
ஜெனீவாவில் தனது ஜெயல் வடி-
விலான ஆதரவவ இந்தியா, இலங்-
வைக்கு வழங்ைவவண்டுஜென 

இலங்வை ஜவளிவிவைார அவெச்சின் 
ஜெயலாளர் ெயநாத் ஜைாலம்பவை வவண்-
டுவைாள் விடுத்துள்ளார். அத்துடன் 
இந்தியா எங்ைவள வைவிட முடியாது 
என்றும அவர் ஜதரிவித்துள்ளார்.   

இந்தியாவிலிருந்து ஜவளிவரும 
இந்து நாளிதழுக்கு வழங்கியுள்ள ஜெவ்-

விஜயான்றிவலவய அவர் இதவன 
ஜதரிவித்துள்ளார்.   

ஜதறைாசிய நாடுைள், ஜெனீ-
வாவில் ஆதரவளிக்ைாவிடடால் 
இலங்வை மிைவும குழப்பெவட-
யுஜென ஜதரிவித்துள்ள ெயநாத் 
ஜைாலம்பவை, ஐக்கிய நாடுைள் 
ெனித உரிவெ வ்பரவவயில் அங்ைம 

வகிக்கும ்பாகிஸதான், இந்தியா, 
வந்பாளம, ்பங்ைளாவதஷ் ஆகிய 
நாடுைள் இலங்வைவயப வ்பான்று 
ஜைாவரானா வவரசுக்கு எதிரான 
வ்பாராடடத்தில் ஈடு்படடுள்ளதாலும, 
ெனித உரிவெ மீறல் குறறச்-
ொடடுைவள

REGISTERED AS A NEWSPAPER
IN SRI LANKA

2021 பெப்ரவரி 28ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை

வரு.73  இல. 09 H 
www.vaaramanjari.lk

/ ThinakaranLK/ Thinakaran.lk

February 28 Sunday, 2021

40/-

 2021    ெபப்ரவ�   28   ஞா�ற்றுக்�ழைம 

பார் ேபாற்றும்  பரதநாட்�யத் தாரைக ெசல்� �ஜயகுமார் ��தவா�(�ருைவயாறு, �ளெநாச்�) 

இணைப்பு
இலவச

03 2420

உளுந்தின் இறக்குமதி 
விவசாயிகளைப் 

பாதிக்குமா?
400 விக்்கட்டுகள்;

அஷ்வின் 
சாதளை

 புதுக்குடியிருபபு விவெட நிரு்பர்  

இந்திய மீனவர்ைளின் பிரச்சி-
வனக்கு தீர்வு ைாணப்படாவிடடால் 
இங்கிருந்து வ்பசிக் ஜைாண்டிருப்ப-

வதவிட ்பத்தாயிரம வடொைாண 
ைடறஜதாழிலாளர்ைளுடன் இந்தி -
யாவிறகு ்படகில் ஜென்று அந்த 
பிரச்சிவனவய தீர்ப்பதறகு வயாசித் -
துக் ஜைாண்டிருந்வதன் என ைடற -

ஜதாழில்அவெச்ெர் டக்ளஸ வதவா -
னந்தா வநறறு ஜதரிவித்துள்ளார்.  

முல்வலத்தீவில் நவடஜ்பறற 
ெக்ைள் ெந்திபபின் வ்பாது 
ஊடைங்ைளுக்கு ைருத்து

அவவாறு பென்று பெச்சு நடத்த ்தயஙகவும் ைாடபடன் - டக்்ளஸ்

வலாரன்ஸ ஜெல்வநாயைம

நாடு முழுவதும முன் -
ஜனடுக்ைப்படட நான்கு 
ெணி வநர விவெட சுறறிவ -
வளபபின் வ்பாது ்பல்வவறு 
குறறச் ஜெயல்ைளில் 
ஈடு்படட 3,871 ெந்வதை 

ந்பர்ைள் வைது ஜெயயப-
்படடுள்ளதாை ஜ்பாலிஸ 
ஊடைப வ்பச்ொளர் பிரதி 
ஜ்பாலிஸ ொஅதி்பர் 
அஜித் வராஹண ஜதரிவித் -
தார்.  இது ஜதாடர்பில் 
அவர் வெலும 
கூறியதாவது,   

நான்கு மணிநநர சுற்றிவளைப்பு;  
3,871 சநநதேக நபரகள் ளகது
 பி்ரதி பொலிஸ் ைாஅதிெர் அஜித ப்ராஹண

ொவைச்வெரி விவெட 
நிரு்பர்

நிதி மூலதன, ெந்வத 
ெறறும அரெ ஜதாழில் 
முயறசி ெறுசீரவெபபு 
இராொங்ை அவெச்ெர் 
அஜித் நிவாட ைபரால் 
வநறறு யாழ். நைருக்கு விெயம ஜெயதார்.  

யாழ். ்பல்ைவலக்ைழைப வ்பரவவ-
யின் ொதாந்தக் கூடடம நவடஜ்பறற 

நிவலயில், வ்பரவவக் கூடடத்துக்கு 
முன்னர் நவடஜ்பறற ைாவல 
வநர விருந்து்பொரத்தில் 

ஜைாவிட-19 ஜதாறறினால் ெரணித்தவர்ைவளயுமஅத -
னால் ெரணித்ததாை ெந்வதகிக்ைப்படடவர்ைவளயும அர -
சியவலபபினால் ்பாதுைாப்பளிக்ைப்படட, அடிப்பவட 
உரிவெயான நல்லடக்ைம ஜெயயப்படுவவத நீண் -
டைாலொை இழுத்தடித்துவிடடு இறுதியில் 

நீண்டகாலம் இழுததேடிததோலும்
அரசின் தீரமானததோல் நிம்மதி
மு.கா. ்தமலவர் ஹக்கீம் அறிக்மக

வலாரன்ஸ ஜெல்வநாயைம  

ஜைாவரானா வவரஸ ெர -
ணங்ைள் அடக்ைம ஜெயவது 
ஜதாடர்பில் ்பரிந்துவரைள், 
நி்பந்தவனைள் ெறறும 
ைடடவளைள் ஜதாடர்பில் 
வ்பச்சுவார்த்வத நடத்தி தீர் -

ொனஜொன்வற வெற -
ஜைாள்வதறகு சுைாதார 
அவெச்சின் அதிைாரி-
ைளின் விவெட வ்பச்சு -
வார்த்வத வநறறு நவட-
ஜ்பறறுள்ள நிவலயில் 
அது ஜதாடர்்பான 
்பரிந்துவரைள், 

பகாப்ரானா ை்ரணஙகள் அடக்கம்; 

முன்னாள் ெனாதி்பதி வெத்-
திரி்பால சிறிவெனவுக்கு அருகில் 
இருந்த சிறுமிைவள ைாண்பித்தால் 
ெனாதி்பதியுடன் வ்பெத் தயாஜரன 
ைாணாெல் வ்பாவனாரின் உறவு-
ைள் ஜதரிவித்துள்ளனர்.   
துண்டுப பிரசுரஜொன்றில் 

மைததிரி அருகிலிருந்த ்தமிழ்ச் சிறுமிகம்ள காண்பிக்கவும்   

பகாழும்பு, ஹூணுபிடடி, கஙகா்ராை விகாம்ரயின் 43ஆவது நவம் ைஹா பெ்ரஹ்ரா (26) இ்ரவு 
ஜனாதிெதி பகாடடாெய ்ராஜெக் ஷவின் ்தமலமையில் நமடபெற்்றது. பெ்ரஹ்ரா மவெவததில் கலநது 
பகாண்ட  ஐ.ப்த.க ்தமலவர் ்ரணில் விக்கி்ரைசிஙகவுடன் ஜனாதிெதி கலநதும்ரயாடிய பொது...

யாழ்.ெல்கமலக்கழக ெடடைளிபபு விழாவில் ைனம்த வருடிய நிகழ்வு. துமண பவந்த்ராக இருந்தபொதிலும் அந்தக் கணததில் ெ்தவி, 
நிகழ்பவன அமனதம்தயும் ை்றநது, முழஙகாலில் நின்று ெடடம் பெற்்ற விபெட ப்தமவயுமடய ைாணவமன பகௌ்ரவிதது ெ்தக்கம் 
அணிவிதது வாழ்ததும் அவ்ரது ைாண்மெப பொற்றுகிப்றாம்...           (ெடம்:- சுமிததி ்தஙக்ராொ)

மார்ச் மாத இதழ் 
இப்பாது கடைகளில்...

வாசியுங்கள், வாசிக்க வாஙகிக க்காடுங்கள்

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

ஐக்கிய ெக்ைள் 
ெக்தியின் முத-
லாவது ஆண்டு 
நிவறவு  நிைழ்வவ 
எதிர்வரும ொர்ச் 
ொதம 15ஆம 
திைதி ஜைாழும-
பில் நடத்துவ-
தறகு தீர்ொனிக்ைப்படடுள்ளது. ஐக்கிய 
ெக்ைள் ெக்தியின் ஜெயறகுழு கூடடத்தில் 
(26) இத் தீர்ொனம வெறஜைாள்-
ளப்படடதாை  ைடசியின்

ஐ.ம.சயின் முதலாவது  
வருட நிளறவு விழா  

ெ ட ட க் ை ல் -
லூரி ொணவன் 
த ா க் ை ப ்ப ட -
டவெ ஜதாடர்-
பில் ெடடத்த-
ரணி ொலிய 
பிரீஸ அதிர்ச்சி-
வயயும ைடும 
ைண்டனத்வதயும டுவிடடரில் ்பதிவு 
ஜெயதுள்ளார்.   

ஜ்பாலிஸாரின் மிைவும ஜைாடுவெ-
யான நடவடிக்வைைவள சிறிதளவும 
ெகித்துக் ஜைாள்ளக்கூடாஜதன ெடடத்-
தரணி ொலிய பீரிஸ அந்தப ்பதிவில் 
ஜதரிவித்துள்ளார்.   

வ்பலியஜைாட 

ெடடக் கல்லூரி 
ைாணவன் ்தாக்கு்தல்;   

ஷமஸ ்பாஹிம   
ெனித உரிவெ ஆவணயாள -

ரின் அறிக்வைவய நிராைரிப்பதா-
ைவும அது ்பக்ைச்ொர்்பானஜதன் -

றும அரொங்ைத்தினால் தமிழ் 
ெக்ைளுக்கு ்பாதிபபு இருந்தால் 
இறுதி யுத்தத்தின் 
வ்பாது  புலிைள் ்பக்ைம

அரசாஙகம் மீது நம்பிகளக இருநதேளமநே  
புலிகளி்டமிருநது மககள் தேப்பிவரக காரணம்  

ஐ.நா.ஆமணயரின் அறிக்மக ெக்கச்ொர்ொனது;  

விக்கல் வீராச்ாமி

‘்ெனிவாவில் இம்முளற தமிழருக்கு 
நல்ல்தாரு தீர்வு கிளடக்கும்’,  இதுதான் 
தமிழ் தளலளமகளின் அறிக்ளக, தமிழ் 
ஊடகஙகளில தளலப்புச் ்சய்தி....

 இம்முளற மட்டும் இல்ல, கடந்த 12 
வருஷமா இதத தளலப்பு ்சய்திளை மார்ச் 
மாதத்தில் ்வளியிடுவதில் இந்த இரண்டு 
தரப்பும் கில்லாடிகள்...!!!

ொகிஸ்்தான், பநொ்ளம், ெஙக்ளாப்தஷ் மீதும் நம்பிக்மக   

பஜனீவாவில் பெயல்வடிவிலான ஆ்த்ரவு எைக்பக;   

இந்தியா எங்களை 
ள்கவிட முடியாது  

கடும் அதிர்ச்சியில்   
சட்டத்தரணி சாலிை   
டுவிடடரில் ொடல்
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இறுதி யுத்த கால உண்மைநிமல
இதுபவ என்கி்றார் அலி ெபரி

THE HINDU நாளி்தழுக்கு வழஙகிய   
பெவவியில் பவளிவிவகா்ர   
பெயலா்ளர் ஜயநாத பகாலம்ெபக   

அஜித நிவாட் கப்ரால் நநற்று 
ோழப்பாணம் விஜேம்  

பகாப்ரானாவால் ை்ரணிபபொர் நல்லடக்கம்

ைார்ச் 15 இல் பகாழும்பில்  
ஜனாதிபதியு்டன் நபச்சு ந்டததே   
நிபநதேளன விதிககும் உறவுகள்   
்தகவமல மவதது ஆர்பொடட 
உ்றவினர்கள் கருதது   

இநதிே மீனவர ஆககிரமிப்பு ததோ்டரின்  
10,000 மீனவரகளு்டன் பள்டதேடுப்நபன்  

பரிநதுளரகள், நிபநதேளனகள்  
அடுததேவார முற்பகுதியில் தவளியீடு  
சுகா்தா்ர பெமவகள் ெணிபொ்ளர் நாயகம் அபெல குணவர்்தன

32ெக்கஙகள்

இலஙளகயின் அரசிைல் தளலவிதிளை
நிர்்ணயிக்கும் சக்திைாக

ைாழ். அதிகார வர்க்கம்
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நான் ப்ரடி நீங்க ப்ரடியா?   
தமிழ்க ததரதல் ்களம் 

சூடு பிடிக்்கத் பதாடஙகிவிடடது 
என்ெமத இநத விளம்ெ்ரத்மத 
நீங்கள் தமிழ்க பதாமைக்்காடசி்க-
ளில் ெமையறிவிபொ்கக் த்கடெதன் 
மூைம் உணரநது ப்காள்ளைாம். 
பி்ரதைர தைாடியின் பவற்றிக்கு 
விளம்ெ்ர அணுகுமுமை்கமளயும் 
உத்தி்கமளயும் வடிவமைத்துத் தநத 
அதத ப்கால்்கத்தாமவச் தேரநத பி்ர-
ோநத் கித�ார இம் முமை தி.மு.்க 
பெருநபதாம்க தெசி தேமவக்கு 
அைரத்தியிருக்கிைது. நான் ப்ரடி, 
நீங்க ப்ரடியா? என்ெது கித�ார வடி-
வமைத்த உத்தி்களில் ஒன்ைா்கத்தான் 
இருக்்க தவண்டும். இன்னும் ெை 
விளம்ெ்ரங்களும், நவீன உத்தி்களும் 
அடுத்தடுத்து பவளிவரும். தி.மு.
்கவின் வாய்பபு என்ன பவன்ைால், 
மு்ரபோலி, தின்க்ரன், குஙகுைம், ேன் 
டி.வி குழுைம், ேன் த்ரடிதயா பேனல் -
்கள் என வலிமையான பி்ரோ்ர ்கருவி-
்கள் அதனிடம் உள்ளன. பதாண்டர 
ெைமும் அமைபபு ரீதியான ெைமும் 
உள்ளது. எனதவ தி.மு.்கவுக்கும் 
அதன் கூடடணி ்கடசி்களுக்கும் 
பி்ரோ்ர ெைம் வலுவா்கதவ உள்ளது.  

அ.தி.மு.்கவும் ேமளத்தது அல்ை. 
எடபொடியார பவகு ைாவ்கைா்கதவ 
்காய்்கமள ந்கரத்துகிைார. ஸடாலின் 
விடுக்கும் ேவால்்களுக்கு ெதிைடி 
ப்காடுக்கிைார. நான் ெதவிக்கு வந -
ததும் கூடடுைவு வஙகி்களில் ்கடன் 
பெற்ை விவோயி்களின் ெயிரக்்கடன்-
்கமள தள்ளுெடி பேய்தவன் என்று 
ஸடாலின் விவோயி்களிடம் உறுதி -
பைாழி அளித்தார. உடதன விவோயி -
்களின் ்கடன்்கமள தள்ளுெடி பேய்தத 
ஆமண பவளியிடடு ஸடாலிமன 
மி்ரளச் பேய்தார முதல்வர எடப-
ொடி. 59 ஆண்டு்கள் என்றிருநத 
அ்ரசு ஊழியர தேமவக் ்காைத்மத 60 
என்ெதா்க உயரத்தி அறிவித்தததாடு 
11, 12, 13ம் ஆண்டு ைாணவர்கள் 
அமனவரும் ததரவில் சித்தி பெற்ை-
தா்க்கவும் ஆமண பவளியிடடிருக்-
கிைார முதல்வர. ததரதல் ்காைைா்கப 
ொரத்து பி்ரைாண்டைா்க ்கடடி எழுப -
ெபெடடிருக்கும் பெயைலிதா நிமன-
விடத்மத திைநது மவத்த அவர, 
்கடநத வா்ரம் பெயைலிதா பிைநத 
தினத்மதயும் விரிவான ஏற்ொடு்களு-
டன் ப்காண்டாடினார. ப்காத்ரானா 
ெ்ரவமை பவற்றி்க்ரைா்கக் ம்கயாண்-
டதா்கவும் அவருக்கு ஒரு நல்ை 
பெயர உண்டு.  

இச் ேடட ைன்ைத் ததரதலில் தி.மு.
்கவுக்த்க பவற்றி வாய்பபு இருபெ-
தா்க ்கணிக்்கபெடடிருநதாலும் அ.தி.
மு.்கவின் ததால்வி ெடுததால்வி-
யா்க அமையாது என்ெது திண்ணம். 
மூன்று ஆண்டு்களுக்கு முன்னர 
ெைவீனைான நிமையில் ்காணப-
ெடட அ.தி.மு.்க, அந நிமையில் 
இருநது மீண்டிருக்கிைது. ொ.ெ.்க.
வும் தைாடியவர்களும் எடபொடி 
அ்ரசுக்கு பதாடரச்சியா்க அளித்து -
வநத பின்னணி ஆத்ரவு, ஆடசி ்கவி-
ழாைல் ொரத்துக் ப்காண்டது. அதன் 
பி்ரதியுெ்கா்ரைா்கதவ அ.தி.மு.்க. 
அம்ரைனதுடன் ொ.ெ.்க.மவ கூடட-
ணியில் தேரத்துக் ப்காள்ள தவண்டி -
யதாயிற்று.  

தி.மு.்க என்ைாதைதய அதன் 
தைமடப தெச்சுத்திைன், எழுத்து 
வன்மைதான் அமடயாளைா்க 
நிற்கும், அண்ணா, ்கருணாநிதி, 
ஆமேத்தம்பி, நாஞ்சில் ைதனா-
்க்ரன், பநடுஞ்பேழியன், அன்-

ெழ்கன் என ஒரு பெருவரிமே 
தைமட்களில் தீபபொறி எழுபபும், 
எழுத்து்கள் ்கனைா்கத் தகிக்கும், 
இபதொது அஙத்க தெேக் கூடியவர 
ஸடாலின் ைடடுதை. அண்ணாது -
ம்ரயின் வீச்சு, தநமதயின் ைாவ்கம் 
எல்ைாம் இல்மை என்ைாலும், ைக்-
்களுக்கு விளஙகும் வம்கயில் தெசு-
கிைார. அவ்ரது ை்கனான உதயநிதி 
ஸடாலின் மெயமனபதொை ததாற் -
ைைளிபெததாடு மு்கொவங்களும், 
தைமட பைாழியும் பவகு சுைார, 
அவவளதவ! அநத வரிமேயில் 
்கனிபைாழி வி�யத்ததாடு தெேக் 
கூடியவர. மு.்க.ஸடாலினுக்குப 
பின்னர தி.மு.்கமவ தமைமைதயற்-
கும் தகுதி ்கனிபைாழிக்த்க உண்டு 
என்ெது ெைரின் அபிபபி்ராயம். 
ஆனால் ஸடாலின் குடும்ெம் ்கனி -
பைாழிக்கு விடடுத் தருைா?  

ஸடாலினுக்கு வயது ததாற்-
ைத்தில் பதரியாவிடடா-
லும் அவர எழுெமதத் 
தாண்டி விடடார. 
தற்தொது தன் த்கே ஸ-
மடமையும் ைாற்றி 
இளமைத் ததாற்ைம் 
தரும் வம்கயில் 
த த ா ற் ை ை ளி க் கி -
ைார ஸடாலின். 
இத் ததரதலில் 
அவ்ரால் ஆட-
சி ம ய ப 
பி டி க் ்க 
மு டி -
ய ா -

விடடால் அது தி.மு.்கவின் இருப-
புக்த்க ொதிபமெ ஏற்ெடுத்தைாம். 
ைற்பைாரு ததரதலுக்்கா்க ஐநது 
ஆண்டு்கள் ்காத்திருபெது அ்ரசியல் 
ரீதியா்க இைாெ்க்ரைா்க அமையாது. 
எனதவ அவர இம்முமை ஆடசி-
மயப பிடித்ததயா்க தவண்டும். 
அநத அவே்ரத்மத ‘நான் ப்ரடி, நீங்க 
ப்ரடியா? என்ை விளம்ெ்ரத்தில் ்காண-
முடிகிைது.  

ஸடாலினுக்கு பவற்றிபயான்மை 
நிரூபித்து ்காடட தவண்டிய ததமவ 
உள்ளது. அதத ேையம் எடபொடிக் -
கும் இத் ததரலில் பவற்றி பெற்தை -
யா்க தவண்டிய நிமை. ஏபனனில் 
அவ்ரது இருபபுக்கு ேவால் விடுக்்க 
சின்னம்ைா வநது விடடார!   

நாம் இஙத்க முக்கியைா்கக் ்கவ -

னிக்்க தவண்டியது, சின்னம்ைா ேசி்க -
ைாவின் வரும்க தமிழ்க அ்ரசியலில் 
ஏற்ெடுத்தபதொகும் ைாற்ைங்கமள 
ேசி்கைா குடும்ெம் தமிழ்கத்தின் 
பேல்வாக்குடன் பேல்வம் ப்காழிக்-
கும் குடும்ெங்களில் ஒன்று. இதற்கு 
பின்புைைா்க நின்ைவர பெயைலிதா. 
இத் பதாடரபு ெற்றி இஙத்க நாம் 
தெே தவண்டியதில்மை.   

ேசி்கைா பேன்மனக்கு வநததில் 
இருநது திம்ரைமைவில் பேயல்-
ெடடு வருகிைார. அவ்ரது பி்ரதான 
எதிரி தி.மு.்க.தவா அல்ைது 
ஸடாலிதனா அல்ை. அ.தி.மு.்கமவ 
ப்காண்டு நடத்தும் எடபொடியும் 
ென்னீர பேல்வமும்தான். ென்னீர 
பேல்வமும் ேசி்கைாவுக்கு பொருட-
டல்ை. ‘வாஙகி’ ேரி்கடடி விடைாம் 
என அவர ்கணக்கு தொடைாம். 
அவர தனது எதிரியா்கக் ்கருது-

வது எடபொடி ெழனிச்ோமிமய. 
ஏபனனில் எஙத்கதயா, இருநத எடப-
ொடியாம்ர சின்னம்ைா ம்க்காடடிய-
தால்தான் முதைமைச்ே்ரானார என்ெ-
தும் தைமேயின் கீழ் ஊரநது பேன்று 
ேசி்கைாவின் ொதங்கமளத் பதாடடு 
வணஙகினார என்ெதும் அமனவ-
ரும் அறிநத ஒன்று. அபெடி விசுவா-
ேம் ்காடடி ெதவி பெற்ைவர இன்று 
ைாரபில் ொயும் தவஙம்கயாகிப 
தொனாத்ர என்ை ஆத்தி்ரம் ேசி்கைா-
விடம் உண்டு. அவ்ரது தற்தொமதய 
இைக்கு அ.தி.மு.்க தமைமைமயக் 
ம்கபெற்றுவது.  

ேசி்கைா விடுதமையாகி பேன்மன 
திரும்பியதும் பேன்மனயிலும் 
பவளி ைாவடடங்களிலும் அ.தி.
மு.்க பி்ரமு்கர்கள் ேசி்கைாமவ 

வாழ்த்தி தெனர்கமள மவத்தனர. 
அ.தி.மு.்கவின் மூன்ைாம் நிமை பி்ர-
மு்கர்கள் சின்னம்ைாமவ பு்கழ்கின்ை-
னர. ென்னீர பேல்வம் இதுவம்ர சின் -
னம்ைாமவ விைரசிக்கும் வம்கயில் 
வாதய திைக்்கவில்மை. ்கடசிக் 
ப்காடிமய தன் ்காரில் சின்னம்ைா 
ெைக்்க விடுவது, அ.தி.மு.்கமவ 
ம்கபெற்றுதவன் என ேசி்கைா 
போல்வது என்ெனவற்மை ென்னீர-

பேல்வம் விைரசிக்்கதவ இல்மை.  
இபதொக்கு, அ.தி.மு.்கவுக்குள் 

எடபொடி ஆத்ரவு அணி, சின் -
னம்ைா ஆத்ரவு அணி என இ்ரண்டு 
அணி்கள் பேயல்ெடடு வருவமத 
பவளிபெடுத்தி உள்ளது. உள்ளுக்-
குள் நடநதுவரும் இப பிளவு முயற்-
சி்களில் ொ.ெ.்க. எநதப ெக்்கம் 
நின்று தூெம் தொடுகிைது என்ெமத 
இபதொது ்கணிக்்க முடியவில்மை.  

இநத பிளவு எபதொது பவளிதய 
பதரியவரும்?  

ததரதல் முடிநத பின்னர பவளிப -
ெடைாம். அ.தி.மு.்க ததால்வி 
அமடநது எடபொடி ெழனிச்ோமி 
பவறும் எம்.எல்.ஏ. ஆனதும் 
அவ்ரது அதி்கா்ரங்கள் ைடடுபெடுத்-
தபெடும். இன்மைய பேல்வாக்கு 

ைஙகும். அச்ேையத்தில் தனது 
்காய்்கமள ந்கரத்தி ென்னீர பேல்-
வத்தின் ஆத்ரவாளர்கமள தி்ரடடி 
்கடசிமய பிளக்்க ேசி்கைா முமனய-
ைாம்.  

ேசி்கைாவுக்கு இம்முமை ததரத -
லில் தொடடியிடுவதற்கு வாய்பபு 
கிமடக்்காது. அது அவருக்கு பின்ன-
மடவுதான் என்ைாலும் அ.தி.மு.்க-
வின் மீதான அவ்ரது பிடி தள்ராது 
என்தை ததான்றுகிைது. டி.டி.வி தின்க-
்ரன் அ.ை.மு. ்கடசிமயத் பதாடரநது 
நடத்தி வருகிைார. அதன் தமைவர 
ெதவி ்காலியா்கதவ, ேசி்கைாவின் 
வரும்கக்்கா்க, மவக்்கபெடடுள்ளது. 
டி.டி.வி தின்க்ரன் பொதுச் பேய-
ைாளர ைடடுதை. ஆனால் ேசி்கைா 
இன்னும் அக் ்கடசியின் உறுபபின்ரா-

்கவில்மை. தமைவர ெதவிமயயும் 
ஏற்றுக் ப்காள்ளவில்மை. அவவாறு 
அ.ை.மு.்கவில் இமணநதால் அவர 
அக் ்கடசிக்குள் ைடடுபெடுத்தபெடு -
வார. அ.தி.மு.்கவில் உரிமை த்கா்ர 
முடியாது தொகும். நீதிைன்ை வழக்-
ப்கான்றில் தாதன இபதொதும் அ.தி.
மு.்கவின் பொதுச் பேயைாளர என 
அவர தன்மன குறிபபிடடுள்ளார. 
அ.ை.மு.்கவில் இமணநது தமைவர 
ெதவிமய ஏற்ைால் அவ்ரது பொதுச் 

பேயைாளர என்ை உரிமை த்கா்ரல் 
வலுவிழநதுவிடும். எனதவ தனது 
ஆத்ரவுதளைா்க அ.ை.மு.்கமவ தின-
்க்ரன் தமைமையில் இயங்க விடும் 
அதத ேையம், அ.தி.மு.்கமவ ம்கப-
ெற்றும் ்காய்ந்கரத்தல்்கமள ேசி்கைா 
மி்கச் ேரியா்க பேய்து வருகிைார.  

டி.டி.வி தின்க்ரனும் ேசி்கைாவும் 
அ.தி.மு.்கமவ விைரசிபெமதவிட 
மி்கக் ்கடுமையா்க தி.மு.்க.மவ விைர-
சித்து வருகின்ைனர. தமிழ்க அ்ரசிய-
லில் இருநது தி.மு.்கமவ அழித்து-
விட தவண்டும் என்றும் தி.மு.்கமவ 
ஒழிபெதத தைது தநாக்்கம் என்றும், 
தி.மு.்க ஒரு தீய ேக்தி என்ெதா்க-
வும் டி.டி.வி தின்க்ரன் தைமடக்கு 
தைமட ்கடுமையான தாக்குதல் -
்கமள நி்கழ்த்துகிைார.  

இநந தீவி்ர தி.மு.்க எதிரபபு ேநதத -
்கத்மத ஏற்ெடுத்துகிைது.  

ஏபனனில் ேசி்காைாவும் தின்க -
்ரனும் தி.மு.்க ஆடசிக்கு வருவ-
மததய உண்மையா்கதவ விரும்பு-
கின்ைனர. அவர்களுக்கு உடனடியா்க 
அ.தி.மு.்கமவ ம்கபெற்ை முடியாது. 
அதற்கு ஆடசி ்கவிழ தவண்டும். 
்கவிழ்நதால் அடுத்ததா்க ெதவி 
ஏற்்கப தொகிைவர மு.்க. ஸடாலின். 
அவர அ.தி.மு.்கவின் இன்மைய 
தமைமை அ்கற்ைபெட தவண்டும் 
என்ை ்கருத்மதக் ப்காண்டவர. அ.தி.
மு.்க பதாண்டர்கள் எடபொடி அணி 
என்றும் சின்னம்ைா அணி என்றும் 
இ்ரண்டா்கப பிரிநதுள்ளனர. 
ேசி்கைா விடுதமையாகிைார என்ை 
பேய்தி பவளியானதும் அவர எடப-
ொடி தமைமைமய ஏற்றுக்ப்காண்டு 
்கடசியில் இமணநதால் பி்ரச்சிமன 
இல்மை என்ை ேமிக்ஞமய எடப -
ொடி த்ரபபு பவளியிடடது. ஆனால் 
சின்னம்ைா அமத ஏற்றுக்ப்காள்ள-
வில்மை. தன்னால் முதல்வ்ராக்்கப-
ெடடவரின் கீழ் பேயல்ெட ேசி்கைா 
தயாரில்மை. எனதவ, ஸடாலிமன 
அடுத்த முதல்வ்ரா்க ப்காண்டு வ்ர 
ேசி்கைா விரும்புகிைார. 

 (10 ஆம் ெக்்கம் ொரக்்க)

அ.தி.மு.க்ை ்கபபற்றும காய் நகர்்த்லகளில

சின்னம்மா சசிகலமா
ஸ்டாலின் அ.ம.மு.கவையேடா தினகரன் மற்றும் 
சசிகலடாவையேடா பெரிதடாக விமர்சிபெது இலவல. 
அதுயெடாலயை டி.டி.வி தினகரன் ஸ்டாலிவன 
விமர்சிபெது இலவல. ஆனடால தி.மு.கவை 
அடியேடாடு ஒழிகக யைண்டும் என்றும் தி.மு.கவை 
ஆட்சிககு ைரவி் மடாட்ய்டாம் என்றும் தினக-
ரன் கர்ஜிககிறடார். இதன் பின்னடால இருபெது 
யைபறடாரு அரசிேல. அ.தி.மு.கவை இரண்டு 
அணிகளடாக பிரித்து ைடாககுகவள சிதறடிபெதும் 
தி.மு.கவை ெதவிககு பகடாண்டு ைருைதுமடாகும்’



அனுமதி வழங்கும் வர்த்தமானி தற்காலிகமானது என்பது வீண் புரளி

முகத்ைத முற்றாக மைறக்கும் நிகாபிற்கு தைட விதிக்கப்பட்டாலும் 
ஹிஜாப், ஹபாயாவுக்கு எந்த தைடயும் கிைடயாது

-�� அைமச்சர் 
அ� சப்�யுடனான 
ேநர்காணல்
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��ந்த ெமாரெகாட  

மலரும் யுகத்திற்கு 
புதியேதார் வடிவம்

பு �கைள ேதாற்க�த்த நாட்�ல், "�ங்-
கத்துடன் வாழும் ேபாது ஒட்டகம் 
அைம�யாக இருக்க ெத�ந்து ெகாள்ள 

ேவண்டும்.” ெகாழும்பு நக�ல் பய�க்கும் 
முச்சக்கர வண்��ன் �ன்னால் இவ்வாறு 
எழுதப்பட்டுள்ளது. அவ்வாக்�யம் ெபரும் 
உள்ளார்ந்த கருத்ைத கு�ப்�டு�றது.  

மக்கள் சமூகத்�ன் ஒரு பகு��னர் இந்த 
கருத்துக்காக வாதாடுவார்கள்  என்பது �ச்ச-
யேம. ஆனால் ெபரும்பான்ைமயாேன�ன் 
கருத்து இவ்வாறானதா எனஆராய ேவண்�-
யது அவ�யமாகும்.

ேபத�ல்லாத சமூக�ல்ைல. உல�ல் 
எல்லா இடங்க�லும் ஏகா�பத்�ய வாதம் 
உண்டு. இருப்பது ஒன்று. கட்டுப்படுத்து-
வது ேவெறான்று. மற்ைறய தரப்பாைர 

�யாயமாக  நடத்தல் ம�தா�மானமா-
கும். ��யாக  நடத்தும், அைனவரும் 
இைணந்�ருக்கக் கூ�ய முைறெயான்று 
காணப்படல் உயர்ந்த பண்பாகும்.  அவ்-
வாறான சமூகங்கள்,  நாடுகள் �றப்பு 
வாய்ந்தைவ என்பைத கு�ப்�டேவண்-

�யது அவ�யமாகும்.
ெபரும்பான்ைமயாேனாருக்கு ஏற்றவாறு 

மு�வுகைள எடுப்பது ஒரு ெகாள்ைக. 
ஜனநாயகமும் அதுேவ. ஆனால் �றுபான்-
ைம�னைர புறக்க�ப்பது  ஜனநாயகத்-
�ல் இல்ைல. இன, மத, ெமா�, வகுப்பு 
என்ற ���ல் எந்தெவாரு �றுபான்ைம-
�னருக்கும் சுய ம�யாைத உண்டு.  தான் 
மாத்�ரம் ெகௗரவமாக வாழ்வது வரப்�-
ரசாதமாகாது.. �� மற்றும் �யாயத்�ன் 
�ள அகலங்கைள �ர்ண�ப்பது ெவற்�-
யாளேன. ேதால்� அைடபவன் தனக்குக் 
�ைடத்த மு�ைவ ேகள்� ேகட்காது ஏற்றுக் 
ெகாள்ள ேவண்டும். �றுபான்ைம�ன�ல் 
ஒருவராகேவா மற்றும் ேதால்� அைடந்தவ-
ராகேவா வாழ எவரும் �ரும்புவ�ல்ைல. 

தான் �ரும்பாத இடத்�ற்கு ேவெறாருவைர 
தள்��டுவைத எந்தெவாரு மதக் ெகாள்-
ைகயும் அனும�க்க�ல்ைல என்பைத 
கு�ப்�டேவண்டும்.

பயங்கரவாதத்ைத ஒ�க்க எமது நாட்டால் 
மு�ந்தது. முழு நாடுேம அதற்கான அர்ப்ப-
�ப்ைபச் ெசய்தது. பு�ைய ேதாற்க�த்த 
�ங்கெமன்று அ�ப்பைடவாதத்�ற்ேகா 
பயங்கரவாதத்�ற்ேகா கதைவ �றந்துவடு-
வது நல்லதல்ல.

 �� மற்றும் �யாயமான சமூகத்துக்காக 
வாதாடுவது ேகாைழத்தனம் என எண்�-
னால் அது கடும் குற்றமாகும்.

இலங்ைக மு�ெவடுக்க ேவண்�ய இடத்-
�லுள்ளது. அன்றாட நடவ�க்ைக,ெச-
யல்படும் மற்றும் மு�ெவடுக்கும் �தம் 
என்பவற்�ற்கு அைமய தைல�� �ரண-
�க்கப்படும். உல�ன் �றந்த நாடு என்ற 
இடத்ைத இலகுவாக ெபற்று�ட�ல்ைல. 
அந்த ெபருைமைய ெபரும் அர்ப்ப�ப்-
புக்கு �ன்னேர ெபற்ேறாம் என்பைத மறந்து 
�டக்கூடடது.  உல�ல் �க இலகுவாக 

ேமாசமான நாடு என்ற �ைலைய அைடந்து 
�டலாம். 

இறந்தவர்க�ன் உடல்கைள எ�ப்பேதா 
புைதப்பேதா ெகாேரானா ெதாற்றுக்கு கார-
ணமாவ�ல்ைல என உலக சுகாதார �று-
வனம் ஏற்றுக்ெகாண்டுள்ளது. ெதாடர்பு 
ெகாண்டவர்கள் ெசயல்படேவண்�ய �தம் 
கு�த்து ெத�வான ப�ந்துைரகைள  அது 
வழங்�யுள்ளது. இஸ்லா�யர்க�ன் மத நம்-
�க்ைக�ன்ப� இறந்த உடல்கைள எ�ப்பது 
ஆத்மாவுடன் ெதாடர்புபட்ட பாரதூரமான 
�டயமாகும. மத மற்றும் கலாசார கருத்து-
களுடன் சுகாதார ��முைறகைள கலக்கத் 
ேதைவ�ல்ைல. ஆனால் இது பற்� கருதா-
மல் இலங்ைக ��ரமான  அ�ப்பைடவாத  
�ைலப்பாட்�லுள்ளது. அரசாங்கம் த�த்து 
எடுத்த மு�வல்ல. பல �தமான தூண்டல்-
கள் மற்றும் அழுத்தங்கள் அதற்குக்  காரண-
மாகும். உலகத் தைலவர்கள், ம�த உ�ைம 
அைமப்�ன் ம�தா�மான நடவ�க்ைக-
களுக்காக வாதாடுேவார் ஆச்ச�யத்துடன் 
பார்த்துக்ெகாண்�ருக்�றார்கள்.

�யாயமான நாடு, ம�தா�மானத்து-
டன் �ந்�க்கும் மக்கள் என உறு� ெசய்ய 
இன்னும் காலம் கடந்து �ட�ல்ைல. 
ெபௗத்த தர்மத்துக்கு அைமய வாழும் 
ெபரும்பான்ைம�னர் பற்�ப் ��க்க 
அல்ல ைக �ட முயற்� ெசய்ய ேவண்டும். 
பைகயால் பைகைய ெவல்ல மு�யாது 
என்னும் புத்த�ன் ேபாதைனைய மறக்கக் 
கூடாது. ெபௗத்த, இந்து, ��ஸ்தவ மற்றும் 
இஸ்லாம் மதங்க�ல் மாத்�ரமல்ல ஏைனய 
மதங்க�லும் மரணத்�ன் �ன்னரான மறு 
வாழ்வு பற்�ய நம்�க்ைகயுண்டு. அதைன 
ம�க்க ேவண்டும். இறு�க் ��ையகள் 
நடத்தப்படேவண்�ய �தம் பற்�ய ஒப்பு-
தல்கள் உண்டு. அவற்�ன் ச�த்�ரம் �க்க-
லானது. உண்ைம ெபாய்கைள ஒரு புறம் 
ைவப்ேபாம்.. அயலவ�ன் மரணத்ைத நல்-
ெலண்ணத்ைத உருவாக்கும் வ�யாக மாற்-
றுவதற்கு தயங்கத் ேதைவ�ல்ைல.

பைகைய பைகயால் ெவல்ல முடியாது

த��ல்: �.ஆர்.வயலட் 

இலங்ைக அர�ய�ல் பல முக்�ய �ட-
யங்கள் ப�வான வாரமாக கடந்த 
வாரத்ைத கு�ப்�டலாம்.இம்ரான் 

கா�ன் இலங்ைக �ஜயம்.ெஜ�வா அமர்-
�ல் இலங்ைக ெதாடர்�ல் ஆைணயாள�ன் 
குற்றச்சாட்டுகள், ஜனாஸாக்கைள புைதப்ப-
தற்கான அனும� என்பன அவற்�ல் கு�ப்�-
டத்தக்கைவயாகும்.

இவற்ைற பற்�ெயல்லாம் ேபசுவதற்கு 
ெபாருத்தமானவர் �� அைமச்சர் அ� சப்� 
என்பதால் அவைர �னகரன் வாரமஞ்ச�க்காக 
சந்�த்ேதன். கு�ப்பாக புர்கா தைட பற்�யும் 
ஜனாஸாக்கைள புைதப்பதற்கான அனும� 
ெதாடர்பாகவும் அவர் கருத்துத் ெத��த்தார்.

ேகள்�: ெஜ�வா ம�ைத உ�ைம 
மாநாடு மற்றும் பாக்�ஸ்தான் �ரதம�ன் 
இலங்ைக �ஜயம்  என்பவற்�ன் காரணமாக 
தான் ெகாேரானாவால் மர�த்தவர்க�ன் 
உடல்ைள புைதக்க அனும� �ைடத்ததாக 
பரவலாக ேபசப்படு�றது. இதன் உண்ைம 
�ைல என்ன?

அதைன ஏற்க மு�யாது. �ண்ட  நாட்க-
ளாக இந்த �ரச்�ைன கு�த்துப் ேபசப்பட்டு 
வரு�றது. இது ெதாடர்�ல் �ய�க்கப்பட்ட 
குழு�ல் இது கு�த்து ஆராயப்பட்டு வந்தது. 
குழு�லுள்ள �லர் இதற்கு அனும� வழங்-
குவதற்கு தயாராக இருக்க�ல்ைல. அந்தக் 
குழு �ரும்பவும் கூ� ஆராய்ந்த �ன்னர் 
எடுத்த மு��ற்கு அiைமயேவ புைதப்ப-
தற்கு அனும� வழங்கப்பட்டுள்ளது. அது 
த�ர ேவறு காரணம் �ைடயாது.

ேகள்�: பா�ஸ்தான் �ரதம�ன் வரு-
ைக�ன் ேபாது முக்�ய அைமச்சராக ஆரம்-
பம் முதல் இறு� வைர �ங்கள் இருந்�ர்கள். 
புைதக்கும் அனும� ெதாடர்�ல் அவரு-
ைடய �ஜயத்�ல் ேபசப்பட்டதா?

அவ�ன் �ஜயத்�ல் �ரதமர் மற்றும் ஜனா-
�ப�யுடன் த�யாக ேநர� ேபச்சுக்கள் நடந்-
தன. அங்கு ேபசப்பட்டதா என்று ெத�யாது. 
ெபாதுவாக நடந்த கூட்டங்க�ல் இந்த 
�டயம் ேபசப்பட�ல்ைல.

ேகள்�:   �காைர, ேதவாலய 
சட்டம் மாற்றப்படாது ஆனால் முஸ்�ம் 
த�யார் �வாக �வாகரத்து சட்டம் மாற்றப்-
படும் என்று கூ��ருந்�ர்கள். த�யார் சட்-
டங்கைள மாற்றுவதாக இருந்தால் ஒன்ைற 
மட்டும் அனும�ப்பது பற்� �மர்சனம் எழு-
�றேத?

முஸ்�ம்க�ன் பள்�வாசல்கள் ெதாடர்-
பான வக்பு சட்டத்ைத ேபான்றது தான் 
அது. அதனால் எவருக்கும் எந்த பா�ப்பும் 
�ைடயாது. ஆனால் ஏைனய த�யார் சட்-
டங்க�ல் மாற்றம் ெசய்ய ேவண்டும்.

�லர் கூறுவது ேபான்று அர�யலைமப்-

�ன் 16-2 சரத்ைத �க்�னால் 
அது சகல  த�யார் சட்டங்-

கைளயும்  பா�க்கும்.
எமது நாட்�லுள்ள 

முஸ்�ம் ெபண்க�ன் 
நலனுக்காகத் தான் 

முஸ்�ம் த�யார் 
�வாக,  �வா-

கரத்துச் சட்டம் மாற்றப்படு�றது. அது 
தற்காலத்�ற்கு உகந்ததாக இல்ைல. சவு� 
அேர�யா�ல் 18 வயது �ருமண வயதாக 
அ��க்கப்பட்டுள்ளது. உச்ச ��மன்ற ��-
ப�களாக கூட அங்கு ெபண்கள் �ய�க்கப்-
பட்டுள்ளனர். மேல�யா�ல் �ரதம ��யரச-
ராக ெபண் ஒருவர் இருக்�றார்.

�ங்கப்பூர் ஜனா�ப� முஸ்�ம் 
ெபண்ம�. பா�ஸ்தான், பங்களாேதஷ் 
நாடுக�ல் �ரதமர்களாக  ெபண்கள் இருந்-
தார்கள். எமது நாட்�ல் கா� ��ப�யாக 
ெபண் ஓருவைர �ய�க்க மு�யாது என்றால் 
அைதத் த�ர ேவறு �ற்ேபாக்குத்தனம் 
இருக்க மு�யுமா?.  எமது முஸ்�ம் �வாக, 

�வாகரத்து சட்டம் பைழைமவாத ேபாக்கு-
ெகாண்டது. இதைன மாற்�யாக ேவண்டும்.

கா� ��ப�கள் பற்�   அேனக ெபண்கள்,  
ெபற்ேறார்களுக்கு நல்ல�ப்�ராயம் 
�ைடயாது. 70 �தமான கா� ��ப�க�ன்  
நடத்ைத பற்� �மர்சனம் உள்ளது. இது 
ெதாடர்�ல் பல முைறப்பாடுகள் �ைடத்-
துள்ளன. கா� ��மன்ற �சாரைணகளுக்கு 
ேநரம், இடம் எதுவும் �ைடயாது. வழக்-
�ற்கு இலக்கம் கூட வழங்கப்படுவ�ல்ைல.

ேகள்�: �ல �க்குமார்களும் அைமப்-
புகளும் முஸ்�ம் �வாக, �வாகரத்து சட்-
டத்ைத மாற்றுவது பற்� ெப�தாக ேப� வரு-
�ன்றேர..? 

ப�ல். அவர்கள் கூறுவதற்காக நாம் சட்-
டத்�ல் மாற்றம் ெசய்ய�ல்ைல. தமது அர-
�யலுக்காக அவர்கள் ேபசு�றார்கள். எமது 
ெபண்க�ன் நலனுக்காக இ�ல் கட்டாயம் 
மாற்றம் ெசய்தாக ேவண்டும். அதற்கான 
முன்ெனடுப்புகள் நைடெபறு�ன்றன. இவ்-
வருடத்�ற்குள் மாற்றம் வரும். 50 வருடங்-
களுக்கு ேமலாக மாற்றம் பற்�ப் ேபசப்-
பட்டாலும் எதுவும் நடக்க�ல்ைல. கடந்த 
ஆட்��லும் �ருத்தம் பற்�ப் ேபசப்பட்-
டது. ேயாசைன கூட முன்ைவக்கப்பட்டது. 
முஸ்�ம் த�யார் சட்டத்�னால் இளவயது 
�ருமணம் நடப்பதாக �மர்�க்�ன்றனர்.  18 
வய�ற்கு குைறந்த ெபண்�ள்ைளகள் தாய்-
ைமயைடவது ெதாடர்பான புள்��பரங்க-
�ல் 80 �தமானவர்கள் முஸ்�ம் ெபண்க-
ளல்ல என்பதும் கவ�க்கப்பட ேவண்டும்.

ேகள்�: சட்டத்�ல் உள்ள குைற-
பாட்ைட �ட அதைன அமுல்படுத்துேவா-
�ன் குைற பற்� பரவலாக ேபசப்படு�றேத?

  அ�ல் உண்ைம இருக்கத்தான் ெசய்�-
றது. ஆனால் சட்டத்�ல் தான் அ�கமான 
குைறபாடுகள் காணப்படு�றது. 12 வயது 
�று�ைய �ருமணம் ெசய்து ைவக்க 
மு�யுமா?  ெபண் ஒருவருக்கு கா� ��-
ப�யாக இருக்கமு�யாது என்பைத ஏற்க  
மு�யுமா?  மணப்ெபண் ைகெயாப்ப�டத் 

ேதைவ�ல்ைல என்பைத  தான் ஏற்கலாமா?  
கட்டாயம் மாற்றங்கள் நடக்க ேவண்டும். 
நைடமுைறச் சாத்�யம் ெகாண்டைவயாக 
இைவ மாற்றப்பட ேவண்டும். 

ேகள்�: பு�ய சட்டத் �ருத்தம் எமது 
நாட்டுக்கு த�த்துவமான ஒன்றாக தயா�க்-
கப்படுமா ? அல்லது ேவறு நாடுக�ல் �ன்பற்-

றப்படும் முைறகைள மா��யாக 
ெகாண்டு உருவாக்கப்படுமா?

பல நாடுக�ல் நைட-
மு ை ற ப் ப டு த் த ப் ப டு ம் 
முைறகைள ஆராய்ந்து வரு-
�ேறாம். நான் �ய�த்துள்ள 
குழு ப�ந்துைர வழங்�னா-

லும் அைமச்சரைவ அனும� 
ேதைவ. அைமச்சரைவ ெசால்-

வைதத் தான் நான் ெசய்ய ேவண்�யுள்ளது. 
இதைன �மர்சனம் ெசய்பவர்கள் பு�ந்து 
ெகாள்ள ேவண்டும். �ல �டயங்கள் நாம் 
�ரும்�னாலும் �ரும்பா�ட்டாலும் நடந்-
துதான் �ரும். எம்�து ஒரு �டயம் ��க்-
கப்படுவைத �ட நாமாக முன்வந்து மாற்றம் 
ெசய்வது எமக்கு ஒரளவு சாதகமாக இருக்-
கும். முஸ்�ம் சமூகம் தாமாக முன்வந்து 
மாற்றங்கைள ெசய்�ருப்பதாக கூறலாம். 
பகுத்த�வுடன் நடப்பது உகந்தது.

ேவறு ஒரு அைமச்சர் எனது பத��ல் 
இருந்தாலும் இந்த மாற்றங்கள் நடக்கத்தான் 
ேபா�றன்றன.எனக்கு ேதைவயானைத-
ெயல்லாம் ெசய்து �ட மு�யாது. முஸ்�ம் 

சமூகத்ைதயும் இைணத்து எமது 
ெபண்க�ன் உ�ைமகைளயும் பாது-
காத்து   இதைன �ைறேவற்றுவேத 
எனது ேநாக்கமாகும்.

ேகள்�: முற்றாக முகத்ைத 
மைறக்கும் புர்காைவ  தைட ெசய்ய 
சட்டம் ெகாண்டு வரப்பட இருப்பதாக 
கூ��ருந்�ர்கள். முஸ்�ம் அைமச்சராக 
இருந்து ெகாண்டு முஸ்�ம் ெபண்க�ன் 
உ�ைமைய ப�க்க முயல்வதாக �ல �மர்ச-
னங்கள் முன்ைவக்கப்படு�றேத.?

கடந்த அர�ல் �ய�க்கப்பட்�ருந்த பாரா-
ளுமன்ற ெத�வுக் குழு பாதுகாப்புடன் ெதாடர்-
புள்ள பலட�டயங்கள் ெதாடர்�ல் ப�ந்-
துைர ெசய்�ருந்தது. அவற்ைற எந்ெதந்த 
அைமச்சுக்க�ன் ஊடாக முன்ெனடுப்பது 
என ஆராயப்பட்டு ெபாறுப்புகள் வழங்கப்-
பட்டுள்ளன. முகத்ைத முற்றாக மைறக்கும் 
புர்காைவ தைட ெசய்வது ெதாடர்�லும் 
ப�ந்துைர வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதைன 
அமுல்படுத்தும் ெபாறுப்பு �� அைமச்�ற்கு 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கான ஏற்பாடுக-
ைளத் தான் எனது அைமச்சு ெசய்�றது.

ேகள்�: பாதுகாப்புக் காரணத்�ற்காக 
புர்காைவ தைட ெசய்வதாக கூறப்படு�றது. 
ஆனால் முகத்ைத மைறப்பது தற்ேபாைதய 
ெகாேரானா �ைலைம�ல் கட்டாயமாக்கப்-
பட்டுள்ளது. இந்த இரண்டும் முரண்பட்ட-
தாக இல்ைலயா?

ெதாற்று ேநாய்  ேபான்ற �ைலைமக�ல் 
அதற்கு இடம�ப்பது ெதாடர்பான �ல 
சரத்துகள் அ�ல் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. 
முழுைமயாக முகத்ைத மைறக்கும் தைலக்க-
வசம் ெதாடர்�லும் �ரச்�ைன இருக்�றது. 
அதுவும் தைட ெசய்யப்படு�றது.

ேகள்�: முஸ்�ம் ெபண்கள் அ�யும் 
ஏைனய ஹபாயா,  �ஜாப் என்பவற்றுக்கும் 
பா�ப்பு வரலாம் என்ற அச்சம் காணப்படு�-
றேத?

�ஜாப், ஹபாயா என்பபவற்றுக்கு எந்த 

தைடயும் பா�ப்பும் வராது. அவற்றுக்கு 
அனும� இருக்கும் வைக�ேல மாற்றங்கள் 
ெசய்யப்படும். முற்றாக முகத்ைத மூடுவ-
தற்கு தான் தைட வரும்.

ேகள்�:கறுப்பு �றத்�ல் அ�வது 
ெதாடர்�லும் �மர்சனம் இருக்�றேத.

  ஒவ்ெவாருவ�னதும் �ருப்பத்�ற்கு 
அைமய �றத்ைத மு�வு ெசய்யலாம். அ�ல் 
நாம் தைல�ட மாட்ேடாம். ஆனால் இன்று 
கறுப்பு ஆைட அ�வதும் முற்றாக முகத்ைத 
மூடும் புர்கா அ�வதும் ெப�தும் குைறந்-
துள்ளைம வரேவற்கத்தக்கது. 
அவர்களாக �ரும்� 
மா�யுள்ளனர். ஒரு 
�தமானவர்க�ன் 
ெசயற்பாட்�னால் 
முழு சமுகத்�ற்கும் 
பா�ப்பு வர இடம-
�க்கக் கூடாது.

இம்ரான் கா�ன் 
வருைக�ன் ேபாது 
அவர் அைனத்து 
முஸ்�ம் எம்.�க-
ைளயும் சந்�த்தார். 
எல்லா நாடுக�லும் 

எல்லா இனங்க�லும் 10 �தமான அ�ப்ப-
ைடவா�கள் இருப்பார்கள். 10 �தம் நல்ல-
வர்கள் இருப்பார்கள். �றுபான்ைம�னராக 
வாழ்ேவார் ஒதுங்� வாழாது  இைணந்து 
வாழ ேவண்டும என்று ஆேலாசைன வழங்-
��ருந்தார்.

ேகள்�: ெகாேரானாவால் இறந்தவர்-
ைளப் புைதக்க அனும� வழங்� வர்த்தமா� 
ெவ��டப்பட்டுள்ளது. ெஜ�வா அமர்�ன் 
�ன்னர் �ண்டும் அனும� ரத்தாகும் என 
சமூக வைலத்தளங்க�ல் �மர்�க்கப்படு�-
றது. அதற்கு வாய்ப்புள்ளதா?

அ�ல் எந்த உண்ைமயும் �ைடயாது. 
ெஜ�வா அமர்ைவ ேநாக்காக ெகாண்டு 
இந்த அனும� வழங்கப்பட�ல்ைல. இந்த 
வர்த்தமா� அ��ப்பு �ண்டும் மாற்றப்ப-
டாது.

ேகள்�: முஸ்�ம்கள் ெதாடர்பான 
�ரச்�ைனக�ன் ேபாது ஒேர ஒரு முஸ்�ம் 
அைமச்சர் என்ற வைக�ல் உங்கைள தான் 
�மர்�ப்பார்கள், ஏசுவார்கள். ெகாேரானா-
வால் இறந்தவர்ைள புைதக்க அனும� ெபற 
�ங்களும் பல முயற்�கைள ேமற்ெகாண்�ர்-
கள். ஆனால் இந்த ெவற்�க்கு யார் ெசாந்தக்-
காரர் என பரந்தள�ல் ஆராயப்படு�றது. இது-
பற்� என்ன கூற �ரும்பு��ர்கள்?

எமக்கு புைதக்க அனும� �ைடக்க 
ேவண்டும் என்பது தான் முக்�யமானேத 
த�ர அதற்கான பாராட்டும் மலர்மாைலக-
ளும் அல்ல. சமுகத்�ன் நலனுக்காக மு�ந்-
தளவு முயற்� ெசய்�ேறாம். பாராட்ைட 
எ�ர்பார்க்கும் �ழ்த்தரமான அர�யல் ெசய்ய 
வர�ல்ைல.

அைமச்சரைவ�ல் நான் மாத்�ரம் தான் 
ஒேர முஸ்�ம் அைமச்சர். நான் இருப்பதால் 
என்ைன ஏசு�றார்கள். அவர்கள் ஏசுவதற்கா-
கவாவது அைமச்சரைவ�ல் இருக்�ேறேன. 
நான் மாைலகைளயும் பாராட்டுகைளயும் 
எ�ர்பார்த்து அர�யல் ெசய்ய வர�ல்ைல.

நாம் �ண்ட காலம் ெகௗரவமாக இந்த 
நாட்�ல் வாழ்ந்ேதாம். எ�ர்காலத்�லும் 
ஏைனய சமூகங்களுடன் இைணந்து ெகௗர-
வமாக வாழ ேவண்டும். நடு�ைலயாக 
வாழ ேவண்டும். கடந்த 25-30 வருடங்களாக 
�ரதான சமுகத்�ல் இருந்து ஒதுங்�ச் ெசல்ல 
ஆரம்�த்�ருக்�ேறாம்.

இந்�யா�ல் முஸ்�ம்கள் �ரச்�ைனக-
ளுக்கு எ�ர்ேநாக்க அதுதான் காரணம்.

எமது மக்கள் மத்��ல் மனப்பாங்கு 
��யான மாற்றம் வர ேவண்டும். எமது 
கல்�, மத்ரஸா முைற, ஆைட �டயம் என 

பலவற்�ல் மாற்றம் ேதைவ.

ேகள்�: ெஜ�வா மாநாட்�ல் 
ம�த உ�ைம ஆைணயாளர் முன்-

ைவத்த குற்றச்சாட்டுகைள பற்� என்ன 
கூற �ரும்பு��ர்கள்?

அவ�ன் குற்றச்சாட்டுகைள முற்றாக 
�ராக�க்�ேறன். அைவ 

ப க் க ச ா ர் ப ா -
னைவ. ம�-

தா�மான �ட்பு யுத்தத்�ன் ேபாது ம�த 
உ�ைம �றல்கள் நடந்ததாக அவர் குற்றம் 
சுமத்�யுள்ளார். த�ழ் மக்களுக்கு எ�ராக 
யுத்தம் ேமற்ெகாள்ளப்பட�ல்ைல. பு�க-
�ட�ருந்து தப்� மக்கள் இராணுவம் உள்ள 
பகு�க்குத்தான் வந்தார்கள். அவர்களுக்கு  
அரசாங்கத்�னால் பா�ப்பு  ஏற்படுத்தப்பட்-
�ருந்தால் பு�கள் இருக்கும் பக்கத்�ற்கு 
ெசன்�ருப்பர். எனேவ அவ�ன் குற்றச்-
சாட்டு பக்கச்சார்பானது.

ேகள்�: இலங்ைகக்கு எ�ராக ஆறு 
நாடுகள் ெகாண்டுவரும் �ேரரைண இலங்-
ைகக்கு பாதகமாக அைமயாதா ?

அந்த �ேரரைண இன்னும் சமர்ப்�க்கப்ப-
ட�ல்ைல. ெவ��வகார அைமச்சர் �ேனஷ் 
குணவர்தன மற்றும் துைறசார் �புணர்கள் குழு 
அங்கு ெசன்�ருக்�றது. அவர்கள் கு�த்த நாடு-
களுடன் ேப� ேதைவயான மாற்றங்கைள 
ெசய்வார். அந்த �ேரரைண மாற்றேமது�ன்-
�ச் சமர்ப்�க்கப்படாது என்று நம்பு�ேறன். 
நாட்டுக்கு பா�ப்பு ஏற்படாத வைக�ல்  இதன் 
மு�வு அைமயும். தற்ேபாைதய �ைலைமகள் 
கு�த்த உண்ைம 
�ைல அந்த நாடுக-
ளுக்கு ெத�வுபடுத்-
தப்படும். அவர்கள் 
பகுத்த�வுடன் �ந்-
�த்து அரசாங்கத்-
துடன் இைணந்து 
ெசயற்படுவார்கள் 
என நம்பு�ேறாம். 

ஷம்ஸ் பா�ம்...

  ஜனாஸாக்கைள புைதப்பதற்கான அனுமதிக்கு

இம்ரான் கானின் வருைகேயா 
ெஜனீவா அமர்ேவா காரணமல்ல
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அர�ன் �து நம்�க்ைக...
தான் ெசன்�ருப்பர். ஆனால் மக்கள் 
பு�கள் பக்கத்�ல் இருந்து அரசாங்க 
பக்கத்�ற்ேக வந்ததனர் என   �� 
அைமச்சர் அ� சப்� �னகரன் வார-
மஞ்ச�க்கு வழங்�ய ேநர்காண�ல் 
ெத��த்தார்.

ஐ.நா ம�த உ�ைம அமர்�ல் இலங்-
ைகக்கு எ�ராகக் ெகாண்டுவரப்பட 
இருக்கும் �ேரரைண இலங்ைகக்கு 
பாதகமாக அைமயாத வைக�ல் 
மாற்றம் ெசய்யப்படுெமன்று நம்பு-
�ேறன். ெவ��வகாரஅைமச்சர் 
�ேனஸ் குணவர்த்தன உள்�ட்ட குழு 
அந்த நாடுகளுடன் ேப� உ�ய மாற்-
றங்கைள ெசய்வெரனவும் அவர் ெத�-
�த்தார். ஐ.நா ம�தஉ�ைம அமர்வு 
ெதாடர்பாக  ேமலும்  கருத்துத் ெத�-
�த்த அவர்,

ம�த உ�ைம ஆைணயாள�ன் 
அ�க்ைக பக்கசார்பானது. ம�தா�-
மான �ட்பு யுத்தத்�ன் ேபாது ம�த 
உ�ைம �றல்கள் நடந்ததாக அவர் 
குற்றம் சுமத்�யுள்ளார். த�ழ் மக்க-
ளுக்கு எ�ராக யுத்தம் ேமற்ெகாள்ளப்-

பட�ல்ைல. பு�க�ட�ருந்து தப்� 
மக்கள் இராணும் உள்ள பகு�க்குத்-
தான் வந்தனர். அவர்களுக்கு அரசாங்-
கத்�னால் பா�ப்பு இருந்தால் பு�கள் 
இருக்கும் பக்கத்�ற்கு ெசன்�ருப்பர். 
எனேவஅவ�ன் குற்றச்சாட்டு பக்கச்-
சார்பானது.   

 இலங்ைகக்கு எ�ரான �ேரரைண 
இன்னும் சமர்ப்�க்கப்பட�ல்ைல. 
ெவ��வகார அைமச்சர் �ேனஷ் 
குணவர்தன மற்றும் துைறசார் �பு-
ணர்கள் குழு அந்த நாடுகளுடன் ேப� 
ேதைவயான மாற்றங்கைள ெசய்வர். 
அந்த �ேரரைண அேதேபான்று சமர்ப்-
�க்கப்படாது என்று நம்பு�ேறன். நாட்-
டுக்கு பா�ப்பு ஏற்படாத வைக�ல் 
இதன் மு�வு அைமயும்.தற்ேபாைதய 
�ைலைமகள் ெதாடர்�ல் உண்ைம-
�ைல அந்தநாடுகளுக்கு ெத�வுபடுத்-
தப்படும். அவர்கள் பகுத்த�வுடன் 
�ந்�த்து அரசாங்கத்துடன் இைணந்து 
ெசயற்படுவார்கள் என நம்பு�ேறாம் 
என்றும் கு�ப்�ட்டார்.   

(முழுைமயான ேநர்காணல் உள்ேள)  

நான்கு ம�ேநர சுற்�வைளப்பு...
ெபா�ஸ் மாஅ�பர் �.�.�க்�ரமரத்-

ன�ன் ஆேலாசைனக்கைமய, கடந்த 
�யாழக்�ழைம மாைல 06.00 ம�மு-
தல் இரவு 10.00 ம� வைர �ேசட சுற்-
�வைளப்பு நைடெபற்றது. இதன் ேபாது 
��யாைண உத்தரவு �றப்�க்கப்பட்�-
ருந்த 1,430 சந்ேதக நபர்களும் பல்ேவறு 
குற்றச் ெசயல்கள் ெதாடர்�ல் ேதடப்-
பட்டு வந்த 562 ேபரும், ெஹேரா�ன், 
கஞ்சா உள்�ட்ட ேபாைதப் ெபாருட்-
கைள ைவத்�ருந்தைம ெதாடர்�ல் 552 
ேபரும் சட்ட�ேராத மதுபானத்ைத 
ைவத்�ருந்தைம ெதாடர்�ல் 556 ேபரும்   
சட்ட�ேராத துப்பாக்�கைள ைவத்�ருந்-
ததாக 16 ேபரும் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்-
ளனர்.  

மதுேபாைத�ல் வாகனம் ெசலுத்-
�ய 607 சார�கள் ைகது ெசய்யப்பட்-
டுள்ளதுடன், சார� அனும�ப்பத்�ர-
�ன்� வாகனம் ெசலுத்�ய 146 சந்ேதக 

நபர்களும் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ள-
னர். கவன�ன்� வாகனம் ெசலுத்�ய 
126 ேபருக்கு எ�ராக வழக்கு தாக்கல் 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது. இவற்ைறத் த�ர 
வாகனம் சார்ந்த ேவறுவைகயான குற்-
றச்சாட்டுகள் ெதாடர்�ல் 6,047 வழக்-
குகள் ப�வு ெசய்யப்பட்டுள்ளன.  

இச்சுற்�வைளப்�ன் ேபாது 
பல்ேவறு குற்றச் ெசயல்கள் ெதாடர்-
�ல் 3,871 ேபர் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்-
ளனர். நாட்டு மக்கள் சமாதானத்துடன் 
எந்த�த அச்சமு�ன்� வாழ்வதற்கான 
ேநாக்கத்�ல் முன்ெனடுக்கப்பட்ட 
இந்த சுற்�வைளப்ைப ெதாடர்ந்தும் 
முன்ெனடுப்பதற்கு எ�ர்பார்க்கப்பட்-
டுள்ளது. அதற்கைமய எமது இந்த 
நடவ�க்ைககளுக்கு அைனவரும் 
முழுைமயான ஒத்துைழப்ைப வழங்க 
ேவண்டும் என்றும் அவர் ேகட்டுக் 
ெகாண்டார். 

அ�த் �வாட் கப்ரால் ேநற்று...
இராஜாங்க அைமச்சர் அ�த் 

�வாட் கப்ரால் கலந்துெகாண்டார்.  
யாழ். பல்கைலக்கழகத்துக்கு இ�-

வரும் காலங்க�ல் அ�க எண்�க்-
ைக�லான மாணவர்கைள உள்வாங்-
கும் அர�ன் �ட்டத்துக்கு அைமய, 
யாழ். பல்கைலக்கழகத்�லுள்ள 
வச�, வாய்ப்புகள் மற்றும் வளங்கள் 
ெதாடர்�ல் ஆராயும் ேநாக்�ேலேய 
இராஜாங்க அைமச்சர் இந்தப் பய-
ணத்ைத ேமற்ெகாண்�ருந்தார்.  

கடன் வச�கள் மற்றும் முத�ட்டுத் 
�ட்டங்கள் ெதாடர்பான கலந்துைர-
யாட�லும் ேநற்று  யாழ். மாவட்ட 
ெசயலக ேகட்ேபார் கூட்டத்�ல் 
இராஜாங்க அைமச்சர் அ�த் �வாட் 
கப்ரால் கலந்து ெகாண்டார்.

யாழ். மாவட்ட அரசாங்க அ�பர் 
க.மேகசன் தைலைம�ல் இடம்-
ெபற்ற இக் கலந்துைரயாட�ல் 

யாழ். மாவட்ட அ��ருத்� ஒருங்-
�ைணப்புக் குழு இைணத்தைலவர் 
அங்கஜன் இராமநாதன் ஆ�ேயார் 
கலந்துெகாண்டு முத�ட்டாளர்கள் 
மற்றும் ெதா�ல் முயற்�யாளர்க�ன் 
�ரச்�ைனகள் மற்றும் ேதைவப்பாடு-
கள் ெதாடர்பாக ேகட்ட�ந்து அதற்-
கான �ர்வுத் �ட்டங்களுக்கான வ�-
வைககைள ஆராய்ந்�ருந்தனர்.  

இக்கலந்துைரயாட�ல் படகுக் 
கட்டுமானத்துைறைய ஊக்கு�த்தல்,-
கடைன �ளச் ெசலுத்துவதற்கான 
நடவ�க்ைககைள முன்ெனடுத்தல்,-
ெபாருளாதார மந்த �ைலைய மாற்-
�யைமத்தல்,இறக்கும� தைடகைள 
உற்பத்�யாளர்களுக்கு பா�ப்�ன்� 
ப�ப்பைடயாக �க்குதல்,முத�டு-
கைள ஊக்கு�த்தல் உள்�ட்ட பல 
�டயங்கள் ெதாடர்பாக ஆராயப்பட்-
டது.

ஜனா�ப�யுடன் ேபச்சு நடத்த...
முன்னாள் ஜனா�ப� ைமத்��பால 

��ேசனவுக்கு அரு��ருந்த நான்கு 
த�ழ் �று�கைள எங்களுக்குக் காட்-
�னால் ஜனா�ப� ேகாட்டாபயவுடன் 
ேபசுவது ெதாடர்பாக �ந்�ப்ேபா-
ெமன்றும் வவு�யா�ல் ேபாராட்டம் 
நடத்�வரும் காணாமல் ஆக்கப்பட்ட-
வர்க�ன் உற�னர்கள் ெத��த்தனர்.   

ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ, 
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்க�ன் 
உற�னர்களுடன் கலந்துைரயாடல் 
ஒன்ைற முன்ெனடுக்கவுள்ளதாக 
ெவ�வந்துள்ள தகவல் ெதாடர்பாக 
ப�ல�க்கும் ேபாேத இவ்வாறு ெத�-
�த்தனர்.   

ெதாடர்ந்து கருத்து ெத��த்த அவர்-
கள்,   

குைறந்த பட்சம் கடந்த ஏழு தசாப்-
தங்களாக அரசாங்கத்துடன் ேப� 
ஏமாற்றமைடந்த வரலாறு எங்களுக்கு 
இருக்�றது. கைட�யாக 2017 ஆம் 
ஆண்�ல் அரசாங்கத்துடன் அல� 
மா�ைக�ல் சந்�த்ேதாம். அப்ேபா-
தும் நாங்கள் ஏமாற்றப்பட்ேடாம்.   

நான்கு �று�க�ல் ஒருவர் ெஜய-
வ�தா�ன் மகள். ஜனா�ப� 
அந்தப் �ள்ைளகைள காட்�னால், 
எங்களுடன் ேபசுவதற்கான அவரது 
அைழப்ைப நாங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்-
ேவாம் . அவரது மகைளக் காண்�ப்பதன் 

மூலம் ஜனா�ப� எங்களுக்கு உண்ைம-
யான முன்ேனற்றத்ைதக் காட்ட ேவண்-
டுெமன்று நாங்கள் �ரும்பு�ேறாம்.   

��ெநாச்� மாவட்ட காணாமல் 
ஆக்கப்பட்ட சங்கத்�ன் ெசயலாளர் 
�லாவ� அம்மா�ன் அ�க்ைககள் 
ஆட்� மாற்றத்�ன் ேதைவைய உரு-
வாக்�றது.   

ஆட்� மாற்றம் என்பது த�ழர்-
களுக்கு ஒரு �ர்வல்ல. அத்துடன் 
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட எங்கள் குழந்-
ைதகளுக்கு இராணுவம் ெபாறுப்பல்ல 
என்று அவர் ஒரு ஊடகத்�ற்கு கருத்து 
ெத��த்துள்ளார்.   

இந்த ேநரத்�ல் அவரது இப்ப�-
யான கருத்துக்கள் வருத்தம�க்�ன்-
றது. எமது குழந்ைதகைள இராணுவம் 
அைழத்து ெசன்றதுதான் உண்ைம. 
எனேவ எமது �ள்ைளகைள அைழத்-
துச்ெசன்ற இராணுவம் �சா�க்கப்பட 
ேவண்டும்.   

இலங்ைகயுடன் பு�ய அர�யல-
ைமப்பு பற்� ேபச ேவண்டாம் என்று 
த�ழ் அர�யல்வா��டம் ேகட்க 
�ரும்பு�ேறாம். கனடா மற்றும் அெம-
�க்காைவ ேசர்ந்த வல்லுநர்கள் இங்கு 
வந்து த�ழர்கைள ஒடுக்கு முைற�-
�ருந்து பாதுகாக்ககூ�ய அர�யல-
ைமப்பு எது என்பைதக் கண்டு��க்க 
ேவண்டும் என்றனர்.  

�ண்டகாலம் இழுத்த�த்தாலும்...
அரசாங்கம் அதற்கு இணக்கம் ெத�-
�த்�ருப்பைத�ட்டு �ம்ம�யைட-
�ன்ேறாம்.  
இந்த �டயம் ஐ.நா ம�த உ�ைம-
கள் ஆைணயாள�ன் அ�க்ைக�ல் 
உள்வாங்கப்பட்�ராது �ட்�ருந்-
தால், அவ்வாேற உறுப்பு நாடுகள் 
�லவற்றால் இலங்ைக �து ெகாண்-
டுவரப்பட்ட �ேரரைண�ல் ேசர்க்-
கப்படாது �ட்�ருந்தால் ேவண்-
டுெமன்ேற ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
மக்க�ன் ஒருசாராைர மனேவத-
ைனக்குள்ளாக்�ய இத்தைகய எ�-
யூட்டும் அவலத்�ற்கு �ர்வு �ட்��-
ருக்க மாட்டாது.   

அமர்�ன் ஆரம்பத்�ேலேய இஸ்-
லா�ய நாடுகள் அைமப்�ன் ெசய-
லாளர் நாயகம் குரல் எழுப்�யதன் 
பயனாகவும், அேநகமான ேமற்குலக 
நாடுகள் கருத்துப் ப�மாற்றங்கள் 
நடத்� கண்டன எ�ர்ப் பைலகைளத் 
ேதாற்று�த்ததன் �ைளவாகவும் 
ெபப்ரவ� 25 ஆம் �க� ஐ.நா ம�த 
உ�ைமகள் ேபரைவ அதன் ெசயல்-
பாட்ைடத் ��ரப்படுத்�யது.  

த�ப்பட்ட நாடுகள் ஒவ்ெவான்-

�னதும் ம�த உ�ைம �றல்கைள 
கண்கா�க்�ன்ற �டயத்�ல் ஐ.நா 
ம�த உ�ைமகள் ஆைணக்குழு-
�ன் பங்க�ப்ைப யாரும் குைறத்து 
ம�ப்�ட மு�யாது.  

ம�த உ�ைமகள் �கழ்ச்� �ர�ல் 
எங்கள் நாடும் ஓர் அங்கம் என்ற 
வைக�ல் ஐ.நா. ம�த உ�ைமப் 
ேபரைவ�ன் ெசயற்பாடுகைளப் 
ெபாறுத்தவைர முன்ைவக்கப்படும் 
அ�க்ைககள் �து க�சைன ெசலுத்� 
அவற்ைற அணுக ேவண்டும்.  

அத்துடன் இந்த �டயத்�ல் எங்க-
ளது இழந்த உ�ைமைய �ளப் ெபறு-
வதற்கு உத�ய பல்ேவறு அர�யல் 
கட்�கள் கு�ப்பாக, ஐக்�ய மக்கள் 
சக்�,த�ழ் ேத�யக் கூட்டைமப்பு, 
மக்கள் �டுதைல முன்ன�, த�ழ் 
முற்ேபாக்குக் கூட்ட�, அ�ல 
இலங்ைக த�ழ் காங்�ரஸ் மற்றும் 
ஏராளமான ��ல் சமூக அைமப்-
புக்கள், உள்நாட்டு ெவ�நாட்டு 
�றுவனங்கள் என்பன த�யாக-
வும் கூட்டாகவும் இதற்காகக் குரல் 
ெகாடுத்தைத நன்�ய�தேலாடு 
�ைனவு கூரு�ன்ேறாம்.

ப�ந்துைரகள், �பந்தைனகள்...
�பந்தைனகள் மற்றும் கட்டைளகைள எ�ர்வரும் 
வாரத்�ன் முதல் பகு��ல் ெவ��டவுள்ளதாக 
சுகாதார ேசைவகள் ப�ப்பாளர் நாயகம் அேசல 
குணவர்தன ெத��த்துள்ளார்.  

ெகாேரானா ைவரஸ் இலங்ைக�ல் பரவ ஆரம்-
�த்த 2020 மார்ச் மாதம் முதல் ெகாேரானா ைவரஸ் 
பா�ப்�னால் மரணமைடேவா�ன் சடலங்கள் 
தகனம் ெசய்யப்பட்ேட வந்துள்ளன.

அேதேவைள சுகாதார அைமச்�ன் தகவல்-
க�ன் ப� ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்�னால் 
மரணமைடேவாைர அடக்கம் ெசய்யும்ேபாது 
அதற்கான �ரேதசங்கள் அரசாங்க சுகாதார அ�கா-
�க�ன் கண்கா�ப்புடன் வழங்கப்பட்டு அடக்-

கம் ெசய்யும் நடவ�க்ைககள் சுகாதார அ�கா�-
க�ன் ேமற்பார்ைவ�ல் நைடெபறேவண்டும் 
எனவும் ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.  

ெகாேரானா ைவரஸ் பா�ப்�னால் மரணமைட-
யும் நபர்க�ன் சடலங்கைள அடக்கம் ெசய்தல் 
அல்லது தகனம் ெசய்தல் ெதாடர்பாக ேதைவயான 
பு�ய வ�காட்டல்கைள தயா�ப்பதற்காக 
ேநற்ைறய �னம் அதற்கான �புணர்கள் குழு கூ� 
ஆராய்ந்துள்ளதாகவும் அவர் ெத��த்துள்ளார். 
அதைனயடுத்து அடுத்த வாரம் அதற்கான ப�ந்து-
ைரகள் ெவ��டப்படும் என்றும் அவர் ெத��த்-
துள்ளார்.  

ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்று பா�ப்�னால் 

மரணமைடயும் நபர்கைள அடக்கம் ெசய்வது 
ெதாடர்பான அ��ேசட வர்த்தமா� கடந்த இரு 
�னங்களுக்கு முன் ெவ��டப்பட்டது. சுகாதார 
அைமச்சர் ப�த்ரா வன்�யாராச்� ைகெயாப்பத்-
துடன் ேமற்ப� வர்த்தமா� அ��த்தல் ெவ��-
டப்பட்டுள்ள �ைல�ல் அதற்�ணங்க இதுவைர 
நைடமுைற�ல் இருந்த வர்த்தமா� அ��த்தல் 
ஊடான ெசயற்பாடுகள் �ருத்தத்துக்கு உட்படுத்-
தப்படுவதாகவும் அவர் ெத��த்துள்ளார்.  

அேதேவைள ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்று மர-
ணங்கைள அடக்கம் ெசய்வது ெதாடர்�ல் அரசாங்-
கம் எடுத்துள்ள �ர்மானத்ைத பல்ேவறு சர்வேதச 
நாடுகள் வரேவற்றுள்ளைம கு�ப்�டத்தக்கது.(ஸ)

இந்�ய �னவர் ஆக்�ர�ப்பு ெதாட�ன்...  
ெத��க்கும்ேபாேத அைமச்சர் இவ்வாறு ெத�-
�த்தார்.  

இந்�ய �னவர்க�ன் ஆக்�ர�ப்பு �றுத்தப்-
படுவது ெதாடர்�ல் இந்�ய �னவர்க�ன் ேபச்-
சுவார்த்ைத வருவதும் ேபாவதுமாகவுள்ளது. 
�ர்வு என்று எதுவும் இல்லா�ட்டாலும் இந்�ய 
�னவர்க�ன் வருைக �தந்தரமாக காணப்படு-
வதாக கடற்ெதா�லாளர்கள் என்�டம் முைற-
�டு�றார்கள். இதைன �ர்த்துத் தரா�ட்டால் 
ஆர்ப்பாட்டம், ெதா�ல் முடக்கம், அைமச்ச�ன் 
வடமாகாண நடமாட்டத்ைத முடக்குேவாம் 
என்று கூ�க்ெகாண்டு இருக்�ன்றார்கள். நானும் 
ெபாறுைம ெபாறுைம என்று அவர்கைள சமாதா-
னப்படுத்�க் ெகாண்�ருக்�ன்ேறன். இருந்தாலும் 
அது அவர்க�ன் �யாயமான ேகா�க்ைக. இதைன 
நான் �ைர�ல் �ர்க்க முற்படுேவன்.  

10,000 கடற்ெறா�லாளர்களுடன் இந்�யா-
வுக்கு படகுக�ல் ெசன்று அங்குள்ள கடற்-
ெறா�லாளர்களுடனும் ஆட்�யாளர்களுடனும் 
ேபசுவதாக நான் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னர் கூ�-
�ருந்ேதன்.  

இந்�ய இழுைவப்படகுகைள கட்டுப்படுத்த 

ேவண்டும் என்றும்,தைடெசய்யப்பட்ட ெதா�ல் 
உபகரணங்கள் ஊடாக வளங்கள் அ�க்கப்படு�ன்-
றது வாழ்வாதாரம் �ர�க்கப்படு�ன்றது. ெவ�மா-
வட்டத்�ல் இருந்து வருைகதரும் ெதன்�லங்ைக 
�னவர்கைள கட்டுப்படுத்த ேவண்டும். சாைலக்-
களப்பு, முள்�வாய்க்கால், இரட்ைடவாய்க்கால் 
ஆ�ய களப்புக்கைள ஆழப்படுத்� ெதா�ல் ெசய்-
யபவர்கைள வளப்படுத்த ேவண்டும். அட்ைடத்-
ெதா�ைல ெவ�மாவட்ட �னவர்களுக்கு அனும-
��ைன ெகாடுக்காமல் முல்ைலத்�வு மாவட்ட 
ெதா�லாளர்களுக்கும் அனும� ெகாடுக்க 
ேவண்டும்.

இந்�ய இழுைவப்படகுகள் மூலம் அறுக்கப்-
பட்ட வைலகளுக்கு நட்டஈடு வழங்க ேவண்டும்.
ைலட்ேகாஸ் சுருக்குவைல ேபான்ற சட்ட�-
ேராத ெதா�ைல கட்டுப்படுத்� மாற்று நடவ-
�க்ைக எடுத்து தரேவண்டும், அனும�க்கப்பட்ட 
ைலலாவைல ெதா�ைல அனும�க்குமாறும்,முல்-
ைலத்�வு மாவட்டத்�ல் கைரவைல ெதா�லா-
ளர்கள் ேபார் காரணமாக பா�க்கப்பட்டு ெசாத்து 
இழப்�ைன சந்�த்தார்கள் அவர்களும் நட்டஈடு 
ேகட்டுள்ளார்கள்,  

மறுக்கப்பட்ட கைரவைல ெதா�ல் அனும�-
�ைன உள்ளூர் �னவர்களுக்கு வழங்க ேவண்-
டும்,ெவ�ச்ச�டு அைமக்க ேவண்டும்,இறங்கு 
துைறக்கான வச�கள் இல்ைல, ேபான்ற பல்ேவறு 
ேகா�க்ைககைள மக்கள் முன்ைவத்துள்ளார்கள்.  

இவற்ைற கவனத்�ல் எடுத்து மக்க�ன் �ரச்ச-
ைன�ைன �ர்ப்பதற்காகவும் நடவ�க்ைக எடுத்-
துள்ளதாக அைமச்சர் ெத��த்தார்.  

இலங்ைக கடல் இலங்ைக மக்களுக்கு ெசாந்தம் 
ஒருவ�ன் ெதா�ல் இன்ெனாருவைர பா�க்காத 
வைக�ல் ஏற்பாடுகள் ெசய்யப்படும்,அத்து�றல் 
சட்ட�ேராத ெதா�ல்களுக்கும் இடம்ெகாடுக்க 
மு�யாது.

இந்�யா எங்கைள...
எ�ர்ெகாண்டுள்ளதாலும் இலங்ைகக்கு ஆத-

ரவ�க்குெமன நம்�க்ைக ெவ��ட்டுள்ளார். 
எமது ஜனா�ப� ஆதரவுேகாரும் க�தத்ைத 
முத�ல் இந்�ய �ரதமருக்ேக அனுப்�னார். 
ஏெனன்றால் ெதற்கா�ய ஒற்றுைம கு�த்து 
நாங்கள் உணர்வுபூர்வமாக உள்ேளாெமன ெத�-
�த்துள்ளார் என்றும் ெவ�யுறவுச் ெசயலாளர் 
ஜயநாத் ெபாலம்பேக ெத��த்துள்ளார். 

இலங்ைகக்கு அதன் அயல்நாடுக�ன் 
ஆதரவு �கவும் அவ�யமாக உள்ளது, 
நாங்கள் �கவும் அசாதாரணமான ஒன்ைற 
ேகட்க�ல்ைல. 

நாங்கள் அயலவர்களுக்கு முன்னு�ைம 
என்ற இந்�யா�ன் ெகாள்ைகைய அ�ப்ப-
ைடயாக நாங்கள் இந்த ேவண்டுேகாைள 
�டுக்�ன்ேறாம் எனவும் ெத��த்துள்ளார்.

கடும் அ�ர்ச்��ல் சட்டத்தர�...
ெபா�ஸா�னால் சட்டக் கல்லூ� மாணவன் �கேமாச-
மாக தாக்கப்பட்டைம ெதாடர்�ல் டு�ட்டர் தளத்�ல் 
இவ்வாறு ப�வு ெசய்து இந்த ேவண்டுேகாைள �டுத்துள்-
ளார்.   

ேப�யெகாைட�ல் சட்டக்கல்லூ� மாணவன் �கார 
குணரட்ண ெபா�ஸா�ன் ஈ�ரக்கமற்ற தாக்குத�ற்கு உள்-
ளானைம கடும் அ�ர்ச்�ைய ஏற்படுத்து�ன்றது என சா�-
ய��ஸ் இ�ல் ெத��த்துள்ளார்.

ஐ.ம.ச�ன் முதலாவது...  
ேத�ய அைமப்பாளர் பாராளுமன்ற உறுப்�னர் 
�ஸ்ஸ அத்தநாயக்க ெத��த்துள்ளார்.  

மார்ச் மாதம் 15ஆம் �க� �ற்பகல் 02.00 
ம�க்கு ெகாழும்பு ைஹட்பார்க் ைமதானத்�ல் 
இந்த �கழ்வு நைடெபறவுள்ளதாக அவர் கு�ப்-
�ட்டுள்ளார்.

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்  

ெபாது ஜன ெபரமுன கட்��ன் 
ேத�ய அைமப்பாளரும் முன்னாள் 
அைமச்சருமான ப�ல் ராஜபக்ஷ 
மற்றும் ஆளும் கட்��ன் �ன்வ�ைச 
பாராளுமன்ற உறுப்�னர்களுக்கு�-
ைட�லான சந்�ப்ெபான்று நைட-
ெபற்றுள்ளது. ஆளும் கட்��ன் 40 
பாராளுமன்ற உறுப்�னர்கள் இந்த 
சந்�ப்�ல் கலந்துெகாண்டுள்ளதாக 
கட்� வட்டாரங்கள் ெத��த்தன. 
இந்த சந்�ப்�ன் ேபாது கட்��ன் 
எ�ர்கால நடவ�க்ைககள் மற்றும் 
அரசாங்கத்�ன் எ�ர்கால ெசயற்பா-
டுகள் ெதாடர்�லும் �ேசட கவனம் 
ெசலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த 
வட்டாரங்கள் ெத��த்தன.        (ஸ)

ஆளும் கட்சியின்
பின்வரிைச எம்.பிக்கள்,
பசில் ராஜபக்ஷ சந்திப்பு

ெகாழும்பு, ஹ�ணு�ட்�, கங்-
காராம �காைர�ன் 43ஆவது 
நவம் மஹா ெபரஹரா (26) இரவு 
ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ-
�ன் தைலைம�ல் நைடெபற்-
றது.   

சங்ைகக்கு�ய கலெபாட 
ஞா�ஸ்ஸர ேதர�ன் ஆேலாச-
ைன�ன் ேப�ல் கங்காராம �கா-
ரா�ப� கலா�� சங்ைகக்கு�ய 
��ந்ேத அஸ்ச� ேதர�ன் ேமற்-
பார்ைவ�ல் ெபரஹர ஏற்பாடு 
ெசய்யப்பட்�ருந்தது.   

பு�த தந்தத்ைத சுமந்துவ-
ரும் யாைன�ன் �து ஜனா�ப� 
பு�த தந்தமடங்�ய ேபைழைய 

ைவத்தார். ேகா�ட்19 ேநாய்த் 
ெதாற்று �ைலைம காரணமாக 
சுகாதார வ�காட்டல்களுக்கு 
ஏற்ப ெபரஹரா நைடெபற்றது.   

பாரம்ப�ய, கலாசார நட-
னங்கள் யாைனகள் ஊர்வலம் 
ேபான்ற �கழ்வுகள் ெபரஹ-
ராைவ அலங்க�த்தன.ஐ.ேத.க 
தைலவர் ர�ல் �க்�ரம�ங்க, 
எ�ர்க்கட்�த் தைலவர் ச�த் �ேர-
மதாச, உள்�ட்ட அைமச்சர்கள், 
பாராளுமன்ற உறுப்�னர்கள், அர-
சாங்க அ�கா�கள், பாதுகாப்புத் 
துைற முக்�யஸ்தர்கள் பலரும் 
இந்�கழ்�ல் கலந்து ெகாண்ட-
னர்.   

ஜனாதிபதி தைலைமயில்

கங்காராம
நவம் ெபரஹரா
ரணில், சஜித் உட்பட பலரும் பங்ேகற்பு

�லங்கா முஸ்�ம் ��யா ேபாரத்-
�ன் முன்னாள் உப தைலவரும் 
�ேரஷ்ட ஊடக�யலாளருமான 
மர்ஹ�ம் ர�த் எம். ஹ��ன் 
இைணய வ� �ைனேவந்தல் 
�கழ்வு எ�ர்வரும் 2021 மார்ச் 
மாதம் 03ஆம் �க� இரவு 08,00 
ம�க்கு நைடெபறவுள்ளது.  

��யா ேபாரத்�ன் தைலவரும் 
நவம��ன் �ரதம ஆ��யருமான 
என். எம். அ�ன் தைலைம�ல் 
நைடெபறவுள்ள இந்த �கழ்�ல் 
ெதன் �ழக்கு பல்கைலக்கழகத்�ன் 
முன்னாள் உபேவந்தர் ேபரா��யர் 
ஹ�ைஸன் இஸ்மா�ல், இலங்ைக 
ஒ�பரப்புக் கூட்டுத்தாபன த�ழ் 
ேசைவ�ன் முன்னாள் ப�ப்பாளர் 

�.என். ம�யழகன் (கனடா), மூத்த 
எழுத்தாளர் ம. மக்�ன், �ேரஷ்ட 
ஒ�, ஒ�பரப்பாளர் அஷ்ரஃப் 
�ஹாப்�ன் ஆ�ேயார் �ேஷட 
ேபச்சாளர்களாக கலந்து �றப்�க்க-
வுள்ளனர்.  

ஊடக�யலாளர் எம்.ேஜ. �ஸ்�ன் 
முஹம்மத் ெதாகுத்து வழங்கவுள்ள 
இந்த இைணய வ� �ைனேவந்-
தல் �கழ்ைவ Sri Lanka Muslim 
Media Forum என்ற உத்�ேயாகபூர்வ 
முகநூல் பக்கத்�ன் ஊடாக பார்ைவ-
�டலாெமன �லங்கா முஸ்�ம் 
��யா ேபாரத்�ன் ெபாதுச் ெசயலா-
ளர் ஸா�க் �ஹான் ெத��த்தார். 
இந்த �கழ்ைவ �லங்கா முஸ்�ம் 
��யா ேபாரம் ஏற்பாடு ெசய்துள்ளது.  

மர்ஹ�ம் ர�த் எம். ஹ��ன்

இைணய வழி நிைனேவந்தல்  
நிகழ்வு மார்ச் 03ஆம் திகதி

யாழ். �ேசட �ருபர்  

வடமாகாணத்�ல் ேமலும் 
ஏழு ேபருக்கு ெகாேரானா 
ெதாற்று கண்ட�யப்பட்டுள்-
ளதாக வட மாகாண சுகாதார 
ேசைவகள் ப�ப்பாளர், மருத்-
துவர் ஆ.ேக�ஸ்வரன் ெத��த்-
துள்ளார்.  

யாழ். ேபாதனா ைவத்�யசா-
ைல�ல் (ெவள்�க்�ழைம) 
முன்ெனடுக்கப்பட்ட 451 
ேப�ன் �.�.ஆர். ப�ேசாத-
ைன�ேலேய ஏழு ேபருக்குத் 
ெதாற்று உறு�ப்படுத்தப்பட்-
டுள்ளது.  

இதன்ப�, ெகாேரானா 
ெதாற்று அ�கு�களுடன் ைவத்-
�யசாைல�ல் ேசர்க்கப்பட்ட, 
81 வயது வேயா�பப் ெபண்-
ணுக்கு ெகாேரானா ெதாற்று 
கண்ட�யப்பட்டுள்ளது.  

அத்துடன் யாழ்ப்பாணம் 
�ைறச்சாைல ைக�கள் 15 
ேபருக்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
�.�.ஆர் ப�ேசாதைன�ல் 
ஆறு ேபருக்கு ெதாற்று உறு�யா-
�யுள்ளது.  

இேதேவைள, யாழ்ப்பாணம் 
�ைறச்சாைல�ல் ேமலும் 150 
ைக�க�டம் இன்று மா��கள் 
ெபறப்பட்டுள்ளதாகவும், அவற்-
�ன் மு�கள் நாைளேய �ைடக்-
கும் எனவும் மருத்துவர் ேக�ஸ்-
வரன் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.  

யாழ்ப்பாணத்தில் 
ேமலும் 07 ேபருக்கு 
ெகாேரானா

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்  

ப�வு ெசய்யப்பட்ட வாகனங்க-
ளுக்கு ��யைமச்�னால் வழங்கப்ப-
டும் �� வச�கைள வாகனங்க�ன் 
ெபறும��ல் 80 �தம் வைர அ�க-
�ப்பதற்கு மத்�ய வங்� �ர்மா�த்-
துள்ளது.  

அதற்�ணங்க உ�ய ப�ப்புைர-
கைள மத்�ய வங்��ன் நாணய 
சைப வங்� அல்லாத �� �றுவனங்-
களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் 
ெத��க்கப்படு�றது.  

நைடமுைற�லுள்ள வர்த்தக 

சட்டத்�ன் 12ஆவது சட்டத்துக்கு 
இணங்க வழங்கப்பட்டுள்ள 
ேமற்ப� உத்தர�ன்ப� முதல் தட-
ைவயாக ப�வு ெசய்யப்பட்டதன் 
�ன்னர் நாட்�ல் ஒரு வருடத்�ற்-
கும் அ�கமான காலம் பயன்படுத்-
தப்பட்ட வாகனங்களுக்கு அதன் 
ெபறும��ல் 80 �த �� வச�ைய 
ெபற்றுக் ெகாள்ள மு�யுெமன்றும் 
ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.  

அேதேவைள அரச �றுவனங்க-
�ல் பயன்படுத்தப்பட்டுவரும் வாக-
னங்கள் ெதாடர்பான தகவல்கைள 
புதுப்�ப்பதற்கு ��யைமச்சு �ர்-

மா�த்துள்ளது. இவ் வாகனங்கள் 
ெதாடர்பான தகவல்கைள அடுத்த 
மாதம் 15 ஆம் �க�க்கு முன்னர் 
ெபற்று ெகாடுக்குமாறு சகல அரச 
�றுவனங்களுக்கும் அ�வுறுத்தப்-
பட்டுள்ளதாக �� அைமச்�ன் ெசய-
லாளர் எஸ். ஆர். ஆட்�கல ெத�-
�த்துள்ளார்.  

அதற்�ணங்க அைமச்சுக்கள், இரா-
ஜாங்க அைமச்சுக்கள் உள்�ட்ட 
சகல அரச �றுவனங்க�லும் தகவல்-
கைள ெபற்றுக் ெகாள்வதற்கு �� 
அைமச்சு �ர்மா�த்துள்ளதாக அவர் 
ெத��த்துள்ளார். (ஸ)  

வாகனங்களுக்கான நிதி வசதிகள்  
மத்திய வங்கியினால் அதிகரிப்பு

தவக்காலம் �றந்த அனுபவங்-
கைள எங்களுக்குக் கற்றுத் தரு�றது.

ெநருப்��ருந்து அ�கம் �ல��-
ருந்தால் உணவு ேவகாது. ெநருப்-
ேபாடு அ�கம் ெநருங்� இருந்தாலும் 
உணவு கரு� �டும். நம்முைடய 
வாழ்க்ைகைய உணேவாடும் நம்மு-
ைடய உறவுகைள ெநருப்ேபாடும் 
ஒப்�டலாம்.

நாம் நமக்கு ெநருக்கமான உற-
வுக�ல் இருந்து �ல� இருந்தால் 
வாழ்க்ைக�ல் ம�ழ்ச்�ைய இழந்து 
�டுேவாம்.

ேதைவயற்ற உறவுகேளாடு நாம் 
ெநருக்கம் ெகாண்�ருந்தால் நம் 
வாழ்வு பா��ேலேய கரு��டும்.

நம் வாழ்க்ைக �றக்க ேவண்டு-
ெமன்றால் நம் உறவுகேளாடு பாது-
காப்பான தூரத்�ைன நாம் கைடப்�-
�க்க ேவண்�யது அவ�யம்.

இேயசு�ன் உறவு வட்டம் சற்று 
�சாலமானது. தைலவர்கள், அரச-
ைவ�ல் ப�பு�ேவார், ெதாழுேநா-
யாளர் வ� வசூ�ப்ேபார்,�பசாரத்�ல் 
ஈடுபட்டு �ன் மனம் மா�ேயார், 

ெபண்கள், 12 �டர்கள் இப்ப� 
அவற்ைற ெசால்�க்ெகாண்ேட 
ேபாகலாம்.

இேயசு�ன் உறவு�ைல நபருக்கு 
நபர் மாறுபட்டது, மக்கள் கூட்டமும் 
இேயசுவால் நலம் ெபற்ேறாரும் 
இேயசுேவாடு ெதாடர்ந்து ேநரத்ைத 
ெசல�ட முயன்றேபாது ,இேயசு 
அவர்க�ட�ருந்து �ல� த�ைம-
யான இடத்ைத நா�ச் ெசன்றார். 
அேத ேநரம் கானாவூர் �ருமண 
�கழ்வு முதல் ெகத்செம��ல் இரத்த 
�யர்ைவ �ந்�யது வைர �டர்கைள 
தன் வாழ்�ல் எல்லா சூழ�லும் 
தன்ேனாடு ைவத்�ருந்தார்.

இேயசு தன் உறவு வாழ்�ல் 
பாதுகாப்பான தூரத்�ைன கைடப்�-
�த்தார்.அதுேவ இேயசு�ன் தூய்-
ைமயான மற்றும் ம�ழ்ச்�யான 
வாழ்�ற்கு அ�த்தளமாக அைமந்-
தது. நாமும் இந்தத் தவக்காலத்�ல் 
அதைன �ந்�த்து எ�ர்காலத்�ல் 
�ன்பற்றுேவாம்.

தவக்கால சிந்தைன

பாதுகாப்பான தூரம்

-அருட்ப� அருண் ெரக்ஸ்...
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கே: தமிழரேளின் வரலாற்றில் விடு-
தலலப்புலிேள் ஒரு இடதலதப் 

பிடிததிருக்கிறாரேள். அதில் பிள்லளையான் 
எனும் சந்திரோந்தனுக்கும் ஒரு ோததிர-
மான பங்குண்டு அல்லவா?

ெதில் :- முதலில்  தினக்ரன் வா்ர இதழுக்கு 
ஒரு பெவ்விமை வழங்குவதில்  நான் மிகுநத 
ைகிழ்ச்சி அமைகின்்றேன்.

இலங்மகயில் இைமபெற்றே இன வன்மு-
மறேயின் கா்ரணைாக எனது 16 ஆவது வைதில் 
1991 ஆம ஆண்டு விடுதமலப புலிகள் 
அமைபபில் இமணநது பகாண்ைவன் நான்.. 

அ்நகைானவரகளுக்கு பதரிநதது 
்ொல்வ 2004ம ஆண்டு விடுதமலபபுலி-
களுக்குள் உருவாகிை பிளமவ அடுத்து நான் 
பவளி்ைறியிருந்தன் 

அநத பிரிவு எங்களுக்கு கற்றுத் தநத ொைங்-
கள் ஊைாக நாங்கள் கிழக்கு ைாகாணத்திற்-
கான ஒரு தனி அ்ரசிைல் முடிமவ எடுக்க 
்வண்டிை ்தமவயும இருநதது.

அதன் கா்ரணைாக தமிழ் ைக்கள் விடுத-
மலப புலிகள் கட்சியிமன நிறுவி இன்று 12 
வருைங்கள் கைநத நிமலயில் அதமன ஒரு 
விருட்ெைாக வளரத்பதடுத்திருக்கின்்றோம. 
முடிநத வம்ர கிழக்கு ைாகாணத்தமிழரக-
ளின் தமலவிதிமை ைாற்றி அவரகளுக்கு நம-
பிக்மக பகாடுத்து இநத ைண்ணி்ல பூ்ரண 
அ்ரசிைல் உரிமையுைன் அவரகமள வாழ 
மவக்க முடியும என்ெதமன உறுதிபெடுத்து-
வதற்கான முைற்சியி்ல நாங்கள் பதாைரந-
தும ஈடுெட்டுக் பகாண்டிருக்கின்்றோம.

கே: சிலறக்குள்களை இருந்த கோண்டு 
நீங்ேள் கதரதலில் கவற்றி கப-

ற்றீரேள், மாவடட அபிவிருததிக்குழு 
இலைததலலவர பதவி உங்ேளுக்கு 
கிலடததிருக்கிறது. இதற்கு கமலதிேமாே 
ஒரு ராஜாங்ே அலமசசர  பதவி உங்ே-
ளுக்கு கிலடக்ேவிருப்பதாே கபசப்படுகிறது. 
இது பற்றி 

ெதில் :- நான் சிமறேயி்ல இருநது பவற்றி 
பெற்றேமைக்கான மிகபபெரிை நன்றிமை என்-
னுமைை ைக்களுக்கும, கட்சி ஆத்ரவாளரக-
ளுக்கும, பதாண்ைரகளுக்கும, உறுபபினர-
களுக்கும பெலுத்த ்வண்டிை மிகப பெரிை 
கைமையும பொறுபபும எனக்கு இருக்கின்-
றேது. 

அநத அடிபெமையில்  தினக்ரன்  ெத்தி-
ரிமக ஊைாகவும என்மன வாக்களித்து 
பவல்ல மவத்த ைக்களுக்கு நன்றிகமளத் 
பதரிவித்துக் பகாள்கின்்றேன். 

ைட்ைக்களபபிற்கான அ்ரசிைல் தமலவி-
தியிமன நாங்கள் தீரைானித்துக்பகாள்ள 
முடியும எனவும இநத ைண்மண நமபி-
யிருக்கின்றே அ்ரசிைல்வாதிகமள ைக்கள் 
மகவிைைாட்ைாரகள் என்கின்றே சிறேபொன 
பெய்தியிமன ைக்கள் இதன்மூலம பொல்லி-
யிருக்கின்றோரகள். 

ைக்கள் தநத ஆமணயின் அடிபெமையில் 
நான் சிமறேயிலிருநது வநது ைாவட்ை அபி-

விருத்திக்குழு இமணத்தமலவர என்கின்றே 
ெதவியிமனப பெற்றிருநதாலும  அதில் 
பெய்ைக்கூடிை விைைங்கமள ஆ்ராய்நது 
அமுலாக்குவதில் இறேங்கியிருக்கின்்றேன். 
ைத்திை அ்ரொங்கத்தினுமைை அல்லது ஜனா-
திெதியினுமைை பகாள்மகப பி்ரகைனத்தின் 
அடிபெமையில் எல்லா விதைான வெதிக-
மளயும பெய்து பகாடுபெதற்கு நான் முைற்சி 
பெய்்வன். 

அதிகூடிை வாக்குகமளப பெற்றேதால்   ஒரு 
அ்ரசிைல் உைர ெதவிமை பெற்றுக்பகாள்ள 
்வண்டும என்ெதாக எனது ஆத்ரவாளரக-
ளின்  எதிரொ்ரபபு இருநதாலும, இநத நாட்-
டினுமைை தற்்ொமதை  பொருளாதா்ர அ்ர-
சிைல் நிமலமையில் பதாைரநதும ைக்களின் 
நமபிக்மகயிமன கட்டிபைழுபபுவதிலும 
ைக்களின் ்தமவகமள முன்னுரிமைபெடுத்-
தவதிலும ்வமல பெய்வதற்கு எண்ணுகின்-
்றேன் 

கே: நீங்ேள் முதலலமசசராே பதவி 
வகிதத ோலததில் சாதிததலவ-

ேளில் அதி முக்கியமானலவ என்று 
எதலனக் குறிப்பிடுவீரேள்? 

ெதில் :- நல்ல ்கள்வி இலங்மகயின்   இன 
மு்ரண்ொட்டிற்கு இதுவம்ர கிமைத்த உட்ெ-
ெட்ெ  தீரவுதான் ைாகாணெமெ முமறேமை. 
இமத தமிழரக்ள ஏற்றுக்பகாள்ளாைல் 20 
வருைங்கள் அவ்வா்றே கழிநதது. 

விடுதமலபபுலிகள் அமைபபின் தமலவர 
பி்ரொக்ரன் உயி்்ராடு இருக்கின்றேபொழுது 
கிழக்கு ைாகாணத்தின் ஆட்சியிமன நான் 
பொறுப்ெற்்றேன். ஆமகைால் இநத நாட்-
டிற்கு இநத முமறேதான் ொத்திைைாகும  என்றே 
ஒரு பெய்தியிமனயும அதமன இபெடித்-
தான் நைத்த முடியும என்றே அடித்தளத்மத-
யும அதற்கான  ஆ்ரமெத்மதயும இட்ைவன் 
நான், ெலவிதைான ெவால்கமளயும எதிர-
பகாண்டு அதமன முன்பனடுத்்தன்.

குறிபொக, ஒரு ெலைான எதிரக்கட்சி 
இருநதது. றேவூப ஹக்கீம ்ொன்றேவரகள் 
எதிரக்கட்சியில் இருநதபொழுது நான் முத-
லமைச்ெ்ராக இருந்தன் அநத ்ந்ரத்தில் 
ஜனாதிெதிைாக இருநத ைகிநத ்ராஜெக்ஷவும  

பொருளாதா்ர அமைச்ெ்ராக இருநத ெசில் 
்ராஜெக்ஷவும மிகவும, ெக்கெலைாக இருநத-
தன் கா்ரணைாக நான் அபிவிருத்தி ரீதிைாக  
ெல ைாற்றேங்கமளயும பெய்து காட்டியிருந-
்தன். 

கி்ராை ைட்ைத்தில் இருநது ஒருவர அ்ரசிை-
லுக்கு வ்ரலாம. முதலமைச்ெ்ராக வ்ரலாம, 
ெல ெணிகமள ஆற்றேலாம என்கின்றே துணிச்-
ெமலயும  வழங்கிை்தாடு,  ைாகாணெமெ 
முமறேமையில் தமிழ் ் தசிைவாதிகமள-
யும  நான் இழுத்பதடுத்்தன். 

அ்த்ொன்று அபிவி-
ருத்தி ரீதிைாக, பொரு-
ளாதா்ர ரீதிைாக 
ெல ைாற்றேங்கமள 
பெய்்தன். குறிப-
ொக கல்வித் 
துமறேயி்ல குக்-
கி ்ர ா ை ங் க ளு க் கு 
ஆ சி ரி ை ர க ள் 
் ெ ா க க் கூ டி ை 
நிமலமையிமனயும குக் கி்ராைங்களும 
மின்ொ்ரம பெறேக் கூடிை சூழமலயும, உற்-
ெத்தி துமறேயி்ல ெல விதைான ைாற்றேங்-
கமளயும பெய்து காட்டியிருக்கின்்றேன். 

அதற்கான அமைைாளங்கமள நீங்கள் 
தற்பொழுதும ொரக்க முடியும. ைக்களும 
இதமன ைறேக்கவில்மல. கிழக்கு ைாகா-
ணத்தில் உள்ள மூன்று ைாவட்ைங்களுக்-
கும ்ொக்குவ்ரத்து வெதிகமளயும, கி்ரா-
ைபபுறே ைாணவரகளுக்கும த்ரைான கல்வி 
வெதிகமள உருவாக்கும பொருட்டு 
கல்வி வெதிகமளயும, அ்த கி்ராைபபுறே 
ைாணவரகள் ைத்தியில் பதாழில்நுட்ெ 
அறிவிமன  அபிவிருத்தி பெய்வதற்காக 
இநதிை அ்ரொங்கத்தின் உதவியுைன் 
கணணி அமறேகமளயும, கி்ராைபபுறே உட்-
கட்ைமைபபு ்ைமொட்டு வெதிகமள-
யும, கணவமன இழநத பெண் தமலமை 
தாங்கும குடுமெங்களின் வாழ்வாத-
்ரத்மத ் ைமெடுத்தும பொருட்டு ெல திட்-
ைங்கமளயும ெல விதைான அபிவிருத்தி-
கமளயும பெய்து முடித்திருக்கி்றேன் 

இவ்வாறோன ைாகாணெமெ முமறேமை-
யின் ஊைாக ைக்களுக்கு ்ெமவைாற்றே 

முடியும என பதரிநதும கூை அதிகா்ரம 
்தமவ என்று ்காெமிட்ை அ்ரசிைல் 
வாதிகள் நல்லாட்சி அ்ரசுைன் ்ெரநது 
ைாகாணெமெ முமறேமையிமன பெைலி-
ழக்கச் பெய்துள்ளனர.  இதற்கு நல்லாட்சி 
அ்ரொங்கத்மத ொதுகாத்த தமிழ் அ்ரசிைல் 
தமலமைகள் பொறுபபுக் கூறே ்வண்டும 

கே: விடுதலலப்புலிேள் ேடசியின் 
நடவடிக்லேேள் எந்தளைவுக்கு 

இருக்கிறது. அதன் பதிவு? ஸ்திர-
ததன்லம? பதவிேள் என்பலவ பற்றி 
கூறுங்ேள் 

ெதில் :- தமிழ் ைக்கள் விடுதமலபபுலி-
கள் கட்சியின் கட்ைமைபபு மிக ெலைாக 
இருக்கிறேது. ஆனால் நான் ஏற்கன்வ 
பொன்னது ்ொல எங்கமள அழிக்க 
நிமனக்கின்றே ஆதிக்க ெக்திகள் தங்கள் 
பெைற்ொடுகள் மூலைாக எங்கமள ெல-
வீனபெடுத்த நிமனத்தாரகள். தமலவம்ர 
அமைத்தாரகள், பெைலாளம்ர அமைத்தி-
ருக்கிறோரகள். இருநதும  ஏமனை கட்சி-
கள் ்ொல் அன்றி ெரிைான கட்டுைானத்-
்தாடும ெரிைான பகாள்மக பிடிப்ொடும,  
மிகப பெரிை அளவிலான இமள  ஞர 
கூட்ைத்்தாடும, எங்களுமைை கட்சி கட்-

டிபைழுபெபெட்டுள்ளது. இமதயும மிக 
விம்ரவாக ெலைான விரிவாக்கல் நிகழ்ச்சி 
நி்ர்லாடும, திட்ை மிை்லாடும மீண்டும 
கிழக்கு ைாகாணம பூ்ராகவும கட்டிபைழுப-
புவதற்கான உறுதிைான ்வமலத்திட்ைத்-
திமன ஆ்ரமபித்திருக்கின்்றோம. 

