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நடிகை ஷாந்ா

இலவச
இணைப்பு

13

சமாளிப்ாரா
முரளிதரன்?

க�ொர�ொனொ வை�ஸ் ப�ைலி-
னொல் நொடு முழுைதும் கைகு-
ைொ�ப் பொதிக�ப்பட்ட 61,907 
ைர்த்த�ர�ளுககு �்டனு்தவி�வை 
ைழங்குை்தற�ொ� 178 பில்லியன் 
ரூபொ நிதி ம்ததிய ைங்கியினொல் 
ஒதுக�ப்படடுளைது.   

அ்தன்படி க�ொவிட - 19 வை�ஸ் 
ப�ைலினொல் பொதிக�ப்பட்ட ைர்த-
்த�ர�ளி்டமிருந்து �்டந்்த 15 ஆம் 
தி�தி ைவ�யொன �ொலப்பகுதியில் 
கிவ்டக�ப்கபற்ற �்டன் விண்ணப்பங்-
�ளில் 61,907 �்டன் ர�ொரிகவ��ளுககு 

ம்ததிய ைங்கி ஒப்பு்தல் அளி்ததிருககி -
்றது. இவைொறு ஒப்பு்தல் அளிக�ப் -

பட்ட விண்ணப்பங்�ளுககுரிய ைர்த -
்த�ங்�ளுககு �்டன் ைழங்குை்தற�ொ� 
கமொ்த்தம் 1,77, 954 மில்லியன் ரூபொ 
(சுமொர 178 பில்லியன் ரூபொ) ஒதுக�ப்-
படடிருப்பது்டன் இது க�ௌபொகயொ 

க�ொவிட - 19 பு்ததுயி�ளி்த்தல் ை�-
தியின் மூன்று �ட்டங்�ளின் கீழ் 
பதிவு க�யயப்படடிருககி்றது. 
இது ைவ�யில் உரிமம்கபற்ற ைங்-
கி�ளின் ஊ்டொ� நொடு முழுைதும் 
க�ொர�ொனொ வை�ஸ் ப�ைலினொல் 
பொதிக�ப்பட்ட 45,582 ைர்த்த�ங்-
�ளுககு �்டனு்தவி ைழங்�ப்பட-
டிருப்பது்டன் அ்தற�ொ� 1,33,192 
மில்லியன் ரூபொ நிதி க�லவி்டப்-

படடுளைது. 
இந்்தக �்டன்திட்ட்ததின் மு்தற�ட -

்டம் �்டந்்த ஏப்�ல் மு்தலொம் தி�தியி-
லிருந்து அமுலுககு ைரும் 
ைவ�யில் 

க�ாரரானாவில் ்ாதிக�ப்ட்ட வியா்ாரங�ள்:

கடனுதவிகககாக 178 பில். 
ஒதுககியது மத்திய வங்கி

முன்னொள அவமச�ர ரிஷொ்த பதியுதீன் 
விவ�வில் வ�து க�யயப்படுைொர. அைவ�க 
வ�து க�யை்தற�ொன �ொல அை�ொ�்தவ்த கபொது-
மக�ள, �ட்ட அமுலொக�ல் அதி�ொரி�ளுககு 
ைழங்�ரைணடுகமன பொது�ொப்புச க�யலொைர 
�மல் கு்ண�ட்ண க்தரிவி்ததுளைொர.  

�மூ� ஊ்ட�ங்�வை பொரககும் ரி�ொ்த பதியுதீன் 
இன்னமும் வ�துக�யயப்ப்டொவம க்தொ்டரபில் 
அ��ொங்�்ததிறகு எதி�ொ� �ண்டனங்�ளும் குற-
்றச�ொடடு�ளும் முன்வைக�ப்படுைவ்த நொங்�ள 
பொரககின்ர்றொகமன அைர க்தரிவி்ததுளைொர.  

இது க்தொ்டரபில் ஜனொதிபதி விமர-
சிக�ப்படுகின்்றொர, கபொலிஸொரும் 
பொது�ொப்பு ்த�ப்பினரும் குற்றம் �ொட-
்டப்படுகின்்றனர. என்வனயும் குற்றம் �ொட-
டுகின்்றனக�ன க்தரிவி்ததுளை பொது�ொப்பு 
க�யலொைர இந்்த நொடடு மக�ரை 
எங்�வை விமரசிககின்்றனக�ன 
குறிப்பிடடுளைொர.  

ரிஷொ்த பதியுதீன் வ�து க�ய-
யப்படுைது ்தொம்தமொ-
ைது க்தொ்டரபில் 

ரிஷாட விரரவில் ர�து!
க்ாலிஸார் உஷார் நிரையில்
போதுகோப்பு செயலோளர் கைல்குணரட்ன தகவல்

்தமிழ்்த ர்தசியக �டசி�-
ளின் ஒன்றிவ்ணந்்த கூட்டம் 
யொழ்ப்பொ்ணம் இைங் 
�வலஞர மண்டப்ததில் 
ரநறறு நவ்டகபற்றது.   

்தறரபொவ்தய அ��ொங்�்த-
தின் க�யறபொடு�ளுககு 
எதி�ொ� ஜனநொய� ரீதியில் 
எதிரப்வப கைளியிடும் 
ரநொககு்டன் ்தமிழ் 
�டசி�ள

யாழில் தமிழ்க �டசி�ள்
மீண்டும் ஒன்றிரைவு

சுைந்திரம்ன கணடதும் அ்னந்தி சவளிநடப்பு

ஜனொதிபதியொ� ்தொன் ப்தவி -
ரயறறு மு்தலொைது ஆணடு 

நிவ்றவு தின்ததிறகு முன்னர 
புதிய அ�சியலவமப்பு 
க�ொணடுை�ப்படுகமன 
ஜனொதிபதி ர�ொட்டொபய 
�ொஜபக்ஷ க்தரிவி்ததுள -

ைொர. 19ஆைது திரு்த்த்தவ்த வை்த -
துகக�ொணடு ்தன்னொல் எ்தவனயும் 
க�யயமுடியொக்தன்று குறிப்பிடடுளை 
ஜனொதிபதி, கூடிய விவ�வில் 20ஆைது 
திரு்த்த ரயொ�வனவய நிவ்றரைறறிவி்ட 
ரைணடுகமன்பவ்தயும் ைலியு-
று்ததியுளைொர.  

முதைாவது ்தவி ஆண்டுககு 
முன்னர் புதிய அரசியைரமபபு

ஆளுஙகடசி உறுப்பி்னர்களுட்னோ்ன ெந்திப்பில் ஜ்னோதிபதி
கைளிநொடடிலுளை இலங்வ�யர�ளுககு ைொககு -

ரிவமவய கபறறுகக�ொடு்த்தல் உளளிட்ட ர்தர்தல் 
�ட்ட்த திரு்த்த்தவ்த ரமறக�ொளை்தற�ொன க்தரி -
வுககுழுகைொன்வ்ற நியமிப்ப்தறகு எதிர�ொல்ததில் 
முன்கமொழிை்தொ� பி�்தமர மஹிந்்த �ொஜபக்ஷ (16) 
க்தரிவி்ததுளைொர.  

அலரிமொளிவ�யில் நவ்டகபற்ற ர்தர்தல் 
ஆவ்ணககுழுவின் மூரலொபொய

கவளிநாடு�ளிலுள்்ள இைஙர�யருககும்
வாக�ளிககும் உரிரமககு முன்கமாழிவு
்தர்தல் ஆமணககுழுவி்னருட்னோ்ன ெந்திப்பில் பிரதைர் ைஹிந்த

ர்தசிய அவ்டயொை அடவ்ட-
�வை ஒர�நொளில் ைழங்கும் 
ர�வை எதிரைரும் 23 ஆம் தி�தி-
ைவ� இவ்டநிறு்த்தப்ப-
டுை்தொ� ஆடபதிவு

NIC விநிரயா�
ரசரவ�ள் ஒக. 23
வரர இர்டநிறுததம்

யொழ்ப்பொ்ணம் க�ம்பியன்பறவ்ற 
(மொமுவன) பி்றப்பி்டமொ� க�ொண்ட 
குடும்பஸ்்தர ஒருைர சுவிஸ்�ரலொந்-
தில், பரி்தொபமொ� உயிரிழந்துளைொர.  

ரநறறு முன்தினம் மொவல (Littau) 
லி்த்தவ பகுதியிலவமந்-
துளை ்தனியொர ைர்த்த�

சுவிஸில் யாழ். 
குடும்்ஸதருககு
ரநர்்நத �தி

ம ட ்ட க � ை ப் பு 
மொைட்ட அ��ொங்� 
அதிப�ொ� �்ணபதிப் -
பிளவை �ரு்ணொ��ன் 
ரநறறுக �ொவல (17) 
மொைட்ட க�யல�்த -
தில் �்டவமவயப் 
கபொறுப்ரபற்றொர.   

இ ல ங் வ � 
நிருைொ� 

மடடு. அரச அதி்ரா�
�ருைா�ரன் ரநற்று
்தவிரயற்்ார்

இலங்வ� கிரிகக�ட அணியின் பு�ழ்-
கபற்ற முன்னொள சுழல் பந்து வீச�ொைர 
மு்தவ்தயொ மு�ளி்த�னின் ைொழ்கவ� ை�-
லொறவ்ற வமயமொகக�ொணடு ்தயொரிக�ப் -
படும் ‘800’ திவ�ப்ப்ட்ததில் முன்னணி 
க்தன்னிந்திய நடி�ர விஜய ர�துபதி 
நடிக�ககூ்டொது என்று க்தொ்டக�்த-
தில் இருந்ர்த ்தமிழ்நொடடின் 
கபரும்பொலொன ்தமிழர�ள 
க்தொ்டரந்து எதிரப்பு க்தரி -
வி்தது ைந்்தனர. 
இந்்த 

முரளிதரனின் ்்டததிலிரு்நது 
விைகினார் விஜய் ரசது்தி?
பலதத எதிர்ப்பி்னோல் எடுதத தீர்ைோ்னம்

யோழப்போணம், 
்கோணடோவில் பகு-
தியில் சரௌடிகள் 
வீசடோன்றுககுள் 
புகுந்து தோககுதல் 
நடததியுள்ள்னர். 
் க ோ ண ட ோ வி ல் 
கிழககு - அரெடி 
ப கு தி யி லு ள் ள 
வீசடோன் -
றின்

யாழில் வீடு புகு்நது  
கரௌடி�ள் அட்ட�ாசம்

இ ல ங் வ � யி ல் 
�்டறக்றொழில் மறறும் 
நீர ரைைொணவமவய 
விரு்ததி க�யைது 
க்தொ்டரபொன இரு்த�ப்பு 
ஒ ப் பந் ்த க ம ொன் வ ்ற , 
இலங்வ� – வியடநொம் 
ந ொ டு � ளு க கி வ ்ட யி ல் 
ரமறக�ொளைது 
க்தொ்டரபொ� 

�்டற்க்ாழில், நீர் ரவ்ளாண்ரம 
விருததிககு இருதரபபு ஒப்்நதம்
வியடநோம் தூதுவருடன் அமைசெர் டகளஸ் ஆரோய்வு

உயிர்த்த ஞொயிறு ்தறக�ொவல்த 
்தொககு்தல்�ளு்டன் க்தொ்டரபுவ்டய 
பயங்��ைொதி �ஹ�ொன் ஹொசீம் ்தவல-
வமயிலொன குழு நொடு முழுைதும் 20 
்தறக�ொவல்த ்தொககு்தல்�வை ந்ட்த்த 
திட்டமிடடிருந்்த்தொ� வி�ொ�வ்ண� -
ளின் மூலம் க்தரியைந்துளைது.  

20 ்தறக�ொவலப் குணடு்தொரி�வை 
க�ொணடு இந்்த ்தொககு்தல்�வை 

ந்ட்த்த திட்டமி்டப்படடிருந்்த்தொ� 
உயிர்த்த ஞொயிறு ்தறக�ொவல்த 
்தொககு்தல் க்தொ்டரபில் வி�ொ�வ்ண 
ந்ட்ததி ைரும் ஜனொதிபதி ஆவ்ணக-
குழுவின் வி�ொ�வ்ண�ளின் மூலம் 
க்தரியைந்துளைது.  

மு்தல் ்தொககு்தல்�ளின் பின்னர 
மூன்று �ட்டங்�ைொ� 
க்தொ்டர ்தொககு்தல்�வை 

20 தற்க�ாரைத தாககுதலுககு
திட்டமிடடிரு்நத சஹரான்
ெஹரோன் குழு ஒருவரின் வோககுமூலததில் திடுககிடும் தகவல்

முன்னொள ஜனொதிபதி வம்ததிரி-
பொல சிறிர�ன, உயிர்த்த ஞொயிறு 
பயங்��ைொ்த ்தொககு்தல் க்தொ்டரபில் 
வி�ொ�வ்ண க�யயும் ஜனொதிபதி 
ஆவ்ணககுழுவில் ரநறறு சுமொர 03 
மணி ரந�ம் ைொககுமூலம் ைழங்-
கியுளைொர. நொன்�ொ-
ைது நொைொ�வும் 

அக. 22இல் மீண்டும் வர
ரமததிரிககு அரைபபு
்நற்று 4 ஆவது நோளோக 5 
ைணி்நர விெோரமண

க�ொடடி�ொை்த்த பகுதியிலி-
ருந்து 10 கிரலொ கஹர�ொயின் 
வ � ப் ப ற ்ற ப் ப ட டு ள ை ்த ொ � 
கபொலிஸொர க்தரிவி்ததுளை-
னர.  

ரபொவ்தப்கபொருள ைர்த-
்த�ர மொ�ந்துர� மதூஷி்டம் 
ரமறக�ொளைப்பட்ட வி�ொ�-
வ்ண�ளின் அடிப்பவ்டயில் 
இப்ரபொவ்தப்கபொருள வ�ப்-
பற்றப்படடுளை்தொ� க்தரிவிக-
�ப்படுகின்்றது.  

மதூஷின் த�வலில் 
10 kg கெரராயின் மீடபு
சகோடடிககோவதத பகுதியில் கணடுபிடிப்பு

ைவுனியொ விர�்ட நிருபர  

ைவுனியொ, ஓமந்வ்த கபொலிஸ் பிரிவிறகுடபட்ட மொணிக -
�ர ைைவு, இழுப்வபககுைம் பகுதியின் வீக்டொன்றிலிருந்து 
ரநறறுக �ொவல 6.45 மணியைவில் ர�ொ்டரியொல் கைட்டப்-
பட்ட நிவலயில் இ�ணடு ரபரின் �்டலங்�ள மீட�ப்படடுள -
ை்தொ� கபொலிஸொர க்தரிவி்ததுளைனர.  

இப்பகுதியிலுளை வீக்டொன்றில் இ�ணடு �்டலங்�ள 
இருப்ப்தொ� கபொலிஸொருககு கிவ்ட்த்த ்த�ைலின்படி �ம்பை 
இ்ட்ததிறகு க�ன்்ற ஓமந்வ்த கபொலிஸொர ்தவலயில் 
பொரிய கைடடுக�ொயங்�ளு்டன் �ொ்ணப்பட்ட 

வவுனியோவில் இரடமடக சகோமல;

மாணிக�ர் வ்ளவுப ்குதியில்
வீக்டான்றில் ச்டைங�ள் மீடபு

�ட்ட மொஅதிப-
�ொல் வ�து க�யய 
உ்த்த�வி்டப்பட்ட 
முன்னொள அவமச�ர 
ரிஷொட பதியுதீன், 
அ��ொங்�்ததினொல் 
பொது�ொக�ப்படுை-
்தொ� கபொதுஜன 
கப�மு-
னவின்

ரிஷாட ்தியுதீரன 
அரசு ்ாது�ாககி்தாம்

October 18 Sunday, 2020

சாதரன
நி�ழ்ததிய

அகமல்

க�ாரரானா அரைய கவச்சு 
அரசு 20 ஐ நிர்ரவற்் ்ாககுது  
எண்டு சஜித ஐயா
கூறியிருககி்ார்.....

எப்டி,  ரதசியப ்டடியல் 
உங�ளுககுததான் எண்டு
எல்ைா சிறு்ான்ரம �டசி�ர்ளயும் 
ஏமாற்றிய மாதிரியா....!!!

கககார�கானகா கதகாற்காளரகள்  
ரமலும் கண்டுபிடிககப்படலகாம்

விஜயதோெ ரோஜபக ஷ கூறுகிறோர் கோர், சபோருடகளுககு சபரும் ்ெதம்
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க்ாது சு�ாதார ்ரிரசாத�ர்�ள் சங�ம் 04

20: தமிைர்�ளுககு
எதிரானதல்ை!

பிகரண்டிகஸ 
பிரதீபி�ா

என்ன கசய்கி்ார்?  
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க�ொவிட் 19 மைரஸ் த�ோற்று 
கோரணைோக உலக்ை பிரச்-
சிமையில் உள்ளது. ஓரு 

ைமகயில் ஸ்�ம்பித்துள்ளது. அமைதியோக 
இல்மல. கடந� கோல உரிமைகம்ள ்கட்டு 
நடத்திய ்போரோட்டம் ஒரு தீர்ககைோை 
கட்டத்துககு ைநதுள்ளது. தந�ர்லோநதின் 
இரண்டு அருஙகோட்சியகஙகள �ஙகளிட-
முள்ள ஆைோல் ்ைறு நோடுகளுககு த�ோந -
�ைோை பண்மடய தபோருட்கம்ள திரும்ப 
மகயளிகக முடிவு த�ய்துள்ளை. அது 
நீண்ட நோட்க்ளோக நடத்திய ்போரோட்டத்-
தின் விம்ளைோகும். �ரியோை �ட்ட முமை -
மைதயோன்மை �யோரித்�ோல் ஒரு லட்�ம் 
அ்ளவிலோை தபோருட்கம்ள மீ்ள மகயளிகக 
முடியதைை அநநோட்டின் இரண்டு அருங-

கோட்சியக �மலைர்கள �ர்ை்�� ஊடகஙக -
ளுககு த�ரிவித்துள்ளோர்கள.  

பல கோரணஙகளுககோக நோடுகம்ள அடி-
மைபபடுத்தியிருந� ஏகோதிபத்தியைோதிகள 
அநநோடுகளின் இடிபோடுகள, சித்திரஙகள, 
ஞோபகச்சின்ைஙகள, பழமையோை நூல்கள 
என்பைற்மை �ைது நோடுகளுககு அபகரித்துச் 
த�ன்ைோர்கள. சிலைற்மை தபோது இடஙக -
ளில் கோட்சிபபடுத்திைோர்கள. இன்னும் சில 
�னியோருககு த�ோந�ைோக்ைோ சில நிறுை -
ைஙகளுககு த�ோந�ைோை�ோக்ைோ உள்ளை. 
்ைறு நோடுகள �ம்ை�பபடுத்தியுள்ள. 
த�ோன்மை ைற்றும் கலோ�ோர தபருமை மிகக 
தபோருட்கம்ளப பற்றி கைமல அமடந� 
புதிய �மு�ோயம் அைற்மை மீ்ள ்கோருகின் -
ைது. தந�ர்லோநது எைபபடும் ஒல்லோநது 
இைத்�ைர்கள பல நோடுகம்ள அடிமைபப-
டுத்திய பலம்ைோய்ந�ைர்களில் ஒரு இைத்-
�ோர் ைோத்திர்ையோகும். ்போர்த்து்கயர், 
ஆஙகி்லயர் ைோத்திரைல்ல கிழககிலும்-
்ைற்கிலும் கூட பலம் ைோய்ந� நோடுகள 

கோணபபட்டை.  இலஙமகககு த�ோந�ைோை 
தபறுைதி ைோய்ந� த�ோல்தபோருட்கம்ளயும், 
ஆைணஙம்ளயும் தபருை்ளவில் ஏகோதிபத்தி -
யைோதிகள த�ோந�ம் தகோண்டோடுைது ரகசிய -
ைோை விடயைல்ல. 

பிரித்�ோனிய அருஙகோட்சியகத்தில் கோட்-
சிபபடுத்�பபட்டிருககும் இலஙமகககு 
த�ோந�ைோை த�ோல்தபோருட்கள அ�ற்கு 
உ�ோரணைோகும். மீண்டும் எைது நோட்டுக-
குத் ்�மைதயை அ்நக �டமைகள கூறி-
யிருந�ோலும் சில கோரணஙக்ளோல் அ்நகைோ-
மைகள கிமடககவில்மல. அமடயோ்ளைோக 
சிலதபோருட்கள உத்தி்யோகபூர்ைைோக ஒப-
பமடககபபட்டை. கடந� கோல த�ோல்-
தபோருட்கள கிமடகக்ைண்டும் எைபதில் 
எவ்வி� விைோ�முமில்மல. ஆைோல் அ�மை 
மீ்ளபதபறுை�ற்கு �யோரிககபபட்ைண்டிய 
ைழிமுமைகள சிககலோைமை. த�ோந�ைோககி 
தகோளைது ைோத்திரைல்ல எதிர்கோல �ந�திக-
கோக போதுகோபபதும் முககியைோகும். த�ோன்-
மையோைைற்மை போதுகோபபது த�ோடர்போக 

நோட்டில் பல கலநதுமரயோடல்கள நமடதபற்-
றுள்ளை. த�ோல்தபோருள ரீதியோகதபறுைதி 
ைோய்ந� இடஙகள குறித்து கைைம் த�லுத்�ப-
பட்டு ைருகின்ைது. நோட்டில் போதுகோககபபட-
்ைண்டியமைகள போதுகோககபபடும் வி�ம் 
முற்ைோக தைற்றியமடநதுள்ளது என்று கூை 
முடியோது. தபறுைதி ைோய்ந� எழுத்�ோைணங-
கள,ஓமலச்சுைடிகள, சித்திரஙகள ைற்றும் 
கல்தைட்டுகள உளளிட்ட ஆயிரககணக-
கோைமைகள போதுகோககபபடவில்மல எை 
த�ரிகின்ைது. ்ைதைோரு நோட்டில் மிகவும் 
கைைைோக போதுகோககபபடுைது அ�மை மீ்ள-
தபற்ைபின் அ்� கைைத்துடன் போதுகோகக 
அ�மை தபற்ை நோட்டோல் முடியுைோ என்பது 
்களவிககுரிய�ோகும். �ற்்போது உரிமைப-
டுத்தியுள்ள நோடுகள அைற்மை போதுகோத்திருக-
கோவிட்டோல் தபறுைதி ைோய்ந� அைற்றிற்கு 
என்ை நடநதிருககுதைன்று யோரோலும் கூைமு-
டியோது. அ�ைோல் இவ் விடயம் குறித்து பல-
்கோணஙகளிலும் கைனிகக்ைண்டும்.  

�ரித்திரத்ம� போதுகோபபது வி்�டைோை 

விடயைோகும். முககியைோைைற்மை போது-
கோகக பல நோடுகள பல முயற்சிகளில் ஈடு-
பட்டுைருகின்ைை. பிரித்�ோனிய அருஙகோட்சி-
யக பரோைரிபபு அ�ற்கு ஒரு உ�ோரணைோகும். 
அரசின் ைருைோைம் ைோத்திரம் ்போதுைோை-
�ல்ல என்ப�ோல் �னியோர் நன்தகோமடககு 
்ைலதிகைோக தலோத்�ர் சீட்டு நிதியதைோன்-
றும் பரோைரிககபபடுகிைது. தலோத்�ர் சீட்டோல் 
தபைபபடும் ைருைோைத்�ோல் அருஙகோட்சிய-
கம், நூலகம், ைற்றும் கோபபகஙகளில் உள்ள 
மிகவும்தபறுைதி ைோய்ந�த�ோத்துகள போது-
கோககபபடுகின்ைை.தலோத்�ர் சீட்டிழுபபோல் 
நன்மை கிமடபப்�ோடு �மூகககடமை பற்-
றியும் அதிக அககமை தகோள்ளபபடுகிைது. 
உரிமைமய மீண்டும் தபறும் முயற்சி முககி-
யைோைது. அத்துடன் இருபபம� போதுகோகக 
பின்பற்றும் நடைடிகமககள அ�மையும் 
விட முககியைோைது.  

மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

மலரும் யு�த்திற்கு 
புதியத�ொர் வடிவம் உரிமைமை கேட்கும் க�ோரோட்்டம்

தமிழில்: வீ.ஆர்.வயலட் 

பிரபல ஜ�ோதிடரும், மனவள ஆஜலோசகரும், ககோழும்பு மோவட்ட சசவ சமயத் தசலவரும், சமோதோன 
நிதவோனுமோகிய கலோநிதி சோமி கஙகோதரன்  Global Asian Achievers Council எனும் நிறுவனத்தினோல்  
பணடோர நோயகக சர்வஜதச மோநோட்டு மணடபத்தில் அணசமயில் ஜதசபந்து பட்டம் வழஙகி ககௌரவி-
ககபபட்டோர். படத்தில் அறிவிபபோளர் கசலநிலோ உசவஷ் கசரீப, ஓய்வு கபற்ற கபோலிஸ் மோ அதிபர் 
அரசரத்திணம், டோகடர் ககௌசல்யோ ஜதவி, கதோழிலதிபர் பஸ்லி ரூபி ஆகிஜயோரும் கோணபபடுகின்்றனர்.    

ககோழும்பு சோஹிரோ கல்லூரி பசழய மோணவர் சஙகத்தின் 100 வது ஆணடு கபோதுக கூட்டத்சத குறி-
ககும்  நிசனவு மலர்  அணசமயில் கவளியிடபபட்டது. மலரின் முதல் பிரதிசய கவளியீட்டுக குழுத் 
தசலவர் ரபீக புஹோரி பசழய மோணவன் கமோஹமட் ஹோஜி உமரிடம் சகயளிபபசதயும், கல்லூரி 
அதிபர் ரிஸ்வி மரிககர், சோஹிரோ கல்லூரி ஆளுநர் சசபத் தசலவர் பவுசுல் ஹமீட் மறறும் அர்கம் 
நூர் அமித் ஆகிஜயோசரயும் படத்தில் கோணலோம்.                      (படம்: ருகசயிக போரூக)

நுைதரலியோ திைகரன் நிருபர்   

இறுதியோக நமடதபற்ை உளளுரோட்சி ைன்ை 
்�ர்�ல் ைட்டோர முமையில் நமடதபற்-

ைது.  இந� புதிய ்�ர்�ல் �ட்டத்தின் பிரகோரம் 
ஒவ்தைோரு ைட்டோரத்திற்கும் தபோறுபபு கூை 
்ைண்டிய ஒரு நபர் அந� பகுதிய ைகக்ளோல் 
த�ரிவு த�ய்யபபடுைோர். அந� பகுதியில் 
முன்தைடுகக ்ைண்டிய அமைத்து ்ைமலத் 
திட்டஙகம்ளயும் அந� பகுதி ைககளுககு 
த�ய்து தகோடுகக ்ைண்டிய தபோறுபபு அந� 
ைட்டோர உறுபபிைருமடய�ோகும். இந� புதிய 
முமையில் ஏற்கை்ை த�ரிவு த�ய்யபபட்ட 
அஙகத்�ைர்கம்ளவிட அதிக்ளைோை உறுபபி-
ைர்கள த�ரிவு த�ய்யபபட்டோர்கள. ஆைோல் 
ஏற்கை்ை இருந� முமையில் குமைைோை 
உறுபபிைர்கள இருந�ோலும் அதிக அ்ளவிலோை 
்ைமலத் திட்டஙகள முன்தைடுககபபட்-
டை. ஆைோல் இன்று உறுபபிைர்கள த�ோமக 
அதிகரித்�ோலும் எந�வி�ைோை ்ைமலகளும் 
முமையோக நமடதபறுைதில்மல எை 
ைககள புகோர் த�ரிவிககின்ைோர்கள.   

நுைதரலியோ ைோநகர �மபயில் இந� 
முமை 23 உறுபபிைர்கள த�ரிவு த�ய்யப-
பட்டிருந�ோலும் தபோது ைககளுககோை 
்ைமலத்திட்டஙகள ைந� கதியி்ல்ய 
நமடதபறுகின்ைது.   

�கை�ோமலககு 10 ைோ�ஙக்ளோக மின் 
பிைபபோககி ஒன்மை தபற்றுக தகோளை-
�ற்கோை ்களவி அறிவித்�ல் ்கோரபபடு-
கின்ைது.   

 இஙகு வீசும் கோற்று கோரணைோக 
மின் துண்டிபபு நமடதபறுை�ற்கோை 
ைோய்பபு அதிக்ளவில் உள்ளது. எை்ை 
இ�மை கருத்தில் தகோண்ட நுைதர-
லியோ ைோநகர �மப உறுபபிைர்கள இந� 
ைருடம் ஜைைரி ைோ�ம் மின்பிைபபோககி 
ஒன்மை தபற்றுக தகோளை�ற்கு ைோநகர 
�மப நடைடிகமக எடுகக ்ைண்டும் எை 
்கோரிகமக முன்மைத்�ைர். அ�ற்கோை ்களவி 
ைனு ்கோரபபட்டு நடைடிகமக முன்தைடுககப-
படும் எை ைோநகர �மப மு�ல்ைர் த�ரிவித்தி-
ருந� நிமலயில் இன்று ைமர மின் பிைபபோககி 
ஒன்மை தபற்றுக தகோள்ள முடியோ� நிமலயில் 
ைோநகர �மப இருககின்ைது.   

அண்மையில் நுைதரலியோ �கை�ோமலககு 

தகோண்டு ைரபபட்ட �டலஙகம்ள உரிய ்நரத்-
தில் �கைம் த�ய்ய முடியோைல் ்போை�ற்கு 
கோரணம் கோலநிமல கோரணைோக மின்�ோரம் 
�மடபபட்ட்�.   

அடுத்��ோக நுைதரலியோ ைோநகர �மப எல்-
மலககு உட்பட்ட பல போம�கள மிகவும் 
்ைோ�ைோை நிமலயில் இருககின்ைது. இ�மை 
அந� பகுதிககு தபோறுபபோை உறுபபிைர்கள 

கூட கண்டு தகோளைதில்மல எை அந� பகுதி 
ைககள கைமல த�ரிவிககின்ைைர்.எந� ஒரு 
உறுபபிைரும் இது த�ோடர்போக நடைடிகமக 
எடுபப�ோக த�ரியவில்மல.  

ஓவ்தைோரு ைோ�மும் நமடதபறுகின்ை 
ைோ�ோந� கூட்டத்தில் ைழமையோக உறுபபி-
ைர்கள பல விடயஙகள த�ோடர்போக கலந-
துமரயோடி தீர்ைோைஙகம்ள எடுத்து அ�மை 
நமடமுமைபபடுத்� நடைடிகமக எடுபபது 
ைழமையோைது.குறிபபோக எதிர்கட்சி உறுபபி-
ைர்கள ைககள நலன்�ோர்ந� பல விடயஙகள 
த�ோடர்போக குரல் தகோடுபபோர்கள.ைோ�ோந� 
கூட்டம் தபரும் எதிர்போர்பபுடன் நமடதப-
றும். ஆைோல் இபதபோழுது நிமலமை �மல-
கீழோக ைோறிவிட்டது. 
ைோ�ோந� கூட்டத்தில் எந� ஒரு ஆளும் 

எதிர்கட்சி உறுபபிைரும் ைககள நலன்�ோர்ந� 
விடயஙகம்ள்யோ அல்லது ைோநகர �மபயில் 
நமடதபறுகின்ை குமைபோடுகம்ள்யோ சுட்ட-
டிககோட்டுை்�ோ அல்லது அது த�ோடர்போை 
விடயஙகம்ள ஆரோய்நது �மபயின் கைைத் -
திற்கு தகோண்டு ைருை்�ோ இல்மல.     

நபிகள நோயகத்தின் பிைந�நோம்ளக குறிக-
கும் ைமகயில் தகோழும்பு 12 உம்மு �ைோயோ 
பளளிைோ�ல் ஒழுஙகு த�ய்துள்ள வி்ேட 
நிகழ்வு 2020 அக்டோபர் ைோ�ம் 19ம் திகதி 
மு�ல் 29ம் திகதி ைமர இடம்தபறும்.

இலஙமக ஒலிபரபபுக கூட் -
டுத்�ோபை முஸ்லிம் ்�மை 
கோமல 7.45 ைணி மு�ல் 
கோமல 8.15 ைணி ைமரயும், 
தைளளிககிழமைகளில் 8.00 

ைணி மு�ல் கோமல 8.30 ைணி 
ைமரயிலும் இந� நிகழ்ச்சிமய 
்நரடியோக ஒளிபரபபவுள்ளது 
இந� நிகழ்வு சுகோ�ோர அதிகோரிக-

ளின் ைழிகோட்டு�லின் கீழ் 
நடத்�பபடும் இநத் 
நிகழ்ச்சிககு பங்கற்க 
த ப ோ து ை க க ளு க கு 

அனுைதி ைழஙகப-
பட ைோட்டோது.

ககோஜரோனோ சவரஸ் பரவல் கோரணமோக சிலோபம், அம்பகந்தவில , இனிககோடவில , ககோககோவில மறறும் முன்ஜனஸ்வரம் பகுதியில் தனிசமபபடுத்தலுககு உட்படுத்தபபட்ட குடும்பஙகளுககுத் ஜதசவயோன உலர் உணவுப பணடஙகளும் அத்தியோவசிய உணவுப கபோருட்களும் 
லயன்ஸ் கழகத்தினரோல் பகிர்ந்தளிககபபட்ட ஜபோது பிடிககபபட்ட படஙகள். உதவி சுகோதோர பணிபபோளர் கடோகடர். W.D.S.அமரசிறி , கபோதுச் சுகோதோர அதிகோரிகளோன M.M.C.மஞசநோயக J.M.வஜிர லகமோல்  மறறும் A.M.D.C.அதிகோரி ஆகிஜயோரின் முன்னிசலயில்  சுகோதோர 
போதுகோபபுடன் லயன்ஸ் கழக அஙகத்தவர்களினோல் கபோருட்கள் பகிர்ந்தளிககபபட்டன.                                                               (படஙகள்: உடபபு குறூப நிருபர்)

இலஙசக அரச ஹஜ் குழுவின் தசல-
வரோக அஹகம் உசவஸ் நியமிகக-
பபட்டுள்ளோர். இதறகோன நியமனக 
கடிதத்சத பிரதமர் மஹிந்த ரோ�பக ஷ 
அலரி மோளிசகயில் சவத்து வழஙகி -
னோர். இலஙசக அரச ஹஜ் குழுவின் 
தசலவரோக கசயறபட்டு வந்த மர்�ோன் 
பளீல் போரோளுமன்்ற உறுபபினரோனசதத் 
கதோடர்ந்து அஹகம் உசவஸ் இபபதவி-
ககு நியமிககபபட்டுள்ளோர். ஏறகனஜவ 
அரச ஹஜ் குழு உறுபபினரோக கடசம-
யோறறிய இவர், மச்றந்த ஜபரோசிரியர் 
அல்லோமோ எம்.எம். உசவஸின் புதல்வ-
ரோவோர்.    

நுவரரலிைோ ைோநேர சம�யில் 10 ைோதஙேளோே
கேோரப�டும் அதிசை கேள்வி ைனு   
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உலகின் மிகச் சிறந்த ்ேகப் 
பநது வீச்்ோளர்களில் ஒருேரோன 
முதம்தயோ முரளி்தரனின் கனேோ-
கத திகழும் அேமரப் பற்றிய ‘800’ 
என்ற ப்யோபிக திமரப்படத்த-
யோரிப்பு த்தோடர்போன த்ய்திகள் 
தேளிேந்தது்ை உலதகங்குமி-
ருநது ்தமிழ் உணர்ேோளர்கள் எனப்-
படு்ேோர் முதம்தயோவுககு எதிரோக 
கமணகமள எறியத த்தோடங்கி-
யிருககிறோர்கள். இது இன்று கலி-
்போர்னிய தெருப்போக பற்றிக 
தகோண்டிருககிறது. இப் பின்னணி-
யில் ஒரு ெடுநிமல போர்மேமய 
ேோ்கர்களுககுத ்தருகி்றோம்.  

ஆடு களததில் இருநது விலகி-
ய்்தோடு ஊடக தேளிச்்த-

தில் இருநதும் அ்னகைோக ஓய்வு 
தபற்றிருந்த முதம்தயோ முரளி்த-
ரன், இப்்போது அேரது விமள-

யோட்டு ேோழ்கமக ேரலோற்மறப் 
்பசும் ‘800’ என்ற திமரப்படத 
்தயோரிப்பு த்தோடர்போன அறிவிப்பு 
தேளியோனம்தயடுதது மீண்டும் 
்ர்ே்்த் அளவில் ்பசுதபோரு -
ளோக ைோறியிருககிறோர்.  

்மூக ேமலயமைப்புகளிலும், 
ஊடகங்களிலும் படததுககோன 
எதிர்ப்பு சூடுபிடிகக த்தோடங்கி-
யுள்ளது. முதம்தயோ முரளி்தரன் 
என்றவுடன் 800 விககட் தபற்ற 
இலங்மக கிரிககட் வீரன், இநதிய 

ேம்்ோேளி, இலங்மகத ்தமிழன் 
என்பம்த விட அேர் ஒரு அரசியல் 
கட்சி ்ோர்ந்த ெபரோக ்ெோககப்படு-
ே்்த இந்த எதிர்ப்புககு கோரணம் 
என்று த்ோல்லலோம். அேரது 
த்யற்போடுகளும் ்ந்தர்ப்ப சூழ்நி-
மலகளும் முரளிமய அப்படி உரு-
ேோககிய்தோ? என்தறோரு ்கள்வி-
யும் உள்ளது.   

ஆரம்பததில் முரளி்தரனின் 
ேோழ்கமக ேரலோற்றிமன திமரப்-
படைோககும் முயற்சி த்தோடங்கிய 
்போது ்ர்ே்்த் ரீதியில் ்தமிழ் 
ைககள் ைததியில் எதிர்ப்பு ்்தோன்-
றிய்தோல் அது ்தற்கோலிகைோக பின் 
்போடப்பட்ட்தோக ஒரு ்்தோற்றம் 
இருந்தது.  

 ஏன் முரளி்தரனின் திமரப்படத-
திற்கு ்தமிழ்ெோட்டு ்தமிழர்களும், 
புலம்தபயர் ்தமிழர்களும் எதிர்ப்பு 
த்தரிவிதது ேருகிறோர்கள்? இது 
திமரப்படதம்த தேற்றி தபற 
த்ய்யும் ஒரு ்தநதிரைோ? என்ற 
்கள்வியும் இல்லோைலில்மல.   

இத திமரப்படததில் ைககள் 
த்ல்ேன் விஜய் ்்துபதி ெடிக-
கிறோர் என்றதும் அரசியல்ேோதி-
களோன திருைோளேளன், சீைோன் 
ைற்றும் சில முற்்போககு ்கதி-
கமள தூண்டிவிட்டு அல்லது 
விடயதம்த விளககி அேர்களது 
ஆசியுடன், ்தடுப்ப்தற்கோன ெடே-
டிகமககமள ்ைற்தகோண்டு அதில் 
தேற்றிக கண்டனர்.  

்தற்்போது மீண்டும் விஜய் 
்்துபதி ெடிப்ப்தோக அறிவிதது 
படச்சுருககம், படவிளம்பரம், 
்ைோஷன் ்போஸடர் கோதணோளி 
ஆகியன தேளியோகியுள்ளன. 
இம்தயடுதது எதிர்ப்பமல 
மீண்டும் உருேோகி முன்னமரவிட 
அதிகைோகவும் ்ேகைோகவும் ஆர்ப்-
பரிதது ேருகிறது. ்தமிழ் ெோட்டில் 
அடுத்த ேருடம் ேரப்்போகும் ்ட்-
டைன்ற ்்தர்்தலில் முரளி்தரனின் 
திமரபடமும் ்பசு தபோருளோகும் 
ேோய்ப்பும் உள்ளது. விஜய் ்்து-
பதியின் திமரபடங்கமள புறக-
ணிககுைோறும், படத்தயோரிப்போளர்-
கள் அேருககு ேோய்ப்பு ேழங்கக 
கூடோது என்றும் அேர் இப்படத-
தில் ெடிககக கூடோது என்றும் பய-
முறுத்தல், ்ேோல், அன்பு்ேண்-
டு்கோள் விடுககப்படுேம்தயும் 
போர்ககி்றோம்.   

மு்தலில் ்தமிழ்ெோட்மட ்்ர்ந-
்்தோர் ்தயோரிப்ப்தோக்ே த்ய்திகள் 
தேளியோகி இருந்தன. ்தற்்போது 
மும்மப ைற்றும் ஆநதிர ்தயோரிப்-
போளர்களினோல் ”்தோர் (DAR) நிறு-
ேனம்” மூலம் ்தயோரிதது தேளிே-
ரவுள்ள்தோக த்தரிவிககப்படுகிறது. 
முரளி்தரமன ஏன் ்தமிழ் ைககள் 
எதிர்கிறோர்கள் அேர் மீ்தோன குற்-
றச்்ோட்டுகள் யோமே? ்போன்ற 
்கள்விகளுககு பதிலளிப்ப்தோக 
இததிமரப்படம் உருேோககப்படும் 
என்றும் ்தற்்போது கூறப்படுகிறது. 
என்ே ்தோன் இந்த எதிர்ப்போனது 
ஒரு விளம்பரைோக இருககலோ்ைோ 
என்ற ்ந்்தகம் ்ைலிடுகிறது.   

ஏன் முரளி்தரன் மீது இத்தமன 
்கோபம்?   

முரளி்தரன் ஒரு ்ந்தர்பததில் 
இநதிய ைற்றும் ்தமிழ் ெோட்டு பத -
திரிமகயோளர்கள் கலநது தகோண்ட 
்பட்டியில் ்தனககு ்தமிழ் 
த்தரியோது என கூறிய்தோக கூறப்ப-
டுகிறது. 

்தமிழ் ஊடகவியலோளர்கமள 
அேர் ்தவிர்தது ேந்த்தோகவும் ஒரு 

குற்றச்்ோட்டு உண்டு. 
யுத்தம் முடிவுற்ற 
்போது விடு்தமலப்பு-
லிகளின் ்தமலேர் பிர-
போரகரனின் ைமறமே 
அேர் அலட்சியைோக 
எடுததுக தகோண்ட-
்தோக அச் ்ையததில் 
குமுறல்கள் தேளிப் -
பட்டன. ்தமிழ் ்்தசிய 
உணர்ேமலகளுககு 
எதிரோக அேர் ெடநது 
தகோண்டோர் என குற் -
றச்்ோட்டுகமள சுைத-
தினோர்கள். அப்படி 
அேர் த்ோன்னோரோ? 
அம்த முரளி்தரன் ஏற்-
று க த க ோ ள் கி ற ோ ர ோ ? 
ைறுததுள்ளோரோ? என 
பல்்ேறு ்கள்விக -
ளுககு ்ைநிமலயில் 
பதில் ்்தட ்ேண்டி -
யுள்ளது.  

தபோதுஜன தபர -
முரனவில் இமணந-
துள்ள்தோகவும், ேட 
ைோகோண ஆளுனரோக 
ப்தவி ஏற்கவுள்ள்தோ-

கவும், தேளிேந்த த்ய்திகள் சில 
ைோ்தங்களுககு முன்னர் அேமர 
மீண்டும் ்பசு தபோருளோககி இருந-
்தன.   

தபோதுஜன தபரமுன ்ோர்போக 

நுேதரலிய ைோேட்டததில் ்தனது 
்தம்பியோன பிரபோகரமன ்போட்டி-
யிட மேதது தபோது 
ஜன தபரமுன 
கட்சிமய ஆ்தரித-
்தமை உலகத 
்த மி ழ ர் -
க ளின் 
க ண் ட -
னததுககு 
உ ள் ள ோ கி 
இ ருந ்த ோ -
லும் எந-
்த த ே ோ ரு 
அரசியல் கட்-
சியிலும் யோர் 
்ேண்டுைோனோ -
லும் உறுப்பின-
ரோக இருப்பது 
அேரேர் உரிமை: 
விருப்பம். அ்தற்கோக 
அேரது ‘ப்யோபிக’ 
படததிமன எதிர்ப்பது ்ரி-
யோகுைோ? ைஹிந்த ரோஜபக ஷ -
ஜனோதிபதியோக இருந்த்போது 
மலகோ நிறுேனததினர் இலங் -
மகககு ேநது முல்மலததீவில் 
வீடமைப்பு திட்டததிற் அடிககல் 
ெோட்டினர். இம்தயடுதது மலகோ 
நிறுேனததுடன் ைஹிந்த ரோஜபக் 
குடும்பததுககு த்தோடர்பு இருப்ப-
்தோக ஒரு கம்த கிளப்பி விடப்பட்டு 
மலகோ ்தயோரிககும் திமரப்படங்க -
ளுககு ்தமிழகததில் ஒரு எதிர்ப்பு 
அமல உருேோககப்பட்டது.   

இந்த எதிர்ப்பு அமலயோல் 
தபரிதும் போதிககப்பட்டேர் 
ெடிகர் விஜய். 2015இன் பின்னர் 
மலகோவின் ்தமிழக திமரப்பட 
்தயோரிப்புகளுககு எந்த எதிர்ப்பும் 
்தமிழகததில் எழவில்மல.  

இது இப்படி இருகக, முரளி-
்த ர னின் தபரிய ்தநம்தயோன 

ரோை்ோமி ைற்றும் அேரது ைகன் 
ை்னோகரன் ஆகி்யோரதும், முத-
ம்தயோவுமடயதுைோன லககி-
்லண்ட் பிஸகட் நிறுேன ்தயோ-
ரிப்புகளுககு ேடைோகோணததில் 
எதிர்ப்பு ்்தோன்றிய்தோல் அ்தன் 
விற்பமன குமறந்தம்தயும் இங்கு 
குறிப்பிட ்ேண்டும்.  

எஸ.முதம்தயோ ஒரு ்மூக 
த்தோண்டோளர். கண்டி முருகோ-
ைமல ்கோயில் நிர்ேோக ்மபத 
்தமலேர். ஏமனய ்கோயில்கள், 
ைன்றங்கள், தபோது அமைப்புக -
ளில் உறுப்பினரோகவும் உள்ளோர். 
கண்டி ்தமிழ் ேர்த்தக ்ங்கததில் 
கோப்போளர். என்ே ்தமிழ் ்மூகத -
தில் அேருககு ்தனியோன்்தோர் இட -
முண்டு. எந்த நூல் தேளியீட்டு 
விழோவிலும் பிர்தை அதிதியோக, 
மு்தற்பிரதி தபறுெரோக முதம்தயோ 
கலநது சிறப்பிப்போர். இது ேமர 
அரசியலில் எந்த நிறம் என்று 
யோருககும் த்தரியோைல் ேோழ்பேர். 
எல்லோ கட்சிககோரர்களுடனும் 
்ைைோக பழகுபேர். நிதி உ்தவி-
கள் த்ய்பேர். இன, ை்த தைோழி 
்ப்தமின்றி தபோதுவிடயங்களி-
லும் உ்தவும் குணம் தகோண்டேர். 
ஆனோல் அேரது ைகன் முரளி்தர -
னுககு ்தமிழர் ைததியில் அன்பும், 
எதிர்ப்பும், ஆ்தரவும், தேறுப்பு-
ைோன ஒரு ைன நிமல்ய கோணப் -
படுகிறது. இலங்மகயிலும் ்ரி, 

்தமிழகம் ைற்றும் உலகத ்தமிழர் 
ைட்டததிலும் ்ரி, அேமர இப்ப -
டித்தோன் போர்ககிறோர்கள்.  

இது நீண்ட கோலைோக்ே நில -
விேரும் அபிப்பிரோயைோக இருக-
கின்ற ்போதிலும் இம்த ்ரி 
த்ய்ய்ேோ, ்தனது அணுகுமுமற -
கமள ைோற்றிக 
த க ோ ள் ள ் ே ோ 
அேர் முயன்-
ற்தோகத த்தரி-
ய வி ல் ம ல . 
ஒரு நீண்ட 
கோல ைககள் 
க ரு த ம ்த 
ஒ்ரயடியோக 
ை ோ ற் றி வி ட 

முடியோது. 
அேர் சில 

ே ரு ட ங் க ளு க கு 
முன்னர் இருந்்த 

்தன் அணுகுமுமற-
கமள ைோற்றிக தகோள்ளத 

த்தோடங்கியிருந்தோல் ‘800’ 
திமரப்படத ்தயோரிப்புககு 
இந்த அளவு எதிர்ப்பு கிளம்-
பியிருககோது. ்தனககு எதிரோன 
அபிப்பிரோயங்களுககு பதில் 
த்ோல்லும் ேமகயி்ல்ய 
இததிமரப்படம் அமையும் 
என்று முரளி்தரன் பதில் 
த்ோல்லியிருககிறோர். ஆனோல் 
படம் தேளியோகே்தற்கு 
முன்ன்ர்ய ்தன் மீ்தோன 
‘கமறகமள’ அேர் ்போககிக 
தகோள்ள ்ேண்டியிருககிறது.  

1977 ைற்றும் 1983இல் 
இடம்தபற்ற இனக கலேரத -
தில் ்தனது குடும்பம் போதிக -
கப்பட்டம்த இப்படம் 
சித்தரிககும் என ெம்பும் 
ேமகயில் முரளி்தரன் சிறு-
ேயதில் ‘அம்ைோ என அலறு -

ேது ்போல ்ைோஷன் ்போஸடரில் 
விளம்பரப்படுத்தப்பட்டுள்ள்தோக 
கரு்த முடிகிறது. அ்்த ்போல் 
அஸகிரிய மை்தோனததில் விமள-
யோடும் ்போது கண்டியில் குண்டு 
தேடிப்பது ்போல கோதணோளி 
்போஸடரில் கோட்சிப்படுத்தப்பட்-
டுள்ளது. இ்தன் மூலம் ைககள் 
ைனதில் இருககக கூடிய எதிர்ப்பு 
ைனப்போன்மைமய ைோற்ற முயற் -
சிககிறோரோ? என்ற ்கள்வி எழுந -
துள்ளது. முடிந்தோல் ெல்ல்்த!   

இத திமரப்படம் த்தோடர்போக 
திமரப்பட இயககுனர் போரதிரோஜோ 
்தன் கண்டனதம்த பதிவு த்ய்துள்-
ளோர். விஜய் ்்துபதி இந்த திமரப்-
படததிமன மகவிட்ேண்டும் 
என்றும் ஈழத்தமிழ் ைககள் இறந்த 
்போது பிடில் ேோசித்தேர் ஒரு ெம் -
பிகமக து்ரோகி என ைககள் கரு-
துே்தோக அேர் குறிப்பிட்டிருப்ப-
்்தோடு உலகத ்தமிழர் ் ோர்போக ்தோன் 
இந்த ்கோரிகமகமய முன்மேககி -
்றன் என்றும் கூறியுள்ளோர். மிகச் 
சிறந்த ஆட்டககோரரோன முரளிமய 
து்ரோகி என்தறல்லோம் விைர்சிக-
கத ்்தமேயில்மல.  

ே. ஜ. சி. தஜயபோலன் ஒரு முமற 
இலங்மகயிலிருநது ெோடு கடத -
்தப்பட்டேர். இேர் ஒரு கவிஞர், 
திமரப்பட ெடிகர். ்தமிழர்களின் 
்்தோல்விமயப் போர்தது ரசித்தேர் 
முரளி்தரன். அேரது ்ேடததில் 

விஜய் ்்துபதி ெடிககக கூடோது. 
அப்படி விஜய் ்்துபதி படததிற்-
கோக நிதி தபற்றிருந்தோல், அ்தமன 
திருப்பிகதகோடுகக ெோனும் எனது 
ஈழ ென்பர்களும் பிச்ம்தயடுத்தோ-
ேது அந்த நிதிமய ்தருகி்றோம் என்-
கிறோர் அேர். இப்்போது விஷயம் 
எங்தகங்்கோ திம் திரும்பி்போே-
்தோகத த்தரிகிறது.  

2009 யுத்தம் முடிந்த்போது 
அம்த அேர் ேர்ேற்றம்த 
அேருககு எதிரோன கூரோயு்த-
ைோக அேரது எதிர்ப்போளர்கள் 
தூககிப் பிடிககிறோர்கள்.  

‘அந்தப் படம் ஓடோது, அந்த 
படததிற்கு ்போக ைோட்்டன், 
அந்தப் பட ்போஸடமர கிழிப் -

்பன்’ என தபோது ைககள் 
கருதது த்தரிவிப்ப்தோக 

பதியப்பட்டு ேரு-
கிறது. இது 

த ்த ோ ட ர் -
ப ோ க 

அழிவின் 
வி ளி ம் பு 

என்ற ஒரு 
வீ டி ் ய ோ -

வும் தேளி -
ய ோ கி யு ள் -
ளது.  

(த்தோடர் 
11ஆம் 
பககம்)

ஆர். மகேஸ்வரன்   

உலகத் தமிழரகளின் அதிரடி பந்து வீச்சுகளை  
சமாளிபபாரா முத்ளதயா முரளிதரன்?  

முரளி 800 திரரப்படம்:  

இது நாள் ்வரர என் ்வாழ்கரேயில் பல சர்்சரசேரை ேடநகதே ்வநதுள்-
கைன் அது விரையாடடானாலும் சரி தேனிபபடட ்வாழ்கரேயானாலும் சரி, 
தேறகபாது எனது ்வாழ்கரே ்வரலாறறு படமான திரரபபடதரதே சுறறி பல்க்வறு 
சர்்சரசேள் வி்வாதேஙேள் எழுநதுள்ை நிரலயில் அதேறோன சில விை்கேங-
ேரை கூற விரும்புகிகறன். என்ரன பறறிய திரரபபடம் எடு்கே நிரனபபதோே 
கூறி தேயாரிபபு நிறு்வனம் என்ரன அணுகியகபாது முதேலில் தேயஙகிகனன்.  

பிறகு முதரதேயா முரளிதேரனாே நான் பரடததே சாதேரனேள் என்னுரடய 
தேனிபபடட சாதேரனேள் மடடும் இல்ரலயயன்பதோலும் இதேறகு பின்னால் 
எனது யபறகறார்ேள் என்ரன ்வழிநடததிய ஆசிரியர், எனது பயிறசியாைர்ேள் 
சே வீரர்ேள் என பலராலும் உரு்வா்கேபபடட்வன் என்பதோலும் அதேறகு ோர-
ணமான்வர்ேளு்ககு ஒரு அஙகீோரம் கிரட்ககும் என நிரனததுதோன் இநதே 
திரரபபடதரதே உரு்வா்கே சம்மதிதகதேன்.  

இலஙரேயில் கதேயிரலத கதோடட கூலியாைர்ேைாே எஙேள் குடும்பம் தேங-
ேைது ்வாழ்கரே பயணதரதே ஆரம்பிததேது. முபபது ்வருடஙேளு்ககு கமலாே 
நரடயபறற கபாரில் முதேலா்வதோே பாதி்கேபபடடது இநதிய ்வம்சா்வழியான 
மரலயே தேமிழர்ேள் தோன். இலஙரே மண்ணில் எழுபதுேள் முதேல் தேமிழர்-
ேள் மீது நடததேபபடட ேல்வரஙேள் முதேறயோண்டு , கே வி பி கபாராடடததில் 
நடநதே ்வன்முரற , பின்னர் நடநதே யதோடர் குண்டு ய்வடிபபுேள் என என்ககு 
நிரனவு யதேரிநதே நாள் முதேகல யதோடர்நது ேடுரமயாே பாதி்கேபபடடிரு்க-
கிகறாம்.  

என் ஏழு ்வயதில் எனது தேநரதே ய்வடடபபடடார், என் யசாநதேஙேளில் பலர் 
பலியாகினர், ்வாழ்வாதோரதரதே இழநது பல முரற நடுதயதேருவில் நின்றி-
ரு்ககிகறாம். ஆதேலால் கபார் நிேழும் இழபபு அதேனால் ஏறபடும் ்வலி என்ன 
என்பது என்ககும் யதேரியும். முபபது ்வருடஙேளு்ககு கமல் கபார் சூழநிரல-
யில் இருநதே நாடு இலஙரே. அதேன் மததியிகலகயதோன் எஙேள் ்வாழ்கரே 
பயணம் நரடயபறறது. இநதே சூழநிரலயில் இருநது எபபடி நான் கிரி்கயேட 
அணியில் இடம்யபறறு சாதிதகதேன் என்பது பறறியான படம் தோன் 800.  

இது இபகபாது பல்க்வறு ோரணஙேளு்ககு்கோே அரசியலா்ககி எதிர்பபு 
யதேரிவி்கேபபடடு ்வருகிறது. அதேறகு ோரணம் நான் கபசிய சில ேருததுேள் 
தே்வறாே திரிதது யசால்லபபடடதோல் ்வநதே விரைவு தோன். உதோரணமாே நான் 
2009 ஆம் ஆண்டு தோன் என் ்வாழ்கரேயில் மிே மகிழ்சசியான நாள் என்று 
2019-ல் கூறியரதே தேமிழர்ேரை யோன்று குவிததே நாள்தோன் முதரதேயா முர-
ளிதேரன் ்வாழ்கரேயில் மகிழ்சசியான நாள் என திரிதது எழுதுகிறார்ேள்.  

ஒரு சராசரி குடிமேனாே சிநதிததுப பாருஙேள் கபார் சூழநிரலயிகலகய 
இருநதே ஒரு நாடடில் எஙகு எது நட்ககும் என்பது யதேரியாது, என் பள்ளிோ-
லததில் என்னுடன் பள்ளியில் ஒன்றாே விரையாடிய மாண்வன் மறு நாள் 
உயிருடன் இரு்கே மாடடார். வீடரட விடடு ய்வளிகய யசன்ற்வர்ேள் வீடு 
திரும்பினால்தோன் நிேம். இபபடி படட சூழநிரலயில் கபார் முடிவுறறது ஒரு 
சராசரி மனிதேனாே பாதுோபபாே உணர்்வது மடடுமல்லாமல் கபார் நிரற-
்வரடநதேதோல் ேடநதே பதது ்வருடஙேைாே இரண்டு ப்கேமும் உயிரிழபபுேள் 
ஏதும் இல்லாமல் இருபபரதே மனதில் ர்வதகதே 2009 ஆம் ஆண்டு எனது 
்வாழ்கரேயில் மகிழ்சசியான நாள் என்கிற ேருததிரனத யதேரிவிதகதேன். ஒரு 
கபாதும் நான் அபபாவி ம்கேளின் படுயோரலேரை ஆதேரி்கேவும் இல்ரல 
ஆதேரி்கேவும் மாடகடன்.  

என்ரன யபாறுததே ்வரரயில் சிஙேைர்ேைாே இருநதோலும் மரலயே 
தேமிழர்ேைாே இருநதோலும் ஈழததேமிழர்ேைாே இருநதோலும் அரன்வரரயும் 
ஒன்றாேக்வ பார்்ககிகறன். ஒரு மரலயே தேமிழன் நான் என் மரலயே ம்க-
ேளு்ககு யசயதே உதேவிேரை ோடடிலும் ஈழம்கேளு்ககு யசயதே உதேவிேகை 
அதிேம். நான் இலஙரே அணியில் இடம்யபறறு சாதேரன பரடததே ோரணத-
தினாகலகய என் மீது ஒரு தே்வறான பார்ர்வ இருநது ்வருகிறது. நான் இநதி-
யாவில் பிறநது இருநதோல் நான் இநதிய அணியில் இடம்யபற முயறசிததிருப-
கபன். இலஙரே தேமிழனாே பிறநதேது எனது தே்வறா?  

இர்வ அரனததும் விடுதது சிலர் அறியாரமயாலும் சிலர் அரசியல் ோர-
ணததிறோேவும் என்ரன தேமிழ இனததிறகு எதிரான்வர் என்பது கபால் சிததே-
ரிபபது க்வதேரனயளி்ககிறது.  

எவ்வைவு விை்கேமளிததோலும் எதிர்பபாைர்ேள் யாரரயும் சமாதோனபப-
டுததே முடியாது என்றாலும் என்ரனப பறறி ஒரு ப்கேம் தே்வறான யசயதிேள் 
மடடுகம பகிரபபடடு ்வரும் நிரலயில் நடுநிரலயாைர்ேளு்ககும் யபாது ம்கே-
ளு்ககும் இவவிை்கேதரதே அளி்ககிகறன்.

800 திரரபபட சர்்சரச குறிதது  

முதரதையா முரளிதைரனின்  
அறிகரகை  
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ஹற்்றன் வி்ேட நிருபர்

நீணட கோலைோக குணடும் குழியு-
ைோக மிகவும் ஒடுககைோக கோணப்-
படட ஹற்்றன் ்போமடஸ் ஊடோன 
டயகை வீதி இரோஜோஙக அமைசேர்  
ஜீவன் த�ோணடைோனின்  �மலமை -
யில் அபிவிருத்தி  தேயவ�ற்கோக 
அடிககல் ்ேற்று ேோடடி மவககப்-
படடது.

இவ் வீதி நீணட கோலைோக புன-
ரமைககப்படோமையினோல் பல 
விபத்துகள் இடம்தபற்றுள்்ளன.

அ�மன த�ோடர்ந்து ்ேோர்வூட 
பிர்�ே ேமபயின் �மலவர் ் க.்க.
ரவி ைற்று அககரபத்�மன பிர்�ே 
�மலவர் ஆகி்யோர் இமணந்து 
குறித்� போம�யூடோன பஸ் ்போககு -
வரத்துககும் போர ஊர்தி ்போககுவ -
ரத்துககும் �மட விதித்�னர்.

அ�மன த�ோடர்ந்� இரோஜஙக 
அமைசேர் ஜீவன் த�ோணடைோ -
னின் ்வணடு்கோளுககமை டிக -
்கோயோவிலிருந்து ைன்ரோசி வமர 
சுைோர் 15.5. கி்லோ மீற்்றர் தூரம் 

450 மில்லியன் ரூபோ தேலவில் 
போம�யிமன அகலப்படுத்தி 
கோபட இடடு புனரமைகக ேடவ -
டிகமக எடுககப்படடுள்்ளது.

இவ்வீதி அபிவிருத்தி ஆரம்ப 
நிகழ்வுககு அமைசேர் சி.பி.ரத்ேோ -
யகக. 

கிரோமிய வீதிகள்  உடகடட -

மைப்பு வேதிகள் இரோஜஙக 
அமைசேர்  நிைல் லஙேோ,போரோ -
ளுைன்்ற உறுப்பினர் எம்.ர்ைஸ் -
வரன், முன்னோள் ைத்திய ைோகோ -
ணேமப உறுப்பினர்கள், பிர்�ே 
ேமப �மலவர்கள் உடபட பலர் 
கலந்து தகோணடு அடிககல்மல 
ேோடடி ஆரம்பித்து மவத்�னர்.

ஹற்றன் -ப�ோடைஸ் ஊைோன

டயகம வீதி அபிவிருத்தி  
450 மில்லியன் ரூபா நிதி

ைவர் நோைக விழோவில் கலோபூஷணம்  பக. செல்வரோஜன் இயககத்தி-
ல் சிபலோன் யுடனடைட ஆர்ட ஸ்பரஜ் வழங்கிய  "ெநபதேக கனவுகள்" 
நோைகத்தில் பூ. மோர்கிரட,  எஸ். ெரவணோ, ஆர். ெசிகுமோர் ஆகிபயோர் 
பதேோன்றும் கோடசி. இதில் கலோபூஷணம் மல்லிகோ கீர்த்தியும் நடித்திரு-

நதேோர். ஜனரஞெக எழுத்தேோளர் சமோழிவோணன் கடதே வெனம்  எழுதே, 
இடெடய ஏ. ெநதிரதேோஸ் வழங்கியிருநதேோர். இதேடன கடலஞர் ச�ோன்  
�த்மநோதேன் தேயோரித்தேளித்தேோர்.                   (�ைம்: நஸோர்)

வை சகோழும்பு இநது இடளஞர் ெங்கத்தினோல் 5ஆம் தேரம் புல-
டமப�ரிசில் இலவெ கருத்தேரங்கு பமோதேர இநது கல்லூரியில் 
நடைச�ற்றப�ோது புதிய ஜனநோயக மககள் முன்னணி கடசி 
ெோர்�ோக உ� தேடலவர் ெமன் குமோர் கலநது சி்றபபித்தேோர்.  

க�ொர�ொனொ க�ொற்ொளர�ள்
ரேலும் �ண்டுபிடிக�ப்படலொம்

தகோ்ரோனோ த�ோற்றுப்பரவல் 
அடுத்� வோரம் ேோடடின் ஏமனய பிர-
்�ேஙகளிலும் அமடயோ்ளம் கோணப்-
படலோதைன தபோது சுகோ�ோர பரி்ேோ -
�கர்கள் ேஙகம் த�ரிவித்துள்்ளது.  

இந்நிமலமையின் கீழ் ேோடடின் 
ஏமனய பிர்�ேஙகளில் தகோ்ரோனோ 
த�ோற்றுப் பரவுலுடன் எவ்ரனும் 
உள்்ளோர்க்ளோ? என கணடுபிடிகக 
்வணடும் என்றும் ேஙகத்தின் 

�மலவர் உப்புல் ்ரோஹன த�ரிவித் -
துள்்ளோர்.  அ�ற்கமைய பரவலோன 
வமகயில் ேோடடின் ஏமனய பகு-
திகளில் பீசீஆர் பரி்ேோ�மனகள் 
்ைற்தகோள்்ள ்வணடும் என்றும் 
அவர் கூறியுள்்ளோர்.  அ�ற்கோக தபோது 
ைககள் ஆ�ரவு வழஙக ்வணடும். 
ைககளின் ஆ�ரவு மிகவும் போரோடடப்-
பட ்வணடிய ஒன்்றோகுதைன அவர் 
்ைலும் த�ரிவித்துள்்ளோர்.  

ச�ோது சுகோதேோர �ரிபெோதேகர்கள் ெங்கம்

NIC விநிபயோக...
திமணகக்ளம் அறிவித்துள்்ளது. 

தகோவிட- 19 பரவமலக கடடுப்படுத்-
தும் ்ேோககுடன் இந்ேடவடிகமக 
எடுககப்படுவ�ோக திமணகக்ளத்-
தின் ஆமணயோ்ளர் ேோயகம் வியோனி 
குணதிலகக த�ரிவித்�ோர்.  

பத்�ரமுல்மலயிலுள்்ள பிர�ோன 
அலுவலகம் ைற்றும் அமனத்து 
ைோகோண அலுவலகஙகளும் எதிர்வ-
ரும் தவள்ளிககிழமை (23) வமர 
மூடப்படும் என அவர் த�ரிவித்�ோர்.  

எவ்ரனும் ஒரு ேோள் ்ேமவககு 
விணணப்பிகக விரும்பினோல் ேோன்-
றி�ழுடன் கோரணத்ம�க குறிப்பிடுவ-
துடன் பூரணப்படுத்�ப்படட விண -
ணப்பஙகம்ள ேம்பந்�ப்படட கிரோை 
்ேமவயோ்ளரிடம் ஒப்பமடககலோம் 
அல்லது அந்�ந்� ைோவடட தேயலக 
அலுவலகஙகளிலுள்்ள ்�சிய 
அமடயோ்ள அடமடப் பிரிவில் ஒப்ப -
மடககுைோறு அவர் ்கடடுகதகோண-
டோர்.  

“ஒரு ேோள் ்ேமவககு விணணப்-
பத்ம� ேைர்ப்பிககும் முன்்ப திகதி, 
்ேரத்ம� முன்பதிவு தேயயும் விண-
ணப்ப�ோரிகளுககு அச்ேமவ ேமட-
தபறும். அந்� விணணப்பஙகள் 
இலவேைோக தேயற்படுத்�ப்படுவது-
டன் அசேடிககப்படட அமடயோ்ள 
அடமட கள் த�ோடர்புபடடவர்க -

ளின் முகவரிககு �போலில் அனுப்-
பப்படும்” என ஆமணயோ்ளர் 
த�ரிவித்�ோர்.  எவ்வோ்றோயினும் அவ -
ேரத் ்�மவகளுககோக அமடயோ்ள 
அடமட ்�மவப்படு்வோருககு 
முன்னுரிமையளிககப்படுதைனவும் 
அவர் கூறினோர்.  

பரீடமேகளுககோக ைற்றும் கடவுச -
சீடடுககு விணணப்பித்�ல் ்போன்்ற 
அவேர நிமலமைகளின்்போது விண -
ணப்ப�ோரிகள் திமணகக்ளத்தின் 
0115 226 126, 0115 226 115, 0115 
226 100 ைற்றும் 0115 226 150 ஆகிய 
த�ோமல்பசி எணகளில் த�ோடர்பு 
தகோணடு அறிவிகக ்வணடும்.  

தபோதுைககள் �ைது விணணப் -
பஙகம்ளச ேைர்ப்பிகக ஆடபதி-
வுத் திமணகக்ளத்துககு ்ேரில் வர 
முடியோது என்றும் அவர் வலியுறுத்தி-
யுள்்ளோர்.  

திமணகக்ளத்ம� மூடத் தீர்ைோனம் 
எடுககப்படவில்மலதயனவும் ஏற்க -
ன்வ தேயற்போடடிலுள்்ள பணிகள் 
இககோலகடடத்தில் நிம்றவு தேய-
யப்படுதைனவும் தபோதுைககள் 
்ைலதிக விபரஙகளுககு ்ைற்கு-
றிப்பிடட த�ோமல்பசி எணகளில் 
திமணகக்ளத்ம� த�ோடர்பு தகோள்-
ளுைோறும் ஆமணயோ்ளர் த�ரிவித்-
�ோர். 

மோணிககர் வளவுப �குதியில்...
இரணடு ேடலஙகம்ள மீடடுள் -

்ளனர். ்ைலும் ஒருவர் படுகோயை -
மடந்திருந்� நிமலயில் உடனடியோக 
வவுனியோ மவத்தியேோமலயில் அனு-
ைதிககப்படடோர்.  

அவரது நிமலயும் கவமலககி -
டைோக இருப்ப�ோக த�ரிவிககப்ப -
டுகின்்றது. ேம்பவத்தில் ைோணிக -
கர்வ்ளவு கிரோைத்தின் கிரோை 
அபிவிருத்தி ேஙகத் �மலவரோன 
்கோபோல் குக�ோேன் 42 (4 பிள்ம்ள -
களின் �ந்ம�) ைற்றும் ஒடடுசுட -
டோன்,கரிப்படடமுறிப்மப ்ேர்ந்� 
சிவனு ை்கந்திரன் வயது 34 
ஆகிய இருவரு்ை தகோல்லப்பட -

டுள்்ள�ோக அமடயோ்ளம் கோணப் -
படடுள்்ளனர்.  

சுப்பிரைணியம் சிவோகரன் என்்ற 
ேபர் படுகோயைமடந்� நிமலயில் 
மவத்தியேோமலயில் அனுைதிக -
க ப் ப ட டு ள் ்ள ோ ர் . ே ம் ப வ த் து டன் 
த�ோடர்புமடயவர் என்்ற ேந்்�கத் -
தில் ைோணிககர்வ்ளவில் வசித்துவ -
ரும் இம்ளஞர் ஒருவர் ஓைந்ம� 
தபோலிஸோரோல் மகது தேயயப்பட -
டுள்்ளோர். இவர்களுககிமட்ய ஏற் -
படட வோயத்�ர்ககம் படுதகோமல -
யில் முடிந்துள்்ள�ோக தபோலிஸோரின் 
ஆரம்பகடட விேோரமணகளிலிருந்து 
த�ரியவந்துள்்ளது.

முதேலோவது �தேவி ஆண்டுககு...
அணமையில் 20ஆவது திருத்� 

்யோேமன ைற்றும் புதிய அரசியல-
மைப்புப் பணிகள் குறித்து ஆளுங-
கடசி உறுப்பினர்கம்ளத் த�ளிவு -
படுத்துகின்்ற ேந்திப்தபோன்ம்ற 
ஜனோதிபதி �னது தேயலகத்தில் 
ேடத்தினோர்.இந்� ேந்திப்பில் ஆளும் 
ஸ்ரீலஙகோ தபோதுஜன தபரமுனவின் 
அமனத்து பஙகோளிக கடசிகளின் 
�மலவர்கள் ைற்றும் உறுப்பினர்கள் 
கலந்துதகோணடிருந்�னர்.  

இச ேந்திப்பில் உமரயோற்றிய ஜனோ-
திபதி, 

அரோஜகத்ம� எதிர்ககின்்ற ைற்றும் 
அமனத்து ைககளும் ஏற்றுகதகோள்-
கின்்ற வமகயிலோன புதிய அரசியல-

மைப்பிற்கோன ்�மவமய த�ளிவுப-
டுத்தினோர்.  

குறிப்போக �ற்ேையம் அமுலி -
லுள்்ள 19ஆவது திருத்�த்தினோல் 
�னது மககள் கடடப்படடிருப்ப�ோ-
கவும், அ�னோல் 20ஆவது திருத்� 
்யோேமனமய முடிந்�்ளவில் நிம்ற-
்வற்்ற ் வணடும் என்றும் குறிப்பிட-
டுள்்ளோர்.  

அ்�ோடு �னது இரணடோவது ப� -
வியோணடு ஆரம்பிககும் திகதியோன 
வரும் 2021ஆம் ஆணடு ேவம்பர் 
ைோ�த்திற்கு முன்னர் புதிய அரசிய-
லமைப்மப ேைர்பிகக எதிர்போர்ப் -
ப�ோகவும் ஜனோதிபதி இ�ன்்போது 
்ைலும் த�ரிவித்துள்்ளோர். 

முரளிதேரனின் �ைத்திலிருநது...
திமரப்படத்தின் �மலப்பு ‘800’ 

என்று தவளியோகி, விமரவில் 
படப்பிடிப்பும் த�ோடஙக இருக-
கும் நிமலயில் எதிர்ப்பு தவகுவோக 
வலுத்து வருகி்றது.  

ை.தி.மு.க தபோதுச தேயலோ -
்ளர் மவ்கோ, போ.ை.க நிறுவனர் 
ரோை�ோஸ் உள்ளிடட அரசியல் கட -
சியினரும், இயககுேர் போரதிரோஜோ, 
கவிஞர் மவரமுத்து உள்ளிடட திமர 
பிரபலஙகளும் விஜய ்ேதிபதி அப்-
படத்தில் ேடிககககூடோத�ன்று வலி -
யுறுத்தி வருகின்்றனர்.  

"இலஙமக கிரிகதகட வீரரோன முர -
ளி�ரனின் திமரப்படத்தில் ேடிப்பது 
என்பது அவரது �னிப்படட விருப்ப -
ைோக இருககலோம்.  

ஆனோல், ஒடடுதைோத்� �மிழ் 
உணர்வோ்ளர்களின் ைனம�யும் புரிந் -
துதகோணடு அவர் ேடந்�ோல் அவரின் 
எதிர்கோலத்திற்கு ேல்லது’’ என்று 
அமைசேர் கடம்பூர் ரோஜுவும் த�ரி-
வித்திருககி்றோர்.  

விஜய ்ேதுபதி ேடிககககூடோ-
த�ன்று இப்படி ஒரு பககம் எதிர்ப்பு 
இருந்�ோலும், ேடிமக ரோதிகோ, 
ேடிகர் அரவிந்�ன் சிவஞோனம் உள் -

ளிட்டோர் “கமலஞமன கமலஞ-
னோக போர்கக ்வணடும்.  அவமன 
மவத்து அரசியல் தேயயககூடோது. 
ேடிகக ்வணடோம் என்று கடடோயப்-
படுத்�ககூடோது” என்று கூறிவருகின்-
்றனர்.  

ஆனோலும் தபரும்போலோன �மிழர் -
கள் �ன்மன ேடிககககூடோது என்்்ற 
தேோல்லி வருவ�ோல், 800 படத்தி -
லிருந்து விலகுவ�ற்கோன ஆ்லோே-
மனகளில் ஈடுபடடிருககி்றோர் விஜய 
்ேதுபதி. �னககு தேருஙகிய இயக -
குேர்கம்ள அமழத்து அவர் இந்� 
ஆ்லோேமனயில் ஈடுபடடிருககி-
்றோர்.  ஆ்லோேமனயின் முடிவில் 
விஜய்ேதுபதி, 800 படத்திலிருந்து 
விலகுவ�ோக முடிதவடுத்திருப்ப-
�ோக அவருககு தேருககைோனவர்கள் 
த�ரிவிககின்்றனர்.  

இந்நிமலயில்,“ேடிகர் விஜய 
்ேதுபதி மீது அன்பும் கூடுகி்றது. 
�மிழர்களின் ைன உணர்மவ ைதித்-
�மைககு ேன்றி’’ என்று இயககுேர் 
கீரோ த�ரிவித்திருப்ப�ோல், 800 படத் -
திலிருந்து விஜய ்ேதுபதி விலகுவ -
�ோக முடிதவடுத்துவிடடோதரன்பது 
உறுதியோகி்றது. 

கைறச்றோழில், நீர் பவளோண்டம...
க லந் து ம ர ய ோ ட ப் ப ட டு ள் ்ள து . 

கடற்த்றோழில் அமைசேர் டக்ளஸ் 
்�வோனந்�ோவிற்கும் இலஙமகக-
கோன வியடேோம் தூதுவர் போம் தி 
பிஜ் தேோதகக (Pham Thi Bich Ngoc) 
ஆகி்யோருககிமடயில் ்ேற்று ைோளி-
கோவத்ம�யிலுள்்ள கடற்த்றோழில் 
அமைசசில் ேமடதபற்்ற ேந்திப்பின் 
்போ்� இவ் விடயம் கலந்துமரயோ-
டப்படடுள்்ளது.   

2021 – 2025 ஆம் ஆணடு 
வமரயோன ்வமலத் திடடஙகம்ள 
உள்்ளடககிய இரு�ரப்பு ஒப்பந்�த்-
தில், கடலடமட வ்ளர்ப்பு த�ோடர்-
போன த�ோழில் நுடப உ�விகம்ளப் 
தபற்றுக தகோள்ளு�ல் ைற்றும் 
ேன்னீர் மீன் வ்ளர்ப்பு உடபட நீர் 
்வ்ளோணமை த�ோடர்போன ேவீன 
மும்றகம்ளயும் அனுபவஙகம்ளயும் 
பகிர்ந்து தகோள்வது ்போன்்ற விட -
யஙகம்ள உள்்ளடககுவது த�ோடர்போ-
கவும் கலந்துமரயோடப்படடது.   

வியடேோமிலிருந்து தும்றேோர் 

நிபுணர்கம்ள அமழத்து இ்றோல் 
வ்ளர்ப்பு த�ோடர்போன பயிற்சிப் பட-
டம்றகம்ளயும் நீர்்வ்ளோணமை 
விருத்தி த�ோடர்போன விஞஞோன 
ஆயவுப் படடம்றகம்ள ேடத்து-
வது த�ோடர்போன விடயஙகம்ளயும் 
இந்� இரு�ரப்பு ஒப்பந்�த்தில் உள்-
்ளடககுவது த�ோடர்போக கலந்துமர-
யோடப்படடது.   

இ�ன்்போது, முன்னோள் ஜனோதி-
பதி ைஹிந்� ரோஜபக்ஷவின் ஆடசிக 
கோலத்தில் இரணடு ேோடுகளுககுமி-
மடயில் தேயது தகோள்்ளப்படட 
இரு�ரப்பு ஒப்பந்�த்தின் அடிப்ப-
மடயிலோன ்வமலத் திடடம் 2010 
– 2013 ஆணடு கோலப் பகுதியில் 
தவற்றிகரைோக நிம்ற்வற்்றப்பட-
டுள்்ளமைமய அமைசேர் சுடடிக-
கோடடியதுடன், கடந்� கோல அனுப-
வஙகம்ள கருத்திற்தகோணடு புதிய 
இரு�ரப்பு ஒப்பந்�ம் ்ைற்தகோள்-
்ளப்பட ்வணடும் எனவும் த�ரிவிக-
கப்படடுள்்ளது. 

சவளிநோடுகளிலுள்ள...
திடடமிடல் த�ோடர்பிலோன கலந்-

துமரயோடலின் ்போ்� பிர�ைர் 
இவ்வோறு குறிப்பிடடுள்்ளோர்.  

இச ேந்திப்பின் ்போது விடயங -
கம்ள த�ளிவுபடுத்திய ்�ர்�ல் 
ஆமணககுழுவின் �மலவர் 
ைஹிந்� ்�ேப்பிரிய, 2020-/2024 
இற்கோன ்�ர்�ல் ஆமணககுழுவின் 
மூ்லோபோய திடடமிடலுககமைய 
்�ர்�ல் ேடடத் திருத்�த்ம� ்ைற்-
தகோள்வது அத்தியோவசியைோகுதைன 
சுடடிககோடடினோர்.  

்�ர்�லுககோன மவப்புத் 
த�ோமகயில் திருத்�ஙகம்ள ்ைற்-
தகோள்்ளல், ்�ர்�ல் ேமடதபறும் 
தினத்தில் வோககளிப்ப�ற்கு முடியோ� 
ேபர்களுககு அ�ற்கு முன்ன�ோக 
ஒரு தினத்தில் வோககளிகக வோயப்ப -
ளித்�ல், 18 வயது பூரணைோனவர்க-
ளுககு வோககுரிமைமய தபற்றுக-
தகோடுககும் வமகயில் வோககோ்ளர் 
படடியமல மூன்று ைோ�ஙகளுககு 
ஒருமும்ற புதுப்பித்�ல், ்�ர்�ல் 

தேலவுகம்ள கடடுப்படுத்�ல், வோக-
களிப்பு நிமலயஙகளில் வி்ேட 
்�மவயுமட்யோருககோன வேதி-
கம்ள ஏற்படுத்து�ல் ைற்றும் வி்ேட 
திடடத்தின் கீழ் இமணய வோகக-
ளிப்பு மும்ற உள்ளிடட பல்்வறு 
விடயஙகள் த�ோடர்பில் ்�ர்�ல் 
ஆமணககுழுவின் அதிகோரிகள் பிர�-
ைருககு வி்ளககைளித்�னர்.  

இச ேந்�ர்ப்பத்தில் ஸ்ரீலஙகோ 
தபோதுஜன தபரமுனவின் தேயலோ்ள -
ரும் போரோளுைன்்ற உறுப்பினருைோன 
ேடடத்�ரணி ேோகர கோரியவேம், பிர -
�ைரின் ்ைலதிக தேயலோ்ளர்க்ளோன 
ேமிந்� குலரத்ன, க்ணஷ் �ர்ைவர்-
�ன (ேடடம்), ்�ர்�ல் ஆமணககுழு -
வின் �மலவர் ைஹிந்� ்�ேப்பிரிய, 
்�ர்�ல்ஆமணயோ்ளர் ேோயகம் ேைன் 
ஸ்ரீ ரத்ேோயகக, ஆமணககுழுவின் 
தேயலோ்ளர் எச.எம்.டி.டீ.்ஹரத், 
பிரதி ்�ர்�ல் ஆமணயோ்ளர் எஸ்.
அசசு�ன் உள்ளிடட பலர் கலந்து -
தகோணடனர்.

யோழில் தேமிழ்க கடசிகள்...
இவ்வோறு ஒன்றிமணந்துள்்ளன. 

கடந்� ைோ�ம் அமனத்துக கடசி-
களின் அமழப்பின் ்பரில் உண -
ணோவிர�ப் ்போரோடடம் ைற்றும் 
வடககு, கிழககு �ழுவிய பூரண 
ஹர்த்�ோல் அனுஷ்டிககப்படடது. 
இந்நிமலயில் த�ோடர்சசியோக அர -
ேோஙகத்தினோல் ்ைற்தகோள்்ளப்படடு 
வரும் தேயற்போடுகளுககு எதிரோக 
்ைற்தகோள்்ளப்பட ்வணடிய ேட -
வடிகமககள் த�ோடர்போக ஆரோய்வ 
இந்�க கூடடம் ஏற்போடு தேயயப்-
படடது.   

இக கூடடத்தில் �மிழ் ்�சியக 
கூடடமைப்பின் போரோளுைன்்ற உறுப்-
பினர்க்ளோன சித்�ோர்த்�ன், சுைந்தி-
ரன், �மிழரசுக கடசியின் �மலவர் 
ைோமவ ்ேனோதிரோஜோ, வடைோகோண 

ேமபத் �மலவர் சி.வி.்க.சிவஞோ -
னம் ைற்றும் ஏமனய �மிழ் கடசிக-
ளின் பிரதிநிதிகள் கலந்து தகோணட-
னர்.   

இக கூடடத்தில் போரோளுைன்்ற 
உறுப்பினர் எம்.ஏ.சுைந்திரன் மு�ற் 
�டமவயோக கலந்து தகோணடதுடன் 
அவரது வருமகமய அடுத்து ஈழவர் 
ஜனேோயகக கடசியின் �மலவி 
அனந்தி ேசி�ரன் கூடடத்ம� விடடு 
தவளி்யரினோர்.   

அத்துடன், கூடடத்திற்கு போரோளு-
ைன்்ற உறுப்பினர் சுைந்திரன் வருமக 
�ரவுள்்ளோதரன்்ற �கவமலயடுத்து 
�மிழ்த் ்�சிய ைககள் முன்னணி-
யின் பிரதிநிதிகளும் கூடடத்தில் 
கலந்து தகோள்்ளவில்மலதயன த�ரி -
விககப்படடுள்்ளது. 

ரிஷோட விடரவில்...
அவர்கள் கவமலயமடந்துள்்ளனர், 

அல்லது அவர்கள் �ஙக்ளதும் ேோடடி-
னதும் போதுகோப்பு குறித்து கவமலய-
மடந்திருககலோதைன போதுகோப்பு தேய-
லோ்ளர் த�ரிவித்துள்்ளோர்.  

அவர்க்ளது கரிேமனகம்ள புரிந்து-
தகோள்்ளக கூடிய�ோகவுள்்ளத�ன த�ரி-
வித்துள்்ள அவர், இந்� மகதுகம்ள 
முன்தனடுககும்்போது தபோலிஸோர் 
முன்தனடுகக்வணடிய தபோறிமும்ற-
கள் உள்்ளத�ன என்றும் த�ரிவித்துள்-
்ளோர்.  

ரிஷோத் பதியுதீன் மகது தேயயப்ப-
டவிருந்� ்ேரத்தில் ஊடகஙகளுககு 
அது த�ோடர்பில் த�ரிவிககப்படடது. 
ஊடகஙகள் அ�மன தேயதியோககி 

ைககளுககு த�ரிவித்�ன என்றும் போது-
கோப்பு தேயலோ்ளர் த�ரிவித்�ோர்.  ரிஷோத் 
பதியுதீனிடம் வோககுமூலத்ம� தபற்்ற 
பின்ன்ர அவமர மகதுதேயயும் 
ேமடமும்றமய பின்பற்்றவிருந்்�ோம். 
எனினும் அவர் மகதுதேயயப்படவுள்-
்ளோர் என்்ற தேயதி தவளியோனதும் 
அவர் �ப்பி �மலைம்றவோகிவிடடோர்.  

போதுகோப்புத் �ரப்பினர் தி்றமைேோ-
லிகள் என்்ற ்போதிலும் அவர்களிடமி-
ருந்து �ப்பி ைம்றந்திருகக தீர்ைோனிப்-
பவர்கம்ள உடனடியோக அவர்க்ளோல் 
மகது தேயய முடியோது. அவர்கம்ள 
சில ைணி்ேரஙகளில் சில ேோடகளில் 
மகது தேயய முடியுதைனவும்  அவர் 
்ைலும் த�ரிவித்துள்்ளோர்.

கைனுதேவிககோக...
ேமடமும்றப்படுத்�ப்படடது. 

அத்திடடத்தின் இரணடோம் ைற்றும் 
மூன்்றோம் கடடஙகள் கடந்� ஜுமல 
மு�லோம் திகதியிலிருந்து அமுலுககு 
வரும் வமகயில் ேமடமும்றப்படுத்-
�ப்படடது. 

ஆணடிற்கு 4 ே�வீ� வடடியில் 
தைோத்�ைோக 150 பில்லியன் ரூபோமவ 
த�ோழிற்படு மூல�னக கடனோக வழங-
குவ்� இத்திடடத்தின் ்ேோககைோகக 
கோணப்படடது.   

இந்�க கடன்கள் 06 ைோ� ேலுமகக 
கோலம் உள்்ளடஙகலோக 24 ைோ�ஙகள் 
மீ்ளசதேலுத்தும் கோலத்ம� வழஙகு-
கின்்றது. தகோவிட - 19 மவரஸ் பர-
வலின் கோரணைோக மிக்ைோேைோகப் 
போதிககப்படட சுயத�ோழில் முயற்சி-
யோ்ளர்கள், வியோபோரிக்ளோன �னிேபர்-

கள் இ�ன்மூலம் பயன்தபறு்வோரோக 
உள்்ளனர்.   போதிககப்படட வர்த்�கங-
களிடமிருந்து கிமடககப்தபற்்ற அதிக 
எணணிகமகயிலோன விணணப்பஙக-
ம்ளக கருத்திற்தகோணடு, ைத்திய வங-
கியினோல் முன்னர் எதிர்போர்ககப்படட 
150 பில்லியன் ரூபோ வமரயம்றமயக 
கருத்திற்தகோள்்ளோது விணணப்பங-
கம்ள ஏற்றுகதகோள்வ�ற்குத் தீர்ைோனிக-
கப்படடுள்்ளது.   

அ�ன்படி விணணப்பஙகம்ள 
ேைர்ப்பிப்ப�ற்கோக ஏற்கன்வ அறி-
விககப்படட இறுதித் திகதி வமரயில் 
போதிககப்படட வர்த்�கர்களிடமிருந்து 
கிமடககப்தபற்்ற அமனத்து விண-
ணப்பஙகளும் இககடன் திடடத்தின் 
கீழ் கவனத்திற்தகோள்்ளப்படுதைன்பது 
குறிப்பிடத்�ககது.  

அக. 22இல்...
ஜனோதிபதி ஆமணககுழுவில் 

்ேற்று கோமல ஆஜரோகி வோககுமூ-
லம் வழஙகினோர். 

இறுதியோக (15) ஆமணககுழு-
வில் வோககுமூலம் வழஙகிய அவர், 
பல்்வறு முரணோன வோககுமூலங-
கம்ள வழஙகியிருந்��ோக த�ரிவிக-
கப்படுகின்்றது.  

முன்னோள் ஜனோதிபதி மைத்திரி -
போல சிறி்ேனமவ மீணடும் எதிர்வ-

ரும் 22ஆம் திகதி வியோழககிழமை 
ஆமணககுழுவில் ஆஜரோகுைோறு 
அவருககு அமழப்பு விடுககப்பட -
டுள்்ளது.  

இ�ற்கு முன்னர் ஏற்கன்வ 
முன்னோள் ஜனோதிபதி மைத்திரிபோல 
சிறி்ேன, இந்� ைோ�ம் 05 ைற்றும் 
12ஆம் திகதிகளில் ஆமணககுழு-
வில் ஆஜரோகி ேோடசியம் வழஙகியி -
ருந்�மை குறிப்பிடத்�ககது. 

மடடு. அரெ அதி�ரோக...
்ேமவ வி்ேட �ர உத்தி்யோகத்�ரோன 

இவர்  ைடடகக்ளப்பு ைோவடடத்தின் 
களுவோஞசிககுடி, தவல்லோதவளி, 
ஆமரயம்பதி,  வோமழச்ேமன 
ைற்றும் வவுணதீவு பிர்�ே தேயலோ்ள-
ரோக கடமையோற்றியுள்்ளோர். இ�மனத்  
த�ோடர்ந்து கிழககு ைோகோண சுகோ�ோர 
அமைசசின் தேயலோ்ளரோகவும், வீதி  
அபிவிருத்தி, கோணி ைற்றும் ேமூக 

அபிவிருத்தி அமைசசின் தேயலோ்ளரோ-
கவும்  கடமையோற்றியுள்்ளோர்.    கடந்� 
14 ஆம் திகதி ைடடகக்ளப்பு ைோவடட 
அரேோஙக அதிபரோக  அமைசேரமவயி-
னோல் நியைனக கடி�த்ம�ப் தபற்றுக 
தகோணடம�யடுத்்� ்ேற்று  ேை -
யவழிபோடடின் பின்னர் கடமை -
மயப் தபோறுப்்பற்றுக தகோணடுள் -
்ளோர்.

சுவிஸில் யோழ்....
நிமலயத்துககு முன்போகவுள்்ள 

போ�ேோரி கடமவமய கடககும் ்போது 
கோதரோன்று ்லேோக ்ைோதியதில் குடும்-
பஸ்�ர் கீ்ழ விழுந்துள்்ளோர்.  இந்நி-
மலயில் அ�ன்்போது பின்னோல் வந்� 
பஸ்சின் ேோரதியின் கவனககும்றவோல் 
பஸ் மீணடும் அவமர ்ைோதித்�ள்ளி-
யுள்்ளது.  இ�ன்்போது கோரின் பின்-

பகுதியில் மிகவும் பலைோக �ோககப்-
படட அவர் ஆபத்�ோன நிமலயில், 
தஹலிகதகோப்டர் மூலம் சூரிச �்ள 
மவத்தியேோமலககு தகோணடு தேல்-
லப்படடோர்.  

எனினும் அஙகு அவருககு அளிக-
கப்படட சிகிசமே பலனின்றி ் ேற்று 
உயிரிழந்துள்்ளோர்.. 

ரிஷோட �தியுதீடன...
போரோளுைன்்ற உறுப்பினர் விஜ -

ய�ோே ரோஜபக்ஷ த�ரிவித்துள்்ளோர். 
்ேற்று முன்தினம் ேமடதபற்்ற 
ஊடக ேந்திப்பில் கருத்து த�ரிவித்� 
அவர், 

முன்னோள் அமைசேர் ரிஷோட 
ைற்றும் அவரது ே்கோ�ரர் ஆகிய 
இருவரும் அரேோல் போதுகோககப்ப -
டுகின்்றோர்கத்ளன்று தவளியோகும் 
கருத்துககம்ள தபோறுப்்பற்ப�ோக -
வும் குறிப்பிடடோர்.  

2019 ஜனோதிபதித் ்�ர்�லின் -
்போது இ.்போ.ே. பஸ்களில், புத் -
�்ளத்திலிருந்து ைன்னோருககு 
ைககம்ள ஏற்றிச தேன்்றமை 
த�ோடர்போக அரே நிதிமய மும்ற -

்கடோகப் பயன்படுத்தியது ைற்றும் 
்�ர்�ல் ேடடஙகம்ள மீறிய குற்்றச -
ேோடடில் ரிஷோட பதியுதீமன மகது 
தேயய ேடட ைோஅதிபர் தபோலிஸோ -
ருககு உத்�ரவிடடோர்.  

இருப்பினும் ரிஷோட பதியு -
தீமன மகது தேயய பிடியோமண 
்�மவயில்மலதயன்று நீதிைன் -
்றம் அறிவித்�திலிருந்து சில 
ேோடகள் கடந்துவிடட ்போதிலும், 
குற்்றப் புலனோயவுத் திமணகக்ளம் 
ரிஷோத்ம� மகது தேயயத் �வறி -
விடடது.அவமரக மகது தேயய 
ஆறு தபோலிஸ் குழுககள் விேோர-
மணகம்ள முன்தனடுத்து வருகின்-
்றன. 

யோழில் வீடு புகுநது...
மீ்� வோள்தவடடு கும்பல் �ோககு�ல் ேடத்தியுள்்ளது. 

்ேற்று இரவு 8.30 ைணிய்ளவில் இரணடு ்ைோடடோர் மேக -
கிள்களில் முகத்ம� ைம்றத்�வோறு வோள்களுடன் நுமழந்� 
வோள்தவடடு கும்பல் இந்� �ோககு�மல ேடத்தியுள்்ளது. 
�ோககு�லில் வீடடின் முன்போக நிறுத்தி மவககப்படடிருந்� 
கோர் ஒன்றும், வீடடின் க�வு, ஜன்னல்களும் ்ே�ைோககப் -
படடுள்்ளன.  அரேடி பிள்ம்ளயோர் ஆலயத்திற்கு அணமை-
யிலுள்்ள வீதடோன்றின் மீ்� �ோககு�ல் ேடத்�ப்படடுள்-
்ளது. 02 ்ைோடடோர் மேககிள்களில் வந்� 04 தரௌடிகள், 
வீடு புகுந்து ஜன்னல் கணணோடிகம்ள அடித்து உமடத்�து-
டன், வீடடில் நின்்ற வோகன கணணோடிகம்ளயும் அடித்து 
உமடத்து விடடு �ப்பிச தேன்றுள்்ளனர். 

20 தேறசகோடலத்...
ேடத்� திடடமிடப்படடிருந்��ோக த�ரிவிககப்படு-

கின்்றது. 
பயஙகரவோதி ேஹரோன் குழுவின் பிரதிநிதிதயோருவரி -

டம் ேடத்திய விேோரமணகளின் மூலம் இந்� விடயங-
கள் த�ரியவந்துள்்ளன.  

�ோககு�ல் ேம்பவம் த�ோடர்பில் ்ேற்று முன்தினம் 
(16) ேோடசியைளித்� தபோலிஸ் உத்தி்யோகத்�ர் இந்� 
�கவல்கம்ள ஆமணககுழுவின் முன்னிமலயில் த�ரி -
வித்துள்்ளோர்.  

2019ஆம் ஆணடு ைோர்ச ைோ�ம் இந்� இயககத் -
தின் �மலமைப் ப�வி த�ோடர்பில் ேஹரோனுககும் 
ேவுபர் தைௌலவி என்பவருககும் இமடயில் முரண -
போடடு நிமலமை கோணப்படடது எனவும் குறிப்பிட -
டுள்்ளோர்.
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கிறிஸ்தவப் பக்தி வழிபாடு, சமூக சீர்த் -
திருத்்தம் ஆகியவற்றைப் பபாருளாகக் 
பகாண்டு பாடிய கீர்த்்த்ைப் பாடலக -
ளின் ப்தாகுப்பு கீர்த்்தைா சங்கிரகம்.   

கிறிஸ்தவ இலக்கியங்க்ளத் ்தவிர 
ஏ்ைய இலக்கியங்கள் அறை இலக்கிய 
வ்க்யச் சார்்ந்த்வ. நன்பைறி -
மா்ல, நன்பைறிக்பகாத்து, இலலறை -
பநாண்டி, நன்பைறிக் க்தாசங்கிரகம், 
குடும்ப்தருப்பணம் இவறறுடன் கீர்த் -
்தைா சங்கிரகத்தில உள்ள மதுவிலக்குப் 
பாடலகள் ஆகிய்வ அறைக்கருத்துக்க -
்ளக் கூறும் இலக்கியங்களாகும்.   

நன்பைறிக் க்தாசங்கிரகம் நவீை 
உ்ரந்ட இலக்கிய வடிவில அறைக்க-
ருத்துக்க்ளக் கூறுவ்தாகக் காணப்படு -
கின்றைது. இதில உள்ள நாறபது க்்தகள் 
எம் நாட்டுக்கிணங்கியைவாகவவ ப்டக்-
கப்பட்டுள்ளை. ஒவபவாரு க்்தயும் 
ஒவபவாரு ஒழுக்க வபா்த்ை்யப் பாடு-
பபாருளாகக் பகாண்டுள்ளது. 

ஆணலட் ச்தாசிவம்பிள்்ள்யத் 
்தமிழ்ச் சிறுக்்த வரலாறறில சிறுக்்த 
இலக்கிய வடிவம் வளர்ச்சிய்டவ்தறகு 
வித்திட்ட மு்தன்்மயாைவர்களில முக்கி-
யமாைவராகக் பகாள்வது ஏறபு்டய்தா -
கும்.   

அறிவியல ்தமிழ் ஆர்வலர்   
ஆணலட் ச்தாசிவம்பிள்்ள ்தமிழ் 

பமாழிமூல மாணவர்களுக்காக சா்தாரண 
இதிகாசம், வாைசாஸதிரம் ஆகிய அறிவி -
யல பாடநூலகள் இரண்்ட எழுதியுள்-
ளார். விண்பவளி ப்தாடர்பாை அறிவியல 
விடயங்க்ளச் சுருக்கமாகத் ப்தாகுத்து 

விளக்கும் நூல வாைசாஸதிரம் ஆகும். 
வானிய்லத் ்தமிழில வழங்கிய மு்தலா-
வது நூல இதுவாகும். உலக நாடுகளின் 
வரலாறுகள் கூறும் இ்ந்த நூல ்தமிழ் வர-
லாறபறைழுதியலில உலக வரலாற்றைத் 
்தமிழில கூறிய மு்தல நூல என்னும் 
பபரு்ம்யப் பபறுகின்றைது.   

்தமிழியலாளர் ்தகவல ்த்ந்த ்தையன்   
ப்தாலபழங்கால்ந ப்தாடக்கம் ்தாம் 

வாழ்்ந்த காலப்பகுதிவ்ர ்தமிழ்த் ப்தாண்-
டாறறிக் காலமாகியவர்களின் ்தமிழியல 
பணிக்ளத் ப்தாகுத்துத்்தமிழ் இலக்கிய 
வரலாற்றை உலக பமாழி- - இலக்கிய 
வரலாறவறைாடு பயணிக்கப் பங்களிப்புச் 
பசய்தார்.   

இ்ந்தவ்கயில, பாவலர் சரித்திர தீப -
கத்தில 410 பாவலர்களின் வாழ்க்்க 
வரலாறுகளும் அவர்களது ்தமிழ்ப் பணி-
களும் பதியப்பட்டுள்ளை. இவர்களில 
328 வபர் ்தமிழகத்்்தச் வசர்்ந்தவர்கள். 
82 வபர் இலங்்க்யச் வசர்்ந்தவர்கள். 
்தமிழ்ப் பாவலர்க்ளக் கால அடிப்ப்ட-
யில பகுத்துக் கூறைாமல அகராதி மு்றை-
்மயில ப்தாகுத்துக் கூறியுள்ளார். 
பபயர்க்ள ஆங்கிலத்திலும் ஒலிபப-
யர்த்து வழங்கியுள்ளார்.   

உமறுப்புலவர், ஜவவாதுப்புலவர், நயி -
ைாமுகமதுப் புலவர், மஸ்தான்சாயபு, 
ம்தாறுசாகிப்புலவர், முகமது்சன் 
ஆகிவயா்ர உள்ளடக்கிய ஆணலட் ச்தா-
சிவம்பிள்்ள, ்தாம் ஒரு கிறிஸ்தவராக 
இரு்நதும்கூட ்தமிழியல வரலாறறில 
முக்கியமாை பல ்தமிழ்ப் பணிக்ளச் 
பசய்த பென்றி பென்றிக்ஸ, பறைாவபட் 

டி பநாபிலி, சீகன்பாலகு, வஜாசப் பபஸகி 
(வீரமாமுனிவர்), பப்ரீசியுஸ, மு்தலி-
வயா்ரக்கூட இதில வசர்த்துக்பகாள்ள-
வில்ல என்பது அவரது கருத்தியலின் 
நி்லபாட்்டவய பிரதிபலிக்கின்றைது.   

கலவிச்சா்லகளின் காவலர்   
பலவவறு நிறுவைங்களிலிரு்நதும் 

உயர் ப்தவிகள் அவ்ர நாடி வ்ந்தை. 
அபமரிக்கன் இலங்்க மிஷன் யாழ்ப்பா-
ணத்தில 1832ஆம் ஆண்டு ஆரம்பித்்த 
‘யாழ்ப்பாணச் சுவ்தச சுவிவசசச் சங்கத் -
தின் உப்த்லவராக (1853- - 1856), 
பசயலாளராக (1856--1860), ்த்லவ-
ராக (1860- - 1867) ப்தவி வகித் -
துச் மக்களின் வாழ்க்்கமு்றை, 
கலவி, ப்தாழில விருத்திக்கு அரும்-
பணியாறறியுள்ளார்,   வமலும் 
பாடசா்லகளின் முகா்மத்துவச் 
ச்பகளில இ்ண்நது அவறறின் 
ப்தாடர்பணிகளுக்குப் பங்களிப்புச் 
பசயதுபகாண்டிரு்ந்தார். 

மானிப்பாய ஆங்கிலப் பாடசா -
்லயின் முகா்மக்காரர் அலலது 
காரியகர்த்்தாவாகச் பசயறபட்ட 
ஆணலட் ச்தாசிவம்பிள்்ள 1856 
ஆம் ஆண்டு ஸ்தாபிக்கப்பட்ட வட் -
டுக்வகாட்்ட ஆங்கில மகாவித்தியா-
சா்லக்கு எை நிறுவப்பட்ட பபாறுப்-
பாண்்மக் குழுவிலும் (Board of 
Trustees). இ்டயில ்கவிடப்பட்ட 
வட்டுக்வகாட்்ட யாழ்ப்பாணக் 
கலலூரி மீள நிறுவப்பட அ்மக்-
கப்பட்ட குழுவவாடும் இ்ண்நது 
பசயறபட்டு சுவ்தசிகளின் திறை்மகள் 

சர்வவ்தசபமங்கும் வியாபிக்கப் பணிபுரி்ந-
துள்ளார்.   

