
மர்லின் மரிக்கார்   

க்காவிட் 19 க�காற்றின் அதி் அச்-
சுறுத�லுககு மு்ம் க்காடுததுள்ள-
வர்்ளுககும் மமல் மகா்காணததில் 
அதி் அச்சுறுத�ல் நிலவும் கிரகாம 
உததிம�கா்த�ர் பிரிவு -்
ளில் வசிககும் 30 வ�துககு 

�காழ்.விமேட நிருபர்   

பருததிததுறை திக்ம் ேந்திககு 
அருகில் இடம்கபற்ை மமகாட்டகார் 
றேககிள விபததில் குடும்பஸ�ர் 
உயிரிழந்துள்ளகார்.   

இந்�ச் ேம்பவம் மேற்று முன்தி-
னம் இரவு இடம்கபற்றுள்ள�கா் 
ஆரம்ப விேகாரறண்ளின் பின்னர் 
பருததிததுறை கபகாலிஸகார் 
க�ரிவிததுள்ளனர்.   
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க�ொவிட் 19 தடுப்பூசி  
அச்சமடையத்   
ததடையிலடலை

ஒன்றுபட்ைொல 
எடதயும் 
கைலலைலைொம்

40/-

 2021    ெபப்ரவ�   21   ஞா�ற்றுக்�ழைம 

காப்�யக்ேகா �ன்னாஹ் ெஷ�புத்�ன்இணைப்பு
இலவச

விக்கல் வீராச்ாமி

இலஙற் கபகாலிஸ திறணக்்ளத -
தில் கபண் கபகாலிஸ அதி்காரி்ளுககு 
பகாகுபகாடு ்காட்டபபடுவ�கா் முன் -
றவக்பபடும் குற்ைச்ேகாட்டுக்ற்ள 
நிரகா்ரிபப�கா் கபகாலிஸ �றலறம�-
்ம் அறிவிததுள்ளது.  

கபண் கபகாலிஸ அதி்காரியின் 
உரிறம மீைபபடும் வற்யில் கே�ற்-
படுவ�கா்வும் சில அதி்காரி்ள 
�னிபபட்ட பழிவகாங்ல்்ளுககு உள-
்ளகாக்பபடுவ�கா் க�ரிவிக்பபடும் 
்ருததுக்ற்ள நிரகா்ரிதது கபகாலிஸ 

�றலறம�்ம் அறிகற் ஒன்றை 
கவளியிட்டுள்ளது.  

அரே நிறுவனங்ளில் அஙகீ்ரிக்ப-
பட்ட ப�வி்ளில் நூற்றுககு 15 ே�வீ�-
மகான ப�வி்ள கபண் அதி்கா -
ரி்ளுககு வழஙகுவ�ற்கு

பொலிஸ் பிரிவில் பெண் அதிகாரிகளுக்கு
மாணவர் கரஙகளில்   

'புலமைக் கதிர்'   
தினக்ரன் இதழுடன் பி்ரதி பவள்ளி ததாறும் 

பவளிவருகின்்றது ‘புலமைக் கதிர்’... 
தரம்-5 புலைடமப் பரிசில பரீட்ட்சக்குத் ததொற்றவிருக்கும் 

மொணைர�ளுக்�ொன பயன் தரும் வினொத்தொள�ள இலைை்ச 
இடணப்பொ� உங�ள தின�ரனுைன்... 

க�ொழும்பு இந்துக் �லலூரி ஆசிரியர 
எஸ்.ஏ. ்சந்திரபைன் தயொரித்து ைழஙகுகி்றொர.  

ஆழகடலில் தொமதப பொருள்கடததல், ஆயுதஙகள் உள்ளிடட சடடவித்ராத பசயற்ெடுகளின் தொது கபெல்களில் திடீப்ரன 
நடததபெடும் சுற்றிவமைபபு, தசாதமன நடவடிக்மககள் பதாடர்பில் இலஙமக கடற்ெமட, தொமதபபொருள் ைற்றும் குற் -
்றஙகள் பதாடர்ொன ஐ. நா.  தைற்ொர்மவயில் திருதகாணைமல கடலில் தைற்பகாண்ட ெயிற்சியின்தொது பிடிக்கபெடடெடம்.

சுபபிரமணி�ம் நிஷகாந்�ன்   

வடககு, கிழககில் ப�ங்ரவகா� ேடவடிகற்்ற்ள 
ஒழிபப�ற்்கா் மமற்க்காள்ளபபட்ட மனி�காபி-
மகான ேடவடிகற்யின் மபகாது ஏம�னும் 

ைைக்கில பயங�ரைொதத்டத அைக்கும் மனிதொபிமொனத்தின் தபொது

உயிரத்த ஞொயிறு தொக்குதல ்சம்பைம்;

மலகாரன்ஸ கேல்வேகா�்ம்

பகாகிஸ�கான் பிர�மர் இம்ரகான் 
்கான் இரண்டு ேகாள உததிம�கா -்
பூர்வ விஜ�தற� மமற்க்காண்டு 
ேகாற்ள மறுதினம் 23ஆம் தி்தி 
இலஙற் வரவுள்ளகார்.

பகாகிஸ�கான் பிர�மர் ேகாற்ள மறு -
தினம் 23 மற்றும் 24 ஆம் தி்தி 
ஆகி� இரு தினங்ள இலஙற்யில் �ஙகியிருபபதுடன் 
ஜனகாதிபதி மற்றும் பிர�மருடன் இரு�ரபபு மபச்சு வகார்த -
ற�்ளில் ஈடுபடுவதுடன் புரிந்துணர்வு உடன் -
படிகற் ஒன்றிலும் ற்ச்ேகாததிட உள்ளகார்.

பாகிஸ்ான் பிர்மர் இமரானின்   
இலங்கை விஜயம 23 ஆம திகைதி  

பபப்.25 மு்ல் 17 நாடகைள்
குறுகியகைால விடுமு்ை

இராஜாஙகை அ்மச்சர் அருந்திககை   
பயணித் ஜீப் வண்டி விபதது  

கவல்லகாகவளி தின்ரன் நிருபர்-

மட்டக்ளபபு, ்ளளி�ன்்காடில் அறமந்துள்ள உணவு 
்்ளஞ்சி�ேகாறல வர்த�் அறமச்ேர் பந்துல குணவர்த�னவி-
னகால்  மேற்று திைந்து றவக்பபட்டது.   

யுத�ததினகால் பகாதிக்பபட்டு ப�ன்படுத� முடி�காமல் 
மே�மறடந்திருந்� ்ளளி�ன்்காடு உணவு ்்ளஞ்சி�ேகாறல 
ஜனகாதிபதி ம்காட்டகாப� ரகாஜபக ஷவின் சுபீட்ேததின் க�காறல 
மேகாககு க்காளற்ப பிர்டனததிற்்றம� சுமகார் 70 
மில்லி�ன் ரூபகா கேலவில் புனருத�காரணம் 

மட்டககைளப்பில் உணவு   
கைளஞ்சிய்சா்ல திைப்பு

�ைலுக்குள 
தமொட்ைொர ட்சக்கிள 
பொய்ந்து விபத்து

்காறரதீவு குறூப நிருபர்

ேகாட்டிலுள்ள அரே பகாடேகாறல-
்ளுககு எதிர்வரும் கபப.25ஆம் 
தி்தி மு�ல் மகார்ச் 14ஆம் தி்தி-
வறர குறுகி� ்கால (17ேகாட்்ள) 
விடுமுறை வழங்பபடவிருககி 
ைது.

இதுபற்றி ்ல்வி�றமச்சின் கே�-
லகா்ளர் மபரகாசிரி�ர் ்பில கபமரரகா மகா்காண பிர�ம கே� -
லகா்ளர்்ள க�காடக்ம் அதிபர்்ள வறர சுற்று நிருபம் 
மூலம் அறிவிததுள்ளகார்.   

க்காமரகானகா ்காரணமகா் ஒததிறவக்பபட்ட 
2020க்கான ்.கபகா.� ேகா.�ரப பரீட்றே 

இரகாஜகாங் அறமச்ேர் அருந்திக் கபர்னகாண்மடகா ப�-
ணித� கேகாகுசு வகா்னம் சிலகாபம் - பல்லம மேருக்மல 
பகுதியில் மேற்றுக ்காறல விபததுககுள்ளகாகியுள்ளது. 
வகா்னம் வீதிற� விட்டு விலகி மரகமகான்றுடன் 
மமகாதிம� விபததுககுள்ளகாகியுள்ளது. இந்� விபததில் 
ேகாரதி உளளிட்ட 03 மபர் ்கா�மறடந்துள்ள�கா் 
கபகாலிஸகார் க�ரிவிததுள்ளனர்.  

தைல் ைாகாணததில் அச்சுறுததல் ெகுதிகள்

ஐ. ேகா. மனி� உரிறம 
மபரறவ அமர்வில் இந்தி -
�காவின் ஆ�ரறவ ம்காரி 
இலஙற் விடுத� மவண்-
டும்காளுககு புதுடில்லி 
இன்னமும் உததிம�கா்பூர்-
வமகான பதிறல வழங் -
வில்றல.  மனி� 
உரிறம மபரறவ 

கெனீைொவில இந்தியொவிைம் ஆதரவு த�ொரும்

உயிர்த� ஞகாயிறு ப�ங்ரவகா� 
�காககு�லின் பிர�கான ேந்ம�் 
ேபரகான ப�ங்ரவகாதி ேஹ் -
ரகானின் ப�ங்ரவகா� பயிற்சி 
பகாடேகாறலயில் பயிற்சி கபற்ை 
யுவதிக�காருவர் ற்து கேய�ப -

பட்டுள்ள�கா் கபகாலிஸகார் க�ரி -
வித�னர்.  

மகாவனல்றல, ஹிஙகுல பிரம�-
ேதற�ச் மேர்ந்� 24 வ�து கபண் 
ஒருவமர இவவகாறு ற்து 
கேய�பபட்டுள்ள�கா் 

உயிர்தத ஞாயிறு தாக்குதல் பி்ரதான சநததக நெர்

வடக்கு கிழக்கு வலிநது காணாைல் ஆக்கபெடடவர்களின் உ்றவினர்கள் தநற்றுக் காமல 
ஒன்ெது ைணிக்கு தீச்சடடி தொ்ராடடம் ஒன்ம்ற முன்பனடுததனர். இபதொ்ராடடைானது  
கிளிபநாச்சி பிள்மையார் ஆலய முன்்றலில் ஆ்ரம்ெைாகி ஏ9 வீதி வழியாக கிளிபநாச்சி 
கநதசுவாமி ஆலயம் வம்ர பசன்்றமடநதது.  ெடம்: கிளிபநாச்சி குறூப நிருெர்

32 பேருக்கு பேரடி   
த�ாடர்பு குற்றச்ாட்டு   
241 பபர் ்ாககு்லு்டன் ்சமபந்்ம  
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அடமச்சர பந்துலை குணைரத்தன பஙத�றபு  அலைரி மொளிட�யில ஒப்பந்தங�ளும் ட�ச்சொத்து 

ரமழொனுக்கு ஏப். 10 முதல தம. 16 ைடர

மனி� உரிமம மீ்றல் இடமதேறறிருப்பின்   
ோதிக்கப்ேட்படாருக்கு நீதி வழஙகப்ேடும

உள்ள�ப் பிரசசிடன�ளுக்கு 
அரசியலைடமப்பின்படிதய தீரவு   

அ்ரச ொடசாமலகளுக்கு

அைருக்கு எவ்வித பொதிப்பும் இலடலை 

திக்கததில் குடும்ெஸ்தர் ை்ரணம்

30 வயதுக்கு பமறேட்ட  
்கலருக்கும �டுப்பூசி   

ோகுோடு என்்ற குற்றச்ாட்டு;  
�மலமமயகம நிராகரிப்பு

்ஹரானிடம ேயஙகரவா�  
ேயிறசி தேற்ற யுவதி மகது
மொைனலடலையில கபொலிஸொர அதிரடி நைைடிக்ட�

இலங்கையின் கைடி்ததுககு  
இன்்னமும பதில் இல்்ல

அரே அதி்காரி்ள �னித�னி�கா் மவறல 
கேய�காமல் ஒன்ைகா் ்லந்�காமலகாசிதது மக -்
ளின் பிரச்சிறன்ற்ளப பகார்தது உ்ந்� தீர்வு -்
ற்ளக ்காண மவண்டுகமன ஜனகாதிபதி ம்காட்-
டகாப� ரகாஜபக ஷ க�ரிவிததுள்ளகார்.   

அதி்காரி்ள ஒருவருகக்காருவர் மபேகா��கால் 
கபகாதுவகான பிரச்சிறன்ள இன்னும் தீர்க்பப-
டகாமலிருககின்ைன என்றும் அவர் க�ரி -
விததுள்ளகார்.   

ைக்கைது பொதுப பி்ரச்சிமனகமை தீர்ததுமவக்க  

அர் அதிகாரிகள் ஒன்றிமணந்து   
ேணியாற்ற ஜனாதிேதி பகாரிக்மக

சுபபிரமணி�ம் நிஷகாந்�ன்   

உயிர்த� ஞகாயிறுதின �காககு�லில் 32 மபர் 
மேரடி�கா் மனி�ப படுக்காறல�காளி்்ளகா்வும் 
�காககு�ல்்ற்ள திட்டம் தீட்டி�வர்்்ளகா்வும் 
குற்ைஞ்ேகாட்டபபடவுள்ளதுடன், �காககு�ல்்ளு -
டன் க�காடர்புற்று �டுதது றவக்பபட்டுள்ள 
241 மபர் மீதும் வழககு க�காடரபபடவுள்ள�கா் 
கபகாது மக்ள பகாது்காபபு அறமச்ேர் ேரத வீரமே-
்ர க�ரிவிததுள்ளகார்.   

�காககு�ல்்ளுடன் க�காடர்புறட� 273 

ேந்ம�் ேபர்்ளுககு எதிரகா் ேட்ட ேடவடிகற் 
எடுக்பபடவுள்ள�கா்வும் அவர் க�ரிவித�கார்.   

அது க�காடர்பில் அவர் மமலும் கூறி��காவது,  
குற்ைபபுலனகாயவுப பிரிவினர் ேடததி� விேகா-

ரறண்ள க�காடர்பகா் ��காரிக்பபட்ட எட்டு 
ம்காபபு்ள ஏற்்னமவ ேட்ட மகாஅதிபருககு 
அனுபபபபட்டுள்ளன. 

 குற்ைபபுலனகாயவுப பிரிவினரின் 
விேகாரறண்ளின் பிர்காரம் 
'ேல்லகாட்சி' அரேகாங்ததின் 04

இலைஙட�யில 
பொ.ெ.�ைொ?  

தமிழர மீது எலதலைொருக்கும் திடீகரண்டு 
இப்பதொன் எண்டைக்கும் இலலைொத அக்�-
ட்றயும், நீலிக் �ண்ணீருமொயிருக்கு.....  

 ஓம் அப்பு, நொனும் பொத்ததன், தெவிபி 
அழுகுது, ்சந்திரி�ொ தமைம் குமுறுகி்றொ, 
்சஜித் அணி க�ொதிசசு எழுகினம், இவ்ை-
்ளவு �ொலைமும் இடை எங� இருந்தடை...!!!  
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இலஙமகையில் பகைாவிட் 19 
ப�ாற்றின் �ாக்கைதம�க் கைட்டுப -
ெடுததும் ந�ாக்கில் �டுபபூசி 

வழஙகைபெட்டு வருகின்்ற �ற்நொம�ய 
சூழலில் இதப�ாற்றுக்கு உள்ானவரகை -
்ாகைப ெதிவாகின்்றவரகை்தும் உயிரிழப -
ெவரகை்தும் எண்ணிக்மகையில் அதிகைரிபபு 
அவ�ானிக்கைபெடுகின்்றது. அதந�ாடு 
பிரித�ானியாவில் ெ்ரவும் திரிெமைந� 
பகைாவிட் 19 மவ்ரஸும் இலஙமகையில் 
இனம்கைாணபெட்டுள்து. இந�நவம், 
இதப�ாற்றின் �ாக்கைதம�க் கைட்டுபெ -
டுததுவ�ற்கைான �டுபபூசியின் மு�ல் 
ப�ாட்மைப பெற்றுக்பகைாண்ை ஒரு 
சிலருக்கும் இதப�ாற்று ஏற்ெட்டுள்து.
பகைாவிட் �டுபபூசி ெற்றி ெல்நவ்றான �ந  
ந�கைஙகைள ைக்கைள ைனஙகைளில் நிலவும் 
நிமலயில் அமவ குறித� விரிவான வி்க் -
கைஙகைம்த �ருகி்றார  சுகைா�ா்ர அமைச் -
சின் ப�ாற்று ந�ாயியல் பிரிவின் பி்ர�ை 
ப�ாற்று ந�ாயியல் ைருததுவ  நிபுணர 
சு�த �ை்ரவீ்ர 'தினகை்ரன் வா்ர ைஞ�ரி'க்கு  
அவர அளித� விநேை நெட்டி.

நகைளவி: - உலகிற்நகை பெரும் அச் -
சுறுத�லாகை வி்ஙகும் பகைாவிட் 19 
ப�ாற்றின் �ாக்கைதம�க் கைட்டுபெடுத -
துவ�ற்கைான �டுபபு ைருநது இலஙமகை -
யிலும் வழஙகைபெடுகி்றது. என்்றாலும் 
இத�டுபபூசிமயப பெற்றுக்பகைாண்ை 
ஒரு சிலருக்கும் இதப�ாற்று ஏற்ெட் -
டுள்�ாகைத ப�ரிவிக்கைபெடுகின்்றந�? 

ெதில்:  பொதுவாகை �மலவலிக்கு 
நிவா்ரணியாகை 'ெனநைால்' பெற்றுக் -
பகைாள்பெடுகின்்றது. அ�ற்கைாகை எல்நலா -
ருக்கும் �மலவலி குணைமைவதில்மல. 
அந�நொன்று �ான் �டுபபு ைருநதும். 
�டுபபு ைருநதுகைளில் 'அசிட்பைசிட்' என்்ற 
பொருள கைாணபெடுகின்்றது. அது இத� -
டுபபு ைருநதிலும் உள்து. அபபொருள 
ஒரு சிலருக்கு 78மு�ல் - 80 வீ�ம் ப�யற்ெ -
ைாது. அ�னால் அவவா்றானவரகைளுக்கு 
இதப�ாற்று ஏற்ெைலாம். ஆகைநவ �ான் 
இத�டுபபூசிமயப பெற்்றாலும் சுகைா�ா்ரத 
தும்றயினர வழஙகியுள் அறிவும்ரகை -
ம்த ப�ாைரநதும் பின்ெற்்ற நவண்டு -
பைன வலியுறுததுகின்ந்றாம்.  

அந�ந�்ரம் இத�டுபபூசி வழஙகைபெ -
டும் தினததில் அ�மனப பெற்றுக்பகைாள -
ெவரின் உைலில் இவமவ்ரஸ் உள்�ா? 
இல்மலயா? என்ெது ப�ாைரபில் ெரீட்சிக் -
கைபெடுவதில்மல. உைலில் எதுவி� ந�ாய் 
நிமலயும் இல்லா�வரகைளுக்கு �டுபபூசி 
வழஙகுகின்ந்றாம்.

ஆனால் இந�ாட்டில் அமையா்ம் 
கைாணபெடுகின்்ற பகைாவிட் 19 ப�ாற்்றா -
்ரகைளில் அநனகைருக்கு இதப�ாற்றுக்கைான 
அறிகுறிகைள பவளிநய ப�ன்ெடுெவ -
தில்மல. அ�னால் இத�டுபபு ைருநம�ப 
பெறும் நொது ஒரிருவ்ரது உைல்கைளில் 
�ாைறியா� வமகையில் இவமவ்ரஸ் கைாணப -
ெட்டிருக்கைலாம். அ�ன் விம்வாகை இத -
�டுபபூசிமயப பெற்்ற பின்னர இதப�ாற் -
றுக்கைான ந�ாய் நிமல ஏற்ெட்டிருக்கைலாம். 
ஆனால் இத�டுபபூசி ப�லுத�பெட்டு 
அது உைலில் ப�யற்ொட்டு நிமலமய 
அமையவும் குறிபபிைத�க்கை ந�்ரம் 
ந�மவ. அ�ற்கு நொதிய கைாலம் கிமைக் -
கைபபெ்றா��ன் விம்வாகைவும் இத -
ப�ாற்று ஏற்ெடின் ந�ாய்க்கைான அறிகுறிகைள  
பவளிபெைலாம். 

அ�ாவது ஒருவர இத�டுபபு ைருநம�ப 
பெற்றுக்பகைாண்ைதும் அவ்ரது உைலில் 
இதப�ாற்றுக்கு எதி்ரான ந�ாபயதிரபபு 
�க்தி உருவாகி ெலைமையும். இ�ற்கு 
இ்ரண்டு வா்ரஙகைள மு�ல் சிறிது கைாலம் 
ந�மவபெடும். இமைபெட்ை கைாலபெகு -
தியில் உைலில் இவமவ்ரஸ் கைாணபெடு -
ைாயின் இநந�ாய் ஏற்ெை முடியும். ைற்்றப -
ெடி  இத�டுபபு ைருநதில் பி்ரச்சிமனகைள 
இல்மல. �டுபபு ைருநது பெற்றுக்பகைாள -
ெவரின் உைல் நிமலமைக்கு ஏற்ெநவ 
அ�ன் ப�யற்ொடு அமைகின்்றது. 

நகைளவி: - அபெடிபயன்்றால் இத� -
டுபபூசி வழஙகைபெை முன்னர அன்டி -
ஜன் அல்லது பி.சி.ஆர. ெரிந�ா�மன 
நைற்பகைாள்பெடுவதில்மலயா?

ெதில்-: இல்மல. அவவாறு ெரிந�ா -
�மன ப�ய்ய நவண்டிய அவசியமில்மல.  
ஏபனனில் அன்டிஜன் ெரிந�ா�மன ப�ய் -
�ாலும் சிலர  �வறிவிைலாம். இவவாறு 
ெரிந�ா�மன ப�ய்து �டுபபு ைருநது 
வழஙகைப நொனால் முழு �ாட்டு ைக்கை -
ளுக்கும் ெரிந�ா�மன ப�ய்ய நவண்டிய 
நிமலமை ஏற்ெடும். அ�ன் விம்வாகை  
�டுபபூசி வழக்கைபெை முன்னர ெரிந�ா -
�மன ப�ய்யபெடுவதில்மல. 

நகைளவி: - இத�டுபபு ைருநம� ஒவ -
பவாருவருக்கும்  இரு �ைமவகைள  வழங -
குவது அவசியைா? 

ெதில் :- ஆம். �ற்நொது 
இஙகு அஸ்ட்்ரா ப�னகைா 
�டுபபு ைருநது வழஙகைப -
ெடுகின்்றது. இந� �டுபபு 
ைருநந� இ்ரண்ைாவது 
ப�ாட்டும் வழஙகைபெை 
நவண்டும். அபநொது �ான் 
சி்றந� பெறுநெறு கிமைக் -
கைபபெறும் எனக் கைருதுகின் -
ந்றாம். ஆனால் பகைாவிட் 19 
ப�ாற்று கைட்டுபொட்டுக்கைாகை 
உலகில் �ான்மகைநது �டுபபு 
ைருநதுகைள வநதுள்ன. 
அ�னால் ஒருவருக்கு மு�ல் 
�ைமவ ஒரு வமகைத �டுபபு 
ைருநம�யும் இ்ரண்ைாம் 
�ைமவ ைற்ப்றாரு வமகைத 
�டுபபு ைருநம�யும் வழஙகை 
முடியுைா என �ாம் இன்னும் 
ஆ்ராய்ச்சி ப�ய்யவில்மல. 
ஆனால் ஐக்கிய அபைரிக்கைாவில் மு�லில் 
மெஸர �டுபபு ைருநம� வழஙகி,  இ்ரண் -
ைாம் �ைமவ அஸ்ட்்ரா ப�னகைா �டுபபு 
ைருநது வழஙகைபெடுவ�ாகை அறிகின் -
ந்றாம்.  

ஆனால் �ாம் மு�லில் வழஙகிய �டுபபு 
ைருநம�நய இ்ரண்ைாம் �ைமவயும் 
வழஙகை எதிரொரக்கின்ந்றாம். �ற்நொ -
ம�ய ஆ்ராய்ச்சி �ான்றுகைளின் ெடிநய 
அவவாறு ப�யற்ெடுகின்ந்றாம். இந� 
ஆ்ராய்ச்சிகைளில் எதிரகைாலததில் முன்நனற் -
்றஙகைள ஏற்ெடுைாயின் அவற்றுக்கு ஏற்ெ 
ைாற்்றஙகைம் 
நைற்பகைாள் -
லாம். அ�ாவது 
மு�லில் ஒன்ம்ற 
வழஙகிவிட்டு 
இ்ரண்ைாம் 
�ைமவ ைற் -
ப்றான்ம்ற வழஙகை 
முடியும்.  

நைலும்  இத� -
டுபபு ைருநதின் 
மு�ல் ப�ாட்மை 
வழஙகி  �ான்கு 
வா்ரஙகைளுக்குள 
இ்ரண்ைாவது 
ப�ாட்மையும் 
வழஙகிவிடும் 
ந�ாக்கில் �ான் 
இத�டுபபு 
ைருநது வழங -
கும்  திட்ைதம� 
ஆ்ரம்பிதந�ாம். 
ஆனால் இத� -
டுபபு ைருநதின் 
இ்ரண்ைாம் 
ப�ாட்மை  
08 -மு�ல்  12 
வா்ரஙகைளில் 
வழஙகினால் அதிகை ெயன்மிக்கை�ாகை 
அமையும். அது �டுபபூசி பெறுெவருக்கு 
அதிகை  ொதுகைாபொகைவும்  இருக்கும் என 
ஆ்ராய்ச்சிகைளில் ப�ரிய வநதிருக்கின்்றது. 
அ�னால் மு�ல் ப�ாட்மை வழஙகி 10 
- 12 வா்ர கைாலபெகுதியில் இ்ரண்ைாவது 
ப�ாட்மை வழஙகைபவன ப�ாழில்நுட்ெக் 
குழுக்கைளில் �ாம் தீரைானஙகைள எடுத -
துளந்ாம். 

நகைளவி: இத�டுபபு ைருநம�ப பெற் -
றுக்பகைாண்டுள் ஒரு சிலருக்கு மூட்டு 
வலி, கைாய்ச்�ல், உைல்வலி  நொன்்றவா -
்றான ெக்கை விம்வுகைள ஏற்ெட்டுள்�ா -
கைக் கூ்றபெடுகின்்றந�? 

ெதில்: - �டுபபு ைருநது பெறுெவரகை -
ளுக்கு கைாய்ச்�ல், உைல் வலி நொன்்ற ெக்கை 
விம்வுகைள ஏற்ெடுவது �ா�ா்ரணைான 
விையம். அந� வமகையில் கைைந� ஜனவரி 
29 மு�ல் இற்ம்ற வம்ரயும் இ்ரண்டு 
இலட்�ததுக்கும் நைற்ெட்நைாருக்கு 
இத�டுபபு ைருநது வழஙகைபெட்டுள்து. 
அவரகைளில் ஒரு சிலருக்கு ெக்கை விம்வு -
கைள ஏற்ெட்டுள்ன. ஆனால் எவருக்கும் 
கைடுமையான ஒவவாமை நொன்்ற ெக்கை 
விம்வுகைள ஏற்ெட்ை�ாகை இற்ம்றவம்ர -
யும்  ெதிவுகைள இல்மல. 

இந�ாட்டில் சிறு குழநம�கைளுக்கு 
�ான் பெரும்ொலும் �டுபபூசி  வழங -
கைபெடுகின்்றது. வ்ரந�வரகைளுக்பகைன 
வழஙகைபெடும் �டுபபூசி  இதுநவயாகும். 
�டுபபூசி வழஙகைபெடும் நொது ஏற்ெடும் 
ெக்கை விம்வுகைள குறிதது குழநம�கை்ால்  
பவளிநய ப�ால்லத ப�ரிவதில்மல.  
அ�னால் அவரகைளுக்கு ஏற்ெடும் எல்லா 
ெக்கை விம்வுகைம்யும் எம்ைால் அறிய 
முடியாதுள்து. ஆனால் இவவா்றான 
ெக்கை விம்வுகைள கும்றந�்விநலா 
அல்லது அதிகைைாகைநவா குழநம�கைளுக் -
கும் ஏற்ெைநவ ப�ய்கின்்றது. 

பொதுவாகைத �டுபபு ைருநப�ான்ம்ற 
வழஙகும் நொது அம்ைருநம�ப பெற்றுக் -
பகைாளளும் உைல் அத�டுபபு ைருநம�த 
�ைக்கு எதி்ரான�ாகைநவ மு�லில் கைருதும். 
அ�ன் விம்வாகை கைாய்ச்�ல், உைல் வலி 
நொன்்றவா்றான  அறிகுறிகைள பவளிப -
ெடுகின்்றது. இமவ உைல் ொதுகைாபபு 

கைட்ைமைபபின் இமையீட்டு பவளிபொ -
டுகை்ாகும். அ�ாவது �டுபபூசி பெற் -
றுக்பகைாண்ைதும் உைலில் நிரபபீைனத 
ப�ாகுதி (immune system) ப�யற்ெைத 
ப�ாைஙகும். அ�ன் விம்வாகை அவவா -
்றான ந�ாய் அறிகுறிகைள பவளிபெடுகின் -
்றன. இது �ா�ா்ரண விையம். எனினும் 
இத�டுபபு ைருநதினால் தீவி்ர ஒவவாமை 
நொன்்ற ெக்கைவிம்வுகைள  ஏற்ெடுகின்்ற�ா 
என்ெது குறிததும் �ாம் அதிகைம் கைவனம் 
ப�லுததி வருகின்ந்றாம்.

நகைளவி: - �ற்நொது �டுபபூசி வழங -
கைபெடுகின்்ற நொதிலும் இதப�ாற் -
றுக்கு உள்ாகின்்றவரகை்தும் ை்ரண -
ைமைகின்்றவரகை்தும் எண்ணிக்மகை 
அதிகைரிதது கைாணபெடுகின்்றந�?

ெதில்-: இத�டுபபூசி வழஙகைபெை ஆ்ரம் -
பிதது �ற்நொது �ான் இ்ரண்டு வா்ரஙகை்ா -
கியுள்ன. அதிலும் சுகைா�ா்ரத தும்றயின -

ருக்குத �ான் மு�லில் வழஙகைபெட்ைது. 
அச்�ையம் பொது ைக்கைளுக்கு வழஙகைப -
ெைவில்மல. ஆனால் பொதுைக்கைள ைத -
தியில் �ான் இதப�ாற்று ெதிவாகின்்றது. 
அந�ந�்ரம் இத�டுபபு ைருநது வழஙகைப -
ெட்டு அது ப�யற்ெை சுைார இரு வா்ரங -
கைளுக்கு நைல் ப�ல்லும். அ�ன் பின்னர 
பகைாவிட் 19 ப�ாற்று �ாக்கைததிலிருநது 
ொதுகைாபபு கிமைக்கைபபெறும். அதிலும் 

இ்ரண்ைாம் ப�ாட்டு வழஙகைபெட்ை 
பின்னந்ர சி்றந� ொதுகைாபபு கிமைக்கும். 
அது வம்ரக்கும் இதப�ாற்றின் அச்சுறுத -
�ல் கைாணபெைநவ ப�ய்யும்.  

எனினும் இதப�ாற்றுக்கு உள்ாநவாரி -
னதும் ை்ரணிபநொரினதும் எண்ணிக்மகை 
�ற்நொது கும்றவமைநதுள்து. இ�ற்கு 
இத�டுபபூசி வழஙகைபெடு�ல் கைா்ரண -
ைல்ல. ைா்றாகை இதப�ாற்றின் ெ்ரவு�மலக் 
கைட்டுபெடுத� முன்பனடுக்கைபெடும் �ை -
வடிக்மகைகைளின் பி்ரதிெலனாகும். கைைந� 
�த�ார ைற்றும் புத�ாண்டு கைால விடுமு -
ம்றகைளின் நொது ப�ாந� இைஙகைளுக்குச்  
ப�ன்்றவரகைள ஊைாகைப ெ்ரவிய ப�ாற்ந்ற 
இன்னும் ப�ாைரகின்்றது.

நைலும் உ�ா்ரணததிற்கு குறிபபிடுவ -
�ாயின் ஏற்கைனநவ இதப�ாற்றுக்கு 100 
நெர உள்ானால் ஒருவர உயிரிழந� 
நிமல கைாணபெட்ைது. �ற்நொது 500 நெர 
உள்ானால் 5 நெர ை்ரணிக்கும் நிமல 
ஏற்ெட்டிருக்கின்்றது. அவவ்வு �ான்.  
அ�னால் இதப�ாற்றின் ஊைான ை்ரண 
வீ�ம் அதிகைரிக்கைவில்மல. 

நகைளவி: - பிரித�ானியாவில் கைண்டு -
பிடிக்கைபெட்ை பகைாவிட் 19 ப�ாற்றின் 
திரிெமைந� மவ்ரஸும் �ற்நொது 
இஙகும் இனம்கைாணபெடுகின்்றநிமல -
யில் விைான நிமலயஙகைள உளளிட்ை 
அமனதம�யும் இயல்பு நிமலக்கு 
பகைாண்டு வருவது ப�ாைரபில் குறிபபி -
டுவ�ாயின்? 

ெதில்: - பகைாவிட் 19 ப�ாற்றின் திரிெ -
மைந� மவ்ரஸ் ப�ாற்றுக்கு உள்ான -
வரகை்ாகை ஒரு சிலர இந�ாட்டில் அமை -
யா்ம் கைாணபெட்டுள்னர. அவரகைளில் 
ஒரிருவம்ரத �வி்ர ஏமனயவரகைள 
�னிமைபெடுத�ல் நிமலயஙகைளில் �ஙகி 
இருக்கும் நொந� இனம்கைாபெட்டுள் -
னர. அ�னால் �ாம் அச்�பெைத ந�மவ -
யில்மல. அதப�ாற்று ெ்ரவுவ�ற்கைான 
வாய்பபு கும்றவாகை உள்து. என்்றாலும் 
ைக்கைள கூடும் விழாக்கைள, மவெவஙகைள 
நொன்்றமவ ப�ாைரபில் வழஙகைபெட்டி -
ருந�  �்ரவுகைம் மீண்டும் கைடுமையாகை 
�மைமும்றபெடுத� �ாம் தீரைானிததுள -
ந்ாம். 

நைலும் திரிெமைந� பகைாவிட் 19 
மவ்ரஸ் 70 வீ�ம் நவகைைாகைப ெ்ரவக்கூடி -
யது என்ெ�ால்  உலகின் ஏமனய �ாடுகை -
ம்ப  நொன்று �ாமும் பிரித�ானியாவின் 
விைான ந�மவமய ைறுஅறிவித�ல வம்ர 
இமைநிறுததிநனாம்.  கைட்டுபொட்டு 
�ைவடிக்மகைகைம் முன்பனடுதந�ாம். 
ஆனால் இந�ாட்டிலும் அவவம்ரஸ் 
�ற்நொது ெதிவாகியுள்து.  அது பிரித -
�ானியாவிலிருநது ந�்ரடியாகை இஙகு வ்ர -
வில்மல. நவறு �ாடுகைளின் ஊைாகைநவ 

வநதிருக்கை நவண்டும். அ�னால் இத -
திரிெமைந� ப�ாற்று ந�ாற்்றம் பெற் -
்ற�ற்கைாகை அந�ாட்மை ஒதுக்கி மவதது 
ப�ாற்ம்றக் கைட்டுபெடுததுவது �ாத -
தியமில்மல.  அ�னால் �ாமும் பிரித -
�ானியாவுக்கைான விைான ந�மவமய 

மீண்டும் ஆ்ரம்பிததுளந்ாம். 
அந�ந�்ரம் பகைாவிட் 19 ப�ாற்றுக்கும் 

அ�ன் திரிெமைந� மவ்ரஸ் 
ப�ாற்றுக்கும் ஒந்ர வி� 

அறிகுறிகைள �ான் 
பெரும்ொலும் 

பவௌிபெடும். 
அவற்றில் 
பெரிய விததி -
யா�ஙகைளும் 
இல்மல. 

நகைளவி-: 
பகைாவிட் 19 
ப�ாற்றின் 
�ாக்கைத -
ம�க் 

கைட்டுபெ -
டுதது -

வ�ற் -
கைான 
�டுப -
பூசி 
திட் -

ைதம� முன்பனடுக்கைப நொதிய்வில் 
�டுபபூசி கிமைக்கைபபெற்றுள்னவா?  

ெதில்: - இநதியா மு�லில் 5 இலட்�ம் 
�டுபபூசிகைம் அன்ெளிபொகை வழங -
கியுள்து. �ாம் 90 இலட்�ம் �டுபபு 
ைருநம�ப பெற்றுக்பகைாள் �ைவடிக் -
மகைகைம் முன்பனடுததுளந்ாம். �டுபபு 
ைருநது உற்ெததிக்கு ஏற்ெ அமவ எைக் -
குக் கிமைக்கைபபெறும். அந� வமகையில் 
அவற்றில் ஒரு ப�ாகுதி �டுபபு ைருநது 
அடுத� வா்ரம் கிமைக்கும்.   

அந�நவம் உலகை சுகைா�ா்ர ஸ்�ாெனம் 
இலவ�ைாகைப பெற்றுத �ருவ�ாகை ஏற்கை -
னநவ உறுதியளிததுள் �டுபபு ைருநதின் 
ஒரு ப�ாகுதியயும் அடுத� வா்ரை்வில்   
எைக்குக் கிமைக்கும் என எதிரொரக்கின் -
ந்றாம். 

இவவா்றான நிமலயில் கிமைததுள் 
�டுபபு ைருநம�க் பகைாண்டு உச்� பி்ரதி -
ெலமனப பெற்றுக்பகைாளளும் ந�ாக்கில் 
பகைாவிட் 19 ப�ாற்றின் அதிகை அச்சுறுத� -
லுக்கு முகைம் பகைாடுததுள்வரகைளுக்கும் 
நைல் ைாகைாணததில் அதிகை அச்சுறுத�ல் 
நிலவும் கி்ராை உததிநயாகைத�ர பிரிவுகை -
ளில் வசிக்கும் 30 வயதுக்கு நைற்ெட்ை 
�கைலருக்கும் இத�டுபபூசிமய வழஙகைத 
தீரைானிதது �ற்நொது �ைவடிக்மகைகைம் 
முன்பனடுததுளந்ாம். 

நகைளவி: - �ற்நொம�ய சூழலில் 
�ாட்டு ைக்கைளுக்கு நீஙகைள கூ்ற விரும் -
புவப�ன்ன?

ெதில்: - இத�டுபபு ைருநது பகைாவிட் 
19 ப�ாற்றின் அச்சுறுத�மல அதிகைம் 
எதிரபகைாளெவரகைளுக்கும் அவரகைள 
வாழும் பி்ரந��ஙகைம்ச் ந�ர��வரகை -
ளுக்கும் முன்னுரிமை அடிபெமையில் 
�டுபபூசி வழஙகுகின்ந்றாம். என்்றாலும் 
இத�டுபபு ைருநது கிமைக்கைபபெறுவ -
�ற்கு ஏற்ெ கைட்ைம் கைட்ைைாகை  �ாட்டு 
ைக்கைள அமனவருக்கும் பெற்றுக்பகைா -
டுபநொம். �டுபபு ைருநம�ப பெ்ற 
அச்�ைமையத  ந�மவயில்மல. மிகைவும் 
ொதுகைாபொகை வழஙகுகின்ந்றாம். 

ஆனால் ைக்கைள ஒன்ம்றத  ப�ளிவா -
கைப புரிநது ப�யற்ெை நவண்டும். இத� -
டுபபு ைருநது கிமைதது விட்ைது என்ெ -
�ற்கைாகை இதப�ாற்ம்றத �விரபெ�ற்கைான 
ஏமனய �டுபபு �ைவைக்மகைகைம்க் 
மகைவிைநவா நிறுத�நவ முடியாது. 
ஏற்கைனநவ வழஙகைபெட்டுள் அறிவும்ர -
கைளுக்கு அமைய முகைக்கைவ�ம் அணி�ல், 
�மூகை இமைபவளிமயப  நெணு�ல், 
மகைகைழுவு�ல் உளளிட்ை அடிபெமை 
சுகைா�ா்ரப ெழக்கை வழக்கைஙகைள என்ெவற் -
ம்றத ப�ாைரநதும் உச்�்வில் நெண 
நவண்டும். அமவ இன்றியமையாமவ -
யாகும். 

க�ொவிட் 19 தடுப்பூசி
அச்சமடைய 

ததடையிலடலை
'தினகரன் வார மஞ்சரி'ககான விஷேட 
ஷேட்டியில் த�ாற்று ஷ�ாயியல் பிரிவின் 

பிர�ம த�ாற்று ஷ�ாயியல் மருத்துவ நிபுணர் 
சு�த் ்சமரவீர 

பேட்டி கண்டவர்

மர்லின் மரிகககார்

�டுப்பூசியயப் தேற்்ாலும் சுகா�ார 
அறிவுயரகயைத்
த�ாடர்ந்தும் பின்ேற்் ஷவண்டும்.  

ஷ�ாதயதிர்ப்பு ்சகதி உருவாகி ேலமயடயும். 
இ�ற்கு இரண்டு வாரஙகள் ஷ�யவப்ேடும்

�டுப்பு மருந்தில் பிரச்சியனகள் இல்யல. 

�டுப்பு மருந்து தேற்றுகதகாள்ேவரின் உடல் 
நியலககு ஏற்ேஷவ அ�ன் த்சயற்ோடு அயமகின்்து. 

�டுப்பூசி வழககப்ேட முன்னர் 
ேரிஷ்சா�யன த்சயயப்ேடுவதில்யல  

�டுப்பு மருந்தின் இரண்டாம் த்சாட்யட  
08 -மு�ல்  12 வாரஙகளில் வழஙகினால் 
அதிக ேயன்மிகக�ாக அயமயும்.

�டுப்பு மருந்து தேறுேவர்களுககு காயச்்சல், 
உடல் வலி ஷோன்்  ேகக வியைவுகள் 
ஏற்ேடுவது ்சா�ாரணமான விடயம்

இரண்டாம் த்சாட்டு வழஙகப்ேட்ட 
பின்னஷர சி்ந்� ோதுகாப்பு கியடககும். 
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ொ்ரதிய ஜனதா கட்சி இந்திய எலமலைகமைத் 
தாண்டி விரிவுெடுத்தபெட வவண்டும் என்றும் இலைங்-
மகயிலும் வேொைத்திலும் கட்சி ேடதத விரும்புவதா -
கவும் அவர் அபவொது தங்களிடம் பதரிவித்ததாக 
(ஏறக்குமறய இ்ரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்) 
பிபலைாப வதப கூறிய ஒரு விஷயம் தான் இலைங்மக -
யிலும் வேொைத்திலும் ெற்றி எரியும் பி்ரச்சிமன-
யாக ைாறி இருக்கிறது. திரிபு்ரா எதிர்க்கட்சிகள் இக் 
கூற்றுக்கு கண்டனம் பதரிவித்துள்ைன. பி்ரதான 
எதிர்க்கட்சியான காங்கி்ரஸ், அந்நிய ோடுகளின் உள் -
விவகா்ரங்களில தமலையீடு பெய்யும் ஒரு விஷயம் 
இதுபவன்றும் இக் கூற்று பதாடர்ொக விொ்ரமை 
ேடத்தபெட வவண்டும் என்றும் கருத்து பவளியிட் -
டுள்ைது. தைது உள் விவகா்ரங்களில தமலையீடு 
பெய்யும் ஒரு அத்துமீறலைாக இமதப ொர்பெதாக 
வேொைம் கூறியிருக்கிறது.

ஆனால ஆளும் ொ.ஜ.க அ்ரவொ, பி்ரதைர் ேவ்ரந்-
தி்ர வைாடிவயா அலலைது இக்கருத்மதக் கூறியதாக 
பொலலைபெடும் அமித்ஷாவவா இது ெற்றி எதுவுவை 
வெெவிலமலை. பகாழும்பு இந்திய தூத்ரசும் எந்தக் 
கருத்மதயும் பவளியிடவிலமலை. இலைங்மகயில 
கட்சிக் கிமை ஆ்ரம்பிக்கபெட்டு உள்ளூர் அ்ரசியலில 
ஈடுெடுவவாம் என்று உத்திவயாக பூர்வைாக ொ.ஜ.க. 
தமலைமைவயா அலலைது உள்துமற அமைச்ெவ்ரா பதரி -
விக்காததால இவர்கள் ெதில கூற வவண்டிய அவசிய -
மும் இலமலைதான். எனவவ இவ் விவகா்ரத்தில ோம் 
தனி ஆவர்த்தனவை பெய்ய வவண்டியிருக்கும்.

எழுெதுகளின் ேடுபெகுதியில இந்தி்ராகாந்தி தனது 
அ்ரசியல இருபமெக் காபொற்றிக் பகாள்வதற்காக 
அவெ்ரகாலை நிமலைமய பி்ரகடனம் பெய்து எதிர்க்கட் -
சித் தமலைவர்கமை கூண்வடாடு மகது பெய்து உள்வை 
தள்ளினார். வைா்ரார்ஜி வதொய், காந்திஜியின் சீட்ரான 
பஜயபி்ரகாஷ் ோ்ராயைன், இந்தி்ராகாந்திமய 
எதிர்த்து வொட்டியிட்ட ்ராஜ ோ்ராயைன், வாஜவெயி, 
குலொரிலைால ேந்தா எனப பி்ரெலைைான தமலைவர்கள் 
எலலைாம் சிமறக்குள் தள்ைபெட்டார்கள். மகது பெய் -
யபெடாத பி்ரெலைைான ஒவ்ர தமலைவர் என்றால அது 
கர்ைவீ்ரர் காை்ராஜர்தான். இந்தி்ராவுக்கு காை்ராஜர் 
மீது இருந்த தனிபெட்ட ைரியாமத கா்ரைைாகவவ 
அவர் விட்டு மவக்கபெட்டதாகச் பொலவார்கள்.

அவெ்ரகாலை நிமலை முடிவுக்கு வந்ததும் பவளிவய 
வந்த தமலைவர்கள் ஒன்று கூடி இந்தி்ராவுக்கு எதி்ராக 
ஒரு ைாபெரும் கூட்டணி அமைக்கபெட வவண்டு -
பைன முடிவு பெய்தனர். அதன் தமலைவ்ரானார் பஜய -
பி்ரகாஷ் ோ்ராயைன். அவர் விடுத்த அமழபமெ 
ஏற்று வாஜவெயியின் ஜனெங், இந்தி்ராவிடமிருந்து 
பிரிந்து வந்த காங்கி்ரஸ் என்ென புதிய கட்சியில 
தம்மை இமைத்துக் பகாள்ை முன்வந்தன. புதிய கட் -
சிக்கு ஜனதா எனப பெயர் சூட்டபெட்டது. ஜனோய-
கமும் காந்தியப ெண்புகளும்பகாண்ட காங்கி்ரசுக்கு 
ைாற்றான, ைதத்மதவயா இனத்மதவயா, மையப -
ெடுத்தாத ஒரு கட்சியாக ஜனதா கட்சி ைலைர்ந்தது. 
அடுத்துவந்த வதர்தலில ஜனதா கட்சிக்கு அவைாக 
பவற்றி கிமடக்க, வைா்ரார்ஜி வதொய் தமலைமையில 
ஜனதா கட்சி ஆட்சி அமைத்தது.

எனினும் ஜனதாவினால ஐந்து வருடங்கள் ஆட்சி 
பெய்ய முடியவிலமலை. கட்சிக்குள் ெலை குத்து பவட் -
டுகள் நிகழந்தன. இச் ெந்தர்பெத்தில பஜயபி்ரகாஷ் 
ோ்ராயைனும் ைமறய, கட்சி சிதறியது. ெலைரும் 
ஜனதா என்ற பெயரில கட்சிகமை ஆ்ரம்பித்தனர். 
அவ்வாறு ஆ்ரம்ெைான ஜனதாக்களில ஒன்று தான் 
ொ்ரதிய ஜனதா கட்சி. வாஜவெயியும் அத்வானியும் 
அமத ஆ்ரம்பித்தவொது அது ைதவாதக் கட்சியாக 
இருக்கவிலமலை. இந்தியா அ்ரசியல அமைபபு ெட்ட 
ரீதியாக ஒரு ைத ொர்ெற்ற ோடு. காங்கி்ரஸ் எபவொ -
துவை ைதச்ொர்ெற்ற கட்சியாகவவ அறியபெடுகிறது. 

எனவவ ைதம் ொர்ந்ததாக தனது கட்சிமய 
அறிமுகம் பெய்தால அது ொதா்ரை 
இந்து இந்தியர்கள் ைத்தியில எடுெடும் 
என்ெதாவலைவய அத்வானி ொ.ஜ.கமவ 
ஆர்.எஸ்.எஸ் பின்னணி பகாைட இந்-
துத்துவ அமைபொக ைாற்றும் முயற்சி-
களில ஈடுெட்டார்.  ்ரதயாத்திம்ர, ்ராைர் 
வகாவில, அவயாத்தி ைசூதி இடிபபு 
என தீவி்ர இந்துவாத கட்சியாக ொ.ஜ.க 
ைாறிபவொனது. ஆர்.எஸ்.எஸ்சின் அ்ர-
சியல முகவரியாக ைாறியது. ேவ்ரந்தி்ர 
வைாடி குஜ்ராத் முதலவ்ரானது, குஜ்ராத் 
ைதக் கலைவ்ரம், வகாத்்ரா ்ரயில எரிபபு, 
இஸ்லைாமிய எதிர்பபு நிமலை என்ென 
ொ.ஜ.க.மவ மிகச் ொதா்ரை இந்து குடி -
ைக்கள் ைத்தியில பகாண்டு பென்றது.

இதுதான் ொ.ஜ.க ஒரு தவிர்க்க முடி 
யாத ெக்தியாக இந்திய அ்ரசியல வானில 
இடம்பிடித்த கமத.

இபவொது இக்கட்சி வேொைம், 
இலைங்மக ஆகிய இந்துக்கள் அதிகைாக 
வாழும் ோடுகளில கிமைெ்ரபபி அ்ரசியல பெய்ய 
விரும்புவதாக தகவல வந்திருபெதால இந்த ோடுகள் 
பகாந்தளிபெதில நியாயம் இருக்கவவ பெய்கிறது. 
ஆனால இதில என்ன தவறு என்று வகட்ெவர்களும் 
இருக்கத்தான் பெய்கிறார்கள்.

இலைங்மகயில பீக்கிங் ொர்பு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, 
பைாஸ்வகா ொர்பு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என இ்ரண்டு 
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இருந்தன. பீக்கிங் (சீனா – 
பீஜிங்) ொர்பு கட்சியின் தமலைவ்ராக ெண்முகதாென் 
விைங்கினார். அவர் அவ்வபவொது சீனா பெலவார். 
அன்மறய அதிெர் ைாவவாவெதுங், பி்ரதைர் சூ என் 
லைாய் ஆகிவயாம்ர ெந்திபொர். தன் கட்சித் பதாண் -
டர்கமை அங்குள்ை ெலகமலைக்கழகங்களில ெடிக் -
கச் பெய்வார். சீன சுற்றுலைாவுக்கு அனுபபுவார். 
அவதவொலை இலைங்மக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என அறி -
யபெட்ட வதாழர் பீட்டர் பஜகைனின் தமலைமையி-
லைான கட்சி, பைாஸ்வகா ொர்பு கட்சியாக அறியபெட் -
டது. இவர்களுக்கு ்ரஷ்யா உதவியது.

எனினும் ்ரஷ்ய, சீன ொர்பு கட்சிகைாக இமவ 
இயங்கிய வொதும் இவற்மற பவளிோட்டுக் கட் -
சிகைாக ைக்கவைா அ்ரவொ ொர்க்கவிலமலை. கம்யூ -
னிஸ்ட் கட்சி, முதலைாளித்துவத்துக்கு ைாற்றாகவும், 
உமழக்கும் வர்க்கத்துக்காக வெெக் கூடிய ஒவ்ர கட்சி -
யாகவும், ொதி, குலைம், ைதம் ஆகிய எலமலைகளுக்கு 
அபொல ொதா்ரை ைனிதர்களுக்காக வெசும் கட்சியா -

கவும் ைக்கள் கருதியதால கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகமை 
பவளிோட்டுக் கட்சிகைாக ைக்கள் கருதவிலமலை.

இந்திய விடுதமலைக்காக இந்திய வதசிய காங்கி்ரஸ் 
பெருைைவு ெங்களிபபு பெய்திருந்தது. காந்திஜி, வல-
லைொய் ெவடல, வேருஜி, கிருஷ்ைவைனன், ெவ்ராஜினி 
ோயுடு எனப பெருந்தமலைவர்கள் வொ்ராடிவய சுதந்தி-
்ரம் பெற்றனர். அக் காலைத்தில இலைங்மகயில வாழந்த 
தமிழர்கள் காங்கி்ரஸ் அனுதாபிகைாக விைங்கியதில 
ஆச்ெரியமிருக்க முடியாது. ெலை சிங்கைத் தமலைவர்க-
ளும் காங்கி்ரஸசுடன் பேருக்கைான பதாடர்புகமைப 
வெணி வந்தனர். இலைங்மக பெருந்வதாட்டத் பதாழி-
லைாைர்களின் உரிமைகள் ெற்றிப வெசுவதற்கு ஒரு 
அமைபபின் அவசியம் எழுந்தவொது, இலைங்மக 
வந்திருந்த வேருஜி ஒரு அமைபமெத் வதாற்றுவித்து 
அதற்கு இலைங்மக இந்திய காங்கி்ரஸ் என்வற பெயர் 
சூட்டினார். இதுவவ பின்னர் இலைங்மக பதாழிலைா-
ைர் காங்கிஸ்ராக ைாற்றம் பெற்றது. வடக்கில ஜி.ஜி. 
பொன்னம்ெலைம் உருவாக்கிய அ்ரசியல கட்சிக்கு 
அவர் சூட்டிய பெயர் தமிழ காங்கி்ரஸ். 

1960களில இலைங்மக தி.மு.க என்ற அமைபமெ 
ைைமவத் தம்பி பதாடக்கினார். அமத பி்ரெலைப-
ெடுத்தி முன்பனடுத்துச் பென்றார் இைஞபெழி-

ஆனைக் க�ொய்ொனை
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வணிக விவசாய துறைறய 
காலத்துக்கு ஏற்ப மாறை 
வவண்டும். ஆயவாளர் -

களும் ககாளறக வகுப்பாளர்களும் 
புதிய அம்சஙகள குறித்து கவனம் 
கசலுத்்த வவண்டியது அத்தியாவசிய -
மாகும். இலஙறகறய அடிறமப்படுத்தி -
யது உலகில் சிைந்த கறுவா சநற்தறய 
றகப்பறை என்பற்த மைநது விடக்கூ -
டாது. பினனர் ஏகாதி்பத்திய வாதிகள 
ஆரம்்பத்தில் வகாபபிறய ்பயிரிடடவ்தாடு 
பினனர் வ்தயிறல,இைப்பர் என்பவற -
றையும் ்பயிரிடடார்கள. பிரித்்தானிய 
கம்்பனிகள இனனும் இஙவக இருநதி -
ருந்தால் வ்தயிறல மறறும் இைப்பறர 
்பயிரிட இடமிருநதிருக்குமா என்பது 
்பறறி சிநதிக்க வவண்டும்.

உலகில் அதிகளவு வ்தயிறலறய 
உற்பத்தி கசயயும் நாடான ககனயா 
ஆறனக் ககாயயா உற்பத்தியில் ஈடு்பட -
டுவருகிைது. வ்தயிறல மறறும் வகாபபி 
கசயறகக்கும் அதிக இடம் ஒதுக்கி வரு -
கிைது. ஆனாலும் காலநிறல மாறைம் 
மறறும் அதிக வருமானத்ற்த கருத்தில் 
ககாண்டு சிறிய காணி கசாந்தக்காரர் -
கள ஆறனக்ககாயயா ்பயிர் கசயறக -
யில் ஈடு்படுவ்தாக க்தரியவருகிைது.

இலஙறகயில் 1824ம் ஆண்வட 
மு்தனமு்தலாக வ்தயிறல ்பயிரிடப்படட -
்தாக சரித்திரத்தில் குறிபபிடப்படுகிைது. 

ஒரு ்தசாப்த காலத்துக்கு 
பினனவர உலகின ்பாரிய 

ஏறறுமதி நாடாக மாறியுளளது. அ்தறகு 
அறு்பது வருடஙகளுக்குப பினனர் 
வ்தயிறலறய ்பயிரிடட ககனயா 
2018ல் ்பாரியளவு வ்தயிறலறய 
உற்பத்தி கசயயும் நாடாக மாறியது. 
இலஙறக நானகாவது இடத்திறகு 
வநதுளளதுடன வ்தாடட கம்்பனிகள 
கூறும் வி்தத்தில் வ்தயிறல உற்பத்தி -
யில் இலா்பமில்றல. க்தாழிலாளர்கள 
சம்்பளம் வ்பா்தாது என கூறுகிைார்கள.
வ்தயிறல உற்பத்திக்கான கசலவு அதிக -
ரித்துளளது. இைப்பர் மறறும் வ்தயிறல 
புதி்தாக ்பயிரிடுவது குறைநதுளளற்த 
காணக்கூடிய்தாகவுளளது. சிறிய 
வ்தயிறல வ்தாடட உரிறமயாளர்கள 
ஓரளவு கவறறி க்பறறுளளதுடன அ்தற -
குக் காரணம் குடும்்ப உறைப்பாகும். 
ஊளளீடடுக்கு இறணந்த்தாக அதிக 
லா்பம் ஈடடக்கூடிய ்பாம் ஒயில் உற்பத்தி -
யில் ்பல நாடுகள ஈடு்படடு வருகினைன.
அதில் மவலசியா மு்தலிடம் வகிக்கிைது. 
ஆனால் சூைல் பிரச்சிறன க்தாடர்்பாக 
ஏற்படட எதிர்பபினால் ்பயிரிடுவற்த 
நிறுத்்த ்தறவ்பாது முடிவு கசயதுளளது.

இவவாைான பினனணியில் ககனயா -
வில் சா்தாரண விவசாயிகள ஆறனக் -
ககாயயாறவ ்பயிரிட ஆரம்பித்துள -
ளார்கள. மாறைமறடயும் காலநிறல 
நிறலறமயில் வ்தயிறல மறறும் 
வகாபபி ்பயிர்ச்கசயறகக்கு ்தறட ஏற -

்படுகமன்பது ககனயர்களின அனு்பவ -
மாகும்;. ஆறனக்ககாயயா ்பயிர்கசய -
றகயில் ்பாதிபபுகள; குறைவு. நல்ல 
வகளவியும் உளளது. ஊடு்பயிராகவும் 
இனகனாரு ்பயிறர ்பயிரிட சந்தரப -
்பம் உளள்தாக ககனய அறிக்றககள 
க்தரிவிக்கினைன. கடந்த வருடத்தில் 
ஏறறுமதி கசயயப்படட ஆறனக்ககாய -
யாவின அளவில் அதிகரிபபு ஏற்படடுள -
ளதுடன உற்பத்தியில் எண்்பது வீ்தம் 
சிறிய வ்தாடட உரிறமயாளர்களின 
அறுவறடவயகயன கூைப்படுகிைது.

இலஙறக விவசாய ஏறறுமதி ்பயிர் -
கள க்தாடர்பில் அறடயாளகமானறை 
கண்டு பிடிக்க வவண்டும். ஏகாதி்பத்திய 
வாதிகளால் வைஙகப்படட இனறைக்கு 
க்பாருந்தாது. இந நாடடின பூமி வளம் 
மிக்கது. காலநிறல ்பயிர் கசயறகக்கு 
்பா்தகமாக அறமவதில்றல. நவீன 
க்தாழில்நுட்ப ்பயிர் கசயறக முறை 
மறறும் நீர்த் துளி க்தாழில்நுட்பம’; -
வ்பானை முறைகள; மூலம் உளளுர் விவ -
சாயத்தில் மாறைத்ற்த ஏற்படுத்்தலாம். 
இந்த காலகடடத்தில விவசாயத்தில் புதிய 
அத்தியாயகமானறை உருவாக்கலாம். 
இைக்குமதிறய கடடுப்படுத்தியுளளதுடன 
விவசாயிகளுக்கு சலுறககறள வைஙக 
அரசு புதிய திடடஙகறள ஆரம்பித்துள -
ளது. ற்தரியமுளள இறளஞர் சமு்தா -
யத்துக்கு புதி்தாக சிநதிக்க சந்தர்ப்பம் 
கிறடத்துளளது. ஆனால் காணிப பிரச்சி -
றனயுண்டு. ்பயிர் கசயயக்கூடிய நிலங -

கள க்பருமளவு அரசாஙகத்திடமுண்டு 
என்பற்த குறிபபிட வவண்டும். காணிப 
க்தாடர்்பான பிரச்சிறனகறள தீர்க்க 
வவண்டும். அரசாஙகத்துக்கு கசாந்த -
மான பிரித்துக் ககாடுக்கப்படட காணி -
களில் கூட சிக்கலான பிரச்சிறனகள 
உளளது என்பற்த குறிபபிட வவண்டும். 
சரியான உரிறம இல்லா்த காணிக -
ளுக்கு ்பயிர் கசயறக கடறன வஙகிக -
ளில் க்பறுவதில் சிரமஙகள ஏற்படுகின -
ைன.அது விவசாயத்தில் ஈடு்படும் சிறிய 
விவசாயிகறள வாழநாள பூராவும் 
கடன சுறமக்குள ்தளள காரணமாக 
அறமகிைது.

நாடு பூராவும் ்பல பிரவ்தசஙகளில், -
அந்தந்த ்பகுதிகளுக்வகயுரிய மரக்க -
றிகள மறறும் ்பைஙகறள அதிகமாக 
்பயிரிடட காலகமானறிருந்தது. இனறு 
அதிகமாக இைக்குமதிவய கசயயப்படு -
கிைது. ்பயிர் கசயறகக்கு வ்தறவயான 
விற்த கநல்றலக் கூட இைக்குமதி 
கசயய வவண்டியுளளது. இலஙறகயின 
காலநிறலக்கு க்பாருத்்தமான,சூைறல 
்பாதுகாக்க கூடிய விவசாயிகளுக்கு 
அதிக வருமானத்ற்த க்பறறுக் ககாடுக் -
கும் ்பயிர் கசயறக குறித்்த ஆர்வத்ற்த 
ஏற்படுத்துவது அவசியமாகும். சர்வவ்த -
சத்தில் ஏற்படும் மாறைஙகறள அவ -
்தானித்து நாடடுக்குப க்பாருத்்தமான 
்பயிறர க்தரிவு கசயவது நல்லது.

மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

மலரும் யு�த்திற்கு 
புதி்த�ொர ைடிைம்

்தமிழில்: வீ.ஆர்.வயலட 

வினை்ொ� முடியும்
விதமொசைம் �ரொது!

இலங்கையில்
பா.ஜ.கைவா?

திரிபுரா மாநிலத்தின ்பா.ஜ.க 
மு்தல்வரான பிபலாப 
குமார் வ்தப கடந்த வாரம்
ககாளுத்திபவ்பாடட ஒரு 

கவடி சரகவடியாக மாறி இனனும் 
ஓயாமல் கவடித்துக் ககாண்டி-
ருக்கிைது. திரிபுரா மாநிலத்தின 
்தறலநகரான அகர்்தலாவில் 
நறடக்பறை கூடடகமானறில் 
உறரயாறறிக் ககாண்டிருந்தவ்பாது, 
்தறவ்பாது உளதுறை
அறமச்சராக விளஙகும்
‘வானளாவிய’ அதிகாரஙகறளக்
ககாண்டிருப்பவராகக் கரு்தப்படும்
அமிஷ்ா, அவர் ்பாரதிய ஜன்தா 
கடசியின ்தறலவராக ்ப்தவி 
வகிக்றகயில் நறடக்பறை கடசிப 
பிரமுகர் கூடடகமானறில்
விவாதித்துக் ககாண்டிருந்தவ்பாது 
ஒரு வி்யத்ற்தச் கசானன்தாக 
குறிபபிடடார்.

யன். தமிழர் விவகா்ரங்களில ஒரு கடும் 
வொக்மகக் பகாண்டிருந்த அன்மறய ஸ்ரீைா 
அ்ரசு (1970-77) அக் கட்சி மீது அடக்கு 
முமறமய பி்ரவயாகிக்கவிலமலை. அக் 
கட்சி வஜ.வி.பியுடன் இமைந்து பெயல -
ெட்டு வந்தவொது 1971 கிைர்ச்சி பவடிக் -
கவவ, அச் ெந்தர்பெத்மதப ெயன்ெடுத்தி 
ஸ்ரீைா அ்ரசு இலைங்மக தி.மு.கமவ தமட-
பெய்து இைஞபெழியமன சிமறயில தள்-
ளியது.

எம்.ஜி.ஆர். அ.தி.மு.கமவ பதாடக்-
கிவொது யாழபொைத்திலும் ஒருவர் 
இலைங்மக அ.தி.மு.கமவ ஆ்ரம்பித்தார். 
பெரியாரின் தி்ராவிட கழகம் பகாழும்பி -
லும் ைமலையகப ெகுதிகளிலும் இயங்கி 
வந்திருக்கிறது. எனவவ, பவளிோடுகளின் 
அ்ரசியல, கலைாொ்ர அமைபபுகள் இலைங்-
மகயில நீண்ட காலைைாக இயங்கி வந்துள்-
ைன. அவற்மற அன்மறய அ்ரசுகள் அனு -
ைதித்துள்ைன. வகள்வி என்னபவன்றால, 
இந்தப பின்னணியில ொ்ரதிய ஜனதா 

கட்சிமய இலைங்மகயில பெயலெட அனுைதிக்கலைாைா?
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகைானாலும் ெரி, தி்ராவிட கழகம், தி.மு.க 

வானாலும் ெரி அமவ ைதவாதத்மத முதன்மைபெடுத்தவிலமலை. 
தி.மு.க இனத்மதயும் பைாழிமயயுவை முதன்மை ெடுத்தியது. ொ.ஜ.க 
வின் மையபபுள்ளிவய இந்து ைதவாதம், இந்துத்துவம் தான். ெைஸ்கிரு -
தத்துக்கு முக்கியைளித்தல, மவதீக இந்து ெைய ெண்ொட்டுக்கு ஊக்க-
ைளித்தல, வலைதுொரி பகாள்மககமை முன்நிறுத்தல, வர்ைாசி்ரைத்மத 
ஆதரித்தல, கிறிஸ்தவ – இஸ்லைாமிய எதிர்பமெ முன்நிமலைபெடுத்தல 
என்ென இக் கட்சியின் ெண்புகைாகும்.

இக் கட்சி இலைங்மகயில கிமை அமைக்குைானால அது தமிழ இந்து 
ெமூகத்மதவய தன் அடித்தைைாகக் பகாள்ளும். தமிழ ைக்கள் ைத்தியில 
ஏற்கனவவ பவளிபெமடயாகவவ ொர்க்க முடிகின்ற ொதி ரீதியான 
ஏற்றத்தாழவு ைனபொன்மை உக்கி்ரைமடயும், ைதரீதியான பிைவுகள் 
வலுக்கவும் வழிவகுக்கும். ஏற்கனவவ தமிழ ெமூக அமைபபில ொதிச் 
ெங்கங்கள் வதாற்றம் பெற்றுள்ை நிமலையில அமவ வைலும் வலுவமட-
யும்.

தமிழகத்தில ொ.ஜ.க வினால இன்னும் காலூன்ற முடியாத 
நிமலையில தற்வொது தமிழக ெட்ட ைன்றத்தில சிலை ஆெனங்கமைப 
பெறுவதற்கு அது ஆளும் அ.தி.மு.கவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ைது. 
அ.தி.மு.க ஆத்ரவுடன் சிலை ஆெனங்கள் அக் கட்சிக்குக் கிமடக்கக் 
கூடிய வாய்பபும் காைபெடுகிறது. தமிழகம் இன்மறக்கும் தி்ராவிட 
ைண்ைாக இருபெவத ொ.ஜ.க காலூன்ற முடியாமைக்கான பி்ரதான 
கா்ரைம். எனினும் 25 வருடங்களின் பின்ன்ராவது தமிழகத்தில ஆட்சி 
அமைக்க முடியும் என்ற இலைக்குடன் ொ.ஜ.க தமிழகத்தில காய்கள் 
ேகர்த்தி வருகிறது.

ஆனால இலைங்மக தமிழச் ெமூகம் தி்ராவிட சிந்தமன பகாண்ட 
ெமூகம் அலலை. இனம், ைதத்மதப ெயன்ெடுத்தி தமிழர்கமை வெபெ-
டுத்தலைாம். இது ொ.ஜ.கவுக்கு வாய்பொனகைம். எனினும் ொ.ஜ.க 
கிமை இலைங்மகயில என்ெது ொத்தியபெடும் ஒன்றாகத் பதன்ெட -
விலமலை. அபெடிவய ொத்தியபெடுைானால, அது தமிழர்களுக்கு 
விமனயாக முடியுவை தவி்ர விவைாெனைாகாது. 

அருள் சத்தியநாதன்...

அமித்்ாவுக்கு சால்றவ
அணிவிக்கும் பிபலாபகுமார்

ய்த யாத்திறரயில் அத்வானி

Request for Expression of Interest (REOI)

UNICEF, Sri Lanka Country Office wishes to call for EOI from 
qualified firms for the services of designing and consultancy 
services on Construction Management of its Proposed Office 
Building at Colombo 07. 
Interested bidders are requested to submit an EOI including 
following : 

1.  Firm shall be an active multi-disciplinary design and 
consultancy organization with minimum 10 years' experience.

2.   Copy of valid Business Registration Certificate in Sri Lanka 
with Organogram.

3.    Should engage key management and technical personnel with 
minimum 10 years' experience. 

4.   Provide details of academic & professional qualifications/
experience of following : Team Leader, Architect, Structural 
Engineer, Service Engineers, Quantity Surveyor. 

5.   Evidence of similar projects (Construction cost above Rs.150 
million) done in last five years. Give details of clients   & 
references.            

6.   Evidence of similar work in hand. (Construction cost above Rs. 
150 million). Give details of clients & references.  

7.   Evidence of wining any recognized awards in last five years 
relevant to industry (If any)  

EOI should be sent on or before 28th February 2021 to:

Supply Officer 
‘EOI – Designing and Consultancy Services on Construction 
Management for UNICEF Colombo’ should be stated in the 
subject line.

Via electronic mail to: srilankasupplybids@unicef.org 

Please note:  
	 •	 	We	do	NOT	require	prices	at	this	stage,	and	we	merely	seek	

your expression of interest in participating in the bid. 

	 •	 	A	response	to	this	Request	for	Expression	of	Interest	does	
not automatically ensure that you will be selected for 
Request for Proposal. The evidence/ documents provided 
by the agency will be used to shortlist firms which fulfil 
the requirements of the criteria after careful review of 
the evidence provided an invitation for bid will be sent 
respectively, hence please submit all relevant documents 
along with the EOI. 

	 •	 	For	 any	 clarification,	 you	 may	 contact	 Supply	 Section,	
UNICEF Office during office hours. Tel: 0773710645           
(Mr. Kanchana), 0713394959 (Mr. Nalinda)

Design and Consultancy Services on 
Construction Management



"ஆண்டவரது உ்டன்படிக்கை்ை 
கை்்டப்பிடிப்்்போரின ்போ்ைகைள் உண-
்ைைோன்வ"

ைவககைோலம் ஆரம்பித்து முைலோ-
வது ஞோயிறில் நோம் அடியைடுத்து 
்வககின்றோம்.

இன்றை நறயசெய்தி வோசெகைைோ -
னது ்செோை்னகை்ை நோம் யவல்வது 
யைோ்டர்போன சிநை்னகை்ை நைககு 
வழங்குகினறது.

நறயசெய்தி வோசெகைத்தில் தூை ஆவி -
ைோனவரோல்  இ்ைசு ்போ்ல நிலத் -
துககு அனுப்பி்வககைப்்பட்டோர. 
்போ்ல நிலத்தில் அவர நோற்பது 
நோடகைள் இருநைோர. அப்்்போது செோத் -
ைோனோல் ்செோதிககைப்்பட்டோர. அங்கு 
கைோடடு விலங்குகைளி்்ட்ை அவர 
வோழநைோர.வோனதூைரகைள் அவருக -
குப் ்பணிவி்்ட யசெய்ைனர.்ைோவோன 
்கைது யசெய்ைப்்பட்ட பின கை்டவுளின 
நறயசெய்தி்ைப் ்ப்றசெோறறிக 

யகைோண்்ட இ்ைசு கைலி்லைோவிறகு 
வநைோர.

" கைோலம் நி்ற்வறி விட்டது. 
இ்றைோடசி யநருங்கி வநதுவிட்டது.
ைனம் ைோறி நறயசெய்தி்ை நம்புங் -
கைள்" எனறு அவர யைரிவித்ைோர.

நோமும் ்பல்்வறு ்செோை்னகைள் 
்வை்னகை்ை எதிரயகைோணடிருககை-
லோம் ்செோை்னகை்ை யவல்வைறகு 
இ்றவனின அருள் நைககு அவசி -
ைம்.

எைது கைஷ்டங்கைள் ்செோை்னகைள் 
அ்னத்்ையும் ஆண்டவர அறிவோர 
அவரது உைவி்ை ைனறோடினோல் 
அவர நம்மு்்டை துன்பங்கை்ை 
இன்பைோகைவும் ்செோை்னகை்ை செோை -
்னகைைோகைவும் ைோறறுவோர என்ப்ை 
உண்ை.

 இநை ைவககைோலத்தில் அநை நம் -
பிக்கை்ை ைனதில் வைரத்துக 
யகைோள்்வோம்.

-எல்.யசெல்வோ
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்போகிஸைோன பிரைைர இம்ரோனின...
கட்டுநாயக்க சரவதேச விைான 

நிமையதமே வநேமையும் ொகிஸ்-
ோன் பி்ரேைர ேமைமையிைான 
தூதுக் குழுவிற்கு  பி்ரேைர ைஹிநே 
்ராஜெக்ஷவினால் ைகதோன வ்ரதவற் -
ெளிக்கபெை வுள்ளதுைன் அவம்ர 
பகௌ்ரவிக்கும் வமகயில்  விதசை 
இ்ராணுவ அணிவகுபபு ைரியாமே-
யும் நமைபெறவுள்ளது.

23ஆம் திகதி பிற்ெகல் 4. 15 
ைணிக்கு இைஙமகக்கு விஜயம் 
பசய்யும் ொகிஸ்ோன் பி்ரே -
ைர அன்மறய தினம் ைாமை 6 
ைணிக்கு பி்ரேைர ைஹிநே ்ராஜெக் -
ஷமவ சநதிதது தெச்சுவாரதமே 
நைதேவுள்ளதுைன் புரிநதுணரவு 

ஒபெநேம் ஒன்றிலும் மகச்சாததிை -
வுள்ளார.

தைற்ெடி நிகழ்வு அைரி ைாளிமக -
யில் நமைபெறவுள்ளதுைன் அே -
மனயடுதது 6.30 ைணிய்ளவில் இரு 
நாட்டு பி்ரேைரகளும் இமணநது 
கூட்ைாக ஊைக அறிக்மக ஒன்மற 
பவளியிை உள்ளனர.

அமே தவம்ள ைறுநாள 24ஆம் 
திகதி முற்ெகல்  10.30 ைணிக்கு 
ொகிஸ்ோன் பி்ரேைர ஜனாதிெதி 
தகாட்ைாெய ்ராஜெக்ஷமவ ஜனா -
திெதி பசயைகததில் சநதிதது இரு-
ே்ரபபு தெச்சுவாரதமே நைதேவுள -
்ளார.

அேனயடுதது அன்மறய தினம் 

முற்ெகல் 11 30 ைணிய்ளவில் 
பகாழும்பு பஷஙரிைா த�ாட்ைலில் 
நமைபெறும் வரதேக ைற்றும் முே -
லீட்டு ைாநாட்டில் கைநதுபகாள்ள 
வுள்ள  ொகிஸ்ோன் பி்ரேைர, 12.30 
ைணிய்ளவில் சொநாயகர ைற்றும் 
விம்ளயாட்டுததுமற அமைச்சர 
ஆகிதயா்ரால் ஒழுஙகு பசய்யபெ-
டும் ைதிய தொசன விருநதுெசா்ரத -
திலும் கைநது பகாள்ளவுள்ளார.

அேமனத போைரநது நாவை, 
கிரிைணைை ைாவதமேயிலுள்ள 
விம்ளயாட்டு ைததிய நிமையதமே-
யும் அவர ொரமவயிை வுள்ளார. 
அன்மறய தினம் பிற்ெகல் 03.00 
ைணிக்கு ொகிஸ்ோன் பி்ரேைர 

இைஙமக விஜயதமே முடிததுக் 
பகாணடு நாடு திரும்ெவுள்ளார.

ொகிஸ்ோன் பி்ரேைரின் விஜ -
யதமே முன்னிட்டு அநநாட்டின் 
ொதுகாபபு ைற்றும் அ்ரச அதிகாரி -
கள குழுபவான்று இைஙமக வந -
துள்ளது.சுற்றுைாததுமற அமைச்சர 
பி்ரசன்ன ்ரணதுஙக தநற்று அவர -
கம்ள சநதிதது கைநதும்ரயாடியுள -
்ளார. 

அததுைன் ொகிஸ்ோன் பி்ரேை-
ருக்கு வழஙகபெை உள்ள ்ராணுவ 
அணிவகுபபு ைரியாமேக்கான 
ஒததிமக நைவடிக்மககள தநற்று 
இைம்பெற்றதுைன் அமைச்சர அே-
மனயும் தநற்று ொரமவயிட்ைார.

30 வைதுககு ்ைற்பட்ட...
தைற்ெட்ை சகைருக்கும் பகாவிட் 

19 ேடுபபூசிமய வழஙகத தீரைானிக்-
கபெட்டுள்ளோக சுகாோ்ர அமைச் -
சின் போற்று தநாயியல் ேடுபபு 
பிரிவின் பி்ரேை போற்று தநாயியல் 
ைருததுவ நிபுணர பைாக்ைர சுேத சை-
்ரவீ்ர தநற்று பேரிவிதோர.   

இததீரைானததிற்கு அமைய 
ேற்தொது நைவடிக்மககள முன்பன-
டுக்கபெட்டுள்ளோகக் குறிபபிட் -
டுள்ள அவர கட்ைம் கட்ைைாக முழு 

நாட்டு ைக்களுக்கும் இதேடுபபு 
ைருநது பெற்றுக்பகாடுக்கபெடும் 
என்றும் அவர குறிபபிட்ைார.  

பகாவிட் 19 போற்று ேவிரபபுக் -
கான ேடுபபு ைருநது வழஙகல், இத-
ேடுபபு ைருநமேப பெற்றுள்ள ஒரு 
சிைருக்கு பகாவிட் 19 போற்று ஏற் -
ெட்டுள்ளமை உளளிட்ை ெை விை -
யஙகள போைரபில் 'தினக்ரன் வா்ர 
ைஞசரி'க்கு அளிதே விதஷை தெட்டி-
யில் தைற்கணைவாறு கூறினார.  

இபதெட்டியில் அவர தைலும் 
குறிபபிட்ைோவது, 

எைக்கு கிமைக்கபபெறுகின்ற 
பகாவிட் 19 போற்று ேடுபபு ைருந -
தின் மூைம் உச்ச பி்ரதிெைன்கம்ள 
பெற்றுக்பகாள்ள நைவடிக்மக -
கம்ள முன்பனடுததுளத்ளாம். 
அநே வமகயில் இதபோற்று 
ேவிரபபு ேடுபபு ைருநது பெற் -
றுக்பகாள்ள முன்பனடுக்கபெட் -
டுள்ள நைவடிக்மககளின் ெயனாக 

ஒரு போகுதி ேடுபபு ைருநது 
அடுதே வா்ரம் எைக்கு கிமைக்க -
பெற உள்ளது. 

உைக சுகாோ்ர ஸ்ோெனம் ஏற்க -
னதவ உறுதியளிததுள்ள பகாவிட் 
19 ேடுபபு ைருநதில் ஒரு போகுதி-
யும் அடுதே வா்ரம் கிமைக்கபபெறு-
பைன எதிரொரக்கின்தறாம் எனவும் 
அவர குறிபபிட்டுள்ளார.  

(தைைதிக விெ்ரஙகள 02 ஆம் ெக்க 
தெட்டியில்)  

ைனிை உரி்ை மீறல்...
ைனிே உரிமை மீறல்கள இைம்-

பெற்றிருநோல் ொதிக்கபெட்ைவர-
களுக்கு நீதி கிமைக்கும் வமகயில் 
பசயல்ெடுதவாபைன பவளிவிவ-
கா்ர அமைச்சர திதனஷ் குணவரத -
ேன பேரிவிததுள்ளார.   

அததுைன் எைது நாட்டின் பி்ரச்சி-
மனகளுக்கு அ்ரசியைமைபபின்ெடி 
தீரவுகள உள்ளன. 

அேன் பி்ரகா்ரம் இைஙமகயின் 
உள்ளகப பி்ரச்சிமனகளுக்கு அ்ரசிய-
ைமைபபின்ெடிதய தீரவுகாணபெை 

தவணடுபைன்றும் பவளிவிவகா்ர 
அமைச்சர திதனஷ் குணவரேன 
பேரிவிததுள்ளார.   

ைனிே உரிமைகள தெ்ரமவயில் 
இைஙமக மீது சுைதேபெட்டுள்ள 
ைனிே உரிமை மீறல்கள போைர-
ொன குற்றச்சாட்டுகம்ள விசா்ரமண 
பசய்ய உயரநீதிைன்ற நீதிய்ரசர ேமை-
மையிைான ஜனாதிெதி ஆமணக்கு-
ழுபவான்று ஏற்கனதவ நியமிக்கப-
ெட்டுள்ளது.   

பஜனீவா ைனிே உரிமைகள தெ்ர -

மவயில் 30/1 கீழ் தீரைானததுக்கு 
எைது நாட்டின் அ்ரசியைமைபமெ 
மீறி நல்ைாட்சி அ்ரசாஙகம் இமண 
அனுச்ரமண வழஙகியிருநோலும் 
தீரைானததின் உள்ளைக்கஙகம்ள 
பசயல்ெடுதே இைஙமக அ்ரசியை-
மைபபில் எநேவிேைான ஏற்ொடுக-
ளும் இல்மை.   

கைநே ஆணடு ைனிே உரிமைகள 
தெ்ரமவயின் கூட்ைத போைரின் 
தொது 30/1 கீழ் தீரைானததுக்கு 
இைஙமக அ்ரசாஙகம் வழஙகிய 

இமண அனுச்ரமண வாெஸ் பெறப -
ெட்டுள்ளது. 

வைக்கு, கிழக்கில் ெயஙக்ரவாே 
நைவடிக்மககம்ள ஒழிபெேற்காக 
முன்பனடுக்கபெட்ை ைனிோபிைான 
நைவடிக்மகயின் தொது ஏதேனும் 
ைனிே உரிமை மீறல்கள இைம்பெற்-
றிருநோல் ொதிக்கபெட்ைவரகளுக்கு 
நீதி கிமைக்கும் வமகயில் பசயல்-
ெடுதவாபைன்றும் பவளிவிவகா்ர 
அமைச்சர திதனஷ் குணவரதேன 
பேரிவிததுள்ளார.  

ய்பப்.25 முைல் 17 நோடகைள்...
நமைபெறவிருபெதே இவ்விடுமு -

மறக்கான கா்ரணபைன அறிவிக்கப -
ெட்டுள்ளது.   

குறிதே க.பொ.ே. சா.ே்ரபெ-
ரீட்மச எதிரவரும் ைாரச் 1ஆம் திகதி 
போைக்கம் 10ஆம் திகதி வம்ர 
நமைபெறவிருபெது பேரிநேதே.   

எனதவ ெரீட்மசக்காக பெப.25-
ஆம் திகதி முேல் விடுமுமற வழங-
கபெடும் சகை ொைசாமைகளும் 
மீணடும் ைாரச் ைாேம் 15ஆம் திகதி 
திறக்கபெைவுள்ளன.

அது சிததிம்ர வருைபபிறபபு 
விடுமுமறக்காக மீணடும் ஏப்ரல் 

ைாேம் 9ஆம் திகதி மூைபெைவிருக் -
கின்றது.   

அவ்வாறு மூைபெடும் ொைசா -
மைகளில் ேமிழ்,சிஙக்ளப ொைசா-
மகள இ்ரணைாம் ேவமணக்காக 
ஏப்ரல் 19ஆம் திகதி திறக்கபெடும். 
அதேதவம்ள முஸ்லிம் ொைசாமை-
கள தை ைாேம் 17ஆம் திகதி திறக்கப-
ெடும் என கல்வியமைச்சு சுற்றுநிரு -
ெம் மூைம் அறிவிததுள்ளது.   

முஸ்லிம்களின் ்ரைழான் தநான்புக் -
காக ஏப்ரல் 10ஆம் திகதி முேல் தை 
16வம்ர விடுமுமற வழஙகபெடும் 
எனவும் அறிவிக்கபெட்டுள்ளது.   

32 ்்பருககு ்நரடி...
ெை பி்ரெை அ்ரசியல்வாதிகள 

ைற்றும் ெை சித்ரஷ்ை பொலிஸ் அதி-
காரிகள தந்ரடியாக அநே சம்ெவததில் 
குற்றஞசாட்ைபெட்டுள்ளனர. குறிப-
ொக ோக்குேமைத ேடுக்கத ேவறியது 
போைரொன குற்றச்சாட்டுகள தீவி்ர-
ைானமவபயன குற்றபபுைனாய்வுப 
பிரிவினர பேரிவிததுள்ளனர.   

 உயிரதே ஞாயிறுதின ோக்குேல்-
களுைன் போைரபுமைய ஜனாதி-
ெதி ஆமணக்குழுவின் விசா்ரமண 
அறிக்மக எதிரகாைததில் ொ்ராளுைன்-
றததில் சைரபபிக்கபெடும்.   

 ோக்குேல்கள போைரொக 754 தெர 
இதுவம்ர மகது பசய்யபெட்டுள்ளோ-

கவும், மீேமுள்ளவரகள விசாரிக்கப-
ெட்டு குற்றச்சாட்டுகளுைன் போைரபு 
ெைாவிடின் விடுவிக்கபெட்ைவுள்ள-
ோகவும் அமைச்சர தைலும் பேரிவித-
துள்ளார.   

 இேற்கிமையில், உயிரதே ஞாயிறு-
தின ோக்குேல்கள போைரொன விசா-
்ரமணயின் அறிக்மகமயயும், தேசிய 
ொதுகாபபு போைரொன துமற தைற்-
ொரமவக் குழுவின் அறிக்மகமயயும் 
ஆய்வு பசய்ய ஜனாதிெதி தகாட்ைா-
ெய ்ராஜெக்ஷ, அமைச்சர சாைல் ்ராஜ-
ெக்ஷ ேமைமையில் ஒரு குழுமவ 
நியமிததுள்ளாப்ரன்ெதும் குறிபபிைத-
ேக்கது.  

இலங்்கையின கைடிைத்துககு...
அைரவில் இநதியாவின் ஆே்ர -

மவக் தகாரி பி்ரேைர ைஹிநே ்ராஜ-
ெக்ஷ, இநதியப பி்ரேைர நத்ரநதி்ர 
தைாடிக்கு அவச்ர கடிேபைான்மற 
அனுபபி மவததுள்ளோக பவளி -
விவகா்ர அமைச்சின் பசயைா்ளர 
ஜயநாத பகாைம்ெதக பேரிவிததுள -
்ளார.   

பஜனீவா அைரவில் இநதியா ஆே-
்ரவளிக்கதவணடுபைன தைாடியிைம் 
இைஙமக தவணடுதகாள விடுததி -

ருபெோக அவர குறிபபிட்டுள்ளார. 
எனினும் இநதியா இதுவம்ர உத-

திதயாகபூரவ ெதில் எேமனயும் அறி-
விக்கவில்மைபயன்றும் அவர பேரி-
விததுள்ளார. 

சமீெததில் சிை சம்ெவஙகள இைம்-
பெற்றுள்ள தொதிலும் இநதியா சாே-
கைான விேததில் ெதிைளிக்குபைன 
எதிரொரபெோக பவளிவிவகா்ர 
அமைச்சின் பசயைா்ளர பேரிவித -
துள்ளார.  

ைட்டககைைப்பில் உணவு...
பசய்யபெட்டு மகயளிக்கும் 

நிகழ்வு ைாவட்ை அ்ரசாஙக அதிெர 
தக. கருணாக்ரன் ேமைமையில் 
தநற்று நமைபெற்றது.   

நிகழ்வில் வரதேக அமைச்சர ெந -
துள்ள குணவரதேன பி்ரேை அதி -
தியாகக் கைநது பகாணடு க்ளஞ-
சியசாமைமய திறநது மவதோர. 
இேன்தொது பின்ேஙகிய கி்ராை 

அபிவிருததி ைமனசார கால்நமை 
வ்ளரபபு ைற்றும் சிறு பொரு்ளாோ்ர 
ெயிரச்பசய்மக தைம்ொட்டு இ்ரா-
ஜாஙக அமைச்சர சோசிவம் வியா -
தழநதி்ரன், ைட்ைக்க்ளபபு அபிவி-
ருததிக் முழு இமணத ேமைவரும் 
ொ்ராளுைன்ற உறுபபினருைான சிவ -
தனசதும்ர சநதி்ரகாநேன் உட்ெை  
ெைர கைநது பகாணைனர.

செஹரோனி்டம் ்பைங்கைரவோை...
பொலிஸ் ஊைகப தெச்சா்ளர 

பி்ரதி பொலிஸ் ைாஅதிெர அஜித 
த்ரா�ண பேரிவிததுள்ளார.  

குற்றபபுைனாய்வுத திமணக் -
க்ளம் ைற்றும் ெயஙக்ரவாே 
விசா்ரமண பிரிவின் ஊைாக தைற் -
பகாள்ளபெட்ை விசா்ரமணகளுக்க -
மைய இநே யுவதி மகது பசய்யப -
ெட்டுள்ளோகவும் அவர தைலும் 
பேரிவிதோர.  

ெயஙக்ரவாதி சஹ்ரானினால் 
பெணகள சிைம்ர ெயஙக்ரவாே 
பசயற்ொட்டுக்கு இமணததுக் 
பகாளவேற்காக ெயிற்சி அளிக்கப -
ெட்டுள்ளோக ேகவல் கிமைதேோக-
வும் அேன்ெடி கைநே டிசம்ெர ைாேம் 
07 ஆம் திகதி ெயஙக்ரவாே ேடுபபு 
விசா்ரமண பிரிவினால் 06 பெணகள 
மகது பசய்யபெட்ைோகவும் அவர 
தைலும் பேரிவிதோர.  

இரோஜோங்கை அ்ைசசெர அருநதிகை...
எவ்வாறாயினும், பேன்மன, 

கிததுல், ெமன ைற்றும் இறபெர 
பசய்மக தைம்ொடு ைற்றும் அமவ 
சாரநே மகதபோழில் ெணைஙகள 
உற்ெததி ைற்றும் ஏற்றுைதி ெல்வ-
மகபெடுதேல் இ்ராஜாஙக அமைச்ச-

ருக்கு எநேவிே ொதிபபும் இல்மை-
பயன உறுதி பசய்யபெட்டுள்ளது.   

காயைமைநே மூன்று தெரும் சிகிச்-
மசகளுக்காக சிைாெம், ைாவட்ை 
பொது மவததியசாமையில் அனுை -
திக்கபெட்டுள்ளனர.  

அரசெ அதிகைோரிகைள்...
ைாவட்ை அபிவிருததிக் குழுக் 

கூட்ைஙகளில் அநேநே துமறகளில் 
தீரைானம் எடுக்கக்கூடிய அதிகாரி-
கள தவணடுபைன்றும் ஜனாதிெதி 
இேன்தொது வலியுறுததினார.   

புதே்ளம் ைாவட்ைததின் கருபவ -

ைகஸ்பவவ,ெலீகை கி்ராைததில் 
தநற்று நமைபெற்ற 11 ஆவது 
‘கி்ராைததுைன் கைநதும்ரயாைல்’ 
நிகழ்வில் கைநதுபகாணடு தெசும் -
தொதே அவர இவ்வாறு பேரிவித -
துள்ளார. 

கை்டலுககுள் ்ைோட்டோர...
குறிதே தைாட்ைார மசக்கிள விெத-

துக்குள்ளாகி கைலுக்குள வீழ்நே-
மையால் இநே அனரதேம் ஏற்ெட்-
டுள்ளோக பேரிவிக்கபெடுகிறது.   
சம்ெவததில் கற்தகாவைதமேச் தசரநே 
ெவிே்ரன் (வயது-30) என்ற குடும்ெஸ்-

ேத்ர உயிரிழநேவ்ராவார.   விெதது 
இைம்பெற்ற வீதியூைாக தநற்று காமை 
ெயணிதேவரகள ெருததிததுமற 
பொலிஸாருக்கு வழஙகிய ேகவலின் 
அடிபெமையிதைதய பொலிஸார விசா-
்ரமணகம்ள முன்பனடுததுள்ளனர.

்போகு்போடு எனற குறறசசெோடடு...
அ்ரசாஙகம் தைற்பகாணடுள்ள 

தீரைானததிற்கமைய இைஙமக 
பொலிஸ் ெேவிகளில் 15 சேவீே-
ைான இைஙகள பெண அதிகாரிக -

ளுக்கு வழஙகுவேற்கு தேமவயான 
ஏற்ொடுகள தைற்பகாள்ளபெட்டுள-
்ளோகவும் அநே அறிக்மகயில் குறிப -
பிைபெட்டுள்ளது.

உயிரதே ஞாயிறு ோக்குேல் 
போைரொன ஜனாதிெதி விசா்ரமண 
ஆமணக்குழுவின் அறிக்மக ைற்றும் 
ொ்ராளுன்றததிற்கு சைரபபிக்கபெட் -
டுள்ள தேசிய ொதுகாபபு துமறசார 
தைற்ொரமவ பசயற்குழுவின் 
அறிக்மக ஆகியவற்றின்  ெரிநதும்ர-
கள போைரொக விரிவாக ஆ்ராய்நது 
அது போைரபில் எடுக்கபெை 
தவணடிய நைவடிக்மககள குறிதது 
அறிக்மகயிை ஜனாதிெதி தகாட்ைா-
ெய ்ராஜெக்ஷ குழுபவான்மற நிய-
மிததுள்ளார.   

அமைச்சர சைல் ்ராஜெக்ஷ 
குழுவின் ேமைவ்ராக நியமிக்கப -
ெட்டுள்ளார.

அமைச்சரக்ளான தஜான்ஸ்ைன் 
பெரனாணதைா, உேய கம்ைன்பிை, 
்ரதைஷ் ெததி்ரன, பி்ரசன்ன ்ரன -
துஙக, த்ராஹிே அதெகுணவரேன 
ஆகிதயார குழுவின் ஏமனய உறுப -
பினரக்ளாவர.

ஜனாதிெதி ஆமணக்குழுவின் 
அறிக்மகயும், தேசிய ொதுகாபபு 
துமறசார தைற்ொரமவ பசயற்குழு -
வின் அறிக்மகயும் ஜனாதிெதி அலு -

வைகததினால் குழுவிைம் வழஙகப -
ெடும்.

குழுவின் ெணிகளுக்கு வசதிகம்ள 
வழஙகுேல் ைற்றும் ஏமனய நைவ-
டிக்மககம்ள பநறிபெடுதே ஜனாதி -
ெதி அலுவைகததின் ெணிபொ்ளர 
நாயகம் (சட்ைம்) �ரிகுபோ த்ரா�-
னதீ்ர குழுவின் பசயைா்ள்ராக நிய-
மிக்கபெட்டுள்ளார.   

குழுவின் அறிக்மக 2021 ைாரச் 15 
ஆம் திகதிக்கு முன்னர சைரபபிக்கப -
ெை தவணடும் என்று அறிவுறுதேல் 
வழஙகபெட்டுள்ளது.   

உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தல் அறிக்்கைகைள்

'கிரோைத்து்டன கைலநது்ரைோ்டலில்' ஜனோதி்பதி வழங்கிை வோககுறுதிககை்ைை யைரணிைகைல திகயகைல்லோ ைகைளிர கைனிஷ்ட வித்திைோலைத்திறகைோன கைணனிகைள் ைறறும் யகைோ்ரோனோ ் வரஸ 
்போதுகைோப்பு உ்பகைரணங்கை்ை ைகைளிர, சிறுவர அலுவல்கைள் ைறறும் செமூகைப் ்போதுகைோப்பு, முன்பள்ளிகைள் ைறறும் யைோ்டககைக கைல்வி, ்பள்ளி உடகைட்ட்ைப்பு ைறறும் கைல்வி ்செ்வகைள் 
அ்ைசசெர பிைோல் நிஷோநைவினோல் வழங்கி ்வககைப்்பட்ட ்்போது பிடிககைப்்பட்ட ்ப்டம்.    

பரிந்துரைகள் செய்வதற்கு
அரைசெரகள் சகொண்ட குழு
ஜனோதி்பதி ்கைோட்டோ்பைவினோல் நிைைனம்

ஓைநமே விதஷை,வவுனியா விதசை, 
பவல்ைாபவளி தினக்ரன் நிருெரகள  

நீதிைன்ற கட்ைம்ளமய மீறி பொத-
துவில் முேல்  பொலிகணடி தெ்ர-
ணியில் கைநது பகாணைமைக்காக 
வன்னி ைாவட்ை ொ்ராளுைன்ற உறுப-
பினரக்ளான விதனா தநாக்ராேலிங-
கம், பசல்வம் அமைக்கைநாேன், 
ைட்ைக்க்ளபபு - ைாநக்ரசமெ முேல்வர 
தி.ச்ரவணெவன் ஆகிதயார தநற்றும் 
பொலிஸாரினால் விசா்ரமணக்கு உட்-
ெடுதேபெட்ைனர.   

வன்னி ைாவட்ை ொ்ராளுைன்ற 
உறுபபினரக்ளான விதனா தநாக்ராே-
லிஙகம் ைாஙகு்ளம் பொலிஸ் நிமை-
யததுக்கு வருைாறு அவருக்கு பொலி-
சா்ரால் அமழபபு விடுக்கபெட்ை 

நிமையில் தந்ரமின்மையால் அஙகு-
வ்ர இயைாது என பேரிவிததிருநோர,  

அேற்கமைய வவுனியாவில் 
அமைநதுள்ள ப்ரதைாவின் ைாவட்ை 
அலுவைகததுக்கு தநற்று வருமகேநே 
பொலிசார அவரிைம் விசா்ரமணமய 
தைற்பகாணைனர.  

அததுைன் ைட்ைக்க்ளபபு - ைாநக்ர-
சமெ முேல்வர தி.ச்ரவணெவன்(19) 

அவ்ரது ைாநக்ரசமெ அலுவைகததில் 
மவதது தெ்ரணியில் கைநது பகாணை-
மைக்காக ைட்ைக்க்ளபபு பொலிஸாரி-
னால் துரிே விசா்ரமண தைற்பகாள-
்ளபெட்ைது.  வன்னிப ொ்ராளுைன்ற 
உறுபபினர பசல்வம் அமைக்கைநா-
ேனிைம் தநற்று முன்தினம் இ்ரணடு 
பொலிஸ் நிமையதோல் வாக்கு 
மூைம் பெறபெட்ை பின்னர மூன்றா-
வோக ஒட்டிசுட்ைான் பொலிஸா்ரால் 
வாக்குமூைம் பெறபெட்டுள்ளது.  

தெ்ரணியில் கைநதுக்பகாணைமை 
போைரபில் ேமிழ்த தேசியக் கூட்-
ைமைபபின் ொ்ராளுைன்ற உறுபபி-
னர பசல்வம் அமைக்கைநாேனுைம் 
ஒட்டுசுட்ைான் பொலிசார வாக்குமூ-
ைம் பெற்றுள்ளனர.  வவுனியாவில் 
ொ்ராளுைன்ற உறுபபினர பசல்வம் 
அமைக்கைநாேனின் அலுவைகத-
திற்கு தநற்று ைாமை பசன்ற ஒட்டி-
சுட்ைான் பொலிசா்ரால் வாக்கு மூைம் 
பெறபெட்ைது.  

ேமிழ் ைக்களின் உரிமை தகாரிய 
நியாயைான ஜனநாயக தொ்ராட்ைத-
தில் அவரகளின் பி்ரதிநிதிகள என்ற 
வமகயில் ைக்கத்ளாடு இமணநது 
கைநது பகாணைோக இவரகள 
மூவரும் வி்ளக்கதமே பேரிவிததி-
ருநேனர. நீதிைன்றின் ேமை உதே்ரவு 
ெததி்ரதமே எநே சநேரபெததிலும் 
பெற்றுக்பகாள்ளவில்மை என்றும், 
அவரகள பொலிசாருக்கு பேரியபெ-
டுததியிருநேனர.  

்த்ை உ்த்தர்ை மீறி பேரணியில் ேஙபகைற்பு;

ைவககைோல சிநை்ன

ச�ோதனைகனை வெலசெோம்

விசைோ, அனைககலநோதன், 
மட்டு. �ரெணபென்  
வபோலிஸோரிைோல வி�ோரனண



கே:  தறேகால அரசியல் நிலவரம் 
ததகாடர்காே உஙேளுடடய ேருத்து 

என்ன?   

இன்று இலங்கையில் இருககைககூடிய சிறு-
பான்்மை இனத்தவரகைள் அ்னவரினதும் 
நி்ல ககைள்விக குறியாகைகவ உள்்ளது.   

மை்லயகை மைககைளின் ஆயிரம் ரூபாய் சம்ப்ள 
உயரவும் ககைள்விககுறியாகை இருககின்்றது.   

முஸ்லிம் மைககைளின் ஜனாஸா எரிப்புககு 
எமைது கபாராட்டததுககுப் பின்னர்தான் 
உரிய முடிவு வந்திருககி்றது. அதுவ்ரககும் 
முஸ்லிம் மைககைளின் மை்த ரீதியான உரி்மை-
கைளுககு முடடுககைட்்ட கபா்டப்படக்ட 
இருந்்தது.   

வ்டககு- கிழககு மைககைளின் பாரம்பரிய 
வாழ்வி்டஙகைள் ஆககிரமிககைப்பட்ட நி்ல-
்மை்தான் கைாணப்படுகின்்றது.   

வ்டககு கிழககு ்தமிழ், முஸ்லிம் மைககைள், 
மை்லயகை மைககைள் ஒன்றி்ணந்து ஜனநா-
யகை விகரா்த சசயறபாடுகை்்ளக கைண்டிததுச் 
சசயறப்ட கவண்டிய சூழ்நி்ல்தான் உரு-
வாககைப்ப்ட கவண்டும்.   

சிவில் அ்மைப்புகைளினால் கமைறசகைாள்்ளப்-
பட்ட இந்்தப் கபாராட்டம் மு்தறபடியில் 
கைாலடி எடுதது ்வததுள்்ளது எனச் சசால்ல-
லாம்.   

கே:   P2P க்காரகாடடம் ததகாடர்காே 
உஙேளுடடய ேருத்து என்ன?   

1976 ஆண்டு வடடுகககைாட்்ட 
எழுச்சிககுப் பி்றகு பல கபாராட்டஙகைள் 
ந்டந்திருந்்தாலும் கூ்ட, ஆயு்தப் கபாராட -
்டம் சமைௌனிககைப்பட்ட பின்னர இந்்த்ளவு 
அ்டககுமு்்றககுப் பின்னரும், க்தககி ்வக-
கைப்படடிருந்்த ஆ்தஙகைஙகை்்ள சவளிக -
சகைாண்டு வருவ்தறகு இந்்த P2P கபாராட்டம் 
ஒரு அடித்த்ளமைாகை அ்மைந்திருககி்றது. ்தமிழ் 
மைககைள் 1976ஆம் ஆண்டு எந்்த உணரவு -
்டன் இருந்்தாரகைக்ளா அக்தகபான்று இன்று 
வ்ரககும் இருககின்்றாரகைள். அவரகைளுக-
கைான க்த்வகைள் பூரததி சசய்யப்ப்டவில்்ல 
என்ப்்த வலியுறுததியுள்்ளது.   

அ்்தவி்ட, வ்டகிழககு இ்ணப்பு 
இ்ணந்்த ்தமிழர ்தாயகைப் பிரக்தசம், ்தமிழ் 
கபசும் மைககைளின் ்தாயகைம் என்ப்்த உணரத -
தியுள்்ளாரகைள்.   

மை்லயகை மைககைளின் உரி்மைககைாகைவும் 
குரல் சகைாடுததிருககி்றாரகைள். அடிப்ப்்ட-
யில் இந்்த கபாராட்டம் இலங்கையில் 
வாழுகின்்ற சிறுபான்்மை இனததின் குரலாகை 
அ்னதது மைககைளும் ஒன்றி்ணந்து சசயற-
படடிருப்பது, வரகவறகைத்தககைது.   

அரசியல் கவறுபாடுகைள் இன்றி, ஒறறு்மை 
கபணி சகைல கைடசிகைளும் கைலந்து சகைாண்டிருந் -
்தன. அது வரகவறகைத்தககைது.   

கே:  இநத க்காரகாடடத்தின பின்ன-
ணியில் ்காரகாளுமன்ற உறுப்பி-

்னரேளகா்ன சகாணக்கியன, சுமநதிரன 
இருநததகாேவும் ்ல்கவறு சர்சடசேள் 
தறக்காது தவடித்திருக்கி்றகத?   

நிச்சயமைாகை இது ்தமிழ் மைககைளுககு நன்்மை 
பயககைககூடியது. அரசியல் மைறறும் சிவில் 
அ்மைப்புககைளின் ்த்லவரகைள், மை்தத 
்த்லவரகைள் ்தான் இந்்த கபாராட்டத்்த 
முன்சனடுததுள்்ளனர. அரசியல் ்த்ல -
வரகைளும் ்தஙகை்ளது ஆ்தர்வ வழஙகி 
இருந்்தாரகைள். அ்த்ன சரச்்சயாகை பாரககை 
கவண்டிய க்த்வ இல்்ல. ஏசனனில், 
எந்்த பிரக்தசததில் இருந்்தாலும், வ்டககு 
மைாகைாணமைாகை இருந்்தாலும் சரி, கிழககு 
மைாகைாணததிலுள்்ள உள்ளூராடசிமைன்்ற உறுப் -
பினரகை்ளாகை இருந்்தாலும் சரி எல்கலாரும் ்தங -
கைளு்்டய ஆ்தர்வ எந்்த்ளவிறகு சகைாடுககை 
கவண்டுகமைா அந்்த்ளவிறகு சகைாடுததுள்்ளார -
கைள்.   

சாணககியனின் துணிச்சல் மிககை சசயல்பா-
டு்தான் இந்்த கபாராட்டததில் எழுச்சி்ய 
சகைாடுத்தது. அதில் சரச்்ச்ய கி்ளப்புவ-
தில் எந்்தவி்தமைான அரத்தமும் இல்்ல.   

அவரது ஒரமைமைான சசயறபாடு ்தான் அந்்த 
சவறறிககு அடித்த்ளமைாகை அ்மைந்திருந்்தது. 
அ்த்ன சரச்்சயாகை பாரககைகவண்டிய அவ-
சியம் இல்்ல. கபாராட்டம் வ்டககு கிழக -
கிலுள்்ள ்தமிழ் மைககைளின் சவறறி என்று்தான் 
சகைாள்்ளப்ப்ட கவண்டுகமை ்தவிர, அதில் 
உள்்ள சில வி்டயஙகை்்ள சபரிதுபடுத்த 
கவண்டிய க்த்வ இல்்ல. கைடசி கவறுபா-
டின்றி அ்னவரும் பஙகைளித்தக்த மிகைவும் 
வரகவறகைத்தககை ஒரு வி்டயம்.   

கே:  சகாணக்கியனின வகாே்னம் 
தகாக்ேப்்டடடத எவவகாறு ்காரக்கி-

னறீரேள்?   
அந்்த சம்பவம் ஒரு விபதது. அந்்த்ளவிறகு 

மைககைள் சநரிசல் கைாணப்பட்டது. 1000 கபர 
அதில் பஙகுபறறுவாரகை்ளா என்்ற சந்க்தகை-
மும் இருந்்தது. அந்்த சநரிசலில் சாணக -
கியனின் வாகைனம் கபாகும்கபாது மூன்று 
கபரின் கைாலில் ்டயர ஏறியகபாது்தான் , அந்்த 
முரண்பாடு வந்்தது,  

 

கே:  P2P யின பின்னர சுமநதிரனின 
்காதுேகாப்பு நீக்ேப்்டடது ததகாடர்காே 

தறக்காது ததனனிலஙடேயில் சர்சடச-
யகா்ன ்ல ேருத்துக்ேள் முனடவக்ேப்்டடு 
வருகின்ற்ன. சுமநதிரன ்காதுேகாப்பு 
நீக்ேப்்டடது சரியகா தவ்றகா?   

என்ன்தான் இருந்்தாலும் அவரு்்டய 
உயிருககு அச்சுறுத்தல் ஏறபடும் வ்கையில் 
அவரு்்டய பாதுகைாப்்ப நீககியது ்தவ்றா -
னது ஒரு வி்டயம். அவருககு அச்சுறுத்தல் 
விடும் ஒரு வி்டயமைாகைத்தான் அ்்தப் பாரககை 
கவண்டும்   

அந்்தப் கபாராட்டததில் அவரு்்டய பங-
கைளிப்பு கைணிசமைாகை இருககின்்றது. இந்்தப் 
கபாராட்டம் ்தமிழ் மைககைளுககைான விடு -
்த்லப் கபாராட்டம்  இன்னும் ச்தா்டர-
கின்்றது என்்ற சசய்தி்ய சரவக்தசததிறகு 
சசால்லி இருககின்்றது. அக்தகபான்று, 
இலங்கை அரசாஙகைததிறகும் சசால்லி இருக-
கின்்றது. நீஙகைள் எவவ்ளவு ்தான் அ்டககி -
னாலும் வ்டககு கிழககு இ்ணந்்த ்தமிழர 

பிரக்தசம்்தான் எமைது ககைாரிக்கை என்றும் 
சசால்லி இருககின்்றது.   

 இ்ணந்்த வ்டகிழககுககைான ககைாரிக்கை 
இன்னமும் ்தமிழ் மைககைள் மைததியில் இருக-
கின்்றது என்்ற சசய்தி்ய ச்தளிவாகை 
சசால்லி இருககின்்றது. அ்்த சரவக்தசமும் 
ச்தளிவாகை புரிந்து சகைாள்்ள கவண்டும். அக்த -
கநரம் இலங்கை அரசாஙகைததுககு சசய்தி 
ச்தளிவாகை சசால்லப்படடிருககின்்றது. 
்தமிழ் மைககைளின் பூரவீகை பிரக்தசஙகை்்ள ்கைய -
கைப்படுததுவ்தறகு பல்கவறு கவ்லததிட -
்டஙகை்்ள அரசு முன்சனடுதது வருகின்்றது.   

 இது சபௌத்த சிஙகை்ள நாடு என்ப்்த 

நிரூபிப்ப்தறகைான பல கவ்லததிட்டங -
கை்்ள இந்்த அரசாஙகைம் சசய்து சகைாண்டிருக -
கின்்றது.   

இந்்த நி்ல்மைகை்்ள மைாற்ற கவண்டும் 
முறியடிககை கவண்டும் அ்தறகு நாஙகைள் 
அ்னவரும் ஒன்றி்ணந்து சசயறப்ட 
கவண்டும்.   

கே:  P2P யின பின்னர மடலயே 
மக்ேளுக்ேகா்ன 1000 ரூ்காய்   

தேகாடுப்்்னவு வழஙேப்்டும் எ்ன ததரி-
விக்ேப்்டடுள்ளது. முஸ்லிம் ஜ்னகாசகா-
க்ேடள புடதப்்தறகும் அனுமதிக்ேப்்-
டடிருக்கி்றது. தமிழ் மக்ேளுடடய இ்னப் 
பிர்சசிட்னக்ேகா்ன தீரவு அரசகாஙேத்தி-
்னகால் முன டவக்ேப்்டும் எ்ன நீஙேள் 
ேருதுகினறீரேளகா? அல்லது இவவகா-
்றகா்ன எழு்சசி க்ரணிேள் மூலம்தகான 
இ்னப்பிர்சசிட்னக்ேகா்ன தீரடவயும் 
த்றறுக் தேகாள்ள முடியும் எ்ன நீஙேள் 
நம்புகிறீரேளகா?   

எஙகை்்ளப் சபாறுத்தவ்ரயில் இந்்த அர-
சாஙகைம் ்தமிழ் மைககைளுககு சா்தகைமைாகை சசயல்-
படும் என்்ற நம்பிக்கை எனககு இல்்ல. 
இந்்த அரசாஙகைம் இனவா்த அரசாஙகைமைாகை 
சசயறபடுவது்டன் ்தமிழ் மைககைளின் பூரவீகை 
நிலஙகை்்ள அபகைரிதது விகைா்ரகை்்ள 
அ்மைதது சபௌத்த அ்்டயா்ளஙகை்ளாகை மைாற -
றுவ்தறகைான முயறசிகை்்ள சசய்து சகைாண்டு 
வருகின்்றது.   

எமைது ்தமிழ்மைககைளுககு கைாணிப்பிரச்சி்ன -

கைள் உண்டு. இ்டம்சபயரந்து வந்து இன்ன-
மும் முகைாம்கைளில் வாழ்ந்து சகைாண்டிருககின் -
்றாரகைள். 

இவவாறு பலவி்தமைான க்த்வகைள் 
எமைது மைககைளுககு இருககும் கபாது, எமைது 
கைாணிகை்்ள ்தமைது அபிவிருததி ந்டவடிக-
்கைகைளுககும் விவசாய நிலஙகை்்ள வன 
ஜீவராசிகைள் தி்ணககை்ளததின் ஊ்டாகை அபகை-
ரிதது ்தமைது க்த்வகைளுககு பயன்படுத்தவும் 
நி்னககின்்றாரகைள்.   

நாஙகைள் ஒன்றுபடடு சசயறபடுவ்தன் 
மூலம் ்தான் எமைது உரி்மைகை்்ள நாஙகைள் 
சவன்ச்றடுககை முடியும் என்்ற அ்சககை 
முடியா்த நம்பிக்கை உள்்ளது.   