கே: நீங்ேள் முன்னாள் பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர கயாசப் பரராஜசி-

ங்ேததின் கோலல வழக்கில் சந்கதே 
நபராே லேது கசயயப்படடு விசாரலைக் 
லேதியாே சுமார 4 வருடங்ேள் சிலற 
வாசம் அனுபவிததீரேள் இதுபற்றி நீங்ேள் 
கூறுவகதன்ன? 

ெதில் :- அ்ரசிைலுக்காக இபெடியும 
ெழிவாங்கபெை முடியுைா என்ெதற்கு 
உதா்ரணம இதுதான். பெய்ைாத பெை-
லுக்கு தண்ைமன அனுெவிபெது எவ்வ-

ளவு கடுமைைான வலி என்ெமத நான் 
உணரநதவன், அதிலும ைட்ைக்களபபு 
சிமறேச்ொமலயில்  புழு்வாடு,  தண்ணீர 
இல்லாைல், மிகச்சூைான காலநிமல-
யில், மூட்மைப பூச்சிக்கடி்ைாடு 5 வரு 
ைத்திற்கு அதிகைான காலத்மத கழிப-
ெபதன்ெமத ைட்ைக்களபபு சிமறேச்ொ-
மலக்கு பென்று ஒரு சில நாட்கள் இருந-
தவரகமள ்கட்டுப ொரத்தால் புரிநது 
பகாள்ள முடியும.

கே: தமிழ் கபசும் மக்ேளினது 
அபிலாலைேலளை கவன்கற-

டுப்பது கதாடரபில்  உங்ேளைது பாரலவ 
எப்படி இருக்கிறது. இதலன அலடவதற்கு 
என்கனன்ன உபாயங்ேள் உங்ேளிடம் 
இருக்கின்றன?

ெதில் :- அபிலாமை என்றோல் என்ன 
என்கிறே ்கள்விக்கு ெலருக்கும ெலவி-
தைான ெதில்களும மு்ரண்ொடுகளும 
இருக்க முடியும. ஏபனன்றோல் ஒன்றி-
மணநத நாட்டுக்குள்்ள தீரவு என்று 
ஏற்றுக் பகாள்ளுகிறேவரகளும இருக்கின்-
றோரகள்.                (21ஆம ெக்கம ொரக்க)

இலங்கை அரசியல் த்லவிதி்ய

யாழ். அதிகைார வர்ககைமே தீரோனி்ககும்
என்பமத கூட்ட்ேப்பின நி்லப்்பாடு

l  கபாலிேண்டியில் ஆரம்-
பிதது மடடக்ேளைப்பு கிரா-
மங்ேளுக்கூடாே நடந்து 
கபாததுவிலில் இறுதி 
கூடடம் நடததினால் நான் 
மகிழ்சியலடகவன்.

l  இலங்லேயின் இன 
முரண்பாடடிற்கு இதுவலர 
கிலடதத உடசபடச தீரவு 
தான் மாோைசலப 
முலறலம.

பெருமொன்மை ெமூகத்தின் 
அ்ைாக  ஆத்ரவுள்ள இநத அ்ரசு, 
இவரகளின் சில கைபொடுகளுக்கு 
கட்டுபெடும நிைதிகள்  இருக்-
க்வ பெய்கின்றேன.்தசிை காங்கி-
்ரஸின் தமலமை,ெல தைமவகள் 
இதுெற்றி  நாசூக்காகப ்ெசியும 
இருக்கிறேது. ைட்டுைல்ல இன்றும 
்ெசியும வருகிறேது.  சிங்கள ெமூ-
கத்மத விழிபபூட்டும அ்ரசிைமல 
சிறுொன்மைத் தமலமைகள் 
மகவிடும  வம்ரக்கும மூமளைா-
லும, பைௌனத்தாலும ்ெசிச் ொதிக்-
கும நிமலதான், தமிழ்  ைற்றும 
முஸ்லிம ெமூகங்களுக்கு ஏற்ெட்டி-
ருக்கிறேது. அெமொவிதங்கள்  நிக-
ழாதிருநத வம்ரக்கும சிறுொன்மை 
ெமூகங்களின் விழிபபு,ஒற்றுமை 
ைற்றும  ஒன்றுெைமல பெருமொன்-
மைச் சிங்கள ெமூகம கண்டு பகாள்-
ளவில்மல. ைட்டுைல்ல  இநத 
ஒன்றுெைல் ஆெத்தில்மல என 
உணரநததால் இதுெற்றி அலட்டிக்-

பகாள்ளாை்ல  இச்ெமூகம இருந-
தது. சிங்கள ைக்கள் விழித்த்ொது, 
சிறுென்மை கட்சிகளின்  ்ெ்ரம்ெ-
சும ெலமும ெறி்ொனது. இநத 
உணரதல்கள்தான் ்தசிை காங்கி்ரஸ்  
தமலமைமைப ெக்குவபெடுத்தி-
யிருக்கிறேது. ெமூக அைக்குமுமறேக-
ளுக்கு எதி்ராகக்  கு்ரல் பகாடுக்கா-
ைல் அைங்கியிருபெதா? ெக்குவம 
எனச் சிலர ்கள்வி  எழுபெலாம. 
எழுபெத்தான் ்வண்டும. இதில் 
்தசிை காங்கி்ரஸ் தமலமைக்கு  
ைாற்றுக் கருத்துக் கிமைைாது. 
எபெடி எழுபபுவது, எங்கு ்ெசுவது 
என்றே  பதளிவு இருக்க ்வண்டு்ை. 
நான்தான் ்ராஜா என்று காட்டுச் 
சிங்கம  கரச்சிக்மகயில், கூட்டுக் 
்காழி எபெடிக் பகாக்கரிபெது. 
இமவகமளத்தான்  கைநதகாலக் 
கற்றுக் பகாண்ை ொைங்களாகக் 
கருதிச் பெைற்ெடுகிறேது ்தசிை  
காங்கி்ரஸ். பெை்ரல்ல இங்கு பி்ர-
தானம, ெமூகத்மதப பீடித்திருக்-
கிறே ெைம ்ொக  ்வண்டும. அவ்-
வளவுதான், அவ்ரவர, தைக்குத் 
பதரிநத வழிகளில் தீரமவத் ்தடிை   

்ொது,்தசிை காங்கி்ரஸ் ைட்டும 
தனி வழியில் பென்று, ெநதரபெங்-
கள்  அமனத்மதயும ொதகைாக்கி-
ைது. "்ராஜெக்ஷக்கள் ைனிதாபின-
முள்ளவரகள்,  நல்லைக்கத்துக்கு 
அவரகளின் அ்ரசு அனுைதிக்கும" 
என்று ஆணித்த்ரைாகக்  கூறிைவர-
தான் ்தசிை காங்கி்ரஸ் தமலவர. 
இமத, எதற்காக, எநத நமபிக்மக-
யில்  பொல்கிறோர என்று, அன்று 
தமலமைச் பொறிநதவரகள் இன்று 
ஆனநதத்தில்  உமறேநதுள்ள மத்ை 
காணமுடிகிறேது. ஜனவரி ைாதம 
(09) இல் நமைபெற்றே அ்ரெ த்ரபபு  
எமபிக்களுக்கான ொ்ராளுைன்றேக் 
குழுக் கூட்ைத்தில், பி்ரதைர ைஹிந-
த்ராஜெக்ஷ  விைம,்தசிை காங்கி்ரஸ் 
தமலவர வலியுறுத்திக் கூறினார. 
முஸ்லிமகளின்  எல்லாப பி்ரச்சி-
மனகளுக்கும தீரவு, ஜனாஸா நல்-
லைக்கத்தில் உள்ளதாகவும  எடுத்-
தும்ரத்தார அதாஉல்லா. ஸ்ரீலங்கா 
பொதுஜன பெ்ரமுனவிலுள்ள 
ெத்துக்  கட்சிகளில் ஒ்்ரபைாரு 
முஸ்லிம கட்சி ்தசிை காங்கி்ரஸ்-
தான். ஏற்கன்வ, ்ராஜெக்ஷ   அ்ர-

ொங்கத்தில் சுைார ெத்து வருைங்கள் 
அமைச்ெ்ராக இருநத, அதாஉல்லா-
மவப  ெற்றி,இநத அ்ரொங்கத்தின் 
உைரைட்ைத் தமலவரகளும நன்கு 
பதரிநதுள்ளனர. எத்தமன பகடு-
பிடிகமள தனது ெமூகம எதிர-
பகாள்ள ்நரிடினும, ெரவ்தெ  ெக்-
திகளிைம தாய்நாட்மைக் காட்டிக் 
பகாடுக்காத, அ்ரசிைல் தரைங்கள்  
அதாஉல்லாவிைம உள்ளதாக்வ 
ஆட்சிைாளரகள் ைட்டுைல்ல முழு 
இலங்மகைரும  கருதுகின்றேனர. 
இதனால்தான், ஆரபொட்ைம, 
அைரக்களம, பவள்மளக்பகாடி  
ைற்றும கென்சீமலப ்ொ்ராட்ைங்-
கமள ்தசிை காங்கி்ரஸ் முன்பன-
டுக்கவில்மல.பஜனீவா அைரவு-
கள் இலங்மகமைக் குறி மவக்கும  
்ந்ரத்திலா?ஆரபொட்ைம நைத்து-
வது. இது, எைது வளங்கமள ஏற்-
கன்வ சூமறேைாடிை  இன்னும 
சூமறேைாை எச்சில் நாக்மக நீட்டும 
ஏகாதாெத்திைவாதிகளுக்கு களம  
அமைக்கும என்ெதில் ்தசிை காங்-
கி்ரஸ் கவனைாகவும பதளிவாக-
வும இருநதது.  ஜனாஸாக்கள் எரிக்-

கபெடுமகயில், முஸ்லிமகளுக்கு 
என்ன சுதநதி்ரம அமனவரும  
ெகிஷகரிக்க ்வண்டும என்றேனர.
இல்மல,இநத நாடு எைக்கும பொந-
தபைனக் கூறி  ஆக்கி்ரமீபபுக் க்ரங்-
களிலிருநது எைது அன்மன மீண்ை 
நாமளக் பகாண்ைாடிக் காட்டிை, 
்தசிை காங்கி்ரஸின் ்தசிைபெற்-
றுத்தான் ெமூகங்களுக்கு இமையில்  
ெ்காத்ரத்துவத்மத ஏற்ெடுத்தும. 
இதுதான் இக்கட்சியின் ்காட்ொடு. 
கமைசிைாக பெப்ரவரி (10) அலறி-
ைாளிமகயில் நைநத ைத குருைாரக-
ளின் கூட்ைத்தில், பி்ரதைர பதளிவு-
ெடுத்தி, பதாழினுட்ெக் குழுவின் 
ெரிநதும்ர, அனுைதி கிமைத்தமத-
யும  எடுத்துக் கூறிை பின்ன்்ர,நல்-
லைக்கம அனுைதிக்கபெட்டிருக்கி-
றேது. ைருத்துவ  நிபுணரகள் ைற்றும 
ைதத் தமலவரகளின் அனுைதி 
வம்ரக்கும பொறுமைகாத்த  தமல-
மையும பொறுமைகாக்காைல் 
்ெ்ரணி நைத்திை தமலமைகளும 
சிநதிபெதற்கு  இன்னும உள்ளன. 
கைநத (26) இ்ரவு நமைபெற்றே 
ஆளுங்கட்சித் தமலவரகளின்  கூட்-

ைத்தி்ல்ை,சுகாதா்ர அமைச்ெர 
வரத்தைானி ெற்றி அறிவித்தார .உை-
்ன,்தசிை   காங்கி்ரஸ் தமலவம்ர 
பதாமல்ெசியில் பதாைரபு பகாண்-
ை்ொது, கூட்ைத்திலிருநதவா்றே 
அமனத்தும ொதமனைாகிவிட்ை-
தாக ஆனநதைமைநதார அவர. 
ைா்ரால் இது  ொதிக்கபெட்ைபதன்-
ெதல்ல, எைது பி்ரச்சிமனகள். பி்ரச்-
சிமனகமள எவ்வாறு  மகைாள்வது 
என்ெதி்லதான் சிறுொன்மையின-
ருக்கு அதிக கவனம ்தமவபெடு-
கிறேது.

ோலாவதியான கபரம்கபசலில்
ோரியமாற்றுவது எவவாறு?

ஏ.ஜீ.எம் த�ௌபீக்...?

க�ொவிட் க�ொற்று 
ஜனொஸொக�-
ளை நல்ல-

டக�ம் கெய்வ�ற்கு அரசு அனுமதி-
யளிககும் என்ற நம்பிகள� இறுதி 
்வளரககும் இருந��ொல�ொன, 
ஆர்ப்ொட்டமினறி அளமதியொ�்ப 
்ணியொற்றியிருககி்றது த�சிய 
�ொங்கிரஸ். மூளையொல கெயய 
த்வண்டிய த்வள்ல�ளை, மூள்ல 
முடுககு�ளில நினறு கூ்ப்ொடு
த்ொடு்வ�ொல ெொதிக� முடியொது.

அபி்லொளை என்றொல எனன எனகி்ற 
த�ள்விககு ்்லருககும் ்்ல-
வி�மொன ்தில�ளும்  

முரண்்ொடு�ளும் இருக� முடியும். 
ஏகனன்றொல ஒனறிளைந� நொட்டு-
ககுள்தை தீரவு எனறு ஏற்றுக க�ொ-
ள்ளுகி்ற்வர�ளும் இருககின்றொர�ள், 
அல்லது ்வடககு கிழககு இளைந�-
து�ொன 'ஈழம்' எனறு கெொல்்வர�-
ளும்  இருககின்றொர�ள். அல்லது 
பிரிக�்ப்டொ� முள்றளமககுள்தை 
மொ�ொை முள்றளம ெொத்தியகமன 
�ங்�ளை்பத்ொல கெொல்்வர�ளும் 
இருககி்றொர�ள் எனகி்றொர கிழககு மொ�ொ-
ைெள்யின முனனொள் மு�்லளமசெ-
ரும் �மிழ் மக�ள் விடு�ள்ல்ப புலி�ள் 
�ட்சியின ஸ்�ொ்�ரும் மட்டக�ை்பபு 
மொ்வட்ட ்ொரொளுமன்ற உறு்பபினருமொன 
சி்வதநெதுளர ெநதிர�ொந�ன. தின�ரன 
்வொரமஞெரிக�ொன தநர�ொைலில �மது 
அபி்லொளை எனன என்து குறித்த� �மி -
ழர�ளிடம் ஒருமித்� �ருத்திலள்ல எனறு 
�்வள்ல க�ரிவித்�ொர அ்வர. அ்வரது தநர�ொ -

ைல ்வருமொறு....

       கிழக்கு மாோைத தமிழரேளின் தலலவிதிலய
மாற்றி அவரேளுக்கு நம்பிக்லேலய கோடுதது

இந்த மண்ணிகல பூரை அரசியல் உரிலமயுடன் 
அவரேலளை வாழ லவப்பதற்கு முடியும் என்ப-
தலன உறுதிப்படுததுவதற்ோன முயற்சியிகல 

நாங்ேள் கதாடரந்தும் ஈடுபடடுக் கோண்டி-
ருக்கின்கறாம்.

எஸ்.எஸ். �வபாலன்...?
(புளியநதீவு குறூ்ப நிரு்ர)



6 THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY FEBRUARY 28, 2021
2021 பெப்ரவரி 28 ஞாயிற்றுக்கிழமை

ஒரு ந�ோய்க்கு எதிரோன மருந்து அல்லது தடுப்பு மருந்து கண்டுபி-
டிக்கப்்படுவதற்கும் அது ததோடர்போன ்பலநவறு கடட ்பரிந�ோ-

தனனகள் முடிவனடந்து �ந்னதப்்படுததப்்படுவதற்கும் குனைந்த ்பட�ம் 
்பதது ஆண்டுகள் முதல 20 ஆண்டுகள்வனர த�லலும். மருந்து ஒரு 
ந�ோனைக் குணப்்படுதத்லோம். ஆனோல அது மனித உடலில எவவோைோன 
்பக்க வினைவுகனை ஏற்்படுததும் என்பதும், நீண்ட கோ்ல அடிப்்பனடயில 
எவவோறு த�ைல்படும் என்பதும் கண்டறிைப்்படடு இறுதி த�ய்வது மிக 
முக்கிைம். ஆனோல மருததுவ �ரிததிரததிந்லநை ந�ோதைோனறு நதோனறிை 
ஒரு வருட கோ்லததுக்குள்நைநை அனத எதிரக்கும் தடுப்பு மருந்து கண்டு 
பிடிக்கப்்படடு ்போவனனக்கும் விடப்்படடது இதுநவ முதல தடனவைோக 
இருக்கும். ஏதனனில இவவு்லகில ஏரோைமோன ஆள்தகோலலி ந�ோய்கள் 
்பரவி வந்துள்ை ந்போதிலும், அனவ ்பல்லோயிரம் நகோடி மக்கனைக் கோவு 
தகோண்டிருந்தோலும் அவற்னை தவனறு மக்கனைக் கோக்கும் முைற்சி-
கனை மனிதன னகவிடடநத கினடைோது. �வோலகனை �ந்திப்்பதும் தவற்-
றிதகோள்வதும் மனிதரில எனதைனறும் குடிதகோண்டிருக்கும் ஒரு இைல-
்போகும். அதன பிரகோரநம, எயிடஸ் ந�ோனை முற்றிலும் தவற்றி தகோள்ை 
முடிைோது ந்போனோலும், அது எண்்பதுகளிலும் ததோண்ணூறுகளிலும் 
ஏற்்படுததிை உ்லகைோவிை அச�தனதயும் மரண எண்ணிக்னகனையும் 
இனறு தவகுவோகக் கடடுப்்படுதத முடிந்தது. ்போலிைல உைவுகனை எப்்படி 
்போதுகோப்்போக னவததுக் தகோள்வது எனை த�ய்தினை உ்லதகங்கும் 
தவற்றிகரமோக எடுததுச த�னைதன மூ்லம் இது �ோததிைமோனது.  

எனினும் உ்லனகத தோக்கிை ந்பரழிவு ந�ோய்களில எதுவுநம உ்லகம் 
முழுவதும் இவவைவு நவகமோகப் ்பரவிைதிலன்ல. இதனோலதோன உ்லக 
முடக்கம் என்பது தகோவிட -19 னவரஸ் ்பரவலின ந்போது மடடுநம முதல 
தடனவைோக பிரநைோகததுக்கு வந்தது. ந�ோதைதிரப்பு மருந்து கண்டுபி-
டிக்கப்்படுவதற்கு குறுகிை கோ்லம் எடுததுக் தகோள்ைப்்படடதற்கும் இந்த 
அவ�ர நின்லநை கோரணமோனது. தனிதைோரு ந�ோய்க்கு எதிரோக உ்ல-
தகங்கும் ஒநர தடனவயில தடுப்பு மருந்து ஏற்ைப்்படுவது இதுநவ முதல 
தடனவ. அவ�ர கதியில தடுப்பு மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்்படடனமக்கு 
உயிரகனைக் கோக்க நவண்டும் என்பது மடடுமல்ல கோரணம்; உ்லகைோ-
விை ரீதிைோக �ரிந்திருக்கும் த்போருைோதோரதனதயும் அதன நமோ�மோன 
்பக்க வினைவுகளில இருந்தும் �ோடுகனைக் கோப்்போற்ை நவண்டும் என்ப-
துவும் முக்கிை கோரணம்.

உ்லதகங்கும் 500 நகோடி மக்களுக்கோவது அடுதத இரண்டு வருட 
கோ்லததுக்குள் தடுப்பூசி ஏற்ைப்்பட நவண்டிை நதனவ உள்ைது. எனநவ 
அடுதத இரண்டோண்டுகளுக்கு, �ோம் தடுப்பூசி ஏற்றிைவரகைோக இருப்பி-
னும், �மூக இனடதவளி, அடிக்கடி னககனைக் கழுவுதல, முகக்கவ�ம் 
அணிதல என்பனவற்னை ததோடரசசிைோக பின்பற்றிைோக நவண்டும்.

எமக்கோன முத்லோவது தடுப்பூசி அடுதத ஆண்நட வந்துந�ரும் என-
்பதோக கருததுகள் நி்லவிவர, அஸ்டரோ த�னகh, தகோவிஷீலட ஆகிை 
இரண்டு தடுப்பு மருந்துகனை இந்திைோ உற்்பததி த�ய்ததோலும், 
அண்னட �ோடுகளுக்கு ஒரு ததோகுதினை இ்லவ�மோக வழங்க அந்�ோடு 
முனவந்ததோலும் குறுகிை கோ்லததுக்கள் தடுப்பூசிகனை �ோம் த்பை முடிந்-
தது. மற்தைோரு ததோகுதி தடுப்பு மருந்துகள் கடந்த வோரம் இந்திைோவில 
இருந்து வந்த நின்லயில உ்லக சுகோதோர ஸ்தோ்பனததின தகோனடைோக 
நகோதவக்சின மருந்தும் எம்னம வந்தனடைவுள்ைது.

எனினும் இவற்ைோல �ோம் மகிழ்சசி அனடை முடிைோது. முதல தகோவிட 
ததோற்று கடந்த வருடம் மோரச மோதம் கண்டறிைப்்படடதும் �ோம் ததோடர 
முடக்கததுக்கு த�னநைோம். தனிப்்படட மற்றும் நதசிை ரீதிைோக ஏற்-
்படட த்பரும் த்போருைோதோர �ரிவுகளுக்கு மததியில ஜூன மோதமைவில 
தகோவிட ்பரவுதல ஓரைவுக்கு கடடுப்்படுததப்்படடு த�ப்தடம்்பர –அக்நடோ-
்பர மோதங்களில �ோடடு நின்லனம வழனமக்கு திரும்்ப ஆரம்பிததது. இச 
�மைததில மக்கள் தோம் னகதகோண்டிருந்த தகோவிட ்போதுகோப்பு ்பழக்க 
வழக்கங்கனை னகவிட ஆரம்பிததனர. ்ப்லர முகக்கவ�மினறிநை �ட-

மோடத ததோடங்கினர. �மூக இனடதவளி என்பது மைந்து ந்போன கனத-
ைோனது. சுகோதோர அதிகோரிகளும் �ரி, த்போலி�ோரும் �ரி சுகோதோர வழி-
முனைகளின அவசிைதனத வலியுறுததுவனத த்பரும்்போலும் நிறுததிக் 
தகோண்டனர. அனனததும் இைலபு நின்லக்கு திரும்பிைது ந்போ்ல கோணப் -
்படட சூழலிலதோன கம்்பஹோ ஆனடதததோழி்லகததில இரண்டோம் அன்ல 
வின�தகோண்டது.

அம் மோவடடதனத உடனடிைோக முடக்கியிருக்க்லோம், தவளிமோவட -
டங்களுக்கு ்பரவுவனதத தனட த�ய்யும் முகமோக. அனதச த�ய்திருந் -
தோல ந்பலிைதகோனட மீன�ந்னத திைக்கப்்படடிருக்கோது. இரண்டோம் 
அன்ல நவகம் தவற்றிருக்கோது. ஆனோல எனதயும் எளிதோக எடுததுக் 
தகோள்ளும் �ம் இைலபு கோரணமோகநவ இரண்டோம் அன்ல �ோதடங்கும் 
்பரவிைது.

தற்ந்போது ஆங்கோங்நக தடுப்பூசி ஏற்ைப்்படுகிைது. தடுப்பூசி வந்துவிடட-
தோல இனி தகோநரோனோ அச�ம் நதனவயிலன்ல, கூடி மகிழ்ந்து தகோண்-
டோடடம் ந்போட்லோம் எனை தவைோன முடிவுக்கு மக்கள் வந்து விடக் கூடோது. 
ஏதனனில �ோம் ஏற்றிக் தகோள்ளும் தடுப்பூசிகள் எழு்பது அல்லது 
எண்்பது �தவீதநம ்ப்லனளிக்கக் கூடிைது எனறு அவற்னைத தைோரிக் -
கும் நிறுவனங்கநை ஒப்புக்தகோள்கினைன. 30 வைதுக்கும் குனைவோன-
வரகனை தகோவிட – 19 தோக்குமோ, தோக்கினோல எவவனகைோன வினை-
வுகனை அவரகளில ஏற்்படுததும், அவரகளுக்கு தடுப்பூசி ஏற்றினோல 
அதன த�ை்லோற்ைல எததனகைதோக இருக்கும் என்பதுந்போனை ஆய்வு-
கள் இனனும் முழுனமைனடைவிலன்ல என்பதுடன இம் மருந்துகளின 
நீண்ட கோ்ல பினவினைவுகனையும் �ோம் அறிநைோம். தகோவிட தடுப்பூசி 
என்பது முழுனமைோன நரோக நிவோரணி அல்ல.

எனநவ தடுப்பூசினை ஏற்றிக் தகோண்டவரகள் ஏனனநைோனரவிட தோம் 
ஒரு ்படி நமல என எண்ணிக்தகோண்டு ்பனழை வோழ்க்னக முனைக்கு 
திரும்பிச த�னறுவிட்லோகோது. இத தடுப்பூசி ஒரு வி்லக்களிததல ஆகோது. 
ஊசி ஏற்றிக் தகோண்டவரகள் ஏனனநைோனரப் ்போரக்கிலும் ஏற்ைம் த்பற்-
ைவரகள் அல்ல. அவரகள் இரண்டோவது ஊசினையும் ஏற்றிக்தகோள்ை 
நவண்டும். அதன பினனநரநை தகோவிட ந�ோதைதிரப்பு �க்தி முழுனம-
ைோக நவன்லத�ய்யும்.

�ோமும் �ோடும் மிக நமோ�மோன த்போருைோதோர நின்லயில உள்நைோம். 
மூனைோவது அன்லக்கு �ோம் முகம் தகோடுப்்பதும் தவிரப்்பதும் �ம் 
னககளிந்லநை தங்கியுள்ைது. எனநவ �ோம் மீண்டு வர நவண்டுதமன -
ைோல தடுப்பூசி ஏற்றிக் தகோண்டவரகள், இதுவனர ஏற்றிக் தகோள்ைோத-
வரகனைப் ந்போ்லததோன ததோடரந்தும் தம்னமப் ்போதுகோததுக் தகோள்ை 
நவண்டும். மற்தைோரு அ்லடசிைம், மூனைோவது அன்லனை தகோண்டு-
வந்து விட்லோம். எமது மீடசினை மறு்படியும் தடுதது விட்லோம்.

தினகரன விைம்்பரம் : 0112429367 விற்்பனன பிரிவு : 0112429444, 0112429378 விைம்்பர முகோனமைோைர : 0112429673 தினகரன ஆசிரிைபீடம் : editor.vm@lakehouse.lk

மூன்றாவது அலைலை 
தடுப்பூசியும் தடுக்றாது

�ோரவரி வருடம் மோசி மோதம் 16ம் �ோள்  ஞோயிற்றுக்கிழனம
ஹிஜ்ரி வருடம் 1442 ைஜப் பினை 15

த்போல த்படடி இ்லக்கம் : 834
ததோன்லந்பசி இ்லக்கம் : 2429429, 2429294, 2429296

த்பக்ஸ் : 2429329
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ொகிஸ்ான் கிரிக்பகெட் அணியின் 
முன்்ாள் ்மைவ்ராகெ இருந்து உைகெக் 
கிண்ணதம் பவன்று பகொடுதது, கிரிக்-
கெட் ஓய்வுக்குப பின்்ர், முழு நே்ர அ்ர-
சி யலவாதியாகியவர் இம்ரான் கொன். 
் ற்பொழுது அந்ோட்டின் பி்ர்ை்ராகெ-
வி ருக்கும இம்ரான் கொனின் இைஙமகெ 
வி ஜ யம இரு ோடுகெளுக்கும இமையி-
ைா ் உறவுகெளுக்கு வலுச் நேர்ததுள்-
ளது என்நற கூற நவணடும.

உைகெளாவிய பகொவிட்-19 பெருந்-
ப்ாற்று  உருபவடுத் பின்்ர் இைங-
மகெக்கு விஜயம பேய்் மு்ைாவது 
உைகெத ்மைவ்ரா் இம்ரான் கொம், 
பி்ர்ைர் ைஹிந்் ்ராஜெக்ஷ கெட்டுோ-
யக்கெ விைா் நிமையம பேன்று உரிய 
பகெௌ்ரவம அளிதது வ்ரநவற்றார். 
கெைந்் 23ஆம திகெதி பிற்ெகெல இைஙமகெ 
வந்்மைந்் இம்ரான் கொனுக்கு விைா் 
நிமையததில பேஙகெமெள வ்ரநவற்பு, 
இ்ராணுவ அணிவகுபபு ைரியாம், ைரி-
யாம்யின் நிமித்ைா் பீ்ரஙகி நவட்டு 
என்ெ்வற்றுைன் அைர்க்கெளைா் வ்ர-
நவற்மெ இைஙமகெ வழஙகியிருந்்து.

ொகிஸ்ான் பி்ர்ைரின் இரு ோள் 
விஜயததில இ்ரணைாவது ோநள முக்-
கியைா் ேந்திபபுக்கெள், இரு்்ரபபு 
கெைந்தும்ரயாைலகெள் என்ெ் இைம-
பெற்ற். ஜ்ாதிெதி நகொட்ைாெய ்ராஜ-
ெக்ஷ, ொகிஸ்ான் பி்ர்ைர் இம்ரான் 
கொம் ஜ்ாதிெதி பேயைகெததில ேந்தித-
்ார். இச்ேந்திபபின் நொது இரு ்்ரபபு 
உறவுகெமள நைலும ெைபெடுததுவது 
ப்ாைர்பில விரிவா் நெச்சுவார்தம -்
கெள் இைமபெற்ற்.

இைஙமகெ ைற்றும ொகிஸ்ான் ோடு-
கெளில விவோயிகெளுக்கு அதிகெ வருைா-
்தம்யும, நுகெர்நவாருக்கு நிவா்ர்ண 
விமைமயயும வழஙகும வமகெயில 
விவோய பொருளா்ா்ரதம் நைமெடுத-
துவ்ாகெ இரு ோட்டுத ்மைவர்கெளும 
உறுதியளித்்ர். இ்ற்கொகெ இ்ரணடு 
ோடுகெளும ெ்ரஸெ்ரம ்ைது அறிவு 
ைற்றும ப்ாழிலநுட்ெதம் ெரிைாறிக் 
பகொள்வ்ற்கும இ்ணக்கெம ப்ரிவித -்
்ர்.

ொகிஸ்ானின் விவோய பொருளா-

்ா்ரம இைஙமகெயின் பொருளா்ா்ரத-
துைன் மிகெவும ஒததிருக்கிறது என்று 
ொகிஸ்ான் பி்ர்ைர் இம்ரான் கொன் 
கூறி்ார். இைஙமகெயின் ஏற்றுைதித 
துமறயில ொகிஸ்ான் முக்கிய ெஙகு 
வகிக்கிறது. இரு ோடுகெளுக்கிமையி-
ைா் வர்த்கெ நைமொடு ைற்றும மு -்
லீட்டு வாய்பபுகெமள விரிவுெடுததுவது 
குறிததும ஜ்ாதிெதி நகொட்ைாெய 
்ராஜெக்ஷவும ொகிஸ்ான் பி்ர்ைரும 
கெவ்ம பேலுததி்ர்.

இது ்வி்ரவும, இரு ோட்டுப பி்ர -்
ைர்கெளுக்கும இமையில அைரி ைாளி-
மகெயில ேமைபெற்ற கெைந்தும்ரயா-
ைலகெளில ெலநவறு துமறகெளுக்கொ் 
ஒததுமழபபு ஒபெந்்ஙகெள் மகெச்ோத-
திைபெட்ை். சுற்றுைா ஒததுமழபபு, 
மு்லீட்டு ஒததுமழபபு, ெலகெமைக்கெ-
ழகெஙகெளுக்கு இமையிைா் உயர்கெல-
விக்கொ் ஒததுமழபபு, ப்ாழிலநுட்ெத 
துமறமய ஊக்குவிபெது குறித் ஒப-
ெந்்ம எ் ஐந்து முக்கிய புரிந்து்ணர்வு 
ஒபெந்்ஙகெள் இரு ோடுகெளுக்கும 
இமையில மகெச்ோததிைபெட்ை்.

ொதுகொபபு, ெயஙகெ்ரவா் ஒழிபபு, 
திட்ைமிைபெட்ை குற்றஙகெள் ைற்றும 

நொம்பபொருள் கெைத்ல, புை்ாய்-
வுத ்கெவல ெரிைாற்றம என்ெவற்றுக்கு 
50 மிலலியன் பைாைர் கெைம் இைங-
மகெக்கு வழஙகுவ்ாகெவும ொகிஸ்ான் 
பி்ர்ைர் அறிவிததிருந்்ார்.

அந்நே்ரம, முன்்ாள் கிரிக்பகெட் 
வீ்ரர் என்ற ரீதியில ேகெ கிரிக்பகெட் வீ்ரர்கெ-
மளயும ொகிஸ்ான் பி்ர்ைர் இர்ைான் 

கொன் பகொழுமபில ேந்திததிருந்்ார். 
இம்ரான் கொன் உயர் பேயலதிறன் 
விமளயாட்டு நிமையதம் ஆ்ரம-
ெதது மவக்கும நோக்கில இமளஞர் 
விவகொ்ரம ைற்றும விமளயாட்டுத-
துமற அமைச்ேர் ோைல ்ராஜெக்ஷ 
ஏற்ொடு பேய்திருந்் நிகெழ்வில 
கெைந்து பகொணநை இம்ரான் கொன் 
்்து ெமழய கிரிக்பகெட் ேணெர்கெ-
மளச் ேந்திததிருந்்ார்.

இைஙமகெயின் விமளயாட்டுதது-
மறமய ஊக்குவிக்கெ ொகிஸ்ானின் 
முழுமையா் ஒததுமழபபு உள்ளது 
என்ற உறுதிபைாழியும இஙகு வழங-
கெபெட்ைது.

பொருளா்ா்ர ேன்மைகெள் குறித் 
உறவுகெமளப ெைபெடுததுவ்ற்கு 
அதிகெ முக்கியததுவம அளிக்கெபெட்-
டுள்ளது. சீ -்ொகிஸ்ான் பொருளா-
்ா்ர ்ாழ்வா்ரதம் (China-Pakistan 
Economic Corridor) ஊக்குவிபெது 

குறிதது இம்ரான் கொன் ் ்து ஆர்வதம் 
பவளிபெடுததியுள்ளார். சீ்ாவின் 
ெட்டுபொம்த திட்ைததில ஒரு அங-
கெைாகெக் கொ்ணபெடும இத்ாழ்வா்ரத-
தில இைஙமகெமயயும இம்ணபமெ 
ஏற்ெடுததிக் பகொள்ளுைாறு இம்ரான் 
அமழபபு விடுததிருந்்ார்.

இது ஒருபுறமிருக்கெ, ஐக்கிய ோடுகெள் 

ைனி் உரிமைகெள் நெ்ரமவயில இைங-
மகெக்கு எதி்ராகெப பிந்ர்ரம்ணபயான்மற 
பகொணடு வருவ்ற்கு பிரித்ானியா, 
கெ்ைா உள்ளிட்ை ோடுகெள் மும்பபுக் 
கொட்டியுள்ள சூழ்நிமையில இம்ரான் 
கொனின் இைஙமகெ விஜயம பெருத் 
எதிர்ொர்பமெ ஏற்ெடுததியிருந்்து.

இம்ரானின் இவவருமகெமயப ெயன்-
ெடுததி ைனி் உரிமைப நெ்ரமவயில 
இஸைாமிய ோடுகெளின் ஒததுமழப-
மெப பெற்றுக் பகொள்ளைாம எ் 
இைஙமகெ திட்ைமிட்டிருந்்்ாகெ ஊை-
கெஙகெள் ெைவும எதிர்வு கூறியிருந்்். 
இந்் நிமையில இரு ்்ரபபு கெைந்தும்ர-
யாைலகெளின் நொது ஐ.ோ விவகொ்ரம 
குறிதது பவளிபெமையாகெப நெேபெட்-
ை்ாகெ எவவி் பேய்திகெளும ெகி்ரஙகெ-
ைாகெ பவளியாகியிருக்கொ் நொதும, 
இைஙமகெக்கு ெை வி்ததிலும ஒதது-
மழபபு வழஙகெ ொகிஸ்ான் ்யார் 
என்ற பேய்தி ெகி்ரபெட்டிருபெ்ாகெத 

ப்ரியவருகிறது.
இைஙமகெக்கும ொகிஸ்ானுக்கும 

இமையில நீணை கொைைாகெப ெைைா் 
உறவுகெள் கொ்ணபெடுகின்ற். இைங-
மகெயில இைமபெற்ற இறுதி யுத்ம 
உள்ளிட்ை ெலநவறு ேந்்ர்பெஙகெளில 
ொகிஸ்ான் கெைந்் கொைஙகெளில ்்து 
நே்ரடியா் உ்விகெமள வழஙகியிருந்-
்து. இந்் நிமையில ொகிஸ்ானுக்கும 
இைஙமகெக்கும இமையிைா் உறவு-
கெள் இம்ரானின் ஆட்சியில புதியப்ாரு 
அததியாயததுக்கு விததிட்டுள்ள் 
என்நற கூற நவணடும.

இருந்் நொதும இம்ரானின் விஜ-
யததில இைஙமகெ ொ்ராளுைன்றததில 
இைமபெறவிருந்் அவருமைய உம்ர 
்ரததுச் பேய்யபெட்ைமை குறித் விைர்-
ே்ஙகெள் முன்மவக்கெபெட்டிருந்்். 
குறிபொகெ பகொவிட்-19 இ்ால உயிரி-
ழக்கும முஸலிமகெளின் ஜ்ாோக்கெமள 
அைக்கெம பேய்யும விவகொ்ரம குறிதது 
அவருக்குத ப்ரியபெடுத்பெைைாம 
என்ெ்ாலும, கொஷ்மீர் விவகொ்ரம 
ப்ாைர்பில இம்ரான் கொன் ொ்ராளு-
ைன்றததில ஏ்ாவது கெருததுகெமளத 
ப்ரிவித்ால அது இந்தியாவுை்ா் 

உறவுகெளில விரிேமை ஏற்ெடுத்ைாம 
எ் சிைர் கெருதிய்ாலும ொ்ராளுைன்ற 
உம்ர இமைநிறுத்பெட்ை்ாகெ அ்ரசி-
யல வட்ைா்ரத ்கெவலகெள் ப்ரிவிக்-
கின்ற். எனினும, பகொவிட்-19 சூழல 
கொ்ர்ணைாகெநவ இந்் உம்ர இ்ரததுச் 
பேய்யபெட்ை்ாகெ அ்ரோஙகெத ்்ரபபி-
்ால உததிநயாகெபூர்வைாகெத ப்ரிவிக்-
கெபெட்டிருந்்து.

அந்நே்ரம, பகொவிட் ப்ாற்றி்ால 
உயிரிழக்கும முஸலிமகெளின் ஜ்ோக்-
கெள் எரிக்கெபெடுகின்ற விையம ப்ாைர்-
பில இம்ரான் கொனின் கெவ்தம் 
ஈர்க்கும முகெைாகெ பகொழுமபில ஆர்ப-
ொட்ைபைான்று முன்ப்டுக்கெபெட்டி-
ருந்்ம்யும இஙநகெ குறிபபிை நவணடி-
யுள்ளது. எதிர்க்கெட்சியிலுள்ள முஸலிம 
உறுபபி்ர்கெள் இ்ற்கொ் ஏற்ொடுகெ-
மளச் பேய்திருந்்துைன், இைஙமகெ 
வந்திருந்் இம்ரான் கொம் முஸலிம 
உறுபபி்ர்கெள் மூடிய அமறயில ேந்தித-

துப நெச்சுவார்தம் ேைததியிருந்்்ர். 
இவவாறா் நிமையிநைநய இம்ரான் 
கொனின் இைஙமகெ விஜயம முடிவ-
மைந்்துைன், ஜ்ாோக்கெமள அைக்கெம 
பேய்ய முடியும என்ற சுகொ்ா்ர அமைச்-
சின் வர்த்ைானி அறிவித்ல பவளியி-
ைபெட்டுள்ளது.

இது இவவி்மிருக்கெ, இைஙமகெ-
யின் அபிவிருததித திட்ைஙகெள் ைற்றும 
மு்லீடுகெளில இந்தியாவும, சீ்ாவும 
நொட்டி நொட்டுக் பகொணடு முன்வ-
ரும நிமையில, ொகிஸ்ானும ்்து 
பி்ரேன்்தம் இபநொது உறுதிபெ-
டுததியுள்ளது. சீ்ாவின் ெட்டுபொ-
ம்த திட்ைததில இைஙமகெமயயும 
இம்ணந்து பகொள்ளுைாறு இம்ரான் 
கொன் விடுத் அமழபபிலிருந்து அந்-
ோட்டின் நிமைபொடு ப்ளிவாகிறது. 
இைஙமகெயின் பவளிோட்டு உறவுகெள் 
என்ெ்ற்கு அபொல, எைது ோட்டின் 
பூநகொள அமைவிைநை இவவாறா -்
ப்ாரு நிமைக்கு இட்டுச் பேலகிறது 
என்ெந் பொருத்ைா் கூற்றாகும.

பி.ஹர்ஷன்...?

ததற்கோசிை பிரோந்தி-
ைததில நகந்திர 
முக்கிைததுவம் 

வோய்ந்த இடததில அனமந்-
திருக்கும் இ்லங்னகக்கும், 
அதன �டபு �ோடோன ்போகிஸ்-
தோனுக்கும் இனடயி்லோன 
உைவுகளில பிரதமர இம்ரோன 
கோன வருனகனைைடுதது புதி-
ைததோரு அததிைோைம் ஆரம்-
பிக்கப்்படடுள்ைதோக அர�ோங்க 
தரப்பு ததரிவிக்கினைது.

நல்லுறவை பலபபடுத்தும்
இலஙவகை-பாகிஸ்ான்

l  இலஙவகைக்கு பயன் ்ரக் கூடிய இரு 
்ரபபு ஒபபந்ஙகைள் வகைச்ாத்து.

l  சீனாவின் பட்டுப பாவ்த் திட்்டத்தில்                                      
இலஙவகைவயயும் இவைநது    
ககைாள்ளுமாறு அவைபபு.

l  முஸலிம்கைளின் ஜனாஸா விைகைாரத்தில்                                     
நிலவிய சிக்கைலுக்கு தீர்வு.

l  ஐ.நா மனி் உரிவமகைள் பபரவையில் 
முஸலிம் நாடுகைள் இலஙவகைக்கு ஆ்ரவு 
அளிபப்றகைான நம்பிக்வகைகைள்.
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ைனித உரிமை விடயங்களில் சரவ -
ததசத்துக்கு வழஙகிய உறுதிபைாழி-
்கமை இலஙம்க நிமைதவற்ைத் தவறி 
விடடதா்கக் கூறி இலஙம்க அ்ரசுக்கு 
எதி்ரா்க மீண்டுபைாரு பித்ர்ரமை-
பயானமைக் ப்காண்டுவருவதற்கு 
பிரித்தானியா, ்கனடா உள்ளிடட 
நாடு்கள் முமனபபுக் ்காடடியுள்-
ைமை பெனீவா ்கைத்மத இம்முமை 
சூடுபிடிக்்கச் பசய்துள்ைது.

இலஙம்கயின நிமலமை பதாடர -
ொ்க ஐ.நா ைனித உரிமை்கள் தெ்ர -
மவயின ஆமையாைர ெச்லட 
அறிக்ம்கபயானமை முனமவத்தி-
ருநததுடன, இதற்கு இலஙம்க அ்ர -
சாங்கம் ெதிலும் வழஙகியிருநதது.

்கடநத 22ஆம் தி்கதி கூடடத் 
பதாடம்ர ஆ்ரம்பித்து மவத்து 
ஐ.நா ைனித உரிமை்கள் ஆமையா -
ைர உம்ரயாற்றியிருநத தொதும், 
இலஙம்க குறித்ததா அல்லது எநத -
பவாரு நாடமடயுதைா தனிபெடட 
ரீதியா்கக் குறிபபிடடுக் கூைவில்மல. 
இது ஒரு த்ரபபினருக்கு ஏைாற்ைைா்க 
இருநத அததசையத்தில், ப்காவிட19 

பதாற்றுதநாய் சூழமலக் ்கடடுபெ-
டுத்தும் விடயம் குறித்த பொதுவான 
நிமலபொடமட அவர கூறியிருந -
தார.

இலஙம்கக்கு எதி்ரா்கப பித்ர்ர-
மைபயானமைக் ப்காண்டு வரு-
வதற்்கான முயற்சி்களில் தமிழ்த் 
த்ரபபுக்்களும், அவவாறு ப்காண்டு 
வ்ரபெடக் கூடிய பித்ர்ரமைமய 
எதிரபெதற்கு இலஙம்க அ்ரசாங்கத்-
தின சாரபிலும் ்கடுமையான பி்ரயத் -
தனங்கள் தற்தொது முனபனடுக்்கப-
ெடடு வருகினைன.

தற்பொழுது உலகில் நிலவுகினை 
ப்காத்ரானா பதாற்றுதநாய் சூழல் 
்கா்ரைைா்க, தந்ரடியா்க பெனீவா 
பசல்லாது ‘ஒனமலன’ மூலம் 
இமைநது ப்காண்ட பவளிவிவ்கா்ர 
அமைச்சர திதனஷ் குைவரத்தன, 
அ்ரசாங்கத்தின நிமலபொடமடத் 
பதளிவா்க முனமவத்திருநதார. 
இலஙம்கக்கு எதி்ரா்கக் ப்காண்டு 
வ்ரபெடக் கூடிய பித்ர்ரமைமய 
எதிரபெதற்கு அமனத்து உறுபபு 
நாடு்களும் ஒனறிமைய தவண்டும் 
எனை த்காரிக்ம்கமய அவர தனது 
உம்ரயில் முனமவத்திருநதார.

அமைச்சர திதனஷ் குைவரத்தன 
தனது உம்ரயில் பினவருைாறு குறிப -
பிடடிருநதார.

'இனறு முனமவக்்கபெடடுள்ை 
ஐக்கிய நாடு்கள் ைனித உரிமை்கள் 
உயர்ஸதானி்கர அலுவல்கத்தின 
அறிக்ம்கயானது, ்கடநத ஆண்டு 
இநத சமெயின 43வது அைரவில் 
இலஙம்க அ்ரசாங்கம் இமை அனு-
ச்ரமையிலிருநது விலகுவதா்க அறி-
வித்த தீரைானம் 30/1 ைற்றும் 40/1 
ஆகியவற்றிலிருநது பவளிவருகின-
ைது.

சுயைரியாமத, இமையாண்மை 
ப்காண்ட நாடடிற்கு, முக்கியைா்க 
ஆடசி பதாடரொன ெல பி்ரச்சி -
மன்கள் ைற்றும் உள்நாடடு விட -
யங்கமை உள்ைடக்கி, நியாயைற்ை 
முமையில் தனது தநாக்்கத்மத 
விரிவுெடுத்தி ஆமையிடடுள்ை 
உயர ்ஸதானி்கரின அறிக்ம்கமய 
இலஙம்க நி்ரா்கரிக்கினைது. இது 

ஐ.நா. சாசனத்தின 2 (7) வது 
பிரிவான 'தற்தொமதய சாச-
னத்தில் உள்ை எதுவும் ஐக்கிய 
நாடு்கள் சமெக்கு எநதபவாரு 
அ்ரசினதும் உள்நாடடு அதி்கா்ர 
எல்மலக்கு உடெடட விடயங-
்களில் தமலயீடு பசய்வதற்கு 
அஙகீ்கா்ரம் அளிக்்காது' ஐ முழு-
மையா்க மீறும் பசயலாகும்.

ெரிநதும்ர்கள் ைற்றும் முடி -
வு்கள் பதாடரொ்க பவளிவநத 
ொமதயானது, இலஙம்கக்கு 
எதி்ரா்க இமடவிடாைல் 

பதாடரநத முனகூடடிய, அ்ரசியல்-
ையபெடுத்தபெடட ைற்றும் ொ்ர-
ெடசைற்ை சில கூறு்களின நி்கழ்ச்சி 
நி்ரமலப பி்ரதிெலிக்கினைது. இநதப 
ெரிநதும்ர்கள் தவைான குற்ைச்சாட-
டு்களின அடிபெமடயில் அமைந-
தமவ. உயர ்ஸதானி்கரின அறிக்-
ம்கயில் உள்ை முடிவு்கமையும், 
ெரிநதும்ர்கமையும் இலஙம்க திடட-
வடடைா்க நி்ரா்கரிக்கினைது.

முபெது ஆண்டு்கைா்க பவளியிடப-
ெடாத ைற்றும் அவற்றுள் சில உயர 
்ஸதானி்கர அலுவல்கத்தினால் தக்்க-
மவக்்கபெடடு, அணுகுவதற்கு ைறுக்-
்கபெடடிருநத ஆதா்ரங்களின அடிப-
ெமடயில், குறிபொ்க ஐ.நா ைற்றும் 
அதன பொறிமுமை்களுடன பதாடரச்சி-
யா்கவும் ஆக்்கபூரவைா்கவும் ஈடுெடடு 
வரும் இலஙம்க தொனை ஒரு நாடு 
பதாடரொ்க, பசாத்து முடக்்கம், ெயைத் 
தமட்கள், சரவததச குற்ைவியல் நீதிைன-
ைத்மதப ெற்றிய குறிபபுக்்கள் ைற்றும் 
தனிபெடட அ்ரசு்கள் உல்கைாவிய 
அதி்கா்ர வ்ரம்மெப ெயனெடுத்-
துதல் ஆகிய-
வற்றுக்்கான 
அமழபொ -
னது, சரவ-
ததச சமூ்கம் 
ஒடடுபைாத் -
த ை ா ்க க் 
்க வ னி க் ்க 
த வ ண் டி ய 
ஒரு தனித்துவ-
ைான ைற்றும் சிைநத 
ஆெத்மத சுடடிக் ்காடடு-
கினைது.

சில நாடு்களின இத்தம்கய 
ஒருதமலபெடச நடவடிக்ம்க்கள் 
ஏற்றுக் ப்காள்ை முடியாதமவயும், 
ைற்றும் இயற்ம்க நீதியின ப்காள்-
ம்க்கமை மீறுவதுைாகும்.

்கடநத ைாரச் ைாதத்திலிருநது 

தைற்ப்காள்ைபெடட முனதனற்ைத்-
திற்கும் தைலதி்கைா்க, அறிக்ம்க-
யில் குறிபபிடபெடடுள்ை தவைான 
த்கவல்்கள், தவைான ்கருத்துக்்கள் 
ைற்றும் தனனிச்மசயான ைதிபபீ-
டு்கள் குறித்து இலஙம்க எழுத்து-
பூரவ ்கருத்து்கமை வழஙகியுள்ைது. 
உயர ்ஸதானி்கர அலுவல்கம் தனது 
அறிக்ம்கமய முனபனபதொதும் 
இல்லாத பி்ரசா்ரத்துடன இமைநது 
பவளியிடடமை ைற்றும் குறித்த 
அறிக்ம்க பதாடரொன எைது ்கருத்து-
்கமை ஒரு துமை நி்ரலா்க பவளியிட 

ைறுத்தமை ஆகியன வருத்தைளிக்-
கினைன. இது இலஙம்கமயயும், 
அறிக்ம்க குறித்த இலஙம்கயின 
்கருத்து்கமை சைைா்கக் ்காணும் 
உறுபபினர்கமையும் இழநதுள்ைது.

அ்ரசியல் உநதுதல்்கைால் உநதப-
ெடடு, இநத சமெயால் இலஙம்க 
மீது பசலுத்தபெடடுள்ை ்கவனத்திற்-
்கா்க நாங்கள் வருநதுகினதைாம். இநத 
அறிக்ம்கமய அடிபெமடயா்கக் 

ப்காண்ட எநதபவாரு தீரைா-
னமும் சமெயால் நி்ரா்கரிக்்கப-
ெடடு மூடபெட தவண்டும் 
என இலஙம்க இநத சமெ 
உறுபபினர்களுக்கு அமழபபு 
விடுக்கினைது.'

இவவாறு அமைச்சர 
திதனஷ் குைவரத்தன பதரி-
வித்திருநதார.

தம் மீது அதாவது 
இலஙம்க அ்ரசாங்கத்தின 
மீது சுைத்தபெடும் ைனித 
உரிமை மீைல் குற்ைச்சாடடு-
்கள் பவறுைதன அ்ரசியல் 
தநாக்்கத்துக்்கா்க முனமவக்-
்கபெடுகினைன எனெமததய 
அமைச்சரின இநத உம்ர 
எடுத்துக் ்காடடுகினைது.

இலஙம்க அ்ரசாங்கம் 
தனக்கு ஆத்ரவா்க ஏற்்கனதவ 
பி்ரசா்ரங்கமை ஆ்ரம்பித்-
துள்ைதுடன, இதுவம்ரயில் 
21 நாடு்களின ஆத்ரமவப 
பெற்றிருபெதா்க அ்ரசு த்ரப-

பில் கூைபெடுகிைது. அமைச்சரின 
அமழபமெ ஏற்றுக் ப்காண்டு 
இலஙம்கக்கு எதி்ரா்க ப்காண்டு 
வ்ரபெடும் எநதபவாரு தீரைானத்-
மதயும் தாம் எதிரபதொம் என 
அநத 18 நாடு்களும் உறுதியளித்தி-
ருபெதா்கத் த்கவல்்கள் பவளியாகி-
யுள்ைன.

இவவாறு இலஙம்கக்கு ஆத்ரவு 
வழஙகும் நாடு்களில் சீனாவும் உள்-
ைடஙகுவதா்கத் பதரியவருகிைது. 
இருநத தொதும் அயல் நாடான 
இநதியா தனது நிமலபொடமட 
இதுவம்ர திடடவடடைா்கக் கூை-
வில்மல. எனினும், இலஙம்க அ்ர-
சாங்கத்துக்கு சாரொனதா்க அதன 

நி ம ல ப ெ ா டு 

இருக்கும் எனெதத அ்ரசியல் அவதா-
னி்களின ்கருத்தா்க இருக்கினைது.

இவவாைானபதாரு நிமலயி -
தலதய ொகி்ஸதான பி்ரதைர 
இம்்ரான ்கானின இலஙம்க விெயம் 
அமைநதிருநதது. அவரின ஊடா்க 
மு்ஸலிம் நாடு்களின ஒத்துமழப -
மெப பெறுவதற்கு இலஙம்க முயற்-

சி்கமை எடுத்திருபெதற்்கான வாய்ப-
பு்களும் அதி்கம் ்காைபெடுகினைன.

இலஙம்க அ்ரசாங்கம் தனக்கு 
எதி்ரான குற்ைச்சாடடு்கமை முழு-
மையா்க ைறுத்தது ைாத்தி்ரைனறி, 
தைக்கு எதி்ரான பித்ர்ரமைமயத் 
ததாற்்கடிபெதற்்கா்க ்கடும் பி்ரயத் -
தனங்கமை தைற்ப்காண்டுள்ை 
நிமலயில், தமிழ்த் த்ரபபுக்்கள் அ்ர-
சுக்கு எதி்ரான பித்ர்ரமைமய வலுப-

ெடுத்துவதற்்கான ஆத்ரமவத் 
தி்ரடடுகினைன.

தமிழ் அ்ரசியல் ்கடசி்கள் 
ெல ஒனறிமைநது பித்ர்ர-

மைபயானமைக் த்காரி 
ஐ.நா ைனித உரிமை்கள் 
ஆமையாைருக்கு ்கடி -
தபைானமை அனுபபி 
மவத்திருநதமை நாம் 
ஏற்்கனதவ அறிநத 
விடயம். இது தவி-
்ரவும், ப்காழும்பி -
லுள்ை பவளிநாடடுத் 

தூதுவர்கமை தமிழ் 
அ்ரசியல் ்கடசிப பி்ரதி-
நிதி்கள் சிலர தனியா்கச் 

பசனறு சநதித்து ஆத்ரவு 
த்காருகினைனர.

குறிபொ்க தமிழ்த் 
ததசியக் கூடடமைபபின 

ொ்ராளுைனை உறுபபினர 

எம்.ஏ.சுைநதி்ரன ைற்றும் சிவஞா-
னம் சிறித்ரன ஆகிதயார ப்காழும்-
பிலுள்ை பிரித்தானிய உயர்ஸதா-
னி்கம்ரச் சநதித்து இலஙம்கக்கு 
எதி்ரா்கக் ப்காண்டு வ்ரபெடவிருக்-
கும் பித்ர்ரமை பதாடரபில் ்கலநது-
ம்ரயாடியுள்ைனர. ெனாதிெதி த்காட-
டாெய ்ராெெக்ஷ தமலமையிலான 
அ்ரசாங்கத்துக்கு சரவததச ரீதியில் 
அழுத்தபைானமைக் ப்காடுபெதற்கு 
தமிழ் அ்ரசியல் ்கடசி்கள் த்ரபபில் ெகீ-
்ரதப பி்ரயத்தனங்கள் தைற்ப்காள்ைப-
ெடுகினைமைமயதய இநத சநதிபபுக்-
்கள் எடுத்துக் ்காடடுகினைன.

யுத்தம் முடிவமடநது 11 வருடங-
்கள் பூரத்தியமடநதுள்ை நிமலயில், 
ொதிக்்கபெடட தமிழ் ைக்்கள் 
ஏததாபவாரு வழியில் நீதி கிமடக்-
கும் என எதிரொரத்து சரவததசத்தின 
மீது நம்பிக்ம்க மவக்்கத் பதாடஙகி-
னர. அதனாதலதய 2009ஆம் ஆண்டு 
தை ைாதத்தின பினனர ஒவபவாரு 
பசபபடம்ெர ைற்றும் ைாரச் ைாதங்க-
ளில் பெனீவாவின மீது நம்பிக்ம்க 
ப்காள்ைத் பதாடஙகினர.

ைக்்களின எதிரொரபபு இவவாறி -
ருக்ம்கயில், அஙகு நடக்கும் விட-
யங்கமைப ொரக்கும் தொது சரவ -
ததச நாடு்களின சது்ரங்க ஆடடம் 
தொலதவ ஊகிக்்க முடிகினைது. 
குறிபொ்க அபிவிருத்தியமடநது 
வரும் நாடு்களில் ஏற்ெடுகினை 
ஆடசி ைாற்ைங்களுக்கு அமைய 
பெனீவாவில் சரவததச நாடு்களின 
பிடி்கள் இறுகுவமதயும், தைரவ-
மதயும் அவதானிக்்கக் கூடியதா்கவி-

ருக்கிைது.
‘நல்லாடசி’ எனக் கூறிக் ப்காண்டு 

வநத முனமனய அ்ரசாங்கம் 
நீதிமயப பெற்றுத் தருவதா்கக் கூறி-
யதால், அவர்கள் மீதான பிடிமய சர-
வததசம் தைரத்திக் ப்காண்டிருநதது. 
இனறு இலஙம்கக்கு எதி்ரா்கக் ்கடு-
மையான பித்ர்ரமைபயானமைக் 
ப்காண்டு வ்ர தவண்டும் எனக் த்காரி 
சரவததச பி்ரதிநிதி்கமைச் சநதிக்கும் 
தமிழ் அ்ரசியல்வாதி்கதை, நல்லாட-
சிக் ்காலத்தில் அ்ரசின மீதான சரவ -
ததச பிடிமயத் தைரத்துவதற்்கா்க  
சரவததச பி்ரதிநிதி்கமைச் சநதித்-
தமத தமிழ் ைக்்கள் ைாத்தி்ரைனறி 
எவருதை இலகுவில் ைைநது விட 
முடியாது.

ைக்்களுக்கு நியாயம் கிமடக்்க 
தவண்டும் எனெது அவர்களின உை-
ைாரநத எண்ைைா்க இருநதிருநதால், 
நல்லாடசி அ்ரசாங்கத்துக்கு உரிய சர-
வததச அழுத்தத்மதக் ப்காடுத்து ைக்்க-
ளின அபிலாமை்கமை அனறு நிமை-
தவற்றிக் ப்காடுத்திருக்்க தவண்டும்.

எனினும், நல்லாடசி அ்ரசாங்கம் 
தனது ஆடசிமயத் தக்்க மவத்துக் 
ப்காடுபெதற்கு தவைாதவமைக்கு 
ஆத்ரமவப பெற்றுக் ப்காடுத்தமதத் 
தவி்ர எவவித தீரமவயும் தமிழ் 
ததசியக் கூடடமைபபு தமலவர்கள் 
தமிழ் ைக்்களுக்கு அனறு பெற்றுக் 
ப்காடுக்்கவில்மல.

இவவாைான அ்ரசியல் பினனணி -
யிதலதய புதிதா்க ஆடசிக்கு வநதி-
ருக்கும் அ்ரசாங்கத்துக்கு எதி்ரான 
சரவததச அழுத்தம் இனறு அதி்கரிக்-
்கபெடடுள்ைது. குறிபொ்க 2015ஆம் 
ஆண்டுக்கு முனனர ைஹிநத ்ராெ-
ெக்ஷவின ஆடசிக்கு எதி்ரா்க சரவ-
ததச அழுத்தங்கள் ப்காடுக்்கபெடட 
நிமலமை மீண்டும் இபதொது ஏற் -
ெடடுள்ைமதக் ்காை முடிகினைது.

ஒவபவாரு ைாரச் ைற்றும் பசப -
படம்ெர ைாதங்களில் குறிபொ்க 
தமிழ் ைக்்கள் ைத்தியில் சரவததச 
ரீதியில் தீரபவானமைப பெற்றுத் 
தநது விடுதவாம் எனை ததாற்ைப-
ொடமட உருவாக்குவமதத் தவி்ர, 
தமிழ் த்ரபபுக்்கள் தவறு எதமனயும் 
சாதித்திருக்்கவில்மல.

ைறுெக்்கத்தில் தற்தொமதய அ்ர-
சாங்கம் பெரும்ொனமை சிங்கை ைக்்க-
ளின தெ்ராத்ரமவப பெற்றிருநதாலும், 
யுத்தத்தினால் ொதிக்்கபெடட ைக்்க-
ளின அபிலாமை்கமை நிமைதவற்று-
வதற்கு ஆக்்கபூரவைான சமிக்மஞ்க-
மைக் ்காண்பிபெதத சரவததசத்தின 
அழுத்தத்மதக் குமைபெதற்கு இவதவ-
மையில் உறுதுமையா்கவிருக்கும்.

சரவததச அழுத்தங்கள் ைாத்தி்ர -
ைனறி, நாடடில் சமூ்கங்களுக்கிமட-
யில் நல்லிைக்்கத்மதயும், சைாதா-
னத்மதயும் ஏற்ெடுத்துவதற்கு இநத 
முயற்சி்கள் ொரியபதாரு உநதுசக்தி-
யா்க அமையும் எனெதில் சநதத்கம் 
இல்மல. 

‘சுயமரியாதை, இதையாணதம க�ாண்ட
நாக்டான்று, ைனது உளநாட்டு விவ�ாரங�ளில் 
கவளியாரின் வீண ைதையீடு�ளுக்கு
அனுமதிக்�ப் ப�ாவதில்தை!’

ஐக்கிய நாடுகள் மனித 
உரிமமகள் பேரமையின்
46ைது கூட்டத் ததா்டர்
சுவிட்ஸர்்ாந்தின்

தெனீைா நகரில் ஆரமேமாகி
நம்டதேற்று ைருகிறது. க்டந்த
கா்ஙகமைப் போன்று
இமமுமறயும இ்ஙமக விைகாரம
முக்கிய பேசு தோருைாகியிருப்ேதால்
அமைைரது கைைமும அஙகு
குவிந்துள்ைது.

�ர�ரப்�ான எதிர�ாரப்பு்டன் 
ஆரம�மான ஐ.நா மனிை 
உரிதம�ள ப�ரதவயின்
46வது கூட்்டத் கைா்டர

நட்பு நாடுகளின்
ஆதரவுடன் ஜெனீவா
களத்தில் இலங்க!



மலையக அரசி-
யல், த�ொழிற்-
சஙக, கலை 

இைக்கிய, பத்திரிலக, 
சினிமொ, ஆசிரியர் பணி 
என்று எடுத்துக்தகொண்-
டொல் அலைத்திலும் கொல்-
பதித்து அனுபவம் கண்ட 
ஒரு தபரும் ஆளுலம-
யொக விளஙகுபவர். ஈழத்து 
முன்ைணி எழுத்�ொளர்க-
ளில் ஒருவரொை மு. சிவலிஙகம், �ைது 
75 ஆவது வயதில் மிகுந� அடக்கத்து-
டன் �ன்்ைொடு படித்�, பயணித்� சக 
அரசியல் ஆளுலமகள், பலடபபொளி-
கள் எை பை�ரபபடடவர்கலளயும் அன்-

புடன் நிலைவு கூர்கிறொர்.   
�ைவொக்கலை, தபரியமல்லிலகபபூ 

்�ொடடத்தில் முத்துமுருகன் அழகன், 
கண்்ணம்மொ �ம்பதிகளுக்கு 26.-8-
.1946 இல் பிறந�வர். ஆரம்பக் 

கல்விலய ்�ொடடப பொடசொ-
லையிலும் பின்ைர் தசன். 
தபடறிக்ஸ் கல்லூரியிலும், 
உயர்கல்விலய அடடன் 
லைைன்ஸ் கல்லூரியிலும் 
பயின்றவர். இர. சிவலிங-
கம், எஸ். திருசதசநதூரன் 
ஆகி்யொரின் மொ்ணவரொை 
மு.சி, க.தபொ.� உயர்�ரப பரீட-
லசலய எழுதிவிடடு வீர்கச-
ரியில் அசசுக்்கொபபொளரொக 

இல்ணநது தகொண்டொர். ஒபபு்�ொக்கொ-
ளரொக த�ொடர்நது, உ�வியொசிரியரொ-
ைொர். அக்கொைத்தில் எஸ்.டி. சிவ�ொய-
கம், எஸ்.எம். கொர்்மகம் ஆகி்யொரின் 
உநது�ல் கொர்ணமொக எழு�த் த�ொடஙகி-

ய�ொக நிலைவுகூரும் இவர், வீர்க-
சரி ்�ொடட மஞசரியில் “கஙகொணி 
கொளிமுத்து” என்ற ்கலிசசித்திரத் 
த�ொடலர தவளியிடடொர். இவரது 
எழுத்து �லட்யொடு உ�வி ஆசி-
ரியர் ்க. நித்தியொைந�ன் அ�ற்-
கொை ஓவியஙகலள வலரந�ொர்.   

இபபகுதிலய அக்கொைத்தில் 
தபருந்�ொடடத்துலறயில் மிகப 
பரவைொக வொசிபபொர்கள். அ�ன் 
பின்ைர் ஜை�ொயக த�ொழிைொளர் 
கொஙகிரஸ் �லைவர் ஏ. அஸீஸ் 
�ஙகள் த�ொழிற்சஙக பத்திரிலக-
யொை 'ஜை�ொயக த�ொழிைொளியின்' 
தபொறுபபொசிரியரொக்கிைொர். அவரும் 
புரடசிகர குர்ைொடு த�ொழிற்சஙக 
பத்திரிலகலய �டொத்தி த�ொழி-
ைொளர்களிைதும், த�ொழிற்சஙக 
�லைவர்களிைதும், ரி.எம். 

முருலகயொ, இர. சிவலிஙகம் உடபட 
பைரது பொரொடலடயும் தபற்றவர்.   

(மிகுதி அடுத்� வொரம்)
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பன். பொைொ ... எச.எச. விக்ரமசிஙக...

கடந� வொரம் மலையக வீட-
லமபபுத் திடடம் கொை �ொம-
�மொகி வருவ�ன் கொர்ணம் 

குறித்து பொர்த்்�ொம். இந� வீடலமபபுத் 
திடடம் ்�ொடடத் த�ொழிைொளர்களுக்கு 
மொத்திர்ம என்ற அடிபபலடயில் உரு-
வொக்கபபடடுள்ள�ொல் ஏற்படப்பொகும் 
பொ�கத் �ன்லம குறித்து இங்க சிறிது 
அைசு்வொம்.   

இவவொறொை அணுகுமுலறயொல் 
த�ொடர்நதும் மலையகத்தில் ையன் 
வொழக்லகக்கு முற்றுபபுள்ளி லவக்க 
முடியொமல் ்பொய்விடும் அவைம் இருக்-
கின்றது. ்�ொடடத் த�ொழிைொளர்கள் 
மொற்று வீடுகளில் வொழும் அ்�்�ரம் 
்�ொடடத் த�ொழிலைச சொரொ்�ொர் பலழய 
ையன் வொழக்லகயி்ை்ய கொைம் �ள்ள 
்வண்டி ்�ரிடும். இ�ைொல் புதிய்�ொர் 
சமூகப பிறழவு இடம்தபற வழி்யற்படப 
்பொகிறது. ஒரு சொரொர் அடிபபலட வசதி-
களுடன் கூடிய �னித்�னி வீடுகளுடன் 
வொழவொர்கள். இன்னுதமொரு சொரொர் ையக் 
கொம்பரொக்களிலும் �ற்கொலிக குடிலசகளி-
லும் குடியிருக்கும் சூழல் உருவொகும்.   

இ்�்�ரம் வீடடுத் திடடத்தின் மூைம் 
கடடிமுடிக்கபபடடு பயைொளிகளிடம் ஒப-
பலடக்கபபடட சிை வீடுகளின் நிலைலம 
எபபடி இருக்கிறது த�ரியுமொ? பை இடங-
களில் மூடபபடடு கிடக்கும் கொடசிகலள 
கொ்ணைொம். சிை லகமொற்றம் கண்டுள்-
ளை. வொடலகக்கும் விடபபடடுள்ளை.   
இந� வீடலமபபுத் திடடத்தின் மூைம் 
இயற்லக அைர்த்�ஙகளொல் பொதிபபுக்-
குள்ளொ்ைொர், பொதிபபுக்குள்ளொகைொம் 
என்னும் அசசுறுத்�லுக்கு ஆளொகி-
யிருப்பொர் மற்றும் தீ விபத்திைொல் 
நிர்க்கதியொ்ைொருக்கு முன்னுரிலம 
அடிபபலடயில் வீடுகள் பகிர்ந�ளிக்கப-

படடிருக்கின்றை. இத்�னி வீடு திடடம் 
த�ொடர்பில் சிை விமர்சைஙகளும் எழுப-
பபபடுகின்றை. அரசியல் த�ொழிற்சஙக 
இைொபஙகலள முன்னிலைபபடுத்தி 
்�ொடடத்திற்கு 25, 50 வீடுகள் அடிபப-
லடயிலும் த�ொழிற்சஙக ரீதியொக �மது 
அஙகத்�வர்கலள லமயபபடுத்தியு்ம 
வீடலமபபுத் திடடஙகள் ்மற்தகொள்ளபப-
டுவ�ொக குற்றசசொடடுக்கள் முன்லவக்கப-
படுகின்றை. ்�ொடடஙகளில் வீடுகலளப 
தபற்றுக் தகொள்வ�ற்கொை அடிபபலட 
�குதி குறிபபிடட த�ொழிற்சஙகத்தில் அங-
கத்�வரொக இருக்க ்வண்டும் என்ப்�-
யொகும் என்றும் குலறகொ்ணல்கள் இருக்-
கின்றை.   

கடடபபடுகின்ற வீடுகளின் �ரம் த�ொடர்-
பொை பிரசசிலைகள் இருபபல� ஊடகங-
கள் ஆ�ொரத்்�ொடு தவளியிட்வ தசய்-
கின்றை. அரசொஙகத்தின் நிதி உ�வியின் 
மூைம் நிர்மொணிக்கபபடுகின்ற இந� வீட-
லமபபுத் திடடம் பற்றிய உத்�ரவொ�த்ல� 
அரசொஙக்ம �மது தபொறியியைொளர்கள் 

மூைம் உறுதிபபடுத்� ் வண்டும் என்ப்� 
பைரது அபிபபிரொயமொக இருக்கின்றது.   

இ்�்�ரம் தபருந்�ொடட வீடலமப-
புத் திடடத்தின் மூைம் தபருந்�ொடடத் 
துலறலயச ்சர்ந� சகை �ரபபிைரும் 
உள்வொஙகபபடுகிறொர்களொ? என்ற ்கள்-
விதயழுகின்றது. 1.8 மில்லியன் ்பர் 
தபருந்�ொடடத் துலறலயச சொர்ந�வர்-
களொக இருக்கின்றொர்கள். இதில் 0.2 
மில்லியன் ் பர் மடடு்ம தபருந்�ொடடத்-
துலற த�ொழிலை ்மற்தகொள்பவர்களொக 
கொ்ணபபடுகின்றொர்கள்.   

இ�ன் மூைம் கணிசமொ்ைொர் கொைத்-
தின் கடடொயத்தின் ்பரில் இத்துலறக்கு 
தவளி்ய த�ொழிலின் நிமித்�ம் தவளி-
்யறிய நிலை நிைவுகிறது. இபபடி தவளி-
்யறியிருந� ்பொதும் அவர்களின் வொழ-
விடமொக மலையக்ம விளஙகுகின்றது. 
ஆைொல் மலையக வீடலமபபுத் திடடம் 
தபரும்பொலும் தபருந்�ொடடஙகளில் 

�ற்்பொது ்வலை தசய்து தகொண்டிருப-
பவர்கலள மடடு்ம லமயபபடுத்துகின்-
றது. இ�ைொல் ்�ொடடஙகளில் ்வலை 
தசய்�வர்கள், ஓய்வு தபற்றவர்கள், 
தவளியிடஙகளில் ்வலை தசய்்வொர், 
்�ொடட ்சலவயொளர்கள் ஓரஙகடடப-
படுகின்றைர். இ�ைொல் ்�ொடடஙக-
லள்ய நிரந�ர வொழவிடமொக வரித்துக் 
தகொண்்டொர் தபரிதும் மைக்கி்ைசம் 

அலடநதுள்ளைர்.   இன்று தபருந்�ொட-
டத்துலறயில் ்பொதிய ்வலை வொய்பபு 
இல்லை. அ்�்�ரம் உலழபபுக்்கற்ற 
ஊதிய உயர்வும் கிலடபபது இல்லை. 
இ�ைொல் விரக்தியலடந� த�ொழிைொளர்-
கள் ்வறு ்வலைகலளத் ்�டி �கர்பபு-
றஙகலளத் ்�ொக்கி �கர்நது தகொண்டி-
ருக்கின்றொர்கள். ையக் கொம்பிரொக்கலள 
மூடிவிடடு குடும்பத்்�ொடு இபபடி தவளி-
்வலைக்கொக தசன்்றொரும் உள்ளொர்-
கள். இவவொறு தவளி்யறிச தசல்்வொர் 
அலைவரும் சுக்பொக வொழலவ அநு-
பவிக்கவில்லை. மொறொக அன்றொடம் 
பல்்வறு த�ருக்குவொரஙகளுக்கு 
முகஙதகொடுக்க ்வண்டியுள்ளது. சுரண்-
டல்களுக்கு ஆளொகும் பரி�ொப நிலை. 
த�ொழில் சொர்ந� பொதுகொபபு இல்லை. 
த�ொழில் உரிலமகள் மறுக்கபபடுகின்-
றை. இருநதும் இவர்கள் தவளியிடங-
களி்ை்ய �ஙகி நிற்ப�ற்குக் கொர்ணம் 

்வறு வழி்யதும் இல்ைொலம்ய ஆகும்.   
இ்�்பொை மலையக சமூகத்திடமி-

ருநது தபருமளவிைொை ஆசிரியர்கள் 
உள்வொஙகபபடும் நிலைலம கொ்ணபபடு-
கின்றது. இவர்கள் அலைவரும் ்�ொடடத் 
த�ொழிைொளர்களின் பிள்லளக்ளயொவர். 
ஆசிரியர்கலளத் �விர அரச உத்தி்யொ-
கத்�ர்களும் �னியொர் நிறுவைஙகளில் 
பனிபுரிபவர்களொகவும் இருக்கின்றொர்-

கள். இவர்கள் தவளியிடஙகளில் �ஙகி 
நிற்கக்கூடிய சூழ்ை கொ்ணபபடுகின்றது. 
எனினும் இலவ நிரந�ரமொை வொழவி-
டஙகள் அல்ை. இவர்களது நிரந�ரமொை 
வதிவிடம் என்பது தபருந்�ொடடப பிர்�-
சமொக இருக்கின்றது. இவவொறொ்ைொர் 
சிைர் ்�ொடடக் குடியிருபபுகலள �மது 
தபொருளொ�ொர நிலைக்்கற்ப திருத்தியும் 
தபருபபித்தும் தகொண்டுள்ளொர்கள்.   

இந� வொய்பபு கிலடக்கொ�வர்கள் 
த�ொடர்நதும் ையன் கொம்பிரொக்களில் 
வசித்து வருகின்றொர்கள். இவர்களுக்கு 
வீடுகள் அலமத்துக் தகொடுக்க ் வண்டும். 
இ�ற்கொை �ொர்மீக உரிலம இவர்களுக்கு 
இருக்கின்றது. இ�ற்தகை கொணித்துண்-
டுகலள தபற்றுத் �ருவது முக்கியம். 
கொணித்துண்டுகள் உரிலமயொக்கபபடுமொ-
யின் இவர்கள் சுய வீடலமபபுத் திடடங-
கள் மூைமொவது கடனு�வி தபற்று வீட-
டுத்்�லவலய பூர்த்திதசய்து தகொள்ள 
வசதியொக இருக்கும். உண்லமயில் 
்�ொடடஙகளுக்கு தவளி்ய ்வலை 
தசய்பவர்களில் ஒரு சிைர் மடடு்ம 
முன்்ைற்றகரமொை நிலையில் உள்ளொர்-
கள். அ்�கர் இன்லறய நிலையிலும் 
பின்ைலடலவ எதிர்்�ொக்கி்ய வொழக்-
லகலய ஓடடிக் தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். 
வொடலக வீடுகளில் கொைம் �ள்ளுவது 
கடிைம். �கரபபுரஙகளில் தசொந�மொக 
நிைஙகலள வொஙக்வொ தபொருளொ�ொர 
வசதியும் ்பொ�ொது. இ�ைொல் இவர்களின் 
நிலைலம பரி�ொபத்துக்குரிய�ொக்வ 
கொ்ணபபடுகின்றது.   

்�ொடட ஆசிரியர்களுக்தகை வீடலமப-
புத் திடடம் ஆரம்பிக்கபபடுதமை தசொல்ைப-
படடது. அது த�ொடர்பில் இதுவலர எதுவும் 
ஆகவில்லை. 

தபருந்�ொடடச ்சலவயொளர்களுக்-
கொை வீடலமபபுத் திடடம் வரும் என்று 
கூறபபடடது அபபடி்யதும் வந�பொ-
டில்லை. ஓய்வு தபற்றவர்கலளயும் ஒதுக்க 
மொட்டொம் என்தறல்ைொம் வொக்குறுதிகள் 
வந�ை. ஆைொலும் �ொடகள் மடடு்ம 
�கர்நதுக் தகொண்டிருக்கின்றை.   

்�சிய ரீதியிைொை வீடலமபபுத் திடடம் 
தவவ்வறு அம்சஙகளில் ்மற்தகொள்-
ளபபடுகின்றை. 

சுயவீடலமபபு முலறலம, வி்சட 
வீடலமபபு திடடம், இைவச வீடலமபபுத் 
திடடம் இபபடி பை. இ்�்பொை மலையக 
வீடலமபபுத் திடடத்தின் மூைம் ்�ொடடத் 
த�ொழிலைச சொரொ�, ்�ொடடத்துக்கு 
தவளி்ய ்வறு ்வலைகளில் ஈடுபட-
டுள்ள தபருந்�ொடட மக்களும் பயன்-
தபறும் வண்்ணம் சரத்துக்கள் உள்வொங-
கபபடுவது அவசியமொகும். இரொஜொஙக 
அலமசசர் ஜீவன் த�ொண்டமொன் இது 
குறித்து ஆவ்ண தசய்வொரொயின் வர்வற்-
கக் கூடிய�ொக இருக்கும்     

த�ொழிைொளர் ்�சிய சஙகத் -
தின் �லைலம அலுவ -
ைகம் அலமநதுள்ள 

கடடடத்ல� அ�ன் பிரதித் �லைவரொை 
பொரொளுமன்ற உறுபபிைர் எம். உ�ய -
குமொர் லகயகபபடுத்தியுள்ளொர் என்று 
முன்ைொள் பொரொளுமன்ற உறுபபிைர் 
எம். திைகரொஜ் கடந�வொரம் வொரமஞசரி-
யில் தவளியொகியிருந� ்�ர்கொ்ணலில்  
த�ரிவித்துள்ள கருத்தில் எந�வி�மொை 
உண்லமயும் கிலடயொது என்று கூறுகி-
றொர் த�ொழிைொளர் ்�சிய சஙகத்தின் 
தபொதுச தசயைொளர் எஸ். பிலிப இது 
த�ொடர்பில் அவர்  ஊடக அறிக்லக 
ஒன்லற தவளியிடடுள்ளொர். த�ொழிைொ-
ளர் ்�சிய சஙகம் 1965 ஆம் ஆண்டு 
அமரர் வீ. ்க. தவள்லளயன் �லை-
லமயில் ஸ்�ொபிக்கபபடட அலமபபொ-
கும். அ�ற்தகை தசொந�மொை கடடடம் 
எதுவும் இல்ைொ� ்பொதிலும் ைடடன் 
�கரில் வொடலகக் கடடடத்தில் இயஙகி 
வந�து.  

த�ொழிற்சஙகப பணியில் திறலமயொக 
தசயற்படடு வந� இந� சஙகத்தின் ஸ்�ொ-
பகர் தவள்லளயன் மலறவுக்குப பின்ைர் 
1980 களின் இறுதியில் �லடதபற்ற 
இைஙலகயின் மு�ைொவது மொகொ்ண 
சலபத் ்�ர்�லில் மத்திய மொகொ்ண 
சலபக்கு ஓர் உறுபபிைர் த�ரிவொகியி-
ருந�ொர். அடுத்து வந� ் �ர்�லிலும் ஒரு 
பிரதிநிதித்துவம் கிலடத்திருந�து. உள்-
ளூரொடசி மன்றத் ்�ர்�லிலும் விரல் 
விடடு எண்்ணக் கூடிய உறுபபிைர்கள் 
இருந�ொர்கள்.  

இநநிலையில் த�ொழிைொளர் ்�சிய 
சஙகம் குறிபபிடட ஒரு கொைப பகுதியில் 
மிகவும் இக்கடடொை சூழநிலைக்குத் �ள்-
ளபபடடிருந�து. சஙகத்ல� ்வறு சிைர் 
லகபபற்றிக் தகொண்ட்�ொடு, அ�ன் 

மயில் சின்ைமும் விற்கபபடடிருந-
�து. அலுவைகத்துக்கு உரிய மொ�ொந� 
வொடலக, உத்தி்யொகத்�ர்களின் சம்ப-
ளம் மு�ைொைவற்லற வழஙக முடியொ� 
நிலையில் அ�ன் அஙகத்�வர்கள் 
பைர் மொற்றுத் த�ொழிற்சஙகஙகளில் 
இல்ணயத் த�ொடஙகியிருந�ொர்கள். 

இத்�லகய சூழநிலையில் �ொன் இப-
்பொல�ய எமது �லைவர் பழனி திகொம்-
பரம் த�ொழிைொளர் ்�சிய சஙகத்ல�ப 
தபொறுப்பற்றொர். அவர் மீது லவத்தி-
ருந� �ம்பிக்லகயொல் சஙகம் புத்து-
யிர் தபறத் த�ொடஙகியது. ஆரம்ப கொை 
உறுபபிைர்களுக்கு உரிய மரியொல� 
தகொடுத்து, உத்தி்யொகத்�ர்களுக்கு சம்-
பளம், அவர்களின் ஊழியர் ்சமைொப 
நிதி, ஊழியர் �ம்பிக்லக நிதி ்பொன்ற-
வற்்றொடு, அலுவைகக் கடடடத்துக்கு 
தசலுத்� ்வண்டிய வொடலக நிலுலவ 
மு�ைொைவற்லறயும் தசலுத்தி மீண்டும் 
சஙகத்ல� எழுசசிதபறச தசய்�ொர்.  

அ்�்�ரம், �லைலம அலுவைகம் 
அலமநதுள்ள கடடடத்ல� உரிலமயொ-
ளர் விற்பலை தசய்வ�ற்கு ஏற்பொடு 
தசய்�்பொது, அல� பிரதித் �லைவர் 
உ�யகுமொர் �மது தசொந�ப ப்ணத்-

ல�க் தகொடுத்து 2009.06.10 இல் 
�மது தபயரில் விலைக்கு வொஙகிக் 
தகொண்டொர். அ�ற்கொை சொடசிகளில் ஒரு-
வரொக முன்ைொள் பொரொளுமன்ற உறுப-
பிைர் லகதயொபபமும் இடடிருந�ொர். 
அ்� கடடடத்தில் அலுவைகம் த�ொடஙகி 
இயஙகிவருகிறது. எனினும், அ�ற்கொை 
வொடலக எ�லையும் அவர் தபற்றுக் 
தகொள்ளவில்லை. ஒரு கடடத்தில் பிரதித் 
�லைவர் உ�யகுமொர் இ.த�ொ.கொ. வில் 
இல்ணநது தகொள்ள ்�ர்ந� ்பொதும் 
அவர் எமது �லைவர்  திகொம்பரத்ல�ப 
பற்றிய விமர்சைத்ல�்யொ, கடடடத்-
துக்கு வொடலக �ர ்வண்டும் என்ற 
்கொரிக்லகலய்யொ முன்லவத்�து 
கிலடயொது. அரசியல், த�ொழிற்சஙகப 
பணிகள் வழலம்பொல் இன்றும் இடம்-
தபற்று வருகின்றை.  

எமது சஙகத்ல�ப தபொறுப்பற்ற 
�லைவர் திகொம்பரம் அ�ன் அரசியல் 
பிர்வசத்துக்கு பொரிய பஙகளிபலப 
தசய்து அரசியலில் அஞசொ த�ஞசம் 
பலடத்�வரொக இருந� அவரது தூர 
்�ொக்கிைொல் மலையகத்தில் அரசியல் 
மொற்றத்துக்கும், அபிவிருத்திப பணிக-
ளுக்கும் கொர்ணமொக இருநதுள்ளொர். 

அ�ற்குப பக்கபைமொக பிரதித் �லைவர் 
உ�யொ இருநது வநதுள்ளொர். அ�ன் 
பயைொக 2011 ஆம் ஆண்டு எமது 
சஙகத்தின் சொர்பில் ஒரு உறுபபிைலரக் 
தகொண்டிருந� பொரொளுமன்றப பிரதிநி-
தித்துவம் 2015 இலும், 2020 இலும் 
இரண்டொக அதிகரித்திருந�து.  

அ்�்பொல், 2013 இல் மத்திய 
மொகொ்ண சலபயில் மூன்று உறுபபிைர்-
கலளயும், 2018 உள்ளூரொடசி மன்றத் 
்�ர்�லில் சுமொர் 40 உறுபபிைர்கலள-
யும் தபற்றுக் தகொள்ளக் கூடிய�ொக 
இருந�து. த�ொழிற்சஙக அஙகத்�வர் 
த�ொலகயும் அதிகரித்திருந�து.  

இவவொறு கடசி வளர்சசிப பொல�யில் 
பயணிக்கத் த�ொடஙகிய ்�ரத்தில், கடசி-
யில் பிளவுகலள ஏற்படுத்தி, எமது கடசி-
்யொடு இல்ணநதிருந� முன்ைொள் பொரொ-
ளுமன்ற உறுபபிைர் பி. இரொஜதுலர, 
மத்திய மொகொ்ண சலப உறுபபிைரொக 
இருந� எம். உ�யகுமொர் ்பொன்்றொர் 
கடசியில் இருந�ொல் �ொஙகள் பொரொளு-

மன்றத் ்�ர்�லில் ்பொடடியிட வொய்பபு 
கிலடக்கொமல் ்பொய்விடும் என்ப�ொல், 
அவர்கள் கடசியிலிருநது தவளி்யறி 
இ.த�ொ.கொ. வில் இல்ணநது தகொள்ள 
முன்ைொள் பொரொளுமன்ற உறுபபிை்ர 
கொர்ணமொக இருநதுள்ளொர். எனினும், 
கடசியில் இருநது பிரிநது தசன்ற உ�-
யகுமொர் மீண்டும் எமது கடசியுடன் 
ஐக்கியமொகி பொரொளுமன்றத் ்�ர்�லில் 
தவற்றி தபற்ற�ொல் மீண்டும் பொரொளு-
மன்றப பிரதிநிதித்துவத்ல� இரண்டொக 
�க்க லவத்துக் தகொள்ள முடிநதுள்ளது.  

நிலைலம இவவொறு இருக்கும்்பொது, 
கடசியிலிருநது பைர் தவளி்யறுவ�ற்கு 
கொர்ணமொக இருந�வர்கள், கடந� பொரொ-
ளுமன்றத் ்�ர்�லில் �லைலமக்கு 
எதிரொக தசயற்படட கொர்ணத்�ொல் கடசி-
யின் உயர் மடடக் குழுவின் ஏ்கொபித்� 
தீர்மொைத்துக்கு அலமய, அண்லமயில் 
இலடநிறுத்�பபடடும், தவளி்யற்றப-
படடும் உள்ளொர்கள். கடசியின் ஊடொக 
அரசியலுக்கு பிர்வசித்து �ம்லம 

வளர்த்துக் தகொண்டவர்கலள �ொம் 
தவளி்யற்றுவ�ற்கு முன்ை�ொக்வ, 
�ொஙகளொக்வ கடசியின் தபொறுபபுகளி-
லிருநது இரொஜிைொமொ தசய்து விடட�ொக 
ஊடகஙகளில் த�ரிவித்து வந�வர்கள், 
இப்பொது உத்தி்யொகபூர்வமொக ்மற்-
தகொள்ளபபடடுள்ள தீர்மொைஙகலள சகித்-
துக் தகொள்ள முடியொ�வர்களொக கடசிக்-
கும் �லைலமக்கும் எதிரொக அவதூறு 
பரபபுவதிலும், அைொவசியமொை விமர்ச-
ைஙகலள ்மற்தகொள்வதிலும் குறியொக 
இருநது வருகின்றொர்கள்.  

�ொடடில் தகொ்ரொைொ அசசுறுத்�ல் 

இல்ைொமல் இருநதிருந�ொல் எப்பொ்�ொ 
கடசி மறுசீரலமபபு தசய்யபபடடிருக்கும் 
என்ற உண்லம நிலைலய எமது அங-
கத்�வர்கள் �ன்றொக உ்ணர்வொர்கள். 
�ொம் என்றும் ்பொை, கடசியின் ஜை�ொ-
யகத்ல�ப பொதுகொக்கவும், ஒருவ்ர 
த�ொடர்நது ப�வி வகித்து சுக்பொகம் 
கொணுவ�ற்கு இடமளிக்கொ� வலகயில் 
எல்்ைொருக்கும் வொய்பபுகலள வழங -
கவும், உத்தி்யொகத்�ர்கலள ஜை�ொ -
யக ரீதியில் ்�ர்�ல் ஊடொகத் த�ரிவு 
தசய்யவும் �யொரொக இருக்கின்்றொம் 
என்பல� த�ரிவித்துக் தகொள்ள விரும் -
புகி்றன். 

மலைநொட்டு எழுத�ொளர் மன்ற 
ஆளுலமகள்   

த�ோட்டத் த�ோழிலைச் சோரோத�ோரும் 
உள்ோங்கப்ப்ட த்ண்டும்! 

மலையக வீடலமபபுத் திடடம் :  

கட்சி கட்்ட்டதல� உ�யகுமொர் கொசு தகொடுத்� வொங்கினொர்!

முன்ோள ்போரோளுமன்ற உறுபபி்ர் 
எம்.திை்கரோஜ் கூற்றுக்கு மறுபபு

த�ொழிைொளர் ்�சிய சங்க 
த�ொதுச் தசயைொளர் எஸ்.பிலிப் 
விடுததிருக்கும் அறிக்லக

மலையக இலளஞர் புதத�ழுச்சிக்கு விததிட்்ட  
மலையக எழுத்தாளரும் 
அரசியல் செயற்தாட்தாளருமதான

 மு. சிவலிஙகம்   

கரிகொற் ்சொழன் விருது விழொவில் �ஞசொவூர் பல்கலைக்கழக துல்ண்வந�ர் முலைவர் க. 
பொஸ்கரனிடமிருநது மு.சி. விருது தபறுவல�யும் படத்தில் சிஙகபபூர் முஸ்�பொ அறக்க-
டடலள நிறுவைர் முஸ்�பொ, �நதி த�ொலைக்கொடசி தரஙகரொஜ் பொண்்ட, ம்ைசியொ எழு-
த்�ொளர் மன்ற �லைவர் இரொ்ஜநதிரன் ஆகி்யொலரயும் கொ்ணைொம்.  

மலையக மக்கள் முன்ைணியின் ் மதிை விழொ �ைவொக்கலை �கரில் �லடதபற்ற்பொது.... 

முன்ைொள் பிர�மர் ரணில் விககிரமசிஙகவிடம் 
இருநது ஐநது ைடசம் தபறுமதியொை கொ்சொலைலய 
தபறும்  மகிழசசியொை �ரு்ணம்
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இலங்கை எதிர்கைொள்ளும்
அண்மைககைொல சவொலகை்ை 
அடிககைடி வந்து ப�ொகும்

்வளிநொட்டுத் த்லவரகைளின் விஜயஙகைள் 
மைற்றும் ்ஜனீவொ அமைரவுகைளின் எதி்�ொலி-
கைள் புலப�டுத்துகின்்றன. இந்திய ்வளி
விவகைொ� அ்மைசசர ்ஜயசஙகைரின்
வரு்கையின் பின்னர, �ொகிஸதொன்
பி�தமைரின் வரு்கையும் இடம்்�ற்றுள்ைது.
எனினும், தமிழரகைள் இந்தியொ மீது
்வத்துள்ை எதிர�ொரபபுககு நிகை�ொனதலல, 
இலங்கை முஸலிம்கைளின் �ொகிஸதொன் 
மீதொன நம்பிக்கை.

இவவாறுதான், கடாபி, சதாம் 
ஹூமைன், அ்ரபு நாடுகள் எஙகமைப ொது -
காக்கும் என்்ற நம்பிக்மகயில் இலஙமக 
முஸ்லிம்கள் காலம் கடத்திய வ்ரலாறும் 
இருக்கி்றது. நாட்டில் இடம்பெற்்ற ஆயுதப 
பொ்ராட்டத்தின் ஆ்ரம்ெ காலத்தில், தமி-
ழரகளுக்கு  இந்தியா என்்ற எண்ணம் ஓஙகியிருந்த காலத்தில்தான், 
முஸ்லிம்களும் தைக்பகன்று ெல நாடுகமை எஜைானரகைாக்கி 
இருந்தனர. தமிழ்,முஸ்லிம் இ்ணக்க அ்ரசியலில் இமடபவளி ஏற்ெ-
டும்பொபதா, அல்லது அ்ரசாஙகத்தின் பநருக்குதல்கள் அதிகரிக்கும்  
பொபதா, இந்த நம்பிக்மககள் அடிக்கடி முஸ்லிம்களிடம் வருவதும் 
பொவதுைாக இருந்தன. காலபபொக்கில் இமவயும் காலாவதியா-
கின.

பெரும் பநருக்கடிமய எதிரபகாள்ைாதிருந்தால் இம்்ரானின் 
வருமக முஸ்லிம்களின்  கவ-
னத்மத ஈரத்திருக்காதுதான். 
ஐ.நா. ைனித உரிமைகள் அைரவு, 
ஜனாைா எரிபபுச்  சூழலில் 
ொகிஸ்தான் பி்ரதைர வந்ததால்-
தான், முஸ்லிம்கள் அவம்ரபய  
கதாநாயகனாகக் கருதிக்பகாண-
டனர. எத்தமனபயா கடமைப-
ொடுகளுக்குள் கட்டுபெட்டு  
வந்த இம்்ரானுக்கு முஸ்லிம்கள் 
விடயத்மதயும் கமடக் கண-
்ணால்தான் ொரக்க  முடிந்தமை, 
எம்மில் எத்தமன பெருக்குத் 
பதரியும். இதனால், சாத்திய வழி-
களில்  சைபயாசிதைாகச் சாதித்-
திருக்கலாம் என்றும் இவ்ரது 
விஜயம் பநாக்கபெடுகி்றது.  
என்ன பசயவது?

"எலிக்காவலுக்கு வைரக்கும் 
பூமன பகாழுத்து புலியானது" 
என்ொரகபை. இந்நிமல,  இம்-
்ரானுக்கு பொருந்துவதுபொல 
இலஙமக அ்ரசாஙகத்துக்கும் 
பொருந்துகி்றது. இதனால்தான் 
இம்்ரானின் விஜயம் அமைதி-
யான முடிமவத் தந்திருக்கி்றபதா 
பதரியாது.

சகல உரிமைகமையும் கசக்கி 
எறிந்த முஸ்லிம்கள், பகாப்ரானா 
பதாற்றில் உயிரிழக்கும்  ஜனா-
ைாக்கமை நல்லடக்கம் பசய -
வதற்கு ைட்டுபை அனுைதிமய 
பவணடி நின்்றனர.  இந்நிமல-
யில், கட்டுஙகடஙகாத இத்தமன 
பெரிய ஆவமல இம்்ரானின் 
விஜயம்  கட்டவிழ்த்திருக்கி-
்றபதா பதரியாது. எனபவ, இது-
வம்ரக்கும் ஏபதாபவாரு சக்தி  
இமடஞசலாய இருந்தமத புரிந்துபகாள்ை முடிகி-
்றது. எலிமயப பிடிக்க வைரத்த  பூமன பகாழுத்-
ததால் வந்த விமனகள்தான் இமவ. உலக வல்ல-
்ரமச நணெனாக்கிஅயல் நாட்மட  சைபெடுத்தும் 
ொகிஸ்தானின் ்ராஜதந்தி்ரம், தனது அபத ஆத்மீக  நம்பிக்மககளி-
லுள்ை இலஙமக முஸ்லிம்கள் விடயத்தில் அடக்கிபய  வாசித்திருப-
ெதும், ஆட்சிமயப பிடிபெதற்காக வைரக்கபெட்ட ஒரு சக்தியின்  
அழுஙகுபபிடிக்குள் இலஙமக அ்ரசு முதுமக பநளிபெதும் இதனால்-
தான்.  ெ்றவாயில்மல, நம்பிக்மகபயாடு நாடு திரும்பிய இம்்ரானின் 
காதுகளில் நல்லடக்கச்  பசயதியும் எட்டட்டும்.

 இதுைட்டுைல்ல, ஐ.நா ைனித உரிமைகள் பெ்ரமவயில் எதிப்ரா-
லிக்கும் அத்தமன  நகரவுகளும் எலிக்காவலுக்கு வைரத்த பூமன 
பகாழுத்ததால் வந்த  விஸ்வரூெஙகள்தான். இம்ண அனுச்ரம்ணமய 
இலஙமக அ்ரசு விலக்கியதும் இதற்காகத்தாபன. பவளிநாட்டு நீதி -
ெதிகள் எைது ெமடயினம்ர விசாரிபெதா? கா்ணாைல் பொபனார 
அலுவலகம்  யாருக்காக? யுத்த காலத்தில் புலிகைால் கடத்தபெட்ட 
ெமடயினரும்  கா்ணைலாக்கபெட்டனப்ர, இவற்ம்ற விசாரிபெதில்-
மலயா? என்்ற ைறு பகள்விகள்  பகட்கபெடுவதும் அழுஙகுப பிடிக்-
குள் சிக்கிய அ்ரசின் ைன நிமலகமைபய  காட்டுகி்றது. இத்தமன 
வருட அ்ரசியல் அனுெவமுள்ை இந்த அ்ரசாஙகத்தின்  தமலவரக-
ளுக்கு, பவளிநாடுகளின் ்ராஜதந்தி்ர பநருக்குவா்ரஙகளிலுள்ை அொ-
யஙகள்  பதரியாதிருக்காதுதாபன! "உமடயவன் பசயயாவிடில் ஒரு 
முழம் பநட்மட." அ்ரமச சுதந்தி்ரைாகச் பசயற்ெடுவதற்கு இந்த 
அழுஙகுபபிடிகள்  அனுைதித்திருந்தால், புலம்பெயர தமிழரகளின் 
நிகழ்ச்சி நி்ரல் இந்தைவு  தமலநிமிரந்திருக்காது. பைலும், நல்லடக்க -
மும் என்ப்றா சாத்தியைாயிருக்கும்.

வடபகாரியா, சிரியா, சூடான் நாடுகளில் நடந்த ொரிய யுத்தக் 
குற்்றஙகளுக்கு நிக்ரான ெதிமலப பொன்று, இலஙமக அ்ரசும் 
பொறுபபுக் கூ்ற பவணடுபைன அபைரிக்கா  உட்ெட பெரும்ொலான 
பைமலத்பதய நாடுகளின் அழுத்தம் அதிகரித்திருக்கி்றது. சிரியா-
வில் 2011 முதல் இதுவம்ரக்கும் சுைார ெத்து இலட்சம் பெர அகதி-
கைாகி பவளிநாடுகளில் தஞசம் புகுந்துள்ைமை, இலட்சக்க்ணக்கில் 
ெலியானமை அஙகு நடந்த  பொரின் பகாடுமைகளுக்கான சாட்சிக -
ைாகின்்றன. சூடானில் ஒரு ெகுதிபய (டரபுர)  பிரித்து பவறு நிரவா-
கைாக்கபெட்டுள்ைது. பைலும் அதிகைவு பொருைாதா்ரத்  தமடகள் 
விதிக்கபெட்டு உலகிலிருந்து தனிமைபெடுைைவுக்கு வடபகாரியா-
வும்  வந்துள்ைது.

இது பொன்்ற பி்ரதிெலன்கமை இலஙமக அ்ரசுக்கு எச்சரிக்கும் 
ொணிகள்தான் ஐ.நா ைனித  உரிமை அைரவில் எதிப்ராலிக்கின்்றன. 
இவற்ம்றச் சைாளிக்கும் சைபயாசிதம் இலஙமக  அ்ரசுக்கு இருக்கி-
்றதுதான். இந்தச் சைபயாசிதத்துக்குள் ைாகா்ண சமெ பதரதல்கமை  
நடாத்துவது ைற்றும் ஜனாைாக்கமை நல்லடக்கம் பசயய அனுைதிப-

ெது என்ெமவ  இருந்துதானிருக்கும். இதில் ஒன்றுதான் அழுஙகுபபி-
டிமய உமடத்து தற்பொது  பவளிவந்துள்ைது. ஏமனயதிலும் இந்த 
அழுஙகுபபிடிகள் நுமழயாதிருக்க பவணடுபை.

ஈஸ்டர தாக்குதல்களின் பகாடூ்ரஙகமை ஞாெகமூட்டி, ெயங-
க்ரவாத பவறித்தனஙகளின்  விஸ்வரூெஙகமை, பைற்குலகுக்கு 
காட்டி வருகி்றது அ்ரசாஙகம். இலஙமக அ்ரசாஙகம்  பதாற்கடித்தது 
இமதத்தான். இ்ராணுவ பநறியாள்மககள் ஒரு சில பந்ரஙகளில் 
வழி  தவறியிருக்கலாம் என்ெதற்காக ஜனநாயக அ்ரசின் பசயற்ொ -

டுகமை, ெயஙக்ரவாதத்பதாடு 
ஒபபிடுவதா? எல்பலாரும் அனு -
ெவித்த பகாடுமைமயத்தாபன, 
நாம் இல்லாைலாக்கி  இருக்கி-
ப்றாம் என்ெதும் இலஙமகயின் 
வாதம். அபொவிச் சிவில் சமூகம் 
நாைாந்தம்  இ்றந்து வந்த துய்ர 
வ்ரலாற்ம்ற ைாற்றிய இலங-
மகக்கு, ஐப்ராபொ வழஙகும் 
சன்ைானம்  இதுதானா? இந்தக் 
பகள்விகளுடன், ஐப்ராபொவில் 
நிமி்ர முமனகி்றது இலஙமக. 
இந்த  முயற்சிகளுக்கு இமடஞ-
சலாக இருபெது, நாட்டுபெற்று 
என்்ற பொரமவயில்  சமூகங-
கமை முடக்குவதற்கு அ்ரமச 
அழுஙகுபபிடி பிடிக்கும் சக்தி -
கள்தாபன.  இல்லாவிடின் இம்்ரா -
னின் இலஙமக விஜயமும், ஐ.நா 
இலஙமக எதிப்ராலிகளும் இஸ் -
லாமிய  நாடுகளின் ஒன்றியத்தின் 
ஒருஙகிம்ணபொை்ரான ொகிஸ்-
தான் பி்ரதை்ரால் பவறு  ்ராஜதந்தி-
்ரத்தில், நகரத்தபெட்டிருக்கலாம். 
இவவாறு நகரவது இலஙமகக்-
காக  ெஙகாற்றும் ொகிஸ்தானின் 
நம்பிக்மகமய, ஐ.நா வில் ென்ை-
டஙகாக்கலாம்.

இந்த ்ராஜதந்தி்ரம்தான் பி்ரத -
ைம்ர பெப்ரவரி 10 இல் ொ்ராளு-
ைன்்றத்தில் பெச  மவத்திருக்கும். 
எதுவானாலும் நல்லடக்க அனு -
ைதிச் பசயதி பகட்ட இலஙமக  
முஸ்லிம்கள், இம்றவனுக்கு 
சி்ரம் தாழ்த்தி, சுஜுதிபல விழுந்-
துள்ைனர.  இனிபயன்ன ை்ர-
்ணத்தின் வாசலுக்குச் பசன்று 
இ்றபமெ வ்ரபவற்கவும் இவர-

கள்  தயாரதான்.
எல்லாம் என்ன "எலிக்காவலுக்கு வைரத்த 

பூமன பகாழுத்த கமத" பொலபவ உள்ைது.

அக்னிச் சுவாலையிலிருந்து
ஜனாஸாக்்கள்
விடுதலை
ஐ.நாவை குறிவைக்கும் இராஜதந்திரம்!

சுஐப் எம். காசிம்...?

ஈஸ்டர் தாக்குதல்களின்
க்காடூரங்கவை ஞாப்கமூட்டி,
பயங்கரைாத கைறிததனங்களின் 
விஸைரூபங்கவை, மேற்குலகுக்கு
்காட்டி ைருகிறது அரசாங்கம். 
இலஙவ்க அரசாங்கம் மதாற்்கடிததது
இவதததான். இராணுை
கநறியாளவ்க்கள ஒரு சில
மநரங்களில ைழி தைறியிருக்்கலாம் 
என்பதற்்கா்க ஜனநாய்க அரசின் 
கசயற்பாடு்கவை, பயங்கரைாததமதாடு
ஒப்பிடுைதா? எலமலாரும்
அனுபவிதத க்காடுவேவயததாமன, 
நாம் இலலாேலாக்கி இருக்கிமறாம் 
என்பதும் இலஙவ்கயின் ைாதம்.
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G
ghJfhg;G mikr;R

Design, Fabrication, Supply and 
Installation of Proprietary Doors, Frames 

and Hardware for Block 2 of Defence 
Headquarters Complex at Akuregoda

Contract No.: DHQC/TIM/ Door 2/2020
1.  fPNo tpghpf;fg;gl;lthWk; ngWkjp Nrh; thp ePq;fyhf 233 kpy;ypad; ,yq;if &ghtpy; 

kjpg;gPL nra;ag;gl;lJk; Design, Fabrication, Supply and Installation of  Proprietary Doors, 
Frames and Hardware for Block 02 of Defence Headquarters Complex at Akuregoda vd;w 
gzpf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J ghJfhg;G mikr;rpd; 

rhh;ghf mikr;R ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ 

NfhUfpd;whh;. 

  Ntiyfs; gpd;tUkhW miktJld; KOikahd Ntiyfis g+h;j;jp nra;tjw;fhd 

fhyk; 168 ehl;fshFk;. 

 a)  The works consist of Design, Manufacture, Supply and Installation of heavy-duty door 
system including Proprietary Door sashes, Frames, Architraves, Door Hardware and 
Accessories and co-ordination with access control system (where necessary). The contractor 
shall incorporate Delay Egress and Automatic Operated equipment to relevant doors as per 
the schedule suitably and co-ordinate with relevant provisions related to the systems. The 
contractor shall propose the suitable equipment in relation with other related items speci ed 
by others to incorporate on the door according to the size of door jambs and panels. Those 
items can be surface mounted or concealed type that comply required function related to all 
other components of the door. Supply of Access Control Systems and AOD are not included in 
this scope, but the contractor shall install the items under the supervision of the relevant other 
contractors. 

 b)  The relevant door components shall be of engineered hardwood, manufactured according to 
proprietary construction to suite the function such as normal,  re or acoustic. 

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

3.  xg;ge;jj;ij ngWtjw;fhd jFjpf;fhf gpd;tUk; Njitg;ghLfis tpiykDjhuh; g+h;j;jp 

nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

  ntw;wpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; Mff; 

Fiwe;jJ Ie;J (05) tUlq;fSf;fhd nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s tpahghu gjpitf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

  cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s gzpfSf;fhf tpiykDjhuuhdth; cw;gj;jpahsuhf my;yJ 

mjpfhukspf;fg;gl;l toq;Fdh; my;yJ epWTgtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cw;gj;jpahsh; 

jumq;fPfhuk; ngw;wtuhfTk; ISO 9001 ,d; fPo; gjpT ngw;wtuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

toq;Fdh; cw;gj;jpahshpd; gjpT ngw;w kw;Wk; mjpfhuk; toq;fg;gl;l KftuhfTkpUj;jy; 

Ntz;Lk;. epWTgth; epWTjypy; jifikiaAk; rpwg;ghd GyikAilatuhfTk; 

NtiyfSf;fhf cw;gj;jpahshpd; cj;juthjj;ij ngWtjw;fhd nry;YgbahFk; 

chpkj;ijAk; jFjpiaAk; nfhz;ltuhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

4. xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jifikj; Njitg;gLj;jy;fs; gpd;tUkhW:

 •  fle;j Ie;J tUlq;fspd; (05) epjpg;Gus;thdJ Mff; Fiwe;jJ 350 py;ypad; 

,yq;if &ghthftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 •  fle;j Ie;J tUlq;fspy; (05) engineered hardwood heavy-duty door system I toq;fy; 
kw;Wk; epWTjypy; mDgtKk; mtw;wpy; Mff; Fiwe;jJ 100 kpy;ypad; ,yq;if 

&ghtpw;F Fiwahj ngWkjpiaAilaJk; ntw;wpfukhf g+h;j;jp nra;ag;gl;l xU 

nraw;wpl;lkhtJ ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

 •  (Vida xg;ge;jhPjpapyhd flg;ghLfSf;fhf xJf;fg;gl;l gpd;dh;) kw;Wk; ,e;j  

xg;ge;jj;jpw;fhd toq;fg;gl;l VjhtJ Kw;gzf;nfhLg;gdTfs; ePq;fyhd jputr; 

nrhj;Jf;fspd; Mff; Fiwe;j njhif 117 kpy;ypad;; ,yq;if &ghthftpUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;; gj;juKy;y> ngytj;j> mf;FNunfhl tPjp> ghJfhg;G 

jiyikaf fl;blj;njhFjp nraw;wpl;l> nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpg;ghshplkpUe;J 

Ntiy ehl;fspy; ngw;W 2021 khh;r; 01 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 khh;r; 24 Mk; jpfjp 

tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; mNj Kfthpapy; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

6.  2021 khh;r; 01 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 khh;r; 24 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J 

gp.g. 3 kzp tiuAk; Kg;gj;njl;lhapuk;; ,yq;if &ghit (38>000 ,. &gh) kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> nfhOk;G-03> ghyjf;\ khtj;ij> 15/5 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

ghJfhg;G mikr;R ngWiff;fhd fzf;fhsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

gzf;nfhLg;gdT KiwikahdJ nuhf;fg; gzj;jpy; ghJfhg;G mikr;rpd; rpwhg;ghplk; 

nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. 