சங்கச் பசயறபாட்டாளர்   
1870இல அ்மக்கப்பட்ட யாழ்ப்பா-

ணக் கலவிச் சங்கத்தின் (Jaffna Board 
of Education) பபாருளாளராக ஆணலட் 
ச்தாசிவம்பிள்்ள நியமிக்கப்பட்டு 1880 
வ்ர அவவர அப்ப்தவி்ய அலங்கரித்-
்தார். இச்சங்கத்தின் மூலம் ஆங்கில அர-
சிடமிரு்நது மானியங்க்ளப் பபறறுச் 
சகல பாடசா்லகளிைதும் கலவி மறறும் 
கலவிசாராச் பசயறபாடுகளுக்கு ஊக்கம-
ளித்துள்ளார்.   

ஆணலட் ச்தாசிவம்பிள்்ள... (19ஆம் பக்கத் த�ோடர்)

md;dhrp
cs;@h; kw;Wk; ntspehl;L 

re;ijf;F nkhj;jkhf toq;fg;gLk;

nfhs;tdthsh;fs; kw;Wk; toq;Feh;fs; 
njhlh;G nfhs;Sq;fs;

076-3471665
077-3656928
077-3753974

kype;J md;dhrp 
jdpahh; epWtdk;
ujhthd> fk;g`h

Advertise Here
5.8cm (Height) x 8cm (Width)

Rs. 1,000/- +VAT

Contact : Mahroof - 077 7 270 078
011 2 429 367 / 011 2 429 368

adzsuo@gmail.com
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க�ொவிட் 19 க�ொற்று நொளுக்கு நொள் ம�ொச�டைந்து-
க�ொண்டு வருகிறது என்கிறது சு�ொ�ொரத்துடற. அப்படி-

கென்றொல் முழு முைக்�ம் வந்துவிடு�ொ? என்்பது க்பொது �க்�ளின் 
ம�ள்வி. ஆனொல், எஙக�ஙக�ல்்ொம் உசசநிட் ஆ்பத்�ொன ்பகுதி-
�ள் �ண்ைறிெப்படுகிறம�ொ அஙக�ல்்ொம், முைக்�ம் வர்ொம் என்கி -
றொர் இரொணுவத்�ள்பதி. அம�மநரம், முைக்�ம் வருவதும் �விர்ப்பதும் 
க்பொது�க்�ளின் �ரங�ளிம்மெ �ஙகியிருக்கிறது என்றும் அவர் வலி -
யுறுத்தித் க�ரிவித்திருக்கிறொர்.  

இருந்�ொலும், அரசொங�த்தின் சு�ொ�ொர அறிவுறுத்�ல்�டள �க்�ள் 
இன்னமும் சரிெொ�ப பின்்பற்றி ஒழுகுவ�ொ�த் க�ரிெவில்ட். 
க�ொவிட் �ண்ைறிெப்பட்ை பிரம�சங�ள் �விர்ந்� ்பகுதி�ளில், விமசை -
�ொ�க் க�ொழும்பில் இன்னமும் ஓர் அ்ட்சிெபம்பொக்ம� ம�ம்ொஙகிக் 
�ொணப்படுகிறது. மு�க்�வசம் அணிவதிம்ொ, ஒரு மீற்றர் சமூ� இடை-
கவௌிடெப பின்்பற்றுவதிம்ொ க்பரி�ொ�க் �வனம் கசலுத்துவ�ொ�த் 
க�ரிெவில்ட்.  

மினுவஙக�ொடை க�ொத்�ணியில் நொளுக்கு நொள் க�ொற்றொளர்�ள் 
இனங�ொணப்பட்டு வருகிறொர்�ள். எல்ம்ொரும� ஆடைத்க�ொழிற்சொ-
ட்யின் ்பணிெொளர்�ளுைன் க�ொைர்பு்பட்ைவர்�ள் என்மற அறிெவந்-
துள்ளது. இருபபினும், இ்ஙட�யில் க�ொவிட் 19 க�ொற்றுக்கு உள் -
ளொனவர்�ள் அடனவரும் பூரண குண�டைந்து வீட்டுக்கு அனுபபி 
டவக்�ப்படுகிறொர்�ள் என்்பது �கிழ்சசிெொன ��வம்.   

இ்ஙட�யில் க�ொமரொனொ க�ொற்றுக்குள்ளொகி சிகிசடசக்பற்று வந்�-
வர்�ளில் ம�லும் 05 ம்பர் பூரண�ொ� குண�டைந்து வீடு திரும்பியுள் -
ளனர். அ�ன்்படி, இதுவடர 3,385 ம்பர் பூரண�ொ�க் குண�டைந்து 
வீடு�ளுக்குத் திரும்பியுள்ள�ொ� சு�ொ�ொர அட�சசு க�ரிவித்துள்ளது.
இந்நிட்யில் 13 ம்பர் �ொத்திரம் இதுவடர சிகிசடச ்ப்னின்றி உயி -
ரிழந்திருக்கிறொர்�ள்.  

 இ்ஙட�யில் க�ொவிட் 19 �ரணத்ட� அத்ம�ொடு முடிவுறுத்திக் 
க�ொள்வ�ற்�ொன அடனத்து ஏற்்பொடு�டளயும் அரசொங�ம் இபம்பொது 
ம�ற்க�ொண்டு வருகிறது. என்றொலும், சி் புது இைங�ளிலும் க�ொற்-
றொளர்�ள் இனங�ொணப்பட்டு வருகின்றனர். �ம்்பஹொ �ொவட்ைத்தில் 
எஞ்சியிருக்கும் சி் இைங�ளிலும் மநொயத்�ொக்�ம் ஏற்்பட்டிருக்கிறது. 
வத்�டள, �ந்�ொடன ஆகிெ ்பகுதி�ளிலும் க�ொழும்பிலும் ்ப்ர் அடை-
ெொளம் �ொணப்பட்டுள்ளனர்.

 இந்� நிட்யில்�ொன் �ைந்� விெொழக்கிழட� (15) நள்ளிரவு 
சு�ொ�ொரத்துடற அட�சசு புதிெ வர்த்��ொனி அறிவித்�ட் கவளி-
யிட்டிருக்கிறது. அ�ொவது, க�ொவிட் 19 சு�ொ�ொர அறிவுறுத்�ல்�டளச 

சட்ை�ொக்கி நடைமுடறப்படுத்துவ�ற்கு ஏதுவொ� இந்� வர்த்��ொனி 
அறிவிபட்ப அரசு கவளியிட்டிருக்கிறது.   

புதிெ �னிட�ப்படுத்�ல் சட்ைத்தின் கீழ் க்பொது�க்�ள் நை�ொடும் 
க்பொது இைங�ளில் சமூ� இடைகவளிடெப ம்பணு�ல், மு�க்�வசம் 
அணி�ல் உள்ளிட்ை பிர�ொன சு�ொ�ொர ்பொது�ொபபு வழி�ொட்ைல்�டளச 
கசெற்்படுத்�ல் உள்ளிட்ை விமசை வர்த்��ொனி அறிவித்�ல் ஒன்டறமெ 
கவளியிை நைவடிக்ட� எடுக்�ப்பட்டுள்ள�ொ� சு�ொ�ொர அட�சசு க�ரி-
வித்துள்ளது.   

இந்� வர்த்��ொனி அறிவிபபு கவளியிைப்பட்ைதிலிருந்து சட்ைத்ட� 
மீறும் ந்பர்�ளுக்கு ரூ்பொய 10 ஆயிரத்திற்கும் ம�ற்்பைொ� �ண்ைப்ப-
ணம். 6 �ொ� சிடறத்�ண்ைடன மு�்ொன �ண்ைடன�ள் இரண்டும் 
அல்்து ஒரு �ண்ைடனடெ வழஙகுவ�ற்கு இ�ன் மூ்ம் நீதி�ன்றத்-
திற்கு அதி�ொரம் வழங�ப்பட்டுள்ளது.   

இ�ற்கு ம�்தி��ொ� வர்த்�� �ற்றும் ்பணியிைங�ளுக்குப 
பிரமவசித்�ல் �ற்றும் ம்பணு�ல் ம்பொன்ற விைெங�ளும் இந்� 

வர்த்��ொனி அறிவிபபின் மூ்ம் சுட்டிக்�ொட்ைப்பட்டுள்ளன. ்பணி -
யிைங�ள் �ற்றும் வர்த்�� நிட்ெங�ளுக்குள்ளும் பிரமவசிக் -
கும் அடனவரும் அடனத்துச சந்�ர்ப்பங�ளிலும் மு�க்�வசம் 
அணிந்திருக்� மவண்டும்.   

இருவருக்கிடையில் ஒரு மீற்றருக்குக் குடறெொ� சமூ� இடை -
கவளிடெக் �டைபபிடித்�ல் �ட்ைொெ�ொகும். ்பணியிைங�ளுக் -
குப பிரமவசிப்ப�ற்கு முன்னர் அடனத்து ந்பர்�ளினதும் உைல் 
கவப்பத்ட� அளவிடுவ�ற்�ொன ஏற்்பொடு�டளச கசயதிருக்� 
மவண்டும்.   

கிருமிநொசினி க�ளிப்ப�ற்கும் ம்பொது�ொன வட�யில் ட��டளக் 
�ழுவுவ�ற்கும் வசதி�டளச கசயதுக�ொடுக்� மவண்டும்.   

பிரமவசிக்கும் அடனத்து ந்பர்�ளினதும் க்பெர், அடைெொள 
அட்டை இ்க்�ம் �ற்றும் க�ொைர்ட்ப ஏற்்படுத்� கூடிெ ��வல் -
�டள உள்ளைக்கிெ ஆவணப ்பதிடவ ம�ற்க�ொள்ள மவண்டும்.   

்பணியிைங�ளில் ஆ�க்கூடிெ ஊழிெர்�ளின் எண்ணிக்ட� 
�ற்றும் ஏடனெ ந்பர்�ளின் எண்ணிக்ட� ம�ற்்பைொ� வட�யில் 
ம்பணு�ல் மவண்டும்.  

இம�ம்பொன்று ்பெண வடரெடற, �னிட�ப்படுத்�ல் அலுவல் -
�ள், ம்பொக்குவரத்து அலுவல்�ள் ம்பொன்ற விமசை விைெங�ளுக் -
�ொன சட்ைத்ட� ம�லும் வலுப்படுத்துவ�ற்கு இந்� வர்த்��ொனி 
அறிவித்�ல் மூ்ம் ஒழுஙகு�ள் கசயெப்பட்டுள்ளன. இ�டன 
இறுக்��ொ�க் �டைபபிடிப்ப�ற்குப க்பொது�க்�ள் கூடு�ல் �வனம் 
கசலுத்� மவண்டும். அபம்பொது�ொன் நொட்டிலிருந்து இந்�க் 
க�ொடிெ மநொயத்க�ொற்டற முற்றொ� இல்்ொ�ற்கசயெ முடியும்.  

அரசொங�ம் சட்ைத்ட�ப பிர�ைனப்படுத்துவ�ன் மூ்ம் �ொத்தி -
ரம் இ�ற்�ொன ்பரி�ொரத்ட�க் �ொண முடிெொது. அந்�ச சட்ைத்ட�ப 
பின்்பற்றிப க்பொது�க்�ள் ஒழுகுவ�ன் மூ்�ொ�மவ அரசொங�த் -
தின் கசெற்்பொடு�ளினொல் உரிெ ்ப்டனப க்பற்றுக்க�ொள்ள 
முடியும்.  

எனமவ, க�ொவிட் 19 க�ொற்று ஏற்்படுவட�த் �விர்த்துக்க�ொள் -
வ�ற்குப க்பொது�க்�ளின் ்பங�ளிபபு மி� மி� அத்திெொவசிெ�ொ -
னது என்்பட�ப புரிந்துக�ொண்டு கசெற்்பை மவண்டும். அதி�ொரி -
�ளின் கசெற்்பொடு�ளும் �க்�டள சுெ�ொ� முன்வந்து உ�வும் 
வட�யில் அட�ெ மவண்டும் என்்பட�யும் இஙகு சுட்டிக்�ொட்டு -
வது அவசிெ�ொகும். அபம்பொது�ொன், சட்ைங�ளும் அறிவுறுத்�ல் -
�ளும் சரிெொ�ப பின்்பற்றப்படும்.

தின�ரன் விளம்்பரம் : 0112429367 விற்்படன பிரிவு : 0112429444, 0112429378 விளம்்பர மு�ொட�ெொளர் : 0112429673 தின�ரன் ஆசிரிெபீைம் : editor.vm@lakehouse.lk

அரசாங்கத்தின் அறிவுறுத்்தல்களை  
சரியான முளையில பின்்பற்றுங்கள்
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இலஙமகையில் தமிழரின் அரசியல் 
எதிர்்நோககியிருககும் சவோல் என்பது, 

எது சரியோன அரசியல் ககைோளமகை? எது 
சரியோன – கபோருததைோன வழிமுமை? 
அதோவது ககைோண்டிருககும் ககைோளமகைமய 
கவற்றி ககைோளவதற்குரிய யதோர்ததைோன 
நமடமுமை என்ன? அரசோஙகைதமதயும் 
கவளியுலகைதமதயும் ஆட்சிககுரிய அதி -
கைோரதமத வழஙகும் சிஙகைள ைககைமளயும் 
மகையோளககூடிய ஆற்ைலுளளவர் யோர்? 
அநத வமகையில் யோர் சரியோன தமலமை 
எது? அல்லது எநத அணி இதற்குப் 
கபோருததைோனது? தகுதியுமடயது? என்ை 
்கைளவிகைமளக ககைோண்டிருப்பதோகும்.  

தமிழர்கைளுமடய அரசியமல முன்கன-
டுப்பதற்கு வடககிலும் கிழககிலும் பல 
கைட்சிகைள உளளன. ஏரோளைோன தமலவர் -
கைளும் (ஆட்கைளும்) உளளனர். இங்கை 
தமலவர்கைளுககு அமடயோளைோகை அமடப் -
புககுறிககுள ஆட்கைள என்று விளிப்ப -
தற்குக கைோரணம், உண்மையில் இவர்கைள 
தமலமைததுவப் பண்மபக ககைோண்டிருக -
கிைோர்கைளோ? என்ை சந்தகைததினோ்ல்ய. 
(ைமலயகை ைககைளும் தமிழர்கைள எனினும் 
அவர்கைள குறிதது இநதக கைட்டுமர இப் -
கபோழுது ்நோககைவில்மல)  

கையயோன தமலமைததுவப் பண்கபன்-
பது, ஆளுமை்யோடு பல் திைன்கைமள உள-
ளடககியது. அவவோைோன தமலமைகைளோ-
்ல்ய பிரச்சிமனகைளுககுத தீர்மவக கைோண 
முடியும். ஏமனயமவ பிரச்சிமனகைமளக 
கைோலம் முழுவதும் ்பசிக ககைோண்டிருப்-
பமவயோகை்வ இருககும். இப்்போதுளள 
தமலமைகைள பிரச்சிமனகைமளப் ்பசிக 
ககைோண்டிருப்பமவ ைட்டு்ை. இவற்றி -
னோல், உரிய தீர்மவக கைோண்வ முடியோது. 
இப்கபோழுது நடநது ககைோண்டிருப்பது 
இது்வ.  

இ்த்வமள இன்று ைட்டுைல்ல, 
1970 கைளுககு முன்னும் பல கைட்சிகைளும் 
பல தமலமைகைளுைோன சூழல் இருநதது. 
பிைகு, இயககைஙகைளின் கைோலததிலும் பல 
இயககைஙகைளும் தமலமைகைளும் இருநதன. 
இப்கபோழுதும் அப்படிததோன், பல கைட்சிகை-
ளும் தமலமைகைளும் தோரோளைோகை உளளன. 
ஆனோல், எநதத தமலமை கபோருதத-
ைோனது – சரியோனது என்ப்த ்கைளவி. 
ஏகனன்ைோல், இவவோறு ஏரோளைோன கைட்-
சிகைள, இயககைஙகைள, தமலமைகைள இருந -
தோலும் அவற்றினோல் தமிழ் ைககைளுமடய 
பிரச்சிமனககைோன தீர்மவக கைோண்பதில் ஒரு 
மில்லி மீற்ைர் கூட நகைரவுமில்மல. கவற்றி 
கைோணவும் இல்மல.  

இதற்கு கபோதுப்பரப்பில் கவவ்வறு 
வமகையோன பதில்கைளும் விளககைஙகைளும் 
பலரோலும் முன்மவககைப்படலோம். அநத 
வமகையில் ஒவகவோருவரும் தைககுரிய கைட்-
சிகைமளயும் தமலமைகைமளயும் அமடயோ -
ளப்படுததக கூடும். ஆனோல், உண்மையில் 
அப்படி அமடயோளப்படுததப்படும் கைட்சி-
யும் சரி, தமலமையும் சரி தமிழர்கைளின் அர-
சியமல – தமிழ் ைககைள கதோடர்ச்சியோகைச் 
சநதிதது வரும் கநருககைடிமய மகையோண்டு 
கவற்றியமடயக கூடியமவதோனோ? 
என்பமத தஙகைளுமடய அறிவுக கைண் 
ககைோண்டும் ைனச்சோட்சிமயக ககைோண்டும் 
கசோல்ல ்வண்டும்.  

என்னுமடய போர்மவயில் இன்று 
சரியோகை தமலமை, சரியோன கைட்சி என்று 
அமடயோளப்படுததக கூடியமவயோகை 
எமவயும் இல்மல என்்ை கசோல்்வன். 
அரசோஙகைத்தோடு இமணநது கசயற்ப-
டும் தரப்பினரும் சரி, அரசோஙகைததுககு 
கவளி்ய கசயற்படும் தரப்பும் சரி, எவற்-
றிலும் தகுதி நிமலப்பட்டன அல்ல. 
உளளதுககுள பரவோயில்மல அல்லது 
இமத விட்டோல் ்வறு என்ன வழி என்ை 
நிமலயில்தோன் இன்றுளள கைட்சிகைமளயும் 
தமலமைகைமளயும் ைககைள ஆதரிககிைோர் -
கைள. ைற்றும்படி நம்பிகமகையும் ைதிப்பும் 
மவதது ைககைள இநதக கைட்சிகைமளயும் 
தமலமைகைமளயும் ஆதரிககைவில்மல. 
இன்கனோன்று கதோடர்நது தமிழ் ைககைளி-
டம் வளர்ககைப்பட்டு வநத அரச எதிர்ப்பு 
ைனநிமல்ய சில கைட்சிகைமளயும் அவற் -
றின் தமலமைகைமளயும் ஆதரிப்பதற்குக 
கைோரணம் என்பமதயும் இங்கை கைவனததிற் 
ககைோளள ்வண்டும்.  

ைககைளிடம் ஏற்பட்டிருககும் இநத ைன -
நிமலககுக கைோரணம், கைடநத கைோலததில் ஏற்-
பட்ட நம்பிகமகை வீழ்ச்சி்ய. ஒரு கைோலம் 
தமிழ் ைககைள தமிழரசுக கைட்சிமயயும் அத-
னுமடய தமலவர் எஸ்.்ே.வி. கசல்வ-
நோயகைதமதயும் நம்பினர். இங்கை ைககைள 
என்பது தமிழ்ச்சமூகைததில் கபரும்பகுதி-
யினமர்ய குறிககிைது. ஆனோல், அநத 
நம்பிகமகைமயத தமிழரசுக கைட்சியினோல் 
கைோப்போற்றிகககைோளள முடியவில்மல. இறு-
தியில் தமிழ் ைககைமளக கைடவுளதோன் கைோப்-
போற்ை ்வண்டும் என்று கசல்வநோயகைம் 
மகைகைமள விரிப்பதில் ்போய முடிநதது. 
இதனோல்தோன் பிைகு ஒரு ைோற்றீடோகை தமிழர் 
விடுதமலக கூட்டணி உருவோகியது. 
அதோவது தமிழரசுக கைட்சியின் ்போதோமை 
அல்லது இயலோமை கூட்டணிமய வலியு-
றுததியது. இதில் தமிழரசுக கைட்சி்யோடு 
தமிழ்ககைோஙகிரசும் இலஙமகைத கதோழிலோ-
ளர் கைோஙகிரசும் இமணநதன.  

ஆனோல், தமிழர் 
விடுதமலக கூட்டணி அநத நம்பிகமகைமய 
கவற்றியமடய மவககைவில்மல. இதனோல் 
இயககைஙகைள உருவோகின. பிைகு ஒரு கைட்-
டததில் இயககைஙகைளின் கூட்டிமணவு 
ஈழ்தசிய விடுதமல முன்னணி என்ை 
்பரில் ஏற்பட்டது. போலகுைோரனும் பிரபோ-
கைரனும் பதைநோபோவும் சிறிசபோரததினமும் 
மகை்கைோர்ததனர். இதுவும் ஒரு கபரும் நம் -
பிகமகைமய ்போரோளிகைளிடததிலும் ைககை -
ளிடததிலும் உண்டோககியது. ஆனோலும் 
அநத நம்பிகமகை நீடிககைவில்மல. பதிலோகை 
அது முரண்கைளிலும் ககைோமலகைளிலும் 
்போய முடிநதது. ைககைளுமடய நம்பிகமகை 
அநதக கைனமவ விரிததவர்கைளோ்ல்ய 
கைோலடியில் ்போட்டு மிதிககைப்பட்டது. 
இறுதியில் ைோகபரும் கைனவோகை உருவோன 
அநதக கூட்டிமணவு கபரும் துயரததில் 
வீழ, மிஞ்சிய்தோ அநதக கைரங்கைோர்தத 
படம் ைட்டு்ை.  

இதற்குப் பிைகு தமிழ்த ்தசியக கூட்-
டமைப்பு உருவோனது. அல்லது உருவோக-
கைப்பட்டது. சரி பிமழகைளுககு அப்போல், 
வடககுக கிழககிலிருநது 22 தமிழ் போரோளு-
ைன்ை உறுப்பினர்கைள ஒரு கூட்டமைப்பின் 
மூலம் கதரிவோகியிருநதனர். இதுவும் ஒரு 
வமகையில் ைககைளுககு நம்பிகமகைமய ஏற் -
படுததியது. ஆனோல், அநத நம்பிகமகைமய 
பின் வநத கைோலததில் கூட்டமைப்்ப 
உமடததுச் சிதைடிததது. இப்்போது கூட்-
டமைப்பும் சிதறிப்்போயுளளது. இப்்போ-
துளளது கவறும் ்கைோது ைட்டு்ை.  

இநத நிமலயில்தோன் ைோற்று அணிமயக 
குறிததுச் சிநதிககை ்வண்டிய நிமல ஏற் -
பட்டிருககிைது. ைோற்று அணி என்பமத 
பலரும் கூட்டமைப்புககு எதிரோன ஒன்ைோகை 
அல்லது கூட்டமைப்புடன் முரண்போ-
டுளள அணியோகை்வ அமடயோளப்படுதது-
கின்ைனர். இது தவறு. உண்மையில் ைோற்று 
அணி என்பது ைோற்று அரசியமல முன்கன-
டுப்போகை இருககை ்வண்டும். ககைோளமகை ரீதி -

யிலும் வழிமுமை, நமடமுமை சோர்நதும் 
ைோற்று அரசியமல முன்கனடுககும் அணி-
யோகை்வ அது இருககை ்வண்டும்.  

இநத ைோற்று அரசியல் அமடயோளம் 
குறிததும் அமத அமடயோளப்படுததுவ-
மதக குறிதது்ை ஏரோளம் குழப்பஙகைள 
தமிழ்ச் சூழலில் நடககின்ைன. கூட்ட-
மைப்பின் சோய்லோடு உருவோகும் அல்லது 
உருவோககைப்படும் அணிகை்ள ைோற்று அரசி -
யலுககுரியமவ அல்ல என்பமதப் புரிநது 
ககைோண்டு, அமத ைனநதுணிநது ஏற்றுக 
ககைோளவதிலிருந்த ைோற்று அரசியமலயும் 
ைோற்று அணிமயயும் அஙகீகைரிககை முடியும். 
அப்படி அஙகீகைரிககைப்படும் ைோற்று அரசிய -
லும் ைோற்று அணியு்ை இன்று ்தமவ.  

இதற்குக கைடநத கைோலத தவறுகைள, 
பின்னமடவுகைள, ்போதோமைகைள எமவ 
என்பமத விஞ்ஞோன ரீதியோகைப் பகுதது 
ஆரோய ்வண்டும். எதிர்கைோல அரசியமல 
நமடமுமை ரீதியோகை முன்கனடுப்பதற்-
குப்கபோருததைோன அரசியல், அதற்குத 
தகுதியோன தமலமை அல்லது அணி எது 
என்று கைண்டறிய ்வண்டும். இது முதலில் 
கசயயப்பட ்வண்டியது.  

அப்படிகயன்ைோல், அதற்குத தகுதியோன 
தமலமைகைள எமவ? கைட்சிகைள, அணிகைள 
எமவ என்ை ்கைளவி உஙகைளுககுள எழக 
கூடும். இது நியோயைோன்த. என்வதோன் 
நோம் வரலோற்ைனுபவஙகைளுககுச் கசல்ல 
்வண்டும் என்கி்ைன். ஏற்கைன்வ நம்-
பிகமகை அளிதத அணிகைள அல்லது கூட்டு-
கைள அநத நம்பிகமகைமய கவற்றி ககைோளள 
முடியோைல் ்போன்தன்? அதற்கைோன 
கபோறுப்பிமன அமவ ஏற்றுளளனவோ? 
அப்படி அநதத தவறுகைளுககைோன கபோறுப்-
பிமன ஏற்கைோைல் எப்படித கதோடர்நதும் 
அரசியல் பரப்பில் தமலமை்யற்பதற்கு 
இமவ துணிநதிருககின்ைன? என்று நோம் 
்கைட்கை ்வண்டும். இநதக ்கைளவி எைக -
குத கதளிவோன பதிமலத தருகிைது. 

உண்மையில் இநதக கைட்சிகைளும் தமல-
மைகைளும் ைககைமள ைதிககைவில்மல 
என்ப்த அநதப் பதிலோகும். இதனோல்தோன் 
இமவ கதோடர்நதும் பமழய – 40 ஆண்டு-
கைளுககு முநதி – ்போருககு முநதிய சரகமகை 
மவதது அமரததுக ககைோண்டிருககின்ைன. 
இதற்கைப்போல் இவற்றிற்கு புதிய உணர்தி-
ை்னோ, புதுமை ்நோக்கைோ, புதியன பற்றிச் 
சிநதிககும் திை்னோ இல்மல. அதற்கைோகை 
உமழப்பும் முயற்சியும் கிமடயோது.  

ஆனோல், இதற்குள ைககைள இழநத-
மவகை்ளோ மிகை அதிகைம். அவர்கைள கசயத 
தியோகை்ைோ மிகை உச்சம். இநத அரசியலி-
னோல் ைககைள அமடநத போதிப்்போ மிகைமி -
கைப் போரியது. இதற்குப் பிைகு கூட சிறிய 
அளவில் கூட ைனச்சோட்சி இல்லோை்ல 
இமவ கதோடர்நதும் தைது அரசியமல 

முன்கனடுப்பதற்கு முயற்சிககின்ைன. 
இது ைககைளுககு இமழககைப் -

படுகின்ை ைோகபரும் அநீ-
தியோகும். மிகைப் கபரிய 
வரலோற்றுத து்ரோகைைோ-
கும். அர்சோ ஆட்சித 
தரப்புகை்ளோ இமழக -
கின்ை தவறுகைமளயும் 
விட இவற்றின் தவறுகை-
ளும் து்ரோகைமும் அதிகை -
ைோகும். என்பதோல்தோன் 
இநதத தமலமைகைமளப் 
பற்றியும் கைட்சிகைமளப் 

பற்றியும் நோம் கைடுமையோன கதோனியில் 
்பச ்வண்டியுளளது.  

இ்த்வமள இநத அணிகைள நைககுப் 
பல போடஙகைமளச் கசோல்கின்ைன. தன்மு-
மனப்பும் தனிநபர் ்ைலோதிககைப்்போககும் 
ைககைள வி்ரோத அரசியல் நிமலப்போடுகை-
ளும் கவறுை்ன திரட்சியமடநத வோயப் -
போட்டு அரச எதிர்ப்பு்ை இநத அணிகைளின் 
்தோல்விககுக கைோரணம். இமத விடவும் 
்வறு சில பல கைோரணஙகைளுமுண்டு. அமவ-
கயல்லோம் இமணந்த இவற்மை வரலோற்-
றில் ்தோல்விககுளளோககின. இமவயும் 
்தோல்விமய ைககைளுககுக ககைோடுததன.  

இநத நிமலயில்தோன் நோம் ைோற்று 
அணிமயக குறிததுச் சிநதிககை ்வண்டியுள-
ளது. அநத ைோற்று அணியோனது, புதிய அர-
சியல், புதிய வழிமுமை, புதிய நமடமுமை 
என்பமத வரலோற்று அனுபவஙகை்ளோடும் 
கைள யதோர்ததத்தோடும் உலகைப் ்போக்கைோ-
டும் முன்கனடுப்பதோகை இருககை ்வண்டும். 
திைனும் ஆற்ைலும் ஆளுமையும் உளளதோகை 
இருககை ்வண்டும். ைககைளுககு விசுவோசைோ-
னதோகை இருககை ் வண்டும். கைோல நிர்ணயததின் 
அடிப்பமடயில் ஒவகவோரு பிரச்சிமனககும் 
தீர்வுகைமளக கைோண்பதோகைத தைது கசயற்திட்-
டதமத உருவோககும் கபோறுப்புமடயதோகை 
இருககை ்வண்டும். ேனநோயகைதமத அடிப்ப-
மடத தகுதியோகைக ககைோண்டு கசயற்படுவதோகை 
இருககை ்வண்டும். சமூகை நீதிமயயும் சைதது-
வதமதயும் அடிகயோற்றி நடககை ்வண்டும். 
கைோததததில் ைோற்று அரசியற் பண்போகடோன்-
மைக ககைோண்டதோகை இருககை ் வண்டும்.  

இது இயலோத ஒன்ைல்ல. ைட்டுைல்ல, 
இமதச் கசய்த தீர ்வண்டும். இமதக 
குறிதது நோம் கதோடர்நது உமரயோடுவ-
தும் அதன்வழியோகை ைோற்று அரசியமல-
யும் ைோற்று அணிமயயும் கைண்டறிய 
்வண்டும். இது கைோலக கைட்டமள. இது-
வன்றி ்வறு வழி ஏதுமில்மல, தமிழர்கைளு -
மடய அரசியல் மீட்சிககு.    

்தமிழரின் அரசியல வரலாற்றின் வழியய 
புதியனவற்ளை ய�ாக்கி �்கர்தல  

கருணாகரன்...?
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தமிழ்தசியக் கூட்டமைப்பின் 
எம்.பி செல்வம் அம்டக்்கலநாதன் 
உங்கமைச் ெந்தித்திருக்கின்்ார் 
அ்வெரைா்க இ்டம்சபெற் அந்தச் 
ெந்திப்மபெ அரசியல கூடடுக்்கான 
ெந்திப்பொ்கக் ச்காளைைாலைா?  

பெதில: அது அவசரைோன சந்-
திப்பு அல்ல. தவிரவும் நோடோளு-
ைன்றத்தில எப்்போதும் நோங்கள் 
சந்தித்துக்்கோள்்வோம். நோங்கள் 
நீணட்கோ்ல நணபர்்கள். அந்த நண-
பர்்களுககிமட்ே எப்்போதும் ஒரு 
்நருக்கம் இருககும். ஆயுதப்-
்போரோடடத்தில ஈடுபடடு ்தசிே 
ஜனநோே்க அரசிேலுககு வந்தவர்-
்கள் எனபதோல ்தோழர் ்சலவம், 
்தோழர் சித்தோர்த்தன ்போன்றவர்்க-
்�ோடும், நோடோளுைன்றத்திலுள்� 
உறுப்பினர்்க�ோன ஜனோ, வி்னோ 
்போன்றவர்்களுடனும் எங்களுககுள் 
்நருக்கைோன உ்றவு எப்்போதும் 
இருககின்றது.   

அரசின் 20ஆம் திருத்தச் ெட-
்டத்துக்்கான எதிரப்பு்கள ்வலு்வ-
ம்டந்து ்வருகின்்ன்்வ?. அந்த 
முயறசி்கமைக் ம்கவிடடுவிடடு 
புதிய்தார் அரசியலமைப்மபெ  
்நாக்கிச் செலல்்வண்டுசைன 
நிமனக்கின்றீர்்கைா? 20 சநருக்-
்கடிக்கு அதுச்வாரு தீர்்வா்க 
அமையுைா?  

பெதில: இருபதோவது திருத்தத்மத 
எதிர்ப்பவர்்கள் 19ஆவது திருத்தச் 
சடடத்மத ்பரும்போனமைேோன 
ைக்களின ஆமைமேப் ்பற்று 
நிம்ற்வற்்றவிலம்ல. ஆனோல 
20ஆவது திருத்தத்மத ்்கோணடு-
வரவுள்� அரசோங்க்ைோ ்பரும்-
போனமைேோன ைக்கள் ஆமை-
மேப்்பற்று ்்கோணடுவருகின்றது. 
இதில கும்றபோடு்கள், திருத்தங்கள் 

இருந்தோல அமத குழு நிம்ல விவோ-
தங்களில சரி ்சய்து ்்கோள்�்லோம். 
நோடமட சி்றப்போ்க வழி நடத்துவதற்-
கும், அபிவிருத்திமே முன்னடுப்-
பதற்கும், ைக்களுமடே வோழகம்கத் 
தரத்மத உேர்த்துவதற்கும் இருபதோ-
வது திருத்தம் அவசிேைோ்க இருக-
கின்றது. எம்மைப் ்போறுத்தவமர 
தமிழ ைக்களின அரசிேல அபி்லோ-
மை்கம� ைறுதலிககு எவ்விதைோன 
உள்�டக்கத்மதயும் 20ஆவது 
திருத்தச் சடடமூ்லம் ்்கோணடிருப்-
பதோ்கத் ்தரிேவிலம்ல எனபதோல 
20ஆவது திருத்தச் சடடம் ்தோடர்-
பில ்பரிதோ்க அ்லடடிக்்கோள்�-
விலம்ல.  

ைத்தியில கூட்டாடசி ைாநிலத்-
தில சுயாடசி என்பெ்த உங்கள 
நிமலப்பொடு தற்பொமதய சூழலில 
அதற்கான ொத்தியக் கூறு்கள 
எந்தைவில உளைன?  

பெதில: இ்லஙம்க, இந்திே ஒப்பந்-
தத்தின ஊடோ்க ஏற்படுத்தப்படட 
13ஆவது திருத்தச் சடடத்மத முழு-
மைேோ்க நமடமும்றப்படுத்துவதிலி-
ருந்து ஆரம்பிப்ப்த ்்க�ரவைோன 
அரசிேல தீர்மவப் ்பற்றுக்்கோள்-
ளும் வழிமும்றேோகும் எனறு ்கடந்த 
30 வருடங்களுககும் ்ை்லோ்க வலியு-
றுத்தி வருகின்்றன.  

ைத்தியில கூடடோடசி, ைோநி-
்லத்தில சுேோடசி எனபதன 
அடிப்பமட்ே ைோ்கோைசமப 
மும்றமைமே ப்லப்படுத்தி 
முன்னோககிச் ்சலவதிலதோன 
தஙகியுள்�து. ஆ்க்வ நோம் கூறிே 
தீர்வுக்கோன வழிமும்றேோனது நமட-
மும்றச்சோத்திேைோனதும், நோடடு 
ைக்கள் அமனவரோலும் ஏற்றுக 

்்கோள்�ப்படடதோ்கவும் இருககின-
்றது.  

அது இ்லஙம்க, இந்திே அரசு்க-
�ோல ஏற்றுக்்கோள்�ப்படட ஏற்போ-
டோகும். அரசோங்கம் என்றவம்கயில, 
ஜனோதிபதி்ேோ, பிரதை்ரோ, அமைச்-
சரமவ்ேோ ்தசிே ்்கோள்ம்கேோ்க 
ைோ்கோைசமப மும்றமைககு ைோ்றோ்க 
்கருத்துமரக்கவிலம்ல. அனறு 
நோம் வலியுறுத்திே ைோ்கோைசமப 

மும்றமே எதிர்த்தவர்்கள் இனறு 
அமத ஆதரிப்பது்போல ்போலிேோ்க 
நீலிக ்கணணீர் வடிககின்றோர்்கள்.  

தமிழர்்களின் ்பொராட்டம் சபெற-
றுத்தந்த உடெபெடெ அதி்கார 
அல்கா்க ைா்காண ெமபெ்க்ை 
உளைன. அதறகுப் பின்னர் தமி-
ழர்்களின் ்பெரம் ்பெசும் ெக்தி 
பெலம்சபெறறிருந்த்பொதும், ைா்கா-
ணெமபெ்களுக்கு ்ைலான 
ஒரு அதி்காரம் சபெ் முடியாைற 
்பொன்தன்?  

பெதில: நமடமும்றச்சோத்திேங்க-
ம�யும், பூ்்கோ� ைோற்்றங்கம�யும் 
புரிந்து்்கோள்�ைல அந்த வோய்ப்பு 
கிமடக்கப்்பற்்றவர்்கள் அமத 
நிரோ்கரித்ததுடன தமிழ ைக்கம� 
போதோ�ம் ்நோககி்ே நடத்திச் ்சன-
்றோர்்கள். இறுதியில இருந்தமதயும் 
அழித்்தோழித்ததுடன, ஆயிரக்க-
ைக்கோனவர்்களின உயிர்்கம�யும் 
்கோவு ்்கோள்� வழி ்சய்துவிட-
டோர்்கள். அனறு ைோ்கோைசமப 
மும்றமைமே ்போறுப்்பற்று 
அமதப் போது்கோத்துக ்்கோணடு 
முன்னோககி தமிழ ைக்கள் வழி 
நடத்திச் ்சல்லப்படடிருப்போர்்க்�-
ேோனோல நோம் எதிர்போர்த்திருந்த சுே 
நிர்ைே உரிமைமே நமடமும்ற-
யில ்பற்றுக்்கோணடிருந்திருக்க 
முடியும்.  

துரதிஷடவசைோ்க அனறு 
இமைந்த வடககு கிழககு ைோ்கோ-
ைசமப மும்றமைமே ்போறுப்-
்பற்றுக ்்கோணடவர்்க்�ோ, 
அர்த்தபூர்வைோ்க நிர்வகித்து, அமதப் 
போது்கோக்கத் தவறிவிடடோர்்கள்.  

ைோ்கோைசமப அதி்கோரத்மத தமிழ 
ைக்கள் ஈ.பி.டி.பியினரோகிே எைது 
்கரங்களில ஒப்பமடப்போர்்க்� -
ேோனோல நோம் ைோ்கோைசமபமே 
தமிழர்்களின அரசிேல அபி்லோ-
மை்கம� பிரதிபலிககும் விதைோ்க 
முன்னோககி ்்கோணடு ்சலவது-
டன, எைது தோே்க பூமிேோன வடககு 
கிழகம்க வ�மிக்க ்தசைோ்க எழுச்சி 
்ப்றச்்சய்்வோம்.  

முன்னர் ைா்காண ெமபெ்கமை 
எதிர்த்த தமிழத் தமலமை்கள 
கூ்ட தற்பொது அதுவும் இலலா-
ைல ்பொய்விடும் என்று அச்ெம் 

ச்காளகின்்னர். ஆனாலும் அந்த 
அச்ெம் நியாயைானதுதா்ன? 
ைா்காணெமபெ்கள மும்மைமய 
எதிர்க்கும் ஒரு்வமர்ய உள-
ளுராடசி்கள ைா்காணெமபெ்கள 
அமைச்ெரா்க அரசு நியமித்திருக்-
கின்்்த?  

பெதில: நீங்கள் கூறும் ்பரம் 
்பசும் ப்லைோனது வி்வ்கத்திற்கு 
இடைளிக்கோைல ்போகுைோனோல 
்கோனல நீரோ்க்வ ்போய்விடப்்போ-
கின்றது எனறு கூறிவந்திருககின-
்்றன. இறுதியில அது்வ நடந்து 

முடிந்தது. இனறு ைோ்கோைசமபக-
்கோ்க நீலிக்கணணீர் வடித்து அச்சம் 
்்கோள்வதோ்க ்கோடடிக்்கோள்பவர்-
்கள், ்கணணீர் வடிககின்றனர். அது 
்போலித்தனைோன அச்சைோகும். 
ைோ்கோைசமப மும்றமையின மீது 
நம்பிகம்க ்்கோணடவர்்க்�ோ, 
அல்லது ைோ்கோைசமபயின அதி-
்கோரங்கள் கிமடக்கப்்பற்்ற்போது 
அமத உச்சபடசைோ்க பிர்ேோகித்து 
தமிழ ைக்களுககு ்சமவேோற்றிே-
வர்்க்�ோ அல்ல்வ.  

இனறு ைோ்கோைசமப மும்றமை 
மீது அவர்்கள் ்கோடட முற்படும் அக-
்கம்றமே அன்்ற ்கோடடியிருந்தோல, 
இருப்பமதப் போது்கோத்துக ்்கோணடு 
முன்னோககிச் ்சனறிருக்க்லோம்.  

கிமடத்த ைோ்கோைசமப அதி்கோ-
ரத்மத கிழககில வீைடித்தோர்்கள். 
வடககில ஆளுமைேற்்ற தம்லமைத்-
துவமும், அத்னோடு ்சர்ந்த அலி-
போபோக்களுைோ்க கூடடோ்க ்சர்ந்து 
்ைோசடி்கள், அதி்கோரத் துஷபிர்ேோ-
்கங்கள் ்சய்தோர்்கள். பி்றகு தைது 
ச்கோக்கள் ்ைோசடி ்சய்ததோ்க அவர்-
்க்� விசோரமைக குழு அமைத்து 
விசோரித்து ்கணதுமடப்புச் ்சய்தோர்-
்கள். ைோ்கோைசமப்களுககு ஒதுக்கப்-
படட நிதிமே உரிேவோறு ்ச்லவு 
்சய்ேத் ்தரிேோல திரும்பிச்்சல்ல-
விடடு ்வடிகம்க போர்த்தோர்்கள்.  

இறுதியில ைோ்கோைசமப அதி்கோ-
ரத்மத நிர்வகிக்க அக்கம்ற ்கோட-
டோைல ்கோ்லத்மதக ்கடத்திவிடடு, 
அதன சு்க்போ்கங்கம� ஆடசிக்கோ-
்லம் வமரககும் அனுபவித்துவிடடு 
இறுதியில ைோ்கோைசமப்க�ோல 
ஒனம்றயும் ்சய்ே முேடிோது எனறு 
அறிகம்கவிடடோர்்கள்.  

என்வ ைோ்கோைசமப்கள் 
்தோடர்போ்க ்பசுவதற்கு இவர்்க-
ளில எவருககும் அரு்கமதயிலம்ல. 
இனறு ்தன இ்லஙம்கயில சி்லர் 
ைோ்கோைசமப மும்றமைமே ப்லவீ-
னைோனதோ்க வோதிடுவதற்கு, அமத 
எதிர்த்தும், விைர்சித்தும் நின்ற 
தமிழத் தம்லமை்கள் என்போ்ர 
வித்திடடவர்்கள் எனபமத எவரும் 
ைறுக்கமுடிேோது.  

ைக்்களின் அபிலாமை்க-
மைத் தீர்க்்க ்வாக்குப் பெலத்மதத் 
தருைாறு தமிழ ைக்்களி்டம் நீங்கள 
சதா்டர்ந்தும் ்்காரி ்வருகின்-
றீர்்கள. அதறகு ்வழி ெமைக்கும் 

மு்கைா்க ஒ்ர பொமதயில பெய-
ணிக்கும் ்கடசி்களு்டன் நீங்கள 
இமணந்து செயறபெ்ட்்வண்டும் 
என்் ்்காரிக்ம்கயும் தமிழத் 
தரப்பில முன்ம்வக்்கப்பெடடு 
்வருகின்்து. ைா்காணெமபெத் 
்தர்தல்களிலா்வது அவ்வா்ான-
சதாரு கூடடு ொத்தியப்பெடுைா?  

பெதில: ்கோ்லத்துககு ்கோ்லம் ஒத்த 
்கருத்துள்� அரசிேல ்கடசி்களும், 
அமைப்புக்களும் இமைந்து ்சே-
்லோற்றுவது ்தோடர்போ்க ்பச்சுவோர்த்-
மத்கள், முேற்சி்கள் நமட்பறு-
கின்றன. ்பரும்போலும் ்தர்தல 
்நருஙகுகின்ற ்கோ்லத்தில இவ்-
வோ்றோன முேற்சி்கள் பரபரப்போ்க 
இருப்பதும், ்தர்தல ்வம�யில 
தத்தைது சுே ந்லன, விருப்பு, 
்வறுப்புக்களுககு இடைளித்து 
இந்த கூடடுக்கோன முேற்சி்கள் ப்ல-
வீனமடந்து விடுவ்த அனுபவப் 
போடைோ்க இருககின்றது.   

தவிரவும் ்தர்தம்ல எதிர்-
்்கோள்வதற்்கோன கூடடு ஒனறுககுச் 
்சலவமத நோம் எப்்போதும் 
விரும்பிேதிலம்ல. எம்மைப் 
்போறுத்தவமர, கூடடு எனபது 
முரணபோடு்களுககுள் உடனபோடு-
்கம� ்கோணுகின்ற அ்த்வம� 
்போது ்வம்லத்திடடம், ஒனறுக-
்கோன அடிப்பமட இைக்கத்்தோ-
டும், அர்த்தபூர்வைோனதோ்கவும், 
உணமைத் தனமை ்்கோணடதோ்க-

வும் அமைே ்வணடும். நீங்கள் 
கூறுவது்போல எம்்ைோடு 
இமைந்து பேணிக்க முனவரும் 
தரப்பு்கம� அரவமைத்து பே-
ணிக்க நோம் தேோரோ்க்வ இருககின-
்்றம்.  

இந்திய மீன்வர்்களின் அத்-
துமீறிய மீன்பிடி தற்பொதும் 
சதா்டர்ந்து ்வருகின்்து. இந்த 
சநருக்்கடிக்குத் தீர்வு ்கண்டு 
்வ்டக்கு மீன்வர்்களின் மீன்்வைத்-
மதப் பொது்காப்பெசதன்பெது ொத்தி-
யைானதா?  

பெதில: இந்திே மீனவர்்களின 
எலம்ல தோணடிே வரும்கயும், 
அவர்்கள் பேனபடுத்தும் சடட-
வி்ரோத மீனபிடி உப்கரைங்கள் 
்கோரைைோ்கவும் எைது ்கடற்்்றோழி-
்லோ�ர்்கள் ்பரிதும் போதிக்கப்படு-
கின்றோர்்கள். எைது ்கடல வ�ங்கள் 
அழிக்கப்படடு எைது ்கடல பிர்த-
சம் ை்லடடுத் தனமைேமடகின்ற 

ஆபத்மத எதிர்்்கோணடுள்�து. 
எனப்தல்லோம் உணமைதோன. 
அ்த்வம� எைது மீனவர்்கம� 
அவர்்கள் தோககுவதும், ்தோழில 
உப்கரைங்கம� ்சதைோககுவதும் 
்தோடர்ந்து ்்கோண்ட இருககின-
்றது.  

இந்தப் பிரச்சிமனககு இரு 
நோடடு அரசு்களும் ்பச்சுவோர்த் -
மத்கள் நடத்தி, இரு தரப்பு 
மீனவர்்களும் நனமை ்பறுகின -
்றவம்கயில உடனபோ்டோனம்ற 
்கோை்வணடும் என்ற பரிந்து -
மரமே நோன இந்திே பிரதைர் 
்ைோடியிடம் ம்கேளித்துள்்�ன. 
அணமையில இந்திே பிரதை -
்ரோடு ்தோம்ல்பசி மூ்லைோ்க 
உமரேோடிே எைது பிரதைர் 
ைகிந்த ரோஜபக்ஷவும் இவ்விட -
ேங்கள் ்தோடர்போ்க ்தளிவுப -
டுத்திேதுடன, இப்பிரச்சிமனககு 
நிம்லேோன தீர்்வோனம்றக ்கோை -

்வணடும் எனபமத வலியுறுத்தி -
யுள்�ோர்.  

பிரச்சிமனயின போதிப்மபயும், 
எைது நிேோேத்மதயும் இந்திேப் 
பிரதைர் ்ைோடியும் புரிந்து ்்கோண-
டிருப்பதோ்க்வ ்தரிகின்றது. என-
்வதோன இந்த விடேம் ்தோடர்பில 
தமிழ்க முத்லமைச்சர் எடப்போடி 
பழனிச்சோமியுடனும் சம்பந்தப்-
படட அமைச்சர் என்றவம்கயில 
எனனுடனும் ்பச்சுவோர்த்மத்கம� 
்ைற்்்கோள்ளுைோறு இந்திேப் பிரத-
ைர் ்ைோடி ்தரிவித்துள்�ோர்.  

ஏ்னனில இந்திேோவில ்கடல 
ைற்றும் ்கமர்ேோர விடேங்கம� 
ைத்திே, ைோநி்ல அரசு்க்� ்கடடுப்-
படுத்துகின்றன. என்வ தமிழ 
நோடடின ஒத்துமழப்பும் இவ்விட-
ேத்தில அவசிேைோகும்.  

என்வ இவ்விடேங்கள் ரோஜதந்-
திர ரீதியில ்கவனைோ்க ம்கேோ�ப்-
படடு புரிந்துைர்வு ஏற்படுத்தப்பட 
்வணடும். எனினும் இப்பிரச்சி-

மனககு தீர்்வோனம்றக ்கோைமுடி-
யும் எனறு நோன உறுதிேோ்க நம்புகின-
்்றன.  

தமிழ ைக்்களுக்்கா்க ஆயுதம் 
ஏந்திப் ்பொராடி பின்னர் ஜனநா-
ய்க ்வழிக்குத் திரும்பி ச்காள-
ம்கயில உறுதியா்க நின்று 
ைக்்களுக்்கா்க்்வ உங்கள ்வாழக்-
ம்கமய அர்ப்பெணித்திருக்கின்-
றீர்்கள. ்தர்தல்களில ைக்்கள 
நீங்கள எதிர்பொர்த்த ஆதரம்வத் 
தரு்வதிலமல. இது உங்கமை 
எப்்பொதா்வது ெலிப்பெம்டயச் செய்-
திருக்கின்்தா?  

பெதில: நீங்கள் கூறுவமதப்்போ்ல 
எைது ைக்கம� போது்கோத்து, 

அவர்்களுககு ்்க�ரவ-

ைோனதும், சைத்துவைோனதுைோன 
வோழகம்கம� ஏற்படுத்துக ்்கோடுக-
்கக கூடிேதுைோன தீர்்வோனம்றக 
்கோணும், உறுதிேோன ்்கோள்ம்க 
வகுத்து அதில உறுதியுடனும் நினறு 
்கடந்த மூனறு தசோப்தங்களுககும் 
்ை்லோ்க ்தசிே அரசிேல நீ்ரோட-
டத்தில பஙகு்்கோணடு அரசிேல 
ரீதிேோ்க எனது பேைத்மதத் 
்தோடர்ந்து வருகின்்றன.  

நோன ைக்களுககு அழிவுக்கோன 
போமதமேக ்கோடடவிலம்ல. 
ஆக்கத்திற்்கோன போமதமே்ே 
்கோடடி வருகின்்றன. சிங்கத்திற் -
கும், புலிககும் நடு்வ சிககிக 
்்கோணட ைக்கம� போது்கோக்கவும், 
அவர்்களுககு உைவளிக்கவும் 
போடுபட்டோம். ைக்கள் போதிக்கப் -
படடோலதோன, ைக்கள் ைரணித்தோல -
தோன விடுதம்லப் ்போரோடடத்மத 
சர்வ்தசம் திரும்பிப்போர்ககும், 
அஙகீ்கரிககும் எனறு கூறிே -
வர்்கம� நிரோ்கரித்து ைக்களின 
துேரங்கம� ்போக்கவும், ்கணணீ -
மரத் துமடக்கவும் உயிர் அச்சுறுத் -
தல்களுககு மு்கம் ்்கோடுத்து நோம் 
்சமவ ்சய்்தோம். அதற்்கோ்க 
எம்மை து்ரோகி்கள் என்றோர்்கள். 
தமிழ ைக்கம� ்்கோம்லக்க�த் -
தில நிறுத்தினோர்்கள், அப்போவி 
தமிழ ைக்கம� ைனித ்வலி்க�ோ்க 
துப்போககி்களுககு முனனோல நிறுத் -
தினோர்்கள். தமிழ ைக்கம� ேோர் 
அரசிேல அநோமத்க�ோ்க நிறுத்தி -
னோர்்கள் எனபமத வர்லோறு ்வளிக -
்கோடடியுள்�து.  

நோம் கூறுவது சுே ்லோப அரசிேல-
வோதி்களுககும், ைக்களின துேரத்தில 
சு்க்போ்கம் அனுபவிப்பவர்்களுக-
கும் ்கசப்போ்க இருக்க்லோம். ஆனோல 
அது்வ ேதோர்த்தைோகும்.  

இனறு நோம் கூறிே அரசிேல 
வழிமும்றக்்க அமனவரும் வந்து 
நிற்கின்றனர்.   

என்வ நீங்கள் கூறிேது்போல 
்தர்தல்களில ைக்கள் ்பருை�வோ்க 
வோக்களிக்கவிலம்ல எனறு நோம் 
சலிப்பமடேவிலம்ல. எைககு வோக-
்களித்த ைக்களுககும், வோக்களிக்கோத 
ைக்களுககும் நோ்ை ்சமவ்கம� 
ஆற்றிவருகின்்றோம்.  

எைது ்வற்றிக்கோ்க வோக்களிக்கோ-
தவர்்கள் நமடமும்ற ரீதிேோ்க ்தோற்-
றுப்்போயிருககின்றோர்்கள்.   

ேோருக்்கோ வோக்களித்துவிடடு 
தைது பிரச்சிமன்களுக்கோ்க எம்மை 
நோடி வந்த்போ்த அவர்்கள் ்தோற்-
றுப்்போயிருககின்றோர்்கள் எனபமத 
அவர்்க�து ைனச்சோடசி உைர்த்தியி-
ருககும்.  

எதிர்்கோ்லத்தில இது்போன்ற 
தவம்ற ைக்கள் ்சய்ேைோடடோர்-
்கள் எனறு நம்புகின்்றன. ைக்க-
ளிமட்ே ைனைோற்்றத்திற்்கோன 
சமிகமஞ ்தனபடுவமத நடந்து 
முடிந்த ்தர்தல முடிவு்கள் உைர்த்-
தியுள்�ன.

கிடைத்த மாகாண சடை 
அதிகாரதட்த கிழக்கில் வீணடித்தாரகள். 

வைக்கில் ஆளுடமயற்ற 
்தடைடமததுவமும், அ்தன�ாடு  

 அலிைாைாக்களுமாக கூடைாக னசரந்து 
னமாசடிகள், அதிகாரத துஷ்பிரனயாகஙகள் 

சசய்தாரகள்

மக்களின் துயரங்களை ப�ோக்கவும், ்கண்ணீளரத் துளைக்க-
வும் உயிர் அச்சுறுத்்தல்களுககு மு்கம் க்கோடுத்தும் நோம் பேளை 
கேயப்தோம். அ்தற்கோ்க எம்ளம துபரோகி்கள் என்்ோர்்கள். ஆனோல 
்தமிழ் மக்களை அரசியல அநோள்த்கைோககியது யோர் 
என்�ள்த ைரலோறு கைளிக்கோட்டியுள்ைது என்கி்ோர் 
்கைறக்ோழில அளமச்ேர் ைகைஸ் ப்தைோனந்தோ. 
தின்கரன் ைோரமஞேரிககு ைழஙகிய பநர்்கோண-
லில ப்தர்்தல்களில மக்கள் க�ருமைைோ்க ைோக-
்களிக்கவிலளல என்�்தற்கோ்க ்தோன் ஒருப�ோதும் 
ேலிப�ளைந்ததிலளல என்கி்ோர். பநர்்கோண-
லின் முழு வி�ரம்......

ைோசுகி சிைகுமோர்

தமிழ ைக்்களின் அபிலாமை்களுக்கு 
எதிரான எதுவும் 20 இல இலமல

யாருக்னகா வாக்களிததுவிடடு ்தமது 
பிரச்சிட�களுக்காக எம்டம நாடி 

வந்்தனைான்த அவரகள் 
ன்தாறறுபனைாயிருக்கின்றாரகள் 

எனைட்த அவரகளது 
ம�ச்சாடசி உணரததியிருக்கும். 

்தமிழ் மக்களின அரசியல் அபிைாடைகடள மறு்தலிக்கும் 
எவ்வி்தமா� உள்ளைக்கதட்தயும் 20ஆவது திருத்தச் சடைமூைம் 

சகாண்டிருபை்தாகத ச்தரியவில்டை எனை்தால் 20ஆவது திருத்தச் 
சடைம் ச்தாைரபில் சைரி்தாக அைடடிக்சகாள்ளவில்டை. 

ன்தர்தடை எதிரசகாள்வ்தறகா� கூடடு 
ஒனறுக்குச் சசல்வட்த நாம் எபனைாதும் 

விரும்பியதில்டை. எம்டமப 
சைாறுத்தவடர, கூடடு எனைது 

முரண்ைாடுகளுக்குள் உைனைாடுகடள 
காணுகின்ற  சைாது 

னவடைததிடைம், ்தமிழக மீ�வரகளின 
அததுமீ்றலுக்கு தீரசவானட்றக் 

காணமுடியும் எனறு நான உறுதியாக 
நம்புகினன்றன

அனறு இடணந்்த வைக்கு கிழக்கு 
மாகாணசடை முட்றடமடய 

சைாறுபனைறறுக் சகாண்ைவரகனள 
அரத்தபூரவமாக நிரவகிதது, அட்தப 

ைாதுகாக்கத ்தவறிவிடைாரகள்



மனிதனுக்குக் கட்டாயமடாகக் 
கிட்க்க வேண்டிய ஆதடார உரி -
டமகளில் வீடடுரிடம பிரதடானமடா-

னது. எனினும்   மடையகத்தில் இன்று  
ைட்சத்துக்கும் வமற்பட் ததடாழிைடாளர்-
கள் வீடடுரிடமயும், கடாணி உரிடமயு-
மின்றி ேடாழ்ந்து ேருகின்்றனர். இேர்கள் 
ேடாழ்ந்துேரும் குடியிருப்புக்களில் த்பரும்-
்படாைடானடே ேடாழ்ேதறவகற்ப சூழடைக் 
தகடாண்டிருக்கவில்டை. மை்சைகூ் 
ே்சதி கிட்யடாது. சுத்தமடான குடிநீ -
டரப் த்பறும் ேடாய்ப்பு இல்டை. ஒன்றுக்கு 
வமற்பட் குடும்்பஙகள் ையன் குடியிருப்-
புக்களில் தெருக்கமடாக ேசித்து ேருகின்்ற-
னர்.   

வீடடு ே்சதிடயப் த்பறறுக்தகடாள்ேதற-
கடான உரிடமயடானது இைஙடகயில் ஏறறு 
அஙகீகரிக்கப்்பட் ஏற்படாடுகளில் உள்ள-
்க்கப்்படடுள்ளது. 1980ஆம் ஆண்டில் 
இைஙடக ஏறறு அஙகீகரித்த த்படாருளடா-
தடார, ்சமூக மறறும் கைடா்சடார உரிடமகள் 
்பறறிய  ்சர்ேவத்ச உ்ன்்படாடடு ஒப்்பந்தத்-
தின் பிரிவு   இவேடகயில்  (I) மிக முக்கிய-
மடானததடான்்றடாகும்.   

இவேடாறு கூ்றப்்படடுள்ள வ்படாதிலும் 
வதடாட்த் ததடாழிைடாளரின் வீடடு ே்ச-
திக்கடான உரிடமகள் அவெகமடாக இன்று 
மறுக்கப்்படடு ேருகி்றததன்வ்ற கூ்ற-
வேண்டும். வதடாட்க் கடாணிகளில் ஒரு 
்பகுதிடய சுவீகரித்து கிரடாம மக்களுக்கு 
்பகிர்ந்தளிக்கப்்படடு புதிய குடிவயற்ற 
கிரடாமஙகடள உருேடாக்குகி்றடார்கள்.  
ஆயினும் வதடாட்த் ததடாழிைடாளருக்கடான 
வீடடுத் திட்த்தில் வதடேயடான அடிப்-
்பட் ே்சதிகளும், ்சட்ரீதியடான உரிடம -
களும் கிட்ப்்பதில்டை.   

மடையகத்துக்தகன ஒரு வீ்டமப்புத் 
திட்ம்,  1994க்குப் பின்னவர தகடாண்-
டுேரப்்பட்து. அதறகு முன்னர் ததடாழி-
ைடாளர்கள் ேசித்துேந்த ையன் கடாம்்பரடாக்-
கடள அஙகு ேசித்து ேரு்பேர்களுக்வக 
உரிடமயடாக்குவேடாம் என்்ற ஒரு திட-
்த்டத ஐ.வத.க     மட்றந்த  த்சளமிய-

மூர்த்தி ததடாண்்மடானின் ஆதரவு்ன் 
தகடாண்டுேந்த வ்படாதிலும் இத்திட்ம் 
ெட்முட்றக்கு ேரவில்டை.   

1994இல் ்பதவிக்கு ேந்த ்சந்திரிகடா 
்பண்்டாரெடாயக்க குமடாரதுஙகவின் 
த்படாதுஜன ஐக்கிய முன்னணியின் ஆட -
சியில் அஙகம் ேகித்துேந்த கடாைஞ் -
த்சன்்ற அடமச்சர் பி. ்சந்திரவ்சகரனின் 
ேழிகடாட்லில் வதடாட் வீ்டமப் -
புத் திட்ம் தகடாண்டுேரப்்பட்து. 7 
வ்பர்ச கடாணியில் வீ்டமக்க ஊழியர் 

வ்சமைடா்ப நிதியிலிருந்து க்ன் ேழஙகி 
வமலும் ்பை உதவிகள் ேழஙகப்்படும் 
என திட்ம் ேகுத்து வீடுகள் அடமக் -
கப்்பட்ன.   

2001ஆம் ஆண்டு ்பதவிக்கு ேந்த 
ஐ.வத.க அரசில் வீ்டமப்பு அடமச்ச -
ரடாக இருந்த அமரர் ஆறுமுகன் ததடாண் -
்மடான் ையன் வீடுகளுக்குப் ்பதிைடாக 
மடாடி வீடுகள் அடமக்கும் திட்த்டத 
அறிமுகப்்படுத்தினடார்.  

விடரேடாக மடாடி வீடடுக் குடியிருப் -
புக்கள் அடமக்கப்்பட் வ்படாதிலும் 
இத்திட்ம் தேறறியளிக்கவில்டை.  
ததடாழிைடாளர்களும் இத்திட்த்டத 
விரும்்படாத கடாரணத்தடால் அது  டகவி்ப் -
்பட்து.   

அன்ட்றய ஆடசியில் அடமச்சரடாக 
ஆறுமுகன் ததடாண்்மடான் ்பதவிவயற்ற-
வ்படாது ததடாழிைடாளர்களுக்கு இைே்சமடாக 
வீடுகள் அடமத்துக் தகடாடுக்கப்்படும் 
என இ.ததடா.கடா ்சடார்பில் ததரிவிக்கப்்பட-
டிருந்தடமயும் இஙகு நிடனவூட்த்தக்க-
தடாகும்.                  (15ஆம் ்பக்கம் ்படார்க்க)

1957 இல் சிேப்பு 
வரடாஜடா   என்்ற 

சிறுகடதடய எழுதிய என்.
எஸ்.எம்.  இரடாடமயடா 
27.01.1931இல் ்பதுடள,   
ஊேடா சிவைடான் வதடாட்த்-
தில் பி்றந்தேர். 1971 முதல் 
1989 ேடர மடைெடாடடு 
எழுத்தடாளர் மன்்றத்தின் 
தடைேரடாக சுமடார் 18 ேரு்ஙகள் ்பணியடாறறி வெடாய் -
ேடாய்ப்்படடு தனது 58 ஆேது ேயதில் தகடாழும்பில் 
மரணமடானது ஒரு துயரம் வதடாய்ந்த நிகழ்ேடாகும். 

இேடர அதிகமடாக கேர்ந்தது ேடாதனடாலி ெடா்கம்-
தடான். மூன்வ்ற ்படாத்திரஙகடளக் தகடாண்டு புதுடம -
யடான முட்றயில் தயடாரிக்கப்்படடிருந்த ஒரு மின்னல் 
என்்ற இேரது ெடா்கம் கடைக்கழக ெடா்க  விழடாவில் 
தகடாழும்பில் வமட்வயற்றப்்பட்வ்படாது ஏரடாளமடான 
ெடா்க ரசிகர்கடள அது கேர்ந்து விட்து.   

இைஙடகயில் மண் ேடா்சடனயு்ன் கூடிய வதசிய 
இைக்கியம் எழுசசித்ப்ற வேண்டும் என்று குரல்தகடா -
டுத்த தினகரன் ஆசிரியர்   வக. டகைடா்ச்பதி இந்த ெடா -்
கத்டத ்படார்த்துவிடடு இேடர அடழத்து மடையக  
மண்ேடா்சடன தகடாண்் சிறுகடதகடள எழுதும்்படி 
வகடடு ேடாஙகி தினகரனில் பிரசுரித்தடார்.  

ததளிேத்டத வஜடா்சப்பின் ேடார்த்டதகளில் தமிழ் 
சிறுகடதயின் தந்டத ே.வே.சு. ஐயர் எனக் கூறுேது -
வ்படாை மடையக சிறுகடதயின் தந்டத என்று என்.
எஸ்.எம்.டம கூ்றைடாம். முப்்பது ஆண்டு கடாைப்்ப -
குதியில் இரு்பது சிறுகடதகடள மடடுவம எழுதிய 
என்.எஸ்.எம்,  தமது எழுத்துச சி்றப்்படால் க்ல்க -
்ந்த ெடாடுகளிலும் அஙகீகடாரம் த்பற்றடார். தமிழகத்து 
ேடா்சகர் ேட்ம் ்பதிப்பித்த அக்கட்ற இைக்கியம் 
என்்ற நூலிலும் மஞ்்சரி என்்ற ்சஞ்சிடகயிலும் அேரது 
வேடடக என்்ற சிறுகடத மறுபிரசுரம் த்பற்றது.  

என்.எஸ்.எம்.மின் சிறுகடதகடளக் தகடாண்் 
ததடாகுதியடான ஒரு கூட் தகடாழுந்து முதலில் மு. நித்-
தியடானந்தனடாலும்  (1980 ஏப்ரல் டேகட்ற தேளியீடு) 
பின்னர் என்.எஸ்.எம்,  1989 த்சப்்ம்்பர் 3 ஆம்திகதி 

மரணமடானடதத் ததடா்ர்ந்து அதன் இரண்்டாம் ்பதிப்பு 
மடையக ஆய்ேடாளரடான எம்.ேடாமவதேனின் அணிந்-
துடரயு்ன் எச.எச. விக்கிரமசிஙகவினடால் 1990ஆம் 
ஆண்டு மீண்டும் தேளியி்ப்்பட்து.  இேர்களது 
்பதிப்பு முயறசியின் கடாரணமடாகவே என்.எஸ்.எம்.
மின் சிறுகடதகள் ்சடாகடாேரம்த்பறறு நூல் ேடிவில் 
்பதிப்்படாக உள்ளன.   

என்.எஸ்.எம். சிறுகடதகடள எழுதிய 1960களில் 
இைஙடகயில் முறவ்படாக்கு இைக்கியம் த்சல்ேடாக் -
குப் த்பறறிருந்தது. அரசியலில் த்பரும்்படான்டம 
்சடார்்படான வதசிய இயக்கம் எழுசசி த்பற்றதன் ஒரு்பக்க 
விடளேடாக தடாய்தமடாழியடாகிய தமிழ் உள்ெடாடடு கைடா -
்சடாரம் மரபுகள் என்்பன முக்கியத்துேம் த்பற்றன. 
த்படாதுேடாகவே கீழ்மட் ்சமூக ேகுப்பினரின் எழுச-
சிக்கடான இயக்கஙகளும் குரல்களும் ்பரேைடாக எழுந் -
தன. ே்க்வக பின்தஙகிய பிரிவினரின் உள்ளக்கு-
மு்றல்கடள பிரதி்பலிக்கும் இைக்கியப்வ்படாக்கு 
முக்கியத்துேம் த்பற்றது. வக. ்டானியல் மல்லிடக 
ஆசிரியர் த்டாமினிக் ஜீேடா வ்படான்வ்றடாரின் எழுத்துக் -
கள் சிைேறட்ற பிரதி்பலித்தன. இந்த ்சமூக இைக்கிய 
பின்புைமடானது என்.எஸ்.எம் வ்படான்வ்றடாரின் ்பட்ப் -
புகளுக்கடான உந்து்சக்தியடாக அடமந்தன. ்டாக்்ர் 
ெந்தி எழுதிய (மடைக்தகடாழுந்து) வயடா. த்பனடிக்்படா -
ைன் எழுதிய (த்சடாந்தக்கடாரன்) வகடாகிைம் சுப்ட்பயடா 
எழுதிய (தூரத்துப்்பசட்ச) ்டாக்்ர் ஞடானவ்சகரம் 
எழுதிய (குருதிமடை) வ்படான்்ற ெடாேல்கள் மடையக 
மக்களின் விரக்தி கைந்த ேடாழ்க்டக நிடைடமகடள 
சித்தரித்தன.   

என்.எஸ்.எம்மின் சிறுகடதகள் த்பரும்்படாலும் 
மடையக த்பருந்வதடாட் மக்களின் ெடாளடாந்த ேடாழ்க் -
டகயு்ன் பின்னிப்பிடணந்தடே. சிறு கடதகளில் 
கற்படன என்்படதவி் த்பருந்வதடாட் ்படாத்திரஙக -
ளின் ெடாளடாந்த ேடாழ்க்டகடய யதடார்த்தமடாக பிரதி்பலிப் -
்பதடாகவே உள்ளன. த்பறவ்றடால் தமக்ஸ் ேடாஙக ்பணம் 
வ்சர்க்க மரக்கறி வதடாட்ம் வ்படாடும் ததடாழிைடாளி 
கடும் மடழயடால் வதடாட்ம் அழிந்து அேரது ஆட்ச 
நிரடாட்சயடாகின்்றடத த்சடால்லும் ஒரு கடத: மகளு்ன் 
ெகருக்கு த்சல்்பேர்கடள ஏமடாறறி மகளு்ன் ்சர்சமடா் 
நிடனப்்பேன் இறுதியில் குட்யடால் அடிேடாஙகுகி்ற 
கடத.   

இச்சம்்பேஙகள் கற்படனயடாக இருக்க முடியடாது 
என்வ்ற வதடான்றுகி்றது.            (10ஆம் ்பக்கம் ்படார்க்க)

8 THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY OCTOBER 18, 2020
2020 ஒக்வ்டா்பர் 18 ஞடாயிறறுக்கிழடம

மலைநாட்டு எழுத்ாளர்
மன்ற ஆளுலமகள்  

கண்டி மடாேட்ம் உ்்பைடாத்த 
பிரவத்சத்தில் அடமந்துள்ள 
ததடாழுடே பிவத்ச த்சயைடாளர் 

பிரிவுக்கு உட்பட் தைேைன் ்படாட -
்ைடால் வதடாட்த்தில் குடியிருப்பு 
ே்சதிகள் அற்ற ததடாழிைடாளர் குடும் -
்பஙகள் ஐம்்பது வ்பருக்கு அரசு ஐந்து 
இைட்சம் ரூ்படாய் த்சைவில் ஏழுவ்பச 
கடாணியில் 50 வீடுகடள அடமக்க திட -
்தமடான்ட்ற விடுத்தது. க்ந்த ெடான்கு 
ேரு்ஙகளுக்கு முன்னர் கடடுமடான 

்பணிகள் வதசிய வீ்டமப்பு அபிவி -
ருத்தி அதிகடார ்சட்பயின் ஊ்டாக முன் -
தனடுக்கப்்படது.   

இன்று ஐந்து ேரு்ஙகள் க்ந்த பின் -
னரும் கடடுமடானப் ்பணிகள் ஐம்்பது 
்சதவீதம் கூ் பூர்த்தியடாகவில்டை. இது 
இவேடாறிருக்க, க்ந்த ஒன்்றடர ேரு -
்ஙகளடாக வீடுகடடும் ்பணிகள் ஸ்தம் -
பிதமட்ந்துள்ளன. இந்த வீடுகடள 
அடமத்துக் தகடாள்ளும் ்பணிகள் 
ததடாழிைடாளர்களி்வம ஒப்்பட்க்கப்-

்பட்து.   முழுத்ததடாடக ஐந்து இைட-
்சம் என கூ்றப்்படடுள்ளது. அத்திேடாரம், 
சுேர்கள், கூடர என்்பன கட்ம் கட்-
மடாக அடமக்க திட்ம் ேகுக்கப்்படடு 
வேடைத் திட்மும் தயடாரிக்கப்்பட்து.   

ஒரு கட்ம் நிட்றேட்ந்ததும் அடுத்த 
கட்த்திறகடான ்பணம் ேழஙகப்்படும் 
என்று இணக்கம் கடாணப்்பட்து.   

எனினும் தமக்கு க்ந்த ஒன்்றடர 
ேரு்ஙகளுக்கு வமைடாக ்பணம் ேழங -
கப்்ப்வில்டை என்றும் அடரகுட்ற-

யடாக கட்ப்்பட் வீடடு சுேர்கள் 
கூடர அடமக்கப்்ப்டாததடால் மடழயில் 
ெடனந்து வ்சதமட்ந்து ேருேதடாக தமது 
த்சடாந்த வீடு கனடே ெனேடாக்க முடியடா-
மல் திண்்டாடி ேரும் ததடாழிைடாளர்கள் 
வேதடனயு்ன் ததரிவிக்கின்்றனர்.   

4 வருடங்களா்க ்கடடப்படடும் முற்றுப 
ப்பறாத பெவென் ததாடட வீடு்கள் 

ஆர்.நவராஜா ...
(படஙகள்: தெல்ொட்ட தினகரன் நிருபர்)

எச்.எச்.விக்கிரமசிஙக ...

இஙகிரிய மூர்த்தி   ...

பன். பாலா    ...

கிடபபில் த்பாடப்படட
வீடமைபபுத் திடடங்கள் - 6

ஜீவன் த�ொண்டமொன் கவனத்திற்கு...!  

1971 -1989  

மலையக சிறுகலை 
இைக்கியத்தின் பிைாமகன்

என்.எஸ்.எம். இராலமயா

ந்திரமுகி என்னுதமடாரு திடரப்்ப்ம். 
ரஜினியும் ேடிவேலுவும் கைந்து 
தகடாண்் ஒரு ெடகசசுடேக் கடாடசி-

ேரும். வ்பய், பி்சடாசு, ஆவி ்சம்்பந்தமடாக 
ேடிவேலுவுக்கு விளஙகப் ்படுத்துேடார் 
ரஜினி. வ்பய் ேரும்வ்படாது ்சைஙடக ஒலி 
வகடகும் என்்படார் ரஜினி. ேடிவேலு 
கூர்ந்து அேதடானித்துவிடடு வகடகுவத 
என்்படார் ்பயந்துவ்படாய்.   

உ்வன ரஜினி ெடான் வகடவ்னடா..?-
என்்படார். இப்்படிவய ததடா்ர்கி்றது அக் -
கடாடசி. உண்டமயில் த்பருந்வதடாட் 
மக்கடள நிடனத்தடால் ரஜினியின் ெடான் 
வகடவ்னடா? என்்ற வகள்வி தடான் எழுகி -
்றது. அதிகதிகமடாய் அைடடிக் தகடாள்ளப் -
்பட், அமர்க்களப்்பட் ஒரு ்சமடாச்சடா -

ரம் தடான் 1000 ரூ்படா ்சம்்பள விேகடாரம். 
ஆனடால்1000 ரூ்படா வேண்டும் என்று 
த்பருந்வதடாட் மக்கள் வகட்டார்களடா?   

இல்டை. வகட்ேர்கள் அரசியல்-
ேடாதிகள். இருந்தும் என்ன? இதுேடர 
அது ஈவ்்றவில்டை. அமரர் ஆறுமுகன் 
ததடாண்்மடான் இருந்தேடரயில் அது 
்சடாத்திய்ப்டாம வை வ்படானது. எனினும் 
கட்சி மூசசுேடர தமது வகடாரிக்டகடய 
அேர் டகவி்வில்டை. எனினும் 
இ.ததடா.கடா. அதறகடாக எடுத்துக் தகடாண்் 
பிரயத்தனஙகள் வ்படாதுமடானதடாக இருந்-
ததடா என்்ற வகள்வியும் உண்டு. இ.ததடா.
கடாவின் ஆயிரம் ரூ்படா ்சம்்பள அதிகரிப்பு 
வகடாரிக்டகடய எதிரணியடாக இருந்து 
இதுேடர எடு்படும் வகடாரிக்டகயடாக 
ஏறறுக் தகடாள்ளவே இல்டை தமிழ் 
முறவ்படாக்குக் கூட்ணி.   

ஏதனனில் இது த்பருந்வதடாட் 
மக்கள் வகட் வி்யமல்ை. இ.ததடா.
கடா.வே முன்டேத்தது. அதனடால் அது 
எடதயடாேது த்சய்யடடும் என்்பது தமிழ் 
முறவ்படாக்குக் கூட்ணியின் நிடைப்்படாவ்டா 
என்னவேடா. க்ந்த ஆடசியின்வ்படாது அந்-
தஸ்து்ன் திகழ்ந்த த.மு கூட்ணி அது-
்பறறி இம்மியும் முயறசி எடுக்கவில்டை. 
முயறசித்திருந்தடாலும் ெ்ந்திருக்க 
வ்படாேது இல்டை. அடிவமல் அடி அடித் -
தடால் அம்மியும் ெகரும் என்்படார்கள். எத் -
தடனவயடா அடி எடுத்தும் அத்தடனயும் 
்சறுக்கைடாகி வ்படானடத கண்வ்டாம்.   

தனிவீடடு பிரசசிடனயில் கூ் அரசி-
யல்ேடாதிகள் தடான் அதிகம் வ்பசினடார்கள். 
இதன் பின்னர்தடான் மக்கள் மனம் குடியி -
ருப்பு பிரசசிடனயில் குதிகடாலில் நிறகைடா 
னது. இதுவ்படாைவே ்பல்கடைக்கழக 
்சஙகதி. இதடனயும் அரசியல்ேடாதிகள் 
தூக்கிப் பிடித்தடார்கள். ஆனடால் ்சம்்பள 
அதிகரிப்பு, தனிவீடடுத் திட்ம், மடைய-
கத்துக்தகன தனி ்பல்கடைகழகம் மூன்று 
வி்யஙகளுவம முக்கியமடானடே.   

்சமூகம் ஒன்றின் ்பரிணடாம மடாற்றஙக-
ளில் தவிர்க்கமுடியடாத வதடேகள் இடே. 

தனி வதசிய இனம் ஒன்றின் அட்யடா -
ளத்திறகு அேசியமடான அஸ்திரஙகள். 
வகடக வேண்டியேர்கள் வகடகடாமல் 
வ்படானடாலும் அேர்கடள பிரதிநிதித்துே்ப-
டுத்தியேர்கள் வகட்டார்கள். ஏதனனில் 
இக்வகடாரிக்டககள் அேர்களின் வதர்தல் 
முதலீடுகள்.   

மக்கள் இதடன ெம்பி ேடாக்களித்-
தடாடா்கள். க்ந்த ஜனடாதி்பதித் வதர்தல், 
்படாரடாளுமன்்றத் வதர்தல் இரண்டிலும் 
இக்வகடாரிக்டககடள எந்ததேடாரு கடசி -

யி்மும் வ்பரம் வ்ப்சலுக்கடாக த்பருந்-
வதடாட் மக்கள் முன்டேத்தடார்களடா? 
இல்டை. ேழடமவ்படாை தடைடமகவள 
ேடாக்குறுதிகடள ேழஙகின. வகடடு டகத்-
தடடி வதர்தல் தினஙகளில் ேரிட்சயில் 
நின்று ேடாக்களித்தவதடாடு தம் க்ன் தீர்ந்-
ததடாக மக்கள் திருப்திப்்படடு தகடாண்்டார் -
கள்.   

இஙகுதடான் ேடாயில்ைடா பூசசிகளடாக 
மக்கள் தமளனித்துப் வ்படாேடத கடாண்-
கின்வ்றடாம். இதுதடான் அதிக்பட்சம் அரசி -
யல்ேடாதிகளுக்கு ஆதடாயமடான வி்யம். 
எனவே வதர்தல் கடாைஙகளில் வமட்க -
ளில் முழஙகியடத ஆடசிப்பீ்ம் அமர்ந் -
ததும் ம்றந்து வ்படானடாலும் கூ் அதுப் -
்பறறி கிஞ்சித்தும் அச்சமின்றி மக்கள் 
முன் மீளவும் த்சல்ை முடிகி்றது.   

அடமச்சர் ்பதவி இல்ைடாவிட்டால் எத-
டனயும் த்சய்யமுடியடாது என்று கூறிக் -
தகடாள்்பேர்கள் அதடன அட்ந்த பின்னர் 

்சடாதித்தடே அப்்படி த்பரிதடாக ஏது-
மில்டை. இப்த்படாழுதுகூ் மடையக அர -
சியலில் மட்றமுகமடாக சிை தடாேல் ்சமடாச -
்சடாரஙகள் ெ்ப்்பதடாக கூ்றப்்படுேது இதன் 
பின்னணியில்தடான். இதடன மக்கள் 
ஏறறுக் தகடாள்ளத்தடான் வ்படாகின்்றடார்கள்.   

அபிவிருத்திக்கு அதிகடாரம் ்பக்க்பைம்-
தடான். ஆனடால் அந்த அதிகடாரம் டககளில் 
இருக்கும்வ்படாது மக்கள் பிரசசிடனகள் 
வேறும் அக்கப்வ்படார் வி்யஙகளடாக ்படார்க் -
கப்்படுேது தடான் ்பரிதடா்பத்திலும் ்பரிதடா -
்பம். இன்று இ.ததடா.கடா. அர்சடாஙகத்தின் 
்பஙகடாளிக்கடசி. ஒரு இரடாஜடாஙக அடமச-

்சர் ்பதவிவயடாடு துடித்துடிப்்படாக ஜீேன் 
ததடாண்்மடான். இப்வ்படாடதக்கு 

இேர் த்படாறுப்பின் கீழ் மடையக 
வீ்டமப்புத் திட்ம், மடையக 
்பல்கடைக்கழகம், ்சம்்பள அதிக-

ரிப்பு வி்யஙகள் ேருகின்்றன.   
இதுேடர ெகர்வுகள் ஏதும் ததன் -

்ப்வில்டை. எல்ைடாவம வ்பசசுேடார்த்-
டதகளடாகவே ததடா்ர்கின்்றன. வமவை 
குறிப்பிட் மூன்று வி்யஙகளிலும் 
முன்வனற்றகரமடான முடிவுகள் எட்ப்-
்ப்வில்டை. முன்டனய ஆடசிக்கடா -
ைத்தில் தனிவீடடுத் திட்த்டத தவிர 
இதர இரண்டு ்சஙகதிகளிலும் வ்சடாட் 
வ்படானதுதடான் மிச்சம். இதனடால் அடிக் -
கடி அர்சடாஙகத் தடைடமகவளடாடு முரண்-
்பட்டதயும் முடடி வமடாதியடதயுவம 
வேடிக்டகப் ்படார்க்க வேண்டி ேந்தது.   

வதர்தல்கடாை ேடாக்குறுதிகள் என்்பது 
ஒரு ்சம்பிரதடாயபூர்ேமடான அறிவிப்புக-
ளடாக மடடுவம கடாணப்்படுகின்்றன. முள்-
ளுத்வதஙகடாய் ்பயிர்சத்சய்டகடய எடுத்-
துக் தகடாள்வேடாம். முன்டனய ஆடசியில் 
இதறகு எதிரடான வகடாஷஙகள் எழுந்தன. 
ஆனடால் மடையகப் பிரதிநிதிகள் ்படாரடா -
ளுமன்்றத்தில் புள்ளிவி்பரஙகடள தேளி -
யிடடுப் வ்பசியவதடாடு முடிந்த கடதயடா -
னது.                    (10ஆம் ்பக்கம் ்படார்க்க)

ைமெய்கத் தமெமை்கள் ்காரிய சித்திக்கான  
அணுகுமுமற்கமள ம்கப்காள்ள தவண்டும்  

சம்பளமும, சலுகைைளும, 
உரிகமைளும வாய்வீச்சில் 

வந்துவிடாது!  

அ்மச்்சர் பெவி இலலாவிடடால 
எெ்னயும் த்சயயமுடியாது 
என்று கூறிக்தகாள்பவர்கள் அெ்ன 
அ்டநெ பின்னர் ்சாதித்ெ்வ அபபடி 
தபரிொக ஏதுமில்ல. இபதபாழு-
துகூட ம்லயக அரசியலில ம்ை 
முகமாக சில ொவல ்சமாச்்சாரஙக-
ள் நடபபொக கூைபபடுவது இென் 
பின்னணியிலொன். இெ்ன மக்கள் 
ஏற்றுக் தகாள்்ளத்ொன் 
்பாகின்ைார்கள்  

முள்ளுத் ்ெஙகாய உற்பத்திக்கு 
முழு்மயான ெ்ட. எபபடி நடநெது 
இது? உரிய இடத்தில உரிய ்நரத்தில 
சிஙக்ள கிராம மக்கள் இன்்ைய 
ஜனா திபதியின் கவனத்துக்குக் தகா-
ண்டுவநெென் வி்்ளவு. இவவாைான 
ஒரு அணுகுமு்ைக்கு ம்லயகத் 
ெ்ல்மகள் ெம்்மத் ெயார்படுத்திக் 
தகாள்்ள ்வண்டியுள்்ளது  

வீடடுரிமையும்  ்காணியுரிமையும்
ஜீவன் ்காெத்திொவது கிடடுைா?

கார்்மகம் ொயகம் திரும்புவெற்கு முன்னர் 1983 ்ம என்.
எஸ்.எம். குடும்பத்ொருடன் வழஙகிய பிரியாவி்ட ்வபவம்

1980ம் ஆண்டு 'ஒரு கூ்ட தகாழுநது' சிறுக்ெ தொகுதி-
க்கு  முன்னாள் அ்மச்்சர் த்ச. ராஜது்ர ்சாகித்திய மண்டல 
விருது வழஙகுகிைார். 



மலையக மககள்
முன்னணியின பிரதித் தலை-
வரும் முன்னனாள் மலையக 

மககள் முன்னணியின செயைனாளர் நனாயக-
முமனாகிய அநதனி லைனாரனஸ் வனாரமஞெரி-
ககு வழங்கிய லநர்கனாணல்

கே: மலையே மகேள் முன்னணியி-
ன ஆரம்போை உறுப்பி்னரேளில் 

இனலறைககும அகேட்சியில் உறுப்பி்னராே 
இருப்்பவர நீஙேள் மட்டுகம எனறு ேருது-
கிகறைன. சிைர இலை 'லைட்்டர லெட்' ேட்சி 
எனகிறைாரேள். ேட்சியின ஆைரவுத் ைளம 
்பற்றியும மகேள் ஆைரலவ ஏன இழகே 
கேரிட்்டது என்பலையும கூறுவீரேளா?   

அன்று மலையக மககள் முன்்னணியின் 
தலைவர் அமரர் சந்திரசசகரன் முன்லவதத 
சகோரிகலககலை இன்றும் நோஙகள் பின்்பற்-
றுகின்சறோம். தலைவர் அமரர் சந்திரசசகரன் 
இருந்திருந்தோலும் அதல்னசய சசய்திருப்-
்போர். அன்று சந்திரசசகரன் மககள் மததியில் 
சசவவோககு மிகக ஒரு ஜ்னரஞசக தலைவரோக 
திகழந்தோர். கட்சியில் ஏற்்பட்்ட சிை கருதது 
முரண்போடுகள் கோரணமோக 1996 ம் ஆணடு மு. 
சிவலிஙகம், கோதர் ச்போன்சறோர் சவளிசயறி-
்னோர்கள். சந்திரசசகரன் இருந்த கோைகட்்டததில் 
2008ம் ஆணடு மோகோணசல்பத சதர்தலிசை 
ஒரு ஆச்னதலத கூ்ட ச்பறோமல் சதோல்விலய 
சந்திததது. இககட்சி இயற்லகயோ்ன வீழச்சிலய 
சநோககி சசன்ற கோைம் 2010 ஆம் ஆணடு 
எ்னைோம். தலைவர் சந்திரசசகரனின் திடீர் 
மரணம் உ்ட்னடி ்போதிப்ல்ப ஏற்்படுததியது. 
அசத ஆணடு கட்சியின் ச்போதுச் சசயைோைரோக 
இருந்த விஜயகுமோரின் மரணம் சமலும் சீர்கு-
லைலவ ஏற்்படுததியது.   

ஆசிரியர் முன்்னணி, சதோழிைோைர் 
முன்்னணி, மகளிர் முன்்னணி, இலைஞர் 
முன்்னணி, கைோசோர முன்்னணி எ்னப்்பை கட்்ட-
லமப்புகலை சகோண்ட இககட்சி மிகப்ச்பரிய 
அலமப்்போகும். 2010 ம் ஆணடு தலைவரின் 
மலறவுககு பின்்னர் கட்சியின் ச்போறுப்புகள் 
அவரின் துலணவியோர் திருமதி சோந்தினி சந்திர-
சசகரனி்டம் ஒப்்பல்டககப்்பட்்டது. சிை மோதங-
களில் ்போரோளுமன்ற சதர்தல் நல்டச்பற்றது. 
இதில் சோந்தினி சந்திரசசகரன் 13,000 வோககு-
கலைப் ச்பற்று சதோல்விலய சந்திததோர். கட்சி-
யின் சரிலவ தடுகக முடியவில்லை.   

இககோைக கட்்டததில் எஙகைது கட்சிககு ஒரு 
்போரோளுமன்ற உறுப்பி்னரின் சதலவ ஏற்்பட்-
்டது. ்போரோளுமன்ற உறுப்பி்னரோகத திகழந்த 
இரோதோகிருஷணன் எஙகசைோடு இலணந்து 
அரசியல்துலற தலைவரோ்னோர். சிை ஆணடு-
களின் பின்்னர் முன்்னணியின் தலைவரோக 
இரோதோகிருஷணன் சதர்ந்சதடுககப்்பட்்டோர். 
ஜ்னநோயக முன்்னணி, சதோழிைோைர் சதசிய 
முன்்னணி, மலையக மககள் முன்்னணி 
ஆகிய்ன இலணந்து உருவோககப்்பட்்ட தமிழ 
முற்ச்போககு கூட்்டணியில் 6 ்போரோளுமன்ற 
உறுப்பி்னர்கள் இருககின்ற்னர்.   

இம்மூன்று கட்சிகளும் ஒன்றோக இலணந்து 
்பல்சவறு சவலைததிட்்டஙகலை முன்ச்ன-

டுததது. ையன் முலறகலை ஒழிதது 
தனி வீடுகள் அலமததல், அரசியல் 
தீர்வு, உள்ளூரோட்சி சல்பகலை 

உருவோககுதல் ச்போன்றவற்றுககு 
அஙகீகோரம் கில்டததது. இலவ 
அல்னததும் உ்டச்ன வந்ததல்ை. 
்போரோளுமன்றததில் மச்னோக-

சணசன், திகோம்்பரம், இரோதோகி-
ருஷணன் ச்போன்சறோர் ஒன்றோகக 
குரல் எழுப்பி ஏகமோ்னதோக நிலற-
சவற்றப்்பட்்டது. இதில் மலையக 

மககள் முன்்னணியின் ்பஙகும் அதி-
கைவில் உள்ைது. அன்று கோதர், மு. 

சிவலிஙகம் சிை முரண்போடுகைோல் கட்-
சியிலிருந்து பிரிந்து சசன்றோலும் 

இன்றும் எம்மு்டச்னசய 
இருககின்ற்னர்.   

அன்று அமரர் சந்-
திரசசகரன் ்போரோ-
ளுமன்ற சதர்த-

லில் அதிகூடிய 
வ ோ க கு க ை ோ க 

50 ஆயிரத-
ல த ச ய 

ச்பற்றோர். 
ஆ்னோல் 

2 0 1 5 
ஆ ம் 

ஆணடில் நல்டச்பற்ற ்போரோளுமன்ற சதர்த-
லின்ச்போது ்போரோளுமன்ற உறுப்பி்னர் இரோதோ-
கிருஸணன் 87 ஆயிரம் வோககுகலை ச்பற்றோர். 
இதிலிருந்து என்்ன சதரிகிறது? மலையக 
மககள் முன்்னணி வைர்ச்சியல்டந்திருப்்ப-
லதததோச்ன! நோஙகள் மககளின் அபிவிருத-
திகலை முன்ச்னடுததலமயோல்தோன் மககள் 
எஙகளுககு அஙகீகோரம் வழஙகுகின்ற்னர். 
அமரர் சந்திரசசகரன் கோைததில் அவர் மோததி-
ரசம ்போரோளுமன்றததில் இருந்தோர். மற்சறோரு-
வர் சதசியப் ்பட்டியலில் சதரிவோகியிருந்தோர். 
ஆ்னோல் இன்று மலையக மககள் முன்்னணி 
சோர்பில் கைமிறஙகிய இரோதோகிருஷணன், அர-
விந்தகுமோர் ஆகிசயோர் மககளின் வோககுகளி-
்னோல் சவற்றி ச்பற்று ்போரோளுமன்றம் சசன்றுள்-
ை்னர். இன்றும் மலையக மககள் முன்்னணி 
த்னது சகோள்லககலை நிலறசவற்றிக சகோண-
டுதோன் இருககின்றது.   

கே: இக ேட்சியின மகேள் ஆைரவு 
ைளத்லையும ைேரத்து ைம்பகே-

மாே ஈரத்துக லோள்வைற்கு ஸைா்பேரின 
மேள் முயற்சித்து வருகிறைார. சந்திரகசேரன 
அலமத்ை அசல் ம.ம.மு. இப்க்பாது இல்லை 
எனறும ேட்சி வரத்ைேமயமாகேப்்பட்டு வி-
ட்்டைாேவும அலை மீட்டு எடுகே கவண்டும 
எனறும அவர லசால்கிறைார. உஙேள் 
அபிப்பிராயம என்ன?   

அனுஷோ சந்திரசசகரன் வோரிசு அடிப்்பல்ட-
யில் மலையக மககள் முன்்னணியின் அதி-
கோரதலத சகட்டு வருகின்றோர். அவர் கட்சி-
யின் அடிமட்்டததிலிருந்து வந்த சதோண்டர் 
கில்டயோது. அவருககு அரசியல் அனு்பவம் 
கில்டயோது. சந்திரசசகரனின் வோரிசு என்்பது 
மட்டுந்தோன். சந்திரசசகரன் இறந்தச்போது அவ-
ருல்டய மல்னவி என்ற கோரணததி்னோல் கட்-
சியின் தலைவி ச்போறுப்பு வழஙகப்்பட்்டது. 
அப்்பதவிககு நோன்தோன் வந்திருகக சவணடும். 
நோன்தோன் அவருககு அதல்ன விட்டுகசகோடுத-
சதன். அப்்பதவிககு தகுதியோக நோனும் அமரர் 
விஜயகுமோரும் இருந்சதோம். கட்சிககுள் பிரச்-
சில்ன ஏற்்பட்டுவி்டககூ்டோது என்ற எணணத-
தில் அல்னதலதயும் விட்டுகசகோடுதசதன்.   

நோன் கட்சியில் சசர்ந்து அமரர் சந்திரசசகரன், 
வி.டி. தர்மலிஙகம், கோதர் ச்போன்சறோரு்டன் 
சசயற்்பட்்டவன். எ்னது அனு்பவஙகலை ஒப்-
பிட்டு ்போர்ககும்ச்போது இவர்களுககு எந்த தகு-
தியுசம கில்டயோது. எந்தக கட்சிலய எடுததுக 
சகோண்டோலும் வோரிசு அரசியல் கில்டயோது. 
ஐககிய சதசிய கட்சிலய ்போர்ககும்ச்போதும் 
அஙகு வோரிசு அரசியல் கில்டயோது. அனுஷோ 
சந்திரசசகரன் முதல் த்டலவ சதர்தலில் ச்போட்-
டியி்டவும் அமரர் சந்திரசசகரின் புதல்வி என்-
்பதோலும் அவருககு மககள் வோககளிததோர்கள். 
அவவோறோ்ன வோககுகள் சதோ்டர்ச்சியோக கில்டக-
கும் என்்பது சகள்விககுறிசய! சதோ்டர்ந்தும் 

தனி மனிதலர நம்பி மலையக 
மககள் வோககளிப்்போர்கைோ? என்்ப-
துவும் சகள்வி குறியோகசவ உள்ைது. 
மலையக மககள் முன்்னணியில் ஒதுஙகியி-
ருந்தவர்கள் சிைசர அனுஷோலவ இயககி்னோர்-
கள். மலையக மககள் முன்்னணியின் வோககு-
கலை சிதறடிகக சவணடும் என்ற சநோககததில் 
சிை சகதிகள் சசயற்்பட்்டதன் விலைசவ இது. 
ஒரு கட்சிலய ந்டததுவசதன்றோல் அனு்பவம் 
சதலவ. மலையக மககள் முன்்னணியில் ஆரம்-
்பததில் 11 உள்ளூரோட்சி மன்ற உறுப்பி்னர்கள் 
இருந்த்னர். ஆ்னோல் இப்ச்போது 38 ச்பர் உள்ளூ-
ரோட்சி மன்ற உறுப்பி்னர்கைோக இருககின்ற்னர். 
தற்ச்போது கட்சிலய மறுசீரலமககும் ்பணிக-
ளும் இ்டம்ச்பற்று வருகின்ற்ன. 300 ச்பர் எமது 
கட்சியின் சதசிய சல்பயில் இருககின்ற்னர் 
இதுசவ எமககு ஒரு ்பைம்தோன்.   

கே: லசயைாளர ோயேமாே க்பராசிரி-
யர விஜயசந்திரன ல்பாறுப்க்பற்ே 

நீஙேள் பிரதித் ைலைவராகி இருககிறீரே-
ள். இந்ை மாற்றைஙேளுகோ்ன ோரணஙேள் 
என்ன?   

புதியவர்களுககு வோய்ப்்பளிகக சவணடும் 
என்ற உயரிய சகோள்லகசய! சதோ்டர்ந்தும் 
மலையக மககள் முன்்னணியின் சசயைோைரோக 
்பதவி வகிததவர்கள் அல்னவரும் சிறந்த ஆளு-
லமமிககவர்கள். 

எ்னசவ என்ல்னப் ச்போைசவ இந்த ்பதவிககு 

ஆளுலமமிகக மனிதர் ச்பரோசிரியர் விஜயசந்-
திரன். எ்னசவ அவருககு அந்த ்பதவி வழங-
கப்்பட்்டது. எ்னது உ்டல்நிலைலய கருததிற்-
சகோணடும் இந்த மோற்றஙகள் இ்டம்ச்பற்ற்ன.   

கே: ேட்சியின லசயைாளராே இருந்ை 
நீஙேள் ஏன க்பராசிரியர வி-

ஜயசந்திரனுககு அப்்பைவிலய விட்டுக 
லோடுத்தீரேள்?   

நோன் 10 வரு்டஙகள் கட்சியின் சசயைோ-
ைர் நோயகமோக இருந்சதன். மலையக மககள் 
முன்்னணியில் 10 வரு்டஙகள் சசயைோை-
ரோக இருந்த ச்பருலம என்ல்னசய சோரும். 
புதியவர்களுககு வோய்ப்்பளிகக சவணடும் 
என்ற உயரிய சநோககில் இப்்பதவிலய ச்பரோ-
சிரியர் விஜயசந்திரனுககு விட்டுகசகோடுத-
துள்சைன். எ்னசவ என்ல்னப் ச்போன்ற ஒரு 
சிறந்த ஆளுலமமிகக ஒருவருககு இந்த 
்பதவிலய விட்டுகசகோடுததுள்சைன் என்்ப-
தில் ச்பருமிதம் அல்டகின்சறன்.   

கே: முன்னணிககோ அல்ைது ம.ம.மு. 
ேட்சிககோ அரசு்டன இலணந்து 

்பணியாற்றுவைற்ே்ன அலழப்பு பிரைம-
ரி்டம இருந்து வந்துள்ளைா? இலணயும 
எண்ணம உண்்டா? ேட்சியின ைலைவர 
இராைாகிருஷணனுககு ல்பாதுஜ்ன 
ல்பரமு்னவு்டன இலணவைற்கு விருப்்பம 
இருப்்பதுக்பாைத் லைரிகிறைகை?   

அப்்படிசயோன்றும் இல்லை. அவர் ஒரு 
்போரோளுமன்ற உறுப்பி்னர். அவர் சிைரு்டன் 
கைந்துலரயோடியிருககைோம். ஆ்னோல் கட்சி-
யின் முககியஸதர்களு்டன் கைந்துலரயோடிய 
பின்்னசர எந்த முடிலவயும் எடுகக முடியும். 
ஆ்னோல் இதுவலர கட்சிககு எந்தவித உததி-
சயோகபூர்வ அலழப்பும் வரவில்லை. கட்சி-
யின் சசயைோைரு்டன் ச்பச்சுவோர்தலத ந்டோத -
தப்்படுவசத வழலம. ஆ்னோல் இதுவலர 
அப்்படிசயோன்றும் இ்டம்ச்பறவில்லை. 
தமிழ முற்ச்போககு கூட்்டணியி்னருககும் 
அவவோறோ்னசதோரு அலழப்பு வரவில்லை. 
இன்லறய கோைகட்்டததில் நோஙகள் அரசு-
்டன் இருப்்பது முககியமல்ை. எமது மகக-
ளின் பிரச்சில்னகலை யோர் சரியோக அணு-
குகின்றோர்கள் என்்பசத முககியம். ஆ்னோல் 
க்டந்த நல்ைோட்சி அரசோஙகம் மலையக மக-
களுககு ்போரிய சசலவயோற்றியுள்ைது. அரசு-
்டன் இலணவசதன்றோல் தமிழ முற்ச்போககு 
கூட்்டணி மோததிரம் த்னது முடிலவ எடுக-
கோது. எஙகளு்டனும் (மலையக மககள் முன்-
்னணியு்டனும்) கைந்தோசைோசிதத பின்்னசர 
முடிலவ எடுககும். மலையக மககள் 
வோரி வோரி வோககுகலை வழஙகி்னோர்கள். 
இப்ச்போது அலத விட்டுச் சசல்வசதன்்பது 
சயோசிககககூடிய வி்டயசம.

கே: ்பாராளுமனறைத் கைரைலில் 17 
ஆயிரம வாககுேள் ல்பற்றை 

அனுஷா, உஙேள் ேட்சிககு சவால் எனறு 
நில்னககிறீரேளா? அனுஷாவின அர-
சியல் எதிரோைம ்பற்றி அவலர சிறு்பராயம 
முைல் அறிந்ைவர எனறை வலேயில் உஙேள் 
மதிப்பீடு என்ன?   

அனுஷோ சந்திரசசகரன் எமககு சவோல் 
இல்லை. அவர் ஒரு தனிந்பர். நோன் அவ-
ருககு ்பைத்டலவகள் அறிவுலரகள் கூறியி-
ருககின்சறன். நோஙகள் மோகோண சல்பயில் 
ச்போட்டியிடுவதற்கோ்ன வோயப்புகலை 
அவருககு ஏற்்படுததிக சகோடுதசதோம்.

(11ஆம் ்பககம் ்போர்கக)
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"சந்திரசசகரன்
மறைவின் பின்்னர்
அப்பதவிக்கு நாச்ன
வந்திருக்க சவண்டும்!"