நாஙகைள் நமைககுள் இருககும் கவறறு்மை-
கை்்ள கை்்ளந்து ஒறறு்மையாகை சசயறபடுவ -
்தன் மூலம் ்தான் பலமைாகை சசயறப்ட முடியும் 
என நான் கைருதுகின்க்றன்.   

அந்்த இலக்கை அ்்டவ்தறகு நாஙகைள் எந்-
்த்ளவு தூரததிறகு ஒறறு்மையாகை விடடுக-
சகைாடுப்பு்டன் சசயறபடுகின்க்றாகமைா, அது 
எமைது மைககைளு்்டய விடு்த்ல்ய சபறறுத 
்தருவ்தறகைான சூழ்நி்ல்ய உருவாககும்.   

கே:  தமிழர விடுதடலக் கூடடணியி-
ன தடலவரகாே தகாக்ன இருப்க்-

ன எ்ன மூத்த அரசியல்வகாதி ஆ்னநத-
சஙேரி ததரிவித்துள்ளகார. இவவகாறு ்ல 
சர்சடசயகா்ன ேருத்துக்ேடள தவளியி-
டுவது ததகாடர்காே ...   

்தமிழர விடு்த்லக கூட்டணியில் இருந்து 
என்்ன ஆனந்்தசஙகைரி நீககியுள்்ளார. நான் 

நீதிமைன்்றததில் கைடசியின் சசயறபாடடுககு 
எதிராகை வழககு ்தாககைல் சசய்துள்க்ளன். அர-
சியல் விவகைாரஙகைளுககு சபாறுப்பா்ளராகை 
என்்ன நியமித்தாரகைள். அ்தன் பின்னர வவு-
னியாவில் ந்்டசபற்ற மைததிய சசயறகுழு 
கூட்டததில் ஜனாதிபதி கவடபா்ளரகை்்ள 
சந்திப்ப்தறகு ஒரு குழு்வ நியமித்தாரகைள். 
அந்்த குழுவிறகு ்த்ல்மை ்தாஙகுவ்தறகு 
என்்ன கைடசியின் து்ணத ்த்லவராகை 
ச்தரிவு சசய்்தாரகைள். 1998ஆம் ஆண்டிலி -
ருந்து கைடசியின் நலனுககைாகை நான் பாடுபட -
க்டன்.   

்தனது கைடடுப்பாடடுககுள் ்தான் கைடசியின் 
அ்னதது வி்டயஙகை்்ளயும் ஆனந்்தசஙகைரி 
்வததிருககின்்றார. சசயலா்ளர நாயகைம் 
அவர்தான். சசயல் ்த்லவரும் அவர்தான் 
சபாரு்ளா்ளரும் அவர ்தான் எல்லாவறறிற-
கும் ஒருவ்ர நியமிததிருந்்தாலும்கூ்ட கைட -
சியின் யாப்பு விதிகைளுககு அ்மைய சில வி்ட-
யஙகை்்ள சசய்ய கவண்டும். ஆனால் அவர 
அ்்தச் சசய்யவில்்ல. என்்ன ப்தவி வில-
கினார.   

நான் இன்று நீதிமைன்்றத்்த நாடியிருக-
கின்க்றன். நியாயமைான தீரப்்ப நீதிமைன்்றம் 
வழஙகும் என எதிரபாரககின்க்றன்.   

வ்டககு கிழககில் உள்்ள அ்னதது ்தமிழ் 
க்தசியக கைடசிகைளுககும் கைருதது முரண்பா-
டுகைள் கைாணப்படுகின்்றன. அந்்த வ்கையில் 
நியாயமைான தீரவு கி்்டககும் என நீதிமைன்-
்றத்்த நாடி இருககின்க்றாம். நீதிமைன்்றததின் 
தீரப்்ப நாஙகைள் மைதிககின்க்றாம்.

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY FEBRUARY 21, 2021 52021 சபப்ரவரி 21 ஞாயிறறுககிழ்மை

எ ண்ணஙகைள் ய்தாரத்தமைாகி-
வி்ட கவண்டும் என்்ற மைன-
நி்லகைள், சஜனீவா்வ 

கநாககி எழுந்்தாடு்கையில், 22 ஆம் 
திகைதி கூட்டத ச்தா்டர ச்தா்டஙகுகி-
்றது. சிஙகை்ளத க்தசியமும் ்தமிழ்த 
க்தசியமும் ்தத்தமைது, நியாயஙகை்்ளப் 
பலப்படுததும் பரீட்சக கை்ளம்்தான் 
இந்்த அமைரவு. இலங்கைய்ளவில் இது 
நின்று வி்டாமைல், சரவக்தசததிலும் 
இவவி்டயம் சலசலப்்ப ஏறபடுதது-
கி்றது. ஐ.நா மைனி்த உரி்மை அ்மைப்-
பில் அஙகைம் வகிககும் 47 நாடுகைளில், 
மிகை முககியமைானதில் இலங்கையர-
கைள் வாழ்வதும், இன்னும் சிலதில் 
சி்தறி வாழ்வதும், எஞ்சிய ஏ்னய 
நாடுகைளில் இலங்கையரின் வா்்டயா-
வது வீசுவதும்்தான், அமைர்வ அதிர 
்வககின்்றன.   

இந்தியா, பஙகை்ளாக்தஷ், இந்-
க்தாகனஷியா, பாகிஸ்்தான், பிலிப்-
்பன்ஸ், கநபா்ளம், பஹ்ரன், 
லிபியா, சூ்டான், மைார்ஷல் தீவுகைள், 
பஹாமைாஸ், ஆரகமைனியா ஆகிய நாடு-
கைளில், பல பரிணாமைஙகைளுககைாகை இது 
எதிசராலிககி்றது. அரசியல், சபாரு-
்ளா்தார, இராணுவ நியதிகைளில்்தான் 
இந்நாடுகைள் இலங்கை பறறிச் சிந்திக-
கும்.   

ஒஸ்ரியா, பல்ககைரியா, சபரகினா 
பகசா, இத்தாலி, பிரிட்டன், கஜரமைன், 
பிரான்ஸ் ஆகிய ஐகராப்பிய நாடுகை-
ளில், எண்ண அ்ளவில் ஒரு ்தமிழீ-
ழகமை கைட்ட்மைககைப்படடிருககி்றது. 

இது்தான், இலங்கை அரசுககு கைடிவா-
்ளமைாகைலாசமைன ்தமிழ் ்தரப்புக கைணிப்-
பிடுகி்றது. நந்திக கை்டல் வலிகை்்ளச் 
சுமைககும் ஈழத ்தமிழரகைளின் ஒரு உ்ற-
வாவது இஙகு வாழாமைல் இல்்ல. 
புலம்சபயர ்தமிழ்த க்தசியததின் 
பலத்்தப் பரீடசிககும் கை்ளமைாகைகவ, 
சிஙகை்ளம் இந்்த ஐகராப்பா்வக 
கைணிப்பிடுகி்றது.   

 சசனகைல், உக்ரன், உஸ்சபகிஸ்-
்தான், ரஷ்யா, கியூபா, சமைகசிககைா, 
மைாலாவி, கைாசவான், சவனிசூலா, 
க்தாககைா ஆகிய அசமைரிககை எதிரப்பு 
நாடுகைளில் "சகைாமியூனிஸம்" சசல்-
வாககுச் சசலுததுகி்றது. இ்தனால், 
சீனாவின் க்தாழ்மைகை்ளாகைகவ 
இ்வ கநாககைப்படுகின்்றன. எனகவ 
சமைாரி்டானியா, நமீபியா, பிஜி, 
உருகுகவ, சகைமைரூன், சகைாரியக 
குடியரசு, ஜப்பான், சசக குடியரசு 
என்பன சீனாவின் சசல்வாககில் சிந்-
திககைலாம். எனினும், இவறறில் சில, 
அசமைரிககைாவின் ஆ்டம்பர அபிலா-
்்ஷகைளுககுள் அள்ளுப்பட்டாலும் 
ஆச்சரியப்படுவ்தறகு இல்்ல. இருந்-
்தாலும், இலங்கை இதுவ்ரககும் நம்-
புவது இந்்த சீன அணி்யத்தாகன. 
கமைலும், எரிடியா, கசாமைாலியா, 
ஐவரிகககைாஸ்ட, ச்டன்மைாரக, சந்தர-
லாந்து, சபாலாந்து ஆகிய நாடுகைளும் 
உறுப்பு நாடுகை்ளாகை அமைரவில் அமைர-
கின்்றன.   

இதுவல்ல வி்டயம், அமைரவு ந்டந்-
்தாலும் வாகசகைடுப்புககு வாய்ப்பில்-

்லயாம். சகைாகரானாச் சூழலில், 
அஙகைததுவ நாடுகைளி்்டகய பி்ளவு 
ஏறபடுவது ஆகராககியம் இல்்ல 
எனக கைருதும் ஐ.நா. மைனி்த உரி்மை-
கைள் ஆ்ணககுழு இம்முடிவுககு 
வந்துள்்ள்தாகை, சபாதுமைககைள் பாது-
கைாப்பு அ்மைச்சர சரதவீரகசகைர ச்தரி-
விககி்றார. அவவாறு, வாகசகைடுப்பு 
ந்டந்்தாலும் 24 நாடுகைளின் ஆ்தரவு 
கி்்டககும் என்கி்றார இவர. சவறறி 
எமைககுத்தான் என்்ற இலங்கை 
அரசின் பாணி்தானிது. புலம்சபயர 
்தமிழரகைளின் சசல்வாககிறகுடபட்ட 
கமை்லதக்தயம், சிறுவரகை்்ளப் 
ப்்டயணியில் கசரதது, கபாரககை்ளத-
தின் முன்னரஙகுகைளுககு அனுப்பிய 
புலிகைளின் ந்டவடிக்கைகைள் பறறி ஒரு 
வாரத்்தகயனும் சசால்லவில்்ல. 
ஐ.நா முன்னாள் சசயலா்ளர நாயகைம் 
பான்கீமூன் இ்்தக கைண்டு சகைாள்-
்ளவுமில்்ல. பிரிட்டன், பிரான்ஸ் 
என்பன ்தஙகை்ளது முன்னாள் சவளி 
நாட்ட்மைச்சரகை்ளான க்டவிட மில் 
பாண்ட மைறறும் கபரனாட சகைௌச்சர 
ஆகிகயா்ர அனுப்பி, புலிகைளின் 
முககியஸ்்தரகை்்ளகய பாதுகைாககை 
மு்னந்்த்தாகைவும், யுத்த முடிவில் 
இவவாறு வந்து அழுத்தம் ்தந்்த்மை 
பயஙகைரவா்தத்்தப் பாதுகைாககைத்தான் 
என்று்தான் இலங்கை பிரச்சாரம் சசய்-
கி்றது.   

“சுமைார 12000 முன்னாள் புலிகை-
ளுககு புனரவாழ்வளித்த அரசாஙகை-
மும் ப்்டயினரும் சபாதுமைககை்்ளக 

சகைான்்ற்தாகைக கூறுவது ஒரு்த்லப்-
படசமில்்லயா?” சீன சாரபு அணி-
கைளின் சசவிகைளில் ஊற்றப்படுப-
்வகய இது. இந்தியாவும் இ்்தச் 
சிந்திககைாமைலில்்ல. பாகிஸ்்தான் பிர-
்தமைர இலங்கைப் பாராளுமைன்்றததில், 
எ்்தயாவது ச்தாடடுககைாடடி உ்ர-
யாறறினால், கபா்ர ந்டததிய இலங-
்கைககு ஆ்தரவளிககை முடியாமைல் 
கபாய்விடுகமை. இ்தனால், கபசாமை-
்டந்்்தயாககைப்படடுள்்ளது இலங்கை 
வரும் பாகிஸ்்தான்.   

எல்லாவறறுககும் சீனா்வகய 
நம்பும் இலங்கை, சூ்டான் (்டரபுர) 
வி்டயததில் வல்லாதிககை சீனா ந்டந்து 
சகைாண்்ட்்தயும் நி்னததுப் பாரககை 
கவண்டுகமை. இ்தறகு கமைலாகை இன்-
னுமுள்்ளது. சரவக்தச நீதிமைன்்றததின் 
து்ணத ்த்லவராகை, புலம்சபயர 
்தமிழரகைளின் சசல்வாககில் உள்்ள 
கைன்டா்வச் கசரந்்த சபாபகர உள்-
்ளது்தான். என்ன்டா? எஙகு திரும்-
பினாலும் ஈழ வா்்ட்தான் என்று 
இலங்கை அரசு ்த்ல்யச் சசாறிவ-
தும் இ்தனால்்தான். ஒருவாறு, உள்-
்ளபடி சிந்தித்தால் ்தமிழரகைளின் சர-
வக்தசத ்த்ளம் சிஙகை்ளத்்தயும் வி்ட 
பலமைானது. ஆனால், இந்்தப்பலம் 
யாருககைாகைப் பயன்படுத்தப்படுகின்-
்றது என்பதிகல, பலவீனமை்்டகி்றது. 
பயஙகைரவா்தததுககைா? அல்லது பாதிக-
கைப்பட்ட ஈழத ்தமிழரகைளுககைா? என்்ற 
சிஙகை்ளததின் ககைள்விகைளில், கமை்லத-

க்தயததின் ஜனநாயகைமும் பலவீனமை-
்்டவ்்தகய கநாககை கநரிடுகி்றது.   

"அ்்டய முடியா்த இலடசியஙகை-
ளுககைாகை ்தமிழரகை்்ளப் பி்ழயாகை 
வழிந்டததிய ்தமிழ் அரசியல் சகதி-
கைக்ள, ஈழத ்தமிழரகைளின் இழப்புககை-
ளுககுப் பதில் சசால்ல கவண்டும்" 
என மைாறறுத ்தமிழ் ்த்ல்மைகைள் 
முழஙகைத ச்தா்டஙகி உள்்ளன. இ்்தத 
தூககிப்பிடிதது பிரபல்யப்படுததும் 
சில சபரும்பான்்மை ஊ்டகைஙகைள், 
சஜனீவாவின் மைனச்சாடசி்யத தி்றக-
கைப்பாரககின்்றன.   

வியப்பு என்னசவன்்றால், 
முஸ்லிம் ்தரப்பு நம்பியிருந்்த அயல் 
நாடடுப் பிர்தமைரின் வரு்கை, கபச்சு, 
சந்திப்புககைள் எல்லாம் எந்்தப் பின்-
னணிககுள் மைடடுப்படுத்தப்பட்டது 
என்பது்தான். ்தனிதது நின்று இயஙகை 
இயலா்த ஏதிலிச் சமூகைமைாகைத்தான் 
இதுவ்ரககும் முஸ்லிம்கைள் கநாக-
கைப்படுகின்்றனர. ‘க்த்வ வந்்தால் 
்தமிழரகைளு்டன் இ்ணவது, க்தாது 
வாய்த்தால் அரசு்டன் கசரவது’ 
இது்தான் இச்சமூகைததின் கபாககுகை-
்ளாகை உள்்ளன. உள்்ள பிரச்சி்ன்ய 
உரததுப் கபசி, சமூகைமையப்படுததும் 
ஆற்றல், இச்சமூகைததின் அரசியல் 
்த்ல்மைகைளி்டகமைா? அல்லது 
சிவில் கைட்ட்மைப்புககைளி்டகமைா? 

கைாண முடியாதுள்்ளது. இச்சமூகைத-
துககைாகை சசயறபடும், சசயறபட்ட 
ஊ்டகைஙகைளும் நி்லககை வழியின்றி, 
விழிபிதுஙகுவது, சமூகைததின் விருப்-
புககை்்ளப் பிரதிபலிககைா்த்தன் வி்்ள-
வுகைள்்தான்.   

கமைலும், முஸ்லிம்கைளின் ஜனா-
ஸாககைள் கைட்டாயமைாகை எரிககைப்ப-
டுவது, நாச்டான்்்றத ்தண்டிப்ப-
்தறகைான ஆ்தாரஙகைளில் உள்்ளச்தன 
மைனி்த உரி்மைகைள் கைண்கைாணிப்ப-
கைததின் ச்தறகைாசியப் பணிப்பா்ளர 
மீனாடசி கைஙகுலி ச்தரிவிததுள்்ளார. 
இ்்தவி்டவும், தீரமைானஙகை்்ள 
சஜனீவாவில் இ்ணந்து முன்்வப்-
ப்தறகு இலங்கை அரசுககும், பிரிட-
்டன் ்த்ல்மையிலான மு்தன்்மை 
நாடுகைளின் குழுவிறகும் இ்்டயில் 
இணககைம் ஏறப்டாதிருப்பதும் 
விபரீ்தத்்த வி்ளககுகி்றது. இத்த-
்னககும் இலங்கை வி்டயத்்த 
்கையாளும் மு்தன்்மை நாடுகைளின் 
குழுவிலுள்்ள கைன்டா, கஜரமைனி 
உடப்ட சில நாடுகைள், பிரித்தானியா 
சகைாண்டு வரவுள்்ள தீரமைானததுககு 
அனுசர்ண வழஙகைவுள்்ள்மை்தான் 
ஐகராப்பாவில் கபச்சாகை உள்்ளது.   

எமது ஒறறுடமயின மூலகம, தமிழ் 
மக்ேளின இ்ன விடுதடலக்ேகா்ன தவறறிடயப் 

த்்ற முடியும் எனகி்றகார தமிழர விடுதடலக் 
கூடடணியின முக்கியஸ்தர எஸ். அரவிநதன. 
தி்னேரன ்த்திரிடேக்கு அவர வழஙகிய 

கநரேகாணல் பினவருமகாறு: 

சுமித்தி தங்கராசா   

ஒன்றுபட்டால் எதையும் வெல்்ல்லடாம்   

என்பைற்கு P2P சிறநை உைடாரணம்   

தமிழர விடுதடலக் கூடடணியின முக்கியஸ்தர

எஸ். அரவிநதன

மேத்லதமைய ேனிைடாபிேடானம்
இ்லஙதகைதய ைனிதேபபடுததுேடா?

சுஐப் எம்.்காசிம்- 
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சமீபகாலமாக இலங்கயில் இருந்து வெளிெரும் அரசியல் வசய் -
திகள் பிராந்திய அரசிய்ல ்மயப் புள்ளியாகக் வகாண்டதா -
கவும் எனவெ அ்ெ சரெவதச கெனத்தயும் கூ்டவெ உலகத 

தமிழரகளின் பார்ெ்யயும் ஈரததிருப்ப்தயும் அெதானிக்க முடிகிறது.   
ஒரு தீவு என்ற ெ்கயில் அதுவும் இந்து சமுததிர பிராந்தியததில் ஒரு 

வகந்திர முக்கியததுெம் ொய்ந்த இ்டததில் அ்மந்திருக்கும் தீொகவும் 
அ்மந்திருப்பதால் ஒரு தீவுக்குரிய பணபுக்ை இந் நாட்டில் காணலாம். 
இந்திய வபருநிலப்பரப்புக்கு அணமிதததாக அ்மந்திருப்பதால், க்ல, 
கலாசாரம், மருததுெம், வமாழி, சமயம் என மனித ொழக்்கக்கு மிக 
வநருக்கமான அம்சஙகள் இந்தியாவில் இருந்து இலங்கக்கு ெந்திருக்-
கக்கூடிய ொய்ப்புகவை அதிகம். இது புவியியல் சாரந்தது. இ்த எவெ-
்கயிலும் மறுப்பதற்கில்்ல. ெைஙகள் நி்றந்த ஒரு தீவில் பலரும் 
குடிவயறவும், தமது கட்டுப்பாட்டில் ்ெததுக் வகாள்ைவும் மு்னெதும் 
இயல்பு. உதாரணததுக்கு ்சப்ர்சச் வசால்லலாம். அருவக இருக்கும் 
கிவரக்கததினதும் துருக்கியினதும் வசல்ொக்குக்கு அத தீவு உட்பட்டிருந்த -
்தச் வசால்லலாம்.  

இலங்கத தீவும் இப் பணபுக்கு விலக்கானது அல்ல. புராண காலததில், 
நிரூபிக்கக் கூடிய ஆதாரஙகள் இல்்ல என்றாலும், இராமன் இலங்க 
மீது ப்்டவயடுதது வெற்றி வகாண்ட்தயும் பினனர ெஙகாைதது விஜ-
யனும் அெனது வதாழரகளும் இலங்கயில் குடிவயறிய்தயும், தமிழ-
நாட்டுத வதா்டரபுகளு்டன் அெனது ெம்சம் ெைரந்து விரிந்த்தயும் 
காணகிவறாம். பின்னர வசாழரகள் இலங்க மீது ப்்டவயடுததனர. காசி-
யப்ப்ன வீழததுெதற்காக வதன்னிந்திய வச்னகளு்டன்தான் முகலன் 
திரும்பி ெந்து சவகாதர்ன வீழந்துகிறான். ஆஙகிவலருக்கு இறுதிெ்ர 
அடிபணியாது இலங்கயில் ஒரு சுவதா ஆட்சி்ய 1815ெ்ர காப்-
பாற்றி ெந்தெரகள் தமிழவபசும் வதலுஙகு நாயக்க ெம்சததின் ராஜசிங -
கன்கவை. வபைததமதம், வபௌதத கலாசாரம், குண்டலவகசி, மணிவமக -
க்ல ஆகிய வபௌதத காப்பியஙகள், இலங்கயின் ஆதாரக்லகள் 
என்பன இந்தியாவில் இருந்வத ெந்தன.   

எனினும் சுதந்திரததின் பின்னர வதரதல் அரசியல் காரணஙக்ை 
முன்னிட்டு ஒரு இந்திய எதிரப்பு மனப்பான்்ம, சிஙகை சமூகததில் 
பு்ரவயாடிப்வபாகும் அைவுக்கு, திட்்டமிட்்ட ரீதியாகக் கட்்ட்மக்கப்பட்டு 
ெந்துள்ைது. இதற்கி்சொக இலங்க சரிததிரம் வெகு வநரததியாக எழு -
பதுகளின் பின்னர மாற்றப்பட்டு ெந்திருக்கிறது. மாணெரகளுக்கு பா்ட -
சா்லகளில் வபாதிக்கப்படும் ெரலாற்றுப் பா்டம், ஒரு பல்மத பல்லின, 
பல் கலாசார நாட்டில் இன, மத ஒற்று்ம்ய ஏற்படுததுெதற்கு உதவுெ-
தாக இல்்ல என்ற கருதது கல்வியாைரகள் மததியில் காணப்படுகிறது. 
ெ்டக்கு கிழக்்க எடுததுக் வகாண்டாலும் சமூகஙக்ை பிரிதது வநாக்கும் 

மனப்பான்்ம்ய ெைரக்கும் ெ்கயிவலவய அஙவக சமூக கட்்ட்மப்பு 
உருொக்கப்பட்டிருக்கிறது. 1969இல் வஜ.வி.பியின் நிறுவிய த்லெ-
ரான வறாஹண விவஜவீரவின் இந்திய விஸதரிப்பு ொதம் என்ற இ்ை -
ஞரகளுக்கான ெகுப்பு, இந்தியா நம்பிக்்கக்குரிய நாடு அல்ல என்ற 
வி்த்யவய சிஙகை இ்ைஞரமததியில் வி்தததது. சிஙகைம் படிக்க 
வெணடியதில்்ல என்ற மனப்பான்்ம தமிழர மததியில் வி்தக்கப்பட்்ட 
அவதசமயததில் தமிழ கற்பதால் எந்த இலாபமும் கிட்்டப்வபாெதில்்ல 
என்ற கருதது சிஙகை மக்கள் மததியில் கிைரந்தது.  

இலங்கயில் காணப்ப்டக்கூடிய இந்திய எதிரப்பு மவனாநி்ல, கட்சி 
அரசியல் சாரந்த வெற்றிகளுக்கு பயன்படுவம தவிர, வபாருைாதார சுபீட்-
சததுக்வகா அல்லது விரிொனவதாரு அபிவிருததிக்வகா இட்டுச் வசல்லப்-
வபாெதில்்ல.  

க்டந்த மாரச் மாதம் இலங்கயில் பரெத வதா்டஙகிய வகாவரானா 
வதாற்றின் வி்ைொக ஏற்கனவெ பலவீனப்பட்டிருந்த எமது வபாருைா-
தாரம் வபருதத சரி்ெ சந்திததிருக்கிறது. எமது முதல் பணி இச்சரிவில் 
இருந்து மீணடு ெருெதும், வபாருைாதாரத்த வசப்பனிட்டு அபிவிருததி 

காணபதுமாக இருக்க வெணடும். அதற்கு த்்டயாக இருக்கக் கூடிய-
ெற்்ற, அெற்்ற பிரவயாகிப்பதால் வதரதல் வெற்றிக்ைப் வபறக் 
கூடியதாக இருப்பினும், அகற்றுெவத இப்வபாது முக்கியம். வகாவரானா 
வதாற்றின் ஊ்டாக நாம் சில பா்டஙக்ை கற்வறயாக வெணடும். இந்நாட்டு 
மக்கள் இன, மத அ்்டயாைஙகளு்டனும், பிரவதச அ்்டயாைஙகளு்ட-
னும் பாரக்கப்படுெதும் அ்ழக்கப்படுெதும் முடிவுக்குக் வகாணடுெரப்ப்ட 
வெணடும். ஒரு இனம் மற்வறாரு இனத்த பரம்ப்ர சிந்த்னகளு்ட-
னும், நம்பிக்்ககளு்டனும், ஆதாரமற்ற சந்வதகஙகளு்டனும் வதா்டரந்-
தும் வநாக்கி ெருமானால் எதிரகாலததில் நாம் வசமிதது ்ெக்கப்வபாெது 
எதுவுமாக இருக்கப்வபாெதில்்ல. வஜனீொ மனித உரி்மகள் வபர்ெ-
யின் இலங்க வதா்டரபான நி்லப்பாடு வதா்டரபில் இணக்கப்பாட்டு்ட-
னான ஒரு முடிவுக்கு ெர வெணடியது மிகவும் முக்கியம். அ்த நீடிக்கச் 
வசய்ெதில் பலன் இல்்ல. ென்மததால் ஆகப்வபாெது எதுவுமில்்ல.  

இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இ்்டயிலான வபாட்்டா வபாட்டியால் நாம் 
பாதிக்கப்படும் நா்டாக இருக்க முடியாது. சீனாவின் பிரசன்னம் இலங்க-
யில் அதிகரிதது ெருெதாகவும் சீனாவின் க்டல் பட்டுப்பா்தயில் முக்கிய 
தைமாக இலங்க்ய மாற்றுெதில் சீனா திட்்டமிட்்ட ரீதியாக வசல்பட்டு 
ெருெதாகவும் இந்தியா கருதுகிறது. அதற்கான நியாயஙகள் இருக்கவெ 
வசய்கின்றன. இந்தியாவின் முயற்சிகள் சீனா இலங்க மீது வகாணடி-
ருக்கும் வசல்ொக்்க மட்டுப்படுததுெதாக அல்லது சமன்படுததுெதாக 
இருக்கிறது. இவவிரு நாடுகளும் இலங்கயில் ஆடுபுலி ஆட்்டம் ஆடிக்-
வகாணடிருப்பதாகவெ வதரிகிறது. இரு நாடுக்ையும் சரியாகப் பயன்படுத-
துெதன் மூலம் வபாருைாதார ரீதியாக நாடு பயன்்டயலாம் என்வறாரு 
கணக்கு இருந்தாலும் நீண்ட கால பலன்கள் கிட்டும் என்று வசால்ெ-
தற்கில்்ல. தன் வசல்ொக்கு ்மயததில் இருந்து இலங்க நழுவிச் 
வசல்ெ்த இந்தியா நிச்சயம் விரும்பாது. சீனக்க்டல் பிராந்தியததில் 
வெளியார த்லயீடு வசய்ெ்த சீனா முற்றிலும் விரும்பாத்தப் வபால-
வெதான் இந்தியா இலங்க சீனா விெகாரத்தப் பாரக்கிறது. யாழப்பா-
ணத்த அணடிய முன்று தீவுகளில் மின்சார உற்பததி ந்டெடிக்்ககளில் 
சீனா ஈடுபடுெதற்கு இலங்க அனுமதி ெழஙகி இருப்ப்த இந்தியா நிச்-
சயம் விரும்பப்வபாெதில்்ல. தன் எல்்லவயாரமாக சீனா கட்டுமானங-
க்ை வமற்வகாள்ெ்த இந்தியா தடுக்கவெ முயற்சிக்கும்.  

ஒரு மு்ற இலங்க விெகாரததில் இந்திராகாந்தி எவொறு ந்டந்-
துவகாண்டார என்பதில் எமக்கு அனுபெம் உணடு. வகாவரானாவில் 
இருந்து மீணடு ெரும் ஒரு காலக்கட்்டததில் இந்தியா, சீனா விெகாரத-
தில் இலங்க அரசு வெகு சாமரததியமாகவும் அரசியல் வதளிவு்டனும் 
காய்க்ை நகரதத வெணடியது அெசியம். நாம் வெளிெர வெணடியது 
இன, மத அரசியலில் இருந்து மட்டுமல்ல; இந்திய, சீன கூர நகஙகளில் 
இருந்தும் தான்.
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அக்்கட்சி உ ருவாகி இன்று ொ்ராளுைன்்றத் -
தில் மூன்றில் இ்ரண்டு பெருமொன்மையுடன் 
ஆட்சியமைத்திருக்கின்்றது. இலஙம்கயின் அ்ர-
சியல் வ்ரலாற்றில் வவவ்றாரு அ்ரசியல் ்கட்சி 
இவவாறு குறுகிய ்காலத்தில் எழுச்சி பெற்்ற-
தா்க அறியபெடவில்மல.  

2015ஆம ஆண்டு நமடபெற்்ற பொதுத் வதர் -
தலின் பின்்னர் நடநத ச்கல வதர்தல்்களிலும 
அதி்க வாக்கு்கமைப பெற்று த்னது ெலத்மத 
அக்்கட்சி நிரூபித்துளைது.

இ்ரண்டு தடமவ ஜ்னாதிெதியா்கவிருநத 
ைஹிநத ்ராஜெக்ஷ, 2015ஆம ஆண்டு மூன்்றா-
வது தடமவயா்கவும ஜ்னாதிெதித் வதர்தலில் 
வொட்டியிட்டுத் வதால்வியமடநதார். இநதத் 
வதால்விக்கு அவர் பொறுபவெற்்ற அவதசை-
யம, மீண்டும தங்கைது ஆட்சிமய உருவாக்கு-
வவன் எ்ன அன்ம்றய ஆட்சியில் பொருைாதா்ர 
அமைச்ச்ரா்கவிருநத ெசில் ்ராஜெக்ஷ உறுதிய-
ளித்திருநதார். த்னது உறுதிபைாழிமய அவர் 
்காபொற்றியும உளைார்.

பி்ரதைர் ைஹிநத ்ராஜெக்ஷ அன்று ஜ்னாதிெதி -
யா்க இருநத ்காலப ெகுதியில் அ்ரசாங்கத்தின் 
‘கிங வைக்்க்ரா்க’ ெசில் ்ராஜெக்ஷ ்கருதபெட்-
டார். ைக்்கள ைத்தியில் அவர் ப்காண்டிருநத 
பசல்வாக்கு ைற்றும அவ்ரது அ்ரசியல் ைதிநுட் -
ெம ஆகியமவவய இநத நமபிக்ம்கக்்கா்ன ்கா்ர -
ணங்கைாகும.

2015 வதர்தல் ஏற்ெட்ட வதால்வியின் பின்-
்னரும அவர் சலிபபுற்று விடாைல், த்னது ஒன்-
றிமணக்கும ஆற்்றலால் தாைம்ர பைாட்டின் 
ஆட்சிமய உருவாக்கியுளைார். இவவாறு உரு -
வாக்்கபெட்டு, இன்று அமசக்்க முடியாத அ்ரசி-
யல் சக்தியா்க ைாறியுளை பொதுஜ்ன பெ்ரமு்ன 
்கட்சியா்னது ஜ்னாதிெதியா்க வ்காட்டாெய 
்ராஜெக்ஷமவ ஆட்சியில் அைர்த்தியதுடன் ைாத் -
தி்ரைன்றி, 2020 பொதுத் வதர்தலில் ொ்ராளு -
ைன்்றத்தில் மூன்றில் இ்ரண்டு பெருமொன்மை-
யுடன் ஆட்சியமைத்துளைது. இநத பவற்றிக்கு 
பொதுஜ்ன பெ்ரமு்ன ைாத்தி்ரைன்றி, அதன் 
வதாழமைக் ்கட்சி்களின் ெங்களிபபும அதி்கைா-
்கவிருநதது.

குறிபொ்க அன்று ஜ்னாதிெதியா்க ெதவியி -
லிருநத ைஹிநத ்ராஜெக்ஷ வதால்வியமடநத -
தும அவம்ர முன்னிமலபெடுத்தி மீண்டும 
ஆட்சிமய உருவாக்குவதற்கு முன்னின்்றவர்-
்களில் தற்வொமதய அமைச்சர்்கைா்ன விைல் 
வீ்ரசன்ச, உதய ்கமைன்பில, வாசுவதவ நாண-
யக்்கா்ர, திவ்னஷ் குணவர்த்த்ன வொன்வ்றார் 
முக்கியைா்னவர்்கள.

பொதுஜ்ன பெ்ரமு்ன ்கட்சி உருவாக்்கபெடுவ-
தற்கு முன்்னர், ஒன்றிமணநத எதிர்க் ்கட்சியா்க 
ைஹிநத ்ராஜெக்ஷமவ முன்னிமலபெடுத்தி 
இவர்்கள பசயற்ெட்டு வநத்னர். பொதுஜ்ன 
பெ்ரமு்ன உருவாக்்கபெட்ட பின்்னர் அதன் ெங -
்காளிக் ்கட்சி்கைா்க இவர்்கள இமணநது பசயற் -
ெட்டு வருகின்்ற்னர்.

 அ்ரசியல் பின்்னணி இவவா்றா்கக் ்காணப -
ெடும நிமலயில், அ்ரசாங்கத்தின் ெங்காளிக் 
்கட்சியா்ன வதசிய சுதநதி்ர முன்்னணியின் 
தமலவர் அமைச்சர் விைல் வீ்ரவன்ச இன்ம்றய 
வவமையில் பொதுஜ்ன பெ்ரமு்னவின் விைர்ச -
்னங்கமை எதிர்ப்காளளும நிமலமைக்குத் தள -
ைபெட்டுளைார்.

பொதுஜ்ன பெ்ரமு்னவின் பொதுச் பசயலா -
ை்ரா்ன ொ்ராளுைன்்ற உறுபபி்னர் சா்க்ர ்காரிய-
வசம ்கடநத வா்ரம அமைச்சர் விைல் வீ்ரவன்-
சமவ ்கடுமையா்கச் சாடியிருநததுடன், அவர் 
பொதுைன்னிபபுக் வ்கா்ர வவண்டும என்றும 
வலியுறுத்தியிருநதார். சா்க்ர ்காரியவசம கூறியி-
ருநத இக்கூற்று ஆளும பொதுஜ்ன பெ்ரமு்ன -
வுக்கும ெங்காளிக் ்கட்சி்களுக்கும இமடயில் 
சிறியபதாரு சலசலபமெ ஏற்ெடுத்தியிருபெ -
தா்க ஊட்கங்கள சமீெ தி்னங்கைா்க ெ்ரெ்ரபபுச் 
பசய்தி்கமை பவளியிட்டு வருகின்்ற்ன.

ம்கத்பதாழில் அமைச்ச்ரா்க ெதவியிலிருக் -
கும விைல் வீ்ரவன்ச சிங்கை வா்ர இதழ் ஒன் -
றுக்கு வழஙகிய பி்ரத்திவய்க பசவவியில் “ஸ்ரீ-
லங்கா பொதுஜ்ன பெ்ரமு்ன பதாடர்பில் கூறிய 
்கருத்வத இநதப பி்ரச்சிம்னக்கு மூல்கா்ரணைா்க 
அமைநதுளைது. அதாவது ஜ்னாதிெதி வ்காட் -
டாெய ்ராஜெக்ஷவுக்கு ஸ்ரீலங்கா பொதுஜ்ன 

பெ்ரமு்ன ்கட்சியின் தமலமைப பொறுபபு 
வழங்கபெட வவண்டும எ்னக் கூறியிருநத 
்கருத்வத இநத சர்ச்மசமய ஏற்ெடுத்தியுளைது” 
எ்னக் குறிபபிட்டிருநதார்.

“ஜ்னாதிெதி வ்காட்டாெய ்ராஜெக்ஷ அக்்கா-
லத்தில் ொது்காபபுச் பசயலாை்ரா்க ெதவியில் 
இருநத வொது நாட்டுக்்கா்க அதி்கைவு வசமவ -
யாற்றியிருநதார். எனினும நாட்டின் தமலவ்ரா்க 
அவர் பொறுபவெற்்றதிலிருநது சி்றநத அனுெ -
வம மிக்்க ஒருவ்ரா்க அ்ரசியலில் ஈடுெடுவதா-
யின், அவர் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜ்ன பெ்ரமு்னவின் 
தமலவ்ரா்க  நியமிக்்கபெட்டிருக்்க வவண்டும. 
இதம்ன வைற்ப்காளைாது அவம்ர ஜ்னாதிெதி 
அலுவல்கத்துடன் ைாத்தி்ரம ைட்டுபெடுத்தி 
மவத்திருபெது பொருத்தைா்னது அல்ல. இது 
அவருக்கும அ்ரசாங்கத்தின் ொ்ராளுைன்்ற 
உறுபபி்னர்்களுக்கும இமடயிலா்ன இமணப-
மெப ெலவீ்னபெடுத்துவதா்க அமையும. இது 
நாட்டிற்கும அ்ரசாங்கத்திற்கும நல்லதல்ல. 
இவவாறு ஆெத்தா்ன சூழ்நிமல உருவா்க அனு-
ைதிக்்க வவண்டும என்ெது யாருமடய விருப-
ெம எ்ன எ்னக்குத் பதரியவில்மல” என்ெவத 
விைல் வீ்ரவன்சவின் சர்மசமய ஏற்ெடுத்தியி-
ருக்கும கூற்்றாகும.

அமைச்சர் விைல் வீ்ரவன்சவின் இபவெட்டி 
பவளியாகி சில நாட்்களில் ஸ்ரீலங்கா 
பொதுஜ்ன பெ்ரமு்னவின் பொதுச் பசய-
லாைர் சா்க்ர ்காரியவசம ஊட்கவியலாைர் 
சநதிபபொன்ம்ற நடத்தி, அமைச்சர் விைல் 
வீ்ரவன்சமவ ்கடுமையா்கச் சாடியிருநதார்.

“பொதுஜ்ன பெ்ரமு்னவின் உறுபபி்னர் 
அல்லாத ஒருவர் ்கட்சியின் தமலமைத்து-
வம குறித்து விைர்சிபெதற்குத் தகுதி அற்-
்றவர். பொதுஜ்ன பெ்ரமு்னவின் தமலவர் 
ெதவியிலிருநது பி்ரதைர் ைஹிநத ்ராஜெக் -
ஷமவ நீக்குைாறு கூறுவதற்கு விைல் வீ்ர-
வன்சவுக்கு எவவித தகுதியும கிமடயாது” 
என்று சா்க்ர ்காரியவசம ்கடும பதானியில் 
பதரிவித்திருநதார்.

அது ைாத்தி்ரைன்றி, பவளிநாட்டு புல -

்னாய்வு அமைபபுக்கு ஆத்ரவு வழஙகும இரு 
உறுபபி்னர்்கமையும விைல் வீ்ரவன்சவின் 
வதசிய சுதநதி்ர முன்்னணி ப்காண்டிருபெதா -
்கவும, இநதக் ்கருத்துத் பதாடர்பில் விைல் 
வீ்ரவன்ச உட்னடியா்க ைன்னிபபுக் வ்கா்ர 
வவண்டும என்றும சா்க்ர ்காரியவசம கூறியி -
ருநதார்.

அவதசையம, ்கடநத வா்ரம நமடபெற்்ற 
ஆளும ்கட்சியின் ்கட்சித் தமலவர்்கள கூட்-

டத்திலும விைல் வீ்ரவன்சவுக்கு 
எதி்ரா்க சிலர் விைர்ச்னங்கமை முன்-
மவத்துளை்னர். அன்ம்றய தி்னம 
நீதிைன்்றத்துக்குச் பசன்்ற ்கா்ரணத் -
தால் அமைச்சர் விைல் வீ்ரவன்ச 
அக்கூட்டத்தில் ்கலநது ப்காளை-
வில்மல. எனினும, விைல் வீ்ரவன்-
சவுக்கு ஆத்ரவு பதரிவித்து வருகின்்ற 
அமைச்சர்்கள சிலரும ஏம்னய உறுப-
பி்னர்்களின் விைர்ச்னங்கமை எதிர்-
ப்காளை வவண்டி ஏற்ெட்டுளைது.

இறுதியில் பி்ரதைர் ைஹிநத ்ராஜ-
ெக்ஷ இவவிவ்கா்ரத்தில் தமலயிட்டு 
இ்ரண்டு த்ரபபி்னம்ரயும சைாதா்னப-
ெடுத்தியதா்க அ்ரசியல் வட்டா்ரத் 
த்கவல்்கள கூறுகின்்ற்ன. எதுவா்க 
இருநதாலும, த்னது நிமலபொட்டில் 
விைல் வீ்ரவன்ச உறுதியா்க உளைார் 
என்ெது ஊட்கங்களுக்கு அவர் வழங-
கிய ெதிலிலிருநது புல்னாகின்்றது.

ப்காழுமபு தும்றமு்கத்தின் கிழக்கு 
மும்னயத்மத இநதியாவுக்கு வழங-
கும விவ்கா்ரத்தில் அ்ரசாங்கம 
அபசௌ்கரியத்மத எதிர்ப்காண்ட சில 
தி்னங்களிவலவய ஆளும ்கட்சிக்குள 
இவவா்றா்ன ்கருத்து வவறுொடு்கள 
பவளிபெட்ட்ன. இநதியாவுடன் 
பசய்து ப்காளைபெட்ட ஒபெநதத்-
துக்கு ைதிபெளிக்்க வவண்டும எ்ன 
ஜ்னாதிெதி பொதுக் கூட்டபைான்-
றில் கூறியிருநத நிமலயில், இந-
தியாவுக்கு கிழக்கு மும்னயத்மத வழஙகும 
முயற்சி்கமை அமைச்சர் விைல் வீ்ரவன்ச எதிர்த்-
திருநதமை அ்ரசியல் வட்டா்ரங்களில் வெசு -
பொருைா்க இருநதது.

தும்றமு்க பதாழிற்சங்கப வொ்ராட்டங்க -
ளுக்கு விைல் வீ்ரவன்சவும ஒத்துமழபபு வழங-
கியிருநததுடன், ஆளும ்கட்சியில் அங்கம 
வகிக்கும உதய ்கமைன்பிலவின் பிவித்துரு 
பெல உறுைய ைற்றும வாசுவதவ நாணயக்்கா-
்ரவின் ஜ்னநாய்க இடதுசாரி முன்்னணி வொன் -
்ற்னவும அநத ஆத்ரவுடன் இமணநதிருநத்ன. 
கிழக்கு மும்னய விடயத்தில் ஆளும ்கட்சிக் -
குள இரு வவறு நிமலபொடு்கள இருநதமை 
இன்ம்றய ்கருத்து வவறுொட்டுக்கு திம்ரைம்ற -
விலா்ன ்கா்ரணைா்க இருக்்கலாம எ்ன அ்ரசியல் 
அவதானி்கள சுட்டிக் ்காட்டுகின்்ற்னர்.

இவவாறு ்கருத்து மு்ரண்ொடு்கள ஏற்ெட்ட 
நிமலயில், ஆளும ்கட்சியில் அங்கம வகிக்கும 
ெங்காளிக் ்கட்சி்கள அமைச்சர் விைல் வீ்ரவன்-
சவின் உத்திவயா்கபூர்வ இல்லத்தில் தனியா்கச் 

சநதித்திருநத்ன. இநதத் திடீர் சநதிபபுத் பதாடர் -
பில் ஊட்கவியலாைர்்கள எழுபபிய வ்களவிக் -
குப ெதிலளித்த அமைச்சர் உதய ்கமைன்பில, 
“நீண்ட நாட்்கைா்க ெங்காளிக் ்கட்சி்கள சநதிக்்க-
வில்மல. அத்னாவலவய சநதித்வதாம. அ்ரசாங-
்கத்மதக் ்கவிழ்க்கும எநத விதைா்ன வநாக்்கமும 
எைக்குக் கிமடயாது” எ்னக் கூறியிருநதார்.

ெங்காளிக் ்கட்சி்களின் இது வொன்்ற பசயற்-
ொடு்கள பொதுஜ்ன பெ்ரமு்னமவ அதிருப-

திக்கு உளைாக்கியிருபெதா்கத் பதரிகி்றது.
இநத விவ்கா்ரம இன்று சமூ்க ஊட்கங்களில் 

்கடுமையா்க விைர்சிக்்கபெட்டு வருகி்றது. 
வஜ.வி.பியின் ஊடா்க அ்ரசியலுக்குள பி்ரவவ-
சித்த விைல் வீ்ரவன்ச, த்னது ்கட்சியின் ்கடபொ-
டு்கமை மீறி அபவொது ைஹிநத ்ராஜெக்ஷவுக்கு 
ஆத்ரவு பதரிவித்ததுடன், அ்ரசாங்கத்துடனும 
இமணநது ப்காண்டார். அதன் பின்்னர் ைஹிநத 
்ராஜெக்ஷவின் ஆத்ரவாை்ரா்கவும, அவரின் 
அ்ரசாங்கத்தின் முக்கிய அமைச்ச்ரா்கவும 
பதாடர்நது வருகி்றார்.

இன்ம்றய இநத சர்ச்மசமயத் தீர்பெதில் 
அ்ரசின் முக்கியஸதர்்கள இன்று ்கைத்தில் 
இ்றஙகியுளைதா்க அறிய முடிகின்்றது. இவவி-
வ்கா்ரம விம்ரவில் முடிவுக்கு வநது விடுபைன்-
ெவத அ்ரசாங்கத் த்ரபபில் உளை முக்கியஸதர்-
்கள ெலரின் ்கருத்தா்க உளைது.

பி.ஹர்ஷன்...?

க்டந்த 2015ஆம் ஆணடு 
ந்்டவபற்ற ஜனாதிபதித 
வதரதலில், அன்்றய 
ஜனாதிபதியாக

பதவியிலிருந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷவுக்கு 
ஏற்பட்்ட வதால்வி்யத வதா்டரந்து 
மிகவும் குறுகிய காலததில், அதாெது 
நான்கு ஆணடுகளில் மிகத தீவிரமாக 
உருவெடுதத கட்சி ஸ்ரீலஙகா வபாதுஜன 
வபரமுன ஆகும். மிகக் குறுகிய
காலததினுள் வபரும்பான்்ம மக்கள் 
மததியில் வபரும் வசல்ொக்குப் வபற்ற 
கட்சியாகவும் ஸ்ரீலஙகா வபாதுஜன 
வபரமுன விைஙகுகின்றது.

விமல் வீரவன்சவின
ஒரரய�ொரு கருத்து!

இரு தரப்பு ்சர்ச்்ச்�த்
தீரத்து ்வக்கும் மு�ற்சியில்
ஆளும் கட்சி மற்றும் பஙகொளிக்
கட்சிகளின முக்கி�ஸதரகள்

யபொதுஜன யபரமுனவிடமிருந்து
யவளிவருகின்ற விமர்சனஙகள்

சாகர
காரியெசம்
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இலஙமகை அ்ரசாஙகைம் பகைாழும்புத் துமை-
முகைத்தின் ஒரு முமையத்மதை சீைாவுக்கு ஏற்-
கைைவவ வழஙகியிருநதை நிமலயில், கிழக்கு 
முமையத்மதை இநதியாவுக்கு வழஙகுவதைற்கு 
எடுக்கைபெட்ட முயற்சிகைளுக்கு உள்ாடடி-
வலவய கிளம்பிய எதிர்பபுக்கைள பெரும் முட-
டுக்கைடம்டயாகை அமைநதைை. எைவவ கிழக்கு 
முமையத்மதை இநதியாவுக்கு வழஙகை அ்ரசாங-
கைத்திைால் இயலாைல் வொைது. 

இதுவொன்ை பவளி்ாடடு இ்ராஜதைநதி்ர 
்கைர்வுகைளின் பின்ைணியில் கைாற்று ைற்றும் 
சூரிய சக்திமயப ெயன்ெடுத்தி மின்சா்ரத்மதை 
உற்ெத்தி பசய்யும் திட-
்டத்மதை முன்பைடுக்கும் 
வி்டயத்தில் இநதியாவுக்-
கும், சீைாவுக்கும் இம்டயில் 
இபவொது வொடடி ஏற்ெட-
டுளளது. 

அதிகைரித்துளள மின்சா்ரத் 
வதைமவமயப பூர்த்தி பசய்யும் 
வமகையில் புதுபபிக்கைத்தைக்கை 
சக்திவலுமவப ெயன்ெடுத்தி 
அதைாவது கைாற்ைாமல ைற்றும் சூரியப ெ்டலஙகை-
ளின் ஊ்டாகை மின்சா்ரத்மதை உற்ெத்தி பசய்யும் 
திட்டஙகைமள ்ம்டமுமைபெடுத்துவதைற்கு 
2017ஆம் ஆண்டு பகைாளமகையளவில் தீர்ைா-
ைம் எடுக்கைபெட்டது. 

இதைற்கு அபவொமதைய அ்ரசாஙகைத்தின் 
அமைசச்ரமவ ெசமசக் பகைாடி கைாடடியதைற்கு 
அமைய கைாற்ைாமல ைற்றும் சூரியப ெ்டல் 
பூஙகைாஙகைமள (வசாலார் பூஙகைாஙகைள) அமைப-
ெதைற்கு பொருத்தைைாை இ்டஙகைளும் பதைரிவு 
பசய்யபெட்டை. ்ாடடின் ெல்வவறு ெகுதி-
கைளில் இதைற்கைாை இ்டஙகைள அம்டயாளம் 
கைாணபெட்டது்டன், வ்டெகுதியில் குறிபொகை 
யாழ் கு்டா்ாடடில் சைத்பதைாமகை குமைநதை 
மூன்று தீவுகைளும் இவவாறு அம்டயாளபெ-
டுத்தைபெட்டை.

ப்டுநதீவு, அைமலதீவு ைற்றும் ் யிைாதீவு 
ஆகிய மூன்று தீவுகைளிலும் கைாற்ைாமலகைள 
ைற்றும் சூரியப ெ்டல்கைமள உளள்டக்கிய 
கைலபபு முமையிலாை மின் உற்ெத்தித் திட-
்டஙகைமள நிறுவுவதைற்குத் தீர்ைானிக்கைபெட-
்டது. 'மின்சா்ரம் வழஙகைலில் ்ம்பிக்மகைமய 
அதிகைரிபெதைற்கு ஒத்துமழக்கும் கைருத்திட்டம்' 
என்ை பதைானிபபொருளில் ஆசிய அபிவி-
ருத்தி வஙகியின் நிதி அனுச்ரமணயு்டன் 
இலஙமகை மின்சா்ர சமெயால் இதைமை 
முன்பைடுக்கைத் திட்டமி்டபெடடிருநதைது. 

இதைற்கைாகை சர்வவதைச விமலமுமைகைள 
வகைா்ரபெட்டது்டன், அமைசச்ரமவயி-
ைால் நியமிக்கைபெட்ட நி்ரநதைப பெறுமகைக் 
குழுவின் ெரிநதும்ரக்கு அமைய குறித்தை 
ஒபெநதைத்மதை சீை நிறுவைைாை 

M/s Sinosoar – Etechwin Joint Venture 
இற்கு வழஙகுவது பதைா்டர்பில் மின்சக்தி 
அமைசசர் ்டலஸ் அழகைபபெருை கை்டநதை 
ஜைவரி ைாதைம் 18ஆம் திகைதி அமைசச்ர-
மவப ெத்தி்ரபைான்மை முன்மவத்திருந-
தைார். இதைற்கு அமைசச்ரமவ அஙகீகைா்ரம் 
வழஙகியது. குறித்தை திட்டம் ஆசிய அபிவி-
ருத்தி வஙகியின் கை்டன் உதைவியின் கீழ் சீை 

நிறுவைத்திைால் முன்பைடுக்கைபெடுவதைற்வகை 
அனுைதி வழஙகைபெடடிருநதைது.

அ்ரசாஙகைத்தின் இநதைத் தீர்ைாைம் இநதி-
யாவுக்கு திருபதி தைரும் வி்டயைாகை அமைய-
வில்மலபயன்ெது ஒரு சில ்ாடகைளிவலவய 
புலபெடடு விட்டது. இநதியாவின் அதிருபதி 
ஒருபுைமிருக்கை, கு்டா்ாடடில் சை்்டைாட-
்டம் குமைநதை தீவுகைளில் சீைா கைாலூன்றுவது 
அயல் ்ா்டாை இநதியாவுக்கு அசசுறுத்தைலாகை 
இருக்கும் என்ெதைால் தைமிழ் அ்ரசியல் கைடசிகை-

ளின் தைமலவர்கைள சிலர் சீைாவின் கைாலூன்ை-
லுக்கு எதி்ராகைக் கைருத்துக்கைமள முன்மவத்தி-
ருநதைைர். 

கைலபபு முமையிலாை மின் உற்ெத்தி நிமல-
யஙகைள அமைக்கைபெ்டவிருக்கும் தீவுகைள இந-
தியாவின் தைமிழ்்ாடடிலிருநது சுைார் 50 கிவலா 
மீற்ைர் பதைாமலவிவலவய அமைநதுளளை. 
இலஙமகையின் பதைன்ெகுதிக் கை்டற்ெ்ரபபில் 
தைைது ஆதிக்கைத்மதை சீைா ஏற்கைைவவ பகைாண்-
டிருக்கும் நிமலயில், வ்டக்கிலும் கைாலூன்று-
வதைற்கு ஒரு வாய்பொகை இதைமைப ெயன்ெ-
டுத்தியிருக்கைலாம் எை அ்ரசியல் விைர்சகைர்கைள 
சுடடிக் கைாடடுகின்ைைர். 

இருநதை வொதும் இலஙமகையிலிருநது தைைது 
்ாடடுக்கு எதுவிதை ஆெத்தும் ஏற்ெடடு வி்டக் 
கூ்டாது என்ெதில் இநதியா பதைா்டர்சசியாகை 
அவதைாைம் பசலுத்தி வருவதைால் இவவி்ட-
யத்திலும் தைைது அக்கைமைமய பவளிபெடுத்-
தியது. 

இலஙமகைக்கைாை இநதிய உயர்ஸ்தைானிகைர் 
வகைாொல் ொக்வல, மின்சக்தி அமைசசர் ்டலஸ் 
அழகைபபெருைமவ கை்டநதை சில ்ாடகைளுக்கு 
முன்ைர் சநதித்து, கு்டா்ாடடின் மூன்று 

தீவுகைளில் மின்உற்ெத்தி ஆமலகைள 
அமைபெது குறித்தை தைைது கைரிசமைமய 
பவளிபெடுத்தியிருநதைார். இநதியா-
வின் ொதுகைாபபுக்கு அசசுறுத்தைலாகை 
அமையும் வி்டயம் என்ெதைால் 12 மில்லி-
யன் அபைரிக்கை ப்டாலர் நிதி பசலவில் 
இநதியாவின் ்ன்பகைாம்டயாகை குறித்தை 
திட்டத்மதை வைற்பகைாண்டு தைருவதைாகை 
அவர் உறுதிபைாழி வழஙகிைார். 

ஆசிய அபிவிருத்தி வஙகி இலங-

மகைக்கு கை்டன் வழஙகைவிருநதை நிமலயில், 
இநதியா இலவசைாகை அதைாவது ்ன்பகைாம்ட-
யாகை இத்திட்டத்மதை முன்பைடுபெதைற்குத் 
தையார் என்ை புதுடில்லியின் பசய்தி உயர் ஸ்-
தைானிகைரூ்டாகை இலஙமகைக்குத் பதைரிவிக்கைபெட-
்டது. இதைற்கு அமைசசர் ்டலஸ் அழகைபபெரு-
ைவும் ெசமசக் பகைாடி கைாடடி விட்டார். 

யாழ் கு்டா்ாடடில் உளள ைக்கைளின் மின்-
சா்ரத் வதைமவமயப பூர்த்திபசய்ய வவண்டும் 
என்ெவதை அ்ரசாஙகைத்தின் வ்ாக்கைம், 
யாரும்டய உதைவியில் அதைற்கைாை திட்டம் 
அமைநதைாலும் ்ன்மை என்ைவவா ைக்கை-
ளுக்வகை எை அமைசசர் பதைரிவித்திருபெதைாகை 
அறியக் கிம்டக்கிைது. ஏற்கைைவவ சீைாவுக்கு 
வழஙகைத் தீர்ைானித்தை முடிமவ ைாற்றி இநதி-
யாவின் ்ன்பகைாம்டயு்டன் இதைமை முன்பை-
டுபெதைற்கைாை வயாசமைமய பவகுவிம்ரவில் 
அமைசச்ரமவப ெத்தி்ரைாகை சைர்பபிபெதைாகை-
வும் ்டலஸ் அழகைபபெருை, இநதிய உயர்ஸ்-
தைானிகைருக்கு உறுதியளித்திருநதைார்.

பகைாழும்புத் துமைமுகைத்தின் கிழக்கு முமை-
யத்மதை இநதியாவுக்கு வழஙகை எடுக்கைபெட்ட 
கை்டநதை கைால தீர்ைாைம், பதைாழிற்சஙகை ைற்றும் 

அ்ரசியல் எதிர்பபுக்கைளால் ைாற்ைபெட்டது. 
கிழக்கு முமையம் பதைா்டர்பில் இநதியாவு-
்டன் ஏற்கைைவவ ஒபெநதைம் பசய்து பகைாண்-
்டாலும், இதைமை எநதைபவாரு சர்வவதைச 
்ாடடுக்கும் வழஙகைப வொவதில்மலபயை 
திட்டவட்டைாகை அ்ரசு அறிவித்தைமையால் 
இநதியா கைடும் அதிருபதியம்டநதிருநதைது. 

புதுடில்லி வ்்ரடியாகைவும், இலஙமகையி-
லுளள தைைது உயர்ஸ்தைானிகைர் ஊ்டாகைவும் 
தைைது அதிருபதிமய ெகி்ரஙகைைாகைவவ பதைரி-
வித்திருநதைது. இது இரு ்ாடுகைளுக்கும் 
இம்டயிலாை இ்ராஜதைநதி்ர உைவுகைளில் கைசப-
ொை அனுெவத்மதைக் பகைாடுத்திருநதைாலும், 
இதைமை ஆற்றுவதைற்கைாை ைற்றுபைாரு முயற்-
சியாகை மின்உற்ெத்தித் திட்டத்மதைப ொர்க்கை 
முடியும். 

இலஙமகையின் அயல் ்ா்டாை இநதியா 
ெல்வவறு ைட்டஙகைளில் இலஙமகைக்கு உதைவி 
பசய்து வருவமதை ்ாம் ைறுக்கை முடியாது. 
குறிபொகை மின்வலு வி்டயத்தில் இதைற்கு 
முன்ைரும் இலஙமகைக்கு உதைவி பசய்வதைற்கு 
இநதியா முமைபபுக் கைாடடியிருநதைது. குறிப-
ொகை கிழக்கு ைாகைாணத்தின் சம்பூர் ெகுதியில் 

அைல் மின்நிமலயபைான்மை அமைபெ-
தைற்கைாை உதைவிகைமளச பசய்வதைற்கு இநதியா 
முன்வநதிருநதைது. எனினும், சூழல் ொதுகைாப-
ொளர்கைள உளளிட்ட ெல தை்ரபபிை்ரால் எழுப-
ெபெட்ட எதிர்பபுக்கைமளத் பதைா்டர்நது அத்-
திட்டத்மதைக் மகைவி்ட வவண்டிய நிமலக்கு 
இலஙமகை அ்ரசாஙகைம் தைளளபெட்டது. 

இலஙமகையின் முதைலாவது அைல் மின்நி-
மலயம் நும்ரசவசாமலயில் சீைாவின் உதை-
வியு்டன் அமைக்கைபெட்ட நிமலயிவலவய 
இ்ரண்்டாவது அைல் மின்நிமலயத்மதை 
அமைக்கை இநதியா முன்வநதிருநது. இத்திட-
்டம் வெசசுவார்த்மதை ைட்டத்திவலவய மகைவி-
்டபெட்ட நிமலயில், தைற்பொழுது மின்சக்தித் 
துமையில் ைற்றுபைாரு திட்டத்தில் கைாலடிபய-
டுத்து மவக்கை இநதியா முன்வநதுளளது. 

ஏற்கைைவவ குறிபபிட்டமதைப வொன்று 
இலஙமகையின் பூவகைாள அமைவி்டம் இஙகு 
இ்டம்பெறும் ெல்வவறு வி்டயஙகைளுக்குப 
பின்ைணிக் கைா்ரணியாகை அமைநது விடுகிைது. 
குறிபொகை இநது சமுத்தி்ரத்தில் கைபெல் வொக்-
குவ்ரத்துப ொமதையில் பி்ரதைாை இ்டத்தில் 
இலஙமகைத் தீவு அமைநதிருபெதைால் இஙகு 
தைைது ஆதிக்கைத்மதை நிமல்ாடடுவதைற்கு 
்ாடுகைள முயற்சிக்கின்ைை. இதைைால் இலங-
மகையில் ொரிய முதைலீடுகைமள வைற்பகைாளவ-
தைற்கு அநதைநதை ்ாடுகைள முமைபபுக் கைாடடி 
வருவது்டன், உள்ாடடில் உளள அ்ரசியல்-
வாதிகைள சிலர் இவவி்டயஙகைமள தைைது அ்ரசி-
யலுக்கும் ெயன்ெடுத்தி வருகின்ைைர். 

இதைற்கு சிைநதை உதைா்ரணைாகை கிழக்கு 
முமைய வி்டயத்மதைக் குறிபபி்ட முடியும். 
தைைக்கு குறித்தை திட்டத்மதை வழஙகை வி்டாது 
பவளிபெடுத்தைபெடும் எதிர்பபுக்கைளின் பின்-
ைணியில் சீைா இருபெதைாகை இநதியா வ்்ரடி-
யாகைவவ குற்ைஞசாடடியிருநதைமதை ்ாம் இஙகு 
நிமைவில் பகைாளள முடியும். அது ைாத்தி-
்ரைன்றி இநதை வி்டயத்திைால் ஆளும் கைடசி-
யில் உளள ெஙகைாளிக் கைடசிகைளுக்கிம்டயில் 
ைாற்றுக் கைருத்தும் நிலவி வருகிைது. 

கிழக்கு முமையத்மதை இநதியாவுக்கு 
வழஙகைக் கூ்டாது என்ெதில் ஆளும் கைடசியில் 
அஙகைம் வகிக்கும் விைல் வீ்ரவன்ச தைமல-
மையிலாை வதைசிய சுதைநதி்ர முன்ைணி கைடசி 
வொர்க் பகைாடி தூக்கியிருநதைது. ெஙகைாளிக் கைட-
சிகைள சிலம்ரயும் விைல் வீ்ரவன்ச தைன்னு்டன் 
இமணத்துக் பகைாண்டிருநதைார். இது பி்ரதைாை 
ஆளும் கைடசியிைர் பொதுஜை பெ்ரமுைவின் 
உறுபபிைர்கைள சிலம்ர அதிருபதியம்டயச 
பசய்திருபெதைாகைவும், இதைைாவலவய விைல் 
வீ்ரவன்சவுக்கும் பொதுஜை பெ்ரமுைவின் 
பொதுச பசயலாளருக்கும் இம்டயில் வ்்ரடி-

யாை வாக்குவாதைஙகைள இ்டம்பெற்று வருவ-
தைாகைவும் அ்ரசியல் அவதைானிகைள சுடடிக் கைாட-
டுகின்ைைர்.

இநதை வரிமசயில், கு்டா்ாடடின் மூன்று 
தீவுகைளில் கைலபபு முமையிலாை மின் உற்-
ெத்தித் திட்டஙகைமள அமைக்கும் திட்டம் 
சீைாவுக்வகை வழஙகைபெடும் எை ஆளும் கைட-
சியின் ெஙகைாளிக் கைடசியாை பிவித்து்ர பெல 
உறுையவின் தைமலவர் அமைசசர் உதைய 
கைம்ைன்பில கூறியுளளார். கை்டநதை அமைசச்ர-
மவத் தீர்ைாைஙகைமள அறிவிக்கும் ஊ்டகைவி-
யலாளர் சநதிபபில் அவர் இநதைக் கைருத்மதை 
முன்மவத்திருநதைது்டன், திருவகைாணைமல 
துமைமுகைத்தில் இநதியாவுக்கு வழஙகைபெடடி-
ருநதை எண்பணய் குதைஙகைமள மீளப பெறுவது 
பதைா்டர்பில் ்்டத்தைபெட்ட கைலநதும்ரயா்டல்-
கைள பவற்றியளித்திருபெதைாகைவும் கூறியிருந-
தைார். 

எரிசக்தி வி்டயத்தில் இரு ்ாடடுக்கும் 
இம்டயில் கைாணபெடும் ஒத்துமழபமெ 
வைலும் ெலபெடுத்தும் வமகையில் வெசசுக்-
கைள ்ம்டபெற்ைமதை இநதிய உயர்ஸ்தைானிகை-
்ராலயமும் உறுதிபெடுத்தியிருநதைது.  கிழக்கு 

முமையம் வொன்று யாழ் தீவகைப ெகுதி மின்-
உற்ெத்தி ஆமலகைளுக்கும் ஆளும் தை்ரபபிலி-
ருநவதை எதிர்பபுக்கைள வருைா என்ெதும் வகைள-
விக்குறியாகைவவ உளளது.

இருநதை வொதும், இநதிய எதிர்பபு என்ெது 
இலஙமகைக்கு ஒன்றும் புதிய வி்டயம் அல்ல. 
இதைற்கு முன்ைரும் ெல சநதைர்பெஙகைளில் 
இநதிய எதிர்பபுக் வகைாஷஙகைள எழுபெபெட-
டுளளை. குறிபொகை ்ல்லாடசி அ்ரசாஙகைத்-
தின் கைாலத்தில் இநதியாவின் உதைவியு்டன் சுவ-
பசரிய இலவச அம்பியூலன்ஸ் வசமவமய 
அறிமுகைபெடுத்தை முயற்சித்தை வொது, தைற்பொ-
ழுது ஆளும் கைடசியில் உளள விைல் வீ்ரவன்ச, 
உதைய கைம்ைன்பில வொன்ைவர்கைள அபவொது 
எதிர்க் கைடசியிலிருநது பகைாண்டு எதிர்பபுக்-
கைமள பவளியிட்டைர். இநதை அம்பியூலன்ஸ் 
வசமவயின் ஊ்டாகை இநதிய புலைாய்வாளர்-
கைள ்ாடடுக்குள நுமழயப வொகின்ைார்கைள 
எைப பி்ரசா்ரஙகைள முன்பைடுக்கைபெட்டது-
்டன், இநதியா வழஙகிய அம்பியூலன்ஸ்கைமள 
அ்ரசாஙகை மவத்தியசாமலகைளில் நிறுத்துவதைற்-
கும் ைறுபபுத் பதைரிவிக்கைபெட்டது. 

இதைைாவலவய சுவபசரிய அம்பியூலன்ஸ்-
கைள இன்ைமும் பொலிஸ் நிமலயஙகைளில் 
நிறுத்தி மவக்கைபெடடுளளை. ஆ்ரம்ெத்தில் 
இதைற்கு எதிர்பபுத் பதைரிவிக்கைபெட்ட வொதும் 
்ாடு முகைஙபகைாடுத்தை ெல இக்கைட்டாை சூழ்-
நிமலகைளில் இதைன் வசமவ அளபெரியதைாகை 
இருநதைது. 

பூவகைாள அ்ரசியலில் இலஙமகை பதைா்டர்பில் 
அக்கைமை கைாண்பிக்கை ெல ்ாடுகைள இருநதைா-
லும் இலஙமகைக்கு இக்கைட்டாை சூழ்நிமல-
கைளில் கை்ரஙபகைாடுக்கும் ்ா்டாகை இநதியா 
கைாணபெடுவமதை எவரும் ைறுக்கை முடியாது. 
இதைற்கு சிைநதை உதைா்ரணைாகை தைற்பொழுது ஏற்-
ைபெடடு வரும் பகைாவிட தைடுபபூசிகைமளக் 
குறிபபி்ட முடியும்.

பகைாவிட சவாமல எதிர்பகைாளள இலங -
மகைக்கு உ்டைடியாகை 5 இலடசம் தைடுபபு ைருந-
துகைமள இநதியாவவ முதைன் முதைலில் வழங-
கியிருநதைது. இது ைாத்தி்ரைன்றி யுத்தைத்தைால் 
ொதிக்கைபெட்ட வ்டக்கு, கிழக்கு ைக்கைளுக்கு 
50 ஆயி்ரம் வீடுகைமளக் கைடடிக் பகைாடுபெ-
தைற்கும் இநதியா முன்வநதிருநதைது. இது-
வொன்று ெல ைனிதைாபிைாை வி்டயஙகைளில் 
இநதியா இலஙமகைக்குக் மகைபகைாடுத்து வரும் 
நிமலயில் மின்சக்தித் துமையிலும் இலங-
மகைக்கு உதைவ இநதியா முன்வநதுளளது. 

ஆைாலும் தீவுப ெகுதியில் வைற்பகைாளளப-
ெ்டவிருக்கும் மின்திட்டம் எநதை ்ாடடுக்கு 
வழஙகைபெடுபைன்ெதில் இன்ைமும் உறுதி -
யாை தீர்ைாைம் அறிவிக்கைபெ்டவில்மல.

மூன்று தீவுகளை உளைடக்கிய மின் உற்பத்தித்
திடடத்ளதை  ப்பறறுக் பகொளைப் ப்பொகின்்ற
நொடு இந்தியொவொ, சீனொவொ?

கிழக்கு முனைய விவகாரம் 
தணிவதற்கினையில் வைக்கில்
உருவவடுதத புதிய பரபரப்பு!

இந்து சமுத்திரத்தில் இலங்கை-
யின் பூககைோள அ்ைவிடம் 
கைோரணைோகை ஆசியோ கைணடத்தி-

ல் பலம் பபோருந்திய நோடோன சீனோ ஒரு 
புறமும், பெறகைோசியப் பிரோந்தியத்தின் 
மிகைவும் வல்ல்ை பபோருந்திய அயல் 
நோடோன இந்தியோ ைறுபககைத்திலும் 
ஒன்றுடன் ஒருவர் கபோட்டி கபோட்டுக 
எைது நோட்டுககு கநசககைரம் நீட்டி
வருகின்றன. பபோருளோெோர உெவிகைள்,
அபிவிருத்திக கைடன்கைள் எனப் பல 
வ்கையோன சலு்கைகைள் அந்நோடுகைளோல் 
இலங்கைககு வழஙகைப்படும்
அகெகநரம், போரிய அபிவிருத்தி
ஒப்பந்ெஙகை்ள இரு நோடுகைளில் யோருககு
வழஙகுவது என்ற விடயத்தில் இலங்கை
அரசோஙகைம் அவவப்கபோது அபசௌகைரிய-
ஙகைளுககும் உள்ளோகின்றது.

சரவபதைச கவனத்ளதை ஈரத்துளை
பநடுந்தீவு, அனளைதீவு, நயினொதீவு
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'வந்த துன்பம் ப்போதும்', 'பூஙபகோத்த 
புயலோனோள்', 'அவளுக்கு அவன துதை', 
'இ்தயத்தில் இதைந்த இரு மலரகள்' 
ஆகிய நோனகு நோவல்கதை ்பத்திரிதகயில் 
த்தோடரநது எழுதிய மூத்்த த்தோழிற்சஙகவோ-
தியோன ்தவசிப்தவர  ஐயோத்துதை என்ற 
மோத்்ததை பைோகிணி த்தோழிற்சஙக எழுத்து 
இயக்கஙகளில் ஆறு ்த்சோப்த கோலமோக 
த்சயல்்பட்டு வருகி்றோர.  

த்தோழிலோைர  ப்தசிய ்சஙகத்தின ஐந்தோ-
வது வருடோந்த மோநோடு  ஹட்டன நகரில் 
நதடத்பற்றப்போது மு்தன மு்தலோக இவதை 
20-.10.-1970 இல் ஹட்டன வோடிவீட்டில் ்சந-
திக்கினப்றன.  எஸ்.எம். கோரபமகம் இவதை 
எனக்கு அறிமுகம் த்சய்து தவத்்தோர. அன-
று்தோன த்தோழிலோைர ப்தசிய ்சஙகத்்ததல-
வர வி.பக. தவள்தையன, சி.வி. பவலுப-
பிள்தை ஆகிபயோதை 51 வருடஙகளுக்கு 
முனனர ஹட்டன வோடிவீட்டில் ்சநதித்்தது 
இனறும் என மனதில் ்பசுதமயோக இருக்-
கின்றது.  

21-.10-.1970 இல் த்தோழிலோைர ப்தசிய 
்சஙக ஐந்தோவது மகோ நோட்டில் அவதைத் 
்ததலவைோகத் த்தரிவுத்சய்்த பின, அவர 
ஆறறிய உதை மறுதினம்  ்பத்திரிதக ்ததலப-
புச் த்சய்தியோக தவளிவந்தது. 1957 ஆம் 
ஆண்டு ்தனது 16 ஆவது வயதில் புஸ்்ஸந-
்தனன ப்தோட்டத்தில் த்பயர ்பதிநது ப்தோட்டத் 
த்தோழிலோைைோகி, வி.பக. தவள்தையன 
்ததலதமயிலோன த்தோழிலோைர ப்தசிய ்சங-
கத்தில் இதைநதுதகோண்ட ்தவசி ஐயோத்-
துதை, 1970களில் த்தோழிலோைர ப்தசிய 
்சஙகத்தின ்ததலவைோனோர.  

மடுல்கல, தகலோத்போக்க ப்தோட்ட க்பைக்-
கதல டிவிஷனில் 29.-4-.1941 இல் ்தவசி-
ப்தவர மோயக்கோள் ்தம்்பதிகளுக்கு மகனோகப 
பி்றந்த இவர, ஆைம்்பக் கல்விதய ்பனவில 
மவுனட் உண்ைோஸ்கிரிய ப்தோட்டப ்போட-
்சோதலயிலும், பககோதல பிைம்புத் ப்தோட்ட 
்போட்சோதலயிலும், பினனர  இவர  வசித்்த 
புஸ்்ஸத்்தனன ப்தோட்டத்தில் ்போட்சோதல இல்-
லோதமயோல்  த்பரியம்மோ வசித்்த கம்்பதை 
மரியோவத்த்த ப்தோட்டப ்போட்சோதலயில் 
சுமோர 5 வருடஙகள் ்படித்்தவர. எனினும் 
இவருக்கு கல்விதயத் த்தோடை முடிய-
வில்தல. ்படிக்கபவண்டும் என்ற ஆரவமும் 
ஆத்சயும் இருநதும், அவர வோழந்த ப்தோட்-
டத்தில் ்போட்சோதல இல்லோதமயோல் 12 வய-
திபலபய கம்்பதை த்சல்லமுத்து பிள்தை 
நிறுவனத்தில் புத்்தக விற்பதனயோைைோக 
பவதலக்கு  ப்சரந்தோர.  அஙகு அவருக்கு 
திைோவிட முனபனற்றக்கழக  உறுபபினரக-
ளின த்தோடரபும் ்பழக்கமும் ஏற்பட்டுள்ைது. 
எனபவ அவர திைோவிட கழகத்தில் ்தனதன 
இதைத்துக்தகோண்டு, கதட பவதலயுடன 
கழகத்தின பிை்சோைப ்பணிகளிலும் ஈடு்படலோ-
னோர.   

ப்தோட்டஙகளில் ்தஙகி 
இல்லோ்தவரகளின த்பயர-
கதை நீக்கி, அவரகைது 
பைஷன  கூப்பனகதை 
கச்ப்சரிக்கு அனுப்பப 
ப்போவ்தோக அவைது ்தோயோர 
்பணியோறறிய ப்தோட்ட நிர-
வோகம் த்தரிவித்துள்ைது. 
இ்தனோல் ஐயோத்துதை-
யின ்தோய் மோயக்கோள் 
த்பரும் கவதலயதடநது, 
அடுத்்தநோபை கம்்பதை 
த்சல்லமுத்துபிள்தையின 
கதடக்குச் த்சனறு மு்த-
லோளியிடம் ப்பசி மீண்டும் 
ப்தோட்டத்திறகு அதழத்துச்-
த்சனறுள்ைோர.  

1957 ஆம் ஆண்டு 
்தனது 16 ஆவது வயதில் ப்தோட்டத்தில்  
த்பயர்பதிநது த்தோழிலோளியோனோர. அது ஒரு 
்தனியோர ப்தோட்டம் என்ப்தோல் கஷடப்பட்டு 
உதழக்க மட்டுபம முடிந்தது. ்போட்சோதலகள் 
இருக்கவில்தல. எனபவ ்தவசி ஐயோத்துதை 
ப்தோட்ட இதைஞரகதை ஒனறிதைத்து 
த்தோழிலோைர ப்தசிய ்சஙக கிதைதயோனத்ற 
நிறுவினோர. 16 வயதில் ப்தோட்டக் கமிட்டி 
கோரிய்தரிசியோக மு்தலில் த்தரிவோகிய ஐயோத்-
துதை அடுத்து மோவட்ட கோரிய்தரிசியோனோர.  
த்தோடரநது மத்திய குழு உ்தவிச் த்சயலோ-
ைைோனோர.  1970 இல் ஹட்டனில் நடந்த 
ப்தசிய த்தோழிலோைர ்சஙக ப்பைோைர மோநோட்-
டில் ்ததலவைோனோர.  1973 இல் ்சஙகத்தின 
நிரவோக்சத்ப தீரமோனத்தின்படி ப்தோட்டத்-
த்தோழிதல விட்டுவிட்டு ்சஙகத்தின முழுபநை 
ஊழியைோனோர.   

அக்கோல கட்டத்தில் ஹட்டன திம்புல்தல-
யிலிருந்த த்தோழிலோைர ப்தசிய ்சஙகத்-
தின கோரியோலயம் மோநில கோரியோலயமோக 
மோற்றம் த்பற்றது.  தகோழும்பு தகோள்ளுபபிட்-
டியில் ்ததலதமக் கோரியோலயம் ஸ்்தோபிக்கப-
்பட்டது. ்சஙகத்தின நிரவோகப த்போறுப்போை-
ைோக சி.வி. பவலுபபிள்தை, ்ததலவைோக ்த. 
ஐயத்துதை, த்சயலோைைோக பி.வி. கநத்தயோ, 
நிதிச் த்சயலோைைோக பி. த்பருமோள் ஆகிபயோர 
கடதமயோறறினர.  மோவலி ்பத்திரிதகயும் 
ஆைம்பிக்கப்பட்டது.  

1983 இல் இடம்த்பற்ற வனத்சயலோல்  
இவரகள் வசித்்த உஸ்்ஸத்தன ப்தோட்டம் 
த்பரிதும் ்போதிக்கப்பட்டது. ஐயோத்துதையின 
கோலில் துப்போக்கிச்சூடு. ப்தோட்ட உ்றவுகபைோடு 
கம்்பதை ்சோஹிைோ கல்லூரியில் அகதி முகோ-
மிறகுச் த்சன்றோர. அ்தன பினனர அப்பகு-
தியில் இருந்த த்தோழிலோைரகதை ஹட்டன 
்பகுதியில் குடிபயற்ற ்சஙகம் நடவடிக்தக 
எடுத்்தது. எனினும் ்த. ஐயோத்துதை ்தன 
குடும்்பத்துடன மோத்்ததைக்குச் த்சனறு குடி-

பயறினோர. 
மு்தலோவது மோகோ-

ை்சத்ப ப்தர்தல் 
1988 இல் நதட-
த்பற்றப்போது த்தோழி-
லோைர ்சஙகத்தின 
்சோரபில் பி.வி. 
கநத்தயோ மோகோை-
்சத்ப உறுபபினைோ-
னோர. அடுத்து 1993 
இல் நதடத்பற்ற 
மோகோை்சத்ப ப்தர்த-
லில் மயில் சினனத்-
தில் ப்போட்டியிட்டு ்த. 
ஐயோத்துதை தவறறி 
த்பற்றோர. ்தனக்கி-
ருந்த ்சகல வோய்ப-

புக்கதையும் ்பயன்படுத்தி மத்திய மோகோ-
ைத்தில் ்பல்பவறு பவதலத்திட்டஙகதை 
நித்றபவறறினோர.  

2001 இல் மதலயக மக்கள் முனனணி-
யில் இதைந்த  ஐயோத்துதை, மதலயக 
த்தோழிலோைர முனனணியின உ்ப ்ததலவ-
ைோனோர.  ்ததலவர அமைர த்ப. ்சநதிைப்சகைன  
இவருக்கு ்பல வ்சதி வோய்பபுக்கதை ஏற்ப-
டுத்திக்தகோடுக்க அவரும் தி்றம்்பட த்சயற்ப-

டலோனோர. 
த்தோழிலோைர ப்தசிய ்சஙகத்தின ஸ்்தோ்பக 

்ததலவர  வி.பக. தவள்தையன எந்த 
எதிர்போரபபும் இல்லோமல் மக்களுக்கு 
ப்சதவதய த்சய்்தோபைோ அப்தப்போல் மக்க-
ளுக்கு ப்சதவ த்சய்்த ஐயோத்துதை மதலய-
கத்தின மூத்்த கவிஞரும் எழுத்்தோைருமோன 
சி.வி. பவலுபபிள்தை முனனோள் த்சய்தி 
ஆசிரியர  கு. இைோமச்்சநதிைன, நிரவோக ஆசி-
ரியர ைோ.மு. நோகலிஙகம், எஸ். திருச்த்சந-
தூைன, மோத்்ததையில் எஸ். இைோமநோ்தன, 
மலைன்பன, மோத்்ததை வடிபவலன ப்போன-
ப்றோரின த்தோடரபு ஏற்பட்டதமயினோல் தீவிை-
மோக எழு்தத்த்தோடஙகினோர. நோனகு நோவல்-

கதை எழுதியிருக்கி்றோர. 
எனினும் 'இ்தயத்தில் 
இதைந்த இரு மலரகள்' 
மட்டுபம நூலுருவோகியது. 
ஆைம்்ப கோலம் மு்தல் 
எழுத்்தோற்றல், ப்பச்்சோற-
்றல் தகோண்ட இவைது 
சிறுகத்த, த்தோடரகத்த, 
கட்டுதை, விமர்சனம் 
எனறு 'மதலநோட்டோன', 
'மோத்்ததை பைோகிணி' 
என்ற புதனபத்பயரில் 
எழுதிவந்தோர.  

'உரிதமப ப்போைோட்டத்-
தில் உயிரநீத்்த தியோகி-
கள்', 'இ்தயத்தில் மலரந்த 
இரு மலரகள்' என்ற இரு 
நோவல்களும் மோத்்ததை 
கோரத்திபகசுவின குறிஞ்சி 

தவளியீடோக தவளிவநதுள்ைன. ்சபைகமுவ 
்சோகித்திய ்சம்பமைனம் இவைது 'உரிதமப 
ப்போைோட்டதில் உயிரநீத்்த தியோகிகள்'  நூதல 
இைத்தினபுரியில் அறிமுகம் த்சய்து ஐயோத்-
துதையின த்தோழிற்சஙக கதல இலக்கிய 
்பணிதய ்போைோட்டி ப்சதவயின சிகைம் என்ற 

விருத்த வழஙகி தகைைவித்்தப்தோடு பமலும் 
மூனறு ்சோகித்திய விருத்த ஐயோத்துதை 
த்பற்றவதைன்பது குறிபபிடத்்தக்க்தோகும்.  

ஐயோத்துதை உைரவுபூரவமோகபவ 
மதலயக மக்களின மண்வோ்சதன த்சறிந்த 
நோவல்கதை எழுதி உள்ைோரந்த கருத்துக்-
கள் மக்கதை த்சன்றதடயபவண்டும் என 
கருதினோர த்பருநப்தோட்ட, மறறும் த்தோழிற-
்சஙக அனு்பவம் அவருக்கு அம் மக்கள் 
்பறறிய ஆழமோன ஒரு ்போரதவதய ஏற்படுத்-
தியிருந்தது. இவருதடய நோவல் கருத்துக்-
கள் அதனத்துபம த்பருநப்தோட்டஙகளுக்கு 
உள்பையிருநது வருவன என்ப்தோல் அவற-
றின ய்தோரத்்தமும் அதிக நம்்பகத்்தனதம-
யும் உண்டு.  

இவர   த்பரிய ்படிபபுப ்படித்்தவர இல்தல 
என்பது அவருதடய எழுத்துச் ்சோ்ததன-
கதை ்போதிக்கவில்தல. அத்துடன அவவோ-
்றோன நிதலயில் ஒரு நோவதலயும் உயிர-
நீத்்த தியோகிகள் ்பறறி எழுதுவதும் அ்ததன 
த்போது தவளிக்கு தகோண்டுவருவதும் ்சோ்த-
தன்தோபன.

மலையக எழுத்தாளர், அரசியல் 
த்தாழிற்சஙக த்சயற்தாட்தாளர்  

தவசி ஐயாத்துரை  

எச்.எச். விக்கிைமசிஙக

த்தோழிலோைோ் ப்தசிய ்சஙகத்தின நிரவோகப த்போறுப்போைர 
கவிமணி சி.வி. பவலுபபிள்தை, அதமபபுச் த்சயலோைர எம்.எஸ். 
துதைச்்சோமி, முனனோள் நிதிச்த்சயலோைர பக.வி. தவள்ை்சோமி, 
வி.எஸ். த்பரிய்சோமி ஆகிபயோருடன ்ததலவர ்தவசி ஐயோத்துதை 
த்தோழிலோைர ப்தசிய ்சஙக நிகழவில் 1974.  

மதலயக மக்கள் முனனணி 
்ததலவருடன 2003

இநதிய வம்்சோவளி ப்பைணி ஆைம்்ப 
நிகழவினப்போது 1999.

த்பருநப்தோட்ட வீடதமபபுத் திட்டம் இனனும் 
விட்ட இடத்திலிருநது ஆைம்பிக்கப்படோ-

மபல இருப்பது மதலயக மக்கள் மத்தியில் கலக்-
கத்த்த ஏற்படுத்தியுள்ைது. இலஙதக அைசின நிதி-
தயோதுக்கீடு, இநதிய அைசின ்பஙகளிபபுடன த்தோடை 
பவண்டிய இருமுதன வீடதமபபுத் திட்டம் புதிய ஆட்-
சியின கீழ இனனும் த்சயல்வடிவம் த்ப்றோதுள்ைது. 
இ்தறகோன கோைைஙகள் குறித்்த்தோன தவளிப்பதடத்-
்தனதம எனனதவனறு புரியவில்தல.   

தமோத்்தமோக 9000 வீடுகள் நிரமோணிக்கப்பட்ட-
்தோக முனனோள் அதமச்்சர ்பழனி திகோம்்பைம் ்தைப-
பில் த்சோல்லப்பட்டது. ஆனோல் கட்டிமுடிக்கப்பட்டதவ 
இநதிய அைசு வழஙகிய நிதியிபல்தோன நடநதிருக்கின-
்றன எனறு அபப்போது இ.த்தோ.கோ. குற்றஞ்்சோட்டியது.   

முனதனய ஆட்சியினப்போது த்பருநப்தோட்ட வீட-
தமபபுத் திட்டம் ்தோம்தமோவ்தறகு இஙகு வோழும் மக்-
களுக்கு கோணி  உரிதம இல்லோ்தப்த கோைைதமன 
்தமிழ முறப்போக்குக் கூட்டணி கூறியிருந்தது. 100 
நோள் பவதலத் திட்டத்தினப்போது சில குடும்்பஙக-
ளுக்கு கோணி உறுதிப ்பத்திைஙகள் தகயளிக்கப்பட்-
டன. இவவிடயத்தில் அமைர  பவலோயு்தத்தின 
்பஙகளிபபு அதிகமோகபவ இருந்தது. 
எனினும் இது ்சட்டபூரவமோன உறு-
திப்பத்திைம் ்தோனோ என்ற குழப்ப-
மும் எழுந்தது. இ்ததன அமைர 
பவலோயு்தமும் ஏறறுக் தகோண்-
டிருந்தோர.   

கோலக்கிைமத்தில் கோணி உறு-
தியில் கோைப்படும் குத்ற்போடு-
கள் நிவரத்தி த்சய்யப்படுதமன 
அவர உறுதி வழஙகியிருந-
்தோர. அவரின மைைத்தின பின 
த்போறுபபிதன ஏறறுக்தகோண்ட 

்த.மு. கூட்டணியோல் முழுதம-
யோக எ்ததனயுபம த்சய்ய முடிய-
வில்தல. ஆனோல் கோணி உரிதமக் 
தகோள்தகதய விடுத்து வீட்டுரிதம 
விவகோைத்த்த அக்கட்சி தகயோண்-
டது. இதுவும் மந்தகதியிபலபய 
நிகழந்தது.   

இலஙதக அைசின நிதிதயோதுக்கீட்-
டின கீழ இடம்த்பறும் வீடதமபபுத் 
திட்டத்தில் மட்டுமனறி இநதிய வீட-
தமபபுத் திட்டத்தின கீழ இடம்த்பற-

றுவந்த வீடதமபபுத் திட்டத்திலும் 
ஊழல், பமோ்சடி, முத்றபகடுகள் 
இருப்ப்தோகக்கூறி அமைர  ஆறுமு-
கன த்தோண்டமோன ஊழல், பமோ்சடி 
வி்சோைதை ஆதைக் குழுதவயும் 
அணுகினோர.  ஆனோல் இத்தப்பறறி 
்த.மு. கூட்டணி கவனத்தில் தகோள்-
ைவில்தல. எனிலும் வீடதமபபில் 
கோைப்படும் குத்ற்போடுகதை ஆ்தோ-
ைஙகளுடன ஊடகஙகள் தவளிச்்சம் 
ப்போட்டுக் கோட்டின. இ்தனோபலபய கட்-

டிமுடிக்கப்பட்ட வீடுகளில் கோைப-
்படும் குத்ற்போடுகள் நிவரத்தி 
த்சய்யப்படோமபல அந்த ஆட்சிக் 
கோலமும் கதைநதுப்போனது.  

இ.த்தோ.கோ. இநதிய அைசின 
அணு்சைதனயுடன இடம்த்ப-
றும் வீடதமபபுத் திட்டத்திலும் 
குத்ற்போடுகள் இருப்ப்தோக சுமத்-
திய குற்றச்்சோட்டுகதை இநதிய 
அை்சோஙகம் மறுத்து அறிக்தக 
விட்டது. இ்தனோல் இ.த்தோ.
கோவின நிதல ்தரம்சஙகடமோ-
னது. சு்தோரித்துக் தகோண்ட அக்-
கட்சி இநதிய அைசின நிதியு்தவி-
யிலோன வீடதமபபுத் திட்டத்தில் 
குத்றபயதும் இல்தல எனறு 
கூ்றபவண்டி பநரந்தது.   

இ்தனோல் ்த.மு. கூட்டணிபய 
அதிகம் குதூகலம் அதடந்தது. 
ஏதனனில் அக்கட்சியின ்ததல-
வரகளில் ஒருவைோன ்பழனி 
திகோம்்பைபம இைண்டு வீடதமப-
புத் திட்டஙகதையும் தகயோண்-
டோர.  இ்தனோல் கட்டப்பட்டு 
தகோண்டிருப்பது யோருதடய நிதி-

தயோதுக்கீட்டிலோன வீடுகள் என்பது குைறு்படியோகபவ 
கோைப்பட்டது. உண்தமயில் எத்்ததன வீடுகள் கட்டப-
்பட்டுக் தகோண்டிருக்கின்றன ப்போன்ற வி்பைஙகளின 
நம்்பகத் ்தனதம ்பறறி ்சநப்தகஙகள் கிைம்பின.  

இநதிய வீடதமபபுத் திட்டம் 2012களிபலபய 
மு்தன மு்தலோக இலஙதகயில் ஆைம்்பமோனது. யுத்-
்தத்தினோல் ்போதிக்கப்பட்ட வடகிழக்கு மக்களுக்கோக 
இநதிய அை்சோஙகம் 50,000 வீடுகதை கட்டிக்தகோ-
டுக்க முனவந்தது. ஆைம்்பத்தில் இபபிைப்த்சஙகளில் 
வோழும் முஸ்லிம் மக்களுக்கு 6000 வீடுகள் ப்போக 
எஞ்சியதவ ்தமிழ மக்களுக்கு வழஙகுவது என்பப்த 
இநதியோவின நிதலப்போடு.  

 (16 ஆம் ்பக்கம் ்போரக்க)

த்ருந்்தாட் வீ்லமப்புத திட்ம்

த்பருநப்தோட்டத் த்தோழிலோைரகளின பிைச்சிதனக-
தைத் தீரத்து தவக்கவும்,  அவரகளின நலனகள் 
மறறும் உரிதமகதைப த்பறறுக்தகோடுக்கவும், ்போது-
கோக்கவுபம  த்தோழிற்சஙகஙகள் உருவோகின.  

அந்த வதகயில் இநநோட்டில் உருவோன த்தோழிற-
்சஙகஙகளில் இ.த்தோ.கோ மிகவும்  ்பதழதம வோய்ந்த 
த்பரிய த்தோழிற்சஙகமோகும். இனறுவதையில் கூடு்த-
லோன  அஙகத்்தவரகதையும், ஆ்தைதவயும் தகோண்ட 
ஒரு ்பலம்த்போருநதிய அதமப்போக  விைஙகுகி்றது. 
ஆனோலும் இ.த்தோ.கோ.வும் ்சரி, அ்தன பினனர வந்த  
த்தோழிற்சஙகஙகளின த்சயற்போடுகள், நடவடிக்தக-
களும் ்சரி, யோவுபம இனறு  மந்தகதியிலும் திருப-
தியற்ற நிதலயிலும் இயஙகி வருவத்தபய  அவ்தோ-
னிக்கக்கூடிய்தோக உள்ைது.  

குறிப்போக இது களுத்துத்ற மோவட்டத்துக்குப 
த்போருத்்தமோகும். இதுவதை  கோலமும் இந்த 
மோவட்டத்தின இஙகிரிய, மத்துகம ஆகிய 
இரு நகைஙகளில் மட்டும்  இ.த்தோ.கோவின 
த்தோழிற்சஙகக் கோரியோலயஙகள் இயஙகி 
வருகின்றன. மத்துகம நகரில்  கோரியோல-
யம் இயஙகிவந்த ப்போதிலும் அஙகு ்பணிபு-
ரிநது வந்த த்தோழிற்சஙக  ்சட்டதிட்டஙகள், 
நுணுக்கஙகள் ்பறறிய நல்ல அனு்பவத்த்தக் 
தகோண்டிருந்த  த்தோழிற்சஙகப பிைதிநிதிதயோ-
ருவர சில வருடஙகளுக்கு முனனர கோஙகிைத்ஸ 
விட்டு  விலகிச்த்சன்ற்தோல் இஙகிரிய மோவட்ட கோரியோ-
லயத்தில் ்பணியோறறிவரும்  த்தோழிற்சஙகப பிைதிநி-
திபய மத்துகம மோவட்டக் கோரியோலயத்துக்கும் 
த்போறுப்போக  இருநது வருகின்றோர.  

த்தோழிற்சஙகக் கோரியோலயஙகள் ஊடோக 
த்தோழிற்சஙக நடவடிக்தககள்  முனதன-
டுக்கப்படுவதில் ஒரு மந்தகதிதய ்போரக்-
கிப்றோம். ்சஙகஙகள் அடிக்கடி  மூடப்பட்ட 
நிதலயில் கிடப்பத்தபய கோைமுடிகி-
்றது. வோலி்பர ்சஙகம், மோ்தர  ்சஙகம், 
இதைஞர அதமபபு இதவ இயஙகு-
வப்த கிதடயோது. ப்தோட்டக்கமிட்டித்  
்ததலவரகள், மோவட்டத் ்ததலவர-
கள் த்பயைைவில் மட்டுபம இருநது வருகின்றனர.  

எனபவ இ.த்தோ.கோ அ்தன த்தோழிற்சஙக நட-
வடிக்தககள் குறித்து கவனம் த்சலுத்தி  மீை கட் -
டிதயழுப்ப பவண்டிய ஒரு கட்டோய நிதலபயற-
்பட்டுள்ைது. இ.த்தோ.கோவின  ்ததலவர ஜீவன 
த்தோண்டமோன விப்சட கவனம் த்சலுத்்தபவண்டிய 
கடப்போடு உள்ைது.  

இனி அமைர ஆறுமுகன த்தோண்டமோன கோலத்-
தில் அவரும் ்சரி, கோஙகிைஸ்  முக்கியஸ்்தரகளும் ்சரி 
இந்த மோவட்டம் குறித்து கவனம் த்சலுத்தி  வநதுள்-
ைோரகைோ என்ற பகள்வியும் எழுநதுள்ைதுடன இது 
குறித்து  ஆைோய்நது்போரக்க பவண்டியுமுள்ைது.  

2007இல் அபப்போத்தய ஜனோதி்பதியோக இருந்த 
மகிந்தைோஜ்பக்ஷவின ஆட்சியில்  இதைஞர வலு-
வுூட்டல் மறறும் ்சமூகப த்போருைோ்தோை அபிவிருத்தி 
அதமச்்சைோக இருந்த  ஆறுமுகன த்தோண்டமோன 
மதலயக இதைஞரகதை நவீன த்தோழில்நுட்்ப 
உலகுக்கு அறிமுகம்  த்சய்யும் ஒரு ஆைம்்ப நட-
வடிக்தகயோக மதலயகத்தின ்பல ்பகுதிகளிலும் 
2007.11.05ல்  பிைஜோ்சக்தி கைனிப ்பயிறசி 
நிதலயஙகள் ஆைம்பித்து தவக்கப்பட்டன. இதில்  
களுத்துத்ற மோவட்டத்தின புைத்சிஙகை, கலபஹன 

ப்தோட்டத்தில் சுமோர 2 மில்லியன  த்சலவில் அதமக்-
கப்பட்ட ்பயிறசி நிதலயமும் ஒன்றோகும்.  

பமலும் ஒரு ்பயிறசி இந்த மோவட்டத்தின இஙகிரிய 
த்றகம் ப்தோட்டத்தில்  ஆைம்பித்து தவப்ப்தறகோன நட-
வடிக்தக எழுக்கப்பட்டு வருவ்தோக பிைஜோ்சக்தி  நிதல-
யத்தின அபப்போத்தய இதைப்போைைோக இருந்த 
ரீ. நி்சோந்தன  த்தரிவித்திருந்தோர. ஆனோல் அவவோ-
்றோன ஒரு நிதலயம் இதுவதையில்  ஆைம்பிக்கப்ப-
டவில்தல.  

ஆனோல் 13 வருடஙகள் கடநதுவிட்ட ப்போதிலும் 
ஆைம்பித்து தவக்கப்பட்டு  இயஙகிவரும் ஒபைதயோரு 
்பயிறசி நிதலயமும் இதுவதையில் முனபனற்றம் 
கண்டிைோது  த்பயைைவில் மட்டுபம இயஙகி வருகி்றது 
என்பப்த ்பலரினதும் அபிபபிைோயமோகும்.  ்போதுகோப-

்போனதும் வ்சதியோனதுமோன ஒரு இடத்தில் 
இநநிதலயம் அதம்பப  த்பறறிருக்க-

வில்தல என்பதும் இஙகு குறிபபிடத்-
்தக்கது.  

2014ம் ஆண்டின முற்பகுதி-
யில் இப்த ்பயிறசி நிதலயத்தில் 
நதடத்பற்ற  களுத்துத்ற மோவட்-
டத்திலிருநது த்தரிவு த்சய்யப்பட்ட 
200 ப்பருக்கு  அதமச்சினுுௗடோக 
பகோழிக்குஞ்சுகள் ்பகிரந்தளிக்கும் 
நிகழவில் ஆறுமுகன  த்தோண்ட-
மோன கலநதுதகோண்டோர.  

அப்த ஆண்டு இறு-
தியில் நதட-

த்பற்ற பமல் 
மோகோை 

்சத்பத் 
ப்தர்த -

லில் களுத்துத்ற  மோவட்டத்தில் இ.த்தோ.கோ ்தனித்து 
ப்சவல் சினனத்தில் ப்போட்டியிட்டப்போது பிை்சோை  நட-
வடிக்தககளில் ஆறுமுகன த்தோண்டமோன மறறும் 
கோஙகிைஸ் முக்கியஸ்்தரகள்  கலநதுதகோண்டனபை 
்தவிை அ்தன பினனர ஆறு வருடஙகள் கடந்த 
நிதலயில் ஆறுமுகன  த்தோண்டமோபனோ அல்லது 
இ.த்தோ.கோவின முக்கியஸ்்தரகபைோ எவபைனும் 
இந்த மோவட்டத்தின  எந்ததவோரு நிகழவிலும் கலந-
துதகோண்டதில்தல. மக்களின குத்ற்போடுகள்,  பிைச்-
சிதனகள் குறித்து கண்டறியபவோ பகட்டறியபவோ 
எவருபம வந்ததில்தல.  

நோட்டில் அடுத்து நதடத்ப்றவிருப்பது மோகோை்ச-
த்பத் ப்தர்தலோகும். மோகோை ்சத்பத்  ப்தர்தல் நதட-
த்பறும் ்பட்்சத்தில் நிச்்சயமோக இ.த்தோ.கோ களுத்துத்ற 
மோவட்டத்தில்  ்தனித்து கைமி்றஙகும் என நம்்பப்ப-
டுகி்றது. எனபவ இபப்போதிருநப்த இ.த்தோ.கோ  அ்தற-
கோன நடவடிக்தககளில் இ்றஙகி அ்தன பவதலத் 
திட்டஙகதை விஸ்்தரிக்க  பவண்டும்.  

அைசியல் மறறும் த்தோழிற்சஙகவோதிகள் ்பலைோலும் 
ஏமோற்றப்பட்டு  பு்றக்கணிக்கப்பட்டு இனி யோதையும் 
நம்புவ்தறகில்தல என விைக்தியுற்ற நிதலயில்  
வோழநதுவரும் களுத்துத்ற மோவட்ட மக்கள் மத்தி-

யில் ஒரு நம்பிக்தகதய  ஏற்படுத்தி அவரகளின 
வோழவில் ஒரு விடிதவ ஏற்படுத்தும் த்போருட்டு ஜீவன  
த்தோண்டமோன இந்த மோவட்டம் குறித்து விப்சட 
கவனம் த்சலுத்்த முனவைபவண்டும்.  ்தமது ்தநத்த 
ஆறுமுகன த்தோண்டமோனோல் ஆகோ்த கோரியஙகதை 
இவர ்சோதித்து ்சோ்ததன  ்பதடக்க பவண்டும்.  

்தநத்தயின திடீர மத்றதவயடுத்து த்போறுபபு-
கதை ஏறறுக்தகோண்டுள்ை இதைஞைோன  ஜீவன 
த்தோண்டமோனுக்கு எண்ைற்ற த்போறுபபுக்களும் 
கடதமகளும் தினமும் குவிந்த  வண்ைமோகபவ 
இருக்கின்றன. இவர எனன த்சய்யப ப்போகி்றோர? 
்சோதிப்போைோ? என மக்கள்  எதிர்போரத்துள்ைனர. இவர 
்சோதித்துக் கோட்ட பவண்டும். கோஙகிைஸ்  முக்கியஸ்-
்தரகள் இவருக்கு ப்ததவயோன ஆபலோ்சதனகதை 
வழஙகி ்பக்க்பலமோக இருநது  அவருடன ப்சரநது 
்பயணிக்க பவண்டும். அவைது திட்டஙகளும், எண்-
ைஙகளும்  நித்றபவ்ற தவறறித்ப்ற அவருக்கு உறு-
துதையோக இருநது ்போடு்பட பவண்டும்.  

ஜீவன த்தோண்டமோன நுவதைலியோ மோவட்ட 
மக்களுக்கு மட்டும் பிைதிநிதியல்ல.  ஒட்டுதமோத்்த 
மதலயக மக்களுக்குமோன பிைதிநிதி என்பத்த மன-
திறதகோண்டு த்சயற்பட  பவண்டும்.  

2017ம் ஆண்டு பம மோ்தத்தில் நோட்டில் ஏற்பட்ட 
பமோ்சமோன இயறதக  அனரத்்தத்தினோல் களுத்-
துத்ற மோவட்டத்தில் தவள்ைபத்பருக்கு மறறும்  
மண்்சரிவினோல் ்போதிபபுக்குள்ைோன மக்கள் மறறும் 
மண்்சரிவு அ்போயத்த்த  எதிரபநோக்கியிருந்த மக்கள் 
நலனகருதி ஆைம்பிக்கப்பட்ட வீட்டுத்திட்டஙகள்  
முத்றயோக ஆைம்பிக்கப்பட்டுள்ை்தோ? முத்றயோகப 
புூரத்தி த்சய்யப்பட்டுள்ை்தோ?  என்பது குறித்து அப-
ப்போத்தய நல்லோட்சியில் ஆைோய்நது ப்ததவயோன நட-
வடிக்தக  எடுக்க முனவைவில்தல. ஆைம்பிக்கப்பட்ட 
சில வீட்டுத்திட்டஙகள் இனனும்  புூரத்தி த்சய்யப்பட-
வில்தல. மக்களிடம் தகயளிக்கப்பட்ட இைண்தடோரு  
வீட்டுத்திட்டஙகளில் ்பல குத்ற்போடுகள் கோைப்படுவ-
்தோகவும் குடிநீர வ்சதி  கிதடயோது என ்பயனோளிகள் 
சுட்டிக்கோட்டியுள்ைனர.  

பவோகன ப்தோட்டம் கீழபபிரிவு, தகோ்பதவல ஆகிய 
ப்தோட்டஙகளில் மண்்சரிவினோல்  ்போதிபபுக்குள்ைோன 
55 குடும்்பஙகளுக்தகன ஆைம்பிக்கப்பட்ட  வீட்டுத்-
திட்டஙகள் இனனும் பூரத்தியதடயோது தகவிடப்பட்ட 
நிதலயிபலபய  கோைப்படுகின்றன. அைபத்போல-
கந்த, லிஸ்க்பலன பிரிவில் தகயளிக்கப்பட்ட 29  
குடும்்பஙகளுக்கோன வீட்டுத்திட்டத்தில் முத்றயோன 
குடிநீர வ்சதி கிதடயோது.  

குத்ற்போடுகள் ஊடகஙகளில் சுட்டிக்கோட்டப்படும்-
ப்போது ்பத்திரிதககதைப  ்போரத்துவிட்டு எஙகளுக்கு 
நடவடிக்தக எடுக்கமுடியோது என அனறு ட்ைஸ்ட்  நிறு-
வனத்தில் த்போறுபபுவோய்ந்த ்ப்தவியிலிருந்த அதி-
கோரிதயோருவர கூறியத்தயும்  இஙகு சுட்டிக்கோட்ட 
பவண்டியுள்ைது.  

முனதனய ஆட்சியிலும் ்சரி, நல்லோட்சியிலும் ்சரி 
ப்தோட்டப்பகுதிகளில்  பமறதகோள்ைப்பட்ட தகோனகிறீட் 
்போத்த, குடிநீர, விதையோட்டு தம்தோனம்,  மல்சல-
கூடம், சிறுவர அபிவிருத்தி நிதலயம், கூதைத்்தகடு-
கள் ப்போன்ற விடயஙகள்  த்தோடர்போக ்பல புகோரகள் 
உள்ைன. எந்த ஆட்சியோனோலும் எனன நடநதுள்-
ைது என்பத்த  ஆைோய்நது ்போரப்பது மிகவும் அவ-
சியமோகும். இைோஜோஙக அதமச்்சர ஜீவன  த்தோண்-
டமோன களுத்துத்ற மோவட்ட மக்களின நிதலதய 
கவனத்திறதகோண்டு விப்சட கவனம்  த்சலுத்்த முன-
வைபவண்டியது அவசியம். 