7.  2021 khh;r; 25 Mk; jpfjpad;W kjpak; 12 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; 

my;yJ fPNoAs;s Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fis mitfis %ba gpd;dh; 

rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

8.  tpiykDf;fs; 2021 [_d; 24  Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 

Ntz;Lk; (tpiykDf;fis jpwe;j jpfjpapd; gpd;dh; 91 ehl;fs;)

9.  ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; nraw;gLtJkhd 

th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J ,Ugj;J %d;W ,yl;rj;J Kg;gjpdhapuk; ,yq;if &gh 

(2>330>000.00 ,.&gh) ngWkjpahd tpiykDg;gpiznahd;Wld; midj;J tpiykDf;fSk; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. ,e;j tpiykDg;gpizahdJ epge;jidaw;wJk; ,yFtpy; 

khw;wf;$baJkhd ghq;fpy; mike;Js;sjhfTk; 2021 [_iy  22 Mk; jpfjp tiuAk; 

(tpiykDf;fis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 119 ehl;fs;) nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

10.  gj;juKy;y> ngytj;j> mf;FNunfhl tPjpapYs;s ghJfhg;G jiyikaf fl;blj;njhFjp 

Ntiyj;jsj;jpd; nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkidapy; 2021 khh;r; 10 Mk; jpfjpad;W 

K.g. 10.30 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W eilngWtJld;> mNj jpdk; 

K.g. 10.30 kzpf;F js tp[aKk; eilngWk;. 

11.  ,e;j nraw;wpl;lj;jpd; xNu njhFjpf;F gy vz;zpf;ifahd nghjpfis my;yJ NtNwjhtJ 

njhFjpfSf;F tpiykDf;fis rkh;g;gpf;f tpUk;Gk; ve;jnthU tpiykDjhuUk; ,Ug;gpd;> 

xt;nthU xg;ge;jj;jpd; fPOk; jdpj;jdpahf Njitg;gLj;jg;gLk; jifik/ jFjpj;jd;ik 

jfTj;jpwid jhgpj;jy; Ntz;Lk; my;yhtpbd; xU tpiykDtpw;F mjpfkhd xg;ge;jq;fis 

toq;Ftjw;fhd jifikia ,oe;J tpLthh;. 

12.  NkNyAs;s 11 Mk; mk;rj;jpw;F Nkyjpfkhf ,e;j nraw;wpl;lj;jpd; ve;jnthU 

nghjpf;Fk; / nghjpfSf;Fk; Vw;fdNt njhpT nra;ag;gl;bUe;jhy;/ xg;ge;jf;fhuuhf 

ve;jnthU nghjpfspYk; gzpGhpapd;> tpiykDjhuh; mtuJ epjpaply; kw;Wk; njhopy;El;g 

Njitg;gLj;jy;fis ,e;j tpiykDf;Nfhuy; nghjpf;F gpuj;jpNafkhf tpguf;Fwpg;Gf;fs;/

jFjpj;jd;ik Mfpatw;iw jfTj; jpwdpd; fPo; jhgpj;jy; Ntz;Lk;. ,y;yhtpbd;> ,e;j 

tpiykDtpd; toq;fYf;fhd jifikia ,oe;J tpLthh;. 

13.  ghJfhg;G mikr;rpw;F tpiykDf;fis rkh;g;gpf;Fk; Ntisapy; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fspd; fPohd gjpTr; rhd;wpjio (Njitg;gbd;) Kd;itf;FkhW 

tpiykDjhuh;fs; jPtpukhf mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;. 

14.  tpiykDf;fis jpwg;gjw;F %d;W (03) Ntiy ehl;fSf;F Kd;duhfNt tpiykD 

jpwj;jypy; gq;Fgw;Wk; egh;fspd; ngah; kw;Wk; Njmm/ flTr;rPl;L ,yf;fj;ij nfhOk;G-3> 

ghyjf;\ khtj;ij> 15/5 Mk; ,yf;fj;jpYs; ghJfhg;G mikr;R> gpujhd epjpaply; 

mYtyUf;F vOj;J %ykhf mwptpf;Fk;gb tpiykDjhuh; mwpTiu toq;fg;gLfpd;wdh;. 

NkNyAs;s 7 Mk; mk;rj;jpy; toq;fg;gl;Ls;s 

Kfthp/ Kfthpfs; gpd;tUkhW:

jiyth;>

mikr;R ngWiff; FO>

ghJfhg;G mikr;R>

,y. 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
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அ.தி.மு.கவை... (02 ஆம் பககத் த�ொடர்)
கட்சியின் தமைமைப பொறுபமெ மகபெற்றும் வவமைகமை 

ஸ்ாலின் தமைமையிைான தி.மு.க ஆட்சியில் வசதியாக பசயயைாம் 
என சசிகைாவும் தினக்ரனும் கருதுகின்்றனர். இநத ‘ஸ்ாலின் அனுதா -
ெதமத பவளிவய பதாண்ர் ைததியில் – எடுததுச் பசல்ை முடியாது. 
அமத இ்ரகசியைாகததான் பசயதாக வவணடும். இதனால்தான் அ.ை.
மு.க ஸ்ாலின் என்்ற தனி ைனிதம்ர விட்டுவிட்டு, தி.மு.கமவ கடு-
மையாக விைர்சிக்கத பதா்ங்கி இருக்கி்றது. ஏபனனில் அ.தி.மு.கவின் 
அடிததைவை தி.மு.க எதிர்பபுதான். தி.மு.க எதிர்பபில் வைர்தபதடுக்-
கபெட்்வர்கவை அ.தி.மு.க பதாண்ர்கள் அநத ொ்ரம்ெரிய எதிர்பபு -
ணர்மவவய அ.ை.மு.க பவளிபெடுததுகி்றது.  

ஸ்ாலினும் அ.ை.மு.க ெற்றி வெசுவதில்மை. ெைைான விைர்சனங் -
கமை முன்மவபெதும் இல்மை. அ.தி.மு.க எதிர்பபு, எ்பொடிமய 
ஊழல்வாதியாக சிததரிபெது, ஊழல் வைாசடி அ்ரசு என விைர்விபெது 
என்ெவத ஸ்ாலின் ைற்றும் தி.மு.கவின் பி்ரசா்ரப ொணியாக உள்ைது. 
ஸ்ாலின், டி.டி.வி தினக்ரன் ைற்றும் சசிகைாவின் வதர்தல் திட்்ம் 
ஒன்வ்ற ஒன்றுதான். அ.தி.மு.கவின் வாக்குகமை இ்ரண்ாகப பிரிதது 
தி.மு.கமவ ஆட்சி பீ்வைற்றுவது. அமத பவற்றிக்ரைாகச் பசயது 
முடிபொர்கள் என்வ்ற வதான்றுகி்றது.  

1989 சட்் சமெத வதர்தலின் வொது அ.தி.மு.க இ்ரணடு அணிகைாக 
பிரிநது வொட்டியிட்்து. ஒன்று பெயைலிதாவின் தமைமையில் வொட்-
டியிட்்து. இ்ரண்ாவது அணி எம்.ஜி.ஆரின் ைமனவி ொனகி ்ராைச்-
சநதி்ரன் தமைமையில் வொட்டியிட்்து. அ.தி.மு.கவின் வாக்குகள் 
இ்ரண்ாகப பிரிநததும். தி.மு.க 13 வரு்ங்களின் பின்னர் 146 ஆசனங்-
கமைப பெற்று ஆட்சிமயக் மகபெற்றியது. ொனகி அணியில் வொட் -
டியிட்் ொணடியன் (முன்னாள் சொநாயகர்) ைட்டுவை பதரிவானார். 
ொனகியும் அவருக்கு வதாள் பகாடுதத சிவாஜி கவணசனும் தததைது 
பதாகுதிகளில் வதால்விமயத தழுவினர். பெயைலிதா அணி 26 ஆச-
னங்கமைப பெற்்றது. சட்் ைன்்ற எதிர்க்கட்சித தமைவ்ரானார் பெயை-
லிதா. ஆயினும் வாக்கு சதவீததமத ொர்ததவொது அ.தி.மு.கமவ வி் 
தி.மு.க மூன்று சதவீத அதிக வாக்குகமைவய பெற்றிருநதது. அதாவது 
அததமன பி்ரச்சிமனகள் ைற்றும் பிைவுகளின் பின்னரும் அ.தி.மு.க 
உறுதியான அடிததைதது்வனவய உள்ைது என்ெது அபவொதுதான் 
பதரியவநதது.  

தற்வொது ந்க்கபவொவதும் 1989வதர்தலில் ந்நததுதான் என்ெது 
ெை விைர்சகர்களின் ொர்மவயாக உள்ைது. அபெடி நிகழும்வொது அது 
ஸ்ாலினின் முதல்வர் கனமவ நனவாக்கும். சசிகைா ைற்றும் டி.டி.வி. 
தினக்ரனின் அ.தி.மு.கமவ மகபெற்றும் திட்்மும் ஈவ்றும்!  

தும்ரவி  90ஆவது பி்றநத நாள் விழாவும்  தும்ரவி விருது வழங்கலும்  
நிமனவுப  வெரும்ரயும் ZOOM வழியாக இன்று 28.02.2021 ஞாயிறு 
அன்று இைங்மக வந்ரம் ைாமை 6.00 ைணிக்கு, பதளிவதமத வொசப 
தமைமையில்  நம்பெறும். இநத  நிகழ்வில் தும்ரவியின் 90 வது 
பி்றநத நிமனவுப வெரும்ரமய சப்ரகமுவப  ெல்கமைக்கழக சிவ்ரஷ் 
விரிவும்ரயாைர் வதவகுைாரி சுநத்ர்ராென் 'ஈழதது  நாட்்ார் ொ்ல்க -
ளில் பெணணியச் சிநதமனகள்'  எனும் தமைபபில்  நிகழ்ததுவார். 
2020 ஆணடுக்கான சி்றபபு ஆயவு நூலுக்கான தும்ரவி விருது  தம்பிப-
பிள்மை வைக்ராசாவின் 'பின்காைனிததுவ வநாக்கில் ஈழததுத தமிழ்க்  
கவிமதகள்' எனும் நூலுக்கும் அநு்ரசிரி பெட்டிவக எழுதிய 'பகாழும் -
புச்  சி்றார்கள்'  என்்ற சிங்கை நாவமை தமிழில் பைாழிபெயர்தத திக் -
குவல்மை கைாலுக்கு  2020 ஆணடுக்கான சி்றபபு பைாழிபெயர்பபு 
நூலுக்கான தும்ரவி விருதும்  அறிவிக்கபெடும். நன்றியும்ரமய- ்ராஜ்பி்ர-
சாத தும்ரவிஸநாதன் நிகழ்ததுவார்.   நிகழ்விமன பதாகுதது வழங்குவ-
வதாடு, வ்ரவவற்பும்ரயும் வைைன்கவி நிகழ்ததுவார்.

Join Zoom Meetinghttps://us05web.zoom.us/j/6820118127?pwd=YT
g0Y0gzSk1BdGVBbGE3Z2YxRENkdz09

Meeting ID: 682 011 8127Passcode: 272829 

துரைவி 90ஆவது பிறந்த நாள் 
விழாவும் விருது வழங்கலும் 

சுபபி்ரைணியம் நிஷாநதன்  

இமழக்கபெடும் குற்்றங்களுக்கு விம்ரவாக தண்மனகமை 
பெற்றுக் பகாடுக்கும் வமகயில் குற்்றவியல் சட்்ததில் திருததங்கமை 
வைற்பகாள்ை அ்ரசாங்கம் தீர்ைானிததுள்ைது.  

நாட்டில் குற்்றங்களின் எணணிக்மகயில் துரிதைாக அதிகரிபபு ஏற் -
ெட்டுள்ைமைமய கருததிற்பகாணடு அ்ரசாங்கம் இநதத தீர்ைானதமத 
எடுததுள்ைது.  

மூன்று ைாதக்காைப ெகுதிக்குள் குற்்றவாளிகளுக்குரிய தண் -
மனமய பெற்றுக்பகாடுக்கும் வமகயிவைவய குற்்றவியல் சட்்ததில் 
திருததங்கள் வைற்பகாள்ைபெ்வுள்ைன.  

 பி்ரதை நீதிய்ரசரின் அனுைதியு்ன் இ்ரணடு அல்ைது மூன்று நீதிய்ரசர்-
களின் கீழ் இயங்கும் TRIAL AT BAR நீதிைன்்ற மும்றமைகமை இதற் -
காக உருவாக்க அ்ரசாங்கம் திட்்மிட்டுள்ைது.  

குற்்றங்களுக்காக மகது பசயயபெடுெவர்கள் சிை நாட்களில் 
விடுதமை பசயயபெடுவது்ன், அவர்களின் வழக்கு விசா்ரமணகள் 
நீண்காைம் இ்ம்பெறுகின்்றன. அதன் கா்ரணைாக அவர்களுக்கு 
தண்மன கிம்பெதில்மை என்ெது்ன், பவவவவறு குற்்றங்களிலும் 
ஈடுெடுகின்்றனர். இவவாறு ெல்வவறு கா்ரணிகமை கருததிற்பகாணவ் 
குற்்றவியல் சட்்ததில் விம்ரவாக திருததங்கமை வைற்பகாள்ை அ்ர -
சாங்கம் தீர்ைானிததுள்ைது.   

வவுனியா விவச் நிருெர்  

பெனீவா விவகா்ரம் உள்ளிட்் முக்கிய வி்யங்கள் பதா்ர்பில் 
ஆ்ராய தமிழ்ரசுக் கட்சியின் ைததிய பசயற்குழுக் கூட்்ம் வவுனியா 
குருைன்காட்டில் அமைநதுள்ை தனியார் விருநதினர் விடுதியில் வநற்று 
(27) காமை நம்பெற்்றது.  

கூட்்ததில் தமிழ்ரசுக் கட்சியின் ொ்ராளுைன்்ற உறுபபினர்கைான 
எம்.ஏ.சுைநதி்ரன், சி.சிறித்ரன், இ.சாணக்கியன், தமிழ்ரசுக் கட்சியின் 
தமைவர் ைாமவ வசனாதி்ராசா, முன்னாள் ொ்ராளுைன்்ற உறுபபினர்க-
ைான ஈ.ச்ரவணெவன், அரியவநநதி்ரன், சிவவைாகன், ஞா.சிறிவநசன், 
சாநதி சிறிஸகநத்ராொ, வ்ைாகாண சமெ அமவததமைவர் சீ.வீ.
வக.சிவஞானம், முன்னாள் ைாகாணசமெ உறுபபினர்கைான ெ.சததிய-
லிங்கம், வக.சயநதன், குருகுை்ராொ, சட்்தத்ரணி வி.தவ்ராசா, ைட்்க் -
கைபபு ைாநக்ரசமெ முதல்வர் ச்ரவணெவன் ைற்றும் கட்சியின் முக்கி -
யஸதர்கள் கைநது பகாண்னர்.  

 இக்கூட்்ததில் பெனீவா விவகா்ரம் தற்வொமதய அ்ரசாங்கததின் 
புதிய அ்ரசியைமைபபு சீர்திருததம் ைற்றும் தமிழ்ைக்கள் எதிர்வநாக்கும் 
சைகாை பி்ரச்சிமனகள் பதா்ர்ொக இதன்வொது கைநதும்ரயா்பெட் -
்து.  

்தமிழைசுக் ்கட்சியின் மத்திய குழு  
நநற்று வவுனியாவில் கூடியது  

தெனீைொ, உள்ளிடட விடயஙகவை ஆரொய

விரைவான ்தண்டரன்கள்  
அைசாங்கம் தீரமானம்  

இவைககபபடும் குற்றஙகளுககு  

ntw;wplq;fs;
,yq;if fl;lisfs; epWtdk; (SLSI)

njhopy;El;g mikr;R

SLSI ,d; gpd;tUk; ntw;wplq;fis epug;Gtjw;fhf jFjpAila ,yq;if gpuirfsplk; ,Ue;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

gpujpg; gzpg;ghsu; ehafk; - rpNu\;l Kfhikj;Jt gpupT (HM 2-1)
gpujpg; gzpg;ghsu; ehafk;

jifikfs; - ntspthup

  ,yq;if gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO (UGC) %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l nghwpapay; Jiwapy; ,skhzpg; gl;lk; (ehd;F Mz;Lfs;) my;yJ tpQ;Qhdj; 

Jiwapy; (ngsjPftpay;> ,urhadtpay;> czT tpQ;Qhdk;> nerT> Ez;Zapupay;> Rw;Wr;#oy; tpQ;Qhdk;> flw;nwhopy;> tptrhak;> capupay;> capupay; njhopy;El;gk;> 

%yf;$W capupay;> fzpjk;> jfty; njhopy;El;gk; my;yJ epiyapay;) – rpwg;Gg; gl;lk; (ehd;F Mz;Lfs;) my;yJ tFg;G xd;Wld; nghJthd gl;lk; (%d;W 

Mz;Lfs;).

mj;Jld;

  ,yq;if gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO (UGC) %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l tpQ;Qhdk;/  nghwpapay;/ tptrhak;/ tpahghu epu;thfk;/ Kfhikj;Jtk; rk;ge;jkhd 

KJkhzpj; jifik my;yJ gjtpf;F njhlu;Gila Jiw xd;wpy; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;Kiw gl;la epWtdk; xd;wpd; gl;la mq;fj;Jtk;. 

NkYs;s gjtpf;fhd mDgtk;

  njhopy;El;gj; Jiw/ tpQ;Qhdj; Jiw/ NtW njhlu;Gila Jiwapy; Kjy; gl;lj;ij ngw;w gpd; “Kfhikj;Jt juk;” xd;wpy; Fiwe;jJ 19 Mz;Lfs; mDgtk;. mjpy; 

$l;Lj;jhgdk;> rl;luPjpahd rig/ epWtdk; my;yJ Gfo;ngw;w jdpahu; epWtdk; xd;wpy; ep&gpf;fg;gl;l jlg; gjpT xd;Wld; rpNu\;l Kfhikj;Jt juj;jpy; 07 Mz;Lfs; 

mDgtj;ij ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

kw;Wk;

  kdpj kw;Wk; Vida tsq;fis Kiwahd gzpaku;j;jy; kw;Wk; jpwikahd Kfhikj;Jtj;jpy; mDgtj;Jld; gyjug;gl;l mzpfis Kd;dpiyg;gLj;jpa kw;Wk; 

topelj;jpa jpwid ep&gpj;jy;.

cs;thup (fPOs;s 01 my;yJ 02)

1) NkYs;s ntspthup mNgl;rfu;fSf;F Njitahd jifikfis ngw;wpUj;jy;

2)  rpNu\;l Kfhikj;Jt gpuptpy; cs;s gzpg;ghsu; (njhopy;El;gk;) my;yJ gzpg;ghsu; (nghwpapay;) gjtp xd;wpy; Fiwe;jJ ehd;F (04) Mz;Lfs; jpUg;jpfukhd Nrit 

kw;Wk;

  kdpj kw;Wk; Vida tsq;fis Kiwahd gzpaku;j;jy; kw;Wk; jpwikahd Kfhikj;Jtj;jpy; mDgtj;Jld; gyjug;gl;l mzpfis Kd;dpiyg;gLj;jpa kw;Wk; 

topelj;jpa jpwid ep&gpj;jy;.

  Nju;T nra;ag;gLk; mNgl;rfu; me;jg; gpuptpd; Nkw;ghu;it gzpia Nkw;nfhs;thu;.

rk;gs msT :  LKR 91 645.00 – 12 x 2 700.00 – LKR 124 045.00
taJ 35 taJf;F FiwahjtuhfTk; 55 taJf;F Nkw;glhjtuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk; (cs;thup tpz;zg;gjhuu;fSf;F cau; tanjy;iy nghUe;jhJ)     

gzpg;ghsH - rpNu\;l Kfhikj;Jt gpupT (HM 1-3)
gzpg;ghsH (epHthfk;)

jifikfs; - ntspthup

  ,yq;if gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO (UGC) %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l Kfhikj;Jtk;> nghJ epu;thfk;> nghJ Kfhikj;Jtk;> tpahghu epu;thfk; my;yJ 

kdpj ts Kfhikj;Jtk; (ehd;F Mz;Lfs;) rk;ge;jkhd ,skhzpg; gl;lk;.

mj;Jld;

  ,yq;if gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO (UGC) %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l tpahghu epu;thfk;> kdpj ts Kfhikj;Jtk;> Kfhikj;Jtk;> nghJ Kfhikj;Jtk; 

my;yJ nghJ epu;thfk; rk;ge;jkhd KJkhzpj; jifik my;yJ gjtpf;F njhlu;Gila Jiw xd;wpy; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;Kiw gl;la epWtdk; xd;wpd; gl;la 

mq;fj;Jtk;. 

NkYs;s gjtpf;fhd mDgtk;

  Kjy; gl;lj;ij ngw;w gpd; “Kfhikj;Jt juk;” xd;wpy; Fiwe;jJ gjpide;J (15) Mz;Lfs; njhlu;Gila mDgtk;. mjpy; $l;Lj;jhgdk;> rl;luPjpahd rig/ epWtdk; 
my;yJ Gfo;ngw;w jdpahu; epWtdk; xd;wpy; ep&gpf;fg;gl;l jlg; gjpT xd;Wld; rpNu\;l Kfhikj;Jt juj;jpy; 03 Mz;Lfs; mDgtj;ij ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

kw;Wk;

  kdpj kw;Wk; Vida tsq;fis Kiwahd gzpaku;j;jy; kw;Wk; jpwikahd Kfhikj;Jtj;jpy; mDgtj;Jld; gyjug;gl;l mzpfis Kd;dpiyg;gLj;jpa kw;Wk; 

topelj;jpa jpwid ep&gpj;jy;.

cs;thup (fPOs;s 01 my;yJ 02)

1) NkYs;s ntspthup mNgl;rfu;fSf;F Njitahd jifikfis ngw;wpUj;jy;

2)  ,yq;if gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO (UGC) %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l tpahghu epu;thfk;> kdpj ts Kfhikj;Jtk;> Kfhikj;Jtk; my;yJ nghJ epu;thfk; 

rk;ge;jkhd KJkhzp jifik my;yJ gjtpf;F njhlu;Gila Jiw xd;wpy; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;Kiw gl;la epWtdk; xd;wpd; gl;la mq;fj;Jtj;Jld; rpNu\;l 

gpupjpg; gzpg;ghsu; (epu;thfk;) gjtpapy; Fiwe;J %d;W (03) Mz;Lfs; jpUg;jpfukhd Nritia g+u;j;jp nra;jpUj;jy;. 

kw;Wk;

  kdpj kw;Wk; Vida tsq;fis Kiwahd gzpaku;j;jy; kw;Wk; jpwikahd Kfhikj;Jtj;jpy; mDgtj;Jld; gyjug;gl;l mzpfis Kd;dpiyg;gLj;jpa kw;Wk; 

topelj;jpa jpwid ep&gpj;jy;.

  Nju;T nra;ag;gLk; mNgl;rfu; epu;thfg; gpupTf;F nghWg;ghf ,Ug;ghu; vd;gNjhL epWtdj;jpd; epu;thf nraw;ghLfSf;F nghWg;ghf ,Ug;ghu;. midj;J kl;lj;jpYk; 

Copau;fSf;F trjpfis toq;Ftjw;F rpwe;j jiyikj;Jtk; kw;Wk; njhlu;ghly; jpwid mtu; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

rk;gs msT : LKR 86 865.00 – 15 x 2 270.00 – LKR 120 915.00
taJ 35 taJf;F FiwahjtuhfTk; 55 taJf;F Nkw;glhjtuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk; (cs;thup tpz;zg;gjhuu;fSf;F cau; tanjy;iy nghUe;jhJ) 

gzpg;ghsH - rpNu\;l Kfhikj;Jt gpupT (HM 1-3)
gzpg;ghsH (epjp)

jifikfs; - ntspthup

  ,yq;if gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO (UGC) %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l fzf;fpay;/ epjp Kfhikj;Jtk;/ tpahghu epu;thfk; my;yJ tu;j;jfk; (ehd;F 

Mz;Lfs;) rk;ge;jkhd ,skhzpg; gl;lk;    

mj;Jld;

  ,yq;if gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO (UGC) %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l fzf;fpay;/ epjp Kfhikj;Jtk;/ tu;j;jf Kfhikj;Jtk; rk;ge;jkhd KJkhzpj; 

jifik my;yJ gjtpf;F njhlu;Gila Jiw xd;wpy; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;Kiw gl;la epWtdk; xd;wpd; gl;la mq;fj;Jtk;. 

NkYs;s gjtpf;fhd mDgtk;

  Kjy; gl;lj;ij ngw;w gpd; “Kfhikj;Jt juk;” xd;wpy; Fiwe;jJ gjpide;J (15) Mz;Lfs; njhlu;Gila mDgtk;. mjpy; $l;Lj;jhgdk;> rl;luPjpahd rig/ epWtdk; 
my;yJ Gfo;ngw;w jdpahu; epWtdk; xd;wpy; ep&gpf;fg;gl;l jlg; gjpT xd;Wld; rpNu\;l Kfhikj;Jt juj;jpy; 03 Mz;Lfs; mDgtj;ij ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

kw;Wk;

  kdpj kw;Wk; Vida tsq;fis Kiwahd gzpaku;j;jy; kw;Wk; jpwikahd Kfhikj;Jtj;jpy; mDgtj;Jld; gyjug;gl;l mzpfis Kd;dpiyg;gLj;jpa kw;Wk; 

topelj;jpa jpwid ep&gpj;jy;.

cs;thup (fPOs;s 01 my;yJ 02)

1) NkYs;s ntspthup mNgl;rfu;fSf;F Njitahd jifikfis ngw;wpUj;jy;

2)  ,yq;if gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO (UGC) %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l tpahghu epu;thfk;> kdpj ts Kfhikj;Jtk;> Kfhikj;Jtk; my;yJ nghJ epu;thfk; 

rk;ge;jkhd KJkhzp jifik my;yJ gjtpf;F njhlu;Gila Jiw xd;wpy; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;Kiw gl;la epWtdk; xd;wpd; gl;la mq;fj;Jtj;Jld; rpNu\;l 

gpupjpg; gzpg;ghsu; (epjp/ fzf;fha;T) gjtpapy; Fiwe;J %d;W (03) Mz;Lfs; jpUg;jpfukhd Nritia g+u;j;jp nra;jpUj;jy;. 

kw;Wk;

  kdpj kw;Wk; Vida tsq;fis Kiwahd gzpaku;j;jy; kw;Wk; jpwikahd Kfhikj;Jtj;jpy; mDgtj;Jld; gyjug;gl;l mzpfis Kd;dpiyg;gLj;jpa kw;Wk; 

topelj;jpa jpwid ep&gpj;jy;.

  Nju;Tnra;ag;gLk; mNgl;rfu; epjpg; gpupTf;F nghWg;ghf ,Ug;ghu; vd;gNjhL fzf;fpay; kw;Wk; murhq;f tpjpfs; kw;Wk; xOq;FKiwfspd; mq;fPfupf;fg;gl;l juj;jpw;F 

mika epWtdj;jpd; epjp Kfhikj;Jtj;jpw;F nghWg;ghf ,Ug;ghu;.

rk;gs msT :  LKR 86 865.00 – 15 x 2 270.00 – LKR 120 915.00
taJ 35 taJf;F FiwahjtuhfTk; 55 taJf;F Nkw;glhjtuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk; (cs;thup tpz;zg;gjhuu;fSf;F cau; tanjy;iy nghUe;jhJ) 

gzpg;ghsH - rpNu\;l Kfhikj;Jt gpupT (HM 1-3)
gzpg;ghsH (njhopy;El;gk;)

jifikfs; - ntspthup

  ,yq;if gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO (UGC) %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l nghwpapay; Jiwapy; ,skhzpg; gl;lk; (ehd;F Mz;Lfs;) my;yJ tpQ;Qhdj; Jiwapy; 

(ngsjPftpay;> ,urhadtpay;> czT tpQ;Qhdk;> nerT> Ez;Zapupay;> Rw;Wr;#oy; tpQ;Qhdk;> flw;nwhopy;> tptrhak;> capupay;> capupay; njhopy;El;gk;> %yf;$W 

capupay;> fzpjk; my;yJ epiyapay;) –rpwg;Gg; gl;lk; (ehd;F Mz;Lfs;) my;yJ tFg;G xd;Wld; nghJthd gl;lk; (%d;W Mz;Lfs;).

mj;Jld;

  ,yq;if gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO (UGC) %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l gjtpf;Fj; njhlu;Gila tplag; gug;gpy; KJkhzpj; jifik my;yJ gjtpf;F 

njhlu;Gila Jiw xd;wpy; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;Kiw gl;la epWtdk; xd;wpd; gl;la mq;fj;Jtk;. 

NkYs;s gjtpf;fhd mDgtk;

  Kjy; gl;lj;ij ngw;w gpd; Kfhikj;Jt juk; xd;wpy; Fiwe;jJ gjpide;J (15) Mz;Lfs; njhlu;Gila mDgtk;. mjpy; $l;Lj;jhgdk;> rl;luPjpahd rig/ epWtdk; 
my;yJ Gfo;ngw;w jdpahu; epWtdk; xd;wpy; ep&gpf;fg;gl;l jlg; gjpT xd;Wld; rpNu\;l Kfhikj;Jt juj;jpy; 03 Mz;Lfs; mDgtj;ij ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

kw;Wk;

  kdpj kw;Wk; Vida tsq;fis Kiwahd gzpaku;j;jy; kw;Wk; jpwikahd Kfhikj;Jtj;jpy; mDgtj;Jld; gyjug;gl;l mzpfis Kd;dpiyg;gLj;jpa kw;Wk; 

topelj;jpa jpwid ep&gpj;jy;.

cs;thup (fPOs;s 01 my;yJ 02)

1) NkYs;s ntspthup mNgl;rfu;fSf;F Njitahd jifikfis ngw;wpUj;jy;

3)  ,yq;if gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO (UGC) %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l gjtpf;F njhlu;Gila tplag; gug;gpy; KJkhdpj; jifik my;yJ gjtpf;F 

njhlu;Gila Jiw xd;wpy; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;Kiw gl;la epWtdk; xd;wpd; gl;la mq;fj;Jtj;Jld; rpNu\;l gpupjpg; gzpg;ghsu; (njhopy;El;gk;) my;yJ rpNu\;l 

gpujpg; gzpg;ghsu; (IT) gjtpapy; Fiwe;J %d;W (03) Mz;Lfs; jpUg;jpfukhd Nritia g+u;j;jp nra;jpUj;jy;. 

kw;Wk;

  kdpj kw;Wk; Vida tsq;fis Kiwahd gzpaku;j;jy; kw;Wk; jpwikahd Kfhikj;Jtj;jpy; mDgtj;Jld; gyjug;gl;l mzpfis Kd;dpiyg;gLj;jpa kw;Wk; 

topelj;jpa jpwid ep&gpj;jy;.

  Nju;Tnra;ag;gLk; mNgl;rfu; njhopy;El;g gpupT xd;Wf;F nghWg;ghf ,Ug;ghu; vd;gNjhL me;jg; gpuptpd; epu;thf nraw;ghl;Lf;F nghWg;ghf ,Ug;ghu;. midj;J 

kl;lj;jpYk; Copau;fSf;F trjpfis toq;Ftjw;F rpwe;j jiyikj;Jtk; kw;Wk; njhlu;ghly; jpwid mtu; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

rk;gs msT : LKR 86 865.00 – 15 x 2 270.00 – LKR 120 915.00
taJ 35 taJf;F FiwahjtuhfTk; 55 taJf;F Nkw;glhjtuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk; (cs;thup tpz;zg;gjhuu;fSf;F cau; tanjy;iy nghUe;jhJ) 
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01.  nghJnjhopy; Kaw;rpfs; Rw;wwpf;if ,yf;fk; PED 1/2015 kw;Wk; PED 
1/2015 (i) ,d;gb Nghf;Ftuj;Jf; nfhLg;gdT my;yJ thfdk; 

toq;fg;gLk;

02. gad;gLj;jg;glhj kUj;Jt tpLg;ig gzkhf;fy;

03. MAs; fhg;GWjp kw;Wk; kUj;Jtf; fhg;GWjp

04. kl;Lg;gLj;jg;gl;ljhf kUj;Jt nryTfis kPsspj;jy;

05.  nghJj; jpiwNrup %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l tUlhe;j Cf;ff; 

nfhLg;gdT

06. njhopy;Kiw #oy; xd;wpy; gzpahw;Wk; tha;g;G

07. njhopy;Kiw nfhLg;gdT

08. njhlu;ghly; nfhLg;gdT

cwtpdu; my;yhj ,U eLtu;fspd; ngau;fs; kw;Wk; Kftupfs; kw;Wk; 

rhd;wpjo;fspd; gpujpfSld; KOg; ngau;> taJ> fy;tpj; jifik kw;Wk; 

Vida njhlu;Gila tplaq;fis Fwpg;gpLk; tpz;zg;gg; gbtq;fis 

2021.03.15 Mk; jpfjpf;F Kd;du; gzpg;ghsu; ehafk;> ,yq;if fl;lisfs; 

epWtdk;> ,y. 17> tpf;Nlhupah gpNs];> vy;tpl;bfy khtj;ij> nfhOk;G 08 

vd;w Kftupf;F fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. mur 

Jiw epWtdq;fspy; gzpahw;Wgtu;fs; jkJ tpz;zg;gq;fis Fwpj;j 

epWtdq;fspd; jiytu;fs; %yk; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. fbj ciwapd; ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

 

gzpg;ghsu; ehafk;

,yq;if fl;lisfs; epWtdk; (SLSI)
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ஒரு மனிதனை நேர்வ-
ழிப்படுத்தும் ஒன்றாக 
சமயஙகநே விேஙகு-

கின்ை. இநத ்வனகயில் 
ஒவ்்வறாரு மனிதனுக்கும் இன் 
ேம்பிக்னகநயறாடு ்வறாழ்வதற்கு 
மதஙகள் அல்்லது சமயஙகள் 
என்பது இனறியனமயறாதன்வ. 
உ்லகில் இனறு சமுகஙகளுக்கி-
னையில் ்பல்ந்வறு்படை பிரச்சி-
னைகளும், குழப்பஙகளும் 
ஏற்்படடுக் ்கறாண்டிருப்பதற்கு 
முக்கிய கறாரணம் சமயஙகளு-
க்கினையி்லறாை புரிநதுணரவு 
இல்்லறானமனயக் குறிபபிை்லறாம். 
இநத நின்லனமகனே கனே்வ-
தற்கு சமயஙகளுக்கு மதிபபுக் 
்கறாடுப்பதன மூ்லநம சமூகத்தில் 
சக்வறாழன்வ ஏற்்படுத்த்லறாம்.  

குறிபொக இன்று விஞஞான 
வளர்ச்சியும், நவீன அ்ரசியல் 
சித்ாந்ஙகளும் ைனி்ர்களுக்கிமை-
யில் விரிசல் நிமைமைகமள ஏற்ெ-
டுததி அவர்களில் அதிகைானவர்கள் 
்ைது சுயநைததுக்காக ை் அல்ைது 
சைய நம்பிக்மகளில் இருநது விைகி  
த்மவயற்்ற கருததுக்கமள ெ்ரபபி 
குழபெ நிமைமைகமள ஏற்ெடுததி 
வருகின்்றனர். இந் நிமைமைகள் 
அமைதியாக வாழ நிமனக்கும் ைக்க-
ளின் இயல்பு வாழ்வுக்கு ொரிய குந -்
கத்ன்மைகமள ஏற்ெடுததி வருகின்-
்றது எனைாம்.  

இன்று இைஙமகயில் இந் நிமை-
மைகள் அதிகைாகதவ காணபெடுகின்-
்றன. ஒருசிை தீய பசயற்ொடுகமளயும் 
எணணஙகமளயும் பகாணைவர்கள் 
ைக்களின் அமைதி வாழ்வில் கிஞ-
சிததும் அக்கம்றயற்்ற நிமையில் 
இருபெ்ால் அவர்கள் மூைம் சா்ா்ரண 
ைக்களும் த்மவயற்்ற வமகயில் 
தூணைபெட்டு அவர்கள் மூைம் அமை-
தியற்்ற நிமைமைகள் உருவாகி சமுகங -

களுக்கிமையில் விரிசமை ஏற்ெடுததி 
வருகின்்றனர்.  

முக்கியைாக இைஙமகயில் சைய 
ரீதியிைான பி்ரச்சிமனகள் அதிகம் 
காணபெட்டு வருகின்்றன. இைஙமக 
ெல்லின, ெல்சைய ைக்கமளக் 
பகாணை நாைாக இருந்ாலும் இந் 
நாட்டில் பெௌத்ர்கள் பெரும்ொன்-
மையாக இருபெ்ால் இந் நாட்மை 
பெௌத் நாடு என்று கூறிக் பகாணடு 
ஒருசிை இனவா் ை்வா் சிந்மன 
பகாணை பெௌத் கடும்தொக்குவா் 
த்்ரர்களும், அ்ரசியல்வாதிகளும் 
பெரும்ொன்மை என்்ற கர்வததினால் 
சிறுொன்மை ைக்களின் சைய விழுமி -
யஙகளில் அதிகைாக ்மையிட்டு சிறு-
ொன்மை ைக்கமள நசுக்க நிமனக்கின் -
்றனர்.  

இைஙமகயில் எதிர்பபுவா் கருத -
துக்கமளப ெ்ரபபி சிறுொன்மை 
ைக்கமள அவர்கள் தீவி்ரவாதிகளா-
கவும், வன்மும்றயாளர்களாகவும் 

ஆக்கி வருகின்்றனர். கைந் காைஙக-
ளில் ஒருசிை அ்ரசியல் ்மைமைகள் 
தைற்பகாணை ஒரு ்மைபெட்சைான 
பெௌத் ஆ்்ரவு பகாள்மககளால் 
இந் நாட்டில் இனஙகளுக்கிமையில் 
ஏற்ெட்ை முறுகல் நாட்மை  என்றும் 
இல்ைாவாறு கடுமையாக ொதித-
துள்ளது.

கைந் 26ஆம் திகதி பவள்ளிக் -
கிழமை அ்ரசாஙகம் பகாத்ரானா-
வால் ை்ரணைாகும்  உைல்கமள 
பும்க்கைாம் என்்ற வர்த்ைா-
னிமய பவளியிட்டுள்ளது. இது 
இைஙமக வாழ் முஸ்லிம்களின் 
தகாரிக்மககள், அபிைாமசக-
ளுக்காக வழஙகபெட்ை்ாகக் 
கரு் முடியாது.  கா்ரணம் கைந் 
ஒரு வருை காைைாக முஸ்லிம்-
கள் ்ைது உைல்கமள அைக்க 
தவணடும், இது எைது ை்க் 
கைமை என்று தகாரியிருந் 
நிமையில் அ்ற்கான நைவடிக்-

மககமள எடுக்காது ொகிஸ்்ான் 
நாட்டு பி்ர்ைர் வநது பசன்்ற 
பி்றகு இது விையததில் கவனம் 
பசலுததியமை பவளிநாட்டு 
அ்ரசியலும், பவளிநாட்டு உ்-
விகளும் த்மவ என்்ற அடிபெ-
மையிதைதய தைற்பகாள்ளபெ 
ட்ை்ாகதவ ொதிக்கபெட்ை 
முஸ்லிம் ைக்கள் கவமை ப்ரி-
விக்கின்்றனர்.  

எனதவ இந் நாட்டில் சிறு -
ொன்மை ைக்கள் சைா்ானைா -
கவும், நிம்ைதியாகவுதை வாழ 
விரும்புகின்்றனர். இந் விை-
யததில் அ்ரசாஙகமும், பெௌத் 
்மைவர்களும் அதீ் கவனம் 
பசலுத் தவணடும். ஒருசிை 
சக்திகள் இந் நிமைமைகமள 
சீர்குமைதது குளிர்காய நிமனக்-
கின்்றமை கணகூைாக ப்ரிவ-
்ால் அவர்களின் தீய பசயற்ொடு -
கள் விையததிலும் அ்ரசு கவனம் 
பசலுததி இந் நாட்டில் சமுகங-

களுக்கிமையில் அமைதிமயயும், சைா-
்ானதம்யும் ஏற்ெடுத் தவணடும் 
என சிறுொன்மை ைக்கள் தகாருகின்்ற-
னர்.

சமயங்களுக்கு மதிப்புக் க்கொடுப்்பதன் மூலமம
சக வாழ்வு சாத்தியம்

சத்தார் எம் ஜதாவித...?

nghwpapay; njhopy;El;g epWtdk;

fl;Lehaf;f

nghwpapay; tpQ;Qhd Njrpa bg;Nshkh 

(NDES) fw;iff;fhf 2020/ 2021 Mz;bw;F 

nghwpapay; rpwg;Gg; gapYeu; Ml;Nru;g;G

Nkyjpf tpguq;fSf;F ,yq;if [dehaf Nrhrypr Fbaurpd; 2021/02/25 Mk; jpfjpa 

2217Mk; ,yf;f tu;j;jkhdpia ghu;f;fTk; my;yJ www.iet.edu.lk vd;w ,izajs 

Kftupf;F gpuNtrpf;fTk;.

vkJ ,izajsj;jpy; Fwpj;j tpz;zg;gg; gbtj;ij jutpwf;fk; (Download) nra;a KbAk;.

Kiwahf g+u;j;jp nra;j tpz;zg;gg; gbtj;ij 2021 khu;r; 25 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F 

Kd;du; “apply2021@ietonline.edu.lk” vd;w kpd;dQ;ry; Kftupf;F mDg;gNtz;Lk;.

jiytu;

Njrpa gapYeu; ifj;njhopy; gapw;rp mjpfhurig

,yf;fk; 971> = [atu;jdGu khtj;ij> ntypf;fl> uh[fpupa. 

Njrpa gapYeu; ifj;njhopy; gapw;rp mjpfhurig

jpwd; tpUj;jp> tho;f;ifj; njhopy; gapw;rp> Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;R

Kfhikj;Jtg; gapYeH

,yq;if tq;fp

2020 brk;gu; 06Mk; jpfjp ,g;gj;jpupf;ifapy; gpuRupf;fg;gl;l 

Nkw;Fwpg;gpl;l gjtpf;fhd tpz;zg;gq;fis 

rku;g;gpf;Fk; ,Wjp jpfjp 2021 khu;r; 15Mk; jpfjptiu 

ePbf;fg;gl;Ls;sJ.

vdNt 2021 khu;r; 15Mk; jpfjpad;W my;yJ 

mjw;F Kd;du; vkJ ,izaj;jskhd www.boc.lk 
(“Careers'' vd;w gFjpapd; fPo;) Clhf cq;fsJ 

tpz;zg;gj;ij rku;g;gpf;fTk;. rku;g;gpj;j tpz;zg;gj;jpd; 

"tpz;zg;gj; njhlu;G ,yf;fj;ij" cq;fsJ vjpu;fhy 

njhlu;Gf;fhf itj;jpUf;fTk;.

Vw;fdNt tpz;zg;gj;ij rku;g;gpj;J 'tpz;zg;gj; 

njhlu;G ,yf;fj;ij" jq;fspd; kpd;dQ;rYf;F 

fpilf;fg;ngw;wtu;fs; kPz;Lk; tpz;zg;gj;ij 

rku;gpf;fj;Njitapy;iy.

tpz;zg;g KbTj; jpfjpahd 2021 khu;r; 15Mk; 

jpfjpad;W tanjy;iy 30 tUlq;fs; my;yJ mjw;F 

Fiwthf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

2020 brk;gu; 06Mk; jpfjp gpuRupf;fg;gl;l tpsk;guj;jpd; 

Vida cs;slf;fq;fspy; vt;tpj khw;wKkpy;iy.

kdpj tsg; gpupT 

,yq;if tq;fp 

jiyik mYtyfk; 

nfhOk;G 01
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கலாநிதி 
கக.ரீ.ககேசலிஙகம் 
யாழ். பலகலலககழகம்

1948இல் இலஙமகை 
தனது அபிவிருத்-

திப ெயணத்மத ஆ்ரம்பித்தபொது 
ஏமனய கைாலனித்துவ நாடுகைளுக்கு 
அமைந்தி்ராத சில அடிபெமை நிெந்-
தமகைமைப பூர்த்தி பெய்து பகைாண்டி-
ருந்தது எனெது பவளிபெமையானது 
தான. ஆனால் அபதபவமை ஒரு 
சுதந்தி்ர நாைாகை முனபனாக்கி நகைரு-
வதில் இலஙமகைக்கு எவ்வித ெவால்-
கைளும் இருக்கைவில்மல எனெது 
அதன அர்த்தைல்ல. வாய்பபுகைமைப 
பொனபறே ெவால்கைமையும் எதிர்-
பகைாளை பநர்ந்தது.   

முதலாவது ெவால்,  அதிகைரித்-
துச் பெல்லும் ெனத்பதாமகைக்குத் 
பதமவயான அடிபெமைத் பதமவ-
கைமைப பூர்த்தி பெய்வதாகும். 
அதிகைரித்த பைற்குலகை ைருத்துவ 
பெமவகைள, பநாய்த்தடுபபு நைவ-
டிக்மகைகைள கைா்ரணைாகை இறேபபுவீதம் 
குமறேயத் பதாைஙகியது. இதனால் 
ெனத்பதாமகை ெடிபெடியாகை அதிகைரித்-
துச் பெனறேது. இ்ரண்ைாம் உலகைப-
பொர் கைாலத்தில் இலஙமகை ைக்கைளின 
உணவுப ொதுகைாபமெ உறுதிபெடுத்-
தும் பொருட்டு அறிமுகைபெடுத்தப-
ெட்ை உணவுபெஙகீட்டுத் திட்ைம் 
யுத்தம் முடிவுற்றே பினனரும் முடிவு-
றுத்தபெைாைல் பதாைர்ந்தது.   

பிரித்தானிய ஆட்சிக் கைாலபெகுதி-
யில் உளளூர் விவொய நைவடிக்மகை-
கைளுக்கு அ்ரொஙகை அனுெ்ரமணயும் 
ஆத்ரவும் கிட்ைாதெடியால் பநல் 
பவைாண்மை முதற்பகைாண்டு உெ 
உணவுப ெயிர்ச் பெய்மகையும் கைவனிப-
ொ்ரற்றுப பொனது. அபதபவமை 
இலஙமகையர்கைளின பி்ரதான உணவா-
கிய அரிசி முதற்பகைாண்டு பி்ரதான 
அத்தியாவசியப பொருளகைள யாவும் 
பவளிநாடுகைளிலிருந்து இறேக்கு-
ைதி பெய்யபெட்ைன. பதயிமல, 
இறேபெர், பதனமன ஆகிய மூனறு 

பி்ரதான  விமை பொருளகைமை ஏற்-
றுைதி பெய்து பெறேபெடும் வருவா-
மயக் பகைாண்டு இலஙமகையர்கைளின 
நுகைர்வுபபொருளகைமையும் இமை-
நிமலப பொருளகைமையும் மூலத-
னப பொருளகைமையும் இறேக்குைதி 
பெய்யும் பவளிநாட்டு வர்த்தகைத்தில் 
தஙகியிருக்கும் நாைாகை இலஙமகை 
ைாற்றேபெட்டிருந்தது. அ்ரெ ஆத்ர-
வினறி உளநாட்டு விவொயத்துமறே 
மகைவிைபெட்டிருந்த ெடியினாபல 
இலஙமகை ைக்கைளின உணவுத்பதமவ-
மயப பூர்த்தி பெய்யும் நிமலயில் 
அது இருக்கைவில்மல.   

பெருந்பதாட்ைஙகைள ஆ்ரம்பிக்கைப-
ெட்ைபொது அதில் ஈடுெட்டிருந்த 
ைக்கைளின உணவுத்பதமவயிமன 
உளளூர் விமைபொருளகைமைக் 
பகைாண்டு பூர்த்திபெய்து உளளூர் விவ-
ொயத்துமறேக்கும் ஊக்குவிபபுக்கைள 
வழஙகைபெட்டிருக்குைாயின இரு 
துமறேகைளுபை அவற்றிற்கிமையில் 
இைம்பெறும் ெரிைாற்றேஙகைள கைா்ரண-
ைாகை வைர்ச்சியமைந்திருக்கை முடியும்.

ஆனால் மிகைத்பதளிவான 
வமகையில் இவற்றிற்கிமையில் 
எவ்விதத் பதாைர்புகைளும் ஏற்ெைா-
தவாறு தடுக்கும் வமகையில் பிரித்-
தானியரின பகைாளமகைகைள அமைந்தி-
ருந்தன. பெருந்பதாட்ைஙகைளுக்குத் 
பதமவயான உணவுபபொருளகைள 
இறேக்குைதி பெய்யபெட்ைது ைாத்-
தி்ரைனறி உளளூர்வாசிகைளும் 
ெடிபெடியாகை இறேக்குைதிகைளுக்கு 
அடிமையாகிபபொகைபவ உணவுத்பத-
மவமயபபூர்த்தி பெய்ய பவளிநாடு-
கைளில் தஙகியிருக்கும் நிமல ஏற்ெட்-
ைது. சுருஙகைச் பொனனால் இலஙமகை 
ஒரு இ்ரட்மைப பொருைாதா்ரைாகை-
வும் தஙகியிருக்கும் பொருைாதா்ரமு-
ைாகை ைாற்றேபெட்டிருந்தது எனலாம்.   

1950கைளில் உலகை உணவுப பொருள-
விமலகைள ெடுதியாகை அதிகைரித்துச் 
பெனறேன. இதனால் உணவு இறேக்குை-

திக்கைாகைப பெருந்பதாமகைப ெணத்மத 
பெலவிை பநர்ந்தது. ெனத்பதாமகை 
அதிகைரிபபு எரியும் பநருபபில் 
எண்பணமய ஊற்றியது. ைானிய 
விமலயில் உணவுப ெஙகீட்டுத் 
திட்ைம் அதற்கு கைாற்று ஊதி பெருபந-
ருபொக்கியது. உணவு ைானியத்திற்-
கைான அ்ரொஙகை பெலவீடுகைள அதிகை-
ரித்துச் பெனறேன. கைஜானாவில் உணவு 

ைானியம் வருைாவருைம் துண்டு-
விழுதமல அதிகைரித்தது. 1953இல் 
பவளியிைபெட்ை இலஙமகைப 
பொருைாதா்ரம் குறித்த உலகை வஙகி 
அறிக்மகை அதிகைரித்துச் பெல்லும் 
ெனத்பதாமகை இலஙமகைக்கு முக்கிய 
ெவாலாகை அமையும் என எச்ெரித்தது.   

1948 சுதந்தி்ர இலஙமகையின முத-
லாவது வ்ரவுபெலவுத் திட்ைத்மத 
ெைர்பபித்து உம்ரயாற்றிய நிதிய-
மைச்ெர் பஜ.ஆர். ஜயவர்த்தன, புதிய 
அ்ரொஙகைத்தின குறிக்பகைாள இலங-

மகையில் நலனபுரி அ்ரசிமன உருவாக்-
குவபதயாகும் எனக் குறிபபிட்டிருந்-
தார். அந்த நலனபுரி அ்ரசின மூனறு 
தூண்கைைாகை உணவு ைானியத் திட்ை-
மும் இலவெக் கைல்வியும், இலவெ 
சுகைாதா்ர வெதியும் கைாணபெட்ைன. 
ஆனால் 1953 ஆண்ைாகும்பொது 
உணவு தானியம் தாஙபகைாணா நிதிச்-
சுமைமய ஏற்ெடுத்தியபொது அ்ர-

ொஙகைத்தினால் தாக்குபபிடிக்கை முடிய-
வில்மல. அதனால் அ்ரொஙகைம் 25 ெத 
ைானிய விமலயில் வழஙகைபெட்ை 
அரிசி விமலமய 75 ெதைாகை அதிகை-
ரிக்கை முமனந்தது. பதாழிற்ெஙகைஙகை-
ளும் ைக்கைளும் வீதிக்கு இறேஙகி ஆர்ப-
ொட்ைஙகைளில் ஈடுெட்ைனர். இது 
1953 ஹர்த்தால் என அறியபெட்ைது. 

இது வனமுமறேயாகை ைாறேபவ ஆர்ப-
ொட்ைஙகைளில் பெருைைவு பெதஙகைள 
ஏற்ெட்ைன. 

விமைவுகைளுக்கு தார்மீகைப பொறுப-

பெற்று பி்ரதை ைந்திரி ெதவி வில-
கினார். பதாைர்ந்து வந்த கைாலப-
ெகுதிகைளில் உணவு ைானியத்தில் 
மகைமவபெதானது அ்ரசியல் ரீதியில் 
தற்பகைாமலக்கு ெைைான ஆெத்தான 
ஆயதைாகை ைாறியது. இலஙமகையில் 
ஆட்சிமயக் மகைபெற்றேவும் ெதவியில் 
இருக்கும் ஆட்சியாைர்கைமை அதிலி-
ருந்து து்ரத்தவும் உணவு ைானியம் 

ஆயுதைாகைப ெயனெடுத்தபெட்-
ைது.  ஒருவர் ெந்தி்ரனிலிருந்து 
அரிசி பகைாண்டுவந்து தருபவன 
எனறோர். இனபனாருவர் தானியக் 
பகைாட்மைகைள எட்டு இறோத்தல் 
தருபவன எனறோர் இனபனாரு-
வர். 3 ரூொ 50 ெதத்திற்கு ொண் 
தருபவன எனறு ெதவிக்கு வந்தார். 
அதமன பவளிநாட்டு ஊைகைவி-
யலாைர் ஒருவர் 'இலஙமகையர்-
கைள தைது வயிற்மறேப ொர்த்பத 
வாக்கைளிக்கினறேனர். தைது ைண்-
மைக்குள இருக்கும் இந்த பெரிய 
வஸ்துமவ கைருத்தில் பகைாண்டு 
அல்ல' எனறு பவடிக்மகையாகைக் 
குறிபபிட்ைார்.   

இலஙமகையின சுதந்தி்ரத்மதப 
பெறுவதில் அமனத்து இனத்த-
வர்கைளின ெஙகைளிபபும் இருந்த 
பொதிலும் அதன பினனர் 
ஒவ்பவாரு இனக் குழுைத்தின-
தும் நலனகைள ெற்றிய நியாய-
ைான கைரிெமனகைள பைபலாஙகிய 

அபதபவமை, அவற்றுக்கு உரிய 
ெட்ைபூர்வைான அ்ரசியல் ரீதியாகை 
ைட்ைந்தட்டும் பொக்கு அதிகைரித்துச் 
பெனறேமை இனபபி்ரச்சிமன கூர்ப-
ெமைந்து கூர்மையாகும் ெவாமல 
எதிர்பகைாளை பநர்ந்தது. 

இபபி்ரச்சிமனமய ஆ்ரம்ெகைாலத்-
தில் மகையாண்பைார்  தூ்ரபநாக்கைற்றே 
சிந்தமனயுைன நைந்து பகைாண்ை-
தால்   து்ரதிஷைவெைாகை மூனறு 
தொபத கைால உளநாட்டுப பொரிமன 
இலஙமகை எதிர்பகைாளை பநரிட்ைது. 

இத்தமன அனுெவஙகைளின பினன-
ரும் கூை இனனும் இபபி்ரச்சிமன 
பதாைர்ொன ெரியான புரிதல் ஏற்ெட்-
டிருபெதாகைத் பதரியவில்மல.   

சுதந்தி்ரைமைந்த கைாலபெகுதி-
யில் அபிவிருத்தி ெற்றிய ைக்கைள 
எதிர்ொர்க்மகைகைள உயர்ந்த ைட்ைத்-
தில் இருந்தன. ஆட்சியாைர்கைளும் 
இலஙமகை ஒரு பெல்வம் பகைாழிக்-
கும் நாடு எனவும் பதற்கைாசியாவின 
தானியக் கைைஞ்சியம் எனவும் அந்நி-
யர்கைள வந்தெடியினால் அடிமைப-
ெட்டுப பொனதானவும் அவர்கைமைத் 
த்ரத்தி விட்ைால் சுபீட்ெம் தானாகை 
வந்து விடும் எனவும் ைக்கைள ைத்-
தியில் கைற்ெமனகைமை வைர்த்து 
எதிர்ொர்க்மகைகைமை அதிகைரிக்கைச் 
பெய்திருந்தனப்ரயனறி நாட்டுப 
பொருைாதா்ரத்தின யதார்த்த நிமல 
குறித்தும் ைக்கைளின பொறுபபு-
கைள குறித்தும் பெசியதாகைத் பதரிய-
வில்மல. எனபவதான 1948ஆம் 
ஆண்டின இறேக்குைதி உளைைக்-
கைத்தில் இலஙமகையர்கைள சுதந்தி்ரத்-
மதக் பகைாண்ைாை எவ்வாறோன 
பொருள இறேக்குைதிகைமை பைற்-
பகைாண்ைார்கைள எனெது பதளிவாகி-
றேது. பதாைர்ந்தவந்த அ்ரொஙகைஙகைள 
இபத பொய்கைமை பதாைர்ச்சியாகை 
கூறிவந்த நிமலயில் வி்ரக்தியமைந்த 
இமைஞச் ெமூகைம் 1970 இலும் 1988 
இலும் ஆயதம் தூக்கி வனமுமறேயில் 
ஈடுெைவும் கைா்ரணைாகியது.   

சுதந்தி்ரைமைந்த கைாலபெகுதி-
யில் பெரும்ொலான அபிவிருத்திய-
மைந்து வரும் நாடுகைள இறேக்குைதிப 
ெதிலீட்டுக் மகைத்பதாழில் ையைாக்-
கைல் பகைாளமகையிமனக் கைமைபபிடித்-
தமைமய அவதானிக்கை முடிகிறேது. 
அபதபவமை இறேக்குைதிப ெதி-
லீட்டு விவொயக் பகைாளமகையிமனக் 
கைமைபபிடித்தமை பதளிவாகைத் 
பதரிகிறேது. உளளூர் உணவு உற்ெத்தி-
மயப பெருக்கி உணவு இறேக்குைதிச் 
பெலவினத்மதக் கைட்டுபெடுத்துவபத 
முக்கிய குறிக்பகைாைாகை இருந்தது.   

கைல்பலாயா ெலபநாக்கு அபிவிருத்-
தித்திட்ைம் அரிசி  ைற்றும் சீனி உற்ெத்-
திமய அதிகைரிபெமத பி்ரதான பநாக்-
கைாகைக் பகைாண்டிருந்தது. அபபொது 
கைாணபெட்ை உணவுப பி்ரச்சிமனக்-
குத் தீர்வு கைாண்ெபத இதன பநாக்கை-
ைாகை இருந்தது.  

மகைத்பதாழில் துமறேயில் பெரிய 
ைாற்றேஙகைமைக் பகைாண்டுவ்ர 1948ல் 
ெதவிபயற்றே அ்ரொஙகைம் முயற்சிக்-
கைவில்மலயாயினும் மகைத்பதாழில் 
துமறேயின முக்கியத்துவம் குறித்து 
அந்த அ்ரசு குமறேத்து ைதிபபிை-
வில்மல எனெமதயும் குறிபபிை 
பவண்டும்.  பதாைரும்

மியான்ார் இராணுவ ஆட்சிக்கு 
எதிராக உள்ாட்டில் பாரிய 
பபாராட்்டஙகள த�ா்டர்ச்சியாக 

நிகழும் பபாது  உலகளாவிய �ளத்தி-
லும் பாரிய த்ருக்கடி ஆரம்பித்துளளது. 
உள்ாட்டில் மியான்ார் ்க்கள ்ான-
காவது வார்ாக வீதியில் இறஙகி பபாரா-
டிவருகினறனர். ஜன்ாயகத்தினன 
ப்ாக்கிய பபாராட்்டத்தில் தபாது ்க்க-
ளும் தபௌத்�த் துறவிகளும் வீதியில் 
இறஙகி பபாராடுவது குறிப்பி்டத்�க்க 
வி்டய்ாக உளளது. மிக நீண்ட காலம் 
இராணுவப்பிடிக்குள அகப்பட்டிருந� 
்க்கள அ�றதகதிராக எழுச்சி தபறுவது 
வரலாறறு பதிவாகபவ த�ரிகிறது. அப� 
ப்ரம் மியான ்ார் இராணுவ ஆட்சிக்கு 
எதிராக ப்றகுலகம் அதிக எதிர்ப்பினன 
காட்டிவருவது்டன அத்ரிக்கா மியான-
்ார் வி்டயத்தினன னகயாள �னியாக 
இரு அதிகாரிகனள நியமித்துளளது. 
இராணுவத்�0றகு சீனா ஆ�ரவாகவும் 
ஜன்ாயக பபாராட்்டத்திறகு அத்ரிக்கா 
ஆ�ரவாகவும் தெயல்படும் உலகளாவிய 
அரசியலின கள்ாக மியான்ார் ்ாற 
ஆரம்பித்துளளது. இக்கட்டுனரயும் அத -்
ரிக்காவின ஜன்ாயக ஆ�ரவுக் கரம் 
ஏறபடுத்�வுளள வினளவுகனள ப�டுவ-
�ாகபவ உளளது.

அத்ரிக்கா இரணடு வி்டயஙகனள 
மியான்ார் இராணுவ ஆட்சிக்கு எதிராக 
்கர்த்தியுளளது. ஒனறு மியான்ார் 
இராணுவத்ன� அதிகம் வி்ர்சித்து வரு-
கினறன� ெர்வப�ெ ்ட்்ட பிரச்ொர்ாக 
தகாணடுளளது. இரண்டாவது  பபாராட்-
்டக் காரருக்கான ஆ�ரனவ னகவி்டப் 
பபாவதில்னல என பகிரஙக்ாக த�ரி-
வித்து வருகிறது. இப�ப்ரம் மியான்ா-
ரின அரசியல் நிலவரத்ன� கணகாணிக்-
கவும் ஜன்ாயகத்தினன மீட்த்டடுக்கவும் 
இரு அதிகாரிகனள நியமித்துளள�ாக 
அத்ரிக்க தவளியுறவு தெயலாளர் 
ஆன்டனி பிளிஙக்தகன த�ரிவித்துள-
ளார். மியான்ார் ்க்களுக்கு வழங-
கும் ஆ�ரவினன அத்ரிக்கா  வாபஸ் 
தபறாது  எனவும் மியான்ார் ்க்களது 
விருப்பத்திறகு ்ாறாக அதிகாரத்ன� 

னகப்பறறி வனமுனறனய தூணடிவி-
டும் இராணுவ ெர்வாதிகார ஆட்சிக்கு 
எதிராக அத்ரிக்கா கடும் ்்டவடிக்-
னகனய ப்றதகாளளும் எனவும் அவர் 
எச்ெரித்துளளார். மியான்ார் பபாராட்-
்டத்தில் னகது தெயயப்பட்்ட அனனவ-
ரும் விடு�னல தெயயப்ப்ட பவணடும் 
எனவும் பத்திரினகயாளர் ்றறும் ெமூக 
தெயல்பாட்்டாளர்கள மீ�ான �ாக்கு�னல 
இராணுவ அரொஙகம் நிறுத்� பவணடும் 
எனவும் அத்ரிக்க தவளியுறவுச் தெய-
லாளர் த�ரிவித்துளளார். இராணுவ ஆட்-
சியாளர்களுக்கு எதிராக தபாருளா�ாரத் 
�ன்டகனள அத்ரிக்கா அமுல்படுத்� 
ஆரம்பித்துளளது.பறாஹிநதிய முஸ்லிம்-
கனள மியான்ார் இராணுவமும் ஜன்ா-
யகவாதிகளும் கூட்்டாக தகானதறாழிக்-
கும் பபாது த்ௌனம் காட்டிய உலமும் 
அத்ரிக்காவும் �்து ்லன பாதிக்கின-
றது எனப�றகாக தீவிர ்்டவடிக்னகயில் 
ஈடுப்டத் த�ா்டஙகியுளளன. இ�ன வினள-
வுகள ஆபத்�ானனவயாக ்ாறுவறகான 
சூழல் அதிகரித்து வருகிறது.

ஒனறு, சீனாபவ மியான்ார் இரா-
ணுவத்திறகு பக்கபல்ானது எனபது 
ஐ.்ா.ெனப வனரயும் த�ரிந� வி்டயப். 
அ�னால் மியான்ார் மீ�ான ்்டவ-
டிக்னக ஒவதவானறும் சீனாவுக்கு எதிரா-
ன�ாகபவ பார்க்கப்படும். இது சீனாவின 
ஆ�ரனவ மியான்ார் இராணுவத்திறகு 
அதிகரிக்கவும் மியான்ார் இராணுவம் 
சீனாவில் �ஙகியிருக்கும் நினலனயயும் 
அதிகரிக்கவும்  தெயயும். புவிொர் அரசி-
யல் த�ா்டர்பும் ஆட்சி முனறன்யின 
பபாக்கும் ஏறக்குனறய ஒபர ்ாதிரியா-

ன�ாக ்ாறும் நினல ஏறபட்டுளளது. 
ஆங-ொங -சூகி சீனா பக்கம் ொயும் நினல 
ஏறபட்்ட பபாப� இராணுவம் ஆட்சினயப் 
னகப்பறறிய�ாக வி்ர்ெனம் உணடு. 

இரணடு, சீனாவின அனுபவத்தில் 
த�ாஙதகாங ன�வான ்ட்டு்னறி 
தீதபத் எனபனவும் க்டந� காலத்தில் 
ஜன்ாயக விரும்பிகளாலும் ப்றகுல-
கத்�ாலும் னகயாளப்பட்்ட பபாதும் எந-
�வி�்ான அன்டனவயும் அவர்களால் 
அன்டய முடியா� நினலனய சீனா எடுத்தி-
ருந�து. இதில் ன�வான த�ாஙதகாங 
சீனாவுக்கு த்ருக்கடியாக அன்ந�ா-
லும் சீனாவின கட்டுப்பாட்டிபலபய அந 
்ாடுகளது இருப்பு காணப்படுகிறது. 
அ�னால் அத்�னகய அனுபவத்ன� 
சீனா மியான்ாரிலும் பினபறற 
வினளயும். அது மியான்ானர ஒரு 
பபாதும் மீட்த்டடுக்க முடியா� நினலனய 
ஏறபடுத்� வாயப்புளளது.

மூனறு சீனாவின நினல தகாவிட்-19  
இன பினபு வலுவன்டநது தெல்கிறது. 
அது தபாருளா�ாரத்தில் ்ட்டு்ல்ல அர-
சியலிலும் அதிக ஈடுபாட்ன்டக் தகாண்ட 
்ா்டாக  ்ாறிவருகிறது. இப்பிராநதியம் 
சீனாவின இருப்புக்குள அகப்பட்டுள-
ள�ால் அத்ரிக்காவால் இலகுவில் 
உன்டக்கபவா அல்லது மியான்ானர 
மீட்கபவா முடியா� நினல ஏறபட்டுளளது 
எனலாம். அ�னனக் க்டநது மியான்ார் 
அத்ரிக்கா பக்கம் ொய�ல் எனபது 
சீனாவின பலவீன்ாகபவ  அன்யும். 
அ�றகான வாயப்பினன ப்ாக்கி உலக-
மும் அத்ரிக்காவும் தெயல்படுகினறன. 
ஆனால் அது இலகுவான வி்டய்ாக 

அன்ய வாயப்பில்னல எனபப� த�ளி-
வாகத் த�ரிகிறது.

்ானகு, புவிொர் அரசியலில் மியான-
்ார் அன்நதுளள பகுதி சீனாவின 
வலுவான இருப்புக்குள இருப்ப�னால் 
அதிக தெல்வாக்கினனச் தெலுத்�க் கூடிய 
நினலயில் சீனா விளஙகுகிறது. மியான-
்ாரில் அன்நதுளள சீனாவின 80 
ெ�வீ� நிதியில் அன்க்கப்பட்்ட சிறபவ 
துனறமுகம் வழியாக சீனானவ அன்ட-
வ�றகான �னரப்பான� அன்நதிருப்-
பது்டன தபாருளா�ார ்றறும் வர்�க 
ரீதியில் ்ட்டு்ல்ல இராணுவ ரீதியிலும் 
முக்கிய்ான துனறமுக்ாக அன்நதுள-
ளது. புவியியல் ரீதியில் அயல் ்ா்டாக-
வும்  விளஙகும் சீனாவு்டன  2129 கி.மீ. 
எல்னலனய மியான்ார் பகிர்நதுளளது. 
இ�னால் அரசியல் தபாருளா�ார ் றறும் 
இராணுவ ரீதியில் அதிக உறவினனக் 
தகாணடுளள ்ாடுகளாக சீனாவும் 
மியான்ாரும் விளஙகுகினறன.

ஐநது, மியான்ார் தபாருளா�ாரத்தில் 
சீனாவின பஙகளிப்பு முழு கிழக்காசிய 
்ாடுகனளயும் வி்ட இரு ்்டஙகு அதிக்ா-
னத�ன புளளிவிபரஙகள �ருகினறன. 
2020 இல் இரு �்டனவ க்டன ்றறும் 
மு�லீ்டாக சீனா மியான்ாருக்கு 1.6 
பில்லியன அத்.த்டா. அடிப்பன்டயில் 
வழஙகியுளளது. மியான்ாரின ஏறறு-
்தியும் இறக்கு்தியும் சீனா ொர்நப� 
அன்நதுளளது. உலகவஙகியின �கவ-
லின படி சீனாவால் அளவுக்கதிக்ான 
க்டன வழஙகும் ்ாடுகளில் பட்டியலில் 
மியான்ாரும் ஒனறாகும். 2019 இல் 
3.34 பில்லியன அத்.த்டா எனபது 
குறிப்பி்டத்�க்க வி்டய்ாகும். எனபவ 

அத்ரிக்கா பிரிட்்டன ்றறும் ஐபராப்-
பிய யூனியன விதித்துவரும் �ன்டகனள 
மியான்ார் எதிர் தகாளளும் பலத்ன� 
சீனா வழஙகத் �யாராக இருக்கும் 
எனபது மியான்ார் இராணுவத்திறகான 
வாயப்பாகவுளளது. ஆனால் ப்றகு 
்ாடுகளும் இராணுவ ஆட்சியாளர்கள 
மீப� �ன்டகனள விதித்து வருகிறன் 
குறிப்பி்டத்�க்க�ாகும்.

ஆறு, மியான்ார் அரசியலிலும் இரா-
ணுவத்தின ஆட்சியுரின்னயயும் அஙகீ-
கரித்துளள சீனாவின ் ட்பு ் ா்டாக ரஷயா 
விளஙகுவது சீனாவுக்கு இனபனார் பல-
்ாகும். சீனாவும்ரஷயாவும் இனணநது  
ஐ.்ா.பாதுகாப்புச் ெனபயில்  மியான்ா-
ருக்கு எதிரான தீர்்ானத்ன� எதிர்த்�ன 
மூலம் அ�னன உறுதி தெயதுளளன. 
இ�னால்  மியான்ாரின இராணுவ 
ஆட்சினய �கர்ப்பத�னபது  சீனானவக் 
க்டநது ரஷயானவயும் ப்றகு எதிர் 
தகாளள பவணடிய நினல உளளது. 
அ�னால் அத்�னகய ஆட்சினய அகற-
றுவத�னபது கடின்ான இலக்காகபவ 
த�ரிகிறது. 

மியான்ார் ்க்கள பபாராட்்டம் 
தவறறி தபற பவணடு்ாயின ப்றகு-
லக �னலயீடு �விர்க்கப்ப்ட பவணடும் 
எனற நினல ஏறபட்டுளளது. சீனா எதிர் 
அத்ரிக்கா எனும் பபாராட்்டம் �விர்க்க 
முடியா� த்ருக்கடினய ஏறபடுத்தியுள-
ளது. அந� ்ாட்டு ்க்களது இயல்பான 
பபாராட்்டத்ன� பாதிப்ப�ாக அன்நது-
வருகிறது.  மியான்ாரில் ்ட்டு்ல்ல 
ஏனனய உலக ்ாடுகளிலும் அத்�னகய  
நினல ஒனறுக்கான சூழல் எழுநது வருகி-
றது. அப� ப்ரம் சீனாவும் �னது ஆட்சி-

யின வலுனவ படிப்படியாக விஸ்�ரித்து 
வருகிறன�க் காணமுடிகிறது.

ஏழு அத்ரிக்கா ொர்ந� ்ாடுகளது 
பலவீனம் மியான்ார் வி்டயத்தில் ்ட்டு-
்ல்ல உலகளாவிய �ளத்தில் காணப்ப-
டும் வி்டய்ாக அன்நதுளளது. தபாரு-
ளா�ார த்ருக்கடி ்ட்டு்னறி இராணுவ 
ரீதியிலும் அரசியல் ரீதியிலும் �னது 
கூட்்டணினய அத்ரிக்கா �னலன்யி-
லான ்ாடுகள இழநது வருகினறன. 
அது தபரு்ளவுக்கு உலகளாவிய அரசி-
யலில் மியான்ார் பபானற ்ாடுகளுக்-
குள ஜன்ாயகம் ்னி� உரின்கள 
எனற வி்டயஙகளில் பலவீனத்ன� �ரு-
கிறது. அத்து்டன இத்�னகய ்ாடுகளில் 
காணப்படும் சிறிய ப�சியஙகள மீ�ான 
அத்ரிக்காவின பலவீன்ான கரிெனன-
யும் அ�ன ப�ால்விக்கு முக்கிய காரண-
்ாக அன்நது வருகிறது. ஜன்ாயகத்-
ன�யும் ்னி� உரின்னயயும் �னது 
்லனுக்குசு ்ட்டுப் பயனபடுத்துவது 
அத்ரிக்கா ொர்ந� ப்றகுலகத்தின 
அணுகுமுனறயாக அன்நதுளளது. 
அ�னால் சீனாரஷயா பபானற ்ாடுக-
ளது எழுச்சி இலகுவான�ாக ொத்திய்ா-
வது்டன அத்�னகய சிந�னனகள கலாவ-
தியாகினறன.  

எனபவ மியான்ார் ஆட்சியாளர்கள 
அத்ரிக்க,- சீன இழுபறிக்குள அகப்-
பட்டுளளனர். அவர்களது இருப்பு இரு 
்ாடுகளது ்லனகளாலும் பாதிக்கப்ப-
டுவது்டன இராணுவத்தின இருப்பினன 
�கர்ப்பது கடின்ான�ாகபவ த�ரிகிறது. 
க்டந� காலம் முழுவதும் இராணுவத்தின 
பிடிக்குள இருந� ்ாட்ன்ட மீட்க முடியாது 
திணறியது பபாலபவ மீளவும் ஒரு 
சூழனல ப்ாக்கி அந� ்ாடு ்கர்கிறது. 
அத்ரிக்காவின தீர்்ானஙகளும் முடி-
வுகளும் மியான்ார் மீ�ான கவனமும் 
அ�ன அரசியல் இலாபம் கருதியப�. 
பறாஹிநதிய முஸ்லிம்கள பாதிக்கப்பட்்ட 
பபாது எந� கரிெனனயும் தகாளளா�  
அத்ரிக்கா, �றபபாது ்னி� உரின -்
யும் ஜன்ாயகமும் பபசுவது அ�ன 
்லனுக்கானது எனபன� த�ளிவுபடுத்தி-
யுளளது. அ�னனபய ஆங -ொங -சூகியும் 
ப்றதகாணடிருந�ார் எனபன� ்றுக்க 
முடியாது. ஐ.்ா.வனர தெனறு �னது 
்ாட்டு இராணுவத்ன� பாதுகாத்�வர். 
அப� இராணுவத்தின மீது குறறச்ொட்டு 
னவப்பது பவடிக்னகயான�ாகபவ த�ரி-
கிறது.

வல்லரசுகளின் ந்லன்களுக்குள் 
இழுபறிபடும் மியான்்ார் அரசியல

இ்லங்க அரசிய்்ல  
ஆக்கிரமித்த 'அரிசி அரசியல'

இலங்கையில் வர்த்தகை நிறுவனஙகைளின் படிமு்ை வளரச்சி 3  

�ர்த்�ானலயடுத்து பிர�்ர் ப�வினய 
ராஜினா்ா தெய் ்டட்லி பென்ாயக்க
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இலங்கைக்கு இதுவ்ையிலும் இருந்-
த்தப் ப�ோலன்றி, இப்்�ோழுது 
பேைடியோகைபவ ்வளிச்சக்திகைளின் 

த்லயீடும் ்ேருக்கைடியும் இலங்கையில் அதி -
கைரித்திருக்கிறது. இந்தியோ, சீனோ, பேற்குலகைம் 
என்ற மூன்று மு்ன இழுவி்்சக்குள் சிக்குண்-
டிருக்கிறது ேோடு. இதில் யோரும் யோ்ையும் கு்ற 
்்சோல்லிபயோ குற்றம் ்சோட்டிபயோ �யனில்்ல. 
இன்்றய உலகை அைசியல் (பூபகைோள அைசியல்) 
அப்�டியோன ஒன்பற. அந்த அைசியலின் ்�ோரு -
ளோதோைப் ப�ோட்டிக்கு அல்லது ்�ோருளோதோை 
அைசியலின் ்�ோறிக்குள் இலங்கை சிக்குண்டி -
ருக்கிறது. இதற்கு இலங்கை்யச ்சரியோகை வழிே-
டத்தத் தவறிய அைசியபல கைோைணேோகும். இந்தத் 
தவறோன அைசிய்ல இலங்கையில் உள்ள 
ஆளும் தைப்பு – எதிரத்தைப்பு – ப�ோைோடும் தைப்பு 
– ப�ோைோடிய தைப்பு என அ்னத்துத் தைப்்� -
யும் ்சோரும். இவற்றுக்குப் பின்னோல் விரும்பியும் 
விரும்�ோேலும் ஆதரித்தும் இழு�ட்டும் ்்சன்ற 
ேக்கை்ளயும் ப்சரும். முக்கியேோகை ஒரு சிறிய 
பத்சேோன இலங்கையில் உள்ள இைண்ட்ை 
பில்லியன் ேக்கைளுக்கி்டயில் உள்ள அகைப் பிள-
்வயும் அதனோல் ேோட்டுக்குள் ஏற்�ட்ட ்�ோரு -
ளோதோைப் பின்ன்ட்வயும் ேனித உரி்ேகைள் 
விவகைோைஙகை்ளயும் தேக்குச ்சோதேோகைப் �யன்-
�டுத்திக் ்கைோள்கின்றன இந்த ்வளிச ்சக்திகைள்.  

இதன் வி்ளவோகை இப்்�ோழுது உள்ேோட்டிலும் 
நி்ல்ே சீரில்்ல. ்வளியிலிலும் நி்ல்ே 
சீரில்்ல. அதோவது ்வளிச்சக்திகைபளோடும் 
நி்ல்ே சீரில்்ல என்ற நி்ல்ேபய கைோணப் -
�டுகிறது.  

பிரிவி்ன யுத்தம் முடிந்து விட்டது. ஐக்கியம், 
பதசிய ஒரு்ேப்�ோடு, மீளிணக்கைம், ேல்்லண் -
ணச ்்சயற்�ோடுகைள் என்்றல்லோம் ப�்சப்�ட் -
டோலும், திட்டஙகைள் முன்்னடுக்கைப்�ட்டோலும் 
இன்னும் ேோடு உள ரீதியோகைவும் ே்டமு்ற -
யிலும் பிளவு�ட்ட நி்லயிபலபய உள்ளது. 
்சமூகைஙகைளுக்கி்டயிலோன இ்ட்வளி வைவை 
அதிகைரித்துக் ்கைோண்டு ப�ோகிறது. இதன் வி்ள-
வோகைப் ்�ோருளோதோைம் �டு வீழ்சசி்ய பேோக்கிச 
்்சல்கிறது. முன்பு யுத்தத்தினோல் ்�ருேளவு 
நிதியும் வளவும் இழக்கைப்�ட்டது. கூடபவ ்�ோரு -
ளோதோை பேம்�ோட்டுக்கு உ்ழக்கைக்கூடிய இ்ளய 
த்லமு்றயினர ப�ோரில் தஙகைள் ்சக்தி்ய 
இழந்தனர. அல்லது ்வளிேோடுகைளுக்குப் புலம்-
்�யரந்து ப�ோயினர. இதனோல் இன்று மீளபவ 
முடியோத ்�ோருளோதோை ்ேருக்கைடியும் கைடன் 
்�ோறியும் ேம்்ேச சூழ்ந்திறுக்குகிறது. ேக்கைள் 
ேோளோந்த உண்வப் ்�ற்றுக் ்கைோள்வதற்பகை 
சிைேப்�ட்டுக்்கைோண்டிருக்கிறோரகைள். இப்்�ோழுது 
தஙகைளு்டய ேோளோந்த உணவில் அவரகைள் 
ப்சரத்துக் ்கைோள்ளும் தோனியஙகைளின் அளவு 
மிகைமிகைக் கு்றந்து விட்டது. குறிப்�ோகை உழுந்து, 
�யறு, கைட்ல, ்கைௌப்பி, எள்ளு ப�ோன்ற்வ 
எல்லோம் �டு �யஙகைைேோன வி்லக்குத் தோவிச 
்்சன்று விட்டன. தோனியஙகைள் எவவளவுக்கு எவ -
வளவு கு்றவோகை உணவுப் �யன்�ோட்டில் வருகி-
றபதோ அந்தளவுக்கு ேக்கைளின் உடல் ஆபைோக்கி -
யம் ்கைட்டு விடும். உடல் ஆபைோக்கியம் இல்லோத 
ேக்கைளோல் உ்ழக்கைவும் முடியோது. புதியதோகை 
– வி்னத்திறனுடன் சிந்திக்கைவும் முடியோது. 
ஆற்றற்கு்ற�ோடு்டய ேக்கை்ளக் ்கைோண்ட 
பத்சேோகை இலங்கை ேோறிக் ்கைோண்டிருக்கிறது.  

 இரு�து ஆண்டுகைளுக்கு முன்பு உணவில் 
எடுத்துக் ்கைோண்ட தோனியஙகைளின் ்தோ்கையும் 
வ்கையும் இன்றில்்ல. அதற்கு முன்னர, 
ேோற்�து அல்லது ஐம்�து ஆண்டுகைளுக்கு முன்பு 

ஏறக்கு்றய முப்�துக்கு பேற்�ட்ட தோனியங-
கை்ள ேக்கைள் உணவில் எடுத்தனர. அதற்கு 
முன்பு ஏறக்கு்றய ஐம்�துக்கும் அதிகைேோன 
தோனியஙகை்ள எடுத்தனர. அதற்கு முன்னர 
இன்னும் கூடுதலோன தோனியஙகைள். இப்்�ோழுது 
தோனியஙகைளுக்குப் �திலோகை ேோத்தி்ைகை்ளயும் 
்ைோனிக்குகை்ளயும் எடுத்துக் ்கைோள்கிபறோம். 
இது எந்த வ்கையில் ்சரியோனதோகும். வளரசசி -
ய்டந்த ேோடுகைள் தஙகைளு்ட்ய ேக்கைளின் 
உடல் ஆபைோக்கியத்திலும் ்சமூகை ஆபைோக்கியத் -
திலும் (்சமூகை ஆபைோக்கியம் என்�து ஜனேோய -
கைம், ேனித உரி்ேகைள், அடிப்�்ட உரி்ேகைள் 
ப�ோன்ற்வ) கூடுதல் கைவனம் ்்சலுத்துகின் -
றன. ஆனோல், இலங்கைபயோ, தீைோத ்சோ�ம் 
்�ற்ற ேோட்்டப்ப�ோல வைவை ்ேருக்கைடிகை்ள 
உற்�த்தி ்்சய்து ்கைோண்படயிருக்கிறது. தோபன 
உருவோக்கும் ்ேருக்கைடி வ்லக்குள் சிக்கிக் 
்கைோண்டிருக்கிறது.  

 ஆகைபவதோன் அழுத்திச ்்சோல்கிபறோம், யுத்தம் 
முடிந்து �ன்னிைண்டு ஆண்டுகைளோகிய பிறகும் 
ேோடு இன்னும் சீை்டயவில்்ல என. ேோடும் ேக்-
கைளும் ஏைோளம் ்சவோல்கைளுக்கு முகைம் ்கைோடுக்கை 
பவண்டிபய உள்ளது என. இதில் தமிழ்த் தைப்புத் -
தோன் பிைசசி்னகைளோல் �ோடோய்ப்�டுகிறது என் -
றில்்ல. சிஙகைளத்தைப்பும் இபத நி்லயில்தோன் 

உள்ளது. அவரகைளுக்கும் ஆயிைம் பிைசசி்னகைள் 
உண்டு. சில பிைசசி்னகைள் பவறு விதேோன்வ. 
அவவளவுதோன். ஏன், ே்லயகை ேக்கை்ளப் 
�ோருஙகைள். அவரகைளுக்கு ஆயிைம் ரூ�ோய் ்சம் -
�ளத்்தப் ்�றுவபத ்�ரிய பிைசசி்னயோகை 
– ்�ரும் ்சவோலோகை உள்ளன. முஸ்லிம் ேக்கை-
ளுக்கு ்சேகைோலத்தில் ஏற்�டுத்தப்�டும் – ஏற் -
�ட்டுக் ்கைோண்டிருக்கும் ்ேருக்கைடிகைள். இப்�டி 
ஒவ்வோரு ்சமூகைத்தினருக்கும் என்று பிைத்திபயோ-
கைேோகைவும் இலங்கையரகைள் என்ற வ்கையில் 
்�ோதுவோகைவும் ்ேருக்கைடிகை்ளச ்சந்தித்துக் 
்கைோண்படயிருக்கை பவண்டியுள்ளது.  இதற்குத் 
தனிபய ஆட்சியோளரகைளும் அைசியல்வோதிகைளும்-
தோன் கைோைணம் என்றில்்ல. ேக்கைளும் கைோைணம். 
ேக்கைள் இயக்கைஙகைள், அைசியற் தைப்பின்ை-
யும் ேக்கை்ளயும் ்சரியோகை வழிப்�டுத்தியிருக்கை 
பவண்டிய ஊடகைஙகைள், ேத அ்ேப்புகைள் ேற்றும் 
ேதத்த்லவரகைள், புத்திஜீவிகைள், �ல்கை்லக்கைழ -
கைஙகைள் என அ்னத்துத் தைப்புபே ்�ோறுப்பு. 
இ்த ஏன் திரும்�த்திரும்�ச ்்சோல்ல பவண்-
டியுள்ளது என்றோல், திரும்�த் திரும்�த்திரும்� 
திரும்�த் திரும்�த் தவறுகைள் ேடப்�தோல் ேோமும் 
தவிரக்கை முடியோேல் திரும்�த் திரும்�த்திரும்�த் 
திரும்�த்திரும்�ச ்்சோல்ல பவண்டியுள்ளது.  

தவறுகை்ளத் திருத்திக் ்கைோள்ளவில்்ல 

என்றோல் பி்ழகைள் கூடிச ்்சல்லும். பி்ழகைள் 
கூடிக் ்கைோண்டு ப�ோனோல் எல்லோபே �ோழோகி 
விடும். இதுதோன் ேடந்து ்கைோண்டிருக்கிறது. 
இந்த அை்சோஙகைம் ்சரியில்்ல என்று எதிரக்கைட் -
சிகைள் ்்சோல்லும். பின்னர, எதிரக்கைட்சி ஆட்சிக்கு 
வந்தோல் அதுவும் இபதப�ோலத்தோன் தவறுகை -
்ளபய ் ்சய்து ் கைோண்டிருக்கும். அ்த ஏ்னய 
தைப்புகைள் எதிரக்கும். இப்�டிபய அை்சோஙகைத்்த 

ஆதரித்துக் ்கைோண்டு சில தைப்பினரும் அ்த 
எதிரத்துக் ்கைோண்டு சில தைப்பினரும் என்று 
ஒபை ப�ோமுலோவில் (Formula) கைோலத்்தக் 
கைடத்திக் ்கைோண்டிருக்கின்றன. தமிழ், முஸ்லிம், 
ே்லயக் கைட்சிகைளும் ்சக்திகைளும் ்சரியோன 
முடி்வ எடுக்கை முடியோேல், வைலோற்றிலிருந்தும் 
�ட்டறிவிலிருந்தும் எ்தயும் கைற்றுக் ்கைோள்ள 
முடியோேலும் இழு�ட்டுக்்கைோண்டிருக்கின்றன.  

 இதனோல்தோன் ேோடு யுத்த கைோலத்்தப்ப�ோல, 
யுத்தத்துக்கு முந்திய கைோலத்்தப்ப�ோல சீைழிந்த 
நி்லயில் உள்ளது. உண்்ேயில் யுத்தம் ேடந்து 
முடிந்த ேோடுகைள் அதற்குப் பிறகு மிகைப்்�ரிய 
வளரசசி்ய பேோக்கிச ்்சன்று ்கைோண்டிருக்கும். 
இதற்கு ஏைோளம் உதோைணஙகைள் உண்டு. ஆனோல் 

இலங்கைதோன் இன்னும் இருண்ட பு்தகுழிக்-
குள் சிக்கியிருக்கிறது. இதற்கு அது ்தோடரந்தும் 
முன்்னடுக்கும் இனவோத அைசியபல கைோைணம். 
இந்த இனவோத அைசியலில் அ்னவரும் �ங -
கைோளிகைள். இதில் சிஙகைளத் தைப்பு, தமிழ்த்தைப்பு, 
முஸ்லிம் தைப்பு என்ற எந்த பவறு�ோடுகைளுபே 
இல்்ல.  

 இப்்�ோழுது �ோருஙகைள், அை்சோஙகைத்்த 
்ஜனிவோவில் ்ேருக்கைடிக்குள்ளோக்கிக் கைோட்டுகி-
பறோம் என்று தமிழ்த்தைப்பினர ேல்லுக் கைட்டிக் 
்கைோண்டிருக்கிறோரகைள். அதோவது இலங்கைக்குத் 
தண்ட்ன்ய வோஙகிபய தருபவோம் என. முடிந் -
தோல் அ்தச ்்சய்து �ோருஙகைள் என்று அை்சோங -
கைமும் சிஙகைளத் தைப்பும் ்்சோல்கிறது. பவண்டு-
ேோனோல் இதற்குப் �திலோகை இன்னும் இன்னும் 
்ேருக்கைடி்ய – கூட்டுத்தண்ட்ன்ய உங -
கைளுக்குத் தருபவோம் என்று ேடவடிக்்கைகைள் 
பேற்்கைோள்ளப்�டுகின்றன. இப்�டித்தோன் அை -
்சோஙகைத்்தக் கூட்டுக்குள் அ்டக்கை அல்லது 
கைட்டுப்�டுத்திக் ்கைோள்ள முஸ்லிம் தைப்பு முயற் -
சிக்கிறது. முஸ்லிம் தைப்்�க் கைட்டி ்வக்கை 
அை்சோஙகைமும் சிஙகைளத் தைப்பும் முயற்சிக்கின்-
றன. இப்�டிபய ஆளோளுக்குப் ்�ோறி ்வக்கிற 
கைோரியஙகைளும் மு்னப்பும் ேடக்கிறபத தவிை, 
ேோட்்ட முன்பனற்றுவ்தப் �ற்றிபயோ, அ்தப் 
�ோதுகைோப்�்தப் �ற்றிபயோ யோரும் சிந்திக்கை-
வில்்ல. இதற்கும் ஒவ்வோருவரும் ஒவ்வோரு 
வ்கையோன நியோயஙகை்ளச ்்சோல்வர. அதில் 
உண்்ேயும் உண்டு. நியோயமும் உண்டு. 
ஆனோல், அந்த நியோயஙகைளோல் பிைசசி்னகை-
ளுக்குத் தீர்வக்கைோணபவ முடியோது.  

முக்கியேோகை எவரும் எந்த ஒரு தைப்்�யும் 
ேட்டும் திருப்திப்�டுத்திக் ்கைோண்டு அைசிய்ல 
முன்்னடுப்�தன் மூலம் இலங்கையின் ்ேருக் -
கைடிகை்ளக் கு்றக்கைவும் முடியோது. இலங -
்கை்ய மீட்்டடுத்துக் கைோப்�ோற்றவும் முடியோது. 
இன்்றய நி்லயில் இலங்கைத்தீவு ்வளிச்சக் -
திகைளிடமிருந்தும் உள்ேோட்டின் சீைழிவுச ்சக்திகைளி -
டமிருந்தும் கைோப்�ோற்றப்�ட்டோல் ேட்டுபே இலங-
்கையரகைளுக்கு மீட்சி. இல்்ல்யனில் மிகைப் 
்�ரிய ஆ�த்பத ஏற்�டும்.  

 ஏ்னன்றோல், ேோட்டுக்கு வரும் ஆ�த்தும் 
்ேருக்கைடியும் அ்னவருக்கும் ்�ோதுவோன்வ. 
அத்த்ன சு்ே்யயும் ேக்கைள்தோன் ஏற்கை 
பவண்டும். அதுதோன் ேடந்து ்கைோண்டுமிருக்கிறது. 
அதில் தமிழரகைள் பவறு. சிஙகைளவர பவறு. முஸ்-
லிம்கைளும் ே்லயகை ேக்கைளும் பவறு என்று எந்தப் 
ப�தஙகைளும் இல்்ல. ஒரு எளிய உண்்ே. இப்-
்�ோழுது ் ஜனிவோவில் ேனித உரி்ேப் ப�ை்வயி-
னோல் ஏதோவது ்ேருக்கைடிகைள் அல்லது இலங்கைக்-
குத் தண்ட்ன என்று வந்தோலும் அது முதலில் 
ஒட்டு்ேோத்த இலங்கைத்தீவின் மீதோன ்ேருக்கைடி-
யோகைவும் அழுத்தேோகைவுபே இருக்கும். 

(22ஆம் �க்கைம் �ோரக்கை)

க ம்யூனிஸ்ட் இயக்்கத் தமைவர் 
தா.ொண்டியன் உடல் நைக் 
க்காளாறு ்கா்ரணைா்க ்காைைானார்.  

எல்கைாருக்கும் புரியும் வம்கயில் ைக்்கள் 
பைாழியில் ைமட திறநத பவள்ளம் கொை 
உம்ரயாற்றி வநத ைாபெரும் இநதிய ்கம்யூ -
னிஸ்ட் இயக்்கத் தமைவர் தா.ொண்டியன் 
உடல் நைக் க்காளாறு ்கா்ரணைா்க ்காைைா -
னார்.  

ைதும்ர ைாவட்டத்தில் பின்தங்கிய ெகு -
தியான உசிைம்ெட்டி வட்டா்ரத்மதப பூர் -
வீ்கைா்கக் ப்காண்ட தா.ொண்டியன். அப -
ெகுதியில் ெள்ளிக்்கல்விமயத் பதாடங்கி, 

்காம்ரக்குடியில் இன்டர்மீடிகயட், 
பென்மன அம்கெத்்கர் ெட்டக் ்கல்லூரியில் 
ெட்டப ெடிபமெ முடித்தார். பதாடர்நது 
்கல்லூரியில் கெ்ராசிரியர், வழக்்கறிஞர், தமி -
ழறிஞர், கைமடப கெசொளர், எழுத்தாளர், 
ெத்திரிம்க ஆசிரியர், ்களபகொ்ராளி, நாடா-
ளுைன்ற உறுபபினர் எனப ெை தளங்்களில் 
பெயல்ெட்டவர் தா.ொண்டியன். இநதிய 
்கம்யூனிஸ்ட் ்கட்சியின் ைாநிைச பெய-
ைாள்ரா்கவும் 3 முமற ெணியாற்றி -
யவர்.   

்காம்ரக்குடியில் இன்டர் -
மீடிகயட் கெர்நத ்காைத் -
திகைகய ்கம்யூனிஸ்ட் 
்கட்சியிலும் இமணநதார் 
தா.ொண்டியன். ைாணவர் 
ைன்றத்தில் இமணநது 
தீவி்ரைா்கக் ்களபெணியாற் -
றியவர். ைமறநத ்கம்யூ -
னிஸ்ட் தமைவர் ஜீவாவால் 
அ றி மு ்க ப ெ டு த் த ப ெ ட் ட 
தா.ொண்டியன், தமிழநாடு 
்கமை இைக்கியப பெருைன்றத்-
தின் முதல் பொதுசபெயைாள்ரா்க-
வும் ெணியாற்றினார். அடிபெமடயில் 
வழக்்கறிஞ்ரான தா.ொண்டியன், ்கட்சியின் 
முழு கந்ரப ெணியாள்ரா்க விரும்பி, வழக்்க -
றிஞர் பதாழிமைக் ம்கவிட்டார். ்கட்சியின் 
ைாநிைக் குழு, நிர்வா்கக் குழு, பெயற்குழு, 
ைாநிைச பெயைாளர், கதசிய நிர்வா்கக்குழு 
உறுபபினர் எனப ெை ெதவி்கமள வகித்த-
வர் தா.ொண்டியன். அகதகொை, ்ரயில்கவ 
பதாழிற்ெங்்கம், துமறமு்கம் பதாழிற்ெங்்கம் 
என ஏ்ராளைான பொறுபபு்கமளயும் ெை 
கொ்ராட்டங்்கமளயும் முன்னின்று நடத்தி -
யவர்.  

pandian ்சமூகைப் �ணி!
தமிழநாடு, தமிழபைாழி, ஈழத் தமிழர் 

வாழவுரிமை உள்ளிட்டவற்றுக்்கா்க எபகொ -

தும் கு்ரல் ப்காடுத்து வநதவர் 
தா.ொ. தநமத பெரியார்மீது 

மிகுநத ெற்று ப்காண்ட 
இவர், ெமூ்கநீதி, ொதிய 
வன்ப்காடுமை எதிர்பபு 
ஆகியவற்றுக்்கா்கவும் 
கு்ரல் ப்காடுக்்கத் தவறி-
யதில்மை. `ஜனெக்தி' 
ெத்திரிம்கயின் ஆசிரிய-
்ரா்கப ெணியாற்றினார். 

அதன் ்கமடசிப ெக்-
்கத்தில் `ெவுக்்கடி' என்ற 

தமைபபில் இவர் எழுதிய 
்கட்டும்ர்கள் ைக்்கள் ைத்தி-

யில் எழுசசிமய ஏற்ெடுத்தியது. 
சுைார் 15 நூல்்கமளயும் எழுதியிருக்கி-

றார் தா.ொ.  
கதர்தல் வ்ரைாறு!
ெட்டைன்றத் கதர்தலில் ஆறு முமறயும் 

நாடாளுைன்றத் கதர்தலில் 3 முமறயும் 
கொட்டியிட்டிருக்கிறார் தா.ொ. 1983-ம் 
ஆண்டு ்கம்யூனிஸ்ட் ்கட்சியிலிருநது நீக்்கப-
ெட்டகொது, கதாழர்்கள் ்கல்யாணசுநத்ரம், 
டாங்க்க உள்ளிட்கடாக்ராடு இமணநது 
ஐக்கிய ்கம்யூனிஸ்ட் ்கட்சிமயத் பதாடங் -
கினார் ொண்டியன். 1983-ம் ஆண்டு முதல் 
2000-ம் ஆண்டு வம்ர அக்்கட்சியின் ைாநிைச 
பெயைாள்ரா்கப ெணியாற்றினார். 1989, 
1991 நாடாளுைன்றத் கதர்தல்்களில் வட -
பென்மன பதாகுதியில் கொட்டியிட்டு 
பவன்றார் தா.ொ. இநத இ்ரண்டு கதர்தலி-

லும் ்காங்கி்ரக�ாடு கூட்டணியிலிருநதது 
ஐக்கிய ்கம்யூனிஸ்ட்.  

ேைணத்துக்கு அருபகை ்்சன்று 
திரும்பியவர!

்ராஜீவ் ்காநதி, இநதி்ரா ்காநதி 
ஆகிகயா்ரது உம்ர்கமள தமிழில் 
பைாழி பெயர்த்திருக்கிறார் 

தா.ொ. 1991 நாடாளுைன்றத் பி்ரொ்ரக்கூட்-
டத்தின்கொது ்ராஜீவ்்காநதியின் உம்ரமயத் 
தமிழில் பைாழிபெயர்த்தவர் இவர்தான். 
1991 கை 21-ம் கததி ்ராஜீவ் ்காநதி பவடி-

குண்டு மவத்துக் ப்கால்ைபெட்டகொது, 
அவ்ரது அருகில்தான் நின்று ப்காண்டிருந-
தார் தா.ொ. குண்டு பவடித்தகொது தா.ெ-ா-
வும் தூக்கிவீெபெட்டார். முதலில் அவரும் 
உயிரிழநதுவிட்டதா்ககவ பெய்தி்கள் 
வநதன. ஆனால், ெடு்காயங்்களுடன் தீவி்ர 
சிகிசமெ பெற்று மீண்டு வநதார் தா.ொ.  

ைோஜீவ கைோந்தி  
்ராஜீவ் ்காநதியின் உடல் பென்மன அ்ரசு 

ைருத்துவைமனயில் மவக்்கபெட்டிருநத 

்கா்ரணத்தால், அநத ைருத்துவைமனக்கு 
்ராஜீவ் ்காநதியின் பெயம்ரச சூட்டகவண்டு-
பைனக் க்காரிக்ம்க விடுத்தவர் தா.ொண்டி-
யன்தான்.  

்்சோந்த வோழ்க்்கை!

தன் தநமதயின் வாக்ம்கக் ்காபொற்றுவ -
தற்்கா்க, இ்ரண்டு வயதில் தநமதமய இழநத 
ஜாய்சி என்ற பெண்மண ைணம் முடித்தார் 
தா.ொண்டியன். தா.ொ - ஜாய்சி தம்ெதிக்கு 
கடவிட் ஜவஹர் என்ற ை்கனும் அருணா, 
பிக்ரைா என்ற ை்கள்்களும் உள்ளனர். திரு -
ைணம் முடிநத சிை நாள்்களிகைகய ்கமை 
இைக்கிய பெருைன்றத்தின் பெயைாள்ரா -
னதால் பென்மனக்குச பென்றுவிட்டார் 

தா.ொண்டியன். பென்மனயில் ெட்டம் 
ெயின்றார். அநதச ெையத்தில், ்காம்ரக் -
குடியிலிருநது தன் ைமனவி அனுபபி 
மவக்கும் ெணத்தில்தான் தினெரி பெை -
வு்கமள கைற்ப்காண்டார்.  

2012-ம் ஆண்டில் அவ்ரது ைமனவி 
ைமறநத பிறகு, ``திருைணத்துக்குப 
பிறகு அவளது சிறிய எதிர்ொர்பொன 
பூமவக்கூட நான் வாங்கிக் ப்காடுத்த-
தில்மை. ெட்டது கொதும் என்று ைமறநது-
விட்டாள். தற்கொது அவளது ெடத்துக்குப 
பூசசூடி ்கடமன தீர்த்துக் ப்காண்டிருக்கி -
கறன்'' என்று ஏக்்கத்கதாடு கெசியிருநதார் 
தா.ொ.  

அழியோத அ்டயோளம்!
ைனதில் ெட்டமத ஒளிவு ைமறவில்-

ைாைல் கெசும் மி்கச சிை அ்ரசியல் தமை-
வர்்களில் முக்கியைானவர் தா.ொ. எளிய 
அ்ரசியல்வாதி, ப்காள்ம்கப பிடிபபில் 
உறுதியா்க இருபெவர், ைட்சியத்துக் -
்கா்கப ொடுெடுெவர், ஓய்வில்ைாைல் 
உமழபெவர், ொைானியர்்களுக்்கா்க கு்ரல் 
ப்காடுபெவர், ்களத்தில் இறங்கிப கொ்ரா -
டுெவர், எபகொதும் சிவபபு துண்கடாடு 
இருபெவர்... இமவதான் தா.ொண்டிய -
னின் அமடயாளங்்கள். 

இன்று அவர் உடைளவில் ைமறந 
திருநதாலும், தமிழ்க அ்ரசியலின் 
அழியாத அமடயாளங்்களுள் ஒன்றா்க 
எபகொதும் நிமைத்திருபொர் கதாழர் 
தா.ொ!  

தா.பாண்டியன்!  
சாமனியர்களுக்கா்க   
ஒலித்த குரல்   

ஒரு தேசியக் க�ொடியின் கீழ் நிற� முடியொேவர�ள்   
உலக�ங்கும் உள்்ள க�ொடி�ளின் கீதே நிறகிறொர�ள்  

 கைருணோகைைன்  ...
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அனமனைைடி ைஞ்சபைனைத்  
துஞசும் சுக வவமைகளில்,  
அனமனைதுமை விடபடொதுங்கி  
அல்்லலுறும் வவமைகளில்,  
பூ்ரை நி்லவழகில்  
பூரிக்கும் வவமைகளில்,  
பூமவயரின பூவிழிகள்  
புனைல் பொழியும் வவமைகளில்,  
இல்்லறத்தில் நல்்லறத்தின  
இனியசுெ வவமைகளில்,  
இல்்லறத்தின ‘இல்ம்ல’ பயனும்  
இதயம் சுடும் வவமைகளில்,  
உற்றம், உறவுகளின  
உதவிமிகும் வவமைகளில்,  
உற்றம், உறவுகவை  
உதறிவிடும் வவமைகளில்  
ஊஞ்சல் அைர்வில்இம்ச  
உ்ரத்திம்சக்கும் வவமைகளில்,  
ஊஞ்சல் கயிறறுந்து  
உருணபடெழும்பும் வவமைகளில்,  
வாசிக்கும் புத்தகத்மத  
வநசிக்கும் வவமைகளில்,  
வாசிக்கும் புத்தகத்மத  
தூஷிக்கும் வவமைகளில்,  
எதிர்ொர்பபிமனை அமடெந்து  
ஏற்றம் பெறும் வவமைகளில்,  
ஏைாற்றங்கைால் இதயம்  
ஏக்கமுறும் வவமைகளில்,  
ஓடெம், துடுபபு நிகர்  
வாழுபைழில் வவமைகளில்,  
ஓடெம், துடுபபிமடெயில்  
ஓடமடெ விழும் வவமைகளில்,  

அறிவும்ரகள், அறபநறிகள்  
அ்ரங்வகறும் வவமைகளில்,  
அணடெபபுளுகர்களும்  
அங்கைரும் வவமைகளில்,  
ஆைணிகள் ஓ்ரணியில்  
ஆற்றும் ெணி வவமைகளில்,  
ஆணியடிக்மகயில்மக  
வி்ரல் நசுங்கும் வவமைகளில்,  
காைாைற் வொனைபொருள்  
மகக்குவரும் வவமைகளில்,  
மகவ்சம் இருந்த பொருள்  
மக தவறும் வவமைகளில்,  
கீழானை இழிப்சயல்கள்  
வை்லாகா வவமைகளில்,  
வை்லானை வழிப்சயல்கள்  
கீழாகும் வவமைகளில்,  
ெழி, ொவங்கள் ைடியும்  
ெணெமடெயும் வவமைகளில்,  
ெழி, ொவங்கள் ைலியும்  
ெணபுமடெயும் வவமைகளில்,  
குடும்ெங்கள் ஒத்திம்சவில்  
குதூகலிக்கும் வவமைகளில்,  
குடும்ெக் கும்லயறுத்துக்  
குஷி யாடும் வவமைகளில்,  
ைா்சற்ற ைனைைமனைகள்  
‘ைனிதம்’ பெறும் வவமைகளில்,  
ைாசுற்ற ைனை ைமனைகள்  
‘ைனிதம்’ அறும்வவமைகளில்,  
இவவாவற, இவவாவற...  
இயல்ெமனைத்தும் இவவவவற!  
வமக பதாமகயாய் வடடெமிடும்  
வாழ்வியலும் பவவவவவற!  

ைனைச்சுமையின அழுத்தம்   
எழுச்சி பெறுகிறவதா எனனைவவா  
இதயத்தின ஓ்ரத்தில்   
ஓர் இனைம் புரியாத   
அழுத்தம் வினைாக்குறியாய்  
கமற ெடிந்த அனபு  
எனறும் கம்ர வ்ச்ராது  
எனெதா்லா வவதமனையின   
பவளிபொடு வி்ரக்தியின   
விளிம்பில் நினறு   
வார்த்மதகளுக்கு வடிவம்   
பகாடுக்கினறது  
உனமனை எனைக்குப   
பிடித்தமத விடெ என  
ஆயுள் பூ்ராகவும்   
உனமனை வநசிக்கிவறன   
எனெவத உணமை  
உனனிடெம் ப்சால்்ல   
ைறந்தமவகமை விடெ   
எனமனைவய ைறந்து   
உனனிடெம் ப்சானனைமவகவை அதிகம்
இனனும் சி்லமத   
ப்சால்்லாைலும் இருக்க முடியவில்ம்ல   
வவதமனைகமை ைடடுவை   
சுைந்த என பநஞசில்   
கைபபொழுதாவது சிரிபபொனறு   
வரும்வொது கம்ரபு்ரணடு   
வருகிறது இனெம்  
ைனைவதா்ரத்தில் பைைனைைாய் 

ைானிடெ உைர்வுகமை   
முகத்துள் புமதத்து   
அதிகாம்லயில் ை்லர்ந்த   
புதிய பூக்கைாய்   
ப்சயற்மகயானை ை்லர்ச்சிமய   
புறத்தில் காடடும்   
யதார்த்தம் ஆகிப வொனை இருபபு   
எல்்லாவை மு்ரணொடொக   
உள் இருக்கும் தவிபமெ   
தவிர்க்கும் முயற்சியில்   
அபெபவொ   
முள்ளில் ெடடெ ொதங்கைாய்   
வநா ெடடுக் பகாள்ளும் ைனைது   

இம்லகள் உதிர்ந்த   
ை்ரத்தின கீழ்   
நிழல் வதடி ஒதுங்கும்   
தவிபபின கைங்கள்   
ஆகாயத்தின வா்சல்   
திறந்து இருந்தாலும்   
ைமழ கா்ல இருைாக   
வைகக் கூடடெத்தின   
கதவுகள் மூடெபெடடெதானை   
எணைங்கள்   
புமதக்கப ெடடு   
இருக்கும் உைர்வுகள்   
அமைதி வதடி தவிக்கும்

ஊமை கணடெ கனைவாய்  
சி்ல்ரது வாழ்வின தரி்சனைங்கள்  
ஆமை வொல் ்சகித்து  
வாழ்கிறார்கள் வவறு வழியில்்லாைல்  
நிம்ைதிமயத் தரும் உறவுகள் கூடெ  
காம்லவாரி விடுகினறனைர்  
சுயந்லம் பகாணடு  
்சம்ைதிக்கும் நல் உள்ைங்களும்  
எபவொது வதைாய் ைாறுவர்  
எனற ஆதங்கவை வாடடுகிறது  

ஒவபவாரு தினைம் பிறக்மகயில்  
வாடடும் வறுமையில் கூடெ  
ைனைம் ்சகித்து வாழ்ந்திடெ்லாம்  
காடடும் அனபில் கைங்கபைனில்  
எங்குவொய் ஆறுதல் பெற்லாம்  
கார்வைகைாய் இருவை எங்கும்  
விடியலின சுடெர் எங்வக எபவொது  
ஊர் உறங்கி அமைதியானைாலும்  
அனை்லாய் தகிபெது பெருமூச்சுகவை

நான சூடிய கவிப ெடடெம்  
எனவனைாடு ைடடுவை...  
எனமனைவய எனைக்கு அறிமுகைாகியது  
என  
கவிப ெயைம்...  
என வரிகள்  
எனைக்குள் ைடடுைல்்லாது  
உனைக்குள்ளும் க்லந்திடெ  
வவணடும்...  
யாரிடெமும் ொ்ராடடு பெற  
என வரிகமைச் சித்தரிக்கவில்ம்ல...  
என உைர்வுகமை ப்சால் வணைத்தில்   
ெதிவிடெவவ சித்தரித்வதன..  
யாரிடெமும் கவி வர்ைன  
எனற ெடடெம் வதமவயில்ம்ல..  
என உைர்வுகளின ்சங்கைவை  
இவ வரிகளின ஊற்று... 