மலைநத தலைவர் எம்.எச்.எம்.
அஷரப்பில் உருவனாககப்்பட்ட
ஸ்ரீைங்கனா முஸ்லிம் கனாங்கிரஸ் 

மககள் ம்னதில் அரசியலுககனா்ன இயகக-
மனாக ்பதிநதது தனல்னயும் அக கடசியில் 
இலணத்துச் செயற்ப்டத் தூண்டியது எனகி-
ைனார் லகனாைலளப் ்பறறு வனாலழச்லெல்ன 
பிரலதெ ெல்ப உறுப்பி்னர் லக.எல். அஸ்மி. 
தி்னகரன வனாரமஞெரிககு வழங்கிய 
லநர்கனாணலில் மலைநத தலைவரின 
எண்ணங்களும்
அபிைனாலெகளும் தறல்பனாலதய சூழ்நிலை 
களில் மழுங்கடிககப்்படுவதனாலைலய
கடசியில் இருநது ஒதுங்கி சகனாண்்டதனா-
கச் செனால்கிைனார். லநர்கனாணலின முழு 
வி்பரம்...

கே:ைஙோ முஸலிம ோஙகிரசிலி-
ருந்து நீஙேள் விைேக ோரணம 

என்ன?  

அரசியல் ரீதியோக முஸலிம்களுல்டய உரி-
லமகலையும் அபிவிருததிகலையும் லமய-
மோகக சகோணடு மலறந்த தலைவர் எம்.
எச்.எம்.அஷரப்பில் உருவோககப்்பட்்ட ஸ்ரீ -
ைஙகோ முஸலிம் கோஙகிரஸ மககள் ம்னதில் 
தஙகைது அரசியலுககோ்ன இயககமோக ்பதிந்-
தது அதன் தோககம் என்ல்னயும் ஸ்ரீைஙகோ 
முஸலிம் கோஙகிரஸ கட்சியில் இலணதது 
சசயற்்ப்ட தூணடியது. இவவோறு தீவிர 
சசயற்்போட்்டோைரோக சசயற்்பட்்ட கோைப்்பகு -
தியில் மலறந்த தலைவரின் எணணஙகளும் 
அபிைோலசகளும் தற்ச்போலதய சூழநிலைக -
ளில் மழுஙகடிககப்்படுவலத அவதோனிதத 
நோன் அதன் தீவிர சசயற்்போட்டில் இருந்து 
ஒதுஙகி சகோணச்டன்.   

கே: தீவிர ேட்சிச் லசயற்்பாட்்டாள-
ராே இருந்ை ோைத்தில் நீஙேள் 

முனலவத்ை கோரிகலேேள் முன்னாள் 
முைைலமச்சரால் முனல்னடுகேப்்பட்்டைாே 
அறிகிகறைாம. உஙேளது முயற்சியால் 
முனல்னடுகேப்்பட்்ட கவலைத்திட்்டஙேலள 
லைளிவு ்படுத்ைமுடியுமா?   

கட்சியின் சசயற்்போட்்டோைரோக சசயற்-
்பட்்ட ச்போது கட்சியின் பிரதித தலைவரும் 
அப்ச்போலதய முதைலமச்சருமோக இருந்த 
நசீர் அகமடு்டன் இலணந்து கல்கு்டோ சதோகு-
தியில் ்பை சவலைத திட்்டஙகலை சமற்-
சகோணச்டன். அககோைப்்பகுதியில் அவரி்டம் 
என்்னோல் முன்லவககப்்பட்்ட சகோரிகலககள் 
்பைவற்லற நிலறசவற்றித தந்தோர். பிரசதச 
விலையோட்டுககழகஙகளுககோ்ன நிதி ஒதிக-
கீடு, மோவடிச்சசல்ன அல் இக்போல் விததி-
யோைய கோரியோைய உ்பகரணஙகள் மற்றும் 
வகுப்்பலற கட்்டம், பிசரதச ்பள்ளிவோயல்-
களுககோ்ன, மின்பிறப்்போககி, ஒலி ச்பருககி 
சோத்னஙகள், மோவடிச்சசல்ன ஜூம்மோ ்பள்-
ளிவோயல்களுககோ்ன கோரியோைய கணணி 
உ்பகரணம், பிரசதச சல்பகளில் அலமய 
அடிப்்பல்டயிைோ்ன ஊழியர்கள் உள்ளீர்ப்பு 
சசய்தல், ்போலதகள் சசப்்பனி்டல் ச்போன்ற-
வற்லறக குறிப்பி்டைோம்.   

கே: நீஙேள் ேல்ைாட்சிகோ்ன கைசிய 
முன்னணி எனகினறை ேட்சியின 

ஊ்டாே பிரகைச சல்ப உறுப்புரிலமலய 
ல்பற்றுகலோண்டீரேள். இகேட்சியி-
ல் நீஙேள் இலணவைற்ோ்ன ோரணம 
என்ன?   

நோன் ஸ்ரீைஙகோ முஸலிம் கோஙகிரஸ 
சசயற்்போட்்டோைரோக இருந்தச்போது அதன் 
சசயற்்போடுகளில் மலறந்த தலைவரின் அபி-
ைோலசகள், குறிகசகோள்கள் புறககணிககப்-
்படுவலத உணர்ந்சதன். நல்ைோட்சிககோ்ன 
சதசிய முன்்னனியில் மககளுககோ்ன சிறந்த 
நோகரிகமோ்ன அரசியல் வழிகோட்்டல்கள் 
இருப்்பலத அவதோனிதத நோன் அககட்சியின் 
ஊ்டோக மககளுககு அரசியல் தலைலமதது-
வம் வழஙக எணணிச்னன். உள்ளூரோட்சி 
மன்றதசதர்தலில் சகோறலைப்்பற்று வோலழச்-
சசல்ன பிரசதச சல்ப உறுப்பி்னரோகவும் 
சதரிவு சசய்யப்்பட்ச்டன்.   

கே: ேல்ைாட்சிகோ்ன கைசிய முன்ன-
ணியில் நிரந்ைரமா்ன க்பாககு 

என்ப்ன இனறி திண்்டாடுகினறை நிைலம 
குறித்து ்பல்கவறு்பட்்ட அரசியல் விமரசே-
ரேளால் விமரசிகேப்்படுகினறைகை ைற்க்பாது 
அந்ை ேட்சியின க்பாககு, லோள்லே 

எவவாறு உள்ளது என்பது ்பற்றி லைளிவு 
்படுத்ை முடியுமா?   

நல்ைோட்சிககோ்ன சதசிய முன்்னணி கிழககு 
மோகோணததில் குறிப்்போக மட்்டககைப்பு 
மோவட்்டததில் த்னது அரசியல் ்பயணதலத 
சமற்சகோணடு வருகின்றது. ஆரம்்ப நிலைக-
கட்சி என்ற கோரணததி்னோல் மககளின் முழு-
லமயோ்ன சசல்வோககில்ன ச்பற முடியோத 
சூழநிலை கோணப்்படுகின்றது. அத்னோல் 
சதர்தல்களின் ச்போது சமூக மட்்டததில் சசல்-
வோககு சகோண்ட ஒரு கட்சியு்டன் புரிந்துணர்வு 
ஒப்்பந்தம் சசய்து சதர்தல்களில் கைம் இறஙக 
சவணடிய சூழநிலை ஏற்்பட்்டது. ஆ்னோலும் 
ஒப்்பந்தஙகளுககலமய அககட்சிகள் சசயற்்ப-
்டோத கோரணஙகைோல் நல்ைோட்சிககோ்ன சதசிய 
முன்்னணி அககட்சிகளில் இருந்து பிரிய 
சவணடிய சூழநிலை ஏற்்படுகின்றது. இருந்த 
ச்போதிலும் நல்ைோட்சிககோ்ன சதசிய முன்்ன-
ணியின் சகோள்லகப் ச்போககு சட்்ட யோப்பு 
ச்போன்றவற்றில் சூழநிலைககும் சமூக சதலவப்-
்போட்டுககும் ஏற்ற வலகயில் சநகிழவுததன்லம-
யு்ட்னோ்ன மோற்றஙகலைக சகோணடு வரசவண-
டும் என்்பது எ்னது எதிர்்போர்ப்்போகும். 

கே: நீஙேள் பிரகைச சல்ப உறு-
ப்பி்னர என்பைற்கு அப்்பால் 

பிரகைசத்தின ்பல்கவறு்பட்்ட அலமப்புே-
ளில் அஙேத்துவம ல்பற்றை உறுப்பி்னராே 
சமூே அபிவிருத்திேளில் முனக்னாடியாே 
இருந்து வருகினறீரேள். அவவாறு நீஙேள் 
அஙேத்துவம ல்பற்றை அலமப்புேள் மூைம 
சமூேத்திற்கு லசயை ேனலமேலள ்பட்டியல் 
்படுைை முடியுமா?   

நோன் ஒரு சமூகததிற்கு மோததிரம் ்பககச்சோர்-
்போக குரல் சகோடுப்்பதில்லை. எ்னது க்டந்த 
கோை அறிகலககள் மூைம் கணடிருப்பீர்கள். 
இருப்பினும் எதிர்ததரப்பு அநீதி இலழக-
கப்்படுசமோ அததரப்பிற்கு நீதி ச்பற்றுக 
சகோடுப்்பதிலும் உரிலமகலை ச்பற்றுக 
சகோடுப்்பதிலும் முன்னின்று உலழப்ச்பன்.   

நோன் பிரசதச சல்ப உறுப்பி்னரோக சதரிவு 
சசய்யப்்படுவதற்கு முன்்னர் பிரசதசததில் 
விலையோட்டுக கழகஙகள், சமூக சதோணடு 
நிறுவ்னஙகள், ்பள்ளிவோயல்கள், சதோழிற் -
சஙகஙகள், ்போ்டசோலை அபிவிருததிச் 
சஙகம் ச்போன்ற நிறுவ்னஙகளின் தலைலம 
ச்போறுப்பு மற்றும் ஏல்னய ச்போறுப்புகலை 
வகிதது என்்னோைோ்ன முழு சவலைததிட்-
்டஙகலையும் அமுல்்படுததி இருககின்சறன், 
மோவடிச்சசல்ன அல்-இக்போல் அபிவிருததிக 
குழுச் சஙகம், றியல் விலையோட்டுக கழகம், 
வோலழச்சசல்ன ஆட்ச்டோ சோரதிகள் சஙகம், 
சகோ.்பற்று வர்ததகர் சஙகம், முன்்பள்ளி 
சதோண்டர் ஆசிரியர்கள் சஙகம், விசச்ட 
சதலவப்்போடுல்டசயோர்கள், வறுலமயோ்னவர்-
கள் சஙகம் என்்பவற்லறக குறிப்பி்டைோம்.

கே: நீஙேள் ேல்கு்டா கைரைல் லைாகு-
தியில் முன்னாள் அலமச்சர அமீர 

அலிகயாடு எந்ை ஒரு உ்டன்பாட்டிலும இரு-
ந்ைதில்லை, ஆ்னால் இறுதியாே ேல்டல்பற்றை 
ல்பாதுத்கைரைலில் அவரின லவற்றிலய 
உறுதிப்்படுத்துவைற்ோே நீஙேள் கைரைலில் 
அவலர ஆைரித்து கவலை லசயதீரேள். இந்ை 
நிைலமலய மகேளுககு லைளிவு ்படுத்ைகவ-
ண்டிய கைலவேள் இருககிறைது அல்ைவா?   

எப்ச்போதும் நோன் கல்கு்டோத சதோகுதியின் 
்போரோளுமன்றப் பிரதிநிதிததுவதலத தகக 
லவததுக சகோள்ை சவணடும் என்்பதில் 
முன்னின்று உலழப்்பவர்களில் ஒருவன். 
முன்்னோள் அலமச்சர் அமீர் அலி எ்னது குடும்்ப 
உறுப்பி்னரோக இருந்தும் கூ்ட க்டந்தகோை சதர்தல்-
களின் ச்போது ஸ்ரீைஙகோ முஸலிம் கோஙகிரசின் 
ஊ்டோக ஒரு ்போரோளுமன்றப் பிரதிநிதிததுவதலத-
சயனும் ச்பற்றுக சகோள்ை சவணடும் என்்பதற்-
கோக அயரோது உலழதசதன். 

ஸ்ரீைஙகோ முஸலிம் கோஙகிரஸ மலறந்த 
தலைவரின் ்போலதலய விட்டு விைகிச் சசன்-
றதோல் அப்்பணிலய நல்ைோட்சிககோ்ன சதசிய 
முன்னியின் ஊ்டோக சமற்சகோள்ைைோம் என்று 
நோன் சதசிய முன்னியில் சசர்ந்து சகோணச்டன். 
சவற்றிககோக கல்கு்டோ சதோகுதியிலும், மட் -
்டககைப்பு சதோகுதியிலும் சதர்தல் பிரசோ -
ரஙகளில் ஈடு்பட்ச்டன். இது எ்னது கட்சிக 
சகோள்லகயோகும்.

மர்்ஹூம் அஷரபபின்

அபிைாலஷேள் மழுஙேடிகே
்பட்்டைாகைகய முஸலிம
ோஙகிரசிலிருந்து ஒதுஙகிக்னன

ேட்சிககுள் பிரச்சில்ன வந்துவி்டக கூ்டாது
என்பைால் ோனைான விட்டுக லோடுத்கைன
எனகிறைார மலையே மகேள் முன்னணியின
பிரதித் ைலைவர அந்ைனி கைாரனஸ

'அரசு்டன இலணவலைனறைால் ைமிழ் முற்க்பாககு 
கூட்்டணி மாத்திரம ை்னது முடிலவ எடுகோது.
எஙேளு்டனும (மலையே மகேள் முன்னணியு்டனும) 
ேைந்ைாகைாசித்ை பின்னகர முடிலவ எடுககும.
மலையே மகேள் வாரி வாரி வாககுேலள
வழஙகி்னாரேள். இப்க்பாது அலை விட்டுச்
லசல்வலைன்பது கயாசிகேககூடிய வி்டயகம'

லநர்கண்்டவர்:

ைைவாகேலை பி.கேதீஸ்...?

லநர்கண்்டவர்:

யூ.எல்.எம். ஹாரீஸ்...?

வனாலழச்லெல்ன பிரலதெ ெல்ப
உறுப்பி்னர் லக.எல். அஸ்மி
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பெருந்தோட்டக் கமெனிகள் எதனையும கணக்கில் 
எடுக்கவில்னலை. அனனறைய ஜைோதிெதி்யோ பிரதம்ரோ 
நினைத்திருநதோல் ஒரு வரத்தமோனி அறிவித்தல் மூலைம 
அன்றை அதனை தன்டபெய்திருக்கலைோம. ஆைோல் உரிய 
அழுத்தஙகள் இல்லைோததோல் உெத்திரவஙகள் ஏதுமினறி 
உறெத்தி முயறசிகள் உத்்வகம பெறறைை. இனறு எனை 
நினலைனம!   

முள்ளுத் ்தஙகோய் உறெத்திக்கு முழுனமயோை தன்ட. 
எபெடி ந்டநதது இது? உரிய இ்டத்தில் உரிய ்நரத்தில் 
சிஙகள கிரோம மக்கள் இனனறைய ஜைோ திெதியின கவைத்-
துக்குக் பகோண்டுவநததன வினளவு. இவவோறைோை ஒரு 
அணுகுமுனறைக்கு மனலையகத் தனலைனமகள் தமனமத் 
தயோரெடுத்திக் பகோள்ள ்வண்டியுள்ளது. தோம பகோடுக்-
கும வோக்குறுதிகனள பவகுளித்தைமோக நமபும மக்கள் 

மீது பகோஞெமதோனும இரக்கம பகோள்ள ்வண்்டோமோ? 
இது ெறறிபயல்லைோம இபபெோழுது ் ெெ்வண்டிய கோரணம 
இருக்கினறைது.   

அடுத்த மோதம பதோழிறெஙகஙகளுக்கு அஙகத்தவர-
கனளச் ்ெரக்கும கோலைம எனெனத ஊ்டகம ஒனறு பூ்ட-
கமோக சுடடிக்கோடடியிருக்கினறைது. இது ஒவபவோரு வரு்ட 
இறுதியிலும ந்டக்கும வழனமயோை வி்டயமதோ்ை; இதில் 
எனை புதுனம எைலைோம. ஆைோல் பகோடுத்த வோக்னக 
நினறை்வறறைோவிட்டோலும பதோடுத்த ெயணத்னத பதோய்-
வினறித் பதோ்டரவும அ்த்நரம ஒருெக்கம ெஙகத்துக்கு 
ஆடபிடிபபு. இனபைோரு ெக்கம அதிகோர ஆெைத்னதப-
பெறை முண்டியடிபபு பெய்ய இநந ெநதரபெத்னத ெயனெ-
டுத்திக் பகோள்ளும அரசியல் ெதுரஙக ஆட்டம இ்டமபெறு-
வதோக அநத வோர ெத்திரினக எழுதியுள்ளது.   

இனி இரண்டு ்கள்விகள். இதன பினைணி எனை?. 
ெமூக நலைைோ?... சுயநலை ் ெோக்கோ?.. இவவோறைோை ் ெோக்கு 
தன்டபெடடு ்ெோயிருக்கும அபிவிருத்திப ெணிகனள 
அநத இ்டத்திலிருநது பதோ்டரவோ? அல்லைது அதிகோர வரப-
பிரெோதஙகள் இல்லைோமல் இருபெது ஜீரணிக்க முடியோத 
ெஙகதி எனறை இ்டரலைோ?. ஏபைனில் ஆடசி மோறறைத்தின 
பின பெருந்தோட்ட வீ்டனமபபுத்திட்டம இனனும ஆரமபிக்-
கபெ்டோம்லை உள்ளது. ஏறகை்வ அனரயும குனறையுமோக 
இருக்கும வீடுகள் புூரத்தி பெய்யபெ்ட ்வண்டியுள்ளது. 
தவிர குனறைெோடுகள் உள்ள வீடுகள் திருத்தபெ்ட ்வண்டி-
யுமுள்ளது.   

இதனு்டன மனலையக ெல்கனலைக்கழகபமனனும முழக்-
கம க்டநத ஆடசிக் கோலைத்தில் இ்தோ அ்தோ எனறு எதிர-
ெோரபபுகளோக மடடு்ம எஞசிை. எதுவும நகரவில்னலை. 
இநத ஆடசிக்கோலைத்தில் அனமச்ெர ெநதுலை குணவரத்தை 
ெல்கனலைக்கழகத்துக்கோை இ்டத்னத ஆய்வு பெய்தோர. இரோ-
ஜோஙக அனமச்ெர ஜீவன பதோண்்டமோன இ்டத்னதப ்ெோய் 
ெோரத்தோர ்ெோனறை பெய்திகள் மடடு்ம இதுவனர வநது 
்ெோய்க் பகோண்டிருக்கினறைை. ெமெளப பிரச்சினைபெறறி 
ெத்தம ஏதும இல்னலை.   

பகோ்ரோைோ 19 னவரஸ் பதோறறு, பெோருளோதோர 
பநருக்கடி எனெை புதிய ஆடசிக்கு ெவோல்கள்தோன. இ்த 
்நரம சீைோ, அபமரிக்கோ, இநதியோ, ஜபெோன ்ெோனறை 
நோடுகள் இலைஙனகக்கு க்டனுதவி வழஙக கோத்திருபெதோக 
பெய்திகள் கூறுகினறைை. இது ெோத்தியமோகும ெடெத்தில் 
இலைஙனகப பெோருளோதோரம நிமிரும. இதனமூலைம அபிவி -
ருத்தித் திட்டஙகள் தோரோளமோக இ்டம பெறைக்கூடும எனறு 
ஒரு ஊ்டகம ஆரூ்டம கூறியுள்ளது.   

அபெடி ந்டநதோல் தன்டபெடடு ்ெோயிருக்கும மனலையக 
அபிவிருத்தி ெணிகளுக்கும நிதி ஒதுக்கீடு கின்டக்கலைோம. 
இஙகுதோன மனலையகத் தனலைனமகளின கோய்நகரத்தல் 
திறைனும ்ெரம்ெசும ெக்குவமும பவளிபெ்டப ்ெோகிறைது.   

பெருந்தோட்ட மக்கள் ்கட்டோலும ்கடகோவிட்டோலும 
அவரகளின வோழ்வியல் மோறறைத்துக்கோை அடித்தள 
்தனவகனள பெறறுத்தர ்வண்டியது மனலையக அரசி 
யல் தனலைவரகளின தோரமீகக் க்டனம.     

 பஜயகோநதன விக்டனில் அக்கினி பிர்வெம எனறை 
சிறுகனத எழுதுவதறகு முனை்ர என.எஸ்.எம. அ்த தனலைப-
பினை ஒத்திருக்கும தீக்குளிபபு எனறை சிறுகனதனய சிருஷ்டித்-
தவர.  என.எஸ்.எம. ெத்திரினக ்ெடடியில் குறிபபிடுவது்ெோலை 
மனலையகத்னதபெறறி அவர கண்்ட கைவு விரிவோைது. எவ-
வோறைோயினும, 1960களில் மக்கள் நினலை ெறறி எல்லைோ்ம 
அவருக்கு புரிநதிருநதது. அப்ெோனதய நினலை அவருக்கு 
சிறி்தனும திருபதியளிக்கவில்னலை. ்ெோலி பதோழிறெஙகங-
கள், ெத்திரினககள், தினரபெ்டஙகள், மதுெோவனை எனெை 
மக்கனள அடன்டப்ெோல் கடித்து அவரகளுன்டய அறிவு இரத்-
தத்னத குடித்துக் பகோண்டிருபெனத அவர அவதோனித்தோர. 
அநியோயஙகனளபெறறி தமது எழுத்துக்களினூ்டோக உரத்து 
ெத்தமி்ட ்வண்டும ெலைரின ெோரனவனய கவர்வண்டும 
எனறை ்நோக்க்ம அவரது சிறுகனதகளில் பிரதிெலிக்கினறைை. 
அவரின ்ெைோ எழுதியதோல்தோன மனலையக இலைக்கியமோக 
உருவோயிறறு எனறை நண்ெர மோத்தனள ்ெோமுவின கூறறு 
இவவி்டத்து பெோருத்தமோைது.   ெத்தனை ஸ்ரீெோத ்தசிய கல்-
வியியல் கல்லூரி முதல் பதோகுதி மோணவரகளுக்கு ஆரமெப 
பிரிவு கல்வி கறனக பநறிக்கோக (1991  -1995) ஒரு கூன்ட 
பகோழுநது ெோ்ட நூலைோக இருநதது.  இதனை வி. பெல்வரோஜ் 
மோணவரகளுக்கு கறபித்தோர.  என.எஸ்.எம. அமரரோை ெத்து 
ஆண்டுகளின பினைர  அவருன்டய சிறுகனத பதோகுபபு (ஒரு 
கூன்டக் பகோழுநது) மீண்டும க்ணெலிஙகம குமரன அவரக-
ளோல் பிரசுரிக்கபெட்டது.  

ெதுனள பவளியிடடு விழோ  
ெதுனளயில் என.எஸ்.எம. இரோனமயோவின 'ஒருகூன்டக் 

பகோழுநது' நூல் பவளியீடடு விழோவினை ெதுனள இநது 
இனளஞர ெஙகம ஏறெோடு பெய்திருநதது.  நூனலை பவளியிட்ட 
யோழ். ெல்கனலைக்கழக விரிவுனரயோளர மு. நித்தியோைநதன             
யோழ். ெல்கனலைக்கழக மனலையக மோணவரகளு்டன இநநிகழ்ச்-
சிக்கு வநதிருநதோர.   'மனலையகச் சிறுகனத முன்ைோடிகளின 
ஆக்கஙகள் இப்ெோதுதோன முழுனமயோை நூல்வடிவம பெறு-
கினறைை'   எனறு மு.நித்தியோைநதன குறிபபிட்டோர.   

அக்கோலைகட்டத்தில் ெதுனள கண்்ட மிகபபெரிய இலைக்கியக்-

கூட்டம இதுபவன்றை கூறை்வண்டும.  நோ்டகஙகள்,  கனலை 
நிகழ்ச்சிகள் எனெைவும இநநிகழ்ச்சிக்கு பமருகூடடிை. என.
எஸ்.எம. இரோனமயோவுக்கு முழு மைநினறைனவத் தநதது இந-
தவிழோ.  

ெரிசும ெோரோடடும  
யோழ் ெல்கனலைக்கழகத்தின பெோருளியல் துனறை விரிவு-

னரயோளரோக 1979களில் ெணியோறறிய மு. நித்தியோைந-
தன பவளியிட்ட என.எஸ்.எம இன 'ஒரு கூன்டக் பகோழுநது' 
சிறுகனத பதோகுதிக்கு 1980 ஆண்டிறகோை ெோகித்திய விருந-
தினை முனைோல் அனமச்ெர  பெல்னலையோ ரோஜதுனர வழஙகி 
பகளரவித்தோர.  மனலையக கனலை இலைக்கிய ் ெரனவ கண்டியில் 
1985 இல் ந்டோத்திய ஐநதோவது ஆண்டு நினறைவு விழோவில் 
என.எஸ்.எம கலைநதுபகோண்டு தன அனுெவஙகனள ெகிரநது 
பகோண்்ட்தோடு அநதனி ஜீவோ, ெோரல்நோ்டன, சு. முரளிதரன 
ஆகி்யோர  பெோனைோன்ட ் ெோரத்தி பகளரவம வழஙகிைோரகள்.   

இநது ெமய கலைோெோர  இரோஜோஙக அனமச்ெரோக பி.பி.
்தவரோஜ் (பெபரவரி 1989)ெதவி்யறறை பினைர  என.எஸ்.
எம. இரோனமயோ வசித்து வநத பகோட்டோஞ்ெனை, குணோைநத 
மோவத்னத இல்லைத்திறகு ் நரடியோக விஜயம பெய்து அவருக்கு 
வோழ்நது பதரிவித்த்தோடு அவனர அனமச்சுக்கு அனழத்து 
அவரது கனலை இலைக்கிய ெணிகளுக்கோக ெோரோடடி பெோறகிழி 
வழஙகி பகளரவித்தோர.   

என.எஸ்.எம மரணம  
்நோய்வோய்பெட்ட நினலையில் என.எஸ்.எம. 

03.09.1989இல் அமரத்துவம அன்டநதனத பதோ்டரநது 
அவரது பூதவு்டல்  குணோநநத மோவத்னத, பகோழுமபு -13இல் 
பெோதுமக்கள் அஞெலிக்கோக னவக்கபெடடிருநத்ெோது அவ-
ருக்கு  மனலையக பதோழிறெஙக பிரமுகரகள் ெத்திரினக 
ஆசிரியரகள், எழுத்தோளரகள், கனலைஞரகள், கவிஞரகள், 
ெோரோளுமனறை உறுபபிைரகள், அனமச்ெரகள், நண்ெரகள், உறை-
விைரகள்  திரண்டு வநது   அஞெலி பெலுத்திைர. 

அவரது இறுதி கிரினககளில் திைகரன ஆசிரியர ஆர. 
சிவகுருநோதன, இரோஜஙக அனமச்ெர பி.பி.் தவரோஜ், மனறை 
பெோதுச்பெயலைோளர  பதளிவத்னத ்ஜோெப, ்க. க்ணெலிங-

கம, மோத்தனள வடி்வலைன, மலைரண்ென, அமெனபிடடி பி்ர-
மநோதன, எம. வோம்தவன, பதோழிறெஙக தனலைவரகளோை 
ஒ.ஏ. இரோனமயோ பதோழிலைோளர  ்தசிய ெஙகத்தின தனலைவர  
டி. ஐயோத்துனர, ்க. கநனதயோ, லைஙகோ ்தோட்ட பதோழிலைோளர  
யூனியன வி.எஸ். ரோஜோ, எஸ். ரோமநோதன, ்க.எஸ்.சிவகும-
ரன மறறும கவிஞரகளோை சி. அழகுபபிள்னள, அல்அஸ்மத், 
்மமன கவி ஆகி்யோர  அஞெலிக் கவினதகனள  ெமரபபித்த-
ைர.   தமிழகத்தில் இருநது இர. சிவலிஙகம, எஸ். திருபெநதூ-
ரன, எஸ்.எம. கோர்மகம,  பிரோனசில் இருநது மு. நித்தியோைந-
தன ஆகி்யோர  அனுதோெ பெய்திகனள அனுபபியிருநதைர.    

ஐ்ரோபெோவில் என.எஸ்.எம  
என.எஸ்.எம.ரோனமயோவின மனறைவினை அடுத்து,  

மனலையக இலைக்கியத்தின வளரச்சினய ஐ்ரோபெோவின இலைக்-
கியபெரபபிறகு எடுத்துச்பெனறை பெரும ெணினய மு. நித்தி-
யோைநதன பெய்திருக்கிறைோர. ெோரிசில் என.எஸ்.எம. ரோனம-
யோவின நினைவுப ்ெருனரனய மனலையக இலைக்கியம - ஒரு 
அவெரப ெோரனவ எனறை பெோருளில் 09.12.1990 அனறு 
ஆறறிைோர.   அதனையடுத்து,  பெரலினில் நன்டபெறறை இலைக்-
கியச் ெநதிபபில் என.எஸ்.எம. இரோனமயோ முக்கிய ்ெசுபெோரு-
ளோைோர. ந.சுசீநதிரன பெல்முட ரிச்்டரு்டன இனணநது என.
எஸ்.எம. மின ்கோயில் எனறை சிறுகனதனய பஜரமனியில் 
பமோழிபெயரத்து அக்கனத இச்ெநதிபபில் வோசிக்கபெட்டது. 

இக்கனதனய கனலைச்பெல்வனும நித்தியோைநதனும 
தமிழில் ெனெயில் வோசித்தைர. இச்ெநதிபபில் என.எஸ்.
எம. இரோனமயோவின நினைவோக 09.09.1990 அனறு 
சிறுபதோனக ்ெரக்கபெடடு அத்பதோனக    என.எஸ்.எம.மின 
குடுமெத்திறகு வீர்கெரி முனைோள் ஆசிரியர  வி. ்தவரோஜ், 
பதளிவத்னத ்ஜோெப வி.் க. ்கோவிநதரோஜ் ஆகி்யோரோல்  
திருமதி இரோனமயோவி்டம னகயளிக்கபெட்டது. அத்து்டன 
புலைமபெயர நோடுகளில் பவளியோை கை்டோ   ்டல்  ்ஜரமனி, 
சிநதனை, ்தனி,  தூண்டில், அக்கினி பிரோனஸ் - ஓனெ எை 
அனைத்து ெஞசினககளும மனலையக இலைக்கிய முன்ைோ-
டியின மனறைவிறகு அஞெலிபெய்து அபபெருமகனுக்குப 
பெருனம ்ெரத்தை.   

மனலையக சிறுகனத... (08ஆம ெக்கத் பதோ்டர)

மனலையகத் தனலைனமகள் கோரிய சித்திக்கோை...  (08ஆம ெக்கத் பதோ்டர)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
CEFAP/PRT/04/2020 

15>000 fp.fp. rptg;G gh];gu]; toq;fy;
1.  ,yq;if flw;gilapd; CEFAP gpupTf;fhf 15>000 fp.fp. rptg;G gh];gu]; toq;fYf;F nghUj;jkhd kw;Wk; 

jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J (,yq;if flw;gilapd; tu;j;jf uPjpahd ntbnghUl;fs;> 
Jg;ghf;fpfs; kw;Wk; uitfs; nfhs;tdTg; (CEFAP) gpupT) ghJfhg;G mikr;rpd; rhu;gpy; jpizf;fs 
ngWiff; FO (DPC) jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; jw;NghJ Nfhug;gLfpd;wd.  

2.   jFjpAila tpiykDjhuu;fs; cw;gj;jpahsu;fs;/ ,wf;Fkjp kw;Wk; tpepNahf mbg;gilapyhd 
Kftu;fs;/ ntspehl;L Kjy;tu;fspd; cs;ehl;L Kftu;fshf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

3.   nghjpaply; kw;Wk; nghjp: rptg;G gh];gu]; desiccant igfSld; fly; gazj;jpw;F jFe;j nghypiydu; 
cUis tbt ,Uk;Gg; ghj;jpuq;fspy;/ desiccant igfSld; fly; gazj;jpw;F jFe;j tYthd Ez; 
Jisfs; ,y;yhj gpsh];bf; igfspy; nghjpaplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. cUis tbt ghj;jpuq;fs;/ 
gpsh];bf; igfs; ghJfhg;ghd Kiwapy; %lg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. xl;Lnkhj;j ruf;Fk; 20 mb 
nfhs;fyq;fspy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cw;gj;jp kw;Wk; MAs;/ xt;nthU cUis tbt ghj;jpuk;/ 
gpsh];bf; igapd; fhyhtjpj; jpfjp Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.  

4.   Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD eilKiw %yk; tpiyNfl;G elj;jg;gLk;.

5.   toq;fg;gl Ntz;ba Mtzq;fs;: epjp mwpf;if> fle;j 3 Mz;LfSf;fhd fle;jfhy nray;jpwd; 
mwpf;if> tpiykD Mtzj;jpd; nfhs;tdTf;F Nkw;nfhz;l nfhLg;gdTf;fhd gw;Wr;rPl;L> mw;NwhHdp 
jj;Jtj;jpw;fhd mq;fPfhuk; ngw;w epiyahd rhd;wpjo;. 

6.   tpiykD nry;Ygbf; fhyk;: 2021 khu;r; 05 Mk; jpfjp tiu tpiykD nry;Ygbahf ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;.    

7.   tpiykD cj;juthjf; fhyk;: 2021 Vg;uy; 05 Mk; jpfjp tiu tpiykDg; gpizapd; nry;Ygbf; 
fhykhFk;.

8.   Mu;tk; nfhz;l jFjpAila tpiykDjhuu;fs; Nkyjpf tpguq;fis ngwy;:

gzpg;ghsu;>

tu;j;jf uPjpahd ntbnghUl;fs;> Jg;ghf;fpfs; kw;Wk; uitfs; nfhs;tdTg; (CEFAP) gpupT
flw;gil fkhz;lu;>

murhq;f ntbnghUs; fsQ;rpaq;fs;> 

ntypru> uhfk> ,yq;if

njhiyNgrp: 011-2955514/ 0112958227
njhiyefy; ,yf;fk;: 011-2955515

kpd;dQ;ry; Kftup: cefap@navy.lk

9.   Njitahd jifikfs;: tpiykDjhuu; fle;j 2 Mz;L fhyj;jpy; Fiwe;jJ 15>000 fp.fp. rptg;G 
gh];gu]; toq;fiy g+u;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

10.   fPOs;s Kftupf;F vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; %yk; 
Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;.

gzpg;ghsu;>
tu;j;jf uPjpahd ntbnghUl;fs;> Jg;ghf;fpfs; kw;Wk; uitfs; nfhs;tdTg; (CEFAP) gpupT
flw;gil fkhz;lu;>
murhq;f ntbnghUs; fsQ;rpaq;fs;> 
ntypru> uhfk> 
,yq;if.

  flw;gil fkhz;lu;> 7041344 vd;w fzf;F ,yf;fj;jpw;F itg;Gr; nra;J my;yJ Nky; Fwpg;gplg;gl;l 
Kftupf;F nuhf;fg;gzk; %yk; 3>500.00 &gh my;yJ (20 m.nlh) kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 
nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 

11.   tpiykDf;fs; 2020 brk;gH 03 md;W 1400 kzp my;yJ mjw;F Kd;du; fPOs;s Kftupf;F rku;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk;:

jiytu;>
jpizf;fs ngWiff; FO
flw;gil jiyikafk;>
j. ngl;b 593> nfhOk;G 01

jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. gq;Nfw;f tpUk;Gk; tpiykDjhuu;fs; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 
tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSk; 400>000.00 &gh (my;yJ 2>200 m.nlh.) tpiykDg; 
gpiz xd;iw nfhz;ljhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

jiytu; DPC  

ngUe;Njhl;l mikr;R

,yq;if Njapiy 

Muha;r;rp epiyak;

jythf;fiy

gu];gu ,zf;fj;jpD}lhf GJg;gpf;ff;$ba tifapy; Mff; 

Fiwe;jJ %d;W (03) tUl fhyg;gFjpf;F nfhOk;G 

Rw;Wg; gpuNjrq;fspy; Rw;Wyh gq;fshTld; ,ize;j 

mYtyfnkhd;wpw;fhf tPnlhd;Wk; mjdJ ,lg;gug;igAk; 

Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhf ngWiff; FOj; (fPo; kl;lk;) 

jiythpdhy; tpiykDf;Nfhuy;fs; miof;fg;gLfpd;wd.

Njitg;gLk; Mff; Fiwe;j tpguf;Fwpg;Gf;fs; gpd;tUkhW:

01.  mYtyf ,lg;gug;G – 500 r.mb mj;Jld; foptiwnahd;Wk;.

02.  1 tspr;rPuhf;fg;gl;l miw mj;Jld; ,izf;fg;gl;l 

Fspayiw kw;Wk; 5 rhjhuz  miwfspy; Mff; 

Fiwe;jJ 3 miwfs; ,izf;fg;gl;l FspayiwfSld; 

,Uj;jy;  Ntz;Lk;. 

03.  Njapiy Muha;r;rp rigapd; g]; xd;wpw;fhd ,lg;gug;G 

mlq;fyhf 05 thfdq;fis  epWj;jf;$ba jhpg;gpl 

gpuNjrk;. 

04.  ePh; toq;fy; kw;Wk; jiyf;F Nkyhd jhq;fp (Mff; 

Fiwe;jJ 2000 yPl;lh;fs; nfhs;ssT)

05.  mz;zsthf 06 rhujpfSf;fhd ,izf;fg;gl;l 

FspayiwfSldhd rhujpfs;  miwfs;.

06. rikayiwg; gpuNjrk;.

07. ghd;wp (Pantry)
08. Living Area
09. vy;iyr; Rth; kw;Wk; Nfl;

10. gzpahsUf;fhd miw kw;Wk; foptiw.

midj;J tpiykDjhuh;fSk;  NkNyAs;s 1Mk; 

,yf;fj;jpypUe;J 10 tiuapyhd tpguq;fs; mlq;fyhd 

Rakhf jahhpf;fg;gl;l tpiykDit gjpTj; jghypy; jiyth;> 

ngWiff; FO (fPo; kl;lk;)> ,yq;if Njapiy Muha;r;rp 

epiyak;> Gdpj $k;];> jythf;fiy vd;w Kfthpf;F ,e;j 

mwptpj;jy; gpuRhpf;fg;gl;l 02 thuq;;fspy; mDg;GkhW md;Gld; 

mwpTiu toq;fg;gLfpd;wdh;. 

2020 etk;gh; 04 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F mNj ehspy; 

jythf;fiy> Gdpj $k;];> ,yq;if Njapiy Muha;r;rp 

epiyaj;jpy; tpiykDf;Nfhuy;fs; jpwf;fg;gLtJld; 

tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; 

rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

Nkw;$wg;gl;Ls;stw;wpy;; Mff;Fiwe;j tpguf;Fwpg;Gf;fis 

g+h;j;jp nra;ahtpbd;> vt;tpj fhuzq;fisAk; Kd;itf;fhky; 

midj;J tpiykDf;Nfhuy;fisAk; Vw;Wf; nfhs;tjw;Fk; 

my;yJ epuhfhpg;gjw;Fkhd chpikia ngWiff; FOj; 

jiyth; nfhz;Ls;shh;. 

jiyth;> ngWiff; FO (fPo;; kl;lk;)>

,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiyak;>

jythf;fiy.

nfhOk;G Rw;Wg; gpuNjrq;fspy; 

Rw;Wyh gq;fshTld; ,ize;j 

mYtyfnkhd;wpw;fhf tPnlhd;Wk; mjdJ 

,lg;gug;igAk; Fj;jiff;F toq;fy;

ftiyf;fplkhfTs;s 
Nehahspnahd;wpw;F O + tifapyhd 

rpWePufnkhd;W cld;Njit.
ed;nfhilahsnuhUtUf;F 

ngWkjp tha;e;j  

md;gspg;Gk; toq;FNtd;.

0775458203
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சுமார் முப்பது ஆண்டுகளுக்குமுன் 
ஒரு தமிழக வார இதழ் நம் நாட்டில் 
மிகப பிர்பலம். நாளேடுகளே விட 
விற்பளையில் எகிறி நின்்றது. 10 
ஆயிரத்திறகும் 15 ஆயிரத்திறகும் 
இளடப்பட்ட ஒரு ததாளக இதழ்கள் 
தென்ளையிலிருந்து வந்து ளெர்ந்தை. 
நம் த்பண்களே வாசிபபில் மூழ்க 
ளவத்தை.
விளெடமாக முஸ்லிம் குடும்்ப 

ராணியர் மத்தியில் இந்த 
இதழ் அேவு கடந்த 
தெல்வாக்ளகச் தெலுத் -
தியது. ‘ராணி’ 
– ‘ராணி’ எை 
அவர்கள் ஆரவா -
ரப்பட்டார்கள்.
‘அந்த ‘ராணி’ 

வார இதழ் ஆசி -
ரியர், ‘குரும்பூர் 
குபபுொமி’ எைபபு -
ளைபத்பயர் தகாண் -
டிருந்த  அ. மாரிொமி 
என்கி்ற ஆசிரியர். ஐயா, 
கடந்த 08ல் தன் 85ஆம் 
அகளவயில் விளடத்பற்றார்.
அன்ைார் அதிகம் கறக வெதியில் -

லாமல் ள்பாை ஒரு ‘கல்லாநிதி’. 
நாளேடுகளில் வரலாறு ்பளடத்த 
‘திைத்தந்தி’யின் நிரு்பராக – தெய்தி 
ஆசிரியராக – பின்ைர் த்பாறுப்பாசிரி -
யராக சிலத்பாழுதுகள் ளெளவயாறறி 
அந்தத் தந்திக்குழுமம் தவளியிட்ட 
‘ராணி’யின் ராெைாகப ்பரிணமித்த -
வர். ‘அமுதா களணென்’ – ‘குரும்பூர் 
குபபுொமி’ த்பயர்களில் மாததமாரு 
நாவல் ஆசிரியராகவும் குடும்்பஙக -
ளில் வளேய வளேய வந்த மனிதர். 
அளதவிட ளமலாக ஒரு ‘கன்னித் -
தீவு’ முடிவு த்ப்றாத ததாடர் சித்திரக் 
களதயின் கதாசிரியர் அவளர! 
இத்தளகய மனிதர் ஓர் ஆய்தவழுத் -

தாேராகவும் மாறிப ள்பாைது அதிெ -
யம். அதுவும் அதிளமதாவி முஸ்லிம் 
ள்பராசிரியர்களும் கலாநிதிகளும் 
ததாடாத ஒரு துள்றயில் கால் ளவத்து 
அவர்களேத் தளலகுனியச் தெய்த -
வர்.

தமிழ்நாடு, இலஙளக, மளலசியா, 
சிஙகபபூர், ்பர்மா முதலிய நாடுகளில் 
1997வளர வந்த அறுநூறுக்கும் 
ளமற்பட்ட முஸ்லிம் இதழ்களேத் ளதடி 
அளலந்து தவளிச்ெமிட்டு மாத்பரும் 
்பணி புரிந்து, நூல்கள் தவளியிட்டு 
(“தமிழில் இஸ்லாமிய இதழ்கள்” 
(1994), “19ம் நூற்றாண்டுத் தமிழில் 
இஸ்லாமிய இதழ்கள்” (1997)
நிரந்தர ஓய்வு்றக்கம் தகாண்டு 

விட்டார்.
தமிழக முஸ்லிம் ெமுதாயத்திை -

ருக்கு ளமலும் இரு நூல்களேயும் 
வழஙகி உள்ோர். (“இந்திய விடு -

தளலப ள்பாரில் முஸ்லிம் -
கள்”, “நாகூர் ஹனி்பா 
வரலாறு”).

இவருடன் மிக 
தநருஙகிப ்பழகிய 
எைக்கு ஏற்பட் -
டுள்ே மிகபத்பரிய 
ளவதளை, அன் -
ைவர் மள்றளவ, 
இழபள்ப. அவர் 
வேர்ந்த, அபபு்றம் 
உயர்த்தி விட்ட பிர்பல 
“திைத்தந்தி” நாளேடு 

கண்டு தகாள்ோது இருட் -
டிபபுச் தெய்திருப்பது.

08ல் மள்றய, 09-,10-,11 
எந்தத் திகதியிலும் ஒரு சிறு தெய்தி 
கூட ‘தந்தி’யின் எந்த ஊர் – எந்த நாட் -
டுப்பதிபபிலும் இடம்த்ப்றளவயில்ளல.
இது எப்படி இருக்கு?

************
மறு்படியும் நம்ளம நிளலகுளலயச் 

தெய்துள்ே ‘கிருமி’க்கு மத்தியிலும்  
இந்திய நாட்டில் இபள்பாது நடந்து 
தகாண்டிருக்கி்ற ளகவலம் ஒன்று கிரிக் -
தகட்! 
இந்தியத் ததாளலக்காட்சிகளில் 

இதுதான் தெய்தி! அஙளக வியா்பா -
ரஙகள் ்படுத்ளத ்படுத்து விட்டை. 
மனிதன் ளகயில் அன்்றாடச் தெல -
வுக்கு காளெ கிளடயாது. இருப்பளத 
மது வளககளுக்குப ்பத்திரப்படுத்துகி -
்றான். ஆைால் கிரிக்தகட் ரசிப்பதில் 
‘தகாலதவறி! விடிய விடிய விழித்துப 
்பார்த்துக் தகாண்டிருக்கி்றார்கள். 
அட, ்பாரத நாட்டுப ்பாவிகோ....!
*******
நம்மகத்து கிரிக்கட் சுழற்பந்து வீச் -

ொேர் ஒருவர் ்பறறி வந்துள்ே தெய்தி 
ஒன்ள்றயும் கெபபுடன் ்பதிய ளவண்டி -
யதுள்ேது. 
அவருளடய வாழ்க்ளகளயத் தமிழ்த் 

திளரப்படமாக்குகி்றார்கோம். விஜய் 
ளெது்பதி என்்ற நல்ல நடிகர் அவளர 
பிரதி்பலிக்கபள்பாகி்றாராம். இந்த 
விஜய், ஏறகைளவ ஒரு வட- புலத் தமி -
ழராக ‘யாதும் ஊளர யாவரும் ளகளிர் 
்படத்தில் அருளமயாக நடித்திருப்பவர். 
அவளர அறிமுகப்படுத்திய இயக்கு -

நர் சீனுராமொமி தொல்கி்றார் இப்படி:
“நிள்றயப ள்பர் என்னுடன் ததாடர்பு 

தகாண்டு ‘உஙகள் சிஷயர் ஒரு விளே -
யாட்டு வீரரின் வாழ்க்ளகக் களதயில் 
நடிப்பதால் மிகவும் அதிருபதி அளட -
கிள்றாம். அவர் சி்றந்த 
வீரர்தான். ஆைால் தமி -
ழர்களுக்கு அரசியல் 
ரீதியாகப ்பல தடளவ 
தீஙகு தெய்திருக்கி்றார். 
எதிராகவும் ள்பசி இருக் -
கி்றார்’ என்று ததரி -
வித்துள்ேைர். நடிகர் 
சிந்தித்துச் ெரியாை 
முடிளவ எடுப்பார்” 
அவளரப ள்பால 

கவிஞர் தாமளரயும் ஓர் 
அழகிய மடளல விஜய் 
ளெது்பதிக்கு அனுபபிப 
புரட்டி எடுத்திருக்கி்றார்.
‘எட்டப்பன் என்்பவன் 

ஒளரதயாரு குட்டிளவளல -
தான் தெய்தான். இன் -
்றேவும் அவனுளடய 
த்பயர் மிகக் ளகவலமா -
கப ள்பெப்பட்டு, ்பயன்்ப -
டுத்தப்பட்டு வருகி்றது. 
உஙகள் த்பயர் அப்படி மா்றக் கூடாது” 
என்று தாமளர ்பதிந்திருக்கி்றார்.
ஆம்! இந்தப ள்பைாவும் அதளைளய 

விரும்புகி்றது. ்பாரதிராஜாவும் அப்ப -
டிளய! நல்ல முடிவு எதிர்்பார்பள்பாம்.

*******
தமிழ்நாட்டில் முஸ்லிம் ெமூகத்தவர் 

மத்தியில் காணப்படும் விவாதஙக -
ளுக்கு இன்னும் முடிவு ஏற்படவில்ளல. 
‘கல்கி’ ‘ொண்டியல்யன்’ ்பாணியில் 
முடிவு்றாத் ததாடர் நாவல்கள்!
* முஸ்லிம்கள் சினிமா ்பார்க்க -

லாமா, கூடாதா?.
* முஸ்லிம்கள் இளெ ளகட்கலாமா, 

கூடாதா?.
* முஸ்லிம்கள் பி்றந்த நாளேக் 

தகாண்டாடலாமா, கூடாதா?
* பி்ற, ெமூகப ்பண்டிளககள், 

விழாக்களுக்கு வாழ்த்துச் தொல்வது 
ெரியா, தவ்றா?
* ததாழுளக இறுதிக் கட்டத்தில் 

விரளல நீட்டலாமா? மடக்கலாமா?
* முஸ்லிம் த்பண்களே ளவளலக்கு 

அனுப்பலாமா? வீட்டிளலளய ளவத்துக் 
தகாள்ேலாமா? 
(இது ெம்்பந்தமாக எைது சிறுப 

்பணிவாை ஓர் அடிக்குறிபபு,.
* எஙகள் அருளம மகோளர 

மருத்துவராக்கி, மகபள்பறு ளவத்திய 
நிபுணராக்கி, ‘ளவளலக்கு அனுபபி 
ளவத்திருக்கிள்றாம். அதுவும் தவளிநா -
தடான்றுக்கு!

என்ை ஏற்பட்டது இந்தக் ளகரேத் 
(மளலயாே)  திளரப்படத்துள்றக்கு? 
கடந்தாண்டிறகாை திளரத்துள்றச் 

சி்றபபு விருதுகளே 13/10/2020ல் 

ளகரே அரசு வழஙகியிருக்கி்றது.
தகாஞெம் ்பட்டியளலப்பாருஙகள்.
* ஷிராஸ், ஸாஜாஸ், ரஹமான் 

ெளகாதரர்கள் இயக்கிய ‘வாெந்தி’ ்படத் -
திறகு சி்றந்த ்பட விருது.
* சி்றந்த குணச்சித்திர நடிகருக் -

காை விருது ஃ்பஹத் ்பாசில்!

* சி்றந்த நடிளகக்காை விருது – 
கனி குஷருத்தி 
* சி்றந்த கதாசிரியருக்காை விருது 

ஷாஹூல் அலியார். 
* சி்றந்த திளரக்களத விருது 

பி.எஸ். ்றஃபீக்.
* சி்றந்த வெைகர்த்தா விருது 

குஞஜூ ரஹமான்.
* சி்றந்த பின்ைணிப்பாடகர் விருது 

நஜீம் அர்ஷாத்.
அம்மாடி! ஆத்தாடி! முஸ்லிம் ஆளு -

ளமகள் திளரத்துள்றயில் அற்ப தொற -
்பமாகத் ததரியவில்ளலளய! (இவர்க -
ளுக்கு இஸ்லாமிய மார்க்கத் தீர்பபுகள் 
(்பத்வா) வழஙகாமலிருந்தால் ெரி!)

*****
உஙகளுக்குத் ததரியுமா?
மிகவும் வித்தியாெமாை இனிபபு!
இளதச் சிரித்துக் தகாண்டும் சுளவக் -

கலாம். அழுது தகாண்டும் சுளவக்க -
லாம் (தகாளராைா காலத்தில் நடப்ப -
தறகாக)
தமிழ்நாட்டில் வருமாைத்ளதப 

த்பருக்க திண்டுக்கல், திருச்சி ஆகிய 
இடஙகளில் உள்ே பிரியாணிக் களடக் -
காரர்கள் ஒரு யுக்திளயக் ளகயாண்டி -
ருக்கி்றார்கள்.
அது “்பத்துப ள்பொவுக்குப 

பிரியாணி! நம்புஙகள், ்பத்துப -
ள்பொ என்்றால் ்பத்துெதம். அதறகுப 
பிரியாணி!
்பளழய ்பத்துப ள்பொ நாணயத் -

ளதாடு ள்பாைால் ளகாழி பிரியாணி! 
கூட்டம் அளல ளமாதியிருக்கி்றது.
திருச்சி பிரியாணிக்களட பிரசித்தம். 

இப்படி தெய்ய ளவண்டியளதயில்ளல. 
எத்தளை ள்பாய் தகாடுத்தும் வாஙகு -
வார்கள். அத்தளை சுளவ! உரிளம -
யாேர் இலக்கிய ஆர்வலர், புரவலர். 
கூட்டம் தாஙக முடியாமல் நூறுள்பரு -
டன் நிறுத்திக் தகாண்டாராம். 
திருபபூர் என்கி்ற இடம் ளதத்த 

ஆளடகள் விற்பளைக்குப பிர்பலம். 
அஙளக டி ஷர்ட் ்பத்துப ள்பொவுக்குக் 
தகாடுத்திருக்கி்றார்கள்.
தகாளராைா ள்பான்்ற ள்பரிடர் 

காலஙகளில் அடித்தட்டு மக்களின் 
வாழ்வாதாரத்ளத மைதில் தகாண்டு 
வழஙகப்பட்ட தேர்வுகளே புரிந்து 
தகாள்ோமல் இப்படி கூட்டம் கூடு -
வதும். கூட்டுவதும் தகாளராைா 
ததாறறின் ்பரவலுக்கு வழிவகுக்கும் 
என்்பளத த்பாதுமக்களும் வணிக 
நிறுவைஙகளும் புரிந்து நடக்க, ்பத்து 
ள்பொ பிரியாணிளய உண்டவாறு 
ளகட்டுக் தகாள்கிள்றன்.இனிப்புகள்

கசப்புகள்

ெந்திரளெகரன்...      (09ஆம் பக்கத் த�ோடர்)

ஆனோல் அவர் அ�மன ஏற்்கவில்மலை. ஒரு 
�னி நபரோ்க அவரோல் த�ோலிக்க முடியோது. 
ஒரு �னிநபமர ்நோககி ைமலைய்க ைக்கள் 
ஒரு நோளும் ்போ்க ைோடடோர்்கள். அபபடி 
�னியோ்க தென்றவர்்கள் இனறு மு்கவரி்ய 
இல்லைோைல் இருககின்றனர். கூடடோ்க ்போன -
வர்்களும் மு்கவரி இல்லைோை்லை ் போனோர்்கள். 
ைமலைய்க ைக்கள் முனனணியின வோககு்கமை 
சி�்றடிக்க ்வண்டும் என்ற ்நோக்கத்தில் 
சிலை ெகதி்கள் தெயற்படட�ன விமைவினோ -
்லை்ய அனுஷோ ெந்திர்ெ்கரன 17,000 வோக -
கு்கமை தபற்்றோர். அைரர் ெந்திர்ெ்கரனின 
பு�ல்வி என்றமையினோலும் அந்� வோககு்கள் 
கிமடத்�து. த�ோடர்ந்தும் அபபடி நடககும் 
எனறு நிமனபப�ற்கில்மலை.   

கே: மாோண சபை முபைக்குப் 
ைதிலாே நாடபடை ஐந்து மணடை-

லஙேளாேப் பிரிக்கும் ஒரு க�ாசபை 
முனபவைக்ேப்ைடைவுளளதாே அறி�முடிகிைது. 
அதிோரப் ைகிர்வு ததாடைர்பில் உஙேளுக்கு 
கைாதி� ததளிவு உளளது எனைதால் இது 
ததாடைர்ைாே கேடகிகைாம். விளக்ே முடியுமா?   
ஆரம்பத்தில் ைோ்கோண ைடடத்தி்லை்ய 

அதி்கோர பகிர்வு ஏற்படுத்�பபடடது. ெைச் -
சீரோன அதி்கோரப பகிர்வு, ெைச்சீரற்்ற அதி்கோ -
ரப பகிர்வு என இரண்டு வம்க உள்ைன. 
இந்தியோ ஒரு ெைச்சீரற்்ற அதி்கோர பகிர்வு 
த்கோண்ட நோடோகும். அதைரிக்கோ ெைச்சீரோன 
அதி்கோர பகிர்வு த்கோண்ட ஒரு நோடோகும். 
இலைஙம்கயில் ெைச்சீரோன அதி்கோர பகிர்வு 
த்கோள்ம்கமய இடதுெோரி ்கடசி்களும் 
ைமலைய்க ைக்கை முனனணியும் முனமவத்-
�து. 

பிரோந்தியங்கைோ்க அதி்கோர பகிர்மவ 
முனதனடுத்�ல் சி்றந்�து. அனறு நிைோல் 
தப்ரரோ, ்�ெ விடு�மலை ்கடசியின தெய -
லைோைர், இலைஙம்கமய ஐந்து பிரோந்தியங்க -
ைோ்க பிரித்து அதி்கோரங்கமை பகிர்ந்�ளிக்க 
்வண்டும் எனறு ்்கோரிகம்கமய முன -
மவத்�ோர். �மிழ், சிங்கை, முஸ்லிம் என 
�னித்�னியோ்க அதி்கோரங்கள் பகிர்ந்�ளிக்க 
்வண்டும் என்ற ்்கோரிகம்கமய ைமலைய்க 
ைக்கள் முனனணி முனமவத்�து. ெ்கலை ெமூ -
்கத்தினரும் ெைைோ்க வோழ்வ�ற்கு அதி்கோரப 
பகிர்்வ தபோருத்�ம்.   

கே: மபல�ேத்தில் எத்தபே� மா-
றைஙேள ஏறைடை கவைணடும் எனறு 

ேருதுகிறீர்ேள? ஆயிரம் ரூைா சம்ைளம் 
மடடும்தான நமக்கு பிரச்சிபை�ா?   
இல்மலை! ைமலைய்கத்தில் லையன வோழ்கம்க 

மும்ற ஒழிக்கபபடடு �னி வீடு்கள் அமைக -
்கபபட ்வண்டும். நிலைத்துககு தெோந்�க்கோரர் -
்கைோ்க நோம் உருவோ்க ்வண்டும். ைமலைய்கத் -
திற்த்கன �னியோன பல்்கமலைக்கழ்கம் ஒனறு 
அமைக்கபபட ்வண்டும். ்கோணி உரிமை 
வழங்கபபட ்வண்டும், கிரோை ்ெவ்கர் 
பிரிவு விரிவோக்கம், அரெ உத்தி்யோ்கத்�ர்-
்கள் எண்ணிகம்க அதி்கரிக்க ்வண்டும், 
இலைஙம்கயின நிர்வோ்க ்ெமவ, ்கல்வி 
நிர்வோ்க ்ெமவயில் ைமலைய்க �மிழர்்கள் வர-
்வண்டும், ்�சிய போடெோமலை்கள் உருவோ்க 
்வண்டும், ைமலைய்கத்திற்கு தபோருத்�ைோன 
பலை திடடங்கள் உருவோ்க ்வண்டும்.   

 ்கம்பனி்கள் மும்ற்கமை த்கோண்ட 
தபருந்்�ோடட மு்கோமைத்துவத்ம� எதிர்்கோ -
லைத்தில் ்கம்பனியினர் ஊடோ்க தெயய இய-
லைோைல் ்போ்கலைோம். ்கம்பனி்கள் ்�ோடட 
மு்கோமையோைர்்களுககு கூடு�லைோன ெலும்க -
்கமை வழஙகுகின்றன. உ�ோரணைோ்க ஒரு 
்�ோடட மு்கோமையோைருககு கூடிய ்கல்வி 
அறிவு இல்மலை. அவர்்கள் �ைது விமையோட -

டுத்தும்ற �ம்கமைமய மு�னமைபபடுத்தி 
்�ோடடங்கமை நிர்வோ்கங்கமை நிர்வகிக்க 
வந்துள்ைோர்்கள். இவர்்கள் ஒரு மவத்திய 
நிபுணர், தபோறியியலைோைர் வோஙகும் ெம்பைத்-
ம�விட பலை ைடஙகு்கள் ெம்பைம் வோஙகு-
கின்றோர்்கள்.   

த�னனிலைஙம்கயில் சிறு ்�யிமலைத் 
்�ோடடங்கள் ்கோணபபடுகின்றன. இ�-
னூடோ்க அவர்்கள் இலைோபம் அமடகின்ற-
னர். என்வ ைமலைய்கத்திலும் ்�யிமலை 
்கோணி்கமை ஒரு நபருககு அமர ஏக்கர் வீ�ம் 
தெோந்�ைோ்க வழங்க ்வண்டும். ைமலைய்க 
ைண்ணில் சி்றபபோ்க வைர கூடிய பயிர் 
்�யிமலை. ஒரு வருடத்தில் அதி்க இலைோபம் 
ஈடடககூடிய பயிர் இது. என்வ புதிய மு்கோ-
மைத்துவ மும்றயில் சிற்றுடமை்கமை உரு-
வோக்க முடியும். த�ோழிற்ெங்க அமைபபுககு 
பதிலைோ்க விவெோய அமைபபு்கமை உருவோக -
்கலைோம். 

த�ோழிலைோைர்்களின பிரச்சிமன்களுககு 
குரல் த்கோடுத்�ல், தீர்வு்கமை தபற்றுகத்கோ -
டுத்�ல், ்நரடியோ்க த�ோழிலைோைர்்கமை ்கடசி 
அங்கத்�வர்்கைோ்க உருவோககு�ல் ்போன்ற -
வற்ம்ற ஏற்படுத்� முடியும்.   

 கே: �ே மக்ேள முனைணி ைதவியில் 
இல்பல. இ.ததா.ோ அரசுடைன 

உளளது. ஜீவைன ததாணடைமான இனறு 
இராஜாஙே அபமச்சர். அவைருக்கு நீஙேள 
கூை விரும்புவைது எனை?   
ைமலைய்க ைக்களின பிரச்சிமன்களுககு தீர் -

வு்கமை தபற்றுகத்கோடுக்க ஜீவன முனவர 
்வண்டும். பிர�ோன பிரச்சிமன்கைோன 
பிர்�ெ தெயலை்கங்கமை அதி்கரித்�ல், அரசி -
யல் தீர்மவ தப்றல், ைமலைய்கத்துககு பல்்க-
மலைக்கழ்கம் ஒனம்ற தபற்றுகத்கோடுத்�ல், 
த�ோழிநுடப ்கல்லூரி ஒனம்ற அமைத்�ல்,எ -
ைது படித்� இமைஞர் யுவதி்களுககு த�ோழில் 
வோயபபு்கமை தபற்றுத்கோடுத்�ல் ்போன-
வற்ம்ற அரசியல் த�ோழிற்ெங்க ்ப�மினறி 
தபற்றுகத்கோடுக்க ்வண்டும். அதுைடடு-
ைல்லைோது �மிழ் முற்்போககு கூடடணியினர் 
முனமவத்� பிர்�ெ தெயலை்கங்கள் அதி்க -
ரித்�ல் ்போன்ற நல்லை பலை திடடங்கமை -
யும் இலைஙம்க த�ோழிலைோைர் ்கோஙகிரஸின 
தபோதுச்தெயலைோைரும் ்�ோடட வீடமைபபு 
ைற்றும் ெமூ்க உட்கடடமைபபு இரோ�ோங்க 
அமைச்ெருைோன ஜீவன த�ோண்டைோன முன-
தனடுக்க ்வண்டும்.

உலகத் தமிழர்களின் அதிரடி ்பந்து...      (03ஆம் ்பக்க ததாடர்)

சீைோனும் �ன ்கருத்ம� பதிவிடடுள்ைோர். 
அவரது சிலை ்கருத்து்கள் ஆக்ரோஷைோனமவ. 
அவர் போணிமய ஓடடியமவ. த�யலைலி�ோ 
்கோலைத்தில் இலைஙம்க வீரர்்கள் விமையோடு-
வம� த�யலைலி�ோ �மட தெய�ம� வி�ய 
்ெதுபதி அறிவோரோ? வி�ய ்ெதுபதி விலை -
குவ�ற்கு அவ்கோெம் அளித்்�ோம். ஆனோல் 
அ�மன அவர் ஏற்்கவில்மலை. ம்கககூலியின 
வோழ்கம்க வரலைோற்ம்ற த்கோழும்பு வீதி்களில் 
திமரயிடலைோம். ஆனோல் �மிழ் நோடடில் திமர -
யிடமுடியோது. இ�மன வி�ய ்ெதுபதி உணர 
்வண்டும் எனறு த்கோதித்திருககி்றோர் சீைோன.   

யூடியூபபில் பலை ஆ�ரவும், விைர்ெனங-
்களும் பல்்வறு, �ரபபிலிருந்து பல்்வறு 
�ைங்களில் எழுந்துள்ைன. இமவ ்�டல், 
�டம், ெோடமட, �மிழோ, ஐ.பி.சி �மிழ், நீர்த்-
திமர, ரோவணோ, பி.பி.சி. நியுஸ் �மிழ், ்கழ்கச் 
சினிைோ, எம்.ஜி.ஆர் நியுஸ் 7, வி�ய தடலிவி -
ஷன, புதிய �மலைமும்ற, டிஜிடடல், டபளியூ, 
டபளியூ ஈ ஆகியவற்றில் தவளிவந்துள்ைன. 
முரளி�ரனின 800ககு ஆ�ரவோன ்கருத்து்க -
ளும் தவளிவருகின்றன.  

முரளி�ரன ஒரு �மிழரோ்க வோழ்ந்�வரோ?, 
முரளி�ரன ஒரு விமையோடடு வீரர் ைடடு -
ைல்லை ஒரு அரசியல்வோதி, வி�ய ்ெதிபதியின 
தபயர் எடடபபனின தபயருககு இமணயோ -
ன�ோ்க ைோறிவிடககூடோது, �மிழ் நோடடின 
இந்� படம் வரககூடோது. எனத்றல்லைோம் ்கருத் -
துக்கள் தபோதுைக்கள் ்நர்்கோணல்்கள் மூலைம் 
தவளிவந்து த்கோண்டிருககின்றன.  

‘நோன நடிப்பன; முடிந்�ோல் �டுத்துப 
போருங்கள், ்ெோரம் ்போன �மிழர்்கள்’ எனபது 
்போலை வி�ய ்ெதுபதியின டியுடடர் ைற்றும் 
மு்கநூல் தெயதி்கள், உள்ைன என்ற ்கருத்ம� -
யும் இ�மன எதிர்பபவர்்கள் த�ரிவித்து வரு -
கின்றனர்.  

முரளி�ரனுககு �மிழ்நோடடில் எதிர்பபு 
கிைம்பினோலும் அவருககு �மிழ் நோடடு 
த�ோடர்பு்கள் உள்ைன. முரளி�ரன த்கோஙகு 

்கவுண்டர் வகுபமபச் ்ெர்ந்�வர். ்ெலைம் 
ைோவடடம் நோைக்கல், ஈ்ரோடு பகுதி்கள் இக 
குடும்பத்தின பூர்வீ்கம். இவரது ைமனவி 
தெனமனயில் ைலைர் த�ோஸ்பிடடல் உரி -
மையோைரின ஒ்ர ை்கள். �மிழ் நோடடின 
தெனமன சுபபர் கிங குழுவில் விமையோடிய-
்�ோடு, பயிற்றுவிபபோைரோ்கவும் முரளி இருந் -
�ோர். திரோவிட நோடு என கூ்றபபடும் ஆந்ரோ,-
த�லுங்கோன, ்கனனடம், ைமலையோை கிரிக்கட 
குழுக்கைோன த்கோச்சின டஸ்்கஸ், ஐ�ரோபோத் 
ெனமரஸ், ் ்றோயல் தெ்லைன�ர்ஸ் அணி்களில் 
விமையோடிய்�ோடு பயிற்றுவிபபோைரோ்கவும் 
இருந்துள்ைோர்.   

2009ஆம் ஆண்டு யுத்�த்தின பின இந்தியோ-
வில் நமடதபற்்ற கிரிக்கட ்போடடி்களிலும் 
்கலைந்து த்கோண்டுள்ைோர். கிரிக்கட ்போடடி -
்களின ்போது எதிர்பபு ்�ோனறியதில்மலை. 
ைற்றும் �மிழ் நோடமட �விர ஏமனய திரோவிட 
தைோழி ைோநிலைங்களிலும் எதிர்பபு இல்மலை. 
அபபடியோனோலை �மிழ் உணர்வோைர்்கள் �ோன 
எதிர்ககி்றோர்்கள். அம� ெைோளிபபது எபபடி?  

முத்ம�யோ முரளி�ரன ஒரு �மிழ் இலைங-
ம்கக குடிை்கன என்ற அைவில் இலைஙம்கத் 
�மிழர்்கள் அவமர நிச்ெயம் த்கௌரவிககி்றோர்-
்கள். அவர் ஒரு அடட்கோெைோன ஆடடக்கோரர் 
எனபதில் எவருககும் ெந்்�்கம் கிமடயோது.   

இங்்க அவர் மீ�ோன குற்்றச்ெோடதடல்-
லைோம், அவர் �னமனத் �மிழரோ்க தவளிக்கோட -
டிக த்கோள்ைத் த�ோடர்ச்சியோ்க ஏன �யக்கம் 
்கோடடி வந்�ோர் எனபதும் அவவோறு தவளிக -
்கோடடிக த்கோள்ைக கிமடத்� வோயபபு்கமை 
பயனபடுத்திக த்கோள்ைத் �வறியதும் �ோன 
இப்போது பிரச்சிமனயோகி இருககி்றது. அவர் 
ரோ�பகெவுககு ஆ�ரவோைவரோ, தபோது�ன 
தபரமுமனயின தவற்றிக்கோ்க போடுபடட -
வரோ, அரசியலில் ஈடுபடட�ற்கு தபோது 
்நோக்கம் �ோன ்கோரணைோ அல்லைது முற்றிலும் 
சுயநலைைோ ்போன்ற ்்கள்வி்கமைக ்்கடகும் 
�குதி எந்� இரண்டோவது ைனி�னுககும் 

கிமடயோது. அது �னி ைனி� சு�ந்திரம், ஒரு 
�னநோய்க நோடடில். இந்�க ்கடசிககுத்�ோன 
ெோர்போ்க இருக்க ்வண்டும், இது �ோன அரசி-
யல் சிந்�மனயோ்க இருக்க ்வண்டும் எனறு 
நோைோ்கக ்கற்பமன பண்ணிக த்கோண்டு அ�ன 
அடிபபமடயில் ஒரு நபமர நல்லைவனோ, த்கட -
டவனோ, விரும்பத் �்கோ�வரோ எனத்றல்லைோம் 
தீர்ைோனிக்க முயல்வது முற்றிலும் �வ்றோன 
அைவீடு.  

இ்� ெையம் இக ்கண்டனங்கள் ைற்றும் 
எதிர்பபு்களில் இருந்து �னமன விடுவித்துக 
த்கோள்ை ் வண்டிய ் �மவ முரளிககு உண்டு. 
ஏதனனில், ஒரு ப்யோபிக என்றதும் எத்�மன 
முமன்களில் இருந்து எதிர்பபு கிைம்புகி்றது, 
போர்த்தீர்்கைோ? ்�ோனி, ெோவித்திரி, சில்க என 
ப்யோபிக எடுக்கபபடட்போதும், போதிரியோர் 
தைத்திவ பீரிஸ் இரடமடக த்கோமலை வழககு 
படைோ்க தவளிவந்�்போதும் இவவோ்றோன 
எதிர்பபு்கள் கிைம்பவில்மலை்ய! ‘முரளி 800’ 
திமரபபடம் என்றதும் மூமலை முடுககு்களில் 
இருந்த�ல்லைோம் கிைம்புகி்றோர்்கள் என்றோல், 
முரளி �னமனத்�ோ்ன சுயபரி்ெோ�மன 
தெயது த்கோள்ை ்வண்டும்.  

‘800’ படத்ம� எந்�ச் சிங்கைவரும், ஆங-
கி்லையரும் அல்லைது ைமலையோளியும் எதிர்க்க-
வில்மலை. �மிழர்்கள் �ோன எதிர்ககி்றோர்்கள். 
ஏன, த�ரியுைோ? அவர்்கள் முரளிமய சிங-
்கைவரோ்கப போர்க்கவில்மலை. நம்முமடய 
ஆள் எனறு�ோன போர்ககி்றோர்்கள். அ�னோல் 
உரிமையுடன �டடிக ்்கட்கவும் தெயகி்றோர்-
்கள். இது�ோன முரளிக்கோன ெோ�்கைோன பைஸ் 
தபோயினடடும் கூட!  

�மிழ் ஊட்கவியலைோைர்்களுடன முரளி 
த�ோடர்பு மவத்துக த்கோண்ட்�யில்மலை; ெந் -
திக்க வோயபபு த்கோடுத்�துமில்மலை எனபது 
ஊட்கவியலைோைர்்களின நீண்ட நோள் ைன வருத் -
�ம். ஏமனய தைோழி ஊட்கங்களுககு வோயபபு 
அளிபபவர் எங்கமை ஏன பு்றக்கணிககின்றோர் 
எனபது அவர்்கைது நியோயைோன வருத்�ம். 

பிரச்சிமன்கள் �மிழ்த்�ரபபில் இருந்்� வரு -
கி்றது என்றோல் அம� ெரி தெயய �மிழ் ஊட-
்கங்களுடன அல்லைவோ அவர் ்பசி இருக்க 
்வண்டும்! இது அவர் அடிபபமடயில் 
விடட �வறு.   

ஒவதவோரு நபருககும் ஆளுமை அல்லைது 
குணநலைன ்கடடுைோனம் எனறு ஒனறிருக-
கி்றது. த�ரிந்்�ோ த�ரியோை்லைோ ஒவதவோ-
ருவரும் �னமனப பற்றிய ஒரு பிம்பத்ம� 
உருவோககிக த்கோள்கி்றோர்்கள். பி்றர் போர்ப-
பது அந்� பிம்பத்ம�த்�ோன. எம்.ஜி.ஆரின 
பிம்பம் ் வறு, தவறும் ைனி�ரோ்க அவர் ் வறு 
எனபம�ப ் போலைத் �ோன இதுவும். முத்ம�யோ 
முரளி�ரன ெரியோன ஒரு பிம்பத்ம� உரு-
வோக்கத் �வறி விடடோர். �மிழ் ஊட்கத்ம�ப 
பயனபடுத்�த் �வறி விடடோர். �னது �வறு-
்கமை அல்லைது அணுகுமும்ற்கமைத் திருத் -
திக த்கோள்ளும் வோயபமப அவர் உருவோககிக 
த்கோள்ைவில்மலை. தெல்வமும் தெல்வோககும் 
கூட்வ அரசியலில் ஆர்வமும் இருபபவர்-
்கள் மு�லில் ைக்கள் த�ோடர்போடமலை ்நர்த்-
தியோ்கக ம்கயோைத் த�ரிந்திருக்க ்வண்டும். 
நோங்கள் ்�ோடடத் த�ோழிலைோைர்்கைோ்க இருந்-
�வர்்கள் �ோன எனறு இனறு தெோல்வம� 
அன்்ற ஊட்கங்களில், குறிபபோ்க அச்சு ஊட -
்கங்கள் வோயிலைோ்க த�ரிவித்திருந்�ோல் அ�ன 
ெோ�்கைோன விமைவு்கள் பரந்து படட�ோ்க 
இருந்திருககும்.  

ெரி, �ன வரலைோ்றோன ‘800’ ககு வரு்வோம்.  
இது திமரபபடைோ்க தவளிவந்�ோல் எைக-

கும் இலைஙம்கயர் என்ற வம்கயில் ைகிழ்ச்-
சி்ய! எதிர்பபு வலுவோ்க இருககுைோனோல் 
ஒரு �ற்்கோலி்க பினவோங்கல் ஒரு ்�ோல்வி-
யோ்கோது. வியூ்கம் ெோர்ந்��ோ்க்வ இருககும். 
�மிழ்கத் �மிழர்்கமை மலை்கோ நிறுவனம் ெை-
்யோசி�ைோ்க தவன்றம�ப்போலை, உங்களுக-
கும் முடியும். வியூ்கத்ம� ெரியோ்க அமைத்துக 
த்கோள்ளுங்கள். �மிழ் ஊட்கங்களுடன ைனம் 
விடடு ்பசுங்கள். வோழ்த்து்கள்!    

பிதரண்டிக்ஸ் பிரதீபிகா...  
(13ஆம் ்பக்க ததாடர்)

ஒவதவோரு நோளும் ்கோமலையில் ்கோயச்ெல் 
பரி்ெோ�மன தெயகின்றோர்்கள். த�ோற்று 
நீக்கம் தெயயபபடுகின்றது. நோம் வந்� 
தினத்தில் எைககு பீ. சீ. ஆர் பரி்ெோ�மன 
்ைற்த்கோள்ைபபடடது. மீண்டும் தெயயப 
்போவ�ோ்கச் தெோனனோர்்கள்” என்றோர் பிரதீ -
பி்கோவின ்கணவரோன ்கயோன அைரசிங்க.  

திவுலைபபிடடிய த�ோர்கஸ்முல்லை பிர-
்�ெத்ம�ச் ்ெர்ந்� ்கயோன பிரதீபி்கோமவச் 
ெந்தித்�து அவர் பஸ் ெோரதியோ்கப பணி -
யோற்றிய ்கோலைத்திலைோகும். அந்நோட்களில் 
பிரதீபி்கோ முத்�ர்கை பிர்�ெத்தில் உ்றவி-
னர் வீடடில் �ஙகி நினறு ஆமடத் த�ோழிற் -
ெோமலை ஒனறில் பணியோற்றிக த்கோண்டிருந் -
துள்ைோர். 

அவர்்கைது ெந்திபபுக்கள் பினனர் 
்கோ�லைோ்க ைோறியுள்ைது. தைோனரோ்கலை ைோலி -
்கோவிலை பிர்�ெத்ம�ச் ்ெர்ந்� பிரதீபி்கோ 
குடும்பத்தில் மூத்�வரோகும். அவருககு 
இமைய ெ்்கோ�ரி்கள் நோல்வர் இருககின -
்றனர். அவைது �ந்ம� ஒரு விவெோயி. பிர -
தீபி்கோவின ஒரு ெ்்கோ�ோரி புத்�லை பிர்�ெ 
ெமபயின ஒரு உறுபபினரோகும்.   

“த்கோ்ரோனோ எனககு வருவ�ற்கு 
முனனர் தபகடரியினுள் இருந்திருககின -
்றது எனபது இப்போது உறுதியோகியி-
ருககின்றது. மு�லைோவது ்நோயோளி நோன 
அல்லை எனபது இப்போது எல்்லைோருக-
கும் த�ரியும். அம�யிடடு நோன ெந்்�ோ -
ெபபடுகின்்றன. எனினும் எனமனப 
பற்றி பரவும் ்கடடுக ்கம�்கமைக ்்கடடு 
ஆரம்பத்தில் நோன அழு்�ன. ்வ�மனய -
மடந்்�ன. எனமனத் ்�ற்றியது ஐ.டி.எச் 
மவத்தியெோமலையின மவத்தியர்்கள், �ோதி -
யர்்கள் உள்ளிடட பணியோைர்்கள் �ோன 
உண்மையில் அவர்்கள் எனககு ்கடவுள் 
்போன்றவர்்கள்” என்றோர் பிரதீபி்கோ. 
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உலகளோவிய அரசியல் 
களம் ககோர்�ோவு-
டன் கைள�ைோகோது 

க�ோடர்ச்சியோக ஒரு கபரும் ஆயு� 
்பரத்துககோ� �யோரிப்புகளுடன் 
கெயல்பட மும�கிறது. கெளிப்ப-
மடயோகப் போர்த்�ோல் ககோ்ரோ�ோ 
கபரும் அபத்�ைோக க�ன்படுகிறது. 
ஆ�ோல் ஆட்சியோளர்களும் ஆளும் 
ெர்ககமும் அத்�மகய இழப்பீடு -
கமள கபரி�ோக கரு�ோது ் போமரயும் 
அ�ற்கோ� �யோரிப்மபயும் ்�ோககி 
�கர்கின்ற�ர். குறிப்போக அகைரிக-
கோவில் ககோல்லப்பட்ட இரண்டு 
இலட்ெம் ைககமளவிட அந� 
�ோட்டின் ஜ�ோதிபதி ்�ர்�ல் முககி -
யைோக க�ரிெ்�ோடு �ற்்போம�ய 
ஜ�ோதிபதி அ�ற்கோ� அம�த்து 
சுகோ�ோர கபோறிமுமறமயயும் தூககி 
எறிநது விட்டு ்�ர்�லில் இறங்-
கியுளளோர். இககட்டுமரயும் உல-
களோவிய ரீதியில் கடந� குறுகிற 
கோலத்தில் நிகழ்நதுளள ஆயு�ப் 
்போட்டியின் ்�ோககத்திம�த் ்�டு -
ெ�ோக அமையவுளளது.   

அணுெோயு�ம் மெத்திருககும் 
�ோடுகளோல் உலகம் அணுெோயு-
�ப் ்போரின் ்பரழிவின் நிழலில் 
ெோழ்நதுககோண்டிருப்ப�ோக ஐககிய 
�ோடுகளின் கபோதுச் கெயலோளர் 
ஆண்டனி்யோ கட்டரஸ் க�ரிவித்-
துளளோர். அணுெோயு�த்ம� முற்றி-
லும் ஒழித்�ல் க�ோடர்பிலோ� தி�த்-
தில் உமரயோற்றும் ்போ்� அெர் 
அவெோறு க�ரிவித்�ோர். அணுெோயு-
�த்ம� மெத்திருப்பது ைட்டுைல்ல 
அ�ம� க�ோடர்ச்சியோக விருத்தி 
கெயெதுவும் பரி்ெோதிப்பதுவும் 
�ோடுகளிமட்ய நிகழ்நது ெருகிற 
ஆயு�ப் ்போட்டியோக உளளது.   

ெடககோரியோ ��து ஆளும் 
கமியூனிெக கட்சியின் 75 ஆெது 
(10.10.2020) ஆண்டிம� ககோண்-

டோடும் வி�த்தில் �டோத்தியுளள 
இரோணுெ அணிெகுப்பில் அதிக 
கெயதிகமள கெளிப்படுத்தியுள-
ளது. குறிப்போக கண்டம் விட்டு 
கண்டம் போயும் ஏவுகமைகள 
இரண்டிம� கோட்சிப்படுத்தியது-
டன் அமெ போரிய விமளமெப் 
இப்பிரோநதியத்தில் ைட்டுைல்ல உல -
களோவிய �ளத்தில் ஏற்படுத்துகை� 
அவுஸ்்ரலியோவின் போதுகோப்பு 
ஆயெோளர் ைல்கம் ்டவிஸ் குறிப் -
பிடுகின்றோர். இது அகைரிககோவின் 
்�ோல்வி என்றும் க�ரிவித்துளளோர். 
ஆ�ோல் இங்கு கோட்சிப்படுத்�ப்-
பட்ட ஏவுகமை எப்்போது பரி-
்ெோதிககப்பட்டக�ன்பதில் அதிக 
குழப்பம் நிலவுகிறது. ஆ�ோல் 
அகைரிககோவுககோ� ெடககோரிய 
ஆயவு மையம் கருத்து க�ரிவிககும் 
்போது 2017 இல் ெடககோரியோ பரி-
்ெோதித்� ஹெோ்ெோங்-15 இன் திட 
எரிகபோருளோல் �யோரிககப்பட்ட 
ஏவுகமை எ�வும் இது முன்கூட் -
டி்ய கணிககப்பட்டக��வும், இது 
அணுெோயு�த்ம� கோவிச் கெல்லும் 
ஏவுகமை எ�வும் குறிப்பிட்டுள-
ளது. அது ைட்டுைன்றி இத்�மகய 
கண்கோட்சியோ�து புதிய ஆயு� �ள-
போடங்கமள மு�ன்மைப்படுத்தி-
யதுடன் ஏறககுமறய ஓர் ஆயு�க 
களஞ்சியைோக க�ரிந�து எ�வும் 
புதிய ெமக ஆயு�ங்கள அதிகம் 
கோைப்பட்ட�ோகவும் ஆயெோளர்கள 
க�ரிவித்துளள�ர். இதில் புதிய நீர்-
மூழ்கியில் கபோருத்�ப்படக கூடிய 
ஏெகமைகள கோைப்பட்ட�ோகவும் 
அ�ற்குரிய போகங்கள கோட்சிப்படுத்-
�ப்பட்ட�ோகவும் ஆயெோளர்கள 
க�ரிவித்துளள�ர்.   

அத்�மகய கோட்சிப்படுத்�லின் 
ைத்தியில் ெடககோரியத் �மலெர் 
கிம்்ஜோன் உங் குறிப்பிடும் ்போது 
ைககளின் போதுகோப்புககோ�து 
எ�வும் �ற்கோப்புககோ� ெழிமு -

மறகய�வும் யுத்�த் �டுப்-
பிம� க�ோடர்நது பலப் -
படுத்து்ெோம் எ�வும் 
குறிப்பிட்டோர். இத்�மகய 
ெரலோற்று ைககியத்துெம் 
ெோயந� விடயம் க�ோடர்-
பில் ெடககோரிய ைத்திய 
கெயதி நிறுெ�ம் குறிப்-
பிட்டது கெ�த்திற்குரிய�ோ-
கும். எங்கள ்�சிய அரசு 
ைககளின் அதிகோரத்ம�யும் 
போதுகோப்மபயும் இமைக-
கும் வி�த்தில் அணுெகதி 
மூ்லோபோயத்துடன் ெதுககத்-
திற்குள உளநுமழகின்றது. 
ெதுககம் முழுெதும் உற்ெோ-
கத்துடன் கோைப்படுகின்-
ற� எ�ககுறிப்பிட்டுளளது. 
இவெோறு ெடககோரியோவின் 
இரோணுெ பிரென்�ம் அதிக 
முககியத்துெம் ெோயந��ோ-
கவும் பிரோநதிய ைட்டத்தில் 
அதிக அதிருப்திமய உரு-
ெோககியுளளம�யும் கோைக-
கூடிய�ோக உளளது.   

இ�ற்கு பதிலளிககும் வி�த்தில் 
ஜப்போனின் �கர்வுகள ஆரம்ப-
ைோகியுளள�. ெடககோரியோவின் 
அச்சுறுத்�மல ெைோளிககும் வி�த்-
தில் �ைது ஏவுகமை �டுப்பரண் 
முமறமை உருெோககப்படும் எ� 
அறிவித்துளளது. ்ைலும் பத்திரி-
மகககு ஜப்போனிய அமைச்ெரமெ 
கெயலோளர் க�ரிவித்� கருத்துகக -
ளின் படி ெடககோரியோவின் புதிய 
ஏவுகமைகளில் சிலெற்மற ெழக-
கைோ� ஏவுகமைகள ககோண்டு 
எதிர்ககோளெது கடி�ைோ�து. 
அ்� ெையம் பன்முகப்படுத்தும் 
சிககலோ� அச்சுறுத்�ல்களுககு பதி-
லளிப்ப�ற்கோ� எங்கள விரிெோ� 
ஏவுகமை �டுப்பு திறம� ெலுப்ப-
டுத்� �ோங்கள உறுதியோகச் கெயல்ப-
டுகி்றோம் எ�த் க�ரிவித்�ோர்.   

இ�்�ோடு க�ோடர்புபடும் 
வி�த்தில் கடந� கோலப்பகுதியில் 
இநதிய இரோணுெம் ��து பங்குககு 
சீ�ோவுட�ோ� முரண்போட்மட 
மகயோளும் வி�த்திலும் பிரோநதிய 
அரமெ எதிர்ககோளளும் ெமகயிலும் 
ஆயு� �ளபோட உற்பத்தியில் அதிக 
மும�ப்பு கோட்டிெருகிறது. இநதிய 
இரோணுெஆயவுைற்றும் விருத்தி 
அமைப்போ�து ( ஏவுகமை பரி்ெோ-
�ம�கமள நிகழ்த்தி ெருகின்றது. 
இவெமைப்பு கடந� ஐநது ெோரங்-
களில் சுைோர் 10ககும் குமறயோ� 
ஏவுகமை பரி்ெோ�ம�கமள �டத்-
தியுளளது. அெற்றுள மஹப்பர் 
்ெோனிக ஏவுகமை, பிரம்்ைோஸ் 
தூர ஏவுகமை, அணுெகதி திறன் 
ககோண்ட பிருத்வி ஏவுகமை,-
மஹப்பர் ்ெோனிக ஏவுகமைககோ� 

க�ோழில்நுட்ப ்ைம்போட்டு ெோக -
�ங்கள,கதிர்வீச்சு எதிர்ப்புத்திறன் 
ககோண்ட ருத்ரம் -ஐநது ஏவுகமை 
்போன்ற� முககியைோ�மெயோகும்.   

 இநதியோவின் ஆககத் திட்டத்தில் 
அணுஆயு�ங்கமளச் சுைநதுகெல்-
லும் ஏவுகமைகள �ோயோரிககு திற-
னுமடய�ோக ெளர்ச்சியமடநதுள-
ளது. 

குறிப்போக ெகதிெோயந� ஏவுகமை -
கள ைற்றும் ெோ�ோரை ஏவுகமைகள 
ஆகியெற்மற உள�ோட்டி்ல்ய 
�யோரிககும் திறன் ககோண்ட�ோக 
ைோறியுளளது. இ��ோல் அதிக இரோ-
ணுெத் �ளபோடங்கமள �யோரித்துெ -
ரும் DRDO ஏவுகமைகமள பரி்ெோ-
திப்ப�ன் மூலம் பிரோநதிய சூழமல 
�ைககு ெோ�கைோக எதிர்ககோளளவும் 
ஆயத்�ைோெ�ம�க கோட்டுகிறது 

இத்�மகய இரோணுெ விருத்தி 
க�ோடர்பில் டி ஆர் டி ஓ வின் 
�மலெர் ெதீஸ் கரட்டி க�ரிவிக -
கும் ்போது, லடோக எல்மலப் பகு -
தியிலிருநது க�ோடர்நது கெளி்யற 
ைறுககும் சீ� இரோணுெம் மீண்டும் 
அத்துமீறலில் ஈடுபட்டோல், அ�ற்கு 
பதிலடி ககோடுப்ப�ற்கோக்ெ 
இந�ப் பரி்ெோ�ம�கமள ்ெகப்ப-
டுத்தியிருப்ப�ோகத் க�ரிவித்�ோர்.   

இ�ற்கு பதிலளிககும் வி�த்தில் 
சீ�ோவின் ஜ�ோதிபதி ஜின்பிங் 
��து இரோணுெத்துககு ைத்தியில் 
குெோங்டோங் இரோணுெத் �ளத்தில் 
உமரயோற்றும் ்போது �ைது சீ� 
இரோணுெத்ம� ்போருககு �யோரோக 
இருககுைோறு பணித்துளள�ோக 
சிஎன்என் க�ரிவித்துளளது. ை� -
ம�யும் ெகதிமயயும் ்போருககு 
�யோர் படுத்துங்கள அதிக எச்ெரிக-
மகயோக இருகக ்ெண்டும் என்றும் 
குறிப்பிட்டுளளோர்.   

எ�்ெ உலகம் ஒரு ்போருககு 
�யோரோெம� கோைமுடிகிறது. 
இரோணுெ �ளபோடங்களின் ெளர்ச் -
சியும் கபோருளோ�ோர க�ருககடியும் 
நிகழ்நது ெரும் ஏம�ய க�ருககடி-
களும் அ�ற்கோ� மும�ப்பிம� 
ஏற்படுத்தி ெருகிறது. இதில் அகை-
ரிககோவின் பங்கும் அதிகைோ�து. 
அவெோ்ற பிரோன்ஸ், பிரிட்டன் 
்போன்ற �ோடுகளும் உலகளோவிய 
ரீதியில் பின்பற்றி ெரும் அணுகு-
முமறகள அதிக க�ருககடிமய 
ஏம�ய கண்டத்து �ோடுகளுககு ஏற்-
படுத்தி ெருகின்ற�. 

இதில் ரஷயோவும் அணுெோ-
யு�த்ம� பலப்படுத்துெதுடன் 
இரோணுெ பிரென்�த்ம� அதிக -
ரிககும் மும�ப்பில் பிரோநதிய 
�ோடுகமள பயன்படுத்தி ெருகிறது. 
இ��ோல் உலகளோவிய ரீதியில் ஒரு 
்போர் �யோர்படுத்�ப்படுெ�ற்கோ� 
ெோயப்பு அதிகரித்து ெருகிறது.   

இராணுவத் தளபாட உறபத்தியும்   
பபாருக்ான சாத்தியங்ளும்   

கலாநிதி 
கக.ரீ. ககேசலிஙகம்    

   

இலங்மகயின் கபோருளோ�ோ-
ரம் ்கோவிட் 19 ககோளமள 
்�ோயின் அமல ஒன்றின் -

்போது ்ைோெைோகப் போதிககப்பட் -
டமை க�ரிந� ஒன்று�ோன். ்�ோய 
க�ோற்று பரெத் க�ோடங்கிய 
உட்�்ய எடுககப்பட்ட முடககல் 
�டெடிகமககள கோரைைோக ்�ோயத் 
க�ோற்றின் ்ெகம் ைட்டுப்படுத் -
�ப்பட்டதுடன் ்�ோயத்க�ோற்றின் 
கோரைைோக இறந�ெர்களின் எண் -
ணிகமக மிகக குமறந� ைட்டத்தில் 
்பைப்பட்டது.   

ெர்ெ்�ெ ைட்டத்தில் இலங்மக 
இந� விெகோரத்ம�க மகயோண்டவி-
�ம் ்பசுகபோருளோகவும் ைோறியது. 
ஆயினும் �ோடு முடககல் நிமலக-
குத் �ளளப்பட்டமையி�ோல் கபோரு-
ளோ�ோரம் கபரிதும் போதிககப்பட் -

டதுடன் இலங்மகயின் ஏற்றுைதி 
ெருெோய மூலோ�ோரங்களில் முககிய 
துமறயோகிய சுற்றுலோப் பயைக 
மகத்க�ோழிற்துமற முற்றோக முடங்-
கிப்்போ�து. எவெோறோயினும் 
்�யிமல ைற்றும் ஆமட �யோரிப் -
புத்துமறகள க�ோடர்நதும் இயங்கி 
ஏற்றுைதிகள முகங்குப்புற வீழ்ச்சிய -
மடெம�(nose dive) �டுத்து நிறுத்� 
உ�வி�.  

 இலங்மகயர்கள கெளி�ோடுகளில் 
இருநது ் ைற்ககோளளும் பை அனுப்-
பல்களும் (worker remittances) 
கென்ைதி நிலுமெயின் வீழ்ச்சிமயத் 
�டுககத் ்�ோள ககோடுத்து உ�வியது. 
அ்�்ெமள கபோருளகள ்ெமெ-
களுககோ� உள�ோட்டுக ்களவியோ-
�து ்கோவிட் 19 ்�ோயத்க�ோற்றின் 
கோரைைோக ஏற்பட்ட நிச்ெயைற்ற 
�ன்மையி�ோல் (uncertainty) துரி� -
ைோக வீழ்ச்சியமடந��. அத்துடன் 
அரெோங்கம் �மடமுமறப்படுத்திய 
கடும் இறககுைதிக கட்டுப்போடுக-
ளும் இறககுைதிகளின் வீழ்ச்சிககு 
இட்டுச் கென்ற�. இவவிரு கெயற்-
போடுகளும் இமைநது இலங்மக-
யின் கென்ைதி நிலுமெக கைக-
கின் ெர்த்�க நிலுமெயில் (Trade 
balance) கபோருள ஏற்றுைதிப் கபறு-
ைதிகளுககும் கபோருள இறககுைதிப் 
கபறுைதிகளுககும் இமடயிலோ� 
்ெறுபோடு) ஒரு ்ைம்போடு ஏற்பட 
உ�விய�ோக இலங்மக ைத்திய ெங்கி 
கூறுகிறது.   

கெளி�ோட்டுத்துமறயின் கெய -
லோற்றம் குறித்து ைத்திய ெங்கியோ-
�து, ைோ�ோந�ம் பத்திரிமக கெளி-
யீடுகமள ்ைற்ககோண்டு ெருகிறது. 
இறுதியோக 09.10.2020 இல் ைத்திய 
ெங்கி கெளியிடப்பட்ட பத்திரி-
மகக குறிப்பின்படி 2020 ஆகஸ்ட் 
ைோ�ம் ெமரயிலோ� �ரவுகள 
கெளிப்படுத்�ப்பட்டிருககின்ற�. 
இத்�ரவுகளின் படி 2020 ஜ�ெரி 
மு�ல் ஆகஸ்ட் ைோ�ம் ெமரயில் 
இலங்மகயின் ஏற்றுைதிப் கபறுை-
திகள 6445 மில்லியன் அகைரிகக 
கடோலர்களோக இருந��. 2019 
ஆண்டின் இ்�கோலப் பகுதியில் 
இப்கபறுைதிகள 8030 மில்லியன் 
அகைரிகக கடோலர்களோக இருந-
��. அ�ோெது முன்ம�ய ஆண்-
டுடன் ஒப்பிடுமகயில் இது 19.7 
ெ�வீ� வீழ்ச்சியோகும். அ்�்போல 
2020 ஜ�ெரி மு�ல் ஆகஸ்ட் ைோ�ம் 
ெமரயில் இலங்மகயின் இறககுை-
திப் கபறுைதிகள 10257 மில்லியன் 
அகைரிகக கடோலர்களோக இருந��. 
2019 ஆண்டின் இ்� கோலப்பகுதி-
யில் இப்கபறுைதிகள 12886 மில்-

லியன் அகைரிகக கடோலர்களோகும். 
அ�ோெது முன்ம�ய ஆண்டின் 
அ்�கோலப் பகுதியுடன் ஒப்பிடுமக-
யில் இலங்மகயின் இறககுைதிப் 
கபறுைதிகள 20.4 ெ�வீ�த்தி�ோல் 
வீழ்ச்சியமடந��.   

்ை்ல குறிப்பிட்ட ஏற்றுைதி 
ைற்றும் இறககுைதிச் கெயலோற்-
றத்தின் கோரைைோக 2020 ஜ�ெரி 
க�ோடககம் ஆகஸ்ட் ெமரயிலோ� 
கோலப்பகுதியில் இலங்மகயின் ெர்த்-
�க நிலுமெயோ�து 3812 மில்லியன் 
அகைரிகக கடோலர்கள குமறநிமல -
யில் (6445 -- 10257 = --3812) இருந-

�து. முன்ம�ய 2019 ஆம் ஆண்டின் 
இ்�கோலப்பகுதியில் ெர்த்�க 
நிலுமெயோ�து 4855 மில்லியன் 
அகைரிகக கடோலர் குமறநிமலயில் 
(8030 - 12886 = - -4855) இருந�து. 
இமெ இரண்மடயும் ஒப்பீடுகெயது 
இலங்மகயின் ெர்த்�க நிலுமெயின் 
குமறநிமல வீழ்ச்சியமடநதுளள-
�ோக ைத்திய ெங்கி அறிவித்துளளது. 
கணி� ரீதியில் ெர்த்�க நிலுமெயின் 
குமறநிமல (27.3 ெ�வீ�ம்) வீழ்ச்சி-
யமடநதுளளமை எண்கணி� அறி -
வுமடய எெருககும் இலகுவில் 
புரியும். இ�ம� ஒரு ்ைம்போடோகக 
கரு�முடியுைோ என்ப்� இங்குளள 
பிரச்சிம�யோகும். ஏற்றுைதிகமள-
விட இறககுைதிகள துரி�ைோக 
வீழ்ச்சியமடந�மை்ய ெர்த்�க 
நிலுமெயின் இத்�மகய கெயலோற்-
றத்திற்கோ� கோரைைோகும். ஆ�ோல் 
�ோட்டின் கபோருளோ�ோர விரிெோக -

கத்திற்கு அ�ன் பங்களிப்பு எதுவு -
மில்மல. உண்மையில் இறககுைதி-
கமளவிட ஏற்றுைதிகள துரி�ைோக 
அதிகரித்துச் கெல்லும் ்போது�ோன் 
ெர்த்�க நிலுமெயில் ்ைம்போடு ஏற்-
படுெதுடன் ்�சியப் கபோருளோ�ோ -
ரத்தின் விரிெோககத்திற்கும் அது இட்-
டுச்கெல்லும். 

இப்்போது ெர்த்�க நிலுமெயின் 
குமறநிமல வீழ்ச்சியமடநதுள-
ளமை ைரைப்படுகமகயில் உளள 
்�ோயோளியின் உயர் இரத்� அழுத்�ம் 
ெற்று குமறெமடெம�ப் ்போன்ற-
க�ோரு நிமலயோகும். எ�்ெ அம� 

ஒரு ெோ�ம�யோக கோட்டமுடியோது.   
ைறுபுறம்  இலங்மகயின் சுற்று -

லோத்துமறயோ�து 2020 ஜ�ெரி 
க�ோடககம் ஆகஸ்ட் ெமரயிலோ� 
கோலப்பகுதியில் 956 மில்லியன் 
அகைரிகக கடோலர்கள ெருைோ�த் -
ம�ப் பதிவு கெய�து. இது ்கோவிட் 
19 �ோககத்திற்கு முன்பு கபறப் -
பட்ட ெருெோயோகும். முன்ம�ய 
ஆண்டின் இ்�கோலப்பகுதியுடன் 
ஒப்பிடுமகயில் இத்துமறயோ�து 
60 ெ�வீ� வீழ்ச்சிமயப் பதிவு கெய-
துளளது. இப்்போது �ோட்டில் ஏற்-
பட்டுளள ்கோவிட் 19 இரண்டோம் 
அமல கோரைைோக சுற்றுலோத்துமற-
யின் மீட்சியோ�து மிக்ைோெைோகப் 
பின்�ளளப்பட்டுளளமை இரகசிய-
ைோ� ஒன்றல்ல.   

இலங்மகத் க�ோழிலோளர்களின் 
பைெனுப்பல்கள ்ை்ல �ோம் 
கருதிய எட்டுைோ� கோலப்பகுதியில் 

1.5 ெ�வீ� வீழ்ச்சிமயப்பதிவு கெய -
திருந��. ஆ�ோல் 2020 ஆகஸ்ட் 
ைோ�ம் கபறப்பட்ட பை அனுப் -
பல்கள 2019 ஆகஸ்ட் ைோ�த்துடன் 
ஒப்பிடுமகயில் 28 ெ�வீ� அதிக-
ரிப்மபக கோட்டுெ�ோகவும் ைத்திய 
ெங்கி கூறுகிறது. எவெோறோயினும் 
்�ோயத்க�ோற்றுக கோரைைோக கெளி-
�ோடுகளில் உளள க�ோழிலோளர்கள 
கபரும் எண்ணிகமகயில் �ோடு 
திரும்பத் தீர்ைோனிப்போர்களோயின் 
இவெருெோய மூலோ�ோரம் கெகு-
ெோகப் போதிககப்படும் என்பதுடன் 
�ோட்டின் ்ெமலயின்மை அதிகரிப்-

புககும் இட்டுச்கெல்லககூடும்.   
்கோவிட் 19 மு�லோம் அமல -

யின்்போது கபரிதும் போதுகோப்போ -
��ோகச் கெயற்பட்ட ஆமட �யோ-
ரிப்புத் துமறயோ�து இப்்போது 
கண்டுபிடிககப்பட்டுளள ்�ோயத்-
க�ோற்றுக ககோத்�ணிகள ஆமட 
�யோரிப்பு நிறுெ�ங்களுடன் 
க�ோடர்புபட்டுளளமையி�ோல் இத்-
துமறயோ�து மிகவும் அெ�ோ�ைோ-
�க�ோரு நிமலமய �ற்்போது எதிர் -
்�ோககுகின்ற�. அத்துமறயில் உளள 
முன்்�ோடி நிறுெ�ங்கள ்�ோயத்-
க�ோற்று பரெமலத்�டுகக அம�த்து 
முன்்�ற்போட்டு �டெடிகமகக-
மளயும் எடுத்துளள�. ஏ்�ோ ஒரு 
இடத்தில் க�ோயவு ஏற்பட்டோலும் 
்�ோயத்க�ோற்று கபரும் எண்ணிக-
மகயில் பரெககூடிய ஆபத்து இத்து -
மறயி்ல உளளது. அதுைட்டுைன்றி 
�ற்்போது ெமூகத்தின் எல்லோ ைட்-

டங்களிலிருநதும் க�ோற்றோளர்கள 
கண்டுபிடிககப்படுெ��ோல் நிமல-
மைகள �ற்்போது மிகவும் அெ�ோ�-
ைோ�க�ோரு நிமலமய ்�ோககி �கர் -
ெ�ோகத் ்�ோன்றுகிறது. 

�ோளோந�ம் ்�ோயத் க�ோற்றோளர்-
கள கண்டுபிடிககப்படுெதும் அவ-
கெண்ணிகமக அதிகரித்துச் கெல்-
ெதும் நிச்ெயைற்ற ஒரு சூழமல 
உருெோககும். இவெோறோ�க�ோரு 
நிமலமை �ோட்டின் கபோருளோ�ோர 
�டெடிகமககமள ஒரு முடகக 
நிமலககு இட்டுச் கெல்லககூடும். 
ஏற்கக�்ெ ்ைோெைோகப் போதிககப்-
பட்டுளள கபோருளோ�ோர �டெடிக-
மககள குமறெமடயோைல் �டுத்து 
நிறுத்� ்ெண்டிய கடப்போடு ெம்பந-
�ப்பட்டெர்களுககு உண்டு.   

