன் ராதிபுல் 

ஜீைானி ஓதப்பட்டது. 28 ஆம் திகதி 
மவள்ளிக்கிழமை புனித ஆஷூரா 
தினத்தன்று விநசட ஆஷூரா துஆப் 
பிரார்த்தமனயும் நமடமபற்்றமை 
குறிப்பிடத்தக்கது.

இன்று(30) இறுதித் தினத்தன்று 
முற்பகல் 10.30 ைணிக்கு "ஹுஸ்ன -
மயன்" மை்லூத் ஓதப்படுவதுடன் 
துஆப் பிரார்த்தனநயாடு மபரிய கந்-
தூரியும் நிம்றவுமபறும்.

வருடாநே ச்பரிய ்கநதூரி
NIBM ்கல்வி நிறுவைத்தின் 38ஆவது 

சான்றிேழ்கள் வழஙகும் நி்கழவு ்பண-
டாரநாயக்கா ஞா்ப்காரத்ே சரவதேச 
மாநாடடு மணட்பத்தில்  தநற்று முன்-
திைம் நனடச்பற்ைது. ஆயிரத்துககும் 
அதி்க மாைவர்களுககு டிபதைாமா 
மற்றும் உயர தேசிய டிபதைாமா சான்-
றிேழ்கள் வழங்கப்படடை. 

NIBM ்கல்வி நிறுவைத்தின்   
38ஆவது சான்றிேழ்கள்   
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மன்னார் ப�னாலிஸ் நிலைய
ப�னாறுப�திகனாரி எஸ். கிருஸனாந்தன

மன்னார் மனாவட்ட சிரேஸ்்ட ப�னாலிஸ் 
அத்தியட்சகர்- �நதுை வீேசிஙக

எனினும் மன்னார் ப�னாலிஸனார் ரமற்-
பகனாண்ட துரி்த புைன வி்சனாேல்களுக்கு 
அலமவனாக பகனாலை ்சநர்தக ந�ர்கள் 
அல்வரும் லகது ப்சயயப�டடுள்்ள்ர். 
பகனாலை ப்சய்தவர்கள் ப்தனா்டர்பில் பவளி-
யனாகியுள்்ள ்தகவல்கள் மக்கல்ள சிநதிக்க 
லவத்துள்்ளது.  

மன்னாரில் லவத்து பகனாலை ப்சயயப-
�ட்ட ப்டனாறிக்கனா ஜூயினின ்தநல்த ரவறு 
திருமணம் ப்சய்த நிலையில் ்தனாயனார் ்சவூதி 
அரேபியனாவிற்கு ரவலைக்கனாக ப்சனறுள்-
்ளனார். இந்த நிலையில் யுவதி ஒரு சிறுவர் 
இல்ைத்தில் ்தஙகி கல்வி கற்று வநதுள்்ள 
நிலையில் ்சரகனா்தரி அவலே அலைத்து 
்த்து வீடடில்  �ேனாமரித்து வநதுள்்ள்ர்.  

இந்த நிலையில் குறித்்த யுவதி ்த்து 
உ்டன பிறந்த ்சரகனா்தரியின கணவ-
னு்டனும், ப�ரிய ்தனாயின மகனு்டனும் 
ப்தனா்டர்ல� ர�ணி வநதுள்்ளனார். இந்தக் 
கனாைத்தில் ்சரகனா்தரியின குடும்�த்தில் 
விரி்சல் ஏற்�டுவ்தற்கு இந்த ஜூயியின 
கனாேணமனாக இருநதுள்்ளனார் எ்க் குற்றம் 
்சனாட்டப�ட்ட்த்னால் ஜூயில் ரவறு இ்டத்தில் ்தஙக 
லவக்க அல்ைது ஓர் ப்தனாழிலில் அமர்த்்த அல்ைது 
திருமணம் ப்சயது லவக்க ்சரகனா்தரி  முயற்சித்துள்-
்ளனார்.   

ஜூயின ்சரகனா்தரி மற்றும் ஒனறு விட்ட ்சரகனா்தரிகள் 
இருவரும் ர்சர்நது ஒரு திட்டத்ல்த ரமற்பகனாணடுள்்ள-
்ர். அ்தன பிேகனாேம் ஜூயில் பகனாழும்பிற்கு அலைத்-
துச் ப்சனறு மத்திய கிைக்கு நனாடு ஒனறிற்கு அனுப-
புவ்தனாக ப்தரிவித்துள்்ள்ர். இ்தற்கனாக வவுனியனா 
ப்சடடிகு்ளம் �குதியில் உள்்ள ்தனாய மனாமனாவின உ்த-
விலயயும் நனாடியுள்்ள்ர். இந்த நிலையில் பநடுநதீ-
வில் இருநது யனாழப�னாணம் ப்சனற ஜூயின, ்சரகனா்தரி 
மற்றும் அவேது ப�ரிய ்தனாயின மகனின மல்வி 
மற்றும் ப்சடடிக்கு்ளத்ல்தச் ர்சர்ந்த ்தனாயமனாமன ஆகிய 
நனானகு ர�ரும் க்டந்த 11ஆம் திகதி பநடுநதீவில் 
இருநது புறப�டடு யனாழப�னாணம் ப்சனறு யனாழப�னா-
ணத்தில் இருநது அனலறய தி்ம் மனாலை ்தனியனார் 
ர�ரூநதில் மன்னாருக்கு வருலக ்தந்த்ர்.  

மனாலை 8.30 மணிய்ளவில் மன்னார் புதிய 
ர�ரூநது நிலையத்ல்த குறித்்த நனானகு ர�ரும் வந-
்தல்டந்த்ர். பின்ர் குறித்்த நனானகு ர�ரும் இேவு 
10.30 மணிய்ளவில் மன்னார் �ஸனார் �குதியூ்டனாக 
மன்னார் ப்சௌத்�னார் �குதிக்கு ந்டநது ப்சனறுள்்ள்ர். 
ப்சௌத்�னார் புலகயிே்த நிலையம் ரநனாக்கி �யணிப�-
்தனாக மேணித்்த யுவதிக்கு ப்தரிவித்து  பகனாலை இ்டம் 
ப�ற்ற்தனா் உப�்ளப �குதிலய ப்சனறல்டநதுள்்ள-
்ர்.    

பிே்தனா் பகனாலையனாளியனா் மனாம்னார் ப்சடடிகு்ளத்-
திரை வசித்து வந்தனாலும் மன்னாரில் நீண்ட கனாைம்  
ப்தனாழில் புரிநதுள்்ள்தனாகவும் ப்தரிய வருகினறது. 
இந்த நிலையிரை உப�்ளம் �குதியில் மக்கள் ந்டமனாட-
்டம் இல்ைனா்த �குதியூ்டனாக ப்சனற நிலையில் குறித்்த 
பகனாலைச் ்சம்�வம் நிகழநதுள்்ளது.  

திடீபே் மனாமன குறித்்த யுவதியின  ப்தனாணல்டலய 
திருகி பகனாலை ப்சயதுள்்ள்ர். அ்தற்கு இரு ப�ணக-
ளும் உ்தவி ப்சயதுள்்ள்ர்.  

ஜூயின உயிரிைநது விட்டல்த அறிநது பகனாண்ட 
மூவரும் உ்டைத்ல்த அஙரகரய விடடுவிடடு  அஙகி-
ருநது ்தபபிச் ப்சனறுள்்ள்ர்.  

்சம்�வம் 11ஆம் திகதி இேவு இ்டம்ப�ற்ற ர�னாதும், 
13ஆம் திகதிரய ்ச்டைம் கணடுபிடிக்கப�ட்டது. மன்னார் 
ப�னாலி்சனாருக்கு கில்டத்்த ்தகவலின அடிப�ல்டயில் ்ச்ட-
ைத்ல்த மீட்ட ப�னாலி்சனார் ்ச்டைத்ல்த மன்னார் நீதிமன-
றத்தின அனுமதியு்டன மனாவட்ட ப�னாது லவத்திய்சனா-
லையின பிரே்த அலறயில் ஒப�ல்டத்்த்ர். பகனாலை 
இ்டம்ப�ற்ற இ்டத்தில் மீடகப�ட்ட சிை ்த்டயப ப�னாருடக-
ளுக்கு அலமவனாக மன்னார் ப�னாலிஸனார் ்தமது புைன 
வி்சனாேல்கல்ள ஆேம்பித்்த்ர்.  

மன்னார் மனாவட்ட சிரேஷ்ட ப�னாலிஸ் அத்தியட்ச-
கர் �நதுை வீேசிஙக, உ்தவி ப�னாலிஸ் அத்தியட்சகர் 
கஸ்தூரி ஆேனாடசி ஆகிரயனாரின அறிவுறுத்்தல்களுக்கு 
அலமவனாக, மன்னார் ப�னாலிஸ் நிலைய ப�னாறுப�-
திகனாரி எஸ்.கிருஸனாந்தன, �தில் நிலைய ப�னாறுப�தி-
கனாரி மஞ்சுை பியதிஸ்ஸ ஆகிரயனாரின வழி ந்டத்்தலில், 
உ்தவி ப�னாலிஸ் �ரிர்சனா்தகர் ஹஙகனா�தி ஆர்த்்த்ன 
்தலைலமயில் உ்தவி ப�னாலிஸ் �ரிர்சனா்தகர் ர்சனாமதி-
ைக, ப�னாலிஸ் ்சனாஜனக்ளனா் எஸ்.வே்தன (32346), 
பஜயர்ச் (13430), சிவேனாஜனா (53207), நந்த-
ர்ச் (18168), ப�னாலிஸ் பகனாஸ்்தனாபில் நிஸனாந-
்தன (5941), ப�ண ப�னாலிஸ் உத்திரயனாகத்்தர் 
பிரியனா (10048), ப�னாலிஸ் ்சனாேதிக்ளனா் ஜ்ந்தன 
(93226), ்த்சநனாயக்க (89700) ஆகிரயனார் உள்்ள-
்டஙகிய விர்ச்ட ப�னாலிஸ் குழுவி்ர் துரி்த கதியில் 
புைன வி்சனாேலணகல்ள ரமற்பகனாண்ட்ர்.  

புைன வி்சனாேலணகல்ள ஆேம்பித்்த ப�னாலிஸனா-
ருக்கு �ல்ரவறு துபபுக்கள் கில்டத்்தது.  

்சம்�வதி்மனா் க்டந்த 11 ஆம் திகதி நள்ளி-
ேவு குறித்்த இேணடு ப�ணகளும் மன்னார் புதிய 
ர�ரூநது நிலையத்திற்கு வநது மன்னாரில் இருநது 
யனாழப�னாணத்திற்கு முச்்சக்கே வணடியில் �யணிக்க 
முயனறுள்்ள்ர்.  

சுமனார் ஆயிேம் ரூ�னாய முச்்சக்கே வணடிக்கு கட்டண-
மனாக ப்சலுத்தி யனாழப�னாணம் ப்சனறுள்்ள்ர். அவர்-
களி்டம் �ணம் இல்ைனா்த நிலையில் யனாழப�னாணம் 
�லைய பூஙகனா �குதிக்கு ஒருவலே �ணம் பகனாணடு 
வே ப்சனால்லி அனுபபி �ணத்ல்த ப�ற்று முச்்சக்கே 
வணடிக்கனா் �ணத்ல்த வைஙகியுள்்ளர்தனாடு, குறித்்த 
இரு ப�ணகளும் அர்த முச்்சக்கேவணடியில் மனானிப-
�னாய �ஸ் நிலைய �குதிக்கு ப்சனறுள்்ள்ர்.  

இந்த நிலையில் குறித்்த முச்்சக்கே வணடி மீணடும் 
மன்னாலே வந்தல்டந்தது. கில்டக்கபப�ற்ற ்தகவல்-
களுக்கு அலமவனாக ப�னாலிஸனார் துரி்த ந்டவடிக்லக-
கல்ள முனப்டுத்்த்ர்.  

இந்த நிலையில் பகனாலை ப்சயயப�ட்ட பஜேனாட 
பைனாறிக்கனா ஜீஜின எனற யுவதியின உ்டன பிறந்த 
்சரகனா்தரி மற்றும் அவேது ப�ரிய ்தனாயின மகனின 
மல்வி ஆகிய இேணடு ப�ணகளும் க்டந்த 22ஆம் 
திகதி யனாழப�னாணம் சுணடுக்குழி �குதியில் லவத்து 
மன்னார் ப�னாலிஸனார் லகது ப்சயது மன்னார் 
ப�னாலிஸ் நிலையத்திற்கு அலைத்து வநது வி்சனாேல -்
கல்ள ரமற்பகனாண்ட்ர்.  

பின்ர் மன்னார் நீதிமனறத்தில் முனனிலைப�-
டுத்்தப�டடு வி்ளக்கமறியலில் லவக்கப�ட்ட்ர்.  

எனினும் குறித்்த பகனாலையின பிே்தனா்  சூத்-
திே்தனாரியனா் வவுனியனா ப்சடடிகு்ளத்தில் வசித்்த 
மனாம்னார் ்தலைமலறவனாகி விட்டனார். மன்னார்  
ப�னாலி்சனார் ப்தனா்டர் வி்சனாேலணகல்ள முனப்டுத்து   
குறித்்த பிே்தனா் ந�லே ர்தடி வந்த்ர். இந்த 
நிலையில் பிே்தனா் ்சநர்தக ந�ேனா் சுமனார் 54 வய-
துல்டய ்தனாய மனாமன திஙகடகிைலம வவுனியனாவில் 
லவத்து மன்னார் ப�னாலிஸனாரி்னால் லகதுப்சயயப-
�ட்டனார். 

லகது ப்சயயப�ட்ட பிே்தனா் ்சநர்தக ந�ர் உட�்ட 
அல்வரி்டமும் ரமற்பகனாண்ட வி்சனாேலணகளின-
ர�னாது ்சரகனா்தரியின கணவர் மற்றும் அவேது ப�ரிய 
்தனாயின மகன ஆகிய இருவரு்டனும் கனாணப�ட்ட 
்தகனா்த உறரவ பகனாலைக்கனா் கனாேணம் எ் ப்தரிய 
வநதுள்்ளது. வி்சனாேலணயின ர�னாது குடும்� 
பகௌவேத்ல்தக் கனாப�னாற்றுவ்தற்கனாகரவ இக் 
பகனாலைலய ப்சயய ரநர்ந்த்தனாக ்சநர்தக ந�ர்கள் 
ப்தரிவித்திருந்த்ர்.  

குறித்்த பகனாலை ப்தனா்டர்�னாக மன்னார் 
ப�னாலிஸனார் முனப்டுத்்த புைன வி்சனாேலணக-
ளின ஊ்டனாக பிே்தனா் ்சநர்தக ந�ர் உட�்ட அல -்
வரும் லகது ப்சயயப�டடுள்்ளலம ப�னாலிஸனார் மீது 
மக்கள் லவத்துள்்ள நம்பிக்லகலய பமனரமலும் 

அதிகரித்துள்்ளது. ப�னாலிஸனாரின துரி்த ந்டவடிக்லக-
களுக்கு மக்கள் ்தமது �னாேனாடடுக்கல்ளயும் ப்தரிவித்-
துள்்ள்ர்.  

�டுபகனாலை ப்சயயப�டடு அல்டயனா்ளம் கனாணப-
�்டனா்த நிலையில் மன்னார் ப�னாதுலவத்திய்சனாலை-
யின பிரே்த அலேயில் லவக்கப�டடிருந்த பநடுநதீ-
லவச் ர்சர்ந்த ப்டனாறிக்கனா ஜீயின (வயது- 21) எனற 
இ்ளம் யுவதியின ்ச்டைம் மன்னார் மனாவட்ட மனா்தர் 
ஒனறியத்தின உ்தவியு்டன திஙகடகிைலம    மனாலை 
4.45 மணிய்ளவில் மன்னார் ப�னாதுமயனா்த்தில் 
அ்டக்கம் ப்சயயப�ட்டது.  

�டுபகனாலை ப்சயயப�ட்ட யுவதியின ப�ரிய 
்தனாய மற்றும் வருலக ்தந்த குடும்� உறவி்ர்களி-
்டம் ்ச்டைம் லகயளிக்கப�ட்ட ர�னாதிலும், ்ச்டைத்ல்த 
ப்சனாந்த இ்டத்திற்கு பகனாணடு ப்சனறு அ்டக்கம் 
ப்சயய முடியனா்த நிலையில் குடும்� உறவுகள் ்தவித்-
்த்ர். அ்தன பின்ரேரய ்ச்டைம்  திஙகடகிைலம 

மனாலை 4.45 மணிய்ளவில் 
மன்னார் ப�னாது மனாயனா்த்-
தில் அ்டக்கம் ப்சயயப�ட்டது.

மன்னாரில் இருநது

ர�ொசேரியன் ரெமரபெட்

“எமது குடுமபெ
ர�ௌ�வத்துக�ொ�
ர�ொலெ ரேயசதொம!” 
ஒப்புகர�ொண்ட
குடுமபெத்தினர்

மன்னாரை அதிைரைத்த

ரெடுந்தீவு ஜூயின்
பெடுர�ொலெ!

பநடுநதீவு
11 ஆம்
வட்டனாேத்ல்தச்

ர்சர்ந்த பஜேனாட ப்டனாறிக்கனா 
ஜூயின எனற யுவதி 
மன்னார் உப�்ளம்
�குதியில் பகனாலை
ப்சயயப�ட்ட நிலையில் 
க்டந்த 13 ஆம்திகதி ்ச்டைமனாக
மீடகப�ட்டனார். குறித்்த யுவதி-
யின மேணம்
ப்தனா்டர்�னாக �ல்ரவறு
்தகவல்கள் பவளியனாகி 
மக்கள் மத்தியில் அது அச்்ச 
நிலைலய உருவனாக்கியுள்்ளது.
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njhy;ypay;| mUq;fhl;rpaftpay;| 
kuGhpik| fiy tuyhW 

2020/2021 fy;tprhh; tUlj;jpw;F 

tpz;zg;gq;fis mioj;jy;

njhy;ypay; | mUq;fhl;rpaftpay; | kuGhpik | fiy tuyhW Mfpatw;wpy; gl;lg;gpd; 
gl;l bg;Nshkh (01-tUlk;)

1. mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpdhy; toq;fg;gl;l gl;ljhhpg; gl;lk;> my;yJ

2.  njhopy;rhh; my;yJ NtNwjhtJ mt;thwhd jifik (epge;jidfs; cz;L) 

 my;yJ

3.  ghl tplaj;jpw;F chpj;jhd Fwpg;gplj;jf;f rhjidfSld; epiyNgwhd nra;Kiw-
mb g;gilapyhd Mff; Fiwe;jJ 10 tUl mDgtk;. (epge;jidfs; cz;L)

njhy;ypaypy; tpQ;Qhd KJkhzpg; gl;lk; (02 tUl fw;ifnewp Ntiy kw;Wk; Muha;r;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lk;)

1. ,uz;lhk; tFg;nghd;Wld; njhy;ypaypy; tpN\l gl;ljhhpg;gl;lk; my;yJ Nkw;gl;lJ 

 my;yJ 

2.  njhy;ypaypy; ntw;wpfukhd gl;ljhhpg;gl;lg; gpd; gl;l bg;NshkhTld; ve;jnthU 
fw;ifnewpapYk; gl;ljhhpg;gl;lk; mj;Jld; jFjpr; rpj;jp my;yJ

3.  PGIAR  ,dhy; Kd;itf;fg;gl;l chpj;jhd gl;lg;gpd; gl;l bg;NshkhTld; jFjpr; 
rpj;jpnahd;W. my;yJ

4.  PGIAR ,dhy; Kd;itf;fg;gl;l njhy;ypaypy; gl;lg;gpd; gl;l bg;Nshkhtpy; rhjhuz 
rpj;jpnahd;W kw;Wk; njhy;ypay; my;yJ kuGhpik Kfhikj;Jtk; my;yJ 
mUq;fhl;rpafk; my;yJ fyhrhu Fztpay;Gfspd; ghJfhg;G (RtNuhtpaq;fs; 
my;yJ cUkhjphpfs;) Mfpatw;wpy; 3 tUl njhopy;rhh; Jiw mDgtk;.

njhy;ypay; | mUq;fhl;rpaftpay; | kuGhpik | fiy tuyhW Mfpatw;wpy; ,sq;fiykhzp 

Muha;r;rpapd; %ykhf (02 tUl Muha;;r;rp epfo;r;rpj;jpl;lk;)

1. chpj;jhd ghlnkhd;wpy; gl;ljhhpg; gl;lk;. (epge;jidfs; cz;L) my;yJ

2. PGIAR  ,dhy; Kd;itf;fg;gl; chpj;jhd gl;lg;gpd; gl;l bg;;;Nshkhtpy; rpj;jpnahd;W

njhy;ypay; | mUq;fhl;rpaftpay; | kuGhpik | fiy tuyhW Mfpatw;wpy; KJjj;Jtkhzp 

Muha;r;rpapd; %ykhf. (02 tUl Muha;;r;rp epfo;r;rpj;jpl;lk;)

1.  chpj;jhd ghlnkhd;wpy; ,uz;lhk; tFg;G Nky; my;yJ Nkw;gl;ljpy; tpN\l 
gl;ljhhpg; gl;lk;. (epge;jidfs; cz;L) my;yJ

2.  ,U tUl fiyKJkhdpg; gl;lk; (Muha;r;rp my;yJ tphpTiu my;yJ fw;ifnewp 
Ntiy kw;Wk; Muha;r;rp) (epge;jidfs; cz;L) my;yJ

3.  ,U tUl tpQ;Qhdkhzpg; gl;lk; (Muha;r;rp my;yJ tphpTiu my;yJ fw;ifnewp 
Ntiy kw;Wk; Muha;r;rp) (epge;jidfs; cz;L)

njhy;ypay; | mUq;fhl;rpaftpay; | kuGhpik |fiy tuyhW Mfpatw;wpy; Kidth; 
gl;lk;. (03 tUl Muha;;r;rp epfo;r;rpj;jpl;lk;)

1.  chpj;jhd ghlnkhd;wpy;  ,U tUl jj;Jt KJkhzpg; gl;lk; (Muha;r;rp) 
(epge;jidfs; cz;L) my;yJ

2.  chpj;jhd ghlnkhd;wpy; (epge;jidfs; cz;L) ,U tUl fiyKJkhzpg;gl;lk; 
(tphpTiu my;yJ Muha;;r;rp my;yJ fw;ifnewp Ntiy kw;Wk; Muha;r;rp) my;yJ

3.  chpj;jhd ghlnkhd;wpy; ,U tUl tpQ;Qhdkhzpg; gl;lk; (fw;ifnewp Ntiy 
kw;Wk; Muha;r;rp) (epge;jidfs; cz;L).

nkhop%yk;: rpq;fsk; kw;Wk; Mq;fpyk;.

tpz;zg;gq;fs; 2020 nrg;;lk;gh; 30 Mk; jpfjp tiuAk; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk;. 

tpz;zg;g gbtq;fs; kw;Wk; jfty; jhs;fs; PGIAR mYtyfj;jpypUe;J thu ehl;fspy; 
K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; ngw;Wf; nfhs;sg;glyhk;. 

Nkyjpf tpguq;fs; kw;Wk; tpz;zg;gj;jpw;F> www.pgiar.kln.ac.lk  vd;w ,izaj;jsj;ij 

ghh;itaplTk;.

tprhuizfSf;F njhlh;G nfhs;s Ntz;bath;: cjtp gjpthsh; (fy;tprhh;)> PGIAR| 
njhiyNgrp:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 011-2667885> 011-2694151 – ePbg;G – 224.

gzpg;ghsh;>

njhy;ypay; gl;lg;gpd; gl;l epWtfk;.

407> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij

nfhOk;G-07> ,yq;if.

njhiyNgrp : 94-1-2694151 - ePbg;G 224   

  94-1-2667885
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"கூரை மீதேறி த�ோழி பிடிக�த் தேரியோேவன், வோனம் ஏறி 
ரவகுநேம் த�ோகிதேன், என்ேோனோம்" இநேப் �ழத�ோழி இப்த�ோ-
ரேககுப் த�ோருத்ே�ோனது என்�தும் எேற்குப் த�ோருத்ே�ோனது 
என்�தும் எலதலோருககும் புரியும். எடுத்ே எடுப்பில இது முன்னோள் 
நீதியைசர் �ன�ச�ோ�தி விசுவலிங�ம் விகதனஸவைன் �ற்றியது-
ேோன் என்�ரேச் தசோலலித் தேரியதவண்டியதிலரல. ஆனோல, 
இநேப் �ழத�ோழிரய அவருககு முேலில த�ோருத்திச் தசோன்னவர் 
வட �ோ�ோண சர�யின் முன்னோள் எதிர்க �ட்சித் ேரலவர் சின்-
னத்துரை ேவைோசோ. அஃது இைண்டோயிைத்து �திதனட்டோம் ஆண்டு, 
த�ோலிஸ அதி�ோைத்ரேத் ே�ககு  (�ோ�ோண சர�ககு) வழஙகி-
னோல, வடககில குற்ேச் தசயல�ரை இைண்டு �ோேங�ளில அடக-
கிக �ோட்டுவேோ� முன்னோள் முேலர�ச்சர்  சி. வி. விககிதனஸவைன் 
அறிகர�விட்டிருநேோர். அேற்குத்ேோன் ேவைோசோ இநேப் �ழத�ோழி-
ரயக கூறியிருநேோர்.

�ோ�ோண சர�யோல தசயயககூடிய சிறிய �ணி�ரைககூடச் தசய-
யோ�ல �ோலத்ரே வீணடித்ேவர், த�ோலிஸ அதி�ோைம் கிரடத்ேோல 
�ட்டும் எேரனச் தசயயப்த�ோகிேோர் என்று ேவைோசோ த�ள்வி எழுப்-
பியிருநேோர்.

�டநே நோன்கு வருடங�ள் ஒன்�து  �ோேங�ைோ� (2018) 
�ோ�ோண சர�யின் நிரேதவற்று தசயற்�ோடு�ரை விரனத்திே-
னற்ேேோ�வும் அேன் உச்சக�ட்ட�ோ� அேன் அர�ச்சைரவயின் 
தசயற்�ோடு�ரைக கூட நிறுத்தி ரவககும் அைவிற்கு மி�வும் த�ட்-
டித்ேன�ோ� தசயற்�ட்ட முேலர�ச்சர் நிச்சய�ோ� வன்முரேரய 
அடககும் விடயத்திலும்   அவவோறுேோன் தசயற்�ட்டிருப்�ோர்.

2016 இறுதிப்�குதியில அைச அதி�ரினோல முச்சக�ைவண்டி�-
ளுககு தூைக�ணிப்�ோன் (மீற்ேர்) த�ோருத்ேப்�டல தவண்டும் என்ே 
ஒழுஙகு விதி முரேயிரனக த�ோண்டு வைவிருநே தவரையிதல 
த�ோககுவைத்து தேோடர்�ோன விடயங�ள் �ோ�ோண சர�யின் அதி�ோை 
வைம்பிற்குள் வருவேோல, அவ விடயப்�ைப்பு தேோடர்�ோன விடயங�-
ளில  அைச அதி�ரைத் ேரடயிட தவண்டோம் என்று �டிேம் எழுேப்-
�ட்டேன் நிமித்ேம் அைச அதி�ர் அம் முயற்சியிரனக ர�விட்டோர். 
த�ோழும்பில 50 ரூ�ோய தசலவில தசலல தவண்டிய தூைத்ரே 
யோழில முச்சக�ை வண்டியில தசலவேோனோல ரூ.250.00 வரை 

தசலுத்ே தவண்டியுள்ைது என்று தேரிவித்திருநே ேவைோசோ, அைசி-
யலர�ப்பின் 13ஆவது திருத்ேத்தின் ஊடோ� �ோ�ோண சர�ககுத் 
ேற்த�ோதுள்ை அதி�ோைங�ரைதய சரிவை தசயற்�டுத்ேோ�ல ஐநது 
வருடங�ரை வீணடித்ேவர், குற்ேச் தசயல�ரைக �ட்டுப்�டுத்தும் 
விடயத்திலும் அவவோறுேோன் தசயற்�டுவோர் என்�தே ேவைோசோவின் 
வோே�ோ� இருநேது.

�ோ�ோண சர�யில ஐநது வருடங�ரை வீணடித்ேவர் இப்த�ோது 
�ோைோளு�ன்ேத்திலும் அதே �ோல வீணடிப்ர�ச் தசயயப்த�ோகிேோைோ? 
என்ே த�ள்வி இப்த�ோது எழுநதிருககிேது. �ோ�ோண சர�யில முே-
லர�ச்சைோ� இருநேத�ோது ேோம் சோர்நே �ட்சிரய வி�ர்சிப்�ேற்த� 
அவருககு தநைம் த�ோேோ�ல இருநேது. இறுதியில கூட்டர�ப்ர�-
யும் பிைவுேச்தசயது எலதலோரு�ோ�ப் பூண்டுடன் இலலோ�ற்த�ோவ-
ேற்கு வழிவகுத்திருநேோர். நலலதவரையோ�, ேமிழ் �க�ள் சுேோ�-
ரித்துகத�ோண்டோர்�ள். சரி, �ோ�ோண சர�யிலேோன் எதுவும் தசயய 

முடியோ�ல த�ோனது என்ேோலும், இப்த�ோது �ோைோளு�ன்ேத்திற்கு 
வநதிருப்�வர் என்ன தசயதுத�ோண்டிருககிேோர்?

இலஙர�யில மூத்ே குடி�ள் யோர் என்�ரே அறிநதுத�ோள்வேற்கு 
ஆரணககுழு அர�க� தவண்டும் என்று த�ோரிகர� விடுத்திருக-
கிேோர். விககிதனஸவைனின் கூற்றுககுச் சிங�ை அைசியலவோதி�ள் 
என்ன �ருத்ரேத் தேரிவித்து வநேோலும், வடககிலும்  கிழககிலும் 
ஏரனய இடங�ளிலும் வோழும் ேமிழ் �க�ளின் குரே நிரே�ள் 
என்ன, அநேக குரே�ரைப் த�ோககுவேற்குப் �ோைோளு�ன்ேத்தின் 
ஊடோ� யோது தசயயலோம் என்�ரேயலலவோ முேலில சிநதித்திருக� 
தவண்டும். அேரன விடுத்து ேமிழ் த�ோழிரய ஆைோயும் தநை�ோ, 
இது? என்று எலதலோரும் த�ட்கிேோர்�ள்.

உண்ர�யில ேமிழ் உறுப்பினர்�ள் என்ன தநோக�த்திற்�ோ�ப் 
�ோைோளு�ன்ேம் வநேோர்�ள்? உரை நி�ழ்த்துவேற்குக கிரடக-
கும் சநேர்ப்�த்ரேக �ோத்திை�ோ�ப் �யன்�டுத்திகத�ோள்வேோ, 
அலலது சர்ச்ரசரய உருவோககி அேன் மூலம் ஊட�ப் பிை�லயத்-
ரேத் தேடிகத�ோள்வேோ? ச�ஷ்டி, தீர்வுத் திட்டம், வடககு, கிழககு 
இரணப்பு, �தின்மூன்ேோவது திருத்ேம், �தின்மூன்று பிைஸ, ஒன்-
று�ட்ட இலஙர�ககுள் தீர்வு என்று தவவதவறு சநேர்ப்�ங�ளில 
பிைஸேோபித்துகத�ோண்டு �ோலத்ரே ந�ர்த்திச் தசலலும் நிரலயில, 
இப்த�ோது எலலோவற்ரேயும் ேரலகீழோ� �ோற்றித் ேமிழ்க குடியின் 
தேோன்ர�ரய ஆைோயவேற்கு ஆரணககுழு த�ோருவதேன்�து சிறு-
பிள்ரைத்ேன�ோன தவடிகர�தயயன்றி தவதேன்னவோ� இருக� 
முடியும்? வடககு கிழககிற்கு தவளியிலிருநது தசன்றிருககும் ேமிழ் 
உறுப்பினர்�ளுககு ஆயிைம் ரூ�ோய சம்�ைத்ரேத் ேவிை தவறு 
ேரலப்த� இலரல. அேரனவிடக �ோத்திை�ோன விடயங�ரைப் 
�ற்றிப் த�சிப் �ோைோளு�ன்ேத்தின் ஊடோ�த் தீர்வு �ோணும் வழிமு-
ரே�ரை ஆைோயவதுேோன் வோக�ளித்ே  �க�ளுககுச் தசயயும் 
ர��ோேோ� அர�யும்.

இயலு�ோயின் ேமிழ் �ோைோளு�ன்ே உறுப்பினர்�ள் அரனவ-
ரும் ஒன்றிரணநது �க�ளுககு நன்ர��யககும் விடயங�ளில 
விரைதிேனுடன் தசயற்�டுவேற்�ோ�க கிரடத்திருககும் இநேத் ேரு-
ணத்ரே உரியவோறு �யன்�டுத்திகத�ோள்ைட்டும்!

தின�ைன் விைம்�ைம் : 0112429367 விற்�ரன பிரிவு : 0112429444, 0112429378 விைம்�ை மு�ோர�யோைர் : 0112429673 தின�ைன் ஆசிரியபீடம் : editor.vm@lakehouse.lk

தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
தருணத்தப் பயனபடுததுவார்களா?

சோர்வரி வருடம் ஆவணி �ோேம் 14ஆம் நோள்     ஞோயிற்றுககிழர�
ஹிஜ்ரி வருடம் 1442 முஹர்ைம் பிரே 10

ே�ோல த�ட்டி இலக�ம் : 834
தேோரலத�சி இலக�ம் : 2429429, 2429294, 2429296

த�கஸ : 2429329

35, டி. ஆர். விஜயவர்ேன �ோவத்ரே, த�ோழும்பு- - 10

இந்த பின்ன ணியில் மிக நுட்்பைா்ன 
முமையில் அமைச்சுக்கமை ஸ்்தாபித்து அமைச்-
சரகளும் இராஜாஙக அமைச்சரகளும் ைக்க-
ளின த்தமைகமை உணரநது, அைரகளின முக்-
கியைா்ன பிரச்சிம்னகமை தீரத்து மைக்கும் 
முமையில் எவைாறு சசயல்்பட தைண்டும் என-
்ப்தற்கா்ன ைழிகாட்டல்கள் ஜ்னாதி்பதியி்னால் 
ைழஙகப்பட்டிருக்கினைது.   

அமைச்சரகள், இராஜாஙக அமைச்சர-
கள், அமைச்சுகளுக்கா்ன சசயலாைரகள் 
ஆகிதயாமர அமழத்து அைரகளுக்கு ைழஙகப-
்பட்டிருக்கும் பிரத்திதயக விைக்கஙகமை மிக 
ஆழைாக ஆராய்நது ்பாரக்கினைத்பாது நாட்டில் 
நீண்ட நாட்கைாக தீராது இருநதுைரும் ைக்க-
ளின முக்கியப பிரச்சிம்னகளுக்கு தநரடியா்ன 
தீரவுகமை உட்னடியாக ச்பற்றுக்சகாடுக்கக்கூ-
டிய ைமகயிதலதய இம்முமை அமைச்சுக்கள் 
உருைாக்கப்பட்டிருக்கினை்ன எனை விடயத்ம்த 
புரிநது சகாள்ைக்கூடிய்தாக இருக்கினைது.  

அமைச்சுக்கமை உருைாக்குை்தன தநாக்கம் 
ைக்களின பிரச்சிம்னகமை தீரத்து மைப்பத்த-
யாகும். இருபபினும் நாட்டில் நீண்ட காலைாக 
தீரக்கப்படா்த ்பல்தைறு ச்பாதுப பிரச்சிம்ன-
கள் இருநது ைருைம்தயும் அ்தற்கா்ன காரணம் 
பிரச்சிம்னகமை தநரடியாக அணுகி அைற்மை 
தீரத்து மைக்கத்்தக்க முமையில் குறிபபிட்ட 
அமைச்சுக்களின சசயற்்பாடுகள் அமையாது 
இருப்பத்த என்பம்தயும் புரிநதுசகாண்ட 
ஜ்னாதி்பதி அைரகள் ஜ்னாதி்பதித் த்தர்தலுக்-
கா்ன பிரசாரப ்பணிகளின த்பாதும், ச்பாதுத் 
த்தர்தலுக்கா்ன பிரசார ்பணிகளின த்பாதும் 
ைக்கமை அணுகி, அைரகைது முக்கிய பிரச்-
சிம்னகமை ்பற்றி தகட்டறிநது சகாண்ட்தன 
விமைைாக அைற்மை தீரத்து மைக்க தைண்-
டுைாயின அமைச்சுக்களின சசயற்்பாடுகமை 
ைறுசீரமைபபு சசய்ய தைண்டும் எனை நிமலப-
்பாட்டுக்கு ைந்த்தன காரணைாகதை இம்முமை 
அமைச்சுக்கள் வித்தியாசைா்ன முமையில் உரு-
ைாக்கப்பட்டிருக்கினை்ன.   

இ்த்னால் இம்முமை அமைச்சுக்களில் ஏற்்ப-
டுத்்தப்பட்டிருக்கும் ைாற்ைைா்னது ஒரு ச்பரும் 
த்பசுச்பாருைாக ைாறியிருப்பதுடன குறிப்பாக 
களிைண்மண மூலபச்பாருைாகக் சகாண்டு 
சசயற்்படும் ச்தாழிற்துமைமய தைம்்படுத்தும் 
ச்பாறுபபு மகயளிக்கப்பட்டிருக்கும் அமைச்-
சிம்ன களிைண் அமைச்சு எ்னவும் களிைண் 
அமைச்சர எ்னவும் சிலர ஏை்னம் சசய்து 
ைருைம்த அை்தானிக்கக்கூடிய்தாக 
இருக்கினைது. இந்த நாட்டின ்பாரம்-
்பரிய உற்்பத்தி துமைகளில் ஒனைா்ன 
களிைண்ணாலா்ன உற்்பத்திகமை 
சகாண்டு ச்பரும் ்பணத்ம்த சம்்பா-
திக்க முடியும் என்பம்தயும் ்பல்லா-
யிரக்கணக்கா்னைரகளுக்கு சசாந்தத் 
ச்தாழில் முயற்சிமய ஏற்்படுத்திக் 
சகாடுக்க முடியும் என்பம்தயும் அறி-
யாமைதய அவைாறு ஏை்னப்படுத்து-
ை்தற்கு முக்கிய காரணைாகும்.   

இவைாறு ்தைது அறியாமை கார-
ணைாக கம்த கட்டி ைரு்பைரகளின 
கண்கமை திைக்கும் ைமகயிலா்ன ஒரு 
கலநதுமரயாடல் அண்மையில் சமூக 
ஊடகஙகளில் சைளிைநதிருக்கின-
ைது. ்பாரம்்பரிய களிைண் உற்்பத்தி 
கமலமய ்தைது ச்தாழிற்துமையாக 
சகாண்டிருக்கும் அஜித்ச்பதரரா என-
்பைர, அைரது த்பட்டியின மூலம் 
இதுைமர ச்பருைைவில் சைளிச்சத்-
துக்கு ைரா்த முக்கியைா்ன ்பல விட-
யஙகமை முனமைத்திருக்கினைார.   

அதிலும் குறிப்பாக ்தனம்ன இந்த 
நாட்டின ்தமலமை குயைன எ்ன அறி-
முகப்படுத்திக் சகாள்ளும் அஜித், ்தான 
உற்்பத்தி சசய்யும் களிைண் பீஙகான, 
குைமை ஆகியைற்மை சுைார ஆயிரம் 
ரூ்பாய் மு்தல் ஒரு லட்சம், இரண்டு 
லட்சம் ரூ்பாய்களுக்கு சைளிநாட்ட-
ைரகள் சகாள்ை்னவு சசய்ை்தாகவும், 
நட்சத்திர த�ாட்டல்களில் நைது உற்-

்பத்திக்கு ச்பரும் கிராக்கி இருநது ைருை்தா-
கவும் ச்தரிவித்திருக்கினைார.   

அத்த்தாடு ்தைது சுயவிருப்பத்தின த்பரில் 
களிைண்ணாலா்ன உற்்பத்திகமை முனச்ன-
டுக்க விரும்பும் புதிய ்தமலமுமையி்ன-
ருக்கு ்தைது அனு்பைஙகமையும் அறிமை-
யும் ச்பற்றுக்சகாடுத்து இத்துமை மூலம் 
இந்த நாட்மட ச்பாருைா்தார ரீதியில் முன-
த்னற்ை ்தம்ைாலா்ன முழுமையா்ன ஒத்து-
மழபபிம்ன ைழஙக ்தாம் ்தயாராக இருப்ப-
்தாக ச்தரிவித்திருக்கினைார.   

ஏற்க்னதை அமைச்சர டக்ைஸ் த்தைா-
்னந்தா ைடக்கு, கிழக்கு பிரத்தசஙகளில் 
ைசித்துைரும் இமைஞர யுைதிகளுக்கு 
்தம்மைக் சகாண்டு களிைண் உற்்பத்தி 
கமலமய கற்றுக்சகாடுப்ப்தற்கா்ன முயற்-
சிகமை தைற்சகாண்டு ைருகினைார எனை 
விடயத்ம்தயும் சைளிப்படுத்தியிருக்கி-
ைார. அத்த்தாடு சகாழும்பு தகாட்மடயில் 
அமைநதிருக்கும் நட்சத்திர த�ாட்டல் 
ச்தாகுதியில் ்பாரம்்பரிய களிைண் உற்-
்பத்திப ச்பாருட்கமை காட்சிப்படுத்தி 
விற்்பம்ன சசய்யும் விற்்பம்ன நிமலயம் 
ஒனறு ்த்னக்குத் இருக்கினைது எனை விட-
யத்ம்தயும் அைர சைளிப்படுத்தி இருக்கின-
ைார.   

இத்்தமகய துமைசார நிபுணரகளின ஒத்-
துமழபம்ப ச்பற்றுக்சகாள்ை்தன மூலம் 
இதுைமர சைளிச்சத்துக்கு ைராது இருக்கும் 
இத்்தமகய துமைகளிலிருநது நாட்டி்னதும் 
ைக்களி்னதும் ைறுமைமயப த்பாக்கி ச்பாரு-
ைா்தார ைைரச்சிமய ஏற்்படுத்துை்தற்கா்ன 
ைாய்பபுகமை உருைாக்க தைண்டும் எனை உண்-

மையா்ன உள்தநாக்கதை இம்முமை அமைச்ச-
ரமை கட்டமைபபில் ஏற்்படுத்்தப்பட்டிருக்கும் 
ைாற்ைஙகளுக்கா்ன முக்கிய காரணைாகும்.  

ைறுபுைத்தில் ்பலைா்ன த்தசிய ச்பாருைா்தாரத்-
ம்தக் கட்டிசயழுபபுை்தற்கு விைசாய விமைச்-
சமல அதிகரிப்ப்தற்கா்ன காலம் உருைாகி 
இருப்பம்தயும் சகாவிட் தநாய்த்ச்தாற்று கார-
ணைாக வீழ்ச்சியமடநதுள்ை ஏம்னய நாடுக-
ளின ச்பாருைா்தாரத்ம்த கண்காணித்து த்தசிய 

விைசாய ச்பாருைா்தாரத்ம்த ைைப்ப-
டுத்்த தைண்டிய்தன அைசியத்ம்தயும் 
உணரநது சசயற்்பட தைண்டி இருக்-
கினைது. அத்த்தாடு சநல் ைற்றும் 
்தானியஙகள், தச்த்ன உணவுகள், 
ைரக்கறிகள், ்பழைமககள், மிைகாய், 
சைஙகாயம் ைற்றும் உருமைக்கிழஙகு 
ஆகிய விைசாயப ச்பாருட்களின 
உற்்பத்திமய தைம்்படுத்்தவும் நடை-
டிக்மக எடுக்க தைண்டும்.  

இ்தற்காக விைசாயத் துமைக்கு 
த்தமையா்ன விம்த ைற்றும் கனறுகள் 
உற்்பத்தி, உரப ்பாைம்ன, விைசாய 
புத்்தாக்க ஆராய்ச்சிகள், கைஞ்சியப்ப-
டுத்்தல் ைற்றும் த்பாக்குைரத்து ஆகிய 
அம்னத்து துமைகள் குறித்தும் கை்னம் 
சசலுத்தி, எதிரைரும் ைருடஙகளில் 
இலக்மக சைற்றி சகாள்ை தைண்டும். 
ஆயினும் இலஙமக ஒரு விைசாய 
நாடாக இருநதுைந்த த்பாதிலும் 
கடந்த 8 ைருடஙகைாக விைசாய 
திமணக்கைத்திற்கு ஆட்தசரபபு சசய்-
யப்படவில்மல எனை விடயம் இனறு 
சைளிச்சத்திற்கு ைநதிருக்கினைது. 
ைறுபுைத்தில் நாட்டின ைருடாந்த 
உருமைக்கிழஙகு அறுைமட 80,000 
ச்தானகைாகவும். நுகரதைார த்தமை 
250,000 ச்தானகைாகவும் இருநது 
ைருகினைது. ஏம்னய விைசாய உற்்பத்-
திகளின நிமலயும் ஏைத்்தாழ இதுைா-
கதை இருக்கினைது.   

ஆமகயால் ஒரு நாடு எனைை-

மகயில் இைக்குைதியில் ்தஙகியிருப்ப்தற்கு 
்பதிலாக உள்நாட்டு உற்்பத்திமய அதிகரிக்க 
மைப்ப்தற்கு த்தமையா்ன நடைடிக்மககமை 
எடுக்க தைண்டிய கட்டாயத் த்தமை இனறு ஏற்-
்பட்டிருக்கினைது. அத்த்தாடு ச்தஙகு, ைா, ்பலா 
த்பானை ்பயிரச்சசய்மககமை புதி்தாக ஆரம்-
பித்து ைம்னப ச்பாருைா்தாரத்ம்த தைம்்படுத்்த 
தைண்டும் எனறும் ை்னஜீைராசிகள், ைற்றும் 
ை்னப ்பாதுகாபபு திமணக்கைத்தின கீழ் உள்ை 
காணிகள் மீண்டும் பிரத்தச சசயலகஙகளின 
கீழ் சகாண்டு ைரப்பட்டு ைக்களுக்கு உரிய 
உரிமைமய ைழஙகுைது ்பற்றியும் ஜ்னாதி்பதி 
சம்்பந்தப்பட்ட ்தரபபி்னருக்கு சுட்டிக்காட்டியி-
ருக்கினைார.  

நைது நாட்டின ைறுமைமய த்பாக்கி 
ச்பாருைா்தாரத்ம்த அபிவிருத்தி அமடயச் 
சசய்ய தைண்டுைாயின ஒருபுைத்தில் உள்ளூர 
விைசாய உற்்பத்திகமை ஊக்குவிக்கும் அத்த-

தைமையில் ைறுபுைத்தில் ைறிய ைக்களின 
ைறுமைமய த்பாக்குை்தற்கா்ன நிமலயா்ன திட்-
டஙகமை சசயற்்படுத்்த தைண்டும் என்பம்த-
யும் இனமைய அரச ்தமலமை மிகத் ச்தளிைாக 
உணரநது இருக்கினைது. சமுரத்தி உ்தவிகமை 
ைழஙகுை்தற்காக ைருடாந்தம் சசலவிடப்ப-
டும் ச்தாமக 50,000 மில்லியன ரூ்பாய்கள் 
ஆகும்.   

இந்த ச்தாமகயிம்ன நாட்டுக்கா்ன மு்தலீ-
டாக ைாற்றியமைக்க தைண்டும். அ்தம்ன 
சசய்ை்தற்கு சமுரத்தி ்பய்னாளிகமை நிைா-
ரணம் ச்பறும் ை்னநிமலயில் இருநது மீட்-
சடடுத்து நுண் ச்தாழில் முயற்சியாைரகள் 
எனை நிமலக்கு ைாற்றும் தைமலத்திட்-
டத்ம்த திட்டமிட தைண்டும் எ்ன ஜ்னா-
தி்பதி சுட்டிக்காட்டி இருக்கினைார. சமூக 
ைாற்ைத்துக்கு ைக்கள் ைத்தியில் உத்தைகம் 
த்தானறியிருக்கும் இநதநரத்ம்த ச்பாருைா-
்தாரத்ம்த தைம்்படுத்துை்தற்கு ்பயன்படுத்-
திக் சகாள்ை தைண்டிய்தன அைசியம் ்பற்-
றியும் ஜ்னாதி்பதி அைரகள் அமைச்சரகளின 
கை்னத்திற்கு சகாண்டு ைநதிருக்கினைார.  

ைக்கள் ்தைது ச்பாருைா்தாரத்ம்த தைம்்ப-
டுத்திக் சகாள்ை்தற்காக ைஙகிகள் சலுமக 
தைமலத்திட்டஙகமை அறிமுகப்படுத்து-
ை்தன மூலதை ைக்களுக்கும் நாட்டுக்கும் 
சிைந்த ச்பாருைா்தாரத்ம்த ச்பற்றுக்சகாள்ை 
முடியும் என்பம்த ைலியுறுத்தி இருக்கும் 
ஜ்னாதி்பதி, சமுரத்தி நிைாரணத்ம்த உண்-
மையாகதை ச்பை தைண்டியைரகமை 
இ்னஙகாண்்ப்தன முக்கியத்துைத்ம்த 
சுட்டிக்காட்டி இருப்பத்தாடு, நுண் நிதிக் 
கடன ஒரு சமூக பிரச்சிம்னயாக ைாறியிருப-

்ப்தாகவும், கடன ஒழுஙகு்படுத்தும் அதிகார 
சட்டம் அல்லது தைறு சட்டஙகள் மூலைா-
கதைா அ்தம்னக் கட்டுப்படுத்்த தைண்டும் 
எனை விடயமும் குமைந்த ைருைா்னம் ச்பறு-
தைாருக்கு புதிய ைருைா்ன ைழிகமை ஏற்்ப-
டுத்திக் சகாடுப்ப்தன மூலம் அைரகளின ைரு-
ைா்னத்ம்த ச்பருக்கி ைறுமை ைற்றும் சமூக 
ஏற்ைத்்தாழ்மை ஒழிப்ப்தற்கு முனனுரிமை 
ைழஙகி சமுரத்தி சசயற்திட்டம் நமடமுமைப-
்படுத்்தப்பட தைண்டும் என்பத்தாடு கிராமிய 
ச்பாருைா்தாரத்தின ைைரச்சி ைக்கள் மைய 
ச்பாருைா்தாரத்ம்த தைம்்படுத்்தல் எனை விட-
யஙகமை இ்தற்காக ்பயன்படுத்திக் சகாள்ை 
தைண்டுசைனை விடயம் ஜ்னாதி்பதியி்னால் 
ைலியுறுத்்தப்பட்டு இருக்கினைது.  

ப�ொருளொதொர வளர்ச்சியை
ந�ொக்ொ்க ப்ொண்ட

நீண்ட நோட்�ளின் பின்னர் இநே 
நோட்டில அர�ச்சு�ளுக�ோன 
தவரலத்திட்டங�ள் ஒதுககிக 
த�ோடுக�ப்�ட்டிருககின்ே விேம் 

குறித்து �ல ேைப்பு�ள் �த்தியிலும்
�ோைசோை�ோன சூடோன �ருத்துப்
�ரி�ோேல�ள் இடம்த�ற்று வருகின்ேன.

ரவி ரத்னவேல்...?

இலஙய் ஒரு விவசொை �ொ்டொ் இருநத
ந�ொதிலும் ்்டநத 8 வரு்டங்ளொ் விவசொை 
தியைக்ளத்திற்கு ஆடநசர்ப்பு பசயைப்�்ட
விலயல. �ொடடின் வரு்டொநத உருயளக
கிழஙகு அறுவய்ட 80,000 பதொன்்ளொ்வும். 
நு்ர்நவொர் நதயவ 250,000 பதொன்்ளொ்வும் 
இருககிறது. ஏயைை விவசொை உற்�த்தி்ளின்
நியலயும் இநத நியலதொன்'

புதிை �ைைம்

'மக்ள் தமது
ப�ொருளொதொரத்யத

நமம்�டுத்திக ப்ொள்வதற்்ொ் 
வஙகி்ள் சலுய்
நவயலத் திட்டங்யள
அறிமு்ப்�டுத்துவதன் மூலநம 
மக்ளுககும் �ொடடுககும் 
சிறநத ப�ொருளொதொரத்யத 
ப�ற்றுகப்ொள்ள முடியும் 
என்�யத ஜைொதி�தி
வலியுறுத்தியிருககிறொர்
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2011-- – 6, 106  
2012- – 8, 504  
2013- – 11, 489  
2014- – 11, 100  
2015- – 11, 212  
2016- – 9, 535  
2017-– 9, 202  
2018 – -9, 266  
2019- – 21, 845 – 

(30.09.2019 வரை)  
இது என்ன கணக்கு? எதறககாக? 

இலேசில் யூகிக்க இயேகாது - நகால்ன 
ததரிவிக்கினலறேன.  

நகாட்டின நகாேகா பகாகஙகளிலுமிருந்-
தும் 2011–- 2019 ஒனபது ஆண்டு 
ககாேபபகுதியில் கிரைதத 
சிறுவர் துஷ்பிைலயகாக 
முரறேபபகாடுகளின ததகாரக 
இது 79, 259!  

இந்தகாண்டு 5,000 தகாண்-
டிவிட்ைது!   

த�காததம் 84, 259 -
அை லகவேல�! 

ஆ்னகாலும் 37, 186 
முரறேபபகாடுகளுக்கு நீதி-
�னறேஙகளில் தீர்வகாம். 
இனனும், 42, 073 
ததகாரகக்குத தீர்வில்ரே-
யகாம். (ஆதகாைம்: கணக்ககாய்-
வகாளர் திரணக்கள ஆதகாை 
பூர்வ அறிக்ரக) தவட்கம், 
கூச்சம் ககாைண�காக முரறேப-
பகாடுகள் த்சய்யகாத ததகாரக 
லவறு தனி!  

2011லிருந்லத இந்த 
விவைம் தைபபட்டுள்ளது. 
அதறகு முந்ரதய ஆண்டு-
களின நிரேரய அவ்சை 
லககாேததில் தபறே இயே-
வில்ரே.   

எவவகாறேகாயி்னதும், 2002- 
ஆண்டில் ஒரு ல�லேகாட்ை-
�கா்ன கணக்கின படி 692 

�ட்டுல�! இருபது ஆண்டுகளில் தகான 
அதிகரிபபு. அசுை மிருக தவறி.  

ந�தருர�ப பிள்ரளச த்சல்வங-
களுக்கு நைபபது என்ன? நகாடும், 
நகாமும் எரத லநகாக்கிப பயணம்.  

பிைபே ஆஙகிே நகாலளடு ‘தைய்லி 
மிைர், 04/21-– 08-– 2020 இரு 
இதழகளில் இந்தக் லகவேம் பறறி 
அேசி ஆைகாய்ந்திருக்கிறேது.  

'Crime of child sexual abuse' – 
எனறே தரேபபில் அே்சபபட்டிருக்கிறே 
கட்டுரை 1998ல் ஏறபடுததபபட்ை 
லதசிய சிறுவர் பகாதுககாபபு அதிககாை 
்சரப (NCPA) 22 ஆண்டுகளகாகியும் 
‘முைக்கு வகாதம்’ பிடிதத நிரேயில் 
த�து த�துவகாகலவ த்சயல்பட்டுக் 
தககாண்டிருபபதகாகத ததரிவிக்கிறேது. 
அச்சரபயின முக்கியப பதவிகள் தவற-
றிை�காக இருபபதகாகவும் குறிக்கிறேது. 

ஆகலவ துஷ்பிைலயகாக முரறேபபகாடுக-
ரளக் லகட்பகாரில்ரே.  

லதசியப தபகாலிஸ் கமிஷன தரே-
வரும், ்சமூகவியல் லபைகாசிரியரு�கா்ன 
சிறீ தெட்டிலக, “கல்வித திட்ைததில் 
லககாளகாறு இருக்கிறேது. நம் பிள்ரள-
களுக்கு முனபள்ளி கல்விப லபகாத-
ர்னகளிலும் ஆைம்பப பகாை்சகாரேக்-
கல்வி �ட்ைததிலும் துஷ்பிைலயகாக 
அபகாய�ணிரய அடிததுக் ககாட்டி விை 
லவண்டும்” எனறேகார்.  

�றறுத�காரு புததிஜீவி தையவியல், 
்சட்ைம் ்சகார் உளவியேகாளர் திரு�தி 
ைணீஷகா டீ சில்வகா,  

‘பகாலியல் துஷ்பிைலயகாகம் எனறேகால் 
என்ன எனபரதப புரிய ரவக்க சிறு-
வர்களுக்குப பகாலியல் லபகாதிக்க 
லவண்டும் எ்ன எடுததுரைக்கிறேகார்.  

இேஙரகயில் தி்னமும் ஒரு சிறுவன 
தககாத பகாலியல் உறேவுக்கு உட்படுததப-
படுகிறேகான.  

தபரும்பகாேகா்ன ரபயனகரளச சீை-
ழிபபது உறேவி்னர்களும் அண்ரை அய-
ேகார்களும்.  

வயது கைந்த தபண்களும் சிறுவர்க-
ரளக் தகடுபபதில் வல்ேவர்கள்.  

சிறுவர்களகாக இருக்கும் தபகாழுது சீை-
ழிந்தவர்கள் வகாலிப வயதரைந்ததும் 
சிறியவர்கரளலய லதடுகிறேகார்கள்.  

ஆசியகா வீக் எனறே பிைபே-
�கா்ன ்சஞ்சிரக, இேஙரக-
யிலே சிறுவர் சீைழிவு அதிகத�-
்னக் குறிததுள்ளது.  

பகாலியல் லநகாய் சிகிசர்ச 
நிரேயஙகளுக்கு வருலவகா-
ரில் பேரும் சிறுவயதில் 
வியகாதிரய (எசஐவி எயிட்ஸ்) 
தபறறுக் தககாண்ைவர்களகா-
கலவ உள்ள்னர். அதிலும் 
தபண்கள் 40 ்சதவிகிதம்.  

இவவகாறேகா்ன சிறுவர் சீைழிவு-
கரள அவவபலபகாது தவளிச-
்சபபடுததி பே விழிபபுணர்வுக் 
கட்டுரைகரள வழஙகுவதில் 
ந�து மூதத நகாலளைகா்ன ‘தி்ன-
கைன’ முனல்னகாடியகாகத திகழ-
வரதத தன்னைக்கததுைன 
குறிக்க லவண்டியுள்ளது.  

இந்த வரகயில் பதித்னட்டு 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னைகா்ன 
(2002) ஒரு ‘தி்னகைன’ 
கட்டுரை என ல்சகரிபபில்! 
அந்த ஆகஸ்ட் 04ஆம் நகாள் 
‘தி்னகைன’ ஏட்டில் புததளப 
பகுதி �ண் (�துைஙகுளி?), 
�ர்லின �ரிக்ககார் தி்னகைன 
நிருபர் நிரேயில் (இபலபகாது 

துரண ஆசிரியர்) "நம்பிக்ரகக்கு-
ரிய நண்பர்கள் கூை உஙகள் குழந்-
ரதகளுக்குக் குறறேமிரழக்கேகாம்” 
எனதறேகாரு அறபுத�கா்ன ஆய்வுக் 
கட்டுரைரய ஆலேகா்சர்னகளுைன 
வழஙகியிருக்கிறேகார். அபபடிலய �றுபி-
ைசுைம் த்சய்யலவ ஆர்சலயகா! ஆர்ச! 
ஆ்னகால் இைபபஞ்்சம் இைறு! இைறு!  

ல�லும், த்சனறே வகாை �ஞ்்சரியில் 
கூை, (23.08.2020) ஒரு நஙரக 
‘சிவகு�கார் திவியகா’ எனபவர், “அதிக-
ரிதது வரும் சிறுவர் துஷ்பிைலயகாகம்– 
எவவகாறு தடுக்கப லபகாகினலறேகாம்?” 
எ்னப தபரும் வி்னகா எழுபபி ஒரு முழுப-
பக்கததில் பே அரிய தகவல்கரளயும் 
விவைஙகரளயும் வழஙகியிருக்கிறேகார். 
வகாசிக்கத தவறியவர்கள் உஙகள் பிள்-
ரளகரளப பகாதுககாததிைப பகார்ததிைலே 
அவசியம்.

இனரறேய இனிபபு, இபதபகாழுது 
நீஙகள் விழுஙகிய படுபயஙகை க்சபபு 
வில்ரேகளின ‘ககாட்ைதரத’க் குரறேக்-
கக் கூடியதகா்ன ஓர் இனிபபு!  

அதுவும் ‘புது முக�காகப பேைகாலும் 
அறியபபட்டுக் தககாண்டிருக்கிறே நீதி 
அர�ச்சர் அலி ்சபரி வழஙகியிருப-
பரத அபபடிலய அளிதது விடுகிலறேன 
உஙகள் சுரவக்கு!  

வில்சை நீதி�னறேம்  
நீதி அர�ச்சர்  
அலி ்சபரி அறிவிபபு  
“சிறுவர்களுைன ததகாைர்புரைய குற-

றேஙகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு எதிைகாக 
்சட்ை ரீதியகா்ன நைவடிக்ரக எடுபபதறகு 
லதரவலயறபடின வில்சை நீதி�னறே-
த�கானரறே அர�ச்சைரவயின அனு�-
தியுைன ஸ்தகாபிக்க முடியும் எனறு நீதி 

அர�ச்சர் அலி ்சபரி ததரிவிததுள்-
ளகார்.  

“தறலபகாது நகாட்டில் இைம்தபறு-
கினறே சிே விையஙகரள ததகாைர்ந்து 
�ரறேதது ரவக்க முடியகாது. அரவ 
மிகவும் முக்கிய�கா்ன பிைசசிர்னகளகாக 
உரு தவடுததுள்ள்ன.  

சிறுவர்கள் சிறு பருவததில் ஏலதனும் 
அ்சம்பகாவிதஙகளுக்கு முகஙதககா-
டுபபகார்களகாயின அத்னகால் ஏறபடும் 
பகாதிபபு அவர்களது வகாழநகாள் முழுவ-
தும் ககாணபபடும். எ்னலவ நகாம் எவவகா-
லறேனும் இவவகாறேகா்ன த்சயறபகாடுகரள 
முறறேகாக ஒழிக்க லவண்டும்.  

நனறி, மிக நனறி அர�ச்சர் அலி-
்சபரி! இனிபபிலும் இனிபபகா்ன த்சய்தி 
வழஙகி விட்டீர்கள்! முர்னந்து முன-
த்னடுததுச த்சல்லுஙகள். எஙகள் 
இளந்தளிர்கரள பட்டுப லபகாககா�ல் 
பகாதுககாததிடுஙகள்.  

இதுவும் ‘நீதி’யுைன ததகாைர்புரைய 
ஓர் இனிபலப!   

இேஙரக வைேகாறறில் 36 ஆண்-
டுகளுக்குமுன 1984லில் பிைத� 
நீதியை்சைகாக நியமிக்கபபட்ை முதேகா-
வது தமிழ �க்னகாக சுபரபயகா ்சர்-
வகா்னந்தகா! வைபுே �ண்ணின ர�ந்-
தைகா்ன அவர் பிறேந்தது தபப. 22, 
1923. ஆைம்பக்கல்விரய ்சண்முககா-
்னந்த விததியகா்சகாரேயில் துவஙகி, 
ஆஙகிேக் கல்விரய ஊர்ககாறறுரறே 
அர்ச. அந்லதகானியகார் கல்லூரியிலும், 
உயர் கல்விரய யகாழ. இந்துக் கல்லூ-
ரியிலும் தபறறேகார். அவைது 18ஆம் 
அகரவயில் ்சட்ைப படிபரப ஆைம்பிப-
பதறகு ர�தது்னர் முரறேயகா்ன என. 
நைைகாஜகா கியூ.சி. தபரிதும் உற்சகாகமும் 
ஊக்கமும் அளிததகார்.   

்சட்ைததைணியகாகச சிததிதபறறே 
பிறேகு, உயர் நீதி�னறே, ல�ன முரறே-
யீட்டு வழக்குகளில் நியகாயமும் நீதியும் 
கிரைக்கக் குைல் எழுபபிக் தககாண்லை, 
ேண்ைன எல்.எல்.பி பரீட்ர்சக்குத 
லதகாறறி அட்வலகட்ைகாகப பரிணமித-
தகார்.  

்சட்ைத துரறேயில் நல்ே த்சல்வகாக்-
கும் நன �திபபும் தபறறுக் தககாண்ை 
அவரைத லதடி அகரவ 61ல் (1984) 
அதியுயர் பிைத� நீதியை்சர் பதவி 
வந்தது.  

அந்த வரகயில், இேஙரக 
அனர்ன நீதிததுரறேயின தரே�-
க்னகாக முதேகாவது தமிழ �கர்னப 
தபறதறேடுததகார். ல�லும் நகானகு ஆண்-
டுகள் கழிதது (1988) முதேகாவது 
ல�ல்�காககாண ஆளுநர் பதவியும் ஓடி 
வந்தது!  

இதில் 94 வரையில் ஆறு ஆண்-
டுகள் ல்சரவயகாறறியது தககாழும்பு 
�காவட்ை பல்லி்ன �க்களுக்கு ஒரு வைப-
பிை்சகாதம்!  

71 அகரவகரளக் கைந்த பிறேகு 
புகலிைம் விரும்பி, அவுஸ்திலையகாரவத 
லதர்ந்ததடுதது இேஙரகயிலிருந்து 
விரைதபறறேகார். தன 84 ஆம் அக-
ரவயில் 2007 ஜ்னவரி 10ல் அந்த 
�ண்ணில் ஓய்வுறேக்கம் தபறறேகார். 
ஆர்சக்கு ஒரு தபண்ணும், ஆஸ்திக்கு 
ஓர் ஆணு�காக இரு த்சல்வஙகரள 
அரைந்திருந்தகார்.   

இனலறேகா அவர் தமிழ �க்கள் �ததி-
யில் �றேக்கபபட்ை பகாததிைம்!  

இனிப்பு 1

இனிப்பு 2

கசப்பு

இலஙமகயின் இனப்பிரச்-
சிமனக்குத் தீர்வு காண 
வேண்டும் என்்ால் 

“வ�ாருக்குப் பிந்திய அரசியமல 
(Postwar Politics) வைற்்காள்ளுங-
கள்” என்வ் சர்ேவேச சமூகம் 
்ோடர்ந்தும் ேலியுறுத்தி ேருகி-
்து. இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு 
வநார்வேயின் சி்ப்புத்தூேராக 
சைாோன முயற்சிகளில் �ஙகாற்றிய 
எரிக் ்சால்்கய்ம்மும் இேமனவய 
ேலியுறுத்தியிருக்கி்ார். வ�ாமரக் 
கூட வ�ரழிவுகமைச் சந்தித்திருக்-
காைல் ேவிர்க்க முடியும் என்று கூறி-
யிருக்கி்ார் எரிக். அேர் வைலும் 
்சால்லும்வ�ாது இப்வ�ாதுள்ை 
சூழலில் தீர்வுக்கு நீண்ட தூரம் �ய-
ணிக்க வேண்டும் என்றிருக்கி்ார்.  

இந்ே “நீண்ட தூரம் �யணிக்க 
வேண்டும்” என்் இந்ேேரியானது 
இலஙமக அரசியல் சூழலில் �ல 
்�ாருளுமடயது. நிோனத்வோடு 
்சயற்�டுேல், எல்லாேற்ம்யும் 
காய்ேல் உேத்ேலின்றி மீள்�ரி 
சீலமனக்குட்�டுத்தி ஆராய்ேல், 
ைற்றும் சுயவிைர்சனம் ்சய்ேல், 
புதிய ேழிகமைக் கண்டறிேல், 
்�ாறுப்புணர்வுடன் நடந்து ்காள்-
ளுேல், விட்டுக்்காடுத்ேலும் 
ஏற்றுக் ்காள்ளுேலும் என இது 
விரிந்ே �ரப்ம�க் ்காண்டது.  

இமே ஒவ்ோன்றுக்கும் 
விரிந்ே அைவில் ேனித்ேனியான 
ேமரவிலக்கணமும் ்�ாருட்�ரப்-
பும் உண்டு. இமே்யல்லாம் கே-
னத்திற் ்காண்டு ்சயற்�ட்டால் 
ைட்டுவை தீர்மே எட்ட முடியும். 
இல்மல்யன்்ால், இலஙமகத்-
தீவு முரண்�ாடுகளின் கைைாக-
வும் �மகயின் விமைநிலைாகவும் 
்காந்ேளிக்கும் மையைாகவுவை 
இருக்கும். அோேது அமைதியற்வ் 
இருக்கும். நாட்டின் ேைர்ச்சிக்கு 
முேல் எதிரி அமைதியின்மைவய.  

ஆனால், இமேப் புரிந்து 
்காண்டு ்சயற்�டுகி் ைாதிரி 
நம்முமடய அரசியல் ேமலேர்க-
ளுமில்மல. கட்சிகளுமில்மல. 
ைக்களுக்குச் வசதி ்சால்லும் ஊட-
கஙகளுமில்மல. நடந்து முடிந்ே 
�ாராளுைன்்த் வேர்ேலில் அமை-
திக்காகத் ேம்மை அர்ப்�ணிப்�-
ோக எந்ேக் கட்சியின் வேர்ேல் விஞ்-
ஞா�னத்திலும் ஒரு சிறு குறிப்புக் 
கூட இடம் ்�ற்றிருக்கவில்மல. 
வேர்ேல் வைமடகள் ்ோடக்கம் 
ஊடகஙகள் ேமரயில் இனமுர-
மணவய ேைது அரசியல் முேலீ-
டாக்கி அத்ேமன ேரப்புகளும் �ரப்-
புமரயில் ஈடு�ட்டன. அப்�டிச் 
்சய்ோல்ோன் ேைக்கான ்ேற்றி 
ோய்ப்ம�ப் ்�் முடியும் என்று 
ஒவ்ோரு கட்சியும் ஆழைாக 
நம்பின. அந்ே நம்பிக்மக வீண் 
வ�ாகவில்மல. சனஙகளும் இன-
முரண்கமை ேைர்ப்வ�ாருக்கும் 
அதில் தீவிரைாக இருப்வ�ாருக்-
குவை வ�ராேரமே ேழஙகியிருக்கி-
்ார்கள். “�ார்த்தீர்கைா, சனஙகளும் 
�மகமைமய – எதிர்நிமலமயவய 

விரும்புகி்ார்கவை!” என்று நீஙகள் 
வகட்கலாம். ேமலேர்கைாலும் கட்-
சிகைாலும் �டித்ேேர்கைாலும்(?) 
ஊடகஙகைாலும் ைேகுருக்களி-
னாலும் சனஙகள் இப்�டித்ோன் 
ேடிேமைக்கப்�ட்டிருக்கி்ார்கள். 
என்�ோல் அேர்கள் அப்�டிச் 
சிந்திக்கி்ார்கள். இேனால் அேர்-
களுமடய ்ேரிவுகளும் அப்�டி 
அமைந்துள்ைது.  

இப்்�ாழுது �ாராளுைன்்த்-
திற்குள் நுமழந்ேவுடன் “தீவிரோ-
திகள்” ேஙகளுமடய வேமலமய 
்சய்யத் ்ோடஙகியிருக்கி்ார்கள். 
குண்டுகள் ்ேடிக்கத் ்ோடஙகி-
யிருக்கின்்ன. இது எப்�டியான 
விமைவுகமை உண்டாக்கப்வ�ா-
கி்து என்�மேப் ்�ாறுத்திருந்-
துோன் �ார்க்க வேண்டும் என்-
றில்மல.  

நிச்சயைாக �ாேகைான விமைவு-

கமைவய உண்டாக்கும். அேற்கும் 
நீண்ட காலம் காத்திருக்க வேண்-
டியதில்மல. மிக விமரோகவே 
அமேக் காணலாம். அமே அனு�-
விக்கலாம் என்்ால் ேரலாற்றிலி-
ருந்தும் ் சாந்ே ோழக்மகயின் அனு-
�ேஙகளிலிருந்தும் எமேயும் நாம் 
கற்றுக் ்காள்ைவில்மல என்�வே 
உண்மை. ஆனால், உலகவைா கற்-
றுக்்காண்ட �ாடஙகளின் அடிப்-
�மடயில் ்சயற்�டுஙகள் என்று 
கூறுகி்து. உலகத்திடம் நீதிமய-
யும் நியாயத்மேயும் வகாரிக்-
்காண்டிருக்கின்்ேர்கைாகிய நாம் 
கூட எமேயும் கற்றுக் ்காள்ைத் 
ேயாரற்வ் இருக்கிவ்ாம். எப்-
�டிப் �ழிமய – �மகமய பி்ர்-
மீது வ�ாடலாம் என்�தில்ோன் 
ஒவ்ோருேருமடய  கேனமும் 
உள்ைது. இேற்குத் வோோக நியா-
யஙகமையும் காரணஙகமையும் 

கண்டு பிடித்து விடுகிவ்ாம்.  
இப்வ�ாது எரிக் ்சால்்கய்ம் 

கூட எதிரியாகி விட்டார். ஒருகா-
லம் சைாோனத்துக்கான தூேராக 
ஏற்றுக்்காள்ைப்�ட்டேர், நம்பிக்-
மகக்குரிய நண்�ராக ்காண்டா-
டப்�ட்டேர் இன்று எதிர்நிமல-
யில் மேத்து வநாக்கப்�டுகி்ார் 
என்்ால்... உண்மைமய, நைக்கு 
முன்வன உள்ை யோர்த்ேத்மே ஏற்-
றுக்்காள்ைக் கூடிய ைனநிமலயும் 
�க்குேமும் நைக்கில்மல என்று-
ோவன ்�ாருள். கேனியுஙகள், 
இப்வ�ாது ்சால்்கய்ம் சிஙகைத்-
ேரப்பினாலும் எதிர்க்கப்�டுகி்ார். 
ேமிழத்ேரப்பினராலும் விைர்சிக்-
கப்�டுகி்ார். இதில் வேடிக்மக 
என்ன்ேன்்ால், யுத்ே காலத்தில் 
சிஙகைத்ேரப்வ� ்சால்்கய்ம்க்கு 
எதிராக ்காழும்பில் ்காடும்�ாவி 
எரித்து எதிர்ப்பு ஆர்ப்�ாட்டத்-

தில் ஈடு�ட்டிருந்ேது. அப்வ�ாது 
ேமிழர்கள் ேம்முமடய நண்�ராக 
எரிக்மகக் ்காண்டாடினார்கள். 
இப்வ�ாது ேமிழர்களும் எரிக்மக 
எதிரியாக – சூழச்சிக்காரராக 
வநாக்கத் ்ோடஙகியுள்ைனர்.  

இவேைவுக்கும் எரிக் ஒன்றும் 
ேே்ாகச் ்சால்லி விடவில்மல. 
அேர் ோ்னாரு சைாோனத் தூேர், 
அமைதி விரும்பி என்் அடிப்�-
மடயிவலவய உண்மைமய – உள்ை 
நிமலேரத்மேப் �ற்றிச் ்சால்-
லியிருக்கி்ார். இேற்குப் வ�ாய் 
வ�ார்க்்காடிமயத் தூக்கியிருக்கி-
வ்ாம் என்்ால்...  

நாம் சைாோனத்துக்கு எதிரானேர்-
கைாக – அமைதிமய விரும்�ாவோ-
ராகவே இருக்கிவ்ாம் என்றுோவன 
அர்த்ேம்.  

வ�ாரில் ஈடு�ட்ட ேரப்புகளின் 
உைநிமல என்�து எப்வ�ாதும் 

சைனிமலயில் இருப்�தில்மல. 
அப்�டி இருக்கவும் முடியாது 
என்�து உண்மை. ்ேன்்ேரும் 
வோற்்ேரும் என்் அரசியல் 
அடிப்�மடயானது சைனற்் உைநி-
மலமயவய உருோக்கும். இஙவக 
ேமிழ, சிஙகைச் சமூகஙகளுக்கிமட-
யில் ்காந்ேளித்துக் ்காண்டிருக்-
கும் உைநிமல இதுோன். இேன் 
விமைவுகவை உலக அபிப்பிராயங-
களுக்கு எதிராகவும் ைா்ாகவும் 
இரண்டு சமூகஙகளும் சிந்திக்கக் 
காரணம். ஆனால், இமே இரண்டு 
ேரப்பும் கடந்வே ்சல்ல வேண்டும் 
என்�து நி�ந்ேமன.  

ஏ்னனில் சைாோனமும் அமை-
தியும் கடுமையான நி�ந்ேமனக-
மைக் ்காண்டமே. அேற்ம் 
எட்டுேேற்காக அர்ப்�ணிப்வ�ா-
டும் ்�ாறுமைவயாடும் நிோனத்-
வோடும் ்சயற்�ட வேண்டும். இே-
னால்ோன் வ�ாமரச் ்சய்ேமே 
விடவும் சைாோனத்மே எட்டுேது 
கடினம் எனப்�டுகி்து. கடினைாக-
வும் உள்ைது.  

இப்வ�ாது சைாோனத்துக்கு 
எதிர்த்திமசயில் – வ�ாருக்குப் 
பிந்திய அரசியலுக்கு ைா்ாக - 
ேமிழத்ேரப்பிலிருந்து விக்கிவனஸ்-
ேரன், கவேந்திரன், கவேந்திரகு-
ைார், சிறிேரன் வ�ான்வ்ாரும் 
சிஙகைத்ேரப்பில் சிலரும் தீவிர-
ைாகச் ்சயற்�டுகின்்னர். சரியா-
கச் ்சான்னால் நிமலமைமயக் 
குழப்�ைமடய மேப்வ�ாராக 
உள்ைனர். இதில் உச்சைாக புதிோ-
கப் �ாராளுைன்்த்துக்குத் ்ேரிவு 
்சய்யப்�ட்டிருக்கும் விக்கிவனஸ்-
ேரனின் ்ோடக்க உமர அமைந்-
திருக்கி்து. ேமிழர்கவை இலங-
மகத்தீவின் ்ோல்குடியினர் என்் 
விக்கிவனஸ்ேரனின் கூற்று ்�ரும் 
சர்ச்மசமய உருோக்கியுள்ைது. 
சிஙகைத்ேரப்பில் விக்கிவனஸ்ே-
ரன் கடுமையான விைர்சனத்துக்கும் 
கண்டனத்துக்கும் உள்ைாகியுள்-
ைார். அேருமடய உமரமய ஹன்-
ஸாட்டில் �திவு ்சய்ேேற்வக கடு-
மையான எதிர்ப்புக் கிைம்பியது. 
ஆனாலும் �லத்ே சர்ச்மசகளின் ைத்-
தியில் அந்ே உமரமய ஹன்ஸார்ட்-
டில் ஏற்றுக் ்காள்ேோக ச�ாநாய-
கர் அறிவித்துள்ைார்.  

இேற்குள் விக்கிவனஸ்ேரனின் 
உமரக்கு ேமிழப்�ரப்பில் ்�ருத்ே 
ேரவேற்புக் கிமடத்திருக்கி்து. 
அேருமடய உமரமயக் ஹன்-
ஸார்ட்டில் �தியாைல் ேவிர்த்ோல் 
அது ேனநாயக விவராேைாகும். 
அேற்கு எதிராக, அந்ே உரிமை ைறுப்-
புக்கு எதிராகத் ோம் வ�ாராட வேண்-
டியிருக்கும் என்று ேமிழ ைக்கள் 
வேசியக் கூட்டணியின் முக்கியஸ்-
ேரான சிோஜிலிஙகம் உள்�டப் 
�லரும் ்ேரிவித்திருக்கின்்னர். 
யாழப்�ாணத்திலிருந்தும் புலம்்�-
யர் நாடுகளிலிருந்தும் ்ேளியாகும் 
ஊடகஙகளில் �லவும் விக்கிவனஸ்-
ேரனின் உமரமய ஹன்ஸார்ட்டில் 
�தியவேண்டும் என்று உரத்ே குரல் 
எழுப்பின. 

கருணகாகைன...  

'NghUf;Fg; gpe;jpa 
murpaiy"

Nkw;nfhs;tnjg;gb?
ததகாைர் 21 ஆம் பக்கம்...
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"தலவாக்்காலமல குரூப் ைமல-
நாட்டு ைக்களின் ப�ாராட்்டம்" 
என்்ற தமலப்பில S.R. ் ரஙமகயா, 
A. ராைநாதர் இமைந்து ்�ரிய-
நூவமை பதாட்்டம், பநார்வூட் 
என்்ற முகவரியிலிருந்து �ாட்-
டுப்புததகம் ஒன்ம்ற ்வளியிட்-
டுளைனர். ஒன்�து �க்கஙகள 
்காண்ட இந்தப் �ாட்டுப் புததகம் 
டிக்பகாயா, அப்கன்றி அச்சியந்திர-
சாமலயில அச்சி்டப்�ட்டுளைது. 
விமல 25 சதம் என்று குறிப்பி்டப்-
�ட்டிருக்கி்றது. 

எந்த ஆணடு அச்சி்டப்�ட்்டது 
என்்ற எந்தக் குறிப்பும் இப் பிரசு-
ரததில இலமல. ஆனால, இதன் 
உளை்டக்கததிலிருந்து 1957ஆம் 
ஆணடில இது பிரசுரிக்கப்�ட்டி-
ருக்கலாம் என்று அனுைானிப்�து 
தவறிலமல. இன்ம்றக்கு 67 ஆண-
டுகளுக்கு முன்னர் ்வளியான பிர-
சுரம் இது.   

 ்்டமி 1×8 அைவில, முதல 
�ாகம் முன் அட்ம்டயில புன்ன-
மகக்கும் முகதது்டன் மககூப்பிய 
வணைம் ைகாதைா காந்தியின் 
21/2" × 3" அைவிலான block �்டம் 
தாஙகி ்வளியாகியுளைது. முதல 
�ாகம் என்று முன் அட்ம்டயில 
குறிக்கப்�ட்டிருந்தாலும், இதன் 
அடுதத �குதி எதுவும் ்வளிவந்-
ததாகத ்தரியவிலமல. ஓரைவு 
கலவி அறிவு்டன், �ாட்டுக்கட்-
டும் ஆற்்றல்காண்ட இததமகய 
�ாவலர்கள ைமலயகததின் சமூக, 
அரசியல, இலக்கிய வைர்ச்சியில 
மிகமுக்கிய �ஙகாற்றியுளைனர். 
இப்பிரசுரததின் பின் அட்ம்டயில 
'அறிவிததல' என்்ற தமலப்பில 
காைப்�டும் குறிப்பு முக்கியைா-
னது.   

"அன்�ர்கபை! சபகாதர, சபகா-
தரிகபை, பதாட்்டத்தாழிலாைர்-
கபை, கைக்கப்பிளமை, கஙகா-
ணிைார்கபை நீஙகள ஒவ்வாரு 
பதாட்்டஙகளிலும் ந்டக்கும் விஷ-
யதமதப்�ததிரிக்மக மூலமும் 
ைற்றும் �ாட்டுப் புஸ்தகஙகள 
மூலமும் நன்கு அறிவீர்கள.   

விபசஷைாக அட்்டன், 
பநாட்்டன் �குதிமயச் பசர்ந்த 
தணடுகலாவதமத பதாட்்டததில 
மவயாபுரி கைக்கப்பிளமைமய 
்கான்்றது உஙகள எலபலாருக்-
கும் நன்்றாகத்தரியும். இம்ைாதிரி 
விஷயஙகமை விட்டுவிட்டு பதாட்-
்டஙகமை சீர்திருததம் ்சய்து 
்காணடுவரும்�டிமுதலாளி வர்க்-
கஙகமையும், ்தாழிலாைர்கமை-
யும் அன்பு்டன் மிக வைக்கைாகக் 
பகட்டுக்்காளகிப்றன்.   

இன்னும் �ல புததகஙகள ்வளி-
வரும். ஒவ்வாரு ்தாழிலாை-
ரும் எடுததுப் �டிதது �ல பயாச-
மனகமை சிந்திததுப் �ார்க்கவும். 
வீைாக �ல இ்டஞசலகளுக்கும் 
�லவிதைான ப�ாட்டிகளுக்கும் 
ப�ாய்திரிய பவண்டாம்."   

பதாட்்டததில ந்டக்கும் விஷ-
யஙகள அமனததும் �ததிரிமகக-
ளில ்வளிவந்து விடுவதிலமல. 
ஆனால, '�ாட்டுப்புஸ்தகஙகள 
மூலமும் நன்கு அறிந்திருப்பீர்கள' 
என்்ற அறிவிப்பில �ததிரிமகக-
ளுக்கு சைானைாக இந்தப் �ாட்டுப் 
புஸ்தகஙகள பதாட்்டததில ந்டக்-
கும் விஷயஙகமை பதாட்்டத 
்தாழிலாைர்களுக்கு உ்டனடியாகத 
்தரிவிதது விடுவமதக் குறிக்கி்றது.   

இததமகய �ாட்டுப் புததகங-
களில பதாட்்டஙகளில ந்டக்கும் 
அன்்றா்ட நிகழ்வுகள, அபநகைாக 
்காமலகள, ்�ாலிஸ் விசார-
மைகள, பதாட்்டததுச் சணம்ட-
கள, ைரை நிகழ்வுகள, தகராறு-
கள,பவமல நிறுததஙகள ப�ான்்ற 
விஷயஙகள ்�ரிதும் �ாடு்�ாரு-
ைாக இருப்�மதக் காைலாம்.   

தணடுகலாவதமத பதாட்்டத-
தில மவயாபுரி கைக்கப்பிளமை 
்காமல �ற்றி �துமையில ஜில 
சுலதான் தனது �ாட்டுப் புஸ்தகத-
திலும் �ாட்டு இமசததிருக்கி்றார். 
ைமலயக ைக்கள ைததியில பிரச்சா-
ரம் �ணணியும் �ாட்டுப்�ாடியும் 
இந்த இமசவாைர்கள ைமலயக 
சமூகப் ்�ாறுப்புைர்பவாடு 
பதாட்்டத ்தாழிலாைர்கள ைததி-
யில பைற்்காண்ட பிரச்சாரஙகள 
மிகுந்த ைரியாமதக்குரியமவ.   