கவனிப்பாரற்ற நிலையில் களுத்துல்ற 
த்ருந்்தாட்த ்மிழர்கள்

இஙகிரிய மூரத்தி

கபாைதபாமதமும் கைககமும்  
்பன. ்போலோ   
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24 ஆசனங்கள் . கி. 
ஆ. 2012,  71000 
கி.மீ. பா டசாலை மா-
ணவர்கலை  - பபாக்கு-
வரத்து  சசய்த பஸ். 
071- 9633117/  
0727 100980
 013628

அரச நிறுவனசமான்றிற்கு 
சிறிய பவன் வண்டி -
சயான்று சவ்கன் 12,  
முலலைத்தீவு,  கிளி-
ச�ாச்சி,  வவுனியா,  
மன்னார  ப்தலவ. 
நீண்ட ்கா ைக் குத்்தல்க -
க்கு .  0764422653.
 011302

கிளிச�ாச்சி பிரப்தசத்தில,  
அ ரச சசயற்திடடசமா-

ன்றிற்்கா்க,  எரிசபாரு-
ள்,  சாரதியுடன் கூடிய,  
201 5 இ ல அலைது 
அ்தற்குப் பின்னர 
பதிவு சசயயப்படட 
டபுள் ச்கப் வண்டி-
சயான்று ப்தலவ. 
0 7 6 7 0 3 8 8 2 4
 013204

சிறிய பவன் வண்டி-
சயான்று ப்தலவ. 
மாத்்தலை,  இரத்ம -
ைாலன,  ச்காழும்பு,  
மாத்்த லை,  ்கண்டி ,  
மன்னார,  ஹம்பாநப்தா -
டலட. நீண்ட ்காைத்தி -
ற்கு.  0764422653.
 011304

மதுபபால்த பாவலன,  
உடல சமலி்தல,  
ச்காழுத்்தல,  அதி்க 
நித்திலர,   நித்திலர -
யின்லம ,   பசாரவு. 
உ ள்�ாடடு மருத்துவ -
ம். D R.ABDEEN 
சு லைப்,  நிவ்திஹாரி 
சம டி க்்கல,  116 C,  
ச்காழும்பு  ்கண்டி வீதி,  
சபற்பைால நிலைய ம் 
அடுத்து. 008301

ஒரு முன்னணி நிறுவனம் 
ச்காழும்பு புை�்கர பகு -
தியில சநல்தப்படுத்்தல 
அலுவைர்கலை ஆடபச-
ரக்கின்ைது. மருத்துவம்,  
வா்கனம்,  பபானஸ்,  
சம்பைம் ,  சவளி �ாடடு -
ப் பய ணங்கள் இதில 
உள்ை டஙகும். 50 
வய திற்குக் குலைவா-
னவர்கள் அலையுங்க-
ள். 0773928246,  
0 7 1 6 2 2 6 5 7 8 ,  
0 7 7 7 6 9 7 6 2 2 ,  
0 7 1 3 5 3 0 8 7 6 ,  
0 1 1 4 2 0 1 5 3 9
 012513

சபாரலையில அலம-
நதுள்ை ச்தாழிற்சா -

லைசயான்றிற்கு 35 
- 65 வயதிற்கிலடப்படட 
உ்தவி ்கணக்்காைசரா -
ருவர ப்தலவ. சம்பைம் 
பபசித் தீரக்்கப்படைாம். 
7 தினங்களுக்குள் வி-
ண்ணப்பியுங்கள். ஓயவு 
ச ப ற் ை வ ர ்க ளு க் கு ம் 
விண்ணப்பிக்்கைாம். 
பணிப்பாைர இை. 07 
ஸம்னர பிரப்தசம்,  
ச்காழும்பு-08. 013371

திரிவீல சஹாயிஸ்ட 
மூைம் உயரத்திக் 
்கழுவுவ்தற்கு சுறுசுறு -
ப்பான அனுபவமுள்ை 
ஊழியர்கள் ப்தலவ. 
ப்க்காலை படவிட 
பீரிஸ் நிறுவனத்திற்கு. 
077-9274773,  035-
2223967 013904

நீரக்குைாய ச்தாழிலநு -
டபவியைா ை ர ப்தலவ. 
்தஙகு மி டம் உண்டு. 
சம்ப ைம் 2000/ 
- 0 768237400,  
076 8237401.
 013399

ச்தஹிவலை பவலை -
த்்தைத்திற்கு பமசன் 
பாஸ்மார்கள் ப்தலவ. 
�ாசைான்றுக்கு 3, 
000/ - கிைலம சம்ப-
ைமும்  வைங்கப்படும். 
்தஙகுமிடம் வசதியு -
ண்டு. 0778177177
 013026

எமது ஹாடபவயா-
ர நிறுவனத்திற்கு 
(Hardware) ்கனர்க 
வா்கன சாரதி (Heavy  
Vehicle Driver) 
ப்தலவ. ப�ரில வரவும். 
்தஙகுமிட வசதியுண்டு. 
இை. 05 குவாரி வீதி,  
ச்காழும்பு - 12. 012546

மத்திய மலை �ாடடிலிரு -
நது வீடடுப் பணிப்சப -

ண்்கள்,  சபண் உ்த -
வியாைர்கள் ப்தலவ. 
வயது  - 17 மு்தல 40 
வலர ,   சிைந்த சம்பை -
ம்,   வாழும்,  பவலை 
சசயயும் நிலைலம்கள்,  
அ னு பவம் அவசியம-
ற்ைது. ச்தாடரபு - 75/ 
1,  டப்ளியு ஏ சிலவா 
மாவத்ல்த,  சவள்ை -
வ த்ல்த . அலையுங்க -
ள் 0 112 5 91169,  
075 509 1 379,  
011 255 5 410
 013914

விை ஙகு  பண்லண-
க்கு  நீரச்காழும்பில 
இ ருநது ஊழியர 
குடும்பம் ப்தலவ. 
0 7 7 8 2 0 1 3 6 7 /  
0 7 1 3 1 3 2 3 1 0
 013605

்கண்டி பஹாடடலுக்கு 
்தஙகி பசலவயாற்ைக் 
கூடிய 35 வயதிற்கு 
குலைந்த திருமணமா -
்கா்த ரூம் பபாய வர -
பவற்பு அதி்காரி்கள்/ 
சபண் வரபவற்பு அதி-
்காரி்கள் ப்தலவ. 071-
8398923. 013395

ச ப ா ர ை ஸ் ்க மு வ வி ல 
அலமநதுள்ை இநதி-
யன் பஹாடடலுக்கு 
மற்றும் பபக்்கரிக்கு 
இநதியன் Cheff 
அ னு ப வ த் து டன் 
Cashier (Male/  Fe-
male) சாரதி மற்றும் 
பபக்்கரி உ்தவியாைர 
ப்தலவ. அலையுங்க-
ள். 0773667998,  
0 7 7 7 6 4 5 1 7 2
 013516

எமது நிறுவனத்திற்கு 
பமசன் (2800 மு்தல) 
உ்தவியாைர (1800 
மு்தல) ப்தலவ. 
ஹஙசி ்கன்ரக் ஷன்,  
மத்ப்தச்காட (சிங்கை-
ம் ்கல்தக்்கக்கூடியவ -
ர) 0778844125/ 
0 7 8 7 3 9 9 2 4 0 .
 013400

பமசன் பாஸ் ச்தாழிைா -
ைர்கள் ப்தலவ. ்தஙகு -
மிடம் உண்டு. சம்பை -
ம் 2200/ -,  1800/ 
- 076823 740 0,  
07682374 01.
 013398

இரத்மைாலனக்கு அருகில 
்தனியார நிறுவனசமா -

ன்றில சுத்்தரிப்பு விட -
யங்களுக்்கா்க ஆண் 
ஊழியா்்கள் ப்தலவ. 
்தஙகுமிட வசதியுண்டு. 
ஒரு �ாட சம்பைம் 
ரூ.1100/ - பமைதி்க 
ப�ர ச்காடுப்பனவு,  
வரவுக் ச்காடுப்ப னவு,  
ஊழியர பசமைாப ச்கா -
டுப்பனவு. ஞாயிறு தி-
னத்திற்கு கூடு்தல சம்ப -
ைம் 0771809931,  
0 1 1 2 8 1 0 8 0 7
 013396

பலைய இரும்புப் சபாரு -
ட்கள் ்கலடயில பவலை 
சசயவ்தற்கு ஊழிய -
ர்கள் ப்தலவ. உணவு,  
்தஙகுமிடம் இைவசம் 
சம்பைம் 50,  000/ 
-,  07775 4 2910.
 013901

அலுவை்க பணியாை-
ர்கள் சுத்தி்கரிப்ப்த -
ற்கு மற்றும் குறித்்த 
ப வ ல ை ்க ளு க் ்க ா ்க ,  
்தஙகியிருந து அலைது 
�ாைாந்தம் வநது 
பணிபுரிய முடியுமான 
ஆசைாருவர ப்தலவ. 
்கலவித் ்தல்கலம்கள் 
அவசியமற்ைது. மா்தச் 
சம்பைம் ரூ. 35, 000/ 
- இற்குக் கு லையாது. 
ச்தாலைபபசி 072-
8331522,  ஈ சமயில 
a s o k a @ a a j c o . l k ,  94/ 
12  கி ருை ப்ப லன 
அவ்னி வ் ,  ச்காழும்பு-
05. 013139

எமது  ட யர நிறுவனத்து-
க்கு கீழ் குறிப்பிடப்படு-
ம் சவற்றிடங்களுக்கு 
ப யிற்சியுள்ை பயிற்சி -
ய ற்ை ஊழியர்கள் மி்க 
விலரவில ப்தலவ. 
பயிற்சியுள்ை சஹவி 
சவயி்கல டிலரவரஸ் 
சமசின் ஒபபரடடரஸ் 
(பயிற்சியுள்ை/  பயிற்சி-
யற்ை) அலைப்பு்களு-
க்கு - 0756305259/  
0 1 1 5 6 6 0 0 7 6
 013900

்கந்தான பிரபுத்்தா்கம -
வில அலமநதுள்ை 
ல்கத்ச்தாழில + மண்ட -
பத்திற்்கான ஊழியர்க -
ள் (ஆண்/  சபண்) 
பச ரத்துக் ச்காள்ைப்ப -
டுவர. �ாைாந்த சம்ப-
ைத்ல்தப் சபைைாம். 
071-8374973,  078-
4576596 013479

்கம்பஹ,  உடு்கம்சபாை 
மைரச்  சசடி �ாற்று -
பமலடயில ்தஙகி 
பவலை  சசயவ்தற்கு 
ஆண்்கள் ப்தலவ. 071-
191 8181,  0777-
462066 013483

ச்காழும்பிலுள்ை பிரபலய 
ஶ்ரீ முத்து மாரியம்மன் 
ப ்த வ ஸ் ்த ா ன த் தி ற் கு 
நிரவா்க திைலமயும் 
அனுபவமும் உள்ை 50 
- 60 வயதுக்குடபடட 
பமபனைர (Manager) 
பவலைக்கு ஒருவர 
ப்தலவ. சம்பைம் 
பபசித் தீரமானிக்்கைா-
ம். ்தஙகுமிட வசதி்கள் 
உண்டு. ஆரவம் உள்ை -
வர்கள் கீழ் ்காணும் 
மு்கவரிக்கு ்தங்களின் 
சுய விபரக்ப்காலவலய 
அனுப்பி லவக்்கவும். 
Sri Muthumariam-
man Devasthanam. 
No. 340/ 35 K,  Cyrilc 
Perera Mawatha,   Co-
lombo-13. 013621

நிவ் பராயல நிறுவனத்தி -
ற்கு ்கனர்க வா ்கனம் 
அடிப்பக்்கம் ்கழுவுபவார 
(மா்தாந்தம் 70, 000/ 
-) வா்கனம் ்கழுவுபவா -
ர மா்தாந்த ம் 42, 
000/ - (ஆண்/ சபண்) 
வா்கன இன்டீரி யர/ 
சபாலி ஷ் சசயபவார 
(மா்தாந்தம் 64, 000/ 
-) இ வ்பவ லை்கலை 
்கற்பி க்்க  (மா்தாந்தம் 
35, 0 000/  - ஆண்/ 
சபண் )  ்த ஙகுமிட வச -
தி்கள் உணவு இைவசம் 
07 74848047 (நீ-
ரச்காழும்பு /  ச்காச்சி-
க்்கலட) 013126

பாம் சசாப்  மற்றும் பாம் 
பவலைக்கு  ஊழியர்க-
ள் ப்த லவ. (பயிற்சி 
்கடடாயமிலலை) ்தஙகு -
மிட வசதியுண்டு. 074-
0304100 ்தஙச்கா -
டடுவ 013127

ஹஙசவலை ச்தாழி -
ற்சாலைசயான்றிற்கு 
ஆண்,  சபண் ஊழிய-
ர்க ள் பசரத்துக் ச்கா -
ள்ைப்படுகின்ைனர. 8 
மணித்தியாைத்திற்கு 
சம்பைம். ஆண் ஊழிய-
ரிற்கு 1, 000/ - (மணி -
த்தியாை  OT 1 20) 
சபண் ஊழிய ர 800/ 
- வா ரநப்தாறும் முற்ப-
ணம். 0773077813,  
072 2273273
 013326

Sto res Clerk - Female 
வ த்்தலையில அலம -

நதுள்ை எமது நிறு-
வனத்தில பணியாற்ை 
்க.சபா.்த. உயர்தரம் 
சித்தியலடந்த ஆஙகி-
ைம் மற்றும் சிங்கை,  
்கணனி அறிவுலடய-
வர்கள் ப்தலவ. வய -
ச்தலலை 30இற்கு 
குலைந்தவர்கள். இத்து -
லையில 5 வருட அனு-
பவம் உள்ைவர்கள் 
ப�ரமு்கப் பரீடலசக்கு 
திங்கள் மு்தல சவௌ்ளி 
வலர ப�ரில வரவும். 
இை. 18,  சவளிஅ -
முன வீதி ,  பஹகித்்த,  
வத்்தலை. ச்தாலைபபசி 
076-62 00300 
மின்னஞசல -  
h r @ c l i f t e x t i l e s . c o m 
 013624

071-8653778 �டசத்திர 
வ கு ப்பு பஹாடடலுக்கு 
சிவில உலடயில பா -
து்காப்பு அதி்காரி்கள். 
உணவு இைவசம். ஒரு 
�ாலைக்கு (12 மணி 
ப�ரம்) சம்பைம் ரூ. 
1450/ - ச்காழும்பு. 
071865 3780,  
071-86 53778,  
071-8379981,  070-
2513418 013818

பவயன்ச்காட A/ C 
சலூன் இரண்டுக்கு 
அனுபவமு ள்ை ஆண்/ 
சபண் ஊழியர்கள் 
மற்றும் ச்கசியர்கள் 
ப்தலவ. சம்பைம் - 
50%. 0761045412.
 013401

ச்காழும்பு - 06,  சவள்ை-
வத்ல்தயில இலணந்த 
குளியைலை்க ள் ,  
லடனிங,  சலமயைலை,  
குக்்கர,  சவாஷர,  பிரிடஜ் 
உடனான  சபண்்களு -
க்்கான  ்த ைபாடமிடப்ப-
டட அ லை்கள். 75/ 
1,  டப்ளியூ ஏ சிலவா 
மாவ த்ல்த. ச்தா.பப- 
011 2 5 91169,  
075 5 0 91379,  
077 7 4 52447
 013919

ச்காழும்பில வீடு்கள்,  
்காணி்கள்,  வியாபார வா -
யப்பு்கள் விற்பலனக்கு. 
்தயவு  சசயது பிரபவசி-
யுங்க ள்  - sellwinreal-
estate.com அலையுங்க-
ள் -  0776470596,  
011 2562456. 
விைம்பரங்கள் இைவ-
ச ம் . சசலவின் ரியல 
எஸ்படட. 013324

ச்காழும்பு-13,  ைம்படடா 
வீதிக்கு அருகில இரண்டு 
மாடி வீடு விற்பலனக்கு 
உண்டு. (72) எழுப-
த்திரண்டு இைடசம் 
(பபசி தீரமானிக்்கைா-
ம்) 0712847522
 012505

ச்தஹிவலை ்காலி வீதிக்கு 
மு்கப்பா்க,  �ாற்சநதியி-
ல இருநது ்காலிலய 
ப�ாக்கி 25M (்தலரப் 
பிரப்தசம்) 63 பபரச் 
வியாபார நிலையத்தி-
ற்கு,  மாடி வீடலமப்புத் 
தி டட ்கடடிடத் ச்தாகுதி -
க்கு உ்கந்தது. மு்கப்பா்க 
35 அடி - சிக்்கைற்ை 
உறுதி. 0777-803300
 013903

நுப்கச்காலட ்காணி வி -
ற்பலனக்கு மு்தன்லம-
யான ்காணி 70 பபரச் 
ச்காஹவை 16 பபரச்,  
பிரியா மாவத்்த ்களுபப -
ாவிை 26 பபரச் உடன் 
விற்பலனக்கு. 076-
6877381 013397

நுப்கச்காலட,  �ாவை 
D.M. ச்காை ம்பப்க 
மாவத்ல்தயில மூன்று 
அலை்கள் மற்றும் 
இரண்டு குளியை-
லை்களுடன் இரண்டு 
பரச்சுக்்களில அலமந்த 
இரண்டு மாடி வீடு. 95 
இைடசம் ரூபாவிற்கு 
வி ற் ்க ப் ப ட வு ள் ை து . 
0 7 7 6 9 7 5 4 6 4 /  
0 7 1 3 9 7 0 8 8 4
 013749

சவலைம்பிடடி அவிசாவ -
லை வீதிக்கு மு்கப்பா்க 
06 பபரச் இரு மாடி 
வீடு - 6 அலை்கள் 
2 குளியைலை்கள்,  
சபல்கனி 2 மண்டபம் 
2 சலமயைலை வியா -
பாரத்திற்கு ்கண்ணாடி 
பசாரூம்-1 விலை 6 
ப்காடி.076-6121483,  
0 7 7 4 8 2 4 1 4 0 ,  
0 3 3 2 2 8 8 1 4 3 .
 013241

Mt. Lavinia Galle Road 
இல (Pizzahut இற்கு 
பின்பா்க) 8.5P ்காணி 
தூய உறுதியுடன் 
உடனடி விற்பலனக்கு-
ண்டு. lP- 32 இைடசம் 
பபசித் தீரமானிக்்கைா-
ம். 0760211886
 013497

்காலி ்தடலை லைடஹ -
வுஸ் பஹாடடலுக்கு 
அருகில 3 அலை்கள் 
இரு மாடி வீடு. குத்்த-
ல்கக்கு அலைது வி-
ற்பலனக்கு உண்டு. 
0 7 1 0 9 4 3 2 4 0 / 
0 7 1 4 7 3 2 2 2 9 .
 013179

வரத்்த்க ப�ாக்்கத்துக்்கான 
்காணி்கள் விற்பலன 
38,  10,  10.5 பபரச்ச -
ஸ் ்காணி்க ள் மடடக்்க-
ைப்பு,  பிள்லையாரடி,  
திருமலை பிர்தான 
வீ தியில விற்பலனக்கு-
ண்டு. ச்தாடரபு - 077-
1112732 014016

வடக்கு ்கடலுக்கு மு்கப்பா்க 
25 ஏக்்கர ்காணி வி -
ற்பலனக்கு. உரித்துரி -
லம உறுதி - வலரபட-
ங்கள் - மூன்று சுற்று 
மின்சாரம்,  குடிப்ப்தற்கு 
தூய நீர சிைந்த வீதி வச -
தி்கள். 0774220236.
 013402

641

்காலி வீதி,  ச்காழும்பு 
-03,  இற்கு மு்கப்பா்க 
அமரிக்்கன் தூதுவரா -
ையத்திற்கு முன்னால,  
்கலட,  அலுவை்கம் ,  
உணவ்கம்,  ்காடசியலை-
க்கு சபாருத்்தமான 3 
மாடி்கள் ச்காண்ட ்கடடி-
டம் வாடல்க அலைது 
குத்்தல்கக்கு - ச்தாடரபு - 
்கபூர - 0714476124,  
0 7 8 3 9 8 1 7 8 8 .
 013148

- ்கருணா்கரன்  

நாடு யுத்த காலதம்த-
யும் விட மைாசைான 
நிமலக்குச் பசன்று 

பகாண்டிருக்கிற்தா? என்ற மகள்வி 
எலமலாரிடததிலும் எழுந்துள்்ளது. 
முக்கியைாக ஐந்து பெருக்கடிகள். 
ஒன்று பொரு்ளா்தா்ர பெருக்கடி. ெண 
வீக்கம். ொ்ளாந்்த உணவுக்மக அல -
லற்ெடுகின்ற பெருந்தி்ரள் ைக்கம்ள 
விம்ரவாக உருவாக்கபமொகிறது. 
ஏறக்குமறய இபமொம்த அபெடி-
யான நிமல்தான். இது அறுவமடக் 
காலம். இபமொம்த உழுந்து, ெயறு, 
பெல – அரிசி எலலாம் உச்ச விமல-
யில்தான் உள்்ளன. ஆனால, வழமை -
யாக அறுவமடக்காலததில இந்்தப 
பொருடகப்ளலலாம் ைலியும். 
அபெடி ைலியவிலமல என்றால 
எஙமகா மகா்ளாறு உண்டு. இது அபி -
விருததிக் கனவுக்கு எதி்ரான ஒன்று.   

 இ்ரண்டாவது, இனமு்ரண்ொட-
டின் தீவி்ரம். வ்ரவ்ர இலஙமகச் சமூ -
கஙகள் எதிப்ரதிர் நிமல பகாண்டு 
பசலகின்றன. குறிபொக முபெது 
ஆண்டுக்ளாக சிஙக்ளத ்த்ரபபும் 
முஸ்லிம் ்த்ரபபும் இமணந்து பசய்த 
ெயணம் இன்று சிம்தந்து மொயுள் -
்ளது. அபெடித்தான் ைமலயக ைக்க -
ளுக்கும் சிஙக்ள ைக்களுக்கும் இமட -
யிலான உறவும் விரிசலமடந்து 
பசலகிறது. ்தமிழ் – சிஙக்ள உறவு 
வழமைமயப மொல ெமக நிமலயி-
மலமய ப்தாடர்கிறது. மொருக்குப 
பிந்திய சூழல என்று எந்்த வமகயி-
லும் உண்ர முடியாைமல ெமகயு -
ணர்ச்சியும் இமடபவளியும் மு்ரண்-
ொடுகளும் அதிகரிததுள்்ளன. ஆக, 
மொர்க்காலம், மொருக்கு முந்திய 
காலம் மொன்ற உணர்மவ மொருக் -
குப பிந்தியும் உள்்ளது.   

 மூன்றாவது, இந்திய – சீன ஆதிக் -
கபமொடடியின் ்தமலயீடுகள், 
விம்ளவுகள். ொடடின் அ்ரசியல 
பெருக்கடி, பொரு்ளா்தா்ர பெருக்கடி 
மொன்றவற்றுக்கூடாக ்தைது ெலன்-
சார் ெடவடிக்மககம்ள இந்தியாவும் 
சீனாவும் தீவி்ர நிமலயில மைற்-
பகாள்கின்றன. ப்தாடக்கததில அம்-
ொந்ம்தாடமடயில ைடடும் நின்ற 
சீனா, இபபொழுது அனமலதீவு, 
எழுமவ தீவு என்று வடக்கில உள்்ள 
தீவுப ெகுதிகள் வம்ரயில ்தன்மன 
விஸ்்தரிக்கும் அ்ளவுக்கு வந்துள்-
்ளது. ைறுவ்ளைாக இந்தியா ்தனக்குச் 
சில ெகுதிகள் – குறிபொக வடக்குக் 
கிழக்குப ெகுதிகளும் பகாழும்புத 
துமறமுகததின் மைற்கு முமனயும் 
மவண்டும் என்று ெகி்ரஙகைாகக் 
மகடகும் அ்ளவுக்கு முன்மனறியுள்-
்ளது.   

 இது உள்ொடடில ெ்தற்றதம்தயும் 
எதிர்விம்ளவுகம்ளயும் ஏற்ெடுததி-
யுள்்ளது. நீண்டகால மொக்கில இந்்த 
வலலாதிக்கபமொடடி ொரிய பெருக்க-
டிகம்ள உண்டாக்கபமொகிறது.   

 ொன்காவது, ைக்களிமடமய ஏற்ெட-
டுள்்ள குழபெக்ரைான சமூகச் சூழல. 
்தைக்கான எதிர்கால அ்ரசியல, பொரு-
்ளா்தா்ர, சமூகப ொதுகாபபுக் குறித்த 
குழபெமும் அச்ச நிமலயும். முக்கி-
யைாக ஜனொயகச் சூழமலக் குறித்த 
ெ்தற்றம் ைக்களுக்கு ஏற்ெடடுள்்ளது. 
நிர்வாக பெருக்கடி, அ்ரசியல பெருக்-
கடி, பொரு்ளா்தா்ர பெருக்கடி, சிறு-
ொன்மைத ம்தசிய இனஙகளின் எதிர்-
காலம் குறித்த பெருக்கடி என இது 
விரிந்து பசலகிறது.   

 ஐந்்தாவது, ப்தாடரும் ைனி்த உரி-
மைகள், மீ்ள நிகழாமை, பொறுபபுக் 
கூறல, நீதி வழஙகு்தல குறித்த பி்ரச்சி-
மனகள். அ்தனால உண்டாகியுள்்ள 
ஐ.ொ ைனி்த உரிமைகள் ஆமணயகத-
தின் அழுத்தம்.   

 இபெடியான பெருக்கடிக்ளால ைறு-
ெடியும் ொடு பகாந்்தளிபபுக்குள்்ளாகி-
யிருபெது என்ெது ொடடின் எதிர்கா-
லததுக்கு ென்மையளிக்காது.  

 இ்தற்கு என்ன கா்ரணம்?   
 யுத்தம் முடிந்்த பிறகு ொடமட நி்ரந்-

்த்ர அமைதிமய மொக்கி வ்ளர்ததுச் 
பசலலத ்தவறியம்த இ்தற்கு அடிபெ-
மடக்கா்ரணைாகும். ஆனால, யுத்த 
முடிவுக்குப பிறகு ொடு, புதியப்தாரு 
வ்ளர்ச்சிச் சூழலுக்குச் பசலலும் 
என்மற ைக்கள் எதிர்ொர்த்தனர். 

அபெடித்தான் ைக்கள் ெம்ெ மவக்-
கவும் ெடடனர். ஏபனனில எலலாப 
பி்ரச்சிமனயும் மொரினாலும் புலி-
க்ளாலும்்தான் உள்்ளன என்பறாரு 
எண்ணம் உருவாக்கபெடடிருந்்தது. 
அபெடிபயன்றால, மொரும் புலிக-
ளும் இலமல என்றால ொடு சுபீட-

சதம்த மொக்கிமய பசலலும் . ைக்கள் 
எதிர்மொக்கிய பி்ரச்சிமனகள் எலலாம் 
தீரும், தீர்க்கபெடும் என்று்தான் 
ைக்கள் ெம்பினார்கள். இ்தற்கு ஏற்றவ-
மகயில – அந்்த ெம்பிக்மகமயாடு்தான் 
அடுத்த வந்்த ம்தர்்தலகளில ைக்கள் ்தங-
களுமடய ப்தரிவுகம்ள மைற்பகாண்-
டிருந்்தனர். ஆனால, ைக்கள் அபெடி 
ெம்பிய ைாதிரி, பின்னர் வந்்த நிமல-
மைகள் இருக்கவிலமல. ஆடசிச் 
பசயற்ொடுகள் அமையவிலமல. 
குறிபொக 2010, 2015 ஆகிய இ்ரண்டு 
ஆடசிக் காலமும் ைக்களுமடய எதிர்-
ொர்பபுகம்ளயும் ொடடின் ம்தமவ-
கம்ளயும் எந்்த அ்ளவிலும் நிமற-
மவற்றவிலமல. ெலலமவ ெடக்கும் 
என்று காண்பிக்கபெடட ம்தாற்றப-
ொடுகளுக்கு ைாற்றான – எதி்ரான 
நிமலமைகம்ள நிகழ்ந்து முடிந்்தன. 
இ்தனால்தான் ்தற்மொம்தய புதிய அ்ர-
சாஙகதம்த ைக்கள் ப்தரிவு பசய்தனர். 
குறிபொக இன்மறய ஜனாதிெதி பசய-
லூக்கமுள்்ளவர் என்ற எதிர்ொர்பபு 
பெரும்ொன்மையாமனாரிடம் இருந்-
்தது. அ்தனால்தான் உச்ச ஆ்த்ரவிமன 
ஜனாதிெதிக்கும் இபமொதுள்்ள அ்ர-
சாஙகததுக்கும் வழஙகினர்.   

 ஆனாலும் யுத்த முடிவுக்குப 
பிறகு மைற்பகாண்டிருக்க மவண்டிய 
பொறுபபுக் கூறல, ெமக ைறபபு, ெல-
லிணக்கம், நீதி வழஙகு்தல அலலது 
ெரிகா்ரம் காணு்தல, தீர்மவக் கண்ட-
மட்தல, ஜனொயகதம்தயும் பொரு்ளா-
்தா்ரதம்தயும் மைம்ெடுதது்தல, ைக்கள் 
ெலமனயும் ொடமடயும் மீள் நிமலப-
ெடுதது்தல மொன்றமவ சரியான 
முமறயில மைற்பகாள்்ளபெடடிருக்-
கவிலமல. இபபொழுதும் இமவ 
சரியான முமறயில முன்பனடுக்கப-
ெடவிலமல. இ்தன் விம்ளவுகம்ள 
இன்மறய மைற்பசான்ன பெருக்கடிக-
ளுக்கு கா்ரணைாகத ப்தாடர்கின்றன. 
இப்தான்றும் ்ரகசியைான சஙகதிகம்ளா 
யாருக்கும் ப்தரியா்த – புரிந்து பகாள்்ள 
முடியா்த உண்மைகம்ளா அலல.   

 அபெடிபயன்றால, ஏன் இவற்மற 
ஆடசி அதிகா்ரததிலிருபமொர் புரிந்து 
பகாள்்ளவும் ஏற்றுக் பகாள்்ளவும் 
ைறுக்கின்றனர்? ஏன் இவற்மறச் 
பசயது ொடமட மைம்ெடுததுவ்தற்-
கும் ைக்களுக்கு ஒரு ெலவாழ்மவ உரு-
வாக்கிக் பகாடுபெ்தற்கும் பிடிவா்தைா-
கப பின்னிற்கின்றனர்?   

 இது்தான் அடிபெமடயான 
மகள்வி.   

 அதிகா்ர ைனநிமலமய இ்தற்கு 
அடிபெமடக் கா்ரணம். இது ஒரு உ்ள-
வியல பி்ரச்சிமன. ைனபெ்தற்றஙகளி-
லிருந்தும் வர்க்க ெலன்சார் சிந்்தமன-
யிலிருந்தும் அது உண்டாக்கும் ைன 
நிமலயிலிருந்தும் உருவாகுவது இது.   

 மிக எளிய உண்மையும் உ்தாண-
மும், ஆடசிக்கு வருமவாரும் அ்ர-
சியல அதிகா்ரதம்தப பெறுவ்தற்கு 
முமனமவாரும் ஏற்கனமவ உள்்ள 
இனவா்த – வர்க்க நிமலபெடட கட-
டமைபமெ மீறிச் பசயற்ெட விரும்ொ-
மைமய ஆகும். 

அம்த அபெடிமய மெணிப ொது-
காபெ்தன் மூலைாகமவ ்தஙகளுமடய 
அ்ரசியல இருபமெ உறுதி பசயது 
பகாள்்ளலாம் என்ற ெம்பிக்மக இதில 
ப்தாழிற்ெடுகிறது. இம்த மீறி, ொட-
டுக்கும் ைக்களுக்கும் ெலன் ்த்ரக் 
கூடிய புதிய - மீறலான வழிகம்ளத 
ம்தர்வு பசய்தால, அம்த ைக்கள் 
ஏற்றுக் பகாள்வார்கம்ளா? அம்த 
எதிர்த்த்ரபபின் அ்ரசியல (இனவா்த 
அ்ரசியல – மு்ரண்ொடடு அ்ரசியல) 
பவன்று விடுமைா என்ற அச்சமும் 
்தடுைாற்றமும் இவர்கம்ள இனவா்த – 
மு்ரண்ொடடு அ்ரசியலுக்குள்ம்ளமய 
ம்தஙக மவக்கிறது. இதில சிஙக்ளத 
்த்ரபபு, ்தமிழ்த்த்ரபபு, முஸ்லிம் ்த்ரபபு 
எலலாமை அடஙகும். எமவயும் 
மவறுெடடமவ அலல. 

இ்தனால்தான் யுத்தததிற்குப 
பிறகும் மு்ரண்ொடடு அ்ரசியல (ெமக 
ைறபபுக்கும் ெலலிணக்கததுக்கும் 
எதி்ரான) இனவா்த அ்ரசியல ப்தாடரு-
கின்றது. 

இந்்த அ்ரசியல வழிமுமற ்தவறா-
னது என்று சமூகம் சார்ந்தும் ொடடின் 
முன்மனற்றம் குறிததும் சிந்திபமொர் 
ப்தாடர்ந்தும் வலியுறுததி வருகின்-
றனர். இம்தமய சர்வம்தச சமூகமும் 
வலியுறுததுகிறது. யுத்தம் ெடந்்த 
சூழமலக் பகாண்ட வ்ரலாற்று அனு-
ெவஙகளும் இம்தமய – கற்றுக் 
பகாண்ட ொடஙகளின் அடிபெமட-
மயமய – வலியுறுததுகின்றன.   

 ஆனால, இம்தக் கவனததில எடுப-
ெ்தற்கு ்தயா்ரற்ற நிமலமய ொடடில 
காணபெடுகிறது. 

இ்தற்கு ைக்களும் ஒரு கா்ரணமை. 

அ்ரசியல கடசிகள், அ்ரசியல ்தமல-
வர்கள் ைடடுைலல, ைக்களும் ்தஙகள் 
கடந்்த கால அனுெவஙகளிலிருந்து 
எம்தக் கற்றுக் பகாண்டார்கள்? 
என்று ொர்க்க மவண்டும். ைறுெடியும் 
இனவா்த அ்ரசியமல – மு்ரண்ொடடு 
அ்ரசியமல வ்ளர்தப்தடுக்கும் ்த்ரபபு-
கம்ள அவர்கள் எ்தற்காக அஙகீகரிக்-
கிறார்கள்? ஏன் ஆ்தரிக்கிறார்கள்? 
ைக்களும் ைக்களுக்கான ஊடகஙக-
ளும் அ்ரசியல ஆயவா்ளர்கள், சிந்்த-
மனயா்ளர்கள், பொரு்ளா்தா்ர நிபுணர்-
கள் எனப பொறுபொன நிமலகளில 
இருபமொப்ரலலாம் இம்தப ெற்றி 
என்ன நிமனக்கிறார்கள்? எபெடி 
இந்்த நிமலமைகளுக்கான பொறுப-
புக் கூறமலச் பசயயக் கூடியவர்க்ளாக 
உள்்ளனர்?   

 ஆகமவ இது ஒரு கூடடுத ்தவறு-
களின் விம்ளவு. எனமவ யுத்தததிற்-
குப பின்பும் ொடு பெருக்கடிகளில 
சிக்கித ்தவிக்கிறது, பிற சக்திகள் 
ொடமட ெஙகு மொடத துடிக்கின்றன 
என்றால அ்தற்கான கூடடுப பொறுப-
பும் கூடடுத ்தண்டமனயும் அமனவ-
ம்ரயும் மசரும். ஆடடுக்கு உள்்ளம்த 
குடடிக்கும் என்று கி்ராைஙகளில 
பசாலவார்கள். அது்தான் இஙமகயும் 
உள்்ளது. எனமவ இ்தற்கு அமன-
வரும் இமணந்து ெரிகா்ரம் காண 
மவண்டும்.   

இபமொது வடக்குக் கிழக்கில 
இந்தியாவா சீனாவா பசலவாக்குச் 
பசலுததுவது என்பறாரு பி்ரச்சிமன 
உருவாகியுள்்ளது. இது ்தனிமய வடக்-
கிற்கும் கிழக்கிற்குைான பி்ரச்சிமன 
கிமடயாது. ஒடடுபைாத்த இலங-
மகத தீவுக்கும் இந்்தப பி்ராந்தியததுக்-
குைான பி்ரச்சிமனயாகும். அம்தப-
மொலமவ அம்ொந்ம்தாடமட, 
பகாழும்புத துமறமுக விவகா்ரம் 
என்ெது ்தனிமய அ்ரசாஙகததுடனான 
பி்ரச்சிமன கிமடயாது. அதுவும் ஒட-
டுபைாத்த ொடடின் பி்ரச்சிமனமய. 
இம்தபமொலமவ ஜனொயக பெருக்-
கடி, பொரு்ளா்தா்ர பெருக்கடி 
மொன்றமவ எலலாம் ஒடடுபைாத-
்தைாக இலஙமகததீவின் பெருக்க-
டியாக - அமனதது ைக்களுமடய 
பெருக்கடியாக - உள்்ளது. இதில எந்-
்தபபி்ரம்தசமும் விடுெடுவதுமிலமல. 
்தபபுவதுமிலமல. அபெடிமய, எந்்த 
ஒரு இனமும் ்தபபிப பிமழதது விட 
முடியாது. சில விடயஙகளில இன 
ரீதியான அழுத்த மவறுொடுகள் 
உண்டு என்ெம்த ைறுபெ்தற்கிலமல. 
ஆனால, பொரு்ளா்தா்ர பெருக்கடி, 
ஜனொயக பெருக்கடி, பி்ராந்தியப 
ொதுகாபபு பெருக்கடி, பவளிச்சக்-
திகளின் ்தமலயீடு ைற்றும் ஆதிக்க 
பெருக்கடி மொன்றன எலலாம் அமன-
வருக்கும் பொதுவானமவ. குறிபொக 
அடிநிமல ைக்கம்ள கடுமையாகப 
ொதிபெமவ.   

 ஆகமவ இ்தற்கு இம்தப புரிந்து 
பகாண்டு துணிச்சமலாடு காரியைாற்-
றக் கூடிய ்த்ரபபுகம்ள இன்று ம்தமவ. 
அபெடியான ்த்ரபபுகளும் (கடசிக-
ளும் அமைபபுகளும் இயக்கஙகளும்) 
்தமலவர்களுமை இலஙமகமய மீட-
படடுபெ்தற்கு ம்தமவயாக உள்்ளது. 
தூ்ர மொக்கும் விரிந்்த ைனபொஙகும் 
உமடய தீர்க்க ்தரிசனமுமடய ்தமல-
வர்களும் ்த்ரபபுகளும் இலமலபயன்-
றால ொடு இம்தயும் விடக் கீழ்நி-
மலமய மொக்கிச் சரியும்.   

 உண்மைமயச் பசான்னால, யுத்தத-
தின் அனுெவஙகம்ளப ொடைாகக் 
பகாண்டு புதிய சூழலுக்கான அ்ரசி-
யமல – அ்ரசியற் ெண்ொடமட உரு-
வாக்கக் கூடிய ்தமலமைததுவததின் 
ம்தமவமய இன்று ம்தமவ. அலலது 
இன்றுள்்ள ்தமலமைகள் இ்தற்கு 
ஏற்றவாறு ்தாம் ைாறிக் பகாள்்ள 
மவண்டும்.   

 ஆடசியதிகா்ரததில யாரும் அை-
்ரலாம். அவர்கள், எத்தமன ்தடமவ-
யும் அதிகா்ரததில இருக்கலாம். 
இப்தான்றும் முக்கியைான்தலல. 
அவர்கள், ்தைது காலததில ஆடசிமய 
எபெடி ெடததிச் பசலகின்றனர் 
என்ெம்த வ்ரலாற்றின் விம்ளவுகம்ள 
ைதிபபிட மவக்கும். 

வ்ரலாற்றுச் சிறபபுகம்ளயும் உரு-
வாக்கும். ைக்களின் பெருக்கடிகம்ள 
எவர் ஒருவர் குமறதது அவர்களு-
மடய வாழ்க்மகமய ைகிழ்ச்சிக்ர-
ைாக்கி உயர்ததி விடுகிறார்கம்ளா, 
அவர்கம்ள வ்ரலாற்று ொயகர்கள். 
அவர்கம்ள உண்மையான ்தமல-
வர்கள். ைக்களுக்கான சமூகப ொது-
காபமெ எவர் ஒருவருமடய ஆடசி 
சிறபொக உறுதிபெடுததுகிறம்தா 
அதுமவ வ்ரலாற்றுச் சிறபொகும்.   

பகையுணர்ச்சியும் முரணபபாடுைளும் 
அதிைரிபபது ஏன்
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2021 பெப்ரவரி 21 ஞாயிற்றுக்கிழமை

இலங்கை சுதந்திரம்ைந்த-
ப�ோது... 12ஆம் பக்கத் த�ொடர்

அ்ரசியல் ரீதியாகவும் அதிகா்ரம் உள்ளூரவாசி-
களுக்கு மிகவும் அமைதியான முமையிலேலய 
ைாற்ைபெட்டது. எனலவ உள்ளூரிலோ சரவலேச 
ரீதியிலோ சவால்கள் எேமனயும் இேஙமக 
எதிரலநாக்கியோகக் கூைமுடியாது. ஆனால் 
உள்ளூரில் இனபபி்ரச்சிமன கூரபெம்டந்து 
பசல்வேற்கான சமிக்மஞகள் பேனெட்டபேன-
ெமேயும், சரவலேச ரீதியில் ஏற்ெடடு வந்ே உண-
வுபபொருள் விமேயதிகரிபபும், அதிகரித்துச் 
பசல்லும் சனத்போமகப பெருக்கமும் சவாோக 
அமைவேற்கான ஏதுக்கள் இருந்ேன எனெமே-
யும் ைறுபெேற்கில்மே.   

சுேந்தி்ர இேஙமகயில் ஆடசியமைத்ே 
ஐக்கிய லேசியக்கடசி ஒரு ோ்ரானமைவாே முே-
ோளித்துவத்திற்கு சாரொன ஒருகடசியாகக் கரு-
ேபெட்டது. அேன ேமேவரகளும் முேோளித்-
துவத்தின பி்ரதிநிதிகளாகலவ கருேபெட்டனர. 
அவரகளுக்கும் பவள்மளயின ஆடசியாளரக-
ளுக்கும் கருத்தியல் அடிபெம்டயில் லவறுொடு-
கள் குமைபவனவும் கருேபெடுகிைது. இேனால் 
இேஙமக சுேந்தி்ரைம்டந்ேலொது பவள்மளத்-
லோல் பகாண்ட பவள்மளயரகளி்டமிருந்து 
கறுபபுத்லோல் பகாண்ட பவள்மளயரகளுக்கு 
ஆடசிைாற்ைம் நிகழந்ேோக லவடிக்மகயாகக் 
குறிபபி்டபெடுவதுணடு.   

நகரபபுை முேோளிகளினதும் ைத்திய ே்ர-
வரக்கத்தின பி்ரதிநிதிகளாக விளஙகிய இேங-
மகயின புதிய ஆடசியாளரகளால் நாடடில் 
உமழக்கும் வரக்கத்தினரின பி்ரச்சிமனகமளப 
புரிந்து பகாள்ள முடியவில்மே என குற்ைச்சாட-
டுகள் முனமவக்கபெட்டன. ஆனால் அலே 
ஆடசியாளரகளின ேமேமைபபொறுபபில் 
இருந்ே இேஙமகயின முேோவது பி்ரேைர 
டீ.எஸ். லசனாநாயக்கமவ லசாறு ேந்ே ேந்மே 
என ைக்கள் அமழத்ேமைமயயும் இஙகு குறிப-
பிடுவது பொருத்ேம். ஆ்ரம்ெத்தில் முேல் எடடு 
வரு்டகாேபெகுதியில் புதிய அ்ரசாஙகம் பு்ரடசி-
க்ரைான ைாற்ைஙகள் எமேயும் ஏற்ெடுத்ேத் துணி-
யவில்மே. ஏேலவ காேனித்துவ ஆடசியில் 
ோபிக்கபெடடிருந்ே ஏற்றுைதி இைக்குைதிக் கட-
்டமைபமெயும் ோ்ராள வரத்ேகக் பகாள்மகமய-
யும் போ்டரந்து லெணிச் பசல்ேலவ முயற்சிக்கப-
ெட்டது.   

புதிய அ்ரசாஙகத்தின அமழபபின லெரில் 
உேக வஙகி இேஙமகபபொருளாோ்ரத்மே 
ஆய்வு பசய்து பவளியிட்ட அறிக்மகயில் 
காணபெட்ட சிொரிசுகளில் ெேவற்மை நம்ட-
முமைபெடுத்ே முடியாே சுழல் நிேவியது. 
குறிபொக இேஙமகயின அ்ரசியலோடு பின-
னிபபிமணந்திருந்ே இேவச அல்ேது ைானிய 
விமேயிோன உணவுபெஙகீடடுத் திட்டம் சர-
வலேச சந்மேயில் ஏற்ெட்ட உணவுப பொருள் 
விமேயதிகரிபபு இேஙமகயின பி்ரோன ஏற்று-
ைதிபபொருள்களின சரவலேச சந்மே விமேத் 
ேளம்ெல்கள் ைற்றும் உள்ளூரில் முமனபெ-
ம்டந்ே லேசியவாே சிந்ேமனகள் கா்ரணைாக 
புதிய ைாற்ைஙகமளக் பகாணடுவருவது சாத்திய-
ைற்ைோக இருந்ேது.   

உேகின புதிோக சுேந்தி்ரைம்டந்ே நாடுகள் 
இைக்குைதிபெதிலீடடு மகத்போழில் அபிவிருத்-
திக் பகாள்மகமயக் கம்டபபிடித்ே லவமளயில் 
இேஙமக ோ்ராள ஏற்றுைதி இைக்குைதிக் பகாள்-
மளகமளத் போ்டரந்து கம்டபபிடிக்க முயற்சித்-
ேது. ஆயினும் அது சாத்தியைாகவில்மே

(போ்டரும்)  

யாழ.விலச்ட நிருெர  

யாழ. நல்லூர லகாவில் 
வீதியில் லநற்று சனிக்கிழமை 
காமே மசக்கிளில் ெயணித்துக் 
பகாணடிருந்ே முதியவர ையக் -
கைம்டந்து விழுந்து உயிரிழந்-
துள்ளார .  

பகாழும்புத்துமை ெகுதி-
மயச் லசரந்ே இ்ரணடு பிள்-
மளகளின ேந்மேயான 75 
வயது நெல்ர இவவாறு ையஙகி 
விழுந்து உயிரிழந்துள்ளார. 
உயிரிழந்ேவர ைா்ரம்டபபி -
னால் உயிரிழந்திருக்கோபைன 
சந்லேகிக்கபெடுகினைது.  

உயிரிழந்ேவர யாழபொணம் 
மவத்தியசாமே வீதியில் ை்ரக் -
கறி கம்ட ந்டத்துெவர எனறும் 
லநற்றுக் காமே வீடடிலிருந்து 
ை்ரக்கறி வாஙக திருபநல்லவலி 
பொதுச் சந்மேக்கு மசக்கிளில் 
பசனைோகவும் அவ்ரது உைவி-
னரகள் பேரிவித்ேனர.  

சைக்கிளில் பயணித்த முதியவர் மயங்கி விழுந்து மரணம் 

cw;gj;jp> toq;fy; kw;Wk; kUe;jhf;fy;fspd; 

xOq;FgLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

,yq;if mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jp $l;Lj;jhgdk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
rh;tNjr Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; (IFB)

Bid Ref: SPMC/01/2021 – Closing on 06th April 2021

kUe;jhf;fy; %yg; nghUl;fspd; ngWif
1.  2021 Vg;uy; 06 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzp tiu ,yq;if> ,uj;kyhd> fe;jts Njhl;lk;> Nrh; 

N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> 11 Mk; ,yf;fj;jpYs;s mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jp $l;Lj;jhgd 

ngWiff; FOj;;;;;;;;;;;;;;;; jiythpdhy; kUe;jhf;fy; %yg; nghUl;fspd; toq;fYf;fhd Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fs; ngw;Wf;; nfhs;sg;gLk;. 

                             Item Qty. (Kg) Non-refundable 
Tender Fee (SL Rs)

01. Ascorbic Acid BP 12,000 4,000.00

02. Carbamazepine BP 3,000 7,500.00

03. Cetirizine Dihydrochloride BP 200 500.00

04. Clopidogrel Bisulphate USP 8,000 15,000.00

05. Diethyl Carbamazine Citrate 300 500.00

06. Dried Aluminium Hydroxide Gel 1,000 500.00

07. Diltiazem Hydrochloride USP 500 2,500.00

08. Flucloxacillin Sodium BP 9,000 14,000.00

09. Folic Acid BP 125 2,500.00

10. Frusemide BP 1,000 3,000.00

11. Gliclazide BP 7,500 30,000.00

12. Losartan Potassium BP 5,000 12,000.00

13. Prednisolone BP 500 8,000.00

14. Propranolol Hydrochloride BP 600 1,000.00

15. Pyridoxine Hydrochloride BP 50 500.00

16. Riboflavin BP 100 1,000.00

17 Salbutamol Sulphate BP 150 1,000.00

18. Spironolactone USP 150 2,000.00

19. Thiamine Hydrochloride BP 100 500.00

20. Tolbutamide BP 3,000 3,000.00

21. Verapamil Hydrochloride BP 200 1,000.00

22. Crospovidone BP 1,000 500.00

23. Hydroxypropyl Cellulose-L JP 500 2,000.00

24. Hydroxypropyl methylcellulose-Pthalate 1,000 2,000.00

25. Lactose Monohydrate BP/USP (200 Mesh) 20,000 2,000.00

26. Maize Starch BP/USNF 27,000 1,000.00

27. Microcrystalline Cellulose USNF/BP 5,000 500.00

28. Providone K-30 (Polyvinyl Pyrrolidone K-30) 
USP/BP

500 500.00

29. Pre-gelatinized Maize Starch 4,000 500.00

30. Sodium Starch Glycolate BP/USNF 2,500 1,000.00

31. Stearic Acid (D-grade) BP 300 500.00

32. Tartaric Acid BP/USNF 150 500.00

2.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; xU KOikahd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 

njhFjpnahd;wpy; efy;gpujp kw;Wk; %yg;gpujp vd jdpj;jdpahf jahhpf;fg;gl;L gjpTj; jghypy; 

jiyth;> ngWiff;; FO> mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jp $l;Lj;jhgdk;> ,y.: 11> Nrh; N[hd; 

nfhj;jyhty khtj;ij> fe;jts Njhl;lk;> ,uj;kyhd> ,yq;if vd Kfthpaplg;gl;L mDg;gg;gly; 

Ntz;Lk; my;yJ ,yq;if> ,uj;kyhd> fe;jts Njhl;lk;> Nrh; N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> 11 

Mk; ,yf;fj;jpYs;s mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jp $l;Lj;jhgdj;jpd; jiu khbapy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 

3.  2021 ngg;Uthp 22 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 Vg;uy; 05 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; gpd;tUtdtw;iwr; rkh;g;gpj;J tpiykD Mtzj;ij 

NkNyAs;s KfthpapypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

•  ,yq;if> ,uj;kyhd> fe;jts Njhl;lk;> Nrh; N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> 11 Mk; 

,yf;fj;jpYs;s mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk;> jpl;lkply; kw;Wk; ngWiff;fhd 

gpujp nghJ KfhikahsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpj;jy;.

•  mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jp $l;Lj;jhgd fzf;fply; jpizf;fsj;jpw;F nuhf;fg;gzj;jpy; 

NkNy $wg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj tpiykD Mtzf; fl;lzj;ij nrYj;Jjy;. 

4.  tpiykDf;fs; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfspdhy; 

eph;tfpf;fg;gLtjdhy; tpiykDjhuh; mtuJ rhh;ghf KftnuhUtiu> cgKftnuhUtiu> 

gpujpepjpnahUtiu> ngah; Fwpg;gplg;gLgtnuhUtiu mkh;j;Jthuhapd;> mg;gbahd nghJ 

xg;ge;jj;jpd; NghJ nghJ xg;ge;j rl;l 10 Mk; gphptpw;fikthf gjpT nra;j gpd;dh; mt;thwhd 

nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s rhd;wpjio ,f;Nfs;tp njhlh;ghd ve;jnthU nfhLf;fy; thq;fy; 

NtisapYk; my;yJ tpiykDf;;Nfhuypd; fhyg;gFjpapd; vf;fl;lj;jpd; ve;jnthU eltbf;ifapd; 

NghJk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; ,uj;kyhid SPMC ,y; jpwf;fg;gLtJld; 

tpiykDf;fisj; jpwf;Fk; Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l 

Kfth;fs; rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;.

6.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis SPMC ,y; ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;.
7.  Nkyjpf jftiy 2623298 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf SPMC jpl;lkply; kw;Wk; ngWiff;fhd 

gpujp nghJ Kfhikahsh; ,lkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

www.spmclanka.lk  vd;w vkJ ,izajsj;jpypUe;J tpiykDf;fspd; tpguq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;.

ntspehl;L Kjd;;ikahsh;fs; vkJ ,izajsj;jpypUe;J tpiykDit gjptpwf;fk; nra;ayhk;.

(cs;@h; Kfth;fspdhy; gpujpepjpg;gLj;jg;glhjth;fspd; Kd;itg;Gfs; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s 

tpiykDtpd; nfhLg;gdTf; fl;lzkhf mI nlhyUf;F epfuhd ngWkjp/ngWkjpfSf;fhd 

tq;fptiunthd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;) 

jiyth;> 

ngWiff; FO> 

mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk;>  

,y.: 11> Nrh; N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> 

fe;jts Njhl;lk;>

,uj;kyhid> ,yq;if.

njhiyNgrp  : (00) 94-11-2635353/(00) 94-11- 2637574 / (00) 94-11-2623298
kpd;dQ;ry;   : spmclanka@sltnet.lk
,izajsk;  : www.spmclanka.lk
njhiyefy;:  : (00) 94-11-2634771> 2626621

cyh;j;jg;gl;l kuKe;jphpif (NjhYld;) 
tpw;gid nra;tjw;fhd Nfs;tp Nfhuy;

rptpy; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;
01.  rptpy; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpdhy; fPNo jug;gl;Ls;sthW kuKe;jphpif mWtilia tpw;gid nra;tjw;fhf 

jifikAs;s nfhs;tdthsh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlh; 

,y
,lk;

rkh;g;gpf;f Ntz;ba tq;fp 

gpizKwp (60 ehl;fs; 

nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;)

tpw;gidf;fhf 

jahh;gLj;jg;gl;Ls;s ku 

Ke;jphpif njhif 

(fpNyhfpuhk;)

jfty; 

ngwf;$ba 

njh.Ng 

,yf;fk;

I nfhz;lr;rp kuKe;jphpif 

gaph;r;nra;if jpl;lk;
400>000.00 100>000 077-2347909

II tp];tkL gilazp 20>000.00 1820 0740165067

III nfg;gj;jpnfhy;yht 

gilazp
10>000.00 947 0740165075

iv nghyd;dWit gilazp 5>000.00 395 0740165057

02. Nfs;tpNfhuy; Njrpa Nghl;b Nfs;tpNfhuy; Kiwapd; mbg;gilapy; ,lk;ngWk;

03.  Nkw;gb ,lj;jpd; Kd;dhy; jug;gl;Ls;s njh.Ng.,yf;fj;jpd; %yk; Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;s 

KbtJld;> kuKe;jphpifj; njhiffis K.g.9.00-16.00 kzptiu (QhapW jpdk; jtph;e;j) ghPl;rpj;Jg; 

ghh;f;fyhk;.

04.  cq;fsJ tpiykDf;fis 2021.03.09 K.g.10.30 kzpf;F Kd; gzpg;ghsh; ehafk;> rptpy; ghJfhg;Gj; 

jpizf;fsk; [a khtj;j> fl;Lngj;j> nkhwl;Lt vd;w Kfthpf;F nghwpaplg;gl;l ciwapy; ,l;L> ,lJgf;f 

Nky; %iyapy; 'ku Ke;jphpif mWtilia nfhs;tdT nra;jy;" ,w;fhd tpiykDf;fs; vd;W Fwpg;gpl;L> 

60 ehl;fs; nry;YgbahFk; tq;fpg;gpiz my;yJ NkNy jug;gl;Ls;sthW fhrhf rptpy; ghJfhg;Gj; 

jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsh; (epjp) ,w;F my;yJ ,yq;if tq;fpapd; fzf;F ,y.7042755 vDk; fzf;fpy; 

itg;Gr; nra;j gpd;dh; mg;gw;Wr;rPl;Lld; gjpTj;jghypy; my;yJ jpizf;fs ngWifg;gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; nfhz;L te;J cs;splyhk;.

05.  jpizf;fsk; vjph;g;ghh;f;fpd;w Nfs;tpf;F rKfkspf;ftpy;iynadpy; tpw;gidia jPh;khdpf;Fk; KOikahd 

mjpfhuk; jpizf;fsj;jpw;F chpaJ.

06  rfy nfhs;tdthsh;fSk; Nkw;gb KOikahd njhiff;F khj;jpuk; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;f 

Ntz;baJld;> Fiwe;j njhiff;fhf tpiykDf;fis rkh;g;gpf;fpd;w Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk; 

vd;gijAk; mwptpf;fpd;Nwd;.

08.  rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;s $ba ngWkjpf;F tplaq;fis toq;Ftjw;F jpizf;fsk; jPh;khdpj;Js;s Ntisapy; 

nfhs;tdthsuhy; nfhs;tdT nra;tij epuhfhpg;gpd; Nkw;gb tq;fpg;gpizKwp mur tUkhdj;jpw;F 

cl;gLj;jg;gLtjw;F eltbf;ifnaLf;fg;gLk; vd;gij NkYk; njhptpf;fg;gLfpd;wJ.

09.  Nfs;tpiag; ngw;Wf;nfhs;Sk; Nfs;tpjhuuhy; rptpy; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsh; ehafj;Jld; 

cj;jpNahfg+h;t xg;ge;jk; xd;wpw;F tuy; Ntz;Lk;. mjw;fhf ,yq;ifapy; nraw;gLk; th;j;jf tq;fpapdhy; 

tpepNahfpf;fg;gLk; Nfs;tpapd; KOg; ngWkjpapy; 10% nraw;ghl;L gpiznahd;iwAk; 07 ehl;fSf;Fs; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

njhlh;G :

gjtpepiy mYtyh; nraw;wpl;lq;fs;>

rptpy; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;>

[akhtj;ij> fl;Lngj;j>

nkhwl;Lit.

gjtp epiy mYtyh; nraw;wpl;lq;fs;  : 0740165017

gzpg;ghsh; ngWif    : 0740165003/0112044854

gzpg;ghsh; ehafk;

rptpy; ghJfhg;G jpizf;fsk;.

                 
 epjp mikr;R

epjp mikr;rpd; fPo; e – GP Kiwia nraw;gLj;j nghJ ,yj;jpudpay; ngWif  

nrayfj;jpy; (e - GP nrayfk;) gpd;tUk; gjtpf;F jFjpahd mDgtk; tha;e;j 

tpz;zg;gjhuu;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

 ngWif epGzu; - 01 gjtp

khjhe;j rk;gsk; (midj;Jk; cl;gl)  : 100,000/=
tanjy;iy     : 65 tajpw;F cl;gl;ltu;fs;.

Njitahd jifikfs;:

gy;fiyf;fof khdpaq;fs;  Mizf;FOtpdhy;  mq;fPfupf;fg;gl;l  ntw;wpfukhd 

Kiwapy;  G+u;j;jp nra;ag;gl;l  ,sq;fiy gl;lk; my;yJ mjw;F rkkhdJk;>

my;yJ

gy;fiyf;fof khdpaq;fs;  Mizf;FOtpdhy;  mq;fPfupf;fg;gl;l  Fwpj;j  

Jiwapy; ngwg;gl;l rkkhd jifik>

cld; 

cau; Kfhikj;Jt  kl;lj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 06 Mz;Lfs; jFjpfs; ,Uf;f 

Ntz;Lk;.

(cs;@u;/ntspehl;L) epjpaspf;fg;gl;l jpl;lq;fspy; mDgtKs;s nghJg; ngWif 

kw;Wk; xg;ge;j epu;thfj;jpy; bg;Nshkhjhuu;fspw;F (DIPPCA) Kd;Dupik 

toq;fg;gLk;.

njupT nra;ag;gLk; Kiw:

mbg;gil jFjpfs; kw;Wk; mDgtk; vd;gtw;wpd; mbg;gilapy; njupT nra;ag;gl;l  

tpz;zg;gjhuu;fs;  Neu;Kfg; guPl;irf;F  miof;fg;gLthu;fs;.

Ml;Nru;g;G mbg;gil:

njhlf;fj;jpy;> xU tUlj;jpw;fhd xg;ge;j mbg;gil 

epge;jidfs; kw;Wk; tpjpKiwfs;:

njhlf;fj;jpy;  xU tUl fhyj;jpw;F epakdq;fs; toq;fg;gLk;. NkYk; Nritapd; 

ePbg;G nraw;jpwid mbg;gilahff; nfhz;lJ. epakdq;fs; njhlu;ghf> 

15.03.2019,d; Kfhikj;Jt Nrit Rw;wwpf;if vz; 01/2019 kw;Wk; mLj;jLj;j 

Rw;wwpf;iffspy; cs;s midj;J epge;jidfSk; nghUe;Jk;.

jkJ fy;tpj; jifik kw;Wk; Nrit mDgtk; vd;gd cs;slq;fyhd 

tpz;zg;gq;fs;  gjpTj;  jghy; %yk; 2021khu;r; 5Mk; jpfjp my;yJ mjw;F  

Kd;gjhf  gpd;tUk; Kftupf;F mDg;g Ntz;Lk;.

gzpg;ghsu; 

e-GP nrayfk;
,uz;lhk; khb (Gjpa fl;llk;) 

epjp mikr;R  nfhOk;G - 01 

my;yJ

kpd;dQ;ry; Kftup egphr@promise.lk ,w;F mDg;g Ntz;Lk;.

tpz;zg;gpf;Fk; gjtp fbj ciwapd; Nky; ,lJ %iyapy; Fwpg;gplg;gly;  

Ntz;Lk;.

kpd;dQ;ry; Kftupf;F mDg;gg;gLk; tpz;zg;gq;fs; tpz;zg;gj;jpd; jiyg;ig 

kpd;dQ;ry; Kftupapd; jiyg;ghff; Fwpj;jy;  Ntz;Lk;.

gzpg;ghsu; 

e-GP nrayfk;> 
epjp mikr;R 

17.02.2021

nghJ ,yj;jpudpay; ngWif 

(e-GP) nrayfk;

gzpahsu;fspd; Ml;Nru;g;G
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 கே:  இலக்கிய ரீதியாே 
செயல்படுவதை 

ைறக்பாது ோணமுடிகி-
றது. அரசியலில இருந்து முறறிலும் 
விலகி விட்டீரேளா? அந்ைப் பிரக்தஞை 
க்பாேலாமா?   

நான் எப்ொதும் கூறுவது ஒன்றுதான். 
எனது பெயற்ொடுகள் எப்ொதும் இலக் -
கியம்- அ்ரசியல் இ்ரண்டிலும் இருக்கும். 
அதுவும் குறிபொக அது ைமலயகதமத முன் -
னிறுததியதாக்வ இருக்கும்.   

2001 ஆம் ஆண்டு எழுதபெட்ட 'ைல் -
லியபபுெந்தி' என தமலபபிடடு எழுதிய 
கவிமத்ய இன்றும் எனது பெயருக்கான 
அம்டபைாழியாகவும் இருக்கிறது. அக் 
கவிமதயின் ்ெசுபொருளான ைமலயக 
ைக்களின் ்ொ்ராட்டம் இன்னும் ஓய்ந்துவி -
்டவில்மல, உயிர்பபு்ட்ன்ய இருக்கிறது. 
அது முன்மவக்கும் அ்ரசியலும் உயர்பபு்ட -
்ன்ய இருக்கிறது.   

நான் நா்டாளுைன்றததில் உறுபபின்ராக 
இருக்கும் ்ொதும் இலக்கியததில் இருந்து 
ஒதுங்கி வி்டவில்மல. அப்ொது எழுதிய 
கடடும்ரகளின் பதாகுப்ெ எனது இ்ரண்்டா -
வது நூலாக 'ைமலகமளப ்ெெவிடுங்கள்' 
என பவளிவந்தது.   

இப்ொது முதலாம் பகா்்ரானா மு்டக்க 
காலததில் மூன்றாவது நூலான 'ைமலகமள 
வம்ரதல்' பவளிவந்துள்ளது. என்னும்டய 
எழுததுக்களில் இந்த அ்ரசியல் வம்ரபு 
இருந்து பகாண்்்ட இருக்கும். நா்டாளுைன் -
றததில் உறுபபின்ராக இல்லாதிருபெதனா -
லும், கடசி பெயற்ொடுகளில் ஒதுங்கி இருப -
ெதனாலும் அ்ரசியலில் இருந்து ஒதுங்கி 
இருபெதாகாது.   

எனது அ்ரசியல் பி்ரக்மஞ நான் இறக்கும் -
்ொ்த இல்லாைல் ்ொகும். நான் இருக் -
கும்்ொ்த அது இறந்து்ொகாது.   

கே: ேட்சியின் ச்பாதுசசெயலாளர 
்பைவியில இருந்து உஙேதள 

நீக்கி விட்்டைாே செய்திேள் சவளியாகி 
உள்ளனகவ ?   

2021 - பெப்ரவரி - 10 ம் திகதியு்டன் 
அதமகய பொறுபபுகளில் இருந்து முடிவு -
றுததிக் பகாள்வதான ்தர்தல் ஆமையா -
ளர் நாயகததின் அறிவுறுததல்களுக்கு ஒபபு -
தல் அளிதது விடடு ஓய்வாக இருக்கி்றன். 
ஆனாலும் என்மன கடசியில் இருந்து நீக் -
கியதாக அறிக்மக விடுகிறார்க்ள அன்றி 
அதற்கான கா்ரைதமத கூறுகிறார்கள் 
இல்மல.   

அதனால் நா்ன அதற்கான கா்ரைதமத -
யும் கூற்வண்டி இருக்கிறது. பதாழிலாளர் 
்தசிய ெங்கததின் ஹட்டன் தமலமைய -
கதமத அதன் பி்ரதித தமலவர் உதயகுைார் 
தனது தனிபெட்ட பொததாக மகயகபெடுத -

திக் பகாண்டுள்ளார். பதாழிலாளிகளின் 
பொதமத இவவாறு அெகரிததுக் பகாண்்ட -
தற்கு எதி்ராக கு்ரல் எழுபபி்னன். உதயகு -
ைார்தான் கடசிக்கு பெலவழிக்கிறார் என்ற 
கா்ரைம் காடடி என்மன ஒதுக்கினார்கள். 
அவர் கடசி தமலமையகதமத மகயகபெ -
டுததிக்பகாண்டு பெலவு பெய்வது எபெடிச் 
ெரியாகும்?  

 1965 ஆம் ஆண்டு முதல் 
அை்ரர் வி.்க. பவள்மளயன் 
கடடிவளர்தத ெங்கதமத எங் -
கிருந்்தா வந்தவர்கள் மகய -
கபெடுததுவமத அனுைதிக்க 
முடியாது என்ெ்த எனது உறுதி -
யான முடிவு. ெங்கததுக்கு உள்்ள 
இருந்த ்ொதும் பவளி்ய வந்த -
்ொதும் அதற்காக கு்ரல் பகாடுப -
்ென். தமலமையகம் பதாழிலா -
ளர் ்தசிய ெங்கததின் பெயரில் 
ைக்ளின் பொததாக ைாற்றபெடும் 
வம்ர இவர்களுக்கு எதி்ரான 
எனது கு்ரல் ஒலிக்கும். 

கே: 2020 ச்பாதுத் கைரைல பிரொ-
ரத்தில நீஙேள் இருந்ைக்பா-

துக்பாது சைாதலக்பசி சின்னத்துக்கு 
சிஙேள மக்ேள் ஆைரவாே இலதல 
என்ற செய்திதய புரிந்து சோண்டிரு-
ந்தீரேளா?   

நிச்ெயைாக. பதரிந்ததனால்தான் எனது 
்தர்தல் வியூகதமத்ய ைாற்றியமைததி -
ருந்்தன். சிங்கள ைக்கள் ைாததி்ரைல்ல; 
தமிழ் ைக்க்ள கூ்ட ஆத்ரவாக இருக்கவில் -
மல்ய! அதற்கு நுவப்ரலிய ைாவட்ட்ை 
நல்ல உதா்ரைம். பதாமல்ெசி சின்னத -
மதவி்ட பைாடடு அணிக்்க அதிக ஆெனத -
மதயும் விருபபு வாக்குகமளயும் வழங்கி 
இருந்தார்கள்.   

பதாமல்ெசி சின்னம் தன்னு்டன் 

இமைந்திருக்கும் சிறு கடசிகளுக்கு 
்தசியப ெடடியல் வழங்கும் அளவுக்கு 
ஆெனங்கமளப பெறாது என்ெதில் உறுதி -
யாக இருந்்தன். என்வதான் அதில் எதிர் -
ொர்பபு பகாண்டு நுவப்ரலியா ைாவட்டத -
தில் பி்ரொ்ரததுக்கு பெல்வமத தவிர்ததுக் 
பகாண்்்டன். இப்ொது நான் ைாவட்ட 
ைக்கமள ஏைாற்றவில்மல என்ற திருபதி 
எனக்குள் நி்ரபெ்வ இருக்கிறது. எனக்கு 
்தசிய ெடடியல் தருவதாக கூறி ைக்களி -
்டததில் வாக்குகமள வாங்கிக் பகாண்்டவர் -
கள் நிமலதான் ெரிதாெைாக இருக்கிறது. 
ஏபனனில் அவர்கள் தாங்கள்தான் அமைச் -
சுப ெதவிமயப பெறு்வாம் என்று ைக்க -
ளுக்கு வாக்குறுதி பகாடுததும் வாக்கு வாங் -
கினார்கள். இ்ரண்டு்ை ந்டக்கவில்மல.   

எனக்கிருந்த பி்ரெலதமத இதுவம்ர பி்ர -
திநிதிததுவம் கிம்டக்காத இ்ரததினபுரி 
ைாவட்டததுக்குப பெற்றுக்பகாடுக்க முயற் -

சித்தன். முழு மூச்ொக அதற்காக உமழத -
்தன். பவற்றிக்கணி கிம்டக்காவிட்டாலும் 
கணிெைான முன்்னற்றம் பதரிந்தது. அடுதத 
முமற இ்ரததினபுரியில் ஒரு பி்ரதிநிதிததுவத -
மதப பெறுவது உறுதி பெய்யபெடடுள்ளது.   

கே: மாோணெத்பத் கைரைல 
இவவாண்டு ந்டத்ைப்்படுமானால 

மத்திய மாோண ெத்பக்கு க்பாட்டியி-
டும் (சுகயசதெயாேகவணும்) எண்ணம் 
உள்ளைா?   

ைாகாை ெமெத ்தர்தல் வருைா என்ெது 
ெந்்தக்ை. அபெடி வந்தால் எனது முடிவு 
எபெடியானதாக இருக்கும் என்ெமத அறி -
விப்ென். அதற்கான ்நர்ததியான திட்டம் 
ஒன்று குறிதது இப்ொதும் உம்ரயா்டல் -
கமள ந்டாததி வருகி்றன்.   

கே: மதலயே அரசியல ்பலம் 
ச்பாருந்தியைாே அதமந்திருந்ை 

ோலம் ஒன்றிருந்ைது. மதலயே அரசி-
யதல இப்க்பாது எவவாறு கநாக்குகிறீ-
ரேள்?   

அ்ரசியல் ெலம் இப்ொதும் இருக்கததான் 
பெய்கிறது. எைது ைக்கள் வாக்குகமள ெரியா -
கததா்ன வழங்கி இருக்கிறார்கள். க்டந்த 
நா்டாளுைன்றில் இருந்த ஒன்ெது ஆெனங்கள் 
இந்த முமறயும் உண்டு. அமைச்சுப ெதவிக -
ளும் உண்டு.   

அமைச்சுப ெதவிகமளயும், நா்டாளுைன்ற 
உறுபபினர் ெதிவுகமளயும் பகாண்டு எபெடி 
ெணியாற்றப ்ொகி்றாம், அதற்கான 
பகாள்மகத திட்டம் என்ன, ்வமலததிட -
்டம் என்ன என்ெதில்தான் பவற்றி தங்கியிருக் -
கிறது. ்தர்தல் விஞஞாெனததில் எதமனக் 
கூறி வாக்கு ்கட்டார்க்ளா அதமன பவன் -
பறடுக்கும் ்வமலததிட்டமும் அவசியம்.   

' ைறக்பாதைய ேம்்பனி முதறதமதய மாறறி

 கைாட்்டஙேதள சிறு உ்டதமேளாே மக்ேளி்டம்

 வழஙகி அவரேளி்டம் அறுவத்டதயக் சோள்வனவு

 செய்து சைாழிறொதலேள், ஏறறுமதிேதள

 ேம்்பனிேள் ந்டாத்தும் ஒரு முதறதமதய அறிமுேம்

 செய்ைல கவண்டும். அரொஙேம் அறிவித்ைாலும் கூ்ட 

வீ்டதமப்புக் ோணிேதள வழஙே ேம்்பனிேள்

 மறுக்கும் அவல நிதலயில இருந்து மக்ேதள

 மீட்ேவும் இதுைான் வழி. அவரேள் ைமக்கு 

கைதவயான வீடுேதளயும் ைமது ோணிேளில

 அதமத்துக் சோள்வர. சுருக்ேமாே சொன்னால 

அடிதமத் ைனத்துக்கு விடிவு கித்டக்கும்'   

இறைறைறை ைதிக்கும் எவருமை  
இைக்குைதி அரசிைறை ஏற்கைாட்ார்கள்  

-மனந்திறக்கிறார் முனனாள் எம்பி திலகர்   

உரையாடியவர் : பி. வீைசிஙகம்  

16ஆம் பக்கம் பாரக்க...

பத்திரிரக முரறபபாட்டு ஆரைக்குழுவின முைணபாடுகரைத் தீர்க்கும் சரபயினர், பத்திரிரக 
முரறபபாட்டு ஆரைக் குழுச் சசயலகத்தினருடன கடந்்த 10ஆம் திகதியனறு சந்தித்்தனர். கடந்்த 
2020ஆம் ஆணடு பத்திரிரக முரறபபாட்டு ஆரைக் குழு பத்திரிரககள் ச்தாடர்பிலான 321 
முரறபபாடுரைக் ரகயாணடுள்ைது. அமர்ந்திருபபவர்கள் இடமிருந்து வலமாக: பி. பாலசிஙகம், 
திருமதி ைாஜி்த வீைகூன, திருமதி. ஞானா மூனசிஙக, நிஹால் சசனவிைத்ன, ்தரலவர், சிரி ைைசிஙக 
மற்றும் ்தயா லஙகாபுைா. இைணடாம் வரிரச இடமிருந்து வலமாக: ஜாவித் யூசுப, லூசில் விஜஜவர்்தன, 
டியான ஷூர்மன, பிைஜமாத் டி சில்வா, பத்திரிரக முரறபபாட்டு ஆரைக்குழுத் ்தரலவர் சுகுமார் 
சைாக்வுட் மற்றும்  மரறபபாட்டு அலுவலர் கமல் லியானாைாச்சி.

சகாழும்பு சாஹிைா கல்லூரியின மாைவர் ்தரலவர்கள் தின ரவபவம் கல்லூரியின அபதுல் கபூர் 
மணடபத்தில் நரடசபற்றது. ரவபவத்தில் கல்லூரி அதிபர் ரிஸ்வி மரிக்கார் மாைவர் ்தரலவர் வஸிர் 
சமாஹமட் அபதுல்லாஹவுக்கு சினனம் சூட்டுவர்தயும் மாைவர்களின ஒழுக்கத்துக்கு சபாறுபபான 
ஆசிரியர் முஹ்ஸீன ஆரிரயயும் படத்தில் காைலாம்.             (படம்: ருரசக் பாருக்)



12 THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY FEBRUARY 21, 2021
2021 பெப்ரவரி 21 ஞாயிற்றுக்கிழமை

இ லஙமகை சுதந்தி்ரைமைந்த-
பொது ஒரு அபிவிருத்தி 
அமைந்த நாைாகைவும் 

விம்ரவில் ைாறுதற்குரிய ஆ்ரம்ெ 
பதமவபொடுகைமைப பூர்த்தி பெய்-
திருந்த நிமலயிலும் கைாணபெடைது. 
ஆசிய வடைமகையில் இலஙமகை -
மயச் சூழவுளை நாடுகைளுைன் ஒபபி -
டுமகையில் அபிவிருத்திக்கைான சிறந்த 
பதரிவாகைக் கைருதபெடைமைக்கைான 
கைா்ரணம் இதுபவயாகும்.   

ஆஙகிபலய ஆடசியில் உருவாக்-
கைபெடை நவீன பெருந்பதாடைத் -
துமற, இதபனாடிமணந்த வமகையில் 
உருவாக்கைபெடை பநடுஞொமலகைள, 
புமகையி்ரதபொமதக் கைடைமைபபு, 
கைைஞசியொமலகைள பொன்ற உட -
கைடைமைபபுகைள, வஙகி, கைாபபுறுதி 
முகைவ்ரகை பெமவகைள, பதாமலத் -
பதாைர்பு ைற்றும் தொல் பெமவகைளின் 
நாைைாவிய கைடைமைபபு, கைல்வி, 
சுகைாதா்ரம் பொன்ற ெமூகை பெமவகை-
ளின் விஸதரிபபு, ெடைம் ஒழுஙகு 
ைற்றும் நீதிைன்றக் கைடைமைபபு -
கைள, பொலிஸ ைற்றும் ொதுகைாபபு 
பெமவகைளின் உருவாக்கைம்.   

அ்ரசியல் ரீதியில் இஙகிலாந்தில் 
நமைமுமறயிலிருந்த பவஸடமி-
னிஸைர் ொணியிலான ஜனநாயகை 
முமறமை சுதந்தி்ரத்திற்கு சுைார் 17 
வருைஙகைளுக்கு முன்னப்ர வழங -
கைபெடை வாக்குரிமையின் மூலம் 
பி்ரதிநிதிகைமைத் பதரிவு பெய்யும் 
முமறமை என்ெவற்றுைன் அ்ரெ 
பெமவயில் ஆஙகிலத்தில் ெயிற்-
றபெடை உளளூர் நிர்வாகை பெமவ-
யாைர்கைளும் அதிகைா்ரத்த்ரபபினரும் 
அ்ரெ நிருவாகைம் விமனத்திறனுைன் 
இயஙகைக் கைா்ரணைாகை இருந்தனர்.  

அ்ரெ பெமவ இஙகிலாந்தில் 
எவவாறு இயஙகியபதா அவவாபற 
இஙகும் இயஙகியதாகைக் கூறுவர். 
அ்ரொஙகை அதிகைாரிகைளும் ஊழியர்-
கைளில் பெரும்ொன்மையாபனா-
ரும் விமனத்திறனாகை இயஙகினர். 
பதாழில் ஒழுக்கைம் என்ெது மிகைச்-
சிறந்த ைடைத்தில் இருந்ததாகைக் 
கூறுவர். ொதா்ரண ைக்கைமைப 
பொறுத்தவம்ர பவளமைக்கைா்ர 
ஆடசியாைர் கைடுமையாகை நைந்து 
பகைாணை பொதிலும் உளளூர் அதி -
கைாரிகைள இந்தியாவில் நிகைழந்தது 
பொன்று பகைாடியவர்கைைாகை பெரும் -
ொலும் நைந்துபகைாணைதில்மல.   

புமகையி்ரத பெமவ, தொல் பெமவ, 
பொலிஸ பெமவ, சுகைாதா்ர பெமவ 
பொன்ற அ்ரெ பெமவகைளில் ஈடுெட -
பைார் தத்தைக்குரிய சீருமைகைளும் 
இலச்சிமனகைளுமின்றி பெமவயாற்ற 
முடியாது. நீ்ராவி இயந்தி்ரஙகைைால் 
இயஙகிய புமகையி்ரதஙகைளிலும் புமகை-
யி்ரத நிமலயஙகைளிலும் பெமவயாற்-
றிய அதிகைாரிகைளுக்கு பவளமைச் 
சீருமையும் கைறுபபு பகைாடடும் 
வழஙகைபெடைது. ெபொத்துகைள 
ைற்றும் உபலாகை இலச்சிமனகைளும் 

நாைாந்தம் துலக்கைபெடடு மின்ன 
பவணடும். பைலதிகைாரிகைைால் 
இமவ அடிக்கைடி ெரீடசிக்கைபெடும் 
கைரி என்ஜின்கைளிலிருந்து பவளிவரும் 
புமகை ைற்றும் கைரித்துகைள கைா்ரணைாகை 
பவளமைச் சீருமை அழுக்கைமையும் 
வாய்பபு இருந்தாலும் அதிகைாரிகைள 
அவற்மறபய அணிய பநர்ந்தது. சுதந்-
தி்ரம் பெற்ற முதல் மூன்று தொப -
தஙகைள கைழிந்தபொது அ்ரெ நிருவாகி-
கைளிலும் அ்ரெ ஊழியரிமைபயயும் 
கைாலனித்துவ கைாலத்தில் நிலவிய 
பதாழில் ஒழுக்கைமும் விமனத்திற-
னும் ெடிபெடியாகைக் குமறவமைந்து 
1980கைளுைன் கைழுமதபதய்ந்து கைட -
பைறும்ொகிப பொனது.   

சுதந்தி்ரம் பெற்றபொது இலஙமகை-
யில் பதளிவாகை அவதானிக்கைக் கூடிய -
வமகையில் ைத்தியத்ர வர்க்கைபைான்று 
பதாற்றம் பெற்றிருந்தது. கைாலனித்-
துவ அ்ரொஙகைத்தில் ெணியாற்றிய 
அதிகைாரிகைள இறபெர், பதன்மன 
பொன்ற பெருந்பதாடைச் பெய்மகை-
யில் ஈடுெடை உளளூர் நிலச்சுவாந்-
தர்கைள கைளளு ைற்றும் ைது உற்ெத்தி 
பொன்றவற்றிலும் ஏமனய சிறு 
மகைத்பதாழில்கைளிலும் ஈடுெடடி-
ருந்த மகைத்பதாழில் முமனபவார், 
வியாொ்ரத்தில் ஈடுெடடு பெல்வம் 
தி்ரடடிய வணிகை வகுபபினர் ைதகு-
ருைார், மவத்தியர்கைள, ஆசிரியர்கைள 
என்பொம்ர உளைைக்கியதாகை இந்த 

ைத்தியத்ர வகுபபு அமைந்திருந்தது. 
இவவாறான ஒரு ைத்தியத்ர வர்க்கைம் 
ஒருநாடு அபிவிருத்திபொமதயில் 
பெல்ல மிகைவும் அவசியம்.   

அந்நியர் ஆடசியில் இலஙமகை -
யின் பொருைாதா்ர வைஙகைள 
சு்ரணடிச் பெல்லபெடைதாகைவும் 
அதனாபலபய பெல்வம் பகைாழித்த 

இலஙமகை இற்மறவம்ரயிலும் வறு -
மையில் வாடுவதாகைவும் ெலர் கூறக் 
பகைடகைலாம். ஆனால் இலஙமகை 
சுதந்தி்ரைமைந்தபொது ஆஙகிபலய 
ஆடசியாைர் சுதந்தி்ர இலஙமகை அ்ர-
ொஙகைத்தின் அபிவிருத்திப ெணிகை-
ளுக்கைாகைப ெயன்ெடும் பநாக்கில் 998 
மில்லியன் ரூொமவ விடடுச் பென்-
றிருந்தனர்.   

எனபவ நாடடின் அபிவிருத்திக் -
குத் பதமவயான அடிபெமைத் 
பதமவபொடுகைள ைடடுைன்றி 
அதற்கு அவசியைான நிதிவைத்-
மதயும் இலஙமகை பெற்றிருந்தது 
எனலாம். இலஙமகைப பொருைாதா-
்ரத்தின் நிமல குறித்து உலகைவஙகி 
1953 இல் பவளியிடை மிகைவும் 
நுணுக்கைைான முதலாவது அறிக்மகை-
யிபல இவவிையம் குறித்து பதளி-
வாகைக் குறிபபிைபெடடிருந்தது. 
புதிதாகை சுதந்தி்ரைமைந்த ஏமனய 
நாடுகைளுக்கு கிமைத்தி்ராத நிதி வெதி 
இலஙமகைக்கு இருபெதாகைவும் அதன் 
அபிவிருத்திப ெணிகைளுக்கு அவசிய-
ைான நிதிவைத்மதப பெறுவது ஒரு 
பொருடைல்ல எனவும் குறிபபிைப-
ெடடிருந்தது.   

ஓரு சிறிய தீவாகை இருந்தபொதி-
லும் ெர்வபதெ ரீதியில் இலஙமகை 
மிகுந்த நன்ைதிபமெக் பகைாணடி-
ருந்தது. இ்ரணைாம் உலகைப பொர் 
முடிவில் ஜபொமனக் குற்றவாளி-
யாக்கி ஏற்ெடை இழபபுகைளுக்கு 
நடை ஈடு வழஙகைபவணடும் என பநெ-
நாடுகைளின் தமலமைப பொறுபமெ 

ஏற்ற அபைரிக்கைா பகைாரியபொது ஜப-
ொமனத் தணடிபெதற்குப ெதிலாகை 
அதமன ைன்னித்து ஆத்ரவளிக்கை 
பவணடுபைனவும் குப்ராதத்தினால் 
ஒருபொதும் குப்ராதத்மத பவற்றி 
பகைாளை முடியாபதனவும் புத்தரின் 
தம்ை ெதத்திலிருந்து பைற்பகைாள -
கைாடடி இலஙமகைமயப பி்ரதிநிதித்-
துவபெடுத்தி அந்த ைாநாடடில் 

கைலந்து பகைாணடிருந்த பஜ.ஆர். 
ஜயவர்தனவின் உம்ர இம்ைாநாட-
டில் கைலந்து பகைாணடிருந்த பி்ரதிநி-
திகைளின் ைனமத ைாற்றி ஜபொமன 
ைன்னித்து உதவி பெய்யுைைவிற்குத் 
தூணடியது.   

இந்த நன்றிக்கைைனுக்கைாகைபவ இற்-
மறவம்ரயிலும் ஜபொன் இலங-
மகையின் நடபு நாைாகைத் பதாைர்ந்து 
உதவிவருவதும் பதரிந்தபத. அன்று 
ஜபொனுக்கு ஆத்ரவாகை பவளமைப-
புறாவாகை ைாறிய அபத ஜயவர்தன 
தான் என்ெதுகைளில் தன் பொந்த 
நாடடுத் தமிழ ைக்கைளுக்கு எதி்ராகை 
பொர் என்றால் பொர் ெைாதானம் 
என்றால் ெைாதானம் என்று பி்ரகைை-
னம் பெய்ததுைன் நாடடின் உளநாட-
டுப பொர் உக்கி்ரைமைவதற்கும் 
கைா்ரணைாகினார் என்ெமதயும் ெதிவு 
பெய்ய பவணடியுளைது. அதுைடடு-
ைன்றி ெர்வபதெரீதியில் உருவாக்கைப-
ெடை ஐக்கிய நாடுகைள ெமெ ைடடும் 
அதபனாடிமணந்த நிறுவனஙகைளில் 
இலஙமகை அவற்றின் ஆ்ரம்ெகைாலத்தி-
பலபய உறுபபுரிமைமயப பெற்றுக் 
பகைாணடிருந்தது.   

இவவாறு சுதந்தி்ரத்திற்கு முன்பி-
ருந்பத ெர்வபதெத்துைன் மிகைபநருங-
கிய சுமுகைைான உறவுகைமை இலஙமகை 
பெணிவந்துளைது. கைாலனித்துவ 
ஆடசியில் இலஙமகை ஒருபொதும் 
ஒரு கைரும்புளளியாகைப ொர்க்கைபெை-
வில்மல. ைாறாகை கைாலனித்துவ ஆட-
சியாைர்கைைால் தைது குடிபயற்ற நாடு-
கைளில் பைற்பகைாளைபெடை நல்ல 
விையஙகைள இருபபின் அமவ உைன-
டியாகைபவ இலஙமகையில் அறிமுகைம் 
பெய்து மவக்கைபெடைன. புமகையி்ர-
தப பொக்குவ்ரத்து, ெர்வஜன வாக்கு-
ரிமை பொன்றன இதற்கு உதா்ரணங-
கைைாகும்.   

இதனடிபெமையில் பநாக்குமி-
ைத்து இலஙமகை சுதந்தி்ரம் பெற்ற-
பொது அதன் உளளூர் ைற்றும் ெர்வ-
பதெ நிமலமைகைள அதற்கு மிகைவும் 
ொதகைைான நிமலயிபலபய கைாணப-
ெடைன என்ெது மிகைவும் பவளிபெ-
மையாகைத் பதரிகிறது. 

ரஷயாவின் உளநாடடு அ்ரசிய-
லில் எதிர்க்கைடசியின் தமலவர் 
என அமழக்கைபெடும் அபலக்சி 

நவல்னிக்கு ஆத்ரவான பொ்ராடைங-
கைள அதிகைரிக்கின்றன. ஜனாதிெதி 
புடடினது ஆடசிக்கு எதி்ராகை எழுச்சி 
பெறும் தற்பொமதய பொ்ராடைங-
கைள பைற்கு நாடுகைைால் அதிகைம் 
மு தன் ம ை ப ெ டு த் த ப ெ டு கி ற ன . 
்ரஷய ஆடசியாைர்கைைால் நஞசூட-
ைபெடைார் நவல்னி எனக் குறிப-
பிடடு அவ்ரது ஆத்ரவாைர்கைள பஜர்-
ைனிக்கு சிகிச்மெக்கைாகை அமழத்துச் 
பெல்லபெடடு மீைவும் நாடடுக்குள 
பகைாணடுவ்ரபெடை பின்பு அவருக்-
கைான ஆத்ரவுத் தைம் அதிகைரிபெதாகை 
குறிபபிைபெடுகிறது. அவ்ரது ஆத்ர-
வாைர்கைைால் பலனின் என அமழக்-
கைபெடும் நவல்னி அடிபெமையில் 
பைற்குலகைத்தின் மகைக்கூலி எனவும் 
பைற்கின் பொம்மை எனவும் எதிர்த்-
த்ரபொல் விைர்சிக்கைபெடுகின்றார். 
இவவிையம் பதாைர்பில் அதிகைம் 
அலடடிக் பகைாளைாத புடடின் ஈ்ரானு-
ைன் பெர்ந்து இந்துெமுத்தி்ரத்தில் ொரி-
யைவில் கைைல்ெமைப ெயிற்சிமய 
பைற்பகைாணடுவருகின்றார். இக்கைடடு-
ம்ரயும் ்ரஷயா ைற்றும் ஈ்ரானின் கைைற்-
ெமை ெயிற்சியின் முக்கியத்துவத்மத-
யும் விமைவுகைமையும் பதடுவதாகை 
அமையவுளைது.  

கைைல் வர்த்தகைத்தின் ொதுகைாப-
பிமன அதிகைரிக்கும் பநாக்கில் ஈ்ரான் 
ைற்றும் ்ரஷயா என்ென இமணந்து 
கைைற்ெமைப ெயிற்சியிமன இந்து 
ெமுத்தி்ர கைைல்ெ்ரபபில் ஆ்ரம்பித்துள-
ைன. ஏறக்குமறய 17 ஆயி்ரம் மீற்றர் 
ெ்ரபெைவில் பைற்பகைாளைபெடும் 
இக்கைைற் ெமைபெயிற்சியில் சீனாவும் 
இமணந்திருபெதுைன் இந்தியாவும் 
இமணய விருபெம் பதரிவித்திருந்-

தமை குறிபபிைத்தக்-
கைதாகும். கைைந்த 
இரு தினஙகைைாகை 
(16/17.02.2021) 
ஈ்ரானும் ்ரஷயாவும் 
சீனாவுபை இபெயிற்சியில் ஈடுெடடு 
வருகின்றதாகை பெய்திகைள பவளியா-
கியுளைன. இக்கைைற்ெமைப ெயிற்சி-
யின் அவசியபொடு ஈ்ரான் குறிபபி-
டுவது பொல் தனித்து கைைல் வர்த்தகை 
ொதுகைாபபிமன ைடடுபை இலக்கைாகைக் 
பகைாணைதா என்ெது பி்ரதான பகைளவி-
யாகும். கைா்ரணம் கைைல் வர்த்தகைத்மதக் 
கைைந்து ெல பதமவகைளும் தந்தி்ரஙகை-
ளும் அவற்றில் ஈடுெடை நாடுகைளுக்-
குணடு என்ெமத புரிந்து பகைாளை 
பவணடும்.   

ஒன்று அபைரிக்கைாவின் புதிய நிர்-
வாகைத்திற்கு இத்தமகைய ெயிற்சியின் 
மூலம் பதளிவான பெய்திபயான்று 
பதரிவிக்கை முயன்றுளைது. அதாவது 
ஈ்ரான் மீதான பொருைாதா்ரத் தமை-
மயயும் அணுவாயுத உற்ெத்திக்கு 
எதி்ரான உைன்ெடிக்மகையும் அபெ-
டிபய பெணிக்பகைாளை அபைரிக்கை 
புதிய நிர்வாகைம் திடைமிடடுளைது. 
அதன் மூலம் ஈ்ராமன தனிமைபெடுத்-
தவும் அச்சுறுத்தமல ஏற்ெடுத்தி அடிெ-
ணியவும் பெய்ய முமனகி-றது. ட்ரம்ப 
நிர்வாகைத்திலிருந்து ைாற்றத்மத ஈ்ரா-
னுைன் பைற்பகைாளை பொவதாகை 
பஜா மெைன் அறிவித்தாலும் அடிப-
ெமையில் அதிகை ைாற்றத்மத பைற்-
பகைாளை தயா்ராகை இல்மல என்ெது 
அதன் அணுகுமுமறகைளில் பதரிகி-
றது. அதனால் அத்தமகைய சூழமல 
தகைர்க்கைவும் ெலைான அணியில் ஈ்ரான் 
இருபெதாகைவும் அபைரிக்கைாவுக்கும் 
ஐப்ராபொவுக்கும் பதரியபெடுத்தபவ 
ஈ்ரான் இபெயிற்சிமய ெயன்ெடுத்திக் 
பகைாணைது. அது ைடடுைன்றி அபை-

ரிக்கைா ஈ்ரானின் அணுவாயுத வைர்ச்-
சிமய முைக்குவதற்கு எடுக்கும் நை-
வடிக்மகைகைமை தடுக்கைவும் இ்ரணடு 
அணுவாயுத நாடுகைளுைன் கூடைாகை 
ெயிற்சியில் ஈடுெடுவமதயும் பதரி-
யபெடுத்தும் நகைர்மவயும் இதனூைாகை 
பைற்பகைாணடுவருகிறது.   

இ்ரணடு ்ரஷயாமவப பொறுத்-
தவம்ர ஈ்ரான் தனது அணியில் 
இருபெமத உறுதிபெடுத்துவதுைன் 
பைற்கைாசிய அ்ரசியலில் ்ரஷயாவின் 
ஆதிக்கைத்மத கைடடுபெடுத்த முடியாது 
என்ெமதயும் அபைரிக்கைாவுக்கு பதரி-
யபெடுத்தியுளைது. ஏறக்குமறய 
அபைரிக்கைாவின் பைற்கைாசியா ொர்ந்த 
பகைாளமகை ட்ரம்ப ஆடசிக்கைாலத்தில் 
சிமதந்துளைது. அதமன மீைக் கைடடி-
பயழுபெ ஈ்ரானுைனான உறமவ ெரி-
பெய்வதன் மூலமும் சிரியா ைற்றும் 
இஸலாமிய அமைபபுகைள ொர்ந்த 
அணுகுமுமறகைமை ைாற்றுவதன் 
மூலமும் பவற்றி பகைாளை அபை-
ரிக்கைா முமனகிறது. அதமன முற்றா-
கைபவ தடுக்கைவும் பைற்கைாசியாவில் 
தனது இருபபிமன ொதுகைாக்கைவும் 
்ரஷயா எடுத்துவரும் நகைர்வாகைபவ 
பதரிகிறது. அதிலும் ஈ்ரான்-அபைரிக்கை 
நடபுறவானது ்ரஷயாவின் இருப-
பிமன ொதிக்கும் எனக்கைருதுகிறது.  

மூன்றாவது இந்து ெமுத்தி்ர 
நாடுகைமை மையபெடுத்தி அபை-
ரிக்கைா ைற்றும் ஐப்ராபபிய நாடுகைளின் 
நகைர்வுகைள அதிகைரித்து வருகின்றது. 
பைலும் கைைந்த 2020 இறுதிக்(டிெம்ெ-
ரில்)கைாலபெகுதியில் இந்தியா அபை-
ரிக்கைா அவுஸப்ரலிய ஆகிய நாடுகை-

ளின் கைைற்ெமை கூடடுப ெயிற்சி 
இக்கைைல் ெகுதியில் நிகைழந்துளைது. 
அதனால் இபபி்ராந்தியம் மீதான 
சீன ்ரஷய ஆதிக்கைம் ைடடுபெடுத்-
தபெடைதாகைவும் இந்து ெமுத்தி்ர 
விளிம்பு நாடுகைள மீதான அபைரிக்கை 
பெல்வாக்கு அதிகைரித்து வருவதாகை-
வும் அந்த நாடுகைள கைருதுகின்றன. 
அதனால் அத்தமகைய பநருக்கைடிமய 
தடுக்கைவும் முடிவுக்கு பகைாணடுவ்ர-
வும் இத்தமகைய கூடடுப ெயிற்சிமய 
பைற்பகைாணடுவருகின்றன.இதில் 
்ரஷயாவும் சீனாவும் மிகைபெலைான 
நிமலமய இந்து ெமுத்தி்ரத்திற்குள 
பகைாணடிருக்கை பவணடும் என்ற 
எணணத்துைன் பெயல்ெடுெமவ. 
கைா்ரணம் ொதுகைாபபு நிமலகைளில் 
ைடடுைல்ல பொருைாதா்ர ரீதியிலும் 
வர்த்தகை பநாக்கிலும் இந்து ெமுத்தி்ரம் 
முக்கியைான பி்ராந்தியைாகை உளைது. 
அத்துைன் தந்திப்ரொய நிலத்திமன 
அதிகைம் பகைாணடுளை பி்ராந்தியைாகை-
வும் வைமுமைய பி்ராந்தியைாகைவும் 
கைாணபெடும் நிமல உலகை வல்ல்ரசு-
கைைது பொடடிக்கைான மையபெகுதி-
யாகை உளைது.   

நான்கு அபைரிக்கைா தமலமை-
யிலான இந்பதா-, ெசுபிக் உொயத்-
திமன முறியடிக்கை பவணடும் என்ற 
எணணத்துைன் பெயல்ெடும் சீனா 
இபபி்ராந்தியத்திலுளை நாடுகைளு-
ைன் பொருைாதா்ர ைற்றும் வர்த்தகை 
ரீதியில் நடபுறமவப ெலபெடுத்த 
அதிகைம் முமனபபுக் பகைாணடுளைது. 
சீனாவின் பைற்கு, ஆசியா, பதன்-
னாசியா கிழக்கு, ஆபிரிக்கை நாடுகை-

ளுைனான வர்த்தகை 
உறவின் மையைாகை 
இந்து ெமுத்தி்ரபை 
கைாணபெடுகிறது. 
அதனால் இந்து 
சு மு த் தி ்ர த் ம த 
அணடிய ெகுதிகை-
ளில் அபைரிக்கை 
கூடடின் ஆதிக்-

கைத்மத தடுக்கை பவணடிய உத்தியுைன் 
பெயல்ெடுகிறது. சீனாவின் வர்த்தகைத்-
தில் 60 ெதவீதைானமவ இந்து ெமுத்-
தி்ர நாடுகைமைச் ொர்ந்பத உளைது. 
அதனால் சீனா இபபி்ராந்தியத்மத 
தக்கைமவக்கை அதிகை பி்ரயத்தனம்' 
பகைாணடு பெயல்ெடுகிறது.  

ஐந்து இந்தியாமவ சுற்றிவமைத்-
துளை சீனா அதன் பொருைாதா்ரத்-
மதயும் வர்த்தகைத்மதயும் பெயற்ெை 
விைாது தடுக்கும் வலயைாகை இந்து 
ெைத்தி்ரத்மத கைருதுகிறது. அதனால் 
இந்து ெமுத்தி்ரத்தின் மீதான பெல்வாக்-
கிமன ெலபெடுத்துவதன் வாயிலாகை 
அதன் ெந்மதமய இந்தியாவின் மகைகை-
ளுக்குளபைபயா அல்லது பிற பி்ராந்-
திய நாடுகைளுக்குளபைபயா பெல்லவி-
ைாது தடுத்துக் பகைாணடு பெயற்ெை 
முமனகிறது. அதற்கைாகைபவ இந்து 
ெமுத்தி்ர நாடுகைளின் துமறமுகைஙகைமை-
யும் தீவுகைமையும் இலக்கு மவத்து 
பெயல்ெடுகிறது. அதன் மூலம் இப-
பி்ராந்திய நாடுகைமை தனது கைடடுப-
ொடடில் மவத்துக் பகைாளைவும் இந்-
தியாமவயும் அதன் நடபு நாடுகைைது 
பெல்வாக்கிமன தடுக்கைவும் சீனா 
முமனகிறது. அதற்கைாகைபவ தற்பொ-
மதய கூடடு கைைற்ெமைபெயிற்சிமய 
ெயன்ெடுத்திக் பகைாளகிறது.  

ஆறு சீனா- ்ரஷயா ஆகிய இரு நாடு-
கைைது நகைர்வுகைள மீைவும் அபைரிக்கைா 
உலகைைாவிய அ்ரசியலில் கைவனம் 
பெலுத்த ஆ்ரம்பித்துவிடைது என்ெ-
தன் பி்ரதிமையாகைவும் உளைது. அபை-
ரிக்கைா ைற்றும் ஐப்ராபொ மீைவும் 
ஜனநாயகைம் ைனித உரிமைகைமை முன்-

னிறுத்த ஆ்ரம்பித்-
துளைன. இது சீனா ்ரஷயாவினது ஆத-
்ரவுத் தைத்மத ொதிக்கும் நகைர்வாகை 
அமைய வாய்பபுளைது. மியான்ைார் 
இலஙமகை பொன்ற நாடுகைள மீதும் 
ஈ்ரான் சிரியா மீதும் மீைவும் அழுத்-
தத்மத அபைரிக்கைா த்ரபபு பகைாடுக்கை 
ஆ்ரம்பித்துளைது. இது வைர்ச்சிய-
மைவது ஆெத்தான விமைமவ சீன 
்ரஷயத் த்ரபபுக்கு ஏற்ெடுத்த வாய்ப-
புளைது.  

ஏழு ்ரஷயா இ்ராணுவ ரீதியில் 
ெலைான கூடபைான்மற கைடடிபய-
ழுபபுவமத பநாக்கைைாகை பகைாண-
டுளைது. அதமனயும் கைைல்ொர்ந்து 
பைற்பகைாளவது இலாெகை்ரைானதாகை 
அமையும் எனக் கைருதுகிறது. இந்து 
ெமுத்தி்ரத்மதயும் ெசுபிக் ெமுத்தி்ரத்-
திமனயும் சீனாவுைன் பெர்ந்து கைட-
டுபெடுத்த முயலுகிறது. அதனால் 
அபைரிக்கை த்ரபபிமன முறியடிபெ-
தும் அபபி்ராந்தியத்தில் சீன-, ்ரஷய 
பெல்வாக்கிமனயும் உருவாக்குதல் 
என்ற இ்ரடமை பநாக்குைன் ்ரஷயா 
நகைர்கிறது. 

ஆனால் இந்தியா இக்கைைற்ெமைப 
ெயிற்சியில் ஈடுொடு கைாடை முன்வந்-
திருபெது ்ரஷய இந்திய உறவுநிமல 
ொர்ந்தபத அன்றி சீனா ொர்ந்து அல்ல. 
ஆனால் இதமன ்ரஷயா நடுநிமல-
பயாடு மகையாை விரும்புகிறது.   

எனபவ ்ரஷயா -ஈ்ரான் கைைற்ெமை 
ெயிற்சியானது அபைரிக்கைாவின் புதிய 
நிர்வாகைம் எடுத்துவரும் நைவடிக்-
மகைக்கு எதி்ரானதாகைவும் இந்து ெமுத்-
தி்ரத்தில் பெல்வாக்குச் பெலுத்தவும் 
முமனகிறது. இதில் ஈ்ரானின் இருப-
பும் பைற்கைாசியாவின் இருபபும் ்ரஷ-
யாவின் பெல்வாக்கு ொர்ந்தது என்ற 
பெய்திமயத் தந்துளைது. அபைரிக்-
கைாவுக்கு மீைவும் ெவாலான கைாலைா-
கைபவ அமைய வாய்பபுளைது. ட்ரம்ப 
கைாலத்தில் அபைரிக்கைாமவ ெற்றி 
அதிகைம் அலடடிக் பகைாளைாத ்ரஷயா 
தற்பொது அதமன எதிர் பகைாளை திட-
ைமிடுகிறது என்ற தகைவல் உறுதிபெ-
டுத்தபெடுகிறது.  

கூட்டுக் கடற்படட ்பயிறசி ?   

கலாநிதி 
கக.ரீ.ககேசலிஙகம் 
யாழ். பலகலலககழகம்

இலஙடக சுதந்திரமடடந்தப்போது... 

'ஜபபாலைத் தண்டிபபதற்குப பதிலாக அதலை மன்னித்து 
ஆதரவளிகக கவண்டுமமைவும் குகராதத்திைால ஒருகபாதும் 
குகராதத்லத மவற்றி மகாள்ள முடியாமதைவும் புத்தரின்  
தம்ம பதத்திலிருந்து கமற்ககாளகாட்டி இலஙலகலயப 
பிரதிநிதித்துவபபடுத்தி கஜ.ஆர். ஜயவர்தை ஆற்றிய உலர 
அந்த மாநாட்டில கலந்து மகாண்டிருந்த பிரதிநிதிகளின் 
மைலத மாற்றி ஜபபாலை மன்னித்து உதவி  
மசய்யும்ளவிற்குத் தூண்டியது'

இலஙடகயில் வர்ததக நிறுவனஙகளின் ்படிமுடை வளரச்சி 2  

'சுதந்திரம் மபற்்ற 
முதல மூன்று 

தசாபதஙகள கழிந்தகபாது 
அரச நிருவாகிகளிலும் 
அரச ஊழியரிலைகயயும் 
காலனித்துவ 
காலத்தில நிலவிய 
மதாழில ஒழுககமும் 
விலைத்தி்றனும் 
படிபபடியாகக குல்றவலைந்து 
1980களுைன் கழுலத 
கதய்ந்து கட்மைறும்பாகிப 
கபாைது'

10ஆம் பக்கம் பாரக்க...

அமமரிக்க வல்லோதிக்க்ததுக்கு ஆ்ப்ததோய் அடமயுமோ 

ஈரோன், ரஷ்ய
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உலகில் பெசபெடும் எல்லா பைாழிக -
ளுக்கும் பெச்சு வழக்கு, எழுத்து வழக்கு 
எனும் இரு பைாழி வழக்குப ெண்பு 
இல்மல. பெச்சு வழக்மக ைட்டும் பகாண் -
டுள்ள பைாழி அம்பைாழிமைப பெசும் 
குழுைத்தின் அஙகத்்தவரகள அழிவமை -
யும் பொது கூைபவ அழிந்து விடுகிறது. 
ெல ஆதிவாசிகளின் பைாழிமை இ்தற்கு 
எடுத்துக்காட்ைாகக் குறிபபிைலாம். அ்த -
னால்்தான் உலகில் பெசபெடும் அமனத் -
துத் ்தாயபைாழிகளும் பெணிக் காக்கபெை 
பவண்டும் எனும் ப�ாக்கிமன வலியுறுத்தி 
ைாசி ைா்தம் 21 ஆம் தினத்ம்த 'சரவப்தச 
்தாயபைாழித் தினம்' ஆகக் பகாண்ைாை 
பவண்டும் என யுபனஸபகா 1999 ஆம் 
ஆண்டு அறிவித்்தது.

ஒரு குழந்ம்த ்தன் வீட்டுச் சூழலில் ெரிச் -
சைைான பைாழிமை மு்தல் பைாழிைாகக் 
பகாண்ை கல்விமைத் ப்தாைரின் அ்தமனத் 
்தாயபைாழிக் கல்வி எனலாம். அல்லது 
குறிபபிட்ை ஒரு பைாழிமை கல்விப�ாக் -
கம் பவண்டிபைா, அல்லது சம்ெ்ள உைரவு, 
ெ்தவி உைரவு பொன்ற கா்ரணஙகம்ள 
ைனஙபகாண்டு ப்தாழில் நிமித்்தைாகபவா, 
அல்லது குறிபபிட்ை பைாழிமைப பெசும் 
இனத்்தவரகளுைன் சைத்துவைாகப ெழக 
பவண்டும் எனும் உைர எண்ணம் கருதிபைா, 
அல்லது சுைவிருபெத்தினாபலா கற்றால் அது 
இ்ரண்ைாம் பைாழிைாகக் குறிபபிட்ை ஒரு 
பைாழிமைக் கற்கும் பசைற்ொடு எனலாம். 
இவ்விரு முமறகம்ளயும் அடிபெமைைா-
கக்பகாண்டு ்தமிழ் பைாழிமைக் கற்கும் 
பொது ஏற்ெடும் சவால்கள ப்தாைரொகச் 
சுருக்கைாக ஆயவு பசயவப்த இக்கட்டும்ர-
யின் பி்ர்தான ப�ாக்கம் எனலாம்.

்தமிழ் பைாழிமைப பெசுபவார உலகில் 
ெல்பவறு �ாடுகளில் வாழ்கின்றாரகள. ்தமிழ -
கத்திலும் இலஙமகயிலும் ெண்மைக் காலம் 
ப்தாட்டு ்தமிழரகள வாழ்ந்து வருகின்றார -
கள. 16, 17 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் ப்தன்னிந் -
திைாவிலிருந்து ப்தாழிலா்ளரக்ளாகச் பசன்ற 
்தமிழரகள ப்தன் ஆபிரிக்காவிலும், பைாரீஷி-
ைஸ, ஃபீஜி தீவுகளிலும் வாழ்ந்து வருகின் -
றாரகள. இலஙமகயிலும் இந்திை வம்சாவளி 
ப்தாட்ைத் ப்தாழிலா்ளரகள வாழ்ந்து வருகின்-
றாரகள.

பைலும், ைபலசிைா, சிஙகபபூர, ெரைா 
மு்தலிை �ாடுகளிலும் ்தமிழரகள வாழ்ந்து 
வருகின்றாரகள. இம்த விை கனைா, அவுஸ -
திப்ரலிைா,அபைரிக்கா ைற்றும் ஐப்ராபபிை 
�ாடுகளில் இலட்சக்கணக்கான புலம்பெ -
ைரந்்த ்தமிழரகள வாழ்ந்து வருகின்றாரகள.

்தமிழ்பைாழி ்தமிழ் �ாட்டிலும், இலஙமக-
யிலும், சிஙகபபூரிலும் அ்ரசகருை பைாழிக -
ளுள ஒன்றாக இருக்கிறது. ைபலசிைாவில் 
இ்ரண்ைாம் பைாழிைாக உள்ளது. இந் -
�ாடுகம்ளத் ்தவி்ர ஏமனை ப்தற்காசிை, 
ப்தன்கிழக்காசிை �ாடுகள, ப்தன்னாபி-
ரிக்க �ாடுகள, பைாரீஷிைஸ, ஃபீஜி தீவு -
களில் கணிசைான ்தமிழரகள வாழ்ந்து 
வந்்தாலும் பிறபைாழிச் சூழல், ெண்-
ொட்டின் பசல்வாக்கினால் பைாழியின் 
அமைைா்ளத்ம்தப ெடிபெடிைாக இழந்து 
வருகின்றனர. இவரகள ்தம் சைை அனுட் -
ைானஙகளின் நிமித்்தம் பகாயில்களில் 
ெஞசபு்ராணம் ஓதும் பொது ப்தவா்ர திரு-
வாசகஙகம்ள ஆஙகிலத்தில், பிப்ரஞ-
சில் அல்லது ்தாம் வாழும் �ாட்டின் 
பைாழியில் ஒலிபெைரபபு பசயது 
பவறுைபன ஒபபுவிபெம்தக் காண முடி-
கிறது.

அஙகு ்தமிழ்ப ெண்ொட்டின் கூறுகள சில 
காணபெட்ைாலும், அம்ைக்கள பைாழி இழப -
புக்கு ஆ்ளாகி வருவது பவளிபெமை. எவ்வா -
றிருபபினும், பைாரீஷிைஸ �ாட்டில் வாழும் 
்தமிழரகள பிற ெண்ொட்டுக்கு இமைொக்-
கம் அமைந்்தாலும் கூை, அவரகளிைம் ்தம் 
சந்்ததிக்கு இ்ரண்ைாம் பைாழிைாகபவனும் 
்தமிமழக் கற்பிக்க பவண்டும் எனும் ஆரவம் 
ஓ்ர்ளவு இருக்கத்்தான் பசயகிறது. பைாரீஷி -
ைஸில் உள்ள பொட் லூயிஸ  எனும் இைத்-
தில் அமைந்துள்ள ைகாத்ைா காந்தி நிமல-
ைத்தில் நிறுவபெட்டுள்ள ்தமிழ்த்துமறயில் 
ெத்்தாயி்ரத்துக்கும் பைற்ெட்ை ைாணவரகள 
கல்வி ெயில்கின்றனர. பைாரீஷீைஸ அ்ரசாங-
கம் ்தமிழ் பைாழிமைக் பகௌ்ரவபெடுத்தும் 
வமகயில் ்தம் �ாட்டு �ாணைத் ்தாளில் ்தமிழ் 
பைாழிக்கும் இைஙபகாடுத்துள்ளது.

ப்தன் ஆபிரிக்கா, ஃபிஜி, பைாரீஷிைஸ தீவு -
கம்ளப பொலல்லாது ஒபபீட்ை்ளவில் ்தமிழ் 
பைாழிப ெைன்ொடு அதிகமுள்ள �ாடுக்ளாக 
சிஙகபபூர ைற்றும் ைபலசிைா ஆகிை �ாடுகள 
வி்ளஙகுகின்றன. சிஙகபபூர அமைச்சுப ெ்த -
விகளிலும், ெல உைர ெ்தவிகளிலும் ்தமிழர-
கள சாதித்துக் பகாண்டிருக்கின்றனர. இஙகு 
தீொவளி, ம்தபபொஙகல் பகாண்ைாட்ைங-
களின் பொது முழு �ாடுபை கம்ளகட்டும். 
�க்ர அலஙகா்ரஙகள ்தமிழ்ப ெண்ொட்மை 
பவளிபெடுத்தும். இந்�ாட்டில் ்தமிழ், ைபல, 
சீனபைாழி ைற்றும் ஆஙகில பைாழி அ்ர-
சகருை பைாழிக்ளாக இருந்்தாலும் அஙகு 

ஆஙகில பைாழிமூலக் கற்மக �ைவ -
டிக்மககப்ள இைம்பெறுகின்றன.

்தமிழரகள ைற்றும் இஙகு வாழும் 
ஏமனை இனத்்தவரகள ்தம் ்தாயபைா -
ழிமை இ்ரண்ைாம் பைாழிைாகப ொை -
சாமலகளில் கற்கிறாரகள. இஙகுள்ள 
�ாஙைாங ப்தாழில்நுட்ெப ெல்கமலக் -
கழகத்தில் ்தமிழ்பைாழியில் ஆசிரிைர 
ெயிற்சி வழஙகபெடுவம்தயும் சிறப-
ொகக் குறிபபிை பவண்டும்.

ைபலசிைாவிலும் சிஙகபபூர பொன்-
றப்தாரு நிமலபை காணபெடுகிறது. 
ைலாைா ெல்கமலக்கழகத்தில் 1948 
இல் ்தமிழுக்காகத் ்தனித்துமற ஆ்ரம்-
பிக்கபெட்ைதுைன், மு்தலாவது ்தமி -
ழா்ராயச்சி ைா�ாடு 1966 இல் பகாலா -
லம்பூரில் இைம்பெற்றமையும் அஙகு 
்தமிழுக்கு உள்ள இைத்ம்தப ெமற -
சாற்றி நிற்கிறது.

கனைா, அவுஸதிப்ரலிைா ைற்றும் 
இஙகிலாந்து உட்ெட்ை ஐப்ராபபிை 

�ாடுகளில் ்தமிழர ைற்றும் ்தமிழ்பைா-
ழிப ெ்ரம்ெமலச் சற்று பவறு கண்பணாட்ைத் -
தில் ப�ாக்க பவண்டும். இஙகுள்ள பெரும்-
ொலான இலஙமகத் ்தமிழரகள யுத்்தத்தின் 
ொதிபபினால் புகலிைம் ப்தடிச் பசன்றவர-
கள. இவரக்ளால்்தான் ்தமிழில் புகலிை இலக்-
கிைம் எனும் புதிைவமக இலக்கிை வடிவம் 
அறிமுகபெடுத்்தபெட்ைது. அத்துைன் இன்று 
வம்ர ெல்பவறு ்தமிழ் இமணைத்்த்ளஙகள 
மூலம் ்தமிழ் இலக்கிை வ்ளரச்சிக்கு பெரும் 
ெஙகாற்றி வருகின்றனர.

இவரகள வாழ்கின்ற சூழல் ்தமிழ் 
பைாழி கற்ெ்தற்கும், அ்தமனச் ச்ர்ள-
ைாகப ெைன்ெடுத்துவ்தற்கும் ஏற்ற 
சூழலாக அமைைாவிட்ைாலும், 
்தம் பிளம்ளகளுக்கு ்தாம் வாழ்ந்்த 
ப்தசத்ம்தயும் அ்தன் ெண்ொட்டுச் 
சூழமலயும் அறிமுகபெடுத்்த எத்-
்தனிபெதுைன் அபபிளம்ளகளுக்கு 
மு்தலாம் பைாழிைாகபவா, இ்ரண்-
ைாம் பைாழிைாகபவா ொைசாமலக -
ளில் கற்றறிந்தி்ரா்த ஒரு பைாழிமை 
(அண்மைக் காலஙகளில் கனைா 
ைற்றும் பிரிட்ைனில் ொைசாமல ைட் -
ைத்தில் ்தமிழ் கற்கும் வாயபபுக் கிட்டி-
யுள்ளது) கற்பிக்கின்றாரகள. இபபிள-
ம்ளகள ்தமிழ் பைாழிமைத் ்தமிழ்ப 
ொைசாமலகளுக்குச் பசன்று கற்கிறார-
கள.

இவ்வாறு பவளி�ாட்டில் பிறந்து 
வ்ளரந்்த பிளம்ளகள அவரகள வாழும் ெண்-
ொட்டுச் சூழலில் இமைொக்கம் அமைந்துள-
்ள்தால் இைல்ொன உந்து்தலுைன் ்தமிமழக் 
கற்ெது கடினம். எவ்வாறிருபபினும் இலங-
மகயிலுள்ள ்தம் உறவுகளுைனான ப்தாைர-
ொைல் ப்தமவமை உணரந்தும், பெற்-
பறாரின் ்தமிழ் ப்தசிை உணரமவ ைதித்தும் 
சில பிளம்ளகள ்தமிமழ ஆரவைாகக் கற்கி-
றாரகள. இவ்வாறு ்தமிழ் கற்கும் வாயபபு 

்தமிழர பசறிந்து வாழும் ைாகாணஙகளில் 
வாழும் ்தமிழ்ப பிளம்ளகளுக்பக கிட்டுகி-
றது. ்தமிழரகள குமறவாக வாழும் ைாநிலங -
களில் வாழும் பிளம்ளகள இவ்வாயபபிமன 
இழக்கிறாரகள. பவளி�ாடுகளில் வாழும் 
புலம்பெைர ்தமிழரகள சிலர பவமலபெளு 
கா்ரணைாகப பிளம்ளகம்ள ்தமிழ்ப ொை-
சாமலக்கு அமழத்துச் பசல்ல ப�்ரமின்மை-
ைால் ்தமிமழக் கற்பிக்காவிடினும் வீடுகளில் 
்தமிழில் பெசுகின்றனர.