ெரியோ� �கெல்கள ைற்றும் 
சுகோ�ோர அறிவுறுத்�ல்கள ைட்-
டுைன்றி ெரியோ� திட்டமிடலும் 
இப்்போம�ய நிமலயில் மிகவும் 
முககியைோ��ோகும். கபரிய எண்-
ணிகமகயில் �பர்கமள ஒன்றி-
மைத்து ்ைற்ககோளளப்படும் 
கெயற்போடுகள நிறுத்�ப்பட 
்ெண்டும் எ� சுகோ�ோரத்�ரப்பு ஏற் -
கக�்ெ அறிவித்துளளது. ெர்த்-
�ைோனி அறிவித்�லூடோக கபோது 
ைககளும் நிறுெ�ங்களும் பின்-
பற்ற்ெண்டிய போதுகோப்பு �மட-
முமறகளும் கெயற்போட்டுககு 
ெநதுளள�. இமெ ெரியோக அமுல்ப-
டுத்�ப்பட்டோல் ்�ோயத்க�ோற்மறக 
கட்டுப்படுத்�லோம் என்று அதிகோரி-
கள கருதுகின்ற�ர். இத்�மகய �ட-
ெடிகமககள ்�ோயத்க�ோற்மற எந� -
ளவுககு மகயோள உ�வும் என்பம� 
கபோறுத்திருநது�ோன் போர்கக 
்ெண்டும்.   

இலங்மகயில் ஏம�ய �ோடுக -
மளப்்போல குறுகிய கோலத்தில் 
மிகப்கபரும் எண்ணிகமகயில் 
்�ோயோளிகளின் எண்ணிகமக அதிக-
ரிககவில்மல. அத்துடன் ்�ோயத்-
க�ோற்று கோரைைோக இறப்பெர்களின் 
எண்ணிகமகயும் இலங்மகயில் ஒப் -
பீட்டு ரீதியில் குமறெோகக கோைப்-
படுகிறது. இது இந்�ோயின் தீவிரத் -
�ன்மைமய கபோதுைககள குமறத்து 
ைதிப்பிடச் கெயதுளள�ோகத் ்�ோன் -
றுகிறது.   

இலங்மகயின் கபோருளோ�ோர 
மீட்சியோ�து இந்�ோமயக கட்டுப்-
படுத்துெதி்ல்ய கபரிதும் �ங்கி -
யுளளது. அ�ம� யோரும் குமறத்து 
ைதிப்பிட முடியோது     ்�ோயத் 
க�ோற்றின் ்ெகத்ம�க குமறப்பது 
கபோருளோ�ோர மீட்சி விமெமய அதி -
கரிககும்.

இலங்கையின் சுற்றுலாத்து்ையானது 2020 
ஜனவரி த�ாடககைம் ஆகைஸ்ட் வ்ையிலான 
கைாலப்பகுதியில் 956 மில் அதெரிககை தடாலரகைள் 
வருொனத்்�ப ்பதிவு தெய�து. இது ககைாவிட் 19 
�ாககைத்திற்கு முன்பு த்பைப்பட்ட வருவாயாகும். 
முன்்னய ஆண்டின் இக�கைாலப்பகுதியுடன் 
ஒபபிடு்கையில் இத்து்ையானது 
60 ெ�வீ� வீழ்ச்சி்யப ்பதிவு தெயதுள்்ளது.

ப�ாய்த் ததாறறின் பவ்த்்தக கு்ைபபது   
தபாருளாதார மீட்சி வி்ச்ய அதி்ரிககும்  

 இலங்கயில் ஏ்ைய
நாடுக்ைபகபால 
குறுகிய காலத்தில் 
மிகப்பரும் எண்ணிக்
்கயில் கநாயாளிக
ளின் எண்ணிக்்க 
அதிகரிக்கவில்்ல. 
அத்துடன் கநாயத்்்ாற்று 
காரேமாக இறபபவர்
களின் எண்ணிக்்கயும் 
இலங்கயில் 
ஒபபீட்டு ரீதியில் 
கு்றவாக காேபபடுகிறது. 
இது இநகநாயின் 
தீவிரத்்ன்்ம்ய ்பாது
மக்கள் கு்றத்து 
மதிபபிடச் ்சயதுள்ை்ாக 
க்ான்றுகிறது
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த�ொற்்ோ ்�ோய்களில் குறிப்பி-
டத்தக்க ்�ோயோ்க புற்று-

்�ோய ்கோணப்படுகின்து.  உலகில் 
வருடோந்தம் பல மில்லியன ்கணக-
்கோன ைக்கள் புற்று ்�ோயககு பலியோ -
கின்னர்.  

எைது �ோட்டிலும் வருடோந்தம் 18 
ஆயிரததுககும் ்ைற்பட்டவர்்கள் 
புற்று்�ோயினோல் பலியோகின்னர்.  

அ்்த்வமை, புற்று்�ோய ்தவிர்க -
்கக கூடியது. வலிநது அ்தமன �ோ்ை 
உடலில் ்கட்டிக க்கோள்கின்்ோம் 
என சு்கோ்தோர அமைச்சு எைககு விழிப் -
புணர்மவத ்தருகி்து.  

 எனினும் அ்தமன அலட்சியப்ப-
டுததுவ்்த பல்லோயிரக்கணக்கோன 
உயிர்்கள் பலியோவ்தற்கு ்கோரணைோ-
கி்து எனபம்த �ோம் உணரத ்தவறி 
விடுகின்்ோம்.  

அந்தவம்கயில் ்கடந்த வோரம் 
சு்கோ்தோர அமைச்சு புற்று்�ோயத-
்தடுப்பு ்்தசிய திட்டததின ஒரு 
அம்்சைோ்க புற்று்�ோமய ஆரம்பத -
தி்ல்ய இனங்கோணும் வம்கயில் 
இமணயத்தைங்கள் ஊடோ்க விழிப் -
புணர்வு வழஙகும் 'ஆயு +' ்சமூ்க 
இமணயத்தைததினூடோன க்சயற்-
திட்டதம்த ஆரம்பித்தது.  

அ்தன அஙகுரோர்ப்பண நி்கழ்வும் 
ஆயு பிைஸ் இமணயத்தை அஙகு -
ரோர்ப்பணமும் க்கோழும்பு �ோர்ேன-
பிட்டியில் உள்ை இரத்த வஙகி 
்்கட்்போர் கூடததில் �மடகபற்்து.  

சு்கோ்தோர அமைச்சின புற்று்�ோயத 
்தடுப்பு பிரிவு ைற்றும் சு்கோ்தோர 
்ைம்போட்டு பணிய்கம் ஆகியன 
இமணநது ்ைற்படி க்சயற்திட்-
டதம்த �மடமும்ப்படுத்த-
வுள்ைது.  

நி்கழ்வில் உமரயோற்றிய சு்கோ்தோர 
அமைச்சின ்ைலதி்க க்சயலோைர் 
லக்ஷமி ்்சோைதுங்க புற்று்�ோய 
க்தோடர்பில் சி்ந்த விழிப்புணர் -
மவயும் சு்கோ்தோர அமைச்சு அ்தமன 
்கட்டுப்படுத்த எத்தம்கய க்சயற் 
திட்டங்கமை முனகனடுககின்து 

எனபது க்தோடர்பிலும் சி்ப்போ்க 
உமரயோற்றினோர்.   

அவரது உமரமய அடிப்பமடயோ-
்கக க்கோணட ்கட்டுமர இது.  

உலகில் ைனி்த உயிர்்கள் பலியோ-
வ்தற்கு பல ்கோரணங்கள் இருந்தோ-
லும் அக்கோரணங்களில் இரணடோம் 
இடதம்த புற்று்�ோய வகிககி்து.  

வருடோந்தம் 7.3மில்லியன ைக்கள் 

புற்று்�ோயககு பலியோகின்னர்.  
அவவோறு பலியோ்வோரில் நூற் -

றுககு 70வீ்த ைோனவர்்கள் எம்மைப் 
்போன் வைர்நது வரும் �ோடு்களில் 
உள்ைவர்்க்ை.   

அதிலும் ைததிய அல்லது கும்ந்த 
வருைோனம் உள்ை ைக்கள் வோழும் 
�ோடு்களி்ல்ய இந்த நிமல உருவோ -
கி்து.  

இ்தன மூலம் இது எந்தைவு போரிய 
ைக்கள் அழிவு எனவும் உல்கைோவிய 
சு்கோ்தோரததிற்கு எந்தைவு ்சவோலோ்க 
அமைநதுள்ைது எனறும் சிநதிக்க 
முடிகி்து.  

அந்தவம்கயில் �ோம் எைது 
�ோட்மடப் போர்த்தோல் �ோட்டில் 
ஒவகவோரு வருடமும் 23.000்பர் 
புற்று ்�ோயினோல் போதிக்கப்படு -
கின்னர். அவற்றில் 18ஆயிரததுக-
கும் அதி்கைோ்னோர் புற்று்�ோயோல் 
இ்ககின்னர். புற்று்�ோய க்தோடர்-

போன விழிப்புணர்வு ைக்கள் ைததி -
யில் க்கோணடு க்சல்லப்படுவது 
மி்கக கும்வோ்க்வ ்கோணப்பட்ட 
நிமலயில்   

்கடந்த மூனறு வருடங்களில் அது 
முன்னற்்ைமடநது ்தற்்போது 
திருப்திப்படும் வம்கயில் அ்தற்்கோன 
க்சயற்திட்டங்கள் முனகனடுக்கப்-
பட்டு வருகின்ன எனபது ைகிழ்ச்சி 

்தரும் விடயைோகும்.  ்சமூ்க வமலத 
்தைங்கள் எந்தைவு பிரபலைோனமவ 
எனபம்த �ோம் இக்கோலங்களில் 
அறிய முடிகி்து. 

அத்தம்கய ்சமூ்க வமலத்தைங -
்கள் மூலம் �ோட்டு ைக்களுககு புற்று -
்�ோய க்தோடர்போன விழிப்புணர்மவ 
வழஙகுவது 30 வீ்தைோன புற்று -
்�ோயத ்தடுப்புககு வழிவகுககும் 
எனப்்த தும் ்சோர்ந்த நிபுணர்்களி -
னதும் ்கருத்தோகும். அந்த வம்கயில் 
்சமூ்க வமலத்தைங்கள் மூலம் புற்று -

்�ோய க்தோடர்போன விழிப்புணர்மவ 
வழஙகும் நி்கழ்ச்சிததிட்டம் வர-
்வற்்கத்தக்கதும் ைகிழ்ச்சி ்தரககூடி -
யதுைோகும்.  

இது ஒரு முன்னோடி நி்கழ்ச்சித-
திட்டைோ்க அமைநதுள்ைது. அ்தன 
மூலம் புற்று்�ோய மூலம் பலியோ-
கும் பல உயிர்்கமை அந்த ்�ோயிலி-
ருநது போது்கோப்ப்தற்கு வழிவகுக்கப் 
படுகி்து.  

அ்்த்போனறு 30 வீ்தைோன ்�ோயோ -
ளி்கமை ஆரம்பததி்ல்ய இனங -
்கணடு க்கோணடோல் அவர்்கமை 
குணப்படுத்த முடியும் நிமலயும் 
உள்ைது. 

உலகில் ்தவிர்ததுக க்கோள்ைக-
கூடிய ைரணங்கள் என போர்த்தோல் 
அதில் க்தோற்்ோ ்�ோய்கள் முககிய 
இடதம்த வகிககின்ன.   

அதிலும் குறிப்போ்க ்தவிர்ததுக -
க்கோள்ை முடியும் எனபது பற்றி சிநதித-
்தோல் புற்று்�ோய மு்தலோவது இடத-
தில் உள்ைது.  

பும்கயிமல்ய அ்தற்குமு்தலோ-
வது ்கோரணைோ்க உள்ைது. உணமை-
யில் பும்கயிமல ைற்றும் பும்கத்தல் 
மூல்ை கபருைைவோன புற்று்�ோயோ -

ளி்கள் உருவோகின-
்னர்.   

மு ்த லி ல் 
பும்கயிமல எைது 
உடலுககு முககிய-
ைோன்தோ? மி்கவும் 
அததியோவசியைோ -
ன்தோ எனபம்த 
ைக்கள் சிநதிக்கச் 
க்சயய ் வணடும்.  

க ப ரு ம் ப ோ -
லும் உலகில் 22 

வீ்தைோன ைரணங-
்களுககு பும்கத்த-
லும் பும்கயிமல 
யு்ை ்கோரணைோ-
கின்து.  

எைது �ோட்மடப் 
கபோருத்தவமர வோயப் புற்று்�ோய 
மி்க அதி்கைோ்க ்கோணப்படுகின்து.  

்வறு எந்த குற்்மும் க்சயயோைல் 
ைரணம் அமட்தல், ஒரு குடும்பத-
தில் கபோறுப்பு்கள் சுைந்த ஒருவமர 
இழக்க ்�ரிடு்தல் என் நிமலமய 
எம்ைோல் ்தவிர்க்க முடியுைோனோல் 
அது எத்தம்கய கபறுைதியோன 
க்சயல்.  

�ோம் பலரிடமும் ்பசிப் போர்க -
கும் ்போது அவர்்கள் அமனவ-
ரு்ை எது எதுகவல்லோம் உடலுககு 
்்கடு விமைவிககின்ன எனபம்த 
அறிந்்த மவததிருககி்ோர்்கள்.  

எனினும் அவவோறு அமனதம்த-
யும் அறிநது மவததிருப்பவர்்க்ை 
்தவறிமழககின்ோர்்கள். பும்கயிமல 
உப்யோ்கமும் பும்கத்தலும் அவவோ-
்ோன்்த.  

சு்கோ்தோர அமைச்சு ஆரம்பிததுள்ை 
இமணய்தைம் மூலைோன விழிப்-

புணர்வுத திட்டம் அத்தம்க்யோர் 
்தைது ்தவம் உணர்நது க்சயற்படுவ-
்தற்கு வழிவகுககும் எனப்்த �ைது 
�ம்பிகம்க.  

ஜனோதிபதி ்்கோட்டோபய ரோஜ-
பக்சவின சுபீட்்சததின ்�ோககு 
க்கோள்ம்கத திட்டததிலும் சு்கோ்தோர 
அமைச்சின ்கருத திட்டங்களிலும் 
க்தோற்்ோ ்�ோய ஒழிப்பு அல்லது 
்கட்டுப்போடு க்தோடர்பில் முழுமை -
யோன ்கவனம் க்சலுத்தப்பட்டுள்ைது 
ைகிழ்ச்சிககுரியது.  

எைது �ோட்டில் க்தோற்்ோ ்�ோய்க-
ைோ்க 72 வம்க ்�ோய்கள் உள்ைன.  

இவற்றில் புற்று்�ோய நீரிழிவு 
்�ோய என சில முககியைோன-
வற்ம்க குறிப்பிட முடியும். 
அதில் மு்தல் ஐநது இடங்களில் 
உள்ை ்�ோய்களில் ஒன்் புற்று 
்�ோயோகும்.   அந்த ்�ோய ்தவிர்ததுக 
க்கோள்ைக கூடியது. 

விழிப்புணர்வை வைழங்குகிறது ஆயு +  
சமூக வை்ைத�ள தசயற்திட்டம்.  

புற்றுந�ோயை வலிந்து உடலில்   
கட்டிக் ககோள்ள நவண்டுமோ?

-ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்    

நொட்மட்ய உலுககிய கேோர்கஸ் -
முல்ல பிரதீபி்கோ சு்தர்்சனி ரத-

�ோயக்கோமவ க்தரியோ்தவர்்கள் யோரும் 
இருக்க முடியோது. அனறு ்கம்பேோ 
மவததிய்சோமலயில் பீ.சீ.ஆர் பரி்்சோ-
்தமனககு அவர் உட்படுத்தப்பட்டிருக-
்கோவிட்டோல் இனறு �ோட்டிற்கு ஏற்பட் -
டிருக்கக கூடிய நிமலமய நிமனததுப் 
போர்க்கவும் முடியோது.   

“எைது க்தோழிற்்சோமலயின பணியோற் -
றிய அ்ன்கைோனவர்்களுககு ்கோயச்்சல், 
இருைல் இருந்தது. எனககுத க்தரிநது  
க்சப்கடம்பர் 20ம் தி்கதியிலிருநது 
சிலருககு ்கோயச்்சல் அதி்கரிதது ையக்க -
ைமடந்தோர்்கள். எைது க்தோழிற்்சோமல 
சிகிச்ம்ச நிமலயததினோல் வலி நிவோ-
ரணம் வழங்கப்பட்டது. எனககு க்சப் -
கடம்பர் 27ம் தி்கதி உடம்பு முழுதும் 
வலி ஏற்பட்டது. ்தமல வலியும் ஏற் -
பட்டது. �ோன 28ம் தி்கதி க்தோழிற்்சோ-
மலககு ்வமலககுச் க்சன்வுடன 
க்தோழிற்்சோமல மவததியரிடம் ைருநது 
எடுத்்தன. எனககு மவரஸ் ்கோயச்்சல் 
என்் கூ்ப்பட்டது. அனறு �ோன ்�ரத-
துட்ன்ய வீட்டுககுச் க்சல்ல அனுைதி 
்்கட்ட ்போது,  ஒக்டோபர் 14ம் தி்கதி 
ஒப்பமடக்க ்வணடிய ஓடர் ஒனறுள்-
ைது, என்வ கபகடரி மவததியரிடம் 
ைருநது எடுததுக க்கோணடு ்வமல க்சய-
யுைோறு எைது பிரிவுககுப் கபோறுப்போன-
வர் கூறினோர்.   

அ்தன பி்கு �ோன ைருநது எடுத-
துக க்கோணடு க்தோடர்நது ்வமல 
க்சய்்தன. க்சப்கடம்பர் 30ம் தி்கதி 
்கோமலயிலும் எனககு ்கஷடைோ்க இருந-
்தது. இது ்சரிவரோது, மவததிய்சோமலக-
குச் க்சனறு சிகிச்ம்ச எடுக்கலோம் எனறு 
எனது ்கணவர் கூறினோர். �ோன எனது 
இயலோமைமயக ்கோட்டிக க்கோள்ைோது 
்வமலககுச் க்சன்்ன. 30ம் தி்கதி 
்கோமல கபகடரியில்  சுவோசிக்க சிரைப் -
படுவம்த  உணர்ந்்தன. மூச்சு வோங்க 
சிரைைோ ்க இருந்தது. �ோன சிரைப்பட்டு 
ஓயவு  அம்ககுச் க்சன் ்போது ையக-
்கை மடநது விழப் ்போ்னன. இரணடு 
்பர்   எனமனப் பிடிததுக க்கோணடு 
க்சன்ோர்்கள். அப்்போது இனனும் ஏழு 
்பரைவில் ஓயவு அம்யில் சுவோசிக்கச் 
சிரைப்பட்டுக க்கோணடிருந்தோர்்கள். 

்தோதி வநது எனது ்கோயச்்சலின அைமவ  
பரி்்சோதித்தோர்.  ்கோயச்்சல் 101 ஆ்க இருந-
்தது. மீணடும் பரி்்சோதித்த ்போது 99 
ஆ்க இருந்தது.   

மவரஸ் ்கோயச்்சல்்தோன  ்வமல க்சய -
யுைோறு அவர்்கள் கூறினோர்்கள். எனது 
க�ஞ்சு வலிப்ப்தோ்கக கூறி்னன. 
அப்்போது ்்கஸ்ட்ரிக என ைோததிமர 
்தந்தோர்்கள். எனககு ்்கஸ்ட்ரிக இல்மல, 
க�ஞ்சு வலிககி்து, மூச்சு விட  சிரை-
ைோ்க இருககி்து என்வ எனமன திவு-
லப்பிட்டி மவததிய்சோமலககு அமழத-
துச் க்சல்லுைோறும்  இல்லோவிட்டோல் 
எனது ்கணவருககு அறிவிககுைோறும் 
கூறி்னன. அ்தன பினனர்்தோன எனமன 
்கம்பேோ மவததிய்சோமலயில் அனுை-
தித்தோர்்கள்” என அஙக்கோமட ஐ.டி.பி 
மவததிய்சோமலயின ஆ்ோம் இலக்க 
வோட்டில் சிகிச்ம்ச கபற்றுவரும் பிர-
தீபி்கோ சு்தர்்சனி ரத�ோயக்கோ எம்மிடம் 
கூறினோர்.  

க்சப்கடம்பர் 30ம் தி்கதி ்கம்பேோ 
மவததிய்சோமலயில் அனுைதிக்கப்பட்ட 
அவர் மீணடும் ஒக்டோபர் 02ம் தி்கதி 
வீட்டுககுத திரும்பியிருந்தோர். அவரது 
்கோயச்்சல் அதி்கரிதது நியு்ைோனியோ 
நிமலககு வநதிருப்ப்தோ்கக கூறிய மவத -
திய்சோமலயின மவததியர், ்தற்்போது 
அவைது நிமல இயல்புககு  வநதுள்ை-

்தோல் வீட்டுககுச் க்சல்லுைோறு குறிப்பிட்-
டுள்ைோர்.   

அவருககு ஒக்டோபர் 01ம் தி்கதி பீ. 
சீ. ஆர் பரி்்சோ்தமன ்ைற்க்கோள்ைப்-
பட்டது. மவததிய்சோமலயிலிருநது 
கவளி்யறும் ்�ரம் அந்த பரி்்சோ்தமன 
அறிகம்க கிமடததிருக்கவில்மல. இது 
க்தோடர்பில் பிரதீபி்கோ மவததியரிடம் 
்்கட்ட ்போது, எந்தப் பிரிச்சிமனயு-
மில்மல என மவததியர்்கள் கூறியுள்-
ைனர். பிரச்சிமன ்்தோனறியது அவர்  
மவததிய்சோமலயிலிருநது வீட்டுககுத 
திரும்பிய ஒக்டோபர் 02ம் தி்கதி ைோமல -
யிலோகும். பிரதீபி்கோவின ்கணவரது 
ம்க்பசிககு அமழப்மப ஏற்படுததிய 
்கம்பேோ மவததிய்சோமல மவததி-
யர்்கள், பிரதீபி்கோவுககு க்கோ்ரோனோ 
க்தோற்று ஏற்பட்டிருப்பது உறுதியோகியுள்-
ை்தோல் துரி்தைோ்க மவததிய்சோமலயில் 
அனுைதி கபறுவ்தற்கு ஆயத்தைோகுைோறு 
்த்கவல் க்தரிவித்தம்தத க்தோடர்நது பிர-
தீபி்கோ உள்ளிட்ட வீட்டோர் அதிர்ச்சிய -
மடந்தனர்.

“உணமையி்ல்ய எம்ைோல் எம்தயும் 
நிமனததுப் போர்க்க முடியோைல் ் போனது. 
இது ்தவ்ோன ்த்கவலோ்க இருககும் என 
எனது ்கணவர் கூறினோர். எனது ை்கள் 
பயநது ்போய அழத க்தோடஙகினோள். 
�ோன ைரணிதது ்போயவிடு்வன 

என்் �ோன நிமனத்்தன” என பிரதீ -
பி்கோ கூறும் ்போது ஆழ்ந்த கபரு மூச்சு 
விட்டோர். திவுலபிட்டி கபோலிஸோர் பிர-
தீபி்கோவின வீட்மடத ்்தடி வநது, பிரதீ -
பி்கோமவ ஐ.டி.எச். மவததிய்சோமலககுச் 
க்சல்ல ஆயத்தைோகுைோறும், வீட்டில் 
உள்ை ஏமனயவர்்கமை ்தனிமைப்படுத-
்தல் நிமலயததிற்குச் க்சல்ல ்தயோரோகுைோ -
றும் அறிவித்தனர். அ்தமனத க்தோடர்நது 
அங்்கோமட ஐ.டி.எச். மவததிய்சோமல -
யிலிருநது அம்புலனஸ் வணடியும் அவர்-
்கைது வீட்டிற்கு வநது ்்சர்ந்தது.   

அனறிலிருநது இனறு வமரயிலும் 
பிரதீபி்கோ இருப்பது அஙக்கோமட ஐ.டி.
எச் மவததிய்சோமலயின 06ம் இலக்க 
வோட்டிலோகும். அவைது ்கணவர், ை்கள், 
இரணடு ை்கன்கள் ைற்றும் அவைது ்தநம்த 
ஆகி்யோர் 06ம் தி்கதி ்கோமலயில் ்கோலி 
ேபரோதுவ ்தனிமைப்படுத்தல் நிமலயத-
திற்கு அமழததுச் க்சல்லப்பட்டோர்்கள். 
அவர்்களுககு பீ. சீ. ஆர் பரி்்சோ்தமன 
்ைற்க்கோள்ைப்பட்ட்தன பினனர் பிரதீபி-
்கோவின ை்களுககு க்கோ்ரோனோ க்தோற்று 
ஏற்பட்டிருப்பது உறுதியோனது. இப்்போது 
சுவப்னோ திவயோஞ்்சலி என் பிரதீபி்கோ-
வின ை்களும் ஐ.டி.எச் மவததிய்சோமல-
யின 06ம் இலக்க வோட்டி்ல்ய ்தனது 
்தோயுடன சிகிச்ம்ச கபற்று வருகின்ோர்.   

பிரதீபி்கோ சு்தர்்சனி ரத�ோயக்கோவுககு  
06ம் இலக்க வோட் அனுபவம் புதுமை -
யோன்தோகும். ஒரு பக்கததில் அவைது 
ை்களும், ைறு பக்கததில் பிகரணடிகஸ் 
ஆமடத க்தோழிற்்சோமலயில் அவளுடன 
பணியோற்றிய 16 ்்தோழி்களும் சிகிச்ம்ச 
கபற்று வருகின்னர்.   

“தினமும் அதி்கோமல 5.00 ைணிககு 
்கோயச்்சமலப் பரி்்சோதிக்க, இரத்தம் 
எடுக்க, இரத்த அழுத்ததம்தப் பரி்்சோ-
திக்க வோட்டிற்கு ்தோதியர்்கள் வருவோர்்கள். 
எைககு ைோததிமர்கள் ்தருவோர்்கள். ்கோமல 
6.00 ைணிககு ்கோமல உணவு ்தருவோர்-
்கள். ்கோமல 9.45 ைணிககு சூப் அல்லது 
அவித்த க்கோத்தைல்லி ்தணணீர் ்தருவோர்-
்கள். அத்்தோடு கவயிலில் உலோவ்தற்்கோ்க 
எம்மை வோட்டுககு கவளியில் அனுப்-
புவோர்்கள். மவததியர்்கள் வந்ததும் 
எம்மைப் பரி்்சோதிப்போர்்கள்”  “மவத-
தியர்்கள், ்தோதியர்்கள் மவததிய்சோமல 
வோட்டிற்கு வரும் ்போது வி்்சட 

ஆமட்கமை அணிநது வருவ்தோல் அவர்-
்கைது குரல்்கமைக க்கோண்ட அவர்-
்கமை இனங்கணடு க்கோள்ை ்வணடி-
யுள்ைது. எனினும் ்சோ்தோரண ்�ரங்களில் 
வோட்டின ்கணணோடியோல் அமடக்கப்-
பட்ட இடததிற்கு எம்மை வருைோறு 
கூறி ்கணணோடிககு ைறுபு்ம் இருந்த-
வோறு எைது நிமல்கமைக ்்கட்டறிநது 
க்கோள்வோர்்கள். அந்�ரங்களில் ைோஸ்க 
ைோததிரம் அணிநதிருப்ப்தோல் அவர்-
்கமை இனங்கணடு க்கோள்ை முடியும். 
அவர்்கள் அமனவரும் எம்மை சி்ப்போ்க 
்கவனிககின்ோர்்கள். ைோமல 3.15 ைணி-
யைவில் பிஸ்்கட்டுடன ்்தனீர் ்தருவோர்-
்கள். ைோமல 5.45 ைணியைவில் இரவு 
உணவு ்தருவோர்்கள். ஒவகவோரு�ோளும் 
மி்கவும் சி்ப்போன மும்யில் அமனத-
தும் இடம்கபறுகின்ன.   மூனறு 
�ோமைககு ஒரு ்தடமவ ்கட்டிலின விரிப்-
புக்கள், ்தமலயமண உம்்கமை ைோற்று-
வோர்்கள். �ோன இஙகு இரணடு ஆமட்க-
ளுட்ன்ய வந்்தன. எனககு துவோய, 
்சவர்க்கோரம், பற்பம்ச, பிரஷ உள்ளிட்ட 
அமனததும் மவததிய்சோமலயினோ-
்ல்ய ்தரப்பட்டது. எைககு அணிவ்தற்கு 
சில ஆமட்கள் கிமடககுைோயின �ன்ோ்க 
இருககும்” என ்்கோரிகம்க விடுத்தோர் பிர-
சிததி கபற்் ஆமடத க்தோழிற்்சோமலயில் 
பணி பரி்்சோ்த்கரோ்கப் பணியோற்றிய பிரதீ-
பி்கோ சு்தர்்சனி ரத�ோயக்கோ.   

எனினும் பிரதீபி்கோவின ்கணவரோன 
்கயோன அைரசிங்க உள்ளிட்டவர்்கள் 
்தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ை ேபரோ-
துவ ்தனிமைப்படுத்தல் நிமலயததிற்கு                     
பிகரணடிகஸ் நிறுவனததின மு்கோமைத-
துவததினோல் ஆமட்கள் அனபளிப்புச் 
க்சயயப்பட்டுள்ைது.   

“ேபரோதுவ ்தனிமைப்படுத்தல் 
நிமலயம் கபோலிஸ் திமணக்கைததிற்கு 
க்சோந்தைோன இடைோகும். அகனகஸ் 
்போனறுள்ைது. �ோனும் பிரதீபி்கோவின 
்தநம்தயும் ஒரு அகனகஸில் இருககின-
்்ோம். எைது மூனறு ை்கன்களும் எைககு 
முனனோல் உள்ை அகனகஸில் இருககின-
்ோர்்கள்.                 (க்தோடர் 11ஆம் பக்கம்)

பிதெண்டிக்ஸ் பிெதீபிகொ
இப்்பொது என்ன தசய்கிறொர?  

ஹரெ சுகததோெ  
தமிழில - எம். எஸ். முஸப்பிர  
(புததளம் விலெட நிருபர)
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கல்லூரி திறந்தாச்சு!
கல்விககண் விழித்தாச்சு!
பள்ளி மதாணவரகள்
பககுவமதாய் வந்தாச்சு!
ச�தால்லிக சகதாடுபப்ற்கு
ஆ�தானகளும் வந்தாச்சு!
அள்ளி எடுபப்ற்கு
அவரகளும் அமரந்தாச்சு!
பதாடபபுத்கஙகளை
படிபப்ற்கு எடுத்தாச்சு!
பயிற்சிக சகதாபபிகளை
எழுதிகசகதாள்ை எடுத்தாச்சு!
த்ரச்சியுடன அறிவுகளை
ச்ம்புடன வைரத்தாச்சு
மறுமலரச்சிகளை மதாணவரகள்
மனநிளறவுடன சபற்றதாச்சு!
கல்லூரி திறந்தினதால் – மன
கவளல செல்லதாம் தீரந்தாச்சு!
உள்ளூர உணரவுகசைல்லதாம்
உண்ளமெதாய் விழித்தாச்சு!
நல்லுபத்�ம் ெதாவுதம
நல்வதாழ்வுககு வழிெதாச்சு!
நல்லதா�தானகளின வதாககுகைதால்
நனளமதெ கிளடத்தாச்சு!
கதாலத்தால் அழிெதா்து!
கல்வி ஒனதற ஆகும்!
கதாலத்தால் வதாழ ளவககும்
கல்வி நனதற ஆகும்!
கல்லூரிக கல்விளெ
கருததுடதன கற்றதால்
எதிரகதால நம்வதாழ்சு
ஒளிமெமதாகும்!
கல்லூரிக கல்விளெ
கருததுடன நதாம் கற்றுகசகதாள்ை 
கல்லூரிககுத தினம் தினம்
ச�னறதாக தவண்டும்!
நல்லச்தாரு நிளலயிளல
நதாமளடநது சகதாள்ை
நல்லதா�தானகள் தபதா்ளனளெ
நதாம் சபற்றதாக தவண்டும்!

கல்லூரி 
திறந்ாச்சு!

காத்ான்குடி 
கலைமதி றபாய்தீன்

போடும் நிலோ்ே
நீ ைமைந்தமை்�ோ
ஓடும் நீரிலலலலோம்
உன் நோ்தம் ்ேட்கிை்்த
ஓமைலபற்ை உன்குரல
ேோற்்ைோடு ேலந்தது்ே
ஆமை லேோணட லநஞைம்
லைழுேோை்்த... உயி்ர!
இ�ற்மேயின் அழலேலலோம்
உன்போடல ்ேட்டு ேளர்ந்தை
ை�ககும் உன்குரல
பட்டி ல்தோட்டில�லலோம் முழங்கிை
உமழபபோளிேளுககு நீ
ஓர் உற்ைோே போைம்
ேமளபபோளிேளின் ேோட்டம்
்போககி�து உன் ேோைம்
இரவின் ைடியில உன்
இரோேம் ்ேட்டு தூங்கி� குழநம்த
உைவில ்தோ�ோய் ்தநம்த�ோய்

குரலோல ்தந்தோய் சுேதம்த
்ேோடோை ்ேோடி ைகேளின்
உளளததில சிேரைோை நீ
போடோ்த போட்டு ஏது
கூைோ்த அறிவுமர ஏது
சின்ைஞசிறு ேணேளில
ேடல்போல ேணணீமர
லபன்ைம் லபருே விட்டு
லைன்ைது�ர் ்தோளமுடி�விலமல்�
ைோவு இருேரம் கூவி அமழத்தோலும்
ைோேோேரம் உன் குரலுககு என்றும்
நோவு உளளேமர உைகேோே
பிரோர்ததிககும் இ்த�மும் இருககும்

நீ மகைதாய்   
மலரந் நதாளினறு  
எனமனம் நிளறந்  
நனனதாள்  
அந் நதாள்  
எனககு எனறும்  
சபதானனதான  
நனனதாள்  
மகிழ்கினதறன  
இம்ளமயில் நதாற்பது  
ஆண்டுகளை இனனலினறி  
நிளறவுச�ய்்தாய்  
இைளமெதாய் இனறு  
மனநிளறதவதாடு  
மகிழ்கினதறன  
எனறும் உன   
ஆயுள் நீடிகக  
இளறவனிடம் தினம்   
பிரதாரததிற்கினதறன இருகரதமநதி   
வறுளமயில்்தான   
உனளன வைரதத்ன  
அந்  
வைரபபின   
அரத்தள்பபுரிநது  
சபதாறுளமதெதாடு வதாழ்கினறதாய்   
மறுளமளெநிளனதது  
மனநிளறதவதாடு  
சபருளமெதாய் நிளனககினதறன  
மனம் மகிழ்கினதறன  
எழுதள் மதிககினறதாய்  
எனறும் நிளனககினறதாய்  
அழுத்மதாய் நல்ல  
கருதள்ச் ச�தால்கினறதாய்   
இலககிெததில்   
எனளனசவனறு  
இ்ெம் மகிழளவககினறதாய்  
இளறவன உ்விெதால்  
இனனும் உெரவதாய்  
இலககிெததில்  
உனனவளன உயிரதாய்  
நிளனககினறதாய்  
அந் உயிளர  
உெரவதாய் மதிககினறதாய்   
மககளை மனததில்  
சுமககினறதாய்  
உடனபிறபபுககதை  
உண்ளமசெனகிறதாய்  
அ்ன   
உணரவதாகினறதாய்  
மகதை  
மறுளம வதாழ்தவ  
நிரந்ரம் எனபள்  
மனததில் ளவததுகசகதாள்  
அல்லதாஹளவ ஐநதுதவளையும்   
ச்தாழுதுசகதாள் அவன   
அருளைப சபற்றுக சகதாள்  
நதாற்பதச்தானறில் நதான  
இருபதபதனதாச்ரிெதாது  
எனககதாகப பிரதாரததிததுக சகதாள்  
எனறும்  
அனபுடன வதாபபதா!  

நான் 
மகிழும் 
நாள்

எனளனத ்ன சபெருடன
த�ரதது உயிர சகதாடுத்வர
நதான வர இந்ப பூமியில்
உதிர கதாரணமதானவர
எனளன மதார மீதும் 

த்தாள் மீதும்
தபதாட்டு வைரந்வர

நளட பயில ளக பிடிதது
வழி �ளமத்வர

எனகசகதானசறனறதால் 
துடிததுப தபதானவர

எனககுப பதாடம் புகட்டிெவர
தமலும் எனளன ஒவதவதார

இடததிற்கும் கூட்டிச் ச�னறவர
எனளனப பதா�தத்தாடு பதாரத்வர

இனறு அவர இல்ளல
இளறவனடி த�ரநது விட்டதார
அவர நிளனவுகள் இனறும்

அழிெதா் ஓவிெமதாய்
பசு மரத்தாணி தபதால்

எனறும் வநது வநது தபதாகும்
இபபடி ஒரு ்நள்

எவருககுதம வதாய்த்து இல்ளல
எனதபன!

என் ்ந்்

ஒரு முடி உதிர்ந்தோலும்
உயிர் ேோழோ்தோம் ேேரிைோன்!
அத்தமை முடிேளும் உதிர்நது
்தமல்� லைோட்மட�ோைோலும்
உயிமர விடோ்தேன் ைனி்தன்!
நீமரயும் போமலயும்
ேலநது மேத்தோல
நீமர நீககி போமல ைட்டு்ை
அருநதுைோம் அன்ைம்!
ேளமளயும் போமலயும்
ேலநது மேத்தோல
போமல நீககி ேளமள ைட்டு்ை
அருநதுபேன் ைனி்தன்!
உணவு கிமடத்தோல
்தன்னிைதம்த்� ஒன்ைோேக கூட்டி
ஒற்றுமை�ோே உணணுைோம் ேோேம்!
உைவுேளுககு போமட ேட்டி
்தன்னிைததுக்ே
குழி பறிபபேன்்தோன் ைனி்தன்!
ஒரு்ேமள ்போட்ட
எலும்புததுணடுகேோே
ேோலலைலலோம் நன்றி்�ோடு
ேோமல�ோட்டுைோம் நோய்!
அறுசுமே விருநது 
மேதது உபைரித்தோலும்
ேணட இடததில நன்றி ைைநது
முேதம்தத திருபபிகலேோணடு
லைலபேன் ைனி்தன்!
்தோயிலலோககுழநம்தேளுககு
போல ்தநது பசி�ோற்றி
்தோ�ோே விளங்குேது பசு!
்தோம�ப ்போன்ை 
அந்தப பசுமே்�
அறுதது இமைச்சி�ோககி
ேயிறு புமடகே
உணடு ைகிழபேன் ைனி்தன்!
ஏைடோ ைனி்தோ
இந்தப லபோலலோத்தைம்?

நோற்ப்தோயிரம் போட்டுககுக குரல லேோடுத்தோய்
நடிேர் ்தம் நடிபபுககுப போட்டோல உயிர்லேோடுத்தோய்
ஆயிரம் நில்ே ேோ... எை அடில�டுத்தோய்
அநதிைம் ேமரநீ போட்டிமைத்தோய்
இ�ற்மே எனும் இமள� ேன்னி 
உமை ்்தர்நல்தடுத்தோள
ஈற்றில நீ அமைதி�ோய் விமட லபற்ைோய்
உன் குரலில இல�மும் ந�மும் இருந்தது
லைன் நோடேமும் நடிபபும் அதிலிருந்தது
“்தோய்ப போலில வீரம் ேண்டன் – ்தோலோட்டில
்தமிமழக ேண்டன்...” இவேரிேளில உன்
 குரலின் இளமை இனிமை ேண்டோம்
‘கின்ைஸ்’ ஏட்டில உன் நோைம் ேண்டோம்
ைங்ேரோபரணம் உமை உச்சியில மேத்தது
ைோேோேரம் உன் போடல லபற்ைது
உலமே லைோய்த்தது உன்போ ேரிேள – எம்
உளளததில ை்தோ வீற்றிருபபோய் போடேைோய் நீ

முதுமையும் இைபபும்
ைனி்தன் ைநதிககும் ்தவிர்கே முடி�ோ்த
நிமல�ோகும்
ேோழநோள எதிர்போர்பபும்
ஓர் உயிரிைததின் ைோரைரி
ேோழும் ேோலதம்தக குறிககும்
ைததுணவு, நலேோழவு, ைருததுேம்
ஆகி�மேேளில ேோழநோள
எதிர்போர்பபு லபரும்போலும்
்தங்கியுளளது
முதி்�ோர் பற்றி� சிந்தமையின்
்்தமே நம் பலருககிலமல
என்பம்த அநோம்த இலலம்,
ல்தரு்ேோரம், பிணேமை
பமை ைோற்றுகின்ைது
நம்மைப லபற்று ேளர்தது
ேோழநோளில பல தி�ோேங்ேள
லைய்்த நம் லபற்்ைோர் எங்்ே?
இம்தச் சிநதிகே ேோல அேேோைம்
கிமடபப்தரிது
இன்மை� குழநம்த நோமள முதி்�ோர்
ஆைோம்த இலலம்,
பணம் லைலுததும் லேௌரேம்
இது லபற்்ைோருககு இன்பைளிககும்
என்ை எணணம் ்ை்லோங்கிற்று
இஃது உணமையிலமல என்ை நிமலம�
உணரோ்த பிளமளேளும்
இருபபம்த முதுமையின் நிழல
்ேோடிடுகிைது!

“இ�ற்மே எனும்
இமள� ேன்னி” 
போடமலப போடி
்தமிழ திமர ரசிேர்ேமள
பரேைததில ஆழததினீர்ேள!
உங்ேள குரல ேளம்
ேடவுள எைகேளித்த ேரம்
அன்மை� இளசுேமள ைோததிரைோ?
இன்மை� இளசுேளின் இ்த�ங்ேளில
இடம் பிடிதது இன்பக ேடலில
மூழேடிததீர்ேள
“ஆயிரம் நில்ே ேோ!” எை
நிலோமே அமழகே
பலலோயிரம் நிலவும் ேட்டமிட்டு
நிலவுலகின் அதிபதி�ோககி�்்தோ?
இளமைக குறும்பும் உற்ைோேம்
உணர்ச்சிப பூர்ேைோை போடலடிேள
எம் உளளதம்தக லேோளமள லேோணடு
நீங்ேள “போடும் ்போது நோம்
ல்தன்ைல ேோற்ைோ்ைோம்...”
“லபோட்டு மேத்த முே்ைோ”
போடமலக்ேட்டு லபோட்டு
மேகேோ்த முேமும் லைய்ைைககும்
ேஞைம் லநஞசில இலமல என்பம்தக ேோட்ட
உங்ேள ே்தைம் ைோட்சி
பன்லைோழிப போடமலபபோடி படர்நது விரிந்த
போரின் போர்த ைோ்தோவின் பல ைோ்தமைககுச் லைோந்தகேோரர்
ேணடுேள ேணண ைலர்ேமள
ேட்டமிட்டு ரீங்ேோரமிடுேது ்போல
உங்ேள பகதிப போடலேள
ேோமலப லபோழும்த ேளிபபில ஆழததிை
இரவு தூங்கிைோலும் உன்
உைவு தூங்ேோது இது ஒரு
ல்தோடர்ேம்த என்பம்த முன்ை்ர அறிநதீர்ே்ளோ!

இநதி�ோவின் ்்தைத ்தநம்த
உலகுககு அஹிம்மைம�
அறிமுேபபடுததி� அறிேோளர்
்நர்மை லேோணட
லநஞசுரங் லேோணடேர்
ைட்டம் பயின்ைேர்
பட்டம் லபற்ைேர்
இங்கிலோநதில ைட்டம் படிதது
ல்தன் ஆபிரிகேோவில ல்தோழில 
புரிந்த ்்தைபபற்ைோளன்
போர்தததின் மீது
போைம் லபோழிந்த
்நைத ்தநம்த
ைகேளின் உரிமைகேோே
குரல லேோடுத்த ேணணி�ேோன் 
இநதி� விடு்தமலககு
விததிட்ட ேழகேறிஞர்
சு்தநதிரக ேோற்மை
இநதி� ைகேள
சுேோசிகே உ்தவி�
்்தைதம்தச் லைதுககி� சிற்பி
துபபோககிேளோலும் ேோளோலும்
ைோதிகே முடி�ோ்தம்த
அைேழியில ைோதிததுக
ேோட்டி� அஹிம்ைோேோதி
உலே ைகேளோல ்போற்ைபபடும்
உன்ை்த ைேோன்
நீங்ேள ைோணடு ்போைோலும்
ஆணடோணடு ேோலைோய்
ைரிததிரங்ேளில உங்ேள
லப�ர் உச்ைரிகேபபடும்

போடும் நிலோேோேப போரில ேலம் ேந்தே்ர!
ஏடும், நோடும் ்போற்ை எழில இமைம�த ்தந்தே்ர!
கூடுவிட்டுன் ஆவி பிரிநதிட்ட லைய்தியிைோல
ேோடுகின்்ைோம் துன்பத்தோல! ேலலே்ை! எங்குற்ைோய்?
‘ஆயிரம் நிலவில’ ல்தோடங்கி ஆயிரைோய் போடலேமள,
நீயிங்கு போடிமேத்தோய்! லநஞைங்ேள குளிரமேத்தோய்!
்தோயிமைப ்போ்ல இனி� ்தோலோட்டும் போடும் உமை
்நோய் ேநது ்தோககி�்தோல லநோநது ைடிந்தோ்�ோ?
அன்போலும், பணபோலும் அமைேமரயு்ை ேேர்நது 
நின்போல ஈர்ததுவிடும் நிேரிலலோக ேமலஞன் நீ!
உன் போடலேள ்ேட்டு உளளம் ைகிழநதிருந்்தோம்!
அன்போ! எம்தப பிரிந்த அேலத்தோல அழுகின்்ைோம்!
ேணண்தோைன், ேோலில�ோடு ேவிஞர்ேள பல்பரும் 
எணணற்ை ேவிம்தேமள விணணேததில எழுதிவிட்டு
பண்ணோடு போடு்தற்ேோய் உம்மை அமழத்தை்ரோ?
ேணேள குளைோகிவிட்டு, ேமலஞன் நீ லைன்ை ல்தங்்ேோ?
உயிர் பிரிநது ்போைோலும், உத்தைன் நீ போடிமேத்த,
உணர்ேோை போடலே்ளோ உலலேங்கும் ஒலிததிருககும்!
அ�ர்வின்றிப போடிமேத்த அற்பு்த்ை! நிைது
ஆதை ைோநதிகேோே அஞைலி லைய்கின்்ைோ்ை!

மகாதமா காநதி
றுலைனா ஹாசீம்
அககலைபபற்று-02
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சின்னம்பிளலளைச்ைலன 
சிறஹாபதீன்

ஏனிந் பபால்லாத்னம்?
மாத்லளை ஆர். பாைகிருஷ்ணன்

இரவு தூங்கினாலும்...
என்.எம். சியாம், ககாழும்பு-07

கைாபூஷ்ணம் கீழகைலை குை்ைகைன், அபபுத்லளை

பதாடு 
நிலதாதவ!

நிந்வூர் 
மககீன் ஹாஜி

இள�ககு 
உயிர சகதாடுத்

குரதல!
உலகிற்கு இள�

ஒளி சகதாடுத்
மதிதெ!

மனததிற்கு
இ்ம் சகதாடுத் நல்

இள�தெ!
நதானிலம் தபதாற்றும்

முழு நிலதவ
ஆயிரம் நிலதவ வதா...

எனறளழத்
அழதக!

�தா்ளன பளடத்
புகழ் உமத்!

ஆகதாெம்முழுதும்
உம் குரதல!

அனுதினமும்
பசிெதாறும் நல்லமுத்!

�தாகதாவரம் ்தான
நதாமும்

சபறவில்ளலதெ!
அ்னதால்

த்ய்பிளறெதானதும்
உண்ளமதெ!

ஒவசவதாரு நதாளும்
உம் நிளனவதால்

ச்தால்ளலதெ!
அ்ற்கதானமருநதும்

எமககு உம் குரல்்தான!

ைான்மதி

பி.எம்.எம்.ஏ.கா்ர் 
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ைம்புகஎலையூைான்

அககுறல்ண, அலிறிஸாப

ஐபபசி ைோ்தைம்த அகிலத்தோர் ்்தர்நல்தடுதது   
அறிவுபபசி தீர்ககும் திங்ேலளை அறிவித்தோர்  
ைனி்தன் அறிவு லபறும் ைேத்தோை ேோசிபபோல  
இனி� நூலேமள இன்றும் ்ைேரிபபர்  
்்தனீகேள ்்தடுகின்ை ்்தனுளள ைலர்்போல   
ஞோனிேள நோடுகின்ைோர் நலல பனுேலேமள  
ேோசிதது அறிவு லபற்்ைோர் மே�ேததில பலர்   
�ோசிபபர் நூலேமள �ோங்ேணும் ்்தடி�ம்த   
நூலேமளத ்்தடுகின்ை சிரைங்ேள இன்றிலமல  
ேோலடியில லபற்றிடலோம் ேணினியின் துமணமூலம்   
சிறுேர்ககுப பரிைளிகே தீன்பணடம் ்தவிர்தது  
அறிவூட்டும் சிறு நூலேள அன்பளிபபுச் லைய்்ேோம்  
்நரமிலமல என்று நிமைகேோது ேடமைல�ன்்ை  
ேோரலைோரு நன்னூமல ேோசிகே உறுதி லேோள்ேோம்!   

 ‘்ம்பிலுவில் கெகா’

ோசிப்ப வநசி  

-என்.்க. ்ைணி, 
பைாஙககாலை

நட்பின் 

இலககணம் 

வ்ாழா!

நணபன் என்று
லைோலலிச் லைோலலி
ந� ேஞைேைோே
பழகி
்தருணம் போர்தது
்தமலகீழோே ேவிழதது
விடும்
இக ேலியுேததில
உணமை போைம்
லேோணடு
்நைக ேரம் நீட்டி
கு்ைலனுககு ேணணமைப

்போலவும்
குேனுககு இரோைமைப
்போலவும்
உணமை ்நர்மை
லேளிபபமடத ்தன்மையு-
டன்
உன் அடர்ததி�ோை
அன்பின் முன்
என்மைத ்்தோற்றுப
்போே மேத்த
என் அன்புத ்்தோழன்
்தங்ேததின் எமடயில

்தரம் குன்றிைோலும்
உன் அன்பின்
்தரம் என்றும்
குன்ைோது ேோத்த
என் அருமை ்்தோழன்
நீ
்தோய்பபோல ்போல
உன் பவிததிரைோை
உன் அன்மபக
ேணடு என்னி்த�ம்
உைகேோேத துடிககிைது
்்தோழோ

நட்பின் சிேரைோை
உைககு என்றும்
அன்பு ைோைோ
உணமைத ்்தோழைோே
இருநது
உன் இன்பததிலும்
துன்பததிலும்
உைககு ்்தோள
லேோடுப்பன் ்்தோழோ
நீ நட்பின்
இலகேணம்!

பாடும் நிலா எஸ்.பி.பீ
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தற்்போது  ஏழு ்பர்ச் கோணியி்ே்ே 
்தோடடத் ததோழிேோளருககோன  அமைககப் -
படுகின்றன. ஒரு வீடமட ைடடு்ை அங்கு 
அமைத்துக தகோளள முடியும்.   ்ேறு 
எதுவித ேசதிகமள ஏற்படுத்திக தகோளள   
கோணி ்போதுைோனதலே. அடுத்தடுத்து 
வீடுகள ஒடடிேபடி ஒடுககைோக்ே அமை -
ேப்தபறுகின்றன. ைறுபு்றத்தில இதுவும் 
ேேனகள ்போே்ே கோணப்படுகின்றன.   

ஆடு, ைோடு ேளர்ப்பதிலும் வீடடுத் 
்தோடடச் தசயமகயில கேனம் தசலுத்தும் 
ததோழிேோளரின எதிர்போர்ப்புககள இங்கு 
மககூடுேதிலமே.     இதனோல  குடும்ப 
தபோருளோதோரத்மத ஈடுதசயே முடிேோதுள -
ளது. இதன கோரணைோக்ே இேர்கள அனறு 
ைோடி வீடடுத்திடடத்மத விரும்பவிலமே -
தேனபதும் குறிப்பிடத்தககதோகும்.   

7 ்பர்ச் கோணியிேோன வீடடுககு உறுதிேோ -
ேது கிமடககு்ைோ என எதிர்போர்த்திருககும் 
ததோழிேோளர்கள ேருடங்கள பே கடந்து -
விடட ்போதிலும் அது அேர்களுககு  எட -
டோககனிேோக்ே இருந்து ேருகி்றது.  

அத்துடன ஏழு ்பர்ச் கோணியில ஆரம் -
பிககப்படட பே வீடமைப்புத் திடடங்கள 
ேருடங்கள பே கடந்துவிடட ்போதிலும் 
முற்றுப்தப்றோதுளளது.  அமே  அமரகும்ற -
ேோக,  தரககும்றேோக, அடிப்பமட ேசதிக -
ளற்்ற நிமேயில இருப்பமதக கோணமுடிகி -
்றது. 

ஒவதேோரு ்தோடடத்திலும் ததரிவு தசய -
ேப்படும் குறிப்பிடட சிேருககோக ஆரம் -
பிககப்படும் இந்த வீடடுத்திடடம் ேேன 
மும்றமே முற்்றோக ைோற்றிேமைககப் ்போது -
ைோனதோக இலமே. 

்தோடட வீடமைப்புத் திடடத்தில 
இனனும் ததளிவுபடுத்தப்பட ்ேண்டிே 
ஒரு விடேமிருககி்றது. 

ஒரு குடியிருப்பும் அமதச் சூழவுளள 
கோணியும் அதற்கோன தபறுைதி முற்றிலும் 
தசலுத்தப்படட பினன்ர அககுடியிருப் -
போளருககு உரிமைேோககப்படும். ஆனோல 
தபருந்்தோடடக கோணி அரசுககுச் தசோந்தைோ -
னது. இககோணிமே ைககள தபருந்்தோடட 
அபிவிருத்திச் சமபயும், இேங்மக தபருந் -
்தோடடக கூடடுத்தோபனமும் தனிேோர் நிறு -
ேனங்களுககு குத்தமகககு விடடுளளன. 
என்ே இககோணிமே தேளிேோருக்கோ 
அலேது ததோழிேோளருக்கோ சடடப்படி 
விற்பமன தசயே முடிேோது. இவேோ்றோன 
நிமேயில தைது ்தோடடத்தில ்ேமே 
தசய்ேோருககோக அமைககப்படும் குடியி -
ருப்மபயும் சுற்றியுளள கோணிமேயும் அேர் -
களுககு விற்பமன தசயேது சோத்திேைோ -
கோது. இந்நிமேயில ்தோடட வீடமைப்புத் 
திடடம் எவேோறு முழுமைேோக முடியும்?   

இ்த்ேமளயில ்தோடடத் ததோழிேோ -
ளருககோன வீடடுத்திடடம் தகோனகிறீடடி -
ேோன கூமரயுடன அமைககப்படும் என 
இரோஜோங்க அமைச்சர் ஜீேன ததோண்டைோன 
ததரிவித்துளளோர். அதற்கு ்ைேோக ைோடிமே 
அமைத்துகதகோளள விரும்புபேர்கள 
அமைத்துக தகோளளேோம். இ்த்ேமள -
யில இந்திே அரசோங்கத்தின வீடடுத்திடடம் 
உறுதிேோன கூமரகளுடன அமைககப்படும் 
எனவும் ததரிவித்துளளோர்.   

அமைககப்படும் வீடுகள 7 ்பர்ச் 
கோணிமே விட அதிகைோக்ே இருககும். 20 
்பர்ச் என ்பரம் ்பசினோல 10 ்பர்ச்சில 
சரி வீடு அமையும். ஒ்ர குடும்பத்தில பே 
குடும்பங்கள ேசித்து ேரும்்போது அேர் -
களின வீடடுப் பிரச்சிமனககுத் தீர்ேோக 
கோணிமே பகிர்ந்தளிப்ப்த சரிேோன தீர்ேோக 
இருககுதைன     இரோஜோங்க அமைச்சர் 
ஜீேன ததோண்டைோன ததரிவித்துளளோர். 
அமைச்சரின ்ேோசமனகள ேர்ேற்கககூடி -
ேமேதோன.   

இது இவேோறிருகக, ேோககோளர் இடோப் -
பில தபேர்கள உளள அமனேருககும் 
வீடுகள தபற்றுக தகோடுககப்படும் என பிர -
தைர் ைகிந்த ரோஜபக்ஷ கடந்த போரோளுைன்றத் 
்தர்தலின்போது பதுமளயில நமடதபற்்ற 
பிரசோரக கூடடத்தில ததரிவித்திருந்த கூற்று 
சோத்திேப்படுைோ என ைககள ்களவிதேழுப் -
புகின்றோர்கள.    

ஒவதேோரு ேருடமும் ஒக்டோபர் 
முதேோம் திகதி உேக குடியிருப்பு தினம் 
அனுஷ்டிககப்படுகி்றது. இதமனதேோடடி  
நமடதப்றவிருந்த பே நிகழ்வுகள 
தகோ்ரோனோ மேரஸ் ததோற்று கோரணைோக 
திகதி குறிப்பிடோைல ஒத்திமேககப்படடுள -
ளன. முனதனடுககப்படடு ேரும் வீடடுத் -
திடடங்கள முழுமை தப்றோத நிமேயில 
இனனும் எத்தமன கோேத்திற்கு ததோடரப் -
்போகி்ற்தோ ததரிேவிலமே.  ஆடசி ைோற் -
்றத்தின பின புதிதோக பதவி்ேற்றுளள இரோ -
ஜோங்க அமைச்சருககு போரிே தபோறுப்புககள 
இருககின்றன. இேரது கோேப்பகுதியிேோ -
ேது ததோழிேோளருககோன கோணி உரிமை -
யும் வீடடுரிமையும் கிமடகக ்ேண்டும் 
எனப்த தபருந்்தோடட ைககளின எதிர் -
போர்ப்போகும்.   

வீட்டுரிமையும்... 
(08ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

Adventures of a Brown Man in Search of 
Civilization , 1971, James Ivory இேககத் -
திலும், Anthony Korner ைற்றும் இஸ்ைோயி -
லின தேோரிப்பிலும் உருேோன ஓர் ஆேணத் -
திமரப்படைோகும். 

இது Nirad Chandra Chaudhuri எனும் 
இந்திே ேங்கோளத்மத ்சர்ந்த ேண்டனில 
ேசிககும் அறிஞரின இந்திேக கேோசோ -
ரம், ேரேோறு, சம்பந்தைோன கருத்துகமள 
அேசும் படைோகும்.   

Mahatma and the Mad Boy, 1973, 
Merchant Ivory Productions தேோரித்து 
இஸ்ைோயில இேககத்தில 27 நிமிட ஓடும் 
ஒரு குறுந்திமரப்படைோகும்.. சஜித்தின 
ஒரு கமதமே அடிப்பமடேோகக தகோண்ட 
இந்தக குறும்படம் வீடற்்ற இந்திே இமள -
ஞர்கள உணவு ைற்றும் நடமபத் ்தடும் 
நிேேரத்மதச் சித்தரிககும் ஒரு படைோ -
கும்.. அேரது சி்றந்த நண்பர்களில ஒருேர் 
ைகோத்ைோ கோந்தியின சிமே ைற்றும் கோந் -
திேத்மதப் பினபற்றுபேர்களின கூடடம் 
அனமபயும் அககம்றமேயும் பற்றிப் ்பசி -
னோலும், அேர்கள வீடற்்ற இமளஞர்கமள 
விரடடுகி்றோர்கள. 

இந்தப் படம் தசப்டம்பர் இது 1974 
இல ேண்டனிலும், ஆகஸ்ட 18,1977 இல 

யு.எஸ். இல பிபிசி ததோமேககோடசியிலும் 
திமரயிடப்படடது.   

Heat and Dust, 1982 தேோரிககப்படடு 
1983 ஆம் ஆண்டு தேளிேந்த இத்திமரப் -
படம் இந்திேோவின இரு கோேகடடங்களில 
நினறு ்பசுகின்ற திமரப்படைோகும்.. 

பிரிடடிஷ் இந்திேோவில பிரிடடிஷ் கோே -
னித்துே அதிகோரியின இளம் ைமனவிக -
கும் இந்திே நேோபுககும் இமடயிேோன 
உ்றமேப் ்பசுே்தோடு, இரண்டோேது 
பகுதி தனது ைோமியின (அதிகோரியின இளம் 
ைமனவி) ேோழ்கமகமேப் பற்றி அறிந்து 
தகோளளச் சுதந்திர இந்திேோவுககு ேருமக 
தரும் அந்த அதிகோரியின ைமனவியின 
தபரிே ைருைகளுககும் இந்திே நபர் ஒருே -
ருககும் ஏற்படும் உ்றமேப் பற்றிப் ்பசுகி -
்றது.   

The Courtesans of Bombay, 1983 James 
Ivory Ruth Prawer Jhabvala இமணந்து தேோ -
ரித்து இேககிே இப்படம் பம்போய நகரின 
பு்றநகரில அமைந்துளள பேன பூல பகுதி -
யில ஆடி போடி ஆண்கமள ைகிழ்விககும் 
தபண்கமளப் பற்றிே ஒர் ஆேணப்படம். 
கோேப்்போககில அப்தபண்கள போலிேல 
ததோழிலில ஈடுபடுத்தப்படுேமதயும் 
தசோலலுகி்றது.   

In Custody (also known as Hifazaat),1993 
இந்திேோவின முககிேப் தபண் எழுத்தோள -
ரோன அனிதோ ்தசோயின In Custody எனும் 
நோேமே அடிப்பமடேோயக தகோண்டு 
தேோரிககப்படட படைோகும். இத்திமரப்ப -
டத்தில இந்திேோவில ஒரு கோேத்தில தசல -
ேோககுடன இருந்த உருது தைோழியின நிே -
ேரத்மத உருது தைோழி கவிஞர் ஒருேரின 
ேோழ்கமகயுடன இமணத்துப் ்பசுகின்ற 
படைோகும்.   

இஸ்ைோயில ்ைமேத்்தே நோடுகளில 
ேோழ்ந்த கோேத்தில அேர்களுககு இந்திேச் 
சமைேல பற்றி அறிமுகப்படுத்துேதில ஆர் -
ேமிககேரோக இருந்தோர். அதன கோரணைோக 

இந்திே உணவு ேமககள தகோண்ட விருந் -
துகமள அங்கு ஏற்போடு தசயேதில ஆர்ே -
மிககேரோக இருந்தோர். அத்்தோடு இந்திேச் 
சமைேல சம்பந்தைோன பே நூலகமளயும் 
தேளியிடடோர்.   ்ைலும் சினிைோ சம்பந்த -
ைோன நூலகள பேேற்ம்ற அேர் தேளியிட -
டோர். 1996 அேர் இேககிே The Proprietor 
(also known as La proprietaire), 

திமரப்படத் தேோரிப்மபப் பற்றிே அனுப -
ேங்கமள 1996 ஆம் ஆண்டு Once Upon a 
Time ... The Proprietor, எனும் தமேப்பில 
தேளியிடடுளளோர், 

அடுத்துப் பிரோனஸில நோடடில நடத் -
திே படத் தேோரிப்பு அனுபேங்கமளயும் 
பிரோனஸ் நோடடு உணவு ேமககமளப் 
பற்றிக கேந்த நிமேயில ்பசும் ஒரு 
நூேோக 1999ஆம் ஆண்டு தேளிேந்த 
அேரது Ismail Merchant’s Paris: Filming 
and Feasting in France, Abrams, எனும் 
நூல அமைந்தது, அடுத்து அேரது இறுதிக 
கோேத்தில தேளிேந்த ஒரு சி்றப்போன 
நூலதோன MY PASSAGE FROM INDIA: 
A Filmmakers Journey from Bombay to 
Hollywood and Beyond. (Viking Studio; 
2002) இந்த நூல அேரது சுேசரிமத 
போங்கோன நூேோகும். 

இந்திேோவின பம்போயிலிருந்து அதை -
ரிககோவின த�ோலிவூட ேமர பேணம் 
தசயத ஒரு திமரப்படத் தேோரிப்போளரின 
இேககுனரின அனுபேங்கமள சி்றப்போன 
மும்றயில ்பசும் ஒரு நூேோகும்.   

2002 இந்திே அரசு இேருககுப் பத்ை 
பூஷணம் விருது ேழங்கிேது. ைற்றும் 
்ைலும் பே சர்ே்தச விருதுகமள இேர் 
தபற்றுக தகோண்டோர்.   

2005 ஆம் ஆண்டு ்ை ைோதம் 25ந்திகதி 
ேண்டனில அேருககு நடந்த ஓர் அறுமே 
சிகிச்மச தபோழுது கோேைோனர். அேரது 
உடல பம்போயககுக தகோண்டு ேரப்படடு 
அடககம் தசயேப்படடது.     

மைைன் சமூ்க த�ொலிவுட் இயககுனர்... (28ஆம் பககத் ததோடர்)

ngWif mwptpj;jy; 

Rj;jpfhpg;Gr; Nritia toq;Fjy;

fsdpg; gy;fiyf;fofk;
fsdpg; gy;fiyf;fofj;jpw;Fr; nrhe;jkhd> uhfk tshfj;jpy; mike;Js;s 

kUj;Jt gPlj;jpw;Fr; nrhe;jkhd fl;blq;fs; kw;Wk; mjd; Rw;Wr; #oiy 

Rj;jpfhpj;jy; kw;Wk; Fg;igfis mfw;Wjy; rk;ge;jkhf 03 tUlj;jpw;Ff; Fiwahj 

mDgtKs;s epWtdq;fspypUe;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhuy; 2020.11.10 

gpw;gfy; 2.30 tiu vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

,f;Nfs;tp gw;wpa Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; 2020.10.27 K.g. 10.00 ,w;F uhfk 

kUj;Jt gPl mYtyfj;jpy; elj;Jtjw;F jPHkhdpf;fg;gl;Ls;sJld;> ,Wjpapy; 

rpNu\;l cjtpg; gjpthsh;/ kUj;Jt gPlj;jpl;lj;jpd; fhrhshplk;  vOj;J%y 

Ntz;Ljiy rkh;g;gpj;J kPsspf;fg;glhj &gh 2000/- Nfs;tpf; fl;lzj;ij gy;fiyf; 

fofj;jpd; fhrhshplk; nrYj;jp gw;Wr;rPl;il rkHg;gpj;j gpd;dH md;W kl;Lk; 

kUj;Jt gPlj;jpy; Nfs;tpg; gj;jpuq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. mj;Jld; Nfs;tp 

khjphpg; gj;jpuq;fs; kw;Wk; mjNdhL rk;ge;jg;gl;l Vida tpguq;fis 2020.11.09 

gpw;gfy; 2.30 tiu cjtpg; gjpthsH (nghJ epHthfk;) ,lk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Kiwahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; ,U gpujpfSld; %yg; 

gpujp kw;Wk; efy; gpujp NtW Ntwhf ciwfspy; ,lg;gl;L> nghwpapl;L mjd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~fsdpg; gy;fiyf;fofj;jpd; uhfk kUj;Jt gPlj;ij 

Rj;jpfhpg;gjw;fhd Nfs;tp| vd;W Fwpg;gpl;L> 2020.11.10 gpw;gfy; 2.30 ,w;F Kd;G 

fsdpg; gy;fiyf;fofj;jpd; jSfk tshfj;jpd; gpujk ghJfhg;G mjpfhhpapd; 

mYtyfj;jpw;F Kd;G itf;fg;gl;Ls;s> nghJ epHthfg; gphptpw;F nrhe;jkhd 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. cq;fsJ epWtdj;jpd; Nrit mDgtk; 

gw;wpa cWjp nra;ag;gl;l gpujpfs; Nfs;tp tpiykDTld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

xt;nthU cUg;gbf;Fk; NtWNtwhf Fwpj;jthW tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. mt;thwpd;wp KOikaw;W g+Hj;jp nra;ag;gl;Ls;s Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 

ftdj;jpy; nfhs;sg;glhJ epuhfhpf;fg;gLk;.

2020.11.10 gpw;gfy; 2.30 ,w;F fsdpg; gy;fiyf;fofj;jpd; jSfk tshfj;jpd; 

CopaH nghJ miwapy; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpjhuUf;F my;yJ 

mtuJ mq;fPfhpf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F ,t; Ntisapy; rKfkspf;f tha;g;G 

mspf;fg;gLk;.

jiytH

ngWiff;FO

fsdpg; gy;fiyf;fofk;

2020.10.15
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,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;
kp`pe;jiy

20MtJ nghJg; gl;lkspg;G tpoh

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fof 20MtJ nghJg; gl;lkspg;G 

tpoh ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fof tshfj;jpy; 

2020 xf;Nuhgh; 22Mk; jpfjpad;Wk; 23Mk; jpfjpad;Wk; 

eilngw xOq;Ffs; Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;jd. Mdhy;> 

ehl;by; jw;NghJ epyTk; mrhj;jpakhd #o;epiyfspdhy;> 

gy;fiyf;fofkhdJ Nkw;Fwpg;gpl;l nghJ gl;lkspg;G 

tpohit fhytiuaiwapd;wp gpd;NghLtjw;F 

jPh;khdpj;Js;sJ. 

     gjpthsh;
TO Y OTA HI LUX 

4WD,  புத்தம் புதியது,  
ப திவு  செயயபபடா-
்த து ,  முகவர் உத்தர-
வா ்தததுடன் பூச்சிய 
மைலேஜ் சகாணடது. 
2019. 2.4 சைனுவல். 
ச்தா மேலபசி - 
077 7 699162
 064094

நாட்டுகலகாழிக குஞ்சு 
ரூ.80/ =,  நீர்சகாழும்பு,  
்தஙசகாட்டுவ,  பன்்னே,  
ந ா த ்த ா ண டி ய ா 
விறபம்ன  நிமேயஙக-
ளில் உள்ள்ன. CR நா-
ட்டுகலகாழிப பணமணை 
- 0 7 2 3409941.
 059896

ஆ லராககியைா்ன வாழ்வு -
ககு  உபலயாகைா்ன 
சு கா்தார உபகரணைஙக-
ள  பேவறமறை அறிமு -
கபபடுததும் ெநம்த -
பபடுத்தல் அணிககு 
விறபம்ன நிமறைலவறறு 
அலுவர்கள முழு நா-
ட்டிலிருநதும் ல்தமவ. 
071-2202809,  076-
4130209. 064424

சகாழும்பில் அ மைநது-
ள்ள பிர்தா்ன புத்தக 
கம்பனிககு ஆண/ 
சபண விறபம்னயா-
்ளர்கள ல்தமவ. ெம்ப -
்ளம் ஆண -35000/ - ,  
சபண 20, 000/ - வய -
ச்தல்மே 18-35 இமட-
பபட்ட,   அமையுஙக-
ள- 0 7 7330 5791/ 
2-32 0 139 ருஹுனு 
ஸலடஷ்னரி,  LG 180/ 
14,  பீபளஸ பார்க கட்டி-
டம் ,   சகாழும்பு - 11.
 058426

முன்்னணி நிறுவ்னசைா-
ன்று சகாழும்பு புறைநகர் 

பகுதியில் பணிபுரிய 
ெநம்தபபடுத்தல் நி -
மறைலவறறைதிகாரிகம்ள 
(Marketing Executive) 
லெர்ததுக சகாளகின்றை -
து. ெம்ப்ளம்,  கமிஷன்,  
ைருததுவம் ,  கார் ,  எரி-
சபாருள ,  ஊககுவிபபு 
சகாடுபப ்னவு உணடு. 
ைா்தசைான்றிறகு ெம்ப -
்ளம் 100,  000 இறகு 
லைறபடும். அமையுஙக -
ள,  077-3928246,  
071 - 6226578,  
0777-697622,  071-
814 4 320,  071 -
3530876 059147

உ/ ்த வரத்தக ப  பிா ிவு 
உட ்னா்ன பயிலு ்னர் 
கணைககா யவா ்ளர்கள 
ல்தமவ. வி ணணைபபியு-
ஙகள. a g a p e a c c s e r v i c e 
s @ g m a i l . c o m  064258

நாட்டின் மு்தல் ்தர சபாரு -
ட்க ள  வி நி லயா கிககும் 
க ம்ப னி ககு  ொரதிகள 
ை றறு ம்  உ்தவியா்ளர்க -
ளு ககா்ன சவறறிடஙக -
ள. சிஙக்ளம் கம்தககக 
கூடியவர்கள விரும்பத்த -
ககது. ெம்ப்ளம் லபசித 
தீர்ககோம். ்தஙகுமிட 
வெதியுணடு. சகாழும்பு 
- 071-5122036.
 064426

இ ர த ை ே ா ம ்ன யி ல் 
மூன்று லபர் வசிககும் 
வீசடான்றில் சுததிக -
ரிபப்தறகு 25- 60 
வயதிறகிமடபபட்ட சப -
ணசணைாருவர் ்தஙகியி -
ருநது அல்ேது வநது 
லவமே செயய ல்தமவ. 
0 7 1 1 4 2 2 5 0 9
 064791

போஙசகாமட ல்தயிமேத 
ல ்த ா ட் ட ச ை ான் றி ல் 
லவமே செயவ்தறகு கு -
டும்பச் சுமையறறை ்தமிழ் 
்தம்பதிசயான்று உடன் 
ல்தமவ. அமையுஙக -
ள 0777908220/  
0 7 7 7 8 7 6 9 4 3
 064569

வீட்டுப பணிபசபணகள,  

சபண உ்தவியா்ளர்க-

ள,  பணியா்ளர்கள 

ல்த மவ. வயது 18 

- 40,  நல்ே ெம்ப்ளம்,  

ச்தாழில் ,  வாழும் சூ ை -

ல்கள . ச்தாடர்பு  - 75/ 

1,  ட பிளயூ  ஏ சில்வா 

ைாவ தம்த ,   சவள்ள -

வ தம்த .  அமையுஙக-

ள -  0 1 1 2591169,  

075 5 0 9 1 379

 062180

சவள்ளவதம்தயில் உள்ள 

வீட்டிறகு ெமையல் 

ைறறும் சுததிகரிபபு 

லவமேககு அனுப -

வமுள்ள,  ்தஙகியிரு -

கக ககூடிய வீட்டுப 

பணிபசபண ல்தமவ. 

அலுவேகததின் அடி -

பபமடயில் ெம்ப்ளம் - 

ச்தாடர்பு - 0777555300.

 062828

ை ட் ட க க ்ள ப பி லு ள ்ள 

சரஸடூரன்ட் ஒன்றி -

றகு அனுபவமுள்ள 

சகாதது குக உட்னடியா-

கத ல்தமவ. லஹாட்டல் 

முகாமைததுவததில் 

டிபல்ளாைா விலெடைாக 

விரும்பபபடுவர். (076-

1003887). 064412

8000 ெதுர அடி பிம்ளவூட் 

செட்டலின் அடிதது 

கம்புகம்ள கட்டிய பின் 

சகாஙகிறீட் இடுவ்தறகு 

ல்தமவயா்ன சபாரு -

ட்கள உள்ளவர்கள 

ைாத்தம்ள லவமேத 

்த்ளததிறகு ல்தமவ. 

விமேைனுககளுடன் 

ச்தாடர்பு சகாளளு -

ஙகள. ல்தமவபபடும் 

சபாருட்கள ஒபபந்த-

ககாரர்க்ளால் வைஙக-

பபடுவதுடன் கம்பி 

ைாததிரம் எம்ைால் வை-

ஙகபபடும். ஒரு வார -

ததிறகுள லவமேகம்ள 

ஆரம்பித்தல் லவணடும். 

0 7 7 4 0 4 2 3 2 8 

திரு. கவிந்த 

0777412885 u p e k 
a @ h i n g u r a n a g r o u p . c o 
m . 064422

எ ைது முட்மடக லகாழிப 
ப ண ம ணை யி ல் 
லவ மேககு குடும்பம் 
ல்தமவ. ெம்ப்ளம் ஆண 
ரூ .  1200/ = சபண 
800/ = ஒரு ைா்தததில் 
குமறைந்தது 25 நாட்கள 
லவமே செயயககூ-
டி ய  குடும்பஙகளுககு 
விலெட சகாடுபப்னவு. 
்தஙகுமிட வெதியுணடு. 
0 7 04442954,  
0 7 18499175.
 064421

சகாழும்பு மவபவப பணட -
ஙகம்ளகமகயாளும் நி -
றுவ்னசைான்றிறகு,  18 
- 25 வயதிறகிமடபபட்ட,  
ப ேவி்தைா்ன மவபவப 
சபாருட்கம்ளயும் நிறுவ 
மு டியுைா்ன இம்ளஞ-
ர்கள ல்தமவ. உணைவு,  
்தஙகுமிடததுடன் ரூ. 20, 
000/ - ெம்ப்ளசைான்று 
வைஙகபபடும். 0777-
322815 061904

லஹாைா க ை,  ப்னாசகாட 
Templ e bur g மக-
தச்தா ழில் லபட்மட-
யிலுள்ள  உறபததிக 
கம்ப னிககு அவர்க்ளது 
உ றபததிப பிரிவிறகு 
திறைமை உமடய/  திறைன் 
அறறை லவமேயாட்கள 
ல்தமவ. வயது  18 
-30. நல்ே  ெம்ப்ளதது -
டன் ெலுமககள. ்தயவு 
செயது அமையுஙக-
ள - 0778869803.
 064376

070- 7912000 சகாழு-
ம்பில் அமைநதுள்ள,  
மு ்தல்்தர சொகேட் 
கம்பனிககு ஆ/ சப 
ஊ ழியர்கள லெர்ததுக 
சகாள்ள பபடுவர். 
உணைவு ்தஙகுமிடதது -
டன் 45, 000/ - லைறப -
ட்ட ெம்ப்ளம். 064852

 ச்தஹிவம்ள சபயார்மே-
ன் வீதி யில் லைல்ைாடி 

அ மறைசயான்று 
இ மணைந்த  குளியே -
மறையுடன்  வாடமகககு. 
12 00 0/ - ச்தாடர்புக -
ள  -  07 18127025.
 064687

நாட்ளாவிய ரீதியில் 
பச்மெ நிறை மூஙகில் 
ைரஙகள வைஙகுநர்கள 
உடன் ல்தமவ. 070-
1544762. 064049

சபாரேஸகமுவ 9.25 
லபர்ச் காணி,  25 வருட 
பமைய வீ ட்டுடன் வி-
றபம்னககு. சபாரே -
ஸகமுவ ெநதிககு 600 
மீறறைர்,  பிர்தா்ன வீதி 
(119) பஸ பாம்தககு 
200 மீறறைர் - அமைதி-
யா்ன,  பாதுகாபபா்ன 
இடம் 1  அடி,  நுமைவு 
வீதி,  தூய உறுதி,  உடன் 
வி றபம்னககு. உட்னடி 
ஒதுககல்,   நிர்ைாணைததி-
றகு  ்த யார். ரூ. 16.5 
மி ல்லியன் ைட்டுலை 
அ மையுஙகள. 0777-
330333 062667

ரா ஜகிரியவில் 4.5 லபர்ச் 
வீடு விறபம்னககு. 
(கீளஸ இறகு அருகில்) 
0 75-5478265.
 064364
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 சகரவேபபிட்டிய ெைகி 
ைா வதம்தயில் 2 
அ மறைகள சகாணட 
முழுமைசபறறை வீடு 
விறபம்னககு. ்தரகர் 
லவணடாம். ச்தாடர்பு 
- 0770460514
 063604

சிோபம் - சகாழும்பு வீதி 
காககாப பளளி ெநதி -
ககு 4km சைதகை 
பாடொமே அருகில் 
ைஹவத்த. 17.75 
லபர்ச் காணி வி -
றபம்னககு. ச்தா.லப. 
0 7 0 6 6 1 1 3 5 7 ,  
0 7 0 1 7 2 0 3 4 9 .
 064133

முல்மேததீவு வீடு / 
அ்னகஸ ல்தமவ. மு -
ல்மேததீவு 2 அமறை-
களுடன் குளியேமறை-
கம்ள சகாணட வீடு/ 
அச்னகஸ (Annex)  
முல்மேததீவு டவுன்/ 
அல்ேம்பில்லிறகு அரு -
காமையில் லவணடும். 
்த்ளபாடஙகள உள்ள,  
்தணணீர் மின்ொ ரம்,  
வாக்ன ்தரிபபிடததுடன் 
வீடு. ச்தாமேலபசி இே -
ககம் - 0773888312/ 
0773059 9 22.
 064738

641

சகாழும்பு 06,  36/ 
44,  எட்ை ணடன் வீதி,  
(பு திய லபஸமேன் 
வீதி) கிரு்ளபபம்ன-
யில் 02 படுகமகய-
மறைகள சகாணட வீடு 
வாடமகககு. ச்தா.லப 
- 0757673461
 064627

செட்டியார் ச்தரு அம்ைா 
புட் சிட்டி அருகாமை-
யில் வீடு வாடமகககு 
உணடு. ச்தாடர்புசகா-
ள்ள - 0779389124
 064768

யாழ்பபாணைம்,  ்தமிழ் 
இநது,  37  வயது,  
்தறலபாது அரெ 
துமறையில் சிவில் சபா-
றியியோ்ளராக    பணி-
புரியும் 2021இல் 
க்னடாவில் குடிலயறு-
வ்தறகு எதிர்பபார்ததி-
ருககும் ைகனுககு,  
சபறலறைார் சபா ருத்த-
ைா்ன ைணைைகம்ள 
எதிர்பபார்ககின்றை்னர். 
லப்தங கள  கவ்னததிற 
சகாள்ளபபட ைாட்டாது.
 G152549
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வீ
ட்டு வேலைவ�ோ 
அறிவி�ல் ஆரோய்ச் -
சிவ�ோ எதுேோக 

இருந்ோலும் பெணகளுக் -
குக் கிலைக்கின்ற அங்கீகோரம் 
மிகக் குல்றவு. உைகின மிகப் 

பெரி� விரு்ோகக் கரு்ப்ெடும் 
வ�ோெல் ெரிலை இதுேலர பேன -

றிருக்கும் பெணகளின எணணிக் -
லகயும் அல்த்ோன உணர்ததுகி்றது. 

1901 மு்ல் 2019 ேலர 919 ்னி�ெர் -
களுக்கு வ�ோெல் ெரிசு ேழங்கப்ெட்டிருக்கி்றது. இேர்களில் 53 வெர் பெணகள் 
எனெது ஒரு ெக்கம் பெருமி்தல்யும் இனபனோரு ெக்கம் பெணகள் அலை� 
வேணடி� உ�ரம் குறித் அேசி�தல்யும் உணர்ததுகி்றது. கோரணம், வ�ோெல் 
ெரிசுக்குப் ெரிநதுலரக்கப்ெடும் அளவுக்குப் பெணகளின எணணிக்லக ஆண -
களுைன ஒப்பிடும்வெோது மிகக் குல்றவு. இதுேலரயிைோன வ�ோெல் ெரிசுகளில் 
2009-ம் ஆணடில் 5 பெணகளுக்கு ேழங்கப்ெட்ைவ் ஓரோணடில் அதிகம். அ்ற்கு 
அடுதது 2018, 2020இல் ஒவர ஆணடில் 4 வ�ோெல் ெரிசுகள் பெணகளுக்குக் 
கிலைததிருக்கின்றன.

2020-ஆம் ஆணடுக்கோன வ�ோெல் ெரிசுகள் அறிவிக்கப்ெட்டுேரும் நிலையில் 
�ோனகு பெணகள் பேவவேறு பிரிவுகளில் வ�ோெலுக்குத வ்ர்நப்டுக்கப்ெட்டி -
ருக்கின்றனர். அபெரிக்கோலேச் வைர்ந் ஆணட்ரி�ோ பகஸ், இ�ற்பி�லுக்கோன 
வ�ோெல் ெரிலை இருேருைன ெகிர்நதுபகோணடிருக்கி்றோர். பெர்ெனில�ச் வைர்ந் 
இெோனுவ�ல் ஷோர்பெனடிவ�, அபெரிக்கோலேச் வைர்ந் பெனிிஃெர் பைௌட்னோ 
ஆகி� இருேருக்கும் வேதியி�லுக்கோன வ�ோெல் ெரிசு அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.

ஆணட்ரி�ோ பகஸ்
அபெரிக்கோவின நியூவ�ோர்க் �கரில் 1965-இல் பி்றந் ஆணட்ரி�ோ பகஸ், 

ேோனி�ல் இ�ற்பி�ைோளர், ேோனி�ல் - இ�ற்பி�ல் வெரோசிரி�ர். ெோல்வீதியின 
�டுவில் �ோற்ெது இைட்ைம் சூரி�னகளின எலைபகோணை கருநதுலள இருப்ெ்ற் -
கோன ஆ்ோரங்கலளக் கணைறிந்்ற்கோக இேருக்கு வ�ோெல் ெரிசு அறிவிக்கப்ெட் -
டிருக்கி்றது. இ�ற்பி�லில் வ�ோெல் ெரிசு பெறும் �ோனகோம் பெண இேர். ஆரம் -
ெததில் கணி்தல் மு்னலெப் ெோைெோகப் ெடித் இேரது ெோர்லே, பினனோளில் 
இ�ற்பி�ல் துல்ற மீது திரும்பி�து. 1987-இல் ெோைசூபைட்ஸ் ெல்கலைக்கழகத -
தில் இ�ற்பி�லில் ெட்ைம் பெற்்ற இேர், 1992-இல் முலனேர் ெட்ைம் பெற்்றோர்.

“வெரணைததின மீது எனக்குக் கட்டுக்கைங்கோ் வெரோேல் இருக்கி்றது. அ்ன 
பேளிப்ெோடு்ோன �ோன வெற்பகோள்ளும் ஆரோய்ச்சிகள். ஒவபேோரு முல்ற 
ப்ோலைவ�ோக்கி�ோல் ெோர்க்கும்வெோது �ோன ஆச்ைரி�ெலைவேன. �ம்ெோல் 
ைோதிக்க முடியும் எனகி்ற �ம்பிக்லக இருக்கும்ேலர நிச்ை�ம் அ்ற்கோன ேோய்ப்பு -
களும் இருக்கவே பைய்யும்” எனகி்றோர் ஆனட்ரி�ோ பகஸ்.

பெனிிஃெர் பைௌட்னோ, இெோனுவ�ல் ஷோர்பெனடிவ�
ெரெணுவில் ெோற்்றம் பைய்�த்க்க ேலகயிைோன கிரிஸ்ெர் (CRISPR-Cas9) 

ப்ோழில்நுட்ெதல்க் கணைறிந்்ற்கோக இேர்கள் இருேருக்கும் வ�ோெல் 
ெரிசு ேழங்கப்ெட்டிருக்கி்றது. சுருக்கெோகச் பைோல்ேப்ன்றோல் ெரெ -
ணுலே பேட்டும் கத்ரிக்வகோல் வெோன்றது இது. இல்ப் ெ�னெடுததி 
டி.என.ஏ.வின குறிப்பிட்ை ெகுதில� பேட்டிவிட்டு ெரெணுவில் 
ெோற்்றம் பைய்� முடியும். இந்த ப்ோழில்நுட்ெதல் ெனி்ர் -
கள், உயிரினங்கள், ்ோேரங்கள், நுணணுயிரிகள் என 
அலனததிலும் பை�ல்ெடுத் முடியும் எனெ்ோல், 
பெரும்ெோைோன ஆட்பகோல்லி வ�ோய்களுக்குத 
தீர்வுகோண முடியும் எனறு ஆரோய்ச்சி -
�ோளர்கள் �ம்பிக்லக ப்ரி -
வி க் கின ்ற ன ர் . 

ெஸ்குைர் டிஸ்ரோபி எனப்ெடும் ்லைச்சில்வு வ�ோய், புற்றுவ�ோய், ெரெணுவில் 
ஏற்ெடும் ைடுதிெோற்்றம் வெோன்றேற்ல்ற அணுகுேதில் இேர்களது கணடுபிடிப்பு 
புதி� லெல்கல்லைத ப்ோட்டிருக்கி்றது.

பிரோனசில் 1968-இல் பி்றந் இெோனுவ�ல் ஷோர்பெனடிவ� ்ற்வெோது பெர் -
லினில் ஆரோய்ச்சி�ோளரோகப் ெணி�ோற்றிேருகி்றோர். நுணணுயிரி�ல், ெரபி�ல், 
உயிர்வேதியி�ல் ஆகி� துல்றகளில் இேர் ஆய்வு வெற்பகோணடுேருகி்றோர். “எங் -
களுக்கு அறிவிக்கப்ெட்டிருக்கும் இந் விருது, அறிவி�ல் துல்றயில் ைோதிக்க 
நிலனக்கும் இளம் பெணகளுக்கு �ம்பிக்லக்ரும் பைய்தி�ோக இருக்கும். அறி -
வி�ல் ஆய்வுகளில் பெணகளோலும் ைோதிக்க முடியும் எனெ்ற்கு இது ைோனறு” 
எனறு இெோனுவ�ல் ஷோர்பெனடிவ� கூறியிருக்கி்றோர்.

பெனிிஃெர் பைௌட்னோ 
ேோஷிங்ைனில் 1964-இல் பி்றந் பெனிிஃெர் பைௌட்னோ, கலிவெோர்னி�ோ ெல் -

கலைக்கழகததின வேதியி�ல், மூைக்கூறு - பைல் உயிரி�ல் துல்ற வெரோசிரி -
�ர். ெரெணுலே பேட்டும் ‘கிரிஸ்ெர்’ ப்ோழில் நுட்ெதல்ப் ெ�னெ -
டுததுேதில் சிைேற்ல்றக் கேனததில் பகோள்ேது அேசி�ம் 
எனறு இேர் கூறியிருக்கி்றோர். “மு்ைோேது ெோது -
கோப்பு. கருவில் இருக்கும் குழநல்யின மீது 
பை�ல்ெடுத்ப்ெடும் வெோது ்ோய்க்கும் 
வைய்க்குெோன ெோதுகோப்பு அேசி�ம். 
பி்றகு �ோருக்கு இல்ப் ெ�னெடுத -
துேதில் முனனுரிலெ ்ருேது 
எனெதும் முக்கி�ம். மூன்றோ -
ேது, ெரேைோக்கம். இந்த 
ப்ோழில்நுட்ெதல்க் 
குறிப்பிட்ை சிைருக்கு 
ெ ட் டு ெ ல் ை ோ ெ ல் 

அலனததுத ்ரப்பினருக்கும் 
கிலைக்கும் ேலகயில் ஏற்ெோடு 
பைய்� வேணடி�து அேசி�ம்” 
எனறு பெனிிஃெர் பைௌட்னோ 
ப்ரிவிததிருக்கி்றோர்.

லூயிஸ் க்ளக்
1943-ல் அபெரிக்கோவின 

நியூ வ�ோர்க் �கரில் பி்றந் லூயிஸ் க்ளக், இைக்கி�ததுக்கோன வ�ோெல் ெரி -
சுக்குத வ்ர்நப்டுக்கப்ெட்டிருக்கும் இரணைோம் பெண கவிஞர். ்னி ெனி் 
இருப்லெ உணர்ததும் ்னனிகரகற்்ற கவில் ேரிகளுக்கோக இேர் இவவிரு -
துக்குத வ்ர்நப்டுக்கப்ெட்டிருக்கி்றோர். வ�ல் ெல்கலைக்கழகததில் ஆங்கி -
ைப் வெரோசிரி�ரோகப் ெணி�ோற்றும் இேர், ெதினெ ே�திவைவ� எழு்த 
ப்ோைங்கி�ேர். 25 ே�தில் இேரது மு்ல் கவில்த ப்ோகுப்ெோன 
‘ிஃெர்ஸ்ட்ெோர்ன’ (1968) பேளி�ோனது.

இதுேலர 12 கவில்த ப்ோகுப்புகளும் இரணடு கட் -
டுலரத ப்ோகுப்புகளும் பேளி�ோகியிருக்கின்றன. 

பெண்களின் ெங்களிப்புக்கு 

வ ர ோ ன ோ 
ப ெ ருந -

ப்ோற்ல்றவிை மிக 
வெோைெோன வ�ோய்க்கூறுக்கு 

இந்ச் ைமூகம் ெனபனடுங்கோை -
ெோக முகம்பகோடுதது ேருகி்றது. ெச்சி -

ளங் குழநல்கள் மு்ல் ே�து முதிர்ந -
வ்ோர் ேலர ே�து வேறுெோடினறி பெணகள் 

ேல்லு்றவு, கூட்டு ேல்லு்றவுகளோல் மிக வெோை -
ெோகச் சில்க்கப்ெடுகி்றோர்கள். குறிப்ெோக ஒடுக்கப் -

ெட்ை பிரிலேச் வைர்ந் பெணகள் மீது உ�ர் ைோதியினர் 
நிகழ்ததுகி்ற ேனமுல்ற�ோகவே பெரும்ெோலும் இது இருக் -

கி்றது.
ைமூகததின அடித்ட்டில் இருக்கும் பெணகளுக்கு எனன 

நிகழ்ந்ோலும் �ோரும் வகள்வி வகட்க ெோட்ைோர்கள் எனகி்ற ென -
நிலையும் இதுவெோன்ற குற்்றங்கள் அதிகெோக நிகழ்ே்ற்குக் 

கோரணம்.
ைமூக, பெோருளோ்ோர, ைோதி� ஏற்்றத்ோழ்வுகள் நில்றந் �ம் ைமூ -

கததில் ஒடுக்கப்ெடுவேோர் ேனமுல்றக்கு ஆளோேது புதி்ல்ை. ஒடுக் -
கப்ெட்வைோரிலும் பெணகளோக இருப்ெப்னெது ்லைக்கு வெல் கததி 

ப்ோங்குேல்ப் வெோன்றது. எப்வெோது வேணடுெோனோலும் அேர்களது 
ேோழ்க்லக நிர்மூைெோக்கப்ெைைோம். வீட்டுக்கு பேளிவ� விலள�ோடுேது, 
கட்ைை வேலைவ�ோ முடிநது வீடு திரும்புேது, இ�ற்லக உெோல்ல�க் 
கழிக்க பேளிவ� பைல்ேது எனெது வெோன்ற ஏவ்ோபேோரு ‘குற்்ற’ததுக் -
கோகத்ோன பெணகள் இங்வக ்ணடிக்கப்ெடுகி்றோர்கள். இப்வெோது ெோட் -
டுக்குப் புல்ைறுக்கப் வெோன ஓர் இளம்பெணணின உயிர் ெறிக்கப்ெட்டி -
ருக்கி்றது.

உத்ரப்பிரவ்ை ெோநிைம் ஹோதரஸ் ெோேட்ைதல்ச் வைர்ந் 19 ே�து 
்லித பெண, ெோட்டுக்குப் புல்ைறுக்கச் பைன்றவெோது பைப்ைம்ெர் 14 அனறு 

� ோ ல் ே ர ோ ல் 
கூட்டு ேல்லு்ற -

வுக்கு ஆளோக்கப்ெட் -
ைோர். அந் �ோல்ேரும் ்ன 

ைவகோ்ரியின கழுதல்க் கயி்றோல் 
ப�ரிதது, முதுபகலும்லெ உலைதது, 

�ோக்லக பேட்டியிருப்ெ்ோக அந்ப் பெணணின ைவகோ -
்ரர் ப்ரிவிததிருக்கி்றோர். மிக வெோைெோன நிலையில் சிகிச்லை பெற் -

றுேந் அந்ப் பெண உயிரிழநதுள்ளோர். 
அந்ப் பெணணின உைலை அேைர அேைரெோக பைல்லி ெருததுேெ -

லனயிலிருநது பைோந் கிரோெததுக்கு எடுததுேந் கோேல் துல்றயினர், 
அந்ப் பெணணுலை� குடும்ெததினரின ஒப்பு்லினறி அனறு �ள்ளி -
ரவே ்கனம் பைய்்ல்ப் ெல்வேறு ்ரப்பினரும் கடுலெ�ோக எதிர்ததிருக் -
கி்றோர்கள். ்கனம் �லைபெற்்றவெோது ்ங்கள் குடும்ெததினர் �ோலரயும் 
கோேல்துல்றயினர் அனுெதிக்கவில்லை எனறு அந்ப் பெணணின ைவகோ -
்ரர் ப்ரிவிததிருக்கி்றோர்.

ஹோதரஸ் பெணணுக்கு �ைந் பகோடுலெயின பகோதிப்வெ அைங்கோ் 
நிலையில், எரிகி்ற தீயில் எணபணய்ல� ஊற்றி�ல்ப்வெோல் ெற்ப்றோரு 
பெணணும் ேல்லு்றவுக்கு ஆளோக்கப்ெட்டுக் பகோல்ைப்ெட்டிருக்கி்றோர். 
இந்க் பகோடுலெயும் அவ் உத்ரப்பிரவ்ை ெோநிைததில்்ோன �ைநதிருக் -
கி்றது. ெல்ரோம்பூர் கிரோெதல்ச் வைர்ந் 22 ே�து ்லித பெண, வேலை 
முடிநது வீட்டுக்குத திரும்பும் ேழியில் இருேரோல் ேல்லு்றவுக்கு ஆளோக் -
கப்ெட்டுக் பகோல்ைப்ெட்டிருக்கி்றோர்.

ேனமுல்றக்கு ஆளோக்கப்ெடும் பெணகளின பினனணி எந் அள -
வுக்கு முக்கி�வெோ, அவ் அளவுக்கு ேனமுல்றயில் ஈடுெட்ைேர்களின 
பினனணி குறிதது ஆரோய்ேதும் முக்கி�ம். ெோதிக்கப்ெடுகி்றேர்களில் எப் -
ெடிப் பெரும்ெோனலெ�ோன பெணகள் ஒடுக்கப்ெட்ை பிரிலேச் வைர்ந்ேர் -
களோக இருக்கி்றோர்கவளோ, அேர்கலள ேனமுல்றக்கு ஆளோக்குெேர்கள் 
ைோதி இநதுக்களோகவே இருக்கி்றோர்கள். இந் இைததில் இனபனோரு அம் -
ைதல்யும் கேனிக்க வேணடும். ேனமுல்றயில் ஈடுெடும் ைோதி இநதுக் -
கள் அலனேருவெ பெோருளோ்ோர ெைததுைன இருப்ெதில்லை. ேறுலெக் 
வகோட்டுக்குக் கீவழ இருக்கி்றேர்களிைமும் ைோதி எனகி்ற ஆணேமும் அகந -
ல்யும் எந் அளவுக்கு பேளிப்ெடும் எனெ்ற்கு அேர்கள் நிகழ்ததுகி்ற 
ேனமுல்றகவள ைோனறு.

ஊரறி� �ைக்கும் பெணகளுக்கு எதிரோன இதுவெோன்ற அநீதிகலளக் 
கணடிததுப் வெோரோட்ைங்களும் ஆர்ப்ெோட்ைங்களும் �லைபெ்றோெல் 
இல்லை. ஆனோலும், பெணகள் மீ்ோன ேனமுல்றகள் ைற்றுகூைக் குல்ற -

�வில்லைவ� ஏன? கோரணம், நீதில� ேழங்கும் அலெப்புக -
ளின பை�ல்ெோடு.

‘்ோெதிக்கப்ெட்ை நீதி, ெறுக்கப்ெட்ை நீதி' எனகி்ற சிந்லன 
முலளவிைோ் அளவுக்கு அந் அலெப்புகளின பை�ல்ெோடு 
இருநதிருந்ோல் நிலைலெ இந் அளவுக்கு வெோைெலைநதிருக் -
கோது. ஆனோல், பேளி�ோகும் தீர்ப்புகள் எல்ைோம் அந் அலெப் -
பின மீ்ோன �ம்பிக்லகல�த ்கர்ப்ெலே�ோகவே இருக்கும் -
வெோது �ோம் இனனும் உறுதியுைனும் தீவிரெோகவும் பை�ல்ெட்ைோக 
வேணடி� வ்லே எழுகி்றது.

பெருநபதொற்றுக் கொலத்திலும் 
குறையொத அட்டூழியஙகள்

மீண்டும் அங்கீகாரம்ந�ோபல்

இடதுசாரி க�ாள்�யிலேலே
கெண்ணிேம் முழு்ை கெறும்

உங்களின் அரசியல் பிரவே-
சம் உங்கள் தெரிோ? அல்்லது 
மக்கள் விடுெல்ல முன்்னணி-
யின் தெரிோ?

எனது அரசி�ல் பிரவேைம் எனது 
ப்ரிேோகும்.

அரசியல் தசயற்ாடு்களுககு 
மக்கள் விடுெல்ல முன்்னணிலய 

தெரிவுதசயெெற்கா்ன ்காரணம்?
ெக்கள் விடு்லை முனனணியிைமிருநது 

எவவி் அழுத்மும் எனக்கு ேரவில்லை. 

ெக்கள் விடு்லை முனனணிவ� எனது 
ப்ரிேோக இருந்து. �ோன என்றோேது அரசி -
�லில் ஈடுெைவேணடும் என எணணினோல், 
எனது கருததுக்கு ைெோந்ரெோக இருநது 
பை�ற்ெட்ை ெக்கள் விடு்லை முனனணியின 
அரசி�வை ஒருமிதது இருந்து. அ்னோல், 
அேர்களுைன இலணநது அேர்களின வேலை -
களில் ஈடுெட்வைன. 

அ்னமூைம், ஏற்ெட்ை ப்ோைர்பினோல் ்ோன 
�ோன அதிகெோக அரசி�லில் ஈடுெைத ப்ோைங்-
கிவனன. அப்வெோது �ோன வ்சி� அறிஞர்க-
ளின அலெப்பில் இலணநது வ்சி� ெக்கள் 

ைக்தியின பகோள்லகப் பிைகனத ்�ோரிப்பிலும் 
இலணநதிருநவ்ன. இதுவே �ோன ேந் ெ� -
ணெோகும். �ோன ப்ரிவுபைய்் அரசி�ல் ் னிப் 
ெ�ணெல்ை. அது அலனேரும் இலணநது 
பைல்லும் ெ�ணெோகும். எனக்கு பெோருத் -

ெோன அலெப்பு ெக்கள் விடு்லை முனன -
ணியுைன இலணந்ேர்களிைமிருநவ் 

கிலைத்து அது எனது ப்ரிவே 
்விர ெக்கள் விடு்லை முனன -

ணியின அழுத்த்ோல் ஏற்ெட்-
ைப்ோன்றல்ை.

த்ண் அரசியல் பிரதிநிதித்துேம் 
தொடர்பில் வ்ாராடிய த்ண் என்்ற 
ேல்கயில் உங்கள் ்ாராளுமன்்ற பிரதி-
நிதித்துேத்லெ எவோறு ்யன்்டுத்ெப் 
வ்ாகிறீர்்கள்?

�ோன நிலனகிவ்றன இரணைோேது வகள்-
விக்கோன ெதில் வகள்வியிவைவ� உள்ளது. 
அ்ோேது எனது அரசி�ல் பகோள்லககள் 
ெற்றும் கருததுக்கள் வைோஷலிைததுைன 
இலணந்்ோகும். ஆ்ைோல், எனது கருத -
துக்கும் பகோள்லககளுக்கும் கிட்டி�்ோக 
ெக்கள் விடு்லை முனனணியின அரசி�ல் 

பகோள்லகவ� உள்ளது. ைமூகதல்ப் ெற்றி� 
ெக்கள் விடுலை முனனணியின ெோர்லே 
வைோஷலிைததுைன ஒனறித் ெக்கள் ெ�ப்ெடுத-
்ப்ெட்ை கருததுக்கள். அவேோ்றோன ஒரு கட்சி-
யில் இலணநது பை�ற்ெடுே்ோவைவ� எனது 
பகோள்லககலள ெக்கள் ெ�ப்ெடுத் முடியும். 
எனது ெோரோளுென்ற ெ்வில� என கருததுக்-
களின ெோல் பகோணடு பைல்ை ேழிேகுக்கும்.

்ாராளுமன்்றத்தில் உங்கலை 
்ாதித்ெ, அதுவும் த்ண் என்்ொல் 
நீங்கள் மு்கம்த்காடுககும் பிரச்சில்ன-
்கள் ஏதும் உண்டா? அப்்டிதயன்்றால் 
அலெ விைக்க முடியுமா?