‘எதிர் கா்ல ்சந்ததியின  
இமைய தம்ல முமறகள்  
நாம் வைைானை ்சமுதாயத்தின  
வருங்கா்ல வாரிசுகள்,  
ெணிவவாடு துணிவு  
பகாைடு ெல்சுமவ  
சுற்றிடுவவாம் நாம்  
ெடடெங்கள் ெ்ல பெற்று  
ொர்வொற்ற வாழ்ந்திடுவவாம்,  
கல்விவய கணைாய்க்  
பகாணடு காரியம் ஆற்றிடு வவாம் 
நாம் கற்ற ெடி  

வாழ்ந்திங்கு கணணியத்  
மதக் காத்திடுவவாம்,  
ஒழுக்கவை உயி்ராய்க்  
பகாணடு உயர்வுகள்  
பெற்றிடுவவாம் நாம்  
ஒற்றுமையாய் வாழ்ந்திங்கு  
உ்லகிமனை உயர்ந்திடுவவாம்,  
பவற்றியுடென வதால்விதமனை  
்சைைாக் கருதிடுவவாம்   
நாம் வவற்றுமை அகற்றிவய   
பவற்றி ெ்ல பெற்றிடுவவாம்

க்ரடு மு்ரடு காடடிவ்ல  
கல்லும் முள்ளும் நீக்கிவய  
க்ரங்கள் சிவக்க ஏர்பகாணடு  
கடுமையாக உழுதவன   
வ்ரம்ெமைத்து வாய்க்காலும்  
வரிம்சப ெடுத்தி நீர்பொய்ச்சித்  
த்ரமுயர்த்த பநல்லிமனைத்  
தருைம் கணடு விமதத்தவன!  
முமைத்த ெயிம்ரக் காத்திடெ  
முனனைால் ெயிம்ரக் காத்திடெ  
முனனைால் வவலி வொடடெவன  
கமைமய நீக்கிப ெயிரிமனைக்  
கணைால் நாளும் காத்தவன  
விமைச்்சல் பெருக உ்ரமிடடு  
ஆம்சவயாடு வைர்த்தவன  
விமைச்்ச்லாவ்ல கடெனசுமை  
வி்லக்கிக் பகாள்ை நிமனைத்தவன!  
புதிய பநல்லின வ்ரவினைால்  
பொங்கலிடடு ைகிழ்ந்தவன  
அதிக உமழபபு நல்கிய  
ஆடும் ைாடும் ந்லமுமற  
ைதித்து தினைமும் காத்தவன  
ைணணின மைந்தன உழவவனை  
இதில் ஐயம் நைக்கில்ம்ல  
இழிவாய் நிமனைத்தால்  
வ்சாறில்ம்ல!  

கா்லச் ப்சடியில்  
ஒரு புது ை்லர்  
புஷ்பிக்கப வொகிறது  
கறுத்துப வொனை  
நிமனைவுக் காம்புகமை  
கழடடி எறிந்துவிடடு  
புதிய எதிர்ொர்பபுகமை  
இதழ்களில்  
ஏந்திக்பகாணடு  
ஒரு புது ை்லர்  
புஷ்பிக்கப வொகிறது  
வாழ்க்மகயின   
வ்சந்தங்கள்  
பதாம்லக்கபெடடெ  
வறணடெ பூமியில்  
ெசுமைகமை  
ெ்ரத்தி மவக்க  
ஒரு புது ை்லர்  
புஷ்பிக்கபவொகிறது  
கா்ல வத்சத்தில்  

காருணயங்கமை   
காைாை்லாக்கிவிடடு  
வனமைக்குள்  
வாழ்வியம்ல வதடும்  
வக்கி்ர ைனைங்கமை  
பைனமைகைால்  
பைருவகற்ற  
ஒரு புது ை்லர்  
புஷ்பிக்கபவொகிறது  
ைனுகு்ல ்சாக்கமடெகளின  
்சஞ்சரிபொல்  
துர்நாற்றக் குபமெயாய்  
உருைாறிப வொனை  
உ்லக நந்தவனைத்மத  
ஒழுக்க நறுைைங்கைால்  
்ச்லமவ ப்சய்வதற்கு  
ஒரு புது ை்லர்  
புஷ்பிக்கபவொகிறது 
கா்லங்கமை  
காயபெடுத்தி  

காடடுமி்ராைடித் தனைங்கள்  
விமதக்கபெடடெதால்  
்சருகாகிப வொனை  
்சத்திய பூமிமய  
்சைத்துவ பதனற்லால்  
தழுவிக்பகாள்ை  
ஒரு புது ை்லர்  
புஷ்பிக்கப வொகிறது  
இறந்த கா்லம்   
இறந்து வொக  
வருங்கா்லம்  
சிறந்து வாழ  
வழிவிடடு  
வாழ்த்துச் ப்சால்லி  
வ்சந்தம் ெ்ரபெ  
ஒரு புது ை்லர்  
புஷ்பிக்கப வொகிறது

ஓர் அமவயில்  
ஒரு சிறு கவித்துளி  
ஊஞ்சல் ஆடிற்று  
அது   
உருபெடியாய்  
அமவக்கு ஏவதா  
உம்ரக்க நாடிற்று  
கவி   
்சாய்ந்திருந்த  
வகாபு்ரத்மதப  
ொர்த்து ஏங்கிற்று  
்சையம் – கனியும் எனை  
பொறுமைவயாடு  
கா்லம் தாழ்த்திற்று  
கா்லம்  
கலி கா்லம்  
கவித் துளிமயக்  
கணடெதும்  
கண பகாடடொது  
ொர்த்த அமவ  
ெணி ைறந்தது  
அதிர்ந்த – அந்த  

கவித் துளியும்  
ஆவியானைது  
ெனிக் கடடியாக  
ெடெந்து வானில்  
மையல்  
பகாணடெது  
நி்லவு ைாைா  
எனனுடெந்தான  
வருகிறார் எனறு  
நிம்ல பதரியாக்  
குழந்மத ப்சால்லும்  
ைழம்ல  
பைாழியிவ்ல  
நடெக்கும் வொதும்  
ஓடும் வொதும்  
நி்லவு தனவனைாடு  
வருவதாக  
எடடொக் கனிக்கு  
நாவூறும்  
எடுபொர் மகபபிள்மை  
ஆகாயத்தில்  
நி்லவு இல்ம்ல  

அைாவாம்சயானைதால்  
அறியாது  
குழந்மத ைனைம்  
ஏைாந்து வொச்சு  
ைாற்றம் ஒனவற  
ைாறாத  
உ்லகின இயல்பெனை  
ைாற்றும் ைனிதர்  
உள்ைங்கவைா  
்சாற்றும்  
நிமற பைாழி  
முமற்சா்ராப  
புது பைாழிக்கு  
முமறபயானறுள்ைவதா  
நிமற   
ைதியாைர் சிந்தமனைக்கு  
புரியும்  
பைாழி எது

அழகானை கி்ராை  
வாழ்க்மக ெற்றிவெ்ச  
இபவொது ஆடகவை இல்ம்ல!  
துனெபெடடொவது  
அங்குள்ைவப்ரல்்லாம்  
பவளிநாடடுக்கு  
ஓடுகிறார்கள்  
வொக்குவ்ரத்து  
்சத்தத்மதயும்  
மெத்தியக்கா்ர  
பநரி்சம்லயும்  
நானும் வ்சர்ந்து  
ஏன உணடொக்கிடுவான  
எனறு கி்ராைத்துக்கு வந்தால்  
இங்குள்ை ைம்லகள்  
வொகபவொக  
்சலிபபுத்தருவதாய்  
வந்துவிடடெது  
சி்ல நாடகள்  
ைம்ல ெள்ைத்தாக்மக  
ைகிழ்ச்சிவயாடு ொர்த்தாலும்  
ைனைம் இபவொ ைந்தைாகிவிடடெது  
நக்ரவைா இறுக்கம்!  
இங்வகா ைந்தம்!  
நானதான பி்ரச்சிமனைவய  
நக்ரத்மத உருவாக்கியது  
என ைனைம் தான!  
கி்ராைத்மத உருவாக்கியதும்  
எனைனைம்தான!  
இருதை ்சஞ்சா்ரத்திலும்  
்சலிபபுத்தான!  
காடடுக்குள் வொயிருந்தாலும்  
பிறகு அதற்குள்ைாலிருந்து  
தபபித்தும் வ்ரவவணடும்  
கா்ரைத்மத கணடுபிடித்தால்  
எனைக்குள் நிகழும் எதற்கும்  
நாவனை கா்ரைம்!  
ைகிழ்ச்சிவயாடு  
எமதயும் அனுெவிக்க  
பதரியாதவிடெத்து  
எதுவுவை ொதிக்கும்!  
எனமனையுவை இது  
்சார்ந்ததுதான! 

யாமனையிடெம் ைாம்லமயக் பகாடுத்து   
ஆளுெவமனைத் வதர்ந்பதடுத்தது அந்தக் கா்லம்;  
அ்ர்சர்கள் கா்லம்!  

   இனை உைர்வுப ொமனைகமைக் மகயிவ்லந்தி  
‘ெச்்சரிசிப’ பிச்ம்ச வாங்கி  
எனமனையும் தம்லவர் ஆக்குங்கள் எனறு  
நாதஸவ்ரச் ்சங்கூதி  
வகானகைாக உயர்ந்து வொக  
பகாக்கரித்து,.... நக்குளித்து...  
கூத்தாடி முயற்சிபெது இந்தக் கா்லம்!  

   அந்தக் கா்லம் அது  
இந்தக்கா்லம் இது  
எந்தக் கா்லமும்  
முடடொள்த்தனைைானை முடிவுகள்தான  
முற்றுப புள்ளி மவக்குது  

   கற்றவர்கள் எனகிவறாம்  
கைணிகளில் வதாய்கிவறாம்  
முடடொள்த் தனைைாகத்தான  
முடிவுகமை எடுக்கிவறாம்!  

   எவர்... எவம்ரபயல்்லாம் கூடடிக் பகாணடு  
குழு வ்சர்த்து... வகாடிகமைக்  
பகாடடிக் குவிக்கிறார்கள்,...  
கூத்தாடிக் கும்ைாைைடிக்கிறார்கள்!  

   நடெக்கிறது நாடடுக் கூத்து!  
சுவம்ர இடித்தாவது...  
இருபெமத எடுத்துக்பகாணவடொடெ  
எல்ம்ல தாணடெ முயற்சி நடெக்குது  

   எவம்ரயும் நம்ெ முடியவில்ம்ல  
எதமனையும் நம்ெ முடியவில்ம்ல  
எல்வ்லாரிடெமும் இருபெது... ஆம்ச!

றஸ்மினா றாஸிக்  
குருநாகல்

ஏறாவூர் தாஹிர்  

கலாபூஷணம் கல்முனனப் பூபால்  

 நீ.பி. அருளானநதம் 
ஜெகன்   

கவிச்சுடர் 
கல்ஜலாளுனை 

பாரிஸ்

என்னை 
மறந்த 
க்்த  

உழவன்!  

வாழ்வியலும், வவளைகளும்! 

கூத்து

தவிப்பு
பழழய 
பபோதழையின்படி

புரியும் புதிர் ம�ாழி  
இராணி ஜபளசியா  

- கல்லனள

ஒற்றுள�யாய்  
உயர்ந்திடுவவாம்  

கக.எஸ். ஹில்மி, 
சம்்ாநதுனற-10. 

பூக்கட்டும் புதுமலர்!
ைரக்காமுனறயூர் ராசிக்.  

உணர்வின் 
சஙக�ம்  

ரா. ைருணஷாந  
நாைலப்பிட்டி.

அக்குறனண அலிறிஸாப்.  

ஆதஙகம்  
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Rfhjhu mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
vapl;];> fhrNeha; kw;Wk; kNyhpah Mfpatw;iwf; 

fl;Lg;gLj;Jtjw;fhd g+Nfhs hPjpapyhd epjpak; (GFATM)
Procurement of Computers & Hardware Items for 

National STD/AIDS Control Programme
fzdpfs; kw;Wk; td;nghUs; gz;lq;fspd; ngWiff;fhf jFjpAs;s toq;Feh;fsplkpUe;J 

GFATM nraw;wpl;lj;jpd; fPohd STD/AIDS I fl;Lg;gLj;Jk; Njrpa epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; 

rhh;ghf gpuhe;jpa ngWif FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ 

NfhUfpd;whh;. 

njhFjp 

,y.
tpsf;fk;

vz;zp 

f;if

tpiykDg;gpiz 

(,yq;if 

&ghtpy;)

tpiykD 

nry;YgbahFk; 

fhyg;gFjp  - 

ehl;fspy;

Lot – 01 Lap Top Computers 55 96,250.00

tpiykD %Lk; 

jpfjpapypUe;J 

90 ehl;fs;.

Lot – 02 No. Bar Code Readers 45   5,400.00

Lot – 03 Laser Printer 20 12,000.00

Lot – 04 Servers 11   2,500.00

Lot – 05 High-end Server    1   2,500.00

Lot – 06 UPS 12 12,000.00

Lot – 07 Smart Phones 50 12,500.00
1.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; %yk; elhj;jg;gLk;.

2.  2021 khh;r; 01 Mk;; jpfjpapypUe;J K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; 

jpq;fl;fpoikapypUe;J nts;sp tiuAk; (,U ehl;fSk; mlq;fyhf) nghJ tpLKiwfs; 

ePq;fyhf midj;J njhFjpfSf;Fk; 2000 &ghit kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa 

gpd;dh;> fPNoAs;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 

%yk;> nfhOk;G-10> b Nruk; ,lk;> 29 Mk; ,yf;fj;jpYs;s Rfhjhu mikr;R> Njrpa 

STD/AIDS fl;Lg;gLj;Jk; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpy; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; 

ngw;Wf; nfhs;syhk;. gzf;nfhLg;gdthdJ nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  midj;J tpiykDf;fSk; xU %yg;gpujp kw;Wk; xU efy; gpujpand> KiwNa g+h;j;jp 

nra;ag;gl;L rhjhuz jghYiwfspy; Nrh;f;fg;gl;L> 2021 khh;r; 22 Mk; jpfjpad;W 

tpiykDf;fis %Lk; Neukhfpa K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ nfhOk;G-10> b Nruk; ,lk;> 

29 Mk; ,yf;fj;jpYs;s Rfhjhu mikr;R> Njrpa STD/AIDS  fl;Lg;ghl;L epfo;r;rpj; 
jpl;l epUthf mYtyhpd; miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; 

Ntz;Lk;. jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “NSACP/GFATM/2021/0014” vd 
Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy nfhOk;G-10> = rq;fuh[ 

khtj;ij> 26 Mk; ,yf;fj;jpYs;s nkb`T]; fl;bl 7 Mk; khbapYs;s Rfhjhu 

mikr;rpd; GFATM-NSACP  ngWif mYtyfhplkpUe;J ngw;W mYtyf Neuq;fspy; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  tpiykDf;fs; Kiwahf mjd; gpd;dh; gfpuq;fkhf jpwf;Fk; epfo;tpy; rKfkspj;jpUf;Fk; 

tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

Njrpa STD/AIDS fl;Lg;gLj;jy; epfo;r;rpj;jpl;lk;>
,y. 29> b Nruk;; ,lk;>

nfhOk;G-10.         njhiyNgrp: 077 4540990/ 011 2667163

fy;tp mikr;R

,yq;if cah; njhopy;El;gtpay; 

fy;tp epWtfk; (SLIATE)

,yq;if cah; njhopy;El;gtpay; fy;tp epWtfj;jpy; gpd;tUk; gjtpf;fhf tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. tpz;zg;gq;fs; 2021.03.28 Mk;; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf 

gjpTj; jghypy; nfhOk;G-10> T.B. [hah khtj;ij> 320 Mk; ,yf;fj;jpd; ~~[dtj;J gpar||> 

,yq;if cah; njhopy;El;gtpay; fy;tp epWtfk;> gzpg;ghsh; ehafj;ij miljy; Ntz;Lk;. 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia jaT nra;J Fwpg;gplTk;. 

1. tpLjp fhg;ghsh;/ tpLjp jhjpj;jhahh;
 

tplag; gug;G miktplk;

tpLjp fhg;ghsh;/ tpLjp 
jhjpj;jhahh; (04 gjtp 

ntw;wplq;fs;)

nj`ptis - 02 - ngz;fs;

mk;ghiw   - 01 - ngz;fs;

nfhOk;G - 01 - Mz;fs;

 3.1. ntspaf Ml;Nrh;g;G

 fy;tprhh; jifikfs;

 (m)  06 ghlq;fspy; 02 mkh;TfSf;F Nkw;glhj tifapy; gpd;tUk; jpwikr; 

rpj;jpfSld; fnghj rh/j ghPl;irapy; rpj;jp.

  1. rpq;fsk;/ jkpo;/ Mq;fpy nkhop

  2. fzpjk;

   kw;Wk;

  3. ,U Vida ghlq;fs;.

 (M)  fnghj c/j ghPl;irapy; nghJ tpdhj;jhs; ePq;fyhf> midj;J ghlq;fspYk; 

rpj;jpaile;jpUj;jy; Ntz;Lk;. ,Ug;gpDk;> gioa ghltpjhdj;jpd; fPo; xU 

mkh;tpy; 03 ghlq;fspy; rpj;jp ngw;wpUj;jy; NghJkhdJ.

 kw;Wk;

 (,)  jfty; njhopy;El;gtpay;/ jl;nlOj;J/ RUf;nfOj;J Mfpatw;wpy; fw;if 

newpnahd;iw ntw;wpfukhf g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

 1.2. cs;sf Ml;Nrh;g;G:

 (m)  ,yq;if cah; njhopy;El;gtpay; fy;tp epWtf Nritapd; Copah;fs; 

NkNyAs;s 3.1(m) kw;Wk; (,) ,y; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;s fy;tp jifikia 

jpUg;jpfukhfTk; fPo;kl;l juj;jpy; 05 tUl Nritia g+h;j;jp nra;jth;fs;.

 rk;gs msTj;jpl;lk;:

 vk;V 1-2-2016 - 27,910 - 10x300 - 7x350 - 12x710 - 49,080.
 Fwpg;G: ,jw;F Nkyjpfkhf> murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gbfSk; toq;fg;gLk;. 

Nritf;fhd epge;jidfs;:

(1)  njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhpfs; Copah; Nrkyhg epjpaj;jpw;F (EPF) mth;fspd; 

rk;gsj;jpd; 10%  I gq;fspg;Gr; nra;gth;fshfTk; ,.c.njh.f.ep. MdJ Copah;fspd; 

15%  rk;gsj;ij epWtfj;jpd; epjpapypUe;J gq;fspg;Gr; nra;tJld;> Copah;fspd; 

rk;gsj;jpd; 3% I Copah; ek;gpf;if epjpaj;jpw;Fk; (ETF) gq;fspg;Gr; nra;Ak;. 
(2)  midj;J tFjpfSf;Fkhd tanjy;iyahdJ 45 MFk;. ,Ug;gpDk;> murhq;f/ mur 

Jiwfspd; epue;ju NritapypUg;gth;fSf;F ,r;rl;lk; gpuNahfpf;fg;gl khl;lhJ. 

(3)  murhq;f jpizf;fsq;fs;> $l;Lj;jhgdq;fs; kw;Wk; epajpr;rl;l rigfspd; 

tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; tpz;zg;gq;fis chpj;jhd epWtdq;fspd; 

jiyikf@lhfNt mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

(4)  murhq;f jpizf;fsq;fspy; Xa;t+jpaj;jpw;fhd gjtpfis tfpg;gth;fs; njhpT 

nra;ag;gbd;> jhgdq;fSf;fhd gzpg;ghsh; ehafj;jplkpUe;J mth;fspd; gzptpLtpg;ig 

ngw;Wf; nfhs;sy; Ntz;Lk;. ,Ug;gpDk;> ,yq;if cah; njhopy;El;gtpay; fy;tp epWtf 

NritapypUf;Fk; tiu mth;fs; Xa;t+jpa chpikfis ngw;Wf; nfhs;s khl;lhh;fs;. 

  %Lk; jpfjpf;F gpd;dh; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; tpz;zg;gq;fs; mwptpj;jypd;wp 

epuhfhpf;fg;gLk;. 

gzpg;ghsh; ehafk;>

,yq;if cah; njhopy;El;gtpay; fy;tp epWtfk;>

,y.: 320> T.B. [hah khtj;ij> 

nfhOk;G-10.

gjtp ntw;wplq;fs;

FUehfy; khefhpy; 
mofpa 3 khb> 
Gjpa fl;blk; 

kypT tpiyf;F
HYWAY Nghf;Ftuj;Jld; FUehfy; khefH 
kj;jpapy; 12.5 Purches fl;blk;. 
tpahghuj;Jf;Fk;> mofpa tPl;Lf;Fk; Nghjpa 

Parking trjpAld; kpf rpwe;j> cWjpahd 3 

khb Gjpa fl;blk;. 

efH rfy ghlrhiy> Bus Stand fz;ghHit 

J}uk; 10>000 rJumb nfhz;l fl;blk;.  

Petrol Shed, Keels Super Market 
gf;fj;jpy;. 

cld; njhlHGf;F

0776099209

GLASS CENTER AND 
HARDWARE 

Ntiy tha;g;G 
GLASS CUTTER

PICTURE FRAMING 
SALESMAN 

ENGLISH, SINHALA mofhd 

vOj;jhsH

cld; Njit. 
ftHr;rpahd rk;gsk;> jq;Fkpl trjp 

(35 taJf;Fl;gl;NlhH) njhiyNgrp 

,yf;fj;Jld; jghy; %yk; tpz;zg;gpf;fTk;. 

GLASS CENTRE
No. 31, Main Street, Kurunegala. 
Telephone : 0776099209

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

Design, Fabrication, Supply and Installation of 
Proprietary Doors, Frames and Hardware for Block 3 

of Defence Headquarters Complex at Akuregoda

Contract No.: DHQC/TIM  DOOR 3/2020
1.  fPNo tpghpf;fg;gl;lthWk; ngWkjp Nrh; thp ePq;fyhf 331 kpy;ypad; ,yq;if &ghtpy; kjpg;gPL nra;ag;gl;lJk; Design, 

Fabrication, Supply and Installation of  Proprietary Doors, Frames and Hardware for Block 03 of Defence Headquarters Complex 
at Akuregoda vd;w gzpf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J ghJfhg;G mikr;rpd; rhh;ghf 

mikr;R ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ NfhUfpd;whh;. 

 Ntiyfs; gpd;tUkhW miktJld; KOikahd Ntiyfis g+h;j;jp nra;tjw;fhd fhyk; 196 ehl;fshFk;. 

 a)  The works consist of Design, Manufacture, Supply and Installation of heavy-duty door system including Proprietary 
Door sashes, Frames, Architraves, Door Hardware and Accessories and co-ordination with access control system (where 
necessary). The contractor shall incorporate Delay Egress and Automatic Operated equipment to relevant doors as per the 
schedule suitably and co-ordinate with relevant provisions related to the systems. The contractor shall propose the suitable 
equipment in relation with other related items speci ed by others to incorporate on the door according to the size of door 
jambs and panels. Those items can be surface mounted or concealed type that comply required function related to all other 
components of the door. Supply of Access Control Systems and AOD are not included in this scope, but the contractor shall 
install the items under the supervision of the relevant other contractors. 

 b)  The relevant door components shall be of engineered hardwood, manufactured according to proprietary construction to suit 
the function such as normal,  re or acoustic. 

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

3.  xg;ge;jj;ij ngWtjw;fhd jFjpf;fhf gpd;tUk; Njitg;ghLfis tpiykDjhuh; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

  ntw;wpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; Mff; Fiwe;jJ Ie;J (05) 

tUlq;fSf;fhd nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s tpahghu gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

  cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s gzpfSf;fhf tpiykDjhuuhdth; cw;gj;jpahsuhf my;yJ mjpfhukspf;fg;gl;l toq;Fdh; 

my;yJ epWTgtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cw;gj;jpahsh; jumq;fPfhuk; ngw;wtuhfTk; ISO 9001 ,d; fPo; gjpT 

ngw;wtuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. toq;Fdh; cw;gj;jpahshpd; gjpT ngw;w kw;Wk; mjpfhuk; toq;fg;gl;l KftuhfTkpUj;jy; 

Ntz;Lk;. epWTgth; epWTjypy; jifikiaAk; rpwg;ghd GyikAilatuhfTk; NtiyfSf;fhf cw;gj;jpahshpd; 

cj;juthjj;ij ngWtjw;fhd nry;YgbahFk; chpkj;ijAk; jFjpiaAk; nfhz;ltuhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

4. xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jifikj; Njitg;gLj;jy;fs; gpd;tUkhW:

 •  fle;j Ie;J tUlq;fspd; (05) tUlhe;j ruhrhp epjpg;Gus;thdJ Mff; Fiwe;jJ 383 kpy;ypad; ,yq;if 

&ghthftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 •  fle;j Ie;J tUlq;fspy; (05) engineered hardwood heavy-duty door system I toq;fy; kw;Wk; epWTjypy; 

mDgtKk; mtw;wpy; Mff; Fiwe;jJ 100 kpy;ypad; ,yq;if &ghtpw;F Fiwahj ngWkjpiaAilaJk; 

ntw;wpfukhf g+h;j;jp nra;ag;gl;l xU nraw;wpl;lkhtJ ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

 •  (Vida xg;ge;jhPjpapyhd flg;ghLfSf;fhf xJf;fg;gl;l gpd;dh;) kw;Wk; ,e;j  xg;ge;jj;jpw;fhd toq;fg;gl;l 

VjhtJ Kw;gzf;nfhLg;gdTfs; ePq;fyhd jputr; nrhj;Jf;fspd; Mff; Fiwe;j njhif 142 kpy;ypad;; 

,yq;if &ghthftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;; gj;juKy;y> ngytj;j> mf;FNunfhl tPjp> ghJfhg;G jiyikaf fl;blj;njhFjp 

nraw;wpl;l> nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkidapypUe;J Ntiy ehl;fspy; Nkyjpf jftiy ngw;W 2021 khh;r; 01 

Mk; jpfjpapypUe;J 2021 khh;r; 24 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiyehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; 

mNj Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

6.  2021 khh;r; 01 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 khh;r; 24 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; 

ehw;gj;jhwhapuk; ,yq;if &ghit (46>000 ,. &gh) kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> nfhOk;G-03> 

ghyjf;\ khtj;ij> 15/5 Mk; ,yf;fj;jpYs;s mikr;rpd; ngWiff;fhd fzf;fhsUf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT KiwikahdJ 

nuhf;fg; gzj;jpy; ghJfhg;G mikr;rpd; rpwhg;ghplk; nrYj;jg;gly; toq;fg;gly; Ntz;Lk;. 

7.  2021 khh;r; 25 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; tpiykDf;fs; ,U 

gpujpfspy; fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ fPNoAs;s Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fis mitfis %ba 

gpd;dh; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

8.  tpiykDf;fs; 2021 [_iy 23 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk; (tpiykDf;fis 

jpwe;j jpfjpapd; gpd;dh; 119 ehl;fs;)

9.  ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; nraw;gLtJkhd th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J 

Kg;gj;jp%d;W ,yl;rj;J gj;jhapuk; ,yq;if &gh (3>310>000 ,.&gh) ngWkjpahd tpiykDg;gpiznahd;Wld; 

midj;J tpiykDf;fSk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. ,e;j tpiykDg;gpizahdJ epge;jidaw;wJk; ,yFtpy; 

khw;wf;$baJkhd cj;juthjg; ghq;fpy; mike;Js;sjhfTk; 2021 Xf];l;   20 Mk; jpfjp tiuAk; (tpiykDf;fis 

jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 147 ehl;fs;) nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

10.  gj;juKy;y> ngytj;j> mf;FNunfhl tPjpapYs;s ghJfhg;G jiyikaf fl;blj;njhFjp Ntiyj;jsj;jpd; nraw;wpl;l 

Kfhikj;Jt gzpkidapy; 2021 khh;r; 10 Mk; jpfjpad;W K.g. 11.00 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 

eilngWtJld;> mNj jpdk; K.g. 11.30 kzpf;F js tp[aKk; eilngWk;. 

11.  ,e;j nraw;wpl;lj;jpd; xNu njhFjpf;F gy vz;zpf;ifahd nghjpfis my;yJ NtNwjhtJ njhFjpfSf;F 

tpiykDf;fis rkh;g;gpf;f tpUk;Gk; ve;jnthU tpiykDjhuUk; ,Ug;gpd;> xt;nthU xg;ge;jj;jpd; fPOk; jdpj;jdpahf 

Njitg;gLj;jg;gLk; jifik / jFjpj;jd;ik jfTj;jpwid jhgpj;jy; Ntz;Lk; my;yhtpbd; xU tpiykDtpw;F 

mjpfkhd xg;ge;jq;fis toq;Ftjw;fhd jifikia ,oe;J tpLthh;. 

12.  NkNyAs;s 11 Mk; mk;rj;jpw;F Nkyjpfkhf ,e;j nraw;wpl;lj;jpd; ve;jnthU nghjpf;Fk; / nghjpfSf;Fk; Vw;fdNt 

njhpT nra;ag;gl;bUe;jhy;/ xg;ge;jf;fhuuhf ve;jnthU nghjpfspYk; gzpGhpapd;> tpiykDjhuh; mtuJ epjpaply; 

kw;Wk; njhopy;El;g Njitg;gLj;jy;fis ,e;j tpiykDf;Nfhuy; nghjpf;F gpuj;jpNafkhf tpguf;Fwpg;Gf;fs;/
jFjpj;jd;ik Mfpatw;iw jfTj; jpwdpd; fPo; jhgpj;jy; Ntz;Lk;. ,y;yhtpbd;> ,e;j tpiykDtpd; toq;fYf;fhd 

jifikia ,oe;J tpLthh;. 

13.  ghJfhg;G mikr;rpw;F tpiykDf;fis rkh;g;gpf;Fk; Ntisapy; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fspd; 

fPohd gjpTr; rhd;wpjio (Njitg;gbd;) Kd;itf;FkhW tpiykDjhuh;fs; jPtpukhf mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;. 

14.  tpiykDf;fis jpwg;gjw;F %d;W (03) Ntiy ehl;fSf;F Kd;duhfNt tpiykD jpwj;jypy; gq;Fgw;Wk; egh;fspd; 

ngah; kw;Wk; Njmm/ flTr;rPl;L ,yf;fj;ij nfhOk;G-3> ghyjf;\ khtj;ij> 15/5 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ghJfhg;G 

mikr;rpd; gpujhd epjpaply; mYtyUf;F vOj;J  %ykhf mwptpf;Fk;gb tpiykDjhuh; mwpTiu toq;fg;gLfpd;wdh;. 

NkNyAs;s 7 Mk; mk;rj;jpy; toq;fg;gl;Ls;s Kfthp/ Kfthpfs; gpd;tUkhW:

jiyth;>

mikr;R ngWiff; FO>

ghJfhg;G mikr;R>

,y. 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                                  

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy

ntw;wplk;
fzf;fhsh; gjtp

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l gjtpf;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

 mur itj;jparhiyfs;> jpizf;fsq;fs; kw;Wk; mikr;RfspypUe;J 

Xa;Tngw;w fzf;fhsh;fs; tuNtw;fg;gLfpd;wdh;.

 gzpfs; mbg;gilapy; xU tUl fhyj;jpw;F epakdk; toq;fg;gLk;. 

gzpf; fhyj;ij ePbg;gJ njhlh;gpy; = [ath;jdGu nghJ 

itj;jparhiyapd; Kfhikj;Jtj;jpdhy; jPh;khdpf;fg;gLk;.

rk;gsk; Ngrpj; jPh;khdpf;fyhk;.

 epakdj;ij toq;FtJ / toq;fhjpUg;gjw;fhd chpikia = 

[ath;jdGu nghJ itj;jparhiy jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

 tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; ngaiu fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

 tpz;zg;gjhhpfs; jkJ tpz;zg;gq;fis KOikahd fy;tp> njhopy;rhh; 

Fwpg;GfSld; cwtpduy;yhj ,uz;L (02) ghpe;Jiuahsh;fspd; 

ngah;fSld; 2021 khh;r; 15Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; fPNo 

ifnahg;gkpl;ltUf;Ff; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;.

jiyth;>

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy>

jygj;gpl;ba>

ENfnfhl. 
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தற்்ொது ெ்ரவி வருகின்ற பதாற்று்�ாய் கா்ரணைாக அ்ேகைாக 
எல்ாச் சிறுவரகளும் தைது வீடுகளுக்குள்ளே்ே முடங்கி, வீடுகளுக்கு 
பவளியில ் �்ரதமதச் பெ்விடுவது ைட்டுபெடுததபெட்டுளளே ஒரு சூழ்நி-
ம்யில, அவரகள பதாம்க்கலவி அடிபெமடயில கற்ெதற்கும், உடற்ெ -
யிற்சிகமளே முனபேடுபெதற்கும் உதவும் 
வமகயில, ைடிகணினிகள, படப ொதேங்-
கள, றீ்்ாட்கள, ஸ்கூட்டரகள, மெக்கிள -
கள ைற்றும் ெ்வற்றுடன மை்்ா தேது 
அணமைே ஊக்குவிபபுப பி்ரச்ொ்ரததின 
மூ்ைாக 10,000 சிறுவரகளுக்கு ரூொ 10 
மிலலிேன பெறுைதிோே உதவிகமளே 
வழங்க முனவந்துளளேது. 2021 பெப்ர -
வரி 18 முதல 2021 ஏப்ரல 18 வம்ரோே 
கா்பெகுதியில குலுக்கல சீட்டிழுபபுக் -
கள மூ்ைாக வா்ரந்்தாறும் 1,000 சிறுவர -
களுக்கு இந்த வரததக�ாைததின பவகுைதி -
கள கிமடக்கபபெ்றவுளளேே.

முத்ாவது வா்ரததின பவற்றிோளேரக -
ளில ஒருவ்ராே அனு்ராதபு்ரதமதச் ்ெரந்த 
தி்ோதி திொ�ாேக்க அவரகள தான பவன -
றுளளே ைடிகணினி தேது குடும்ெததில புதி -
ேபதாரு உ்கிற்கு வழி்காலியுளளேதாகக் 
குறிபபிட்டார. “�ானும் என ெ்காதரியும் 
எங்கள தாயின பைாமெல பதாம்்ெசி -
யில ஒனம்ன மூ்ைாக வகுபபுகளில 
இமணந்து பகாளவதுடன, சி் ெைேங்-
களில ஒ்்ர ்�்ரததில இருவரும் வகுபபு -
களில இமணந்துபகாளளே ்வணடியும் 
உளளேது. 

வகுபபுகமளே சி்றபொக முனபே-
டுதது, எங்கள ொடொம் ்வம்கமளே 
எளிதாக முடிக்க உதவும் ஒரு ொதேதமத 
பவல்வாம் என்ற �ம்பிக்மகயில ்ொட்-
டியில ெங்்கற்்்றாம். ப�ஸ்்் மை்்ா-
வுக்கு மிக்க �னறி!” எனறு அவர ்ைலும் 
குறிபபிட்டார. 

பிலிேந்தம்மேச் ்ெரந்த ்ெதிக 
பைதுனிஜ சிறுவரகளுக்காே ஸ்கூட் -
டம்ர பவனறுளளேதுடன, திேந்்தாறும் 
கும்றந்தெட்ெம் அம்ர ைணி ்�்ரைாவது 
உடற்ெயிற்சிமே ்ைற்பகாளளே தேது ைக-
னுக்கும், ைகளுக்கும் அது உதவுபைே 
்ெதிகவின தந்மத குறிபபிட்டார. 

Milo RTD (Ready-to-drink) ொேதமத 
தங்களேது பிளமளே அருந்தி ைகிழும் 
காட்சிமேக் பகாணட புமகபெடதமத, 
பெற்்்றார தைது பெேர, பதாம்்ெசி 
இ்க்கம், ்தசிே அமடோளே அட்மட 
இ்க்கம் ைற்றும் முகவரிமேக் குறிப -
பிட்டு, 077768007 என்ற இ்க்கததிற்கு 
மவெர அல்து வாட்ஸ்அப ஊடாக்வா, 
அல்து தொல பெட்டி 189, பகாழும்பு 
என்ற முகவரிக்கு அஞெல மூ்ைாக்வா, 
அல்து MiloSriLanka முகநூல ெக்கத -
திற்கு ்�்ரடிோக அனுபபி மவபெதன 
மூ்ைாக்வா இந்த ஊக்குவிபபுப பி்ரச் -
ொ்ரததில ெங்்கற்கும் தகமைமேப பெற் -
றுக்பகாளளே முடியும். 

10,000 சிறுவர்களுக்கு 
ரூபா 10 மில்லியன் 
பபறுமதியான உதவி்கள்

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

xslj cw;gj;jpfs; toq;fy;fs; kw;Wk; xOq;FgLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

gpd;tUk; ntw;wplq;fis epug;Gtjw;fhf SPMC cld; ,iztjw;F jifik ngw;w> 

RWRWg;ghd> Ra Cf;fKila> njhopy; ,yl;rpaq;fs; nfhz;l> FOthf gzpahw;wf; 

$batu;fis ehk; NjLfpNwhk;. 

midj;J tpz;zg;gjhuu;fSk;>

 I. ,yq;if gpuirahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 II.  gjtpapd; fPo; mku;j;jg;gLk; ve;j xU gzpiaAk; rpwe;j Kiwapy; 

Nkw;nfhs;tjw;Fk; ehl;bd; ve;j xU gFjpapYk; gzpahw;Wtjw;F cly; kw;Wk; 

csj; jifikia ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

 III. rpwe;j gz;Gilatuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

1. cw;gj;jp Kfhikahsu; gjtp
 (MM 1-1-GRADE II)
 jifikfs;: ntspthup mNgl;rfu;fs;

 (a)    (i)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l 

gy;fiyf;fofk; xd;wpy; ,Ue;J ,aw;if tpQ;Qhdk;> kUe;jfk; 

my;yJ nghwpapaypy; Kjy; gl;lk;>    

my;yJ

   (ii)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l 

gy;fiyf;fofk;/ epWtfk; xd;wpd; mjw;F epfuhd NtW VNjDk; 

,skhzpg; gl;lk;>

kw;Wk;

 (b) fzpdp mwpT

kw;Wk;

 (c)  kUe;Jfs; cw;gj;jpj; Jiw njhlu;gpy; Fiwe;jJ 05 Mz;Lfs; jifikf;F 

gpd;duhd mDgtk;.

jifikfs;: cs;thup mNgl;rfu;fs;

1. ntspthup mNgl;rfu;fSf;F Njitahd jifikia ngw;wpUj;jy;

my;yJ

2.  gjtpf;F njhlu;Gil tplag; gug;gpy; fdp\;l Kfhikahsu; gpupT (JM 1-1) gjtp 
xd;wpy; Fiwe;jJ 5 Mz;Lfs; jpUg;jpfukhf Nritia g+u;j;jp nra;jpUj;jy;

•  rk;gs msT: MM 1.1-2016- &gh 53,175/= - 10x1,375/= - 15x1,910/= - 95,575/=
  NkYs;s rk;gsj;jpw;F Nkyjpfkhf murpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l nfhLg;gdTfs; 

toq;fg;gLk;.

•  taJ: 22 taJf;F FiwahjtuhfTk; 45 taJf;F Nkw;glhjtuhfTk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

 cs;thup tpz;zg;gjhuu;fSf;F cau; taJ vy;iy nghUe;jhJ.

•  Ml;Nru;g;G Kiw – vOj;J%y Nghl;bg; guPl;ir kw;Wk; fl;likf;fg;gl;l 

Neu;Kfg;guPl;ir

cw;gj;jp Kfhikahsu; gjtpf;fhd eyk;rhu; nfhLg;gdTfs;:

• tUif kw;Wk; nray;jpwd; Cf;fj;njhif.

• gad;gLj;jg;glhj tUlhe;j kw;Wk; RftPd tpLg;Gfis gzkhf;fy;

• kUj;Jt fhg;GWjpj; jpl;lk; kw;Wk; kUj;Jt nryT <Lnra;jy; jpl;lk;.

•  C.Nr.ep. ,w;fhf rk;gsj;jpd; 15% $l;Lj;jhgdk; gq;fspg;Gr; nra;Ak; 

mNjNtis Copau; 10% gq;fspg;Gr; nra;thu;.

• C.e.ep. ,w;fhfTk; rk;gsj;jpd; 3% $l;Lj;jhgdk; gq;fspg;Gr; nra;Ak;.

•  2016.04.25 Mk; jpfjpa 2/2016 Mk; ,yf;f MSD Rw;WepUgk; kw;Wk; 1983,d; 12 
Mk; ,yf;f gzpf;nfhil rl;lj;jpw;F mika gzpf;nfhil toq;fg;gLk;.

• Vida eyk;rhu; nfhLg;gdTfs;

2. jpl;lr; nrayhsu; gjtp - (03 Mz;Lfs; xg;ge;j mbg;gil)

  kpy;Nyt> n`hudtpy; mike;Js;s Gjpa cw;gj;jp Miyf;fhd SPMC 
epu;khzj; jpl;lj;jpw;F njhlu;Gila midj;J tplaq;fSf;fhd jpl;lf; FOTf;F 

nghWg;Ngw;gjw;F> jpl;lg; gzpg;ghsu; gjtpf;fhf jdpj;Jk; mNjNghd;W xU 

FOthfTk; gzpahw;wf;$ba midj;J tplaq;fspYk; ftdk; nrYj;jf; $ba 

kw;Wk; gy;NtW rthy;fis ifahSk; jpwDldhd mOj;jj;jpw;F kj;jpapy; 

Ntfkhf gzpahw;Wk; jpwDld; nray;jpwd; kpf;f> Kjpu;r;rpAila> Kd;Kaw;rp 

kw;Wk; rpwe;j Vw;ghl;L jpwd; nfhz;l egiu ehk; NjLfpNwhk;. 

jpl;lr; nrayhsupd; gpujhd gzpfs;;

 • midj;J Mtzg;gLj;jy;fisAk; ghJfhg;ghf guhkupj;jy;

 •  fbjq;fs;> Mtzq;fs; kw;Wk; Vida mJ rhu;e;j fbjj; njhlu;Gfis 

jahupj;jy;

 •  jpl;l Kfhikahsu; FO kw;Wk; ,af;ff; FO %yk; toq;fg;gLk; rthy;fis 

Kd;ndLg;gjw;F jpl;l ,izg;ghsUf;F cjTjy;

 • SPMC ,d; NjitfSf;F mika Nkyjpf nghWg;Gfs; toq;fg;gLk;

jifikfs;:

1.  f.ngh.j. (c/j) guPl;irapy; rpj;jp my;yJ nrayhsu; fw;iffspy; rhd;wpjo;fSld; 

tu;j;jf epu;thfj;jpy; bg;Nshkh 

2.  Mq;fpy nkhopapy; ruskhf> rpwe;j Kiwapy; vOJtJ kw;Wk; tha;%yj; 

njhlu;ghly;> Fwpg;ghf $l;lq;fis (mYtyfk; kw;Wk; ntspf;fsj;jpy;) rpy 

epkplq;fspNyNa jahu; nra;Ak; jpwd;. 

3. Mspilj; jpwd;fSld; njhopy;Kiwahd kw;Wk; rpwe;j MSik

4. jpl;lr; nrayhsu; nghWg;G xd;wpy; Fiwe;jgl;rk; ,uz;L Mz;Lfs; MDgtk;

5.  MS Office applications   (Excel, word kw;Wk;  power point) ,y; Nju;r;rp
rk;gsk;: khjhe;jk; &gh 60>000/=    
 • Ml;Nru;g;G Kiw – fl;likf;fg;gl;l Neu;Kfg;guPl;ir

jpl;l nrayhsu; gjtpf;fhd eyk;rhu; nfhLg;gdTfs;:

 •  C.Nr.ep. ,w;fhf rk;gsj;jpd; 15% $l;Lj;jhgdk; gq;fspg;Gr; nra;Ak; 

mNjNtis Copau; 10% gq;fspg;Gr; nra;thu;.

 • C.e.ep. ,w;fhfTk; rk;gsj;jpd; 3% $l;Lj;jhgdk; gq;fspg;Gr; nra;Ak;.

 • Vida eyk;rhu; nfhLg;gdTfs;

nghJthd mwpTWj;jy;fs;:

 •  ngau;> Kftup kw;Wk; ,U cwtpdu; my;yhj eLtu;fspd; njhlu;G tpguq;fSld; 

gupe;Jiuf;fg;gl;l gbtj;ij gad;gLj;jp tpz;zg;gj;ij rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

midj;J fy;tp rhd;wpjo;fspd; cWjpnra;ag;gl;l gpujpfis tpz;zg;gj;Jld; 

,izj;jy; Ntz;Lk;. http://www.spmclanka.lk vd;w mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; cj;jpNahfg+u;t ,izajs gf;fj;jpy; ,Ue;J tpz;zg;gg; 

gbtj;ij jutpwf;fk; nra;a KbAk;. 

 •  mur jpizf;fsk; kw;Wk; rl;luPjpahd rig Copau;fspd; tpz;zg;gq;fs;> mtu; 

Nju;T nra;ag;gl;lhy;> epakdj;ij ngWtjw;F tpz;zg;gjhuiu tpLtpg;gij 

cWjpg;gLj;jp jkJ epWtdq;fspd; jiytu;fs; %yk; rku;g;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.  

 •  tpz;zg;gj;ij nfhz;l fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; 

gjtpia Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk; vd;gNjhL mjid ,e;j tpsk;guk; ntspahfp 7 

ehl;fSf;Fs; gpd;tUk; Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

 • NkYs;s Njitfis g+u;j;jp nra;ahj tpz;zg;gq;fs; epuhfupf;fg;gLk;.

jiytu;>

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

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

fe;jty v];Nll; - ,uj;kyhid.  

ntw;wplq;fs;

        
   

mur mlkhd kw;Wk; KjyPl;L tq;fp

fhyp> tTdpah> FUehfy; kw;Wk; 
khj;jis Mfpa efuq;fspy; 
mYtyf trjpfspd; Njit

mur mlkhd kw;Wk; KjyPl;L tq;fpapd; fhyp> tTdpah> 

FUehfy; kw;Wk; khj;jis fpisfSf;fhf mYtyf ,lq;fs; 

thlif/ Fj;jif mbg;gilapy; Njitg;gLfpd;wd.

fpisfs; rJu mb

fhyp 2500 - 3000

tTdpah 1750 - 2500

FUehfy; 4000 - 5000

khj;jis 1750 - 2500

Njitg;gLk; trjpfs;:

 gpujhd tPjpnahd;wpw;F Kfg;ghf jiu khbnahd;whf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

Mff; Fiwe;jJ 4 thfdq;fSf;fhd  epWj;Jkplk;.

 NghJkhdsT fhw;Nwhl;lj;Jldhd kpd;Dw;gj;jp ,ae;jpu 

miwf;fhd jdpahd  ,lg;gug;G.

jP fhg;GWjp kw;Wk; kpd;dpay; nghwpapay; rhd;wpjo;.

mq;ftPdh;fSf;fhd jdpahd cl;nry;yy; trjp.

 ePh;> njhiyNgrp> %d;W-top kpd;rhuk;> kpd;Dw;gj;jp 

,ae;jpuk; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L trjpfs; mlq;fpa Vida 

mbg;gilj;  Njitg;gLj;jy;fs;.

mtru ntspr;nry;yy;fs;.

XL gjpj;j jiu.

vjph;ghh;f;fg;gLk; khjhe;j thlif> rJu mbapd; msT> 

mDkjpaspf;fg;gl;l fl;bl tiuglk; COC> cWjpapd; 

gpujpnahd;W kw;Wk; Vida epge;jidfs;; mlq;fyhd midj;J 

tpguq;fisalf;fpa Kj;jpiuaplg;gl;l tpz;zg;gq;fs; 2021.03.17 

Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 

gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; 

my;yJ NeubahfNt xg;gilf;fg;glyhk;.  Nfs;tpfs; mitfis 

%ba gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. 

 jiyth; (ngWiff; FO)>

 mur mlkhd kw;Wk; KjyPl;L tq;fp>

 ,y.: 269> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.

Nkyjpf tpguq;fSf;F> 011-7722879/ 011-7722784 Mfpa njhiyNgrp 

,yf;fq;f@lhf kdpjtsq;fs; kw;Wk;; nyh[p];bf;]; 

Mfpadtw;wpw;fhd gpujhd KfhikahsUld; jaT nra;J 

njhlh;G nfhs;sTk;. 

nghJ Kfhikahsh;>

mur mlkhd kw;Wk; KjyPl;L tq;fp>

,y> 269> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.

அரச நிறுவனம�ொன்றிற்கு 
சிறிய வவன் வண்டி-
மயொன்று மவகன் 12,  
முல்லைத்தீவு,  கிளி-
ம�ொச்சி,  வவுனியொ,  
�ன்னொர்  வே்வ. 
நீண்்ட கொ லைக் குத்ே்க-
க்கு .  0764422653.
 011302

சி றிய வவன் வண்டி-
மயொன்று வே்வ. 
�ொத்ே்ை,  இரத்� -
லைொ்ன,  மகொழும்பு,  
�ொத்ே ்ை,  கண்டி ,  
�ன்னொர்,  ஹம்்ொநவேொ -
ட்்ட. நீண்்ட கொலைத்தி-
ற்கு.  0764422653.
 011304

ஜப்ொனிலிருநது இைக்கு-
�தி மசயயப்ட்ட சிைநே 
நி்லையிலுள்ள ்சக்கி -
ளகள மேொ்கயொக 
கு்ைநே வி்லையில 
வி ற் ் ் ன க் கு ண் டு . 
077-3792029,  077-
3544855 015341

அருகம்வ் 8 குடும்் 
அ்ைகள (Fam-
ily Rooms) உ்டன்,  
40 வ்ர்ச் கொணி 
உ்டன் விற்்்னக்கு. 
0777374433,  h i l m 
e s a m s u d e e n @ g m a i l . c 
o m ,  hilmesamsudeen
 014141

மகொட்டொஞவச்ன,  ்ர�ொ -
னநே �ொவத்ே,  இரண்டு 
க்்ட உ்டனடியொ க 
வொ்ட்கக்கு உண்டு. 
1) GROSA RY,  2) 
வேநீர் க்்ட மரொடடி 
TAKE A W AY PAS-
TRY SH O P உகநே-
து. 07 7 1864044,  
01124 3 7892.
 014831

மவள்ளவத்்ே ஸவ்டசன் 
வீதியில 1800 SQ.ft 
மகொண்்ட ேனி வீ டு வொ-
்ட்கக்குண்டு. Office/
Hotel ்ொவ்னக்கும் 
உகநேது. மேொ்டர்புக -
ளுக்கு - 10.00Am 
to 1.00Pm (week 
Days) - 0752411500/
0112588854 015168

�துவ்ொ்ே ்ொவ்ன,  
உ்டல ம�லிேல,  
மகொழுத்ேல,  அதிக 
நித்தி்ர,   நித்தி்ர -
யின்்� ,   வசொர்வு. 
உ ள�ொடடு �ருத்துவ -
ம். D R.ABDEEN 
சு ்ஜப,  நிவ்திஹொரி 
ம� டி க்கல,  116 C,  
மகொழும்பு  கண்டி வீதி,  
ம்ற்வைொல நி்லைய ம் 
அடுத்து. 008301

ஒரு முன்னணி நிறுவனம் 
மகொழும்பு புை�கர் ்கு -
தியில சந்ேப்டுத்ேல 
அலுவலைர்க்்ள ஆடவச-
ர்க்கின்ைது. �ருத்துவம்,  
வொகனம்,  வ்ொனஸ,  
சம்்்ளம் ,  மவளி �ொடடு -
ப ்ய ணஙகள இதில 
உள்ள ்டஙகும். 50 
வய திற்குக் கு்ைவொ-
னவர்கள அ்ையுஙக-
ள. 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

விற்்்ன பிரதிநிதிக-
ள �ொடு முழுவதும் 
வொகன ்ொகஙகள வி -
ற்்்னக்கொக அனு்வ -
ம். வொகன ்ொகஙகள 
்ற்றிய அறிவு. சொரதி 
அனு�தி ்த்திரம் உ்்ட -
யவர்கள உ்டனடியொக 
அ்ைக்கவும். ேஙகுமி்ட 
வசதிகள வைஙகப்டும். 
சநஜீவ வ�ொ்டர் ஹவுஸ 
ேனியொர் நிறுவன -
ம். 0702007714
 015543

வககொ்லை எ�து நிறுவன -
த்தில கீழவரும் ்ேவிக -
ளுக்கொன ்ணியொடகள 
வே்வ. ம�கொனிக் 
�ற்றும் வொகன 
சர்விஸ வ்ொன்ை து-
்ைகளுக்கொன அனு -
்வம் உள்ள �ற்றும் 
ம ே ொ ழி லை ொ ்ள ர் க ள . 
வககொ்லை்ய அண்டிய 
பிரவேசஙகள விவச்டம். 
ேஙகுமி்ட வசதிகள வை -
ஙகப்டும். அ்ைக்க -
வும். 0702007714 
சநஜீவ வ�ொ்டர் ஹவுஸ 
ேனியொர் நிறுவனம்.
 015541

ம்ொறியியல மேொழிற்சொ -
்லைக்கு வலைத்�ன்,  
மவல்டர்,  பிட்டர் �மிரி 
வகட்டர் ,  மிலரயிட 
பிட்டர்,  மின்சொர மேொழி -
லநுட்வியலைொ்ளர்,  உே -
வி யொ்ளர்கள வே்வ. 
1 2 3,  வ்க்கரி சநதி,  
அத்திடிய,  மேஹிவ்்ள. 
0 7 7 1555 996,  
0 7 1 -577 0597,  
0 7 5 9225 404
 015340

D river மவௌ்்ளவத்்ே 
வீடடில ேஙகியிலிருநது 
ம�னுவள (Manu-
al) கொர் ஓட்டக்கூடிய 
மகொழும்பு ்ொ்ேகள 
்ற்றி �ன்கு அனு்வமு -
்்டய 45 - 55 வயதிற்கு 
இ்்டப்ட்ட சொரதிகள 
வே்வ. வ�ரில வரவும் - 
இலை. 18,  மவௌிஅமுன 
வீதி,  வஹகித்ே,  
வத்ே்்ள. மேொ. வ். 
இலை. 076-620030 
 015431

கிரி்த்மகொ்ட கிரி்த்மகொ்ட 
க்ளனியில அ்� -

நதுள்ள வீம்டொன்றில 
ேஙகி ்ணிபுரியகூடிய 
ஆவரொக்கி�ொன,  சுறுசு -
றுப்ொன ம்ண்மணொ -
ருவர் வே்வ. அ்ைக்க-
வும். 0702007714
 015538

நுவகமகொ்்ட பிரவேசத்தில 
சொப்ொடு,  ேஙகுமி்ட வச-
திகளு்டன் வீம்டொன்றில 
வவ்லை மசயயக்கூடிய 
்ணி பம்ண் ஒருவர் 
வே்வ. சிஙக்ளம் 
வ்சத் மேரிநேவர் விரு-
ம்்த்ேக்கது. சம்்்ளம் 
வ்சி தீர்�ொனித்துக் மகொ -
ள்ளலைொம். மேொ்டர்புகளு -
க்கு. (Rs. 28, 000 - Rs. 
32, 000) 0760 077785)
 015260

வீம்டொன்றில ேஙகியிரு -
நது உணவு ச்�த்ேல 

�ற்றும் சுத்திகரிபபு 
வவ்லைகளிற்கு ம் -
ண்மணொருவர் வே்வ. 
0 7 1 7 2 6 8 8 3 5
 014313

அவிசொவ்்ள �ொமகொலை 
இைப்ர் வேொட்டத்தி -
ற்கு இைப்ர் ்ொல 
மவடடும் ஊழியர்கள 
வே்வ. அ்ையுஙக -
ள - 0715371839.
 014568

எ�து �ொத்ே்்ளயில 
அ்�நதுள்ள மி்ளகுத் 
வேொட்டத்திற்கு ேஙகுவ -
ேற்கு மேொழிலைொ்ளர்க -
ள குடும்்ம் வே்வ. 
நீர்,  மின்சொர வசதிக-
ளு்டன்  வீ டு உண்டு. 
0 7 6 7 7 7 5 0 0 0 ,  
0 7 7 3 4 2 4 2 5 5 .
 015054

எ�து நிறுவனத்திற்கு 
வ�சன்�ொர் (2800 
இலிருநது) உேவி-
யொ்ளர்கள (1800 
இலிருநது) வே்வ. 
ஹன்சி. மகொன்ஸர -
க்ஷன்,  �த்வேமகொ்ட. 
சி ஙக்ளம் வே்வ. 
0 7 7 8 8 4 4 1 2 5 ,  
0 7 8 7 3 9 9 2 4 0
 015415

�ொத்ே்்ள MOF 
்லை்க வவ்லையொ-
டகள வே்வ. MOF 
ம்யின்ட மவடடுேல,  
வீடடுத் ே்ள்ொ்ட வவ்லை 
மேரிநேவ ர்கள. மேொ்ட-
ர்புமகொள்ளவும். ேகுநே 
சம்்்ளம் வைஙகப்டும். 
மேொ்டர்புகளுக்கு. 076-
1374522 015425

வ�சன் ்ொஸ �ற்றும் உே -
வியொ்ளர் பின்வரும் 
்குதிகளுக்கு வே்வ -
ப்டுகின்ைனர். கண்டி,  
�ொத்ே்்ள,  குரு �ொக -
ல,  மகொ ழும்பு. ேகுநே 
சம்்்ளம் வைஙகப்டும். 
மேொ்டர்புகளுக்கு. 076-
1362027 015428

மகொஹுவ்லையில அலு-
வலைகத்தில ேஙகியிரு -

நது ்ொதுகொபபு �ற்றும் 
வவ்லை மசயய மேொழி-
லைொ்ளர் ஒருவர் வே்வ. 
0 7 7 - 3 0 1 8 3 0 4 ,  
0 1 1 2 8 5 4 6 8 1
 015098

மேரிவு மசயயப்ட்ட பி-
்ளொஸடிக் ம்ொருடகள 
ேயொரிக்கும் நிறுவன-
த்திற்கு இரவு/  ்கல 
வச்வக்கு ஆண்/  
ம்ண் ஊழியர் வே்வ. 
�ொேொநே சம்்்ளம் 35, 
000 இற்கும் 45, 000 
ரூ்ொவிற்கும் இ்்டயில 
சிஙக்ளம்  வ்சத்மே -
ரிநே வர்கள �டடும். 
071 5595106
 015417

்ொ துகொபபு அதிகொரி (In-
ternal Security Of-
ficer)/  ்ொதுகொவலைர் 
(Watchman) வத்ே்்ள-
யில அ ்�நதுள்ள 
ம ே ொ ழி ற் ச ொ ் லை க் கு 
்ொதுகொபபு வச்வயில 
அனு்வமுள்ள �ற்றும் 
க்ட்�யில திை்�யொக 
மசயற்்்டக்கூடியவர்கள 
வே்வ. - ்ொதுகொபபு 
அதிகொரி (Internal Se-
curity Officer) - ்ொது-
கொவலைர் (Watchman) 
கீழக்கொணும் முகவரி-
க்கு வ�ரில வரவும். No. 
18,  மவலியமுன வீதி,  
வஹகித்ே,  வத்ே்்ள . 
மேொ. வ். இலை. - 076-
6200300 015620

 மகொழும்பு - கொலி பிரேொன 
வீ தி யில கடடும்த்ே 
பிரவேசத்தில அ்�-

நதுள்ள க்்ட ஒன்றி-
ற்கு 18-35 வயதிற்கு 
உட்ட்ட ஆடகள வே -
்வப்டுகின்ைொர்கள. 
உணவு,  ேஙகுமி்ட வச -
திகள  வைஙகப்டும். 
மேொ்டர்பு இலைக்கம் - 
0771989559,  076-
3046748 015420

மேஹிவ்்ளயில இரண்டு 
அ்ைகள அலலைது 
வவ்லைக்கு மசலலும் 
ம்ண்கள அலலைது �ொ -
ணவர்கள ( Sharing 
Conciderd) மேொ்டர்பு 
- 0779502080
 015010

இரத்�லைொன மசொயசொ -
புர - 3 பி்ளொடடுக்கள/  
வீடுகள,  விற்்்ன -
க்கு. 40 இலைடசம்,  66 
இலை டசம் 100 வ்ர்ச்சு -
க்கள கொணி 1 0  இலை-
டசம் ஒரு  வ்ர்ச்சிற்கு 
விற்் ்ன  மகொர்கி்ள-
மவலலை .  (வ்சித் தீ -
ர்க்க லைொ ம்) ம�ொைடடுவ 
மேொ ்லை வ்சி - 011-
2632916) 015055

மேஹிவ ்்ள,  களுவ்ொ -
விலை ்வத்தியசொ்லை-
க்கு  எதிரவர பீரிஸ 
வீதியில 6 வ்ர்ச்சஸ 
கொணியில இரண்டு 
�ொடிகள மகொண்்ட 
புத்ேம் புதிய வீடு வி -
ற்்்னக்குண்டு. 6 
்டுக்்க அ்ைகள,  
3 குளியலை்ைகள 
�ற்றும் இரண்டு 
கொர்கள நிறுத்ேக் கூடிய 
கரொஜ் .  உத்வேச வி்லை 
40 மிலலியன் ரூ்ொ. 
ேரகர் வவண்்டொம். 078-
2310732 015424

பி ட்டவகொடவ்ட,  �ொதிமவலை,  
ஒபவஹன ்ொ்ேயில 
16 வ்ர்ச்சில இரு �ொடி 
வீடு,  உ்டன் விற்்்ன-
க்கு . 076-1700969.
 015101

641

ே்ர�ொடி,  மேொ்டர்�ொடி,  
தி ஸ ொ � ொ ய க் க வ த் ே 
மேொ்டர்�ொடி - �ொளிகொ -
வத்்ே வீதி,  மகொழும்பு 
- 10. � ண்்ட்ம்,  (3) 
்டுக்்கய்ை,  ஓயவு-
அ்ை,  ச்�ய லை்ை,  
கழி ப்்ை,  குளி யலை-
்ை,  கொ ர்  நிறுத்துமி-
்டம் உ ண்டு. மேொ.வ் 
- 0 760315269.
 014827

Torrington Flats Co - 15 
இல ம்ரிய அ்ை வொ்ட -
்கக்குண்டு. அ்ைக்கு 
ே னியொன Entrance 
உண்டு. மேொ்டர்புகளு -
க்கு - 0112584024.
 015171

 மகொழும்பு - 05,  திம்பி -
ரி கஸயொய வீதி வீ டு 
வொ ்ட ்கக்கு,   3 ்டு-
க்்க ய்ைக ள,  2 கு -
ளிய லை்ைகள (1500 
ச. அடி) ,  கீளஸ சுப்ர் 
இற்கு  முன்னொல. 
077 7812845,  
077 8246445.
 014597



டுபாயில்  உலகத் தாய்மாழி 
தினத்்த முன்னிட்டு கடநத 

22.02.2021 சனிக்கிழ்ம அன்று  
இ்ைய வழியாக, கல்லி்டக்-
குறிச்சி ததசிய கல்வி அறக்கட்-
ட்ையும், அசிஸ்ட்   தவர்ல்டு 

ரிக்காட்ஸ்ம் இ்ைநது  உலக 
சாத்ன நிகழ்வ நடத்தியது. 

இநத  நிகழவில் உலகின் 7 
கணடத்திலுளை 42 நாடுகளிலி-
ருநது 200 க்கும் தமறபட்ட  தமிழ 
ஆர்வலர்கள கலநது ்காணடு 

்தாடர்நது 9 மணி தநரம் தமிழின் 
சிறப்ப  தபசியும் தமிழ வாழக 
என்று கூறியும், தமிழ வாழக என்ற 
பதா்கயும்  காணபித்தார்கள. 

இநத நிகழவானது Assist World 
Records மூலமாக உலக  சாத்ன-

யாக பதிவு ்சயயபபட்டுளைது. 
இதுதபால் ்சன்ற வருடமும்  
கல்லி்டக்குறிச்சி திலகர் வித்தி-
யாலயம் தமனி்லபபளளியின் 
2020 மாைவர்களும்   தமிழ என்ற 
எழுத்து வடிவத்தில் நின்று உலக 

சாத்ன புரிநதது  குறிபபிடத்-
தக்கது. 

தமிழ ்மாழியின் சிறப்ப 
உைர்த்துவதறகாக உலகத்  தமிழர்-
க்ை ஒன்றி்ைத்து இநத உலக 
சாத்ன்ய ்சயத கல்லி்டக்கு-

றிச்சி ததசிய  கல்வி அறக்கட்ட்ை 
நிறுவனத்்த பல்தவறு நாடுகளில் 
இருநது கலநது ்காணட உலகத்  
தமிழர்கள பாராட்டி வருகின்றனர்.

     -- 
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டுபாயில் உலகத் தாய்மாழி 
தினத்்த முன்னிட்டு 

்வளைவத்்த 
தராஹினி விதியில் 
அ்மநதுளை இஸ்-
லாமிய கல்வி நி்ல-
யத்தின்  நல்லிைக்கம் 
்மயம் அண்மயில்   
திறநது ்வக்கபபட்-
டது.  பிரதம அதிதியான   
இலங்க இராணு-
வத்தின் முன்னாள 
த்ல்ம பணியாைர் 
தமஜர் ்ஜனரல் உபய  
மட்வல நி்லயத்்த 
திறநது்வபப்தயும், 
நி்லயத்தின் த்லவர் 
இல்யாஸ் ஹனிபா, 
்சயலாைர் கலீலூர் 
ரகுமான், மறறும் 
டாக்டர் ரஷீன் பாபபு 
ஆகிதயா்ரயும் படஙக-
ளில் காைலாம். 

படம் : ரு்சக் பாரூக்

தேவி பரமலிஙகத்தின் 
‘உளதை இருபபது 
்நருபபு’ எனும் 
சிறுக்த ்தாகுப-

புக்கு மதிபபு்ர ்சயவது மகிழ-
வான விடயமாகும். இச் சிறுக்த 
்தாகுதியிலுளை பத்து சிறுக்த-
களும் ஏததா ஓரடிபப்டயில் 
அரசியல்  ்சல்்நறி்ய ்காண-
டிருக்கிறது. அநத வ்கயிதலதய 
எனது பார்்வயும் மதிபபு்ரயும் 
வடிவ்மக்கபபடுகிறது. அரசி-
யல் இலக்கியம் தபசுதல் என்பது 
இலக்கியத்தின் மரபுகளில் 
ஒன்றாக அ்மநதுளைது. அதற-
கான நீணட உ்ரயாடலும் ்வளி-
யீடுகளும் தமிழ பரபபில் உணடு. 
அத்த்கய வ்ரபுக் குளதைதய 
ததவி பரமலிஙகத்தின் சுவாசிப-
பும் உளைது. அவரது ப்டப-
புக்களின் உயிர்மூச்சு மார்க்சிஸ-
பார்்வ்ய ்காணடுளை்த 
காைலாம். ்தாழிலாைர் சார்நத 
சாமானியர்கைது வாழவுசார்நத  
எழுத்துக்களின் ்தாகுபபாகதவ 
‘உளதை இருபபது ்நருபபு’ 
எனும் ்தாகுபபு அ்மநதுளைது.  

இத் ்தாகுபபில் அ்மநதுளை 
சிறு க்தகளில் ்நருபபாக 
கனநது ்காணடிருபபது 1983இல் 
நிகழநத யூ்ல கலவரமாகும். 
அத்னதய உளதை இருபபது 
்நருபபு எனும் த்லபபில் 
தநதுளைார் நூலாசிரியர்.  அச்-
சிறுக்த தகாடிட்டுக் காட்டும் 
அழிவுகளும், மீறல்களும் தமிழ 
சமூகத்தின் இருபபு பல தசாபதம் 
கடநதும் நி்னவு ்காளைபபடுகி-
ற்த அழகான ்மாழிக்குளைால் 
தநதுளைார். அத்னக் கடநது 
எத்த்னதயா துயரஙக்ை தமிழ 
மக்கள அனுபவித்த தபாதும் 
யூ்ல கலவரம் மறக்க முடியா-
ததும், ்நருபபாகதவ கனன்று 
்காணடிருக்கின்ற்தன்ப்தயும் 
இக்க்த முழு்மபபடுத்துகிறது.

இன வன்மு்ற, கலவரம் 
சார்நது ‘இல்லாதது இருக்க நியா-
யமில்்ல’ எனும் த்லபபில் 
இன்தனார் சிறுக்த்யயும் தந-
துளைார். அது முழு்மயாக ததர்-
த்லயும் அதன் பிறபபிடமான 
ஜனநாயக ்வளி்யயும் தபசுவ-
துடன் படு்கா்லகள எபபடி 
ஜனநாயகத்தின் தபாலிக்ை 
்காணடிருக்கிறது என்ப்த 
தமிழர் சூழலி்லக் ்காணடு 
மதிபபிட்டுளைார். ஜனநாயகத்-
தின் வலி்மக்ை சுட்டிக்காட்-
டும் ஆசிரியர் அதன் தபாலிகைால் 
சி்தநதுதபான நம்பிக்்கக்ை-
யும் ததால்வியுறும் ஜனநாயக விழு-
மியஙகைால் ஆதிக்க சக்திகளின் 
பலத்்தயும் தகாடிட்டுக் காட்டு -
கின்றார்.

இவவ்கயில்  இரணடு சிறுக-
்தகளும் தமிழ மக்களின் இன-
வன்மு்ற்யயும் இனக்கலவ-
ரத்்தயும் அடி்யாறறி தயார் 
்சயயபபட்டுளைன.

இரணடாவது அத்த்கய வன்-
மு்றக்கு ப்க்மக்கும் எதிராக 
எழுச்சிய்டநத தமிழ மக்கைது 
தபாராட்டஙகள ஏறபடுத்தியுளை 
சி்தவுக்ை தரும் விதத்தில் 
இரணடு சிறுக்தக்ை இத்்தா-
குபபில் தநதுளைார். ததவி பரம-
லிஙகத்தின்  சிலு்வபபாடுகள, 
அக்கினி நிலம் என்ப்த கடநத 
மூன்று தசாபதஙகைாக தமிழ 
மக்கள அனுபவித்த தபாராட்டங-
கையும் அதன் இழபபீடுக்ையும் 

இரத்தமும் ச்தயுமாக தநதுள-
ைார். தபாராட்டத்தின் வி்ைவால் 
ஏறபட்ட தாக்குதல்களும் அதனால் 
தமிழ மக்கள எதிர்்காணட அழி-
வுக்ையும் விபரைபபடுத்தும் 
இக் க்தகள அதன் வழியாக 
தபாராட்டம் மனித சமூகத்தின் 
இயல்பானததா என்கின்ற மார்க்-
சிஸ பார்்வ வி்தத்துளைார்.

மூன்றாவது சுரணடலின் தாக்-
கத்தி்ன அ்டயாைபபடுத்-
தும் ஐநது சிறுக்தக்ை இத்-
்தாகுபபில் தநதுளைார். அ்வ 
ஒவ்வான்றும் சமானிய மனித-
னது வாழவின் வலிகைாகவும் 
அதிலிருநது விடுபடுவதறகான 
உ்ழபபாகவும் சுட்டிக்காட்டும் 
நூலாசிரியர் தமிழ சமூகபபரப-
பில் காைபபடும் தபாக்கி்னதய 
சு்வயான ்மாழியில் தநதுள -
ைார். குறிபபாக ‘்வல்லபபடு-
கின்ற நியாயஙகள’ எனும் க்த-
யானது க்ரதயார மக்களின் 
வாழவிய்லயும் உ்ழப்பயும் 
அதனால் ஏறபடும் சுரணட்ல-
யும் விபரைபபடுத்துகின்றன. சம்-
மாட்டி்யயும் ்தாழிலாை்ரயும் 
்வத்துக் ்காணடு இக்க்த வடி-
வ்மக்கபபட்டுளைது.

அவவாதற ‘சூரியன் ம்ற-
கிறான்’ எனும் க்தயானது 
நா்ைய விடியலுக்காக காத்திருக்-
கும் சமூகத்தின் எதிர்பார்க்்க்ய 
தருகின்ற ப்டபபாக உளைது. 
இதுவும் கடல்சார் ்தாழில் 
நி்ல்ய முதன்்மபபடுத்தும் 
விதத்தில் கட்ட்மக்கபபட்டி-
ருக்கிறது. இதததபான்று ‘ஒரு 
கூட்டம் வ்ல கைவு தபாகிறது’ 
கடல் ்தாழில்சார்நதும் ஆதிக்க 
சக்திகளின் தபாக்குக்ையும் 
்தாழிலாைரது வாழவின் துன்பங-
க்ையும் ்சால்லும் க்தயாக 
அ்மநதுளைது.

தமலும் சுரணட்ல விபரைப-
படுத்தும் ‘நிவாரைம்’, ‘பூபாைம்’ 
தபான்ற சிறுக்தகள அ்மநதுள-
ைன. கடன் சு்மயும், பைத்தின் 
சுரணடலும் ்சல்வநதனுக்கும், 
சாமானியனுக்கும் இ்டயில் 
நிகழும் தபாராட்டத்்த காட்டுவ-
தாக இக்க்தகள அ்மநதுளைன. 
அ்னத்துதம தமிழ சமூகச் சூழ-

லுக்குளைால் சுரணடல் ் கமாறும் 
தத்துவத்்த தருகின்றன.

ஆரம்பக்கல்வி முதல் பல்க -
்லக்கழகக் கல்வி வ்ரயான 
பரபபி்ன தநதுளை நூலாசிரியர் 
உ்ழபபின் முக்கியத்துவத்்த-
யும் சுய்தாழிலின் தத்வ்ய-
யும் சுட்டிக் காட்டுகின்றார். இது 
சமகால சமூகபபரபபிலும் அரசுக -
ளின் ்காள்ககளினும் ்சல்வாக் -
குச் ்சலுத்தும் ஒரு விடயமாக 
அ்மநதுளைது.  மிக இலகுவான 
்மாழிக்குளைாலும் ்பாறிமு -
்றக்கூடாகவும் உ்ழபபு என்ற 
ஒற்றச் சிநத்ன்ய தநதுள-
ைார்.

சிறுக்தயின் ஒவ்வாரு க்தக-
ளும் தனித்துவமான பக்கஙக்ைக் 
்காணடிருநதாலும் இனவன் -
மு்ற, தபாராட்டம், சுரணடல் 
சுய்தாழில்சார் உ்ழபபு எனும் 
வ்ரபுகளுக்குளைால் பயணிக்-
கின்ற்த காைலாம். ததவி பர -
மலிஙகத்தின் ப்டபபுக்களில் 
மார்க்சிஸம் ஒரு தனித்துவமான 
அ்டயாைமாகதவ உளைது. 
அவரது கடநதகாலப ப்டபபுக -
ளும் அவவாறான்வகதை. அநத 
வ்கயில் தமிழ சமூகபபரபபில் 
தபசதவணடிய அதிக விடயங-
க்ை தநதுளை இச்சிறுக்த 
்தாகுபபு ்பாறுமதியான ப்டப -
பாக உளை்தன்ப்த உைர முடி-
கின்றது.

ததவி பரமலிஙகத்தின் 
பார்்வயும் ப்டபபுகளும் 
இன்னும் ்பருகதவணடும். 
தமிழச் சூழலில் அதிகம் ்சறி -
வாக்கம் அ்டய தவணடும். 
அவரது ப்டபபுக்கள அ்னத்-
தும் ்வளிக் ்காணடு வரபபட -
தவணடும். அவருக்கும் அவரது 
உ்ழபபுக்கும் இ்த முதன்்மப-
படுத்திய எழுத்துலக ப்டபபாளி -
களுக்கும் வாழத்து ்தரிவிபபதில் 
மகிழவ்டகிதறன்.

இலங்கைக் கைவிஞர் கைாப்பியக்தகைா 
ஜின்ா ஷரீபுத்தீன எழுதி வெளி-
யிட்டிருக்கும் '்ைெண்ணன' 

இராை கைாவியம் உலகை ோய் வைாழி தி்ைாம் 
21.02.2021 அனறு வகைாழும்புத் ேமிழ்ச் 
சஙகைம் சஙகைரப்பிள்ளை ைண்டபத்தில் அரங-
தகைற்றம் வபற்றது. அதுபறறிய சுருக்கைப்பார்-
்ெதய இதுொகும். இராை கைாவியம், இராைாய-
்ணம், சம்பூர்்ண இராைாய்ணம் எனவ்றல்லாம் 
வபயர் வபறறு உலகைப்புகைழ் ைகைா கைாவியைாகைத் 
திகைழ்ெது கைம்பராைாய்ணம்.   

''வெகைம் புகைழும் புணய கை்ே ராைனின 
கை்ேதய உஙகைள வசவி குளிரப் பாடுகித்றாம் 
தகைளுஙகைள இ்ேதய'' எனும் பா்டல் 1963 
ல் 'லெகுசா'எனும் தி்ரப்ப்டத்தில் வெளிெந்து 
ேமிழ் உல்கைதய பரெசத்தில் ஆழ்த்தியது.   

ஒதர பா்டலில் ராைாய்ணத்்ேப் பாடும் நீண்ட 
பா்டல் ெரிகை்ளை கைவிஞர் ைருேகைாசி எழுதியிருந்-
ோர். பி.சுசீலாவும் பி.லீலாவும் பாடிய இப்பா்டல் 
இனறும் தகைட்தபா்ர கி்றஙகை்ெக்கும் ஒரு 
பா்டலாகும். ஒதரப்டத்தில் இராைாய்ணம் ப்்டத்-
ேளித்ே லெகுசா ஒருசாே்்ப் ப்டைாகும்   

10500 பா்டல்கைள வகைாண்டது கைம்பராைா-

ய்ணம். ்ைெண்ணன கைாவியத்்ே 1358 
வசய்யுளகைள வகைாணடு ப்்டத்துளளைார் கைாப்பி-
யக்தகைா.   

''இராை நாட்்டெதர பாடிய கை்ே்ய 
இராெ்ண நாட்்டார் பாடிய நூலிது'' எனறு முது-
வபரும் ேமிழறிஞர் ''ேமிழ்க்கை்டல்'' மு்்ெர் 
இரா. கைலியவபருைாள ெர்ணித்துளளைார்.   

கைம்பராைாய்ணம் பி்றந்ே கை்ே பலருக்குத் 
வேரியும் அ்ே இயறறிய கைம்ப்் கைல்வியிற 
சி்றந்ேென எ் ெர்ணிப்பார். கைம்பன கைம்ப-
ராைாய்ணம் பறறி அறிஞர்கைள பலர் ஆய்வு 
வசய்து ெந்ேது்டன இனனும் முடிவு்றா ஆய்வு-
கைள வோ்டர்கின்ற்.   

 இலங்கையில் 1980 கைளில் ஸோபிக்கைப்-
பட்்ட 'இலங்கைக் கைம்பன கைழகைம்' ஆணடுதோ-
றும் கைம்பன விழாக்கை்ளை வெகு விைரி்சயாகை 
வகைாண்டாடி ெருகின்றது.   

கைவியரசர் கைம்பன பறறியும் கைம்பராைாய்ணம் 
பறறியும் உலகை அளைவிலா் ஆய்வுகைளும் 
விழாக்கைளும் ந்டந்ேெண்ணமுளளை்.   

எைது இலங்கைத்திரு நாட்டின அறிஞர்கைள 
பலர் கைம்பன கைம்பராைாய்ணம் பறறிய ஆய்வு-
கைள வசய்தும் கைட்டு்ரகைள எழுதியும் நூல்கைள 
வெளியிட்டும் ெருகின்ற்ர்.   

ேமிழ் நாட்டில் இஸலாமிய ேமிழ் அறிஞர்கைள 

பலரும் இராைாய்ணத்்ே ஆய்வு வசய்தும் 
நூல்கைள வெளியிட்டும் உ்ரகைள நிகைழ்த்தியும் 
ெருகின்ற்ர். ை்்றந்ே நீதிபதி மு.மு.இஸைா-
யில், கைவிக்தகைா அப்துல் ரகுைான தபான்றெர்-
கைள குறிப்பி்டத்ேக்கைெர்கைள.   

இராெ்ணன ஆண்ட இலங்கைத்தீவிலி-
ருந்து இஸலாமியத் ேமிழ் இலக்கிய ஆளு்ை 
வகைாண்ட கைாப்பியக்தகைா ஜின்ா ஷரீபுத்தீன 
எழுதியிருக்கும் இராை கைாவியம் இலகு ேமிழ் 
வகைாணடு ஆக்கைம் வபறறிருப்பது கைணடு இலங-
்கையர் நாம் வபருமிேம் வகைாளளைல்தெணடும்.   

21.02.2021 ல் வகைாழும்புத் ேமிழ்ச் சங-
கைத்தில் ந்்டவபற்ற '்ைெண்ணன' இராை 
கைாவிய வெளியீட்டுவிழா வகைாவிட் 19 சுகைாோர 
விதிமு்்றகைள தப்ணப்பட்டு வெகு சி்றப்பாகை 
ந்்டவபற்றது.   

சஙகைரப்பிள்ளை ைண்டபத்தில் ேமிழ் அறிஞர்-
கைள தபராசிரியர்கைள ப்்டப்பாளிகைள எழுத்ோளைர்-
கைள ஊ்டகைவியலாளைர்கைள ஆணகைள வபணகைள 
எ் கைலந்துவகைாணடு வியப்பில் ஆழ்த்திய 
விழாொகை இது கைா்ணப்பட்்டது.   

்ைெண்ணன கைாவியம் பறறி பலரும் 
தபசி்ர். தபராசிரியர் ெ.ைதகைஸெரனின 
நயவு்ரயும் கைம்பொரிதி இ.வெயராஜின சி்றப்-
பு்ரயும் ச்பதயா்ரப் வபரிதும் கைெர்ந்ே்.   

்ைெண்ணன இராை கைாவியம் ப்்டத்-
ே்ைக்கைாகை இலங்கை கைம்பன கைழகைத்ோல் 
நூலாசிரியர் கைாப்பியக்தகைா ஜின்ா ஷரீபுத்தீன 
வகைௌரவிக்கைப்பட்்ட்ை ஈழத்து ேமிழ் இலக்கிய 
ெரலாறறில் ேமிழ்க் கைாப்பியப் ப்்டப்புக்கு 
கி்்டத்ே ஒரு வபரும் வகைௌரெைாகும்.   

அதயாத்தியில் ராைர் தகைாவில் பாபர் ைஸஜித் 
பிரச்சி்்கைள ைேக் கைலெரைாகி நீறுபூத்ே 
வநருப்பாயிருக்கும் இக்கைாலகைட்்டத்தில் ஓர் 
இஸலாமியத் ேமிழ் இலக்கிய ஆளு்ையால் 
எழுேப்பட்டுளளை ்ைெண்ணன கைாவியம் சைய 
நல்லி்ணக்கைத்்ே கைாலந்தோறும் எடுத்துக் 
கூ்றத்ேகுந்ே ஓர் உன்ே எடுத்துக் கைாட்்டாகும்.   

இச் சந்ேர்ப்பத்தில் மு.தைத்ோவின பா்ட-
வலானறு இஙகு நி்்வு கூரத்ேக்கைது; 
''ோஜைகைாலின கைாதிதல ராை கைா்ே கூ்றலாம் 
ைாறும் இந்ேப் பூமியில் ைேஙகைள ஒனறு 
தசரலாம்'' எனறு பாடிய்ே அப்படிதய தநரில் 
கைணடு அனுபவித்ேதுதபால் கைாப்பியக்தகைாவின 
்ைெண்ணன வெளியீட்டு விழாவில் கைணடு 
கைளித்தோம்.   

இேயஙகைளின இ்்ணப்புக்கு இலக்கியம் 
வசய்தொம் இ்ே இறுதி மூச்சுெ்ர தபணிக் 
கை்்டப்பிடிப்தபாம். 

ொழ்கை நம் ோய் வைாழியாம் ேமிழ் வைாழி.   

இணையவழியாக 
உலக சாதணை

இராவைன் ஆண்ட பூமியில் எழுந்துள்ள   
இராம காவியம் 'ணமவணைன்'  

 ோஸிம் அகைைது - 

நூல் அறிமுகம்

நூல்   – உள்ளே இருப்பது நெருபபு (சிறுகதைகள)
ஆசிரியர்  – ்ைவி ்பரமலிஙகம்
நெளியீடு  – ெல்லூர் பிர்ைச நசயலக கலாசார ்்பரதெ 
விதல – ரூ 300/=

தபராசிரியர் 

தகை.ரீ கைத்ணசலிஙகைம் 
ே்லெர் 

அரசறிவியல் து்்ற 
யாழ். பல்கை்லக்கைழகைம்.
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ஈழத்து நவீன இலக்கிய வரலாறு ஐம்பதுகள் முதல் எழுச்-
சிப்பறத் பதாடங்கியதாக விமர்சகரகள்  குறிப்பிடுவர.

ஈழகக்சரி, சுதந்திரன், மறுமலரச்சி மற்றும தினக-
ரன்,  வீரகக்சரி ஞாயிறுப் ்பதிப்புகள் இலக்கியப் ்படடப்புக-
ளுக்கு முக்கியத்துவம அளித்துப் பிரசுரித்தன.

க்சாமசுந்தரப் புலவர முதல் கவலடைப் க்பரம்பலப் 
புலவர,  தில்டலநாதப் புலவர, இளமுருகனார, க்சா. நடரா்சா, 
்பண்டிதர நல்லதமபி, அல்வாயூர ப்சல்டலயா, நவநீதகிருை-
்பாரதியார, யாழப்்பாைன், சு. நகட்சபிள்டள, ்பண்டிதர ்சச்சி-
தானந்தன், கவந்தனார, மதுரகவி நாகரா[ன், கவிஞர ்பசு்பதி,  
மகாகவி ஆகிகயாருட்படப் ்பல புலவரகள்  - கவிஞரகள் வீச்சு-
டன் எழுதினர. கவிடத - காவியம ்படடத்தனர.

அந்தக் காலத்தில்தான் கவலடைத் தீவு - ்சரவடையூடரச் 
க்சரந்த தில்டலச் சிவன் இலக்கியத்துடறயில் ஈடு்படடார.

இவரது இயற்ப்பயர தி. சிவ்சாமி.
1928  -ம ஆண்டு கமதின நாளன்று பிறந்தவர.ஐம்பது-

களின்  ஆரம்ப  காலத்தில் தீவகத்தில் தமிழரசுக் கடசிடய 
அறிமுகப்்படுத்திப் பிர்சாரத்தில் ஈடு்படட நாகவந்தனுக்கு உறு-
துடையாகவிருந்து ஒத்துடழப்பு வழங்கியவரகளில் ஒருவர 
தில்டலச் சிவன்.

யான் ஐந்தாம  வகுப்புப் புலடமப் ்பரிசில் ்பரீடட்சயில் 

சித்தியடடந்து கவலடை மத்திய கல்லூரியில் ்படித்தகாலம 
முதல் அவடர நன்கறிகவன்.

மூத்த ்சககாதரரகள் நாகவந்தன், துடரசிங்கம ஆகிகயார 
வாங்கிவரும ்பத்திரிடக - ்சஞ்சிடகளில் அவரது கவிடதகடள-
யும ்படித்திருக்கிகறன்.அவரது அழகு தமிழக் கவிடதகள் வா்ச -
கரகடள  ஈரத்தன.

கவிடதயில் ஆரவம காடடிய  தில்டலச்  சிவன் ‘்பழக்கம’ 
என்ற ஓரங்க நாடகத்டதயும ஆரம்ப காலத்தில் எழுதியுள்-
ளார.

ஐம்பதுகளின்  முற்்பகுதியில் தினகரனில் ஒருசில சிறுகடத-
கடளயும எழுதினார. இருப்பினும அவர கவிடத எழுதுவதி-
கலகய அதிக நாடடம பகாண்டிருந்தார.

‘’உைரச்சிகடள வடிக்கும ்சாதனமாகக் 
கவிடதகய  முன்வந்து நிற்றலால் காலகவாடடத்-
தில் சிறுகடதகடள எழுதும ஆரவம குடறந்து 
க்பானது’’ என அவர குறிப்பிடடுள்ளார.

ஆனாலும காவியங்கள் ்பல ்படடத்த அவர பிற்-
காலத்தில் ்பல சிறுகடதகடளயும எழுதியுள்ளார.

கவிடதகள், காவியங்கள், சிறுகடதகள், கடடுடர -
கள் என இவரது ்படடப்புகள் ்பல நூல்களாக பவளி-
வந்துள்ளன.

1961 -ம ஆண்டு ‘கனவுக்கன்னி’ என்ற இவரது 
கவிடதத் பதாகுதி பவளியாகியது.

1969 -ல் இவரது  ‘தாய்’  கவிடதத் பதாகுதி இரசி-
கமணி கனக ப்சந்திநாதன் அணிந்துடரயுடன், புது-
டமகலாலனின் ‘அன்பு பவளியீடு’ மூலம பவளியா -
கிப் ்பாராடடுப் ப்பற்றது.1998 -ல்  ‘தில்டலச் சிவன் 
கவிடதகள்’ பதாகுப்பு பவளியாகியது.

‘நான்’ (சுய  காவியம), ‘ஆசிரிடய  ஆகிகனன்’  
(காவியம),  தந்டத  ப்சல்வா காவியம, நாவலர 
பவண்்பா - ப்பாழிப்பு உடரயுடன், மற்றும ்பாப்்பா 
்பாடடுக்கள், பூஞ்சிடடுப் ்பாப்்பா ்பாடடுக்கள் ஆகியன -
வும நூல்களாக பவளிவந்துள்ளன.

‘கவலடைப் ப்பரியார கா. ப்பா. இரத்தினம என்ற 
நூடலயும பவளியிடடுள்ளார.

‘கவலடைத்தீவுப் புலவரகள் வரலாறு’ என்ற நூடலயும 
பவளியிடடுப் ்பாராடடுப் ப்பற்றுள்ளார.

‘அந்தக்காலக் கடதகள்’ என்ற உடரநடடச்  சித்திரத்டத 
‘மல்லிடக’ 1993 -ம ஆண்டு இதழகளில்  பதாடரந்து எழுதி 
வந்தார.இத்பதாடர வா்சகரகளின் வரகவற்ட்பப் ப்பற்றது.  
1930- 1940 ஆண்டு காலப்்பகுதியின் கிராமிய வாழடவ-
யும தனது வாழவு அனு்பவங்கடளயும க்சரத்து  இத்பதாட-
ரில் சிறப்்பாக அவர எழுதினார.

‘’அக்கால மக்கள் தமது  வாழக்டகத் கதடவகடகுப் ப்பரும-
்பாலும அரட்ச நமபி இருக்கவில்டல. உடழப்்பால் கிடடத் -

தடத உண்டு மகிழசியாக 
வாழந்த காலம.  

ஒரு  சிறிய அளவில் 
எ்சமான் அடிடம நிடல 
இருந்தது. ஆயினும ஒரு  
்சமர்ச நிடல  ்பரவி ஒருவ -
ருக்கு ஒருவர உதவி என்ற 
கருத்கத  ஓங்கி நின்றடம -
யால் ஊர இரண்டு்படடி -
ருக்கவில்டல. கதடவகள் 
மிகக் குடறந்தளவினகவ. 
ஆதலின் வாழவில் சிக் -
கல்கள் இல்டல. சீதனக் 
பகாடுடமகள் இன்றித் 
திருமைங்கள் சிக்கனமாக 
நடந்தன.  

அந்திம காலச் ப்சலவு -
கடகு ஊகர கடடமப்்படடு 
உடழத்தது. இத்தடகய 
எமது ்பரம்படர வழக்கங் -
கடள எமது இளஞ்்சந் -

ததி அறிந்துபகாள்ள கவண்டும. அதடனகய  
கடதகளாகச் ப்சால்லியுள்களன். என அத் -
பதாடர குறித்துத் தில்டலச் சிவன் குறிப்பிடடுள் -
ளடம கவனத்திற்குரியது.

இத்பதாடடர நூலாக பவளியிட விருமபிய 
‘மல்லிடக’ ஆசிரியர படாமினிக்[Pவா ‘மல் -
லிடகப் ்பந்தல்’ ்பதிப்்பகம மூலம ‘’அந்தக்கா -
லக் கடதகள்’’  நூடல பவளியிடடார.

தில்டலச் சிவன் சிறுகடதகள் ்பதின்மூன்று 
பதாகுக்கப்்படடு ‘காவல் கவலி’ என்ற ப்பயரில் 
நூலாகத் கதசியக் கடல இலக்கியப் க்பரடவ -
யினால் கம  2003 -ல் பவளியிடப்்படடது.

‘தமிழன்’ ‘கடலச்ப்சல்வி’ ஆகிய இரு ஏடுக -
டளயும  இரண்டாண்டு காலமாகத் தில்டலச் 
சிவன் இடடயிடடகய பவளியிடடு  வந்துள் -
ளார. இவரது ்படடப்புகள் ்பலவும ‘புயல்’, 
நகடட்சயரின் ‘வீரன்’ மற்றும ஈழகக்சரி, சுதந் -

திரன், தினகரன், ஈழநாடு,  மறுமலரச்சி, மல்லிடக ஆகிய  
ஏடுகளில் பிரசுரமாகியுள்ளன.

ஈழத்து வட்பகுதியின் ஐம்பதுக்கு முற்்படட, அந்தக்  கால -
கடடத்டதப் பிரதி்பலிக்கும கிராமிய வாழவு அனு்பவங் -
கடளப் ்படடப்்பாகத் தந்ததுடன்,  நிடறய அழகு தமிழக் 
கவிடதகள், காவியங்கள்  ்படடத்த தில்டலச்  சிவன் நாமம 
அவரது ்படடப்புகள் மூலம நீடித்து நிடலக்குபமன 
நம்பலாம.

  வி.ரி.இளங்ககாவன்...
     தியத்தலாடவ

வெல்லக்கவி வெய்த 
தில்்லச்சிென்..!!

மாத்தளை அனளனை 
முததுமாரி

வரமருளவாயே

அழகான ஆயி்ரஙகண் ஒளி வீசியே - எைக்கு
அருளாசி வாழ்வு தநத அனமன ைாரியே
சிமைோக அைரநத அருள் யதய்ராடுயத - ைாததமள
பதருபவஙகும் காவடிகள் க்ரகைாகுயத

(அழகான...............)

ைமைைகளாய் யகாவில் பகாண்்ாய் 
ைமைேகபைஙகுயை - எஙகள்
ைனக்கவமை வளருதம்ைா யதத தனி்ராகயவ
ஆதியியை துமை வநதாய் உறவாகயவ - ைன
அமைதிபெற துமை அருள்வாய் திரு நீ்ராகயவ

(அழகான........)

திக்பகட்டும் ொரமவ அருள் ஒளி வீசயவ - நூற்றி
எட்்டியில் யகாவில் பகாண்்ாய் ைாரி அனமனயே
யத்ரடிமே யதடி வநயதாம் க்ல் 
ைமைோகயவ - உநதன
திருவடிமே யொற்றி நினயறாம் வ்ரைருள்வாயே

(அழகான..........)w

மாத்தடள கவிஞர 

ஏ.பி. ப்பான்னழகன்

பசவவாய் ெகவாமன ்ராசி அதிெதிோகக் பகாண்் 
யைஷ ்ராசிக்கா்ரரகளுக்கு இநத வா்ரம் உஙகள் ்ராசிக்கு 
இ்ரண்்ாம் வீட்டில் பசவவாய், ்ராகு, எட்்ாம் வீட்டில் 
யகது, ெததாம் வீட்டில் சனி, குரு, புதன, ைாெ ஸதானத-
தில் சூரிேன,சுக்கி்ரன என கி்ரகஙகள் சஞசரிக்கினறன. 
இநத வா்ரம் சநதி்ரன சஞசா்ரம் சாதகைாக உள்ளது. வரு-
ைானம் அதிகரிக்கும். சுெ நிகழ்ச்சிகள் நம்பெறும். 
குடும்ெததில் அமைதியும் சநயதாஷமும் அதிகரிக்கும். 
திடீர ெை வ்ரவு வரும். பவளியூரில் இருநது நல்ை 
பசய்தி வரும். உ்ன பிறநதவரகளின மூைம் உதவி 
கிம்க்கும். இநத வா்ரததில் மிகபபெரிே ைாற்றஙகள் 
கிம்க்கும். நண்ெரகளின மூைம் உதவிகள் கிம்க்-
கும். தநமத வழி உறவினரகளால் சநயதாஷம் அதிகரிக்-
கும் நனமைகள் நம்பெறும். சிக்கல்கள் நீஙகி சநயதா-
ஷம் அதிகரிக்கும். நிதானைாகவும் பொறுமைோகவும் 
இருபெது நல்ைது. திடீர யவமை ைாற்றஙகள் ஏற்ெடும். 
கல்ோை யோகம் யதடி வரும். 

ரிஷெம் சுக்கி்ரமன ்ராசி அதிெதிோகக் பகாண்் 
ரிஷெ ்ராசிக்கா்ரரகயள, இநத வா்ரம் ்ராசியில் ்ராகு, 
பசவவாய், ஏழாம் வீட்டில் யகது என கி்ரகஙகள் சஞச-
ரிக்கினறன. ஒனெதாம் வீட்டில் சனி, குரு,புதன ெததாம் 
வீட்டில் சூரிேன, சுக்கி்ரன என கி்ரகஙகள் சஞசரிக்கின-
றன. பசவவாய் உஙகள் ்ராசிக்குள் நுமழகிறார. உஙக 
்ராசியில் பசவவாய் ்ராகு இமைநது சஞசா்ரம் பசய்வ-
தால் சநயதாஷம் அதிகரிக்கும். சுெ பசய்திகள் சுெ தக-
வல்கள் யதடி வரும். ைஙகளைான காரிேஙகள் நம்-
பெறும். விோொ்ரம் பதாழிலில் ைாெம் அதிகரிக்கும். 
உஙக ்ராசிக்கு ெததாம் வீட்டில் சூரிேன, சுக்கி்ரனால் 
பெரிே அளவில் ெை வருைானம் வரும். ெேம், ெதற்-
றம் நீஙகும். அ்ரசு வழியில் நனமைகள் நம்பெறும். 
நண்ெரகள் மூைம் உதவிகள் யதடி வரும். சுெ நிகழ்ச்சிக-
ளில் ெஙயகற்பீரகள். 

 

புதன ெகவாமன ்ராசி அதிெதிோகக் பகாண்் மிதுன 
்ராசிக்கா்ரரகயள, இநத வா்ரம் ்ராசிக்கு 12ஆம் வீட்டில் 
்ராகு, பசவவாய் ஆறாம் வீட்டில் யகது, எட்்ாம் 
வீட்டில் சனி, குரு, புதன,ஒனெதாம் வீட்டில் சூரிேன, 
சுக்கி்ரன என கி்ரகஙகள் சஞசரிக்கினறன. சநதி்ரன சஞ-
சா்ரம் இநத வா்ரம் சாதகைாக உள்ளது. ைன நிம்ைதியும் 
சநயதாஷமும் அதிகரிக்கும். தன வ்ரவு அதிகரிக்கும். 
திடீர ெை விம்ரேஙகள் வரும். அமத சுெ விம்ரே 
பசைவுகளாக ைாற்றவும். குடும்ெ உறுபபினரகளின 
ஆத்ரவு கிம்க்கும். பி்ரச்சிமனகள் முடிவுக்கு வரும் 
ைன கவமைகள் குமறயும். ெை வ்ரவினால் யசமிபபு 
அதிகரிக்கும். இல்ைதத்ரசிகளுக்கு நனமைகள் நம -்
பெறும் வா்ரம். சுறுசுறுபபு அதிகரிக்கும். வளரச்சிகள் 
யதடி வரும். சுெ காரிே முேற்சிகள் பசய்ேைாம். 

சநதி்ரமன ்ராசி அதிெதிோகக் பகாண்் க்க ்ராசிக்கா-
்ரரகயள, இநத வா்ரம் ்ராசிக்கு ைாெ ஸதானததில் ்ராகு, 
பசவவாய், ஐநதாம் வீட்டில் யகது, ஏழாம் வீட்டில் 
சனி, குரு, புதன, எட்்ாம் வீட்டில் சூரிேன, சுக்கி்ரன 
என கி்ரகஙகள் சஞசரிக்கினறன. உஙகள் ்ராசிநாதன 

சநதி்ரன சாதகைான இ்ததில் ெேைம் பசய்கிறார. 
ைனதில் நிம்ைதி உண்்ாகும். எட்்ாம் வீட்டில் சூரிே-
னும் சநதி்ரனும் சஞசரிபெதால் நண்ெரகள் மூைம் ைன 
சஙக்ஙகள் வ்ரைாம் விம்ரே பசைவுகள் வரும் கவனம் 
யதமவ. வீண் வாக்குவாதஙகமள தவிரதது வி்வும். 
பசால்வாக்கும் பசல்வாக்கும் அதிகரிக்கும். இழநத 
ெைதமத மீட்பீரகள் பதாமைநத பொருட்கள் திரும்ெ 
கிம்க்கும். பதாழில் விோொ்ரததில் ைாெம் அதிகரிக்-
கும். ைாைவரகளுக்கு ெடிபபில் புததிசாலிததனம் அதி-
கரிக்கும். யதரவுகளுக்காக ெடிக்கும் ைாைவரகளின 
நிமனவாற்றல் அதிகரிக்கும். புனரபூசம் 4ஆம் ொதத-
தில் பிறநதவரகளுக்கு நல்ை பசய்திகள் யதடி வரும்.

சூரிேமன ்ராசி அதிெதிோகக் பகாண்் சிம்ை ்ராசிக்-
கா்ரரகயள, இநத வா்ரம் உஙக ்ராசிக்கு நானகாம் 
வீட்டில் யகது, ஆறாம் வீட்டில் சனி, குரு, புதன, 
ஏழாம் வீட்டில் சூரிேன, சுக்கி்ரன, ெததாம் வீட்டில் 
்ராகு,பசவவாய் என கி்ரகஙகள் சஞசரிக்கினறன. 
உஙகள் ்ராசிக்கு ்ராசிநாதன சூரிேன, ெததாம் வீட்டு 
அதிெதி சுக்கி்ரன ொரமவ கிம்பெதால் உஙகளின 
மதரிேம் தனனம்பிக்மக அதிகரிக்கும். இதுநாள் வம்ர 
எதிரொரததுக்பகாண்டிருநத நல்ை பசய்திகள் யதடி 
வரும். புதிே பதாழில் பசய்வீரகள். புதிே யவமை 
கிம்க்கும். நிமறே நல்ை ெைனகள் நம்பெறும் 
வா்ரைாக அமைநதுள்ளது. யெச்சில் நிதானமும் கவன-
மும் யதமவ. அ்ரசிேல்வாதிகள் பி்ரச்சா்ரததில் யெசும் 
யொது கவனம் யதமவ. பெற்யறாரகளுக்கு பிள்மளக-
ளால் நனமைகள் நம்பெறும். ெை வ்ரவு அதிகரிக்-
கும் வஙகி யசமிபபு கூடும். 

புதன ெகவாமன ்ராசி அதிெதிோகக் பகாண்் 
கனனி ்ராசிக்கா்ரரகயள. இநத வா்ரம் உஙகளும்ே 
்ராசிக்கு மூனறாம் வீட்டில் யகது, ஐநதாம் வீட்டில் 
சனியு்ன குரு, புதன, ஆறாம் வீட்டில் சூரிேன, 
சுக்கி்ரன, ஒனெதாம் வீட்டில் ்ராகு, பசவவாய் என 
கி்ரகஙகள் சஞசரிக்கினறன. இநத வா்ரம் உஙகள் 
்ராசிக்கு சநதி்ரன சஞசா்ரம் சாதகைாக உள்ளது. 
முேற்சிகளுக்கு பவற்றி கிம்க்கும். உ்ல் ஆய்ராக்-
கிேம் நனறாக இருக்கும். ைனக்குழபெம் நீஙகி 
சநயதாஷம் அதிகரிக்கும். உஙகள் ்ராசிக்கு குருவின 
ொரமவ கிம்பெதால் உ்ல் யசாரவு நீஙகி சுறுசு-
றுபபு அதிகரிக்கும். உற்சாகைாக யவமை பசய்வீர-
கள் பதாழில் முனயனற்றம் உண்்ாகும். யவமை 
பசய்ெவரகளுக்கு பவற்றிகள் யதடி வரும். ைாைவர-
களின திறமை ெளிச்சிடும். 

உஙகள் ்ராசிக்குள் இ்ரண்்ாம் வீட்டில் யகது, 
நானகாம் வீட்டில் சுக்கி்ரன, சனி, குரு, புதன, ஐநதாம் 
வீட்டில் சூரிேன, ஏழாம் வீட்டில் பசவவாய், எட்்ாம் 
வீட்டில் ்ராகு என கி்ரகஙகள் சஞசரிக்கினறன. சுக்கி்ரன 
பூரவ புண்ணிே ஸதானைான ஐநதாம் வீட்டில் உள்ள 
சூரிேனு்ன இமைேபயொகிறார. பசவவாய் உஙகள் 
்ராசிக்கு எட்்ாம் வீட்டிற்கு பசனறு ்ராகு உ்ன இமை-
கிறார. இநத வா்ரம் சநதி்ரனின ெேைம் உஙகளுக்கு 
சாதகைாக உள்ளது. புதிே வாய்பபுகள் வரும். யவமை 
பசய்யும் இ்ஙகளில் திறமைக்கு அஙகீகா்ரம் கிம்க்-
கும். உஙகளின வாழ்க்மகததுமையி்ம் ஏற்ெட்டிருநத 
பி்ரச்சிமனகள் நீஙகும். சுபிட்சஙகள் அதிகம் நம்பெ-
றும். திடீர பசைவுகள் இநத வா்ரம் வரும். பசவவாய் 
8ஆம் வீட்டில் ெேணிபெதால் வாகனஙகளில் ெேைம் 
பசய்ெவரகள் கவனைாக இருக்கவும். 

பசவவாமே ்ராசி அதிெதிோகக் பகாண்் விருச்சிகம் 
்ராசிக்கா்ரரகயள, இநத வா்ரம் உஙக ்ராசிக்குள் யகது, 
மூனறாம் வீட்டில் குரு, சனி,புதன, நானகாம் வீட்டில் 
சூரிேன, சுக்கி்ரன, ஏழாம் வீட்டில் ்ராகு,பசவவாய் என 
கி்ரகஙகள் சஞசரிக்கினறன. இநத வா்ரம் உஙகளின 
திறமை ெளிச்சிடும் கா்ரைம் குரு ொரமவ பெற்ற பசவ-
வாயின ொரமவ உஙகள் ்ராசிக்கு கிம்பெதால் திரு-
ைைம் சுெ காரிே முேற்சிகளில் பவற்றி கிம்க்கும். 
வீடு, நிைம் வாஙக முேற்சி பசய்ேைாம் காரிே பவற்றி 
உண்்ாகும். இளம் தமைமுமறயினர யதமவேற்ற நட்-
புகள் உறவுகமள தவிரதது விடுஙகள். ெடிதது விட்டு 
யவமைக்காக காததிருபெவரகளுக்கு நல்ை பசய்தி 
யதடி வரும். புதிே யவமைக்காக விண்ைபபிததுள்ள-
வரகளுக்கு நல்ை யவமை கிம்க்க வாய்பபு உள்ளது. 
பதாழில் யவமை விோொ்ரம் பசய்ெவரகளுக்கு நல்ை 
முனயனற்றம் உண்்ாகும். சுே பதாழில் பசய்ெவரக-
ளுக்கு நல்ை வருைானமும் ைாெமும் கிம்க்கும். ைன 
நிம்ைதியும் சநயதாஷமும் அதிகரிக்கும். 

குரு ெகவாமன ்ராசி அதிெதிோகக் பகாண்் தனுசு 
்ராசிக்கா்ரரகயள, இநத வா்ரம் உஙகளும்ே ்ராசிக்கு 
விம்ரே ஸதானததில் யகது, இ்ரண்்ாம் வீட்டில் குரு, 
சனி, புதன, மூனறாம் வீட்டில் சூரிேன, சுக்கி்ரன, 
ஆறாம் வீட்டில் ்ராகு, பசவவாய் என கி்ரகஙகள் சஞ-
சரிக்கினறன. குடும்ெததில் இருநத சிக்கல்கள் நீஙகி 
இனி நிம்ைதி நம்பெறும். திருைைைாகி குழநமதக்-
காக காததிருபெவரகளுக்கு புததி்ர ொக்கிேம் கிம்க்க 

வாய்பபு உள்ளது. சநதி்ரன சஞசா்ரம் சாதகைாக உள்ளது. 
பிள்மளகளால் ைன நிம்ைதியும் உற்சாகமும் உண்்ா-
கும். கைவன ைமனவி இம்யே பநருக்கம் உண்்ா-
கும். ெள்ளி, கல்லூரிகளில் ெடிக்கும் ைாைவரகளுக்கு 
நனமைகள் அதிகம் நம்பெறும். புததிசாலிததனம் 
பவளிபெடும். உ்ல் ஆய்ராக்கிேததில் இருநத பி்ரச்சி-
மனகள் நீஙகும். பெற்யறாரகள் வீட்டில் உள்ள வேதில் 
மூததவரகளு்ன ஆனமீக ெேைம் பசல்வீரகள். 

்ராசியில் குரு, சனி, புதன, இ்ரண்்ாம் வீட்டில் சூரி-
ேன,சுக்கி்ரன, ஐநதாம் வீட்டில் ்ராகு, பசவவாய் ைாெ 
ஸதானததில் யகது என கி்ரகஙகள் சஞசரிக்கினறன. 
சநதி்ரன ெேைம் உஙகள் ்ராசிக்கு வா்ர துவக்கததில் 
சாதகைானதாக இல்மை சநதி்ராஷ்ைம் காைஙகளில் 
பெரிே அளவில் முதலீடுகமளத தவிரக்கவும். க்ன 
பி்ரச்சிமனகள் நீஙகும் அளவிற்கு வருைானம் அதிக-
ரிக்கும். உ்ல் ஆய்ராக்கிேததில் முனயனற்றம் உண்-
்ாகும். இநத வா்ரம் திருைைம் சுெ காரிேம் பதா்ர-
ொக யெசைாம். பிரிநதிருநத தம்ெதியினர ஒனறு யச்ர 
வாய்பபு உள்ளது. 