எஸ்.ஆர்.எஸ். ்�ரியாம்-
பிளமை, பி.ஆர். ்�ரியசாமி, 
ைா.்சா. ஜம்புலிஙகம், எஸ்.எஸ். 
நாதன், ஜ�ார், கந்தசாமி கைக்கப்-
பிளமை, எம்்டன் ஏ. விஜயரட்-
ைம், வி.எஸ். பகாவிந்தசாமிதபத-
வர், கா.சி.்ரஙகநாதன், �துமை 
ஜில சுலதான், பீர்முகம்ைது இப்-
ராஹிம், வி.என். ்�ரியசாமி, சீனி-
வாசன், எம்.பி. பவலசாமிநாதன், 
ராமையாதபதவர் ஆகிய �ாவலர்-
கள தததம் �குதிகளில ்தாழி-
லாைர்களின் ைததியில அன்்றா்ட 
ந்டப்புகமை �ா்டலகைாக்கி ஒரு 
விழிப்புைர்மவ ஏற்�டுததியுள-
ைனர். அந்த �ாவலர்களவரிமச-
யில பநார்வூட் �குதியிலிருந்து 

S.R.்ரஙமகயா, A.ராைநாதர் 
ஆகிய இருவரும் 1950களில �ா்ட-
லிமசததிருக்கி்றார்கள.   

"தலவாக்்காலமல குரூப் 
ைமலநாட்டு ைக்களின் வீரப்ப�ா-
ராட்்டம்" என்்ற தஙகள �ாட்டுப் 
புததகததில முதலில தாஙகள 
�ாடிப்பிரச்சாரம் ்சய்யும் பதாட்-
்டஙகளின் ்�யர்கமைப் �திவு 
்சய்கி்றார்கள.   

ஞான தஙகபை தஙகம் என்்ற 
்ைட்டில அவர்கள �ாடிவரும் 
பதாட்்டஙகள இமவ:   

அண்டம் மிகுந்திருக்கும் 
அருமை ் �ற்்ற தலவாக்்காலமல   

தலவாக்்காலமல குரூப்ம�ச் 
பசர்ந்த என்   தஙகபை -தஙகம் நான் 
சஙக்டதமத   ்சாலலிவாபரன் 
என் -சிஙகபை சிஙகம்   அஙகிருக் -
கும் அலுப்புலாகந்மத   அருகி -
ருக்கும் தலவாக்்காலமல   �க் -
கததிபல ராணியப்பு என் �ட்ப்ட 
�ட்்டம்ைா   �ாமதயும் பகாச்சுப் -
�ாமத என் -புளபை குளைம்ைா   
கம்ப�னி கருததபராட்டு காதவழி   
கட்டு்காமல   கன்யைான ்காத -
தைலலி என் கணபை மகலாசம்   
நாம் கன்னாபல �ார்ததுவிட்்டால 
- ைலலியப்பு பதாட்்டம்  ைலலி -
யப்பு பதாட்்டததிபல ைா்�ரிய 
பதாட்்டததிபல   ைாதமும் �ததாம் 
ைாதம் என் -கணபைகட்்டழகி 
எஙபக   ைணம்ட உம்டந்த சண -
ம்டயாச்சு என்   ்�ான்பன -்�ாட் -
்டழகி.   

1957ஆம் ஆணடு அக்ப்டா�ர் 
ைாதம் 28ஆம் திகதி ைலலியப்பு 
பதாட்்டததில நிகழ்ந்த ஒரு சண-
ம்டமயயும் அந்த விவகாரததில 
பதாட்்டததிற்கு ப�ாலீஸ் வந்தமத-
யும் இந்த �ாட்டுப் புஸ்தகம் ப�சு-
கி்றது.   

"காமலயில எழுந்து்�ண-
கள பிரட்டுக்குப் ப�ாயி.... என 
்தா்டஙகி  கிருகிருன்று இரண-
்டாம் �ாகம்தீட்டுகிப்றன் என்று .." 
முடிகின்்றன வரிகள.   

்தாண்டைான் -அஸீஸ் ்தாழிற்-
சஙகஙகளுக்கிம்டயில பவமல-
நிறுததம் ்தா்டர்�ாகத திகழ்ந்த 
எதிரும் புதிருைான நிமலப்�ாடு-
கமை இந்தப் �ாவாைர்கள தைது 
�ாட்டுப்புததகததில �திவு ்சய்தி-
ருக்கி்றார்கள.   

அடுததாக, இலஙமகயில ைமல-
நாட்டில இ்றந்துப�ான கைக்கப்-
பிளமைக்காக இந்தியாவிலிருந்து 
அவரது ைமனவி புலம்புவதாக 
"கைக்கப்பிளமையின் ்�ணசா-
திபுலம்�ல" என்்ற தமலப்பில 
�ா்டல அமைததிருக்கி்றார்கள.   

 நான்காவதாக, 1957 ஒக்ப்டா�ர் 
ைாதததில ரயிலபவ, �ஸ் பவமல 
நிறுததம் நம்ட்�ற்்றமதப்�ற்றிய 
�திவு இந்தப்�ாட்டுப்புததகததில 
இ்டம்்�ற்றுளைது.   

முன்மனய �ா்டலகளுக்கு 
தமலப்பு தந்த �ா்டல ஆசிரியர்கள 
இந்த பவமல நிறுததப்�ா்டலுக்கு 
எந்த தமலப்பும் தரவிலமல.   

"காலம்காலைாய் காரு 
�ஸ் பகாச்சி   
கவமல இலலாைல ஆச்சு   
க்டந்த ஐம்�தபதழில பி்றந்த   
அக்ப்டா�ரில பகாச்சிகள   
இஸ்மரக்கு �ன்னலாச்சு   
இரு�தாம் பததி 
இரு�த்தான்றில   
ைக்கள இருததி �டுக்கலாச்சு   
ஏறிப்ப�ாகும் பகாச்சி 
�ஸ்களுக்கும்   
என்னா ்கதியாச்சு ஜனஙகள   
எலலாம் தவிக்கலாச்சு"   
 என்று �ாடி,   
 "பதாட்்டக்காட்டிபல 
்தாலமலயும் துயரமும்   
்தா்டததபத ்�ரிதாப�ாச்சு   
்தாலமலப்�ட்டு நாம் 
இதுவமரயிலும் பசாததுக்கு   
தவிக்கலாச்சு நாமும் இப்�   
சுடுக்காடும் �ார்க்கலாச்சு" 
என்று ்தாழிலாைர் துயரஙகமை 

இந்தப்�ாவலர்கள ்வளிப்�டுததி-
யுளைனர்.   

 பதாட்்டஙகளில நாளும் காணும் 
தகராறுகள குறிதது, நான்கு வரிப்-
�ா்டலகைாக 17 �ா்டலகமைப் 
�ாடியிருக்கி்றார்கள. 

ைமலயகத ்தாழிலாைர் துய-
மரப்�ாடிய S.R. ்ரஙமகயா, A. 
ராைநாதர் என்்ற இந்தப் �ாவலர்-
கள என்றும் நம் ப�ாற்றுதலுக்குரி-
யவர்கள.  

செய்திப்பத்திரிகையாை 
திைழ்ந்த ்பாட்டு 
புஸ்தைஙைள்

1987ஆம் ஆணடு. அக்கர�த-
தமன தமிழ் ைகா விததியாலயத-
தில ைா்�ரும் �ாரதி விழா ஒன்று 
ஏற்�ா்டாகி இருந்தது. �ா்டசாமல 
நிர்வாகததின் �ஙகளிப்ப�ாடு இந்த 
முழுநாள விழாமவ ஏற்�ாடு ்சய்-
திருந்தவர் மூதத �ததிரிமகயாைர்   
சவரிமுதது பதவதாஸ்.  தற்ப�ாது 
இவர் இ.்தா.காவின் ஊ்டகப் பிரிவு 
இமைப்�ாைர்.  

�ாரதி விழாவுக்கு தமலமை தாங-
கியவர் அப்ப�ாமதய �ா்டசாமல 
அதி�ர் எஸ். ந்டராஜன். நாடு முழு-
வதும் �ரந்து வாழ்ந்த,  வாழும் 
பிர�ல எழுததாைர்கமை எலலாம் 
ஒன்றுதிரட்டி பிரமிக்கச் ்சய்தார் சவ-
ரிமுதது பதவதாஸ். அந்தனி ஜீவா, 
கமலவாதி கலீல, அைரர் பதவதாசன் 
்ஜயசிங, ைாததமை வடிபவலன், 
சு. முரளீதரன், குறிஞசித ்தன்ன-
வன், அைரர் �சம்றயூர் பவலாயுதம், 
அைரர் சாரலநா்டன், பைைன்கவி, 
தமிபழாவியன், அைரர் ைலலிமக சி. 
குைார், எஸ்.எம். �ாரூக் (�ணைா-
ைததுக் கவிராயர்), இரா. பகா�ால 
என ஏராைைான �ம்டப்பிலக்கிய-
வாதிகள முகாமிட்டிருந்தது ை்றக்க-
முடியாத அனு�வம். �ன்முகத தி்ற-
மைவாய்ந்த ைமலயக கமலஞர்கள 
�லரும் �ஙபகற்றிருந்தார்கள.   

�ாரதி விழாவின் பிரதை அதிதி 
அப்ப�ாமதய அமைச்சர் இ.்தா.
கா. தமலவர் ்சைமியமூர்ததி 
்தாண்டைான். அவர் விழா அரங-
கிற்கு விஜயம் ்சய்தப�ாது பநரம் 
இரவு எட்்டாகியிருந்தது. கூட்்டைான 
கூட்்டம். அவர் ப�சுவதற்கு முன் 
அணைன் அந்தனிஜீவா �ம்டப்-
�ாளிகள எதிர்பநாக்கும் �லபவறு 
பிரச்சிமனகமை �கிரஙகைாக முன்-

மவதது கருததுமரததார். குறிப்�ாக 
நூலகள ்வளியிடுவதிலும் அமத 
விற்�மன ்சய்வதிலும் காைப்�-
டும் அ்சைகரியஙகள குறிதது மூதத 
கமலஞர் அந்தனி ஜீவா ஆபவசைாக 
குரல ்காடுததார்.   

பிரதை அதிதி என்்ற வமகயில 
இறுதியாக ஒலிவாஙகி முன்வந்தார் 
்சைமியமூர்ததி ்தாண்டைான். 
எடுதத எடுப்பிபலபய அவர் அந்தனி 
ஜீவாவின் ஆதஙகததுக்கு ஆறுதல 
்சாலல தமலப்�ட்்ட �ணபு எம்மை 
கவர்ந்தது. எழுததாைர்கள எலலாம் 
எம்பைாடு பசருஙகபைன் எலலா வச-
திகமையும் ஏற்�டுததி தருகின்ப்றன் 
என்று ்சைமியமூர்ததி அமழப்பு 
விடுததார். அவரின் அமழப்பில 
�ம்டப்�ாளிகள யாருக்கும் உ்டன்-
�ாடு இலலாதது பவறுவி்டயம். 
ஆனால அதில ஓர் அரவமைப்பு 
்தரிந்தது. அது எைக்கு பிடிததைாக-
வும் �ட்்டது. தவிர பீடிமக மவததுப்-
ப�சாைல, ்�ாய்யுமரகமை ்வளிப்-
�டுததாைல, சந்தர்ப்�ததுக்பகற்� 
சஙகதிகமை அவிழ்தது வி்டாைல 
அவர் ப�சியமை ஆளுமை நிம்றந்த 
ஒரு தமலமைக்கு அம்டயாைைாக 
விைஙகியது.   

அன்ப்ற அவமர நாம் முதன்-
முதலாக சந்திக்கிப்றாம். �ார்தத 
சில ைணிபநரஙகளிபலபய அவர் 
எைது ைனப்�திவுக்குளைாகி்றார்.  
ஆளுமை என்�து �லவமக சி்றப்-
பிமன ஏகததுவைாக்கிக் ்காணடு 
்சயற்�டும் ஒரு ஆற்்றல. இந்த 
ஆளுமை என்்ற �தததுக்கு அம்டயா-
ைைாக விைஙகியவர் அைரர் ்சைமி-
யமூர்ததி ்தாண்டைான். 

இந்திய வம்சாவளித தமிழரின் 
பிந்திய ைாற்்றஙகளில எலலாம் 
அவர் வாழ்ந்து ்காணடுதான் இருக்-
கின்்றார். அரசியல சமூகம் ்�ாரு-
ைாதாரம் என சகலதும்றகளிலும் 
சாைக்கியமிக்க தமலமைததுவம் 
ஏற்று தன்மன அர்ப்�ணிதது ஆற்-
றுப்�டுததியவர். அவர் 1913 ஆம் 
ஆணடு ்தன் இந்தியாவின் புதுக்-
பகாட்ம்டயில பி்றந்த அவர் தனது 
11 வயதில இலஙமக வருகி்றார். 

கம்�மை புனித அந்திபர-
யர் கலலூரியில கற்கி்றார். 
அக்காலக்கட்்டததிபலபய 
அவரது வாழ்வியலில 
தாக்கம் ஏற்�டுததும் ஒரு 
நிகழ்வு. அணைல காந்தி 
இலஙமக விஜயம் ்சய்த-
துதான் அது. ைகாதைா காந்-
தியின் உமர உளவாஙகிக் 
்கண்டது அவமர. ்சாந்-
தைாக  இருந்த பதயிமலத 
பதாட்்டததிமன நிர்வா-
கம் ்சய்தாலும் அவர் 
ைனததாகம் முழுவதும் 
ைமலயக ைக்களின் நிமல 
�ற்றியதாகபவ �ற்றுக்-
்காணடிருந்தது.   

இதற்கு வடிகால தி்றக்-
கப்�ட்்டது ப�ால 1934 
ஆம் ஆணடு ஜவகர்லால 

பநருவின் ஆபலாசமைக்பகற்� உத-
யைான இலஙமக இந்திய காஙகிர-
ஸின் கம்�மை கிமைக்கு தமலவராக்-
கப்�ட்்டார் அவர். அது வரலாற்றுப் 
�திவு. எழுச்சிமிக்க தமலமை்யான்-
றின் பதாற்றுவாய். அதன் நீட்சியாய் 
1947 ஆம் ஆணடு ந்டந்த ்�ாதுத 
பதர்தல மூலம் �ாராளுைன்்ற உறுப்பி-
னராகத  ்தரிவானார்.   

அப்ப�ாது தான் அவரின் 
ப�ாராட்்ட வாழ்வுக்கு முதல த்டம் 
�திக்கப்�ட்்டது. டி.எஸ் பசனநா-
யக்கா அரசு ைமலயக ைக்களின் குடி-
யுரிமைமயப் �றிக்க புரட்சிக்்காடி 
ஏந்தினார் அவர். 1952 இல குடியு-
ரிமைப் ப�ாராட்்டம் சதயாக்கிரக 
வடிவம் ்�்ற சாதவீகைாக அதமன 
ந்டததி முடிததார். இதன் பின்னர் 
இலஙமக இந்திய காஙகிரஸ் இலங-
மகத ்தாழிலாைர் காஙகிரஸாக 
்�ற்்றது ைாற்்றம். அதன் தமலவ-
ராக அைரர் ்தாண்டைான் கண்டார் 
ஏற்்றம். இது இன்னு்ைாரு வரலாற்-
றுப் பதாற்்றம்.   

1956 ஆம் ஆணடு சர்வபதச ் தாழி-
லாைர் நிறுவனததின் இலஙமகப் பிர-
திநிதியாகத ்தரிவாகி 1978 ஆண-
டுவமர அதமனத ்தா்டர்ந்தார். 
அவர் பதசிய ரீதியில ைதிக்கப்�ட்்ட  
ஒருவராக விைஙகினார். 1960களில 
தனிச்சிஙகை ்ைாழி சட்்டம் வந்தது. 
அமத எதிர்தது தந்மத ்சலவா 
ப�ாராட்்டம் ந்டததியப�ாது சிறிதும் 
தயக்கமின்றி தானும் �ஙபகற்று இன 
உைர்மவ நிரூபிததார். அபதப�ால 
தைது சமூகததுக்கு ஏற்பும்டய-
தலல என்று பதான்றிய வி்டயஙக-
ளில தைது கருதமத �கிரஙகைாக 
்சாலலத தயஙகியவர் அலல அவர்.   

அவரின் கனவான் அரசியலுக்கு 
நலல்தாரு உதாரைம் இது. அது 

1977ஆம் ஆணடு ந்டந்தது. ்�ாதுத-
பதர்தலில ஸ்ரீ.ல.சு கட்சி அம்டந்தது 
�டுபதாலவி. ஐ.பத.க. ்காண்டது 
்�ரு்வற்றி. அபதப�ால தமிழர் 
தாயகப் பிரபதசஙகளில தமிழர் 
விடுதமலக் கூட்்டணி அபைாகைாக 
்வன்்றது. இதனால தமிழர் ஒருவர் 
எதிர்க்கட்சி தமலவராகும் வாய்ப்பு 
வந்தது.   

அததருைததில மூதத தமலவராக 
திகழ்ந்தவர் அைரர் ்தாண்டைான். 
தமிழர் உரிமைக்கான ப�ாராட்்டஙக-
ளில தயஙகாைல �ஙபகற்�வர் என்்ற 
ரீதியில அைரர் ்தாண்டைானுக்பக 
வந்தது அமழப்பு. அரசியமல 
பிமழப்�ாக எணைாத அந்தப் 
்�ருந்தமக தான் சார்ந்த சமூகததின் 
நலனுக்கு அப்�தவி எந்த வமகயி-
லும் உதவியாக இருக்காது என்று 
ைறுததார்.   

இபத காலகட்்டததில கிராமிய 
மகத்தாழில அமைச்சராக ்�ரும்-
�ணி புரிந்தார். குறிப்�ாக ைமலயக 
�ா்டசாமலகளின் அபிவிருததியில 
சுவீ்டன் நாட்டு சீ்டா நிறுவனததின் 
�ஙகளிப்பு இற்ம்றவமர இ்டம்-
்�்ற அடிததைம் இட்்டவபர இவர்-
தான். விகிதாசார பதர்தல மும்றக்கு 
விததி்ட இவரின் நிதானைான காய்ந-
கர்ததலகபை காரை்ைன்�து �லருக்-
குத ்தரியாது. இன்று 7 ப�ர்ச் காணி 
என்்ற ்தானி எழ அச்சாரமிட்்டவர் 
அைரர் ்தாண்டைான்தான். அவர் 
துணிச்சலான தமலவராகத திகழ்ந்-
தார். அது ைட்டுமின்றி ைமலயகத-
தின் ஒவ்வாரு குடும்�ததுக்கும் 
மூதத பிளமையாக கருதப்�ட்்டார். 
இன்றும் �ல ைமலயக வீடுகளில 
அவர் நிழல�்டம் ்தாஙகும் ஞா�கச் 
சின்னைாக. விட்டுக்்காடுக்காத 
ப�ாக்கு, காட்டிக் ்காடுக்காத அணு-
குமும்ற, தமலவைஙகாத தனிதது-
வம் அவமர பி்ற இன தமலவர்கமை-
யும் பிரமிக்கச் ்சய்தது.   

பதசிய பிரச்சிமன என்்றாலும் 
அவரி்டம் ப�சிய பின்னபர அடுத-
தக்கட்்ட நகர்வுக்கு அடி்யடுக்கும் 
�ழக்கதமத அமனததின தமல-
மைக்கும் ஏற்�டுததியிருந்தது. இது-
்வான்ப்ற அவரின் ஆளுமைக்கு 
ஆதாரம். டி.எஸ். பசனநாயக்கா, 
�ண்டாரநாயக்கா, ஸ்ரீைாபவா �ண-
்டாரநாயக்கா, ஆர். பிபரைதாச, சந்-
திரிகா �ண்டாரநாயக்கா ப�ான்்ற 
சிஙகை பதசிய தமலமைகைால 
அர்ததபுஷ்டியு்டன் பநாக்கப்�ட்்ட-
வர் அன்னார். தமிழ்த பதசிய தமல-
வர்கள அவரின் துணிச்சலான அரசி-
யல நகர்வுகமை தைக்கு ஆதர்ஷைாக 
ஆக்கிக் ்காண்டதும் உணடு.   

(்தா்டர் 22ஆம் �க்கம்)

ப�ோரோட்டம்,  துணிச்சல்,  ்சோதுரியம்...

இலஙமகயில  ்காடிகட்டிப் 
�்றந்த பகாப்பிச் ்சய்மக 

இமலப்புளளி பநாயால முடிவுக்கு 
வந்தப�ாது  1870 காலப்�குதியில  
பகாப்பித ்தாழிற்சாமலகள அகற்-
்றப்�ட்்டன.  அவவாறு அகற்்றப்-
�ட்்ட ஒரு இ்டததிலதான்  இந்தக் 
குடியிருப்புகள அமைக்கப்�ட்்டன.   

இன்ம்றக்கு   150  வரு்டஙகளுக்கு 
முன் அமைக்கப்�ட்்ட குடியிருப்பு 
இது.  இரட்ம்டப் �க்கஙகள ் காண்ட 
�தினாறு குடியிருப்புகள வீதம் 
இரணடு ்தா்டர் லயன்கள  அமைக்-
கப்�ட்்டன.  கூம்ட இரும்புக் கம்பி-
கைால  ஆனது.    சி்றப்-
�ான கூமர அமைப்பு 
இருந்தப�ாதும்  சுவர்கள 
ைண ைற்றும் கற்கமை 
்காணப்ட  அமைக்கப்-
�ட்்டன.    

இக் குடியிருப்பு  பைல 
கலஹா (Upper galaha) 
பதாட்்டததில அமைந்-
துளைது.  முன்னர் கி்றா 
பதாட்்டம் என அமழப்-
�ார்கள.  1960 காலப்-
�குதியில  ஏற்�ட்்ட 
கடும் ைமழயின்ப�ாது இந்த குடி-
யிருப்புகளில ்வடிப்புகள ஏற்�ட்-
்டது்டன்  நிலம் கீபழ இ்றஙகியது.   
அததிவாரம் அமசந்து ப�ானது.  32 
லயன் அம்றகளில  அன்று நாற்�து  
குடும்�ஙகள வாழ்ந்தன.  இவற்றில 
முந்நூற்றுக்கும் பைற்�ட்்டவர்கள 
வசிததனர். அன்ம்றய இயற்மக 

அனர்ததததின் ப�ாது  பதாட்்ட உரக்-
காம்பி்றா, பதாட்்டப் �ா்டசாமல,  
ஆலயம், ்தாண்டர் கமிட்டி காரி-
யாலயம் ஆகியவற்றில  இரணடு 
ைாதஙகள தஙகமவக்கப்�ட்்டனர். 

அதன்பி்றகு  மீணடும் அபத குடி-
யிருப்பில தஙகமவக்கப்�ட்்டனர். 
அரிசி ைடுவததுக்கு அருபக அமைந்-
திருந்த  குடியிருப்புகள என்�தால  
இந்த இரு லயஙகளுன்கும்  அரிசி-
சாப்பு லயம் என்று ்�யர்.  இஙபக-
தான் காைன்கூதது, அரிச்சுனன் த�சு 
நா்டகஙகள எலலாம் அரஙபகறும். 
மூன்று �ாமதகள சந்திக்கும்  முச்சந்-

தியில இந்த லயம் அமைந்துளைது.   
�ரந்த நிலப்�ரப்பு ்காண்ட 

இ்டம்.  கலஹா கணடி குறுந்தூ-
ரப் �ாமதயில �ாமதபயாரைாக 
்காஞசம் கீபழ இ்றஙகி ந்டந்தால 
இந்த லயம் வரும்.  1960 இயற்மக 
அனர்ததததின் பின்னர் �ததுக்கு 
பைற்�ட்்ட த்டமவகள அகதிகைாகி 

ைமழக்காலம் முழுதும் �ாதுகாப்-
�ான இ்டஙகளுக்கு ்சலவதும்  
ைமழ ஓய்ந்ததும்  அபத குடியிருப்-
புகளுக்கு குடிப�ாவதும்  வாடிக்மக-
யாகி இருக்கி்றது. 

இப்ப�ாது நிலம் தாழ்ந்து ப�ாயுள-
ைதால அததிவாரம் அமசந்து குடியி-
ருப்புகள வாழத தகுதியற்்றமவயாகி 
உளைன.  சுவரில  ்வடிப்புகள 
பதான்றியுளைன.  குடியிருப்புகள  
வமைந்து ்நளிந்து  காைப்�டுகின்-
்றன.  சில குடியிருப்புகள இடிந்து 
ப�ாயுளைன.  சுவர்கள தைது பிடிைா-
னதமத இழந்துளைது. சுவர்க் கற்கள 
கழன்று வருகின்்றன.  32 குடியிருப்பு-
களில இன்று �தினான்கு குடியிருப்-
புகபை எஞசியுளைன. 

இவற்றில �ல குடியிருப்புக-
ளில  சுவர் முழுவதுைாக  
இலமல. சுவர்கள இடிந்து 
வீழ்ந்துளைதால ்�ாலித-

தீன் ஷீட்டுகைால மூடி மவததிருக்-
கி்றார்கள.  இக்குடியிருப்புகளில 
இருந்து  300 மீட்்டர்  தூரம் கிழக்கு 
�க்கைாகவும்  500 மீட்்டர் தூரம் 
பைற்குப்�க்கைாகவும் உளை நிலப்-
�குதி ைண சரிவுக்கு உளைாகும் �கு-
தியாகும்.  இந்த குடியிருப்புகளுக்கு  
அருகில இடிகான் எனும் நிலப்�-
குதியுணடு.  இப்�குதி காலததிற்கு 
காலம் ைண சரிவுக்குளைாகும் �கு-
தியாகும். இப்�குதி ைக்கள   இந்த 
குடியிருப்புகளுக்கு அடியில நீரூற்று  
ஓடுவதாக கூறுகின்்றனர்.  இக்குடியி-
ருப்புகமைச் சுற்றி �ல புதிய நீரூற்று-
கள பதான்றியுளைன.  நிலச்சரிவுக்-
கான  முன் அம்டயாைைாக  ைக்கள 
இமதச் சுட்டிக் காட்டுகின்்றன. 

(்தா்டர் 22ஆம் �க்கம்)

அப�ர் கலஹோ கிறோ ப�ோட்டத்தில் வெடித்து ெரும்  
நிலத்தின் மீது ெசித்துெரும் மககள்!

மலைநாட்டு எழுத்ாளர் மன்ற ஆளுலமகள் 

மு. நிததியானந்ன

ஒரு சமூகத்தை விடுதை்ை ந�ோக்கி 
வழி�டததிய ததைோணடமோன்

அமரர் செளமியமூர்த்தி 

ச்தாண்டமானின் 107ஆவது ஜனன 

தினத்க்தசயாட்டிய சிறபபுக் ைட்டுகர
பன.  பாைா 

'ஆளுலம எனபது 
பல்வலக சி்றப்பிலன 
ஏகதது்வமாக்கிக் ககாண்டு 
கெயறபடும் ஒரு  ஆற்றல. 
இந் ஆளுலம என்ற 
ப்ததுக்கு அலையாள-
மாக விளங்கிய்வர் அமரர்  
கெளமி யமூர்ததி க்ாண்ை-
மான. இநதிய ்வம்ொ்வளித 
்மிழரின பிநதிய  மாற-
்றங்களில எலைாம் அ்வர் 
்வாழ்நது ககாண்டு்ான 
இருக்கின்றார். அரசியல  
ெமூகம் கபாருளா்ாரம் என 
ெகைதுல்றகளிலும் ொணக்-
கியமிக்க ்லைலமதது்வம் 
ஏறறு  ்னலன அர்ப்ப-
ணிதது ஆறறுப்படுததிய்வர்'

க்ல்்ாட்லை ந்வராஜா 
(பைங்கள் :  க்ல்்ாட்லை தினகரன நிருபர்)

 ஜீவன், ்தயவு செய்து ைவனியுஙைள்!



'சும்மா கிடந்த சங்கை 
ஊதிக் ககைடுத்தமாரம...'
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காலம் கற்றுத்தந்த பாடம்   

சுஐப் எம். காசிம் -  

ஒ ன்பதாவது ்பாராளுைன-
றத்தில் காணப்படும் ்பல 
புதிய முகஙகள் விகிதா-

சாரத் ததரதலின விநமதகமைப 
புலப்படுத்துகினறன. மிகப ப்பரிய 
்பழநதமலமைகமை வீழ்த்தி, சிறிய 
தமலமைகளுக்கு வாய்பபுக் பகாடுத்-
துள்ைமத அவதானித்தால், ததர-
தலில் த்பாட்டியிடும் ஒருவரின 
பவற்றி முழு அைவில் திறமையில் 
தஙகியிருக்கவும் இல்மல. இமதயும் 
இத்ததரதல் எைக்குச் பசால்கிறது. 
நாட்டின முதலாவது அரசியல் கட்-
சியான ஐக்கிய ததசிய கட்சிமய 
இம்முமற ்பாராளுைனறத்திற்கு வரா-
ைலாக்கிய ததரதல் முமறயல்லவா 
இது! இத்தமனக்கும் இக்கட்சிதான 
இத்ததரதல் முமறமய அறிமுகப்ப-
டுத்தியது. முனனாள் எம்.பிக்கள் 81 
த்பமரத் ததாற்கடித்ததும் இத்ததர-
தல் முமறதான. இபத்பாது புதிதாக 
81 த்பருக்குச் சநதரப்பம் வாய்த்தா-
லும் பதாடரநதும் இது வாய்க்கப 
ப்பறுவது இவரகளின திமறமைக-
ைால் ைாத்திரைல்ல. அதிர்ஷடமும் 
்பலரின பவற்றிக்குப ்பஙகளிக்கிறது.  

இவவாறு இவவிகிதாசாரத் ததரதல் 
முமறயால் வநத ்பலரின வருமகக-
ளில் வடக்குப பிரதிநிதிகள் சிலரின 
வருமகயும் அவரகைது கனனி உமர-
களும் பதனனிலஙமகயின கணகளுக்-
குள் தீபப்பாறிமய கிைபபியுள்ைன. 
. தமிழ் ததசியக் கூட்டமைபபு பிை-

வு்படுவதில் கடும்த்பாக்கரகளுக்கு 
இருநத ைகிழ்ச்சிமயத் தவிடுப்பாடி-
யாக்கியதும் இநதக் கனனி உமரக-
ளில் சில தான. தமிழ் ததசியக் கூட்-
டமைபம்ப உமடப்பது புலிகளின 
சிநதமனகமை அல்லது புலம்ப்பயர 
தமிழ் டயஸ்த்பாராக்களின பசயற்்பா-
டுகமைத் ததாற்கடிப்பதற்கு நிகபரன 
நிமனத்த பதனனிலஙமகப ப்பருந-
ததசியம், இநத உமடவில் எழும்பும் 
புதிய தகாபுரஙகள் ஈழ ததசத்துக்கான 
அத்திவாரபைன அச்சப்படுகிறது. 
இதனால் தமிழ் ைக்கள் கூட்டணி-
யின தமலவர விக்தனஸ்வரனின 
உமரமய ்பாராளுைனறப ்பதிவுப புத்-
தகத்திலிருநது நீக்க தவணடுபைன-
றும் தகாரப்படுகிறது. அவவாறு என-
னதான த்பசினார விக்தனஸ்வரன? 
'உலகில் உயிர வாழும் மூத்த பைாழி-
களில் ஒனறு தமிழ். இலஙமகயின 

முதல் சுததச குடிைக்களின பைாழி 
தமிழ்'. தவறு எவர த்பசியிருநதாலும் 
இது பிரச்சிமனயாகி இருக்காது.  

வடக்கின முதலமைச்சராக இருநத 
காலத்தில் இவர பசய்தமை, பசய்யத் 
பதாடஙகியமை எல்லாம் புலிக-
ளின ஆயுதம் சாதிக்கத் தவறியமவ-
கள்தான. இநதக் கணிபபீடு உள்ை 
நிமலயில், நநதிக்கடலில் நடநத-
வற்மறயும் இவர தீரைானைாக்கியுள்-
ைாதர. தைலும், முள்ளிவாய்க்காலுக்-
குச் பசனறுதான இவர எம்.பியாகச் 
சத்தியமும் பசய்துள்ைார. இதனால்-
தான இது சரச்மசயாகியுள்ைது. 
சம்்பநதன தமலமையிலான தமிழ் 
ததசிய கூட்டமைபபு, 'தமிழரகளின 
தாகத்மத தீரக்காது' எனற முழக்கத்-
தில் வநததாகதவ விக்தனஸ்வரனின 
கட்சி ்பாரக்கப்படுகிறது. இவருக்குப 
பினனாலிருநது இயக்கும் சுதர்ஷ 
பிதரைச்சநதிரன ைற்றும் அனநதி சசித-
ரன ஆகிதயார, டயஸ்த்பாராக்களின 
வைரபபுப பிள்மைகள் எனற ்பார-
மவயிலும் ்பதற்றத்திலும் பதற்கு ்பய-
ணிக்மகயில், இப்படியா கனனி உமர-
யாற்றுவது? உணரச்சிவசப்பட்டதால் 
தமிழரகள் வாஙகிய அடி, சநதித்த 
பினனமடவுகள் த்பாதாதா? 'ப்பருந-
ததசியத்தின எழுச்சிக்கு தசாறுத்பா-
டும் அரசியல், சைதயாசிதைாகாது'. 
இவவாறு பசல்கிறது சிலரின விைரச-
னம்.  

இவற்மற தநாக்குமகயில், கடநத 
்பாராளுைனறத் ததரலில் 16 ஆசனங-
கமை பவனற தமிழ் ததசியக் கூட்-
டமைபபின ்பலம் 10 ஆகக் குமறந-

தமத, உரிமை அரசியலில் ஏற்்பட்ட 
பினனமடவாகப ்பாரக்க முடியாத 
நிமலதய ஏற்்படுகிறது. துள்ளிக் 
குதிக்காத தூரதநாக்குள்ை அரசியல் 
்பாரமவகள்தான இனிப்பலைாக-

வுள்ை கைத்மததய சிறு்பானமை 
சமூகத்தினர எதிர தநாக்கியுள்ைனர. 
இமத அனு்பவஙகைால் கற்றறிநத 
தமிழ் ததசியக் கூட்டமைபபுக்கு, 
புதிய வருமகயாைரகளின துள்ைல்-
கள் ததால்விமய ஏற்்படுத்தக் கூடா-
பதனற கவமல இல்லாைலிருக்காது. 
கனனியுமரயிதல கணடனத்துக்குள்-
ைான புதிய பிரதிநிதிக்கு மிதவாத அர-
சியலிலுள்ை ப்பாறுமை, தியாகஙகள் 
இபத்பாது புரிநதிருக்கும்.   

தைலும், அகில இலஙமக தமிழ் 
காஙகிரஸ் சாரபில் கதேநதிர குைார 
ைற்றும் அவரது சகா கேன ஆகி-

தயாமரயும் ஈழத்தில் முமைக்கும் 
உரிமைக்குரலாகப ்பாரக்கும் நிமல-
மைக்கு அவரது நிமலப்பாடுகள் 
பசனறுள்ைன. 'ஒரு நாடு, இரு ததசம்'-
எனற புதிய அரசியல் ்பாமதயில் 
்பாராளுைனறம் வநதுள்ை இவரக-
ளின கட்சிதான, தமிழரகளின தனித்-
துவ அமடயாைத்திற்காக, முதலாவ-
தாக 1946ஆம் ஆணடு ஆரம்்பைான 
கட்சி. சரவததசத் தமலயீடுகள், 
மிகப ்பலைான ஆயுதப த்பார ைற்றும் 
ஐம்்பது வருட ேனநாயக வழிமுமற-
கள் எல்லாம் கிடபபில் இருக்மகயில், 
அமடயத் ததமவயானமத எவவாறு 
அமடவது? சிறு்பானமை சமூகம் சிந-
திக்க தவணடியமவ இமவதான.  

'ஒதர நாடு, ஒதர சட்டம்' என்பமத 
, சிறு்பானமையினர எவவாறு 
்பாரக்கினறனர? இக்கவமலகமை 
இரட்டிப்பாக்காது, தமிழ் ததசியக் 
கூட்டமைபபிலிருநது பிரிநது ்பாரா-
ளுைனறம் வநதுள்ை பிரதிநிதிகளின 
பசயற்்பாடுகள் காலத்துக்கு ஏற்றவாறு 
இருப்பது அவசியம். நாட்டில் இற்-
மறக்கு ஐம்்பது வருடஙகளுக்கு முன-
னிருநத நிமலமைகள் இல்மல.   

இமதக் கருத்திற் பகாணடுதான 
இலஙமகத் தமிழரசுக் கட்சியின 
தமலவர ைாமவ தசனாதிராோ, இந -
தியாவின அக்கமறயில்தான தமி -
ழரகளின அரசியல் நலனகள் தீரைா -
னிக்கப்படவுள்ைதாகக் கூறுகிறார. 
இவரின கருத்துக்கள், அநநிய சக்தி -
கமைத் தமலயிடச் பசய்வதற்கான 
அமழபபுத்தான. உள்ைமதயாவது 
காப்பாற்றும் அரசியல் நகரவுகைா -

கத்தான இவவமழபபு உள்ைதத 
தவிர, புதிதாக எமதப ப்பறவும் 
இநதியா அமழக்கப்படவில்மல. 
இமத உணரதல் அவசியம். 'கத்தி -
யின கூரமையில் நடநது அமடய 
தவணடியிருக்மகயில், துள்ளிக் 
குதிக்கும் அரசியல், ப்பாதி சுைக் -
கதவ பசய்யும்'.  

தமிழர தரபபும் இராேதநதிரங -
கமைக் மகயாை தவணடிதயற் -
்பட்டுள்ைது. ஆனால், தமிழ் கடுந -
ததசியத்தாதலா அல்லது ைாகாண 
சம்பகளின (வடக்கு, கிழக்கு) 
கடநத கால ஆளுமக அனு்பவஙக -
ைாதலா இவவாறான இராேதநதி -
ரஙகமை பவல்ல முடியாது. தமிழ் 
ததசியக் கூட்டமைபபுக்கும் இது 
பதரியும். 

இதனால்தான, ததரதல் பவற்றிக் -
குப ்பஙகளிக்காவிட்டாலும் அதத 
ேனாதி்பதி, அதத அரசாஙகத்துடன 
எவவாறு நடநது பகாள்வது, இரா -
ேதநதிரிகமை அணுகுவது ைற்றும் 
இராேதநதிரஙகமைக் மகயாள்வ -
பதன நிதானைாகச் சிநதிக்கிறது 
தமிழ் ததசியக் கூட்டமைபபு.   இத -
னால்தான, ைாற்றுத் தமலமைக -
மையும் இமணநது ்பணியாற்ற 
வருைாறு தமிழ் ததசிய கூட்ட -
மைபபு அமழத்துமுள்ைது. இவவா -
றான நிதானஙகதை, தமிழரகளின 
அரசியல் ்பலைாகப ்பாரக்கப்படுகி -
றதத தவிர, பவறும் எணணிக்மக -
யாதலா அல்லது பிரிநது பசனறு 
்பாராளுைனறம் வநதுள்தைாரின 
துள்ைல்களிதலா அல்ல.    

்தமிழ் த்தசியததின் கைடும, க்ன்   
த�மாக்குகைளில் எது ்கைகூடும?  

தமிழில் அழகான ்பழபைாழி ஒனறு 
உணடு 'சும்ைா கிடநத சஙமக ஊதிக் 
பகடுத்தானாம் ஆணடி' என்பது த்பால் 

ஆகியுள்ைது ்பாராளுைனற உறுபபினர சி.வி.
விக்கிதனஸ்வரனின ்பாராளுைனற கனனியுமர.   

இலஙமகயில் நமடப்பற்ற 2020 ்பாராளுைன-
றத் ததரதலானது குறுந தமிழ் ததசிய பிற்த்பாக்-
காைரகளுக்கு ்பலத்த அடிமய பகாடுத்துள்ைது.

வடக்கில் யாழ்ப்பாணத்தில் இருநது ்பாரா-
ளுைனற உறுபபினராக பதரிவு பசய்யப்பட்ட 
சி.வி.விக்கிதனஸ்வரன தனது ்பாராளுைனற 
கனனியுமரயில் தமிழ் பைாழியானது உலகத்-
தின பதானமையான பைாழியாகும். இலஙமக-
யின தமிழரகள் ஆதிக்குடிகள் எனறும் அதற்கு 
ஆயிரம் ஆயிரம் சானறுகள் காணப்படுவதாக-
வும், பதரிவித்த கருத்தானது த்பரினவாதிகள் ைத்-
தியில் பகாநதளிபம்ப ஏற்்படுத்தியுள்ைதுடன, 
குறுந தமிழ் ததசிய வாதிகளுக்கு  புல்லரிபபும்ப 
ஏற்்பட்டுத்தியுள்ைது.   

இலஙமக சுதநதிரம் ப்பற்றது முதல் கடநத 60 
வருடஙகைாக ்பாராளுைனறத்தில் தமிழ் ததசிய-
வாதிகைால் இவவாறான 'புளுதிகிைபபும்' த்பச்-
சுக்கள் கீறல் விழுநத ்பமழய பறக்தகாட் ைாதிரி 
ஒலித்துபகாணதட வருகினறது.   

வடக்கில் ைாகாணசம்பயில் முதலமைச்சராக 
இருநது அமத நிரவாகிக்க பதரியாத ஒருவர, 
வடக்கில் அடித்தட்டு ைக்களின எநத பிரச்சிமன-
மயயும் தீரத்து மவக்க முடியாத ஒருவர, உதார-
ணைாக இநதியா ைற்றும் இலஙமக அரசாஙகம் 
வழஙகிய வீட்டுத்திட்டஙகமை கூட ஏமழ 
ைக்களுக்கு சரியான முமறயில் வழஙக முடியா-
தவர, வடக்கில் ைத்திய அரசால் வழஙகப்பட்ட 
நிதி ்பயன்படுத்தப்படாைல் திருபபி அனுப்பப-
்படுவதற்கு காரணைாக இருநதவர எனற குற்றச்-
சாட்டுக்கு உள்ைான ஒருவர, விக்கிதனஸ்வரன.  
முதலமைச்சராக இருநத காலத்தில் வவுனியா-
வில் அமைக்கப்பட்ட ப்பாருைாதார ைத்திய 
நிமலயம் கடநத நானகு வருடஙகள் ஆகியும் 
திறக்கப்படவில்மல இவவாறாக ்பல விமனத்-
திறனற்ற முனனுதாரணஙகமை பகாணட 
முனனாள் முதலமைச்சரின வாய் வீச்மசப-
்பாரத்து பைய்சிலிரக்கிறது ஒரு கூட்டம்.   

எழுதிக் பகாடுத்தமத எடுத்து வநது வாசிக்-
கும் ஒருவர, சிஙகத்தின தகாட்மடக்குள் நினறு 
கரச்சிக்கினறார, சரவததசத்திற்கு அழுத்தம் 

பகாடுத்து தமிழீழத்மத ப்பற்றுத்தருவார என 
எதிர்பாரக்கிறது ஒரு கூட்டம்.   

இது எவவாறு இருக்கிறது எனில் வழி தவறிய 
ைநமதகைாய் அமலயும் தமிழ் ைக்களுக்கு 
கானல் நீமர காட்டி அஙகு பசனறு தாகம் தீரத்து 
பகாள்ளுஙகள் என ைநமதகமை ஆனநதைாய் 
அனுபபி மவப்பதுத்பால் ததானறுகினறது.   

சிஙகை ைக்கைால் மூனறில் இரணடு ப்பரும்-
்பானமையுடன ஏற்்படுத்தப்பட்ட முற்று 
முழுதான சிஙகை அரசின இனவாதத்மத 
முனனாள் வடக்கு முதலமைச்சர எணபணய் 
ஊற்றி வைரத்து விட்டுள்ைார என்பதுடன தமிழ் 
ைக்கமை ப்பரும் அ்பாயத்திற்குள் தள்ளி விட்-
டுள்ைார.    தமிழரகளுமடய வரலாறுகள் பதரி-
யாதவரகைல்ல சிஙகைவவரகள். தமிழரகளும், 
கல்ததானறா ைணததானறா காலத்து முனததான-
றிய மூத்தகுடி, உலகத்திற்கு அரத்த சாஸ்திரத்மத 
கற்றுக்பகாடுத்த மூத்த குடி, கப்பல் ஓட்டிய 
தமிழன, பிரிட்டிஸ் ஆட்சி காலத்தில் கலவ-
ரத்மத தூணடினாரகள் எனற குற்றச்சாட்டில் 
டி.எஸ்.தசனநாயக்கா, டி.எஸ்.விேயவரத்தனா, 
படாக்டர பநாய்சர ப்பதரா, ஈ.டி.த.சில்வா, 
ஆர.டயஸ். ்பணடாரநாயக்கா த்பனற சிஙகை 
அரசியல் தமலவரகமை பிரிட்டிஸ்காரரினால் 
விதிக்கப்பட்ட ைரண தணடமனயிலிருநது தசர 
ப்பான இராைநாதன பிரிட்டன நாடு பசனறு 
ைகாராணியிடம் த்பாராடி சிஙகை தமலவர-
கமை காப்பாற்றினார என்பபதல்லாம் பதரிநத-
துதான. 

குறுநததசியம் த்பசும் தமிழ் தமலவரகளிடம் 
அரசியல் இராேதநதிரம் இல்லாமையால் எல்-
லாத்மதயும் ்பறிபகாடுத்து ்பரததசிகைாக உலக-
பைல்லாம் திரிகிறாரகள் தமிழரகள்.   

சிஙகை அரசு எதிர்பாரத்த விடயஙகமை 
தமிழ் தமலமைகள் மிகவும் சிறப்பாக பசய்து 
முடித்துள்ைது. இலஙமக அரசாஙகத்தின ்பாரா-
ளுைனறத்தில் தமிழ் இனவாதம் த்பசப்படுகின-
றது என கூக்குரலிடுகினறாரகள் சிஙகை ்பாரா-
ளுைனற உறுபபினரகள். மூனறில் இரணடு 
ப்பரும்்பானமை ப்பற்றுள்ை இலஙமக அரசு 
சிறு்பானமை ைக்களுக்கு ஒரு குமறநத விடயத்-
மதயாவது நிமறதவற்ற தவணடும் சரவததச 
சமூகத்திற்கு நல்லிணக்கத்மத காட்ட தவணடும் 
எனற எணணத்மத கூட தமிழ் தமலவரகளின 
த்பச்சு இனறு இல்லாைல் பசய்துள்ைது.   

இலஙமக வரலாற்றில் சிறு்பானமை இனங-
களின மீது கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட கலவ-
ரஙகள் ைற்றும் சிமறச்சாமல ்படுபகாமலகள் 

த்பானறவற்றிற்கு தமிழ் ைக்களுக்கு இதுவமர-
யில் நீதி கிமடக்கவில்மல. 

அதத த்பால் வடக்கு கிழக்கில் ்பாராளுைனற 
கதிமரகளுக்கு ஆமசப்பட்ட கட்சிகள் இனவாத 
ைற்றும் ைதவாத கருத்துக்கமை ைக்கள் முன 
மவத்து தைது ஆசன கனவுகமை நனவாக்கின. 
இது இலஙமக வரலற்றில் ஒரு சா்பக்தகடான 
அரசியல்.   

அநதவமகயில் விக்கிதனஸ்வரனின தமிழர-
கள் இலஙமகயின ஆதிக்குடிகள் எனற த்பச்சா-
னது ஒரு ஆ்பத்து நிமறநத த்பாக்மகயும் சிங-
கைவர தமிழரகமை சநததகக் கணபகாணடு 
்பாரக்கும் நிமலமயயும் உருவாக்கியுள்ைது.   

ஒரு சிறிய அரசியல் எதிர்பாரபத்பாடு தமிழ் 
ைக்கைால் ்பாராளுைனறம் அனுபபி மவக்கப-
்பட்ட விக்கிதனஸ்வரனின த்பச்சானது தமிழ் 
ைக்கமை பநருக்கடிக்குள் தள்ளியுள்ைது.   

தமிழ் எனற பசால்லுக்குள் தமிழரகளும், 
முஸ்லிம்களும், ஆதிக்குடியினரும், ைமலய-
கத்தமிழரகளும் இமணநது அதாவது 90 வீதத்-
திற்கு தைற்்பட்தடார வடக்கு கிழக்கில் த்பசு-
கினற பைாழி தமிழ் என்பதனாதலதய தமிழர 
தாயகம் என அமழக்கப்படுகினறது.   

சிஙகை தமிழ் முஸ்லிம் தமலவரகள் 
இனவாத அரசியல் அல்லாைல்  விமனத்திறன 
மிகு அரசியமல முனபனடுக்க தவணடும் அது 
அவவைவு இலகுவானது அல்ல. தமிழரகள், 
சிஙகைவர, முஸ்லிம்கள், ைமலயக ைக்கள் 
வாழ்கினற தாய் நாடு இலஙமக.   

ஆகதவ இலஙமக ததசிய ரீதியில் நல்லிணக்-
கம் பகாணட ஒரு ததசைாக கட்டமைக்கப்பட 
தவணடும்.   

தமிழ் ைக்கள் மீது கடநத முப்பது வருடஙக-
ளுக்கு தைலாக தைற்பகாள்ைப்பட்ட ஒடுக்கு-
முமற யுத்தம் 2009 ஆணடு முடிவுக்கு பகாண-
டுவரப்பட்டதன பினனர அரசியல் மகதிகள் 
பிரச்சிமன, காணாைல் ஆக்கப்பட்டவரகளின 
பிரச்சிமன, இராணுவத்தால் ஆக்கிரமிக்கப-
்பட்ட காணிகள்  தமிழ் ைக்களுக்கான வாழ்வா-
தாரப பிரச்சிமன, வடக்கு, கிழக்கில் எண்பதி-
னாயிரம் விமதமவகள் பிரச்சிமன என்பன 
தீரக்கப்படாத பிரச்சிமனகைாக இருக்கும் 
நிமலயில் இவற்மற ைறக்கடிக்கும் அல்லது 
நீரத்துத்பாகச் பசய்யும் முகைாக புது பிரச்சிமன 
ஒனமற ததசிய ரீதியில் கிைபபி விட்டுள்ைார 
விக்கிதனஸ்வரன.   

தமிழ் ததசிய கூட்டமைபபில் அறிமுகப்ப-
டுத்தப்பட்ட விக்கிதனஸ்வரன தமிழரகளின 
த்பாராட்ட வரலாதறாடு எநத விதத்திலும் சம்-
்பநதப்படாதவர. ைக்கள் த்பாராட்டஙகளில் 
்பஙகு பகாள்ைாத ஒருவர. தமிழ் ைக்களின அரசி-

யல் அபிலாமசகமை புரிநது பகாள்ை முடியாத 
தைல்தட்டு வரக்கத்மத தசரநத ஒரு நீதியரசர, 
தமிழரகமை ்பகமடக்காயாக ்பயன்படுத்தி 
இலஙமகயில் அரசியல் பசய்ய நிமனக்கும் 
வல்லாதிக்க சக்திகளின நிகழ்ச்சி நிரலின ஒழுங-
கமைபபில் எழுதிக்பகாடுத்தமத அப்படிதய 
்பாராளுைனறத்தில் த்பசியுள்ைார விக்கிதனஸ்வ-
ரன ஐயா.   

இலஙமகயில் தமிழ் ைக்கள் தமிழரகைாகதவ 
அமடயாைப்படுத்தப்படுகினறாரகள். அதத 
த்பால் இலஙமக ததசத்தில் உள்ை ஏமனய ைக்க-
ளின ்பண்பாடுகமையும் ைதிக்க கற்றுக்பகாள்ை 
தவணடும்,  இலஙமகயில் வாழும் ஒவபவாரு 
இனத்திற்கும் தனித்தவைான கலாசாரஙகள் உண-
படன்பமத இலஙமக அரசு ஏற்றுக்பகாள்ை 
தவணடும். ஓவபவாரு இனமும் இலஙமக 
ததசியத்தின கீழ் தஙகள் அரசியல் ்பண்பாட்டு 
ப்பாருைாதார விடயஙகமை தீரைானிக்கும் 
அலமகப ப்பறும் உரிமைமய நிமலநாட்ட 
தவணடும்.   

தமிழ் ததசிய கூட்டமைபபு ்பயணம் பசய்த 
அரசியல் ்பாமத ைக்கமை அரசியல் சூனியத்திற்-
குள் தள்ளியுள்ைது. வடக்கு கிழக்கில் ஆதிக்க 
சாதிய சக்திகைாக பசயற்்பட்டு அரசியல் பசய்து-
வநத தமிழ் தமலமைகள் தைது சுயநல அரசியல் 
காரணைாக காணாைல் த்பாயுள்ைன.   

சரவததசம் த்பாரக்குற்ற விசாரமணமய நடத்-
தாது என்பதுடன இனப்படுபகாமல பசய்த-
வரகமை சரவததச நீதிைனறமும் தணடிக்காது 
என்பது இலஙமகயின  சட்டஙகமை கமரத்து 
குடித்த விக்கிதனஸ்வரனுக்கும், கதேநதிரகுைா-
ருக்கும், சம்்பநதருக்கும், சுைநதிரனுக்கும் நன-
றாகதவ பதரியும். பதரிநதும் சரவததச த்பாரக்-
குற்ற விசாரமண, தமிழீழத்திற்கான சரவேன 
வாக்கபகடுபபு எனபறல்லாம் தமிழ் ைக்களி-
டம் கமத விட்டு வாக்குகமை ப்பற்று தஙகள் 
இராேதநதிர நகரவுகமை பவற்றிகரைாக பசய்-
துள்ைனர. இபத்பாது அது ்பற்றிப  த்பசுவமத 
பகாஞசம் குமறத்துள்ைனர. அடுத்த ததரதலில் 
மீணடும் த்பசக்கூடும்.   

தமிழ் ததசிய கூட்டமைபபின கடநத கால 
பசயற்்பாடுகள் தமிழ் ைக்கைால் கடுமையான 
விைரசனத்திற்கு உட்்பட்டிருநதது. அத்துடன 
தமிழ் அரசியல் ்பரபபில் தமிழ் ததசிய தமல-
மைகமை நிராகரித்த ைக்கள் 2020 ்பாராளுைனற 
ததரதலில் யாருக்கு வாக்களிப்பது என்பதில் தடு-
ைாற்றத்மத எதிர தநாக்கியிருநதனர.   

குமறநதைவு அ்பாயைாக இருநதாலும் ்பர-
வாயில்மல எனற வமகயில் தமிழ் ததசிய 
கூட்டமைபம்ப தவிரத்து வாக்களித்திருநத-
னர. ்பாராளுைனறத்தில் தமிழ் தமலமைகளின 

வஙகுதராத்து அரசியல் ைற்றும் உசுபத்பத்தும் 
த்பச்சுக்கள் பவறும் வாய் சபபிய சிஙகை த்பரின-
வாதிகளுக்கு ்பலகாரம் எடுத்துக் பகாடுத்த கமத-
யாகிவிட்டுள்ைது.   நாடாளுைனற ததரதல்கள் 
மூலைாகதவ சிறு்பானமையினர தஙகள் இருப-
புக்கமை தக்கமவத்துக் பகாள்ை முடியும்.   

எதிரவரும் ைாகாணசம்ப ைற்றும் உள்ளு-
ராட்சி ைனறத் ததரதல்களில் தமிழ் ததசிய தமல-
மைகள் முற்த்பாக்கு சக்திகளுடன மகதகாரத்து 
்பரநது்பட்ட முமறயில் ததரதல்கமை எதிர-
பகாள்ை முனவர தவணடும்.   

தமிழ் முஸ்லிம் ைக்கமை ஒருஙகிமணத்து 
முனபசல்லக்கூடிய ஒரு முற்த்பாக்கு சக்தியுடன 
தசரநது ்பயணிக்க தமிழ் ததசிய கூட்டமைபபு 
முனவரதவணடும், அவவாறு நமடப்பறும் 
்பட்சத்தில் வடக்கு, கிழக்கில் சிறு்பானமை 
ைக்களின உரிமைகள் உறுதி பசய்யப்படும் என-
்பதுடன, தைாசைானவரகள் ஆட்சிக்குள் நுமழ-
வதற்கான புறவாசல் தவிரக்கப்பட்டு ப்பரும் 
அ்பாயம் தடுக்கப்படும்.   

 தமிழ் ததசிய கூட்டமைப்பானது தனது 
பிற்த்பாக்கு சிநதமனக்குள் தனமன குறுக்கிக் 
பகாள்ைாது. வடக்கு கிழக்கிலுள்ை இடதுசாரி 
சிநதமன பகாணட கட்சிகள், ைற்றும் முற்-
த்பாக்கு   சிநதமன பகாணட சிறிய கட்சிகமை-
யும் இமணத்து விட்டுக் பகாடுபபுடன ஓரணிக்-
குள்  திரைதவணடும்.   

இலஙமகயில் அமனத்து சிறு்பானமை கட்-
சிகளும் ததரதல் அரசியலில் ஈடு்படுகினறன. 
இலஙமகயில் இடதுசாரிக் கட்சிகள் எல்லாதை 
ததரதல் அரசியலில் ்பஙபகடுத்திருக்கினறன, 
புலிகளின முனனாள் உறுபபினரகள் கூட அரசி-
யல் கட்சி ஒனமற ஆரம்பித்துள்ைாரகள். அரசிய-
லில் சிறு்பானமை இனஙகள் இனனும் முற்றாக 
வலுவிழநது விடவில்மல அவரகள் ஓரணியில் 
திரை தவணடும். தமிழ் ைற்றும் முஸ்லிம் ைக்க-
ளின நலமன கருத்தில் பகாணடு சிறு்பானமை 
இனஙகள் தவற்றுமையில் ஒற்றுமை காண 
முனவர தவணடும். நாடாளுைனறத்தில் சிறு-
்பானமை கட்சிகள் தீரைானிக்கும் சக்திகளில் 
ஒனறாக ைாறுவதன மூலம் ைட்டுதை இலஙமக 
அரசியல் சாசனத்திதலா, இலஙமக அரசாஙகத்-
தின பகாள்மகயிதலா ைாற்றத்மத பகாணடுவர 
முடியும்.  ஆகதவ இவவாறான அக்கபூரவைான 
பசயற்்பாடுகள் இல்லாைல் ்பாராளுைனறத்தில் 
பவறும் வாய்ச்சவாடல்கள் மூலம் ைக்கமை 
உசுபத்பற்ற நிமனப்பது நிமலமைமய 
இனனும் தைாசைாக்கும் என்பதுடன தமிழ் 
ைக்களுக்கான குழிமய தமிழ் ததசியவாதிகதை 
ததாணடினாரகள் என்பமத வரலாறு ்பதிவு 
பசய்யும்.   

-எம்.ஜி.ரெட்ன காந்தன்-     
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01.  ,J gw;wp MHtk; fhl;Lgth;fs; Nfs;tp Mtzq;fSf;fhf &. 500.00 

kPsspf;fg;glhj tpz;zg;gg; gbtf; fl;lzj;ij N`hkhfk js itj;jparhiyapd; 

fzf;fhsUf;Fr; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;Lld; jkJ Njrpa milahs 

ml;ilia  rkh;g;gpj;J 2020.08.31 Kjy; 2020.09.21 tiu rhjhuz mYtyf 

ehl;fspy; K.g. 9.30 Kjy; gp.g. 2.30 tiu mYtyfj;jpypUe;J Nfs;tp 

Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

02.  Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; cs;spLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

'N`hkhfk js itj;jparhiyapy; - 2020/2021 Mz;bw;fhd cztf Nrit" 

vd;W Fwpg;gpl;L> 2020.09.21 K.g. 10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW 

'jiyth;> gpuNjr ngWiff;FO> js itj;jparhiy> N`hkhfk" vd;w Kfthpf;F 

gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. my;yJ N`hkhfk js itj;jparhiyapd; 

fzf;fhsh; miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

03.  Nfs;tp Mtzq;fs; 02 gpujpfSld; '%yg;gpujp" kw;Wk; 'efy; gpujp" vd;W 

Fwpg;gpl;L NtWNtW ciwfspy; ,l;L mt;Tiwfs; ,uz;ilAk; jdp ciwapy; 

,l;L rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04.  Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; mt; ,lj;jpNyNa Nfs;tpfs; 

jpwf;fg;gLtJld;> Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mq;fPfhuk; ngw;w 

gpujpepjpnahUtUf;F mt;Ntisapy; rKfkspg;gjw;F mDkjpaspf;fg;gLk;.

05.  Nfs;tp Mtzq;fis fl;lzq;fs; ,d;wpNa N`hkhfk itj;jparhiyapy; 

ghPl;rpf;fyhk;.

06.  murpd; xg;ge;j epge;jidfis kPwp mgfPHj;jpahNdhh; gl;baypy; cs;sth;fSf;F 

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; tpepNahfpf;fg;glkhl;lhJ.

07.  Fwpj;j Nfs;tpfis KOikahf my;yJ mjd; xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;Sk; 

my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik ngWiff;FOtpw;F chpaJ.

jiyth;>

gpuNjr ngWiff;FO>

js itj;jparhiy

N`hkhfk.

njhiyNgrp:   011-2855200> 011-2098824>

011-2894780> 011-2098825

ngf;];:   011-2857844

ஜனரஞ்சக பாடகர் கலைககமலின்  
'கானா இரவு'' நாலை  
அநேக இமை அபிைானிகளின் அன்பு 

நேண்டு நகாளுக்கிணஙக ஜனரஞைக 
பாடகர் கமைஞர் கமைக்கைல் பாடும் 
“கானா இரவு” (Gaana Night) திமர 
இமைப் பாடல் நிகழ்ச்சி ோமை திங-
கட்கிழமை 31ஆம் திகதி ைாமை 7.30 
ைணிக்கு ககாழும்பு – 07 நஜ.ஆர். 
கஜயேர்்த்தன ைண்டப்ததில் “கண்ண-
்தாைன் பாடல் நிகழ்ச்சி புகழ்” ஆஙகிை 
ஆைான் பஸ்லி ரூமி ்தமைமையில் 
ேமடகபறவுளைது.  

கபாதுஜன கபரமுன முஸ்லிம் 
அமைப்பின் ந்தசிய அமைப்பாைர் 
ந்தைைான்ய  ஏ.எல்.எம். உமேஸ் 

பிர்தை அதிதியாகக் கைந்து சிறப்பிக்கி-
றார்.   

கைாபூஷணம் ைட்ட்த்தரணி ரஷீ்த 
எம். இம்தியாஸ், கமைச்கைல்வி 
ககௌைல்யாந்தவி நகாவிந்்தப்பிளமை, 
கைாபூஷணம் டாக்டர் ்தாஸிம் அகைது, 
டாக்டர் ஹபீஸ் ஹக்கீம், பிரபை ைமூக-
நைமேயாைர்கள ஹாஜி ஹுமைன், 
ஷாமிைா ்தம்பதிகள, கைாபூஷணம் 
கவிைணி ேஜ்முல் ஹுமையின், கவி்தா-
யின் நூருல் அயின் ேஜ்முல் ஹூமைன் 
்தம்பதிகள, க்தாழில் அதிபர்கள அப்-
துல்ைாஹ் ஹஸன் முபாரக், கைமரன் 
கிநரண்ட் ைப்றி ஹாஜி பிரபை ைட்-

ட்த்தரணி ைஹீட், கவிஞர் பிநரம்ராஜ் 
கவிஞர் அப்துல்ை்ததீப், கபநராஸ்நூன் 
விநைட அதிதிகைாகக் கைந்துககாளை-
வுளைனர்.   

“கானா இரவு” நிகழ்ச்சியில் டி.எம். 
ககௌந்்தரராஜன், முஹம்ைது ராபி, 
எஸ்.பி.பி, நஜசு ்தாஸ், ஏ.எம். ராஜா, 
பி. சுசீைா, ஜானகதி பாடிய பாடல்-
கள இடம்கபறவிருக்கின்றன. பிரபை 
இமையமைப்பாைர்கள கல்முமன 
எஸ். சிோ, அயாஸ் ைோஹிருடன் 
ஹாரிஸ் ைாஸ்டர், அஸார் இமை 
ேழஙகவுளைனர். சுகா்தார விதிமுமற-
கள கண்டிப்பாக நபணப்படுேதுடன் 

அமழப்பி்தழ் உளைேர்கள ைட்டுநை 
அனுைதிக்கப்படுேர். FACE BOOK 
நேரமைக்கான ஏற்பாடுகமை பஸ்லி 
ரூமி கேனி்ததுேருகிறார்.  

Rough டீ-நஷர்ட் ேர்்த்தக ோைம் ைமீப்ததில் 
டீ-நஷர்ட் ைற்றும் ஆமட்த க்தாழிலில் ்தனது 
22 ஆேது கேற்றிகரைான ஆண்மட ககாண்-
டாடும் முகைாக, மின் - ேர்்த்தகம் (e-commerce) 
ைற்றும் ைந்ம்த அமடவு ைட்ட்தம்த நைம்-
படு்ததி, ஒகஸ்ட் 22 மு்தல் இன்று  ேமர 
இமணய்ததின் மூைைான அமன்தது ககாளே-
னவுகளுக்கும் 22% ்தளளுபடிமய ோடிக்மக -
யாைர்களுக்கு ேழஙகி ேருகின்றது. 

“Rough” என்பது ஆமட்த க்தாழிலில் ஒரு 
முன்நனாடியாகும், இது உைக ைந்ம்தக்காக  
இைஙமகயில் ்தயாரிக்கப்படும் ேேோகரீக, 
கைைகரியைான, ைர்ேந்தை ்தர  டீ-நஷர்ட்டுக்-
கமை ேடிேமைக்கும் கமையில் ந்தர்ச்சிகபற்-
றுளைது. உைகப்  புகழ்கபற்ற “Bio Wash” 
துணி்த ம்தயல் நேமைப்பாட்டுடன் கடந்்த 
22  ஆண்டுகைாகமிகச்சிறந்்த டீ-நஷர்ட்டுக்-
கமை ்தயாரிக்க, சிறந்்த்தரைான நூமைப்  
பயன்படு்ததி ேந்துளைது. 40 இற்கும் நைற்-
பட்ட ோடுகளில் விற்பமன  கையயப்பட்டுே-
ருகின்ற Amazon Clothing ஆமடயணிகளுக்-
கான உ்ததிநயாகபுூர்ே  உற்ப்ததியாைரான 
Rough, கபண்களுக்கான ்தனது ைமீப்ததிய 
ஆமடயணி்த க்தரிவுகமையும்  அறிமுகப்ப -
டு்த்தவுளைது.   

“எஙகள ோடிக்மகயாைர்கள க்தாடர்ச்சி-
யாக காண்பி்தது ேருகின்ற ஆ்தரவுக்கு அேர்க-
ளுக்கு ேன்றி க்தரிவிக்கும் அந்தநேமையில், 
்தனது ோடிக்மகயாைர்களுக்கு ஒரு உண்மை-
யான ோழ்க்மகமுமற ேேோகரிக ேர்்த்தக-
ோை்தம்த உருோக்குேதில் Rough டீ-நஷர்ட் 
இப்நபாது கேனம் கைலு்ததி ேருே்தாக 
Rough டீ-நஷர்ட் ்தமைமை ைந்ம்தப்படு்த்தல் 
அதிகாரி யாசீன் க்தரிவி்த்தார்.    

எதிர்ேரும் ஆண்டுகளில் ைாைற்ற, ைர்ே-
ந்தை ்தரஙககாண்ட ஆமடகளுடன் ஆமட்த 
க்தாழிற்துமற ைற்றும் ைமூக்ததிற்கு நைமே-
யாற்றுே்தற்கு ஆேலுடன் உளைது. நிறம் 
ைஙகாமை, தும்பு தும்பாக கேளிக்கிைம்-
பாமை ைற்றும் சுருக்கம் ஏற்படாமை ஆகிய-
ேற்றுடன் ேழக்காக ந்தாய்தது நீண்டகாைம் 
உபநயாகிக்கப்படக்கூடிய தினைரி ஆமட-
யணிகமை ோடிக்மகயாைர்கள இன்னும் 
விரும்பி ககாளேனவு கையகின்றனர். இது 
எஙகள முக்கிய பைஙகளில் ஒன்றாகாகக் 
காணப்படுேதுடன், தினந்ந்தாறும் எஙகள 
ேர்்த்த கோை்ததிற்கு ைதிப்மபயும் நைர்ப்பிக்கி-
றது என அேர் நைலும் குறிப்பிட்டார். 

இணைய வர்த்தக மூலம்
விலைக்கழிவுடன் 
Rough டீ ஷேர்ட்  
நாடடங்கும்  விற்பலையில்

ஷம்ஸ் பாஹிம்,நிைாந்்தன் சுப்பிரைணியம்

முஸ்லிம் ைமூக்ததின் பாதுகாப்மப உறுதிப்-
படு்த்த அரைாஙகம் முன்ேரநேண்டுகைன 
முஸ்லிம் ந்தசிய கூட்டமைப்பு பாராளுைன்ற 
உறுப்பினர் அலி ைப்ரி ரஹீம் க்தரிவி்த்தார்.
இமடக்காை கணக்கறிக்மக மீ்தான விோ்த்த-
தில் உமரயாற்றிய அேர்,

இந்்த ோட்டின் கபாருைா்தார அபிவி-
ரு்ததி ைற்றும் கடந்்த காை்ததில் நைற்ககாள-
ைப்பட்ட அபிவிரு்ததி திட்டஙகளுக்கான 
ககாடுப்பனவுகள ்தமடபட்டுளை நிமையில் 
ோன் பிரதி நிதி்ததுேப்படு்ததும் பு்த்தைம் 
ைாேட்டமும் இ்தற்குள உளைடஙகியுளைது. 
பு்த்தைம் ைாேட்டம் சூழல் ைாைமடயும் 
பிர்தான ேகரைாகவும் இன்று ைாற்றப்பட்டு 
ேருேம்த இந்்த ைமபயின் முன் ககாண்டுே-
ருகின்நறன். குறிப்பாக நுமரச்நைாமை அனல் 
மின்ைார நிமைய்ததின் மூைம் கடலும்,அந்த 
நபான்று விேைாய நிைஙகளும் கபரும் பாதி-
புக்குளைாகியுளைம்த இஙகு நிமனவுபடு்தது-
கின்நறன்.

அ்ததுடன் அனல் மின்ைாரம் அமைக்கப்-
பட்ட எைது பிரந்தை்ததில் ோழும் ைக்க -
ளுக்கு மின்ைார்தம்த நியாயைான விமையில் 
ேழஙகும் விநைட திட்டம் ஒன்மறயும் ேமட 
முமறப்படு்ததுேது க்தாடர்பில் அரைாங-
கம் கேனம் கைலு்த்த நேண்டும். அறுேக்-
காட்டு குப்மப பிரச்சிமன க்தாடர்பில் கடந்்த 
ஆட்சி காை்ததில் அ்தமன ்தடு்தது நிறு்த்த பை 
நபாராட்டஙகமை எைது ைக்களும், ோமும் 
நைற்ககாண்நடாம்,ஆனால் அ்தற்கான தீர்வு 
ேழஙகப்படவில்மை.்தற்நபாம்தய ஜனா-
திபதி இ்தமன நிறு்ததுே்தாகவும்,சூழலும்,-
ைக்களும் பாதிக்கப்படா்த திட்டமிடப்பட்ட 
முமறயில் இ்தமன கையே்தாக ோக்குறுதிய-
ளி்த்தார்.இ்தமன அேர் நிமறநேற்றுோகரன 
ோம் ேம்புகின்நறாம்.

முஸ்லிம் சமூக்ததின் பாதுகாபணப 
அரசாஙகம் உறுதிபபடு்த்த வவண்டும்
–அலி சபரி ரஹீம் எம்.பி
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திருத்தநம்த பிரான்சிஸ்  
மை்தகு. பி. அன்ரன்  

இரஞ்சித  அடிகளாமர 
ககாழும்பு உயரைமை 
ைாவட்்டததின்  துமை 
ஆயராக 2020 ஆடி, 13ம்  
திகதியன்று நியமிதது, 
அன்மனை திருச்சமையின்  
ஆயததுவ ைணியில்  இமைத-
துக் ககாண்டார . தூய ஆவியானை-
வரின்  ஏவு்தலினைால்  ைரிசுத்த திருத-
்தநம்த பிரான்சிஸ் , ஒழுக்கசீலமும் , 
்சான்ைாணமையும்   அர்பைணி்பபும் 
மிக்கக்தாரு, இமை ஊழியமனை 
ககாழும்பு உயரைமை ைாவட்்டத-
தின்  துமை ஆயராக க்தரிநக்தடுத-
துளளார .  

விம்ச்டைாக கதம்தாலிக்க ்தமிழ்  
ைக்கள  இமைவாழ்வில்  ்தைது ஆன்மீ-
கத  ம்தமவகளில்  ்தம்மை  வழிந்டத-
தும்  மைய்பைராக ஒரு ்தமிழ்  துமை 
ஆயர  கிம்டததுளளம்த எணணி 
இறும்பூக்தயதுகின்ைனைர . புதிய 
துமை ஆயரி்டம்  கல்விையின்ை 
ைாைவரகள  அமனைவரும்  இநநியை-
னைததினைால்  கைருைகிழ்சசியம்டநது 
குறுஞ் க்சயதிகளு்டாக வாழ்த-
துச க்சயதிகமளக்  குவிதது உலகின்  
ைல ைாகஙகளிலுமுளள ்தைது நண-
ைரகளுக்கும்  இநநற்க்சயதிமய அறி-
விதது கைருமை ககாளகின்ைாரகள .  

கல்விததுமையில் சிை்பபுத ம்தரசசி 
கைற்றிருந்த அருட்ைணி. அன்ரன்  
இரஞ்சித  ககாழும்பு  உயர ைமைைா-
வட்்டததின்  ைல்மவறு ைா்ட்சாமல-
களில்  கல்வித தூது்ப ைணிமய்ப ை-
கிரநது ககாண்டார . கற்பித்தல்  
ைணியானைது  ைா்டததிலும்  ைா்டக்-
கமலத திட்்டததிலும்  ைரநதுைட்்ட-
க்தாரு அறிமவயும்  ைாைவர களின் 
ைால் கரி்சமனை, ்சகி்பபுத ்தன்மைமய-
யும்   மக்தாக்கிவிடும்  ைனை்பைாங-
மகயு மவணடி நின்ைது. அருட்ைணி. 
அன்ரன்  இரஞ்சித  இததுமையில்  
அதிகைானை ம்தரசசி ்தம்மி்டம் இரு்ப-
ைம்த ைல ்சந்தர்பைஙகளிலும்  நிரூ-
பித்தைடியால்  கல்லூரிகளில்  ைல்தர்ப-
ைட்்ட கைாறு்பபுகமள சுை்பைவராக 
அவர   க்தரிவு க்சயய்பைட்்டார . 
ைம்பில்பபிட்டி புனி்த பீற்ைரஸ் கல்-
லூரி, கைாரட்டுவ புனி்த க்சைஸ்-
தியார  கல்லூரி, ைரு்தாமனை புனி்த. 

ம�ா்ச்ப  கல்லூரி 
ஆகியவற்றில்  ைல 

ை்தவிகமள திைம்ை்ட வகித-
்தார . உடுகம்கைால புனி்த பீற்ைர  
கிமளக் கல்லூரியின் அதிைராக 
(2010 - _2012) கால்பைகுதியில்  சிங-

கள்ப  பிரம்த்சததில்  சிஙகள ைாை-
வரகளுக்கும்  ஆசிரியரகளுக்கும்  
சிைந்த அதிைராக ம்சமவயாற்றினைார . 
ககாழும்பு 10, புனி்த சூம்சய்பைர  
கல்லூரியில்  2014_ - 2019 வமர 
ஆரம்ை-ததில்   மைா்தனைாசிரியராக-
வும்  2019ல்  நான்கு ைா்தஙகள  மு்தல்-
வராகவும்  ம்சமவயாற்றியம்தாடு 
2019 ஆடி மு்தல்  ்தற்்சையம்  வமர 
கைாரட்டுமவ புனி்த க்சைஸ்தியார  
கல்லூரியின்  மு்தல்வராகவும்  ைணி-
யாற்றி வருகின்ைார . அவரது கல்வி-
்சார   ்தமகமைகளும்  ைா்ட்சாமல 
நிரவாகம் க்தா்டரைாக அவருக்கி-
ருந்த அனுைவ அறிவும்  எல்லா 
ைா்ட்சாமல நிறுவனைஙகளின்  உயர அ-
திகாரிகளது நம்பிக்மகமயயும் ைா-
ராட்ம்டயும் கைை கைரிதும்  உ்தவினை. 
இமவ அவரது கவற்றிக்கும்  உயரச-
சிக்கும்  வழிவகுத்தனை.  

இமையருட் ைணியாளராக அருட்-
்தநம்த அன்ரன்  இரஞ்சித  எல்மலா-
ராலும்  விரும்ை்பைடும்  ஞானைமும்  
ஒழுக்கமும்  நிமைந்த உயரைணபுக-
மளத  ்தன்னி்டதம்த ககாணடு விளங-
கினைார . எளிமையும் ்தமலமைதது-
வமும்  அவரி்டம்  இயல்ைாகமவ 
காை்ப ைட்்டனை. ககாளமக்ப பிடி்ப-
பும்  சீலமும்   சீரமையாகக்  ககாண்ட 
அவர ்தைது நூற்றுக்கைக்காக ைாை-

வரக-மளாடு  கநருக்கமும்டயவராக, 
அவரகளுள  ைலரது கையரகமளத  
க்தரிந்தவராக விளஙகிய மைாதும்  
கணடி்பபுமிக்க ஆசிரியராகமவ 
ைாைவரகள  அவமர ைதித்தனைர . 
விவிலியததில்  குறி்பபி்ட்பைட்டி-

ரு்பைதுமைால புைாமவ்ப மைால 
கைன்மையும்   ்சர்பைதம்த்பமைால 
புததிக்கூரமையும்  ககாண்டவராக 
இரக்கமும்  அமைதியும்  மிக்கவராக 
அம்தமநரம்  ்தனைது தீரைானைஙகமள  
நம்டமுமை்ப ைடுததுவதிலும்  அதி-
காரிகமளக்  மகயாளுவதிலும்     உறு-
திமிக்கவராக க்சயலாற்றினைார . 
மும்கைாழிகளிலும்  ைரிச்சயமிக்க-
வராக அவரால்  ைாைவரகமளயும்  
அவரகளது பிரசசிமனைகமளயும்  இல-
குவாக அணுகி்ட முடிந்தது. அவரது  

வழிகாட்்டலின் கீழ்  கற்றுமுடிந்த 
ைல ைாைவரகள  ்தைது ைரீட்ம்சக-
ளில்  உயரசிததிகமள்ப  கைற்று ைல 
துமைகளிலும்  உயர  ை்தவிகளில் ைணி-
யாற் றுவம்தாடு உளளூரிலும்  கவளி-
நாடுகளிலும்  க்சழி்பைாக  வாழ்கின்-
ைமை அவரது ஆசிரியததுவததுக்கு 
சிைந்த எடுததுக்காட்டுகளாகும் .  

ககாழும்பு உயரைமை ைாவட்்ட 
கல்வி ஆமைக்குழுவின்  வழிகாட்-
்டலில்  கதம்தாலிக்க ்தனியார  ைா்ட-
்சாமலகளில்  கற்பிக்கும்  ையிற்சி 
கைைா்த ்தமிழ் கைாழி ஆசிரியர-
களுக்கு 2012 மு்தல் 2 016 வமர 
ஐநது குழுவினைருக்கு ந்டத்த்பைட்்ட 
ஆறுைா்த ஆசிரிய்ப ையிற்சிகநறி விரி-
வுமரயாளராக வருமக ்தந்த காலத-
தில்  விரிவுமரகமளாடு நின்று வி்டா-

ைல் ஆசிரியர  ைாைவரகளுக்கு 
கட்டு்பைாட்ம்டயும்  மநரந்த-
வைாமைமயயும்  வகு்பைமை 
நிரவாகதம்தயும்  அவர ையிற்-
றுவித்த முமை ைைக்க  முடியா-
்தமவ.  

கல்வி்பைணிகமளாடு அவர  
ஆற்றிய ைமை ைணிகள  ைலவற்-
மைக்  குறி்பபி்டலாம் . கவள-
ளவதம்த புனி்த. மலாரன்ஸ்  
ைஙகின்  ்தமிழ்  ைக்களுக்காக 
ைா்தததின்  இரண்டாம்  ஞாயி-
றும்தாறும்  ஒ்பபுக்ககாடுத்த 
திரு்பைலியில்  அவர  அருளிய  

ைமையுமரகள  ைக்களின்  
இமை ்தாகதம்த மைலுயரத-
தினை.  ககாழும்பிலுளள ஆல-
ய்ப ைஙகுகளின்  திருவிழா 
திரு்பைலிகளில்  ஆற்றிய 
அவரது  ைமையுமரகள  
ஆன்மீக வழிகாட்்டல்கமள-
யும்  இமை விசுவா்சதம்தயும்  

கைன்மைலும்  வளரத்தனை.  
யாழ் . புனி்த ைற்றிக்ஸ்  கல்லூரியின்  

ைமழய ைாைவர  ்சஙக ககாழும்புக்-
கிமளயின்  ஆன்மீக வழிகாட்டியாக 
க்டந்த 10 வரு்டஙகளுக்கு மைல் ம்ச-
மவ-யாற்றிய அருட்ைணி. அன்ரன்  
இரஞ்சித  அ்தன்  அஙகத்தவரகள  
நிமனைவஞ்்சலி சிை்பபுை ந்டத்த 
ைமழய ைாைவரகமள ஒன்று திரட்-
டியமை குறி்பபி்டத்தக்கது.  

 கரம்கைான்  வாழ்  கதம்தாலிக்க 
ைக்கள  ்தஙகள  ைணணின்  மைந-
்தனைானை மை்தகு. அன்ரன்  ரஞ்சித  
்தைது 7வது ஆண்டமக அ்பமைாஸ்-
்தல்ப ைணிக்கு ஊ்தா அஙகி அணிநது 
இமைவாரதம்தமய மைாதிக்க முடி 
சூட்்ட்பைட்்டம்தயிட்டு கைரு-
மையும் கைருைகிழ்வும்  ககாணடு 
ஆர்பைரிக் கின்ைாரகள . ககாழும்பு 
உயரைமைைாவட்்ட்ப  மைராயர   கரதி-
னைால்  கைல்கம்    ரஞ்சித  ஆண்டமக 
பிர்தானை முன்கைாழிவாளராக-
வும் , யாழ்  ஆயர  கலாநிதி. மை்தகு. 
�ஸ்ரின்  ஞானை்பபிரகா்சம் ,  

ைதுமள ைமைைாவட்்ட  ஆயர  
மை்தகு. கலாநிதி வின்ஸ்ரன்  கைர-
னைாணம்டா ஆகிமயார  இமை 
முன் க ை ா ழி வ ா ள ர க ள ா க வு ம்  
இருநது ஒ்பபுக்ககாடுக்கும்  புதி்தாக 
நியமிக்க்பைட்்ட துமை ஆயரின்  
அபிமேக விழாவும்  திரு்பைலியும்  
மநற்று   29ம்  திகதி ்சனிக்கிழமை 
காமல 9.00 ைணிக்கு ககாட்்டாஞ்-
ம்சமனை புனி்த லூசியா மைராலயத-
தில் நம்டகைற்ைது. ஆயராக அவரது 
மு்தலாவது திரு்பைலி, கவளள-
வதம்த புனி்த மலாரன்ஸ் ஆலயத-
தில்  இன்று ஆவணி 30ஆம் திகதி 
ஞாயிற்றுகிழமை காமல 07.30 
ைணிக்கு நம்டகைைவுளளது.  

நாமும்  துமை ஆயமர உளைார 
வாழ்ததி வல்ல இமைவமனை்ப  
மைாற்றி்ப  புகழுகின்மைாம் .  