�ோன ஒரு பெண அரசி�ல்ேோதி�ோக பை�ற்-
ெடுகினவ்றன. பெணகளின பெணணி� அர-
சி�ல் சித்ோந்ததில் �ோன தீவிரெோக இருக்-
கிவ்றன. அதுவும் இைதுைோரி பெணணி�ேோ் 
அரசி�ல் நீவரோட்ைததில். அ்லன �ோன பிரதி-
நிதிததுேப்ெடுததுகிவ்றன. �ோன எதிர்ெோர்த்து 
ெோரோளுென்றததில் இைதுைோரி பெணணி�ேோ் 
அரசி�லுக்கோக குரல் பகோடுப்ெ்ற்வக�ோகும். 
கிலைத் இச் ைந்ர்ப்ெதல் அ்ற்கோக ெ�னெ-
டுததுவேன. அக்கருததுக்கலள ேலுேோன்ோக 
ெோரோளுென்றததினுள்ளும் பேளியிலும் பிர-
திநிதிததுேம் பைய்து, ்ற்வெோதுள்ள அரசி�ல் 
அலையில் இக்கருததின மூைம் அழுத்தல் 
ஏற்ெடுததுேவ் எனது வ�ோக்கெோகும்.

நீங்கள் த்ண்்களின் த்காள்ல்க்க-
ளுக்கா்க தசயற்டடேர். அநெ த்காள்-
ல்க்களுககு உயிரூடடக கூடிய அரசியல் 
வ�ாக்கம் ஏதும் உண்டா. அது எப்்டியா-
்னது?

ஆம், அல்த்ோன �ோன குறிப்பிட்வைன, 
ைோைனததிலுள்ள முக்கி�ெோன ஒனறு பிர்ோன 
அரசி�ல் கட்ைலெப்புக்கு �ோம் எவேோறு அழுத-
்ம் பகோடுப்ெது எனெவ். அல்விை இைங்லக 
பெணகள் முகங்பகோடுக்கும் வேறு பிரச்சிலன-
களும் உள்ளன. அேற்ல்ற அறிநதுபகோணடு 
அ்ற்கோக பை�ற்ெை எணணியுள்வளன. இவ-
வேலளயில் பெணகளின வி�ோெோர �ைே-
டிக்லககலள ேலுப்ெடுதது வேணடி�து 
அேசி�ெோகும். எனக்குக் கிலைத-
துள்ள இச் ைந்ர்ப்ெததின மூைம் 
ைமூகததில் ெை பிரிவுகளிலும் 
உள்ள பெணகலள இலணதது 

இந் பெணணி� சிந்லனகலள 
வெலும் ேளர்தது பெணகளுக்கோன 
திட்ைங்கலள உயிர்ப்பிப்ெவ் எனது 
வ�ோக்கெோகும். அதவ்ோடு பெணகளு-
ைன இலணநது ்ற்வெோதுள்ள இ�க்கங்-
கலள ேலுப்ெடுததி அேர்கலள ெோதிக்கும் 
பிரச்சிலனகளுக்கு �ோம் எவேோறு முகங்-
பகோடுப்ெது, அேற்றிற்கு எவேோறு தீர்லே 
வ்டுேது எனெேற்ல்ற அேர்களுைன 
கைநதுலர�ோடி எம்மிைமுள்ள ேளங்கலள 
ெகிர்நது அ்ற்கோன மு�ற்சிகளில் ஈடுெைவே 
�ோன எதிர்ெோர்க்கினவ்றன.

இன்றுள்ை ்ாராளுமன்்றத்தில் இட-
துசாரி த்ண்ணா்க இருப்்து நீங்கள் 
மாத்திரவம. இடதுசாரி த்ண்்களின் 
முன்வ்னற்றத்திறகு இன்று என்்ன �டந-
துள்ைது?

இைதுைோரி அரசி�ல் ்ற்வெோது ெை ைேோல்-
களுக்கு முகங்பகோடுக்கும் வேலை�ோகும். 
ஆனோல், �ோன இ்னமூைம் எெக்கு பெரும் 
ைந்ர்ப்ெம் கிலைததுள்ளப்ன எணணுகி -
வ்றன. இைதுைோரி பை�ல்ெோடுகளின எதிர்கோ-
ைம் பெணணி�ேோ் அரசி�லில் உள்ளப்ன 
எணணுகிவ்றன. இல் இைதுைோரி பெணணி�-
ேோ் அரசி�லுக்கு கிலைத் பெரும் ைந்ர்ப் -
ெம் எனவ்ற �ோன நிலனக்கினவ்றன. இைதுைோரி 
அரசி�லுக்கு  புததுயிர்ப்பும் எழுச்சியும் பெண-
ணி�ேோ் அரசி�ல் மூைம் பைய்�முடியுபென 
�ோன �ம்புகிவ்றன. அ்னோல் இ்லன எனக்கு 
கிலைத் முக்கி� ைந்ர்ப்ெெோக கருதுகிவ்றன. 
இைதுைோரி பெணகபளன்ற ரீதியில் எெக்கு அர-
சி�லில் ைந்ர்ப்ெபெோனறு கிலைததுள்ளது. 
அது எனக்கு ெோததிரம் பைோந்ெோன்ல்ை. 
�ோன பிரதிநிதிததுேம் பைய்யும் பகோள்லகக்கு 
ஒததுலழக்கும் அலனேருக்கும் பைோந்ெோன-
்ோகும். கிலைததுள்ள இந் ெோரி� ைந்ர்ப்ெம் 
பெணணி�ேோ் அரசி�ல், இைதுைோரி அர-
சி�ல் எனெேற்றின எதிர்கோைததில் பெரும் 
எழுச்சில� ஏற்ெடுததும் ைந்ர்ப்ெதல் எெக்கு 
ஏற்ெடுததித ்நதுள்ள்ோக �ோன கருதுகிவ்றன.

 இடதுசாரி அரசியலுக்கு புத்துயிர்ப்பும் எழுச்சியும் பெண்ணியவாத அரசியல் மூலம் 
 பசயயமுடியுபென நான் நம்புகிறேன். அதனால் இதனன எனக்கு கினடத்த முக்கிய சநதர்ப்ெொக கருதுகிறேன். 
 இடதுசாரி பெண்கபென்ே ரீதியில் எெக்கு அரசியலில் சநதர்ப்ெபொன்று கினடத்துளெது. அது எனக்கு 
 ொத்திரம் பசாநதொனதல்ல. நான் பிரதிநிதித்துவம் பசயயும் பகாளனகக்கு ஒத்துனைக்கும் 
 அனனவருக்கும் பசாநதொனதாகும். 
 றதசிய ெக்கள சக்தியின் றதசிய ெட்டியல் ொராளுென்ே உறுப்பினரான கலாநிதி ஹரினி அெரசூரிய தினகரன் 
 மீண்படழுக்காக பிரத்திறயக பசயவி ஒன்னே வைங்கியுளொர். இவர், இலங்னக திேநத ெல்கனலக்கைகத்தின்  
 விஞ்ான பிரிவின் சிறரஷட விரிவுனரயாெராகவும் ெல்கனலக்கைக கலாநிதிகளின் சங்கத்தின் 
 பசயலாெராகவும் பசயறெட்டவர். அரசியலனெப்பு ெறுசீரனெப்பு பதாடர்பில் பொதுெக்களின் கருத்துக்கனெப் 
 பெறும் குழுவில் உறுப்பினரும் சிேநத கல்வியியலாெருொவார்   

ஹரினி அெரசூரியவின் சுவாரஷயொன கருத்துக்கள...

நேரகாணல் : சுகந்தி 
தமிழில் : வயலட்

நன்றி: இந்து



‘கிளிந�ொச்சியின் 90 ஆயிரம் ந�ல் விளை நிலத்தில் வருட-
ந�ொன்றுக்கு ஒரு க�ொடிகே 80 லட்சம் கிகலொ இர்சொேன உரம் 
பேன்படுத்்தபபடுகிறது. 45 ஆயிரம் லீடடர் கிருமி �ொசினியும் விசி-
றபபடுகிறது’   

‘கிளிந�ொச்சி பிரக்த்சத்தில் �டடும் இவவைவு இர்சொேன உரம் 
�ற்றும் கிருமி �ொசினி�ள் பேன் படுத்்தபபடுகிறது என்றொல் ந�ல் 
வேல்�ளை பிர்தொன�ொ�க் ந�ொணட �ொவடடங�ளில் எத்்தளன 
க�ொடி கிகலொ உரமும் கிருமி �ொசினி�ளும் பேன்படுத்்தபபடுகின்-
றன என்பள்த யூகித்துக் ந�ொள்ளுங�ள்’   

ன்கு வயது மதிக்கத்தக்க குழந்்த ஒன்று ்கண்ணாடி அணிநது 
சென்று ச்கணாணடிருந்தது. இ்்த சவறும் ்கண்களணால் பணாரத்த முதி-
யவர ஒருவர சபணான் வி்ளந்த பூமியில் நஞ்சு வி்ளவ்தனணால் 
வந்த வி்ன என்்ணார. அவரின் அந்த வணாரத்்த்களில் இருந்த 

்கனதி்ய, எசெரிக்்க்ய இந்த ெமூ்கம் உ்ரவில்்லை.  
அதி்கரித்த இரெணாயன உரம் மற்றும் கிருமி நணாசினி பயன்பணாட்ணால் 

மனி்தன் மடடுமல்லை; அ்னதது உயிரினங்களும் சுற்றுச சூழலும் ்கடும் 
பணாதிப்புககுளளணாகியுளளது. அதி்கரிதது செல்கின்் இரெணாயன உரப் 
பணாவ்ன, கிருமி நணாசினி்களின் பயன்பணாடு என்பன மக்களின் ஆரரணாககி-
யத்்த மடடுமன்றி வி்ள நிலைங்கள, நிலைத்தடி நீர, இயற்்்க சூழல் என்ப-
வற்்் நஞ்ெணாககி வருகி்து. கிளிசநணாசசி மணாவட்ததில் வரு்நர்தணாறும் 
90 ஆயிரம் ஏக்கர நிலைப்பரப்பில் சநற்பயிரச செய்்க ரமற்ச்கணாளளப்படடு 
வருகி்து. இந்த பரப்பளவு வரு்நர்தணாறும் அதி்கரிககும் நி்லை்மரய 
்கணா்ப்படுகி்து. சபரும் ரபணா்கததில் சுமணார 70 ஆயிரம் ஏக்கர பரப்பளவி-
லும், சிறுரபணா்கததில் சுமணார 20 ஏக்கர பரப்பளவிலும் சநற்பயிரச செய்்க 
ரமற்ச்கணாளளப்படுகி்து. ஒரு ஏக்கர சநற் பயிரசசெய்்கககு அடி உரம், 
வீ1, யூரியணா, ரிஎஸ்பி,  ரபணான்் இரெணாயன உரங்கள சுமணார 200 கிரலைணா கிரணாம் 
பயன்படுத்தப்ப்ல் ரவணடும் சிலை ெந்தரப்பங்களில் இது 225 கிரலைணா 
கிரணாம் அல்லைது 175 கிரலைணாகிரணாம் என ்கணா்ப்படுகி்து. எனரவ கிளிசநணாச-
சியின் சுமணார 90 ஆயிரம் ஏக்கர சநற் பயிரசசெய்்க நிலைததில் ஒரு ஏக்க-
ருககு 200 கிரலைணா  கிரணாம் படி இரெணாயன உரங்கள பயன்படுத்தப்படுகின்் 
ரபணாது சமணாத்தமணா்க வரு்நர்தணாறும் கிளிசநணாசசி ்கணாணி்களில் 18 மில்லி-
யன் கிரலைணா கிரணாம் ஆ்தணாவது ஒரு ர்கணாடிரய 80 இலைடெம் கிரலைணா இரெணாயன 
உரம் பயன்படுத்தப்படுகி்து. (90000x200)  

அவவணார் ஒரு ஏக்கர சநற் பயிரச செய்்கககு சுமணார 500 மில்லி லீற்்ர 
கிருமி நணாசினி பயன்படுத்தப்படுகி்து. அ்தன்படி சமணாத்தமணா்க வரு்ந-
ர்தணாறும் 45 ஆயிரம் லீற்்ர கிருமிநணாசினியும் பயன்படுத்தப்படுகி்து. இது 
்தனிரய சநற்செய்்கககு மணாததிரம். ஏ்னய விவெணாய உற்பததி்களும் 
அ்தற்்கணா்க பயன்படுத்தப்படுகின்் இரெணாயன உரம் மற்றும் கிருமி நணாசினி-
்கள பற்றியும் இப் பததி ்கவனததில் எடுக்கவில்்லை.  

ஒரு வரு்ததிற்கு சநற்செய்்கககு மடடும் கிளிசநணாசசியில் இவவளவு 
சபரும் ச்தணா்்கயில் இரெணாயன உரம் மற்றும் கிருமி நணாசினி என்பவற்்் 
பயன்படுததுகின்் ரபணாது நணாடடின் ஏ்னய பகுதி்களில் ஆ்தணாவது கிளி-
சநணாசசி்ய வி் அதி்களவில் சநற்செய்்க ரமற்ச்கணாளளப்படுகின்் 
மணாவட்ங்களில் எத்த்ன ர்கணாடி கிரலைணா உரமும், கிருமி நணாசினி்களும் 
வரு்ணா வரு்ம் பயன்படுத்தப்படுகின்்ன என்ப்்த உங்கள யூ்கததுகர்க 
விடடு விடுகிர்ணாம்.   

இந்த அளவு்க்ள ஆரணாயந்தணால் நணாம் நஞ்்ெரய உடச்கணாளகின்் மனி-
்தர்களணா்க மணாறிவிடர்ணாமணா என எண்த ர்தணான்றுகி்து.  

இ்தன் படி ரநணாககின் கிளிசநணாசசியின் நிலைம் நஞ்சு வி்ளவிககின்் 

நிலைமணா்க மணாறியிருககி்து என்் முடிவுகர்க வரரவணடியிருககி்து. 
சபணான்னு வி்ளகி் பூமியணா்க இருந்த மண இன்று நஞ்சு வி்ளகின்் 
பூமியணா்க மணாறியிருககி்து என்் ்கவ்லை்ய இப்ரபணாது உங்களணால் புரிநது-
ச்கணாளள முடிநதிருககும்.  

அவரி்ம் கிளினிக ச்கணாப்பி்கள இல்்லை. ஆனணால் இன்்்ய இளம் 
ெமூ்கம் கிளினிக ச்கணாப்பி்களு்ன் மணா்தணாந்தம் ்வததியெணா்லை்களில் நிற்ப-
்த்ன ்கவ்லையு்ன் ரநணாககுகின்்ணார.  

விவெணாயத்்த அதி்கரிக்க, வி்ளசெ்லை சபருக்க இரெணாயன உரங்கள 
பயன்பட்ணாலும், நிலைம் மணாசுபடு்த்லை ்தவிரதது நிலைததின் ஊட்செத-
தி்ன அதி்கரிதது ஆபததில்லைணா்த உற்பததி்ய சபருக்க இயற்்்க உரரம 
்கணாலைததின் ர்த்வயணா்க உளளது.  

இந்த இரெணாயன உரம் மற்றும் கிருமி நணாசினி என்பவற்றின் பணாவ்ன-
யணால் இயற்்்க விவெணாயததிற்கு நன்்ம செயகின்் மணபுழு, ர்தனீ, 
வண்ததுப்பூசசு ரபணான்் உயிரினங்களும் அதி்களவு பணாதிப்புக்க்ள 
எதிரச்கணாணடு அ்வ கு்்வ்்நது செல்கின்்ன. முன்்னய ்கணாலைததில் 
இருந்தது ரபணான்று இப்ரபணாது அதி்களவு வண்ததுப் பூசசி்க்ள ்கணா்மு-
டிவதில்்லை, மணபுழுக்கள அருகிவிட்ன.  

இப்படிரய சென்்ணால் ஒரு ்கட்ததில் நி்லை்ம ரமணாெம்்நது மனி்த 
உயரினமும் வணாழ முடியணா்த சூழல் ஏற்படடுவிடுரமணா என்் அசெம் எழத-
ச்தணா்ஙகிவிட்து.  

மனி்தர்களுககு பல்ரவறு வ்்கயணான ரநணாயத ்தணாக்கங்கள ஏற்படுகின்-
்ன. குழந்்த்கள இல்லைணா்த குடும்பங்கள அதி்கரிததுச செல்கின்்ன. மரக-
்கறி்கள, பழங்கள முககியமணா்க கிழஙகு உளளிட் நிலைததிற்கு கீழ் வி்ளக-
கின்் சபணாருட்கள என்பவற்றில் ரெரகின்் இரெணாயன உரம் மற்றும் கிருமி 
நணாசினியணால் உ்லில் உளள நுண ெததுக்கள அழிவ்்நது செல்வர்தணாடு, 
்தணாதுக்கள கு்்நதும் செல்கின்்ன. 

இ்தனணால் மனி்த உ்லின் ரநணாய எதிரப்பு ெகதி கு்்கி்து. இ்தன் வி்ள-
வு்கள ்கணார்மணா்கரவ நீரிழிவு, புற்றுரநணாய, இ்தயரநணாய, ஆயுள்கணாலைம் 
கு்்வு என நணாளுககு நணாள ரநணாய்களணால் சூழப்பட் மனி்தர்களணா்க மணாறி 
வருகின்ர்ணாம்.  

எங்களது விவெணாய நிலைங்கள முழு்மயணா்க நஞ்ெணாகியிருககி்து என்ர் 
செணால்லை ரவணடும் அந்தளவுககு வரு்நர்தணாறும் இரெணாயன உரங்களும், 
கிருமி நணாசினி்களும் பயன்படுத்தப்படடு வருகி்து. மரக்கறி மற்றும் பழங-
்க்ள ்தணணீரில் ்கழுவுவ்தன் மூலைம் அ்தன் ரமற்பரப்பில் உளள நசசுத்தன்-
்ம்ய கு்்க்க முடியும் ஆனணால் நிலைததில் ்கலைநதிருககும் நசசுத்தன்்ம 

்தணாவரததின் ஒவசவணாரு ்கலைங்களுககுளளும் (செல்்கள) ஊடுருவி அ்தன் 
ஊ்ணா்க அ்தன் வி்ள சபணாருட்களில் ்கலைககின்் நஞ்்ெ எப்படி ்கழுவினணா-
லும் அல்லைது எப்படி்தணான் சூ்ணாககி ெ்மத்தணாலும் பயன் இல்்லை.   

நிலைததிற்கு கீழ் வி்ளகின்் கிழஙகு உளளிட் உற்பததி சபணாருட்களில் 
அதி்களவு நசசுத ்தன்்ம ச்கணாண்்தணா்க இருககும். இவற்றில் ்கலைநதிருக-
கும் நசசு்க்ள அதிலிருநது அ்கற்் முடியணாது. அ்வ நமது உ்லுககுள 
சென்்்்நர்த தீரும்.   

இரெணாயன உரம் மற்றும் கிருமி நணாசினி பயன்பணாடு மணணில் ்கலைநது 
விடுவ்தணால் நிலைததில் வளரகின்் மரம் செடி்களும் நஞ்ெணாகி்து. அந்த 
மரம் செடி்க்ளயும் அ்தன் ்கணாய ்கனி்க்ளயும் உ்வணா்க உடச்கணாளகின்் 
விலைஙகு்களும் பணாதிக்கப்படுகின்்ன. அ்தன் வி்ளவணா்க அந்த விலைஙகு்க-
ளின் இ்்சசி மற்றும் பணால் என்பவற்்் உ்வணா்க உடச்கணாளகின்் மனி-
்தனுககும் இரண்ணாவது ்த்்வயணா்கவும் பணாதிப்பு ஏற்படுகி்து.  

இரத்தததில் உளள ஹீரமணாகுரளணாபின் ஒகசிெ்ன உளவணாஙகி உ்லின் 
பணா்கங்களுககு எடுததுச செல்கி்து என்பது நணாம் அறிந்தர்த. ஆனணால் இரெணா-
யன உரம் மற்றும் கிருமி நணாசினியணால் இரத்தததில் ரெரகின்் ்நடரரடடு-
்கள ்கணார்மணா்க ஹீரமணாகுரளணாபின் சமடஹீரமணாகுரளணாபினணா்க மணாற்்ப்ப-
டுகி்து இது ஒகசிெனு்ன் ரெரகின்் தி்ன் அற்்து எனரவ உ்லுக்கணான 
ஒகசிென் விநிரயணா்கம் பணாதிக்கப்படுகின்் ரபணாது உ்லைணானது பல்ரவறு 
உபணா்்த்கள மற்றும் ரநணாயத்தணாக்கங்களுககு உளளணா்க ரநரகி்து.  

எனரவ நணாம் இனியணாவது விழிததுகச்கணாளள ரவணடும் எமது மண 
வளத்்தயும் இயற்்்க வளத்்தயும் பணாது்கணாததுக ச்கணாளவர்தணாடு, படிப்ப-
டியணா்க இயற்்்க விவெணாயத்்த ரநணாககி ரநணாககி செல்லை ரவணடும். 

எமது எதிர்கணாலை ெந்ததியின்ர சபரும் ஆபததிலிருநது பணாது்கணாக்க 
ரவணடும். ்தற்ரபணா்்தய உலைகில் அதி்கரிததுவரும் ெனதச்தணா்்கககு அதி-
்கரித்த உற்பததி்கள ர்த்வ. 

அ்தற்்கணா்க இரெணாயன உரம் மற்றும் கிருமிநணாசினி்கள பயன்படுததுவது 
்தவிரக்க முடியணா்த நி்லையணா்க ்கணா்ப்படுகி்து இருப்பினும் இரெணாயனங-
்களின் பயன்பணாட்் கு்்தது அதி்களவு உற்பததி்க்ள சபற்றுகச்கணாள-
ளும் ச்தணாழிநுடபததிற்குள விவெணாயம் செல்லை ரவணடும். இரெணாயன 
கிருமிநணாசினி மற்றும் உரங்க்ள பயன்படுததி ஆயிரம் ரூபணா செலைவ-
ழிதது ஆயிரதது ஐநநூறு ரூபணா உ்ழதது அ்த்ன எம்்ம பீடிததிருககும் 
ரநணாய்கணா்க செலைவழிப்ப்த்ன வி் இயற்்்க உரங்க்ள பயன்படுததி 
கு்்ந்த இலைணாபத்்த சபற்று ஆரரணாககியமணான நீண் ஆயு்ள ச்கணாண் 
வணாழ்க்்க்ய வணாழ்வர்த ரமலைணானது.   
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இ யற்்்க வளங்களணால் சூழப்படடு, பணாரிய நிலைப் -
பரப்பி்ன உளள்ககிய ச்தன்மரணாடசிப் பிரர்த -
ெததில் ெணாவ்கசரெரி சபணாதுசெந்்த மி்க முககிய 

இ்த்்த வகிககி்து. நூறு வரு்ங்களுககு ரமலைணான 
வரலைணாற்்்க ச்கணாண் ெணாவ்கசரெரி ெந்்தயின் முககி-
யததுவததிற்கு ெந்்தயின் அ்மவி்மும் ஓர ்கணாரணியணா்க 
அ்மகின்்து. ச்தன்மரணாடசிப் பிரர்தெததின் ்மயததில் 
ெணாவ்கசரெரி ந்கர ்கணா்ப்படுவ்தணால் யணாழ் கு்ணாநணாடடு 
மக்கள உடப் ச்தன்னிலைங்்க மக்களணாலும் சபரிதும் 
விரும்பப்படும் ெந்்தயணா்க ெணாவ்கசரெரி சபணாதுசெந்்த 
தி்கழ்கி்து.   

உற்பததி செயயப்படும் சபணாருட்க்ள விற்ப்ன 
செயயவும், அவற்றி்ன ச்கணாளவனவு செயயவும் கூடும் 
இ்ரம ெந்்தயணாகும்.மனி்தனின் அன்்ணா் வணாழ்வில் 
பயன்படுததும் அததியணாவசியப் சபணாருட்க்ள விற்ப்ன 
செயயவும், ்தமது அன்்ணா் ர்த்வ்களுக்கணான சபணாருட-
்க்ள ச்கணாளவனவு செயயவும் மக்கள ெந்்தயில் கூடு-
கின்்னர.   

அந்தவ்்கயில் ெணாவ்கசரெரி சபணாதுசெந்்தயணானது 
உளளூர உற்பததி்க்ள ஊககுவிப்பதில் மி்கப்சபரிய பங-
்கணாற்றி வருகி்து.   

ச்தன்மரணாடசி பிரர்தெததில் சநல் வயல்்கள, ்க்ல் 
வளம், ப்ன வளம், ச்தன்்ன மரங்கள ஆகியன 
நி்்நது ்கணா்ப்படுகின்்ன. அர்தரவ்ளயில் ச்தன்ம-
ரணாடசிக்கணான அ்்யணாளத்்த ்தணாஙகி நிற்கும் மணா மற்றும் 
பலைணா செய்்கககும் ச்தன்மரணாடசி பிரசிததிசபற்் இ்மணா்க 
விளஙகுகி்து. மீெணா்லை, அல்லைணா்ர, ்கசெணாய ரபணான்் கிரணா-
மங்கள மணா,பலைணா செய்்கககு சபயர ரபணான இ்ங்களணா்கக 
்கணா்ப்படுகின்்ன.இவவணாறு வி்ளயும் மணாம்பழங்கள 
வரு்ததின் இரணடு ரபணா்கங்களிலும்,பலைணாப்பழமணானது 
சிததி்ர- -்வ்கணாசி மணா்தங்களிலும் ெணாவ்கசரெரி சபணாதுசெந-
்்த்ய ஆககிரமிததுக ச்கணாளளும். இவவணாறு ெணாவ்கசரெரி 
சபணாதுசெந்்தககு எடுதது வரப்படும் மணா மற்றும் பலைணாப்ப-
ழங்கள வியணாபணாரி்கள ஊ்ணா்க சவளி மணாவட்ங்களுககு 
விற்ப்னக்கணா்க எடுததுசசெல்லைப்படுகி்து.  

கு்ணாநணாடடின் ச்தஙகு உற்பததியிலும் ச்தன்மரணாடசிப் 
பிரர்தெம் பணாரிய பங்களிப்பி்ன வழஙகி வருகி்து. ச்தன்-
மரணாடசியின் ச்கணாடி்கணாமம் ச்தணா்க்கம் எழுதுமடடுவணாள 
வ்ரயணான கிரணாமங்களில் ச்தன்்னப் பயிரசசெய்்க 

அதி்கம் ரமற்ச்கணாளளப்படுகி்து. ்தற்ரபணாது நணாடடில் ர்தங-
்கணாயககு ்தடடுப்பணாடு நிலைவிவரும் நி்லையில் ர்தங்கணாய 
ஏற்றுமதியில் ெணாவ்கசரெரி சபணாதுசெந்்த சி்நது விளஙகி 
வருகி்து.   

ப்னெணார உற்பததிப் சபணாருட்களணான பனஙகிழஙகு, 
்கருப்படடி (பனங்கடடி), ஒடியல், ப்ன ஓ்லையணால் 
செயயப்படும் பணாய வ்்க்கள, இடியப்பத ்தடடு, ்க்்கம், 
சபடடி மற்றும் பனம் சபணாருட்களணால் செயயப்பட் 
அலைங்கணாரப் சபணாருட்கள ரபணான்்னவும் ெணாவ்கசரெரி ெந-
்்தயில் விற்ப்னக்கணா்க எடுதது வரப்படுகின்்ன.இவ-
வணா்ணான ப்ன ெணார உளளூர உற்பததிப் சபணாருட்கள யணாழ் 
மணாவட் மக்க்ள மணாததிரமன்றி ச்தன்னிலைங்்க மக்கள 
மற்றும் சவளிநணாடடு சுற்றுலைணாப் பயணி்க்ளயும் சவகுவணா-
்கக ்கவரநதுளளது. குறிப்பணா்க ஜூன், ஜூ்லை மணா்தங்களில் 
சவளிநணாடடுச சுற்றுலைணாப் பயணி்கள ஒடியல்,பனங்கடடி 
ரபணான்் ப்னெணார உற்பததிப் சபணாருட்க்ள ெணாவ்கசரெரி 
சபணாதுசெந்்தயில் ச்கணாளவனவு செயவ்்த அவ்தணானிக்க 
முடியும்.   

ச்தன்மரணாடசி மக்கள விவெணாயத்்தயும், ்கணால்ந்் 
வளரப்்பயும் ்தமது ஜீவரனணாபணாயத ச்தணாழிலைணா்க அக-
்கணாலைம் ச்தணாடடு ரமற்ச்கணாணடு வருகின்்னர. மக்கள 
்தமது வணாழ்க்்கத ்தரததி்ன உயரத்த விவெணாயம் மற்றும் 
ஊரகர்கணாழி வளரப்பில் அதி்கம் ஈடுபணாடு ்கணாடடுகின்்னர. 
்தற்ரபணாது புச்ணாயலைர இ்்சசிக ர்கணாழி்களின் ஆதிக்கம் 
ரமரலைணாஙகிக ்கணா்ப்படுகின்் ரபணாதிலும் ெணாவ்கசரெரி 
சபணாதுச ெந்்தயில் ஊரச ரெவல்்கள ,நணாடடுக ர்கணாழி்கள 
மற்றும் ர்கணாழிக குஞ்சு்களுக்கணான ர்களவி அதி்கரிததுள-
ளது. குறிப்பணா்க ஊரச ரெவல்்கள இரண்ணாயிரம் ரூபணாயககு 

ரமலைணா்க விற்ப்ன செயயப்படுகி்து. இது ஊரக ர்கணாழி 
வளரப்பில் மக்கள அதி்க ஈடுபணாடு ச்கணாளள ஊககுவிப்பணா்க 
அ்மநதுளளது. அதது்ன் ஊரகர்கணாழி முட்்்களும் 
ெந்்தயில் கி்்ககின்்ன. சநல் வி்்தப்பு ஆரம்பமணா-
கும் ்கணாலை்கட்ததில் ெணாவ்கசரெரி ெந்்தயில் ஊரகர்கணாழி-
்கள அதி்கமணா்க விற்ப்னககு எடுததுவரப்படுவதுணடு. 
சநற்செய்்கககு ர்கணாழி்களணால் ஏற்படும் பணாதிப்்ப ்தடுக-
கும் மு்கமணா்க ச்தன்மரணாடசி மக்கள குறித்த ்கணாலை்கட்த-
தில் அதி்களவணான வளரப்புக ர்கணாழி்க்ள விற்ப்னக்கணா்க 
ெணாவ்கசரெரி ெந்்தககு எடுதது வருவணார்கள.   

ரமலும் உளளூர விவெணாய உற்பததிப் சபணாருட்களணான 
்கத்தரிக்கணாய, பயற்்ங்கணாய, சவண்்க்கணாய, பச்ெ 
மிள்கணாய, பூெணிக்கணாய உளளிட் மரக்கறி வ்்க்கள, அ்கத-
திக கீ்ர, ெணடிக கீ்ர, சபணான்னணாங்கணாணி, வல்லைணா்ர 
உளளிட் கீ்ர வ்்க்களும் ெணாவ்கசரெரி சபணாதுச ெந்்த-
யில் அதி்கம் மக்களணால் ச்கணாளவனவு செயயப்படும்.   

நவநணா்கரீ்க உலைகில் வணாழும் மனி்தர்கள ்தற்ரபணாது 
மீணடும் எமது மூ்தணா்்தயர்கள வணாழ்ந்த ரநணாயற்் 
வணாழ்க்்க மு்்யி்ன வணாழ விரும்புகின்்னர. அதில் 
ஓர அங்கமணா்க ்தற்ரபணாது அதி்களவணாரனணார மணபணாண்ங-
்க்ள ெ்மயல் உப்கர்ங்களணா்க பயன்படுததி வருகின்-
்னர. அவவணா்ணான மடபணாண் சபணாருட்களணான பணா்ன, 
ெடடி ரபணான்்னவும் ெணாவ்கசரெரி ெந்்தயில் விற்ப்னககு 
்வக்கப்படடுளளது.   

ெணாவ்கசரெரி சபணாதுசெந்்த உளளூர உற்பததியணாளர-
்களுககு ்களம் அ்மததுக ச்கணாடுததுளள ரபணாதிலும் 
்தற்ரபணாது ஏற்படடுளள ச்கணாரரணானணா அசெ சூழ்நி்லையணால் 
சுற்றுலைணாப் பயணி்களின் வரு்்க ்த்்ப்பட்்ம ரபணான்் 
்கணாரணி்கள உளளூர உற்பததியணாளர்க்ள சபரிதும் பணாதித-

துளளது. அதது்ன் விவெணாயத்்த ்மயமணா்கக ச்கணாணடு 
வணாழ்க்்க ந்ததி வரும் ச்தன்மரணாடசி பகுதியில் குரஙகு-
்களின் சபருக்கம் விவெணாயததில் மி்கப்சபரும் பணாதிப்்ப 
ஏற்படுததி வருகி்து. குரஙகுத ச்தணால்்லையணால் சபரும்-
பணாலைணான விவெணாயி்கள ர்தணாட்ச செய்்க்ய ்்கவிடடு 
கூலித ச்தணாழிலுககு செல்லைரவணடிய துரப்பணாககிய நி்லை 
உருவணாகியுளளது. 

குரஙகுத ச்தணால்்லையணால் மரக்கறி வ்்க்கள, மரவளளி 
உளளிட் கிழஙகு வ்்க்கள மற்றும் பழமரச செய்்க-
்க்ள ரமற்ச்கணாளள ச்தன்மரணாடசி விவெணாயி்கள ்தயஙகி 
வருகின்்னர. எனரவ உரிய தி்்க்களங்கள குரஙகு 
சபருக்கத்்த ்கடடுப்படுத்த ந்வடிக்்க எடுப்பது அவ-
சியம். ச்தன்மரணாடசி மக்கள விவெணாய உற்பததிப் சபணாருட-
்க்ள ரமலும் அதி்கரிதது ஏற்றுமதி்யயும் அதி்கரிக்க 
இது உ்தவும்.   

ெணாவக்கசரெரி கிரணாமெ்ப,படடின ெ்ப்களில் இருநது 
ந்கரெ்பயணா்க பரி்ணாம வளரசசிய்்ந்த்த்னப் ரபணான்று 
ெணாவ்கசரெரி ந்கரெ்பயின் ரநரடிக ்கண்கணாணிப்பில் உளள 
ெணாவ்கசரெரி சபணாதுச ெந்்தயும் விஸ்பரூப வளரசசி 
சபற்றுளளது. எதிர்கணாலைததில் மி்கப்சபரிய உளளூர உற் -
பததி சபணாருட்களின் ஏற்றுமதி ்மயமணா்க ெணாவ்கசரெரி 
சபணாதுசெந்்த உருசவடுககும் என்பதில் எந்தவி்த ஐயமு -
மில்்லை.    

(புள�பபடங�ள் ்சொவ�ச்க்சரி விக்சட நிருபர்)  

உள்ளூர் உற்பத்திகளை ஊக்குவிக்கும் 

நச்சு நிலமாக மாறிவரும் 
கிளிநநாச்சியின் விளை நிலஙகள்!  

்தமிழச்ந்சல்வன்  

்தவரொ்சொ சுகப்சன்  

சாவகச்்சரி ந�ாதுச்சநளதை  



ப ருத்தித்துறை நகரில் இருந்து கிழக்குப் புைமாக 11 
றமல் தூரத்தில்  அறமந்துள்ள வந்்ாறர வரவவற்-
கும் கிராமவம நாகரவகாவில்.  

குறிஞ்சி, முல்றலை, மரு்ம், நநய்ல், பாறலை எனை 
ஐவறக நிலைஙகற்ளயும் ் ன்னகத்வ் நகாண்டது நாகரவகா-
வில்.  நாவல் மரஙகற்ளயும் சதுப்பு நிலைத்தில் அரியவறக 
கண்டல் ்ாவரஙகற்ளயும் நகாண்டது இந்் நாகரவகா-
வில்.  

 இலைஙறகயில் நாகர இயக்கர எனை இரு ஆதிகுடியி்னர 
ஆண்ட காலைத்தில் வ்டபகுதியில் நாகரகள வாழந்்்ாக-
வும் அதில் இப்பகுதியிற்ன அவரகள ்மது சிற்றூராக 
றவத்திருந்்்ன காரணமாக நாகரவகாவில் எனை நபயர 
வந்்்ாகவும் கரண பரம்பறரக் கற்கள மூலைம் அறிய 
முடிகிைது.  

 ்மது இ்னத்தின நபயறர நாகர எனபற்யும் ்மது 
அரசற்ன ்ம்பிரான எனறும் அறழத்்ாரகள. இ்னத்தின 
நபயறரயும்  அரசனின  நபயறரயும் வசரத்து நாக்ம்பி-
ரான எ்ன அறழத்்்னர எனகினை்ன கரண பரம்பறரக் 
கற்கள.   

அப்பகுதியில் காணப்படுகினை உற்டந்் மடபாண்டங-
கற்ள நாகரகள வாழந்்்ற்கா்ன  ஆ்ாரம் எ்னவும் இவ்-
வூரக்காரரகள ஆ்ாரம் காடடுகிைாரகள.  

 நாகரகள மரத்்டி வழிபாடடிற்ன வமற்நகாணடுவந்்  
காலைப்பகுதியில் அத்தி, ஆல், சந்்்னம், சம்பு, நகாக்கடடி, 
நாவல், மருது  ஆகிய மரஙகள காணப்பட்ட்ாகவும் அறி-
யமுடிகிைது. அவற்றில் ்ற்வபாது மரு்மரம் மடடுவம 
அப்பகுதியில் காணப்படுகிைது.  

நாகரகள வாழந்்்ன பிற்பாடு இலைஙறகயில் வசர 
வசாழ பாணடியரகள வந்து குடிவயறிய காலைத்தில் அவர-
கள நாகரவகாவிறலை அணடிய பகுதியில் ்ற்வபாது கு்டா-
ரப்பு எ்ன அறழக்கப்படும் பகுதியில் வாழந்்்ாகத் ந்ரி-
கிைது. ்ட்டார குடியிருப்பு, வசாழன குடியிருப்பு அ்ற்கு 
அப்பால் நசம்பியனபற்று எ்ன அறழக்கப்படும் பகுதிகள 
வசாழரகள வாழந்்்ற்கா்ன  ஆ்ாரஙக்ளாக கூைப்படுகின-
ை்ன.  

்ற்வபாது கு்டாரப்பு எ்ன அறழக்கப்படும் பகுதி 
அப்வபாது ்ட்டார குடியிருப்பு எ்ன அறழக்கப்படடு 
வந்்து. அஙகு வமாகாம்புரி எனும் நபாற்நகால்லைர 
ஒருவர வாழந்து வந்துள்ளார. அவர நாகரவகாவிலில் மரத்-
்டி வழிபாடற்ட வமற்நகாணடு வந்்ாராம். ஆ்னால் 
உனற்ன யார எ்ன நான அறிவயன எ்ன   தி்னமும் வவணடி 
வந்துள்ளார.  

இந்நிறலையில் அப்பகுதிறய ஆண்ட மன்னன வமற்படி 
நபாற்நகால்லைற்ன அறழத்து நம்மவரகள வழிபடும் 
மூரத்திக்கு ஒரு திருவுரு அறமத்து ்ருமாறு வவணடி்னா-
ராம். அ்ற்காக நபான நபாருளகற்ளயும் வழஙகி அ்ற்ன 
நசயது ்ருமாறும் வகாரியிருக்கிைார.  

இ்ற்ன அடுத்து ‘மரத்்டியில்  இருக்கும் உனற்ன 

அறிவயன. அவ்வாறு இருக்றகயில் எப்படி அரசனுக்கு 
திருவுரு  அறமத்து நகாடுப்வபன’ எ்ன  ம்னமுருகி 
வவணடியிருக்கிைார. இ்ற்கு க்னவில் வ்ானறிய மரத்்டி 
க்டவுள, எ்னக்கு அருகாறமயில் உள்ள அத்திமரத்தில் 
நாற்ள நீ எனற்ன காணபாய எ்ன அருளபுரிந்்ாராம். இ -்
ற்னயடுத்து மறுநாள நசனறு நபாற்நகால்லைர பாரறவயிட-
்டவபாது விழுவ்வி்டா்   அத்திமரம் ஐந்து்றலை நாகத்ற் 
விழு்ாகக்நகாணடு காணப்பட்ட்ாம்.  

 இற்யடுத்து ஐந்து்றலை நாகத்ற் வடிவறமத்து  அரச-
னி்டம் வழஙகி்னாராம் அதுவவ  ்ற்வபாதும் மூலைஸ்ா்னத்-
தில்  காணப்படுகிைது.  

இஙகு நிலைவிவரும் மற்நைாரு கரண பரம்பறரக் 
கற்றய பாரப்வபாம்.  

 இந்தியாவில் சம்புத்தீவு எனனும் பகுதியில்  திருவ்னந் -்
புரம் எனனும் கிராமம். இது மறழ காரணமாக அழிந்்து.  

அம்மறழ நபருந்ந்ாறகயா்ன மக்கற்ள பலிநகாண-
்டது. எ்னவவ அஙவக மீளகுடிவயற்ைம் நசயவ்ற்காக அந்-

நாடடு மன்னன வசாழ இராச்சியமாக வி்ளஙகிய இலைங-
றகயில் இருந்து அறழத்துச் நசனறு அஙவக குடிவயற்றும் 
வறகயில் ்்னது பற்டகற்ள இலைஙறகக்கு அனுப்பி-
்னான. அனுப்பி இருந்்ா்னாம்.  

அச் வசற்னகள ்னுஷவகாடி வழியாக இலைஙறகறய 
அற்டந்்்ன. காஙவகசந்துறை, மயிலிடடி, வல்நவட-
டித்துறை, பருத்தித்துறை  துறைமுகஙகளில் இைஙகிய 
பற்டயி்னர ்மது வியாபார ந்டவடிக்றககற்ள வமற்-
நகாண்டது்டன மக்கற்ளயும் ஏற்றிக்நகாணடு நாகரவகா-
வில் பகுதியில் அறமந்துள்ள  கவுத்்ம் துறைமுகத்ற்ய-
ற்டந்து அஙகு நஙகூரமிடடு ்ஙகி்னாரக்ளாம்.  

அஙகு ஏழு  நாடகள ்ஙகியிருந்தும்  கப்பலுக்குள 

இருந்் மக்கள எவரும் நவளிச் நசல்லை விரும்பவில்றலை. 
நிறலையில் எ்னவவ கப்பல் ்றலைவன ்ாம் நகாணடு 
வந்் நபாருடகற்ள அப்பகுதி மக்களுக்கு வழஙகியது-
்டன நபரும் மறழயி்னால் அழிவற்டந்் திருவ்னந்்பு-
ரம் பகுதியில் குடிவயறி சந்வ்ாசமாக வாழும் படி நாகர 
வகாவில் மக்களி்டம் கூறியிருக்கிைான. ஆ்னால் நாகரவகா-
வில் பகுதிறயச் வசரந்் மக்கள அப்நபாருடகற்ள வாங-
கவும் இல்றலை எனபவ்ாடு அவரகளு்டன நசல்வ்ற்கு 
மறுத்துள்ள்னர. இ்்னால் கடும் வகாபம் நகாண்ட கப்பல் 

்றலைவன ்்னது வசற்ன வீரரகற்ள நகாணடு அற்னவறர-
யும் வலுக்கட்டாயமாக கப்பலில் ஏற்றி்னா்னாம்.   

நாகரவகாவில் மக்கற்ள கப்பலில் ஏற்றி கப்பல் புைப்-
ப்டவும் ்யாரா்னது. நபரும் அச்சத்துக்குள்ள நாகரவகா-
வில் மக்கள ்மது நாக்ம்பிரானி்டம்  ்ம்றம காப்பாற்-
றுமாறு வவணடி்னாரக்ளாம்.  அவரகளின வவணடு்றலை 
காப்பாற்ை நாக்ம்பிரான கப்பல் பாயமரத்தில் உச்சியில் 
பாம்பாக காடசி நகாடுத்துள்ளார. இ்்னால் கப்பல் துறை-
முகத்ற் விடடு நகரவவ இல்றலையாம். கப்பல் புைப்ப-
்டா்ற் அடுத்து கப்பல் ்றலைவன கப்பறலை பரிவசாதித்-
்வபாது பாயமரத்தில் பாம்பு ஒனறு இருப்பற்க் கணடு  
பாம்றப நவடடுமாறு உத்்ரவிட்டா்னாம்.  

நவட்டப்பட்ட பாம்பின இரத்்த் துளிகள ஒவ்நவான-
றிலிருந்தும் பலைநூறு பாம்புகள ஐந்து்றலையு்டன வரவவ 
கப்பல் ்றலைவனும் வசற்னகளும் கதிகலைஙகி நிற்க அஙகி-
ருந்் வசற்னகளில் ஒருவன ஆவவசம் நகாணடு இப்பகுதி 
மக்கற்ள இைக்கிவிட்டால்த்்ான கப்பல் நகரும் எ்னக் 
கூறி்னாராம்.  

அவ்வாவை ஏற்ைப்பட்ட மக்கள இைக்கி வி்டப்பட்ட்னர.  
அப்வபாது கப்பலில் இருந்் ஐந்து்றலை நகாண்ட 

நாகஙகள ஒவ்நவானைாக இைஙகி நாகரவகாவிறலைச் நசன-
ைற்டந்்்ாம். கவுத்்ந்துறை பிளற்ளயார ஆலையத்தில் 
இருந்து நாகரவகாவில் வறர நாகம் சரிந்் பள்ளம் இருப்-
பற் இ்ற்கு ஆ்ாரமாக இக் கற்கள சுடடுகினை்ன.  

இனி கற்க்கு வருவவாம். கப்பல் இ்ன பின்னரும் 
புைப்ப்டவில்றலை.   

மீணடும் ஆவவசம் நகாண்ட    ஆவவசக்காரர, கப்பலின 
அடித்்டடில் நபணநணருவரும் அவரின நசல்லைப்பிரா-
ணியா்ன பூற்னக் குடடி ஒனறும் இருப்ப்ாகவும் அ்ற்ன-
யும் இைக்கி விட்டால்்ான கப்பல் புைப்படும் எ்னவும் 
கூறியுள்ளாராம். இ்ற்னயடுத்து அவரகற்ளயும் இைக்கிய 
பின்னவரவய கப்பல் புைப்பட்ட்ாம்.  

்ற்வபாதும் ஆலையத்திருவிழாவில் ஏழாம் திருவிழா-
வா்ன கப்பல் திருவிழாவில் அவ் வரலைாறு நடித்துக் காண-
பிக்கப்டுவது்டன, ஆலைய தூபியிலும் கப்பல்காரரகளின 
பாறவகளும் அறமக்கப்படடுள்ளற்க் காண முடிகிைது.  

இந்் ஆலையத்ற் சுற்றி நாகவகணி, சம்புக்வகணி, உப்-
புக்வகணி, மாரகழிப்பள்ளம், நபணடுகளவகணி எ்ன 
ஐந்து தீரத்்க் வகணிகள அறமந்துள்ளறம சிைப்பம்சஙக-
்ளாகும்.  

வமலும் பாம்பு உளளிட்ட விஷ ஜந்துக்கள தீணடி்னால் 
ஆலையத்தில் காணப்படும் அற்பு் மருந்ற் எடுத்து நாக-
வகணியில் உள்ள தீரத்்த்தில் கறரத்து குடித்து கடிவாயில் 
பூசி வர விஷ ஜந்துக்களின விஷம் அற்றுப்வபாயவிடும் 
எனறு நசால்லைப்படுகிைது.  

வமலும் ஆலையத்தின மூலைஸ்ா்னத்தில் எரிக்கப்படும் 
வி்ளக்நகணநணய விஷக்கடி, காணாக்கடி,  சிரஙகு 
வபானைவற்றை நீக்குவ்ற்கும் அப்பகுதி மக்கள அ்ற்ன 
மருந்்ாக நபற்றுச் நசல்கினை்னர.  

1990 ஆணடு காலைப்பகுதியில் நாடடில் ஏற்பட்ட யுத்்ம் 
காரணமாக இ்டம்நபயரந்துவந்் மயிலிடடி, ஆற்னயி-
ைவு, கடற்டக்காடு, நவற்றிறலைக்வகணி, ஆழியவற்ள 
வபானை இ்டஙகற்ள வசரந்் மக்கற்ளயும் நாகர வகாவில் 
்ன்னகத்வ் அரவறணத்துக் நகாண்டது.  

பின்னர 2000 ஆம் ஆணடு ஏற்பட்ட யுத்் நிறலை கார-
ணமாக அவ்வாலைய சூழலுக்கு மக்கள நசல்லை முடியா் 
நிறலையிலும் ஆலைய வ்ளறவ இராணுவத்தி்னர  புனி்மா-
கவவ  றவத்திருந்்்னர.  

2009ஆம் ஆணடு அப்பகுதிக்கு அரசாஙகத்தின அனும-
தியு்டன ஆலைய நிரவாகத்தி்னர அறழத்துச் நசல்லைப்பட்ட 
வபாது கணகூ்டாக காண முடிந்்து.  

பின்னர ஆலையம் பு்னரநிரமாணம் நசயயப்படடு 2012 
ஆம் ஆணடு  கும்பாபிவஷகம் இ்டம்நபற்று வழறமயா்ன 
பூறசகள,  திருவிழாக்கள ்ற்வபாது இ்டம்நபற்று வருகி-
ைது.    
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இரு நூறாவது 
ஜனன தினத்தை முன்னிட்டு 

தைபாலதை்ை வவளியிடபபட வவண்டும்.

யாழப்பாணம் நவாலியில் 1820 ஒக்வ்டாபர 
11ஆம் திகதி பிைந்து வ்சிய மற்றும் சரவவ்ச 
ரீதியில் பல்வவறு துறைகளிலும் ்மது சீரிய 

பணிக்ளால் ் னித்துவத்ற் நிறலைநாடடி வாழந்து இனறும் 
நம்மத்தியில் நிற்னவுகூரப்படும் நபருந்்றக, ‘பத்திராதி-
பர’ ‘இலைக்கியகரத்்ா’ ்மிழப் வபராசிரியர ஆணல்ட ச்ா-
சிவம்பிளற்ள ஆவார.   

யாழப்பாணம் மானிப்பாயக் வகாவில்பற்றைச் வசரந்் 
நவாலியில் 1820ஆம் ஆணடு ஐப்பசி மா்ம் பதிவ்னா-
ராம் திகதி அருணாசலைம்-ஆ்னந்்ப்பிளற்ள எனும் றசவத் 
்மிழத் ்ம்பதிகளுக்கு ஏழாவது பிளற்ளயாகப் பிைந்்ார, 
ச்ாசிவம்.   

ச்ாசிவம் ஆரம்பக் கல்விறய அக்காலைத்திவலை இயஙகிய 
திணறணப் பளளிகளில் ஒனைா்ன மானிப்பாயச் சுப்றபய-
ரின பளளியில் வசரந்து நபற்றுக்நகாண்டார. 1831இல் 
மானிப்பாய அநமரிக்கன மிஷன ஆஙகிலைப் பா்டசாறலை-
யில் வசரந்து ஒருவரு்டத்திற்குள ஆஙகிலைத்தில் சிைப்புத் 
வ்ரச்சியும் இ்ர பா்டஙகளில் அடிப்பற்ட அறிவும் நபற்-
றுக்நகாண்டார. 1832இல் வடடுக்வகாடற்டச் நசமி்ன-
றியில் வசரந்துநகாண்டார. 1832 ந்ா்டக்கம் 1840 வறர 
எடடு ஆணடுகள நசமி்னறியில் முறைசார கல்விறயக் 
கற்று நவளிவயறி்னார.   

மிஷறியில் கல்விகற்ை காலைப்பகுதியில் 1834ஆம் 
ஆணடின இறுதியில் கிறிஸ்வத்ற் ஏற்றுக்நகாணடு 
அ. ச்ாசிவம் எனபவர வஜ. ஆர. ஆணல்ட ஆ்னார. வஜ. 
ஆர. ஆணல்ட எனை நபயரும் அ. ச்ாசிவம்பிளற்ள 
எனை நபயரும் ஒருவறரவய குறிக்குமாயினும் ஆஙகிலைப் 
நபயரின ஈைாகிய ஆணல்ட உம் ்மிழப் நபயரா்ன ச்ாசி-
வம்பிளற்ளயும் இறணந்் ஆணல்ட ச்ாசிவம்பிளற்ள 
எனனும் நபயவர அவறர அற்டயா்ளப்படுத்தும் நபயராக 
வழஙகிவருகிைது.   

ச்ாசிவம்பிளற்ளக்கும் உடுவில் நபணகள பா்டசாறலை -
யில் கற்று நவளிவயறிய முத்துப்பிளற்ளக்கும் - மாக்கைற் 
நிற்சிக்கும்  -1846ஆம் ஆணடு ஆடிமா்ம் 6ஆம் திகதி 
உடுவில் திருச்சறபயில் திருமணம் நற்டநபற்ைது. இவர-
களுக்கு ஆறு ஆணபிளற்ளகளும் நானகு நபணபிளற்ள-
களும் பிைந்்்னர. அவரகளின வழித்வ்ானைல்கள இனறு 
உலைகின பலை நாடுகளில் வாழந்து வருகினை்னர. இலைஙறக 
கிரிக்கட அணியின முன்னாள சகலைதுறை ஆட்டவீரரா்ன 
ரஸல் ஆணல்ட இவரின நகாளளுப்வபரன எனபதும் 
இஙகு குறிப்பி்டத்்க்கது.   

சுதேச-ேமிழ் ம�ொழிப் தேரொசிரியர்    
ச்ாசிவம்பிளற்ள ்ாம் ஆரம்ப ஆஙகிலைக்கல்விறயப் 

நபற்ை மானிப்பாய ஆஙகிலைப் பா்டசாறலையிவலைவய 
1840ஆம் ஆணடு ஆசிரியப் பணிறய ஆரம்பித்்ார. 
1845இன ஆரம்பம்வறர அஙகு ஆசிரியராயக் க்டறம-
புரிந்து, பின்னர சாவகச்வசரி ஆஙகிலைப் பா்டசாறலையில் 
(்ற்வபாது சாவகச்வசரி டறிவபக் கல்லூரி) சிறிதுகாலைம் கற்-

பித்்ார. அஙகிருந்து உடுவில் ஆஙகிலைப் பா்டசாறலைக்கு 
1846ஆம் ஆணடு மாற்ைலைாகி அஙகு இரணடு வரு்டஙகள 
க்டறமயாற்றி்னார. 1848ஆம் ஆணடு உடுவில் மகளீர பா்ட-
சாறலையில் ஆசிரியராகச் வசரந்்ார. ஆசிரியராகப் பணிபுரி -
யும் காலைத்தில் 1854மு்ல் அப்பா்டசாறலையின ்றலைறம 
ஆசிரியராகவும் பணிபுரிந்்ார. ந்ல்லிப்பறழயில் அநம -
ரிக்கன மிஷ்னறி மார 1859இல் ஆரம்பித்் சுவ்ச நமாழிப் 
பயிற்சி மற்றும் ந்ாழில்நுடப நிறுவ்னத்திலும் (Vernacular 
Training and Technological Institution) சிலைகாலைம் விரிவு -
றரயா்ளராகப் பணியாற்றியுள்ளார. சுவ்சிக்ளால் 1856 
ஆம் ஆணடு வடடுக்வகாடற்டயில் ந்ா்டஙகப்பட்ட 
ஆஙகிலை மகாவித்தியாசாறலையில் ்மிழப்பா்டப் பரீடசக -
ராக ஆணல்ட ச்ாசிவம்பிளற்ள நியமிக்கப்பட்டார. 1872 
ஆம் ஆணடு மீ்ளஆரம்பிக்கப்பட்ட வடடுக்வகாடற்ட 
யாழப்பாணக் கல்லூரியில் ஆணல்ட ச்ாசிவம்பிளற்ள 
சுவ்ச நமாழிப் வபராசிரியராக – ்மிழப் வபராசிரியராக 
(Vernacular Professor in Tamil) 1881 ஆம் ஆணடு நிய -
ம்னம் நபற்ைார. 1891 ஆம் ஆணடுவறர அப்ப்விறய 
அலைஙகரித்்ார.   

ேமிழ் இேழியல் துறை முனதனொடி   
ஆணல்ட ச்ாசிவம்பிளற்ள ்மது வாழநாளில் 

பல்வவறு ந்ாழில்கற்ளச் நசயதிருக்கிை வபாதும் ‘உ்ய்ா-
ரறகப் பத்திராதிபர’ எனை அடிப்பற்டயில் ்ம்காலைத்துத் 
்மிழகூறும் நல்லுலைகில் நனகறியப்படடிருந்்ார.   

உ லை கின 
மு ் லை ா வ து 

்மிழப் பத்திரிறகயா்ன 
‘உ்ய்ாரறக’ 1841 ஜ்னவரி 

7ஆம் திகதி நவளிவந்்து. அனறு மு்ல் 
அப் பத்திரிறகயு்டன நநருஙகிய பிறணப்றபக் 

நகாணடிருந்், ஆணல்ட ச்ாசிவம்பிளற்ள 1857 ஆனி 
மா்ம் அ்ன ‘பத்திராதிபர’ நபாறுப்றப ஏற்று ்ாம் இைக்-
கும் வறர (1896-.02-.20) அப்ப்விறய அணி நசய்ார. 
ஏைத்்ாழ 40 ஆணடுகள ஒரு பத்திரிறகயின ஆசிரியராக 
இருந்து குறிப்பிட்ட பத்திரிறக வ்ளரச்சிக்கும் ்மிழப் 
பத்திரிறகயியலுக்கும் பாரிய பஙகளிப்புச் நசயதுள்ளார 
எனபது மிக முக்கியமா்னது.   

ஆணல்ட சா்ாசிவம்பிளற்ள உ்ய்ாரறகப் பத்திரிறக-
யின ்மிழப் பகுதி ஆசிரியர ப்விறயப் நபாறுப்வபற்றுச் 
சிலை மா்ஙகளில், உ்ய்ாரறக ்மிழ அற்டயா்ளத்துக்கு 
முக்கியத்துவம் நகாடுக்கத் ந்ா்டஙகியற் அவ்ானிக் -
கமுடிகிைது. ்மிழப் பணபாடடு்டன ஒனறிறணந்து 
நசல்லும் ஒரு பத்திரிறகயாகத் அற்ப் பிரசுரித்்ார. 
புதிய்ன புகுத்் வவணடும் எனை வநாக்கில் ‘சமாசாரத் 
திரடடு’ எனை பகுதிறய ஆரம்பித்து, ஒவ்நவாரு இ் -
ழிலும் ஒவ்நவாரு வி்டயம் குறித்துப் பகுதிபகுதியாக 
நவளியிட்டார.

 நா்ளாந்்ம் நற்டநபற்ைறவக்கு பணபாடுசார அைக் -
கருத்துக்கற்ள ஏற்றிக் கூறும் வறகயில் சரவம்ப் 
வபா்ற்னகள, நீதிக்கற்கள, நநாடிகள, உருவகக் -
கற்கள, பழநமாழிகள, ந்ா்டரநமாழிகற்ள உரிய 
வி்த்தில் பயனபடுத்தியுள்ளார. அவரது பத்திரிறக நற்ட 
ஆணல்ட ச்ாசிவம்பிளற்ள பத்திரிறக நற்ட எனறு சிைப் -

பித்துக் கூறும் நிறலைறயப் நபற்றிருந்்து எ்னலைாம்.   

ேனம�ொழிப் ேண்டிேர்   
திணறணப்பளளியில் சுப்றபயரி்டம் நபற்ை ்மிழ 

இலைக்கிய இலைக்கணம், சமஸகிரு் இலைக்கிய இலைக்கண 
அடித்்்ளத்து்டன நசமி்னறியில் சணமுகச்சட்டம்பியார, 
நெனறி மாடடின அப்புக்குடடி மற்றும் மிஷ்னறிமார 
மூலைம் கற்றுக்நகாண்ட ்மிழ, சமஸகிரு்ம், கிவரக்கம் 
மற்றும் ஆஙகிலை நமாழி இலைக்கண இலைக்கியக் கல்வியும் 
ந்ா்டரபும் ச்ாசிவம்பிளற்ள எனும் சிைந்் ்மிழப்பண-
டி்ர, பனநமாழியறிஞர, நமாழிநபயரப்பா்ளர உருவாக 
வழிவகுத்்து.   

1848இல் நசனற்னயில் அநமரிக்க மிஷ்னறியா்ன 
வினஸவலைா வீடடில் நற்டநபற்ை வவ்ாகம நமாழிநப-
யரப்பு மற்றும் நமாழிநபயரப்பு மீ்ளாயவு வவறலைகளில் 
யாழப்பாணத்திலிருந்து அநமரிக்க மிஷ்னறியா்ன வண. 
ஸவபால்டிங மற்றும் உடுவில் சந்திரவசகரபணடி்ரு்டன 
ஆணல்ட ச்ாசிவம்பிளற்ள நசனறிருந்்ார. நவஸலி-
யன மிஷன சாரபில் நம்டிஸற் மிஷ்னறி பீற்ைர வபரசிவ-
லு்டன நல்லூர ஆறுமுகநாவலைர நசனறிருந்்ார. வமலும் 
பா்டசாறலை ஆசிரியராகவும், உ்ய்ாரறக ஆசிரியராகவும் 
இருந்்காலைத்தில் மாணவரகளுக்கும், நபாதுநிறலை வாச-
கருக்கும் நனந்னறி புகடடும் வறகயில் அக்காலைத்தில் 
ஆஙகிலைத்தில் நவளிவந்திருந்் சிலை கற்கற்ள நமாழி -
நபயரத்துத் ்மிழ வடிவம் நகாடுத்துப் பிரசுரித்துள்ளார. 

அறிவியல் வி்ட -
யஙகற்ள நவகுஜ்னப்படுத்தும் வநாக் -

கு்டன ஆஙகிலைத்தில் இருந்து ்மிழில் நமாழிநபயரத்து 
உ்ய்ாரறகயில் நவளியிடடுள்ளார. ்மிழநமாழிவழிக் 
கல்விறய வமம்படுத்தும் வநாக்கத்தில் ்மிழில் அறிவியல் 
நூல்கள இல்லைா் குறைறயப் வபாக்கும் எணணத்து்டனும் 
பா்டநூல் உருவாக்கத்திலும் ஈடுபடடுச் சிலை அறிவியல் 
நூல்கற்ளப் பற்டத்திருந்்ார. அந் நூல்களுக்கா்ன பலை வி்ட-
யஙகற்ள ஆஙகிலை நூல்களில் இருந்து நமாழிநபயரத்துத் 
்ந்துள்ளார.   

இலக்கியப் ேறைப்ேொளி    
ஆஙகிலைத்தில் எழுதுவவ் ்மக்கு அஙகீகாரம் எ்ன 

எணணாது அக்காலைத்துத் ்மிழ வாசகரகளுக்கும் சுவ்சக் 
கிறிஸ்வரகளுக்கும் நபரிதும் பயனபடும் வறகயில் ்மி -
ழிவலைவய ்மது அற்னத்துப் பற்டப்புகற்ளயும் ஆணல்ட 
ச்ாசிவம்பிளற்ள எழுதியுள்ளார. ்மிழ ஆக்க இலைக்கியம் 
மடடுமனறித் ் மிழப் பத்திரிறகயியல், கிறிஸ்வத் ் மிழக் 
கீரத்்ற்னகள, ்மிழப் புலைவரகளின வரலைாறு, உலைக 
வரலைாறு, அறிவியல் பா்ட நூலைாக்கம், ்மிழ உறரநற்ட 
எ்ன அற்னத்திலும் ்மிறழப் பயனபடுத்தி எழுதியுள்ளார.   

ச்ாசிவம்பிளற்ளயின பற்டப்பாக்கஙகள அவர காலைத்-
தில் நவளிவந்்றமயும் அவரது பு்ல்வரக்ளால் மற்றும் 
நணபரக்ளால் நவளிக்நகாணரப்பட்டறவயுமாகக் கிற்டக்-
கப்நபறுபறவ: திருச்ச்கம் 1849, நமயவவ்சாரம் 1852, 
சற்வபா் சரணம், சா்ாரண இதிகாசம் 1858, நனந்னறிக் 
நகாத்து1859, வா்ன சாஸதிரம் 1861, நனந்னறிக் க்ா சஙகி-
ரகம்1869, பாவலைர சரித்திர தீபகம் 1886, இல்லைை நநாணடி 
1887, நவல்றலையந்்ாதி1887, கீரத்்்னா சஙகிரம்1890, 
குடும்ப ்ருப்பணம் 1895, ஞா்னநவணபா 1898, பஞ்சரத்-
தி்னம் 1898, சுகமரணாபீ்டம்1898.   

திருச்ச்கம், நமயவவ்சாரம், சற்வபா் சரணம்,நவல் -
றலையந்்ாதி, பஞ்சரத்தி்னம், கீரத்்்னா சஙகிரகம், ஞா்ன -
நவணபா மற்றும் சுகமரணாபீ்டம் எனப்ன கிறிஸ்வ 
இலைக்கியஙக்ளாகும். ச்கம், அந்்ாதி, நவணபா எனை 
சிற்றிலைக்கிய வறகயில் திருச்ச்கம், நவல்றலையந்்ாதி, 
ஞா்னநவணபா எனப்ன நகாள்ளத்்க்க்ன. ஏற்னயறவ 
சிற்றிலைக்கிய வறகக்குள அ்டஙகக்கூடிய புதிய வடிவங -
க்ளாகும். திருச்ச்கம், கிறிஸ்வத் ்மிழச் ச்கஙகளுக்கு 
எல்லைாம் ்றலையாய்ாகக் காணப்படுகிைது. இவயசு 
நா்ரின நபயரில் பா்டப்படடுள்ளது. நமயவவ்சாரம், 
உணறமயா்ன வவ்த்தின சாரத்திற்னப் பிழிந்து நகாடுக் -
கிைது. இந்நூல் க்டவுள, ஆனமா, பாவம் ஆகிய திரிப -
்ாரத்்ஙகற்ளக் குறித்தும், சற்குரு நாட்டங குறித்தும், 
குருவும் சீ்டனும் உறரயாடுவது வபானறு அறமந்துள -
்ளது.சற்வபா்சரணம் நமயயறிவுறுத்்ல், ஞா்ன விண -
ணப்பம் எனனுமிரு பிரிவுக்ள்டஙகிய நூலைாகும். நவல் -
றலையந்்ாதி கிறிஸ்வ அந்்ாதிகளுள முக்கியமா்ன 
இ்டத்தில் றவத்து வநாக்கப்படுகிைது. எம்ம்த்திற்குஞ் 
சம்ம்மாக ஆணல்ட ச்ாசிவம்பிளற்ள ஞா்ன நவணபா -
றவப் பாடியுள்ளார. நமயயறிவுறுத்்ல், முத்தி நாட்டம், 
அடிறமநகாள்ள வவண்டல், அந்தியகாலைப் வபாராட -
்டம், சாவலைாகப் பிரவவசம் எ்ன ஐந்து ’ நசயயுடகற்ள 
உள்ள்டக்கிப் ‘பஞ்சரத்தி்னம்’ அறமத்துள்ளார. ஆணல்ட 
ச்ாசிவம்பிளற்ளயின சுகமரணாபீ்டம் ‘அந்திமகாலைச்நச -
பமாக’ ஆக்கப்படடுள்ளது. 

ஆணல்ட் சதாசிவம்பிள்ளை

உலகின் முதல் தமிழ்ப் பத்திரிகை
உதயதாரகையின் ஆசிரியர்

(படங்கள்: நா்கரவ்காவில விவேட நிருபர)  

கர்ண பரமபரரக் கரைகரை
வரலாறாகக் ககாண்ட  

நாைர் கைாவில்  
நாைர் வாழ்்நத இடம் இது என்கிறார்ைள் ஊர் மகைள்  

சிதைம்பரம் வஜ்கதீஸவரன்   

05ஆம் பக்கம் பாரக்க

மார்க்கண்டன் ரூபவதைனன்...   
தை்ைவர முதுநி்ை விரிவு்ரயாளர   
வபாதுேன நிருவா்கத து்ற   
ஊவா வவலைஸ்ஸப பல்க்ை்க்கழ்கம்   
ruban@uwu.ac.lk     

நா்கதைம்பிரான் ஆையம்
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Gj;jrhrd> rka kw;Wk; 

fyhrhu mYty;fs; mikr;R

fyhrhu mYty;fs; jpizf;fsk;

fyhrhu mYty;fs; jpizf;fsj;jpd; eld fiyQh; kw;Wk; 

,irf;fiyQh; gjtpfSf;fhf xg;ge;j mbg;gilapy; 

Ml;Nrh;j;jYf;fhf 2020.09.20Mk; jpfjpa jpdfud; 

gj;jphpifapy; ntspaplg;gl;l gj;jphpif mwptpj;jy;fspy; 

Fwpg;gplg;gl;bUe;j tpz;zg;gg;gbtq;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; 

,Wjpj;jpfjp 2020.10.23Mf ePbf;fg;gl;Ls;sJ.

juzp mNdh[h fkNf

gzpg;ghsh; (g.f)

fyhrhu mYty;fs; jpizf;fsk;

mur eld FOTf;fhd eld fiyQh; gjtp 

kw;Wk; mur ,irf; FOTf;fhd 

,irf; fiyQh; gjtpf;fhf xg;ge;j 

mbg;gilapy; Ml;Nrh;j;jy;

mur <l;L KjyPl;L tq;fp (SMIB) 

SMIB ,y;  njhopy; tha;g;Gf;fs;
mur <l;L KjyPl;L tq;fp> Njrj;jpd; Kjd;ikahd tPlikg;G tq;fpahf>  mjpf  
mstpyhd thbf;ifahsu;  jpUg;jp kw;Wk; gue;Jgl;l gy;NtW tifahd Nritfis 
toq;Ftjw;F tq;fpapd; nraw;ghl;il kWrPuikf;Fk; gzpapy; <Lgl;Ls;sJ. vdNt 
gy;NtWgl;l jiyikj;Jt gz;Gfspid ntspg;gLj;jpAs;stu;fsplkpUe;J gpd;tUk; 
gjtpf;fhd nghUj;jkhd jifikfs; kw;Wk; mDgtj;Jld; tu;j;jf ,yf;Ffspid 
milag; ngWtjw;F KOikahd mu;g;gzpg;gpid  toq;Fk; tpz;zg;gjhuu;fsplkpUe;J 
tpz;zg;gq;fisf; NfhUfpd;Nwhk;.

jfty; njhopEl;g tiyaikg;G kw;Wk; njhlu;ghly; gFg;gha;thsu;/epUthfp

Kf;fpa nghWg;Gfs;

 ek;gfkhd kw;Wk; ghJfhg;ghd nray;ghLfis toq;Ftjw;fhf tq;fpapd; LAN/
WAN  kw;Wk; ,iza Kiwikapd;; nraw;wpwdhd kw;Wk; gad; tpisTs;s 
Kiwapy; Kfhik nra;jy;. 

 mLf;F ghJfhg;G fl;likg;Gf;F Vw;g tiyaikg;G cl;fl;likg;ig 
Nkk;gLj;Jjy;> tbtikj;jy; kw;Wk; mKy;gLj;Jjy; 

mjpf fpilf;Fk; jd;ik kw;Wk; NguopT kPl;G jpwid cUthf;Fjy; 

 Kd;ndr;rupf;if fhz;fhzpj;jy; kw;Wk; ifj;njhopy; juepakq;fSld; 
,zq;Fjy; vd;gtw;NwhL  tiyaikg;G ghJfhg;ig cWjpnra;jy; 

tiyaikg;G jfty; ghJfhg;G mr;RWj;jy;fis epu;tfpj;jy; 

 tpw;gidahsu; Nritfspd; tpw;gidahsu; Kfhik> mKy;gLj;jy;> guhkupj;jy; 
kw;Wk; MjuT xg;ge;jq;fs; / Nrit kl;l cld;gbf;iffs;. 

 juT / Fuy; tiyg;gpd;dYf;fhd ,aYikiaj; jpl;lkpLjy;> Rfhjhu Nrhjid 
fz;fhzpj;jy; kw;Wk; Kfhik mwpf;iffs; 

 NguopT R+o;epiyfspd; jhf;fj;ijf; Fiwg;gjw;F  Kiwik kPl;G nray;Kiwfis 
cUthf;Fjy;. 

tq;fpapd; epWtg;gl;l jfty; ghJfhg;Gf; nfhs;ifia gpd;gw;Wjy;. 

 njhopy;El;g cjtp kw;Wk; Mjuit toq;Fk; Nehf;fj;jpw;fhf (cjhuzkhf: 
xOq;FWj;Jeu;fs;> fzf;fha;thsu;fs;> Kfhik> tpw;gidahsu;fs; kw;Wk; 
Nrit toq;Feu;fs; Nghd;w) gy;NtW %yq;fspypUe;J tprhuizfSf;F 
gjpyspj;jy;. 

 Igpvk;> A+dpf;];> ypdf;];> nrhyhup];> tpz;Nlh]; 2008> tpz;Nlh]; 2012 
Nritaf epu;thfj;jpy; mwpT. (IBM, Unix, Linux, Solaris, Windows 2008, Windows 
2012 server administration.)

 tiyaikg;G Nghf;Ftuj;J gFg;gha;it elhj;jp rhj;jpakhd rpf;fy;fis 
Kd;$l;bNa mwpf;ifapLjy;.

jifikfs; kw;Wk; mDgtk;

 jifikfs;

  fzpdp mwptpaypy; mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyf;fofk; xd;wpd; gl;lk; my;yJ fzdp 
Kiwikfs; tbtikg;gpy; (Mff; Fiwe;jJ xU tUl) bg;Nshkh xd;Wld; fzpjk;> 
Gs;sptpgutpay; my;yJ ,yj;jpudpay; Mfpatw;wpy; mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyf;fofk; 
xd;wpd; gl;lk; my;yJ Njrpa tpahghu Kfhik epWtdj;jpypUe;J mjw;F rkkhd 
jifikiag; ngw;wpUj;jy;.

 mDgtk;

  jfty; njhopy;El;gj; Jiwapy; xl;Lnkhj;jkhf 4 tUl mDgtk;> ,jpy; xU 
Gfo;ngw;w epWtdj;jpy; Kiwik/ tiyaikg;G epu;thfpahf Fiwe;jJ 2 tUl 
mDgtk; ngw;wpUf; Ntz;Lk;. xU tq;fp my;yJ mq;fPfupf;fg;gl;l epjp epWtdj;jpy; 
mDgtk; ,Uj;jy; tpUk;gj;jf;fJ. tpz;zg;gjhup rpwe;j njhlu;ghly; kw;Wk; 
Ml;fSf;fpilayhd njhlu;ghly; jpwd; ngw;wpUf;f Ntz;Lk;.

 rk;gsk; 

  rk;gs msTj;jpl;lk;: khjj;Jf;F &. 49>195 - 840x20 – 65>995 mj;NjhL tq;fpahy; 
mq;fPfupf;fg;gl;l nfhLg;gdTfSk; cs;slq;Fk;. ,e;j mbg;gilapy; khjhe;j 
nkhj;j rk;gsk; mz;zsthf fPo;f; Fwpg;gplg;gLfpd;w njhif fpilf;fg; ngWk;.

           Fiwe;jgl;rk;     mjpfgl;rk;

           102>678/-      124>855/-

 taJ:  40 tajpw;F Nkw;glhjpUj;jy; Ntz;Lk;. (xU mur Jiw epWtdj;jpy; 
Vw;fdNt Nritahw;Wfpd;w egUf;F tanjy;iy Vw;Gilajhfkhl;lhJ)

nghJ epge;jidfs;

Nju;e;njLf;Fk; Kiw -   tq;fpapd; Ml;Nru;g;Gf; nfhs;if kw;Wk; eilKiwg;gb 
tpz;zg;gq;fis NfhUjy;.

     Neu;Kfg; guPl;ir %yk; njupT nra;jy;

Vida mD$yq;fs;

•  Copau; Nrkyhg epjpaj;Jf;F njhopy; jUeupdhy;; 15%  kw;Wk; Copaupdhy; 10% 
gq;fspg;Gr; nra;ag;gLk;. Copau; ek;gpf;if epjpaj;jpw;F tq;fp gq;fspg;Gr; nra;Ak;.

•  ,uz;L khj  nkhj;jr;  rk;gsk; tUlhe;j Nkyjpff;  nfhLg;gdthf (Bonus) 
toq;fg;gLk;.

•  Nritapy; cWjpg;gLj;jg;gl;ljd; gpd;du; rYif tpfpjq;fspd; mbg;gilapy; 
tPlikg;Gf; fld;fs; toq;fg;gLk;.

•  tq;fpapd; kUj;Jtj; jpl;lj;jpd; fPohd mD$yq;fs;.

• gad;gLj;jg;glhj kUj;Jt tpLKiwf;F nfhLg;gdT toq;Fjy;

tpz;zg;gq;fSf;fhd KbTj; jpfjp - 02.11.2020

tpz;zg;gpf;Fk; Kiw 

Mu;tKs;s jifikapidf;  nfhz;l  tpz;zg;gjhuu;fs;> jq;fspd; Ra tpguk;> fy;tp/
njhopy; jifikfspd; rhd;wpjo;fs;> cwtpdu;fsy;yhj ,U njhopy;thz;ikahsu;fspd;   
ngau;fs;> Kftupfs; kw;Wk; njhlu;G nfhs;s  Ntz;ba  njhiyNgrp ,yf;fq;fs; 
vd;gtw;wpid mDg;Gjy; Ntz;Lk;.  tpz;zg;gpf;fpd;w gjtpapd; ngaiu fbj ciwapd; 
,lJ gf;f  Nky; %iyapy;  Fwpg;gpLjy;  Ntz;Lk;.

midj;J tpz;zg;gq;fspdJk; fz;bg;ghd ,ufrpak; Ngzg;gLk; vd;gNjhL NkYk; 
VNjDk; Kiwapyhd MjuT ehLjy; jFjpaw;wjhf fUjg;gLk;. ,e;j Ml;Nru;g;Gf;fhf  
njupTnra;jiyj; jPu;khdpj;jy;> gpw;NghLjy; my;yJ Ml;Nru;g;ig ,uj;Jr; nra;jy; 
my;yJ VNjDk; Vida eltbf;ifia Nkw;nfhs;sy; kw;Wk;/my;yJ ,e;j  
Ml;Nru;g;Gf;fhd jFjp tpjpfis khw;Wjy;  vd;gtw;iwj; jPu;khdpg;gjw;fhd cupikia 
tq;fp jf;fitj;Jf; nfhs;fpd;wJ. gzpg;ghsu; rigapd; jPu;khdk; ,WjpahdjhfTk; 
kw;Wk; KbthdjhfTk; ,Uf;Fk;. 

tpz;zg;gq;fis gpd;tUk; Kftupf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

nghJ Kfhikahsu; /CEO> 
mur <l;L KjyPl;L tq;fp>

,y. 269> fhyp tPjp> nfhOk;G 03.

ngUe;Njhl;l  mikr;R

03 tUl fhyg;gFjpf;F (2021/2022/2023) ,yq;if Njapiyr; 
rigf;F Njapiy gf;nfl;Lf;fis nghjpaply; kw;Wk; 
toq;Ftjw;fhf xg;ge;jf;fhunuhUtiu epakpj;jy;

Bid No.: PROC/SOLE/PACK/20

nfhOk;G-03> fhyp tPjp> 574Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if Njapiy rigapd; ngWiff;FOj; jiyth; 
2020 etk;gh; 9Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzp tiuAk; Gfo;tha;e;j fk;gdpfsplkpUe;J 3 tUl fhyg;gFjpf;F 
(2021> 2022 kw;Wk; 2023),yq;if Njapiy rigf;F Njapiy gf;nfl;Lf;fis nghjpaply; kw;Wk; 
toq;Ftjw;fhf xg;ge;jf;fhunuhUtiu epakpg;gjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ngw;Wf; 
nfhs;thh;. 

tpiykDjhuhpdhy; Njitg;gLj;jg;gLk; jifikfs; gpd;tUkhW:

1.  ,yq;if Njapiy rigapd; fPo; fle;j 10 tUlq;fshf rpNyhd; Njapiy Vw;Wkjp nra;Ak; 
fk;gdpahf tpiykDjhuh; gjpT ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

2.  tpiykDjhuuhdth; ,yq;if Njapiy rigapd; nghjpaply; Njitg;ghLfis g+h;j;jp nra;tjw;fhd 
etPd ,ae;jpuhjpfs;> cgfuzq;fs; kw;Wk; trjpfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. (xg;ge;j 
nghwpaplYf;fhdth;fSf;F gpNahfg;gLj;jg;glkhl;lhJ.)

3.  ,yq;if Njapiy rigapd; nghjpaply; nghUl;fs; kw;Wk; KbTw;w  gz;lq;fs; fsQ;rpag;gLj;Jtjw;fhd 
Njitia g+h;j;jp nra;tjw;fhf etPd fsQ;rparhiyahdJ  Nrkpj;J itf;Fk; trjpfisf; 
nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.   tpiykDjhuuhdth; ngWkjp Nrh;f;fg;gl;l Vw;Wkjpahsu; nraw;ghl;by; 5 tUlq;fSf;F Nkyhd 
Nritiaf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  tpiykDjhuh; GMP kw;Wk; HACCP  rhd;wpjiof; nfhz;bUg;gJld;> cw;gj;jp gphptpy; NghJkhdsT 
Rfhjhu kw;Wk; MNuhf;fpakhd nraw;ghLfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDjhuhpd; nghjpaply; nghwpj;njhFjpapd; miktplkhdJ nfhOk;G cg gpuNjrq;fSf;F 
nry;tjw;fhd ,yFthd topiaf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

7. mq;fPfhpf;fg;gl;l/ tpUJ toq;fy;fisf; nfhz;Ls;s mikg;Gf;fSf;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;. 

xt;nthU njhFjp tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fSf;Fk; 2000 &ghit kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 
nrYj;jpa gpd;dh;> 2020 xf;Nuhgh; 19Mk; jpfjpapypUe;J nfhOk;G-03> fhyp tPjp> 574Mk; ,yf;fj;jpYs;s 
,yq;if Njapiy rig ngWifg; gphptpypUe;J tuTj; Jz;Lld; cj;jpNahfg+h;t jiyg;Gf; fbjj;jpy; 
tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis tpiykDjhuh; nfhs;tdT 
nra;ayhk;. midj;J gzf;nfhLg;gdTfSk; 2020 etk;gh; 6Mk; jpfjpad;W tiuAk; nfhs;Sg;gpl;b> 
,yq;if tq;fpapd; 2Mk; fpisapYs;s ,yq;if Njapiy rigapd; 1633709 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F 
tuT itf;fg;gl;l gpd;dh;> tpiykD Mtzj;ij toq;Ftjw;fhf tuTj; Jz;il toq;fy; Ntz;Lk;. 
tpiykDf;fs; ,yq;if Njapiy rigaplkpUe;J nfhs;tdT nra;ag;gl;l Mtzq;fspy; khj;jpuNk 
rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. NkNyAs;s Kfthpapy; mike;Js;s ,yq;if Njapiy rigapd; ngWifg; 
gphptpy; tpiykD Mtzq;fs; ,ytrkhf ghPl;rpf;fg;glyhk;. 

,yq;if Njapiy rig Nfl;Nghh; $lj;jpy; 2020 xf;Nuhgh; 29Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F tpiykD 
Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;. 

jiyth;> ngWiff;FO> ,yq;if Njapiy rig> 574> fhyp tPjp nfhOk;G-03 vd;w Kfthpf;F 
Kfthpaplg;gl;l tpiykDthdJ tpiykDtpy; Njitg;gLj;jg;gl;lthW tpiykDf;fis jpwf;Fk; 
jpfjpapypUe;J 148 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJk; ,yq;if Njapiy rigf;F ehdhtpj 
nghjpaply; kw;Wk; toq;fYf;fhd ngWiff;fhf ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; fPo; gjpT ngw;Ws;s 
Gfo;tha;e;j tq;fpnahd;wpypUe;J 750>000 &gh ngWkjpahd tpiykDTld; ,U gpujpfspy; tpiykDf;fs; 
gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fs; mitfspd; %Lk; Neuj;jpw;Fg; gpd;dh;> cldbahfNt nfhOk;G-03> fhyp tPjp> 574 Mk; 
,yf;fj;jpYs;s ,yq;if Njapiy rigapd; ngWifg; gphptpy; jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ 
mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspg;gjw;F 
mDkjpf;fg;gLthh;fs;.  

midj;J njspTWj;jy;fisAk; nfhOk;G-03> fhyp tPjp> 574Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if Njapiy 
rigapd; Cf;Ftpj;jYf;fhd cjtpg; gzpg;ghsh; jpU. juq;f mNgNrfutplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; 
(njhiyNgrp: 11/2587814)

jiyth;> ngWiff;FO>

,yq;if Njapiy rig>
574> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.

RNjr kUj;Jt 

gl;lg;gpd; gbg;G epWtdk;

nfhOk;G gy;fiyf;fofk;

RNjr kUj;Jt gl;lg;gpd;gbg;G epWtdj;ij Kfhikj;Jtk; gz;z kw;Wk; Kd;ndLj;Jr; nry;Yk; 

tifapy;> jFjp> jifik kw;Wk; mDgtj;ijf; nfhz;Ls;s ,yq;ifg; gpuirfsplkpUe;J> nfhOk;G 

gy;fiyf;fofk;> RNjr kUj;Jt gl;lg;gpd; gbg;G epWtdj;jpd; gzpg;ghsh; gjtpf;F ,j;jhy; 

tpz;zg;gq;fs; miof;fg;gLfpd;wd.

Fwpj;j PGIIM gzpg;ghsh;> epWtdj;jpd; xU KO Neu mYtyuhf ,Ug;gJld; xU Kjd;ikahd 

fy;tprhh; epiwNtw;wjpfhhpahfTk; epWtdj;jpd; epjpj; Jiwf;F nghWg;ghd mYtyuhfTk; 

tpsq;Fthh;. mth; (Mz;/ngz;) epWtdj;jpy; xOf;fj;ijg; NgzTk; nghWg;ghf ,Ug;ghh;. mth; 

Kfhikj;Jt rigapd; cj;jpNahfg+h;t cWg;gpduhfTk; jiytuhfTk; ,Ug;ghh;.

01. jifikfs;

 -  mth; kUj;Jt gl;ljhhpg; gl;lj;ijNah (MD) my;yJ kUj;Jt my;yJ RNjr kUj;Jt tpNrl 

Jiwnahd;wpy; xU itj;jpa fyhepjp (my;yJ mjw;F rkkhdJ) gl;ljhhpg; gl;lj;ijNah 

ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

 -  kUj;Jt fyhepjp jifikiag; ngw;Wf;nfhz;ljd; gpd;dh;> Ie;J (05) tUl eph;thf 

mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 -  cah;fy;tpj; Jiwapy;> Fwpg;ghf RNjr kUj;Jt my;yJ mNyhgjp kUj;Jt Kd;ida eph;thf 

mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; xU mD$ykhFk;.

02. taJ 

 tpz;zg;g KbTj;jpfjpad;W tpz;zg;gjhuh;fs;> 63 tajpw;F fPo;g;gl;ltuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

03. rk;gs msTj;jpl;lk;

  khjnkhd;wpw;F &.117>350-13x2700-152>450> U-AC5(II) kw;Wk; gjtpf;F Vw;Gilajhd mD$yq;fs;

  Fwpj;j tpz;zg;gjhuh;> Nkw;gb rk;gsj;jpw;F Nkw;gl;l njhifnahd;iwg;ngWk;> gy;fiyf;fof 

rl;lj;jpy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;sthwhd xU Mrphpauhf ,Ug;gpd;> mth; (Mz;/ngz;) UGC 
Rw;WepUgq;fs; gpufhuk;> fy;tprhh; nfhLg;gdTfs; kw;Wk; Vida nfhLg;gdTfSld; jw;Nghija 

rk;gs kl;lj;jpy; itf;fg;gLthh;.

 Fwpg;G :  Nkw;gb Muk;g rk;gs msTj;jpl;lj;jpw;F Nkw;gl;l rk;gsj;ij ngWk;> jw;NghJ mur 

Jiwapy; njhopy;Ghpgth;fs;> mjw;F rkkhd xU rk;gs epiyapy; itf;fg;gLthh;fs;.

  Fwpj;j epakdj;jpd; epajp kw;Wk; epge;jidfs;> 1978 ,yf;fk; 16 gy;fiyf;fofq;fs; rl;lj;jpdJk; 

(jpUj;jk; nra;ag;gl;lthwhdJ) 2017 ,yf;fk; 05 RNjr kUj;Jt gl;lg;gpd; gbg;G epWtd 

fl;lisr; rl;lj;jpd; %ykhTk; eph;tfpf;fg;gLk;.

04. gjtpf;fhyk;

  epakd jpdj;jpypUe;J %d;W tUlq;fs; my;yJ 65MtJ gpwe;j jpdk;> ,tw;wpy; Kjypy; epfOk; 

rk;gtk; mKy;gLj;jg;gLk;.

05. Vida mD$yq;fs;

 i.  cj;jpNahfg+h;t Nghf;Ftuj;J

 ii. kfpo;t+l;ly; njhlh;ghd nfhLg;gdT
 iii. gy;fiyf;fof Nrkyhg epjpag; gq;fspg;G

 iv. Copah; ek;gpf;ifg; nghWg;G epjpa gq;fspg;G

06. tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;jy;

  cj;Njr tpz;zg;gjhuh;fs; jkJ Ratpguf; Nfhitia> 2020 etk;gh; 10Mk; jpfjp> my;yJ 

mjw;F Kd;dh;> nghuis> nfhl;lh tPjp> Njrpa MAh;Ntj Nghjdh itj;jparhiy> 5Mk; khb> 

nfhOk;G gy;fiyf;fofk;> RNjr kUj;Jt gl;lg;gpd; gbg;G epWtdk;> rpNu\;l cjtp gjpthshpw;F 

gjpTj;jghypy; mDg;gp itf;f Ntz;Lk;. jghYiwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;> 'gzpg;ghsh; 

gjtpf;fhd tpz;zg;gk;" vd Fwpf;fg;gLkhW ,j;jhy; tpz;zg;gjhuh;fs; mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;

  Fwpj;j tpz;zg;gjhuh;> gzpg;ghsh; gjtpf;F epakpf;fg;gl;lhy; mth; (Mz;/ngz;) mile;Jnfhs;Sk; 

Fwpf;Nfhs;fs; gw;wpa rpW tpsf;fnkhd;iwAk; epWtdj;jpd; Nkk;ghl;bw;fhd jkJ Nehf;F gw;wpa 

mwpf;ifnahd;iwAk; 2020 nrg;lk;gh; 11Mk; jpfjp ntspaplg;gl;l 07/2020 ,yf;f UGC 
Rw;WepUgj;jpYs;s tFjpfSf;fikthd rhl;rpaq;fSld; mthpd; gpwe;j jpfjp cs;spl;l  xU 

KOikahd Ratpguf; NfhitiaAk; rkh;g;gpf;FkhW tpz;zg;gjhuh; Ntz;lg;gLfpd;whh;.

  gy;fiyf;fof rl;lk;> nghJr; Nritfs;> $l;Lj;jhgdq;fs; kw;Wk; epajpr; rigfs; fPohf 

epWtg;gl;l gy;fiyf;fofq;fs; kw;Wk; epWtdq;fspy; njhopy;GhpAk; tpz;zg;gjhuh;fs;> chpj;jhd 

jkJ epWtdj; jiyth;fs; Clhf jkJ tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpf;f Ntz;Lk;.

  KOikngwhj my;yJ njsptpy;yhj my;yJ NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s Njitg;ghLfisg; g+h;j;jp 

nra;ahj my;yJ KbTj;jpfjpf;Fg; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs;> Kd;dwptpj;jypd;wp 

epuhfhpf;fg;gLk;.

rpNu\;l gjpthsh;

Kfhikj;Jt rigf;fhd nrayhsh;>

RNjr kUj;Jt gl;lg;gpd; gbg;G epWtdk;>

nfhOk;G gy;fiyf;fofk;>

5Mk; khb> Njrpa MAh;Ntj Nghjdh itj;jparhiy> 

nfhl;lh tPjp> nghuis.

2020 xf;Nlhgh; 16
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mwptpj;jy;
murhq;f Nritfs; Mizf;FO 

fkj;njhopy; mikr;R

rl;l cj;jpNahfj;ju; (epiwNtw;Weu; gjtp tFjpapy; juk; III) gjtpf;F 
jpwe;j mbg;gilapy; Ml;Nru;j;Jf; nfhs;sy;

fkj;njhopy;mikr;rpd; rl;l cj;jpNahfj;ju; gjtpf;F fPo;fhZk; 
jifikfisAila ,yq;ifg; gpui[fsplk; ,Ue;J tpz;zg;gq;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd. 

01. Ml;Nru;j;Jf; nfhs;Sk; Kiw

  Fwpj;j ,e;j mwptpj;jypy; Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s jifikfis 
G+u;j;jp nra;Js;s tpz;zg;gjhuu;fSf;F kj;jpapy;> murhq;f Nritfs; 
Mizf;FOtpdhy; epakpf;fg;gLk; xU Neu;Kfg; guPl;irf; FOtpd; 
%yk; elj;jg;gLk; fl;likf;fg;gl;l xU Neu;Kfg; guPl;irapy;> 
mjpf Gs;spfis ngWk; tpz;zg;gjhuu;> ntw;wplk; epyTk; Fwpj;j 
gjtpf;F Ml;Nru;j;Jf; nfhs;sg;gLthu;. Fwpj;j murhq;f Nritfs; 
Mizf;FO mDkjpj;Js;s Gs;spfs; toq;fg;gLk; eilKiwf;F 
,zq;f> fl;likf;fg;gl;l xU Neu;Kfg; guPl;ir elj;jg;gLk;. 

  epakdk; nray;tYg;ngWfpd;w jpfjp Fwpj;j murhq;f Nritfs; 
Mizf;FOtpdhy; jPu;khdpf;fg;gLk;. 

02. Njitahd jifikfs; 

 (i) fy;tp/ njhopy; jifikfs;:

   cau; ePjpkd;w rl;lj;juzp xUtuhf rj;jpag;gpukhzk; 
nra;jpUj;jy;. 

 (ii) mDgtk;:  

   cau; ePjpkd;w rl;lj;juzpahf rj;jpag;gpukhzk; nra;jjd; 
gpd;du; %d;W  (03)tUlq;fSf;F Fiwahj fhj;jpukhd 
rl;lj; njhopy; mDgtj;ij ngw;wpj;jy; (Neu;Kfg; guPl;irapy;> 
fhj;jpukhd rl;lj; njhopy; mDgtj;ij cWjpg;gLj;Jk; 
epkpj;jk; rku;g;gpf;fg;gLk; Mtzq;fspy; njhopy; mDgtj;ij 
ngw;w fhyk;> jpfjpnjspthf Fwpg;gplg;gl;L> cj;jpNahfG+u;t 
Kj;jpiuAk; ,lg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;). 

my;yJ 

   cau; ePjpkd;w rl;lj;juzp xUtuhf rj;jpag;gpukhzk; nra;jjd; 
gpd;du;> xU mur epWtdj;jpy;> rl;lj; Jiwapy;> 03tUlq;fSf;F 
Fiwahj fhyk; fPo;fhZk; fUk tplaq;fspy; mDgtj;ij 
ngw;wpUj;jy;. 

  I.  tof;Ffs; njhlu;ghd rl;leltbf;iffs;> mNj Nghy; 
rl;lkh mjpgupd; jpizf;fsj;Jldhd xUq;fpizg;G 
tplaq;fs; 

  II.  xg;ge;jq;fs; njhlu;ghd rl;l tptfhuq;fs; 

  III. me;je;j fl;lis rl;lq;fs; njhlu;ghd rl;l tptfhuq;fs; 

  IV.  rl;l%yq;fs;> Rw;wwpf;if xOq;Ftpjpfs; vd;gd Nghd;w 
rl;lKiwahd Mtzq;fs; jahupj;jy; 

  V.  gy epajpr;rl;l rigfspdhy; Kd;ndLf;fg;gLk; rl;l 
my;yJ ePjpkd;w eltbf;iffs; my;yJ tprhuiz 
tplaq;fs; 

    (,j;jifa tplaq;fs;> nrayhsu;fspdhy;> jpizf;fs 
jiytu;fspdhy; toq;fg;gl;Ls;s rhd;wpjo;fspd; %yk; 
cWjpg;gLj;jg;gLjy; Ntz;Lk;)

 (iii) clypay; jifikfs;:

   xt;nthU guPl;rhj;jpAk; ,yq;ifapy; ve;j ghfj;jpyhapDk; 
gzpahw;Wtjw;Fk;> Fwpj;j gzpapy; jdJ flikfis 
epiwNtw;Wtjw;Fk; NghjpasT clypay; jifikfisAk; 
kw;Wk; cstpay; jFjpfisAk; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

 (iv) Vidait :

 ,yq;ifg; gpui[ahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

  tpz;zg;gjhuu;fs; cau; cd;dj ey;nyhOf;f 
Kilatu;fshf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

    2020.11.08Mk; jpfjpw;F> Fwpj;j gjtpf;F Ml;Nru;j;Jf; 
nfhs;sg;gLtjw;F Njitahd rfy jifikfis vy;yh 
tpjj;jpYk; G+u;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

03. Nritapy; mku;j;JtJ njhlu;ghd epajpfSk; kw;Wk; epge;jidfSk; 

 (i)  ,e;jg; gjtp epue;jukhdJ. cq;fSf;F cupj;jhd Xa;T+jpa 
rk;gsj; jpl;lk; gw;wp murhq;fj;jpdhy; vjpu;fhyj;jpy; vLf;fg;gLk; 
nfhs;if uPjpahd jPu;khdj;jpw;F ePq;fs; ,ize;njhOf 

Ntz;Lk;. ePq;fs; tpjitfs;/ mehijfs;> tpJuu;fs; 
Xa;T+jpa rk;gsj; jpl;lj;jpw;F gq;fspf;f Ntz;Lk;. murhq;fk; 
mt;tg;nghOJ tpjpf;Fk; tpjj;jpy; ePq;fs; mjw;fhd gq;fspg;G 
njhifia nrYj;j Ntz;Lk;. 

 (ii)  ,e;j epakdk; 03tUl fhy ed;dlj;ijf;F cl;gl;ljhFk;. 

rl;l cj;jpNahfj;ju; juk; III,w;F Ml;Nru;j;J nfhs;sg;gl;L> 
03tUl fhyj;jpw;Fs;> Fwpj;j Ml;Nru;g;G jpl;lj;jpy; Fwpg;gPL 
nra;ag;gl;Ls;s tpjj;jpy; KjyhtJ tpidj;jpwd; jilfhz; 
guPl;irapy; rpj;jpailjy; Ntz;Lk;. 

 (iii)  2014.01.21 Mk; jpfjpa 01/2014Mk; ,yf;fnghJ epUthf 
Rw;wwpf;ifapd; Vw;ghLfSf;Fk;> ,ize;j Rw;wwpf;iffspYs;s 
Vw;ghLfSf;Fk; ,zq;f> ,e;j epakdk; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l 
jpfjpapypUe;J Ie;J tUlq;fs; fopa Kd;du;> Nritf;F 
,ize;j nkhop jtpu> Nkyjpf Vida mur fUk nkhopfspy; 
jpwd;fis mila Ntz;Lk;. mur fUk nkhop my;yhj xU 
nkhopapy; Nritf;F ,ize;j mYtyu;fs; ed;dlj;ij fhyg; 
gFjpapDs; cupa mur fUk nkhopapy; jpwidAk; Nju;r;rpiaAk; 
mila Ntz;Lk;. 

 (iv)  murhq;f Nritfs; Mizf;FOtpd; fUk eilKiw 
tpjpfSf;Fk;> ,yq;if [dehaf Nrhryp\ Fbaurpd; 
jhgd tpjpf;NfhitapYs;s Vw;ghLfSf;Fk;> murhq;fj;jpd; 
epjpg; gpukhzf;Fwpg;GfSf;Fk;> jpizf;fs uPjpahd Vida 
xOq;FtpjpfSf;Fk; ,e;j epakdk; cl;gl;bUf;Fk;. 

04. tanjy;iy

  tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp jpfjpf;F 21taJf;F 
FiwahkYk; kw;Wk; 45 taJf;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk; 
(tptrha Jiw njhlu;ghd xU gjtpapy; Ie;J (05)tUlq;fSf;F 
Fiwahj fhj;jpukhd jpUg;jpahd Nrit fhyj;ijAila kw;Wk; 
Nkw;Fwpj;j tplak;2 ,d; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Fwpj;j jifikfis 
G+u;j;jp nra;Js;s mur Copau;fSf;F ,e;j cr;r tanjy;iy 
Vw;GilajhfhJ). 

05. rk;gs msTj;jpl;lk;

  ,e;jg; gjtpf;F &. 47>615-10 x 1335-8 x 1630-17 x 2170 - 110895/- 
(SL-1-2006) khjhe;j rk;gs msTj;jpl;lk; cupj;jhFk;. 

06.  fl;likf;fg;gl;l Neu;Kfg; guPl;irf;F> Gs;sp toq;fg;gLk; eilKiw 
mbg;gilahff; nfhs;sg;gLk;. 

ghlk;
Mff; 
$ba 
Gs;sp

01 Nkyjpf fy;tpj; jifikfs; 

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO mq;fPfupj;j 
xU gy;fiyf;fofj;jpypUe;J ngw;w> cupa Jiw 
njhlu;ghd gl;lg;gpd;gbg;G rhd;wpjo; 

murhq;fk; mq;fPfupj;j xU epWtdk; toq;Fk;>  cupa 
Jiw njhlu;ghf ngw;w gl;lg;gpd;gbg;G bg;Nshkh 
my;yJ gl;lg;gpd;gbg;G rl;l bg;Nshkh rhd;wpjo; 

(xU tUlj;jpw;F Fiwahj)

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO mq;fPfupj;j 
xU gy;fiyf;fofj;jpypUe;J ngw;w rl;ltpay; gl;lk; 

- Kjyhk; tFg;G rpj;jp

- ,uz;lhk; tFg;G Nky;epiy rpj;jp

- ,uz;lhk; tFg;G fPo;epiy rpj;jp 

- rl;lk; gw;wpa rhjhuz gl;lk; 

rl;lf; fy;Y}upapd; ,Wjp Mz;L Kjy; tFg;G rpj;jp 

,Wjp Mz;L ,uz;lhk; tFg;G rpj;jp

Fwpg;G:  ,Wjpg; guPl;irapy; nfsut rpj;jpAld; 
rpj;jpaile;jpUe;jhy; khj;jpuk; 05Gs;spfs; toq;fg;gLjy; 
Ntz;Lk;. 

(Mff;$baJ> xU jifikf;F khj;jpuk; Gs;sp 
toq;fg;gLk;)
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07
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25

02 Nkyjpf njhopy; mDgtk;

i. Nkyjpf njhopy; jifikfs;

murhq;fk; mq;fPfupj;j xU epWtdk; toq;Fk;>  xU 
tUlj;jpw;F mjpf fhy bg;Nshkh ghlnewp rhd;wpjo;fs;(xU 
bg;Nshkh rhd;wpjOf;F 10 Gs;spfs; tPjk;)

murhq;fk; mq;fPfupj;j xU epWtdk; toq;Fk;> cupa 
Jiw njhlu;ghd 06 khjj;jpw;F mjpf kw;Wk; 01 
tUlj;jpw;F Fiwe;j fhy bg;Nshkh ghlnewp rhd;wpjo;fs; 
(xU bg;Nshkh rhd;wpjOf;F 05 Gs;spfs; tPjk;)

murhq;fk; mq;fPfupj;j xU epWtdk; toq;Fk;> cupa Jiw 
njhlu;ghd 03 khjj;jpw;F mjpf kw;Wk; 06  khjj;jpw;F 
Fiwe;j fhy bg;Nshkh ghlnewp rhd;wpjo;fs;

(xU bg;Nshkh rhd;wpjOf;F 03 Gs;spfs; tPjk;)

(tpla ,yf;fk; 01,d; fPo; Gs;spfs; toq;fg;gl;l 
rhd;wpjo;fs; jtpu;e;j Vida rhd;wpjo;fs;)

ii.  Nkyjpf mDgtk;

    tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLk; mwptpj;jypd; 2.(ii),y; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s mDgtk;

    (mbg;gil jifikfis ngw;Wf; nfhs;tjw;F 
Njitahd 03 tUl Nrit fhyk; jtpu;e;j)

-  (xU tUlj;jpw;F 05Gs;spfs; tPjk; Mff;$baJ25Gs;spfs;) 

-  (06 khjq;fSf;F mjpf kw;Wk; xU tUlj;jpw;F Fiwe;j fhyk; 
- Gs;spfs; 02)

(15tUlq;fSf;F Fiwe;j Nrit fhyj;ij G+u;j;jp 

nra;Js;s (,e;j Nrit fhyk;> tpz;zg;gjhuUf;F 

toq;fg;gLk; rhd;wpjopNyNa Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. rl;lj;juzp xUtuplkpUe;J my;yJ [dhjpgjp 

rl;lj;juzp xUtuplkpUe;J my;yJ ePjpgjp xUtuplkpUe;J 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l rhd;wpjopd; %ykhf Nkyjpf 

mDgtk; cWjpg;gLj;jg;gLjy; Ntz;Lk;). 