சனி ெகவாமன ்ராசி அதிெதிோகக் பகாண்் கும்ெம் 
்ராசிக்கா்ரரகயள இநத வா்ரம் உஙகள் ்ராசியில் சூரிேன,சுக்-
கி்ரன, ெததாம் வீட்டில் யகது விம்ரே ஸதானததில் குரு, 
சனி புதன, நானகாம் வீட்டில் ்ராகு,பசவவாய் என கி்ரகங-
கள் சஞசரிக்கினறன. உஙகள் ்ராசியில் உள்ள சுக்கி்ரனால் 
முகததில் பொலிவு கூடும். உஷைம் பதா்ரொன பி்ரச்-
சிமனகள் வ்ரைாம் கவனம் யதமவ. பொருளாதா்ர வ்ரவு 
அதிகரிக்கும். க்ன பி்ரச்சிமனகள் நீஙகும். பதாழில் 
விோொ்ரததில் வருைானம் அதிகரிக்கும். வாழ்க்மகயில் 
இதுவம்ர இருநது வநத குழபெஙகள் நீஙகும். அ்ரசு 
யவமை பசய்ெவரகளுக்கு ெதவி உேரவு யதடி வரும். 
அ்ரசு வழியில் சாதகைான ெைனகள் கிம்க்கும். விம்ரே 
ஸதானததில் உள்ள குருவின ொரமவ நானகாம் வீட்டில் 
உள்ள பசவவாய்க்கு கிம்க்கிறது. யவமையில் கவனம் 
யதமவ. திருைை சுெ காரிேம் பதா்ரொன யெச்சுவாரத-
மதகள் பவற்றிக்ரைாக முடியும். சிைருக்கு யவமையில் 
இ்ைாற்றம் உண்்ாகும். பதாழில் விோொ்ரததில் 
இருநது வநத குழபெஙகள் நீஙகும். குடும்ெததில் நிம்ை-
தியும் சநயதாஷமும் அதிகரிக்கும். 

இநத வா்ரம் உஙகளும்ே ்ராசிக்கு மூனறாம் 
வீட்டில் ்ராகு, பசவவாய், ஒனெதாம் வீட்டில் யகது, 
ைாெ ஸதானததில் குரு, சனி,புதன, விம்ரே ஸதானத-
தில் சூரிேன, சுக்கி்ரன என கி்ரகஙகள் சஞசரிக்கினறன. 
சூரிேனும், சுக்கி்ரன விம்ரே ஸதானததில் இருபெதால் 
ைனதில் ெேமும் ெதற்றமும் உண்்ாகும். எதிரிகள் 
பதாநத்ரவு நீஙகும். நனமைகள் அதிகம் நம்பெறும். 
ைன நிம்ைதி அதிகரிக்கும். ெை வ்ரவு அதிகரிக்கும். 
விோொ்ரததில் ைாெம் அதிகரிக்கும். ெஙகுச்சநமத முத-
லீடுகளில் ைாெம் கிம்க்கும். ைாைவரகளின திறமை 
ெளிச்சிடும். எதிரைமற எண்ைஙகள் நீஙகி யநரைமற 
எண்ைஙகள் அதிகரிக்கும். சனியின ொரமவ உஙகள் 
்ராசியின மீது ெடுவதால் அவவபயொது உ்ல் யசாரவு 
ஏற்ெடும். திடீர ஆய்ராக்கிே பி்ரச்சிமனகள் வ்ரைாம் 
கவனம் யதமவ. 

க்கம்

கனனி

துைாம்

விருச்சிகம்

தனுசு

ைக்ரம்

கும்ெம்

மீனம்

ரிஷ்பம

சிம்ைம்

மிதுனம்

 கமஷம  

28.02.2020 - 06.03.2021
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efu mgptpUj;jp fiuNahug; 

ghJfhg;G> fopT mfw;wy; 

kw;Wk; r%f Rfhjhu 

,uh[hq;f mikr;R

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig

tPl;Lg; gphpT> 
efu mgptpUj;jp mjpfhu rig 
6Mk; khb> nrj;rphpgha> 

gj;juKy;y. 

tpz;zg;gg;gbtq;fs; khHr; 02Mk; jpfjp Kjy; toq;fg;gLk;

tpz;zg;g fl;lzk; &. 2>000/-



க�ொர�ொனொ க�ொற்றுப் ப�வலிலிருந்து பொது�ொக�ககூடிய பொது�ொப்பு அங்கி�ள் 
மற்றும் மு�க�வசங்�ள் அண்மயில் யொழ் ரபொ�னொ ்வத்தியசொ்ைககு அனபளி-
ப்பு கசயயப்பட்டது. யொழ்ப்பொணம் 306பி01 ையனஸ் �ழ�த்தினர் இ�்ன அனபளி -
ப்புச் கசய�னர். �ழ�த்தின முனனொள் ஆளுநர் ர�வொ பீட்டர் மற்றும் யொழ். மொந�� 
ச்ப உறுப்பினர் ையன �ைொநிதி �ரனந்தி�ன ஆகிரயொ்�யும் ப்டத்தில் �ொண�. 

ந்டன ஆசிரியர் விரேந்தி�னின மொணவி கசல்வி 
�ொருணயொ மர�ஸ்வ�னின அ�ங்ர�ற்்றம் பம்ப-
ைப்பிடடி புதிய �திர�சன மண்டபத்தில் �்டந்� 
20ஆம் தி�தி சனிககிழ்ம ந்்டகபற்்றது. நி�-
ழ்வில் பி��ம அதிதியொ� க�ொழும்பு ர�ம்பிரிடஜ் 
�ல்லுரி பணிப்பொளர் கசல்வி சுகிர்�ொர�வி முத்து-
சொமி, விரே்ட அதிதியொ� பி�தீப்குமொர் முத்துசொமி, 
சி்றப்பு விருந்தினர் ந்டன ஆசிரியர் ்வேயந்திமொ-
ைொ கசல்வ�டனம் ஆகிரயொர் �ைந்து க�ொண்டனர். 
மொணவியின ந்டனத்ர�ொற்்றங்�்ளயும், �ைந்து 
க�ொண்ட அதிதி�ள், மர�ஸ்வ�ன �ம்பதியின�ொல் 
க�ௌ�விக�ப்படுவ்�யும் �ொணைொம். 

(படப்பிடிப்பு: க�ொழும்பு வடக்கு நிருபர்)
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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)
ngw;Wf; nfhLf;fg;gLk;.

( Online Income Tax Return Submission )
Md;iyd; tUkhd thp gbtq;fs; rkh;g;gpj;jy; 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

இலஙமகை இந்திய தமிழ் 
பெசும் ைக்கைள் உடெட ெல-
ருக்கு உளுந்து முக்கிய 

உணவுப பொருளாகை உள்ளது.
முக்கியைாகை  தமிழ் ைக்-

கைளின் உணவுப பொருட-
கைளான வமட, பதாமை 
பொன்்ற உணவுப 
ப ெ ா ரு ட கை ளு க் கு  
உழுந்து முக்கிய பைர் 
பொருளாகை ெயன்-
ெ டு த த ப ெ ட டு 
சுமவயான ைற்றும் 
ைததான   உணவுப-
பொருளாகை ெயன்ெடுத-
தபெடடு வருவதால் 
சிறுவர்கைள் உடெட 
பெரியவர்கைள்  வம்ர  
பதம்மெயும் புததுணர்ச்-
சிமயயும் பகைாடுதது 
அவர்கைளது உடமலப  
ொதுகைாக்கின்்றது.

தமிழர்கைளின் வீடடு 
விபைைஙகைளில் உளுந்தி-
லான  வமட, பதாமை  
ைற்றும் இடலி பொன்்ற 
சிற்றுண்டிகைள் தயாரிதது  
விருந்தினர்கைளுக்கு வழங-
கும் நமடமும்றகைளும் எைது 
பி்ரபதைஙகைளில் வழக்கைைாகை 
உள்ளது.

இன்ம்றய சூழ்நிமலயில் 
இலஙமகையில்   உளுந்தானது ஒரு 
அ்ரசியல் ரீதியான ைர்ச்மைமய 
கூட ஏற்ெடுததியுள்ளது என்்றால்  
அமத ைறுக்கை முடியாது.

உளுந்து விமளச்ைலானது 
இலஙமகையின் வடக்கு ெகுதியில்  
அதாவது வன்னி ெகுதியில் அதிகை-
ளவாகை பையயபெடடு வருகின்்ற 
பொதிலும்  இலஙமகைக்கு தன்னி-
ம்றவு அமடயக் கூடிய வமகையில் 
விமளச்ைல் கிமடபெதில்மல.

வன்னியில் அதிகைளவான குளங-
கைமள பகைாண்ட முல்மலததீவு  
ைாவடடம் ைற்றும் வவுனியா 
ைாவடடஙகைளில் பதமவயான 
உளுந்து பையமகை ெண்ணக்கூடிய 
வாயபபுக்கைள் உள்ள பொதும் தங-
கைளுக்கைான அ்ரைாஙகைததின்  ைலு-
மகைகைள் ைற்றும் வ்ரபபி்ரைாதஙகைள்  
கிமடபெதில்மல என விவைாயி-
கைள்  குற்்றஞைாடடுகின்்றனர். அத-
துடன் வன்னிப பி்ரபதைைானது 
கைாடுகைள் சூழ்ந்த  பி்ரபதைைாகை கைாணப-
ெடுவதால் யாமனகைளின் தாக்குதல்கை-
ளால் உளுந்து ெயிர்ச்பையமகை  அழிவ-
மடந்து வருவதுடன் யாமன பவலி 
அமைபெதில் வன்னிபெகுதியில் 
அ்ரைாஙகைம்  அைைந்தைாகை இருபெதா-
கைவும் விவைாயிகைள் கைவமல பவளி-
யிடடுள்ளனர்.

இ்றக்குைதிக்கு தமட விதிக்கைப-
ெடட நிமலயில் உளுந்திற்கு நாடடில்  
ொரிய தடடுபொடு ஏற்ெடடது. அத-
மனதபதாடர்ந்து நாடடின் ெல பி்ர-
பதைஙகைளில்  உளுந்தின் விமலயா-
னது கிபலா ஒன்று  1800 ரூொ வம்ர 
விற்கைபெடடதுடன்,  சிற்றுண்டிக்கை-
மடகைளில் வமட ஒன்று 80 முதல் 
100 ரூொவாகை உயர்வமடந்தது. அந்-

தவமகையில்  ை்ராைரி வருைானதமத 
பகைாண்ட ைக்கைளிமடபய உளுந்தின் 
ெயன்ொடு பவகுவாகை கும்றந்தது -
டன்  இளம் ெ்ராயததினர் பெரும் 
ஊடடச்ைதது கும்றொடமட எதிர்-
பநாக்கும் அொயமும்  ஏற்ெடடது.

இருந்தபொதும் நாடடில் வடக்கு 
ைற்றும் கிழக்கு, ைததிய  ைாகைாணங-
கைமள பைர்ந்த விவைாயிகைள் பெருை-
ளவில் 2021 ஆம் ஆண்டு உளுந்து 
பையமகைமய  அதிகைபெடுததியதுடன் 
அதிகை விமளச்ைமலயும் பெற்றுக் 
பகைாண்டனர். 

உளுந்மத  ைந்மதயில் அதிகைவி-
மலக்கு விற்று இலாெம்  ொர்க்கும் 
ஆமையில் உளுந்து ைாபியாக்கைள் 
உளுந்மத விவைாயிகைளிடம் பகைாள் -

வனவு  பையது ெதுக்கை ஆ்ரம்பித-
தன. அ்ரைாஙகைைானது உளுந்தின் 
இ்றக்குைதிமய  தமடபையதுள்ள 

நிமலயில் உளுந்து ெதுக்கைல் 
ைாபியாக்கைள் ைந்மதயில் உளுந் -

தின்  விமலமய நிர்ணயம் 
பையவார்கைள் என்்ற நிமல 

ஏற்ெடடமத, அறிந்த 
அ ்ர ை ா ங கை ை ா ன து  

விவைாயிகைமளயும் 
உளுந்து பையமகை-
மயயும் ொதுகைாக்-
கும் பநாக்கைததுடன்  

விவைாயிகைளிடமிருந்து 
480 ரூொவிற்கு ஒரு 
கிபலா உளுந்மத பகைாள்-
வனவு பையயும்  என்்ற 
அறிவிபமெ கைைநல 
பைமவகைள் திமணக்கை-
ளகைஙகைள் ஊடாகை பவளி-
யிடடது.

அததுடன் நின்றுவிடாது 
உளுந்தானது இ்றக்குைதி 
பையயபெடும் என்்ற அறி-
விபமெயும் இலஙமகை அ்ரசு 

பவளியிடடது.
இது பதாடர்ொகை வவுனியா 

ைாவடட கைைநல பைமவகைள் 
திமணக்கைளததின் ெணிபொ -

ளர் விஜயகுைார் கைருததுத பதரி-
விக்கும் பொது,

வவுனியா  ைாவடடததில் ைாத -
தி்ரம் 14 ஆயி்ரம் ஏக்கைரில் உளுந்து 
ெயிரிடபெடடுள்ளது.  வன்னிபெகு-
தியில் கைாலநிமல ைாற்்றததால் ஏற்-
ெடட அதிகைளவான ைமழவீழ்ச்சி  
கைா்ரணைாகை இ்ரண்டாயி்ரம் ஏக்கைர் 
உளுந்து பையமகை ொதிபெமடந்துள் -
ளது.   இருந்தபொதும் உளுந்தின் 
விமளச்ைலானது பெரும் ொதிபமெ  
ைந்திததிருக்கைவில்மல. விவைாயிகை-
மளயும் அவர்கைள் ெயிரிடட உளுந்-
மதயும்  ொதுகைாக்கும் பநாக்கைததி-
பலபய அ்ரைாஙகைம் பையற்ெடடு 
வருகின்்றது. அ்ரைாஙகைததின்  உதத்ர-
வாத விமலயாகை 220 ரூொ நிர்ணயிக்-
கைபெடடுள்ளது. 

அ்ரைாஙகைைானது  இ்றக்குைதிக்கு 

அனுைதி வழஙகியுள்ள பொதிலும் 
உளுந்து இ்றக்குைதியாளர்கைள்  இப-
பொமதக்கு இந்தியாவிலிருந்பத 
உளுந்மத இ்றக்குைதி பையய 
முடியும்.  இந்தியாவில் உளுந்தானது 
கிபலா இந்திய ரூொயில் 100 ரூொ-
விற்கு பெற்றுக்பகைாள்ள  முடியும் 
இலஙமகையில் உளுந்தின் பெறுைதி-
யானது 250 ரூொயாகை இருக்கும்.  அத-
துடன் ஒரு கிபலா இ்றக்குைதி உளுந்-
திற்கு அ்ரைாஙகைைானது 350 ரூொ வரி  
அ்றவிடுவதால் இ்றக்குைதியாளர்கைள் 
தஙகைள் பொக்குவ்ரததுடன் ஒரு கிபலா 
கி்ராம் உளுந்மத 650 ரூொவிற்கு 
பைல் விற்கை முடியும்.

இந்த முடிமவ அ்ரைாஙகைம்  விவ -
ைாயிகைமள ொதுகைாக்கும் பநாக்கைதது -
டன் எடுததுள்ளது. உளுந்து ைாபி -
யாக்கைள் வன்னிப ெகுதியில் ஒரு 
கிபலா உளுந்மத 700 ரூொவிற்கு 
அதிகைவிமல பகைாடுதது  பகைாள்வனவு 
பையது ெதுக்கியுள்ளனர். ஆகைபவ 
உளுந்து ெதுக்கைமல தடுபெதுடன்  
ைந்மதயில் பையற்மகையான உளுந்து 
தடடுபொடமட நீக்கி உளுந்தில் 
இலஙமகை தன்னிம்றமவ பநாக்கி 
ெயணிக்கும் முகைைாகை அ்ரைாஙகைத-
தால் இந் நடவடிக்மகை எடுக்கைபெட -
டுள்ளது.

உளுந்துத தடடுபொடு இல்லாத 
கைாலபெகுதியில்  விவைாயிகைள் 

தஙகைள் உளுந்மத கிபலா ஒன்று 
180 ரூொவம்ர விற்ெமன பையதி-
ருந்தனர்.  அதன் கைா்ரணைாகை அ்ர-
ைானது இபபொமதக்கு விவைாயி-
கைளுக்கு உதத்ரவாத விமலயாகை 
220  ரூொமவ நிர்ணயம் பைய-
துள்ளது. 

இதனால்  உள்ளுர் உற்ெததியா-
ளர்கைள்  ொதிக்கைபெட ைாடடார்-
கைள். அண்மையில் வவுனியா 
பைடடிக்குளம் பி்ரபதைஙகைளில்  
விவைாயிகைளுடன் நமடபெற்்ற 
கைலந்தும்ரயாடலில்  ஒரு கிபலா  
உளுந்மத 500 ரூொவிற்கு 
விற்்றால் பொதும் என்்ற கைருதமத 
விவைாயிகைள் பவளியிடடிருந்த-
னர்.

இ்றக்குைதி கைா்ரணைாகை விவ-
ைாயிகைள் ொதிக்கைபெடுவார்கைள் 
என்று  கூக்கு்ரலிடுெவர்கைள் 
உளுந்மத அதிகை விமலக்கு 
வாஙகி ெதுக்கி  மவததிருபெ-
வர்கைள். விவைாயிகைள் எந்தவிதத-

திலும்  ொதிக்கைபெடைாடடார்கைள் 
உளுந்தின் விமல 460 ரூொவிற்கு 
கும்றயுைானால்  உடனடியாகை கைைநல 
பைமவகைள் திமணக்கைளைானது தமல-
யிடடு உளுந்மத விவைாயிகைள்  ொதிக் -
கைபெடாத வமகையில் பகைாள்வனவு 
பையயும் எனவும் அவர் பதரிவிததார். 

உளுந்தின்  விமலபயற்்றைானது 
உளுந்மத  நுகைரும் ைக்கைமள கைவமல 
பகைாள்ள மவதத நிமலயில்,   அ்ர -
ைாஙகைைானது உளுந்மதயும் விவைா-
யிகைமளயும் ொதுகைாக்கை நடவடிக்மகை  
பைற்பகைாண்டுள்ளது என்்ற அறி -
விபபு நிம்ைதிமயத தந்துள்ளது.

எம்.ஜி.ரெட்ன காந்தன்...?

உளுந்தின்
இறக்குமதி 
விவசாயிகளை
பாதிக்குமா?
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இலங்கையின் அரசியல் த்லவிதி்ய... (05ஆம் ெக்்கத் ப�ாடர்)

அல்லது அபெடி ப�ாலலிவிட்டு வடக்கு 
கிழக்கு இமைந�து�ான் “ஈழம்” என்று ப�ால-
ெவர்்களும் இருக்கின்்ார்்கள் அல்லது பிரிக்்கபெ-
டா� மும்மைக்குள்்ளே ைா்காை மும்மை �ாத்-
தியபைன எங்கமளேப்ொல ப�ாலெவர்்களும் 
இருக்கி்ார்்கள். ஆம்கயால �மிழர்்கள் �ைது 
அபி்லாமை என்று ப�ாலவது எம� என்ெது ெற்றி 
எங்களுக்குள்்ளே ஒருமைபொடு கிமடயாது. என்-
னுமடய பி்ரச்சிமன என்னபவன்்ால சு�நதி்ரத்-
திற்்கா்க ்ொ்ராடுகி்்ாம் என்று சுயந்லத்திற்்கா்க 
பவளிநாடு்களி்்ல �ஞ�ம் புகுநது ஓடி ஒளிவம� 
விட �ாம் பி்ந�,  ைண்ணில முடிந� வம்ரக்கும் 
�ைக்குத் ்�மவயானவற்ம்  உற்ெத்தி ப�ய்து 
இங்்க்ய வ�தி வாய்பபுக்்கமளே பெருக்கிக் 
ப்காண்டு வாழ்கி் ைக்்களுக்்கா்க அவர்்களுமடய 
்�மவ்கமளே பூர்த்தி ப�ய்து ப்காடுபெது�ான் 
“சு�நதி்ரம்” எனக் ்கருதுகி்்ன். அம� ைக்்க-
ளுக்கு ப்காண்டு ்�ர்பெம�த்�ான் நான் ப�ய்கி-
்்ன்.

கே: அரசுடன்  இருந்து கேொண்டு தமிழ் மகே-
ளுகேொன சில விசயஙேளை நிளைகே-

றைலொம் என்ை எதிர்ொரப்பு உஙேளிடம் இருககிை-
தொ அப்்டியிருந்தொல் அது சொத்தியமொகுமொ?

ெதில :- ்்காட்டொய ்ராஜெக்்ஸ  ஜனாதிெதி-
யா்க இருக்கின்்ார். ைக்்கமளே அவருக்கு வாக்-
்களிக்்கச் ப�ாலலியிருந்�ாம். அ்� ்ொன்று 
அவருக்கு ்கணி�ைான வாக்கு்கமளே பெற்றுக் 
ப்காடுத்திருந்�ாம். அவ்்ராடு ்�ர்நது ெணி -
யாற்் ்வண்டிய அவசியமும் ்�மவயும் 
எைக்கிருக்கி்து. பெௌத்� ை�த்ம� ்நசிக்கி -
்வர்்களோல ப்காண்டுவ்ரபெட்ட அ்ர�ாங்கம் 
ஆம்கயால பெௌத்� �ருைத்தின் ெடி ைக்்க -
ளுக்கு ெணியாற்றுவ�ா்க ஜனாதிெதி  என 
ப�ளிவா்க கூறுகி்ார்.  இருந�ாலும் கூட  எங-
்களுமடய ைக்்களுமடய ைனங்களில உள்ளே 
விடயங்கமளே அவர்்களுடன் ்ெசி அடிபெமட 
வா�த்ம� ்ை்்லாங்க ப�ய்யாைல நிம்்வற்-
றுவ�ற்்கான முயற்சி்கள் ப�ாடரும்.

கே: கதொல்க்ொருடேள் அபிவிருத்தி, ்ொது-
ேொப்பு கசயலணிககு தமிழரேள் உறுப்பி-

னரேைொே நியமிகேப்்டவில்ளல. ஒரு கதசிய 
கசயலணியில் தமிழரேள் நியமிகேப்்டொதது 
ஒரு ்ொர்டசமொனகத. ஆனொல் நீஙேள் இதளன 
ேண்டு கேொள்ைொதிருப்்கதன்?

ெதில :- இ�மன மி்கவும்  பெரிய �வா்லான 
�ா்க  நாங்கள் ொர்க்கின்்்ாம். குறிபொ்க இ�ற் -
்கான அடித்�ளேம் 2016ம் ஆண்டு நல்லாட்சி 
அ்ர�ாங்கத்தில இபபொழுது இருக்கின்் எதிர்க்-
்கட்சி �ம்லவர் �ஜித்பி்்ரை�ா்ஸவினது �ம்ல-
மையி்்ல ்ொடபெட்டது. 

அதில ஒன்று ெட்டிபெமளே பி்ர்�� ப�ய்லா-
ளேர்  பிரிவி்்ல இருக்கின்் ்கச்ம�க்ப்காடி சுவாமி 
ைம்லயில ்ொடபெட்டது  அந� இடத்திற்கு 
�ஜித்பி்்ரை�ா்ஸ வநது வி்காம்ரக்கு  அடிக்்கல-
லும் நாட்டினார்.  அவர்்களுமடய ்கா்லத்தி்்ல 
இ�ற்கு ஒதுக்்கபெட்ட நிதி �ரியா்க ம்கயாளேப -
ெடவிலம்ல. என்கின்் ஒரு ்கைக்்காய்வு அறிக் -
ம்கயும் எைக்கு கிமடத்திருக்கின்்து.

அ்� ்ொல அவர்்களுமடய ்கா்லத்தில ைட்-
டக்்களேபபு ைாவட்டத்தி்்ல 06 வி்காம்ர்கள் 
்கட்ட ்வண்டும் என்கி் தீர்ைானமும் எடுக்்கப -
ெட்டிருக்கின்்து.  இமவ எல்லாை வா�்கர்்கள் 
ை்நதிருக்்க கூடிய விடயங்கள் அல்ல இப-
பொழுது வநதிருக்கின்் அ்ர�ாங்கம் அவர்்கள் 
்ொட்டிருந� அடித்�ளேத்திமன �ங்களுக்கு �ா�-
்கைா்கப ெயன்ெடுத்துகின்்து. ப�ன்ெகுதியி்்ல 
அவற்ம்க்்காட்டி அடுத்� ்�ர்�ம்ல மையபெ-
டுத்துகின்் ப�யற்ொடு்கள் நமடபெறுகின்்ன. 
அமவ எங்கமளேப ்ொன்் இைக்்க அ்ரசியலில 
ஈடுெடு்வாருக்கு ஒரு �வா்லா்கவும், உங்கமளேப 
்ொன்் ெத்திரிம்கயாளேர்்கள் சி்லர்  ப�ளிவில-
்லாைல இவ்விடயங்கமளே உடனடியான ப�ய்-
தியா்க பி்ரசுரிபெ�ன் ்கா்ரைைா்கவும் �மிழ் 
்�சியம் ைாத்தி்ரம் ்ெசிவிட்டு இருப்ொருக்கு 
ஒரு �ா�்கைான சூழம்லயும்  ஏற்ெடுத்துகின்்து. 

ைக்்கள் இம� ப�ளிவா்க,  ்கவனைா்க ெக்குவ-
ைா்க ம்கயாளே ்வண்டும்.  ஜனநாய்க ரீதியா்க 
தீர்ைானிபெ�ற்கு நாங்கள் முயற்சி எடுக்்க 
்வண்டும். இ�மன ெக்குவைா்க ம்கயாளோைல  
பூ�ா்க்ரைான ்க்லவ்ரைா்க ைாற்் ்வண்டும் என் -
கின்் ்�மவ இன்னுபைாரு�ா்ராருக்கு இருக்-
கின்்து. இது நடநது விடக்கூடாது என்ெதி-
்்ல்ய நாங்கள் உறுதியா்க இருக்கின்்்ம்.

கே: இந்தியொவின் இலஙளேகேொன தூதுேர 
உஙேளையும், ேருணொ அம்மொளனயும்        

தனித்தனியொே சந்தித்துப் க்சியிருப்்தொே  
ஊடேஙேளில் கசய்திேள் கேளிேந்தனகே?

ெதில :- அவர் எங்க்ளோடு ப�ாடர்நது ெணி-
யாற்் ்வண்டும் என்று கூறினார். நீங்கள் வடக்-
கிமனப ்ொல கிழக்கிமன ்கவனிக்்கவிலம்ல. 
அதில உங்களுமடய கும்ொடு இருக்கின்்து. 
இதுவம்ர ்கா்லமும் எங்கமளேப ்ெ� அமழக்்க-
விலம்ல. அந� ்கவம்ல இருக்கின்்து. இருந�ா-
லும் நாங்கள் ஜனநாய்க ்கட்சி என்் அடிபெமட-
யி்்ல்ய ைக்்களின் ்�மவ்கமளே தீர்பெ�ற்்கா்க  
உங்க்ளோடு இமைநது ப�ய்லாற்று்வன் 
என்று ப�ான்்னன்.  1980 ்கா்லபெகுதி்களி்்ல 
பஜ .ஆர்.பஜயவர்த்�னவுக்கும்  அந� ்ந்ரத்தில 
இருந� உ்ல்க ஒழுஙகு்களுக்கும் ஏற்்ால ்ொ்ல 
இநதியா, ்�ாவியத் யூனியன் கூட்டு, அபைரிக்-
்காவின் எதிர்ப்ொக்கு, அந� ்ந்ரத்தில இருந� 
்�மவக்்கா்க ஆயு� அமைபபுக்்கமளே உருவாக்-
கியமை இபபொழுது வநதிருக்கின்் இநதிய, 
அபைரிக்்கா, ஜபொன் கூட்டு, அடுத்� ெக்்கத்-
தி்்ல எதிர்மு்காமில சீனா ்ொன்் கூட்டுக்்கள் 
என்று உ்ல்களோவிய அ்ரசியலுக்குள்்ளே நாங்க-
ளும் அடிெட்டு ்ொ்கக்கூடாது. ்கவனைா்க �மி-
ழர்்கள் சிநதிக்்க ்வண்டும் என்று எங்களேது ்கட்-
சியினருக்கு ப�ாலலியிருக்கின்்்ன்.

கே: உஙேைது ேடசி தமிழ் மகேளின் அர-
சியல் ்யணத்திறகு உறுதுளணயொே 

அளமயும் என்்து ்லரது நம்பிகளே. அப்்டி-
யொயின் நீஙேள் உஙேள் ேடசிளய தமிழ்த் கதசிய 
கூடடளமப்க்ொடு இளணத்துக கேொள்ேதில் ஏன் 
ஆரேம் ேொடடவில்ளல?

ெதில :- நீங்கள் இ்லஙம்கயினுமடய அ்ர-
சியல வ்ர்லாற்ம் �ரியா்க புரிநது ப்காள்ளே 
்வண்டும். இ்லஙம்கயினுமடய அ்ரசியல 
�ம்லவிதியிமன நிர்ையிக்கின்் �க்தி யாழ்ப-
ொைத்தில இருக்கின்் குறுகிய அதி்கா்ரவர்க்-
்கத்திடம் இருக்்க ்வண்டும் என்ெது �ான் 
அவர்்களுமடய நிம்லபொடு. இம� நீங்கள் 
�ரியா்க விளேஙகி ப்காள்வீர்்கள் என நம்புகின் -
்்ன். ஒரு விடயத்ம� ைாத்தி்ரம் நான் ் ்காடிட 

விரும்புகின்்்ன். �மிழர்்களுமடய அதி்கா-
்ரப ெகிர்வில எல்லா �மிழர்்களும் ஒன்்ா்க 
இருக்்க்வண்டும். குறிபொ்க ைா்காை �மெ 
விடயத்தி்்ல எல்்லாரும் ஒன்்ா்க ெயணிக்்க 
்வண்டும் என்ெ�ற்்கா்க்வ நான் எழுத்து 
மூ்லைா்க எனது ்கருத்ம� அனுபபியுள்்ளேன்.  
�ம்ெந�ன் அவர்்களுக்கு அவ்ரது வீடுவம்ரக்-
கும் ப�ன்று ்ந�க்்க்ரம்  நீட்டி்னன் என்ெது 
வ்ர்லாறு. அம� ை்நதுவிட ்வண்டாம்.

கே: அண்ளமயில் நளடக்றை “க்ொத்துவில் 
கதொடஙகி க்ொலிேண்டி ேளரயொன 

தமிழ் முஸ்ஸிம் மகேளின் எழுச்சி ஊரேல-
த்ளதப்்றறிய உஙேைது அபிப்பிரொயம் என்ன?

ெதில :-  பொத்துவில ப�ாடக்்கம் பொலி-

்கண்டி வம்ரக்கும் உண்மையி்்ல என்ன நடந-
�து என்று ்்கட்டால ்வடிக்ம்க என்்் நான் 
ப�ாலலு்வன். 

�மிழர்்களுமடய ்ொ்ராட்டத்தி்்ல எத்�-
மன்யா வி�ைான ்கமட அமடபபுக்்கள், 
உண்ைாவி்ர�ங்கள் எல்லாம் நமடபெற்று 
முடிவமடந�ன. இந� அதி்கா்ர �க்தி்களின் 
பின்பு்லத்தில இருபெவர்்களுக்கு ஏ�ாவப�ாரு 
வீழ்ச்சி வருகின்்பொழுது அம�க் ்கட்டிபய-
ழுபபுவ�ற்்கா்க ்்கா�ங்கமளே எழுபபுவதும் 
்கால நமடயா்க ப�லவம�யும் வழக்்கைா்கக் 
ப்காண்டிருக்கி்ார்்கள். நான் ஏற்்கன்வ கூட்-
டங்களில ப�ான்்னன். விடு�ம்லக்்கா்க 
கிழக்கு ைா்காைத்தில இருநது கூட்டம் கூட்ட-
ைா்க 1000க்்கைக்்கானவர்்கள் துவக்கு்களுடன் 
”கிமடக்்க முடியா� �மிழ் ஈழத்ம�” எடுபெ-

�ற்கு ்ொ்ராடி்னாம். அந� ்ந்ரத்தி்்ல �ப-
பி்யாடி பவளிநாடு்களி்்ல ைம்நது விட்டு 
இபபொழுது இங்்க வநது அ்ரசியல ப�ய்து 
அவர்்களுமடய ெைத்தில  வா்கன்ைாடுகின்் 
சி்ல அ்ரசியலவாதி்களோல சு�நதி்ரத்ம�ப பெற்-
றுக்ப்காடுக்்க முடியுைா? என்ெ்� ்்கள்வி, 

இது �மிழர்்களுக்கு எந� வி�ைான உயர்ச்சி-
மயயும் பெற்றுத்�்ர ்ொவது கிமடயாது.

நீங்கள் எல்்லாரும் ப�ாலவது ்ொ்ல யுத்�க் 
குற்்ம் அல்லது ்ொர்பைௌனிக்்கபெட்ட 
்கா்லபெகுதியில இடம் பெற்் விடயங்களுக்கு 
ஆ�்ரவு தி்ரட்டுவதில எந� �க்தி்கள் முன்னின்று 
உமழத்�ன அல்லது கிழக்கு ைா்காை�மெயில 
நாங்கள் ஆட்சியமைத்� ்ொது எங்களுக்கு 
ப்காடுத்� நம்பிக்ம்க  எந�ளேவுக்கு நியாயைா்க 
நிம்்வற்்பெட்டது?

்கலமுமனமய பிரித்து ப்காடுபெதி்்ல 
யாருமடய �ம்லயீடு அதி்கைா்க இருந�து? 
இன்று கிழக்கு ைா்காைத்தினுமடய ஒட்டு-
பைாத்�ைா்க �மிழர்்களுக்கும் இருக்கின்் 
பி்ரச்சிமன்கள் �வால்கள் எனும் ஆழைான 
்கருத்துக்்க்ளோடு ்ெ� நாங்கள் முமன்வா-
ைா்க இருந�ால கிழக்கு ைா்காைத்தினுமடய 
அ்ரசியல �ம்லவிதிமய நிர்ையிக்கின்் �க்தி 
எங்களுக்குள் உள்ளேது என ்கண்டு ப்காள்ளே 
முடியும்.

யாழ்பொை �ம்லவர்்களுக்கு என்னால 
ப�ால்ல கூடிய விடயம், முடிந�ால பொலி-
்கண்டியில ஆ்ரம்பித்து ைட்டக்்களேபபு கி்ரா-
ைங்களுக்கூடா்க நடநது பொத்துவிலில 
இறுதி கூட்டம் நடத்தினால நான் ைகிழ்சிய-
மட்வன் என்ெம�்ய.

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

Design, Fabrication, Supply and 
Installation of Proprietary Doors, Frames 

and Hardware for Block 4 of Defence 
Headquarters Complex at Akuregoda.

Contract No.: DHQC/TIM  DOOR 4/2020
1.  fPNo tpghpf;fg;gl;lthWk; ngWkjp Nrh; thp ePq;fyhf 353 kpy;ypad; ,yq;if &ghtpy; 

kjpg;gPL nra;ag;gl;lJk; Design, Fabrication, Supply and Installation of  Proprietary Doors, 
Frames and Hardware for Block 04 of Defence Headquarters Complex at Akuregoda vd;w 
gzpf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J ghJfhg;G mikr;rpd; 

rhh;ghf mikr;R ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ 

NfhUfpd;whh;. 

  Ntiyfs; gpd;tUkhW miktJld; KOikahd Ntiyfis g+h;j;jp nra;tjw;fhd 

fhyk; 196 ehl;fshFk;. 

 a)  The works consist of Design, Manufacture, Supply and Installation of heavy-duty door 
system including Proprietary Door sashes, Frames, Architraves, Door Hardware and 
Accessories and co-ordination with access control system (where necessary). The 
contractor shall incorporate Delay Egress and Automatic Operated equipment to relevant 
doors as per the schedule suitably and co-ordinate with relevant provisions related to the 
systems. The contractor shall propose the suitable equipment in relation with other related 
items speci ed by others to incorporate on the door according to the size of door jambs 
and panels. Those items can be surface mounted or concealed type that comply required 
function related to all other components of the door. Supply of Access Control Systems 
and AOD are not included in this scope, but the contractor shall install the items under the 
supervision of the relevant other contractors. 

 b)  The relevant door components shall be of engineered hardwood, manufactured according 
to proprietary construction to suite the function such as normal,  re or acoustic. 

2.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; 

elhj;jg;gLk;. 

3.  xg;ge;jj;ij ngWtjw;fhd jFjpf;fhf gpd;tUk; Njitg;ghLfis tpiykDjhuh; g+h;j;jp 

nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

  ntw;wpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; Mff; 

Fiwe;jJ Ie;J (05) tUlq;fSf;fhd nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s tpahghu gjpitf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

  cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s gzpfSf;fhf tpiykDjhuuhdth; cw;gj;jpahsuhf my;yJ 

mjpfhukspf;fg;gl;l toq;Fdh; my;yJ epWTgtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cw;gj;jpahsh; 

jumq;fPfhuk; ngw;wtuhfTk; ISO 9001 ,d; fPo; gjpT ngw;wtuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

toq;Fdh; cw;gj;jpahshpd; gjpT ngw;w kw;Wk; mjpfhuk; toq;fg;gl;l KftuhfTkpUj;jy; 

Ntz;Lk;. epWTgth; epWTjypy; jifikiaAk; rpwg;ghd GyikAilatuhfTk; 

NtiyfSf;fhf cw;gj;jpahshpd; cj;juthjj;ij ngWtjw;fhd nry;YgbahFk; 

chpkj;ijAk; jFjpiaAk; nfhz;ltuhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

4. xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jifikj; Njitg;gLj;jy;fs; gpd;tUkhW:

 •  fle;j Ie;J tUlq;fspd; (05) tUlhe;j ruhrhp epjpg;Gus;thdJ Mff; Fiwe;jJ 

530 kpy;ypad; ,yq;if &ghthftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 •  fle;j Ie;J tUlq;fspy; (05) engineered hardwood heavy-duty door system I toq;fy; 
kw;Wk; epWTjypy; mDgtKk; mtw;wpy; Mff; Fiwe;jJ 100 kpy;ypad; ,yq;if 

&ghtpw;F Fiwahj ngWkjpiaAilaJk; ntw;wpfukhf g+h;j;jp nra;ag;gl;l xU 

nraw;wpl;lkhtJ ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

 •  (Vida xg;ge;j hPjpapyhd flg;ghLfSf;fhf xJf;fg;gl;l gpd;dh;) kw;Wk; ,e;j  

xg;ge;jj;jpw;fhd toq;fg;gl;l VjhtJ Kw;gzf;nfhLg;gdTfs; ePq;fyhd jputr; 

nrhj;Jf;fspd; Mff; Fiwe;j njhif 152 kpy;ypad;; ,yq;if &ghthftpUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;; gj;juKy;y> ngytj;j> mf;FNunfhl tPjp> ghJfhg;G 

jiyikaf fl;blj;njhFjp nraw;wpl;l> nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkidapypUe;J 

Ntiy ehl;fspy; Nkyjpf jftiy ngw;W 2021 khh;r; 01 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 khh;r; 

24 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiyehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; mNj 

Kfthpapy; tpiykDf; Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

6.  2021 khh;r; 01 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 khh;r; 24 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J 

gp.g. 3 kzp tiuAk; ehw;gj;Njohapuj;J vOE}w;iwk;gJ ,yq;if &ghit (47>750 ,. 

&gh) kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> nfhOk;G-03> ghyjf;\ khtj;ij> 

15/5 Mk; ,yf;fj;jpYs;s mikr;rpd; ngWiff;fhd fzf;fhsUf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; 

nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT KiwikahdJ nuhf;fg; gzj;jpy; 

ghJfhg;G mikr;rpd; rpwhg;ghplk; nrYj;jg;gly; toq;fg;gly; Ntz;Lk;. 

7.  2021 khh;r; 26 Mk; jpfjpad;W kjpak; 12 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; 

my;yJ fPNoAs;s Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fis mitfis %ba gpd;dh; 

rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

8.  tpiykDf;fs; 2021 [_iy 23 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 

Ntz;Lk; (tpiykDf;fis jpwe;j jpfjpapd; gpd;dh; 119 ehl;fs;)

9.  ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; nraw;gLtJkhd 

th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J Kg;gj;ije;J ,yl;rj;J Kg;gjhapuk; ,yq;if &gh 

(3>530>000 ,.&gh) ngWkjpahd tpiykDg;gpiznahd;Wld; midj;J tpiykDf;fSk; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. ,e;j tpiykDg;gpizahdJ epge;jidaw;wJk; ,yFtpy; 

khw;wf;$baJkhd cj;juthjg; ghq;fpy; mike;Js;sjhfTk; 2021 khh;r;   20 Mk; 

jpfjp tiuAk; (tpiykDf;fis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 147 ehl;fs;) nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

10.  gj;juKy;y> ngytj;j> mf;FNunfhl tPjpapYs;s ghJfhg;G jiyikaf fl;blj;njhFjp 

Ntiyj;jsj;jpd; nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkidapy; 2021 khh;r; 10 Mk; jpfjpad;W 

K.g. 11.30 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W eilngWtJld;> mNj jpdk; 

kjpak; 12 kzpf;F jstp[aKk; eilngWk;. 

11.  ,e;j nraw;wpl;lj;jpd; xNu njhFjpf;F gy vz;zpf;ifahd nghjpfis my;yJ NtNwjhtJ 

njhFjpfSf;F tpiykDf;fis rkh;g;gpf;f tpUk;Gk; ve;jnthU tpiykDjhuUk; 

,Ug;gpd;> xt;nthU xg;ge;jj;jpd; fPOk; jdpj;jdpahf Njitg;gLj;jg;gLk; jifik 

/ jFjpj;jd;ik jfTj;jpwid jhgpj;jy; Ntz;Lk; my;yhtpbd; xU tpiykDtpw;F 

mjpfkhd xg;ge;jq;fis toq;Ftjw;fhd jifikia ,oe;J tpLthh;. 

12.  NkNyAs;s 11 Mk; mk;rj;jpw;F Nkyjpfkhf ,e;j nraw;wpl;lj;jpd; ve;jnthU 

nghjpf;Fk; / nghjpfSf;Fk; Vw;fdNt njhpT nra;ag;gl;bUe;jhy;/ xg;ge;jf;fhuuhf 

ve;jnthU nghjpfspYk; gzpGhpapd;> tpiykDjhuh; mtuJ epjpaply; kw;Wk; njhopy;El;g 

Njitg;gLj;jy;fis ,e;j tpiykDf;Nfhuy; nghjpf;F gpuj;jpNafkhf tpguf;Fwpg;Gf;fs;/
jFjpj;jd;ik Mfpatw;iw jfTj; jpwdpd; fPo; jhgpj;jy; Ntz;Lk;. ,y;yhtpbd;> ,e;j 

tpiykDtpd; toq;fYf;fhd jifikia ,oe;J tpLthh;. 

13.  ghJfhg;G mikr;rpw;F tpiykDf;fis rkh;g;gpf;Fk; Ntisapy; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fspd; fPohd gjpTr; rhd;wpjio (Njitg;gbd;) Kd;itf;FkhW 

tpiykDjhuh;fs; jPtpukhf mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;. 

14.  tpiykDf;fis jpwg;gjw;F Mff; Fiwe;jJ %d;W (03) Ntiy ehl;fSf;F Kd;duhfNt 

tpiykD jpwj;jypy; gq;Fgw;Wk; egh;fspd; ngah; kw;Wk; Njmm/ flTr;rPl;L ,yf;fj;ij 

nfhOk;G-3> ghyjf;\ khtj;ij> 15/5 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ghJfhg;G mikr;rpd; gpujhd 

epjpaply; mYtyUf;F vOj;J  %ykhf mwptpf;Fk;gb tpiykDjhuh; mwpTiu 

toq;fg;gLfpd;wdh;. 

NkNyAs;s 7 Mk; mk;rj;jpy; toq;fg;gl;Ls;s 

Kfthp/ Kfthpfs; gpd;tUkhW:

jiyth;>

mikr;R ngWiff; FO>

ghJfhg;G mikr;R>

,y. 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

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

Design, Fabrication, Supply and 
Installation of Proprietary Doors, Frames 

and Hardware for Block 1 of Defence 
Headquarters Complex at Akuregoda

Contract No.: DHQC/TIM/ Door 1/2020
1.  fPNo tpghpf;fg;gl;lthWk; ngWkjp Nrh; thp ePq;fyhf 255 kpy;ypad; ,yq;if &ghtpy; 

kjpg;gPL nra;ag;gl;lJk; Design, Fabrication, Supply and Installation of  Proprietary Doors, 
Frames and Hardware for Block 01 of Defence Headquarters Complex at Akuregoda vd;w 
gzpf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J ghJfhg;G mikr;rpd; 

rhh;ghf mikr;R ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ 

NfhUfpd;whH.

  Ntiyfs; gpd;tUkhW miktJld; KOikahd Ntiyfis g+h;j;jp nra;tjw;fhd 

fhyk; 175 ehl;fshFk;. 

 a)  The works consist of Design, Manufacture, Supply and Installation of heavy-duty door 
system including Proprietary Door sashes, Frames, Architraves, Door Hardware and 
Accessories and co-ordination with access control system (where necessary). The 
contractor shall incorporate Delay Egress and Automatic Operated equipment to relevant 
doors as per the schedule suitably and co-ordinate with relevant provisions related to the 
systems. The contractor shall propose the suitable equipment in relation with other related 
items speci ed by others to incorporate on the door according to the size of door jambs 
and panels. Those items can be surface mounted or concealed type that comply required 
function related to all other components of the door. Supply of Access Control Systems 
and AOD are not included in this scope, but the contractor shall install the items under the 
supervision of the relevant other contractors. 

 b)  The relevant door components shall be of engineered hardwood, manufactured according 
to proprietary construction to suite the function such as normal,  re or acoustic. 

2.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; 

elhj;jg;gLk;. 

3.  xg;ge;jj;ij ngWtjw;fhd jFjpf;fhf gpd;tUk; Njitg;ghLfis tpiykDjhuh; g+h;j;jp 

nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

  ntw;wpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; Mff; 

Fiwe;jJ Ie;J (05) tUlq;fSf;fhd nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s tpahghu 

gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

  cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s gzpfSf;fhf tpiykDjhuuhdth; cw;gj;jpahsuhf my;yJ 

mjpfhukspf;fg;gl;l toq;Fdh; my;yJ epWTgtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cw;gj;jpahsh; 

jumq;fPfhuk; ngw;wtuhfTk; ISO 9001 ,d; fPo; gjpT ngw;wtuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

toq;Fdh; cw;gj;jpahshpd; gjpT ngw;w kw;Wk; mjpfhuk; toq;fg;gl;l KftuhfTkpUj;jy; 

Ntz;Lk;. epWTgth; epWTjypy; jifikiaAk; rpwg;ghd GyikAilatuhfTk; 

NtiyfSf;fhf cw;gj;jpahshpd; cj;juthjj;ij ngWtjw;fhd nry;YgbahFk; 

chpkj;ijAk; jFjpiaAk; nfhz;ltuhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jifikj; Njitg;gLj;jy;fs; gpd;tUkhW:

 •  fle;j Ie;J tUlq;fspd; (05) epjpg;Gus;thdJ Mff; Fiwe;jJ 383 kpy;ypad; 

,yq;if &ghthftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 •  fle;j Ie;J tUlq;fspy; (05) engineered hardwood heavy-duty door system I toq;fy; 
kw;Wk; epWTjypy; mDgtKk; mtw;wpy; Mff; Fiwe;jJ 100 kpy;ypad; ,yq;if 

&ghtpw;F Fiwahj ngWkjpiaAilaJk; ntw;wpfukhf g+h;j;jp nra;ag;gl;l xU 

nraw;wpl;lkhtJ ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

 •  (Vida xg;ge;j hPjpapyhd flg;ghLfSf;fhf xJf;fg;gl;l gpd;dh;) kw;Wk; ,e;j  

xg;ge;jj;jpw;fhd toq;fg;gl;l VjhtJ Kw;gzf;nfhLg;gdTfs; ePq;fyhd jputr; 

nrhj;Jf;fspd; Mff; Fiwe;j njhif 123 kpy;ypad;; ,yq;if &ghthftpUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;; gj;juKy;y> ngytj;j> mf;FNunfhl tPjp> ghJfhg;G 

jiyikaf fl;blj;njhFjp nraw;wpl;l> nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpg;ghshplkpUe;J 

Ntiy ehl;fspy; Nkyjpf jftiy ngw;W 2021 khh;r; 01 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 khh;r; 

24 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; 

mNj Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

6.  2021 khh;r; 01 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 khh;r; 24 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 

kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; ehw;gjpdhapuk; ,yq;if &ghit (40>000 ,. 

&gh) kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> nfhOk;G-03> ghyjf;\ khtj;ij> 

15/5 Mk; ,yf;fj;jpYs;s mikr;R ngWif FOj; jiytUf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; 

nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT KiwikahdJ nuhf;fg; gzj;jpy;/ tq;fp 
tiuthf ghJfhg;G mikr;rpd; ngahpy; toq;fg;gly; Ntz;Lk;. 

7.  2021 khh;r; 25 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; 

my;yJ fPNoAs;s Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; 

Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fis mitfis %ba 

gpd;dh; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt 

jpwf;fg;gLk;. 

8.  tpiykDf;fs; 2021 [_iy 22 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 

Ntz;Lk; (tpiykDf;fis jpwe;j jpfjpapd; gpd;dh; 119 ehl;fs;)

9.  ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; nraw;gLtJkhd th;j;jf 

tq;fpnahd;wpypUe;J ,Ugj;jhW ,yl;rk; ,yq;if &gh (2>600>000 ,.&gh) ngWkjpahd 

tpiykDg;gpiznahd;Wld; midj;J tpiykDf;fSk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. ,e;j tpiykDg;gpizahdJ epge;jidaw;wJk; ,yFtpy; khw;wf;$baJkhd 

cj;juthjg; ghq;fpy; mike;Js;sjhfTk; 2021 Xf];l;   19 Mk; jpfjp tiuAk; 

(tpiykDf;fis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 147 ehl;fs;) nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

10.  gj;juKy;y> ngytj;j> mf;FNunfhl tPjpapYs;s ghJfhg;G jiyikaf fl;blj;njhFjp 

Ntiyj;jsj;jpd; nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkidapy; 2021 khh;r; 10 Mk; jpfjpad;W 

K.g. 10.00 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W eilngWtJld;> mNj jpdk; 

K.g. 10.30 kzpf;F js tp[aKk; eilngWk;. 

11.  ,e;j nraw;wpl;lj;jpd; xNu njhFjpf;F gy vz;zpf;ifahd nghjpfis my;yJ NtNwjhtJ 

njhFjpfSf;F tpiykDf;fis rkh;g;gpf;f tpUk;Gk; ve;jnthU tpiykDjhuUk; 

,Ug;gpd;> xt;nthU xg;ge;jj;jpd; fPOk; jdpj;jdpahf Njitg;gLj;jg;gLk; jifik 

/ jFjpj;jd;ik jfTj;jpwid jhgpj;jy; Ntz;Lk; my;yhtpbd; xU tpiykDtpw;F 

mjpfkhd xg;ge;jq;fis toq;Ftjw;fhd jifikia ,oe;J tpLthh;. 

12.  NkNyAs;s 11 Mk; mk;rj;jpw;F Nkyjpfkhf ,e;j nraw;wpl;lj;jpd; ve;jnthU 

nghjpf;Fk; / nghjpfSf;Fk; Vw;fdNt njhpT nra;ag;gl;bUe;jhy;/ xg;ge;jf;fhuuhf 

ve;jnthU nghjpfspYk; gzpGhpapd;> tpiykDjhuh; mtuJ epjpaply; kw;Wk; njhopy;El;g 

Njitg;gLj;jy;fis ,e;j tpiykDf;Nfhuy; nghjpf;F gpuj;jpNafkhf tpguf;Fwpg;Gf;fs;/ 
jFjpj;jd;ik Mfpatw;iw jfTj; jpwdpd; fPo; jhgpj;jy; Ntz;Lk;. ,y;yhtpbd;> ,e;j 

tpiykDtpd; toq;fYf;fhd jifikia ,oe;J tpLthh;. 

13.  ghJfhg;G mikr;rpw;F tpiykDf;fis rkh;g;gpf;Fk; Ntisapy; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fspd; fPohd gjpTr; rhd;wpjio (Njitg;gbd;) Kd;itf;FkhW 

tpiykDjhuh;fs; jPtpukhf mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;. 

14.  tpiykDf;fis jpwg;gjw;F %d;W (03) Ntiy ehl;fSf;F Kd;duhfNt tpiykD 

jpwj;jypy; gq;Fgw;Wk; egh;fspd; ngah; kw;Wk; Njmm/ flTr;rPl;L ,yf;fj;ij ngytj;j> 

mf;FNunfhl tPjp> ghJfhg;G jiyikaf fl;blj;njhFjp nraw;wpl;l> nraw;wpl;l 

Kfhikj;Jt gzpkidf;F vOj;J %ykhf mwptpf;Fk;gb tpiykDjhuh; mwpTiu 

toq;fg;gLfpd;wdh;. 

NkNyAs;s 7 Mk; mk;rj;jpy; toq;fg;gl;Ls;s Kfthp/ Kfthpfs; gpd;tUkhW:

jiyth;>

mikr;R ngWiff; FO>

ghJfhg;G mikr;R>

,y. 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
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ஒரு சில தனி நபர்களுக்கு சில பாதிப்-
பு்கள் ஏறபடலாம். அதறகு அப்பால் 
ஏனைய அனைத்தும் ச்கல மக்்களுக்கு-
மாைனையய.  

 அயதயைனை பாதிக்்கப்படயடாருக்்காை 
நீதி ைழங்கப்பட யைண்டும் எனபது அை-
சியமாையத. அது யாரா்க இருநதாலும். 
இதில் சசயய யைண்டியது பிறத்தியாரின 
தனலயீடு்களுக்கு இடமளிக்்காமல் நாயம 
உரிய பரி்காரங்கனை – யநரனமயா்கவும் 
விசுைாசமா்கவும் யமறச்காள்ையதயாகும். 
இதறகுத் துணிசசலாை மைமும் உறுதி-
யாை நடைடிக்ன்கயும் அைசியம். அனதச 
சசயையத சரி. அைர்கயை உண்னமயாை 
தனலைர்கள். சரி்கனைச சசயைதறகு 
எதன சபாருடடும் தயஙகுயைாரும் சாட-
டு்கனைச சசால்லிக் ்காலத்னதக் ்கடத்து-
யைாரும் தனலைர்கயை அல்ல. இலங-
ன்கக்குத் யதனையாைது துணிசசல் மிக்்க 
தனலைர்கயை. அனைைனரயும் சமத்து-
ைமா்க யநாக்்கக் கூடிய – இலஙன்க ஒரு 
யசாசலிஸ ஜைநாய்கக் குடியரசு எனற 
சபயருக்குத் தக்்கமாதிரி நடநது ச்காள்ைக் 
கூடிய தனலைர்கயை.  

அைர்கைால்தான எல்லாைன்கயாை 
சநருக்்கடி்கனையும் தீரவுக்குக் ச்காண்டு 
ைர முடியும். சபாருைாதார சநருக்்கடி்கனை 
்கடன படடு ஒரு யபாதும் தீரக்்க முடியாது. 

படுகினற ்கடனை எப்படிப் பயனபடுத்தப்-
யபாகியறாம். அப்படிப் பயனபடுத்துைதறகு 
எப்படியாை ஒழுஙகுனை யமறச்காள்-
ைப்யபாகியறாம். அநத ஒழுஙகில் எல்-
யலானரயும் எப்படி உடபடுத்தப்யபாகியறாம் 
எனறு சிநதிக்்க யைண்டும். அனத விடுத்து 
அனறனனறய பிரசசினைனய மடடும் 
பாரப்யபாம் எனறால் நாடு இனதயும் விட 
யமாசமாை நினலக்கு சசல்லும். இப்யபாது 
சில இடங்களில் ஒரு ைருத்தத்திறகுரிய 
்காடசினயப் பாரத்துக் ச்காண்டிருக்கியறாம். 
பல இடங்களிலும் உள்ை சபயரப்பலன்க-
்களிலும் அறிவிப்புப் பதான்க்க்களிலும் 
சிங்கைம், சீை சமாழி, ஆஙகிலம் எனயற 
அனை அனமக்்கப்படுகினறை. இது எனதக் 
்காடடுகிறது? உள்ளுரில் – ஒரு வீடடுக்குள் 
அண்்ணன தம்பி்கைா்க – அக்்கா தஙன்க-
்கைா்க இருக்்கத் தயாரில்னல. பதிலா்க 
யானரயயா தயவு பண்ணி, அைர்களுக்-
குக் கீயழ இருக்்கத் தயாரா்க இருக்கி -
யறாம் எை. இதுதான தமிழப்பரப்பிலும் 
நி்கழகிறது. ஒரு யதசியக் ச்காடியின கீயழ 
நிற்க முடியாதைர்கள் இனறு உலச்கங-
கும் உள்ை ச்காடி்களின கீயழ நிறகிறார-
்கள். இசதல்லாம் இலஙன்கயர்களுக்கு 
ஏறபடட சநருக்்கடியனறி யைசறனை? 
இதிலிருநது மீள்ைது எப்யபாது? அது 
எப்படி?   

ஒரு யதசியக் ச்காடியின கீழ ... (08ஆம் பக்்கத் சதாடர)

ஐக்கிய அபைரிக்்ாவின் நிதி-
யுதவி, SL@100 ஏழு உயர் திறன் 
ப்ாண்ட நிறுவனங்மைக் 
ப்ாண்ட முதல் சுற்றிமன அவற் -
றின் வைர்ச்சிமய விம்ரவுெடுத் -
துவதற்்ா் அதிநவீன வணி் 
ஆல�ாசமனச் லசமவ்மை வழங -
குவதற்குத் லதர்்நபதடுத்தன. நடுத் -
த்ர அைவி�ான நிறுவனத்தின் 
வைர்ச்சிமய மையைா்க் ப்ாண்ட 
தனியார் துமற தம�மையி�ான 
தைைான SL@100 ஆனது, ஏழு 
நிறுவனங்மைச் பசயல்ொடு -
்மை லைமெடுத்துவதற்கும, 
இ�ாெத்மத அதி்ரிபெதற்கும, 
ச்நமத்மை விரிவுெடுத்துவதற்கு -
ைான திறன்்மைக் ப்ாண்டதா் 
ைாற்றும. 

"இ்நத ஏழு நிறுவனங்ளும 
அவர்்ைது விம்ரவான வைர்ச்சிக் -
்ான ெயணத்தில் அபைரிக்் ஆத்ர -
மவப பெறும ெ� நிறுவனங்ளில் 

முத�ாவதாகும" என சர்வலதச 
அபிவிருத்திக்்ான ஐக்கிய அபை -
ரிக்் மு்வ்ராணமை (USAID) 
பசயற்ெணி்ள் ெணிபொை்ராகிய 
ரீட் ஈஷ்லிைன் கூறினார். "இ�ங -
ம்யின் நடுத்த்ர ச்நமத நிறுவனங -
்ள் பசழிக்்த் லதமவயான வணி் 
லசமவ்மை அணுகுவதற்கு உதவு -
வதன் மூ�ம, SL@100 இ�ஙம் -
யின் பொருைாதா்ரத்தில் ஒரு ைாற் -
றத்மதத் தூணடுகிறது” எனவும 
அவர் குறிபபிட்்டார். 

ஸப்டக்ஸ மு்ாமைத்துவப 
ெணிபொைரும, SL@100 இமண 
நிறுவுனருைான ்�ாநிதி குமுது 
குணலச்்ர லைலும குறிபபிடும் -
யில், “இ�ஙம்யின் வைர்ச்சி 
சிறிய நடுத்த்ர முயற்சியாணமை -
்ளிலும பொறுத்தது அவர்்ளின் 
வைர்ச்சிப ொமதமய விம்ரவுெ -
டுத்தும திறனிலும  பெரிதும தஙகி -
யுள்ைது. விணணபபித்த நிறுவனங -

்ளின் த்ரம ைற்றும ்ம்ர்்ட்நது 
வைர்ச்சியம்டய லவணடும என் -
ெதிலுள்ை  அவர்்ளின்  ஆர்வம 
ஆகியன என்மன மி்வும உற்சா -
்பெடுத்துவது்டன்   ஊக்குவிக் -
கின்றன. ”

பசப்டமெர் 2020 இல் ஆ்ரம -
பிக்்பெட்்ட SL@100 சுத்நதி்ரம 
பெற்ற 100 ஆணடு்ளுக்குள் 
அதி் வருைானம பெறும நா்டா் 
இ�ஙம்யின் ெயணத்மத ஆத -
ரிக்கும வம்யில் சைைான ைற்றும 
அமனத்மதயும உள்ை்டக்கிய 
பொருைாதா்ர வைர்ச்சிமய ஊக்கு-
விக்கிறது. 

ச்நமதபெடுத்தல், பசயல்ொடு-
்ள், நிதி மு்ாமைத்துவம, ஏற்-
றுைதி ைற்றும மூ�தனத்திற்்ான 
அணு்ல் லொன்ற ெகுதி்ளில் நடுத் -
த்ர ச்நமத நிறுவனங்ளின் திறமன 
வலுபெடுத்துவதற்கு இ்நத முன்-
பனடுபொனது ஆல�ாச்ர்்ள், 

முதலீட்்டாைர்்ள், வர்த்த் குழுக்-
்ள் ைற்றும வணி் அபிவிருத்திச் 
லசமவ வழஙகுநர்்மை ஒன்றி-
மணக்கிறது.

சிறிய ைற்றும நடுத்த்ர முயற்சி -
யாணமை (SME) அைவி�ான ந்டவ-
டிக்ம்்ளுக்கு உதவும வம்யில், 
SL@100 ஆனது ஆணப்டான்-
றிற்கு இ்ரணடு பதரிவுச் சுழற்சி-
்மை இயக்கும. SL@100 ைற்றும 
ஸப்டக்ஸ மு்ாமைத்துவப ெணிப -
ொை்ராகிய ருவி்நது பீரிஸ இ்நத 
நிறுவனங்ள் உருவாக்கிய சுவா்ரஸ-
யைான ஊக்குவிபபுக்்ள் குறித்து 
்ருத்துத் பதரிவிக்ம்யில், “இ�ங-
ம்யின் புத்தி கூர்மை ைற்றும நைது  
முழு இயலுமைமைமயயும உயர்த்-
துவதற்்ான ஆர்வத்மதப பி்ரதிெ-
லிக்கும இ்நத நிறுவனங்ளு்டன் 
கூட்டு லசருவதில் நான் ைகிழ்ச்சி -
யம்டகின்லறன்” எனக் குறிபபிட்-
்டார்.

ஐக்கிய அமெரிக்்காவின் ஆதரவுடன் ஏழு நடுததர சந்த நிறுவனங்ளின் 
விரிவகாக்்த்த துரிதப்படுததுவதற்கு உதவும் SL @ 100

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

,yq;if nghyp]; - tpN\l mjpubg; gil
fl;bl eph;khzk;

1.  fPNo tpghpf;fg;gl;lthW> tpN\l mjpubg; gilapd; fl;bl eph;khzq;fSf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J nghJkf;fs; ghJfhg;G mikr;rpd; nrayhshpd; rhh;ghf> gj;juKy;y> ~~R`_Ugha||> 14 Mk; 

khb> nghJkf;fs; ghJfhg;G mikr;R> mikr;R ngWif FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ 

NfhUfpd;whh;. 

xg;ge;j 

,yf;fk;

xg;ge;jg; ngah; kw;Wk; 

miktplk;

ng.Nr.t. 

ePq;fyhf kjpg;gPL 

nra;ag;gl;Ls;s 

MFnryT 

(&ghtpy;)

CIDA 
juk;

kPsspf;fg; 

glhj 

Nfs;;tpf; 

fl;lzk;

tpiykD 

cj;juthjj; 

njhif 

(&ghtpy;)

PS/03/PB/
CON/

08/03/21

fltj;j> gpad;tpytpy; 

jw;NghJs;s tpN\l mjpubg; 

gil tpLjpfSf;fhd 

gOJghh;j;jy;fs;

28.5 kpy;ypad;

rp-5 

my;yJ 

Nkw;gl;lJ

5>000 &gh 450>000.00

PS/03/PB/
CON/

08/04/21

fl;LFWe;j tpN\l mjpubg; 

gilapd; jpUkzkhdth;fspd; 

tpLjpfSf;fhd GJg;gpj;jy; 

Ntiyfs;

19 kpy;ypad;

rp-6 

my;yJ 

Nkw;gl;lJ

3>500 &gh 285>000.00

gzpfspd; tpguq;fs;:

i. fltj;j> gpad;tpytpy; jw;NghJs;s tpN\l mjpubg; gil tpLjpfSf;fhd gOJghh;j;jy;fs;.

 eph;khzf; fhyg;gFjp 180 ehl;fs;

  ,g;gzpahdJ ,bj;Jilj;jy;> nfhd;fpwPl; Ntiy> foptiw gpuNjrq;fspy; ePh; cl;Gfhj Kiwik> mYkPdpa fjT 

kw;Wk; ad;dy;fs;> foptiw gpuNjrq;fspy; Rfhjhu ,izg;Gf;fs;> jiu kw;Wk; Rth; XLfs; gjpj;jy; Mfpatw;iw 

toq;fy; kw;Wk; epWTjy; kw;Wk; ngapz;l; g+Rjy;. jw;NghJs;s $iu> Foha; ,izj;jy; KiwikfSf;fhd 

gOJghh;j;jy;fs; Ntiy> fopTePh; kw;Wk; tbfhyikg;G Kiwik kw;Wk; kpd;dpay; fk;gp gjpj;jy; Mfpatw;iw 

mlf;Ffpd;wJ. 

ii. fl;LFWe;j tpN\l mjpubg; gilapd; jpUkzkhdth;fspd; tpLjpfSf;fhd GJg;gpj;jy; Ntiyfs;.

 eph;khzf; fhyg;gFjp  180 ehl;fs;.

  ,g;gzpahdJ jw;NghJs;s gOjile;j fjT/ad;dy; rl;lq;fs;> fPo;Nehf;fpa Foha;> $iu ePh; tbfhy;fs;> foptiw 

gpuNjrq;fspd; jiu xL gjpj;jy;> Gjpa fjT/ ad;dy; rl;lq;fis toq;fy; kw;Wk; epWTjy;> Rfhjhu epWTjy;> 

foptiu gpuNjrq;fspy; jiu kw;Wk; Rth; xL gjpj;jy;> ePh; cl;Gfhj Kiwik Ntiy> Rth;fs; kw;Wk; $iuf;F 

ngapz;l; g+Rjy;> $iu gOJghh;j;jy; Ntiyfs; jw;NghJs;s tbfhyikg;G Kiwikf;fhd gOJghh;j;jy; Ntiy 

Nghd;witfis mlf;Ffpd;wJ. 

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

3.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf> ntw;wpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; gpd;tUk; 

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

 Njitg;gLk; CIDA gjpT  NkNy Fwpg;gpl;Ls;sthwhdJ.
•  NkNy Fwpg;gpl;Ls;sthW> fl;bl Ntiyfspy; epGzj;Jtuhf gpujhdnthU eph;khz xg;ge;jf;fhuuhf gjpT 

nra;jpUj;jy;.

•  1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPo; tpiykDjhuh; gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhd jifikf;fhd jifikj; Njitg;gLj;jy;fs; gpd;tUkhW:

xg;ge;j 

,yf;fk;

fle;j Ie;J tUlq;fspy; 

- 2015-2020 tiuAk; 

epiwNtw;wg;gl;l eph;khz 

Ntiyfspd; tUlhe;j 

ruhrhp ngWkjp

Njitg;gLk; Mff; 

Fiwe;j jputr; 

nrhj;Jf;fs;;;;;;;;;;;;; kw;Wk;/ 
my;yJ fld; 

trjpfs;

fle;j 05 tUlq;fspy; epfuhd 

jd;ik kw;Wk; rpf;fy;jd;ikapy; 

murhq;f Jiwapy; Mff; 

Fiwe;jJ xU eph;khz xg;ge;j 

Ntiyapd; mDgt ngWkjp

PS/03/PB/CON
/08/03/21

90.0 kpy;ypad; &gh 15 kpy;ypad; 20 kpy;ypad; &gh

PS/03/PB/CON/
08/04/21

57.0 kpy;ypad; &gh 9.5 kpy;ypad; 10 kpy;ypad; &gh

5.  2021.03.01 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.03.23 Mk; jpfjp tiuAk; nghJ kw;Wk; tq;fp  tpLKiwfs; ePq;fyhf Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy 011-2887697 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf nghJ kf;fs; ghJfhg;G mikr;rpd; 

gpujhd fzf;fhshplkpUe;J ngw;W gj;juKy;y> ~~R`_Ugha ||> 14 Mk; khb> nghJ kf;fs; ghJfhg;G mikr;rpd; 

ngWif fpisapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

6.  2021.03.01 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.03.23 Mk; jpfjp tiuAk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J 

gp.g. 3 kzp tiuAk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;sthwhd kPsspf;fg;glhj fl;lzq;fis nghJ kf;fs; ghJfhg;G mikr;rpd; 

nrayhshpd; rhh;ghf nrYj;jpa gpd;dh;> gj;juKy;y> ~~R`_Ugha ||> 14 Mk; khb> nghJ kf;fs; ghJfhg;G 

mikr;rpd; gpujhd fzf;fhsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s  

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT 

nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT KiwikahdJ nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDjhunuhUtUf;F 

xU jdpj;njhFjp tpiykDf;Nfhuy; MtzNk toq;fg;gLk;. 

7.  tpiykD Mtzq;fs; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpnad gprpV-3 gbtj;Jld; jghYiwnahd;wpy; Nrh;f;fg;gl;L> 

Kj;jpiuaplg;gl;L> 2021.03.24 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 

gj;juKy;y> ~~R`_Ugha ||> 14 Mk; khb> nghJ kf;fs; ghJfhg;G mikr;rpd; ngWiff; fpisapy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;glyhk;. khw;W topahf> tpiykDf;fs; gjpTj; jghypy; NkNyAs;s Kfthpf;F mDg;gg;gly; 

Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh;> rKfkspj;jpUf;Fk; 

tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. rKfkspf;Fk; gpujpepjpfs; epWtdj;jpypUe;J 

mjpfhukspf;fg;gl;l fbjnkhd;iw rkh;g;gpj;jy; Ntz;LnkdTk; ,f;fbjkhdJ nghJ kf;fs; ghJfhg;G mikr;rpd; 

gpujhd fzf;fhsiu tpiykDf;fis jpwf;Fk; jpfjpf;F Ke;jpa ehsd;W te;jilAk; tifapy; mDg;gg;gly; 

Ntz;Lk;. 

8.  tpiykDf;fs; mtw;iw %Lk;/jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 91 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

9.  midj;J tpiykDf;fSk; fPNoAs;s Kiwikapy; tpiykDg; gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

 i. epge;jidaw;wJk; ,yFtpy; nuhf;fg; gzkhf khw;wf;$ba tq;fp cj;juthjk;. 

 ii.  ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; nraw;gLk; ve;jnthU th;j;jf tq;fpapdhYk; 

toq;fg;gl;ljhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 iii. nghJ kf;fs; ghJfhg;G nrayhshpd; ngahpy; toq;fg;gl;ljhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 iv. tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 9 Mk; gphptpy; mlf;fg;gl;Ls;s gbtj;jpy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

 v.  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s njhiff;fhdJk; 119 ehl;fSf;F mjhtJ: 2021.03.24 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.07.20 Mk; 

jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapYkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

10.  js tp[aj;jpd; gpd;dh;> 2021.03.05 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F gj;juKy;y> ~~R`_Ugha ||> 14 Mk; khb> nghJ 

kf;fs; ghJfhg;G mikr;rpy; eilngwTs;s tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lj;jpw;F tUthh;fnsd vjph;ghh;f;fg;gLfpd;wdh;. 

11. Nkyjpf njspTWj;jy;fSf;F> jaT nra;J gpd;tUgtUld; njhlh;G nfhs;sTk;. 

gpujhd fzf;fhsh;>

nghJkf;fs; ghJfhg;G>

14 Mk; khb> ~~R`_Ugha||> gj;juKy;y.

njhiyNgrp: 011-2887697. njhiyefy;: 011-2887784

kpd;dQ;ry; - caminilo nance@gmail.com
nghWg;ghsh; - fl;blk; - tp.m.g.

tp.m.g. jiyikafk;> ,y. 223> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> nfhOk;G-7.

njhiyNgrp ,y.: 011-2589784

jiyth;>

mikr;R ngWiff; FO>

nghJkf;fs; ghJfhg;G mikr;R.

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

mf;FNunfhltpYs;s ghJfhg;G jiyikaf 
tshfj;jpd; 03 Mk; ,yf;f fl;blj; njhFjpf;fhf 

jfty; njhlh;ghly; njhopy;El;gtpay; Kiwikia 
(ICTS) tbtikj;jy;> toq;fy; kw;Wk; epWTjy; 

Mfpatw;wpw;fhf  tpiykDf;fis Nfhuy;
xg;ge;j ,y.: DHQC/ICT/03/2020

1.  fPNo tpghpf;fg;gl;lthWk; 490 kpy;ypad; ,yq;if &gh MFnrytpy; kjpg;gPL nra;ag;gl;lJk; gj;juKy;y> 

ngytj;j> mf;FNunfhl tPjpapYs;s cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s ghJfhg;G jiyikaf fl;blj;njhFjpapd; 03 

Mk; njhFjpf;fhf jfty; njhlh;ghly; njhopy;El;gtpay; Kiwikia tbtikj;jy;> toq;fy; kw;Wk; 

epWTjy; Mfpatw;wpw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J ghJfhg;G mikr;rpd; 

mikr;R ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ NfhUfpd;whh;. 

  The work consists of supply, installation and maintenance of all the works in Local Area Network Switches System (LANS), 
Network Operating Center (NOC), Closed circuit Television IP Surveillance System (CCTV/IPSS) and Door Access Control 
System (DACS) of Block 03 of Defence Headquarters Complex at Akuregoda, Sri Lanka.

2. eph;khzf; fhyg;gFjpahdJ 270 ehl;fshFk;. 

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

4.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhf> ntw;wpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. Bidders shall have Construction Industry Development Authority Grading EM1 in the Speciality of  
Electrical and Mechanical Services (EM1) under subspecialist area on Telecommunication and Information Technology 
Systems, Security Systems and pipe Music Systems (ELV).

5.  xg;ge;j ngWiff;fhd jifikia ngWtjw;fhf Mff; Fiwe;j jifikfs; Njitg;ghLfs;.

jifikfs; Mff;Fiwe;j jifikj; Njitg;ghLfs;

(i) fle;j gj;J tUlq;fspy; ve;jnthU Ie;J 

tUlq;fspy; epiwNtw;wg;gl;l Ntiyfspd; 

tUlhe;j ruhrhp epjpg;Gus;T. (2010/2011 
,ypUe;J 2019/2020 tiuAkhdJ)

tUlnkhd;wpw;F 490 kpy;ypad; ,yq;if &gh 

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 
2014/2015. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. 
2018/2019, 2019/2020 Mfpa Mz;LfSf;fhd 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l epjprhh; mwpf;iffs; 

tpiykDTld; toq;fg;gly; Ntz;Lk;.

(ii) fle;j gj;J tUlq;fspy; tbtikj;jy;> 

toq;fy; kw;Wk; epWTjy; Mfpatw;wpy; 

mDgtk; (2010> 2011> 2012> 2013> 2014> 2015> 

2016> 2017> 2018 kw;Wk; 2019)

fle;j 10 tUlq;fspy; Mff; Fiwe;jJ 

3 vz;zpf;ifAila jfty; njhlh;ghly; 

njhopy;El;gtpay; Kiwikfs; ntw;wpfukhf 

g+h;j;jp nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. mt;thwhd 

Kiwikfspy; Mff; Fiwe;jJ xd;wpd; (1) 

ngWkjpahdJ 750 kpy;ypad; ,yq;if &ghtpw;F 

FiwahjjhftpUj;jy; Ntz;Lk;. jfty; njhlh;ghly; 

njhopy;El;gtpay; KiwikfSf;fhd rhd;W 

toq;fg;gly; Ntz;Lk;. 

(iii) jputr; nrhj;Jf;fspd; Mff; Fiwe;j 

ngWkjpahdJ kw;Wk;/ my;yJ fld; trjpfs; 

(Vida xg;ge;jhPjpapyhd flg;ghLfSf;fhd 

xJf;fg;gl;lit ePq;fyhf) ,e;j xg;ge;jj;jpd; 

fPo; Nkw;nfhs;sg;gl;l vt;tpj Kw;gzkhdJ 

160 kpy;ypad; ,yq;if &ghtpw;F 

FiwthdjhftpUj;jy; MfhJ. rhd;W toq;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

                                          

6.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ,yq;if> nfhOk;G-03> ghyjf;\ khtj;ij> 15/5 vd;w 
,yf;fj;jpYs;s mikr;R ngWif FOj; jiythplkpUe;J my;yJ procurement@defence.lk vd;w kpd;dQ;ry; 

%ykhfTk; ngw;Wf; nfhs;syhnkd;gJld; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,ytrkhf NkNyAs;s Kfthpapy; 

2021/03/01   Mk; jpfjpapypUe;J 2021/ 03/ 23 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J 

gp.g. 3 kzp tiuAk; ghPl;rpf;fg;glyhk;.   

7.  2021.01.01  Mk; jpfjpapypUe;J 2021.03.23 Mk;; jpfjp tiuAk; Ntiy ehnshd;wpy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 

3 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 40>000 ,yq;if &ghit (ehw;gjpdhapuk; ,yq;if &ghit) 

nrYj;jpa gpd;dh;>  nfhOk;G-03> ghyjf;\ khtj;ij> 15/5  Mk; ,yf;fj;jpYs;s ghJfhg;G mikr;rpd; 

mikr;R ngWiff; FOtpd; jiytUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy 

nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W (except Secti on I kw;Wk; III of 
Volume 1A ePq;fyhf) Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;.  gzf;nfhLg;gdT 

KiwikahdJ nuhf;fg; gzj;jpy; my;yJ tq;fp tiunthd;wpy; nfhOk;G-03> ghyjf;\ khtj;ij> 15/5 
Mk; ,yf;fj;jpYs;s ghJfhg;G mikr;rpd; jiu khbapYs;s gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpd; gpujhd 

fzf;fhsh;> mikr;R ngWiff; FOtpd; ngahpy; toq;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

8.  2021.03.08 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F gj;juKy;y> ngytj;j> mf;FNunfhl tPjp> ghJfhg;G jiyikaf 

fl;blj;njhFjpapd; Ntiyj;jsj;jpy; nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkidapy; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; 

eilngWtJld; mNj jpdk; tpiykD Kd;Ndhbf;;;;;;;;;;;;;;;;; $l;lj;jpd; gpd;dh; jstp[ankhd;Wk; eilngWk;. 

9.  tpiykDf;fs; 2021.03.24 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s 

Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ fPNoAs;s Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapy; 

Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mtw;iw %ba gpd;dh; 

rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

10.  tpiykDf;fs; 2021.07.20 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. (tpiykDf;fis 

jpwf;Fk; jpfjp mlq;fyhf mitfis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 119 ehl;fs;

11.  epge;jidaw;wJk; ,yFtpy; nuhf;fg; gzj;jpy; khw;wf;$baJkhdJkhd tifapy; ,yq;if kj;jpa 

tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; nraw;gLk; tq;fpnahd;wpypUe;J ehw;gj;njhd;gJ ,yl;rk; 

,yq;if &ghtpy; (4>900>000 ,yq;if &ghtpy;) ngw;Wf; nfhs;sg;gl;lJkhd ~~tpiykDg;gpiznahd;WlDk;|| 

midj;J tpiykDf;fSk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; 2021.08.17 Mk; jpfjp tiuAk; 

(tpiykDf;fis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 147 ehl;fs;) nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykDg;gpizapd; gadhspahdth; ghJfhg;G mikr;rpd; nrayhsuhthh;. 

12.  tpiykDf;fis rkh;g;gpf;Fk; Ntisapy; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

fPo; gjpT nra;jy; rhd;wpjio rkh;g;gpf;Fk;gb tpiykDjhuh;fs; jPh;f;fkhf mwpTiu toq;fg;gLfpd;wdh;. 

13.  tpiykDf;fis jpwg;gjw;F Mff; Fiwe;jJ %d;W (03) Ntiy ehl;fSf;F Kd;duhf tpiykD jpwf;Fk; 

epfo;tpy; gq;Nfw;Fk; jdpeghpd; ngah; kw;Wk; Njmm/ flTr;rPl;L ,yf;fk; Mfpatw;iw ghJfhg;G mikr;rpd; 

gpujhd fzf;fhsUf;F vOj;jpy; mwptpf;FkhW mwpTiu toq;fg;gLfpd;wdh;. 

NkNy 9 ,y; Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthp gpd;tUkhW:

jiyth;>

mikr;R ngWiff; FO>

ghJfhg;G mikr;R>

,y. 15/5> ghyjf;\ khtj;ij>

nfhOk;G-03> ,yq;if.

njhiyNgrp : 0094-077-3766601

njhiyefy; : 0094-011-2390720                                                           
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மாணவர் கழக அனுமதி வர்ணப்
புகைப்்படம்மா்ணவர ப்பயர  .......................................

பிறந்த திைதி  .......................................

வகுப்பு  .......................................         
   ்பாடசாகை  .......................................
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................................................

வகுப்்பாசிரியர கைபயாப்்பம்

மாணவர் கழகம்
சிறுவர் உலகம்

தினகரன் வாரமஞ்சரி
த.பெ.இல.834 பகாழும்பு.
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மா்ணவரின் ப்பயர 

இடமிருந்து வலம் 
(1)  ைற்மறைய ைனிதர் மீது ைட்டுைன்றி, பி்ராணிகள் 

மீதும் பகாள்்ள வவண்டிய ெச்ாதாெம் கலந்த 
வே்ம்.   

(4)  உணவு, உமறையுள் வொன்று ைனிதனின் அடிப-
ெமடத் வதமவகளில் இதுவும் ஒன்று.      

      (தமலகீழான ப்ால்)  
(7)    ஒவபவாரு குடும்ெமும் நிம்ைதியாக வசிபெ-

தற்குத் வதமவயான உமறையுள்.   
(10)  கிளித்தட்டு, ்டுகுடு வொன்று அக்கால 

கி்ராமிய விம்ளயாட்டுகளில் இதுவும் ஒன்று.   
(12)  இல்லாமையினால் வருகின்றை துன்ெம். 

அதுவும் இ்ளமைப ெருவத்தில் இதமன அனு-
ெவிபெது பெரும் துய்ரம்.   

(15)  நூல், புத்தகம் என்றும் ப்ால்லலாம். 
         (தமலகீழான ப்ால்)  
(18)  புவிச சுழற்சி கா்ரணைாக தினமும் புதிதாக 

வதான்றுவது. வா்ரத்தில் ஏழு.   
(21) ைாடு, குதிம்ர வொன்றைவற்றின் கால்ொதம்.   

வைலிருந்து கீழ்  
(1)  உல்ர மவக்கபெட்ட மீன், ெழுதமடந்து 

வொகாைல் நீண்ட ோட்கள் ொதுகாத்து மவத்தி-
ருக்க முடியும்.   

(3)  ே்ரம்பிம் வாத்தியக் கருவிகளில் ஒன்று. 
(தமலகீழான ப்ால்)  

(5)  உள்்ளமத உள்்ளெடி கூறுதல். ைகாத்ைா காந்தி 
கமடபபிடித்த ்த்தியம்.   

(8)  ைாவின் பிஞ்சுப ெருவம். (தமலகீழான ப்ால்)  
(11)  உழவர்களின் விவ்ாய உெக்ரணம். 
       (தமலகீழான ப்ால்)  
(13)  கி்ராைம், ேக்ரம் வொன்றை அமனத்துப பி்ரவத-

்ஙகளுக்கும் அழகும், வ்ளமும் வ்ர்பெது. 
(தமலகீழான ப்ால்)  

(18) தன்மை, ென்மை பெயர்ச ப்ால்.   
(19)  ெறைமவ என்றும் கூறைலாம். (தமலகீழான ப்ால்)  
(20) பூக்களின் அமுதம்.  

இடமிருநது வைம்   

1. சுறைா  3. எருமை  6. புல்லி  16. வாத்து 
19. கவி  22. பவௌவால்  
 

மமலிருநது கீழ்  

2. புறைா  3. எலி  5. இமை 7. வானவில் 
10. கித்துள்  12. வாகனம்  20. வில்  
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விகடைள்
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சிறுவர் உலகம்

தினகரன் வாரமஞ்சரி 
த.பெ.இல.834. 

பகாழும்பு

வகுப்்பாசிரியர  ப்பறமறார கைபயாப்்பம்
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மு்தைாம் ்பரிசு  
அ. வ�ாெனா,
த்ரம் 10, சி.சி. தமிழ் ைகா வித்தியாலயம்,
புவக்பிட்டிய.

இரணடாம் ்பரிசு   
எஸ் ்விலக் �னா,
த்ரம் 09 ஏ,  
ெது/தமிழ் ைகளிர் ைகா வித்தியாலயம்,
ெதும்ள. 

மூன்றாம் ்பரிசு   
எம். ொத்திைா ஸீைா,
த்ரம் 08,  வறைா.க.த.க. ொட்ாமல,
பெரிய கரி்ல்,வெ்ாமல. 

பாராட்டு பபறுவ�ார்

பரிசு பபறுவ�ோர்  

1. எப். சஸ்ா அஜவாத்,

த்ரம் 12 (உயிரியல் விஞ்ஞானம்),
குரு/கிரி பககுணபகால்ல வதசிய ொட்ாமல,
பககுணபகால்ல. 

2. ஹம்்தா அஜவத்,
த்ரம் 11 ,  க/கலுகமுவ ைத்திய கல்லூரி,
பகலி ஓயா.

3. எம். ரிஸமியா,
த்ரம் 11,  பகா/ குைா்ர உதயம் வித்தியாலயம்,
கிருலபெமன. 

4. ்ப. ய்தாரத்்தன்,
த்ரம் 09, ைட்/பைதடிஸ்த ைத்திய கல்லூரி,
ைட்டக்க்ளபபு. 

5. லுகமான் மின்ஹாஜ,
த்ரம் 06 பி,  ைா/ ஸாஹி்ரா வதசிய ொட்ாமல,
ைாத்தம்ள. 

குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
ஈ்தல்: இகச்பட வாழ்்தல்: அதுஅல்ைது   
ஊதியம் இல்கை உயிரககு   

தெளிவுரை : வறியவர்க்கு ஈெல் வவண்டும். அெனால் 
புகழ் உண்்ாக வாழவவண்டும். அப் புகழ் அல்்ாமல் 
உயிர்க்கு ஊதியமானது வவத�ான்றும் இல்ர .்   
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 மயா. ைவீஷா,   
்தரம் 01, 
வ/மறாமன் ைத்ம்தாலிகை ்தமிழ் வித்தியாையம்,   
வத்்தக�. 

்பாத்திமா அக்ா,
லிட்டில்பி�வர ்பாைர ்பாடசாகை,
பவளிமகட.

 ராமேநதிரன் அம்ரி்தா,   
்தரம் 04, 
பைா/இராமநா்தன் இநது மைளிர ைல்லூரி,   
பைாழும்பு 04.  
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இவ்வார 
சிரிப்பு

டக் ஷனா 
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்பத்மராஜ -- டசிகுமாரி ,  
ப்பயாரபீல்ட் எஸமடட்,  லிநதுகை.   

ைல்விப் ப்பாதுத் ்தரா்தர சா்தார்ண்தரப்்பரீட்கச நாக� ஆரம்-
்பமாகிறது. இவவாணடு ்பரீட்கச எழு்தவிருககும் மா்ணவ 

மா்ணவிைள் அக்வரும் ்பரீட்கச எழு்த ்தயாராகியிருப்பீரைள்.   
இப்்பரீட்கசகய ஒரு பிரச்சிக்யாை எண்ணாமல் அ்தக் ஒரு 

சவாைாை ஏறை மவணடும். மா்ணவரைள் ்தமது திறகமகய பவளிப்-
்படுத்்தக கிகடத்்த ஒரு வாயப்்பாை இ்தக்க ைரு்த மவணடும். 
பைாமரா்ா கவரஸ மநாயத்ப்தாறறு ்தாகைம் உைகைமய அச்சு-
றுத்தி வரும் இகைாைப்்பகுதியில் ்பல்மவறு சிரமஙைளின் மத்தியில் 
நீஙைள் இப்்பரீட்கசகய எழு்தப்ம்பாகிறீரைள். ைடந்தாணடு டிசம்்ப-
ரில் எழு்தமவணடிய இப்்பரீட்கச பின்ம்பாடப்்பட்டிருந்தகம அக -்
வரும் அறிந்த விடயம்.   

இகைாைப்்பகுதியில் நீஙைள் நன்கு ்படித்திருப்பீரைள். ்பை பசயதி-
ைக�ப் புரிநது பைாணடிருப்பீரைள். ்பகுத்துப் ்பாரககும் ஆறறகை-
யும் ப்தாகுத்து உ்ணரும் ஆறறகையும் ப்பறறுள்ளீரைள். இவறகற 
உைகிறகு பவளிப்்படுத்்த கிகடத்்த ஒரு வாயப்்பாைக ைருதி இப்்பரீட்-
கசகய எழுதுஙைள்.   

 ்பை நாட்ைள் ்படித்து உஙைக�த் ்தயார பசயதீரைள். அவறகற-
பயல்ைாம் ்பரீட்கசயில் எழுதி சிறந்த ப்பறும்பறுைக�ப் ப்பறுவ-
்தன் மூைம் சமூைத்தின் மத்தியில் அஙகீைாரம் ப்பற இப் ்பரீட்கச-
்தான் சிறந்த வாயப்்பாகும்.   

நீஙைள் ப்பறும் மதிப்ப்பணைக� கவத்ம்த உஙைள் அறிகவ, 
ஆறறகை ம் ஆறறகை, திறகமகய உைைம் எகட ம்பாடுகி-
றது. எ்மவ அதிை மதிப்ப்பணைள் ப்பறறு புைகை, அஙகீ ைாரத்-

க்தப் ப்பறுஙைள், சநம்தாஷமகடயுஙைள்.   ்பரீட்கசகய 
மவைமாை எழுதி்ாலும் ப்தளிவாை எழு்த மவணடும். 
மு்தலில் மிைவும் நன்கு ப்தரிந்த மைள்விைளுககு உரிய 
விகடகய எழு்தவும். ஏப்னில் விகடத்்தாள் திருத்தும் 
ஆசிரியருககு அப்ப்பாழுது்தான் உஙைக�ப் ்பறறிய நல்ை 
அபிப்பிராயம் ஏற்படும். ஒவபவாரு மைள்விககும் சரியா் 
வி்ா இைகைத்க்த குறித்துவிட்டு விகடகய எழு்தவும்.   

 மைள்விகைா் ்பதில் எழுதிக பைாணடு வரும்ம்பாது 
்பாதியில் ஞா்பை மறதி ஏற்பட்டால் அ்தறகு உரிய இடத்க்த 
விட்டுவிட்டு மமமை ப்தாடரைாம். மயாசிப்்பதிமைமய அதிை 
மநரம் பசன்று விட்டால், நன்றாைத் ப்தரிந்த வி்ாகைளுககு 
விகடபயழு்த மநரம் கிகடகைாமல் ம்பாயவிடும். எல்ைாவற-
கறயும் எழுதியபின் மீணடும் இகடயில் விடப்்பட்ட வி்ா-
விறைா் விகடகய எழு்த முயறசி பசயயுஙைள். சிறிது மநர 
இகடபவளிககுப் பிறகு நிக்வுகூரந்தால் அந்த வி்ாவிற-
ைா் ்பதில் நிக்வில் வர வாயப்பு உள்�து.   

 விகடயில் முககியமா் வரிைக�, வாரத்க்தைக� 
ப்பன்சில் அல்ைது ம்பக்கய உ்பமயாகித்து அடிகமைாடு 
இடவும். இது விகடத்்தாக� திருத்து்பவரின் ைணக்ண ஈரத்து 
மதிப்ப்பண ப்பறஉ்தவும்.   

உஙைளுககு ப்தரியா்த வி்ா ஏம்தனும் இருந்தால் அக்த 
விட்டுவிடாமல் அ்தறகுத் ப்தாடரபுகடய ்பதிகை எழு்தவும். 
ஏப்னில் நீஙைள் எழுதிய அ�விறகு திருத்தும் ஆசிரி-
யர மதிப்ப்பண இட வாயப்பு உள்�து. இக்தக ைகடசியாை 
எடுத்து எழுதி கவகைவும்.   

 ஒவபவாரு விகடயிலும் அ்தறகு அ�வுக குறியீடுைள் 
இருந்தால் ்தவறாமல் எழு்த மவணடும். இறுதி அறிவித்-
்தல் வந்ததும் எல்ைா விகடத் ்தாள்ைக�யும் முகறயாைத் 
ப்தாகுத்துக ைட்டி கவகைவும். 

பிறகு ஏம்தனும் எழு்த முடிந்தால் எழுதுை. ஏப்ன்றால் 
சிைர இறுதிமநரம் வகர அவசரமாய எழுதிவிட்டு சரியாை வரி-
கசப்்படுத்்தாமல் விகடத்்தாக�க ைட்டிவிட வாயப்பு உள்�து. 
இ்த்ால் நன்றாை விகட எழுதியும் மதிப்ப்பண ப்பறமுடியா-
மல் ம்பாயவிடும்.   ்பரீட்கச எழுதி முடித்்தவுடன் அதுகுறித்து 
நண்பரைளுடன் விவா்தம் பசயய மவணடாம். ஏப்ன்றால் 
நீஙைள் எழுதியது எழுதியது்தான். அ்தக் மாறறமுடியா-
்தல்ைவா. அ்த்ால் வீண ம் உக�ச்சல் ஏற்பட்டு அடுத்்த 
்பாடஙைளுககு ்தயார பசயயும் நல்ை ம் நிகைகய அது 
்பாதித்து விடும்.   

்பரீட்கசயா்து உஙைள் அறிவுககும் திறகமககும் 
முன்ம் உள்� சவாைாை நிக்த்து அ்தக் பவறறி-
பைாள்� எமது வாழ்த்துைள்..!  

க.ப�ொ.த. சொதொரணதர �ரீட்ச 
எழுதுவதற்கு முன�ொக...  
அவதொனத்துக்கு சில குறிப்புகள்  

துறவி ஒருவர ஒரு ஊருககு பசன்றார. ்பைர வநது 
அவகர ்தரிசித்து ஆசி ப்பறறு பசன்ற்ர. இக�ஞன் 

ஒருவன் வந்தான். "சாமி எ்ககு ஒரு சநம்தைம் உஙை-
க�ப் ம்பான்று ்பை ஞானிைளும் ப்பரிமயாரைளும் வநது 
மனி்தகுைத்திறகு ்பை அறிவுகரைள் பசால்லியுள்�்ர. 
ஆ்ால் இன்றும் மனி்தன் தீய வழியில் ்தான் பசல்கிறான் 
. உஙைக�ப் ம்பான்றவரைளின் அறிவுகரை�ால் என்் 
்பயன் ?" என்று மைட்டான்.   

 துறவி அவனிடம் பசான்்ார. "்தம்பி நான் இன்னும் 
சிை நாட்ைள் இஙகு்தான் ்தஙகியிருப்ம்பன், நான் இந்த 
ஊகர விட்டு பசல்லும் ப்பாழுது நீ மைட்ட மைள்விககு 
்பதில் பசால்கிமறன், அ்தறகு முன் ஒரு மவகை பசய. ஒரு 
குதிகரகய பைாணடு வநது இந்த மைாயில் மணட்பத்தில் 
ைட்டி கவ. நான் ஊகரவிட்டு பசல்லும்வகர குதிகர இஙகு 
ைட்டியிருகைட்டும். தி்மும் இரவு அ்தறகு உ்ணவு கவத்து 
விடு" என்று பசால்லி விட்டு அருகில் உள்� சத்திரத்துககு 
பசன்றார.    மறுநாள் ைாகை துறவி அந்த மைாயில் மண-
ட்பத்திறகு வந்தார. அப்ப்பாழுது அந்த இக�ஞன் அந்த 
குதிகரகயச் சுறறியிருந்த சா்ணத்க்தயும், அது மிச்சம் 
கவத்்த உ்ணவு குப்க்பைக�யும் சுத்்தப்்படுத்திக பைாணடு 
இருந்தான். இவவாறு நான்கு நாட்ைள் ப்தாடரநது நடந-
்த். அடுத்்த நாள் ைாகை சுத்்தப்்படுத்திக பைாணடிருந்த 
இக�ஞரிடம் வந்தார துறவி.   

 இன்று சுத்்தப் ்படுத்தி்ாலும் இந்த இடத்க்த குதிகர 
மீணடும் மீணடும் அசுத்்தம் பசயது விடுகிறம்த. பிறகு ஏன் 
ம்தகவயில்ைாமல் சுத்்தம் பசயகிறாய?" என்று மைட்டார. 
அ்தறகு அவன், என்் சாமி எல்ைாம் ப்தரிஞச நீஙை 
இப்்படி மைட்குறீஙை? திரும்்பத் திரும்்ப அசுத்்தம் ஆவுதுனு 

சுத்்தப்்படுத்்தாம இருகை முடியுமா? இக்தக மைட்ட துறவி 
அப்ம்பாது பசான்்ார.   

 "்தம்பி அன்று நீ என்னிடம் மைட்ட மைள்விககு 
இது்தான் ்பதில். நீ இப்ம்பாது பசயயும் மவகைகயத் 
்தான் நானும் பசயகிமறன் , அசுத்்தமா் இடத்க்த 
நீ மீணடும் மீணடும் சுத்்தம் பசயவது ம்பால், மனி-
்தரைக� நல்வழிப்்படுத்தும் பசயகை ப்பரிமயார 
இகடவிடாமல் பசயவாரைள். இக�ஞன் மைட்டான் 
"சாமி இ்தறகு நிரந்தரத் தீரவு என்்? அவர உடம் 
அஙகு ைட்டியிருந்த குதிகரகய அவிழ்த்து விட்டு 
விரட்டி்ார, பின்பு அந்த இக�ஞக்ப் ்பாரத்-
துக மைட்டார. “இனி இந்த இடம் அசுத்்தமாகுமா ? 
ஆைாது சாமி" என்றான்.   

துறவி கூறி்ார "உன் மைள்விககு இ்தான் 
்பதில், நீ பசய்த மவகைகயப் ம்பால் நாஙைள் 
மீணடும் மீணடும் சுத்்தப்்படுத்திக பைாணடு இருக-
கிமறாம். இப்ப்பாழுது நான் பசய்த மவகைகயப் 
ம்பால் என்று மனி்தன் ்தன்னிடம் இருககும் தீய 
எண்ணம் என்ற குதிகரகய வாழ்வில் இருநது 
விரட்டி விடுகிறாம்ா, அப்ப்பாழும்த எஙைளின் 
சுத்்தப்்படுத்தும் ைடகம முடிநது விடும், அன்று-
வகர மனி்தக் நன்ப்றி்படுத்துவது ஆன்-
மிைத்தின் ைடகம" என்றார.   

 மசா. விம்ாஜகுமார,   
 ப்தாழில்நுட்்ப பீடம்,    

யாழ். ்பல்ைகைகைைைம்,    
கிளிபநாச்சி.   

 குதிரைரை விைட்டுங்கள்   

எ்து ்பாடசாகையின் ப்பயர தி/கிண/கிணணியா முஸலிம் ம்தசிய ்பாட-
சாகையாகும். இது கிைககு மாைா்ணத்தின் திருமைா்ணமகை மாவட்டத்தில் 

அகமநதுள்�து. எ்து ்பாடசாகையில் ்பை ைட்டடஙைள் உள்�். இஙகு ்தரம் 
ஒன்று மு்தல் ்தரம் 13 வகரயா் வகுப்புைள் உள்�். எ்து ்பாடசாகையில் 
அதி்பர உட்்பட இரணடாயிரம் மா்ணவரைளும் 120 ஆசிரியரைளும் உள்�்ர. 

எமது அதி்பரின் ப்பயர ே்ா்பா நாதிரா சகிப் அமீன்்பாரி. எ்து வகுப்்பாசிரிய-
ரின் ப்பயர ரிைா்ா ்பானு. 

எ்து ்பாடசாகையில் பூமரஙைளும், மாமரஙை-
ளும், பசடி பைாடிைளும் நிகறநது ைா்ணப்்படுகின்-
ற். எ்து ்பாடசாகையில் விஞஞா் ஆயவுகூ-

டம், மக்யியல் கூடம், சிறறுணடிச்சாகை, ைணி்த 
அகற, ஸமாரட் கி�ாஸ, நூைைம், ்பற-
சிகிச்கச நிகையம் என்்ப் ைா்ணப்்ப-

டுகின்ற். எ்து ்பாடசாகைகய 
நான் மிைவும் மநசிககிமறன்.   

அ. ்பாத்திமா முப்லிஹா,  
தி/கிணணியா முஸலிம் 

மைளிர ம்தசிய ்பாடசாகை,  
கிணணியா 06.  
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 மைள்விகைா் ்பதில் எழுதிக பைாணடு வரும்-
ம்பாது ்பாதியில் ஞா்பை மறதி ஏற்பட்டால் அ்தறகு 
உரிய இடத்க்த விட்டுவிட்டு மமமை ப்தாடர-
ைாம். மயாசிப்்பதிமைமய அதிை மநரம் பசன்று 
விட்டால், நன்றாைத் ப்தரிந்த வி்ாகைளுககு 
விகடபயழு்த மநரம் கிகடகைாமல் ம்பாயவி-
டும். எல்ைாவறகறயும் எழுதியபின் மீணடும் 
இகடயில் விடப்்பட்ட வி்ாவிறைா் விகடகய 
எழு்த முயறசி பசயயுஙைள்   

  ்பரீட்கச எழுதி முடித்்தவுடன் அதுகுறித்து 
நண்பரைளுடன் விவா்தம் பசயய மவணடாம். 
ஏப்ன்றால் நீஙைள் எழுதியது எழுதியது்தான். 
அ்தக் மாறறமுடியா்தல்ைவா...! 
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ஒரு கிரிக்பகெட் வீ்ர்ராகெ இருந்து 
அ்ரசியலில் பி்ரவவசித்து சுைார் 14 
வருடஙகெள் ப�ாடர்ச்சியாகெ வ�ால் -
விகெமை சந்தித்� பிறகு �ற்வொது 
ொகிஸ�ான் நாட்டின் பி்ர�ை்ராகெ 
உள்ை �னக்கு கிரிக்பகெட் விமை -
யாட்டு �ான் பொறுமைமயயும், 
விடா முயற்சிமயயும் பகொடுத்திருந் -
��ாகெ ப�ரிவித்� ொகிஸ�ான் பி்ர�-
ைர் இம்்ரான் கொன், அம� அர்்ஜுன 
்ரணதுஙகெ வொன்ற வீ்ரர்கெள் முன் -
ைாதிரியாகெ எடுத்துக் பகொள்ை 
வவண்டும் என குறிபபிட்டார்.  

இலஙமகெ அ்ரசாஙகெத்தின் 
அமழபபின்வெரில் இருநாள் 
உத்திவயாகெபூர்வ வி்யத்ம� 
வைற்பகொண்டு கெடந்� (23) 
இலஙமகெ வந்� ொகிஸ�ான் 
பி்ர�ைர் இம்்ரான் கொன், விமை-
யாட்டுத்துமற அமைச்சர் நாைல் 
்ரா்ெக்ஷவினால் ஏற்ொடு பசய் -
யபெட்டிருந்� ைதிய வந்ர விருந்து -
ெசா்ரத்தில் கெலந்துபகொண்டார்.

பகொழும்பு ஷஙரிலா வ�ாட்ட-
லில்  (24) இடம்பெற்ற இந்நிகெழ்-
வில், சொநாயகெர், அமைச்சர்கெள், 
இலஙமகெ கிரிக்பகெட் அணியின் 
முன்னாள் வீ்ரர்கெள் ைற்றும் 
இலஙமகெ விமையாட்டில் ெல 
பெருமைகெமைப பெற்றுக்பகொ-
டுத்� நட்சத்தி்ரஙகெளும் கெலந்துபகொண்ட-
னர். 

இந்� நிகெழ்வில் வெசிய இம்்ரான் கொன், 
�னது கிரிக்பகெட் சகெொடியும், இலஙமகெ 
கிரிக்பகெட் அணியின் முன்னாள் �மலவ-
ருைான அர்்ஜுன ்ரணதுஙகெவின் பெயம்ர 
ெல �டமவகெள் �னது உம்ரயின் வொது 
குறிபபிட்டு, இலஙமகெ கிரிக்பகெட் அணி 
எவவாறு ெல �மடகெமைத் �ாண்டி 1996 
கிரிக்பகெட் உலகெக் கிண்ணத்ம� பவற்றி 
பகொண்டது என்ெது ெற்றி ப�ளிவுெடுத்தி-
னார். அவர் வைலும் கூறுமகெயில் ,

“மு�லில் என்மனயும் எனது தூதுக்குழு-
வினம்ரயும் இலஙமகெக்கு வ்ரவவற்று உெ-
சரித்�மைக்கொகெ எனது நன்றிகெமைத் ப�ரி-
வித்துக் பகொள்கிவறன். நான் இலஙமகெக்கு 
புதியவனல்ல. நான் ெல்கெமலக்கெழகெத்திலி-
ருந்து பவளிவயறியவுடவனவய ஒரு கிரிக் -
கெட் வீ்ரனாகெ இலஙமகெக்கு வந்வ�ன்.

அன்றிலிருந்து இலஙமகெ ப�ாடர்ொன 
சிறந்� நிமனவுகெமை நான் பகொண்டிருக்-

கிவறன். படஸட் அந்�ஸ�ற்ற நிமலயிலி -
ருந்து உலகெக் கிண்ணத்ம� பவன்றதுவம்ர 
இலஙமகெ கிரிக்பகெட் அணி வைர்ச்சிய-
மடந்து வந்�ம� நாம் ொர்த்திருக்கிவறாம். 

உலகெக் கிண்ணத்ம�க் கூட இலஙமகெ 
அணி ொகிஸ�ானில் மவத்வ� பவன்றது. 
நானும் எனது கிரிக்பகெட் அணியினரும் 
இலஙமகெ கிரிக்பகெட் அணியின் ெரிணாை 
வைர்ச்சிமய கெண்டிருக்கிவறாம். எைது 
துமணக்கெண்டத்ம�ச் வசர்ந்� நாடு என்ற 
வமகெயில் இலஙமகெ அணி ஓர் உலகெத்�்ரம் 
வாய்ந்� அணியாகெ வைர்ச்சியமடந்�ம�க் 
கெண்டு நாம் ைகிழ்ச்சியமடந்வ�ாம். 

இந்� வி்யம் வம்ரக்குைான இலஙமகெ-
யுடனான எனது உறமவ நிமனவூட்டவவ 
இந்� விடயஙகெமை இஙகு குறிபபிடு-
கிவறன்.

எனது 18 வயதில் கிரிக்பகெட் வாழ்க்-
மகெக்கு கொலடி எடுத்துமவத்வ�ன். ஆ்ரம் -
ெத்தில் நான் வ�ால்விகெமை சந்தித்வ�ன். 
என்னால் திறமைகெமை பவளிபெடுத்� 

முடியாைல் வொனது. இஙகிலாந்து வொன்ற 
அணிகெமை வீழ்த்� முடியாது என்று நான் 
விமையாடிய வொது இருந்� அணித் �மவ-
வர்கெள், முன்னாள் வீ்ரர்கெள் அடிக்கெடி பசான்-
னார்கெள். 

ஆனால் அவவாறான ைனநிமலயில் 
இருந்து ொகிஸ�ான் அணிமய மீட்டி இங-
கிலாந்து அணிமயயும் வீழ்த்தியதுடன் 
1992இல் ஒருநாள் உலகெக் கிண்ணத்ம�யும் 
மகெபெற்ற முடிந்�து” என அவர் ப�ரிவித்�ார். 

இது இவவாறிருக்கெ, குறித்� நிகெழ்வில் 
விமையாட்டுத்துமற அமைச்சினால் கிரி-
ைண்டல ெகுதியில் நிர்ைாணிக்கெவுள்ை 
விமையாட்டு உயர் பசயற்றிறன் நிமல -
யத்துக்கொன முன்பைாழிவு அறிக்மகெ 
விமையாட்டுத்துமற அமைச்சர் நாைல் 
்ரா்ெக்ஷவினால் ொகிஸ�ான் பி்ர�ைரிடம் 
மகெயளிக்கெபெட்டது. 

குறித்� நிமலயத்தின் ஊடாகெ ொய்�ல், 
எறி�ல் நிகெழ்ச்சிகெள் ப�ாடர்பில் அதிகெ 
கெவனம் பசலுத்�பெடவுள்ைதுடன், விமை-

யாட்டு ப�ாழில்நுட்ெ ஆய்வகெமும், அதிந-
வீன வசதிகெமைக் பகொண்ட விமையாட்டு 
ெகுபொய்வு மையமும் நிர்ைாணிக்கெபெட -
வுள்ைமை ைற்றுபைாரு சிறபெம்சைாகும்.  

ொகிஸ�ான் பி்ர�ைர் இம்்ரான் கொனின் 
இலஙமகெ வி்யத்தின் வொது வைற்பகொள் -
ைபெட்ட இரு�்ரபபு உடன்ெடிக்மகெயின் 
கீழ் இலஙமகெயின் விமையாட்டுத்துமற 
அபிவிருத்திக்கொகெ 52 மில்லியன் ரூொ 
அபைரிக்கெ படாலர்கெமை நன்பகொமடயாகெ 
வழஙகுவ�ற்கு ொகிஸ�ான் அ்ரசாஙகெம் 
முன்வந்துள்ைமை குறிபபிடத்�க்கெது.

இந்� நிகெழ்வில் 1996 உலகெக் கிண்ணத்ம� 
பவன்ற இலஙமகெ அணியின் �மலவர் 
அர்்ஜுன ்ரணதுஙகெ, ப்ராஷான் ை�ாநாை, 
முத்ம�யா மு்ரளி�்ரன், ப்ராவைஷ் கெளுவி�ா -
்ரன, ப்ரவைாத்ய விக்்ரைசிஙகெ, சமிந்� வாஸ, 
சனத் ்யசூரிய, குைார் சஙகெக்கொ்ர, இலஙமகெ 
கிரிக்பகெட் சமெயின் முன்னாள் ைற்றும் 
இன்னாள் நிர்வாகிகெள் உள்ளிட்டவர்கெள் 
கெலந்துபகொண்டமை குறிபபிடத்�க்கெது.