க�ொழும்பு உயர்மறை ்மொவட்டத்தின் புதிய துறை 
ஆயரொ� ம்மதகு. அன்ரன் ரஞ்சித் ஆண்டற�  

்மமலயகததில் காலம் காலைாக 
அரசியல் ்தமலவரகள ஒவ்-

கவாருவரும் ைற்ைவரகமள குமை 
கூறிமய அரசியல் க்சயது வநதுளள-
னைர. இ்தனைால் இவரகள ைக்கமள 
இலகுவாக ஏைாற்றி வநதிரு்பை்தா-
கமவ க்டந்த கால அனுைவஙகள 
காை்பைடுகின்ைனை. இன்னைமும் 
இது க்தா்டருமையானைால் ைமலய-
கம் இன்னும் ைல்த்சா்ப்தஙகளுக்கு 
ைாைாது என்ைம்த உணமை. எனைமவ 
இந்த குமைகூறும் அரசியமல 
விடுதது சிைந்த திட்்டஙகமள திட்்ட-
மிட்டு முன் மவதது அரசியலிமனை 
முன்கனைடு்பை்தன் மூலம் ைாததிரம் 
்தான் எதிரகால ்சமூகததின் வாழ்க்மக 
சுபீட்ம்சைம்டயும். ைமலயக அரசி-
யமல எடுததுக் ககாண்டால் ைலர 
ைல்மவறு வாக்குறுதிகமள அளளி 
வழஙகுவம்த வாடிக்மக. ஆரம்ை 
காலததில் ம்தாட்்ட வீடு, வளவு 
க்சாந்தம் என்ைாரகள, அர்சமவமல 
வாய்பபு என்ைாரகள, ைமலயக ைல்க-
மலக்கழகம் என்ைாரகள, ஒரு லட்்சம் 
்தனிவீடு என்ைாரகள, ஆயிரம், ஆயி-
ரதது ஐநநூறு ்சம்ைளம் என்ைாரகள, 
ைலக்தாழில்்சாமலகள உருவாக்-
குமவாம் என்றும் ம்தாட்்ட க்சாந-
்தக்காரரகளாக்குமவாம் என்றும் 
க்சான்னைாரகள. இ்பைடி இவரகளால் 
முன்மவக்க்பைட்்ட வாக்குறுதிகமள 
அடுக்கிக் ககாணம்ட மைாகலாம். 
ஆனைால் அவற்ைால் ந்டக்க்பமைாவது 
ஒன்றுமில்மல. ஆகமவ ைாற்ைம் 

ஒன்மை ைாைா்தது என்-
ை்தற்கு இைஙக ைமல-

யததில் வாழும் ைக்களும் அர-
சியல் ்தமலவரகளும் ைாற்ைம் 
கைைமவணடும். இன்று 
அ்தற்கானை காலம் கனிநதுள-
ளது என்மை கூை மவணடும். 
ஏகனைன்ைால் ம்தர்தல் காலஙக-
ளிலும் அ்தற்கு கவளியிலும் 
முன்மவத்த மகாரிக்மகக-
ளில் எத்தமனை ்ச்தவீ்தததிமனை 
நிமைமவற்றியிருக்கிமைாம். 
என்ை்தமனை ைமலயக அரசி-
யல் ்தமலவரகள ஒவ்கவாரு-
வரும் இ்தய சுததியு்டன் ்தைது 
இ்தயததிமனை ்தட்டிக்மகட்க 
மவணடும் எனை ைமலயக 
இமளஞரகள எதிரைாரக்கின்-
ைனைர. ஏகனைனில் வளமிக்க 
ைாவட்்டததில் வாழ்நதும் 
வறுமைக் மகாட்டின் கீழ் 
வாழும் ்சமூகம் இது. இ்தற்கு 
சிைந்த உ்தாரைைாக நுவகர-
லியா ைாவட்்டததிமனை எடுத-
துக்ககாளளலாம். இலஙமக-
யின் வளம்ககாழிக்கும் ைாவட்்டம் 
என்ைால் அது நுவகரலியா ைாவட்-
்டம் ்தான் இந்த ைாவட்்டததிலிருநது-
்தான் இந்த நாட்டிக்கு ம்தமவயானை  
கைரும்ைாலானை மின்்சாரம் கைற்-
றுக்ககாளள்பைடுகிைது. அவற்றிக்கு 
ம்தமவயானை நீரதம்தக்கஙகள இந்த 
ைாவட்்டதிமலமய அமைநதுள-
ளது. ஆனைால் இதில் நாம் எத்தமனை 
ைமலயக இமளஞரகளுக்கு 
க்தாழில்வாய்பபுகமள கைற்றுக்-

ககாடுததுளமளாம்? இஙககல்லாம் 
கூலிதக்தாழிலாளியில் இருநது உய-
ரதிகாரி வமர கவளியிலிருநது வந்த-
வரகள சில இ்டஙகளில் காவலாளி 
கூ்ட கவளியிலிருநது வந்தவரகமள. 
எைது பிரம்த்சததின் வளம் சுரண்ட்ப-
ைடுகிைது என்று எைக்கு க்தரிநதிருந-
தும். நாம் எதுவும் க்சயயவில்மல. 
ைாைாகமைாராட்்டஙகமள முன்கனை-
டுதது அரசியமலயும் கையமரயும் 
ைாததிரம் ்தக்கமவததுக்ககாளகி-

மைாம்.'சிமலான் டீ’மய உலகத-
துக்குத ்தரும் க்தாழிலாளர ைம்ட 
இஙகிருநதும் உலக ்சநம்தயில் 
மகளவி, இருநதும் வறுமையில் 
வாடும் க்தாழிலாளர ்சமூகம் இது-
மவ!ஆஙகிமலயரகாலததிலிருநது 
இன்று வமர ம்தயிமலக்கு கையர  
கைற்ை இ்டம் ைமலயகம் ஆனைால் 
இ்தமனைகா்பை்தற்கு நாம் என்னை க்சய-
துளமளாம்? க்தாழிலாளரகளுக்கு 
க்தாழில் ைாதுகா்பபு ஏற்ைடுததி-

யுளமளாைா? அல்லது 
மைாதியளவு ்சம்ைளம் 
கைற்றுக்ககாடுததுள -
மளாைா? ம்தயிமலயின்-
மூலம் ைாற்றுதக்தா-
ழில்கமள உருவாக்கி 
்தந து ள ம ள ா ை ா ? 
எதுமவமை இல்மல. 
நாட்டின் சிறு ம்தயிமல 
ம்தாட்்ட உரிமையா-
ளரகமள அர்சாஙகம் 
ஊக்குவிக்கும் மைாது 
கணி்சைானை அளவு 
கைருநம்தாட்்டஙகமள 
விருததி க்சயவ்தற்-
கானை திட்்டஙகமள 
யாவது முன்கனைடுத-
துளமளாைா? இன்று 
78 ்ச்தவீ்தம் சிறு ம்தயி-
மலம்தாட்்டஙகள உரு-
வாகும் வமர இருநது 
விட்டு இ்பமைாது 
இ்தமனை காக்கமுன்-
வருவ்தனைால் என்னை 
ையன் என்மை மகட்க 

ம்தான்றுகிைது. ்சரி ைரவாயில்மல. 
அவற்மை ைைநது விட்்டாலும் 
கூ்ட இஙகிருநது உற்ைததியாகும் 
ம்தயிமலகைாதியிடுவது, வடிவ-
மை்பைது, ஏற்றுைதி க்சயவது, உள-
ளிட்்ட எத்தமனைமயா நிறுவனைஙகள 
ககாழும்பில் ்தான் உளளனை. ஏற்று-
ைதியாளரகளும் ககாழும்பில் ்தான் 
உளளனைர. இந நிறுவனைஙகளில் 
எத்தமனை மைர ைமலயகம் ்சாரந்த-
வரகள? அத்தமகய நிறுவனைஙகமள 

நுவகரலியா, ஹட்்டனில் உருவாக்கி 
இருந்தால் எத்தமனைமயா குடும்ைங-
களுக்கு மவமலவாய்பபு கிம்டததி-
ருக்குமை!   

க்தாழிற்்சாமலகள சுய க்தாழில் 
மைட்ம்டகளாக ைாற்ைம்  

க்தாழிற்்சாமலகள சுய க்தாழில் 
மைட்ம்டகளாக ைாற்ைம் கைை 
மவணடும். இன்று நாடு முழுவதும் 
ைல்மவறு சுய க்தாழில்கள ஆரம்-
பிக்க்பைட்டுளளனை. ஆனைால்கம்ைனி-
கள கைாறுமைற்ை பின் எத்தமனைமயா 
ம்தயிமல க்தாழிற்்சாமலகள 
மூ்ட்பைட்டுவிட்்டனை. இதில் நாம் 
எத்தமனைமயா சுயக்தாழில் வாய்ப-
புக்கமள ஆரம்பிததிருக்கலாம். 
ஆனைால் எதுவும் ந்டக்கவில்மல. 
மூ்ட்பைட்்ட க்தாழிற்்சாமலகளில் 
சிைந்த ைாற்றுத க்தாழில்கமள ஆரம்-
பிததிருக்கலாம். ஆம்டத க்தாழிற்-
்சாமலகள, உதிரி்பைாக உற்ைததி, 
குளிரைானை, உற்ைததி நிமலயஙகள 
என்ைனைவற்மை இஙமக ஆரம்பிததி-
ருக்கலாம். குமைந்தைட்்சைாக ஆடு, 
ைாடு, மகாழி வளர்பபு ைணமைக-
ளாக ைாற்றி அமைததிருக்கலாம். 
ஆனைால் இன்று அமவ துரு்பபி-
டிதது இடிதது மைாகும்நிமலமய 
அம்டநது வருகின்ைனை. ஆயிரக்க-
ைக்காமனைார க்தாழில்கமளயும் 
இழநதுளளனைர. ஆனைால் நாம் என்னை 
க்சயம்தாம் என்ைது ்தான் மகளவி,-
ைமலயக்ப ைகுதியில் சுற்றுலாதது-
மையிமனை விருததி க்சயது புதிய 
க்தாழில் வாய்பபுக்கமள உருவாக்க 
முடியும்.  

கண் திறககச் செய்யும் ஒரு பார்வை...  

வடிகானில் ஓடுகின்ை அழுக்கு நீருக்குள   
வடிநது ம்சரும் க்சாட்டுக் குழாய நீமரக்கணடு   
குடிநீருக்காய அஙகு மைாய விழு்தல் மைால   
குடி ககடுக்கும் மைாம்தக்குள விழுநது வி்டலாமைா?   

நன்மைமயார துளிமயனும் கல்பமை இல்லாது   
நா்சஙகமள நூறு வீ்தஙகளுளள   
வாம்தமய ்தருகின்ை மைாம்தயில் ைாைவர   
வழுக்கி விழுநது ்தம் வாழ்மவ அழிக்கலாமைா?   

உ்டமலக் ககடுதது நல்லுைரமவ அழிதது   
உளளதம்த்ப ைாழாக்கி மநாயில் விழுததி   
க்டலளவு நன்மை ்தரும் கல்விமய கவறுதது   
கடுகளவும் நன்மை ்தரா்ப மைாம்தயில் விழலாமைா?   

ைானைைாய, ைஸ்ைைாய, ைாோனை இமலகளாய,   
ைல்சரக்கில் உருவானை வில்மலகளாய   
வானைததில் மைாயசம்சரும் புமக உருவாய   
ைாைவமனை கவகுவாக அழிக்கிைது மைாம்த   

உமழ்பபுக்காயச க்சயயுமிந்த உற்ைதிக்கு   
உயிரூட்்ட்ப ைல்தரத்தார உலகிலுளளார   
அழிவுக்கு ஆ்தரவு அளிததுத ்தாஙகள   
அளளி அளளி்ப கைாருள குவிதது ைகிழ்கின்ைாரகள   

க்சயைவனும் விற்ைவனும் குமைரனைாக   
சீரழிநது மைாகின்ைார ைாவி்பமைாரகள   
உயய வழிகாட்்டா இக் கூட்்டதம்தாடு   
ஒன்றிதது ைாைவரும் அழியலாமைா?   

்தமழக்கின்ை ைருவமிம்த அழிதது விட்்டால்   
்தவமிருநது ்தவித்தாலும் மீணடி்டாது   
பிமழ நிமைந்த இவ்வழியில் நாட்்டம் மவதது   
கைான்னைானை வாழ்க்மகயிமனை அழிக்க மவண்டாம்   

கைான் கைாழும்த ஆக்கததில் க்சலவு க்சயமவாம்   
மைாம்த நாட்்டைற்ைவராய நாமிரு்பமைாம்   
மைாம்தயற்ை ைாைவரின் உலகம் காணமைாம்   
புகழ் கைற்ை ைாைவராயச ்சஞ்்சரி்பமைாம்!

ம�ொறதயறை 
்மொைவருல�ம் 
�ொணம�ொம்

 கலாபூஷணம் க்லமணி,   
- ஏ.ஸி. இஸமாசலவ்வை,   
- ெம்மாந்து்ற.

ஊரகாவைற்று்ை மண்ணின் 
எட்ாவைது ஆயர மமதகு. 
அன்ைன் இைஞ்சித் ஆண்்்க

சகாழும்பு உயரம்ற 
மாவைட்த்தின் புதிய 
து்ண  ஆயைாக 
மேற்று திருநி்லப்-
படுத்தப்பட்்த-
சயாடடி இககடடு்ை 
பிைசுைமாகின்றது. 

்மறலய�த்தில் குறை கூறும் அரசியல் மவண்டொம் 
குறை தீரக்கும் அரசியமல மவணடும்!
ஹட்ன் மக.சுந்தைலிஙகம்

எஸ.பி.ம்விட
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உலக அரசியலில் ஆட்சியாளரகள் 
தைது இருப்பிமை தக்கமைக்க 
எநத எல்மலக்கும் செல்ைாரகள் 

என்பமத கடநத ்பல நூற்்ாணடாக காண-
முடிகி்து. அதில் பிநதியதாக அமைநதிருப்-
்பது ரஷயாவின எதிரக்கட்சி தமலமைக்கு 
ஏற்்பட்ட ்படுசகாமல முயற்சியாகும். இதன 
உணமைத் தனமைகள் ்பற்றிய ததடல் ஒரு 
்பக்கம் அமைய ைறு்பக்கத்தில் அது ஏற்்ப-
டுத்தியுள்ள அரசியல் ைல்லரசுகளுக்கிமட-
யிலாை முரண்பாடாக ைளரநதுள்ளது. ஏற்-
கைதை அசைரிக்க ஜைநாயகக் கட்சியின 
தைட்்பாளராை தஜா பிதடன சதாடரபில் 
ஜைாதி்பதி ட்ரம்ப் உக்மரயின ஜைாதி்ப-
திமய தூணடி தஜா ச்பயடன மீதாை குற்-
்சொட்டுக்கமள முனமைக்க முயன்தன 
விமளவுகமள ்பற்றிய உமரயாடல் நிழநதி-
ருநதது. அதமைக் கடநது தற்த்பாது ரஷய 
ஜைாதி்பதி புட்டிைது நடைடிக்மக அதிக 
முக்கியத்துைம் ச்பற்று ைருகி்து. அதற்காை 
காரணத்மதயும் தற்த்பாதுள்ள த்பாக்கிமை-
யும் ததடுைதத இக்கட்டுமரயின தநாக்கைா-
கும்.  

20.08.2020 அனறு மெபீரியாவின 
தடாம்்ஸக் கரிலிருநது விைாைம் மூலம் 
ைாஸ்தகா செனறுசகாணடிருநத ரஷயாவின 
எதிரக்கட்சித் தமலைராை அசலக்சி நைல்னி 
விைாைம் நடுைானில் ்ப்நது சகாணடி-
ருநத த்பாது திடீசரை சுகவீைமுற்று ையக்-
கநிமலமய அமடநதார. அதைால் ரஷயா-
வின ஓம்ஸ்க் நகரில் அைெரைாக விைாைம் 
தமரயி்க்கப்்பட்டு அங்குள்ள ைருத்துைை-
மையில் சிகிசமெக்காக தெரக்கப்்பட்டார. 
உயிருக்காக த்பாராடிய நைல்னி செயற்மக 
சுைாெம் ச்பாருத்தப்்பட்ட நிமலயில் தகாைா 
நிமலமய அமடநதார. இநத ெநதரப்்பத்தில் 
நைல்னி விைாைம் பு்ப்்படுைதற்கு முனபு 
விைாை நிமலயத்தில் ததநீர அருநதியதாக-
வும் அதில் நஞ்சு கலக்கப்்பட்டிருக்கலாம் 
எனறும் அைரது செயதித் சதாடர்பாளர  சதரி-
வித்தார. இதைால் தைலதிக சிகிசமெ ைழங்கு-
ைதற்கு தஜரைன சதாணடு நிறுைைம் ஒனறு 
முனைநதமத அடுத்து அைர தஜரைனி ச்பர-
லினில்  உள்ள ொரியட் ைருத்துைைமைக்கு 
சகாணடு செல்லப்்பட்டதாகவும் அங்கு அை-
ருக்கு சிகிசமெ அளிக்கப்்பட்டு ைருைதாக-
வும் தகைல்கள் சைளியாகியுள்ளை. நைல்னி 
உயிருக்கு ஆ்பத்தாை கட்டத்மத தாணடிவிட்-
டார எைவும் அைரது உடலில் த்பாமதப் 
ச்பாருளுக்கு ்பயன்படுத்தப்்படும் நசசுப் 
ச்பாருள் கலநதுள்ளது எனறும் பூசசிகமள 
அழிக்கும் இநத ச்பாருள் ்பயன்படுத்தப்்பட்-

டுள்ளது எைவும் ஆைால் எத்தமகய நசசுப் 
ச்பாருள் ்பயன்படுத்தப்்பட்டது எனறு 
சதளிைாகத் சதரியவில்மல எைவும் தஜர-
ைனிய மைத்தியரகள் சதரிவித்துள்ளார.   

2017இல் ரஷய அரெ ஆதரைாளரகள் 
அைர மீது கிருமிநாசினி சதளித்ததைால் 
அைரது ஒரு கண்பாதிப்புக்குள்ளாகியது 
அவைாத் அணமையில் நமடச்பற்் 
ததரதலில் புட்டினுக்கு எதிராக த்பாட்-
டியிடுைதற்கு நீதிைன்ம் 
நைல்னிக்கு தமட 
வி தி த் தி ருந த து . 
இைர மீது புட்டின 
அதிக தாக்குதமல 
நி க ழ் த் து ை த ா -
கவும் இைர 
பு ட் டி ம ை 
எதிரத்து பிர-
ெ ா ர ம் 

செய -
ைதாகவும் கூ்ப்்படுகி்து. ச்பருைளவுக்கு 
ரஷய ஜைாதி்பதியின அரசியல் ஊழல்கமள 
சைளிப்்படுத்துைதுடன அைரது நடைடிக்-
மககமள நிராகரித்து ைக்கமள ஒனறிமணத்-
துப் த்பாராடுைதிலும் நைல்னி அதிக முக்கி-
யத்துைம் உமடய தமலைராக விளங்கிைார.  

இதத தநரம் புட்டின தான நைல்னிக்கு 
நஞ்சு சகாடுத்து சகால்ல முயன்தாகவும் 
அதற்காை ்பதிமல புட்டின சதரிவிக்க 
தைணடும் எைவும் தஜரைனி பிரானஸ் 
ைற்றும் அசைரிக்க அரசுகள் சதரிவித்துள்-
ளை.   

இனி விடயத்திற்கு ைருதைாம்.   
முதலாைது நைல்னிக்கு உணமையிதலதய 

நஞ்சு சகாடுக்கப்்பட்டதா என்பது அைதா-
னிக்கப்்பட தைணடிய விடயைாகும். அத-
மையும் புட்டிைது ஆதரைாளரகள் தான 
தைற்சகாணடைரா என்பதுவும் கைனிக்கப்-
்பட தைணடிய விடயைாகும். ஏசைனில் 
புட்டிைது அரசியல் எதிரிகள் ரஷயாவில் 
அதிகம் என்பமத விட தைற்குலகத்தில் 
அதிகம் எனத் கூ்லாம். அதுவும் தைற்கு 
ஐதராப்்பா முழுைதும் அசைரிக்கா உட்்பட 
தற்த்பாது புட்டினுக்கு எதிராைைரகளாகதை 
காணப்்படுகின்ைர. அமைத்து ைல்லர-
சுகளும் ரஷயா மீது ்பாரிய அசசுறுத்தமல 
ஏற்்படுத்தும் நகரவுகமள தைற்சகாணடு 
ைருகின் த்பாது நைல்னியின சகாமல 
முயற்சிமய ெரைததெ அரசியலாக ைாற்றியுள்-
ளமை அைதானிக்கப்்பட தைணடிய விடய-
ைாக உள்ளது. அநத விடயம் உணமையாக 

நமடச்பற்றிருநதாலும் நைல்னியின ஆதர-
ைாளரகளும் தைற்கு ஐதராப்பிய நாடுகளும் 
அதமை தைது கட்டுப்்பாட்டுக்குள் சகாண-
டுைர முயன்தன விமளைாக அதிக சநருக்-
கடி ஏற்்பட்டுள்ளது. இதமை புட்டின இலகு-
வில் மகயாணடுவிடும் தி்ன உமடயைராக 
உள்ளமை கடநதகால அனு்பைைாகும்.   

இரணடாைது இதமை ஒரு ெரைததெ 
விடயைாக ைாற்றியதைால் அல்லது நைல்-
னிமய தஜரைனிக்கு சகாணடு சென்த-
ைால் அைர ்பாதுகாக்கப்்பட்டார என்பது 
ஒருபு்ம் அமைய ைறு்பக்கத்தில் புட்டிைது 
அரசியல் எதிரி நாட்மட விட்டு விலகியுள்-
ளார என்பது கைனிக்கப்்பட தைணடி விட-
யைாகும். புட்டிமைப் ச்பாறுத்தைமர தைது 
அரசியல் எதிரிகளிடமிருநது விலகியிருயி-
ருப்்பமத ்பாதுகாப்்பாைதாகதை அைர கரு-
துகி்ார. நைல்னியின த்பாராட்டம் இனி 
ஆதரைாளரகளால் ைட்டுதை ொத்தியைாகும். 
அதாைது தமலமையில்லாத த்பாராட்டைா-
கதை அமையும். ்படிப்்படியாக புட்டிைா-

லும் அைரது அரொங்கத்திைாலும் 
அத்தமகய த்பாராட்டங்கள் 

சநருக்கடிக்குள்ளாகும். அநத 
ைமகயில் புட்டினுக்கு 
இ ல ா ்ப க ர ை ா ை த ா க த ை 
அமைநதுள்ளது.  

மூன்ாைது நைல்னிமய 
தைற்கு நாடுகள் ஒரு அரசி-
யல் ச்பாருளாகதை கருது-

கின் நிமல ஏற்்பட்டுவிட்-
டது. இது புட்டிைது அரசியல் 

நகரவுகளுக்கு இலா்பகரைாைதா-
கதை அமையும். ரஷய ைருத்-

துைா்களால் நைல்னி 
்பாதுகாக்கப்்பட 

மு டி ய ா து 
என ்ப ம த 
விட புட்-

டிைது நடைடிக்மக அைமர ்பாதுகாக்காது 
எை நைல்னியின ஆதரைாளரகள் கருதிைர. 
ஆதலால் விடயம் தற்த்பாது தமலகீழாக 
ைாறிவிட்டது. தைற்கு நாடுகதள திட்ட-
மிட்டு ரஷயாமையும் ரஷயாவின இருப்பி-
மையும் குமலக்க முயல்ைதாக புட்டின 
செயைாராயின ரஷய ைக்கள் அதமை ஏற்றுக் 
சகாள்ைாரகள். ரஷய ைக்கள் தைற்குலகம் 
மீது அதீத சைறுப்புமடயைராக உள்ளைர. 
அதைால் அத்தமகய பிரொரங்கள் இலகு-
வில் ரஷயாவில் செல்லு்படியாகும். அதமை 
முதனமைப்்படுத்திக் சகாணடு நைல்னி விை-
காரத்மத புட்டினும் அைரது அரொங்கமும் 
மகயாணடுவிடும்.   

நைல்னியின மீதாை நடைடிக்மகக்கும் அர-
ொங்கத்திற்கும் எநத சதாடரபும் கிமடயாது 
எைவும் அைரது ஆதராக்கியம் முக்கியம் 
எனறும் அைரது ஆதராக்கியத்மத அறிய 
ஆைலுடன இருப்்பதாகவும் ரஷய அறி-
வித்துள்ளது.   நானகாைது ரஷயாவின அர-

சியல் ைரபில் இத்மகய ெரைாதிகார அணு-
குமும் ைழமையாைதாகதை சதரிகி்து. 
தற்த்பாமதய நைல்னி மீதாை நடைடிக்மக 
ஸ்டாலின காலத்தில் சராஸ்கி மீதாை நடை-
டிக்மகமய நிமைவு்படுத்துைதாக உள்ளது. 
ரஷயாவின காலநிமலயும் அதன இயற்மகக் 
கட்டமைப்பும் அதன ்பண்பாட்டுத் தளத்-
தில் ஆழைாை ்பதிமை ஏற்்படுத்தியுள்ளது. 
அதமை தவிரத்து ரஷயாமை விளங்கிக் 
சகாள்ைது கடிைைாைது. ஜார ைனைைது 
பிடியிலிருநது விடு்பட எழுநத தொஷலி்ஸப் 
புரட்சி ஸ்டாலிமை ஒரு ெரைாதிகாரியாக்கி-
யது. அவைாத் தற்த்பாது புட்டிைது அரசி-
யல் நகரவுகள் அமைநதுள்ளை. புட்டின ஒரு 
அரசியலமைப்புக்கு உட்்பட்ட ெரைாதிகாரி-
யாக விளங்குகி்ார. அைரது அணுகுமும்-
கள் ரஷயாவுக்கு ைர்பாைதாகதை சதரிகி்து.  

எைதை நைல்னி மீதாை புட்டின அர-
ொங்கத்தின நடைடிக்மககள் ெரியாைமை 
என்பமத விட புட்டிைது அரசியலமைப்புக்-
குள் உட்்பட்ட ெரைாதிகாரத்மததய முதன-
மைப்்படுத்துகின்ார என்பது அைரது அரசி-
யல் நகரவுகளில் சதரிகி்து. அைர  தைற்மக 
விரட்டும் அரசியல்ைாதியாக விளங்கலாம் 

ஆைால் அைர பின்பற்றும்“அரசியல் ைர-
புகள் அமைத்து ெரைாதிகாரத்திற்கு உட்-
்பட்டதத. ரஷயா எப்த்பாதும் உலகத்தின 
இருதய நிலைாக இருக்க முயலுகி்தத 
அனறி ஆதராக்கியைாை அரசியல் ைரம்ப 
பின்பற்்தைா எழுசசி ச்ப்தைா முடியாத 
ததெைாக அமைநதுள்ளது. அல்லது அத்த-
மகய எழுசசிக்கு தைற்குலகம் ஒரு த்பாதும் 
அனுைதியாத அணுகுமும்யால் அசெைமட-
யும் ததெைாக உள்ளமையும் தற்த்பாமதய 
சூழலுக்கு பிரதாை காரணைாகும். தொவியத் 
யூனியமை தகரத்துவிட்டு சஜல்சிமை முன-
னிறுத்தி ரஷயாமை அசைரிக்கா மகயாணட 
விததை புட்டிைது தற்த்பாமதய த்பாக்குக்-
காை காரணம் எனறு ைாதிப்்பைரகளும் 
உணடு. ஆைால் ததெம் ஒவசைானறும் அநத 
ததெத்தின ஆட்சியாளரகளால் நியாயத்தின 
ச்பயரால் ஆளப்்பட தைணடும். அதுதை 
நிமலயாை இருப்பிமையும் இலட்சியைாதத்-
மதயும் உருைாக்கும்.  

'அமெரிக்காவில் ்றுப்பி-
னத்தவர்ளை இலககு-
ளவத்த வன்முளை்ளுககு 
எதிரகா்  மவளளையின 
சமூ்ததில் ்ணிசெகான 
எண்ணிகள்யினர 
்தெது குரளல எழுப்பிய 
ப�காதிலும்  ஏளனய நகாடு்-
ளின் ம�ரும்�கான்ளெயின 
சமூ்ங்ள அநநகாடு்ளில்  
சிறு�கான்ளெயினருககு 
எதிரகா் இடம்ம�றும் அது-
ப�கான்ை வன்முளை்ளின் 
ம�ரும்�காலும்  மெைனம் 
்காததுவநதுளைளெயும் 
�திவு மசயயப்�ட்டுளைது'

எ ம். ஜி.ஆரும் நம்பியா-
ரும் தமிழ் சினிைாவில் 
ை்க்கமுடியாத கதா்பாத்-

திரங்கள். கதாநாயகன என்ால் எம். 
ஜிஆமரப் த்பால இருக்கதைணடும். 
வில்லன என்ால் நம்பியாமரப் 
த்பால அடிைாங்க தைணடும் எனறு 
அனறு இலக்கணம் ைகுத்துத் தநதது 
தமிழ் சினிைா. தப்பித் தைறியும் கதா-
நாயகன சகட்டைைாகதைா சரளடி-
யாகதைா ச்பாறுக்கியாகதைா காட்-
டப்்படக்கூடாது என்பதில் சைகு 
கைைைாக இருநதாரகள். அப்்படி ஒரு 
'சநகடிவதரால்' கமதயில் உணசடன-
்ால் அதற்காக இரட்மடதைடப் 
்பாத்திரங்கமள உருைாக்கிைாரகள். 
எம்.ஜி.ஆரின கதாநாயக இதைஜ்,  
அைமர ஒரு சைற்றிகரைாை அரசி-
யல் தமலைராகவும் தமிழ்நாட்டின 
முதலமைசெராகவும் முடிசூட்டி 
அழகு ்பாரத்தது.   

அத்துடன தனிப்்பட்ட ரீதியிலும் 
அைமர ைக்கள் கதாநாயகைாகதை 
்பாரத்தாரகள். இநத நிமலமை முற்-
றிலும் தமலகீழாக ைாறி தற்த்பாது 
கதாநாயகன என்ாதல அடிதடி சரள-
டித்தைம், குடி த்பாமத, ச்பாறுக்கித்-
தைம் எனறு சநகடிவ ்பணபுகமளக் 
சகாணடதாக இருநதால் தான ைக்கள் 
ரசிப்்பாரகள் என் அளவுக்கு ெமூகத்-

தின ரசிப்புத்தனமையும் ைைப்்பாங்-
கும் ைாற்்ைமடநதுள்ளது. கட்டுக்க-
டங்காதைன, மும்க் காட்சிகளுடன 
முரட்டுத்தைைாை கதாநாயகன என் 
பிம்்பம்தான ்படம் ்பாரப்்பைமரக் 
கைரும்;  ்பணத்மத ைாரி ைழங்கும் 
என்ளவுக்கு நிமலமை ைாறியுள்-
ளது. அனபு, ்பாெம், ஒழுக்கம், கட்-
டுப்்பாடு, தீமைக்கு எதிராகத் துடித்து 
எழுைது த்பான் நற்்பணபுகமளக் 
காட்டும் சினிைாக்கள் அருகி ைரு-
கின்ை. சகாமல, சகாள்மள, சைட்-
டுக்குத்து, ்பாலியல் ைனமும்கள் 
த்பான்மை சினிைாவின இனறிய-
மையாத கூறுகளாக ைாறியுள்ளை. 
ெமூகம் விரும்புைமத நாம் சகாடுக்-
கித்ாம்.  ெமூகத்தில் இல்லாதமதயா 
நாம் காட்டுகித்ாம்? எனறு நியாயம் 
கற்பிக்க சினிைா ெமூகம் ை்ப்்ப-
தில்மல.   

அததத்பானறு அரசியல்ைாதி 
என்ால் ஒரு ைகாத்ைா காநதித்பால, 
ஒரு ஆபிரகாம் லிங்கன த்பால,  
சநல்ென ைணதடலாமைப் த்பால 
இருக்க தைணடும் என் நிமலமை 
முனபு இருநதது. அததத்பானறு 
ஒரு அசடால்ப் ஹிட்லமரப் த்பால, 
ஒரு முதொலினிமயப் த்பால அர-
சியல் தமலைரகள் இருக்கதை 
கூடாது எனறு ைக்கள் விரும்பிைார-
கள். ஆைால் இப்த்பாசதல்லாம் 
நிமலமை தமலகீழாக ைாறி அரசி-
யல் முரடரகமளயும் சரளடிகமள-
யும் ைக்கள் அதிகளவில் விரும்புைது 
சைளிப்்பமடயாகத் சதரிகி்து.   

இனறு  ஹிட்லதரா, முதொ-
லினிதயா கூட இருநதிருநதால் 
இப்த்பாது மிக சைற்றிகரைாை தமல-
ைரகளாகப் பிரகாசித்திருக்கக் கூடுதைா 
என் ெநததகம் எழும் அளவிற்கு நம் 
கணமுனதை நாளாநதம் விரியும் ெம்-
்பைங்களும் காட்சிகளும் அமைநதி-
ருக்கின்ை. அரொங்கம் என்ால் தத்-
தைது நாட்டு ைக்கள் எல்தலாமரயும் 
ெைைாகக் கருதி ச்பாருளாதார ைளங்க-
மளயும் ைாயப்புக்கமளயும் ைழங்கி 
அரைமணத்துக் காப்்பாற்றும் ஆ்பத்-
்பாநதைைாகவும் ்பாதுகாைலைாக 
(benevolent government) இருக்க 
தைணடும் என் நிமலைாறி, முரட்டு 
அரசுகளாக (rogue states) அமை ைாறி-
ைருைமதயும், சொநத ைக்கமளதய 
துனபுறுத்தும் சகாடுங்தகாலரகளாக 
உருசைடுப்்பமதயும் அைதானிக்க 
முடிகி்து. அசைரிக்க ைக்கள் புரட்சி, 
பிசரஞ்சுப் புரட்சி,  ரஷயப் புரட்சி 
ஆகியமை சகாடுங்தகானமைக்கும் 
அடக்குமும்க்கும் எதிராக ொதாரண 

ச்பாதுைக்கள் த்பாராடி சைற்றி-
ச்பற்் ைரலாற்று ெம்்பைங்களாகும்.   

இசெம்்பைங்களில் ஈடு்பட்டு 
தைது உயிரகமளவிட்ட இலட்ெக்-
கணக்காதைாரின குருதிக்சகாமட-
யின விமளைாகதை ஜைநாயகமும் 
ைனித உரிமைகளும் உலகளாவிய 
ரீதியில் ஏற்றுக் சகாள்ளப்்பட்டுத் 
தமளத்ததாங்கிை. ைக்கள் தைது அர-
ொங்கத்மத தாதை சதரிவு செயயும் 
உரிமைமயப் ச்பற்்து. அதில் ச்ப்ப்-
்பட்ட முதனமை சைற்றியாகப் ்பாரக்-
கப்்பட முடியும். ச்பரும்்பானமை 
ைக்களின சதரிவு என் அடிப்்பமட-
யில் ஜைநாயகமும் ச்பரிதும் த்பாற்-
்ப்்படுகி்து. ஆைால் ஜைநாயகம் 
என்பது ஒரு நாட்டில் ைாழும் ச்பரும்-
்பானமை இைத்தின சதரிைாக ைாற்-
்முறும் த்பாதுதான ஜைநாயகத்தின 
ஆணிதைதர ஆட்டம் காணகி்து.   

ஜைநாயகத்தின உலகப் ்பாதுகாை-
லைாக தனமைக் கருதும் அசைரிக்-
காவில் அணமையில் ஏற்்பட்டுை-
ரும் ெம்்பைங்கள் உலகின தீராத ஒரு 
சகாடுமையாை தநாய இைசைறிதய-
தான என்பதமை மீணடும் எனபிக்-
கின்ை. 

கறுப்பிை ஜைாதி்பதிகள் ஆட்-
சிசெயத உலகின ச்பாருளாதார 
ைற்றும் ஜைநாயக அரசியல் ஜாம்்ப-
ைான நாட்டில் ைக்கமளப் ்பாதுகாக்க 
தைணடிய காைல்தும்யிைர கறுப்-
பிை ந்பரகமள தைணடுசைனத் 
சகான் ெம்்பைங்கள் உலகின கை-
ைத்மத ஈரத்துள்ளை. கறுப்பு உயிர-
களும் முக்கியம் (black lives matter) 
எனனும் சுதலாகம் உலகநாடுகள் 

ைத்தியில் ்பரைத் சதாடங்கியுள்ளது. 
ஆட்சிபுரியும் ந்பரின ஆளுமைக்கு 
ஏற்்பதை அவைாட்சியின கீழ் இடம் 
ச்பறும் ெம்்பைங்களும் அமையும் 
என்பதற்கு இது சி்நத ஒரு உதார-
ணைாகும். ஆயினும் அங்கு ைாழும் 
சைள்மள அசைரிக்கரகளும் பிர்ப-
லங்கள் ்பலரும்  இப்த்பாராட்டங்க-
ளுக்கு சைவதைறு ைழிகளில் தைது 
தாரமீக ரீதியிலாை ஆதரமை ைழங்கி 
ைருகின்மை ஜைநாயகம் மீதாை 
அைரகளது நம்பிக்மக இனனும் செத்-
துவிடவில்மல என்பமத சைளிப்்ப-
டுத்துகி்து.   

அதுைட்டுைனறி அசைரிக்காவிற்கு 
சைளியிலும் இதற்கு ஆதரைாக 
இடம்ச்பறும் கைைஈரப்புப் த்பாராட்-
டங்கள் ஓரளவு ஆறுதல் தருைைைாக 
அமைகின்ை. ஆயினும் அசைரிக்க 
ெம்்பைங்கள் சிறு்பானமை ைக்கமள 
துனபுறுத்த விரும்பும் முரட்டு அர-
ொங்கங்களுக்கு ஒரு உநதுெக்தியாக 
அமையும் அ்பாயம் உள்ளது. அசை-
ரிக்க ெம்்பைங்கமள ஆதாரைாகக் 
காட்டுைதன மூலம் ெரைததெ அரங்-
கில் இத்தமகய நாடுகள் தைது செயல்-
களுக்கு நியாயம் கற்பிக்க முயல-
லாம். எைதை அடக்குமும்மயயும் 
்பாகு்பாட்மடயும் எதிரசகாள்ளும் 
சிறு்பானமை இைங்கள் ைாழும் நாடு-
களில் அைரகளுக்கு எதிராை த்பாக்-
குகள் முமைப்புடன தீவிரைமடயும் 
நிமல ஏற்்படலாம்.   

நி்சைறிக் சகாள்மகயிைதும்  
இைப்்பாகு்பாட்டிைதும் தாயகைாகப் 
்பாரக்கப்்படும் சதனைாபிரிக்காவில் 
சநல்ென ைணதடலாவின தமல-

மையில் இப்்பாகு்பாடுகள் கமளயப்-
்பட்டு இப்த்பாது சைள்மளயரும் 
கறுப்்பரகளும் ஒற்றுமையாக ைாழ்ை-
மதப் த்பான்சதாரு ததாற்்ப்்பாடு 
நைக்குத் ததான்க்கூடும். ஆைால் 
உணமையில் ைணதடலாவின ைம -்
வுக்குப் பினைர நீறுபூத்தசநருப்்பாக 
நி்சைறியும் இைப்்பாகு்பாடும் 
்பல்தைறு ைட்டங்களில் இனனும் 
கைனறு சகானடிருப்்பதாக சில ைரு-
டங்களுக்கு  முனைர    தகப்டவுனில் 
நமடச்பற்் ஒரு கலநதுமரயாடலில் 
அங்குள்ள ைாணைரகளிைதும் செயற்-
்பாட்டாளரகளிைதும் கருத்துக்களிலி-
ருநது தநரடியாக அறிய  முடிநதது.    

அததத்பானறு ைநததறு குடிகளாை 
சைள்மளயரகள் அவுஸ்திதரலியா-
வின ஆதிகுடிகளாை அ்பரஜிதைாக்-
கமளயும், சடாரஸ் நீரிமணமயச சுற்-
றியுள்ள தீவுகளில் ைாழ்தைாமரயும் 
சகானறுகுவித்து அைரகளது குழந-
மதகமளத்திருடி   (stolen generations) 
அைரகள் உமழத்த ெம்்பளங்கமளத் 
திருடிச (stolen wages) செயத அட்-
டுழியங்களுக்கு அவுஸ்திதரலிய 
அரொங்கம் சிலைருடங்களுக்கு 
முனபு ்பகிரங்க ைனனிப்பு தகட்டது. 
ஆயினும் தைற்்படி ஆதிக்குடிகமள 
பிரதிநிதித்துைப்்படுத்தும் அரசுொரா 
நிறுைைங்களிைதும் சதாணடு நிறுை-
ைங்களிைதும் பிரதிநிதிகளுடைாை 
கலநதுமரயாடல்களினத்பாது இன-
ைமும் இப்்பாகு்பாடு முற்றிலும் 
அங்கு நீங்கிவிடவில்மல என்பது 
சைளிப்்படுத்தப்்பட்டது. சதனைாபி-
ரிக்காவும் அவுஸ்திதரலியாவும் இை 
ைற்றும் நி்சைறிப்்பாகு்பாட்டின 
இரு உதாரணங்கள் ைாத்திரதை. 

இவவிரு நாடுகளும் தைறு இடம் 
ச்பற்்மத ஒத்துக்சகாணடு அதமைச 
சீரசெயயும் நடைடிக்மககளில் 
ஈடு்பட்டுள்ளை. ஆைால் தங்கள் 
நாட்டில் அப்்படி ஒனறு இடம்ச்ப-
்தை இல்மல எை அடம்பிடிக்கும் 
நாடுகதள உலகில் அதிகம். அப்்ப-
டிப்்பட்ட நாடுகளுக்கு அசைரிக்கச 
ெம்்பைங்கள் ஒரு  ைரப்பிரொதைாக 
அமையக் கூடும்.   

கடும்த்பாக்குமடய தமலமைத்து-
ைத்மதக் சகாணட நாடுகள் ச்பாரு-
ளாதார ைளரசசிமய இலகுவில் 
அமடயலாம் என் கருத்து சதன-
சகாரியா,  சிங்கப்பூர, இநததாதை-
ஷியா த்பான் கிழக்காசிய நாடுகள் 
சிலைற்றிலிருநது ச்பற்் அனு்ப-
ைங்கமள அடிப்்பமடயாக மைத்து 
சொல்லப்்படுகி்து. 

எைதை ஒரு முரட்டு அரொங்க-

மும் தமலமைத்துைமும் இருப்்பது 
ைளரசசிக்கு உதவும் எனறு ைக்கள் 
நம்பும் நிமல ஆசிய நாடுகள் ்பலைற்-
றில் ஏற்்பட்டிருக்கி்து. அசைரிக்கா-
வில் ஏற்்பட்டுள்ள ெம்்பைங்கள் இத்-
தமகய நம்பிக்மகமய தைதலாங்கச 
செயயும். இநத நாடு எம்முமடயது. 
சிறு்பானமைகள் ைநததறு குடிகள். 
அைரகளுக்கு இநநாட்டின மீது 
எவவித உரிமையும் இல்மல. அைர-
கள் எைது ைளங்கமளச சுரணடுகி-
்ாரகள். 

நாங்கள் சொல்ைமதக் தகட்டுக் 
சகாணடு இடுைமதப் ச்பற்றுக் 
சகாணடு அைரகள் ைாழதைணடும் 
இல்லாவிட்டால் நாட்மடவிட்டு 
த்பாக தைணடும் எனத் ்பல்தைறு 
இைக் குழுைங்கள் ைாழும் ்பல்லிைத்-
தனமை ைாயநத நாடுகளின ச்பரும்-
்பானமைச ெமூகங்கள் நிமைக்கக் 
கூடும். நாயகளுக்கு எலும்புத்துண-
டுகமள வீசுைமதப் த்பால அவ-
ைப்த்பாது சில ச்பாருளாதாரச 
ெலுமககமள ைழங்கிவிட்டு திருப்-
திப்்படவும் கூடும்.   

அசைரிக்காவில் கறுப்பிைத்தைர-
கமள இலக்குமைத்த ைனமும்க-
ளுக்கு எதிராக சைள்மளயிை ெமூகத்-
தில் கணிெைாை எணணிக்மகயிைர 
தைது குரமல எழுப்பிய த்பாதிலும் 
ஏமைய நாடுகளின ச்பரும்்பான-
மையிை ெமூகங்கள் அநநாடுகளில் 
சிறு்பானமையிைருக்கு எதிராக 
இடம்ச்பறும் அதுத்பான் ைனமு-
ம்களின ச்பரும்்பாலும் சைளைம் 
காத்துைநதுள்ளமையும் ்பதிவு செய-
யப்்பட்டுள்ளது.

சைளைம் என்பமத ெம்ைதைாகப் 
்பாரக்கும் நிமல ஒனறும் புதிதல்ல. 
எதிரகாலத்தில் அதுைாறும் எை எதிர-
்பாரக்க முடியாது. எைதை மிகவும் 
்பாதிக்கப்்படக்கூடிய நிமலயில் 
உள்ள சிறு்பானமைச ெமூகங்கள் 
மிகவும் கைைைாக தைது இருப்ம்பத் 
தக்கமைத்துக் சகாள்ள செயற்்பட 
தைணடியது அைசியம். எடுத்து 
மைக்கும் ஒவசைாரு அடிமயயும் 
சிநதித்து எடுத்துமைக்க தைணடியுள்-
ளது.   

எம்.ஜி.ஆர கதாநாயகைாக இருந-
தால் த்பசசுைாரத்மத நடத்தி தீரவு 
ச்ப்லாம். நம்பியார கதாநாயகைாக 
இருநதால் த்பாராடிதயனும் காரியம் 
ொதிக்கலாம். இரணடும் சகட்டா-
ைாக இருநதால் எனை செயயலாம்? 
்பல நாடுகளில் உள்ள சிறு்பானமை 
ைக்களின இனம்யநிமல இப்்படித்-
தான உள்ளது.     

முரட்டு அரசும் தலைலைத்துவமும்ததான்
ஆசிய நதாடுகளின் வளர்ச்சிக்கு உதவுைதா?

புட்டினின் சர்வாதிகவாரத்தை   
வ்ளிப்படுததுகிறதைவா?

அலைக்சி நவல்னி படுலகதாலை முயற்சி:   

்லகாநிதி 
ப். ரீ.்பேசலிங்ம்   



அருள் சத்தியநாதன்  

“அவர் ஜனவசம நிறுவனத்தின் 
முக்கியமான ஒரு பணிபபா-
ளர். ஜனவசம த�ாட்டங்களள 

ஒரு நிறுவனத்தின் கீழ் க்காண்டுவந�ால் 
அத் த�ாட்டங்களில் வசிக்கும் மக்்களுக்கு, 
அவர்்கள் படும் ்கஷ்டங்களள நிவர்த்தி 
கசய்து, வீடு்களளயும் ்கடடிக் க்காடுக்்கலாம் 
என்்ற ஒரு தயாசளனளய அவர் என்னி்டம் 
கசான்னார்” என்று எம்மு்டன் தபச ஆரம்பித்-
�ார் அந� முன்னாள் இ.க�ா.்கா பிரமு்கர்.  

“எனக்கு அந� தயாசளன நன்்றா்கதவ 
இருந�து. சீரழிநது க்காண்டிருக்கும். 
ஜனவசம த�ாட்டங்களளத் �னியார் நிறு-
வனகமான்றின் கீழ் க்காண்டுவந�ால் 
க�ாழிலாளர் குடும்பங்களுக்கு நன்ளம்கள் 
கிடடுமல்லவா? என்று தயாசித்� நான், இது 
க�ா்டர்பா்க தமலதி்கமா்கப தபசுவ�ற்கு 
கசௌமிய மூர்த்தி க�ாண்்டமானி்டம் அளைத்-
துச் கசல்வ�ா்க அப பணிபபாளரி்டம் ஒபபுக் 
க்காண்த்டன்.”  

�ளலவரி்டம் கசால்லிவிடடு தவவண்-
்டன் பங்களாவுக்கு அவளர நான் அளைத்-
துச் கசன்த்றன். நாங்கள் 
மூவரும் அமர்நது 
த�னீர் அருநதியப-
டிதய தபசிதனாம். 
அவர் கூறிய வி்டயங-
்கள் �ளலவருக்கும் 
பிடித்திருந�து. அடுத்� 
த ப ச் சு வ ா ர் த் ள � ள ய 
க்காழும்பில் ளவத்துக் 
க்காள்ளலாம் என்்ற 
முடிவு்டன் எழுநது 
க்காண்த்டாம். என்னு-
்டன் வந�வர் என்ளனக் 
கீதை தபா்கச் கசால்லி-
விடடு, இவரு்டன் தபச 
தவண்டியிருக்கி்றது என்-
்றபடி �ாமதித்து நிற்்க, 
நான் கீதை படியி்றஙகி 
விடத்டன். சில நிமி்டங-
்களின் பின்னர் பணிப-
பாளர் கீதை இ்றஙகி 
வந�ார். தமதல நின்-
றிருந� க�ாண்்டமான் 
என்ளனப பார்த்து, 
க்காஞசம் தமதல 
வநதுடடு தபாறியா? 
என்்றார். நான் மளமள-
கவன் தமதல படிதயறிச் கசன்த்றன்.  

்காட்டமா்க என்ளனப பார்த்�ார். இந� 
மாதிரி ஆட்களள எல்லாம் இனி என்னி்டம் 
கூடடி வராத�... உனக்கு க�ரியுமா இவன் 
என்ன கசான்னான் என்று? தவளலளய நான் 
கசய்து க்காடுத்�ால் இவன் என்ளனக் ்கவ-
னித்துக் க்காள்வானாம் பளடி ராஸ்கல்... 
நான் க்கட அவுட என்று கசால்லி விடத்டன்! 
என்்றார் ஒதர தபா்டா்க! சரிங்க என்று கசால்-
லிவிடடு நான் படி்களில் இ்றஙகும்தபாது, 
இவர்�ாண்்டா நம் �ளலவர்! என்்ற கபருமி-
�ம் என்னுள் த�ான்றியது. நான் எத்�ளனதயா 
்கள்றபடிந� மளலய்க அரசியல்வாதி்களளப 
பார்த்திருக்கித்றன். குற்்றச் சாடடு்களள-
யும் த்கடடிருக்கித்றன். ஆனால் �ளலவர் 
க�ாண்்டமான் மீது என்ள்றக்கும் எவருதம 
இவர் லஞசம் வாஙகினார், எள�யாவது 
வாஙகிக் க்காண்டு கசய்து க்காடுத்�ார் என்்ற 

குற்்றச்சாடள்ட முன்ளவத்�தில்ளல” என்று 
அவர் ்கண்்கள் பனிக்்க எம்மி்டம் கசால்லி 
கபருளமபபட்டார்.  

இன்று கசௌமிய மூர்த்தி க�ாண்்டமான் 
பி்றந� தினம். 1913ஓ்கஸட 30ம் தி்கதி 
மூனாபுதூரில் அவர் 107 ஆண்டு்களுக்கு 
முன்னர் பி்றந�ார். ்கருபளபயா பிள்ளள 
– சித்�ம்ளம �ம்பதியினருக்கு நான்கு 
கபண் குைநள�்கள். இரண்டு இ்றநது-
விட்டன. எனினும் அவர்்கள் எதிர்பார்த்� 
ஆண் குைநள� கிள்டக்்கவில்ளல. அவர்-
்கள் திருக்த்காஷடியூர் கசௌமிய நாராயண 
கபருமாள் த்காவிலில் தநர்த்தி ளவத்துக் 
க்காண்்டார்்கள். அ�ன் பின்னர் பி்றந� அந� 
ஆண் குைநள�க்கு கசௌமியமூர்த்தி என்று 
கபயரிட்டார்்கள். ஆனாலும் அந�க் குைந-
ள�க்கு �ன் கபயர் கசௌமிய மூர்த்தி என்பது 
க�ரியாது. ஏகனனில் அவ்வூரில் உள்தளா-
ருக்கு கசௌமிய மூர்த்தி என்்ற கசால் வாயில் 
வரவில்ளல. எனதவ அக் குைநள�ளய 
மா�வன் என்த்ற அவர்்கள் அளைத்து வந-
�ார்்கள். அச் சிறுவனுக்கும் �ன் கபயர் 
மா�வன் என்று�ான் க�ரியும். 11 வய�ா-
கும் தபாது அம்மா சித்�ம்ளம �ன் ம்களன 

்கணவர் ்கருபளபயாவு்டன் ்கண்டிச் சீளமக்கு 
அனுபப ஒபபுக்க்காண்்டார். அ�ன் பிர்காரம் 
மண்்டபமு்காமில் க்காரன்டீன் (�னிளமப-
படுத்�ல்) அனுமதிக்்கா்க விண்ணபபித்து, 
சிறுவனுக்கு அது அவசியமில்ளல என்்றப-
தில் வந�தபாது�ான், அந�க் ்கடி�த்தில் �ன் 
கபயர் கசௌமியமூர்த்தி என்ப�ா்க இருக்்கக் 
்கண்்ட அச் சிறுவன், �ன் கபயர் மா�வன் 
இல்ளல, கசௌமியமூர்த்தி�ான் என்பள�த் 
க�ரிநது க்காண்்டான்.  

அப ளபயன் பி்றந�து, ்கருபளபயா 
பிள்ளள மூனா புதூரில் ்கடடி எழுபபிய விசா-
லமான பங்களாவில். க்காழும்புக்கு வநது 
தவவண்்டன் பங்களாவுக்கு கசன்்றது ்காரில். 
சுற்றிச் சுற்றி மளலதயறிய தபாது ்காரிதலதய 
ளபயன் வாநதிகயடுக்்க, அபபா த்காபத்தில் 
அவளனத் திடடித் தீர்த்��ா்க ஒரு வரலாற்-
றுக் குறிபபு உண்டு.  

தவவண்்டன் பங-
்களாளவ லூயிஸ 
த்கார்்டன் என்்ற 
கவள்ளளத் துளர 1850ஆண்டு மூவாயிரம் 
பவுண் கசலவில் அளமத்�ாராம். அத் த�ாட-
்டத்தில் கபரிய ்கங்காணியா்கப பணியாற்றிய 
்கருபளபயா பிள்ளள பின்கனாரு ்காலத்தில் 
தவவண்்டன் த�ாட்டத்ள�தய விளலக்கு 
வாஙகினார் என்பது�ான் நாம் க�ரிநது 
க்காள்ள தவண்டிய முக்கியமான கசய்தி. 
த�ாட்டத்தில்�ான் வி்றகு, �ண்ணீர், குடியி-
ருபபு, தவளல என்று எல்லாம் கிள்டக்கி-
்றத� இள�வி்ட நமக்கு தவறு என்ன த�ளவ 
என்று பலர் இன்றும் வாளாவிருநது விடு-
வள�ப தபாலின்றி, ்கருபளபயா ்கங்காணி 
அடுத்� ்கட்டத்துக்கு எபபடி ந்கர்வது என்ப-
திதலதய சிந�ளனயா்க இருந��ால்�ான் ஒரு 
த�ாட்டத்ள� அல்ல; பல த�ாட்டங்களள 

வாஙகிப தபா்ட முடிந�த�ாடு, �மிை்கத்-
திலும் கசாத்து்களள வாஙகினார். எனதவ 
மளலய்க மக்்கள், க�ாழிலாளர்்கள் ்கருப-
ளபயா ்கங்காணியி்டமிருநது, வாழ்க்ள்கயில் 
உயர்வது எபபடி என்பள�, பா்டமா்கக் ்கற்்க 
தவண்டும்.  

1903ம் ஆண்டு (1907?) ்கருபளபயா 
பிள்ளள தவவண்்டளன விளலக்கு வாங-
கினார். கமாத்�ம் 560 ஏக்்கர் த�ாட்டம் 
அது. இஙகிருநது�ான் ்கம்கபால கசயின்ட 
அன்றூஸ பா்டசாளலக்கு கசன்று ்கல்வி 
்கற்்றார் இளளஞன் கசௌமியமூர்த்தி. 
படிபளப முடித்துக் க்காண்டு அபபாவுக்கு 
உ�வியா்க த�ாட்ட நிர்வா்கத்ள�க் ்கவனிக்-
்கத் க�ா்டஙகியதபாது �ான் இப பணக்்காரப 

பிள்ளளக்கு �மக்குக் கீழ் தினசரி ஊழியம் 
கசய்து தவ�னம் கபறும் இநதியத் க�ாழிலா-
ளர் மீதும், மத்திய மா்காணத்தில் பல்வள்க-
யான க�ாழில்்களளச் கசய்து க்காண்டிருந� 
இநதியர்்களின் நலன்்கள் க�ா்டர்பா்கவும் 
்கரிசளன பி்றந�து. பணத்ள� தசர்த்த�ாமா 
அள� குடடிதபா்டச் கசய்த�ாமா என்பத� 
சா�ாரண கசல்வந�ர்்களின் சிந�ளனயா்க 
இருக்்க, இவருக்கு மடடும் எபபடி மாற்றி-
தயாசிக்்க முடிந�து என்பது ஆச்சரியமான 
ஒன்று�ான். சில சமயம், �னக்கு இஙத்க ஒரு 
கவற்றி்டம் இருபப�ா்கக் ்கருதி இருக்்கலாம். 
ம்காத்மா ்காநதி இலஙள்கக்கு வநது ஆற்றிய 
உளர்கள் பின்னர் தநருஜியின் தமள்டப தபச்-
சு்கள் என்பனவும் இவளர ஈர்த்திருக்்கலாம். 
இளவயும் கூ்ட �ான் இ்றஙகி கசயலாற்்ற 
இலஙள்கயில் ஒரு கவற்றி்டம் இருபபள�-
யும் அந� கவற்றி்டம் �னது இயல்பு்களு்டன் 
ஒத்திளசத்து தபா்கக் கூடும் என்பள�யும் 
இந� இளளஞர் மு்கர்நதிருக்்கலாம்.   

த்காள�யாளர அவர் திருமணம் கசய்-
துக்காண்்ட பின்னதரதய �னது குடும்பத்-
தின் பரம்பளரப கபயரான க�ாண்்டமான் 
என்பள� �ன் கபயரு்டன் தசர்த்துக் க்காள்ள 
தவண்டும் என்்ற எண்ணம் அவருள் ஏற்பட-
்டது. அபபடிதய �ன் கபயளர கசௌமிய-
மூர்த்தி க�ாண்்டமான் என்று மாற்றி அளமத்-
துக் க்காண்்டார். மா�வன் என்்ற கபயர் 
அபபடிதய மள்றநது தபானது.  

கசௌமியமூர்த்தியார் பற்றி எழு� 
தவண்டும் என்்ற எண்ணத்ள� க்காழுநது 
விடடு எரியச் கசய்�து, சமீபத்தில் தவவண்-
்டன் பங்களா பற்றி எரிந� சம்பவதம. அந�த் 
தீ, வீடடில் இருந� பல கபறுமதியான �ளபா-
்டங்களளயும், ஓவியங்கள், பளைய ப்டங்கள் 
மற்றும் ஆவணங்களளயும் �னக்கு இளர-
யாக்கிக் க்காண்்டது. இது �ற்கசயலா்க ஏற்-
பட்ட தீயா அல்லது தவறு ்காரணங்களினால் 
ஏற்பட்டத் தீயா என்பது இன்னும் முற்றிலு-
மா்கத் க�ரியவில்ளல. எது எபபடியானா-
லும், கபறுமதியான வரலாற்று முக்கியத்-
துவம் வாய்ந� ஒரு பங்களா தீபபற்றி எரிந�து 
சகித்துக்க்காள்ள முடியா� ஒன்று�ான். அது 
க�ா்டர்பா்க விசாரித்�தபாது பங்களாவின் 
முன்பக்்கமா்க இருந� சளமயலள்றயிலும் 
க�ாண்ணூறு்களில் தீபபற்றிக் க்காண்்ட�ா-
்கவும் அது உ்டனடியா்க அளணக்்கபபடடு-
விட்ட�ா்கவும் க�ரியவந�து.    ஆறுமு்கன் 
க�ாண்்டமான் மள்றவின் பின்னர் அந� பங-
்களாவுக்கு கவள்ளளயடிக்கும் பணி ந்டந-
�து. அள�ச் கசய்�வர்்கள், மின் வயர்்கள் 
அளனத்தும் ஒழுங்கா்கத்�ான் இருந��ா்கச் 
கசால்லி இருக்கி்றார்்கள். அந� பங்களாவில் 
இரவில் யாரும் �ஙகுவதில்ளல. க�ாண்்ட-
மான் குடும்பத்�வர்்கள் வந�ால் மடடுதம 
சளமயல்்காரர்்கள், உ�வியாளர்்கள் வருவார்-

்கள். பின்னர் திரும்பிப தபாய்வி-
டுவார்்கள். அஙத்க இரவில் �ஙகு-
வது ்காவலாளியான ஒரு கூர்க்்கா 
மடடுதம! அவர் �ான் �ஙகியி-
ருந� அள்றக்குள் புள்கவரக்்கண்டு 
எழுநது பார்த்திருக்கி்றார். பங்களா 
தீபபிடித்திருபபள� ்கண்டிருக்கி-
்றார். அலறியடித்துக் க்காண்டு படி-
்களில் இ்றஙகி கீதை அளமநதிருக்-
கும் குடியிருபபு்களுக்குச் கசன்று 
கசய்திளயத் க�ரிவித்� பின்ன-
தரதய ஆட்கள் தமதல ஓடி வநதி-
ருக்கி்றார்்கள்.  

புசல்லாளவளயச் தசர்ந� 
தசவு்கன் கசல்லமுத்து நுவகரலிய 
மாவட்ட இ.க�ா.்கா அளமபபா-
ளர். விடியற்்காளல இரண்்டளர 
மணியளவில் நித்திளரயில் இருந� 
அவருக்கு ஒரு க�ாளலதபசி 
அளைபபு வநதிருக்கி்றது. அளைத்-

�வர் ஆறுமு்கன் க�ாண்்டமானின் ம்கள் நாச்-
சியார். தவவண்்டன் பங்களாவில் தீ விபத்து 
ஏற்படடிருபப�ா்கத் க�ரிகி்றது. தபாய்ப 
பாருங்கள் என்று அவர் கசால்ல, உனடியா-
்கதவ தவவண்்டனுக்கு விளரநதிருக்கி்றார் 
கசல்லமுத்து.   

“நானும் சில இளளஞர்்களும் பின் பக்்கமா-
்கச் கசன்று �்கரங்களள ்கைற்றி எறிநத�ாம். 
அ�னால் பின்பக்்கமா்க தமடடில் அளமந-
திருந� சளமயலள்ற மற்றும் உணவு அள்ற 
கநருபபில் இருநது �பபியது. அஙகிருந� 
பளைளமயான �ளவா்டங்களும் �பபின!” 
என்கி்றார் கசல்லமுத்து 

 
 (அடுத்� வாரமும் வரும்)    
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ததவதாஸ் சவரிமுத்து  

தளலவர்்கள் பி்றபபதில்ளல 
உருவாகி்றார்்கள் என்பது 
பைகமாழி. ஆனால் பி்றபபி-

தலதய �ளலளமத்துவகமான்றின் 
ஆளுளம நிர்ணயம் கசய்யபபடுகின்-
்றளம என்னதவா உண்ளம.  

்காருண்யவாதியா்கவும், கபாறு-
ளமயின் சி்கரமா்கவும் இருந� 
அஹிம்சாவாதி ்காநதியடி்கள், பின்-
னாளில் கபரும் சா�ளன்களள 
நி்கழ்த்துவ�ற்கு இயல்பிதலதய 
மள்றநது கி்டந� இந� சுபாவங்கதள 
்காரணம்.  

 இபபடிகயாரு சூழ்நிளலயின் 

வரமா்கக் கிள்டத்� 
� ள ல வ ர் � ான் 
அமரர்  கசளமிய-
மூர்த்தி க�ாண்-
்டமான். அ்டக்கி 
ஒ டு க் ்க ப ப ட ்ட 
அ னு ப வ த் தி ற் கூ -
்டா்க �ளலவன் 
ஒருவன் த�ான்று-

வான் என்னும் சரித்திரத்ள� மாற்-
றியளமக்கும் வள்கயில் அவரின் 
�ளலளமத்துவ பிரதவசம் அளமந-
�து. ஏகனனில் அவரது குடும்பம் 
வசதியானது.  

பிரபுத்துவ வாரிசா்க வளர்ந�-
வர் அவர். ஆனால் உபபரிள்கயி-
லிருநது உளைக்கும் வர்க்்கத்ள� 
பார்க்்க அவரது உள்ளம் உருகியது. 
பாடுபடும் இனகமான்றின் ்கடின 
வாழ்க்ள்க அவருள் பாதிபளப ஏற்-
படுத்தியது. இநதிய வர்த்�்கர்்களின் 
நலளன ்கவனிக்்ககவன உருவாக்்கப-
பட்ட இலஙள்க இநதிய ்காஙகிரஸ, 
இலஙள்க க�ாழிலாளர் ்காஙகிர-
ஸா்க மாற்்றம் கப்ற இதுதவ ்காரண-

மானது. அவர் இநதிய வம்சாவளி. 
அந� சமூ்கத்ள�ச் சார்ந� மி்கபகப-
ரும் க�ாள்கயினர் க�ாழில்சார் 
நிளலயிலும் வாழ்வியல் �ன்ளம-
யிலும் முற்றிலும் நசுக்்கபபட்ட-
ளமளய அவரால் �ாஙகிக் க்காள்ள 
முடியவில்ளல. ஏ்றக்குள்றய 120 
வரு்ட வரலாற்றிளன (இ.க�ா.
்கா. உருவாக்்கபபட்ட ்கால்கட்டம்) 
க்காண்டிருந� ஒரு சமூ்கத்ள� �ளல-
நிமிர கசய்ய தவண்டிய பாாிய 
்க்டபபாடடிளன அவர் வலிநது 
ஏற்றுக் க்காண்்டார். அள� கவற்றி்க-
ரமா்க சாதித்தும் ்காடடினார்.  

இன்று இ.க�ா.்கா. 81 வயள� 
எடடியுள்ளது. அது கசால்லும் நிரந-
�ர கசய்தி அமரர் கசளமியமூர்த்தி 
க�ாண்்டமானின் அர்பபணத்தின் 
அள்டயாளதம இது என்பது�ான். 
தபாராட்டங்கள், தபச்சுவார்த்ள�-
்கள், தவளலநிறுத்�ங்கள், சத்திய-
கிர்கங்கள் என்று மளலய்க சமூ்கம் 
சநதித்� அத்�ளன சவால்்களிலும் 
அவர் �்டதம �ஙகி நிற்கின்்றது, - சமூ-
்கத்ள� �ாஙகி நிற்கின்்றது.   

நா்டாற்்றவர் பிரச்சிளனக்கு நல்ல 
தீர்பபு ்கண்்டது அவரது அரசியல் 
சாணக்கியம். அ�ன் மூலம் இநதி-
யவம்சாவளி சமூ்கம் அரசியல் அந-
�ஸது கபற்்றது. நலிவுற்்ற மக்்கள் 
நா்டாளுள்கயில் பஙகுகபறும் 
வண்ணம் வாய்பளப ஏற்படுத்திய பக்-
குவம் கசளமியமூர்த்திக்கு மடடுதம 
உரியது.  

துணிச்சல், �நதிரம், கூர்ளமயான 
சிந�ளன, மக்்களின் பிரச்சிளன-
்களளதய எநதநரமும் சிநதிக்கும் 
குணம் என்பளவ இவரது அள்ட-
யாளங்கள். இ்றக்கும் வளர, இனிய 
குணம் க்காண்்டவரா்க அவர் வாழ்ந-

�ார். மள்றந� பின்னரும் ம்றக்்க 
முடியா� மாண்பிளன க்காண்்டவரா்க 
தி்கழ்கின்்றார்.   

இன்று அவரது 107வது ஜனன தினம் 
பதிவு கசய்யபபடுகின்்றது. இ.க�ா.
்கா. என்்ற ஆலவிருடசம் ஆயிரமா-
யிரம் மளலய்க மக்்களுக்கு அள்டக்-
்கலம் �ருவ�ன் மூலம் அவாின் 
்கரங்களள அரவளணக்கின்்றன.   வழி-
த�டிய மக்்களுக்கு ஒளியா்க பிர்காசித்-
�வர் அவர். இது�ான் யு்க புருஷருக்-
்கான இலக்்கணம். கசளமியமூர்த்தி 
ந்டநது கசன்்ற �்டங்கள் அழுத்�மா-
னளவ. கூ்ட பயணிக்கும் ச்கலருக்கும் 
கபாருத்�மானளவ. அந�பா�ச் சுவடு-

்கள் க�ாளலதுார இலக்கின் படிக்்கட-
டு்கள். அடிமட்ட மக்்களுக்கு ஆற்்றல் 
�ரும் வரலாற்று ஏடு்கள் வரலாறு்கள் 
இன்றும் வார்த்ள� வர்ணளன்க-
ளால் எழு�பபடுபளவயா்க இருக்்க 
முடியாது. அ�ன் ஆைபபதிவு்கள் ஆய்-
வுக்குாிய�ா்க இருக்்க தவண்டும். 
மீள் எழும் பீனிக்ஸ ப்றளவ தபால 
படிபபவர்்களள பற்றிக் க்காள்ள 
கசய்ய தவண்டும். 

வரலாற்று பதிவு்களா்க வரித்துக் 
க்காள்ளும் வாய்பளப இளளய சமூ-
்கத்திற்குள் இஙகி�மா்க விடடுச் கசன்-
றுள்ளார்.   இன்ள்றய மளலய்கத்தின் 
இனிய நிளனவு்களில் எல்லாம் அவர் 
வாைதவ கசய்கின்்றார். நாளளய 
மளலய்கத்தின் எந�கவாரு ந்கர்-
விலும் அவர் வாைதவ தபாகி்றார். 
அந� வள்கயில் மரணத்�ால் ம்றக்்க 
முடியா� மாசற்்ற �ளலவனின் 
ஜனனம் ஒரு சமூ்கத்தின் ஆவணம்.   

அள� ்காபபதும் மற்்றவர் ்கவனத்-
திற்கும் உடபடுத்துவதுதம, சமூ்கத்-
திற்கு இ.க�ா.்கா. கசய்யும் அர்பப-
ணம்.     

த�ொண்டமொன் நினைவுகள்

செளமியமூர்த்தி ச�ொண்டமொனின் ஜனனம் 

ஒரு சமூகத்தின் மறுமலர்ச்சி
இன்று அவரது 107வது ஜனன
தினத்்த முன்னிட்டு   
வவளியாகும் சிறப்புக் கட்டு்ர

வேேண்டன் பங்களொவுக்கு ேந� 
மொ�ேன் என்்ற மூனொபுதூர் சிறுேன்!  

கநருபபில் சிக்கிய தவவண்்டன்

சித்�ம்ளம ்கருபளபயாபபிள்ளள
ப்டம் : க�ல்க�ாடள்ட தின்கரன் நிருபர்
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உணவுக்கு அறுசுமைப�ால்
உமைத்தற்கும் அமைகள் உண்டு;
உணர்வுக்கு ஏற்்றைாறு
உமைத்தலின் சுமையும் ைாறும்!
ஒன்ம்றபே திரும்�ச் ச�ான்்ால்
உைர்்ப�ா் உ்பபு்ப ப�ச்சு;
�ன்னிபே அம்தபே மீண்டும்
�கர்ந்திடல் புளி்பபு்ப ப�ச்சு!
விரும்�ா்த ப�ாதுமைத்தல்
ைாமழ்பபூத துைர்்பபு்ப ப�ச்சு;
விரு்ப�திற்சகதிைாய்்ப ப��ல்
பை்ப�ஙகாய் க�்பபு்ப ப�ச்சு!
க்ன்ச்றழும் பகா�தம்த நாம்
காட்டும் ச�ால் எரி்பபு்ப ப�ச்சு;
கனிபைாடு இ்தைாய்க் கூ்றல்
கரும்ச�் இனிக்கும் ப�ச்சு!
ப�சிடும் ைமககள் கண்படாம்
ப��ாது இருத்தல் நன்்றாம்;
ப��த்தான் பைண்டுைாயின்
ப�சுபைாம் இனி்பபு்ப ப�ச்சு!
உைத்தலாம் உமைகள் ஒன்ப்ற
உலகத்தார் விரும்பிக் பகட்�ர்;
எைர்க்குபை இனி்பபு்ப ப�ச்சு
என்ம்றக்கும் சி்ற்பபு ப�ர்க்கும்!

இன்ப்றா, நாமைபோ,
என்ப்றா ஒரு நாள்
நிச்�ேம் அைன் ைருைான்!
நடக்மகயில், கிடக்மகயில் 
நடிக்மகயில், �டிக்மகயில் 
இருக்மகயில், நிறுக்மகயில்,
வீட்டில், வீதியில்,
விமைோட்டுத திடலில்,
கட்டிலில், சகாட்டிலில், 
ச�ட்டிகள் சுைக்மகயில்,
கட்டிலிைம் ைேதினில்,
ச்தாட்டிலில் �டுக்மகயில்,
புத்தகம் �டிக்மகயில்,
வித்தக்ப �டிகளில்,
�ேணம் ச�ல்மகயில்,
�ே்ம் சகாள்மகயில்,
்தள்ைா ைேதினில்

இல்லாள் ைடியினில்
ஏப்தா ஒரு �ணியில்,
ஏப்தா ஓர் இடததில்,
ஏப்தா ஒரு தி்ததில்,
ஏப்தா ஒரு ச�ாழுதில்
ஏப்தா ஒரு ச�ாழுதில்
ஏப்தா ஒரு நிகழ்வில்
எதிர்�ாைாைபல
ஏப்தா ஒரு ைடிவில்,
இன்ப்றா, நாமைபோ
என்ப்றா ஒரு நாள்
ஏப்தா ஒரு ைழியில்
அறிவிக்காைபல
நிச்�ேம் அைன் ைருைான்!
‘எைன்’ எனும் ச�ேரில்
நிச்�ேம் அைன் ைருைான்!

மண்ணில் வாழும் மனிதனே!
உன்ேப் ன�ால் நானும்
ப�ண்ணுக்குள் இருந்து இந்த
மண்ணுக்கு வந்தவனதான!
மண்ணினே வாழந்தவனதான!
ஆமாம், நான
ப�ண்்ா்ை ப�ானோ்ை
மண்்ா்ை ப�ாண்னடேன!
தனனி்ே உ்ராது
தவறு�ள் பையனதன!
எண்்ப்�டி வாழ
ஏனதனதா பையனதன!
�ண்மூடிததேமாய
�ாரியங�ளும் பையனதன!
இதோல் நான
இந்த
மண்ணில் மட்டுமல்ே

தனனிலும்
எல்ோவற்றையும் இழந்னதன!
எனனுள் இருக்கும்
இறுதி மூச்சும் ன�ச்சும்
இனனறைாடு அடேங�ப்ன�ாகிறைது!
என ஆட்டே அ்ைவு�ளும்
அடுதத நிமிடேம் நிற�ப்ன�ாகிறைது!
என்ே மண்்்றைக்குள்
வழி அனுப்� வந்திருக்கும்
�ாை னநைங�னே!
�ந்த �ாைங�னே!
இந்த
மண்ணினே என்ேப்ன�ால்
எண்்றறை
ஆ்ை�ள் ப�ாள்ோதீர�ள்!
அது உங�ள்
மண்வாழ்வ
மண்்ாக்கிவிடும்!
மனிதன உந்தன
ம�ததுவத்த ப�டுததுவிடும்!
இந்த
்வய�ததில்
எப்�டியும் வாழோபமனறு நி்ேக்�ாதீர�ள்!

அது தன்ேனய அழிததுவிடும்!
தவறு�்ேயும் வேரததுவிடும்!
மனிதததுவத்த உ்ரந்து
புனிதததுவததுடேன வாழுங�ள்!
அப்ன�ாது உங�ள்
இந்த
மண்்� வாழவு ம்க்கும்!
நீங�ள்
மரணிததாலும்
அந்த
மறு்ம வாழவும் சிறைக்கும்!
ஆமாம்;
இந்த
மண்ணில் வாழும்
மனித மேங�ளில்
ம�ாததுமாக்�ோ�
இல்ோவிட்டோலும்
ம�ான�ோ� எனறைாவது
இடேம் பிடிப்பீர�ள்!
வாழவில்
தடேம் �திப்பீர�ள்!

நீரில்லாைபல ைா்வீதியில்
நீந்திததிரியும் சைண்ணிலவும்

ஆ்தாைமில்லாைபல அந்்தைததில்
இருந்து கண்சிமிட்டும் விண் மீன்களும்
கால்கள் இல்லாைபல விண்சைளியில்
நகர்ந்து ச�ல்லும் சைண்பைகஙகளும்

கடிகாைம் இல்லாைபல தி்மும்
காமலயில் உதிக்கும் சூரிேனும்

நாட்காட்டி இல்லாைபல
அைாைாம�மே அடுதது

�திம்ந்்தாைது நாளில் ச�ௌர்ணமியும்
ச�ௌர்ணமிமே அடுதது

�திம்ந்்தாைது நாளில் அைாைாம�யும்
்தை்றாது ைருைதும்

திம�காட்டியில்லாைபல
திம�ேறிந்து �்றக்கும் �்றமைகளும்
சி்றகுகள் இல்லாைபல ஆகாேதம்த

பநாக்கி்ப�்றக்கும் �ருகுகளும்
இேற்மகசேன்்றால்இேற்மகக்கு ைா்றாக நடக்கும்

எல்லாைற்ம்றயும்
என்்சைன்று அமழ்ப�து?

உன்னிட மிருந்ச்தாரு கடி்தம் ைந்்தது
உழுதுநீ விம்ததது அனு்பபி யிருந்்த
�ஙகதி அம்ததும் உன் உணர்வுத ்தகி்பம�
ஒன்று விடாைல் முழு்தாய் உமைத்தது!
உமைத்தம்த்ப �டிதப்தன்; �டித்ததில் திமைதப்தன்!
திமைதது நான் இலயிக்மகயில் சநஞ்சு ைலித்தது!
கமைந்்த் காலம், ஆயினும் இனும் நீ
காக்கும் என் நிம்பை உன்ம்த ப்தற்றும்!
ஒன்று விடாைல் இன்ம்றே உன்ம்
என்னிடம் ்தந்்த உன் எழுததுள் நுமழந்்த
என்ம் என்னிடம் இருந்து நான் இழந்ப்தன்!
அன்பின் சநருக்கம் இ்ப�டித ்தாப்ா?!
�ற்�ல ஆண்டுகள் �ழுதது உதிர்ந்தும்
கற்சிமல ப�ால் நாம் உ்றமைச் ச�துக்கி
அற்பு்த ைாய்அம்த்ப �ாதுகாததிருக்கும்
உன்ம் நிம்க்மகயில் ச�ருமைோ யிருக்குது!
ஆயினும் சைட்க்ப �டுகிப்றன் லட்சுமி
அன்றிருந் ்தா்பப�ால்... எஙகள் கா்தமல
சநஞ்சுள் �துக்கி நிம்தது ைாழும் உன்
அன்ம� நிம்தது அகம்மிக ைகிழ்கிப்றன்!
ை்ஙகைால் ைாழும் ைனி்தர்எ்ப ப�ாதும்
்தழும்பு்தல்,  �ாம்த ்தடுைாறிச் சிம்த்தல்
நட்ப�ப்த இல்மல; ைைலட் சுமிபே!
ைருகிப்றன் �ந்தி்பப�ாம் ை்ஙகளித துைக்க!

ஆலும் பைலும்
�ல்லுக்கு 
நாலும் சைண்டும்
ச�ால்லுக் சகன்்ற
முத்தமிழின்
முகைரியி்தம்
ோைறிந்தும்
ஆலும் பைலும்
அருகிலிருந்தும்
நாளும் ச�ாழுதும்
ச�ால்லும் �ல்லும்
இழந்து
உமழதது கமைதது
கமைந்து ப�ா்
ைமலேக ைக்களின்
ை்தம்த ோைறிைார்
தூக்கமில்லா
ோக்மக போடும்
ஏக்கம் நிம்றந்்த
ைாழ்க்மகபோடும்
முழுையிற்றில்
முக்கால்ைாசி

காற்்றாக
கால் �குதி
�ழஞ் ப�ாற்ப்றாடு
கதிசைாலியில்
ைமலபேறி
மக பநாக
இமல விடுதது
்தளிர் சகாய்து
கூமடயிலிட்டு
விேர்மை சகாட்டி்ாலும்
க்விலும்
காண முடிோது
ைாழ்வில் உேர்மை
சைாட்டித துண்மட
்தட்டாந்்தமையில்
உண்டு முடித்ததும்
அததுமீறிே
அட்மடகளின்
அட்டகா�ம்
ஆ்ாலுமிந்்த
கடூழிேத ச்தாழிலாைர்களுக்கு

இன்று ைமை
ஏப்ா
�ாைா�ட்�ம்
ஆண்டாண்டு காலம்
அந்நிே ச�லாைணிமே
ஈட்டிக் சகாடுதது
�ாமடயில்
ப�ாகும் ைமை
கூமட சுை்பப�ார்
ஓட்மடயில்லா கூமையில்
உ்றஙகிட பைண்டுசைனில்
க�ட்றக் கற்று

�ட்டம் ச�ற்்றாலும்
�ட்டம் ப�ாட்டாலும்
கிட்டா்த
�்தவி ைை
உ்தவிபோர் உேர்ந்திடபை
உ்தறித ்தள்ைா்த
திட்டைா் சகாள்மகயும்
பகாட்�ாடும் சகாண்ட
நல்ல ்தமலமைகள்
மக சகாடுத்தல்
மும்றேன்ப்றா

விரிதது்ப�ை்பபிே சைண் ்தாைாய்
உலக்ப �ை்பபில்
ஊன்றுகி்றது; என்ப�்ா மும்
ஓர் மும்ோய்...
கட்டாந்்தமையில் கசியும்
ப�ற்று நீர்; மைோகி,
ஒட்டுக்கமையும், உ்தைா்ப
பீமட, கமை, கமையும் என்
ப�்ாமும்க் கல்பம�ோல்
பிசிறி, உழுது, ப்த்ாக்கும் ஒரு
ச்தய்வீக்ப �மடேலுக்குள்
ஒததிமக �ார்க்கும் ஓர் உத்தை்ாய்
ைாரி, பகாமட, என்றில்லாது
ைருடம் பூைாகவும்
ஆைைாைம் இல்லா்த
அ�த்தல் ப�ாகஙகைாய்
ஆைணக் கணக்கில்...
கமைநீக்கிே சநல்ைணிகளின்
முததுக்கள் புத்தக ஆைணைாய்
புஸ்பிக்மகயில், ப�்ாக்கல்பம�
ப்தாள் குலுக்கி நிற்கி்றது
ைாள் ஏந்திே ஒரு

ப�ார் வீைம்்ப ப�ால
பைடு �ள்ைம் அ்றபைஇல்லா்த
�ை சைளி்ப�ாம்தயில்
குறுக்கீடு ச�ய்யும்
குருட்டு்ப பூம்களுக்கு
ஏர் மும் ைட்டுைன்றி
ப�ார்மும்ோகவும்
புததிபுகட்டும் என்ப�்ாமும்

கமடதச்தடுத்த அரிைாைாக,
ைமலக்குபைலும் ைாபடத்தலாம்
�ாமல சைளிமே்ப
�சுமைோக்கும் �ேணம்
முட்மடயில் ையிர்பிடுஙகும்
நிமல என்்? இது
நாய்ைாமல நிமிர்த்த எடுக்கும்
நைகாசுைன் �ேணததில்
கச்சி்தைாகக் காய் நகர்ததும்
என் ப�்ா...
எவைைபைா சநளிவு சுழிவுகமையும்
எதிர்சகாண்டு, �ைாளிதது,
�மூகைமல்பபின்்லில்...
�ைாதிோகிக்கிடக்கும்
இடக்கு முடக்குகமை
இல்லாைற் ச�ய்ை்தற்கா்
இலட்சிே்ப �ேணததிற்காக
உழுது சகாண்டிருக்கி்றது
உலக்ப �ை்பம�
என்ம்யும் ப�ர்தது...
இதப்தாடு �ல ஆண்டுகைாக

மனங்களோல் வோழவது...
கலாபூஷணம் கல்முனைப் பூபால்

-மாத்தனை ஆர். பாலகிருஷணன்

யேச்சும் சுரவயும்!
-கல்்லாளுனை பாரிஸ்

எபேடி 
அரைபேது?

்கண்ணீரைக் 

்கரளயவோமோ?  
-          

சு்ாமி்ப ப�ைமலோல்  

சுருண்டு கிடந்்தைமை. ..  

ஆழி ப�ைமலோல்  

அழுது துடித்தைமை...  

ைமழ ச�ாழிந்்த ப�ாைாபல  

ைமட தி்றந்்த பைமையிபல...  

�மட விமைந்து ைந்்தது ப�ால்  

வீசடஙகும் ப்தடி ைா...  

�ாம்புகளும் ப்தள்களுபை  

�ாலகமை அச்சுறுத்த...  

உமடமைகமைக் மகவிட்டு  

உயிர் ்த்பபி ைந்்தைரின்  

சைள்ைத்தால் சைந்திட்ட  

உள்ைஙகள் உயிர்்பச�ய்்த  

உள்ைைற்ம்றக் சகாடுதது  

உ்றைாட ைாட்படாைா?  

இரா. ்ெயக்குமார்  

கம்பனையூர், மஞ்சுைா கிருஷணசாமி

அவன் வருவோன்!
 ஏறாவூர் ்தாஹிர்

இலட்சியப் பயணத்திற்கா் சாய்ந்தமருதூர், கக.எம். அஸீஸ்மரை சோய்ந்து யேோனோல்
என்.கக. கைணி பலாங்கானை

இக்கமையில் இரு்ப�ைனுக்கு
அக்கமை �ச்ம�ோக
ச்தரிை்தால்
அக்கமைக்குச் ச�ன்று 
குடிபேறி குதூகலைாய்
ைாழலாம் எ்
ை்்ப�ால் குடிதது
ைாழ்ந்்த பைமை
ைமழயி்ால்
ைமலபே �ாய்ந்து
்தமலயில் விழுந்து
ைண்பணாடு ைண்ணாக
புமகந்து மீண்டும்
மீரிேச�தம்த ைண்
�ரிமை ஞா�க்ப�டுததி
ை்தம்த்ப �ம்தக்க
மைதது கண்கள்
ஈைைாகின்்ற்
ைமலேடி ைாைததில்
உ்றஙகி உமழதது 
ைாழும் ஏமழச்தாழிலாைர்கள்  
ைமல அடிைாைததிபல
ைண்ணுக்பக இமைோகி
ப�ா் ைாந்்தபை
மீண்டும் அம்ைண்ணுக்பக
உைைாகி
ப்தயிமலச் ச�டிோக
முமைதது கூமடயில்
சகாழுந்்தாய்
விழுவீர்கைா
்தமிழர்களின் ்தமலயில்
ைட்டும் ைமல
�ரிந்து விழுைது
ைைைா, �ா�ைா?

வி்டேப�றைா 
னைா�ங�ள்

-அலிறிஸாப், அக்குறனண

- காத்தான்குடி கனலமதி றபாயதீன்

விழிைலரில் விரியும்
கண்ணீர் இ்தழ்கள்
ைாழ்வுக் கம்தயில் ைரும்
ப�ாகஙகளுக்கு
விமடேளிக்க முடிோைல்
கலஙகி நிற்கின்்ற்
நிம்வுகைாக ைந்து
ை்ததில் ஆழ்ப�திந்து
ைடுக்கைாக இரு்பபுக் சகாண்டு
உ்றக்கமும் ை்றக்கச் ச�ய்து
துன்பிேல் நாடகசைான்றின்
அைஙபகற்்றம் ப�ால்
உரு்பச�றும் ப�ாகஙகள்
கடலமலகள் ப�ால்

மீண்டும் மீண்டும் ைந்து
நிம்ைதி்பபூக்கமை
ஆழ்பபும்ததது விடுகின்்ற்
மீை்ப பூக்க முடிோைல்
இ்த்ால் ப�ாகஙகளிலிருந்து
விடு்தமல வி்ாைாகபை
நிற்கி்றது விமட ச�்றாைபல!