எவ்வாறிருபபினும் பெற்பறாருைன் அம்ர-
குமறைாகபவனும் ்தமிழ் பெசும் பிளம்ள-
கள ்தம் உைன்பிறபபுக்கள ைற்றும் பசரந்து 
விம்ளைாடும் சகொடிகளுைன் ்தாம் ொைசா-
மலயில் ெயிலும் பைாழியிபலபை பெரும் -
ொலும் பெசுகின்றனர. அவரகள வீட்டுபைா-
ழிைாகத் ்தமிமழப பெசத் திண்ைாடுவ்தற்குப 
ெல கா்ரணஙகள உண்பைனினும், அவரக-

ளுக்குத் ்தமிழ்ப ொைசாமலகளில் கற்பிக்கப -
ெடும் முமறயும் ஒரு கா்ரணம் எனலாம்.

புலம்பெைர சமூகத்தில் வாழும் ்தமிழ் பிள -
ம்ளகளின் ொை வி்தானஙகம்ள ப�ாக்கின் 
பெரும்ொலும் அமவ இலஙமகயில் ைற்றும் 
்தமிழகத்தில் மு்தல்பைாழிைாக கற்பிக்கும் 
நிமித்்தம் வடிவமைக்கபெட்ை ொைவி-
்தானஙகம்ள ஒத்துக் காணபெடுகின்றன. 
பவளி�ாட்டில் வாழும் ்தமிழ்ப பிளம்ளக -

ளுக்குத் ்தமிழ் பைாழிமை இ்ரண்ைாம் 
பைாழிைாகக் கற்பிபெ்தற்கு ஏற்ற வமகயில் 
கற்றல்- கற்பித்்தல் பொறிமுமறகம்ளப ெைன்-
ெடுத்்தபெைாதுவிடின் அவரகளின் பெற்பறா-
ரின் ்தாயபைாழிைானது அவரகளுக்குச் சிக்க-
லான, கற்ெ்தற்குக் கடினைான பைாழிைாக 
அமைந்து விடுகிறது.

ஆகபவ பவளி�ாடுகளில் வாழும் ்தமிழ்ப 
பிளம்ளகளின் பைாழித்திறமன விருத்தி 
பசயை பவண்டுபைனின் பைாழியிைல் 

ரீதிைாக விமனத்திறன் மிக்க அணுகுமுமற 
ஒன்மறக் மகைாளும் ப்தமவ உண்டு.

எைது �ாட்மை எடுத்துக் பகாண்ைால் 
இஙகு 95வீ்தம் ்தமிழ்ப பிளம்ளகள ்தைது 
ஆ்ரம்ெக் கல்விமையும், சில துமறகளில் 
உைரகல்வி வம்ரயும் ்தமிழ் பைாழியில் கற் -
கிறாரகள. ்தமிழகப பிளம்ளகளுக்குக் கூைத் 
்தமிழ்பைாழியில் உைரகல்விமைத் ப்தாைரும் 
வாயபபு இல்மல. அந்்த வமகயில் இலஙமக 

ைாணாக்க்ளால் 1950களின் பின்னர ்தாய-
பைாழியில் ெட்ைபெடிபபுக்கம்ள சமூக 

விஞஞானத்துமறகளிலும் ைானிைப 
ெண்ொட்டிைல் துமறகளிலும் பைற் -
பகாள்ள முடிந்்தது. அ்தனால் ்தாய -
பைாழிமூலக் கல்விைானதுஆஙகிலக் 
கல்விப பின்னணி இல்லா்த குடும்ெங-
கம்ளச் பசரந்்த ெல கி்ராைத்து ைாணாக்-
கம்ர உைரநிமலக்கு இட்டுச் பசன்று 
கல்விசார �ைவடிக்மககளில் சாதிக்க 
மவத்்தது.

இன்று இலஙமகயில் ்தமிழ்பைா-
ழிமை இரு பிரிவினர கற்கின்றார-
கள. ்தமிமழத் ்தாயபைாழிைாகக் 
பகாண்பைார மு்தல் பைாழிைாக -
வும், சிஙக்ள ைக்கள ்தமிமழ இ்ரண்-

ைாம் பைாழிைாகவும் கற்கிறாரகள. 
்தமிழரகள சிஙக்ளம் கற்கும் ஆர-

வத்ம்த விைவும் சிஙக்ளவர ்தமிழ் கற்கும் 
ஆரவம் அதிகைாகக் காணபெடுவம்தயும் 
இஙகு குறிபபிட்ைாக பவண்டும். அப்தசை-
ைம், ்தாயபைாழிைா்ளரின் கற்றல் பசைற்ொட்-
டில் இலக்கிை வழக்பக பி்ர்தான இைம் வகிக்-
கிறது. இ்ரண்ைாம் பைாழிைாகத் ்தமிமழக் 
கற்பொருக்குப பெச்சு வழக்மக அறிமுகப-
ெடுத்தும் ப்தமவ உண்பைனினும் எபபி்ர-
ப்தச அல்லது எவ்வினக் கிம்ளபைாழிமைத் 
்த்ரா்த்ர பைாழிைாகச் சிஙக்ள ைாணாக்கருக்கு 
அறிமுகபெடுத்துவது என்ெது ப்தாைரொகத் 

ப்தாைரந்தும் சிக்கல் நிமலபை எழுந்்த 
வண்ணம் உள்ளது. இபபி்ரச்சிமனயிலி-
ருந்து �ழுவி விை இலக்கிை வழக்கில் 
மிகச் பசைற்மகபொஙகான உம்ரைாைல்-
கம்ளப ொைநூலில் அச்சிட்டு பவளியிடு-
கின்றாரகள.

ொைத்திட்ைம், ொைவி்தானஙகம்ளத் 
்தைாரிக்கும் குழாம் உைரவு அல்லது 
்தாழ்வுச் சிக்கல்கம்ளப புறந்்தளளி, இன -
வா்தம் பி்ரப்தச வா்தஙகளுக்கு இைம் 
பகாைாது தூயமைைான எண்ணத்துைன் 

திறந்்த ைனப்தாடு பைாழியிைல் ரீதிைாக இப-
பி்ரச்சிமனமை அணுகித் தீரவு கண்ைால் 
ஒழிை இ்ரண்ைாம் பைாழிைாகத் ்தமிழ் கற்பிக் -
கும் பசைற்ொட்மை எம்�ாட்டில் பவற்றிக-
்ரைாக முன்பனடுக்க முடிைாது. இ்ரண்ைாம் 
பைாழி ைாணாக்கருக்குப பெச்சுத் ்தமிமழக் 
கற்பிக்கும் பொது எழுத்துத் ்தமிழுக்குச் சற்று 
ப�ருக்கைான கிம்ளபைாழி ஒன்மறத் ப்தரிவு 
பசயயின் கற்றல் - கற்பித்்தல் பசைற்ொடு ஓ்ர்ள -
பவனும் சா்தகைான ெலமனத் ்தரும் என்ெது 
எம் ்தனிபெட்ை கருத்து ஆகும்.

இ்ரண்ைாம் பைாழிைாக ைட்டுைன்றித் 
்தாயபைாழிைாகக் கற்கும் ைாணாக்கரின் 
ொைத்திட்ைஙகளிலும் ெல சிக்கல்கள காணப -
ெடுகின்றன. எது எபெடிைாயிருபபினும் ஒரு 
பைாழிமைத் ்தாயபைாழிைாகபவா, இ்ரண் -
ைாம் பைாழிைாகபவா கற்பிக்க முன்னர 
ஆசிரிைரகள முமறைாகப ெயிற்றபெைல் 
அவசிைம். பைலும், ொைத்திட்ைஙகள, ொை 
வி்தானஙகம்ள �வீன பைாழியிைல் ரீதிைாக 
ப�ாக்கக் கூடிை அனுெவம் மிக்க பைாழியி -
ைலா்ளரகம்ள அணுகி அவரகளின் ஆபலாச-
மனக்கு அமைை இவற்மற வடிவமைபெது 
சாலச் சிறந்்தது.

பைாழிக்கல்விமை எடுத்துக் பகாண்ைால் 
பைாழித் திட்ைமிைல், பைாழிக் பகாளமக, 
பைாழிக் கற்றல் கற்பித்்தல் பசைற்ொடு 
ப்தாைரொக எவரும் ்தாம் விரும்பிை-
ெடி கருத்ம்த முன்மவக்கலாம் எனும் 
நிமலமைபை காண முடிகிறது. பைாழித்து -
மறயில் சம்ெந்்தமில்லா்தவரகள கூை ஒரு 
பைாழிமை எவ்வாறு கற்பிக்க பவண்டும் 
என்று ைனம் பொன பொக்கில் பெ்ரமவக-
ளில் கலந்தும்ரைாடுவம்த அவ்தானிக்க முடி-
கிறது. ஒரு பைாழிமை பெசுவது ைட்டும் 
்தான் கற்பித்்தலுக்குத் ப்தமவைான ்தகுதி 
என்றும், பைாழிமைக் கற்பிபெது என்ெது 
மிகவும் இலகுவான விைைம் என்றும் 
எண்ணும் ைலினைான ைனபொஙபக இ்தற் -
குக் கா்ரணம் எனலாம்.

பவளி�ாட்டுப ெல்கமலக்கழகஙகள ெல-
வற்றில் ்தமிழ்பைாழி இலகுவான பைாழி� -
மையில் புதிை புதிை கற்பித்்தல் பொறிமுமற-
கம்ளப ெைன்ெடுத்திக் கற்பிக்கபெடுகின்றது. 
அபைரிக்காவில் ைட்டும் 7 ெல்கமலக்கழ -
கஙகளில் ்தமிழ்பைாழி கற்பிக்கபெடுகின்-
றது. கலிபொரனிைா ெல்கமலக்கழகம், 
சிக்காக்பகா ெல்கமலக்கழகம், பகாரணல் 
ெல்கமலக்கழகம், ஹவாய ெல்கமலக்கழ -
கம், பென்சில்பவனிைா ெல்கமலக்கழகம் , 
பைக்்ஸஸ ெல்கமலக்கழகம், பவாஷிஙைன் 
ெல்கமலக்கழகம் என்ெமவபை அமவைா-
கும். பவளி�ாட்டில் ்தமிழ்ப ொைசாமல-
கம்ள �ைத்துெவரகள அஙகுள்ள ெல்கமலக் -
கழகஙகளில் ்தமிழ் பைாழிமை இ்ரண்ைாம் 
பைாழிைாகக் கற்பிக்கும் பொது ெைன்ெடுத் -
தும் அணுகுமுமறகம்ளக் கூரந்து அவ்தா-
னிபெது �ன்று.

எைது �ாட்டிலும் இலகுவான பைாழி� -
மையில் புதிை கற்பித்்தல் பொறிமுமறகம்ள 
உளவாஙகித் ்தமிழ் பைாழிமைக் கற்பிக்காது 
பொனால் ்தமிழ் பெசும் இனஙகளின் எதிர-
காலச் சந்்ததியினரின் ்தமிழ்பைாழித்திறமன 
ஒருபொதும் விருத்தி பசயை இைலாது.

தாய்மாழி பயனபாடு படிபபடியாக
அருகிச் ் ெல்வது ஆபததான அறிகுறி!

புதிய கற்பித்தல் ப�ொறிமுறைகறை
உள்ொங்கி ்தமிழ் ப�ொழிறயக்
கற்பிப�த்த இலகு்ொன ்ழி

புலமப�யர் ்தமிழர்களின் எதிர்கொல
சந்ததியினரிடமிருநது �டிப�டியொக
தூர விலகுகின்ைது ்தமிழ்ப�ொழி!

கலொநிதி திரு�தி
கவி்தொ இரொஜரததினம,

முதுநிறல விரிவுறரயொைர்,
கைனி �ல்கறலக்கழகம,

அரசகரு� ப�ொழிகள ஆறைக்குழு உறுபபினர்

எம் எண்ணங்களைப்
பிறருக்கு வெளிப்்படுத்த 
்பயன்படும் ஒரு ்கருதது-

ப் ்பரிமாறற ஊட்கமம வமாழியாகும். 
ஒரு வமாழி என்பது வெறுமமே ஒரு 
வ்தாடர்பாடல் ஊட்கமா்க மட்டுமனறி ஒரு 
குறிப்பிட்ட வமாழிளயப் ம்பசும்
இேங்களின ெரலாறு, ொழக்ள்கவெறி 
மறறும் அெர்களின ்பாரம்்பரியததின 
அளடயாைமா்கவும் தி்கழகிறது.
அ்தோல்்தான ்தனளே உலகுக்கு
ஈனறு வ்காடுத்தெளுக்கு நி்கரா்கப் 
பிறந்த ொட்ளடயும், வ�ாந்த
வமாழிளயயும் மட்டுமம '்தாய்' எே 
விளிததுப் ம்பாறறுகினமறாம்.

சர்்த்தச
்தொயப�ொழித
தினம இன்று
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ெள்ளிக்கூடம் பென்று ெடித்து   
ெல்கமைக்்கழ்கம் பென்று   
ெடடம் பெறவவண்டிய நான்   
இன்று ்காதலித்து ்கண்ணீர்   
விடுகின்வறன் ்கா்ரணம் நீ என்மனை   
்காதலிக்்காததால!!!  
நீ எமனைக்்காதலிக்்கவிலமை   
எனினும் நான் உன்மனை   
்கனைவிலும்... ்கற்ெமனையிலும்...   
நிமனைவிலும்... நிஜத்திலும்...   
நித்தமும்... நிமிடங்களாய்...   
நிமனைத்து... நிமனைத்து... நித்தமும்   
நான் உருகிப வொகிவறன்!!!  
உணவின்றி... உறக்்கமின்றி...   
உன் நிமனைவினில உன்னைதைானை   
சு்கத்மத அமடகிவறன்   
வ்ராஜாபெடியில ஒவபவாரு - பூ   
பூபெது வொை உன் நிமனைவு்கள்   
ஒவபவாரு நாளும் புதிதாய்   
பிறக்கிறது!!!  
உன் நிமனைவினில உருகிப வொகும்   
எமனை நீ என்று உன்னில என்மனை   
ஏற்ொய்????  
்காத்திருபவென் அன்வெ அநநாள் வம்ர!!!   
நிசெயம் அநநாள் வரும் ஏபனைனில   
என் அன்பு புரியும் நாள்; நாம்வெரும்   
நாள் வரும் அன்வெ வரும் அநநாள்   
நீ என் ்காதைன்; நான் உன் ்காதலி   
எனை நீ கூறும்வவமள என்மனை   
நாவனை ைறபவெனைா இலமை   
உன்னில மூழ்கிப வொவவனைா உன்   
பெவவிதழால நீ என் ்காதலி என்று   
பொன்னைால அன்வற அபவொவத   
கூட இறநதாலும் என் உயிர்   
ொநதி அமடயும்.

 தனி ை்ரவை   
 உனைக்வ்கது ்கவமை?  
 எனையாருவை நிமனைக்்கைாம்   
 பூக்்காத இமைபெ்ரபபுதான்   
 என்றாலும் - நீயும் ைனைதுக்குள்   
 பூக்்கமள புஷ்பிக்கிறாய்  
 பூ ்காய்த்தாலதாவனை   
 ்கலபைறிதலும் விழும்   
 அமதயும் ெடடு பநாநதிடவவ   
 உனைக்கும் ைனைதுக்குள் இஷ்டம்   
 ்காய் ெழுத்து கீவழ விழுநது   
 பொரியாவிடடால   
 எவருக்குவை நீ ஒரு   
 பி்ரவயாெனைமுவை இலைவவயிலமை!  
 எனில அமதயும் நீ   
 பெய்திடல ஆவது வதமவ!  
 எநத புயலுக்குவை நீ பிடுஙகி   
 எறியபெடா நிற்றலின் உறுதியும்   
 மி்க மி்க அவசியைானைவத!  
 ப்காடு ைமழதனிலும் நீ கிடநது   

 நன்றா்கவவ நமனைத்திடு!  
 மின்னைல இடி இடிக்கும்   
 வந்ரம் ்கடவுவள ....என்றிடு!  
 உ்ரத்மத கூடடி பவறித்த   
 பவயிலிக்கும் கிடநது நன்றா்கவவ வவகு!  
 இமவபயலைாவை உனைக்ப்கன்வற  
 முழு ைனைதுடனும் ஏற்று ப்காள்!  
 ை்ரவையானைாலும் கூட உனைக்வ்கா   
 நலை ைனைம் தான்!  
 உன் ைனைம் வறண்வட வொயினைதன் ்காைம்  
 இமை்கள் ்கவமையில ெழுத்து உதிர்நதாலும்  
 விடுவிடுவவனை மீண்டும் வநதிடுவை   
 உனைக்ப்கன்வற வெநதைா்க   
 அமைநத அத் தளிர்!  

என் ்கண்ணில உன் உருவம்  
ஏவதவதா பெய்கிறது  
அதனைாவை என் பநஞெம்   
எறி ெநதாய் ைாறியது  
மீடடாத வீமணயாய்   
பெயைற்று இருநவதவனை  
ொடடா்க நீயும் தான்  
ைாற்றிட வநதாவயா  
்கண் மூடித் தூஙகினைாலும்  
்கனைவிவை உன் மு்கம்  
ைமறயாத ஒளிக் கீற்றாய்  
ைனைதிவை வதான்றுவத   
உன்மனை என்றும் எண்ணிக் ப்காண்டு   
ஏக்்கம் தன்மனை மிஞசிக் ப்காண்டு  
எஙகு பென்ற வொதிலும்   
்கண்்கள் ்கைஙகி நிற்கின்வறன்   
என் பநஞமெ விடடு என்றும்  
உநதன் நிமனைவு ைடடும்  
்கலலில வார்த்த சிமையாய்  
்காைம் தன்னில வதஙகுவத.....

மணிவேல் பிரபாவேந்திரன், 
க�ாட்ட�லே

கெ�ன்

சம்பலுக்கு 
வந்தமவுசு

 நிேவூர்ச் சித்திரவேல்  
திருவ�ாணமலே  

வொறும் ெம்ெலும் உண்டு  
ஏமழதிருபதிப்காண்டு  
வாழ்நதமதப ெைரும் ்கண்டு  
அமதமி்க இ்கழ்வாய்க் ப்காண்டு  
ெழித்த்காைமும் உண்டு.  
நிமைதமைகீழாயின்று  
வதங்காய் பவங்காயம்  
பெத்தல மிள்காய் ைற்றும்  
புளிவம்க விமை்கபளலைாம்  
ஏமழமயைடடுைன்றி  
ஏமனைவயார் தம்மைக்கூட  
ஏஙகிடமவக்குைாபவொல  
ஏடடாதப்காபவெறிப  
வொனைதால ெம்ெல கூட   
ஆடம்ெ்ரஉணவாகிப  
வொனைதின்று அநவதா!
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வேேந்தி (சயூரன்)  
�ாலரதீவு

மைதுக்குள் மரம   
 நீ பி அருளானந்ேம்   

ைகிழ்சசி என்மனைத்  
தாைாடடியவொது  
வொ்கங்களின் வலி  

புரியாைல இருநதது  
என் புத்திக்கு  

நி்ரநத்ரம் என்று  
தபொ்க நிமனைத்து  

ைனைக்வ்காடமட ்கடடி  
விடடிமைப வொல  
ஆமெ வயபெடடு  

அமடநவதன் ஏைாற்றம்  
துன்ெம் வநதுற்றவொது,  

இன்ெம் துன்ெம்  
ைாறி ைாறி வரும்  

ெ்கட வவாடடத்தில  
துன்ெங்களின் அழுத்தவை  
அதி்கைா்க ொதிபெதால  

நிமை குமைகிறது  
ைனிதனின் வாழ்க்ம்க  

தனைக்குள்வள ொநதி  
பெற முடியாைல  

அலைாடுவதால இழக்கிறான்  
சுய ்கடடுபொடமட  

அது ைாற்றுகிறது அவனைது  
வாழ்வியல வொக்ம்க  

அதனைால வவதமனைத்தீயில  
அமிழ்கிறது அவன் யாக்ம்க  

கூம்ரயில விழுநத   
ைமழ துளியின் ஓமெ   
இமெயாய் ொதியில   
துயில எழுபபும்   
இமைமய இழநது   
நிற்கும் ை்ரங்கமளயும்   
அமெக்கும்   
வொழ்கக் ்காற்றின்   
வலிமை - சிை   
வவலி்கமளயும் ொய்க்கும்   
வானைம் குளிர்சசியாய்   
்கண்்கமள உ்ரசும்   
முகில கூடடம்   
நடெத்தி்ர பவளிசெத்தில   
தன்மனை ந்கர்த்தும்   
பூமி பைௌனைம் ப்காள்ளும்   
பைாடடுக்்கள்   
ைை்ரத் துடிக்கும்   
பூக்்களா்க   
பதாமைநத ்கனைவு்கள்   
உள்வள புகுநது   
்கவிமத எழுதும்   
்கருவாய் ெயன்   
உருப பெறும்   
்கனைவு உை்கம்   
வதடி வநது   
வனைவாெ இருபபில   
ஏ்காநதைாய்   
உணர்நது ப்காள்கிவறன்   
என்னுள் நான்

உன்மனைத் பதாழுவதன்  
உள்ளம் அழுவதன்  
இன்னும் பதாழுதும்  
்காைம் வருைா? – இநத  
ைண்ணில வருைா?  
என்னில வருைா?  
்கடநத வாழ்மவ  
்காற்றில விடவடவனைா?  
முடிநத ்கமதபயனை  
மூடிக் ப்காள்ளைாவைா?  
ொக்குச பொலலித்தான்  
ெரிபெய்திட முடியுவைா?  
இறபபுண்டு என்கின்ற  
நிமனைபமெ ைறநவதவனைா?  
விருபெம் வொை  
விமனை்கள் பெய்வதவனைா?  
சிரிக்கும் வாழ்வாசவெ;  
சிறபபும் இழநதாசவெ;  
பிறநதிஙகு ெயனிலைாது  
வொகின்ற நிமைைாற்று  
இறநதிஙகு வாழ்வமத  
தூயதாக்கிக் ்காடடு  
உ்ரமிடடுக் ்காபெவவனை  
நீயின்றி நானிலமை!

கா்தலி; 
நீ என் 
கா்தலி!!   
ஆ்தலால் 
கா்தலி  

எனக்கே எனககேகாய்  
துமள்களற்ற ஒரு  
புலைாஙகுழைாய் நின்று   
ஏ்காநத இனிமைக்கு   
ஒலிபயழுபெக் ்காத்திருக்கிவறன்  
ஏைாற்றபெடட பநஞெங்களுக்்காய்  
ைறக்்கவவா ைமறக்்கவவா   
முடியாத சிை ைனைவவதமனை்கமள  
நான் எதிர்ப்காள்ளும்   
தமட்களில ்காண்கிவறன்  
என் அறிவுக்ப்கடடிய   
அமனைத்து விடயங்களிலும்  
எனைக்்கானை ெடிபபிமனை்கமளவய  
நான் ்கண்டுப்காண்வடன்  

ெக்்கொர்ெற்ற உண்மையானை   
அன்மெத் வதடி அமைநதமைநது  
ைாறாத ்ரணங்களின் வடுக்்கள்   
மீண்டும் மீண்டுைாய்  
என் ைனைத்தில  
இடர்வதும் இடர் வருவதும்   
வாழ்க்ம்கயில தான் என்ெமத  
ந்ரம்பு்கள் நறுக்்கபெடட   
ஒரு வீமணயாய்   
நின்றுணர்கிவறன்  
்காயபெடடு ைனைவவதமனையில   
இருக்கும் வொது   
ஓைமிடடு அழுகிவறன்  
ஆத்ை திருபதிக்்காய்

றஸ்மினா றாஸிக்   
குருநா�ல் 

சில இரவுகள்

நீயின்றி நானில்னல   
�விச்சு்டர் ஏ.எம். �ஸ்புளளா  

அலிறிஸாப், அக்குறலண
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கிண்ணியா கெனீரா லைருல் அமான்  

ெளெளபவனை  
கிழக்கு பவளுக்ம்கயில  
கூசெலின்  
வெய்க் ்கதறல  
பெவிபபுைனூவட  
உள்நுமழய...  
அசெத்தால  
பநஞசு ெமத ெமதக்்க  
ொள்ரத்தின் வழிவய  
விழி்கள் வநாக்்கமிட...  
்கரிய உருவைமத  
குடடிக் குடடித் து்ரத்தும்  
நாட்கம் அ்ரஙவ்கறும்கயில  
தன் கூடடினுள்  
அத்துமீறி  
முடமடயிடடமைக்்கா்க  
அமட்காத்த குஞசு்கமள  
ொெத்வதாடமணத்து  
உணவூடடும்கயில...  
பதானி்களின் வவறுொடு  
ைாற்றான் தாய்பபிள்மளபயனை  
உணர்ம்கயில...  
கூடடைாய்  
சுற்றிவமளபபு  
நடத்துகின்றனைவவா...?

ச
ச
ா
க

ங
க

ளி
ன்
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லி
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,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofk;  

Nfs;tp Nfhuy;

thlif mbg;gilapy; kUj;Jt gPlj;jpw;F 
thfdq;fis ngw;Wf;nfhs;sy;

,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofj;jpd; ngWiff; FOj; jiythpdhy; 

gpd;tUk; epge;jidfspd; fPo; 03 tUl fhyj;jpw;F khjhe;j thlif 

mbg;gilapy; kUj;Jt gPlj;jpw;F thfdq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 

jFjp kw;Wk; jifikfisg; g+h;j;jp nra;Js;s Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

•  Nfs;tp ifaspf;fg;gl;l ehs; Kjy; %d;W (03) tUl fhyj;jpw;F 

gpd;tUk; thfdq;fis toq;f ,aYkhd epWtdq;fs; / 
egh;fsplkpUe;J Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

njh.,y. thfd tif tpguq;fs; vz;zpf;if

1 gazpfs; g]; 54-58 Mrdq;fs; / Bry; 01

2 Ntd;

14-15 Mrdq;fs;/Bry;/ 
,ul;il tspr;rPuhf;fk; 

rfpjk;

01

•  Njrpa Nghl;b hPjpahd tpiyf;Nfhuypd; fPo; tpiyf;Nfhuy;fs; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;.

•  jFjpahd Nfs;tpjhuh; gy;fiyf;fofk; my;yJ NtW mur 

epWtdq;fspdhy; mgfPh;j;jpahsh; gl;baYf;Fl;gLj;jg;gl;bUj;jy; 

$lhJ.

•  rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiyfs; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; 90 

ehl;fSf;Fr; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

•  xU tpz;zg;gjhuh; xd;Wf;F Nkw;gl;l thfdq;fSf;fhf 

tpz;zg;gpg;gjhapd; xt;nthU thfdj;jpw;Fk; ntt;Ntwhd Nfs;tpg; 

gbtq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; ntt;Ntwhf gpiz 

Kwpfisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

tpz;zg;gjhuh;fs; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 

fhyj;jpDs; Nfs;tpg; gbtq;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf xU 

tpz;zg;gg; gbtj;jpw;F kPsspf;fg;glhj 2000.00 &gh njhifia ,yq;if 

rgufKt gy;fiyf;fofj;jpd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l 

gw;Wr;rPl;il my;yJ ,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofj;jpw;F chpj;jhd 

gyhq;nfhl ,yq;if tq;fpf; fpisapy; Ngzg;gLk; 0002246976 vDk; 

fzf;fpyf;fj;jpw;F tuthFk; tifapy; ve;jnthU ,yq;if tq;fpf; 

fpisf;Fk; gzk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il kUj;Jt gPlj;jpd; 

rpNu\;l cjtpg; gjpthsUf;F my;yJ nghJ eph;thfg; gphptpd; gpujpg; 

gjpthsUf;Fr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; 2021-02-21Mk; jpfjp Kjy; 2021-03-09Mk; 

jpfjp tiu ,iaGila Nfs;tpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

rfy thfdq;fSf;fhd Nfs;tpg;gbtq;fSk; kPsspf;fg;glhj 30>000.00 &gh 

ngWkjpahd Nfs;tpg; gpiz Kwpnahd;Wld; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

Nfs;tpg; gpiz KwpahdJ gy;fiyf;fof rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jpg; 

ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;L (%yg; gpujp) %yk; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l 

tq;fpnahd;wpy; ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; 119 

ehl;fSf;Fr; nry;YgbahFk; tifapy; 30>000.00 &gh ngWkjpahd gpiz 

Kwp %yk; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. Nfs;tpf;fhf Kd;itf;fg;gLk; 

thfdq;fis gy;fiyf;fofj;jpdhy; Ntz;lg;gLk; NghJ toq;Ftjw;Fj; 

jtwpdhy; ,e;j gzj;njhif kPsspf;fg;gl khl;lhJ.

gpioapd;wp g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fis %yg; gpujp kw;Wk; 

efy; gpujp vd ntt;Ntwhd ciwfspy; ,l;L ~~,yq;if rgufKt 

gy;fiyf;fofj;jpd; kUj;Jt gPlj;jpw;F thlif mbg;gilapy; thfdq;fis 

toq;Fjy; - Nfs;tp  ,y. GA2021/01|| vdf; Fwpg;gpl;L ,e;Nehf;fj;jpw;fhf 
,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofj;jpd; gpujpg; gjpthsh; - nghJ eph;thfg; 

gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;  my;yJ mij 

gjpTj; jghypy; jiyth;> ngWiff; FO> nghJ eph;thfg; gphpT> ,yq;if 

rgufKt gy;fiyf;fofk;> j.ng. 02> ngyp`{y;Xa vDk; Kfthpf;F 2021-

03-10Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;.

ve;jnthU Nfs;tpiaAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; KOikahd 

mjpfhuj;ij xg;ge;jj;ij ifaspf;f Kd; ve;jnthU NtisapYk; 

fhuzk; fhl;lhky; my;yJ e\;lk; Vw;gLk; ve;jnthU Nfs;tpjhuUf;Fk; 

nghWg;Gf;$w khl;lhJ my;yJ Nfs;tpjhuUf;F fhuzk; fhl;Lk; nghWg;G 

,y;yhky; gy;fiyf;fofj;jpd; ngWiff; FOtpd; jPh;khdk; njhlh;gpy; 

fhuzk; fhl;Ltijj; jtph;f;Fk; mjpfhuj;ij gy;fiyf;fofj;jpd; ngWiff; 

FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

gjpy; gjpthsh;>

,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofk;.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
ghJfhg;G mikr;R

mf;Fnunfhlapy; ghJfhg;G jiyikaf fl;blj; 

njhFjpfspy; 01 Mk; njhFjpf;fhd rPypq;Ffis toq;fy;> 

xUq;fpizj;jy;> epWTjy; kw;Wk; Nkw;ghh;itaply;

xg;ge;j ,y.: DHQC/CEILING  1/2020

   Nkw;Fwpg;gplg;gl;l xg;ge;jk; njhlh;ghf 2021-01-31Mk; jpfjp 

jpdfud; thukQ;rhpapy; gpuRhpf;fg;gl;l tpiykDf;fSf;fhd 

miog;G njhlh;ghdJ.

1.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDf;fSf;fhd miog;gpy; gpd;tUk; 

jpUj;jq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.

2.  tpiykDf;fs; jpwf;Fk;/KbTWk; jpfjp 2021 khh;r; 03Mk; jpfjp 

gp;.g. 2.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ.

•  tpiykDf;fs; 2021 [_d; 30Mk; jpfjp tiuapy; 

nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

•  tpiykDg; gpiz Kwp  2021 [_iy 28Mk; jpfjp 

tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

3.  Vida midj;J tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs; Kd;ida 

tpiykDf;fSf;fhd miog;gpy; cs;sgb khwhky; ,Uf;Fk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis nfhOk;G-03> 

ghyjf;\ khtj;ij> 15/5Mk; ,yf;fj;jpYs;s ghJfhg;G 

mikr;rpd; mikr;R ngWiff; FOj; jiythplkpUe;J ngw;W 

2021 khh;r; 02Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 

kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuAk;  tpiykDf; Nfhuy; 

Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk; kw;Wk; tpikDf; 

Nfhuy; Mtzq;fisf; nfhs;tdT nra;ayhk;. 

jiyth;>

ghJfhg;G mikr;R>

,y. mikr;R ngWiff; FO>

15/5, ghyjf;\ khtj;ij> 

nfhOk;G-03.

njhiyNgrp : 0094-11-2439381/ 0094-11-2390719
njhiyefy; : 0094-11-2390720

kpd;dQ;ry; : procurement@defence.lk

nfhOk;G gy;fiyf;fofk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
nfhOk;G gy;fiyf;fof> njhopy;El;gtpay; gPlj;jpw;fhf Ma;T$lk; 

kw;Wk; fw;gpf;Fk; cgfuzq;fspd; toq;fy;> xg;gilg;G kw;Wk; epWty;.

AHEAD/NCB/RAI/FOT/2021/01

nfhOk;G gy;fiyf;fof> fiygPlj;jpw;F 12 vz;zpf;ifahd tspr;rPuhf;fpfis 

toq;fp> xg;gilj;J> epWtp> ghPl;rpj;J kw;Wk; ,aq;fr; nra;jy;

AHEAD/NCB/ELTAELSE/FOA/2021/02
01.  mn`l; (AHEAD) nraw;wpl;lj;jpd; nryTfSf;fhf> cyf tq;fpapd; rh;tNjr mgptpUj;jp 

Kftuhz;ikaplkpUe;J ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpw;F xU flDjtp 

fpilf;fg;ngw;Ws;sJld;> nfhOk;G gy;fiyf;fof fiygPlj;jpw;F gd;dpuz;L vz;zpf;ifahd 

tspr;rPuhf;fpfis toq;fp> xg;gilj;J kw;Wk; epWTtjw;F kw;Wk; nfhOk;G gy;fiyf;fof 

njhopy;El;gtpay; gPlj;jpw;F Ma;T$lk; kw;Wk; fw;gpj;jy; cgfuzq;fspd; toq;fy;> xg;gilg;G 

kw;Wk; epWty; njhlh;ghd xg;ge;jj;jpd; fPo;tUk; nfhLg;gdTfSf;fhf ,e;j flDjtpapd; xU 

gFjpiag; gpuNahfpg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ.

02.  nfhOk;G gy;fiyf;fof fiygPlj;jpw;F gd;dpuz;L vz;zpf;ifahd tspr;rPuhf;fpfis toq;fp> 

xg;gilj;J kw;Wk; epWTjy; kw;Wk; nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpd; njhopy;El;gtpay; gPlj;jpw;F 

Ma;T $lk; kw;Wk; fw;wy; cgfuzq;fspd; toq;fy;> xg;gilg;G kw;Wk; epWty; njhlh;ghf> 

jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis> nfhOk;G - 03> 

nfhOk;G gy;fiyf;fof nraw;wpl;lg; ngWiff;FOj; (fPo;kl;lj;jpyhdJ) jiyth; miof;fpd;whh;.

03.  Njrpa Nghl;b hPjpahd tpiykDf;Nfhuy; (NCB) eilKiw Clhf tpiykDf;Nfhuy; 

elhj;jg;gLk;.

04.  tpiykDjhuh;fs;> ,yq;ifapy; chpj;jhd Jiwfspy; Mff;Fiwe;jJ Ie;J tUl mDgtj;ij 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

05.  Mh;tq;fhl;Lk; tpiykDjhuh;fSf;F nfhOk;G gy;fiyf;fof> mn`l; nraw;wpl;l ngWifg;gpujp 

gzpg;ghshplkpUe;J(njhlh;G ,y.011-2595953/0112559638) Nkyjpf jfty;fis ngw;Wf;nfhs;s 

KbtJld;> 2021.02.22 Kjy; 2021.03.17 md;W K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.30 tiu. gy;fiyf;fof OTS 
mYtyfj;jpy; tpiykDf;NfhUk; Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk; my;yJ 

Mtzq;fis ghPl;rpg;gjw;fhf> http://www.cmb.ac.lk vd;w gy;fiyf;fof ,izaj;jsj;jpw;Fs; 

gpuNtrpf;fyhk;.

06.  nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpd; mn`l; nraw;wpl;lj;jpw;F xU vOj;JUtpyhd tpz;zg;gk; 

rkh;g;gpf;fg;gl;L> ve;jnthU kf;fs; tq;fpf; fpisf;Fk;> 505170600013 vd;w ,yf;fj;ij 

cgNahfpj;J gy;fiyf;fof gpujhd Nrfhpg;G fzf;fpw;F &gh 5>000/- kPsspf;fg;glhj 

fl;lznkhd;W nrYj;jg;gLtjd; %yk;> Mh;tq;fhl;Lk; tpiykDjhuh;fspdhy; Mq;fpy 

nkhopapyhd xU KOikg;gLj;jg;gl;l tpiykD Mtzq;fspd; njhFjpnahd;iw nfhs;tdT 

nra;J nfhs;syhk;. Fwpj;j Mtzq;fs;> 2021.02.22 Kjy; 2021.03.17 md;W gp.g.2.30 tiu 

nfhs;tdT nra;ag;glyhk;.

07.  tpiykDf;fs; 2021.03.18 md;W gp.g.2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;dh; fPNoAs;s Kfthpf;F 

gpujpfshf mDg;gp itf;fg;gly; Ntz;Lk;. jghYiwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 'nfhOk;G 

gy;fiyf;fof fiygPlj;jpw;F 12 vz;zpf;ifahd tspr;rPuhf;fpfis toq;fp> xg;gilj;J 

ghPl;rpj;J kw;Wk; ,aq;fr; nra;jy; AHEAD/NCB/ELTAELSE/FOA/2021/02 " my;yJ 'nfhOk;G 

gy;fiyf;fof  njhopy;El;gtpay; gPlj;jpw;F Ma;T $lk; kw;Wk; fw;gpj;jy; cgfuzq;fis 

toq;fp> xg;gilj;J kw;Wk; epWty; -  AHEAD/NCB/RAI/FOT/2021/01 vd;gd jiyg;Gfshf kw;Wk; 

chpj;jhd ngWifapd; ngaiu jaTnra;J Fwpg;gpLq;fs;

08.  midj;J tpiykDf;fSk; 2021.07.16 tiu nry;YgbahFk; fPNoAs;s ml;ltizapy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;sthwhd (ngWeh; - cgNte;jh;> nfhOk;G gy;fiyf;fofk;) ,yq;if kj;jpa 

tq;fpapd; fPohf gjpT nra;ag;gl;l ve;jnthU th;j;jf tq;fpaplkpUe;Jk; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 

epge;jidaw;w> rpf;fyw;w Kiwapy; nfhLg;gditr; nra;a KbAkhd tpiykDg;gpiznahd;iwNah 

my;yJ> &.5>000.00 ,w;F Fiwthd tpiykDg;gpizfs;> 505170700003 vd;w gy;fiyf;fof 

gpujhd Nrfhpg;Gf; fzf;if cgNahfpg;gjd; %yk;> ve;jnthU kf;fs; tq;fpf; fpisapYk; 

itg;gpyplyhk;.

tpiykD 

vz; 
tFjp cUg;gbfs;

tpiykDg; 

gpiz (&)

01

01

Robot arm

72>000.00
Sliding Rail Kit For Robot arm

Conveyor Kit For Robotarm

Robot Vision  belt Kit For Robot arm

02 turtlebot 2 with options Configurable 10>000.00

03 Benchtop ultrasonic cleaner 4>000.00

04
Single Phase Asynchronous Motor drive (Varible Speed 
drive)

2>000.00

Single Phase induction motor

05 Source Meter 12>000.00

gy tFjpfSf;fhfTk; xU tpiykDjhuh; tpiykDf; 

Nfhutjhapd; chpj;jhd tFjpfSf;fhd> ntt;NtW 

ngWkjpiaAila tpiykDg;gpizahdJ tpiy kDTld; 

,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. xU tpiykDjhuh; midj;J 

tFjpfSf;fhfTk; tpiykDf;NfhUtjhapd;> ntt;NtW 

ngWkjpfspyhd (&.100>000.00) tpiykDg;gpiznahd;W 

tpiykDTld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

100,000.00

02
12 vz;zpf;ifahd 34000 - 36000 BTU/Hr $iuapy; njhq;Fk; 

];gpypl; tif tspr;rPuhf;fpfs;
60,000.00

Mtzj;ijg; ghPl;rpg;gjw;F http://www.cmb.ac.lk vd;w 

gy;fiyf;fof ,izaj;jsj;jpw;F gpuNtrpAq;fs;

09.  Fwpj;j tpiykDf;fs;> nfhOk;G gy;fiyf;fof gjpthshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

tpiykDg;ngl;bf;Fr; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ fPNo toq;fg;gl;Ls;s KbTj;jpfjpf;F 

Kd;dh; fpilf;fj;jf;fjhf gjpTj;jghypy; mDg;gp itf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhFk; 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDj;jpwg;gpy; fye;Jnfhs;s Kd;tUk; tpiykDjhuh;fs; 

my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 2021.03.18 md;W 

tpiykDf;fs; %lg;gl;ljd; gpd;dh; mit cldbahf jpwf;fg;gLk;.

jiyth;>

nraw;wpl;l ngWiff;FO (fPo;kl;lj;jpyhdJ) 

nfhOk;G gy;fiyf;fofk;> 94>

FkhuJq;f Kdpjh] khtj;ij> 

nfhOk;G - 03.

nfhku;\y; Ngq;f; xg; rpNyhd; gp.vy;.rp. 

nrhj;Jf;fs; tpw;gid
1.   jp];]k`huhk> [y;gy;yk> jq;fy;y tPjpf;F Kfg;ghf FbapUg;G/tu;j;jf nrhj;J

 fhzpapd; tp];jPuzk; : 1A : 2R : 30.75P

  ghu;itapLtjw;F kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fSf;F mYtyf 

Neuj;jpy; gpd;tUk; mYtyfiuj; njhlu;Gnfhs;sTk;.

 [aehj;  : 011-2486877/077-3659390

2.  gj;Njfk> gynfhl> g`y fPk;gpatpy; ntw;Wf; fhzp

 fhzpapd; tp];jPuzk; : 0A : 1R: 0P

  ghu;itapLtjw;F kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fSf;F mYtyf 

Neuj;jpy; gpd;tUk; mYtyfu;fisj; njhlu;Gnfhs;sTk;.

 utp : 091-2225786/091-2234469 

 [aehj; : 011-2486877/077-3659390

3.  nkhul;Lit> fhyp tPjp> yf;\gj;jpa> fhu;ld; rpl;b tPjpapy; FbapUg;G nrhj;J

 fhzpapd; tp];jPuzk;  : OA : OR : 21.68 

 fl;bl gFjp : 4,196 sq ft

  ghu;itapLtjw;F kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fSf;F mYtyf 

Neuj;jpy; gpd;tUk; mYtyfu;fisj; njhlu;Gnfhs;sTk;

 mNry fahd; [aehj; : 011-2336216 

 fahd; : 011-2486772 

 [aehj; : 011-2486877/077-3659390

4     k`u-ENfnfhil> ju;kju;\pl; khtj;ij> fNdKy;y tPjp> fltj;ijapy; 
,uz;L khb FbapUg;G nrhj;J

 fhzpapd; tp];jPuzk; : 0A : OR : 12.45P 

 fl;bl gFjp  : 2,107 Sq. Ft.

  ghu;itapLtjw;F kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fSf;F gpd;tUk; 

mYtyfiuj; mYtyf Neuj;jpy; njhlu;Gnfhs;sTk;

 [aehj; : 011-2486877/077-3659390

5    jpTygpl;ba> kue;jfhKy;y> gly;fk tPjp> `{DKy;y> nfNygpl;bKy;yapy; 
FbapUg;G nrhj;J

 fhzpapd; tp];jPuzk;  : OA : 1R: 32.11 P 

 fl;bl gFjp   : 1232 sq. ft

  ghu;itapLtjw;F kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fSf;F mYtyf 

Neuj;jpy; gpd;tUk; mYtyfu;fisj; njhlu;Gnfhs;sTk;

 rhu;s;];  :  031-2243660/2

 yf;khy;  : 011-2486768

 [aehj;  : 011-2486877/077-3659390

6    ̀ pq;Fuf;nfhl> nkjpupfpupa tPjp> jpTyd;flty> FRk; nghf;Fd tPjpapy; 
FbapUg;G/tu;j;jf nrhj;J

  fhzpapd; tp];jPuzk; (tu;j;jf) : OA :02R: 18P fhzpapd; 

tp];jPuzk; (FbapUg;G)  : OA :01R: 20.97P

  ghu;itapLtjw;F kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fSf;F mYtyf 

Neuj;jpy; gpd;tUk; mYtyfu;fisj; njhlu;Gnfhs;sTk;

 espd; ejP\h [aehj; : 077-2648801/027-2246395 

 ejP\h  : 027-2247644/027-2247643 

 [aehj; : 011-2486877/077-3659390

7   khj;jis> fz;b - aho;g;ghzk; gpujhd tPjp (A9) ehTy nghyp]; 
epiyaj;jpw;F mUfpy; FbapUg;G nrhj;J

 fhzpapd; tp];jPuzk; : OA : 3R : 9.6P

  ghu;itapLtjw;F kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fSf;F mYtyf 

Neuj;jpy; gpd;tUk; mYtyfiuj; njhlu;Gnfhs;sTk;

 [aehj; : 011-2486877/077-3659390

8   af;fy efUf;F 350 kPl;lu; J}uj;jpy;> ujthd tPjpapy; FbapUg;G/th;j;jf 
nrhj;J

 fhzpapd; tp];jPuzk;  : 0A : OR : 10.0P 

 fl;bl gFjp : 2590 Sq. Ft.

  ghu;itapLtjw;F kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fSf;F mYtyf 

Neuj;jpy; gpd;tUk; mYtyfiuj; njhlu;Gnfhs;sTk;

 [aehj; : 011-2486877/077-3659390

9   mDuhjGuk;> tpkhd epiya tPjp> rpukjhd khtj;ij > cdf];ntttpy; 
ntw;Wf; fhzpfs; (,uz;L Jz;Lfs;)

 fhzpapd; tp];jPuzk;  : (Lot 145) 1A : 2R : 14P

  : (Lot 1 ) OA : 3R : 11P

  ghu;itapLtjw;F kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fSf;F mYtyf 

Neuj;jpy; gpd;tUk; mYtyfu;fisj; njhlu;Gnfhs;sTk;

 kNdh[;  : 025-2223599 

 [aehj; : 011-2486877/077-3659390

10   nfhl;Lnfhl> cLfk;nghy> nejfKt> Ngh];l; nghf;]; re;jpapy; ,uz;L khb 
FbapUg;G ,y;yk;. 

 fhzpapd; tp];jPuzk;  : 0A: OR : 26.75 

 fl;bl gFjp  : 2,121 sq ft

  ghh;itapLtjw;F kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fSf;F mYtyf 

Neuj;jpy; gpd;tUk; mYtyh;fisj; njhlh;Gnfhs;sTk;.

 jdQ;[a  : 031-2276086/031-2276087 

 [aehj; : 011-2486877/077-3659390 

11. mk;gyhe;Njhl;il> Nehdhfk> vf;]htpy; FbapUg;G nrhj;J. 

 fhzpapd; tp];jPuzk; : OA : 01R : 00P 

  ghu;itapLtjw;F kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fSf;F mYtyf 

Neuj;jpy; gpd;tUk; mYtyfu;fisj; njhlu;Gnfhs;sTk;

 jptq;f  : 047-2223818/047-2223819 

 [aehj; : 011-2486877/077-3659390

tpiy Fwpf;fg;gl;L> rPy; itf;fg;gl;l fbj ciwapd; ,lJ gf;f 

Nky; %iyapy; nrhj;J miktplj;ij Fwpg;gpl;L> kPsg;ngwf;$ba 

&gh.5>000/- (xt;nthU nrhj;Jf;Fk; jdpj;jdpahf) itg;Gld; 2021 

khu;r; 05 Mk; jpfjp gp.g. 4.00 kzpf;F Kd;du;> gpd;tUk; 

Kftupf;F gjpTj; jghypy; rku;g;gpf;f Ntz;Lk; my;yJ nfhku;\y; 

tq;fp gp.vy;.rp. apd; kj;jpa kPl;G gpuptpy; itf;fg;gl;Ls;s 

ngl;bapy; ,lNtz;Lk;.

ntw;wpngw;w tpiy toq;Feupd; ngau; mwptpf;fg;gLtJld;> 

nrhj;ij gupkhw;wk; nra;tjw;Fj; Njitahd xOq;Ffis 

Nkw;nfhs;tjw;fhf mwptpf;fg;gl;l ehspypUe;J 14 ehl;fSf;Fs; 

rku;g;gpf;fg;gl;l nkhj;j tpiy kjpg;Gj; njhifia 

itg;gpyplNtz;Lk;. mt;thW nra;aj; jtWk; gl;rj;jpy; 

kPsg;ngwf;$ba itg;Gj; njhif gwpKjy; nra;ag;gLk;.

NkYk; ntw;wpngw;w tpiy toq;Feu;> nrhj;J tpw;gid njhlu;gpy; 

jw;NghJ eilKiwapYs;s tupfs;> jPu;itfs; kw;Wk; fl;lzq;fs; 

Mfpatw;iwr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

ve;jnthU tpiyf; Nfs;tpiaAk; my;yJ midj;J tpiyf; 

Nfs;tpfisAk; epuhfupg;gjw;fhd cupikia tq;fp nfhz;Ls;sJ.

kPl;G gpupTj; jiytu; 

kj;jpa kPl;G gpupT 

nfhku;\y; Ngq;f; xg; rpNyhd; gp.vy;.rp. 

(gjpT ,y. PQ116) 
21> Nru; uh]pf; guPl; khtj;ij> 

nfhOk;G 01.
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பெருந்தோட்ட...  (08 ஆம் ெக்கத் பதோ்டர்)

இந்நிமையிலைலே இதில் 
ைமைேகத்துக்கும் வீடுகள் 
ஒதுக்கபெட லவண்டும் எனும் 
லகாரிக்மக விடுக்கபெடடது. 
சிவில் அமைபபுகள் இதில் 
தீவி்ரம் காடடின. இதமனேடுத்து 
இ.பதா.கா. பெேலில் இறங்கிேது.  
அை்ரர் ஆறுமுன் பதாண்டைான் 
தமைமையிைான குழு இந்திோ 
பென்று அபலொமதே அ்ரொங்கத்-
திடம் லெச்சுவார்த்மத நடத்திேது.  

இதன் பின்னல்ர இந்திே அ்ர-
ொங்கம் வடகிழக்கு ைக்களுக்கு 
வழங்க முன்வந்த 50,000 வீடுக-
ளில் 4000 வீடுகமை ைமைேக 
ைக்களுக்கு ஒதுக்க இணங்கிேது. 
இந்த வீடுகமை நிர்ைாணிபெதில் 
சிை நிெந்தமனகள் இருந்தன. 
இதன் முக்கிேைான அம்ெம் ெே-
னாளிகலை வீடுகமை அமைத்-
துக்பகாள்ை லவண்டும் என்ெ-
லதோகும். இதற்கான நிதிமே 
இந்திே அ்ரசு ெேனாளிகளிடலை 
வழங்கும். ெேனாளிகள் தைக்கான 
காணிகளில் வீடுகமைக் கட-
டிக்பகாள்ை லவண்டும். ஆனால் 
இங்குதான் சிக்கலை இருந்தது. 
லதாடட ைக்கள் வீடுகமைக் 
கடடிக்பகாள்ை காணியுரிமை 
பகாண்டி்ராதவர்கைாகலவ இருந்-
தனர். இ.பதா.காவின் அழுத்த-
மும் எத்தனமும் இவ்விடேத்தில் 
லொதுைானதாக அமைேவில்மை 
என்ெலத இன்றும் கூறபெடும் 
குமறொடாகும்.   

கிமடத்த வாயபமெ இ.பதா.
கா. லகாடமட விடடது. 
2012களிலைலே ஆ்ரம்பிக்கபெட 
லவண்டிே இந்திே வீடமைபபுத் 

திடடம் 2015 வம்ர பின்தள்ைபெ-
டைானது. நல்ைாடசி அ்ரொங்கம் 
வீடமைபபுக்பகன காணி ஒதுக்-
கித்த்ர நடவடிக்மக எடுத்தது. 
இைங்மக அ்ரொங்கம் முதற்கட-
டைாக ஒதுக்கீடு பெயத 300 மில்-
லிேன் ரூொ நிதியுடன் தனித்தனி 
வீடுகள் அமைபெதற்கான திடடம் 
ஆ்ரம்ெைானது. இதனுடன் 
2016இல் இந்திே அ்ரசு வழங்கிே 
4000 வீடுகமை அமைபெதற்கான 
திடடமும் முன்பனடுக்கபெட-
ைானது.  

எனினும் எதிர்ொர்த்த இைக்கு-
கள் எதமனயும் இத்திடடங்கள் 
எடடியிருக்கவில்மை. தவி்ர 
இந்திே அ்ரசு வீபடான்றுக்கு 
தைா 950000 ரூொ வம்ரயிலைலே 
ஒதுக்கியிருந்தது. இத்பதாமக கட-
டுைானப ெணிகளுக்கு ைடடுலை. 
எனலவ நிைத்மத தோர்பெயே 
ெகீ்ரதப பி்ரேத்தனங்களின் பின் 
ரூொ 30000 வழங்க லதாடடக் கம்-
ெனிகள் இணங்கின.   

எனினும் முழுமைோக 
வீபடான்மற கடடிமுடிக்க இந்தப 
ெணம் லொதாது என்ெதால் 
தைது அமைச்சுக்கூடாக 1,20000 
ரூொமவ வழங்குவதாக ெழனி 
திகாம்ெ்ரம் அபலொது கூறியி-
ருந்தார்.  இதன்ெடி ஒரு வீடடின் 
பெறுைதி ெதிபனாரு இைடெ-
பைன்று நிறுவபெடடது. எபெடி 
இருந்தலொதும் ெேனாளி ஒருவர்  
நிைம், வீடு என்ெவற்றிமன 
இைவெைாகலவ பெறக்கூடிேவர் 
ஆகிறார்  என்ெதுதான் தனிச்சி-
றபபு.   

ைமைேக வீடமைபபுத்திடடம் 
ைகத்தான ஒரு ைாறு-
தலுக்கான ஆ்ரம்ெம். 
குமறொடுகள் இருக்-
கைாம். இருபபினும் 
பெருந்லதாடட 
வீடமைபபுத் திடடம் 
ெமூக ைாற்றத்துக்கான 
ஒரு நகர்வாகலவ அவ-
தானிகள் கருதுகிறார்-
கள். இதுதான் ேதார்த்-
தம். குமறொடுகள் 
நீக்கபெட லவண்டும். 
ெைவீனங்கள்  ெரிபெய-
ேபெட லவண்டும். 
கடடபெடட, கட-
டபெடபலொகும் 
வீடுகள் அமனத்-
துக்கும் இ்ராஜாங்க 
அமைச்ெர்  ஜீவன் 
பதாண்டைாலன 
முழு பொறுபபிமன-
யும் ஏற்கலவண்டிே 
நிமைமைலே காணப-
ெடுகிறது. 

இதனால் குமற-
கூறும் அ்ரசிேல் 
கைாொ்ரம் மகவி-
டபெட லவண்டும். 
ஏபனனில் ெகை 
ைமைேகத் தமைமை-
களுக்கும் இம்ைக்க-
ளின் வாழ்விேல் ைாற்-
றத்துக்கான வழிகமை 
ஏற்ெடுத்த லவண்டிே 
தார்மீக கடபொடு 
உள்ைது. இபலொது 
ஜீவன் பதாண்டைான் 
பொறுபபுக்கூறமை 
ஏற்கலவண்டிே 
காைம். அவரின் 
ஆளுமைமே பவளிக்-
காடட அரிேவாயபபு. 
இதமன அவர் 
லகாடமட விடடுவி-
டக்கூடாது. இதுலவ 
ைக்களின் எதிா -்
ொர்பபு.     

கே: தறகபோது அறிவிகேபபட்டுள்ள 
சமப்ள உயர்வு குறிதத எதிர்ேோ-

லம எவ்ோறிருகேபகபோகிறது? 
கடந்த 2020 ஆண்டு இலத ஜனவரி ைாதத் -

தில் எனது நிமைபொடு என்ன என்ெமத 
நாடாளுைன்றத்தில் ஒரு பில்ர்ரமணோக 
முன்மவத்து பதளிவுெடுத்தி உள்லைன். 
லதாடடத் பதாழிைாைர்கமை சிறுலதாடட 
உமடமைோைர்கைாக ைாற்றுவலத ஒல்ர 
தீர்வு. அதற்கான ைாதிரிமேபபெற லவறு 
எங்குலை லொகத் லதமவயில்மை. பதன் -
னிைங்மகயில் கடந்த கால் நூற்றாண் -
டுக்கு லைைாக அந்த நமடமுமற உள்ைது. 
இபலொது ஏற்றுைதியில் மூன்றில் இ்ரண்டு 
ெங்கிமன சிறுலதாடடங்கலை வழங்குகின் -
றன.   

ெம்ெை நிர்ணே ெமெ - கூடடு ஒபெந் -
தம் என எல்ைாலை லதால்விேமடந்த ஒரு 
முமறமை என்ெமத ஆதா்ரபூர்வைாக நிரூ -
பிக்க முடியும். அதன் உச்ெைாக கடந்த 
ஓ்ராண்டு காைத்மதச் பொல்ை முடியும். 
நிமறலவற்று அதிகா்ர ஜனாதிெதிலே அமைச் -
ெ்ரமவப ெத்தி்ரம் ெைர்பபித்து அனுைதித்துக் 
பகாண்டாலும், பி்ரதைல்ர வ்ரவு பெல்வுத் 
திடடத்தினூடாக உறுதி அளித்தாலும் 
கிமடக்காத அடிபெமடச் ெம்ெைம் ஆயி்ரம் 
ரூொமவ ெம்ெை நிர்ணே ெமெயின் அறி -
விபபிலும் பெறமுடிோது லொனால் இனி 
எங்லக லொயப பெறுவது. ஐக்கிே நாடுகள் 
ெமெயிைா?   

எனலவ தற்லொமதே கம்ெனி 
முமறமைமே ைாற்றி லதாடடங்கமை சிறு 
உடமைகைாக ைக்களிடம் வழங்கி அவர் -
களிடம் அறுவமடமேக் பகாள்வனவு 
பெயது பதாழிற்ொமைகள், ஏற்றுைதிகமை 
கம்ெனிகள் நடாத்தும் ஒரு முமறமைமே 
அறிமுகம் பெயதல் லவண்டும்.   

அ்ரொங்கம் அறிவித்தாலும் கூட வீட -
மைபபுக் காணிகமை வழங்க கம்ெனி -
கள் ைறுக்கும் அவை நிமையில் இருந்து 
ைக்கமை மீடகவும் இதுதான் வழி. அவர் -

கள் தைக்கு லதமவோன வீடுகமையும் 
தைது காணிகளில் அமைத்துக் பகாள்வர். 
சுருக்கைாக பொன்னால் அடிமைத் தனத் -
துக்கு விடிவு கிமடக்கும்.  

 

கே: மலலயே படிதத இல்ளஞர் 
மததியில் ஒரு எழுச்சிலய 

ேோணமுடிகிறது. ஒரு குழுவினர் கதோ-
ட்்டஙேளில் ்ோசிேசோலலேல்ள நிறுவி 
்ருகிறோர்ேள. அறுபதுேளில் ேோண-
பபட்்ட இலககிய எழுச்சிலயப கபோனகற 
மலலயே சமூேததுககு விழிபபூட்டும 
ந்ட்டிகலேேளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். 
உஙேள போர்ல்லய தருவீர்ே்ளோ?   

நல்ை முேற்சிகள்தான். வ்ரலவற்கபெட 
லவண்டிேமவதான். ஆனால் இமவ புத் -
தாக்க முேற்சிகள் அல்ை. நீங்கள் பொன்ன -
துலொை அறுெதுகளில் நடந்தமவதான். 
அறுெதுகளில் நடந்தவற்மறதான் நாங்கள் 
மீைவும் பெயே லநர்ந்துள்ைது என்ெதற்கு 
பின்னால் உள்ை ெைவீனம் உண்ரபெடுதல் 
லவண்டும்.   

இைங்மக வந்து 200 வருடங்கமை எட -
டிபபிடிக்கும் ைமைேகத் தமிழர் ெமூகம் 
முதல் நூறு ஆண்டு காைமும் முற்றுமுழு -
தான பகாத்தடிமைச் ெமூகைாக மவக்கப -
ெடடிருந்த வ்ரைாறும் அதற்கடுத்த நூறு 
ஆண்டுகளில் அமடந்திருக்கக் கூடிே 
அ்ரசிேல், ெமூக, ெண்ொடடு ெரிைாண 
ைாற்றங்கமையும் அவதானத்தில் எடுத்து 
இன்மறே லகாரிக்மக என்னவாக இருக்க 
லவண்டும் எனும் தீர்ைானத்துக்கு இமைே 
தமைமுமறயினர் வ்ரலவண்டும். அமவ 
அ்ரசிேல் தீர்ைானங்கைாக அமைந்து அவற் -
றுக்கு பெேல்வடிவம் பகாடுக்கும் அ்ரசிேல் 
முன்பனடுபபுகளும் அவசிேம். அத்தமகே 
லெசுபொருள்கள் என்ன என்ெலத எனது 
எழுத்துக்களிலும் லெச்சுக்களிலும் இைக் -
கிே வடிவைாக பி்ரதிெலிக்கிறது. பொருத்த -
ைான பொழுபதான்றில் அது அ்ரசிேல் வடி -

வத்மதயும் எடுக்கும்.   
ொ்ரதீே ஜனதா கடசி தனது கிமைமே 

இைங்மகயில் ஆ்ரம்பிக்கபலொவதாக 
லெெபெடுகிறது. இந்திோவிலிருந்து உத்தி -
லோகபூர்வைான அறிவித்தல்கள் எதுவும் 
வ்ராத நிமையில் இைங்மக அ்ரசிேலில் 
இதன் தாக்கம் குறித்த உங்கைது ொர்மவ -
யில்..   

கடந்த காைங்களில் ்ரஷே ொர்பு, சீன 
ொர்பு, பைாஸலகா, பீக்கிங் இடதுொரிக்கட -
சிகளின் கிமைகள் இைங்மகயில் இேங்கின 
என்ெதும் குறிபபிடத்தக்கது.   

ஒரு சினைா ொடல் நிமனவுக்கு வரு -
கிறது. பைாடடு ஒன்று ைைர்ந்திட துடிக் -
கும் ..... என ஆ்ரம்பித்து அது கல்லின் 
லதால்விோ .... உளியின் பவற்றிோ என 
பதாடரும் ெல்ைவி அது.   

இடதுொரிகளின் சீனொர்பு - பைாஸக்லகா 
ொர்பு நிமைபொடுகளுடன் பைாடடுகள் 
ைைர்வமத ஒபபிடக்கூடாது. அவற்றிற்கு 
பின்னால் ஒரு தத்துவார்த்த பநறிமுமற 
இருந்தது. ஒரு ெமூக விஞஞான அணுகு -
முமற இருந்தது. இன்மறே நிமையில் 
அத்தமகே பிைவு அவசிேைற்ற ஒன்று என 
ைார்க்கிே ஆயவறிஞர்கள் கருத்தும்ரக்கின் -
றனர்.   

இதற்பகல்ைாம் அபொல் பென்று 
ைதவாத, இனவாத அடிபெமடகமைக் 
பகாண்டுள்ை இந்தப லெச்சு பவறும் லவடிக் -
மகப லெச்சுகள் ைடடுலை.   

சீன கம்யூனிஸட கடசியுடன் இைங்மக 
கடசி ஒன்று பையநிகர் ைாநாடு நடாத்திே 
பெயதிகளின் ைறுவடிவைாகலவ திரிபு்ரா -
வில் இருந்து திடீப்ரன ஒரு அறிவிபமெயும் 
ொர்க்க லவண்டியுள்ைது.   

பூலகாை அ்ரசிேலில் சிக்கித்தவிக்கும் 
எைது இைங்மகத் லதெத்தின் இமறமைமே 
ைதிக்கும் எவரும் இறக்குைதி அ்ரசிேமை 
ஏற்கைாடடார்கள். இைங்மக எம் லதெம் 
எனும் உணர்மவ கடடிபேழுபபும் ென் -
மைத்துவத்மதப புரிந்து பகாண்ட அ்ரசிேல் 
பெல்பநறிலே அவசிேம்.     

இறைறைறை ைதிககும் எவரு்ை... 11ஆம் பக்கத் த�ொடர்சட்டவிர�ோத சசோத்துக்கள் விசோ�ணைககு விரச்ட பிரிவு
ெடட வில்ராதைாக பொத்துக்கமை லெகரித்த 

நெர்களின் பொத்துகள் பதாடர்பில் விொ்ரமண 
பெயவதற்கு குற்றபபுைனாயவு திமணக்கைத்-
தின் கீழ் விலெட பிரிபவான்று அமைக்கப-
ெடடிருபெதாக சில்ரஷட பி்ரதி பொலிஸ ைா 
அதிெர்        (குற்றபபிரிவு) பிேந்த ஜேக்பகாடி 
பதரிவித்துள்ைார்.

லொமதபபொருள் கடத்தல், கறுபபுப ெணம் 
உள்ளிடட ெல்லவறு ெடடவில்ராத பெேற்ொடு-
கள் மூைம் லெகரிக்கபெடட பொத்துக்கள் இந்த 
பிரிவு மூைம் விொரிக்கபெடவுள்ைன.

நாடடிற்குள் இடம்பெறும் ெடட வில்ராத 

பெேற்ொடுகள் உள்ளிடட அமனத்து குற்-
றச்பெேல்கமையும் தடுபெதற்கு அமைச்ெர் 
ெ்ரத் வீ்ரலெக்க்ரவின் ஆலைாெமனக்கமைே 
பொலிஸார் ொரிே லவமைத்திடடபைான்மற 
ஆ்ரம்பித்திருபெதாகவும் குறிபபிடடார்.

லைாடடார் மெக்கிள்கள் திருடடு அதிகரித்-
திருபெமத கவனத்தில் பகாண்டு லைல் ைாகா-
ணத்தில் லைாடடார் மெக்கிள்கமை திருத்தும் 
ைற்றும் வாகன உதிரிொகங்கமை விற்ெமன 
பெயயும் நிமைேங்கமை முற்றுமகயிடுவதற்கு 
விலெட நடவடிக்மகமே முன்பனடுத்திருபெ-
தாகவும் குறிபபிடடார்.

பிரதி ப�ொலிஸ் மொஅதி�ர் பியந்த ஜயப�ொடி

,yq;if tq;fp

thfdq;fs;/,ae;jpu rhjdq;fis 

tpw;gid nra;tjw;fhd Vy tpiyf;$wy; ,y. 
01/2021

fPo;f; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,yq;if tq;fpapd; thfdq;fs;/,ae;jpu 
rhjdq;fis tpw;gid nra;tjw;fhd Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiyf;Nfhuy;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

1.  ,y : 46/2> nydNuhy; khtj;ij> g`y nghkpupa> fLntiy thfd Kw;wk; kw;Wk; 

,yq;if tq;fpf; fy;Kidf; fpisapd; thfd Kw;wj;jpy; 2021 khu;r; 05> 06> kw;Wk; 

07 Mk; jpfjpfspy; Kw;gfy; 9:30 njhlf;fk; gpw;gfy; 03:30 tiuapy; thfdq;fis 

ghu;itaplyhk;. 

  Vy tpiyf;$wy; Mtzq;fis gpujhd Kfhikahsu; (khfhz mwtPl;Lg; gpupT) 

fLntiy thfd Kw;wk; kw;Wk; ,yq;if tq;fpf; fy;Kidf; fpisapy; 2021 khu;r; 05>06> 

kw;Wk; 07 Mk; jpfjpfspy; my;yJ 03MtJ jsk;> ,yq;if tq;fpj; jiyikafk;> 

,y 01> ,yq;if tq;fp khtj;ij> nfhOk;G - 01 ,y; mike;Js;s khfhz mwtPl;Lg; 

gpuptpy; 2021 khu;r; 05 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 khu;r; 16 Mk; jpfjp tiuapy; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. 

  Vy tpiyf;$wy; Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;tjw;F kPsspf;fg;glhj gz itg;G 

&gh 2000/- tupfSld; (ng.$l;L tupAk;> Nj.f. tupAk;) nrYj;jg;gl Ntz;Lk;. 

Rs.2160/- [Rs.2000/-+Rs.160/- (VAT)]

2.  Vy tpiyf;$wy; Mtzq;fs; ,Wjpahf ntspaplg;gLk; jpfjpAk; NeuKk; : 2021.03.16 

gpw;gfy; 3:00 kzp. 

3.  Vy tpiyf;$wy; Mtzq;fs; %lg;gLk; jpfjpAk; NeuKk;: 17.03.2021 Kw;gfy; 10:00 

kzp. 

4.  Vy tpiyf;$WNthu; ve;jnthU thfdj;jpw;Fkhd tpiyf;$wiy rku;g;gpf;fyhk; 

mitaidj;Jk; xNu Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;L xw;iw ciwapDs; Nghl Ntz;Lk;. 

ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Vy tpiyf;$wypd; ,yf;fKk; jpwf;fg;gLk; 

jpfjpAk; Fwpg;gplg;gl Ntz;Lk;. 

5.  xt;nthU Vy tpiyf;$wypdJk; nkhj;j Vy tpiyf;$wy; ngWkjpapy; 5% ,w;Fk; 

Fiwahj tq;fpg; gw;whdJ (kPssspf;fg;gLk;) Vy tpiyf;$wy; Mtzj;Jld; 

,izf;fg;gl Ntz;Lk;. 

6.  Kj;jpiuaplg;gl;l Vy tpiyf;$wy;fis gpujhd Kfhikahsu; (nrhj;Jf;fs; kw;Wk;  

ngWifg; gpupT) 14 Mk; jsk;> ,yq;if tq;fpj; jiyikafk;> ,y.01 ,yq;if tq;fp 

khtj;ij> nfhOk;G - 01  ,w;F gjpTj; jghypy; mDg;g Ntz;Lk; my;yJ jiuj; jsk; 

,yq;if tq;fpj; jiyikafk;> ,y.01> ,yq;if tq;fp khtj;ij> nfhOk;G - 01  ,y; 

itf;fg;gl;Ls;s ngl;bapDs; Kw;gfy; 10:00 Kd;du; (Vy tpiyf;$wy; %lg;gLk; Neuk;) 

2021.03.17 Mk; jpfjp (Vy tpiyf;$wy; %lg;gLk; jpfjp) Nghl Ntz;Lk;. 

7.  KOikaw;w kw;Wk; jhkjpj;J rku;g;gpf;fg;gLk; Vy tpiyf;$wy;fs;  epuhfupf;fg;gLtJld;> 

jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; Vy tpiyf;$wy;fs; Fwpj;j mQ;ry; rhd;Wfs; Vw;Wf; 

nfhs;sg;glkhl;lhJ. 

8.  Vy tpiyf;$wy;fis rku;g;gpg;gjw;fhd Neuk; epiwTw;wJk; Vy tpiyf;$wy;fs;  

jpwf;fg;gLk;. Vy tpiyf;$WNthu; my;yJ mtu;fspdhy; mjpfhukspf;fg;gl;l  

gpujpepjpfs; (xt;nthU Vy tpiyf;$WNthUf;Fk; Xu; gpujpepjp) Vy tpiyf;$wy; 

jpwf;fg;gLk; NghJ gq;Nfw;fyhk;. 

9.  Vy tpiyf;$wy; %lg;gl;l ,Wjpj; jpfjpapypUe;J %d;W Ntiy ehl;fSf;Fs;  Vy 

tpiyf;$Wgtu;/tpiyf;$Wgtu;fsJ njupthdJ epu;thf NritfSf;fhd cjtpg; 

nghJ Kfhikahsupdhy; mwptpf;fg;gLk;. 

10.  njupT nra;ag;gl;l Vy tpiyf;$Wgtu;/tpiyf;$Wgtu;fs; kpFjpj; njhifapid (Vy  

tpiyf;$wy; njhif - tq;fpg; gw;Wj; njhif) nrYj;j Ntz;Lk;. mj;Jld; Vy 

tpiyf;$WNthu;fspd; njupthdJ mwptpf;fg;gl;ljpypUe;J 14 ehl;fhl;b ehl;fSf;Fs; 

,yq;if tq;fpapd; fLntiy kw;Wk; fy;KidapYs;s thfd Kw;wq;fspypUe;J 

thfdj;ij mfw;w Ntz;Lk;. 

  Vy tpiyf;$wiy my;yJ mjdJ VNjDnkhU gFjpapid vt;tpj fhuzKkpd;wp 

Vw;Wf;nfhs;tjw;F my;yJ epuhfupg;gjw;fhd cupikapid ,yq;if tq;fpf; nfhz;Ls;sJ. 

Vy tpiyf;$wYf;fhd miog;G

,yq;if tq;fp fLntiy thfd Kw;wk;

thfd ,y jahhpg;Gk; Mz;Lk; Mz;L

Four Wheel Tractor
EP RF 4851 TAFE 45DI 2017
UP RF 2210 VST MITSUBISHI SHAKTI VT224-1D 2015
EP RE 6843 KUBOTA L4508DT 2009
EP RF 4855 MASSEY FERGUSONMF-1540 2016
EP RF 4768 MASSEY FERGUSON MF-1540 2016
EP RF 5347 SONALIKA DI 50 RX 2017

thfd ,y jahhpg;Gk; Mz;Lk; Mz;L

Motor Lory
WP DAF 9397 TATA SUPER ACE 2017
WP LI 3538 ISUZU PB-NKR81AR ELF 2006

thfd ,y jahhpg;Gk; Mz;Lk; Mz;L

Motor Car
NW CAS 1788 TOYOTA DAA-ZVW50 PRIUS 2016
WP CAR 8387 SUZUKI DAA-MH44S WAGON R 2015
SP CAK 7672 NISSAN LEAF ACENTA 2014

thfd ,y jahhpg;Gk; Mz;Lk; Mz;L

Motor Bus
SG NC 8776 NISSAN PDG-EJW41 CIVILIAN 2008

WP NB 2808 SUNLONG SLK 6802 2012

WP NB 3413 EICHER 2015 2011
SP NB 8118 LANKA ASHOK LEYLAND VIKING 2014

,yq;if tq;fpf; fy;Kid fpis

thfd ,y jahhpg;Gk; Mz;Lk; Mz;L

Four wheel Tractor
NC RD 9812 KUBOTA L4508 2015
NC RF 3643 PREET 4549-4WD 2017
EP RF 6363 MAHINDRA YUVO 575 DISPS 2017
EP RF 6246 SONALIKA DI 50RX 2017
EP RF 4029 MASSEY FERGUSON MF-1540 2016

gpujhd Kfhikahsu; (khfhz mwtPl;Lg; gpupT) 
3Mk; jsk;> ,yq;if tq;fpj; jiyikafk;> 

,yf;fk; 01> ,yq;if tq;fp khtj;ij> nfhOk;G - 01. 

njhiyNgrp : 011-2203436 

(epge;jidfSf;Fl;gl;lJ)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
ghJfhg;G mikr;R

mf;Fnunfhlapy; ghJfhg;G jiyikaf fl;blj; 

njhFjpfspy; 02 Mk; njhFjpf;fhd rPypq;Ffis toq;fy;> 

xUq;fpizj;jy;> epWTjy; kw;Wk; Nkw;ghh;itaply;

xg;ge;j ,y.: DHQC/CEILING  2/2020

9.    Nkw;Fwpg;gplg;gl;l xg;ge;jk; njhlh;ghf 2021-01-31Mk; jpfjp 

jpdfud; thukQ;rhpapy; gpuRhpf;fg;gl;l tpiykDf;fSf;fhd 

miog;G njhlh;ghdJ.

10.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDf;fSf;fhd miog;gpy; gpd;tUk; 

jpUj;jq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.

•  tpiykDf;fs; jpwf;Fk;/KbT jpfjp 2021 khh;r; 03Mk; jpfjp 

gp;.g. 3.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ.

•  tpiykDf;fs; 2021 [_d; 30Mk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;.

•  tpiykD gpiz Kwp  2021 [_iy 28Mk; jpfjp tiuapy; 

nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

11.  Vida midj;J tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs; Kd;ida 

tpiykDf;fSf;fhd miog;gpy; cs;sgb khwhky; ,Uf;Fk;.

12.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis nfhOk;G-03> 

ghyjf;\ khtj;ij> 15/5Mk; ,yf;fj;jpYs;s ghJfhg;G 

mikr;rpd; mikr;R ngWiff; FOj; jiythplkpUe;J ngw;W 

2021 khh;r; 02Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 

kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuAk;  tpiykDf; Nfhuy; 

Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk; kw;Wk; tpikDf; 

Nfhuy; Mtzq;fisf; nfhs;tdT nra;ayhk;. 

jiyth;>

ghJfhg;G mikr;R>

,y. mikr;R ngWiff; FO>

15/5, ghyjf;\ khtj;ij> 

nfhOk;G-03.

njhiyNgrp : 0094-11-2439381/ 0094-11-2390719
njhiyefy; : 0094-11-2390720

kpd;dQ;ry; : procurement@defence.lk



கே: இப்பொ ழுதும் தமிழ் 
்பௌதத எச்சஙேள் 

ேொணபபடுகி ன்றனவொ?

 கி பி 14 நூற்றாண்டில் 
எழுந்த நம்பறாத்த  சிங்கள 
இலக்கியம அநுரறா்தபுரததிறகு 
வடக்கிலுளள பிரறாநதியத்்த 
படடணம என்று குறிப்பிடுகி -
்து. அந்தத ்தமிழ் படடணததிற -
குள இருக்்கக் கூடிய இடங்கள 
பறறிய ஒரு படடிய்லயும 
குறிப்பிடுகின்்து.

அதில்  ்தனந்ததீவு, ்நடுந -
தீவு, நயினறாதீவு, ்கந்தரரறா்ட, 
்்தல்லிப்ப்ள, மல்லறா்கம, 
நறா்கரர்கறாயில் ரபறான்் இடங -
்க்ள குறிப்பிடுகின்்து.

அந்த இலக்கியங்கள குறிப் -
பிடட்தறகு ரமலதி்கமறா்க சில 
்பௌத்த எச்சங்கள வட இலங-
்்கயிலும வன்னிப் பிரர்த்சத-
திலும ்கறாணப்படுகின்்ன. 
ஆ்கரவ கிறிஸ்தவ ்ச்கறாப்்த ஆதிக்-
்கம நிலவுவ்தறகு முன்னர இலங-
்்கயில் பரவலறா்க ்பௌத்தம  
்்சல்வறாக்குப் ்பறறிருந்த 
்கறாலததில் ்பௌத்த வி்கறா்ர்கள 
ர்தறாற்ம ்பறறிருக்்கலறாம. 
இவறறுள ்பருமபறாலறான்வ 
இலக்கியங்களிலும ்கல்்வட-
டு்களிலும ்்சறால்லப்படறா்த்வ-
யறா்க இருக்்கலறாம.  ஆ்கரவ வட 
இலங்்கயில் பரவலறா்க  பல 
இடங்களில் ்பௌத்த எச்சங்கள 
இருக்்கலறாம என்பது ்தறான் என்-
னு்டய ்கருத்தறாகும.

கே:  குருந்தூர் மலை 
விடயம் ்தொடர்பில் 

தொஙேள் எணணபபொடு எனன?
என்்னப் ்பறாறுத்தவ்ர 

வன்னிப் பிரர்த்சததில் உளள 
வரலறாறறு ப்ை்ம வறாயந்த 
முக்கிய வரலறாறறு ்மயங்க -
ளில்  குருந்தலூர (குருநதூர) 
ஒன்்றாகும. பறாலி இலக்கியங -
்களில் இவ்விடம குருந்த்கம 
என்றும ்தமிழில் இது குருந -
்தலூர என்றும அ்ைக்்கப்ப -
டுகின்்து. இந்த குருந்தலூர 
என்பர்த ்்தறான்்ம்மயறான 
்தமிழ் இடப்்பயர என்பது ஒரு 
்்தறான்்மயறான ஆ்தறாரமறா்க 
்கறாணப்படுகின்்து.

இந்த குருந்தலூரில்  ்பௌத்த 
ம்தம பரவுவ்தறகு முன்னர 
குருந்தலூர (குருநதூர) அ்தன் 
சுற்றாடலிலும ஆதி இருமபு 
்கறாலதது ்பருங்கற்கறால பண் -
பறாடடு இருநதுளளது. ஆ்கரவ 
அந்தப்  பண்பறாடடு மக்்களில் 
ஒரு பிரிவினர ்பௌத்த ம்தம 
பரவிய ்பறாழுது அந்த ம்தத்்த -
யும ்தழுவியிருப்பறார்கள  என்ப -
தில்  ஐயமில்்ல.

குருந்தலூ்ர (குருநதூர) 
்பறாறுத்தவ்ர நறான் 2010ஆம 
ஆண்டு அந்த இடங்க்ளப் 
்்சன்று பறார்வயிடடுளரளன். 
அந்த இடங்களில் ம்ல்களி -
லும ம்லயின் ்க்ரரயறாரங்களி -
லும இடிந்த பல ்கடடிடங்களின் 
சி்்தவு்கள ்கறாணப்படடன. 

அந்த சி்்தவு்க்ள ்வதது 
பறாரக்கும ரபறாது அஙகு ்பௌத்த 
ஆலயங்களும இநது ஆலயங்க -
ளும இருநதிருக்்கலறாம என்பது 
்்தரிய வருகின்்து.

இந்த குருந்தலூர (குருநதூர) 
13 ஆம நூற்றாண்டில் ்கலிங்க -
மறா்கன், ்சறா்கவனு்டய  ஆடசி -
யில்  மி்க முக்கிய ஒரு ந்கரறா்க 
இருந்த்்த சூலவம்சமும, இரறா -
ஜறா்வலிய என்் சிங்க இலக்கி -
யமும குறிப்பிடுகின்்து.

இந்த இடததில் 18 ஆம நூற -
்றாண்டின்  பிறபகுதியில் 
ஆயவு ரமற்்கறாண்ட 
லூயிஸ ்தனது வன்னிக் 
்்கரயடு என்் நூலில்,  

்தறான் அந்த இடததுக்கு ்்சன்் 
்பறாழுது அஙர்க ்பௌத்த 
்கடடிட எச்சங்கரளறாடு இநது 
ஆலயததின் எச்சங்க்ளயும 
்கண்ட்தறா்கக்  குறிப்பிடுகி்றார 
அதிரலரய உ்டந்த நநதியும 
அ்தரனறாடு இ்ணந்த ்கடடட 
அழிபறாடு்க்ளயும ்தறான் ்கண்ட -
்தறா்க அவர குறிப்பிடுகின்்றார.

1870 ரபறால் என்பவர ்தறான் 
இந்த இடததுக்கு ்்சன்் 
்பறாழுது ்பௌத்த ்கடடட 
எச்சங்களுடன் ்தமிழ் ்கல்்வட -
டுடன்  கூடிய இநது ஆலயங்க -
ளின் வழிபறாடு்க்ளயும ்கண்ட -
்தறா்கக் குறிப்பிடுகி்றார. ஆ்கரவ 
இந்த குருந்தலூர (குருநதூர) 
என்பது ்பௌத்த இநது ஆலயங -
்கள  ர்தறான்றி வளரந்த இடங்க -
ளறா்க இருக்கும என்பது என்ன -
்டய ்கருத்தறாகும. இ்த்னச 
சுறறி ்பௌத்தம பறறிய பல 
்கல்்வடடுக்்கள ்கறாணப்படுகின் -
்ன. அதில் அண்்மயிலுளள 
்பரியகுளம பகுதியில் ்கண்டுபி -
டிக்்கப்படட இரண்டு ்கல்்வட -
டு்களில் ்தமிழ் வணி்கனறான 
வி்சறா்கன் ்பௌத்த து்வி்களுக்கு 
பு்்க ்கறபடுக்்்க்கள ்்கறாடுத -
்தது பறறி கூறுகின்்து வன்னிப் 
பிரர்த்சததில் இதுவ்ர முப் -
பத்்தறான்பது பிரறாமி ்கல்்வட -
டு்கள, இற்்க்கு இரண்டறாயி -
ரம ஆண்டு்களுக்கு முறபடட 
முப்பத்்தறான்பது ்கல்்வட -
டுக்்கள ்கண்டுபிடிக்்கப்படடுள -
ளன. அந்தக்  ்கல்்வடடு்க்ள 
ஆரறாயந்தரபறாது ்பௌ்தததிற -
குரிய  பிரறாகிரு்த ்மறாழியில் 
்தறான் எழு்தப்படடிருப்பது 
்்தரியவந்தது. அது  இலங்்க -
யில் மடடுமல்ல ்பௌத்தம 
பரவிய எல்லறா நறாடு்களிலும ்கல் 
்வடடு ்மறாழியறா்க பிரறாகிரு -
்தரம இருந்தது.

ஆயினும இந்த  வன்னிப் 
பிரர்த்சததிலும இலங்்கயின் 
ஏ்னய பகுதியிலும பிரறாகி -
ரு்த ்மறாழியில் எழு்தப்படட 
்கல்்வடடு்க்ள ஆரறாயந -
்தறால்  அவறறில் ்தமிழ் வரிவ -
டிவம ்கறாணப்படுகி்து. ்தமிழ் 
்மறாழிக்கு என்று ்தனிததுமறான  
வரி வடிவம ்தமிழ் ்பயர -
்கள, ்தமிழ் உ்வுமு்்்கள, 
ரறாஜறா என்்  அர்ச படடததுக்கு 
்சமமறான ‘ரவள’ என்் படடம 
்்கறாண்ட ்பயர்கள மறறும 
்தமிழ் இடப்்பயர்கள இவற -
றில் ்கறாணப்படுகின்்ன.

இது ஒருவ்்கயில் பண்்டய 
்கறாலததில் வன்னிப் பிரர்த்சத -
தில் ்தமிழ் ்பௌத்தம இருந்த -
்தறகு ்சறான்்றா்க அ்மகின்்ன.
ஆ்கரவ இந்த குருந்தலூர 
(குருநதூர) அ்கழ்வறாயவில்  ்கண் -
டுபிடிக்்கப்பிடிக்்கப்படுகின்் 
்பௌத்த இநது ஆலயங்கள 
என்ன ்மறாழி ரபசிய மக்்க -
ளுக்கு உரிய்வ என்பது அந்த 
்கடடட அழிபறாடு்கரளறாடு ்கண் -
டுபிடிக்்கப்படுகின்் ்கல்்வட -
டுக்்க்ள ்்கறாண்ரட உறுதிப் -
படுத்தக் கூடிய்தறா்க இருக்கும. 
இந்த குருந்தலூரில் (குருநதூர)  
13 நூற்றாண்டுக்கு முன்பிருநர்த 
்தமிைர்கள வறாழ்ந்தறார்கள என்ப -
்தறகு பறாலி சிங்கள இலக்கியங -
்களில்  ஆ்தறாரம உண்டு ஆ்கரவ 
இந்த குருந்தலூர (குருநதூர)  
அ்கழ்வறாயவில் கி்டக்கும 
்்தறால்்பறாருள ்சறான்று்க்ள 
்வததுக்்்கறாண்டு்தறான்  அது 
பறாலி சிங்கள இலக்கியங்கள 
கூறுகின்் உண்்மத்தன் -
்ம்ய  உறுதிப்படுத்தலறாம 
என்பது என்னு்டய ்கருத்தறா -
கும.
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குருந்தூர்: 13ம் நூற்றொணடுக்கு 

முனனகேகய தமிழர் வொழ்ந்த இடம்

வடக்கில்
தமிழ் ப�ௌததம்

சென்றவாரத்
ச�ாடர்...

அ ்மரிக்்கறாவின்  நறா்சறா விண்்வளி 
நி்லயம ்வறறி்கரமறா்க ்தன் ்பர -
்சவரன்ஸ ரரறாவர இயநதிரத்்த 

்்சவ்வறாய கிர்கததில் ்த்ரயி்க்கியது. இதில் 
முக்கிய பங்கறாறறி  இருக்கி்றார இநதிய வம்சறா-
வளி அ்மரிக்்கரறான மு்னவர ஸவறாதி ரமறா்கன்.

மறாரஸ  2020 திடடததில் வழி்கறாடடு்தல் மறறும 
்கடடுப்பறாடடு இயக்்கததின் ்த்லவர  (Guidance 
& Controls Operation Lead) என்கி் முக்கிய 
்பறாறுப்்ப ஸவறாதி  ரமறா்கன் ்தறான் ஏறறு வழிந-
டததினறார. 

மறாரஸ  2020 விண்்கலம விண்்வளியில் 
்சரியறான தி்்சயில் பயணிப்ப்்த உறுதி ்்சயவது,  
மறாரஸ 2020 விண்்கலத்்த ர்த்வயறான இடததுக்-
குக் ்்கறாண்டு ்்சல்வது எல்லறாம  இவரு்டய 
்பறாறுப்பு ்தறான். 

குறிப்பறா்க  மறாரஸ 2020 விண்்கலத்்த 
்்சவ்வறாய கிர்கததின் எல்்லக்குள நு்ையச 
்்சயவது  ்்தறாடஙகி ்த்ரயி்க்குவது வ்ர 
இவரது பஙகு மி்கவும முக்கியமறானது.

ஸவறாதி  ரமறா்கன் ஒரு வயதுக் குைந்்தயறா்க 
இருக்கும ரபறார்த இநதியறாவில் இருநது  அ்மரிக்-
்கறாவுக்கு குடிரயறிவிடடறார. வடக்கு ்வரஜீனியறா 
மறறும வறாஷிஙடன் டி  சி ்மடரரறா பகுதி்களில் 
்தறான் வளரந்தறார. ்கறார்னல் பல்்க்லக்்கை்கததில்  
இளங்க்ல அறிவியல் பிரிவில் இயநதிரவியல் 
மறறும ஏரரறாஸரபஸ ்பறாறியியல்  து்்யில் 
படடம ்பற்றார. அ்தன் பின் எம.ஐ.டியில் 
ஏரரறானறாடடிக்ஸ மறறும  ஆஸடரரறானறாடடிக்ஸ 
பிரிவில் முது்க்ல அறிவியல் மறறும மு்னவர 
படடம  ்பற்றார. 

குைந்்த மருததுவரறா்க ரவண்டும 
என்றிருந்த விருப்பம

2013-ம  ஆண்டு மு்தல் மறாரஸ 2020 திடடததில் 
ரவ்ல பறாரதது வருகி்றார.  கிடடத்தடட மறாரஸ 
2020 திடடம ்்தறாடங்கப்படடதில் இருநது அத -
திடடததில்  பணியறாறறி வருகி்றார. ்தறரபறாது 
்்கடன்ஸ ரநவிர்கஷன் & ்கன்டரரறால் ஆபரர-
ஷன்ஸ  லீடறா்க ்கலிிஃரபறாரனியறாவில் இருக்கும 
நறா்சறாவின் ்ஜட ப்்ரறாபல்்சன் ஆயவ்கததில்  பணி-
யறாறறி வருகி்றார.

16  வயது வ்ர ஸவறாதி ரமறா்கனுக்கு ஒரு 
நல்ல குைந்்த மருததுவரறா்க ரவண்டும என்பது  
்தறான் விருப்பமறா்க இருந்தது. இன்்னறாரு பக்்கம 
விண்்வளி மீது ஒரு ்பரிய ஈரப்பு  இருந-
்தது. ஆனறால், அந்த விருப்பத்்த எப்படி ஒரு 
ரவ்லயறா்க மறாறறிக் ்்கறாளவது  எனத ்்தரியறா-
மல் இருந்தறார.

16 வயதில் ்தன் மு்தல் ்பௌதீ்க வகுப்்ப 
ரமற்்கறாண்டறார. 

"எனக்கு ்பௌதீ்கவியலில் எல்லறாரம எளி்தறா்க 
புரிந்தது, நல்ல ஆசிரியர கி்டத்தது என்  அதிரஷ் -
டம. அப்ரபறாது ்தறான் ்பறாறியிய்ல ஒரு வழியறா-
்கப் பயன்படுததி, விண்்வளி  து்்யில் பணி -
யறாற்லறாம எனத ர்தறான்றியது" என நறா்சறாவின் 
வ்ல்தளததில் அவர  குறித்த ்த்கவல்்களில் குறிப்-
பிடடுளளறார ஸவறாதி ரமறா்கன். 

மருததுவரறா்க விருமபிய ஸவறாதிக்கு 
விண்்வளி மீது எப்படி ஈரப்பு ஏறபடடது?

ஸவறாதி  ஒன்பது வயது சிறுமியறா்க இருக்-
கும ரபறாது 'ஸடறார டி்ரக்' என்் அறிவியல்  
்்தறா்லக்்கறாடசி நி்கழ்சசி ்வளியறானது. அதில் 
விரிநது கிடக்கும ரபரண்டததில்  புதிய புதிய 
பகுதி்க்ளக் ்கண்டு பிடிப்பறார்கள. அ்்தக் ்கண்ட 
ரபறாது ்தறான்  அவருக்கும விண்்வளி மீது ஈரப்பு 
ஏறபடடது.

"நறானும  அது ரபறால ்்சயய விருமபிரனன். 
இந்த ரபரண்டததில் புதிய, அை்கறான இடங-
்க்ள  ்கண்டுபிடிக்்க விருமபிரனன். இந்த பரநது 
விரிநது கிடக்கும விண்்வளி  ்தனக்குள நி்்ய 
ஞறானத்்தப் ்பறாதிதது ்வததிருக்கி்து. நறாம 
இப்ரபறாது ்தறான்  அ்்தக் ்கற்கத ்்தறாடஙகி இருக்-
கிர்றாம," என நறா்சறா வ்ல்தளததில்  குறிப்பிட-
டுளளறார ஸவறாதி ரமறா்கன். 

நறா்சறாவின் ்பர்சவரன்ஸ ரரறாவர
அ்மரிக்்கறாவின்  நறா்சறா ்தன் ்பர்சவரன்ஸ 

ரரறாவர (Perseverance rover) இயநதிரத்்த,  ்வற-
றி்கரமறா்க ்ஜ்்சரரறா என்்்ைக்்கப்படும ்்சவ்-
வறாயின் மததிய ரர்்க பகுதிக்கு  அருகில் ஓர 
ஆைமறான பளளததில் ்த்ரயி்க்கி இருக்கி்து.

ஆறு  ்சக்்கரங்க்ளக் ்்கறாண்ட இந்த ்பர்சவ-
ரன்ஸ ரரறாவர, அடுத்த இரண்டு ஆண்டு்களுக்கு  
்்சவ்வறாயக் ர்கறாளின் பறா்்்க்ளத து்ளயிடு-
வது மறறும அக்ர்கறாளில் முன்பு  உயிரினங்கள 
வறாழ்நதிருந்த்தற்கறான ஆ்தறாரங்க்ளத ர்தடவிருக்-
கி்து.

்்சவ்வறாயில்  ்ஜ்்சரரறா பகுதியில் பில்லியன் 
்கணக்கிலறான ஆண்டு்களுக்கு முன், ஒரு ்பரிய 
ஏரி  இருந்த்தறா்கவும, அதில் நீர இருந்த்தறா்கவும 
்கரு்தப்படுகி்து. எனரவ  அப்பகுதியில் உயிரி-
னங்கள வறாழ்நதிருப்ப்தற்கறான ்சறாததியக்கூறு்கள 
இருக்்கலறாம  எனக் ்கருதுகி்றார்கள.

்பர்சவரன்ஸ  ரரறாவர பிப்ரவரி 18, வியறாைக்-
கிை்ம இரவு 20.55 ஜி.எம.டி ரநரப்படி  ்்சவ்-
வறாயில் ்த்ரயி்ஙகியது. இந்த மகிழ்சசி்யப் 
பரிமறாறிக் ்்கறாளவ்தறகுளரளரய,  கு்்ந்த 
்ர்சல்யூஷன் ்்கறாண்ட ்பறாறியியல் ர்கமரறாக்்க-
ளறால் எடுக்்கப்படட ்்சவ்வறாய  ர்கறாளின் இரண்டு 
படங்க்ள அனுப்பியது ்பர்சவரன்ஸ ரரறாவர.

ஸ்வாதி ம�வாகன்: 
நவாசவாவின் பெரச்ரன்ஸ 

மரவா்ர திட்டத்தை ்ழிந்டததிய 
இந்திய ்மசவா்ளி பெண்

"எனக்குச�ௌதீகவியலில்
எல்்ாமேஎளி�ாகபுரிந�து,
நல்்ஆசிரியர்கிடடத்�து
எனஅதிர்்ஷடம்.அபம�ாது
�ானச�ாறியியட்ஒரு
வழியாகப�யன�டுத்தி,
விணசவளிதுட்றயில்
�ணியாற்ற்ாம்எனத்

ம�ானறியது"

பிரான்ஸ் பூமணி அமமாள் அறக்கட்டளையின் அனுசரளையு்டன் மூககுக ்கணைாடி்க-
ள் வழங்கும நி்கழ்வு அணளமயில் கிளிந�ாச்சி, உருத்திரபுரத்தில் �ள்டநெறறது.. யாழ். 
மா�்கரசளெ உறுப்பினர் லயன் ்கலாநிதி தனனந்திரன் ்கலந்துந்காணடு ்கணைாடி்களை 
வழங்கியனொது..

ெணைாமம மாத்தளையின் ெழம �ாமம
உன் �ாமத்தால் உயர்ந்தது அந்�ாமம
ஐயா! மாத்தளை ்கார்த்தின்கயா!,
�ம மணணின் னெச்ளசயும
அதில் மைககும மூச்ளசயும...
பூ்ட்கமின்றி ஊ்ட்கனமறறி
�ா்ட்கமாககினாய்
அதில் னவ்டங்்கனைறறு
�ாந்டங்கும னொறறும
'்கலான�ாதி"யாய் மாறினாய்!
சத்தான ்களத னதர்ந்து
முத்தா்க அளத ன்கார்த்து
னெர்ளவத்து ஆள் னசர்த்து
திளரனயாடு உளரயாடி
சரிொர்த்து ந�றியாணடு
இயககி �டித்து....
அப்ெப்ெப்ொ.....

உன் இள்டவி்டாத 
அளலச்சலின் விளைச்சலால் 
உயர்ந்தது மளலய்க �ா்ட்கக
்களலச்னசாளல!
ெை விரயம ொர்க்கவில்ளல
னதால்வி ்கணடு னவர்க்கவில்ளல
அவள் ஒரு ஜீவ �தி
தந்த சறுக்கலால்
மூழ்கி மாலவில்ளல....
னதால்வினய நவறறியின்
முதறெடியாய் 
அந்த ஜீவ�தியில்
நீந்தி சிலிர்த்துகந்காணடு
னமநலழுந்தாய்!!
எறுமபூரக ்கறகுழிந்த ்களதயாய்....
்கைங்்கம னொராட்டம என
ஒரு சக்கரமாய் சுழன்று
சுடடும சு்டராய் ஒளிர்ந்து.....
மளலய்க �ா்ட்க உலகின்
மகு்டம சூ்டா மன்னனானாய்!!
ொட்டாளி மக்களின் னவதளன வடுக்களை 
�ாவலாய்
வழி பிறந்தது
மூலம ொருககுளரத்தாய்!!
்காலங்்கள் நதா்டளர வணைமாககி
வர்ைத்திளரயில் ஏறறி
மளல �ாடடின் மணவாசளன
னதசநமங்கும வீசச்நசய்தாய்!
கூலிக்காரன் னதாட்டக்காட்டான் என

எவர் எ்கத்தாைம நசய்தாலும
தன்ளன 'மாத்தளையான்" என்று 
மார் தடடிச் நசால்வதில்
உவள்கக ந்காண்ட மளல�ாடடு
ளமந்தன் நீ!!
குறிஞ்சி மூலம
அறிமு்கமானாய்.
்களதக்கனி்கள் சுளவக்கத் தந்தாய்!!
்கவிளத ்களத �ா்ட்கம �ாடடியம �ாவல் என
அளனத்தும அறிந்த ்கலா ெவனம நீ!!
உனக்காய் ்கவி வடிக்க
என் னெனா ்கர்வம ந்காள்கிறது..
'ளம"னயா ளமயல் ந்காள்கிறது.
நீ பிறந்த மணணில் பிறந்ததில் மனசும மமளத 
ந்காள்கிறது.
இது ஒரு சு்கமான அவஸ்ளதளயயா!!
்க்டளமயில் ்கருத்தானாய்!
சாதி னெதம நவறுத்தாய்!
மளல னொல மாணபிளன வைர்த்தாய்!
வாழ்ளவயும ெணிளயயும சிறப்ொய் �ழ்கி
மானு்டம னொறறும  மாணிக்கமானாய்!!
மளலய்கம னொறறும
்களலம்கனன வாழ்்க!!
மாத்தளை ஈன்நறடுத்த ்கவி ம்கனன வாழ்்க!
ன�ாயின்றி �லமா்க ந�டு்காலம நீ வாழ
வல்னலாளன பிரார்த்தித்னத வாழ்த்துகினறன் 
மனதார!
மாத்தளை ்கார்த்தின்கசு அவர்்களின் 82 வது பிற -

ந்ததினம நதா்டர்ொ்க இக்கவிளத பிரசுரமாகிறது.

சிறுநீர்க ரநறாயினறால் பறாதிக் -
்கப்படடிருக்கும ்தமிழ்ப் பத -
திரி்்கயறாளர ஒருவருக்கு (65 
வயது) உறுப்புமறாறறு சிகிச்்ச 
ரமற்்கறாளவ்தறகு 'ஓ ்ந்கடடிவ்' 
அல்லது ‘ஓ ்பறாசிடடிவ்’ (O - or O 
+) சிறுநீர்கம ர்த்வப்படுகி்து. 
சிறுநீர்கம ஒன்்் வைங்க விரும-
புரவறார 25 வயதுக்கும 55 வயதுக்-
கும இ்டப்படட ஆணறா்கரவறா 

்பண்ணறா்கரவறா இருக்்கலறாம. 
மதுப் பைக்்கம, பு்்கப் பைக் -
்கம இல்லறா்தவரறா்கவும நீரிழிவு 
ரபறான்் ரநறாய்களினறால் பறாதிக்்கப் -
படறா்தவரறாவும இருக்்க ரவண்டும. 
்தகுந்த ்சன்மறானம வைங்கப்ப -
டும. 011 2331 906 அல்லது 077 
577 4852 என்் ்்தறா்லரபசி 
இலக்்கங்களுடன் ்தயவு ்்சயது 
்்தறாடரபு ்்கறாளளவும.   

ெததிரி்கயவாளருக்கு
சிறுநீரகம மதை்்  
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தமிழ்ச் நசல்வன்

யொழ். பல்ேலைக்ேழே ்தொல்லியல்துல்ற சிகேஷட 
விரிவுலயொளர் பேமு புஷபேடணம், வடக்கில் 
நிைவிய தமிழ் ்பௌததம் பறறிப கபசுகின்றொர்.
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ஆரம்பகால முஸ்லிம நிகழ்ச்சி ஒலி்பரப்புகள் அன்றைய 
ரரடிரயா சிரலான ( இலங்க வான�ாலி) தமிழ் நிகழ்ச்சிப் 
பிரிவின ஓர் அஙகமாகரவ இடமன்பறறை�. அச்்சமயம, தமிழ் 
நிகழ்ச்சி அதிகாரியாகக் கவிஞர் நாவறகுழியூர் நடராஜன ர்ச்வ-
யாறறி�ார். அவரது ரமற்பார்்வயில் ்பதி்�ந்து நிமிட, அ்ர 
மணி ரநர நிகழ்ச்சிகள் அருள் தியாகராஜா எனறை நிகழ்ச்சி உத-
வியாளர் ன்பாறுப்பில் ஒப்்ப்டக்கப்்பட்டுத் தி�மும ஒலி்பரப்-
்பாகி�. இவர் அப்ர்பாது இந்து, கிறிஸ்தவ நிகழ்ச்சிகளுக்கும 
ன்பாறுப்்பாகச் ன்சயல்்பட்டார்.   

அத்ரதாடு, அவருக்கு உதவியாக இஸ்லாம ்சம்பந்தமா� 
னதளிவுகளுக்கும, பிரதிக்ளச் ்சரி்பார்க்கவுனம�, னவளியிலி-
ருந்து ்பகுதி ரநரக் கட்மயாளராக ஒருவ்ர நாவறகுழியூர் நட-
ராஜன நியமித்தார். அவரர அறிஞர் அல்லாமா ம.மு. உ்வஸ்.   

அப்ர்பாது அவர், னகாழுமபு மருதா்� ஸாஹிராக் கல்லூ-
ரியில் கட்மயாறறிக் னகாண்டிருந்தார். அக் காலஙகளில் 
்பல்து்றை ர்பச்சு நிகழ்ச்சிகளும, அல் - குர்ஆன விளக்க உ்ரக-
ளும, இஸ்லாமிய கீதஙகளுரம ஒலி்பரப்்பாகி வந்த�. நாடகங-
கரளா, உ்ரச் சித்திரஙகரளா, ந்டச் சித்திரஙகரளா இருக்க-
வில்்ல.   

 கலாநிதி அல்லாமா எம.எம. உ்வரஸ, 'எழிலி' எனறை பு்�-
ன்பயரில் ந்டச் சித்திரஙக்ளயும, உ்ரச் சித்திரஙக்ளயும 
எழுதி�ார். அவ்ர அடுத்து னகாழுமபு ரராயல் கல்லூரி ஆசிரி-
யர், புத்தளத்்தச் ர்சர்ந்த ஓ. எச் ஆப்தீன அத்�த் னதாடர்ந்-
தார்.   

 நாடகஙக்ள யார் எழுதுவது எனறை ரகள்வி எழுந்தர்பாது " 
இரதா நான இருக்கிரறைன " எனறு முனவந்தார் திக்னவல்்ல-
்யச் ர்சர்ந்த எம.ஏ. முஹமமத். இவரும னகாழுமபு ஸாஹிரா-
வின ஆசிரியரர.   

மர்ஹஹூம எம.ஏ. முஹமமத், 'மாஸ்டர்' எனரறை அனபுடன 
எல்ரலாராலும அ்ைக்கப்்பட்டார். ஒரு ன்பாழுது , தமிழ் நிகழ்ச்சி 
நாடக அரஙகில் அவ் வாரத்திறகுரிய நாடகம கி்டக்காத ்சமயம, 
இவர் வைஙகிய 'புயல்' எனறை அ்ர மணி ரநர நாடகரம 
்கனகாடுத்தது. அதுரவ பின�ர், 'சூறைாவளி' எனறை ன்பயரில் 
முஸ்லிம ர்ச்வயிலும ஒலி்பரப்்பா�து. னதாடர்ந்தும, முஹம-
மத் மாஸ்டர் அவர்கரள ்பல பு்�ப் ன்பயர்களில் நாடகஙக்ள 
எழுதி�ார்.   

'அல்லாமாவும', 'மாஸ்டரும' இரவும, ்பகலுமாகக் கடு்மயாக 
உ்ைத்த�ர். இஙரக, இர்வக் குறிப்பிடுவதறகுக் காரணம, 
அப்ர்பாது இரவு 09.30 மணிக்ரக முஸ்லிம நிகழ்ச்சிகளின 
ரநரடி ஒலி்பரப்பு ஆரம்பமாகும. அ்த ரநரடியாகக் கண்கா-
ணித்து விட்ரட அவர்கள் வீடு திருமபுவர்.   

முஹமமத் மாஸ்டரின வழிகாட்ட்லத் னதாடர்ந்து எழுதியவர்-
களில் , எம.எம. ஷாஹுல் ஹமீத் (னகாழுமபு வா்ைத் ரதாட்டத்-
்தச் ர்சர்ந்த இவர் 'முமீ்சா' எனறை பு்�ப்ன்பயரில் எழுதி�ார்) 
ன்பால்கஹவ்ல்யச் ர்சர்ந்த யூ.எல்.எம. தாஹா மறறும 
னகாழும்்பச் ர்சர்ந்த எம. எம. மக்கீன எனறை மா�ா மக்கீன 
ஆகிரயார் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் ஆவர்.   

எனறைாலும கூட, ர்பாதிய நாடகப் பிரதிகள் கி்டக்கா்மயி-
�ால், க்லஞர்கரள அவற்றை எழுத ரவண்டிய நி்ல ஏற-
்பட்டது. இந்த வ்கயில் 5/1/1962 இல் என. தாலிப் எழுதிய 
'விசித்திரப் பிறைவி' நாடகம ஒலி்பரப்்பா�து. 12 /1/1962 
இல் சீ.பீ.எம.காசிம எழுதிய 'கண்ணீரர காணிக்்க' நாடகமும, 
அதன பின�ர் எஸ்.முத்துமீரானின 'காதலும கரு்ணயும' 
நாடகமும ஒலி்பரப்்பாயி�. எமமி்டரய இப்ர்பாதும வாழும 
மூத்த க்லஞர், தறர்பாது திஹாரியில் வசிக்கும, ரக.எம.ஏ.
னமாஹிடீனின பிரதிகளும ஒலி்பரப்்பாகியுள்ள�.   

ரமலும, னதாடர் நாடகஙகள் இல்லாத கு்றை்ய நிவர்த்தி 
ன்சய்து, அத்�யும ஆரமபித்து ்வத்தவர் முஹமமத் 
மாஸ்டரர. அன�ாரது, 'ன்பௌஸியா' எனறை னதாடர் நாடகம 50 
வாரஙகள்  வ்ர ஒலி்பரப்்பா�து. ஏ்�ய னதாடர் நாடகஙக-
ளாக - 'சு்ரயா' எனறை பு்�ப்ன்பயரில் மா�ா மக்கீன எழுதிய 
'்பாத்திமா மனஸில்', எம.ஏ.ரஹமான எழுதிய' தாஜமஹால் 
நிைலில்', இளஙகீரன சு்்பரின' வாைப் பிறைந்தவர்கள்', கல்பிட்டி 

எஸ்.ஐ.எம.ஏ . ஜப்்பாரின னதாடர் நாடகம , ஜு்�தா ஷரீப் 
எழுதிய 'கூ்றைச்ர்ச்ல' ஆகிய� ஒலி்பரப்்பாயி�.   

பிறகாலத்தில் 'தீனஷா ' எனறை பு்�ப்ன்பயரில் னமௌலவி 
ஆர். என. ்்சபுதீன ்சாஹிப் எழுதிய 'நி்�த்ததும நிகழ்ந்ததும 
', எம.அஷரப்கானின '்சக்கரஙகள்' மறறும 'தாய்்மக்கு என� 
வி்ல', திக்னவல்்ல கமாலின 'மண்ணில் விழுந்த நிலவு' , 
புர்கான. பீ. இப்திகார் எழுதிய 'நிஜஙகளின நிைல்கள்' ர்பானறை 
னதாடர் நாடகஙகள் ஒலி்பரப்்பாயி�.   

கவி்த நாடகம இல்லாக் கு்றை்யத் தீர்க்க எம.ஏ.கபூர் 
எனறை ' ன்பாத்துவில் யுவன ' - 'அைாரத சிரி ' எனறை நாடகத்்த 
எழுதி�ார். அத்�த் னதாடர்ந்து கல்ஹின்� எம. சீ. எம.  

சு்்பர் , ்பஸீல் காரியப்்பர் ஆகிரயாரும எழுதி�ர். க்லவாதி 
கலீல் எழுதிய ' னநஞ்சத்தின வடு', 'நீதியின கரஙகள்' மறறும 
'ம�ரம்டயில் சில ராகஙகள்' , திக்னவல்்ல எம.எச்.எம.
ஷமஸ் எழுதிய 'அனபின ்பரிசு', அஷரப் ஷிஹாப்டீனின 'திப்பு 
சுல்தானின மனிதாபிமா�ம ' ஆகிய�வும இதில் அடஙகும.   

நாவலாசிரியர்களும வான�ாலி நாடகஙகளில் தமது முத்தி-
்ர்யப் ்பதித்துள்ள�ர். அக்க்ரப்்பறறு அ.ஸ.அப்துஸ் ஸமத், 
யாழ்ப்்பாணம இளஙகீரன சு்்பர் ஆகிரயாரின ்பஙகளிப்புகள் 
இவ் வ்கயில் குறிப்பிடத்தக்க�.   

அக்கால கட்டஙகளில், ஒரரனயாரு மூலப் பிரதி்ய மட்டுரம 
்வத்துக்னகாண்டு, ஒலிவாஙகிக்கு முன�ால் கூடி நினறு 
மூனறு , நானகு க்லஞர்கள் தஙகள் நடிப்்பாறறை்ல னவளிப்்ப-
டுத்தி�ர். இக் காலத்்தப் ர்பானறு ர்பாட்ரடா பிரதி வ்சதிகரளா, 
தமிழ்த் தட்னடழுத்து ன்சய்யும வ்சதிகரளா இருக்கவில்்ல. முக்-
கியமாக முஸ்லிம நிகழ்ச்சிப் பிரி்வப் ன்பாறுத்தவ்ர இதுதான 
அன்றைய நி்லயாக இருந்தது. இவ் ரவ்ளயில்தான, ஒரு 
தமிழ்த் தட்னடழுத்தாளரின ரத்வ முக்கியமாக உணரப்்பட்டது.   

அப்ன்பாழுது, தகவல் ஒலி்பரப்பு அ்மச்சுப் ன்பாறுப்பிலிருந்த 
பிர்பல கல்விய்மச்்சர் கலாநிதி ்பதியுத்தீன மஹமூத் , அவரால் 
ஏற்படுத்தப்்பட்ட முஸ்லிம நிகழ்ச்சி ஆரலா்ச்� ்ச்்பயின 
த்லவர் கலாநிதி ஏ.எம.எம.்சஹாப்தீன சி்பாரிசில், மா�ா மக்-
கீ்�த் தமிழ்த் தட்னடழுத்தாளராக நியமித்தார். இதன காரண-
மாக நடிகர்கள் எதிர்ரநாக்கிய சிரமஙகள் ன்பருமளவு கு்றைந்-
த�.   

1967 க்குப் பின�ர் எழுதியவர்களில் மன�ார் எச்.எம.ஷரீப், 
எம.எச்.ன்பௌசுல் அமீர், எம. அஸ்வத்கான, ்ரத்தலாவ்ல எம.
என.ஏ. அஸீஸ், ர்பார்்வயூர் ஜிப்ரி, ஏத்தா்ல னமாஹிடீன. 
ஏ .ரஸ்ஸாக், மன�ா்ரச் ர்சர்ந்த இருவர் - க்லவாதி கலீல் 
மறறும எருக்கலமபிட்டி எஸ்.எச். நிிஃமத், வா்ைத் ரதாட்டம 
எஸ்.ஐ. நாகூர் கனி ஆகிரயார் குறிப்பிடத்தக்கவர்களாவர்.   