அைம்தா்பாத் க்டஸ்ட கிரிக்கைடடில், 2-வது இன்-
னிங்சில்  ேஜாஃபரா ஆர்ச்்சகர வீழ்த்திே்தன் மூ�ம 
்சர்வே்த்ச க்டஸ்ட அரங்கில் 400 விக்கைட வீழ்த்தி 
அஷ்வின்  ்சா்தகன ்பக்டத்துள்ளார். இந்திோ - 
இ ங்கி �ாந்து அணிைளுக்கு இக்டயி�ான 3-வது 
க்டஸ்ட ே்பாடடி அைம்தா்பாத்தில் அணகமயில் 

க்தா்டங்கிேது. 30 விக்கைடடு-
ைளில் 28 விகைடடுைக்ள 
சுழற்்பந்து வீச்்சா்ளர்ைள 
வீழ்த்்த ே்பாடடி இரணடு 
நடைளிே�ேே முடிவக்டந்-

்தது. இந்திே அணியின் நட-
்சத்திர சுழற்்பந்து வீச்்சா்ளரான 
அஷ்வின் மு்தல் இன்னிங்-
சில் 3 விக்கைடடும, 2-வது 
இன்னிங்சில் 4 விக்கைடடும 
வீழ்த்தினார். 2-வது இன்-

னிங்சில் ேஜாஃபரா 
ஆர்்சகர வீழ்த்-

தி ே ே ்ப ா து 
க்டஸ்ட கிரிக்-
கைட அரங்-
கில் 400 
வி க் க ை ட 
எனக் கமல்-
ைல்க� எட-
டினார்.

சாய்ந்�ைருது தினகெ்ரன் நிருெர் 

சீன-இ�ங்கை நடபுறவின் அக்டோ்ளமாை 08வது 
வரு்டமாைவும நக்டக்பற உள்ள சீன-இ�ங்கை நட-
புறவு கிண்ண உக்த்பந்்தாட்ட சுற்றுபே்பாடடி இன்று 
ஞாயிற்றுக்கிழகம கைாழுமபு ரத்னம விக்ளோடடு 
கம்தானத்தில் நக்டக்பறவுள்ளது. கைாழுமபு மாவட-
்டத்க்தச் ே்சர்ந்்த 12 முன்னணி உக்த்பந்து ைழைங்-
ைள ேமா்தவுள்ள இந்்த சீன-இ� ங்கை நடபுறவு 
கிண்ண உக்த்பந்்தாட்ட சுற்றுபே்பாடடி 16 ே்பாடடி-
ைக்ள கைாண்ட்தாை வடிவகமக்ைப்படடுள்ளது.

மு்தலி்டத்க்த க்பற்றுக்கைாளளும அணிக்கு கவற்-
றிக்ேை்டேத்து்டன் ஒன்றகர இ�ட்சம ரூ்பாய் ்ப்ணப்ப-
ரிசும, இரண்டாம இ்டத்க்த ்தக்ைகவக்கும அணிக்கு 
எழு்பத்க்தந்து ஆயிரம ரூ்பாவும மூன்றாம நிக� 
அணிக்கு நாற்்ப்தாயிரம ரூ்பா ்பரிசும அறிவிக்ைப-
்படடுள்ளது. அது மடடுமின்றி நான்ைாம இ்டத்க்த 
பிடிக்கும அணி, க்தா்டரின் சிறந்்த வீரர், சிறந்்த ்பந்-
துக்ைாப்பா்ளர், ஆட்டநாேைனுக்கும க்பறுமதிோன 
்ப்ணப்பரிசும, கவற்றிக்ேை்டேங்ைளும அறிவிக்ைப-
்படடுள்ளது. ேமலும ்பரி்சளிபபு நிைழ்வில் அரசிேல் 
பிரமுைர்ைள, இராஜ்தந்திரிைள என ்ப�ரும ை�ந்து 
கைாள்ளவுள்ளனர்.

டெஸ்ட் கிரிகடகெட்டில்

சீன-இலங்கெ

அரசியலில் பிரவேசித்து

இமரரான் கெரான் இலங்கெ வீரரகெளுககு அறிவு்ர

400 விகடகெட்டுகெள்;
அஷ்வின் சராத்ன

உ்தபநதராட்ெப் வபராட்டி
இன்று டகெராழுமபில்

kQ;rhpkQ;rhp

இலஙமகெயின் முன்னணி இமணபபு 
வழஙகுன்ரான டயபலாக் ஆசிஆட்டா 
பிஎல்சி (டயபலாக்), இலஙமகெ ்ரக்பி (எஸ.
எல்.ஆர்) உடன் இமணந்து நைது பெருஙகெ -
டல்கெமைப ொதுகொக்கும் எண்ணத்தில் கெடல் 
சுற்றுச்சூழல் ொதுகொபபு ஆமணயத்தின் 
(MEPA) 'சயு்ர ்ரக்கின ப்ரல்லா' நிமலயான 
கெடற்கெம்ர தூய்மைபெடுத்�ல்  திட்டத்தின் 
மு�ல் கெட்டத்ம� வியாழக்கிழமை பிற்ெ -
கெல் துடஙகியது.  ச்ரக்குவா கெடற்கெம்ரயில் 
(நீர்பகொழும்பு) இருந்து 770 கிவலாகி்ராம்  
கெழிவுபபொருட்கெமை வசகெரிபெ�ன் மூலம் 
இந்� முயற்சி ஆ்ரம்பிக்கெபெட்டுள்ைது. இது 
வத்�மை பி்ரவ�ச சமெக்கு அ�ன் ொதுகொப -
ொன ைற்றும் நிமலயான அகெற்றலுக்கொகெ ஒப -
ெமடக்கெபெட்டது.

�ற்வொம�ய இலஙமகெ ஆண்கெள் ைற்றும் 
பெண்கெள் ்ரக்பி அணிகெமைச் வசர்ந்� வீ்ரர்கெள் 
ைற்றும் முன்னாள் சாம்பியன்கெைான அவசாகெ 

ப்யவசன, ஹிஷாம் அபடீன், தில்வ்ராய் 
பெவ்ர்ரா, அஜித் உெவன்ச, ஆர்எம்எஸ 
்ரத்நாயக்கெ, ்ஜுட் பிள்மை ைற்றும்  MEPA 
நல்பலண்ண தூ�ர்கெள், இமசக் கெமலஞர் -
கெைான  ொத்திய ைற்றும்  சந்வ�ாஷ், பவஸ-
டர்ன் லயன்ஸ அகெடமியின் இைம் ்ரக்பி 
வீ்ரர்கெள், இலஙமகெ ்ரக்பி சஙகெ அதிகொரிகெள் 
ைற்றும் டயபலாக் குழுவினர் ஆகிவயார் 
ஒன்றிமணந்து    கெடற்கெம்ரமய ஒரு அழகிய 
நிமலக்கு மீட்படடுக்கெ இ்ரண்டு ைணி வந்ர 
தூய்மைபெடுத்தும் முயற்சிமய வைற்பகொண் -
டார்கெள். 

2015 ஆம் ஆண்டில் உலகெ வஙகியால் 
ெட்டியலிடபெட்ட ைாசு குறியீட்டின் ெடி,  
முக்கியைாகெ பிைாஸடிக் கெழிவுகெமை சரியாகெ 
பவளிவயற்றா��ால் உலகின் வைாசைாகெ 
ொதிக்கெபெட்ட கெடற்கெம்ர பகொண்ட நாடு -
கெளின் ெட்டியலில் இலஙமகெ 5 வது இடத் -
திமன பிடித்துள்ைது. ச்ராசரியாகெ,   இலஙமகெ 

ஒரு நாமைக்கு 500 கி்ராம் சிம�க்-
கொ� கெழிவுகெமை உற்ெத்தி பசய்கி-
றது, இ�ன் விமைவாகெ 2017 ஆம் 
ஆண்டின் ெதிவுகெளின்ெடி, இலங -
மகெயின் கெடவலா்ர நீரில் 100 மில்லி-
யன் கிவலா கி்ராம் திடக்கெழிவுகெள் 
வசர்க்கெபெடுகின்றன என கூறபெடு -
கின்றது. ‘சயு்ர ்ரகின ப்ரல்ல’ தூய் -
மைபெடுத்�ல் பசயற்றிட்டன் மூலம்  
பைாத்�ம் இ்ரண்டு ைணி வந்ர வசகெ -
ரிபபு  ெணியின் வொது 275.89 கிவலா 
கி்ராம் பிைாஸடிக், 102.6 கிவலா 
கி்ராம் உவலாகெம், 83 கிவலா கி்ராம்  
கெண்ணாடி 2.50 கிவலா கி்ராம் கெரிை 
ைற்றும் 63 கிவலா கி்ராம் கொகி� கெழிவு -
கெள் வசகெரிக்கெபெட்டன.

"இலஙமகெயின் வ�சிய பசாத்துக்-
கெமைப ொதுகொபெ�ற்கொன இந்� 
முக்கியைான முயற்சிக்கு முன்வந்� 
டயபலாக் ைற்றும் எஸ.எல்.ஆர் ஆகி -

வயாருக்கு நாஙகெள் நன்றி கூற 
கெடமைபெட்டுள்ைவைாம்.  
நீண்ட கொலைாகெ இந்� முயற்-
சிகெள் பிற விமையாட்டு 
அமைபபுகெள், நிறுவனஙகெள் 
ைற்றும் சிவில் சமூகெத்ம� 
வசர்ந்�வர்கெள் �ஙகெள் வ�சிய 
கெடமைமயச் பசய்ய ஊக்கு -
விக்கும் என்று MEPA இல் 
நாஙகெள் உண்மையிவலவய 
நம்புவதுடன்  இந்� இயற்மகெ-
யின் முன்முயற்சிகெள் கொர்பெ-
வ்ரட்டுகெமை உருவாக்குவதில் 
ைாற்றத்தின் ஒரு முகெவ்ராகெ 
இருக்கெ உ�வும் என்று நாஙகெள் 
வைலும் நம்புகிவறாம். சுற்று-
லாவுக்கொகெ நாட்டின் எல்மல-
கெள் திறக்கெபெடுவ�ால் இந்� 
இயற்மகெயின் முன்முயற்சிகெளுக்கு வழி 
வகுபெ�ன் மூலம் �ற்வொம�ய நிமலமய 
ைாற்றியமைக்கெ முடியும் என்று நாஙகெள் நம்பு-
கிவறாம்,” என  MEPA இன் �மலவர் �ர்ஷனி 
ல�ந்�பு்ர கூறினார்.

“ெசிபிக் பெருஙகெடலில் பிஜி சவைாவா 
ைற்றும் வடாஙகொ வொன்ற 7 ்ரக்பி அணி -
யினர் �ஙகெளின் ்ரக்பிமய கெடற்கெம்ரகெளில் 
விமையாடுகிறார்கெள். அவர்கெள் குறிபொகெ 
கெடற்கெம்ரயில் டச் ்ரக்பி விமையாடுகிறார் -
கெள், அவர்கெள் ைனம�க் கெவரும் வமகெயில்  
ெந்துகெமை  மகெயாளு�ல் திறமன வைர்த்துக் 
பகொள்கிறார்கெள். இது இலஙமகெயில் நான் 
அதிகெம் கொணா� ஒன்று ”என்று இலஙமகெ 
்ரக்பி சஙகெ  �மலவர்  ரிஸலி இலியாஸ ப�ரி-
வித்�ார். "நாஙகெள் ெள்ளி குழந்ம�கெைாகெ 
இருந்�வொது, டச் ்ரக்பி விமையாடுவ�ற்கொகெ 
நாஙகெள் அடிக்கெடி கெடற்கெம்ரக்கு வருவவாம். 
இருபபினும் அதிகெரித்� ைாசுொடு கொ்ரண -
ைாகெ, ைணலில் பும�க்கெபெட்டிருக்கும் 
வீட்டுக் கெழிவுகெளிலிருந்து   �ஙகெமைத் 

�ாஙகெவை எளிதில் கொயபெ-
டுத்திக் பகொள்ைலாம் என் -
ெ�ால் கெடற்கெம்ரகெளுக்கு 
வருவது ொதுகொபொனது 
அல்ல என்ெம� உணர்ந்-
துக்பகொண்வடாம். இந்� 
நிமலத்�ன்மையின் முன்-
முயற்சியின் கீழ், பொது-
ைக்கெள் ைாசுபெடுத்�ா�ம�  
ஊக்கெபெடுத்�வும் சரியான 
குபமெகெமை அகெற்றும் முமறகெமைப பின்-
ெற்றுவ�ன் மூலம் பொறுபபுள்ை குடிைக்-
கெைாகெ எஙகெள் ெஙமகெப பசய்ய  விரும்புகி-
வறாம் ”.

கெவனக்குமறவான கெழிவுகெமை அகெற்று-
வ�ன் விமைவாகெ அச்சுறுத்�லுக்கு உள்-
ைாகியுள்ை நைது கெடல் வைஙகெமை ொது-
கொக்கெ இலஙமகெ ்ரக்பி சஙகெம் ைற்றும் MEPA 
உடன் மகெவகொர்பெதில் "இலஙமகெ ்ரக்பியின் 
பெருமைமிக்கெ ஆ�்ரவாை்ரான டயபலாக் 
ஆசிஆட்டா ைகிழ்ச்சியமடகிறது" என்று 

டயபலாக் ஆசிஆட்டா பிஎல்சியில் குழுை 
சந்ம�பெடுத்�ல் பிரிவின் வர்த்�கெ ைற்றும் 
ஊடாகெ பிரிவு சிவ்ரஷ்ட பொது முகொமையா-
ைர்  �ர்ஷ சை்ரநாயக்கெ  ப�ரிவித்�ார். "்ரக்பி 
வொன்ற  விமையாட்டுக்கெள், நம் நாட்டின் 
மிகெப பெரிய இயற்மகெ பசாத்துக்கெளில் 
ஒன்மறப ொதுகொக்கெ வவண்டிய�ன் அவசி-
யத்ம�ப பின்ெற்றுெவர்கெமையும் பொதுைக்-
கெமையும் ஊக்குவிக்கும் ஒரு விமையாட்டு 
ைாற்றியாகெ இருக்கும் என்ெது எஙகெள் நம் -
பிக்மகெ" என்று சை்ரநாயக்கெ வைலும் கூறினார்.

டதராற்றுவ�ராயில் இருநது பராதுகெராத்துகடகெராள்்ள சுற்றுச்சூழல் 
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குளிர் காலம்; எங்கும் பனிப் பபாழிவு; மின்னும்  
பெள்ளை உலகத்தில் பனி அடர்்ந்த பூெரசு 
மரங்கள  ஒளியில் மின்னிப்  பிரகாசிக்கின்-

றன.  எங்கள கிணறறடியில் உயர்்நது ்த்ல நீட்டித் 
துெளும் கமுகு மரங்கள அ்ெ பூப்பபய்திப் பா்ளை 
்தளளுகின்ற பபாழுதுகளில் பரவும் மணம் வீடு முழு-
ெதும் பல நாட்கள மி்த்நது பகாண்டிருக்கும்.  அ்தன் 
சிறகுகளைாக ஒடி்நது  ப்தாங்கும் ககாப்பத்்தம் பட்்ட-
யில் க�ாறு கட்டினால் அ்ந்த ருசி நா்ெயும் நம் மன-
வுல்கயும் பித்்தம் பகாளளைச் ப�ய்யும்..

அக்த கமுகு மரத்தில் பாட்டி முது்கக் பகாடுத்து 
உரசி  ஊத்்்த க்தய்க்கின்ற அழ்க நான் சிறுெனாக 
இரு்நது ரசித்திருக்கிகறன்.  ஏழ்மயான குறுகிய 
அ்றயின் ஒரு மூ்லயில் கூனல் முதுககாடு நூல் 
நூறறுக் பகாண்டிருப்பார்.  பாட்டிக்கு எப்கபாதுகம 
எ்்தயுகம சுயமாகச் ப�ய்ய முடியாது.  அெர் உடல் 
முழுக்க நான்்தான் க�ாப்புப்கபாட்டு விடகெண்டும்;  
அெர்  ்தளை்தளைர்த்்த ்ககளுக்குள க�ாப்பு நு்ர 
சுழன்று இறங்கிக் குதித்்தது.  இ்ந்த நு்ர்யப் பார்ப்-
ப்தறகாககெ நான் அதிகம் க�ாப்புப் கபாட்டுக் பகாண்-
டிருக்கிகறன்.  யாரும் பார்க்கும்ெ்ர     இருக்கட்டும் 
என்று்தான் பாட்டியின் இரண்டு காது ஓரங்களிலும் 

அப்பியிருக்கின்ற நு்ர்யக் கழுொமல் விட்டிருக்-
கிகறன்..

நான் குளிப்பப்தன்றால் எங்கள வீட்டில் யுத்்தம்-
்தான் நடக்கும்.  க�ாப்புப் கபாடு்கயில் கண்ணில் 
நு்ர பட்டு இரு ்ககளைாலும் முகத்்்தப் பபாத்திக் 
பகாளகென்.  இப்படித்்தான் ஒருமு்ற சின்னம்மா 
க்தய்த்துவிட்ட க�ாப்பின் எரிச்�ல் ்தாளைாமல் கிணற-
றடி்ய விட்டு ஓடத் ப்தாடங்கிகனன்.  என்்னப் 
பிடித்து ெ்நது நிறுத்தியகபாது எக்தச்்�யாகக் கிண-
றுக்குள இரு்ந்த பத்திக்்க கமபலழு்நதுெர அதிலி-
ரு்ந்த ொளியின் காது மூக்கில் அடித்து ரத்்தம் ொறு 
்ெத்்தது; நான்கு ்்தயகலாடு ்தப்பிப் பி்ழத்துக் 
பகாண்கடன்; அ்தன் ்தடம் இன்னுகம அழியவில்்ல.

மாட்டுத் ப்தாழுெம் அருகில் பரண் வீட்டில் 
்ெக்ககால் கமழும் படுக்்கயில் கிணறறடி்யப் 
பார்த்துச் �ாய்கின்றகபாது கமுகுச் க�ா்லக்குள 
புகு்நது காறறு எழுப்பும் ஓ்�யின் மூலம் ொழவின் 
இ்�்யகய இயற்ககயாடு  

இ்ணத்து ஒரு கபருணர்்ெ நமக்குத் ்த்நது விடு-
கிறது.  அப்கபாது்தான் பப்பாசித் ்தண்டின் நுனி்யச் 
�ெர்க்கார நு்ரயில் அமிழத்தி ஊதுகென்; முட்்ட 
முட்்டயாக (டிரடிடிடநளை) பநழு பநழுத்து ொனவில்-
லின் ஏழு நிறங்களும் தூரம் ப�ல்லச் ப�ல்ல அதில் 
பிரி்கய்டயும்; அ்ெ பலூன்களகபால பபருத்து 
மினுங்கி மினுங்கிச் சில குமிழியு்ட்நது பெளியில் 
ஒரு விகனா்த ெழுக்களுடன் அ்ல்நது திரிெது கிளுகி-
ளுப்பாய் இருக்கும்..

ஒரு நூல் கட்்டயின் துொரம் ெழிகய ரப்பர் 
நாடா்ெப் புகுத்தி அருகில் ஒரு க�ாப்புத் துண்்ட 
்ெத்து முடிகொம். அ்தன் பக்கத்தில் ஒரு ஈர்க்கி்ளைச் 
ப�ாருகித் திருகித் திருகி ்ென் பகாடுப்கபாம்; அப்ப-
டிகய மண்லக் குவித்து அதில் �ரிொக உரு்ளைக் 
கட்்ட்ய ்ெப்கபாம்; அது ெண்டுகபால் ஊர்்நது 
ஊர்்நது ஏறும். அது்தான் எங்கள ெண்டி..

அதுகபால் ஒரு முழுச் க�ாப்பில் ஈர்க்கி்ல ெ்ளைத்-
துக் குத்தி நடுவில் ஓர் ஈர்க்கில் ்ெத்துக் கி்டயாக 
இரண்டு ஈர்க்கில்க்ளைப் பின்னி அ்தன் இரு மு்ன-
க்ளையும் ்ககளில் பிடித்துச் சுழறறும்கபாது ்்தயல் 
பமஷின்கபான்ற �த்்தம் எழும்.  நடுவில் ொ்ழ 
இ்ல்ய நு்ழத்து விட்டால் ் ்தயல்கபால் ககாடுகள 
விளைங்கும்.  ்த்ல �ாய்த்து யாருடகனா கபசிக்பகாண்-
டிருப்பெர் அருகில்நின்று அ்த்னக் கிறுக்குகென். 
க�ாப்பின் மணம் நாசியில் அப்பி நின்றெர்கள என்ன 
வி்ல பகாடுத்்தாெது அ்த்ன ொங்கி விடுொர்கள; 
அ்ந்தளைவு ‘பலெண்டர்’  ொ�்ன அதிலிரு்நது கிளைம்-
பும்..    

அக்காலத்தில் எங்களூரில் நீலச் க�ாப்புகள்தான் 
பாெ்னயில் அதிகம்; மில் ககா ் ெட்  அன்�ார் க�ாப் 
பாரிஸ் முல்்ல �ன்்லட் ககாம்பா  ் லப்கபாய் என்ப-
னெறறில் கறாஸ் நிறமான உப்புச் �ெக்காரம் மிகவும் 
உ�த்தியானது; அது க்தய்்நது ஒருசிறு சிராம்பாகும்-

ெ்ர கழுவிக் க்ரப்பார்கள; பபரும்பாலான சில்ல-
்றக் க்டகளில் ஒரு புறமாக ் நகலான் நூல் ஒன்று 
ப்தாங்கும்; கால் கட்டி அ்ரக் கட்டி எனச் �ெர்க்காரம் 
ககட்பெர்களுக்கு அதில் ்ெத்து பெட்டிக் பகாடுப்-
பார்கள; இ்ந்தக் கல் வீடுகள எழுெ்தறகுமுன் ொ்தா 
மரம் அரிபநல்லிக்காய் மரம் பகாய்யா முருங்்க  
கபான்றெறறின் பகாப்புகள்தான் அன்்றயச் �ெர்க்-

காரக் ‘ககஷ்’கள; கிணறறின் கமல்பகாட்டில் ப�வெக 
ெடிவில் ஓர் இ்டபெளி இருக்கும் அதில் க�ாப்பு 
்ெப்பார்கள; சில கநரங்களில் ்கநழுவி அணில் 
குஞ்சுகபால் �ெர்க்காரம் கிணறறுக்குள பாய்்நது விடு-
ெதுண்டு; நீர் இ்றத்தும் மூன்று தினங்களுக்குச் 
க�ாப்பு ொ�ம் அகலாது. நீண்ட கூ்ந்தலுக்கும் பபாடுகு 
ம்றெ்தறகும் ்த்ல முடிக்குச் சீயக்கா்ய இடித்துப் 
பபாடி ப�ய்து �ம்புக்குப் பதிலாக நு்ரக்க நு்ரக்கத் 
்தப்புொர்கள.  பனம்பழம் ஆ்ட து்ெக்கப் பயன்பட்-
டன; �ருமப் பாெ்னக்கு பநாக்கட்டியங்காய் எடுத்துச் 
க�ாப்புக்குப் பதிலாய் க்தய்ப்பார்கள..

எங்கும் சிறு கபச்�ரெமில்்ல.  நி�ப்்தம் ஊ்ர 
அலாதியாக மூடியிருக்கும். மூங்கில் பெட்டுக்்க-
களில் ்தறகபாது்தான் க்தாக்குருவிகள அ்லயத் 
துெங்கியிரு்ந்தன.  ரீங்காரித்்தபடி ஒரு கரு்நதும்பி 
நு்ழ்நது து்ளையிட்ட இடத்்்தத் க்தடித் பகாண்டி-
ரு்ந்தது.  க்தாழர்ககளைாடு நானும் �த்்தபமழுப்பாமல் 
கால்க்ளை எட்டி ்ெத்து அ்ந்தக் குளைக்க்ர ஓரம் 
புறாவுக்குக் கண்ணி குத்தி நிலத்தில் பதித்்த கம்பியில் 
நூ்லச் சிக்காராய் முடி்நது விட்டு திரும்பும் ெழியில் 
“அகடய் �ர்ப்பனா என்னக் ்க விட்டுட்கடயடா..” 
என்ற புலம்பலுடன் ஒரு இளைம் பபண் அழுெது ககட்டு 
அ்ந்தப் பக்கம் ஓடுகிகறாம்.  �னங்கள கூடி நிறக 
ஒருெர் �ெர்க்கார நு்ர்யப் பருக்கிக் பகாண்டிரு்ந-
்தார்; அ்ந்தப் பபண் ொ்நதி எடுத்்த ெண்ணம் கூ்ந்தல் 
க்ல்நது மூச்சு ொங்கிக் பகாண்டிரு்ந்தாள; க�ாப்பு 
நஞ்சு என்ற கெதிப் ப்தார்த்்தத்்்த பெளிகயறறி விடு-
பமன்று பின்னர்்தான் அறி்நக்தாம்.. 

பெள்ளைச் க�ர்ட்டும் பாசிப் பச்்�க் களி�னுமான 

சீரு்டயில் நிறகின்ற என்னிடம் எப்கபாதுகம க�ாப்புத்-
்தான் மணக்கும். உம்மா உடுத்திக் பகாளெ்தறபகன்று 
அ்ந்த மயில் மார்க் க�்ல கட்டிலில் கிட்ந்தது. ரத்்தச் 
சிெப்பு மிளைகாய்ச் சிெப்பு ்தாம்ரச் சிெப்பு எல்லாெற-
்றயும் விட நீலக் கண்டாங்கியில் அப்பிக் பகாளளும்; 
�ெர்க்கார மணம் உம்மாவின் மணத்க்தாடு ஒட்டி 
விட்டது; அ்ந்தச் க�்ல்யத்்தான் இரவில் கபார்த்திக் 

பகாண்டு தூங்குகென்; அெர் இல்லா்த 
காலங்களில் அ்்த முகத்தில் பிடித்து 
அழுதிருக்கிகறன்; அ்நகநரம் அ்ந்தச் 
க�்லயில் கிளைம்பும் க�ாப்பு ொ�ம் 
என்்ன உம்மா ்தழுவிக் பகாளெது -
கபாலகெ இருக்கும்..

குளைக்க்ரயில் நின்று பபரிசுகள 
இடுப்பு ொ்ரக் கட்டும்கபாது வீடிக் 
கட்கடாடு ராணி �்ந்தன க�ாப்பும் விழும் 
சிறுெர்கள அ்்தக்கண்டு “கிழெருக்கு 
ராணி கடா..” என்று ககலி ப�ய்ொர்-
கள; ராணி க�ாப் பபரும்பாலும் பபண்-
கள்தான் பாவிப்பது.  இப்கபாதுகபால் 
இல்்ல.  அன்்றயத் ்தயாரிப்புகள 
அலாதியான ொ�்ன பகாண்ட்ெ; 
பபருநாள காலங்களில் ொப்பா பார் 
க�ாப்புகளுடன் மணச் �ெர்க்காரங்க-
ளும் ொங்கி ெருொர்.  எங்கள பின் 
ெறா்ந்்தயில் கிடக்கும் ஒரு குட்டி 
கம்�யில் அ்ெக்ளை அடுக்கி 
்ெப்பார்.  தூரத்திலிரு்நது பார்த்்த்தால் 
அது ஒரு நீராவிக் கப்பல்கபால் ப்தரியும்.  
நாங்கள அ்ெக்ளை முகர்்நது முகர்்நது 
பார்ப்கபாம்.  எல்லா்ரயும் ஈர்த்துவிட்ட 
மம்்தகயாடு அ்ெ பெறறிக் களிப்-
பில் சிரிப்ப்தாக எனக்குப் பட்டது...

அங்கக ்ெத்திருக்கும் �ெர்க்காரங்-
கள எலியின் வி்ளையாட்டுப் பபாருட்-
களைாகவும் இரு்ந்தன; முகட்படலிகள 
பமல்ல பமல்ல இறங்கிெ்நது �ெர்க்-
காரங்க்ளைக் கவவி ஒரு மூ்லயில் 

குவித்து விட்டுச் ப�ன்றிருக்கும். விரட்டடியடித்தும் எலிப்-
பூண் ்ெத்தும் அெற்ற ஓட்டுொர்கள; ஓடாவிமார்கள 
ஸ்க்கூர்கள இலகுொகச் ப�ல்ல அ்தன் திரட்டுகளில் 
க�ாப்்பத் ்தடவி எடுப்பார்கள..

“எல்லாம் எடுத்து ெச்�ாச்�ா..” என்று கண்ணாடி-
யில் இரு்நது கெனத்்்தத் திருப்பாமகல ஒரு �வுண்ட் 
விட்டார்; “அப்தல்லாம் ெச்�ாச்சு கமக் - அப் பண்ணின-
துகபாதும் இருக்கிறது்தான் இருக்கும்; புது�ா என்ன 
மு்ளைக்கப்கபாகுது..” என்று மாமி நக்கலாககொ குத்-
்தலாககொ கூற அ்ந்த அெ�ரத்தில் ொங்கிய க�ாப்்ப 
மற்நது மாமா க்தால் ்பகயாடு மாடுகள ொங்கிவிட்ட 
்தம்மன்க்ட ொடிக்குப் கபாய் ஒருமா்தம் �ெர்க்காரம் 
கபாடாமல் குளித்்த க்்த்ய உயிர் இருக்கும் ெ்ர 
ப�ால்லியிருக்கிறார்..  

காலங் காலமாக அகநக க�ாப் விளைம்பரங்கள நடிகர் 
நடி்ககளின் பு்கப்படங்களுடகன பெளிெருகின் -
றன; “அன்று அர�ன் க�ாப் விளைம்பரத்தில் குட்டிப் 
பபண்ணாக ெ்ந்த இன்னார் இன்று பபரும் நடி-
்கயாகி விட்டார்..” என்பறல்லாம் ப�ால்ொர்கள; 
உங்கள இளை்மயின் ரகசியம் என்னபென்று ககட் -
பதும் அ்தறகு அெர்கள இ்ந்தச் க�ாப்புத்்தான் என்று 
பதில் ப�ால்ெதும் ெழக்கமாகிகய கபானது; எனக்கு 
இப்படிபயல்லாம் ப�ால்ெ்்தக் ககட்கின்றகபாது 
கம்பன் இளைங்ககா க�க்ஷபியர் மில்டன்  புஷ்கின 
பாரதியார் பாரதி்தா�ன் ெரி்�யில் என்ன க�ாப்புப் 
பாவித்திருப்பார்கள என்பன கபான்ற கறப்னகள 
எழுெதுண்டு.  கழிப்ப்றயில் குளிப்பெர்கள சித்்த 
சுொதீனமாக அ்லபெர்கள என்ன ெ்க மணக்-
கட்டி பாவிப்பார்கள என்றும் கயாசிக்கிகறன். 

இலங்்க ொபனாலி முஸ்லிம் 
க�்ெயில் ப்தாடர்்நது ஒலிப -
ரப்பாகி ெரும் கலாபூஷணம் 

எம். எஸ். எம். ஜின்னா ப்தாகுத்து 
ெழங்கும்.  " பாரம்பரியம் " நிகழச்சி 
கநயர்களின் கபரபிமானம் பபறற 
நிகழச்சியாக திகழ்நது ெருகிறது 
என்பது பெறும் புகழச்சி ொர்த்்்த -
யல்ல. முஸ்லிம் நிகழச்சியில் பங்கு 
பறறி பபரும் பங்களிப்புச் ப�ய்்த பல 
மார்க்க அறிஞர்கள க்லஞர்கள கவி -
ஞர்கள என பலர் நி்னவு கூரப்பட்டு 
ெருெ்்த �ா்தாரண நிகழொக நாம் 
கரு்த முடியாது.  இதில் ெயது முதிர்்ந்த 
பலர் அ்டயும் ஆன்ந்தத்்்த ஆத்ம 
திருப்தி்ய ொர்த்்்தகளைால் அளை்நது 
விட முடியாது. ஒரு காலத்தில் ்தாங்கள 
பகாடி கட்டிப் பற்ந்த ொபனாலியில் 
மீண்டும் ்தங்கள குரல் ஒலிக்கின்ற 
கபாது ெருகின்ற பபருமி்தம் அலாதியா -
னது. அது கபான்கற ம்ற்ந்த ்தங்கள 
உறவினர்களின் குர்லயும் அெர் -
கள ொபனாலியில் புரி்ந்த �ா்த்ன -
க்ளை ்தங்கள  ப�விகளைால் ககட்கும் 
கபாது அ்டயும் ஆன்ந்தத்திறகும் 
அளைவில்்ல.  உண்்மயிகலகய 
இ்த்ன பல சிரமங்களுக்கு மத்தியி -
லும் �லிப்பின்றி  நடாத்தும் எம். எஸ். 
எம். ஜின்னாவுக்கு பலரின் பாராட்டுகள 
மட்டுமல்ல துஆக்கள எனும் பிரார்த்்த -
்னகளும் ெ்நது க�ர்கின்றன.

 முன்னாள முஸ்லிம் க�்ெ பணிப் -
பாளைர் மர்்ஹூம் இஸட். எல். எம். 
மு்ம்மத் பறறிய நி்னெ்லகளில்  
முன்னாள பணிப்பாளைர் ்ாபிஸ் எஸ். 
எம். ்னீபா  சிகரஷ்ட ்தயாரிப்பாளைர் 
ஆயிஷா ஜு்னதீன் ஆகிகயாரு்டய 
கருத்துக்ககளைாடு பிரபல �ன்மார்க்க 
அறிஞர் பமௌலவி முபாரக்  மர -
ணிக்க முன் ெழங்கிய கருத்தி்னயும் 
இ்ணத்திரு்ந்தக்தாடு கமலதிகமாக 
்தறகபாது கனடாவில் ெசித்து ெரும் 
இலங்்க ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்்தாபன 
்தமிழ க�்ெ முன்னாள பணிப்பா -
ளைர் வீ. என். மதியழகன் முஸ்லிம் 
க�்ெயில் மிக நீண்ட காலமாக 
பணிபுரி்ந்த ப�ல்வி புஷ்பராணி ஆகி -
கயாரின் அனுபெங்க்ளையும் பகிர்்நது 
பகாளளை ப�ய்்த்ம இன்ப அதிர்ச்சி -
்யத் ்த்ந்தது.

்தனி ஒரு மனி்தர் முஸ்லிம் க�்ெக்கு 
ஆறறிய பணிகள குறித்து கபசி ெ்ந்த 
பாரம்பரியம் முஸ்லிம் க�்ெயின் 
நாடகங்கள க்ல இலக்கிய நிகழச்சி -
கள கபான்றெறறின் பாரம்பரியங்கள 
குறித்தும் கபசி ்தனது பயணத்தில் முத் -
தி்ரப் பதித்்தது. 

மூத்்த எழுத்்தாளைர் ஜொத் ம்ரக்கார் 
பிரபல க்லஞர் �்நதிரக�கரன் கவிஞர் 
அப்துல் லத்தீப் ஆகிகயார் ஆழமான 
பதிவுக்ளை முன் ்ெத்து நிகழச்சிக்கு 
மகுடம் சூடினர். 

இ்தறகு கமலதிகமாக கட்ந்த இரண்டு 
நிகழச்சிகளில் இன்னும் வித்தியா�மாக 
சி்நதித்து ்தனது ப்தாகுப்பு நிகழச்சி -
க்ளை எம். எஸ். எம். ஜின்னா ெழங்கி 
கநயர்க்ளை இறும்பூப்தய் -
்தச் ப�ய்்தார்.

முஸ்லிம் க�்ெயில் 

சிறப்புற ந்டபபறறுெரும் உருது 
மஞ்�ரியின் பாரம்பரியத்தி்ன 
02.02.2021 அன்று நடாத்தி பல 
அரிய ்தகெல்க்ளை பெளிக் பகாணர்்ந -
்தார். எமது ்தமிழ இலக்கிய உலகில் 
மிகவும் பிரபலமான கவிஞர் கமமன் 
கவி யின் பபரும் பங்களிப்பின் மூலம் 
இ்ந நிகழச்சி மிகவும் சிறப்புக்குரிய 
நிகழச்சியாக அ்ம்ந்தது. கமமன்க -
வியின் �மூகம் �ார்்ந்த நிகழச்சியாக 
இ்ந்த நிகழச்சி அ்ம்நதிரு்ந்த்தால் 
அது பறறிய ்தரவுக்ளை க்தடுெதிலும் 
நிகழச்சி நடத்தியெர்க்ளைப் பறறிய 
்தகெல்க்ளைப் பபறறுக் பகாளெதிலும் 
மிகவும் கரி�்ன காட்டியிரு்ந்த்்த 
கநயர்கள நன்கு உணர்்நதிருப்பார்கள. 

மர்்ஹூம் உஸ்மான் ்பலாவினால் 
1960 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்டு பின்னர் 
இன்னும் பலரால் ப்தாடரப்பட்ட உருது 
மஞ்�ரி குறித்து பல ்தகெல்கள பரி -
மாறப்பட்டன. ்ாஜி உஸ்மான் 
்பலா்ெத் ப்தாடர்்நது நிகழச்சி்ய 
நடாத்திய பலரும் கல்நது பகாண்டு 
்தகெல்க்ளைத் ப்தரிவித்்தனர். உருது 
பமாழி மூலமும் அெர்கள உ்ரயாற -
றியது உருது மஞ்�ரிக்கு ப�வி�ாய்ப்ப -
்்தப் கபான்ற உணர்வி்ன ஏறபடுத் -
தியது. 

ெழ்மயான கநயர்களுக்கு கமலதி -
கமாக கமமன் �மூககம இ்ந நிகழச்சி -
்யச் ப�விமடுத்து ்தனது நன்றி்யத் 
ப்தரிவித்்தது குறிப்பிடத்்தக்கது. பெறறி -
கரமான ஒரு நிகழச்சி்யத் ்தர பங்க -
ளிப்பு ெழங்கிய கவிஞர் கமமன் கவி 
மிகவும் பாராட்டுக்குரியெர்.

அ்த்னத் ப்தாடர்்நது ஒலிபரப்பா -
கிய பாரம்பரியம் "ஸுொரா மலாயு 
- மலாய் மஞ்�ரி "   பறறி சிறப்பாக 
கபசியது. 1959 இல் ஆரம்பமான 
மலாய் நிகழச்சி மஞ்�ரி நிகழச்சி 
மாறிய ெரலாறு அலசி ஆராயப்பட்டது.  
மலாய் மஞ்�ரியி்ன நீண்ட காலம் 
நடாத்தி ெரும் பமௌலவி 

அஸ்லம் அன்ஸாரீன் கலாபூஷணம் 
எம். எச். என். இம்ரான்தீன் ஆகிகயா -
ருடன் இ்ந்த நிகழச்சிக்கு பபரும் பங் -
களிப்பு ப�ய்்த கலாபூஷணம்  பஞய் 
ரஹீம் �ஹீத் ஆகிகயார் பல அரிய ்தக -
ெல்க்ளை ெழங்கினர். 

இலங்்கயில் ொழும் மலாய் மக்கள 
கபசும் பமாழியிலும் பிற நாடுகளில் 
ொழும் மலாயர்கள கபசும் மலாய் 
பமாழியிலும் வித்தியா�ங்கள இருக் -
கின்றன என்ற ்தகெல்களும் பரிமா -
றப்பட்டன. இலங்்க ொழ மலாய் 
�மூகத்தினர் இ்ந நிகழச்சி்ய மிகு்ந்த 
ஆர்ெத்துடன் ககட்டு மகிழ்ந்தனர்.

்தறகபா்்தய முஸ்லிம் க�்ெ 
பபாறுப்பதிகாரி எம். கஜ. ரிகனாஸியா -
வின் ்தயாரிப்பிலும் ஈடுபாட்டிலும் உருது 
மஞ்�ரி - மலாய் மஞ்�ரி என புது பரிமா -
ணத்க்தாடு பயணம் ப�ய்்த பாரம்பரியம் 
முஸ்லிம் க�்ெயின் ெரலாற்றப் 
கபசுெதுடன் நின்று விடாது ெரலாறும் 
ப்டத்து ெருகிறது என்பது மி்கயான 
கூறறல்ல.  

பு திது புதி்தாக எம்மி்டகய ப்ழய பழக்க 
ெழக்கங்கள மீளைத் ப்தாடங்கியுளளைன. 
எங்கள சுறறாடலில் இப்கபாது நாட்டு 

மூலி்ககளுக்கான  ககளவி பபருகி ெருகிறது. 
எனது வீட்டிலும் இ்தனால் பாதிப்பு ஏறபடத்்தான் 
ப�ய்கிறது.

 எப்கபாதும் கபால மரு்நதுச் ப�டிக்ளை 
பூக்கன்றுகளுடன் க�ர்த்க்த ெளைர்ப்பது எனது 
பழக்கம். அது இன்று கநறறல்ல நான் சிறுமி-
யாக இரு்ந்த காலத்திலிரு்நக்த உளளை பழக்கம். 
சுமார் அறுபது ஆண்டுகளில் நான் ெளைர்த்்ததும் 
ப்தா்லத்்ததும் நி்றயகெ உண்டு.  மக்கள 
ஏன் இப்படி மாறினார்கள. ்த்லெலி காச்�ல் 
ெ்நதுவிட்டாகல பக்கத்திலுளளை க்டக்கு ஓடிப்-
கபாய். ‘பனகடா்ல’ ொங்கிப் கபாட்கடா , 
அல்லது ‘�மக்ன’க் குடித்க்தா தீர்க்கப்பார்க்-
கிற நி்ல மாறி பகாய்யா இ்லக்ளை அவித் -
துக் குடிக்கவும். பநாச்சி ஆடாக்தா்ட கபான்-
றெற்ற அவித்து ஆவி பிடிப்பதிலும் நாட்டம் 
பகாளகிறார்கள.

    முணுக்பகன்றவுடன் ்ெத்திய�ா்லக்கு 
ஓடுெ்்த அகநகர் ்தவிர்த்துக் பகாண்டு ெரு-
கிறார்கள. காரணம் ்ெத்திய�ா்லகளின்  
பகாரனா கால ந்டமு்றகள ்தான். அது 
என்ன்தான்  ்தமக்கான பாதுகாப்பு என்று  
உணர்்ந்தாலும். அெர்களைால்  ஏறக முடிெ-

தில்்ல.  அ்்தவிட மூலி்ககள பறறிய  
ஒரு விழிப்புணர்வு மக்களி்டகய ஏறபடத் 

ப்தாடங்கியுளளைதும்  ஒரு காரணம்.
 மரு்நதுககளைா மரு்ந்தகங்ககளைா இல்லா்த 

ஒரு சூழலில் நாம் ொழ்நதிருக்கிகறாம்.  
காயங்கள மட்டுகம கநாயாகக் பகாளளைப்பட்-
டது.  அப்கபாது. இறுதி யுத்்த காலம். காச்�ல் 
்த்லெலி வீக்கம், ெயிறகறாட்டம் சின்ன -
முத்து, பபாக்குளிப்பான் சிரங்கு என்ப்ெ 
கபயாட்டம் கபாட்டுக்பகா .ண்டிரு்ந்தது. மூச்சு 
விடமுடியா்த இருமலால் குழ்ந்்தகள மு்தல் 
பபரியெர்களெ்ர கஸ்டப்பட்டார்கள. அவித்-
துக் குடிக்கவும் மூலி்ககள இல்்ல. பெறும் 
மணல்பெளிகய ொழவிடமாக இரு்ந்தது.  
எனினும் கநாயில் இற்நது கபாகாமல் குண்டு -
களைாகலகய �ாவுகள நட்ந்தன. 

  பீடி சிகரட். பெறறி்ல பாக்கு  குடிபானங் -
கள என்ப்ெ அறகெ கி்டயாது. என்றாலும் 
பழக்கத்்்த மாறறமுடியாமல்  நாயுண்ணி 
இ்லக்ளையும் ஆலங் குருத்துக்ளையும் 
பெறறி்லக்கு மாறறீடாக பமன்று விழுங் -
கினர்.  மரு்தமரத்துப் பட்்டகள பாக்காக 
உருமாறின. மது்ெ வீட்டுக்கு வீடு ்தாகம 
்தயாரித்து அரு்நதிய ெல்லெர்களும் உண்டு. 
முருங்்க முல்்ல முசுட்்ட தூதுெ்ளை 
குறிஞ்�ா கபான்ற்ெ  எதிலும் ஒரு குருத்துக் -
கூட காணப்படவில்்ல. 

   மக்க்ளை பீதிகய கநாய் மாறறும் 
அல்லது ்தாங்கும் �க்தியாக ்ெத்திரு்ந்தது 
ப்தாடர்ச்சியாக நிலத்்தடி’(பங்கர்);’ ொழக்்க -
யில் மின்�ாரமில்லா்த ொகனங்கள இரு்நதும் 
பயன்படுத்்த முடியா்த காட்டு ொசிகளைாக நாம் 
ொழ்நக்தாம். இன்று அறப கநாய்களுக்காக 
நாம் அஞ்�வில்்ல. ஏபனனில் அரியெ்க 
மூலி்ககளின் பயன்பாட்்ட நாம் அ்ந்தக் 
காலங்களிகலகய கறறுக்பகாண்கடாம். 
இன்று மூலி்கக்ளை க்தடி அெற்ற ்தமது 
க்தாட்டங்களில் பயிரிடும் மக்கள அதிகரித் -
துளளைனர்..  இது ஒரு மகிழச்சி ்தரும் ப�ய் -
தி்தான். அதிகமாக இன்று மஞ்�ளுக்கும். 
பபருங்காயத்துக்கும் அதிக க்த்ெ ெ்ந்த்்த 
அறிகொம். அ்ெ பாரம்பரியமாக இலங் -
்கத் ்தமிழர்களின் �்மயலில் ப்தன்னி்நதிய 
நாகரீகத்க்தாடு ெ்நது க�ர்்ந்த்ெ்தான். 

  இது மட்டுமல்ல இன்று பெளிநாடுகளில் 
ெசிக்கும் ்தமது உறவுகளுக்கு ஆடாக்தா்ட, 
குப்்பகமனி. முடக்கத்்தான் பமாசு 
பமாசுக்்க இன்னும் ஆொ்ர. ககா்ரக்கி -
ழங்கு என ெறறல் கபாட்டு தூளைாக அனுப்பி 

்ெக்கிறார்கள. அங்கும் எங்கள நாட்டு மூலி -
்ககள பகாடிகட்டிப்பறக்கின்றன. 

   இ்ந்த ெ்க சித்்த ஆயுர்கெ்த நாட்டு மரு்ந -
துகளின் பின்னணியில் மா்நதிரீகமும் கல்ந -
துளளைது  என்பது ொழ்நது பகாண்டிருக்கும் 
முதியெர்களுக்குத் ப்தரியும் ப்ழய ஓ்லச்சு -
ெடிகள இது பறறி நி்றயகெ உண்டு.

   முதிரா்த குருத்துமல்லா்த  பருெ -
மான ப்ன ஓ்லகள பகாண்டுெரப்பட்டு 
அெற்ற ப்தமான அளைவில் சீவி பகாதிநீரில் 
கபாட்டு ொட்டியபின் நிழலில் காய்ெத்து 
அளைொக பெட்டப்பட்டு ஒரு புறம் ககார்்ெ 
ப�ய்ெ்தறகான து்ளையிட்டு ்தயாரிக்கப்ப -
டும். இ்தறகான எழுத்்தாணியும் பமலி்தாக 
கூர்பகாண்டு ப�ய்து பகாளெர். ஓ்ல ப்த -
மாகிவிட்ட்தா என்ப்்த �ரிபார்க்க எழுதும் 
ஓ்லயில் எழுத்்தாணி பகாண்டு ஒரு சுழி -

கபாட்டு ககாடாக இழுப்பார்கள அது்தான் இன் -
றுெ்ர நாம் பிள்ளையார் சுழி என்று நம்பும் 
‘உ’ ெடிெம். ஓ்ல கிழியாமல் இரு்ந்தால் 
அதுகெ ப்தம். கமலும் எழுத்துகளில் கால். 
�ாய்வு, புளளி என்ப்ெ கபாடமுடியாது. அது 
ஓ்லக்கு ஆபத்்தாகிவிடும். அக்கால கல்வி 
மு்றயிலும் இது கபான்ற எழுத்துக்க்ளை 
கறறெர்ககளை சுெடிக்ளைப் படிக்க ெல்லெர்க -
ளைாக இரு்ந்தனர். ஏடுகளின் எழுத்்்த எல் -
கலாராலும் படிக்க முடியா்த நி்லயும், அ்்த 
்ெத்திருப்கபார் மறறெர்களுக்கு அெற்ற 
பகாடுக்காமகல ம்றத்து ்ெத்திரு்ந்ததுகம 
இன்்றய க்தசிய மருத்துெத்தின் வீழச்சிக்கு 
காரணமாகும். 

   மரு்நக்த உணொக ொழ்ந்தெர்கள  நாம். 
கா்லயில் க்தங்காய்ப்பால் கஞ்சி அல்லது 
பிட்டு க்தா்� இடியப்பம் எனவும் ப்ழய -

க�ாறறில் கமார்கல்நது பருகுெதும், பகல் 
கறிக்காக கீ்ர மரக்கறிகள என்பெற்ற 
க்தாட்டத்திகலகய உருொக்கி �்மத்தும் எமது 
அயல் நீர்நி்லகளின் மீன்களும் முட்்டயும் 
கெட்்டக்கறிகளும் விரு்ந்தாக அ்ம்ந்த 
அ்ந்த ொழக்்க இனி ொய்க்காது.       

    தினம் ஒரு கீ்ர என்பது  இ்டவிடா்த 
ெழக்கம் எமது கெலி்ய சுறறியும் ெளைவிலு -
மாக இருபத்து நாலு ெ்கக் கீ்ரகள உண்டு. 
நாமாக பயிரிட்டதும் ்தாமாக ெளைர்ப்ெயு -
மாக இன்றும் உளளைது. நாம் எத்்த்ன கபர் 
அெற்ற பபறறு பயன்டகிகறாம். ெளைரும் 
்த்லமு்றப் பிள்ளைகளுக்கு பிரியாணி -
கமல் உளளை பிரியம் இ்ந்த மூலி்க கறிெ்க -
களில் ெரவில்்ல பபறகறாரும் அெ�ரகதி -
யில் பணம் க்தட ஓடுெ்தால் பிள்ளைகளுக்கு. 
க்டகளில் ்தாயாரித்்த உண்ெக் பகாடுத்து -
விட்டு ்தமது கட்ம்ய முடித்துக் பகாளகின்ற -
னர். ப�யற்கச் சு்ெயூட்டிகளில் க்தாய்்ந்த 
உணவுகளைால் ஏறபடும் பின் வி்ளைவுகள 
பறறி அெர்கள சி்நதிக்க முடியா்தபடிக்கு இ்ந்த 
உறபத்திகள �கல ஊடகங்களிலும் பிரபலப்ப -
டுத்்தப்படுகின்றன. எமது சூழலில் எத்்த்ன 
ெ்கயான காட்டு ப்பழங்கள காலத்துக்கு 
காலம் ெருகின்றன. 

உ்தாரணமாக நாெல் பழம் எங்கும் கி்டக் -
கும் பழம் முடி்ந்த பின்னும் அ்தன் வி்்தகள 
அருமரு்ந்தாகின்றன. ஆனால் வி்்தகள 
வீணாகிப்கபாெ்்தகய காண்கிகறாம் பழங் -
களும் அவொகற. பாட�ா்லப் ்பயன்கள 
கல்பலறி்நது உண்பக்தாடு �ரி. இப்படிகய 
காட்டில் ெளைரும் பிரண்்ட அல்்ல கானா்நதி 
என்ப்ெயும் இப்கபாது காடுக்ளை அண்டி 
ொழபெர்ககளை கெனிப்பதில்்ல. பா்லப் -
பழம், இலுப்ப்ப பூ, வி்்த  உலுவி்ந்்த 
என்பன எமது பகுதிக்காடுகளில் இரு்ந்தாலும், 
அ்ெ இன்று ராணுெ ெலயங்களைாகிவிட்டன. 
எனகெ மக்களுக்கு கி்டப்பதில்்ல. எமது 
ெளைங்க்ளை ப்தா்லத்துவிட்டு க்தடும் நி்ல 
எங்களுக்கு.

    என்்றக்கும் எ்ந்த நாட்டுக்கும் எ்ந்த 
சூழலில் எ்ந்த காலத்தில் என்ன வி்ளைகிறக்தா 
பழுக்கிறக்தா அ்ந்த மக்களுக்கு அெற்ற 
அ்ந்தக்காலத்தில் உண்ண முடி்ந்தால்… எ்ந்த 
கநாயும் ெராது. ஒவபொரு நாட்டுக்கும்  
ஒவபொரு  இடத்துக்கும்  எப்கபாது என்ன 
க்த்ெகயா அ்்தத்்தான்  இயற்க ்தருகிறது. 
நாம்்தான் அெற்ற ்தவிர்த்து விட்டு ப�யற்க-
யாக எ்்தகயா க்தடி ஓடுகிகறாம். இது்தான் சித்-
்தர்கள ப�ான்ன ொக்கு.

உருது/மலாய் மஞ்சரி நினைவனலகளில் 

பழைய ஞாபகஙகழை 
மீட்டிய பாரமபரியம

என். நஜ்முல் ்ு்�ன்...

மணக்கும் கப்பல்

தமிழ்க் கவி
பேசுகின்றார்

வறாழ்வறாதறாரமறா 

பேதறாரமறா 
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வளங்களள
த�ொளைத்துவிட்டு 
த�டும் மனி�ர்கள்



Sanken group இன் Capitol 
Developers மற்றும் Sanken 
Construction ஆகியன இணைந்து 
க�ொழும்பு 2 பேர வொவிக்கு 
மு�பேொ� நிரமொணிக்கும் 25 பில்-
லியன் ரூேொய் கேறுமதியொன 
�லபபு அபிவிருத்தித் திட்டமொன 
Capitol TwinPeaks இன் 50 ஆவது 
மொடியில் sky bridge ஐ நிறுவும் 
ேணிணய ஆரம்பித்துள்ளது.

கெற்�ொசிய பிரொந்தியத்தின் 
உயரமொன sky bridge ஐ நிறுவும் 
திட்டத்ணெக் க�ொண்டிருபேெொ� 
2019 ஆம் ஆண்டின் முற்ேகுதியில் அறிவித்-
திருந்ெணெத் கெொ்டரந்து, இந்ெத் திட்டம் 2021 
ஜுன் மொெ நிணைவில் பூரத்தி கெய்யபேடடு 
அவற்றின் உரிணமயொ்ளர�ளி்டம் ண�யளிக்� 
எதிரேொரக்�பேடுகின்ைது. இந்நிணலயில், 
இந்ெ நிரமொைத்தின் முக்கியமொன அங�மொ� 
அணமந்துள்ள sky bridge ஐ நிறுவும் ேணி�ள 
2020 ஒக்ப்டொேர 29ஆம் தி�தி ஆரம்பிக்�ப -
ேட்டது. நொடடில் COVID-19 ேரவலினொல் 
இரண்்டொம் மு்டக்� நிணல ஏற்ேடுத்ெபேடடு 
ேல்பவறு துணை�ள பின்னண்டணவ எதிரபநொக்-
கியிருந்ெ ஒரு சூழ்நிணலயில் இந்ெப ேணி�ள 
கெொ்டரந்தும் முன்கனடுக்�பேடடிருந்ெணம 
குறிபபி்டத்ெக்�து.

நில மட்டத்திலிருந்து 174.2 மீற்ைர�ள 
(572 அடி) உயரத்தில் நிரமொணிக்�பேடும் 
இந்ெ sky bridge, வதிவி்டத்திட்டத்தில் முக் -
கியத்துவம் வொய்ந்ெ கேொறியியல் அம்ெமொ� 
அணமந்திருபேது்டன், 50 அடுக்கு�ண்ளக் 
க�ொண்்ட இரடண்ட மொடிக் �ட்ட்டத்ணெ 
30 அடி நீ்ளமொன (4.2 மீற்ைர�ள) sky bridge 
இனொல் இணைக்கும் வண�யில் அணமந் -
துள்ளது.

Sanken Construction இனொல் �டுணமயொன 
�ொற்று மற்றும் நிலநடுக்�ம் பேொன்ை ெந்ெரப -
ேங�ளில் sky bridge இன் திைணன ேரிபெொ -
தித்து உறுதி கெய்யும் ந்டவடிக்ண��ள முன் -
கனடுக்�பேடடிருந்ென.

�ொபபுறுதி பெணவ�ண்ள வழஙகுவ -
தில் இலஙண�யில் முன்னணி நிறுவ-
னங�ளில் ஒன்ைொ�த் தி�ழ்ந்துவரும் 
அலியொன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் லங�ொ 
லிமிடக்டட (அலியொன்ஸ் லங�ொ), 
நீரக�ொழும்பு மொவட்ட கேொது ணவத்-
தியெொணலயின் இரத்ெ வஙகிக்கு 
குளிரூடடி உே�ரைகமொன்ணை 
நன்க�ொண்டயொ� வழஙகியுள்ளது.

நீரக�ொழும்பு பிரொந்தியத்ணெப 
கேொறுத்ெவணரயில் மருத்துவ சிகிச்-
ணெ�ளுக்�ொன ஒரு முக்கியமொன 
ணவத்தியெொணலயொ� நீரக�ொழும்பு 
மொவட்ட கேொதுணவத்தியெொணல 
தி�ழ்ந்து வருவது்டன், நீரக�ொ-
ழும்ணேயும், சுற்றுபபுை கிரொமங�-
ண்ளயும் பெரந்ெ பநொயொ்ளர�ளுக்கு 
பெணவ�ண்ள வழஙகும் பிரெொன 
சிகிச்ணெ ணமயமொ�வும் அணமந்-
துள்ளது. ேண்்டொரநொயக்� ெரவபெெ 
விமொன நிணலயம் மற்றும் �டடுநொயக்� 
சுெந்திர வரத்ெ� வலயம் ஆகியவற்றுக்கு 
ெனது பெணவ�ண்ள வழஙகி வருகின்ைணம 
குறிபபி்டத்ெக்�து.

வொரந்பெொறும் 200 இற்கும் பமற் -
ேட்ட பநொயொ்ளர�ள மற்றும் 150 குருதிக் 
க�ொண்டயொளி�ளுக்கு பெணவ�ண்ள ஆற்றி-
வரும் ணவத்தியெொணலயின் இரத்ெ வஙகி-
யில் இக் குளிரூட்டல் இரத்ெ ெொெனங�ள 
கேொருத்ெபேடடுள்ளன. இரத்ெ வஙகி�ள 
ெமது பெணவயின் ெரத்ணெ பேணுவெற்கு 

குளிரூட்டபேடடிருபேது மி�வும் அத்-
தியொவசியமொனது. பமம்ேடுத்துவெற்கு 
இரத்ெவஙகியின் ஆற்ைணல பமம்ேடுத்-
தும்  இந்ெ உே�ரைமொனது அென் பநொயொ-
்ளர�ள மற்றும் குருதிக் க�ொண்டயொளி�-
ளுக்�ொன   ேரொமரிபபு மற்றும் உெவிணய  
இன்னும்  ம�த்ெொன மட்டங�ளுக்கு எடுத்-
துச் கெல்ல இரத்ெ வஙகிக்கு உெவும்.

அலியொன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் லங�ொலிமிட-
க்டட நிறுவனத்தின் ெணலணம ெந்ணெப-
ேடுத்ெல் அதி�ொரியொன மங�்ள ேண்்டொர 

அலியொன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் லங�ொ லிமிட-
க்டட நிறுவனத்தின் ெந்ணெ மு�ொணமத்-
துவத்திற்�ொன உெவிப கேொது மு�ொணம -
யொ்ளரொன ெமந்ெ குைவரத்ென மற்றும் 
அலியொன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் லங�ொ லிமிட-
க்டட நிறுவனத்தின் ஏணனய ேல பிரதிநி -
தி�ள முன்னிணலயில் அலியொன்ஸ் இன்சூ-
ரன்ஸ் லங�ொ லிமிடக்டட நிறுவனத்தின் 
ெணலணம நிரவொ� அதி�ொரி �ொனிசுபபிரம-
ணியம்  இந்ெ உே�ரைங�ண்ள ண�யளித்-
ெொர.

நீர்கொழும்பு மொவட்ட ் �ொதுவவத்தியசொவைக்கு
அலியொன்ஸ் ைஙகொ நிறுவனம் நன்்கொவ்ட
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இலஙண�யரின் கேொதுசு�ொெொர வெ -
தி�ண்ள பமம்ேடுத்துவெற்�ொ� அரப -
ேணிபபு்டன் கெயற்ேடும் 'ஹரபிக் 
மக்�ள ஆபரொக்கிய திட்டம்", விமொன 
நிணலயம் மற்றும் விமொன பெணவ 
நிறுவனம் ப�டடுக்க�ொண்்டதிற்�-
ணமய �டடுநொயக்� விமொன நிணல-
யத்திற்கு வருபவொரின் கேொதுசு�ொெொர 
வெதி�ண்ள வழஙகி்ட முன்வந்ெது.

'விமொன நிணலயம் மீண்டும் கவளி-
நொட்டவர�ளுக்�ொ� திைந்ெ பின் 
கேொதுசு�ொெொரத்திற்�ொ� ேல்பவறு 
மொற்ைங�ண்ள மி� குறுகிய �ொலத்-
தினுள பமற்க�ொள்ளபவண்டிய  
பெணவ எமக்கு ஏற்ேட்டது. இச் 

கெயற்திட்டத்தின் பேொது நொம் எதிர -
க�ொண்்ட மி�பகேரிய ெவொல் வருபவொ-
ரின் கேொதுசு�ொெொர பெணவ�ண்ள 
ேொது�ொபபு்டன் பமற்க�ொளவெற்�ொன-
பெொர திட்டத்திணன உருவொக்கி்டபல. 
ஹரபிக் இ்டம் ப�ட்டதிற்�ணமய 
உ்டனடியொ� கெயற்ேடடு, ந்டமொடும் 
கேொது சு�ொெொர �ட்டணமபபு�ண்ள 
விமொன நிணலயத்தினுள ஸ்ெொபித்-
ெணமக்�ணமய இச் ெவொணல கவற்-
றி�ரமொ� எதிரக�ொள்ள முடிந்ெது. 
இச்ெந்ெரபேத்தின் பேொது ஹரபிக் 
கேொது சு�ொெொர திட்டம் எமக்கு 
ேங�ளித்ெணமக்கு நொம் நன்றி கெரி-
வித்துக்க�ொளகின்பைொம்" என இது 

ேற்றி �ருத்து கெரிவித்ெ விமொன 
நிணலயம் மற்றும் விமொன பெணவ�ள 
(இலஙண�) ெனியொர நிறுவனத்தின் 
ெணலவர, பமஜர கஜனரல்  (ஓய்வு-
கேற்ை) ஜி.ஏ. ெந்ரசிரி கெரிவித்ெொர.

ந்டமொடும் இப கேொது சு�ொெொர 
�ட்டணமபபு, ஹரபிக்கினொல் ேல 
மில்லியன் முெலீடடு்டன் நீண்்ட 
�ொலமொ� கேொதுமக்�ளுக்�ொ� பெணவ 
வழஙகும் பநொக்கு்டன் உருவொக்-
�பேட்ட நவீன ந்டமொடும் மூன்று 
கேொதுசு�ொெொர �ட்டணமபபு�்ளொகும். 
இம் மலெலக்கூ்ட �ட்டணமபபு�ள 
ேல வரு்டங�்ளொ� மக்�ள  அதி�்ள -
வில் ேஙப�ற்கும் �ண்டி கேரஹர, 

மடு பெவொலய வைக்� �ொலம், 
சிவகனொளி ேொெமணல ேருவ �ொலம் 
பேொன்ை ேல ெந்ெரபேங�ளில் மக்� -
ளுக்�ொ� பெணவ வழஙகியுள்ளது.

'க�ொவிட 19 ேரவலினொல் ஏற்ேட-
டுள்ள ெவொல்�ளுக்கு மு�ம்க�ொடுத் -
தி்ட, குறித்ெ நிறுவனங�ளுக்கு ஒத் -
துணழபபு வழஙகுவணெபய �்டந்ெ 
வரு்டம் முெபல ஹரபிக் கேொதுசு�ொ -
ெொர கெயற்திட்டம் பிரெொன இலக்�ொ� 
க�ொண்்டது. " என இது ேற்றி �ருத்து 
கெரிவித்ெ கரகிட கேன்கிெர லங�ொ 
நிறுவனத்தின் விற்ேணன பிரிவு 
ெணலவர ெதுரி�ொ கேொன்பெ�ொ  கெரி-
வித்திருந்ெொர.

“ஆர்பிக் மக்்கள் ஆர�ோக்கிய திட்டம்" ந்டமோடும் சு்கோதோ� ரேவை
கட்டுநாயகக விமான நிலையத்தில்

நீர்க் குழோய் ப�ோருத்துனர்்களுக்்கோன த�த்வத
ரமம்�டுத்த S-lon மற்றும் NAITA இவைவு

எஸ்-பலொன் லங�ொ (பிணரவட) 
லிமி்டட நிறுவனத்துக்கும், 
பெசிய ேயிலுனர மற்றும் ண�த்-
கெொழிற் ேயிற்சி அதி�ொரெணேக்-
கும்  இண்டயில் கெய்துக�ொள்ளப-
ேட்ட புரிந்துைரவு ஒபேந்ெம் 
எஸ்-பலொன் நீரக் குழொய் கேொருத்து-
னர �ழ�த்தில் உள்ள (7000ற்கும் 
அதி�மொன உறுபபினர�ண்ளக் 
க�ொண்்டது) உறுபபினர�ளுக்-
குத் பெணவயொன ேயிற்சி மற்றும் 
ெொம் கெரிவுகெய்ெ துணையில் 
பெணவயொன ெகுதிணயப கேற்-
றுக்க�ொடுக்� வழஙகுவெற்�ொ� 
பமலும் மூன்று வரு்டங�ளுக்கு 
நீடிக்�பேடடுள்ளது.

இந்ெக் �ழ�த்தின் பிரெொன 
பநொக்�ங�ளில் நவீன நுடேங-
�ள மற்றும் கெொழில்நுடேம் குறித்ெ 
�ல்விணய வழஙகுெல், எழுச்சியூடடும் 
�ண்டுபிடிபபுக்�ள, கெொழில் ேொது-
�ொபணே உறுதிபேடுத்ெல், பெசிய வரத்-
ெ� பெொெணன மற்றும் பெசிய மற்றும் 
ெரவபெெ ரீதியில் அஙகீ�ொரம் கேற்ை 
பெசிய கெொழில் ெகுதி ெொன்றிெழ் ஆகி-
யவற்ணை வழஙகி குழொய் கேொருத்-
துனர�ள மத்தியில் கேருமிெத்ணெ 
ஏற்ேடுத்துெல் என்ேன உள்ள்டஙகியி-
ருபேது்டன், இென் இறுதி விண்ளவொ� 
வொடிக்ண�யொ்ளர�ளுக்கு சிைந்ெ 
கெொழில்முணை பெணவ கிண்டக்கும். 
இந்ெ முயற்சியின் ஊ்டொ� இதுவணர 

2000ற்கும் அதி�மொன குழொய் கேொருத்-
துனர�ள கெொழிற் ெகுதிணயப கேற்றுள-
்ளனர.

பெசிய ேயிலுனர மற்றும் ண�த்-
கெொழிற் ேயிற்சி அதி�ொரெணேயின் 
ெணலவர திரு.ெரங� நளின் �ம்லத் 
மற்றும் க�பி்டல் மஹொரொஜொ குழுப 
ேணிபேொ்ளர எஸ்.சீ. வீரபெ�ர ஆகி-
பயொரின் ேஙப�ற்பு்டன் இந்ெ புரிந்-
துைரவு ஒபேந்ெம் ண�ச்ெொத்திடும் 
நி�ழ்வு இ்டம்கேற்ைது. திைன் அபிவி-
ருத்தி, ண�த்கெொழில் �ல்வி, ஆரொய்ச்சி 
மற்றும் புத்ெொக்�ம் கெொ்டரேொன இரொ-
ஜொங� அணமச்ெர க�ௌரவ ணவத்திய 

�லொநிதி சீெொ அரம்பேகேொலவின் 
பிரென்னம் இந்நி�ழ்ணவ பமலும் 
கமருகூடடியது. இந்நி�ழ்வில் �ருத்-
துத் கெரிவித்ெ க�பி்டல் மஹொரொஜொ 
குழுப ேணிபேொ்ளர குறிபபிடுண�யில், 
“பமலும் 3 வரு்டங�ள NAITA வு்டன் 
கூட்டொண்ணமணய ஏற்ேடுத்துவணெ-
யிடடு நொம் மகிழ்ச்சியண்டகின்பைொம். 
எமது வரத்ெ�த்தில் முக்கிய ேங�ொ்ளர-
�்ளொ� இருக்கின்ை குழொய் கேொருத்து-
னர�ண்ள துணைெொர வல்லுனர�்ளொ� 
ஊக்குவிக்� இென் மூலம் முடியும் என 
நொம் நம்புகின்பைொம் என்றும் அவர 
குறிபபிட்டொர.

இரொஜகிரிய  மற்றும்  103  �ம்கேல் 
ஆகிய இ்டங�ளில்  முணைபய  ெனது 
முெலொவது  மற்றும் இரண்்டொவது  
அடுக்குமணன  நிரமொைச் கெயற்திட-
்டங�ண்ள  கவற்றி�ரமொ�  பூரத்தி கெய்-
துள்ள  பு�ழ்கேற்ை  அடுக்குமணன  நிர-
மொணிபேொ்ளரொன   The Flemington  ,  
ெற்பேொது 20, வஜிர வீதி, க�ொழும்பு 4 
என்ை மு�வரியில் ெனது மூன்ைொவது 
நிரமொைச் கெயற்திட்டத்திற்�ொன அத்-
திவொரம் இடுெல் மற்றும் நிரமொை 
ேணி�ளின் ஆரம்ேத்ணெ அண்ணம-
யில் பமற்க�ொண்டுள்ளது  EliSh 
Development (Pvt) Limited நிறுவனத்-
தின் மு�ொணமத்துவப ேணிபேொ்ளரொன  
ஷொமிெ �பைக�ொ்ட  ெணலணமயில் 
இவணவேவம் இ்டம்கேற்ைது்டன், 
அெணனத் கெொ்டரந்து இந்ெ முக்கிய-
மொன நி�ழ்வின் அண்டயொ்ளமொ� ெமய 
அனுட்டொனங�ளும் இ்டம்கேற்ைன.   

அத்திவொரத்திற்�ொன  ஆழ்துண்ள-
யிடும்  ஒபேந்ெம்  இலஙண�யின் 
முன்னணி நிரமொை பெணவ வழங�ல்  
நிறுவனமொன  Sanken Construction 
(Pvt) Limited  நிறுவனத்தின் ஒரு 
துணை நிறுவனமொன  San Piling (Pvt) 
Limited நிறுவனத்தி்டம் ஒபேண்டக்-
�பேடடுள்ளது.  

இரொஜகிரிய மற்றும் 103 �ம்கேல் 
ஆகிய  Flemington  நிரமொைச் கெயற்-

திட்டங�ள மி�வும் கவற்றி�ரமொ� 
முன்கனடுக்�பேடடு, ஏற்�னபவ 
அடுக்குமணன�ள அணனத்தும் விற்-
ேணனயொகியுள்ள நிணலயில், அந்ெ 
கவற்றியின் அடிச்சுவ்டொ� ெற்பேொது 
The Flemington 20 Vajira என்ை வஜிர 
வீதியில் அணமயவுள்ள கெயற்திட-
்டம் முன்கனடுக்�பேடுகின்ைது. 2023 
ஆம் ஆண்டின் முெற் �ொலொண்டில் 
இச்கெயற்திட்டம் பூரத்தி கெய்யத் திட-
்டமி்டபேடடுள்ளது.  

இந்ெ அடுக்குமணனச் கெயற்திட-
்டமொனது க�ொழும்பு 04 இல் வஜிர 
வீதியில் ப�ந்திர முக்கியத்துவம் 

வொய்ந்ெ ஒரு இ்டத்தில் அணமயப-
கேற்றுள்ளது. விெொ�ொ வித்தியொல-
யம், பைொயல் �ல்லூரி, புனிெ திருக்-
குடும்ே �ன்னியர ம்டம், ஸ்ரீமொபவொ, 
ம�ொநொம, பெரஸ்்டன், இந்துக் 
�ல்லூரி, கென் பீட்டரஸ் �ல்லூரி 
மற்றும் கென் பேொல்ஸ் மிலொகிரிய 
பேொன்ை க�ொழும்பிலுள்ள பிரேல-
மொன ேொ்டெொணல�ளுக்கு ணமயமொன 
ஒரு இ்டத்தில் அணமந்துள்ளணமயொல் 
ேொ்டெொணலக்குச் கெல்கின்ை சிறுவர-
�ண்ளக் க�ொண்்ட கேற்பைொர�ளுக்கு 
மி�வும் கெௌ�ரியத்ணெ அளிக்கின்-
ைது. 

The Flemington அடுக்குமவனத் பதோகுதியின் 
மூன்்ோைது நிர்மோை பேயற்றிட்டம் ஆ�ம்�ம்

சிறிய, நடுத்ெர்ளவு கெொழில்முயற்சியொண்ணமணய-
யும், கேண்�ள உரிணமயொண்ணமயின் கீழ் இயங-
கும் சிறிய, நடுத்ெர்ளவு வியொேொரங�ளுக்கு ஊக்கு-
விபபு�ண்ள வழஙகும் வண�யில் SDB வஙகிக்கு 40 
மில்லியன் அகமரிக்� க்டொலர�ண்ள (7.5 பில்லியன் 
ரூேொய்) ெவணைக் �்டன் வெதிணய வழங� அகம-
ரிக்�ொவின் ெரவபெெ அபிவிருத்தி நிதியியல் கூடடுத்-
ெொேனம் அனுமதியளித்துள்ளது. ஆபிரிக்�, மத்திய 
கிழக்கு, கிழக்கு ஐபரொபபிய, இந்பெொ-ேசுபிக் மற்றும் 
இலத்தீன் அகமரிக்� பிரொந்தியங�ண்ளச் பெரந்ெ 
வ்ளரந்து வரும் ெந்ணெ�ளுக்கு உெவி�ண்ள வழங� 
DFC ெணே அனுமதியளித்திருந்ெணெத் கெொ்டரந்து 
இந்ெ �்டன் உெவி வழங�பேடடுள்ளது.

அபிவிருத்தியண்டந்து வரும் ெந்ணெ�ண்ளச் 
பெரந்ெ ெனியொர துணைக்கு நிதி உெவி�ண்ள வழங-
குவதில் விபெ்டத்துவம் கேற்றுள்ள அகமரிக்�ொ-
வின் அபிவிருத்தி வஙகியொ� அகமரிக்� ெரவபெெ 
அபிவிருத்தி நிதியியல் கூடடுத்ெொேனம் தி�ழ்கின்-
ைது. இந்ெ ெந்ணெ�ண்ளச் பெரந்ெ சிறிய, நடுத்ெர்ளவு 
வியொேொரங�ளுக்கும் கேண் கெொழில்முயற்சியொ்ளர-

�ளுக்கும் நிதி உெவிணய ஊக்குவிபேது கெொ்டரபில் 
இந்ெ வஙகி அதி�்ளவு �வனம் கெலுத்துகின்ைது. 
அபிவிருத்தி கெொ்டரபில் முன்பனற்ை�ரமொன வழி-
முணைணய பின்ேற்றுவது்டன், நிதி வலுவூட்டல் 
கெொ்டரபிலும், சிறிய, நடுத்ெர்ளவு வியொேொரங�-
ளின் அபிவிருத்தியிலும் SDB வஙகி பின்ேற்றும் 
புத்ெொக்�மொன வியொேொர மொதிரிக்�ொ� இந்ெ �்டன் 
வெதிணய வழஙகுவெற்கு கெரிவு கெய்யபேடடிருந்-
ெது. இந்ெக் �்டன் கெொண�யின் 40 ெெவீெம், கேண்�-
ளுக்�ொ� விபெ்டமொ� ஒதுக்கீடு கெய்யபேடடுள்ளது. 
எஞ்சிய 60 ெெவீெம் சிறிய, நடுத்ெர்ளவு வியொேொரங�-
ளுக்�ொ� கேொதுவில் வழங�பே்டவுள்ளது.

கேண்�ளின் உரிணமயொண்ணமயின் கீழ் இயங-
கும் சிறிய, நடுத்ெர்ளவு வியொேொரங�ளுக்�ொ� விபெ-
்டமொ� வடிவணமக்�பேட்ட உத்ெமொவி பேொன்ை 
கேண்�ளுக்�ொன விபெ்ட முெலீடடுத் திட்டம் 
மற்றும் கேொது சிறிய, நடுத்ெர்ளவு வியொேொரங�ளுக்-
�ொன �்டன் வழஙகும் திட்டம் பேொன்ைவற்றின் �ொர-
ைமொ� இந்ெத் திட்டத்துக்�ொ� SDB வஙகி கெரிவு 
கெய்யபேடடிருந்ெது.

முன்னணி சீகமந்து உற்ேத்தி நிறுவன-
மொன INSEE 20 வரு்டங�ளுக்கு பமலொ� 
பெணவயொற்றிய மற்றும் ேங�ளிபபுச் கெய்ெ 
ேணியொ்ளர�ண்ளப ேொரொடடி அென் வரு-
்டொந்ெ சிபரஷ்டத்துவ விருது விழொவில் 
விருது வழஙகி க�ௌரவித்துள்ளது. 

�ம்ேனிக்�ொ� அரபேணிபபு்டன் நீண்்ட�ொ-
லம் பெணவயொற்றிய ஊழியர��ளின் அரப-
ேணிபேொன ேணி மற்றும் �்டணமயுைரவு 
என்ேவற்ணைப ேொரொடடுவென் அண்டயொ்ள-
மொ� INSEE அென் 61 ேணியொ்ளர�ளுக்கும் 
ெங� ெவரண்�ண்ள வழஙகியது. இெணனப 
கேற்ைவர�ளில் 46 பேர 20 வரு்டத்ணெப  
பூரத்தி  கெய்திருபேது்டன் 15 பேர 25 வரு-
்டங�ளுக்கும்  பமலொன அரபேணிபேொன 
பெணவணயப பூரத்திகெய்துள்ளனர.

கெொற்றுபநொய் �ொரைமொ� சு�ொெொரப 
ேொது�ொபபு வழி�ொட்டல்�ண்ளக் �ருத்தில் 

க�ொண்டு விருது�ண்ள கவன்ைவர�ளின் 
குடும்ேத்ெவர�ள கமய்நி�ரொ� இணைந்து 
இந்நி�ழ்ணவக் �ொணும் வண�யில் INSEE 
சீகமந்து ஏற்ேொடு கெய்திருந்ெது. புத்ெ்ளம் 
சீகமந்து கெொழிற்ெொணலயிலிருந்து 24 ேணி-
யொ்ளர�ளும் ருஹ{னு சீகமந்து கெொழிற்-
ெொணலயிலிருந்து 31 ேணியொ்ளர�ளும் 
க�ொழும்பு அலுவல�த்திலிருந்து 06 ேணி-

யொ்ளர�ளும் ேொரொடடுக்�ண்ளப கேற்றுக்-
க�ொண்்டனர.

விருது கேற்ைவர�ளில் உற்ேத்தி கேொதி-
யி்டல் ேகுதி ெந்ணெபேடுத்ெல் க�ொளமுெல்  
ெரக்குப பேொக்குவரத்து ேரொமரிபபு மற்றும்  
ெர உறுதிபேடுத்ெல் திணைக்�்ளம் பேொன்ை 
கெயற்ேொடடுக் குழுக்�ளின் ேணியொ்ளர�ள  
உள்ள்டஙகுகின்ைணம குறிபபி்டத்ெக்�து.

7.5 பில்லியன் ரூ�ோய் தைவைக் ்க்டன் 
ைேதிவய ப�ற்றுள்்ள SDB ைங்கி

�ணியோ்ளர்்கவ்ள ப்கௌ�வித்து விருது 
ைழங்கிய INSEE சீபமந்து நிறுைனம்

பதற்்கோசியோவின்
உய�மோன sky bridge
நிறுவும் �ணி்கள்

Capitol TwinPeaks இல்
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ந்த 21 -ம் நூற்்ாண்டில் இலஙமகை  ெல 
முமைகைளிலும் முன்ைற்்ைமைநது விடைது. 
விம்ரவில் இலஙமகை  ்்தசம் சிறிய சிஙகைபபூ்ராகி 

விடும் எை இறுைாப்ொடு ைார்தடடிக் பகைாண்டிருக்-
கும் இந்நே்ரத்தில்  ்்தசத்தின சரிொதி ைக்கைளாை பெண்-
கைளும்  சாதிக்கைத் ப்தாைஙகிவிடைாரகைள்  

மு்தலில் பெண்கைள் ்தாஙகைளும் இவ்வுலகில் வாழவ-
்தற்கு சாதிபெ்தற்கு உரிமையுண்டு எை உண்ர்வண்டும். 
பெண்கைள் முன்ைற்்ம் எனெது சவால்கைள் நிம்ந்த 
ஒனறு்தான. ஆண்கைளுக்கு இவ்வுலகில் ஆயி்ரம் சவால்-
கைள் இருந்தால்  பெண்கைளுக்கு ஆயி்ரத்துைன ்சரத்து 
இனபைாரு சவாலும் உண்டு. அது ஆண்கைள் எனகி் மிகை 
முக்கியைாை சவால்.  இமவ எல்லாவற்ம்யும் ்தாண்டி 
இனறு பெண்கைளால் சாதிக்கைமுடியும் எனெம்த  எடுத்-
துக்கைாடடும் வமகையில் வவுனியா ைாவடைத்தில் சி்ந்த 
பெண்விவசாயிக் திகைழுகின்ார பெயநதி.

ஒரு நோடடின அபிவிருத்தி ்வமலவாய்பபிற்கு முது-

பகைலும்ொகை விளஙகுவது விவசாயம். உலகில் ஆ்ரம்ெம் 
மு்தல் இனறு வம்ர விவசாய்ை ஒவ்பவாரு நோடடிை-
தும் அசசாணியாகைத் திகைழகின்து கைாலம் கைாலைாகை விவ-
சாயம் பசழித்்்தாஙகி வந்தது. ்சற்றில் இ்ஙகி ்வமல 
பசய்யும் விவசாயிக்கு ஈைாகைாது.  இ்தற்க்கு அமைவாகை        
ெைாதிெதியின எண்ணக்கைருவுக்கு அமைய 10 இலடசம் 
வீடடுத் திடைத் ் ்தாடைத்ம்த உருவாக்கும் பசௌொக்கியா 
வீடடுத் ் ்தாடை திடைத்தின கீழ பகைாவிட-19 விடுமும்க் 
கைாலத்ம்த ெயனுள்ள்தாக்கி பசவ்வநதிப பூ ெயிரசபசய்-
மகையில் ஈடுெடடு வருைாைத்ம்தப பெற்றுள்ள வவுனியா 
உக்குளாஙகுளம் ெகுதிமயச ்சரந்த பெயநதி ெைாதிெதி 
ைற்றும் பி்ர்தைருக்கு நேனறி ப்தரிவித்துள்ளார. 

பகைாவிட-19 ்தாக்கைம் கைா்ரணைாகை உலகை நோடுகைள் ெலவற்-
றின பொருளா்தா்ரம் ொதிபெமைநதுள்ள நிமலயில் ்தற்-
சாரபபு பொருளா்தா்ரத்ம்தக் கைடடிபயழுபெ ெைாதிெதி 
்கைாடைொய ்ராெெக்்ஸ ைற்றும் பி்ர்தைர ைஹிந்த ்ரெெ-
ெக்்ஸ ஆகி்யார நேைவடிக்மகை எடுத்து வருகின்ைர. 

அந்தவமகையில் பகைாவிட 19 இன ்தாக்கைம் மு்தனமு-
்தலாகை இலஙமகையில் ஏற்ெடை ்ொது வீடடுத் ்்தாட-

ைத்ம்த ஊக்கிவித்து ்தற்சாரபு பொரு-
ளா்தா்ர எழுசசிக்கைாை  ெைாதிெதியின 
சிந்தமையின கீழ கைைநேல அபிவிருத்தி 
திமணக்கைளம் ஊைாகை பசௌொக்கியா 
்வமலத்திடைம் முனபைடுக்கைபெட-
ைது. இத் திடைத்தின கீழ பவண்டி  கைத்்தரி 
ை்ரவள்ளி  பசவ்வநதி விம்தகைள் ைற்றும் 
ை்ர நோற்றுக்கைள் எனெவற்ம்ப பெற்று 
வவுனியா ்தவசியாகுளம் ெகுதியில் உள்ள 
்தைது ஒரு ஏக்கைர கைாணியில் அவற்ம்ப ெயி-
ரிடடு ்தற்்ொது வருைாைத்ம்தப பெற்று வரு-
கின்ார பெயநதி. 

பசவ்வநதிப பூமவ பி்ர்தாை ெயி்ராகைவும் 
அ்தற்கிமையில் ஊடு ெயி்ராகை பவண்டி கைத்்தரி 
ை்ரவள்ளி ்ொன்வற்ம்யும் நேடடு  அவற்றுக்கு 
இம்க்கும் நீரின மூலம் பசவ்வநதிமயயும் 
வளரத்து வருகி்ார. ை்ரக்கைறிமய ்தைது ்்தமவக்கு 
எடுத்துக் பகைாண்டு மிகுதிமய சநம்தக்கு வழஙகும் 
அ்்த்வமள  பசவ்வநதிப பூமவ வவுனியா ைாவட-
ைத்திற்கும் பவளி ைாவடைஙகைளுக்கும் விற்ெமை 
பசய்து வருகின்ார. 

ைாத்்தமைள முத்துைாரி அம்ைன  யாழபொணம் 
சநநிதி ைற்றும் நேல்லூர ்ொன் ஆலயஙகைளுக்கும் 
வவுனியாவில் உள்ள ெல ஆலயஙகைளுக்கும் பசவ்வந-
திப பூமவ விற்ெமை பசய்வதுைன ைாமல கைடடு்வா-
ருக்கும்  திருைணம் ைற்றும் பூபபுனி்த நீ்ராடடு விழா 
்ொன் ெல்்வறு மவெஙகைளுக்கும் பசவ்வநதிப 
பூமவ விற்ெமை பசய்து வருகின்ார.

ஒரு பூமவ 3 ரூொய் ப்தாைக்கைம் 2 ரூொய் வம்ர 
விற்ெமை பசய்யும் இவர  இ்தனமூலம் ைா்தம் ஒன-
றுக்கு50 ஆயி்ரம் வருைாைத்ம்தப பெறுவ்தாகை குறிபபி-
டுகின்ார. அ்ரசாஙகைம் உ்தவிகைமள வழஙகும் ெடசத்-

தில் ்ைலும் ெயிரிடடு ஏற்றுைதி பசய்ய 
முடியும் எை நேம்பிக்மகை பவளிடடுள்ளார. 
இவர பசௌொக்கியா திடைத்தின ஊைாகை 
இ்தமை வழஙகிய ெைாதிெதி ைற்றும் 
பி்ர்தைருக்கு நேனறி ப்தரிவித்துள்ளார. 

வவுனியா மாவட்டத்தின்  
சிறந்த பெண் விவசாயி

 ழத்து இலக்கியத்்்தாபபில்  மவ்ரம்-
ொய்ந்த ்தனி விருடசைாகை, ஆழ ்வ்்ராடி, 
ெ்ரந்தகைன் கிமள விரித்து, குளிரநிழல் 

ெ்ரபபிநிற்கும் ்தனித்்த ஆளுமை்தான ்கை.எஸ். 
சிவகுைா்ரன. இந்த பெரும் இலக்கிய வியக்திக்கு 
இமணபசால்ல இங்கை யாருமில்மல. நூறு 
கைவிஞரகைமளக் கைாடை முடியும்; நூறு நோவலா-
சிரியரகைமளக் கைாடை முடியும்; நூறு கைடடு-
ம்ரயாளரகைமளக் கைாடை முடியும். ்கை.எஸ். 
சிவகுைா்ரனுக்கு நிகை்ராை ெல்தும்சாரந்த ஓர 
எழுத்்தாளமை ஈழத்து இலக்கியபெ்ரபபின 
கைைந்த அறுெது ஆண்டுகைால எல்மலயில் 
கைாண்ெ்தற்கில்மல. இந்த அறுெ்தாண்டுகைாலத்-
தில் ப்தாைரந்த வாசிப்ெ அவ்ரது சுவாசைாகை 
இருநதிருக்கி்து. அந்த வாசிபபின வியாெ-
கைம் அசலாைது. அய்ரா்த எழுத்துபெணி்ய 
அவரின மூசசாகை இருநதிருக்கி்து. இவரின 
எழுத்துக்கைள் 5,000 ெக்கைஙகைளில், முபெத்-
்்தழு நூல்கைளாகை ைலரநதிருக்கின்ை. 
ஆஙகிலத்திலும் ்தமிழிலுைாகை இனனும் 
நூல் வடிவம் பெ்ா்த இவரின எழுத்துக்-
கைள், இனனும் ஓர ஆயி்ரம் ெக்கைஙகைமள 
மிகை எளி்தாகைத் ்தாண்டிவிடும். இந்தளவு 
ெல்தும் சாரநது, ஆஙகிலத்திலும் ்தமிழி-
லுைாகை எழுத்ம்த ஓர இயக்கைைாகை எண்ணிச 

பசயற்ெடை ்வறு ஒருவம்ர எனைால் பசால்ல 
முடியவில்மல. 'ஆ்ராய்சசிக் கைடடும்ரகைள்' எழு-

துவது, ெல்கைமலக்கைழகைம் சாரந்த ஆய்வாளரகை-
ளுக்கு அது ப்தாழில். ெ்தவி உயரவுக்குப புள்ளிகைள் 

்்தடித்்தரும் பொறி. 1980இல் பவளிவந்த நூலுக்கு 
30 ஆண்டுகைள் கைழித்து பவளியாை இ்ரண்ைாம் ெதிப-

புக்கு 'ைறுவாசிபபு' பசய்கி்்ன எனறு பசால்லி ஒரு 
ெல்கைமலக்கைழகைப 'புலமையாளர', அடிக்குறிபபு சகி்தம் 

அசசியநதி்ரம் உருவாைதில் ஆ்ரம்பித்து, ்ைைாடைார 
வருமகை, மிஷைரிகைளின பசயற்ொடு எனறு ஆ்ரத்தி 

எடுத்து, கூை்வ கைாவடியும் எடுத்து, ஆய்வுபெ்ரபபிற்-
குள் நுமழய்வ ொதிக்கைடடும்ர முடிநது விடுகி்து. 

இனனுபைாரு ்ெ்ராசிரியர ்தவில் கைமலஞனின வாழக்-
மகைமய எழு்தப்ொைவர, ்தவில் எபெடி இருக்கும் எனறு 
பசால்லி, ்தவில் வளரந்த கைம்த பசால்லி, ்தவில் வாசித்்த-

வன கைம்த பசால்ல வருவ்தற்கிமையில் விடிநதுவிடுகி்து. 
பகைாழும்புப ெல்கைமலக்கைழகைத்தில் ்தமிழில் சி்பபுபநேறி 
ெயிலும் ைாணவரகைளுக்கைாை ொை ்ொ்தமையில் ்ெ்ராசிரி-
யர கை. மகைலாசெதியின  'புமைகைம்த' ெற்றிய சி்பபு விரிவும்ர-
கைமள நோன முழுதும் ்கைடடிருக்கி்்ன. George Lukacsஇன 
The Historical Novel நூமல விரித்துமவத்து, அநநூலிமை 
வாசித்து, கைல்கியின நோவமல விைரசிக்கும் ்ெ்ராசிரியர மகைலா-
செதியுைன இலக்கியப புலமையின ்த்ரம் ்வறு. ்கை.எஸ். 
சிவகுைா்ரன ்தைது விைரசைக் கைடடும்ர ஒனறில் Ralph Cohen 
எழுதிய New Directions in Literary History என் நூலில் Robert 
Weismann என் ைாரக்சிய அறிஞர எழுதிய Past Significance 
and Present Meaning in Literary History  என் கைடடும்ரயின 
சா்ரத்ம்தத் ்தருகி்ார. எத்்தமகைய வாசிபபு இது.Walter Sutton and 
Richard Foster என்ொர இமணநது எழுதிய  Modern Criticism: 
Theory and Practice என் ொரிய நூமலப ெற்றிய ்தகைவல்கைமளத் 

்தருகி்ார ்கை.எஸ். சிவகுைா்ரன. Ceylon Daily News ெத்திரிமகை-
யில் 1973இல் ஆறு இ்தழகைளில் எஸ்்ரா ெவுண்ட ெற்றி ்ைரவின 
்த சில்வா, ப்ரஜி சிறிவர்தை ஆகிய இரு ஆஙகில விைரசகைரகைளுக்-
கிமை்ய நேைந்த இலக்கிய விவா்தத்ம்தச சுருக்கைைாகைத் ்தமிழ 
வாசகைரகைளின முன மவத்்த ஆரவத்ம்த எபெடிப ொ்ராடடுவது? 
ப்தாைரசசியாை அந்த இலக்கிய விவா்தத்ம்தக் கைருத்தூனறிக்  கி்ர-
கித்து, ்தமிழ வாசகைரகைமள மி்ரடைாைல் சுருக்கைைாகை - எளிமையாகை 
அபபெரும் இலக்கிய சரசமசமய, சா்தா்ரண ்தமிழ வாசகைனுக்கு 
எடுத்துசபசல்லும் ெணி எத்்தமகைய ெணி! ஆழந்த வாசிப்ொடு, 
அ்தமை எளிமையாகை - சுருக்கைைாகை ்தமிழில் வழஙகுவ்தற்கு எத்்த-
மகைய ஆளுமை ்வண்டும்! பகைாழும்பில் நேமைபெற்் ஃபூக்்கைா 
நிமைவுக் கைருத்்த்ரஙகில், ஃபூக்்கைாவின ொரமவயில் George 
Buchner என் பெரைானிய நோைகைாசிரியர எழுதிய WoyZeck 
என் துனபியல் நோைகைத்ம்த ஆ்ராய்நது, அ்சாகைா தி பசாய்்ஸா 
என் ஆஙகில விைரசகைர பசய்்த ஆய்வும்ரமய ்கை.எஸ். சிவகு-
ைா்ரன ்தன குறிபபி்ல எழுதுகி்ார. இது  ்தமிழப புலமையாளர-
கைளில் எத்்தமை  ்ெருக்கு  அரத்்தைாகும்? ஆஙகிலத்தில் Story 
of Western Science என் ்தமலபபில் J.G.Bruton எை் அறிஞர 
எழுதிய நூலிமை ஆ்தா்ரைாகைக் பகைாண்டு, 'மூனறு நூற்்ாண்டின 
முன்ைற்்ச சிந்தமைகைள்' எனறு, 24 ெக்கை அளவில் 
அநநூலின சா்ரத்ம்தத் ்தமி-
ழுக்குக் பகைாணரவது 

எனெது எத்்தமகைய உமழபமெ விழுஙகி இருக்கும் எனெம்த 
நோம் எண்ணிபொரக்கை ்வண்டும். இலக்கிய ஆய்வுபெ்ரபபில் 
இந்த ைனி்தர எவ்வளவு நுணுக்கைைாை அவ்தாைத்்்தாடு பசயற்-
ெடடு, அ்தமைத் ்தமிழில் ்த்ரபொரத்திருக்கி்ார எனெம்த 
்நோக்கும்்ொது அவரமீது மிகுந்த ைரியாம்த்ய ஏற்ெடுகி்து. 
ைாபெ்ஸான, அனைன பசக்்கைாவ், நிக்்கைாலா ைாக்கியவல்லி, 
முல்க் ்ராஜ் ஆைநத், நியூ ்வால்்ொல், கைத்்தரின ைனஸ்பீல்ட, 
ஏ. ்கைாை்ைாவ் ஆகிய பிப்ரஞ்சு, ருஷய, ஆஙகில எழுத்்தாளர-
கைளின சிறுகைம்தகைமள எளிமையாகைத் ்தமிழபெடுத்தி 'மித்தி்ரன' 
வாசகைரகைளுக்கு அறிமுகைபெடுத்துகி்ார ்கை.எஸ். சிவகுைா்ரன. 
உயர்ரகை பசவ்வியல் இலக்கியஙகைமள எளிமைபெடுத்தி, திருபபி 
எழுதி, சுருக்கைைாகைச சிறுவரகைளுக்கும், சா்தா்ரண வாசகைரகைளுக்கும் 
எடுத்துசபசல்லும் ெணிமய ்ைல்நோடடில் எவ்வளவு நுடெைாகைச 
பசய்கி்ாரகைள். சாரள்ஸ் டிக்கைனஸின அமைத்து நோவல்கைளுக்கு்ை 
abridged version கிமைக்கி்து.  

1960/61இல் இளஙகீ்ரன பவளியிடை ‘ை்ரகை்தம்’ சஞ்சிமகையில், 
மகைலாசெதி அவரகைளின ஆ்லாசமையில் ஐ்்ராபபிய நோவலா-
சிரியரகைள் சிலம்ர ்கை.எஸ். சிவகுைா்ரன ்தமிழ வாசகைரகைளுக்கு 
அறிமுகைம் பசய்திருக்கி்ார. அறுெது ஆண்டுகைளுக்கு முன அவர 
ப்தாைஙகிய பெரும் இலக்கியப ெணி அது. அந்தப ெணிமயத் 
்தள்ராது, கூரமையாகைத் ப்தாைரநது பசய்துவரும் ்கை.எஸ். சிவகு-
ைா்ரன அவரகைளுக்கு ்தமிழகூறும் நேல்லுலகைம் நேனறிக்கைைன ெடடி-
ருக்கி்து.  

(ப்தாைரும்)

வாமழச்சமை வி்சை  நிருெர யூ.எல்.எம்.ஹரீஸ்

ைடைக்கைளபபு ைத்தி வலயக்கைல்விப ெணிைமையின வலயக்கைல்விப 
ெணிபொள்ராகை கைைமையாற்றி வரும் கைலாநிதி உைரபைௌலாைா இலஙமகை 
கைல்வி நிரவாகை ்சமவயின மு்தலாம் வகுபபிற்கு ெ்தவியுயரவு பெற்்-
மைமய ொ்ராடடும் முகைைாகை ஒழுஙகு பசய்யபெடை பகைௌ்ரவிபபு நிகைழவு 
அண்மையில் ைடைக்கைளபபு ைத்தி வலயபபிரிவின கீழ உள்ள எல்மல-
்யா்ரப ொைசாமலயாை ரிதிப்தனை இக்்ரஹ் வித்தியாலயத்தில் நேமை-
பெற்்து.

ஓடைைாவடி கைல்விக் ்கைாடை அதிெர சஙகைத்திைால் ஏற்ொடு பசய்யப-
ெடை இந்த மவெவைாைது அதிெர சஙகை ்தமலவர அபுல்ஹ்ஸன ்தமல-
மையில் நேமைபெற்்து. இநநிகைழவின ்ொது ஓடைைாவடி கைல்விக் 
்கைாடை ொைசாமல அதிெரகைள் கைலநது பகைாண்ைதுைன ைடைக்கைளபபு 

ைத்தி வலயக்கைல்விப ெணிைமையில் கைைமையாற்றும் ஓடைைாவடி 
கைல்விக் ்கைாடைம் சார நிம்்வற்றுத்்த்ர உத்தி்யாகைத்்தரகைள் ைற்றும் 
ஆசிரிய ஆ்லாசகைரகைள், ொைஇமணபொளரகைள். அலுவலகை உ்தவியாளர-
கைள் எைபெலரும் கைலநது சி்பபித்்தைர.

ெ்ரந்த பவளியில் தி்ந்த ைைதுைன ்ெசு்தல் என் ப்தானிபபொரு-
ளில் இைம்பெற்் இவ்மவெவத்தில் வலயக்கைல்விப ெணிபொளரின 
்சமவயிமை ொ்ராடடி நிமைவுச சினைம் வழஙகைபெடைதுைன பி்ர்்தச 
கைவிஞரும் அதிெருைாை ஷல்ைானுல் ஹரீஸிைால் வாழத்துபொவும் 
வழஙகைபெடைது.

ொராடடு வவெவம்

கே.எஸ். சிவகுமாரன் 

திவ்யா சிவகுமயார்

மு. நித்தி்யானந்தன்

ஈழத்து இலக்கியத்தின் 
்தனிபபெரும் விருடசம்
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tpz;zg;gq;fs; Nfhuy;;

RgPl;rkhd tptrha mgptpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lk; - 2021

gaph;r; 

nra;if
epthuzk; epthuzk; toq;fg;gLk; gpuNjrk;

kpsfha;

• cyh;e;j kpsfha; cw;gj;jpf;fhf 50% 

tptrhapapd; gq;fspg;gpd; fPo; fyg;gpd 

tpijfs;> tprpWk; ePh; toq;fy; 

Kiwik vd;gd toq;Fjy;.

• fjpubf;Fk; jsk; (lhnghyPd;) 

,ytrkhf toq;Fjy;.

• kpsfhia cyu itg;gjw;fhf 

fkj;njhopy; mikg;gpw;F cyh;j;Jk; 

mLg;G toq;Fjy;.

mEuhjGuk;> nkhduhfiy> kl;lf;fsg;G> FUehfy;> 

khj;jis> `k;ghe;Njhl;il> tTdpah> gJis> 

fz;b> aho;g;ghzk;> fpspnehr;rp> Ky;iyj;jPT> 

Etnuypah> jpUNfhzkiy> kd;dhh;> Gj;jsk;> 

mk;ghiw> mEuhjGuk; (khfhzq;fSf;F ,ilapy;)> 

nkhduhfiy (khfhzq;fSf;F ,ilapy;)> 

`k;ghe;Njhl;il (m.g.) mk;ghiw (m.g.) kfhtyp 

tyak; (C, B, H, H1 tyaq;fSf;F)

cUisf; 

fpoq;F

• 50% tptrhapapd; gq;fspg;gpd; 

fPo; tpij cUisf; fpoq;Ffs; 

toq;Fjy;.

• td tpyq;FfsplkpUe;J 

gaph;r;nra;ifiag; ghJfhg;gjw;F 

50% tptrhapapd; gq;fspg;gpd; 

fPo; #hpa rf;jp kpd;rhu Ntypfs; 

toq;Fjy;.

• 50% tptrhapapd; gq;fspg;gpd; fPo; 

tprpWk; ePh; toq;fy; Kiwik> Nrjd 

gris toq;Fjy;.

• gaph;r;nra;if guhkhpg;gpw;fhf 

epthuzk; toq;Fjy;.

• gJis khtl;lj;jpd; gpd;tUk; fkj;njhopy; 

Nrit mjpfhug; gpuNjrq;fs;

`y;JKy;y> Fk;gy;nty> nfhul;batf;f> 

griw> `hypvy> ml;lhk;gpl;b> kNlhy;rPik> 

jk;gtpd;d> k];gd;d> nfhltu> gy;ynfl;Lt> 

nfg;ngl;bnghy> nghuye;j> Nghf`Fk;Gu> 

mk;gf];Njht> gz;lhutis> `g;Gj;jis> 

jpaj;jyht Nghd;w fkj;njhopy; Nrit mjpfhu 

gpuNjrq;fs;

• Etnuypah khtl;lj;jpd; gpd;tUk; fkj;njhopy; 

Nrit mjpfhug; gpuNjrq;fs;

fe;jnghy> ype;Jy> tpJypGu> n`y;nghl> 

g+z;LNyhah> ke;jhuk;Etu> uhfy> 

epy;jhz;lh`pd;d> `uq;fy> ky;njdpa> 

`q;Fud;nfj;j> GYf`gpl;ba Nghd;w 

fkj;njhopy; Nrit mjpfhu gpuNjrq;fs;

• aho;g;ghzk; khtl;lj;jpd; gpd;tUk; fkj;njhopy; 

Nrit mjpfhug; gpuNjrq;fs;

Nfhg;gha;> Gj;J}h;> cUk;gpuha;> cLtpy;> 

re;jpypg;gha;> njy;ypg;gio> Nfhz;lhtpy;

• Gj;jsk; khtl;lj;jpd; gpd;tUk; fkj;njhopy; 

Nrit mjpfhug; gpuNjrq;fs;

fy;gpl;b> ghyf;Flh

• Nffhiy khtl;lj;jpd; gpd;tUk; fkj;njhopy; 

Nrit mjpfhug; gpuNjrq;fs;

vl;bahe;Njhl;il> Gyj;nfh`{gpl;ba

• fz;b khtl;lj;jpd; gpd;tUk; fkj;njhopy; 

Nrit mjpfhug; gpuNjrq;fs;

fy`h> khu];]d> fk;nghy> vy;gpl;ba> 

nkjgpl;ba> Ky;fk> cb];gj;Jt

• khj;jis khtl;lj;jpd; gpd;tUk; fkj;njhopy; 

Nrit mjpfhug; gpuNjrq;fs;

jk;Gy;y> fpk;gp];]> vy;fLt> ,Yf;Fk;Gu 

Nghd;w fkj;njhopy; Nrit mjpfhu gpuNjrq;fs;

• nkhduhfiy khtl;lj;jpd; gpd;tUk; 

fkj;njhopy; Nrit mjpfhug; gpuNjrq;fs;

nkjfk> `pq;FUfLt> gly;Fk;Gu Nghd;w 

fkj;njhopy; Nrit mjpfhu gpuNjrq;fs;

Nrhsk;

• tay; kw;Wk; Gjpa fhzpfspy; Nrhsg; 

gaph;r;nra;iff;fhf 50% tptrhapapd; 

gq;fspg;gpd; fPo; fyg;gpd tpijfs; 

toq;Fjy;.

• ,ae;jpuj;ijg; gad;gLj;jp epyj;ijg; 

gz;gLj;Jtjw;F kw;Wk; kz;iz 

ghJfhg;gjw;F epthuzk; toq;Fjy;.

fz;b> fz;b (khfhzq;fSf;F ,ilapy;)> khj;jis> 

Etnuypah> `k;ghe;Njhl;il> `k;ghe;Njhl;il 

(khfhzq;fSf;F ,ilapy;)> tTdpah> Ky;iyj;jPT> 

jpUNfhzkiy> kl;lf;fsg;G> mk;ghiw> mk;ghiw 

(m.g.) nghyd;dWit (khfhzq;fSf;F 

,ilapy;)> gJis> nkhduhfiy> nkhduhfiy 

(khfhzq;fSf;F ,ilapy;)>  ,uj;jpdGhp> kfhtyp 

tyak; (G, C, B, H, D tyaq;fSf;F)

nghpa 

ntq;fhak;

• 25% tptrhapapd; gq;fspg;gpd; fPo; 

nrhl;L ePH; toq;fy; Kiwik 

toq;Fjy;.

• ntq;fha jha; Kis tpijfis 

fsQ;rpag;gLj;jp itg;gjw;fhf 

epthuz cjtp toq;Fjy;.

• jw;NghJs;s kio kiwg;Gfis 

jpUj;Jtjw;fhf nghUs; hPjpahd 

cjtpfs; toq;Fjy;.