ஓர ஆதமாவின 
அறிவு்ர!
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காரைதீவு ஸ்ரீ நந்தவனபிளரளையார் கதிர்காம பா்த 
யாத்திரிகர்கள சஙகத்தின் ஏறபாட்டில் முருகபக்தர்கள 
்தஙகள நநர்த்திரய நிரைநவறை நநறறு 29ஆம் திகதி 
சனிககிழரம அதிகாரை காரைதீவிலிருநது மண்டூர் 
முருகனாையத்திறகான ்தையாத்திரைரய நமற்காண்்ட-
நபாது பிடிககபபட்்ட ப்டஙகள.   
                 ப்டஙகள: காரைதீவு குறூப நிருபர்   

காரைதீவிலிருந்து மண்டூருககான தலயாத்திரை!  
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,yq;ifg; ghuhSkd;wk;

ntw;wplq;fs;
ghuhSkd;w nrayhsu; ehafj;jpd; 

gzpahl;nlhFjpapy; epyTk; fPo;f;fhZk; gjtpfSf;F 

rpwe;j clyhNuhf;fpaKk; kw;Wk; ey;nyhOf;fKk; 

cila ,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

1. ghuhSkd;w ciungau;g;ghsu;

2. tPL guhkupg;G cjtpahsu;

tpz;zg;gq;fis miog;gjw;fhd ,e;j mwptpj;jy; 

2020Mk; Mz;L Mf];l; khjk; 28Mk; jpfjpa 

tu;j;jkhdpapy; gpuRupf;fg;gl;Ls;sJ. me;j tu;j;jkhdp 

mwptpj;jypy; jug;gl;Ls;s Fwpj;j khjpupg;gbtj;jpw;F 

mika jahupf;fg;gl;L G+uzg;gLj;jg;gl;l 

tpz;zg;gq;fs; 2020Mk; Mz;L nrg;lk;gu; khjk; 

11Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; 'ghuhSkd;w 

nrayhsu; ehafk;> ,yq;ifg; ghuhSkd;wk;> = 

[atu;j;jdGu Nfhl;Nl" vDk; Kftupf;F te;jilAk; 

tz;zk; gjpTj; jghypy; mDg;gpitf;fg;gLjy; 

Ntz;Lk;. tpz;zg;gpf;fg;gLk; gjtp> tpz;zg;gk; 

jhq;fptUk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

Fwpg;gplg;gLjy; Ntz;Lk;. Fwpj;j ,e;j mwptpj;jy; 

njhlu;ghd tpguq;fis www.parliament.lk vDk; 

,izaj;jsj;jpypUe;Jk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

ghuhSkd;w nrayhsu; ehafk;

,yq;ifg; ghuhSkd;wk; 
= [atu;j;jdGu Nfhl;Nl
2020Mk; Mz;L Mf];l; khjk; 30Mk; jpfjp

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R

%Nyhgha efuq;fis mgptpUj;jp 

nra;Ak; epfo;r;rpj; jpl;lk; (SCDP)
 

(cyf tq;fpahy; epjpAjtp nra;ag;gl;l epfo;r;rpj;jpl;lk;)

gjtp ntw;wplk; - nraw;wpl;lg; gzpg;ghsH-01
Fwpj;j epf;r;rpj; jpl;lj;jpd; KjyPL Clhf Mjdq;fs; Nkk;gLj;jg;gLtij tpidj;jpwDld; 
Kfhikj;Jtk; gz;Ztjw;F> fhyp> fz;b kw;Wk; aho;g;ghzk; Mfpa efuq;fSf;F 
rhj;jpag;gl> me;j efuq;fspYs;s gq;FjhuHfspd; epWtd hPjpahd nfhs;ssit Nkk;gLj;jTk; 

nghJ kf;fs; efu ntw;wplq;fis (Spaces) juKaHj;jTk; efu cl;fl;likg;G> Nritfs;> 

efHT (Mobility) Nghf;Ftuj;J trjpfis Nkk;gLj;Jk; Fwpf;NfhSld; efu mgptpUj;jp 
kw;Wk; tPlikg;G mikr;rpd; fPohf cUthf;fg;gl;l %Nyhgha efuq;fspd; mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj; jpl;lkhdJ xU efu mgptpUj;jp Kd;ndLg;ghFk;. Fwpj;j nraw;wpl;lj;jpw;F cyf 
tq;fpaplkpUe;jhd fld; trjp %yk; epjpAjtp nra;ag;gl;Ls;sJ. 

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsH gjtp ntw;wplj;ijg; g+Hj;jp nra;tjw;fhf jFjp kw;Wk; jifikAs;s 
,yq;ifg; gpuirfsplkpUe;J ,j;jhy; tpz;zg;gq;fs; miof;fg;gLfpd;wd. 

Kfhikj;Jt Rw;W epUg ,y. 01/2019 mikthf> PS kl;lk;> 1> 5Mk; FO (fPNo 1 my;yJ 
2 my;yJ 3)

1)  gy;fiyf;fo khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l> chpj;jhd Jiwapyhd 
xU ,skhzp gl;ljhhpg; gl;lj;ij ntw;wpfukhfg; g+Hj;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

my;yJ

  chpj;jhd Jiwapy; gl;ljhhpg; gl;lj;jpw;Fr; rkkhd jifiknahd;whf gy;fiyf;fof 
khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l xU jifik. 

my;yJ

  chpj;jhd Jiwapy; xU mq;fPfhpf;fg;gl;l JiwrhH epWtdnkhd;wpypUe;J 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l xU ,iz mq;fj;Jtk;/ XH epfuhd njhopy;rhH jifik. 

kw;Wk; 

  rpNu\;l Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; 08 tUlq;fs; cs;spl;ljhf> Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; 
Mff; Fiwe;jJ 16 tUl jifikf;Fg; gpe;jpa mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

2.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l> chpj;jhd Jiwnahd;wpyhd 
xU ,skhzp gl;ljhhpg; gl;lj;ij ntw;wpfukhf g+Hj;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

my;yJ

  chpj;jhd Jiwapy; gl;ljhhpg; gl;lj;jpw;Fr; rkkhd jifiknahd;whf> gy;fiyf;fof 
khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l XH jifik. 

my;yJ 

  chpj;jhd Jiwapy; xU mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhH epWtdnkhd;wpypUe;J 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l XH ,iz mq;fj;Jtk;/ xU epfuhd njhopy;rhH jifik. 

kw;Wk; 

  epWtd/ gl;la cWg;Ghpik my;yJ chpj;jhd Jiwapy; xU mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhH 
epWtdnkhd;wplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l xU mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhH jifik 
my;yJ chpj;jhd Jiwapy; xU gl;lg; gpd; gbg;G gl;ljhhpg; gl;lk;.

mj;Jld; 

  rpNu\;l Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; 07 tUlq;fs; cs;spl;ljhf> Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; 
Mff; Fiwe;jJ 14 tUl jifikf;Fg; gpe;jpa mDgtk;. 

3.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l> chpj;jhd Jiwapy; 
xU ,skhzp gl;ljhhpg; gl;lj;ij ntw;wpfukhfg; g+Hj;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

my;yJ

  chpj;jhd Jiwapy; gl;ljhhpg; gl;lj;jpw;Fr; rkkhd jifiknahd;whf> gy;fiyf;fof 
khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l XH jifik. 

kw;Wk; 

 chpj;jhd Jiwapy; xU gl;lg;gpd; gbg;G gl;ljhhpg; gl;lk;. 

mj;Jld;

  epWtd/ gl;la cWg;Ghpik my;yJ chpj;jhd Jiwapy; xU mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhH 
epWtdnkhd;wplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l xU epfuhd njhopy;rhH jifik. 

mj;Jld;

  rpNu\;l Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; 06 tUlq;fs; cs;spl;ljhf> Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; 
Mff; Fiwe;jJ 12 tUl jifikf;Fg; gpe;jpa mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

rk;gs msTj;jpl;lk; kw;Wk; nghJthd epge;jidfs;:

2019.03.15k; jpfjpa Kfhikj;Jt Nritfs; Rw;WepUg ,y. 01/2019 kw;Wk; Vida 
chpj;jhd Kfhikj;Jt Nritfs; Rw;W epUgq;fs; mbg;gilapy; rk;gsk; mikag;ngWk;. 
tpz;zg;gjhuHfs; ,yq;ifg; gpuirahf ,Uf;f Ntz;baJld; 64 tajpw;F Nkw;glhkYk; 
,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

njhopy; epajp kw;Wk; epge;jidfs;:

2019 khHr; 15Mk; jpfjpa 01/2019 ,yf;f Kfhikj;Jt Nrit Rw;WepUgj;jpd; 2.3.3. 
Vw;ghl;bw;fikthf murhq;f CopaHfs; NrHj;Jf;nfhs;sg;gLtJld; murhq;fj;jpw;F 
ntspNaahd egHfs; xg;ge;j mbg;gilapy; NrHj;Jf;nfhs;sg;gLthHfs;. Fwpj;j epakdkhdJ 
xU tUl fhyj;jpw;fhd xg;ge;j mbg;gilapyhdjhFk;. 

njhpT nra;ag;gLk; Kiw:

jifikfs; kw;Wk; mDgtk; mbg;gilapy; FWk;gl;bay;gLj;jg;gLk; tpz;zg;gjhuHfs;> 
NeHKfj; NjHnthd;wpw;fhf miof;fg;gLthHfs;. 

tpz;zg;gq;fs;:

njhiyNgrp ,yf;fk; kw;Wk; kpd;dQ;ry; Kfthp vd;gd cs;spl;ljhf> jifikfs;> 
mDgtk; kw;Wk; chpj;jhd jfty;fs; Nghd;wtw;wpd; FO> tpguq;fisAk; Fwpg;gpl;L> 

A4 mstpyhd jhspy; tpz;zg;gj;ijj; jahhpf;FkhW tpz;zg;gjhuHfs; Ntz;lg;gLfpd;wdH. 
tpz;zg;gq;fs;> 2020 nrg;lk;gH 15Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;djhf> fPNoAs;s Kfthpf;Ff; 
fpilf;fj;jf;fjhf gjpTj; jghypy; mDg;gp itf;fg;gly; Ntz;Lk;. jghy; ciwapd; ,lJ gf;f 

Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtp Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. murhq;f/ epWtd Jiwiar; 
NrHe;j ];jhgdq;fspypUe;J tpz;zg;gpf;Fk; tpz;zg;gjhuHfs;> fPNo toq;fg;gl;Ls;s 
Kfthpf;F Neubahf jkJ tpz;zg;gj;jpd; gpujpnahd;iw Neufhyj;NjhL mDg;gp itf;f 
Ntz;baJld; chpj;jhd jkJ epWtdj; jiytHfs; Clhf jkJ tpz;zg;gq;fisr; 
rkHg;gpf;fTk; Ntz;Lk;. 

nrayhsH> 
efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R
17Mk; khb> R`{Wgha> 
gj;juKy;y. 

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig

Kjypy; tUgtUf;F Kd;Dhpik
 vd;w mbg;gilapy;

nfhOk;G -11> Nfhy;l; nrd;lhpy; cs;s 
filfis xJf;fpf;nfhs;sy;

01.  Kjypy; tUgtUf;F Kd;Dhpik mbg;gilapy; Xh; 5 tUl 

fhyj;jpw;F khjhe;j thlif mbg;gilapy; Nkw;gb 

jpl;lj;jpYs;s ntw;wplkhfTs;s filfis xJf;Ftjw;F efu 

mgptpUj;jp mjpfhurig jPh;khdpj;Js;sJ.

02.  Xh; kPsspf;fg;glhj fl;lzk; ,yq;if &gh Mapuj;J IE}W 

(LKR 1500/-) thp cs;slq;fyhf nrYj;Jtjd; Nghpy;> 

2020.08.31 Kjy; K.g.9.00,w;Fk; gp.g.3.00,w;Fk; ,ilapy; 

gj;juKy;y> nrj;rphpgha fl;lk; I> 8Mk; khb> efu mgptpUj;jp 

mjpfhu rig> nrhj;J Kfhikj;Jtk; kw;Wk; mgptpUj;jp 

gphptpypUe;J thu ehl;fspy; filfspd; fl;likg;G 

tiuglj;Jldhd tpz;zg;gq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  khjhe;j thlif> gpiz itg;G kw;Wk; Kw;gzk; Nghd;w 

Nkyjpf tpguq;fis K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 kzpf;fpilapy; 

mYtyf Neuq;fspy; gj;juKy;y> nrj;rphpgha fl;lk; I> 8Mk; 

khb> efu mgptpUj;jp mjpfhu rig> nrhj;J mgptpUj;jp 

kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 jiyth;

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig

26.08.2020

mwptpj;jy;

பஜாஜ் Qute கார் வி-

றபனைக்கு. வேன் வி-

றபனைக்கு சிறிய வீட்டு-

பவயாகப் பபாருட்கள் 

விறபனைக்கு. ப�ா.வப  

0 7 5 5 2 1 7 9 8 3 .

 049428

ஐவ�ாப்பிய பின�ம்மூேர் 

மறறும் டிப�யிலர் ோ-

கைஙகள் விறபனை-

க்கு உண்டு. ப�ாடர்புக-

ள் - 0773552522.

 049343

வேசன்ஸ் ட்�ஸ்ட் ேஙகியி-

ைால் சுவீகரிக்கப்பட்ட 

11.40 வபர்ச் காணி 

கட்டிடத்துடன் வபலிய-

பகாடயில் விறபனை-

க்குண்டு. வினல 

வபசித் தீர்க்கலாம். 

விவேட ஆ�ை முகா-

னமத்துே பிரிவுடன்,  

242,  யூனியன் இடம்,  

பகாழும்பு - 2 உடன் 

2020.09. 05ஆம் 

திகதியன்று அல்லது 

அ�றகு முன்ை�ாக 

ப�ாட ர்பு  பகாள்்ளவும். 

26 மில்லியனுக்கு வம-

றபட்ட ப�ானகக்காை 

விண்்ணப்பஙகள் மாத்தி-

�வம பரிசீலனை பசயய-

ப்படும். ப�ாடர்பபண்க-

ள் - 0771541696/ 

0 7 7 1 5 4 2 6 9 3 .

 048302

கல்வி,  ப�ாழில்ோ-

யப்பு,  வியாபா�ம் 

வபான்்ற �கேல்கன்ளக் 

பகாண்ட  துண்டுப் பி-

�சு�ஙகன்ள விநிவயா-

கிப்ப�றகு பகுதி வே� 

அல்லது ஓயவுவே� 

ப�ாழிலாகச் பசயயக் 

கூடியேர்கள் வ�னே. 

ோட்டின் எப்பகுதினயச் 

வசர்்ந�ேர்களும் வி-

ண்்ணப்பிக்கலாம். �கு-

தியாைேர்களுக்கு பபா-

ருத்�மாை ோ்ளா்ந� 

பகடுப்பைவு ேழஙகப்ப-

டும் ப�ாடர்பு பகாள்க. 

0 7 6 9 1 4 1 9 6 0 .

 048647
பட்டயக்    க்ணக்கா்ளர்  

நிறுேைபமான்றிறகு 

உ�வி பயிலுேர் க்ண-

க்காயவு வேனலகளு-

க்கு பயிறசியளித்து 

இன்ணத்துக் பகாள்்ள 

க.பபா.� உயர்��ப் 

பரீட்னசயில் சித்தியனட-

்ந�ேர்கள் வ�னே. �கு-

தியுனடயேர்கள் �மது 

சுயவிப�க் வகானேனய 

f d s 4 0 1 1 3 @   
g m a i l . c o m  என்்ற மின் 

அஞசல்  முக ே ரி க்கு 

அனுப்ப வும். அல்லது 

ப�ா டர்பு பகாள்்ளவு-

ம்.  0 750213293.

 048646

பகாழும்பு   பு்றேக-
ர் பகுதியிலுள்்ள   
ஒரு  முன்ைணி 
நிறுேைம் ச்நன�ப்படு-
த்தும் அலுேலர்கன்ளச் 
வசர்த்துக்பகாள்கின்்றது. 
அடிப்பனடச் சம்ப்ளம்,  
கமிேன்,  ோகைம் ,  
மருத்து     ே     ேசதி  உண்டு.  
அனழயுஙக ள் 
077 3928246,   
0716226578,  077 
7697622,  0718144320,  
071489542 9,  
0114201539 046122

உள்ளூர்   மறறும்  சர்ே-
வ�ச மிகவும் கீர்த்தி 
ோய்ந� கம்பனியின் 
நுவகபகானட அலு-
ேலகத்திறகு படித்� 
பபண் இன்ணப்பா்ளர் 
('Coodinator’) வ�னே. 
�மிழ்,  ஆஙகிலம்,  சி-
ஙக்ளத்தில் வ�ர்ச்சி 
அேசியம்,  க்ணனி அறி-
வுடன் வேனல ோட்கள் 
திஙக ள் / பசவோய/ 
பு�ன் /  சனி/ ஞாயிறு 
மு.ப.9 மு�ல் பி.ப.5.ே-
ன�. (ேயது 20 மு�ல் 
35)  w o  r l d e x p o . l k  
@ g  m a  i l . c o m  இறகு 
ஈபமயில் பசயக. சம்ப-
்ளம்  -  2 0 ,  0 00 /  - + 
கமிேன். 050021

இரும்புத் தூண்கள்,  
கூன�கள்,  பபாருத்துே-
�றகு ப�ரி்ந� பேல்ட-
ர்கள் மறறும் னகயு�வி-
யாட்கள் உடன் வ�னே. 
0 7 7 0 5 1 5 3 1 5 .
 049347

ஜுகீ வேனல ோயப்புக்க-
ள் - க்ளனி,  பிலிய்ந�ல 
பி�வ�ச த்தின் புதிய 
ஆனடத் ப�ாழில் நிறு-
ேைஙகள் இ�ண்டிறகு 
ஜுகீ பமசின் ஒப்பவ�-
ட்டர்கள் வசர்த்துக்பகா-
ள்்ளப்படுேர். வ�னே-
பயனில் �ஙகுமிட 
ேசதியும் பசயது பகா-
டுக்கப்படும். அனழயு-
ஙகள் 0727-706706
 046136

சா�திகள் உடன் வ�னே. 
�ஙகுமிட ேசதிகள்,  
வமலதிக வே� பகாடு-
ப்பைவு. கூடு�ல் சம்ப-
்ளம். 077- 0515315.
 049204

வேனலோயப்பு - பணி-

ப்பபண்,  வீட்டில் 

�ஙகி யிரு்நது வேனல 

பசயே�றகு பபண் 

ஒருேர் வ�னே. ேயது 

60 இறகு குன்றோக-

விருத்�ல் வேண்டும். 

சம்ப்ளம்          25, 

000/=  28, 000/ 

= ரூ. கம்ப ஹாவிறகு 

அருகில் ேல்லது. சிஙக-

்ளம்  வ�னே. 0777-

17 2440,  0777-

531070. 049795
35  ேயதிறகுக் குன்ற்ந� 

� னிப்பட்ட உ�வியா்ளர் 

- நுவகபகானட வீட்டு-

ப்வயாக வோக்கஙகளு-

க்காக,  படிப்ப�றகாை 

ேசதிக ள்,  ேசதியாை 

அன்ற,  உ ்ணவு - 076-

0598147 046928

ஜூஸ் மறறும் பசலட் �யா-

ரிக்கத் ப�ரி்ந� மறறும் 

சுத்திகரிப்பு,  ஏனைய 

வேனலகள் ப�ரி்ந�,  

சுறுசுறுப்பாை ஒருேர்,  

உ்ணவு ேழஙகும் நி-

றுேைத்திறகு வ�னே. 

0 7 8 8 0 3 0 6 5 0

 049744
பிலிய்ந�ல புகழ்ோய்ந� 

வஹாட்டலுக்கு வசனே 

பசயே�றகு அனுப-

ேமுள்்ள சனமயல்கா-

�ர் - பகாத்து,  �யிஸ் 

- வ�னே. கேர்ச்சியாை 

சம்ப்ளம்,  �ஙகுமிட-

ம். 077 8271023,  

078835 2826.

 049754

சிலாபம் முன்வைஸ்ே�-

ம் வகாவிலுக்கு அரு-

கானமயில் உள்்ள 

(10 ஏக்கர்) ப�ன்ை-

்நவ�ாட்டம் ஒன்றில் 

பபாறுப்பாக நின்று 

வேனல பசயே�றகு 

ஒரு குடும்பம் வ�னே. 

சம்ப்ளம் வபசித் தீர்மா-

னிக்கப்படும். உடன் 

ப�ாடர்பு பகாள்்ளவு-

ம். 0768085400.

 049508

வமசன்மார் மறறும் னக-

யு�வியாட்கள் வ�னே. 

�ஙகுமிட ேசதி,  பகல் 

உ்ணவு - கூடு �ல் சம்ப-

்ளம் - 07 7515315.

 049200

பகாழும்பு பி�சித்� 
க ம் ப னி ப ய ான் றின் 
பசயறறிட்டபமான்றி -
றகு ப�ானலவபசி 
கம்பிகன்ள இன்ண-
ப்ப�றகு பயிறசிபப-
ற்ற/ பயிறசிபப்றா� 
ஊழியர்கள் வ�னே. 
� ஙகுமிடம் மறறும் 
உ்ணவு ேழஙகப்படு-
ம். 0773139066.
 049053

பு்றக்வகாட்னடயில் உள்்ள 
எமது காட்சி அன்றயில் 
சப்பாத்து பேட்டும் 
பமஷினில் வேனல 
பசயய ஆண்கள் 
வ�னே. ேயது 18-
30,  �ஙகுமிட ேசதி 
உ ண்டு. ப�ாடர்பு - 
0777340027. Ad-
dress: Vinola Agen-
cies,  201,  Old Road,  
Maharagama. 049510

�னிப்பட்ட ேகுப்புக்க-
ள் கிருலப்பனையில் 
LOCAL சிலபஸ் 
கணி�ம் விஞஞாை-
ம் லண்டன் சிலபஸ் 
கணி�ம் இ�சாயைம்,  
உயிரியல் O/ L ேன� 
ேசதிக்வகறப  வே�ஙக-
ள். 0772 945268.
 048414

6,  7,  8,  9,  10,  11 வி-
ஞஞாைம் ,  சுகா �ா�ம்,  
புவி யியல்,  ே�லா று,  
CIVI CS - ஜைக்க 
குமா�,  மருத்துே பீடம் 
Dip,  PGD,  BA,  MA,  
Advanced Dip (NVQ) 
(UK ) C ert ( Royal 
Ins t)  CFPS,   Ame ri-
can College,  முன்ைாள் 
னல சிய ம் ஆசி ரி ய ர் ,  
உ்ளே்ள  ஆவலா ச க-
ர். 07027 8 1646 
- அ �சா ஙக  ஆசிரியர்.
 044836

கண்திருஷ்டி (கண்வ்ணறு),  
வ�ாசம் வபான்்றே-
றறிறகாக முஸாதிக் 
ஹஸ�த். அேர்க்ளால் 
ேழஙகப்படும் இஸ்லா-
மிய முன்றயிலாை 
இலேச பரிகா�ம். அே-
சியப்படுவோர் ப�ாடர்பு 
- 0760461399.
 048645

பகாழும்பு பி�வ�சத்திலு-
ள்்ள பசாத்துக்கன்ள 
மாத்தி�ம் ோஙகுே-
�றகும் விறப�றகும் 
�யவுபசயது ப�ாடர்பு 
ப க ா ள் ளு ங க ள் . 
பமாஹமட்,  காணி 
��கர் - 0776502878
 050003

சி்ற்ந� ோயப்பு - �லே-
த்து பகா ட ச்நதிக்கு 
1.8 K m தூ�த்தில் 
இரு வீடுதிகளுடன் 30 
வபர்ச்,  காணியின் பப-
றுமதிக்கு விறபனை-
க்கு ஒரு பகுதினயயும் 
பகாள்ேைவு பசயயலா-
ம். 0775327427,  
0 7 7 0 1 6 3 3 8 9 .
 049507

வேேன்ஸ் ட்�ஸ்ட் ேஙகி-
யால் சுவீகரிக்கப்பட்ட 
மஹ�கம 13.25 பர்ச்சு-
க்களிைாலாை கட்டி-
டபமான்றுடன் கூடிய 
காணிபயான்று வி-
றபனைக்கு. வினலனய 
வ ப சி த் தீ ர் ப் ப � ற கு ,  
2020.09.26 இறகு 
முன்ை�ாக,  பகாழும்பு 
02,  யூனியன் பிவ்ளஸ்,  
இல.2 42,  என்்ற மு-
கேரியிலுள்்ள விவசட 
பசாத்து முகானமத்துே 
பிரி னே ப�ாடர்பு பகா-
ள்ளுஙகள். 18 மில்லி-
யனுக்கு வமறபடும் வே-
ண்டு�ல்கள் மாத்தி�ம் 
கேைத்திற பகாள்்ளப்ப-
டும். 0773427535,  
0 7 7 2 3 6 1 2 4 3 .
 049167

பபா�லஸ்கமுே எபில்ல-
ேத்� வீதியில் 6B ஒழு-
ஙனகயில் 5 அன்றகள் 
3 குளியலன்றகள்,  2 
க�ாஜ் உள்்ள இ �ண்டு 
யுனிட் வீடு. 9.5 வபர்ச் 
கூடிய வகாரிக்னகக்கு 
- 0711270197.
 050214

Colombo-4,  Sea side 
புதிய ஆடம்ப � ப�ாடர் 
மாடி மனையில் பல 
ேவீை ேசதிகளுடன் 2 
Bedroo ms,  2 Bath-
rooms,   Li ving and 
Dining  are a,  Car 
Parkin g , G ym,   Pool,  
CCTV,  24  hours SQ 
920 உடன்  வி றபனை-
க்கு உண்டு. Deed avail-
able .  +94757619114.
 046024

10 பர்ச்சு காணியுடைாை 
வீடு  விறபனைக்கு. 
15/ 53,  பி��ாை வீதி,  
வீ�மல் மாேத்ன�,  பகா-
ட்டிகாேத்ன�. ப�ாடர்பு 
இல. 0716175324,  
0 7 7 9 6 4 6 1 8 1
 047497

617

நீர்பகாழும்பில் திம்பிரி-
கஸ்கட்டுே இரு மாடி 
வீடு,  அலுேலகம். 
650 ச.அடி,  அமரு-
மிடஙகள் இ �ண்டு. 3 
கட்ட மின்சா�ம். குழாய 
நீர்.  0 766554256.
 049532

ே த்� ன்ள பிரீதிபு� 
பப காஸிஸ் வஹாட்டலி-
றகு முகப்பாக,  6 பர்ச்சு 
காணித்து ண்படான்று 
வி ற ப ன ை க் கு ண் டு . 
பர்ச்சு ஒன்று 3 இல-
ட்சம். முழுத்ப�ானகயி-

ன் பகுதிபயான்ன்றச் 
பசலுத்தி மிகுதி இலகு 
�ேன்ண மூலம் பசலு-
த்�ப்படலாம். ப�ா.வப-
0 7 6 1 7 3 0 5 8 2
 049479

ேத்�ன்ள - மாவபால 
வஜார்ஜ் மாேத்ன�யி-
ல் 14 வபர்ச் காணி 
உடைடியாக வி-
றபனைக்கு உண்டு. 
0 7 0 4 8 9 3 9 5 7 ,  
0 7 6 8 4 2 8 8 0 2 . 
வினல வபசித் தீர்க்கலா-
ம். 049530

பா்ண்நதுன்ற எலுவில 
வ ய ா ை க ம ா ே � 
முஸ்லீம் பபரிய பள்ளி-
ோசலுக்கு அண்னமயி-
ல் வீடு விறபனைக்கு 
உண்டு. பின் உமர் 
மத்�ஸா,  பபண் பி-
ள்ன்ளகளின் மத்�ஸா 
100' ப�ானலவில் 
பஸ் நி னலயம்,  பு-
னகயி � � நி னலயம்,  
ச்ந ன� (மா ர்க்கட்) சக-
லதும் அண்னமயில் 
உண்டு. 2 ோகைம் 
வபாடக்கூடிய ோகைத் 
�ரிப்பிடம். சுறறி ே� 
மதில்,  �னி வீடு. 9.5 
வபர்ச்சஸ்,  ��கர்கள் 
கினடயாது . ப�ாடர்பு 
077504 3327,  
077668 4341.
 048376

0777-282147,  20-20 
புத்�ாண்டி றகு �ல�ா 
மாளினக சார்்ந� புனி� 
பூமியில்,  மிகப் பபறும-
தியாை பசாத்துக்கள்,  
வீடுகள் 10 மில்லியன் 
மு� ல் அ�றகு வமல். 
பல்வேறு வியாபா�ஸ்�-
லஙகள் 20 மில்லியன் 
மு�ல் அ�றகு வமல்,  
கனடகள்,  வ�ாட்டஙகள் 
1 ஏக்கர் மு�ல் அ�றகு 
வமல்,  வீடனமப்புத் திட்ட-
பமான் று,  சகல அனு-
மதிப் பத்தி�ஙகளும் 
விறப னைக்கு. 0777-
438169 047024

யட்டியன்ப�ாட்ட பி��ாை 
வீதிக்கு முகப்பாக ேக� 
எல்னலயில் சகல ேச-
திகளுடன் 7 அன்றகள் 
160 வபர்ச் கஙனகக்கு 
எல்னலயாக �ம்மிய-
மாை சூழல். இ�ண்டுமா-
டி வீடு கூடிய வினலக்கு 
விறபனைக்கு பஙக-
்ளாவிறகு,  வியாபா�ம்,  
சுறறு லா,  அலுேலகம்,  
நிறுேை ம் ே�வே றபு 
மண்டபம்,  விேசாய 
விடயஙக ளுக்கு பபா-
ருத்�மாைது. 070-
2576572. 050209

மட்டக்க்ளப்பு காணி,  
மட்டக்க்ளப்பு ே கரில்,  
பார்க் வீ திக்கு  முக-
ப்பாக மறறும் ேகரின் 
மத்தியிலிரு்நது 1 1/ 
2 கிமீ தூ�த்தில் அனம-

்நதுள்்ள 40 பர்ச்சு 
முக்வகா்ண ேடிவிலாை 
காணி. இது பேளிச்ச-
வீட்டிறகு பக்கத்திவலவய 
அ ன ம்ந து ள் ்ள து டன் 
காணியின் பின்பு்றமாக 
க்ளப்பு கா்ணப்படுகி-

ன்்றது. கடறகன�க்கு 5 
நிமிட பய்ணம். ரூ.8.6 
மில்லியன். ப�ா.வப 
- 0770330353,  
0 7 5 5 2 6 8 6 1 7 .
 049058

641

கட்டுபபத்�வில் 4 
அன்றகள் மறறும் 
2 குளியலன்றகளு-
டன் வீடு ோடனகக்கு 
உண்டு. ோகைஙகன்ள 
நிறுத்� முடியும். - 070-
7777732 049658

ப�ஹிேன்ள வகட் மறறும் 
மதிலுடன் �னி வீடு ோ-
டனகக்கு உண்டு. சகல 
ேசதிகளும் உண்டு. 
0 7 7 8 8 8 7 8 4 2 ,  
0 7 0 1 4 2 7 2 7 2 .
 049316

வீடு ோடனகக்கு /  குத்�-
னகக்கு. களுவபாவில 
- கடேத்�,  முழுனமயாக 
னடல் பச யயப்பட்ட 2 
படுக்னகய ன்ற வீடு,  
இன்ண்ந� குளியலன்ற-
கள். ோகை நிறுத்துமி-
டமில்னல. மானலதீவு 
மக்களுக்குப் பபாரு-
த்�மாைது. ப�ாவப- 
011-2763867 /  
0 1 1 2 9 8 4 6 7 7
 046139

பஹ்ந�ல,  3 படுக்னக-
யன்ற பகாண்ட வீடு,  
பபன்றரி,  டிப�சிங ரூம்,  
வி்றா்ந ன�,  க�ாஜ்,  
ப�ானலவபசி ,  30 பா-
ன�யுடன் கூடிய வீடு 
அபை க்ஸ்  நீஙகலாை-
து. 6 0, 000/ - 1500 
சது�  அ டி கனடயுடன் 
100, 000/ -,  மரு�ாை 
வீ திக்காை நு னழோயி-
ல். 071 -4945827.
 049206

முஸ்லிம் பகௌ�ேமாை,  
பகாழும்பு மாேட்ட-
த்ன�ச் வசர்்ந� குடும்ப-
த்திைர் �மது அழகாை 
ஆஙகில பமாழி மூலம் 
கல்விகற்ற 27 ேயது-
ள்்ள மகளுக்கு ேன்கு 
படித்� உயர்ப�ாழில் 
புரியும் ம்ணமகனை 
எதிர்பார்க்கின்்றைர். f a 
t h e r f 5 2 8 @ g m a i l . c o m 
 B149839
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‘நவநாகரிக’ பெணகளுக்கு
பின்னல் பொடத் பெரியவில்்லை
பே்லை உடுத்ெத் பெரியவில்்லை
ே்ைக்கத் பெரியவில்்லை
இன்றைய பெணகள்
உள்்ா்ட அணிவதில்்லை
்நட்டி்யப் பொட்டுக்பகாணடு பவட்கபை 
இல்லைாைல் பவளிபய வருகிறைாரகள்.
பலைக்கிங்க்ஸ் அணிந்து பகாணடு 
உட்லைக் காட்டுகிறைாரகள்
எனபறைல்லைாம் ‘ஆணகள்’ நீங்கள் 
கவ்லைப்ெடு்கயில்
உங்களுக்கு பவட்டி கூட கட்டத் பெரியாது 
எனறு பகாக்கரித்ெெடி
ஒட்டு பவட்டி்ய ெயார பேய்கிறைான முெலைாளி

இன்றைய ஆணகளுக்கு துணி 
து்வக்கத் பெரியாது
பவட்்டயாடத் பெரியாது
விவோயம் பெரியாது
எல்லைாவற்றுக்கும் பைலைாக புராெ்ன ேைத்துவ 
ேமூக வரலைாறு கூட பெரியாது எனறு நாங்கள்  
வாயடிப்ெதில்்லை

ஆணாய் பெணணாய் ைாற்றுப்ொலி்னைாய் 
உடலிருக்க
ஆண்ை பெண்ை எனெபெல்லைாம் 
இயற்்கயா்ன ெணெல்லை
அது ஆணாதிக்க ேமூகத்தின நஞ்சு எனறு
ஆணகளும், பெணகளும் முற்பொக்கா்ரகளுைாய்
ெக்கம் ெக்கைாய் எழுதியும் கத்தியும் வந்துள்ப்ாம்
ைாற்றைம் எனெது ேமூக இயக்கத்தின ைாற்றைமுடியா
அங்கம் எனறு
பொருளு்ரத்திருக்கிறைாரகள் ேமூக விஞ்்ானிகள்

‘நவீ்ன’ வ்ரச்சியின காரணைாக ஆணும் 
ைாறுகிறைான
பெணணும் ைாறுகிறைாள்
ெணொடு ைாறுகிறைது
பொழில்நுட்ெம் ைாறுகிறைது
பொழில் ைாறுகிறைது
இயற்்கபய ைாற்றைப்ெடுகிறைது
ஆயினும் ைாறைாதிருக்கிறைது
ோதியும் ஆணாதிக்கமும்

சி்லையின பின்னலைழ்க
சிற்பியின நிபுணத்துவத்்ெ
க்லையின உச்ேத்்ெ ரசிக்க
அழகிய்லை முன ்வத்துப் பெசுவது அறிவு்ட்ை
பெண்ை்ய முன்வத்துப் பெசுவது ைட்ை

ஆபணன்ன பெணபணன்ன
ஆண்ை என்ன பெண்ை என்ன
பவ்லைப் பிரிவி்்ன எனறைால் என்ன
எனபறைல்லைாம் எழுெப்ெட்டுள்்்ெ 
இந்நூற்றைாணடில் கூட ெடிக்காது
பெணகளின நடத்்ெயில் ெண்ெத் பெடும்
‘ஆணகப்’
முெலில் நற்ெண்ெ உங்கள் மூ்்யில் 
பெடுங்கள்
அது காலிக்குடைாய் ெள்்ாடுவ்ெ கணடறிந்து
அறிவியலைறிவால் நிரப்புங்கள்

நவீ்னத்தின அனுகூலைங்கள் ஆணகளுக்கா்னது 
ைட்டுைல்லை
அது ைனிெராய் பிறைந்ெ அ்்னவருக்குைா்னது
ையி்ரக் கட்டி ்வத்ொலும், அவிழ்த்துவிட்டாலும்
ேமூகத்திற்கு எக்பகடுமில்்லை
உங்களின முட்டாள் ெ்னத்ொல் ொன இவ்வுலைகிற்கு
ைாபெரும் பகடு

நடத்தையில் பெண்மை்ைத ததைடாதீர்

ச மீபத்தில் ஓர் விளமபரத்தில் உணமையான ‘தங் -
கைான வெற்றியாளர்’ யார் என்ற ககள்விமய 
முனமெத்து உங்கமளவயல்்ாம எநதக் கும்ற -

யுமில்்ாைல் பார்த்துக்வகாள்பெர் யார் எனறு ககட்க 
குழநமதகள் தங்களின அமைாவுக்கு விருது ெழங்கி, 
தாய் தான தங்கைான வெற்றியாளர் எனகி்றார்கள். இதன 
மூ்ம நாம குழநமதகளுக்கும, சமூகத்திற்கும எனன 
கற்றுத் தருகிக்றாம. மீணடும மீணடும தாய்மைமய புனி -
தபபடுத்துகிக்றாம.

அெளின வீட்டு கெம் வசய்யும ைகத்துெத்மத 
மெத்தும, தனமனப பற்றி கெம்பபடாது 24 ைணி 
கநரமும அர்பபணிபபுடன குடுமப பராைரிபமப கைற் -
வகாள்ளும ‘வபணைணி’கய சி்றநத தாய் எனகிக்றாம. 
(பாெம இமதவயல்்ாம வசய்தாலும தநமதக்கு எநத 
அங்கீகாரமும இல்ம்!)

வபணகளின மீது அளவில்்ா ைரியாமத வகாணடுள்ள 
‘ஆணககள’,  ஒருெர் மீது பாலின அடிபபமடயில், 
திணிக்கபபட்ட கெம்மய கசமெ எனறு வசால்லி 
காரியம சாதிபபமத முதலில் நிறுத்துங்கள். Service 
Industry எனபகத ஏைாற்று கெம். எல்்ாம பணம 
ொங்கிக்வகாணடு பணடைாகத்தாகன வகாடுக்கிக்றாம.

வபணகளுக்வகன ஒதுக்கபபட்டிருக்கும கெம்க -
ளில் இருநது அெர்கமள விடுவிக்காைல் (அசைத்துெ -
ைான உமழபபுப பிரிவிமனயிலிருநது) அெர்களின 
‘கசமெமய’ புகழெதும, அங்கீகரிபபதும, பரிதாபபபடு -
ெதும, அதற்வகன சி் அமைபபுகமள உருொக்கி அதன 
மூ்ம உதவிகள் வசய்ெதும, விருது ெழங்குெதும என -
றில்்ாைல் சைத்துெைான உமழபபுப பிரிவிமனமய 
நிம்நாட்டுெகத இங்கக அெசியத் கதமெ.

தாய்க்காகவும, சககாதரிகளுக்காகவும, காதலிகளுக் -
காகவும, ைமனவிக்காகவும கணணீர் ெடித்து அெர் -
களின நிம்மயக் கணடு உருகி அழும ஆணகள் 
(அழாத ஆணகளும) முதலில் தங்களின சைத்துெத்மத 
வீட்டிலிருநது வதாடங்க்ாம.

சமைய்ம்ற கெம் வதாடங்கி, பிள்மளகள் பராை -
ரிபபு, கழிபபம்ற கழுவும கெம் ெமர அமனத்மத -
யும சைைாக பகிர்நதுவகாள்ளுங்கள். கதமெபபட்டால் 
சுழற்சி மும்றயில் இபபணிகமள கைற்வகாள்ளுங்கள். 
வீட்டு கெம் வபணகளுக்கு, வெளி கெம் ஆண -
களுக்கு. அடுத்ததாக வெளி கெம் வபணகளுக்கு, 
வீட்டு கெம்யும வபணகளுக்கக எனகி்ற நிம்மய 
ைாற்்ற முதலில் நம வீட்டிலிருநது வதாடங்குகொம. 
என அமைா ைாதிரி யாராம்யும சமைக்க முடியாது 
எனறு சபபுக்வகாட்டிக் வகாணடிருக்காைல், உங்களின 
மக ெணணத்மத உங்கள் தாயும, ைமனவியும சுமெக் -
கச் வசய்யுங்கள். அபகபாது வதரியும உபபும, புளியும, 
காரமும கும்றகி்றதா, கசாறு குமழகி்றதா, இட்லி பூ 
ைாதிரி ெருகி்றதா, கதாமச கபபபர் கராஸ்ட் ைாதிரி 
சுருள்கி்றதா எனறு.

வீட்டு கெம்கள் சி்ெற்ம்ற குழநமதகமளயும 
வசய்யச் வசால்லுங்கள். வபண குழநமத ைட்டுைனறி 
ஆண குழநமதமயயும வீடு கூட்டி, துமடக்கச் வசால் -
லுங்கள், பாத்திரம கழுெச் வசால்லுங்கள். அமனெ -
ரும பகிர்நதுவகாள்ெகத சைத்துெத்மத கநாக்கி நகரும 
ெழி.

குறிபபிட்ட கெம் குறிபபிட்ட பிரிவினருக்கக என -
றிருக்கும நிம்மய ைாற்்றாைல் வபண விடுதம்மய 
எட்ட முடியாது.

என.ேரவணன 
தன மும்றயாக இ்ங்மகயின நாடாளுைன-
்றத்துக்குத் வதரிவுவசய்யபபட்ட வபண;க்டி 
அவடலின வைா்மூகர (Adeline Molamure), 

இெரதுதநமதயான 'க�ான வெனறி மீவதனிய அதிகா-
ரம எனபாரினைரணத்மதத் வதாடர்நது அெரது வதாகு-
தியான 'ருெனவெல்்'வில் 1931 நெமபரில் நடத்தப-
பட்ட இமடத்கதர்தலில் அெரது ைகளான வைா் மூகர 
அமைணி கபாட்டியிட்டு அரச சமபக்குத் வதரிவு வசய்-
யபபட்டெர். 

1931 வடானமூர் திட்டத்தின மூ்ம சர்ெ�ன ொக்-
குரிமை கிமடபபதற்கு முனனரும வபணகள் அரசிய-
லில் பிரகெசிபபதற்கான தமட சட்ட ரீதியில் இருக்-
கவில்ம். அகதகெமள கல்வியறிவு, ெசதியும, 
வசல்ொக்கும வபற்்ற ஆணககள அபகபாது அரசியல் 
அதிகாரத்தில் இருநதார்கள். வபணகமள அரசியல் அதி-
காரத்துக்குக் வகாணடுெருெதற்கு அநத ஆணதிகார 
சக்திகள் நிமனத்தும பார்த்திருக்கவில்ம் எனக்ற கூ்ற-
கெணடும.

இ்ங்மகயில் சாதாரண வெகு�ன ைட்டத்தில் அரசி-
யம்ப பற்றி வபணககளா, வபணகளின மீகதாஅக்க-
ம்றயற்்ற அக்கா்த்தில் அெர் வதரிவு வசய்யபபட்டமை 
வபணகள் அரசியலில் பங்கு பற்றுெதற்கான துணி-
மெயும, நல்்வதாரு முனனுதாரணத்மதயும, சி்றநத 
வதாடக்கத்மதயும வகாடுத்தது.

ட�ொனமூர் ஆணைக்குழு
பிரிட்டிஷ் கா்னித்துெ ஆட்சி கா்த்தில், 1924ஆம 

ஆணடின ைனிங் அரசியல் சீர்த்திருத்தத்தின மூ்ம 
அரசாங்க சமபயின உறுபபினர்கமள 49 ஆக உயர்த்தி-
யது, உத்திகயாகபற்றுள்ள உறுபபினர்களின எணணிக்-
மகமய 12 ஆக அதிகரித்து உத்திகயாகபற்்றற்்ற உறுப-
பினர்களின எணணிக்மகமய 37 ஆக உயர்த்தியது. 
உத்திகயாகபற்றுள்ள37 உறுபபினர்களில், 23 கபமர 
பிராநதிய ரீதியி்ான கதர்தலின மூ்மும 8 கபமர 
இனொரி ரீதியாகவும 6 கபர் இன ரீதியிலும வதரிவுவசய்-
யபபட்டனர். 

அதனபடி, இ்ங்மக 23 பகுதிகளாகப பிரிக்கபபட்டு, 
வசாத்துரிமை ைற்றும ஆங்கி்க் கல்வியின அடிபப-
மடயில் ொக்களிக்கும உரிமை ெழங்கபபட்டிருந-
தது. அபகபாது வபணகளுக்கு ொக்களிக்கும உரிமை 
இருக்கவில்ம். சுகதசிகளுக்கான பிரநிதிதித்துெ அதி-
கரிபமபக் வகாணட சீர்திருத்தக் ககாரிக்மக நாட்டில் 
எழுநதது. இதன விமளொக, நெமபர் 13, 1927 
அனறு, வடானமூர் பிரபு தம்மையி்ான மூனறு கபர் 
வகாணட ஆமணக்குழு; நாட்டிற்கு வபாருத்தைான அர-
சாங்க மும்றமய பரிநதுமரக்க இ்ங்மக ெநதது.

இ்ங்மகயில் 1928 �னெரி 18 ெமர தங்கியிருநது 
34 தடமெகள் கூடி 141பிரமுகர்களின அபிபபிராயங்க-

மளக் ககட்டு க்நதுமரயாடி அரசியல் சிபாரிமச முன-
மெத்தனர். அநத வடானமூர் அறிக்மககய வடானமூர் 
அரசியல் திட்டவைனகி்ற கபரில் அமுலுக்கு ெநதது. 

வடானமூர் குழுவினர் இ்ங்மகமய 09 ைாகாணங்-
களாகப பிரித்து 50 கதர்தல் வதாகுதிகமள பரிநதுமரத்-
தனர். அநத 50 வதாகுதிகளுக்குைான உறுபபினர்கள் 
சர்ெ�ன  ொக்குரிமையின மூ்ம கதர்நவதடுக்கபபட 
கெணடியிருநதது. பாலினம, வசாத்து அல்்து கல்வி 

ஆகியெற்ம்றப வபாருட்படுத்தாைல், 21 ெயதுக்கு 
கைற்பட்ட அமனெருக்கும சர்ெ�ன ொக்குரிமைமய 
ெழங்கிய ஆசியாவின முதல் நாடாக இ்ங்மக அமைந-
தது. ஆளுநரால் நியமிக்கபபடும 08 உறுபபினர்களும, 
நாட்டின மூனறு தம்மை அரச அதிகாரிகள் உட்பட 
61 உறுபபினர்கமளக் வகாணடதாக அரசாங்க சமப 
அமைக்கபபட்டது. சர்ெ�ன ொக்குரிமையினபடி 
முதல் வபாதுத் கதர்தல் கை 1931 ைாதம நமடவபற்-
்றது. இத் கதர்தலில் வைாத்த 15,77,932ொக்காளர்க-
ளில் 5,99,384 வபணகளாக இருநதார்கள். ஒவவொரு 
வதாகுதியிலும உள்ள கெட்பாளர்களுக்கு வெவகெறு 
ெர்ணங்கள் ெழங்கபபட்டன. கெட்பாளர்களுக்கு உரிய 
அநதநத நி்றங்களில் ொக்குபவபட்டிகள் மெக்கபபட்டி-
ருக்கும. ொக்காளர்கள் தாம விருமபிய கெட்பாளருக்கு 
உரிய நி்றத்மதக் வகாணட ொக்குப வபட்டியில் ொக்மக 
அளிபபர். அத கதர்தலில் ருெனவெல்் வதாகுதியில் 
க�.எச். மீவதனிய அதிகாரம கதர்நவதடுக்கபபட்டார்.

மீவதனிய அதிகாரம தனது கெட்பு ைனுக்கமள கை 
4, 1931 அனறு சைர்பபித்து, ருெனவெல்் ொக்காளர்-
களால் கபாட்டியினறி கதர்நவதடுக்கபபட்டார் என்றா-
லும, மீவதனிய அதிகாரம அரசாங்க சமப உறுபபினராக 
நானகு ைாதங்களும ஒரு நாளும தான அங்கத்தெராக 
இருக்க முடிநதது. அெர் வசபவடமபர் 5, 1931 அனறு 
திடீவரன இ்றநதார். இதன விமளொக இமடத்கதர்தல் 
நடத்தி அநத வெற்றிடத்மத நிரபப கெணடிகயற்பட்-
டது. சர்ெ�ன ொக்குரிமை கிமடத்தபின இது தான முத-
்ாெது இமடத்கதர்தல்.

இறந்த ்தநண்தயின் இ�த்துக்கு
மீவதனிய அதிகாரம இ்றநது ஏழு நாட்களுக்குப 

பி்றகு, அெரது ஈைச்சடங்குகள் முடிநததன பின அெரது 
வநருங்கிய நணபர்கள் மீவதனிய அதிகாரத்தின ைகள் 
அவடலின வைா்மூகர குைாரி ொமியிடம ஒரு கெண-
டுககாள் விடுத்திருநதனர். அதாெது தகபபனினைரணத்-
மதத் வதாடர்நது வெற்றிடைாகியுள்ள ருெனவெல்் 
ஆசனத்மத வதாடர்நதும மீவதனிய பரமபமரகய பிரதி-
நிதித்துெபபடுத்த கெணடும எனபகத அது. 

சர்ெசன ொக்குரிமை ெழங்கபபட்டிருக்கின்ற 
கபாதும அரசாங்க சமபயில் வபணகளின பிரதிநிதித்து-
ெம இல்்ாத நிம்யில் கைற்படி கெணடுககாளுக்கி-
ணங்க அவடலின வைா்மூகரவுக்கு சாத்தியைானது.

இநதத்  கதர்தலுக்கான கெட்புைனுமெ அவடலின 
வைா்மூகர      1931 ஒக்கடாபர் 5ம திகதி சைர்பபித்தார். 
அவடலினுக்கு ெழங்கபபட்ட நி்றம வெள்மள. இ்ங்-
மகயின கதர்தல் ெர்ாற்றில் முதன மும்றயாக வபண-
வணாரு ெர் கபாட்டியிடுகின்றமையால் வபணகள் 
ொக்குரிமை சங்கம அவடலினுக்கு ஆதரவு ெழங்கப-
கபாெதாக ஒக்கடாபர் 14ம திகதியனறு தீர்ைானம ஒனம்ற 
நிம்றகெற்றியது. அதற்கிணங்க அவடலினின வெற்றிக்-
காக வபணகள் ொக்குரிமைச்சங்கம வபருமபிரச்சார 
கெம்கமள கைற்வகாணடது.

இத்கதர்தலில் அவடலின 9398 அதிகபபடியான ொக்-
குகளால் வென்றார். இ்ங்மக கதசிய காங்கிரஸின 
முக்கிய அரசியல் பிரமுகரான ஆ.எஸ்.எஸ். குணெர்-
தனமெ இத்கதர்தலில் 9000க்கும அதிகைான ொக்கு 
வித்தியாசத்தில் வென்றார் அவடலின. ஆர்.எஸ்.எஸ். 
குணெர்தனவின ைமனவியான சுைனா வபணகள் ொக்-
குரிமைச் சங்கத்தில் முமமுரைாகச் வசயற்பட்டெர். 
வபணகள் ொக்குரிமைச் சங்கம இமடத் கதர்தலில் 
அவடலின வைா்மூகரமய ஆதரிபபதற்குத் தீர்ைானித்த 
கபாது, சுைனா குணெர்தனா; அவடலின வைா்மூகர 
வபணகள் ொக்குரிமைச் சங்கத்தின உறுபபினர் அல்்-
வெனறும, அெரது கணெர் வபணகளுக்கு ொக்குரிமை 

வகாடுக்கபபடுெதற்கு எதிராக இயங்-
கியெர் எனறும, ஆனால் ஆர்.எஸ்.
எஸ்.குணெர்தனகொ இதற்கு ஆத-
ரொக இருநதெர் எனறும ொதிட்-
டார். இபபிரச்சிமனயும பத்திரிமகக-
ளிலும விொதிக்கபபட்டன. 

இச்சநதர்பபத்தில் இபபிரச்சி-
மனயில் சமபநதபபட்ட அமைணி 

கடஸி டயஸ் பணடாரநாயக்கா கணெனின கருத்துக்க-
ளுக்காக அெரது ைமனவி தணடிக்கபபடக் கூடாவதனத் 
வதரிவித்தார். இத் கதர்தலில் கடஸி டயஸ் பணடாரநா-
யக்கா கதர்தல் பிரச்சாரங்களுக்கு முனநினறு உமழத்-
தார். கடஸி டயஸ் பணடாரநாயக்கா, வசா்ைனடயஸ் 
பணடாரநாயக்காவின ைமனவியாொர். பிற்கா்த்தில் 
இ்ங்மகயின பிரதைராகப பதவி ெகித்த S.W.R.D. 
பணடாரநாயக்காவின தாயார்,  அதுகபா் உ்கின 
முத்ாெது வபண பிரதைர் சிறிைாவின ைாமியாரும, 
இ்ங்மகயின பிற்கா் முத்ாெது வபண �னாதிபதி 
சநதிரிகாவின பாட்டியார் தான கடஸி பணடாரநாயக்கா 
எனபமத இங்கு குறிபபிட கெணடும.

அவடலின வபணகளின ொக்குரிமை விஷயத்தில் 
வபரிதாகச் வசயற்படாவிட்டாலும, அெர் தனது தநமத-
யின வதாகுதியில் கபாட்டியிட அனுைதி வபற்்றார்.

கதர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கபபட்டதன பின திருைதி. 
அவடலின வைா்மூகரவுக்கு ொழத்துத் வதரிவிக்க ெந-
தெர்கள் ைத்தியில் உமரயாற்றிய அவடலின பினெரு-
ைாறு வதரிவித்தார். 

"அரசாங்க சபையில் பைணபணாருவர் அங்கத்-
துவம் வகிக்கக கிபைத்்தது பைண குலத்துக்்க 
பைருபையளிககிறது. நான் ைழுத்்த மூன்று சிங்கங-
்களுைன்்ைாட்டியிை ்வணடியிருந்தது. என்வ, 
எனது பவற்றி பைணகுலத்துக்கான பைரு பவற்றி-
யா்கக ்கரு்தபைை ்வணடும்." அபைலின் பைால-
மூ்ரவின் சத்தியப பிரைாணம் 1931 நவம்ைர் 29ம் 
தி்கதி அரசாங்க சபையில்நபைபைற்ற்ைாது அர-
சாங்கசபை ்கலரியில் பைண்கள் நிரம்பிக ்காணப-
ைட்ைனர்.

14.01.1931 இண�த்்்தர்்தல் முடிவுகள் 
திருைதி.அபடலினபைாலைமூபர (பவள்்்நிறைம்)   13,866
திரு.ஆர.எஸ்.எஸ். குணவரென (சிகப்புநிறைம்)   4,468
திரு.ஈ.வீ.டி. சில்வா (ெச்்ே நிறைம்)    1,950
திரு.எலைன பே்னநாயக்க (ைஞ்ேள் நிறைம்)            718
வாக்களித்பொர                21,094 
நிராகரிக்கப்ெட்ட வாக்குகள்          92
பைாத்ெ வாக்கா்ரகளின எணணிக்்க              31,562
அபடலின பெற்றை அதிகப்ெடியா்ன வாக்குகள்   9,398

தனகனாடு கபாட்டியிட்ட 3 ஆண கெட்பாளர்கமள 
இ்குொக கதாற்கடித்து வெற்றியீட்டிய அவடலின 
இநத வெற்றிமயப வபணகளின உரிமைக் வகாள்மகக்கு 
கிமடத்த வெற்றியாக ைட்டும பார்பபது வெறும 
மிமகபபடுத்தக். அெருமடய வெற்றியானது அெ-
ருமடய தனிபபட்ட கெர்ச்சிக்கும ைகமளத் வதரிவு 
வசய்ததன மூ்ம கா்ஞவசன்ற மீவதனிய அதிகாரியின 
கைல் ைக்கள் காட்டிய விசுொசத்திற்கும கிமடத்த வெற்-
றியாகவும பார்க்க கெணடியிருக்கி்றது.

கைலும அநத ஆசிரிய தம்யங்கம, "அவடலின 
வைா்மூகர வபணகள் ொக்குரிமைப கபாராளி அல்்-
வெனறும அெர் பழமை கபண பிரிமெச் கசர்நத கைல் 
ெர்க்கத்துக்குரியெர் எனறும, எவொ்றாயினும அெர் 
சட்டசமபக்குத் வதரிொனது வபணகள் இயக்கம இ்ங்-
மகயில் அமடநதுள்ள முனகனற்்றத்மதக் காட்டுகி்றது" 
எனறும எழுதியது Independent பத்திரிமக. அெர் அரசி-
யல் அல்்து சமூக வசயற்பாடுகளில் வெளிபபமடயாக 
வதரியபபடாதெர் எனறும, வபணகள் வபாது கெம்-
களில் தமமை ஈடுபடுத்துெமத அெரது சமூகபபிரி-
மெச் கசர்நதெர்கள் கும்றொன ஒன்றாககெ பார்த்தனர் 
எனறும கூறியகதாடு, இனவனாரு சுொரஸ்யைான எச்ச-
ரிக்மகமய Independent பத்திரிமக "பழமை கபண" முற்-
சாய்வு சமபநதைாகவும வபணகளுக்கு முனனிருக்கும 
பிரச்சிமனகள் சமபநதைாகவும எழுதிற்று.

பைண்களுககு வாககுரிபை ப்காடுக்கபைட்ை்தன் 
்ைறா்க சட்ைசபைககு ஒரு பிரதிநிதி வரப பைற்-
றுள்்ார். அவர் மி்க அணபைக்காலம் வபர ைழ-
பை்ைண முற்சாய்வு்க்ால் ்கட்ைபைட்ைவராய் 
இருந்த ்ைாதும், அவரது இவவருப்க பைண்கள் 
வாககுரிபையின் ்தாரா்வா்தத் ்தன்பையின் பசல்-
வாகப்கக ்காட்டுவ்தாய் இருககிறது. அவர் அரசி-
யலுககு எவவ்வு புதியவர் என்ைப்தப ைார்பைதி-
லிருநது, இநநாட்டுப பைண்களின் நல்வாழ்வுககு 
உ்தவும் வப்கயில் நல்ல முபறயில் ஒழுஙகுைடுத்-
்தபைட்ை திட்ைங்கப் அவர் ப்காணடிருபைார் 
என்று எதிர்ைார்க்க முடியாது. ஆனால், பைானமூர் 
ஆபணககுழுவினர் ஒரு பைண சட்ைசபையில் பிர-
திநிதியா்க இருக்க ்வணடும் என ஆவல் ்காட்டிய-
்தற்குரிய ்காரணம், ்தனி்ய ஆண்க்ால் ைட்டு்ை 
பிரதிநிதித்துவபைடுத்்தபைட்டுள்் சட்ைசபையில் 
பைண்க்தும் பிள்ப்்க்தும் நலன்்கள் சிறந்த 
முபறயில் ்கவனிக்கபைைாது விைபைடுகின்றன 
என்ை்தன் புரி்த்ல. அபைடியானால் திருைதி 
பைாலமூ்ர ் வபலயில் ஈடுைைப ைணிக்கபைடும் 
ைட்சத்தில் அவரது ப்கயில் ஏ்கபைட்ை ்வபல்கள் 
்தயார் நிபலயில் இருககும்.

இலங்கை நாடாளுமன்றத்தின 

அடடலின டமாலமூரே
(1890 – 1977)

மிகுதி அடுத்த ொரம

முதல் 
டெண் 

பிேதிநிதி

சமத்துவமான உ்ைபரெ
இன்்றய டெண் விடுத்ல

-- பகாற்றை்வ --



,yq;if kj;jpa tq;fp mjd; 70MtJ Mz;L epiwtpid 
,d;W ngUikAld; nfhz;lhLfpd;wJ. Gjpjhf epWtg;gl;l 
kj;jpa tq;fpapd; KjyhtJ MSeuhf gpd;dh; epakpf;fg;gl;l 
jpU. N[hd; vf;];lhpdhy; tiuag;gl;lthwhd 1949Mk; 
Mz;bd; 58Mk; ,yf;f ehzatpjpr; rl;lj;jpw;fpzq;f> 1950 
Xfj;J 28Mk; ehsd;W kj;jpa tq;fp mjd; njhopw;ghLfisj; 
njhlq;fpaJ. 'nrd;wy; ghq; xt; rpNyhd;" vd;w mjd; 
ngah; 1985,y; 'nrd;wy; ghq; xt; rpwpyq;fh" vd gpd;dh; 
ngah; khw;wg;gl;lJ. ehzatpjpr; rl;lj;jpd;gb> Muk;gj;jpy;> 
tq;fp m) cs;ehl;L ehzag; ngWkjpfis cWjpg;gLj;jy; 
M) ,yq;if &ghtpd; Kfg;Gg; ngWkjpapidAk; eilKiw 
gd;dhl;L nfhLf;fy;thq;fy;fSf;fhd &ghit 
fl;Lg;ghbd;wpg; gad;gLj;jiyAk; ghJfhj;jy;,) 
,yq;ifapy; cah;kl;l cw;gj;jp> njhopy;epiy kw;Wk; 
cz;ik tUkhdk; vd;gdtw;iw Cf;Ftpj;Jg; NgZjy; 
kw;Wk; (<) ,yq;ifapd; cw;gj;jpahf;f %ytsq;fspd; 
Nkk;ghl;bidAk; KOikahd mgptpUj;jpiaAk; 
Cf;Ftpj;jy; Mfpa ehd;F Fwpf;Nfhs;fis va;Jtjw;fhd 
gzpfis epiwNtw;Wk; nghWg;ghz;ikapidf; 
nfhz;bUe;jJ. ,f;fhyg;gFjpapy; ngUk;ghyhd kj;jpa 
tq;fpfs; ,uz;lhk; cyfg; NghUf;Fg; gpd;duhd Afj;jpy; 
cyfshtpa nghUshjhuk;> nryhtzp cWjpg;ghl;bw;fhd 
Kiwik> Nghl;bj;jd;iktha;e;j  ehza kjpg;gpwf;fq;fisj; 
jLj;jy; kw;Wk; cWjpj;jd;iktha;e;j nghUshjhu 
tsh;r;rpf;fhd epiyikfis Nkk;gLj;jy; Mfpatw;iwg; 
NgZtjw;F Kaw;rpj;j 'gpul;ld; t+l;]; Kiwik" vd 
miof;fg;gLk; KiwAld; ,izf;fg;gl;bUe;jd. 
,k;Kiwikapd; fPo; th;j;jf Nghhpidj; jtph;g;gjw;F 
ehLfs; ,zq;fpf; nfhz;lJld; xg;gPl;L hPjpapy; nryhtzp 
tPj cWjpg;ghl;bid Kf;fpakhf va;Jk; tpjj;jpy; jkJ 
ehzaf; nfhs;iffis newpg;gLj;Jtjw;Fk; 
tpUk;gpapUe;jd. vdpDk;>gpd;dh; 1970 ,d; njhlf;fj;jpy; 
gpNul;ld; t+l; Kiwik Kwpe;JNghdik kw;Wk; 
njhopy;tha;g;gpd;ikapd; mjpfhpj;j kl;lk; vd;gdtw;wpd; 
fhuzkhf ngUk;ghyhd ehLfs; cs;ehl;L nghUshjhu 
cWjpg;ghl;bid Nehf;fp jkJ nfhs;if newpg;gLj;jy;fis 
rPuhf;fpf; nfhs;tjw;F Muk;gpj;jd. cynfq;FKs;s kj;jpa 
tq;fpfspd; ftdk; cyf kag;gLj;jy; tpirfspd; 
nry;thf;fpdhy; r%f> nghUshjhu #o;epiyfspy; Vw;gl;l 
khw;wq;fSf;Fk; Fwpg;ghf epjpapay; Gj;jhf;fq;fs; kw;Wk; 
jfty; njhopy;El;gtpaypy; Vw;gl;l mgptpUj;jpfSf;Fk; 
gjpypWj;Jk; tpjj;jpy; ,t;thz;Lfspd;NghJ ,lk;ngw;w 
ghpzhk tsh;r;rpapd; kPJ jkJ ftdj;jpidr; 
nrYj;jpd.,d;W ngUk;ghyhd kj;jpa tq;fpfs; 
ePbj;Jepiyj;jpUf;Fk; jho;e;j kl;lg; gztPf;fj;jpidAk; 
cWjpahd cz;ikg; nghUshjhuj;jpidAk; 
NgZfpd;w,yf;FfSld; njhopw;gLfpd;w mNjNtisapy; 
epjpapay; Kiwik cWjpg;ghl;bidAk; Ngzp tUfpd;wd. 
,yq;if kj;jpa tq;fpAk; khwptUfpd;w #o;epiyf;Nfw;g 
ghpzhk tsh;r;rpf;Fl;gl;lJld;> 2000Mk; Mz;by; etPd 
kag;gLj;jy; epfo;r;rpj;jpl;lnkhd;wpw;Fk; cl;gl;lJ.tq;fpapd; 
Muk;g Fwpf;Nfhs;fshf ,Ue;jm) nghUshjhu kw;Wk; 
tpiy cWjpg;ghl;bidg; NgZjy; kw;Wk; M) epjpapay; 
Kiwik cWjpg;ghl;bidg; NgZjy; Mfpa ,uz;L 
Kf;fpa mk;rq;fisf; nfhz;l cWjpg;ghl;Lf; Fwpf;Nfhs;fs; 
xOq;FKiwg;gLj;jg;gl;ld. ,yq;ifapd; cw;gj;jpahf;f 
%ytsq;fis Cf;Ftpg;gJk; mgptpUj;jpia 
Nkk;gLj;JtJk; cz;ikapy; mbg;gilf; Fwpf;Nfhs;fshff; 
fhzg;gl;ld. ,f;Fwpf;Nfhs;fis va;Jtij Nehf;fpa 
,jd; gazj;jpy;> tq;fp mjd; gazj;jpd; NghJ 
vjph;Nehf;fpa rthy;kpf;f #o;epiyfis ntw;wpnfhz;lJld; 
,tw;wpy; rpytw;iw Kf;fpakhf epWtd hPjpahd 
iky;fw;fshf khw;wpapUf;fpwJ. 
epidtpy;epiwe;j fle;j70 Mz;Lfhy tuyhW KOtjpYk; 

kj;jpa tq;fp> Kd;$l;ba nfhs;if topKiwfSld; 
,yq;ifapd; nghUshjhu Kd;Ndw;wq;fSf;F 
gq;fspj;jpUg;gJld; mgptpUj;jpf;fhd tpUk;gj;jf;f r%fg; 
nghUshjhuf; nfhs;iffspd; eilKiwg;gLj;jYf;fhd 
mj;jpthunkhd;whf>Njitg;gLj;jg;gl;lnghUshjhu kw;Wk; 
epjpapay; cWjpg;ghLtpsq;fpaJ. 1970Mk; Mz;Lfs; tiu 
fhzg;gl;l eph;zapf;fg;gl;l nryhtzptPj mikg;G 1980 
fspypUe;J gpd;gw;wg;gl;l ehza ,yf;fply; mikg;G 
kw;Wk; jw;nghOJs;s nefpo;r;rpj;jd;iktha;e;j gztPf;f 
,yf;fply; fl;likg;G vd;gdtw;wpD}lhd gazj;jpd; 
NghJ kj;jpa tq;fp gztPf;fj;jpid epahakhdnjhU 
kl;lj;jpy; Ngzf;$bajhf ,Ue;jJ. 2009 ,ypUe;J xU 
jrhg;jj;jpw;Fk; Nkyhd xU fhyg;gFjpapy; xw;iw ,yf;fg; 
gztPf;fj;jpidj; njhlr;rpahfg; Ngzp tUtJ tq;fpapd; 
rl;lg+h;t nghWg;ghz;ikapd;kpf Kf;fpakhdnjhU 
rhjidahFk;. nryhtzp tPjj;jpid eph;zapg;gjpy; 
mjpfhpj;j mstpyhd nefpo;r;rpj;jd;ik va;jg;gl;likahdJ 
re;ij tpirfSf;fhd xU rpyRje;jpuq;fis mDkjpj;jJ. 
cz;ikr; nryhtzp tPjq;fspd; VNjDk; fzprkhd 
gpwo;Tfspd; Njhw;wk; th;j;jfg; Nghl;bj; jd;ikfs; 
cWjpg;gLj;jg;gLtjid jLg;gjhftpUe;jJ. xg;gPl;L hPjpapy; 
ehzaj;jpd; ntspehl;L cWjpg;ghL Ngzg;gl;l Ntisapy;> 
ehl ;bd; ntspehl;LxJf;Ffs; NghJkhd 
kl;lq;fspy;Ngzg;gl;likapd; %yk; ehl;bd; nrd;kjp 
epYitj; Njitg;ghl;bidrhpahd Kiwapy; 
g+h;j;jpnra;tjw;Fg; NghJkhd jhq;fpapUg;Gfs; 
cUthf;fg;gl;ld. 

mz;ikf; fhyj;jpy; ehk; vjph;Nehf;fpa cyfshtpa 
epjpapay; nfhjpepiy epytpa fhyg;gFjpapy; 
ghpNrhjidfsq;fs; vjph;Nehf;fg;gl;likf;fpilapYk; 
mgptpUj;jpf;F trjpaspg;gjpYk; epjpapay; Kiwikapd; 
cWjpg;ghl;bidg; NgZtjpYk; kj;jpa tq;fp xU 
fUtpahfj; njhopw;gl;bUf;fpwJ. ,yq;ifapd; epjpapay; 
epWtd hPjpahd KiwikahdJ>1950,y; 12 th;j;jf 
tq;fpfSlDk; 28 fpisfSlDk;$ba xU vspikahd 
mikg;gpypUe;J 26 chpkk;ngw;w tq;fpfisAk; ehLKOtJk; 
gutpapUf;Fk; 2>900 ,w;F Nkw;gl;l fpisfisAk; mj;Jld; 
6 rpwg;gpay;Gtha;e;j tq;fpfisAk; gd;klq;fhff; fhzg;gLk; 
tq;fpay;yh epjpapay; epWtdq;fisAk; nfhz;l xd;Wld; 
xd;W ,izf;fg;gl;l tiyaikg;Gld;$ba gue;j 
mbg;gilapyhd ghpzhk tsh;r;rpnahd;iwf; 
nfhz;bUf;fpwJ. mNjNtis> kj;jpa tq;fp ehl;bYs;s 
Njrpa nfhLg;gdT kw;Wk; jPh;g;gdT Kiwikapd; 
mgptpUj;jpf;fhd Kd;Ndhbahf nraw;gl;l Ntisapy; 
njhlh;ghd Mz;Lfspy; nfhLg;gdTfisAk; 
jPh;g;gdTfisAk; ghJfhg;ghd> gj;jpukhd> Mw;wy;kpf;f> 
tpidj;jpwd; kw;Wk; epjpapay; trjpfis 
mile;Jnfhs;sf;$ba topKiwfisAk; Nkw;nfhz;lJ. 
nghJkf;fSf;fhd ikankhd;whf tpsq;fptUk; kj;jpa 
tq;fp> kj;jpa tq;fpapdhy; xOq;FKiwg;gLj;jg;gl;L tUk; 
epjpapay; gzp toq;FNthh; njhlh;ghd nghJkf;fspd; 
Kiwg;ghLfisAk; FiwfisAk; ifahStjd; %yk; 
nghJkf;fis NkYk; neUf;fkhf Neubahf ,izf;fpd;w 
tpjj;jpy; mz;ikapy; mjw;nfd gpuj;jpNafkhd 
jpizf;fsnkhd;wpidAk; epWtpapUf;fpwJ.
,yq;if murhq;fj;jpd; Kfth; vd;w mjd; ,aystpy;> 

kj;jpa tq;fp gy;NtW Kfth; njhopw;ghLfis 
tpidj;jpwDlDk; chpa Neuj;jpYk; Nkw;nfhs;sf;$ba 
jd;ikapidf; nfhz;bUf;fpwJ. murhq;fj;jpd; epjpaply; 
Njitg;ghLfs; rhj;jpakhdstpw;F Fiwe;j nrytpy; 
epiwNtw;wg;gl;l Ntisapy; gLfld; kPs;nfhLg;gdTfs; 
chpaNeuj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;likapd; %yk; fsq;fkw;w 
gjpNtnlhd;W Ngzg;gl;L tUfpwJ. kj;jpa tq;fp 
ntspehl;Lr; nryhtzpf; nfhLf;fy;thq;fy;fis 
jhuhskag;gLj;Jtjpy; murhq;fj;jpw;F cjtpaspj;JtUfpd;w 
Ntisapy;> ,yq;ifapy; gzk; J}ajhf;fiyAk; 
gaq;futhjj;jpw;F epjpaspf;Fk; eltbf;ifiaAk; xopg;gJ 
njhlh;ghd mjd; Nkw;ghh;itapid njhlh;r;rpahf 
tYg;gLj;jptUfpwJ. ehl;bd; kpfg;nghpa Xa;Tfhy epjpakhd 
Copah; Nrk epjpaj;jpd; Kfhikj;Jtj;Jld; njhlh;ghd 
eltbf;iffs; tpidj;jpwDld; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;w 
mNjNtisapy; Kd;kjpAilatpjj;jpy; epjpaq;fis KjyPL 
nra;tjd; %yk; mjd; cWg;gpdh;fSf;fhd MNuhf;fpakhd 
tUtha;fSk; cWjpg;gLj;jg;gl;L tUfpd;wd. NkYk;> 
gy;NtWgl;l gpuNjr mgptpUj;jp eltbf;iffspD}lhf 
kf;fis epjpapay; trjpf;Fl;gLj;jiy Nkk;gLj;Jtjw;Fk; 
mjd;%yk; ehl;by; rkr;rPuhd tsh;r;rpia Cf;Ftpg;gjw;Fk; 
tq;fp Xh; fUtpahf njhopw;gl;L tUfpwJ. 
kj;jpa tq;fpapd; tfpghfk; ,af;fthw;wy; kpf;fjhff; 

fhzg;gLtJld; fle;j 70 Mz;Lfspy; vLj;Jf;fhl;lgl;lthW 
rthy;kpf;f nghUshjhu #o;epiyfSf;F Vw;w tpjj;jpYk; 
,J khw;wg;gl;Lte;jpUf;fpwJ. 1970,d; gpw;gFjpapypUe;J 
mwpKfg;gLj;jg;gl;l nghUshjhu jhuhskag;gLj;jy; 
nfhs;iffspypUe;J Njhd;wpa ghhpa r%fg; nghUshjhu 
khw;wq;fspd; gpd;dzpapy; 1970,d; njhlf;fj;jpYk; 1980,d; 
,WjpapYk; fhzg;gl;l ,isQh; fpsh;r;rpfs; Nghd;w r%f 
mikjpapd;ik fhzg;gl;l fhyg;gFjpapYk; kj;jpa tq;fp 
mjd; nghWg;ghz;ikapid ntw;wpfukhf Nkw;nfhz;lJ. 
30 Mz;Lfhyk; ePbj;j cs;ehl;L Nkhjy;fspd; nfhba 
mDgtj;jpid 1996,y; gaq;futhjpfs; Nkw;nfhz;l 
jhf;Fjypd; NghJ ,yq;if kj;jpa tq;fp mDgtpj;jJ. 
vdpDk;>kj;jpa tq;fp kdpj caph;fs; kw;Wk; ngsjPf 
%ytsq;fspd; ghhpa mopTfSf;fpilapYk; kpff; FWfpa 
fhyg;gFjpnahd;Wf;Fs; mjd; njhopw;ghLfis kPs 
Muk;gpj;Jf;nfhz;likahdJ epWtdnkhd;W vd;w hPjpapy; 
kj;jpa tq;fpapd; kPnsOr;rpiaAk; mYtyh;fspd; jhh;kPfg; 
gyj;ijAk; vLj;Jf;fhl;LtjhftpUe;jJ. 2004,y; Rdhkp 
Nguhgj;J kw;Wk; mNef fLikahd thdpiyAld; 
njhlh;ghd rk;gtq;fs; Nghd;w ,aw;if mdh;j;jq;fspdhy; 
ehL ghjpf;fg;gl;l Ntisfspnyy;yhk; nghUshjhuj;jpw;F 
mjd; topfhl;ly;fis toq;fpapUf;fpwJ. 1997/98 
fhyg;gFjpapy; ,lk;ngw;w Mrpa epjpapay; neUf;fbfs;> 
2007/08,d; cyfshtpa epjpapay; neUf;fbfs; Nghd;w 
gpuhe;jpa kw;Wk; cyfshtpa epjpapay; neUf;fbfspd; 
NghJ ehl;bd; epjpapay; KiwikfSf;F Vw;gl;l 
jlq;fy;fisf; Fiwg;gjw;F ,jd; tpopg;Gzh;Tk; 
Nkw;ghh;itAk; xU fUtpahf mike;jpUe;jJ. vdpDk;> 
,jd; 7 jrhg;j fhyq;fspy; kpfg;ngUk; rthy; 2020Mk; 
Mz;bNyNa ,lk;ngw;wpUf;fpwJ.70MtJ Mz;L 
epiwtpidf; Fwpf;fpd;w ,t;Ntisapy; nghUshjhukhdJ 
cyfpYs;s ngUk;ghYk; midj;J ehLfSlDk; Nrh;e;J 
nfhtpl;-19 njhw;wpd; Nkhrkhd jhf;fj;jpid vjph;nfhs;Sk; 
fLikahd rthy;fis vjph;Nehf;fpaJ. kj;jpa tq;fp 
mjd; nghWg;ghizf;Fl;gl;l tpjj;jpy; tpahghuj;jpd; kPJk; 
FbapUg;ghsh;fs; kPJk; Nkhrkhd nghUshjhu kw;Wk; 
epjpapay; jhf;fq;fisf; Fiwg;gjw;fhf Kd;$l;bNa mjd; 
gq;fspg;gpid toq;fpaJ.

njhlu;r;rp 19Mk; gf;fk;...

Sustainability
Shared 

Prosperity

1950-2020
Stability

mjpNkjF rdhjpgjp mtu;fspd; nra;jp nfsut gpujku; mtu;fspd; tho;j;Jr; nra;jp

,yq;if kj;jpa tq;fp MSehpd; tho;j;Jr; nra;jp

,yq;if kj;jpa tq;fp mjd; 70MtJ Mz;L epiwtpidf; 
nfhz;lhLk; ,e;Neuj;jpy; vdJ tho;j;Jf;fis mDg;gp 
itg;gjpy; kpFe;j kfpo;r;rpailfpd;Nwd;. ehl;bd; ehza 
Nkyhz;ikr; rig vd;w hPjpapy;> 1950 Xfj;J 28Mk; ehs; 
kj;jpa tq;fp epWtg;gl;ljpypUe;J mJ ehl;bw;F Nrhh;tpd;wp 
gzpahw;Wk; mjd; gpurd;dj;jpid epWtpapUf;fpwJ.
'RgPl;rj;jpw;Fk; rPh;ikf;Fkhd njhiyNehf;fpy;" fhzg;gLk; 

nfhs;ifg; gzpg;GfSld; ,ire;J nry;fpd;w tpjj;jpy;> 
fzprkhd Kd;Ndw;wq;fis va;Jtjw;F ,yq;ifapd; 
tq;fpj;njhopy; Jiwf;F ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 
toq;fg;gl;l jiyikj;Jtj;jpidAk; topfhl;liyAk; ehd; 
ghuhl;Lfpd;Nwd;. ehL nfhtpl;-19 njhw;wpw;F vjpuhfg; 
Nghuhbf;
nfhz;bUe;j Ntisapy; re;ijf;Fg; NghJkhd 

jputj;jd;ikapid toq;Ftjw;F kj;jpa tq;fp Nkw;nfhz;l 
topKiwfs; rpwpa kw;Wk; eLj;jusT njhopy;Kaw;rpahsh;fSk;
mNjNghd;W jdpg;gl;lth;fSk; ek;gpf;ifiag; 

ngw;Wf;nfhs;tjid ,aYikg;gLj;jpd. kpff; fLikahd 
,lh;g;ghL kpFe;j #o;epiyfspd; fPo;> ,f;fhyg;gFjp 
KOtjpYk; xg;gPl;L hPjpapy; cWjpahd nryhtzp tPjq;fis 
Kfhikg;gLj;Jk; rthy;kpf;f gzp ghuhl;lj;jf;f tpjj;jpy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. Nkhrkhd re;ij epiyikfspdhy; 
Klf;f fhyg;gFjpapy; ghjpf;fg;gl;l ,yq;ifapd; epjpapay; 
KiwikapdJk; epjpapay; epWtdq;fspdJk; cWjpg;ghL 
kj;jpa tq;fpapdhy; rhpahd Neuj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l 
nghUj;jkhd ghJfhg;G topKiwfspdhy; ghJfhf;fg;gl;lJ.
mgptpUj;jpaile;j nghUshjhuj;jpid Nehf;fpa 

,yq;ifapd; Kd;Ndw;wfukhd vjph;fhyg; gazk;> fld; 
Rikapid Kfhikg;gLj;jj;jf;fnjhU kl;lj;jpy; 
fl;Lg;gLj;j Ntz;ba Njitapid Vw;gLj;JfpwJ. ,J 
njhlh;gpy; ,yq;if gLfld; jPh;g;gdTf; nfhLg;gdTfisr; 
rhpahd Neuj;jpy; Nkw;nfhz;lik njhlh;gpy; fsq;fkw;w 
gjpnthd;wpid ,yq;if Ngzp te;jpUf;fpwJ. kpf 
,lh;g;ghlhd #o;epiynahd;wpYk; $l> ehl;bd; gLfld; 
jPh;g;gdTj; Njitg;ghLfisf; fhj;jpukhd Kiwapy; G+h;j;jp 
nra;jikapd; %yKk; ,yq;ifapd; ntspehl;L xJf;Ffis 
Kd;kjpAld; Kfhikg;gLj;jpajd; %yKk; ,yq;if kj;jpa 
tq;fp> ,yq;ifapd; epjpapay; Jiwapy; cr;r epWtdk; 
mJ vd;gjid cz;ikahf ep&gpj;jpUf;fpwJ.
cyfshtpa epjpapay; JiwapYs;s mjd; 

,izj;jug;gpdh;fSf;F epfuhd tpjj;jpy; ,f;Fog;gfukhd 
Neuj;jpy; ehl;bw;F ghJfhg;ghd Kiwapy; topfhl;Ltjw;F 
murhq;fj;jpw;F ,yq;if kj;jpa tq;fp cjTnkdTk; 
Kd;Ndhf;fpa mgptpUj;jp epfo;r;rpepuYf;F topfhl;LnkdTk; 
ehd; jplkhf ek;GfpNwd;. ehl;bw;F ngUk;gzpfis Mw;Wk; 
tpjj;jpy; midj;J ntw;wpfisAk; ngWtjw;F kj;jpa 
tq;fpia ehd; tho;j;JfpNwd;.