Nkw;Fwpj;j jifikfis G+u;j;jp nra;Js;s mur 

Copau;fs; my;yJ jdpahu; JiwapYs;s mYtyu;fs; 

njhlu;ghf epWtd jiytu;fspdhy;> Nrit mDgtk; 

cWjpg;gLj;jg;gLk; NghJ> rl;lk; njhlu;ghd xU gjtpapy; 

gzpahw;Wtjw;fhd xU Nrit rhd;wpjopd;/ rhd;wpjo;fspd; 
%ykhf cWjpg;gLj;jg;gLjy; Ntz;Lk;)

10

25

35

03 jfty; njhopy;El;gk; gw;wpa mwpT 

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO mq;fPfupj;j xU 
gy;fiyf;fofj;jpypypUe;J ngw;w

xU gl;lj;jpy;> jfty; njhopy;El;gk; xU gpujhd ghlkhf 
cs;slq;fpapUj;jy;

murhq;fk; mq;fPfupj;j xU epWtdj;jpy; 01 tUlj;jpw;F 
Fiwahj fhy jfty; njhopy;El;gk; gw;wpa xU bg;Nshkh 
ghlnewp rhd;wpjo; my;yJ 1500 kzpj;jpahy fhy jfty; 
njhopy;El;gk; gw;wpa bg;Nshkh ghlnewp rhd;wpjo; 

murhq;fk; mq;fPfupj;j xU epWtdj;jpypUe;J 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l jfty; njhopy;El;gk; gw;wpa 
ghlnewp rhd;wpjo; 

- 06 khjq;fs;/720 kzpj;jpahyq;fs;

- 03khjq;fs;/360 kzpj;jpahyq;fs; 

(Mff;$ba jifikf;F khj;jpuk; Gs;sp toq;fg;gLk;)

10

07

05

03

10

04 nkhopj; jpwd;fs; 

Mq;fpy nkhopapy; gpd;gw;wp ngw;w gl;lg;gpd;gbg;G gl;lk; / 
gl;lk; / rl;lk; gw;wpa gl;lg;gpd;gbg;G gl;lk; / rl;lk; gw;wpa 
gl;lk; 

(cupa guPl;irapy; rfy tpdhj;jhs;fSf;Fk; Mq;fpy 
nkhopapy; tpilaspj;jpUj;jy; Ntz;Lk;)

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO mq;fPfupj;j xU 
gy;fiyf;fofj;jpypUe;J my;yJ murhq;fk; mq;fPfupj;j 
xU epWtdj;jpypUe;J ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l Mq;fpy 
nkhop gw;wpa bg;Nshkh ghlnewp rhd;wpjo; (01 tUl 
fhyk; my;yJ 1500kzpj;jpahy fhyk;)

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO mq;fPfupj;j xU 
gy;fiyf;fofj;jpypUe;J my;yJ murhq;fk; mq;fPfupj;j 
xU epWtdj;jpypUe;J ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l Mq;fpy 
nkhop ghlnewp rhd;wpjo; 

- 06 khjq;fs;/ 720 kzpj;jpahyq;fs;

- 03 khjq;fs;/ 360 kzpj;jpahyq;fs; 

(Mff;$ba jifikf;F khj;jpuk; Gs;sp toq;fg;gLk;)
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05 r%fg; guPl;irapy; ntspg;gLj;Jk; jpwd;fs; 

i.   nghJ mwpT kw;Wk; Ez;zwpT 

ii.  rl;lj; Jiwapy; etPd Nghf;Ffs; gw;wpa mwpT

iii.  fUj;Jf;fis njspthf ntspg;gLj;jf;$ba Mw;wy; 
kw;Wk; MSik 

$l;Lj; njhif

05

05

05

15

100

Fwpg;G:- jifikfis kjpg;gpLk; Neu;Kfg; guPl;irapd; NghJ rku;g;gpf;f vjpu;ghu;f;Fk; 
rhd;wpjopy; cupa fhyk; Fwpg;gplg;glhjpUf;Fkhapd;> me;j rhd;wpjo;fs; njhlu;ghd 
fhyj;ij me;je;j epWtdq;fspd; %yk; vOj;jpy; cWjpg;gLj;jpf;nfhz;L rku;g;gpg;gJ 
tpz;zg;gjhuu;fspd; nghWg;ghFk;. mt;thW fhyk; Fwpg;gplg;glhj my;yJ fhyk; 

cWjpg;gLj;jg;glhj   rhd;wpjo;fSf;F Gs;spfs; toq;fg;glkhl;lhJ. 

07. tpz;zg;gjhuu;fspd; Msilahsj;ij cWjpg;gLj;Jk; Mtzq;fs; 

   vy;yh tpjj;jpYk; KOikahf G+uzg;gLj;jg;gl;Ls;s jkJ 
tpz;zg;gq;fis rku;g;gpj;Js;s tpz;zg;gjhuu;fs; khj;jpuk; 
jifikfis kjpg;gpLk; Neu;Kfg; guPl;irf;F miof;fg;gLthu;fs;. 

   rfy rhd;wpjo;fspdJk; %yg;gpujpfSk; kw;Wk; rhd;WgLj;jg;gl;l 
gpujpfSk; Neu;Kfg; guPl;irapd; NghJ rku;g;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. 

   fl;likf;fg;gl;l Neu;Kfg; guPl;irapy;> tpz;zg;gjhuu;fspd; 
Msilahsj;ij cWjpg;gLj;j fPo;fhZk; Msilahs 
Mtzq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

  i.  Ml;fisg; gjpTnra;Ak; Mizahsupdhy; toq;fg;gl;l 
milahs ml;il.

  ii. nry;YgbahFk; flTr;rPl;L.

08. tpz;zg;gq;fs; rku;g;gpf;fg;gl Ntz;ba tpjk;

 (i)  tpz;zg;gq;fs; 2020.11.08Mk; jpfjpf;F my;yJ mjw;F Kd;du; 

nrayhsu; fkj;njhopy;mikr;R>,yf;fk; 80/5> nfhtp[d ke;jpua> 
u[ky;tj;j xOq;if> gj;juKy;y vDk; Kftupf;F gjpTj; jghypy; 
mDg;gpitf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. Fwpj;j jpfjpw;F gpd;du; fpilf;Fk; 
tpz;zg;gq;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 

 (ii)  rku;g;gpf;fg;gl Ntz;ba tpz;zg;gj;jpd; xU khjpupg; gbtk; ,e;j 
mwptpj;jypd; ,Wjpapy; jug;gl;Ls;sJ. tpz;zg;gjhuu;fs; jj;jkJ  
tpz;zg;gg; gbtq;fis> tpla ,yf;fk; 1.0Kjy; tpla ,yf;fk; 
3.2 tiuahd tplaq;fs; Kjy; gf;fj;jpYk;> tpla ,yf;fk; 
3.3Kjy; tpla ,yf;fk;5.0tiuahd tplaq;fs; 02 Mk; gf;fj;jpYk;> 
vQ;rpa tplaq;fs; 03 Mk; kw;Wk; 04 Mk; gf;fq;fspYk; 
mikaf;$ba tifapy;> A4 msthd xU jhspy;  jahupj;J> jkJ 
ifnaOj;Jf;fspNyNa epug;g Ntz;Lk; (tpz;zg;gg; gbtj;jpd; xU 
gpujpia jk; trk; itj;Jf;nfhs;tJ gaDs;sjhFk;). 

 (iii)  tpz;zg;gq;fis jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 
%iyapy; 'rl;l cj;jpNahfj;ju; gjtpf;fhd tpz;zg;gk;" vd 
Fwpg;gplg;gLjy; Ntz;Lk;. 

 (iv)  tpz;zg;gj;jpy; tpz;zg;gjhuupd; ifnahg;gk; mur ghlrhiy 

mjpgu;/ rkhjhd ePjpthd; / rj;jpag;gpukhz Mizahsu;/ rl;lj;juzp/ 
gpurpj;j nehj;jhupR/ Kg;gilfspd; jfTila mjpfhup xUtupdhy; 

my;yJ &. 47>615/- &gh khjhe;j jpul;L rk;gsj;ij ngWk; mur 
Nritapy; epue;ju gjtp xd;iw tfpf;Fk; mYtyu; xUtupdhy; 
cWjpg;gLj;jg;gLjy; Ntz;Lk;. 

 (v)  jw;nghOJ murhq;f Nritapy; my;yJ khfhz murhq;f Nritapy; 
gzpahw;Wk; mYtyu;fs; jkJ tpz;zg;gg; gbtq;fis jhk; 
gzpahw;Wfpd;w jpizf;fs jiytu;fspd; Clhf mDg;gpitf;f 
Ntz;Lk;. 

 (vi)  ,j;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;s khjpup tpz;zg;gg; gbtj;jpw;F mika 
jahupf;fg;glhj tpz;zg;gq;fs; epuhfupf;fg;gLk;. tpz;zg;gq;fs; 
fhzhky; Nghdik my;yJ jhkjpj;jik njhlu;ghd ve;jtpj 
Kiwg;ghLk; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. 

09. ngha;ahd jfty;fis toq;Fjy;

  cq;fshy; mDg;gg;gLk; tpz;zg;gg; gbtj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 
VjhtJ xU tplak; ngha;ahdJ my;yJ jtwhdJ vd ePq;fs; 
Ml;Nru;j;Jf;nfhs;sg;gLtjw;F Kd;du; fz;lwpag;gl;lhy; cq;fspd; 
guPl;rhj;jp epiy ,uj;Jr;nra;ag;gLk;. me;j ngha;ahd my;yJ jtwhd 
xU tplak; ePq;fs; Nju;e;njLf;fg;gl;l gpd;du; fz;lwpag;gl;lhy; mJ 
njhlu;ghf vLf;fg;gLk; eltbf;ifff;F mika NritapypUe;J 
ePf;fg;gLtPu;fs;. 

10.  ntw;wplq;fis epug;Gtjw;F my;yJ epug;ghky; tpLtjw;F murhq;f 
Nritfs; Mizf;FOTf;F mjpfhuKz;L. 

11.  ,e;j mwptpj;jypy; Fwpg;gplg;glhj tplaq;fs; njhlu;ghf my;yJ ,e;j 
Ml;Nru;g;G eltbf;ifapDs; gpur;rpidf;Fupa VjhtJ epiy vOkhapd; 
mJ njhlu;ghf murhq;f Nrit Mizf;FO vLf;Fk; jPu;khdk; mWjp 
,Wjpj; jPu;khdkhFk;. 

12.  ,e;j tu;j;jkhdp mwptpj;jypd; rpq;fs> jkpo; kw;Wk; Mq;fpy nkhopfSf;F 
,ilapy; VjhtJ Kuz;ghL my;yJ xt;thik fhzg;gLkhapd;> mjd; 
NghJ rpq;fs nkhop thrfk; NkNyhq;fp epw;Fk;. 

murhq;f Nritfs; Mizf;FOtpd; fl;lisg;gb.

...................................................
nrayhsu;
fkj;njhopy;mikr;R

,yf;fk; 80/5> nfhtp[d ke;jpuau> 
u[ky;tj;j xOq;if> gj;juKy;y.
2020.10.17

fkj;njhopy; mikr;R

rl;l cj;jpNahfj;ju; gjtpf;F 

Ml;Nru;j;Jf;nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg; gbtk;-2020

njhlH ,yf;fk;

mYtyf cgNahfj;jpw;F khj;jpuk;

1.0 1.1 KOg; ngau; (jpU/jpUkjp/nry;tp) : ...................................................... 

   (rpq;fsj;jpy;/ jkpopy;) 
  c+k;: GUNAWARDHAHA, M.G.B.S.K

 1.2 KOg; ngau; :......................................................................................................

  (Mq;fpy nfg;gpw;wy; vOj;jpy;)    

 1.3 KjnyOj;Jf;fshy; Fwpf;fg;gLk; ngau;

  (jpU/ jpUkjp/ nry;tp): .......................................................................................

  (rpq;fsj;jpy;/ jkpopy;) .......................................................................................

 1.4  KjnyOj;Jf;fSld; ngau;

  (jpU/ jpUkjp/ nry;tp): .......................................................................................

  (Mq;fpy nfg;gpw;wy; vOj;jpy;) .......................................................................

2.0  2.1  epue;ju Kftup :.............................................................................................

  (rpq;fsj;jpy;/ jkpopy;)..........................................................................................

 2.2 epue;ju Kftup :.............................................................................................

  (Mq;fpy nfg;gpw;wy; vOj;jpy;).........................................................................

3.0  3.1 Mz; / ngz; : Mz;  - 0

  (cupa $z;by; vOJf) ngz;   - 1    

    3.2 tpthfkhdtu;/ tpthfkhfhjtu; : 

      tpthfkhdtu; - 1 

      tpthfkhfhjtu; - 2    

3.3 gpwe;j jpfjp:   Mz;L   khjk;   jpfjp 

 

3.4 2020.11.08 Mk; jpfjpf;F taJ: 

 tUlk;   khjk;   jpfjp 

 

3.5 Njrpa milahs ml;il ,y:    

 

4.0 4.1  Neu;Kfg; guPl;irf;F tpz;zg;gpg;gjw;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLk; 

mwptpj;jYf;F ,zq;f ngw;Ws;s jifikfs; gw;wpa tpguq;fs;  

jifikfs; 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l epWtdk;

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l jpfjp

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

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

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

cau; ePjpkd;w rl;lj;juzp xUtuhf rj;jpag;gpukhzk; nra;j jpfjp:

4.2  tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLk; mwptpj;jypd; 06 Mk; ,yf;fj;jpd; fPo; fhzg;gLk; 

xt;nthU jifikAk; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;lik njhlu;ghd tpguq;fs;

4.3   Nkyjpf fy;tpj; jifikfs; :...........................................................................

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

.4.4 Nkyjpf njhopy; jifikfs; :...........................................................................

4.5 Nkyjpf mDgtk;  :...........................................................................

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

4.6 nkhopj; jpwd;fs;  :...........................................................................

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

4.7 jfty; njhopy;El;gk; gw;wpa mwpT :............................................................................

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

5.0  ePq;fs; vg;nghOjhtJ ePjpkd;wj;jpdhy; Fw;wthspahf fhzg;gl;LsPu;fsh?

,y;iy Mk; 

(cupa $z;by; rup (√ )milahskpLf (Mk; vdpy;> tpgupf;Ff)

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

6.0 tpz;zg;gjhuupd; cWjpAiu 

  ,e;j tpz;zg;gg; gbtj;jpy; vd;dhy; jug;gl;Ls;s rfy tpguq;fSk; 

cz;ikahdit kw;Wk; rupahdit vdTk;> ,jpYs;s rfy ghfq;fSk; 

rupahf cupa Kiwapy; G+uzg;gLj;jg;gl;Ls;sd vdTk;> vd;dhy; 

ntspg;gLj;jg;gLk; ,e;j cWjpAiu ngha;ahdJ vd fhzg;gl;lhy;>ehd; 

epakpf;fg;gLtjw;F Kd;du; jFjpaw;wtdhNtd; vdTk; kw;Wk; epakdk; 

ngw;w gpd;du; mt;thW fhzg;gl;lhy; Nritapy; ,Ue;J ePf;fg;gLNtd; vdTk; 

ed;fwpNtd;. NkYk;> rfy xOq;FtpjpfSf;Fk; ehd; ,ize;njhOFNtd; 

vdTk; ,j;jhy; cWjpaspf;fpd;Nwd;.  

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

     jpfjp           tpz;zg;gjhuupd; ifnahg;gk; 

7.0  tpz;zg;gjhuupd; ifnahg;gj;ij cWjpg;gLj;jy;:   

  ,e;j  tpz;zg;gj;ij rku;g;gpf;Fk; jpU/jpUkjp/nry;tp.......................................
vd;gtiu ehd; ed;F mwpNtd; vdTk;> mtd;/mts; vdJ Kd;dpiyapy; .......

......................................................................Mk; jpfjp mtu; jdJ ifnahg;gj;ij 

,l;lhu; vdTk; ,j;jhy; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;. 

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

      jpfjp     ifnahg;gj;ij cWjpg;gLj;Jgtupd; ifnahg;gk;

 KOg; ngau;  :

 gjtp    :

 jpfjp    :   

 (cj;jpNahfG+u;t Kj;jpiuia ,l;L cWjpg;gLj;jTk;) 

(13)  epWtd jiytupd; rpghupR:

  NkNy tpguq;fis Fwpg;gpl;Ls;s jpU/ jpUkjp/ nry;tp..............................
.............................................................,e;j epWtdj;jpy; gzpahw;Wfpd;whu; 

vdTk;> mtdhy;/ mtshy; toq;fg;gl;Ls;s tpguq;fs; rupahdit vdTk;> 

mtupd; NtiyAk;> tuTk; jpUg;jpfukhdit vdTk;> mtUf;F vjpuhf 

ve;jnthU Fw;wr;rhl;Lk; fpilahJ vdTk;> ,e;j gjtpf;F mtu; njupT 

nra;ag;gl;lhy;>mtu; ,e;j epWtdj;jpd; NritapypUe;J tpLtpf;fg;glyhk; 

vdTk; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;. 
.............................................................

jpizf;fs/ epWtd jiytupd; ifnahg;gk;

 ngau;   :

 gjtpg; ngau; :

 Kftup  :

 jpfjp   :

 (cj;jpNahfG+u;t Kj;jpiuia ,lTk;) 
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gjtp  ntw;wplq;fs;

Njrpa ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig
ePu; toq;fy; mikr;R

Njrpa ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rigapy; epyTfpd;w

fzpdp mikg;Gg; nghwpapayhsu; kw;Wk; juTj;js epu;thfp 
Mfpa gjtp ntw;wplq;fis epug;Gtjw;fhf tpz;zg;gg;gbtq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s gjtpfSf;F cau; Cjpak; kw;Wk; midj;J rYiffSk; toq;fg;gLk;. 

tpz;zg;gg;gbtq;fs; mDg;gg;gl Ntz;ba KbTj;jpfjp 2020.11.02 MFk;. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F 2020.10.18Mk; jpfjpa “Sunday Observer” gj;jpupifia ghu;f;fTk;.

nghJ Kfhikahsu;

Njrpa ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig

mur <l;L KjyPl;L tq;fp (SMIB) 

SMIB ,y;  njhopy; tha;g;Gf;fs;
mur <l;L KjyPl;L tq;fp> Njrj;jpd; Kjd;ikahd tPlikg;G tq;fpahf>  mjpf  
mstpyhd thbf;ifahsu;  jpUg;jp kw;Wk; gue;Jgl;l gy;NtW tifahd Nritfis 
toq;Ftjw;F tq;fpapd; nraw;ghl;il kWrPuikf;Fk; gzpapy; <Lgl;Ls;sJ. vdNt 
gy;NtWgl;l jiyikj;Jt gz;Gfspid ntspg;gLj;jpAs;stu;fsplkpUe;J gpd;tUk; 
gjtpf;fhd nghUj;jkhd jifikfs; kw;Wk; mDgtj;Jld; tu;j;jf ,yf;Ffspid 
milag; ngWtjw;F KOikahd mu;g;gzpg;gpid  toq;Fk; tpz;zg;gjhuu;fsplkpUe;J 
tpz;zg;gq;fisf; NfhUfpd;Nwhk;.

gpujp nghJ Kfhikahsu; - epjp kw;Wk; jpl;lkply;

gpujhd nghWg;Gf;fs;

  fzf;fpay; kw;Wk; epjpj; Jiwapd; nghWg;ghsu; vd;w tifapy;> epjp kw;Wk; 
jpl;lkply; gpujpg; nghJ Kfhikahsu; rpwe;j cs;sff; fl;Lg;ghl;L Kiwikfis 
mwpKfg;gLj;Jjy; kw;Wk; mKy;gLj;Jjy;> tUlhe;j tuT nryTj; jpl;lq;fs;> 
$l;LWj; jpl;lq;fs;> tUlhe;j epjpepiyikf; $w;Wf;fisj; jahupj;jy; kw;Wk; 
ntspthupahd fzf;fha;thsu;fSld; njhlu;G nfhs;Sjy; cs;spl;l KOikahd 
nray;ghLfisAk; topelj;jTk; epu;tfpf;fTk; Ntz;lg;gLfpd;whu;. tpahguf; 
nfhs;iffis mwpKfg;gLj;Jjy; kw;Wk; kPsha;T nra;jy;> epjp jpul;Ljy;> 
nrayhw;Wif mwpf;iffs; jahupj;jy; kw;Wk; nghJ Kfhikahsu;; / gzpg;ghsu; 
rigahy;; rhl;Ljy; nra;ag;gLfpd;w vitNaDk; Vida flikfisAk; 
epiwNtw;Wtjw;F mtu; nghWg;Gilatuhthu;.

jifikfs;

  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOthy; mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyf;fofk; 
xd;wpypUe;J fzf;fPl;by; my;yJ epjpapaypy; gl;lk; kw;Wk; ICASL/ CIMA/ 
ACCA – UK Jiwapy; ,ilf;ffhy kl;l jifik.

  njhlu;Gila Jiwfspy; KJfiyg; gl;lk; (Master’s Degree) xd;iwg; ngw;wpUj;jy; 
Nkyjpf jifikahff; fUjg;gLk;.

 my;yJ

 ICASL/CIMA/ACCA – UK Jiwapy; KOikahd Jiwrhu; mq;fj;Jtk;

mDgtk;

  cupa Jiwapy; 15 tUl mDgtk; ngw;wpUf;f Ntz;Lk; vd;gNjhL mjpy; Mff; 
Fiwe;jJ 05 tUlq;fs; rpNu\;l Kfhik kl;lj;jpy; mDgtk; ,Uf;f Ntz;Lk; 
vd;gNjhL tq;fp epWtdk; xd;wpy; cupa Jiwapy; mDgtk; ngw;wpUf;f Ntz;Lk;.

gpujp nghJ Kfhikahsu; - kdpjts tpUj;jp kw;Wk; Kfhik

gpujhd nghWg;Gf;fs;

  tq;fpapd; kdpjts Kfhik nray;ghLfspd; nghWg;ghsu; vd;w tifapy;> gpujp 
nghJ Kfhikahsu; - kdpj ts tpUj;jp kw;Wk; Kfhik> jiyik mYtyfk;> 
fpisfspd; xl;Lnkhj;j epu;thf nray;ghLfis topelj;jTk; epu;tfpf;fTk; kw;Wk; 
cs;fl;likg;G Nritfs; kw;Wk; tpepNahfq;fspd; midj;J mk;rq;fspd; xl;Lnkhj;j 
fl;Lg;ghl;ilAk; guhkupf;fTk; Ntz;lg;gLfpd;whu;. Copau;fspd; nray;jpwd; 
Kfhikf;; nfhs;if> gapw;rp kw;Wk; tpUj;jpf; nfhs;if kw;Wk; Copau; xOf;ff; 
nfhs;if Nghd;w kdpjtsf; nfhs;iffis jpwk;gl nray;gLj;Jtij cWjpnra;tJ 
kw;Wk; njhopyhsu; njhlu;ghd midj;J NtiyfisAk; xUq;fpizj;jy; kw;Wk; 
tq;fpapd; epWtdj; jpl;lj;jpw;F Vw;g kdpj ts Kfhik cj;jpfis cUthf;Ftjw;Fk; 
fz;fhzpg;gjw;Fk; mtu;; nghWg;Gilatuhthu;. rl;l tplaq;fSld; njhlu;Gila 
rfy njhopyhsu; rhu;e;j tplaq;fisAk; xUq;fpizj;jy; kw;Wk; Vw;Gilatplj;J 
rl;l ePjpkd;wq;fs; / njhopyhsu; epaha rigfspy; tq;fpia gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jjy;.

jifikfs;

  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOthy; mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyf;fofk; 
xd;wpypUe;J kdpj ts Kfhikapy; gl;lk;. 

  kw;Wk; mq;fPfupf;fg;gl;l kdpj tsKfhik epWtdk; xd;wpypUe;J KOikahd 
Jiwrhu; mq;fj;Jtk;.

  njhlu;Gila Jiwfspy; KJfiyg; gl;lk; (Master’s Degree) xd;iwg; ngw;wpUj;jy; 
Nkyjpf jifikahff; fUjg;gLk;.

mDgtk;

  cupa Jiwapy; 15 tUl mDgtk;> ,jpy; rpNu\;l Kfhik kl;lj;jpy; Fiwe;jgl;rk; 
05 Mz;Lfs; mDgtk; kw;Wk; xU tq;fp my;yJ mjw;F rkkhd epWtdk; xd;wpy; 
mDgtk; ngw;wpUj;jy;. 

rk;gsk;

  rk;gs msTj;jpl;lk;: khjj;Jf;F &. 196>570 - 6895x12–279>310 mj;NjhL tq;fpahy; 
mq;fPfupf;fg;gl;l nfhLg;gdTfSk; cs;slq;Fk;. ,e;j mbg;gilapy; khjhe;j 
nkhj;j rk;gsk; mz;zsthf fPo;f; Fwpg;gplg;gLfpd;w njhif fpilf;fg; ngWk;.

           Fiwe;jgl;rk;     mjpfgl;rk;

            297>214/-      406>430/-
taJ: 

  50 tajpw;F Nkw;glhjpUj;jy; Ntz;Lk;. (xU mur Jiw epWtdj;jpy; Vw;fdNt 
Nritahw;Wfpd;w egUf;F tanjy;iy Vw;Gilajhfkhl;lhJ)

nghJ epge;jidfs;

Nju;e;njLf;Fk; Kiw -  tq;fpapd; Ml;Nru;g;Gf; nfhs;if kw;Wk; eilKiwg;gb 
tpz;zg;gq;fis NfhUjy;.

       Neu;Kfg; guPl;ir %yk; njupT nra;jy;

Vida mD$yq;fs;

• Copau; Nrkyhg epjpaj;Jf;F njhopy; jUeupdhy;; 15%  kw;Wk; Copaupdhy; 
10% gq;fspg;Gr; nra;ag;gLk;. Copau; ek;gpf;if epjpaj;jpw;F tq;fp gq;fspg;Gr; 
nra;Ak;.

• ,uz;L khj  nkhj;jr;  rk;gsk; tUlhe;j Nkyjpff;  nfhLg;gdthf (Bonus) 
toq;fg;gLk;.

• Nritapy; cWjpg;gLj;jg;gl;ljd; gpd;du; rYif tpfpjq;fspd; mbg;gilapy; 
tPlikg;Gf; fld;fs; toq;fg;gLk;.

• tq;fpapd; kUj;Jtj; jpl;lj;jpd; fPohd mD$yq;fs;.

• gad;gLj;jg;glhj kUj;Jt tpLKiwf;F nfhLg;gdT toq;Fjy;

tpz;zg;gq;fSf;fhd KbTj; jpfjp - 02.11 .2020

tpz;zg;gpf;Fk; Kiw 

Mu;tKs;s jifikapidf;  nfhz;l  tpz;zg;gjhuu;fs;> jq;fspd; Ra tpguk;> fy;tp/
njhopy; jifikfspd; rhd;wpjo;fs;> cwtpdu;fsy;yhj ,U njhopy;thz;ikahsu;fspd;   
ngau;fs;> Kftupfs; kw;Wk; njhlu;G nfhs;s  Ntz;ba  njhiyNgrp ,yf;fq;fs; 
vd;gtw;wpid mDg;Gjy; Ntz;Lk;.  tpz;zg;gpf;fpd;w gjtpapd; ngaiu fbj ciwapd; 
,lJ gf;f  Nky; %iyapy;  Fwpg;gpLjy;  Ntz;Lk;.

midj;J tpz;zg;gq;fspdJk; fz;bg;ghd ,ufrpak; Ngzg;gLk; vd;gNjhL NkYk; 
VNjDk; Kiwapyhd MjuT ehLjy; jFjpaw;wjhf fUjg;gLk;. ,e;j Ml;Nru;g;Gf;fhf  
njupTnra;jiyj; jPu;khdpj;jy;> gpw;NghLjy; my;yJ Ml;Nru;g;ig ,uj;Jr; nra;jy; 
my;yJ VNjDk; Vida eltbf;ifia Nkw;nfhs;sy; kw;Wk;/my;yJ ,e;j  
Ml;Nru;g;Gf;fhd jFjp tpjpfis khw;Wjy;  vd;gtw;iwj; jPu;khdpg;gjw;fhd cupikia 
tq;fp jf;fitj;Jf; nfhs;fpd;wJ. gzpg;ghsu; rigapd; jPu;khdk; ,WjpahdjhfTk; 
kw;Wk; KbthdjhfTk; ,Uf;Fk;. 

tpz;zg;gq;fis gpd;tUk; Kftupf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

nghJ Kfhikahsu; /CEO> 
mur <l;L KjyPl;L tq;fp>

,y. 269> fhyp tPjp> nfhOk;G 03.

mur <l;L KjyPl;L tq;fp (SMIB) 

SMIB ,y;  njhopy; tha;g;Gf;fs;
mur <l;L KjyPl;L tq;fp> Njrj;jpd; Kjd;ikahd tPlikg;G tq;fpahf> mjpf  
mstpyhd thbf;ifahsu;  jpUg;jp kw;Wk; gue;Jgl;l gy;NtW tifahd Nritfis 
toq;Ftjw;F tq;fpapd; nraw;ghl;il kWrPuikf;Fk; gzpapy; <Lgl;Ls;sJ. vdNt 
gy;NtWgl;l jiyikj;Jt gz;Gfspid ntspg;gLj;jpAs;stu;fsplkpUe;J gpd;tUk; 
gjtpf;fhd nghUj;jkhd jifikfs; kw;Wk; mDgtj;Jld; tu;j;jf ,yf;Ffspid 
milag; ngWtjw;F KOikahd mu;g;gzpg;gpid  toq;Fk; tpz;zg;gjhuu;fsplkpUe;J 
tpz;zg;gq;fisf; NfhUfpd;Nwhk;.

cjtpg; nghJ Kfhikahsu; (fld;)

fld; gFg;gha;tpd; Clhf ngwf;$ba fld; jFjp thbf;ifahsu; Ratptuj;ij 
milahsk; f z;L  fld; toq;Ftjw;F fld; mjpfhupfSf;F topfhl;Ljy; kw;Wk; 
topelj;Jtjd; %yk; jukhd fld; ,yhfhit cUthf;Ftjw;F tq;fpapd; fld; 
nray;ghl;il topelj;JtNj njhopypd;; xl;Lnkhj;j Nehf;fkhFk;> NkYk; tq;fpapd; 
xOq;FWj;Jifj; Njitg;ghLfs; kw;Wk;; cs;sff; fl;Lg;ghLfs; vd;gtw;iwf; 
filgpbg;gjd; %yk; cld;gl;l ,yf;Ffis Nehf;fp fld; toq;fy; kw;Wk; Fiwe;jgl;r 
nraw;ghlw;w flid cWjp nra;jy;.

Kf;fpa nghWg;Gfs;

•  tzpf ,yf;Ffs; kw;Wk; xOq;FWj;Jif Njitg;ghLfSf;F ,zq;Ftjw;fhf 
tq;fpapd; fld; nray;ghLfSf;F jug;gLj;jg;gl;l nfhs;iffs;> eilKiwfs; 
kw;Wk; jpl;lq;fis kPsha;T nra;J cUthf;Fjy;. 

•  tq;fpapd; fld; jahupg;Gfis Cf;Ftpg;gjpy;; fld; mYtyu;fSf;F topfhl;Ljy; 
kw;Wk; MjuT toq;Fjy;. 

•  Fwpg;ghf tq;fpapd; ,yhgj;jpy; tpisit Vw;gLj;Jk; fld; jFjpahd 
thbf;ifahsu; Ratptuj;ij milahsk; fz;L fld; toq;Fjy; Nehf;fj;jpy; 
fld; kjpg;gPLfs;> fld; gFg;gha;Tfs;> Mtzg;gLj;jy; kw;Wk; gzk; toq;fy; 
nrad;Kiw Mfpatw;wpy; fld; mjpfhupfSf;F topfhl;Ljy; kw;Wk; Nkw;ghu;it 
nra;jy; kw;Wk; nraw;ghlw;w flidf; Fiwj;jy;. 

•  tq;fpapd; fld; mYtyu;fs; tq;fpapd; xOq;FWj;Jifj; Njitg;ghLfs;> 
Rw;wwpf;if mwpTWj;jy;fs;> tq;fp eilKiwfs; kw;Wk; cs;sf juepakq;fs; 
vd;gtw;iw gpd;gw;Wtij cWjp nra;tjw;fhf mtu;fis Nkw;ghu;it nra;jy; 
topfhl;Ljy; kw;Wk; xUq;fpizj;jy;. 

•  tq;fpapd; fld; mYtyu;fs; tq;fpapd; xOq;FWj;Jifj; Njitg;ghLfs;> 
Rw;wwpf;if mwpTWj;jy;fs;> tq;fp eilKiwfs; kw;Wk; cs;sf juepakq;fs; 
vd;gtw;iw gpd;gw;Wtij cWjp nra;tjw;fhf mtu;fis Nkw;ghu;it nra;jy; 
kw;Wk; ftdj;Jld; ,Uj;jy;> fld; jpUg;gpr; nrYj;Jjy;fisf; fz;fhzpj;jy; 
kw;Wk; gaDs;s thbf;ifahsu; tiyaikg;igg; guhkupf;f fld; Copau;fSf;F 
topfhl;Ljy;.

•  kPl;G eltbf;iffspy; Nkw;ghu;it kw;Wk; ftdj;Jld; ,Uj;jy;> fld; jpUg;gpr; 
nrYj;Jjy;fisf; fz;fhzpj;jy; kw;Wk; gad; tpisTs;s thbf;ifahsu; 
tiyaikg;igg; guhkupg;gjw;F fld; Copau;fSf;F topfhl;Ljy;. 

•  fld; ngwf;$ba thbf;ifahsu; Ratptuj;ijg; ngWtjpYk;> toq;fg;gl;l 
fld;fspd; msit mjpfupg;gjpYk;> tq;fpapd; xl;Lnkhj;j tsu;r;rpf;F gq;fspf;Fk; 
mNj Ntis ,yhgj;ij <l;LtjpYk; xU rhjfkhd gq;fspg;Gr; nra;jy;.

jifikfs; kw;Wk; mDgtk;

 jifikfs;

 tq;fpapaypy; xU gl;lk;
     my;yJ
  tzpfk; my;yJ Kfhikapy; xU gl;lk; kw;Wk; njhopy;rhu; tq;fp epWtdk; xd;wpy; 

KOikahd mq;fj;Jtk; ngw;wpUj;jy;. 

 mDgtk;

  cupa Jiwapy; 12 tUl mDgtk;> ,jpy; rpNu\;l Kfhik kl;lj;jpy; Fiwe;jgl;rk; 
05 Mz;Lfs; mDgtk; ngw;wpUj;jy; kw;Wk; xU tq;fp epWtdj;jpy; mDgtk; 
,Uj;jy;; Ntz;Lk;.

 rk;gsk;

  rk;gs msTj;jpl;lk;: khjj;Jf;F &. 158>890– 4>935x12 – 218>110 mj;NjhL tq;fpahy; 
mq;fPfupf;fg;gl;l nfhLg;gdTfSk; cs;slq;Fk;. ,e;j mbg;gilapy; khjhe;j 
nkhj;j rk;gsk; mz;zsthf fPo;f; Fwpg;gplg;gLfpd;w njhif fpilf;fg;ngWk;.

           Fiwe;jgl;rk;     mjpfgl;rk;

           247>189/-      325>359/-
 taJ: 

  45 tajpw;F Nkw;glhjpUj;jy; Ntz;Lk;. (xU mur Jiw epWtdj;jpy; Vw;fdNt 
Nritahw;Wfpd;w egUf;F tanjy;iy Vw;Gilajhfkhl;lhJ)

 nghJ epge;jidfs;

  Nju;e;njLf;Fk; Kiw -  tq;fpapd; Ml;Nru;g;Gf; nfhs;if kw;Wk; eilKiwg;gb 
tpz;zg;gq;fis NfhUjy;.

Neu;Kfg; guPl;ir %yk; njupT nra;jy;

Vida mD$yq;fs;

•  Copau; Nrkyhg epjpaj;Jf;F njhopy; jUeupdhy;; 15%  kw;Wk; Copaupdhy; 10% 
gq;fspg;Gr; nra;ag;gLk;. Copau; ek;gpf;if epjpaj;jpw;F tq;fp gq;fspg;Gr; nra;Ak;.

•  ,uz;L khj  nkhj;jr;  rk;gsk; tUlhe;j Nkyjpff;  nfhLg;gdthf (Bonus) 
toq;fg;gLk;.

•  Nritapy; cWjpg;gLj;jg;gl;ljd; gpd;du; rYif tpfpjq;fspd; mbg;gilapy; 
tPlikg;Gf; fld;fs; toq;fg;gLk;.

• tq;fpapd; kUj;Jtj; jpl;lj;jpd; fPohd mD$yq;fs;.

• gad;gLj;jg;glhj kUtj;Jt tpLKiwf;F nfhLg;gdT toq;Fjy;

tpz;zg;gq;fSf;fhd KbTj; jpfjp - 02.11.2020

tpz;zg;gpf;Fk; Kiw 

Mu;tKs;s jifikapidf;  nfhz;l  tpz;zg;gjhuu;fs;> jq;fspd; Ra tpguk;> fy;tp/
njhopy; jifikfspd; rhd;wpjo;fs;> cwtpdu;fsy;yhj ,U njhopy;thz;ikahsu;fspd;   
ngau;fs;> Kftupfs; kw;Wk; njhlu;G nfhs;s  Ntz;ba  njhiyNgrp ,yf;fq;fs; 
vd;gtw;wpid mDg;Gjy; Ntz;Lk;.  tpz;zg;gpf;fpd;w gjtpapd; ngaiu fbj ciwapd; 
,lJ gf;f  Nky; %iyapy;  Fwpg;gpLjy;  Ntz;Lk;.

midj;J tpz;zg;gq;fspdJk; fz;bg;ghd ,ufrpak; Ngzg;gLk; vd;gNjhL NkYk; 
VNjDk; Kiwapyhd MjuT ehLjy; jFjpaw;wjhf fUjg;gLk;. ,e;j Ml;Nru;g;Gf;fhf  
njupTnra;jiyj; jPu;khdpj;jy;> gpw;NghLjy; my;yJ Ml;Nru;g;ig ,uj;Jr; nra;jy; 
my;yJ VNjDk; Vida eltbf;ifia Nkw;nfhs;sy; kw;Wk;/my;yJ ,e;j  
Ml;Nru;g;Gf;fhd jFjptpjpfis khw;Wjy;  vd;gtw;iwj; jPu;khdpg;gjw;fhd cupikia 
tq;fp jf;fitj;Jf; nfhs;fpd;wJ. gzpg;ghsu; rigapd; jPu;khdk; ,WjpahdjhfTk; 
kw;Wk; KbthdjhfTk; ,Uf;Fk;. 

tpz;zg;gq;fis gpd;tUk; Kftupf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

nghJ Kfhikahsu; /CEO> 
mur <l;L KjyPl;L tq;fp>

,y. 269> fhyp tPjp> nfhOk;G 03.

ifj;njhopy; kw;Wk; Vw;Wkjp Cf;Ftpg;Gld; njhlh;Gw;w fUk;G> 

Nrhsk;> kuKe;jphpif> kpsF> fWth> fpuhk;G> ntw;wpiy cs;spl;l 

rpW tpisgaph;fspd; Nkk;gLj;jy; njhlh;ghd ,uh[hq;f mikr;R

fUk;G Muha;r;rp epWtdk;

cltstpYs;s fUk;G Muha;r;rp epWtdj;jpy; epyTk; gjtp ntw;wplq;fis 

g+h;j;jp nra;tjw;fhf> Ntz;lg;gLk; jifikfisf; nfhz;Ls;s ,yq;if 

rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; gpuirfsplkpUe;J ,j;jhy; tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

cs;sf fzf;fha;thsh; - (mm1-2) - 01 gjtp

ngWif mYtyh;    - (JM 1-2) - 01 gjtp

tpguq;fSf;F epWtdj;jpd; ,izaj;jsj;jpw;Fs; jaTnra;J gpuNtrpAq;fs;

epWtdj;jpd; ,izaj;jskhd www.sugarres.lk ,ypUe;J gjptpwf;fk; nra;ag;gLk;> 
chpj;jhd gbtq;fspNyNa> 2020 etk;gh; 9Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;dh;> 

fPNoAs;s mYtyUf;F fpilf;fj;jf;fjhf tpz;zg;gq;fs; gjpTj;jghypy; 

mDg;gp itf;fg;gly; Ntz;Lk;.

tpz;zg;gpf;Fk; gjtp> jghYiwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; njspthff; 

Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

murhq;fj; jpizf;fsq;fs;/$l;Lj;jhgdq;fs;/epajpr; rigfspypUe;jhd 

tpz;zg;gjhuh;fs;> jkJ tpz;zg;gq;fis chpj;jhd jkJ jpizf;fs 

jiyth;fs; Clhf mDg;gp itf;f Ntz;Lk;. ,e;j Njitg;ghl;il g+h;j;jp 

nra;ahj tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

jiyth;>

fUk;G Muha;r;rp epWtdk;>

cltst

gjtp ntw;wplq;fs;

js cjtpahshfs;; (HELPER)

vyf;hPrpad; (ELECTRICIAN)

cg nfhd;Juhl;fhuh;fs; (MASON)

jq;Fkplk; kw;Wk; thfd trjpfs; 
nra;J nfhLf;fg;gLk;

cldb Ntiytha;g;Gfs;

njhlh;Gfs;
ghhp - 0779234834
ghG - 0774784391

Ntiy tha;g;Gf;fs;
kPhpfk> fy; nehWf;fp 
,ae;jpu jsj;jpw;F 

gapw;rp ngw;w> jpwikaw;w 
njhopyhsHfs; kw;Wk; 
nty;lHfs; Njit. 

miog;G - 

0770101172> 0777409589

khefu mgptpUj;jp kw;Wk; 

tPlikg;G mikr;R

fpuhkPa tPlikg;G kw;Wk; 

epHkhzq;fs; kw;Wk; fl;blg; 

nghUl;fs; ifj;njhopy; Nkk;ghl;L 

,uh[hq;f mikr;R

Njrpa tPlikg;G 

mgptpUj;jp mjpfhu rig

gjtp ntw;wplq;fs; 
Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp mjpfhu 

rigapdhy; tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gl;L 

2020.10.04k; jpfjp gpuRhpf;fg;gl;l 

gj;jphpif mwptpj;jypy; tpz;zg;gq;fs; 

Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpfjp ehl;by; 

gutyhff; fhzg;gLfpd;w Covid 19 njhw;W 
epiyikia fUj;jpy; nfhz;L 2020.10.25 

tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij ,j;jhy; 

mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;. 

NkYk; mjpfhu rigf;Fs; nraw;gLfpd;w 

NrHj;Jf;nfhs;sy; Kiwikapd; 

tpjp KiwfSf;F mikthf 

epakd mjpfhhpapdhy; elj;jg;gLk; 

fl;likf;fg;gl;l NeHKfj; NjHtpd; %yk; 

NjHe;njLj;jy;fs; ,lk;ngWk;. 

mt;thNw Fwpj;j gjtpf;fhf tpz;zg;gpf;Fk; 

tpz;zg;gjhuHfs; NrHj;Jf;nfhs;sy; 

Kiwikapd; tpjpKiwfspd; gpufhuk; 

tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; 

jpdj;jd;W Fwpj;j jifikfis rfy 

tifapYk; g+Hj;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

jiytH> 

Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp 

mjpfhu rig.
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232020 ஒக்டோபர் 18 ஞோயிற்றுககிழமை

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 : 
இன்ாகம இன்பம் எ்கபைாளின ஆகும்்தன   
ஒன்ார விகையும் சிறப்பு.  

தெளிவுரை : ஒருவன் துன்்பதரெயே ெனக்கு இன்்ப-
மாகக் கருதிக் தகாளவானானால் அவனுரைே ்பரகவ-
ரும் விரும்்பதெக்க சிறப்பு உணைாகும்.   
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02 இவ்வார 
மழலை

ஹேஷாந்த்
சு்பாஷினி -  ஜீவன

கைைாகை.

ப்பயர   ...........................................................

வகுப்பு  ...........................................................

்பாடசாகை ப்பயர ...........................................................

்பாடசாகை முைவரி ...........................................................

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

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

மா்ணவரின ப்பயர 

இடமிருநது வைம் 

1.  இைஙகைககை உரித்தா் பிராணி இது.  ைாடுை-
ளில் வசிககும் ்பாலூட்டி வகைகயச் கசரந்த இந்த 
மிருைம், ப்பரும்்பாலும் மரககிகைைளில் எஙைாவது 
ஒட்டிக பைாணட்படி்தான ைா்ணப்்படும். இைஙகை-
யில் கவைமாை அருகி வருகினற உயிரி்ம் இது. 

6.  ைடல், ஆறு க்பானறவற்றின ஓரப் ்பகுதிகய 
இவவாறு குறிப்பிடைாம். (்தகைகீைா் பசால்)

8.  யாக்கயப் ்பராமரிப்்பவன இவன. 
    (்தகைகீைா் பசால்)
13.  எகிப்தில் ைா்ணப்்படுகினற பிரமிட்டுைளின உளகை 

இகவ ்பாதுைாப்்பாை கவகைப்்பட்டுளை். அரச 
குடும்்பததி்ர அல்ைது முககிய பிரமுைரைள மர-
்ணமகடந்தால், அவரைளின  உடகை ்பழு்தகட-
யாமல் ்ப்தப்்படுததி கவதது, பிரமிட் அகமத்த்ர. 
்ப்தப்்படுத்தப்்பட்ட அந்த உடல் இப்ப்பயர ப்பறும். 

16.  புவியின துக்ணககைாள. 
19.  சீரா் ்தை உருவம் இது. நானகு ்பகைஙைளும் 

சமநீைம், நானகு அைககைா்ணஙைளும் ஒகர 
அைவா் ்பாகை, நானகு சமச்சீர அச்சுைள 
பைாணட ்தைவுருவம். (்தகைகீைா் பசால்)

23.  ப்பண்பால், ்படரககைச் பசால். ப்பண ஒருவகை 
சுட்டுகினற பசால். (்தகைகீைா் பசால்) 

கமலிருநது கீழ்

1. ்தவகை க்பானறு ஈரூடைவாழிைளில் இதுவும் ஒனறு. 
2. நாம் ்பய்ணம் பசய்கினற க்பாககுவரதது சா்த்ம். 
4. இது உயரமா் ப்பரிய மகை அல்ை. 
    உயரம் குகறந்த சிறு மகை. 
5.  ம்ணலும் ம்ணல் சாரந்ததுமா் பிரக்தசம். 
    (்தகைகீைா் பசால்)
13. ப்பற்கறாருககு இவள ப்பரும் பசல்வம். 
15.  அகைாைததில் சகமயைகறயில் பிர்தா் மா்  சா்த்ம் 

இது.  ைருஙைல் சா்த்மா்  இது, நவீ  ்மினசார உ்ப-
ைர்ணஙைளின வருகையி ா்ல் ்பாவக்யிலிருநது 
அருகிச் பசல்கினறது.     (்தகைகீைா்  பசால்)

16.  ்தமிழ் நாட்டில் பசனக்கயப் க்பானறு எநகநர-
மும் ்பர்பரப்்பா் நைரம் இது.  ்பணகடய ைாைத-
தில் ்தமிழ் வைரத்த நைரம். 

17.  மற்கறகயாருககு தீஙகு இகைப்்ப்தற்ைாை 
கமற்பைாளைப்்படுகினற சூழ்ச்சி இது. 

      (்தகைகீைா் பசால்)

இடமிருநது வைம்

01. பிரோணவோயு  09. வங்கி  13. எலி  18. சோமபல்  
    22. வினோ 

கமலிருநது கீழ் 

01. பிணோ  04. வோககியம  08. கபபல்  09. வலி 
13. எள்  18. சோவி  20. பசி
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விகடைள

மு்தைாம் ்பரிசு   
த. ஹர்்ோயினி,  

தரம 10, ைகோஜனோக கல்லூரி,  
அரசடி,  ைடடககளபபு.   

இரணடாம் ்பரிசு  
க. ஹஜிஸதோ,  

தரம 08 D, கமு/கமு அல் ைனோர் ை.க.,  
ைருதமுமன.  

மூனறாம் ்பரிசு  
எம.பி. ்மீம அஹைத்,  

தரம 06 B, புனித ்ஜோன் பபோஸ்கோ கல்லூரி,  
ஹடடன்.   

1. சய்ோஷ் இளங்்கோ,  
தரம 08 B, ைட/புனித மிககல் கல்லூரி,  
ைடடககளபபு.  

2. சி.என். சோநதனி சங்கீதோ,  
தரம 06, களு/போரதி தமிழ் ைகோ வித்தியோ்யம,  
தரப்ோகநத,  பதபுவன.   

3. அ. பஸைோ,  
தரம 06, ்க/ சோஹிரோ ்தசிய போடசோம்,  
ைோவபனல்்.  

4. ஐ.எச். மதயயிபோ,  
தரம 05C, போத்திைோ முஸலிம ைகளிர் போடசோம்,  
பகோழுமபு 12.  

5. எம.ஆர். பி்ோல்,  
தரம 02, அல் ஹுதோ போடசோம்,  
சிறிைல்வத்த வீதி,  ைடவமள பஸோர்.   

குறுக்பகழுத்துப் பொட்டி 
இல. 293 சிறுவர் உலகம்

தினகரன் வாரமஞ்சரி 
த.பெ.இல.834. பகாழும்பு

�ோரோட்டு ெ�றுப�ோர்
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வகுப்்பாசிரியர / ப்பற்கறார கைபயாப்்பம்
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கஸ்ப் ரி்பாய்,  
தரம 01, களு/ஸோஹிரோ ஆரமபப போடசோம்,  
தர்கோ நகர்.  

ரஞசன அரஞசிைா   
தரம 11, 
பணணோகம பையகணடோன் ைகோ வித்தியோ்யம,   
குைரமபு்ம மூளோய,   
சுழிபுரம.   

நுவபரலியா ைல்வி வைய கைாட்டம் ஒனறின ்தைவா-
கைகை கிகறட்பவஸடன ்தமிழ் விததியாையததின 
்தரம் 8 மா்ணவரைளின ஏற்்பாட்டில் சிறுவர சநக்த 
நகடப்பற்றது. இநநிைழ்வில் ்பாடசாகையின அதி்பர 
எம்.ஐ.எம். ்பாரிஸ, நுவபரலியா ைல்வி வைய ஆசிரிய 
ஆகைாசைரைள எனடன, சிவாநந்தன, மக் ாைர, 
்பாடசாகையின பிரதி அதி்பர விஜயசுந்தரம், உ்ப 
அதி்பர ஸகடனலி குமார மற்றும் ஆசிரியரைள, 
மா்ணவரைள ைைநது பைாணட் ர. அதி்பர, 
நுவபரலியா ைல்வி வைய ஆசிரிய ஆகைாசை-
ரைள மா்ணவரைளிடமிருநது ைாய்ைறிைகை                      
ப்பற்றுகபைாளவக்த ைா்ணைாம்.   

மைாதமா ைாநதியின 151ஆவது ஜ்் தி்தக்தபயாட்டி 
மாத்தகை ைம்மடுவ ்தமிழ் மைா விததியாைய ்தரம் 09 மா்ணவரை -
ள ைாநதியின உருவப்்படதக்த வகரநது ைாட்சிப்்படுததியக்பாது...   

உஙைள முன ஒவபவாரு ை்ணமும் 
ஒவபவாரு சூழ்நிகையும் வாய்ப்்பாய் 

விரிநது நிற்கிறது. அவற்கறப் ்பயன்படுததி 
நீஙைள கமகை உயரைாம் அல்ைது கீழும் 
விைைாம். எப்்படிப்்பட்ட மனி்தரைகைச் சந -
தித்தாலும் சரி, எப்்படிப்்பட்ட சூழ்நிகைைகை 
எதிரபைாணடாலும் சரி, வாய்ப்பு உஙைள 
கையில்்தான உளைது.   

அந்த சூழ்நிகைைகைப் ்பயன்படுததி 
கமலும் சிறந்தவராை, வலிகமயா்வராை 
மாறைாம் அல்ைது உகடநது பநாறுஙகிப் 
க்பாைைாம். வாழ்ககையின ஒவபவாரு ை்ணத -
திலும் இந்த வாய்ப்பு உஙைளுககு இருக -
கிறது. அது்தான உஙைள ைரமா அல்ைது 
உஙைள பசயைாகும்.   

அ்தாவது உஙைள ைரமா என்பக்த உஙைள 
பசயல்்தான என்பக்த எப்க்பாது நீஙைள 

உ்ணரகிறீரைகைா அப்க்பாக்த அக்த நீஙைள 
சரிபசய்து பைாளவீரைள. அப்்படியும் நீஙைள 
சரிபசய்யவில்கை எனறால் அ்தற்கு ஒகர 
ைார்ணம்்தான, உஙைள பசயலுககு நீங-
ைள்தான ைார்ணம் என்பக்த மறநது கவறு 
எதுகவா அல்ைது யாகரா ைார்ணம் எனறு 
நிக்ககிறீரைள.   

எப்க்பாது உஙைள பசயலில் நீஙைள முழு 
விழிப்பு்ணரகவ பைாணடு வருகிறீரைகைா 
அப்க்பாக்த உஙைள உயரந்த்பட்ச சாததி-
யதக்த நீஙைள பநருஙகுகிறீரைள. உஙைள 
பசயலில் நீஙைள முழு விழிப்பு்ணரகவ 
பைாணடு வாருஙைள..!   

கசா. விக்ாஜ்குமார,   
ப்தாழில்நுட்்ப பீடம்,   

யாழ். ்பல்ைகைகைைைம். 

'ைல்வி ைணப்ண்த ்தகும்' எனற அடிப்்பகடயில் 
கநாககுமிடதது, ைல்வி எமது வாழ்ககைககு ஒளி 

ைாட்டுவது; வழி ைாட்டுவது.   ைல்வியற்றவர ைண்ணற்-
றவர என்பதிலிருநது ைணக்ணப் க்பானறு ைல்விகய 
ைற்று ்பயனப்பற கவணடும். அகைல்விகய ைண -
க்பானறு ்பாதுைாகை கவணடும்.   

ைற்ைக ைசடற ைற்்பகவ ைற்றபின 
நிற்ை அ்தற்குத   ்தை'   
என்பது திருவளளுவர மணிபமாழி. எ்கவ 

ைல்விகய ஐயமினறி ப்தளிவாைக ைற்ை கவணடும். 
அததுடன அவவாறு ்தற்றகவயின பிரைாரம் நமது 
ஒழுகைதக்தப் க்ப்ண கவணடும்.  எ்கவ ைல்வி 
வாழ்ககைகய வைமூட்டும் வழிமுகற என்ப்தால் 
ைல்வி மிை முககியததுவம் ப்பறுகினறது.   

எம்.ஆர. சம்்ா   
்தரம் 11, பிகரட் சரவக்தச ்பாடசாகை,   

க்பரா்தக் வீதி,  ைணடி.   

ைரத்மத வளர்கக ்வணுங்க   
இமத ைனதில்பகோள்ள ்வணுங்க   
ைணணரிபமபத் தடுத்திடுங்க   
வோன் ைமழமயத் தருவது ைரமுங்க.   
  
பவபபம குமைபபதும ைரமுங்க   
ைண வளத்மத ்சர்பபதும ைரமுங்க   
விைமகத் தருவதும ைரமுங்க   
பிரோணவோயு ஈவதும ைரமுங்க   
  
பைமவகள் இருககுமிடம ைரமுங்க   

இனிய பழங்கமளத் தருவதும ைரமுங்க   
நிழம்த் தருவதும ைரமுங்க   
இநத நி்த்மத குளிர்விபபதும ைரமுங்க   
  
 ைரத்மத வளர்ககணுங்க   
இமத இனி்ைல் நன்கு உணருங்க   
உணர்நதோல் ைடடும ்போதோதுங்க   
அமத உட்ன பசயலில் கோடடணுங்க...!   
  

ைல்பைாளுகவ ்பாரிஸ,   
மளவாக்.   

மின்னாற்றலின வெளிப்னாடே மின்லனாகும். இடியும் 
மழையும் இருக்கும்ட்னாது இதுவும் ட�னானறும். மினனூட்-
ேம் வ்ற்ற இரு வ்னாருள்களுக்கிழேடே மினட்னாட்ேம் 
ஏற்டுெ�னாடலடே இது உணேனாகி்றது. இடி மழையின-
ட்னாது வ்ரும் டம்கங்கள மினனூட்ேம் வ்றுகின்ற .்   

எதிர் மினனூட்ேம் வ்ற்ற பூமிப்ரபபு ட்னான்ற 
இனவ்னாரு வ்னாருளுக்கு அழெ ெரும்ட்னாது மின்ல் 
ட�னானறுகி்றது. வெவடெறு டம்கங்களுக்கிழேடேயும் 
இது ஏற்ே முடியும். அழெ மனா்றனா் மினனூட்ேம் வ்ற்ற-
ழெேனா்க இருக்்க டெணடும்.   

மின்லின ஆற்றல் ஒன்றழர ட்கனாடி டெனால்ட் கூே 
இருக்்க முடியும். இது ெளி மணேலத்தினூடே பிரேனாணம் 
வெய்யும்ட்னாது ்கனாறழ்ற வெப்மழேேச் வெய்கி்றது. வெப-
்ப்டுத்�ப்ட்ே ்கனாறறு விரிேவும், குளிர்்ந� ்கனாறறு சுருங-
்கவும் வெய்ெ�னால்�னான இடி ஏற்டுகி்றது.   

டம்கத்திலிரு்நது பூமிழே ட�னாக்கி ெழை்நது வ�ளி்நது 
வெல்ெது ெஙகிலி மின்ல் எ்ப்டும். பூமிழே 
அழேயும் முனபு இது ்ல கிழை்கைனா்கப பிரியும். இது 
மி்கவும் ஆ்த்�னா்து. ெனா்த்தில் ஒளித்�்கடு ட்னால 
வெளிப்டுெது மறவ்றனாரு வி�ம். உணழமயில் இது அடி-

ெனா்த்துக்்கப்னால் ஏற்டும் ெஙகிலி மின்லின பிரதி -்
லித்� ஒளி�னான. மின்லடிக்கும்ட்னாது மரத்�டியிடலனா, 
நீரிடலனா இருப்து உயிருக்கு ஆ்த்து விழைவிக்்கக்கூடி-
ேது.   

மினனூட்ேம் ்கேத்�னாப வ்னாருள ெழிேனா்கப ் னாே டெண-
டியிருப்�னால் எதிர்பபு குழ்றெனா்க உளை ்னாழ�ழேடே 
அது ட�ர்்நவ�டுக்கி்றது. அ�்னால்�னான ட�ர்க்ட்கனாட்டில் 
இல்லனாமல் �னாறுமனா்றனா்கப புலப்டுகி்றது. ெ்றணே ்கனாற-
ழ்றவிே ஈரக்்கனாறறு மின்னாற்றழல எளிதில் ்கேத்தும். அ�-
்னாடலடே வ்ருமழை வ்ய்ேத் வ�னாேஙகிேதும் மின்ல் 
மழ்ற்நது விடுகி்றது. இடி சிலெமேம் உருணடு ெருெது-
ட்னால் ஒலிப்துணடு. ெத்�ம் ஒரு டம்கத்திலிரு்நது இன-
வ்னானறின மீது டமனாதி எதிவரனாலிப்�னாடலடே இவெனாறு 
அடுக்்கடுக்்கனா்க அ்ந� ஒலி ட்கட்கி்றது. இடியும் மின்லும் 
ஒடர ெமேத்தில்�னான ட�னானறும். ஆ்னால் மின்ல்�னான 
மு�லில் வ�ரியும். இடிச்ெத்�ம் ெறறு சிறிதுட�ரம் ்கழித்ட� 
ட்கட்கும். ஒளியும், ஒலியும் பிரேனாணம் வெய்யும் ட�ர 
டெறு்னாடே இ�றகுக் ்கனாரணம்.   

தெரிந்துத�ொள்வொம்...!   

மின்னல் பளிச்சிடுவது ஏன..?   

�ல்வியின் முக்கியத்துவம்   

மர
ம் 

வள
ர்

பப
போம்

..!
   

கரமவா எப்பவாது சரிபபடுத்தபபடும் ?   
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விதிகளை மீறியதால் ததன்ாபிரிகக 
கிரிகதகட் அணிககு த�ாதத�ாக தளை 
விதிகக ஐசிசி நிர்ாகம் ஆல�ாசள் 
தசய்து ்ரு்தாக தக்ல் த்ளியாகியுள்-
ைது. ஐசிசி விதியின்படி ஒரு நாட்டின 
கிரிகதகட் நிர்ாக வி்காரஙகளில் அரசு 
தள�யிட்ைால் அநத கிரிகதகட் அணிககு 
ஐசிசி தளை விதிகக முடியும்.

ததன்ாப்பிரிககா கிரிகதகட் சள்பயில் 
இருககும் உறுப்பி்ரகள் ஊழல் தசய்து-

விட்ைதாக அந நாட்டில் குற்றசசாட்டு 
எழுநதது. இளத விசாரிகக 

ல்ண்டும் எனறு அநநாட்டு 
விளையாட்டுததுள்ற அள�சசு 
உததரவிட்ைது.

சி� முககிய�ா் ந்பர-
கள் அரசின விசாரளையில் 
இருநது தப்பிததளத அந-
நாட்டு விளையாட்டு துள்ற 
அள�சசர கண்டுபிடிததார.

இதன காரை�ாக ததன்ாபி-
ரிகக கிரிகதகட் சள்ப மீது மீண்டும் 
விசாரளை முனத்டுககும் 
முடிள் அநநாட்டு விளையாட்டு 
துள்ற அள�சசர நதி �லதத்ா 
எடுததுள்ைார. இது ததாைார்பாக 
அ்ர ஐசிசிககும் தக்ல் ததரிவிதது 
கடிதம் எழுதி உள்ைார. அணியின 
நிர்ாகததில் அரசு தள�யிட்ை கார-
ைததால் விளரவில் அணிககு தளை 
விதிககப்்பை�ாம் எனறு தக்ல்கள் 
த்ளியாகியுள்ைது.

விளையாட்டு அள�சசர நாதி 
ம்லதத்ா, சர்லதச கிரிகதகட் 
கவுனசில் உைன தள�யிட்டு உரிய 
தீர�ா்ததிறகு ்நது  நை்டிகளக 
குறிதது ததரிவிதததாக கூறி்ார. 
ஐ.சி.சி.யின சட்ைததில் அரசாங-
கததின தள�யீட்ளைத தளைதசய்-
கி்றது �றறும் தண்ைள் என்பது 
த்பாது்ாக லதசிய கிரிகதகட் 
அள�ப்பு மீண்டும் சுயாதீ்�ாக 
தசயல்்படும் ்ளர நாட்டின அணி-
களுககு சர்லதச ல்பாட்டிகளில் 
விளையாட்டுகளுககு தளை விதிக-
கப்்படுகி்றது.

ததன்ாபிரிகக அரசாஙகததிற-
கும் கிரிகதகட் ததன்ாபிரிககாவுக-

கும் (சிஎஸ்ஏ) இளையி�ா் ்பதற்றம் 
கிரிகதகட் அள�ப்பின வி்காரஙகள் 
குறிதது நீண்ைகா��ாக நைததப்்பட்ை 
விசாரளையுைன ததாைரபுளையது, 
இதன விளை்ாக தள�ள� நிர்ாக 
அதிகாரி த்பாங ல�ாலரா ஆகஸ்ட் �ாதம்  
த்்றா் நைதளதககாக துப்்பாககிச சூட்-
டுககு  இ�ககா்ார. ஆ்ால் கிரிகதகட் 
ததன்ாபிரிககா சுயாதீ் பு�்ாய்்ா-
ைரகளின அறிகளகளய ்பகிரஙகப்்படுதத 
�றுததுவிட்ைதுைன, அரசாஙகததுைன 
இளைநத ததன்ாபிரிகக விளையாட்டு 
கூட்ைள�ப்பு �றறும் ஒலிம்பிக கமிட்டி 
சிஎஸ்ஏ குறிதது த்து தசாநத விசார-
ளைளய நைதது்தறகா் முயறசிளய 
எதிரததது.

சிஎஸ்ஏ இறுதியில் தையவியல் விசா-
ரளையின கண்டுபிடிப்புகளின சுருக-
கதளத இநத �ாதததில் த்ளியிட்ைது, 
அறிகளகளயப் த்பற்ற இரண்டு �ாதஙக-
ளுககும் ல��ாக.

கிட்ைததட்ை 500 ்பககஙகள் தகாண்ை 
முழு அறிகளகளயயும், சிஎஸ்ஏ ததன்ா-
பிரிகக சட்ைமியறறு்ப்ரகள் குழுவிைம் 
கைநத ்ாரம் ஒப்்பளைகக ல்ண்டிய கட்-
ைாயம் ஏற்பட்ைது. ்பகிரஙக�ாக த்ளி-
யிைப்்பட்ை அறிகளகயின ்பகுதிகள் 
கடுள�யா், த்்றா் நைதளத �றறும் 
ஊழல் தசயல்களை த்ளிப்்படுததியுள்-
ை், ல�லும் ல�ாலரா �றறும் முன்ாள் 
தள�ள� இயகக அதிகாரி நாசி அப்பியா 
ஆகிலயாளர இநத த்்றா் தசயலில் 
ஈடு்படுததி்ர. ஆ்ால் அள்தது ஆ -்
ைஙகளையும் ்பாரதத சட்ைமியறறு்ப்ர-
கள் தசவ்ாயனறு  நிர்ாகிகள் �றறும் 

குழு உறுப்பி்ரகள் ஏன விசாரிககப்்பை-
வில்ள� எனறும், சி.எஸ்.ஏ �ற்ற்ரக-
ைால் தசய்யப்்பட்ை த்றுகளை �ள்றகக 
முயறசிககி்றாரகைா எனறும் லகள்வி 
எழுப்பி்ர.

அ்ரகள் அளத ஒருதள�ப்்பட்ச 
அறிகளக எனறு அளழதத்ர. ” சிஎஸ்ஏ 
தறல்பாது ஒரு தசயல் தள�்ர �றறும் 
ஒரு தசயல் தள�ள� நிர்ாக அதிகாரி-
யுைன தசயல்்பட்டு ்ருகி்றது, ல�லும் 
ல�ாலராவின ஆட்சிக கா�ததில் நைநத 
த்்றா் நைதளதகளைத தடுகக நை -்
டிகளக எடுககத த்றியதறகாக சள்ப கடு-
ள�யாக வி�ரசிககப்்பட்ைது.

புதனகிழள�, சி.எஸ்.ஏ உை்ா் 
ததாைரசசியா் சநதிப்புகள், சி.எஸ்.ஏ-
வின ஆளுளக விஷயஙகளை உறுதிப்-
்படுதத முயறசிகக �றறும் உதவு்தறகு 
ததாைரசசியா் சநதிப்புகள் எதுவும் தசய்-
யப்்பைவில்ள� எனறும் கிரிகதகட் 
அள�ப்பு ஒததுளழக-
க வி ல் ள � 
எனறு குற்றம் 
சாட்டியது.

" சி எ ஸ் ஏ 
உை்ா் எநத 
த்ாரு ஈடு்பாட்-
டிலும் நான எநத �திப்ள்பயும் 
காைாத ஒரு நிள�ளய இப்ல்பாது 
அளைநதுவிட்லைன," எனறு 
ம்லதத்ா கூறி்ார. அ்ர ஏன தள�-
யிைககூைாது எனறு ்ாதிடு்தறகு 
விளையாட்டு அள�சசர ஒகலைா்பர 
27 ்ளர கிரிகதகட் அதிகாரிகளுககு 
கா� அ்காசம்  ்ழஙகி்ார.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2020 ஒக்ே்டா்பர் மா்தம 18ம திைதி ஞாயிற்றுக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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்பாகிஸ்தான கிரிகதகட் அணியின 
முன்ாள் விகதகட் காப்்பாைரும் ஆரம்்ப 
துடுப்்பாட்ை வீரரு�ா் கம்ரன அக�ல் 
ரி 20 கிரிகதகட் ல்பாட்டிகளில் விகதகட் 
காப்்பாைராக 100 ஸ்ைம்பிஙகுகளை 
நிகழ்ததிய முதல் வீரராக ்ர�ாறறில் 
இைம்த்பறறுள்ைார. 

தகாவிட் 19 எ்ப்்படும் தகாலரா்ா 
ள்ரஸ் அசசம் காரை�ாக சர்-

லதச கிரிகதகட் ல்பரள்யா்து சர்-
லதச கிரிகதகட் ததாைரகளை நைாதத 

முடியாத நிள�யில் குறிதத ததாைரகளை 
பி ற ல ்ப ா ட் டு ள் ை 

நிள�யில், 

தறல்பாது ரி 20 லீக ததாைரகள் நளைத்பறறு 
்ருகின்ற். இநதிய கிரிகதகட் கட்டுப்்பாட்டு 
சள்பயின ஏற்பாட்டில் தறல்பாது ஐககிய அரபு 
இராசசியததில் இநதியன ப்ரீமியர லீக (ஐ.பி.எல்) 
ததாைர நளைத்பறறு்ரும் நிள�யில், ்பாகிஸ் -
தான கிரிகதகட் சள்பயின ஏற்பாட்டில் ்பாகிஸ்தா -

னில் ‘தநஷ்ல் ரி 20 கிண்ைம் 2020' என்ற 
த்பயரில் ரி 20 லீக ததாைர தறச�யம் நளை-
த்பறறு ்ருகி்றது.

குறிதத தநஷ்ர ரி 20 கிண்ை ததாைரில் 
்பாகிஸ்தான நாட்டு வீரரகள் ்பஙலகறறு 
்ருகின்ற்ர. த�ாதத�ாக 6 அணிகள் ்பங-

லகறகும் இதததாைர கைநத �ாதம் 30ஆம் 
திகதி ததாைககம் எதிர்ரும் 18ஆம் திகதி 

்ளர நளைத்ப்றவுள்ைது. 
இறுதிககட்ைதளத எட்டியுள்ை குறிதத லீக 

ததாைரின 24ஆ்து லீக ல்பாட்டி  (13) ரா்ல்-
பிண்டியில் சவுததண் ்பஞசாப் (்பாகிஸ்தான) – 
தசனட்ரல் ்பஞசாப் (்பாகிஸ்தான) அணிகளுககி-
ளையில் நளைத்பற்றது. குறிதத ரி 20 ததாைரில் 

38 ்யதுளைய விகதகட் காப்பு துடுப்்பாட்ை 
வீரரா் கம்ரன தசனட்ரல் ்பஞசாப் அணிககாக 
விளையாடி ்ருகி்றார. 

குறிதத லீக ல்பாட்டியின ல்பாது சவுததண் 
்பஞசாப் அணி முதலில் துடுப்த்படுததாடிய 
ல்ளையில் ஷான �ஸூத 50 ஓட்ைஙகளை 
த்பற்ற ல்ளையில் ஸ்பார தகாஹாரின ்பநது-
வீசசில் ஸ்ைம்பிங முள்றயில் ஆட்ைமிழநதார. 
குறிதத ஸ்ைம்பிஙளக விகதகட் காப்்பாைர கம்ரன 
அக�ல் நிகழ்ததி்ார. இதன மூ�ம் 2005ஆம் 
ஆண்டு முதல் இனறு ்ளரயில் 264 ரி 20 ல்பாட் -
டிகளில் விளையாடியுள்ை கம்ரன அக�ல் ரி 20 
கிரிகதகட் ்ர�ாறறில் 100 ஸ்ைம்பிஙகுகளை 
நிகழ்ததிய முதல் வீரராக சாதள் ்பளைததார. 

இநத ்ரிளசயில் அடுதத இைங -
களில் முள்றலய இநதிய அணி 
வீரர எம்.எஸ் லைானியும், 
இ�ஙளக அணியின 
முன்ாள் வீரர கு�ார  
சஙகககாரவும் உள்ை்ர.
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  க்பஙைளூர் அணிக்ைாை விராட ேைாலி விக்ள-
ோடிே 200-வது ஆட்டம இதுவாகும. அவர் 
ஐ.பி.எல்.-ல் 185 ஆட்டஙைளும, சமபிேன்ஸ் 
லீக்கில் 15 ஆட்டஙைளும அந்த அணிக்ைாை 
ஆடியிருக்கிறார். 20 ஓவர் கிரிக்கைடடில் ஒரு 
அணிக்ைாை 200 ஆட்டஙைளில் ்பஙேைற்ற 
மு்தல் வீரர் என்ற சிறபக்ப ேைாலி க்பற்றுள-
்ளார். இந்த வகையில் 2-வது இ்டத்தில் ேசாமர்-
கசட அணிக்ைாை ஆடிே இஙகி�ாநது வீரர் 
ேஜமஸ் ஹில்டகரத் (196 ஆட்டம), 3-வது 
இ்டத்தில் கசன்கன சூப்பர் கிஙஸ் அணிக்ைாை 
ஆடும ே்டானி (192 ஆட்டம) ஆகிேோர் உள-
்ளனர்.

  ஐ.பி.எல். கிரிக்கைடடில் ்தக�வராை அதிை ஓட-
்டஙைள குவித்்தவர் என்ற சா்தகனகே ே்டானி 
்தக்ை கவத்திருந்தார். அவர் ்தக�வராை 
கசன்கன சூப்பர் கிஙஸ் மற்றும புேன சூப்பர் 
கஜய்ன்ட அணிக்ைாை விக்ளோடி 4,225 
ஓட்டஙைள எடுத்திருந்தார். அச்சா்தகனகே 
ேைாலி  10 ஓட்டஙைள எடுத்்த ே்பாது முறிே-
டித்்தார்.

  இந்த ஆட்டத்தில் க்பஙைளூரு வீரர் ஷிவம 
துே்ப 14-வது ஓவரில் அடித்்த சிக்சர் ந்டபபு 
ஐ.பி.எல். க்தா்டரின் 400-வது சிக்சராை 
அகமந்தது.

  ்பஞசாப ்தக�வர் ே�ாேைஷ் 
ராகுல் இந்த ்பருவைா�த்தில் 
மு்தல் வீரராை 400 ஓட்டங-
ைக்ள ை்டநதுள்ளார். ஆரஞசு நிற 
க்தாபபிகே ்தன் வசம கவத்-
துள்ள அவர் 8 ஆட்டஙைளில் 

ஆடி ஒரு ச்தம, 4 அகரச்தம 
உட்ப்ட 448 ஓட்டஙைள 

குவித்துள்ளர்.

ட�ோனியின் 
சோதனைனை 
முறிைடிததோர்
ட�ோலி

ைமரன் அக்மல் (2005-2020)       264 ே்பாடடிைள 100 ஸ்்டமபிஙஸ்
எம.எஸ் ே்டானி (2006-2020)       325 ே்பாடடிைள 84 ஸ்்டமபிஙஸ்
குமார் சஙைக்ைார (2004-2020)      267 ே்பாடடிைள 60 ஸ்்டமபிஙஸ்
திேனஷ் ைார்த்திக் (2006-2020)      295 ே்பாடடிைள 59 ஸ்்டமபிஙஸ்
கமாஹமட கெஹொட (2010-2020)      130 ே்பாடடிைள 52 ஸ்்டமபிஙஸ்

சோதனை நி�ழ்ததிை அக்மல்

க்டல்லி ேைபபிட்டல்ஸ் அணியின் ேவைப்பநது வீச்சா-
்ளரான அன்ரிச் ேநார்டேஜ அணகமயில் ந்டந்த ே்பாடடி-
யில் 156.2 கி.மீற்றர் ேவைத்தில் ்பநது வீசினார்.

ஐபிஎல் க்தா்டரில் அணகமயில் நக்டக்பற்ற ஆட-
்டத்தில் க்டல்லி ேைபபிட்டல்ஸ் - ராஜஸ்்தான் ேராேல்ஸ் 
அணிைள ேமாதின. மு்தலில் விக்ளோடிே க்டல்லி 
அணி 7 விக்கைட இழபபிற்கு 161 ஓட்டஙைள எடுத்-
்தது. பின்னர் 162 ஓட்டஙைள அடித்்தால் கவற்றி என்ற 
இ�க்கு்டன் ராஜஸ்்தான் ராேல்ஸ் அணி ை்ளம இறஙகி-
ேது. க்டல்லி அணியின் ்பநது வீச்கச ்தாக்குபபிடிக்ை 
முடிோமல் அந்த அணிோல் 148 ஓட்டஙைள மடடுேம 
அடிக்ை முடிந்தது.

இந்த ே்பாடடியில் க்டல்லி அணி ேவைப்பநது 
வீச்சா்ளர் அன்ரிச் ேநார்டேஜ புேல் ேவைத்தில் ்பநது 
வீசினார். அவர் ஒரு ்பநக்த மணிக்கு 156.2 கிே�ா 

மீற்றர் ேவைத்தில் வீசினார். ஐபிஎல் கிரிக்கைட-
டில் 2012-ம ஆணடுக்குபபின் அதிேவைத்-
தில் வீசப்பட்ட ்பநது இதுவாகும என்்பது 
குறிபபி்டத்்தக்ைது. 4 ஓவரில் 33 ஓட்டங-
ைள விடடுக்கைாடுத்து 2 விக்கைட வீழ்த்தி 

ஆட்ட நாேைன் விருக்த ்தடடிச் கசன்றார்.
156.2 கி.மீற்றர் ேவைத்தில் 

்பநது வீசிேது குறித்து அன்ரிச் 
ேநார்டேஜ கூறுகையில் ‘‘ே்பாடடி 
முடிந்த பின்னர்்தான் நான் 
ேைடடு க்தரிநது கைாணே்டன். 
அந்த ேநரத்தில் எனக்குத் 
க்தரிேவில்க�. ஆனால் 
ேவைமாை ்பநக்த வீசி நான் 
ைடின ்பயிற்சி ேமற்கைாண-
ே்டன். ்பநக்த ேவைமாை 
வீசிே்தால் மகிழ்ச்சி அக்ட-
கிேறன். உணகமயிே�ேே 
நான் சரிோன ்பகுதியில் 
்பநக்த பிடச் கசய் விரும-
புகிேறன். இது்தான் முக்கி-
ேமன விசேம’’ என்றார்.

அன்ரிச் ட�ோர்்டடஜே
156.2 கி.மீ டே�ததில்
பந்து வீசி சோதனை

அரசோங�ம் தனையிடுேதோல்
ததன்ைோபிரிக� கிரிகத�்ட தன�?

ஒலுவில் கிழக்கு தினைரன் நிரு்பர்

அட்டாக்ளச்ேசகன ேை.ஜீ.எப.நிறுவனத்தின் ஏற்்பாட-
டில் கவ.எம.எம.ஏ. அனுசரகையு்டன் நக்டக்பற்று வந்த 
“மர்ஹஹும இஸ்மாயில்“ கவற்றிக்கிணை கிரிக்கைட சுற்றுப-
ே்பாடடியின் இறுதிபே்பாடடி நாடடில் மீணடும ஏற்்படடுள்ள 
கைாேரானா க்தாற்று ேநாய் ைாரைமாை எதிர்வரும நவம்பர் 
மா்தம 1ஆம திைதி ஞாயிற்றுக்கிழகமக்கு மாற்றப்படடு அட-
்டாக்ளச்ேசகன க்பாதுவிக்ளோடடு கம்தானத்தில் மாக� 
2.00 மணிக்கு நக்டக்பறவுள்ள்தாை ேை.ஜீ.எப. நிறுவனத்தின் 

கசே�ா்ளர் ேஜ. அர்சாத் க்தரிவித்்தார். 
அன்கறே தினம ஒரு ்பாதி மற்றும 

இறுதி ஆட்டஙைள நக்டக்பறவுள-
்ள்தாைவும, ஏற்ைனேவ இறுதிப 
ே்பாடடியில் விக்ளோடுவ-
்தற்ைாை ஒரு ்பகுதியிலிருநது 
மு்த�ாவது அணிோை ஒலுவில் 
இ�வன் ஸ்்டார் விக்ளோடடுக் 
ைழைம  க்தரிவு கசய்ேப்பட்டடுள-

்ளகமயும குறிபபி்டத்்தக்ைது.

பிடரசில் வீரர் த�ய்மர் தெ்டரிக சோதனை

கிரிகத�்ட 
சுற்றுபடபோ்டடி

பிலரசில் அணிககாக அதிக 
லகால்களை அடிதத 2்து வீரர என்ற 
சாதள்ளய பிலரசில் நட்சததிர 
வீரர தநய்�ர  நிகழ்ததி்ார. இதன 

மூ�ம் பிலரசில் கால்்பநதாட்ை 
அள்தது கா� சூப்்பரஸ்-

ைார பில�வுககு அடுதத 
இைததில் உள்ைார 

தநய்�ார.
த ்ப ரூ 

அ ணி க கு 
எதிராக நளை-

த ்ப ற ்ற 
உ � க க 
கி ண் ை 
த கு தி ச 

சுறறுப் ல்பாட்டியில் பிலரசில் அணி 
4-2 என்ற லகால்கள் கைககில் த்றறி 
த்பற்றது, இதில் தநய்�ார 3 லகால்களை 
அடிதது தஹட்ரிக சாதள் புரிநதார.

இதன மூ�ம் பிலரசில் அணிககாக 
அதிக லகால்கள் அடிதத தரா்ால்லைா-
ள்க கைநது 64 லகால்களுைன 2ம் இைத-
திறகு முனல்றி்ார, தரா்ால்லைா 62 
லகால்கள் அடிததிருககி்றார, முதலிைத-
தில் உள்ை பில� 77 லகால்களை அடித-
துள்ைார எனகி்றது பி்பா தக்ல்.

2010-ம் ஆண்டில் பிலரசில் அணியில் 
முதல் ல்பாட்டியில் ஆடிய தநய்�ார 103 
ல்பாட்டிகளில் 64 லகால்களை அடிததுள்-
ைார.

உ�கககிண்ை தகுதிச சுறறுக கால்்பநது 

ல்பாட்டியில் லநறறு த்பரூ வீரர ஆநதலர 
கரில�ா 6 நிமிைததில் முதல் லகாள� 
அடிதது த்பரூவுககு முனனிள� தகாடுத-
தார. லகாலுககு அருலக மிகப்பிர�ாத�ாக 
ஒரு்பநளத அ்ர லகாலுககுள் அடிததார.

28்து நிமிைததில் த்பரூ வீரர ஒரு்ர 
த்ப்ால்டி ்பகுதிககுள் முள்றயற்ற விதத-
தில் இளையூறு விளைவிகக த்ப்ால்டி 
கிக அளிககப்்பட்ைது, இதள் தநய்�ார 
லகா�ாக �ாறறி ச�ன தசய்தார.

ஆ்ால் ஆட்ைததின 59்து நிமிைத-
தில் த்பரூ வீரர தர்ாட்லைா ைபியாஸ் 
25 மீற்றர தூரததிலிருநது லகாள� லநாககி 
பிர�ாத�ாக அடிததார. ்பநது லராட்ரிலகா 
லகலயா மீது ்பட்டு லகால் ்ள�ககுள் 
தசன்றது, த்பரூ 2-1 எனறு முனனிள�. 

ஆ்ால் இநத முனனிள� அதிக லநரம் 
நீடிககவில்ள�. 5 நிமிைததில் பிலரசில் 
வீரர ரிகாரலிசன இனத்ாரு லகால் 
அடிதது ச�ன தசய்தார.

பி்றகு ஆட்ைம் முடிய 7 நிமிைஙகள் 
இருககும் ல்பாது தநய்�ார இனத்ாரு 
த்ப்ால்டி கிககில் பிலரசிலின 3்து 
லகாள� அடிததார. பி்றகு காயஙகளி-
்ால் இழநத லநரததிறகு ஈடுகட்டும் 
லநரததில் தநய்�ார அ்பார�ாக ஒரு 
லகாள� அடிதது த்து 64்து லகாள� 
அடிதது ஹாட்ரிக சாதள்யுைன, அதிக 
லகால்களில் 2ம் இைம்பிடிததுச சாதள் 
புரிநதார.

பிலரசில் அணி 4-2 என்ற லகால்கள் 
கைககில் த்பரூள் வீழ்ததியது.

ரி 20 டபோ்டடி�ளில் அதி� ஸ�ம்பிஙகு�னை நி�ழ்ததிை வீரர்�ள்



டைடைடானிக் 
கப்பல் மூழ்கிய 

ப்படாது அதனரு-
கில் மூன்று கப்பல்-

கள் இருநதனவடாம். 
அதில் ஒரு கப்பலின் 

ப்பயர் சடாம்சன். அது 
டைடைடானிக் மூழ்கிக் 

பகடாண்டிருநத இைத்திலி-
ருநது 7 கி.மீ பதடாடைவில் 

இருநததடாம். டைடைடானிக் 
அனுபபிய “கடாப்படாற்றுஙகள்: 

என்கிற சமிக்டஞை கடாடடும் 
பவள்டளை விளைக்பகடாளிடயப ்படார்த்-

தனர்.   
ஆனடால் அதில் இருநதவர்கள், சீல் 
எனும் கைல் விைஙடகத் திருை வந-

தவர்கள். அதனடால் கடாப்படாற்றப -
ப்படாய் மடாடடிக் பகடாண்ைடால் என் -

னடாவது, நமக்பகன் வம்பு என்று 
எண்ணி டைடைடானிக்கின் 

எதிர்த்திடசயில் விடைநது 
விடைனர்.   

நம்மில் ்பைர், நமது 
்ப டா வ ச ப ச ய ல் க ளி ல் 

மடடுபம கவனம் 
பசலுத்தி அடுத்த-

வரின் துன்்பஙக -
டளைப ்பற்றித் 

து ளி யு ம் 
க வ ட ை 

்பைடாமல் இருபப்படாம். இநத சடாம்சன் கப்பல் 
ப்படாை.   

# அடுத்து கலிிஃப்படார்னியன் என்ற கப்பல், 
டைடைடானிக் கப்பலிற்கு 14 கி.மீ பதடாடைவில் 
இருநதது. அக்கப்பலின் பகபைனும் டைடைடா-
னிக் அனுபபிய ஆ்பத்து சமிக்டஞைகடளைப ்படார்த்-
தடார். ஆனடால் அவர்களின் கப்படைச சுற்றியும் 
்பனிப்படாடறகள் இருநதன.   

இருடைடாகவும், பமடாசமடான சூழலும் இருநத -
தடால், திரும்்பவும் கடைக்பக ப்படாய், கடாடையில் 

புறப்பைைடாம் என முடிபவடுத்தனர் மடாலுமி -
கள். உதவி பகடாரிய கப்பலுக்கு ஒன்றும் ஆயிருக் -
கடாது என்று அவர்கபளை, அவர்களுக்குக் கூறித் -
பதற்றிக் பகடாண்ைனர்.   

இக்கப்படைப ப்படான்றவர்கள் நம்மிடைபய 
இருக்கும்,”நம்மடால் ஒன்றும் பசய்ய இயைடாது. 
சூழல், சரியில்டை, நிடைடம சரியடானதும் 
்படார்த்துக்பகடாள்ளைைடாம்’ என்று எண்ணு்பவர்கள்.   

# மூன்றடாவது கப்பல் கர்ப்படாதியடா. அது, 
டைடைடானிக் கிலிருநது 58 கி.மீ பதடாடைவில் 
பதற்கு பநடாக்கிப ்பயணித்துக்பகடாண்டிருநதது. 
அபப்படாது கப்பலின் கபைனுக்கு டைடைடானிக் 
அனுபபிய ஆ்பத்து சமிக்டஞை பைடிபயடா மூைம் 
பகடைது.   

அவர் உைபன, மண்டியிடடு இடறவனிைம் 
'எனக்கு வழிகடாடடு' எனப பிைடார்த்தடன பசய்து, 
கப்படைத்திருபபி, டைடைடானிக்டக பநடாக்கி, 

ஆ்பத்தடான ்பனிப்படாடற களிடைபய 
பசலுத்தினடார். இநதக் கப்பல்தடான் டைட -

ைடானிக்கில் சிக்கியிருநத 705 ப்படைக் 
கடாப்படாற்றியது.   

தடைகளும், எதிர்பபுகளும், 
ஆ்பத்துகளும், ப்படாறுபட்பத்தட-

டிக் கழித்திை கடாைணஙகளும் 
நிசசயம் குறுக்கிடும், ஆனடால் 

அவற்டற மீறிச பசல்்பவர்-
கள் மடடுபம உைகில் 

உள்ளை மக்களின் இதயங-
களில் நடாயகர்களைடாக 

வடாழ்வடார்கள்.  

த யடாரித்து முடிக்கப்படடிருநத ‘பநஞ்சுக்கு பதரியும்’ 
திடைப்பைமும் தீக்கு இடையடாக்கப்படைது. ஆனடால் 
அவவடாறு தீக்கு இடையடாகடாமல் தபபித்துக்பகடாண்ை 

திடைப்பைத்தின் ப்பயர்தடான் இடளைய நிைடா.  
ப்பரும் ப்படாருட பசைவில் அதிக விளைம்்பைத்துைனும் 

உருவடான இத்திடைப்பைம் இதுவடை திடைக்குவைடாமல் இருப -
்பது துைதிர்்ஷைபம.   

அநதக் கடாைத்தில் திடைக்கு வைத் தயடாைடாக பெநதளை விஜயடா 
ஸ்டூடிபயடாவில் டவக்கப்படடிருநத இைண்டு தமிழ்த் திடைப -
்பைஙகள் தீக்கிடையடாகின.  

ஒன்று பைனின் பமடாறடாயஸ் இயக்கிய ‘பநஞ்சுக்கு பதரியும்’ 
என்ற ்பைம். மற்டறயது எஸ். கபணசடானநதன் தயடாரித்த ‘எனக்பகன்று ஒரு உைகம்’ 
என்ற ்பைம்.  

பெநதளை விஜயடா ஸ்டூடிபயடா, பக. குணைத்தினத்துக்குச பசடாநதமடானது, ஆனடால் 
இன்னுபமடாரு தமிழ்ப்பைம் பைல்மன் என்ற சிஙகளைவருக்கு பசடாநதமடான ஸ்டூடிபயடா-

வில் இருநதடமயடால் அது அழி-
விலிருநது தபபிக் பகடாண்ைது. 

அப்படித் தபபிய ்பைம்தடான் பைன்மடார்க் சண் முழுவினர் தயடாரித்த ‘இடளையநிைடா’ 
தீ அைக்கனிைமிருநது தபபிய இப்பைம் இன்றுவடை திடைக்கு வை முடியடாமல் திண்-
ைடாடிக் பகடாண்டிருக்கிறது.   

்பணக்கடாைர் ஒருவரின் மகன் பவளிநடாடு பசன்று ்பைவருைஙகளின் பின் இைஙடக 
திரும்புகிறடான். அப்படி வரும்ப்படாழுது அவனது பசடாத்டத மடாமடா முடறயடான 
ஒருவர் அனு்பவித்துக் பகடாண்டிருக்கிறடார். பகடாடுடமக்கடாைனும் தீயகுணம் பகடாண்-
ைவனுமடான மடாமடன எதிர்த்து ப்படாைடாை பவண்டியிருக்கிறது. அவடன பவன்று 
தனக்குப பிடித்த ப்பண்டண திரு -
மணம் பசய்து வடாழ்கிறடான் அநத 
இடளைஞைன். இதுதடான் ‘இடளைய-
நிைடா’ திடைப்பைத்தின் கடதசசுருக்-
கம் பைன்மடார்க் சண் இப்பைத்துக்-
கடான மூைக்கடதடய எழுதினடார். 
வசனஙகடளை எஸ்.ஏ அழபகசன் 
எழுதினடார்.  

இடளையநிைடா திடைப்பைத்தின் 
கதடாநடாயகனடாக பதன்னிநதிய நடி-
கைடான தியடாகைடாஜன் (பிைசடாநதின் 
தநடத) நடித்தடார்.  

வில்ைனடாக சிஙகளை நடிகர் கடாமினி ப்படான்பசகடா நடித்தடார். பதன்னிநதிய நடிடக -
களைடான ஸ்வர்ணடாவும் சஙகீதடாவும் நடித்தனர். இவர்களுைன் இைஙடக நடிடக 
பெைன் குமடாரியும் நடித்தடார்.   

இைஙடக நடிகர்களைடான எம்.ஆர். ப்பர்-
னடாண்பைடா, பைடான்ப்படாஸ்பகடா, 
கநதசடாமி, முத்டதயடா 
ஆகிபயடாரும் நடித்-
தனர்.  

எஸ்.ஏ. அழபகசன், எம்.ஏ. கபூர், எஸ்.ஏ. அலிமடான் ப்படான்பறடார் சிஙகளைத் 
திடையுைகில் புகழ்ப்பற்ற பதடாழில்நுட்பக்கடைஞைர்கள்.  

‘இடளைய நிைடா ்பைத்தின் வசனம், உதவி இயக்கம் ப்படாறுபபுகடளை எஸ்.ஏ. 
அழபகசன் ஏற்றுக் பகடாண்ைடார். ஒளிப்பதிடவ எம்.ஏ.கபூரும் ்பைத்பதடா -
குபட்ப ஏ.எஸ். அலிமடானும் ஏற்றுக் பகடாண்ைனர்.  

கடைப்பகுதிடய எஸ்.டி. சடாமியும் ப்படாதுமக்கள் பதடாைர்ட்ப அநதனி 
ஜீவடாவும் ப்படாறுபப்பற்றனர்.  

ஆைம்்பத்தில் நண்்பர்கள் ்பைர் ஒன்று பசர்நது இப்பைத்டத தயடாரித்-
தனர். பைன்மடார்க் சண், சண்முகைடாஜடா, ைவீநதிைன் ஆகிபயடாபை தயடா-
ரிபட்ப ஆைம்பித்தனர்.  

்பைம் தயடாரிக்கப்படடு முடிநத ப்படாது 1983 ஜுடைக் கைவைம் 
வநது விடைது.  

தயடாரிப்படாளைர்கள் இைம் ப்பயர்நதடார்கள். பைல்மன் பிலிம் 
உரிடமயடாளைர் ்பைத்டத தம்முைன் டவத்திருநதடார். அடத 
பின்பு பிை்பை திடைப்பை இயக்குனர் பறடாபின் தம்பு 
அடத வடாஙகிக் பகடாண்ைடார்.  

்பைம் பவளிவைடாவிடைடாலும் ்பைத்தில் இைம் -
ப்பற்ற ்படாைல்கள் வடாபனடாலி-
யில் ஒலி்பைப்படாகின. ்பைத் -
தின் பிலிம் சுருள்களுக்கு 
என்ன நைநதது?   

அதுதடான் இன்டறக்-
கும் ைகசியமடாகக் கிைக்-
கிறது.  

பைன்மடார்க் சன் 
ஒரு சிறநத இடசய-
டமப்படாளைர் என்ற 
வடகயில் இடளைய 
நிைடாவின் ்படாைல் -

கள் சிறப்படாக அடமய பவண்டும் என 
அவர் இவருக்கு பதன்னிநதியப ்படாைகர்க-
ளுைன் பதடாைர்பிருநததடால், பதன்னிநதியப 
்படாைகர்கடளையும் இப்பைத்தில் ்படாைடவக்க 

பவண்டும் என்று விரும்பினடார். பிை்பை பின்னணிப ்படாைகர்களைடான எஸ்.
பி ்படாைசுபபிைமணியமும் எஸ்.பி டசைஜடாவும் இைஙடகக்கு அடழத்து 
வைப்படடு ்படாைல்கள் ஒலிப்பதிவு பசய்யப்படைன.  

 பமல்லிடசப்படாைல்கள் இயற்றுவதில் வல்ைவைடான ஒரு அறிவிப்படாளைர் 
இைஙடக வடாபனடாலியில் இருநதடார் அவர்தடான் ைடாஜகுரு பசனடாதி்பதி கனகைத்-
தினம்.  

இவடை  'இடளையநிைடா'  ்பைத்துக்கடான ்படாைல்கடளை எழுதினடால் ஒரு 
திடைப்பைப ்படாைல் சிறப்படாக அடமய பவண்டுமடானடால் அப்படாைலின் 
ஆைம்்ப வரிகளைடான ்பல்ைவி நல்ை முடறயில் 
அடமயபவண்டும் என்்படார்கள். இநத 
உண்டம இநதக் கவிஞைருக்கும் விளைஙகி-
யிருக்க பவண்டும் இநதக் கவிஞைர் தனது 
்படாைபைடான்றின் ்பல்ைவிடய இப்படி 
ஆைம்பித்தடார்.   

“முத்தம் ஒன்று பவண்டும் முத்தமி -
ழில் பதடான்றும் முக்கனியின் சடாைம் 
முத்தமிடும் பநைம்” என்று ஆைம்-
பிக்கிறது ்பல்ைவி. ்பல்ைவியில் 
மடடுமல்ை அடுத்து வரும் சை-
ணஙகளிலும் தன் கவி வல்ை-
டமடய கவிஞைர் கடாடடியி-
ருநதடார்.  

1983 ஜுலை கைவரத்தில்
பை திலரபபடஙகள் 
அரககனுககு இலரயாகின

டைடைடானிக் கப்பல் 

மூழ்கிய ப்படாது...

 

பைடானடா என்ன ப்படாடு ப்படாட -
ைடாலும் பகடாவில்களில் பகடாடி -

பயற்றம் திருவிழடா அன்னதடானம், அபிபச -
கம் வீதியுைடா எல்ைடாம் நைக்கின்றன. மக்களும் 

இதற்கடாகபவ வடாஙகி டவத்திருநத புதிய புதிய வடக 
மடாதிரியடான ஆடைகடளை அணிநதும், நடககடளைப பூட -
டியும் சுவடாமி தரிசனம் பசய்யத் தவறவில்டை. அபதய -
ளைவுக்கு திருமணக் பகடாண்ைடாடைஙகளும், பிறநதநடாட 
பகடாண்ைடாடைஙகளும், வீடு குடிபூைல்களும் நைநபத -
றின. நைநதுபகடாண்டும் இருக்கின்றன.  

 இதில் மைணசசைஙகுகடளை ஏன் தவிர்க்க பவண்டும். 
சடாவு நைநத நடாள் மடடுபம துயைம். அதற்கடுத்த 
நடாடகள் பநருஙகிய உறவினர் தவிை மற்றவர்களுக்கு 
ப்பரிய நிகழ்சசிதடான். மைணசசைஙகு ஊர் ஆண்களுக்கு 
ஒரு உவப்படான நிகழ்சசிதடான். பதடாழர்கடளை வீடுவீைடாக 
பசன்று அடழத்து,  

 வடா மசசடான் ஒரு டக குடறயுது. பைண்டு பசற்று 
பகடாழுவிடைம் என்று முன்நூற்றுநடாலு கடாடஸ் ஆடைம் 
ப்படாை கூடுவடார்கள். இபதல்ைடாம் ்பணம் டவத்து 
ஆைப்படும் சூதுதடான். கடாடையில் யடார் யடாருக்கு அதிக 
்பணம் கிடைத்தபதடா அவர் குடிவடக வடாஙகி நண்்பர்க -
ளுக்கு ்பகிர்வடார்.   

 இழவு கடாத்தல் என்்பது இதற்குப ப்பயர். ப்பண்கள் 
மடடும் என்ன? கடாடைக்கு அழவும், மடாடைக்கு 
அழவும் சடாமத்தில் குைல் டவக்கவும் இபப்படாது அவர் -
களுக்கு பதரியடாது. அது இன்னமும் ்படழய ப்பருமடாட -
டிகள் வடாழும் ்படாைம்்பரியக் கிைடாமஙகபளைடாடும் வைமடா -
ைடாடசி மண்பணடாடும் ஓடுஙகிவிடைது. இன்று இறநது 
ப்படானவரின் உைடை பவளி நடாடடிலிருநது வரு்பவர் -
கடளைக் கடாத்து, கருவடாடு ப்படாடும் வழக்கமும் நின்று 
ப்படாய்விடைது. பசத்தவீடு துைக்கு அஙகு சடாபபிடைடால் 
நடாஙகளும் பகடாயிலுக்கு ப்படாக முடியடாது. விைதஙகள் 
பிடிக்க ஏைடாது என சடாடடுச பசடால்லி இநத இைஙகளில் 
்பசடசத்தண்ணீரும் குடிப்பதில்டை முன்பு. இபப்படாது 
சடாகக் பகடாடுத்தவர் வரு்பவர்களுக்கு பசடாைடா உடைத்து 
பகடாடுப்படத வழக்கமடாக்கி ப்படடி ப்படடியடாக 
பசடாைடா வடாஙகும் பசைவும் வநதிருக்கிறது.   

எது எப்படியடானடாலும் இநத பகடாயில் விழடாக்கடளை 
புறநதள்ளை முடியடாதவர்களும் கடையில் வடாஙகிய 
பசடாைடாவில் தீடடு துைக்கு ்படார்ப்பதில்டை. பசத்த வீட -
டுக்கு ப்படாகிறவர்கபளை பகடாவிலுக்குபப்படாக இவவளைவு 
சுத்த்பத்தமடாக இருப்பது இநது மதத்தில்தடான் மற்ற 
மதஙகள் இறநத உைடைபய ஆையத்துக்குள் பகடாண்டு 
பசன்று பூடச பசய்கிறடார்கள். இநத தீடடும் துைக்கும் 
மனிதன் ஏன் ்படார்க்கபவண்டும் என ஒரு சித்தர் பகடடி -
ருக்கிறடார். ்பத்துமடாதம் திைண்ை தீடடுத்தடாபன குழநடத. 
அநத பவதத்டத தடாம் மடடுபம ஓதபவண்டும் என்ற 
சடாத்திை விதிகடளைப்படைத்த பவதியடை, சிவவடாக்கியர் 
பகடகிறடார் ஒரு பகள்வி.   

 பசடாற்குருக்களைடானதம்,பசடாதி பமனியடானதும்.  
 பமய்க்குருக்களைடானதும் பவணபூடச பசய்வதும்.  

 சற்குருக்களைடானதும் சடாத்திைஙகள் பசடால்வதும்   
 பமய்க்குருக்களைடானதும் திைண்டு உருண்ை தூடமபய   
என்னதடான் பவதஙகள் ப்பசினடாலும் கடாைஙகள் மடாறி -

வரும்ப்படாது சடாத்திைஙகளும் மடாறபவண்டிய நிர்ப்பநதத் -
துக்குள் வநது விடும். உதடாைணமடாக ப்படார் நைநத கடாைத் -
தில் அபநகமடாக பகடாடைகள் ஆையஙகளிலும் ஆைய 
வளைடாகஙகளிலுபம நைநதன. ஆனடால் பவகு விடை -
விபைபய அடவ மறக்கப்படடு அபத ஆையஙகள் 
முன்னடைவிை விபசைமடாக கடடி முடிக்கப்படைன. 
நவடாலி, யடாகப்பர் பதவடாையம், மல்ைடாவி அநபதடானி -
யடார்  பகடாவில் என்்பன குறிபபிைத்தக்கடவ இவற்றுள் 
மசூதிகளும் அைக்கம்.  

 முதலில் எஙகளுக்கு அதிர்சசிடய தநத பகடாடைகள் 
முறிகண்டி பிள்டளையடார் பகடாவில் வடாசலில் அடுக்கப -
்படை பிணஙகள். பின்னர் பவவபவறு இைஙகளில் 
பகடாவில்களுக்குள் குண்டுகள் வீசப்படைன. குறிப்படாக 
வற்றடாப்படளை பகடாவில் திருவிழடா நைநது பகடாண்டிருந -

தப்படாது வீசப்படை எறிகடணகள் முப்பது ப்பர்வடை 
பகடான்றதுைன் திருவிழடா இடை நிறுத்தப்படைது. பதல் -
லிப்படளை அம்மன் பகடாவில் திருவிழடா பதடாைஙகிய 
நடான்கடாம் நடாள் எறிகடண பகடாவிலில் விழுநதது. ்பைர் 
பகடால்ைப்படைனர். 

அன்னதடான சத்திைம் ைத்த பவள்ளைமடானது. ஆனடால் 
மூன்றடாம் நடாள் ்பரிகடாை பூடச நைடாத்தப்படடு திருவிழடா 
பதடாைர்நது நடைப்பற்றது. இதுபவ முதன்முடறயடாக 
சடாவு நைநத இைத்தில் தீடடு துைக்கு என்று முப்பத் -
பதடாரு நடாடகள் கைநதுதடான் பகடாவிலுக்குள் பசல்ைைடாம். 
என்ற விதிமுடறடய மீறவும் விதிமுடறகள் உண்டு 
எனக் கடாடடியது.   