• Kisf;Fk; kw;Wk; g+f;Fk; jd;ikia 

Jhpjg;gLj;Jtjw;fhf jha; Kis 

tpijfisf; Nghf;Ftuj;J nra;tjw;F 

epthuzk; toq;Fjy;

khj;jis> mk;ghiw> nkhduhfiy> ,uj;jpdGhp> 

`k;ghe;Njhl;il> mEuhjGuk;> FUehfy;> 

aho;g;ghzk;> kd;dhh;> tTdpah> mEuhjGuk; 

(khfhzq;fSf;F ,ilapy;)> nghyd;dWit 

(khfhzq;fSf;F ,ilapy;)>  mk;ghiw 

(khfhzq;fSf;F ,ilapy;)> `k;ghe;Njhl;il 

(khfhzq;fSf;F ,ilapy;)> nkhduhfiy 

(khfhzq;fSf;F ,ilapy;)> kfhtyp tyak; (G, 
C, B, H, H1, L tyaq;fSf;F)

rpd;d 

ntq;fhak;

• 50% tptrhapapd; gq;fspg;gpd; fPo; 

tprpWk; ePH; toq;fy; KiwikAld; 

ePh; gk;gpia toq;Fjy;> #hpa rf;jp 

ePH; gk;gpia toq;Fjy;

• 50% tptrhapapd; gq;fspg;gpd; 

fPo; tpijfis xJf;Ftjw;fhd 

,ae;jpuj;ij toq;Fjy;

• 50% tptrhapapd; gq;fspg;gpd; fPo; 

fsQ;rparhiyia eph;khzpg;gjw;F 

epthuzj;ij toq;Fjy;

aho;g;ghzk;. fpspnehr;rp> tTdpah> Ky;iyj;jPT> 

kd;dhh;> jpUNfhzkiy> nkhduhfiy> 

nkhduhfiy (khfhzq;fSf;F ,ilapy;)> 

,uj;jpdGhp> mEuhjGuk;> mEuhjGuk; 

(khfhzq;fSf;F ,ilapy;)> FUehfy;> 

Gj;jsk;> `k;ghe;Njhl;il> `k;ghe;Njhl;il 

(khfhzq;fSf;F ,ilapy;)

gaph;r; 

nra;if
epthuzk; epthuzk; toq;fg;gLk; gpuNjrk;

cOe;J

• Gjpa tpijfs;> gaph;r;nra;iff;F 

gad;gLj;Jtjw;F kw;Wk; Ra tpij 

cw;gj;jpf;F 50% tptrhapapd; 

gq;fspg;gpd; fPo; tpijfs; toq;Fjy;

• td tpyq;FfsplkpUe;J 

gaph;r;nra;ifia ghJfhg;gjw;fhf 

#hpa rf;jp kpd; Ntyp toq;Fjy;

• 50% tptrhapapd; gq;fspg;gpd; fPo; 

tprpWk; ePH; toq;fy; Kiwik> 

fisfis gpLq;Fk; ,ae;jpuk;> 

tpijf;Fk; ,ae;jpuk;> fjpubf;fk; 

jsk; toq;Fjy;

• tpijfis fsQ;rpag;gLj;Jtjw;fhf 

gpsh];bf; Nfd;fis toq;Fjy;

• gaph;r;nra;if fpzWfis 

jpUj;Jtjw;F epthuzk; toq;Fjy;

• ghhpa mstpyhd tpijf;Fk; 

,ae;jpuk; toq;Fjy;

mEuhjGuk;> mEuhjGuk; (khfhzq;fSf;F 

,ilapy;)> FUehfy;> Gj;jsk;> aho;g;ghzk;> 

fpspnehr;rp> Ky;iyj;jPT> tTdpah> kd;dhh;> 

nkhduhfiy> nkhduhfiy (khfhzq;fSf;F 

,ilapy;)> `k;ghe;Njhl;lil (khfhzq;fSf;F 

,ilapy;)> mk;ghiw (khfhzq;fSf;F ,ilapy;)> 

jpUNfhzkiy> kl;lf;fsg;G> kfhtyp tyak; (H, 
H1, C tyaq;fSf;F)

ghrpg;gaW

• ,ilf;fhy Nghfj;jpy; ghrpg;gaiw 

gaph;r;nra;if nra;tjw;F 50% 

tptrhapapd; gq;fspg;gpd; fPo; 

tpijfis toq;Fjy;

• tpijfisf; fsQ;rpag;gLj;Jtjw;fhf 

gpsh];bf; Nfd;fs; toq;Fjy;

• fkj;njhopy; mikg;GfSf;F 

ghrpg;gaW tpijfis cyh;j;Jk; 

,ae;jpuq;fis toq;Fjy;

• gaph;r;nra;if fpzWfis 

jpUj;Jtjw;F epthuzk; toq;Fjy;

• td tpyq;FfsplkpUe;J 

gaph;r;nra;ifia ghJfhg;gjw;fhf 

#hpa rf;jp kpd; Ntyp toq;Fjy;

• kpd;rhu Ntyp mikg;gjw;fhd 

cgfuzq;fis toq;Fjy;

khj;jis> fz;b> jpUNfhzkiy> kl;lf;fsg;G> 

mk;ghiw> gJis> nkhduhfiy> ,uj;jpdGhp> 

`k;ghe;Njhl;il> mEuhjGuk;> FUehfy;> Gj;jsk;> 

tTdpah> Ky;iyj;jPT> kd;dhh;> aho;g;ghzk;> 

fpspnehr;rp> mEuhjGuk; (khfhzq;fSf;F 

,ilapy;)>  nghyd;dWit (khfhzq;fSf;F 

,ilapy;)> mk;ghiw (khfhzq;fSf;F 

,ilapy;)> `ryf;f (khfhzq;fSf;F ,ilapy;)> 

`k;ghe;Njhl;il (khfhzq;fSf;F ,ilapy;)> 

nkhduhfiy (khfhzq;fSf;F ,ilapy;)> kfhtyp 

tyak; (C, B, H, H1,  tyaq;fs;> uk;Gf;fd;Xa)

nfsgp

• 50% tptrhapapd; gq;fspg;gpd; fPo; 

tpijfs; toq;Fjy;

• fjpubf;Fk; jsk; (lhnghyPd;) 

toq;Fjy;

• tpijfis Ntwhf;Fk; ,ae;jpuq;fis 

fkj;njhopy; mikg;GfSf;F 

toq;Fjy;

• tpijfisf; fsQ;rpag;gLj;Jtjw;fhf 

gpsh];bf; Nfd;fs; toq;Fjy;

jpUNfhzkiy> kl;lf;fsg;G> nkhduhfiy> 

`k;ghe;Njhl;il> mEuhjGuk;> FUehfy;> Gj;jsk;> 

tTdpah> Ky;iyj;jPT> mk;ghiw> kd;dhh;> 

aho;g;ghzk;> mEuhjGuk; (khfhzq;fSf;F 

,ilapy;)> nghyd;dWit (khfhzq;fSf;F 

,ilapy;)> mk;ghiw (khfhzq;fSf;F ,ilapy;)> 

`k;ghe;Njhl;il (khfhzq;fSf;F ,ilapy;)> 

nkhduhfiy (khfhzq;fSf;F ,ilapy;)> 

kfhtyp tyak; (G, H, L, D tyaq;fSf;F)

Nrhah

• 50% tptrhapapd; gq;fspg;gpd; fPo; 

tpijfs; toq;Fjy;

• Gw;fis gpLq;Fk; ,ae;jpuk;> 

tpijf;Fk; ,ae;jpuq;fis 

fkj;njhopy; mikg;GfSf;F 

toq;Fjy;

nkhduhfiy> `k;ghe;Njhl;il> mEuhjGuk;> 

FUehfy;> Gj;jsk;> mEuhjGuk; (khfhzq;fSf;F 

,ilapy;)> kfhtyp tyak; (G, C, H, H1, D, E 
tyaq;fSf;F)

vs;S

• Ra tpij cw;gj;jpf;fhf tpijfs; 

toq;Fjy;

• tpRWk; ePH; toq;fy; Kiwik> 

fjpubf;Fk; jsk; (lhnghyPd;) 

toq;Fjy;

gJis> nkhduhfiy> `k;ghe;Njhl;il>  

mEuhjGuk;> FUehfy;> Gj;jsk;> mEuhjGuk; 

(khfhzq;fSf;F ,ilapy;)> `k;ghe;Njhl;il 

(khfhzq;fSf;F ,ilapy;)> nkhduhfiy 

(khfhzq;fSf;F ,ilapy;)> `ryf;f 

(khfhzq;fSf;F ,ilapy;)>

Fuf;fd;

• tpijfs; toq;Fjy;

• mWtil nra;Ak; ,ae;jpuq;fis 

fkey mikg;GfSf;F toq;Fjy;

• fjpubf;Fk; jsk; (lhnghyPd;) 

toq;Fjy;

khj;jis> Etnuypah> fz;b> jpUNfhzkiy> 

mk;ghiw> gJis> nkhduhfiy> ,uj;jpdGhp> 

`k;ghe;Njhl;il>  mEuhjGuk;> FUehfy;> fpspnehr;rp> 

Gj;jsk;> aho;g;ghzk;> tTdpah> mk;ghiw> 

Ky;iyj;jPT> mEuhjGuk; (khfhzq;fSf;F 

,ilapy;)> nghyd;dWit (khfhzq;fSf;F 

,ilapy;)> mk;ghiw (khfhzq;fSf;F 

,ilapy;)> `ryf;f (khfhzq;fSf;F ,ilapy;)> 

`k;ghe;Njhl;il (khfhzq;fSf;F ,ilapy;)> 

nkhduhfiy (khfhzq;fSf;F ,ilapy;)> 

kfhtyp tyak; (B, C, G, H, H1, L tyaq;fSf;F)

epyf;fliy

• njd;idr; nra;iffSf;Fs; 

,ilf;fhyg; gaph;r;nra;ifahf 

[k;Ngh tifahd epyf;fliyr; 

nra;ifia Nkk;gLj;Jtjw;fhf 

50% tptrhapapd; gq;fspg;gpd; 

mbg;gilapy; tpRWk; ePH; toq;fy; 

Kiwik kw;Wk; rYif tpijfis 

,ytrkhf toq;Fjy;

• FUehfy; khtl;lj;jpd; gpd;tUk; fkey Nrit 

mjpfhug; gpuNjrq;fs;

FUehfy;> jk;gnjdpa> mst;t> u];ehaf;fGu> 

fNdtj;j> ky;rphpGu> kj`nghy> Fk;Gf;nfNl> 

n`l;bnghy> kN`h> fy;fKt> Jk;ky#hpa> 

fpj;jyt> ,g;ghfKt> Fspahg;gpl;b

• ~~[k;Ngh|| tifahd epyf;fliy 

tpij cw;gj;jpia NkNyhq;fr; 

nra;tjw;fhf gjpT nra;ag;gl;l 

tpijfis toq;Fjy;

Ky;iyj;jPT> kd;dhh;> tTdpah> kl;lf;fsg;G> 

nkhduhfiy> nkhduhfiy (khfhzq;fSf;F 

,ilapy;)> `k;ghe;Njhl;il> `k;ghe;Njhl;il 

(khfhzq;fSf;F ,ilapy;)> kfhtyp tyaq;fs;

• gaph;r;nra;if fpzWfis 

jpUj;Jtjw;fhf epthuzq;fis 

toq;Fjy;

mk;ghiw (khfhzq;fSf;F ,ilapy;)

,e;j epfo;r;rpj; jpl;lj;jpw;Fg; gpuNtrpg;gjw;fhd tpz;zg;gg; gbtq;fis 2021 khh;r; khjk; 15Mk; jpfjp Kjy; fkj;njhopy; Nrit epiyaq;fs; kw;Wk; kfhtyp myF Kfhikj;Jt mYtyfq;fspd; Clhf 

toq;fg;gLk;. ePq;fSk; ,e;j epfo;r;rpj; jpl;lj;jpy; gpuNtrpj;J gad; ngWtjw;F cj;Njrpg;gjhdhy; cq;fsJ gaph;r;nra;if epyj;jpw;F chpj;jhd fkj;njhopy; Nrit epiyaj;jpd; tptrha MNyhrfh; my;yJ 

fkj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhhp> kfhtyp myF Kfhikj;Jt mYtyfj;jpd; kfhtyp myF KfhikahshplkpUe;J tpz;zg;gq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fis tptrha 

Muha;r;rp kw;Wk; cw;gj;jp cjtpahshpd;; (tp.M.c.c) rpghhpR rfpjk; ,iaGila tptrha MNyhrfh;  / kfhtyp KfhikahshplkpUe;J 2021-03-31Mk; jpfjpf;F Kd; xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.

,J njhlh;ghd Nkyjpf jfty;fis gpuNjrj;jpd; kfhtyp myF Kfhikahsh; / tptrha MNyhrfh; my;yJ fkj;njhopy; mgptpUj;jp gpuhe;jpa mjpfhhp Clhf my;yJ gzpg;ghsh; (tp];jhpg;G kw;Wk; gapw;rp)> 

tp];jhpg;G kw;Wk; gapw;rp epiyak;> tptrhaj; jpizf;fsk;> Nguhjid - 081-2388098 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;ijj; njhlh;G nfhz;L my;yJ www.agridept.gov.lk vDk; ,izajsj;jpw;Fg; gpuNtrpj;Jg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 tptrhag; gzpg;ghsh; ehafk;>

 tptrhaj; jpizf;fsk;>

 Nguhjid.

 ''RgPl;rkhd Nehf;F"" nfhs;ifg; gpufldj;jpd; gpufhuk;
�  cs;ehl;L tptrhapfspd; tUkhdj;ij epiyahf mjpfhpf;fr;  nra;jy;

 � ,wf;Fkjpf;fhf ntspehl;bw;;F nrytpLk; gzj;ij epWj;Jjy;

 �  Nkyhd Fztpay;Gldhd czTfis ghtidahsh;fSf;Ff; fpilf;fr; nra;jy;

  Kd;khjphpahff; nfhz;L nraw;gLj;jg;gLk; RgPl;rkhd  tptrha mgptpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lj;jpw;F 2021Mk; tUlj;jpy; jFjpahd gadhspfisj; njhpT nra;tjw;fhf tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

  tptrha mikr;rpd; topfhl;lypd; fPo; ney; kw;Wk; jhdpaq;fs;> ,aw;if czTfs;> kuf;fwpfs;> gotiffs;> kpsfha;> ntq;fhak; kw;Wk; cUisf;fpoq;F gaph;r;nra;if Nkk;ghL> 

tpij cw;gj;jpfs; kw;Wk; cah; njhopy;El;g tptfhu ,uh[hq;f mikr;rpdhy; toq;fg;gLk; epjp xJf;fPl;bd; fPo; ney;> kpsfha;> cUisf;fpof;F> nghpa ntq;fhak;> rpd;d ntq;fhak;> 

Nrhsk;> cOe;J> ghrpg;gaW> nfsgp> Nrhah> vs;S> Fuf;fd; kw;Wk; epyf;fliy cw;gj;jpia mjpfhpg;gjw;fhf 2021Mk; tUlj;jpw;fhf epjp xJf;fg;gl;Ls;sJ.

,e;j epfo;r;rpj; jpl;lj;jpw;fhf jifik ngWk; gadhspfs;:

 1. midj;Jg; gaph;r;nra;iffSk; tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; rpghhprpd; gpufhuk; Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

 2. Fztpay;G kw;Wk; NghJkhd cw;gj;jpia re;ijf;F toq;Fjy; Ntz;Lk;.

 3. VjhtJ gaph;r;nra;iff;fhf epthuzk; ngw;Wf;nfhs;tjhapd; Fiwe;jgl;rk; 05 tUl fhyk; me;j gaph;r;nra;ifapy; <LgLjy; Ntz;Lk;.

,e;j epfo;r;rpj; jpl;lj;jpw;fhf gq;fspg;G toq;Fk; epWtdq;fs;:

 �  fkey mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;> ePh;g;ghrdj; jpizf;fsk;> khfhz ePh;g;ghrdj; jpizf;fsk;> tptrhaj; jpizf;fsk;> khfhz tptrhaj; jpizf;fsk;> ,yq;if kfhtyp mjpfhu 

rig> njq;F gaph;r;nra;if rig> ePH;g;ghrd Kfhikj;Jt gphpT.



29தினகரன் வாரமஞ்சரி THINAKARAN VAARAMANJARYSUNDAY FEBRUARY 28, 20212021 பெப்ரவரி 28 ஞாயிற்றுக்கிழமை

gjtp ntw;wplk;

mur <l;L KjyPl;L tq;fpapy; (SMIB)

mur <l;L KjyPl;L tq;fp> Njrj;jpd; Kjd;ikahd tPlikg;G tq;fpahf> mjpf 

mstpyhd thbf;ifahsu; jpUg;jp kw;Wk; gue;Jgl;l gy;NtW tifahd Nritfis 

toq;Ftjw;F tq;fpapd; nraw;ghl;il kWrPuikf;Fk; gzpapy; <Lgl;Ls;sJ. vdNt 

gy;NtWgl;l jiyikj;Jt gz;Gfspid ntspg;gLj;jpAs;stu;fsplkpUe;J gpd;tUk; 

gjtpf;fhd nghUj;jkhd jifikfs; kw;Wk; mDgtj;Jld; tu;j;jf ,yf;Ffspid 

milag; ngWtjw;F KOikahd mu;g;gzpg;gpid toq;Fk; tpz;zg;gjhuu;fsplkpUe;J 

tpz;zg;gq;fisf; NfhUfpd;Nwhk;. 

gzpg;ghsu; rig nrayhsu; 

gpujhd nghWg;Gf;fs; 

rigapd; nrayhsu; nraw;wpwdhd epWtd MSifapd; cau;e;j juepakq;fisg; 

NgZtjw;fhf tq;fpapdJk; kw;Wk; gzpg;ghsu; rigapdJk; nghWg;Gf;fis epiwNtw;w 

Ntz;Lk;. gpd;tUk; tplaq;fs; cl;gl nghWg;Gf;fis epiwNtw;Wtjd; %yk; 

nraw;wpwdhd epWtd MSifapy; rigapd; nrayhsu; jiyikj;Jtj;ijAk;> 

Kd;Kaw;rpiaAk; kw;Wk; Gj;jhf;fj;ijAk; toq;f Ntz;Lk;.

  Njitg;gLfpd;wthW gzpg;ghsu; rig $l;lq;fs; kw;Wk; rig Jizf;FO 

$l;lq;fs; / Kfhik $l;lq;fis $l;Ljy;. 

  $l;lj;jpd; epfo;r;rp epuiy jahupj;jy; kw;Wk; $l;lq;fSf;Fj; Njitahd 

rig Mtzq;fs; kw;Wk; Vida Mtzq;fis tpepNahfpj;jy;/ gjpNtw;wk; 
nra;jy;. 

  midj;J $l;lq;fspdJk; mwpf;if jahupf;fg;gLjy; kw;Wk; rigj; jPu;khdq;fs; 

fz;fhzpf;fg;gLjy; vd;gtw;iw cWjpnra;jy;.

  tq;fpapd; Mz;lwpf;ifia jahupg;gjw;F cjTjy;. $l;lwpf;iff;fhd 

Gj;jfq;fs; rupahf guhkupf;fg;gLtij cWjp nra;jy;.

  epWtd MSifj; Njitg;ghLfSf;F ,zq;Ftij cWjp nra;jy;.

 ,iza top $l;lq;fis Vw;ghL nra;jy; 

jifikfs; 

tpz;zg;gjhup xU rl;lj;juzpahf ,Uf;f Ntz;Lk; my;yJ ,yq;if gl;la epWtd 

nrayhsu;fs; epWtdj;jpd; xU mq;fj;jtuhf ,Uj;jy; (ICCSLK) my;yJ gl;la 

nrayhsu;fs; kw;Wk; epUthfpfs; epWtdj;jpd; (If;fpa ,uhr;rpak;) xU mq;fj;jtuhf 

,Uf;f Ntz;Lk;.

mDgtk; 

nkhj;jkhf 12 tUl mDgtk; ,Uj;jy; mjpy; nrayhsu; gjtpapy; my;yJ mjw;F 

rkkhd gjtpapy; Mff; Fiwe;J 05 tUl mDgtk; ngw;wpUj;jy;. tq;fp/ my;yJ 

epjpapay; epWtdk; xd;wpy; mDgtk; ,Uj;jy; tpUk;gj;jf;fjhFk;.

rk;gsk; 

rk;gs msTj;jpl;lk; : 

khjj;Jf;F &. 158>890- 4935 x 12 - 218>110 mj;NjhL tq;fpahy; mq;fPfupf;fg;gl;l 

nfhLg;gdTfSk; cs;slq;Fk;. ,e;j mbg;gilapy; khjhe;j nkhj;j rk;gsk; mz;zsthf 

fpilf;fg; ngWk;.

taJ: 

45 tajpw;F Nkw;glhjpUj;jy; Ntz;Lk;. (vt;thwhapDk; xU mur Jiw epWtdj;jpy; 

Vw;fdNt Nritahw;Wfpd;w egUf;F tanjy;iy Vw;Gilajhfkhl;lhJ)

nghJ epge;jidfs; 

Nju;e;njLf;Fk; Kiw -  tq;fpapd; Ml;Nru;g;Gf; nfhs;if kw;Wk; eilKiwg;gb 

tpz;zg;gq;fis NfhUjy;. Neu;Kfg; guPl;ir %yk; njupT nra;jy;

Vida mD$yq;fs;

Copau; Nrkyhg epjpaj;Jf;F njhopy; jUdupdhy; 15% kw;Wk; Copaupdhy; 10% 
gq;fspg;Gr; nra;ag;gLk;. Copau; ek;gpf;if epjpaj;jpw;F tq;fp 3% gq;fspg;Gr; nra;Ak;.

    ,uz;L khj nkhj;jr; rk;gsk; tUlhe;j Nkyjpff; nfhLg;gdthf (Bonus)
toq;fg;gLk;.

   Nritapy; cWjpg;gLj;jg;gl;ljd; gpd;du; rYif tpfpjq;fspd; mbg;gilapy; 

tPlikg;Gf; fld;fs; toq;fg;gLk;.

  tq;fpapd; kUj;Jtj; jpl;lj;jpd; fPohd mD$yq;fs;.

  gad;gLj;jg;glhj kUj;Jt tpLKiwf;F nfhLg;gdT toq;Fjy;.

tpz;zg;gq;fSf;fhd KbTj; jpfjp - 15.03.2021

tpz;zg;gpf;Fk; Kiw

Mu;tKs;s jifikapidf; nfhz;l tpz;zg;gjhuu;fs;> jq;fspd; Ratpguk;> fy;tp/
njhopy; jifikfspd; rhd;wpjo;fs;> cwtpdu;fsy;yhj ,U njhopy;thz;ikahsu;fspd; 

ngau;fs;> Kftupfs; kw;Wk; njhlu;G nfhs;s Ntz;ba njhiyNgrp ,yf;fq;fs; 

vd;gtw;wpid mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gpf;fpd;w gjtpapd; ngaiu fbj ciwapd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

midj;J tpz;zg;gq;fspdJk; fz;bg;ghd ,ufrpak; Ngzg;gLk; vd;gNjhL NkYk; 

VNjDk; Kiwapyhd MjuT ehLjy; jFjpaw;wjhf fUjg;gLk;. ,e;j Ml;Nru;g;Gf;fhf 

njupTnra;jiyj; jPu;khdpj;jy;> gpw;NghLjy; my;yJ Ml;Nru;g;ig ,uj;Jr; nra;jy; my;yJ 

VNjDk; Vida eltbf;ifia Nkw;nfhs;sy; kw;Wk;/ my;yJ ,e;j Ml;Nru;g;Gf;fhd 

jFjptpjpfis khw;Wjy; vd;gtw;iwj; jPu;khdpg;gjw;fhd cupikika tq;fp jf;fitj;Jf; 

nfhs;fpd;wJ. gzpg;ghsu; rigapd; jPu;khdk; ,WjpahdjhfTk; kw;Wk; KbthdjhfTk; 

,Uf;Fk;.

tpz;zg;gq;fis gpd;tUk; Kftupf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

nghJ Kfhikahsu; /CEO> 
mur <l;L KjyPl;L tq;fp> 

,y. 269> fhyp tPjp> 

nfhOk;G-03.

xslj cw;gj;jp> tpepNahfk; kw;Wk; xOq;FgLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

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

Paracetamol Direct Compression 90 (DC 90) ,d; 
toq;fYf;F Gjpa toq;Feu;fis                                     

gjpT nra;tjw;fhd miog;G

REF. SPMC/REG/PARA-DC/2021  ,Wjpj; jpfjp 2021.03.15 md;W K.g. 10.00

01.  Paracetamol Direct Compression 90 (DC 90) ,d; toq;fYf;fhf gjpT nra;tjw;F nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila 

tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J ,yq;if mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdj;jhy; tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

02.  KOikahf g+u;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l mry; kw;Wk; efy; gpujpfisf; nfhz;l Mtzq;fis 

jiytu;> ngWiff; FO> ,yq;if mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk; (SPMC)> ,y. 11> Nru; N[hd; 
nfhj;jyhty khtj;ij> fe;jty v];Nll;> ,uj;kyhid> ,yq;if vd;w Kftupf;F gjpTj; jghy; %yk; 

mDg;Gtjw;F my;yJ ,y. 11> Nru; N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> fe;jty v];Nll;> ,uj;kyhid> ,yq;if 

vd;w Kftupapy; ,yq;if mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; jiuj; jsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bapy; ,Ltjw;F KbAk;. 

03.  tUq;fhy toq;Feu;fsplk; ,Ue;J tpz;zg;gk; xd;W rku;g;gpf;fg;gLk;NghJ gpd;tUk; msTNfhy;fis g+u;j;jp 

nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;

 COA> GMP rhd;W ngw;w cw;gj;jpahsu;fSld; $l;Lj;jhgdj;jpw;F fl;lzk; ,d;wp Fiwe;jgl;rk; 10 fp.fp. 

msT Paracetamol DC 90 %yg;nghUs; khjpupia toq;Fjy; Ntz;Lk;. 

 Nky; toq;fg;gl;l nghUs; %yk; jahupf;fg;gl;l ,Wjp cw;gj;jpapd; epiyj;jd;ikia Nrhjpg;gjw;F MW 

khjq;fSf;F $l;Lj;jhgdk; mjid itj;jpUf;Fk;. 

 ntw;wpfukhd cw;gj;jpahsu; kw;Wk; toq;Feu; juepiy tplaq;fs; njhlu;gpy; SPMC cld; xg;ge;jk; 

xd;Wf;F tUjy; Ntz;Lk;.

 Njit Vw;gLk;NghJ SPMC %yk; Nfhug;gLk; Nkyjpf jfty; kw;Wk; Mtzq;fis ntw;wpfukhd 

cw;gj;jpahsu; kw;Wk; toq;Feu; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

 ntw;wpfukhd cw;gj;jpahsu; xt;nthU ruf;Ffspd; cw;gj;jpahsu; %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l> Paracetamol DC 
90 ,d; xt;nthd;W kw;Wk; xt;nthU njhFjpf;fhfTk; gad;gLj;jg;gl;l (Paracetamol BP) gad;ghl;bYs;s 

kUe;J %yg;nghUl;fspd; khjpupia (Njhuhakhf 50 fp.) rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

04.  tpz;zg;gj;Jld; fPOs;s Mtzq;fis rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 I. cw;gj;jpahsuplk; ,Ue;J gFg;gha;T rhd;wpjOld; jahupg;G Kiw

 II. API cw;gj;jpahsupd; ey;y cw;gj;jp eilKiwfs; (GMP) rhd;wpjo;

 III. Paracetamol BP ,d; API gFg;gha;tpd; cw;gj;jpahsupd; rhd;wpjo;

 IV.  DC Granules/ newpKiwf;fhd cw;gj;jpahsu; eilKiw kjpg;gPl;L mwpf;if

 V. cw;gj;jpahsupd; mjpfhuk; toq;Fk; fbjk; kw;Wk; toq;Feupd; mjpfhuk; toq;Fk; fbjk;

05.  2021 khu;r; 15 md;W K.g. 10.00 my;yJ mjw;F Kd;du; jug;gl;l Kftupf;F tpz;zg;gj;ij rku;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gNjhL jhkjpf;Fk; tpz;zg;gq;fs; fUj;jpy; nfhs;sg;glkhl;lhJ. fbj ciwapd; ,lJ gf;f 

Nky; %iyapy; “Paracetamol DC 90 ,d; toq;fYf;fhf gjpT nra;jy;” vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

06.  Mu;tk; nfhz;l jFjp cila tpiykDjhuu;fs; mYtyf Neuq;fspy; (njh. 011-2623298) SPMC> jpl;lkply; 
kw;Wk; ngWif gpujpg; nghJ Kfhikahsuplk; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk;.

07.  ,e;j tpguq;fis SPMC ,d; ,izajs gf;fj;jpy; (www.spmclanka.lk) ghu;itapl KbAk;.

jiytu;>

ngWiff; FO

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

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

fe;jty v];Nll;> ,uj;kyhid> 

,yq;if.

njh.: (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

efu mgptpUj;jp> fiuNahug; ghJfhg;G> fopTg;nghUs; mfw;Wif

kw;Wk; rKjha J}a;ikg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig

Nfs;tp mwptpj;jy; 
nfhOk;G-02> nfhk;gdpj; njU> [hth xOq;if> 40 Mk; ,yf;fj;jpYs;s

nkl;Nuh ,y;yq;fspy; th;j;jf filfis xJf;Ftjw;fhd Nfs;tp

1. 5 tUl fhyg;gFjpf;F khjhe;j Fj;jif mbg;gilapy; nfhOk;G-02> nfhk;gdpj; njU> nkl;Nuh ,y;yq;fspd; gpd;tUk; th;j;jf 

filfis xJf;fPL nra;tjw;fhf efu mgptpUj;jp mjpfhu rig> ,iwthp Nfs;tp rigapd; jiythpdhy; Kd;itg;Gf;fs; 

miof;fg;gLfpd;wd. 

 

njhlh;

,y.

myF 

,y.
jiu Nehf;fk;

jiug; gug;G

(r. mb)

mbg;gil 

tpiy 

(&ghtpy;)

khjhe;j 

thlif 

(&ghtpy;)

tpiykDg; 

gpiz

(&ghtpy;)

01. 40/19 jiu khb th;j;jfk; 581.2 1>130>000.00 9>450.00 34>000.00

02. 40  1/5 Kjyhk; khb mYtyfk;/ th;j;jfk; 1151.7 1>380>000.00 11>500.00 41>500.00

03. 40 1/6 Kjyhk; khb mytyfk; 645.8 773>000.00 6>500.00 23>000.00

04. 40 1/10 Kjyhk; khb mYtyfk;/ th;j;jfk; 635.1 950>000.00 8>000.00 28>500.00

05. 40 1/17 Kjyhk; khb th;j;jfk; 333.7 250>000.00 2>000.00 7>500.00

06. 40 1/30 Kjyhk; khb mYtyfk;/ th;j;jfk; 1959.0 2>930>000.00 24>500.00 88>000.00

07. 40 2/8 ,uz;lhk; khb N`hl;ly;/ mYtyfk;/ th;j;jfk; 1689.9 2>275>000.00 19>000.00 68>000.00

08. 40 2/10 ,uz;lhk; khb th;j;jfk; 183.0 192>000.00 1>600.00 6>000.00

09. 40 2/16 ,uz;lhk; khb th;j;jfk; 53.8 50>000.00 1>000.00 2>000.00

10. 40 2/27 ,uz;lhk; khb mYtyfk;/ th;j;jfk; 645.8 773>000.00 6>500.00 23>000.00

11. 40 2/38 ,uz;lhk; khb th;j;jfk; 53.8 50>000.00 1>000.00 2>000.00

2. ,e;j filfs; khjhe;j Fj;jif mbg;gilapy; 5 tUl fhyg;gFjpf;F xJf;fPL nra;ag;gLk;. tsKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; 

Kd;itf;fg;gLk; mjpAah;e;j tpiyia fUj;jpw; nfhz;L xJf;fPl;il ngw;Wf; nfhs;gthpd; njhpT Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

3. Mh;tKs;s rhuhh; mth;fspd; Kd;itg;Gf;fis xt;nthU filf;Fk; NkNyAs;s ml;ltizapy; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;s 

mbg;gil ngWkjpf;F Nkyhf jahhpj;jy; Ntz;Lk;. Kd;itf;fg;gl;l mbg;gil ngWkjp kw;Wk; Fj;jiff;Fk; Nkyhf> 

mjw;fhd 8%  ngNr thpAk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. ntw;wpfukhd tpiykDjhuhpdhy; nrYj;jg;gl;l mbg;gil ngWkjpahdJ 

kPsspf;fg;glhjnjhd;whFk;. 

4. Mh;tKs;s rhuhh;fs; 2021.03.01 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.03.17 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 

2.30 kzp tiuAk; ,uz;lhapuj;J Ie;E}W ,yq;if &gh +  mjw;fhd 8% ngNrt Mfpatw;iw (2>500 ,.&gh + 8%  ngNrt) 
kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> gj;juKy;y> I Mk; gbepiy> ~~nrj;rphpgha|| 8 Mk; khb> efu mgptpUj;jp mjpfhu 

rig> Real Estate Mgt. & Dev. ,ypUe;J Nfs;tp Mtzj;ij nfhs;tdT nra;ayhk;. NkYk;> Nfs;tp Mtzq;fs; Nkw;$wg;gl;l 

fhyg;gFjpapy; ,ytrkhf ghPl;rpf;fg;glyhk;. 

5. NkNyAs;s ml;ltizapy; $wg;gl;Ls;sJk; tpiykDit rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;ba chpj;jhd filf;Fkhd tpiykD 

cj;juthjkhdJ nuhf;fg; gzj;jpy; efu mgptpUj;jp mjpfhu rig epjpg; gphptpw;F nrYj;jg;gl;L gw;Wr;rPl;bd; %yg;gpujpahdJ 

xt;nthU Nfs;tp Mtzj;JlDk; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

6. 2021.03.19 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F Nfs;tpfs; %lg;gl;L %Lk; Neuj;jpd; gpd;dh;> cldbahfNt gj;juKy;y> I Mk; 

gbepiy> ~~nrj;rphpgha|| 6 Mk; khb> efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; epjpg; gphptpy; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ 

(Mz;/ ngz;) mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpahdth; jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;fyhk;. 

7. Nkyjpf tpguq;fs; mYtyf Neuq;fspy; - K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; - 011-2875921 kw;Wk; 011-2875916-20 ePbg;G 

2960-2967 Mfpa njhiyNgrp ,yf;fq;f@lhf gj;juKy;y> I Mk; gbepiy> ~~nrj;rphpgha|| 8 Mk; khb> efu mgptpUj;jp mjpfhu 

rig>  fhzp tpw;gid mgptpUj;jp gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;sg;glyhk;. 

jiyth;>

,iwthp Nfs;tp rig (fPo; kl;lk;)>

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig.    

rpWePuf Nehapdhy; 

ghjpf;fg;gl;Ls;s 

xUtUf;F 'O" 
tifiar; Nrh;e;j 

xU rpWePufk; 

Njit. 

toq;f tpUk;GNthh; 

jaTnra;J gpd;tUk; 

njhiyNgrp 

,yf;fj;ijj; 

njhlh;G nfhs;sTk;.

0788622919

rpWePufk; cldbahfj; Njit
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ச மீெ காலைாக அவன் ைற்்ற -
வம்ர உற்று கவனிபெமை 
வழக்கைாக்கி பகாண்டிருந் -

ைான். எதிர்ர இருபெவர் யா்ராயி -
னும் அவர்களது உடல் முழுதும் 
ைன் ொர்மவமய அமலய விடுவது 
அவனுக்கு ெழக்கைாகிப ரொனது.
முைலில் ைன் ரவமல ரே்ரஙகமள 
ைவிர்த்து மீதி ரே்ரஙகமள இைற் -
காக பெலவிடடவன் ரொகப ரொக 
இமைரய ரவமலயாக முழுரே்ரமும் 
ொர்க்கும் அளவில் வந்துவிடடான். 
அது அவனுக்குள் ஏரைா ஒன்ம்ற 
திருபதிபெடுத்திக் பகாண்டிருந்ைது.

ெல ரே்ரஙகளில்  அவன் ைன்மன 
ஒரு போண்டியாய் நிமனத்து 
பகாள்வான். காமல இழுத்து  
இழுத்து ேடந்து ொர்பொன். சில 
ரே்ரஙகளில் ைன்மன ஒரு மக இல் -
லாைவன் ரொல் கருதி ஒரு மகமய 
பகாண்ரட எல்லா ரவமலகமள -
யும் பெய்வான்.கூன் விழுந்ை ஒரு 
ஆொமிமய ரொல ேடக்க முயற் -
சிபொன், ஒரு ஊமைமயப ரொல 
வார்த்மைகள் ஏதும் வாயிலிருந்து 
பைளிவாக வ்ரவிடாைல் உளறிக் 
பகாண்டிருபொன். ெல்ரவறு அவ -
ைா்ரஙகமள எடுபெதில் அவனுக்கு 
சுவா்ரஷயம் பைாற்றிக்பகாண்டது 
.குருடனாக ைடடும் ைான் அவனால் 
இன்னும் இருக்க முடியவில்மல 
.அமை பெய்ய வீடடில் யாருமில் -
லாை ஒரு ோள் வரும் வம்ரயும் 
பொறுமை காக்க ரவண்டும். இல் -
மலரயல் அவன் ோள்முழுதும் 
கண்கமள கடடிக்பகாண்டிருபெமை 
ொர்த்து யாரும் அவமன மெத்தி -
யகா்ரபனன்று விளித்து விடலாம்.
பி்றகு அவன் மெத்தியக்கா்ரபனாரு -
வனாய் இருந்து ொர்க்கவும் ஆமெப -
ெடடு விடலாம்.

ைனிமையாய் இருக்கும் ரே்ரம் 
அதிலும் அதிகைாய் தூக்கம் வ்ராை 
பின்ன்ரவுகளில் ைான் அவன் ஊமை -
கமளயும், போண்டிகமளயும், குரு -
டர்கமளயும், முடஙகமளயும் ரைடிச் 
பெல்வான். இருந்ை இடத்திலிருந்ரை 
அஙகவீனர்கமளயும் உடல் கும்றொ -
டுமடயவர்கமளயும் ரைடிச்பெல்ல 
அவனால் ைடடும் ைான் முடியுைாயி -
ருந்ைது. இந்ை ேக்ரத்தில் உடம்பில் 
கும்றொடுமடய அமனவம்ரயும் 
அவனுக்கு பைரிந்திருந்ைது. யாரும் அவ -
னிடமிருந்து அவவளவு எளிதில் ைபெ 
முடியாது.புதியவர்கள் ரைமவபெடடார் -
கள். இபரொது அவன் நிமனவில் ெதிவு 
மவத்திருபெவர்கள் அவனுக்கு ரொதுைா -
னவர்களாக இருக்கவில்மல.

பெய்னம்பு என்று ஒருத்தி இருந்ைாள். 
அவனது வயதின் இருைடஙகிருக்கும். 
மக, கால் எல்லாம் ேன்்றாக ைான் இருந் -
ைது. உடல் வளர்ச்சி ைான் அவளது உடல்  
கும்றொடு. அவனது இடுபெளவு கூட 
இருக்க ைாடடாள். ொவாமட ைாவணி 
கடடிக் பகாள்வாள். வலது ரைாளில் துணி -
யாலான ஒரு நீண்ட மகபமெ இருக்கும்.

ஊரின் ஒவபவாரு ெகுதிக்பகன்றும் 
அவள் ோடகமள வகுத்து மவத்திருந்ைாள். 
அைன் ெடி அந்ை ெகுதி வீடு வீடாக பென்று 
யாெகம் ரகடொள்.  யா்ராவது இல்மல 
என்்றாலும் அவள் முகம் ைாற்்றஙகள் ஒன் -
ம்றயும் காடடாது.வீடடு பெண்கள் கூடி 
நின்று அவளிடம் ைான் ஊர் கமை ரகட -
ொர்கள் .ஒரு ெத்து ரூொமய பகாடுத்து 
விடடால் அவளும் ெல இ்ரகசியஙகமள 
அவர்களது காதில் ஊதிவிடுவாள். வார்த் -
மைகளின் பின்பு "கா" ரொடடு ரெசுவாள். 
அவனிடமும் வா"கா" ரொ"கா" என்று 
ெல மும்ற அபெடி ரெசியிருக்கின்்றாள். 
அைனாரல  ை்றக்க முடியாை ரெர்வழியாக 
திகழந்ைாள்.

இன்பனாருத்தி இருந்ைாள்.ஊமை. 
ெடடப பெயர் ஒன்ம்ற பகாண்டு கூப -
பிடடு கூபபிடடு அவளின் உண்மையான 
பெயர் கூட யாருக்கும் பைரியாைல் ரொய் -
விடடது. ஆனால் அவளுக்கு அபெடி கூப -
பிடுவது பிடிக்காது. யா்ராவது அவமள 
அபெடி விளித்துவிடடால் அவளது 
ொமைமய பகாண்டும் ெ்ரைாரியாக ெத்ை -
ைாக ஏசுவாள்.

 சின்ன மெயன்கள் ரவண்டுபைன்ர்ற 
அவமள சீண்டிவிடடு ஓடிவிடுவார் -
கள். அவள் அடித்பைாண்மடயால் வாய் 
கிழிய கத்திக்பகாண்டிருபொள். அவளது 

ஏச்சுகளும் வார்த்மை பைளிவில்லாை 
ரெச்சுகளும் அடஙக ைணித்தியாலத்மை 
அண்மித்ை நிமிடஙகள் ரைமவபெடும். 
பெய்னம்புமவ ரொல இவளிடத்தில் சில் -
லம்றகள் பெல்லுெடியாகாது. ெமழய 
துணிமயரயா, ொத்தி்ரஙகமளரயா, தின் -
ெண்டஙகமளரயா ைான் அவள் எதிர் -
ொர்பொள்.மக நீடடி ரகடடால் இல்மல -
பயன்்ற ரெச்சுக்ரக இடமில்மல  ைனக்கு 
ஏைாவபைான்று ைந்ரை ஆகரவண்டுபைன 
நிமனபொள்.

லாபிம்ரயும் அவன் நிமனவில் 
பகாண்டு வ்ராை ோடகளில்மல.ேன்கு 
ெடித்ை ைனிைர். எபரொதும் சுத்ைைாக 
உமட அணிந்து ரேர்த்தியாய் இருபொர்.
ரவமல ொர்க்குமிடத்தில் மகமய இயந் -
தி்ரத்திற்கு பகாடுத்துவிடடா்ராம். இடது 
முழஙமகக்கு ரைலாக மக துண்டாகி 
ரொயிருந்ைது. 

கனைான பிளாஸ்டிக்காலான ரொலி 
மக ஒன்ம்ற பொருத்தியிருந்ைார். அமை 
முழுநீள மக ெடமட அணிந்து ைம்றத்து -
பகாள்வார்.  தூ்ரைாய் இருந்து ொர்த்ைால் 

எவவிை கும்றயுமில்லாை ேல்ல கடடுைஸ் -
ைான ஆள் ரொல பைரியும். அவனுக்கு 
லாபிம்ர அவ்ரது ஊனத்மை விடவும் 
அவர் அணிந்து பகாண்டிருக்கும் மூக்குக் 
கண்்ாடி ைான் அதிகைாய் நியாெகபெ -
டுத்தும். அச்சு அெலாக அவனது ைாத்ைா -
வின் கண்்ாடிரய ைான்.

சின்ன வயதில் இந்ை மூக்குக்கண் -
்ாடி ரைல் அவனுக்கு ஆமெ இருந்ைது.
அவனது ைாத்ைா அந்ை காலத்து பெரிய 
ெது்ர வடிவான ைடித்ை  மூக்குகண்்ா -
டிமய ொவித்ைார். முகத்திற்கு அளவான 
அந்ை பெரிய கண்்ாடிமய திருடடு 
ைனைாக ரொடடுக்பகாள்வதில் அவ -
னுக்கு ஏகபெடட ெந்ரைாைம். ைாத்ைா 
ொர்த்ைால் திடடுவார். ைருந்து கண்்ாடி 
இமை நீ ரொடக்கூடாது என்ொர். மூக்குக் -
கண்்ாடி அணிந்திருபரொர் யாவரும் 
அழகானவர்களாகவும் அறிவாளிகளாக -
வும்  இருபெைாக அவனுக்கு ரைான்றிற்று. 
வருஙகாலத்தில் ைானும் அபெடி இருப -
ரென் என அவன் அபரொது நிமனத் -
தும் ொர்த்திருக்க ைாடடான்.அவனுக்கு 

பகாஞெ காலத்திற்கு முன்பு வம்ர 
எழுத்துகமள ொர்க்க ைடடும் மூக்கு 
கண்்ாடி ரைமவபெடடது. 

இரொது ைனிைர்கமள ரோடட -
மிடுவைற்கும் மூக்குகண்்டிமய 
ெயன்ெடுத்ை துவஙகிவிடடான். 
அவனது பவற்று கண்களுக்கு அகப -
ெடாை ொமிோைனின்  இடது மகயின் 
ஆ்றாவது வி்ரலிமன அவனது மூக் -
குக்கண்்ாடிரய காடடிக்பகாடுத் -
ைது. அதிலிருந்து மூக்குக்கண்்ாடி 
வழியாக ொர்க்மகயில் அது ைனிைர் -
களிடத்தில் ைனக்கு ரைமவயானமை 
இலகுவில் கண்டுபிடித்து பகாடுக்க 
உைவியாய் இருபெைாக அவன் ேம் -
ெத்பைாடஙகினான். அரேகைாய் 
புதியவர்கள் யாம்ரயாவது ெந்திக்க 
ரேர்ந்ைாரலா அல்லது  யாரிடைாவது 
உடல் கும்றொபடான்ம்ற கண்டுபி -
டித்ரை ஆகரவண்டுபைன முமனந் -
ைாரலா கண்்ாடிமய அணிந்து 
பகாள்வது ைான் அவன் பெய்யும் 
முைல் காரியைாய் இருக்கும்.

அவனது வீடடிற்கு இரு வீடு ைள்ளி 
பேடமட என்று ஒருவன் இருந்ைான். 
அவனது இடது கால் ொைா்ர் -
ைாக ைான் இருந்து.அவனது வலது 
காரலா ஏரைா கால் எலும்புகமள 
ஒன்றிம்த்து அைன் ரைல் ரைாமல 
சுற்றிவிடடது ரொல் இருக்கும்.
மகயினால் சுற்றி பிடிக்கக் கூடிய 
அளவான ஒரு ைடிமயப ரொல் 
அது ஒடுஙகி ேலிவமடந்திருந்ைது.
ேடக்கும் ரொது குனிந்து மகயினால் 
வலது காமல பிடித்துக்பகாண்டு 
ேடபொன். 

அவன் உன்னிபொக ொர்த்ை ரொது 
ைான் விளஙகிற்று பேடமட ேடக் -
மகயில் மகயால் தூக்கி ைான் காமல 
எடடு மவக்கின்்றான்  என்று.ஊரில் 
ஒரு கமை ெ்ரவியிருந்ைது. பேட -
மடயின் அந்ை ஊனைான வலது 
கால் ொைா்ர் ைனிைனின் காமல 
விடவும் ெலம் வாய்ந்ைைாம்.ஒரு 
ரைஙகாமய அந்ை கால் பகாண்டு 
மிதித்து போறுக்கிக் காடடினானாம். 
அவன் அமைபயல்லாம் ொர்த்திருக் -
கவில்மல. எனினும் அந்ை கமைமய 
உண்மை என்று ேம்பும் நிமலயில் 
ைான் இருந்ைான்.

பேடமடயின் ெரகாை்ரர்கள் 

எல்ரலாருரை ேல்ல ெம்ொத்தியகா்ரர் -
கள் .அவனும் ெ்த்திற்கு கஷடபெடும் 
ஆள் ரொல் விளஙகவில்மல. பேடமட 
என்ன பைாழில் பெய்கி்றான் என்று அவ -
னுக்கு இது வம்ர பைரிந்திருக்கவில்மல. 
ஆனாலும் பேடமட மக நீடடி காசு ரகக்க 
ைாடடான். 

அைனாரல அவனுக்கு பேடமடமய 
பிடித்திருந்ைது.லாபிம்ரயும்  அவனுக்கு 
பிடிக்கும்.ஆனால் பெய்னம்புமவயும் 
அந்ை ஊமைமயயும் அவனுக்கு அவவ -
ளவாக பிடிக்கவில்மல.அவர்கள் ைன் 
கும்றொடமட கா்ர்ம் காடடி பிச்மெ 
எடுக்கி்றார்கள்.ஊனைானவர்கமளயும் 
அஙகவீனர்கமளயும் ைக்கள் ைனதில் பிச் -
மெக்கா்ரர்களாக  ெதிய மவக்கி்றார்கள். 
உடல் கும்றொடுமடய எல்ரலாம்ரயும் 
அவர்கள் அவைானபெடுத்துவது ரொல் 
அவனுக்கு ரைான்றிற்று.அது அவனுக்கு 
அவவளவு உவபெைாகவும் இருக்க -
வில்மல.

அவனது அபொ முன்பொரு கமை 
பொன்னார். அவர் ஒரு மும்ற பி்ரயா்த் -
திலிருக்கும் ரொது அவர் ெக்கத்தில் ஒரு 
ேடுத்ை்ர வயது இமளஞன் அைர்ந்திருந்ைா -
னாம். 

வகுடு மவத்து ைமலமுடி வாரி குருந் -
ைாடி மவத்து ேன்கு ஆமட அணிந்து 
அழகாக இருந்ைானாம்.ஆனால் அபொ 
அவன் மககள் இ்ரண்மடயும் கா்வில் -
மலயாம்.முைலில் மககள் இ்ரண்டும் 
இல்மல என்று ைான் அபொ நிமனத்ைா -

்ராம். பி்றகு ைான் அவனுக்கு மககள் இருக் -
கி்றது என்றும் ஆனாலும் அைன் வளர்ச்சி 
ொதியிரலரய நின்று ரொய் இருக்கி்ற -
பைன்றும் பைரிய வந்ைைாம். முழஙமக 
இருக்க ரவண்டிய இடம் வம்ரக்கும் ைான் 
அந்ை இமளஞனின் முழு மகயும் இருந்ை -
ைாம். அபொ பொல்லிக்பகாண்டிருக்கும் 
ரொரை அவனுக்கும் அந்ை இமளஞமன 
ொர்க்க ரவண்டும் ரொலிருந்ைது.

அவன் அவனது ைனைால் அந்ை இமள -
ஞனுக்பகாரு உருவம் பகாடுத்திருந்ைான். 
அந்ை உருவத்திரலரய  அவன் ைற்்ற அங -
கவீனர்கமளயும் ஊனர்கமளயும் ைரிசிப -
ெமை ரொல அந்ை இமளஞமனயும் ைரி -
சித்து வந்ைான். அபொ இன்பனான்ம்றயும் 
கூறியிருந்ைார். அந்ை ெய்ம் முழுதும் 
அந்ை இமளஞன் ைனித்து ைான் வந்ைனாம். 
உைவியாக கூட யாரும் வந்திருக்கவில்மல -
யாம். அவன் அவனுக்கு பைரிந்ை அஙகவீ -
னர்கமளயும் உடல் ஊனைானவர்கமள -
யும் வரிமெயாக நிமனத்துப ொர்த்ைான். 
அவர்கள் எல்ரலாரும் ஏரைா ஒருவிைத்தில் 
ைனித்து விடபெடடிருந்ைார்கள்.ைனிரய 
விடபெடடிருந்ைார்கள். அமை நிமனக்மக -
யில் ஏரைா ஒன்று அவன் பைாண்மடமய -
யும் இரலொக அமடத்ைது.

அவன் ைான் அைர்ந்திருக்கும் கடடிலின் 
ரேர் எதிர்ர இருக்கும் ஜன்னலினூடாக 
ொர்மவமய வீசினான். வீதிக்கு நிழல் 
விடடெடி மவத்தியொமல வளாகத்திற்கு -
லிருக்கும் அந்ை பெரிய வாமக ை்ரத்தின் 
கீழாக எபரொதும் ஒரு பெரியவர் அைர்ந் -
திருபொர். அவரும் அவன் நிமனவில் 
ெதிவு மவத்திருந்ை ஒருவ்ராக இருந்ைார் 
.இடது முழஙகாலின் ெற்று கீழாக அவ்ரது 
கால் துண்டாகியிருந்ைது. அஙகிருந்ை 
ெடிரய ரொரவார் வருரவாரிடம் பிச்மெ 
ரகடடுக்பகாண்டிருபொர். ஆனாலும் 
பகாஞெ ோடகளாக அவம்ர அஙகு கா் -
வில்மல. இனி ஒரு ரொதும் அவம்ர 
ொர்க்க இயலாைலும் ரொகக்கூடும் என 
அவன் நிமனத்துக்பகானடான்.

அவனருரக ஒரு மவத்தியர் ைன் 
மககளில் ஏந்திக்பகாண்டிருக்கும் காகி -
ைஙகமள ொர்பெதும் பி்றகு அவன் காமல 
ொர்பெதுைாக நின்றிருந்ைார். அவன் ைனது 
காமலப ொர்த்ைான். அதில் ஆஙகாஙகு 
புண்கள் வந்து பவந்துரொயிருந்ைது. புண் -
களிலிருந்து சீழ வடிந்து பகாண்டிருந்ைது. 
மவத்தியர் ொர்க்க சீழ வடிந்து பகாண்டி -
ருபெது அவனுக்கு அசூமெயாக இருந்ைது. 
ஒரு துண்மடக்பகாண்டும் மவத்தியர் 
காகிைஙகளில் மூழகிருக்கும் ரவமளக -
ளில் அமை துமடத்ைெடியிருந்ைான்.மவத் -
தியர் அருரக வந்து அவன் ரைாளில் 
மகவத்ைார்.பின் பைதுவான கு்ரலில் 
பொன்னார்.

"காமல எடுக்க ரவண்டி வ்ரலாம்.எைற் -
கும் பகாஞெம் பொறுமையாக இருந்து 
ொர்பரொம்".அவன் வாய்க்குளிருந்ை ஒரு 
மிடறு ைண்ணீர் அவனது பைாண்மடக்கு -
ழிமய விடடும் கீழி்றஙக ைறுத்ைது.அவன் 
மவத்தியம்ரப ொர்த்ைான்.அமை ைவி்ர 
ரவறு எைமனயும் பெய்யமுடியுைான 
நிமலயில் அவனிருக்கவில்மல.அவர் 
ைனது முகத்தின் சுருக்கஙகமள ைளர்த்தி 
அவமன ரொகைாக ொர்க்க முயற்சித்ை -
வார்ற அடுத்ை கடடிமல ரோக்கி ேகர்ந் -
ைார்.

அவன் ைனது வலது காலில் மககமள 
ெட்ரவிடடு ைடவிக்பகாண்டான். 

ஏற்கனரவ இமை எதிர்ொர்த்திருந்ைைால் 
அவனுக்கு அதிர்ச்சிக்ரைான கவமலக -
ரளதும் கிமடயாது. இருந்ைாலும் காலில் 
இருந்ை புண்கள் அமனத்தும் ைற்காலிக -
ைாய் ைனதிற்கு இடம்ைாறிக்பகாண்டது 
ரொலிருந்ைது. அவன் ைன் ொர்மவமய 
மீண்டும் ஜன்னலுக்கு பவளிரய வீசினான்.

அஙகு அந்ை பெரியவர் வழமையாக 
அைர்ந்திருக்கும் இடத்தில் ரவறு யார்ரா 
அைர்ந்திருந்து பிச்மெ ரகடெது பைரிந்ைது.
அவன் ைன் ொர்மவமய ைம்றத்து கண்க -
ளில் ரைஙகி நின்்ற நீர்பெடலத்மை துமடத் -
துக் பகாண்டு கண்கமள சுருக்கிப ொர்த் -
ைான்.இருந்ைாலும் அந்ை உருவம் ெரிவ்ர 
பைரியவில்மல.அவனுக்கு திடிப்ரன்று 
ஏரைா நியாெகம் வந்ைது.அவன் அவெ்ர -
ைாக ைன் மூக்குக்கண்்ாடிமய ரைடிபய -
டுத்து அணிந்துபகாண்டான்.

மூக்குக்்கண்ணாடி 
வழியணா்க...

பாஹிம் எம்.பரீட் ... 

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 32

திரு/திருமதி/செல்வி ............................................................
(ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது விரும்பத்்தக்கது)

மு்கவரி  ................................................................................

          ...............................................................................

        ...............................................................................

...........................                            ..............................
     தி்கதி                                          க்கச�ாபபம்

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்து
 ப�ோட்டி இல  : 33
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இடமிருந்து வலம் 
01. கற்ெமன  03.   வெதி   05. ெயம்   06.  புதினம்   08.  ொதுமக  09.  யாம்   11. கவி   12.  தும்வி  

15. வம்ெம்   17.  மையல்    19.  ைகத்துவம்   21.   ொ்ரதி         22.   ஆல்

மமலிருந்து கீழ் 
1. கம்பு    2. ெவனம்    3. வயது    4.  ெம்ொ 7. தியாகம்   10.   ஆம்   11. விவொயி   12.  ைது்ரம்    

14.   ஆம்ெல்  16.  ெகதி   18.  வயல்     20. ொது

1. ்ரஜனி புண்ணியமூர்த்தி,
இல. 36, புமகயி்ரை நிமலய 

வீதி, ைடடக்களபபு. 

2. எம்.ஏ. அத்ைாஸ்,
141/1, குைா்ரதுஙக ைாவத்மை,

ைாத்ைம்ற. 

3. ஏ.ஆர். ொக்கிய்ராஜா,
88/1/1, ெஸல்ஸ் ரலன்,

பகாழும்பு  06.

4. என்.ரக. ரவணி,
இல. 25/10, ரைவாலய வீதி,

ெலாஙபகாமட. 

5. எஸ். ோக்ராஜா,
ைத்திய வீதி,

காம்ரதீவு  02.

மஞசரி குறுக்்்கழுத்துப் ப�ணாட்டி இல : 33

�ோரோட்டு ்�றுப�ோர்

�ரிசு்�றுப�ோர்

விடைகெள்பகெள்விகெள்

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 31

மு்தலாம் பரிசு

பொ. சிவகாமி,
'இலக்குமிெதி',

அம்பிகாவத்மை வீதி,  ெஙகாமன. 

இரணடாம் பரிசு

என். ொத்திைா ஹனா,
155,  அம்ொம்ற  வீதி,
அக்கம்ரபெற்று   19.

மூன்ாம் பரிசு

எம்.டி.எம். பைக்கி,
இல. 122, கஹடரடாவிடட,

பவயஙபகாமட. 

இடமிருந்து வலம் 
1. ஒரு காரியத்மை ொதிக்கக் மகயாளும் ொைர்த்தியைான வழிமும்ற.
3. ைாய்.
4. பெவி.
5.  அழகு.
7. ஒன்ம்றச் பெய்ைைற்கு ெலனாகத் திரும்ெக் கிமடபெது.
9. திடீப்ரன்று வரும் உயர்வு நிமல அல்லது  அந்ைஸ்து. 
11. உலகம். 
12. கவர்ச்சித் ைன்மை மிகுந்ை ஆடம்ெ்ரம். (திரும்பியுள்ளது)
15. பவடகம்.
16. மைைானம். 
18. குழந்மை.
19.  வில்மல வமளத்து கடடபெடும் கயிறு. 
20.  ஆண்ைாடு திரும்பிப ரொகி்றது. 

மமலிருந்து கீழ்
1. ெ்க்கா்ரன்.
2.  ரகாயில், ரகாபு்ரம் என்ென கடடுைல் அல்லது  ெழுது ொர்த்து 

புதுபபித்ைல். 
3.  ஒரு ெழச்பெடி. பிளந்ை ெழத்மை பவண் ெல் காடடிச் சிரிக்கும் 

பெண்ணுடன் ஒபபிடுவார்கள். 
4. து்றவிகள் அணியும் ஆமடயின் நி்றம் இது. 
6. பூமி.
8.  ஒருவரின் ேலனில்  காடடும் அக்கம்ற. (ைமலகீழ)
10.  துபொக்கியாலும் பெய்யலாம். பேருபபு, பவயில் ைாக்கமும் 

இதுைான். 
13.  ஆம்.
14.  ஒருவமக ொம்பு. (குழம்பியுள்ளது)
15.  இது ேன்றியுள்ள பி்ராணி என்று பொல்வார்கள். 
17.  ோன்கில் ஒரு ெகுதி. (ைமலகீழ)

9
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என் பன்னிரண்டாம் அகவையில், 
அன்வறைய ரரடிரயடா சிர�டானும் 
இன்வறைய இ�ஙவக ஒலிபரப்புக் கூட் -
டுத்டானமுமடாகிய ட்டாரிங்ன் கட்்் 
ைடாசல் படிகவை, “ரரடிரயடா மடாமடா” 
சரைணமுதது அைரகைது சிறுைர 
ம�ர நிகழ்ச்சியில் ஒரு குட்டிக் கவ் 
ைடாசிப்ப்றகடாக மிதிக்கும் சந்ரப்பம் 
ஏறபட்்து.   

அ்ன் பிறைகு ைடாலிப ையதில் 
முஸ்லிம் நிகழ்ச்சிக்குக் கட்்டாயமடாகத 
ர்வைப்பட்் ்மிழ்த்ட்ட்ழுத்டாைச் 
ரசவையில் பத்டாணடுப் பணிகள்.   

அ்ன் பின்பு�ததில் – திவரமவறை -
வில் பறப� ஊழியஙகள் ர்சிய ஒலி -
பரப்புக்கும், முஸ்லிம் ரசவைக்கும். 
அர் சமயம் ‘ஊ்கத துவறையிலும் 
ஊ்டாட்்ம் (தினகரன்) ஆட்சியடாைர 
அனுசரவணயில்.   

இந்ப் பின்னணியில் மூப்படான 
ையதில், க்ந் 17.02.2021ல் அந -
நிவ�யக் கட்்்ததிறகுள் நுவைகிறை 
ைடாய்ப்பு ஏறபடாடு ஒரு நிகழ்ச்சி பறறிய 
பிரதிப்பணிப்படாைர ஒருைரு்ன் க�ந -
துவரயடா்ச் டசன்றிருநர்ன்.   

அந்ப் பிறபகலில் அக்கட்்்தவ் -
யும் சுறறுச் சூைவ�யும் கணரணடாட் -
்ம் இட்் ரபடாது அதிரச்சி.   

ஆைரைம் அறறு, படாழ் பட்டுப் 
பரி்டாப விழி விழித்து நிவ�யம்.   

நுவைைடாயிலில் ஓரிரு படாதுகடாை -
�ரகள். ஒருைர உஷண மடானியடால் 
உ்ம்வபச் ரசடாதிக்க ்யடார நிவ�யில் 
அ்றகு முன் உ்ம்பில் ஊ்டா்க் 
கூடிய கிருமிகவை வககவைத துப்ப -
ரவு டசய்து டகடாள்ை ரைணடுரம.   

ஸ்ட்ரிவ�ஸர (Sterilizer) 
எஙரக என்று ர்டினடால் இல்வ�! 
இல்�ரையில்வ�! ஓர அவரத -

துணடு டரக்ரஸடானடா சைரக்கடாரக் 
கட்டி இருந்து. ்டுமடாறிப் ரபடாய் 
அவ்க் டகடாணடு சமடாளிதது கழுை 
வபப்வபத திறைந்டால், டகடாட்டுது 
டசடாட்டுது மவைததுளிகள்! (டி.ஆர. 
மகடாலிஙகம் படாடியது)   

 என்ன இது ரகை�ம்? நடாடைடான் -
றுக்கு மும்டமடாழிகளிலும் வககவைக் 
கழுை கதர்டா கதர்டா என்று கததும் 
ைடாடனடாலி நிவ�ய ைடாயிலில் இப்ப -
டிடயடாரு கடாட்சியடா? சைரக்கடார கட்டி -
கவையும் கிருமி நடாசினித திரைதவ் -
யும் அன்பளிப்புச் டசய்யைடா எனக் 
ரகட்டும் வைதர்ன்!   

இச் சமயரம இைையதில் அனுப -
வித் இ�ஙவக ைடாடனடாலி நிவ�ய 
ரகடா�டாக�க் கடாட்சிகள் கணடணதிரர 
ர்டான்றின. அ்வனரய ஆரம்பததில் 
பகிரநர்ன்.   

கடுவமயடான கசப்வப விழுஙகிய -
ைடாறு ்னிப்பட்் ரீதியில் க�நதுவர -
யடா்ல் ந்ததி விட்டு சத்ம் கித்ம் 
ரபடா்டாமல் ைந்து அதிசயம்!   

க்ந் ஞடாயிறு (21.02.2021) 
‘்டாய் டமடாழிததினம்’ உ�டகஙகும். 
அந்ந் நடாட்்ைர அைரைர அன்வன 
டமடாழிவய நிவனததுப் ரபடாறறிய 
நிவ�யில்- –   

இஙகும் அஙகும் (்மிைகம்) அன் -
வறையத தினம் எப்படி என்று ஒரு 
கழுகுப்படாரவை இட்்டால்... ஊஹூம்! 
அப்படிடயடான்றும் அைகைகடாக ைர -
ணிக்கும்படியடாக இல்வ�.   

Zoom என்கிறை ைவ�த்ைததிர�டா 
டகடாழும்பில் ந்ந் ஒரு நூல் டைளி -
யீட்டு விைடாவின் ரபடார்டா ஏதும் விரச -
்மடாக என அறிநர்னில்வ�.   

நமது ைடார மஞசரி உட்ப், ைடாரடை -
ளியீடுகள் மட்டும் ்ன் க்வமகவைச் 
டசய்்து டநஞசினிக்கச் டசய்்து.   

எவைடாறைடாயினும் ‘்டாய் டமடாழிக் 
டகடாவ�கள்’ மட்டும் நம் மணணில் 
குவறைவின்றி நடாளும் டபடாழுதும் ந்க் -
கின்றைன என்ப்றகு இஙரக ைைஙகி -
யுள்ை ப்ஙகள் கடாட்சிரய சடாட்சி!   

்மிைகம், ்ஞசடாவூர, ஒரத் நடாடு 
ஊவரச் ரசரந் கவிஞர, கன்டா -
வில் ைடாழும் ஏ. புஹடாரி என்படார 
்டாய்டமடாழி பறறிப் பதிததிருப்பவ் 
அரப்பணிக்கிரறைன் அபிமடானிக -
ளுக்கு.   

* ஒரு மனி்னின் அவ்யடாைம் 
அைன் வகரரவககளில்... ஓர இனத -
தின் அவ்யடாைம் அ்ன் ்டாய்டமடாழி -
யில்....   

ஒரு டபரும் ர்சததின் ஒரு 
பகுதிவய (மடாநி�ம்) ஆட்சிபுரியும் 
அரசு ஒன்று, குடிடகடுக்கும் குடிக் 
கவ்கவை எக்கச் சக்கமடாக ந்ததி, 
ரகடாடிக் ரகடாடியடாக பணம் சம்படா -
திக்கிறைது. அந் அரசுக்குப் டபயர 

என்ன ரகட்்டால் 
அ பி ம டா னி க ள் 
டசடால்வீரகைடா? 
ச ட் ட ் ன ச் 
ட ச டா ல் ப ை ர க -
வைப் படாரடாட்டு -
ரைன்.   

கசப்பு கசப் -
படான விைரங -
கவை அறிய 
புகழுக்குரிய நடி -

கரும், ்றசமயம் ‘மக்கள் நீதி மய்யம் 
அரசியல் கட்சி ந்ததும் கமல்ஹடா -
சரன அபிமடானிகளுக்கு உ்வுகிறைடார.   

மதுரபடாவ்யினடால் குறறைஙகள் 
டபருகுைதும், குடும்பஙகள் சீரழிை -
தும் ்மிைகததின் அன்றைடா் நிகழ்வு -
கள் ஆகிவிட்்ன. குடும்ப ைன்முவறை 
ட்டா்ஙகி கடாைல் அதிகடாரிகவை ்டாக் -
குைது ைவர டசன்று விட்்து.   

மது விறபவனவய அரசு ஏறறு 

ந்த் ரைணடிய அைசியம் இல்வ�. 
அதிகடாரிகவை நியமிதது இ�க் -
குகவை நிரணயிதது டபருக்க 
ரைணடிய ட்டாழிலும் அல்�.   

கல்வி, சுகடா்டாரம் மருததுைம், 
குடிநீர, சட்்ம் ஒழுஙகு, ட்டாழில் 
ைைரச்சி, விைசடாயததுவறை ைைரச்சி 
என்று அரசின் கைனமும் ஆறறைலும் 
டச�வி் ரைணடிய விஷயஙகள் 
ஏரடாைம் இருக்கின்றைன.   

டகடாரரடானடாவினடால் ைருைடாய் 
இைந் ஏவை மக்கள் டபடாஙகல் திரு -
விைடாவை டகடாண்டா் அரசின் மூ�ம் 
ரரஷன் கவ் ைடாயி�டாக டகடாடுக்கும் 
பணதவ் மீணடும் மதுக்கவ்களின் 
மூ�மடாக திரும்ப ைசூலிதது விடுகி -
ரறைடாம் என்று அவமச்சரர ரபசும் 
அைவுக்கு ்மிைகததின் நிவ�வம 
இழிநது ரபடாய் கி்க்கிறைது.   

எப்படி, எப்படிப் படாரத்டாலும் 
கணித்டாலும், மதுைடால் ைரும் ைரு -
மடானம், அரசுக்கு அைமடானம்.   

்மிைக சட்் சவபத ர்ர்ல் 
டநருஙகி ைரும் சமயததில் கமல் -
ஹடாஸன் அரசியல்ைடாதியடாக மடாறி 
குரல் டகடாடுத்டாலும் குடிகடாரரகள் 
டபருமைவில் டபருகிப்ரபடாய் குடிப் -
பைக்கம் அைவுக்கதிமடாகப் ரபடாய் 
விட்் நிவ�யில் அைரகள் அத்வன 
ரபரின்தும் ைடாக்குகளும் மதுக்கவ் -
கள் ந்ததுபரகைடான இப்ரபடாவ் -
யத ்மிைக அரசுக்ரக ரபடாய்ச்ரசரும் 
என்பது என் ரபனடாவின் கணிப்பு.   

ஏடனனில், புதி்டாக ஆட்சிக்கு 
ைருரைடார மதுக்கவ்கவை இழுதது 
முடிவிட்்டால் குடிப்பது எப்படி?   

இதில் படாைப்பட்் ஜன்மஙகள் 
்டாலிக் டகடாடிகவைப் பறிடகடாடுக்கும் 
டபண தி�கஙகரை..   

  

க்ந் (21.02.2021) ைடாரமஞ -
சரியின் 18ஆம் பக்கம் ப�ரது கை -
னதவ்யும் குறிப்படாக நடா்கததுவறைச் 
சடாரநர்டாவர ஈரத்து ரபடால் என்வன -

யும் கைரந்து.   என் நிைறப்மும் 
இ்ம்டபறறைது என்ப்ல்� கடாரணம், 
(நியடாயப்படி எனக்கு முன்ரனடாடிகைடா -
னைரகளின் முகஙகளும் கடாட்்ப்பட்டி -
ருக்க ரைணடும்) நடான் டமய் மறைநது 
�யித்து, ஓர அறுப்டாணடு கடா�த -
திறகு முநதிய நிகழ்வுகவை ஆய்வு 
ரீதியில் அள்ளித ட்ளிததிருந்ர்!   

எழுதியிருப்பைரரடா ஒருபுது முக 
எழுத்டாைர. ரபரடாசிரியரரடா, க�டாநி -
திர�டா அல்�ர. அைரகள் டசய்திரடா் 
பணி அைருவ்யது. ்கைல்கவைத 
ர்டி எஙடகல்�டாம் முக்குளித -
்டார என்பது வியப்பிலும் வியப்பு. 
விசடாரித்தில், “எம்.எஸ். அப்துல் 
�ததீப்” என்படார ைடாடனடாலி நடா்கக் 
கவ�ஞர என்பதும், 1992ல், 29 
ஆணடுகளுக்கு முன் கவ�ஞர 
ர்ரவில் டைறறி டபறறைைர என்ப -
தும், இப்ரபடாது கன்டாவில் ைடாழும் 
என்னரும் உ்ன்பிறைைடாச் சரகடா் -
ரர எம். அஷரப் கடான் ்யடாரிப்பில் 
ஒலிபரப்படான டபரும்படா�டான நடா் -
கஙகளில் பஙடகடுத்ைர என்பதும் 
ட்ரிந்து.   

நிதிப் பறறைடாக்குவறை கடாரணமடாக 
முறறைடாக புதிய நடா்கஙகளுக்கு சந -
்ரப்பமின்றி நடிக்கக் கிவ்க்கடாமல் 
மூவ�யில் மு்ஙகிப் ரபடாயிருக்கும் 
அப்துல் �ததீப் ரபடான்றை கவ� -
ஞரகள் ஆய்டைழுத்டாைரகைடாகப் 
பரிணமிததிருப்பதும் ‘ைடாரமஞசரி’ 
இ்ம் ைைஙகியிருப்பதும் இனிப்பு 
இனிப்படான டசய்திகள்.   

கட்டுவரவயப் பின் கடாணப்படும் 
குறிப்புகளு்ன் முடிநதிருப்பது முத -
்டானது.   

நடா்டாைடாவிய ரீதியில் நடா்கப் 
ரபடாட்டிடயடான்று ந்த்ப்ப் ரைண -
டியது அைசியமடாகும். அதுரை எழுத -
்டாைரகவையும், ரநயரகவையும் 
ைடாடனடாலியின் படால் ஈரக்கக் கூடிய -
்டாக இருக்கும்.   

அ்றகடான பரிசுகள் ட்டா்ரபடான 
நிதி ஒதுக்கீடுகளுக்கு ைடாடனடாலி 
நிரைடாகம் எவவி்க் கைவ�யும் 
டகடாள்ை ரைணடியதில்வ�. இ்ற -

கடாக அனுசரவணயடாைரகள் டபரும -
னர்டாடு உ்ைக் கடாததிருக்கிறைடாரகள்.   

அ்! முஸ்லிம் நிகழ்ச்சிப் பிரிவுக்கு 
அடித்ர் அதிரஷ்ம்! கவ�ஞர 
அப்துல் �ததீப் எந் நிச்சயதது்ன் 
இவ்ப் பதித்டாரரடா புரியவில்வ�.   

எவைடாறைடாயினும் ‘ரசடாழியன் 
குடுமி சும்மடா ஆ்டாது’ என்றை 
்மிழ் ைைக்குப்படி அைர பின்ரன 
ைடாடனடாலி நடா்கஙகளுக்குப் புதது -
யிர ஊட்் ஒரு சி�ர உள்ை்டாகரை 
என் ரபனடா ரபசுகிறைது.   

நல்� இனிப்வபத்டாரன ஒரு 
கவ�ஞர ‘ைடாரமஞசரி’ ைடாயி�டாக 
ைைஙகியிருக்கிறைடார. ைடாழ்ததுரைடாம்.   

இந் ைவகயில் அந்க் கவ�ஞ -
ருக்கு ைடாடனடாலி ரமலி்மும், அர -
சினடால் புதி்டாக நியமிக்கப்பட்டுள்ை 
முஸ்லிம் நிகழ்ச்சிகள் ஆர�டாசவன 
சவபயும் படாரடாட்டும் நன்றியும் ட்ரி -
விதது, உ்னடியடாகரை டசயல்ப் -
ரைணடும் என்பது இனிப்வப ைைங -
குபைரது உள்ைடாரந் ஆவச. ஆவச 
டகடாள்ை்றகு நியடாயமடான கடாரண -
மும் இருக்கிறைது. ‘அைர’ ர்சிய 
ரீதியில் அரசினடால் ‘நடா்க கீரததி’ 
யடாகத ்டாமவரத ்்டாக அரஙகில் 
டகௌரவிக்கப்பட்்ைர.   

ரமலும் 1955இல் அவமக் -
கப்டபறறை Royal commission of 
Broadcasting ைழிகடாட்டு அறிக்வக 
– ஜனரஞசக, பல்சுவை, கவ� இ�க் -
கிய நிகழ்ச்சிகளுக்கு ரநரம் அைசிய -
மடாக ஒதுக்கப்ப் ரைணடுடமன ைலி -
யுறுததுகிறைது.   

இவ்க் கட்்டாயமடாக கைனததில் 
டகடாள்ை ரைணடும்.   

ஒரு கடா�ததில் பதிவனநது நிமி -
்ஙகளுக்கு மடாததிரரம ஒதுக்கப்பட் -
டிருந் முஸ்லிம் நிகழ்ச்சி ஒலிபரப்பு 
படிப்படியடாக மிகுந் சிரமததுக்கும், 
ரபடாரடாட்்ததுக்கும் மததியில் அவர 
மணிததியடா�மடாகவும், பின்னர ஒரு 
மணி ரநரமடாகவும் அதிகரிக்கப்பட் -
்து. இப்ரபடாது கடாவ�யில் இரண்வர 
மணி ரநரமும், இரவு ஒலிபரப்பு ஒரு 
மணிததியடா�மடாகவும் இ்ம்டபறுகிறைது.   

இந்க் கவ� டநடுரநர நிகழ்ச்சி, 
ஆன்மிக ஒலிபரப்பு என்றை ரபடாரவை -
யில் கூட்டுத்டாபன கஜடானடாவை நிரப் -
பும் ஒரு ைரத்க விைம்பர நிகழ்ச்சி 
எனப் ப�ரும் கருததுத ட்ரிவிதது 
ைரும் நிவ�யில், நடா்க, பல்சுவை, 
கவ� நிகழ்ச்சிகள் (விரச்மடாக 
மடா்டமடாரு ்்வை ரநயரகள் முன் -
னிவ�யி�) எதிரகடா�ததில் ந்க்க 
ரைணடியது கட்்டாயம். அ்றகு டைளி-
யிலிருநது உ்வும் கரஙகவையும் 
ரமலி்ரமடா, ஆர�டாசவன சவபரயடா 
உ்டாசீனம் டசய்யக் கூ்டாது. டசய்யமடாட்-
்டாரகள் என்றை எதிரபடாரப்பு்ன் இந் 
இனிப்வப நிறுததுகிரறைன்.   

இனிப்பு

கசப்பு-1

கசப்பு-2

கசப்பு-2

நணெர்களின் த�ாள்களில் ம்கமைப தொட்டெ-
டிதை,

பைல்்ல பைல்்ல ந்டந்து வந்� நிை்லனின் அருகில் 
ஓடி வந்� இருவருக்கும் அதிரச்சிைா்க இருந்�து.

நிை்லனி்டம்,
சா்ராை நாற்்றம்!
“ஐதைா... ை்கதே உேக்கு என்ே்டா ந்டந்திச்சி...!”
அம்ைா அ்லறிோள.
“என்ே்டா �ம்பி... என்ே இது... என்ே ந்டத்திச்-

சி்டா...?” 
ை்லரவிழி ெ�றிோள,
அவர்களின் த்களவி்களுக்கு எவரும் ெதில் பசால்்ல 

வில்ம்ல.
நிை்லமே அமழத்துச் பசன்்ற நணெர்கள,
்கடடிலில் அவமே அைரத்திோர்கள.
அ�ன்பி்றகு,
என்ே ந்டந்�து என்ெம� இருவருக்கும் விளக்கிோர-

்கள. 
ந்டந்திருபெது இது�ான்.
நிை்லன் �ேது நணெர்களு்டன்,
இன்னுபைாரு நணெனின் பி்றந்� நாள நி்கழ்ச்சி ஒன்றில் 

்க்லந்து பசாளளச் பசன்றிருக்கி்றான்.
அஙத்க, வந்திருந்� சி்லர, நிை்லனின் அக்்காமவப 

ெற்றி,
�பபு �பொ்கப தெசிைதிோல்,
ஆத்தி்ரம் ப்காண்ட நிை்லன், அவர்களு்டன் வாக்குவா-

�ம் பசய்திருக்கி்றான்,
வாக்கு வா�ம் முற்றி ம்க்க்லபபில் முடிந்திருக்கி்றது.
இம�க் த்களவிபெட்டதும்,
ை்லரவிழி அதிரச்சிைம்டந்�ாள!
�ேது ஒத்ர ை்கன் இபெடி அடிெடுவ�ற்கும்,
இதுவம்ரயில் ைதுொேத்தின் வாசமேதை அறிைாதி-

ருந்� அவன்,
இன்று ைது அருந்துவ�ற்கும் ்கா்ரணைா்க இருந்�து 

�ேது மூத்� ை்களின் த்கவ்லைாே பசைல்�ான் எே 
உணரந்து ப்காண்டதும், 

அவள மீது ஆத்தி்ரம் ஆத்தி்ரைா்க வந்�து.
அன்று இ்ரவு முழுவதும்,
அவமளத் திடடித்தீரத்துக் ப்காணத்ட இருந்�ாள.
“நீ... எங்கள குடும்ெத்ம� வாழ மவக்்க வந்� பிளமள 

இல்ம்ல... துத்ராகி இம� எல்்லாம் ொரக்்கக் கூ்டாதுன்னு 
உன் அபொ தொய்தசரந்�து தொல் நானும் தொய் தசரந்தி -
ருந்�ா... இங்க ந்டக்கி்ற ்கண்றாவிை எல்்லாம் ொரக்்காை 
இருந்திருக்்க்லாம்...

அம்றக்குள வந்து ்க�மவச் சாத்திக் ப்காண்ட ை்லர -
விழி,

இ்ரவு முழுவதுதை,
விக்கி விக்கி அழுது ப்காணடிருந்�ாள!
இதுவம்ர ்கா்லமும்,
வீடடில் உளள எல்த்லாருதை �ன்மே ஒதுக்கி, மவத்-

�ாலும்,
குத்�ல் ்கம�்கமள பசான்ோலும்.
�ன்மே பவறுக்்காைல்,
�ேக்கு ஒரு ெ்லைா்க இருந்� அம்ைாதவ இன்று 

இவவாறு தெசிைம� அவளால் ஜீ்ரணிக்்க முடிைவில்ம்ல.

இ�ற்கு தைலும் அந்� வீடடில் இருபெம� அவள 
விரும்ெவில்ம்ல.

 �ேது புதிை அலுவ்ல்கத்தில் உளளவர்களி்டம் அன்பு்ட -
தேதை ெழகி வந்�ாள.  

ஆோலும்,
அவரு்டனும் ஒடடி உ்றவா்ட விரும்ெவில்ம்ல!
அபெடி இருந்தும்,
சி்ல வ�ந்தி்கள அந்� அலுவ்ல்கத்திலும் ெ்ரவ ஆ்ரம் -

பித்து விட்டது.
ஆோலும்,
தந்ரடிைா்கதவ எவரும் அவளி்டம் எதுவும் த்கட்க-

வில்ம்ல.
சுமூ்கைா்கதவ ெழகி வந்�ார்கள.
“முடிைா� வமளப தொல் இருந்�ாலும்... பெரிை 

விமளைாடடுக்்காரி�ான்!” சி்லரின் கிண்டல் வாரத்ம� 

இது.
“ொவம்... நல்்ல சீத�விைாே 

பொணணும்... ப�ரிைாைல் தொய் 
ைாடடிக் ப்காணடிருக்கி்றாள” ஒரு சி்லரின் 
அனு�ாெ வாரத்ம� இது.

அலுவ்ல்கத்திற்குப தொய் வருகி்றவர-
்களுக்கு �னிைாே ஒருவா்கேம் இருந்�ா -
லும்,

ை்லரவிழி அதில் தொ்காைல் ெஸ்சில் 
�ான் தொய் வந்து ப்காணடிருந்�ாள.

்கல்வி அமைச்சின் தவறு ஒரு ெகுதியில் 
தவம்ல பசய்யும் சுகுைா்ரனும் திேமும் 
அத� ெஸ்சில் �ான் ெைணம் பசய்வான்.

இ�ோல்,
சி்ல திேங்களித்லதை இருவருக்கும் 

இம்டயில் ஒருவி� நடபு ஏற்ெடடு,
அன்ொ்கபெழ்க ஆ்ரம்பித்து விட்டார-

்கள.
சுகுைா்ரனின் அன்ொே வாரத்ம�்களும், 
ெணொே அணுகுமும்றயும் ை்லரவி -

ழிக்கு நிம்றைதவ பிடித்திருந்�து.
இத�தந்ரம்,
அலுவ்ல்கத்தில் ஒருவரின் அம்ைா 

இ்றந்து விட்ட�ால்,
அந்� ை்ரண ச்டஙகில் ்க்லந்து ப்காளள-

தவணடிை சூழ்நிம்ல அவளுக்கு உருவா-
கிைது.

வவுனிைாவில் அவ்ரது வீடு இருந்�து.
இ�ோல்,
அஙகுதொய்வருவ�ற்்காே அனுை-

திமை,
அமைச்சரி்டமிருந்து பெற்றுக் ப்காண்டாள ை்லரவிழி.
எல்த்லாரும் ெணம் தொடடு,
பி்ரத்திதை்க ெஸ் ஒன்ம்ற ஏற்ொடு பசய்து ப்காண்டார -

்கள.
ை்லரவிழிக்கு பிடித்�ைாே ைஞசள நி்ற சாரிமை ்கடடிக் 

ப்காணடு அ�ற்த்கற்்ற வி�த்தில் ்ரவிக்ம்கமையும் அணிந்-
திருந்�ாள.

உணமையித்லதை அவளுக்கு அது அழ்கா்கத்�ான் 
இருந்�து.

ை்ரண வீடடிற்குப தொவ�ா்க இருந்�ாலும்,
வந்திருந்�வர்கள எல்த்லாருதை அம� ஒரு சுற்று்லாவா-

்கத் �ான் எணணி பசைல்ெட்டார்கள. 
ெஸ்சில் முன்ெக்்க ஆசேம் ஒன்றில்,

ஜன்ேல் ஓ்ரைா்க ை்லரவிழி அைரந்திருந்�ாள.
அவளுக்குப ெக்்கத்தில், சுகுைா்ரன்.
“ை்லர...!”
பைல்்ல இ�ழ்்கள விரித்�ான் சுகுைா்ரன்.
“ம்..!”
ெடப்டன்று திரும்பி,
்கவரச்சிப ொரமவ ஒன்ம்ற அவன் வீதி வீசிோள.
“ஒரு உணமைமைக் பசால்்லவா?” வாரத்ம�்களில் 

த�மேத் �்டவி விட்டான் சுகுைா்ரன்.
“என்ே... உணமை?”
த்கடடு விடடு,
்கவரச்சிைா்க இ�ழ்்கமளக் குவித்துக் ப்காண்டாள ை்லர -

விழி.
“இன்னிக்கி... நீங்க ப்ராம்ெ அழ்கா இருக்கீங்க...!”
அவன் வாரத்ம�்களில்,

நுவப்ரலிைா சா்ரல் வீசிைது! “ஓ... அபெடீன்ோ ைத்� 
நாமளக்கி அசிங்கம் �ாதே...?”

அவள ெதிலில் ெனிைமழ! 
“ம்... இல்்ல அபெடி இல்்ல ைத்� நாமளைவி்ட இன்-

னிக்கி ப்ராம்ெ அழ்க இருக்கீங்க!”
்கவரச்சிைாே ஒரு புன்ேம்க, 
ை்லரவிழியின் இ�ழ்்களில் ை்லரந்�து.
பின் ஆசேங்களில் அைரந்திருந்�வர்கள,
ொடடு ொடுவ�ற்கு �ைா்ராகி்றார்கள என்ெம�,
அஙகிருந்து வந்� சத்�ம் பசால்லிக்்காடடிைது.
“அவங்க இபெதவ ொடடுக் ்கச்தசரிை ஆ்ரம்பிக்்கப 

தொ்றாங்க தொ்ல...”
சிரித்� ெடிதை,
சுகுைா்ரமேப ொரத்துச் பசான்ோள ை்லரவிழி.

“த்டய் ொ்ட்கதே அங்க ப்டன்ட அடிக்்காை இந்�ப 
ெக்்கம் வா்டா...!

பின்ோல் இருந்து சி்லர ்கத்திோர்கள.
சுகுைா்ரமேத்�ான் அவர்கள கூபபிடுகி்றார்கள என்ெது
பின்ோல் திரும்பிப ொரத்�தும் ை்லரவிழிக்குப புரிந்து 

விட்டது.
“சரி... சரி... வா ப்ரன்்டா?” என்று பசால்லிை ெடிதை,
ைறுெக்்கம் திரும்பி அவர்கமளப ொரத்து அைரந்து 

ப்காண்டான் சுகுைா்ரன்.
“அங்க உக்்காந்து சரிவ்ராது .... இங்க வா்டா!” 

பின்ோல் இருந்� ஆசேத்ம�க் ்காடடிை ெடிதை ஒருவன் 
பசான்ோன். 

“இல்்ல... இந்� சீட நல்்லாத்�ான் இருக்கு...!”
“ஆைா ஆைா... எங்களுக்கும் ப�ரியுது அது நல்்ல சீட 

�ான்...!” பசான்ேவன் வாரத்ம�்களில்,
கிண்டல், 
சுண்டல் மவத்�து
“ஆோலும்... ஜாக்கி்ரம�” 

இன்னும் ஒருவன் ்கத்திோன்,
சிறிது தந்ரத்தில்,
ொடடுக் ்கச்தசரி ஆ்ரம்ெைாகி-

ைது.
சுகுைா்ரன் �ான் எல்்லா ொ்டல்-

்கமளயும் முழுமைைா்கபொடி -
ோன்.

உணமையித்லதை அவன் கு்ரல் இனிமைைா்கத்�ான் 
இருந்�து. ைற்்றவர்கதளாடு தசரந்து ை்லரவிழியும் 
ம்க�டடி ்ரசித்�ாள. 

“உங்களுக்கு இவவளவு அழ்கா்கப ொ்டவரும் 
என்று எேக்குத் ப�ரிைாது”

ெ்கல் உணமவ சாபபிடும் தொது,
ை்லரவிழி பசான்ோள.
ெதில் எதுவும் பசல்்லாைல்,
பைல்்லச் சிரித்�ான் சுகுைா்ரன்,
மீணடும் ெஸ்ெைணத்ம� ஆ்ரம்பித்�து.
“அதுசரி... சுகுைா்ரன் ஏன் தசா்கப ொ்டல்்க -

மளதை ொடுறீங்க... ்கா�லில் பூட்டா!” அருகில் 
நின்று ப்காணடிருந்� ஜாேகி த்கட்டாள.

‘அம� ை்லரவிழி மிஸ்சி்டம் �ான் த்கட்கதவணடும்!” 
பின்ோல் இருந்து ஒருவன் ்கத்திோன்.

“என்ே பூட..  அங்க ொருங்கதளன்... சுகுைா்ரன்்ட 
மு்கத்து்ல இருக்கி்ற ்கா�ல்்கமளை...!”

“இந்� ொருங்க.... ஜாேகி மிஸ் நீங்க வந்� நாள்ல 
இருந்த� இவே ைாடடிக் ப்காள்றதுக்கு டிம்ர ெணணி -
னீங்க ஆோ சரிவ்ரல்ம்ல...இபெ இவர்கதளா்ட இந்� 
்கா�லுக்கு பிதளடு மவக் ்காதீங்க...!”

“ஐதைா டிம்ர ெணணு்றதுக்கு இப�ன்ே...!” பசால்லி-
ைெடிதை, 

ஒரு பவடடு பவடடிோள ஜாேகி.
அவளும் சுகுைா்ரனு்டன் �ான் தவம்ல பசய்கி்றாள.
“ைச்சான்... சுகு... உன்தோ்ட ஜா�்கத்� ொரத்துக்-

த்கா்டா...”
“ொரக்்கத் த�மவ இல்்ல...இவனுக்கு ஏழம்ர சனி 

ஆ்ரம்ெம்...!”
“ஆோ ைச்சான் இது அ்ரசவித்ரா� தவ்ல....!”
“அ்ரசாங்க பசாத்துக்்களள ம்க மவபெது சட்டப ெடி 

குற்்றம்!”
“நா்லாம் �டடுக்குப தொ்கதவணடிவந்�ால் நாங்க 

ைாரும் வ்ரைாடத்டாம்...!”
இந்� தெச்சுக் ்கமளக்த்கடடு ை்லரவிழி ெ்ரெ்ரபெம்டந்-

�ாள.
அவள மு்கம்,
அைாவாமசைாேது!
விமளைாடடு,
விெரீ�ைாகி விட்டது என்ெம� 
சுகுைா்ரன் உணரந்து ப்காண்டான்.
அவன் ெ்டாப்ரன்று எழுந்து நின்்றான்.

(ப�ா்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)

படைபபபாற்றலும் செயறதி்றனும்மிக்க பபரபாளுடை 
செஙட்க ஆழியபான்

பெங்மே ஆழியான அை்ரத்துவம் அமைந்த பெப்ர-
வரி ைாத்தில் அவ்ரது நிமனவுேமை மீடெ்தாே இப-
ெத்தி அமைகி்றது.

ே.குண்ராொ என்ற இயற்பெயர் போணை பெங்மே-
ஆழியான 25.01.1941இல் வணணார்ெணமணயில் 
ேநம்தயா - அனனம்ைா ்தம்ெதியினருக்கு எடைாவது 
ைேனாேப பி்றந்தார். இவர் ்தனது ஆ்ரம்ெக் ேல்விமய 
யாழ். இநது ஆ்ரம்ெப ொைொமையிலும் இமைநிமைக் 
ேல்விமய யாழ். இநதுக் ேல்லூரியிலும் உயர்ேல்விமய 
ரெ்ரா்தமனப ெல்ேமைக் ேழேத்திலும் பெற்்றார். புவியி-
யல் சி்றபபுப ெடை்தாரியான இவர் பினனர் முதுேமைைா-
ணிப ெடைத்ம்தயும் ேைாநிதிப ெடைத்ம்தயும் யாழ்பொ-
ணப ெல்ேமைக்ேழேத்தில் பெற்்றார்.

பெங்மே ஆழியான ஓர் புவியியற்ெடை்தாரி என்ற 
வமேயில் ரெ்ரா்தமனப ெல்ேமைக்ேழேப ெயிற்சியா-
ை்ராேவும் போழும்புப ெல்ேமைக்ேழே உ்தவி விரிவு-
ம்ரயாை்ராேவும் பினனர் ஆறு ஆணடுேள் ஆசிரிய்ராே-
வும் ேைமையாற்றியவர். 1971இல் இைங்மே நிர்வாே 
ரெமவப ெரீடமெயில் சித்திபெற்று 2001இல் ஓய்வு 

பெறும்வம்ர உயர் நிர்வாேரெமவ அதிோரியாேப ெை-
ெ்தவிேள் வகித்்தவர். ோரியாதிோரி  உ்தவிஅ்ரொங்ேஅ-
திெர் பி்ரதிக் ோணிஆமணயாைர் பி்ரர்தெச் பெயைாைர் 
யாழ்பொணப ெல்ேமைக்ேழேப ெதிவாைர் வைபி்ராந-
திய ஆமணயாைர் ைாநே்ரஆமணயாைர் எனென அவர் 
வகித்்த ெ்தவிேள். 

பெங்மே ஆழியான  யாழ். இைக்கிய வடைத்தின உறுப-
பின்ராேவும் அ்தன ்தமைவ்ராேவும்  இைங்மே இைக்கி-
யப ரெ்ரமவயின ்தமைவ்ராேவும் விைங்கியவர். ்தமிழ் 

எழுத்்தாைர் ஒனறியத்தின ்தமைவ்ராேவும் ெ்தவிவகித்துள்-
ைார். 

பெங்மே ஆழியான சுைார் 160 சிறுேம்தேள்வம்ர எழு-
தியுள்ைார்.   இவ்ரது ஐநது சிறுேம்தத் ப்தாகுதிேள் 
பவளிவநதுள்ைன. ஈழத்துநாவல் வ்ரைாற்றில் பெங்மே 
ஆழியானுக்கு ஓர் உனன்த இைமுணடு. இவர் நாற்ெத்்தாறு 
நாவல்ேமை எழுதியுள்ைார். இவற்றில் யாமன என்ற நாவல் 
ஆங்கிைத்தில் பைாழிபெயர்க்ேபெடடுள்ைது. ோடைாறுநாவல் 
‘வன ை்தேங்ே’ என சிங்ேைத்தில் பைாழிபெயர்பபு நாவைாே 
பவளிவநதுள்ைது. பி்ரையம் (1976) ோடைாறு (1977) ை்ரணங்-
ேள் ைலிந்தபூமி(2000) எனென ர்தசிய ொகித்திய ைணைைப 
ெரிசிமனப பெற்்றன. இவ்ரது வாமைக்ோற்று நாவல் திம்ரவடி-
வம் பெற்்றது. ெத்துக் குறுநாவல்ேள் அைங்கியப்தாகுதி ஆயி்ர-
ைாயி்ரம் ஆணடுேள் என்ற ைகுைத்தில் பவளியாகியுள்ைது. 
பெங்மேஆழியான ஐம்ெதுக்கும் ரைற்ெடை வாபனாலி நாை-
ேங்ேமை எழுதியுள்ைார். இவ்ரது புமனேம்தொ்ராப ெமைபபு-
ேைாே இருெத்து நானகுைணிரந்ரம்  மீணடும் யாழ்பொணம் 
எரிகி்றது ‘ேைம் ெை ேணை ரோடமை ‘சுனாமி ஆகியமவ 
பவளிவநதுள்ைன.

இவ்ரது சிறுவர் புதினங்ேைாே பூ்தத்தீவுப புதிர்ேள் ஆறுோல்-
ைணைெம்  ஆகியமவ பவளிவநதுள்ைன.

பெங்மே ஆழியானின 
ப்தாகுபபு நூல்ேைாே ெம்ெந்தன 
சிறுேம்தேள்  ைறுைைர்ச்சிச் சிறுே-
ம்தேள்  முனரனாடிச் சிறுேம்தேள் 
சிரித்தி்ரன சுந்தரின நானும் எனது 
ோர்டடூனேளும் ஈழரேெரிச் சிறுே-
ம்தேள்  முனியபெ்தாென சிறுேம்த-
ேள்  புதுமைரைாைன சிறுேம்தேள்  
ைல்லிமேச் சிறுேம்தேள் சிங்ேைச் 
சிறுேம்தேள் எனென பவளிவந-
துள்ன. 

பெங்மே ஆழியானின ஆய்வு 
நூல்ேைாே ஈழத்்தவர் வ்ரைாறு  
நல்மைநேர் நூல்  யாழ்பொணஅ்ர-
ெெ்ரம்ெம்ர   ஈழத்துச் சிறுேம்தவ்ர-
ைாறு  சுருடடுக் மேத்ப்தாழில் பூ்தத்்தம்பி யாழ்பொண ர்தெம் 
எனென  பவளிவநதுள்ைன. இவர் ைோவம்ெத்ம்த ்தமிழில் 
பைாழிபெயர்பபுச் பெய்துள்ைார்.

புவியியல் ெடை்தாரி என்ற வமேயில் பெங்மேஆழி-
யான ஐம்ெதுக்கும் ரைற்ெடைபுவியியல் நூல்ேமை ைாண-
வர்ேளுக்பேன எழுதியுள்ைார். 

பெங்மேஆழியானின ைமனவி ேைைாம்பிமே ஓர் ஓய்வு-
பெற்்ற ொைொமைஅதிெர். இவர்ேளுக்கு ர்ரணுோ  பிரியா 
ஹம்ொ என மூனறு பெணபிள்மைேள். 

பெங்மேஆழியான  ஈழத்து எழுத்்தாைர்ேளில் அதிே 
ெமைபபுேமைத் ்தந்தவர்  அதிே இைக்கியச் பெயற்ொடுேளில் 
ஈடுெடைவர் அதிேஉயர் ெ்தவிேமை வகித்்தவர் அதிே ேல்விச் 
பெயற்ொடுேளில் ஈடுெடைவர்.  இைங்மே அ்ரசின அதியுயர் 

விரு்தான ொகித்திய்ரத்னா| விருது இவருக்கு 2009இல் 
வழங்ேபபெற்்றது. இவர் 28-02-2016இல் அை்ர்ரானார்.

எஸ். நைரபாஜன் எழுதிய திடரைட்றவுக ்கடைஞர்கள்  நூல் 
இநநூலின ஆசிரியர் எஸ். நை்ராஜன யாழ் ைாவடைத்தில் 

உள்ை புனனாமைக்ேடடுவன கி்ரா-
ைத்தில் அஞெல் நிமையப பொறுப-
ெதிோரியாே விைங்கிய ரொைசுந்த்ர 
ஐயர் - ைரனானைணி ்தம்ெதிேளின 
பு்தல்வ்ராவார். 1951இல் உள்நாடடு 
இம்றவரித்திமணக்ேைத்தில் உத்-
திரயாேத்்த்ராேப ெணிபுரிந்தவர் 
1960இல் இைங்மே வாபனாலி-
யில் ெகுதிரந்ர அறிவிபொை்ராேச் 
ரெர்ந்தவர். முபெது வருைங்ேளுக்கு 
ரைைாே ஒலிெ்ரபபுத் தும்றயிலும் 
இருெது வருைங்ேளுக்கு ரைைாே 
ஒளிெ்ரபபுத் தும்றயிலும் ெணி-

யாற்றிய இவர்  இைங்மே வாபனாலியில் அறிவிபொை்ராே  
பெய்தி வாசிபெவ்ராே  நிேழ்ச்சித் ்தயாரிபொை்ராே  வாபனாலி 
ைாைாவாே ஆையத்திருவிழாக்ேள் ர்தர்த்திருவிழாக்ேள் எனெ-
வற்றின ரநர்முே வர்ணமனயாை்ராே அரும்ெணியாற்றியவர். 
ரூெவாஹினி ‘ஐ” அமைவரிமெயில் பெய்தி வாசிபெவ்ராேவும் 
மெவநீதி நிேழ்ச்சிக்கு ெங்ேளிபெவ்ராேவும் விைங்கியவர். 

இத்்தமேய நீணைோை அனுெவம் மிக்ே ஊைேவியைாை்ராே 
விைங்கும் எஸ் நை்ராஜன  எழுதிய ்தனது ஒலிெ்ரபபுத்தும்ற 
அனுெங்ேரை ‘திம்ரைம்றவுக் ேமைஞர்ேள்” என்ற இந்தக்ேட-
டும்ரத் ப்தாகுபபு நூல்.

இநநூலில் இனம்றய ்தமைமும்றயினர் ெைர் அறிநதி்ரா்த 
ஒளிஇ ஒலி ஊைேத்தும்ற ொர்ந்த விையங்ேள் பொதிநதுள்-
ைமை இநநூலின சி்றபொகும்.  

அக்ோைத்தில் இனறுரொை ஒலி-
ெ்ரபபுத்தும்றயில் நவீன ப்தாழில்-
நுடெ வெதிேள் இருக்ேவில்மை. 
இனம்றய சூழலில் நிேழ்ச்சிேமை 
முனகூடடிரய ஒலிபெதிவு பெய்து 
பினனர் உரியரந்ரத்தில் ஒலிெ்ரப-
புச் பெய்யும் வெதியிருபெதுரொல் 
அனறு இருக்ேவில்மை. ெேை 
நிேழ்ச்சிேளும் ரந்ரடியாேரவ ஒலி-
ெ்ரபெபெடைன.

ரைலும் அந்தக்ோைத்தில் 
மினேம்பியற்்ற ஒலிவாங்கி  
ொவமனயில் இருக்ேவில்மை. இ்தனோ்ரணைாே ரநர்முே 
வர்ணமனேளினரொது ஏற்ெடும் சி்ரைங்ேமை வாெேர்ேள் 
ெரிநதுபோள்ளும் வணணம் ெம்ெவங்ேள் சிைவற்ம்றப ெதிவு 
பெய்துள்ைார் ஆசிரியர்

இத்்தமேய சி்ரைங்ேள் ைத்தியில் ்தயாரிக்ேபெடை  ோைத்-
்தால் அழியா்த ெைநிேழ்ச்சிேமை ஒலிெ்ரபபுவதில் இைங்மே 
வாபனாலி பெருமை பெற்றிருந்தது.

ரைலும் இைங்மே வாபனாலியில் ெங்ேளிபபுச் பெய்்த 
ெல்ரவறு ேமைஞர்ேள் ெற்றியும் அவர்ேரைாடு உம்ரயாடி உ்ற-
வாடியமை ெற்றியும் அவர்ேள் ெங்ேளிபபுச்பெய்்த நிேழ்ச்சிேள் 
ெற்றியும் விரிவாே எழுதியுள்ைமை சி்றந்தப்தாரு ஆவணபெதி-
வாகி்றது.

இநநூலில் இைங்மே ஒலிெ்ரபபுக் கூடடுத்்தாென ்தமிழ்ச் 
ரெமவயின  ஐபெது வருைோை வ்ரைாற்றின ஒரு பவட-
டுமுேத்ம்தத் ப்தாடடுச் பெல்லும் ஆசிரியர் ஒலிெ்ரபபுத் 
தும்றயினருக்குப ெை ெயனுள்ை விையங்ேமையும்; அறிவு-

ம்ரேமையும் கூறிய- ருபெர்தாடு வாெேருக்-
கும் ெை  சுமவயான  ்தேவல்ேமையும் ்தநதுள்ைார்.

உை்கபபு்கழசபற்ற பிகசபன் ைணிககூண்டுக ப்கபாபுரம்
 இைணைன நேரின இ்தயம் எனறு பொல்ைக் கூடிய 

இைணைனின மையப ெகுதியாே விைங்குவது அங்-
குள்ை ர்தம்ஸ் நதித் தீ்ரைாகும் இைணைன நேரின எழில் 
போஞசும் அழமேயும் நே்ர வாழ்மவயும் பி்ரதிெலிக்கும் 
மையபபுள்ளியாே ர்தம்ஸ்நதி ஓடிக் போணடிருக்கி்றது. 
இந்த நதியின வைக்குக் ேம்ரயில்  பிரித்்தானியாவின 
ொ்ராளுைன்றம் அமைநதிருக்கி்றது. உைேபபுேழ் பெற்்ற 
பிக்பென ைணிக்கூணடுக் ரோபு்ரம்  ொ்ராளுைன்றத்தின; 
வைமுமனயில் அமைநதிருக்கி்றது. நானகு ெக்ேங்ேள் 
போணை ைணிக்கூணடுேளில் இதுரவ உைகின மிேப-
பெரிய்தாகும். இதில் உள்ை ைணி 13500 கிரைா எமை-
போணைது. இம்ைணிக்கூணடுக் ரோபு்ரம் 1858 ஆம் 
ஆணடு ஏப்ரல் 10ஆம் திேதி ேடடி முடிக்ேபெடைது. 
இ்தன பைாத்்த உய்ரம் 315 அடி. இது 200 அடிவம்ர 

பெங்ேல்ைால் ேடைபெடைது. ைணல் நி்றத்திைான சுண-
ணாம்புக்ேல் ரைற்பு்றபபூச்சுைன கூடியது. ரோபு்ரத்தின 
உய்ரத்ம்தப பொறுத்்தவம்ர உைகின மூன்றாவது உய்ர-
ைான ரோபு்ரைாே இது  ேணிக்ேப ெடுகி்றது. இ்ரணைாம் 
உைேப ரொரினரொது ரஜர்ைனி இந்த ைணிக்கூணடுக் 
ரோபு்ரத்ம்தக் குணடுவீசித் ்தேர்க்ே முயனறும் அது முடி-
யாைல் ரொயிற்று.

பிரித்்தானிய ஒலிெ்ரபபுக் கூடடுத்்தாெனத்தின ஒலி ஒளி 
ெ்ரபொகும் அமனத்து நிேழ்ச்சிேளிலும் ெரியான ோை 
அைவு இந்த பிக்பென ைணிரயாமெ்தான. அந்த ஓமெ 
பிரித்்தானிய ஒலி ஒளி ஊைேங்ேளூைாே உைபேங்கும் 
ஒலித்துக் போணடிருக்கி்றது. 

இங்கிைாநதின அ்ரசி எலிெபெத் அரியமணயில் 
அைர்நது 60 வருைங்ேமைப பூர்த்தி பெய்்த்தன நிமனவுக் 
போணைாணைத்தினரொது 2012ஆம் ஆணடில் இந்த 
ைணிக்கூணடு  எலிெபெத் ரோபு்ரம்  எனப பெயர் 
ைாற்்றம் பெய்யபெடைது. இருந்தரொதிலும் ைக்ேள்  
வாயிலிருநது பிக்பென என்ற பெயம்ர ைாற்்ற முடிய-
வில்மை.  இந்த பிக்பென ைணிக்கூணடிலிநது எழும் 
ைணிரயாமெ இைணைனில் ெை கிரைாமீற்்றர் வம்ர 
ரேடகி்றது. ெேல் ெனனி்ரணடு ைணி அடிபெம்தக் 
ரேடடு ைகிழ்வ்தற்கு ைக்ேள் அங்கு கூடிவிடுகி்றார்-
ேள். நாங்ேளும் அந்த ஓமெயின அழமேயும் இனிமை-
மயயும் ரேடடு ைகிழ்நர்தாம். 

அருகில் உள்ை ொ்ராளுைன்றத்தில் ப்தாைர் 
கூடைம் நைநது போணடிருந்தால் அ்தமன ைக்ே-
ளுக்கு அறியத்்தரும் வமேயில் இந்த ைணிக்கூண-
டின உச்சியில் சிேபபு நி்ற பவளிச்ெம் ஏற்்றபெடடிருக்-
குைாம்.

(இனி அடுத்த வாரம்)
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இடையவழிக ்கல்வி
இனம்றய உைகில் 

இனம்றய நாடேளில் 
இமணயவழிக் ேல்வி 
்தவிர்க்ே முடியா்த முக்கி-
யத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாே 
திேழ்கின்றது. உயர்ேல்வி, 
்தனித்துவைான ேல்வி, முது-

ைானிக்ேல்வி, ேைாநிதி, ரெ்ராசிரியர் ்தகுதிக்ோன ேல்வி 
ரொன்றனரவ இமணயவழி ேல்வியாே இருந்த நிமை 
ைாறி, இனம்றய போர்ரானா பெருநப்தாற்றின பினனர் 
ொைர் ேல்வி மு்தல் ொைொமை ேல்வி, ெல்ேமைக்ேழேக் 
என அமனத்து ேல்வி நைவடிக்மேேளிலும் இமணயவழி 
ேல்விமும்ற முக்கியத்துவம் பெற்று விைங்குகின்றது. 
இனறு முனெள்ளி வகுபபுேளுக்கு பெல்லும் பிள்மைே-
ளுக்கு கூை தினநர்தாறும் ோமை, ெேல், ைாமை ைடடுைல்-
ைாைல், இ்ரவில் கூை இமணயவழி வகுபபுேள் ப்தாைர்நது 
நைபெம்த ெ்ரவைாேக் ோணக்கூடிய்தாே உள்ைது.

இனம்றய நவீன உைகில் எவ்ராலும், எந்த வழிேைா-
லும் ்தவிர்க்ே முடியா்த இமணயவழி வகுபபுேளில் ்தைது 
பிள்மைேளும் ெங்கு ெற்றுவம்த விரும்பிரயா விரும்ொ-
ைரைா பெற்ர்றார்ேள் ஏற்றுக்போள்ை ரவணடிய ேடைாய 
நிமைக்கு ்தள்ைபெடடுள்ைார்ேள். எனரவ இமணயவழி 
ேல்விக்கு எதி்ராே கு்ரல் எழுபபுவர்தா, ரொ்ராடைம் நைத்-
துவர்தா, ரொர் ப்தாடுபெர்தா எத்்தமேய ெைமனயும் 
அளிக்ே ரொவதில்மை. 

இ்தமன நனகுணர்நது, இத்்தமேய இமணயவழி வகுப-
புேளில் ேைநது போள்ைவும் ்தங்ேள் பிள்மைேமை ேடடுப-
ொரைாடு மவத்திருபெதும், ெரியான  வழிோடைல்ேரைாடு 
அவர்ேமை பநறிபெடுத்துவதும், அவர்ேள் மும்றயாே 
ெரியாே நிம்றவாே இவவகுபபுேளின மூைம் ெயனபெறு-
வம்த உறுதிபெடுத்தும் வமேயில் நைநதுபோள்ை ரவண-
டியதும், அ்தற்ரேற்்ற மும்றயில் பெயல்ெை ரவணடியதும் 
இனறு ஒவபவாரு பெற்ர்றார் மீதுள்ை ொரிய பொறுபொே 
உள்ைது.

இ்தமன ெரியாே புரிநதுபோணடு இமணயவழி 
ேல்விமய உரிய மும்றயில், உயரிய மும்றயில், உச்ெ 
அைவில் ெயனெடுத்திக்போள்ை ஒவபவாரு பெற்ர்றாரும் 
உைைா்ற உறுதி போள்ை ரவணடும்.

எங்கள் அன்பு “ஹபீல் நபானபா”
ெை்ராலும் அனரொடு “ஹபீல் 

நானா” எனறு அமழக்ேபெடை, 
இைங்மேயின பி்ரெை, சிர்ரஷை, 
மூத்்த ஊைேவியைாைர் ்ரஷீத் எம் 
ஹபீல் எம்மை விடடும் பிரிநது-
விடைார். எவம்ரயும் “மை டியர்” 
எனறு அனரொடு அமழக்கும் 
ெழக்ேம் போணை, எல்ரைாருை-
னும் நடரொடும், ெரிரவாடும், 
ொெத்ர்தாடும் ெழகும் அவ்ரது பிரிவு ஊைே, ேமை, இைக்-
கிய, ெமூே ஆர்வைர்ேள் அமனவம்ரயும் அதிே துய்ரத்தில் 
ஆழ்த்தியுள்ைது.

1950ல் இைங்மே வாபனாலியில் ‘இஸ்ைாமிய 
ொைொமை’ நிேழ்ச்சியில் ெங்குெற்றி ்தனது ஊைே 
வாழ்மவத் ப்தாைங்கிய ்ரஷீத் எம் ஹபீல், 1971ல் அர்த 
இைங்மே வாபனாலியில் ெகுதிரந்ர அறிவிபொைா்ராே 
இமணந்தார். பினனர் சிர்ரஷை அறிவிபொைா்ராகி ்தனது 

்தனது ்தனித்துவைான ோந்தக் கு்ரைால் அமனவர் ைனதி-
லும் இைம் பிடித்்தார். 1981ல் ஜபொனிய ெக்ே்ரவர்த்தி 
்தனது துமணவியுைன இைங்மே வந்தரொது, அ்தற்-
ோன  ர்தசிய மவெவங்ேமை மிேச்சி்றபொே ரநர்முே 
வர்ணமன பெய்து, அ்தற்ோே இைங்மே ஒலிெ்ரபபு கூட-
டுத்்தாெனத்தின உயர் ொ்ராடமைப பெற்்றமை இவ்ரது 
சி்றபொற்்றலுக்கு சி்றந்த ொன்றாகும். பினனர்  முஸ்லிம் 
நிேழ்ச்சி ்தயாரிபொை்ராேவும் ேைமையாற்றி ெல்ரவறு 
சி்றந்த நிேழ்ச்சிேமையும் ்தயாரித்து வழங்கினார். 

இைங்மே ரூெவாஹினி கூடடுத்்தாெனம் ஆ்ரம்பிக்ேப-
ெடைரொது, அதில் ரெர்நது பெய்தி வாசிபொை்ராே ்தனது 
தி்றமைமய பவளிபெடுத்தினார். அங்கு அவர் விவ்ரணப 
பிரிவில் இமணநது ெை்த்ரபெடை இஸ்ைாமிய நிேழ்ச்சி-
ேமை ்தயாரித்து வழங்கினார். இைங்மே ரூெவாஹினி-

யில் ்தனியான முஸ்லிம் பிரிவு உருவாவ்தற்கு முனனினறு 
உமழத்து, அ்தமன பவனறு அ்தன பிரிவுத் ்தமைவ்ரா-
ோவும் ஆனார். அவர் ஓய்வுபெறும் வம்ர அபெ்தவியில் 
நீடித்்தார்.