Nfhj;jgha uh[gf;\
,yq;if rdhjpgjp

,yq;if kj;jpa tq;fpapd; Kf;fpaj;Jtkpf;f 70tJ Mz;Lfhyg; gazj;jpid 
Kd;dpl;L vdJ tho;j;Jf;fisj; njhptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;. ,J ngUksT 
rhty;fSf;F kj;jpapYk; mile;Jnfhz;l gy Kf;fpa iky; fw;fisf; nfhz;l 
,r;rhjidfs; cah;e;jsTrthy;fs; epiwe;jdNtahFk;. ehl;bd; epjpapay; Jiwapd; 
cr;r epWtdkhf tpsq;Fk; ,yq;if kj;jpa tq;fp> cyfshtpa nfhtpl;-19 njhw;wpdhy; 
Kd;ndhUNghJkpy;yhj tpjj;jpy; Vw;gLj;jg;gl;l rthy;fSf;F kj;jpapy; murpay; 
cWjpg;ghLk; GJg;gpf;fg;gl;l ek;gpf;ifAk; nghUshjhu RgPl;rj;Jld; $ba 
mgpyhirfisAk; nfhz;l Gjpa Afnkhd;wpw;Fs; ,yq;if gpuNtrpf;fpd;w ,j;jUzj;jpy; 
mjd; 70MtJ Mz;L epiwtpidf; nfhz;lhLfpwJ. fLikahd rthy;fisf; nfhz;l 
xU jrhg;jfhyj;jpw;Fk; Nkyhf epjp mikr;ruhf ,Ue;jtd; vd;w Kiwapy; ,yq;if 
kj;jpa tq;fpAld; ehd; neUq;fpg; gzpahw;wpapUf;fpNwd;. murhq;fj;jpd; mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo;> RgPl;rk; kpf;f ehnlhd;whf ,yq;ifia khw;wpaikf;fpd;w 
eltbf;ifapy; ,yq;if kj;jpa tq;fp xU Cf;fpahf nraw;gLnkd ehd; tYthf 
ek;GfpNwd;. 
,yq;if Rje;jpukile;jjpypUe;J nghUshjhu RgPl;rj;jpid miltjw;F Kaw;rpf;fpd;w 

mNjNtisapy; ehl;bd; nghUshjhu kw;Wk; epjpapay; Kd;Ndw;wk; mt;tg;NghJ 
epWj;jg;gl;bUf;fpd;wJ. ,J vkJ kdTWjpiag; ghPl;rpg;gjhf ,Ue;jpUf;fpwJ. fle;j VO jrhg;j fhyk; KOtjpYk;> ,yq;if 
kj;jpa tq;fp> ehl;bd; nghUshjhu tsh;r;rpf;Fk; mgptpUj;jpf;Fk; trjpaspf;fpd;w J}z;Ljyspf;Fk; #oiy cUthf;Ftjw;fhf> 
nghUshjhu epjpapay; Kiwik cWjpg;ghl;bid NgZfpd;w Ntisapy; nghUshjhu kw;Wk; tpiy cWjpg;ghl;bid va;Jfpd;w 
ghuk;ghpa kj;jpa tq;fpg; nghWg;ghizapidj; njhlh;fpd;w jiyikj;Jtj;jpid toq;Ftjw;fhf ,yq;if kj;jpa tq;fp 
fLikahf cioj;J te;jpUf;fpwJ. NkYk;> gioa Guhjd epjpapay; KiwikapypUe;J ghhpa re;ij rhh;e;j jd;ikAld;$ba 
gd;Kfg;gLj;jg;gl;l epjpapay; Kiwiknahd;wpw;F ,yq;ifapd; epjpapay; Kiwikapid kPSUthf;fk; nra;fpd;w Ntisapy; 
epjpapay; trjpf;Fl;gLj;jiy Cf;Ftpg;gjpYk; kj;jpa tq;fp kpf ,d;wpaikahj tfpghfnkhd;wpid Mw;wp tUfpwJ. 
nfhLg;gdT kw;Wk; jPh;g;gdT trjpfs;> ehza Kfhikj;Jtk; kw;Wk; ntspehl;Lr; nryhtzp Kfhikj;Jtk; kw;Wk; ntspehl;L 
xJf;Ffs; Nghd;wdgytw;wpilNaahd gy Jiwfspy; fle;j gy Mz;Lfshf nghUshjhu kw;Wk; epjpapay; Njhw;wg;ghLfs; 
njhlh;ghd gy;NtW khw;wq;fisAk; Vw;gLj;jpajd; %yk; kj;jpa tq;fpapd; njhopw;ghLfs; etPd kag;gLj;jg;gl;bUf;fpd;wd.
1950,y; ,J epWtg;gl;ljpypUe;J murhq;fj;jpw;fhd tq;fpahsh; kw;Wk; epjpapay; kjpAiuahsh; vd;w kj;jpa tq;fpapd; 

tfpghfk;> tsh;r;rpiaj; J}z;Lfpd;w nfhs;iffspd; eilKiwg;gLj;jYf;F gq;fspj;jpUe;j ehza kw;Wk; ,iwf; 
nfhs;iffSf;fpilNaahd ,izg;gpid Cf;Ftpg;gjw;F fhuzkhf ,Ue;J tUfpd;wJ. ,yq;if kj;jpa tq;fp mjd; tuyhW 
KOtjpYk; mJ nghUshjhuj;jpdhy; vjph;Nehf;fg;gl;l gpur;ridfis fhj;jpukhd tpjj;jpy; fl;Lg;gLj;Jtjw;Fk; ,yq;ifapd; 
eyNdhk;Giffis cah;j;jf;$ba tpjj;jpy; rhpahd Neuj;jpy; jPh;Tfis toq;Ftjw;Fk; epjpaikr;RlDk; kw;iwa mur 
Kfth;fSlDk; ,ize;J gzpahw;wpaJ. murhq;fj;jpd; ,iw Kfth; vd;w Kiwapy; kj;jpa tq;fp mjd; gLfld; jPh;g;gdTf; 
flg;ghLfis chpa Neuj;jpy; g+h;j;jpnra;jjd; %yk; nghJg;gLfld; Kfhikj;Jtj;jpy; fiwgbahj J}a gjpNtnlhd;wpid 
ntw;wpfukhf Ngzp tUfpd;wikapd; %yk; ,yq;if njhlh;ghd KjyPl;lhsh; ek;gpf;ifapid tYg;gLj;jpapUf;fpwJ. kj;jpa 
tq;fp mNef Kf;fpa gd;dhl;L epWtdq;fis njhlh;Gnfhs;tjw;fhd FtpT ikakhf ,Ue;JtUtJld;> ,J> cyfpd; 
kw;iwa ghfq;fSld; ,yq;ifapy; xj;Jiog;gpidAk; nghUshjhu gq;FlikapidAk; Nkk;gLj;Jtjw;F jtph;f;fKbahjjhfTk; 
,Ue;J tUfpwJ. 
murhq;fj;jpd; mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fSf;F Mjutspj;jjd; %yk; tYthd tpjj;jpy; ek;gpf;ifa+l;Lfpd;w> rkj;Jtkhd 

midj;ijAKs;slf;fpa nghUshjhu tsh;r;rpia va;Jfpd;w Ntisapy; ehzaf; nfhs;ifapid Nkw;nfhs;tjd; Clhf 
tpiy cWjpg;ghl;bid va;JtjpYk; fle;j 70 Mz;Lfshf kj;jpa tq;fpapd; gq;fspg;G ghuhl;lj;jf;fjhf ,Uf;fpwJ. 
Mw;wy;tha;e;j Nguz;lg; nghUshjhuf; nfhs;iffspd; cghaq;fis gad;gLj;Jjy; kw;Wk; jhf;Fg;gpbf;ff;$baJk; RgPl;rk; 
kpf;fJkhd ,yq;ifiaf; fl;bnaOg;Gtjw;F murhq;fj;jpw;F Kd;$l;ba nraw;ghLrhh;e;j kjpAiufis toq;Ftjd; %yk; 
vk;Kd;Nd fhzg;gLk; gy;NtW cs;ehl;L kw;Wk; cyfshtpa rpf;fyhd jd;ikf@lhf nghUshjhuj;jpw;F topfhl;Ltjpy; 
murhq;fj;jpw;F mJ toq;fptUk; MjuT Kaw;rpfisj; njhlh;e;Jk; toq;Fk; vd ehd; ek;GfpNwd;.

kfppe;j uh[gf;\
,yq;if rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; gpujk
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Covid 19 njhw;W> capH;j;j QhapW jhf;Fjy; kw;Wk; ,aw;if 

mdHj;jq;fspdhy; nghUshjhuj;jpy; Vw;gl;l 

tPo;r;rpf;F Kfk; nfhLj;j ngWkjpkpf;f vkJ 

thbf;ifahsHfSf;F

gpuNjr mgptpUj;jp tq;fpf;F miof;fpd;Nwhk;

rYiffs;

jw;Nghija jtiz ngWkjpf;Nf $basT fld; 
xd;iw ngw;Wf; nfhs;s

fldpd; kPsr; nrYj;Jk; fhyj;ij mjpfupj;Jf; nfhs;s

Fiwe;j tl;bapy; Gjpa fld; xd;iw ngw;Wf; nfhs;s

RDB   GdH;[PtdRDB   GdH;[Ptd
jd;dk;gpf;ifAs;s ,yq;ifaUf;fhf

,yq;if kj;jpa tq;fpapd;
 70 MtJ Mz;L tpohTf;F

vkJ tho;j;Jf;fs; !

18 2020> Xf];l; 30 Qhapw;Wf;fpoik tpsk;gu mEge;jk;



1949Mk; Mz;bd; 58Mk; ,yf;f ehzatpjp 
(jpUj;jpaikf;fg;gl;l) rl;lj;jpy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;lthW 
cr;r mjpfhurigahf tpsq;Ffpd;w ,yq;if kj;jpa 
tq;fpaplk; nghUshjhu tpiy cWjpg;ghL kw;Wk; 
epjpapay; Kiwik cWjpg;ghL vd;gdtw;wpidg; 
NgZfpd;w nghWg;ghiz xg;gilf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. 
,f;Fwpf;Nfhs;fs; ehl;bd; cw;gj;jpahf;f %ytsq;fspd; 
mgptpUj;jpia Cf;Ftpj;J kw;Wk; Nkk;gLj;Jk; Nehf;Fld; 
Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd. Kf;fpa Fwpf;Nfhs;fs; jtpu> 
,yq;if kj;jpa tq;fpaplk; Kfth; njhopw;ghLfs; cl;gl 
gy Kf;fpa njhopw;ghLfs; xg;gilf;fg;gl;bUf;fpd;wd. 
,yq;ifapd; rl;lg+h;t ehzakhf tpsq;Fk; cs;ehl;L 
ehzakhd ,yq;if &ghtpid ntspapLfpd;w kw;Wk; 
Kfhikj;Jtk; nra;fpd;w Kjd;ikg; nghWg;G ,yq;if 
kj;jpa tq;fpaplk; xg;gilf;fg;gl;bUf;fpwJ. ,yq;if 
kj;jpa tq;fp nghUshjhu tplaq;fs; njhlh;gpy; ,yq;if 
murhq;fj;jpw;fhd kjpAiuahsuhfTk; ,yq;if 
murhq;fj;jpw;fhd tq;fpahsuhfTk; nraw;gLfpd;w 
Ntisapy;> mur gpizaq;fis ntspapLjy; 
gLfld;fis jPh;g;gdT nra;jy; kw;Wk; mur gLfld;fis 
Kfhikg;gLj;jy; vd;gdtw;Wf;Fk; nghWg;ghf ,Ue;J 
tUfpwJ. ehl;bd; gd;dhl;L xJf;fpid 
Kfhikg;gLj;Jfpd;w Vf mjpfhuk; ,yq;if kj;jpa 
tq;fpaplk; xg;gilf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. Copah; Nrkyhg 
epjpaj;jpid Kfhikg;gLj;Jjy;> ntspehl;Lr; nryhtzp 
xOq;Ftpjpfis epUtfpj;jy; kw;Wk; gpuNjr 
mgptpUj;jpf;fhd epjpapay; trjpfspd; fpilg;gdit 
mjpfhpf;Fk; tpjj;jpy; ntspehl;bdhYk; murpdhYk; 
epjpaplg;gLk; nfhLfld; jpl;lq;fis eph;tfpj;jy; vd;gd 
,yq;if murhq;fj;jpd; Kfth; xUtuhf ,yq;if kj;jpa 
tq;fpapdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;w Vida 
gzpfshFk;. ehl;bd; nfhLg;gdT kw;Wk; jPh;g;gdT 
Kiwikapid Kfhikg;gLj;JtJ ,yq;if kj;jpa 
tq;fpapdhy; Mw;wg;gLk; kpf ,d;wpaikahj ,d;ndhU 
tfpghfkhFk;. thbf;ifahsh;fspdJk; tpahghuq;fspdJk; 
mjpfhpj;J tUfpd;w etPdj;Jtk; tha;e;j 
njhopy;El;gtpay; Njitg;ghLfisg; g+h;j;jp nra;tjw;fhf 
tq;fp Kf;fpakhd nfhs;iffis eilKiwg;gLj;jp 
tUfpd;w mNjNtis b[pl;ly; kag;gLj;jypypUe;J 
Njhd;Wfpd;w ,lh;Neh;TfisAk; jzpj;J tUfpd;wJ. 
Ie;J cWg;gpdh;fisf; nfhz;l ehzar; rig ,yq;if 

kj;jpa tq;fpapd; MSifr; rigahf tpsq;FfpwJ.jPtpd; 
gy;NtW gFjpfspYk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; 
gzpfis fpilf;fr; nra;tjd; %yk; ehl;bd; rkr;rPuhd 
gpuNjr tsh;r;rpia Nehf;fpg; gq;fspf;Fk; tpjj;jpy; 6 
gpuNjr mYtyfq;;fSf;F kj;jpa tq;fpapd; njhopw;ghl;L 
gpuNjrq;fs; tphpTgLj;jg;gl;Ls;sd. NkNy Fwpg;gplg;gl;l 
,yq;if kj;jpa tq;fpapd; njhopw;ghLfs; 29 
jpizf;fsq;fspdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd. ,it> 
nghUshjhu nfhs;if kjpAiuf; nfhj;jzp> epjpapay; 
Jiw xOq;Ftpjpfs; kw;Wk; Nkw;ghh;itf; nfhj;jzp> 
,lh;Neh;T Kfhikj;Jtk; kw;Wk; ,zq;Ftpg;Gf; nfhj;jzp> 
mj;Jld; ,ayhw;wiyf; fl;bnaOg;Gjy; kw;Wk; MjuTf; 
nfhj;jzp vd ehd;F nfhj;jzpfshf 
FOkkhf;fg;gl;Ls;sd. ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; 
tsk;kpf;f mYtyh;fspd; MjuTld; tq;fp 
rkj;JtkhdJk; cWjpj;jd;ik tha;e;jJkhd nghUshjhu 
tsh;r;rpf;F jtph;f;f KbahjJkhd J}z;Ljyspf;Fk; 
Nguz;lg; nghUshjhu #oiy cWjpg;gLj;Jtjw;F 
flg;ghL nfhz;Ls;sJ. ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; 
cghak; kpf;f Kd;Dhpikfs; ,yq;ifapd; cz;ikg; 
nghUshjhuj;jpw;F Mjutspf;Fk; xU Cf;fpahfr; 
nraw;gLfpd;w gue;j tPr;rpyhd> jhf;Fg;gpbf;ff;$ba kw;Wk; 
Mokhd epjpapay; Jiwapidg; Ngzp tsh;f;fpd;w 
fUtpahf tpsq;fp tUfpd;wd.
,yq;if kj;jpa tq;fpapd; njhiyNehf;F
ek;gfkhdJk; ,af;ftpay; Mw;wy; tha;e;jJkhd kj;jpa 

tq;fp ,yq;ifapd; RgPl;rj;jpw;Fg; gq;fspf;fpwJ"
,yq;if kj;jpa tq;fpapd; gzp
nfhs;ifj; J}z;ly;> kjpAiu> flg;ghL kw;Wk; 

Neh;j;jpahd jd;ik vd;gdtw;wpD}lhf ePbj;J 
epiyj;jpUf;Fk; tsh;r;rpf;F cjTfpd;w tpjj;jpy; 
nghUshjhu tpiy cWjpg;ghL kw;Wk; epjpapay; Kiwik 
cWjpg;ghL vd;gdtw;iwg; NgZfpd;wik"
,yq;if kj;jpa tq;fpapy; jPh;khdq;fis 

Nkw;nfhs;tjw;fhd mj;jpthukhf $l;lhz;ik MSif
,yq;if kj;jpa tq;fp $l;lhz;ik MSifj; 

jj;Jtq;fSld; ,ire;J nry;Yk; tpjj;jpy; RahjPdkhd 
fl;likg;nghd;Wf;Fs; mjd; rl;l g+h;tkhd 
nghWg;ghz;ikfis epiwNtw;Wtjw;F jPh;khdpj;jpUf;fpwJ.
ehza kw;Wk; epjpapay; Jiw cWjpg;ghl;bid 
mile;Jnfhs;tjd; kPJ ftdk; nrYj;Jfpd;w tpjj;jpy; 
tq;fpapd; cs;sfj; njhopw;ghl;Lf; fl;likg;Gk; eph;thf 
hPjpahd mikg;Gk; tbtikf;fg;gl;bUf;fpd;wd. ehzaf; 
nfhs;ifiaAk; epjpapay; Kiwikapd; 
jhf;Fg;gpbf;ff;$ba jd;ikapidAk; cWjpg;gLj;Jfpd;w 
nfhs;iffisAk; fhj;jpukhd Kiwapy; Nkw;nfhs;fpd;w 
mbg;gil tfpghfj;jpid mq;fPfhpf;fpd;w tpjj;jpy; 
njhopy;El;gj; Njh;r;rp> jFjptha;e;j jd;ik kw;Wk; 
mwpthw;wy; Mfpa epajpfspy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; 

mYtyh;fsJ juk; fLikahd Ml;Nrh;g;Gf; nfhs;ifapD}
lhf cWjpg;gLj;jg;gLfpwJ.,yq;if kj;jpa tq;fpapd; 
nfhs;ifj; jPh;khdq;fis Nkw;nfhs;Sk; nrad;Kiwapd; 
Kf;fpa J}z;fshf ntspg;gilj; jd;ik> ek;gfj;jd;ik 
kw;Wk; nghWg;Gf;$Wk; jd;ik vd;gd fhzg;gLfpd;wd. 
,jd; njhopw;ghLfis Nkw;nfhs;tjpy; RahjPdkhd 
jd;ik typAWj;jg;gLfpd;w Ntisapy; Mw;wy;tha;e;j 
Nguz;lg; nghUshjhuj; jPh;khdq;fis miltjw;F ehza 
kw;Wk; ,iwf; nfhs;iffspilNa tpidj;jpwd; kpf;fJk; 
fhj;jpukhdJkhd ,izg;Gf;fis ,yq;if kj;jpa tq;fp 
cWjpg;gLj;Jfpd;wJ. nghJkf;fspd; <LghLfis 
mjpfhpf;Fk; nghUl;Lk; tq;fp kPJ nghJkf;fs; 
nfhz;bUf;Fk; ek;gpf;ifapid NgZk; Nehf;FlDk; 
jfty;fis mwpAk; chpikfSf;F Kd;Dhpik 
mspf;fg;gl;bUf;fpwJ. tUlhe;j cghaj;jpl;lkply; 
eltbf;iffs; Ntiyf; fyhr;rhuj;jpd; tpidj;jpwidg; 
gad;gLj;jpf;nfhs;tjd; kPJk; midj;J Mh;tyUf;Fkhd 
gzpfis fhj;jpukhd tpjj;jpYk; tpidj;jpwDlDk; 
toq;Ftjd; kPJk; ftdk; nrYj;JfpwJ. 
,yq;ifapd; tpgukhd Kd;Ndw;wq;fSlDk; 

mgptpUj;jpfSlDk; ,ize;J fhzg;gLfpd;w ,yq;if 
kj;jpa tq;fpapd; tuyhW
',yq;if kj;jpa tq;fp"1949Mk; Mz;bd; 58Mk; ,yf;f 

ehzatpjpr; rl;lj;jpd; %yk; epWtg;gl;lJld; 1950,y; 
mjd; njhopw;ghLfisj; njhlq;fpaJ. 1948,y; ehL 
murpay; Rje;jpuj;ijg; ngw;Wf;nfhz;ljdhy; nghUshjhu 
Rje;jpuj;ij mile;Jnfhs;Sk; murhq;fj;jpd; Nehf;fj;jpd; 
milahskhf ,yq;if kj;jpa tq;fp epWtg;gl;lJ.
ngluy; wpNrh;t; tq;fpapd; Gfo;ngw;w nghUspayhsUk; 

epWtd MSeUkhd jpU. N[hd; vf;];lhpdhy; nts;is 
mwpf;ifnahd;W tbtikf;fg;gl;lJ. ,J 
midj;ijAKs;slf;fpa tpjj;jpy; kj;jpa tq;fpf;fhd 
mbg;gilf; fhuzj;jpid njspTgLj;jpaJld; rl;l 
myFfisAk; cs;slf;fpapUe;j ,t;twpf;if 1949 
entk;ghpy; gpujpepjpfs; rigapy; rkh;g;gpf;fg;gl;lJ. 
,k;kNrhjhthdJ 1949 entk;gh; 25Mk; ehsd;W 1949Mk; 
Mz;bd; 58Mk; ,yf;f ehzatpjpr; rl;lkhf rigapdhy; 
epiwNtw;wg;gl;likahdJ ,yq;if kj;jpa tq;fpia 
epWTtjw;Fk; gzr; rig Kiwikia KbTWj;Jtjw;Fk; 
topaikj;jJ. 1950 Xfj;J 28Mk; ehsd;W ,yq;if 
kj;jpa tq;fp mjd; njhopw;ghLfisj; njhlq;fpajd; 
%yk; mjd; fjTfis nghJkf;fSf;fhf jpwe;Jtpl;lJ. 
Njrj;jpw;fhd ,g;Gdpjkhd epWtdj;jpw;F 1958,y; 
,yq;if kj;jpa tq;fp vd;w mjd; jw;Nghija ngah; 
toq;fg;gl;lJ.
kj;jpa tq;fp Muk;gpf;fg;gl;l nghOJ mjw;F 

xg;gilf;fg;gl;l gzpfs;> tpiue;j 
khw;wq;fSf;Fs;shfptUk; nghUshjhu #oy;> epjpr; 
re;ijfs; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; Kd;Ndw;wq;fs; 
vd;gdtw;Wf;F gjpypWj;Jk; tpjj;jpy; ghpzhkk; mile;J 
te;jpUf;fpwJ. ,jw;fika> ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; 
Fwpf;Nfhs;fSk; njhopw;ghLfSk; rpwe;j Kiwapy; 
milahsk; fhzg;gl;lJld; Gjpa cyf xOq;fpd; 
#oypy; ehl;bd; cr;r ehza mjpfhu rigahf mjd; 
tfpghfj;jpid tbtikj;Jf;nfhs;tjw;F kj;jpa tq;fp 
kpff; fhj;jpukhd tpjj;jpy; nraw;gl;lJ. gd;dhl;L ehza 
epjpak;> cyf tq;fp> Mrpa mgptpUj;jp tq;fp Nghd;w 
gy;Gil epjpapay; gd;dhl;L epWtdq;fis 
njhlh;Gnfhs;tjw;fhd Kf;fpa ikankhd;whf tq;fp 
tpsq;fp tUtjd; %yk; gd;dhl;Lj; njhlh;Gfisg; Ngzp 
tUfpd;wNtisapy; njd;dhrpa kj;jpa tq;fpfs; epiyak;> 
rhh;f; gpdhd;]; tiyaikg;G Nghd;w gpuhe;jpa 
xOq;FfSlDk; jPtpukhf njhlh;Gfis 
Nkw;nfhz;bUe;jJ. ,yq;if kj;jpa tq;fp jsk;gyilAk; 
r%fg; nghUshjhu ajhh;j;jq;fSf;F MNyhridfis 
toq;Ftjd; %yk; mJ Muk;gpf;fg;gl;l fhyj;jpypUe;J 
ehl;bd; nghUshjhuf; nfhs;iffis tFf;Fk; 
nrad;Kiwapy; msg;nghpa gq;fspg;gpid toq;fp 
tUfpd;wJ. ,yq;if kj;jpa tq;fp Gjpa cs;ehl;L 
kw;Wk; gd;dhl;Lr; #oy;epiyfis vjph;nfhs;tjw;F 
Vw;wtpjj;jpy; nefpo;r;rpj;jd;ikAilajhf ,Uf;Fk; 
tpjj;jpy;RWRWg;Gilajhf ,Uf;fNtz;Lk; vd;gjid 
vg;nghOJk; typAWj;jp tUfpwJ. VO jrhg;jq;fSf;Fk; 
Nkyhf kj;jpa tq;fpapd; gazj;jpd; NghJ gjpide;J 
MSeh;fs; jkJ jiyikj;Jtj;jpid ,jw;F 
toq;fpapUf;fpd;wdh;. ngUk; Nrjq;fis tpistpj;j 
cs;ehl;Lg; Nghh;> ,aw;if mdh;j;jq;fs; kw;Wk; murpay; 
cWjpaw;w jd;ik vd;gdtw;wpd; fhuzkhf ,yq;if 
kj;jpa tq;fp mjd; gazj;jpd; NghJ ngUk; 
vz;zpf;ifahd rthy;fis rkhspf;fNtz;bapUe;j 
Ntisapy; cyfshtpa epjpapay; kw;Wk; nghUshjhu 
neUf;fbfSf;F kj;jpapYk; Kf;fpa jilfSf;fpilapYk; 
cyfg; nghUshjhuj;jpw;F topfhl;baJ. vdpDk;>tq;fp 
,t; VO jrhg;j fhyj;jpy; ngUksT ngWNgWfis 
va;jg; ngw;wpUf;fpwJ. neUf;fbfspy; 
ntspg;gLj;jg;glKbahj epr;rakw;w Neuq;fspy; 
vjph;j;Jepw;ff;$ba tpjj;jpy; ehk; vy;NyhUk; Nrh;e;J 
jdpj;JtkhdJk; tYthdJk; cWjpahdJkhd 
epWtdnkhd;wpid fl;bnaOg;gf;$bath;fshf 
,Ue;jpUf;fpNwhk;. midj;ijAKs;slf;fpa r%fg; 
nghUshjhu mgptpUj;jp epfo;r;rp epunyhd;wpd; cghag; 
gq;fhshuhf nraw;gLtjd; %yk; ,yq;if kj;jpa tq;fp 
Fog;gfukhd epiynahd;wpYk; ehl;bd; RgPl;rj;ij Nehf;fp 
topg;gLj;Jk; xU topfhl;bahf ,Ue;JtUk;. 
,yq;if kj;jpa tq;fpapd; 70 Mz;Lfhy tuyhw;wpd; 

rpwe;j jUzq;fSk; iky;fw;fSk;.
fle;j 70 Mz;Lfspy;> ,yq;if kj;jpa tq;fp mjd; 

nghWg;Gf;fis epiwNtw;Wtjpy; fzprkhdstpw;F 
cioj;jpUg;gJld; ntw;wpfukhd gy iky;fw;fisAk; 
fle;J te;jpUf;fpwJ. gpd;tUk; njhFg;Gf;fs; Kf;fpa 
jUzq;fspdJk; Kd;Kaw;rpfspdJk; rpythFk;.

 tpiy kw;Wk; nghUshjhu cWjpg;ghl;Lf; 

nfhj;jzp

1950: kj;jpa tq;fp epWtg;gLtjw;F Kd;dh; fhzg;gl;l 
gzr; rig xOq;FfSf;Fg; gjpyhf 
eph;zapf;fg;gl;l nryhtzp tPj mikg;nghd;W 
mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ.

1965: nrd;kjp epYit epiyikf;F Mjutspg;gjw;fhf 
Kjw;jlitahf ,yq;iff;F gd;dhl;L ehza 
epjpak; Xuhz;L Jizepy; xOq;F trjpf;F 
xg;Gjyspj;jJ.

1966: kj;jpa tq;fp njd;fpof;fhrpa kj;jpa tq;fpfs; 
epiyaj;jpd; epWtd cWg;gpdh; xUtuhf khwpaJ. 
,J Mrpa gRgpf; gpuhe;jpaj;jpYs;s kj;jpa 

tq;fpfSf;fhd gpuhe;jpa Muha;r;rp kw;Wk; gapy;jy; 
ikakhf tpsq;FfpwJ. 

1968: ,ul;ilr; nryhtzp tPjq;fSld; ntspehl;Lr; 
nryhtzp chpj;Jr; rhd;wpjo; jpl;lnkd 
ngahplg;gl;l gy;Nehf;F nryhtzp tPj 
mikg;nghd;W mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ.

1971: Gj;jhf;f Muha;r;rpfisj; J}z;Lk; Nehf;Fld; 
kj;jpa tq;fpapd; Mz;bw;F ,U jlitfs; 
ntspaplg;gLfpd;w kPsha;T nra;ag;gl;l 
rQ;rpifahd cah; mYtyh; Ma;tpid 
ntspapLtJ Muk;gpf;fg;gl;lJ.

1977: kpjf;ftplg;gLk; Kfhikg;gLj;jg;gl;l nryhtzp tPj 
Kiwikapd; mwpKfk;

1982:  ehza ,yf;fply; fl;likg;Gld; 
,ire;Jnry;Yk; tpjj;jpy; ehzaf; nfhs;ifapid 
Nkw;nfhs;tJ Muk;gkhdJ.

1998: kj;jpa tq;fp> kj;jpa tq;fp MSeh;fspd; rhh;f; 
epjpaj;jpd; tiyaikg;gpYk; rhh;f; gpuhe;jpaj;jpd; 
epjpr; nrayfq;fspYk; epWtd cWg;gpduhf 
,ize;Jnfhz;lJ.

1998: ehzaf; nfhs;ifia elhj;Jtjw;F nfhs;if 
tl;btPj tPr;R mZFKiwnahd;W 
mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ.

2001: Rje;jpukhd kpjf;ftpLk; nryhtzptPj Kiwikapd; 
mwpKfk;.

2001: ehzaf; nfhs;ifg; gFg;gha;tpid 
tYg;gLj;Jtjw;Fk; nfhs;if tFg;Gr; 
nrad;Kiwapd; ntspg;gilj; jd;ikia 
Nkk;gLj;Jtjid Nehf;fpa eltbf;ifAkhf 
ehzaf; nfhs;iff; FO epWtg;gl;lJ.

2002: kj;jpa tq;fp Muk;gpj;jjpypUe;J epytpa gy;Gilf; 
Fwpf;Nfhs;fspypUe;J kj;jpa tq;fpapd; 
Fwpf;Nfhs;fshd

 m) nghUshjhu kw;Wk; tpiy cWjpg;ghL kw;Wk; 
M) epjpapay; Kiwik cWjpg;ghL vd;gd 
xOq;FKiwg;gLj;jg;gl;ld.

2003: re;ijj; jputj;jd;ikapid jPtpukhd Kiwapy; 
Kfhikg;gLj;Jk; nghUl;Lk; mjd; %yk; ehza 
,yf;fply;fis tpidj;jpwDld; va;Jtjw;fhfTk; 
jPtpukhd jpwe;j re;ijj; njhopw;ghLfspd; 
mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ.

2007: eLj;jufhyg;gFjpapy; kj;jpa tq;fpapd; gue;j 
nfhs;iffis tpsf;Fk; Kfkhf Mz;L 
topfhl;liy mwptpf;Fk; nraw;ghL njhlq;fg;gl;lJ.

2007: ehzaf; nfhs;ifj; jPh;khdq;fis 
Nkw;nfhs;tjw;fhf nghUshjhuj;jpYs;s ntspthhp 
Mh;tyh;fspd; fUj;jpidg; ngw;Wf;nfhs;Sk; 
nghUl;L ehzaf; nfhs;if MNyhridf; FO 
epWtg;gl;lJ.

2008: rkfhy Nguz;lg; nghUshjhuf; nfhs;ifg; 
gpur;ridfs; njhlh;gpy; Gjpa nfhs;if rhh;e;j 
kw;Wk; mDgtk; rhh;e;j Muha;r;rpfis J}
z;Ltjw;fhf kj;jpa tq;fpapd; tUlhe;j gd;dhl;L 
Muha;r;rp khehL njhlf;fpitf;fg;gl;lJ.

2015: ehza ,yf;fply; kw;Wk; nefpo;r;rpj;jd;ik tha;e;j 
gztPf;f ,yf;fply; Mfpa ,uz;L gz;GfSlDk; 
mjpfhpf;fg;gl;l ehzaf; nfhs;iff; 
fl;likg;nghd;Wf;Fs; ehzaf; nfhs;ifapid 
Nkw;nfhs;tJ njhlq;fg;gl;lJ.

2016: nrd;kjp epYit epiyikfSf;F 
Mjutspg;gjw;fhf 1965,y; mj;jifa KjyhtJ 
trjp toq;fg;gl;ljd; gpd;dh; 16 MtJ jlitahf 
,yq;iff;F %d;whz;L tphpthf;fg;gl;l epjpa 
trjpf;F gd;dhl;L ehza epjpak; xg;Gjyspj;jJ.

2019: nefpo;r;rpj;jd;iktha;e;j gztPf;f ,yf;fply; 
fl;likg;nghd;Wld; ,ire;Jnry;yj;jf;f tpjj;jpy; 
ehzaf; nfhs;ifia Nkw;nfhs;tJ 
njhlq;fg;gl;lJ.

 epjpapay; Kiwik cWjpg;ghl;Lf; 

nfhj;jzp

1964: Kd;Dhpikj; JiwfSf;F epjpapay; cjtpfis 
toq;Ftjw;fhf eLj;ju kw;Wk; ePz;lfhy nfhLfld; 
epjpak; cUthf;fg;gl;lJ.

1974: ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; mgptpUj;jp epjpj; 
jpizf;fsk; vd;w Gjpa jpizf;fsnkhd;W 
Vw;gLj;jg;gl;lJ.

1978: rpwpa ifj;njhopyhsh;fSf;F cjTtjw;fhf kj;jpa 
tq;fp nfhLfld; cj;juthjj; jpl;lj;jpidj; 
njhlq;fpaJ.

1979: 1979Mk; Mz;bd; 27Mk; ,yf;f epjpf; fk;gdpfisf; 
fl;Lg;gLj;Jk; rl;lk;

1979: Rje;jpu th;j;jf njhopy;Kaw;rpfSf;F 
trjpaspg;gjw;fhfTk; ,yq;ifapid fiufle;j 
epjpapay; ikakhf mgptpUj;jp nra;tjw;fhfTk; 
midj;J tq;fpfSk; ntspehl;L ehza 
tq;fpj;njhopy; gphpTfis epWTtjw;F 
mDkjpf;fg;gl;ld.

1985: entk;ghpy; jd;dpaf;fg;gLj;jg;gl;l jPh;tfk; 
Vw;gLj;jg;gl;lJ.

1988: 1988Mk; Mz;bd; 30Mk; ,yf;f tq;fpj;njhopy; 
rl;lk;

2008: ghry; II fl;likg;G gpd;gw;wg;gl;likAld; 
tq;fpfspy; ,lh;Neh;T Kfhikj;Jt Kiwikfs; 
tYg;gLj;jg;gl;ld.

2010: ,yq;if itg;Gf; fhg;GWjp kw;Wk; jputj;jd;ik 
MjuTj; jpl;lk; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.

2010: Rq;fk; kw;Wk; kj;jpa tq;fp gzk; J}ajhf;fiyf; 
fl;Lg;gLj;Jtjw;fhf ,ize;Jnfhz;ld. 
,yq;ifapd; epjpapay; cstwpjy; gphpT ,yq;if 
Rq;fj; jpizf;fsj;Jld; Ghpe;Jzh;T 
xg;ge;jnkhd;wpy; ifnaOj;jpl;lJ.

2011: 2011Mk; Mz;bd; 42Mk; ,yf;f epjpj;njhopy; rl;lk; 
mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ.

2014: epjpapay; Jiwapid xd;wpizf;Fk; epfo;r;rpj;jpl;lk; 
eilKiwg;gLj;jg;gl;lJ.

2019: epjpapay; eltbf;ifr; nrayzpf; FOtpd; rhk;gy; 
gl;baypypUe;J ,yq;if ePf;fg;gl;lJ. (2019)

 Vidait

1957: Gj;jh; fhykhfpa 2500 MtJ Mz;L epiwtpid 
Fwpf;FKfkhf KjyhtJ Qhgfhh;j;j ehzaf;Fj;jp 
ntspaplg;gl;lJ.

1974: Mrpaj; jPh;g;gdT xd;wpaj;jpy; ,ize;Jnfhz;lik.
2000: etPdkag;gLj;jg;gl;l kw;Wk; tpidj;jpwd; nfhz;l 

kj;jpa tq;fpapid cUthf;Ftjw;fhf etPd 
kag;gLj;jy; nraw;wpl;lnkhd;wpd; eilKiwg;gLj;jy;.

2001: Kjw;jlitahf ,yq;if mgptpUj;jp Kwp 
ntspaplg;gl;lJ.

2003: mNjNeu nkhj;jj; jPh;g;gdT Kiwik Muk;gpj;jik.
2004: mur gpizaq;fSf;fhf kj;jpa tq;fp gj;jpuq;fsw;w 

gpizaq;fs; Kiwik kw;Wk; kj;jpa itg;gf 
Kiwik 

2006: Njrpa nfhLg;gdT FOtpd; Muk;gk;.
2006: ntspehl;lth;fSf;fhf mur gpizaq;fs; re;ij 

jpwf;fg;gl;lik.
2007: gd;dhl;Lr; re;ijapy; ehl;bw;fhd Kwpfspd; 

toq;fy; njhlq;fg;gl;lik.
2010: nryhtzpf; fl;Lg;ghLfis jhuhskag;gLj;jy; 

njhlh;gpy; topKiwfs; mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ.
2013: nghJthd jd;dpaf;ff;$w;Wg; nghwp Msp 

Muk;gpf;fg;gl;lJ.
2020: ngUk; juT> fzdp mbg;gilapyhd gapy;jy;> juT 

cUtfg;gLj;jy; kw;Wk; b[pl;ly; kag;gLj;jy; 
vd;gdtw;Wf;fhf 'b[pl;ly; kag;gLj;jy;" 
Mz;nlhd;W gpufldg;gLj;jg;gl;lJ.

,g;gj;jpupif mN]h]pNal;ll; epa+]; Ngg;gH]; xg; rpNyhd; ypkpll; fk;gdpauhy; nfhOk;G ,y. 35> b.MH. tp[atHjd khtj;ijapYs;s Nyf;`T]py; 2020 Xf];l; khjk; 30k; jpfjp Qhapw;Wf;fpoik mr;rpl;Lg; gpuRupf;fg;gl;lJ.

Sustainability
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Prosperity

1950-2020
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192020> Xf];l; 30 Qhapw;Wf;fpoiktpsk;gu mEge;jk;

,yq;if kj;jpa tq;fp MSehpd;... 18Mk; gf;f njhlu;r;rp...

mj;jifa rthy;epiwe;j #o;epiyfspD}lhf nghUshjhuj;ij 
topelj;JtJ cr;r epjpapay; epWtdk; vd;w hPjpapYk; ehl;bd; 
epjpapay; xOq;FKiwg;gLj;Jdh; vd;w hPjpapYk; kj;jpa 
tq;fpapd; gyj;jpidAk; ,ayhw;wypidAk; jhf;Fg;gpbf;ff;$ba 
jd;ikapidAk; ep&gpg;gJld; rthy;kpf;f Neuj;jpd; mjd; 
,ilawhKaw;rpapidAk; vLj;Jf;fhl;Ltjhf ,Uf;fpwJ. 
,Wjpahf> nghJ epWtdk; vd;w hPjpapy; kj;jpa tq;fp kpf 

rthy;epiwe;j r%fg; nghUshjhu #o;epiyfspd; fPo; kf;fspd; 
ek;gpf;ifapidAk; ek;gfj;jd;ikapidAk; Ngzf;$bajhf 
,Ue;jikapid ,l;L midj;J Mh;tyh;fSf;Fkhd ed;wpAld; 
,J epidT$ug;gLfpwJ. kj;jpa tq;fp mJ 
Muk;gpf;fg;gl;ljpypUe;J nghJkf;fspd; eyNdhk;Giffis 
Cf;Ftpg;gjw;F Kaw;rpj;J tUfpwJ. fle;j 70 Mz;Lfshf 
ghpzhkkile;JtUk; nra;KiwfspD}lhf kj;jpa tq;fp 
etPdj;Jtk;kpf;f kj;jpa tq;fpnahd;whf gbg;gbahf 
Kd;Ndw;wk;fz;L tUfpwJ. tq;fp nghUshjhuj;jpy;> 
nghUshjhuk; kw;Wk; tpiy cWjpg;ghl;bid ntw;wpfukhf 
Ngzpa mNjNtisapy;> gztPf;f vjph;ghh;g;Gf;fisAk; 
cWjpahd Kiwapy; epWj;jpapUf;fpwJ. kiyNghy; Ftpe;JtUk; 
rthy;fSf;F kj;jpapYk; epjpapay; Kiwik njhlh;e;Jk; 
jhf;Fg;gpbf;Fk; jd;ikapidf; nfhz;bUf;fpwJ. ,t;tpuz;L 
KidfspYk; fhzg;gl;l cWjpj;jd;ikapd; fhuzkhf 
midj;ijAKs;slf;fpaJk; ePbj;J epiyj;jpUf;ff;$baJkhd 
mgptpUj;jpfisf; nfhz;l tpUk;gj;jf;f Njrpa Fwpf;Nfhs;fis 
va;Jk; jd;dk;gpf;if nfhz;l gzpfis Nehf;fp nghUshjhuk; 

gzpahw;Wtjid cWjpg;gLj;Jtjhf ,Uf;fpwJ. ,iwf; 
fzf;F kw;Wk; ntspehl;L eilKiwf; fzf;F kPjhd ,ul;il 
gw;whf;Fiw Nghd;w ePz;lfhy mikg;gpay; gpur;ridfis 
rhpnra;tjw;F cjTtjw;F kj;jpa tq;fp flg;ghL 
nfhz;bUf;fpwJ. NkYk; cs;ehl;L cw;gj;jp ,ayhw;wy; kw;Wk; 
mjd; cw;gj;jpahf;fk;> tpiuTgLj;jg;gl;l %yjdj; jpul;rp 
kw;Wk; njhopy;El;g etPdkag;gLj;jy; vd;gdtw;wpD}lhf 
cs;ehl;L cw;gj;jpahf;f ,aysTk; mjd; cw;gj;jpahf;fj; 
NjitfSk; mjpfhpf;fg;gLtJ mtrpakhFk;. NkjF 
rdhjpgjpapdhy; 'RgPl;rj;jpw;Fk; rPh;ikf;Fkhd njhiyNehf;F" 
vd;w kFlj;jpd; fPo; njhptpf;fg;gl;l fUj;J Njrpa nfhs;iff; 
fl;likg;gpy; ,r;rPh ;jpUj;jq;fs; vjph;ghh;f;fg;gLtJ 
Cf;fk;jUnkhd;whf fhzg;gLfpwJ. chpa Neuj;jpYk; 
Kd;$l;baJkhd topKiwfspd; fhuzkhf vjph;tUk; fhyj;jpy; 
Fwpg;gpl;l tpUk;gj;jf;f Njrpa Fwpf;Nfhs;fis va;Jtjid 
Nehf;fp ,yq;if Kd;Ndhf;fpa gha;r;rnyhd;wpid epfo;j;jj; 
jahuhftpUf;fpwJ. ,g;gazj;jpy; ,yq;ifapd; cw;gj;jpahf;f 
%ytsq;fspd; mgptpUj;jpia Nkk;gLj;jpr%fj;jpd; nghJthd 
eyNdhk;Giffis cah;j;Jk; Nehf;Fld; ehl;bd; nghUshjhuk; 
kw;Wk; epjpapay; cWjpg;ghl;bid cWjpg;gLj;Jtjw;Fj; 
Njitahd J}z;Ljy;fis toq;Ftjw;fhd flg;ghl;bid 
kj;jpa tq;fp njhlh;e;Jk; nfhz;bUf;Fk;.

Nguhrpupau; lg;spt;. B. yf;\;kd;
MSeu; ,yq;if kj;jpa tq;fp

,yq;if kj;jpa tq;fpiag; gw;wp
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எஸ்.எம்.எம்.முர்ஷித்

ம ட்்டக்களப்பு ைாவட் -
்டத்தின் கிரான் பிரதேச 
சசயலாளர் பிரிவிற் -

குட்்பட்்ட புணாமையின் மீள் -
குடிதயற்்ற கிராைைாை சாளம் -
்பஞதசமை கிராைத்தில் வாழும் 
ைக்கள் எநேவிே அடிப்்பம்ட வச -

திகளுைற்்ற நிமலயில் வாழ்நது 
வருகின்்றைர்.  

இங்கு வாழும் ைக்கள் 1961ம் 
ஆண்டு குடிதயறிைர். பின்ைர் 
நாட்டில்அவவப்த்பாது ஏற் -
்பட்்ட யுத்ேம் காரணைாக இ்டம் -
ச்பயர்நது தவறு இ்டங்களுக்கு 
சசன்று மீண்டும் 2009ம் ஆண்டு 

யுத்ேம் முடிவுற்்றேன் பின்ைர் 
ைக்கள் மீள குடிதயறி வாழ்நது 
வருகின்்றைர்.  

சாளம்்பஞதசமை கிராைைா -
ைது ைட்்டக்களப்பு சகாழும்பு 
பிரோை வீதியில் ஓட்்டைாவடி -
யில் இருநது சுைார் 16 கிதலா -
மீற்்றர் தூரம் சசன்று இ்டப்்பக்க -
ைாக 02 கிதலாமீற்்றர் தூரத்தில் 

அ்டர்நே காடுகளுக்கு ைத்தியில் 
அமைநதுள்ளது. இங்கு வாழும் 
ைக்கள் எநேவிே அடிப்்பம்ட 
வசதிகளும் இன்றி மிகவும் கஷ் -
்டத்திற்கு ைத்தியில் வாழ்நது 
வருகின்்றைர். இவர்கள் திைமும் 
்பல்தவறு அசசளகரியங்கமள 
எதிர்சகாள்ள தவண்டிய துர்ப் -

்பாக்கிய நிமலக்கு ேள்ளப்்பட் -
டுள்ளைர். இங்கு வாழும் ைக்க -
ளுக்கு அடிப்்பம்ட வசதியாை 
குடிநீர் ்பாரிய பிரச்சிமையாக 
காணப்்படுகின்்றது. இங்கு 
காணப்்படும் ச்பாதுக் கிணறுகள் 
வற்றிய நிமலயில் காணப்்படு -
கின்்றை. அத்தோடு ஒருவரின் 
வீட்டில் ைாத்திரமுள்ள கிணற் -
றில் ஓரளவு நீர் காணப்்படுகின் -
்றது.  

இநே நீமரதய இங்கு வாழும் 
ைக்கள் குடிப்்பேற்கும், குளிப் -

்பேற்கும் ்பாவிப்்பது -
்டன், மிஞசும் நீமரக் 

சகாண்டு தோட்்டப் ்பயிர்க -
ளுக்கு ஊற்றி தோட்்டங்கமள 
்பராைரித்து வருகின்்றைர். இங்கு 
வாழ்்பவர்களின் ஜீவதைா்பாய 
சோழிலாக வீட்டுத் தோட்்டம் 
ைற்றும் கால்நம்ட வளர்ப்பு 
என்்பை முக்கியத்துவம் ச்பறு -
கின்்றது.  

கிராை ைக்கள் ேங்களது வீடு -
களின் தோட்்டங்கள் அமைத்து 
ேங்களது அன்்றா்ட தேமவகளுக் -
கும், வியா்பார ந்டவடிக்மகக -
ளுக்குைாக தைற்காண்டு வரும் 
நிமலயில் ேண்ணீர் பிரச்சமையா -
ைது ்பாரிய பிரச்சமையாக இவர் -
களின் ைத்தியில் எழுநதுள்ளது. 
இவவி்டயம் சோ்டர்பில் எவரும் 
கரிசமை சகாள்வதில்மல எை 
ைக்கள் கவமல சேரிவிக்கின்்ற -
ைர்.  

அத்தோடு தேர்ேல் காலங்க -
ளில் ைாத்திரம் வரும் அரசியல் -
வாதிகளி்டமும் ைற்றும் அரச 
திமணக்களங்களுக்கும் சசன்று 
அரச அதிகாரிகளி்டம் குடிநீரப்் 
பிரச்சமைமய தீர்த்து ேருைாறு 
தகாரிக்மக விடுத்ேைர். ஆைால்் 
இதுவமர எநே ந்டவடிக்மகயும் 
இ்டம்ச்பற்்றவில்மல.  

அத்தோடு சாளம்்பஞதசமை 
கிராைத்தினுள் இரவு தவமளக-
ளில் யாமைகளின்் அட்்டகாசம் 
அதிகரித்து காணப்்படுகின்்றது. 
இேன் காரணைாக சில வீடுகள் முற்-
றுமுழுோக தசேைாக்கப்்பட்்டது-
்டன், உ்டமைகள் அமைத்மேயும் 
தசேைம்டநதுள்ளை. அத்தோடு 
வீட்டுத் தோட்்டங்களில் ்பயிரி்டப்-

்பட்்ட கச்சான், கத்ேரி, 
சவண்டி, மிளகாய் என்-
்பவற்ம்றயும் யாமைகள் 
அழித்து துவம்சம் சசய-
கின்்றது.  

எங்களது ்பகுதிக-
ளில் சோ்டர்ச்சியாக 
யாமைகளின் அட்்ட-
காசம் இ்டம்ச்பற்று 
வரும் நிமலயில், பிள்-
மளகளின் கல்வி ந்ட-

வடிக்மககளும் இேைால் ்பாதிக்-
கப்்பட்டு வருகின்்றது. இேன் 
காரணைாக இரவு தநரங்களில் கண் 
விழித்து தோட்்டங்கமள ்பாது-
காக்க தவண்டிய நிமல ஏற்்பட்டுள்-
ளது.   

தைலும் எைது ்பகுதிமய அண்-
மித்து சவளி ைாவட்்டங்களில் உள்-
ளவர்களின் ைாடுகள் கட்டுவோல் 

 (22 ஆம் ்பக்கம் ்பார்க்க)

சத்்யா

த்பராேமைப் ்பல்கமலக்கழகத்தில் 
360 மில்லியன் சசலவில் புதிோக  கட்-
்டப்்பட்டுள்ள கட்டி்டம் 28.08.2020 
சவள்ளிக்கிழமை சு்பதவமளயில் 
தி்றநது  மவக்கப்்பட்்டது. இநநிகழ்-
வில் பிரேை அதிதியாக த்பராேமைப் 
்பல்கமலக்கழக  உ்பதவநேர் த்பராசி-
ரியர் உபுல் திஸாநாயக்க கலநதுக்-
சகாண்்டார்.   

இப்புதிய கட்டி்டத்தில் இமணய 
நூலகம், மவ.ம்ப வமலயமைப்பு  பிர-
தேசம், டிஜிட்்டல் சுவர் சோழில்நுட்்ப 
நூலகம், ைனிே வள நூலகம்,  நூல்சவ-
ளியீட்டு ைண்்ட்பம், ஓமலச்சுவடி 
காப்்பகம், கணணி மையம், ைாணவர்-
களுக்காை  கலநதுமரயா்டல் அம்ற, 
கண்காட்சிக்கூ்டம், ஓவியப்பிரிவு, 
விதச்ட தேமவகளும்டய  ைாணவர்-
களுக்காை பிரிவு, அருட்ச்பாருட்காட்-
சியகம் எை ்பல்தவறு தசமவகமள  
உள்ள்டக்கிய ஆறு ைாடி கட்டி்டைாக 
கட்்டப்்பட்டுள்ளது.   

யுனிவசிட்டி கல்லூரி சகாழும்பில் 
ஆரம்பிக்கப்்பட்்ட த்பாது  உருவாக்-
கப்்பட்்ட நூலகத்தின் நூற் தசர்மகமய 
த்பராேமைப் ்பல்கமலக்கழக நூலகம்  
சகாண்டுள்ளது. 2021ஆம் ஆண்டு 
இநநூலகத்திற்கு நூற்்றாண்டு விழா  
சகாண்்டா்டப்்ப்டவுள்ளது.   

இலங்மகக்கு ஓரு ்பல்கமலக்கழ-
கம் தவண்டும் என்்ற தகாரிக்மகமய  
அக்காலத்தில் எஸ்.எம். பீரிஸ். 
ைார்கஸ் ச்பர்ணான்த்டா. தசர். ச்பான் 
ராைநாேன்.  தசர். ச்பான் அருணாச-
லம், ஹில்்டா ஒத்பதசகரா, அக்்பர், 
ைார்ஸ் த்பான்த்றார்  காலனித்துவ 

ஆட்சியின் முடியாை எலிச்பத் ைகா-
ராணியி்டம் தகாரிக்மக விடுத்து  
வநேைர். இேற்காக இங்கிலாநது 
சசன்று தவண்டுதகாள் விடுத்ேைர். 
அேன்  அடிப்்பம்டயில் ைகாராணி 
அனுைதியு்டன் 1921ஆம் ஆண்டு 
யூனிவசிட்டி கல்லூரி  ஆரம்பிக்கப்-
்பட்து. அப்த்பாது உயர் கல்விக்காக 
முேலில் நூலகம் ஒன்று  ஆரம்பிக்கப்-
்ப்ட தவண்டும் எை ்பரிநதுமரக்கப்-
்பட்்டது. இச் சையத்தில் தசர். ச்பான்  
அருணாசலத்தின் ைகன் ்பத்ைநா்பா 
இங்கிலாநதில் உயர்கல்வி கற்்றத்பாது  
இ்றநதுவிடுகி்றார். அவர் ்பயன்்படுத்-
திய நூல்கள் கப்்பல் மூலம் இலங்-
மகக்கு  சகாண்டுவரப்்பட்டு நூல் 
இலக்கம் ஒன்று முேல்வமர இலக்கம் 
ச்பாறிக்கப்்பட்டு முேல்  நூல்தசர்க்மக 
ஆரம்பிக்கப்்பட்்டது. இநநூல்கமள 
தசர் ச்பான்  1921ஆம்  ஆண்டு நூல்-
களு்டன் ஆரம்பிக்கப்்பட்்டது. இநநூ-
லகத்திற்கு முேல் நூலகர் 1926  இல்  
நியமிக்கப்்ப்டார். இேன் பின் இநநூ-
லகம் சவனிசியா என்்ற இ்டத்தில்  
ந்டாத்ேப்்பட்டு வநத்து. 1942ஆம் 
ஆண்டு யூனிவசிட்டி கல்லூரி யூனிவ-
சிட்டி  சிதலான் எை ச்பயர் ைாற்்றம் 
ச்பற்்றது. 1952ஆம் ஆண்டு த்பரா-
ேமைக்கு ைாற்்ற்பட்டு  நூலகமும் 
த்பராேமைக்கு இ்டைாற்்றம் ச்பற்று 
கமலப்பீ்டத்தில் கீழ் ைாடியில்  மவக்-
கப்்படிருநத்து. 1960ஆம் ஆண்டு 
முேல் புதிய நூலக கட்டி்டத்தில் 
நூலகைாக  இயங்க ஆரம்பித்ேது. 
இக் கட்டி்டைாைது நான்கு லட்சம்  
நூற் தசகரிப்புக்கும்  600 ைாணவர்-
கள் கற்கக்கூடியோகவும் அமைக்-
கப்்பட்டிருநேது. 1930 களிதலதய 4  

இலட்ச புத்ேகத்மேக் சகாண்்டோக 
நிரம்பிவிட்்டது. அத்தோடு ேற்த்பாது 
இநநூலகம்  எட்டு இலட்சத்து ஐம்்ப-
ோயிரம் நூல்கள் சகாண்்டோக காணப்-
்படுவதோடு 12 ஆயிரம்  ்பட்்டப்்ப-
டிப்பு ைாணவர்கள்மளயும் 8 ஆயிரம் 
்பட்்டப்பின் ்படிப்பு ைாணவர்கமள-
யும்  800 விரிவுமரயாளர்கமளயும் 
3000 ்பல்கமலக்கழக ஊழியர்களயும் 
அங்கத்துவர்களாக  சகாண்டுள்ளது.   

இநநூலகத்தின் முேலாவது நூலக-
ராக ஆர். எஸ். என்ரயிட் ்பேவி  வகித்-
ோர். இரண்்டாவது நூலகராக எஸ். சி. 
பிசளாக் மூன்்றாவது நூலகராக தக. 
டி.  தசாைோஸ  நான்காவது நூலக-
ராக எச். எ. ஐ. குணதிலக்க ஐநோவது 
நூலகராக என். டி.  எஸ். ஏ. தசைாதீர-
ஆ்றாவது நூலகராக ஹரிசன் ச்பதரரா 
ஏழாவது நூலகராக கலாநிதி  பிரதீ்பா 
விதேதுங்கவும் ்பேவி வகித்துள்ளைர். 
ேற்த்பாது இராமசயா ைதகஸ்வரன்  
எட்்டாவது நூலகராக ்பேவிதயற்றுள்-
ளார். 

த்பராேரமை நூலகம் ேற்த்பாது  
முேல் ே்டமவயாக சவளியாருக்கு 
தி்றநது மவக்கப்்பட்டுள்ளது.  
இலங்மகயின்  எல்லா ்பல்கமலக் -
கழகங்களும் ்பல்கமலக்கழக சமூ -
கத்துக்காக  ைட்டுதை இயங்குகின் -
்றை.  இப்த்பாது  கண்டி ைாவட்்ட 
ஊ்டகவியலாளர்களுக்கு  இந 
நூலகத்மேப் ்பயன்்படுத்தும் அனு -
ைதிப்்பத்திரம் வழங்கப்்பட்டுள் -
ளது.  புதிய நூலகரின் தயாசமை -
யின் த்பரில் இது நம்டமும்றக்கு 
வநதுள்ளது.  ஏமைய ்பல்கமலக் -
கழகங்களும் இேமைப் பின்்பற்்ற -
லாம். 

எம்.தக.எம். அஸ்வர்

்பண்்டாரகமை, அட்டுளுகமை 
காதிரிய்யதுல் ந்பவிய்யா ேூம்ஆ 
்பள்ளி ்பரி்பாலை சம்ப ஏற்்பாடு 
சசய்ே புமகத்ேல் ைற்றும் த்பாமேப் 
ச்பாருள் ஓழிப்பு தவமலத் திட்்ட 
நிகழ்வில்   சுைார் 6லட்சம் ரூ்பாய் 
ச்பருைதியாை சவளி நாட்டு சிகரட்-
டுகள் உட்்ப்ட த்பாமேப்   ச்பாருள்-
கள் தீயிலிட்டு அழிக்கப்்பட்்டை.  

காதிரிய்யதுல் ந்பவிய்யா ேரீக்கத்-
தின் ஆன்மீகத் ேமலவர் சங்மகக்-
குரிய   அஷ்சஷெய்க் அஹைது பின் 
அஷ்சஷெய்க் முகம்ைது ஆலிமின் 
வழிகாட்்டலில்,  

த்பாமேப் ச்பாருள் ஓழிப்பு 
தவமலத் திட்்டசைான்று ஆரம்பிக்-
கப்்பட்டு நாட்டின் ்பல்தவறு ்பகுதி-
களிளும் இது சசயல்்படுத்ேப்்பட்டு 
வருகின்்றது.  

இதில் ்பண்்டாரகமை ச்பாலிஸ் 
நிமலய ச்பாறுப்்பதிகாரி சிதரஷ்்ட 
இன்ஸ்ச்பக்்டர் லஸநே புத்திக, 
உட்்ப்ட ச்பாலிஸ் நிமலய அதிகாரி-

களும் சுகாோர அதிகாரிகளும் ்பங்-
கு்பற்றிைர்.   த்பாமேப் ச்பாருள் 
ஓழிப்பு சோ்டர்்பாை விழிப்பூட்டும் 
விளம்்பர அட்ம்டகள், சுவசராட்டி-
கள், துண்டுப்பிரசுரங்கள், என்்பை 
்பகிரப்்பட்்டது்டன், வாகைங்களி-
லும் காட்சிப்்படுத்ேப்்பட்்டை.  

அல் கஸ்ஸாலி ைத்திய கல்லூரி 
அதி்பர் சட்்டத்ேரணி எம்.எம்.ஹிோ-
யதுல்லா, அல் கஸ்ஸாலி   ஆரம்்ப 
வித்தியாலய அதி்பர் எம்.எஸ்.எம். 
்பாரிஸ் , அட்டுளுகமை காதிரிய்-
யதுல் ந்பவிய்யா   ேூம்ஆ ்பள்ளி 
்பரி்பாலை சம்ப ேமலவர் ஏ.எஸ். 
அப்கதுல் காதிர் ஹாஜி,ைற்றும்   ந்ப-
விய்யா ேக்கியாவின் ஆலிம் லியா-
வுடீன் ஹாஜி உட்்ப்ட காதிரிய்யதுல் 
ந்பவிய்யா   ேரீக்கத்தின் அங்கத்திைர்-
கள் ்பலரும் இதில் ்பங்கு்பற்றிைர்.  

தசகரிக்கப்்பட்்ட அமைத்து 
த்பாமேப் ச்பாருட்களும் ச்பாலிசார் 
முன்னிமலயில் தீயிலிட்டு   அழிக்-
கப்்பட்்டை. இவவா்றாை தவமலத்-
திட்்டம் ஏமைய ்பகுதிகளுக்கு நல்ல 
முன்னுோரைைாகும். 

ஆறுமாடி கட்ட்ட திறப்பு விழா! 

எப்போது தீரும் சோளம்பஞ்சனை 
கிரோம மக்களின் பிரச்சினை்கள்?

்போனைப பபோருள் ஓழிபபு 
்ேனைத் திட்டம்  

பயால் கயாய்ச்சுவதில் பல்கலைககழக குழயாம்கட்ட்டத் திறப்புவிழயா

்ப்டங்கள் - சைா்றட்டுமவ ைத்திய விதச்ட நிரு்பர்    
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ஆக இனமறைய ப�ாராட்்டம் 
என�து ஒரு �ாராளுைனறை உறுப்-
பினரின உமரமய ஹன்ார்ட்-
டில் �திவது எனறை அளவுக்கு 
வந்துளளது. இதிபே எனன 
தவறு உளளது எனத் தமிழத்த-
ரப்பிலிருந்து யாராவது பகளவி 
எழுப்�ோம். ஏனனனில் சிங்-
களத் தரப்பிலிருந்து னதால் 
அம்டயாளங்கமளப் �ற்றியும் 
வரோற்மறைப் �ற்றியுைான 
உமரயா்டல்களும் கவனங்க-
ளும் பைனேழும்ப�ாது தமிழத்-
தரப்பும் இவற்மறைக் குறித்துக் 
கவனம் னெலுத்துவது இயல்ப�. 
அப்�டிக் கவனம் னெலுத்த 
பவண்டியது தவிர்க்க முடியாதது 
எனறும் இதற்கான நியாயத்மத 
அவர்கள முனமவப்�ர். 

தர்க்க ரீதியாக இதில் உண்மை 
உண்டு. நியாயமும் உண்டு. 
ஏன இப்ப�ாதுளள அரொங்கத்-
தின உளநிமேயும் ஏறைக்குமறைய 
இமதப் பிரதி�லிப்�துதாபன 
எனறும் அவர்கள பகட்கோம்.  

இருக்கோம். ைறுப்�தற்-
கில்மே. ஆனால், ஏட்டிக்குப் 
ப�ாட்டி, தவறுக்குப் �தில் 

தவறு, பிமழயாக அவர்கள 
னெயற்�ட்்டால் நாமும் அதற்கு 
நிகராகப் பிமழயாகபவ னெயற்-
�டுபவாம் எனறு பிடிவாதம் 
பிடிப்�மத எப்�டி ஏற்றுக் 
னகாளவது?  

ஒரு தரப்பு னநருப்ம�ப் �ற்றை 
மவக்க முயற்சிக்கிறைது எனறைால் 
நாமும் ப�ாட்டியாக னநருப்பு-
்டன நிற்�து அழகானபதா புத்-
திொலித்தனைானபதா அறிவு 
நிமேப்�ட்்டபதா அல்ே. 
னநருப்ம� அமைப்�தற்கான 
வழிமயபய பதர்ந்து னகாளள 
பவண்டும். 

அது கடினைானபத. ஆனால், 
அமதபய காந்தி தனனும்டய 
வழிமுமறையாகத் பதர்வு 
னெயதார். அதில் அவர் வி்டாப்-
பிடியாக நினறைார். அகிம்மெ 
என�து முடிவற்றை ன�ாறுமையி-
னாலும் ெகிப்பினாலும் எதிர்த்த-
ரப்ம� – அகிம்மெக்கு எதிரான 
தரப்ம�த் பதாற்கடிப்�து. 
அல்ேது னவல்வதாகும்.  

இப்ப�ாது நைக்குத் பதமவயா-
னது அந்தப் ன�ாறுமையும் புத்-
திொதுரியமும் நிதானமும் ெகிப்-

புபை. அதுபவ நைது ஆற்றைல் 
மிக்க ஆயுதைாகட்டும். ெர்வபதெ 
ெமூகத்மத நம்மும்டய ெைாதா-
னத்தின �ங்காளியாகபவ கருதிக் 
னகாண்டிருக்கும் நாம் இதற்குச் 
ெர்வபதெ ெமூகத்மதபய ொட்சி-
யாகவும் �ங்காளியாகவும் மவத்-
துக்னகாளள முடியும்.  

அப்�டிச் னெயயும்ப�ாது தவ-
றிமழக்கும் தரப்பு, பைோதிக்கம் 
னெலுத்த முமனபவார் னநருக்க-
டிக்குளளாகுவர். தனிமைப்�டுத்-
தப்�டுவர். அபதபவமள னவளி-
யுேகத்மத எம்மை பநாக்கி 
னநருங்க மவப்�தாகும். இது 
ஒரு வமகயான அரசியல் ொைக்-
கியத்தின �ாற்�ட்்ட அணுகுமு-
மறையாகும்.  

ஆகபவ இனறு நைக்குத் 
பதமவயானதாக இருப்�து, 
அறிவுபூர்வைான, ெைாதானத்துக்-
கான, ப�ாருக்குப் பிந்திய, ெர்வ -
பதெ ெமூகம் ஆதரிக்கினறை ஒரு 
அரசியல் வழிமுமறைபய. இதில் 
�ேவிதைான பகாைங்களிருக்-
கோம். ஆனால், வழிமுமறை 
என�து ெைாதானத்துக்கான 
�ாமதமயத் திறைப்�தாகபவ 

அமையும். இதுதான ப�ாரினால் 
�ாதிக்கப்�ட்்ட தமிழச்ெமூ-
கத்மத ஈப்டற்றைக் கூடியதாக 
இருக்கும். �ாதுகாக்கக் கூடியதா-
கவும் இருக்கும். அமத இேங்-
மகத்தீவில் ெைனிமேப்�டுத்தி 
மவத்திருக்க உதவும்.  

இமதக்குறித்துச் சிந்திப்-
�பத இனமறைய பதமவ. 
ஆனால், இமத யாரும் னெய-
வதற்கு எளிதில் முனவரப்-
ப�ாவதில்மே. அவர்களும்டய 
தமேக்குளபள பவறுவிதைான 
கற்பிதங்கபள உளளன. ெனங்க-
மளச் சூப்டற்றுவது. 

எதிர்த்தரப்ம�ச் சூப்டற்று-
வது. இதில்தான அதிக சுவாரஸ்-
யபை உண்டு. தாங்கள கதாநாய-
கனகளாக பவண்டும் எனறைால் 
அதற்னகாரு வில்ேன பவண்டும் 
அல்ேவா? இது ரசிக ைனநி-
மேக்குப் ன�ாருந்தோம். வாழக்-
மகக்கு ன�ாருந்தபவ ன�ாருந்-
தாது. 

இமத எரிக் னொனனால் 
எனன பகாபி அனான னொன -
னானேனன, ட்ரம் னொனனா -
னேனன?  

ப�ோருக்குப் பிந்திய.... 07ஆம் �க்்க த�ோடர்...

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
2020.07.19Mk; jpfjpad;W gpuRhpf;fg;gl;l tpiykDf;fspd; miog;gpw;fhd jpUj;jk;

ghJfhg;G mikr;R

mf;FNunfhltpYs;s ghJfhg;G jiyikaYtyf fl;blj; njhFjpg; gug;gpYs;s 
01 kw;Wk; 02Mk; njhFjpfSf;F nghwpKiw fhw;Nwhl;lk; kw;Wk; tspr;rPuhf;fy; 

Kiwikia tbtikj;jy;> toq;fy; kw;Wk; epWTjYf;fhd tpiykD
Contract No.: DHQC/MVAC/1&2/2020

1.  ngNrt ePq;fyhf 1400 kpy;ypad; ,yq;if &ghtpy; kjpg;gPL nra;ag;gl;lJk; fPNo tpghpf;fg;gl;lJk; gj;juKy;y> 
ngytj;j> mf;FNunfhl tPjpapy; cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s ghJfhg;G jiyikaf fl;bl njhFjpg; gug;gpYs;s 01 
kw;Wk; 02 Mk; njhFjpfSf;F nghwpKiw fhw;Nwhl;lk; kw;Wk; tspr;rPuhf;fy; Kiwikia tbtikj;jy;> 
toq;fy; kw;Wk; epWTjYf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J ghJfhg;G mikr;rpd; 
nrayhshpd; rhh;ghf ghJfhg;G mikr;rpd; mikr;ruit epakpf;fg;gl;l epiyapay; FOj; (SCAPC) jiyth; 
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;nghOJ NfhUfpd;whh;. 

  ,g;gzpahdJ mf;FNunfhltpYs;s ghJfhg;G jiyikaYtyf fl;blj; njhFjpg; gug;gpYs;s 01 kw;Wk; 
02Mk; njhFjpfSf;F nghwpKiw fhw;Nwhl;lk; kw;Wk; tspr;rPuhf;fy; Kiwikia tbtikj;jy;> toq;fy; 
kw;Wk; epWTjy; Mfpatw;iw mlf;Ffpd;wJ. 

2. eph;khzf; fhyg;gFjpahdJ 300 ehl;fshFk;. 

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

4.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jFjpiag; ngWtjw;fhf> ntw;wpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; 
Nrh;f;fg;glhjtuhftpUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDjhuh;fs; cg-tpN\lj;jd;ik nghwpKiw fhw;Nwhl;lk; kw;Wk; 
tspr;rPuhf;fy; (MVAC) kpd;dpay; kw;Wk; nghwpKiw Nritfspy; (EM) eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp 
mjpfhurigAld; EM1 juj;jpy; gjpT ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ cj;Njrpf;fg;gl;l 
cg-xg;ge;jf;fhuh; my;yJ mtuJ $l;LKaw;rp gq;fhsh; Speciality Extra Low Voltage Services category EM1 
juj;jpy; eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigAld; gjpT ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

5. xg;ge;j toq;fiy ngWk; jifikf;fhd Mff; Fiwe;j jifikj; Njitg;gLj;jy;fs; gpd;tUkhW:

          jifikfs;;;;;;;;;;; Mff; Fiwe;j jifikj; Njitg;gLj;jy;fs;

(i) fle;j 10 tUlq;fspy; VjhtnjhU Ie;J 
tUlq;fspy; ntw;wpfukhf g+h;j;jp nra;ag;gl;l 
MVAC Ntiyfspd; tUlhe;j ruhrhp epjpg;Gus;T

tUlnkhd;wpw;F 700 kpy;ypad; ,yq;if &gh.

(ii) fle;j 10 tUlq;fspy; tbtikg;G> toq;fy; 
kw;Wk; epWTjypy; mDgtk; (2010> 2011> 2012> 
2013> 2014> 2015> 2016> 2017> 2018 kw;Wk; 2019)

fle;j 10 tUlq;fspy; Mff; Fiwe;jJ 5 
nghwpKiw fhw;Nwhl;lk; kw;Wk; tspr;rPuhf;fy; 
Kiwikfis ntw;wpfukhf g+h;j;jp nra;jpUj;jy; 
Ntz;Lk;. mt;thwhd KiwikfSs; xd;wpd; 
Mff; Fiwe;j ngWkjp 100 kpy;ypad; ,yq;if 
&ghtpw;F FiwahjjhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 
tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ cj;Njrpf;fg;gl;l 
cg-xg;ge;jf;fhuh; my;yJ mtuJ $l;LKaw;rp 
gq;fhsh; Mff; Fiwe;jJ Ie;J fl;bl Automation 
Kiwikfis (BAS) ntw;wpfukhf g+h;j;jp 
nra;jpUg;gJld; Mff; Fiwe;j ngWkjpahdJ 
10 kpy;ypad; &ghthftpUg;gJld; mt;thwhd 
nraw;wpl;lq;fSs; ,U nraw;wpl;lq;fspd; 
ngWkjpahdJ xt;nthd;Wk; 25 kpy;ypad; ,yq;if 
&ghtpw;F FiwahkypUj;jy; Ntz;Lk;. 

(iii) Vida xg;ge;jhPjpapyhd flg;ghLfSf;F xJf;fpa 
gpd;dh;> jputr; nrhj;Jf;fs; kw;Wk;/ my;yJ 
fld; trjpfSf;fhd Mff; Fiwe;j njhif 
kw;Wk; ,e;j xg;ge;jj;jpd; fPo; gpuj;jpNafkhf 
Nkw;nfhs;sg;gl;l ve;jnthU Kw;gzk;.

350 kpy;ypad; ,yq;if &ghtpw;F Fiwahky; 
,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

toq;fg;gl;l Kiwikf;fhf mjdJ Nritf; 
fhyg;gFjpapy; tpiykDjhuhpdhy; my;yJ 
tpiykDjhuhpdhy; ngah; Fwpf;fg;gl;l mjpfhuk; 
toq;fg;gl;l KftnuhUthpdhy; guhkhpg;G 
Nritfis toq;Ftjw;fhd Mw;wy;.

fl;lhakhdjhFk;.

6.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy ,yq;if> gj;juKy;y> ngytj;j> mf;FNunfhl tPjp> ghJfhg;G 
jiyikaYtyf fl;blj;njhFjp nraw;wpl;lk;> nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkidapd; gzpg;ghshplkpUe;J 
ngw;W 2020.07.20Mk; jpfjpapypUe;J 2020.09.16Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehnshd;wpy; K.g. 9 kzpapypUe;J 
gp.g. 3 kzp tiuAk; NkNyAs;s Kfthpapy; ,ytrkhf tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

7.  2020.07.20Mk; jpfjpapypUe;J 2020.09.16Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehnshd;wpy; K.g. 9 kzpapypUe;J 
gp.g. 3 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 100>000 ,yq;if &ghit (xU ,yl;rk; ,yq;if 
&gh) nrYj;jpa gpd;dh;> ,yq;if> nfhOk;G-03> ghyjf;\ khtj;ij> 15/ 5Mk; ,yf;fj;jpYs;s ghJfhg;G 
mikr;rpd; ngWiff;fhd fzf;fhsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy 
nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; (ghfk; 1V ePq;fyhf) KOikahd njhFjpnahd;iw 
Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;.  gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; 
gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

8.  tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; 2020.09.17Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F my;yJ mjw;F 
Kd;duhf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ fPNoAs;s Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s tpiykD ngl;bapy; 
Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh;> 
rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;.

9.  tpiykDf;fs; 2020.09.17Mk; jpfjpapypUe;J 2021.03.10Mk; jpfjp tiuAk; (tpiykDf;fis %Lk; jpfjpapypUe;J 
175 ehl;fs;) nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

10.  2020.09.17Mk; jpfjpapypUe;J 2021.04.07Mk; jpfjp tiuAk; (tpiykDf;fis jpwe;j gpd;dh; 203 ehl;fs;) 
nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJk; epge;jidaw;wJk; ,yFthf nuhf;fg; gzj;jpy; khw;wf;$baJkhd ghq;fpy;> 
,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; nraw;gLk; tq;fpnahd;wpypUe;J ,Ugj;njhU 
Nfhb ,yq;if &gh ngWkjpapy; (21>000>000 ,yq;if &gh) mike;jJkhd tpiykDg;gpiznahd;Wld; 
midj;J tpiykDf;fSk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizapd; gadhsp ghJfhg;G 
mikr;rpd; nrayhsh; Mthh;.

11.  ghJfhg;G jiyikaYtyf fl;blj;njhFjp nraw;wpl;lj;jpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis nfhs;tdT 
nra;tjw;F Kd;dh;> 1987Mk; Mz;bd; 3Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPo; toq;fg;gLk; gjpT 
nra;jy; rhd;wpjio rkh;g;gpf;FkhW tpiykDjhuh;fs; jplkhf mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;. 

12.  tpiykDf;fis jpwg;gjw;F Mff; Fiwe;jJ %d;W (3) Ntiy ehl;fSf;F Kd;duhf tpiykDf;fspd; 
jpwj;jypy; gq;Fgw;Wk; jdpeghpd; ngah; kw;Wk; Njrpa milahs ml;il/ flTr;rPl;bd; ,yf;fj;ij ghJfhg;G 
mikr;rpd; fzf;fply; kw;Wk; epjpf;fhd gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhf mwptpf;Fk;gb tpiykDjhuh;fs; 
mwpTiu toq;fg;gLfpd;wdh;. 

NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthp gpd;tUkhW:

jiyth;>
mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyapay; ngWiff;FO>
ghJfhg;G mikr;R>
,y.: 15/ 5> ghyjf;\ khtj;ij>
nfhOk;G-03> ,yq;if.

njhiyNgrp:  0094-2390719.
njhiyefy;:  0094-2390720.

Rw;Wyhj;Jiw mikr;R

,yq;if khehl;Lg; gzpafk; (SLCB)

cgNahfpf;fg;gl;l fhiu 
tpw;gid nra;tjw;fhf tpiykDf;fis mioj;jy;

cgNahfpf;fg;gl;l fhhpd; mfw;wy; kPJ Mh;tq;fhl;Lk; tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 
tpiykDf;fis ,yq;if khehl;L gzpafj;jpd; jpizf;fsg; ngWif FOj; jiyth; miof;fpd;whh;.

thfdj;jpd; 
,yf;fk;

tFjp khjphp
jahhpg;G 
tUlk;

kPsspf;fg;glhj 
fl;lzk; (&)

tpiykDg; gpiz 
itg;G (&)

WPKJ-XXXX ep]hd;
SUNNY EX 

SALOON Car 2010 500/- 10,000/-

01.  cj;Njr tpiykDjhuh;fSf;F ,yq;if khehl;Lg; gzpafj;jpYs;s ngWifg; gphptpypUe;J 
tpiykD tpz;zg;gj;ij ngw;Wf;nfhs;s Ntz;bapUf;Fk; SLCB mYtyf tstpy; 2020 
nrg;nlk;gh; 18Mk; jpfjp tiuahd thu ehl;fspy; (murhq;f Ntiy ehl;fs;) K.g.9.00 Kjy; 
gp.g.2.00 tiu> Fwpj;j thfdj;ijg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

02.  nfhOk;G -03> fhyp tPjp> ,y.78> N`hl;ly; fy;Y}hpf; fl;blk;> 4Mk; khb> ,yq;if khehl;Lg; 
gzpafk;> jpizf;fsg; ngWiff; FOj;jiythpw;F xU vOj;JUtpyhd Ntz;Ljy; rkh;g;gpf;fg;gl;L> 
500.00 ,yq;if &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; %yk;> tpiykDf;fs; %lg;gLk; 
jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy;> K.g.9.00 Kjy; gp.g.2.00 tiu> Mh;tq;fhl;Lk; 
tpiykDjhuh;fspdhy;> Mq;fpy nkhopapyhd xU KOikg;gLj;jg;gl;l tpiykD tpz;zg;gj; 
njhFjpnahd;iw nfhs;tdT nra;Jnfhs;syhk;.

03.  gpujpAldhd Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs;> 2020 nrg;lk;gh; 21mk; jpfjp gp.g.2.00 kzpf;F 
my;yJ mjw;F Kd;djhf> nfhOk;G -03> fhyp tPjp> ,y.78> N`hl;ly; fy;Y}hpf;fl;blk;> 4Mk; 
khb> ,yq;if khehl;Lg; gzpafk;> jpizf;fsg; ngWiff;FOj; jiythpw;F gjpTj;jghypy; 
my;yJ Neubahf mDg;gp itf;fg;gly; Ntz;Lk;. jghYiwapd; ,lJgf;f %iyapy;> 
'cgNahfpf;fg;gl;l NISSAN SUNNY EX SALOON Car (WPKJ-XXXX)" ,d; mfw;wy; vd 
Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDj;jpwg;gpy; fye;Jnfhs;s Kd;tUk; tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfs; 
Kd;dpiyapy;> ,yq;if khehl;L gzpaf ngWifg;gphptpy; tpiykDf;fs; %lg;gLk; Neuj;jpw;Fg; 
gpd;dh; mit cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhFk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

04.  tpiykDf;fs; %lg;gLk; jpfjpapypUe;J 49 ehl;fs; tiu> tpiykDf;fs; nry;Ygbahjy; 
Ntz;Lk;.

05.  tpiykDf;fSld;> gj;jhapuk; ,yq;if &gh (,.&.10>000.00) ngWkjpf;fhd kPsspf;fg;gLk; 
cj;juthjk; ,izf;fg;gl;L rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;baJld;> mJ epjpg;gphptpw;F (SLCB) 
nuhf;fg;gzj;jpy; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

06.  tpiykD ifaspf;fg;gl;l tpiykDjhuh;> mth; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l clNdNa tpiykD 
tpiyapd; 25% Ir; nrYj;j Ntz;Lk;. kpFjp 75% njhifahdJ tpiykD Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L 
7 jpdq;fSf;Fs; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. Fwpj;j tpiykDjhuh; 7 jpdq;fSf;Fs; KOj; 
njhifiaAk; nrYj;jj; jtWk; gl;rj;jpy;> nrYj;jg;gl;l 25% njhif kw;Wk; kPsspf;fg;gLk; 
njhif vd;gd kPsspf;fg;glhjjhf fUjg;gLk;.

07.  jpizf;fsg; ngWiff;FOtpd; jPh;khdNk ,WjpahdjhFk;. NkYk; vf;fhuzj;ijAk; Kd; 
itf;fhJ ve;jnthU tpiykDitAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpikia          
SLCB ,w;F chpj;jhdjhFk;.

jiyth;>
jpizf;fsg; ngWiff;FO>
,yq;if khehl;Lg; gzpafk;
ngWifg;gphpT. 
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Sabaragamuwa University of Sri Lanka

ACCELERATING HIGHER EDUCATION EXPANSION AND 
DEVELOPMENT (AHEAD) PROJECT

The Chairman, University Procurement Committee (DPC) on behalf of the AHEAD Project, 
Sabaragamuwa University of Sri Lanka, invites sealed Bids from eligible and qualified Bidders 
for supplying equipment under the following categories.

Tender Name & Number Items

AHEAD/SUSL/FOM/2020/01 Laboratory Equipment

AHEAD/SUSL/FOM/2020/02 Office Equipment

Note : Equipment list and specifications can be downloaded from the Univeristy Website 
(www.sab.ac.lk  Ý  Notices)

1. Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB) Procedure.

2.  Interested eligible and qualified Bidders may obtain further information from Deputy 
Director / Procurement, OTS Office, AHEAD Project, Sabaragamuwa University of Sri Lanka 
and inspect the Bidding Documents at the OTS Office, Sabaragamuwa University of Sri 
Lanka, Belihuloya, from 31st August 2020 to 21st September 2020 from 9.00 a.m. to   
3.00 p.m. on working days.

3.  A complete set of Bidding Documents in English Language may be purchased by interested 
Bidders on submission of a written application to the address below (mentioned in 5th 
paragraph) from 31st August 2020 until 21st September 2020 from 9.00 a.m. to             
3.00 p.m. during working days upon payment of a non-refundable fee of Rs. 3,500/= by 
cash to the Shroff of the Sabaragamuwa University of Sri Lanka.

4.  Completed Bids should be forwarded in two copies as the original and the duplicate. The 
original and the duplicate  should be enclosed separately and marked as the 'original' and 
'duplicate' respectively in sealed envelopes. Then both envelopes re-enclosed in one sealed 
envelope marked and indicate the Bid Number on top left-hand corner of the envelope.

5.  Bids must be delivered or sent under registered post addressed to the Chairman, University 
Procurement Committee, OTS Office (AHEAD Project), Sabaragamuwa University of 
Sri Lanka, Belihuloya, 70140 to reach at or before 2.00 p.m. on 22nd September 2020. 
Late Bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of the Bidder or his/her 
representatives who choose to attend in person immediately after closing of Bids on 22nd 
September 2020.

6.  The decision of the University Procurement Committee shall be final and University reserves 
the right to reject any tender without giving any reasons. The University may at its discretion, 
increase or decrease the quantity to be purchased.

7.  Further information could be obtained from the Deputy Director / Procurement, OTS Office, 
(AHEAD Project), Sabaragamuwa University of Sri Lanka. Telephone No. 045-2280005.

Chairman,
Procurement Committee,
Sabaragamuwa University of Sri Lanka,
Belihuloya 70140.

INVITATION FOR BIDS (IFB)

Bid for the Supply and Installation of Laboratory Equipment
& Office Equipment for the Faculty of Medicine
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ஒரு சமூகத்தை விடுதை்ை... 
 (8ஆம் பகக ததைொடர்)

அவரின் முடிவு அதிரடியானதாகவவ 
எப்பாழுதும் அமையும். ைமையக ைக் -
களுக்கான உரிமைப வபாராட்்டம் என்று 
ஆரம்பைாகிவிட்்டால் என்ன முடிவு எடுக் -
கப வபாகிறார் ஐயா என்ற பதட்்டம் முழு 
நாட்ம்டயும் முக்கி எடுக்கும். அவர் பய -
ணிதத ஒவ்வாரு வழியும் வபாராட்்டக்க -
ளம். அவர் பாவிதத ஒவ்வாரு வார்தமத -
யும் அன்று ்தாழிைாளர்களுக்குப பைம். 
அவரின் நாவமைவு, விழி ஒளிர்வு, விரல் 
சுட்டு எல்ைாவற்றுக்குவை கட்டுபபடும் 
ஒரு பம்டயணியாக அவர் ைக்கமள வசீ -
கரிததிருததார். யாமரயும் ஒருமையாக 
விளிபபதன் மூைம் யாவரும் ஒவர குடும் -
பம் என்ற உணர்விமன அவரால் கட்டி்ய -
ழுபப முடிநதது. 

இது எநத்வாரு ைமூகத தமைவரும் 
இநத நாட்டில் ்பற்றி்டாத வபறு. அவ -
ருக்்கன்று ஒரு ்காளமக இருநதது. அர -
சியல் ்நறி இருநதது. இறுதிவமர அமத 
இறுகப பற்றியிருநதார். அவரின் ைனமு -
ருக ்ையயபபட்்ட அரசியல் தாஜாக்கள 
எதுவுவை அவமர அண்டமுடியவில்மை. 
அதனால் அவரால் வநர்மையாய தம்டக -
மளத தாண்டமுடிநதது.   

அவர் 1999 ஆம் ஆணடு ஒக்வ்டாபர் 
30 ஆம் திகதி அைரர் ஆகும்வமர ைாதுர் -
யைான தமைவராக இருநது வநதார். 86 
வரு்டஙகள வாழநத அவர் 21 வரு்டங -
கள அமைசைாரக ஆக்கபபணி புரிநதார். 
அவரின் வைமவக்குக் கிம்டதத அரை ்கள -
ரவம் இன்றும் பமழய பாராளுைன்றக் கட் -
டி்டத ்தாகுதியில் சிமையாக காட்சியளிக் -
கின்றது. 

அவரின் கனவுகளான பை அபிவிருததித 
திட்்டஙகவள இன்று ைமையக்ைஙகும் 
அவரின் தமைமைக்கு ைாட்சியாக விளஙகு -
கின்றன.   

அைரர் ்தாண்டைான் ைமையகததின் 
மீட்சிக்கு வழி ்ையதவர். ஆட்சிக்கு அடி -
வகாலியவர். அமத நீட்சியாகக் ்காணடு 
்ைல்லும் வதமவ இன்று ைமையகததின் 
புதிய தமைமுமறயினருக்கு ஏற்பட்டுள -
ளது. அவர் ைம்பநதைான வத்டல்கள எதிர் -
காை ைமையகததின் எழுசசிக்கு அததியா -
வசியைானது.   

இன்று அவரது 107ஆவது ஜனன தினம். 
இதமனயிட்டு ்காழும்பு ்ைளமிய 
பவனில் அன்னாரது வரைாற்று த்டம் 
ைார்நத ஆவணத்தாகுபபுகள அ்டஙகிய 
கணகாட்சி, கா்ணாளி காட்சி என்பன 
ஏற்பாடு ்ையயபபட்டுளளது. 

பை ைாதஙகளாக முயன்று பல்வவறு 
தகவல்கமளத வதடி ்தாகுதது ைமையக 
ைக்களின் ைா்பரும் தமைவனுக்கு ைதிப -
பார்நத ைரியாமதமய வழஙகி மவக்க 
முமனநதுளள நணபரும் மூதத ஊ்டக -
வியைாளருைான ைவரிமுதது வதவதாஸ் 
பாராட்டுக்குரியவவர! ஏ்னனில் இது 
காைததுக்கு ஏற்ற ஒரு பணி. குறிபபாக 
ைமையக இமளய தமைமுமற அைரர் 
்ைளமியமூர்ததி ்தாண்டைானின் ஆளு -
மையின் அம்டயாளஙகமள த ைக்குள 
சுதநதரிததுக் ்காளள அரிய ைநதர்பபம். 
இதமனப பயன்படுததிக் ்காளவதும் பர -
வச்ையவதும் கூ்ட ைமூகம் ைார்நத பாரிய 
பஙகளிபபாகவவ இருக்கப வபாகிறது.   