 இது ்பற்றி நடாம் அபப்படாடதய பகடாவில் நிர்வடாகிக -
ளிைம் பகடபைடாம். அதற்கு அவர்கள் பசடான்ன ்பதில் 
பகடாவில் என்்பது வழி்படாடு மடடுமல்ை. இதில் வரு -
கின்ற வருமடானபம தஙகம்மடா அப்படாக்குடடி அம்டம -
யடாைடால் நைடாத்தப்படும் அநடாடதச சிறடார்களின் வரு -
ைடாநத உணவு, உடை, கல்வி என்்பவற்றுக்கடான பசைவு.
( அடவ மடடுமல்ை அம்டமயடார் பவறு அறக்கடை -
டளைகளுக்கும் நிதி உதவி பசய்து வநதடார்) திருவிழடா 
நின்று ப்படானடால் அத்தடன பிள்டளைகடளையும் ்படடினி 
ப்படாைபவண்டியதடாகும். எனபவ ்பரிகடாை பூடச பசய்து -
விடடு திருவிழடாடவ பதடாைை பவண்டியது கடைடாயமடா -
கும் என்றடார்.  

 எல்ைடாம் சரி. கண்ணுக்கு பதரியடாத எதிரியுைனடான 
ப்படார் இபப்படாது நைக்கிறது. ஆனடாலும் எஙகளுடைய 
மக்கள் பகடாவில்களுைன் டவத்திருக்கும் தமது உறடவ 
எநத ்படாதுகடாபபும் இல்ைடாமல் பதடாைருகிறடார்கள். 
இதில் எநத ்பரிகடாை பூடசயும் பசல்லு்படியடாகடாமல் 

ப ்ப டா ய் வி ட ை து . 
இனி வருஙகடாைம் 

விைதகடாைம் புைட -
ைடாதி சனிக்கிழடம -

கள் பதடாைர்நது நவ -
ைடாத்திரி, பகளைரிகடாபபு, 

கநதசடடி என இைண்டு 
மடாதஙகள் பகடாவில்க -

ளுக்கு பசல்வது மடடுமல்ை, 
தம்டம ்படடினிப்படாடடு ்பைவீ -

னப்படுத்திக் பகடாள்ளைவும் ப்படாகி -
றடார்கள்.  
முக்கியமடாக பின்தஙகிய கிைடாமஙக -

ளிலிருநது ப்பரும்்படாைடான இடளைஞைர் -
கள் பகடாழும்பிலும் அதடன அண்டிய 

பிைபதசஙகளிலும் பவடை பசய்கிறடார்கள். மடாதம் 
ஒருமுடற வீடடுக்கு வநது ப்படாவடதயும் இபப்படாது 
பயடாசிக்க பவண்டியுள்ளைது. இபதப்படாை பவளிமடாவட -
ைஙகளிலிருநது விருநதினைடாகபவடா பவறு பதடவக -
ளுக்கடாகபவ வநது பசல்லும் உயிர் நண்்பர்கடளையும் 
உறவினர்கடளையும் சநபதகக் கண்பணடாடுதடான் ்படார்க் -
கிறடார்கள். அவசைமடாக மன்னடாருக்கு ப்படாவதற்கடான 
எல்ைடா ஏற்்படாடுகடளையும் பசய்து விடடு கடாடையில் 
்பயணத்டத பதடாைஙக முன் ப்படாகடாபத ப்படாகடாபத என்ை 
அம்மடா என்று மகனும். ப்பைபபிள்டளைகளும் அவசை -
மடாக பதடாடைப்பசி எடுத்து, ப்படாகபவண்ைடாம் வீட -
டிபைபய இருஙக என எசசரித்த ப்படாது அதிர்நதுதடான் 
ப்படாபனன்.   

 அண்டமயில் பகடாழும்பிலிருநது என்நண்பி தனது 
பிறநத ஊருக்கு பசன்றுவிடடு திரும்பும் வழியில் என் -
வீடடில் இைண்டு நடாடகள் தஙகியிருநதடாள். என்ன 
நிடனக்கிறீர்கள். எனது அயைவர்கள் அநத இைண்டு 
நடாடகளும் என் வீடடுக்கு வைவில்டை. ஒருவர் அதன் 
பிறகும் வைவில்டை. 

எனக்கு பகடா்பம்தடான். ஆனடாலும் எனது அயைவர்க -
ளின் எசசரிக்டக உணர்வுக்கு நடான் தடை வணஙகிபய 
ஆக பவண்டும். இநத ்பயம் எசசரிக்டக உணர்வு அடன -
வருக்கும் இருநதடால் நடாம் எபப்படாதும் அசசமற்று வடாழ 
முடியும் முதற்றைடவ பகடாைனடாவுக்கடாக ஊைைஙகு 
உத்தைவு வநதப்படாது நடான் என் பவளிப ்பைடைடய 
பூடடுப ப்படாடடு பூடடியிருநபதன் யடாைடாயிருநதடாலும் 
்பைடைக்கு பவளிபய நின்று ப்பசிவிடடுப ப்படானடார் -
கள்.   

 அபநகமடாக யடாரும் முக கவசம் இல்ைடாமல் திரிய -
வில்டை. எல்ைடா கடை வடாசல்களிலும் டககழுவ வச -
திகள் இருநதன. ஆனடால் இடையில் பசன்ற இைண்டு 
மடாதஙகளில் அடனத்து கடடுப்படாடுகடளையும் தூக்கிபய -
றிநது விடடு ்படழய வடாழ்க்டகக்கு திரும்பிவிடபைடாம். 
சுயமடாக சடமத்து சடாபபிடபைடாம் கண்ைபமனிக்கு ்பக் -
கற்றுகளில் அடைத்து வரும் எநத உணடவயும் ஏற்க -
வில்டை இயற்டக முருத்துவத்டத கடைபபிடித்பதடாம் 
அடிக்கடி டககழுவவும் நடாளுக்கு இருதைடவகள் 
குளிக்கவும் மறக்கவில்டை.   

 ஆனடால் எல்ைடாவற்டறயும் கைநத இைண்டு மடாதஙக -
ளில் மறநது ப்படாபனடாம். பவதடாளைம் மீண்டும் முருஙடக 
மைத்தில் ஏறிவிடைது.   
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தமிழ்க் கவி
பேசுகின்றார்

வறாழ்வறாதறாரமறா 

பேதறாரமறா 151

படித்ததில் பிடித்தது... 

மீண்டும் முருங்கையில் 
ஏறிய வேதாளம்

தியாகராஜனும் காமினி ப�ான்சேகாவும்

காமினியும் தீ�ாவும்

இளைய நிலாவில் தீ�ா, ஸ்வப்ா

5

15ஆம் ்பக்கம் ்படார்க்க...



உலகின் கவனத்தை மீண்டும் 
இலங்கபால் தி்ை திருப்பி, 
ககாழும்பு து்ைமுக நகரம் ைரவ-
ததைை கபாறியியல் மற்றும் கட்டு -
மான கைய்தி இதைழான Engineering 
News-Record (ENR) இன் 8ஆவது 
வருடாநதை உலகளாவிய சிைநதை 
கையற்திட்டஙகளுககான தபாட்டி-
யில் உலகததின் சிைநதை கையற்திட்-
டம் என்ை விரு்தைப் கபற்றுளளது.  

இநதை ஆண்டு தபாட்டிகளில் 
ைாதை்னமிகக எண்ணிக்கயில் 
நு்ழவு விண்்ணப்பஙகள ைமரப்-
பிககப்பட்டிருநதை நி்லயில், 
ககாழும்பு து்ைமுக நகரமா -
னது உலககஙகிலும் உளள பல 
தைரப்பட்ட கையற்திட்டஙகளுககு 
எதிராக மதிப்பீடு கைய்யப்பட்ட-
துடன், 6 கண்டஙகளில் 21 நாடு-
களில் இருநது 30 கவற்றிகரமான 
கையற்திட்டஙகளின் பட்டியலில் 
ஒரு முன்னி்ல ஸதைானத்தைப் 
பிடிததுளளது. மதிப்பீடு கைய்யப்-
பட்ட பிை பிரிவுகளில் குடியிருப்பு 
ஃ விருநததைாம்பல், வீதி ஃ கநடுஞ்-
ைா்ல, மின்ைாரம், ்கதகதைாழில் 
மற்றும் பல அடஙகியுளளன. ைமீ-
பததிய ஆண்டுகளில் கபாறியியல் 
மற்றும் கட்டுமானத து்ையில் 
மிகஉயரநதை மட்டததில் இலங்க 
கையற்திட்டம் ஒன்றுககு வழங-
கப்பட்ட அஙகீகாரமாக இது மாறி-

யுளளது. தைற்தபா்தைய சூழ்நி்ல 
கார்ணமாக, இநதை ஆண்டின் விருது 
வழஙகும் விழா கைப்டம்பர 17ஆம் 
திகதியன்று ஒரு கமய்நிகர நிகழ்-
வாக ந்டகபற்ைது.  

உலகளாவிய சிைநதை கையற்திட் -
டஙகள கடநதைாண்டின் சிைப்பான 
வடிவ்மப்பு மற்றும் கட்டுமான 
முயற்சிகளுககுப் பின்னால் உளள 
கையற்திட்ட அணிக்ள அ்ட-
யாளம் கண்டு ககளரவிககின்ைன. 
கையற்திட்டததில் ஈடுபட்டுளள 
ஒரு நிறுவனமாவது அதைன் கைாநதை 
நாட்டிற்கு கவளிதய கதைாழிற்பாடு -

க்ளக ககாண்டிருகக தவண்டும் 
என்ை தைனிததுவமான விதிமு்ை -
்யயும் ககாண்டுளளது. 2019 
ஜனவரி முதைல் 2020 ஏப்ரல் வ்ர 
கட்டுமானப் பணிகள நி்ைவ-
்டநதிருததைல் தவண்டும் என்ை 
நிபநதை்ன்ய பின்பற்றி, இநதை 
விருதுககான ைமரப்பிப்்ப China 
Harbor Engineering Company Ltd. 
(CHEC Ltd.) தமற்ககாண்டது-
டன், இலங்கயின் ககாழும்பில் 
அ்மநதுளள ககாழும்பு து்ைமுக 
நகர தமம்பாட்டு கையற்திட்டததின் 
கட்டம் ஒன்றுககு வழஙகப்பட்டது.  

டிஜிட்டல் Payment 
App இடமிருநதைான ஒரு 
மில்லியன் கவல்லககூ -
டிய இலங்கயின் முதைல் 
வி்ளயாட்டுப் தபாட்டி, 
UPay மில்லியனர (UPay 
Millionaire) ஆனது நாடு 
முழுவதிலும் உளள 
கமா்பல் கட்ட்ண பயன் -
ப ா ட் ட ா ள ர க ளி ் ட த ய 
பாரியளவிலான வரதவற்பி -
்னப்கபைவுளளது.   

உளநாட்டில் வஙகியியல் 
மற்றும் Fintech கதைாழிற் 
து்ையினால் முதைன்மு்ை -
யாக அறிமுகப்படுததைப் -
படும் இநதை வி்ளயாட் -
டு ம ய ப் ப டு த தை ப் ப ட் ட 
தபாட்டியானது, SDB வங -
கியினால் வலுப்படுததைப் -
படும் முன்னணி வாழ்வி -
யல் Payment App ஆன UPay இன் 
புததைாககமாகும். UPay-Sri Lanka’s 
Payment App ன் இசகையற்பாடா -
னது, நாடு முழுவதும் டிஜிட்டல் 
ஈடுபாட்்ட அதிகரிப்பதைற்கான ஒரு 
முயற்சியாகும். குதூகலமூட்டும் 
கதைாடரசசியான தினைரி பணிக்ள 
நண்பரகளுடனும், குடும்பததின -
ருடனும் இ்்ணநது கவற்றிகரமாக 
கைய்து முடிககும் தபாது, பரிசுக -
ளும், நாளாநதை கவகுமதிகளும் 
வழஙகப்படும்.  

ஒகதடாபரில் ஆரம்பிப்பதைற்குத 

திட்டமிடப்பட்டுளள UPay மில் -
லியனர தபாட்டியின் புதிய வி்ள -
யாட்டுக கருததைாககம் மற்றும் 
வழஙகப்படவுளள நம்ப முடியாதை -
ளவிலான ப்ணப் பரிசுகள குறிததை 
எதிரபாரப்புககள ஏற்கனதவ உருவா -
கியுளளது. 1 மில்லியன் ரூபா சிைப் -
புப் பரிசுடன், கவறும் 7 நாட்களில் 
மில்லியனராகுவதைற்கான வாய்ப்்ப 
நீஙகள கபறுகிறீரகள! இது ஒரு புத -
து்ணரசசியூட்டும் மாற்ைமாகும்.   

இப்தபாட்டியில் வழஙகப்படும் 
ஏ்னய பரிசுகளும் ைமமான ஈரப் -
்பக ககாண்ட்வயாகும். கமாததை -

மாக 100,000 ரூபாவிற்கான 
கவற்றியாளரகள ஐநது தபர 
கதைரிவு கைய்யப்பட இருப் -
பததைாடு, தபாட்டியின் 5 
நாட்களில் கவரசசிகரமான 
தினைரி ப்ணப் பரிசுகள 
மற்றும் ஏ்னய பரிசுகளும் 
வழஙகப்படவுளளது. 

தமலும், இப்தபாட்டியின் 
விதிகள மிக இலகுவான்வ 
ஆகும். தபாட்டிககான 
வ்லததைளததில் (website) 
காட்டப்பட்ட விளககஙக -
ளுககு ஏற்ப கதைாடரசசியான 
தினைரி பணிக்ள நி்ை -
தவற்றி பரிசுக்ள கவல் -
லுஙகள.  

த ப ா ட் டி ய ா ள ர க ள 
கதைாடரநது தைகுதிகபைவும், 
பஙதகற்கவும், 07 நாட்க -
ளும் நண்பரகள மற்றும் 

குடும்பததினருடன் இ்்ணநது தின -
ைரிப் பணிக்ள நி்ைதவற்றுமாறு 
தகட்கப்படுவாரகள. தினைரி பணிக -
ளாவன, ஒரு நண்ப்ர தபாட்டிககு 
அ்ழதது, அவரக்ள UPay App 
இ்ன பதிவிைககம் கைய்து, பதிவு 
கைய்ய ்வததைல் மற்றும் ைமூக ஊட -
கஙகளில் குறிப்பிட்ட பதிவுகளில் 
நண்பரக்ளக tag கைய்தைல், தவடிக -
்கயான வீடிதயாகக்ள பதிவு 
கைய்து தபாட்டிககான வ்லததை -
ளததில் upload கைய்தைல் என்பனவா -
கும். 
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இலங்க வாடிக்கயாளரகளின் 
நம்பிக்கயி்ன முழு்மயாக 
கவன்ை தலாட்டஸ டயரக்ள 
உற்பததி கைய்து விநிதயாகிககின்ை 
தைம்ைன் இைப்பர ்கதகதைாழில் 
நிறுவனததினால் தைமது கபறுமதி-
யான வரததைக நி்லய உரி்மயா-
ளரக்ளயும் அவரகளின் குடும்ப 
அஙகததைவரக்ளயும் ககளரவிக-
கும் முகமாக நட்ைததிர வகுப்பு 
வைதிகளுடனான உளளுர சுற்றுலா-
கவான்று அண்்மயில் ஏற்பாடு 
கைய்யப்பட்டது. அதைன் தபாது 
தலாட்டஸ டயர வரததைக நி்லய 
உரி்மயாளரகளுககும் அவரக-
ளின் குடும்ப அஙகததைவரகளுககும் 
நட்ைததிர வகுப்பு த�ாட்டலான 
RIU - Ahungalle த�ாட்டலில் தைங-
கியிருநது கபாழு்தை உல்லாைமாக 
கழிப்பதைற்கு வாய்ப்பு ஏற்படுததிக 
ககாடுககப்பட்டது.   

தகாவிட் 19 நி்ல்மயினால் 
பல்தவறு நிறுவனஙகள வரததைக 
ஊககுவிப்பு நடவடிக்கக்ள தைற்-
காலிகமாக நிறுததியுளள நி்லயில் 
தலாட்டஸ டயர நிறுவனம் இவவா-
ைானகதைாரு நிகழ்சசி்ய ஏற்பாடு 
கைய்தை்ம வரததைக நி்லய உரி்ம-

யாளரகளின் கபரும் பாராட்்ட 
கபற்றுளளது. கடநதை ஆண்டு வரத-
தைக இலககுக்ள பூரததி கைய்தை 
வரததைக நி்லய உரி்மயாளரக-
ளுககாக ஏற்பாடு கைய்யப்பட்ட 
வரததைக ஊககுவிப்புத திட்டததின் 
அதிரஸடைாலி கவற்றியாளரக-
ளுககு இநதை வாய்ப்பு வழஙகப்பட்-
டது. இநநிகழ்வில் தைம்ைன் இைப்-
பர ்கதகதைாழில் நிறுவனததின் 
பணிப்பாளர ை்ப உறுப்பினரக-
தளாடு தலாட்டஸ டயர விற்ப்ன 
மற்றும் ைந்தைப்படுததைல் பிரிவு உத-
திதயாகததைரகளும் கலநதுககாண்ட-
னர.  

”எமது கவற்றிககு கதைாடரசசி-
யாக ஒதது்ழப்பு வழஙகுகின்ை 
வரததைக நி்லய உரி்மயாளரகளு-
டன் தலாட்டஸ டயர நிறுவனத-
துககு எப்கபாழுதும் நல்லகதைாரு 
உைவு இருநதுளளது. இநதை திட்-
டததின் தநாககம் இலககுக்ள 
பூரததி கைய்வ்தை காட்டிலும் 
தமற்படி உை்வ வலுப்படுதது-
வதைாகதவ உளளது” என தைம்ைன் 
இைப்பர ்கதகதைாழில் நிறுவனத-
தின் பணிப்பாளர காவிநதை ராஜபகை 
கதைரிவிததைார. 

ல�ோட்டஸ் ்டயர் வர்்த்தக ஊக்குவிப்பு்த திட்ட்ததின் 
வவற்றியோளர்களுக்கு விடுமுறை பக்லகஜ்  

மினுவஙககா்டயில் உளள 
எஙகள கதைாழிற்ைா்லயில் 
COVID-19 நி்ல்ம குறிததை 
கவளிப்ப்டததைன்்ம்ய உறுதி 
கைய்வதைற்கும், எஙகள பஙகுதைா-
ரரகளுககு கதைளிவான தைகவ்ல 
வழஙகுவதைற்கும் தமற்ககாளளும் 
முயற்சியின் அஙகமாக, இநதியாவி-
லிருநது இலங்க திரும்பிய எஙகள 
ஊழியரகள மற்றும் அவரகளது 
குடும்பஙகள குறிதது அ்னதது 
நிர்ணயிககப்பட்ட கநறிமு்ைக-
ளும் பின்பற்ைப்பட்டன என்ப்தை 
ஆதைாரததுடன் உறுதிப்படுததுவதைாக 
பிரண்டிகஸ நிறுவனம் விடுததுளள 
அறிக்கயில் குறிப்பிடப்பட்டுள-
ளது. 

கமாததைம் 341 ஊழியரகள மற்றும் 

குடும்ப உறுப்பினரகள, 2020 ஜூன் 
25, ஆகஸட் 8 மற்றும் கைப்டம்-
பர 22 ஆகிய திகதிகளில் மூன்று 
தைனிததைனி பட்டய விமானஙகளில் 
இநதியாவின் விைாகப்பட்டினததில் 
உளள எஙகள வளாகஙகளிலிருநது 
இலங்கககு பய்ணம் கைய்தைாரகள. 
PCR பரிதைாதை்ன, அரைாஙகததைால் 
ஒழுஙகுபடுததைப்பட்ட தைனி்மப்-
படுததைல் நி்லயஙகளில் 14 நாள 
கட்டாய தைனி்மப்படுததைல் மற்றும் 
தைததைமது பிரததைை கபாது சுகாதைார 
ஆய்வாளரகளின் (PHI) தமற்பார-
்வயின் கீழ் கைய்யப்படும் 14 
நாள சுய தைனி்மப்படுததைப்படல் 
கையல்மு்ை ஆகிய்வ அடஙகிய 
COVID-19த தைடுப்பதைற்கும் கட்டுப்ப-
டுததுவதைற்குமான இலங்க அரசு 

கநறிமு்ைக்ள அ்னதது பய-
ணிகளும் பின்பற்றினர என்ப்தை 
நாஙகள உறுதிப்படுததுகிதைாம்.  

இநதியாவில் இருநது பயணித-
ததைார    அரைாஙகததைால்  ஒழுஙகுப்-
படுததைப்பட்ட நி்லயஙகளில் 
பின்வருமாறு தைனி்மப்படுததைப் 
பட்டனர. முதைல் விமானததில் வநதை-
வரகள 2020 ஜூன் 25 முதைல் ஜூ்ல 
10 வ்ர ககாஸககா்ட கெரட்-
டன் த�ாட்டல் மற்றும் வாதது்வ 
தை ப்ளூ வாட்டர த�ாட்டல் ஆகி-
யவற்றில் தைனி்மப்படுததைப்பட்-
டனர. இரண்டாவது விமானப் 
பயணிகள 2020 ஆகஸட் 8 முதைல் 
22 ஆகஸட் வ்ர ககாகக்லயில் 
தலாங பீச த�ாட்டலில் தைனி்மப்-
படுததைப்பட்டதுடன் மூன்ைாவது 

விமானததில் பயணிதததைார 2020 
கைப்டம்பர 22 முதைல் 6 ஒகதடாபர 
வ்ர ககாஸககா்ட கெரட்டன் 
த�ாட்டலில் தைனி்மப்படுததைப்-
பட்டனர. 

அரைாஙகததைால் ஒழுஙகுபடுத-
தைப்பட்ட இநதை 14 நாள கட்டாய 
தைனி்மப்படுததை்ல பூரததி கைய்-
தைதின் பின்னர, அ்தை உறுதிப்ப-
டுததும் வ்கயில், தகாவிட்-19 
எதிரபாரா பரவ்ல தைடுப்பதைற்கான 
ததைசிய கையல்பாட்டு ்மயததின் 
(NOCPCO) தை்லவரும், சுகாதைார 
தை்வகள பணிப்பாளர நாயக-
மும் ்ககயழுததிட்ட ைான்றிதைழ் 
ஒவகவாரு நபருககும் வழஙகப்பட்-
டுளளதைாக அதில் குறிப்பிடப்பட்-
டுளளது.  

அறை்தது ்தனிறைப்படு்த்தல் 

ைகதித து்ையில் முன்னணி 
வகிககும் Litro Gas ஆனது ை்ம-
யலுககாக சுததைமான ைகதி்ய 
பயன்படுததுவதைன் முககியதது-
வத்தை உ்ணரநதுளளதைால் வீடுக-
ளுககு சுததைமானதும் பாதுகாப்பா-
னதுமான ைகதி்ய வழஙகுவதில் 
கதைாடரசசியாக ைமூகஙகளுடன் 
இ்்ணநதுளளது. உலகளாவிய 
ரீதியில் குடும்பஙகளின் ததை்வக-
ளுககு இ்ணஙக சுததைமான ைகதி்ய 
கபற்றுக ககாளவது ைமூகஙகளின் 
ததை்வயாக உளளது. 

உலக LPG ைஙகததின் (WLPGA) 
மதிப்பீடுகளுககு இ்ணஙக 4 மில்லி -

யன் மககள ம்னயக காற்று 
மாை்டதைலினால் மர்ணத்தை 
தைழுவுகின்ைனர.  

இலங்கயில் விைகு அடுப் -
புகள சுகாதைாரததுககு அசசு-
றுததைலாக இருப்பது கண்ட-
றியப்பட்டுளளதுடன் விைகு 
ததை்வகளுககாக கதைாடரசசி-
யாக மரஙக்ள கவட்டுவதைா-
னது ைமூகததில் பாதைகமான 
வி்ளவி்ன உண்டாககுகிைது.  

பின்தைஙகிய கபருநததைாட்ட ைமூ -
கஙகள வாழும் ததைாட்டப்பகுதிகள 
மற்றும் கிராமியப்பகுதிகளில் LPG 
கி்டககததைகக முயற்சிகள இச ைமூ-

கஙகள மததியில் காற்று மாை்ட-
தைல் மற்றும் அதைனுடன் கதைாடரபு-
்டய சிககல்கள ஏற்படுவதைற்கான 
இடரி்ன கு்ைககின்ைன.  

ஐககிய நாடுகள ை்பயின் ஆதலா-
ை்னககி்ணஙக உலகளாவிய ரீதியில் 

கைப்டம்பர மாதைததில் நீல ஆகா-
யததுககான சுததைமான காற்றுக-
கான ைரவததைை தினம் மற்றும் 
ஓதைான் ப்ட பாதுகாப்புககான 
ைரவததைை தினம் ஆகியன அனுஷ்-
டிககப்படும் நி்லயில் அதிகளவு 
குடும்பஙகள சுததைமான ைகதிககு 
மாற்ைம்டவது கபாருததைமு்ட-
யதைாகும்.  

உலக சுகாதைார ஸதைாபனம் 
{WHO} வீடுகளில் காற்று மாை்டதை-
லானது மிகவும் தமாைமான விடயம் 
எனவும் உலக தநாய்ச சு்மயில் 5 % 
ற்கு இதுதவ கார்ணகமனவும் பட்டி-
யற்படுததியுளளது. 

'UPay மில்லியைர்': நோடடின் மு்த�ோவது   
விறளயோடடு ையப்படு்த்தப்பட்ட லபோடடி

உ�களோவிய மிகச்சிைந்த வெயற்திட்ட்ததிற்கோை

இலங்கயின் நகரப்புை மற்றும் 
கிராமப்புைஙகளில் பாடைா்ல சிறு-
வரகள தபா்தைப்கபாருட்க்ளப் 
பயன்படுததுவது ஒரு தைைாப்தைததிற்-
கும் தமலாக ஒரு குறிப்பிடததைகக கவ-
்லயாக உளளது, ஏகனனில் இது 
ஒரு கூர உ்ணரசசியு்டய வயது என்-
பதைால் இதுதபான்ை பயன்பாடு நீண் -
டகால தபா்தைப்கபாருள பாவ்ன, 
சுகாதைாரம் மற்றும் ைமூக பிரசசி்ன-
களுககு வழிவகுககும். தபா்தைப்-
கபாருள பாவ்னயில் ஈடுபட்டுளள 
பல பிள்ளகள பாடைா்ல்ய 
விட்டு கவளிதயறி உளளாரகள என 
கண்டறியப்பட்டுளளது. அறிவாற்-
ைல் திைன்கள, குடும்பம் மற்றும் 
தவ்ல வாழ்க்க உளளிட்ட 
தபா்தைப்கபாருள பாவ்ன நடத-
்தைக்ளக ககாண்ட இ்ளஞரக-

்ளப் பாதிககும் பல தமாைமான 
உடல்நலம் மற்றும் ைமூகப் பிரச -
சி்னகள உளளன. தபா்தைப் -
கபாரு்ளப் பயன்படுததுபவர-
கள கபாதுவாக இள்மப் 
பருவததிதலா அல்லது வயது -
வநதை பருவததிதலா அவவாறு 
கைய்யத கதைாடஙகிய தபாதும், 
உளவியல், மனிதை வளரசசி 
மற்றும் பிை து்ைகளில் நடததிய 
தபாதுமான ஆராய்சசிகள, ஒரு 
குழந்தையின் ஆரம்ப 5-8 ஆண் -
டுகள வாழ்க்கயில் பாதிப்புக-
குளளான சூழ்நி்லகள மற்றும் 
நிகழ்வுகளால், தபா்தைப்கபாருள 
பயன்பாட்டிற்கு முன்தப அதைற்கான 
பின்னணி்யத தையாரிககககூடும் 
என்ப்தைக காட்டுகிைது. அதைன்படி, 
குழந்தை பருவததிதலதய தை்ல-

யிடுவது அவரகளின் வாழ்க்க 
மு்ை்ய தநரம்ையான தி்ையில் 
கணிைமாக மாற்றும். தபா்தைப்-
கபாருட்களின் அபாயஙகள மற்றும் 
ஆபததுகள மற்றும் தபா்தைப்கபா-
ருள தைடுப்்ப ஆதைரிப்பதைற்கான ஒரு 

இயற்பியல் சூழ்லப் பற்றிய 
ைரியான புரிதைலுடன் ஆசிரியர-
க்ளயும் கபற்தைாரக்ளயும் 
ஆயததைப்படுததுவதைன் மூலம், 
குழந்தைகள தபா்தைப்கபா-
ருள பயன்படுததுபவரின் 
நடத்தைகளில் ஈடுபடுவதைற்-
கான நிகழ்தைக்வக கு்ைகக 
முடியும் என்றும் நம்பப்படுகி-
ைது.  

தஜான் கீல்ஸ குழுமததின் 
சி.எஸ.ஆர நிறுவனமான 
தஜான் கீல்ஸ அைககட்ட்ள, 
அதைன் தபா்தைப்கபாருள துஷ் -

பிரதயாகம் தைடுப்பு விழிப்பு்ணரவு 
திட்டத்தை 2020 ஜூ்ல 31 அன்று 
ஹிககடுவவில் உளள பிரததைை கைய-
லகததின் தகட்தபார கூடததில் நடத-
தியது. 

வநறிமுறைகறளயும் 
பின்பற்றிய பிரண்டிக்ஸ்  

விருற்த வவன்றுளள 
வகோழும்பு துறைமுக நகரம்

சு்த்தைோை ெக்தி ைற்றும் உளளக கோற்று ைோெற்ட்தற�
்தடு்த்தலுக்கு முன்னுரிறை வழங்கும் Litro Gas   

ஹிக்கடுவவில் லபோற்தப்வபோருள ்தடுப்பு 
விழிப்புணர்வில் ல�ோன் கீல்ஸ் அைக்கட்டறள  

தைமது நிகழ்சசி நிர்ல 
முன்தனாககி ககாண்டுகைல்-
லும் வ்கயில் இலங்க 
வாழ் இ்ளஞரகளுககு 
மததியில் தைமிப்பு பழக -
கத்தை கட்டிகயழுப்பும் 
நடவடிக்க்ய பலப்படுத-
தும் முகமாக இலங்கயின் 
முன்னணி வஙகியான HNB 
நாட்டின் பிரபல பாடைா்ல-
யான தைாயல் கல்லூரியில் 
HNB சிறுவர தைமிப்பு பிரி்வ 
முழு்மயாக நவீனமயப்ப-
டுததியதைன் பின்னர அண்்ம-
யில் ்வபவ ரீதியாக ஆரம்பிதது 
்வததுளளது.  

இநதை புதிய பிரிவு பாடைா்லயில் 
இடம்கபற்ை விதைட நிகழ்கவான்-
றின் தபாது திைநது ்வககப்பட்ட -
ததைாடு ககாழும்பு தைாயல் கல்லூரி-
யின் அதிபர, பீ.ஏ. அதபரதனவுடன் 
HNB வாடிக்கயாளர வஙகி மற்றும் 
சிறிய மற்றும் நடுததைர அளவிலான 
வஙகி நடவடிக்ககள கதைாடர-
பான பிரதி கபாது முகா்மயாளர 
ைஞ்தஜய் விதஜமான்ன, தைாயல் கல் -

லூரியின் து்்ண அதிபர, வீ.எஸ. 
கு்ணதிலகக, பாடைா்லயின் 
விடயஙகளுககுப் கபாறுப்பான 
பிரதைானி, தமம்பாட்டு ைஙகஙகளின் 
பிரதைானி, ஆசிரியரகள மற்றும் மா்ண-
வரகள உட்பட பலர இநதை நிகழ்வில் 
கலநது ககாண்டனர.  

“பாடைா்லயில் திைநது ்வக -
கப்பட்ட இநதை புதிய HNB சிறுவர 
தைமிப்பு பிரிவுடன் இநதை முககிய 
திருப்பு மு்னயான ைநதைரப்பத்தை 
ககாண்டாடக கி்டததை்ம எமககு 
மகிழ்சசியளிககின்ைது.

வகோழும்பு லைோயல் கல்லூரியில்  
நவீைையப்படு்த்தப்பட்ட
HNB சிறுவர் லெமிப்பு பிரிவு 



THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY OCTOBER 18, 2020 272020 ஒக்டோபர் 18 ஞோயிற்றுககிழமை

(அஸ்வினி, பரணி, கோத்திமக முதலோம் போதம்)  
்ைஷ இரோசிககு அடுத்தது ரிஷபம். ரிஷபத்துககு -

ரிய ்கோள் சுககிரன். இது வோககுஸ்தோனம் (குடும்பம், 
கல்வி, ைனநிமல). ஆக்வ ் ைஷ இரோசிககோரர்களுககு 
அதோவது குடும்போதிபதி சுககிரன் நல்ல அம்்சத்தில் 
இருநதோல் கமலஞரோகவும் சுக்போகியோகவும் விளங்கு -
வோர்கள். ச்சல்வம் நிமைநதிருககும்.   

இநத ஐபபசி ைோத சதோடககத்தில் உங்கள் இரோசி -
நோதன் ச்சவவோய் வககிரம் சபற்று உங்கள் இரோசியி -
்ல்ய ்சஞ்சோரம் ச்சய்கின்ைோர். 6 ஆம் இடத்தில் புதன் 
உச்சம், ஆட்சி சபறுவதுடன், வககிரைமடகின்ைோர். 
அ்த்வமள குருககிரகம் தனுசு இரோசியில் ஆட்சிப -
லம் சபற்று மூலத்திரி்கோணம் சபற்று அதிலிருநது 
உங்கள் இரோசிககு போர்மவமய ச்சலுத்துகின்ைோர். 
குரு போர்கக ்கோடி நன்மை என்போர்கள். குரு போர்மவ 
இருபபதோல் வககிர கிரகங்களின் ஆதிககம் இருநதோ-
லும் இநத குருவின் போர்மவயோல் சபரிய போதிபபுகள் 
ஏற்படோது. ்ைலும் குரு ைங்கள ்யோகமும் உங்களுககு 
இருபபதோல் எல்லோ கோரியங்களும் சிைபபோக நிகழும்.   

அதிர்்ஷட திகதி- அக்டோபர் 22, 23  

இடபம் (கோர்த்திமக 2 ஆம் 3 ஆம் 4 ஆம் போதம், 
்ரோஹிணி, மிருகசீரிடம் 1 ஆம் 2 ஆம் போதம்)  

இடப இரோசிககு கோமள ைோடுதோன் சின்னைோக 
அமைநதிருககின்ைது. இடப இரோசி வோயு இரோசியோ-
கும். இநத இரோசிககு ச்சோநதககிரகம் சுககிரன் ஆவோர். 
்ைலும் ்சநதிரனுககு இடப இரோசி உச்ச வீடுைோகும். 
்சோயோககிரகைோன ரோகுவிற்கும் இடப இரோசி உச்ச 
வீடோகும்.   

ஐபபசி ைோத சதோடககத்தில் உங்களது இரோசிநோதன் 
சுககிரன் சுகஸ்தோனைோன 4ஆம் இடத்தில் ்சஞ்சோரம் 
ச்சய்கின்ைோர். போககியதோனோதிபதி புதன் வககிரைமடந-
திருநதோலும் உச்சம் சபற்று ்சஞ்சோரம் ச்சய்கின்ைோர். 
விரயஸ்தோனத்தில் ச்சவவோய் பலம் சபற்றிருககின்ைோர். 
என்வ, சபோருளோதோரத்தில் உங்களுககு ்போதியளவு 
திருபதி ஏற்படும். உடன்பிைநதவர்களின் இல்லங்களில் 
சுப கோரியங்களும் நமடசபறும்.   

அதிர்்ஷட திகதி- அக்டோபர் 23  

மிதுனம் (மிருகசீரிடம் 3 ஆம் 4 ஆம் போதம், திருவோ-
திமர, புனர்பூ்சம் 1 ஆம் 2 ஆம் 3 ஆம் போதம்)  

மிதுன இரோசியினர் என்ைோ்ல கற்பமன ஊற்சைடுக-
கும் வளம் சகோணடவர்கள். மிதுன இரோசிககோரர்களோக 
இருபபவர்கள் கற்பமன வளத்திற்கு குமைவில்லோதவர்-
கள். அவர்களின் எணணத்மத ்கோர்மவயோக சதோகுத்து 
கூறுவதில் ்சைத்தர்கள்.  

ஐபபசி ைோத சதோடககத்தில் உங்கள் இரோசிநோதன் 
புதன் 4 ஆம் இடத்தில் சுகஸ்தோனத்தில் வககிரம் சபற்று 
்சஞ்சோரம் ச்சய்கின்ைோர். எனினும் அவர் ஆட்சியும் உச்ச-
மும் சபற்றிருபபதோல் உடல் ஆ்ரோககிய சதோல்மலகள் 
அதிகம் தரைோட்டோர். ்ைலும் கணடகச ்சனியின் ஆதிக-
கமும் இருநதோலும் குருவின் ்நரடிப போர்மவ உங்கள் 
இரோசி மீது படுவதோல் எதற்கும் அஞ்ச்வணடிய அவசி-
யமில்மல. உங்கள் கோரியங்கள் கூட இறுதி ்நரத்திலோ-
வது எபபடியோவது மகககூடி சவற்றியமடநதுவிடுவீர்-
கள். எதிர்ைமையோன சிநதமனகமள தவிர்த்து நடபபது 
நல்லது. அதிர்்ஷட திகதி- அக்டோபர் 21  

(புனர்பூ்சம் 4 ஆம் போதம்,  பூ்சம், ஆயிலியம்)  
கடக இரோசிககோரர்கள் கடநத கோலத்மத சுமவத் -

துகசகோண்ட வோழவோர்கள். அதனோல் புதிதோக ஒரு 
கோரியத்மத ச்சய்ய்வணடுைோனோலும் முன்பு இப -
படிச ச்சய்்தோ்ை ச்சளகரியைோக முடிநததோ என்று 
பமழயமத எணணிபபோர்பபர். இநத குணத்தோல் 
இவர்களுமடய எதிர்கோலத்தில் க்ஷடங்கள் ஏற்ப -
டும்.   

இநத ைோத சதோடககத்தில் உங்கள் இரோசிநோதன் 
்சநதிரன் தனோதிபதி சூரிய்னோடு இமணநது சுகஸ் -
தோனத்தில் ்சஞ்சோரம் ச்சய்கின்ைோர். ்ைலும் ச்சவ -
வோயின் போர்மவ ்சநதிரன், சூரியன் மீது பதிகின்ைது. 
கிரகங்கள் ்சோதகைோன நிமலயில் இருபபதோல் எதிர் -
போர்த்த உதவிகள் உங்களுககு உரிய ்நரத்துககு வந -
து்்சரும் உத்தி்யோகத்தில் இருபபவர்களும் தங்க -
ளது பணிகளில் திருபதியோக இருநது உயர் நிமலமய 
அமடயலோம்.   

அதிர்்ஷட திகதி- அக்டோபர் 18  

சிம்ைம் (ைகம், பூரம், உத்தரம் 1 ஆம் போதம்)  
சிம்ை இரோசிககோரர்கள் தைககு இல்லோத ்யோக -

கியமதகமள எல்லோம் அடித்துகசகோணடு புகழும் 
விளம்பரமும் சபை சகோஞ்சமும் விரும்போத குணமு -
மடயவர்கள். அ்த்வமள தங்கள் உமழபபுககும் 
சுயநலைற்ை ்்சமவககும் ஏற்ை புகமழ விரும்புவ -
தில் விருபபம் சகோணடவர்கள்.  

உங்களது இரோசிநோதன் சூரியன் இம்ைோத சதோடக -
கத்தில் நீ்சம் சபற்று விரயோதிபதி ்சநதிர்னோடு 
இமணநது துலோம் இோோசியில் ்சஞ்சோரம் ச்சய்கின் -
ைோர். அவர்கமள உங்களுககு ்யோகத்மத அள்ளித்த -
ரும் ச்சவவோய்ககிரகமும் போர்ககின்ைோர். குருவின் 
பரிபூரண போர்மவயும் உங்கள் இரோசி மீது விழுகின் -
ைது. குரு போர்கக ்கோடி நன்மை என்போர்கள். மகந -
ழுவிச ச்சன்ை வோய்பபுகள் மகககூடிவரும். எதிர் -
போர்த்தபபடி சதோழில்வளம் சிைபபோக இருககும். 
அதிர்்ஷட திகதி- அக்டோபர் 18   

(உத்தரம் 2 ஆம் 3 ஆம் 4 ஆம் போதம், அத்தம், 
சித்திமர 1 ஆம் 2 ஆம் போதம்)  

கன்னி இரோசியில் பிைநதவர்கள் இன்னதுதோன் 
பிடிககும் என்று ச்சோல்லைோட்டோர்கள். புதன் ஆட்சிக -
கோரகன் ஆமகயோல் பலவமக உணவு வமககமளயும் 
வோய்ககு ருசியோக இருநதோல் அளவுடன் ்சோபபிடும் 
குணமுமடயவர்கள்.   

உங்கள் இரோசிநோதன் புதன் உச்சம் சபற்றும் ஆட்சி 
சபற்றும் அத்துடன் வககிரைமடநதும் ்சஞ்சோரம் 
ச்சய்கின்ைோர். உங்கள் இரோசிநோதன் புதன் உச்சம் 
சபறுவது உங்களுககு நன்மைதோன் அத்துடன், ஆட் -
சியும் சபற்றிருககின்ைோர். உடல் ஆ்ரோககியம் 
மிகுநத திருபதி நிமலமயத் தரும். ஏதிர்போரோத விதத் -
தில் பணவரவும் உங்களுககு இருககும். சதோழிலில் 
உயர்வு ஏற்படும். உத்தி்யோகத்திலும் உயர்வு ஏற்ப -
டும். எல்லோவிடயத்திலும் நன்மை ஏற்படும்.   

அதிர்்ஷட திகதி- அக்டோபர் 21, 22, 23  

துலோம் (சித்திமர 3 ஆம் 4 ஆம் போதம், சுவோதி, 
வி்சோகம் 1 ஆம் 2 ஆம் 3 ஆம் போதம்)  

துலோம் இரோசிககோரர்கள் ைனித ைனம் தரோசு ்போல் 
ச்சயற்பட ்வணடும் என்ை குறிக்கோளில்தோன் துலோம் 
இரோசியின் அமடயோளைோக தரோசு அமைநதிருககின்-
ைது என்று ச்சோன்னோல் அது மிமகயோகோது. ்சை்நோககு 
குணம் சகோணடவர்கள். எல்்லோமரயும் ்சைைோக ்நசிப-
பவர்கள். எமட்போடுபவர்கள்.   

உங்கள் இரோசிநோதன் ஐபபசி ைோத சதோடககத்தில் சுக-
கிரம் இலோபத்தோனத்தில் இலோபோதிபதி சூரியன் உங்கள் 
இரோசியிலும் ்சஞ்சரிககின்ைோர்கள். குருவோல் போர்ககப-
பட்ட ச்சவவோயின் போர்மவ உங்கள் இரோசியில் பதி-
கின்ைது. என்வ, சபோருளோதோரத்தில் திருபதி ஏற்படும். 
உத்தி்யோகத்தில் எதிர்போர்த்த உயர்வு ஏற்படும். சுயசதோ-
ழில் விருத்தியமடயும். ்ைலும் ச்சோத்துககள் வோங்குவ-
திலும் விற்பதிலும் அதிக நன்மை ஏற்படும்.   

அதிர்்ஷட திகதி- அக்டோபர் 19, 20, 21   

(வி்சோகம் 4 ஆம் போதம், அனுஷம், ்கட்மட)  
தோங்கள் கலநதுசகோள்ளோதது அல்லது தங்கமள 

்யோ்சமன ்கட்கோைல் ச்சய்தது எதுவும் நன்ைோக தரைோக 
அமையோது என்று கூறுபவர்கள் இநத விருசசிக இரோசிக-
கோரர்கள்.   

ஐபபசி ைோத சதோடககத்தில் உங்கள் இரோசிநோதன் 
ச்சவவோய் ச்சோநத வீட்டில் ்சஞ்சோரம் ச்சய்கின்ைோர். 
தனோதிபதி குரு தனஸ்தோனத்திலும் இலோபோதிபதி புதன் 
இலோபத்தோனத்திலும் இருபபதோல் சபோருளோதோரம் சிைப-
போக்வ இருககும். 2 ஆம் வீட்டுககுரிய குரு 2 ஆம் வீட்-
டிலும் 11 ஆம் வீட்டுககுரிய இலோபத்தோனத்துககுரிய 
புதன் 11 ஆம் இடத்திலும் இருபபது மிகவும் சிைபபு. 
குடும்ப முன்்னற்ைம் திருபதி தரும். ச்சோத்துககளோல் 
இலோபம் கிமடககும். ்ைலும் சவளிநோட்டு உதவிக-
ளும் வநது்்சரும். ைகோலக்ஷமியின் பரிபூரண அனுககிரக-
மும் கிமடககும்.  அதிர்்ஷட திகதி- அக்டோபர் 21, 22, 23  

தனுசு (மூலம், பூரோடம், உத்தரோடம் 1 ஆம் போதம்)  
தனுசு இரோசிககோரர்களிடம் ச்சோல்லுக்கற்ை ச்சயமல 

சபரும்போலும் கோணமுடியோது. சி்லமடயோக ்பசுவ-
தில் இவர்கள் ்சைத்தர்கள்.   

உங்கள் இரோசிநோதன் குருபகவோன் உங்கள் இரோசியி-
்ல்ய ஆட்சிசபற்று மூலத்திரி்கோண பலம் சபற்றிருக-
கின்ைோர். அவருடன் உங்களுககு 2 ஆம் வீட்டுககுரிய 
தனோதிபதியும் அ்த்போன்று உங்கள் 3 ஆம் வீட்டுக-
குரிய ்சகோயதோனோதிபதியோன ்சனிககிரகமும் ்்சர்நது 
தனுசு இரோசியில் ்சஞ்சோரம் ச்சய்கின்ைன. ்சனிககிரகமும் 
குருககிரகமும் நட்புசபற்ைவர்கள். இதனோல் வருைோனம் 
உங்களுககு திருபதிகரைோக இருககும். சுயசதோழில் அபி-
விருத்தி ஏற்படும். உத்தி்யோகத்தில் உள்ளவர்களுககு 
உயர்வு ஏற்படும். எடுத்த கோரியங்கள் தங்குதமடயின்றி 
நமடசபறும். அதிர்்ஷட திகதி- அக்டோபர் 18   

ைகரம் (உத்தரோடம் 2 ஆம் 3 ஆம் 4 ஆம் போதம், திரு -
்வோணம், அவிட்டம் 1 ஆம் 2 ஆம் போதம்)  

ைகர இரோசிககோரர்கள் தோங்கள் அறிநத சதோழில் 
மூலம் நன்ைோக உமழத்து வோழகமகயில் முன்னுககு 
வர்வணடும் என்ை முயற்சிமய மகவிடோர். ஒரு 
சிலர் எதிர்கோலத்மத ச்சோல்லும் ்�ோதிடம், மக்ரமக 
்போன்ை துமைகளிலும் சுைோரோக விளங்கும் தன்மை-
சகோணடவர்கள்.   

ஐபபசி ைோதத் சதோடககத்தில் உங்கள் இரோசிநோதன் 
்சனி ச்சலவுஸ்தோனைோன 12ஆம் இடத்தில் ்சஞ்சோரம் 
ச்சய்கின்ைோர். அத்துடன் உங்களுககு ச்சலவுஸ்தோனத்-
திற்குரிய விரயோதிபதி குருவும் ச்சலவுஸ்தோனைோன 12 
ஆம் இடத்தில் ்்சர்கமகயமடநதிருககின்ைோர். ்சனியும் 
குருவும் ்்சர்நதிருககின்ைோர்கள். அத்துடன், 7 ்சனியும் 
இபசபோழுது நமடசபறுகின்ைது. என்வ திட்டமிட்டு 
ச்சலவு ச்சய்வது மிகவும் நல்லதோகும். ஏதிர்போரோத 
ச்சலவுகள் ஏற்படுவமத நீங்கள் தவிர்ககலோம். ்ைலும் 
வரவு 8 அணோ ச்சலவு 8 அணோவோகத்தோன் இருககும். 
சபோறுமையும் நிதோனத்மதயும் கமடபபிடிபபது நல்ல-
தோகும்.  அதிர்்ஷட திகதி- அக்டோபர் 18, 19, 20  

கும்பம் (அவிட்டம் 3 ஆம் 4 ஆம் போதம், ்சதயம், பூரட்-
டோதி 1 ஆம் 2 ஆம் 3 ஆை போதம்)  

கும்ப இரோசிககோரர்கள் சதளிவோன சிநதமனயும் 
்போககும் அவ்சரபபடோைல் எநதப பிரசசிமனமயயும் 
சபோறுமையோக அலசிபபோர்ககும் சுபோவமும் சகோணட-
வர்கள்.   

ஐபபசி ைோத சதோடககத்தில் உங்கள் இரோசிநோதன் ்சனி 
11 ஆம் இடைோன இலோபத்தோனத்தில் ்சஞ்சோரம் ச்சய்கின்-
ைோர். அத்துடன் உங்கள் இரோசிககோன 11ஆம் இடத்துககு-
ரிய இலோபோதிபதியும் குருவும் ்்சர்நது ்சஞ்சோரம். ச்சய்-
கின்ைோர். என்வ உங்களது சபோருளோதோரம் வளைோன 
நிமலமய அமடயும். ்ைலும் உங்களது கூட்டு ஒபபநத 
வியோபோரங்களும் நன்மையோக அமையும். அ்த்வமள-
யில் எல்லோ விடயங்களும் உங்களுககு ்சோதகைோக்வ 
வநது ்்சரும். மிகவும் ்யோகம் தரும் கோலைோக இபசபோ-
ழுது நமடசபற்றுகசகோணடிருககின்ைது. ்ைலும் சவற்-
றிதரும் தோனத்தில் ச்சவவோய் பலம்சபற்றிருபபதோல் 
எதிர்போர்த்த வழககுகளிலும் சவற்றி கிமடககும். எதிரி-
கமளயும் சவன்றுவிடுவீர்கள்.   

அதிர்்ஷட திகதி- அக்டோபர் 18, 19  

மீனம் (புரட்டோதி 4 ஆம் போதம், உத்தரட்டோதி, ் ரவதி)  
சுககிரன் மீன இரோசியில் உச்சம் குரு மீன இரோசியின் 

ஆட்சிககிரகம் இநத இரணடு கிரகங்களின் அம்்சமும் 
இவர்களிடம் அதிகைோக கோணபபடும். அழகோகவும் 
கவர்சசியோகவும் விளங்குவோர்கள். நல்ல ஆமடகமள 
அணிவோர்கள். கோை உணர்சசி மிககவர்கள்.   

ஐபபசி ைோத சதோடககத்தில் உங்கள் இரோசிநோதன் 
குருபகவோன் சதோழில்ஸ்தோனைோன 10 இல் ்சஞ்சோரம் 
ச்சய்கின்ைோர். 10 இல் குருபகவோன் வரும்்போது சில 
ைோற்ைங்கள் ஏற்படலோம் என்பது சபோதுவழககு. சபோது-
வோழவில் ைட்டுைல்ல உத்தி்யோகத்திலும் கூட இநத 
நிமல வரலோம் என்பதுதோன் சபோதுவோன கருத்தோகும். 
உத்தி்யோகத்திலும் திடீர் ைோற்ைங்கள் ஏற்பட வோய்ப-
புணடு. ்ைலும் 2 ஆம் இடத்தில் ச்சவவோய் இருப-
பதோல் சபோருளோதோர நிமல மிக நன்ைோக இருககும். 
சதோழில் நடத்துபவர்கள் அதில் முன்்னற்ைம் கோண-
போர்கள். ்ைலும் சுய சதோழிலில் இருபபவர்களுககும் 
வோய்பபோன வோரைோகும். அதிர்்ஷட திகதி- அக்டோபர் 
19, 20, 21   

கடகம்
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மீனம்

ரிஷபம்

 மேஷம்  

சிம்ைம்

மிதுனம்

18.10.2020 - 24.10.2020

mCash வர்த்தகர்கள் QR 
அடிபபமடயிலோன சகோடுபப -
னவுகமள ஏற்றுக சகோள்ளும் 
வ்சதிகமள வழங்க சகோைர்ஷல் வங் -
கியும் சைோபிசடல்லும் பங்குடமை 
ஒன்மை ஏற்படுத்தி உள்ளன. இதன் -
படி LANKAQR இல் பதிவு ச்சய்யப -
பட்டுள்ள எநதசவோரு நடைோடும் 
ச்சயலி ஊடோகவும் சகோைர்ஷல் 
வங்கியின் அதி நவீன QR Plus இயந -
திரத்மதப பயன்படுத்தி சகோடுபப -
னவுகமளப சபற்றுக சகோள்ளலோம்.  

இநதப பங்குடமையோனது வர்த் -
தகர்களுககும் வோடிகமகயோளர்க -
ளுககும் அதி உச்ச வ்சதிகமள ஏற் -
படுத்திக சகோடுககும் என்று வங்கி 
அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் 
சகோடுபபனவுககோன ்நரம் குமைக -
கபபட்டு போதுகோபபோனதும் விமர -
வோனதும் ஆற்ைல் மிககதுைோன ஒரு 
தளம் அவர்களது மக விரல்களுக -
குள் சகோணடு வரபபடுகின்ைது.  

mCash உடனோன LANKAQR இன் 
அறிமுகம் சிறிய வர்த்தகம் முதல் 
சபரிய அளவிலோன சதோழில்மு -
யற்சிகளுமடய mCash வர்த்தகங்க -
ளுககு LankaQR, Visa QR அல்லது 
ைோஸ்டர் போஸ் ஆதரவுடன் கூடிய 
QR சகோடுபபனவு நடைோடும் 
ச்சயலி ஐப போவிககும் எநதசவோரு 
வோடிகமகயோளரிடமிருநதும் எந -

தசவோரு சகோடுபபனமவயும் 
சபற்றுக சகோள்ள வழியமைககின் -
ைது.  

mCash வர்த்தகர்களோல் வழங் -
கபபடும் LANKAQR குறியீடுகள் 
லங்கோ்ப, விஸோ ைற்றும் ைோஸ்டர் 
கோர்ட் வமலயமைபபின் ஊடோக 
வழங்கபபடும் சகோடுபபனவுகமள 
ஏற்றுக சகோள்ளும். இதன்மூலம் 
்சநமதககு விடபபடும் முழு அள -
விலோன LANKAQR குறியீடோக இது 
அமைகின்ைது. இநத QR குறியீடு -
கள் LankaPay இன் உத்தரவோதம் 
சபற்ை ஏமனய பிர்யோகங்களுட -
னும் முழு அளவிலோன இணககப -
போடு சகோணடதோகும்.  

வோடிகமகயோளர்கள் வர்த்தகர்க -
ளிடம் உள்ள QR குறியீட்மட மிக 

இலகுவோக ஸ்்கன் ச்சய்து தைககு 
விருபபைோன ஒரு வமலயமைப -
பின் ஊடோக மகடயகக அடிபப -
மடயிலோன QR சகோடுபபனவின் 
மூலம் தங்களது சகோடுபபனவு -
கமள ச்சய்து சகோள்ளலோம். இநதக 
சகோடுககல் வோங்கலோனது சகோைர் -
ஷல் வங்கியின் Q Plus சபோறிமு -
மையூடோகவும் mCash ஊடோகவும் 
ச்சயல்படுத்தபபடும். இமவ மிகக 
குறுகிய கோலத்தில் விமரவோகவும் 
போதுகோபபோகவும் இமணயவழியூ -
டோகப பூர்த்தி ச்சய்யபபடுகின்ைன.    

LANKAQR க�ொடுப்பனவு வசதி�ளை வழங� 
க�ொமர்ஷல் வஙகியுடன் இளையும் கமொபிகடல்

கடநத ைோதம் உடற்-
தமகமை துமையில் 
புரட்சிமய ஏற்படுத்திய 
வணணம் Power World 
gyms இனோல் அறிமுகம் 
ச்சய்யபபட்ட Proxone 
app ஊடோக pay-as-you-go 
வ்சதி வழங்கபபடுவது-
டன், இநத Proxone app 
இல் தற்்போது சபரு -
ைளவு உடற்தமகமை, 
சபோழுது்போககு ைற்றும் 
விமளயோட்டு உள்ளம்-
்சங்கள் உள்ளடககபபட்-
டுள்ளன.   

அ னு ப வ த் து க க ோ ன 
சுதநதிரம் எனும் 
சகோள்மகமய மீளமைககும் 
வமகயில் அமைநதுள்ள இநத 
Proxone app ஊடோக போவமனயோளர்-
களுககு தைது உடற்தமகமை இலக-
குகளுககமைய ஒரு ச்சயற்போட்-
டுககு ைட்டுபபடுத்தபபடோைல், 
கோலம் ைற்றும் இடம் என எவவித 
சிககல்கள் அல்லது வமரயமைகளு-

மின்றி அவற்மை எய்தககூடியதோக 
அமைநதுள்ளது. எநதசவோரு ்நரத்-
திலும், எநதசவோரு பகுதியிலிருந-
தும் உடற்தமகமை ச்சயற்போட்மட 
அணுகுவமத ஊககுவிபபதோக 
அமைநதுள்ளது.   

Proxone ஊடோக தற்்போது 150 
ககும் அதிகைோன ச்சயற்போடுகமள 
அணுகும் வோய்பபு வழங்கபபடுகின்-
ைது. இதில் ரகபி விமளயோட்டுகள், 
சவளியிட குத்துச்சணமட வகுப-
புகள், உயர் விமனத்திைன் பயிற்சி 
(HIT), Zumba, சதரிவு ச்சய்யபபட்ட 

குழுககளுககு – சபணக-
ளுககு ைோத்திரம் உடற்த -
மகமை ச்சயற்போடுகள், 
சி்ர்ஷட பிரம�கள் அடங்-
கியுள்ளன. குறிபபோக 
நீச்சல், சடனிஸ், உமதப-
பநதோட்டம், பூபபநதோட்-
டம், ஸ்சகோ்ஷ, கூமடப-
பநதோட்ட மைதோனம் 
ைற்றும் உங்கள் இருபபி-
டத்துககு அருகோமையில் 
அமைநதுள்ளன பல உடற் 
தமகமை ச்சயற்போடுகள் 
பல அடங்கியுள்ளன.   

ச க ோ ழு ம் ம ப யு ம் 
அதமனச சூழவுள்ள பகுதி-
கமளயும் ்்சர்நத சவளியக 

ச்சயற்போடுகள் தின்சரி மு.ப. 5.30 
முதல் மு.ப. 7.00 ைணி வமரயும் 
ைற்றும் பி.ப. 5.15 முதல் பி.ப. 
6.45 வமரயும் கிமடபபதுடன், ஒரு 
வகுபபுககு தலோ 250 ரூபோய் எனும் 
குமைநத சதோமக அைவிடபபடும். 
சபற்்ைோர் தைது பிள்மளகளுககு 
தோம் விரும்பும் பயிற்றுவிபபோளமர 
சதரிவு ச்சய்து சகோள்ள முடியும். 
இதற்கோக Proxone App இல் சதரிவு 
ச்சய்து சகோள்ள ஏரோளைோன பயிற்று -
விபபோளர்கள் ைற்றும் வழிகோட்டிக-
ளின் தகவல்கள் கோணபபடுகின்ைன.   

உடற்தள�ளம மறறும் க்பொழுதுப்பொக்கு   
அம்சங�ள் அடஙகிய Proxone app   

இலங்மகயின் முன்னணி ஆடவர் 
ஆமடகளின் வர்த்தக நோைைோன 
சிக்னச்சர் (Signature) தனது புதிய 
கோட்சியமையிமன ைோத்தமையில் 
திைநதுள்ளது. நிறுவனத்தினோல் 
விஸ்தரிககபபட்டு வரும் சிக்னச -
்சர் ஸ்டூடி்யோ வமலயமைபபில் 
புதிய உள்ளடககைோகவும் இது 
அமைநதுள்ளது.   

சிக்னச்சர் வர்த்தக நோைத்தின் 
முன்னணியோக அமைநதுள்ள 
இநத சிக்னச்சர் கோட்சியமையோன 
இளம் தமலமுமையினருககு பரி -

பூரணைோன ஆமடத் சதரிவுகமள 
ஒ்ர கூமரயின் கீழ வழங்குகின் -
ைது. 181, அநோகரிக தர்ைபோல 
ைோவத்மத, ைோத்தமை எனும் முக -
வரியில் அமைநதுள்ள இநத புதிய 
சிக்னச்சர் ஸ்டூடி்யோ கோட்சிய -
மையினுுௗடோக, வோடிகமகயோளர்க -
ளுககு சபருைளவு சதரிவுகமளயும், 
்போதியளவு இடவ்சதியுடன் கூடிய 
வோகனத் தரிபபிட வ்சதிமயயும் 
சகோணடுள்ளது.   

நவநோகரீகத்தில் அதிகளவு 
நோட்டம் கோணபிககும் ஆடவர்க -

ளுககு, பிரத்தி்யகைோன ஆமட 
அனுபவத்மத சபற்றுக சகோள்ளும் 
வோய்பபிமனயும், வோடிகமகயோளர் -
கமள மையபபடுத்திய உயர் தரம் 
வோய்நத ்்சமவயும் சிக்னச்சரி -
னோல் வழங்கபபடுகின்ைது. 

ஆடவருககோன ஸ்ைோர்ட் கசுவல், 
கசுவல், லிசனன், சூட்கள், ்்சர்ட் -
கள் (Shirts) பி்ள்சர்கள் ைற்றும் 
கோற்்சட்மடகள் ்போன்ைவற்மை 
சதரிவு ச்சய்து சகோள்ளலோம். இநத 
கோட்சியமையினுுௗடோக, சலதர் 
(டநயவோந்ச) தயோரிபபுகள் ைற்றும் 

ஆடவர் அணிகலன்கள் ்போன்ை -
வற்மை தைது புதிய சகோள்வனவு -
களுககு சபோருத்தைோன வமகயில் 
இங்கு சதரிவு ச்சய்து சகோள்ள 
முடியும். 

வி்்சடைோக வடிவமைககப -
பட்டுள்ள இநதக கோட்சியமை, 
வோடிகமகயோளர்களுககு வ்சதியோன 
சூழமல வழங்குவதோக அமைநதுள் -
ளதுடன், பரநதளவு சதரிவுகமள 
இலகுவோக சதரிவு ச்சய்யககூடிய 
வமகயில் வடிவமைககபபட்டுள் -
ளது.

மொத்தளையில் சிக்பனசசர ஸ்டூடிபயொ �ொட்சியளை



மேேன் சமூ-
கத்துக் குடும்பம 
ஒன்றில் பிறந்தவர்-

்தான் ஹ�ாலியூட்டின் பிர்பலச் சினிோ 
இயக்குனரும ்தயாரிப்பாளருோன இஸோ-
யில் நூர் ஹோ�ேட். 

இஸோயில் இநதியாவின் ்பம்பாய் நகரில் 1936 ஆம 
ஆண்டு டிசம்பர் 25ஆம திகதி இஸோயில் ஹோ�ேட் �ாஜி 
அபதுல் ரஹோன் ேற்றும �ாஸரா ்தம்பதிகளுக்குப பிறந்த இவரது 
்தந்்தயார் புட்வ வியா்பாரியாகவும அம்த மநரத்தில் அன்்றய இநதி-
யாவின் முஸலிம லீக் கட்சியின் மூத்்த ்த்லவராகவும இருந்தார்.   

மேேன் சமூகம ஆரம்பக் காலத் ஹ்தாடக்கம வர்த்்தகச் சமூகோக இருந்த 
ஹ்பாழுதும மேேன் சமூகத்்்தச் மசர்ந்த Noormohamed ்தனது 25 வயது 
ேகனான Ismail ்ல வர்த்்தகராக ஆக்காேல் அஹேரிக்காவுக்கு மேல் ்படிபபுக்-
காக அனுபபி ்வத்்தார். சிறுவயது மு்தமல சினிோத்து்றயால் ஆர்வமிக்க-
வராக இருந்த Ismail மேல்்படிப்்பத் ஹ்தாடர்நது, முழு்ேயாக ஹ�ாலிவூட்-
டில் சினிோத்து்றயில் ஈடு்பட்டார். 
அ்தன் ்பயனாக ஹ�ாலிவூட்டில் 
அஹேரிக்கா்வச் மசர்ந்த James Ivory 
இ்ைநது Merchant Ivory Productions. 
எனும தி்ரப்பட நிறுவனத்்்த ஆரம-
பித்்தார். இவர்களுடன் அஹேரிக்கா-
வில் வசித்்த யூ்தப ஹ்பண் எழுத்்தாள-
ரான Ruth Prawer Jhabvala இ்ைநது 
ஹகாண்டார். James Ivory இ்ைநது 
சுோர் 40களுக்கு மேலான தி்ரப்ப-
டஙக்ள Merchant Ivory Productions. 
நிறுவனத்தின் ்தயாரிபபுகளாகத் ்தயா-
ரித்தும இயக்கியும இருக்கிறார்கள். 
இவர்கள் இருவரது Partership நீண்ட 
காலப ்பஙகாளர்கள் என்ற வ்கயில் 
உலகச் சா்த்னயாக கரு்தப்படுகிறது.   

இவவாறாகச் சினிோத்து்ற ்பங-
களிபபின் நான் அறிந்த ேட்டில் 
உலக வாழ் மேேன் சமூகத்திலிருநது 
சினிோத்து்றயில் ஈடு்பட்டவர்கள் 
இல்லா்த நி்லயில், மேேன் சமூகத்தி-
லிருநது சினிோத்து்றயின் ஈடு்பட்ட 
மு்தல் மேேன் ஆவார்.   

Ismail யின் சினிோத்து்ற ்பஙகளிப-
்்பப ்பற்றி விரிவாகப ம்பசுவ்தற்கு 
முன்ன்தாக உலகச் சினிோத்து்றயில் 
அதிலும குறிப்பாக இநதியா சினிோத்-
து்றயில் இநதிய முஸலிமகளின் 

்பஙகும, 
இந தி -

யக் க்ல 
இ ல க் கி ய 

வ ள ர் ச் சி யி ல் 
இநதிய முஸலிம-

களின் ்பஙகும கணி-
சோனது. இன்று நாம 

இநதிய முஸலிம ஒருவ-
ரின் சினிோ முயற்சிக்ளப 

ம்பசிக் ஹகாண்டிருக்கிமறாம. 
இநதியச் சினிோ து்றயில் 

நு்ைநது ்பஙகாற்றிய இநதிய 
முஸலிமக்ளப ்பற்றிச் ஹசால்வது 

என்றால் நடி்ககள், நடிகர்கள், ்பாடலா-
சிரியர்கள், ்பாடகர்கள் இ்சய்ேப்பாளர்-

கள் இயக்குநர்கள் வசனகர்த்்தாக்கள் ்தயாரிப-
்பாளர்கள் இப்படியாக இநதியச் சினிோ உலகில் 

்பல நி்லகளில் இநதிய முஸலிமகள் ்தஙகளது 
்பஙகளிப்்ப நல்கி வநதுள்ளார்கள். இற்்றவ்ர 

இநதிய முஸலிமகளின் சினிோத்து்ற ்பஙகளிபபு 
ஹ்தாடர்கிறது. அவர்களின் ்பட்டியல் நீண்டது.   
Ismail Noormohamed Merchant ்தான் சார்ந்த Merchant Ivory 

Productions எனும நிறுவனத்தின் ்தயாரிபபுகளாக இவரது ்பங-
காளரான James Ivory இ்ைநது ்பல முக்கிய உலக எழுத்்தாளர்க-

ளின் நாவல்க்ள அடிப்ப்ட ஹகாண்டு ்பல ்படஙக்ளத் ்தயாரித்-
்தவர். உ்தாரைத்திற்கு அஹேரிக்க எழுத்்தாளர் ஹ�ன்றி மேமஸ (Henry 

James (1843 – 1916), பின்காலனிய இலக்கியத்தில் அ்டயாளப்படுத்்தப-
்பட்ட திரினிடாட் தீ்வச் மசர்ந்த இநதிய வமசாவளியினரா வி.எஸ ்ந்பால், 
(V.S.Naipau1932-2018) அனி்தா ம்தசாய் ((Anita Desai,1937), ேற்றும இவர்க-
ளுடன் மசர்நது இயஙகிய யூ்தப ஹ்பண் எழுத்்தாளரும, இநதிய்ர ேைந்தவர் 
என்ற வ்கயில் இநதியாவில் வசித்்த Ruth Prawer Jhabvala யின் நாவல்கள் 
உட்்படப ்பல உலகப ்ப்டப்பாளிகளின் நாவல்க்ளச் ஹசால்லாம.   

அந ்த 
வ்கயில் 

உ ்த ர ா ை த் -
திற்கு இநதியா-

வின் வர்த்்தகர் 
ஒருவரின் ேகனா-

கப பிறந்த சினிோத் 
து்றயில் ஈடு்பட்ட 

இஸோயிலின் ்ப்டபபு-
கள் அவர் ்தயாரித்்த ்படஙகள் 

அவர் இயக்கிய ்படஙகள் அவர் 
எழுதிய நூல்க்ளப ்பற்றிச் சற்று 

விரிவாகப ்பார்ப்ப்தற்கு அ்தற்கு முன்-
ன்தாகப பிரிட்டிஷ் காலனித்துவ ஆட்சி 

நிலவிய நாடுகள் ஒமர நிர்வாகத்தின் கீழ் 
இருந்த்ேயால் ்பணிகள் நிமித்்தமும, உயர்-

கல்விக்காவும காலனித்துவ நாடுளிலும பிரிட்-
டிஷ் நிர்வாகம அல்லா்த மேற்குலக நாடுகளிலும 

குடிமயறியவர்களின் சமூகக் க்ல இலக்கியப ்பணி-
களில் எவவாறான நி்லயில் ்தம்தம நாடுக்ளப 

்பற்றிய சிந்த்னயும பிரக்்ஞையும ஹசயற்்பட்டுள்ளது 
என்்ப்்த அறிவ்தன் மூலம Ismail யின் சினிோத்து்றக்-

கான ்பஙகளிபபின் அரசியல் ம்பாக்்கயும ்தன்்ேயும ஆை-
ோகப புரிநது ஹகாள்ளக் கூடிய்தாக இருக்கும.   
இநதியச் சினிோத்து்ற ஹ்பாறுத்்தவ்ர அன்று ஹ்தாடக்கம ஒரு 

ஹ்தாழில்து்றயாக வளர்ந்த நி்லயிலும ஒரு வர்த்்தகரின் ேகனாகப 
பிறநதும, இஸோயில் வணிக ரீதியான தி்ரப்படஙக்ளத் ்தயாரிக்-

காேல் சீரியஸான ்பல ்படஙக்ளத் ்தநது உலகச் சினிோக்காரர்களின் 
கவனத்்்த ஈர்த்்தார். இவருடனான உறவின் காரைோக இவரது ்பஙகாளிக-

ளான James Ivory, Ruth Prawer Jhabvala ஆகிமயாருடன் இ்ைநது 40 தி்ரப-
்படஙக்ள அளவில் இயக்கியும, ்தயாரித்தும இருக்கிறார்.   

இநதியா்வப பின்புலோகக் ஹகாண்ட ்பல தி்ரப்படஙக்ளத் ்தயாரித்து 
இயக்கியும இருக்கிறார் Ruth Prawer Jhabvala யினால் எழு்தப்பட்ட நாவல்க-
ளில் இநதியா்வப பின்புலோகக் ஹகாண்டு எழு்தப்பட்ட நாவல்க்ள அடிப-
்ப்டயாகக் ஹகாண்டு ஹவளியிடப்பட்ட தி்ரப்படஙகளும அடஙகும. அந்த 
வ்கயில் இநதியா்வப பின்புலோகக் ஹகாண்ட தி்ரப்படஙகள், குறுநதி-
்ரப்படஙகள், ஆவைத்தி்ரப்படஙகள் என்ற வ்கயில் பின்வரும ்படங-
கள் நேது கவனத்திற்கு வருகின்றன.   

The Creation of Woman, Trident Films, (1960) இதுஹவாரு குறுநதி்ரப-
்படம. இஸோயில் அஹேரிக்காவில் குடிமயறிச் சினிோத்து்றயில் ஈடு்ப-
டத் ஹ்தாடஙகிய ஆரம்பக் காலத்தில், அ்தாவது Merchant Ivory Productions 
ஹ்தாடஙகுவ்தற்கு முன்னான காலத்தில் ்தனிப்பட்ட மு்றயில் ்தயாரித்்த 
்படம. இது Charles Schwep இயக்கிய ஆவைப்பாஙகான ஒரு குறுநதி்ரப்ப-
டம. ்பாஸகர் ராய் சவுத்ரி என்ற ஒரு இநதிய நாட்டுபபுற நடனக் க்லஞைர். 
அவரது நடனத்்்த ்ேயோக ்வத்துப ஹ்பண்ணின் ம்தாற்றத்்்த வி்பரிக்-
கும ஒரு ்படம.   

The Sword and the Flute (1961) இதுவும ஒரு குறுநதி்ரப்படம. James Ivory 
இயக்கி, இஸோயில் ்தயாரிபபில் உருவான குறுநதி்ரப்படம. இப்படம இந-
தியா்வ ஆண்ட முகலாய ஆட்சி கால ஓவியஙக்ளயும ராஜ்பூட் ஓவியங-
க்ளயும முன் ்வத்து இநதியாவின் சிறந்த க்லஞைர்களான Ravi Shankar, 

Ustad Ali Akbar Khan, T.Visvanathan ம்பான்றவர்களின் இ்ச கல்வயில் 
இநதியாவின் சிறந்த விவர்ையாளரான Saeed Jaffrey யின் விவர்ையுடன் 
முன் ்வக்கப்பட்ட ஆவைப்படோகும..   

The Householder (also known as Gharbar-1963) James Ivory யின் இயக்கத்தி-
லும, இஸோயிலின் ்தயாரிபபில் உருவான இத்தி்ரப்படம அவர்கள் இருவ-
ரது பிற்காலத்தில் உருவான ஹ்பரும்பாலான தி்ரப்படஙகளுக்கு வசனகர்த்்தா-
வாகப ்பணி ஹசய்்த, இநதியாவின் ேருேகளான யூ்தப ஹ்பண் எழுத்்தாளரான 
Ruth Prawer Jhabvala வின் The Householder நாவ்ல அடிப்ப்டயாகக் 
ஹகாண்டு உருவாக்கப்பட்ட ்படம. இநதியக் குடும்பம ஒன்றில் ோமியார்- 
ேருேகள் இருவருக்குமி்டயிலான பிரச்சி்னக்ளப ்பற்றிப ம்பசிய ்படம. 
Shashi Kapoor, Leela Naiduindu ம்பான்ற அன்்றய முன்னணி நடிகர்கள் 
நடித்்த ்படம. இநதியா்வப பின்புலோகக் ஹகாண்டு இஸோயில் உருவாக்-
கிய தி்ரப்படஙகள் ஹ்பரும்பாலானவற்றில் Shashi Kapoor, Leela Naiduindu 

ஆகிமயார் முன்னணி நடிகர்களாக நடித்து 
இருக்கிறார்கள் என்்பது குறிபபிடத்-
்தக்கது.   

The Delhi Way, 1964 James Ivory இயக்-
கத்திலும ்தயாரிபபிலும உருவான டில்லி 
நக்ரப ்பற்றிய ஓர் ஆவைப்படம.,   

Shakespeare Wallah, 1965, James Ivory 
இயக்கத்திலும இஸோயிலின் ்தயாரிப-
பிலும உருவான ்படம. பின் காலனிய 
இநதியாவுக்கு வரும மேக்ஸபியர் நாடக் 
கமஹ்பனி குடும்பத்தினருக்கும இநதியா-
விலுள்ள நடிகர்களுக்குமி்டலான உற-
வாட்லப ்பற்றிப ம்பசும ்படம.   

The Guru, 1968, James Ivory இயக்-
கத்திலும இஸோயிலின் ்தயாரிபபி-
லும உருவான இத்தி்ரப்படம சித்்தார் 
இ்ச்யக் கற்றுக் ஹகாள்ள இநதியாவுக்கு 
வரும மே்லத்ம்தய இ்ச க்லஞைர் ஒரு-
வரின் இநதிய அனு்பவத்்்தக் கூறும 
்படம.   

Bombay Talkie, 1970. James Ivory இயக்-
கத்திலும இஸோயிலின் ்தயாரிபபிலும 
இநதியா வரும மே்லத்ம்தய சினிோ 
நடி்கக்கும ்பம்பாய் தி்ரப்படத்தில் 
்பணியாற்றும இநதிய நடிகருக்குோன 
உற்வப ்பற்றிய ்படம.   

லங்க கமயூனிஸட் கட்சியின் மூத்்த ்த்லவர்களில் ஓருவரும சர்வ-
ம்தச ரீதியாக ேதிக்கப்படும 'ோஓ ்பா்்த” கமயூனிஸட் கட்சிகளின் 
சிமரஸட ஆமலாசகராக விளஙகியவருோன ம்தாைர் என். சண்முக-

்தாசன் பிறநது நூறாண்டுகளாகின்றன.  
இலங்கயில் கமயூனிஸட் கட்சி ஆரமபிக்கப்பட்டம்பாம்த ்பல்க்லக்கை-

கப ்படிப்்ப முடித்து ஹவளிமயறி கட்சியின் முழுமநர ஊழியனாகச் மசர்நது-
ஹகாண்ட ம்தாைர் நா. சண்முக்தாசனின் அரசியல் வாழ்வு இலங்கப ஹ்பாது-
வுட்ே இயக்கத்துடன் சோந்தரோனது.  

கமயூனிஸட் இயக்கத்தில் ஸராலின் – ஹராட்ஸகி ்தத்துவார்த்்த பிரச்சி்ன 
எழுந்தம்பாதும பின்னரும ஸராலின் ஹகாள்்கக்ள வலியுறுத்தி முன்ஹன-
டுத்து ம்தாைர் சண் புகழ்ஹ்பற்றார்.  

அன்று வலி்ேமிக்க ஹ்தாழிற்சஙகோக விளஙகிய இலங்க ஹ்தாழிற்சஙக 
சமமேளனத்தின் ஹ்பாதுச்ஹசயலாளராக விளஙகினார்.   

1953 -ம ஆண்டு ஆட்சி்ய ஆட்டஙகாை்வத்்த '�ர்த்்தா்ல' ஹவற்றிகர-
ோக நடாத்்த முக்கிய ்பஙகளித்்தவர்.  

1960 - களின் முற்்பகுதியில் சர்வம்தசப ஹ்பாதுவுட்ே இயக்கம மசாவியத் 
யூனியன் சார்்பாகவும - சீனா சார்்பாகவும பிளவு்பட்டம்பாது - இலங்கக் கமயு-
னிஸட் கட்சிக்குள் சீனச்சார்்பாக ்தத்துவார்த்்தப ம்பாராட்டத்்்த முன்ஹனடுத்-
்தார். மசாவியத் யூனியனின் ம்பாக்்கத் 'திரிபுவா்தம' எனக் கண்டித்்தார்.  

குருமசவ முன்்வத்்த 'சோ்தான சகவாழ்வு' என்ற சித்்தாந்தம ோர்க்சிஸக் 
மகாட்்பாடுக்ள - புரட்சிகரத் ்தத்துவத்்்தத் திரிபு்படுத்திவிட்ட்தாகக் குற்றஞ்-
சாட்டி நிராகரித்்தார்.  

சீனப ஹ்பருந்த்லவர் ோஓமசதுங சிந்த்னகளும சீனக் கமயூனிஸட் கட்-
சியின் வழிகாட்டு்தல்களும சரியான்வ என்ற இவரது வா்தஙகள் சர்வம்தச 
ரீதியான கவனத்்்தப ஹ்பற்றன.  

1964-ம ஆண்டளவில் கட்சி பிளவு்பட்டது. கட்சியின் ஹ்தாழிற்சஙக - வாலி்பர் 
சஙக - க்ல இலக்கியப பிரிவுகளின் ஹ்பரும்பகுதியினர் சீனச்சார்பு அணியின-
ராயினர். வட்பகுதியிலும கட்சியின் ஹ்பரும்பான்்ேயினர் இவர்க்ளமய 
ஆ்தரித்்தனர்.  

மசாவியத் சார்புப ஹ்பாதுவுட்ேக் கட்சியினர் அன்று மு்தலாளித்துவப 
்பாராளுேன்றப ்பா்்தயூடாக மசாசலிச சமு்தாயத்்்தக் காைலாம என்று கூறி 
வர்க்க சேரசோகிய்்தச் சண் கடு்ேயாகச் சாடினார்.  

ஹ்தாழிலாளி – விவசாயி வர்க்கம ஒரு வர்க்கப ம்பாராட்டத்தின் – புரட்சியி-
னூடாகமவ விடு்த்ல ஹ்பறமுடியும என்்ப்்த வலியுறுத்தினார்.  

1964-ல் இடதுசாரிகள் என்று ஹசால்லப்பட்டவர்கள் அரசுடன் இ்ைந-
துஹகாண்ட்்த கடு்ேயாக விேர்சித்்த சண், இது ஹ்தாழிலாளி வர்க்கத்-
திற்கு மிகபஹ்பரிய துமராகம - இடதுசாரி இயக்கம கண்ட மோசோன பின்ன-
்டவு எனக் கண்டித்்தார்.  அன்று இடதுசாரி இயக்கத்திலும ்பாராளுேன்ற 
அரசியலிலும ோம்பவான்கஹளனச் ஹசால்லப்பட்ட கலாநிதி என்.எம. 
ஹ்பமரரா,- கலாநிதி ஹகால்வின் ஆர்.டி. சில்வா, ம்பர்ைாட் ஹசாய்சா, - டாக்டர் 
விக்ரேசிஙகா, - பீட்டர் ஹகனேன் ஆகிமயாருக்குச் சித்்தாந்த ரீதியாகச் சவால்-
விடக்கூடிய அறிவாற்றல் ஆழ்ந்த புல்ே - எழுத்்தாற்றல்- ம்பச்சாற்றல் மிக்கவ-
ராக- அவர்களுக்ஹகல்லாம 'சிமேஹசாப்பனோக' சண்முக்தாசன் விளஙகினார்.  

ஆஙகிலம - சிஙகளம - ்தமிழ் ஆகிய முமஹோழிகளிலும ஆைோன அரசியல் 
ம்பரு்ரக்ள நிகழ்த்தும வல்ல்ேயுள்ளவராக ேதிபபுபஹ்பற்று விளஙகி-
னார்.  

இலங்கஹயஙகும நூற்றுக்கைக்கான ோர்க்ஸிச வகுபபுக்ள - கருத்்தரஙகு-
க்ள முமஹோழிகளிலும நடத்தியுள்ளார்.  

‘சண்முக்தாசனின் வகுபபுகளில் கலநதுஹகாண்மடன்' என்்பது அன்று ஹ்பரு-
்ேமிக்க அரசியல் ்தகுதியாகச் சிஙகள - ்தமிழ் ேக்களால் கரு்தப்பட்டது.  

மூத்்த ஹ்தாழிற்சஙகவாதியாகவும - ஹ்தாழில் சம்பந்தோன சட்ட விடயஙக-
ளில் நிபுைராகவும விளஙகிய இவர் - இலங்கஹயஙகும ஹ்தாழில் சம்பந்த-
ோன வைக்குகளில் ஹ்தாழிலாளர் சார்பில் ஆேராகி ்பல்லாயிரக்கைக்கான ேக்-
களுக்கு உ்தவியுள்ளார்.  

வட்பகுதியிலும சினிோத் ஹ்தாழிலாளர் சஙகம, மில்க் ் வற் மசாப ஹ்தாழிற்-
சா்லத் ஹ்தாழிலாளர் சஙகம - சிஹேநதுத் ஹ்தாழிற்சா்லத் ஹ்தாழிலாளர் 
சஙகம, -ஹநசவா்லத் ஹ்தாழிலாளர் சஙகம ஆகியனவுட்்படப ்பல சஙகஙக-
்ளச் மசர்ந்த ஹ்தாழிலாளர்கள் சார்பில் வைக்குகளில் ஆேராகி ஹவற்றி கண்-
டவர்.  

இந்த வைக்குகள் ்பலவற்றில் மு்தலாளிகள் நிர்வாகத்தினர் சார்பில் ்தமிைரசு 
– ்தமிைர் விடு்த்லக் கூட்டணி்யச் மசர்ந்த சட்டத்்தரணிகமள ஆேராகினர் 
என்்பது குறிபபிடத்்தக்கது.  

ே்லயகத்தில் 'ஹசஙஹகாடிச் சஙகம' பின்னர் 'புதிய ஹசஙஹகாடிச் சஙகம'ஆ-
கியனவற்றின் மூலம ஹ்தாழிலாளார் ஐக்கியத்்்தக்கட்டி வளர்க்கப ்பாடு்பட்-

டார். ஹ்தாழிலாளர் ம்பாராட்டஙகளுக்குத் ்த்ல்ே ஹகாடுத்்தார்.  
வட்பகுதியில் தீண்டா்ேக் ஹகாடு்ேக்ஹகதிரான ம்பராட்டம 

கட்சிக்குப ஹ்பரு்ே மசர்த்்தது எனலாம. அன்்றய ்பாராளு-
ேன்றப பிரதிநிதிகள் ்தேது ்ப்தவிக்ளயும வர்க்க நி்லப-

்பாட்்டயும காப்பாற்றிக்ஹகாள்ள துமராகமி்ைத்-
துவந்தமவ்ள - 1966 அக்மடா்பர் 21-ம திகதி 

யாழ் முற்றஹவளிப ஹ்பாதுக்கூட்டத்தில் 
சண் விடுத்்த அ்றகூவல் வட்ப-

குதில் ஆலயபபிரமவசப 

ம்பாராட்டஙகளுக்கும - ம்தநீர்க்க்டப பிரமவசப ம்பாராட்டஙகளுக்கும உநது-
சக்தியானது.  

சஙகா்ன – நிற்சாேம - கரஹவட்டி – கன்ஹ்பால்்ல-, ஹநல்லியடி, சுன்னா-
கம, - காஙமகசநது்ற, - ேட்டுவில், - ஹகாடிகாேம உட்்படப ்பல இடஙக-
ளில் ம்பாராட்டஙகள் ஹவடித்்தன. இபம்பாராட்டஙகள் குறித்து இலங்க 
வாஹனாலி ஹேௌனம சாதித்்தமவ்ளகளில் பீக்கிங வாஹனாலி உண்்ே-
நி்ல குறித்து ஹ்தாடர்நது ஹசய்திக்ள ஒலி்பரபபியது. தீண்டா்ே 
ஒழிபபு ஹவகுேன இயக்கம ேகத்்தான ஹவற்றிக்ளக் கண்டது.  

சண் ்த்ல்ேயில் கட்சி இ்தற்கு உறுது்ையாகவிருநது பூரை 
ஆ்தரவு வைஙகியது. ஹ்தன்னிலங்க ேக்களின் ஆ்தர்வப 
ஹ்பற்றுக் ஹகாடுத்்தது. இலங்கப ்பாராளுேன்றத்திலும  
்தமிழ்த் ்த்லவர்களது வர்க்க நி்லப்பாடு - சாதியப்பற்று 
அம்பலோனது.  

1969-ல் மேதினம ஹகாண்டாடத் ்த்டவிதிக்கப-
்பட்டம்பாது அத்்த்ன அரசியல் கட்சிகளும பின்-
வாஙகிய நி்லயில் - ்த்ட்ய மீறி ஹகாழுமபு 
- யாழ்ப்பாைம - ே்லநாடு ஆகிய இடஙகளில் 
குறிபபிட்ட்படி ஊர்வலமும கூட்டமும 
நடாத்தி ஹவற்றிகண்டது சண் ்த்ல்ேயி-
லான கமயூனிஸட் கட்சியாகும.  

1971 ஏபரலில் விேயவீரா ்த்ல-
்ேயிலான மே. வி. பி இயக்-
கத்தினரது காட்டிக்ஹகாடுபபி-
லான கிளர்ச்சியின்ம்பாது 
சண்முக்தாசன் - கட்சியின் 
்த்ல்ேக் குழுவினர் 
- ேற்றும ஆயிரக்கைக்-
கான இ்ளஞைர்-
கள் ்கதுஹசய்-
ய ப ்ப ட் டு ச் 
சி ் ற யி ல் 
அ ் ட க் -
கப்பட் -

டனர். ஆயிரக்கைக்காமனார் 
ஹகால்லப்பட்டனர். கட்சி 
சி்தறடிக்கப்பட்டது. கட்சி 
அலுவலகஙகள் - ஹசாத்துக்கள் 
சூ்றயாடப்பட்டன.   

இக்காலத்தில் வட்பகுதியி-
லும கமயூனிஸட் கட்சியின் பிரம்தசத் ்த்லவர்கள் ம்தடு்தலுக்-
குள்ளாகிய்தால் ்த்லே்றவு வாழ்க்்க மேற்ஹகாண்டனர்.  

ேக்கள் எழுத்்தாளர் மக. டானியல் ்கதுஹசய்யப்பட்டு சி்றயில-
்டக்கப்பட்டார்.   

சுோர் ஒரு வருடத்தின் பின்னமர சண் - டானியல் உட்்படப ்பலர் விடு-
்த்லயாகினர்.  

ஹவளிநாட்டவர் எவரும அனுேதிக்கப்படா்த - கட்டுப்பாடு மிகுந்த கலா-
சாரப புரட்சிக் காலகட்டத்தில் சண்முக்தாசன் சீனா ஹசன்றார். ்த்லவர் 
ோஓ்வச் சநதித்து உ்ரயாடினார். 'திஹயன்ஹேன்' சதுக்கத்தில் ோஓவுடன் 
நின்று ்பல இலட்சம ஹசஙகாவலர் அணிவகுப்்பப ்பார்்வயிட்டார். 
அஙகு அவர் உ்ரயாற்றவும வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது.  

உலக நாடுகள் - கட்சிகளின் ்த்லவர்களில் - ்த்லவர் ோஓ்வப 
்பலமு்ற சநதித்து உ்ரயாடியவரும ோஓவின் ்பாராட்்டப 
ஹ்பற்ற ஹ்பரு்ேக்குரியவரும ம்தாைர் சண்முக்தாசன் ேட்டுமே. 
ம்தாைர் சண் க்ல இலக்கியப ்ப்டபபுகள் குறித்தும ேதிப-
பிட்டு ஹநறிப்படுத்தும ்தக்ேயுள்ளவர்.   

ஒருமு்ற - அஹேரிக்க கறுபபின ேக்களின் வரலாற்்ற 
ஓரளவு ஹவளிப்படுத்தும 'மவர்கள்' (Roots) நாவல் 
குறித்தும - முன்னர் வடசீனாவில் ஏற்்பட்ட வரட்சி 
– ்பஞ்சம குறித்து ஹநக்குருகச் சித்்தரிக்கும (்தமி-
ழிலும ஹவளிவந்தது - ஹ்பயர் ஞைா்பகத்தில் 
இல்்ல) ஒரு நாவல் குறித்தும அவமராடு 
ம்பசிக்ஹகாண்டது ஞைா்பகம.  

டானியலின் ்ப்டபபுக்ள அவர் 
ஹ்தாடர்நது வாசிப்பவர். டானியல் 
இறுதியாகத் ்தமிைகம புறப்பட 
முன்னர் ஹகாழுமபில் சண் 
வீட்டில் ஒரு சில தினஙகள் ்தங-
கியிருந்தார். 
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மேேன் சமூக ஹ�ொலிவுட் இயக்குனர்   
Ismail NoorMohamed Merchant !   

ஹ�ொதுவுடமேத் தத்துவ ஆசொன்  
மதொழர் நொ. சண்முகதொசன்

வி.ரி. இளங்கோவன் 

15ஆம ்பக்கம ்பார்க்க...

15ஆம ்பக்கம ்பார்க்க...

்ேேன் கவி



THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY OCTOBER 18, 2020 292020 ஒக்டோபர் 18 ஞோயிற்றுககிழமை

இ லஙமகையில் இருககும் ஒ்ேய�ோரு மீனோட்சி அம்ைன் 
ஆல�ம் என்்ோல் அது ைடத்தடி மீனோட்சி அம்ைன் ஆல�ம் 
ைட்டு்ை. அவ்ோல�ம் கிழககில் அதுவும் அம்போம் ைோ்ட்டத-

தில் அமைந்துள்ளது.   
அம்போம் ைோ்ட்டததில் நிந்்தவூர் பிே்்தச யச�லகை எல்மலககுட்பட்ட 

ைரு்தநிலசூழலில் ைோட்டுபபம்ள ைடத்தடி மீனோட்சி அம்ைன் ஆல�ம் எழுந்-
்தருளி சுைோர் 300 ்ருடஙகை்ளோகை அருள போலிததுகயகைோண்டிருககி்ோள.   

சுற்றி்ே ்�ல்ய்ளிகைளுககு ைததியில் ஆலைேம் அேசைேம் ைோைேம் கைமுகு 
ய்தன்மன ைேஙகைள நிம்�பயபற்் ஒரு ை்னோேம்மி�ைோன ்தண்மை�ோன 
சூழலில் இவ்ோல�ம் அமைந்துள்ளதும் சி்பபுத்தோன். அஙகு யசன்்்ர்கைள 
உட்ன திரும்ப முடி�ோ்த்ளவிற்கு அந்்த சூழல் பக்தர்கைம்ள சுண்டி ஈர்ககி்து.   

கைோஞ்சியில் கைோைோட்சி ைதுமேயில் மீனோட்சி ைடத்தடியிலும் மீனோட்சி என்-
போர்கைள. மு்தலில் இவ்ோல�ததின் ்ேலோறு பற்றி சைகைோல சந்்ததிகைள அறி�-
்்ண்டும் என்ப்தற்கைோகை இககைட்டுமேயில் மு்தலில் அ்தமனத ்தருகின்்்ோம்.   

ஒல்லோந்்தர் கைோலததில் அ்தோ்து 16ஆம் நூற்்ோண்டு கைோலததில் (கி.பி.1766)
இவ்ோல�ம் அமைககைபபட்ட்தோகை ் ேலோறு கூறுகி்து. அக கைோலததில் சிற்சில 
பிேோந்தி�ஙகைளில் ்ன்னிமையின் சிற்்ோட்சி நிலவி�து.   

ைட்டககை்ளபபில் ைண்முமனபபற்று ்ன்னிமைகை்ளோன அம்பி்ளோந்தும் 
கைந்்தப்போடி சததுருககைப்போடி கைதிேைமலப்போடி அறுைககுட்டி்போடி 
ஆகி்�ோரின் கைண்கைோணிபபில் சில ஆல�ஙகைள பரிபோலிககைபபட்டு்ந்்தன. 
அ்்த்போல் ைட்டககை்ளபபின் ய்தற்்கை நற்பிட்டிமுமனயில் ்ோழந்்த கைே்ோ-
குபபற்று ்ன்னிமைகை்ளோன சின்னத்தம்பி யசல்மல�ோ ்ன்னிமையின் கைண்-
கைோணிபபில் திருக்கைோவில் ஸ்ரீ சிததிே்்லோயு்தசு்ோமி ஆல�ம் போண்டிருபபு 
தியேௌபம்த அம்ைன் ஆல�ம், ைோணிககைபபிளம்ள�ோர் ஆல�ம் நற்பிட்டி-
முமன ைோணிககைப பிளம்ள�ோர், ்சமனககுடியிருபபு பதேகைோளி�ம்போள 
ஆல�ம் என 5 ஆல�ஙகைள பரிபோலிககைபபட்டு ்ந்்தன.   

அ்்த்போன்று அட்டபபள்ளதம்த மை�ைோகைகயகைோண்டு நிந்்தவூர் பற்று 
்ன்னிமை�ோன சிஙகைோேபுரி ்ன்னிமை ஆட்சி நிலவி�து. சிஙகைோேபு-
ரித ்்தோட்டததில் இருந்து அந்்தக கைோலததில் அட்டபபள்ளம் ய்தோடககைம் 

கைோமேதீவு ்மே�ோன பிே்்தசதம்த பரிபோலனம் யசய்து்ந்்தோன். அ்தமன 
சிஙகைோேத்்தோபபு எனககூறு்ர். அஙகிருந்து ்ன்னிமை �ோமன மீ்்தறி அப-
பிே்்தசயைஙகும் ்லம்்ரு்து ்ழமை. ஒரு ்தடம் கைோமேதீவு கைண்்ணமகை 
அம்ைன் ஆல�ததிற்கு �ோமனயில் ்ந்து ்்ணஙகி�்போது இடம்யபற்் 
ஒரு சம்ப்ததில் கைண்போர்ம்ம� இழந்்த ்தனது ைமனவிககு அம்ை-
னின் அரு்ளோல் கைண்போர்ம் கிமடத்தமைககைோகை கைோணி ்ழஙகி� நிகைழ-
வும் நடந்்்தறியிருககி்து. இம்ய�ல்லோம் கைற்பமனககைம்த�ல்ல. 
அமனததிற்கும் ஆ்தோேபூர்்ைோன பதி்்டுகைளுள்ளன. ்ைலும் பண்டி-
்தர் வீ.சீ.கைந்ம்த�ோ உளளிட்ட பலர் எழுதி� பல நூல்கைளில் கைோ்ணலோம்.   

16ஆம் நூற்்ோண்டு கைோலபபகுதியில் கைோளி ஓமடயின் அரு்கை கைோளி-
்கைோயில் இருந்்த்தோகை ்ேலோற்று ஆய்வுகைளும் சோன்றுகைளும் உறுதிபப-
டுததுகின்்ன.   

சிஙகைோேபுரி ்ன்னிமை இந்்த ைடத்தடி எனும் இடததில் ஆல-
�யைோன்ம் அமைதது அருகில் தீர்த்தக்கைணிம�யும் அமைதது 
்ழிபட்டு்ந்்தோன். அ்்தசூழலில் அ்னது ைோளிமகை அமைந்திருந்்த 
கைோே்ணததினோல் அரு்கை போதுகைோபபிற்கைோகை யசஙகைண்பமட ஒன்ம்யும் 
ம்ததிருந்்தோன். அ்னது ைோடுகைள பட்டிபட்டி�ோகை அந்்தச் சூழலில் 
்்ளர்ககைபபட்டன. இம்்தோன் இன்று இவ்ோறு ைருவி அமழக-
கைபபடுகின்்ன.  கைோளி ஓமட என்பது கைளி்�ோமட என்றும் 
யசஙகைண்பமட என்பது யசஙகைற்பமட என்றும் சிஙகைோ-
ேபுரித்்தோட்டம் என்பது ்்தோபபுககைண்டம் என்றும் 
்ன்னிமையின் ைோடுகைள ்்ளர்ககைபபட்ட இடம் ைோட்-
டுபபம்ள என்றும் ்தற்்போது அமழககைபபடுகி்து. 
இவ்ோல�ைோனது பிற்கைோலததில் ்போததுககீச ஆங-
கி்ல� ஆட்சிககைோலததில் புளி�ந்தீவிலிருந்து ்ந்்த 
பமடகைளினோல் ்ச்தைோககைபபட்டு அழிககைபபட்டது. 
அககைோலகைட்டததில் திருக்கைோவில் சிததிே்்லோயு்த-
சு்ோமி ஆல�ம் யகைோககைட்டிச்்சோமல ்தோன் ்்தோன்-
றீஸ்ேர் ஆல�ம் உளளிட்ட பல ஆல�ஙகைள ்போத-
துகீசேோல் ் ச்தைோககைபபட்டமை ய்தரிந்்த்்த. அவ்ோறு 
அழிககைபபட்ட மீனோட்சி அம்ைன் ஆல�ததின் எச்ச-
யசோச்சஙகைம்ள சிம்தவுகைம்ள இன்றும் புதி�ஆல�ததின் 
்ைற்்கை கைோ்ணலோம். சிம்தவுககுள்ளோன நீர்க்கைணி-
ம�யும் கைோ்ணலோம்.   

அந்்த ஆல�ம் சிம்தவுற்்்தன் பின்னர் 
கிழககைோகை அேசைேததின் கீழ பிேோந்தி� 
ைககைளின் அனுசேம்ணயில் புதி�ஆ-
ல�ம் அககைோலததில் அமைககைபபட்-
டது. யபோருத்தைோன இடததில் 
அவ்ோல�ம் அமை�பயபற்றி-
ருபப்தனோல் அஙகு ஒரு உ்ப-
போன சூழல் நிலவு்ம்தககைோ்ண-
லோம்.   

இஙகு ஆல�தம்தச்சூழ 
போம்புபபுற்றுகைள நிம்�வுள-
்ளன. அ்தோ்து இஙகு அம்ைன் 

்ழிபோட்டிற்கு ்ைலதிகைைோகை நோகை்ழிபோடும் நிலவுகி்து. நோகை்ழிபோட்டு 
மும்ககைமை� அபபோம்புகைளுககு பக்தர்கைள போல்ம்த்ததும் போம்புகைள ் ந்து 
அருந்து்ம்த ் நேடி�ோகைக கைோ்ணலோம். ஆல�ததி்லோ சூழலி்லோ என்ன பிேச்-
சிமன என்்ோலும் நோகைசந்நிதியின் முன்நின்று சததி�ம் யசய்து ் ழிபட்டு பிேச்-
சிமனம� தீர்ததுகயகைோண்டு கைடமைபுரி்தும் சி்பபம்ச்ை.   

யபௌர்்ணமி தினஙகைளில் இஙகு கை்தவு தி்ந்து அம்ைனுககு யபோஙகைல் 
யசய்்து ் ழககைம். அந்நோட்கைளில் இஙகு 3000ககும் ் ைற்பட்ட பக்தர்கைள ஒன்-
றுகூடு்து அம்ைனின் அற்பு்த்ை. பூேம்ண�ன்று அஙகு கைண்யடடுககைபபட்டு 
பிேதிஷமட யசய்்த சி்லிஙகைததிற்கு பக்தர்கைள பூச்யசோரிந்து ்ழிபடு்ர்.   

இச்சி்லிஙகைம் கைண்யடடுககைபபட்ட ் ேலோறு சும்�ோனது. 2011 ் ைைோ்தத-
தில் அககைமேபபற்ம்ச்்சர்ந்்த அம்ைன் பகம்த�ோன ைல்லிகைோ என்ப்ருககு 
அம்ைன் கைனவில் ்்தோன்றி ஆல�்்ளோகைததிலுள்ள குறித்த புற்று ஒன்றில் 
சி்லிஙகைம் இருபப்தோகைவும் அ்தமன எடுதது ஆல�ததினுள ம்ககுைோறும் 
யசோல்லபபட்டது.   

இ்தமன ஆல�நிரு்ோகைததினரிடம் ைல்லிகைோ கூ் அ்ர்கைளும் கைல்லோற்றி-
லுள்ள குமடசோமி சித்தமேகயகைோண்டு அச்சி்லிஙகைதம்த வி்சட ்ழிபோட்டு-
டன் ய்ளி்� எடுதது 2011 ்ை ைோ்தம் 8ஆம் திகைதி ஆல�ததினுள ம்த்த-
னர்.   

இந்்த கைோலகைட்டததில் 2011ஆகைஸட் 6ஆம் திகைதி கைோமேதீவு சித்தர் ஆல-
�ததில் இந்தி�ோவிலிருந்து யகைோண்டு ்ேபபட்ட ய்ண்கைல சித்தர் விககி-
ேகைதம்த பிேதிஷமட யசய்்்தற்கைோகை இந்தி�ோவி-
லிருந்து கைோகைபுசுண்டர் அன்மன சித்தர் 
ேோஜ்குைோர் சு்ோமிகைள ்ருமகை ்தந்-
திருந்்தோர். அ்ருடன் ைோ்தோஜி 
ேோ்தோவும் ்ந்திருந்்தோர். அ்ரி-
டம் ்தற்்போம்த� ்தமல்ர் 
்கைோ.கைைலநோ்தன் ்கைட்-
டுகயகைோண்ட்தற் கி்ணஙகை 
ைடத்தடி மீனோட்சி அ 
ம்ைன் ஆல�ததில் சகதி-
்ோய்ந்்த சித்தர்கைள �ோகைம் 
ைோ்தோஜி ்தமலமையில் 
நமடயபற்்து.   

�ோகைததிற்கு என்ன பலன்்்ண்டும்? என்று ைோ்தோஜி ்தமல்ர் கைைல-
நோ்தனிடம் ்கைட்ட்போது அ்ர் ய்தன்னிந்தி�ோவிலுள்ள ைதுமேமீனோட்-
சியின் கைோட்சி அருள இஙகும் கிமடககை்்ண்டும் என்்ோர்.   