அதன பின�ர் ஜு்�தா ஷரீப், நயீமா சித்தீக், எஸ். ஏ. எம. 
எம. அஷரப், புத்தளம எம.எச்.எம. ஹஸன, கல்ஹின்� 
்சலீம, ர்சா்லக்கிளி யூ .எல்.எம. அதீக், புர்கான. பீ. இப்திகார், 
எச். ஐ.எம. ஹு்்சன , மஹதி ஹஸன இப்ராஹிம, எஸ்.ஏ.சீ.
எம . பிர்னதௌசி,   

' தீரன' ஆர்.எம. னநௌஷாத், மார்பா்ல ரபீக், தாராபுரம 

ஏ. ஹாஜா அலாவுதீன, மரீ�ா இல்யாஸ் ஷாபி, ஷ்பா�ா 
ஜஹூ்�தீன எ�ப் ்பலரும எழுதி�ர். ரமலும சிலரது ன்பயர்கள் 
விடு்பட்டிருக்கலாம. மனனிப்்்ப ரவண்டுகிரறைன.   

'முஸ்லிம நாடகம' என்பது முஸ்லிமகள் மாத்திரமல்லாமல், 
தமிழ் ர்பசும ஏ்�ய ்சமயத்தார்களும விருமபிக் ரகட்கும ஒரு 
ஜ�ரஞ்சக நிகழ்ச்சியாகும. நல்ல ்பல கருத்துகளும, இஸ்லா-
மிய கலா்சார விழுமியஙகள், மரபுகள் ்சார்ந்த விடயஙகளும 
இதில் உள்ளடஙகி இருந்த�. அது மாத்திரமனறி, ்சமூகக் கு்றை-
்பாடுக்ளச் சுட்டிக்காட்டி, அதறகா� தீர்வுகள் வைஙகியதிலும 
அதன ்பஙகளிப்பு அளப்்பரியது.   

்பல முறர்பாக்குச் சீர்திருத்தக் கருத்துகள் நாடகஙகளின 

முக்கிய ர்பசுன்பாருளாக அ்மந்த�. இலங்கயில் மாத்திர-
மனறி , கடல்கடந்த நாடுகளிலும எமது நாடகஙகள் ன்பரும வர-
ரவற்்பப் ன்பறறை�.   

னமௌலவி ஆர்.என. ்்சபுதீன ்சாஹிப், னமௌலவி யூ . எம. 
தாசீன ர்பானறை கறறைறிந்த மார்க்க அறிஞர்கள் நாடகப் பிரதி-
க்ள எழுதி�ர். அவர்களின எழுத்துகளுக்கு ்சமூகத்தில் அஙகீ-
காரமும, வரரவறபும கி்டத்த�. னமௌலவி ஆர்.என.்்சபுதீன 
்சாஹிப் எழுதிய '1001 இரவுகள் ' அந் நாட்க-
ளில் மிகவும புகழ்ன்பறறை னதாடராகும .   

்பல ்பரீட்்சார்த்த முயறசிகளும ரமறனகாள்ளப்-
்பட்ட�. அறிவிப்்பாளர் , பீ.எச். அப்துல் ஹமீதின 
தனி ந்பர் நாடகத்்த இஙகு குறிப்பிடலாம. இன-
னுனமானறு - ரயிலில் ்பயணித்துக் னகாண்ரட 
நடித்த்த ஒலிப்்பதிவு ன்சய்து , ஒலி்பரப்்பாகிப் 
புகழ்ன்பறறை நாடகம. எம. அஸ்வத்கான எழுதியி-
ருக்கும இந் நாடகம , இனறும ்பலருக்கு நி்�-
விருப்்பது அதன னவறறிக்குச் ்சானறைாகும.   

விரஷட தி�ஙக்ள முனனிட்டும நாடகங-
கள் ஒலி்பரப்்பாகியுள்ள�. ன்பருநாள் தி�ங-
கள், மீலாத் ர்பானறைவற்றை உதாரணஙகளாகக் 
குறிப்பிடலாம.   

நாடகத் தயாரிப்புத் து்றையில் - ஏ.எம.காமில் 
மரிக்கார், எம.எச். குத்தூஸ் மரிக்கார், குலாம 
ரஷீத் , எம.எம.இர்்பான, ரஷீத் எம.ஹபீல், எம. 
அஷரப்கான ஆகிரயாருடன அண்்மயில் 
ஏ.எல்.ஜபீரும இ்ணந்து னகாண்டார்.   

நாடகத் தயாரிப்பில் எம.எச். குத்தூஸ் மரிக்-
கார் ்பல புதிய உத்திக்ளயும, நுட்்பஙக்ளயும 
புகுத்தி�ார். இந்தியாவின ' ்பாத்கண்ரட' ்பட்டதா-
ரிப் ்படிப்பு இதறகு அவருக்கு உறுது்ணயாக 
அ்மந்தது. இவரது தனித்துவமா� இ்்சச் 
ர்சர்க்்ககள், நாடகத்து்றையில் ்பல புதிய ்பரி-
மாணஙக்ளத் னதாட்ட�.   

நாடக எழுத்தாளரும, தயாரிப்்பாளரும, ்சர்வ-
ரத்ச ' உண்டா' விருது ன்பறறைவருமா�, சிலா -
்பத்்தச் ர்சர்ந்த எம. அஷரப்கான எழுதிய ்பல 

நாடகஙகள் ன்பரும புகழ் ன்பறறை�. 1958 இல் ஒலி்பரப்்பா� 
இவரது முதல் நாடகமா� 'எது தியாகம' னதாடக்கம ஏராள-
மா� நாடகஙக்ள இவர் வான�ாலிக்காக எழுதிக் குவித்துள்-
ளார்.   

்சமூக நாடகஙகள் மாத்திரமல்லாமல் , ்பல ்சரித்திர நாடகஙக-
்ளயும அவர் எழுதியுள்ளார். ஆக்ராவின கண்ணீர், முஹமமத் 
பின துக்ளக், மாமன�ர் ்பா்பர் ஆகிய நாடகஙகள் ரநயர் னநஞ-
்சஙகளில் இனறும நிைலாடும. அவரது ' ்பரரதசி ' எனறை நாடகம 
, ்பல தட்வகள் மறு ஒலி்பரப்புச் ன்சய்யப்்பட்டது. நாடகத் தயா-
ரிப்பிலும இவரது ்பஙகு அளப்்பரியது. முக்கியமாக இருவ்ரத் 
தனியாகக் குறிப்பிட்ரட ஆக ரவண்டும. முதலாமவர், மர்ஹும 
ஏ. ஏ. எம. மர்ளீன PC . ஜ�ாதி்பதி ்சட்டத்தரணியா� அன�ார், 
பிறகாலத்தில் ்சவூதி அரரபியாவுக்கா� இலங்கயின தூதுவரா-
கச் ர்ச்வயாறறி�ார். அத்துடன, ர்சா�க இஸ்லாமிய கலா்சார 
நி்லயத்தின த்லவராகவும, 1992 - 2008 காலப் ்பகுதியில் 
அரும ்பணியாறறி�ார். இவர் த�து இள்மக் காலத்தில் 
முஸ்லிம நிகழ்ச்சிக் க்லஞராகத் த�து திறை்ம்ய னவளிப்-
்படுத்தியவராவார்.   

அடுத்தவர், மர்ஹஹூம எம. எச். முஹமமத். 'ரநர இ்டனவ-
ளி்ய நிரப்புவதறகாக, எவ்வித இ்்சச் ர்சர்ப்புமினறி தன 
ன்சாந்த வ்ச�ஙக்ளப் ர்பசி நாடகத்்த அைகுறை நி்றைவு 
ன்சய்து விடுவார்.   

எவ்வாறைாயினும, வான�ாலி முஸ்லிம நாடகக் க்லஞர்கள், 
எழுத்தாளர்கள், தயாரிப்்பாளர்கள் எ� இப் ன்பயர்ப் ்பட்டியல் 
மிகவும நீண்டது . ்பலரது ன்பயர்கள் விடு்பட்டிருக்கலாம. அ்�-
வரது ன்பயர்க்ளயும ர்சர்த்துக்னகாள்ள முடியா்மக்கு ம�ம 
வருந்தி, மனனிப்்்ப ரவண்டுகிரறைன.   

ம்றைந்த அ்�த்து க்லஞர்களி�தும மறு்ம வாழ்வு 
சிறைக்க துஆக்கள்.   

 நாடளாவிய ரீதியில் நாடகப் ர்பாட்டினயானறு நடத்தப்்பட 
ரவண்டியது அவசியமாகும. அதுரவ எழுத்தாளர்க்ளயும, 
ரநயர்க்ளயும வான�ாலியின்பால் ஈர்க்கக் கூடியதாக இருக்-
கும   

அதறகா� ்பரிசுகள் னதாடர்்பா� நிதி ஒதுக்கீடுகளுக்கு 
வான�ாலி நிர்வாகம எவ்விதக் கவ்லயும னகாள்ள ரவண்டி-
யதில்்ல. இதறகாக, அனு்சர்ணயாளர்கள் ன்பரும�ரதாடு 
உதவக் காத்திருக்கிறைார்கள்.   

கடல் கடந்த நாடடான்றில் நம் நாட்டு 
இளம் கலைஞர் அதுவும் டெண் ஓவியக் 
கலைஞர் ஒருவரின் ‘டெந்தமிழும் நாப் ெழக்-
கம் – சித்திரமும் லகப்ெழக்கம்’ என்்ற டநறி-
யின்ெடி வாழந்த ்தமிழ மாணவி ஒருத்தியின் 
தி்றலம கண்டு கரககாஷம் எழுப்பி ொராட்டி 
சீராட்டிய டெயடைான்று, ெமீெத்தில் ெக்கத்-
க்தயுளள ொர்த க்தெத்தில் நடநதுளளலம 
நமக்டகல்ைாம் மகிழச்சி ்தரும் விடயமா-
கும். 

முண்டாசுக் கவிஞன் ொரதியின் வழியில் 
ட்தாப்புளடகாடி உ்றவின் வரிலெயில் வந்த 
மகளின் தி்றன் கண்டு ொராட்டப்ெட்ட அந்த 
மாணவி நல்ைாள யார்? என்்றறிய மனம் 
அவாவுறுகின்்ற்தா...? இக்தா...

டகாழும்பு டவளளவத்ல்த இநதுக் கல்லூ-
ரியில் க.டொ.்த உயர்்தரம் ெடிக்கும் மாணவி 
கக்தாரணி என்்ற இளம் ஓவியக்கலைஞகர 
புகழப்ெட்ட பூலவயாவார். இவர் டகாழும்பு 
மாநகர ெலெ உறுப்பினர் ொஸகரா – திருமதி 
அமுதினி ்தம்ெதியரின் ்தலைமகளும் –்தனி 
மகளும் ஆவார் என்ெது குறிப்பித்்தக்கது.

சிறுமியாக ஓடியாடி விலளயாடிய காைத்-
திகைகய ெடம் கீறி ெரவெப்ெட்ட இந்த 
ஓவியர், ெமீெத்தில் ்தன் டெற்றகரிய டெறக்றா-
ருடன் இநதியா, டென்று ெை மாநிைஙகளில் 
ெை நகரஙகளில் ்தன் ஓவியக்கலை ெலடப்-
புக்கலள மக்களின் – குறிப்ொக ஓவிய 
விறென்னர்களின் விழிகளுக்கு விருநது 
ெலடத்்தார்.  அவர்்தம், டமாழிகளுக்கு ‘ொட்-
டுலடத்்தலைவி’யானார் இந்த டெய்திகலள-
யும் – டெழுலமயான லகவண்ணஙகலளயும் 
ெமீெத்திய ‘தினகரன்’ (10.2020) வாரமஞெரி 
இ்தழ டவளிச்ெமிட்டு காட்டியது. இ்தலனப் 
ொர்த்து நம் நாட்டு ஓவியக் கலைஞர்கள 
ெல்கைார் உளமா்ற மகிழந்தனர். 

்தமிழகத்தின் ்தலைநகர் டென்லன உட்ெட, 
்தஞொவூர் ராமநா்தபுரம், கலடய நல்லூர் 
கொன்்ற நகரஙகளிலும் புதுலவ கர்நாடகா- 
ஆநதிரா – மஹராஷரா கொன்்ற மாநிைங-
களிலும் டெல்வி கக்தாரணி ்தன் ஓவியப் 
ெலடப்புக்கலள ரசிகர்கள ஓவியஙகள – 
டொதுமக்கள ொர்லவக்கு காட்சிப்ெடுத்தி-

னார் அப்ெடி காட்சிப்ெடுத்திய நாட்களிடைல்-
ைாம் ெைநூறு கெர் ொர்லவயாளர்களாகப் 
ெஙககறறு ரசித்்தக்தாடு, இவறல்ற வலரந்த 
இளம் ஓவியலர – கக்தாரணிலய வாழ்ததி 
உறொகப்ெடுத்தினர். நல்ை உளளஙகளின் 
வாழத்துக்கள இளம் ஓவியர் கக்தாரணியின் 

வளமார்ந்த வளர்ச்சிக்கு வாெறெடியாகட்டும் 
என நாமும் வாழத்துகவாம்.

‘வாெறெடி’ எனடவனத் தீர்மானித்து 
விட்டால் கொதுமாகமா? அதில் ஏறி 
வளர்ச்சிலய கநாக்கி, உயர்ச்சிலை கநாக்கி 
டெல்ைகவண்டுமல்ைவா? அ்தறகு என் 

மனத்்தலரயில் பூத்்த சிை சிந்தலன மைர்-
கலள கீகழ ெமர்ப்பிக்கிக்றன். ்தமிழகம் 
்தலடயின்றி புகழந்த ்தஙலக கக்தாரணியின் 
ஓவிய ஆர்வம் – ஆற்றல் – ெலடப்புத்தி-
்றன் – ஓவியம் மூைம் அலடய விரும்பும் 
இைக்கு கொன்்றவறல்ற நாடும் – ஏடும் 
அறியச் டெய்ய கவண்டும். குடத்து விளக்-
காய் இல்ைாமல், ககாபுரத் தீெமாய் சுடர்வீெ 
கவண்டும். அ்தறகு என்ன டெய்யைாம்?

* பிரெைமான ஓவியர்கலளயும் – ஊடகவி-
யைாளர்கலளயும் ஒரு நாலளக்கு ஓரிடத்தில் 
ஒன்றுகூடச் டெய்து ‘கக்தாரணியின் ஓவியக் 
கண்காட்சி’ ஒன்றிலன டகாழும்பில் – கைா-
ெவனம் கொன்்ற இடடமான்றில் நடத்துவது 
ெறறி கைநதுலரயாட கவண்டும்.

*மாணவர்கள – ஓவியர்கள – டொது-
மக்கள என்று மூன்று தினஙகள நடத்்த 
கவண்டும். ஒவடவாரு நாளும் பிர்தம அதி-
தியாக நாட்டிலுளள பிரெைமான ்தமிழ – 
சிஙகள ஓவியர்கலள அலழத்து டகௌரவிக்க 
கவண்டும்.

* இறுதிநாள கண்காட்சிக்கு ்தமிழநாட்-
டின் பிரெை ஓவியர்களில் ஒருவலர “ம...
டெ” (மணியன் டெல்வம் கொன்்ற ஒருவலர) 
அலழத்து, நாட்டிலுளள புகழபூத்்த சிஙகள – 
்தமிழ ஓவியர்கலளயும் அலழத்து, “ஓவியப் 
டெருநாலள” டகாண்டாட கவண்டும்.

* இப்ெடி டெய்்தால் இளம் ஓவியர் 
கக்தாரணி உயர்நதிடுவார். இதுெறறி சிந-
திப்கொம்; டெயறெடுகவாம்.

தூரிகைத் த�ொட்டு ஓவியம் �ந�
தீஞ்சுகைத் �மிழின திருமைளே
பொரினில் நின்புைழ் பரவிட விகைநள�ொ
பொர� மணகணைத் ள�ரநத�டுத்�ொய்?
“யொரிைள்”? என்ளறே பொரத்�ைர வியகை,
ஈன்றேஉன் தபறளறேொர மகிழ்ந�னளரொ
பொரினில் நின்புைழ் பரவிட – விரவிட
கபந�மிழ்க ைவிஞன் யொனும் ைொழ்த்திடுளைன்!
(ளைறு)
நம்மண இலஙகைத் திருநொட்டில்
நஙகை நல்லொள் உன் திறேகம
எம்முன் த�ொலிகை தெய்திடுைொய்:
ஏறறேமொய் ஓவியக ைணைொட்சி
நம்மைர நடுளை ளபசும்தபொருேொய்
நடத்திட சித்�ம் தைொள்ைொளய,
அம்மொ- அபபொ தபரிதுைகை
அல்லொ(ஹ்) என்றும் துகணைபுரிைொன்!

உல்கத் தன ஓர் ்கப்்்பக்குள்
உருட்டிக் னகாண்டு திரிந்தவர�
்பல்க ஒதுக்க விலகாது
்பந்தாய் உ்லந்து எழுந்தவர�
நில்வத் ரதடி நீள் சிறை்க
நிமிர்ந்து விரித்த ன்பரியவர�
சில்க அறியும உன சிகரம
சிறைப்்பாய் வாழ்ந்தாய் ர்பாய்வா நீ
னகாழுத்தும னவயிலில் வழி நடந்து
னகாள்்கக்காக உ்ைத்தவன நீ
னவழுக்கும உ்டயில் ரவகி நிதம
னவறிகள் க்ைந்து முடித்தவன நீ
அழுக்குப் ்படிந்த அவனியி்�
அசுத்தம நீக்கித் து்வத்தவன நீ
்சைக்கர் நி்றைந்த ்சமுகமதில்
்சத்தியம காக்க முயனறைவன நீ
மனிதம மறைந்த கயவர்க்ள
மண்ணில் எனறும மதியாது
துணிவாய்த் தூக்கி எறிந்தவன நீ
தூ்சய்க் கருதி இருந்தவன நீ
அணியும உ்டர்பால் அகமும தான
அசுத்தமினறி இருந்தத�ால்
புனிதம உந்தன வ்சமாச்சுப்
புகரை உ�க்கு நிறைமாச்சு
்சாதி எனறும மதம எனறும
்சண்்ட இட்டு னநாந்தழிந்து
ரமாதி உ்தத்த கூட்டத்்த
முகத்தில் உமிழ்ந்து மிதித்தவன நீ
ர்பாதிமரத்துப் புத்தன ர்பால்
ன்பாய்தீர் ஒழுக்க னநறி நினறு
நீதியாகம வளர்த்தாய் நீ
நின்� னவல்ல யார் வந்தார் ?
மரபுப் புலத்தில் ரவர் விட்ட
மணியார் னகாடிப் பூ மல்லி்கரய
க்ரயும மா�ம காத்திட்ட
காதித் துணிரய க்லநிதிரய
வி்ரயும உலகப் புது்மக்குள்
வி்லர்பாகாத வித்துவரம
ந்ரக்கும வ்ரக்கும ந்ரக்காத
நனி ஆர் னகாள்்கப் ன்பாக்கிஷரம
கம்பன கைகச் ன்சாந்தனம�க்
்ககள் ரகார்த்த ன்பரும உறைரவ
எம்ம வருத்திச் ன்சனறை்�ரய
ஏக்கம னகாண்டது எம இ�ரம
ன்சம ன்பான தமி்ை னநஞ்சமதில்
ன்சழிக்கச் சுமந்த மல்லி்கரய
அமன்பான மலர்ர்சர் தவிசிட்டு
அமரர் உ�க்காய் காத்த�ரரா ?
 − கம்பநேசன்

கடல் கடந்த நாட்டில் 
ஒலித்த கரககாஷஙகள்

-கலாபூஷணம 
எஸ்.ஐ.நாகூர் கனி

மணியார் 
க�ாடிப் பூ 
மல்லிக�யய

்தமிழ் க்தசிய ஒலிபரப்பு வளரத்த முஸ்லிம் நாடகஙகள்
எம. எஸ். அப்துல் லதீப்   
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,yq;if [dehaf Nrhryprf; FbauR

th;j;jf mikr;R

2021Mk; tUlj;jpy; re;ijapy; epyTk; tpiyia tpl Fiwe;j 
tpiyf;F tptrhag; ghtidg; nghUl;fis toq;Ftjw;fhf cs;ehl;L 
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ toq;Feh;fsplkpUe;J Mh;tj;ijf; NfhUjy;

th;j;jf mikr;rpd; topfhl;lypd; fPo;> ,yq;if rnjhr ypkpll; epWtdk;> ,yq;if mur 

(nghJ) th;j;jff; $l;Lj;jhgdk;> Q Shop kw;Wk; $l;LwT mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd; 

fPOs;s tpw;gid epiya tiyaikg;gpw;F epahakhd> Nghl;b hPjpahd epiyahf 

tpiyf;F 2021Mk; tUlj;jpd; khh;r; khjk; Kjy; Mf];l; khjk; tiuahd KOikahd 

06 khj fhyj;jpw;F  gpd;tUk; nghUl;fis cldb gzf; nfhLg;gdTf;F (07 

ehl;fSf;Fs; nfhLg;gdT jPh;f;fg;gLk;) toq;f ,aYkhd cs;ehl;L cw;gj;jpahsh;fs; 

my;yJ nkhj;j toq;Feh;fsplkpUe;J Mh;tj;ij njhptpg;gjw;fhf ,j;jhy; gpNuuizfs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

ghrpg; gaW nfsgp

cOe;J kQ;rs;

Fuf;fd; vs;S

nfhuf;fh kpsF

fWth fLF

Mh;tg; gpNuuizfis ntspg;gLj;Jk; tpz;zg;gjhuh;fspdhy; gpd;tUk; jfty;fis 

cs;slf;fp jk;khy; Rakhfj; jahhpj;Jf; nfhz;l tpz;zg;gg; gbtj;ij 2021-03-02Mk; 

jpfjp my;yJ  mjw;F Kd; nfhOk;G-02> nthf;N\hy; tPjp> rnjhr nghJr; nrayff; 

fl;blj;jpd; 05Mk; khbapYs;s Nkyjpfr; nrayhsh; (eph;thfk;) mth;fSf;F gjpTj; 

jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; njspthf ~~2021Mk; tUlj;jpy; re;ijapy; 

epyTk; tpiyia tplf; Fiwthd tpiyf;F tptrhag; ghtidg; nghUl;fis 

KOikahd MW khj fhyj;jpw;F toq;Ftjw;fhd Mh;tj;ijf; NfhUjy;|| vdf; 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

I. tpz;zg;gjhuhpd; ngah; / epWtdj;jpd; ngah;:

II. Kfthp:

III. njhiyNgrp ,yf;fk;/ njhiyefy; ,yf;fk;:

IV. kpd;dQ;ry; Kfthp:

V. Mh;tj;ijr; rkh;g;gpf;Fk; cUg;gb tif / tiffis cs;slf;fpa gpNuuiz:

eph;zapf;fg;gl;l jpdj;jpy; fpilf;Fk; gpNuuizfs; rfpjkhd tpz;zg;gg; gbtq;fis 

2021-03-03Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;F Nkw;gb KfthpapYs;s rnjhr nghJr;  nrayhsh; 

mYtyff; fl;blj;jpd; 09Mk; khbapy; jpwg;gjw;F eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

,e;epfo;tpy; rfy toq;Feh;fSk; fye;Jnfhs;syhk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F - cjtpr; nrayhsh; (eph;thfk;) 0112304078 / 0762566047
nrayhsh;>

th;j;jf mikr;R> 5Mk; khb>

,y. 27> rnjhr nghJr; nrayff; fl;blk;>

nthf;N\hy; tPjp> nfhOk;G 02.

jpfjp: 2021-02-21.

,yq;if tq;fp
ngWkjpAs;s Mjdq;fspd; tpw;gid

Mjd ,y. efuk; Mjdj;jpd; miktplk; Mjdj;jpd; tif tp];jPuzk;

404 fud;njdpa
FUe;Jf`n`jf;knty 

fud;njdpa
fhzp A0:R1:P0

NkNy Fwpg;gpl;Ls;s Mjdj;jpw;fhf Mh;tKilNahhplkpUe;J (Kftuhz;ikahsh;fsplkpUe;J khj;jpuk;) 

Kd;itg;Gf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

kPsspf;fg;glhj gzf; nfhLg;gdthf 2>000 &ghitAk; kPsspf;fg;gLk; gzf; nfhLg;gdthf 50>000 &ghitAk; 

,yq;if tq;fpapd; ve;jnthU fpisapYk; nrYj;jp> 2021.03.12 Mk; jpfjp tiu ntspaplg;gLk; tpz;zg;gg; 

gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Kiwahf epug;gg;gl;l tpz;zg;gq;fis Kj;jpiuaplg;gl;l jghYiwapDs; ,l;L “PROP/02/2021” vdTk; chpa 

Mjd ,yf;fj;jpid Fwpg;gpl;L fPo;f;fhZk; Kfthpf;F 2021.03.17Mk; jpfjp K.g.10.00 kzpf;F Kd;dh; mDg;g 

Ntz;Lk;. Vy tpiyf;$wy;fs; 17.03.2021 Mk; jpfjp Kw;gfy; 10.00 kzpf;F jpwf;fg;gLk; vd;gJld;  Vy 

tpiyf;$WNthh; mjpy; gq;Nfw;FkhW miof;fg;gLfpd;wdh;.

Vytpiyf;$WNthhpdhy;  rkh;g;gpf;fg;gLk; Vytpiyf;$wy;fis Vw;Wf; nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;fhd 

chpikia tq;fpahdJ nfhz;Ls;sJ. 

     Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J thu ehl;fspy; gpd;tUk; KfthpAld; njhlh;G nfhs;sTk;:
,yq;if tq;fp> ifafg;gLj;jg;gl;l Mjdq;fs; gzpkid>

3 Mk; khb> jiyikafk;> ~~,yq;if tq;fp rJf;fk;>

,y. 01> ,yq;if tq;fp khtj;ij>

nfhOk;G-01.

njhiyNgrp:  cjtpg; nghJ Kfhikahsh; (mwtPLfs; $l;LU) 

  011-2386080/ 011-2203410
gpujhd Kfhikahsh; : 011-2395640/011-2203404/071 7755501
KJepiy Kfhikahsh; : 011-/2321170/011-2203429/0769627068
cjtp Kfhikahsh; : 011 220 3470/070 841 8898
kpd;dQ;ry;  : mgrforeclosed@boc.lk.  
njhiyefy;  : 011-2446816/2389130

www.boc.lk  vd;w ,izajsj;jpy; ,ize;J Properties For Sale  vd;gij ghh;itaplTk;.

ghJfhg;G mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,Uja kw;Wk; rpf;fyhd guhkhpg;G (Cardiac and Critical care) 

thl;Lf; fl;blj; njhFjpia eph;khzpj;jy;

hpl;[;Nt rPkhl;b rpWth; itj;jparhiy  nfhOk;G 08

(tspr;rPuhf;fp Kiwikia toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;)

xg;ge;j ,yf;fk; : SB/G/179/53/2020
1.  ,Uja kw;Wk; rpf;fyhd guhkhpg;G thl;Lf; fl;blj; njhFjpf;F tspr; rPuhf;fp Kiwikia toq;Fjy; kw;Wk; 

epWTtjw;F jifik tha;e;j tpiykDjhuiuj;  njhpT nra;tjw;fhf nfhOk;G 03> ,y. 15/5> ghyjf;\ 

khtj;ij> ghJfhg;G mikr;rpd; mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyahd ngWiff; FOtpd; jiyth; 

rhh;ghf ghJfhg;G mikr;rpd; nrayhshpdhy; Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fSf;fhd miog;G 

tpLf;fg;gLfpd;wJ. kjpg;gPl;Lj; njhif ,UE}w;wp vz;gj;jhW kpy;ypad; &ghthFk;. (rpy;yiwr; nryTfs; 

kw;Wk; thpfs; ,d;wp) epiwT nra;aNtz;ba fhyk; 182 ehl;fhl;b ehl;fshFk;. eph;khz ,lg;gug;G nfhOk;G 

8> hpl;[;Nt rPkhl;b itj;jparhiyapd; ,lg;gug;gpy; mike;Js;sJ.

2.   Njrpa Nghl;b hPjpahd tpiyf;Nfhuy; (NCB) tpjpKiwfspd; gpufhuk; tpiyf; Nfhuy;fs; ,lk;ngWk;.

3.   xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg;ngWtjw;fhd jifikiag; ngWk; mgfPh;j;jpahsh; gl;bay;gLj;jg;glhjtuhf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gJld; gpd;tUk; jifikfs; kw;Wk; Njh;r;rp jfTj; jpwidg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

   m)  tpiykDjhuh; eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp  mjpfhu rigapy; (CIDA) ifj;njhopy; thAf;fs; kw;Wk; 

tspr;rPuhf;fp eltbf;iffs; njhlh;gpy; (MVAC) EM-1 juj;jpw;fhd gjpitg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

 M)  fle;j Ie;J tUlq;fspDs; Nkw;nfhs;sg;gl;l eph;khz Ntiyfspd; nghJthd tUlhe;j Gus;T Mff; 

Fiwe;jJ 450 kpy;ypad; &ghthftpUj;jy; Ntz;Lk;.

 ,)  ,Uf;f Ntz;ba Mff; Fiwe;j jputr; nrhj;J kw;Wk;/my;yJ nraw;wpl;l epiyahd fld; trjpfspd;  msT 

Vida xg;ge;jf; flg;ghLfs; kw;Wk; ,e;j xg;ge;jj;jpw;fhf nra;ag;gl;l VjhtJ Kw;gzf; nfhLg;gdTfs; 

jtph;;j;J 143.3 kpy;ypad; &ghthftpUj;jy; Ntz;Lk;.

 <)  fle;j Ie;J tUlq;fspDs; gpujhd xg;ge;jf;fhuuhf epfuhd jd;ik kw;Wk; rpf;fy; jd;ikiaf;nfhz;l 

fl;bl nraw;wpl;lj;jpd; eph;khz mDgtk;.

 c) gpd;tUk; gzpahl; njhFjpapdh; xg;ge;jf;fhuh; trk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

•  ,ae;jpug; nghwpapayhsh; (Ntiyj;jsk; - gFjp Neuk;) tpQ;Qhdkhzp ,ae;jpug; nghwpapayhsh; gl;lk; my;yJ 

mjw;Fr; rkkhd jifikiag; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; kw;Wk; 2 tUl fhy mDgtk;.

•  cjtp ,ae;jpug; nghwpapayhsh; (Ntiyj;jsk; - KO Neuk;)  Njrpa njhopy;El;g bg;Nshkh (NDT) / cah; 

Njrpa bg;Nshkh (HND) / KO Neu jpl;lkply; njhlh;ghd Njrpa rhd;wpjo; fw;ifnewp (NDES) my;yJ 

mjw;Fr; rkkhd jifikiag; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; kw;Wk; 3 tUl fhy mDgtk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;l KOikahd tpiykD Mtzj; 

njhFjpnahd;iw 2021-02-22Mk; jpfjp Kjy; 2021-03-14Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp 

Kjy; gp.g. 3.00 kzpf;fpilapy; gpujhd epjp mjpfhhp mYtyfk; (jiu jsk;)> ghJfhg;G mikr;R> ,y. 15/5, 
ghyjf;\ khtj;ij> nfhOk;G-03 vDk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;W kw;Wk; kPsspf;fg;glhj 

35>000.00 &gh (thpfs; ,d;wp) fl;lzj;ij nrYj;jpf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfis nuhf;fg; 

gzj;jpy; Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDjhuh;fSf;Fj; Njitahd Nkyjpf jfty;fis gpd;tUk; Kfthpapy; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; 

tpiyf;NfhuYf;F ,iaghd Mtzq;fis gpujhd epjp mjpfhhp mYtyfk; (jiu jsk;)> ghJfhg;G mikr;R> 

,y. 15/5, ghyjf;\ khtj;ij> nfhOk;G-03 vDk; Kfthpapy; 2021-02-22Mk; jpfjp Kjy; 2021-03-14Mk; 

jpfjp tiuahd ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu ,ytrkhfg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 nghwpapay; gzpg;ghsh; ehafk;     njhiyNgrp ,yf;fk; - 0117194211

 flw;gil jiyikafk;>     njhiyefy; - 011 2441456

 nfhb (Flagstaff) tPjp>      kpd;dQ;ry;: nhqdge@gmail.com
 nfhOk;G 01

  tpiykDf;fs; 2021-07-12Mk; jpfjp tiu (tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk; ehs; Kjy; 119 ehl;fs;) nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;.

7.  tpiykDg; gpiz KwpahdJ> 4>300>000.00 &gh ngWkjpahd ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

,yq;ifapy; nraw;gLk; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpapy; ngw;Wf;nfhz;l mDkjpf;fg;gl;l khjphpf;F 

mikthftpUj;jy; Ntz;Lk;.

8.  ,iaGila gpiz KwpahdJ> tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk; ehs; Kjy; 2021-08-07Mk; jpfjp tiu (147 

ehl;fs;) nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

9.  ,J njhlh;gpyhd tpiyf;NfhuYf;F Kd;duhd $l;lk; 2021-03-09Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F nfhOk;G 08> 

hpl;[;Nt rPkhl;b rpWth; itj;jparhiyapy; ,lk;ngWk;.

10.  tpiykDf;fspd; %yg; gpujp kw;Wk; td; gpujp (Hard copy) xd;iw (01) Mq;fpy nkhopapy; g+h;j;jp nra;J 

tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp Neukhd 2021-03-15Mk; jpfjp  gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F 

Kd; nfhOk;G 03> ghyjf;\ khtj;ij> ,y. 15/5, ghJfhg;G mikr;rpd; mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l 

epiyahd ngWiff; FOj; jiytUf;Ff; fpilf;Fk; tifapy; Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk; 

my;yJ gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; ngWif Fwpg;gPl;byfj;ijj; njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

11.  eph;zapf;fg;gl;l jpdj;jpw;Fg; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; jpwj;jy;> 

tpiyf;Nfhuy; epiwtile;j cldLj;J 2021-03-11Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F rKfkspg;gjw;F cj;Njrpf;Fk; 

tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; gq;Fgw;WjYld; ,lk;ngWk;. tpiykDjhuh; my;yhky; gpujpepjpnahUth; 

fye;Jnfhs;tjhdhy; tpiykDjhuhpd; mq;fPfhuf; fbjj;ijr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  tpiykDjhuhpdhy; Nfs;tp 

jpwf;fg;gLtjw;F Mff; Fiwe;jJ %d;W ehl;fSf;F Kd;dh; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLifapy; fye;Jnfhs;Sk; 

gq;Fgw;Wk; eghpd; ngah; kw;Wk; Njrpa milahs ml;il ,yf;fk; my;yJ ntspehl;Lf; flTr; rPl;bd; 

,yf;fj;ij ghJfhg;G mikr;rpd; gpujhd epjp mjpfhhpf;F vOj;J %yk; mwpaj;jUkhW tpiykDjhuh;fSf;F 

mwpTWj;jy; toq;fg;gLfpd;wJ.

12.  Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;glhj tpiykDg; gbtq;fs; kw;Wk; vOj;J %y rhl;rpfis Njitahd tifapy; 

rkh;g;gpf;fhj Nfs;tpg; gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. ve;jnthU tpiykDitAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ 

epuhfhpf;Fk; mjpfhuj;ij mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyahd ngWiff; FOtpd; (SCAPC) jiyth; 

jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;.

13.  ,e;j gj;jphpif tpsk;guj;ij ,yq;iff; flw;gilapd; www.navy.lk vDk; ,izajsk; kw;Wk; ghJfhg;G 

mikr;rpd; www.defence.lk vDk; ,iza jsj;jpd; Clhf ghh;itaplyhk;.

jiyth;>

mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyahd ngWiff; FO>

gpujhd epjp mjpfhhp mYtyfk; (jiu jsk;)>

ghJfhg;G mikr;R>

,y. 15/5,  ghyjf;\ khtj;ij> 

nfhOk;G 03. 
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37.90/-

TOYOTA VITZ - 2007

SAMEERA
AUTO TRADERS Exchange also consider

Can be Seen @ 121/A Pagoda Road, Nugegoda.
UDAYA - 076 909 56 05  / ASELA - 0776 562 007

( Close to Ananda Balika College )

FREE 3 SERVICES
TOYOTA HILUX VIGO - 2011

TOYOTA VITZ - 2008

TOYOTA HILUX ROCCO - 2012

KIA PICANTO - 2016

HONDA VEZEL - 2015

HONDA GRACE SENSING - 2018

TOYOTA AXIO - 2017

TOYOTA PRADO 150 - 2010

TOYOTA AQUA - 2015/ 2020

TOYOTA TANK - 2018

SUZUKI ALTO - 2016

TOYOTA RUSH - 2008/ 2010

AUDI A4 S LINE - 2010

TOYOTA VITZ - 2016

TOYOTA PREMIO FX - 2018

TOYOTA COROLLA 141 - 2008

NISSAN FB 15 -2003

MICRO KYRON - 2013

MITSUBISHI L200 - 2015

PERADUA BEZA - 2018

DAIHATSU MIRA - 2017

SUZUKI SWIFT - 2009/ 2012

BMW 520D - 2012

TOYOTA WIGO - 2017

82.50/-

145/-

30.90/-

60/-

71.90/-

141.75/-

61.50/-

53.75/-

50/-

102.50/-

40.50/-

30/-

45.50/-

35.50/-

35.50/-

93.50/-

40.50/-

32.50/-

52.50/-

49.90/-

100% ACCIDENT FREE... / 100% RUNNING CONDITION... / 100% INTERIOR CONDITION...

TOYOTA VITZ- 2019

TOYOTA AQUA - 2015

TOYOTA PASSO - 2008

TOYOTA VITZ - 2018

MERCEDES BENZ E200 - 2005

2 Units Available

Manual

2 Units Available

2 Units Available (Black & Silver)

56.50/- 74.50/-78.50/- 56.90/-

37.50/- 46.90/- 42.50/- 47.75/-

24.50/-

82.50/-82.50/- 56.50/-56.50/-

HONDA GRACE SENSING - 2018

78.50/-78.50/-

ITSUBISHI L200 - 2015

74.50/-74.50/-

50/-50/- 42.50/-42.50/- 47.75/-47.75/-37.50/-37.50/-

2 Units Available

46.90/-46.90/-

102.50/-102.50/-

2 Units Available

145/-145/- 52.50/-52.50/-

2 Units Available (Black & Silver)

40.50/-40.50/-

37.90/-37.90/-30/-30/-

SUZUKI ALTO - 2016

24.50/-24.50/-71.90/-71.90/- 35.50/-35.50/-

49.90/-49.90/-40.50/-40.50/-61.50/-61.50/-30.90/-30.90/-

Manual

35.50/-35.50/-

HONDA VEZEL - 2015

60/-60/-

TOYOTA TANK - 2018

53.75/-53.75/- 93.50/-93.50/- 32.50/-32.50/-45.50/-45.50/-

56.90/-56.90/-

141.75/-141.75/-

vk;Kld; ,iztjw;F thUq;fs;...!!!
ek;gpf;if> RWRWg;G kw;Wk; mDgtKs;s Nritf; Fohkpd; Nrit...!!!

xNu ehspy; yPrpq; trjpr; Nrit...!!!

Q Contra

0777 892 966
www.qcontra.com

,y.: 88/24> Ntf;fe;j ghij> nfhOk;G-02.

(Accounting Consultants)

SVAT,  fld; gzr; rpl;il (fpnubl; tTr;ru;)

ngWkjp Nrh; thp kPsspg;G/VAT uPgz;l; (VAT Refund)

( Online Income Tax Return Submission )

Md;iyd; tUkhd thp gbtq;fs; rkh;g;gpj;jy;
ngw;Wf; nfhLf;fg;gLk;.

Advertise Here

5.8cm (Height) x 16.3cm (Width)
Rs. 3,000/- +VAT

Contact :-
011 2 429 367 / 011 2 429 368 adzsuo@gmail.com

----------------------------------------------------------ொமை ெடுமைாசம் - ைம்பி   
ப�ாஞசம் ொர்த்து நடவுஙம�ா   
நாவில் மைனூறும்   
அறுசுமவ ொனைாய்   
நக்குைற்கும் சிலமெர்   
பினனால்....   
இருட்டுமைந்து கிடக்கும்   
எை�ணட பவளியில்   
மவ்ரஸு�ளின வக்கி்ரம் !   
புமடயங�ளும்,   
நமடயங�ளும்,   
பூ்ரான,   
நட்டுவக்�ாலி�ளின   
பு�லிடைாகிபமொனது - ொமை.   
ெசுமை ைவழும் புல்ைம்ர   
பவறும் - �ட்டாந்ைம்ரயாய்   
அசிங�ைாகிக் கிடக்கிைது - ைனபவளி !   
ஆடு�ளும்,   
ைாடு�ளும்   
அமலமைாதுகினைன - இப   
ொமல நிலத்தில்   
ப�ாஞசம் புல்மையலாைா   
எனும்   
 மொ்ராட்டத்தில்... !!   
�ாலா,   
�ாலைாய்   
ஆய்வு நடத்திய �ணிபபில்   
�ணடதியசம் - இது   
பெௌர்்ணமியாகிய நிலபவாளி   
ெட்டுத்பைறித்ை   
�மல, இலக்கிய சைபவளி   
சில சுயநல நரி�ளின   
சூழ்ச்சி வலயைாய் !   
சுடு�ாடாய் மொனது   
அைக்ப�ாட்டி விழுஙகிய   
மவளாணமை நிலைாய்   
அவச்ரைான   
தீர்வுைான - எனன.   
இனமை லட்சியம்   
எனை �மள நாசினி எஙகும்   
பைளித்ைா� மவணடும் !   
குடல் உறிஞசி�ள் !   
அைக்ப�ாட்டி ொதிபபுக்�ள் !   
ொமை ெடு மைாசம் !   
அைனால் ைான இந்ை எச்சரிக்ம� !!!   

 என.எம். அலிக்�ான.
சாய்ந்தமருது   

பாத்துநட !
நம்பினால் நம்பு ! 

பாதை படும�ாசம் !!

உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தல் குற்றச்ாட்டு
அமெரிக்்ாவில் புலி்ள் ம்யற்ாடு்ள்

உயிர்த்ை  ஞாயிறு குணடுத்  ைாக்குைல் 
பைாடர்பில் சம்ெந்ைபெட்டவருக்கு 
எதி்ரான குற்ைச்சாட்டு  ைற்றும் அபை -
ரிக்�ாவில் இடம் பெறும் விடுைமலப -
புலி�ளின ஆை்ரவு அமைபபு�ளின 
பசயற்ொடு�ள் பைாடர்பில் இலஙம�, 
அபைரிக்� நீதித்துமை திம்ணக்�ளத்து -
டன மெச்சுவார்த்மை நடத்தியுள்ளது. 

அமைமவமள இறுதியா� அபை-
ரிக்�ா ைாக்�ல் பசய்துள்ள குற்ைச்சாட்-
டுக்�ள் பைாடர்பில் அைன பினனணி 
பைாடர்பில் விளக்�ைளிபெைற்கு 
தூதுவர் ்ரவிநாத் ஆரியசிங� சர்வ-

மைச நடவடிக்ம��ளுக்�ான பி்ரதி 
குழுக்�ளின பி்ரைானி ைற்றும் சர்வ-
மைச நடவடிக்ம��ளுக்�ான நீதிைனை 
திம்ணக்�ள ஆமலாச�ர் ைற்றும் உத் -
திமயா�பூர்வ அதி�ாரி�ளுடன �டந்ை 
17ஆம் தி�தி மெச்சுவார்த்மை நடத்தி -
யுள்ளார்.

2019 ஏப்ரல் 21ஆம் தி�தி இடம்-
பெற்ை உயிர்த்ை ஞாயிறு குணடுத் 
ைாக்குைலினமொது ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் 
தீவி்ரவாதி�ளுக்கு ஆயுைங�ள் வழஙகி-
யமை ைற்றும் அைற்�ான சூழ்ச்சி�மள 
மைற்ப�ாணடமை பைாடர்பில் இலங -

ம�யர் மூவருக்கு எதி்ரா� அபைரிக்� 
பலாஸ் ஏஞசல்ஸ்  ைாவட்ட நீதிைன-
ைத்தினால் குற்ைபெத்திரிம� ைாக்�ல் 
பசய்யபெட்டுள்ளது. 

சம்ெந்ைபெட்ட மூவரும் ைற்மொது 
இலஙம� அ்ரசாங�த்தின �ட்டுபொட்-
டில் உள்ளனர். அபைரிக்� நாட்டின 
சட்டங�ளுக்கு மு்ர்ணா� எல்.ரி.ரி.ஈ. 
ஆை்ரவு அமைபபுக்�ள் அபைரிக்�ா -
வில் மைற்ப�ாள்ளும் பசயற்ொடு�ள் 
பைாடர்பில் மி� உனனிபொன �ண�ா-
ணிபபு மைற்ப�ாள்ளுைாறும் இைன-
மொது ம�ட்டுக்ப�ாணடுள்ளார். (ஸ)

மலா்ரனஸ் பசல்வநாய�ம்   

வடக்கு, கிழக்கு, ைமலய�ம் உட்ெட தூ்ர பி்ர -
மைசங�ளுக்�ான ்ரயில் மசமவ, நாமள திங�ள் 
முைல் ஆ்ரம்பிக்�பெடவுள்ளைா� மொக்குவ -
்ரத்து அமைச்சு பைரிவித்துள்ளது.   

ப�ாம்ரானா மவ்ரஸ் பைாற்று சூழ்நிமல-
மயயடுத்து �டந்ை ைார்ச் ைாைத்திற்கு பினனர் 
மீணடும் முைல் ைடமவயா� நாமளய தினம் 
தூ்ர பி்ரமைசங�ளுக்�ான ்ரயில் மசமவ ஆ்ரம் -
பிக்�பெடவுள்ளைா� அமைச்சு பைரிவித்துள்-
ளது.   

அைற்கி்ணங� ப�ாழும்பு ம�ாட்மடயிலி -
ருந்து �ணடி ைற்றும் ெதுமள வம்ரயிலான 
்ரயில் மசமவ நாமள ஆ்ரம்ெைாகினைது.   

வடைா�ா்ணத்திற்�ான ்ரயில் மசமவ 
�ல்கிமச ைற்றும் ப�ாழும்பு ம�ாட்மட ்ரயில் 
நிமலயங�ளிலிருந்து �ாஙம�சனதுமை வம்ர 
பசல்லவுள்ளதுடன கிழக்கு ைா�ா்ணத்திற்கு 
ைட்டக்�ளபபு வம்ரயிலான ்ரயில் மசமவ 
ைற்றும் ைட்டக்�ளபபிலிருந்து ப�ாழும்பு 
வம்ரயிலான ்ரயில் மசமவயும் நாமள இடம் -
பெைவுள்ளன.   

 பைன ெகுதிக்�ான ்ரயில்மசமவ ப�ாழும்பு 
ம�ாட்மடயிலிருந்து பெலியத்மை வம்ர இடம்-
பெைவுள்ளைா�வும் ்ரயில்மவ திம்ணக்�ள உயர் 
அதி�ாரி ஒருவர் பைரிவித்ைார்.(ஸ)   

அம�. நீதித்துதை திதைக்களத்துடன் இலஙத்க மபச்சு 

தூரப் பிரமைச
ரயில் மசதை்கள்   
நாதள திங்கள்
முைல் ைழத�ககு  

முச்சக்கர ைண்டி்களுககு 
பயணி்கள் பாது்காப்பு ்கைசங்கள்

இலஙம�யின முனனணி நிதி மசமவ பைாகுப-
ொளர்�ளான HNB Finance PLC ைைது நிறுவன 
ரீதியான சமூ� பொறுபபு்ணர்வு அணு�லின கீழ் 
ப�ாவிட்-19 மவ்ரஸ் ெ்ரவமலக் �ட்டுபெடுத்து-
வைற்�ா� நடவடிக்ம� எடுக்கும் வம�யில் முச்-
சக்�்ர வணடி ஓட்டுநர்�ளுக்கு பைளிவுெடுத்தும் 
மவமலத் திட்டபைானமை பி்ரமைச சு�ாைா்ர ைருத்-
துவ அலுவல�ம் ைற்றும் நும�ப�ாமட ைக்�ள் 
சு�ாைா்ர ெரிமசாைமன அதி�ாரி ைாைவ ப�ாடப�-
ை்ரவின ஒத்துமழபபுடன HNB Financeஇன மு�ா-
மைத்துவப ெணிபொளரும் பி்ரைை நிமைமவற்று 
அதி�ாரியுைான சமிந்ை பி்ரொத்தினதும் ைற்றும் 
மைல்ைா�ா்ண பி்ராந்தியத்திற்குப பொறுபொன 
சிம்ரஷட பி்ரதி பொலிஸ் ைா அதிெர் �பில �ட்டு-
பிட்டிய ஆகிமயாரின ெங�ளிபபில் நும�ப�ாமட, 
மிரிஹான பொலிஸ் விமளயாட்டு மைைானத்-
தில் ஏற்ொடு பசய்யபெட்டிருந்ைது. இைனமொது 
ப�ாவிட் பைாற்றுமநாய் நிமலமையின மொது 
ெயணி�மள ஏற்றிக் ப�ாணடு பசல்லுைல் ைற்றும் 
ெயணி�ள் மசமவ�மள மைற்ப�ாள்ளும் மொது 
பினெற்ை மவணடிய சு�ாைா்ர நமடமுமை�ள் 
குறித்து முச்சக்�்ர வணடி சா்ரதி�ளுக்கு பைளிவுெ-
டுத்துவமை இந்ை மவமலத்திட்டத்தின பி்ரைான 
மநாக்�ைாகும். இந்ை மவமலத் திட்டத்திற்�ா� 
நும�ப�ாமட ைற்றும் அைமன அணடிய ெகுதி-
�ளில் ெயணி�ள் மசமவ�மள மைற்ப�ாணடு 
பசல்லும் முச்சக்�்ர வணடி சா்ரதி�ள் 250 மெர் 
இதில் ெஙகுப�ாணடதுடன அவர்�ளது முச்சக்�்ர 
வணடி�ளுக்�ா� ை்ரைான ெயணி�ள் ொது�ாபபு 
�வசங�ள் ைற்றும் முச்சக்�்ர வணடி சா்ரதி�ளுக்-
�ா� ை்ரைான மு�க் �வசங�மளயும் வழஙகுவ-
ைற்கு HNB Finance நிறுவனம் நடவடிக்ம� எடுத்தி-
ருந்ைமை குறிபபிடத்ைக்�து.
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mk;gyhq;nfhil 

N`hl;lYf;F 

iu]; md;l; fwp> 

iu];> nfhj;J> 

mg;gk;> NrhB]; 

rfy NtiyfSk; 

njhpe;j 

Nfhf;fp 
ntapl;lH 
Njit 

jq;Fkplk; cz;L. 

075-8155126

ngUe;Njhl;l mikr;R

,yq;ifj; Njapiyr; rig
gjtp ntw;wplk;

,yq;ifapd; Njapiyf; ifj;njhopypd; xOq;F> mgptpUj;jp> tpw;gid Nkk;ghl;L 

eltbf;iffis epiwNtw;Wtjw;fhf nraw;gLk; Kd;Ndhb mur epWtdkhd 

,yq;if Njapiy rigapy; mq;fPfhuk; ngw;w Copah; vz;zpf;iff;Fs; eph;thf 

mjpfhhp gjtp ntw;wplj;ij epug;Gtjw;fhf jifik tha;e;j> nray;jpwd; 

kpf;f>  Mf;fj;jpwDs;s kw;Wk; ed;dlj;ijAila ,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

eph;thf cj;jpNahfj;jh; (II juk;) gjtp (JM 1-1)
njhopy; tpguk;

mjpfhuk; tha;e;j mjpfhhpapd; Nkw;ghh;itapd; fPo; ,yq;ifj; Njapiyr; rigapd; epWtd hPjpahd 

eph;thfk; kw;Wk; kdpjts Kfhikj;Jtj;jpw;Fhpj;jhd flikfis epiwNtw;Wjy;.

fy;tpj; jifikfs; kw;Wk; mDgtk;:

ntsp tpz;zg;gjhhpfs;:

tpahghu eph;thfk; / mur eph;thfk; / kdpj ts Kfhikj;Jtk; / th;j;jfk; / nghUspay; kw;Wk; 
rl;lk; Nghd;w ghlq;fSf;F  Kd;Dhpik toq;fp mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofj;jpypUe;J 

gl;lnkhd;iwg; ngw;wpUj;jy;

kw;Wk;

gl;lj;ijg; ngw;Wf;nfhz;ljd; gpd; mur epWtdnkhd;wpy; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; 

epWtdnkhd;wpy; Fwpj;j Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; xU tUlj;jpw;Ff; Fiwahj mDgtj;ijg; 

ngw;wpUj;jy;

cs;sf tpz;zg;gjhhpfs;:

,yq;ifj; Njapiyr; rigapy; Kfhikj;Jt cjtpahsh; (njhopy;El;gk; my;yhj) 1e; jug; gjtpnahd;wpy; 

Fiwe;jgl;rk; 05 tUlq;fs; jpUg;jpfukhd Nritf; fhyj;ijg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; kw;Wk; f.ngh.j. 

(c/j) ghPl;irapy; xNu mkh;tpy; Fiwe;jgl;rk; %d;W ghlq;fspy; rpj;jpaile;jpUj;jy;

rpq;fsk;> Mq;fpyk; kw;Wk; fzdp ghtid njhlh;ghd mwpT fl;lhakhFk;.

 rk;gs msT

 JM 1-1 – 2/2006: &gh  42,600 – 10x &gh  755 – 18x &gh  1135 x &gh  70,580 
  02/2006 Kfhikj;Jtr; Nrit Rw;wwpf;;iff;fika khjhe;j Muk;gr; rk;gs epiy &gh 42>600/- 

kw;Wk; tho;f;ifr; nryTg; gb &gh 7800.00 kw;Wk; murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Vida 

nfhLg;gdTfSk; toq;fg;gLk;.

 taJ:

  22 taJf;Ff; Fiwahky; kw;Wk; 45 taJf;F Nkw;glhjpUj;jy; Ntz;Lk;. cs;sf 

tpz;zg;gjhhpfSf;F ,e;j cr;r tanjy;iy Vw;Gilajy;y.

 Njh;e;njLj;jy;:

 fl;likg;Gldhd Neh;Kfg; ghPl;irapd; %yk;.

nghJ epge;jidfs;:

• midj;J tpz;zg;gjhuh;fSk; ,yq;ifg; gpuirahftpUj;jy; Ntz;Lk;.

•  midj;J tpz;zg;gjhuh;fSk; ,yq;ifapd; vg;ghfj;jpYk; flikahw;wj; Njitahd rpwe;j cly;> 

cs jFjpAld; rpwe;j NjfhNuhf;fpaj;Jld; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

•  midj;J tpz;zg;gjhhpfSk; rpwe;j ed;dlj;ijAila egh;fshapUj;jy; Ntz;Lk;.

•  Njh;e;njLf;fg;gLk; ntsp tpz;zg;gjhuh;fs; 03 tUl jFjpfhz; fhyj;jpw;F cl;gLj;jp Nrh;f;fg;gLth; 

vd;gJld; gjtpapy; epue;jukhf;fg;gLk; cs;sf tpz;zg;gjhuh;fs; xU tUl ghprPyidf; fhyj;jpd; 

fPo; epakpf;fg;gLth;.

•  Njh;e;njLf;fg;gLk; rfy ntsp tpz;zg;gjhuh;fSk; Fwpj;j rk;gs mstpd; Muk;g epiyapy; 

mkh;j;jg;gLthh; vd;gJld; cs;sf tpz;zg;gjhuh;fspd; rk;gsk; jhgdf; Nfhitapd; viik; cg 

mj;jp;ahaj;jpd; 04 mj;jpahaj;jpd; gpufhuk; mkh;j;jg;gLth;.

Vida mD$yq;fs;:

•  rigapy; jw;NghJ epyTk; rl;ljpl;lq;fSf;F mikthf itj;jpa epthuz trjpfs; toq;fg;gLk;.

•  Njh;e;njLf;fg;gLk; tpz;zg;gjhuh; mtuJ rk;gsj;jpd; 10% j;ij Copah; Nrkyhg epjpg; gq;fspg;ghfr; 

nrYj;Jjy; Ntz;Lnkd;gJld; ,jd; nghUl;L rigapdhy; 15% gq;fspg;G nra;ag;gLk;.
•  rigapdhy; NkYk; Copah; ek;gpf;if epjpf;F mtuJ rk;gsj;jpd; 3% gq;fspg;G nra;ag;gLk;.

 tpz;zg;gpj;jy;

  mur jpizf;fsq;fs;> mur $l;Lj;jhgdq;fs;> epajpr; rl;l rigfspy; NritapYs;s 

tpz;zg;gjhuh;fs; jkJ tpz;zg;gq;fis jkJ epWtdj; jiythpd; rpghhpRld; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

  ,f;fhhpahyaj;jpy; my;yJ www.srilankateaboard.com vDk; ,izajsj;jpy; ngw;Wf;nfhs;sf; 

$ba chpa khjphpg; gbtq;fspy; jahhpf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fis gpwg;Gr; rhd;wpjo; kw;Wk; 

jifikfs; / mDgtk; njhlh;ghd rhd;wpjo;fspd; gpujpfSld; 2021 khh;r; 10Mk; jpfjp my;yJ 

mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; 

gjtpapd; ngaiuf; Fwpg;gply; Ntz;Lk;.

gzpg;ghsh; ehafk;>

,yq;if Njapiyr; rig>

574> fhyp tPjp>

nfhOk;G-3.

tpiykD mwptpj;jy;
,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauR

ifj;njhopy; mikr;R

f`lf` fpuigl; yq;fh ypkpll;

f`lf` fpuigl; tpw;gid

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;
tpiykD ,yf;fk; : KGLL/MKT/TDR/2021/01

,yq;if> njhlq;f];ye;ij> kJuhnfhl f`lf` Ruq;fj;jpy; cs;s gpd;tUk; fpuigl;fis 

nfhs;tdT nra;tjw;F Mh;tKs;s cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L egh;fsplkpUe;J> f`lf` fpuigl; 

yq;fh ypkpll; rhh;ghf mikr;rpd; ngWiff;FOj; jiythpdhy; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

miof;fg;gLfpd;wd. ,t;tpis nghUl;fis nfhs;tdT nra;J Vw;Wkjp nra;tjw;F vjph;g;ghh;j;jpUf;Fk; 

cs;ehl;L egh;fSk; ,jw;fhd tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;fyhk;. tpw;gidf;fhf Vw;Wkjp nra;Ak; 

mbg;gilapy; ,t;tpis nghUl;fs; Kd;itf;fg;gLfpd;wd.

vdpDk;> cs;ehl;by; mt;tpisnghUl;fSf;F Nkyjpfkhd ngWkhdj;ij nray;gLj;Jtjw;F 

Mh;tKs;s> nfhs;tdthsh;fs; mtw;iw Nehpy; Vw;Wkjp mbg;gilapy; nfhs;tdT nra;J 

nfhs;syhk;. tpiykDjhuh;fs; jhk; tpUk;gpathW nkhj;j vz;zpf;ifiaAk; my;yJ mtw;wpd; 

gFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;J nfhs;tjw;fhfTk; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;fyhk;.

tpisnghUl;fspd; tpguk; kw;Wk; Vida tpguq;fs; gpd;tUkhW

tpis nghUl;fs;
vz;zpf;if 

(MT)

tpiykDg; gpizak; 

(LKR or USD For 20 
MTS

nghjpfs; 

toq;fYf;fhd 

tpjpfs;

tpiykD %Lk; 

kw;Wk; 

jpwf;fg;gLk; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

1 92-95C% 
fpuigl; gTlh; (HS 25041090)

800 MT

LKR 376, 000.00 
my;yJ USD 2035

IMT FIBC  
nghjpfs; 

([k;Ngh Ngf;)

06/04/2021 1400 
kzpf;F

2 92-95C% 
fpuigl; Jfs;fs;  

(HS 25041090)

LKR 335, 000.00 
my;yJ USD 1815

3 90-92C% 
fpuigl; gTlh;  (HS 25041090)

LKR 282, 000.00 
my;yJ USD 1525

4 90-92C% 
fpuigl; Jfs;fs;

  (HS 25041090)

LKR 260, 000.00 
my;yJ USD 1405

Fwpg;Gfs; :

Nkw;gb ml;ltizapd; 01Mk; gphptpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s VNjDk; tpis nghUl;fis 800 nkw;wpf; 

njhd;fs; vd;w vz;zpf;ifapy; toq;Ftjw;F f`lf` fpuigl; yq;fh ypkpll; MdJ ,aYikiaf; 

nfhz;Ls;sJ.

nkhj;jkhf toq;fg;glf;$ba fpuigl; MdJ> 800 nkw;wpf; njhd;fs; MFk;. MfNt> vz;zpf;ifg; 

gphpTfs; Mdit $ba tpiyapyhd tpis nghUl;fspypUe;J Fiwthd  tpis nghUl;fs; vd 

mit kjpg;gPL nra;ag;gl;Ls;sd. vt;thwhapDk;> ,jw;fhd ,Wjpj; jPh;khdk;> jpizf;fsg; 

ngWiff;FOtpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

tFjp  1 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s cw;gj;jpfSf;fhd tpiykDg; gpizakhdJ 20 nkw;wpf; 

njhd;fspw;fhdjhFk;. 20 nkw;wpf; njhd;fSf;F Nky;> tpiy kDr; rkh;g;gpg;gjhdhy;> tpiykDg; 

gpizakhdJ> vz;zpf;iff;F mikthf mikAk;. 

c+k; 100 nkw;wpf;njhd; 92-95 C% fpuigl; gTlh; ,w;fhd tpiykDg;gpizaj;jpw;fhf (USD 10175 
2035X5) vd tpiykDr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

khjnkhd;wpy; gTlh; njhFjp kw;Wk; Jfs; njhFjp KiwNa Mff;$baJ 300 njhd;fis jd;dfj;Nj 

itj;Jf;nfhs;tjw;fhd nfhs;ssitf; nfhz;Ls;sJ. vdNt> cw;gj;jp kw;Wk; vz;zpf;iffshdit 

fhyfl;lq;fspw;fikthf NtWgLk;.

KOikahd tpiykDg;gbtq;fs;> cj;jpNahf ,izak; http://www.industry.gov.lk kw;Wk; http://www.
kgraphite.lk Mfpatw;wpy; ntspaplg;gl;Ls;sd. ,jw;fhf Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; ,izaj;jpy; 

,tw;iw ,ytrkhfg; gjptpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;.

tpw;gidahshpdhy; toq;fg;gLk;> ghpe;Jiuf;fg;gl;l tpiykDg;gbtq;fs;> cz;ikahf tpiykDf;fisr; 

rkh;g;gpg;gjw;fhf khj;jpuk; cgNahfg;gLj;jg;gly; Ntz;Lk;.

,jw;fhd tpiykDg;gbtj; njhFjpia ,yq;if> nfhOk;G 05> ehuN`d;gpl;l> vy;tpl;bfy khtj;ij> 

,y.561/3 ,y; cs;s f`lf` fpuigl; yq;fh ypkpll; ,d; jiythplk;> kPsspf;fg;glhj 5000.00 

,yq;if &ghtpy; my;yJ 25 USD ,y; nrYj;jp> 22.02.2021 Kjy; 05.04.2021 tiu 0900 Kjy; 1500 

kzptiuahd fhyj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

kw;Wk; ,yq;if tq;fpf;fpis hpjPfk ,y; eilKiwg;gLj;jg;gLk; fzf;F ,yf;fk; 5359657 ,w;F 

5000.00 ,yq;if &ghit my;yJ 25 USD i itg;Gr; nra;J ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;il> ,yq;if 

f`lf` fpuigl; yq;fh ypkpll; ,w;F  jghypy; mDg;Gtjd; %yk; tpiykDg; gbtq;fis 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

(Swift Code - BCeyLKLX)

midj;J  tpiykDf;fSk; chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;L> '%yg;gpujp" kw;Wk; 'efy; gpujpfs;" 

jdpj;jdp ciwfspy; Nrh;f;fg;gl;L kPz;Lk; mtw;iw xNu ciwapy; Nrh;j;J Kj;jpiuapl;L> mtw;wpd; 

,lJgf;f Nky; %iyapy;>

''Sale of Kahatagaha Griphite and Tender No, KGLL/MKT/TDR/2021/01" vd;W Fwpg;gpl;L> jiyth;> 

mikr;rpd; ngWiff;FO (tpw;gid) ifj;njhopy; mikr;R> j.ng.,y.570> No.73/1> fhyp tPjp> nfhOk;G 

- 03 vd;w Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; my;yJ Neubahf> mNj mikr;rpd; epjpg; gphptpy; 

itf;fg;gl;Ls;s ngWifg;ngl;bapy; 06.04.2021 md;W 1400 kzpf;Fg; gpe;jhky; fpilf;ff;$bathW 

Nrh;j;jy; Ntz;Lk;.

ifj;njhopy; mikr;rpd; Nfl;Nghh; $lj;jpy; 06.04.2021 md;W 1400 kzpf;F  tpiykDf;fs; %lg;gl;L> 

cldbahfNt mit jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfs; 

rKfkspj;jpUg;gjw;F mDkjpf;fg;gLth;. jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

Nkw;fhzg;gLk; Fwpg;Gfspy; VNjDk; tpguq;fs; Njitnadpd; gpd;tUk; mYtyh;fsplk; mtw;iwg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Ruq;f Kfhikahsh;

f`lf` fpuigl; yq;fh ypkpll;>

kpd;dQ;ry; : kgllmines@gmail.com
njhiyNgrp  :   +94372252015

jiyth;/re;ijg;gLj;jw; gphpT

kpd;dQ;ry;  :  kgllho2019@gmail.com
njhiyNgrp  :  +94112368738
njhiyefy;  :  +94112058062
mikr;rpd; ngWiff;FO (tpw;gid)

ifj;njhopy; mikr;R>

j.ng.,y:570

,y.73/1> fhyp tPjp> nfhOk;G - 03> ,yq;if
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SABARAGAMUWA UNIVERSITY OF SRI LANKA
 

Applications are called from suitably qualifi ed persons for the Post of Registrar in the Sabaragamuwa University 
of Sri Lanka up to 24.03.2021.

  The Registrar is a full time Offi cer of the University, Ex-offi cio Secretary of the Council and the Senate and 
the Assistant Accounting Offi cer of the University. He/She shall be the custodian of the property of the 
University and, subject to the direction and the control of the Vice Chancellor, be responsible for the general 
administration of the University.

  The University is searching for dynamic individual to join the top management of the Sabaragamuwa 
University of Sri Lanka and charter the future direction of a leading national institution and contribute to 
the socio-economic development of the country through improvement of quality and relevance of higher 
education.

  Reference will be given to applicants possessing experience in modern management practices, proven 
leadership skills, creative and innovative approaches to problem solving competency in English and excellent 
interpersonal and communication skills. Academics with Management / Administrative experience may also 
apply.

Qualifi cations :

 (a)  Should possess a Degree with First or Second Class and a Postgraduate Degree at the level of  Ph.D in 
Administration or Management from a recognized University / HEI with not less than ten (10) years of 
administrative experience after obtaining the fi rst Degree.

OR

 (b)  Should possess a Degree with First or Second Class and a Postgraduate Degree of not less than two (02) 
years duration at Masters' level in Administration or Management from a recognized University / HEI 
with not less than twelve (12) years of administrative experience after obtaining the fi rst Degree.

OR

 (c)  A holder of the  post of Deputy Secretary / Deputy Registrar of the Commission/a Higher Educational 
Institution / Institute who has completed three (03) years of satisfactory service in that post with a 
Degree and a Masters' Degree in Administration or Management of not less than one (01) year's duration 
from a recognized University/HEI with not less than fourteen (14) years of administrative experience 
after obtaining the fi rst Degree. At least fi ve (05) years of such experience should be at the level of 
Deputy Secretary / Deputy Registrar and/or  Senior Assistant Secretary / Senior Assistant Registrar in the 
U-EX 2(II) grade of the Commission/a Higher Educational Institution / Institute

OR

 (d)  A holder of the post of Deputy Secretary / Deputy Registrar of the Commission/a Higher Educational 
Institution / Institute who has completed three (03) years of satisfactory service in that post with a Degree 
and a Postgraduate Diploma of not less than one year's duration in Administration or Management from 
a recognized University/HEI with not less than fi fteen (15) years of administrative experience after 
obtaining the fi rst Degree. At least fi ve (05) years of such experience should be at the level of Deputy 
Secretary / Deputy Registrar and/or Senior Assistant Secretary / Senior Assistant Registrar in the U-EX 
2(II) grade of the Commission/a Higher Educational Institution / Institute.

OR

 (e)  An Attorney-at-Law with a Degree from a recognized University / HEI who has completed three (03) years 
of satisfactory service in the post of Deputy Secretary / Deputy Registrar of the Commission/a Higher 
Educational Institution / Institute with fi fteen (15) years of administrative experience after obtaining the 
fi rst Degree. At least fi ve (05) years of such experience should be at the level of a Deputy Secretary / 
Deputy Registrar and/or Senior Assistant Secretary / Senior Assistant Registrar in the U-EX 2(II) grade of 
the Commission/a Higher Educational Institution / Institute.

OR

 (f)  A holder of the post of Deputy Secretary Deputy Registrar who is a Graduate from a recognized University 
/ HEI with eighteen (18) years of administrative experience  of the Commission / a Higher Educational 
Institution / Institute out of which at least three (03) years should be in the post of Deputy Secretary / 
Deputy Registrar and confi rmed in that post.

Notes :

 1.  "Administrative Experience" means, experience gained in a post in Sri Lanka Administrative Service or 
in a comparable post in a State or in a Private Sector Organization  in Human Resource Management 
or General Administration or Overall Management after obtaining the fi rst Degree from a recognized 
University / HEI. Experience gained in specialized fi elds such as Finance / Engineering or other Technical 
fi elds are not considered for this purpose.

 2.  Employees of Government Departments, Corporations and Statutory Bodies with the requisite 
qualifi cations who wish to serve on secondment / release are also eligible to apply.

Salary Scale :

 Rs. 104,000 - 3x2,170  ; 11x2,700 - 140,210 p.m. (U-EX 3 (I) - 2016).

  In addition to the abovementioned salary, the Cost of Living Allowance and other allowances approved by the 
Government would also be paid.

Age : Not more than 45 years.

  Age limit does not apply to the employees in the service of the Government Departments, statutory 
boards and state corporations.

Other benefi ts :

 (a)  The holder of the Post of Registrar will be eligible for sabbatical leave of one year duration with pay or 
two years duration without pay, after completion of seven years of service. Those proceeding abroad on 
such leave shall be entitled to receive full passage for himself/herself as well as for spouse.

 (b)  Residential facilities will be provided in a University Bungalow located at the University premises at a 
nominal rent.

 (c)  Appointee to the Registrar, will be provided with an assigned vehicle and monthly fuel allowance in 
accordance with  the current regulations.

 (d)  A residential telephone and internet facilities will be provided, and bills of same will be paid by the 
University subject to a ceiling and other conditions as per current regulations.

 (e) Further training where appropriate will be supported by the University.

 (f) Opportunity to live and work in an intellectually stimulating environment set in idyllic surroundings.

General Information :

 1) Method of Recruitment :

  Selection by structural interview.

 2)  The employees of the Government Departments / Corporations  should forward their  applications 
through the Heads of respective Departments / Corporations along with a certifi ed statement of the 
present salary particulars. They may send an advanced copy of an application to the University directly. 
The applications  which are not received through  the proper channel on or before the closing date will 
not be considered.

 3)  The selected candidates will become contributors to the Universities Provident Fund and the Universities 
Pension Scheme. The appointee is required to contribute 10% of the salary to the Provident Fund while 
the employer will contribute a sum equivalent to 18% of the salary of which 8% is credited to the 
Pension Scheme, 7% to the Provident Fund and 3% to the Employee Trust Fund.

 "The employees who will not be able to serve twenty years or more in the University System from 
the date of appointment to the compulsory age of retirement (Academic - 65 years, Non-Academic 
- 60 years) will not be  contributed to the Universities Pension Fund and such employee will not 
be a member of the Universities Pension Fund".

 4)  Application Form, Scheme of Recruitment and other relevant information could be obtained from the 
Assistant Registrar (Vice Chancellor's Offi ce), Sabaragamuwa University of Sri Lanka, P.O. Box 
02, Belihuloya  either by sending a self-addressed stamped envelope 23x10 cm in size or personally 
calling over at the Offi ce of the Vice Chancellor of the abovementioned, with a letter of request up to 
15.03.2021. The application form could also be downloaded from the University Website : www.sab.
ac.lk

 5)  The duly perfected application together with detailed Curriculum Vitae and certifi ed copies of the 
relevant certifi cates of educational and experience should be forwarded in a confi dential cover by the 
Registered Post, indicating the name of the post on the top left-hand corner of the envelope to reach the 
Vice Chancellor, Sabaragamuwa University of Sri Lanka, P.O. Box 02, Beliholoya, on or before 
24.03.2021.

Please be informed that as per the decision taken by the Council at its special meeting, our earlier 
advertisement dated 05.07.2020 calling applications for the above post and steps taken thereafter on the 
matter have been nullifi ed and process on the appointment of the post of Registrar begins afresh based 
on the said decision. Kindly note, applicants who have applied earlier are required to re-apply as per this 
advertisement if they wish to re-apply for the above post.

Incomplete or late applications will be rejected.

Vice Chancellor
Sabaragamuwa University of Sri Lanka
P.O. Box 02,
Belihuloya.

VACANCY
POST OF REGISTRAR

cz;zhl;L kUj;Jtf; fy;tp epWtfk;

nfhOk;G gy;fiyf;fofk;

gjtp ntw;wplq;fs;
2021 khh;r; 20 Mk; jpfjp tiuAk; gpd;tUk; gjtpfSf;fhd nghUj;jkhd jifikAila ,yq;if 

tpz;zg;gjhhpfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fis nfhOk;G gy;fiyf;fof cz;zhl;L kUj;Jt fy;tp 

epWtfk; ngw;Wf; nfhs;Sk;. 

tphpTiuahsh; (jFjpfhz; epiy)/ tphpTiuahsh; (cWjpg;gLj;jg;glhj epiy) / rpNu\;l tphpTiuahsh; 

juk; II /rpNu\;l tphpTiuahsh; juk; I.

Jiwfs;: MAh;Ntj/Adhdp/,ize;j tpQ;Qhdq;fs;

(Preference will be given to those who possess MD/Mphil/PhD in the  Mouliika Siddhantha Samhita/
Shalakya/Swasthavritta & Yoga/Agadatantra/Rasashastra & Bhaishajya Kalpanaa/Shareera Rachchana/
Shareera Kriya/Dawa Sazi (Saidlay)/Ilmul Jarahat/MBBS with PG qualifications in the relevant field)

2020.01.01 Mk;; jpfjpad;wpypUe;J toq;fg;gLk; rk;gs msTj;jpl;lk;:

1. U-AC 3(IV) :  tphpTiuahsh; (jFjpfhz; epiy)  : khjhe;jk; 54>600-10x1>335 -  

67>950 &gh

2.  U-AC  3(III) : tphpTiuahsh; (cWjpg;gLj;jg;glhjJ) : khjhe;jk; 69>580- 5x1>630 -  77>730 &gh
3. U-AC 3(II) : rpNu\;l tphpTiuahsh; - juk; II  : khjhe;jk; 69>360-11x1>630 -  

97>290 &gh

4. U-AC 3(I) : rpNu\;l tphpTiuahsh; - juk; I  : khjhe;jk; 91>310- 7x2>170 – 
106>500 &gh

Vida mD$yq;fs;

1.  VO tUlq;fs; Nritia g+h;j;jp nra;j gpd;dh;> KOr; rk;gsj;Jldhd xU tUl fhyg;gFjpf;fhd 

gzpapil tpLKiwf;F juk; I/ juk; II  ,Ys;s rpNu\;l tphpTiuahsh;fs; jFjpiag; ngw;Wf; 

nfhs;thh;fs;.

2.  1983 Mk; Mz;bd; 12 Mk; ,yf;f gzpf;nfhil rl;lj;jpd;  Vw;ghLfSf;fikthf Xa;T 

ngWk;NghJ/  Nritapd; ,Wjpapy; gzpf;nfhil nfhLg;gdT toq;fg;gLk;.

3.  gy;fiyf;fof Nrkyhg epjpak; kw;Wk; Copahpd; Xa;t+jpaq;fSf;fhf njhopy;jUehpd; 

gq;fspg;ghdJ Copahpd; rk;gsj;jpd; KiwNa 7% kw;Wk; 8%    MFk;. 

4.  rk;gsj;jpd; 3%  I njhopy;jUehpdhy; Copah; ek;gpf;if epjpaj;jpw;F gq;fspg;Gr; nra;ag;gLk;. 

tpz;zg;gpf;Fk; Kiwik: Nkyjpf jftiy mYtyf Neuq;fspy; epWtfj;jpd; jhgdq;fs; 

fpisapd; cjtpg; gjpthshplkpUe;J (tprhuizfs;: 0112687063) ngw;Wf; nfhs;syhk;. tpz;zg;gg; 

gbtq;fs; kw;Wk; gjtpf;F Njitg;gLk; jifikfs; Mfpatw;iw www.iim.cmb.ac.lk    vd;w 
epWtfj;jpd; ,izajsj;jpy; ghh;itapl;L mtw;iw gjptpwf;fk; nra;ayhk;. 

chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fs; gjpTj; jghypy; cjtpg; gzpg;ghsh;/jhgdq;fs;> 
cz;zhl;L kUj;Jtf; fy;tp epWtfk;> nfhOk;G gy;fiyf;fofk;> ,uh[fphpa  kw;Wk; – (kpd;dQ;ry; 

- recruit@iim.cmb.ac.lk) kw;Wk; tpz;zg;gq;fspd; nkd; gpujp (PDF & WORD) Mfpatw;iw 2021 khh;r; 

20 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtp Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. rhd;wpjo;fspd; 

gpujpfs;> g+h;j;jp nra;ag;glhj kw;Wk; jhkjkhd tpz;zg;gq;fs; mwptpj;jypd;wp epuhfhpf;fg;gLk;. 

murhq;f Nritfs;> $l;Lj;jhgdq;fs; kw;Wk; epajpr;rl;l rigfs; Mfpatw;wpd; Copah;fs; 

mth;fspd; tpz;zg;gq;fis chpj;jhd jpizf;fsq;fspd; jiyikf@lhfNt mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

~~Fwpg;G: ntw;wpl epiyfSf;fjpfkhd tpz;zg;gq;fs; ngw;Wf; nfhs;Skplj;J> Njitg;gLk; mbg;gil 

fy;tphPjpapyhd jifikfs; kw;Wk;/ my;yJ mDgtk; Mfpatw;wpw;F mjpfstpy; nfhz;Ls;s 

tpz;zg;gjhhpfspypUe;J njhpT nra;tjw;fhd chpikia epWtfkhdJ nfhz;Ls;sJ||.

gzpg;ghsh;>

cz;zhl;L kUj;Jt fy;tp epWtfk;>

,uh[fphpa.

16.02.2021.

Mh;t ntspg;gLj;jYf;fhd Ntz;LNfhs; 

(MNyhridr; Nritfs; - epWtdq;fis njhpT nra;jy;)

ehL    : ,yq;if

nraw;wpl;lj;jpd; ngah;  : nfhOk;G efu kPs; cUthf;f nraw;wpl;lj;jpw;fhd cjtp

fld; ,y    : LOO81A

xg;gilj; jiyg;G   :  kPs; Fbakh;j;jg;glTs;s kw;Wk;/my;yJ Vw;fdNt kPs;Fbakh;j;jg;gl;Ls;s 

FLk;gq;fspd; r%f efh;T> nfhs;ssT Nkk;ghL kw;Wk; tho;thjhuj;ij kPs; 

epWj;jk; kw;Wk; FLk;gq;fis Nkk;gLj;jy;

crhj;Jiz ,y   : SCURP/2019/C3-S/003(i)

Mrpa cl;lfl;likg;G KjyPl;L tq;fpaplkpUe;J (AIIB) efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;rpw;F xU 

epjpAjtp fpilf;fg;ngw;Ws;sJ. ,jw;fikthf> kPs;Fbakh;j;jg;glTs;s kw;Wk;/my;yJ Vw;fdNt 

kPs;Fbakh;j;jg;gl;Ls;s FLk;gq;fspd; r%f efh;T> nfhs;ssT Nkk;ghL kw;Wk; tho;thjhuj;ij epiyepWj;jy; 

kw;Wk; FLk;gq;fspd; Nkk;ghL njhlh;ghd nfhOk;G efu kPs; cUthf;f nraw;wpl;lj;jpw;F cjTk; MNyhridr; 

NritfSf;fhf> ,e;j epjpAjtpapd; xU gFjpia gpuNahfpg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ.

,e;j MNyhridr; NritahdJ> Vw;fdNtAs;s tho;thjhuj;ij fzpg;gPL nra;jy;> r%f kw;Wk; nghUshjhu 

rhj;jpaf;$Wfis jPh;khdpj;jy; njhlh;ghf xU jFe;j gq;Fgw;wy; r%f mbg;gil mZFKiwia cgNahfpg;gjd; 

%yk;> nraw;wpl;lj;jhy; ghjpf;fg;gLk; kf;fspd;  (PAPf;fs;) r%f nghUshjhu epiyikia Nkk;gLj;j 

xj;jhirfis toq;Fk; ,J> r%f mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis eilKiwg;gLj;JtJ khj;jpukpd;wp> ghy; 

mbg;gilapyhd kw;Wk; Vida midj;J tanjy;iyapdiuAk; fUj;jpw;nfhz;L> epWtdj;jpw;F chpj;jhdjhf 

kw;Wk; ghy; mbg;gilapy; tPL kl;lj;jpy; gjpyspf;fg;gLk; xU mZFKiwia mbg;gilahfff; nfhz;ljhFk;.

,e;j xg;gilf;fhd Fwpj;j fhyg;gFjp 3 tUlq;fshFk;.

Fwpj;j Nritfis toq;Ftjpy; jkf;fpUf;Fk; Mh;tj;ij ntspg;gLj;JkhW ,j;jhy; jFjpAs;s MNyhrid 

epWtdq;fs; miof;fg;gLfpd;wd.

Nritfis Nkw;nfhs;tjw;fhf Njitg;gLk; jifikfs; kw;Wk; chpj;jhd mDgtk; jkf;fpUg;gij fhz;gpf;Fk; 

jfty;fis> Fwpj;j MNyhrfh;fs; toq;f Ntz;Lk;.

Fwpj;j FWk;gl;bay;gLj;Jk; jfTj;jpwd;fs; gpd;tUkhW:

01.  fle;j %d;W tUl fhyg;gFjpapyhd ruhrhp epfuhd ,yhgk; rhjfkhdjhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. (2017 Kjy; 

2019 tiu) 

02.  fle;j 10 tUl fhyg;gFjpapy; Mff;Fiwe;jJ 3 epfuhd xg;gilfs; Nkw;nfhs;sg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. IFi 
epjpapay; nraw;wpl;lq;fspd; ghfq;fis cUthf;fk; ,tw;wpy; Mff;Fiwe;jJ ,uz;Lld; r%f efh;T> 

nfhs;ssT Nkk;gLj;jy; kw;Wk; tho;thjhu Nkk;gLj;jy; epfo;r;rpj;jpl;l tif) 

03.  tPlikg;G nraw;wpl;lq;fspy; Fbakh;j;jg;gl;Ls;s r%fq;fSld; gzpGhpe;j mDgtk; (2015 Kjy; 2019 tiu> 

fle;j 5 tUl fhyg;gFjpapy; 3 nraw;wpl;lq;fspy; cs;s mDgtk;)

04. g+Nfhs mDgtk; (VjhtnjhU njw;fhrpa ehl;by;> Mff;Fiwe;jJ 3 epfuhd xg;gilfspy; gzpGhpe;j mDgtk;

05.  epWtdj;jpd; njhopy;El;g kw;Wk; Kfhikj;Jt Njh;r;rp

   FWk;gl;bay;gLj;Jk; fl;lj;jpy; Kf;fpa Njh;r;rpfs; kjpg;gPL nra;ag;gl khl;lhJ

  Fwpj;j Mh;tq;fhl;Lk; MNyhrfh;fspd; ftdkhdJ> Kuz;ghLfspy; mf;fiw kw;Wk; jifik kPjhd A11Bs 
,d; nfhs;iffis tpghpf;ifapy;> 2016 [{d; 2 cila AiiB ,d; ngWeh;fSf;fhd ngWif topfhl;ly;fs;> 

gphpT ii> ge;jp 4.4 kw;Wk; ge;jp 4.9 kPJ nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

  jkJ jifikfis Nkk;gLj;Jk; Kfkhf MNyhrfh;fs;> Vida epWtdq;fSld; ,ize;J nfhs;syhk;. 

Mdhy;> Fwpj;j ,izg;ghdJ $l;L Kaw;rpah kw;Wk;/my;yJ xU cg MNyhrfuh vd njspthff; 

Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. xU $l;L Kaw;rpnadpy; mjpYs;s midj;J jug;gpdUk;> njhpTnra;ag;gLkplj;J 

xg;ge;j fhyg;gFjp KOtjpw;FNk xUkpj;jjhfTk;> jdpj;jdpNaAk; flg;ghLfis nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

  efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R (www.smoud.gov.lk)> efu mgptpUj;jp mjpfhu rig                 

(www.uda.gov.lk) kw;Wk; Mrpa cl;fl;likg;G KjyPl;L tq;fp (www.aiib.org) kw;Wk; UNDB xd;iyd; 

(devbusiness@un.org) ,izaj;jsq;fspypUe;J> tpz;zg;gk; kw;Wk; epajpf; Fwpg;Gfs; (Tor) Nghd;wtw;iw 

gjptpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;.

  ngWeh;fSf;fhd ngWif topfhl;ly;fspy; fhl;lg;gl;Ls;s juk; kw;Wk; njhpT mbg;gilapyhd tpiyf;F 

(QCBS) mikthdjhf xU MNyhrfh; njhpT nra;ag;gLthh;.

  mYtyf Neuq;fspy; (K.g.8.30 Kjy; gp.g.4.15 tiu) fPNoAs;s Kfthpapy; Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. 

  jw;NghJs;s nfhtpl; - 19 epiyik fhuzkhf Mh;t ntspg;gLj;jy;fs;> 2021 khh;r; 8Mk; jpfjp gp.g.2.00 

kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;djhf (cs;@h; Neug;gb)> fPNoAs;s kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;gp itf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

(pmuurpcc@gmail.com)
jiyth;>

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

17Mk; khb> 

'R`{Wgha"

gj;juKy;y.

,yq;if.

njh.Ng - 0112073883

ngf;]; - 0112074498

kpd;dQ;ry; - pmuurpcc@gmail.com
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மாணவர் கழக அனுமதி வர்ணப்
புகைப்்படம்மா்ணவர ப்பயர  .......................................

பிறந்த திைதி  .......................................

வகுப்பு  .......................................         
   ்பாடசாகை  .......................................

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

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

வகுப்்பாசிரியர கைபயாப்்பம்

மாணவர் கழகம்
சிறுவர் உலகம்

தினகரன் வாரமஞ்சரி
த.பெ.இல.834 பகாழும்பு.

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 310
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ப்பயர   ...........................................................

வகுப்பு  ...........................................................

்பாடசாகை ப்பயர ...........................................................

்பாடசாகை முைவரி ...........................................................

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

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

மா்ணவரின் ப்பயர 

இடமிருந்து வலம் 
(1)  கடல் வாழ் மீனினம். இந்்த இனத்தில் இ்ராட்-

ச்த உருவம் பகாணட ெயஙக்ரைான மீனக-
ளும் கடலில் உள்ளன. 

(2)  ைாடுகளில் ஒரு இனம் இது. கருமை நிறம். 
(6)  பூவின ஒரு ெகுதி இது.  பூமவ ்தாஙகும்  

அடிப ெகுதி. 
(16)   ்தணணீரின மைற்ெ்ரபபில் இலகுவாக நீந்திச் 

பசல்லக்கூடிய ெறமவ இனம்.  சிறு மீனக-
ம்ளயும், நீரவாழ் சிறு உயிரினஙகம்ளயும் 
பிடித்துணணும் ெறமவ.  ஆனால் ெறபெ-
தில்மல. (்தமலகீழான பசால்)

(19)  கவிம்தக்கும், கவிஞனுக்கும் பொதுவான 
பசால். 

(22) ெறக்கும் ொலூட்டி இனம். 

மைலிருந்து கீழ்
(2)  உலபகஙகும்  சைா்தானப ெறமவயாக குறிப-

பிடபெடுவது. (்தமலகீழான பசால்)
(3)  ொலூட்டி இனத்ம்தச் மசரந்்த சிறு பி்ராணி. 

இ்ரவில் உணவு ம்தடுவது. வீட்டில் எங-
காவது துவா்ரம் இருந்்தால் அ்தனூடாக 
நுமழந்து சமையலமறக்குள வந்து எம்தயா-
வது உணணக் கூடியது. 

(5)  கணகளுக்குப ொதுகாபபு ்தருவது. (்தமலகீ-
ழான பசால்)

(7)  ைமழத்தூறலினமொது, ஆகாயத்தில் சூரிய-
னுக்கு எதிரத் திமசயில் காணக்கூடிய  வரண-
ஜாலம். (்தமலகீழான பசால்)

(10)  ஒரு வித்திமலத் ்தாவ்ரம் இது.  கருபெட்டி 
்தயாரிபபில் உ்தவும் ை்ரம். 

(12)  மொக்குவ்ரத்து சா்தனம்.  (்தமலகீழான 
பசால்)

(20)  அக்காலத்தில் மவட்மடயாடவும், மொர புரி -
யவும்  ெயனெடுத்திய ஆயு்தம்.  அம்பு அவ -
சியம். 

இடமிருநது வைம்   

1. அல்லி 4. சிமல 7. ெகல் 10. கபெல் 16. ெ்தவி 
19. ஓமல 22. ொமன 24. காம்ள  
 

மமலிருநது கீழ்  

1. அக்கம்ர 3. ெல்லி 4. ெசி 8. கல்வி 14. ெமன 
17. ்தவம்ள  19. ொமல   

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 309
விகடைள்

பொட்டி இல. 310
சிறுவர் உலகம்

தினகரன் வாரமஞ்சரி 
த.பெ.இல.834. 

பகாழும்பு

வகுப்்பாசிரியர  ப்பறமறார கைபயாப்்பம்

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 308

மு்தைாம் ்பரிசு  
பி. ருஷானி,  
்த்ரம் 08, விஷ்ணு ைகா வித்தியாலயம்,  
பெரிய நீலாவமண,  
கல்முமன.   

இரணடாம் ்பரிசு   
எம்.ஏ.எப. அஸைா,  
்த்ரம் 07 பி, க/ ெதியுதீன ொலிகா வித்தியாலயம்,  
கணடி.   

மூன்றாம் ்பரிசு   
லுக்ைான மின்ாத்,  
்த்ரம் 06 பி, ைா/ஸாஹி்ரா ம்தசிய ொடசாமல,  
ைாத்்தம்ள.

பாராட்டு பபறுவ�ார்

பரிசு பபறுவ�ோர்  

1. எஸ.ஏ. நு்ா,  
்த்ரம் 13, மக/ ைா/சாஹி்ரா ம்தசியக்கல்லூரி,  
ஹிஙகுமலாயா.  

2. ஏ.எம். ைரயம் மச்ா,  
்த்ரம் 11, அல் அஸ்ர ம்தசிய ொடசாமல,  
ைனனார.   

3. எம்.மக.எம். மற்ான,  
்த்ரம் 05 பி, ைா/அல் மினா ஆ்ரம்ெ 

ொடசாமல,  
உக்குவம்ள.   

4. ெரீ்ரா,  
்த்ரம் 04, ஆமினா ஆ்ரம்ெ ொடசாமல,  
எல்கடுவ வீதி,   
உக்குவம்ள.   

5. ெரீ்ரா,  
்த்ரம் 04, ஆமினா ம்தசிய ொடசாமல,  
பைாலந்்தபிட்டிய,  
ைாத்்தம்ள.   

குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
ஒன்்ாரத் ப்தறலும் உவந்தாகர ஆகைலும்   
எணணின் ்தவத்்தான் வரும்.  

தெளிவுரை : தீரை தெய்யும் பரைவரை அடக்குெலும், 
நனரை தெய்யும் நணபரை உயர்த்துெலும் நிரைத்ெ 
அளவில் ெவத்தின வலிரையால் உணடாகும்.   

முகைஜீர – றிஸ்மியா,  
மாஞமசாகை, கிணணியா. 
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ராமேநதிரன் அம்ரி்தா,   
்தரம் 04, பைா/இராமநா்தன் இநது மைளிர ைல்லூரி,  
பைாழும்பு 04.  

ஷஹைா   றிஸான்,
்தரம் 11, பைா/முஸ்லிம் மைளிர ைல்லூரி,
பைாழும்பு 04.

ஜி. கிஷான்,  
்தரம் 09,   
ைம்மடுவ ்தமிழ் மைா வித்தியாையம்,  
ைம்மடுவ, மாத்்தக�.

கஸ்ப் ரி்பாய்,  
்தரம் 02, ஸாஹிரா ஆரம்்பப்்பாடசாகை,  
்தரைாநைர. 

இவ்வார 
சிரிப்பு

ஹஸ்னா 

1716
ைனி்தன எவவ்ளவு ப்தரிந்து பகாண -

டிருக்கிறான எனெதில் புகழ் இல்மல. 
எனன நல்ல பசயல்கம்ள சமு்தாயத் -
திற்கு பசய்து பகாணடிருக்கிறான என-
ெதில் ்தான புகழ் இருக்கிறது. 

புகழ் எனெது ்தனமுமனபபிற்கு 
மொடும் தூெம் அல்ல. நற்பசயலின 
விம்ளவினால் ெயனமடயும் ைக்கள 
அனமொடு பகாடுக்கும் ைதிபபு -

ணரமவ புகழாகும். நீஙகள புகமழத் 
ம்தட முயற்சித்தீரக்ளானால் அந்்த 
மவட்மெ புகழ் உஙகம்ள அணுகாைல் 
து்ரத்தும் சக்தியாகும்.   

 மசா.விமனாஜ்குைார,   
 ப்தாழில்நுட்ெ பீடம்,   

 யாழ்.ெல்கமலக்கழகம்,   
 கிளிபநாச்சி.  

மனிதனுக்கு புகழ் எவ்வாறு கிடைக்கும் ?   

நாஙகள இனறு பிமற நிலவு   
நாம்ள வ்ளரும் பூ்ரமணகள   
நாஙகள இனறு சிறு பைாட்டு   
நாம்ள ைலரும் அழகிய பூ.   
  
இரு இமலவிட்ட வித்துக்கள நாம்   
எழுமவாம் நாம்ள விருட்சபைன   
மவகமறப பொழுதின சூாியனகள   
மவயகம் ஒளி்ர மைபலழுமவாம்   
  
அக்ரம் கற்கும் சிறுவா் நாம்   
அமனத்தும் கற்மறா ்ராய்வருமவாம்   
்தக்ரம் அல்ல நாபைல்லாம்   
்தஙகம் ஆகி பஜாலித்திடுமவாம்.   
  
பைல்ல நகரும் எம்ைாற்றல்   
மைவிப ொயும் காலம் வரும்   
வல்லமை பகாணட சந்்ததியாய்   
வ்ளரமவாம் இந்்தப பூவுலகில்..!   

பஷல்லி்தாசன,   
திருமகாணைமல.   

ை்ரத்ம்த வ்ளரக்க மவணுஙக   
இம்த ைனதில் பகாள்ள மவணுஙக   
ைணணரிபமெத் ்தடுத்திடுஙக   
வான ைமழமயத் ்தருவது ை்ரமுஙக!   
  
பவபெம் குமறபெதும் ை்ரமுஙக   
ைண வ்ளத்ம்த மசரபெதும் ை்ரமுஙக   
விறமகத் ்தருவதும் ை்ரமுஙக   
பி்ராணவாயு ஈவதும் ை்ரமுஙக!   
  
ெறமவகள இருக்குமிடம் ை்ரமுஙக   
இனிய ெழஙகம்ளத் ்தருவதும் ை்ரமுஙக   
நிழமலத் ்தருவதும் ை்ரமுஙக   
இந்்த நிலத்ம்த குளிரவிபெதும் ை்ரமுஙக!   
  
எனமவ ை்ரத்ம்த வ்ளரக்கணுஙக   
இம்த இனிமைல் நனகு உணருஙக   
உணரந்்தால் ைட்டும் மொ்தாதுஙக   
அம்த உடமன பசயலில் காட்டணுஙக..!   

 கல்பலாளுமவ ொரிஸ,   
ைளவாமன.   

நாளைய சந்ததி நாம் ! மரம் வைர்ப்ாம்!   

மினகுமிழ் – ம்தாைஸ அல்வா எடிசன   
ப்தாமலமெசி – அபலக்சாணடர கி்ரகம்பெல்   
ப்தாமலக்காட்சி – மஜான பலாசி பெயாரட்   
மடனமைட் – அல்பி்ரட் மநாெல்   
இடி்தாஙகி – பெஞசமின பி்ராஙளின   
மடனமைா – மைக்கல் ெ்ரமட   
நீ்ராவிக் கபெல் – ஸறீவினசன   
மினசா்ரம் – அபலக்சானமறா மவால்டா   

கடிகா்ரம் – சாரஸ ெமெஜ்   
நுணுக்குக்காட்டி – இசற் மசானசன   
மின உயரத்தி – ஈ.ஜி. ஒற்றிங   
எம்.ஆர. ்ாதி – ஆதிப,   

்த்ரம் 11 ஏ, ொபுல் ்சன 
ைத்திய கல்லூரி,   
வறக்காபொல.   

விஞ்னானிகளும் கண்டுபிடிப்னாளரகளும்   

ெசித்ம்தாருக்கு உணவிடுவம்த என ை்தம். 
வறியவரிடமும் ொை்ரரிடமும் அனபுடன 
ெழகுெவம்ர என கடவுள   

 – சுவாமி விமவகானந்்தர   

உணமை ஒனறு்தான எனறும் நிமலத்து 
நிற்கும் ்தகுதிமயப பெற்றிருக்கிறது  

 – புத்்தர 

ஆமச புத்திமய ைமறக்கும்மொது அறிவு 
மவமல பசய்யாைல் மொய்விடுகிறது   

 – கவிய்ரசு கணண்தாசன   

 நல்ல எணணத்ம்தாடு இரு. அது உன 
நடத்ம்தமயப ொதுகாக்கும்     

 – வள்ளலார   
 
பவற்றி எனெது முழுத் தியாகமும் பசய்்த 

பினனம்ர கிமடக்க்க்கூடிய ஒனறு   
 – ஜவ்ரலால் மநரு   
 

கடின உமழபபு ப்தய்வ வழிொட்டுக்குச் 
சைம்     – லால்ெகதூர சாஸதிரி   

நம்பிக்மக உணடானால் பவற்றியும் 
உணடு    

 – ைகாகவி ொ்ரதியார   
 
எத்்தமனப ெடிகள எனறு ைமலக்காதீர-

கள. எல்லாப ெடிகளும் கடக்கக்கூடிய -
மவமய   

 – ்ராைலிஙக வள்ளலார   

ஜா்தகத்ம்தயும் மஜாதிடத்ம்தயும் நம்பி 
அதில் வாழ்க்மகமயத் ம்தடாதீரகள. நல்ல 
வாழ்க்மக எனெது கடும் உமழபபின 
பினனால் ைமறந்திருக்கிறது. – மநரு   

 
ஆற்றமலவிட ஆரவமை பவற்றிக்கு 

அடிபெமடக் கா்ரணைாகும்  
 – சாரலஸ ெக்ஸடன   

ஆ. லஙமகஷ்,   
்த்ரம் 07, மநாரவூட் 

்தமிழ் ைகா வித்தியாலயம்,   
மநாரவூட்.   

ப்
னான

பம
னாழி

கள்
   

யாமன காட்டில் வாழும் மிருகைா -
கும்.   
இது ஞாெகசக்தியுள்ள மிருகைாகும்.   

யாமனயின கால்கள உ்ரல்மொல் இருக் -
கும்.   

இ்தன காதுகள சு்ளகுமொல் இருக்கும்.   
யாமனயின கணகள மிகச் சிறியமவ.   

யாமன தும்பிக்மகயால் ை்ரஙகம்ள தூக்கிச் 
பசல்லும்.   
இது கறுபபு நிறமுள்ள மிருகைாகும்.   
யாமனயின வால் குஞசம் மொனறு காணபெடும்.   
யாமன இமல, குமல, கரும்பு எனெவற்மற 
விரும்பி உணணும்.   
யாமனயின வயிறு ொமன மொனறு காணபெ-
டும்.   
இலஙமகயில் யாமனகளுக்பகன பினனவல-
யில் ச்ரணாலயம் அமைக்கபெட்டுள்ளது.   
யாமனமய பசலுத்துெவன ொகன என 
அமழபெர.   

அ. ொத்திைா முபலி்ா,   
தி/கிணணியா முஸலிம் 

ொடசாமல,   
கிணணியா 06.   

யனான்   

03

06
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இலங்கை கிரிக்கைட் அணியின் வேகைப்பந்து வீச்சாளர் 
தம்மிகை பிர்சாத், ்ர்ேவத் கிரிக்கைட்டில் இருந்து ஓய்வு ்்பறுே-
தசாகை அதிகைசாரபபூர்ேமசாகை அறிவித்துளளசார்.

தனது ஓய்வு குறித்து தம்மிகை பிர்சாத் கூறு்கையில், ‘்ர்ே-
வத் கிரிக்கைட்டில் இருந்து ஓய்வு ்்பறுேதற்கும் இ்ளஞர்-
கைளுககு ஒரு ேசாய்ப்்ப ேழஙகுேதற்கும் இதுவே ்ரியசான 
தருணம் என்று நசான் நி்னககிவேன்.

நசான் ்தசாடர்ந்து உளநசாட்டு கிரிக்கைட்டில் வி்ளயசாட முடிவு 
்்ய்துளவளன், ஏற்கைனவே எஸ்.எஸ்.சி-ககு 19 ஆண்டுகைளசாகை 
வி்ளயசாடியுளவளன்’ என கூறினசார்.

37 ேயதசான பிர்சாத், 25 ்டஸ்ட் மற்றும் 24 ஒருநசாள 
மற்றும் ஒவர்யசாரு ரி-20 வ்பசாட்டியில் வி்ளயசாடி ்மசாத்தம் 
107 விக்கைட்டுகை்ள வீழ்த்தியுளளசார். இதில் ்டஸ்டில் 75 
விக்கைட்டுகைளும் 32 ஒருநசாள விக்கைட்டுகைளும் அடஙகும்.

2006ஆம் ஆண்டு ்பஙகைளசாவதஷுககு எதிரசான ஒருநசாள 
வ்பசாட்டியில் அறிமுகைமசான தம்மிகை பிர்சாத், இறுதியசாகை 
2015ஆம் ஆண்டு வமற்கிந்திய தீவுகைள அணிக்கைதிரசான 
்டஸ்ட் வ்பசாட்டியில் வி்ளயசாடியிருந்தசார்.

2015ஆம் ஆண்டுககு பிேகு வதசாள்பட்்ட கைசாயம் கைசாரண-
மசாகை கிரிக்கைட் ேசாழ்க்கை்ய ்தசா்லத்த அேர், அதன்பிேகு 
மீண்டும் சிேப்பசான ்பஙகைளிப்்ப அணிககு ேழஙகைவில்்ல.

2002ஆம் ஆண்டு முதல் எஸ்.எஸ்.சி.்யப பிரதிநிதித்-
துேப்படுத்தி வி்ளயசாடிேரும் பிர்சாத், 130 வ்பசாட்டிகைளில் 
இருந்து 29.1 ்ரசா்ரியசாகை ்மசாத்தம் 351 முதல் தர விக்கைட்-
டுகை்ள வீழ்த்தியுளளசார்.

இப்பத்திரி்கை அவஸசாஸிவயட்டட் நியூஸ் வ்பப்பர்ஸ் ஒப சிவலசான் லிமிடட் கைம்்பனியரசால் ்கைசாழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயேர்தன மசாேத்்தயிலுளள வலக ஹவுஸில் 2021 ்்பபரேரி மசாதம் 21ம் திகைதி ஞசாயிற்றுககிழ்ம அசசிட்டுப பிரசுரிககைப்பட்டது.
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இலஙமகை கிரிக்பகைட் அணியின் 
புதிய வவகைபெந்து வீச்சு ெயிற்சியா-
ள்ராகை சமிந்்த வாஸ் நியமிக்கைபெட்-
டுளள்தாகை இலஙமகை கிரிக்பகைட்  
அறிவித்துளளது. எதிரவரும் வைற்-
கிந்தியத்தீவுகைள சுற்றுப ெயணத்தின் 
வொது, அவர அணியின் வவகைபெந்து 
வீச்சு ெயிற்சியாளர ெ்தவிமய ப்தாட-
ருவார.

முன்்ன்தாகை ்தனிபெட்ட கைா்ரணங-
கைமளக் கூறி வவகைபெந்து வீச்சு ெயிற்-
சியாளர ெ்தவியில் இருந்து விலகிய 
வடவிட் சாகைருக்கு ெதிலாகை சமிந்்த 
வாஸ் நியமிக்கைபெட்டுளளார. 47 
வய்தா்ன வாஸ், இலஙமகை அணிக்-
கைாகை 111 படஸ்ட் வொட்டிகைளில் 355 
விக்பகைட்டுகைமளயும் 322 ஒருநாள 
வொட்டிகைளில் விமளயாடி 400 விக்-
பகைட்டுகைமளயும் ஆறு ரி-20 வொட்டிகை-
ளில் 6 விக்பகைட்டுகைமள பெற்றுக்பகைாடுத்துளளார.

அடுத்்த ைா்த ஆ்ரம்-
ெத்தில் வைற்கிந்-
திய தீவுகைளுக்கு 

கிரிக்பகைட் சுற்றுபெயணம் வைற்பகைாளளவுளள இலஙமகை 
அணி, மூன்று ரி-20 ைற்றும் ஒருநாள வொட்டிகைள பகைாணட 
ப்தாடர, இ்ரணடு வொட்டிகைள பகைாணட படஸ்ட் ப்தாடரில் 
விமளயாடவுளளது.

இலங்கை கைசால்்பந்து அணியின் 
மூன்ேசாேது கைட்ட ்பயிற்சிகைள கைடந்த 
19ம் திகைதி முதல் 24ம் திகைதிே்ர 
ந்ட்்பறும் என இலங்கை கைசால்்பந்-
தசாட்ட ்ம்வமளனம் அறிவித்துளளது.

இலங்கையில் ந்ட்்பேவுளள 
சுப்பர் லீககின் முன்்பருேகைசால வ்பசாட்-
டிகைள ்தசாடஙகியுளள நி்லயில், 
இதற்கி்டப்பட்ட கைசாலப்பகுதியில் 
வீரர்கைளின் உடற்தகுதி, உளவியல் 
நி்ல மற்றும் திேன் என்்பேற்்ே 
ஆரசாயும் ே்கையில் இந்த ்பயிற்சி 
முகைசாம் நடத்தப்படவுளளது.

இந்த ்பயிற்சிகைளுடன், சுப்பர் லீக 
முன்்பருே வ்பசாட்டி ஆரம்்பமசாேதற்கு 
இரண்டு நசாட்கைளுககு முதல், வீரர்-
கைள அேர்கைளு்டய கைழகைஙகைளுககு 
அனுப்பப்படுேர் எனவும் குறிபபிடப-
்பட்டுளளது.

ஆரம்பிககைப்படவுளள இந்த ்பயிற்சியிலிருந்து உ்பசா்த கைசார-
ணமசாகை அபதுல் ்பசாசித் நீககைப்பட்டுளளசார். இேருககு ்த்திரசி-
கிச்் வமற்்கைசாளள வேண்டும் என ்தரிவிககைப்பட்டுளளது. 
இந்தநி்லயில், இேருககு ்பதிலசாகை டி்்பன்டர்ஸ் கைசால்்பந்து 
கைழகை வீரர் ்ரசாஷசான் அபபுஹசாமி குழசாத்தில் இ்ணககைப்பட்-
டுளளசார்.

 தனிப்பட்ட கைசாரணஙகைளுககைசாகை ்பயிற்சி முகைசாமில் இருந்து 
்ேளிவயறியிருந்த ேசீம் ரசாஸிக மீண்டும் குழசாத்துடன் 
இ்ணந்து ்கைசாண்டுளளசார். அத்துடன், வகைசால் கைசாப்பசாளர் 
நுேசான் கிம்ஹசான 23 ேயதுககுட்்பட்வடசாருககைசான குழசாத்து-
டன் இ்ணயவுளளசார் எனவும் குறிபபிடப்பட்டுளளது.

ஜனேரி 3ஆம் திகைதியிலிருந்து 17ம் திகைதிே்ர முதற்கைட்ட 
்பயிற்சிகைள ந்ட்்பற்றுேந்ததுடன், இரண்டசாேது கைட்ட ்பயிற்-
சிகைளின் பின்னர், மூன்ேசாேது கைட்ட ்பயிற்சிகைளும் ஆரம்்பமசாகை-
வுளளன. இந்த ்பயிற்சி முகைசாமசானது, ஜூன் மசாதத்தில் வதசிய 
அணி வி்ளயசாடவுளள வ்பசாட்டிகை்ள கைருத்திற்்கைசாண்டு நடத்-
தப்படுேதசாகை இலங்கை கைசால்்பந்து ்ம்வமளனம் ்தரிவித்துள-
ளது.

்பயிற்சிகைளுககைசாகை ்தரிவு ்்ய்-
யப்பட்டுளள வீரர்கைள வி்பரம் 

சுஜசான் ்்பவரரசா, பர்பசாத் ருேன் 
அனுரசிறி, ஆர்.பி. தனுஷகை, 
எம்.ஏ. நுேசான் கிம்ஹசான, எம். 
ஷலன ்மீர, ்ரசாஷசான் அபுஹசாமி, 
மதுஷசான் ்்பர்னசாந்து, ஜூட் சு்பன், 
ஷரித்த ரத்னசாயககை, ்வமசாத் 
டில்ஷசான், ரிஸ்கைசான் ்்ப்ர், 
அஷிகுர் ரஹமசான், ்மசாஹமட் 
்பீர் ரசூனியசா, ேஹமசான், யூ.எஸ்.
டி. தனுஷகை, ்ர்ேசான் வஜசாஹர், 
கைவிந்து இஷசான், சுபுன் தனன்-
ஜய விஜயசிஙகை, சுந்தரசாஜ் நிவரஷ, 
றிபகைசான் ்மசாஹமட், அஹமட் 
ேஸிம் ரசாஸிக, ஹர்ஷ ்்பர்னசாந்து.

ஐ.பி.எல். ேரலசாற்றில் ்ர்ேவத் வ்பசாட்டியில் வி்ளயசா-
டசாத வீரர்கைளில் அதிகை ்தசா்கைககு ஏலம் வ்பசானேர் என்ே 
்சாத்ன்ய கிருஷணப்பசா கைவுதம் ்ப்டத்தசார்.

14-ேது ஐ.பி.எல். 20 ஓேர் கிரிக்கைட் வ்பசாட்டி ஏபரல், 
வம மசாதஙகைளில் இந்தியசாவில் நடத்தப்படுகிேது. இதற்-
கைசான மினி ஏலம் நிகைழ்சசி ்்ன்்னயில் நடந்தது. 
ஏலப்பட்டியலில் 164 இந்தியர்கைள உட்்பட 292 
வீரர்கைள இடம்்்பற்றிருந்தனர். இதில் இருந்து 
61 வ்பர் வதர்வு ்்ய்யப்பட வேண்டும். 
ஆனசால் ஐ.பி.எல். ஏலத்தில் 22 ்ேளி-
நசாட்டேர் உட்்பட 57 வீரர்கைள வி்ல 
வ்பசானசார்கைள. 8 அணிகைளும் வ்ர்த்து 
இேர்கை்ள ரூ.143 வகைசாடிவய 69 இலட்-
்த்துககு ேசாஙகின.

்தன்ஆபிரிககை ்கைலது்ேவீரர் கிறிஸ் வமசாரிஸ் 
அதிகை ்தசா்கைககு ஏலம் வ்பசானசார். அே்ர ரசாஜஸ்-
தசான் வரசாயல்ஸ் அணி ரூ.16.25 வகைசாடிககு எடுத்-
தது. இதற்கு முன்பு யுேரசாஜ் சிங ரூ 16 வகைசாடிககு 
ஏலம் வ்பசானவத ்சாத்னயசாகை இருந்தது. அ்த 
கிறிஸ் வமசாரிஸ் முறியடித்தசார். அேருககைசான 
அடிப்ப்ட வி்ல ரூ 75 இலட்்ம் ஆகும்.

கிறிஸ் வமசாரிசுககு அடுத்தப்படியசாகை நியூ-
சிலசாந்து வீரர் ்கைல் வஜமி்்ன ரூ 15 
வகைசாடிககு வரசாயல் வ்லஞ்ர்ஸ் ்்பஙகைளூர் 
அணி ேசாஙகியது. அவுஸ்திவரலிய அதிரடி 
துடுப்பசாட்ட வீரர் ்மகஸ்்ேல் ஏலத்தில் 
3ேது இடத்்த பிடித்தசார். அே்ர ்்பஙகை-
ளூர் அணி ரூ.14.25 வகைசாடிககு எடுத்தது.

ஐ.பி.எல் ஏலத்தில் கிருஷணப்பசா கைவுதம் 
புதிய ்சாத்ன ்ப்டத்தசார். அேருககு 
நிர்ணயிககைப்பட்ட வி்ல ரூ 20 இலட்-
்ம் தசான். ஆனசால் அே்ர ்்ன்்ன சூப்பர் கிஙஸ் அணி ரூ9.25 
வகைசாடிககு எடுத்தது. இதன் மூலம் அேர் ஐ.பி.எல். ேரலசாற்றில் ்ர்ேவத் 
வ்பசாட்டியில் வி்ளயசாடசாத வீரர்கைளில் அதிகை ் தசா்கைககு ஏலம் வ்பசானேர் 
என்ே ்சாத்ன்ய ்ப்டத்தசார்.

இதற்கு முன்பு 2018 ஆண்டு ஏலத்தில் குணசால் ்பசாண்ட்யசா ரூ 8 
வகைசாடிவய 80 இலட்்த்துககு ஏலம் வ்பசானவத அதிகை்பட்்மசாகை இருந்தது. 
அதன் பிேகு அேர் ்ர்ேவத் வ்பசாட்டிகைளில் வி்ளயசாடினசார்.