இராஜாஙக அமைசைர் ஜீவன் ்தாண்ட -
ைான் நிகழவிமன ஆரம்பிதது மவக்கிறார். 
இ.்தா.கா. நிதிச்ையைாளர் ைருதபாணடி 
ரவைஷவரன் (பா.உ), பிரதித தமைவர் 
அனுஷா சிவராஜா உளளிட்்ட இ.்தா.கா. 
பிரமுகர்கள, ்பாதுைக்கள பைரும் பங -
வகற்கிறார்கள.     

அபபர் கைஹொ கிறொ...   (8ஆம் பகக ததைொடர்)

1940 காைபபகுதியில் இநத குடியிருபபுகள இன்னும் 40 வரு-
்டஙகளுக்கு ைட்டுவை தாக்குபிடிக்கக்கூடியது என்று ஆஙகிவைய 
வதாட்்ட நிர்வாகம் கூறியிருநததாம். 

இநதத வதாட்்டததில் சுைார் 100 வரு்டஙகளுக்கு முன்பு கட்்டப-
பட்்ட ஒன்பதாம் இைக்க காம்பிறா எனபபடும் ையக் குடியிருபபின்  
சுவர்களும்  ்வடிபபுகளுக்கு உளளாகியுளளன. 

இக் குடியிருபபுகளில்  பதினான்கு  குடும்பஙகள வாழகின்றன. 
இவதவவமள இதவதாட்்ட காணியில்  ்வளியில்   இருநது வநத 
இருநூறு குடும்பஙகளுக்கு  அமர ஏக்கர் வீதம் காணிகள  வழங-
கபபட்டு வீடு கட்டுவதற்கு வதமவயான பணம் ்பாருளுதவிகள 
வழஙகபபட்டுளளன. 

தாம் பிறநது வளர்நத இ்டததில் நைது பாட்்டன் பூட்்டன் காடுகமள 
்வட்டு துபபரவு ்ையத இ்டததில் தைக்கு வீடு கட்்ட ஓர் இ்டம் 
இல்மை.  வீடுகள இல்மை என விைனம் ்தரிவிக்கின்றனர். 

இஙகு நீண்டகாைைாக  வசிக்கும் வதாட்்ட ைக்கள அரசு நிர்வகிக்-
கும்  ஜனவைை  வதாட்்டம் காணிகள எல்.ஆர்.
சிக்கு ்ைாநதைானது  தைக்கும் புதிய வீட்டுத-
திட்்டததின் கீழ வீடுகள அமைதது வீடுகள 
வழஙக வவணடும்.   ராஜாஙக அமைசைர் ஜீவன் 
்தாண்டைான் தயவு ்ையது இம் ைக்களின்  
நிமைமயக் கவனததி வீடுகள வழஙக ந்டவ-
டிக்மக எடுக்க வவணடும்.  

ஏ்னனில் எபவபாது வவணடுைானாலும் 
இஙகு ைணைரிவு ஏற்படும் அபாயம்  உளளமை 
்தளளத ்தளிவாகத ்தரிகிறது. 

எைது கிராைததிற்குள நுமழயும் ைாடுகள எஙகளது வதாட்்டப 
பயிர்கமளயும் அழிதது விடுகின்றன.  

இஙகு வாழும் ைக்கள பகல் ைற்றும் இரவு வவமளகளில் கண 
விழிதது வதாட்்டஙகமள காவல் காக்க வவணடிய நிமை உளளது.  

அதவதாடு ைாளம்பஞவைமன கிராைததிற்கான பிரதான வீதிகள 
மிகவும் வைாைைான நிமையில் காணபபடுகின்றன. உள வீதிகள சிை 
்காஙகிறீட் இ்டபபட்டு புனரமைக்கபபட்்டாலும் பிரதான வீதிகள 
மிகவும் வைாைைான நிமையில் காணபபடுகின்றன.  

 வதர்தல் காைஙகளில் ைாததிரம் அரசியல்வாதிகளுக்கு எஙகளது 
கிராைம் ஞாபகததிற்கு வருகின்றது. ஆனால் வதர்தல் முடிநததும் 
எஙகமள ைறநது விடுகின்றனர்.   

இனியாவது இதில் கூடிய அக்கமற ்காணடு தஙகளது உயிமர 
பாதுகாக்க ந்டவடிக்மக வைற்்காளள முன்வருைாறு ைக்கள 
வவணடிக் ்காளகின்றனர்.  

எனவவ ைாளம்பஞவைமன கிராை ைக்கள நிமைமையிமன கருத-
தில் ்காணடு ைம்பநதபபட்்ட அதிகாரிகள கூடிய கவனம் ்ைலுததி 
யாமன வவலி அமைதது தைது பகுதிமய அணடியுளள பகுதியில் 
கட்்டபபடும் ைாடுகமள வவறு பகுதிகளில் கட்டுவதற்கும் ஏற்பாடு-
கமள ்ையது தருைாறும் ைக்கள வகாரிக்மக விடுக்கின்றனர்.  

அதவதாடு குறிதத கிராைததில் நீண்டகாைைாக நிைவி வரும் குடி 
நீர் பிரசசிமனக்கு தீர்வு ்பறும் வமகயில் உரிய அதிகாரிகள ந்டவ-
டிக்மக வைற்்காணடு குடிநீர் பிரசசிமனமய தீர்க்குைாறு ைக்கள 
வகாரிக்மக விடுக்கின்றனர்.  

சொளம்பஞ்ச்ை கிரொம... (20ஆம் பகக ததைொடர்)

ngWif mwptpj;jy ; 

= [atHjdGu gy;fiyf;fofk;

ghJfhg;Gr; Nrit toq;Ftjw;fhd 

Nfs;tp Nfhuy; - A tyak; 
xg;ge;j ,yf;fk;: USJP/EIS/SEC/Z-A 2020/2021

1.  = [atHjdGu gy;fiyf;fofk; rhHghf jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytuhy;  
gy;fiyf;fofj;jpd; 'V" tyaj;jpw;fhd ghJfhg;Gr; Nritia toq;Ftjw;fhf jifik 
nfhz;l kw;Wk; jFjpAila Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd

2.  xg;ge;jf; fhy vy;iy 365 ehl;fshFk;.

3.  Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; Kiwikapy; fPo; Nfs;tp Nfhuy; ,lk;ngWk;.

4.  = [atHjdGu gy;fiyf;fofj;jpw;F ghJfhg;Gr; Nritia toq;Ftjw;F 
tpiykDf;fis rkHg;gpg;gjw;F ghJfhg;G mikr;rpdhy; mDkjpg;gj;jpuk; ngw;Ws;s 
CopaH Fiwe;jgl;r rk;gs rl;lj;jpd; mbg;gilapy; rk;gsk; toq;fg;gLk;. 
toq;FeHfs; jifik ngWtJld;. rfy Nrit toq;FeHfshYk; murpdhy; 
mDkjpf;fg;gl;l 2016 ,y 3 CopaHfspd; Njrpa Fiwe;jgl;r rk;gs rl;lk;> 
2016 ,y 04 CopaHfspd; gl;n[l; nfhLg;gdT rl;lk;> CopaH Nrkyhg epjpr; rl;lk;> 
CopaH ek;gpf;if epjpar; rl;lk; gzpf;nfhil rl;lk;> rk;gsr; rigfs; rl;lk;> fil kw;Wk; 
mYtyf CopaH rl;lk;> CopaH e\;l<l;Lr; rl;lk;> Nghd;w rl;lq;fspy; mbg;gilapy; 
rk;gsk; kw;Wk; nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

5.  ,jw;fhf Mu;tk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuHfSf;Fj; Njitahd jfty;fs; = [atHjdGu 
gy;fiyf;fofj;jpd; cjtpg; gjpthsH/ epWtd (jfty;fs; kw;Wk; Nritfs;) ,lk; 
(njh.Ng. ,y. 0112802856) ngw;Wf;nfhs;s KbtJld; thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; fPo; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthpapy; 2020.08.31 Kjy; 2020.09.21 tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 
tiu Nfs;tp gw;wpa Mtzq;fisg; ghprPypf;fyhk;.

6.  2020.08.31 Kjy; 2020.09.21 tiuahd fhyj;jpw;Fs; mYtyf Neuq;fspy; K.g. 9.00 
Kjy; gp.g. 2.30 tiu kPsspf;fg;glhj &. 3>500.00 fl;lzj;ij gy;fiyf;fofj;jpd; 
fhrhshplk; nrYj;jpa gpd;dH fPo;f;fhZk; Kfthpf;F vOj;J %y tpz;zg;gnkhd;iw 
rkHg;gpj;J ,jw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuHfSf;F Nfs;tpg; gj;jpuq;fisg; 
ngw;Wf; nfhs;syhk;. nfhLg;gdTfs; gy;fiyf;fofj;jpd; fhrhsH fUk gPlj;jpw;F 
fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

7.  Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; 2020.09.10 gp.g. 1.30 ,w;F = [atHjdGu gy;fiyf;fofj;jpd; 
epHthff; fl;blj;jpy; mike;Js;s CopaH Fohk; $l;l kz;lgj;jpy; eilngWk;. MHtk; 
fhl;Lfpd;w tpz;zg;gjhhpfs; ,jw;fhf gq;F gw;Wjy; fl;lhakhtJld; ,f;$l;lj;jpy; 
fye;J nfhs;Sk; tpz;zg;gjhuHfSf;F khj;jpuk; ,jw;fhf tpz;zg;gpf;fyhk;.

8.  2020.09.22k; jpfjp gp.g. 2.30 ,w;F epHthff; fl;blj;jpy; CopaH Fohk; $l;l kz;lgj;jpy; 
Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; %lg;gLk;.

9.  Nfs;tp cs;spLk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Nfs;tpapd; ngaH kw;Wk; 
Nfs;tp jpwf;fg;gLk; jpfjp Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fis 
2020.09.22 K.g. 10.30 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW ENfnfhl> fq;nfhltpytpy; 
mike;Js;s = [atHjdGu gy;fiyf;fofj;jpd; cjtpg;gjpthsH/ epWtdq;fs; 
(jfty;fs; kw;Wk; Nritfs;) ,lk; gjpTj; jghypy; rkHg;gpf;fyhk; my;yJ Nkw;gb 
mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tp ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. jhkjkhff; 
fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gl;L mit jpwf;fg;glhkNyNa Nfs;tpjhuHfSf;F 
jpUg;gp mDg;gg;gLk;. jhkjq;fs; rk;ge;jkhf jghypLtij cWjp nra;Ak; rhd;Wfs; 
Vw;fg;glkhl;lhJ. nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;tjw;fhf Fwpj;j Neuk; 
Kbtile;jTld; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpjhuHfSf;F my;yJ mq;fPfhuk; ngw;w 
gpujpepjpfSf;F (xU Nfs;tpjhuUf;F xU gpujpepjp tPjk;) nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; 
jpwf;fg;gLk; Ntisapy; rKfkspf;fyhk;.

10.  jpizf;fs ngWiff; FOtpdhy; ,Wjpj; jPHkhdk; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

11.  Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;tjw;fhf ,Wjpj; jpdk; Kjy; 2021.01.13 tiu Nfs;tpfs; 
nry;YgbahFk;.

12.  Nfs;tpAld; Nfs;tpg; gpiznahd;iw ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

Nkw;gb Njitg;ghLfSf;fhd Fwpj;j Kfthpfs; gpd;tUkhW.

tpiyNfhuy; Mtzq;fisg; ghprPypj;jy;> tpiyNfhuy; Mtzq;fisf; NfhUjy; kw;Wk; 
tpiyNfhuy;fis xg;gilg;gjw;fhf

cjtpg;gjpthsH
epWtdq;fs; (jfty;fs; kw;Wk; Nritfs;)
= [atHjdGu gy;fiyf;fofk;
fq;nfhltpy> ENfnfhil.

tpiykDf;fisj; jpwj;jy;
CopaH Fohk; $l;l kz;lgk; (epHthff; fl;blk;)
= [atHjdGu gy;fiyf;fofk;>
fq;nfhltpy> ENfnfhil.

jiytH
ngWiff; FO
= [atHjdGu gy;fiyf;fofk;>

fq;nfhltpy> ENfnfhil.

2020.08.26

kf;fs; tq;fp

Nfs;tpfisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd miog;G
''cj;Njr fy;fphpahfk kf;fs; tq;fpf; fpisia eph;khzpj;jy;""

Nfs;tp ,y. 34/2020
nfhOk;G-02> ,y. 75> Nrh; rpj;jk;gyk; V. fhh;bdh; khtj;ij> kf;fs; tq;fp jiyik 

mYtyfk;> gpujhd Kfhikahsh; (nghwpapay; Nritfs;) fPNo tpghpf;fg;gl;lthW 

fy;fphpahfkapy;; kf;fs; tq;fpf; fpisf;fhd cj;Njr eph;khzj;jpw;fhf Kj;jpiuf; Fwp 

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

,jw;fhd kjpg;gPl;Lj; njhif Rkhh; 17.0 kpy;ypad; &ghthFk;. (ngWkjp Nrh; thpapd;wp)

cj;Njrf; fl;blk; xw;iw khbiaf; (2340 rJu mb jiug; gug;G) nfhz;ljhFk; vd;gJld;> 

tYNtw;wg;gl;l nfhq;fpwPl; fl;likg;G rfpjk; Gjpa fl;blj;jpd; nrq;fw; Rth;fis 

KbTWj;Jjy;> mYkpdpaf; fjTfs; / ad;dy; kw;Wk; rPypq;Ffs; kw;Wk; Vida 

KbTWj;jy;fs; kw;Wk; Nritfs; rfpjk; nra;ag;gLk;. cj;Njrf; fl;blkhdJ mDuhjGuk; 

khtl;lj;jpYs;s fy;fphpahfk vDk; ,lj;jpy;  eph;khzpf;fg;glTs;sJ.

01. eph;khzf; fhyk; 210 ehl;fshFk;.

02.  Njrpa Nghl;b hPjpahd tpiykD Kiwapd; fPo; tpiyf;Nfhuy; nraw;ghLfs; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;.

03.  xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jifikiag; ngWtjw;F> jifik tha;e;j 

tpiykDjhuh; eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; xg;ge;jg; 

gjpNtl;by; ngah; mfw;wg;glhjtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; mjpy; C5 my;yJ 

mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; fl;bl eph;khzj; Jiwf;fhf gjpitf; nfhz;ltuhftpUj;jy; 

Ntz;Lk;.

04.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhd jifikj; Njitg;ghLfspy; cs;slq;Fgitfs;:

 m)  fle;j Ie;J (5) tUlq;fspy; Mff;Fiwe;jJ 40 kpy;ypad;  (&gh 40>000>000.00) 

,yq;if &gh ngWkjpahd ruhrhp tUlhe;j Gus;itf; nfhz;l eph;khz 

Ntiy nra;jpUj;jy;

 M)  fle;j 5 tUl fhyj;jpDs; gpujhd xg;ge;jf;fhuuhf Mff; Fiwe;jJ 25 

kpy;ypad; &gh ngWkjpAilaJk; kw;Wk; 07 khj fhyj;jpw;Fs; ,jidnahj;j 

jd;ikAila fl;blnkhd;wpd; jpUj;jNtiyfis epiwT nra;j mDgtk; 

my;yJ 25 kpy;ypad; &ghTf;F Nkw;gl;l ngWkjpAila fl;blnkhd;wpd; 

jpUj;jNtiyfis  eph;zapf;fg;gl;l fhyk; kw;Wk; Neuj;jpy; epiwT 

nra;Js;sik.

  ,)  Vida xg;ge;jg; nghWg;Gfs; kw;Wk; flg;ghLfs; ePq;fyhf jputr; nrhj;Jf;fs; 

kw;Wk;/my;yJ Row;rp Kiwahd thpirf; fld; trjpfspd; Mff; Fiwe;j 

njhifahf kw;Wk; VNjDk; Kw;gzf; nfhLg;gdthf ,r;nraw;wpl;lj;jpw;nfd 

gpuj;jpNafkhd njhif 5 kpy;ypad; &ghtpw;Ff; Fiwahky; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

05.  ,J njhlh;ghf MHtKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis nfhOk;G-02> Nrh; 

rpj;jk;gyk; V. fhh;bdh; khtj;ij> ,y. 75> jiyikaff; fl;blk;> kf;fs; tq;fp> 

6Mk; khbapy; nghwpapay; Nritfs; jpizf;fsj;jpd; gpujhd KfhikahshplkpUe;J 

(nghwpapay; Nritfs;) ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 0112481513> njhiyefy; 

0112341591) kw;Wk;; 2020-09-02Mk; jpfjp Kjy; 2020-09-22Mk; jpfjp tiuahd rhjhuz 

Ntiy Neuq;fspy;; tpiykD Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

06.  kPsspf;fg;glhj Iahapuk; &gh (&. 5000.00) fl;lzj;ij nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jpa 

gpd; 2020-09-02Mk; jpfjp Kjy; 2020-09-22Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 kzp kw;Wk; gp.g. 

3.00 kzp ,ilNa Nkw;$wg;gl;l KfthpapYs;s gpujhd Kfhikahsh; (nghwpapay; 

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

MHtKs;s tpiykDjhuh;fs; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; 

KOikahd njhFjpnahd;wpid nfhs;tdT nra;ayhk;.

07.  Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l ,U gpujpfspyhd tpiykDf;fis ciwapd; ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy; ~~ cj;Njr fy;fphpahfk kf;fs; tq;fpf; fpis mYtyfj;jpd; 

eph;khzk;;;|| vdf; Fwpg;gpl;L 2020-09-23Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;F my;yJ mjd; Kd; 

nfhOk;G-02> Nrh; rpj;jk;gyk; V. fhh;bdh; khtj;ij>  ,y. 75> kf;fs; tq;fp 

jiyikaff; fl;blk;>  6Mk; khbapy; nghwpapay; Nritfs; jpizf;fsj;jpd; gpujhd 

Kfhikahsh; (nghwpapay; Nritfs;) mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;spl;Nlh my;yJ Nkw;$wg;gl;l Kfthpapy; nghwpapay; Nritfs; 

jpizf;fsj;jpd; gpujhd Kfhikahsh; (nghwpapay; Nritfs;) mth;fSf;F gjpTj; 

jghy; %yk; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fis Vw;Fk; Neuk; Kbe;jTld;> mj;jUzj;jpy; rKfe;ju 

njhpT nra;ag;gl;l tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk;.

08.  tpiykDf;fs; 2020-12-23Mk; jpfjp tiu nry;YgbahFk; jd;ikapy; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

09.  midj;J tpikDf;fSlDk; kf;fs; tq;fpiaj; jtph;e;j ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; 

mq;fPfhuk; ngw;w ,yq;ifapy; ,aq;Fk; gpurpj;jp ngw;w tq;fpnahd;wpypUe;J 

ngwg;gl;l xU ,yl;rj;J vOgjhapuk; &gh (&. 170>000.00) ngWkjpahd tpiykDg; 

gpiznahd;iw ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpiykDg; gpiz 2021-01-20Mk; 

jpfjp tiu nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

10.  Kd;Ndhb tpiykDf; $l;lnkhd;W 2020-09-11Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 

nfhOk;G-02> Nrh; rpj;jk;gyk; V. fhh;bdh; khtj;ij> jiyikafk;> kf;fs; tq;fp> 

6Mk; khb> nghwpapay; Nritfs; jpizf;fsj;jpy;  ,lk;ngWk;.

gpujhd Kfhikahsh; (nghwpapay; Nritfs;)>
kf;fs; tq;fp>
nghwpapay; Nritfs; jpizf;fsk;>
6Mk; khb> kf;fs; tq;fp jiyikaff; fl;blk;>
,y. 75> Nrh; rpj;jk;gyk; V. fhh;bdh; khtj;ij>
n;fhOk;G-02.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G 

fPo;f;fhZk; cUg;gbfis toq;Ftjw;fhf tpiykDf;fis rdr 
,d;lh;ne\dy; (gpiwtl;) ypkpl;ll; EFECS Gnuhn[f;l; miof;fpd;wJ.

cUg;gb/cUg;gbfs; vz;zpf;if

1 Cavendish thiof;fd;Wfs; 9240

2 fg;gy; (Nfhopf;Nfhl;L) thiof;fd;Wfs; 13860

fPo;f;fhZk; khtl;lq;fSf;F fd;Wfs; 
Nghf;Ftuj;J nra;ag;gly; Ntz;Lk;.

         aho;g;ghzk;

         fpspnehr;rp

         kd;dhh;

         Ky;iyj;jPT

         tTdpah

Nkyjpf jfty;fisAk; vkJ Nfs;tp Mtzq;fspy; 
cs;slf;fg;gl;Ls;s khjphpfisAk; info@sefec.lk vd;w Kfthpf;F 
<nkapy; mDg;gpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpiykDf;fs; fPo;f;fhZk; Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.
rdr ,d;lh;ne\dy; (gpiwtl;) ypkpl;ll;
7/7> gpufj;jpGu tPjp> khjpnty> Nfhl;Nl
njhiyNgrp - 0114363207.
my;yJ: info@sefec.lk ,w;F <nkapy; nra;ayhk;.
tpiykDf;fs; %lg;gLk; jpfjp 
2020 nrg;lk;gh; 7 jpq;fl;fpoik gp.g.4.00 kzpf;F

,ioathio tsh;g;G fd;Wfis toq;Fjy;
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மாணவர் கழக அனுமதி வர்ணப்
புகைப்்படம்மா்ணவர ப்பயர  .......................................

பிறந்த திைதி  .......................................

வகுப்பு  .......................................         
   ்பாடசாகை  .......................................

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

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

வகுப்்பாசிரியர கைபயாப்்பம்

மாணவர் கழகம்
சிறுவர் உலகம்

தினகரன் வாரமஞ்சரி
த.பெ.இல.834 பகாழும்பு.

குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
்பைலைருதிப் ்பறறா பசயினும் இைலைருதி   
இன்ாபசய் யாகம ்தகை.  

ப்தளிவுகை :  ஒருவன் தன்்னாடு ப�ாருநதாைல் 
்வறு�டுதமைக் கருதி அன்பில்ைாதவற்மறைச் பெய்-
தாலும், தான் இகல் பகாண்டு அவனுக்குத் துன்�ம் 
பெய்்ாதிருத்தல் சிறைநதது. 

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 286
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ைட்டுமான், நுவபைலியா.

ப்பயர   ...........................................................

வகுப்பு  ...........................................................

்பாடசாகை ப்பயர ...........................................................

்பாடசாகை முைவரி ...........................................................
  ...........................................................
..............................         ...........................................

மா்ணவரின ப்பயர 

இடமிருநது வைம் 
1.   இரு தரப்பினருக்கிமை்்  பிணக்குகள் ஏற்-

�டுகின்றை ்�ாது, நி்ா்ைான தீரப்ம� நாடிச் 
பெல்ை ்வண்டி் இைம். 

7.   வாத்து ்�ான்று நீரின் ்ைைாக  நீநதிச் 
பெல்ைக் கூடி் �றைமவ. 

  (தமைகீழான பொல்)
12.  ைமழத்தூறைலின் ்�ாது,  பவயிலும் காணப்-

�டுைானால்  சூரி்னுக்கு எதிரத்திமெயில் 
வானத்தில்  பதன்�டும்  வரண ஜாைம்.   
  (தமைகீழான பொல்)

16.  நதி ்�ான்றை நீர நிமைகளில்  �்ணம் 
பெய்்க் கூடி்  ்�ாக்குவரத்து ொதனம்.  
  (தமைகீழான பொல்)

19.  தாவரத்தின் இலிஙக உறுப்பு.
   (தமைகீழான பொல்)
22.    முக்கனியில் ஒன்மறைத் தருவது. 
25.   கமுகு, பதன்மன ஆகி் ைரஙகளின் 

இளமைப் �ருவ ைரபுச் பொல்.
   (தமைகீழான பொல்)

மமலிருநது கீழ்
1.  நீரில் இருநது ப�றைக்கூடி் ெக்தி வடிவம்.  

எரிப�ாருள் கண்டுபிடிக்கப்�டுவதற்கு 
முன்னர இதன் மூைம் புமகயிரதம், கப்�ல்  
்�ான்றைமவ  இ்க்கப்�ட்ைன. 

2.   மவத்தி்ொமைகளில்  ்நா்ாளரகளுக்குப் 
�ணிபுரி�வர இவர.  

  (தமைகீழான பொல்)
4.  ஓவி்ம் வமரயும்  கமைஞன் இவன். 
   (தமைகீழான பொல்)
6.   ஏழு நாட்கள் ்ெரநதால் வருவது.  
  (தமைகீழான பொல்)
12.   கடிதம் என்றும் கூறைைாம். 
  (தமைகீழான பொல்)
16.   நதிம் ஊைறுத்து �்ணம் பெய்வதற்காக 

அமைக்கப்�டுவது.  (தமைகீழான பொல்)
22.   கூரி் ஆயுதம்.  
23.   தவறைானமதக் குறிக்கும் பொல். 
  (தமைகீழான பொல்)

இடமிருநது வைம்

1. பதாமை்�சி     7. ைட்டு     10. கைைம் 
15. புல்லி         18. �கல்      24. ்ெய்      

மமலிருநது கீழ்
2. ைழமை         4. சிைம்பு       5. கூடு 
10. கம்�ன்             16. ்ெவல்     20. வால்   
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விகடைள்

மு்தைாம் ்பரிசு
ஆர. ெப்னம் ெஹரா,  
தரம் 10 C,   
ைட்/ைை/ைாக்கான் ைாக்கார ்தசி் �ாைொமை,  
மீரா்கணி, ஏறைாவூர.   

இைணடாம் ்பரிசு
எம்.ஆர. அம்ைார,   
தரம் 09B, க/ ரணபிை ்றைா்ல் கல்லூரி,  
்�ராதமன, கண்டி.   

மூனறாம் ்பரிசு
்ஜ.எப். ெஹானி,  
தரம் 07 F, பகா/முஸ்லிம் ைகளிர கல்லூரி,  
பகாழும்பு 04.

1. ்க. ஹஜிஸ்தா,  
தரம் 08, கமு/கமு/அல் ைனார ை.க.,  
ைருதமுமன.   

2. எம்.ஏ. ஆமிர அஹைட்,  
தரம் 07, ்ைல்/கம்/அஸ்ஹர ை.க., 
திஹாரி்.  

3. �ாத்திைா சீைா காசிம்,  
தரம் 05 D, ைா/ அல்மினா ஆரம்�ப் �ாைொமை,  

எல்கடுவ வீதி, உக்குபவை.   

4. ஐ.எச். மதய்யி�ா, 
தரம் 05 C, பகா/ �ாத்திைா முஸ்லிம் ைகளிர 

�ாைொமை,  

5. கு. துவாரகன்,
தரம் 03, கார்ைல் �ற்றிைா கல்லூரி, கல்முமன.  

குறுக்பகழுத்துப் பொட்டி 
இல. 286 

சிறுவர் உலகம்
தினகரன் வாரமஞ்சரி 
த.பெ.இல.834. பகாழும்பு

�ோரோட்டு ெ�றுப�ோர்
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�ரிசு ெ�றுப�ோர்

வகுப்்பாசிரியர / ப்பறமறார கைபயாப்்பம்
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நாங்கள் இன்று பிறை நிலவு   
நாறை வைரும் பூரறை்கள்   
நாங்கள் இன்று சிறு ம�ாட்டு   
நாறை �லரும் அழகிய பூ.   
  
இரு இறலவிட்்ட வித்துக்கள் நாம்   
எழுவவாம் நாறை விருட்்சம�ன   
றவ்கறைப் ம�ாழுதின் சூரியன்்கள்   
றவய்கம் ஒளிர வ�மலழுவவாம்   
  
அ்கரம் ்கற்கும் சிறுவர் நாம்   
அறனத்தும் ்கற்வைாராய் வருவவாம்   
த்கரம் அலல நாம�லலாம்   
தங்கம் ஆகி ம�ாலித்திடுவவாம்.   
  
ம�லல ந்கரும் எம்�ாற்ைல   
வ�விப் �ாயும் ்காலம் வரும்   
வலலற� ம்காண்ட ்சநததியாய்   
வைா்வவாம் இநதப் பூவுலகில..!   

 − மெலலிதா்சன்   
திருவ்காை�றல.

நாளைய சந்ததி நாம்!  

 எச். ்பாத்திமா ரீஸமா,   

தரம் 03 A, �/ பவளிைமை முஸ்லிம் ைகா 
வித்தி்ாை்ம்,   பவளிைமை.   

 ஷஹைா றிஸான,   
தரம் 10, பகா/முஸ்லிம் ைகளிர கல்லூரி,   
பகாழும்பு 04. 

மா்ணவர ைழை அஙைத்துவ இை: 
414

ஆர். சிநதுஜன்,   
தரம் 10, கம்ைடுவ தமிழ் 

ைகா வித்தி்ாை்ம்,   
ைாத்தமள. 

மா்ணவர ைழை அஙைத்துவ இை: 
415

வி. சுபாஷ்ாஜ்,   
தரம் 10, கம்ைடுவ தமிழ் 

ைகா வித்தி்ாை்ம்,   
ைாத்தமள.

நீஙகள் ெந்தாஷைாக இருக்கும்்�ாதும் கருமண்்ாடு இருக்கும் ்�ாதும், 
தாராளைாக வழஙகும் ைன நிமையில் இருக்கும்்�ாதும் உஙகள் வாழ்க்மக 
அழகாக அமைகிறைது. ்ாராவது குற்றைம் பெய்ததாக நீஙகள் கருதும்்�ாது அநத 
அழகு ைமறைநது அசிஙகைாகி விடுகிறைது. உண்மை்ாகச் பொல்லுஙகள். நீஙகள் 
பெய்்தயிராத ஒரு குற்றைத்மத்ா அவர பெய்துவிட்ைார? நம் பிரச்சிமன என்ன?   

நாம் ஒரு குற்றைம் பெய்தால் அமதப் ப�ாருட்�டுத்த ைாட்்ைாம். ்வறு ்ாரும் 
ப�ாருட்�டுத்தக் கூைாது என்று எதிர�ாரப்்�ாம். ஆனால் அமத்் ்வபறைாரு-
வர பெய்தால் ப�ரிது�டுத்து்வாம். ைற்றைவர மீது சுைத்துவதாக நாம் நிமனககும் 
குற்றைச்ொட்டு உண்மையில் நம் ைனதில் �ாரைாக ஏறி உட்காரநது பகாள்கிறைது. நம் 
இ்ல்ம�யும் ்வகத்மதயும் சிமதக்கிறைது.   

மசா. விம்ாஜ்குமார,   
பதாழில்நுட்� பீைம்,   

்ாழ். �ல்கமைக்கழகம்,கிளிபநாச்சி.  

குற்றச்சாட்டு இயல்பு   

தமிழ் நாட்டில் இரு�தாம் 
நூற்றைாண்டில் ்தான்றி் 
சிறைநத கவிஞரகளில் ஒருவர 
கவிைணி சுப்பிரைணி் 
�ாரதி. இவர தனது கவிமத -
கள் மூைம் தமிழகத்மத்் 
உைகறி்ச் பெய்தவர. 
ைகாகவி சுப்பிரைணி் �ார-
தி்ார திக்பகல்ைாம் புகழ்-
ப�ற்றை திருபநல்்வலியி-
லுள்ள எட்ை்புரம் என்னும் 
சிற்றூரில் ்ெற்றில் ைைரநத 
பெநதாைமரம்ப் ்�ாை 
அவதரித்தார. சின்னச்ொமி 
ஐ்ருக்கும் இைட்சுமி அம்-
ைாளுக்கும் ைகனாக 1822ம் ஆண்டு காரத்-
திமக ைாதம் 27ஆம் திகதி பிறைநதார. ஐநது 
வ்தில் தன்னருமை தா்ாமர இழநதார. பின் 
தநமதயிைமிருநத அரி் நூல்கமள கற்றைார. 
அத்துைன் வைபைாழி, ஆஙகிைம் ்�ான்றைவற்-
றிலும் ்தரச்சி ப�ற்றைார. எனினும் �ள்ளிப் 
�டிப்பில் அவருக்கு அவவளவு ஆரவம் 

இருக்கவில்மை. துள்ளித் 
திரியும் �ருவத்தில் கல்லூரி 
பெல்ைாைல் வானம்�ாடி்ாக 
கானம் �ாடிக்பகாண்டு இ்ற்மகயின் 
எழிமை ரசித்துக் பகாண்டு வாவி குளக் கமர-
களில் சிட்டுக்குருவி்�ால் �றைநது திரிநதார.   

எழுச்சி எண்ணஙகளும் 
புதுமை்ான சிநதமனக-
ளும் பகாண்ை �ாரதி �ை 
கவிப்�ாக்கமள இ்ற்றி-
னார. அத்்தாடு �ாப்�ாக்-
களுக்கும் சிறுவர கவிகள் 
எழுதி குழநமதகளின் உள்-
ளத்மதயும் ஈரத்தார. 

ப�ண் அடிமைம்க் 
கண்டு ப�ாஙகிப்ழுநது 
ப�ண் விடுதமை கவிமத-
கமள எழுதி �ாரத ைக்கமள 
தன் கவிகளால் தட்டி எழுப்-
பினார. 

விடுதமை கவிமதகமள 
வீரம் ப�ாஙக எழுதி தமிழர-
கமள தமைநிமிர மவத்தார. 
விடுதமை கவிமதகமள 
வீரைாக எழுதி சுதநதிர 

தாகத்மத வலியுறுத்தினார. இத்தமக் அைர-
கவி 1921ம் ஆண்டு புரட்ைாதி ைாதம் அைரத்து-
வம் அமைநதார. தமிழ் பைாழி வாழும்வமர 
�ாரதி வாழ்வார. அவரின் இனி் காவி்ஙகளும் 
வாழும்!    

 என.மை. மவணி,   
�ைாஙபகாமை. 

்கவிச் சிற்பி 
சுப்பிர�ணிய 
�ாரதி  

�ா ர க்க த்தா ன் கறுப்பு; ஆனா ல் உள்ள்ைா சிவப்பு. நை க்கு த் 
தருவ்தா சுறுசுறு ப்பு அது என்ன? 
 த்தயிளை 
�ல் துைக்ககாதவனுக்கு உைம்பு எல்ைாம் �ற்கள்? 
 சீப்பு 
கைலி்ை கைநது, கமரயி்ை பிரிநது, பதருவி்ை திரியும் பூ 
எது?  உப்பு 
�ற்கள் இருக்கும் கடிக்கைாட்ைான் அவன் ்ார? 
 சீப்பு 
வால் நீண்ை குருவிக்கு வாயுண்டு. வயிறில்மை. அது என்ன? 
 அகப்ளப 
காமத திருகினால் �ாட்டு �ாடுவான்? அவன் ்ார? 
 த்டிதயா 
நடுவழி் ஓய்வுக்காம், கமையிரண்டில் ஏதுமில்மை பொல், 
மூன்பறைழுத்தில் உடுத்தைாம், பைாத்தத்தில் ப�ண்கள் விருப்-
�ம், அது என்ன? 
 பட்டு 
நாபளல்ைாம் நைநதாலும் நாற்�தடி பெல்ைாது அநத நா்க-
னுக்்கா உைல் ்ைல் கவெம் அது என்ன? 
 நதள்த 
நீளவால் குதிமரயின் வால் ஓைஓைக் குமறையும் அது என்ன? 
 ள்தயல் ஊசியும் நூலும் 
வீட்டுக்கு வநத பதாநதி்ப்�ன் தினமும் கமரகிறைான். அவன் 
்ார? 
 நாட்காட்டி 
    சுஸமி்தன ஆ்ந்தன,

தரம் 11,   ்நாரவூட் தமிழ் ைகா வித்தி்ாை்ம்,
்நாரவூட்.

விடுகதைகள் நாறை நாறை என்று நாம்   
நாறை உநதித் தள்ளினால   
நாறை ம்சய்யும் ்க்டற�்கள்   
நம்ற� விட்டுப் வ�ாய்விடும்..!   
  
இன்று ம்சய்து முடித்தி்ட   
எணணுகின்ை ்க்டற�றய   
இன்வை ம்சய்து தீர்த்தி்ட   
எணை வவணடும் என்றுவ�..!   
  
வ�ாட்டி வ�ாட்டு ஆர்வ�ாய்   
பூர்த்தி ம்சய்யத் தவறினால   
ஊட்்டச் ்சகதி மிக்கவர்   
உயர்றவத் தட்டிச் ம்சலலலாம்..!   
  
சுறு சுறுப்பின் உச்சிறயத்   
மதாடுவதற்குப் �ழகினால   
விறு விறுப்�ாய் வாழ்விவல   
மவற்றி அள்ளிக ம்காள்ைலாம்..!   
  
வ்சாம்�ல என்ை பீற்டறயத்   
துற்டத்து �ாற்றிவய   
வாழ்விவல நாம் உயர்நது   
நாடு வ�ாற்ை வாழலாம்...!   

 ்கலமலாளுறவ �ாரிஸ்,   
�ள்வாறன. 
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விமையாட்டு உலகப் பிரபலஙகள் அரசியலில் 
ஈடுபடுவது புதுமையான விடயைல்ல. அதிலும் 
ஆசியப் பிராந்தியதமதைப் பபாறுததைவமர பல 
வீரரகள் விமையாட்டுக்கு விமடபகாடுததைவுடன் 
அரசியலில் ஈடுபடுவது வழமையாகியுள்ைது. 
அணமையில் இந்திய அணியின் சிறந்தை தைமலவர 
எனப் பபயபரடுததை ைககந்திர சிங கடானியின் 
ஓய்வு அறிவிப்மபத பதைாடரந்து பிரபல அரசியல்-
வாதிகள் அவமர அரசியலுக்கு இழுக்கும் மகஙக-
ரியததில் ஈடுபட்டுவருகின்றனர.

உலகைவில் பல தைமலவரகள் அரசியலுக்கு 
வருமுன் விமையாட்டுலகில் சிறந்தை வீரரகைாகத 
திகழந்தைவரகள் என்பது குறிப்பிடததைக்கது. ரஷயப் 
பிரதைைர விைாடிமிர புட்டின் சிறந்தை குதிமரகயற்ற 
ைற்றும் பனிச்சறுக்கு வீரராகத திகழந்தைவர. பிஜி 
தீவுகளின் காமிசீஸ் ைாரா அந்்ாட்டில் 22 ஆணடு-
கள் பிரதைைராகவும் 7 ஆணடுகள் ஜனாதிபதியாக-
வும் பதைவிவகிததை சிறந்தை விமையாட்டு வீரராவார.

1992ம் ஆணடு பாகிஸ்தைான் அணி உலகக் கிண-
ணதமதை பவல்லும் கபாது அவவணியின் தைமலவ-
ராகவிருந்தை இம்ரான்கான் அதைன் பின் கட்சி ஆரம்-
பிதது அதைன் தைமலவராக ப்சயற்பட்டு ஆட்சிமயக் 
மகப்பற்றி பிரதைைரான பிரபலைான கிரிக்பகட் 
வீரராவார.

இலஙமக அணி 1996ம் ஆணடு கிணணம் 
பவல்லக் காரணைாயிருந்தை அரஜஜுன ரணதுஙக, 
்சனத ஜயசூரிய கபான்கறார அரசியலில் குதிதது 
பாராளுைன்றம் ப்சன்று அமைசசுப் பதைவிகமை 
வகிததைவரகைாவர. 

பஙகைாகதைஷ அணித தைமலவர ைஷரபி 
பைாரதை்சா  விமையாட்டு கைததில் இருக்கும் 
கபாது அரசியலில் ஈடுபட்டு எம்.பியானார.

இந்தியாவில் அணமையில் பகாகரானா 
பதைாற்றினால் ைரணைான இந்தியக் கிரிக்பகட் 
அணியின் முன்னாள் வீரரான ்சவகாதகான் 
40 படஸ்ட் கபாட்டிகளிலும் 7 ஒரு ்ாள் 
கபாட்டிகளிலும் விமையாடியுள்ை வீரர. 
இவர பின்னர பா. ஜ. கவில் இமணந்து 
இரணடு முமற பாராளுைன்றத கதைரதைலில் 
கபாட்டியிட்டு எம்.பியானார. 
1960களில் கிரிக்பகட் 
உலகில் பிரபல 
வீ ர ர ா க த 
தி க ழந் தை 

ைன்சூர அலிகான் 
பகடாடி ஓய்வின் பின் 
காஙகிரஸ் கட்சியில் 
இமணந்து அரசிய-
லில் ஈடுபட்டுள்ைார. 
அகதைகபால் ்வகஜாத 
சிங சிது ஓய்வின் பின் பா. ஜ. கவில் இமணந்து 
அரசியலில் ஈடுபட்டு 10 ஆணடுகள் எம். பியாக 
வலம் வந்தைார. 2000ம் ஆணடுகளில் கிரிக்பகட் 
சூதைாட்டததில் ஈடுபட்டதைாகக் குற்றம் நிரூபிக்-
கப்பட்டு தைணடமன அனுபவிததை பைாஹம்ைட் 
அ்சாருதீன் ஓய்வின் பின்னர காஙகிரஸ் கட்சியில் 
இமணந்து உததைரபிரகதை்சததில் கபாட்டியிட்டு 
பவற்றிபபற்று எம்பியான பிரபல கிரிக்பகட் வீர-
ராவார. இந்திய அணியின் சிறந்தை கைததைடுப்பாை-
ரான பைாஹம்ைட் மகப் பின்னாளில் அரசியலில் 
ஈடுபட்டவராவார. அரசியல் பாரம்பரியததில் 
வந்தை கிரிக்பகட் வீரரான கீரததி ஆ்சாத பின்னாளில் 
பா. ஜ.க.வில் இமணந்து மூன்று முமற எம்பியா-
கத பதைரிவானார.

இவவரிம்சயில் அணமையில் கிரிக்பகட் உல-
குக்கு விமடபகாடுததை இந்திய அணி முன்னாள் 
தைமலவர ைககந்திர சிங கடானிக்கு சில அரசியல் 
தைமலவரகள் அரசியல் கைததுக்கு வரும்படி தைைது 
டுவிட்டர பதிவின் மூலம் அமழப்பு விடுதது வரு-
கின்றாரகள்.

இந்தியாவில் கிரிக்பகட்டுக்கும் சினிைாவுக்-
குகை அதிக ரசிகர பட்டாைம் உள்ைது. இந்திய 
சினிைா சூப்பர ஸ்டாரகளுக்கு இருக்கின்ற பவறித-
தைனைான ரசிகர கூட்டம் கடானி, ககாஹ்லி, 
கராஹித ்சரைா, பும்ரா, தைவான் கபான்ற கிரிக்பகட் 

வீரரகளுக்கும் உள்ைனர. எனகவ இவ-
வாறான ப்சல்வாக்கு மிகுந்தை பிரபல 

வீரரகமை அரசியலுக்கு இழுப்பது 
பதைாடரந்தும் ்மடபபற்றுவருகின்-
றது. எனகவ அணமையில் ஓய்-
வுபபற்ற ைககந்திர சிங கடானி 
விமையாட்டுக்கு பவளியில் 
அவரது பைன்மையான குண -்

லன்களுக்காகவும், ைனிதை க்யங-
களுக்காகவும் ககாடிக்கணக்கான 

ரசிகரகைால் அவர விரும்பப்படு-
கிறார. கடந்தை ஒரு வருடைாக 

அவர ஓய்மவ அறிவிக்க முன்-
பிலிருந்கதை அரசியல்வாதிகள் 
அவர மீது தைைது கவனதமதை 
ப்சலுததி வந்துள்ைனர.

ஜாரகணட் ைாநில பா. ஜ. 

க. தைரப்பினரான ்சஞ்சய் பாஸ்வான் கடந்தை ஒரு 
வருடகாலைாக கடானிமய அரசிலுக்குள் உள்-
வாஙக கவணடும் என்ற எணணததில் அவமர 
அடிக்கடி ்சந்திததுவிட்டு கடானி ஓய்வுக்குப் பின் 
ஒரு ்ல்ல முடிமவ அறிவிப்பார என பல தைடமவ-
கள் பததிரிமககளுக்கு அறிவிததுள்ைார. ்சஞஜய் 
பாஸ்வான் கடந்தை ஒரு வருட காலைாக பலமுமற 
கடானிமய ்சந்திதது கபசினாலும் கடானி தைனது 
நிமலப்பாடு குறிதது ஒன்றும் ப்சால்லவில்மல. 
கிரிக்பகட்மடத தைவிர கவபறமதையும் சிந்திக்க 
முடியாது என்ற கருததுடகனகய அவர இருந்-
தைார. அவரின் ஓய்வு அறிவிப்மபத பதைாடரந்து 
பல அரசியல் கட்சித தைமலவரகளும் அவமர 
அரசியலுக்கு பகாணடு வரும் தைைது முயற்சிமய 
மீணடும் ஆரம்பிததுள்ைனர. இந்தை வரிம்சயில் 
சுப்பிரைணிய சுவாமி, அமித்ா,  

கடானி கிரிக்பகட்டிலிருந்து ஓய்வுபபற்றாலும் 
சுறுசுறுப்பான அவர ஓய்வாக காலதமதைக்கழிக்கக் 
கூடியவரல்ல. எனகவ ஏதைாவது ஒரு துமறயில் 
அவர இயஙகிக் பகாணகட இருப்பார. அவர 
கிரிக்பகட் விமையாடும் கபாதும் எந்தை க்ரம் 
என்ன முடிபவடுப்பார என யாரும் அறிய ைாட்-
டாரகள். நுட்பைாக அதிரடி முடிவுகமை எடுதது 
அணிமய வழி்டததியவர. அவர ்சாரந்தை அணி 
வீரரகமை ைட்டிட்டு அவரகளின் பஙகளிப்மப 
பபற்றுக்பகாள்வார. அதைனால்தைான் பாரமவக்கு 
சுைாராக இருக்கும், பபரும்பாலும் அதிரடியாக 
விமையாடக் கூடிய வீரரகமை உள்வாஙகாதை 
ப்சன்மன சுப்பர கிஙஸ் அணிமய சிறப்பாக வழி-
்டததி அதிகமுமற கிணணம் பவல்ல மவததை-
கதைாடு எல்லா சீ்சனிலும் பிகை ஓப் சுற்றுக்கு அவ-
வணிமய பகாணடு ப்சன்றவர. எனகவ அவர 
கிரிக்பகட்டுக்கு முழுக்குப் கபாட்ட பின் என்ன 
முடிபவடுப்பார என யாரும் யூகிக்க முடியாது. 
அரசியல் கைநிமலமைகமை அலசி ஆராய்ந்து 
முன்னாள் கிரிக்பகட் வீரரகளின் அரசியல் ஏற்ற 
இறக்கஙகமை ைட்டிட்டு அதைன் பின்னகர தீரக்க-
ைான ஒரு முடிவுக்கு வருவார எனவும் ப்சால்லப்-
படுகிறது.

இந்திய திறந்தை கராதகதை ைற்றும் ஜிக்பகான்கதை 
கபாட்டிகளில் இலஙமகக்கு ஆறு பதைக்கஙகமை 
பரபகாட ஸ்ரீ குணரதன கனிஷட விததியாலய 
்ான்கு ைாணவரகள் பபற்றுக்பகாடுததுள்ைாரகள். 
அவரகளின் விமையாட்டுத திறமைமய அபிவி-
ருததி ப்சய்தைபடி கல்விமயயும் கற்க விமையாட்-
டுததுமற பாட்சாமலக்கான அனுைதி இதுவமர 
கிமடக்கவிலமல.

இம் ைாணவரகள் விமையாட்டுத திறமைமய 
வைரப்பதைற்காக ்சந்தைரப்பம் வழஙகுவதைற்கு கல்-
வியமைச்சர கபராசிரியர ஜி. எல். பீரிஸ் ைற்றும் 
விமையாட்டு ைற்றும் இமைஞர விவகார அமைச-
்சர ்ாைல் ராஜபக்ஷ தைமலமையில் 20ம் திகதி கல்வி-
யமைசசில் விக்சட ்சந்திப்பபான்று ்மடபபற்றது. 
அஙகு அம் ைாணவரகள் ்ான்கு கபரும் பகட-
முல்ல கதைசிய பட்சாமலக்கு இமணக்கப்பட்ட-
கதைாடு அதைன் அதிபர ஏ. டளிப்யு. கருணாசிஙகவும் 
காலி ைாவட்ட விமையாட்டுததுமற பாட்சாமல-
யான காலி ைகிந்தை விததியாலய அதிபர காமினி ஜய-
வரதைனவும் கலந்துமரயாடி அவரகளின் எதிரகால 
அபிவிருததிக்காக திட்டபைான்மற தையாரிததுள்-

ைாரகள். இஙகு விமையாட்டு ைற்றும் இமைஞர 
விவகார அமைச்சர ்ாைல் ராஜபக்ஷ எதிரகாலத-
தில் விமையாட்டு திறமைக்கு முதைலிடம் வழஙகி 
விமையாட்டுததுமற பாட்சாமலகளுக்கு ைாணவர-
கமை அனுைதிக்க கவணடுபைனத பதைரிவிததைார.

ஆறு வயது பதைாடக்கம் 19 வயதுவமர விமை-
யாட்டு வீரரகமை உருவாக்குவது பாட்சாமலயா-
கும். ைாணவரகளின் விமையாட்டுத திறமைமய 
அறிந்து அவற்மற வைரக்கும் பபாறுப்பு பாட-
்சாமலக்கு உணடு. விக்சடைாக விமையாட்டுத-
துமற பாட்சாமலகளுக்கு ைாணவரகமை பதைரிவு 
ப்சய்யும் கபாது புமலமை பரிசில் பரீட்ம்ச முடிவு-
கமையல்ல அவரகள் மைதைானததில் காட்டிய திற-
மைக்கக முன்னுரிமை அளிக்கப்பட கவணடும். 
ஆககவ கல்வியமைசம்சயும் விமையாட்டமைச-
ம்சயும் இமணதது ்டவடிக்மக எடுக்க எதிரபாரத-
துள்ைதைாக அமைச்சர கைலும் பதைரிவிததைார.

இந்திய திறந்தை கராதகதை கபாட்டி பதைாடரில் பங-
ககற்று பவற்றிபபற்ற பதைசிது ்சைரதுஙகல, ஹிருன் 
ஜயவரதைன, ைலிதை ைது்ான், ககஸர புந்திைால் 
ைற்றும் அவரகளின் பயிற்சியாைர ருவன் நிஸ்ஸஙக 

ஆகிகயாரும் அஙகு வருமக தைந்-
திருந்தைாரகள். கல்வியமைசசின் 
ப்சயலாைர கபராசிரியர கபில 
பபகராரா, பாட்சாமல ்டவடிக்-
மககள் கைலதிக ப்சயலாைர எல். 
எம். டீ. தைரைக்சன கதைசிய பாட-
்சாமலகள் பணிப்பாைர கக. 
எல். ஜி. இக்சிறி, விமை-
யாட்டுததுமற பணிப்பா-
ைர தையா பணடார, உதை-
விக்கல்விப் பணிப்பாைர 
இஸானி பவததைசிஙக ஆகி-
கயாரும் கலந்து பகாணடனர.

இலஙமக உள்ளூர முதைல்தைர கிரிக்பகட் 
கபாட்டிகளில் முச்சதைம் அடிதது தைனி்பர 
அதிகட்்ச ஓட்டஙகமைக் குவிததை வீரராக 
இலஙமக படஸ்ட் அணியின் முன்னாள் 
தைமலவரான திகனஷ ்சந்திைால் புதிய 
்சாதைமன பமடததைார.

இலஙமக அணியின் சிகரஷட சுழல் பந்து-
வீச்சாைரான டில்ருவன் பபகரராவும் முதைல்-
தைரப் கபாட்டிகளில் 800 விக்பகட் மைல்-
கல்மல எட்டி ்சாதைமன புரிந்தைார.

இலஙமக கிரிக்பகட்டால் ஏற்பாடு ப்சய்-
யப்பட்டுள்ை உள்ளூர முதைல்தைர கிரிக்பகட் 
பதைாடரின் டியர ஏ சுப்பர 8 சுற்றின் கமடசி 
வாரததுக்கான கபாட்டிகள் கடந்தை 25ஆம் 
திகதி ஆரம்பைாகின.

கட்டு்ாயக்கவில் க்ற்றுமுன்தினம் (25) ்சர-
்சன்ஸ் கழகததுடன் ்மடபபற்ற கபாட்டியில் 
இலஙமக இராணுவ கழகததுக்காக விமையா-
டிவரும் திகனஷ ்சந்திைால் முச்சதைம் அடிதது 
அ்சததினார.

முதைல்தைரப் கபாட்டியில் தைனது 2ஆவது 
இரட்மடச ்சதைதமதைப் பதிவுப்சய்தை ்சந்திைால், 
இலஙமக இராணுவ கழகம் ்சாரபில் முதைல்-
தைரப் கபாட்டிகளில் அதிக ஓட்டஙகமைக் 
குவிததை வீரராக இடம்பிடிததைார. பதைாடரந்து 
விமையாடிய அவர முதைல்தைரப் கபாட்டிக-
ளில் 250 ஓட்டஙகள் மைல்கல்மல எட்டிய 
22ஆவது வீரராகவும் இடம்பிடிததைார.

உள்ளூர முதைல்தைரப் கபாட்டிகளில் முதைலா-
வது முச்சதைதமதைப் பபற்றுக்பகாணட அவர, 
முதைல்தைரப் கபாட்டிகளில் முச்சதைதமதைப் பதிவு-
ப்சய்தை 10ஆவது இலஙமக வீரராகவும் இடம்-
பிடிததைார.

இம்முமற பருவகாலததில் 1000 ஓட்டங-
கமைக் கடந்தை 2ஆவது வீரராக இடம்பிடிததை 
அவர, கடந்தை 20 வருடஙகளில் முதைல்தைரப் 
கபாட்டிகளில் இரணடு தைடமவகள் 1000 ஓட்-
டஙகமைக் கடந்தை 2ஆவது வீரராகவும் இடம்-
பிடிததைார. பதைாடரந்து துடுப்பாட்டததில் 
அதிரடி காட்டிய ்சந்திைால், இலஙமகயின் 

உள்ளூர முதைல்தைரப் கபாட்-
டியில் 350 ஓட்டஙக-

மைப் பபற்றுக்-
பகாணட 3ஆவது 
வீரராக இடம்பி-
டிததைார.

இந்தைப் கபாட்-
டியில் 354 
ஓ ட் ட ங க ம ை 

ஆட்டமிழக்காது 
பபற்றுக்பகாணட 

அவர, உள்ளூர முதைல்தைரப் கபாட்டிகளில் தைனி-
்பர அதிகபட்்ச ஓட்டஙகமைப் பபற்றுக்-
பகாணட வீரராகவும் ைாறினார.

முன்னதைாக கிததுருவன் விதைானகக, 
2015இல் இலஙமக விைானப்பமட அணிக்-
பகதிராக 351 ஓட்டஙகமைக் குவிததைகதை ்சாதை-
மனயாக இருந்தைது. எனினும், முதைல்தைரப் 
கபாட்டிகளில் அதிகபட்்ச ஓட்டஙகமைக் 
குவிததை வீரராக ைகஹல ஜயவரதைன உள்ைார. 

முதைல்தைரப் கபாட்டிகளில் அதிக ஓட்டங-
கமை ஆட்டமிழக்காது பபற்றுக்பகாணட 
உலகின் 12ஆவது வீரராகவும் அவர ்சாதைமன 
பமடததைார.

இந்தைப் பட்டியலில் பிமரயன் லாரா (501*) 
முதைலிடதமதையும், படான் ப்ராட்பைன் 
(452*), பாபா்சஹிப் நிம்பால்கர (443*) 
ஆகிகயார முதைல் மூன்று இடஙகமைப் 
பபற்றுக் பகாணடுள்ைனர.

்சந்திைாலின் அதிரடி ஆட்டததுடன் குறிததை 
கபாட்டியில் இலஙமக இராணுவ கழக அணி, 
தைைது முதைல் இன்னிஙஸஜுக்காக 8 விக்பகட் 
இழப்புக்கு 642 ஓட்டஙகமைப் பபற்று ஆட்-
டதமதை இமடநிறுததிக் பகாணடது. இதைனி-
மடகய, என்.சி.சி அணிக்பகதிராக பகாழும்பு 
சி.சி.சி மைதைானததில் ்மடபபற்ற கபாட்-
டியில் ககால்ட்ஸ் கழக வீரர டில்ருவான் 
பபகரரா 4 விக்பகட்டுக்கமைக் மகப்பற்றி 
முதைல்தைரப் கபாட்டிகளில் 800 விக்பகட் மைல்-
கல்மல எட்டினார. அததுடன் முதைல்தைரப் 
கபாட்டிகளில் 800 விக்பகட் மைல்கல்மல 
எட்டிய 5 ஆவது வீரராகவும் இடம்பிடிததைார.

2000ஆம் ஆணடு முதைல் முதைல்தைரப் கபாட்-
டிகளில் விமையாடி வருகின்ற 38 வயதைான 
டில்ருவான் பபகரரா, இம்முமற பருவகாலத-
தில் இதுவமர 41 விக்பகட்டுக்கமைக் மகப்-
பற்றியுள்ைார.

முதைல்தைரப் கபாட்டிகளில் 42 இன்னிஙஸ் -
களில் 5 விக்பகட் குவியல்கமைப் பதி -
வுப்சய்துள்ை அவர, ்ான்கு தைடமவகள் 
10 விக்பகட் குவியல்கமைத தைனதைாக்கிக் 
பகாணடுள்ைார.

குறிததை கபாட்டியில் என்.சி.சி அணிக்காக 
அபார ஆட்டதமதை பவளிப்படுததிய லஹிரு 
உதைார, இப்பருவாகலததுக்கான உள்ளூர 
முதைல்தைரப் கபாட்டியில் 1000 ஓட்டஙகமைக் 
கடந்தை முதைலாவது வீரராக இடம்பிடிததைார.

27 வயதைான ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரரான 
லஹிரு உதைார, இம்முமற உள்ளூர முதைல்தைரப் 
கபாட்டிகளில் 9 ஆட்டஙகளில் விமையாடி 
3 ்சதைஙகள், 6 அமரச்சதைஙகள் உள்ைடஙகலாக 
1039 ஓட்டஙகமைக் குவிதது அதிக ஓட்டஙக-
மைக் குவிததுள்ை வீரரகளில் முதைலிடததில் 
உள்ைார.

ராகை அணிக்பகதிராக ்டப்பு பருவததில் 
அவர குவிததை 290 ஓட்டஙககை அவரது அதி-
கூடிய முதைல்தைர ஓட்ட எணணிக்மகயாகும். 

இந்தைப் கபாட்டியில் முதைலில் துடுப்பபடுத-
தைாடிய என்.சி.சி கழகம் முதைல் இன்னிஙஸஜுக்-
காக ்சகல விக்பகட்டுக்கமையும் இழந்து 458 
ஓட்டஙகமைக் குவிததைது. பதிலுக்கு துடுப்பப-
டுததைாடிய ககால்ட்ஸ் கிரிக்பகட் கழக அணி, 
முதைல் இன்னிஙஸஜுக்காக 222 ஓட்டஙகமை-
யும், இரணடாவது இன்னிஙஸஜுக்காக 157 
ஓட்டஙகமையும் எடுததைது. இதில் ககால்ட்ஸ் 
அணிக்காக அபார ஆட்டதமதை பவளிப்படுத-
திய அஞப்சகலா பைதிவஸ், முதைல் இன்னிங-
ஸஜுக்காக 52 ஓட்டஙகமை எடுததிருந்தைதுடன், 
உள்ளூர முதைல்தைரப் கபாட்டிகளில் 9,000 ஓட்-
டஙகள் மைல்கல்மலயும் எட்டினார.

இந்தைப் கபாட்டியில் இன்னிஙஸ் ைற்றும் 
79 ஓட்டஙகைால் என்.சி.சி கழகம் பவற்றி-
யீட்டியது.

க்தன்ஆபிரிக்ை அணியின் அதிரடி ே்படஸ்ேம-
னான டி வில்லிேர்ஸ் ஐபிஎல் க்தா்டரில் ஆர்சிபி 
அணியின் விக்கைட ைாப்பா்ளராை ்பணிோற்்ற 
வாய்பபுள்ளது.

க்தன்ஆபிரிக்ை அணியின் அதிரடி துடுப்பாட்ட 
வீரர் ஏபி டி வில்லிேர்ஸ். அவர் க்தன் ஆபபிரிக்ைா 
அணியில் அறிமுைம ஆனே்பாது விக்கைட ைாப்பா-
்ளர் துடுப்பாட்ட வீரராை கெேல்்பட்டார். அ்தன்பின் 
துடுப்பாட்டத்தில் மடடும ைவனம கெலுத்தி விக்கைட 
ைாப்பா்ளர் ்பணிகே ்தவிர்த்்தார்.

ஐ பி எ ல் 
க்தா்டரில் டி 
வில்லிேர்ஸ் 
ஆ ர் சி பி 

அ ணி க் ை ா ை 
விக்ளோடி வரு-
கி்றார். இந்த 

மு க ்ற 
ொதித்ே்த 

ஆ ை 

ேவண்டும என்்ற நிக�யில் ேராேல் ேெ�ஞெர்ஸ் 
க்பஙைளூர் அணி உள்ளது.

இ்தனால் க்தா்டக்ைத்தில் இருநே்த ே்ப�ன்ஸ் 
அணிகே ை்ளம இ்றக்ை விருமபுகி்றது. இ்தனால் டி 
வில்லிேர்கஸ விக்கைட ைாப்பா்ளராை ்பணிோற்்ற 
கவக்ை அந்த அணி ஆர்வம ைாடடி வருகி்றது.

 இதுகுறித்து ேராேல் ேெ�ஞெர்ஸ் க்பஙைளூர் 
அணி ்தக�கம ்பயிற்சிோ்ளர் கெமன் ைாடிச் 
கூறுகையில் ‘‘்தரமான அணிகே உருவாக்ை ஏரா-
்ளமான ஆே�ாெகனைள ந்டத்தியுளே்ளாம. டி வில்-
லிேர்ஸ் ஏற்ைனேவ க்தன்ஆபிரிக்ை அணிக்ைாை 
விக்கைட ைாப்பா்ளராை கெேல்்பட்டவர். ஆைேவ, இது 
குறித்து விவாதிக்ைப்படும என்்பக்த என்னால் உறு-
திோை கொல்� முடியும.

இருந்தாலும சீே்தாஷ்ண நிக�க்கு ஏற்்ப 
ெரிோன ்ப�ன்ஸ் கைாண்்ட அணிகே கைாண்டு 
விக்ளோடுேவாம. எஙைள அணியின் மிைபக்ப-
ரிே ்பகுதிோை அவர் உள்ளார். ்ப� ஆண்டுை்ளாை 
சி்றந்த ஆட்டத்க்த கைாடுத்துள்ளார்’’ என்்றார்.

ஏபி டி வில்லிேர்ஸ் ேராேல் 
ேெ�ஞெர்ஸ் க்பஙைளூர் 

அணியிலும விக்கைட 
ைாப்பா்ளராை ்பணிோற்-
றியுள்ளார்.

அகமரிக்ைாவின் க்பாப பிகரேன்-
கமக் பிகரேன் இரடக்ட ெேைா்தரர்ைள 
க்டன்னிஸ் ே்பாடடியில் இருநது உ்டன-
டிோை ஓய்வு க்பறுவ்தாை அறிவித்துள-
்ளனர். ெர்வே்தெ க்டன்னிஸ் அரஙகில் 
இரடக்டேர் பிரிவில் கவற்றிைரமான 
ேஜாடிோை உருகவடுத்து எண்்ணற்்ற ொ்த-
கனைக்ள ்பக்டத்து இருக்கும அகமரிக்-
ைாவின் க்பாப பிகரேன்-கமக் பிகரேன் 
இரடக்ட ெேைா்தரர்ைள க்டன்னிஸ் ே்பாடடி-
யில் இருநது உ்டனடிோை ஓய்வு க்பறுவ-
்தாை அறிவித்துள்ளனர்.

42 வே்தான இருவரும கூட்டாை 16 கிராண்டஸ்-
�ாம, 4 ஆண்ைள ெமபிேன்ஷிப உட்ப்ட 119 
்பட்டஙைக்ள வாரி குவித்துள்ளனர். ஒலிமபிக்கில் 
்தஙைப்ப்தக்ைமும கவன்று இருக்கி்றார்ைள. 438 
வாரஙைள இரடக்டேர் ்தரவரிகெயில் மு்தலி்டத்க்த 

அ�ஙைரித்்த க்பருகமயும இவர்ைளுக்கு உண்டு. 
‘இன்னும க்டன்னிஸ் விக்ளோ்ட ஆகெ ்தான். 
ஆனால் உ்டக� ைஷ்டப்படுத்்த விரும்பவில்க�. 
வி�குவ்தற்கு இதுேவ ெரிோன ்தரு்ணம’ என்று 
அவர்ைள க்தரிவித்்தனர்.

இரட்டையர் பிரிவில் சாத்ைகள் ப்டைதத
டடைன்னிஸ் சககாதரர்கள் திடீர் ஓய்வு

விக்ளோடடுத் தி்றகமக்கு முக்கிேத்துவமளித்து

வி்ையாடடுதது்ை பாடைசா்ைகளுக்கு
மாணவர்க்ை அனுமதிக்க நடைவடிக்்க

ஆர்சிபிக்காக இநத பணி்யயும்
டசய்ய இருக்கிைார் டி வில்லியர்ஸ்

kQ;rhpkQ;rhp

சநதிமாலின் முசசதமும் 
அரிய சாத்ைகளும்

அரசியலுக்கு
வருவாரா த�ானி?

எம்.ஐ.எம். சுஹைல்...?



ள்ளூர் மருந்து 
உற்பத்தித் துறைறை 
வலுப்படுத்துவதற்கான 

நடவடிகற்ைகா் மருந்து உற்பத்திக-
்கான பிரத்தியை் இரகாஜகாங் அறமச்ச-

்த்றத உருவகாக் 
புதிை அர்சகாங்ம் எடுத்த 

முடிறவ, ஸ்ரீ லங்கா மருந்து 
உற்பத்திைகாளர்்ள் ்சங்ம் 
(SLPMA) வரயவறறுள்ளது.   

அத்திைகாவசிை மருந்து்ள் 
கிறடப்பறத உறுதி ச்சய்யும் 
உள்ளூர் உற்பத்திைகாளர்்ளகா், 
அதன் ்பங்ளிபபின் முககிைத்-
துவத்றத வலியுறுத்திவரும் ்சங்மகானது, யத்சத்திற்கான 
அர்சகாங்த்தின் சதகாறலயநகாககு குறித்த தனது நம்பிக-
ற்றை சவளிப்படுத்திைது.   

நசவஸடகா ்பகார்மசியூட்டி்ல்ஸ (பிறரயவட்) 
லிமிடட் நிறுவன தறலவரும், SLPMA தறலவருமகான 
்சஞ்சை ஜைரத்ன, புதிை அர்சகாங்த்தின் பிரமகாணட சவற-
றிறையும், உள்ளூர் சதகாழிறறுறைறை ஆதரிப்பதற்கான 
அர்சகாங்த்தின் அர்ப்பணிபபுககும் வகாழ்த்து சதரிவித்தி-
ருககிைகார்.   

அவர் யமலும் சதரிவித்துள்ளதகாவது, “பிரதமர் 
மஹிந்த ரகாஜ்பக்ஷ தறலறமயிலகான புதிை அர்சகாங-
்த்றத ஸ்ரீ லங்கா மருந்து உற்பத்திைகாளர்்ள் ்சங்ம் அன்-
புடன் வரயவறகிைது.   சு்காதகார அறமச்சர் ்பவித்ரகா வன்-
னிைகாரசசி மறறு ம் மருந்தகாக்ல், விநியைகா்ம் மறறும் 
ஒழுஙகு்படுத்தல் அறமச்சர் றவத்திைர் ்சன்ன ஜைசுமன 
ஆகியைகாருடன்        இறைந்து ஒரு வலுவகான உள்ளூர் 
மருந்து உற்பத்தி துறைறை ்ட்டி எழுபபுவறத ஆவலு-
டன் எதிர்யநகாககுகியைகாம்”.  

"மருந்து மறறும் மருந்து தைகாரிபபு்ளின் உள்ளூர் 
உற்பத்திைகாளர்்ளின் பிரதிநிதி அறமப்பகா், புதிதகா் 
யதர்ந்சதடுக்ப்பட்ட அர்சகாங்த்தகால் மருந்து்ளுக-
்கான இரகாஜகாங் அறமச்ச்த்றத நிறுவுவறத நகாங்ள் 

அன்புடன் வரயவறகி-
யைகாம். இது நகாட்டில் 
ஒரு தன்னிறைவு ச்பறை 

உள்ளூர் மருந்து உற்பத்தித் துறைககு அரசு ச்காடுககும் 
முககிைத்துவத்றத எடுத்துக்காட்டுகிைது, யமலும் இது 
எமது சதகாழில்துறைககு ஊக்மளிககிைது. தறய்பகாது 
நறடமுறையில் உள்ள உள்ளூர் மருந்து்ளுக்கான உத்த-
ரவகாதமகா் திரும்்ப வகாஙகுவதற்கான ஒப்பந்தத்றத விரி-
வு்படுத்துவதன் மூலம் அர்சகாங்த்துடன் உைவு்றள 
வலுப்படுத்துவதறகும், யதசிை சு்காதகாரத் துறைககு 
எங்ள் ்பங்ளிபற்ப விரிவு்படுத்துவதறகும் இந்த 
்சங்ம் ச்சைல்்படும். SLPMA எபய்பகாதும் தரமகான, 
விறல குறைந்த மருந்து்றள வழஙகுவதில் உறுதிைகா் 
உள்ளது. யமலும் மி் மலிவு விறலயில் மி் உைர்ந்த 
தரமகான மருந்து்றள ச்பறறுகச்காள்ள அர்சகாங்த்றத 
ஆதரிககும்” என அவர் யமலும் சதரிவித்தகார். 

ஸ்ரீலங்கா மருந்து உற்பத்திைகாளர்்ள் ்சங்த்தின் 
உறுபபினர்்ள் இலஙற் உள்ளூர் ்சந்றத மறறும் ஏற-
றுமதிக்கான ்பரந்தளவிலகான மருந்து்ள் மறறும் உட்-
்ட்டறமபபு்ளின் உற்பத்திறை யமம்்படுத்துவதற்கா் 
திைன் யமம்்பகாடு மறறும் ்சந்றத விரிவகாக்ம், புதிை 
ஆறல்றள அறமத்தல் மறறும் தறய்பகாறதை வ்சதி-
்றள யமம்்படுத்துதல் ஆகிைவறறில் ் டந்த ஐந்து ஆண-
டு்ளில் ரூ. 15 பில்லிைன் இறகும் யமலகான சதகாற்றை 
மறுமுதலீடு ச்சய்துள்ளறம குறிபபிடத்தக்து.

ப�ொதுவுடமை �யணத்தில் 
55 வருடங்கள் நிமைவு...

ஈ ழத்தின் மூத்த ச்பகாதுவுடறமவகாதியும், 
முழுயநர அரசிைல் ச்சைற்பகாட்டகாளரும், 
சவகுஜன அரசிைல் ச்சைற்பகாட்டு முன்யனகா-

டியும், புதிை ஜனநகாை் மகாகசி்ச சலனினி்சக ்ட்சியின் 
ச்பகாதுசச்சைலகாளருமகான யதகாழர் சி.்கா.ச்சந்தியவல் ்ம்-
யூனிஸட் இைக்த்தில் முழுயநர அரசிைல் ஊழிைரகா் 
நிைமனம் ச்பறை 55 ஆவது ஆணடில் ்காலடி றவப்பறத-

யிட்டு அவருககு 
வ கா ழ் த் து ் ற ள த் 
ச த ரி வி த் து க -
ச்காள்கின்யைகாம்.  

இவர் 1965 ஆம் 
ஆணடு ஆ்ஸட் 
25 ஆம் தி்தி 
அன்று, யதகாழர் 
நகா.்சணமு்தகா்சன் 
த ற ல ற ம யி ல் 
ச ்ச ை ற ்ப ட் ட 
புரட்சி்ர ்ம்யூ-
னிஸட் ்ட்சியில், 
அன்றைை ்ட்சி-
யின் மத்திை குழு 
உறுபபினர்்ளகான 

யதகாழர்்ள் ய்.ஏ.சுபபிரமணிைம், வீ.ஏ.்ந்த்சகாமி மறறும் 
வட. பிரகாந்திைக குழு உறுபபினர்்ளகான யதகாழர்்ள் 
டகாகடர் சு.யவ.சீனிவகா்ச்ம், இ.ய்.சூடகாமணி அகியைகார் 
முன்னிறலயில், ்ட்சியின் மத்திை குழு உறுபபினரும், 
வட. பிரகாந்திை ச்சைலகாளருமகான யதகாழர் மு.்கார்த்திய -்
்சன் ்ரங்ளகால், முழுயநர ஊழிைரகா், நிைமனத்திறனப 
ச்பறறுகச்காணடறம குறிபபிடத்தக்து.  

்டந்த 54 வருடங்ளில் யதகாழர் ச்சந்தியவல், எளி-
றமைகான வகாழ்வும் ்டுறமைகான ய்பகாரகாட்டமும் என்ை 
்ம்யூனிஸடு்ளின் புரட்சி்ர ச்சந்தடத்தில் ்பைணித்து 
வந்துள்ளகார். இன்றும் அவரின் ்பைைம் எந்தவித ்சலுற -்
்ளுககும் விறலய்பகா்காது, மக்ள் வியரகாத ்சகதி்ளுடன் 
்சமர்சம் ச்சய்துச்காள்ளகாது, அந்தத் தடத்தில் சதகாடர்கின்-
ைறம ஏறனை ச்பகாதுவுடறமச ச்சைற்பகாட்டகாளர்்ளுககு 
வழி்காட்டும் ஒரு வகாழும் முன்மகாதிரி ஆகும்.  

வகாழ்த்துக்ள்!  
ஒன்்பது வைது முதல் எனககு யதகாழறரத் சதரியும், ்ட்-

சியின் ்பரபபுறர ்பணிைகாளரகா் வடமரகாட்சியில் முழுயநர 
ஊழிைரகா் நிைமனம் ச்பறைதனகால் எம்றம சநறிப்படுத்-
துவதற்கான ்சந்தர்ப்பம் கிறடக்ப ச்பறயைகாம் என்ைகால் 
மிற்ைகா்காது...

தருமன் தரமகுலசிங்கம் (டென்மமாரக்)     

த�ொழர் 

பெந்தில்  
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ல் நகாடு்ளுடன் ஒபபிடுற்யில் ்ல்விக்கான வளங்ள் அதி்மகா்ப 
்பைன்்படுத்தப்படும் நகாடு்ளில் ஒன்ைகா் இலஙற் ்ருதப்பட்டு வரு-
கின்ைது. வருடகாந்தம் இலஙற்யிலுள்ள அறமசசுக்ளுககு ஒதுக்ப-

்படும் நிதிசைகாதுககீடு்ளில் ்ல்விைறமசசுகய் மிகுதிைகா் ஒதுக்ப்பட்டு வரு -
கின்ைறமறை ைகாவரும் அறிவர். ்ல்விைறமசசினகால் ஒதுககீடு ச்சய்ைப்படும் 
நிதியில் எவவளவு தூரம் ்ல்விக்கா் ்சரிைகா் ஆரகாய்ந்து ஒதுககீடு ச்சய்ைப்படு-
கின்ைது? அதில் எந்தசவகாரு தூரயநகாககும் இல்றல.  

யமலும்  ்ட்டட வ்சதி்ள் உள்ள ்பகாட்சகாறல்ளுகய் ்ட்டடங்ள் உருவகாக-
குவதற்கான  நிதிசைகாதுககீடு்ள் ச்சய்ைப்படுகின்ைன. வளப்பறைகாககுறைறை 
்ல்விைறமசசினகால் சில ்சமைங்ளில் ்சரிைகா்  இனம்்காை முடிவதில்றல. 
வகுப்பறை்ள் இன்றி மரத்தடியின் கீழ் இருந்து ச்காணடு ்றபித்தறல யமற-
ச்காள்ளும் ்பகாட்சகாறல்ளும் இன்று நகாட்டில் இருக்த்தகான் ச்சய்கின்ைன. ஏற -்
னயவ இருந்த அழகிை விஞஞகான ஆய்வுகூடத்றத உறடத்துவிட்டு விஞஞகான 
ஆய்வுகூடத்றத ்ட்டுகின்ைகார்்ள். இயதயவறள விஞஞகான ஆய்வுகூடம் 
ஒன்றைத் சதரிைகாமயலயை 13 வருட்காலமகா் ்பகாட்சகாறலயில் ்றறுகச்காணடு 
சவளியைறும் மகாைவர்்ளும் இருக்த்தகான் ச்சய்கிைகார்்ள்.  

ஓட்டமகாவடிக ய்காட்டத்துககுட்்பட்ட வகாறழசய்சறன ஆயிஸகா ம்ளிர் ம்கா -
வித்திைகாலைத்தின் நிறலறமறையும் இந்தக்ணயைகாட்டத்தில்தகான் ்பகார்க -்
யவணடியுள்ளது. வகாறழசய்சறனயில் நீணட வரலகாறறுப ்பகாரம்்பரிைம் உள்ள  
்லவன் ்பகாட்சகாறலைகான அந்-நூர் யதசிை்பகாட்சகாறலயில் இருந்து பிரித்து உரு-
வகாக்ப்பட்டயத வகாறழசய்சறன ஆயிஸகா ம்ளிர் ம்காவித்திைகாலைமகாகும். 
அதி்ரித்த ்பல்லூட்ங்ளின் ச்பருக்த்தகால் ஏற்பட்டு வரும் ்லகா்சகார சீர்ய் -
டு்ளிலிருந்து மகாைவர்்றளப ்பகாது்காத்து தனிைகான ம்ளிர் ்பகாட்சகாறலறை 
உருவகாக்யவணடும் என்ை அ்க ்காரணியிலும் ்றைலில் ய்பகாட்டித்தன்றமறை 
ஏற்படுத்துவதனூடகா் அறடவுமட்டங்றள பிரயத்சத்தில் அதி்ரித்துகச்காள்-
ளலகாம் என்ை புைக்காரணியிலும் இப்பகாட்சகாறல உருவகாக்ப்பட்டது.  

பிரயத்சத்திலுள்ள ்சமைத்தறலவர்்ள், ்பள்ளிவகாைல் நிர்வகா்த்தினர், 
்பகாட்சகாறல நலன்விரும்பி்ள், ச்பகாதுமக்ள், விறளைகாட்டுக ்ழ்ங்ள் 
என்்பன ஒன்றிறைந்து அரசிைல்வகாதி்ளின் ஆசீர்வகாதத்தில் இப்பகாட்சகாறல 
புதிைசதகாரு ்பகாட்சகாறலைகா் 2009-.04.-01ல் யதகாறைம் ச்பறைது. இபபுதிை நீணட-
்கால யதறவைகா் இருந்துவந்த தனிைகான ச்பண்ள் ்பகாட்சகாறல என்ை ்னறவ 
நனவகாககிைது.  

ச்பண்ளுக்கான தனிைகான ்பகாட்சகாறலசைகான்று யதறவ என்ை அடிப்பறட-
யில் அவ்சர அவ்சரமகா் ்பகாட்சகாறலறை பிரித்து அறமத்தகார்்யள தவிர பிரிக-
கும்ய்பகாது வளங்றளச ்சரிைகா் ்பகிரகாததகால் ச்பரும் வளப்பறைகாககுறையில் 
ஆயிஸகா ம்ளிர் ம்காவித்திைகாலைம் சிககித் தவித்து வருகின்ைது என்ை ்்சப-
்பகான உணறமறை இந்த இடத்தில் சுட்டிக்காட்ட யவணடும்.  

அணறமயில் அருகிலுள்ள ்பகாட்சகாறல சிைந்த ்பகாட்சகாறல திட்டத்தின் கீழ் 
இப்பகாட்சகாறலககு 3 மகாடிக ் ட்டடம் கிறடக்பச்பறைகாலும், சதகாடர்சசிைகான 
யதர்தல்்ள் மறறும் ச்காவிட்-19 அசசுறுத்தல்்ளுககு மத்தியில் ்ட்டுமகாைப 
்பணி்ள் துரிதமகா் நறடச்பைவில்றல என்று ்பகாட்சகாறல அபிவிருத்தி ்சங -்
மும் தனது ்வறலறை சவளியிட்டுள்ளது. மகாைவி்ளின் ்பஙகு்பறறுதலுககு 
உறுதுறைைகா் அறமயும் ஸமகார்ட் வகுப்பறை்ளும் இஙகு யதறவப்படுவ-
தகா் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்ைது.  

ஆன்மீ்க ்ல்வி யதறவ என்கிைது ்ல்விைறமசசு. ஆனகால் இப்பகாட்சகா -
றலயியலகா வழி்பகாட்டறை இல்றல. தரம் 13 வறர மகாைவர்்ள் ்ல்விறைத் 
சதகாடர்கின்ைனர். விஞஞகான ஆய்வுகூடம் இல்றல. ்பரிய்சகாதறன 
ச்சய்து ்பகார்த்து ்படிக்யவணடிை விஞஞகானத்றத ்பகாடமகாககி 
்படிக்யவணடிை நிர்ப்பந்தத்தில் மகாைவி்ள் தள்ளப்பட் -

டுள்ளனர்.விறளைகாட்டுக ்ல்வி யதறவ என்கிைது ்ல்விைறமசசு. ்பகா்சகாறல 
ஆரம்பிக்ப்பட்டு 5 வருடத்தில் இல்ல விறளைகாட்டுப ய்பகாட்டி்ளுகச்ன்று 
விறளைகாட்டு றமதகானயம இல்றல. மகாைவி்ள் ய்பகாதிை உடற்பயிறசியின்-
றமைகால் உடல்நிறை அதி்ரித்து யநகாைகாளி்ளகா் மகாறிவருகின்ை நிறலறம்ள் 
்பதிவுச்சய்ைப்பட்டு வருகின்ைன. தனிைகான ம்ளிர் ்பகாட்சகாறலைகா் இருந்து 
வந்தகாலும் ்றலநி்ழ்சசி்றள ச்சய்வதறகுரிை மணட்பங்ளும் இப்பகா-
ட்சறலயில் இல்றல. உைர்தரத்தில் மறனயிைல் ்பகாடத்றத மகாைவி்ள் 
விரும்பி ்றகின்ைய்பகாதும் மறனயிைல் கூடயமகா, அதற்கான உ்ப்ரைப 
்பைன்்பகாயடகா அஙகு இல்றல. ம்காவித்திைகாலைம் என்று ்ருதும்ய்பகாது 
அஙகு தனிைகான நூல் வ்சதியிருத்தல் யவணடும். ஆனகால் வகுப்பறை 
ஒன்யை நூல்மகா்ப ்பைன்்படுத்தப்பட்டு வருகின்ைது. ஆசிரிைர் ஓய்வறை-
்யளகா அல்லது சித்திரப்பகாடங்ளுக்கான ்காட்சிககூடயமகா ச்சய்கூடயமகா 
இன்றி இந்த ்பகாட்சகாறல மகாைவகா்்ளின் ஆக்விருத்தி ச்சைற்பகாடு்ளுககு 
வ்சதிைளிக்காத நிறலயில் இந்த ்பகாட்சகாறல அறமந்துள்ளது.  

இப்பகாட்சகாறலயின் உருவகாக்ம் மி் யவ்மகா் இடம்ச்பறைய்பகாதும் 
இதறன உருவகாககிைவர்்ள் வளப்பஙகீட்டில் ்வனம் ச்சலுத்தவில்றல.
்பகாட்சகாறலயில் அதி்ரித்துவரும் மகாைவர் சதகாற்ககு ஏற்ப இடவ்சதி, 
வகுப்பறை்ள் இல்லகாறம ச்பரும் ்சவகாலகா் மகாறிவருகின்ைது. ்பகாட்சகாறல 
உருவகாக்ப்பட்ட அயத வருடயம 2010ல் புதிதகா் ய்சர்ந்த மகாைவர்்-
ளுக்கான தள்பகாடங்ளும், வகுப்பறை்ளும் ய்பகாதகாறமைகா் இருந்தது. 
இதறன நிவர்த்திப்பதற்கா் ்பகாட்சகாறல நிர்வகா்ம் ்பல்யவறு முைறசி்றள 
யமறச்காணடு வந்தது. பிரயத்சத்தின் ஏறனை ்பகாட்சகாறல்ளில் ்காைப-
்பட்ட உறடந்த தள்பகாடங்றளபச்பறறு அதறன திருத்தி ்பைன்்படுத்தினர்.  

்பகாட்சகாறல ஒன்றை புதிதகா் உருவகாககுவசதன்்பது இலகுவகான ்காரி-
ைமல்ல என்்பறத பிரயத்ச ்சமூ் ஆர்வலர்்ள் இனியமலகாவது விளஙகிக 
ச்காள்ள யவணடும். இருககின்ை ்பகாட்சகாறலறை இரணடகா் உறடத்து 
ச்பைறர றவத்தகால் மகாத்திரம் அது முழுறமைகான ்பகாட்சகாறலைகா்  
ஆகிவிட முடிைகாது. ்றைல், -்றபித்தல் ச்சைற்பகாடு்ளுககுத் யதறவைகான 
50 ்சதவீத வளங்ளகாவது இருத்தல் யவணடும் என ்ல்விைலகாளர்்ள் எதிர்-
்பகார்ககின்ைனர். சுத்தமகான ்காறயைகாட்டத்துககு தறடயில்லகாதவகாறு ்ட்ட-
டங்ள் சநருக்மின்றி இருத்தல் யவணடுசமனவும், சூரிைஒளி இலகுவகா் 
கிறடக்ககூடிைவகாறும், ்ண்ளுககு குளிர்சசிறை ஏற்படுத்தவல்ல மரங்-
ளும் இருத்தல் யவணடும் எனவும், பிள்றள்ளின் மகிழ்சசி்ரமகான ் றைல்்-
ளுககு அறவ ்சந்தர்ப்பங்றள ச்பறறுகச்காடுக்ககூடிை வற்யில் அறவ 
அறமையவணடும் எனவும் எதிர்்பகார்க்ப்படுகின்ைது. ஆனகால் இவறறுககு 
மகாறைமகானசதகாரு அறமபபியலயை ஆயிஸகா ம்ளிர் ம்காவித்திைகாலைத்தின் 
சூழல் அறமவு விளஙகி வருகின்ைது. இது ்பகாட்சகாறலறை நடகாத்தி வரு-
கின்ை நிர்வகா்த்தினரின் தவைல்ல. பிைவியில் வந்த முடத்துககு ய்பய்ககுப-
ய்பகாய் றவத்திைம் ்பகார்க்முடியுமகா?  