�ோகைததில் ைோ்தோஜி ்்ண்டு்கைோம்ள ஒபபுவிதது பிேோர்த்தமன யசய்்த-
தும் �ோகைகுண்டைரு்கையிருந்்த ்த்்ந்திேன், பேைசி்ன் இரு்ரும் ைதுமே 
மீனோட்சி அம்ைனின் கைோட்சிம� கைண்டோர்கைள. அது ஒரு அற்பு்தைோகை்் 
அமன்ருககும் ய்தரிந்்தது. அ்தன் பின்னர் ைககைள சோரிசோரி�ோகை ஆல�த-
திற்கு விஜ�ம் யசய்்தனர்.   

பிளம்ளப்பறு இல்லோ்த பலருககு மீனோட்சி அம்ைன் அந்்த ் ேதம்த ் ழங-
கியுள்ளோர். ்்ண்டுகின்் பலேது இன்னல்கைம்ள தீர்ததுள்ளோர். இ்தனோல் 
இபபிேோந்தி� ைககைளுககு அம்ைன் மீ்தோன பகதி அதிகைரித்தது.   

1990கைளிலிருந்து இவ்ோல�ம் கைோமேதீம் மை�ைோகைகயகைோண்டு பலகிேோ-
ைஙகைளின் பலபிேமுகைர்கைம்ளக யகைோண்ட நிரு்ோகை சமபயினேோல் நிரு்கிககைப-
பட்டு ்ருகின்்து. கைோமேதீம்ச் ்சர்ந்்த வினோ�கைமூர்ததி என்ப்ர் பல ்ரு-
டகைோலம் பலேது உ்தவிம�யும் யபற்று பரிபோலனம் யசய்து்ந்்தோர். ்தற்்போது 
கைோமேதீம்ச் ்சர்ந்்த ்கைோ. கைைலநோ்தனது ்தமலமையிலோன பல ஊர்கைம்ளயும் 
்சர்ந்்த நிரு்ோகை சமபயினர் பரிபோலனம் யசய்து்ருகின்்னர்.   

்தற்்போது அவ்ோல�ச் சூழலில் புதி�ய்தோரு ஆல�ம் அமைககைபபட்டுள-
்ளது. சுற்றுைதில் அமைககைபபட்டும் �ோமனகைளின் ய்தோல்மலயினோல் ஆல� 
்சமிபபம் ைதில் என்பன அடிககைடி ் ச்தைோககைபபட்டு ் ருகின்்து. ய்கு-

விமேவில் கும்போபி்ேகைம் கைோ்ணவுள-
்ளது. 

இவ்ோல�ம் ்ைலும் சி்ப-
புற்று வி்ளஙகை அம்ைனருள 

என்ய்ன்றும் கிமடககைப 
பிேோர்ததிப்போைோகை.   

இலங்கையின் த�ொன்்மைவொய்ந� 
மீனொட்சி அமமைன் ஆலயம

வி.ரி.சகாதேவராஜா 
காரரதீவு குறூப் நிருபர் 

எஸ். தஜானராஜன    

இம்மையிலும மைறு்மையிலும   

மைகி்மை தரும துறவறம   

துறவின் பல்வறு 

நி்லகைள் பற்றிய ஓர் அலசல

உலகை இன்பங -
கைளின் மீ்தோன 
ந ோ ட் ட த ம ்த 

அ்்் ஒழிதது ஆன்மிகைப போம்தயில் 
ைனம்தததிருபபு்ம்த்� து்வு என்கி்்ோம். 

ைனம் முதிர்ச்சி யபற்் நிமலம�க குறிபபது்தோன் து்வு 
என்போர்கைள. இ�ற்மகையுடன் பல ்போேோட்டஙகைளில் ஈடுபட்ட ைனி்தனின் 
இறுதிப ்போர்்தோன் து்வு என்போருமுண்டு. பி்பபு, ்நோய், முபபு, ைே்ணம் 
ஆகி�ன உள்ள ்ோழவின் ்தன்மைம� அறிந்து ஐம்புலன்கை்ளோலும் நுகைேககூ -
டி� சிற்றின்பஙகைம்ள விடுதது ம்ேோககி� நிமலம� அமடப்்ன து்வி 
எனக கூறுகி்து பகை்தகீம்த.   

பிேைச்சரி�ம், இல்ல்ம், ்ோனபமிேஸ்தம் என்னும் நிமலகைம்ள கைடந்்த 
பின்ன்ே து்வு நிமலம� அமட� ்்ண்டுயைன்று யபரி்�ோர்கைள கூறு -
்ோர்கைள. அ்ர்கை்்ள து்வு பூணு்்தற்கைோன ்�ம்த 72ஆகை நிர்்ணயித்தோர் -
கைள. இ்ளமையி்ல்� உலகை பந்்தஙகைளிலிருந்து விடுபட்டு து்வு பூணு -
்்ோருமுள்ளனர். குடும்ப சூழநிமலகைள கைோே்ணைோகை பிேச்சிமனகைம்ள 
எதிர்யகைோள்ளததிேோணியின்றி சோமி�ோர் ஆன்ர்கைளும் ஏேோ்ளம். கைோ்தல் 
்்தோல்வியும் கைணிசைோ்னோமே து்்்ததின்போல் திரும்பியுள்ளது. து்வி -
கைளுககு சமு்தோ�ததிலிருககும் ைதிபமபயு்ணர்ந்து அ்தற்கைோகை்் து்ம் 
்ைற்யகைோள்்ோருமுண்டு.   

இந்தி�ோவில் 40 மு்தல் 50 இலட்சம் ்மே து்விகைள இருககைலோயைன ஓர் 
ஆய்வு கூறுகி்து. இலஙமகையில் து்விகைளுககைோன புளளிவிபேஙகைள இருப -
ப்தோகைத ய்தரி�வில்மல. இருபபினும் யபௌத்த து்விகை்்ள அதிகைம் என்பது 
ஒரு குததுைதிபபோன கை்ணககு.   

கு ரு 
ஒ ரு ் -

ரின் ்ழிகைோட் -
டு்தலில் அ்ேது 

சீடேோகை இருந்து 
பின்பு து்வு நிமல 

அமடந்்த்ர்கைள அ்நகை -
ருண்டு. ைன்னர்கைள கைோலத -

தில் அேண்ைமனயிலும் 
ஆட்சியிலும் ‘சர்்அதிகைோேம் 

யசலுததி� து்விகை்ளோன இேோஜ -
குருைோரும் இருந்திருககின்்னர். 

கைலிஙகை ்்தசதம்த�ோண்ட யை்ளரி� 
ைன்னன் சந்திேகுப்தனுககு குரு்ோயி -

ருந்து யநறிபபடுததி யைௌரி� இேோச் -
சி�தம்த இந்தி� உபகைண்டயைஙகும் 

விஸ்தரிககை ம்த்த சோ்ணககி�ன் என்் 
து்வி இ்ர்கைளில் குறிபபிடத்தககை்ர்.   
யபரும்போலும் உமடகைளும் அ்ற் -

றின் ்ர்்ணஙகைளும் து்விகைம்ள அமட�ோ -
்ளபபடுததிககைோட்டுகின்்ன. உ்தோே்ணைோகை 

இந்து ைற்றும் யபௌத்த து்விகைள கைோவியுமட -
ம�யும், கிறிஸ்த்ப போதிரிைோர்கைள நீண்ட 

ய்ண்ணி் அஙகிம�யும் அணி்ம்தககுறிப -
பிடலோம். இந்தி�ோவிலுள்ள நோகைோ சோமி�ோர்கைள 

உமட்� உடுதது்தில்மல. உடல் முழு்தும் 
சோம்பமல்� பூசிகயகைோண்டு திரி்ோர்கைள. ்தோஙகைள 

நடந்து யசல்லும் போம்தயில் ஓர் ஈ எறும்புககுக கூட 
தீஙகு விம்ளவிககைக கூடோய்தன்ப்தற்கைோகை போம்தம� 

ையிலி்கைோல் துமடததுவிட்டுக யகைோண்்ட யசல்லும் 
சை்ணதது்விகைளும் இருககின்்னர்.   

பரிவேோஜ் சோமி�ோர்கைள என்் சோதுககைள கூட்டம் இந்தி�ோவில் கைோசி, 
்ோே்ணோசி, ஹரிதது்ோர், ேோ்ைஸ்ேம் ்போன்் திருத்தலஙகைளில் ்ோழ -
கின்்னர். இ்ர்கைள ்ோய் தி்ந்து ்பசு்தில்மல. ந�ன போமேயும் மகை� -
மசவு்ை அ்ர்கைள யைோழி. கைல்மப�ோசிகைள என்் சோமி�ோர்கைள புனி்த 
நதிககைமே்�ோேஙகைளில் ்ோழந்து ச்தோ பூமஜ புனஸகைோேஙகைளில் மூழகியிருப -
போர்கைள. நடுநிசியிலும் கூட நோய்ளோன்றுககு பன்னிருமும் நீேோடிவிட்்ட 
பூமஜயசய்்ோர்கைள.   

இ்ர்கைள அமன்மேயும் விட அதிச�ைோன்ர்கைள சிேசோசன சோமி�ோர் -
கைள; எப்போதும் ்தமலகீழோகை நின்்் யச�ற்படு்ோர்கைள. அவவி்த்ை 
இடததிற்கு இடம் நகைர்ந்து யகைோண்டுமிருபபோர்கைள. உச்சி மு்தல் போ்தம் 
்மே நீண்ட சடோமுடிம�க யகைோண்டிருபப்ர்கைள ஜடோ சோமி�ோர்கைள. ஒரு 
்கைோ்்ணம் ைோததிே்ை இ்ர்கை்ளது ஆமட. அ்தற்குளளும் ஒரு கைததிம� 
ம்ததிருபபோர்கை்ளோம். அ்கைோரிகைள என்ய்ோரு அலங்கைோலைோன, குரூே -
ைோன ்்தோற்்முமட� சோமி�ோர்கைள. உத்தே பீகைோர் ைோநிலஙகைளின் ைமலச் -
சோேல்கைளில் உலவுகின்்னர். இ்ர்கைள ை�ோனஙகைளில் கைோததிருந்து அஙகு 
யகைோண்டு்ேபபடும் பி்ணஙகைம்ளப பறிதது பஙகு ்போட்டு உண்போர்கை்ளோம்!   

சில து்விகைள ்ருஙகைோலம் பற்றி எதிர்வு கூறுகி்்ர்கை்ளோகைவும், ்நோய் 

தீ ர் ப -
ப்ர்கை -

்ளோகைவும் 
ப ோ ர் க கை ப -

பட்டனர். திரு -
ை்ணம் யசய்து 

யகைோண்டு து்வு பூண் -
ட்ர் இேோைககிருஷ்ண 

பேைஹம்சர். அ்ேது சீடேோன 
வி்்கைோனந்்தர் ஒரு வீேதது்வி�ோ -

கைப புகைழபபட்டோர். பசித்த்ர்கைளுககு 
உ்ண்ளிககும் ய்தோண்டிமனச் யசய்்த்ர் ்ோடி� 

பயிமேக கைண்ட்போய்தல்லோம் ்ோடி� ்ள்ளலோர் என்் 
து்வி.   

“எது நடந்்த்்தோ அது நன்்ோகை்் நடந்்தது!” என்் கீம்தயின் ்ோசகைதம்த 
‘அது எபப்்ோ முடிந்்த கைோரி�ம்’ என்று எதியேோலிதது அடி�்ர்கைளுககு 
அரு்ளோசி ்ழஙகிக யகைோண்டிருந்்த ்�ோகைர் சு்ோமிகைளும், ஆன்மிகை விழிப -
்போடு கைல்வியிலும் ைறுைலர்ச்சி கைோ்ணம்த்த விபுலோனந்்த அடிகைளும், 
அ்ேது கைோலததில் கைோமேதீவில் சிததுககைள விம்ள�ோடி சோதிகைளிமட்� 
சைதது்ம் கைண்ட சித்தோமனககுட்டி சு்ோமிகைளும், ைமல�கைததில் அரு -
்ளோட்டம் ்போட்டு நோ்லபபிட்டியில் ைகைோசைோதி�மடந்்த ந்நோ்தசித்தரும் 

கைோல முள்ள்மே ்பர் யசோல்லிப யபருமைபபடும் நம்நோட்டுத து்விகை்ளோ -
்ர்.   

யபௌத்த ை்தக ்கைோட்போடுகைளின் அடிபபமட பஞ்ச சீலகயகைோளமகை. 
்தஙகைள யசோந்்த பந்்தஙகைள இனத்த்ர்கைம்ள ைோததிேைல்ல. அ�லின ை்தத -
்த்மேயும் ைதிதது அ்ர்கைளுடன் சைோ்தோன சகை்ோழவு ்ோழ்்ண்டுயைன் -
பது அ்தன் ்போ்தமன.   

து்வு சிலருககு ்கைட�ைோகைவும் வி்ளஙகுகி்து. ேஷ�ோம் ஆட்டிபப -
மடத்த ேஸபுடீன் என்ப்ன் அபபடிபபட்டய்தோரு ைோ�தது்வி்தோன். அந் -
நோட்டின் இறுதிப ்பேேசேோன இேண்டோம் நிகயகைோலஸ, அ்ேது ைமனவி 
அலகசோண்ட்ேோ ஆகி்�ோமே ஆட்டிபபமடத்த்ன். போ்ஙகைள யசய்்து 
குற்்்ை�ல்ல. ஆன்மிகை உச்ச நிமலககு அது கைோே்ணைோய் அமையும் என்் 
விபரீ்தம் ்கைோட்போடு அ்னுமட�து. கூட்டுபபிேோர்த்தமன ைோதிரி கைோைக -
கைளி�ோட்டஙகைளில் குழு்ோகை ஈடுபடு்து முகதிககு ்ழி்குககும் என்று 
்போதித்த்ன் ேஸபுடீன்!   

அந்நோளில் இந்தி� சு்தந்திேப ்போேோட்டததில் ்தத்தைககு உகைந்்தய்தன்று 
்்தோன்றி� ்ழிகைளில் ஈடுபட்ட ைகைோதைோ கைோந்தி, பகைதசிஙகை, ்ோஞ்சிநோ்தன், 
ைகைோகைவி போேதி�ோர், சி்தம்பேனோர் ்போன்்்ர்கைள இந்்த நிஷகைோை கைர்ை்�ோ -
கைததிற்கு பிேததி�ட்சைோன உ்தோே்ணஙகை்ளோ்ர். நோட்டின் விடு்தமல ஆகு -
திககு ்தஙகைம்ள யநய்�ோககுச் யசோரிந்்த இ்ர்கைளும் ைனத து்வில் து்விகை -
ளிலும் ்ைம்பட்ட்ர்கை்்ள.   

மூத்த்ன் ்சேன் யசஙகுட்டு்ன் இருககை, இம்ள�்னோன இ்ளங்கைோ 
அேசனோகை முடிசூடு்ோன் என்் ்சோதிடரின் கூற்ம்ப யபோய்�ோகைக து்வு -
பூண்டு சைனத து்வி�ோனோர் இ்ளங்கைோ அடிகைள.  
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 ன்பு மகன்! 
றசீன் என்்னை 
மன் னி த் து 

விடு தம்பி. உன்்னை மகன் 
என்று ச�ொல்வதற்கு நொன் இலொ-

யக்கிலலொத்வன். ஒரு நலல ம்னை-
விக்குத் துர�ொகம் ச�யத ஒரு பொவி 

நொன். என்்னை தகபபன் என்ற ஸதொனைத்-
்தத் தந்து என்்னைக் கண்ணியபபடுத்திய 

உன்்னை, நொன் மகன் என்று என் மனைத்தொல 
கண்ணியபபடுத்துகின்ரறன். உன் முகத்்தப-

பொர்த்துக்சகொண்டு உன்ரனைொடு ்வொழ நொன் ச்வடகப-
படுகின்ரறன். நொன் சபொறுபபிலலொமல ்வொழ்ந்து �கல-

்தயும் இழந்த ஒரு சகொடும்பொவியொக உன்ரனைொடு்வொழ 
என் மனைச�ொடசி என்்னைக் சகொலல்வதனைொல நொன் முடி-

ச்வடுத்துவிடரடேன். என்்னை மன்னித்துவிடு.   
உன்ரனைொடு உன்வீடடில ்வொழ்ந்த பத்து நொடகளும் 

எனைக்கு உன்ரனைொடு பத்து ்வருடேஙகள் �ந்ரதொ�மொக 
்வொழ்ந்த நி்ற்்வ அ்டேந்து சகொண்ரடேன். உனைது சகௌ�-

்வத்துக்கும் நலல மனைத்திற்கும் நீ நலலொயிருபபொய மகன். 
என்னைொல உனைக்கு உன் மொமனைொர் சதொல்லகள் த�லொம் 

உனைக்கு என்ரனைொடுள்்ள பொ�த்தின் கொ�ணமொக அதிகமொனை 
குடும்பப பி�சசி்னைகளுக்கு நீ ஆ்ளொகர்வண்டி்வரும். என்்னை 

மன்னித்துக்சகொள். உன் ்வொழ்க்்கயில நொன் குறுக்கிடடு 
உனைக்கு நிம்மதியற்ற தன்்ம்ய உண்டேொக்கிக் சகொள்்ள நொன் 
கொ�ணமொயிருக்க விரும்பவில்ல. எனைர்வ, உனைது நலனுக்கொ-
கர்வ உன்்னை விடடுபபிரிகின்ரறன். என்்னை கண்ணியபபடுத்தி-
யதற்கு நன்றி மகன்.   

என்்னைத் ரதடும் முயற்சியில ஈடுபடேொரத! அதில நீ ரதொல-
வி்யரய அ்டே்வொய. எனைது பொ்வத்துக்கொனை பி�ொயசசித்தத்்த 
அ்டேந்து சகொள்்ளர்வ நொன் புறபபடடுச ச�லகின்ரறன். என் த்ல-
விதிபபடி நடேக்கடடும். நொன்தொன் என் த்லயில மண்்ண அள்ளி 
்்வத்துக் சகொண்ரடேன். உன் தொய சகௌ�்வமொனை்வள் அ்வருக்கொக 
பி�ொர்த்த்னை ச�ய. என்்னை ஒரு நொள் நீ கண்டு சகொள்்வொய. 
எனைது ்பயில உனைது விலொ�ம் இருக்கின்றது. அதுவும் சதொ்லந்து 
ரபொனைொல என்்னை நீ கண்டுசகொள்்ள மொடடேொய. இந்தப பொவி்ய 
மன்னித்துவிடு! உன் தொயிருந்தொல நொன் அ்வர் கொலில விழுந்து மன்-
னிபபு ரகடரபன். அ்வர் உனைது மொமொமொரின் கடடேொயபபடுத்தலின் கொ�-
ணமொகர்வ என்்னை வி்வொக�த்து ச�யதொர். அத்ரதொடு என்னிடேமிருந்த 
சில நலல குணஙகளும் ரபொயினை.   

தம்பி! இருந்தும் உன் மொமொமொர் என்்னைத் ரதடித்ரதடி அடித்-
தனைர். அதனைொல, நொன் ஊ்� விடரடே ஓடிரனைன். எனைது உறவுகள் 
கூடே என் நடேத்்தயினைொல என்்னை ஒரு சபொருடடேொகர்வ எண்ணவு-
மில்ல; கணக்சகடுக்கவுமில்ல. அதனைொல, நொனும் என்்னைரய 
மறந்ரதன். ஒரு நண்பனின் உதவியுடேன் இந்த அன்னைொசி விற்கும் 
சதொழில ச�யது �ொபபிடரடேன். எஙசகலலொரமொ உறஙகிரனைன். 
எனைது க்த இன்னும் நீ்ளமொனைது. உனைது தகுதிக்கு எனைது க்த 
உனைக்கு மனைத்தில �ஞ�லத்்த ஏற்படுத்தும். ஆகர்வ, இத்ரதொடு முடிக்-
கின்ரறன் மகன், என்்னை மன்னித்திடு. இ்ற்வன் நொடினைொல �ந்திப-
ரபொம்."   

மீண்டும், மீண்டும் அ்வன் தந்்த எழுதிய அந்தக் கடிதத்தின் 
்வரிக்்ள மீடடிபபொர்த்து மீடடிபபொர்த்து தனைது துக்கஙக்்ளப புதுப-
பித்துக்சகொண்டிருந்தொன் றசீன். அ்வனுக்குப பலரும் ஆறுதல 
ச�ொன்னைொர்கள். இருந்தும் அ்வன் மனைம் அழுது சகொண்ரடேயி-
ருந்தது. தனைது மொமொமொரின் அ்வ��த்தொல தொன் எனைது தந்-

்தயின் ்வொழ்க்்கரய பொதிக்கபபடடேது என்ற முடிவுக்கு 
்வந்தது றசீனின் மனைம். இருந்தும் அ்வன் ்தரிய�ொலி 

ரபொல நடேந்து சகொண்டேொலும் அடிக்கடி அ்வன் விழிகள் 
ஈ�மொகிக் சகொண்ரடேயிருந்தனை.   

அன்சறொரு நொள் அ்வன் தொயின் சுகவீனைம் கொ�-
ணமொகத் தன் ்வொகனைத்தில சகொழும்பு ச�ன்று 

டேொக்டே்� �ந்தித்துவிடடு ஊருக்கு ்வந்து சகொண்-
டிருந்த ரபொது, கண்டியில �ற்று இ்்ளபபொற 

அந்தப பூஙகொவுக்கு அருகில ்வண்டி்ய 
நிறுத்தினைொன். அபரபொது அ்வன் தொய 

மரியம், �ற்று �ந்ரதொ�பபடடேொள். 
இருந்தும் சுகமிலலொத இதய-

மும், உடேலும் ர�ொர்வுக்குள்-
்ளொகிக் சகொண்ரடேயிருந்-

தது. றசீன் தனைது 
ம்னைவி, மகனு-

டேன் அந்தப 
பூஙகொ -

வின் ்வொயிலில 
இருந்த க்டேயில தன் 

தொயக்கு ஏரதொச்வலலொம் ்வொஙகினைொன். 
ஒரு பதி்னைந்து நிமிடேஙகள் கழித்து ்வொகனைத்திற்கு 

்வந்த றசீன் அதிர்ந்து ரபொனைொன். அ்வன் தொய மரியம் கண்-
ணீருடேன் அ்�கு்ற மயக்கத்தில உ்ளறிக் சகொண்டிருந்தொள். 

பதறிபரபொனை றசீன், குளிர் பொனைம் ஒன்்றக்சகொடுத்து அ்வன் தொ்ய 
அ்�மணி ரந�த்துககுப பின் ப்ழய நி்லயில கண்டேொன்.   

இருந்தும் மரியத்தின் அழு்க்ய நிறுத்திக்சகொள்்ள முடியவில்ல. 
"மகன் உன்� ்வொபபொ இஙக ்வந்து ரபொனைொரு மகன், அன்னைொசித்துண்டு விற்-
றுக்சகொண்டு ்வந்தொரு. என்னிடேம் ்வந்து அன்னைொசி ர்வணுமொம்மொ என்று 
ரகடடேொரு. நொனும் உற்றுபபொத்தன், அ்வர்� சநற்றியில இருந்த சி்வபபு மறு" 
என்று ச�ொலலி அழுது தீர்த்தொள் மரியம். றசீனுக்கும், அ்வன் ம்னைவி �பொனை-
விற்கும் தூக்கி்வொரிப ரபொடடேது. "என்னைம்மொ ச�ொலறீஙக?" என்று அதி�யத்து-
டேன் ரகடடேொன் றசீன், அழு்க்யத் தவி� அ்வ்ளொல ரமற்சகொண்டு எ்தயுரம 
ச�ொலலிக்சகொள்்ள முடியொத்வ்ளொக ர�ொர்ந்திருந்தொள்.   

உடேரனை றசீன் பூஙகொவின் ரகடடேடிக்கு வி்�ந்தொன் அஙரக அந்த அன்னைொசி 
வியொபொரி ஒரு ரப�னில அன்னைொசித்துண்டுகள் ப�பபி ்்வக்கபபடடிருந்த 
நி்லயில, ரகடப்வர்களுக்கு வியொபொ�ம் ச�ய-
துசகொண்டிருந்தொர். அ்வர் முகத்தில நொலில 
ஒரு பகுதி சி்வபபுக்கலர். அது மறு என்ற 
அ்டேயொ்ளம். தன் தொய அ்தச ச�ொலலிரய 
அழுதொர்ள! றசீன் அ்வரிடேம் ஓர் அன்னைொசித் 
துண்்டே ்வொஙகி ருசித்தொன். அ்வர் சிஙக-
்ளத்திரல தொன் ரபசினைொர். றசீனின் முகத்தில 
தொடி்வ்ளர்ந்திருந்ததனைொல "தம்பி எந்த ஊரு?" 
என்று அ்வர் ரகடக,  றசீனும் தனைது ச�ொந்த 

ஊ்�சச�ொலலொது ர்வறு ஓர் ஊர் சபய்� அ்வருக்குச ச�ொன்னைொன்.   
அ்வரின் ஊ்� வி�ொரித்தொன் றசீன். "தம்பி எனைது ச�ொந்த ஊர் கலமு்னை. 

நொன் கண்டிக்கு ்வந்து ஐம்பது ்வரு�மொசசி. இஙக தொன் இ�ண்டேொம் திரும-
ணம். பிள்்்ளகளுமிலல. அ்வவும் கொலமொகிடடேொ. ்வொடேக வீடடிலதொன் இந்தன். 
அதற்குபபின் பள்ளியில படுக்்க. விடிந்தொல இந்த இடேம். கலமு்னையில 
உறவுகள் இருக்கி. ஆனைொ, நொன் ரபொகமொடடேன். நொன் முதல முடிச� சீரதவியும் 
இன்னும் இருக்கொ. அ்வடே அண்ணன் தம்பி� ்வற்புறுத்தலொல தொன் என்்னை 
அ்வ தலொக்கு ச்வச�தொ அ்வ சிலரிடேம் ச�ொன்னைதொ ரகள்விபபடடேன். ஏழு 
மொ�ம் எனைது மகனை விடடு நொன் பிரிஞ� ரந�ம், எனைது ்மத்துனைர் மொர் ஆள் 
்்வத்து அடிச�ொஙக. என்்னைக் சகொ்ல ச�யயவும் ஆள் ரபொடடேொஙக" என்று 
ச�ொலலி கண் கலஙகினைொர்.   

தம்பி என்னு்டேய ரபொக்கொ்லயும் நடேத்்தயொலயும் தொன் என் ்வொழ்க்்க 
இபபடியொனைது. யொரும் குற்றம் ச�யயலல. நொன்தொன் எனைது க்வ்லகளுக்-
குக் கொ�ணம், உஙகடடே அதிகமொக ரபசிடடேன் தம்பி! அன்னைொசி, அன்னைொசி!" 
என்று �பதம் ரபொடடு விடடு எழுந்து ச�லல எத்தனித்தரபொது, "நீஙக எஙக 
தஙகியிருக்கீஙக." என்று ரகடடேொன் றசீன், "தம்பி நொன் மர்க்ஸ பள்ளிரலன் 
பள்ளியிலதொன் தஙகு்வன். சுபஹு சதொழுதிடடுத் சதொழிலுக்கொக ்வரு்வன். பள்-
ளியில சு்ஹப நொனைொ என்று ச�ொன்னைொரல எலரலொருக்கும் சதரியும் தம்பி."

"�ரி, நொன் ்வந்தொ உஙக்ள �ந்திக்கிறன் இந்தொஙக" என்று ஓர் ஐம்பது 
ரூபொ்ய அன்னைொசித்துண்டுக்கொக வி்ல சகொடுத்தொன் றசீன்.   

"ர்வண்டேொம் தம்பி என்ரனைொடு அன்பொனை ரபசினைரத ரபொதும். பள்ளிப பக்கம் 
்வந்தொ ்வொஙக தம்பி!" என்று கூறிவிடடு நடேந்தொர் சு்ஹப நொனைொ.  ஓடடேமும் 
ந்டேயுமொக, மனைபபொ�ஙகளுடேன் ்வொகனைத்தடிக்கு ஓடி்வந்தொன் றசீன். தனைது 
தொயின் நில்ம கருதி சமது்வொகர்வ ஊர்ந்தது அ்வன் ்வொகனைம், அ்வன் 
மனைரமொ நூற்றி எண்பது ்வ்�க்கும் ஏறிக் சகொண்டுரபொனைது. அ்வன் ம்னைவி 
கண்வனின் நி்ல கண்டு சமௌனைமொகர்வயிருந்தொள். தனைது தந்்த கூடேத் 
தன் மொமியின் கண்வ்னை அடிக்கடி தூசிபப்த அறிந்திருந்தொள் அ்வளுக்கும் 
யொர் என்று சதரியொது.   

ஒரு்வொறு கலமு்னை்ய அ்டேந்த றசீன் தனைது தொ்ய அபபடிரய சகொண்டு 
்்வத்திய�ொ்லயில அனுமதித்தொன். அ்வ�� சிகிச்�ப பிரிவில அனும-

திக்கபபடடே அ்வன் தொய மரியம் க்டேசியொக கண்டியில ் ்வத்துப 
ரபசிய ்வொர்த்்தகள்தொன். றசீன் ச�ய்வதறியொது தவித்-

தொன் தொயொ? தந்்தயொ? ம்னைவியொ மகனைொ 
ஆயி�ம் இருந்தும் ்வ�திகள் இருந்தும் 

அ்வனு்டேய ்வொழ்க்்க-

்யப ரபொல யொருக்கும் 
்வந்திடேக்கூடேொது எனை அ்வன் மனைம் ச�ொலலிக் 
சகொண்டிருந்தது. ஏழு நொடகள் ்்வத்திய�ொ்லயில இருந்த 
மரியம் ்மயத்தொகர்வ மீடகபபடடேொள். றசீனுக்கு, அ்வன் மொமொமொர்க்ளொனை 
மரியத்தின் அண்ணன் தம்பிமொர்களின் அன்பு ்வொர்த்்தகள் அ்வனுக்கு ஏரதொ 
அ்வர்களில க�ப்பரய உண்டேொக்கியது.   

றசீனுக்கு ஏற்படேடே மனை ்்வ�ொக்கியம். தனைது தந்்த்ய மொமொமொர்க-
ளின் கண்முன்ரனை சகௌ�்வபபடுத்த ர்வண்டும், என்பதுதொன். தன் தொ்யக் 
கடடேொயபபடுத்தி தன் தந்்த்யப பிரித்து ச�ொத்துக்்ள ஆடசி பண்ணும் 
ரப�ொ்�, தனைது ம்னைவியின் தகபபனைொனை தொயமொமனும் அதில முதன்்ம 
சபற்ற்வர் என்பத்னை உறவுகளிடேமிருந்து அறிந்து சகொண்டே றசீன், அ்வர் -
கள் கண்முன்ரனை தன் தந்்த்ய சகௌ�்வபபடுத்த ர்வண்டும் என்ற ஒர� 
ரநொக்கில தொன் அ்வன் மனைம் ச�யலபடடுக் சகொண்டிருந்தது. தன் தொயும் 
அ்வர் கண்வரனைொடு அன்பொகர்வ இருந்துள்்ளொர் தந்்த குடியுடேன் சில ச�ொத் -
துக்க்்ள விற்றதனைொல ஏற்படடே சிக்கலக்ளொல, ர்வண்டுசமன்று அ்வ்� மனை -
விருபபமின்றித் தொய மொமன்மொர்களுக்குப பயந்து வி்வொக�த்துக்கு இ்�ந் -
துள்்ள்தயும் அறிந்து றசீன் தந்்த்யக் கொண புறபபடடேொன்.   

கண்டிக்கு ்வந்து தன் தந்்த்யச �ந்தித்த றசீன் கூறிய விடேயஙக்்ளக் 
ரகடடே சு்ஹப, றசீ்னைக் கடடிபபிடித்துக் சகொண்டு ்வொயவிடரடே அழுதொன். 

என்்னை அன்று கூடடிபரபொய உன் 
தொ்யக் கொடடியிருக்கலொரம மகரனை! 
என்று கதறி அழுதொன் சு்ஹப. 
"எனைக்கு உன் தொ்யப பொர்க்க மொர்க் -
கம் அனுமதி அளிக்கொரத மகரனை, 
என்்னை மன்னித்துக் சகொள் மகரனை, 
என் மனை வி�க்தியினைொல தொன் நொன் 
இபபடி ்வந்ரதன். என்்னைத் தலொக் 
ச�யய்்வத்த உன் மொமொமொ்� 
நொன் சகொ்ல ச�யதிருக்க நொன் 
நொடிரனைன். ஆனைொல, இ்ற்வன் என்-
னுடேன் இருந்ததனைொல ர�ொ�த்தொல 
இஙகு ்வந்ரதன் மகரனை" என்று 
அழுதொர்.   

மொமொமொர்களின் கண்முன்ரனை 
எனைது தந்்த்யத் தன்ரனைொடு 
்்வத்துக் சகொள்்ள ர்வண்டும் என்ற 
ரநொக்கத்தில விடேொபபிடியொக இருந்-
தொன் றகீன், ஆனைொல, அ்வன் தந்்த 
அதற்கு நூறு வீதம் எதிர்ப்பத் சதரு-
வித்தொர். நொன்கு ஐந்து மொதஙகளின் 

பின் றசீன் ரபசிபரபசி ஒரு்வொறு இ்�ந்த சு்ஹப, தனைது க்டே -
சிக்கொலம் தனைது பிள்்்ளயுடேனைொ்வது ரபொகடடும் என்ரற தனைது 
மகனுடேன் மகனின் வீடடுக்கு ்வந்தொர். இருந்தும் தனைது ்மத்து-
னைரின் வீடு தொரனை என்ற தொழ்வு மனைபபொன்்ம சு்ஹ்ப ்வொட -
டியது.   

தனைது மகனுடேன் ்வொழ்ந்த பத்து நொடக்்ளயும் சபரும் பொக் -
கியமொகர்வ கருதினைொர் சு்ஹப. இருந்தும் அ்வர் மனைச�ொடசி 
ர்வ்ல ச�யதது. தன்ம்னைவியின் பயந்த சுபொ்வமும் தனைது 
்மத்துனைர்மொர்களின் ச�ொத்தொ்�யும் அ்வர் கண்முன் படே -
சமடுத்து ஆடியது. அ்வர்க்ளது முகத்தில கூடே விழிக்க விருபப-
மிலலொத சு்ஹப, தன் மகனின் கொலில விழுந்து பல மு்ற 
ரகடடேொன், "மகன் எனைக்சகொரு ்வொடே்க வீடேொ்வது இல்ல. ஓர் 
அ்றயிலொ்வது நொன் தஙக என் மனைம் நொடுகின்றது, என்சறல-
லொம் றசீனின் தந்்த ர்வண்டினைொன். தனைது தந்்த தன்ரனைொடு 
இருபப்தரய றசீன் விரும்பினைொன்.   

பத்து நொடகளின் பின்னைர் ஒரு கடிதத்்த எழுதி விடடு வீட்டே -
விடரடே த்லம்ற்வொனைொர் றசீனின் தந்்த, சு்ஹப. பதறி-
னைொன்; ஓடினைொன்; தந்்தயின் பொ�த்துக்கொக கண்டிக்கு வி்�ந் -
தொன் றசீன். அஙரக வி�ொரித்தரபொது அஙகு ்வந்து ரபொனைதொகப 
பலரும் ச�ொன்னைொர்கள். ஒரு்வொ�த்தின் பின்னைர் வீடடுக்கு ்வந்த 

றசீனின் ரபொனுக்கு  கண்டி ் ்வத்திய�ொ்லயிலிருந்து ஓர் அ்ழபபு ்வந்தது. 
சு்ஹப என்ப்வர் இந்த இலக்கத்்தக் சகொடுத்ததொகவும் அ்வர் சநஞசு்வலி-
யொல அ்வதிபபடடு ்்வத்திய�ொ்லயில ்வந்து ்வொடடில இருந்ததொகவும், அங -
குள்்ள ஊழியர் ச�ொன்னைரபொது, அ்வ��மொக ச்வளியொனைொன் றசீன் இ�ர்வொடு 
இ�்வொக கண்டி ்்வத்திய�ொ்ல்ய அ்டேந்தொன். அதிகொ்லயில ்்வத்தி-
ய�ொ்லக்குச ச�ன்றொன். அஙரக சநஞசு ்வலியொல அ்வதிபபடடுக்சகொண்டி -
ருந்த சு்ஹப தன்மக்னைக் கண்டேதும் விழிநீர் க்�பு�்ள வி்டேசகொடுத்தது 

சு்ஹபின் உயிர், கதறியழுதொன் றசீன். தனைது தந்்தயின் உள்்ளபபொ�ங-
கள் சநஞசு்வலியொக மொறி அ்வரின் உயிர் குடித்த உண்்ம்ய அறிந்த 
றசீன் தனைது தந்்தயின் உர�ொ�த்தின் முன் தன்னைொல நிற்கமுடியொமல 
ரபொனை்த எண்ணிசயண்ணி அழுதொன்.   

இ�ண்டு மொதஙகளுக்குள் இரு துரு்வஙக்ளொனை தனைது தொ்யயும், தந் -
்த்யயும் பிரிந்த றசீனுக்கு ஊர் மக்கள் ஆறுதல ்வொர்த்்தக்்ளக் கூறிக் 
சகொண்டிருந்தனைர்.   

ஏதுமறியொத தன்தொயின் ்வொழ்க்்கயில வி்்ளயொடிய அ்வன் தொயமொமன் 
மொ்� நி்னைத்து அ்வன் மனைம் ஏரதொச்வலலொம் ச�ொன்னைது. தனைது தந்்த 
அ்வரு்டேய தொய தகபபன் சகொடுத்த ச�ொத்்தத்தொரனை விற்றொர். அதற்கொக 
ஏன் இ்வர்கள் இபபடி தன் தொ்ய பயமுறுத்தி, தனைது தந்்த்யயும் பயமு -
றித்தி பிரித்து தொ்யயும், தந்்த்யயும் என்்னையும் அனைொ்தயொக்கிய, 
ஓ... யொ�ொலும் எதுவும் ச�யய முடியொது.   

இ்ற்வன் அபபடித்தொன் இந்தக் க்த்ய எழுதியுள்்ளொன். அ்வன் எழு -
தியபடிரயதொன் எலலொரம நடேந்திருக்கின்றது, என்ற ரகொடபொடடுக்கு இணங -
கிய்வனைொக, தன் மனைத்்த ஆறுதல படுத்திக் சகொள்்வொன். இருந்தும், 
மனிதம் என்ற ்வ்கயில தனைது தொய, தந்்த மனைமிலலொமல பிரிந்து படடே 
கஷடேஙக்்ள ஒபப்னை ச�யது அ்வன் மனைம் ஒபபொரி்்வத்தது. றசீனின் 
தந்்த்ய நி்னைக்கும்ரபொது �ொ... எவ்வ்ளவு நலல்வர், தொய என் தகபப -
ரனைொடு, �டடேபபடி பிரிந்திருந்த்தயும் மனைத்தொல இ்ணந்திருந்த்தயும், 
அன்று கண்டியில ்வொகனைத்தில ்்வத்து க்டேசியொக தனைது தந்்த்ய 
அ்டேயொ்ளபபடுத்திய்தயும் நி்னைத்து சநஞ�ம் தொஙகொது அ்வனுள் -
்ளம் அழுது சகொண்டிருந்தது.  

அன்னையா, 
தந்தயா, 
தாரமா?   

கலொபூஷணம், நிந்தவூர் 

மக்கீன் ஹொஜி   
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முக்வரி  ................................................................................

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

        ...............................................................................
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     திகதி                                          ்கசயொபபம்

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்து
 ப�ோட்டி இல  : 14

32 4 5 61

7 8 9

1110

13

1514 16 17

18

23 24

20 21 22

19

இடேமிருந்து ்வலம் 

01.   விவசோயி    04.   உதவி     06.   ்வமை    07.  குவி    09.  கலைமை     11. பைம்    
13.   அககமை    15.   வடககு     17.   கரும்பு    18.   சிைகு     20.   ்போர்     21.   சசவி    
 23.   தமட      24.    குடிமச

ரமலிருந்து கீழ்
 01. வி்வகம்   02.   வமை     03.  குயில      05.   விடுமுமை   08.   விைககு  09. கபடம்   
10.  அமை     12.   புைவர்    14.  கச்சிதம்   16.    சசருககு    17.   க்போதி     19.   குமட   
22.   விமச

1.  ஆர். சிவஞோனம்,
ரயில நிமைய வீதி, 
ைடடககளப்பு. 
2. த. நோமகயோ,
ைோர்கண்டு வீதி,
போண்டிருப்பு,

கலமுமன.
3. எம்.ஆர். இப்திகோர்,
ஓவதத,
ஹிங்குை.
4. ஜி. ரஹீம் சஹீத,
சககிததோரோை ்ைோட,

இரதைைோமன. 
5.  சினமனயோ சசலவரோஜ்,
91/1, பிரதோன வீதி,
சகோழும்பு   11.
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�ோரோட்டு ்�றுப�ோர்

�ரிசு்�றுப�ோர்
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முதலொம் பரிசு
க. செகதோம்பிமக,

158, சடடநோதர் வீதி,
நலலூர், 

யோழப்போணம்.

இ�ண்டேொம் பரிசு
்க. கநதசோமி,

268/D,  பனசை வீதி,
வஹுகோபிடடிய,

புசலைோவ. 

மூன்றொம் பரிசு
்தவ இரககம் இளங்்கோ,

05, பிளமளயோர் ்கோயில வீதி,
கலைடி,

உப்்போமட. 

இடேமிருந்து ்வலம் 
1. மகன்
5. அறிவு
7. இ�ண்டு
8. ரபொருக்குப பின் அ ம்தி
10. முன்்னைய வீதிப ரபொக்கு்வ�த்து அ்ள்்வக் கணிபபீடு
11. �மயம் (குழம்பியுள்்ளது)
13. கடடேடேத்தின் ரமற்பகுதி
14.  மஙகல ்வொழ்க் கயில சபண்
17.  முன்னைொள்  பொ�தப பி�தமர்
18.  ஒரு தமிழ் மொதம்
19. ்வொ் ழ மடேலிலிருந்தும் சபறலொம்
20.  கணிதத்திலுள்்ள கூடடேல குறி
21.  படுக் கயின் ரமற்பகுதி  (குழம்பியுள்்ளது)
23.  அ ம்தியொனை  இயலபு டேய்வர்
24. நலல ்வொ�் னை (குழம்பியுள்்ளது)

ரமலிருந்து கீழ்
1. நூதனைம்
2. ஒரு ்வொத்தியக் கருவி
3. ச�ௌகரியம்
4. கொடடு விலஙகு (கீழிருந்து ரமல)
15. உள்்ளம்
6.   த்வறுக் ்ள நீக்கி ஒழுஙகுபடுத்தும் ச�யற்பொடு (குழம்பியுள்்ளது)
9.     நீர்நி லயில மலரும் பூ
12. ஒரு நிகழ்வின் ச�யதி அலலது விப�ம் (குழம்பியுள்்ளது)
13. ச�யயும் ர்வ்லக்குரிய சகொடுபபனைவு
14. குழந் த ரமரல பொர்க்கிறது
15. ஆற்றல, திற் ம
16. எல்ல. சீ லயின் விளிம் பயும் குறிக்கும்
17. குறிபபிடடே விடேயத்திற்கு முற்றிலும்  எதி�ொனைது
19. இ்�க்கருவியிலிருந்து எழும் ஒலி
21.  பூமியின்  ரமற்ப�பபிலுள்்ள பொ்றயின் சதொகுதி ரமலரநொக்கியுள்்ளது
22.  மத்தி (கீழிருந்து ரமல)
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கைோன தகவல் பரிைோற்்றம், அசு-
ரைோன பயணமைன்ற இனம்றய 
டிஜிடடல் யுகத்தில் நிதோனம் 

எனபதற்கு இடமில்மலை; அதி்வக மவடடு-
கள் மகோண்டு கோடசிகள் ப்றககும் கடுகதியில் 
திமரபபடஙகள் உருவோகிக மகோண்டிருககின-
்றன.   

கும்றவோன ்வகத்தில் படம் அமைந்து போர்-
மவயோளமர அலுபபமடயச் மெய்து விடு்ைோ 
என்ற பயம் படமைடுபபவர்கமளத் மதோற்றிக 
மகோண்டுள்ளது. ஆனோல் திமர மைோழிமய 
ஓர் ஆளுமையுடன மகயோளுகின்ற இயககு-
னர்களுககு அது வணிககபபடைோக இருந்தோ-
லும் எமதயும் ைழுபபும் அவசியம் ஏற்படு-
வதில்மலை; ஏமனனில் அவர்கள் கோலைத்மத 
்வகத்தில் மவத்து நிறுத்து - ை்றகக மவகக 
விரும்புவதில்மலை; கோலைத்மத நிமலை நிறுத்த-
வும் கோலைத்தில் மெதுககவும் விரும்புகி்றோர்கள்.   

இந்த ்ேரத்தில் வணிக மவற்றி ்தோல்வி-
கமள முதனமையோகக மகோள்ளோது கமலையில் 
ஆழ்ந்து போர்ககும் சினிைோககமள எனன 
மெோல்வது?   

பி்றந்து நூறு ஆண்டுகமளக கடந்திருககும் 
தமிழ் சினிைோ பி்ற கமலைகளுககுச் ெைைோக 
வளர்ந்திருககி்றது.   

ஒரு ேல்லை படம் ேம் ஆழ் ைனதில் ஒரு நிமனமவப்போலை ேம் வோழ்கமகயில் ேடந்த 
ெம்பவம்்போலை ஓர் அனுபவைோகித் தஙகி விடுகி்றது; ஏமனன்றோல் ேோம் படம்போர்கக 
இரண்டு ைணி ்ேரஙகமளச் மெலைவழிககின்்றோம்; இந்த இரண்டு ைணி ்ேரத்தில் ஒரு 
ேயம் மிகக திமரபபடத்மதத் தரிசித்தது ்போலைத்தோன ஒரு ைனிதமரச் ெந்திககக கிமடத்-
தது.   

வருடம் எனககு இப்போது நிமனவில் இல்மலை. அவருமடய சிஙகர் விற்பமன நிமலை-
யத்தில் கமலைஞர்களும் பமடபபோளிகளும் ெஙகமித்திருந்த தினம் அது. மவளிர் நி்றத்தில் 
ஜீனஸ் ்பண்டும் பினனல் ்போன்ற கலைபபு நி்றச் ெடமடயும், ஏ்தோ 'ட்ரட' ைோர்க மதோப-
பியுடனும் ஒரு வடிவோன மவள்மளக கோரில் வந்தி்றஙகினோர் உைோ வரதரோஜன.   

'வியூகம்' ெஞ்சிமகயின மவளியீடு குறித்தோன ஒனறு கூடல் ஒனறிற்கோன அமழபபோக 
அது இருகக ்வண்டும். அனறுடன மதோடஙகிய உ்றவு, எஙகளுககோன மபோழுதின ஆசிர்-
வோதஙகளுடனும் கோற்றின ரம்மியஙகளுடனும் எப்போதும் ஒரு ைமழ ேோளின அதிகோ-
மலை்போலை ேகர்ந்து மகோண்டிருககி்றது.   

'எனன வந்த உட்ன ்போனில் ்வமலைய ஆரம்பிச்ெோச்சு்போலை ..'   
அவளுககு ஏன அத்தமன எரிச்ெல் எனறு மதரியவில்மலை.   
்ைோகத்திமர என ைடிககுள் விரிந்திருந்தது. அதமன அவள் கண்டிருகக ்வண்டும். 

அவளுககும் விருபபைோன கோஞ்ெனோ இதன முதல் அத்தியோயத்தில் கவர்ந்து விடடிருந்-
தோள், இதன குளிர்மையும்   

்ைோகத் திமரயில் வந்து ்போகும் அந்த ஃபோதமர நிமனந்து அவள் விழுந்து விழுந்து 
சிரித்த மபோழுதுகளும் என ்போன குத்தும் பணிககுத் திமர விழோைல் இனனும் கோத்திருக-
கி்றது.   

்ைோகத்திமர கமலைத்துவ ேோவமலைோனம்றப படித்த உணர்மவ எனககுள் விமதத்துச் 
மெனறுள்ளது.   

கோதல், துயரம், ஏைோற்்றம், வோழ்வின தோழ்வோரஙகள் எனபன மபரிய புள்ளிகளிலும் 
பீமடகளோகிப பரவி விடுகின்ற அெோதோரண சூழமலை ்ைோகத் திமரயில் கோணலைோம்.   

டி.எம்.மெளந்தரரோஜன புகழின உச்சியில் இருந்த்போது உ்றவினர்களோலும் விருந்தினர்-
களோலும் ரசிகர்களோலும் நிரம்பியிருந்த அவரது வீடடில் மகோண்டோடடஙகள் யோவும் முடி-
வுற்்றதோயிருந்தது.   

அவர் ெரிவமடந்த ்போது அமனவரும் ைோயைோய் ைம்றந்தனர்.   
அவர் உடல் ேலைமும் மிக ்ைோெைோகப போதிககபபடட ்போது அவமரத் தனிமையின 

முடிவற்்ற மவளிகளில் விடடுச் மென்றனர்.   
ஒரு கோலைத்தில் ேடெத்திரப போடகரோக இருந்த டி.எம்.எஸ் ககு எனன நிகழ்ந்தமதனறு 

யோரு்ை கண்டு மகோள்ளவில்மலை.   
தனது வோழ்வு முழுவமதயும் இமெககோக அர்பபணித்த ஒரு போடகனுககு ஒரு வரிமயக 

கூடப போட முடியோத, போதி ஆ்ரோககியத்்தோடு அழுந்துகின்ற இமத விடத் துயரம் 
்வம்றனனவோக இருகக முடியும்?   

உைோ, ்ேரில் கண்ட, படித்துணர்ந்த பதிவுகளினூ்ட அவருக்கயுரிய ்கலியும் கிண்ட-
லுைோகவும் சிலை ்ேரஙகளில் ்கோபைோகவும் திமர ்ேோடடஙகளில் ்ேோண்டிச் மெல்கி்றோர்.   

இனறு தமிழில் மதனபடுகின்ற யதோர்த்த சினிைோ ்ேோககிய ேகர்தமலை இருபத்மதந்து 
வருடத்துககு முனபோக்வ போலுை்கந்திரோ ஒரு முரடடுத் துணிச்ெலுடன மெய்திருககி்றோர் 
எனபமத உைோ, ஏற்றுக மகோள்வ்தோடு போலுவின ைறு பககத்மதயும் மிகக ்கோபத்்தோடு 
முன மவககி்றோர். 'பிற்கோலைத்தில் அவர் தந்த வணிகப படஙகமளச் ெகிகக முடியவில்மலை' 
எனகி்றோர்.   

போலுை்கந்திரோ எனும் அப பமடபபோளிமய ஒரு மும்ற தனிமையில் ெந்திககக 
்கோரியது;   

உட்ன கனவு மைய்பபடடதோன ஒரு கமதத் மதோடரோக ேகரும் படி ேம் படிபபுககும் 
சுமவ தருகி்றோர்.   

போலுை்கந்திரோ என்ற ைகோ கமலைஞன எனனுள் உயிர் மபற்்றது எப்போது?   
அழியோத ்கோலைஙகளில் சிலை சிறுவர்க்ளோடு ேோனும் ஒருவனோக இருந்த ்போதோ?   
மூன்றோம் பிம்ற போர்த்துவிடடு சிறி்தவி்போல் மைமயமயல்லைோம் தமரயில் மகோடடி-

விடடு குழந்மதத் தனத்தில் சிரித்த ்போதோ?   
முள்ளும் ைலைரில் மெந்தோழம் பூவில் வந்தோடும் மதன்றல் என மீது ்ைோதிய ்போதோ?   
கிடுகு வீடடில் இருந்து மகோண்டு 'வீடு' படத்மத ரசித்த ்போதோ?   
வண்ண வண்ணப பூககளில் விரெமில்லைோைல் ்தோழிக்ளோடு ஒடடிக கிடந்த ்போதோ?   
எனம்றல்லைோம் அனம்றய நிஜஙகமள இனறு ேோனும் குமக வோய் தி்றந்து போர்ககி்்றன; 

அந்த ையிலி்றகுச் சுகத்மத மீள ேோன மபறு்வனோ என்ற ஏககம் எப்போதும் எனககுள் 
துளிர்கின்ற்போது, உைோ வரதரோஜன ்ைோகத்திமர மூலைம் எனது கடடிமலை இதைோன இரு-
ளுககுள் மைல்லை ேகர்த்திச் மெல்கி்றோர்.   

வீமண தனமனத்தோ்ன மீடடிக மகோண்டது்போலை தோன கண்ணதோெமனப போர்த்த 
விதம் பரவெைோனது; கவிஞர் ் பெத் மதோடஙகுமுன உைோவின வர்ணிபபும் அவர் எழுதிய 
போடல்களில் இருந்த கனி ரெமும் எங்க்யோ ெஞ்ெரிகக அமலைககி்றது. கண்ணதோென ெமூ-
கத்தினமுன தனமன யோரோகக கோடடிக மகோள்ள விமழந்தோர் எனபமத அது பதிவு மெய்கி-
்றது.   

கண்கள் மூடியிருகக, விரல்களின ேடனம், எஙகும் இருள், ஆடி வரும் ்தனின அற்புத்-
தத்மதத் தீண்டும் உயிரின துடிபமப எம்.எஸ்.விஸ்வேோதன பற்றிய எழுத்தில் உைோ அதி-
கரிககி்றோர்.   

ஒவமவோரு ேடிகர்களுககுைோன மபோருத்தபபோடோன இமெ வடிவத்மத அவர் ேடிப-
புக்கற்ப எபபடி முலைோமிடுகி்றோர்; உடமலைமயோடடி ஒடுஙகித் தன விரல்களின பிடிக-
ளுககுள் வெபபடட மேோடியில் அந்தக கீர்த்தமனமயத் தோன இமெககத் மதோடஙகினோர் 
எனபமத எம்.எஸ்.வியின இமெ வோழ்்வோடு லையபபடுத்தியுள்ளோர்.   

'ஒரு கமதககளமன உருவோககுஙகள் அந்தக களத்தில் உயிர்பபோன கதோ போத்திரஙகமள 
உலைவ விடுஙகள். பி்றகு அவர்கள் தஙகளுககுள் எனன மெய்கி்றோர்கள் எனபமத ் வடிகமக 
போர்த்து எழுதுஙகள். ஒரு ஆசிரியரோக உஙகளுககு இருககின்ற உரிமை அவவளவுதோன' 
எனறு ேோவல் குறித்த ஒரு ்ைற்்கோள் இருககி்றது. அனபின அற்புதைோன மவளிபபோடுக-
ளில் ் ைோகத்திமர தனககுள் பலை போத்திரஙகமளயும் ் பெவும் உலைோவவும் விடடிருககி்றது.   

உைோவின வயதோகோத இவமவழுத்மதப படிககின்ற வயதோனவர்கள், தமலைமுடிச் ெோயம் 
பூசுவமதத் தவ்றோைல் கமடபபிடிபபோர்கள், தஙகள் மீமெமயயும் முறுககிக மகோள்வோர்-
கள். ஏமனன்றோல், இதில் குதித்து விழுகி்ற அத்தமன போத்திரஙகளும் ஒரு கனோக கோலைத்-
துககு அமழத்துச் மெல்கின்றன.   

தமிழ் படஙகள் ்களிகமகயின மபயரோல் ேம் ைனதில் பூசிய ைெகமகயும் களிம்மபயும் 
கழுவிச் சுத்தம் மெய்து, ஒரு புத்துணர்ச்சிமயயும் ேம்பிகமகமயயும் துலைஙக மவககின்ற 
்வமலைமய ்ைோகத்திமர மெய்கி்றது.   

சினிைோ அனுபவஙகள், ஆளுமைகள், அஞ்ெலிகள், பத்தி எழுத்துககள், அயல் சினிைோ 
என வமகபபடுத்தபபடடு இருபத்்தழு உப தமலைபபுகளில் கோஞ்ெனோ, எம்.ஜி.ஆர், 
சிவோஜி, ஸ்ரீதர், டி.எம்.எஸ், கண்ணதோென, போலுை்கந்திரோ, ்க.போலைச்ெந்தர், எம்.எஸ்.
வி, பஞ்சு அருணோெலைம், மஜயலைலிதோ, ஸ்ரீ்தவி, ை்கந்திரன, ரஜனி, கைல்்ோென என 
நீண்டு - குறிபபுகளும் கடடுமரத்தனஙகளுமில்லைோத சினிைோ என்ற உடல் மைோழி்யோடு 
கோத்திருககும் அழகியலைோக விரிகி்றது. 

காத்திருக்கும் அழகியல்   

'ம�ாகத்திரை'

அங்கீகாரத்துக்கும் அதிகாரத்துக்கும் 

பணியாத கவிததகள் 

ழியினோல் வமனயபபடட அனுபவத்தின உச்ெபடெ ெோத்தி-
ய்ை கவிமதயோயிருகக கவிமத ஒனறு எபபடியிருகக ்வண்-
டுமைனபதற்கு ஒரு கவிமதயிமன்ய உதோரணைோக தருகி-

்்றன.  
“ஒ்ர கணத்தில்  
கிழித்து  
கோலைத்துரும்மப   
எற்றி எடுத்து  
எரித்து நீ்றோககி   
நிற்க ்வண்டோைோ   
கவிமத”  
கவிமதயின ்தோற்றுவோய் எதுவோயினும் அது வோெகர் ைனதில் உருவோக-

கும் தோககுதல் அல்லைது தோககம் இவவோ்்ற அமைய ்வண்டும் எனகி்றது 
கவிமத.  

்ைமலைேோடுகளில் உருவோகிய பல்்வறு 'இெஙகளின' தோககத்தினோல் 
போதிபபுற்று தமிழ் கவிமதகள் ேவீன கவிமத, ேவீனம் கடந்த கவிமத-
மயன பல்்வறு பரிணோைஙகமள அமடந்திருபபினும்; ்ைலும் இவற்-
றின உபோெகர்களோக வமகமதோமகயற்்ற கவிஞர்கள் உருவோகியிருபபினும் 
கூட கவிஞர் ேோ.பிச்ெமூர்த்தியினோல் உருவோககபபடட புதுககவிமதககு 
இனனமும் வோெகர்களிமட்ய ைவுசு கும்றயோமையிமன ேோம் கோணககூ-
டியதோக உள்ளது. கவிமத ேமடயிமன எளிதோககியமை, கூ்றவந்த விட-
யத்திமன சிலை மெோற்கமளகமகோண்டு நிம்றவோக கூறுகின்றமை, ைரபுரீ-
தியோக ்பெபபட தடுககபபடட விடயஙகமளயும் ்பசியமை எனபன 
புதுககவிமதயின மவற்றிககு சிலை கோரணஙகளோக கூ்றவியலும். ்ைலும் 
இனம்றககு தமிழில் ேவீன, பினேவீன கவிஞர்களோக அறியபபடும் 
பலைரும் புதுககவிமதயிமன்ய ஓடுதளைோகக மகோண்டு ்ை்லை வந்தவர்-
கள் எனபதுவும்; புதிதோக எழுதவரும் கவிஞர்கள் கூட இனறும் புதுகக-
விமதயிமன்ய தைது தளைோக மகோள்கின்றனர் எனபமதயும் உறுதியோக 
கூ்றவியலும்.  

அந்த வமகயில் ைடடககளபபில் இருந்து மவளிவரும் 'ைகுடம்'கோ-
லைோண்டிதழின ஆசிரியர் வி. மைககல் மகோலினின இரண்டோவது மதோகுப-
போக மவளிவந்திருககி்றது 'சிலுமவக்ள சி்றகுகளோய்' என்ற புதுககவிமத 
நூல். ைகுடம் பதிபபகம் மூலைம் பல்்வறு நூல்கமள மவளியிடடுள்ள 
மைககல் மகோலின அவர்கள் இதற்கு முனனர் 'என பிரிய ரோஜகுைோரிககு' 
என்ற கவிமத நூலிமனயும் 'பரசுரோை பூமி' என்ற சிறுகமத மதோகுதியி-

மனயும் தைது பமடபபோக மகோண்டு வந்துள்ளோர்.   
இவரது மதோகுபபு குறித்து இலைஙமகயின மூத்த எழுத்தோளர் ேந்தினி 

்ெவியரின எண்ணககிடகமகயிமன பதிவு மெய்தல் அவசியைோகின்றது.  
“யோருமடய அஙகீகோரத்துககும் அதிகோரத்துககும் பணிந்து ் போகோத ஒரு 

கலைகககுரமலை அவரின கவிமதகளில் ேோன போர்ககி்்றன. முடிவிலிருந்து 
முன்னோககி ஒரு ஆரம்பத்மத ்ேோககி ேகரும் இககவிமதகள் முரட-
டுத்தனமும் ்போர்ககுணமும் உள்ள மைககல் மகோலினின இனமனோரு 
மேகிழ்ச்சியோன பககத்திமன உஙகளுககு மெோல்லும் என ேோன நிச்ெயம் 
ேம்புகி்்றன.”  

இந்த நூலில் குறுஙகவிகளும் மேடுஙகவிமதகளுைோய் சுைோர் ேோற்பத்-
மதடடு புதுககவிமதகமள கோணககிமடககின்றது. கவிமதகள் எழுதப-
படட கோலை ஒழுஙகின பிரகோர்ை மதோகுககபபடடுள்ளன. அதோவது 
இந்ேோளிலிருந்து முற்கோலைம் வமர. நூலின அடமடயி்லை சிலுமவயில் 
அம்றயபபடட ்கோைகன இ்யசு கிறிஸ்துவின மெோரூபம் ைரத்தினோல் 
வடிவமைககபபடடதோய் உள்ளது. ஆனோல் இங்க சிலுமவ முறிந்து சி்ற-
கோகின்ற பினனணிமய தரிசிககலைோம்.  

முதலில் இந்த மதோகுபபின தமலைபபி்லை்ய அமைந்துள்ள “சிலுமவ-
க்ள சி்றகுகளோய்” என்ற கவிமதயிமன போர்கமகயில் , இ்யசுேோதரின 
போடுகமள ்பசும் சிலுமவக்ள சி்றகுகளோய் என்ற இந்த கவிமத கிறிஸ்-
தவ ெைய மதோனை கமதயோடல்களின பினனணியில் ேவீன கோலைத்திமன 
அலைசுகி்றது. இந்த கவிமதயின ஓரிடத்தில் வரும் வரிகள் இமவ.  

“ஆமடகள் கமளயபபட  
இ்யசுவின   
நிர்வோணம் ைம்றகக  
கடடபபடடது   
கச்மெத்துணி”  
ஆனோல் சிமதககபபடட உடலைஙகடகு கச்மெ்யனும் ஈகின்ற ஆகககு-

ம்றந்த ைனிதைோவது இனம்றய ேவீன உலைக ்போர்ககளஙகளில் கோணககி-
மடககி்றதோ எனபது ்கள்விககுறி்ய .  

 இந்த கவிமதயி்லை ேோன வியந்த இன்னோரிடம் சிலுமவயிமன 
பமனைரத்திற்கு ஒபபிடடமை.  

“உலைர்ந்து ்போன   
ரத்தககம்றகளுடன   
நிமிர்ந்்த நிற்கும்  
பமன ைரைோய்   
்ை்லை கிளம்பியது   
சிலுமவ ைரம்”  
ெற்்்றனும் வமளயோத அதன மபௌதிக இயல்பினோ்லை்ய சிலுமவ 

ைரத்துககு கற்பகதரு உவமிககபடடோலும் கூட ெற்்்ற ்தடியிருந்தோல் 
்வ்்றதும் ைரமும் கிடடியிருககலைோம் கவிஞருககு.  

ஆயினும் பமனைரத்தி்லை்ய உறுதியோக இருந்த கவிஞரின கவித்தி-
்றம் மைச்சுதலுககும் அபபோற்படடது. பமனயின மபௌதிக இயல்புககும் 
அபபோலைோன ஆனை இயல்பு விவிலிய கமதகளின நிலைத்திமனயும் கந்தபு-
ரோணத்து கமதகள் ்வ்ரோடிய ைண்ணிமனயும் ஒரு புள்ளியில் இமணக-
கி்றது. கவிஞனின மெய்தி யோமதனில் பமனைரம் மவறும் பமனயல்லை 
ைோ்றோக ஒரு ்தெத்தின குமலையோத குறியீடு.  

அடுத்து 'என இளமைககோலை ஆற்்றஙகமர', ஆற்றிமன போடோத கவிஞர்-
க்ள இல்மலைமயனலைோம். மபோதுவோக்வ ஆறு எனபது ேதி எனபதற்கு 
ஒத்த பதைோக மகோள்ளபபடினும் ைடடககளபபு தமிழகத்தி்லை ஆறு 
எனபதற்கோன அர்த்தம் ெற்்்ற ்வறுபடுவமத கோணலைோம்.இஙகு எல்-
்லைோருககும் மதரிந்த ஆறு எனபது ைடடககளபபு வோவி்ய. அதோவது ஒரு 
உபபோறு. ஈழப்போரியல் வரலைோற்றின நீடசியி்லை இந்த ஆறும் அதமன 
அண்டிய ெதுபபுநிலை பகுதியோன கண்ணோ கோடுகளும் ்கந்திர முககியத்து-
வம் மிகக பிர்தெஙகளோக இருந்தமையும்; அவற்ம்ற அண்டி நிகழ்ந்த துர்-
ைரணஙகமளயும் ை்றபபதற்கு இல்மலை.  

“அ்தோ மதரிகி்றது   
என இளமைககோலை ஆற்்றஙகமர  

முபபது வருடஙகள் முழுெோக முடிந்து ்போனது   
கண்கள் பனிகக கோல்கள் சிவகக மீண்டும் ஒருமும்ற   

ஆற்்றஙகமர ஓரத்தி்லை ேோன”  
இந்த மதோகுபபினி்லை கவிஞரின மபண்ணியம் மதோடர்-

பிலைோன ்ேோககுகள் மவளிபபடுத்தபடவில்மலையோயி-

னும் கூட இந்த கவிமதயி்லை மபண்மையின 
வலிகள் யதோர்த்த வரிகளோக வருகின்றது இவவோறு.  

“ஆற்்றஙகமர ஓரககடடில் கும்மியடித்த குைோரிகள் 
எங்க?  

இனறு எந்த வீடடு மூமலையி்லை அழுது வடியும் மபண்டிர்கள் 
ஆனோ்ரோ.....”  ்போர்ககோலை இரவுகளின அனுபவத்மத யோரும் ை்றகக 
ைோடடோர்கள். ்போர்ககோலை இரவுகளினுள் வோழ்ந்்தோர் அதமன மீள 
நிமனபபதற்கு கூட விரும்போர். கவிஞர் சு.முரளிதரன இந்த இரவிமன-
யும் அமதத்மதோடர்ந்த விடியமலையும் இவவோறு கூறுகி்றோர் குறுஙகவிமத-
யோக.  

“ேோய் குமரககும் இரவு  
திடுககிடும் மதனனஙகுருத்துககள்  
விடியலில் ்தோரணஙகள்”  
்தோரணஙகளோய் ைோனுடம் மதோஙகிய கோலைத்்த சீவித்த ஒருவனின 

அனுபவஙக்ள  இரவுககோய் ஏஙகும் இவனோக விரிகி்றது.  
வீடடில் ைடடுைல்லை ்ரோடடில் கூட   
எல்்லைோரும் உ்றஙகிய பினபும்   
என விழித்தல்  
நிமிடஙகமள எண்ணியபடி
இவவோறு அவதியுறும் இரவுகளில் வோழும் யோரு்ை இந்த அனுபவத்தி-

லிருந்து விடுபட்வ விரும்புவர். ஆனோல் இவனுக்கோ இரவு மீண்டும் 
்வண்டுைோம்.அது ஏன அவன ்வண்டுவது எவவமக இரவு எனபமத 
அறிய கவிமதயின இறுதிப பகுதிமய உெோவலைோம்.  

“கருககல் மபோழுதின விடியல்   
ைனசுககு மதம்பு தரும்”  
கவிஞர் இந்த இடத்தில் கருககல் என்ற பதத்திமன மகயோண்ட வித்ை 

இந்த கவிமதயிமன சுவோரசியம் மிககதோககின்றது. கருககல் என்ற இடத்-
தில் இரவு என வந்திருந்தோல் அது ெோதோரண தஙகம். ஆனோல் கருககல் 
எனபமத இடடு அதமன ்கோலைோர் தஙகைோககி விடுகி்றோர் கவிஞர்.  

கருககல் எனபதற்கு ஒத்த பதம் இரவு எனப்தோ ேோனறி்யன.ஆனோல் 
ேைது ெோதோரண வழககில் கருககல் எனபது அந்தியிமன்ய குறிககும்.
உண்மையி்லை்ய இவருககுத் தோன விடியல்.கருககலுககுைோ? என்ற 
வினோ வோெகனோகிய என ைனதில் எழுந்தது.  

ெற்்்ற ஆழைோக போர்பபதில் இந்த கவிமதயின ேோயகனுககு இரவு இர-
வோக்வ இல்மலை.அது கருககலைோக அதோவது நித்திமரயற்்ற மபோழுதோ-
க்வ கடந்துள்ளது. ேைது கிரோைஙகளில் போடடிகள் ்பரர்களுககு கூறும் 
மதோனை மைோழிமயோனம்றயும் இந்த கவிமதககு வலுவூடட மைோழிகி-
்்றன.  

“கருககலில் போய் ்போடடோல் விளஙகோது வீடு”  
“கண்கள் கெககி   

மூமள பிழிந்து   
எழுந்து அைர்மகயில்   
கண்கள் ைடடும்   
இரவுககோய் ஏஙகும்”  
கடந்த இந்த இரவிமன ைனசு ் வண்டோம் எனகி்றது ஆனோல் கண்க்ளோ 

்வண்டுகின்றன; கடந்து ்போன இந்த இரமவயல்லை நிம்ைதியோன உ்றக-
கம் தரும் ஒரு இரவிமன .ஒரு ைனிதனின அடிபபமட ்தமவயோன உ்றக-
கத்மத நிம்ற்வற்்றோத பயஙகர இரவுகள் ்போர்ககோலைத்துககுரியமவ.  

கோதமலை போடோது கோவியஙகளுமில்மலை. கோபபியஙகளுமில்மலை. கவி-
மதகளுமில்மலை. மதோனமைமிகு அழகியல் உணர்வோல் கோதமலை பற்றியும் 
கூட நிம்றய கவிமதகமள நிரம்பலு்ற எழுதியுள்ளோர் கவிஞர். ஏன இந்த 
மதோகுபபின முதல் கவிமத கூட கடவுமள்ய கோதலினோல் மவடகபபட 
மவத்த 'கடவுளும் ேோனும்' என்ற கவிமதயுட்ன்ய ஆரம்பைோகின்றது.  

எனககு பிடித்த கவிமத என்றோல் 'ஒற்ம்ற ேடெத்திரம்' என்ற கவிமத-
தோன. கோதலி்லை சுவோரஸ்யம் மிகுந்த கோலைமைனபது கோதலித்து டூயட 
போடும் கோலைைல்லை. ைோ்றோக ேோம் ்ேசிககும் ஒருவரிடம் கோதமலை மதரி-
வித்து விடடு முடிவுககோக கோத்திருககும் அந்த ேோடகள்தோன. எதிர்த்தரப-
புககு விருபபிருந்தும் கூட அதமன உட்ன மெோல்வதுமில்மலை. உட்ன 
கூறிவிடடோல் கோலைமைல்லைோம் நிமனத்து நிமனத்து போர்ககும் அந்த சுவோ-
ரஸ்யம் கிடடுவதுமில்மலை. ை்றககமுடியோத அந்த அவஸ்மத ைண்ணில் 
எல்்லைோருககும் கிடடுவதுமில்மலை.  

இந்த வமகயோன அவஸ்மத ஒனறிமன அனுபவிககும் கோதலைன ஒரு-
வனின ஏகக்ை இந்த ஒற்ம்ற ேடெத்திரம். கவிமதயின முடிவிட்ை 
எனனுள் ஆழபபதிந்து ்போனது.  

நிரந்தர பிரிவும் இல்மலை.  
நிஜைோன இமணபபும் இல்மலை.  
எம் வடககு கிழககு ைண்மணப்போல்  
இரண்டுககும் ேடு்வ   
ஒற்ம்ற ேடெத்திரைோய்   
உன நிமனவில்   
எரியும் ேோன  
இறுதிப பககஙகளில் துருவ ேடெத்திரைோய் மினனும் இரண்டு கவிமத-

கமள நிமனவூடடலைோம் என நிமனககி்்றன.  
ஒற்ம்ற பமனைரைோய் நிற்கி்றது   
அவள் வீடடு வோெலில்   
என ஞோபகஙகள்  
அனம்றோரு ேோள்   
ேோன மகோடுத்த பனம்பழம்.
கவிஞரின வோர்த்மத விமளயோடடிமன இந்த கவிமதயிலும் 

கோணலைோம். ஐந்து வரி கவிமதயி்லை என ஞோபகஙகள் எனபது மபோது வரி. 
ேவீன கவிமதகளில் இவவோ்றோன உத்திகமள நிம்றய்வ ேோம் கோணலைோம். 
என ஞோபகஙகள் ஒற்ம்ற பமனயோய் இருககும் அ்த்வமள பனம்பழைோ-
யும் இனிககி்றது.  

கமடசிக கவிமத கவிமதயல்லை அது ஒரு கமத. ஆறு வரிகளில் ஒரு 
சிறுகமதயிமன தந்த கவிஞமர மைச்ெ மைோழிகளில்மலை. மெோற்சிககனம், 
மெய்்ேர்த்தி ்போன்ற பண்புகளினூ்ட ஒரு அழகியல் பதிபபோக வந்தி-
ருககும் இந்த நூல் குறித்த குறிபபிமன ்பரோெோன மெ. ்யோகரோெோவின 
மைோழிதலுடன முடிககி்்றன.  

இந்த மதோகுபபில் உள்ள கணிெைோன கவிமதகள் கடந்த முபபது ஆண்-
டுகளோக ேடந்து முடிந்த ் போர்ககோலை வோழ்வியலுடன மதோடர்புபடடமவ. 
ைரணத்துள் வோழ்்வோம் இரண்டோம் போகம் மவளிவருைோயின கிழககு 
பிர்தெ ்போர்ககோலை வரலைோற்ம்ற ஆவணபபடுத்துவதற்கு இந்த மதோகுப-
பில் உள்ள கவிமதகள் மபருைளவு பயனபட வோய்பபுககள் அதிகம்.

மைக்கல் க்கொலினின் 

சிலுமை்களே சிறகு்கேொய்...

நூல்; ஒரு பொரமை 

கவிஞர் லலிதககோபன்-    
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(“யோதும் ஊ்ே யோவரும் ்ேளிர்” எனபது ேணியன 
பூங்குன்றனது வரிேள். இதில் ்ேளிர் எனபது உ்றவி-
னர் எனப் பபோருள்படும். இந்த உ்றவினருககு நோன 
்தரும் பத்தி யோவரும் ்ேளீர்’)  

 

2020ஆம் ஆண்டின் இலக்கியத்திற்கான 
ந�காபல் பரிசு பபறும் லூயிஸ் குக்

உலேளோவிய ரீதியில் பபரிதும் ைதிகேப்படும் 
்நோபல் பரிசுபபறு்வோர் விபேம் சமீபத்தில் பவளியோ-
கியுள்ளது. இந்த ் நோபல் பரிசிமன உருவோககிய அல்பி-
ேட் ்நோபல் பற்றிய விபேங்ேமள மு்தலில் போர்ப்்போம்.   

அல்பிேட் ்நோபல் 1833 அக்டோபர் 21 அனறு சுவீ-
டனிலுள்ள ஸடோக்ஹோம் நேரில் பி்றந்தவர். அவேது 
குடும்பம் ஒரு பபோறியியலோளர் குடும்பைோகும். இரும்பு 
ஆமலேமள நிறுவி ்போர்கேருவிேமள உற்பத்திபசய்து 
அவற்ம்ற விற்ப்தன மூலம் ்நோபல் ்தன வோழநோளில் 
மிேப்பபருைளவில் பசல்வம் ்சர்த்்தோர். இேோணுவத்திற்-
கும் சுேங்ேம் உள்ளிட்ட ேட்டுைோனத்தும்றயில் பயனப-
டுத்்தப்படும் 150ககும் ்ைற்பட்ட பவடிபபோருட்ேமள 
அவர் ேண்டு பிடித்்தோர். இவற்றில் பலேோலும் அறியப்-
பட்டது மடனமைட்’ ஆகும். ஆனோலும் இ்தமன 
விடவும் சகதிவோய்ந்த பல பவடிபபோருட்ேமள அவர் 
ேண்டுபிடித்திருககி்றோர். ்நோபல் ்தனது 63 வய்தோன-
்போது 10.-12-.1895 அனறு இத்்தோலியில் ேோலைோனோர். 
்நோபலின ேமடசி உயிலில், ்தனது பசோத்தின பபரும்-
பகுதி ைனி்த இனத்தின முன்னற்்றத்துககு’ பங்ேளித்-

்தவர்ேளுககு இயற்பியல், ்வதியியல், அமைதி, ைருத்-
துவம், பபோருளோ்தோேம் ைற்றும் இலககியம் ஆகிய ஆறு 
தும்றேளில் பரிசு வழங்ேப் பயனபடுத்்தப்பட்வண்டு-
பைனக குறிப்பிட்டிருந்தோர். பரிசுபபறும் ஒவபவோருவ-
ரும், ்தங்ேப்ப்தகேமும் பட்டயமும், ்நோபல் அ்றகேட்ட-
மளயின அவவருட வருைோனத்ம்தப் பபோறுத்து பரிசுப் 
பணமும் பபறுவர்.   

இவவருடம் இலககியத்திற்ேோன ்நோபல் பரிசிமன 
பவன்றவர், அபைரிகேோமவச் ்சர்ந்த லூயிஸ குளுக 

(Louise Gluck) ஆவோர். 1943.04.22இல் பி்றந்த லூயிஸ 
குளுக ்தற்்போது ்ேம்ப்ரிட்ஜ் நேரில் வசித்து வருகி்றோர். 
எழுத்துப் பணி்யோடு ்யல் பல்ேமலகேழேத்தில் ்பேோ-
சிரியேோேவும் பணியோற்றி வருகி்றோர். அத்்்தோடு ்ேோசக-
ேோனஸ எழுத்்தோளர் திட்டத்திலும் அங்ேம் வகித்து வரு-
கின்றோர்.   

 1968ஆம் ஆண்டில் இவர் ஏழுதிய மு்தல் ப்தோகுப்போன 
பபஸட்்போர்ன பபரும் வே்வற்மபப் பபற்று அபைரிகே 
இலககியத் தும்றயில் லூயிஸிற்கு முககிய இடத்ம்தப் 
பபற்றுக பேோடுத்்தது. 1992ஆம் ஆண்டில் பவளியோன 
இவேது மவல்ட் ஐரிஸ ப்தோகுப்பிற்கு பவகுவோன வே-
்வற்புக கிமடத்்தது. அதிலுள்ள ஷஸ்னோ டிேோப்ஸ ேவி-
ம்தயில் குளிர்ேோலத்திற்குப் பி்றகு அற்பு்தைோன வோழகமே 
திரும்புவம்த அவர் அழேோே விவரித்திருந்தோர் எனக கூ்றப்-
படுகி்றது. அவேது அபவர்்னோ (Averno - 2006) பபய்த்புல் 
அண்ட் விர்ச்சுவஸ மநட் (Faithful and Virtuous Night 
-2014) ஆகிய ப்தோகுப்புேளுககு ்நோபல் ்்தர்வுககுழு புே-
ழோேம் சூட்டியுள்ளது. இவேது ப்தளிவோன, எளிமையோன, 
அழேோன ேவிம்த நமடயோனது ஒவபவோரு ்தனிப்பட்ட 
ைனி்த பவளிப்போட்மடயும் பிேபஞசம் ்தழுவிய்தோே மிே 
அழேோேச் சித்்தரிப்ப்தோேவும் இவர் மீது புேழோேம் சூட்டப்-
பட்டுள்ளது. Unmistakable Poetic Voice என்ற தி்றனிற்ேோே 
இவருககு இந்த ஆண்டிற்ேோன ்நோபல் பரிசு வழங்ேப்படு-
கி்றது.   

சுயசரிம்தக ேவிஞர் எனக குறிகேப்படும் லூயிஸ அபை-
ரிகே அேசின பல விருதுேள் உட்பட 1993ஆம் ஆண்-
டுகேோன புலிட்சர் விரும்தயும் பபற்்றவர். 12 ேவிம்தத் 
ப்தோகுப்புேமளயும், ேவிம்தேள் குறித்்த சில ேட்டுமேே-
மளயும் இவர் பவளியிட்டுள்ளோர்.   

்லகாபூஷணம் வீ.என். சந்திர்காந்தியின் வகாழ்வியல் 
அனுபவப் பகிர்வு பகா்ம்- 3’   

ேலோபூணம் வீ.என. சநதிேேோநதி எழுதிய வோழவியல் 
அனுபவப் பகிர்வு போேம்- 3’ என்ற நூல் போர்மவககுக 
கிமடத்்தது. இந்த நூலின ஆசிரியர் யோழப்போணம் அச்சு-
்வலியில் பி்றந்தவர். திருைமலமயத் ்தன இருப்பிடைோே 
வரித்துகபேோண்டு திருைமல வீ.என. சநதிேேோநதி என்ற 
பபயரில் இலககியம் பமடப்பவர். சிறுேம்த, நோவல், 

ேட்டுமே, பத்தி எழுத்து 
ஆகிய தும்றேளில் இயங்-
கிவருபவர். பமடப்பிலக-
கியத்தும்றயில் இவர் ஏற்ே-
ன்வ ஸதிரீ இலட்சணம், 
ப்தோடரும் ்தமலமும்றேள், 
நிேழேோலத்தில் வோழ்தல், 
இநதிேர்ேள் நோடும் அேலி-
மேேள் ஆகிய நோனகு சிறு-
ேம்தத் ப்தோகுதிேமளயும் 
'மீண்டும் வசந்தம்' என்ற 
நோவமலயும் ்தந்தவர். 
இவற்ம்றவிட, சநதிேேோநதி-
யின நூல்வரிமசயில் வோழ-
வியல் அநுபவப் பகிர்வு 
இேண்டு போேங்ேள் அடங்குகின்றன. இந்த நூல் ஆசிரிய-
ரின எட்டோவது நூலோகும். ஆசிரியர் இேண்டு வருடேோலம் 
ப்தோடர்ச்சியோேப் பத்திரிமேேளுககு எழுதிய 114ககும் 
்ைற்பட்ட சமூேம்சோர் ேட்டுமேேளில் ்்தர்நப்தடுகேப்-
பட்ட 30 ேட்டுமேேள் இநநூலில் இடம்பிடித்துள்ளன. 
இகேட்டுமேேள் வோழவின அனுபவங்ேமள அககு்வறு 
ஆணி்வ்றோே அலசுகின்றன. ஆசிரியர் ்தனது அனுபவங்-
ேமள எம்முடன பகிர்நதுபேோள்கின்றோர். இமவ ஒவ-
பவோனறும் இேண்டு விடயங்ேமள வலியுறுத்துகின்றன. 
ஒனறு நோம் வோழவில் ேமடப்பிடிகே ்வண்டியது யோது? 
எனபது. ைற்ம்றயது எம்ைோல் ்தவிர்கேப்பட ்வண்டி-
யமவ எமவ எமவ எனபது? ஏற்ேன்வ சிறுேம்த இலககி-
யத்திலும் நோவல் இலககியத்திலும் ்தனகபேனத் ்தனியிடத்-
ம்தப் பிடித்திருககும் நூலோசிரியரின எழுத்துகேள் ைனி்தப் 
பண்புேமளயும், ஆத்ை்நயத்ம்தயும் வோழவியமலயும் 
அடிப்பமடயோேக பேோண்டமவ. அது அவர் ைனி்தர்ேள்-
மீது பேோண்ட அனபினோலும் வோழவினமீது பேோண்ட 
பற்றினோலும் வோழகமேயில் ேமடப்பிடிகேப்படுகின்ற 
நல்பலோழுகேத்தினபோலும் உருவோனது. இநநூலில் உள்ள 
ஒவபவோரு ேட்டுமேயும் எைது வோழமவப் புடம்்போட-
வல்லன. அந்த வமேயில் இநநூல் படித்துப் பயனபப்ற-
வும் ்பணிப் போதுேோகேவும் ஏற்்ற்தோேத் திேழகி்றது. பயன-
மிகே இந்த நூமலத்்தந்த ஆசிரியர் போேோட்டுககுரியவர். 
இந்த நூமல பினவரும் முேவரியில் பபற்றுகபேோள்ள-
லோம்: 572A, ஏேோம்பேம் வீதி, திரு்ேோணைமல (T.P -026 
2224706, 0719392190).   

்னடகாவின் அறபுதம் - உல்ப் பு்ழ்பபற்ற �ய்ரகா 
நீர்வீழ்ச்சி   

ேனடோவில் சுற்றுலோப் பயணிேமள அதிேைோே ஈர்ப்பது 
நயேேோ நீர்வீழச்சியோகும். உலகி்ல்ய பிேைோண்டைோன 
இந்த நயேேோ நீர்வீழச்சிமயப் போர்கே ஆண்டு்்தோறும் 

இேண்டு்ேோடி ைகேள் வருகி்றோர்ேள் எனறு ஒரு ேணிப்-
புக கூறுகி்றது. இது உலகி்லயுள்ள அருங்ேோட்சிே-
ளில் ஒன்றோேக ேரு்தப்படுகி்றது. இந்தப் ்பேருவி 
ேனடோவுககும் அபைரிகேோவுககும் உள்ள எல்மல-
யில் ஓடும் நயேேோ என்ற 56 கி்லோமீற்்றர் நீளைோன 
ஆற்றின போதித் ப்தோமலவில் அமைநதுள்ளது. இது 
இேண்டு பபரிய அருவிேமளக பேோண்டது. சுைோர் 85 
வீ்தம் நீர் ேனடோவில் உள்ள குதிமேலோட வடிவிலோன 
அருவியிலும் மீதி அபைரிகேப் பகுதியில் உள்ள அபை-
ரிகேன அருவியிலும் விழுகி்றது. ேனடோ பகுதியில் 
உள்ள அருவி 792 மீற்்றர் அேலம்பேோண்டது. நயேேோப் 
்பேருவியில் ஆறு மில்லியன ேன அடிககும் அதிே-
ைோன நீர் ஒவபவோரு நிமிடமும் போய்நது பசல்வ்தோேக 
ேணககிட்டுள்ளோர்ேள்.   

அழகிற்குப் பபயர்்போன நயேேோ நீர்வீழச்சியின நீர் 
மினசோேத்திற்கும் சுற்றுச்சூழல் போதுேோப்பிற்குைோன 
ஒரு பபறுைதிமிகே இயற்மே வளைோகும். இந்த நீர் 
வீழச்சியிலிருநது 40 லட்சம் கி்லோவோட் மினசோேம் 
உற்பத்தி பண்ணப்படுகி்றது. இேண்டு பபரிய மின 

நிமலயங்ேள் இந்த மின உற்பத்திமய ்ைற்பேோள்கின-
்றன. நீ்ேோட்டத்ம்தப் பயனபடுத்தி உற்பத்தி பசய்யும் 
மினசோேம் ஆமேயோல் சுற்றுச்சூழலுககு பபருங்்ேடு 
விமழவதில்மல.   

இந்த அருவியின அரு்ேபசனறு போர்ப்ப்தற்கு பட-
குச்்சமவ உள்ளது. சுற்றுலோப் பயணிேள் அந்தப் பட-
குச்்சமவமயப் போவித்து அருவியின மிேஅருகில் 
பசனறு போர்மவயிட முடியும். இந்தப் பட்ேோட்டம் 
மிேப்பிேபலைோனது. இங்்ே 'வோனவில் போலம்' என்ற 
பபயரில் அமைந்த போலம் ஒனம்ற அமைத்திருககி்றோர்-
ேள். இப்போலம் ேனடோமவயும் அபைரிகேோமவயும் 
இமணககி்றது. இந்தப் போலத்தின நடு்வ ேமடேளும் 
உள்ளன. அபைரிகேோவுகேோன விசோ இருந்தோல் அந்தப் 
போலத்தின வழியோே அபைரிகேோவுககுள் நடநது பசன-
றுவிடலோம். அத்்்தோடு அபைரிகேோவின பகேத்தில் 
உள்ள நயேேோ வீழச்சிமயயும் ேண்டு ைகிழலோம்.   

இந்த நீர்வீழச்சியின துமிேளினூடோே சூரிய ஒளி 
போயும்்போது உண்டோகும் பல அற்பு்தைோன வண்ணக 
்ேோலங்ேமளயும் வோனவில்ேளின எழிற்்ேோலங்ே-
மளயும் ேோணமுடிகி்றது.   

நீர்வீழச்சியின உள்்ள பசனறு பினபு்றத்தில் இருநது 
நீர்வீழச்சிமயப் போர்ப்ப்தற்கு சுேங்ேப்போம்தேள் 
்போன்ற அமைப்புேமள ஏற்படுத்தியிருககி்றோர்ேள். 
அப்போம்தேளில் கிமளப்போம்தேளும் உள்ளன. அந்தப் 
போம்தேளில் உள்நுமழநது பசனறு பல்்வறு நிமலே-
ளில் நீர்வீழச்சிமயப் போர்த்து இேசிகே முடிகி்றது.   

நயேேோவின அரு்ே சில கி்லோமீட்டர் தூேத்தில் 
அபைரிகேோ வுககுச் பசல்லும் ப்தருப்போம்த உள்ளது. 
அ்்த்போனறு ேோட்டுப்போம்த வழியோேவும் அபைரிக-
ேோவிற்குள் நுமழநது விடமுடியும். வீசோ இல்லோைல் 
அகேமேககுச் பசல்வது சட்டப்படி குற்்றைோகும்.   

(இனி அடுத்்த இ்தழில்)    
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வணக்்ஸ்தலங்ளில் வரம்பு்ளை நபணுநவகாம்  
பேோ்ேோனோ பபருநப்தோற்று இலங்மேயில் எதிர்போேோ்த 

வமேயில் போரிய அளவில் பேவிகபேோண்டிருப்பது துே -
திஷடவசைோன நிமலமையோகும். நோட்டில் 21 அல்லது 
22 ைோவட்டங்ேளில் பேோ்ேோனோ ப்தோற்றுககு உள்ளோன-
வர்ேள் அமடயோளம் ேோணப்பட்டிருப்பது நோடு முழுவ -
ம்தயும் இது ்தோககியுள்ளது எனபம்த எடுத்துக ேோட்டுகி-
்றது. 

அேசோங்ேம் இத் ப்தோற்றுப் பேவமல ேட்டுப்படுத்்த 
ஆகேபூர்வைோன பசயற்போடுேமள முனபனடுத்து வருகி-
்றது. இ்தற்கு நோட்டு ைகேளின முழு ஆ்தேவு கிமடகேோ -
விட்டோல் இப்போரிய பிேச்சிமனயிலிருநது மீள்வது ேடி-
னைோகும்.  

இவவிடயத்தில் வணகே ஸ்தலங்ேளில் பக்தர்ேள் 
நடநது பேோள்ள ்வண்டிய நமடமும்றேமள அேசோங் -
ேம் ப்தளிவோே வமேயறுத்து கூறியுள்ளது. ஆயினும் 
இவற்ம்ற மும்றயோே, முழுமையோே பினபற்றுவதில் 
ேவனம் பசலுத்துவது ்போதிய்தோே ப்தரியவில்மல.  

எல்லோ ை்தங்ேளும் ேோல, ்நே, ்்தமவ, சூழல், நிமல -
மைேளுக்ேற்ப வணகே வழிபோடுேமள ்ைற்பேோள்-
ளும் வழிமும்றேமளயும் சலுமேேமளயும் ப்தளிவோே 
குறிப்பிட்்ட உள்ளன. ஆனோல் சில பக்தர்ேள் அதீ்த 
்வட்மேயினோல் உரிய ேட்டுப்போடுேமள ்பணோைல் 
நடநது பேோள்வது ேவமல பேோள்ள ்வண்டிய விடய -
ைோகும். 

வணகேஸ்தலங்ேமள பேோைரிககும் ்தர்ை ேர்த்்தோகேள் 
அேசோங்ே ஆமணப்படி பசயற்பட முமனந்த ்போதும் 
பக்தர்ேள் ்தைது ேண்மூடித்்தனைோன நம்பிகமே ேோேண-
ைோே அவற்ம்ற மீறி நடகே முமனவது ்வ்தமனககுரி-
யது. இத்்தமேய நடவடிகமேேளோல் இவர்ேள் ்தைககும் 
தீங்கிமழத்துக பேோண்டு ைற்்றவர்ேமளயும் ஆபத்துககு 
உள்ளோககுகின்றனர். என்வ, இ்தமன புரிநது பேோண்டு, 
பபோறுமைமய ேமடப்பிடித்து, வணகேஸ்தலங்ேளில் 
வணகே வழிபோடுேளின ்போது வேம்புேமள மீ்றோது 
பசயல்பட முனவரு்வோம்.   

(பசன்றவோே ப்தோடர்ச்சி)  
பபோருத்்தமில்லோ்த   
்�ோடிேள்   
பசருப்போேக கூட  இருகே முடியோது 

படித்்தம்த பேர்ந்தவர்:    
ேவிஞர் ேம்ைல்தும்ற இகபோல்  

1993்ளில் பவளிவந்த ‘விடிவு’  
1990ேளின ப்தோடக-

ேத்தில் ைகேள் ேமல 
இலககிய ்பேமவ-
யோல் பவளியிடப்பட்ட 
ேோலோண்டி்தழ 'விடிவு'. 
ேண்டி எம். ேோைச்சநதி-
ேன, நவோஸ ஏ. ஹமீட், 
எம். போலகிருஷ-
ணன, ஆ. ்யோேேோ�ோ 
ஆகி்யோமே ஆசிரியர் 
குழுவோே பேோண்டு 
நி்தோனி்தோசன (ஆர். 
எம். இம்தியோஸ) 
பிே்தை ஆசிரியேோே 
இருநது பவளியிட்ட 
‘விடிவு’ ேோலோண்டி்த-
ழில், பல்ேமலேழே 
வி ரி வு ம ே ய ோ ள ர் ே ள் 
உட்பட பல்தும்ற 

சோர்ந்த எழுத்்தோளர்ேளின ேவிம்த, ேட்டுமே, இலககியத் 
்தேவல்ேள், அேசியல் ேட்டுமேேள் என பல அம்சங்ேள் 
இடம்பபற்றுள்ளன.  

ைமலயோே ைகேளின வோழகமேத் ்தேத்ம்த உயர்த்துவ-
தில் “விடிவு” கூடிய ேவனம் பசலுத்தியிருககி்றது. 1993ல் 
பவளிவந்த ‘விடிவு’ நோனேோம் ஆண்டு நிம்றவு இ்தழில் 
இடம்பபற்்ற ஆசிரிய ்தமலயங்ேத்தில் இருநது ஒரு பகுதி 
இங்்ே உங்ேள் போர்மவககு. இது இனம்றய ேோலத்துக-
கும் பபோருநதுகி்ற்தோ?   

“ைமலயோே ப்தோழிற்சங்ேங்ேள் ப்தோழிலோளர்ேமள 
பிரித்்தோளுவதில் ைேத்்தோன பவற்றி ேண்டு விட்டன. 
ைமலயே ேல்வி அபிவிருத்தியில் இத்்தமலமைேளுககு 
இருந்த பபோறுப்புகேள் நிேோேரிகேப்பட்டுள்ளன. ப்தோழிற் 
சங்ேங்ேள் சந்தோவிமன வசூலிப்பதில் ேோட்டிய ஆர்-
வத்ம்த ேல்வி அபிவிருத்தியில் ேோட்டியிருந்தோல் நிம்றய 
ைோற்்றத்ம்த ேண்டிருகேலோம். ஆளும் வர்கேங்ேள்்தோன 
ைமலயே ைகேமள நசுககியப்தன்றோல் இத்ப்தோழிற்சங்-
ேங்ேளும் அ்்த மேங்ேரியத்ம்த்ய திரும்பத் திரும்ப 
ஆற்றியுள்ளன எனபது்தோன ்வடிகமேயோேவுள்ளது.  

ைமலயே ைகேளது வளத்துககும், வளர்வுககும் ேல்வி 
முன்னற்்ற்ை சோத்தியைோன �னநோயே ைோற்றுவழியோ-
கும். ‘்்தசபிைோனிேள்’ உட்பட ைமலயே ப்தோழிற்சங்ேங்-
ேள் இது ப்தோடர்போே கூர்மையோே அகேமே ேோட்டுவது 
அவசேத் ்்தமவயோகும். 

வகாக்குறுதி ்காத்த சுல்தகான்!  
ஒரு சையம் திப்பு சுல்்தோ -

னின சமபயில் ஒரு ஆங்கி -
்லய மேதி, விசோேமணகேோ-
ேக பேோண்டு வேப்பட்டோன. 
அவன மிகுந்த ஆற்்ற்லோ -
டும், துணிச்ச்லோடும் ்போேோ -
டிய்தோே அவமனப் பற்றி 
சிலோகித்துக கூ்றப்பட்டது.  

இந்த வீேமன ்தனனுமடய 
அணியில் ்சர்த்துக பேோள்ள 

சுல்்தோன விரும்பிய்தோல், ்தம் ் சமவயில் ் சர்த்்தோல் அவ-
னுககு நிம்றய சனைோனம் வழங்ேப்படும் எனறு அறிவித்-
்தோர்.  

திப்பு சுல்்தோன ்தயோளர். வோககுறுதிமய நிம்ற்வற்று -
பவர். ஆற்்றலுக்ேற்்ற பரிசளிப்பவர். இ்தமன அவன 
நனகு அறிநதிருந்தோன. ஆயினும் அவன ்தன ்தோயேத் -
ம்த்யோ, ்தன சமூேத்ம்த்யோ எ்தற்ேோேவும் ேோட்டிக 
பேோடுகே விரும்பவில்மல.  

அவன சுல்்தோனிடம் கூறினோன “பபருமைககுரிய 
ைனன்ன. எனமனப் ்போன்றவர்ேளுககு உங்ேள் 
்சமவ கிமடப்பது பபரும் போககியைோகும். நோன 
அ்தமன இழகே விரும்பவில்மல. ஆனோல் ஒரு சிகேலி -
லிருநது நோன விடுபட ்வண்டு்ை.”  

“அது எனன சிகேல்” திப்பு சுல்்தோன வினவினோர்.  
“வோழநோள் முழுவதும் இங்கிலோநது ைனனருககு அடி -

பணிவ்தோே நோன வோககுறுதியளித்து விட்்டன. இந்த 
வோககுறுதிமய மீறி நோன உங்ேளுககு ்சமவ பசய்ய 
முடியோது. ஆனோல் நீங்ேள் ஆமணயிட்டோல் நோன வோக -
குறுதிமய மீ்றத் ்தயோர்” என்றோன அந்த வீேன.  

சுல்்தோன வோககுறுதிமய மீ்ற்வோ அல்லது மீறும் உப-
்்தசத்ம்த்யோ ஒரு ்போதும் பசய்ய ைோட்டோர் எனபதில் 
அவனுககு அளவற்்ற நம்பிகமே இருந்தது.  

“வீே்ன நீ நிற்கும் இந்த அமவ ஒரு ்போதும் வோககு -
றுதிமய மீறியதில்மல. வோககுறுதிமயக ேோப்போற்றும் 
ைகிமையி்ல அது ஓங்கி நிற்கி்றது. ைனசோட்சிககு ேட்-
டுப்படும் உனது பண்மப ்போற்றுகி்்றன. நீ உன வோக -
குறுதிமய ேோப்போற்றுவோயோ” எனறு பதிலளித்்த திப்பு 
சுல்்தோன, அவனுககு பல சனைோனங்ேமளயும் வழங்கி 
விடு்தமல பசய்்தோர்.  

எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் ்தன ்தோயேத்ம்த்யோ, சமூேத் -
ம்த்யோ ேோட்டிக பேோடுகே விரும்போ்த ஆங்கி்லய 
வீேனின பண்பும், வோககுறுதிமயக ேோப்பதிலும், ேோப்-

போற்்ற பசய்வதிலும் சுல்்தோன ேோட்டிய ேரிசமனயும் 
எைது சிந்தமனககுரியது.  

இலஙள் நதயிளலயின் பி்றப்பிடம் பதல்நதகாடளட  

இலங்மேயில் ேண்டி ைோவட்டம் அழகின ஓர் அங்ேம், 
அந்த அழகிற்கு ்ைலும் பபறுைதி ்சர்ககும் வமேயில் 
வரு்வோர் ைனம்த ஈர்ககும் அழகுடன கூடிய குளிர்ச் -
சிமய ்தேககூடிய பிே்்தச்ை ப்தல்்்தோட்மட பிே்்தசம். 
இலங்மேயில் ்்தயிமல பயிரிடப்பட்ட மு்தலோவது 
இடம் ப்தல்்்தோட்மட்தோன.  

இலங்மேயில் ்்தயிமலப் பயிர்பசய்மேயின முன-
்னோடியோே பசயற்பட்டவர் ்�ம்ஸ படய்லர் எனபவேோ -
வோர். இவர் 1835 ைோர்ச் 29ல் ஸபேோட்லோநதில் பி்றந்தோர். 
்தனது பசோந்த வோழவில் நிேழந்த சில ேசப்போன சம்ப -
வங்ேளோல் ்தன நோட்மட விட்டு 1852ல் இலங்மே வநது 
ப்தல்்்தோட்மடயில் உள்ள லூல்ேநதுே எனும் இடத் -
தில் குடி்யறினோர். இங்கு இவர் ்்தயிமலப் பயிர்பசய் -
மேமய ஆேம்பித்்தோர்.  

அவர் இங்கிருந்த ேோலப்பகுதியில் ்்தயிமலப்பயிர்-
ேளுககு ஒருவி்தைோன ்நோய் பேவி பயிர்ேள் அழியும் 
நிமலயில் இருந்தது. என்வ இது பற்றிய அறிவிமனப் 
பபற்றுகபேோள்ள 1866ல் இநதியோ பசன்றோர். அங்கி -
ருநது திரும்பிய அவர் பல்்வறு நுட்ப மும்றேமளக 
மேயோண்டு ்்தயிமல உற்பத்திமய அதிேரிகேச்பசய் -
்தோர். 1867ல் 19 ஏகேர் நிலத்தில் ்்தயிமலப்பயிரிட்டோர். 
1872ல் ப்தல்்்தோட்மட லூல்ேநதுே எஸ்டட்டில் முழு-
மையோன இயநதிே வசதிேமளக பேோண்ட ்்தயிமல 
ப்தோழிற்சோமலயிமன நிறுவினோர்.   

இகேோலப்பிரிவில் ்்தயிமல ஏற்றுைதி 21 பவுண்ே-
ளில் இருநது 81 ப்தோனனோே உயர்நது 1890 ேளில் 22,900 
ப்தோனனிமன எட்டியது. அனறு ப்தோட்டு இனறு வமே 
உலேலோவிய ரீதியில் இலங்மே, ்்தயிமலப் பயிர்பசய் -
மேககு புேழபபற்்ற இடைோே இருப்பது குறிப்பிடத் -
்தகேது. ்�ம்ஸ படய்லரின சிமலமய இப்்போதும் 
லூல்ேதுேவில் ேோணககூடிய்தோே இருப்பதுடன ்�ம்ஸ 
படய்லர் ைமலயின பல போேங்ேளில் அவருடன ப்தோடர் -
புமடய பல வேலோறுச் சினனங்ேமளயும் ேோணககூடிய -
்தோே இருப்பது குறிப்பிடத்்தகேது.  

- அஸீேோ அலி, ப்தனகிழககு பல்ேமலகேழேம்  
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இப்பத்தியில் இ்டமக்பறும அம்சஙைளின் ே�ாக்கை, 
ே்பாக்கை, அகமபக்ப, அ்ளகவ, அழகை பின்்பற்றி எழு்த 
விருமபுேவார், “்படித்்ததும ்பைர்வதும” ்பகுதியு்டன் க்தா்டர்பு 

கைாள்ள, மின்னஞ்சல் (email): pptknvm@gmail.com, 
வாடஸ்எப (WhatsApp): 0777314207    

�ரித்திரத்தில ஒரு �ம்பைம்

அன்றும் இன்றும்
ைகைல களஞ்சியம்

கவிக் 'கடி'கள்
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