32 ேயதசான கிருஷணப்பசா கைவுதம் சுழற்்பந்து வீசசு ஆல்ரவுண்-
டர் ஆேசார். கைர்நசாடகைசா்ே வ்ர்ந்த அேர் கைடந்த ஐ.பி.எல். வ்பசாட்டியில் 
்பஞ்சாப அணிககைசாகை ஆடினசார். அதற்கு முன்பு ரசாஜஸ்தசான், மும்்்ப 
அணிகைளில் வி்ளயசாடி உளளசார்.

தமிழகை வீரர்கைளில் ஷசாருககைசான் அதிகை ்தசா்கைககு ஏலம் வ்பசானசார். 
அே்ர ்பஞ்சாப அணி ரூ.5.25 வகைசாடிககு எடுத்தது. மற்ே தமிழகை வீரர்-
கைளசான ஹரி நிஷசாந்த்்த ்்ன்்ன அணியும், சித்தசார்த்்த ்டல்லி 
அணியும் தலசா ரூ.20 லட்்த்துககு எடுத்தன.

ஏலத்துககு பிேகும் ்பஞ்சாப அணியிடம் ்கைே்ம் அதிகை்பட்்மசாகை ரூ. 
18.80 வகைசாடி இருககிேது. ரசாஜஸ்தசானிடம் ரூ.13.65 வகைசாடியும், ்ஹத-
ரசா்பசாத்திடம் ரூ.6.95 வகைசாடியும், மும்்்ப, ்டல்லி அணிகைளிடம் தலசா ரூ. 
3.65 வகைசாடியும் ்கைசால்கைத்தசாவிடம் ரூ. 3.20 வகைசாடியும், ்்ன்்னயிடம் 
ரூ 2.55 வகைசாடியும், ்்பஙகைளூரிடம் ரூ. 35 இலட்்மும் எஞசியுளளன.

தேசிய பயிற்சிக் குழாத்தில் இருந்து இலங்கை கிரிக்்கைட் அணியின்
பாசித் ்ெளிதய;
்�ாஷான் உளதளே சரெதேச கிரிக்்கைட்டிலிருந்து 

ேம்மிகை பி�சாத் ஓய்வு!
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உலகின் ெணக்கைா்ர 
கிரிக்பகைட் திருவிழா 
என் ்ற ம ழ க் கை ப ெ டு -
கின்்ற 14ஆவது ஐ.பி.
எல் ப்தாடருக்கைா்ன 
வீ்ரரகைமள வ்தரவு பசய்-
வ்தற்கைா்ன ஏலம் கைடந்்த 
18ஆம் திகைதி பசன்ம்ன-
யில் நமடபெற்்றது. 

ஏற்கை்னவவ 8 அணிகை-
ளும் ஏலத்தில் ெஙவகைற்கை 
வசதியாகை கைடந்்த ைா்தம் 
139 வீ்ரரகைமள ்தக்கை 
மவத்்த்ன. வைலும் 57 வீ்ரர-
கைமள விடுவித்்த்ன.  எ்னவவ 
ஏலத்தில் ெஙவகைற்கை ெதிவு 
பசய்திருந்்த 1,114 வீ்ரரகை-
ளில் இருந்து 292 வெம்ர 
ஏலம் வகைட்கை அனுைதிக்-
கைபெட்டது. இதில் 164 
இந்திய வீ்ரரகைள, 125 
பவளிநாட்டு வீ்ரரகைளு-
டன், மூன்று ஐ.சி.சி. 

உறுபபு நாடு- கைளின் வீ்ரர-
கைள இடம்பெற்்ற்னர.

இ்தன்ெடி, ஐ.பி.எல். ஏலத்தில் 
விமல வொ்ன வீ்ரரகைமள 8 அணிகை-
ளும் வசரத்து இந்திய ெணபபெறுை-
தியில் பைாத்்தம் ரூ.145 வகைாடிவய 30 

இலட்சத்துக்கு வாஙகி்ன.
இந்்த நிமலயில், வீ்ரரகை-

ளின் அடிபெமட விமலயாகை 
கும்றந்்தெட்சம் 20 இலட்ச 
ரூொய் மு்தல் அதிகைெட்சைாகை 
2 வகைாடி ரூொய் வம்ர நிரண-

யம் பசய்யபெட்டிருந்்தது. 
இம்மும்ற ஐ.பி.எல் ஏலத்தில் 

இலஙமகை அணிமயச் வசரந்்த 31 
வீ்ரரகைள இம்மும்ற ெதிவுபசய்-

திருந்்த நிமலயில், வீ்ரரகைள ஏலத்-
துக்கு 9 வீ்ரரகைள ைாத்தி்ரம் ப்தரிவு 
பசய்யபெட்டிருந்்த்னர.

இ்தன்ெடி, இலஙமகையிலிருந்து 
விஜயகைாந்த் வியாஸ்கைாந்த், குசல் 
பெவ்ர்ரா, திச்ர பெவ்ர்ரா, பகைவின் 
பகைாத்திபகைாட, ைஹீஸ் தீக்ஷ்ன, 
்தசுன் ஷh்னகை, இசுரு உ்தா்ன, 
வனிந்து ஹச்ரஙகை ைற்றும் துஷைந்்த 
சமீ்ர ஆகிவயார ஐ.பி.எல். ஏலத்-
துக்கைாகை ப்தரிவுபசய்யபெட்டிருந்்த-
்னர. இ்தனிமடவய, பசன்ம்னயில் 
நமடபெற்்ற ஐ.பி.எல் வீ்ரரகைள 
ஏலத்தில் இலஙமகை அணி சாரொகை 

ெஙவகைற்்ற வீ்ரரகைள எவரும், எந்்த 
அணிக்கைாகைவும் ஏலத்தில் வாஙகைபெ-
டவில்மல. இதில் குசல் பெவ்ர்ரா, 
திச்ர பெவ்ர்ரா ைற்றும் இசுரு உ்தா்ன 
ஆகிய மூன்று வீ்ரரகைள ைாத்தி்ரம் ்தான் 
ஐ.பி.எல் ஏலத்தில் கைளமி்றக்கைபெட்ட 
வொதிலும், எந்்தபவாரு அணியும் 
இலஙமகை வீ்ரரகைமள வாஙகுவ்தற்கு 
முன்வ்ரவில்மல.

14 வருடகைால ஐ.பி.எல் வ்ரலாற்-
றில் மு்தல்்தடமவயாகை எந்்தபவாரு 
இலஙமகை வீ்ரரும் ஏலத்தில் வாஙகைப-
ெடா்த சந்்தரபெைாகைவும், மு்தல்்தட-
மவயாகை ஐ.பி.எல் ப்தாடர ஒன்றில் 
இலஙமகை சாரொகை எந்்தபவாரு 
வீ்ரரும் விமளயாடா்த ஒரு சீச்னாகை-
வும் இது வ்ரலாற்றில் இடம்பெற்-
்றமை குறிபபிடத்்தக்கைது. 

முன்்ன்தாகை மும்மெ இந்தியன்ஸ் 
அணிக்கைாகை சுைார 10 வருடஙகை-
ளுக்கு வைலாகை விமளயாடிய லசித் 

ைாலிஙகை, இந்்த வருடம் மும்மெ இந்தி-
யன்ஸ் அணியிலிருந்து விடுவிக்கைபெட்டார. 
அ்தன்பி்றகு ரி 20 லீக் வொட்டிகைளிலிருந்து 
ஓய்வு பெறுவ்தாகை லசித் ைாலிஙகை அறி-
வித்்தார. ைாலிஙகைவின் ஓய்வும் இலஙமகை 
அணியின் நாைத்ம்த ஐ.பி.எல் அ்ரஙகிலி-
ருந்து பவளிவயற்றி விட்டது என்்றால் மிமகை-
யாகைாது.

இவ்தவவமள, ஐ.பி.எல் ப்தாடரில் 
இலஙமகை அணியின் முன்்னாள நட்சத்தி்ரங-
கைளா்ன ைவஹல ஜயவர்த்ன, முத்ம்தயா 
மு்ரளி்த்ரன் ைற்றும் குைார சஙகைக்கைா்ர 

ஆகிய மூவரும் மூன்று அணிகைளுக்கு 
ெயிற்சியாளரகைள ைற்றும் ஆவலாச-

கை்ராகை பசயற்ெட்ட வொதிலும், 
இலஙமகை அணிமயச் வசரந்்த 
கும்றந்்தெட்சம் ஒரு வீ்ரருக்கைா-

வது வாய்பபு பகைாடுக்கை ெரிந்தும்ர 
பசய்திருக்கைலாம் எ்ன கிரிக்பகைட் விைரசகைர-
கைள கைருத்து பவளியிட்டுளள்னர.

இலஙமகை கிரிக்பகைட் அணி 
அடுத்்த ைா்தம் மு்தல் எதிரவரும் வை 
ைா்தம் வம்ர வைற்கிந்திய தீவுகைள, 
ெஙகைளாவ்தஷ அணிகைளுடன் கிரிக்-
பகைட் ப்தாடரகைளில் விமளயாடவுள-
ளது. இ்தன்கைா்ரணைாகை இலஙமகை 
அணிமயச் வசரந்்த எந்்தபவாரு வீ்ர-
ருக்கும் பவளிநாட்டு லீக் ப்தாடர-
கைளில் விமளயாட அனுைதி வழங-
கைபெடைாட்டாது எ்ன இலஙமகை 
கிரிக்பகைட் சமெ ஏற்கை்னவவ அறிவித்-
திருந்்தது.

இலஙமகை கிரிக்பகைட்டின் புதிய கைட்-
டுபொடுகைள கைா்ரணைாகை இம்மும்ற 
ஐ.பி.எல் ஏலத்தில் எந்்தபவாரு 
அணியும் இலஙமகை வீ்ரரகைமள வாங-
குவ்தற்கு முன்வ்ரவில்மல எ்ன கிரிக்பகைட் 
ஆரவலரகைள கைருத்து பவளியிட்டுளள்னர. 
அதிகை வி்லககு வ்பசான வீரர்கைள

்ராஜஸ்்தான் வ்ராயல்ஸ் அணி விடுவித்்த 
அவுஸ்திவ்ரலிய வீ்ரர ஸ்டீவ் ஸ்மித்ம்த ஏலத்-
தில் எடுக்கை பெஙகைளூரு, படல்லி அணிகைள 
வொட்டியிட்ட்ன. அதில் படல்லி வகைபி-
டல்ஸ் அணி அவம்ர 2.2 வகைாடிக்கு (அடிப-
ெமட விமல 2 வகைாடி ரூொ) ஏலம் எடுத்்தது.

அவ்தவந்ரத்தில் ப்தன்்னாபிரிக்கை அணியின் 
சகைலதும்ற வீ்ர்ரா்ன கிறிஸ் வைாரிமை (அடிப-
ெமட விமல 75 இலட்சம்) வாஙகுவதில் 
கைடும் வொட்டி நிலவியது.  மும்மெ, பெஙகை-
ளூர அணிகைள மு்தலில் வொட்டியிட்ட்ன. 

மும்மெ 8.5 வகைாடிக்கு வகைட்டது. 
அடுத்து ெஞசாபபும் கைளத்தில் இ்றஙகை ஏலத் 
ப்தாமகை அதிகைரித்்தது. முடிவில் ்ராஜஸ்்தான் 
வ்ராயல்ஸ் அணி 16.25 வகைாடிக்கு கிறிஸ் 
வைாரிமை ஏலத்தில் எடுத்்தது. இ்தன்மூ-
லம், ஐ.பி.எல் வ்ரலாற்றிவலவய அதிகை 
விமல பகைாடுத்து ஏலம் எடுக்கைபெட்ட 
வீ்ர்ராகை அவர வ்ரலாற்றில் இடம்பிடித்்தார. 

இ்தற்கு முன்பு 2015ஆம் ஆணடு யுவ்ராஜ் 
சிஙமகை 16 வகைாடிக்கு படல்லி அணி ஏலத்-
தில் எடுத்்தது்தான் இதுவம்ர சா்தம்னயாகை 
இருந்்தது. 

அ்தற்கு அடுத்்தபெடியாகை நியூசிலாந்து 
வவகைப ெந்துவீச்சாளர மகைல் வஜமிசன் 15 
வகைாடி ரூொய்க்கு ஏலம் எடுக்கைபெட்டார. 
ெஞசாப, பெஙகைளூரு அணிகைள இவம்ர 
வாஙகை வைாதி்ன. முடிவில் பெஙகைளூர அணி 
ரூ. 15 வகைாடிக்கு வாஙகியது. வநற்ம்றய 

ஏலத்தில் அதிகை விமலக்கு 
வாஙகைபெட்ட இ்ரணடா-
வது வீ்ரர ஆ்னார வஜமிசன்.

அடுத்்தெடியாகை அவுஸ்திவ்ர-
லிய அணியின் நட்சத்தி்ர வீ்ரர 
கிபளன் பைக்ஸ்பவல்மல வாஙகை 
(அடிபெமட விமல ரூ. 2 வகைாடி) 
மீணடும் கைடும் வொட்டி 
ஏற்ெட்டது. கைடந்்த 
சீசனில் 13 வொட்-
டியில் விமளயாடி 
ஒரு சிக்சர கூட அடிக்-
கைா்த இவம்ர வாஙகை, 
பகைால்கைத்்தா, பசன்ம்ன, 
பெஙகைளூரு அணிகைள 
வைாதிக் பகைாணட்ன. கைமடசியில் 
12 ைடஙகிற்கும் அதிகைைாகை ரூ. 14.25 
வகைாடி பகைாடுத்து வ்ராயல் வசலஞசரஸ் 
பெஙகைளூரு அணி கிபளன் பைக்ஸ்-

பவல்மல வாஙகியது.
அணமையில் நிம்றவுக்கு வந்்த பிக் ொஷ 

ப்தாடரில் அதிகை விக்பகைட்டுக்கைள வீழ்த்-
திய அவுஸ்திவ்ரலிய வவகைப ெந்துவீச்சாளர 
பஜய் ரிச்சரட்சன் 14 வகைாடி ரூொய்க்கு ஏலம் 
வொ்னார. இவம்ர ெஞசாப கிஙஸ் அணி 
வாஙகியது. அவ்தவொல் அவுஸ்திவ்ரலியா-
வின் ைற்றுபைாரு இளம் வவகைப ெந்துவீச்சா-
ள்ரா்ன ரிவல பைரிடித்ம்த 8 வகைாடி ரூொய்க்கு 
ெஞசாப கிஙஸ் அணி வாஙகியது.

இ்தனிமடவய, சரவவ்தச இருெதுக்கு 
20 வொட்டிகைள ்த்ரவரிமசயில் 'மு்தனிமல 
துடுபொட்ட வீ்ரர, இஙகிலாந்தின் வடவிட் 
ைலான் (ரூ. 1.5 வகைாடி) ெஞசாப கிஙஸ் 
அணியால் வாஙகைபெட்டார.

வைலும், வொட்டித் ்தமடக்குப பின்்னர 
மீணடும் திரும்பியுளள ெஙகைளாவ்தஷ 
அணியின் நட்சத்தி்ர வீ்ரர சகிப அல் ஹசம்ன 
3.2 வகைாடிக்கு பகைால்கைத்்தா மநட் ம்ரடரஸ் 
அணி வாஙகியது.

இ்தனிமடவய, பசன்ம்ன சுபெர கிஙஸ் 
அதிகைெட்சைாகை கிருஷணபொ பகைௌ்தமை 
9.25 வகைாடி ரூொய்க்கு ஏலம் எடுத்்தது. 
்தமிழகைத்ம்தச் வசரந்்த ஷாருக் கைாம்ன 5.25 
வகைாடி ரூொய்க்கு ெஞசாப கிஙஸ் அணி 
எடுத்்தது. சரவவ்தச வொட்டிகைளில் விமளயா-
டா்த இந்திய வீ்ரரகைள இந்்த இருவரும்்தான் 
அதிகை விமலக்குப வொ்னாரகைள.

அவ்தவொல, இஙகிலாந்து வீ்ரர பைாயின் 
அலிமய ஏலம் எடுக்கை ெஞசாப கிஙஸ், 
பசன்ம்ன அணிக்கும் இமடவய கைடும் 
வொட்டி ஏற்ட்டது. இறுதியில் பசன்ம்ன 

சுபெர கிஙஸ் 7 வகைாடி ரூொய்க்கு ஏலம் 
எடுத்்தது. ைறுபு்றத்தில் இந்திய படஸ்ட் 

அணியின் பெருஞசுவ்ரா்ன புஜா்ரா-
வுக்கு அணமைக்கைாலைாகை ஐ.பி.

எல் வொட்டிகைளில் விமளயா-
டுவ்தற்கு வாய்பபு கிமடக்-

கைவில்மல. 
கைடந்்த ஆணடு 

நமடபெற்்ற மசயத் 
முஷடாக் அலி 
ப்தாடரில் சவு்ராஷ-
டி்ரா அணிக்கைாகை 
சி்றபொகை விமளயா-
டிய அவர, கும்றந்்த 
ெந்தில் ச்தம் விளா-
சி்னார. ஆ்னாலும் 
கைடந்்த ஆணடு அவம்ர 

யாரும் ஏலத்தில் 
எடுக்கைவில்மல. 
இ ப வ ெ ா து 
ப சன் ம ்ன 

அணி அவம்ர 
அ டி ப ெ ம ட 
விமலயா்ன 50 

இலட்சத்துக்கு ஏலம் எடுத்துளளது.
ஏலத்தின் கைமடசி நெ்ராகை இந்திய கிரிக்-

பகைட்டின் ஜாம்ெவான்கைளில் ஒருவ்ரா்ன 
சச்சின் ப்தணடுல்கைரின் ைகைன் அரஜஜூன் 
ப்தணடுல்கைர ஏலம் விடபெட்டார. அவம்ர 
அடிபெமட விமலயில் மும்மெ இந்தி-
யன்ஸ் அணி 20 இலட்சம் ரூொய்க்கு வாஙகி-
யது. அத்துடன் ஏலம் முடிவமடந்்தது.

இவ்தவவமள, இம்மும்ற ஐ.பி.எல் 
ஏலம் வொகைா்த வீ்ரரகைளில் ஆவ்ரான் பிஞச், 
ைார்னஸ் லபுஸ்வசன், பைத்யூ வவட், 
அபலக்ஸ் வகைரி (அவுஸ்திவ்ரலியா), வஜசன் 
வ்ராய், அபலக்ஸ் வஹல்ஸ் (இஙகிலாந்து), 
ஹனுைா விஹாரி (இந்தியா), வட்ரன் 
பி்ராவவா, கைாட்ப்ரல் (வைற்கிந்திய தீவுகைள), 
டிம் சவுதி, பகைாலின் முன்வ்ரா, ைாரட்டின் 
கைபதில் (நியூசிலாந்து) ஆகிவயார இடம்பி-
டித்திருந்்தமை குறிபபிடத்்தக்கைது.

ஐ.பி.எல் ்ோடர 2021

பீ.எப். ம�ொஹ�ட்...?

புறக்கைணிக்கைபபட்ட
இலங்கை வீ�ரகைள

கிருஷ்ணபபா கைவுேம் புதிய சாே்ை

புதிய வேகப்பந்து வீச்சு
்பயிற்சியாளராக ோஸ்
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ருக்குள்  தலைக் க�ோழி கூவிற்று. தூக்�ம் விைகிபகபோய் விட்டதுகபோல் உணர்நதோர 
வோபபோ.   வயலுக்குக் கிளம்பும் கேரம் இதுதோன்.  மோடடு வண்டியின் சில்லு�ள்  �லை -
யடிக்கும் ஓலை வருகிறதோவவன உற்றுக் க�டபோர.  யோவதோரு ைமிக்லஞையும் புைனோ� -
வில்லை.  வீடடின் உசைோணியில் �ோணபபட்ட ல�பவபடடி, வ�ோடுவோய்க்  �த்தி, மண் -

வவடடி, �யிறு, ைணல் என்று இறக்கிவயடுத்து முலளச ைோக்கின்  பக்�ம் குவித்து லவத்தோர.  இன்று 
எங�ள் வயல் விலதபபு ேோள்..

அடுபபங�லரயில்  புல�ய்டர்நத சிமிழி ைோம்பின் வவளிசைத்தில் உம்மோ இயஙகிக்  வ�ோண்டிரு்ந -
தோர.  பத்துப கபருக்குச கைோறு ைலமக்� கவண்டும்.  �றி கவலை  முடி்நது விட்டது.  கைோறுக்கு 
அடுபலபக் வ�ோஞைம் குலறத்துவிடடுப போலனலயத்  திற்நது வோலை இலை கபோடடு மூடி லவத்தோர.  
வவளிகய சிை குரல்�ள் க�டகின்றன.   அது முலளச ைோக்கு�ள் வண்டியில் ஏற்றபபடும் ைத்தம்தோன்.  
"வண்டிை இங�ோை  திருபபுங�.." வோபபோவின் குரலுக்கு ேோனும் தயோரோகி விடக்டன்..

மூன்றோம்  ைோமத்தில் போலத�ள் இருள் சூழ்்நது ஆள் ே்டமோட்டமின்றி இரு்நதன.  முலளச  ைோக்கு�-
ளின் போரம் வோல்மூடல்ட எழுபபுவதோ�ச வைோல்லி ேோனும் வோபபோவும்  வண்டிலின் பின்ைள்லளயில் 
அமர்நதிரு்நகதோம். எங�ள் கூ்ட வ்நத ேோயும்  பின்னங�ோலைத் தூக்கி மின்�ம்பத்தில் சிறுநீர �ழித்த 
படிகய இன்வனோரு  வீதிக்கு வண்டில் மோறியகபோது ேழுவிப கபோய்விட்டது..   

கேற்றுத்தோன்  விலத வேல் மூல்ட�லள ஊறபகபோடடுக் குளத்திலிரு்நது �லரகயற்றிகனோம். 
முலளவிடடுப புகு புகுவவன்று எழும் வோைம் பரவி மூக்குக் குைறியது.   வீடடின் அத்தலன அலற�ளி-
லும் வேல் பரபபபபடடுச சூடு தணியவவன்று  இரவவல்ைோம் �ோைோற்றியதோல் சுலன படடுக் �ோல்�ள் 
வைோறியத் வதோ்டஙகின.  ஆறு  ஏக்�ர கவளோண்லமவயன்றோல் சின்ன கவலையோ, இனித்தோன் இருக்-
கிறது.  வோபபோ  பட்டது போடுதோன். எ்நகேரமும் "�ோசு �ோசு" என்ற �லதயோ�கவ இருக்கும்.  உம்மோ  

ல�மோற்றுக்குக் �ோசு கதடி ஓடித் திரிவோ.  வயற்�ோரர �லனத்துக் வ�ோண்டு  தலைலயச வைோறிவோர. 
வருகிற ேோலு மோதமும் அவர குடும்பம் வோபபோவின்  வயலைத்தோன் ேம்பியிருக்கும். விலதபபு முடி்ந -
தோல் வவடடுக் �ோைம் வரும்  அபகபோதுதோன் எனக்கும் �ஷ்டம். வோபபோ ஓடிய லைக்கிலள அற விலைக் -
குக் வ�ோடுத்து  விடுவோர. இனி அலத எடுத்துக் �வுடடுக்குள் வதத்தித் வதத்தி ஓ்டவும்  முடியோது.  ேோன் 
ஒரு கரடிகயோ வோஙகிக் க�டடிரு்நகதன்.  வயல் வவடடி வோஙகித்  தருவதோ�  வோபபோ என்னி்டம் திட்ட-
மோ�ச வைோல்லியிரு்நதோர.. 

வவள்ளம்பி  இ்நத வயல் ஏரியோவுக்கு பிரசித்தமோனவர மடடுமல்ை ேோணயமோன  வண்டிக்�ோரரும்-
தோன்.  அவருதோன் இ்நதமுலற எங�ள் வயற்�ோரரும் கூ்ட,  கபோ�க்  �ணக்�ோ�ப கபோகும் வண்டில் 
திரும்பி வரும்கபோது மோடு�ளின் தலைக் �யிற்லற  �திக்க�ோல் குசசியில் �டடிவிடடு வண்டிலுக்குள் -
களகய படுத்து உறஙகி  விடுவோர.  மோடு�ள் தோனோ�கவ திரும்பி வீடுவ்நது கைர்நதுவிடும்; அ்நதக்  
�ோைத்தில் பஸ் வண்டி கபோக்குவரத்து அதி�ம் கில்டயோது; தூரம் வதோலைக்குப  கபோகின்றவர�ள் 
அவைர �ோைத்துக்கு வழிபகபோக்கு வண்டியில் ஏறிப  பயணிபபதுண்டு; அபபடி நிலனத்து வண்டி 
நின்று ஒரு சிைலர ஏற்றியும்  வ�ோண்்டது..  

வீடடின் குறுக்�ோடடில் ஒரு சின்ன  அலண இருக்கிறது; சிமிண்டு ஏதும் இல்ைோமல் வபரிய வபரிய 
�ற்�லள  அடுக்கிலவத்துக் �டடிய அலணகயோரத்தில் நிற்கும் புளிய மரத்தில் பூவும்  பிஞசும் �ை -
�ைத்தன. �ல்லை விடடு எறிவோர�ள் ேோலை்நது புளியம் பிஞசு்டன்  மண்ணில் விழும். ஆளுக்கு 
இரண்்டோ� எடுத்து ஊதி விடடுக் �ளிைோன் பக்�ற்றில்  நிலறபகபோம்.  வபோஙகும் �ோைத்தில் புளியங -
�ோய்; வயல் வவடடி மஙகும்  �ோைத்தில் மோங�ோய் என்று இ்நத வருஷம் ேல்ை மலை வபய்ததோல் 
புளியங�ோய்  ைட்டபபடி பிடித்திருக்கிறது.  அலதத் தடடி உம்மோ ஒரு புளி லவத்திருக்கிறோர  என்பது 
�ோலுக்�டியில் இருக்கும் போலன தளம்பியகபோது அறி்நதுவ�ோண்க்டன்..

வண்டிலயத்  திருபபி மோடு�லள அவிழ்க்கிறோர.  மோடடுப புலனயல்�ளின் பி்டரி நு�த்தில்  குறுக்-
�ோ�க் �ைபலபலயப பிலணக்கிறோர. மூக்�ணோங �யிற்லறக் ல�யில் எடுக்�கவ  �ைபலப முடி்நத 
மோடு�ள் வயலில் இறஙகி ே்டக்கின்றன. வவள்ளம்பி பின்னோல்  வைல்கிறோர உணரகவோடு விலத வேல் 
எறியபபடுகிறது.  குட்டோன்கபோல் மதரத்த வயல்,  விலத �ண்்டதும் சிலிரக்கின்றது..   

பரணின்  நிைல் கிைக்க� இறஙகி வ்நதது.  பன்னோல்டலய அடியில்லவத்து அதற்கு கமல் வேோசசி,  
இன்னும்கமல் வதன்னம் போலள மோடடி ஒ்டஙவ�ோடி கபோடடு வேருபபு மூடடி கதயிலை  கபோடும் வோபபோ -
வின் புதினத்லத ேோன் ரசித்தபடி இரு்நகதன்; இலணலயச  சும்நதுவ்நத கதரபபட்டோம் பூசசி பரணில் 
ஒட்டோமல் சுற்றிவிடடுப  பற்நதுகபோனது..

மதுர மரம் உசசிவவயில் படி்நத  தனிலமயில் இரு்நதது. அதன் வ�ோபபு�ளில் அைகு வண்ணோன் 
குருவி�ள் முனகிக்  வ�ோண்டிரு்நதன. கவர ஓரம் கி்ட்நத �ல்லின்மீது வோபபோ உட�ோர்நதிரு்நதோர;  தன் 
குமருக்கு வ்நத கவதலனயோ�கவ அதலனப போரத்து நின்றோர.  வயல் விலதத்து  இருபதோம் ேோள்; 
பசலைப பகைவைன்ற கவளோண்லமயில் பனி மூலை அடிக்கிறது; பைலள,  எண்வணய் விசிறுவகதோடு 
சிை ேோட�ள்விடடுப புல்லும் பிடுங� கவண்டும்.   வபண்டு�ள் தலையோரிக்கும் வைோல்லி லவத்து 
விட்டோர..

ஆ�ோைத்தில்  முகில்�ள் கமற்ல�ப போரத்து ஓடிக்வ�ோண்டிரு்நதன.  வபண்டு�ள் தத்தி  வயலுக்குள் 
இறஙகிற்று. வோபபோவும் வவள்ளம்பியும் தண்ணீர, பணிஸ், கதநீகரோடு  புல்வைடுக்கும் வபண்டு�ளின் 
பசித்தோ�த்லதத் தீரத்தபடி நின்றிருபபோர�ள்.   வரலவ�ளில் பிடுஙகிய புற்�ன்று�ள் வரம்பு�ளில் 
நிரம்பிக் வ�ோண்டிருக்கும்.   ேோன் பரணில் �விழ்்நது படுத்து ஆழ்்நத தூக்�த்திலிருபகபன்..   

வயல்  அறுவல்டவயன்றோல் நீரழிவுக்�ோரன் ஒண்ணுக்குப கபோ� முடடிக் வ�ோண்டு வரும்  சிறுநீ-
லரக் �ழிக்� இ்டம் கதடி அல்ைோடுவலத கபோல்தோன் அன்றிருக்கும்;  வேருஞசிமுள் �ோலில் குத்தும், 
ஒதுஙகி ஒதுஙகி ேடுவரம்பில் ே்ட்நது  உபபடடி சும்நது சூடு லவபபோர�ள்; பிரமிடடு�ள்கபோல் கதோற் -
றமளிக்கும்.  தூர  நின்று போரபபதற்குத் தங� ஆபரணங�ள்கபோன்று சூடு�ளும் சிறு �்நது�ளும் 
ஒளி  வீசும். எங�ள் வதோய்யம் வடல்டவயன்ற கிைல் �ண்்டத்தின் வ்டக்க� பரி�ோரியின்  �ோலை ஒன்று 
இருக்கிறது; அஙக� புளிசைப பை�ோரம் ஒரு மலரக்�ோல் வேல்லுக்கு  ேோன்கு தருவோர�ள்.  அது ஒரு -
கபோதும் இனிபபோ� இருபபதில்லை என்பதோல் ேோன்  விரும்புவதில்லை.  வோபபோ வோஙகிவயடுத்து 
அவர தஙல�மோருக்குப  பகிர்நதளிபபோர. இரவோனோல் அ்நதக் �ோலைக்குள் ஆடு மோடு கமய்பபவர�ள்  
ேோடடுக்�வி போடுவோர�ள். எதிருக்குப பரணில் �ோவலிருக்கும் வவள்ளம்பி  வைதியோ� ஒரு போ்டலை 
எடுத்து விடுவோர.  தரக்�ம் முற்றினோல் கவறு இ்டங�ளில்  இருபபவர�ள் கூவவன்று �த்துவோர�ள்..

மூன்று  மோதங�ளும் பத்து ேோட�ளும் என்னமோய்த்தோன் ஓடி மலற்நது விட்டன.  வைவைபபோன  
�த்தரிப பூ நிறசைடல்ட வவளிறியிரு்நதது; ல�க் குடல்ட ஒன்லறக் �ழுத்லதச  சுற்றி வட்டமோ�க் �ட -
டியிரு்நதோர.  அழுக்கும் உபபுகமறிய மூடடுச ைோறனில்  மு�த்லதத் துல்டத்துக் வ�ோண்்டோர வோபபோ..

இன்று  எங�ள் வயல் சூ்டடிக்கின்ற ேோள்.  முறு�க் �ோவலுக்வ�ன பரணில் �ண்  விழித்திரு்நத 
வவள்ளம்பியும் எழு்நது ஆற்கறோரமோ� நின்று குளித்தோர; �ோவிச  ைோறலனயும் துண்ல்டயும் மோற்றிக் 
வ�ோண்்டோர.  நிைத்தின் கமல் ல�லய லவத்துப  போரத்தோர.  ஈரம் �ோய்்நதிரு்நதது.   இ்நத விவைோய 
உை�த்லதச கைர்நதவர�ள்  வபரும்போலும் குை்நலத உள்ளம் வ�ோண்்டவர�ளோ� இருபலத ேோன் �ண்-
டிருக்கிகறன்;  ஒரு சிை விதிவிைக்கு�ளும் இருக்�ைோம்.  ைோதோரணமோன கேரங�ளில் பை�ப கபை  
அவர�ள் போடு அறி்நத இனிலமயோனவர�கள..

பூவைடியில்  ப்டர்நத சுரக் வ�ோடி �ோய் விடடிரு்நதது.  வோனம் விண்மீன்�ள் நிலற்நது  �ோணபபட-
்டன.  மூன்றோம் பிலற கதய்்நது வவகு கேரமோகியிரு்நதது.  சூடு  தள்ளும்கபோது வோபபோ எலதகயோ உச-
ைோ்டனம் வைய்வது புரி்நதது; அவரியில் தோைக்  �ட்டபபடடிரு்நத வபற்கறோல்வமச ஒளியில் �ளவவடடி 
ப�ல்கபோலிரு்நதது; பரணில்  வதோங� வி்டபபட்ட �ணவோ ைோம்பு�ள் மினுக்கு மினுக்வ�ன்று ஆடி 
எரி்நது  வ�ோண்டிரு்நதன..

மறுேோள் வபோழுது விடியும்கபோதும்  மோடு�ள் சுற்றிக் வ�ோண்க்ட இரு்நதன; சூை நின்று கவலைக்�ோ -
ரக் �ம்போல்  லவக்க�ோலைத் தள்ளி ஒதுக்கி வேல்லை கவறோக்கிக் வ�ோண்டிரு்நதோர�ள்.  சூடு  இறஙகி -
யிரு்நதது.  ேோனும் அபகபோதுதோன் விழித்கதன்; �ண்�ளில் பூலை அண்டிக்  �ரித்தது.  பூவலில் நீலர 
அள்ளி மு�த்திைடித்கதன்.  குளிர்நத நீர  விறுவிறுவவன்றிரு்நதது. எல்கைோரின் கதோள்படல்ட மீதும் 
வவயில் ஏறி விட்டது.   வயவைஙகும் சிடடுக் குருவி�ள் வதன்ப்டோத உக்கிரம் அனகைோ்டக் �ோற்றின் 
திலை  கேோக்கித் தூற்றிக் வ�ோண்டிரு்நதோர�ள்; கூளங�ள் பறக்� கவவறோரு குவியைோ�ப  பதக்�ல்ட-
�ள் உயரகிறது.  நிைத்தில் விரித்திரு்நத ப்டஙகில் வேல்மணி�ள்  ை்டை்டத்து விழு்நதன..

இருவர இருவரோ� ைோக்கில் அல்ட்நது வேல் �டடும்கபோது என் மனத்துக்குள் கரடிகயோ போடிக்வ�ோண்-
டிரு்நதது. 

வயல் வாசனை-----------------------------

ஊ

நட்டோங�ண்்டல். பனங�ோமத்திலிரு்நது 
துணுங�ோய் வைல்லும் போலதகயோ-
ரம். சிைர சிறு சிறு மூல்ட�ளு்டன் 

வீடடுக்கு கபோவதற்�ோ� �ோத்து நிற்கிறோர�ள். 
மூல்ட�ளில் �ட்டபபடடிருபபது உழு்நது. 
புத்தம் புது அறுவல்டயோன  உழு்நது. 
அவற்லற �ோலையில்தோன் பிரதோன ை்ந-
லதக்கு வ�ோண்டு வைன்றோர�ள். இபகபோது 
அலத விற்�ோமல் திருபபி வீடடுக்க� எடுத்து 
வைல்கிறோர�ள். 

   ஏலை விவைோயி�ளின் தலைவயழுத்து 
கமோைமோ�த்தோன் உள்ளது. திடீவரன வ�ோரனோ 
வ்நதிறஙகியதும் இைஙல�யிலிரு்நது உழு்ந-
தும் மஞைளும் �ோணோமல் கபோய்விட்டன. 
எழுபத்லத்நது ரூபோவுக்கும் சீண்்டபப்டோமல் 
கி்ட்நத மஞைள் ேோைோயிரமோகி இன்று ஆறோயி-
ரமோகிவிட்டது மடடுமல்ை தங�த்துக்கு நி�ரோ� 
�்டத்தபபடும் ஒரு வபோருளோ�வும் உயர்நதுள்-
ளது.

இருநூற்று அறுபது ரூபோவில் நின்ற 
உழு்நது. படிபபடியோ� அறுநூறு எழுநூறோகி 
ஆயிரத்லத தோண்டி விழு்நதது. வவுனியோ-
வில் இரண்்டோயிரம் ரூபோவும் விற்றதோ� 
க�ள்வி. ே�ரத்துக்க�ோ கவவறஙக�ோ 
பயணம் வைய்கவோர  �லளத்துப கபோனோல் 
ைடவ்டன ஒரு கதநீரக்�ல்டயில் நுலை்நது 
ஒரு வல்டயும் ஒரு கதத்தண்ணியும் குடிபபது 
வைக்�ம். �்ட்நத பை மோதங�ளோ� வல்டயின் 
நிறகம �ல்ட�ளில் இல்லை. 

அ்ட இலதக்�ண்்ட ஊர வபரியவர�ள், 
எழுபது�ளின் முற்பகுதிலயபபற்றி தமது இள -
வல்�ளுக்கு வைோல்லிச வைோல்லி வபருலமப-
பட்டோர�ள். 

“ அ்நத ேோலளயிை ஒருஏக்�ர உழு்நது 
கபோட்டவன் வண்டிலும் மோடும் வோஙகிபகபோட-
்டோன்” 

“ நீ உலதச வைோல்லுறோய் ேோன் ஆயிரங 
�ண்டுத்தலறயிை மரவள்ளி கபோடடு உ்நத 
வீடல்டக்�டடி முடிசைனபபோ.”

அ்ட மல்ைோவி விசுவமடுசைனம் வைத்தல் 
மிள�ோய் வ�ோண்டு வ�ோழும்புக்குப கபோய், 
அங�யிரு்நது டரக்ரரும் வபடடியுமோ வ்நத-
வங�ளபபோ”

“சிறிமோ அம்மோ கபோட்ட திட்டத்தோை �ோலைக் -
�ண்்ட யோழ்பபோணத்து ைனம் அவோவ மரக்�-
றிபப்நதல் கபோடடு வரகவற்றலவவயல்கை.”  

எங�ளுல்டய தலைமுலற பிலையோ 
என்ன? வி்டோலத பிடிவயன்று கி்ட்நத தரிசு 
நிைங�வளல்ைோம் உைவு வைய்து உழு்நது 
பயிரிட்டனர. இன்னும் விலதக்�ோமல் லவத்தி-
ரு்நது நிை உல்டலமயோளர�ளி்டம்  அவர-
�ளுல்டய நிைத்லத குத்தல�க்கு க�டடு 
வோஙகினர.  வைலமயோ� பலைய தரிசு நிைங-
�ளில் மோனோவோரியோ�க்கூ்ட வேல் பயிரி்ட 
முடியோது. சிறு தோனியங�ள்தோன். அதிலும் 
உழு்நது இம்முலற அலனவரோலும் விரும்பி 
விலதக்�பபட்டது. 

இதற்�ோ� ஆயித்து ஐநூறு ரூபோ 
விலையில் விலத உழு்நலத கதடி வோஙகி-
னோர�ள். இ்நத தரிசு நிைங�ளின் குத்தல� 
வவறும் ஆயிரம் ஐநூறு என்றிரு்நதது கபோய், 
‘என்ன தம்பி உழு்நகத கபோ்டபகபோறோய் ஏக்-
�ருக்கு ேோைோயிரம் த்நதிக்டோணும்” என்று 

�றோரோ�ப கபசி குத்தல�க்கு 
வ�ோடுத்தனர தனவ்நதர�ள். 
   உழு்நது ைோமோனியமோ� 

திறமோன விலளசைைோ� இரு்நதோ-
லும் ஏக்�ருக்கு ேோன்கு ஐ்நது மூல்ட 

விலளயும். விலதக்� பத்துக்கிகைோ 
உழு்நது கதலவ. ேோன்கு உைவோவோது 
உைகவண்டும். விலதக்கு பதிலனயோயிரம்-
ரூபோ, உைவு ஆறோயிரம் ரூபோ. இனி கவலி 
விரோய் கூலி தனியோனது. உழுது உழு்நலத 
விலதத்தவருக்கு ஒரு மூல்ட உழு்நது கூலி-
�ளில் கபோனோலும் மீதம் �ல்டசி அறுே}று 

எழுநூறோவது விற்றோல், �்டனக்�டடி தோனும் 
வோைைோம் என்பது, ஏலை விவைோயி �ண்்ட 
�னவு. ஆனோல் ே்ட்நதது என்ன. ே்டபபது 
என்ன, வபருமலை வி்டோபபிடியோ� வபய்து 
உழு்நலத உய்ய வி்டவில்லை. மீறி அழுகி 
அழி்நதது கபோ�, மீதத்லத வவட்ட கூலித் 
வதோழிைோளியோன வபண்�ளுக்கு தினைரி 
ஆயிரம் ரூபோகூலியும் இரண்டு கவலள 
உணவும் வ�ோடுக்� கவண்டும் வவடடும் 
கபோகதோ, அல்ைது வவடடி கபோட்ட பின்கபோ 
மலை வ்நது ேலனத்து விட்டோல்…. கிரோ-
மத்து வமோழியில் வைோல்வதோனோல் உழு்நது 
பல்லைக்�ோடடிவிடும். அதோவது அது முலள-
விடடு வவள்லளயோ� வவளித்வதரியும். 

வேல்வவடடுகிற ய்நதிரத்லத லவத்தி-
ருபகபோர வேல்வவட்டவவன்கற வடிவலமக்-
�பபட்ட அ்நத ய்நதிரத்தோல் உழு்நலத 
வவட்ட முன்வ்நதனர. விலளவில் வைடியின் 
அடிபபோ�க்�ோய்�ள் வைடியு்டன் நிைத்திகைகய 
தஙகிவி்ட ‘அலரயும் குலறயுமோ� ஏற்ற இறக்-
�மோன தரிசிை அபபடித்தோன் வவட்டைோம்’. 
என்றோன் வமசின்�ோரன். வவடடி வைடிலய 
தூற்றி உழு்நலத மூல்டயில் க�ோலினோல் 
�ணிைமோன உழு்நது பருபபோ� பிரி்நது 
விட்டது.  விலள்நதலத எபபடி ேோைம் பண்-
ணைோம் என்பதற்கு இதுவும் ஒரு ைோன்று. 
கூலி கவலையும் கில்டக்�ோமல் திரியும் 
ஏலை�ள் இ்நத வவடடி முடித்த நிைங�ளில் 
உழு்நது வபோறுக்�ப கபோவலத இபகபோது 
ஒரு வதோழிைோ� வ�ோண்டுள்ளனர.எபபடியும் 
தினைரி ஒவவவோரு கிகைோ உழு்நலத அவர-
�ள் ைம்போதிக்� முடிகிறது.

ஒரு வைடியின் அடியில் தவறும் �ோய்�கள 
கைதமற்ற உறுதியோன �ோய்�ளோ� இருக்கும்;. 
அது அவர�ளுக்கு படியளக்கிறது. 

இது நிற்� விவைோயி�ளுக்கு எதிரபோரத் 
அளவு விலளசைல் கில்டக்� வில்லை 
கில்டத்த உழு்நலதயும் ேல்ை விலைக்கு 
வ�ோடுத்து வி்டைோம் என்ற ேம்பிக்ல�கயோடு 
ே�ருக்கு �டடி சும்நது வைன்றோல் முதைோ-
ளி�ள் மு்நநூறு ரூபோவுக்கு விலை கபசியி-

ருக்கிறோர�ள். விவைோயிக்கு வைருபபோைடித்-
ததுகபோை இரு்நதது. அவர�ள் விற்�ோமல் 
திருபபி எடுத்துக்வ�ோண்டு வீடடுக்கு வைல்கி-
றோர�ள்.

உழு்நலத விற்றோல் �்டன்�ோறன் �ோசு 
க�டபோன். அலத விற்�வில்லை என்றோல் 
வ�ோஞைம் வபோறுலமயோ� இருபபோன். 
என்றோள் ஒருத்தி.

“ அண்லண அரைோங�ம் ேோநூறு 
ருபோதோன் விதிசசிருக்கு. ேோங�ள் எடுத்து 
கைதம் நீக்கி விக்� அ்நத விலைக்கு �ட்டோது.” 
என்ற முதைோளியி்டம், அ்நத விவைோயி 

க�ட்டோர “விலளயமுதல் விலை லவக்கிற 
நீங�ள் விலத உழு்நது வோஙக�க்�யும் ைனம் 
ஆயிரம் ரூவோக்கு வோஙக�க்�யும் �ண்லண 
வசசுக் வ�ோண்டிரு்நத நீங�ள்.” 

பின்ன என்ன பிள்ள, நிைத்துக்� விலதயப 
கபோடடிடடு மூண்டு ேோலு மோைமோ உண்ணோம 
உறங�ோம மோடடுக்�ோவல் குரஙகுக்�ோவல் 
அது இவதண்டு போடுபடடு வவடடி அடிசசு 
தூத்தி �டடி அலத வீட்ட வ�ோண்்டர என்ன 
போடு படுறம். அலவ இரு்நத இலரயிை 
இதிை வோஙகி அதிை விக்� மு்நநூறு ரூவோ 
கவணும்.  அவன் வதட்டத்வதளிய ஆயிரத்-
திஇருநூறுக்கு  உழு்நது வித்தவன். அபப 
அது இருநூறு ரூவோக்கு வ�ோள்வனவு வைய்து 
லவசை உழு்நதுதோகன. ஆயிரம் ரூவோக்கு 
வோஙகிகய வித்தவன்.” 

“ ேம்ம �ல்டவீதி இ்நதபகபசசு�ளோல் 
�ை�ைக்குது. என்லறக்குத்தோன் உைவன் 
மகிழ்சசி அல்ட்நதிருக்கிறோன்.வவுனிக்குளம் 
இன்றுவலர திறக்�ோமல் மலை நீரிகைகய 
வவள்ளோலம விலளகிறது. கிளிவேோசசியும் 
அவவோகற ஆனோல் அரிசிவிலை நூற்றி 
முபபதுரூபோ, மல்ைோவியில் நூற்றிேோற்பது-
ரூபோ சிறு கதோட்டபபயிர வைய்யும் ஒருவர 
வைோன்னோர �த்தரிக்�ோய் ேோங�ள் வ�ோண்டு 
கபோனோல் நூற்றி முபபது ரூபோ க�டகிறோர-
�ள். என்று. ேோன் �ோக்கிகைோ நூறு ரூபோ-
வுக்கு வோஙகியலத வைோன்கனன். 

உற்பத்தியோளனுக்கும் நு�ரகவோருக்கும் 
இல்டகய உள்ள தர�ர�ளில் யோரோவது 
தமது வியோபோரத்லத ல�விட்டதோ� வரைோறு 
உள்ளதோ? இ்நத வரு்டம் கதோட்டம் கதோட்ட-
மோ� வைன்று வபோருள் வோஙகி விற்பவன் 
அடுத்த வரு்டம் �ல்ட கபோடடு கு்நதிவிடுவோன். 
வரு்டோவரு்டம் �ல்ட�ள் அவனுக்கு குடடி-
கபோடடு வபருகிக் வ�ோண்டிருக்கும். உற்பத்தி-
யோளன் மடடும் இன்னமும். அரைோங�த்தோ-
லும் வஞசிக்�பபடடு, இல்டத்தர�ர�ளோலும் 
வஞசிக்�பபடடு, இயற்ல� சீற்றங�ளோலும் 
வஞசிக்�பபடடு வோழ்வதுதோன் விதியோ� 
உள்ளது. 

தமிழ்க் கவி
பேசுகின்றார்

வறாழ்வறாதறாரமறா 

பேதறாரமறா 
167

என்றும் எல்லாரலாலும் 
வஞ்சிக்கப்படும் 

உற்பத்தியாளர்கள் 

ஸ்ரீைஸ்ரீ ஆறுமு�ேோவைர ைலபயின் ஏற்போடடில் பம்பைபபிடடி ைரஸ்வதி மண்்டபத்தில் அண்லமயில் ஆறுமு�ேோவைர விைோ தலைவர சி. தனபோைோ 
தலைலமயில் ேல்டவபற்றது. இ்நது ைமய �ைோைோ அலுவல்�ள் திலணக்�ள பணிபபோளர அ. உமோமக�ஸ்வரன் பிரதம அதிதியோ�வும், சிறபபதிதியோ� 
ஏ.எம். தனேோய�ம், ைலபயின் �ல்விக் குழுத்தலைவர �. பத்மேோதன் ஆகிகயோரும் �ை்நது வ�ோண்்டனர. நி�ழ்வில் �டடுலரபகபோடடியில் அகிை இைஙல� 
ரீதியில் வவற்றி வபற்ற மோணவர�ளுக்கு பணிபபோளர அ. உமோமக�ஸ்வரன், ஏ.எம் தனிேோய�ம், சி. தனபோைோ, ைோ.வபோன்னுத்துலர ைலபயின் வையைோ -
ளர �. வெ�தீைன், திருமதி. வோனதி ரவீ்நதிரன் மற்றும் அதிதி�ள் புத்த� பரிசில்�ள் வைஙகி வ�ௌரவித்தனர   (படப்பிடிப்பு:- க�ொழும்பு வடக்கு நிருபர்)
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பெலான் வங்கி பிஎல்சி தனது 
பி்ரதை பெயற்ொட்டு அதிகாரியாக 
்ரமைஷ் ஜயமெக்ரமவ நியமித்துள்-
ளது. 2021 ஜனவரி 1ஆம் திகதி 
முதல் அமுலுக்கு வரும் வமகயில் 
இநத நியைனம் வழங்கபெட்டுள்ள-
தாக அறிவித்துள்ளது.  

ெரவமதெ ரீதியில் வங்கியியல் 
துமையில் ெணியாற்றிய அனுெவத்-
மதக் பகாண்ட ்ரமைஷ் ஜயமெக்ர, 
பெலான் வங்கியில் இமைநது 
பகாள்வதற்கு முன்னதாக, பி்ரான்ஸ் 
வங்கியியல் முன்மனாடியான 
BNP Paribas இன் ைத்திய கிழக்கு 
பி்ராநதியத்தில் ெஹப்ரய்ன் அலு -
வலகத்தில் பி்ரதி பி்ராநதிய நிதிக் 
கட்டுபொட்்டாள்ராக ெணியாற்றியி -
ருநதார. 2011 ஆம் ஆணடு பி்ரதை 
நிதியியல் அதிகாரியாக வங்கியு்டன் 
இமைநது பகாண்டார, அதமனத் 
பதா்டரநது 2016 ஆம் ஆணடில் 
பி்ரதை இ்டர அதிகாரி, 2018 ஆம் 
ஆணடில் கூட்்டாணமை வங்கியி-
யல் பி்ரதி பொது முகாமையாளர 
மொன்ை ெதவிகமள வகித்திருநதது -
்டன், 2019 ஆம் ஆணடில் சிம்ரஷ்்ட 
பி்ரதி பொது முகாமையாள்ராக நிய-
மிக்கபெட்்டார.  

பி்ரதை பெயற்ொட்டு அதிகாரி 
எனும் வமகயில் ்ரமைஷ் ஜயமெக்ர, 
பெலான் வங்கியின் முழுக் கிமள 
வமலயமைபபு, க்டன் மையங்கள் 
அ்டங்கலாக கிமள க்டன் பெயற் -
ொடுகள், க்டன் கணகாணிபபு, 
நுகரமவார வங்கியியல், மீட்புகள், 
ெட்்டம், மவபபுகள் முகாமைத் -
துவம், பெலான் காரட் பென்்ரர, 
எல்மல வியாொ்ரம் ைற்றும் இஸ் -
லாமிய வங்கியியல் பெயற்ொடுகள் 
அமனத்துக்கும் பொறுபொக பெய -
லாற்றுவார.  

வங்கியின் வ்ரலாற்றில் ைாற்-
ைத்மத எதிரமநாக்கியிருநத காலப-
ெகுதியில் பெலான் வங்கியு்டன் 
்ரமைஷ் ஜயமெக்ர இமைநது 
பகாண்டார. வங்கியின் வளரச்சி 
ைற்றும் தற்மொமதய நிமலக்கு 
முக்கிய ெங்காற்றியிருநதார. ெல -
த்ரபெட்்ட ெநமதகள் ைற்றும் 
வங்கியியல் பெயற்ொடுகளில் 
பவளிபொட்ம்ட ஜயமெக்ர பகாண -
டுள்ளது்டன், தநதிம்ராொய விருத்தி, 
ைாற்றியமைபபு ைற்றும் மீள்-கட்்ட -
மைபபு மொன்ை வங்கியின் முக்கி -
யத்துவம் வாய்நத ெகுதிகளில் ஈடு -
ொட்ம்டக் பகாணடுள்ளார.  

வீட்டில் பேக்கிங் த�ொழிலை ஆரம்பிக்்க
அனலனையருக்கு வலுவூட்டும் அஸட்ரொ

பெணகளுக்கு, அதிலும் குறிபொக 
அன்மனயருக்கு வலுவூட்டும் ஒரு 
முயற்சியாக, மதெத்தின் புகழ்பூத்த 
ஒரு வரத்தகநாைைான அஸ்ட்்ரா, 
அன்மனயர தைது வீடுகளில் பொநத-
ைாக மெக்கிங் பதாழிமல ஆ்ரம்பிக்க 
உதவுவதற்காக ெமுரத்தி நிகழ்ச்சித் -
திட்்டத்து்டன் இமைநது, ‘Astra 
Diriya Wanitha Programme’ என்ை 
பெயற்திட்்டத்மத அணமையில் 
ஆ்ரம்பித்துள்ளது. 

இதன் பி்ரகா்ரம், ெயிற்சி, அறிவு 
ைற்றும் உெக்ரைத்மத வழங்கி 
மெக்கிங் பதாழிமல ஆ்ரம்பிக்க 
உதவுவதற்காக ெமுரத்தி நிகழ்ச்சித் -
திட்்டத்து்டன் இமைநது திைமை, 
மதரியம் ைற்றும் ைன உறுதிமயக் 
பகாண்ட பெருநபதாமகயான 
பெணகமள அஸ்ட்்ரா ஏற்கனமவ 
இனங்கணடுள்ளது. அவரகள் ெயிற்-
சியில் தன்னிமைவு காை இ்டை-
ளித்து, மதமவயான உெக்ரைத்மத 
வழங்குவதால், பதாழிமல ஆ்ரம்-
பிக்க பெணகளுக்கு இ்டைளிபெமத 
இதன் மநாக்கம்.   

ொ்ராளுைன்ை உறுபபின்ரான ஜகத் 
குைா்ர, ெமுரத்தி அலுவலரகள் ெங்-

கத்தின் பொதுச் பெயலாளர ைற்றும் 
விவொய ஆ்ராய்ச்சி அலுவலரக-
ளின் ெங்குெற்ைலு்டன், பகாழும்பு 
சினைன் கி்ரான்ட் ம�ாட்்டலில் 
இ்டம்பெற்ை முமைொர நிகழ்வில் 
இநத நிகழ்ச்சித்திட்்டத்மத அஸ்ட்்ரா 
ஆ்ரம்பித்து மவத்துள்ளது. Upfield 
Sri Lanka நிறுவனத்தின் வரத்தக 
ைற்றும் வாடிக்மகயாளர மைம்ொட்-
டுத்துமைப ெணிபொள்ரான அனு -
ருத்த அலுவி�ா்ர, Upfield Sri Lanka 
நிறுவனத்தின் சிம்ரஷ்்ட உள்நாட்-
டுக் கட்டுபொட்டு அதிகாரியான 
கிறிஷான் பெரனாணம்டா, White 
Flower Academy இன் உரிமையா-
ளரும், ஸ்தாெகருைான ெமையல் 
கமல நிபுைர துஷாநதி ைதநாயக்க 
ைற்றும் ெல விமெ்ட அதிதிகளும் இந-
நிகழ்வில் கலநது சிைபபித்துள்ளனர.   

அஸ்ட்்ரா வீட்டில் மெக்கிங் 
ெயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்்டைானது மகக் 
தயாரிபபு பதா்டரொன அமனத்து 
அம்ெங்கமளயும் உள்ள்டக்கிய 
ஒரு முழுமையான ெயிற்சிமயயும் 
பகாணடுள்ளது. 

ஒவபவாரு கி்ராைத்திலிருநதும் 
குமைநதெட்ெம் ஒரு பெணமையா-

வதுுஃஅன்மனமயயாவது வலுவூட்-
டும் இலக்கிமன அஸ்ட்்ரா பகாண-
டுள்ளது்டன், அதன் மூலைாக 
நாப்டங்கிலும் 14,000 குடும்ெங் -
களின் வாழ்க்மகத்த்ரத்மத மைம் -
ெடுத்தி, தைது பிள்மளகளுக்கு 
சிைநத கல்வி, உைவு ைற்றும் ஊட்-
்டச்ெத்துக்கமள அளித்து, அவரகள் 
ஆம்ராக்கியைாகவும், ைகிழ்ச்சியா-
கவும் இருபெதற்கு இ்டைளிக்கும். 
முன்னர பகாழும்பு ைற்றும் குருைா -

கலில் சிறு ைட்்டங்களில் இத்தமகய 
முயற்சிகமள அஸ்ட்்ரா முன்பனடுத்-
திருநதது.

எனினும், தற்மொமத நிகழ்ச் -
சித்திட்்டைானது இநத வமகயில் 
பி்ரைாண்டைான ைட்்டத்தில் முன் -
பனடுக்கபெடுவது இதுமவ முதல் -
முமை. பெரும் எணணிக்மகயான 
ெயனாளிகள் ைற்றும் ஏமனய ெம்ெந-
தபெட்்ட த்ரபபினர இதில் உள்வாங் -
கபெட்டுள்ளனர.   

AIA இன்ஷஷு்ரன்ஸ் பதா்டரச்சியாக எட்-
்டாவது வரு்டைாகவும் இலங்மகயில் 
ெணிபுரிவதற்கான மிகச்சிைநத இ்டம்-
விருது வழங்கிக் பகள்ரவிக்கபெட்்ட-
தில் மிகவும் பெருமையம்டகின்ைது. 
அமதமவமள பதா்டரச்சியான மூன்ைா-
வது வரு்டத்திலும் ‘பெணகள் ெணிபெய்-
வதற்கான மிகச்சிைநத இ்டைாகவும்’ நிறு-
வனம் மதரவு பெய்யபெட்டிருநதது.   

2020 இற்காக AIA, ெணிபுரிவதற்கான 
மிகச்சிைநத இ்டம் (Great Place to Work®) 
நம்பிக்மகச் சுட்ப்டண (Trust Index©) 
ைதிபொய்வு ைற்றும் நிறுவனக் கலாொ்ரக் 
கைக்காய்வு (Culture Audit©) வினாக்-
பகாத்து ஆகியவற்றின் பெறுமெறுகளின் 
ெகுபொய்வுகளினுுௗ்டாக மிகவும் கடி-
னைான அளவீடுகளில் சித்திபயத்தியுள்-
ளது்டன், நாட்டிலுள்ள நிறுவனங்கள் 
ைத்தியில் மிகச்சிைநத புள்ளிமயப பெற்-
றுள்ளதன் கா்ரைத்தினால் ெரவமதெ அங்-
கீகா்ரத்மத மீணடும் பவற்றி பெற்றிருக்-
கின்ைது.    AIA நிறுவனத்தின் ைனிதவளப 
ெணிபொளர துஷாரி பெம்ர்ரா கருத்துத் 
பதரிவிக்மகயில், ‘இநத ைதிபபுமிக்க 
விருமதத் பதா்டரச்சியாக நாங்கள் பவற்றி 
பெற்றிருபெதானது ஊழியரகளின் நல்-
வாழ்விற்கும், ஆம்ராக்கியத்திற்கும் நாம் 

வழங்கும் முக்கியத்துவத்தின் அம்டயா-
ளத்மத வலியுறுத்துகின்ைது. மைலும் 
ைக்கள் ஆம்ராக்கியைாகவும், நீண்ட 
ஆயுளு்டனும், சிைநத வாழ்க்மகயிமன 
வாழ்வதற்கு நிறுவனபைான்ைாக நாங்கள் 
மிகவும் அரபெணிபபு்டன் பெயற்ெடுவ-
மதாடு, எங்களும்டய ஊழியரகளின் நல்-
வாழ்வு, ஆம்ராக்கியம் ைற்றும் ைகிழ்ச்சி 
மொன்ைவற்றிற்கும் முன்னுரிமையளிக்-
கின்மைாம். இவவாமை நாங்கள் எங்களது 
ஊழியரகள் ெணிபெய்வதற்கு மிகச்சிைநத 
இ்டைாக AIA நிறுவனத்திமன மவறுெ-
டுத்திக் காட்டியிருபெது்டன் மிகச்சிைநத 
பதாழில் வழங்குநருக்கான பதரிவிலும் 
எங்கமள நிமலநிறுத்தியிருக்கின்-
மைாம்’ எனக் கருத்துத் பதரிவித்திருநதார.    
‘பெணகள் ெணி பெய்வதற்கான மிகச்சி-
ைநத இ்டம்’ விருதானது AIA இற்கான 
மிகவும் முக்கியைானபதாரு அங்கீகா்ர-
ைாகும். ஏபனனின், ொலினச் ெைத்துவம் 
ைற்றும் ெைநிமலக்காக நாங்கள் மைற்-
பகாணடுள்ள முயற்சிகளானது எங்களின் 
அமனத்துக் கடின உமழபபு ைற்றும் 
நாங்கள் அதில் கவனம் பெலுத்துவதற்-
கான ொன்ைாகவும், அங்கீகா்ரைாகவும் 
உள்ளது என அவர மைலும் கருத்துத் பதரி-
வித்திருநதார.  

க�ோழி உற்பத்தி�ளை 

CIC Poultry Farms நிறுவனம் 
(www.cic.lk) நுகரமவாரின் நம்பிக் -
மகமய பவன்ை CIC Besto சிக்கன் 
உற்ெத்திகமள விநிமயாகிக்கும் 
ெணிமய மைலும் விரிவுெடுத்தியுள்-
ளது. அதன் பி்ரகா்ரம், நாப்டங்கிலும் 
அமைநதுள்ள சுபெர ைாரக்பகட்டு-
களிலும் முன்னணி வரத்தக நிமல -
யங்களிலும் CIC Besto சிக்கன் உற்-
ெத்திகமள நியாயைான விமலயில் 
பகாள்வனவு பெய்யமுடியும். CIC 
Feeds கூட்டுநிறுவனத்தின் இமை 
நிறுவனைான CIC Poultry Farms 
நிறுவனம் 2007 ஆம் ஆணடில் 
மகாழி இமைச்சி உற்ெத்திமய 
ஆ்ரம்பித்த அமதமவமள, தற்மொது 
5மூ ெநமதபெங்கிமன தனதாக்கிக் 
பகாணடு நாபளான்றுக்கு சுைார 
25,000 மகாழிகமள உற்ெத்தி பெய்-
கின்ைது. உயர த்ரத்திலான CIC 
Besto சிக்கன்களுக்கு ஐளுழு 22000, 
HACCP த்ரச்ொன்றிதழ்கமள பவன்-
றுள்ளமதாடு அதிலுள்ள மைம்ெட்்ட 
சுமவயிமன நுகரமவார ஏற்கனமவ 
நன்கறிநதுள்ளனர.  

CIC Poultry Farms இற்கு பொந -
தைான குளியாபிட்டிய ைற்றும் 
ெ்டல்கை ெணமைகளில் பப்ரா-
யிலர மகாழிகமள வளரபெமதாடு 
இமைச்சி உற்ெத்தி ெப்டால்கைவில் 
அமைநதுள்ள நவீன உற்ெத்திச்ொ-
மலயில் மைற்பகாள்ளபெடுகின்ைது. 

ெரவமதெ உைவு த்ரநியைங்கமள 
முழுமையாக பின்ெற்றுகின்ை CIC 
Poultry Farms குமைநதெட்ெ ைனி-
தவள ெங்மகற்பு்டனும் சுயைாக 
இயங்கும் நவீன இயநதி்ரங்களின் 
துமையு்டனும் தைது உற்ெத்தி ந்ட-
வடிக்மககமள மைற்பகாள்கின்ைது.  

அணமையில் இல்லத்த்ரசிகளின் 
வெதிகருதி துணடுகளாக பவட்்டப-
ெட்்ட “Family Pack” அறிமுகபெ -
டுத்தபெட்்டது. 400g ைற்றும் 700g 

நிமைகளில் இதமன பகாள்வனவு 
பெய்யமுடியும். அதற்கு மைலதிக-
ைாக முழுக் மகாழிமய 12 துணடு -
களாக பவட்டி ெமதயு்டன் கூடிய 
ைற்றும் ெமதயில்லாத மகாழி இமைச் -
சியாக CIC Besto Pre Cut எனும் 
இ்ரணடு புதிய ெக்பகட்டுகமளயும் 
அறிமுகபெடுத்தியுள்மளாம். என 
CIC Poultry Farms பி்ரதை நிமை-
மவற்று அதிகாரி அஜித் வீ்ரசிங்க 
பதரிவித்தார.    

150 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான 
வெற்றிகரோன பயணத்தில் லிற்மரா மகஸ்

The Gas Works Street ைற்றும் 
the Gas Paha Junction என்ென [5 
எரிவாயு விளக்குகமளக் பகாண்ட 
புள்ளி] இன்னும் பகாழும்பின் 
ெரித்தி்ரம் வாய்நத ை்ரபுரிமையின்  
தனித்துவம் வாய்நத ெகுதிகளாக 
விளங்குகின்ைன. முதலாவது எரி 
வாயு விளக்குகளுக்கு ெக்தி வழங்-
கியது முதல்  நாட்டுக்கு நாட்டின் 
ெக்தித் துமையில்  க்டநத 150 வரு-
்டங்களுக்கு மைலாக ஈ்டற்ை கட்்ட -
மைபமெ வழங்கியுள்ளது.

லிற்மைா மகஸிற்கு நாட்டில் தி்ரவ 
பெற்மைாலிய வாயு  [LPG] பிரிவின் 
வளரச்சிமய வம்ரயறுத்ததில் இது 
ஓர குறிபபி்டத்தக்க ெயைைாக 
விளங்குகிைது.  

 நாட்டின் முன்மனாடியான தி்ரவ 
பெற்மைாலிய வாயு   விநிமயாகஸ்-
தர  தி்ரவ பெற்மைாலிய வாயுமவ 
[LPG]   ஒரு முக்கிய எரிெக்தி ஆதா-
்ரைாகப ெயன்ெடுத்த வழிவகுத்த 
ைாற்ைத்தின் முக்கிய ெங்குதா்ர்ராக 
உயரநது நிற்கிைது. எரிவாயு விளக் -
குகள் வழக்கைாக இருநதமொது 

ைற்றும் எரிவாயு மூலம் இயங்கும் 
வீதிபதா்டர காரகள் ஒரு பொதுவான 
காட்சியாக இருநதமொது,   லிற்மைா  
மகஸின் முன்மனாடியான சிமலான் 
மகஸ் அன்ட் மவா ட்்டர நிறுவனம் 
பகாழும்பு நக்ரத்தில் இ்ரத்ைலாமன 
வம்ர விநிமயாகபெட்்ட உயர அபி -
விருத்தி பெய்யபெட்்ட தி்ரவ பெற்-
மைாலிய வாயு விநிமயாக  வமலய-
மைபமெ வழங்கியது.  

 க்டநத ெல வரு்டங்களாக சிமலான் 
மகஸ் அன்ட் மவாட்்டர நிறுவனம் 
ஆனது  ெல கட்்ட வளரச்சிகளூ்டாக 
பென்று   Royal Dutch Shell உ்டன் 
இமைநது ெக்தித் துமையில் உலகத் 
தமலவ்ராக அங்கீகா்ரம் பெற்ை Shell 
Gas Lanka வாக ைாற்ைம் பெற்ைமை 
அதன் உச்ெைாகும். உலகளவில் இது 
அறியபெட்்டமத அடுத்து நாட்டின் 
தி்ரவ பெற்மைாலிய வாயு துமைக்கு 
பெரும் ெயமனச் மெரத்தது.  

 2010 ஆம் ஆணடிமன  லிற்மைா  
மகஸ் வநதம்டநதமொது ெநமதயா-
னது விதிவிலக்கான வளரச்சிக்கும் 
விஸ்தரிபபுக்கும் தயா்ராக இருநதது.

அமோனோ வங்கி OrphanCareக்கு 
மறறுமமோரு சரவகேசவிருது

அைானா வங்கியின் முன்னணி 
ெமூகப பொறுபபுைரவுத் திட்்ட -
ைான OrphanCare க்கு ஆணடின் 
சிைநத ெமூகப பொறுபபுைரவுத் 
திட்்டத்துக்கான தங்க விருது 
வழங்கிக் பகுௗ்ரவிக்கபெட் -
டுள்ளது. பி்ராநதியைட்்டத்தில் 
ஏற்ொடு பெய்யபெட்டிருநத 
IFFSA விருதுகள் 2020 இன் 
மொது இநத பகுௗ்ரவிபபு வழங் -
கபெட்டிருநதது. பதற்காசிய 
பி்ராநதியத்தின் வட்டிொ்ராத 
வங்கியியல் ைற்றும் நிதியியல் 
மெமவகமள வழங்கும் நிறுவ -
னங்களினால் முன்பனடுக்கபெ -
டும் பெயற்திட்்டங்கள் ைற்றும் 
அவற்றின் விமனத்திைன் ஆகிய -
வற்மை பகுௗ்ரவிக்கும் வமகயில் 
இநதத் திட்்டம் ஏற்ொடு பெய்யப -
ெடுகின்ைது. 

2020 ஆம் ஆணடு ெவால்-
கள் நிமைநததாக காைபெட்்ட 
மொதிலும், அைானா வங்கி 
OrphanCare இனால் பதா்டரச்சி -
யாக ெயன் பெறும் அநாத்ரவான -
வரகளின் கைக்குக்கு நிதி ெகிரந-
தளிக்கபெட்்டது. தற்மொது 2800 
க்கும் அதிகைான ெயன்; பெறு -
நரகள் காைபெடுகின்ைனர. 
ஆணடின் சிைநத ெமூகப பொறுப -
புைரவுத் திட்்டத்துக்கு தங்க 
விருமத சுவீகரித்திருநதமைக்கு 
மைலதிகைாக, OrphanCare இன் 
பவற்றிக்ரைான பெயற்ொட்டுக்கு 
2020 SLIBFI விருதுகள் வழங்-
கும் நிகழ்வில் ெமூக மைம்ொட் -
டுத் திட்்டத்துக்கான தங்க விருது 
வழங்கபெட்டிருநதது. மைலும், 
ஓைானில் ஏற்ொடு பெய்யப -

ெட்டிருநத IRB விருதுகள் 2019 
இல் ஆணடின், சிைநத ெமூகப 
பொறுபபு வாய்நத வங்கி எனும் 
விருதும் வழங்கபெட்டிருநதது.

அநாத்ரவான சிைாரக-
ளின் மதமவகமள நிவரத்தி 
பெய்வமத அடிபெம்டயாகக் 
பகாணடு சுயாதீன நம்பிக்மக 
நிதியைாக அைானா வங்கி 
OrphanCare நிறுவபெட்்டது. 
இநதச் சிைாரகள் 18 வயமத எய்-
தியதும், காபெகத்தின் ெ்ராைரிப -
பிலிருநது பவளிமயறும் மொது, 
அவரகளுக்கு மகபகாடுக்கும் 
வமகயில் சிறு நிதித் பதாமகமய 
கட்டிபயழுபபுவமத அடிப-
ெம்டயாகக் பகாணடு இநத 
நிதியம் அமைநதுள்ளது. 

“இ்ரண்டாம் மகதுைபபு” என 
யுனிபெவ அமைபபினால் குறிப-
பி்டபெடும், இநதப பி்ரச்சிமன, 
தைது சிறுெ்ராயத்தில் மகவி -
்டபெட்்ட அநாத்ரவான சிறுவர-
கள் தற்மொது குறித்த வயமதப 
பூரத்தி பெய்து, காபெகத்தின் 
ெ்ராைரிபபிலிருநது கட்்டாயைாக 
பவளிமயை மவணடிய நிமலமய 
எதிரபகாணடுள்ள ைற்றுபைாரு 
ெவாலாக அமைநதுள்ளது. அவர-
கள் எதிரமநாக்கும் பி்ரதான 
பி்ரச்ெமனயாக நிதிமயக் பகாண -
டி்ராமை பதா்டரபில் வங்கி 
கவனம் பெலுத்தியுள்ளது.

வெலான் ெங்கியின்
பிரதே வெயற்பாட்டு   

அதிகாரியாக ரமேஷ் 
ஜயமெகர நியேனம் 

நாவெங்கிலும் விநிமயாகிக்கும்   
பணியய விரிவுபடுத்தும் CIC Besto

வபண்கள் பணிவெயெதற்கான மிகச்சிறநத இெோக   
வகளரவிக்கபபட்டுள்ள AIA இன்்ஷுரன்ஸ்  

Eco-Spindles மூமலாபாய விஸ்தரிபபின்  
இரண்ொம் கட்ெ நெெடிக்யக ஆரம்பம்

இலங்மகயின் பிளாஸ்டிக் 
மொத்தல் மீள்சுழற்சி, பொலிமயஸ்-
்டர நூல் ைற்றும் Monofilaments உற் -
ெத்தியாளரகளான Eco-Spindles (Pvt) 
Ltd அதன் விஸ்தரிபபு மூமலாொயத்-
தின் இ்ரண்டாம் கட்்ட ந்டவடிக்மக-
யாக ப�ா்ரமையில் அமைநதுள்ள 
அதிநவீன வெதிகள் பகாண்ட உற்-
ெத்தி பதாழிற்ொமலக்கு 20,000 ெது்ர 
ெ்ரபமெ இமைத்துள்ளது.  

சுற்ைா்டல் வெதிகமளக் பகாண்ட 
உலகிலுள்ள இ்ரணடு நிறுவனங்க-
ளில் ஒன்ைான Eco-Spindles இநத 
விஸ்தரிபபின் ஊ்டாக பொலிமயஸ்-
்டர நூல் உற்ெத்தித் திைமன இ்ரட் -
டிபொக்கவுள்ளமை குறிபபி்டத்தக்-
கது.  

இதன் அடிக்கல் நாட்டும் 

மவெவம் 2021 பெப்ரவரி 08ஆம் 
திகதி சுற்ைா்டல் அமைச்சின் பெயலா-
ளர ப்டாக்்டர அனில் ஜாசிங்க ைற்றும் 
ைத்திய சுற்றுச்சூழல் ஆமைக்குழு-
வின் ெணிபொளர நாயகம் PB ஜய-
சிங்க ஆகிமயாரின் தமலமையில் 
இ்டம்பெற்ைது. இநத நிகழ்வின் 
மொது ப�ா்ரமன ஏற்றுைதி பெய-
லாக்க ைண்டலத்தின் முதலீட்டு வல-
யத்தின் சிம்ரஷ்்ட பி்ரதிப ெணிொளர 
சுஜீவ திலகுைா்ரஇ ைகாவலி அபிவி-
ருத்தி ைற்றும் சுற்றுச் சூழல் அமைச்-
சின் சுற்றுச்சூழல் ைாசு கட்டுபொடு 
ைற்றும் மவதியியல் நிரவகிபபுப 
பிரிவு ெணிபொளர எஸ்.எம். வ்ராம�-
்ராஇ BPPL Holdingsஇன் பி்ரதை நிமை-
மவற்று அதிகாரி ப்டாக்்டர அனுஷ் 
அை்ரசிங்க ைற்றும் Eco-Spindlesஇன் 

பி்ரதி பொது முகாமையாளர ைமனாஜ் 
உவத்மத உள்ளிட்்ட சிம்ரஷ்்ட அதிகா-
ரிகள் ெலரும் கலநதுபகாண்டனர.  
இதுபதா்டரொக கருத்து பதரிவித்த 
BPPL Holdingsஇன் முகாமைத்துவப 
ெணிபொளரும் பி்ரதை நிமைமவற்று 
அதிகாரியுைான ப்டாக்்டர அனூஷ 
அை்ரசிங்க, “Eco-Spindlesஇன் 
பதா்டரச்சியான வளரச்சிக்கும், எைது 
நாட்டின் சிைநத நிமலத்தன்மைக்-
கும் அடித்தளம் அமைபெமதயிட்டு 
நாம் மிகவும் ைகிழ்ச்சியம்டகின்-
மைாம். உலபகங்கிலும், ஒரு சுழற்சி 
முமையான பொருளாதா்ரத்மத 
உருவாக்கி அதற்குள் பி்ரமவசிக்க 
மவணடிய அவெ்ர மதமவமய ைக்கள் 
உைரநது எதிரொரத்திருக்கிைார-
கள்.” என பதரிவித்தார.  
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ஈ ழத்துத் த�ழ் இலக்�ய வரலாறு, அதன் 
�ண்ட இலக்�யப் பாரம்ப�யங்கைளத் 
ேத�, ெபருமளவு ந�ன வளர்ச்�கைளயும் 

உள்ளடக்�, ஒரு புலைம மர�ைனத் தகவைமத்துக் 
ெகாண்டு�ட்டது. ஆனால், ஈழத்து நாடக, நாட்�ய, 
இைச வரலாறுகள் அவ்வாறு பூரணப்படுத்தப்படாதன-
வாகேவ உள்ளன.  

ஈழத்�ன் நடன, நாட்�ய, ஆடல் மரபுசார்ந்த ஒரு-
வரலாறு உருப்ெபறும்ேபாது, அந்த ெபரும் வரலாற்-
�ன் முக்�ய அத்�யாயமாக ஆடற்கைல வல்ேலான் 
கைலஞர் ேவல்ஆனந்த�ன் வரலாறு அைமய வல்லது.  

தாண்டவச்ெசல்வன், கலா�ேகதன், �ருத்�யேகச�, 
நவரசேவள், கைலத்தூது, நாட்�யமாம�, கலாரத்-
�னா, நாட்�யவாரு�, நாட்�யசுர� என்ெறல்லாம் 
இலங்ைக�லும் கடல்கடந்தும் தனது நாட்�ய சாத-
ைனகளுக்காக �ருதுகள் வழங்�க் ெகௗர�க்கப்பட்ட 
மாெபரும் ஆடற்கைலஞன் ேவல் ஆனந்தன் ஆவார்.  

"நான் எப்ேபாதாவது ஆ�யவனல்ல; எப்ேபாதும் 
ஆ�யவன். இன்று, முதுைம�ன் �ழல் ெதாடரும் �ைல-
�லும், ஆடுபவர்கைள ஆட்டு�ப்பவன். எனது மூச்-
சுக்கு மு�வுைர எழுதும்வைர இந்தவாழ்வு ெதாடரும் 
"என்று தன்வாழ்�ன் இயக்கத்ைத அ��த்தவர் அவர்.  

த�ழ்த்தூது த�நாயகம் அ�கைளத் தந்த ெநடுந்�வு 
மண் தந்த மற்ெறாரு ைலத்தூது கைலஞர் ேவல்ஆனந்-
தன் ஆவார். 1941இல் �றந்தேவல் ஆனந்தன்,தனது ப�-
ெனட்டாம் வய�ல், 1959இல் புது�ல்��ல் ேகரளா 
கலாேகந்�ரா�ல், ேகரளத்துக் கதக��ன் �தாமகன் 
குருேகா�நாத்�ன் �ழ் இரண்டாண்டுகாலம் முைறயா-
கப் ப�ன்று, தன்நாட்�ய இலக்�ன் தளத்ைத உறு�யா-
க�ர்மா�த்துக் ெகாண்டவர். கதக�யுடன், இக்கால-
கட்டத்�ல் பந்தைண நல்லூர் சுப்பராய�ள்ைள�டம், 
பாரம்ப�ய ச�ர்வ�வத்ைத ஆ�க் கற்றுத்ேதர்ந்தார். 

ஆடற்கைல�ன்�து ஆறாததா-
கம் ெகாண்ட ஓர் இளம்கைலஞனுக்கு 
இந்தப்ப�ற்� கானகத் ேதன்து�களா-
�ன.இப்ப�ற்��ன் �ன் இலங்ைக 
�ரும்�யேவல் ஆனந்தன், இங்கு 
�ல நாட்�ய அரங்காற்றுைககைள 
�கழ்த்�, �ண்டும் 1962ஆம் ஆண்டு 
ேகரளத்�ல் எர்ணாகுளத்�ல் அைமந்-
�ருந்த �ஸ்வகலாேகந்�ர நாட்�ய-
�றுவனத்�ல் ேபராசான் ேகா�நாத்-
�ன்�ழ், ெதாடர்ந்து ஆடல்ப�ற்�ைய 
ேமற்ெகாண்டார். நான்காண்டுகால 
ஆடற்ப�ற்� அது. ஆசான் சுந்தர 
நாராயண ேமன�ன் �கழ்த்துத�ன்-
�ழ் ப�ன்ற ஆகாச சா�க்கு�ய ஆடற்-
ேகாலங்கள், �ன்னா�ல் இலங்ைக�ல் 
ேவல்ஆனந்தன் ஆற்�ய �வதாண்டவ 
நாட்�யத்�ல் ெவ�ப்படுத்�ய ஆகாச 
சா�க் ேகாலத்�ற்குத் தள�ட்டெதனலாம். அற்புதமான 
ஆசான்க�டம் ப�லும் அ�யவாய்ப்ைபப்ெபற்ற பாக்-
�யவான் ேவல்ஆனந்தன் ஆவார். அதுமட்டுமல்ல, 
'இவரும் என் வா�சுக�ல் ஒருவர்' என்று குருேகா�-
நாத்�னால் ேவல்ஆனந்தன் அைடயாளப் படுத்தப்பட்-
டாெரன்றால், அப்ெபரும் பாக்�யத்ைதச் சு�க�த்த 
ெபருைமேயாடு நாடு�ரும்�, தன் கைலப்பயணத்ைத 
ெதாடர்ந்தவர் அவர். �ைழத்ேதய ஆடற்கைல�ைன 
(Oriental Ballet), அதன் ெசவ்�யல் வ�ப�ன்று, 
அயலக ஆடற்கைலச் ெசல்வங்கைள ஈழத்து மண்�ற்கு 
ெகாண்டுேசர்த்த கைலத்தூது ேவல் ஆனந்தன் ஆவார்.   

1968இல் கைலக்ேகா�ல் என்ற ெபய�ல் நாட்�யப் 
பள்�ைய ஆரம்�த்து, ேவல்ஆனந்தன் நடனக்குழுைவ 
அைமத்து, நாட்�யாஞ்ச� �கழ்ச்�கைள நாெடங்கும் 

அரங்ேகற்�யேபாது கைலயுலகம் 
�யப்�ல் ஆழ்ந்தது.  

'நாட்�யங்கைள ஆசான்ேவல் 
ஆனந்தன் காட்�ப்படுத்�ய �தம்-
�கப் புதுைமயானது. மனம் சார்ந்த 
உடல்ெமா��ைன அவர் வ�யுறுத்�-
னார். காலால், ைகயால், உதட்டால், 
கண்ணால், புருவத்தால், இடுப்பால், 
மார்பால், இதயத்தால் ஆடைல 
�கழ்த்த மு�யும் என்று காட்�யவர் 
அவர்' என்று அவ�டம் ப�ன்ற நடன 
ஆ��ைய நளா�� ராஜதுைர, லண்-
ட�ல் என்�டம் ேபசும்ேபாது கு�ப்-
�ட்டார்.  

ேவல்ஆனந்த�ன் 400ஆவது நாட்-
�யாஞ்ச� 1977இல் ெகாழும்பு 

லும்�� அரங்�ல் �க�மர்ைசயாக நடந்தது. இந்த 
அரங்�ல்ேவல் ஆனந்தன் அ�த்த' நவரசமுத்�ரா' 
அ�க்ைகைய �ண்டும் �கழ்த்�க் காட்டுமாறு, அங்கு 
�ரண்�ருந்த த�ழரல்லாத சைப�னர் ேவண்�க்ேகட்ட-
னர் என்றால், அவரது நாட்�ய ஆளுைமைய நாம் பு�ந்-
துெகாள்ள மு�யும். கைலஞர்ேவல் ஆனந்தன் தனது900-
ஆம் நாட்�ய�கழ்�ைன சு�ற்சலாந்�ல் �கழ்த்�க் 
காட்�னார்.  

பதுைள�ல் �பர்� �ைரயரங்�லும் ேவல்ஆனந்த-
�ன் நாட்�யாஞ்ச� ேமைடேயற்றம் கண்�ருக்�றது. 
ெகாழும்புத்துைற, ேகாப்பாய் ஆ��யர் ப�ற்�க் கல்லூ-
�க�ல் ஆடற்கைல ��வுைரயாளராக இருந்து அவர் 
ஒருமாணவ பரம்பைர�ைன உருவாக்��ருந்தார்.  

1970இல் மர்ஹ�ம் ப�யு�ன்முகமத் கல்� அைமச்ச-

ராக இருந்தேபாது, கல்�க்ெகாள்ைக�ல் பு�ய மாற்றங்-
கள் ெகாண்டுவரப்பட்ட ேவைள�ல், நடனம், சங்�தம் 
என்பன பாடசாைலக�ன் பாட�தானத்�ல் உள்ளடக்-
கப்பட ேவண்டும் என்று, அதற்கான நடவ�க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. �ங்கள நாடக, நாட்�ய, இைசத் 
துைறசார்ந்த ேபர�ஞர்கள் இந்த ெசயற்�ட்டத்�ல் 
இைணந்�ருந்தனர். அழ�யற் கல்�ச் ெசயற்�ட்டத்-
�ன் �ரதம கல்� அ�கா�யாக இருந்த ட�ள்யு.�.மக்-
குெலாலுவா �ங்கள இைச�ன் மாெபரும் ேமைத. 
சாந்��ேகத�ல் க� ர�ந்�ரநாத் தாகூ�டம் நாடகமும் 
இைசயும் ப�ன்றவர். அவருடன் கலா�ர்த்� எஸ்.வசந்த-
குமார ேபான்ற அ�ஞர்களும் இைணந்து த�ழ்ப்பாடசா-
ைலக�ல் நடனம், இைச ஆ�ய பாடங்கைள அ�முகப் 
படுத்தும்ேபாது, பா�ய நைடமுைறப் �ரச்�ைனகைள 
எ�ர்ெகாண்டனர். அப்ேபாது, ேவல்ஆனந்தேன இத்-
�ட்டத்�ன் அ�காரபூர்வமான இைணப்பாளராக �ய-
�க்கப்பட்�ருந்தார். ஒருகட்டத்�ல், இப்பாடங்கைளப் 
ேபா�ப்பதற்கு வடமாகாணத் த�ழ்ப்பாடசாைலக�ல் 
உள்ள நடன, சங்�த ஆ��யர்க�ன் எண்�க்ைகைய-
யும், அவர்க�ன் கல்�த் தைகைமையயும் பற்�ய �ப-
ரங்கைள ஆேலாசைனக் குழு�ல் ேவல் ஆனந்தன் 

சமர்ப்�த்தேபாது, அவற்ைறப் பார்ைவ�ட்ட கல்�அ-
ைமச்�ன் ேமல�க ெசயலாளர் 'என்னஇது! வடமாகா-
ணம் ஒரு ெபாட்டல் த�சு �லம் மா���ருக்�றேத! 
யாழ்ப்பாண மாவட்டத்�ேலேய அழ�யல் கல்�ைய 
முன்ெனடுப்பதற்கு, எந்த�த ஆதாரமும் இல்லாமல் 
இருக்�றேத!' என்று கு�ப்�ட்டு, அந்�ைல�ைனச் 
�ரைமக்க உடன�யாக ேமல�க த�ழ்ப் ேபாதனா��-
யர்களுக்கான �யமனங்களுக்கு அவசர நடவ�க்ைக-
கைள ேமற்ெகாண்�ருந்தார். இந்த நடவ�க்ைககளுக்கு 
எ�ராக யாழ்ப்பாணத்��ருந்து ஒரு கல்� அ�கா� 
அனுப்�ய ெபட்�ஷன், அந்த த�ழ் ஆ��ய �யமனங்-
கைள முற்றாக இல்லாமலாக்�யது என்பது ேவெறாரு-
கைத.  

யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழகத்�ன் ெபாறுப்�ன் �ழ், 
இராமநாதன் அரச நுண்கைலக் கல்லூ�வந்தேபாது, 
ேவல் ஆனந்த�ன் கைலமுயற்�கள் நைடமுைற 
வ�வம் ெபறும் �ைலைமெத�ந்தது.' பாரம்ப�ய மர-
புவ�க் கைலநுணுக்கங்க�ல் ேவல்ஆனந்தன் ஒருைக 
ேதர்ந்த �ற்பன்னர்.

ழத்�ன் �றுகைத வரலாற்�ல், ஐம்பது-
க�ல் அ�கம் எழு�யவர்க�ல் ஒருவர் 
புதுைமேலாலன்.

இவரது இயற் ெபயர் �. ேக. கந்தசா�.
எனக்கு இன்றும் ஞாபகம் இருக்�றது. நான் 

ஆரம்பப் பாடசாைல மாணவச் �றுவனா�ருந்த 
காலம்.

அந்த அழகான �வந்த ேம�யுைடய ம�தன், 
எங்கள் �ட்�ற்குத் தனது நண்பரான, எமது மூத்த 
சேகாதரர் நாேவந்தனுடன் வந்து உைரயா�ச் ெசன்-
றெதல்லாம் ஞாபகத்�லுண்டு.

அறுபதுக�ன் முற்பகு��ல் யாழ்ப்பாணம் பூபா-
ல�ங்கம் புத்தகசாைல, �ன்னர், ெப�ய கைட ��-
�லுள்ள �ருஸ்ணசா��ன்  (�ட்டு) ��ய ேபப்பர் 
கைட ஆ�வற்�ல் என் மூத்த சேகாதரருடன் அவர் 
உைரயாடும்ேபாதும் நானும் �றுவனாக அவ�ன் 
கவனத்�ல் பட்டதுண்டு.

அந்தக் காலத்�ல் அ�ர்த�ங்கம், நாேவந்தன், 
புதுைமேலாலன் ஆ�ேயார் கலந்துெகாண்டு உைர-
யாற்�ய ஒரு �ல த�ழரசுக் கட்�க் கூட்டங்க�லும் 
நானும் �றுவனாக ேமைடேய�யுள்ேளன்.

�ற்காலத்�ல் புதுைமேலாலன் கலந்துெகாண்ட 
பார� �ழா ேபான்ற கூட்டங்க�லும் அவருடன் 
பங்குபற்�யைமயும் ஞாபகத்�லுண்டு.

ஐம்பதுக�ன் �ற்பகு��ல் த�ழரசுக் கட்� �ச்சு-
டன் வடக்குக் �ழக்�ல் வளர்ந்துவந்த காலம்.

அதன் �ரசாரப் �ரங்�களாக, முன்ன-
�ப் ேபச்சாளர்களாக �ளங்�யவர்-
க�ல் அ. அ�ர்த�ங்கம், நாேவந்-
தன், புதுைமேலாலன், ெச. 
இராசதுைர ஆ�ேயார் கு�ப்�-
டத்தக்கவர்கள்.

வடக்�ல் அ�ர்த�ங்கம், 

நாேவந்தன் ஆ�ேயார் கட்��ன் ஆரம்ப காலம் 
முதல் கட்�யுடன் இைணந்து �ரசாரத்�ல் ஈடுபட்-
டுைழத்தனர்.

வா�பப் பருவத்�ல் 'கம்யூ�ஸ்ட்' கார்த்�-
ேகச�ன் மார்க்�சக் கருத்துகளால் கவரப்பட்டு 
அவர்கள் பாைத�ல் இயங்�ய புதுைமேலாலன்,  
�ன்னர் த�ழ்த்ேத�யம் பற்�ய கருத்து�ைல அர�-
ய�ல் முதன்ைம ெபற்றேபாது அந்தப் பாைத�ல்   
��ரமாகச் ெசயற்படத் ெதாடங்�னார். 

அக்காலத்�ல் த�ழரசு ேமைடக�ல் அ�ர்த�ங்-
கம், நாேவந்தன்,  புதுைமேலாலன், இராசதுைர 
ஆ�ேயா�ன் ேபச்சுகைளக் ேகட்பதற்ெகனப் பல்-
லா�ரம் மக்கள் கூட்டங்க�ல் �ரண்டனர்.

நாேவந்தனும் புதுைமேலாலனும் �றந்த ேபச்-
சாளர்களாக மாத்�ர�ன்� எழுத்தாளர்களாகவும் 
ெபயர்ெபற்றனர்.

புதுைமேலால�ன் '�ச்ைசக்கா�' என்ற முதலா-
வது �றுகைத 1952 -ம் ஆண்டு சுதந்�ர�ல் �ரசுர-
மா�யது.

''எழுத்தாளன் ஏேதா ஒருவைக�ல் அர�யல் 
சார்ந்தவனாக, ஓர் இலட்�யத்�ன் அ�ப்பைட�ல் 
இருக்க ேவண்டும். எழுத்தாளன் ஒருவன் அர�-
யல் சார்ந்தவனாகத் தா�ல்ைல என்றால் அவன் 
பைடப்பா�யல்ல" என்பது புதுைமேலாலன் கருத்-
தாகும்..!

�றுவயது முதல் �ைறய வா�க்கத் ெதாடங்�ய 
அவைரப் ெப�யா�ன் பகுத்த�வுக் ெகாள்ைக பற்-
�க்ெகாண்டது. ேபச்சுக்கைல�ல் �ரா�ட முன்-
ேனற்றக் கழகத் தைலவர்க�ன் பா�ையப் �ன்பற்-
�னார். ஆற்ெறாழுக்கான அழகுத��ல் ேகட்ேபார் 
உணர்வுெகாள்ளும் வைக�ல் ேபசும் ஆற்றல் ெபற்-
றவர். சுதந்�ர�லும் ஈழேகச��லும் ெதாடர்ந்து 

அ�க �றுகைதகைள எழு�னார். 
ஈழேகச��ல் 1953 - 1954 காலப்பகு��ல்  

இவ�ன் ப�ைனந்து �றுகைதகள் ெவ�வந்துள்ள-
தாகத் ெத��றது.

�னகரன், பு�னம், ஆனந்தன், ஐக்�ய �பம், 
சமூகத் ெதாண்டன், �ேவ� ஆ�ய பத்��ைக - சஞ்-
�ைகக�லும் அவரது �றுகைதகள் �ரசுரமா�ன.

த�ழகத்�ல் மஞ்ச�, காதல், �ரசண்ட �கடன், 
உமா ஆ�ய சஞ்�ைகக�லும் அவரது பைடப்புகள் 
ெவ�யா�யுள்ளன.

அவர் �றுகைதகள் மாத்�ர�ன்� கரு�ய ேராசா 
(குறுநாவல்) தா�,  �லவும் ெபண்ணும் ஆ�ய 
நாவல்கைளயும் எழு�யுள்ளார்.

மூத்த எழுத்தாளர் வரதர் ெவ��ட்ட 'ஆனந்தன்' 
என்ற மாத இத�ன்  இைணயா��யராகவும் ப�-
யாற்�யுள்ளார்.

'த�ழரசு' என்ற ெபய�ல் அர�யல் வாரப்பத்��-
ைகையயும் �ல மாதங்கள் ெதாடர்ந்து ெவ��ட்-
டுள்ளார்.

இலங்ைக முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்�ல் 
இைணந்�ருந்த புதுைமேலாலனும் மற்றும் �லரும்  
த�ழ்த் ேத�யம் பற்�ய கருத்து�ைல முதன்ைம-

ெபற்ற காலத்�ல் அ��ருந்து �ல��ருந்-
தனர். 1956 -ம் ஆண்�ன் த�ச் �ங்களச் சட்-
டத்�ன் �ைளவாக இந்�ைல ஏற்பட்டதாக 

கு�ப்�டுவர். கா�முகத்�ட�ல் சாத்�கச் சத்-
�யாக்�ரக�ருந்தேபாது காைடயர்களால் தாக்-

கப்பட்டவர்க�ல் புதுைமேலாலனும் ஒருவர்.
1961 -ல் யாழ்ப்பாணம் கச்ேச� முன்பாக நைட-

ெபற்ற சத்�யாக்�ரகத்�ல் பங்குெகாண்டைமக்-
காகக் ைகதுெசய்யப்பட்டு பனாெகாைட தடுப்பு 
முகா�ல் த�ழரசுத் தைலவர்களுடன் நூறு நாட்கள் 
வைர  காவ�ல் ைவக்கப்பட்டார்.

அந்த அனுபவங்கைள 'அன்பு மகள் அன்பர�க்கு' 
என மடல்களாக எழு�னார். அதைனப் �ன்னர் 
'தடுப்புக் காவ�ல் நாம்' என்ற ெபய�ல் நூலாக 
1969 -ல் ெவ��ட்டார். அ�ல் 25 மடல்கள் இடம்-
ெபற்றுள்ளன. இந்த மடல்கள் அன்று சுதந்�ர�ல்  
ெதாடர்ந்து �ரசுரமானைவயாகும்.

த�ழ்த்ேத�ய உணர்வுகைளப் �ர�ப�க்கும் 
�றுகைதகள் பலவற்ைற எழு�னார். 1956 -ல்  அவர் 
எழு�ய 'அப்ேப லங்கா' என்ற கைத சுதந்�ர�ல் 
ெவ�வந்து பல�ன் கவனத்ைத ஈர்த்தது. அவர் 
'இனவா�' எனவும் �லரால் முத்�ைர குத்தப்பட்-
டார்.

இவரது �றுகைதக�ல் 'அழகு மயக்கம்' �றந்த 
கைதெயனக் கு�ப்�டுவர். இக்கைத முத�ல் 
சுதந்�ர�ல் �ரசுரமா�யது. �ன்னர் �ல சஞ்�ைக-
க�ல் மறு�ரசுரமா�யது. இக்கைத உருவம் உள்-
ளடக்கம் அைனத்�லும் �றந்த �றுகைதக்கு�ய 
பண்�ைனக் ெகாண்டுள்ளெதனவும்  கம்�ரமான 
உைரநைட ெகாண்டெதனவும் �மர்சகர்கள் கு�ப்-
�ட்டுள்ளனர். 

பலா� அர�னர் ஆ��யப் ப�ற்�க் கலாசாைல-
�ல் கற்று ப�ற்றப்பட்ட ஆ��யராக ெவ�ேய-
�ப் பல பாடசாைலக�ல் ஆ��யராகப் ப�யாற்-
�னார். இறு��ல் ஆைனக்ேகாட்ைடத் த�ழ்க் 
கலவன் பாடசாைல�ன் அ�பராகக் கடைமயாற்� 
ஓய்வு ெபற்றார்.

புதுைமேலாலன் எழுத்துத்துைற - ேபச்சு என்பன 
மாத்�ர�ன்� அன்று யாழ்ப்பாணத்�ல் 'பாலர் ஆ�-
�யர் ப�ற்�க் கழகத்ைத' �று� அதன் மூலம் நூற்-
றுக்கணக்கான பாலர் பாடசாைல ஆ��யர்களுக்-
குப் ப�ற்�ய�த்துச் சான்�தழ் வழங்�யுள்ளார்.

அவரது பாலர் ஆ��யர் ப�ற்�க் கழகத்�ல் ப�ற்-
�ெபற்ற நூற்றுக்கணக்காேனார் �ன்னா�ல் ஆ��-
யர்களாக அரச பாடசாைலக�ல் �யமனம்ெபற்று 

�றந்த ஆ��யர்களாகப் ப�யாற்�யைம கு�ப்�-
டத்தக்கது.

யாழ்ப்பாணம் ெப�ய கைட ���ல் அன்பு புத்த-
கசாைலைய ஆரம்�த்தும் �ல வருடங்கள் நடாத்�-
யுள்ளார்.

'அன்பு ெவ��டு' ப�ப்பகத்�ன் மூலம் �ல நூல்-
கைளயும் ப�ப்�த்து ெவ��ட்டுள்ளார்.

��ரத் த�ழ்த்ேத�ய உணர்வாளராகச் ெசயற்-
பட்ட புதுைமேலாலன் எழுபதுக�ன் முற்ப-
கு��ல் த�ழரசுத் தைலவர்களுடன் ஏற்பட்ட 
முரண்பாடு காரணமாக அவர்க�ட�ருந்து �ல-
�க்ெகாண்டார். 

அர�ய�ல் ��ரமாக ஈடுபடுவைதத் த�ர்த்து 
முற்ேபாக்குச் �ந்தைனயாளராக எழுத்துத்துைற�ல் 
கவனம் ெசலுத்�னார். 

அவர் எழு�ய �றுகைதகைளப் பாதுகாத்து ைவக்-
க�ல்ைல. அவரது இைளய சேகாதரர் �ரபல எழுத்-
தாளர் ெசங்ைக ஆ�யான் அவ�ன் �றுகைதகள் 
�லவற்ைறத் ேத� எடுத்து 13 கைதகள் ெகாண்ட 
''புதுைமேலாலன் கைதகள்" என்ற ெதாகு�ைய 
2001 ேம மாதம் ெவ��ட்டுள்ளார்.

ஈழத்�ல் ேபச்சுக்கைல ைகவரப்ெபற்ற முக்�ய-
மானவர்க�ல் ஒருவரும், ஐம்ப�ற்கும் ேமற்பட்ட 
�றுகைதகைளயும், நாவல், குறுநாவல், பல அர�-
யல் கட்டுைரகள் எழு�யவருமான புதுைமேலா-
லன் ஈழத்து இலக்�ய வரலாற்�ல் 
ஒரு காலகட்டத்ைதப் �ர�ப�த்த-
வர் எனக் கு�ப்�டலாம்..!

புதுைமேலாலன்

ஐம்பதுக�ன் �ற்பகு��ல் த�ழரசுக் கட்� �ச்சு-

புதுைமேலாலன்
புதுைமேலாலன்

எழுத்தாற்றல் 

ேபச்சாற்றல் �க்க

வி.ரி. இளங்ேகாவன்

சாதைன மாணவர் 
விருது நிகழ்வு

இ�ய நந்தவனம் ஆண்டு 
ேதாறும் பல் துைறக�ல் சா�த்து 
வரும் மாணவர்கைள அங்�க�க்-
கும் �தமாக சாதைன மாணவர் 
�ருது வழங்� �றப்�த்து வரு�-
றது  

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான �ரு-
துகள் சர்வேதச அள�ல் சாதைன 
மாணவர்கைள ேதர்வு ெசய்து 10 
-O1 2021 அன்று �ருச்��ல் நைட-
ெபற்ற இ�ய நந்தவனம் 24 ஆம் 
ஆண்டு �ழா�ல் வழங்கப்பட்-
டது  

ெகாேரானா ேநாய்த் ெதாற்று கார-
ணாமாக ேந�ல் வர மு�யாததால் 
ெவ�நாட்டு மாணவர்களுக்கு 
தபால் மூலம் �ருதுகள் அனுப்� 

ைவக்கப்பட்டன  
கனடா���ருந்து �ருது 
ெபற்ற சாதைன மாணவர்-

கள் மேல�யாைவ 
பூ ர் � க ம ா க க் 

ெகாண்ட ஹ�� ேகசவராஜ், 
யாழ்ப்பாணத்ைத பூர்�கமாகக் 
ெகாண்ட லூ�ர்தா ��தரன், 
மட்டக்களப்ைப பூர்�கமாகக் 
ெகாண்ட ப�சன் மேனாராஜ் 
ஆ�ேயாருக்கான �ருது வழங்-
கும் �கழ்வு 07-.02-.2021 அன்று 
ெடாரண்ேடா சாய்நாதர் ஆலயத்-
�ல் �றப்பாக நைடெபற்றது  

கனடா உதயன் வார இதழ் 
�ரதம ஆ��யர் ேலாேகந்�ர�ங்-
கம் �றப்பு �ருந்�னராகக் கலந்து 
ெகாண்டு சாதைன மாணவர்க-
ளுக்கு �ருதுகைள வழங்� ெகள-
ர�த்தார். �ழா ஏற்பாடுகைள 
கனடா சமூக ேசவகர் Dr .நேரந்-
�ரா �ேவகானந்தா, ��த்ெதழு 
ெபண்ேண �றுவனர் ச�கலா 
நேரந்�ரா இருவரும் �றப்பாக 
ெசய்�ருந்தனர். �கழ்�ல் �ருது 
ெபற்ற மாணவர்க�ன் ெபற்ேறார்-
களும் சமூக ஆர்வலர்கள் பலரும் 
கலந்து ெகாண்டனர்.

ஈ ழத்துத் த�ழ் இலக்�ய வரலாறு, அதன் 
�ண்ட இலக்�யப் பாரம்ப�யங்கைளத் 

ஆடற்கைல�ன்�து ஆறாததா-
கம் ெகாண்ட ஓர் இளம்கைலஞனுக்கு 

ஈழத்து ஆடற்கைலயின் பீஷ்மர்  
கைலஞர் ேவல் ஆனந்தன்

மு.�த்�யானந்தன் 

கனடாவில் இனிய நந்தவனத்தின்



28 THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY FEBRUARY 21, 2021
2021 பெப்ரவரி 21 ஞாயிற்றுக்கிழமை

(அஸ்விணி, ெ்ரணி, கார்த்திமக முதலாம் ொதம்)
உஙகள் இ்ராசிக்கு 10 ஆம் இடத்தில் புதன், 

வியாழன், சுக்கி்ரன், சனி ஆகிய நான்கு கி்ரகஙகளும் 
இப்ொது ஒன்றுகூடி சஞசா்ரம் பசய்கின்்றன. உத்தி -
்யாகஸ்தானாதிெதி புதன் பதாழில் ஸ்தானாதிெதி 
சனி்யாடு இமைந்திருபெதால் நீணடநாள் ெணிபுரிந் -
தும்  உத்தி்யாகத்தில் ஒரு முன்்னற்்றமும் இல்மல 
என எணணியவர்களுக்கு நல்லது நடக்கும். பிள்மளை -
களின் உத்தி்யாக முயற்சி மகக்கூடி அவர்கள் மூலம் 
வருைானமும் உஙகளுக்கு கிமடக்கும். 

(கார்த்திமக 2 ஆம் 3 ஆம் 4 ஆம் ொதம், ்்ராஹிணி, 
மிருகசீரிடம் 1 ஆம் 2 ஆம் ொதம்)

உஙகள் இ்ராசிக்கு 9 ஆம் இடைான பிதுர் இ்ராச்சி-
யஸ்தானத்தில் புதன், சனி, வியாழன், சுக்கி்ரன் ஆகிய 
நான்கு கி்ரகஙகள் ்சர்க்மக பெற்றிருக்கின்்றன. பொரு-
ளைாதா்ர ெற்்றாக்கும்ற அகலும். பூர்வீக பசாத்துக்களில் 
மும்றயான ெஙகீடுகள் கிமடக்கும். அம்ரகும்றயாக 
நின்்ற கடடடபெணிகள் பதாடரும். ஆ்்ராக்கிய கும்ற -
ொடுகள் அகலும். பதாழில்வளைர்ச்சி திருபதி தரும். 
்யாகம் பசய்யும் சனி ெலம் பெற்றிருபெதால் இனி 
எதிர்ொர்த்தது நடக்கும். 

(மிருகசீரிடம் 3 ஆம் 4 ஆம் ொதம், திருவாதிம்ர, 
புனர்பூசம் 1 ஆம் 2 ஆம் 3 ஆம் ொதம்)

உஙகள் இ்ராசிக்கு 8 ஆம் இடத்தில் இ்ராசிநாதன் 
புத்னாடு 7, 10 க்கு அதிெதியான குருவும் 8, 9 ஆகிய 
இடஙகளுக்கு அதிெதியான சனியும் 5, 12 ஆகிய 
இடஙகளுக்கு அதிெதியான சுக்கி்ரனும் இமைந்தி-
ருக்கின்்றார்கள். இதன் விமளைவாக குடும்ெத்தில் சற்று 
தக்ராறுகள் ஏற்ெடலாம். பதாழிலில் நணெர்கள் நம்பிக் -
மகயுமடயவர்களைாக நடந்துக்பகாள்வார்களைாக என்்ற 
சந்்தகமும் ைனதில் ஏற்ெடும். அஷடைத்து சனியின் 
ஆதிக்கம் இருபெதால் எதிலும் நிதானத்துடன் பசயற்ெ -
டுவது நல்லது. 

(புனர்பூசம் 4 ஆம் ொதம், பூசம், ஆயிலியம்) 
உஙகள் இ்ராசிக்கு சபதைஸ்தானத்தில் 7 ஆம் இடத் -

தில் புதன், குரு, சனி, சுக்கி்ரன் ஆகிய நான்கு கி்ரகஙக -
ளும் ஒன்றுகூடி சஞசரிக்கின்்றார்கள். 3, 12 ஆகிய இடங-
களுக்கு அதிெதியான புதன் 6, 9 ஆகிய இடஙகளுக்கு 
அதிெதியான குரு சபதஅஷடைாதிெதியான சனியுடன் 

இமையும்்ொது மிகவும் கவனத்துடன் பசயற்ெடுவது 
நல்லது. வாழக்மகத்துமை வழி்ய பி்ரச்சிமனகள் 
ஏற்ெடலாம். குடும்ெத்தில் ஒருவர் ைாற்றி ஒருவருக்கு 
உடல்நிமலயில் பதால்மலகள் வ்ரலாம். பசாத்துக்க -
ளைால் பி்ரச்சிமனகள் ஏற்ெடலாம். உத்தி்யாகத்தில் 
உள்ளைவர்களுக்கு கவனக்கும்றவினால் பி்ரச்சிமனகள் 
எழலாம். 

( ைகம் , பூ்ரம், உத்த்ரம் 1 ஆம் ொதம்)
உஙகள் இ்ராசிக்கு 6 ஆம் இடத்தில் குரு, சனி, புதன், 

சுக்கி்ரன் ஆகிய 4 கி்ரகஙகளும் சஞசா்ரம் பசய்கின்்றன. 
குரு நீசம் பெற்று சனி்யாடு இமைந்திருபெதால் நீச-
ெஙக இ்ராஜ்யாகம் ஏற்ெடுகின்்றது. ்ைலும் புத சுக்கி்ர 
்யாகமும் ஏற்ெடுகின்்றது. என்வ, பொருளைாதா்ரம் 
திருபதிக்ரைாக இருக்கும். அதிகா்ர ெதவியில் இருபெ -
வர்களின் ஆத்ர்வாடு புதிய முயற்சியில் ஆர்வம்காட-
டுவீர்கள். பிள்மளைகளின் திருைை மவெவஙகள் மகக் -
கூடிவரும். உத்தி்யாகத்தில் இருபெவர்களுக்கு உயர் 
ெதவிகள் கிமடபெதற்கான வாய்பபுகள் மகக்கூடி 
வரும். அமசயா பசாத்துக்கள் வாஙகுவதில் ஆர்வம்-
காடடுவீர்கள். 

 
(உத்த்ரம் 2 ஆம் 3 ஆம் 4 ஆம் ொதம், அத்தம், 

சித்திம்ர 1 ஆம் 2 ஆம் ொதம்)
உஙகள் இ்ராசிக்கு 5 ஆம் இடத்தில் புதன், வியாழன், 

சனி, சுக்கி்ரன் ஆகிய நான்கு கி்ரகஙகளும் சஞசரிக்கின்-
்றன. வியாழன் நீசம் பெற்று சனி்யாடு இமைந்து நீச-
ெஙக இ்ராஜ்யாகத்தில் இருபெதால் பிள்மளைகளைால் 
பெருமை்சரும். அவர்களின் எதிர்கால நலன் கருதி -
யும் ்ைற்ெடிபபு சம்ெந்தைாகவும் எடுத்த முயற்சிகளில் 
பவற்றிகிமடக்கும். புத சுக்கி்ர்யாகம் இருபெதால் 
பசாத்துக்கள் வாஙகும் ்யாகம் உணடு. பெணவழிப 
பி்ரச்சிமனகள் அகலும். பவளிநாடடிலிருந்து நல்ல 
தகவல் வந்து்சரும். 

(சித்திம்ர 3 ஆம் 4  ஆம் ொதம், சுவாதி, விசாகம் 1 
ஆம் 2 ஆம் 3 ஆம் ொதம்)

உஙகள் இ்ராசிக்கு 4 ஆம் இடத்தில் குரு, சனி, புதன், 
சுக்கி்ரன் ஆகிய நான்கு கி்ரகஙகளும் சஞசரிக்கின்்றன. 
அர்த்தாஷடை சனியின் ஆதிக்கம் இருக்கும்்ொது 
எமதயும் திருபதியாக பசய்ய இயலாது. திடடமிடட 
காரியஙகளில் திடீர் திடீர் என ைாற்்றஙகள் பசய்வீர் -
கள். இடம் வாஙகும் ்ொது ெத்தி்ர ெதிவில் கவனம் 
்தமவ. வாகன ெழுதுகளைால் பசலவுகள் இடம்பெ-
றும். எமதயும் நிதானித்து பசய்வது நல்லது.  உத்தி்யா -
கத்தில் உள்ளைவர்களுக்கு ்வமலபெளு அதிகரிக்கும். 

(விசாகம் 4 ஆம் ொதம், அனுஷம், ்கடமட) 
உஙகள் இ்ராசிக்கு 3 ஆம் இடைான முயற்சிஸ்தா-

னத்தில் குரு, சனி, புதன், சுக்கி்ரன் ஆகிய நான்கு கி்ர-
கஙகளும் சஞசரிக்கின்்றன. பவற்றிகள் ஸ்தானத்தில் 
குவிந்திருக்கும் கி்ரகஙகளின் ஆதிக்கத்தால் இந்தவா்ரம் 
சி்றபொக்வ இருக்கும். பதாழிலில் எதிர்ொர்த்தமத 
காடடிலும் கூடுதல் இலாெம் கிமடக்கும். உத்தி்யா-
கத்தில் உள்ளைவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வும் ெதவி உயர்-
வும் தானாக்வ வந்து்சரும். வீடு கடடும் ்யாகம் 
அல்லது வீடு வாஙகும் ்யாகம் உணடு. உடன்பி்றபபுக்-
களின் இல்லஙகளில் நமடபெறும் விழாக்கமளை முன் -
னின்று நடத்திமவபபீர்கள். 