்காணி விஸதீரனமறைசதகாரு ்பகுதிககுள் உள்ளடஙகிை ்ட்டடங்றள 
றவத்துகச்காணடு எப்படிப ்பகாட்சகாறலைகா் ்ருதமுடியும். ்லகா்சகாரத்தின் 
சநறிபிைழ்வு்ளில் இருந்து மகாைவர்்றளப ்பகாது்காக் யவணடும் என்ை 
நன்யனகாககில் அவ்சரப்பட்டு ்பகாட்சகாறலறை இரணடகா்பபிரித்து புதிை 
்பகாட்சகாறலைகா் வகாறழசய்சறன ஆயிஸகா ம்ளிர் ம்காவித்-
திைகாலைத்றத உருவகாககிைது பிரயத்சத்தின் நலன்விரும்பி-
்ள் விட்ட தவசைன்ைகால் ்பகாட்சகாறலககுத்யதறவைகான 

அடிப்பறட வளங்றளப ்பறறியும், குறைவகான 
விஸதீரைத்றதப ்பறறிக  ்வறலப்படகா-

மல் புதிை ம்காவித்திைகாலைம் 

ஒன்றை உருவகாககி வர்த்த் மகானியில் தனிசைகாரு ்பகாட்சகாறல-
ைகா் பிரதிநிதித்துவப்படுத்திைது ் ல்விைறமசசின் அதி்காரி்ள் விட்ட 
தவைல்லவகா?  

்ல்வியில் ்சமவகாய்பபுக்ள் ஏற்படுத்தப்படயவணடும் என்று துள்ளிக-
குதிபய்பகார் சில்பகாட்சகாறல்ளில் அந்த ்சமவகாய்பபுத் தத்துவம் பிறழத்து 
விடும் ்சந்தர்ப்பங்ளில் எல்லகாம் கிறடககின்ை வளங்றள றவத்துக-
ச்காணடு உச்சப்பைறனபச்பறறுகச்காணடு உைரும் ்பகாட்சகாறல்யள 
சிைந்த ்பகாட்சகாறல்ள் என்று ச்சகால்லிகச்காணடு தபபித்துவிடு-
கின்ைனர். இதறகிறடயில் மி்ப்பகாரிைசதகாரு வளப்பறைகாக-
குறையுடனும் இப்பகாட்சகாறலைகானது மி்ககுறுகிை ்காலத்-
துககுள் ்.ச்பகா.த (்சகாதகாரை தரம்), ்.ச்பகா.த (உைர்தரம்), 
புலறமப்பரிசில் ்பரீட்ற்ச ச்பறுய்பறு்ளில் பிரயத்ச ்பகாட-
்சகாறல்யளகாடு ஒபபிடுற்யில் சிைந்த ச்பறுய்பறு்றளப 
ச்பறறு ்சகாதறன்றள அடுககிக ச்காணயட ச்சல்கின்ைது. 
இறைப்பகாடவிதகான ச்சைற்பகாடு்ள் மறறும் ்பகாட்சகாறலயின் 
்சமூ்த்சதகாடர்்பகாடல் விடைங்ளில் முன்னிறல ச்பறை ்பகாட்சகாறல-
ைகா் விளஙகி வருவறத குறிபபிட்டகா் யவணடும்.  

்சகாதகாரை ்பரீட்ற்சயில் ஓட்டமகாவடி ய்காட்டத்தில் அறனத்து ்பகாடங-
்ளும் நூறுவீத சித்தி ச்பறும் ்பகாட்சகாறல்ளில் இந்த ்பகாட்சகாறல முக-
கிைத்துவம் ச்பறறு வருகின்ைது. அதி்மகான "ஏ" சித்தி்றளயும் இந்த 
மகாைவி்ள் ச்பறறுகச்காடுத்து ்பகாட்சகாறலககு ச்பருறம ய்சர்த்து வருகின்-
ைனர். உைர்தரப்பரீட்ற்சயில் ்பல்்றலக்ழ் அனுமதி, யதசிை ்ல்விைற 
்ல்லூரி்ளுக்கான அனுமதி்றள ச்பறறுகச்காள்ளும் மகாைவி்ளகா் இந்த 
்பகாட்சகாறல மகாைவி்ள் ்சகாதறன்றள ்பறடத்து வருகின்ைனர். ்ல்விை-
றமசசின் உள்யள இருந்து வரும் ய்பகாட்டி நி்ழ்சசி்ளகா் இருக்ட்டும், 
யவறு அறமசசுக்ளின் ய்பகாட்டி நி்ழ்சசி்ளகா் இருக்ட்டும் இந்த 
்பகாட்சகாறல மகாைவி்ள் ்சர்வயத்சம் வறர ச்சன்று வந்த வரலகாறு்ள் 
்பகாட்சகாறலயில் ்பதிவகாகியுள்ளன.  

ஆயினும் இப்பகாட்சகாறலயில் சமகாத்தமகா் 754 மகாை-
வி்ள் ்ல்விறைத் சதகாடர்கின்ை ய்பகாதிலும் த்வல் 
சதகாழிநுட்்ப ்பகாடமகானது தரம்- 6 சதகாடக்ம் தரம் 
-9 வறரைகான மகாைவர்்ளுககு ்ட்டகாைப-
்பகாடமகா்வும், தரம் 10_-13 வறரைகான 
மகாைவர்்ளுககு சதரிவுப ்பகாடமகா-
்வும் இருந்து வரும் நிறலயில்  
மகாைவி்ள் ்பல்யவறு வகாய்பபு-
்றள இழப்பதகா்  அதி்பர் எம்.
ரீ.எம்.்பரீட் ்வறல சதரிவித்துள்ளகார். 
சுமகார் 7 வருடங்ளுககு முன்னர் வழங-
்ப்பட்ட ்ைனி்ள் ச்சைலிழந்துள்ளன. 20 
்ணிணி்ள் யதறவப்படும் இந்த ்பகாட்சகாறல-
யில் தறய்பகாது ஒயரசைகாரு ்ைனியை ்பைன்்பகாட்-
டில் இருப்பது மிக் யவதறனறை உணடகாககுவதகா் 
அதி்பர் தனது ்வறல சவளியிட்டுள்ளகார். ய்காட்்பகாட்டகா-
ளர்்ளின் ்பகார்றவயில் தரம்- 13 வறர வகுபபுக்ள் இருந்தும் 
விஞஞகான, ்ணித ஆய்வுகூடமில்லகாத இப்பகாட்சகாறலறை 
எவவகாறு ்பகாட்சகாறலைகா் ்பகார்க் முடியும். தூணடிலில் மணபு-
ழுவிறனக ச்காழுவி ச்காடுவகா மீறனப பிடிக்லகாம். சுைகாமீறன 
பிடிக்யவணடும் என்ைகால் இைந்திரப்படற் அல்லவகா  வழங் 
யவணடும். ்பகாட்சகாறலயின் அதி்ரித்த ்சகாதறன்ளுகய்றை 
வளங்ள் ்சரிைகா்ப ்பகிரப்படகாறமயை இஙகுள்ள ச்பறயைகா-
ரின் ்வறலைகாகும்.  அர்ச ச்பகாதுப ்பரீட்ற்ச்ளிலும், 
இறைப ்பகாடவிதகான ச்சைற்பகாடு்ளிலும், ்சமூ் 
மட்ட உைறவ ய்பணி வருவதிலும் முன்-
நிறகும் இந்த ்பகாட்சகாறலயின் குறை்பகா-
டு்றள நிவர்த்தி ச்சய்வது ைகாருறடை 
ச்பகாறுப்பகாகும்?

பிரத�ெத்தின் ஒதரபயொரு ை்களிர் 
�ொடெொமையின் வளங்கமள அதி்கரித்து

�ொது்கொப�து யொர் ?

யூ.எல்.எம்.ஹரீஸ் 
(வமாழைச்சேழை வி்சேெ நிருபர)  

வொமழசதெமை ஆயிஸொ ை்களிர் ை்கொவித்தியொையம்  

ஸ்ரீலங்கமா மருந்து உறபத்தியமாளர்கள் சேங்கம் வர்வறபு

ைருந்து உற�த்திக்கொை 
பிரத்திதய்க இரொஜொங்க அமைசசு



முன்னணி காப்புறுதி தீர்வுகளை 
வழங்கும் நிபுணர்கைா்ன Union 
Assurance, சிசுமக+ஐ அறிமுகப் -
படுத்துகிறது, இதுவவாரு தனித் -
துவமா்ன பாதுகாப்பு அடிப்பளை -
யிலா்ன திடைமாகும் எனபதுைன 
இது சிறுவயது முதல் பல்களலக் -
கழகம் வளையிலா்ன தளையறற 
கல்விளய உறுதி வெயவதறகாக 
சிறப்பாக வடிவளமக்கப்படடுள் -
ைது.  

சிசுமக + எனபது, வபற்றார் 
ஒரு பிள்ளைக்கு பல்களலக்கழகம் 
அல்லது மூனறாம் நிளலக் கல்விக் -
காக ஏறபடும் கல்விச் வெலவீ்னங்க -
ளையும், உயர் கல்விச் வெலவீ்னங் -
களையும் தளையினறி வழங்கவும், 
்மலும் வபற்றாரின மளறவு 
்பானற துைதிர்்ஷைவெமா்ன சூழ் -
நிளலயிலும் கூை இதன நனளம -
களை வபறறுக் வகாள்வளத உறுதி 
வெயயும் ஒரு காப்புறுதித் திடைமா -
கும்.  

Union Assuranceஇன தளலளம 
அலுவலகத்தில் இைம்வபறற 
சிறப்பு நிகழ்வின ்பாது இநத 
புதிய காப்புறுதித் திடைம் அறி -
முகப்படுத்தப்படைதுைன, இநத 
நிகழ்விறகு கல்வியளமச்சின 
வெயலாைர் ்பைாசிரியர் கப்பில 
வப்ைைா, ்�ான கீல்ஸ் குழுமத் -
தின தளலவர்  கிரிஷான பா்லந -
திைா, Lanka Impact Investing 
Network (Private) Ltdஇன நிறுவு -

்னர் மறறும் தளலவர் ெநதுல அ்ப -
விக்ைம மறறும் பிைபல வதாழிலதி -
பர் பாத்திய �யவகாடி ஆகி்யார் 
கலநது வகாணை்னர்.  

இநத நிகழ்வில் கலநது வகாணடு 
உளையாறறிய Union Assurance 
இன பிைதம நிளற்வறறு அதிகாரி 
�ூட ்காமிஸ், “கல்விப் பாது -
காப்பு எனபது இலங்ளகயில் 
ஒப்பீடைைவில் புதியவதாரு 
கருத்தாகும், ்மலும் சிசுமக+ஐ 
அறிமுகப்படுத்துவதில் முன்்னா -
டியாக இருப்பளதயிடடு Union 
Assurance மகிழ்ச்சியளைகிறது. 
்ெமிப்பு மறறும் முதலீடடின கல -

ளவயின மூலம் இநதத் திடைம் 
பிள்ளைகளுக்கு உயர்கல்விக்கா்ன 
அவர்களின லடசியங்களை தீவி -
ைமாக வதாைை அத்தியாவசிய 
ஆதைளவ வழங்குவ்தாடு, அ்த -
ெமயம் அதறகாக ஏறபடும் வெலவு -
கள் அதிகரிப்பளத எதிர்க்கும் ொத -
்னமாகவும் இருக்கும். 

உங்கள் பணம் உங்கள் குழநளத -
களுக்கு மிக முக்கியமாக ்தளவப் -
படும் ெநதர்ப்பத்தில் அது அவர்க -
ளிை்ம இருக்கும் எனபதறகா்ன 
உத்தைவாதத்திள்ன இதனூைாக 
அளிக்க முடியும்.” எ்ன அவர் வதரி -
வித்தார்.  

20 வருை காலமாக இலங்ளக 
வாடிக்ளகயாைர்களுக்கு புத்தாக்க -
முளைய நிதி ்ெளவகளை வழங் -
கிய HNB Finance நிறுவ்னத்தின 
புத்தைம் கிளை, புத்தைம் நகை மத் -
தியில் இலக்கம் 44/A ்ெர்விஸ் 
வீதி புத்தைம் எனற விலாெத்தில் 
அளமக்கப்படடுள்ை மிகவும் 
இைவெதிகளைக் வகாணை நிறு -
வ்னத்திறகு வொநதமா்ன புதிய 
மூனறு மாடி கடைைத்திறகு மாற -
றப்படடுள்ைது.  

நவீ்ன வதாழில்நுடப பயன -
பாடு மறறும் சுறறாைலுக்கு 
ஏறற விதமாக நிளலயா்ன முளற -
வயானளற பயனபடுத்தியளம 
வதாைர்பில் அதிக கவ்னம் வெலுத்தும் HNB 
Finance நிறுவ்னம் இநத புதிய கடைைத்ளத 
நிர்மாணிக்கும் ்பாது அதுகுறித்து தமது 
கவ்னத்ளத வெலுத்தியுள்ைளம வி்ெை 
அம்ெமாகும். வி்ெைமாக மினொைத்ளத 
்ெமிக்க புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி ஆதாைங் -
களை திறம்பை பயனபடுத்துவதறகு முக்கி -
யத்துவம் அளிக்கப்படடுள்ைது.  

புதிய HNB Finance புத்தைம் கிளையின 
முகாளமத்துவப் பணிப்பாைரும் பிைதம 
நிளற்வறறு அதிகாரியுமா்ன ெமிநதத 
பிைபாத் தளலளமயில் திறநது ளவக்கப்பட -
ைதுைன இநத நிகழ்விறகு HNB Financeஇன 
பிைதா்ன நைவடிக்ளககள் அதிகாரி பிரிய -
லால் அைங்கல, பிைதி வபாதுமுகாளமயா -
ைர் - கிளைகள் வளலப்பின்னல், எ்னஸ்லி 
வபர்்னாநது ஆகிய அதிகாரிகள் உள்ளிடை 
பலர் கலநது வகாணை்னர்.  

தங்கக் கைன துளறயா்னது வங்கி மறறும் 
நிதி நிறுவ்னங்களுக்கிளையில் பிைபலம -
ளைநதிருநதாலும் முளறப்படி மறறும் 
நம்பிக்ளகயாகவும் இநத ்ெளவளய 
வழங்குவதறகாக முனவநதுள்ை நிதி நிறு -
வ்னங்களுக்கு மத்தியில் HNB Finance 
நிறுவ்னம் ்வகமாக முன்்னாக்கிச் வென -
றுள்ைளமக்கு காைணம் வாடிக்ளகயாைர்க -
ளுக்காக காடடும் அக்களற மறறும் வகாடுக் -
கல் வாங்கல்களுக்கு அப்பால் உள்ை சிறநத 
்ெளவ ்பானற விையங்கைாகும். 

வி்ெைமாக HNB Finance மூலம் வழங் -
கப்படும் அள்னத்து நிதி ்ெளவகள் 
்பான்ற HNB Finance தங்கக் கைன 
்ெளவயும் மிகவும் துரிதமாக வாடிக்ளக -
யாைர்களின பாைாடடுக்கள் மறறும் ஈர்ப்பி -
ள்னயும் வவனவறடுப்பதறகு முடிநதளம 
வி்ெை அம்ெமாகும். 
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2019/20 நிதியாணடில் வகாமர்-
ஷல் லீசிங் & பி்னானஸ் பிஎல்சி 
(CLC) உறுதியா்ன நிதிப் வபறு்ப-
றுகளைப் பதிவு வெயதிருநதது. 
ெவால்கள் நிளறநத ஆணடிலும், 
வதாைர்ச்சியாக சிறப்பாக வெய-
லாறறி நிதியாணளைப் பூர்த்தி வெய-
திருநதளம வி்ெை அம்ெமாகும். 
அதன சிறநத நிதிப் வபறு்பறுகளை 
்மலும் உறுதி வெயயும் வளகயில் 
ICRA லங்கா லிமிவைடடி்னால் SL 
(A) உறுதியா்ன தைப்படுத்தல் வழங்-
கப்படடுள்ைளமயும் குறிப்பிைத்-
தக்கது. இதனூைாக நிறுவ்னத்தின 
நம்பிக்ளக, பாதுகாப்பு மறறும் 
உறுதித்தனளம ்பானறவறறுக்கு 
உத்தைவாதமளிக்கப்படடுள்ை்ன. 
கைநத நிதியாணடில், டிஜிடைல் கட-
ைளமப்புகளினூைாக நுண ்ெமிப்-
புகளை ஏறறுக் வகாள்வதறகா்ன 
அனுமதிளய இலங்ளக மத்திய வங்-
கியிைமிருநது வபறறுக் வகாணை 
இலங்ளகயின முதலாவது நிதிச் 
்ெளவகளை வழங்கும் நிறுவ்னமா-
கத் வதரிவாகியிருநதளமயும் வி்ெை 
அம்ெமாகும்.  

வரிக்குப் பிநதிய இலாபமாக 1547 

மில்லியன ரூபாளய CLC பதிவு 
வெயதிருநதது. இது முனள்னய நிதி-
யாணடில் பதிவாகியிருநத ரூ. 1198 
மில்லியன ரூபாயுைன ஒப்பிடுளக-
யில் 29 ெதவீத அதிகரிப்பாகும். நிதி-
யங்களின வெலவு 8 ெதவீதத்தால் 
குளறநதிருநததுைன, உபரிச் வெல-
வுகள் (overheads) 12 ெதவீதத்தால் 
குளறநதிருநதது. வதாழிறபைாக் 
கைனகளின (NPL) வபறுமதி 7.05 
ெதவீதமாக காணப்படைதுைன, 

துளறயின NPL வபறுமதி 11 ெத-
வீதத்ளத விை உயர்வாக பதிவா-
கியிருநதது. 2019 ஆம் ஆணடின 
ஏப்ைல் மாதத்தில் இைம்வபறற 
உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்களைத் 
வதாைர்நது, CLC துரிதமாக மீடசி-
ளயப் பதிவு வெயதிருநததில் அதன 
இலாகா இருப்புகள் முக்கிய பங்க-
ளிப்ளப வழங்கியிருநத்ன. 

இதில் 95 ெதவீதத்துக்கும் அதிக-
மா்ன வொத்துக்களை பினபுலமாகக் 
வகாணை தீர்வுகள் அைங்கியுள்ை-
துைன, எழக்கூடிய ஏ்தனும் தாக்-
கங்களை தாங்கிக் வகாள்ைக்கூடிய 
வளகயில் அளமநதிருநத்ன.  

்வகமாக வைர்நது வரும் நிதிச் 
்ெளவகளை வழங்கும் நிறுவ்னம் 
எதிர்காலத்தில் தங்கக் கைனகள், 
இஸ்லாமிய நிதி வெதிகள் மறறும் 
நுண நிதிச் ் ெளவகளினூைாக வைர்ச்-
சிளய பதிவு வெயவதறகா்ன வாயப்பு-
களைக் வகாணடுள்ைது. CLC த்னது 
தங்கக் கைன அைகுச் ்ெளவளய 
முனள்னய நிதியாணடில் ஆைம்பித்-
திருநததுைன, தற்பாது த்னது 65 
கிளைகளின 55 கிளைகளுக்கு விஸ்-
தரித்துள்ைது.  

2019/20 நிதியாண்டில் உறுதியான 
நிதிப் பெறுபெறுகளைப் ெதிவுபெய்துளை

முனவ்னப்்பாதும் இல்லாத வளக-
யிலா்ன ெவால்களுக்கு மத்தியிலும் 
்ேலிஸ் குழுமம் முதல் காலாண-
டில் வரிக்கு முநளதய இலாபமாக 
1.17 பில்லியன ரூபாளவ பதிவு 
வெயததுைன இது கைநத ஆணடு 
நிதியாணடின இ்த காலாணடுைன 
ஒப்பீடுளகயில் 285.26 மில்லியன 
ரூபாளவ இலாபமாக ஈடடியுள்ைது. 
இநத இலாப முன்்னறறமா்னது 
குழுவின ஏறறுமதி ொர்நத வர்த்தகங்-
களின வலுவா்ன வெயல்திறள்னயும், 
நைத்துதல் வெலவு வெயல்திறனில் 
வதாைர்நது கவ்னம் வெலுத்துவளத-
யும் பிைதிபலிக்கிறது. கடடுப்பாடு-
கள் படிப்படியாக தைர்த்தப்படடு, 
Lockdownஇல் இருநது நாடு வழளம 
நிளலக்கு திரும்பியதால், குழுமம் 
விளைவாக புதிய நளைமுளறக்கு 
ஏறற வளகயில் வெயறபடைதால் 
இயல்பு நிளலக்கு திரும்பியது. 

வகாவிட-19இலிருநது எழுநத 
முனவ்னப்்பாதும் இல்லாத வளக-
யிலா்ன சிக்கல்களை ்மறவகாள்-
வதறகு குழுமத்திைமிருநத திறன, 
குறிப்பாக அதன வெயறபாடுக-
ளின ஆழத்ளதயும் அகலத்ளதயும் 
வழங்கும் ்பாது அதன சுறுசுறுப்பு 
மறறும் வவறறி்ய இதறகு ொன-
றாகும். ளவைஸ் வதாறளறக் கட-

டுப்படுத்த அைொங்கத்தால் வெயற-
படுத்தப்படை விளைவா்ன மறறும் 
கடுளமயா்ன நைவடிக்ளககைால் 
குழுவின வணிக நைவடிக்ளககளை 
விளைவாக மீணடும் ஆைம்பிப்பதறகு 
்பாதுமா்ன ஆதைவும் கிளைத்தது.  

குழுமத்தின வருவாயா்னது 8% 
குளறநது 48.23 பில்லியன காலாண-
டில் அளமநதிருநததுைன, ஓயவு 
விடுதிகள் மறறும் ்பாக்குவைத்து 
துளறகளில் வதாறறு ்நாய காைண-
மாக தற்பாது நிலவும் நிளலளமகள் 
கணிெமாக பாதிக்கப்படடுள்ை்ன. 
குழுமத்தின ‘்ேஸ்மார்ட’ மும்மு-
யறசிகள் மூலம் இயக்கச் வெலளவ 
பகுத்தறிதல் மறறும் வெயனமுளற 
வெயல்திறனகளில் அயைாது கவ்னம் 

வெலுத்துவது நிர்வாகச் வெலவுகளில் 
10% குளறப்ளப ஏறபடுத்தியுள்ைது. 
இதன விளைவாக EBITDAஇல் 18% 
வைா்ச்சிளயயும், EBITஇல் 11% 
வைா்ச்சிளயயும் இநத காலப்பகு-
தியில் அளைநதுள்ைது. ஓயவு விடு-
திகள் துளறயில் வதாைர்ச்சியா்ன 
வீழ்ச்சிளய ஏறறுமதி ொர்நத வர்த்த-
கங்களின வலுவா்ன முக்கிய வெயல்-
திற்னால் ஈடுவெயயப்படை்ன. 
குழுமத்தின வரிக்கு முநளதய இலா-
பமாக 1.17 பில்லியன ரூபாவாக 
அளமநதிருநததுைன, வரிக்கு 
பிநளதய இலாபம் 561.76 மில்லிய-
்னாக இருநதது. இது கைநத வருைத்-
துைன ஒப்பிடும் ் பாது 73.45 மில்லி-
யன ரூபாவாகும். 

COVID-19 ப�ாற்றுப�ாயின் பொதும் மு�ல் காலாண்டில்
சிறந� பெறுபெறுகளை பெற்ற பேலிஸ்  

சிசுமக + ஊடாக ொதுகாப்ொன 
கல்விளய அறிமுகப்ெடுத்துகிறது 

்நஷனஸ் டிைஸ்ட அவம -
ரிக்கன எக்ஸ்பிைஸ் இலங் -
ளகயின முன்னணி வைக்சி 
நிறுவ்னமா்ன PickMe உைன 
இளணநது அடளையின 
மூலம் கடைணம் வெலுத்தும்  
முளறயிள்ன அறிமுகப்படுத் -
தியுள்ைது. 

இதறகளமய ்நஷன 
டிைஸ்ட அவமரிக்கன எக்ஸ் -
பிைஸ் அடளை உரிளமயா -
ைர்கள் PickMe ்ெளவகளை 
வபறும் ்பாது பணபுழக்க -
மினறி அடளையின மூலம் 
கடைண வெலுத்திடு்மார் வெ -
தியிள்ன வழங்கிடுவ்தாடு 
இதனூைாக மிக ்வகமா்ன, 
இலகுவா்ன மறறும் பாதுகாப் -
பா்ன்தார் வகாடுக்கல் வாங்க -
லிள்ன ்மறவகாள்வதறகா்ன்தார் 
ெநதர்ப்பமும் வாடிக்ளகயாைருக்கு 
வழங்கப்படுகினறது.   

இச்்ெளவயிள்ன அறிமுகப்படுத் -
திடும் நிகழ்வில் கலநதுவகாணை 
்நஷனஸ் டிைஸ்ட வங்கியின அட -
ளைகளுக்கா்ன பிரிவு தளலவர், 
நிலூக குணதிலக, “எமது அடளை 
உரிளமயாைர்களுக்கு அனறாை 
வகாடுக்கல் வாங்கல் வெயறபா -
டுகளை மிக வெதியாக ்மற -
வகாள்வதறகா்ன முளறகளை நாம் 
வதாைர்நதும் அறிமுகப்படுத்தி வரு -
கின்றாம். PickMe ளக்கார்த்து 
ஆைம்பித்த இப்புதிய ்ெளவயி -
னூைாக பண வகாடுக்கல் வாங் -
கல்களி்னால் ஏறபடும் அவெை 

கரியங்களை  தவிர்ப்பதறகும், 
்மலும் பணமறற்தார் பாதுகாப் -
பா்ன்தார் முளறயிள்ன அறிமு -
கப்படுத்துவ்த ்நாக்காகும். இது 
எமது பயணத்தில் ்மலு்மார் 
ளமறகல்லாகும். இச்்ெளவயிள்ன 
வெயறபடுத்திை வாடிக்ளகயா -
ைர்கள் PickMe அப்பின கடைண 
வெலுத்துளக முளறயில் அவமரிக் -
கன எக்ஸ்பிைஸ் எ்ன வழங்குவது 
மடடு்ம.   

PickMe நிறுவ்னத்திள்ன பிைதிநி -
தித்துவப்படுத்தும் முகமாக இச்ெந -
தர்ப்பத்துைன இளணநத அநநிறு -
வ்னத்தின பிைதா்ன வெயறபாடடு 
அதிகாரி, இசிை வப்ைைா  “இப்புதிய 
இளணவி்னால் பல வாடிக்ளகயா -
ைர்களுக்கு பணமினறி வகாடுக்கல் 

வாங்கல்களை ்மறவகாள்ைக்கூடி -
ய்தார் ெநதர்ப்பம் ஏறபடுகினறது. 

நாம் ஓர் நிறுவ்னமாக முன்்னறி 
வெனறிடும் ்பாது உலகைாவிய 
ரீதியல் பல நாடுகள் ளகயாளும் 
முளறகளை நம் வாடிக்ளகயா -
ைர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்தி 
ஒப்பறற்தார் ்ெளவயிள்ன 
வழங்கிடுவளத ்நாக்காக வகாண -
டுள்்ைாம். 

இலங்ளகயின வகைைவத்திறகு -
ரிய்தார் நாமமா்ன PickMe ்பாக் -
குவைத்து துளறயில் மாறறங்களை 
வகாணடுவை அர்ப்பணிப்புைன 
வெயறபடடு வருகினறது. ்மலும் 
இச்்ெளவயினூைாக அள்னவரும் 
ெலுளககளை வபறுவது சிறப்பம்ெ -
மாகும்.” எ்ன வதரிவித்திருநதார்.    

PickMe உடன் கைகைோர்த்துள்ள

இலங்ளகயில் Peugeot நிறுவ்னத்தின உத்தி-
்யாகபூர்வ பிைதிநிதியா்ன Carmart (Pvt) Ltd, 
“VIDEOCHECK” தைத்தின மூலம் வாக்ன பைா-
மரிப்பு துளறயில் புதிய புைடசிளய ஏறபடுத்த-
வுள்ைது. 

VIDEOCHECK ஆ்னது, வீடி்யா 
இளணப்பு, ஒனளலன மதிப்பீடு மறறும் 
வாடிக்ளகயாைர் ஒப்புதல் ஆகியவறறின 
ஊைாக Peugeot Sri Lanka விறபள்னக்கு பின-
்னைா்ன ்ெளவளய டிஜிடைல் மயப்படுத்த 
அனுமதிக்கினறது.  

ெமூக வதாளலளவப் ்பண ்வணடிய இப் 
புதிய சூழ் நிளலயில், காலத்தின ்தளவயாக 
இருக்கும்    VIDEOCHECK ஆ்னது அள்னத்து 
்தளவகளையும் பூர்த்தி வெயவது மடடுமனறி 
்மலதிக வெதிகளையும் வழங்குகினறது. 

ஐ்ைா ப்பாவில் விரிவா்ன ்ொதள்னக்குப் 
பிறகு இநத தைம் நனகு ்மம்படுத்தப்பட-
டுள்ைதுைன, வெயல்முளறகளை டிஜிடைல் 
மயமாக்கும், வெயல்திறள்ன ்மம்படுத்தும் 
Carmart இன நீணைகால மூ்லாபாயத்தின 
முக்கிய அம்ெமாகும்.  

ஆைம்பத்தில் பிைானஸ், சுவிடெர்லாநது 
மறறும் ஒஸ்திரியாவில் பயனபடுத்தப்படை-
துைன, ்ெளவ வெயனமுளறக்கு வபறுமதி 
்ெர்க்கும் இநத புத்தாக்க வழிளய பயனபடுத்-
தும் ்பாது வாடிக்ளகயாைர்களுக்கு அதிக 
திருப்திளய வழங்குவதாக ஆைம்ப முடிவுகள் 
காடடியுள்ை்ன. 

தற்பாது இது பிைானஸ், ஸ்வபயன, வபல்-
ஜியம், இத்தாலி மறறும் ் பாலநது முழுவதும் 
PSA விறபள்னக்கு பின்னைா்ன வளலயளமப்-

புகளில் வெயல்படுத்தப்படடுள்ைதுைன, 
்மலதிக ்ொதள்னகள் வ�ர்மனியில் நைநது 
வருகினற்ன. வதறகாசியாவில் VIDEOCHECK 
இள்ன நளைமுளறப்படுத்திய முதலாவது 
நாடு இலங்ளகயாகும்.  

VIDEOCHECK க்குப் பின்னால் உள்ை 
்காடபாடு மிகவும் எளிளமயா்னது. இது 
வாடிக்ளகயாைர் அபாயகைமா்ன படைளற 
சூழலில் இருக்க ்வணடிய ்தளவளய 
நீக்குகிறது. எனினும் அவர்கள் வமயநிகர் 
முளறயில் தமது வாக்னத்திறகு அடுத்ததாக 

இருக்க அனுமதிக்கிறது. ஒரு கார் ்ெளவக்கு 
அல்லது பழுதுபார்ப்புக்கு ஒப்பளைக்கப்பட-
ைவுைன, நியமிக்கப்படை வதாழில்நுடப 
வல்லுநர் காளை ஒரு கார் தூக்கியில் ளவத்து 
ஆயளவ ்மறவகாணடு, வீடி்யா காடசி-
களை பதிவு வெயவார்.  

இதள்னத் வதாைர்நது அவசியமா்ன பழு-
பார்ப்பு அல்லது பைாமரிப்பு ஆகியவறளற 
முக்கியத்துவத்தின அடிப்பளையில் உறபத்-
தியாைரி்னால் வளையளற வெயயப்படை ெரி 
பார்க்கும் படடியலில் குறித்துக்வகாள்வார்.

Carmart அறிமுைப்படுத்தும் “VIDEOCHECK”-

வாகனஙகளுககான இலஙளகயின் மு�லாவது
விற்ெளனககு பின்னரான டிஜிடடல் உ�விச் பெளவ 

பகாமர்ஷல் லீசிங & பினான்ஸ் பிஎல்சி

பொந�மான புதிய கடடடத்திற்கு பெல்லும்  
HNB Financeஇன் புத்�ைம் கிளை

Union Assurance
ப�்ஷன்ஸ் டிரஸ்ட 
அபமரிககன் எகஸ்பிரஸ்



உலகம் முழுவதும் ககொர�ொனொ ர�ொய்த்-
க�ொற்று ப�வி வருவதும், அந� ர�ொய்க்கு எதி�ொக 
உலக �ொடுகள் எடுத்து வரும் �டவடிக்்ககளும் 
அந� �ொடுகளின் கபொருளொ�ொ�த்தில் கடும் 
பொதிப்ப ஏற்படுத்தியிருக்கின்்றன. அகெரிக்கொ, 
பிரிடடன், ஜபபொன் ரபொன்்ற ஜொம்பவொன்கரள 
�ஙகள் �ொடடில் கபொருளொ�ொ�ச் சரிவு ஏற்படடுள்-

ள்� அதிகொ�பூரவெொக பதிவு கசய்துள்ளன. 
2020-ஆம் ஆண்டின் மு�ல் பொதியில் ககொர�ொனொ 
ர�ொய்த்க�ொற்று உலகின் கபொருளொ�ொ� முக்கியத்-
துவம் வொயந� �ொடுகளில் ஏற்படுத்தியுள்ள பொதிப-
புகள்...

கஜரெனி (சரிவு)
ஐர�ொபபிய யூனியனின் கபொருளொ�ொ� சக்தியொ-

கத் திகழும் கஜரெனிக்கு ககொர�ொனொ ர�ொய்த்-
க�ொற்று ஏற்படுத்தியுள்ள கபொருளொ�ொ� பொதிபபு 
ககொஞச �ஞசெல்ல. ஏப�ல் மு�ல் ஜூன் வ்�-
யிலொன கொலக்கடடத்தில் அந� �ொடடின் கெொத்� 
உள்�ொடடு உற்பத்தி (ஜிடிபி), முந்�ய ஆண்டின் 
அர� ெொ�ஙகரளொடு ஒபபிடு்கயில் படுவீழ்ச்சி-
ய்டநதிருக்கி்றது. கஜரெனியில் கபொருளொ�ொ� 

புள்ளிவிவ�ஙகள் பதிவு கசய்யபபடத் க�ொடங-
கியதிலிருநது இதுவ்� இவவளவு ரெொசெொன 
கொலொண்டு ஜிடிபி வீழ்ச்சி பதிவு கசய்யபபடட-
தில்்ல. இந� வீழ்ச்சியொல் கஜரெனியின் கபொரு-
ளொ�ொ� வளரச்சி பத்து ஆண்டுகளுக்கு முந்�ய 
நி்ல்ய அ்டநதுள்ள�ொக ர�சிய புள்ளியியல் 
து்்ற க�ரிவித்துள்ளது.

பிரிடடன் (சரிவு)
ககொர�ொனொ ர�ொய்த்க�ொற்்றொல் மிகப கபரிய 

கபொருளொ�ொ� வீழ்ச்சி்யச் சநதித்� �ொடுகளில் பிரிட-
டனும் ஒன்று. அந� �ொடடின் ஜிடிபி வளரச்சி, புள்ளி-
யியல் து்்ற அதுக�ொடரபொன புள்ளிவிவ�ஙக்ளப 
பதிவு கசய்� �ொள் மு�ல் கண்டி�ொ� அளவுக்கு மிக 
ரவகெொன வீழ்ச்சி்யக் கண்டு வருகி்றது. 
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அச்சுவினி, பரணி, கார்த்திமக முற்கால்)  
உஙகள் ராசிக்கு 2, 7 ஆகிய இடஙகளுக்கு அதி -

பதியானவர் சுக்கிரன். அவர் ைாதத் ததாடக்கத்தில் 
3ஆம் இடத்தில் சஞசரிக்கின்்ார். ஆகஸ்ட் 31ம் திகதி 
தபயர்ச்சியாகி கடகராசிக்குச் தசல்கின்்ார். எனவவ 
குடும்ப முன்வனற்்ம் திருப்தி தரும். தகாடுத்த 
வாக்மக காப்பாற்் இயலும், தனவரவு கிமடத்து காரி -
யஙகமை சாதித்து தகாள்வீர்கள். வாழக்மக துமைக்கு 
உத்திவயாகம் கிமடக்கும்.  

(கார்த்திமக பின்முக்கால், வராகினி, மிருகசீரிடத்து 
முன்னமர)  

ஆகஸ்ட் 31ம் திகதி கடகராசிக்கு சுக்கிரன் வரு -
கின்்ார். ராசிநாதன் 3ஆம் இடத்தில் சஞசரிக்கும் 
தபாழுது உடன்பி்ப்புகளின் வழியில் ஒரு நல்்ல 
தகவல் கிமடக்கும். உடன் பி்நதவர்களுக்கு திருை -
ைம் ைற்றும் வவம்லவாய்ப்பு சம்பநதைாக எடுத்த 
முயற்சி மககூடும் வழக்குகள் சாதகைாக முடியும். 
தபணகைால் தபருமை வசரும். சுபச் தச்லவு உணடு. 
அதிர்்ஷட நாள் தவள்ளிக்கிழமை, அதிர்்ஷட நி்ம் 
பச்மச.  

(மிருகசீரிடத்து பின்னமர, திருவாதிமர, புனர்பூசத்து 
முன்முக்கால்)  

ஆகஸ்ட் 31ம் திகதி கடகராசிக்கு சுக்கிரன் வருகின் -
்ார். பஞசை (05) விரயாதிபதியான (12) சுக்கிரன் 2இல் 
வரும்தபாழுது பிள்மைகளின் எதிர்கா்லம் குறித்து 
எடுத்த முடிவுகளில் தவற்றி கிமடக்கும். பூர்வீக தசாத் -
துக்களில் இருநத பிரச்சிமனகள் வி்லகும். தபண 
வழிப்பிரச்சிமனகள் அகலும். அதிர்்ஷட நி்ம் பட்டு -
தவணணி்ம், அதிர்்ஷட நாள் தவள்ளிக்கிழமை.  

(புனர்பூசத்து நா்லாஙகால், பூசம், ஆயிலியம்)  
ஆகஸ்ட் 31ஆம் திகதி கடகராசிக்கு சுக்கிரன் வரு -

கின்்ார். உஙகள் ராசிக்கு வரும் சுக்கிரனால் சி்ல நன் -

மைகளும் உணடு. சுகாதிபதியான சுக்கிரன் ராசிக்கு 
வரும்தபாழுது ததாழில் முன்வனற்்ம் அதிகரிக்கும். 
வரவவணடிய பாக்கிகள் வசூ்லாகும். நணபர்கள் உத -
வியாக இருப்பர். தபண வழி பிரச்சிமன அகலும் 
அதிர்்ஷட நாள் திஙகட் கிழமை அதிர்்ஷட நி்ம் 
தவணணி்ம்.  

( ைகம், பூரம், உத்தரம் முற்கால்)  
ஆகஸ்ட் 31 ம் திகதி கடகராசிக்கு சுக்கிரன் வருகின்-

்ார். இதன் விமைவாக சி்ல ைாற்்ஙகள் உருவாகும். 
உஙகள் ராசிக்கு 3, 10 ஆகிய ததாழிலில் சி்ல விரயங-
கள் ஏற்பட்லாம். உடன்பி்ப்புக்கைாலும், சி்ல உபத்-
திரவஙகள் உருவாக்லாம். நணபர்கமை நம்பி எதுவும் 
தசய்ய இய்லாது. அதிர்்ஷட நாள் ஞாயிறு, அதிர்்ஷட 
நி்ம் சிவப்பு.  

உத்தரத்து பின்முக்கால், அத்தம், சித்திமரகள் 
(முன்னமர)  

ஆகஸ்ட் 31ம் திகதி கடகராசிக்கு சுக்கிரன் வரு-
கின்்ார். உஙகள் ராசிக்கு 2, 9 ஆகிய இடஙகளுக்கு 
அதிபதியானவர் சுக்கிரன். அவர் ்லாப ஸ்தானத்திற்கு 
வரும்தபாழுது தபாருைாதார பற்்ாக்கும் அகலும் 
கடன்களிலிருநது மீைவும், அடகு மவத்த நமககமை 
மீட்கவும் வாய்ப்பு உணடு. தவளிநாட்டிலிருநது நீஙகள் 
எதிர்பார்த்த நல்்ல தகவல்கள் வர்லாம். அதிர்்ஷட நாள் 
புதன், அதிர்்ஷட நி்ம் தவணணி்ம்.  

(சித்திமரயிற் பின்னமர, சுவாதி, விசாகத்து முன்முக்-
கால்)  

ஆகஸ்ட் 31ம் திகதி கடகராசியில் சுக்கிரன் வருகின்-
்ார். அதாவது, உஙகள் ராசிநாதன் சுக்கிரன் ததாழில் 
ஸ்தானம் எனப்படும் 10ஆம் இடத்தில் சஞசரிக்க 
வபாகின்்ார். எனவவ ததாழில் வைம் சி்ப்பாக இருக்-
கும். உத்திவயாகத்தில் உள்ைவர்களுக்கு சம்பை உயர்வு-
டன் கூடிய சநவதாஷ தகவல் வநது வசர்லாம். அதிர்்ஷட 
நி்ம் பட்டு தவணணி்ம், அதிர்்ஷட நாள் புதன் 
கிழமை.  

(விசாகத்து நா்லாஙகால், அனுஷம், வகட்மட)  
இதுவமர உஙகள் ராசிக்கு அ்ஷடைத்தில் சஞசரித்து 

வநத சுக்கிரன், ஆகஸ்ட் 31ம் திகதி 9ஆம் இடத்திற்கு 
வரப்வபாகின்்ார். உஙகள் ராசிக்கு 7, 12ற்கு அதிபதியா-
னவர் சுக்கிரன். எனவவ இல்்லத்தில் திருைைம் வபான்் 
சுபகாரியஙகள் நமடதப்்லாம். வாகனம் வாஙகும் 
வயாகமும், கட்டிய வீட்மட புதுப்பிக்கும் வாய்ப்பும் சி்ல-
ருக்கு உணடு. அரசியல் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும் வநரமிது. 
அதிர்்ஷட நாள் திஙகள், அதிர்்ஷட நி்ம் தவணணி்ம்.  

(மூ்லம், பூராடம், உத்தராடத்து முதற்கால்)  
ஆகஸ்ட் 31ம் திகதி கடகராசிக்கு சுக்கிரன் வருகின்-

்ார். உஙகள் ராசிக்கு 6ஆம் இடத்திற்கும், ்லாப ஸ்தா-

னத்திற்கும் அதிபதியானவர் சுக்கிரன். அவர் அ்ஷடைத்-
தில் வரும்தபாழுது விபரீத ராஜவயாகம் தசயல்படும். 
அதன் விமைவாக தபாருைாதார பற்்ாக்கும் அகலும். 
ஆவராக்கியத்தில் அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்லாம். அதிர்்ஷட 
நாள் புதன் கிழமை, அதிர்்ஷட நி்ம் – பச்மச.  

(உத்தராடத்து பின்முக்கால், திருவவாைம், அவிட் -
டத்து முன்னமர)  

இதுவமர உஙகள் ராசிக்கு 6ஆம் இடத்தில் சஞ -
சரித்து வநத சுக்கிரன் ஆகஸ்ட் 31ம் திகதி 7ஆம் 
இடைான கடகராசிக்கு வரப்வபாகின்்து. இதன் 
விமைவாக திருைை வாய்ப்புக்கள் மககூடும் வீட் -
டிற்கு வதமவயான அத்தியாவசிய தபாருட்கமை வாங -
குவீர்கள். ததாழிலில் புதிய நணபர்கள் வநதிமைவர். 
அதிர்்ஷட நாள் சனிக்கிழமை, அதிர்்ஷட நி்ம் பட்டு 
தவணணி்ம்.  

(அவிட்டத்து பின்னமர, சதயம், பூரட்டாசி முன்முக் -
கால்)  

உஙகள் ராசிக்கு 4, 9 ஆகிய இடஙகளுக்கு அதிபதி -
யானவர் சுக்கிரன் அவர் ஆகஸ்ட் 31ம் திகதி கடகரா -
சிக்கு தசல்கின்்ார். எனவவ உத்திவயாக ைாற்்ஙகள் 
ஒரு சி்லருக்கு உறுதியாகும். உ்வினர் பமக அகலும், 
இல்்லத்திற்கு வதமவயான அத்தியாவசிய தபாருட் -
கமை வாஙகி ைகிழவீர்கள். அஞசல் வழியில் அனுகூ -
்லச் தசய்தி கிமடக்கும். அதிர்்ஷட நாள் சனி, அதிர்்ஷட 
நி்ம் பட்டு தவணணி்ம்.  

பூரட்டாதி நா்லாஙகால், உத்தரட்டாதி, வரவதி)  
உஙகள் ராசிக்கு 3,8 ஆகிய இடஙகளுக்கு அதிபதி -

யானவர் சுக்கிரன். அவர் ஆகஸ்ட் 31ம் திகதி கடகரா -
சிக்குச் தசல்கின்்ர். எனவவ பிள்மைகளின் எதிர்கா்ல 
ந்லன் கருதி தச்லவிடும் சூழநிம்ல உணடு. ஆவராக்கி -
யத்தில் கவனம் வதமவ. உத்திவயாகத்தில் பணி நிரந -
தரம் ஆகவில்ம்லவய என்் கவம்ல அதிகரிக்கும். 
உடன் பி்ப்புக்கைால் ததால்ம்ல உணடு. அதிர்்ஷட 
நி்ம் கருநீ்லம், அதிர்்ஷட நாள் வியாழன்.   

கடகம்

கன்னி

து்லாம்

விருச்சிகம்

தனுசு

ைகரம்

கும்பம்

மீனம்

ரிஷபம்

 ரெஷம்  

சிம்ைம்

மிதுனம்

30.08.2020 - 05.09.2020

உஙகளுமடய பி்நத திகதியின் படி நீஙகள் எப்படி 
இருப்பீர்கள் என்று ஒருவரியில் இஙவக தசால்லியிருக்-
கின்வ்ன். இமவ எல்்லாம், அனுபவ ஆற்றில் குதித்து,   
ஆய்வுக் கடலில் மூழகி எடுக்கப்பட்ட முத்துகைாகவவ 
இருக்கும். ஆனால், “இல்ம்ல இல்ம்ல இததல்்லாம் 
தபாய், நாஙகள் அப்படி இல்ம்ல. என்று சி்லர் தசான்னா-
லும், ஒப்பமன இல்்லாத உணமை இது..   

வார்த்மதகளுக்கு அன்மன தைாழிமய ஆமடகட்டி 
அனுப்பியிருக்கிவ்ன் அதனால், பா்லாமடவபால் சுமவ-
யாகவவ இருக்கும்.   

01, 10, 19, 28   
எஙகளுக்குத்தான் எல்்லாம் ததரியும் அதனால் எஙகு 

தசன்்ாலும் எஙகளுக்குத் தான் முதலிடம் தகாடுக்க 
வவணடும் என்் ஓர் அகஙகாரம் இவர்களுமடய அடி 
ைனதில் இருநத வபாதிலும், பழகுவதற்கு இனிமையா-
னவர்கைாக காட்சியளிக்கும் இவர்களுக்கு வகாபம் வந-
துவிட்டால் பத்ரகாளி எல்்லாம் இவர்களிடம் பிச்மச 
வாஙக வவணடும்.   

02., 11, 20, 29   
ஏதாவததாரு தும்யில் தி்மை மிக்கவர்கைாக இருக்-

கும் இவர்கள், வாதம் புரிவதில் வக்கீல்கள் வபால் துடுக்-
கானவர்கைாக இருப்பதால், இவர்களிடம் வாயாடி 
எவரும் தவற்றி தப் முடியாதமதப்வபா்லவவ இவர்கள் 
தபாய் வபசுவதிலும் தகட்டிக்காரர்கைாக இருப்பதனால் 
வதமவயில்்லாத விஷயஙகளில் வாமயக் தகாடுத்து 
வமகயாக சிக்கிக் தகாள்ளும் சநதர்ப்பஙகளும் இருப்ப -
மதப் வபால், வதால்வி என்பதும் இவர்களின் வாழக்மக-
யின் ததாடர்கமத தான்.   

03, 12, 21, 30   
பிடிவாத குைத்மத பிடிவாதைாகப் பிடித்துக் தகாண-

டிருக்கும் இவர்களுக்கு இைகிய ைனமிருநதாலும் 
சி்லர் தபா்ாமைமயப் தபான்னாமடயாகப் வபார்த் -
திக் தகாணடு இருப்பவதாடு, காதல் திருைைத்திலும் 
நாட்டம் தகாள்வதால், சி்லர் திருைைத்திற்கு முன்வப 
இழக்கக் கூடாதமத இழநது விடுவார்கள். இது ஆண 
தபண இருபா்லாருக்கும் தபாருநதும்   

4, 13, 22, 31   
அதிகைாகவவ தகௌரவம் பார்க்கும் இவர்கள், பிடி 

தகாடுக்காைல் வபசுவதில் மக வதர்நதவராக இருநதா -
லும், பி்மரப் பாராட்டுவதில் தகாஞசம் கஞசத்தனம் 
காட்டினாலும், நாலும் ததரிநதவர்கைாக இருப்பவதாடு 
50 வயமதக் கடநதாலும் காதல் விவகாரத்தில் ைன்னர்க -
ைாகவும், ைகாராணிகைாகவும் இருப்பார்கள்.   

05, 14, 23   
ைற்்வர்கமை தன் வசப்படுத்திக் தகாள்ளும் 

கம்லமய கற்று மவத்து இருக்கும் இவர்கள் காதல் விவ -
காரஙகளில் படுசுட்டிகைக இருநதாலும் அநதக் காதல் 
வதால்வியில் முடிநத வபாதிலும், சி்ல காதல்கள் பிரச்சி -

மனயில் தவற்றி தபற்்ாலும், அது நீடிப்பதும், சநவதா -
ஷைாக இருப்பது வபால் இவர்கைால் இவர்கைது குடும் -
பத்திற்கு தகட்டதபயர் ஏற்படுவதும் தவிர்க்க முடியாத 
ஒன்று.   

06, 15, 24   
குள்ை நரியின் தநதிரம் பமடத்த இவர்கள், ைற்்வர்க-

ைால் முடியாத சி்ல காரியஙகமை மிக எளிதில் முடிக்கக்க 
கூடிய ஒரு சக்தி இவர்களிடம் இருநதாலும், இவர்களில் 
90 வீதைானவர்களுக்கு குழநமத பாக்கியம் கும்வா-
கவவ இருப்பமதப் வபா்ல, இநத எணகார ஆணகளிடம் 
தபணகளின் நளினமும், தபணகளிடம் ஆணகளின் கம்-
பீரமும் கட்டாயைாக இருக்கும் என்பதும் ஒப்பமன 
இல்்லாத உணமை.   

07, 16, 25   
இருக்கும் ஒன்பது எணகளிலும், அதிகைாக புகமழப் 

தபற்றுத் தரும் எணைாக இருநத வபாதிலும், இவர்களு-
மடய தாம்பத்திய வாழக்மக சுவாரஸ்யைாக அமையுைா 
என்று வகட்டால், அது வகள்விக் குறியாக விஸ்வரூபம் 

எடுப்பவதாடு இநத எணகாரர் தான் அதிகைாக விவாக-
ரத்மதப் தபற்்வர்களின் வரிமசயில் நின்் வபாதிலும் 
இநத எணகார ஆணகள் காதல் சக்கர வர்த்திகைாகவும், 
தபணகள் ைகாராணிகைாகவும் இருப்பார்கள்.   

08, 17, 26   
இநத எணகாரர்களிடம் எல்்லாவிதைான தகட்ட 

பழக்கஙகளும் இருநதாலும், அமத ைம்த்துக் 
தகாணடு தாஙகளும் சமூகத்தில் அநதஸ்துள்ை ஒரு பிர -
மஜதான் என்பமதக் காட்டிக் தகாள்வதில் தகட்டிக்கா -
ரர்கைாக இருக்கும் இவர்கள், பி்ருக்கு எவவைவு தான் 
உதவி தசய்தாலும் தகட்டதபயர் தான் கிமடக்கும் என் -
பமதப் வபா்லவவ இவர்களிடம் ஏதாவததாரு வகள்வி 
வகட்டால், அதற்கு வநரடியான பதில் வராைல் வவறு 
ஒரு வகள்விவய பதி்லாக வரும் என்பது தான் இநத 
எணகாரரிடம் இருக்கும் சி்ப்பு என்பமதப் வபா்லவவ, 
தஙகளுக்குத் தான் எல்்லாம் ததரியும் என்் இறுைாப்பு -
டன் ைற்்வர்கமை எளிதாகவவ ைதிப்பிடுவார்கள்.  

 

09, 18, 27   
துணிமவ எப்வபாதும் துமையாகக் தகாணடி -

ருக்கும் இநத எணகாரர்கள், வசாடா வபாத்தம்லத் 
தி்நதவுடன் ‘டப்’ என்் ஓமசயுடன் நுமர வருவ -
மதப் வபால், வகாபத்மதயும் தஙகள் மூக்கு நுனியில் 
மவத்துக் தகாணடிருநதாலும், பழகுவதற்கு இனிமை -
யானவர்கைாக இருப்பவதாடு, பாசத்மதயும் பக்கத்து -
மையாக மவத்திருக்கும் இநத எணகார ஆணகளிடம் 
தபணணின் சாயலும், தபணகளிடம் ஆணின் சாயலும் 
துணிவும் இருப்பமத இவர்கமை உன்னிப்பாக கவ -
னித்துப் பார்ப்பவர்கள் எளிதில் புரிநது தகாள்வமதப் 
வபால், இவர்களில் சி்லர் நம்பிக்மகத் துவராகிகைாக -
வும் இருப்பார்கள்.     
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இடமிருநது வலம்   
1.  கொடடு வொழ்க்்க. இ�ொெொயணக் க்�யிலும் வருகி்றது.
5. வித்து
7. செத்துவம்
8.  சிறு �ொனியம் (குழம்பியுள்ளது)
9. இநதியொவுக்கு இபபடியும் ஒரு கபயர (குழம்பியுள்ளது)
10.  இ�ன் பொவ்ன இபரபொது கு்்றநது விடடது
11. உறுதி (குழம்பியுள்ளது)
12.  இ்சவு அல்லது  சம்ெ�ச் கசொல் (திரும்பியுள்ளது)
14.  ஒரு நீரநி்ல
16.  நீரத்துளி
18.  சிற்பி
20.  கபண்கள் அணிவது
21. பல்லக்கு
22. ெயொனத்தில் �கனம் கசய்வ�ற்கொன வி்றகு அடுக்கு (வலமிருநது இடம்)
23. கடி� விநிரயொக ரச்வ
24. ஒரு �மிழ் ெொ�ம்

  
ரெலிருநது கீழ்   

1. இளரவனில் (குழம்பிவிடடது)
2. �ன்ெதிபபு  (குழம்பியுள்ளது)
3. கு�ஙகு
4. ஒருவ்க அரிசி
5. விரிவொன விளக்கம்
6.  கபண்
8. வலுவொன �ன்்ெ (குழம்பியுள்ளது)
11. சூரியன்
13.  பழஙகுடி ெக்கள்
14.  இள்ெப பருவம்
15.  அச்சம்
17. சிற்றுண்டி வ்க்யச் ரசரந�து
18. ஓர இ்சக்கருவி
19. விர�ொ�ம்
20. வழி
21.  நீரநி்லகளின் அருரக கொணபபடுவது  (�்லகீழ்)

வி்டகள்  
இடமிருநது வ்லம்   
01.   அற்புதம்    03. சாவி    05.  முதம்ல   06. வநதனம்     09. சிஙகம்       10.   வதாம்பு      
12.   தும்பிக்மக   15.   சகா     16.   ஆல்     17.   ஆசுகவி     18.  மித்திரன்
  

வைலிருநது கீழ  
01.அருவம்   02. புத்தகம்    03.   சாதகம்     04. விம்ல    07. சிநது   08.  பிரசஙகம்   
10. வதாமக    11. புதல்வன்   13. சுக்கான்     14. ஆசாமி     17.  ஆதி

1. ஹன்விகா ஷியாம்,
சின்ன உப்வபாமட,
ைட்டக்கைப்பு. 
2. என். விவனாைதிவதனி,
லுனுகம்ல.

3. எம்.டபிள்யூ.எப். ஷானாஸ்,
ைஙதகதர,
துல்ஹிரிய.
4. வக. விஷாலினி,
தகாட்டகம்ல.

5. எம்.ஆர்.ஐ.தஷய்னம்,
ைாஞவசாம்லச் வசமன,
கிணணியா  3.
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 மு�லொம் பரிசு   
ரவிராஜா ராசதரட்னம்,
இ்ல.  8,  சஹ்ரியாஸ் வீதி,
தபரிய உப்வபாமட, ைட்டக்கைப்பு. 

இ�ண்டொம் பரிசு  
ஜீ.தஜ. வஜீஹா பாஹீம்,
8/2, பிஹில்்லததனிய,
ைடவமை பஸார். 

மூன்்றொம் பரிசு  
ஏ.ஆர்.எம். அபூபக்கர்,
411, அளுத் வீதிய,
தவலிகை.

பரவும்  ெகாரரானா; சரியும் ெபாருளாதாரம்!



ஓர் இலகுவான ச�ாதிட பால -
பாடம் 

உயிராகிய இலக்கினம் உடலல -
டுக்கும் இடசே ராசியாகும். அதாவது 

– விததயும் ேண்ணும் சபால. எண்்ணம் 
இலக்கினம் எனில், அதன் லவளிபபாட்டுக்்ான 

்ருவியா் �ந்திரன் வந்து உதவி ல�ய்யுமிடசே ராசி -
யாகும்!  

ஒருவர் நேக்கு அறிமு்ோகும் சபாது அவரிடம் நலம் 
வி�ாரிதத த்சயாடு உங்ள் ராசிலயன்ன, பிறந்த தி்தி -
லயன்ன என்லறல்லாம் ச்ட்பது இன்று நம்மிதடசய 
பழக்்ததிற்கு வந்து விட்டது. அந்தளவுக்கு ஒரு சேம் -
சபாக்்ான ச�ாதிட அறிதவ நாம் நாளாந்தம் படிக்கும் 
பததிரித்்ளின் ராசி பலன் பகுதி்ள் ஏற்படுததிவிட் -
டன. அவவளசவாடு ச�ாதிடம் பற்றி அறியும் நேது 
ஆவலும் முற்றுபலபற்று விடுகிறது. அதற்கு சேல் 
�ற்று விரிவா்ப சபாய் உங்ள் இலக்கினம் என்ன? 
என்று ச்ட்டால் சேலும் கீழும் பார்தது முழிபபீர்்ள்.  

தனி ேனித �ாத்ததில் ராசிலயன்பது அடிபபதட -
யான ஒரு தன்தேதயக் குறிக்கும். அது ஓர் அதடயா -
ளம். அந்த அதடயாளததிற்ல்ன்று சில கு்ணங்ளும் 
விஷயங்ளுமிருக்கும். ஆனால் ஒருசபாதும் தனிேனி -
ததனக் குறிதத அதனதது நுட்போன த்வல்்தளயும் 
அது தராது. ராசிலயன்கிற விடயதததத தாண்டி �ாத்ம் 
என்று ந்ரும் சபாது வா�்ர்்ள் அதனவரும் தததேது 

�ாத்ங்ளில் இலக்கினம் என்று குறிக்்பபட்டிருக்கும் 
இடததத பற்றி நிச�யம் லதரிந்து ல்ாள்ள சவண்டும். 
இதத அறிந்தால் தான் உங்ள் �ாத்ததின் பலன்்தள 
அறிய நீங்ள் முயற்சிக்கிறீர்்ள் என்று அர்ததம்.   

இலக்கினம் என்பதத முதன்தேயா் முதலாமிட -
ோ் தவததுக் ்ணிக்கும் சபாது நவக்கிர்ங்ளும் எந் -
லதந்த இடங்ளில் ஒருவரது �ாத்ததில் இருக்கின்றன 
என்பது லதரிந்துவிடும். அந்த இலக்கினததின் கு்ண -
லேன்ன இலக்கினததிலிருந்து எந்லதந்த இடததில் என் -
லனன்ன கிர்ங்ள் அதேந்து என்லனன்ன பலன்்ள் 
தரபசபாகின்றன என்று முதல் பார்தவயிசலசய லதளி -
வாகிவிடும்.  

ராசிதயப லபாறுததவதர அபபடியல்ல, அது 

லபாதுவான ்ால 
ோற்றதததக் குறிதத அம்�ங -

்தளசய கூறும். சூரியன் கிழக்கில் உதிக் -
குலேன்பது ராசி கூறும் உண்தேலயனில், அந்த 

சநரததில் நீங்ள் சு்ோ் தூஙகிக் ல்ாண்டிருந்தீர் -
்ள். அல்லது உதழததுக் ல்ாண்டிருந்தீர்்ள். அல்லது 
வீதியில் நதடபபயிற்சி ல�ய்துல்ாண்டிருந்தீர்்ள் 
என்பது வதரயிலான விடயங்ள் இலக்கினதததக் 
ல்ாண்சட தீர்ோனிக்்பபடுகின்றன. ராசி லபாதுவா -
னது இலக்கினம் தனிேனிதருக்்ானது.  

அவரவர் ராசிபபடி ஏழதரச �னி நடக்கிறலதன்றால் 
எல்சலாருக்கும் ஒசர பயம். அததனப சபாக்கும் 
விதோ் �ாத்ததில் �னியானது நல்ல இடததில் சுபக் -
கிரங்சளாடு ச�ர்ந்து அல்லது சுபக் கிர்ங்ளால் 
பார்க்்பபட்டு சயா்ம் தரும் விதததில் அதேந்தி -
ருபபதத �ற்று நுணுக்்ோ் ஆராய்ந்து ல�ால்வதற்கு 
இலக்கினம் தான் உபசயாகிக்்பபடும். இலக்கினததத 
தேயபபடுததும்சபாது �ாத்க் ்ட்டங்ள் தாோ்சவ 
அதேந்துவிடும். இலக்கினலேன்றால் தேயம்; 

தேயம் ல்ாள்ளுதல், இந்த எழுசசியதடதல், தேயத -
திலிருந்து உருவாகி வருதல் என்லறல்லாம் பல அர்ததங -
்ளுண்டு. “எஙகிருந்து வருகிறீர்்ள்” என்ற ச்ள்விக்கு 
ல்ாழும்பிலிருந்து வருவதா்ப பதில் ல�ான்னால் அது 
ராசி. ‘ல்ாழும்பில் அஙச்யிருந்து’ என்று ச்ட்டு அது 
குறிதத சேலதி் த்வல்்தள விபரோ் வி�ாரிததுத 
லதரிந்து ல்ாண்டால் அது இலக்கினம்.  

உயிராகிய இலக்கினம் என்றுதான் ச�ாதிடம் ல�ால் -
கிறது. உடலா் ராசி ல்ாள்ளபபடுகிறது. இலக்கின -

ல ேன் ப து 
சதாற்றுவாய் 
எ ன ப ப டு ம் . 
சேலும் இலக்கினலேன் -
பது விததலயன்றால் அது ஊன்றப -
படும் நிலசே ராசியாகும். இதில் இன்லனாரு விட -
யமும் உண்டு. உடலலன்றால் அஙகு ேனமும் வந்து 
விடுகிறது. அதனாற்றான் �ந்திரன் �ாத்ததில் நின்ற 
இடம் ராசி என்றாகிறது. �ந்திரதனசய ேசனா்ார்ன் 
என்று கூறுகிறது ச�ாதிடம். உடலும் ேனமும் ஜனிக் -
கும் சபாதுதான் ஒருவர் பிறக்கிறாலரன்று அதுசேலும் 
விபரிக்கிறது. அவரது பிறந்த சநரதததயும் ஊதரயும் 
அன்தறய சூரிசயாதயதததயும் தவதது �ாத்ததத 
்ணிக்கும் சபாதுதான் அவர் எந்த தேயததிலிருந்து வந் -
திருக்கிறார். அவரது இலக்கினம் என்ன என்பது லதரிய -

வருகிறது. கூடசவ அந்த இலக்கினதததச சுற்றியுள்ள 
கிர்ங்ள் இனி அந்த ேனிததர எபபடிலயல்லாம் 
ஆளபசபாகின்றன. என்லனன்ன ோற்றங்தள அவர் 
வாழ்வில் நி்ழ்ததப சபாகின்றன என்பலதல்லாம் அதி -
லிருந்து லதரியவரும். இலக்கினததினுதடய கு்ணாதி -
�யங்ள் ராசி ேண்டலததின் மீது அதாவது �ந்திரனின் 
மீது ஏற்றிச ல�யற்படுகின்றன.  

உயிராகிய இலக்கினம் உடலலடுக்கும் இடசே ராசி -
யாகும். அதாவது விததயும் ேண்ணும்சபால எண்்ணம் 

இ ல க் கி ன ல ே -
னில் அதன் லவளிப -

பாட்டுக்்ான ்ருவியா் �ந்திரன் 
வந்து உதவி ல�ய்யுமிடசே ராசியாகும்.  

இலக்கினமும் முக்கியம் இலக்கினததிற்கு அதிப -
தியான கிர்ததின் நிதலயும் முக்கியம். ராசியும் முக் -
கியம் அந்த ராசிக்கு அதிபதியான கிர்ததின் நிதலயும் 
முக்கியம். �ந்திரனும் முக்கியம் என்பசத ச�ாதிடததின் 
முதலும் முக்கியமுோன விடயங்ளா்க் ல்ாள்ளப -
பட சவண்டும். இன்னும் ல�ால்லப சபானால் �ந்திர -
சனாடு சுபக்கிர்ங்ள் ச�ர்ந்திருக்் சவண்டும். அது 
கூட இல்தலயானால் பாவக்கிர்ங்ளின் ச�ர்க்த்சயா 
பார்தவசயாடு பட்டு சதாஷேதடயாேல் இருக்் 
சவண்டும். அபபடியிருக்கும் பட்�ததில் �ாத்ர் எதத 
நிதனததுச ல�யற்படுகிறாசரா அததச �ாதிததுக் ்ாட் -
டுவது நிச�யம்.  

இலக்கினாதிபதி பலவீனோ் இருந்தால் சுய 
ல்ௌரவம் சததவக்்தி்ோ் இருந்திருக்கும். பார்க் -
கிற நான்கு சபர் என்ன ல�ால்வார்்சளா என்ற தயக் -
்மும் ச்ாதழததனதும் மிகுந்து ்ா்ணபபடும். சிறிய 
விஷயங்ளுக்குக் கூட ேற்றவர்்தளச �ார்ந்திருபபார் -
்ள். முண்டியடிதது முன்சனறத லதரியாத அபபாவி -
்ளா் இருபபார்்ள். ஆனால் இலக்கினம் வலுவா் 
இருந்தால் நுண்்ணறிவு நூலறிவு, பயிற்சிததிறன், 
அனுபவ முதிர்சசி சபான்றதவ இருக்கும். ராசி �ரி -
யில்தலலயனில் �ரியான சூழலில் வளர முடியாேல் 
சபாகும். இல்தலலயனில் அம்ோதிரியான சூழலில் 
பிறந்து வளர்ந்திருபபார்்ள். எதிலும் தாழ்வு ேனப -
பான்தே ததலதூக்கும்.    
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னிதருக்கு உ்ணவு, உதட,  உதறயுள் என்பதவ 
எவவளவு முக்கியசோ அததவிட பாது்ாபபு 
மி் முக்கியம். நாட்டின் லபாதுப பாது்ாபபு 

அர�ாங்ததிடம் இருக்கிறது. அதத வழிநடதத ்ாவல்-
துதற, நீதிேன்றம் என்பன அர�ால் நிர்வகிக்்பபடுகிறது.   

 ேனித இனம் என்பது ஆணும்லபண்ணும் �ேோ் 
்லந்திருபபதுதான். உல்ம் எவவளவுதான் முன்சனறி-
னாலும், நா்ரீ்ததில் வளந்திருந்தாலும் லபண்்ளுக்்ான 
பாது்ாபபு பூசசியோ்ததான் உள்ளது. லபண்்ள் வீடு்-
ளில் அதாவது தேது ல�ாந்த வீடு்ளில்கூட பாது்ாபபா் 
இருக்் முடியவில்தல. ்ாதலயில் என்ன சவதல இருந்-
தாலும் லபண்பிள்தள்தள பாட�ாதலக்கும், தனியார் 
்ல்வி நிறுவனங்ளுக்கும் ஏற்றி இறக்குவதற்கு வீட்டில் 
ஒருவர் மிதனக்ல்டசவ சவண்டியுள்ளது.   

 நாங்ள் உந்துருளி்சளா, மிதிவண்டி்சளா இல்லாத 
்ாலததில் லரண்டு தேல் தூரததத நடந்சத ்டந்து 
பாட�ாதலக்கு ல�ல்சவாம். அபபடிசய திரும்பவும் 
நடந்சத வருசவாம் ோ்ணவி்ள் ோ்ணவி்ளா் ோ்ண-
வர்்ள் ோ்ணவர்்ளா் ல்ாஞ� இதடலவளி விட்டு 
ல�ல்சவாம். ஒரு ஊர்ப லபண்்ளுடன் சவலறாரு ஊர்வா-
சி்ள் சபசுவசத முடியாத ்ாரியம் ஊரவர்்சள ்ாவலா் 
நிற்பர். அந்ததந்த பாட�ாதல ோ்ணவர்்ளும் அவர்்ள் 
பாட�ாதல ோ்ணவி்தள ்வனோ் பார்ததுக்ல்ாள்-
வார்்ள். அது ஒரு பாது்ாபபு   

 ்ாலம் ோறி ந்ரங்ளுக்கு புதிய ேனிதர்்ள் வரத 
லதாடஙகினர். எேது வீடு்ளில் பிள்தளபிடி்ாரர்்ள் 
என்ற ஒரு இனததவர்்ளின் ்தத பரவலா் லபரியவர்்-
ளால் உருவாக்்பபட்டு, கூறபபட்டு பரவியது. பிள்தள-
்தள இனிபபுக் ்ாட்டி பிடிததுக் ல்ாண்டு சபாவார்்ள். 
அந்த பிள்தள்தள குளக்்ட்டு்தள ்ட்டவும் பாலங-
்ட்டவும் பலில்ாடுததுவிடுவார்்ள் என்பது எல்லாப -
பிள்தள்ளுக்கும் கூறபபடும் லபாதுக்்தத. அதுபற்றிய 
சில ஐதீ்ங்ளும் உண்டு. ஆனால் இதவலயல்லாவற்-
தறயும் தாண்டி எங்தள ல�ாக்லட்  தருவதா் ்ாட்டி 
அதழததவர்்ளும் உண்டு. அபபடி யாராவது கூபபிட்-
டால் ஒசர ஓட்டோ் ஓடி வீட்டுக்கு வந்துதான் நிற்சபாம்.  

ஆனால் வீட்டில் யாலரல்லாம் எேக்கு பாது்ாப-
லபன்று நம்பி எங்ள் லபற்சறார் விட்டுச ல�ன்றார்-
்சளா. அவர்்சள எம்தே பாலியல் துஷ்பிரசயா்ம் 
ல�ய்தார்்ள். அதத லவளிசய ல�ால்லவும் பயந்சதாம். 
�ரி நா்ரீ்ம் வளர்ந்த இந்தக்்ாலததில் லபண்்ளின் சிறு-
மி்ளின் பாது்ாபபு எந்தளவில் உள்ளது. லபாறுங்ள் 
ல்ாடுதேயான தண்டதன்தள வழிநடாத-
திய சபார் நடந்த ்ாலததில் லபண்்ள் 
பாது்ாபபா் இருந்தார்்ளா?.  

ச்பபாபிலவு ேஞ�ள் 
பாலததடி. ஆடு-
சேய்க்கும் ஒரு 

கிழவர் அதி்ாதலயில் தன் ்ா்ணாேற் சபான ஆட்தட 
சதடிவந்தார். பாலததின் கீசழ பதின்னான்கு வயதுசசி-
றுமி குற்றுயிரும் குதலயுயிருோ் ேயஙகிக் கிடந்தாள். 
உடலில் ஒரு லபாட்டுததுணி கூட இல்தல. கிழவர்  
�ததமிட்டு வயல்லவளியில் நின்றவர்்தள அதழதது 
பிள்தளதய தவததிய�ாதலக்கு ல்ாண்டு ல�ன்றார் 
ஆனால் அந்த சிறுமி வாக்குமூலேளிக்் முன் இறந்து 
சபானாள். குற்றவாளி்ள் தபபிவிட்டனர்.   

 அக்்ராயன்பகுதி ்ாடு, பாலபபழம் ஆய்வதற்்ா் 
ஒருவர் ேரததின்மீது ஏறிவிட்டார். அதேதியா் ேரததில் 
அவர் பழங்தள �ாபபிட்டபடிசய எதிரிலிருந்து லபாட்-
டல்லவளிதய பார்க்கின்றார். அஙச் ஒரு லபண்த்ண 
நால்வரா் கூடி பலாத்ாரம் பண்ணிக்ல்ாண்டிருந்-
தனர். அவர் ேரததிலிருந்து இறஙகி ஊருக்குள் ஓடி 
ஆட்்தள ச�ர்ததுக் ல்ாண்டு வந்தசபாது அவர்்தளக் 
்ா்ணவில்தல. இரண்டு தினங்ளுக்குபபின் அழுகிய 
நிதலயில் அந்தப லபண்ணின் பி்ணம் ்ண்லடடுக்்ப-
பட்டது. குற்றவாளி்ளில் இருவர் ேர்ணதண்டதன 
லபற்றனர் இருவர் ஒேந்தததய ்டக்கும் ்டவுசசீட்தட 
முன்னசர லபற்று தவததிருந்ததால் தபபிசயாடிவிட்ட-
னர்.  இபபடி பல �ம்பவங்ள் நடந்துதான் உள்ளன. ஆ் 
அபசபாதும் லபண்்ள் தம்தே நிதலநிறுதத சபாராட்-
டததில் இத்ணந்தாலும் அவர்்ளுக்கு பாது்ாபபு இருக்-
்வில்தல.   

 தாம் விரும்பிய லபண் தன்தன விரும்பவில்தல 
என்பதற்்ா் அவதளக் ல்டுததுக் ல்ான்ற வரலா-
றும் அபசபாது நடந்தது. இந்தப லபண்்ளுக்்ான 
உரிதே்தள எவவளவுதான் லபற்றுக் ல்ாடுததா-
லும் அவர்்ளுக்கு வீடு்ளில் தேது ல�ாந்த வீடு் -
ளில் கூட சுதந்திரமில்லாத நிதல ்்ணவனாசலா 
அவனது உறவினர்்ளாசலா ல்ாடுதேக்குள்-
ளாகும் நிதல இன்றும் உள்ளது. த்க்குழந்தத -
்தள விட்டுவிட்டு தற்ல்ாதல ல�ய்து ல்ாண்ட 
லபண்்ள் ஏராளம் அவர்்ளது ேர-
்ணததின் பின்னணியில் 

வீட்டு வன்முதறசய ்ார்ணோ் இருக்கிறது. என்றாலும் 
யாரும் அவர்்தள ்ாட்டிக் ல்ாடுபபதில்தல. எேது 
அயலில் ஒரு லபண் ்்ணவனால் சோ�ோ் அடிதது துன்-
புறுததபபடுவாள். ்ாயங்ளுக்்ா் தவததிய�ாதலக்-
கும் சபாவாள். அனால் ்்ணவதனக் ்ாட்டிக் ல்ாடுக்் 
ோட்டாள். ஒருதடதவ அவன் ஏசதா லபால்லால் தாக்கி 
ேண்தடபிளந்து விட்டது. ஏழு ததயல் சபாட்டார்்ள். 
தவததியரிடம் வா�ல் பூட்டுததடி இடிதது விட்டது 
என்சற, ல�ால்லியிருந்தாள். நாங்ள் விடுசவாோ? ஏன்-
பிள்தள அவதன ல்ாஞ�நாதளக்்ாவது லபாலிசில 
அதடச�ா இனி உபபிடி ல�ய்ய ோட்டான்தாசன 
என்சறாம். அவள் என்ன ல�ான்னாள் லதரியுோ?  

 அக்்ா நானும் ஆஸ்பததிரியில அவதரயும் பிடிசசு 

அதடச�ா 
வீ ட் டி ல 

இருக்கிற பிள்-
தளயள் ஆர் பாக்கிற? 

 வீட்டுக்கு ஒரு லபண்-
பிள்தள அவள் விருபபிய-

வனுடன் சபாய்விட்டாள் என்றா -
லும் லபற்சறார் அரவத்ணததனர். பதது 

வருடம் வாழவில்தல தற்ல்ாதல ல�ய்து 
ல்ாண்டாள். மூன்று குழந்தத்ளின்தாய். எஙச் இந்த 

பிதழ நடக்கிறது. நாம் லபண்்ளுக்கு இன்னமும் எங்-
ளது பண்பட்ட பதழய மூடக் ல்ாள்த்்தள ்ற்பிததுக் 
ல்ாண்டிருக்்ப சபாகிசறாோ? ்்ணவசன ்ண்்ண்ட 
லதய்வம் ே்ணாளசன ேஙத்யின் பாக்கியம். ் ற்புக்்ரசி, 
ல�ளபாக்கியவதி பததினிதலதய்வம். ேஙத்யர் தில்ம், 
என்று ்்ணவனும் ்்ணவனின் சுற்றமும் ேட்டுசே லபண்-
ணிற்கு விதிக்்பபட்டதவ என்பதத ல�ால்லிக் ல்ாடுக்-
கும் லபற்சறார் லரளததிரம் பழகு என்று ல�ால்வதில்தல.   

இன்றுவதர சினிோவும் �ரி சீரியல்்ளும்�ரி 
லபண்த்ண அடிதேயாக்கி லபாறுதேக்ச் சபரரசியாக்கி 
அவசள சிறந்தவளாக்கி அததசய எேது லபண்்ளின் சிந்-
ததனக்குள் ப�தளசபாட்டு நீரும் ஊற்றி வளர்தது விட்-
டுக்ல்ாண்டிருக்கிறார்்ள். இன்னும் லபண்்ளுக்்ான 
லதாழில் வாய்பலபன்றால் ததயல் �தேயல் ல�டிவ-
ளர்பபு ்்ணனி சபசியல் அலங்ாரம் என்றுதான் சபாகி-
சறாசேயல்லால். அவளுக்கு தற்்ாபபுக்்தல சிலம்பம், 
தன்னம்பிக்த் துணிவு தீர்ோனலேடுக்கும் ஆற்றல்்தள 
வளர்க்கிசறாோ என்றால் இல்தல. அபபடி வளரும் பிள்-
தள்ளும் விரல் விட்டு எண்்ணக்கூடிய லதாத்யினசர. 
அவர்்ளும்கூட ல்ாடிசயறினால் (தாலிக்ல்ாடி) குடும்-
பக் குததுவிளக்்ாகி ்்ணவனின் பாதங்தள லதாட்டு 
டவ்ணஙகிவிட்சட ்ாதலக்்டன்்தள ல�ய்கிற ேனநி-
தலயில் இருக்கிறார்்ள்.   

தற்ல்ாதல்ளில் லபண்்ளின் தற்ல்ாதல்ள் இயலா-
தேயின் லவளிபபாடா்சவ நடக்கிறது. அவர்்ள் தாோ் 
சதடிய வாழ்க்த் என்பதால் லபற்சறாருக்கு சுதேயா்க் 
கூடாது என்பதிலும் உறுதியா் இருக்கிறார்்ள். ேனம்-
விட்டுப சபசுகிற சூழல் லபண்பிள்தள்ளுக்கு வாய்பப -
தில்தல இன்றும், சபாதும் லபாம்பிதளபபிள்தள ்னக்-
்க் ்ததக்்ாதத   

்ததக்கிற இடததில நிண்டு வாய்பாக்்ாதத என்று 
ல�ால்லும் லபற்சறரர் தேது பிள்தள்ள் வாழப -

சபான இடததில் ேகிழ்சசியா் இருக்கிறார்-
்ளா என்பதத ்வனிபபதில்தல ்வ-

னிதது பிதழலயனக் ்ண்டாலும், 
நீதானம்ோ ல்ாஞ�ம் அனு�ரிசசு 

சபா்சவணும் என்ற வத்யி-
சலசய புததிேதி ல�ால்கிறார்-

்ள் பிள்தள உயிதர விட்-
டபின் ்தறி என்ன பயன் 

நாங்ளும் ல்ாஞ�ம் 
திட்டமிட்டு திருந்தி-
னால் என்ன?  

தமிழ்க் கவி
பேசுகின்றார்

வறாழ்வறாதறாரமறா 

பேதறாரமறா 
144

என்றுதானே இன்றும்  

தடை ன�ாடுகின�ாம்?

 "ப�ோதும் ப�ோம்பிளைப் பிளளை, 
கனககக களைககோளை" 

இலககினதளை உயிரோகக பகோண்டு 
உருவோகும் சோைகஙகள!  

அவரவர் ராசிப�டி ஏழடரச் சனி 
நைக்கி�ததன்�ால் எல்னலாருக்கும் 
ஒனர �யம். அதடேப ன�ாக்கும் 
விதமாக சாதகத்தில் சனியாேது 
நல்ல இைத்தில் சு�க்கிரகஙகன�ாடு 
னசர்ந்து அல்லது சு�க் கிரகஙக�ால் 
�ார்க்கப�ட்டு னயாகம் தரும் 
விதத்தில் அடமந்திருப�டத 
சற்று நுணுக்கமாக ஆராய்ந்து 
தசால்வதற்கு இலக்கிேம் தான் 
உ�னயாகிக்கப�டும். 

உயிராகிய இலக்கிேம் 
உைதலடுக்கும் இைனம ராசியாகும். 
அதாவது விடதயும் மண்ணும்ன�ால 
எண்்ணம் இலக்கிேதமனில் அதன் 
தவளிப�ாட்டுக்காே கருவியாக 
சந்திரன் வந்து உதவி தசய்யுமிைனம 
ராசியாகும். 

திருவ�ோணம்   
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Nkw;Fwpg;gpl;l kJghdj;jtwizfs; fPo; tUk; jpfjpfspy; 
Fwpg;gpl;lNeuq;fspy; nkhul;Lit gpuNjr nrayfj;jpy; 
Fj;jifapy; tpw;fg;gLk;.

1.  ntspehl;L kJghd jtwizfs; 2020.09.18 K.g. 10.30 
kzpf;F

2.  Nkw;Fwpg;gpl;l jpfjpfspy; jtwizfs; Fj;jifapy; 
tpw;fg;glhj ,lj;J 2020.11.13Mk; jpfjp K.g. 10.30 
kzpf;F kWgb tpw;fg;gLk;.

3.  KO tpguq;fSf;F 2020.08.14Mk; jpfjpa ,y. 2189 
,yq;if tHj;jkhdp mwptpj;jy; gj;jphpifiag; 
ghHf;fTk;.

gP.V.B. rpd;jf;>
gpuNjr nrayhsH>
nkhul;Lit.

nkhul;Lit gpuNjr nrayfk;
nkhul;Lit

ntspehl;L kJghd jtwizfis 
Fj;jifapy; tpw;wy;

nkhul;Lit gpuNjr nrayfk; - 2021

tPjpg;Nghf;Ftuj;Jr; Nrit mjpfhurig 

tlkj;jpa khfhzk;

tlkj;jpa khfhz tPjpg;Nghf;Ftuj;J Nrit mjpfhu rigf;Fhpa fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s g]; 

epiyaq;fspy; mike;Js;s foptiw kw;Wk; Fspayiw tiyaikg;ig 2020/2021 tUlj;jpw;fhf 
Fj;jiff;F tplg;gl;L elhj;jpr; nry;tjw;fhf tlkj;jpa khfhzj;jpy; tjpAk; gpuirfsplkpUe;J 

tpiykDf;Nfhug;gLfpd;wJ.

njhlh; 

,yf;fk;
miktplk;

tpiykDf;fs; 

miof;fg;gLk; fhuzk;

Mff;Fiwe;j 

tpiykD (&gh)

01
mEuhjGuk ; J}u 

,lq;fSf;fhd g]; epWj;jk;

foptiwj; njhFjp kw;Wk; Fspayiwj; 

njhFjpia Fj;jiff;F tply;
600>000.00

02
mEuhjGuk; Gjpa g]; 

epiyak;
foptiwj; njhFjpia Fj;jiff;F tply; 400>000.00

03
mEuhjGuk; gioa g]; 

epiyak;
foptiwj; njhFjpia Fj;jiff;F tply; 700>000.00

04 nff;fpuht g]; epiyak; foptiwj; njhFjpia Fj;jiff;F tply; 800>000.00

05 muyfq;tpy g]; epiyak; foptiwj; njhFjpia Fj;jiff;F tply; 100>000.00

01.  tpiykD tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; topfhl;ly;fs; mlq;fpa gj;jpuj;ij 2020.08.31 Kjy; 2020.09.15 

md;W gp.g.03.00 kzptiu  mEuhjGuk; tpj;jpahya khtj;ij> mEuhjGuk; vd;w Kfthpapy; 

mike;Js;s tPjp Nghf;Ftuj;Jr; Nrit mjpfhurigapd; gpujhd mYtyfj;jpw;F te;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

02.  tpiykD tpz;zg;gq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;F kPsspf;fg;glhj 2000.00 &gh tpiykDf; 

fl;lznkhd;W mwtplg;gLk;.

03.  tpiykDf;fs; nghWg;Ngw;fg;gLtJ 2020.09.16 md;W gp.g.2.30 kzpf;F KbtiltJld; md;iwa 

jpdk; my;yJ mjw;F Kd;dh; mEuhjGuk; tpj;jpahya khtj;ijapy; mike;Js;s tPjpg; 

Nghf;Ftuj;J Nrit mjpfhurigf;F fpilf;ff;$bathW gjpTj;jghypy; mDg;gg;glNth my;yJ 

Nehpy; te;J tpiykDg; ngl;bf;Fr; Nrh;f;fg;glNth Ntz;Lk;.

04. tpiykDf;fs; rkh;g;gpg;gJ njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis> 

05. 025-2227956 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;ij mioj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
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டேய்... உனக்கு நரகத்திலும் இேம் இலமலை...
இப்படியெலலைாம் அதமனப ்பார்த்து திட்டித் தீர்த்-
தான் பீற்்றர். இவர்கள் டவறு ொருைலலை. எதிர்கா-
லைத்து ைாைாவும் ைருைகனுடை. பீற்்றர் அநதக் கம்்ப-
னியில வாகன சுத்திகரிப்பாளராக டவமலை யெய்து 
வருகி்றான்.   

அவனது தனிப்பட்ே யெலவாக்கினால, சுதனுக்கு 
அங்கு கூலி டவமலை ஒன்ம்ற ய்பற்றுக்யகாடுத்த 
விெெம் ெகலை ஊழிெர்களுக்கும் யதரிநதடத.   

பீற்்றர் ஒரு லைஞெப ட்பர்வழி கம்்பனி ய்பரிெ உத்தி-
டொகத்தர்கமள கவனிக்க டவண்டுயைன்று கூறி ்பலை-
ரிேம் ்பணம் ய்பற்று இவ்விதம் யதாழில ய்பற்றுக் 
யகாடுப்பது வழமைொகும்.   

ஆனால பீற்்றர் சுதனிேம் ஒரு ெதக் காசு கூே டவண்-
ோைல அங்கு யதாழில ஒன்ம்ற ய்பற்றுக் யகாடுத்தி-
ருநதான்.   

சுதனுக்கு அப்படியொரு வாய்பம்ப ஏற்்படுத்திக் 
யகாடுத்தது சும்ைா அலலை. எலலைாம் காரிெைாகத்-
தான்.   

அவன் பீற்்றரின் ைகமள காதலித்து வருகி்றான். 
யவளிநாடு யென்று உமழத்த ்பணம் முழுவமதயும் 
காதலிக்கும் அவளின் குடும்்பத்தாருக்கும் எலமலை 
மீறி யெலைவு யெய்து விட்ோன் பீற்்றர். அதனால 
மீண்டும், யவளிநாடு யெலலைலைாம் எனத் தீர்ைானித்த 
டவமளயில யகாடூர ‘யகாடரானா’ காமலை வாரி 
விட்ேது. அவனது காதலியின் சி்பார்சின் ட்பரில 
பீற்்றர் மூலைம் அநதக் கம்்பனியில அவனுக்கு டவமலை 
கிமேத்தது.   

அன்று கம்்பனி வாெலில மவத்து பீற்்றர் அவமன 
திட்டிெமைக்கு காரணம் இலலைாைல அலலை. ஆனால 
தான் யெய்தது தவறு என்்பதால, ஏசமெயும், ட்பச-
மெயும் ய்பாருட்்படுத்தாது கம்்பனி வாெலில தமலை 
குனிநது நின்்றான் அவன்.   

அவன் உண்மையில பீற்்றருக்கு உ்றவினரும் 
அலலை. அப்படியொரு உ்றமவ குடும்்பத்திற்குள் 
யகாண்டு வநதவள் பீற்்றரின் ைகள் ெைநதாடவ. ஆம், 
ெைநதா அவமன காதலிக்க ஆரம்பித்ததும் சுதன் 
அடிக்கடி பீற்்றரின் வீட்டுக்கு யென்று வநதான்.   

இவர்களின் காதல விவகாரம் முழுக்க யதரிநத-
யதாரு விேெடை. ெைநதா மிக இலைகுவான எவமர-
யும் கவர்நது விடுவதால அவளுக்கு நிகர் அவடள.   

அவளின் கண் அமெவுகள், முக ்பாவமனகள் அவ-
லுக்கு டைலைதிக புள்ளிகமள அள்ளி வழங்குவமத 
எவரும் காணாைல அலலை. ்பாேொமலை காவலகளில 
கூே அவள் ்பலை வாலி்பர்களின் கனவுக் கன்னிொக 
திகழநதமத ஊரார் அறிொைல அலலை.   

ெைநதாவின் தாொர் கூே அநத ஊரில ஒரு காலைத்-
தில கனவுக் கன்னிொக அங்குள்ள வாலி்ப வட்ேங்-
களில இேம்பிடித்து வநதமதயும் இங்கு குறிபபிோ-
ைல இருக்க முடிொது.   

உண்மையில ெைநதாவின் தாொமர பீற்்றர் 
விரும்பி இருக்கவிலமலை. ெைநதாவின் தாொரின் 
ய்பெர் வெநதா. இவள் ஆரம்பித்தில ஒருவமர காத-
லித்து வநதாள்.   

அநதக் காதலுக்கு தூது ட்பானவடன இநத பீற்்றர்.   
வெநதாவின் காதலைன் அவமள இமேயில 

மகவிேடவ பீற்்றர் அவமள ஏற்றுக் யகாண்ோன். 
பீற்்றர் ஒரு யவகுளி அதுைாத்திரைலலை வெநதா 
பீற்்றமர விே ஐநது வெதிற்கு மூத்தவள்.   

சுதன், ெைநதா காதல விவகாரம் ெைநதா வீட்ோரி-
னால, ைாத்திரம் அங்கீகரிக்கப்பட்ேதாகும். ஆனால 
சுதன் வீட்டில எவருக்குடை இநத விவகாரம் 
யதரிொது. இரவில வீட்டுக்கு டநரம் யெலலை யென்்றா-
லும் மகவெம் யரடியைட் ய்பாய்கள் இருநதன.   

எப்படிடொ அவற்்றால, தாொமர ைட்டுைலலை 
அங்கு டகள்வி டகட்கும் அமனவமரயும் ைேக்கிவி-
டுவான் சுதன். கேற்கமர, பூங்கா, ெநமத, இப்படி-
யெலலைாம் அநத ட�ாடி சுற்றிதிரிெ ்பலை ைணித்திொ-
லைங்கள் டதமவெலலைவா?   

ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில, பீற்்றரும் ைமனவியும் 
இவர்களுேன் கேற்கமர யெலலைத் தவ்ற இலமலை. 
எப்படிடொ சீதனம் ஒன்றுமிலலைாது ெைநதாமவ 
கமர டெர்க்கப ட்பாகிட்றாம் என்்ற ெநடதாெம் ஒரு 
பு்றம் அவளுக்கு இருநதது.   

ஆனால பீற்்றரின் ைாைா, ைாமி, ைற்றும் உ்றவி-
னர்களுக்கு இவ்விேெத்தில அ்றடவ விருப்ப-

மிலமலை. அதற்கு காரணம் சுதன் 'தாழத்-
தப்பட்ே'  ெமூகத்மதச  ொர்நதவன் 

என்்படத.   

எப்படியும் சுதன் – ெைநதா காதல விவகாரத்மத 
குமலைப்படத அவர்களின் டநாக்கைாக இருநதது.   

மிக சிறிெ ெம்்பளத்திற்கு பீற்்றர் அநத கம்்பனியில 
வாகனங்கள் கழுவும் சிற்றூழிெராக கேமைபுரிகி-
்றான். ய்பாருளாதார கஷேத்தின் நிமித்தம் ைமனவி-
யின் உதவியுேன் வறுத்த கேமலை, கசொன், மிக்ெர் 
ட்பான்்ற உணவுப ய்பாருட்கமள ்பக்கட் ்பண்ணி 

அெலில உள்ள கமேகளில விற்றுவிடுவான்.   
கமேக்காரர்கள் அபய்பாருள்களுக்கு உேடன 

்பணம் யகாடுக்கைாட்ோர்கள். அவனின் ய்பாருட்-
கமள விற்று முடிநதாலதான் ்பணம் யகாடுப்பார்-
கள். இலலைாவிட்ோல, ்பழங்காலைத்மதப ட்பான்று 
்பண்ேைாற்்றடை அங்கு இேம்ய்பறும், தனது வீட்-
டுக்கு டதமவொன சீனி, அரிசி ட்பான்்ற அத்திொவ-
சிெ ய்பாருட்கமள குறித்த கமேயில ய்பற்று, வருை-
திமெ நீர் யெய்து யகாள்வான் பீற்்றர்.   

டைலும் அவனது ைாைா, ைாமி ைற்றும் உ்றவினர்-
கள் கூே இநத சுெயதாழிமலைடெ யெய்து காலைத்மத 
ட்பாக்கி வருகின்்றனர். பீற்்றருக்கு யொநதைாக வீடு 
வாெல கூே இலமலை. ைாைனாரின் காணித்துண்டுக்-
குடள ஒரு சிறு வீடுகட்டி குடியிருநது வருகி்றான்.   

அக்காணித்துண்டின் அளவு 5 ்பர்சொகும். அதிடலை 
சுைார் 25ட்பர் சிறு வீடுகமள அமைத்து குடியிருநது 
வருகின்்றனர். அது ஒரு டெரி. பீற்்றரின் ைாைாதான் 
டெரித் தமலைவர் அநத காணித்துண்டு அரொங்க 
திமணக்களயைான்றின் ஒதுக்கீட்டு காணிொகும்   

அக் காணியிலிருநது ெகலைமரயும் யவளிடெ்ற நீதி-
ைன்்றம் உத்தரவு பி்றபபித்துள்ளது. அநத தீர்பம்ப 
எதிர்த்து ைாைானார் வழக்கு தாக்கல யெய்துள்ளார். 
தீர்பபு ொதகைாக அமைொவிட்ோல, பீற்்றர் குடும்-
்பம் உட்்பே அங்குள்ள ெகலைரும் யவளிடெ்ற 
டவண்டிடெ டநரிடும்.   

இவ்விேெம் ெகலைருக்கும் யதரிநதாலும் ைாைனார் 
“அப்படியொன்றும் நேவாது” என ெகலைமரயும் ஆர்-
வப்படுத்திவருகி்றார். எது எவ்வா்றாயினும் என்ட்றா 
ஒரு நாள் அங்கிருநது ெகலைரும் யவளிடெ்ற டவண்டி-
ெது உறுதிடெ.   

டைலும் பீற்்றருக்கு நீதிைன்்ற உத்தரவு நன்்றாக 
யதரியும் அதனால, தான் அங்கு இருநது ட்பாக ஆெத்-

தைானான் இருபபினும் வீடு கட்டிெ யெலைமவத் 
தநதால உேடன யவளிடெறுவதாக ைாைனாரிேம் 
பீற்்றர் யதரிவித்தாலும் அவரிேம் அவ்வளவு யதாமக 
மகயில இலமலை.   

அவடர ஓர் ஓய்வூதிெக்காரர். அப்பகுதியிடலை வங்கி-
யில ஆகக்கூடிெ கேன் யதாமகமெ ய்பற்று ொதமன 
்பமேத்துள்ளார். மகயில ைாதாநதம் கிமேக்கும் 
யொசெத்மதக் யகாண்டு மிக கஷேப்பட்டு ைமனவி-
யுேன் வாழநது வருகி்றார்.   

நீரழிவால, கால விரலகள் துண்டிக்கப்பட்டிருப-
்பதால வழமைொன சுெயதாழிமலை கூே யெய்ெ 
முடிொதிருக்கி்றார். டைன்மும்றயீட்டு நீதிைன்்றத்தி-
னால காணி யதாேர்்பான தீர்பபு வநதால, அவரும் 
அரெ ஒதுக்கீட்டு காணிமெ விட்டு யவளிடெ்ற 
டவண்டும்.   

அதற்கிமேயில தனது ெகலைன் ஒருவன் 
லீசிங் மும்றயில ஆட்டோ ஒன்ம்ற 
டவண்டுவதற்கு பீற்்றர் ொட்சிொக 
மகயொப்பம் இட்டு இருந-
தான். ‘யகாடரானா’ 

பிரசசிமனொல அநத ெகலை-
னால, தவமணப ்பணம் கட்ே 
முடிொதிருநதது.   

லீசிங் கம்்பனி அது யதாேர்பில 
பீற்்றருக்கு எசெரிக்மக கடிதத்மத 
அனுபபி இருநதது அதனால, அவன் 
கடும் டகா்பம் யகாண்டு ெகலைமன 
ஏசினான். ெகலைனுக்கும் அது பிடிக்க-
விலமலை. அவன் பீற்்றமர கடுமைொக 
தாக்கிவிட்ோன்.   

கடும் காெத்திற்கு உள்ளான பீற்்றரிேம் 
அெலைவர்கள் வினவிெ ய்பாழுது தான் 
தவறுதலைாக குளிெலைம்றயில விழுநது விட்-
ேதாக ய்பாய் கூறி இருநதான். அதுைாத்திர-
ைலலை பீற்்றமர அவனது ெகலைன் இருக்கும் 
வீட்டு ்பக்கம் ட்பாகக் கூோது என்று கடுமை-
ொக எசெரித்திருநதார் அவன் ைாைனார். அவர் 
குறித்த டெரியின் தமலைவரலலைவா?   

ஏற்கனடவ பீற்்றரின் ைகளின் காதல விவகா-
ரம் யதாேர்பில அவனின் உ்றவினர்கள் திருபதி 
யகாள்ளவிலமலை. அநத தாக்குதலுக்கு அதுவும் 
ஒரு காரணைாக அமைநதிருநதது. பீற்்றருக்கு 
டநர்நதமதயிட்டு அங்குள்ளவர்கள் மிகவும் ெந-
டதாெப்பட்டு இருநதனர்.   

எப்படியும் பீற்்றரின் ைகளின் திருைணத்மத 
தடுப்படத அங்குள்ளவர்களின் டநாக்கைாகும். சுத-
னுக்கு அங்குள்ளவர்களின் நிமலைமை நன்கு புரிநது 
விட்ேது.  தன்மன விரும்்பாததிற்குரிெ காரணத்மத-

யும் யதளிவாக அவன் புரிநது யகாண்ோன்.   
அதற்கிமேயில அவனின் தாொர் அவனது திரு-

ைணம் யதாேர்்பாக அழுத்தத்மத யகாடுத்துவந-
தாள். அம்ைாவின் ட்பசமெ அவனால, தட்ே முடிெ-
விலமலை. பீற்்றரின் ைகமள விரும்புமுன் அவனது 
அெலில உள்ள ஒருத்திமெ அவன் விரும்பி இருந-
தான். அநத விேெம் பீற்்றர் குடும்்பத்தினருக்கு 
யதரிொது. அவ்வாட்ற பீற்்றரின் ைகமள அவன் 
விரும்புவது ்பற்றி அவனது வீட்ோருக்கும் 
யதரிொது. இருபபினும் அவன் தாய் யொலமலை 
தட்ே விரும்்பாது ஏற்கனடவ விரும்பிெ 
ய்பண்மண திருைணம் யெய்து யகாண்ோன்.   

சுதன் முன்மனெ காதலிமெ திருைணம் 
யெய்ெ உேன் விருப்பம் யதரிவித்தமைக்கு 
முக்கிெ காரணம் அவள் இவனால கருவுற்று 
இருநதடத. அத்துேன் இரு உ்ப காரணிக-
மளயும் இவ்விேெத்தில அவன் டெர்த்துக் 
யகாள்ள தவ்றவிலமலை.   

ஒன்று தனது தாொரின் யொலமலை 
தட்ேமுடிொதது. இரண்ோவது பீற்-
்றரின் ைாைா, ைாமி ைற்றும் அவர்க-
ளின் ஒட்டு யைாத்த உ்றவினர்கள் 
தன்மன விரும்்பாதது.   

அன்று கம்்பனி வாெலில 
மவத்து நீ... ஒரு... 
ைனுஷனா? நம்பிக்மக... 
துடராகி... என்ய்றல-
லைாம் சுதமன ்பார்த்து 
பீற்்றர் ஏசிெதற்கு 
காரணம், சுதன் 
பீ ற் ்ற ரின் 
ை க ம ள 
ஏைாற்றி -
ெடத.     

நீ ஒரு மனுஷனா? 
நம்பிக்கை துர�ாகி....   

க் ே ர் 
ஆ ரி பின் 
வீட்டில ஒரு குதூ-

கலிபபு, ைக்கள் வருவதும் ட்பாவதுைாக 
இருநதனர். காகமும் டைலைால ்ப்றக்காத அநத வீட்டில, 
தின்று குடித்து விட்டுப ட்பாகும், ெநதர்ப்பம் ஏடதா! ஊர் 
ைக்களுக்கும் ஆரிப யோக்ேரின் திருைணம், வாய்க்கு 
நலலை ருசிொன அவலைானது. அவனுடை தன் நண்்பர்களு-
ேன், ஏடதா ஒன்றுக்காக சிரித்துக் யகாண்டிருநதான். சிலை 
நண்்பர்களின் குத்துவார்த்மதகளிலும் ைனம் யநாநதான். 
அப்படிப்பட்ே வார்த்மதகமள அவனுடை ஒபபுக் 
யகாண்ோன்தான். இநத தாய் தகப்பனுக்கு பி்றக்காைல 
இருநதிருக்கலைாம் என்ட்ற ைனதால எண்ணிெது முண்டு.  

டநரம் இரவு ஒரு ைணிக்குபபின் நண்்பர்கள் கமலைநது 
யென்்றனர். ஆரிப யோக்ேர் யகாஞெம் ொய்நது யகாள்ள 
எத்தனித்தான். அபட்பாது ைகன் வநது யகாஞெம் ொபபிடு 
்பகலும் நீ... ொபபிேலலை, உனது நன்மைக்காகடவ எனது 
ஒவ்யவாரு மூசசும் யவளிொகிெது, அமத ை்றநதிோத 
வா... என்று அவன் தாய் அமழத்தட்பாது, அவன் அவள் 
யொலமலை ைறுப்பது ட்பான்று ட்பாய் யைலலை ொய்நது 
யகாண்ோன். இநத மதரிெம் தனக்கு எபட்பாடதா! ஏற்-
்பட்டிருக்கடவண்டும் என எண்ணினான். கண்கமள மூடு-
வதற்காக முென்று யகாண்டிருநதான் ஆரிப.  

அவன் ைனசொட்சியின் முன் விலைங்கிேப்பட்ே ஓர் 
குற்்றவாளிொக கூனிக்குறுகி நின்்றான். தன் தாயின் நே-
வடிக்மககளுக்கு எதிர்த்துப ட்பசும் திராணிெற்்றவனாக 
அவன் வளர்க்கப்பட்டிருநதான். அதனால ெமூகத்தின் 
முன் ஒரு தூொகடவ கணிக்கப்பட்ோன். நாமள திருைண 
நாள் இருநதும் அவன் ைனம் டவதமன அமேநது 
யகாண்டிருநதது. தான் ஒருவனுக்கு யெய்யும் துடரா-
கத்மத நிமனத்து புரண்டு புரண்டு ்படுத்தான். அவன் 
கண்முன்டன ஆயிொதான் வநது நின்்றாள், அவளுக்கு 
என்ன ்பதில யொலைலபட்பாகின்ட்றன். ஐடொ, என புலைம்-
பினான் அவள் எழுதிெனுபபிெ கடிதம் அவமன கெக்கிப-
பிழிநது யகாண்டிருநதது.  

அன்பின் ோக்ேர் தாயின் யொலமலை தட்ேக்கூோது 
உண்மைதான், ஆனால நைது விேெத்தில அது விதிவி-
லைக்காகடவ கருதப்பே டவண்டிெ ஒன்று, பூரண ெநதி-
ரமனபட்பால உலைகத்துக்கு இருநதுவிட்டு இபட்பாது 
டதய்பிம்றொக காட்சிெளிப்பது மும்றொ உங்கள் தாய் 
இம்றவனிேம் ்பதில யொலலை டவண்டிெவர். முழு 
ஊருக்கும் விமே யொலலை டவண்டிெவர். அவர் ஒரு 
ஆசிரிெர் விமே டகட்கும் அவர் ஊருக்கும்,  உலைகத்துக்-
கும் என்ன ்பதில யொலலைப ட்பாகின்்றார். உங்கமள ஒரு 
டகாமழொக நான் காண்்பதில யவட்கப்படுகின்ட்றன். 
நலலை காலைம் எனக்கு நீங்கள் கணவராக வநது வாய்க்-
கவிலமலை நான் ஒரு ்பாக்கிெொலிதான் ஏன் உங்கள் 
தாய்க்கு இதெடை இலமலைொ?  

ஐடொ! ஆயிொவின் வரிகள் அவமன மீண்டும், 
மீண்டும் யகான்று யகாண்டிருநதன. ஆம் அவள் டகட்்ப-
தில நிொெம் இருக்கின்்றது. ட்பசுவதற்கு உரிமையுண்டு. 
ஆரிம்பக் டகட்டு நான்கு வருேங்களில சுைார் முப்பது 
இலைட்ெம் ரூ்பாய்கமள மக நீட்டி வாங்கிெவள்தான் 
ைர்சுனா ரீசெர், அவர் கணவர் இஸ்ைாயில ஹாஜிொர் 

கூே ைமனவியின் மகயிலிருநத கடிவாளத்தின் ்பக்கம் 
இழு்படும் ஒருவராகடவயிருநதார். அவரது வாகனத்மத 

பினாஸ் கம்்பனியிலிருநது ்பறித்துக் யகாண்டு யென்்ற 
ட்பாது ்பதிமனநது இலைட்ெத்மத யைாத்தைாகடவ கட்டி 
வாகனத்மத மீட்டுக் யகாடுத்தவர் தான் ஆயிொவின் 
தநமத டெகுபட்பாடிொர்.  

வீட்டின் மின்ொரம் துண்டிக்கப்பட்ே ட்பாது ஒன்்ப-
தினாயிரம் ரூ்பாய் யெலுத்தி மீளிமணபபு யெய்ததும் 
அவர்தான். ்படிபபுச 
யெலைவுகளு க்யகன்று 
்பலை இலைட்ெங்கமள 
யெலைவழித்ததும் ஆயி-
ொவின் தநமததான், 
ஏன், ொப்பாடு, சுற்றுப-
பிரொணங்கள் ஆரிபின் 
யவளியூர் நண்்பர்கள் 
வநதால அதன் யெலைவு-
கள் எலலைாவற்ம்றயும் 
ஆயிொடவ ய்பாறுபய்ப-
டுத்து யெய்திருநதாள், 
அதுட்பாக வட்டிலைப-
்பம் ஒரு ஆயிரம் முட்-
மேயிலைாவது யெய்து 
அனுபபியிருப்பாள், 
நன்றிெற்்ற ெமுதாெம் 
டகவலைம் யகட்ே ெம்-
்பநதத்மத எண்ணி 
டவதமன அமேநதனர் 
டெகுப ட்பாடிொரும் 
அவர் ைமனவியும்.  

திருைணம் நீடித்தால 
இப்படித்தான் ோக்ேர் 
்படிபபுக்கு தகுதிொன-
வுேன் என் ைகளுக்கு 
தநதிடுங்க  என்ட்பா-
ருக்கு ஒரு ்படிபபிமன 
தான். ்படிக்கமவத்து 
்பணத்மத யெலைவ-
ழித்தும் டவறு ஒருவ-
டனாடு அங்டக சுற்றித்-
திரியும் எத்தமனடொ 

ெ ம் ்ப வ ங் க ள் . 
ஆனால ஆரிப ஒழுக்க-

விழுமிெங்களுக்கு கட்டுப்பட்-
ேவன். ஆனால அவனது, தாயும் தநமத-

யும் அவன் ்படிபபு முடியுைட்டும் இருநது விட்டு,  
ய்பண்களுக்கு ஒரு வீட்மே கட்டித்தநது ட்பாட்டு ைாப-
பிள்மளமெ யகாண்டுட்பாங்க ெம்்பநதியென்று யொன்ன-
ட்பாது சுவாசிக்க முடிொைல ைண்ணில ொய்நதார் டெகுப 

ட்பாடிொர்.  
ஆரிப யோக்ேர் அறிொத இச ெம்்பவத்தால ைன-

முமேநத ஆரி்பாவின் குடும்்பம் இநத ைாபபிள்மள 
டவண்ோம் என்று முடிவுகட்டினர். அதுவும் ஆரிபின் 
தாய்க்கு வளைான யெய்திொகவும் வாய்த்தது. ்பக்கத்து 
ஊர் யெலவநதர் ஒருவர் ஏற்கனடவ விண்ணபபித்திருநத-

தனால 
அந த 

விண்ணப -
்பத்மத ஏற்-

று க் ய க ா ண் ே 
ஆரிபின் தாய் 

எடுத்த எடுபபிடலை 
்பணைாக ஒருடகா-

டிமெ முன்மவத்தாள், 
இன்ரவியில ்பாொன அநத 

சீைானுக்கு விமலைட்பசி 
விற்்றாள் ஆரிப தாய் ைர்சுனா 

ரீசெர். அநத ஊரிடலை ரீசெர் என்்றால 
வாயில மகமவக்காதவர்கள் ொருடை-

யிலமலை. 
இதற்கு  ஊர் நிொெம் யொலலிக் யகாண்-

டிருநதது. ஆனால ஆரிப யோக்ேர் யைௌனைாக-
டவயிருநதான், அவன் அப்படி வளர்க்கப்பட்ேவன். 

ஏடதா! ஆயிொவின் தகப்பன் யெலைவழித்த யதாமகக்கு 
ஒரு யெக்தான் யகாடுத்தாள். இமளெவனுக்கும் ஒரு 
ைாடிவீட்மேப ய்பற்றுக் யகாண்ோள். அதன் பின் ஆரிப 
யோக்ேரின் திருைணம் நாமள நமேய்ப்றவிருநதது. 
இரவு நான்கு ைணிவமர உருண்டுபிரண்டு ஒருவாறு 
ைனமுமேநத அவன் கண் மூடினான் கனவில வநத ஆயி-
ொவும் நம்பிக்மகத்துடராகி என்று தன் தாயுேன் வாக்கு 
வாதப்படுவது ட்பான்்ற காட்சி கண் விழித்தான். அவ-
னுக்கு உேயலைலலைாம் நடுங்கிெது.  

ஆரிபயோக்ேரின் திருைணம் �ாம், �ாயைன நேநது 
முடிநதது. ஆயிொவின் மூத்தைாமியின் ைகன் கட்ோரில 

ய்பாறியிெலைாளராக கேமைொற்றிக்-
யகாண்டிருநதான்.   அவமன ஆயி-
ொவுக்காக ட்பெப்பட்ேது அதனால 
அத்திருைணம் முடிவானதும் ஊடர 
உண்டு ைகிழநதது. வாழத்துக்கள் 
யொரிநது யகாண்டிருநதது. ஆயிொ 
தன் கணவனுேன் கட்ோருக்குப பு்றப-
்பட்ோள் கட்ோரில இரண்டு ைாதங்-

கள் தான் வாழநதிருப்பாள், ஆரிப யோக்ேருக்கு தமலை 
ெரியிலமலைொம், அதற்கான மவத்திெம் யெய்ெ இநதிொ-
வுக்கு யகாண்டு யென்றிருக்கின்்றார்களாம் என்று டகள்-
விப்பட்ோள்.  

அது ஆரிப யோக்ேருக்கான தண்ேமனயிலமலை 
அவன் தாய் தகப்பனுக்கு இம்றவன் யகாடுத்த தண்ே-

மனயென்ட்ற நிமனத்தாள். ஆரிப தமலைமெ 
விட்ேது ஊரின் கமேக்கண் ்பார்மவயினா-
லும், தன் நண்்பர்களின், யொலலைம்பினா-
லுடை என்று ட்பெப்பட்ேது. ஆரிப யோக்ே-
ரின் வருத்தம் குணைாக அவளும் மககமள 
ஏநதினாள் மதரிெம் இலலைாத டகாமழொன 
நலலை ைனம் ்பமேத்த ஆரிப யோக்ேருக்கு  
ம்பத்திெைாம், யெய்த துடராகத்துக்கு கூலி 
தாயனன்று ஊடர ட்பசிெது. ்பணம் என்னோ 
்பணம் ்பணம். குணம் தானோ நிரநதரம், 
என்று ைர்சுனா ரீசெரின் ்பக்கத்து ரீக்கமேயிலி-
ருநது வாயனாலியில ்பாேல ஒலித்து யகாண்-
டிருநதது.  

குடும்்பம் இன ென யைலலைாம் ்பணத்-
தின் முன் தூொகப ்ப்றக்கும் உண்மைதான், 
என்்றாலும் உெர்்படிபபுக்கு ொரும் யதரி-
வானால ஊருக்குள் ்பணம் ்பமேத்தவர்கள் 
அநத ைாணவமன புக் ்பண்ணிவிடுகின்்ற-
னர். அப ்படிபபுக்காகி யெலைவு யெய்கின்்ற-
னர் இம்றவமன ை்றநத யெெற்்பாட்டினால 
்பலைவிதைாக டொதிக்கப்படுகின்்றனர். எத்த-
மனடொ குடும்்பங்கள் எவ்வளடவா பிரசசி-
மனகள் ைர்சுனா ரீசெருக்கான டொதமனதான் 
இதுயவன்று ைக்கள் ட்பசிக்யகாள்கின்்றனர் 
ைற்்றவர்களின் யொத்து யெலவத்மத சூம்ற-
ொடும் டநாக்கில நமேய்பறும் திருைணங்-
கள் கமேசியில டகவலைத்தில தான் முடியும் 
என்று அதிகைானவர்கள் ட்பசிக் யகாண்ே-
னர்.   

நிநதவூர் மக்கீன் ஹாஜி 

உம்மா கீறிய க�மாடு  



துவாக இந்தப் பத்தி 
எழுத்தில் ்தமிழ் எழுத் -
துககள் பற்றி நான் ஆங்கி -

லத்தில் எழுதியவற்றின் சாரத்்்தத் 
்தநது ககாண்டிருககிறேன். ்தமிழ் 
றபசும் வாசகரகள், இவற்்ே மூல -
க�ாழியில் சிலறவ்ை வாசிககா -
�ல் விட்டிருககலாம்.  

இ்ையி்ைறய றவறு சில 
க்ல இலககியச் கசய்திகளும் சில 
இைம்கபறும்.  

இந்தவாரம், சிங்கை நூல் ஒன்றின் 
ஆங்கில வடிவம் பற்றிய எனது 
ஆங்கிலக கட்டு்ரயின் சாராம்சத் -
்்தத் ்தருகிறேன்.  

2007ஆம் ஆண்டு ஜனவரி -
யில் ‘சிங்கை க்தாகரமு’ (LET 
US SPEECH IN SINHALA) என்ே 
நூலின் அறிமுக விழாவுககு எனக -
கும் அ்ழப்பு விடுககப்பட்ைது. 
BMICH இல் இந்த நிகழ்ச்சி இைம் 

கபற்ேது. ்த்ல்�, அநநாள் சபா -
நாயகர WJM கலாககு பண்ைார, 
பிர்த� விருநதினர. ்தாம் ஒரு 
சிங்கை க�ாழிப் புல்�யாைர 
என்ப்்த �்ேககா�ல், வழ்� -
யான அவரது ந்கச்சு்வப் றபச்சு -
ைன் அவர றபசினார.  

க�ாழியியல் (Linguistics) வல்லு -
னரான றபராசிரியர J.B திஸநாயகக 
்தான் முககிய றபச்சாைர.  

ற�்ையில், றவறு பல விற்பன் -
னரகளும் இருந்தனர.  

றபச்சுச் சிங்கைம், எழுத்துச் சிங் -
கைம் ஆகியவற்றின் குணாதிசயங் -
கள் க்தாைரபாக அவர விைககிக 

கூறிய்� என்்ன வியப்பிலும், 
�கிழ்ச்சியிலும் ஆழ்த்தியது.  

கற்ேறிநற்தார �த்தியில் இத்்த -
்கய றபச்்ச எவவாறு வழங்க 
றவண்டும் என்ப்்தயறிநது 
கபாருத்்த�ான விைககங்ளுைன் 
கச்சி்த�ாக திஸாநாயகக உ்ரயாற் -
றினார.  

சிங்கை க�ாழிப் பிரறயாகங் -
க்ை றபச்சு க�ாழியில் எவவாறு 

பயன்படுத்்தலாம் என்ப்்த, என் -
றபான்ே ்தமிழரகளுககு கசால்லிக 
ககாடுப்பது றபால், அவர உ்ர 
இைம்கபற்ேது. அவர என்்னச் 
சுட்டிககாட்டி என் கபய்ரயும் 
றசரத்துக ககாண்ைது எனககு 
�கிழ்ச்சி்யத் ்தந்தது.  

மும்க�ாழியிலும் றபசககூடிய 
முன்னாள் அ்�ச்சர, றபரியல் 
அஷரப், றபராசிரியர முதியான்றஸ 
க்தன்னக கூன், கலாநிதி லக்�ன்,  
ஜயசுந்தர ஆகிறயாரும் சுருகக�ா -
கத் ்த�து கருத்துகக்ை கவளியிட் -
ைனர. நிகழ்ச்சி, ச்பறயாருககுச் 
சலிப்புத்்தரா�ல், சுவாரஸய�ாக 

இைம்கபற்ேது.  
நல்லற்தார ஆங்கில வாகனாலி 

அறிவிப்பாைர ் பசல் கபாங்றஸா, 
இைம் கபாருள் அறிநது நிகழ்ச்சிக -
்ைத் க்தாகுத்துத் ்தந்தார.  

மூன்று பாகங்கைாக இந்த நூல் 
கவளியிைப்பட்ைது. �்ேந்த 
சட்ை நிபுணர ஏட்லி கபறரரா -
வின் து்ணவியாரான றேரலி 
கபறரராறவ இநநூல்களின் ஆசிரி -

யர. அவர பலக�ாழிக்ைப் றபசு -
பவர என்பது விறே�ாகக குறிப் -
பிைத்்தககது. இலங்்கயில் உள்ை 
்தமிழரகள், முஸலிம்கள், �றலயர 
ஆகிறயார றபசும் க�ாழிகளில் 
பரிச்சயம் கபற்ேவர. BCIS இல் 
எனது து்ணவியார புஷபா, விரிவு -
்ரயாைராகப் பணிபுரிந்தனர என்ப -
தும் எனககுப் கபரு்�யளித்்தது. 
றேரலி கபறரரா அங்கு அவரிைம் 
்தமிழ் பயின்ோர.   

்தன்னைககமும், பைாறைாபம் 
இன்றியும் அ்�தியாகக காணப் -
பட்ை நூலாசிரியர, JB கூறியது 
றபால, சமூகப் பிரக்ஞை ககாண் -

ைவர. றபச்சுச் சிங்கைத்்்த 
அவர ்த�து மூன்று நூல்களிலும் 
க்தளிவாக விைககியுள்ைார. றபச்சு 
ரகங்க்ை விைகக இரண்டு சி.டிக -
்ையும் அங்கு கவளியிட்ைார.  

அதி. வண �ாரசலின் ஜயகககா -
டியிைம் இ்ச பயின்ோர. அவர 
நன்ோகச் ச்�ப்பார என்றும் றபச் -

சாைரகள் குறிப்பிட்ைனர.  
பல்க்லககழக ஆய்வாைர -

கள் கசய்ய றவண்டிய பணி்ய 
நூலாசிரியர ்தனிகயாரு 
ஆைாகச் கசய்துள்ைார.  இம் 
மூன்று நூல்க்ையும் கவளி -
யிட்டுள்ைார.  

ஆரம்ப �ாணவரகளுககான 
அடிப்ப்ைக்ை மு்தலாவது 
நூல் விைககுகிேது. உயிர, க�ய் 
எழுத்துகளில் உச்சரிப்புகளுக -
கான ஒலிவடிவங்கள், இலக -
கன அ்�ப்பு, இலகுவி்தத்தில் 
சம்பாே்ண்ய ற�ற்ககாள் -
ைல், வி்னச்கசால் வா்தங்கள், 
கபயரச்கசால் றவற்று்�கள் 
ஆகியன பற்றி விைககுகின்ேது.  

றகள்விகள் சகி்தம் நாறைாடி -
களின் றபச்சுக�ாழியில் இரண் -
ைாவது நூல் அ்�கிேது.  

பல்கபாருள்க்ை விைககும் 
உ்ரயாைல்களும் காணப்படு -
கின்ேன. இலககணம் இலகு -
வான மு்ேயில் கற்பிககப்படு -

கிேது.  
மூன்ோவது நூல், வி்னச் 

கசால், இ்ணப்பு கசால் றபான்ே -
வற்்ே விைங்குகின்ேது.  

இம் மூன்று நூல்களும், ்தமிழ் 
றபசும் �ககளுககும், சிங்கைம் 
அதிகம் க்தரியா்த சிங்கைவரகளுக -
கும் ஒரு வரப்பிரசா்தம். 
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சிங்ஹள கத்தாகரமு

இலங்கை ம்லயகை 'கைானகைநிலா' 
கைல்லி்ைக் குறிச்சியார்

அறியப்படாத�ாரு ஆளுமை   

  
மிழ்�ணி �ானா �ககீன் பத்தி 
எழுத்்தாைர என்ே வி்தத்திறலறய 

இன்்ேய இ்ைய ்த்லமு்ேயினரால் அறியப்ப-
டுபவர. சிறுக்்த எழுத்்தாைர, நாைக எழுத்்தாைர, நடிகர, 

கட்டு்ரயாைர, ஆய்வாைர என்ே வி்தங்களிலான அவரது 
ஆற்ேல்கள் அ்னத்தும் ‘பத்தி எழுத்்தாைர’ என்ப்தனுள் முைங்-

கிவிட்ைன; முைககப்பட்டுவிட்ைன.   
இத்்த்கயரான �ானா �ககீன் அண்்�ககால�ாக இன்கனாரு 

து்ேயிலும் நு்ழநதுள்ைார. அறியப்பைா்த ஆளு்�க்ை இனங்-
கண்டு கவளிப்படுத்துவற்த அதுவாகும். இவவி்தத்திறல சில காலத்திற்கு 

முன்னர அவரால் இனங்காணப்பட்ைவரான டி.எம். பீரமுக�து (டி.எம்.பீ) 
பற்றி தினககுரலில் அவர எழுதிய்வ, ‘்தமிழகத்து ்தா்ழ’ �தியவன் என்ப-

வரால் ்தமிழகத்தில் ‘இலங்்க �்லயக கானக நிலா கல்லி்ைக குறிஞ்சியார’ 
என்ே கபயரில் நூலுருப் கபற்றுள்ைது.   
பீரமுகம்�து ்தமிழகம் கல்லி்ைக குறிஞ்சியிலிருநது �்லயகம் வநது சில காலம் 

(1949--1962) வாழ்ந்தவர. அககாலத்தில் அவராற்றிய அறிந்ததும் அறியப்பைா்தது�ான 
சமூக இலககியப் பணிகளுள் பலவும் முழு்�யான வி்தத்-
தில் அறிமுக நி்லயிலும் ஆய்விற்குத் தூண்டும் வி்தத்தி-
லும் இநநூலில் இைம் கபற்றுள்ைன.   

மு்தலில் டி.எம்.பீ. �்லயக �ககள் �த்தியிறல ‘பீரங்-
கிப் றபச்சாைர’ எனப் புகழ் கபற்றிருந்த்� பற்றிப் றபசப்-
படுகின்ேது. ‘ஜனநாயகத் க்தாழிலாைர காங்கிரஸ’ என்ே 
புதுத் க்தாழிற்சங்கம் உருவானறபாது அச் சங்கத்்்தச் 
றசரந்தவரகளுககு உநது சகதியாக விைங்கி �்லயக �க-
கைது உரி்�ககாக குரல் ககாடுத்்தவராகின்ோர டி.எம்.
பீ. சமூக �று�லரச்சிககாக குரல் ககாடுத்்தவர என்ே 
நி்லயில் ஈழத்து அண்ணாவாகி இலங்்க தி.மு.க வர-
லாற்றிலும் இைம் கபற்ேவராகின்ோர.   

இலககியப் றபச்சாைராகவும் திகழ்ந்த டி.எம்.பீ. 
றபரா்த்ன பல்க்லககழகம், ககாழும்பு விறவகானந்த 
�ண்ைபம் உட்பை பல இைங்களில் ்த�து இலககியப் 
புல்�்ய கவளிப்படுத்தியிருந்தார. ற�லும், இ்தழாசிரியராகத் திகழ்ந்த டி.எம்.
பீ �்லயகத் க்தாழிலாைர முன்றனற்ேத்திற்காக ஆரம்பிககப்பட்ை ‘நவஜீவன்’ வார 
இ்தழின் ஆசிரியராக விைங்கியவர, ஆசிரியர ்த்லயங்கம், ற்தாட்ைச் கசய்திகளுைாக 
க்தாழிலாைர �த்தியில் எழுச்சியூட்டியவர.   

‘கிைரச்சியும் புரட்சியும் ஊட்டும்’ ‘நண்பன்’ பத்திரி்கயின் ஆசிரியராகவும் விைங்கி 
ற்தாட்ைத் க்தாழிலாைரகளுககு உணரச்சியூட்டியவர டி.எம்.பீ. ‘்தார்க’ என்ே பத்திரி-
்கயின் ஆசிரியராக இல்லாது விடினும் ்தாயகம் திரும்பும் வ்ர இலககியப் பங்களிப்-
்பச் கசய்து வந்தவர.   

ற�ற்கூறிய விபரங்கள் பலவும் சற்று விரிவான மு்ேயில் இநநூலில் இைம் கபற்-
றுள்ைன. இவவாறே �்லயகச் சிறுக்்த முன்றனாடிகளுள் ஒருவராக கணிககப்படு-
கின்ே டி.எம்.பி்யயும் இநநூல் அறிமுகப்படுத்துகின்ேது. பல சிறுக்்தக்ை இவர 
வழங்கியிருப்பினும் ஆறு சிறுக்்தகள் �ட்டுற� ‘சிறுக்்தகள் 6’ என்ே கபயரில் 
நூலுருப் கபற்றுள்ைன.   

நாவலாசிரியாகவும் திகழ்ந்த டி.எம்.பீயின் ‘கங்காணி �கள்’ (1955) நாவல் கபய-
ருகறகற்ப ற்தாட்ைத் க்தாழிலாைரகளின் வாழ்க்க பற்றியும், ‘சதியில் சிககிய சலீ�ா’ 
நாவல் முஸலிம் �ககைது வாழ்க்க பற்றியும் சித்்தரிககின்ேது.   

டி.எம்.
பீ யின் 
சிறுக்்த, நாவல் 
து்ேப் பங்களிப்்பப் 
பற்றி மு்தல் இனங்காட்டிய 
கனககசநதிநா்தன் பற்றியும் 
(1964) க்தாைரநது சில்்லயூர கசல்-
வராசன், க்தளிவத்்்த றஜாசப், அந்தனி 
ஜீவா மு்தலாறனார குறிப்பிட்ை்� பற்றியும் 
ற�்ைப் றபச்சுககள் பற்றி மு.சாயபு�்ரககார, 
அஹ�து மீரான் முஹம்பது ஆகிறயார மு்தன் மு்தலாக 
எடுத்து்ரத்்த்� பற்றியும் பாராட்டும் நூலாசிரியர அ்வகள் 
பற்றி குறிப்பிைா்த ஈழத்து நாவல் சிறுக்்த ஆய்வாைரகள் பற்றியும் 

குறிப்பிட்டிருந்தால் நன்ோகவிருநதிருககும்.   
விரிவாக எழு்தப்பட்டிருகக றவண்டிய நூல் என்பது ்தவிர றவறு கு்ேகள் எவற்்ே-

யும் ககாண்டிரா்த இநநூலின் வரவு ‘மூரத்தி சிறிது, கீரத்தி கபரிது என்ப்தற்கு எடுத்துக-
காட்ைானது. க்தாைர ஆய்வுகள் பலவற்றுககு இை�ளித்துள்ைது.   

டி.எம்.பீ கவிஞைர என்ே குறிப்பிைப்பட்டிருப்பினும் அது பற்றி ற�லும் ஓரிரு வரிக-
ைாவது இைம்கபற்றிருப்பின் நன்ோக இருநதிருககும். அத்ற்தாடு �ானா �ககீன் அவர-
கைது கவனத்திற்கு முககிய�ானக்தாரு விையம் பற்றிக குறிப்பிட்ைாக றவண்டும். 
டி.எம்.பீ.யின் சிறுக்்தத் க்தாகுப்பு, நாவல்கள், ்கவசம் இருப்பின் அவற்்ே 
கவளிகககாணரந்தால் இலங்்க இலககிய வரலாற்றில் அன்னாருககுரிய இைம் 
ற�லும் உறுதிப்படும் என்பற்த!   

க்தாைரகட்டு்ர்ய நூலுருவாககிய ்தமிழ் நாடு ்தா்ழ �தியவன் பாராட்ைப்-
பை றவண்டியவர. எனினும் ‘காட்டில் எரிந்த நிலா’ என்ே கபயரிலுள்ை ்தவறு ஒரு 
கநருைல் �றுபதிப்பில் திருத்்தப்பை றவண்டியது முககியம்.   

பேராசிரியர் செ. பயாகராஜா 

காவலி ற்தசிய கல்வியியற் கல்லூரியின் சிறரஷை 
விரிவு்ரயாைரும் கல்வி�ாணி கற்்க கநறி �ற்றும் 
பட்ைப் பின் கல்வி டிப்றைா�ா கண்டி கற்்க நி்ல-
யங்களின் வரு்க்தரு விரிவு்ரயாைரு�ான சி. 

�றனாகரன் எழுதிய கல்வித் ்தத்துவமும் கல்விச் சமூகவிய-
லும், கல்வித் ்த்ல்�த்துவமும் கல்வி முகா்�த்துவமும், 
கற்ேலும் கற்பித்்தல் க்லயும் ஆகிய மூன்று நூல்கள் அண்-
்�யில் கவளியிைப்பட்ைன. ஆசிரிய கல்வியியலாைராகக 
கல்வித்து்ேயில் மிக நீண்ை காலம் கபற்ே கற்பித்்தல் அனுப-
வங்க்ை அடிப்ப்ையாகக ககாண்டு சி. �றனாகரன் இநநூல்-
க்ைப் ப்ைத்துள்ைார.   

 ்தர�ான கல்விககு ்தரம்மிகக ஆசிரியரகளின் பங்களிப்பு 
மிகமிக அவசிய�ாகும். ்தரம்மிகக ஆசிரியரக்ை உருவாககு-
வ்தற்கு ்தரம்மிகக நூல்கள் கவளிவரறவண்டியது காலத்தின் 
ற்த்வயாகும். விரிவு்ரயாைர சி. �றனாகரனது இம் மூன்று 
நூல்களும் ்தரம்மிகக ஆசிரியரக்ை உருவாககுவதில் கபரும்-
பங்காற்றும் என்ப்்த உறுதியுைன் குறிப்பிைலாம். ்தமிழ்க 
கல்விப் புலத்்்தப் கபாறுத்்த�ட்டில் ஆசி-
ரியர கல்வித் து்ே சாரந்த நூல்கள் 
மிகவும் அரி்தாகறவ காணப்-
படுகின்ேன. இத்்த்கய 
சூழ்நி்லயில் இத்து-
்ேசாரந்த மூன்று 
நூ ல் க ் ை 

ஆககியுள்ை சி. �றனா-
கரனது கபரு முயற்சி 
வி்தநது றபாற்ேத்்தகக்தா-
கும்.   

கற்ேல் கற்பித்்தல் 
பணியில் ்தம்்�த் ற்தரச்சி 
மிககவரகைாககிக ககாள்ை 
வி்ையும் ஆசிரியரகளுககும் 
கல்விப் புலத்திறல பணியாற்-
றுகின்ே சகலருககும் இந-
நூல்கள் பயன்மிகக்வயாக 
அ்�யும் என்ப்த்ன குறிப்-
பிட்டுச் கசால்லலாம். 
ஆசிரியர கல்வித்து்ே 

சாரந்த்தாக பல்றவறு பாைகநறிக்ைப் பயிலுகின்ே சக-
லரும் இநநூல்கள் வாயிலாகத் ்த�து ற்தரச்சிக்ை-
யும் திேன்க்ையும் விருத்தி கசய்து ககாள்ை 
முடியும்.   

ஆசிரிய �ாணவரகள் மிக இலகு-
வாக வாசித்து விைங்கிக ககாள்ளும் 
வ்கயில் விையங்கள் க்தாகுககப்-
பட்டுள்ை வி்தம், ஆற்கோழுககுமிகக 
க�ாழிந்ை, இற்்ேப்படுத்்தப்பட்ை 
்தகவல்கள் என்பன இநநூல்களின் ்தரத்-
தி்ன ற�ம்படுத்துகின்ேன. இம்மூன்று 
நூல்களும் 21ஆம் நூற்ோண்டிறல ்த�து ற்தரச்-
சிக்ையும் திேன்க்ையும் விருத்தி கசய்வ்்த 
றநாககாகக ககாண்டுள்ை சகல ஆசிரியரகளும் 
வாசித்துப் பயன்கபேறவண்டிய பயன்மிகக நூல்க-
ைாகும். கற்ேல் கற்பித்்தலில் ஆழ்ந்த புல்�யுள்ை 
இநநூலாசிரியர க்தாைரநதும் இத்்தகு நூல்க்ைப் 

ப்ைத்திை வாழ்த்துகின்றேன்.   

கல்விததுறைக்கு
மூன்று நூல்கள்   

ஆர். மபகஸ்வரன் 

ஸறரலியாவில் வதியும் நீரககாழும்பு கலட்சு�ணன் 
முருகபூபதி ்தமிழ் கூறும் நல்லுலகில் நன்ோக அறியப்ப-
டும் புகழ் பூத்்த எழுத்்தாைர.   

“காற்று வாங்கப் றபாறனன் ஒரு 
றவ்ல வாங்கி வநற்தன்- எழுத்-

துககு கி்ைத்்த மு்தல் சன்�ானம் 
20 ரூபா” என்ே �குைத்தில் 

சு்வபை எழுதி அகனி குஞ்சு 
இணயத்்தைத்தில் றசரத்்த 
பதிவி்ன கபான். இராஜறகா-

பால் அருள்நாவலன் சில தினங்-
களுககு முன்னர எனககு மின்னஞ்-

சல் கசய்திட்ைார. முருகபூபதியின் 
எழுத்துககு நான் ஒரு நல்ல வாசகனா-

றவன்.  
கட்டு்ரயின் ஒரு கட்ைம் என் �ன்்த 

கநகிழ்வத்து ஒரு கசாட்டு கண்ணீர 
திவ்ல்ய முட்ை ்வத்து விட்ைது.  

என் இனி்� வாய்ந்த நண்பர-
கறை அ்்த நீங்களும் வாசிகக 
றவண்ைா�ா.  

“ நீரககாழும்பு பிரற்தச கைற்கோ-
ழிைாைரகளின் றபச்சுக�ாழி தூக-
கலாகவிருந்த சிறுக்்தகயான்்ே 
எழுதிறனன். அ்்தப் பிரசுரிகக 
வீரறகசரி கபான். இராஜறகாபால் 
முன்வரவில்்ல. �ல்லி்கககு 
அனுப்பிறனன். அது பிரசுரித்்தது.  

அற்த க்்த்ய நாைக�ாககிறனன். 
இலங்்க வாகனாலியில் 'சங்கநா்தம்' 

இ்ைஞைர நிகழ்ச்சி்ய ்தயாரித்-

துக ககாண்டிருந்த நண்பர வி. என். �திஅழகன் அ்்த ஒலிபரப்பி-
னார.  

நீரககாழும்பிலிருநது எனது நண்பர்கை அந்த நாைகத்துககாக 
இலங்்க வாகனாலி க்லயகத்துககு அ்ழத்துச் கசன்றேன். 
எனககு 20 ரூபா சன்�ானம் கி்ைத்்தது. அதுறவ எனககுக 

கி்ைத்்த மு்தலாவது சன்�ானம். அந்தப் பணத்்்த பல நாட்கள் 
கசலவிைா�ல் ்வத்திருநற்தன்.  

1972 ல் எனது மு்தல் எழுத்துககு கி்ைத்்த இருபது ரூபா சன்�ா-
னத்்்த �ேககத்்தான் முடியு�ா?”  

இந்த �ட்டில் முருகபூபதி நிற்பாட்டி விட்டிருந்தால் அறனக-
�ாக இந்த முகநூல் பதி்வ றபாை மு்னநதிருகக �ாட்றைன்.  

அவர ் வத்்த இந்த முத்்தாய்ப்புத்்தான் என் கநஞ்்சத் க்தாட்டுத் 
தூண்டி விட்ைது. “கைநது வந்த பா்்த்ய �ேநது றபானால் 
கசல்லும் பா்்த இருட்ைாகிவிடும்.”  

நண்பரகறை! 1972 ல் இலங்்க வாகனாலி 5 ம் இலகக க்ல-
யகம். அறிவிப்பாைர சி.சண்முகம் இலங்்க வங்கி அனுசர்ண-
யில் பிரதி எழுதித் ்தயாரித்்த வரத்்தக றச்வ 15 நிமிை நாைகத்தில் 
நானும் நடித்து கவளிறய வருகிறேன். அங்கு காத்திருந்த விைம்பர 
முகவரான பல்க்ல றவந்தன் சில்்லயூர கசல்வராஜன் “ “ராசன் 
இந்தா பிடி” என எனது ்கயில் கபாத்தினார ஒரு புத்்தம் புதிய 
்தா்ை. பாரத்ற்தன். பரவச�ாறனன். க�, க�ககும் ஒறரஞ்- பிங் 
கலர 5 ரூபா.  

எழுதிறனன் யாழ்ப்பாணம், சண்டிலிப்பாய், கல்வ்ையில் 
வசிககும் எ்ன ஈன்று றபணி வைரத்்த அம்�ாவுககு ஒரு கடு்தாசி. 
அதில்“ “அம்�ா நான் நடித்து சம்பாதித்்த மு்தல் வரும்படி. உன் 
்தாள்களுகறக இந்தத் ்தாள் அரப்பணம்”. குண்டூசியால் குத்தி 
இ்ணத்ற்தன் அந்த றநாட்்ை. என்பலப்பினுள் ்வத்ற்தன். 10 
ச்த முத்தி்ர்ய ஒட்டிறனன். றபாட்றைன் கடும் சிவப்பு நிே 
்தபால் கபட்டிககுள். அடுத்்த இரண்டு நாள்களில் கடி்தம் 
அம்�ா்வ எட்டியது. 

பகாவிலூர் செல்வராென் 

லெ. முருகபூபதிக்கு 20 ரூபதா, 
வி.என். மதிஅழகனுக்கு 5 ரூபதா



விட்டுக்கொடுத்து நல்லுறவை ைளர்ப்ொம்
உலகில் வாழும் ஒவ்வாருவருக்கும் ‘அயலவர்கள்’ 

என்ற நிலலயில் பலர இருபபது சமூ்க வாழ்வில் தவிரக்்க 
முடியாத ஒன்றாகும். ்பரிய ந்கரத்தில் வாழ்பவராயி-
னும், சின்னஞ்சிறிய குக்கிராமத்தில் வாழ்்வார்களாயி-
னும், ்தாடர அடுக்கு மாடி்களில் வாழ்்வார்களாயினும் 
அயலவர்கள் இல்லாத எவரும் இல்லல எனபது யதாரத்-
தமாகும். அயலவர்க்ளாடு அன்பாடு, பண்பாடு, 
பாசத்்தாடு, நல்லு்ற்வாடு, வாழுதல் ஒவ்வாருவரதும் 
்கடலமயா்க உள்ளது. அவர்கலள பல்கத்துக்்்காண்டா 
அயலவர்க்ளாடு முரணபட்டுக்்்காண்டா வாழ்வது 
மி்கக் ்கடி்னமா்னதாகும் ்பற்்றார்களும் பிள்லள்களும், 
ச்்காதர ச்்காதரி்களும், உற்றார உ்றவி்னர்களும், நட்பால் 
இலைநதவர்களும் எப்பாதும் நம் கூட்வ இருபபார-
்கள் எனறு நாம் எதிரபாரக்்க முடியாது. அது இயலுமா்னது-
மல்ல. ஆ்னால் அல்லும் ப்கலும் நம்மருகில் இருபபவர-
்கள் நம் அயலவர்கள்தான.

எமக்கு சடுதியா்க ஏறபடும் விபத்துக்்கள், ்கஷடங்கள், 
நஷடங்கள், துனபங்கள், துயரங்கள் ்பான்றவறறின-
்பாது முதலில் உதவிக்கு வருகின்றவர்கள் அயலவர்கள்-
தான. உற்றார உ்றவி்னர்கள் த்கவல் கிலடத்து வநது ்சர-
வதறகு எடுக்கும் ்காலத்தில் அவசியமா்ன பணி்கலள 
நில்ற்வறறுபவர்கள் அயலவர்கள் எனபலத எவராலும் 
மறுக்்க முடியாது.

ஆ்னால் இவறல்ற சரியா்கப புரிநது்்காள்ளாமல், எம் 
அயலவர்க்ளாடு நாம் ்வறுபபா்க நடநது்்காள்கின-
்்றாம். அயலவர்களின தகுதி தராதரம் பாரத்து, எம் குடும்-
பத்தின மகிழ்ச்சியா்ன தருைங்களில் அவர்கலளப பு்றக்-
்கணிக்கி்்றாம். அவர்களுக்கு ஏறபடும் ்கஸடங்களில் 
உதவி்கள் ்சயய தயஙகுகி்்றாம். இலவயல்னத்தும் 
தவிரக்்கபபட ்வணடிய விடயங்களாகும்.  

எல்லா சமயங்களும் அயலவர்க்ளாடு நல்லு்றலவ 
்பணுமா்்ற வலியுறுத்துகின்ற்ன. “அயல்வீட்டார பசித்தி-
ருக்்க நீ மட்டும் வயிரபுலடக்்க புசிக்்கா்த” எனறும் “அயல்-
வீட்டாரின ்காற்்றாட்டத்லத தடுக்கும் விதத்தில் உன 
மதில் சுவலர உயரத்திக் ்கட்டா்த” எனறும் “உன வீட்டில் 
சலமக்கும் ்கறியின சாதத்தில் சிறிதள்வனும் அயல்வீட்-
டா்ராடு பகிரநது்்காள்”  எனறும் நபி்கள் நாய்கம் அவர-
்கள் அயலவர்கள் பறறி குறிபபிட்டுள்ளார்கள். எ்ன்வ 
அயல்வீட்டார்க்ளாடு அன்பாடு. ஆதர்வாடு, நடநது 
்்காள்்வாம். அவர்களது இனப துனபங்களில் பங-
்்கற்பாம். எம்மால் இயலுமா்ன ச்கல நனலம்கலளயும் 
அவர்களுக்குச் ்சய்வாம். அயலவலர அரவலைத்து 
வாழ்்வாம். இது்வ சமூ்க ச்க வாழ்வுக்கும் அடிபபலட-
யா்க அலமயும் எனபலத உைர்வாம்.

இயறல்கயும் ்சயறல்கயும் 
இலைநது வரும் இனிய ்காட்-
சியிது  

்கவிப்பரரசு லவரமுத்து,‘அ’ முதல் ‘ஃ’ வலர உயி்ர-
ழுத்து்களால் எழுதிய

“உடல் எழுத்து!”க கவிவையிது.
அதி்காலல எழு
ஆ்காயம் ்தாழு

இருதயம் துடிக்்கவிடு
ஈரழுநதப பல்்தய

உடல்்வரலவ ்கழி
ஊலளச்சலத ஒழி

எருது்பால் உலை
ஏலை்பால் உண

ஐம்புலன புதுக்கு
ஒழித்துவிடு புல்கமதுலவ

ஓட்டம்்பால் நட

ஓளடதம் பசி
அஃதாறறின எஃ்காவாய

்கடநத 2020.08.16ம் தி்கதிய “படித்ததும் ப்கரவதும்” 
பத்தியில் ‘என ்்கள்விக்்்கன்ன பதில்?’பகுதியில் என 
்்கள்விக்கு பதில் தநதவர அல் அஸுமத். இலஙல்க-
யின தமிழ் இலக்கிய உலகில் இவர ஒரு ஜாம்பவான 

என்றால் மில்கயல்ல. 
மூத்த ்கவிஞரா்ன இவர 
தமிழ் இலக்கியத்தில் 
்கவிலத, ்தாடர ்கவிலத, 
்காபபியம், சிறு்கலத, 
நாவல், ்கட்டுலர, ்மாழி-
்பயரபபு எ்ன ்தாடாத 
பகுதி்ய இல்லல்ய-
்னலாம். இவரிடம் நான 
்்கட்ட மறறு்மாரு ்்கள்-
விக்்கா்ன அவரது பதில் இ்தா.

்்கள்வி:  பல ஆணடு்களுக்கு முன்ன்ர்ய நீங்கள் 
இல்றதூதர முஹம்மது நபியவர்களின நபி ்மாழி்கலள 
‘திருக்கு்றள்’ வடிவத்தில் ‘நபிக்கு்றள்’ எ்ன எழுதிக்்்காண-
டிருநதலத நா்னறி்வன. அம் முயறசி என்னவாயிறறு?

பதில்:அது ஒரு துயரக் ்காவியம்தான! 1982 முதல், 
அப்பாது ்வளிவநதிருநத நபி்மாழித் தமிழ் 
்தாகுப்பானல்ற பினபறறி, மூனறு அடங்க்ளடு-
்கலள உள்ளடக்கி 1800 கு்றள்்கள் எழுதியிருந்தன. இந-
நிலலயில்தான, தமிழ்நாடு ரஹமத் அ்றக்்கட்டலளயி்னர 
்வளியிட்ட ‘ஸஹீஹூல் பு்காரி’ என்ற தமிழ் ்மாழியி-
லா்ன நபி்மாழி கிரநதம் எ்னக்கு கிலடத்தது. அதல்ன 
ஒபபிட்டுப பாரத்த்பாது, முதலாவதா்க நான பினபறறி-
யிருநத அடங்க்ளடு்களில் ்மாழி்பயரபபுப பிலை்கள் 
இருநததால், நான அவறல்ற ஒதுக்கிவிட்டு ரஹமத் அ்றக்-
்கட்டலளயி்னரின ‘ஸஹீஹூல் பு்காரி’லயப பினபறறி 
2002ல், 2200 நபிக்கு்றள்்கலள முதலிலிருநது எழுதி்்னன. 
எழுதிய ல்க்யாடு, முதல் ஐநது அடங்க்ளடு்கலள உள்-
ளடக்கிய அவறல்ற ்மறபாரத்துத் தருமாறு ஒரு அறிஞரி-
டம் ் ்காடுத்்தன. அவரது ் வலலபபளு ்காரைமா்க்வா 
என்ன்வா அதல்ன அவர மீளத்தரவில்லல.. 

நான பல முல்ற அவரிடம் ்்கட்டும், அபபிரதி்கள் 
எ்னக்குக் கிலடக்்கவில்லல. அவர என்ன நில்னத்திருந-
தார என்்றா அல்லது அவரும் அபபிரதிலயக் ்காைா-
மலாக்கிவிட்டாரா என்்றா எ்னக்குத் ்தரியவில்லல. 
இப்பாது அவரும் இ்றநதுவிட்டார. எனனிடம் ்வறு 
பிரதி்களும் இல்லல என்ற துரபபாக்கிய நிலல! எ்ன்வ 
இபபணிலயத் ்தாடர முடியாத இக்்கட்டா்ன நிலல. இது 
இல்ற்யான அல்லாஹவின எணைம் ்பாலும் எனறு 
ம்னலதத் ்தறறிக்்்காணடுள்்ளன! 

இதுைொன் இவறயச்சம்
இஸலாமிய உலகின இரணடாம் ஆட்சியாளர ்கலீபா 

உமர அவர்கள் ஒருமுல்ற மக்்கா ந்கரிலிருநது மதீ்னா ந்கர 
்நாக்கிச் ்சனறு ்்காணடிருநதார. வழியில் ஆடு ்மயக்-
கும் ஓர இலடயர குலச் சிறுவல்னக் ்கணடார.

்கலீபா உமர அவர்கள், சிறுவல்ன அணுகி ்பச்சுக் 
்்காடுத்தார.“தம்பி! எ்னக்கு ஓர ஆடு ்தலவபபடுகி்றது. 
ஒரு ஆட்லட விலலக்குத் தருவாயா?” என்றார.

“்பரியார அவர்க்ள! இநத ஆடு்கள் எனனுலடயலவ 
அல்ல. எ்னது முதலாளியுலடயலவ. இவறல்ற நான எவ-
ருக்கும் விற்க முடியாது” என்றான சிறுவன.

சிறுவல்ன பரி்சாதிக்்க விரும்பிய ்கலீபா உமர, “இஙகு 
உனல்னயும், எனல்னயும் தவிர ்வறு யார இருக்கி்றார-
்கள். நான உ்னக்கு நல்ல விலல தருகி்்றன. முதலாளி 
ஆட்டுக் குட்டி எங்்க எனறு ்்கட்டால் 
ஓநாய பிடித்துக் ்்காணடு ்பாயவிட்டதா-
்கக் ்சால்லி வி்டன” என்றார. “்பரிய-
வ்ர, முதலாளி இஙகில்லலதான. அவர 
நான ்சயவலத பாரக்்கவும் மாட்டாரதான.. 

ஆ்னால் எனல்னயும், உங்கலளயும், என முதலாளிலய-
யும் எநத ்நரமும் பாரத்துக் ்்காணடிருக்கி்றா்்ன ஒரு-
வனஇல்றவன, அநத.  இல்றவனின பாரலவக்கு என்ன 
கூ்ற முடியும்?” எ்ன ஆணித்தரமா்க ்்கட்டான சிறுவன.

சிறுவனின இஸலாமிய உைரவலவயும், இல்றயச்சத்-
லதயும் ்கணடு ்கலீபா புள்காஙகிதமலடநதார.

கொயல் ்ட்டினமும் கல்்ைட்டுககளும்
இநதியாவின தமிழ் நாட்டில் மி்கப பிரபலமா்ன 

முஸலிம் ஊரதான ்காயல்பட்டி்னம். ்காயல்பட்டி்னத்-
தில் ்காலத்தால் முறபட்ட தமிழ், அரபி, பாரசீ்க ்மாழிக் 
்கல்்வட்டுக்்கள் நில்றயக் ்காைபபடுகின்ற்ன. இநதி-
யாவின  திராவிடக் ்கட்டடக்்கலலப பாணியில் ்கட்டப-
பட்ட பலைய பள்ளிவாசல்்கள் நில்றய உள்ள்ன. இலவ 
இபபகுதியில் இஸலாம் தலைத்்தாஙகி இருநதலமக்குச் 
சானறு ப்கரகின்ற்ன. இஙகுள்ள ் ்காசு மரக்்கார பள்ளியில் 
கி. பி. 1000ம் வருடத்லதச் ்சரநத  ்கல்்வட்டு உள்ளது. 
்கருபபுலடயார பள்ளியில் கி.பி. 10 ஆம் நூற்றாணலடச் 
்சரநத ஒரு ்கல்்வட்டும், கி.பி. 1196--1224 ்காலபபி-
ரிவு ஆட்சியாளன சடயவரமன குல்ச்கரபாணடியன 
்காலத்து ்கல்்வட்டும் ்கணடுபிடிக்்கபபட்டுள்ளது. 

யூசுப ஒலியுல்லா பள்ளியில் 13ஆம் நூற்றாணலடச் 
்சரநத ்கல்்வட்டு ்காைபபடுகின்றது. ்காட்டு்மாக்தூம் 
பள்ளியில் முதலாம் மா்றவரமன சுநதரபாணடியன (கி.
பி. 1216--1240) ்காலத்து ்கல்்வட்டு உள்ளது. இக்்கல்-
்வட்டு்களில் இவவூர பவுத்திர மாணிக்்கபபட்டி்னம் 
எ்னக் குறிபபிடுகி்றது. பள்ளிவாசல்்களின பராமரிபபிறகு 
மன்னர்கள் ்்காலடயளித்த ்சயதி்கலளயும் இக்்கல்-
்வட்டு்கள் ்தரிவிக்கின்ற்ன. அக்்கால சமய நல்லிைக்-
்கத்திறகு சான்றளிக்கும் சமுதாய ஆவைங்களா்க இலவ 
தி்கழ்கின்ற்ன. இனனும் இவவூரில் ்தானலமயா்ன ்கல்-
்வட்டுக்்கள் பல ்காைபபடுகின்ற்ன.

்காட்டு்மாக்தூம் பள்ளியிலுள்ள மற்்றாரு ்கல்-
்வட்டு முதலாம் மா்றவரமன சுநதரபாணடியன 
்பயரால் இவவூலர, ‘்சா்னாடு ்்காணடானபட்டி்னம்’ 
எனறும் துல்றமு்கத்லத ‘்சா்னாடு ்்காணடான பட்-
டில்னத்துல்ற’ எனறும் அலைக்கி்றது. இக்்கல்்வட்டு 
்வைாட்லட ஆணட உதயமாரதாணடன (கி.பி. 1383-
1444) ்காலத்லதச் ்சரநததாகும். துல்றமு்கத்தில் வசூ-
லிக்்கபபடும் சுங்க வரியில் ஒரு பகுதி இபபள்ளியின 
பராமரிபபுக்கு ்மறபடி மன்னன வைஙகியலதயும் இக்-
்கல்்வட்டு குறிபபிடுகி்றது. 

இலஙல்கயின 
மூன்றாவது பிரத-
மர ்சர. ்ஜான 
் ்க ா த் த ல ா வ ல 
அநத நாளில் 
பாவித்த ்கார
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(“யாதும் ஊ்ர யாவரும் ்்களிர” எனபது ்கணியன 
பூஙகுன்ற்னது வரி்கள். இதில் ்்களிர எனபது உ்றவி்னர 

எ்னப ்பாருள்படும். இநத உ்றவி்னருக்கு நான தரும் 
பத்தி யாவரும் ்்களீர’)  

அமரர ்த்மொ ப்சொமகொநைனுககு 
இவையைழி அஞ்சலி  

பிரபல ஏழுத்தாளர 
அமரர பத்மா ்சாம்காநத-
னுக்்கா்ன  இலையவழி 
அஞ்சலி நி்கழ்வு ஞா்னம் 
்கலல இலக்கியபபண-
லையின ஆதரவில் 19.-
08.2020 புதனகிைலம 
மாலல 5.00 மணிமுதல் 
6.30வலர இடம்்பற்றது. 
ஞா்னம் ஆசிரியர தி. ஞா்ன-
்ச்கரன தலலலமயில் 
இடம்்பற்ற இநநி்கழ்-

வில் பத்மா ்சாம்காநதனின நணபர்கள், நலனவிரும்பி-
்கள், அனுதாபி்கள் உ்றவி்னர்கள், எழுத்தாளர்கள் எ்னப 
பலரும் ்கலநது்்காணட்னர. அஞ்சலி உலர்கலள ் பரா-
சிரிலய சித்திர்ல்கா 

்மள்னகுரு ஆரம்பித்து 
லவத்தார. ்தாடரநது 
்க்னடா உதயன ஆசிரியர 
நா. ்லா்்கநதிரலிங்கம், 
அவுஸதி்ரலியாவிலி -
ருநது ்ல. முரு்கபூபதி, 
்க்னடாவிலிருநது எழுத்-
தாளர குரு அரவிநதன, 
ஊட்கத்துல்ற விரவு-
லரயாளர ்தவ்்க-
ளரி, ்கவிஞர ்மமன-
்கவி, தமிழ்க் ்கலதஞர 
வட்டச் ்சயலாளர 
வசநதி தயாபரன, லண-
டனிலிருநது எழுத்தாளர 

இரா்ஜஸவரி பாலசுபபிரமணியம் ஆகி்யார அஞ்சலி 
உலர்கள் நி்கழ்த்தி்னர. நாறபது ்பரவலர இலையவழி 
்கலநது ்்காணட இநநி்கழ்வில் பாரலவயாளர தரபபி-
லிருநது அவுஸதி்ரலிய எழுத்தாளர ்்க.எஸ.சுதா்கர 
மறறும் லணடன எழுத்தாளர நவ்ஜாதி ்ஜா்கரட்்னம் 
ஆகி்யாரும் ்கலநது அஞ்சலி உலரயாறறி்னர.  

நில்றவுலர ஆறறிய ்ல. முரு்கபூபதி, “்்கா்ரா்னா-
வின பரம்பலால் ஒனறுகூடல்்கள் நி்கழ்த்த முடியாத 

இனல்றய நிலலயில் ்காலச்சூைலுக்கு ஏறப இநத 
அஞ்சலி நி்கழ்லவ இலையவழி ஏறபாடு்சயது உலகின 
பல்வறு நாடு்களில் உள்்ளாலரயும் ்கலநது்்காள்ள 
லவத்தலமக்்கா்க ஞா்னம் இலக்கியப பணலைலயப 
பாராட்டுவ்தாடு இனிவருங ்காலங்களிலும் இலைய-
வழி உலரயாடல்்கள்மூலம் இலக்கியச் ் சயறபாடு்கலளத் 
்தாடர்வணடும்” எ்னக் குறிபபிட்டார.  

்யன்மிகக்ைொரு ்ொரிய கவிவைத் ்ைொகு்பு  
ஈைத்துத் தமிழ்க் ்கவிலதக் 

்களஞ்சியம் (புதுக்கிய 
பதிபபு) எனனும் நூலில்ன 
வடமா்காை பணபாட்-
டலுவல்்கள் திலைக்்க-
ளம் ்வளியிட்டுள்ளது. 
இநநூலின முதற பதிபபு 
1966இல் ்பராசிரியர ஆ. 
சதாசிவத்தால் ்தாகுக்்கப-
பட்டு இலஙல்க சாகித்திய 
மணடலத்தால் ்வளியி-
டபபட்டது. அத்்தாகுபபு 
ஈைத்துச் ்சயயுளிலக்கிய 
வரலாறறு நூலா்கவும் 
விளங்க்வணடும் எனனும் 
்நாக்குடன ஒவ்வாரு புல-
வரின பாடல்்களின முனனுலரயா்க வரலாறகுக் குறிபபு-
்கள் ்சரக்்கபபட்டுள்ள்ன. ்கல்வி ்்கள்வி்களால் அறிவில் 
்மம்பட்ட சான்்றா்ர புலவர எ்னக் ்்காள்ளபபடுவர 
என்ற ்கருத்துக்கு அலமய 143 புலவர்கள் எழுதிய மரபுக் 
்கவிலத்கள் மட்டு்ம அநநூலில் ்சரக்்கபபட்ட்ன.   

இலஙல்க சுதநதிரம் அலடநதபின ஏறபட்ட சமூ்கப 
்பாருளாதார ஏற்றங்கள் ்காரைமா்க தமிழ்க் ்கவிலதப 
்பாக்கிலும் மாற்றங்கள் ஏறபட்ட்ன. ்பரும்பாலா்ன ்கவி-
லத்களில் ்பாதுவுடலமக் ்கருத்துக்்கள் ்ம்லாஙகி்ன. 
1980க்குப பின்னர ஈைத்துக் ்கவிலதப ்பாருளா்க அரசி-
யல், ்பணணியம், ஆகிய்ன தலலதூக்கி்ன.   

இரணடாம் பதிபபில் சுதநதிரத்திறகுப பின்னரா்ன 
்காலபபகுதியில் ஏறபட்ட மாற்றங்கலள உள்வாஙகிய ்கவி-
ஞர்களின ்கவிலத்களும் உள்வாங்கபபட்டுள்ள்ன. எல்-
லாமா்க 247 ்கவிஞர்களின பாடல்்களும் அவர்கள் பறறிய 
அறிமு்கக் குறிபபு்களும் இநநூலில் அடஙகியுள்ள்ன. ்கவி-
லத்கள் யாவும் சங்க்காலம், யாழ்பபாைத் தமிழ் ்வநதர-
்காலம் (1216 -1621) ்பாரத்துக்்்கயர ்காலம் (1621-1658), 
ஒல்லாநதர ்காலம் (1658-1796), ஆஙகி்லயர ்காலம் 
(1796--1947), ்தசிய எழுச்சிக்்காலம் எ்ன வகுக்்கபபட்டு 
2000ஆம் ஆணடுவலரயா்ன ்காலபபகுதிக் ்கவிஞர்க-
ளின பாடல்்கள் ்சரக்்கபபட்டுள்ள்ன. இநநூலின பினனி-

லைபபா்க புலவர அ்கராதி, நூல் அ்கராதி, 
்சயயுள் அ்கராதி எனப்ன இலைக்்கபபட்டுள்ள்ன.   

்பராசிரியர்களா்ன அ. சணமு்கதாஸ, ம்்னானமணி 
சணமு்கதாஸ, ்பராசிரியர எஸ. சிவலிங்கராசா, லசவப-
புலவர கு.்றஜீபன ஆகி்யார இத்்தாகுபபு முயறசிலய 
்மற்்காணடுள்ள்னர. இநத நூலுக்்கா்ன புதிய ்கவிலத்க-
லளத் ்தடித் ்தாகுக்்க ர்மஷ உதவியுள்ளார.  

1042 பக்்கங்களில் ்வளிவநதுள்ள இநநூல் இலக்கிய 
ஆரவலர்களுக்கும் பல்்கலலக்்கை்க மாைவர்களுக்கும் 
ஆயவாளர்களுக்கும் பயனமிக்்க்தாரு ்க்னதியா்ன நூல் 
எ்னத் துணிநது கூ்றலாம்.   

்சரைொதிகொரி ஹிட்்லரின் மற்று்மொரு முகம்  
1914இல் ஆரம்-

பித்து 1918வலர 
இ ட ம் ் ப ற ்ற 
முதலாம் உல்கப-
்பாரில் ஹிட்லர 
ஒரு இராணுவ வீர-
்னா்கப பணியாறறி-
யவர. அவ்வலள-
யில் எதிரி்களால் 
விஷவாயு வீசபபட்-
டதால் ஹிட்லரின 

ஒரு ்கண தற்காலி்கமா்கப பாதிக்்கபபட்டது. நுலரயீரலும் 
பாதிக்்கபபட்டதால் மருத்துவமல்னயில் அனுமதிக்்கப-
பட்டார. அவ்வலளயில் ்ஜரமனி ்பாரில் ்தால்வி-
யலடநதது. மருத்துவமல்னயில் இருநத ஹிட்லர அத-
ல்னயறிநது து்ரா்கம் இது’ எனறு ஓலமிட்டவாறு ்கதறி 
அழுதார. ்கம்யூனிஸட்்களும் யூதர்களும்தான ்ஜரமனி-
யின ்தால்விக்கு இர்கசியமா்க ்வலல்சயதார்கள். 
அவர்கலள அழிக்்காமல் விடமாட்்டன!’ எனறு ்கரச்சித்-
தார.   

1934இல் த்னது நாஜி’ பலட்களின உதவியுடன அர-
சுக்கு எதிரா்கப புரட்சியில் ஈடுபட்ட ஹிட்லர ்ஜரமனி-
யின சரவாதி்காரியா்க உயரநதார. இரணடாம் உல்கப-
்பார மூள்வதறகும், அதனமூலம் உல்்கஙகிலுமுள்ள 6 
்்காடி ்பருக்கு்மல் மரைமலடவதறகும் ்காரைமா்க 
இருநதவர ஹிட்லர. அவரது ஆட்சியில் யூதர்கலளச் 
சில்றபபடுத்தவும் ்்காடுலமபபடுத்தவும் பிரத்தி்ய-
்கச் சில்ற்கள் ்கட்டபபட்ட்ன. இச் சில்றக்கூடங்களில் 
இருலளத் தவிர ்வ்்றானறும் கிலடயாது. விசாரலைக் 
ல்கதி்கலள அங்்க நிரவாைமா்க லவத்திருபபார்கள். 
்்காதிக்கும் நீரில் தூக்கிப்பாடுவது, நிற்கலவத்துச் 
சுடுவது, உடல் உறுபபு்கலள ஒவ்வான்றா்க ்வட்-
டிப்பாடுவது, ஊசி்்காணடு உடம்்பஙகும் குத்தி 
இரத்தம் ்சாட்டச்்சாட்ட தீயில் இட்டு வாட்டுவது, 
விஷ ஊசி்கள் ்பாடுவது, மரம உறுபபு்களில் தாக்குவது, 
வனபுைரச்சி ்்காள்வது எ்ன குரூரத்தின உச்சக்்கட்டம் 
அரங்்கறிய பிராநதிய்ம இநதச் சில்றக்கூடங்கள். ஹிட்-
லரால் ்்கால்லபபட்ட யூதர்களின எணணிக்ல்க சுமார 57 
லட்சம் எ்னக் ்கைக்கிடபபட்டுள்ளது.  

ஹிட்லரின பனனிரணடு வருட ஆட்சிக்்காலத்லதப 
பாரத்தால் அவரின ்்காடிய ்சயல்்க்ள நமது ்கணமுன 
்தானறும். ஆ்னால் இரணடாவது உல்கயுத்தம் ்தாடங-
குமுன இருநத அவரது முதல் ஐநது ஆணடு்கால ஆட்சி-
யின சாதல்ன்கள் ம்கத்தா்னலவ.   

ஹிட்லர மாமிசம் சாபபிடுவதில்லல, மது அருநதுவ-
தில்லல, சி்க்ரட் குடிபபதில்லல.  

அவர ஆபாசங்கலள ஒரு்பாதும் அனுமதிக்்க-
வில்லல. ஒரு விபசார விடுதிகூட அவரின ஆட்சிக்-
்காலத்தில் இருக்்கவில்லல. இலக்கியம், சினிமா, 
்கலல, பத்திரில்க்கள், சுவ்ராட்டி்கள், ்கலட்களின 
'்ஷா்்கஸ’்கள் எதிலும் ஆபாசம் இருக்்க அவர 
அனுமதிக்்கவில்லல.  

முதல் உல்கப்பாரால் வாடி வதஙகிப ்பாயிருநத 
்ஜரமனியின ்பாருளாதாரத்லத, ஆட்சிக்கு வநத 
மூன்்ற ஆணடு்களில் தூக்கி நிறுத்தியவர ஹிட்லர. 
்ஜரமனியில் ்வலலயில்லாதவர எனறு ஒருவரகூட 
இல்லல என்ற நிலல உருவா்னது. ஹிட்லரின ஆட்சி-
யில் ்வலலக்்்கற்ற ஊதியம், ்பா்னஸ, விலலவாசி 
எல்லாம் ்கச்சிதமா்க நிரையிக்்கபபட்ட்ன. ்வ்க-
மா்கக் ்கார்கள் ்பாவதறகு மி்க நீணட லஹ்வஸ’ 
உலகில் முதலில் ்கட்டபபட்டது ்ஜரமனியில் ஹிட்-
லரின ஆட்சிக் ்காலத்தி்லதான.  

முதியவர்களுக்குப ்பனஷன மறறும் இலவச 
லவத்தியம், எல்்லாருக்கும் ் ஹல்த் இனசூரனஸ திட்-
டங்கள் ்வ்கமா்க நலடமுல்றக்கு வநத்ன. சாமானயர்க-
ளும் ்காரில் பயணிக்்க ்வணடும், ஒரு ்கலன ்பட்-
்ராலுக்கு அது நாறபது லமல் ்பா்க்வணடும் எனறு 
்கார நிறுவ்னத்தின அதிபர ஒருவரிடம் ்கட்டலளயிட்-
டார் ஹிட்லர. பினபகுதியில் எனஜின அலமபபுடன 
தயாரிக்்கபபட்ட அநத மினி ்கார்களுக்கு ்வாக்ஸவ்கன 
எனறு ்பயரி-
ட ப ப ட் ட து . 
பி ற ்க ா ல த் தி ல் 
அநதக் ்கார்கள் 
உல்கப பு்கழ் 
்பற்ற்ன.  

் த ா ழி ற ச ா -
ல ல ்க ள ா ல் 
சு ற று ச் சூ ை ல் 
மாசு அலடயக் 
கூடாது எனறு ஹிட்லர சட்டம் ்்காணடுவர, 
அத்தல்ன ்தாழிறசாலல்களும் மாசு தடுபபுச் சாத்னங-
்கலளப ்பாருத்திக் ்்காணட்ன. அத்னால் ்ஜரமனி-
யில் ஓடிய நதி்கள் அத்தல்னயும் சுத்தமா்க இருநத்ன.  

பலதரபபட்ட வலி நிவாரணி்களும், ்பாலதப-
்பாருள் பைக்்கத்தில் இருநது ்வளிவர உதவும் மருந-
து்களும், ஹிட்லரின பணிபபின்பரில் தயாரிக்்கப-
பட்ட்ன. இவவாறு மருத்துவத்துல்றயில் வியத்தகு 
முன்்னற்றம் அலடநதது ்ஜரமனி.  

்பண்களுக்கு ராணுவத்தில் பல பணி்களில் இடம்-
தநது ்பணணுரிலம ்காபபதில் தலலசி்றநது விளஙகி-
்னார. ் பண்கலள அவர தாழ்வா்க நில்னத்ததில்லல. 
இப்பாதுள்ள மிரு்கவலத தடுபபுச் சட்டத்லத 
அமுல்படுத்துவதில் முன்்னாடியா்கத் தி்கழ்நதவர 
ஹிட்லர. இரணடாவது உல்க ம்காயுத்தம் ்தாடங-
்கமுனபு அவர இ்றநதிருநதால் அவர இனல்றக்கு 
ஒரு ்தசபக்த்னா்கவும் ்ஜரமனியின மி்கச்சி்றநத 
அதிபர எ்னவும் ்பாற்றபபட்டிருபபார. இரணடாம் 
உல்கயுத்தம் ்தாடஙகிய பின்ப அவர யூதர்கலள 
அழிக்கும் ்்காடுங்்கால்னா்க மாறி்னார. ்ஜரமனி-
யின டச்்சா என்ற ந்கரில் ஹிட்லர முதனமுதலில் 
அலமத்த வலதமு்காம்்கலளயும் சில்றக்கூடங்கலள-
யும் ்்காலலக்்களங்கலளயும் பாரக்்கலாம்.

(இனி அடுத்த இதழில்) 
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நல்லதை ச�ொலகிற�ொம்

றேசும் கவிதை

இப்பத்தியில் இ்டமக்பறும அம்சஙைளின் ே�ாக்கை, ே்பாக்கை, 
அகமபக்ப, அ்ளகவ, அழகை பின்்பற்றி எழு்த விருமபுேவார், “்படித்-
்ததும ்பைர்வதும” ்பகுதியு்டன் க்தா்டர்பு கைாள்ள, மின்னஞ்சல் (email): 

pptknvm@gmail.com, வாடஸ்எப (WhatsApp): 0777314207    

என் றகள்விக்சகன்்ன ேதில?

�ரித்திரத்தில ஒரு �ம்ேவம்

ைகவல களஞ்சியம்

ஞொேகம் வருகி�ைொ?

 இயறதகயும் ச�யறதகயும்
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