(மூலம் , பூ்ராடம், உத்த்ராடம் 1 ஆம் ொதம்)
உஙகள் இ்ராசிக்கு 2 ஆம் இடைான குடும்ெஸ்தா-

னத்தில் புதன், வியாழன், சனி, சுக்கி்ரன் ஆகிய நான்கு 
கி்ரகஙகளும் சஞசரிக்கின்்றன. புத்னாடு சுக்கி்ரன் ்சர் -
வதால் புத சுக்கி்ர்யாகம் ஏற்ெடுகின்்றது. சனி்யாடு 
குரு ்சர்வதால் நீசெஙக இ்ராஜ்யாகம் ஏற்ெடுகின்்றது. 

என்வ, ைகிழச்சி தரும் தகவல்கள் வந்துபகாண்ட 
இருக்கும். குறிபொக ஆ்்ராக்கியம் சீ்ராகும். வழக்கு-
கள் சாதகைாகும். உத்தி்யாகத்தில் எதிர்ொர்த்த உயர் -
வுணடு. சலுமககள் கிமடத்து சந்்தாஷைமடவீர்கள். 

(உத்த்ராடம் 2 ஆம் 3 ஆம்;  4 ஆம் ொதம், திரு்வா-
ைம், அவிடடம் 1 ஆம் 2 ஆம் ொதம்)

உஙகள் இ்ராசியி்ல்ய நான்கு கி்ரகஙகள் இமைந்து 
சஞசரிக்கின்்றன. குறிபொக பஜன்ை சனி, பஜன்ை குரு, 
பஜன்ை புதன், பஜன்ை சுக்கி்ரன் என்று இருக்கும்்ொது 
நன்மைகள் நமடபெறுவதில் சற்று தாைதம் ஏற்ெடும். 
எந்த ்வமலயும் ஒரு மும்றக்கு இருமும்ற பசய்ய -
்வணடிய நிமல ஏற்ெடும். 3, 12 க்கு அதிெதியான 
குருவின் ஆதிக்கம் இருபெதால் உடன்பி்றபபுகளின் 
வழியில் பெரும் வி்ரயம் ஏற்ெடலாம். உத்தி்யாகத்-
தில் இருபெவர்கள் எமதயும் ்ைலிடத்மத ்கடடு 
பசய்வது நல்லது. 

(அவிடடம் 3 ஆம் 4 ஆம் ொதம்,சதயம்,பூ்ரடடாதி 1 
ஆம் 2 ஆம் 3 ஆம் ொதம்)

உஙகள் இ்ராசிக்கு 12 ஆம் இடத்தில் புதன் , வியாழன், 
சனி, சுக்கி்ரன் ஆகிய நான்கு கி்ரகஙகளும் சஞசா்ரம் 
பசய்கின்்றன. நீசெஙக இ்ராஜ்யாகமும் புத சுக்கி்ர்யா-
கமும் இருந்தாலும் வி்ரயஸ்தானத்தில் இத்தமன கி்ர-
கஙகள் இருபெது அவவளைவு நல்லதல்ல. தமடகளும், 
தாைதஙகளும், பசலவுகளும் ஏற்ெடும். குலபதய்வ 
வழிொடும் இஷட பதய்வ வழிொடும் நல்லது. உத்தி -
்யாகத்தில் சக ெணியாளைர்களிடம் உஙகள் முன்்னற் -
்றத்மத ெற்றி கூறுவதன்மூலம் அதில் தமட ஏற்ெட 
வாய்பபுணடு. 

(பு்ரடடாதி 4 ஆம் ொதம், உத்த்ரடடாதி, ்்ரவதி)
உஙகள் இ்ராசிக்கு இலாெஸ்தானத்தில் 11 ஆம் 

இடத்தில் குரு,  சனி,  புதன், சுக்கி்ரன் ஆகிய நான்கு 
கி்ரகஙகளும் இமைந்து கூடடு கி்ரகைாக சஞசரிக் -
கின்்றன. இதன் விமளைவாக சுக்கி்ர்யாகமும் நீச -
ெஙக இ்ராஜ்யாகமும் ஏற்ெடுவதால் நல்ல காரி -
யஙகள் ெலவும் இல்லத்தில் இடம்பெறும். இடம், 
பூமி வாஙகும் ்யாகமும் ஒருசிலருக்கு அமையும். 
வாழக்மகத்துமைக்கு ்வமல கிமடக்க வாய்ப -
புணடு. ைாைன், மைத்துனர் வழியில் ஒத்துமழபபு 
கிமடக்கும். பதாழிமல விரித்தி பசய்யும் முயற்சி 
மககூடும்.

கடகம்

கன்னி

துலாம்

விருச்சிகம்

தனுசு

ைக்ரம்

கும்ெம்

மீனம்

ரிஷபம்

சிம்ைம்

மிதுனம்

03.01.2020 - 09.01.2021

 மேஷம்  

லர் வாழவில் முன்்ன்ற 
்வணடும் எனப ்ெச்ச-
ளைவில் ைடடும் கூறிக்-

பகாணடு இருபொர்க்ளை தவி்ர பசயல்-
ொடு ஒன்றும் இருக்காது. அதற்குக் 
கா்ரைம் உமழக்கும் ் நாக்கம் அவர்-
களிடம் இல்லாதது தான். நாம் ஒரு 
காரியத்மத எணணுவது பெரிதல்ல. 
அமத பசயல்ெடுத்த அதற்்கற்ெ 
உமழக்க ்வணடும். உமழபபிற்கு 
ெலன் நிச்சயம் கிமடக்கும். எந்த 
ஒரு பசயலும் உமழபபினால்தான் 
நிம்றவு பெறுகி்றது.

திருவள்ளுவர் உமழபபின் ெயன்  
ெற்றிக் குறிபபிடுமகயில் `ஓயாைல் 
உமழபெவர்கள் விதிமயக்கூட தூ்ர 
வி்ரடடிவிடுவார்கள் எனக் குறிபபிடுகி்றார். கடுமையான 
உமழபபிற்கு எமதயு்ை ஈடாக்க முடியாது.   இதற்கு 
எடுத்துக்காடடாகவும்  உதா்ரைைாகவும் விளைஙகுகின்்றது,  
வவுனியா, புளியஙகுளைம், ெமழயவாடி தம்ொ ைல்லிமக 
ெணமையில் உரிமையாளை்ரான  தம்ொபபிள்மளை பி்்ரை-
னந்த்ராசாவின் ைல்லிமகத்்தாடடம்.  

ைதும்ரயில் ைடடுைல்ல,  வவுனியாவிலும் ைதும்ர 
ைல்லி பூத்துக் குலுஙகி வாசம் வீசுகி்றது' ைல்லிமகமய 
விரும்ொதவர்கள் இருக்க்வ முடியாது. நுகர்்வாருக்கு 
வாசமனமய அள்ளிக் பகாடுக்கும் ைல்லிமக, தன்மன 
உற்ெத்தி பசய்யும் விவசாயிகளுக்கு 
வருைானத்மதக் அள்ளி பகாடுக்க-
வும் தவறுவதில்மல. இந்திய துமை 
தூத்ரகத்தின் அனுச்ரமையில் வவுனியா, புளியஙகுளைம், 
ெமழயவாடி தம்ொ ைல்லிமக ெணமை மய உருவாக்-
கியிருக்கும் தம்ொபபிள்மளை பி்்ரைனந்த்ராசா பவற்றிக்ர-
ைாக ைல்லிமகச் பசய்மகயில் ஈடுெடடு வருகின்்றார்.

இவர் ஒரு நாமளைக்கு 5 பதாடக்கம் 10 கி்லா வம்ரயில் 
ைல்லிமக பைாடடு ஏற்றுைதி பசய்து ைாதாந்தம் 
500000/=, வருைானைாகப பெற்றுக்பகாள்வதாகவும் 
இதன் மூலம் இலஙமகயில் உள்ளை சகல ைாவடடங-
களுக்கும் பூ, பூ ைாமல, பூபைாடடு என்ென திருைை 
நிகழவுகள், வி்சட பூமஜகள் உள்ளிடட ைஙகளை நிகழவு-

களுக்கு விநி்யாகிபெதாகவும் தற்பொழுது ைல்லிமகப 
பூவுக்கான ்கள்வி  அதிகைாகவுள்ளைதாகவும் அதிகைான 
பூக்கமளை பவளிநாடடுக்கு ஏற்றுைதி பசய்வதனால் உள்-
நாடடு ் தமவக்கு வழஙக முடியாதுள்ளைதாகவும் பதரிவித்-
துள்ளைார். 

அதன் மூலம் ைல்லிமகச் பசய்மகயாளைர்கள் வருைா-
னம் பெற்று வந்ததுடன், ெலருக்கு தைது ைல்லிமகத் 
்தாடடத்தில் ்வமலவாய்பபும் கிமடத்ததாகக் கூறு-
கின்்றார். வவுனியா, புளியஙகுளைம், ெமழயவாடி-
யில். கி்ராை ைடடத்தில் 100 ்ெர் பதரிவு பசய்-
யபெடடு அவர்களுக்கு ைல்லிமக கன்றுகள் 

பசய்மக ெணணுவதற்-
காக வழஙகபெடடு 
பூக்கமளை பகாள்வ-

னவு பசய்வதாகவும் அத்துடன் அந்த 
பூக்களில் இருந்து  தம்ொ ைல்லிமக 
ெணமையில் நறுைைத் தி்ரவங-
கள் தயாரிக்கபெடவுள்ளைதாகவும் 
புதிதாக சுைார் 3000 உற்ெத்தியா-
ளைர்கமளை உருவாக்க முடியும் 
எனவும் ்ெ்ராபதனிய பூஙகா-
வும் தனக்கு உதவி பசய்வதாக-
வும் பதரிவித்தார்.

்கள்விகள் அதிகைாக 

உள்ளைதால் உற்ெத்திமய அதிகரிபெதற்காக 
வவுனியா ைாவடட அ்ரசாஙக அதிெர் சைன் 
ெந்துல்சன  தமலமையில் சமுத்தி ஊடாக  
கலந்தும்ரயாடல் ஒன்றும் இடம்பெற்-
்றது இக் கலந்தும்ரயாடமலத் பதாடர்ந்து 
உற்ெத்திமய அதிகரித்து வருைானத்மத 
கூடடுவதற்கு  நடவடிக்மககள் ்ைற்-
பகாள்ளைபெடடு வருகி்றது.   வவுனியாவில் 
ைல்லிமகக்கான ்கள்வியும் வ்ர்வற்பும்  
உள்ளைதாகவும், ஆனால் அதமன வழஙக 
முடியாைல் இருபெது ்வதமன தருவதா-
கவும் அவர் பசான்னார். உள்ளூர் உற்ெத்தி-
கமளை அதிகரித்து ைக்களின் பொருளைாதா்ர 
நிமலமய ்ைம்ெடுத்துவ்த அ்ரசாஙகத்-
தின் ் நாக்கம் என்வ அ்ரசு உதவி பசய்ய 
்வணடும் என்ெ்த இவ்ரது 
எதிர்ொர்பொகும்.    

வவுனியாவில் பலருக்கு வாழவாதாரம் 

உ ல க 
வ ்ர -
லாற்று 

இலக்கியஙகள் வாழ-
வியலில் முக்கியத்தும் 

ப ெ ற் றி ரு ப ெ து ் ெ ா ல் 
ொலமுமன ொறூக்கின் 

மூன்று நவீன காவியஙகளும் 
உயரிய இடத்திமனப பெறும் 

என்ெது ஈழத்து 
இ ல க் கி ய ப 

ெ்ரபபிலுள்ளைவர் -
களைால் ஏற்றுக்-

பகாள்ளைபெடட ஒரு 
விடயைாகும். பைாழி-

யழமகவிட பொருள் 
வலிமைமிக்கதாக அமவ 

அமைந்திருபெ்த அதற்-
கான கா்ரைைாகக் கணிக்கப-

ெடுகி்றது.
ஈழத்து இலக்கியப ெமடபபு-

லகின் முன்னணி கவிஞர்களுள் 
ஒருவ்ராகத் திகழும் ொலமுமன 
ொறூக் கல்முமனப பி்ர்தசத்-
தில் அமைந்துள்ளை ொலமுமன 

கி ்ர ா ை த் -
மதப பி்றபபிட-

ைாகக் பகாணடவர். வாழ-
வியலின் வ்ரலாற்ம்றப ்ெசுகின்்ற 

ெமடபபுகள் மூலைாக தமிழ ்ெசும் 
நல்லுலபகஙகும் தன்மன அறிமுகபெடுத்திக் 
பகாணட இவர், பொன்விழாக் காணும் ஒருவ-
்ராக உயர்ந்து நிற்கி்றார் எனில், அவ்ரது அய்ராத 
எழுத்து முயற்சியும் இலக்கியத்தின் மீதுள்ளை ெற்-
றுதலு்ை கா்ரைைாகும்.

ொலமுமன ொறூக் தனது ஐம்ெது ஆணடு 
கால இலக்கிய வாழவில் ெல்்வறு சாதமன-
கமளைப புரிந்து பவற்றிபகாணட ஒருவ்ராக 
அமடயாளைபெடுத்தபெடுகின்்றார். அ்ரச உயர் 
விருதான காலாபூஷைம் விருது, ைாகாை உயர் 

விருதான வித்தகர் விருது ்ொன்்றவற்ம்ற தன-
தாக்கிக் பகாணடாலும் இமவ ெற்றிக் பகாஞச-
மும் பெருமைெடடுக்பகாள்ளைாத ஒரு பெருைக-
னாகத் திகழகின்்றார். இமவ ைடடுைன்றி அ்ரச 

சாகித்திய விருது, பகாட்க 
்தசிய விருது, ைகாகவி உருத்தி்ர 
மூர்த்தி விருது, யாழ இலக்கியப 
்ெ்ரமவச் சான்றிதழ ்ொன்்ற 
இன்னும் ெல விருதுகளுக்-
கும் இவர் பசாந்தக்கா்ரனாகத் 
தன்மன இனஙகாடடியுள்ளைார். 
ஈழத்து இலக்கிய வளைர்ச்சியில் 
இவ்ரது ெஙகளிபபு ைகத்தானது.

தனது எழுத்தின் மூலம் கவி-
யாளுமைகமளை பவளிக்பகாை-
ரும் ொலமுமன ொறூக் ் ைமட, 
வாபனாலி, பதாமலக்காடசி, 
கவிய்ரஙகுகளுக்குத் தமலமை 
தாஙகி, தனித்துவைான இலக்-
கியப ெயணிபபில் பவற்றி-

வாமக சூடி நிற்கின்்றார். ்ைலும் 
குறும்ொ, குறுஙகாவியம், கவிமத 

பைாழிபெயர்பபு எனப ெல்தும்ற சார் வமகயி-
லும் தனது தி்றமையிமன பவளிபெடுத்துவதன் 
மூலம் வாசகம்ர தன்ொல் ஈர்த்துள்ளைார். இவர் 
இலக்கியத்துக்கான தூ்ர ்நாக்கு ெயணிபபில் 
பவற்றியமடவிமனத் பதாடடு நிற்கின்்றார்.

ொலமுமன ொறூக்கின் மூன்று நவீன காவி-
யஙகள் பொன்விழா நூலானது பகா்்ரானா 
பதாற்றினால் பொது ைக்கள் ெல்்வறு அபசௌ-
கரியஙகளுக்கு உள்ளைாகியிருக்கின்்ற இன்ம்றய 
காலகடடத்தில் பவளிவந்திருபெது பகா்்ரா-
னா்வாடு வாழப ெழகிக்பகாள்ளை ்வணடும் 
என்ெமத வலியுறுத்தும் ஒரு பசயற்ொடாகக் 
பகாள்ளைலாம்.பால

மு

ன
ை

 ப
ாறூ

க்
கி

ன்
 மூ

ன்
று நவீை காவியஙகள்

30ஆம் பக்கம் பாரக்க...

திவ்யா சிவகுேயார் 

பூ வியாபாரம்

கலயாபூஷணம் பீ.ரீ அஸீஸ் 
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rig

nfhOk;Gj; JiwKfj;jpy; CIW fsQ;rpak;> PHI kw;Wk; STRESS BED 
Copah;fSf;fhd cj;Njrf; fl;blk; (xg;ge;j ,yf;fk; SLPA/CD/CIW/01)

1.    ,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rigapd; jiyth; rhh;gpy; mjd; jpizf;fsg; ngWiff; FOj; jiythpdhy; 

nfhOk;Gj; JiwKfj;jpy; CIW fsQ;rpak;> PHI kw;Wk; STRESS BED Copah;fSf;fhd cj;Njrf; fl;bl 

eph;khzj;jpw;fhf (xg;ge;j ,yf;fk; SLPA/CD/CIW/01) jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; miof;fg;gLfpd;wd. Njitahd KbTWj;jy;fs; kw;Wk; 

Nritfs; rfpjk; ehd;F khbf; fl;blj;ij eph;khzpj;jy; ,e;j xg;ge;jj;jpd; fPo; cs;s gpujhdkhd Ntiyia 

cs;slf;Ffpd;wJ. nkhj;jj; jiug; gug;gsthdJ Vwf;Fiwa 2000m2 MFk;.

2.   ,e;j xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jFjpfs;:

•  fl;bl eph;khzj;Jiwapy; tpNrlj;Jtkhf CIDA (Kd;dh; ICTAD vd mwpag;gl;lJ) C2 my;yJ C3 
xg;ge;jf;fhuh; gjpT

•  03Mk; nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. ,ij ,iza jsj;jpd; %yk; 

tpz;zg;gpf;Fk; tpiykDjhuuhy; epfo;epiy (Online) %yk; ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;. eroc.drc.gov.lk

3.    nfhOk;G-01> ,y. 45> Nyld; g];jpad; khtj;ij> ,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rigapd; njhopy;El;g E}

yfj;jpy; 2021-03-05Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F tpiyf;NfhuYf;F Kd;duhd $l;lk; ,lk;ngWk; vd;gJld; 

mjidj; njhlh;e;J js tp[ak; ,lk;ngWk;.

4.   kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzkhf 20>000.00 &gh (thpfs; cl;gl) kw;Wk; vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; 

xd;iwr; nra;tjd; Nghpy; nfhOk;G-01> ,y. 45> Nyld; g];jpad; khtj;ij> ,yq;ifj; JiwKf mjpfhu 

rigapd; xg;ge;jq;fs; kw;Wk; tbtikg;G gphptpd; gpujhd nghwpapayhshpdhy; (xg;ge;jq;fs; kw;Wk; tbtikg;G) 

2021-02-23Mk; jpfjp Kjy; 2021-03-24Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; (,U ehl;fSk; cl;gl) K.g. 

9.30 kzp Kjy; gp.g. 2.00  kzp tiu tpiykDf;fs; tpepNahfpf;fg;gLk;. ,Nj mYtyfj;jpy; tpiykD 

Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.   tpiykDf;fs; 2021-07-23Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. (tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk; ehs; 

Kjy; 120 ehl;fs;)

6.    tpiykDf;fis Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l fbj ciwapd; cs;slf;fp ~~nfhOk;Gj; JiwKfj;jpy; CIW 

fsQ;rpak;> PHI kw;Wk; STRESS BED Copah;fSf;fhd cj;Njrf; fl;blk; (xg;ge;j ,yf;fk; SLPA/CD/
CIW/01)”  vd fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gpl;L gjpTj; jghypy; jiyth;> jpizf;fs 

ngWiff; FO> ,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rig> Nk/gh gpujhd nghwpapayhsh; (xg;ge;jq;fs; kw;Wk; 
tbtikg;G) ,y. 45> Nyld; g];jpad; khtj;ij> nfhOk;G - 01 vDk; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk; 

my;yJ Nkw;gb KfthpapYs;s gpujhd nghwpapayhsh; (xg;ge;jq;fs; kw;Wk; tbtikg;G) mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

7.   rfy tpiykDf;fSlDk; 1>400>000.00 &ghTf;fhd tpiykD gpiznahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykD gpiz Kwpfs; 2021-08-20Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

8.  Ntiyfis epiwT nra;tjw;fhd fhyk; 300 ehl;fshFk;.

9.    2021-03-25Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F ,U efy;fspy; tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk; vd;gJld; 

mjd; gpd; tpiykDf;fs; cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ  mth;fsJ mq;fPfhuk; ngw;w 

gpujpepjpfs; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; rKfk; jUkhW Ntz;lg;gLfpd;wdh;.

10.    VNjDk; Nkyjpf tpguq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; gpujhd nghwpapayhshplkpUe;J (xg;ge;jq;fs; kw;Wk; 

tbtikg;G) ngw;Wf;nfhs;syhk;;  (njhiyNgrp ,y. 011-2380517)

 NkYs;s midj;Jk;  eroc.drc.gov.lk vDk; ,izajs epfo;epiyapy; (online) gpuRhpf;fg;gl;Ls;sd.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; khtj;ij>

nfhOk;G-01.

cw;gj;jp> toq;fy; kw;Wk; kUe;jhf;fy;fspd; 

xOq;FgLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

,yq;if mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jp $l;Lj;jhgdk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; (NCB)

Ma;T$l cgfuzq;fspd; ngWif
Closing on 16/03/2021

1.  2021.03.16 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzp tiu ,yq;if> ,uj;kyhd> fe;jts Njhl;lk;> Nrh; N[hd; nfhj;jyhty 

khtj;ij> 11 Mk; ,yf;fj;jpYs;s mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jp $l;Lj;jhgd ngWiff; FOj;;;;;;;;;;;;;;;; jiythpdhy; 

chpj;jhd gapw;rpAld; fPNo Fwpg;gpl;Ls;s Ma;T$l cgfuzq;fspd; toq;fy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gl 

itj;jy; Mfpatw;wpw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

2. 

Bid Reference Item Name Non-refundable Bid 
Fee

SPMC/
FD/05/2021

01 No. of Brand new fully automated High-performance Liquid 
Chromatography  (HPLC) System and related training. Rs. 3,500.00 

SPMC/
FD/04/2021

01 No. of Brand new fully automated Pharmacopeial  Dissolution Testing 
Apparatus with Auto Sampler and Fraction Collector and related training Rs. 3,500.00

SPMC/
FD/03/2021

01 No. of Brand new Ultra-Pure water purification System and related 
training Rs. 1,000.00

3.  xt;nthU ,ae;jpuj;jpw;Fk; jdpj;jdpahd Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; xU KOikahd tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fspd; njhFjpnahd;wpy; efy;gpujp kw;Wk; %yg;gpujp vd jdpj;jdpahf jahhpf;fg;gl;L gjpTj; jghypy; 

jiyth;> ngWiff;; FO> mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jp $l;Lj;jhgdk;> ,y.: 11> Nrh; N[hd; nfhj;jyhty 

khtj;ij> fe;jts Njhl;lk;> ,uj;kyhd> ,yq;if vd Kfthpaplg;gl;L mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ 

NkNyAs;s KfthpapYs;s jiu khbapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 

4.  2021.02.22 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.03.15 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 

kzpf;Fkpilapy; gpd;tUtdtw;iwr; rkh;g;gpj;J tpiykD Mtzj;ij NkNyAs;s KfthpapypUe;J ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.  

,yq;if> ,uj;kyhd> fe;jts Njhl;lk;> Nrh; N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> 11 Mk; ,yf;fj;jpYs;s mur 

kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk;> jpl;lkply; kw;Wk; ngWiff;fhd gpujp nghJ KfhikahsUf;F vOj;J 

%ykhd tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpj;jy;.

mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jp $l;Lj;jhgd fzf;fply; jpizf;fsj;jpw;F nuhf;fg; gzj;jpy; NkNy $wg;gl;Ls;s 

kPsspf;fg;glhj tpiykD Mtzf; fl;lzj;ij nrYj;Jjy;. 

5.  tpiykDf;fs; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfspdhy; 

eph;tfpf;fg;gLtjdhy; tpiykDjhuh; mtuJ rhh;ghf KftnuhUtiu> cgKftnuhUtiu> gpujpepjpnahUtiu> 

ngah; Fwpg;gplg;gLgtnuhUtiu mkh;j;Jthuhapd;> mg;gbahd nghJ xg;ge;jj;jpd; NghJ nghJ xg;ge;j 

rl;l 10 Mk; gphptpw;fikthf gjpT nra;j gpd;dh; mt;thwhd nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s rhd;wpjio 

,f;Nfs;tp njhlh;ghd ve;jnthU nfhLf;fy; thq;fy; NtisapYk; my;yJ tpiykDf;;Nfhuypd; fhyg;gFjpapd; 

vf;fl;lj;jpd; ve;jnthU eltbf;ifapd; NghJk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

6.  tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; ,uj;kyhid SPMC ,y; cldbahfNt jpwf;fg;gLtJld; 

tpiykDf;fisj; jpwf;Fk; Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l Kfth;fs; 

rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;.

7. tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis SPMC ,y; ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;.

8.  Nkyjpf jftiy 5512950 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf SPMC cUthf;fYld; cld; Nrh;e;j Muha;r;rp 

kw;Wk; mgptpUj;jpf;fhd gjpy; flikahw;Wk; gpujp nghJ Kfhikahsh; ,lkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

www.spmclanka.lk  vd;w SPMC ,d; ,izajsj;jpy; ~tpiykDtpd; jfty;| tpguq;fis ghh;itaplyhk;.

jiyth;> ngWiff; FO> 

mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk;>    

,y.: 11> Nrh; N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij>   

fe;jts Njhl;lk;>

,uj;kyhid> 

,yq;if.

njhiyNgrp :  (00) 94-11-2635353/(00) 94-11-2637574/
(00)94-11-2623298

kpd;dQ;ry;   : spmclanka@sltnet.lk

,izajsk; : www.spmclanka.lk

ngUe;Njhl;l mikr;R

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

Njapiy Muha;r;rp rig

jythf;fiy> ,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiyaj;jpYs;s gpd;tUk; gjtpf;fhf ,yq;if gpui[fsplkpUe;J 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01. rpNu\;l fzf;fhsh;:
 gzp tpsf;fk;:

  CF, CESS  kw;Wk; Vida nfhilahsh; epjpaplg;gl;l nraw;wpl;lq;fspy; gzpg;ghsUldhd  

MNyhridAld; Njapiy Muha;r;rp epiya midj;J epjpr; nraw;ghLfspd; Nkw;ghh;it kw;Wk;; 

Kfhikj;Jtj;jpw;F nghWg;ghftpUj;jy;.

 ntspthhp:

  ,yq;if gl;lak; ngw;w fzf;fhsh;fspd; epWtfk; my;yJ Kfhikj;Jt fzf;fhsh;fspd; gl;lak; 

ngw;w  epWtfk; my;yJ rhd;wpjo; ngw;w kw;Wk; $l;LU fzf;fhsh;fspd; rq;fk; Mfpatw;wpd; 

,ilepiy kl;l jifik mj;Jld; chpj;jhd Jiwapy; gl;lg;gpd; ngw;w gl;lk;.

 kw;Wk;

  nghJj; Jiwnahd;wpy; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; Jiw epWtdnkhd;wpy; Mff; Fiwe;jJ 

gjpide;J (15) tUl gl;lg;gpd; gl;l mDgtk;.

 Fwpg;G : fzdpkakhf;fg;gl;l fzf;fplypd; Gyik Nrh;f;fg;gl;l jifikahFk;.

 cs;thhp :

  ,yq;if gl;lak; ngw;w fzf;fhsh;fspd; epWtfk; my;yJ Kfhikj;Jt fzf;fhsh;fspd; gl;lak; 

ngw;w  epWtfk; my;yJ rhd;wpjo; ngw;w kw;Wk; $l;LU fzf;fhsh;fspd; rq;fk; Mfpatw;wpd; 

,ilepiy kl;l jifik.

 kw;Wk;

  Kfhikahsh; tFjpapd; (vk;.vk;.) I  Mk; ju fzf;fhsh; my;yJ cs;sf fzf;fhsh; gjtpapy; Mff; 

Fiwe;jJ Ie;J (05) tUl jpUg;jpfukhd Nrit.

 rk;gs msTj;jpl;lk;:

 Vr;vk; 1-3 (2016) khjhe;jk; 86>865 – 15 x 2>270 – 120>915 &gh.
 taJ :  35 tajpw;F FiwahkYk; 50 tajpw;F Nkw;glhkypUj;jy; Ntz;Lk;. cs;sf  tpz;zg;gjhhpfSf;F 

Nky; tanjy;iy gpuNahfpf;fg;gl khl;lhJ.

njhpT nra;ag;gLk; Kiwik : fl;likg;ghd Neh;Kfg;ghPl;irnahd;wpd; %ykhf njhpT Nkw;nfhs;sg;gLk;.

Vida mD$yq;fs; :

(i) jythf;fiy> Njapiy Muha;r;rp epiyaj;jpy; thlifaw;w jsghlj;Jldhd tpLjpnahd;W toq;fg;gLk;. 

(ii) epiyaj;jpd; kUj;Jt jpl;lj;jpd; jw;NghJs;s rl;lq;fSf;fikthf kUj;Jt trjpfs; toq;fg;gLk;.

(iii) epiyaj;jpd; topfhl;bfSf;fikthf mtru kUj;Jt rpfpr;irf;fhd ,ytr Nghf;Ftuj;J toq;fg;gLk;.

(iv)  Nrkyhg epjpak; : njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhpahdth; mtuJ rk;gsj;jpd; 10% I gjtpepiy mYtyh; 

Nrkyhgepjpaj;jpw;F gq;fspg;G nra;Ak; mNj Ntisapy; epiyakhdJ 15% I gq;fspg;Gr; nra;Ak;. 

mj;Jld; epiyakhdJ 3% I Copah; ek;gpf;ifg; nghWg;G epjpaj;jpw;Fk; gq;fspg;Gr; nra;Ak;.

(v) tPl;L njhopyhspnahUth; toq;fg;gLthh;.

(vi)  Njapiy Muha;r;rp epiyaj;jpd; Copah;fSf;F Vw;Gilajhd Vida Nkyjpf mD$yq;fSk; toq;fg;gLk;. 

,g;gjtp epue;jukhdJ. tpz;zg;gjhhpfis kjpg;gPL nra;af;$ba cwtpduy;yhj ,U ghpe;Jiuahsh;fspd; ngah;fs; 

kw;Wk; Kfthpfs; kw;Wk; chpj;jhd fy;tprhh; kw;Wk; Vida jifikfspd; rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; mlq;fyhd 

KOikahd RajuT 2021 khh;r; 08 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNo ifnahg;gkpl;ltiu 

te;jilAk; tifapy; gjpTj;jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

mur Nrit/mur $l;Lj;jhgdq;fs;/epajpr;rl;l rigfs; Mfpatw;wpd; Copah;fspd; tpz;zg;gq;fs; chpj;jhd 

epWtd jiyikf@lhfNt mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. ,j;Njitg;gLj;jYf;F xj;jpirahj tpz;zg;gq;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpg; ngaUk; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

jftYf;fhf www.tri.lk  vd;w Njapiy Muha;r;rp epiyaj;jpd; ,izajsj;ij ghh;itaplTk;.

gzpg;ghsh;>

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

Gdpj $k;];> jythf;fiy.

gzpg;ghsh; gjtp (Post of Director)
caph; ,urhadtpay; %yf;$w;W capupay; kw;Wk; 

caph;j;njhopy;El;gtpay; epWtfk; (IBMBB) - 

nfhOk;G gy;fiyf;fofk;

nfhOk;G gy;fiyf;fof caph; ,urhadtpay;> %yf;$w;W capupay; kw;Wk; caph;j; njhopy;El;gtpay; epWtfj;jpw;fhd 

gzpg;ghsh; gjtpf;fhf nghUj;jkhd egh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs;/ ngah; Fwpj;jy;fs; Nfhug;gLfpd;wd. tpz;zg;gjhhpfs;/ 
ngah; Fwpf;fg;gLgth;fs; ,yq;ifg; gpui[fshfTk; tpz;zg;gq;fis %Lk; Ntisapy; 63 tajpw;F FiwthfTkpUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

Njrpa kw;Wk; rh;tNjr mgptpUj;jpia miltjw;fhf ~~Kd;ndLg;G> Cf;Ftpg;G kw;Wk; Kd;Ndw;wKs;s Muha;r;rp 

kw;Wk; kdpj ts mgptpUj;jp|| %yf;$w;W tho;f;if tpQ;Qhdq;fis vspjhf;fy; vd;w J}uNehf;fj;Jld; nfhOk;G 

gy;fiyf;fofj;jpd; IBMBB MdJ ,g;gzpapd; Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jpapy; khzth;fSf;F gapw;rp toq;Ftjpy; 

<Lgl;Ls;sJ. 

gzpg;ghsuhdth; epWtfj;jpd; Kjd;ikahd epiwNtw;W mYtyh;> Kjd;ikahd fy;tprhh; mYtyh; kw;Wk; 

fzf;fply; mYtyfUkhthh;. gzpg;ghsuhdth; gjtpahdJ xU KO Neu gjtpnad;gJld; fy;tprhh; jiyikj;Jtk;> 

Kiwg;gLj;jy; gzpg;Giufs;> rPuhdnjhU Kfhikj;Jt nfhs;iffis mKy;elhj;jy; Mfpatw;iw toq;Ftjw;fhd 

nghWg;igAilatuhfTk; Kfhikj;Jt rigapd; jPh;khdq;fis epiwNtw;WgtuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. gzpg;ghsuhdth; 

xspTkiwtpd;ik> gjpypWf;Fk; nghWg;G kw;Wk; ey;yhl;rp Mfpatw;wpw;F mike;njhOFjy; %yk; epWtfj;jpd; 

epUthfj;jpw;Fk; nghWg;ghftpUg;ghh;. 

tpz;zg;gjhhp / ngah; Fwpg;gplg;gLgth; rpwe;j fy;tprhh; jpwd; kw;Wk; xUq;fpizg;G mj;Jld; Kjd;ikahd rhjid gilg;G 

kw;Wk; kpfr;rpwe;j njhlh;ghly; jpwd;fs;> caph;,urhadtpay;> %yf;$W caphpay;> kugpay;> caph;njhopy;El;gtpay;> 

Nehnajph;g;gpay;> Ez;Zaphpay;> fkj;njhopy; njhopy;El;gtpay; my;yJ njhlh;Gs;s Jiwapy; fyhepjpg; gl;lk; my;yJ 

epfuhd fy;tprhh; jifik kw;Wk; Muha;r;rp Mfpatw;iwf; nfhz;bUf;Fk; egnuhUtuhf vjph;ghh;f;fg;gLfpd;whh;. 

NkYk;> tpz;zg;gjhhpahdth; cWjpg;gLj;jg;gl;l jiyikj;Jt gz;Gfs; kw;Wk; gy;fiyf;fof- njhopy; Muha;r;rp 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fSld; cwTfis tsh;g;gjw;fhf r%fhPjpapyhd jpwd;fs; mj;Jld; etPd Kfhikj;Jt KiwikfSld; 

nghUe;jf;$ba jd;ikapYs;s jfty;> njhlh;ghly;> njhopy;El;gtpay; (ICT ) mbg;gilapyhd njhopy;El;gtpay; 

Mfpatw;iwAk; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

gzpf;fhd fhyg;gFjp: 

epakdj;jpfjpapypUe;J %d;W (3) tUlq;fs; my;yJ mth; (Mz;/ ngz;) mWgj;ije;J (65) taij g+h;j;jp nra;Ak; 

tiu> ,t;tpuz;by; Kjypy; ,lk;ngWk; epfo;T tiuAk; gjtpia tfpf;fyhk;. gzpg;ghsh; gjtpapy; Mff; Fiwe;jJ 

KOikahdnjhU fhyg;gFjpia tfpf;ff;$ba tpz;zg;gjhhpf;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;. 

Ntjdk; kw;Wk; Vida mD$yq;fs;: gzpg;ghsuhdth; NguhrphpanuhUtUf;fhd rk;gsj;ijAk; gjtpf;F Vw;Gilajhd 

Vida gbfisAk; ngw;Wf; nfhs;thh;. gzpg;ghsh; cj;jpNahfg+h;tkhd Nghf;Ftuj;jpw;F chpj;jhthh;. gzpg;ghsh; 

gjtpf;F rpNu\;l NguhrphpanuhUth; epakpf;fg;gl;lhy;> mth; (Mz;/ngz;) rpNu\;l NguhrphpanuhUtUf;F Vw;Gilajhd 

rk;gsk; kw;Wk; Vida gbfisAk; mj;Jld; gzpg;ghsh; gjtpf;Fhpa gbfisAk; ngw;Wf; nfhs;thh;. 

Rakhf jahhpf;fg;gl;l tpz;zg;gk;/ngah; Fwpj;jy; gbtj;Jld; gpd;tUk; Mtzq;fs; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

KOikahdnjhU RajuT.

epWtfj;jpd; mgptpUj;jpf;fhd mth;fspd; J}uNehf;F mwpf;ifnahd;W.

 500 nrhw;fSf;F Nkw;glhj tifapy; IBMBB  ,d; mgptpUj;jpf;fhd mth;fspd; jpl;lk; kw;Wk; jpwKiw 

njhlh;ghd RUf;fkhd rkh;g;gzk;.

ngah; Fwpg;gplg;gLgtnudpd;> mtUila ,zf;ff; fbjnkhd;W.

cah; fy;tprhh; kw;Wk; murhq;f epWtdq;fspd; tpz;zg;gjhhpfs;/ngah; Fwpg;gplg;gLgth;fs; mth;fspd; tpz;zg;gq;fs;/ 
ghpe;Jiufis chpj;jhd epWtdq;fspd; jiyikfSlhfNt mDg;GkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

midj;J tpz;zg;gq;fs;/ ghpe;Jiufs; 2021 khh;r; 20 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 

gjpTj; jghypy; rpNu\;l cjtpg; gjpthsh;> caph;,urhadtpay;> %yf;$W caphpay;> caph;njhopy;El;gtpay; epWtfk;> 

nfhOk;G gy;fiyf;fofk;> ,y.: 90> FkhuJq;f Kdpjhr khtj;ij> nfhOk;G-03 vd;w Kfthpia te;jilAk; tifapy; 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fs; /ghpe;Jiufis mlf;fpAs;s jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Post of 
Director”,  vd Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

Fwpg;G: 2020.09.11 Mk; jpfjpaplg;gl;lJk; 7/2020  vd;w ,yf;fj;ijAKila gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; 

Rw;wwpf;ifapd; Vw;ghLfspd; gpufhuk; njhpT nra;jy; eilKiw elhj;jg;gLk;. 

rpNu\;l cjtp gjpthsh;>

caph;,urhadtpay;> %yf;$W caphpay;> caph;njhopy;El;gtpay; epWtfk;>

nfhOk;G gy;fiyf;fofk;>

,y.: 90> FkhuJq;f Kdpjhr khtj;ij>

nfhOk;G-03.

2021.02.21.
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இடமிருந்து வலம 
1.  உதயம், 3.  ஐயம் 4.  ைகா  6.  புலன் 8. முயற்சி 9. காதம்   10.  காடு 11.  தமல 13.  ஆல்  14.  குடல்   

16. பு்ரவி 17. கரும்பு 

மமலிருந்து கீழ் 
1.  உடம்பு  2. இயைன் 3. ஐக்கியம் 5. சிறுமி 7.  லட்டு 8.  முதமல 9. காதல் 10. காபபு 12. ஓடம் 13.  

ஆவி 14. குரு 15. புல்

1. பி்ரசாந்த் சசஷான்,
இல. 43/1, புமகயி்ரத நிமலய 

வீதி, ைட்டக்களபபு.

2. என். ொத்திைா ஹனா,
155, அம்ொமை வீதி,
அக்கம்ரபெற்று  19.

3.  ைல்லிகாசதவி ெத்ைநாதன்,
படசைரியா குறூப,

முதலாவது  பிரிவு, ெசமை.

4. கனகசமெ நாசகந்தி்ரன்,
11/3/1 பநல்சன் பிசளஸ்,

பகாழும்பு  06.

5. என். அசனாஜினி,
209/2, ைாரகண்டு வீதி,

கல்முமன.
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மு்தலொம ்பரிசு

ந. விசனாைதிவதனி,
இல. 54ஏ,  அத்தனபகால்ல 

வீதி, லுணுகமல.

இரணடொம ்பரிசு

 ெ. செரின்ெ்ராஜா,
இல.  44, முதலியார வீதி,

ைட்டக்களபபு. 

மூன்ொம ்பரிசு

எம்.எச்.எம். ொஸி,
இல. 2, கும்புக்கந்துமை,

்ரஜபவல்ல.

இடமிருந்து வலம 
1. உண்மையாக நடந்தி்ராத விஷயம் 
3. பசௌகரியம் 
5. அச்சம் 
6. தகவல் அல்லது பசய்தி 
8. ொதணி  (குழம்பியுளளது) 
9. நாஙகள என்ை வாரத்மதமய இபெடியும் பசால்லலாம் 
11. ொடல் (திரும்பியுளளது) 
12. இல்லாள 15. ெ்ரம்ெம்ர 
17. பெண் 
19. ைகிமை அல்லது பெருமை  (குழம்பியுளளது) 
21. வாகன ஓட்டுநர (திரும்பியுளளது) 
22. பெரும் விருட்சம் (திரும்பியுளளது)

மமலிருந்து கீழ்
1. ை்ரக்சகால் 
2. காற்று 
3. ஆண்படான்று சொனால் இதுவும் ஒன்று அதிகரிக்கும்
4. ஒருவமக அரிசி 
7. பிைருமடய  நலனுக்காக தன் பசாந்த நலமன  
     இழக்கத் துணியும்  பசயல்
10. கட்டமள 
11. ெயிரச்பசய்மகயாளர 
12. இனிமை குழம்பிவிட்டது 
13. சாகசம் (குழம்பியுளளது) 
14. அல்லிைலர (குழம்பியுளளது) 
16. சசறு 
18. பநல் ெயிரிடும்  நிலம் (குழம்பியுளளது) 
20. அமைதியான சுொவமுமடயவர (தமலகீழாக)

பஙகுனி பவயில் சுட்படரிக்கிைது சந்ரசைா 
ென்னி்ரண்மடக் கடக்கிைது ைதிய சாப -
ொட்டிற்கு ைல்வத்மதக்கு சொகசவண்டும் 

காமலயில் குடித்த சதநீர ைட்டுசை ெசியும் சவை ஒரு 
ெக்கம் வயிற்மை பகால்கிைது. ெஸ் சவை இன்னும் 
வ்ரக்காணவில்மல. கடன் கா்ரனிடம் பகாடுத்த காமச 
மீட்க முடியாதவன் சொல காத்திருபபின் உச்சத்திலும் 
பொறுமையின் ெக்குவைாய் காம்ரதீவு முற்சந்தியில் 
நிற்கிைான் குசலந்தி்ரன். உச்சி பவயிலின் தாக்கசைா 
சைலஙகிமய தாண்டியும் உடம்பில் வியரமவமய 
உண்டாக்கிய வண்ணம் இருக்கிைது. எதிச்ர இருக் -
கும் பி்ரசதச சமெயில் சொய் இருக்கவும் முடியாது 
கா்ரணம் அன்று விடுமுமை தினம். திக்கு பதரியா 

காட்டில் திணறி திரியும் ெசுசொல் ொமத ஓ்ரத்தில் 
உளள ை்ரத்தில் சாய்ந்து பகாண்டு தனது மகயடக்க 
அமலசெசியில் “ பைல்ல நட பைல்ல நட சைனி 
என்னாகும்” எனும் ொடமல ஒலிக்கச் பசய்து தனது 
அலுபமெ சொக்கிக் பகாண்டிருந்தான்.  

நிமிடஙகள கடந்தன ொடலும் முடியும் தறுவா -
யில் உளளது. இமசமயயும் வரிகமளயும் ஒன்றித்சத 
்ரசித்தான் குசலந்தி்ரன். இருந்தும் அவன் ொரமவ 
ொமதமய சநாக்கிசய இருந்தது. ஏக்கத்சதாடு அவன் 
கண்களுக்கு ஒரு விருந்து கிமடத்தாற் சொல் தூ்ரத் -
தில் ஒருவன் வருவமதக் கண்டான். “அபொடா! தனி -
மையின் அலுபமெ சொக்க ஆள வருதபொ” என்று 
பெருமூச்சு விட்டான். புதுபபொலிவுடன் பூரித்த 
அவன் முகம் இஞ்சி உண்ட கு்ரஙகு சொல முகம் 
சுளித்தான். ைஙமகயின் நளின நமடயும் தமலமய 
நாட்டிய பெண்சொலவும் அமசத்து அமசத்து வரும் 
அவமனப ொரத்து “அண்சண கிழஙகு சவணுைா?” 
என்று விசித்தி்ர கு்ரலில் கூவி வந்தான். ொடலின் 
பின்னணி இமசயிலும் அவன் நடத்மதயிலும் அவன் 
ஒரு திருநஙமகசயா என்ை எண்ணம் ஒரு ெக்கம் குசலந் -
தி்ரனின் ைனமத குழபபுகிைது. ைறு ெக்கசைா வாட்டும் 
ெசியும் உடம்மெயும் முறிபெது சொல் இருக்கிைது. 
எது எபெடி இருபபினும் உணசவ ைனிதனின் முதல் 
சதமவயாச்சச “ அண்ணா எவவளவு” என்ைான் 
குசலந்தி்ரன். “ கூறு ஒன்று ஐம்ெது ரூொய் தம்பி” 
என்ைான். “ஐம்ெதா!” என்னடாபொ. இவன் யாமன 
விமல பசால்ைாசன ஒரு கூறிசல நான்சகா இல்மல 
ஐந்து தாசன இருக்கிைது சவை என்ன பசய்யிைது 
என்று முணுமுணுத்துக்பகாண்டு “தாஙக அண்ணன்” 
என்ைான். “என்னபொ பசய்யிை பவயில் காலைாச்சச 
ெனஙகிழஙகும் பெரிசா இல்ல சரியான தட்டுபொடு 
நானும் நஷடத்தில தான் வாஙகுை இந்தாபொ” என்று 
புலம்பிக் பகாண்சட மெயில் இருந்த கூறுகளில் நல்ல 
கூைாப ொரத்து ஒன்மை எடுத்து பகாடுத்தான். குசலந் -
தி்ரனும் வியபபுக்கலந்த பவட்கத்திசல இவன் எபெ -
டிடா நாைா ைனசுல நினச்சத்மத பசால்கிைான் என்று 
பைதுவாக கூறில் இருந்த கிழஙமக எடுத்து பைல்ல 
உமடத்து வாயில் இட்டான் “ம்ம் நல்ல கிழஙகுதான் 
அண்சண” என சிரித்துக்பகாண்டு “ இது உஙகளுக்கு 
கட்டுைா” என்று செச்சு பகாடுக்க ஆ்ரம்பித்தான். “வழி -
யில்லா வாழக்மகக்கு சவபைன்ன பசய்ய முடியுை இது 
தான் மிச்சம்” என்று பசால்லிக்பகாண்சட ெணத்மத 
மெயினுள மவத்தான்.  

பைதுவாய் நகரகிைது சந்ரமும் “ தம்பி எஙக சொகனும் 
நீஙக இந்த ைதியத்தில” என்ைான் ெனஙகிழஙகு 
வியாொரி. “அண்சண நான் வீ்ரமுமன சொகணும்” 
என்று ெதில் பசால்லிக்பகாண்டு “அண்ணன் நீஙக எந்த 
ஊர” என்ைான். “நான் கழுதாவமள ெக்கம்” “கழுதா -
வமளயா!” என்று பைல்ல உ்ரத்த கு்ரலில் சகட்டான் 
குசலந்தி்ரன். “அபசொ எபெடி உஙகளுக்கு இலாெம் 
வரும் அண்ணன் இஙக வருவதற்கு 
ெஸ் காசு ஒரு ெக்கம் சந்ரமும் கூட 

சதமவபெடும்” என்ைான். “தம்பி நான் ஒரு நாமளக்கு 
ஆறு கிசலா கிழஙகு வாஙகுவன் அதில் சுைார நூறு 
பதாடக்கம் நூற்றி ெத்து கிழஙகுகள இருக்கும் அபெ -
டிசய அமத நல்லா துபபு்ரவு பசய்து தண்ணீரில ஒரு 
இ்ரண்டு அல்லது மூன்று ைணித்தியாலஙகள ஊை 
சொடுவன் பின்னர சதமவயான அளவு உபபு சொட்டு 
நல்லா அவிபென் அவிச்ச கிழஙக மீண்டும் கழுவி ்ரகம் 
்ரகைா பிரிபென்.” என்று கூறிக் பகாண்டு இருந்தார.   

இமட இமடசய வியாொரியின் பெண்மண சொல 
உளள அவ்ரது நடத்மதமய சநாக்கி பகாண்டு இருந்த 
குசலந்தி்ரன் தமல குனிந்தும் சவறு ெக்கம் திரும்பியும் 
ஏளன சிரிபமெ அவருக்கு பதரியாைல் பவளிபெடுத்திக் 
பகாண்டு இருந்தான். என்ன பசய்வது ைனித இயல்செ 

அடுத்தவரின் குமைகமளயும் பிமழகமளயும் சகலி 
பசய்வசத பதாழிலாய் சொய் விட்டசத. இமத அவ -
தானித்த வியாொரியும் “என்ன தம்பி என்மன ொரத்தா 
சிரிபபு வருதா? என்னத்த பசால்ைபொ என்மனப 
சொல் பதருசவா்ர வியாொரிகள ொரத்தா எல்லாருக் -
கும் கிண்டலும் சகலியும் தான் இது ெ்ரவாயில்மல 
நாஙக சுத்தைாத்தான் பகாண்டு வாைம் ஆனால் வாகன 
புமககளும் விதி தூசிகளும் எஙக பொருட்கள சைல 
விழுது நாஙக என்ன ெண்ண முடியும் மூடி வச்சாலும் 
காற்றில ெைக்குது. வாஙகிய பின் நீஙகதான் நல்லா 
கழுவி சாபபிட சவண்டும். ஆனால் நீஙக எஙகள 
சைல பிமழ என்று பசால்லுவீஙக அபெடி இருந்தும் 
சவை யாரும் வாஙகுனாலும் அது கூடாது என்று அவங -
கமளயும் தடுத்தா என்னபொ எஙக நிலமை” என்று 
தனது சசாகத்மத புலம்பிக் பகாண்டு இருந் -
தான் வியாொரி. ஐசயா! பிமழ பசய்து -
விட்சடாசை என்று சிந்தித்துக் 
பகாண்சட “அண்சண 
அபெடி இல்ல நான் 
சும்ைா தான் சிரிச் -

சன் ைன்னிச்சு பகாளளுஙக” என்று சைாளித்தான். 
பவட்கத்தில் துவண்டு சொன குசலந்தி்ரமன ொரத்து 
“உஙகமள பசால்லவில்மல தம்பி பொதுவாகத்தான் 
பசான்னன்” என்ைான்.   

ைன்னித்த ைறுகணத்திசல பிமழ பசய்ெவசன நிகழ -
கால ைனிதன் ஆவான் என்று ஆகிவிட்டசத என்ன 
பசய்வது குசலந்தி்ரனும் அதற்கு விதிவிலக்கில்மல. 
அடுத்தவரின் குமை அறிந்து அவர பி்ரச்சிமனகமள 
சகட்டு அதில் குளிர காய்வதில் அவனுக்கு அலாதி 
இன்ெம் கா்ரணம் நாகரிக வளரச்சியாம். மகயில் 
இருந்த கிழஙகும் முடிந்து விட்டது “அண்ணன் இன்னு -
பைாரு கூறு தாஙக” என்று சகட்டு வாஙகிக் பகாண்டு 
“ஏன் அண்ணா நீஙக இபெடி இருக்கீஙக” என்ைான் 

குசலந்தி்ரன். வியாொரியும் கவமலமய ைமைச்சிட்டு 
பைதுவான சிரிபபுடன் முகம் சுளிக்காைல் “தம்பி நீஙக 
சகட்க வாைது என்ன என்று நல்லா விளஙகுது” என்று 
சாடினார. ஆகா என்ன ஒரு சந்சதாசம் குசலந்தி்ரனுக்கு 
ைற்ைவர கவமலமயக் சகட்டு ருசிபெது என்ைால் ஆர -
வத்துடன் அந்த கமதமய சகட்ெதற்கு வியாொரிமயப 
ொரத்த ெடிசய நிற்கிைான் குசலந்தி்ரன். “இவன் விட 
ைாட்டான்” என்று நிமனத்துக் பகாண்டு பசால்ல ஆ்ரம் -
பித்தான். “தம்பி எனக்கு இ்ரண்டு பெண் பிளமளகள. 
ஒன்றுக்கு வயசு இந்த ஆடிசயாட ெதிமனந்தாகுது 
ைற்ைதுக்கு இபசொ தான் ஏழு வயசு இமளயவளுக்கு 
இ்ரண்டு வயசு ஆகும்சொது அவஙக அம்ைா 
இைந்து விட்டாள. பசாந்தம் 

ெந்தம் என்று யாரும் பெரிசா இல்மல எல்லாசை தூ்ரத்து 
உைவுகள தான் நாஙக நல்லாத் தான் இருந்த” என்று 
பெருமூச்சு விட்டான். “பிைகு என்னாச்சு அண்சண” 
பைதுவாக துருவ ஆ்ரம்பித்தான். “எஙக ஊர ெக்கம் 
விவசாயம் தாசன பெரும்ொலும் பதாழில் நானும் 
அபெடித்தான் எனக்கு வீட்சடாட சசரத்து இ்ரண்டு 
ஏக்கர காணி இருந்தது. அஙகு நான் கத்தரி பவண்டி 
ைற்றும் மிளகாய் சொன்ை ெயிரகள பசய்சதன். அந்த 
வருைானசை தா்ராளைாய் இருந்தது குடும்ெ பசலவுக்கு 
திடீப்ரன அவளுக்கு வந்த புற்று சநாய்க்கு தான் காணிய 
வித்து பசலவு பசய்சதன் அதனால் காணியும் கடன்ல 
சொயிற்று. பிைகு வாடமகக்கு தான் ெயிர பசய்து வரு -
கிசைன். பெண் பிளமளகமளப பெற்ைால் பசலவும் 
அதிகம் தான்” என தனது சசாகத்மத ெகிரந்தான்.  

செருந்து ஒன்று அந்த வளியால் வந்து நின்ைது அதில் 
நடத்துனன் சம்ைாந்துமை பதாழிநுட்ெ கல்லூரி வம்ரக் -
கும் தான் சொகும் என்ைார. இமதக் சகட்ட குசலந் -
தி்ரன் இல்மல நான் வ்ரவில்மல என்று மசமகயில் 
பசான்னார. இமத அவதானித்த வியாொரி உடசன 
“தம்பி நீஙக வீ்ரமுமனக்கு தாசன சொக சவண்டும் 
அபசொ ஏன் சொகவில்மல” என்று சகட்டார. 
பொய்மய கண்டு பிடித்து விட்டாசன இவமன 
எபெடி சைாளிக்கலாம் என்று திணறினான் குசலந் -
தி்ரன். “இல்மல நான் பிமழயாய் பசால்லிவிட் -
டன் ைல்வத்மதக்குத்தான் சொக சவண்டும்” என்று 
கூறினான். ெடிக்காத ஏமழசயா உண்மைமயத்தான் 
செசுகிைான் ஆனால் ெடித்த நாசைா முன் எச்சரிக்மக 
எனும் பெயரில் சின்னச் சின்ன விடயத்திற்கும் 
பொய் பசால்லிசய ெழகிவிட்சடாம் இருந்தாலும் 
ெ்ரவாயில்மல “பவந்த புண்ணில் சவமல ொய்ச்சு -
வது” இன்னுபைாரு சுகைான பசயலாய் சொன பின்பு 

என்ன பசய்வது நாம். அபெடித்தான் குசலந்தி்ரனும் 
“அண்ணன் பிைகு என்னாச்சி?” என்று மீண்டும் துருவத் 
பதாடஙகினான். அவனும் சலிக்காைல் “அவள சொன 
பின்பு பிளமளகமள வளக்கும் பொறுபபு எனக்குத் -
தான் பெரியவள பகாஞ்சம் ெ்ரவாயில்மல இமளயவள 
தான் அைசவ பிடிபகாடுக்கைாட்டாள. நான் பொண் -
டாட்டியின் சட்மடமய சொட்டு தான் இ்ரவில் பிள -
மளகமள தூஙக மவபென் ஆ்ரம்ெத்தில் அடம் பிடித் -
தாள பின்பு நானும் பகாஞ்சம் அவள அம்ைாவ சொல 
செசவும் நடிக்கவும் ெழகிசனன். பதாடரந்து சில வரு -
டைாக பசய்து வ்ர எனக்கும் அது ெழக்கைாய் சொய் 
விட்டசத ெழக ெழக ொலும் புளிக்கும் அதுசொல” 
என்ைான்.  

பகாஞ்சம் வாய்பபு கிமடத்தால் சொதுசை நைக்கு 
எபெடி ஆசலாசமன வழஙகலாம் என்று எதிரொரப -
பிசல இருக்கிசைாம் “அண்ணன் நீஙக இந்த ெழக் -
கத்மத நிறுத்த ஏதும் முயற்சி பசய்யவில்மலயா?” என 
வினவினான். “ஆம் பகாஞ்சம் பகாஞ்சைாக முயன்று 
வருகிசைன்” என்ைான் வியாொரி. “நல்லம்” என்று 
கூறும் சொசத அம்ொம்ர பசல்லும் செருந்து வந்துவிட் -
டது. குசலந்தி்ரனும் அதில் ஏறிச் பசன்று விட்டான். 
இபெடித்தான் ைற்ைவரின் பி்ரச்சிமனகமளக்சகட்டு 
அறிகின்சைாம் இறுதியில் அது நைக்கு களிபபூட்டும் 
கமதயாய் ைட்டும் சகட்டு விட்டு நகரகிசைாம்.  

�ோர்வையோல்  ஊகிககெோபே

்கொகரதீவு

ெயூரன  

்பொலமுகை ்பொறூககின...
(28ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

 பகாந்தளிபபு (03-52), சதாட்டுபொய் மூத்தம்ைா 
(53-106), எஞ்சியிருந்த பி்ராரத்தமனசயாடு (107-153) 
இம்மூன்று குறுஙகாவியஙகளும் இலக்கிய உலகின் 
இன்மைய சதமவபொட்டிமனப பூரத்தி பசய்வதில் 
கணிசைான ெஙகிமன வகிக்கிைது. கவிமதகளால் 
அதுவும் இலகு நமடயில் எழுதபெட்டிருபெதால் இந் -
நூலானது வாசகர ைட்டத்தில் பெரும் வ்ரசவற்பிமன -

யும் ஆகரசிபமெயும் 
ஏற்ெடுத்தும் என்ெது 

ெல்ரது எதிரொரபொகும்.
ஜீவநதியின் 147 ஆவது பவளி -

யீடாக பவளிவந்திருக்கும் இதன் 
ெதிபபும்ரமய க. ெ்ரணித்ரன் வழஙகியுள -

ளார. அணிந்தும்ர செ்ராசிரியர எம்.ஏ. நுுஃைானால் 
வழஙகபெட்டுளளது. இவவும்ரயானது மூன்று நவீன 
காவியஙகமளயும் ஒன்றிமணத்து பிழிந்பதடுத்த சதன் 
சா்ராக, அமிரதைாக சுமவபெசதாடு, வாசகர உளளங -
களில் புதிய உற்சாகத்திமன ஏற்ெடுத்திச் பசல்கிைது. 
154 ெக்கஙகளில் பவளிவந்திருக்கும் இந்நூல் மகக்க -
டக்கைாக அழகிய அட்மடப ெடத்துடன் காட்சியளிக் -
கிைது. இதன் பின்னட்மடக் குறிபபு பொதுவானதாக 
வழஙகபெட்டுளளது குறிபபிடத்தக்கது.

'ொலமுமன ொறூக்கின் இலக்கிய வளரச்சியில் 
ொலமுமன பெருமைபெடுகிைது. கவிவளமிக்க ொல -
முமனயில் பிைந்தமைக்காக ொறூக் பெருமைபெடுகி -
ைார"

இந்நூலில் இடம்பெற்றுளள பகாந்தளிபபு குறுஙகா -
வியம் பதன்கிழக்குப ெகுதியில் வாழகின்ை முஸ்லிம் 
ைக்களின் உளளக் குமுைல்கமள எடுத்தியம்புவதாய் 

அமைந்துளளது. யாரும் 
எதிரொ்ராத விதைாக ைக்களின் 

வாழவியமலப பு்ரட்டிப சொட்ட சுனாமி 
ஆழிப செ்ரமலயில் பசாத்து சுகம், ைமனவி ைக்கமள 
இழந்து, சசாக பவளளத்தில் மிதக்கும் ஒரு தனி ைனித 
வ்ரலாற்றிமனச் பசால்வதன் மூலம் இஙகு வாழும் 
முஸ்லிம் ைக்கள ெடுகின்ை அவலமும் அந்தரிபபும் 
விவரிக்கபெடுகின்ை விதம் அவரகளின் சசாகச் பசய் -
திகமள அபெட்டைாக பவளிக்பகாணருகின்ை முயற் -
சியும் பசயற்ொடுைாக அமைந்திருபெமத அவதானிக் -
கலாம்.

சசாகத்தின் உச்சியில் இருக்கும் ஆதம் காக்காவின் 
கண்கள ெணிக்கின்ை விதத்திமன கவிஞர மிக அழகாக 
சித்தரித்து அவருடசன கவிமதயினூடாக நம்மை 
அமழத்தும் பசல்கிைார.

சுனாமி எவவளவு பகாடூ்ரஙகமள எம்மில் விமதத் -
துவிட்டுச் பசன்றிருக்கிைது. ஈடு பசய்ய முடியாத செரி -
ழபெல்லவா அது. உயிரகள அழிந்தது, உடமைகள 
பதாமலந்தது, உைவுகள சிமதந்தது, உரிமைகமள 
ெறித்தது. எஙகும் ஒச்ர அழுமக, கூக்கு்ரல், ஒபொரி 
என ததிபகட்டு, தறிபகட்ட ைக்கள அகபெட்ட கட்டி -
டஙகளில் எல்லாம் அகதிகளாயினர.

பதாமலந்தவரகமள, காணைல் சொனவரகமள 
சதடித் சதடி அமலவசத ெலருக்கு சவமலயாகி மெத் -

தியமும் பிடித்துவிட் -
டது. என்னபவாரு ெரிதாெம் 

இது. ைக்கள வாழவு திமசைாறி 
எபெடிபயல்லாசைா பசல்கிைது.

வாழமவ, இருபபிடத்மத, இல்லைத்மத இழந்து 
தவிக்கின்ை ைக்களது ஓலம் பசவிபெமைகமள ஊட -
றுத்துச் பசல்கிைது. இவவாைான சசாக நிகழச்சிகமளக் 
பகாண்டதான காவியைாக பகாந்தளிபபு அமைந்திருக் -
கிைது. இது ஒரு வ்ரலாற்று ஆவணைாகவும் ெதியபெட் -
டுளளது.

கவிஞர ொலமுமன ொறூக்கின் இலக்கிய வாழவில் 
அவர பெற்ை ைகத்தான பவற்றியாக இந்நூல் அமைந் -
துளளது. கவிஞர ெலம்ரயும் தம்ெக்கம் திரும்பிப 
ொரக்க மவத்த வலிமை மிகுந்த எழுத்து நமடயிமனக் 
பகாண்டதாக அமையும் இந்தக் குறுஙகாவியம், பசய் -
னம்பு எனும் ஒரு பெண்மணப ெற்றிப ெடரந்து பசல் -
கிைது. 

அவளது பிைபபு, திருைணம், குடும்ெ நிமல, ைறுை -
ணம், கணவருக்குப பின்ன்ரான வாழக்மக என இப -
ெடித் பதாடரந்து பசல்கிைது. சம்ெவக் சகாரமவகள. 
ெடிக்கப ெடிக்க ஆவமலத் தூண்டும் ஒரு அற்புதம் 
இந்தக் காவியத்துக்குச் பசாந்தைானது

அழகிய கவிநமடயில் உருவான குறுஙகாவியஙகள 
காலங கடந்தும் வாழ சவண்டும். எஞ்சியிருந்த பி்ராரத் -
தமனசயாடு இந்தப பி்ராரத்தமனயும் இமணந்து 
பகாளளட்டும்!!!
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இந்தியா, பெங்களூர் சிறையில் 
நான்கு ஆண்டு்கள் சிறைத் 
தண்்டறை முடிந்து, தமிழ்க மறைந்த 
முன்ைாள் முதல் அறமச்சர் பெய -
லலிதாவின் ததாழி ்சசி்கலா, ்காரில் 
ப்சன்றை புைபெட்டார்.   

வழி பநடு்க மலர் தூவி உற்சா்க 
வரதவறபு அளிக்கபெட்டது.   

 ப்கண்ற்ட தமளம், டிரம்ஸ் இற்ச 
நி்கழ்சசி, பொயக்கால், குதிறர, புலி -
யாட்டம், இற்ச நி்கழ்சசி்கள் எை 8 
வற்கயாை ்கறலநி்கழ்சசி்களு்டன் 
வரதவறபு ப்காடுக்கபெட்டது.   

ஒவபவாரு வரதவறபு இ்டத்திலும் 
பிை மாவட்டங்கறளச த்சர்ந்த அ.ம.
மு.்க நிர்வாகி்கள் மறறும் உள்ளூர் 
பதாண்்டர்்கள் எை ஆயிரக்கணக்கா -
தைார் அவருககு உற்சா்க வரதவறபு 
அளித்தைர்.   

இபெடி, ஒரு குறைவாளிககு, 
ஒரு ற்கதிககு ்க்டந்த 8ல் தமிழ்கத் 
பதாறலக்காடசி்களும் 09-- - - -ல் ்காறல 
நாதளடு்களும் முககியத்துவம் 
ப்காடுத்து ப்சயதி்கறளப தொட்டை.   

ஏததா இந்தியத் தாயத்திரு நாட -
டிற்கா்க ொகிஸ்தான் சிறையில் ெல 
ஆண்டு்கள் ்கழித்த ஒருவர் தொலவும், 
சீைாவில் உளவு ொர்க்கச ப்சன்று ்கடூ -
ழியத் தண்்டறை அனுெவித்து மீண்டு 
வந்த ஒரு பெண்மணி தொலவும் 
‘ெ்டம் ்காடடும் ெ்டலம்’ ்க்டந்த 08ல் 
ந்டந்துள்ளது.   

அந்த மன்ைார்குடிவாசி வீடிதயா 
த்டப விறெறையாளராய பெயல -
லிதா வீடடிறகுள் நுறழந்து, ‘ததாழி’ 
என்கிை உயர் ெதவி பெறறு நாள -
ற்டவில் நாடடின் வருமாைத்றத, 
ததாழியின் அதி்கார ெலத்தால் தவ -
ைா்கப ெயன்ெடுத்தி, ெலத்காடி ப்சாத் -
து்களுககு அதிெதியாயப தொை ஒரு 
பொருளாதாரக குறைவாளி.   

நீதி ததவறததய தீர்பபு ப்சால்லி, 
அெ்கரித்த த்காடி்கறளத் ஓரளவு 
திரும்ெக ப்காடுத்து நான்்காண்டு 
சிறைபெைறவயாய ெைந்து திரிந்து 
ப்காதராைா கிருமிககும் ‘டிமிககி’ 
ப்காடுத்து மீண்்டவருககு இபெடி 
தாறர தபெடற்ட்களு்டன் வரதவறபு.   

இபபொழுது வாக்காளர்்களாய 
மாறிபதொை ஆறு லட்சம் ‘பொடிப -
ெயல்்களுககு’ சின்ைம்மா என்ை -
வர் ஏன் சிறை ப்சன்ைார் என்ை ஒரு 
மண்ணும் பதரியாது. அந்தளவு மர 
மண்ற்ட்கள்.   

இது, ப்சகஸ் தமனியா தமிழ -
்கமா, இது குடிதொறதககு அடி -
றமயாகிப தொை தமிழ்கமா, இது 
ெடு த்கவலமாை ்க்டத்தல்்கள், 
ப்காறல்கள், ப்காள்ற்க்கள் தறலவி -
ரித்தாடும் பமகசித்கா, ப்காலம்பியா, 
ப்காஙத்கா தொன்ை நாடு்களின் ஒரு 
மாநிலமா தமிழ்த்தாதய ஒன்னுதம 
புரியறலதய அம்மா!   

எங்கள் முண்்டாசுக ்கவிஞன் என்ை 
மாதிரியாை தீர்க்கதரிசி!   

“விதிதய, விதிதய, தமிழ்ச ்சாதிறய 
என் ப்சயய நிறைத்தாய எைககுறை -
யாதயா....?”   

31.01.2021ல் இந்தப ெக்கத் -
தில் வழங்கப பெறை ஒரு ்க்சபபு 
நிறைவிலா?   

அதாங்க, இறளய எழுத்தா -
ளன் இளஙத்காவும், வளர்ந்த ‘ஓர் 
அபொவி’ எழுத்தாளர் றிம்்ா – 
இருவரும் விருது்கள் ப்கௌரவங -
்கள், பொறகிழி்கள், ெறறி வழங -
கிய வில்றல்கள்?   

நான் நடுவர் மடடுதம! அவவி -
ருவர் ்கருத்தும், ்கலக்கமும், தவத -
றையும் ெல அபிமானி்களின் 

பநஞ்சங்கறள பநருடிவிட்டறத 
பதா.தெ. அறழபபு்களிலிருந்து புரிந் -
ததன்.   

இருவரது பதா்டர்பு்கள் உள்ளத் -
றதத் பதாட்டை. ததவரா்சா முகுந் -
தன் என்னும் ஒருவர் ‘ததவமுகுந்தன்’ 
– ‘நிர்மலன்’ ஆகிய பெயர்்களில் 
எழுதிவரும் அவர், 2010 ப்சம்பி -
யன் ப்சல்வன் நிறைவுச சிறு்கறதப 
தொடடியில் ஆறுதல் ெரிசு பெறைவர். 
அந்தக ்கறத, 2010, ப்சபப்டம்ெரில் 
என்றை அறிமு்கபெடுத்திய ‘ஞாைம்’ 
இலககிய ்சஞசிற்கயின் முதல் 
சிைபபுச சிறு்கறதயா்க அறமந்து 
தொைது.   

இன்று, திைந்த ெல்்கறலக்கழ்க 
விரிவுறரயாளரா்க விளஙகுெவர், 
அறழபபெடுத்து விருது ெறறிய 
இரு இறளயது்களின் ஆதங்கங்கள் 
குறித்து அலசிைார்.   

்கருங்காலி (்கறுபபு ஆடு) Black 
Sheep யார் என்ை யூ்கங்கறளயும் 
அள்ளி இறைத்தார்! தவறிைார்.   

எவவாைாயினும், அவருககு நன்றி 
ப்சால்தவன். மறைவர் 65 அ்கறவ 
ஹிபிஸி பதௌஃபீக! இவர், றிம்்ா 
முஹம்மத் ஊர்க்காரர், பவலி்கம. 
ஆைால் அவறரத் பதரிந்தவரா்கத் 
ததான்ைவில்றல. பொதுவா்க தைது 
பநரு்டறல ்கடித வாயிலா்க வழஙகி -
யிருககிைார். அதன் சில ெகுதி்கள் ொர் -
றவககு.   

"வந்தாலும் வந்தது, வார -
மஞ்சரி வழி ‘்க்சபபும் இனிப -
பும்’ வற்க பதாற்கயா்க இரண் -
டும் கிற்டககின்ைை, உங்களது 
முன்றைய ‘்கண்்டதுண்்டா, 
த்கட்டதுண்்டா’ ‘றலடரீடிங’ 
தொலதவ!   

 "மலிந்து தொை விருது்க -
ளால் நலிந்து தொை ்கறல 
உள்ளங்கள் ெலர். தரம், தராத -
ரம், வயது முதிர்சசி இரண்டுக -
கும் முககியத்துவம் ப்காடுக -
்காத அறமபபு்களாலும், 
அறமபொளர்்களாலும், தநறறு 
பெயத மறழக ்காளான்்களாய, 
்கறல – இலககியம் என்ை’ 
பெயரில், ப்கௌரவங்கறள 
ஒரு சிலர் தாங்கதள ெணம் 
ப்காடுத்துப பெறறும், மறறும் 
சிலர் நுனிபபுல் ஆக்கங்கறளக 
்காடடி விெரீத சிொரிசு்களு்டன் 
விருது்கறளப பெறறுக ப்காண்டும் 
பெரும் த்கவலம்!   

* அர்சாங்கத்தின் ‘்கலாபூஷணம்’ 
பெறைவர்்கள் தகுதி்கறள மீள் ெரித்சா -
தறை ப்சயதால் புரியும் முககியமா்க, 
முஸ்லிம் திறணக்களம், இபபொழுது 
பிரதமர் நிர்வகிபபில் இனியாவது சீர் -
தூககிப ொர்த்துத் தவறு்கறள உணர 
தவண்டும்.   

ஹிபிஸி பதௌஃபீக   
பவலி்கம   
அம்மாடி! ஆத்தாடி! இந்த என் 

ெறழய வா்ச்க அபிமானி   
தொட்டார் ்கற்டசியில் ஒரு தொடு 

முஸ்லிம் திறணக்களத்திறகு! 
ஆைால் நான் த்கள்விபெட்டது. ‘்கலா -
பூஷண’த்திறகு இபதொது தொதிய -
ளவு ்கறல – இலககிய முது்சங்க -
றளத் ததர்ந்பதடுபெது ்கஷ்டமாதம! 
பமயதயா, பொயதயா....?   

‘அதிலிருந்து இதுவறர.... இதிலி -
ருந்து அதுவறர...’ என்று அற்ட -
பமாழியிடடு இரண்டு இ்டங்கறள 
(அல்லது ஊர்்கறள) பிரெல்யபெடுத் -
திப தெசுதவாம்.   

இந்த வற்கயில் ்க்டந்த வாரபமல் -
லாம் “பொத்துவிலிலிருந்து பொலி -
்கண்டி வறர” நமது சிறுொன்றம மக -
்களின் தெசு பொருளாகிப தொைது. 
ஒரு நிழறெ்டம் தெசசுக்களில் முககிய 
அம்்சமாகிப தொைது.   

தமிழ் தெசும் ்சமூ்கத்தின் அன்றைய 
இன்றைய முககியப புள்ளி்கள் 
இருவர் அதில் ்காணபெடுகின்ைார்்கள். 
அபிமானி்களும் ்கண்டிருபபீர்்கள் என் 
ெக்கத்திலும் ்கண்டு ்களியுங்கள். ்காசு 

ஒன்றும் தவண்்டாம்!   
ஒருவறர மி்க இதல்சா்க அற்டயா -

ளம் ்காணமுடிகிைது. அவர், ‘இபதொ -
றதய நம்பிகற்க நட்சத்திரம்’ இரு -
ெத்பதான்ெது அ்கறவ ்சாணககியன் 
ராெபுத்திரன் ரா்சமாணிக்கம் நா்டாளு -
மன்ை உறுபபிைர்.   

மறைவர் யார்? இதலசில் ப்சால்லி -
வி்ட இயலாது!   

இன்றைய முதிய முஸ்லிம் பெரி -
யவராை அவரும் ஒரு ்காலப 
தொராளிதய!   

ஆைால் ஆரம்ெ்கால முஸ்லிம் 
்காஙகிரஸ் த்காடற்டயில் ஒரு 
தளெதி. தறலவர், மனித மாமணி 
அஷரஃப அவர்்களது ஒரு நிழல். 
வஃொ ொறூக என்ைபெயறர அன்று 
அறியாதார் யார்? ஒரு ்கவிஞரும் 
கூ்ட!   

இந்த வஃொ ொறூகற்க 
வறளத்து, ற்கப்காடுக்க ஒரு 
பெரும் ்சாணககியம் ததறவ! 
அறதச ்சமீெத்திய யாத்திறர -
யில் ்கை்கசசிதமா்கச ப்சயது 
விட்டார் ்சாணககியன்!   

பெரும்ொன்றமயிைர் மத் -
தியில் சிககுண்டு கி்டககும் 
சிறுொன்றம்கள் எந்த நா்டா -
யினும் ெரவாயில்றல சிதறு 
ததங்காயத் துண்டு்களாகிய 
பின் ்காணபதொவது ஒன்று -
மில்றல.   

‘ப்சன்ைறவ ப்சன்ைறவ்க -
ளா்கடடும். இனி ந்டபெறவ 
நல்லறவ்களா்கடடும்” எை 
இந்தபெ்டத்தில் இருபதொர் 
ப்சால்லாமற ப்சால்வதா்கப 
ெடுகிைது. இனிபபு இனிபொ்க -
வும் இருககிைது.   

பதா்டரடடும் இது தொன்ை 
்காடசி்கள்! ஆைால் நிச்சய -

மா்க நி்கழறெ்டத்தில் மடடுமல்ல! 
நிெத்திலும்! பிரார்த்திபதொம்.   

தமிழ்கத் தஞ்சாவூர், மன்ைார்கு -
டிக கிராமப ெரம்ெறர ஒரு ்கமலா 
(திருமதி ஹாரிஸ்) இன்றைககுச 

்சரித்திரம்! அவர் அபமரிக்க வல்லர -
சின் துறண ெைாதிெதி!   

இந்தப பெண்மணி, ெைாதிெதி தொ 
றெ்டனு்டன் ெதவிதயறகும் ்காடசிறய 
சிஎன்என், அல்-ெஸீரா பதா.்கா. 
இரண்டிலும் மாறி மாறி, ொர்த்துப 
ெரவ்சபெடத்டாம் நானும் ‘நிழ’லும்!   

‘நிழல்’ ொர்றவ ்கமலாவின் 
ஊதா நிைத்தாலாை ‘்கவுன்’ (த்காட) 
உற்டயில் நிறலத்தது.   

அது ஏததா ஓர் அதி்சயக ்கறதறயச 
ப்சால்வது தொல் ததான்றியது.   

உண்றமயில் அதுதவ! பின்ைால் 
ஒரு வரலாறும் இருககிைது.   

அபமரிக்காவின் குடியரசுக ்கடசி -
யின் சிவபபு நிைம் மறறும் ெைநாய -
்கக ்கடசியின் நீல நிைம் ஆகியவறறை 
ஒன்றிறணககும் வண்ணதம ஊதா. 
இதன் பொருள் ஒருஙகிறணந்த 
அபமரிக்கா. அபமரிக்காவின் நல -
னிற்கா்க இரு ்கடசி்களும் ெரஸ்ெரம் 
ஒத்துறழபபு்டன் ப்சயல்ெ்ட தவண்டும் 
என்ெறததய ஊதா வலியுறுத்துகிைது.   

அது மடடுமல்ல. அபமரிக்காவில் 
பெண்்களுககு வாககுரிறம த்கடடு 
19ஆம் நூறைாண்டில் மி்கபபெரிய 
அளவில் தொராட்டங்கள் ந்டத்தப -
ெட்டை. சுமார் 100 ஆண்டு்கால 
தொராட்டங்களின் விறளவா்க பெண் -
்களுககு வாககுரிறம அளிக்கபெட -
்டது. இந்த தொராட்டத்தின் வண்ண -
மா்க ஊதாதவ இருந்தது.   

அறத அற்டயாளபெடுத்ததவ 
ஊதா நிைகத்காடடு ஒரு தமிழ்பெரம் -
ெறர வழியில்...!   

எவவாைாயினும், ஊதாவுககு 
முககிய ்கலறவயா்க உள்ள நீலம், 
தமிழ் மரபிணும், ஐதீ்கத்திலும் முககி -
யமாை ொடு பொருள் “நீல வண்ணக 
்கண்ணா வா்டா” என்று மாயக கிருஷ -
ணறை அறழபெது சும்மாவா...!  

இனிப்பு-1

இனிப்பு-2

கசப்பு-1

கசப்பு-2

த மைமை ஆசிரியர் ப�ாடுத்தம்த, ம�யில் வாங்கிய 
ைைர்விழி, விழி�மை பைல்ை அதில் மையவிட்-
டாள்,

‘சீச்சீ.... அசிங்�ம்!?
ஆசிரிமயமயா....!”
இபெடித்தான் பெரி்தா� ்தமையங்�ம் எழு்தபெட்டி-

ருந்தது.
அம்தபெடித்ததுமை,
ைைர் விழியின் �ால்�ள் ்தநதியடிக்�த துவங்கிவிட்டன.
்தமைமை ஆசிரியம்ர ஒரு முமை ொர்தது விட்டு
மீண்டும் அதில் விழிெதித்தாள். அம்த அவள் வாசிதது 

புரிநது ப�ாண்டது இது்தான்.
இந்த ொடசாமையில் �ல்வி �ற்பிக்கும் ஆசிமய ஒருவர் 

நாட்டின் பி்ரெைைான அமைச்சர் ஒருவருடன் �ள்ை 
ப்தாடர்பு மவததிருபெது சம்ெந்தைா�த்தான அதில் எழு்தப-
ெட்டிருந்தது. அந்த அமைச்சருடன் ஓட்டல்�ளில்�ளில் சுற்-
றிததிரியும் இந்த ஆசிரிமயமயப ொர்தது ்தங்�ள் பிள்மை�-
ளும் ப�ட்டுப மொ� வாய்பபிருக்கிைது என்றும்,

இ்தனால் ்தங்�ள் பிள்மை�ளுக்கு �ல்வி �ற்றுக்ப�ாடுப-
ெ்தற்கு ‘விெசாரி�ள்’ அவசியம் இல்மை என்றும் மைலும் 
குறிபபிடபெட்டிருந்தது. ப்தாடர்நது �டி்ததம்தபெடிக்கும் 
மொது,

ைைர்விழியின் விழி�ள்,
�ண்ணீரினால் நிமைந்தது இ்தழ�ளும்,
�்ரங்�ளும் நடுங்� ஆ்ரம்பித்தன.
ெைர் ைததியில்,
்தான் நிர்வாணைா� நிற்ெம்தப மொன்ை ஓர் உணர்வு அவ-

ளுக்கு ஏற்ெட்டது. 
இ்தனால்,
இ்தற்கு மைலும் அங்ம� நிற்� முடியாைல்,
்தடுைாறிப மொன ைைர்விழி,
்தனக்கு விடுமுமை வழங்கும் ெடி,
்தமைமை ஆசிரியரிடம் ம�ட்டாள்.
“டீச்சர்... நாங்�ள் வாழக்ம�க்கு மு�ங் ப�ாடுக்கும் 

மொது ெை சவால்�ள் எங்�மை மநாக்கி வரும். அம்த 
மந்ரம் நாங்�ள் ஆசிரியர்�ள் என்ெ்தால் ைற்ைவர்�மை-
விட மி�வும் பொறுபபுடன் பசயல்ெட மவண்டியுள்ைது. 
நாங்�ள் மவமை பசய்வது உயிர் இல்ைா்த ்தாள்�மைாடு 
அல்ை, உயிர் உள்ை குழநம்த�ளுடன். ‘இது எங்�ள் 
பசாந்த விஷயம்’ என்று பசால்லி எங்�ள் விருபெபெடி 
�டமையாற்றுவ்தா� இருந்தால் இந்தத ப்தாழிலில் ஒரு 
கூட்டம் எங்�மை �வனிததுக் ப�ாண்டிருக்கிைது என்ெம்த 
ஞாெ�பெடுததில் மவததுக்ப�ாள்ளுங்�ள்!” நீண்டப்தாரு 
அறிவும்ரயுடன், 

அவளுக்கு விடுமுமை வழங்கினார் ்தமைமை ஆசிரியர்.
இ்தன்பிைகு,
ொடசாமைக்கு மொ�ாைல், 
ப்தாடர்நது விடுமுமை எடுததுக் ப�ாண்மட இருந்தாள் 

ைைர்விழி,
இவர்�ளுமடய இந்த �ள்ைக் �ா்தல் விவ�ா்ரம்,
அங்�ம் ெக்�தது ஊர்�ளுக்கும் ப்தரியவநது விட்டது.
எல்ைா இடங்�ளிலுமை,
இபமொது,
இது்தான்,
மெசுபொருள்,

ைைர்விழி ப்தாடர்நதும் வீட்டில் இருந்த்தனால்,
‘அவமை மவமையில் இருநது நீங்கிவிட்டார்�ள்’ என்று 

ஒரு சிைரும், 
‘விசா்ரமண நமடபெற்றுக் ப�ாண்டிருபெ்தால், இமடநி-

றுத்தம் பசய்யபெட்டிருக்கிைார் என்று,
இன்னும் சிைரும் மெசிக்ப�ாண்டார்�ள். 
இந்த மெச்சு�ள் எல்ைாம்,
ைைர்விழியின் அம்ைாவின் �ாதுக்கு எட்டினாலும்,
அவள் முன்னம்ரப மொல் அழுதுபுைம்ெவில்மை.
எவம்ரயும்,
எ்தற்�ா�வும் திட்டவும் இல்மை.
பெற்ை்தாய்க்கும்,
ெ்ரந்த வானுக்கும் நிம்ைதி இல்மை என்ெம்தப மொல்,
எல்ைாவற்மையும் ்தாங்கிக்ப�ாண்டு,
அமைதியா�மவ இருந்தாள் அவள் ்தன்னிடம் எதுவுமை 

பசால்ைாைல்,
ஏ்தாவது ம�ட்டால் ்தட்டிக் �ழிக்கும் மூத்தை�ளிடம் 

எதுவும் ம�ட்டால்,
அ்தற்கு சரியான ெதில் கிமடக்�ாது என்ெது அவளுக்குத 

ப்தரியும்.
அம்தமொல்,
அக்�ம் ெக்�ததில் உள்ைவர்�ளிடமும் அவமைப ெற்றி 

விசாரிபெ்தால்,
எந்த வி்தைான ெைனும் ஏற்ெடாது என்ெம்தயும் அவள் 

உணர்நது ப�ாண்டாள். 
அம்ைாவின் இந்த பைௌனம்,
ைைர்விழிமய சிததி்ரவம்த பசய்்தது.
வீட்டில் இருந்தவர்�ளில்,
்தன்னுடன் மெசி ைகிழந்த ஒம்ர ஒரு ஜீவனும்,
அமைதி ப�ாண்டம்த,
அவைால் ்தாங்கிக் ப�ாள்ைமவ முடியவில்மை!
“இனிமைல் அந்த ஸ்கூலுக்குப மொ� என்னால் 

முடியாது!” ைறுநாள்,
அமைச்சம்ரச் சநதித்தமொது,
ைைர்விழி ஆததி்ரததுடன் பசான்னாள்.
“அபெடீன்னா மவறு ஒரு ஸ்கூலுக்கு ைாற்றித ்தருகி-

மைன்!”
“எங்ம� மொனாலும் இம்த ப�தி்தான்!”
“அபெடீன்னா வீட்டிமைமய இருங்�மைன்!” அமைதி-

யா�ச் பசான்னார் அமைச்சர்.
“ைாமன விழுங்கிய ைமைபொம்மெப மொல். அந்த 

நான்கு சுவர்�ளுக்கு நடுவில் என்மன அைர்நதிருக்�வா 
பசால்லுறீங்�...!” என்மனாட ஒரு வார்தம்த மெச அந்த 
வீட்டுையாருமை இல்ை. ஏம்தா ெயங்�்ர ப�ாமை�ா்ரமன 
ொர்பெம்தப மொல் ்தான் என்மனப ொர்க்கிைார்�ள்...

இபெடிமய மொனால் எனக்கு மெததியமை பிடிதது 
விடும்...�டவுமை... இந்த மந்ரததில் சாவு என்மனய �ாவு 
ப�ாள்ைா்தா...?”

“ஏய் ைைர்... உங்�ளுக்கு என்ன நடநதிருக்கு...?” 
அவமைப பிடிததுக் குலுக்கினார் அமைச்சர்.

“எனக்கு என்ன நடக்�ல்ை...?”
ஆததி்ரததுடன் �ததிவிட்டு,
்தமையமணயில் மு�ம் பும்தததுக் ப�ாண்டு,
விக்கி விக்கி அழு்தாள்
அவள் இ்தற்கு முன்பு,
இபெடி �ததிப மெசிமயா,
ஆததி்ரைா�ப மெசியம்தமயா அவர் ொர்த்ததில்மை.
ைனத்தைவில் அவள் மி�வும் ொதிக்�பெட்டுள்ைாள் என்-

ெம்தப புரிநதுப�ாண்ட அமைச்சர்,
அ்தற்கு மைல் எதுவும் மெசி,
அவள் ைனம்தப புண்ெடுத்த விரும்ொது,

அவள் ்தமைமய பைல்ை வருடிக் ப�ாடுத்தார்.
சிறிது நாட்�ளில்,
புதிய மவமை ஒன்றிக்�ான �டி்தம் அவள் �்ரம் வநது 

மசர்ந்தது.
அது,
உயர்ந்த ெ்தவி ஒன்று!
�ல்வி அமைச்சில் இயங்கி வரும் நூல்�ள் பவளியீட்-

டுக்�ான அலுவை�ததில் இயக்குன்ரா� அவளுக்கு ெ்தவி 
உயர்வு கிமடததிருந்தது.

அம்தமந்ரம்,
அந்தவா்ர இறுதி ெததிரிம� ஒன்றில்,
“மவலிமய ெயிம்ர மைய்ந்தால் எபெடி?” என்ை ்தமைப-

பில்,
ஒரு �ட்டும்ர ஒன்று பவளியாகி இருந்தது.
அதில்,
‘பி்ரெை அமைச்சர் ஒருவரின் ்தாலி�ட்டா்த ைமனவியா� 

இருக்கும் ெள்ளி ஆசிரிமய ஒருவர் திடீப்ரன்று, �ல்வி 

அமைச்சின் நூல் பவளியீட்டு அலுவை�ததின் உ்தவி இயக்-
குன்ரா� நியமிக்�பெட்டுள்ைார்’ என்ை பசய்தி பவளியாகி 
இருந்தது.

‘மி�வும் புனி்தைான ஆசிரியர் ப்தாழிமை ம�வைபெ-
டுததும் ஒருவருக்கு ்தண்டமன ப�ாடுபெ்தற்கு ெதிைா� 
ெ்தவி உயர்வு ப�ாடுக்கும் ஒம்ரநாடு இைங்ம�யா�த ்தான் 
இருக்கும் என்றுமைலும் அந்த பசய்தியில் குறிபபிடபெட்-
டிருந்தது.

ஆனால்,
இந்த பசய்திமய எழுதியவர் புமனப பெயரில்்தான் எழு-

தியிருந்தார். 
இந்த பசய்திமயப ெடித்த ைைர்விழி,
ெ்ரபெ்ரபெமடந்தாள்,
ஆததி்ரம் ப�ாண்டாள்!
இந்த இடததிலும் ்தனக்கு அதி�நாள் இருக்� முடியாது 

என்ெது அவளுக்குப புரிந்தது.
ஆனாலும்,

அங்ம� இருந்தவர்�ள் எவரும் அந்த பசய்திமயப ெற்றி 
�வமைபெட்ட்தா�த ப்தரியவில்மை.

வழக்�ம் மொைமவ அவளுடன் ெழகினார்�ள்.
்தனது அமைச்மசபெற்றிமயா,
்தனது பெயம்ரா அந்த பசய்தியில் இல்ைாம் இருந்தாலும்,
அது,
்தன்மனபெற்றி எழுதிய பசய்தி்தான் என்ெம்த,
அம்தப ெடித்ததுமை
புரிநது ப�ாண்ட அமைச்சர் அழிவழ�ன்,
ஆததி்ரததின் உச்சததிற்ம� பசன்றுவிட்டார்.
்தனது அமைச்சில் உள்ை குமை�மைபெற்றி ெைரும் ்தன்-

மனததிட்டி எழுதியிருந்தாலும்,
்தனது ்தனிபெட்ட வாழக்ம�மயப ெற்றி இதுவம்ர இந்த 

ைாதிரி விைர்சிதது எவரும் எழுதியதில்மை.
“அமடய்... நாமய... என்மனப ெற்றி உனக்குத ப்தரியா-

துடா... நான் யார் என்று உனக்குக் �ாட்டுமைன்டா... ஆததி-
்ரததில் அைறிய அமைச்சரின் வாயில் இருநது

அசிங்�ைான வார்தம்த�ள் கூட உதிர்ந்தன.
புமனபபெயரில் அந்த �ட்டும்ரமய எழுதியிருந்த 

‘நெர்’ யார் என்ெது,
அமைச்சருக்குத ப்தரிநதிருந்தது.
அவனுக்கு ஏ்தாவது பசய்ய மவண்டுபைன்று அவ-

ருக்குத ம்தான்றினாலும்,
ஒரு ெததிரிம�யாைனின் மீது ம�மவத்தால்,
அ்தன் விமைவு�ள் எவவைவு ொ்ரதூ்ரைா�ச் 

பசல்லும் என்ெம்த,
்தனது அனுெவததில் அவர் �ண்டிருந்ததினால்,
சற்று அமைதியா� இருநது பசயல்ெடுவ்தற்கு அவர் 

தீர்ைானிததுக் ப�ாண்டார்.
மைல் ெடிபபுக்குச் பசல்ை விரும் ொ்த ைைர்விழியின் 

நிைைன்,
்தனது ெடிபமெ நிறுததிக் ப�ாண்டு,
நண்ென் ஒருவனின் சிொர்சின்மூைம், 
்தமை ந�ரில் நல்ை ஒரு மவமையில் மசர்நது 

ப�ாண்டான்.
ஒரு நாள்,
இ்ரவு பவகுமந்ரைாகியும் ்தனது ஒம்ரை�ன், 
நிமிைன் வீட்டுக்கு வ்ரா்ததினால்,
அம்ைா ெ்தறிபமொனாள்,
வாசலில் நின்று,
ொம்தமயமய ொர்ததுக் ப�ாண்டிருந்தாள்.
வழக்�ைா�,
மந்ர�ாைததுடமனமய வீடுவநது மசர்நது விடும் 

அவன்,
இன்று இன்னும் ஏன வீடுவநது மச்ரவில்மை?
வீட்டில் இருந்த ைைர்விழிக்கும்
அவனது ்தாை்தம்,
�வமைமய ஏற்ெடுததியது.
வாசலில் நிற்கும் அம்ைாவின் அருகில் வநது,
அவன், அடிக்�டி மொகும் இடங்�மைபெற்றி விசா-

ரித்தாள்.
அம்தமந்ரம்,

ஆட்மடா ஒன்று வநது,
வீட்டு வாசலில் நின்ைது,
ஆட்மடாவில் இருநது இைங்கிய இ்ரண்டு இமைஞர்�ள்,
உள்மை இருந்த இமைஞமன,
ம�த்தாங்�ைா� பிடிதது பவளிமய எடுத்தார்�ள்.
அவன் ்தமையில் ஒரு�ட்டு மொடபெட்டிருந்தது.
மைனியில் ஐந்தாறு இடங்�ளில்,
பிைாஸ்டர் ஒட்டபெட்டிருந்தது. சட்மடயில் அங்�ங்ம� 

இ்ரத்தக்�மை! 
நண்ெர்�ளின் ம்தாள்�மைப பிடிததுக் ப�ாண்டு நடநது 

வந்தவன்.
நிைைன்!
அவமன அந்தக் ம�ாைததில் ொர்த்ததும்,
ஐமயா ை�மன!” என்று அைறியெடிமய ஓடினாள் அம்ைா!
அவள் பின்னால்,
ைைர்விழி!    (த�ொடரும்)
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('யாதும் ஊர்ர யாவரும் ரேளிர்" எனெது ேணியன 
பூங்குன்றனது வரிேள். இதில் ரேளிர் எனெது உ்றவினர் 
எனப பொருள்ெடும். இந்த உ்றவினருக்கு நான ்தரும் 
ெத்தி யாவரும் ரேளீர்|)

ஈழத்தில் முதன்முதலில் பவளவிழாக்கண்ட 
நவீன இலககியப் பட்டப்பாளி 
வ.அ. இராசரத்தினம்

கிழக்கிலங்மேயின புேழ்-
பூத்்த இலக்கியவாதி வ.அ.
இ்ராச்ரத்தினம் வ.அ.  என 
இலக்கிய உலகில்  அறியப-

ெட்டவர். அவ்ரது ெவள-
விழா மூதூரில் 5-.08.-2000 
அனறு இ்டம்பெற்்றது. 
ஈழத்து நவீன இலக்கியவாதி-

பயாருவருக்கு எடுக்ேபெட்ட 
மு்தலாவது ெவளவிழா என்ற 
சி்றபபிமன அவ்விழா பெற்றுக்போண்டது. அ்தற்கு 
முனனர் ெவளவிழா வயதிமன எய்திய எவரும் 
விழாக்போண்டாடிய்தாே வ்ரலாறில்மல. 

05-.06-.1925இல் வஸ்தியாம்பிள்மள அநர்தானியா 
்தம்ெதிக்கு ைேனாேப பி்றந்த வ.அ. ர்றாைன ேத்ர்தா-

லிக்ேப ொ்டசாமலயிலும் பினனர் மூதூர் புனி்த அந-
ர்தானியார் ொ்டசாமலயிலும் ேல்விேற்்றவர். 1946இல் 
ைட்டக்ேளபபு ஆசிரியர் ெயிற்சிக் ேல்லூரியில் ரசர்நது 
ஆசிரியப ெயிற்சிமயப பெற்்றார். 1952இல் ரைரி-
லில்லி திர்ரசா எனெவம்ரத் திருைணம் புரிந்தார்.

இவ்ரது மு்தலாவது சிறுேம்த 'ைமழயால் இழந்த 
ோ்தல்' 1948ஆம் ஆணடு தினே்ரன ெத்திரிமேயில் 
பவளிவந்தது. இருபபினும் இவ்ரது அரனேைான 
ெம்டபபுேள் ஈழரேசரியிரலரய பவளியாகின.

உலேத்்த்ரைான புேழ்-
பெற்்ற அவ்ரது ர்தாணி 
சிறுேம்த ர்தானறிய 
பினனணி ெற்றி அவர் 
பினவருைாறு கூறியுள்-
ளார். 'நான ே்டரலா்ரத்-
தில் பி்றந்தவன. எனது 
முனரனார் திருரோண-
ைமலக்கும் மூதூருக்கும் 
இம்டயில் வத்ம்த ஓடி-
யவர்ேள். அதிேைான 
ரந்ரங்ேளில் நாங்ேள் 
ே ்ட ற் ே ம ்ர யி ர ல ்த ான 
்தங்குரவாம்.  ே்டற்ே-
ம்ரயில் பி்றந்த நான, 
ே்டற்ேம்ரமய அனுெ-

வித்்த நான ே்டரலா்ரக்ேம்தேமள எழுதும்ரொது அதிே 
ேமலத்துவம் மிளிர்கி்றது. மூதூம்ரெற்றிக் ேம்தேள் வந்த 
அளவுக்கு இலங்மேயில் ரவப்றந்த ஊம்ரபெற்றியும் 
அத்்தமன ேம்தேள் பவளிவ்ரவில்மல." 

இவ்ரது நூல்ேளாே, தும்றக்ோ்ரன (நாவல்), போழு-
போம்பு (நாவல்), கிப்ரௌஞசப ெ்றமவேள் (நாவல்), ஒரு 
ோவியம் நிம்றவு பெறுகி்றது (குறுநாவல்), ஒரு பவண-
ைணற் கி்ராைம் ோத்துக் போணடிருக்கின்றது(நாவல்), 
ர்தாணி (சிறுேம்தத் ப்தாகுதி), பூவ்ரசம்பூ (பைாழிபெயர்ப-
புக் ேவிம்த), மூதூர் புனி்த அநர்தானியார் ரோயிலின 
பூர்வீே வ்ரலாறு (சரித்தி்ரம்), இலக்கிய நிமனவுேள் 
(நிமனவுக் ேடடும்ரேள்), எனென பவளிவநதுள்ளன.                                                                               

இவ்ரது ர்தாணி (சிறுேம்தத் ப்தாகுதி), ைணணிற் 
சமைந்த ைனி்தர்ேள் (நாவல்) ஆகியன இலங்மே ர்தசிய 
சாகித்திய விருதுபெற்்றமவ. 

ர்தாணி சிறுேம்தத் ப்தாகுதியின முனனும்ரயில் வ.அ. 
பினவருைாறு எழுதியுள்ளார். ~ர்தசிய இலக்கியம், ைண-
வளம், ய்தார்த்்தம். என்ற ரோஷங்ேமள முற்ரொக்கு 
எழுத்்தாளர்ேள் எழுபபுவ்தற்கு முனனர்ர அக்ரோஷங்-
ேளுக்கு இலக்ேணைான ேம்தேமள நான எழுதிரனன. 
எந்தக் ரோஷத்தினர்ராடும்  ~எடுெ்ட| நான விரும்ெ-
வில்மல. ஏபனன்றால் எனமன ஈழத்துப பூ்தநர்தவனா-
ரின ்தம்பி எனறு பசால்லிக்போள்வதில் பெருமைபெடு-
கிர்றன|

வ.அ ்தனது 90ஆவது வயதில் அை்ர்ராகும்வம்ர இலக்-
கியம் ெம்டத்துக்போணர்ட இருந்தார்.

சிநதடனப் பூக்கள் நூல் பா்கம் -5 
ரைற்குறித்்த நூலின ஆசிரியர்; எஸ். ெத்ைநா்தன ரெ்ரா்த-

மனப ெல்ேமலக்ேழேத்தில் புவியியல் சி்றபபுப ெட்டம் 
பெற்று அங்கு இ்ரண்டாணடுேள் விரிவும்ரயாள்ராேப 
ெணியாற்றியபின இலங்மேயின ெலொேங்ேளிலும் ேல்-
விசார் உயர் ப்தாழில்ேள் புரிநது 1985இல் ேன்டாவுக்குப 
புலம்பெயர்ந்தவர்.  

 இலங்மேயில் இருந்த ோலத்தில் இலங்மே வாபனாலி-
யில் ேவிஞர் அம்பியு்டன இமணநது அறிவியல் அ்ரங்ேம் 
என்ற நிேழ்ச்சிமய ந்டத்தியவர். ெத்திரிமேேளில் ேல்வி 
புவியியல் ப்தா்டர்ொன ேடடும்ரேமள எழுதியவர். ேன-
்டாவுக்குச் பசன்ற பினனரும் இவர் ்தனது ேமல இலக்கி-
யப ெணிமயத் ப்தா்டர்நது ஆற்றிவநதுள்ளார். 

இவ்ரது நூல்ேளாே இதுவம்ர சிந்தமனப பூக்ேள்| 
எனனும் ைகு்டத்தில்  நானகு ப்தாகுபபு நூல்ேள் பவளியா-
கியுள்ளன.

 இந்த சிந்தமனப பூக்ேள் ஐந்தாம் ொேத்தில் எணெது 
ேடடும்ரேள் அ்டங்கியுள்ளன. ைருத்துவம் உளவியல் 
வாழ்வியல் சமூேவியல் அறிவியல் ேமலஇலக்கியம் 
சையம் சார்ந்த ேடடும்ரேளாே இக்ேடடும்ரேள் அமைநதி-
ருந்தன. 

இக்ேடடும்ரேளின எடுத்தும்ரபபுமும்ற வி்தநது 

ொ்ராட்டக் கூடியவமேயில் 
அமைநதுள்ளது. மிே நுட-
ெைான ைருத்துவம் சார்ந்த 
வி்டயங்ேமள சா்தா்ரண 
வாசேனும் புரிநதுபோள்ள 
ரவணடும் என்ற ரநாக்கு-
்டன இலகு ்தமிழில் ஆற்-
ப்றாழுக்ோன நம்டயில் எழுதி-
யுள்ள ஆசிரியர், ரவணடிய 
இ்டங்ேளில் அம்டபபுக் குறி-
ேளில் ேமலச்பசாற்ேமள 
ஆங்கிலத்தில் ்தநதுள்ளார். 

அறிவியல் சார்ந்த ேடடு-
ம்ரேளுக்கு அற்பு்தங்ேள்,  
அறிவியல் ரீதியில் ஒரு 
ொர்மவ, உ்டல்பைாழி, 
சா்தா்ரண ரெச்சும் ரைம்டபரெச்சும், அே்ராதி, ெடிபெ-
வர்ேளும் பிடிபெவர்ேளும், ரவேைான சிந்தமன, வாழ்-
வுக்கு பவற்றி ்தரும் வாசிபபு-, வாழ்மவ அர்த்்தைாக்கி்றது, 
பவற்றி விரிநது கி்டக்கி்ற வானம் ஆகியமவ ்தக்ே உ்தா்ர-
ணங்ேளாேத் திேழ்கின்றன.

ேமல இலக்கியம் சார்ந்த ேடடும்ரேளுக்கு சி்றந்த 
உ்தா்ரணங்ேளாே ஷ்தமிழிமச 
மீளவும் புத்துயிர்பெறுகி்றது| 
இலக்கியத்தி்றனாய்வு - சில 
எணணங்ேள்| ந்டனக்ேமல 
பவளிபெடுத்தும் உ்டல் உள 
ஆற்்றல்ேள்| எனெவற்ம்றக் 
குறிபபி்டலாம்.

சையச்சிந்தமனக் ேடடும்ர-
ேளாே ஷதியானை|; சுவர்க்-
ேமும் ந்ரேமும் - ொவபுண-
ணியங்ேளின ெலாெலனேள் 
ஆத்ைா ஆனைா-ப்தா்டரும் 

ஆய்வுேள்| ஆகியமவ அ்டங்குகின்றன.                                                                                   
இவற்ம்றவி்ட ்தனிைனி்த ரைம்ொடடுக்ோன ேடடும்ர-

ேள் ெல்சுமவ சார்ந்த ேடடும்ரேள் என வமேபெடுத்்தக்-
கூடிய ேடடும்ரேள் ெலவும் இத்ப்தாகுதியில் அ்டங்கி-
யுள்ளன.

திரு.ெத்ைநா்தனின இந்த நூல் ெடித்துப ெயன பெ்றவும் 
ொதுோத்துப ரெணவும் ்தகுந்தது எனெதில் ஐயமில்மல.

உலகிலலலய அதிபழடை வாயநத ைரத்தினால் 
்கட்டப்பட்ட பாலம்

சுவிடசர்லாநது நாடடின ைத்தியில் லூரசர்ண என்ற 
நே்ரம் இருக்கி்றது. இந்த நே்ரம் சுற்றுலாபெயணிேமளக் 
ேவர்நதிழுக்கும் இ்டைாேவும் திேழ்கி்றது. லூரசர்ண 

நேரின முக்கிய ோடசியாே சபெல்-
ொலம் அமைநதிருக்கி்றது. இந்தப ொலத்தின 

அருரே பசயினற் பீற்்றர்ஸ் சபெல்) என்ற கிறிஸ்-
்தவ ர்தவாலயம் இருபெ்தால் இந்தப ொலத்துக்கும் 
சபெல்ொலம் என்ற பெயர் அமைநது விட்டது. 
இந்தப ொலம் லூரசர்ண ெமழய நேம்ரயும் புதிய 
நேம்ரயும் ப்தாடுக்கும் வமேயில் நதியின குறுக்ோ-
ேக் ேட்டபெடடுள்ளது. ை்ரத்தினால் ேட்டபெட்ட 
இந்தபொலம் உலகிரலரய அதி ெழமைவாய்ந்த 
ொலைாகும். 560 அடி நீளைான இந்தப ொலத்துக்கு 
ரைரல பநடுகிலும் முக்ரோண வடிவிலமைந்த 
ஆ்தா்ரக் ேடடுைானத்து்டன (வுச்ரளள) கூடிய கூம்ர 
இருக்கி்றது. 1333ஆம் ஆணடு ேட்டபெட்ட இந்தப 
ொலத்தின கூம்ர வமளேளில் 17ஆம் ஆணடுக்குரிய 
100க்கும் அதிேைான ஓவியங்ேள் உள்ளன. அவற்-
றில் ெமழயநேரின சரித்தி்ரம், ேமல ெணொடு நாேரி -
ேம் மு்தலியமவ வம்ரயபெடடுள்ளன. 

இந்தபொலம் 1993ஆம் ஆணடு ஆேஸ்ட 
மு்தலாம் திேதி தீபெற்றி எரிந்த்தாேவும் அ்தனால் 
ொலத்தின மூனறில் இ்ரணடு ெகுதி ரச்தைம்டந்த -
்தாேவும் அறியமுடிந்தது. அபரொது ஓவியங்ேளில் 
ெலவும் தீக்கிம்ரயாகிவிட்டனவாம். மீணடும் ொலம் 
புதுபபிக்ேபெடடு 1994 மு்தல் ொவமனக்கு வி்டப-
ெடடுள்ளது.

ொலத்தின அருரே எணரோண கூம்பு ைண்டெம் 
ஒனறு அமைநதுள்ளது. இ்தமன ்தணணீர்க் ரோபு்ரம்  
என அமழக்கி்றார்ேள். ்தணணீரின ைத்தியில் இந்த 
ைண்டெம் அமைநதிருபெ்தால் இந்தப பெயர் 
அமைநதுவிட்டது. ொலம் அமைபெ்தற்கு 30 ஆண-
டுேளுக்கு முனனர்ர  இந்த ைண்டெம் அமைக்ேப-
ெடடுவிட்ட்தாம். இந்த எணரோண ைண்டெம் 34 
மீற்்றர் உய்ரைானது. இது மு்தலில் ொதுோபபு அ்ரணா-
ேக் ேட்டபெட்ட்தாம். பினனர் சிம்றக் கூ்டைாேவும் 
ப்தா்டநது  சித்தி்ரவம்தக் கூ்டைாேவும் ோலபரொக்-
கில் நே்ரசமெ ஆவணக் ோபெேைாேவும் ொவிக்ேப-
ெட்ட்தாம். ்தற்ரொது பொதுைக்ேள் அங்கு பசல்வது  
்தம்டபசய்யபெடடுள்ளது.

ொலத்தில் ந்டநது பசன்றால் நதியின வலது ெக்ேக் 
ேம்ரரயா்ரைாே லூரசர்ண ெமழயநேம்ர அம்டய-
லாம். அங்கு ்தற்ரொதும் நாடடின ெழங்குடியின்ரது 
வீடுேள் இருபெம்தக் ோணமுடிகி்றது.  ை்ரத்தினாலும் 
ேற்ேமள இமணத்தும் ேட்டபெட்ட அந்த வீடுேள் 
ெல்த்ரபெட்ட வர்ணங்ேள் பூசபெடடுக் ோணபெடு-
கின்றன. அவற்றின அருரே 1350இல் ேட்டபெட்ட 
ெமழய நேரின சுவர் அமைநதிருக்கி்றது. அங்குள்ள 
ேடடி்டம் ஒனறு 1602- -1606 ோலபெகுதியில் ேட்டப -
ெட்டது. 

இது அந்த நேரின ெமழய நே்ரைண்டெைாே இருந-
்த்தாம். இந்தப ெமழய நேரிரல்தான, பசயினற் 
பீற்்றஸ் சபெல் என்ற சிறிய ர்தவாலயமும் அமைந-
துள்ளது. 1178ஆம் ஆணடில் ேட்டபெட்ட இந்தத் 
ர்தவாலயம் 18ஆம் நூற்்றாணடில் புனருத்்தா்ரணம் 
பசய்யபெட்டது எனவும் அறிய முடிந்தது. இங்குள்ள 
மு்தலாவது பெரிய ர்தவாலம் 1667இல் ேட்டபெட்ட -
்தாம். இந்தபெமழய நேரில் ஒடுக்ேைான சாமலேள் 
ெல ோணபெடுகின்றன. 

சுவிடசர்லாநதின மிேப பி்ரெலைான சுற்றுலாத் 
்தலைாேத் திேழும் ை்ரத்தினால் அமைக்ேபெட்ட 
இந்தப ொலம் முனரனார்ேளின மூல்தனத்தில் 
வருங்ோலத் ்தமலமும்றக்கும் சுற்றுலாவருைானம் 
்தரும் ஒரு பொருளா்தா்ரப ொலைாேவும் திேழ்கி்றது.

(இனி அடுத்த இ்தழில்)
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்காதலர் தினக க்காண்டாட்டம்

ஒவ்பவாரு வரு்டமும் பெப்ரவரி ைா்தம் 14ம் திேதி 
உலேம் முழுவதும் ோ்தலர் தினம் போண்டா்டபெடு-
கி்றது. ஆனால் இக்ோ்தலர் தினக் போண்டாட்டங்ேள் 
வியாொ்ர ரநாக்ேத்தில் ெல்ர்தசிய நிறுவனங்ேளினால் 
்தைது வியாொ்ர ரநாக்ேங்ேளுக்ோே பி்ரெல்யபெடுத்்தபெ-
டுகின்றன என்ற ெலைான குற்்றச்சாடடு ெல்ரவறு ்த்ரபபி-
னர்ேளாலும் முனமவக்ேபெடுகின்றன.

இத்்தமேய நிறுவனங்ேள் ்தைது உற்ெத்திப பொருட-
ேமள அறிமுேபெடுத்்தவும், அவற்றுக்ோன விளம்ெ்ரங்-
ேமள ரைற்போள்ளவும் இக்ோ்தலர் தின நிேழ்வுேமள 
ெயனெடுத்துவம்த ெ்ரவலாேக் ோண முடியும். ோ்தலர் 
தின வாழ்த்து அடம்டேள், ோ்தலர் தினத்துக்பேன 
்தனியான ்தங்ே ஆெ்ரணங்ேள், வாசமன தி்ரவியங்ேள், 
ஆம்டேள் என வடிவமைக்ேபெடடு விற்ெமனக்கு 
வி்டபெடுகின்றன. அத்ர்தாடு ோ்தலர் தின போண்டாட்ட 
விரஷ்ட சலுமே என அறிவிக்ேபெடடு ேழிவு விமலேளி-
லும் பொருடேமள விற்ெமன பசய்வதில் நிறுவனங்ேள் 
கூடிய ேவனம் பசலுத்துகின்றன. 

வாபனாலி, ப்தாமலக்ோடசி நிறுவனங்ேளும் இ்தற்கு 
முக்கியத்துவம் அளித்து ோ்தலர் தின நிேழ்ச்சிேமள ஒலி, 
ஒளிெ்ரபபு பசய்கின்றன. இவற்ம்ற ரநாக்கும் ரொது 
வியாொ்ர அடிபெம்டயிரலரய இத்்தமேய நிேழ்வுேள் 
இ்டம்பெறுகின்றன எனெம்த ைறுக்ே முடியாதுள்ளது. 

அத்து்டன இத்தினத்ம்த ோ்ரணைாே மவத்து, சநதிப-
ெவர்ேள் கூ்ட அவர்ேளுக்கு நனமையளிக்கும் ோரியங்ே-
ளில் ஈடுெடுவ்தாே ப்தரியவில்மல. ெலர் ஒனறு ரசர்நது 
ஒழுங்கு பசய்யும் நிேழ்வுேளும் ேடடுபொடுேரளாடு 
ேணணியைாே நம்டபெறுவ்தாேவும் அறிய முடிய-
வில்மல. பவறும் ரவடிக்மே, விமளயாடடு, ரேளிக்மே 
என பொழுது ரொக்ேபெடுவ்தாேரவ புோர் பசால்லபெ-
டுகி்றது..

ைறுபு்றத்தில் உணமையான ோ்தலர்ேளுக்கு இத்்தமேய 

ஒரு தினம் ைடடும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த்தாே அமைய 
முடியாது. எல்லா நாடேளும் ஒனறுரொல, அனபு 
நிம்றந்த ோ்தலர்ேளுக்ோன தினங்ேளாேரவ இருக்கும். 
ஒருவருக்போருவர் அனரொடு, ெ்ரஸ்ெ்ர புரிநதுணர்-
ரவாடு, ொசப பிமணபரொடு, ைனம் நிம்றந்த ைகிழ்ரவா-
டு்தான இருபொர்ேள்.  

ோ்தலர் தினத்ம்த போண்டாடுெவர்ேள், இத்தினத்துக்கு 
முக்கியத்துவம் அளிபெவர்ேள், இவற்ம்ற நனகுணர்நது, 
வ்ரம்பு மீ்றாது ்தைக்பேன வகுத்துக்போண்ட சரியான, 
மும்றயான  வம்ரயம்ரேரளாடு ந்டநது, அ்தமன ெய-
னுள்ள்தாே ைாற்றிக்போள்ள, உளபபூர்வைாே தீர்ைானிக்ே 
ரவணடும்.

சிலரஷ்ட சட்டத்தரணி தாஹா கசயனுதீன்

ச ட ்ட த் து ம ்ற 
ரசமவயில் 50 வரு்டங்-
ேமள பூர்த்தி பசய்து 
பொனவிழா ேண்ட, 
ேல்முமன சட்டத்்த-
்ரணிேள் சங்ேத்தின 
முனனாள் ்தமலவரும்,  
கிழக்குப பி்ராநதியத்-
தின சிர்ரஷ்ட சட்டத்-
்த்ரணியுைான ்தாஹா 
பசய்னுதீன ே்டந்த 
வா்ரம் இவ்வுலமேப 
பிரிந்தார்.

ச ட ்ட த் து ம ்ற யி ல் 
நீண்டோல அனு ெமும் 

முதிர்ச்சியும் பெற்றிருந்த இவர் ்தனது சட்டத்்த்ரணி 
ப்தாழிமல மிேவும் ேணணியைாேவும், ரநர்மையாேவும்,  
சட்டத்தும்ற ஒழுக்ே பநறிமும்றேமளக் ேடுமையாே 
ேம்டபபிடித்து ஏமனய சட்டத்்த்ரணிேளுக்கு சி்றந்த வழி-
ோடடியாேத் திேழ்ந்தவர்.

இலங்மே சட்டத்்த்ரணிேள் சங்ேத்தில் கிழக்கு ைாோண 
வலய உெ ்தமலவ்ராே ெலமும்ற ப்தரிவு பசய்யபெட-
டுள்ளார். ஜனாதிெதி சட்டத்்த்ரணி ெ்தவிக்கு மிே, மிேப 
பொருத்்தைானவ்ராே இருந்த ரொதும், அ்தற்கு விண-
ணபபிக்குைாறு ெலரும் ரவணடிக் போண்த ரொதிலும், 
“விணணபபித்து அ்தமனப பெ்றக்கூ்டாது” என்ற பிடிவா-
்தத்தில், அம்த ைறுத்து வந்தவர்.

இவர் வாழ்ந்த வீடு அமைநதுள்ள வீதிக்கு, “்தாஹா 
பசய்னுதீன வீதி” எனப பெயரி்டபெடடு  வாழும்ரொர்த 
அவர் பேௌ்ரவிக்ேபெடடுள்ளமை குறிபபி்டத்்தக்ேது. 
அல்லாஹ் அனனாருக்கு உயர்ந்த சுவர்க்ேத்ம்த வழங்கிய-
ருள்வானாே!

துணிநக்தழுநது வரும “துணிநக்தழு”

இலங்மேமயச் ரசர்ந்த துடிபொன இமளஞர்ேளால் 
ேட்டார் நாடடிலிருநது பவளியி்டபெடும் “துணிந-
ப்தழு” எனும் ேணேவர் சஞசிமேமய இமணயத்தில் 
ோணக்கிம்டத்்தது. “வ்ரலாறு ெம்டக்ே இருக்கும் மவ்ர 
ைங்மேயர்” என்ற ப்தானிபபொருளில், அழோன வர்ண 
ெக்ே அமைபரொடு, அருமையான ஆக்ேங்ேரளாடு 
பவளிவரும் “துணிநப்தழு” சஞசிமேமயப ொர்க்கும்-
ரொது ைகிழ்ச்சியாே இருக்கி்றது. 

இ்தன மு்தல் இ்தழிரல அடம்டப ெ்ட அதிதியாே, 
இலங்மேயின ெல்தும்ற ஆளுமையான ‘மினனும் ்தா்ர -
மேமயத் ்தந்த’ ேலாபூஷணம் நூருல் அயின நஜ்முல் 
ஹுமசன இமணத்துக் போள்ளபெடடுள்ளமை மிேவும் 
பொருத்்தைாேவுள்ளது. ்தற்ரொது ஊ்டேத்தும்றயில் 
பி்ரெலைாகி வரும் ரினூஷா பநௌஷாட இ்ரண்டாவது 
இ்தழில் அடம்டப ெ்ட அதிதியாே இ்டம்பெற்றுள்ளார். 
ப்தா்டர்நது சி்றபொன பெண ஆளுமைேள் “துணிந-
ப்தழு” சஞசிமேயில் இ்டம்பிடிபொர்ேள் என எதிர்ொர்க் -
ேலாம்.

துடிபொன இமளஞ்ரான ரஜ. எம். ொஸித் இ்தன ஆசி-
ரிய்ராவார். இவருக்கு ெக்ே ெலைாே இருக்கும் ப்ராஷான 
முஹம்ைத், நுமைலா ெதுருத்தீன ரொனர்றாரின துணிச்-
சலான இம்முயற்சிமய ொ்ராடடிரய ஆே ரவணடும். 
‘ஸ்மே ்தமிழ் நிவ்ஸ்’ எனும் இமணய ்தளத்ம்தயும் 
ந்டத்தி வரும் இக்குழுவினர், ‘ேட்டார் ்தமிழ் ர்ரடிரயா’ 
எனும் அமலவரிமசமயயும் ந்டாத்தி வருகின்றனர். 
இந்த அமலவரிமசயூ்டாே இலங்மே, இநதியா, உடெ்ட 
்தமிழ் ரெசும் ைக்ேள் வாழும் நாடுேளிலுள்ள பெண 
ஆளுமைேமள ர்தடிப பிடித்து ரநர் ோணல் பசய்து வரு -
கின்றனர். நவீன ஊ்டேத்தும்றமய ெயனெடுத்தி, ஆர் -
வத்ர்தாடு, ஆக்ேபூர்வைாே  அ்ரபு ைணணிலிருநது ்தமிழ் 
வளர்த்து வரும் இவர்ேமள நாமும் ைனம் நிம்றநது 
ொ்ராடடி ைகிழ்கிர்றாம்.

்காதலர் தினம் சில த்கவல்்கள்
* ோ்தலர் தினத்தில் ோ்தலர்ேள் வாழ்த்துக்ேளும், ேவிம்த-

ேளும் எழுதும் ரொது உலேப புேழ் பெற்்ற ோ்தலர்ேமளப 
ரொல நாம் வாழ ரவணடும் என குறிபபிடுவது வழக்ேம். 
அவர்ேள் குறிபபிடும் ெடடியலில் வருெவர்ேள் பெரும்-
ொலும் ர்ராமிரயா–ஜூலியட, மலலா–ைஜ்னு, கிளிரயா 
ொட்ரா–ைார்க் ஆண்டனி, ஷாஜஹான–மும்்தாஜ் ரொன்றவர்-
ேளில் ஒருவர் ்தான.

* ோ்தலர் தினத்தில்  பூக்ேளில் சிவபபு ர்ராஜாவுக்கு ்தான 
மு்தலி்டம். சிவபபு ர்ராஜா போடுத்்தால் ஒர்ர ஒர்ர ேருத்து 
“ோ்தல்” ்தான எனபெடுகி்றது. உலே அளவில் அதிேம் விற்-
ேபெடுவதும், ெரிைா்றபெடுவதும், ரநசிக்ேபெடுவதும் 
சிவபபு ர்ராஜா ்தான.

* உணமையில் ோ்தலர் தினத்ம்த பெரிதும் எதிர்ொர்பெது 
வியாொரிேள் ்தான. வாழ்த்து அடம்டேள், ெரிசுேள், சாக்-
ரலடேள், ைலர்ேள், சிடிக்ேள், புத்்தேங்ேள் என ோ்தலர் தின 
பிஸினஸ் ெல பில்லியன ்டாலர்ேள். ஹால்ைார்க் நிறுவனம் 
ோ்தலர் தினத்துக்ோே பவளியிடும் வாழ்த்து அடம்டேளின 
எணணிக்மே ைடடுரை ஆணடுக்கு 20 ரோடியாம்!

* அபைரிக்ோவில் ச்ராசரியாே இந்த ோ்தலர் தினத்்தனறு 
உெரயாேைாகும் ர்ராஜாக்ேளின எணணிக்மே சுைார் 22 
ரோடி. ரொடடி ரொடடு பூக்ேமள வாங்குவது ஆணேள்-
்தான. 73 ச்தவீ்த விற்ெமன அவர்ேளால் ்தான ந்டக்கி்றது. 
‘பூவுக்ரே பூ போடுக்கிர்றன’ என ோ்தலு்டன பூ நீடடுகி்றார்-
ேள் ஆணேள். பெணேள வாழ்த்து அடம்டேள் வாங்குவதில் 
்தான மு்தலி்டத்தில் நிற்கி்றார்ேளாம்!.

* இநதியாவுக்கும் ோ்தலுக்கும் பநருங்கிய ெந்தம் உணடு. 
இநதிய இலக்கியங்ேளில் ோ்தல் முக்கிய இ்டம் பிடிக்கின-
்றன. உலமேரய பி்ரமிக்ே மவக்கும் ோ்தல் சினனைான ்தாஜ்-
ைஹால் இநதியாவில்்தான இருக்கி்றது. உலேத்தின மு்தல் 
பசக்ஸ் ேல்வி நூலான ோைசூத்்ராவின பி்றபபி்டமும் இநதி-
யாரவ்தான. ோ்தலர் தினத்ம்தச் சி்றபொேக் போண்டாடும் 
நாடுேளின ெடடியலில் இநதியாவும் இ்டம் பிடித்ருக்கி்றது.

* வாழ்த்து அடம்டேள் ெரிைாறும் வழக்ேம் ெதிரனழாம் 
நூற்்றாணடிரலரய ஆ்ரம்ெைாகி ெத்ப்தானெ்தாம் நூற்்றாண-
டில் கிமளவிடடுப ெ்ரவியது. உலே அளவில் கிறிஸ்ைஸ் 
தினத்துக்கு அடுத்்தெடியாே ஒரு பில்லியன எணணிக்மே 
்தாணடி வாழ்த்து அடம்டேள் விற்ெமனயாவது ோ்தலர் 
தினத்தில் ்தான. 

நல்லதை ச�ொலகிற�ொம்

இப்பத்தியில் இ்டமக்பறும அம்சஙைளின் ே�ாக்கை, 
ே்பாக்கை, அகமபக்ப, அ்ளகவ, அழகை பின்்பற்றி எழு்த 
விருமபுேவார், “்படித்்ததும ்பைர்வதும” ்பகுதியு்டன் க்தா்டர்பு 

கைாள்ள, மின்னஞ்சல் (email): pptknvm@gmail.com, 
வாடஸ்எப (WhatsApp): 0777314207    

ச�ொஞ�ம் சிரிங�

நீதைொர் நிதைவு

ை�வல �ளஞசியம்

சநஞசுக்கு நீதி

புது வரவு
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xUtiu fw;gopj;j Fw;wr;rhl;by; 1978 Mk; 
Mz;L ifJ nra;ag;gl;l kpf;fpdpf;F 115 
Mz;Lfs; rpiwj; jz;lid tpjpf;fg;gl;lJ. 
fw;gopf;fg;gl;l ngz; VNj Fj;Jkjpg;ghf 

kpf;fpdpapd; gf;fk; ifia ePl;baJ 
khj;jpuNk mtUf;F ,j;jid ngupa 
jz;lid tpjpf;f fhuzkhdJ. Mdhy; 2008 
Mk; Mz;L nra;j b.vd;.V Nrhjidapy; 
me;j fw;gopg;Gf;Fk; kpf;fpdpf;Fk; rk;ge;jNk 
,y;iy vd;W njupate;jJ. 
22 tajpy; fw;gopg;G 

Fw;wr;rhl;Lf;F Kfk;nfhLj;j mtu; 61 
tajpy; 2009 Mk; Mz;L ve;j jg;Gk; 
nra;atpy;iy vd;W tpLtpf;fg;gl;lhu;. 
e\;<lhf khepy muR kpf;fpdpf;F xU 
kpy;ypad; nlhyu;fis toq;fpaJ. 
�vdJ tho;it fl;bnaOg;g my;yJ 
xU tPl;il fl;Ltjw;F vdf;F tha;g;Gf; 
fpilf;ftpy;iy. vdJ 20fs;> 30fs; kw;Wk; 
40 taJfis ,oe;Jtpl;Nld;� vd;W 
Gyk;Gk; kpf;fpdpf;F ,e;j xU kpy;ypad; 
nlhyu; jpUg;jp jUk; vd;W epidg;gJ kfh 
Kl;lhs;jdk;. 
       

     nra;ahj jg;Gf;F tho;it njhiyj;jtu;

gaq;fu 

gazk;

,uz;L khjq;fs; ,uth?

KjiyfSf;F ,iuahd gy E}W [g;ghd; tPuu;fs;

�ர்ெதௗஸ்�ர்ெதௗஸ்�ர்ெதௗஸ்
சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்
பூேகாள
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jfhj kf;fs; tho;e;jpUf;fpwhu;fs;. 
mtu;fis ~fnfhl;| vd;W miog;ghu;fs;. 
E}w;whz;L fhykhf ,tu;fs; 
ghFghl;;Lf;F cs;shfp te;jhu;fs;. 
xl;Lnkhj;j r%fKNk ,tu;fis 
xJf;fpdhu;fs;. epd;why; Fw;wk;> ele;jhy; 
Fw;wk;> gLj;jy; Fw;wk; vd;gJ jhd; 
,tu;fspd; tho;f;if. mz;ikf; fhyk; 
tiu INuhg;ghtpy; ,tu;fspd; fij 
gupjhgkhdJ. 

vy;yhtw;iwAk; tpl gupjhgk; 
vd;ntd;why;> ,e;j �fnfhl;� vd;gtu;fs; 
vg;gbj; jPz;lj; jfhjtu;fshdhtu;fs; 
vd;gJ ahUf;Fk; njupatpy;iy. Vd;! 
mtu;fSf;Ff; $l mJ njupahJ. 
mtu;fs; jdpNa xU ,dNkh> jdp 
kjNkh> jdp nkhopNah Vd; jdpr; 
r%fkhff; $l ,y;iy. 

mg;gb ,Uf;f Vd; ,tu;fs; 
ntWf;fg;gl;lhu;fs; vd;gJ tuyhw;W 
Ma;thsu;fSf;F ,d;Wk; $l ngUk; 
Gjpuhf cs;sJ.        

1897 Mk; Mz;L 3 
RtPld; ehl;ltu;fs; 

Kjy; kdpju;fshf tl JUtj;jpw;F nry;y 
Kad;whu;fs;. mtu;fs; ntg;g fhWYk; gY}dpy; Vwp jkJ 
gazj;ij Muk;gpj;jhu;fs;. Mdhy; 65 kzp Neu gazj;jpy; 
me;j gY}d; fPNo tpOe;Jtpl;lJ. 33 Mz;LfSf;F gpd;du; 
mtu;fs; ,wq;fpa ,lj;jpy; mtu;fs; jq;fp ,Ue;j Kfhk; 
fz;Lgpbf;fg;gl;lJ. mtu;fs; JUtf; fubfis nfhd;W> 
rhg;gpl;L rpy thuq;fs; capu; tho;e;jpUf;fphu;fs;. vd;whYk; 
filrptiu mtu;fshy; tl JUtj;Jf;F Nghf Kbatpy;iy.      

kpad;khu; JiwKfj;jpw;F mg;ghy; ,Uf;Fk; 
uk;uP]; jPit ,uz;lhtJ cyfg; Nghupy; 

[g;ghd; ,uhZtk; ifg;gw;wpaJ. Mdhy; Ner ehl;Lg; 
gilfs; Kd;NdwpaNghJ [g;ghdpa ,uhZtj;jpw;F 
gpd;thq;Ftijj; jtpu NtW top ,Uf;ftpy;iy. 

Mdhy; mjpy; xU Mgj;J ,Ue;jJ. fpl;lj;jl;l 
1000 [g;ghdpa gilapdu; jkJ gpujhd Kfhkpw;F 
jpUk;Gtjw;F 10 iky;fs; ePz;l rJg;G epyj;ij fle;J 
nry;y Ntz;Lk;. mJ Kjiyfspd; Nfhl;il. NtW 
topapd;wp [g;ghdpa gil mjid jhz;l Muk;gpj;jJ. 
,jd;NghJ E}w;Wf; fzf;fhd gilapdu; KjiyfSf;F 
,iuahdhu;fs;. cyfpy; ,lk;ngw;w kpf Nkhrkhd 
Kjiyfspd; jhf;Fjyhf ,J fpd;d]; Gj;jfj;jpYk; 
,lk;ngw;wpUf;fpwJ.    

mnkupf;fhtpd; my];fh 
khepyj;jpy; cs;s gu;Nuh 
vd;w efuk; cyfpd; tl 

JUtj;jpy; ,Uf;Fk; efuk; my;yJ rpW 
efuq;fspy; xd;W. vdNt> ,q;Nf ,uT> 
gfy; gofpg;Nghd kf;fSf;F rhjhuzkhf 
tho;e;Jtpl KbahJ. 

mjhtJ Fspu;fhyj;jpy; ePz;l ,uT 
,Uf;Fk; Nfhil fhyj;jpy; #upad; 
kiwahJ. etk;gu; 18 Mk; jpfjp #upad; 
kiwe;jhy; mJ [dtup 22 Mk; jpfjp 
jhd; kPz;Lk; cjpf;Fk;. Nk 11 njhlf;fk; 
[_iy 31 tiu fpl;lj;jl;l 82 ehl;fSf;F 
#upad; KOikahf kiwahJ.  

tl JUtj;jpw;F



�ல �லங்குக�ன் 
வாழ்�டங்க�ல் உணவு 
அளவுக்கு �� இருக்கும். 

அதனால்,ேதடல் இருக்காது. ஆனால், 
கட�ல் வாழும் சுறா �ன் உணைவத் 
ேதடுவது என்பது பாைலவனத்�ல் 
�ைரத் ேதடுவது ேபாலத்தான். 
ெபாட்டல் காட்ைடப் ேபால இருக்கும் 
கட�ல் அங்கும் இங்கும் �று �ன் 
கூட்டங்கள் இருக்கும். �ன் கூட்டங்கள் 
இருக்கும் இடத்ைதச் சுறா ேத�த்தான் 
கண்டு��க்க ேவண்டும். �ன் கூட்டத்ைத 
ெநருங்�னால் அைவ வாசம் ��த்துக் 
கண்டு��த்து�டலாம். அைதயும் ��ச் 
சுறா தனக்கு உணவாகக்கூ�ய �ன்கள் 
எங்கு உள்ளன என்று கண்டு��க்க 
ேவண்டும்.

உணைவத் ேதடுவ�ல் உ��னங்க�ன் 
ெசயல்பாட்ைட ஆராய்ந்த �ஞ்ஞா�கள் சுறா 
உட்படப் பல �லங்குகள் க�த ��ையப் 
பயன்படுத்�த் தமக்கான இலக்ைக அைடந்து 
வாய்ப்புகைள அ�க�த்துக்ெகாள்�ன்றன 
என்�றார்கள்.

�லங்குகள் உணைவத் ேதடும்ேபாது அங்கும் 
இங்கும் தான்ேதான்�ப் ேபாக்காக அைலயும் 
என்று பல காலம் �ைனத்தனர். தற்ெசயலாக 
உணைவ ஒரு இடத்�ல் கண்டு�ட்டால் 
�ன் அந்தப் பகு�ைய �லங்குகள் மறுப� 
இனம் காணமு�யும்தான். ஆனாலும் அந்தப் 
பகு��ல் உணவு �ர்ந்ததும் பு�ய ேமய்ச்சல் 
பகு�ைய எப்ப�த் ேத�ப்ேபா�ன்றன? 
�லங்குகள் ஏேதனும் ேதடல் முைறையப் 
பயன்படுத்து�ன்றனவா?

முதன்முைறயாக 1996- ல் காந்�ேமாகன் 
�ஸ்வநாதன் தைலைம�ல் ஒரு குழு 
அல்பட்ராஸ் பறைவக�ல் உள்ள ேதடல் 
இயக்கத்ைதக் கூர்ந்து ஆராய்ந்தனர். அந்தப் 
பறைவக�ல் அைவ ெசல்லு�டத்ைதக் காட்டும் 
கரு�கைளப் ெபாருத்� ஆராய்ந்தனர்.

ெசன்ைன�ல் �றந்து �ேர�லுக்குப் 
புலம்ெபயர்ந்து அங்ேக ேபரா��யராகப் 
ப�பு�பவர் காந்� ேமாகன் �ஸ்வநாதன். 

உ��கள் தாேம சுயமாக இயங்�னால் 
அவற்�ன் ேதடல் இயக்கம் 
ெபாதுவாக, ஏதாவது க�த 
��களுக்குப் ெபாருத்தமாகத்தான் 
அைம�றது என்�றார் அவர்.

ெபாதுவாக, பறைவகளும் 
�லங்குகளும் முத�ல் ஒரு 
�ைச�ல் ெசன்று அங்ேக 
அக்கம்பக்கத்�ல் உணவு 
இருக்�றதா எனத் ேதடு�ன்றன. 
�ைடக்க�ல்ைல என்றால் 
அங்�ருந்து ேவறு ஒரு �ைசக்குத் 
தா�, ேத�த் ேத�ச் ெசல்�ன்றன. 

இவ்வாறு ெதாடர்ந்து அந்தந்தப் 
புள்���ருந்து சற்ேறறக்குைறய ஒேர அளவு 
ெதாைலவு ெசன்றால் காலப்ேபாக்�ல் தான் 
ெதாடங்�ய புள்�க்ேக அந்த உ��னம் 
�ரும்பும். �ரவு�யன் ேதடல் முைற எனப்படும் 

இந்த முைறையக் ைகக்ெகாண்டால் இறு��ல் 

அதன் பாைத சுற்றுப்பாைதயாக இருக்கும்.
உணைவத் ேதடும் ெபரும்பாலான 

�லங்குகள் இைட�ைடேய தங்க�ன் 
ேதடல் பா�ைய மாற்று�ன்றன. ��ர் என 
ெவகுெதாைலவுக்குச் ெசல்�ன்றன. மறுப� 
அங்கும் இங்கும் �று�று ெதாைலவுகளுக்குச் 
ெசன்று ேதடு�ன்றன. இைட�ைடேய 
அவ்வப்ேபாது ஒழுங்�ல்லாமல் ெதாைலதூரத் 
தாவைலச் ெசய்�ன்றன. இதனால், அைவ 
பு�ய பு�ய இடங்க�ல் உணவுக்கான தமது 
ேதடைல நடத்த மு��றது. இந்த ‘ெல� சலன’ 
(Levy flight) இயக்கத்ைதத்தான் �ஸ்வநாதன் 
அல்பர்ராஸ் பறைவ�ன் உணைவத் ேதடும் 
முைறக�ல் கண்டார்.

ெத�வான ேநாக்கம் இல்லாமல், அங்கும் 
இங்கும் �ரற்ற முைற�ல் ஏதாவது ஒரு 
�ைச�ல், சற்ேறறக்குைறய அேத அளவு அ� 
எடுத்து ைவத்து இயங்கும் ஒழுங்�ல்லாத 
இயக்கத்ைதப் �ரவு�யன் சலனம் என 
அைழப்பார்கள்.

ெல� எனும் ேதடுதல்
�க்கல் �குந்த க�த இயக்கம் ெல� 

சலனம். ஏதாவது �ைச�ல் கு�ப்�ட்ட 
ெதாைலவு ெசல்லுதல் மறுப� அந்தப் 
புள்���ருந்து ேவறு ஒரு �ைச�ல் அேத 
அளவு ெசல்லுதல் ஆ�னும் அதனூேட 
அவ்வப்ேபாது �ண்ட அ� எடுத்து ைவத்தல் என 
ெல� சலனம் அைமயும்.

மறுப� தற்ெசயலாகத் ேத�ய இடத்ைதேய 
ேத� �ண் ெசய்யும் வாய்ப்பு �ரவு�யன் 
சலனத்ைத�ட ெல� முைற�ல் குைறவு. 
ேமலும் அருகாைம பகு�ைய முழுைமயாகத் 
ேத� உணைவக் கண்டு��ப்பது மற்றும் 
ெதாைல�ல் ெசன்று ேதடுவது ஆ�ய இரண்டு 
எ�ரும் பு�ருமான வாய்ப்�ைனப் �ைணந்து 
ெல� ேதடல் முைற அைமவதால் உணைவ 
அைடய அைலயும் ெதாைலவு ெல� ேதடல் 
முைற�ல் ஒப்�ட்டள�ல் குைறயும். எனேவ 
குைறவான ஆற்றைலச் ெசலவ�த்து உணைவத் 
ேதட மு�யும்.

 ேபால் ெல� (Paul Levy) எனும் �ெரஞ்ச் 
க�த�யலாளர் ெபய�ல் அைழக்கப்படும் 
இந்தச் சலனம் பகுவல் எனப்படும் Fractal 
(ஃப்ராக்டல்) �றப்புக் க�தப் பண்புகள் 

ெகாண்ட ஒரு வ�வம் அல்லது ேதாற்றம் ஆகும்.
�ஸ்வநாதன் ஆய்வுக்குப் �றகு பல 

�லங்குக�ன் ேதடல் ெல� முைறையப் ேபால 
இருப்பதாகப் புலப்பட்டது. இதைன ேமலும் 
நுட்பமாக இங்�லாந்�ன் கடல்வாழ் உ��யல் 
அைமப்பு (Marine Biological Assocaition) சார்ந்த 
ேட�ட் �ம்ஸ் ச�பத்�ல் ஆய்வு ெசய்துள்ளார். 
ஆய்வுக்காகத் ேதர்வு ெசய்யப்பட்ட கடல் 
வாழ் உ��க�ல் �ன்னணு சாதனங்கள் 
�ைணக்கப்பட்டன.

வட�ழக்கு அட்லாண்�க், வடக்கு ப��க் 
மற்றும் �ழக்கு ப��க் ெபருங்கடல்க�ல் 
இந்த ஆய்வு ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. 
இருப்�டம், ெசல்லு�டம் ெத��க்கும் 
கரு�கள் ெபாருத்தப்பட்ட 14 உ��னவைக 
சார்ந்த 55 ேவட்ைடயாடும் கடல்வாழ் 
உ��கைள ெமாத்தம் 5,700 நாட்கள் ெதாடர்ந்து 
கண்கா�த்து 1.2 ேகா� உணவு ேதடல் 
இயக்கங்கைள அல� ஆராய்ந்தனர். இந்த 
�ன்க�ன் �ந்தும் இயக்கத்�ன் �ன்ன��ல் 
தான்ேதான்�த்தனமான �ரவு�யன் சலனம் 
மட்டும் அல்ல, �க்கல் �ைறந்த க�த ெல� (Lvy 
flights) இயக்கமும் இருப்பது அ�யப்பட்டது.

ேவட்ைடயாடும் �லங்குகள் அந்தச் சூழ�ல் 
உண�ன் ெச�ைவக் கணக்�ல் ெகாண்டு 
�ரவு�யன் அல்லது ெல� இயக்கத்ைதக் 
ைகக்ெகாள்ளும் எனும் கருதுேகாளுக்குச் சான்றாக 
இந்த ஆய்வு அைமந்தது.

�லங்குக�ல் மட்டும் இந்தப் பண்பு 
இல்ைல. உணைவத் ேத�ச் ேசக�த்து வாழும் 
பழங்கு� மக்க�டமும் இந்தப் பழக்கம் 
இருக்�றது என ேவறு ஒரு ஆய்வு சுட்டு�றது. 
அ�ேசானா பல்கைலக்கழகம் மற்றும் �யூயார்க் 
ஆய்வு �றுவனங்கைளச் சார்ந்த �ஞ்ஞா�கள் 
டான்சா�யா நாட்�ல் உள்ள ஹட்சா (Hadza) 
பழங்கு� மக்க�டம் �.�.எஸ் கரு� 
ெகாண்ட ைகக் கரு�ைய மாட்� ஆராய்ச்� 
ெசய்து பார்த்தேபாது அவர்களும் காடுக�ல் 
�ழங்கு, ேதன் ேபான்ற உணைவத் ேத� 
அைலயும்ெபாது ெல� இயக்கச் சலனத்ைதத்தான் 
ைகக்ெகாண்டனர் என �று�னர். ேமலும் 
மான், பம்புல் வண்டு முதற்ெகாண்டு ம�தன் 
வைர ெல� இயக்கம் ெதன்படு�றது எனப் பல 
ஆய்வுகள் இன்று ெவ�வந்துள்ளன.

உங்கள் அ�மான ெசந்தூரம் இத�ல் 
உங்கள் அன்புச் ெசல்வங்க�ன் 
�றந்தநாள் வாழ்த்துக்கைள �ரசு�க்க 
�ர்மா�த்�ருக்�ேறாம். குழந்ைதக�ன் 
அழ�ய �ழற்படம் ஒன்ைற �ன்னஞ்சல் மூலம் 
அனுப்� ைவத்தால் களமைமத்துக் ெகாடுக்க 
தயாராக இருக்�ேறாம். குழந்ைத�ன் முழுப் 
ெபயர், ெபற்ேறா�ன் ெபயர், �லாசம் 
என்பவற்றுடன் குழந்ைத�ன் �றப்புச் 
சான்�தழ் �ர� ஒன்ைறயும் இைணத்து 
அனுப்ப ேவண்டும்.
அனுப்ப ேவண்�ய முகவ�:

�றந்தநாள் வாழ்த்து, ெசந்தூரம், �னகரன் வாரமஞ்ச�
த.ெப.இல. 834, ெகாழும்பு.
Senthooramtkn@gmail.com

பிறந்த நாள் வாழ்த்து
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(மருதமுைன,ெப�ய�லாவைண,பாக்�யத்துஸ் சா�ஹாத் 
��ையச் ேசர்ந்த சபூர்கான்,சர்�லா தம்ப��ன் புதல்� 

அமல் வர்சன் தனது முதலாவது �றந்த நாைள 2021--.02-.13 
ஆம் �க�  ெகாண்டா�னார்)

குணத்�ல் குன்றாகு
//

மன�ைறவாய் ஓராண்ைட
ம�ழ்வுடேன �ைறவு ெசய்தாய்.
குணத்�ல் நன்றாய் உயர்ந்து
கல்��ல் என்றும் �றந்து

ெபற்ேறாைர உன்�ல் சுமந்து
ேபரன்�ல் �வாழ

மகேள அமல் வர்சன்
உன்ைன ெபரு�தமாய் 

வாழ்த்து�ன்ேறன்.
//

அன்புடன் அப்பா
கலாபூஷணம்

�.எம்.எம்.ஏ.காதர்

எங்கு உள்ளன என்று கண்டு��க்க 
ேவண்டும்.

இயக்கத்ைதக் கூர்ந்து ஆராய்ந்தனர். அந்தப் 
பறைவக�ல் அைவ ெசல்லு�டத்ைதக் காட்டும் 
கரு�கைளப் ெபாருத்� ஆராய்ந்தனர்.

ெசன்ைன�ல் �றந்து �ேர�லுக்குப் 
புலம்ெபயர்ந்து அங்ேக ேபரா��யராகப் 
ப�பு�பவர் காந்� ேமாகன் �ஸ்வநாதன். 

உ��கள் தாேம சுயமாக இயங்�னால் 
அவற்�ன் ேதடல் இயக்கம் 
ெபாதுவாக, ஏதாவது க�த 
��களுக்குப் ெபாருத்தமாகத்தான் 
அைம�றது என்�றார் அவர்.

ெபாதுவாக, பறைவகளும் 
�லங்குகளும் முத�ல் ஒரு 
�ைச�ல் ெசன்று அங்ேக 
அக்கம்பக்கத்�ல் உணவு 
இருக்�றதா எனத் ேதடு�ன்றன. 
�ைடக்க�ல்ைல என்றால் 
அங்�ருந்து ேவறு ஒரு �ைசக்குத் 
தா�, ேத�த் ேத�ச் ெசல்�ன்றன. 

இவ்வாறு ெதாடர்ந்து அந்தந்தப் 
புள்���ருந்து சற்ேறறக்குைறய ஒேர அளவு 
ெதாைலவு ெசன்றால் காலப்ேபாக்�ல் தான் 
ெதாடங்�ய புள்�க்ேக அந்த உ��னம் 
�ரும்பும். �ரவு�யன் ேதடல் முைற எனப்படும் 

இந்த முைறையக் ைகக்ெகாண்டால் இறு��ல் 

கணக்குப் ேபாட்டுத்தான் 
இைரையத் ேதடுகிேறாமா?
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கடந்தவாரத் 
த்தாடர்

இ ச்சமெவம நமை -
பெற்்றதாகச 
ப்சால்லபெடை 

இைத்தின் பி்ரதத்ச ஆடசி -
ைன்்றைானது இபெடியான 
கா்ரணஙகமைக் குறிபபிடடு 
ஒரு அறிக்மகமயயும பவளி 

விைவிலம்ல. இநத ெரித்சாத -
மனகள் இைமபெற்்றதற்கும 
குருவிகள் இ்றநததுக்கும இமை -

யி்லான கா்ல இமைபவளியும 
ெ்ல ைாதஙகைாகி்றது. என்்றாலும 
கூை இமவ குஹ்லஸின் உண் -
மைக்குப பு்றமொன கமதக்கு 
ஒரு பெரிய தைஙக்லாக இருக் -
கவிலம்ல. தொதாக்கும்றக்கு 
இநதச ்சதிக்கமதகளில ஈடுெ -
ைாத முகநூற் ெதிவாைரகளும 
உைலந்லசப்சய்தி வம்லபெதி -
வாைரகளும கூைக் குஹ்லஸின் 
தூண்டிம்ல அபெடிதய விழுங -

கிக் பகாண்ைாரகள். ப்சய்தி 
தருவத்தில யார முநதுவது 
என்்ற ஆரவக்தகாைாறு தான் 

இதற்குக் 
கா்ரணம.

நமமு -
மைய 
2.0 
என்கி்ற 

SCI-FIC 
ெைம 
தமிழநாட -
டில உரு -

வாகியது 
இநதக்கா்ல 

கடைத்திற்தான்! 
தமிழ சினிைா வ்ர -

்லாற்றித்லதய அதிக 
மூ்லதனமிடடு எடுக்கப -

ெடை ெைைான 2.0 தமிழ நாட -
டிலும ைற்ம்றய இைஙகளிலும 
இநத வதநதிமயப ெ்ரபெ ஆற்றிய 

ெஙகு அைபெரியது. ெைபவளி -
யீடடுக்குப பின்னான கா்லத்தில 

தமிழநாடடின் ப்சய்தி ஊைகஙகள் 
அமனத்துதை பதாம்லத்பதாைரபுக் 
தகாபு்ரஙகள் குருவிகமைக் பகால -
கின்்றன என்்ற ப்சய்திமய ைறுக் -
கபெைக் கூைாத உண்மையாகதவ 
எடுத்துக் பகாண்ைன. இநதியாவின் 
உண்மை ததடும 
வம்லத்தை -

ைான Alt News இநத 
நிகழவு பநதர்லநதில நிச்சயைாக 
இைமபெற்்றது என்று உறுதிபெடுத் -
தும அைவுக்குப தொய்விடைது. 
முதலில பதாழிலநுடெம எைது 
வாழமவ எபெடிபயல்லாம ஆடடிப -
ெமைக்கி்றது என்ெதற்கு ஒரு உதா -
்ரணைாக எழுநத இநத உவைானக் 
கமத EMF கதிரவீசசு ெற்றிய உண் -
மைக்கமதபயன்த்ற உருைாறியது. 
ஆனாலும இஙதக ஒரு தவடிக்மக 
இருக்கி்றது. 

பநதர்லநதில நைநததாகச ப்சால -
்லபெடை 5G அம்லக்கற்ம்றக் கமத 
இன்னும தான் 5G உள்தை நுமழந -
தி்ராத தமிழநாடடுத் பதாம்லத் -
பதாைரபுக் தகாபு்ரஙகளில எபெடிச 
்சாதா்ரண பதாம்லத்பதாைரபு 
அம்லக்கற்ம்றகைாக ைாறியது 
என்ெது தமிழ ைனத்தின் கற்ெமன 
வைத்துக்கு ஒரு நல்ல உதா்ரணம.

இநதக்கமத இவவைதவாடு நிற் -
கவிலம்ல 2012 இல பவளிவநத 
யூடியூப வீடிதயா ஒன்றின் பி்ரதி -
பயான்ம்ற. 2.0 ெைத்தின் விசி -
றிகள் கண்டுபிடித்தாரகள். அநத 
யூடியூபமெ உருவாக்கியவர பதன் 
கலிிஃதொரனியா ெலகம்லக்கழகப 
தெ்ராசிரிய்ரான Travis Longcore 
என்ெவ்ராகும. அவர உ்லபகஙகிலு -

முள்ை பதாம்லபதாைரபுக் தகாபு -
்ரஙகைால ஆண்பைான்றுக்கு 6.8 
மிலலியன் ெ்றமவகள் பகால்லபெடு -
வதாகக் குறிபபிடடிருநதார ஆனால 
அவர ஒருதொதும EMF கதிரவீச -
சுபெற்றிப தெசத்ச எடுக்கவிலம்ல. 
உய்ரைான பதாம்லத்பதாைரபுக் 
தகாபு்ரஙகளின் உசசியில ஒளிரும 
அமையாைபெடுத்தும பவளிச்சஙகள் 
இ்ரவில பநடுநதூ்ரப ெயணத்தில ஈடு -
ெடடிருக்கும ெ்றமவகமைத் தடுைா்ற 
மவக்கின்்றன என்று தான் அவர 
ப்சான்னார. கா்லநிம்ல கடுமையா -
கும தொதுதான் இநதப பி்ரசசிமன 
இன்னும அதிகரிக்கி்றது என்று கூைச 
ப்சான்னார. இது ெற்றி அபைரிக்கா -
வின் NATIONAL PUBLIC RADIO 
இல அவர குறிபபிடைதொது இது 
ஒன்றும புதியதல்ல என்றும உயத்ர 
அமைநதுள்ை ஒளிரவிைக்குக்கள் ெ்ற -
மவகமைத் தடுைா்றமவபெது ெற்றிக் 
கா்லமகா்லைாக ைக்கள் அறிநதுள் -
ைாரகள் என்றும கூைச ப்சான்னர. 
2.0. ெைத்தின் கமதக் கருவுக்கும 
ஒளியால தடுைாறும ெ்றமவகளுக் -
குமிமையில எதுவித ்சமெநதத்மத -
யும உருவாக்க முடியாபதன்்றாலும 

இஙதக பைாடைநதம்லக்கும 
முழநதாளுக்கும முடிசசுப -

தொடும வித்மத தமிழநாட -
டில நிகழநதது. 2012 

இல தயாரிக்கபெடை 
வீடிதயா 2018 இல 
தயாரிக்கபெடை 
ெைத்மத தைற்தகாள் 
காடை முடியாபதனி -
னும இநத வீடிதயா 
ெற்றி AUDUBON 
SOCIETY உைன் 
தெ்ச முயன்்றவரகள் 
எலத்லாரும 2.0 
ஐயும யூடியூபின் 
வீடிதயாமவயும 
பதாைரபு ெடுத்த 
முயன்்றது ைடடு -
ைல்லாைல மை்ரக் -
ைர ்சஙகர தான் 
தஙகமை இஙதக 

அனுபபினார என்று 
கூைச ப்சான்னாரகள்.

இஙதக இன்பனாரு சிக்கலும 
இருக்கி்றது. கைநத இ்ரண்டு த்சாபதங -
கைாக ைக்கள் ைனதில EMF கதிரவீச -
சுக்கள் ெற்றிய ெயம கூடிக்பகாண்தை 
வநதுள்ைது. 2000ம 
ஆண்டில ிஃபதைா -
ரிைாவின் புத்ரா -
வாரட 
கவுண்டி -
யானது 
வீடுகளில 
பூடைபெடும 
WIFI ஆனது உைலந்லத் -
துக்கு ஏற்்றதல்ல என்று 
ஒரு கருத்து பவளியிட -
ைது. அநதக் கருத்மத 
புத்ராவாரட கவுண்டி 
மீண்டும ஒருதொதும 
கூ்றவும இலம்ல. 

இன்பனாரு 
அ்ர்ச அமைபபு 
அதமன மீண்டும 
குறிபபிைவும 
இலம்ல. ஏபனனில 
அது ஒரு தபொன 
கருத்து. இஙதக 
நைநதது என்னபவ -
னில ஒரு குறிபபிடை 
எலம்லவம்ர அம்ல -
வரிம்ச அதிரபவண் 

அதிகரிபபு என்ெது உண்மையில 
அம்லகள் ததாலுக்கூைாகப ெ்ரவும 
ஆற்்ற ம்லத் தமைப்சய்கி்றபதன்்ற 
விையம புத்ராவாரட கவுண்டி 
மவத்திய அதிகாரியின் தம்லக்குள் 
நுமழயவிலம்ல. 5G அம்லக்கற்ம்ற 
ெ்றமவகமைக் பகாலகி்றது என்ெது 
தொ்லதவ இநதப ெயமும ஆதா -
்ரஙகளில தஙகி நிற்காத ஒரு ெயம 
தான்! இநதப ெயம ெைத்துக்கு உ்ரம 
த்சரத்ததா அல்லது ெைம ெயத்துக்கு 
உ்ரமூடடியதா என்ெது அவ்ச்ர அவ -
்ச்ரைாக முடிபவடுக்க முடியாத ஒரு 
விையம. ஆனால இ்ரண்டு ெயங -
களுதை தொலியானமவ என்ெது 
பதளிவு. இமத இஙதக ஏன் குறிப -
பிை தவண்டி இருக்கி்ற பதன்்றால 
புத்ராவாரட கவுண்டி மவத்திய 
அதிகாரியின் கருத்து எஙதகயும ஒரு -
தொதும WI-FI நிறுவுமகயப ொதிக்க -
விலம்ல. இபதொது 5G அம்லதெசி -
கள் வநதவுைன் அநதக்கமத மீண்டும 
புத்துயிர பெற்று நிற்கி்றது,

ஒன்றுக்பகான்று பதாைரபில்லாத 
இநதக்கமதகள் ஒன்றுைபனான்று 
கூடடிக் கழிக்கபெடும தொது பி்ரசசி -
மனகள் வி்சாலிக்கப ெடுகின்்றன. 

ஆனால இஙதக கவனிக்கபெை 
தவண்டியது இமணயத்தைம என்ெது 
தபொன தகவலகளுக்கு ஒரு வாய்க் -
கால ைடடுைல்ல. அதுதவ தான் 
தபொன தகவலகளின் ஊற்று!

என்ன இருநதாலும பதாம்லத் -
பதாைரபுக் தகாபு்ரஙகைால ெ்றமவ -
கள் இ்றபெபதன்ெது இமணயத்தில 
சுற்றும ஏமனய ்சதிக்கமதகள் தொ்ல 
ஒரு ொ்ரதூ்ரைான கமதயல்ல. ெ்ற -
மவகள் இ்றநதாலும இ்றக்காவிடைா -
லும தகாபு்ரம அஙதகதய இருக்கும. 
இபதொது இருக்கும தகாபு்ரஙக -
ளின் காவும CAPACITY தொதாைற் 
தொகும நாடகளில வீடுகமை ப்சய் -
ைதிகளுைன் தந்ராக இமணக்கும 
ஈத்லான் ைஸ்கின் திடைம முழுமூச -
சில நமைமும்றப ெடுத்தபெடடி -
ருக்கும,

பின்னிமனபபு 01/29/2021: 
ஐத்ராபபிய த்சாம்லக்குருவிகள் 
பகாத்துக்பகாத்தாக விழுநது 
்சாவதமன அதி்சயைாக எண்ணுெவர -
களுக்காகக் ெ்றநதுபகாண்டிருக்கும 
அக்குருவிகளின் ெைபைான்ம்றக் 
கீதழ தநதுள்தைன். அமவ ஒரு தை -

மவயில மைல கணக்கான 
தூ்ரத்திமன இருடைாக்கக் -

கூடியமவ.  ஒரு தைமவ 
ஒரு மின் கமபி -
யில சி்ல குருவி -
கள் தைாதி விழ -

தநரநதால அதுவும 
பகாத்துபகாத்தாகத் 

தான் இருக்கும.
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பக்கத்து �ட்டுக்காரன் 
காய்ச்சல்ல இருக்கான்னு 
பாக்கப் ேபாேனன்.

என்னய்யா.... உடம்பு இப்ப� 
ெகா�க்குதுன்னு ேகட்டா...

"ெநருப்புடா....."
"கபா�டா..."ங்குறான்
"சாவுடா...."ன்னு
ெசால்�ட்டு வந்துட்ேடன்.

ெகௗ�

இ�வரும் காலங்க�ல் ஒருத்தன் 

நல்லவன்னு ேபர் எடுக்கனும்னா 

அதுக்கு ஒேர வ�தான் 

இருக்கு?

மற்றவர்-

என்ன வ�.....?

ெகௗ�

அவனுக்கு ேபேர 

'நல்லவன்'ன்னு ைவச்சாத் 

தான் உண்டு.

ெகாஞ்சம்கூட ேகாபேம 
இல்லாமல் ��த்து மட்டுேம 
நம்கூட ஒருவர் பழகு�றார் 
என்றால், அவர் அன்�ல் �றந்தவர் 
என்று ெசால்வைத�ட ந�ப்ப�ல் 
�றந்தவர் என்பேத உண்ைம.

அ�ஸ்�யா �ட்��யா...?
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ஈழத்து த�ழ் இலக்�யப்புலத்�ல் 
நன்கு அ�யப்பட்டவர் காப்�யக்ேகா 

�ன்னாஹ் ெஷ�புத்�ன். த�ழ் இலக்�ய 
புலத்�ன் எல்லா முைனகைளயும் ெதாட்டு 
இலக்�யம் பைடக்கும் இலக்�ய முதுசம், 
இலங்ைக�ல் மாத்�ரமல்லாமல் த�ழ் 
ேபசும் மாந்தர் வாழும் ேதசெமங்கும் நன்கு 
அ�யப்பட்டவர், இலக்�யத்�ற்காக பல 
�ருதுகைளப் ெபற்�ருந்தும் எவ்�தமான 
அலட்டலு�ல்லாமல் அைம�யான ந�யாக 
ஓ�க்ெகாண்�ருப்பவர். இருபதுக்கும் 
ேமற்பட்ட நூல்கைள எழு�யுள்ள  
காப்�யக்ேகா�ன்  பன்�ரண்டாவது 
கா�யமான ைமவண்ணன் இராம கா�யம் 
எ�ர்வரும் ஞா�ற்றுக்�ழைம மாைல 4.00 
ம�க்கு ெகாழும்பு ெவள்ளவத்ைத�ல் 
அைமந்துள்ள த�ழ் சங்க மண்டபத்�ல் 
ெவ��டப்படவுள்ளது. அவ்�ழா 
ெவற்�வாைக சூட ெசந்தூரம் சார்பாக 
வாழ்த்துக்கைள ெத��த்துக்ெகாள்�ேறாம்.  

- ெவற்றுச் ெசால்லடுக்குகைள 
�லர் புதுக்க�ைத என்�ன்றனர். அது 
அவ்வாறல்ல. யாப்ப�ந்த புலவனுக்கு 
மரபுக்க�ைத எழுதுவது சுலபம். ஒழுங்குறப் 
புதுக்க�ைத பைடப்பது க�னெமன்பது 
எனது அனுபவம்.

 கா�யங்கள் காலத்தால் அ�வ�ல்ைல. 
ெமா��ன் ெதான்ைம அ�யப்ெபறுவதும் 
அவற்றால்தான்
 
 ேகள்�- :- இலக்�யத்�ன் �தான உங்களது 

அ�த ஈடுபாட்டுக்கான �ரதான காரணம் 
என்ன?

 ப�ல் :- நான் ஒரு உலக�ந்த  புலவ�ன் 
மகன். இளைம��ருந்ேத நான் 
த�ேழாடு கூ�ேய வளர்க்கப்பட்ேடன். 
என்ைன எனது தந்ைதயார் பள்�க்கு 
அனுப்�யதும் பாட்டுப் பா�த்தான். 
அதன் முதல� ”பள்�க்குப் ேபாமகேன 
�ன்னாஹ் பாடம்ப� சுதேன” 
என்பதாகும். ெதாடர்ந்தும் இளைமக் 
காலத்�ேலேய ”�ேவக �ந்தாம�” 
ேபான்ற க�ைதத் ெதாகுப்புக்கைள 
மனப்பாடம் ெசய்யைவத்தார் தந்ைதயார்.. 
�ன்னர் எனது ��ய தந்ைதயா�டம் 
இராமாயணம் கற்ேறன். த�ரவும் நான் 
ஒரு �றந்த வாசகனாகவும் இருந்ததால் 
ெமா� எனக்கு வாலாயமானது. 
தந்ைதயார் த�ழ்கற்றுத் தந்தார்கள். 
தனது பத்��ைக�ல் களம் தந்து ஐயா 
எஸ்.�.�வநாயகம் அவர்கள்  என்ைன 
வளப்படுத்�னார்.

 ேகள்�- :- உங்களது ஆரம்பகால  

இலக்�யப் பைடப்புகள் பற்� என்ன கூற 
�ரும்பு��ர்கள்?
ப�ல் :- நான் நன்றாகக் கற்று, 

ஐந்து வருடங்கள் தந்ைதயா�டம் 
ப�ற்�யும் ெபற்ற �ன்னர்  தான்  
எழுதத் ெதாடங்�ேனன். அதனால் 
எனது ஆரம்ப காலப் பைடப்புகளும் 
அங்�காரம் ெபற்று �னப�, �ந்தாம� 
ேபான்ற பத்��ைகக�ல் ெதாடர்ந்தும் 
�ரசு�க்கப்பட்டன. 

 ேகள்�- :- சுமார் பத்�ற்கும் அ�கமான 
காப்�யங்கைள எழு�யுள்�ர்கள். 
காப்�யங்கள் �தான ஈடுபாட்டுக்கு காரணம் 
என்ன? 
ப�ல் :- சுமார் ப�நான்கா�ரம் 

ெசய்யுள்களுக்கு அ�கமாகப் 
பா�யுள்ேளன். இருபது க�ைத நூல்கள். 
அவற்றுள் பன்�ரண்டு கா�யங்கள். 
என்ைனக் கா�யம் பாடைவத்தவர் எனது 
ஐயா எஸ்.�.�வநாயகம் அவர்களும், 
இந்�யா�ன் பன்னூலா��யர் எம்.ஆர்.
எம்.அப்துர் ற�ம் அவர்களும்தான். 
அவர்க�ன் தூண்டுதலும், ஊக்கு 
�ப்புந்தான்  என்ைனக் கா�யங்கள் 
பாடைவத்தன. 

 ேகள்�- :- உங்களது காப்�யங்கள் 
அைனத்தும் வரலாற்று நாயகர்கைள 
ைமயப்படுத்�ேய அைமந்துள்ளன, அதற்கு  
ஏதாவது �ேஷட காரணம் என்ன?
ப�ல் :- வரலாறுகள் காலப்ேபாக்�ல் 

அ�வுெபறுவதும், ��பைடவதும், 
மாற்றப்படுவதும் தான். த�ரவும் 
கா�யங்கள் காலத்தால் அ�வ�ல்ைல. 

ெமா��ன் 
ெதான்ைம அ�யப்ெபறுவதும் 
அவற்றால்தான். நான் என் தாய்ெமா�ைய 
உ�ராய் ேந�க்�ன்ேறன். அதனால்தான் 
கா�யங்கள் பைடக்�ன்ேறன். 

 ேகள்�- :- இலக்�யம் காலத்�ன் கண்ணா� 
என்பர். உங்களது பைடப்புகள் அவ்வாறு 
அைமந்துள்ளனவா?
ப�ல் :- உண்ைமதான். நான் கா�யங்கள் 

மட்டுமல்ல பல்லா�ரம் க�ைதகளும் 
காலத்�ன் ேதைவயுணர்ந்து பா�யுள்ேளன். 
அைவகள் பல நூல்களாக ெவ�வந்துள்ளன. 
அைவ உங்கள் ேகள்�க்கான ப�ைலத் 
தரவல்லன.

 ேகள்�- :- மரபுக்க�ைத பைடக்கும் �ங்கள் 
புதுக்க�ைதயாளர்கள் பற்� என்ன ெசால்ல 
�ரும்பு��ர்கள்?
ப�ல் :- புதுக்க�ைத காலத்�ன் ேதைவ. 

அைவ �ைறய எழுதப்ெபற ேவண்டும். 
புதுக்க�ைத�ன் ேதைவையயும், அதன் 
ஒழுங்கு ��கைளயும் கற்ற�ந்து பா�னால் 
அைவ பயனுள்ளைவதான். ெவற்றுச் 
ெசால்லடுக்குகைள �லர் புதுக்க�ைத 
என்�ன்றனர். அது அவ்வாறல்ல. யாப்ப�ந்த 
புலவனுக்கு மரபுக்க�ைத எழுதுவது 
சுலபம். ஒழுங்குறப் புதுக்க�ைத பைடப்பது 
க�னெமன்பது எனது அனுபவம்.

 ேகள்�- :- இரண்டு உலக இஸ்லா�ய 
மாநாடுகைள தைலைம தாங்� நடத்�யவர் 
என்ற வைக�ல் உங்களது அநுபவத்ைத 
ப�ர்ந்து ெகாள்ள மு�யுமா?
ப�ல் :- அைவ ஒரு அற்புதமான அனுபவம். 

ஓரு கூட்டு முயற்�.  தைலைமைய நான் 
ஏற்�ருந்தாலும், ெபாதுச்ெசயலாளர் க�ஞர் 
அஷ்ரப் �ஹாப்�ன், க�ஞர் தா�ம் 
அகமது, இைசக்ேகா நூர்�ன் ேபான்ேறா�ன் 
முழு முயற்�யால் முதல் மாநாடும், 
இரண்டாவது மாநாடு எங்களுடன் 
க�ஞர் நாச்�யார்�வு பர்�ன், க�ஞர் 
அல் அசூமத், க�ஞர்களான முஸ்�ன். 
ஷா�லா, �யாஸ் ஏ ஸமத், சட்டத்தர� 
மர்சூம் ெமௗலாளானா, ேபான்றவர்க�ன் 
ஒத்துைழப்புடன் ெவற்�ெபற்றன. 
முன்னாள் அைமச்சர்களான ெகௗரவ றவூப் 
ஹக்�ம், ெகௗரவ �ஷாட் ப�யுத்�ன் 
இருவரும் மற்றும் த�யாரும் ெசய்த 
ெபாருளுத�யும் பக்கபலமா�ன.

 ேகள்�- :- இைளய தைலமுைற எழுத்தாளர்கள் 
நம்�க்ைகயூட்டும் வைக�ல் காத்�ரமான 
�ர�கைள தரு�ன்றனரா?
ப�ல் :-– ேகள்�க்குப் ப�லாய் �லர் 

நம்�க்ைகயூட்டும் வைக�ல் காத்�ரமான 
�ர�கைள தரு�ன்றனர் என்பது 
உண்ைமேய. ஆனால் ெபரும்பாலும் 
அனுபவமும், ப�ற்�யும் இன்ைமயால் 
பைடப்புக்க�ல் ேதால்�யைட�ன்றனர் 
என்பேத யதார்த்தம். 

 ேகள்�- :- அண்ைம�ல் முஸ்�ம் 
கலாசார �ைணக்களம் நடாத்�ய 
�லாத்க�யரங்�ல் பங்குபற்�ய 
அநுபவத்ைத �ப�க்க மு�யுமா?
ப�ல் :- நான் முஸ்�ம் கலாசார 

�ைணக்களத்ேதாடு �ண்டகாலத் 
ெதாடர்புள்ளவன். முன்ன�லும் பார்க்கத் 
தற்ேபாது ப�ப்பாளரால் முன்ெனடுக்கப்ெபறும் 
பு�ய முயற்�கள் அளப்ப�யன. அதன் 
�ர�ப�ப்ேப க�யரங்குகள். 

ெவற்றுச் ெசால்லடுக்குகள் 
புதுக்க�ைதயாகாது

ஒழுங்குறப் புதுக்க�ைத 
பைடப்பது க�னம்

 காப்�யக்ேகா �ன்னாஹ் ெஷ�புத்�னுடனான ேநர்காணல்



7 2021    ெபப்ரவ�   21   ஞா�ற்றுக்�ழைம 

�லாத் க � யரங்கும், சுதந்�ர�ன க�யரங்கும் 
மு�வைடந்து, க�ைதகள் நூலுருப்ெபற்றுமுள்ளன. 
�ஹ்ராஜ் க�யரங்கு நைடெபறவுள்ளது. அக்க�ைதகளும் 
நூலுருப்ெபறவுள்ளன. 

ேகள்�- :-இளம் தைலமுைற�னர் எழுத்தாளர்களூக்கு என்ன 
கூற�ரும்பு��ர்கள்?
ப�ல் :-பு�தாக எதுவு�ல்ைல. வா�ப்ைப வளப்படுத்�க் 

ெகாள்வேதாடு. தாம் ெதாடும் இலக்�ய வ�வத்�ல் தம்ைம  
நன்கு தயார் ெசய்துெகாண்டு எழுத முயன்றால் �ச்சயம் 
ெவற்�யுண்டு. 

நாச்�யா�வு பர்�ன் 

ெபற்ற ெகௗரவங்கள்
1) 1992ல் ெசன்ைன த�ழ் இலக்�யப் ேபரைவயால் 

க�ஞர் ைவரமுத்து�னால்
 மஹ்ஜ�ன் கா�யம் ஆய்வுைர ெசய்யப்பட்டு 

அவராலும் நாவலா��யர்
 ஹஸன் அவர்களாலும் ெபான்னாைட ேபார்த்� 

ெகௗரவம் ெசய்யப் ெபற்றது.
2) 1994ல் இலங்ைக கலாசார அைமச்சு ஷம்ஸல்ஸ-  

ஹாரா (க�க்க�ேரான்)
 பட்டம�த்துக் ெகௗரவம் ெசய்தது.
3) 1996ல் பண்டாரவைள இந்து மாமன்றம் 

க�மாம� பட்டம�த்தது.
4) ெசன்ைன த�ழகக் க�ஞர் கைலமன்றம் 1997ல் 

நடத்�ய நான்காவது
 க�ஞர்கள் மாநாட்�ல் உவைமக் க�ஞர் சுரதா 

அவர்கள் மூலம்  “நற்க�ஞர்”  பட்டம் ெபற்றைம.
5. 1999ல் ஆண்டு புதுச்ேச� ேகாட்ைடக் குப்பத்�ல் 

நைடெபற்ற இஸ்லா�யத்
 த�ழ் இலக்�ய மாநாட்�ல் த�ழ் மாம� �ருது 

வழங்கப் ெபற்றைம.
6) 1999ல் இரத்�னபு� சாம� அைமப்�னால் 

“கா�யத்�லகம்” பட்டம் வழங்�  ெகௗர�க்கப் 
பட்டைம.

7) 2003ல். மட்டக்களப்பு எழுத்தாளர் ஊக்கு�ப்பு 
ைமயம் ெகௗர�த்த�த்த த�ழ்  முஸ்�ம் 
நல்லுறவு �ருது.

8)  2005ம் ஆண்டுக்கான இலங்ைகக் கலாசார 
அைமச்�ன் “கலாபூஷணம்”�ருது.

9)  கலாபூஷண �ருது ெபற்றைமக்காய் ெகாழும்புத் 
த�ழ்ச் சங்கம் அ�த்த 
ெகௗரவம்.
10) ேத�ய சா�த்ய 
�ருது ெபற்றைமக்காய்க் 
ெகாழும்புத் த�ழச் சங்கம் 
அ�த்த ெகௗரவம்.
11) கல்முைன தடாகம் கைல 
இலக்�ய வட்டம் அ�த்த 
“கைலத்�பம்”பட்டம்.
12 . � லங்கா முஸ்�ம் 
கைலஞர் முன்ன� வழங்�ய 
காப்�யக்ேகா �ருது 2007.
13) �ர்ெகாழும்பு இந்து 

�ன்னாஹ் ஷ�புத்��ன் 
ெவ�வந்த நூல்கள்

1.  முத்துநைக 1989

2.  பாைல�ல் வசந்தம் 1989

3.  மஹ்ஜ�ன் கா�யம் 1992  (600 பாடல்கள்)

4.  பு�த பூ��ேல கா�யம் 1998  (1000 பாடல்கள்)

5.  ப�மைல�ன் பூபாளம் 1995

 (மைலயகக் க�ைதத் ெதாகுப்பு)

6.  கருகாத பசுைம (பு�னம்) 2000

7-.  �ன்னாஹ்�ன் இரு குறுங் கா�யங்கள் 2001

 (�ரளயம் கண்ட �தா தாய்க்ெகன வாழ்ந்த தனயன்)

9.  கட�ல் �தக்கும் மா��டு 2002  (�றுவர் பாடல்)

10.  அகப்பட்ட கள்வன் 2003  (�றுவர் படக்கைத)

11.  ெபற்றமனம் 2003  (�றுகைதத் ெதாகுப்பு)

12.  எங்கள் உலகம் 2003  (�றுவர் பாடல்கள்)

13.  பண்டார வன்�யன் கா�யம 2005

 (1500 பாடல்கள்)

14. �ருந� கா�யம் 2006

16. �ருமைறயும் ந�வ�யும் 2007

17. ேவரறுந்தநாட்கள் 2008 (�றுகைதத் ெதாகுப்பு)

18 ராகுலுக்குஓருபுதுவண்� 2008

19. �று�யும் மந்�ரக் ேகாலும் 2010

20. �ரன் �ப்புசுல்தான் கா�யம் 2010 (1600 பாடல்கள்)

21. அன்�ன் கருைண�ன் ேபரூற்று 2010

 ெமா�மாற்றுக்  க�ைதகள்.

22. வாத்�யார் மாப்�ள்ைள கா�யம் 2011

23. “ேகள்�யும் ப�லும்” 2011.

 (மகாக� இக்பா�ன் �க்வா ஜவாேப �க்வா

 க�ைதக�ன் ெமா�மாற்றுக் க�ைதகள்

24. எல்லாள கா�யம் 2013.

25. நாயெனாடு வச�த்த நந்ந� 

(மூஸாந� கா�யம்) 2014.

25. அன்ைன க�ஜாவும் அண்ணலார் 

குடும்பமும் கா�யம் 2017.

26. முக்கா� (பு�னம்) 2018.

27. ைமவண்ணன் இராமகா�யம் 

2020.

இைளஞர் மன்றம் தனது பவள�ழா �ைறவு �ழா�ல்
 அ�த்த “கா�யக் க�ம�” �ருது 2008.
14) துபாய் சங்கமம் ெதாைலக் காட்� �றுவனம் சார்பாய் 

அ�க்கப்பட்ட  “க�ச்சக்கரவர்த்�” �ருது 2008.
15) த�ழ்நாடு பன்னாட்டு இஸ்லா�ய இலக்�யக் கழகம் 

அ�த்த “காப்�யக்ேகா” �ருது 2010.

16) மன்னார் த�ழ்ச் சங்கம் அ�த்த “த�ழ்த் தூதூ 

த�நாயகம் அ�களார் �ருது” 2010

17) ேமல்மாகாண த�ழ் சா�த்ய அைமப்�ன் 

“க�ய�ர்தன்” �ருது 2010.

18) யாழ்ப்பாணம் �ரா�ட பாஷா��ருத்�ச் சங்கம்

 அ�த்த புலவர்ம� �ருது.

19.  கம்பன் கழக”மகரந்தச் �றகு �ருது” 2013

20. உமறுப் புலவர் ஞாபகார்த்த �ருது (இந்�யா) 2013

21. இலங்ைகப் ேபராதைனப் பல்கைலக் கழக த�ழ்ச்  

சங்கம்  வழங்�ய சங்கச்சான்ேறான் �ருது 2013

22. பாண்�ச்ேச� (இந்�யா) த�ழ் வளர்ச்�க் கழகம் 

வழங்�ய ெசம்ப�ச் �கரம் �ருது 2014.

23. 2016 தஞ்சாவூர் பல்கைலக் கழக இலங்ைகக் �ைழ 

“தனா” கல்� �றுவகத்தாள் வழங்கப்ெபற்ற வாழ்நாள் 

சாதைனயாளர் �ருது.

24. ெத�வல �ராந்�ய �ரேதச சைப�னால் 

வழங்கப்ெபற்ற “��பூ�”�ருது.

25. �ருப்பூர் இலக்�யப் ப�சு (எல்லாள கா�யம்) 2015.

26. இஸ்லா�ய இலக்�யக் கழகம் வழங்�ய வாழ்நாள் 

சாதைனயாளர் �ருது.

26. த�ழ்நாடு முஸ்�ம் ெதாண்டு இயக்கம் வழங்�ய 

“காப்�யப் ெபரும் புலவர்”

27.  AIRA AWARDS 2018

28. யாழ் இலக்�ய வட்டம் 2018 “ெசந்த�ழ் வாரு�” 

�ருது

29. 2018 வருடத்�ற்கான ெகாடேக வாழ்நாள் 

சதைனயாளர் �ருது
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காதேல ��க்காத 
கதாநாயகன்கதாநாயகன்கதாநாயகன் உன் கருங்கூந்த�ல் ேசர கார்ேமகமும் 

காதல் ெகாள்ளும், �ன்னல்கள் �ரளும் 
உன் காந்த கண் அைச�ல், ேராஜா இதழ்களால் 
உருவாக்கப்பட்டேதா உன் ெசவ்�தழ்கள் என 
இளசுக�ன் இதயது�ப்ைப �ணற�க்க பு�ய 
புயலாய் ��த்துைற�ல் நுைழந்துள்ள ந�ைக 
�வ்யா மனம் �றந்த ��டங்கள் ...

ெசாந்த ஊர் ேகாயம்புத்துார்.ெபஷன் �ைச�ங் 
மு�த்துள்ேளன், அப்பா, அம்மா, அண்ணன் 
என மூவரும் என் ேபச்சுக்கு மறுப்பு ெத��க்க 
மாட்டார்கள்.

��மா என்றாேல எல்லாருக்கும் 
பயம் இருக்கும். இத்துைற ேவண்டாம் 
என்று கூ�யவர்கள், எனது ந�ப்ைப 
பார்த்து�ட்டு சம்மதம் ெத��த்தனர்.

முத�ல் ெவ�யான படம் 'இட்�'. 
அ�ல் �று ேகரக்ட�ல் ந�த்ேதன். 
தற்ேபாது ெபய�டப்படாத இரு 
படங்க�ல் �ேரா�னாக ந�த்து 
வரு�ேறன். இதுத�ர குறும்படங்கள், 
அல்பம் என �ைறய ந�த்துள்ேளன்.

எனக்கு எல்லாதுைற�லும் கால் 
ப�க்க ஆைச. புதுமுக �ேரா�ன்களுக்கு 
'டப்�ங்' ேபசு�ேறன். ஒரு படத்�ல் இரு 
பாடல்கள் எழு�யுள்ேளன். ஒரு படத்�ற்கு 
உத� இயக்குனராகவும் ப�பு�ந்து 
வரு�ேறன். தற்ேபாது இைசக்கான 
ப�ற்�யும் எடுத்து வரு�ேறன்.

அதுக்கு ெகாேரானா காரணம். �ட்ைட 
�ட்டு ெவ��ல் ெசல்லேவண்டாம் 
என்ற உத்தரவால், �ட்டுக்குள்ேளேய 
சாப்�ட, துாங்க என முடங்� 
�டந்ததால், ெராம்ப குண்டாக 
மா��ட்ேடன். தற்ேபாது உடல் 
எைடைய குைறக்க உடற்ப�ற்� 
ெசய்துவரு�ேறன்.

ஆண்களுக்கு �கராக ெபண்களும் இத்துைற�ல் 
சா�த்து வரு�ன்றனர். ச�யான வாய்ப்புகள் 
�ைடத்தால் என்னுைடய �றைமயும் ஒரு நாள் 

ெவ��ல் வரும். நான் ஏற்கனேவ 
குறும்படமும், அல்பமும் 

இயக்�ய அனுபவம் உள்ளது.
�ைரக்கு உள்ேள 

ந�த்தாலும், �ைரக்கு 
ெவ�ேய இயக்�னாலும், 
மக்கள் மன�ல் த� 
முத்�ைர ப�க்க 
ேவண்டும்.

காதேல ��க்காத, காதல் 
என்றாேல �ல� ஓடு�ற ஒரு 

கதாநாயகைனயும், 3 கதாநாய�கைளயும் 
ைவத்து, ‘ராயர் பரம்பைர’ என்ற ெபய�ல் ஒரு 
பு�ய படம் தயாரா� இருக்�றது.

 ‘கழுகு’ �ருஷ்ணா கதாநாயகனாகவும், 
சரண்யா நாயர், ெதலுங்கு பட நாய� மும்ைப 
அனுசுலா, மும்ைப மாடல் �ருத்�கா ஆ�ய 
3 அழ�கள் கதாநாய�களாகவும் ந�த்து 
இருக்�றார்கள். ஆனந்தராஜ் �ல்லனாக 

வரு�றார். இவர்களுடன் ேக.ஆர்.�ஜயா, 
கஸ்தூ�, ெமாட்ட ராேஜந்�ரன், மேனாபாலா, 
ஆர்.என்.ஆர்.மேனாகர் ஆ�ேயாரும் 
ந�த்துள்ளனர். கைத, �ைரக்கைத, வசனம் 
எழு� ைடரக்டு  ெசய்து இருக்�றார், ராம்நாத் �.

�ன்னசா� மவுனகுரு தயா�த்துள்ளார். 
படப்��ப்பு ெபாள்ளாச்��ல் 45 நாட்கள் 
நைடெபற்று மு�வைடந்தது. ‘ெசன்�ெமண்ட்’ 
கலந்து காெம�யாக கைத ெசால்��ருப்பதாக 
ைடரக்டர் ராம்நாத் � கூறு�றார்.

ந�கர்கள், இயக்குனர்கள், தயா�ப்பாளர்கள் 
படுக்ைகக்கு அைழத்ததாக புகார் ெசால்� 

பரபரப்பு ஏற்படுத்�ய ெதலுங்கு ந�ைக 
ஶ்�ெரட்�, மைறந்த கவர்ச்� ந�ைக �ல்க் 
சு�தா வாழ்க்ைக கைத�ல் ந�க்க ேபாவதாக 
அ��த்துள்ளார்.

ஏற்கனேவ �ல்க் சு�தா வாழ்க்ைக ‘த டர்ட்� 
�க்சர்’ என்ற ெபய�ல் படமா� ெவ�யானது. 
இ�ல் �ல்க் சு�தா ேவடத்�ல் �த்யாபாலன் 
ந�த்�ருந்தார். ேமலும் அவள் அப்ப�த்தான் என்ற 
ெபய�லும் �ல்க் சு�தா வாழ்க்ைகைய படமாக்� 
வரு�றார்கள். இந்த �ைல�ல் ஶ்�ெரட்�யும் �ல்க் 
சு�தாவாக ந�க்க இருப்பது பரபரப்ைப ஏற்படுத்� 
உள்ளது.

 இதுகு�த்து ஶ்�ெரட்� ெவ��ட்டுள்ள 
��ேயா�ல், “நான் �ல்க் சு�தா வாழ்க்ைக 
கைத�ல் அவரது கதாபாத்�ரத்�ல் ந�க்க 
இருக்�ேறன். இந்த படத்ைத �ளம்பர பட 
இயக்குனர் மது இயக்கு�றார். படம் எந்த 
�ரச்�ைனயும் இல்லாமல் ெவ�யாக அைனவ�ன் 
ஆ�ர்வாதமும் ேவண்டும்'' என்று ேப�யுள்ளார். 
�ல்க் சு�தா 1980 மற்றும் 90-க�ல் ெதன்�ந்�ய 
�ைரயுல�ல் முன்ன� கவர்ச்� ந�ைகயாக வலம் 
வந்தார். �ன்னர் ��ெரன்று தூக்�ல் ெதாங்� 
தற்ெகாைல ெசய்து ெகாண்டார். 

'யாரு இந்த ெபாண்ணு இப்ப� ெபாக்�ங் 
பண்ணுேதன்னு ஒரு முைற 'இறு�ச்சுற்று' 

பார்த்தவர்கைள பல சுற்றுக்கள் பார்க்க ைவத்து 
'ஆண்டவன் கட்டைள�ல்' அதகளம் ெசய்து, 
'�வ�ங்கா'�ல் காதல் காட்�க�ல் கலக்�, 'ஓ ைம 

கடவுேள'�ல் 'அனு'  ேகரக்ட�ல் முத்�ைர ப�த்தவர் 
'�ட்ஸ் �த்�கா' ேபசு�றார்..

என்ைன �ரண்ட்ஸ் எல்லாரும் '�ட்ஸ்'னு 
கூப்�டுவாங்க. �ட்�ல் '�த்து'னு கூப்�டுவாங்க.

மு�ஞ்ச வைரக்கும் இரு துைற�லும் முன்ேனறணும். 
ேநரம் �ைடக்கும் ேபாது ெபாக்�ங் ப�ற்� 
எடுக்�ேறன். ஒரு முைற ெபப்., 14ல் நடந்த ேத�ய 
ெபாக்�ங் ேபாட்��ல் பங்ேகற்று ெவற்� ெபற்ேறன். 'ஓ 
ைம கடவுேள'  ��சாவது சந்ேதாஷமா இருக்கு.

'இறு�ச்சுற்று' மாதவன் கு�த்து ெகாஞ்சம் 
ெசால்லுங்கேளன்?

'ஓ ைம கடவுேள' �ைரலர் பார்த்து ேபான் பண்� 
நல்லா இருக்குனு ெசான்னாரு, 'இறு�ச்சுற்று'ல் '�த்�கா 
உன்னால மு�யும்'னு என்கேரஜ் பண்ணுவார். அடுத்து 
தனுஷ், இயக்குனர் சுதா படங்க�ல் ந�க்க �ரும்புேறன்.

அ�க படங்கள் ந�ப்பைத �ட நல்ல படங்க�ல் 
ந�க்க �ைனக்�ேறன். இயக்குனர், �ேரா யார், 
கைத ேதர்வு ெசய்வ�ல் கவனமாக இருப்பதால் நாலு 
வருஷத்�ல் நாலு படம் மட்டும் ந�ச்�ருக்ேகன்.

ெபாக்�ங் �து உங்களுக்கு வந்த ஆர்வம்?
அப்பா தான் அதுக்கு காரணம். அவர் தான் என் 

ப�ற்�யாளர். என் தம்�யும் ெபாக்�ங் பண்ணுவாரு.
ெபாக்�ங் என் ரத்தத்�ல் கலந்து இருக்குன்னு 
ெசால்லலாம்.

ந�ப்�ல் கஷ்டம் காதல் காட்�யா, டான்ஸ் 
காட்�யா?

�ேராேவாட ெக�ஸ்ட்� நல்லா இருந்தால் காதல், 
டான்ஸ் பண்றது கஷ்டம் இல்ைல. �ல ேநரம் முதல் 
நாேள காதல் காட்� வச்�டுவாங்க. �ேரா பற்� 
எதுவுேம ெத�யாது. எப்ப� ெநருக்கமாக காதல் 
காட்�க�ல் ந�க்கணும்னு குழப்பமாக இருக்கும். �ல 
நாட்கள் பழ�னால் ெசட்டாகும்.

�ங்க படப்��ப்பு தளங்க�ல் எப்ப� இருப்�ங்க?
இயக்குனர் நல்லா பழ�னால் துருதுருன்னு 

இருப்ேபன். ஒரு படப்��ப்பு தளத்�ல் இயக்குனர் 
'ைமக்'ைக வாங்� 'ேபக்கப்'னு ெசான்ேனன் எல்லாம் 
�ளம்�ட்டாங்க. அப்புறம் அவங்க �ட்ட ெகஞ்� 
கூட்�ட்டு வந்ேதன். இயக்குனர் ஸ்ட்�க்ட்டா இருந்தால் 
ைக கட்� உட்கார்ந்�டுேவன்.

கமல்ஹாசன், கவுத� ேஜா�யாக ந�த்து 
�ைரக்கு வந்த பாபநாசம் படம் ர�கர்கள் 

மத்��ல் ெப�ய வரேவற்ைப ெபற்றது.
�த்து ேஜாசப் இயக்கத்�ல் ேமாகன்லால், 

�னா ந�த்த ��ஷ்யம் மைலயாள படத்�ன் த�ழ் 
�ேமக்காக இது தயாரானது. இரண்டு மகள்க�ன் 
தந்ைதயாக கமல்ஹாசன் ந�த்து இருந்தார். பா�யல் 
��யாக துன்புறுத்தும் ெபண் ெபா�ஸ் அ�கா��ன் 
மகைன, மைன�யும், மகளும் ேசர்ந்து ெகாைல 

ெசய்�றார்கள். அந்த �ணத்ைதயும், ெகாைல ெசய்த 
ஆதாரங்கைளயும் கமல்ஹாசன் மைறத்து சட்டத்�ன் 
���ல் இருந்து அவர்கைள எப்ப� காப்பாற்று�றார் 
என்பது கைத. இந்த படம் ெதலுங்கு, இந்�, 
கன்னட ெமா�க�லும் �ேமக் ெசய்யப்பட்டது. 
�ன ெமா��லும் ‘எ �ப் �த்தவுட் எ ெஷப்பர்டு' 
என்ற ெபய�ல் �ேமக்கா� ெவற்� ெபற்றது. இந்த 
�ைல�ல் பாபநாசம் படத்ைத ஹா�வுட்�ல் 
�ேமக் ெசய்ய முயற்� நடப்பதாக �த்து ேஜாசப் 
ெத��த்துள்ளார். கமல்ஹாசன் கதாபாத்�ரத்�ல் 
ெபண் ந�ப்பது ேபால் �ைரக்கைதைய மாற்� 
இருப்பதாகவும், அ�ல் �ரபல ஹா�வுட் ந�ைக 
�லா� சுவாங்ைக ந�க்க ைவக்க ேபச்சுவார்த்ைத 
நடந்து வருவதாகவும் தகவல் ெவ�யா� உள்ளது. 

'�ட்ஸ் �த்�கா'

ஹா�வுட் ந�ைக 
�லா� 

சுவாங்குடன் கமல்

�றைம இருந்தால் ெஜா�க்கலாம்:                    
 �வ்யா நம்�க்ைக

�ல்க் சு�தாவாக � ெரட்�
�ருஷ்ணாவுடன் சரண்யா நாயர், மும்ைப அனுசுலா
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மனச் சுைம, மனச் �ைதவு 
ேபான்ற உள�யல் 

குைறபாடுகைள உறு� ெசய்ய, 
உள�யல் மருத்துவர்களால் 
தான் மு�யும். ஆனால், 
இவற்ைற, உட�யல் 
அ�கு�களால் கண்ட�ய 
மு�யுமா என, ஒருபக்கம் ஆய்வு 
நடக்�றது. அண்ைம�ல், 
ெதற்கு ஆஸ்�ேர�ய 
பல்கைலக்கழக �ஞ்ஞா�கள், 
உல�ன் முதல் உட�யல் 
அ�ப்பைட�லான உள�யல் 
ேசாதைனைய வ�வைமத்து 
உள்ளனர்.

மனச் சுைம ேபான்ற 
குைறபாடுகள் 
உள்ேளாருக்கு, மூைள�ல் 
உற்பத்�யாகும், �.�.
என்.எப்., எனப்படும் 
�யூேராட்ேரா�க் 
கார�களால்  புரதங்க�ன் 
அளவுகள் மாறுபடுவதுண்டு. 
புரத அளவு மாறுபாட்ைட 
ைவத்து, ஒருவருக்கு 
இருப்பது மனச் �ைதவா, 
அல்ைசமர்ஸ் ேநாயா என்பது 
முதல் தற்ெகாைல ெசய்து, 
ெகாள்ளும் மன�ைல 
ெகாண்டவரா என்பது வைர 
அ�ய மு�யும்.

இந்த மாறுபாட்ைட 
ைவத்து ஆஸ்�ேர�ய 
மருத்துவர்கள் நம்பகமான 
ேசாதைன முைறைய 
கண்ட�ந்துள்ளனர். ஜர்னல் 
ஆப் ைசக்�யாட்�க் �சர்ச் 
இத�ல் ெவ�யா�யுள்ள 
இப் பு�ய ேசாதைன முைற 
நடமுைறக்கு வந்தால், 
உள�யல் குைறபாடு 
உள்ேளாைர துல்�யமாக 
கண்ட�ய மு�யும்.

ேவகெமடுக்கும் பூ�!
கடந்த 2020 உலகத்ைத 

கலக்��ட்டுச் ெசன்றது. 
அேத ஆண்�ல், இன்ெனாரு 

பூ�க் கலக்கலும் 
நடந்ேத�யுள்ளது. அதாவது, 
பூ� தன்ைனத் தாேன 
சுற்றும் ேவகம் சற்ேற 
அ�க�த்துள்ளது.

அ�க�ல்ைல, 
பூ��ன் சுழற்� ேவகம் 
அ�க�த்�ருப்பது, ஒேர 
ஒரு ெநா� 

கூடுதல்தான். 
எனேவ, உலக ேநரத்ைத 
கணக்�டும் அணுக் 
க�காரத்�ல், ஒரு ெநா�ைய 
க�த்து ஒடைவக்கேவண்டும் 
என �ஞ்ஞா�கள் 
க�த்துள்ளனர்.

கடல் அைலகள், காற்று 
�சும் ேவகம், பூ��ன் 
ைமயத்�ல் அைலபாயும் 
எ�மைலக் குழம்பு 
என்று பல கார�களால் 
பூ��ன் சுழற்� ேவகம் 
சற்ேற மாறுபடுவதுண்டு. 
வழக்கமாக, இந்த இயற்ைகக் 
கார�களால் ேவகம் 
குைறயும். ஆனால், 2020ல் 
ேவகம் சற்ேற கூ�யுள்ளது 
என்பதுதான் �ந்ைத.

பு�ய வைக சர்க்கைர 
ேநாய்கள்!

ஏற்கனேவ, மூன்று 
வைகயாக ��க்கப்பட்டது, 

சர்க்கைர ேநாய். ைடப் 
- 1, ைடப் - 2 மற்றும் 
கர்ப்பகால ���வு 
என்று அந்த மூன்று 
வைகக்கு அப்பால், 
தற்ேபாது ஆறு துைண 
வைக சர்க்கைர ேநாய் 
�ைலகைள மருத்துவர்கள் 
��த்த�ந்துள்ளனர்.

இது ேகட்பதற்கு 
குழப்பத்ைத தருவதுேபாலத் 
ேதான்றலாம். ஆனால், 
சர்க்கைர ேநாயா�களுக்கு 
��ச்ைச முைறகைள 
ேமலும் துல்�யப்படுத்�, 
��ச்ைச தர, இது �கவும் 
உதவும் என, சர்க்கைர 
ேநாய் மருத்துவர்கள் கருத்து 
ெத��த்துள்ளனர்.

இந்த 

ஆறு பு�ய ��வுகளும், 
'ைடப் - 2' சர்க்கைர ேநாய் 
வருவதற்கு முந்ைதய 
�ைலகள் என, 'ேநச்சர் 
ெம��ன்' ஆய்�த�ல் 
ெவ�யா�யுள்ள ஒரு 
கட்டுைர ெத��க்�றது.

'ைடப் - 2' வைக சர்க்கைர 
ேநாய் வருவதற்கு 
முந்ைதய �ைலயாக 
வகுக்கப்பட்டுள்ளவற்�ல், 
1, 2 மற்றும் 4 ஆ�ய 
�ைலக�ல் உள்ேளாருக்கு 
ைடப் - 2 ரக சர்க்கைர 
ேநாய் வராமேலேய 
தாக்குப்��ப்பர்.

அேத சமயம், 3, 5 மற்றும் 
6 ஆ�ய �ைலக�ல் 
உள்ேளாருக்கு ��ர 
ைடப் - 2 ரக சர்க்கைர 
ேநாய் வருவதற்கு 

வாய்ப்புகள் அ�கம் எனவும் 
ஆராய்ச்�யாளர்கள், 
அக்கட்டுைர�ல் 
ெத��த்துள்ளனர்.

வந்து�ட்டது '�ரவக் 
கண்ணா�'

நூற்றாண்டுகள் கண்ட 
கண்ணா� 

ெதா�ல்நுட்பம். 
இருந்தாலும், அ�ல் 
இன்னமும் புதுைமகள் 
ெதன்பட்டப�ேய 

இருக்�ன்றன. ெஜர்ம��ன் 
கான்ஸ்டான்ஸ் 
பல்கைலக்கழக 
ஆராய்ச்�யாளர்கள், 
'�ரவக் கண்ணா�' என்ற 
பு�ய ெபாருள் �ைலைய 
உருவாக்� ெவற்� 
கண்டுள்ளனர்.

ெபாதுவாக ெவப்பத்தால் 
உரு�, �ரவ �ைலைய 
அைடயும் ெபாருட்கள், 
கு�ர்ச்�யைடைக�ல், 
ப�ப்ப�யாக மறுப�யும் 
�ட �ைலக்குத் 
�ரும்பு�ன்றன. அப்ப� 
�ரும்புைக�ல், அந்தப் 
ெபாரு�ல் சுதந்�ரமாக 
இயங்�க்ெகாண்�ருந்த 
மூலக்கூறுகள் 'உைறந்து' 
�ன்று�ட, �ட வ�வம் 
உண்டா�றது.

ஆனால், �ரவக் 
கண்ணா��ல், 
மூலக்கூறுகள் முற்றாக 
உைறந்து�டாமல், 
அருகாைம�லுள்ள 
மூலக்கூறுகளுடன் சற்ேற 
இளக்கமாக இருக்�ன்றன. 
இதனாேலேய அைவ 
�ரவ �ைல�ல் இருப்பது 
ேபான்ற ேதாற்றம் 
உண்டா�றது. �ரவக் 
கண்ணா��ன் நைடமுைற 
பயன்கைள கான்ஸ்டான்ஸ் 
�ஞ்ஞா�கள் ஆராயத் 
ெதாடங்�யுள்ளனர்.

மனநிைலைய 
காட்டும் புரதங்கள்!

சர்க்கைர ேநாய். ைடப் 

தற்ேபாது ஆறு துைண 
வைக சர்க்கைர ேநாய் 
�ைலகைள மருத்துவர்கள் 
��த்த�ந்துள்ளனர்.

அ�க�ல்ைல, 
பூ��ன் சுழற்� ேவகம் 
அ�க�த்�ருப்பது, ஒேர 
ஒரு ெநா� 

கூடுதல்தான். 
எனேவ, உலக ேநரத்ைத 
கணக்�டும் அணுக் 
க�காரத்�ல், ஒரு ெநா�ைய 
கணக்�டும் அணுக் 
க�காரத்�ல், ஒரு ெநா�ைய 
கணக்�டும் அணுக் 

இந்த 

ஆறு பு�ய ��வுகளும், 
'ைடப் - 2' சர்க்கைர ேநாய் 
வருவதற்கு முந்ைதய 
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வா�, ெகாழும்பு 15 

ேகா�லவா�, ெமஜஸ்�க் �ற்�  

ெமாஹம்மட்

�வராஜ் �ருேகாணமைல 

ைபசல் நகர் ெநௗசாத் �ண்�யா அண்ணாத்த

உ�ர் நண்பர்கள் �ண்�யா

ேஹக்�த்த ேகா��ல் சந்�ரேமாகன் 

 ரஞ்ச�, ேமாதைர 

சா�க் அ�ன் மடவள பசார்
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எல்பர்ட்

சார்பியல் கோட்ாடு

ஐன்ஸ்டைன
ைாறாக சைாதானதமத வலியு-
றுததிய ஜார்ஜ் நிககாலாயுடன் 

இமைநதார்  ஐன்்ஸமடன்

ஆம். 
கதசியமும்
கொருக்கும் 

ைாற்றாக
ஒற்றுமையும்
சைாதானமும்

ைற்ற இரு 
பஜர்ைானியர் 

ைட்டும் மகபய-
ழுததிட்டாலும் 
ைனம் தள்ராைல் 
ெல கடிதஙகள், 
சநதிபபுக்கள், 
பி்ரசஙகஙகள் 

என கொரின்றி 
விம்ரவில் சைாதா-
னைமடவதற்கு 
ொடுெட்டார்.

ஐக்ராபொவில்
சைாதானதமத

விரும்பும் எல்லா 
பஜர்ைானியருக்-
கும் அமறகூவல்

விடுபகொம்

இகதாடு கவமலயிலும் தன் முழு 
கவனதமத பசலுததினார். 1915ல்..

ம்ம். கவமல 
முடிநதுவிட்டது. 

10 வருடஙகளுக்கு 
முன்னால் 

்ஸ பெஷல் தியரி 
இபகொது 

பஜன்ரல் தியரி...

ஐன்்ஸமட-
னின் உறவி-
னர்கள் சிலர் 
பெர்லினில் 
வசிததனர். 
அதில் இரு 
ைகள்களு-

டன் இருநத 
ஒரு இளம் 

விதமவயும் 
ஒருவர்.

ஆம் எ்ஸ்ா!
அது என் ைன-
திற்கு பிடிதத 

ஒன்று

சிறு வயதில் நீ 
வயலின்

வாசிததது நிமனவி-
ருக்கிறது.

இன்னும் வாசிக்கி-
றாயா?

சரியான விடைடய எழுதுங்கள்

10 வித்திசாயசங்கடை ்கண்டுபிடியுங்கள்



அனறாட சூழ�ல் ஒதுக்கப்படு�ன்ற 
அ�களவான க�வுப்ெபாருட்கள் 

அனாவ�யமான முைற�ல் சூழ�ல் கலந்து   
�டு�ன்றன. அதனால் அ�களவான சூழ�யல் 
தாக்கத்�ற்கு ம�தன் மாத்�ரமல்ல எமது 
சூழலும் முகம் ெகாடுத்து வரு�ன்றன. ேமலும் 
இவ்வாறான சூழ�யல் கார�க�னால் 
பல்ேவறு ேநாய்கள் உட்பட இன்ேனாரன்ன 
இடர்பாடுகளுக்கும் ம�தன் முகங்ெகாடுத்து 
வரு�ன்றான்.

இருந்தேபா�லும் அண்ைமக்காலமாக இந்த 
க�வுப்ெபாருட்கைள பயன்படுத்� ம�தனுக்கு 
ேதைவயான நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள 
மு�யுமா? என்ற அ�ப்பைட�ல் எமது கல்� 
கற்�ன்ற இளம் �றார்கள் �ந்�க்க தூண்�யதன் 
�ைளவாக இன்று நாட்�ன் பல பாகங்க�லுமுள்ள 
இளம் �றார்கள் பல்ேவறுபட்ட புத்தாக்கங்கைள 
உருவாக்குவ�ல் ஆர்வம் காட்� வரு�ன்றனர்.  

எமது நாட்�லுள்ள பாடசாைல �றார்கள் 
அண்ைமக்காலத்�ல் அ�ந்து ெசல்�ன்ற இந்த 
க�வுப்ெபாருட்கைள பயன்படுத்� மக்களுக்கு 
பயனுள்ள  பல்ேவறு கண்டு��ப்புகைள 
கண்டு��த்து வருவைத நாம் அன்றாடம் 
ஊடகங்க�ன் வா�லாக அ�ந்து வரு�ேறாம்.

தற்ேபாது நாட்�லுள்ள பல  பாடசாைலகள் 
ெகாேரானா தாக்கத்�னால் மூடப்பட்டுள்ள 
இன்ைறய �ைல�ல் ஒரு �ல மாணவர்கள் தங்களது 
�டுமுைறைய பயனுள்ள முைற�ல், அதாவது 
சமூகத்துக்கு ஏதாவது பயனுள்ள �டயங்கைள வழங்க 
ேவண்டும் என்ற ேநாக்�ல் எமது அன்றாட சூழ�ல் 
காணப்படு�ன்ற க�வுப்ெபாருட்கைள பயன்படுத்� 
�ல கண்டு��ப்புகைள கண்டு��த்து வருவைத நாம் 
அன்றாடம் அவதா�த்து வரு�ன்ேறாம்.

அப்ப�யானெதாரு கண்டு��ப்�ன் வ�ைச�ல் 
ேபருவைள �னன்ேகாட்ைட, அல்ஹ�ைமஸரா ேத�ய 
பாடசாைல�ல் தரம் 9ஆம் ஆண்�ல் கல்� ப�லும் 
மாணவன் அஸ்மத் ஹா�ம் �பான் ஒதுக்கப்பட்ட 

இறுவட்�ைன பயன்படுத்� புல் ெவட்டும் இயந்�ரம் 
உட்பட கண்டு��த்துள்ளார். இந்த இயந்�ரம் 
�ன்சாரத்�ன் மூலமாக 'சார்ஜ்'  ெசய்யப்பட்டு புல் 
ெவட்டப் பயன்படுத்தப்படு�றது.   �சப்பட்ட 
இறுவட்�ைன பயன்படுத்� இம்மாணவன் இந்த 

புல்ெவட்டும் இயந்�ரத்ைத கண்டு��த்துள்ளைமைய 
அைனவரும் பாராட்�யுள்ளனர். இது ெதாடர்�ல் 
கருத்துத் ெத��த்த மாணவ�ன் தகப்பனார் 
ெமாஹமட் �பான்

''ெமாஹமட் அஸ்மத் ஹா�ம் எனது மூத்த 
புதல்வர். �றுவய��ருந்ேத அவர் இவ்வாறான 
�ல உபகரணங்கைள பயன்படுத்� ��ய ��ய 
�டயங்கைள ெசய்து பார்க்க ஆர்வமாக இருப்பைத 
கண்டுெகாண்ேடன். அேதேபால் எந்த �டயத்ைத 
எடுத்துக்  ெகாண்டாலும் அதைன ெசய்து பார்க்க 
ேவண்டும் என்ற ஆர்வம் இவ�டம் காணப்பட்டைத 
என்னால் அவதா�க்க மு�ந்தது. இன்று அவர் 
இவ்வாறான கண்டு��ப்புகள் ெதாடர்�ல் 
ஆர்வம் காட்� வருவது கு�த்து  மட்�ல்லா 
ம�ழ்ச்�யைட�ேறன். எல்லாப்புகழும் இைறவனுக்ேக.

அேதேபால் கல்� நடவ�க்ைக�லும் நல்ல 
முன்ேனற்றத்�ல் இருக்�றார் என்பைதயும் 
இச்சந்தர்ப்பத்�ல் ெத��க்க ேவண்டும்.

அேதேபால் அவருைடய இந்த �றைம�னால் 
' ேடாச் ைலட் மற்றும் �ைர கு�ரூட்டும்   
இயந்�ரெமான்ைறயும் கண்டு��த்துள்ளார். 
இதற்காக நான் உட்பட எனது மைன�யும் 
அவருக்கு உருதுைணயாக எல்லா �டயங்க�லும் 
பூரண ஒத்துைழப்புகைள வழங்� வரு�ன்ேறாம். 
அேதேபால் அவருக்கு கல்� கற்�த்துக் 
ெகாடுக்�ன்ற பாடசாைல ஆ��யர்கைளயும் 
நான் இந்த இடத்�ல் ஞாபகப்படுத்த ேவண்டும்.   
அவர்களும் பாட ேநரங்க�ல் இவருக்கு ேதைவயான 
வ�காட்டல்கைளயும் வழங்� வரு�ன்றனர். இவ�ன் 
எ�ர்கால முன்ேனற்றத்�ற்காக நாம் எங்களால் 

மு�யுமான உத�கைள ெசய்ய 
காத்�ருப்பதாகவும் அவர் 

ெத��த்தார்.
இது ெதாடர்�ல் கருத்து 

ெத��த்த மாணவன் அஸ்மத் 
ஹா�ம், ''�றுவய��ருந்ேத 

நான் எந்தப் ெபாருைளயும் 
�ணாக தூக்�ெய�ய 

மாட்ேடன். அது எவ்வாறு 
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது 
என்பைத பற்� ஒரு முைற 
நான் �ந்�ப்ேபன். �ன்னர் 
தான் நான் அதைன 
அப்புறப்படுத்துேவன். 
இப்ப�யாக �சப்பட்ட 

�கரட் ெபட்� 
மற்றும் மாப்ெபட்� 
ேபான்றவற்ைற 

பயன்படுத்� �ல 
உபகரணங்கைள 
ெசய்ேதன். 
அதன�ப்பைட 

யாகேவ 
என்னால் இன்று 
பயன்படுத்த 

ப்படாத 
இறுெவட்ைட க்ெகாண்டு இந்த புல்ெவட்டும் 
இயந்�ரத்ைத கண்டு ��க்க மு�ந்தது. இப்ப�யாக 
நான் ெசய்யும் எனது நடவ�க்ைககளுக்கு எனது 
ெபற்ேறார் , உம்மும்மா உட்பட தம்�மார்களும் எனக்கு 
பூரண ஒத்துைழப்புகைள வழங்� வரு�றார்கள். 
எ�ர்காலத்�ல்   க�வுப்ெபாருட்கைள பயன்படுத்� 
அன்றாடம் பா�க்கக்கூ�ய இன்னும் பல்ேவறு 
ெபாருட்கைள  உருவாக்க ஆவலாக இருக்�ேறன்''  
எனவும் மாணவன் அஸ்மத் ஹா�ம் ெத��த்தார்.

வ�காட்டலும் ெதா�ல்நுட்ப ஒத்துைழப்பு 
மற்றும் வச�கள் �ைடக்குமாக இருந்தால் ேமலும் 
இவ்வாறான பு�ய கண்டு��ப்புகைள உருவாக்க 
இவர் ஆர்வமாக இருக்�றார்.இவ்வாறான இளம் 
கண்டு��ப்பாளர்கைள ஊக்கு�க்க ேவண்டும்.
சமூகத்�லுள்ள வச� பைடத்ேதார் முன்வந்து 
இவர்களுக்கு உதவுவது காலத்�ன் ேதைவயாகும்.

  அஜ்வாத் பா�
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  ேபருவைள பாடசாைல மாணவர் அஸ்மத் ஹா�ம்

கழிவுப் ெபாருட்கைள 
பயன்படுத்தி 
புத்தாக்கங்கைள உருவாக்கும்

மு�யுமான உத�கைள ெசய்ய 
காத்�ருப்பதாகவும் அவர் 

ெத��த்தார்.

ஹா�ம், ''�றுவய��ருந்ேத 
நான் எந்தப் ெபாருைளயும் 

நான்
ெராம்ப 
��...



பட்டர்ஸ்ெகாட்ச் பு�ங்பட்டர்ஸ்ெகாட்ச் பு�ங்பட்டர்ஸ்ெகாட்ச் பு�ங்
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இனைறய  காலத்�ல், இளம்ெபண்கள் 
முதல் அம்மாக்கள் வைர தங்கள் 
அழைக பாதுகாக்க காட்டும் 

அக்கைற அ�கம். நம் முகத்துக்கு அழகு 
ேசர்ப்பது புருவம். கண்களுக்கு கவசமாக 
�ளங்குபைவ புருவங்கள். நம் கண்கைள 
சூ�யன், தூ�, �யர்ைவ ஆ�யவற்�ல் 
இருந்து காத்து, பார்ைவைய மங்க�டாமல் 
பார்த்துக்ெகாள்பைவ இைவ. �லருக்கு புருவ 
மு� இல்லாமல் இருக்கும், ேவறு �லருக்கு 
��ெரன புருவ மு� உ�ர ஆரம்�த்து, 
வ�ற்�ல் பு�ைய கைரக்கும்.. ெதாற்றுேநாய், 
ெதாழுேநாய் ேபான்ற ேதால் �யா�, 
�ற��ேலேய வரும் மரபுவ� குைறபாடு, 
ைதராக்�ன் சுரப்� குைறபாடு, �ேமாெதர� 
எனப்படும் புற்றுேநாய் ��ச்ைச, அழகுசாதன 
ெபாருட்களால் ஏற்படும் ெடர்ம�ட்�ஸ் 
ஆ�யைவ இதற்கு காரணம். புருவத்ைத 
அழகாக பராம�க்க நம் �ட்�ேலேய 
�ன்பற்றக்கூ�ய இயற்ைக வ�முைறகள் 
இேதா...

�ளக்ெகண்ெணய்: 
�ளக்ெகண்ெணைய 
பஞ்�ல் ெதாட்டு 
புருவங்க�ல் 
ேதய்த்து 30 ��டம் 
க�த்து கழுவ 
ேவண்டும். இைத 
ஆறு வாரங்களுக்கு 
ெதாடர்ந்து ெசய்து வந்தால், 
புருவம் புதுப்ெபா�வு ெபறும்.

ேதங்காய் எண்ெணய்: தூங்குவதற்கு 
முன்னர் புருவத்�ல் ேதங்காய் எண்ெணய் 
ேதய்த்து, காைல�ல் கழு��டவும். இது 
மு��ன் புேராட்�ன் இழப்ைப தடுக்கும். 
இ��ருக்கும் லா�க் அ�லம், புருவ மு� 
ேவர்கைள நுண்�ரு�க�டம் இருந்து 
பாதுகாத்து, மு� வளர உதவும்.

பாதாம் எண்ெணய்: 
தூங்குவதற்கு 

முன்னர் பாதாம் எண்ெணைய புருவத்�ல் 
ேதய்த்து�ட்டு காைல�ல் கழுவவும். 
இ��ருக்கும் ைவட்ட�ன் ஏ, �, இ 
ஆ�யைவ மு� வளர உதவும்.

ஆ�வ் எண்ெணய்: இைத �ரலால் 
புருவங்க�ல் தட�, மசாஜ் ெசய்து இரண்டு 
ம� ேநரம் க�த்து கழுவவும். இரண்டு 
வாரங்களுக்கு இைத ெசய்து வந்தால் மு� 
வளரும். ஆ�வ் எண்ெண�ல் இருக்கும் 
ைவட்ட�ன் ‘’இ’’ புருவ மு�க்கு ஊட்டச்சத்து 
அ�க்கும். ைவட்ட�ன் ‘’ஏ’’ உடம்�ல் 
இயற்ைகயாக சுரக்கும் எண்ெணைய 
அ�க�க்கும்.

கற்றாைழ: புருவத்�ல் கற்றாைழ ெஜல் 
ேதய்த்து, 30 ��டங்கள் க�த்து கழுவவும். 
இது, �ைர�ல் மு� வளர உதவும்.

ெவங்காய சாறு: ஒரு ெவங்காயத்ைத சாறு 
எடுத்து, ஒரு ேதக்கரண்� 

எலு�ச்ைச சாறு, மூன்று 
�ஸ்பூன் தண்�ர் கலந்து 
புருவத்�ல் ேதய்த்து 
வந்தால், மு� வளரும். 
வாரம் மூன்று முைற இைத 
ெசய்யலாம். இ��ருக்கும் 
சல்பர், மு� உ�ர்ைவ 
தடுக்கும்.

பால்: பஞ்சால் ெதாட்டு, 
பாைல புருவத்�ல் 
ேதய்த்து, 15 ��டங்கள் 
க�த்து கழுவவும். ஆறு 
மாதங்களுக்கு இைத 
ெதாடர்ந்து ெசய்து வர, 
புருவ மு� �ராக வளரும்.

முட்ைட மஞ்சள் கரு: இைத, 
புருவங்க�ல் ேதய்த்து 
20 ��டங்கள் க�த்து 
கழுவவும். வாரத்துக்கு 
மூன்று முைற இைத 
ெசய்யலாம். இ��ருக்கும் 
பேயாட்�ன், மு� வளர 
உதவும்.

மரபுவ� ேநாய், 
ெதாழுேநாய் 

ேபான்றைவ 
உள்ளவர்களுக்கு இயற்ைக 

முைற�ல் புருவ மு�கைள வளர ைவப்பது 
க�னம்.

ெசம்பருத்� இைல: ெசம்பருத்� 
இைலைய அைரத்து, புருவங்க�ல் 

ேதய்த்து வர புருவ மு� 
வளரும்.

 ெபண்களின்  முகத்துக்கு 
அழகு ேசர்ப்பது

அழகாக பராம�க்க நம் �ட்�ேலேய 
�ன்பற்றக்கூ�ய இயற்ைக வ�முைறகள் 

ெதாடர்ந்து ெசய்து வந்தால், 
புருவம் புதுப்ெபா�வு ெபறும்.

 தூங்குவதற்கு 

ெபண்களின்  முகத்துக்கு ெபண்களின்  முகத்துக்கு 

ேபான்றைவ 
உள்ளவர்களுக்கு இயற்ைக 

முைற�ல் புருவ மு�கைள வளர ைவப்பது 
க�னம்.

ெசம்பருத்� இைல: ெசம்பருத்� 
இைலைய அைரத்து, புருவங்க�ல் 

ேதய்த்து வர புருவ மு� 

பட்டர்ஸ்ெகாட்ச் பு�ங்பட்டர்ஸ்ெகாட்ச் பு�ங்

       ேதைவயான ெபாருட்கள்:
   * பால் - 1 1/2 கப்
* கடல் பா� - 5 �ராம்
* தண்�ர் - 1/2 கப்
* நாட்டுச் சர்க்கைர - 1/2 கப்
* பட்டர்ஸ்ெகாட்ச் �ப்ஸ் - 1/4 கப்
* பட்டர்ஸ்ெகாட்ச் எசன்ஸ் - 1/4 �ஸ்பூன்

ெசய்முைற:
*  முத�ல் ஒரு பாத்�ரத்�ல் 
பாைல ஊற்�, அ�ல் நாட்டுச் 

சர்க்கைர 
ேசர்த்து நன்கு �ள� 
�ட ேவண்டும்.

*  �ன் அைத வ�கட்��ட்டு, அந்த பாைல 
3-5 ��டம் ெகா�க்க �ட்டு, ஓரளவு 
ெகட்�யாகும் ேபாது இறக்� கு�ர ைவக்க 
ேவண்டும்.

*  �ன்பு அ�ல் பட்டர்ஸ்ெகாட்ச் எசன்ஸ் 
ஊற்� நன்கு �ள� த�யாக ைவத்துக் 
ெகாள்ள ேவண்டும்.

*  இப்ேபாது கடல் பா�ைய மற்ெறாரு 
பாத்�ரத்�ல் ேபாட்டு, அ�ல் �ைர 
ஊற்�, அடுப்�ல் ைவத்து கடல் 

பா�ையக் 
கைரக்க 

ேவண்டும்.
*  கடல் பா� முழுவதும் 
உரு�யதும், அைத இறக்� 

த�யாக ைவத்துக் ெகாள்ளவும்.
*  �ன் �ெளண்ட�ல் பட்டர்ஸ்ெகாட்ச் 

�ப்ஸ் ேபாட்டு அைரத்து, அைத ெகா�க்க 
ைவத்துள்ள பாலுடன் ேசர்த்து, அத்துடன் 
கடல் பா�ையயும் ேசர்த்து நன்கு கலந்து 
ெகாள்ள ேவண்டும்.

*  இப்ேபாது ஒரு ட்ேரைய எடுத்து, அ�ல் 
தயா�த்து ைவத்துள்ள பு�ங் கலைவைய 
ஊற்� நன்கு பரப்�, ஒரு அலு��யத் தாள் 
ெகாண்டு மூ�, ஃப்�ட்�ல் ஒரு ம�ேநரம் 
ஊற ைவத்து, �ன் �றந்தால் சுைவயான 
பட்டர்ஸ்ெகாட்ச் பு�ங் தயார்.
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கவிதை நெருப்பு
தீபபிடித்தது அவன் கணகளில் 
ைட்டுைல்்ல 
அவன் உயிரிலுந்தான் 
கா்தல் பபால் இல்ம்ல சா்தமை 

அவள் ெசல் பபானில் கவிம்த 
முமைத்தது.
கணகைால் அதில் விழுந்தாள் அந்தப 
பட்்ாம் பூச்சி."
நீ புன்ைமகத்தாய் 
பூக்கைாகிை 
இம்லகள் 

அடிக்கடி கவிம்த அனுபபுறாபை .....
யா்ரவன் ?"
அந்தத ்தா்ரமக ை்லர் பகாபம் கசிந்தாள்.

"மிக அழகாை 
விச ை்லர் 
உன் கணகள்்தான் 

ெெபபபாலியன் கூ் 
ப்தாற்றுப பபாவான் 
உன் கணகளி்ம் "

டிலீட் பண்ாைல் அவனும்ய 
வரிகமை அவள் மவததிருந்தாள்.
ெசல் பபான் மீணடும் கவிம்த 
ெகாணடு வந்தது. 
"பூமிக்கு 
பூஙகாக்கள் ப்தமவயில்ம்ல 
நீ ைட்டும் பபாதும் "

"யாரிவன் ...?"

பபரூநதுக்காக அந்த ப்ராஜாப பூ பூதது 
நின்ற விைாடியில் 
அவன் அவளில் வடிநது பபாைான். 
ெபரூநது வந்தது .....நின்றது .....அந்த 
விண மீன் ப்தாட்்தம்தயும் 
ெகாணடு ெசன்றது.

அந்த ெறு ை்த ெ்தன்றலுக்கு ஆசைம் 
வழஙகிைான் அவன்.
"ம்தஙஸ் "
ஒரு ெசால் கற்கணடு ெசய்்தாள் அவள்.
"மபம்லத ்தாஙக "
அந்த ப்தவம்தப பூவின் 
வார்தம்தகைால் அவனுக்குள் 
பில்லியன் ெ்தான் ெறு ை்ம் 
உண்ாைது.
ெகாடுத்தான் மபப்லாடு பசர்தது 
இ்தயதம்தயும்.
இபபடி ...அடிக்கடி ......
விழிகைால் விழுநது ....
வார்தம்தகைால் நுமழநது .......
ைவைஙகைால் ை்லர்நது 
அவனுக்குள் கா்தல் வைர்ந்தது.
"சாதிப பவர்கமை எைக்குப புடிக்கும் "
அந்த ையில் அழகி ைைசு காட்டிைாள்.

"சா்தமை ெசய் 
என்றாய்  உன்மை 
கா்தலிபபம்த வி்வா 

என் உயிரில் விமைநது .......என் 
குருதியில் க்லநது ........என் உ்ர்வில் 
வைர்நதிருபபது நீ்தான் 

சுவாசிக்க
மிகச் சி்ரைைாக இருக்கிறது 
உன்மைப பார்க்கா்த 
பெ்ரஙகளில் 

கா்தல் விம்தயல்்ல முமைபப்தற்கு 
.....கா்தல் பும்தய்லல்்ல அகழ்நது 

எடுபப்தற்கு ...
கா்தல் சம்தயுைல்்ல 
ெ்தாட்டு்ர் வ்தற்கு ......
கா்தல் ,உயிருக்குள் உயிர் ெபய்யும் 
ைமழ 

பூமவக் கூ் 
ொன் முத்தமிடுவதில்ம்ல 
அது 
உைக்காைது என்ப்தால் 

ெ்தன்றல் என்னில் பட்்தும் அது 
உம்நது பபாகிறது 
ெைாட்டு ை்லர்கள் என்மைக் கண்தும் 
அவிழ்நது விடுகின்றை 
நீ எைக்குள் நுமைநதிருபப்தால் .....

எைக்குள் 
ை்லர்கமை வி்வும் வாசம் 
உன்மை 
நிமைக்கத ெ்தா்ஙகியதிலிருநது 

மின் மினிக்குள் வசிக்க .....
பனிததுளிக்குள் உறஙக .....
பட்்ாம் பூச்சிகபைாடு பறக்க ......
எைக்குள் விருபபஙகள் பூத்தாலும் 
மிக ...மிக ...மிக 
விருபபைாைவள் நீ ைட்டுந்தான் 

சாஜகான் கூ் 
மிகச் சிறந்த 
சா்தமையாைன் 
கா்தலுக்காக 
ைாளிமக கட்டிய்தால் 

உன் ெபயர் ெசான்பைன் 
பூவி்ம் 
உன் கூந்தல் பகட்்து  அது 

ெைாழி உயிருக்குள் இருநது வடிகிற 
பபாது 
கவிம்தயாகி விடுகிறது .
கா்தல் துயருக்குள் விழுகிற பபாதும் 
கவிம்தயாகிறது.

கணப் 
உன்மை எழுதிய 
காகி்தமும் 
ப்ராஜாவாகி விடுகிறப்த 

இபபடி ......இபபடி ......
என் உயிம்ர காகி்தததில் 
விம்தக்க .....விம்தக்க 
என் உ்ர்வுகமை எழுது பகால் உளி 
ெகாணடு ெசதுக்க ....ெசதுக்க ...

வாழ்கிபறன் ொன் 
நீ 
்தவற விட்் 
உன் மகக்குட்ம்பயாடு  "
எை ்தன்மைக் காகி்தததில் 
பும்தத்தான் அவன் ..

அன்று 
ைாம்லப ெபாழுதில் 
அந்த ை்லர்த ப்தனி 
அவமைத ப்தடி வந்தாள் .
அவன் கணகள் திததித்தை .
ைைசுக்குள் ்லட்சம் நி்லாக்கள் உதித்தை 
"என் பபத ப் வாழ்தம்தப பாருஙக 
!"அவள் ெசான்ைாள்.

"ெட்சததி்ர ஒளி 
கறநது
பூக்கள் ெறுை்ம் 
பிழிநது 
ஒரு ெசால் ெசய்ப்தன் வாழ்க 
கா்தலி என்று 
இபபடிக்கு 
உன் கா்த்லன் ."

  ராஜகவி ராகில் 
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நடிைக பிரியா பவானி சங்கர்
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