போழும்பு ொஹி்ரா ேல்லூரியின ெமழய ைாணவனான 
இவர், ொஹி்ராவின முக்கிய நிேழ்வுேளில் ்தனது ெங்ே-
ளிபபுேமை ்தவ்றாது வழங்கி வந்தார்.  ெமூே ரெமவேளி-
லும் ஆர்வத்ர்தாடு ஈடுெடை ்ரஷீத் எம் ஹபீல், ஸ்ரீைங்ோ 
முஸ்லிம் மீடியா ரொ்ரத்தில்  உெ ்தமைவர் உடெை ெை 
ெ்தவிேமை வகித்்தார். முஸ்லிம் இைம் ஊைேவியைாைர்-
ேமை ெயிற்றுவிபெதில் இவர் அதிே ெங்ேளிபபு பெய்துள்-
ைார். 

எல்ைாம் வல்ை அல்ைாஹ் அவ்ரது ைறு உைே வாழ்மவ 
பவற்றியாக்கி, சுவர்க்ேத்ம்த வழங்கியருை ரவணடுபைன 
இருே்ரரைநதி பி்ரார்த்திக்கினர்றாம். 

{அல்ஹாஜ் ்ரஷீத் எம் ஹபீல் வாலிெ ெருவத்தில் உைே 
அறிவிபொைர் பீ. எச். ஹமீத் திருைணத்தினரொது ைாப-
பிள்மையின ர்தாழர்ேளில் ஒருவ்ராே ேைநதுபோணை 
அபூர்வைான ெைம் இங்ரே. பீ. எச். ஹமீத் முே நூலிலி-
ருநது.}

ஜபாடிடய குலுககியவர யபார?
நூறு ேருபபு எறும்புேமையும், நூறு சிவபபு எறும்பு-

ேமையும் ரெேரித்து ஒரு ேணணாடி ஜாடியில் மவத்து 
அமைதியாே விடைால் எதுவும் நைக்ோது. எந்தவி்த பி்ரச்சி-
மனேளும் எழாது. ஆனால் ஒருவர் அந்த ஜாடிமய எடுத்து 
ெைைாே குலுக்கி ஒரு ரைமஜயில் மவத்்தால் எனன நைக்-
கும்?

குலுக்கிய ரவேத்தில், ஒனறும் புரியா்த அந்த எறும்புேள் 
ஒனறுக்போனறு ்தாக்கி ஒனறு ைற்ப்றானம்றக் போல்ைத் 
ப்தாைங்கும். சிவபபு ேறுபமெ எதிரி எனறும், ேருபபு 
சிவபமெ எதிரி எனறும் நம்பும்.

ஆனால் உணமையில் இரு ்த்ரபபுக்கும் எதிரி அந்த 
ஜாடிமய குலுக்கி மவத்-
்தவர்்தான என அவற்றுக்-
குத் ப்தரியாது. ப்தரியவும் 
வாய்பபில்மை. அபெடி 
பெய்்தவர் ஒரு நாற்ோலி-
யில் ஹாயாே உடோர்நதுக் 
போணடு அந்த ஜாடிமய 
ஆனந்தைாேப ொர்த்துக் போணடிருபொர்.

இனம்றய சிக்ேைான உைேத்திலும் இர்த நிமை்தான. 
இன, குை, ை்த, ொதி அ்ரசியல் பவறியர்ேள் இத்்தமேய 
ரவறுெடை ேருத்து உமையவர்ேளிமைரய ரவறுொடு-
ேமை உருவாக்கி  பிரிவிமனமய வைர்த்து இைாெம் பெ்ற 
முயற்சிக்கி்றார்ேள்.

எனரவ எத்்தமேய சிக்ேல்ேள், பி்ரச்ெமனேள் வந்தரொ-
திலும் அந்த விையங்ேளில் சுய புத்திரயாடு அஅவற்ம்ற 
அணுே ரவணடும். நாம் ஒருவருக்போருவர் ெணமையி-
டுவ்தற்கு முன, நம்மை நாரை, எைக்குள் ஒரு ரேள்விமய 
ரேடடுக்போள்ை ரவணடும். “எம்மிமைரய பி்ரச்ெ-

மனமய ர்தாற்றுவித்்தவர் யார்?”
ஆம். அந்த அந்த ஜாடிமய குலுக்கியவர் யார்?

“கூர” - குறுகச்கழுத்துச் ெஞ்சிட்க

குறுக்பேழுத்துக்பேனர்ற ஒரு 
ெஞசிமே 1986ல் பவளிவநதுள்-
ைது. “கூர்” எனும் இந்த ெஞசி-
மேயின ஆசிரிய்ராே எம். எஸ். 
எம். அனொர் இருநதுள்ைார். 
போழும்பு 10 ைாளிோவத்்த 
ஜும்ைா ைஸ்ஜித் வீதியிலிருநது 
‘கூர்’ பவளிவநதுள்ைது. ைாண-
வர்ேளின அறிவுத் ர்தைலுக்கு 
விருநது ெமைக்கும் வமேயில் 
‘கூர்’ ெஞசிமே ஆ்ரம்பிக்ேப-
ெடடு இருபெம்த அறிய முடிகி-
்றது.

ெர்வர்தெ ்தேவல்ேள், வானவியல், சினிைா, பொது 
அறிவு, ெையம், உைவியல் எனும் ்தமைபபுேளில் ்தனித்-
்தனி குறுக்பேழுத்து புதிர்ேள் இைம்பெற்றுள்ைன. 

கூர் மு்தல் இ்தமழ அறிமுேம் பெய்யும் ப்தளிவத்ம்த 
ரஜாெப பினவருைாறு கூறியுள்ைார்,

“குழநம்தப ெருவத்திரைரய ெைவி்தைான விஷயங்-
ேமையும் அறிநதுபோள்ை ரவணடும் எனனும் ஆர்வ -
மும், ஆவலும், துடிபபும் எழுகின்றன. அபெடியான 
ஆவல் நிம்றரவறும் ஒவபவாரு ெையமும் குழநம்தே-
ளுக்கு ஆனந்தம் உணைாகும். இந்த ஆனந்தத்ம்த சிறு-
வர்ேளுக்கு அளிபெது்தான நல்ைப்தாரு சிறுவர் ெத்தி -
ரிமே.

அறிவியல் ெணொடடுத் தும்றேள் ெம்ெந்தபெடை 
விஷயங்ேள் பெரும்ொலும் ொைொமை புத்்தேங்ேள் 
மூைரை சிறுவர்ேளுக்குக் போடுக்ேபெடுகின்றன. 
ஆனால் ெள்ளிக்கூைத்துப ொைப புத்்தேங்ேள் என்றாரை 
குழநம்தேள் அலுத்துக் போள்கின்றன. ைாணவர்ேளுக்-
குத் ர்தமவயான அறிவியல் விஷயங்ேமை புதியப்தாரு 
மும்றயில் போடுக்ே முமனநதுள்ைது கூர்.” 

எழுத்துைகில் பி்ரெைமிக்ே  ேவிஞர் அல் அஸுைத், 
ேவினேைல், ொைகிருஷணன, ரைைனேவி, புர்ராடரவ 
ஹில்மி, சித்தீக் ோரியபெர், பை. முருேபூெதி, திருைதி 
நூருல்ஐன நஜ்முல் ஹுமென, சித்தி நவெ்ரா அனஸார் 
ஆகிரயார் கூர் குறுக்பேழுத்து ெஞசிமே பவளிவ்ர ஆ்த-
்ரவும் ஆரைாெமனேளும் வழங்கியவர்ேள் என இதில் 
குறிபபிைப ெடடுள்ைது. 

இத்்தமேய ெைைான பினனணிரயாடு ஆ்ரம்ெைான 
கூர் குறுக்பேழுத்து ெஞசிமே ப்தாைர்நது பவளிவ்ராைல் 
்தமைபெடைது ஏரனா ப்தரியவில்மை.

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    

பொடிப் ப�நை ப�தை 06
 சநஞ்சுக்கு நீதி

தைைண்ணம் ைொணீர்

சிநைதை ச�ய் மைறம

நீதைொர் நிதைவு
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gzk; rk;ghjpf;f topah ,y;iy 
vd;W epidf;Fk; ufj;ijr; 

Nru;e;jtu; RNyhNtdpahitr; Nru;e;j 
[{yp[h ml;nyrpf;. 

Kjypy; Ie;J fhg;GWjp 
epWtdq;fspy; fhg;GWjpia ngw;Wf; 
nfhz;lhu;. Xu; Mz;L nghWikahff; 
fhj;jpUe;jhu;. gpd;du; xUehs; 
mtuJ if Jz;bf;fg;gl;l epiyapy; 
kUj;Jtkidapy; mDkjpf;fg;gl;lhu;.

,jdhy; fhg;GWjp %yk; mtUf;F 
1.16 kpy;ypad; nlhyu; tiu fpilf;f 
Ntz;Lk;. ifapy;yhtpl;lhy; vd;d 
tho;ehs; KOtJk; cl;fhu;e;Nj 
rhg;gplyhk; vd;W fdT fz;lhu; 
[{yp[h.

Mdhy; nghyp]hUf;F vq;NfNah 
cijf;fpwNj vd;W re;Njfk; vOe;jJ. 
JUtpj; JUtp tprhupj;jNghJ 
jhd; 

[{yp[h fhg;GWjpia ngWtjw;F Nkhrb 
nra;jJ fz;Lgpbf;fg;gl;lJ. 

mtu; kl;Lky;y mtuJ fhjyd;> 
FLk;gj;jpdu; vy;NyhUNk Nkhrbf;F 
cle;ij. if Jz;bf;fg;gLtjw;F 
xU ehisf;F Kd;du; [{yp[htpd; 
fhjyd; nraw;if if thq;FtJ 
gw;wp ,izajsj;jpy; NjbapUg;gij     
nghyp]hu; fz;Lgpbj;jdu;. 

fle;j 2020 nrg;nlk;gupy; ,lk;ngw;w 
tof;F tprhuizapy; [{yp[hTf;F 
,uz;L Mz;Lfs; rpiwj; jz;lid 
tpjpf;fg;gl;lNjhL cle;ijahf ,Ue;j 
fhjyDf;F %d;W Mz;Lfs; rpiw 
toq;fg;gl;lJ.

filrpapy; ifAk; ,y;iy> gzKk; 
,y;iy.  

    

    ifAk; ,y;iy> gzKk; ,y;iy

,d;Dk; Kbahj 

ePz;l ,ir epfo;r;rp!

�ர்ெதௗஸ்�ர்ெதௗஸ்�ர்ெதௗஸ்
சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்
பூேகாள
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mnkupf;fhtpd; rpf;fhNfh efiu Ngha; 

ghu;j;jhy; thdsf;Fk; fl;blq;fs;> 

gpukhz;l tpjpfis fz;L gpuk;kpg;gPu;fs;. 

Mdhy; me;j efuk; 19 E}w;whz;by; 

NrWk; rfjpAkhf ,Ue;jJ. tPjpfs; vq;Fk; 

Fz;Lk; FopAkhf Nrw;W ePu; epuk;gp 

,Ue;jJ. mbf;fb Fjpiu tz;bfSk; 

mjpy; rpf;fpf;nfhs;Sk;. fl;llq;fSf;Fs; 

mbf;fb jz;zPu; GFk;.

,jw;Ff; fhuzk; kpr;rpfd; Vupapy; 

,Ue;J ntWkNd ehd;F mb 

cauj;jpNyNa me;j efu; ,Ue;jJ. 

,jw;F vd;d nra;ayhk; vd;W mjpfhupfs; 

jiyia gPa;j;Jf;nfhz;L Nahrpj;jhu;fs;.

filrpapy; mtu;fSf;F xU Nahrid 

Njhd;wpaJ. xl;Lnkhj;j efiuAk; 

myhf;fhf cau;j;jpdhy; vd;d vd;W 

epidj;jhu;fs;. ehk; vd;why; mjidf; 

Nfl;L rpupj;J tpLNthk;. Mdhy;> me;j 

efu; KOtijAk; mtu;fs; ehd;F Kjy; 

Ie;J mb tiu NkNy cau;j;jpdhu;fs;. 

Kjypy; tPjpfis cau;j;jp mikj;jhu;fs;. 

gpwF ghu;j;jhy; efupy; ,Uf;Fk; fl;lq;fs; 

GijAz;L ,Ue;jd.

vdNt> fl;lq;fs;> tPLfisAk; 

cau;j;jpdhu;fs;. thfdq;fis cau;j;j 

gad;gLj;Jk; fUtpfs; Nghd;w rhjdq;fis 

gad;gLj;jpNa mtu;fs; gpukhz;l 

fl;lq;fis cau;j;jpdhu;fs;. 

,uz;L jrhg;jq;fshFk;NghJ 

rpf;fhNfh efu; KOtJ Ie;J mb 

tiu cau;e;Jtpl;lJ. ,d;W mJ 

mnkupf;fhtpd; gpukhz;l 

efuq;fspy; xd;W.   

cyfpd; kpf ePz;l ,ir epfo;r;rp vq;Nf eilngWfpwJ 
vd;W njupAkh? cz;ikapy; me;j epfo;r;rp ele;J 

Kbatpy;iy. ,d;Dk; ele;Jnfhz;bUf;fpwJ. 
n[u;kdpapd; `hy;g];lhl; efupy; ,Uf;Fk; Gdpj ghu;rhu;b 

Njthyaj;jpy; 2001 Mk; Mz;L ,e;j ,ir epfo;r;rp 
Muk;gkhdJ. ,UgJ Mz;Lfis vl;baNghJk; ,e;j epfo;r;rp 
ele;J nfhz;Ljhd; ,Uf;fpwJ. 
gag;glj; Njitapy;iy. cq;fs; tho;ehspy; ,e;j ,ir 

Kbag;Nghtjpy;iy. Vd;> cq;fs; Ngud; nfhs;Sg;Ngud; 
fhyj;jpYk; mJ Kbag;Nghtjpy;iy. Vndd;why; 639 
Mz;LfSf;F ,e;j ,ir xypj;Jf; nfhz;Nl ,Uf;Fk;. 

2640 Mk; Mz;bNyNa ,e;j ,ir epfo;r;rp 
Kbag;NghfpwJ. 
,e;j epfo;r;rpf;F N[hd; Nf[; vd;w 

,ir mikg;ghsu; jahupj;j ,irNa 
gad;gLj;jg;gl;bUf;fpwJ. mtu; jahupj;j me;j ,ir 
rhjhuzkhf xypj;jhy; 20 njhlf;fk; 70 epkplq;fspy; 
Kbj;J tplyhk;.
Mdhy; gpuj;jpNafkhfj; jahupf;fg;gl;l ,irf; fUtp 

xd;wpNyNa ,e;j ,ir xypf;fr; nra;ag;gLfpwJ. mjd;gb 
,irapd; xU je;jp ,y;iynad;why; xu; Xirapy; ,Ue;J 
kw;w Xirf;Fr; nry;yNt gy Mz;Lfs; vLj;Jf;nfhs;Sk;. 
filrpahf ,irapd; je;jp khwpaJ 2013 Mk; Mz;L. 

,g;NghJ xypj;Jf; nfhz;bUf;Fk; Xir 2022 ngg;utup 5 Mk; 
jpfjp jhd; khwg;NghfpwJ.  

E}w;whz;Lf;F Kd;du; Gifg;glk; 
vLg;gJ vd;gJ Mlk;gukhd xd;W. 

gzf;fhuu;fs; jhd; Gifg;glk; vLj;Jf; 
nfhs;thu;fs;. u\;ahtpYk; mNj fijjhd;. 
u\;a NguuR ,Ue;j fhyk; mJ. 
irgPupahtpd; fpu];ndhahu;]; efuj;jpd; 

Kf;fpa ,lq;fspd; fWg;G nts;is 
Gifg;glq;fs; me;jf; fhyj;jpd; fl;lq;fs;> 
ghyq;fs;> muz;kidfis fhl;Lfpd;wd. 
gpugykhd me;jg; Gifg;glq;fs; jghy; ml;il> 
Gj;jfq;fs;> gj;jpupiffs; vd;W vy;yhtw;wpYk; 

ahu; ,e;j rpWkp?

gpuRupf;fg;gl;ld. 
Mdhy; me;jg; Gifg;glq;fspy; ,Uf;Fk; 

ku;kk; mz;ikf; fhyj;jpy; jhd; njupate;jJ. 
8 Kjy; 10 taJ ,Uf;Fk; Mlk;gu Mil 
mzpe;j rpWkp xUtu; vy;yhg; Gifg;glq;fspYk; 
rpd;djhfj; njupfpwhu;. ftdkhfg; ghu;j;jhy; 
jhd; mJ njupAk;.
,d;W gyiuAk; Jisj;njLf;Fk; Nfs;tp> 

ahu; me;j rpWkp vd;gJ jhd;. vy;yh 
Gifg;glq;fspYk; xNu Mil xNu ghtizapy; 
,Uf;fpwhu;. 
me;jg; Gifg;glq;fs; vy;yh xNu ,lj;jpy;> 

xNu %yj;jpy; ,Ue;J fpilf;fg;ngw;wit 
my;y. xNu fhyj;jpy; gpbf;fg;gl;ljw;fhd 
Mjhuq;fSk; ,y;iy. mg;gb ,Uf;f me;j 
rpWkp xNu khjpupahf 
vy;yh glq;fspYk; 
Njhd;WtJ vg;gb 
vd;w Nfs;tpf;F 
,d;Wk; ahuplKk; 
gjpypy;iy.    



இலங்ைக�ல் ெகாழும்பு நகரத்�ல் 
� ஜயவர்தனபுர ேகாட்ைட�ல் 
அைமயப்ெபற்றுள்ள ஈர�ல 

சூழல் ெதாகு�ேய ெபத்தகன ஈர�ல 
சூழல் ெதாகு�யாகும். �யவன்னா 
ஓயாைவ சுற்� இந்த ஈர �ல சூழல் 
ெதாகு� அைமயப்ெபற்றுள்ளது. 
இச் சூழல் ெதாகு�யானது 20 
ெஹக்ேடயர் பரப்பளைவக் ெகாண்டு 
இடஅைமவு ெபற்றுள்ளது.ேமலும் இச் 
சூழல் ெதாகு�யானது நகரத்�னுள் 
அைமந்�ருப்பது கு�ப்�ட்டு கூற 
ேவண்�ய அம்சமாகும். இவ் ஈர�லம் 
பல்ேவறு உ�ர் பல்வைகைமைய ெகாண்ட 
சூழல் ெதாகு�யாக காணப்படு�ன்றது.

இப் பகு��ல் �ட்டத்தட்ட 100 வைகயான 
தாவர இனங்கள்  50 வைகயான பறைவ 
இனங்கள்  20 வைகயான ��னங்கள், 120 
வைகயான வண்ணாத்துப் பூச்�கள்,  5 வைகயான 
பாம்புகள், மற்றும் பாலூட்�கைளயும் ெகாண்டு  
உ�ர் பல்வைகைம�ன் கூட்டுத் ெதாகு�யாக 
இந்த ஈர�ல சூழற் ெதாகு� காணப்படு�ன்றது.

ெபத்தகன ஈர�ல சூழல் ெதாகு��ல் 
காணப்படும் உ�ர் பல்வைகைம�ன் இைடத் 
ெதாடர்புகைள ேநாக்கு�டத்து, பறைவகள், 
�லங்குக�ன் வா�டங்கள் இங்கு தாவரங்கைள 
அண்�ேய காணப்படு�ன்றது. ேமலும் இைவ 

மரங்க�ல் ெபாந்துகைள அைமத்து தமது 
வா�ட ேதைவைய பூர்த்� ெசய்�ன்றன.
ேமலும் இப் பகு��ல் வாழும் உ��னங்கள் 
ஒன்றுடன் ஒன்று இைடத்ெதாடர்பு ெகாண்டு 
காணப்படு�ன்றன. அதாவது உணவு 
ெபற்றுக்ெகாள்வதற்காக இைடத்ெதாடர்ைப 
ேமற்ெகாள்�ன்றன. (உதாரணமாக காட்டுப் 
பூைன �ன் வைககள ��ய பறைவகள் பூச்� 
இனங்கைள தனது உணவாக உட்ெகாள்�ன்றன.
இவ்வாறாக உணவுச் சங்�� அைமப்�ல் ெப�ய 
உ��னம், ��ய உ��னங்கைள இைரயாக  
உட்ெகாண்டு ஒன்ேறாடு ஒன்று இைடத்ெதாடர்பு 
ெகாள்வதைன இச் சூழற்ெதாகு��ல் �றப்பாக 
ேநாக்கலாம்.

இங்கு வண்ணத்துப் பூச்��ன் வ�பங்கு 
அ�கமாகேவ காணப்படு�ன்றது. வண்ணத்துப் 
பூச்�யானது மண்�ல் காணப்படும் 
க�யுப்புக்கைள உ�ஞ்சுதல் மற்றும் மகரந்த 
ேசர்ைகக்கு உதவுதல் என்றவாறு சூழலுடன் 
இைடத் ெதாடர்�ைன ேமற்ெகாள்�ன்றது. 
ெவளவால்,  மர அ�ல் என்பன பழங்க�ன் 
�ைதகைள சூழ�ல் பரப்� �டுவதனால் 
தாவர இனப்பரம்பலுக்கு அைவ ெப�தும் 
பங்க�க்�ன்றன.

இவ் ஈர�ல சூழல் ெதாகு�யானது பல 
பயன்பாட்டு ெபறும�கைள உள்ளடக்� 
காணப்படு�ன்றைம கு�ப்�டத்தக்கதாகும்.
உதாரணமாக  ெவள்ளப் பாதுகாப்�ற்காக 
இங்கு தாைழ மரம் இயற்ைகயாகேவ 
அைமயப்ெபற்�ருப்பதைன அவதா�க்கலாம்.
அத்ேதாடு வரலாற்று ெபறும� வாய்ந்த 
இடமாகவும் இவ் ஈர �லம் காணப்படு�ன்றது.

மருந்து 
மூ�ைக தாவரங்கள் 

மற்றும் பழ வைககள்  �ைர 
வைககள்; அது மாத்�ரமன்� மகரந்த 

ேசர்ைக இச் சூழ�ல் உணவு உற்பத்�க்கு 
பா�ய பங்�ைன ேமற்ெகாள்�ன்றது.

இத்தைய இயற்ைக அன்ைன 
ஈன்ற�த்த ெபறும��க்க ெசாத்தானது  

இன்று �கவும் கவைலக்�டமான 
�ைலக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.அவ் 

வைக�ல் ெபத்தகன ஈர�லம் எ�ர் ேநாக்� 
வரும் பா�ய �ரச்�ைனகளாக (ெவல்லாதா) 
எனும் அந்�ய நாட்டு இனத்தாவரமானது 
இவ் ஈர�லம் முழுவதும் பர� ஈர�லத்ைத 
ஆக்�ர�த்துள்ளது.இதனால் சுேதச இன 
ெபறும��க்க தாவரங்கைள வளர �டாமல் 
முழு ேபாசைணகைளயும் இவ் அந்�ய 
இனம் உ�ஞ்�க்ெகாள்�ன்றது. இைவ அங்கு 
வளரும் ஏைனய  தாவரங்களுக்கு ஒரு ெப�ய 

அச்சுறுத்தலாக காணப்படு�ன்றது.ேமலும் 
இங்கு காணப்படும் ெவ�நாட்டு 
��னங்கள்; உள் நாட்டு �ன் 

இனங்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக 
காணப்படு�ன்றன. அதாவது 

உள் நாட்டு �ன் இனங்க�ன் 
முட்ைடகைள ெவ�நாட்டு �ன் 
இனங்கள் உட்ெகாள்வதால் 

அவற்�ன் இனப்ெபருக்கத்�ற்கு 
தைடயாக இைவ 

அைம�ன்றன. ெபத்தகன 
சூழல் ெதாகு��ல் �ல 
உ�ர்பல்வைகைமகள் 

அரு�ச் ெசல்�ன்றைமயும் 
அவதா�க்க 

கூ�யதாகவுள்ளது.

(உதாரணமாக) 
கருப்பு 
குரங்கு அ�வைடந்து 
ெசல்லும் உ��னமாக இங்கு 
அைடயாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளைம இவ் ஈர 
�லம் எ�ர்ெகாள்ளும் பா�ய அச்சுறுத்தலாகேவ 
காணப்படு�ன்றது.

இங்கு காணப்படும் 
உ�ர்ப்பல்வைகைமயானது இச் 
சூழற்ெதாகு�க்கு இன்�யைமயாததாகும். 
மா�ட நடவ�க்ைககள் மூலம் இவ் 
ஈர�லச் சூழல் மாசுபடுத்தப்பட்டு வரும் 
�ைலைம இங்கு உருவா�யுள்ளது. மற்றும் 
�ைல ேபண் தன்ைமயற்ற வளப் பயன்பாடு 
மூலம் �ன் இருப்புக்கள் அ�கள�ல் இங்கு 
சுரண்டப்படு�ன்றன. அது மாத்�ரமன்� 
சட்ட ��யற்ற முைற�ல் �ல தாவரங்கைள 
பயன்படுத்தல், ைகப்பற்றல், கால �ைல 
மாற்றம். இயற்ைக அனர்த்தம் என்பன 
இவ் ஈர �லம் எ�ர் ெகாண்டு வரும் பா�ய 
�ரச்�ைனகளாகும்.

இவ் ெபத்தகன ஈர�ல சூழற்ெதாகு�, 
ெபறும�யான உ�ர் பல்வைகைம�ன் 
ெதாகு�யாக காணப்படு�ன்றது. இதைன 
இயற்ைக ெசாத்து எனக் கரு� நம் 
ெசயற்பாடுகள் அைமயப் ெபறுமா�ன் இச் 
சூழ�ல் காணப்படும் பல்ேவறு உ��ன 
பல்வைகைமகைள பாதுகாத்துக் ெகாள்ளக் 
கூ�யதாக அைமயும்.  

எம்.ஐ பஸ்ரா
ெகாழும்புப் பல்கைலக்கழகம்

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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ெபத்தகன 
  ஈர�லம்

ெசந்தூரம் �றந்த நாள் பகு�க்கான உங்கள் அன்புச் ெசல்வங்க�ன் படங்கைள  எமது 
�ன்னஞ்சல் முகவ�க்ேகா 0714901181 எனும் வட்ஸ் அப் இலக்கத்�ற்ேகா அனுப்பலாம்.
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நா சா அமைபபு பசவவாய் கி்ரக ஆ்ராய்ச்சிக்கான அதிந-
வீன ப�ாழில்நுடெஙகள் அடஙகிய PRESERVANCE 
விணகலதம� கடந� ஆணடு ஜூமல ைா�ம் பசலுத-

தியது.  பசவவாய் கி்ரகததில் உயி்ரனஙகள் வாழவது சாததியைா 
என்ற ஆய்வுக்காகவவ பி்ரதவயகைாக இந� விணகலம் வடிவமைக்-
கபெடடது. 

ெயணதம� அடுதது பவற்றிக்ரைாக சரியாக 7 ைா� ெயணதம� 
அடுதது பவற்றிக்ரைாக பசவவாய்கி்ரகதம� அமடந�து. வைலும் 
விணகலததில் இருநது வ்ராவொடடிக் வ்ராவர், பஜசி்ரா ெள்்ளததில் 
கடந� வா்ரம் �ம்ரயி்றஙகியது.

வ்ராவர் இ்றஙகிய காடசி 
வைலும் பசவவாய் கி்ரகததின �ம்ரபெ்ரபபில் பெர்சர்வனஸ் 

வ்ராவர் இ்றஙகிய காடசிகம்ள மு�னமும்றயாக பவளியிடடுள்்ளது 
நாசா அமைபபு. 

அ�னெடி ெ்றநது பகாணடிருக்கும் விணகலததிலிருநது ொ்ராசூட 
மூலைாக பெர்சர்வனஸ் வ்ராவர் விடுெடடு 2 கிவலா மீடடர் தூ்ரத-
திற்கு கயிறு மூலம் கீவழ இ்றக்கபெடடு ைணற் ொஙகான இடததில் 
இ்றஙகும் காடசிகள் அதில் இடம்பெற்றுள்்ளது. 

 விஞஞானிகள் உற்சாகம் 
வைலும் நாசா அமைபபு பவளியிடட �கவலினெடி, விணகலத-

தின 3 ெகுதிகளில் பொருத�பெடடிருந� 5 வகை்ராக்கள் மூலம் 
இந� காடசிகள் ெடம் பிடிக்கபெடடுள்்ள�ாக ப�ரிவிக்கபெட-
டுள்்ளது. 

அதிலும் வ்ராவர் துல்லியைாக இ்றஙகிய காடசிமய பூமியின 
�ம்ரக்கடடுபொடடு நிமலயததில் இருநது ொர்த� விஞஞானிகள் 
உற்சாகம் அமடந�னர். 

இந� வ்ராவொடடிக் வ்ராவர் 5 மைல்கள் குறிபொக 6 சக்க்ரஙகள் 
பகாணட இந� வ்ராவொடடிக் வ்ராவர் 5 மைல்கள் தூ்ரம் வம்ர ெய-
ணிதது ைாதிரிகம்ள வசகரிக்கும். 

இ�ற்கு முனபு ஆற்றுபெடுமக இருந� இடைாக கரு�பெடுவ-
�ால், இஙகு கிமடக்கும் ைாதிரிகள் பசவவாய் கி்ரகம் குறித� ெல 
புதிய �கவல்கம்ள வழஙகும். 

அவ�வொல் இந� ைாதிரிகம்ள ைற்ப்றாரு வ்ராவர் மூலம் வரும் 
2031-ம் ஆணடு பூமிக்கு பகாணடு வ்ர நாசா திடடமிடடுள்்ளது. 

குறிபொக ஓ்ராணடுக்கு வ்ராவர் பசவவாய்கி்ரகததில் ஆய்வு 
வைற்பகாள்கி்றது. குறிபபிடடு பசால்லவவணடும் என்றால் 
பசவவாய் கி்ரகததில் ஓர் ஆணடு எனெது பூமிமய பொறுத�வம்ர 
687 நாடகள். 

வைலும் கார்ென மட ஆக்மசமட ஆக்சிஜனாக ைாற்றும் கருவி-
யும் வ்ராவருடன அனுபபிமவக்கபெடடுள்்ளது. 

இ�ன பவற்றிமய பொறுதது�ான ைனி�ர்கம்ள பசவவாய்க்கு 
அனுபபும் திடடதம� நாசா வகுக்கும்.

PRESERVANCE
NASA வின்
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மைன� :
என்னங்க 
ெசார்க்கத்�ல்
கணவனும் மைன�யும்
ேசர்ந்து
வாழ மு�யாதாேம?

கணவன் :
அதனாலதான் �
அது
ெசார்க்கம்.

வ�ற்ைறக் கட்� வாையக் 
கட்� �ச்சப்படுத்��ங்கேள.. இப்ப 
எப்ப� இருக்�ங்க?

என்ைன  க�த்துல கட்�ட்டு
ஒருத்தன் அள்�ட்டு 
ேபா�ட்டான்... 

கடைமைய ெசய்.. பலைன
எ�ர்பாராேத!

அப்ேபா  இந்த மாசமும் எனக்கு
சம்பளம் �ைடயாதா முதலா�..

ேடய் க�ன் ெபாய் ெசால்லக்   
கூடாது... அப்புறம் வாழ்க்ைக�ல்
கஷ்டப்படணும்!

ஸார் என்ேனாட லட்�யேம ெப�ய 
சட்டத்தர� ஆகணும்ங்கறது தான்! 
ெபாய் ெசால்லைலன்னா பணம்  
சம்பா�க்க மு�யாேத!

அந்த ஓட்டல்ல இட்�
மல்�ைகப் பூ மா�� 
இருக்கும்

அவ்வளவு �ன்னதாவா இருக்கும் 
அப்ேபா ேவற ஓட்டலுக்கு 
ேபாகலாம்

ரேமஷ்:
� இவ்வளவு மார்க் 
வாங்குேவன்னு
நான் �ைனச்சுக்கூட பார்க்கல 
ரேமஷ்:
நான் உங்கைள சந்ேதாஷப் 
படுத்தணும்னுதான் �ட் வச்சு
எழு�ேனன் சார்!

ஆ��யர்-  :
யாைன படம் வைரயச் 
ெசான்னால் ெவறும் 
வாைல மட்டும் வைரந்து 
காட்டு�ேய....
மாணவன் :
மற்ற பகு�ெயல்லாம் கரும்பு 
காட்டுக்குள்ள மைறஞ்�ட்டு 
ேசர்...

மகன் :
பணம் �க்கம்ன்னா என்ன ?
அப்பா :
என்ேனாட ேபர்ஸ் ெம�ஞ்சும் 
அம்மாட ேபர்ஸ் �ங்�யும் 
இருந்தா...! அதுதான் 
பண�க்கம்.

ஆ��யர் :
ஏன்டா....ஒரு வாரமா 
ஸ்கூலுக்கு வர�ல்ைல?
மாணவன் :
மா��ேல இருந்து 
�ழுந்�ட்ேடன் �ச்சர்!
ஆ��யர் :
மா��ல இருந்து 
�ழுறதுக்கு ஒரு 
வாரமாச்சா....?

ஒருவர் :
டாக்டர் �ட்�ல ெபாண்ணு பார்க்க ேபா�ங்கேள என்னாச்சு?
மற்றவர் :
ேபச்சுவார்த்ைத மு�ஞ்ச �றகு 'ெகான்சல்ட்�வ் �ஸ்' என்று த�யா 
பணம் வாங்�ட்டாேர..!

ெதாண்டர் :
தைலவருக்கு எைத எப்ப� ேபசுவது என்று 

ெத�ய�ல்ைல....!
மற்ற ெதாண்டர் :

அப்ப� என்ன தான் ேப�னார்?
ெதாண்டர் :

வாக்கு வங்�ைய அ�க�த்துக் ெகாள்ள  ேவண்டும் என்று 
கூறுவதற்கு  ப�லாக தனது பணத்ைத ைவப்�டு ெசய்து 
ெகாள்வதற்கான வங்�ைய அ�க�த்துக் ெகாள்ள ேவண்டும் 
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கைலக�ல் �றந்த கைலயாக 
�ளங்கும் பரதநாட்�யக் 
கைல�ல் �றந்து �ளங்கும் 

பரதநாட்�யத் தாரைக ெசல்� 
�ஜயகுமார் ��தவா�.  இவர்   
வடமாகாணத்�ல் உள்ள �ருைவயாறு,   
��ெநாச்�ையச் ேசர்ந்தவர் 
ேபார்க்கால சூழ்�ைல�லும் பரத 
நடனக்கைல�ன்  �து ஆர்வம் ெகாண்டு 
அந்த கைலைய முைறயாக கற்றுத் 
ேதர்ந்தவர். இதற்கைமய இத்துைற�ல் 
இளம் நுண்கைலமா� பரதநாட்�யம் 
பட்டம் ெபற்றவர். 

27 வயது �ரம்�ய பருவ மங்ைக. தான் 
ெபற்ற இன்பம்  ெபறுக இவ்ைவயகம் எனும் 
கூற்றுக்கைமய தான் கற்ற �த்ைதைய 
மற்றவர்களுக்கும் கற்றுக் ெகாடுக்க 
ேவண்டும் என்ற நன்ேனாக்கத்ேதாடு தனக்கு 
கற்றுக் ெகாடுத்த குரு�ன் ெபய�ேலேய 
நடனக் கல்லுா� ஒன்ைற நடத்� வருபவர் 
இவர்.   இவர் பல்கைலக்கழகத்�ல் கற்றுக் 
ெகாண்�ருக்�ன்ற காலத்�ல் கம்ேபா�யா�ல் 
நடன �கழ்ெவான்�ல் பங்ேகற்பதற்கான 
வாயப்பு 2019ஆம் ஆண்டு இவருக்கு 
�ைடத்துள்ளது. 2018ஆம் ஆண்டும் 2019ஆம் 
ஆண்டும் இவருக்கு இந்�யாவுக்கு ெசன்று 
நடன �கழ்வுக�ல் பங்ேகற்பதற்கான வாய்ப்பு 
இரு முைற �ைடத்துள்ளது. ேத�ய ���லும் 
சர்வேதச ���லும் பல்ேவறு ேபாட்�க�ல் 
பங்ேகற்று தனது �றைன ெவௗ�ப்படுத்� 
பல்ேவறு �ருதுகைள இவர் ெபற்றுள்ளார். 
��ெநாச்� �ருைவயாறு கல்லூ��ல் 

கல்� கற்றவர். கல்�ப் 
ெபாதுத் தராதர உயர் தரத்�ல் 
கைலப்���ல் கல்� கற்று 
பல்கைலக்கழகத்�ற்குள் 
�ரேவ�த்து பட்டம் ெபற்றவர் 
இவர். எமது ெசந்துாரம் 
நா�தைழ அலங்க�க்க 
இவைர ேபட்� காண 
�ைளந்த ேபாது அவர் 
உணர்வுபூர்வமாக கூ�ய 
கருத்துகள் இங்ேக வாசக 
ெநஞ்சங்கேளாடு ப�ர்ந்து 
ெகாள்�ேறாம்.

  பரதக்கைலப் பற்� �ங்கள் 
என்ன �ைனக்��ங்கள்?
இைறவேனாடு 

ேபசக் கூ�ய ஊடக 
ெமா�யாக நான் பரத 
நாட்�யக் கைலையப் 
பார்க்�ேறன். இது ஒரு 
ெதய்�கக் கைலயாகும். 
ம�த ெகௗரவத்ைத 
கண்�யப்படுத்தும் 
மன எழுச்�ையயும், 
நுண்ண�ைவயும் ெகாண்ட ஒரு 
கைல. இது கண்டு��த்தலும் 
கண்ட�தலும் ேபான்று ஆக்கம் 
��ந்த �ந்தைன நுணுக்கமான மற்றும் 
பகுப்பாய்வு �ந்தைன நயப்புைடயதாக 
இருக்கும். இது பண்பாட்�ன் பால் 
பற்றுறு� மரைபயும் மனப்பாங்ைகயும் 
�ருத்� ெசய்யும் தன்ைமக் ெகாண்டது. 
தன்னாற்றைலயும் கைல �கழ்வுகைள 
ஆற்றுப்படுத்தும் �றைனயும் சமூக 
அங்�காரம் மற்றும் புகைழயும் 
கைலஞர்க�ன் உளப்பாங்ைக 
வளர்த்தலும் பரதக் கைல ேதட�ன் 
�ேசட அம்சமாகத் �கழ்�றது.

 
  இதைன கற்றுக் ெகாள்ள 

�ரும்புபவர்களுக்கு, கற்றுக் 
ெகாள்பவர்களுக்கு �ங்கள் கூறும் அ�வுைர 
என்ன?
பரதக்கைல ப�ல்ேவாருக்கு 

முக்�யமாக இைச, தாள வாத்�யங்க�ல் 
ப�ச்�யம் இருப்பது அவ�யம். இைவ 
பரதக் கைல ஆற்றைல ெமருேகற்ற 
உதவும். குருபக்�, �டமான மனம், 
மற்றும் உடல் அைமப்பு ேபான்றைவயும் 

இதற்கு முக்�யமானைவயாகக் 
கருதப்படு�ன்றன.

   உங்களுக்கு பரதநாட்�யக் கைல�ன் �து 
ஆர்வம் ஏற்படக்காரணம் என்ன?
எமது ��ெநாச்� �ரேதசமானது 

இயற்ைகயாகேவ ஒரு கைலகூடமாகத் 
�கழ்ந்து வரு�ன்றது. நான் �றந்தது 
முதல் எனது �று �ராயத்�ல் இருந்து 
எழுச்�ப் பாடல்கள், ெதருக்கூத்துகள், 
சங்கநாதம் ேபான்ற உணர்ச்� 
ெமருகூட்டும் த�ழ்ப் பாடல்கைள 
ேகட்டு வரு�ன்ேறன். அதுேபால் 
நடனங்கைளயும் பார்த்து வரு�ன்ேறன். 
நான் ேபசும் ெமா� த�ழ். அது மட்டுேம 
எமது பண்பாடு, பழக்க வழக்கம் ஆகும். 
எமது ெபற்ேறார்  கைல �து அ�த ஆர்வம் 
�க்கவர்கள். நான் பாடசாைல�ல் 
அ�கமான கைல�கழ்ச்�கைளப் பார்த்து 
ர�த்துள்ேளன். அத்ேதாடு நான் ேபார் 
சூழ�ல் வளர்ந்தவள். 

அதனால் அ�கமாக �ரமரணம் 
எய்�யவர்க�ன் �ைனவு �னங்க�ல் 
அ�களவான பண்பாட்டு �க்க �ரா�ய 
மண்வாசைன �க்க நடனங்கள், 
நாட்�ய நடனங்கள் ஆ�யவற்ைறப் 
பார்த்துள்ேளன். இவற்ைறப் பார்த்து 
ர�த்ததன் மூலம் எனக்குள் அதற்கான 
ஆர்வம் ஏற்பட்டது.

  எங்கு அரங்ேகற்றம் ெசய்�ர்கள்?
�ழக்கு மாகாணத்�ல் உள்ள 

சுவா� �புலானந்தா அழ�யற் 
கற்ைககள் �றுவகத்�ல் நான்கு வருட 
நுண்கைலமா� பட்டப்ப�ப்�ன் 
இறு��ல் 2018.12.06ஆம் �க� 
இராசதுைர அரங்�ல் எனது 
அரங்ேகற்றம் இடம்ெபற்றது.

  �று வய�ல் பரதநாட்�யத்�ல் ஆர்வம் 
ஏற்பட்�ருந்தால் அது எத்தைன வய�ல்?
இதற்கான �ைடைய நான் 

ச�யாக கூறுவதாக இருந்தால், 10 
வய�ல் இருந்து என்று கூ�னால் 
�ைகயாகாது. எனது தாயார் �றுவயது 
முதல் பரதநாட்�யத்�ல் ஈடுபாடு 
ெகாண்டவர். ஆனால் அவர்களுைடய 
ெபற்ேறாரால் அவருக்கு அதற்கான 
வாய்ப்ைப வழங்க மு�ய�ல்ைல. 
அம்மா�ன் ஆைச என்னால் 
�ைறேவ��ட்டது என்று கூறலாம்.

  உங்கள் குருமார் பற்� கூறுங்கேளன்?
எனது குரு யாழ்ப்பாணம் 

உரும்�ராய் என்ற இடத்ைதப் 
�றப்�டமாகக் ெகாண்டவர். ெசல்� 
�வசுப்�ரம�யம் �வகைல. எனது 
நாட்�யலயா ெபயர் தான் எனது குரு 
�ன் ெபயர். 

பார் ேபாற்றும் பரத 
நாட்�யக் கைலைய ேபார்

முற்�ய ேவைள�லும் 
பற்� ��த்து ெபயர் ெபற்ற 

பருவ மங்ைக
�ளெநாச்� �ருைவயாறு �ஜயகுமார் ��தவா�
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தற்ேபாது அவர் உ�ேராடு இல்ைல. 
இறு�யாக யுத்தத்�ல் இறந்து �ட்டார். 

அவரது �ைனவாகத் தான் இந்த பரதநாட்�யக் 
கல்லுா�ைய ஆரம்�த்து நடத்� வரு�ன்ேறன்.

  �ங்கள் பரதநாட்�யம் கற்றுக்  ெகாடுக்க எங்ேகயாவது   
பரதநாட்�யக் கல்லுா�  ைவத்து இருக்��ங்களா?

ஆம். எனது �ராமம் �ருைவயாறு 
�ரேதசத்�ல் ைவத்துள்ேளன். �வகைல என்ற 

எனது குரு�ன் ெபய�ல் ஆரம்�த்துள்ேளன். 
அத்ேதாடு ��ெநாச்��ல் �ரபல்யமான 

கல்�க்கூடமாக �ளங்கும் என். ஈ. � கல்� 
�ைலயத்�ல் உயர்தர மாண�களுக்கு 
நடனம் கற்�க்�ன்ேறன். அத்ேதாடு 

அக்கராயம் ஸ்கந்தபுரத்�ல் உள்ள நடனப் 
பள்��ல் தைலைம நடன ஆ��யராக 
கடைமயாற்று�ேறன். ேமலும் ��ெநாச்� 
அக்கராயன் மகா �த்�யாலயத்�ல் பரதநாட்�ய 
ஆ��யராக ப�பு��ன்ேறன்.

  உங்களது குடும்பத்ைதப் பற்� கூறுங்கேளன்...
எனது குடும்பம் �க அழகானது. அம்மா. அப்பா, 

இரண்டு சேகாத�கள், மூன்று சேகாதரர்கள். எனது 
குடும்பத்�ல் அக்கா பரத நாட்�ய உைடகைள 

வ�வைமப்பவர். எனது  மூத்த அக்கா  அலங்காரம் , 
ஒப்பைன ெசய்வார்.  அவர்  �த்�ரம் பாடம்  ப�த்தவர்.  

தற்ேபாது ேபராதைன பல்கைலக்கழகத்�ல்  
ப�த்துக் ெகாண்�ருக்�றார்.  எனது தங்ைகயும் 
நடனம்  ப�த்துள்ளார்.  தம்� மூவரும் நடனத்�ல் 
ஈடுபாடு ெகாண்டவர்கள். நாட்�ய நாடகம் 
நடனம் என்பவற்�ல் ஈடுபாடு ெகாண்டவர்கள். 
இரண்டாவது தம்� நடனத்�ல் ெதா�ல்நுட்ப 

இயக்கங்கைள ச�பார்ப்பவர். எனது நடனம் 
ச�யாக �ைறவு ெபறுவதற்கு எனக்கு உறுதுைணயாக 

இருப்பார்.  கைட� தம்�யும் மூத்த தம்�யும் எனது 
நடனத்�ல் பங்ேகற்று ந�ப்பவர்கள், ஆடுபவர்கள். எனது 
தந்ைதயாரும் தாயாரும் என்ைன �றுவய�ல் இருந்து 
நடனப்ேபாட்�களுக்கு அைழத்துச் ெசல்வார்கள். எனது 

குடும்பம் இல்ைலெயன்றால், நடனத்துைற�ல் என்னால் 
சா�க்க மு�யாது இருந்�ருக்கும். எனது தாய், தந்ைத எனது 

வரம் என்று தான் ெசால்ல ேவண்டும். எனது சேகாதரர்கள் 
தான் என்ைன ஊக்�ப்பவர்கள். �கவும் ஒற்றுைமயான 
பாசமான அழகான குடும்பம். கடவு�ன் வரம் எனது 
குடும்பம். 

நடனத்துைற�ல் �ங்கள் இதுவைர கற்றுக் ெகாண்டது 
பற்� கூறுங்கேளன்.

நான் உலகத்துடன் இைணவதற்கான ெசாந்த 
வ� பரதநாட்�ய துைற. எனக்கு 

நடனத்துைற 
கற்றுக் ெகாடுத்தது அ�கம். நான் கற்பதற்கு 
�ைறயேவ உள்ளது. ேபாட்�கள் �ைறந்த 
கைலத்துைற�ல் ச�ப்புத் தன்ைம, ெபாறுைம 
�கவும் முக்�யமானது. அேத ேபால 
�மர்சனங்கைள ஏற்றுக் ெகாள்ளுதல், 
ஏற்ற இறக்கங்கைள தாங்�க் ெகாள்ளுதல் 
முக்�யமாகும். 

உடல், உள ஆேராக்�யத்துக்கு �க 
முக்�யமான சாதமாக பரதநாட்�யம் 
�ளங்குவேதாடு சமகால சமூக பண்பாட்ைட 
ேப� பாதுகாக்க ேசைவக் கரு�யாகவும் 
�ளங்கு�றது. கைல�ன் ஊடாக எமது பாரம்ப�ய 
பண்பாட்டு �ழு�யங்கைள பாதுகாத்துக் 
ெகாள்ள ெதா�ற்துைற கைலயாக �ளங்கு�றது.

  
  எப்ப�யான மணாளைன எ�ர்பார்க்��ங்கள்..?
கைலத்துைற�ல் ஈடுபாடு ெகாண்டவராக 

இருக்க ேவண்டும். இன்னும் மாப்�ள்ைள பற்� 
ேயா�க்க�ல்ைல. 

  பரத நாட்�யம் அரங்ேகற்றம் ெசய்ய �ைறய பணம் 
ேவண்டும் அல்லவா...?
பரத நாட்�யத்துைற�ல் அரங்ேகற்றம் 

�க முக்�யமானதுதான். பணம் இல்லாத 
மாண�களுக்கு �ைறய சவாலாகவும் 
எட்டக்க�யாகவும் காணப்படு�றது. 

  �ங்கள் தற்காப்புக் கைலையயும் கற்றுள்�ர்களா?
எங்களுைடய பாதுகாப்பு எங்க�டேம 

தங்�யுள்ளது. மன ைத�யம் ேவண்டும், 
துாய �ந்தைன ேவண்டும், குருபக்� எல்லாம் 
தற்காப்புக்கைல�ல் ேமல�கமாக கற்கும் ேபாது 
உடல் வைளவதற்கும் இலகுவாக பரதநாட்�யம் 
ஆடுவதற்கும் பழகுவதற்கும் எ�தாக இருக்கும்.

  முகபாவம் பற்�க் கூறுங்கேளன்..?
அ�நயம் என்பது உலக 

நைட பாவைனகைள 
அழகு ெபறக் 
காட்டுவதாகும். உலக 
நைடமுைற பாவைனகைள 
உலகத்��ருந்தும் 
சமூகத்��ருந்தும் தான் 
அ�ய ேவண்டும். 

ேக.ஈஸ்வர�ங்கம்
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சூ ர்யாவுக்கு தற்ேபாது ப�ேசாதைன ெசய்த�ல் 
ெகாேரானா ெதாற்று இல்ைல என்று 

வந்துள்ளது. 
ந�கர் சூர்யாவுக்கு �ல �னங்களுக்கு முன்பு 

ெகாேரானா ெதாற்று ஏற்பட்டு ெசன்ைன�ல் உள்ள 
த�யார் ஆஸ்பத்���ல் அனும�க்கப்பட்டு 
��ச்ைச ெபற்றார். �ன்னர் �ட்டுக்கு ெசன்று 
த�ைமப்படுத்�க்ெகாண்டு ��ச்ைசைய 
ெதாடர்ந்தார். பாண்�ராஜ் இயக்கத்�ல் சூர்யா 
ந�க்கும் படப்��ப்பு பூைஜயுடன் கடந்த 15-ந் 
�க� ெதாடங்�யேபாது ெகாேரானா பா�ப்�னால் 
அ�ல் அவர் கலந்து ெகாள்ள�ல்ைல. சூர்யா 
இல்லாமேலேய �ற ந�கர்கைள ைவத்து 
படப்��ப்ைப நடத்�னர். இந்த �ைல�ல் 
சூர்யாவுக்கு தற்ேபாது ப�ேசாதைன ெசய்த�ல் 
ெகாேரானா ெதாற்று இல்ைல என்று வந்துள்ளது. 
இதுகு�த்து தயா�ப்பாளர் ராஜேசகர் பாண்�யன் 
டு�ட்ட�ல் ெவ��ட்ட ப��ல், “அன்பான 
ர�கர்களுக்கு, சூர்யாவுக்கு ெகாேரானா ப�ேசாதைன 
ெசய்த�ல் ெதாற்று இல்ைல என்று வந்துள்ளது. 
அவருக்காக �ரார்த்தைன ெசய்த அைனவருக்கும் 
நன்�'' என்று கூ�யுள்ளார். இது ர�கர்களுக்கு 
ம�ழ்ச்�ைய ஏற்படுத்� உள்ளது. குணமைடந்ததால் 
�ைர�ல் படப்��ப்�ல் பங்ேகற்க உள்ளார்.

�க்பாஸ் �ரபலமான �வா� நாரயணன் 
தனக்கு எந்த மா��யான படங்க�ல் ந�க்க 

�ருப்பம் என்பைத ெத�வாக கூ�யுள்ளார். 
�ஜய் ���ல் ஒ�பரப்பான பகல் �லவு, 
கைடக்குட்� �ங்கம் ஆ�ய ��யல்க�ல் 
ந�த்தவர் �வா� நாராயணன். மாடலான இவர் 
பல �ளம்பர படங்க�லும் ந�த்துள்ளார்.

இந்�ைல�ல் அண்ைம�ல் �ஜய் ���ல் 
ஒ�பரப்பான �க்பாஸ் �சன் 4 �கழ்ச்��ல் 

பங்ேகற்றார். இந்�ைல�ல் ஊடகம் ஒன்றுக்கு 
ேபட்�ய�த்துள்ள �வா�, �க்பாஸ் �கழ்ச்� 
கு�த்தும் தனது ��மா கனவு கு�த்தும் மனம் 
�றந்து ேப�யுள்ளார்.

அவர் ேப��ருப்பதாவது, எனக்கு �க்பாஸ் 
�கழ்ச்� ெராம்ப ��க்கும், முந்ைதய 
�சன்கைளெயல்லாம் பார்த்�ருக்�ேறன். 
கடந்த �ச�ேலேய நான் பங்ேகற்க 
ேவண்�யது, ஆனால் எனக்�ருந்த �� ��யல் 
க�ட்ெமண்ட்ஸால் என்னால் பங்ேகற்க 
மு�யாமல் ேபானது.

இம்முைற அவற்�ல் இருந்து �ேரக் எடுக்க 
�ரும்�யதால், அந்த ேநரத்ைத �க்பா�ல் 
ெசலவ�க்கலாம் என �ைனத்ேதன். �க்பாஸ் 
ேஷா எனக்கு பல அனுபவங்கைள ெகாடுத்தது. 
�க்பாஸ் �ட்�ல் இருந்த 90 நாட்களும் 
ஃபன் மற்றும் எண்ெடர்ெடய்ன்ெமன்ட்தான். 
இதன் மூலம் எனக்கு நல்ல நண்பர்களும் 
�ைடத்துள்ளார்கள்.

எனக்கு மற்றவர்க�டம் பழக நாட்கள் 
ஆகும். ஆனால் இந்த �கழ்ச்�க்கு �றகு 
நான் மா��ட்டதாக �ைனக்�ேறன். எனக்கு 
எப்ேபாதும் ேஹப்�யாக இருக்க ேவண்டும். 
குட்� ஸ்ேடா� பாட�ல் வருவது ேபால் 
ைலஃப் இஸ் ஷார்ட்.. ஆைகயால் என்னுைடய 
மந்�ரம் எப்ேபாதும் ேஹப்�யாக இருக்க 
ேவண்டும் என்பதுதான்.

என் அம்மாதான் எனக்கு எல்லாமும். �க்பாஸ் 
�ட்டுக்குள் நடந்த �ல �ஷயங்களால் என் 
அம்மா ெராம்பேவ காயப்பட்டுள்ளார் என்பைத 

உணர்ந்ேதன். என் அம்மா எனக்கு 
எப்ேபாதும் நல்லதுதான் �ைனப்பார். 
என்ைன நான் �ரூ�க்க ேவண்டும் 
என்றுதான் கூறுவார். அதனால் நான் 
ெசய்தைத யா�டமும் �யாயப்படுத்த 
ேவண்டும் என்ற அவ�யம் இல்ைல.

எனக்கு ந�ப்பு ��க்கும் ந�க்க 
��க்கும். எனக்கு ��மா துைறக்குள் 
ெசல்ல �ருப்பம் இருந்தது. 
அ�ர்ஷ்டவசமாக எனக்கு ெட��ஷ�ல் 
வாய்ப்பு �ைடத்தது. நான் ��ய�ல் 
ந�த்துக் ெகாண்�ருந்த ேபாது எனக்கு 
படங்க�ல் ந�க்க வாய்ப்பு வந்தது. ஆனால் 
அப்ேபாது எனக்கு 18 வயதுதான்.

���ல் ந�த்து �ட்டு �ன்னர் 
படங்க�ல் ந�க்கலாம் என்று 
�ைனத்�ருந்ேதன். தற்ேபாது எனக்கு 3 
வாய்ப்புகள் �ைடத்துள்ளது. �ைர�ல் 
இதுெதாடர்பான அ�காரபூர்வ அ��ப்பு 

ெவ�யாகும். எனக்கு �ேரா�ன்களுக்கு 
முக்�யத்துவம் அ�க்கும் படங்க�ல் ந�க்கத்தான் 
ஆைச.

ஆனால் நான் அதற்கு �று ெபண் என்று 
�ைனக்�ேறன். தாக்கத்ைத ஏற்படுத்தும் 
கதாப்பாத்�ரத்�ல் ந�க்க ேவண்டும். க்யூட், ��யஸ் 
எல்லாம் ேமட்டேர இல்ைல. நான் என்னுைடய 
ெபஸ்ட்ைட ெகாடுக்க ேவண்டும். இவ்வாறு ந�ைக 
�வா� நாராயணன் ெத��த்துள்ளார்.

அந்தமா�� 
படங்கள் 

பண்ண தான் ஆைச

சூர்யாவுக்கு NO ெகாேரானா

10 வருஷமாக ெலாக்டவு�ல் நான்

பங்ேகற்றார். இந்�ைல�ல் ஊடகம் ஒன்றுக்கு 
ேபட்�ய�த்துள்ள �வா�, �க்பாஸ் �கழ்ச்� 
கு�த்தும் தனது ��மா கனவு கு�த்தும் மனம் 
�றந்து ேப�யுள்ளார்.

�கழ்ச்� ெராம்ப ��க்கும், முந்ைதய 
�சன்கைளெயல்லாம் பார்த்�ருக்�ேறன். 
கடந்த �ச�ேலேய நான் பங்ேகற்க 
ேவண்�யது, ஆனால் எனக்�ருந்த �� ��யல் 
க�ட்ெமண்ட்ஸால் என்னால் பங்ேகற்க 
மு�யாமல் ேபானது.

�ரும்�யதால், அந்த ேநரத்ைத �க்பா�ல் 
ெசலவ�க்கலாம் என �ைனத்ேதன். �க்பாஸ் 
ேஷா எனக்கு பல அனுபவங்கைள ெகாடுத்தது. 
�க்பாஸ் �ட்�ல் இருந்த 90 நாட்களும் 
ஃபன் மற்றும் எண்ெடர்ெடய்ன்ெமன்ட்தான். 
இதன் மூலம் எனக்கு நல்ல நண்பர்களும் 
�ைடத்துள்ளார்கள்.

ஆகும். ஆனால் இந்த �கழ்ச்�க்கு �றகு 
நான் மா��ட்டதாக �ைனக்�ேறன். எனக்கு 
எப்ேபாதும் ேஹப்�யாக இருக்க ேவண்டும். 
குட்� ஸ்ேடா� பாட�ல் வருவது ேபால் 
ைலஃப் இஸ் ஷார்ட்.. ஆைகயால் என்னுைடய 
மந்�ரம் எப்ேபாதும் ேஹப்�யாக இருக்க 
ேவண்டும் என்பதுதான்.

�ட்டுக்குள் நடந்த �ல �ஷயங்களால் என் 
அம்மா ெராம்பேவ காயப்பட்டுள்ளார் என்பைத 

�ளு�ளுப்பூட்�ய 
முத்தம் 
2014ம் ஆண்டு �ஸ் 

ேகரளாவாக 
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர் �ப்� 
ச�. �ன்னர் படங்க�ல் ந�த்து 
�ரபலமானார்.

ெதலுங்கு, மராத்�, கன்னடம், 
மைலயாளம் என பல படங்கள், 
ெவப் ெதாடர்கள் ஆ�யவற்�ல் 

ந�த்துள்ளார் ந�ைக 
�ப்� ச�.  த��ல் 

ெவ�யா�யுள்ள நானும் �ங்�ள் தான் படத்�லும் 
ந�த்துள்ள �ப்� ேபட்�ய�த்துள்ளார்.

காதலர்கள் �ன ஸ்ெபஷலாக �ைறய படங்கள் 
�ைரயரங்குக�ல் ெவ�யா�ன. R. ேகா� இயக்கத்�ல் 

அட்டக்கத்� �ேனஷ், �ப்� ச� ந�ப்�ல் காதலர்கள் 
�னத்ைத முன்�ட்டு �ங்�ள் பசங்கைள 
கவரும் வைக�ல் "நானும் �ங்�ள் தான்" படம் 
ெவ�யா�யுள்ளது.

காதலர்கள் �னம் என்றால் தங்களுக்கு ஞாபகம் 
வருவது என்ன என்ற ேகள்�க்கு, இதுவைர�ல் 
தன்னுைடய ேவலன்ைடன் எப்ேபாதும் அம்மா 
தான் எனவும், ந�கர் �த்�க் ேராஷன் �து பப்� 
லவ் இருந்ததாகவும் ேபட்�ய�த்துள்ளார் 
�ப்� ச�.

இந்த ஆண்டு காதலர்கள் �னத்ைத 
முன்�ட்டு என்ன ஸ்ெபஷல் என்ற 

ேகள்�க்கு "நானும் 
�ங்�ள் தான்" படத்ைத 
ப�லாக கூ�னார். 
ேமலும் நானும் 
�ங்�ள் தான் படத்ைத 
கு�த்து ேப�ய �ப்�, 
ர�கர்களுக்கு ஜா�யான 
படம் எனவும் 
கூ�யுள்ளார். ேமலும் 
முத்தம் கு�த்தும் 
பல சுவாரஸ்யமான 
ேகள்�க்கு 
�ளு�ளுப்பாக 
ப�ல் 
அ�த்துள்ளார்.

நைகச்சுைவ ந�கர் 
வ�ேவலு, 
ச�பத்�ய 

�கழ்ச்� ஒன்�ல் 
பங்ேகற்ற ேபாது, பட 
வாய்ப்பு �ைடக்காதது 
கு�த்து உருக்கமாக 
ேப�யுள்ளார்.

த�ழ் பட உல�ல் 
முன்ன� நைகச்சுைவ 
ந�கராக கலக்�ய 
வ�ேவலுக்கு வயதானவர்கள் 
முதல் குழந்ைதகள் வைர 
அைனத்து வய�லும் ர�கர்கள் 
உள்ளனர்.

இம்ைச அரசன் 24-ம் 
பு�ேக� படத்�ல் ந�க்க 
அவர் மறுத்ததால் இயக்குனர் 
ஷங்கர் அ�த்த புகா�ன் 
ேப�ல் வ�ேவலுைவ பு�ய 
படங்களுக்கு ஒப்பந்தம் ெசய்ய 
தயா�ப்பாளர் சங்கம் தைட 
��த்தது.

இதனால் கடந்த �ல 
வருடங்களாக படங்க�ல் 
வ�ேவல் 

ந�க்க�ல்ைல. தயா�ப்பாளர் 
சங்கத்�ன் தைடைய �� அவருக்கு 
வாய்ப்பு அ�க்க பட அ�பர்கள் 
தயங்கு�ன்றனர்.

இந்த �ைல�ல், ச�பத்�ல் 
�கழ்ச்� ஒன்�ல் பங்ேகற்ற 
வ�ேவலு, பட வாய்ப்பு 
�ைடக்காதது கு�த்து 
உருக்கமாக ேப�யுள்ளார். 
அவர் ேப�யதாவது: 
“உங்களுக்ெகல்லாம் ஒரு 
வருஷம் தான் ெலாக்டவுன். 
ஆனால் நான் பத்து வருஷமா 
ெலாக் டவு�ேலேய தான் 
இருக்�ேறன். இப்ேபாதும் 

ந�க்க உடம்�ல் 
ெதம்பு 

இருக்கு, 

ஆனால் யாரும் வாய்ப்பு 
தருவ�ல்ைல எனக்கூ�ய 
வ�ேவலு, கர்ணன் படத்�ல் 
வரும் உள்ளத்�ல் நல்ல உள்ளம் 
பாட�ல் வஞ்சத்�ல் �ழ்ந்ேதனடா 
என்ற வ�ைய பாடும்ேபாது 
கண்கலங்�னாராம்.
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பாம்பு கடித்த பின்பு 
கடிபட்ட இ்டததில் 

இருக்கும் ்தசைசை வெடடி 
எடுக்க வெண்டும் அல்்லது 
கடிபட்ட இ்டததிற்கு வேல் 
இறுக்கோக சகக்வகாண்டு 
கட்ட வெண்டும் என்வறெல்்லாம் 
நீஙகள் இதுெசை எஙகாெது 
படிதது ைாைாெது வைால்லிக் 
வகடடு இருக்க ொய்ப்புண்டு.

பாம்பு கடித்த உடனே அந்த 
இடததில் வாமை மவதது 
உடேடிைாக ்ரத்ததம்த உறிஞ்சி 
ெவளினை எடுததுவிடடால் 
உயிர் பிமழததுவிடலாம் 
என்று கூட ஒரு மூட நம்பிக்மக 
உண்டு.

இைற்மக ைருததுவம் எனும் 
ெபைரில், பாம்பு கடித்த 
இடததின் அருனக கிமடக்கும் 
பசமசை இமல சைாமை ஊற்ை 
னவண்டும் என்றும் ஒரு ெசைய்தி 
உலா வருகிைது. இதுவம்ர 
இ்தற்கு அறிவிைல்பூர்வைாே 
நிரூபணம் எதுவும் இல்மல.

ஆோல், இமவ 
ைாவும் அறிவிைலுக்குப 
ெபாருந்தா்தமவ ைடடுைல்ல, 
உண்மைைாேமவயும் 
அல்ல. இவற்ைால் னந்ரம் 
வீணாகி பாம்புக் கடிைால் 
பாதிக்கபபடடவருக்கு 
உயிர் னபாகும் ஆபதது்தான் 
அதிகைாகும்.

எந்த வமக பாம்பு கடித்தது 
என்பம்த, ைருததுவர்களுக்கு 
ெ்தரிைபபடுததுவ்தற்காக அந்தப 
பாம்பின் வமகமை கடடாைம் 
அறிநது ெகாள்ள னவண்டும், 

முடிந்தால் அம்த அடிததுக் 
ெகான்று ைருததுவைமேக்கு 
ெகாண்டு ெசைல்ல னவண்டும் 
என்ெைல்லாம் கூட உஙகம்ள 
அறிவுறுததும் சைமூக ஊடகப 
பதிவுகளும் இமணை்த்ளக் 
காெணாளிகளும் ஏ்ரா்ளம்.

இறுக்கைாகக் கடடுவ்தால் 
"ஆபதது"

"பாம்பு கடித்த இடததின் 
அருனக இறுக்கைாே கயிறு 
உளளிடடவற்மை ெகாண்டு 
கடடுவ்தால் எந்த ஒரு பைனும் 

இருக்காது. ஒருனவம்ள 
அபபடி கடடபபடடால், 
அந்தக் கடடு அகற்ைபபடுவம்த 
நல்ல ைருததுவ வசைதிகள 
ைற்றும் ைருததுவ 
நிபுணர்கள உமடை ெபரிை 
ைருததுவைமேகள, ைருததுவக் 
கல்லூரி ைருததுவைமேகள 
உளளிடடவற்றில் ெசைய்வன்த 
நல்லது. ஏெேன்ைால், 
இறுக்கைாக கடடபபடடிருந்த 
கடடு பிரிக்கபபடும் ெபாழுது 
அந்த இடததில் இருநது ்ரத்த 

ஓடடம் அதிகைாகும். இ்தன் 
கா்ரணைாக உடலின் பிை 
பாகஙகளுக்கும் ெசைன்ைமடநது 
பாதிபபும் அதிகைாகும். 
நல்ல வசைதிகள உள்ள 
ைருததுவைமேகளில் இந்த 
பாதிபமப குமைபப்தற்காே 
சிகிசமசைகம்ள எளிதில் ெசைய்ை 
முடியும்," என்று ெ்தரிவிக்கிைார் 
்தடைவிைல் ைருததுவத 
துமைமைச னசைர்ந்த ைருததுவர் 
முததுக்குைார்.

கடித்தது எந்த வமக பாம்பு 

என்று ஆ்ராய்சசி ெசைய்து 
ெகாண்டிருநது னந்ரதம்தக் 
கடததுவம்த விட, விம்ரவில் 
பாதிக்கபபடடவம்ர 
ைருததுவைமேக்கு ெகாண்டு 
ெசைல்வதில்்தான் கவேதம்த 
ெசைலுத்த னவண்டும். 
ஏெேன்ைால், எந்த வமகப 
பாம்பு கடிதது இருந்தாலும் 
பாம்புக் கடிக்கு எதி்ராக 
வழஙகபபடும் ைருநது 
ஒன்று்தான் என்று அவர் 
ெ்தரிவித்தார்.

"பாம்புக்கடி படட 
பின்பு கயிறு கடடுவ்தால் 
பலனில்மல என்பம்தயும் 
்தாண்டி, அந்த நசசு கடிபடட 
இடததினலனை அதிகைாக 
ன்தஙகி இருபப்தற்கும் 
கயிறு கடடபபடுவது 
வழிவகுக்கும். இ்தன் 
கா்ரணைாக கடிபடட இடததில் 
அணுக்கள பாதிக்கபபடடு, 
சீழ் பிடிக்கும் நிமல கூட 
உண்டாகலாம்," என்கிைார் 
திருபபூர் ைாவடட அ்ரசு 
்தமலமை ைருததுவைமேயில் 
கண்காணிபபா்ள்ராக 
உள்ள ைருததுவர் 
னகாபாலகிருஷணன்.

உண்மையில் பாம்பு 
கடித்தவுடன் என்ே 
ெசைய்ை னவண்டும் என்ே 
ெசைய்ைக்கூடாது என்பம்த 
காண்னபாம்.

பாம்பு கடித்த உடன் என்ே 
ெசைய்ை னவண்டும்?

நாக பாம்பு, கடடு விரிைன், 
சுருடமட விரிைன், கண்ணாடி 
விரிைன். இந்த நான்கு வமகப 
பாம்புகன்ள இநதிைாவில் 
அதிக பாம்புக்கடி ை்ரணததுக்கு 
கா்ரணைாக உள்ளே.

ஒருவருக்கு பாம்பு கடித்தது 
ெ்தரிைவந்தானலா அது கடிதது 
இருபபது னபால உணர்ந்தானலா 
என்ே ெசைய்ை னவண்டும் 
என்ை சில வழிமுமைகம்ள 
உலக சுகா்தா்ர அமைபபு 
வகுததுள்ளது.

 எந்த இடததில் அந்த நபம்ர 
பாம்பு கடித்தன்தா அஙகிருநது 
உடேடிைாக அவர் ெவளினைை 
னவண்டும்.

    பாம்பு கடித்த உடல் 
பாகததின் அருனக னைாதி்ரம், 
வம்ளைல், காபபு, பின்ரஸெலட 
உளளிடட எம்தனைனும் 
அணிநதிருந்தால் அம்த 
உடேடிைாக அகற்ை 
னவண்டும். ஏெேன்ைால் 
கடிபடட இடததில் வீக்கம் 
ஏற்படடால் இவற்றின் 
கா்ரணைாக அபாைம் 
ஏற்படலாம்.

    பாம்பு கடித்த 
உடல் பாகம் அருனக 
இறுக்கைாகக் கடடக் 
கூடாது. அபபடி 
இறுக்கைாக இருந்தால் 
்ரத்த ஓடடம் ்தமடபடும்.

    பாம்பு கடித்த இடததில் 
வீக்கதம்த உண்டாக்காைல் 
ந்ரம்பு ைண்டலதம்தத ்தாக்கும் 
்தன்மையுள்ள பாம்புகளின் 
கடிகளுக்கு ைடடும் மக 
அல்லது கால் வி்ரல்களில் 
இருநது கடிபடட இடம் ைற்றும் 
அ்தற்கும் னைல் னபண்னடஜ் 
அல்லது எலாஸடிக் சுற்றி 
(Pressure immobilisation 
technique) நசசு உடலின் பிை 
பாகஙகளுக்கு ப்ரவாைல் 
்தடுக்கலாம். ஆோல், ்ரத்த 
ஓடடம் ்தமடபடும் அ்ளவுக்கு 
மிகவும் இறுக்கைாக இருக்கக் 
கூடாது. ்தமசைப பிடிபபுக்கு 
ஒடடபபடும் னபண்னடஜின் 
இறுக்கனை னபாதுைாேது.

கடிபடடவர் இைன்ைவம்ர 
உடமல அமசைக்காைல் இருக்க 
னவண்டும்.

    பா்ரம்பரிை ைருததுவ 
முமை எனும் ெபைரில் 
அறிவிைல்பூர்வைாக 
அஙகீகரிக்கக்கபபடா்த அல்லது 
ஆபதம்த விம்ளவிக்கக் 
கூடிை எந்த வமகைாே 
மு்தலு்தவி சிகிசமசைமையும் 
ெசைய்ைக்கூடாது.

    ைருததுவ வசைதி கிமடக்கும் 
வம்ர பாதிக்கபபடடவம்ர 
இடது பக்கைாக ெ்ரக்கவரி 
ெபாசிஷன்-இல் படுக்க 
மவக்கவும்.

    மூசசுபபாம்த 
்தமடபடாைல் இருபபம்த 
உறுதி ெசைய்ை ்தமலயும் 
கழுததும் னந்ராக இருக்கும் 
வமகயில் படுக்க மவக்க 
னவண்டும்.

    ஒரு மகமை பக்கவாடடில் 
னைல்னநாக்கியும் இன்ெோரு 
மகமை ைடிதது கன்ேததின் 
அருகிலும் மவக்க னவண்டும்.

    மு்தலு்தவி ெசைய்பவரின் 
எதிர் திமசையில் இருக்கும் 
பாதிக்கபபடடவரின் 
முழஙகாமல 90 டிகிரிக்கு 
ைடிக்க னவண்டும்.

    பாதிக்கபபடட நபர் 
மு்தலு்தவி ெசைய்யும் நபம்ர 
னநாக்கி இருக்கும் திமசையில், 
அவ்ரது உடமலத திருபப 
னவண்டும்.

    ைடிததுக் கன்ேததில் 
மவக்கபபடட மக ்தமலக்கு 
ஆ்த்ரவாக இருபபம்த உறுதி 
ெசைய்ை னவண்டும்.

பாம்பு கடித்த 
பின்பு என்்ன 
செய்ய வேண்டும்? 
என்்ன செய்ய கூடாது
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ெகாேரானாைவ தடுக்க 
ரூ.2.80 லட்சம் வழங்�ய �ச்ைசக்காரர்!

தூத்துக்கு� ஆலங்குளத்ைதச் ேசர்ந்தவர் 
பூல்பாண்�யன். இவர் �ச்ைச எடுத்து 

வரு�றார். ெகாேரானா ஊரடங்கு காலத்�ல் 
�ச்ைச எடுத்த ெதாைக�ல் உணவு ெசலவு 
ேபாக �தமுள்ளைத ெகாேரானா தடுப்பு 
நடவ�க்ைகக்காக 27 முைற தலா ரூ.10 
ஆ�ரம் �தம் மதுைர மாவட்ட �ர்வாகத்�டம் 
வழங்�னார். இதற்காக சுதந்�ர �ன �ழா அன்று 
அவருக்கு பாராட்டு சான்�தழ் வழங்கப்பட்டது.

இந்�ைல�ல், அவர் 28 வது முைறயாக ரூ.10 

ஆ�ரத்ைத முதல்வர் �வாரண ��க்கு மதுைர 

கெலக்டர் அலுவலகத்�ல் வழங்��ருக்�றார்.

அதாவது இதுவைர அவர் 2.80 லட்சம் ரூபாய் 

�� வழங்�யுள்ளார்!‘‘மதுைர�ல் இருக்கும் 

வைர �ச்ைச எடுத்து வரும் பணத்ைத 

ெதாடர்ந்து வழங்குேவன்...’’ என ெகத்தாக 

ெசால்�றார் பூல்பாண்�யன்.

ஒட்�சைன 
சுவா�க்காமல் 
வாழும் அ�சய 
�லங்�னம்
�லங்குகள் ஒட்�சைன மட்டும் சுவா�த்து 

வாழ்�ன்றன என்பது அ��ய�ன் 
கூற்றாகும். இந்�ைல�ல் ஒட்�சைன 
சுவா�க்காமல் வாழும் உல�ன் முதல் 
�லங்�ைன இஸ்ேரல் �ஞ்ஞா�கள் 
கண்ட�ந்துள்ளனர்.

இந்த �லங்கு உலகம் �தான அ��யல் 
கூற்�ல் மாற்றத்ைத ஏற்படுத்�யுள்ளது. 
ெவறும் 10 ெசல்கேள ஆன இந்த 
ஒட்டுண்� �லங்�ன் ெபயர் 'ேக�குயா 
சல்மா�ேகாலா' (HENNEGUYA 
SALMANICOLA ). இது சல்மான் �ன்க�ன் 
தைசக�ல் வாழ்�ன்றன. இவ்�லங்ைக 
ஆய்வு ெசய்த�ல் அ��டம் ஒட்�சைன 
சக்�யாக மாற்றும் '�ேடாசாண்ட்�யா' 
இல்லாதது கண்டு��க்கப்பட்டது.

ஒஸ்��யா�ல் ெசல்லப் �ரா�யாக 
வளர்க்கப்படும் பூைன ஒன்று 

�ன்னஸ் சாதைன பைடத்து ஆச்ச�யத்ைத 
ஏற்படுத்�யுள்ளது.

ஆஸ்��யா நாட்�ல் Anika Moritz 
(20) என்பவருக்குச் ெசாந்தமான Alexis 
என்ற ெபண் பூைன ஒரு ��டத்�ல் 
அ�க தந்�ரங்கைள 
(Tricks) �கழ்த்� �ன்னஸ் 
சாதைனைய மு�ய�த்தது .

அ�கா�ன் ெத�வான  
வ�முைறகைளப் �ன்பற்�,  
Alexis நம்பமு�யாத 26 
தந்�ரங்கைள ெசய்துள்ளது.

Alexis 12 வார குட்�யாக 
இருந்த ேபா��ருந்து 
அதற்கு அ�கா 
ப�ற்�ய�த்துவரு�றார். 

இப்ேபாது Alexis-க்கு 8 வயதா�றது.
ேஜர்மன் மற்றும் ஆங்�ல ெமா�க�ல் 

26 கட்டைளகளுக்கு Alexis ெசயைல 
�கழ்த்�க்காட்�யுள்ளது. இந்த �ன்னஸ் 
��ேயா சமூக வைலத்தளங்க�ல் 
ைவரலா�வரு�றது.

உல�ன் புத்�சா� பூைன : 
�ன்னஸ் சாதைன பைடத்த அ�சயம்!!
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எல்பர்ட்

சார்பியல் கோட்ாடு

ஐன்ஸ்டைன
1918ல் ஜேரைனி ச்ரணமைந்து. 

ஜொரும் முடிந்்தது. 1919ல் ஆல்ெரட் -
டும் எல்்ாவும் ைணம் புரிந்து 

ப�ாணைனர.

என் ஜ�ாட்ொட்டின்-
ெடி நட்சத்தி்ரத்தி-

லிருந்து ெயணித்து 
பூமிக்கு வரும் 

ஒளியின் ொம்த 
சூரியமன அணுகும் 

ஜொது வமையும். 
எனஜவ நட்சத்தி்ரம் 
இைம் பெயரந்்தது 
ஜொலத் ப்தரியும்.

இம்த நட்சத்தி்ரங�ள் 
ெ�லில் ப்தரியும் முழு 

சூரிய கி்ர�ணத்தின்-
ஜொது ைட்டும்்தான் 
நிரூபிக்� முடியும்.

ைற்்ற விஞஞாயினர ஐன்்ஸமைனின் ஜ�ாட்-
ொட்மை ஜசாதிக்� விமழந்்தனர.

இஙகிலாந்தில்....

பிஜ்ரசில் ைற்றும் கிழக்�ாபபிரிக்�ாவில் 
உள்ை இந்்தத் தீவிலும் நம் ஆட்�ள் இருந்-
்தால் இந்்த கி்ர�ணத்ம்த ப்தளிவா� �ாண 

முடியும்.

சரி பசயயலாம்..

சரியான விடைடய எழுதுங்கள்
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"ஒரு ேதால்� ஏற்பட்டால் ேமேல முயற்� 
ெசய்யாமல் இருப்பதுதான் நமது பல�னேம. 

இன்னுெமாருமுைற முயற்� ெசய்து 
பார்ப்ேபாேம எனும் எண்ணம்தான் ெவற்�க்கு 
�ச்சயமானைவ"

தாமஸ் ஆல்வா எ�சன் தான் இவ்வாறு கூ��ருந்தார்.
முயன்றால் மு�யாதது ஒன்று�ல்ைல என்பார்கள். நம்மால் 

இது �ச்சயம் மு�யாது என்று �ன்வாங்காது   �ரும்பத் �ரும்ப 
�டாமுயற்�யுடன் ெசய்தால் கட்டாயம் ெவற்�  �ைடக்கும்.அது 
நமக்கு ேமலும் நம்�க்ைகைய ஊட்டும் இல்ைலயா.

இம்முைற நான் ெராம்ப �� பகு�க்காக சந்�த்த நபர் 
�ழ்மட்டத்�ல் இருந்து �டா முயற்�யால் சா�த்தவர். ெப�தாக 
ப�ப்பு வாசைன இல்லா�ட்டாலும் ெசாந்த முயற்�யால் இன்று 
உயர்ந்�ருக்�றார். பஸ் உத�யாளராக, நடத்துநராக இருந்து இன்று 
பல பஸ்களுக்கு ெசாந்தக் காரராக இருக்கும் அக்கைறப்பற்ைறச் ேசர்ந்த  
ஆதம்ெலப்ைப அன்சார் தான் அவர். அவருக்கு 46 வயதா�றது. 

சா�க்கும் ெவ� அவைர உச்சத்�ல் �றுத்�யது. பட்ட கஷ்டங்கள் 
ப�யாக கைறந்து இன்று �ம்ம�யாக வாழ்ந்து மற்றவர்கைளயும் வாழ 
ைவத்துக் ெகாண்�ருக்�றார்.

'' நான் 9 ஆம் வகுப்பு வைர தான் ப�த்ேதன். எனக்கு 10 
வய�ருக்கும் ேபாது வாப்பா ெமௗத்தா�ட்டார். �ல காலத்�ல் 

நானாவும் ெமௗத்தா�ட்டாரு. என்ைன ப�க்க ைவக்க வச� இல்ைல. 
அதனால் குடும்ப கஷ்டத்தால் ப�ப்ைப பா��ல் �றுத்து�ட்ேடன்''

அவ�ன் ேசாகக் கைத�ன் ஆரம்பம் இது.
இது அவரது வாழ்�ல் �ருப்பத்�ற்கு வ�யைமத்துள்ளது.
'' வாப்�ற்கு ெத�ந்த பஸ் நடத்துனர்கள் மற்றும் சார�கள் 

இருந்தார்கள். அவர்களுடன் ேசர்ந்து ெகாண்ேடன். அக்கைறப்பற்று-
ெகாழுப்பு பஸ்�ல் உத�யாளராக ேவைல பார்த்ேதன். ஒரு நாைளக்கு 
5 ரூபா சம்பளமாக �ைடத்தது. ெகாழும்�ல் இருந்து வரும் பஸ்ைஸ 
கழு� சுத்தம் ெசய்வது தான் எனது ேவைல. பஸ் இரவு 12 ம�க்கு 
�ன்னர் தான் வரும் அந்த ஜாமத்�ல் தான் எனக்கு ேவைல ஆரம்�க்கும்'' 

ஆரம்ப நாட்க�ல் 5 ரூபா காசுக்காக பட்ட கஷ்டங்கைளயும் �று 
ைபயனாக இளைமப் பருவத்ைத ெதாைலத்து ஆறங்குள வ�ற்றுக்காக 
பட்ட ேவதைனகைளயும் அன்சார் �ைனவூட்�னார்.

உத�யாளர் �ைல�ல் இருந்து நடத்தநராக அடுத்த கட்டத்�ற்கு 
முன்ேன�ய ேபாது அவருக்கு வயது 17 வய�ருக்கும். சுமார் 3 
வருடங்கள் நடத்துனராக அவரது காலம் ஓ�யது.தூர  ேசைவ பஸ்கள் 
இர�ல் தான் பய�க்கும் . அதனால் தூக்க மு�யாது. காைல�ல் தான் 
தூங்க ேவண்டும்.

அது மாத்�ரமன்� 1990 க�ல் இைடக்�ைட குண்டுகள் 
ெவ�க்கும். அரந்தலாவ தாக்குத�ன் ேபாது கூட இவர் பஸ்�ல் 
நடத்துநராக இருந்து ம��ைழ�ல் உ�ர் தப்��ருக்�றார். பூனாைன�ல் 

ைவத்து துப்பாக்�ச் சூட்டுக்கு கூட இலக்கா��ருக்�றாராம்.
பட்டகா�ேல படும் என்பது  ேபான்று  கஷ்டப்படுபவனுக்கு 

ேமலும் துன்பங்கள் தான் வ�ைசயாக வந்து ேசர்ந்துள்ளது. நடத்துனராக, 

உத�யாளராக  ப�யாற்றுேவார்  சமூகத்�ல் குைறவாக  ம�த்தாலும் 
அைதப்பற்�ெயல்லாம் ெபாருட்டாக  ெகாள்ளாது  ப�யாற்� 
வந்துள்ளார் அன்ஸார்.

'' இந்த ெதா�ல் ேவண்டாம். �ட்டு�டு என அம்மா நச்ச�ப்பார்.
எனக்கு ேவறு ெதா�ல் ெத�யாது. எனேவ இ�ேல இருந்து�ட்ேடன்.
கஷ்டங்கைள ெபாறுத்துக் ெகாண்ேடன். மற்ற �றுவர்க�ன்  இளம் 
பராயம்  ேபான்று நண்பர்கள்,�ைளயாட்டு, ெபாழுதுேபாக்கு என்று 
எதுவும் என்னுைடய வாழ்�ல் வர�ல்ைல '' 

��த்தவாறு கூ�னாலும் மனதுக்குள் புைதந்து �டக்கும் ேவதைன 
கண்க�ல் ெத�ந்தது.

இந்த �ைல�ல் தான் அவர் 1993 இல் குைவத்�ற்கு ெதா�லுக்காக 
ெசன்றார். அங்கு 5 வருடங்கள் ெதா�ல் பு�ந்தார்.

மாதாந்தம் பணம் ெசலுத்த பஸ்ெஸான்ைற வாங்�   ஒட்டும் 
முயற்��ல் கால் ைவத்தாலும் அதுவும் ேதால்��ல் தான் 
மு�ந்துள்ளது. �ரும்பவும் ெவ�நாடு ெசன்று உைழத்து  ேவன் வாங்� 
வாடைகக்கு ஓட்�யுள்ளார். அதன் �ன்னர் 2003 இல் குத்தைகக்கு பஸ் 
ஒன்ைற ெபற்று ஓ�னாராம். �ண்டும் ேதால்� தான்.

இம்முைற அவர் ேதர்ந்ெதடுத்த நாடு லண்டன். அங்கு ெசன்று  6 
வருடங்கள் உைழத்து பஸ் வாங்� ஓட்டும் கனைவ 

�ைறேவற்ற பாடுபட்�ருக்�றார் அன்சார்.
அங்கு உைழத்த பணத்�ல் 

பஸ்ெஸான்ைற வாங்� �ட்டு 2011 
இல் நாடு �ரும்��ருக்�றார். இவ்வாறு 
ஆரம்பமான பயணம் இம்முைற 

முன்ேனற்றப் பாைத�ல் ெசன்றதாக 
ெபருைமயாக கூ�னார் அன்சார்.  2015 ஆம் 

ஆண்டாகும் ேபாது 8 ஆ� �ன்னர் 9 ஆக பஸ்கள் 
கூ�யதாம்.

ெவற்�கரமாக ெசன்ற இவ�ன் பாைத�ல் �ண்டும் 2019 இல் 
தடங்கல் ஏற்பட்டது. அது பற்� அவர் இவ்வாறு கூ�னார்.

'' ெதாடர்ந்து முன்ேனற்றகரமாக ஒ�க் ெகாண்�ருந்ேதன். உ�ர்த்த 
ஞா�று குண்டு தாக்குதலுடன் பஸ் ெதா�ல் படுத்து�ட்டது. மக்கள் 
பய�ப்பது குைறந்தது.இதனால்  4 பஸ்கைள �ற்ேறன். தற்ெபாழுது 5 
பஸ்க�ல்  2 பஸ்கள் தான் ஓடு�ன்றன. அதுவும் ஆசன அளவுக்கு கூட 
பய�கள் �ைடயாது. ெகாேரானா �ரச்�ைன ேவறு வந்து மரத்தால் 
�ழுந்தவைன மாடு முட்�யது ேபான்றா� �ட்டது'' ேசாகத்ைதயும் 
��த்தப� ெசான்னார் அன்ஸார்.

எ�ர்கால இலக்குபற்� �ன�ய  ேபாது,
'' நாட்ைட �ட்டு ேபாவது தான் இலக்கு'' என்று நைகச்சுைவயாக 

கூ�னார்.
ஏன் என்ற எமது ேகள்�க்கு ப�ல் அ�த்த அவர்,
'' �ைலைம ேமாசமா� வரு�றது. நம்� என்னுடன் ேசர்த்வர்கள் 

�லர் ஏமாற்�னார்கள்.பஸ் ெதா��ல் வருமானம் குைறந்து வரு�றது'' 
என்றார்.

பஸ் ெதா��ல் எ�ர் ெகாண்ட �ரச்�ைனகைளயும் அவர் 
ப�ர்ந்தார்.

'' 2015 முதல் இன்று வைர பல தடைவ இர�ல் கல்ல� 
தாக்குதல்களுக்கு முகங் ெகாடுத்�ருக்�ேறன். 32 தடைவ பஸ்�ன் முன் 
கண்ணா� கல்�� உைடக்கப்பட்டுள்ளது. ெதா�ல்  ெபாறாைம தான் 
காரணம். பக்க கண்ணா�க்கு கூட அ��ழுந்துள்ளது. ஆனால் ஒருநாள் 
கூட பஸ் ஓடுவைத �றுத்த�ல்ைல''

பஸ்கைள வ�ம�த்து ெகாள்ைளய�த்த சம்பவங்கேளா கப்பம் 
ெபற்ற சம்பவங்கேளா நடந்ததா என்று �ன�ேனன்.

'' அப்ப� எதுவும் நடந்த�ல்ைல. ேஜ.�.� �ரச்�ைன காலத்�ல் 
அவ்வாறு நடந்�ருக்�றது'' என்றார்.

நடத்துநராக இருந்த ேபாது இடம்ெபற்ற சுவாரஸ்யமான 
சம்பவங்கைளயும் அவர் ��த்தவாறு ப�ர்ந்தார்.

'' அம்����ய ஊடாக ெசல்ைக�ல் நடுஇர�ல் குழந்ைத 
ெயான்றுடன் ெபண் ஒருவர் பஸ்ைஸ �றுத்துமாறு ைககாட்டுவார். 
சார�யாக இருந்து �ர்சா மாமா பஸ்ைஸ �றுத்துவார்.  கதைவ �றந்தால் 
யாரும் இருக்கமாட்டார்கள். அேத ேபால பஸ்�ல் �ல ேவைள ெப�ய 
முயல்கள் ேமாதும். அவற்ைற அேத இடத்�ல் துண்டு ேபாட்டு எடுத்து 
ெசன்று சைமத்து சாப்�டுேவாம்.'' 

ஒரு தடைவ ஒேர இர�ல் 6 தடைவகள் பஸ்�ன் டயர் ெவ�த்து 
�கவும் கஷ்டப்பட்ேடாம்.அன்ைறய �னம் நான் தான் பஸ்ைஸ ஓட்�ச் 
ெசன்ேறன். அ�காைல 3 ம�க்கு ெதாடங்�ய பயணம் அடுத்த நாள் 
பகல் 3 ம�க்கு தான் ெகாழும்ைப அைடந்ேதாம். சார� அனும�ப் 
பத்�ரம் இல்லாத �ைல�ல் இப்ப� தான் ஓட்டப் பழ�ேனன்'' என 
அந்த நாள் ஞாபகங்கைள அடுக்�னார்.

 பஸ்�ல் உத�யாளராக,நடத்துநராக,சார�யாக ப�யாற்�யதால் 
பய�கள் �ரச்�ைனகள் பற்� ெதாடர்ச்�யாக கவ�ப்பாராம் அன்சார்.

பஸ் பயணத்ைத ஆரம்�த்து உ�ய இடத்ைத அைடயும் வைர 
பய�க�ட�ருந்து வரும் அைழப்புகைள ெச�சாய்த்து அவற்ைற 
�ர்ப்பைத வழக்கமாக ெகாண்டுள்ளார் இவர். பஸ் ெதா�ல் தன்னுடன் 
மு�ந்து �டட்டும்  எனவும் �ள்ைளகைள இ�ல் இைணக்க மாட்ேடன் 
என்றும்  அன்சார் ெத��த்தார்.

ஷம்ஸ் பா�ம்
shumsfahim@gmail.com

(தகவல், பட  உத� எம். �லான்)
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நடத்துனராக இருந்து பஸ் 
உரிைமயாளாக மாறிய அன்ஸார்
விடா முயற்சியும் அர்ப்பணிப்பும் என்ைன உயர்த்தியது

வருடங்கள் உைழத்து பஸ் வாங்� ஓட்டும் கனைவ 
�ைறேவற்ற பாடுபட்�ருக்�றார் அன்சார்.

பஸ்ெஸான்ைற வாங்� �ட்டு 2011 

முன்ேனற்றப் பாைத�ல் ெசன்றதாக 
ெபருைமயாக கூ�னார் அன்சார்.  2015 ஆம் 

ஆண்டாகும் ேபாது 8 ஆ� �ன்னர் 9 ஆக பஸ்கள் 
கூ�யதாம்.

ெவற்�கரமாக ெசன்ற இவ�ன் பாைத�ல் �ண்டும் 2019 இல் 

நான்
ெராம்ப 
��...
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ம�தர்க�ன் அழைகயும், 
கம்�ரத்ைதயும் அ�க�த்துக் 
காட்டுவது அவர்கள் அ�யும் 

உைடகள் தான். அவ்வாறு ெபண்களும் 
அவர்களுக்கு அழைகயும் தன்னம்�க்ைகையயும் 
தரக்கூ� உைடகைளேய அ��ன்றனர். ஆனால் 
ெபண்க�ல் ஒருபகு��னர் தங்கள் உைடக�ல் 
�ருப்�யைடவ�ல்ைல. அதற்கு காரணம் 
அவர்களது உடல் அைமப்பு. ஒல்�யாகேவா 
அல்லது குண்டாகேவா இருக்கும் ெபண்கள் 
தங்கள் உடல் அைமப்புக்கு ஏற்ற உைட எது? 
என்று ெத�யாமல் த�த்துப்ேபா�றார்கள். 
நைடமுைற�ல் இன்ைறய ெபண்கள் 
ேபஷனுக்கு அ�க முக்�யத்துவம் 
ெகாடுக்�றார்கள். ேமலும் தங்களுக்கு 
ஏற்ற உைட, ஆபரணம், மற்றும் �றம் 
ெத�ந்து ெகாள்வ�ல் �கவும் ஆர்வமாக 

உள்ளார்கள். அ�க 
�றத்துடன் 

காட்�ய�ப்பவர்களுக்கு, சுமாரான �றத்�ல் 
ேதான்று�றவர்களும், தங்களுக்கு எந்த 
�றத்�லான உைட ெபாறுத்தமாக இருக்கும்? 
என்று குழம்பு�றார்கள். அவர்கள் குழப்பம் 
�ங்�, அழகான உைடகைள ேதர்ந்ெதடுக்க 
ேதைவயான ஆேலாசைனகள்!

* உயரமாகவும், ஒல்�யாகவும் உள்ள 
ெபண்கள் குறுக்ேக ேகாடுகள் ேபாட்ட 
உைடகைளேயா அல்லது ெப�ய �சன்கள் உள்ள 
உைடகைளேயா அல்லது ெப�ய ேபாடர்கள் 
ேபாட்ட உைடகைள அ�ந்ததால் பார்க்க 
அழகாக இருக்கும்.

* �ல ெபண்க�ன் ஒட்டுெமாத்த உடல்வாகு 
ஒல்�யாகத் ேதான்றும். ஆனால் கால்கள் 
மற்றும் சற்று த�த்த �ைல�ல் அைமந்�ருக்கும். 
அப்ப�ப்பட்டவர்கள் ெல�ன்ஸ் அ�யலாம். 
அவர்கள் அடர்ந்த �றத்�லான ெல�ன்ைஸ 
ேதர்ந்ெதடுக்கேவண்டும். சற்று குண்டான 
கால்கைள இது ஓரளவு ஒல்�யாக 
காட்டும். இவர்கள் ெபாதுவாகேவ உடைல 
இறுக்�ப்��க்கும் உைடகைள த�ர்ப்பது 
நல்லது. சற்று ெகட்�யான து��ல் 
தயார் ெசய்யப்பட்ட ெல�ன்ஸ்கைள 
அவர்கள் ேதர்ந்ெதடுத்து அ�ய ேவண்டும். 
�ரவுன், அடர் பச்ைச, கறுப்பு, ேந� ப்ளூ, 
ேபர்�ள் ேபான்ற �றங்கள் அவர்களுக்கு 
ெபாருத்தமானது. இளம் �றத்�லான குர்�ைய 
இதற்கு ேமலாைடயாக அ�யலாம்.

* குண்டாக உள்ள ெபண்கள் ��ய 
�ைசன்கள் உள்ள உைடகைளயும், ��ய 
ேகாடுகள் ேபாட்ட உைடகைளயும், அகலம் 
குைறவாக உள்ள ெபாடர்கள் ேபாட்ட உைடகள் 
அ�வது அழகாகவும், ஒல்�யாகவும் ெத�யும்.

* குள்ளமான, த�மனான 
உடல்வாகு ெகாண்டவர்களுக்கு 
ெசாப்ட் �ல்க், மட்கா, 
மால்கு� ேபான்ற 
து�வைக�லான உைடகள் 
ஏற்றது. அவர்கள் சரும 
�றத்துக்கு ஏற்ற 
அடர்�றங்கைள 

ேதர்ந்ெதடுக்க 
ேவண்டும். 
இதைன 
நன்றாக �ளட் ெசய்து 
உடுத்�னால், உடலுக்கு 
ெபாருத்தமாகவும், 

சற்று உயரம் 
கூடுதலாகவும் 

ெத�யும். 

*  ெதா�லுக்கு ெசல்லும் ெபண்கள் உைடகள் 
அ�வ�லும் ஆபரணம் அ�வ�லும் 
கவனம் ெசலுத்த ேவண்டும். சற்று கனமான 
ஒேர ஒரு ஆபரணம் அ�ந்தால் ேபாதுமானது. 
உைடகைள ெபாருத்தவைர�ல் புடைவயும், 
குர்த்�யும் 'ெச� பார்மல் லுக்' ெகாடுக்கும். 
�னன் ேபண்ட், ெடாப்பும் 'ெச� பார்மல் லுக்' 
தரும். எந்த உைடயாக இருந்தாலும் ெப�ய 
'ெகாலர்', 'த்� ேபார்த்' அல்லது 'புல் ெலன்த் 
ஸ்�வ்- ெபாருந்தும். ெமஜந்தா, ெலமன், மஞ்சள் 
ேபான்ற ப�ச் �றங்கைள த�ர்க்க ேவண்டும்.

* �வப்பு �றம்  ெகாண்டவர்களுக்கு 
அேனகமாக எல்லா �றங்களும்  ெபாருத்தமாக 
இருக்கும் . ப�ச்  �றங்கள்  அவர்கள்  அழைக 
தூக்கலாக்கும் . ெமட்டா�க்ஸ் , �ம்மர் 

ேஷட்ஸ்  ேபான்றைவகளும்  �வப்பு �ற 
சருமத்�ற்கு ஏற்றது.

*  �வப்பாக இருக்கும்  ெபண்களுக்கு 
டார்க்  கலரும் , கறுப்பாக இருக்கும்  
ெபண்களுக்கு ைலட்  கலரும்  ெபாருத்தமாக 
இருக்கும்  என்ற ெபாதுவான கருத்து உள்ளது 
ஆனால்  அது �கவும்  தவறு. கருப்பாக 
இருக்கும்  ெபண்கள்  ைலட்  கலர்  உைட 
அ�ந்தால் ,

அவர்கள்  ேமலும்  கறுப்பாகத்  ெத�வார்கள் . 
ஆனால்  �வப்பாக இருக்கும்  ெபண்கள்  
ைலட்  கலர்  அ�ந்தால்  ேமலும்  அழகாகத் 

ெத�வார்கள் . கறுப்பான ெபண்களுக்கு 
ஓவர்  ைலட்டாகவும்  இல்லாமல் , ஓவர்  
டார்க்காவும்  இல்லாமல்  இருக்கும்  
��யமான கலர்கள்  தான்  �கவும்  �றந்தது. 
உதாரணமாக கறுப்பான ெபண்கள்  புளு 
கலர்  உைடகைள 
அ�ந்தால்  பார்க்க 
�கவும்  அழகாகவும் , 
கலராகவும்  
ெத�வார்கள் .

*  உயரமானவர்களுக்கு "ெலாங்க்  
ஸ்கர்ட்ஸ் ” ெபாருத்தமாக இருக்கும் . கால்  
பாதம்  வைர மைறக்கும்  'ேபாேஹா ஸ்கர்ட் ' 
அ�க அழகு தரும் . �ங்�ள்  கலர்  ஸ்கர்ட்  
�த்  �ராட்  ெபாடர்  வைக இப்ேபாது 
இளம்  ெபண்களால்  அ�கம்  �ரும்� 
அ�யப்படு�றது. கலம்கா�, ெஜய்ப்பூர்  
��ண்ட் 

ெமட்��யல்கள்  இந்த வைக ெடாடருக்கு 
ஏற்றது.

*  ஜாெமட்�க்  அல்லது புேளாரல்  ��ண்ட்  
ெகாண்ட ஸ்கர்ட்டுகள்  ெபரும்பாலான 
ெபண்களுக்கு ெபாருத்தமாக இருக்கும் . 
அடுக்கடுக்காக ேதான்றும்  "டயர்ஸ்  
ஸ்கர்ட்டும் ' நன்றாக இருக்கும் . இத்தைகய 
ஸ்கர்ட்டுகள்  அ�யும்ேபாது �ங்�ள் 

கலர்  ெடாப்  அ�வது ெபாருத்தமானது. 
ஸ்�வ்  ெலஸ்  ெடாப்பும்  அழகு தரும் . இந்த 
ஸ்கர்ட் , ெடாப் அ�யும்ேபாது �ல்வர்  
அல்லது பழங்கு��ன மக்கள்  அ�வது 
ேபான்ற ஆபரணம்  அ�வது ெமருேகற்றும் .

*  எந்த ஒரு ஆைடைய அ�ந்த உடன்  
அது நமக்கு ஏற்றதாக இருக்�றதா?  இது 
�ட்  ஆ�றதா? என்று கண்ணா��ன்  முன்  
�ன்று உங்களுக்கு �ங்கேள சுய �மர்சனம்  
ெசய்துெகாள்ளுங்கள் . 

 

 நமக்கு ெபாருத்தமான உைடகைள 
ெதரிவு ெசய்வது எப்படி!...

உள்ளார்கள். அ�க 
�றத்துடன் 

 குள்ளமான, த�மனான 
உடல்வாகு ெகாண்டவர்களுக்கு 
ெசாப்ட் �ல்க், மட்கா, 
மால்கு� ேபான்ற 
து�வைக�லான உைடகள் 
ஏற்றது. அவர்கள் சரும 

அடர்�றங்கைள 

நன்றாக �ளட் ெசய்து 
உடுத்�னால், உடலுக்கு 

கூடுதலாகவும் 

�கவும்  அழகாகவும் , 
கலராகவும்  
ெத�வார்கள் .

உள்ளார்கள். அ�க 
�றத்துடன் 

ேபஷனுக்கு அ�க முக்�யத்துவம் 
ெகாடுக்�றார்கள். ேமலும் தங்களுக்கு 
ஏற்ற உைட, ஆபரணம், மற்றும் �றம் 
ெத�ந்து ெகாள்வ�ல் �கவும் ஆர்வமாக 

உள்ளார்கள். அ�க 

அடர்�றங்கைள 
ேதர்ந்ெதடுக்க 

ேவண்டும். 
இதைன 
நன்றாக �ளட் ெசய்து 
உடுத்�னால், உடலுக்கு 
ெபாருத்தமாகவும், 

சற்று உயரம் 
கூடுதலாகவும் 

அடர்�றங்கைள 
ேதர்ந்ெதடுக்க 

ேவண்டும். 

நன்றாக �ளட் ெசய்து 
உடுத்�னால், உடலுக்கு 
ெபாருத்தமாகவும், 

சற்று உயரம் 
கூடுதலாகவும் 

ெத�யும். 

கலர்  உைடகைள 
அ�ந்தால்  பார்க்க 
�கவும்  அழகாகவும் , 

ெத�வார்கள் .

�கவும்  அழகாகவும் , 
கலராகவும்  
ெத�வார்கள் .

நமக்கு ெபாருத்தமான உைடகைள நமக்கு ெபாருத்தமான உைடகைள 
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ftpQu; K.Nkj;jhtpd; 
ghly;fspy; ftpj;Jtk;

GJf;ftpijapaypd; jhj;jh vd tpopf;fg;gLfpd;w 
gd;Kfg; gilg;ghsp ftpQu;  K.Nkj;jh. jkpo; 

vOj;Jg;gug;gpy; jd;Dila tpj;Jtf; ftpijfs; 
%ykhf ed;F mwpag;gl;;lnjhU gilg;ghspAk; 
,tuhthu;. ftpij ntspapy; K.Nkj;jhtpd;ரரரரரரரரர 
ftpijfSf;nfd;W cyfg;gug;gpy; ,d;Wk; 
ngUthupahd urpfu;fSk;> thrfu;fSk; ,Ug;gJ 
ntspg;gil. xU fhyj;jpy; ,isNahu;fs; 
gyupdJk; tpUg;Gf;ftpijahf Nkj;jhtpd; 
ftpijfSk;> mtuJ E}y;fSk; ,Ue;jpUf;fpd;wd. 
kpfr;rpwe;j ftpauq;f ftpQuhd K.Nkj;jhtpd; 
ftpauq;f muq;fpYk; $l ngUthupahd 
kf;fs; $Ltjw;Fupa fhuzk; K.Nkj;jhtpd; 
ftpijfs; vspa eilapy; midtUk; EfUk; 
gbahf mike;jpUf;fpd;wik mtUf;Fz;lhd 
jdpj;JtkhFk;.

ftpQu; K.Nkj;jhit ftpij ntspapy; 
juprpj;jtu;fSk;> mwpe;jtu;fSk; K.Nkj;jhtpd; 
jpiuapirg; ghly;fs; gw;wpa rpwg;Gf;fisAk; 
ed;F mwpe;jpUf;f $batu;fshfNt ,Ug;gu;. jkpo; 
jpiuapirg;ghly; ntsp mJnthU kpf ePz;l 
gug;G. me;j ntspapy; ftpQu; K. Nkj;jhtpDila 
Vuhskhd ghly;fs; gpurpj;jk; ngw;w ghly;fshf 
,Uf;fpd;wd ,d;dKkha;. Mdhy; ,e;j ghly;fs; 
K.Nkj;jhtpDila ghly;fs; jhd; vd;gij 
mNefu; mwpe;jpUg;gjpy;iy. mwpaKw;gLtJkpy;iy. 
K.Nkj;jhtpd; vOj;J nkhop mJ mtUf;fhd 
jdpg;ghq;F. mJ ftpijfshfl;Lk;> 
ghly;fshfl;Lk; midj;J ,lq;fspYk; mtu; 
ifahs;fpd;w tpjj;jpy; mtu; ifNju;e;jtuhf 
jd;id Kd;dpWj;jpf; nfhs;fpd;whu;.
nghJtho;tpy; $l kpfr;rhjhuzkhd xU 

md;whl thrpahfNt mtuJ tho;tpay; efu;tJ 
mwpe;jnjhd;W. 2018k; Mz;L [dtupapy; nrd;id 
Gj;jf fz;fhl;rpapy; fye;J nfhs;fpd;w tha;;g;G 
vdf;F fpilj;jJ. ehd; nrd;w xUehspy; 
vOj;jhsu; gpugQ;rdpd; Gjpa E}y; ntspaPL xd;W 
,lk;ngWk; epfo;tpy; ehDk; fye;J nfhz;Nld;. 
vdJ gf;fj;J Mrdj;jpy; kpfr;rhjhuzkhf xU 
kdpju; kpFe;j mikjpNahL jd;ghl;by; ,Ue;J 
nfhz;bUf;fpd;whu;. Kjypy; Qhgf ntspf;Fs; 
me;j kdpju; Fwpj;j ve;j vz;zKk; te;J 
Nghftpy;iy. mjd; gpd;du; Neuk; nry;yr; 
nry;yNt me;j Kfk; K.Nkj;jh jhd; vd 
epidtpw;F tu ifyhF nfhLj;J vd;id 
mwpKfk; nra;J nfhz;L xU gj;Jepkplk; 
Ngrpf;nfhz;Nld;. mtUila ரfz;zPu;G+f;fs;ர           
E}y; ehd; tpUk;gp gbf;Fk; xU E}y;. me;jstpw;F 
K.Nkj;jh mtu;fs; kpfr;rhjhuzkhd xUtuhf 
tho;e;J nfhz;L gy Kj;jhd gilay;fis 
ekf;fhf je;jpUf;fpd;whu;.
ftpQu; K.Nkj;jhtpDila ghly;fs; Vuhsk; 

Ftpe;Jfplf;fpd;w ntspapy; mtupd; ftpj;Jt 
Moj;ij Gupe;J nfhs;tjw;F rhd;whjhuq;fshf 

xU rpy ghly;fis Fwpg;gpLtjd; %yk; ,d;d 
,d;d ghly;fs; ftpQu; K.Nkj;jhtpDilaJ 
jhd; vd;gij Gjpa ek; jiyKiwapdu; mwpe;J 
nfhs;sf; $bajhf ,Uf;Fk;.
K.Nkj;jhtpDila ghly;fs; gytw;wpYk; 

kpfr;rpwg;G tha;e;j ghly;fspy; xd;whf 
,Uf;fpd;w ghly; ரNfsb fz;kzpர jpiug;glj;jpy; 
,lk;ngw;wpUf;f $ba

“fw;G+u nghk;iknahd;W

iftPRk; njd;wy; xd;W

fye;jhl if Nfhu;f;Fk; Neuk;

fz;Nzhuk; Mde;j <uk;”

vd;W gy;ytpaha; njhlq;Fk; K.Nkj;jhtpd;  
ghlypy; ruzq;fspy; gpd;tUkhW jhd; xU Nju;e;j 
ftpQd; vd;gij Nkj;jh epWTfpd;whu;.

“ jha; md;gpw;F <Nljk;kh

Mfhak; $l mJ NghjhJ

jha; Nghy; ahu; te;jhYNk

cd; jhia NghNy mJ MfhJ”

vd;w rpwg;ghu;e;j tupfspD}lhf jdJ 
MSikAW nkhopf; ifahs;ifia 
ntspg;gLj;Jfpwhu;.

,isauh[htpd; ,irapy; ntspahd 
kw;WnkhU gpurpj;jk; ngw;w ghlyhf K.Nkj;jh 
Tf;F tuNtw;ig ngw;Wf; nfhLj;j ghly;> 
ரghL epyhNt Njd; ftpijர vd;w ghlyhFk;. 
fijapd;; mk;rj;jpw;Nfw;g ghly; tupfspy; $l 
jj;&gj;jd;ikia jdJ ftpj;Jt GyikapD}lhf 
K.Nkj;jh mtu;fs; vOjpapUg;ghu;.

“eP NghFk; ghij vd; G+q;fhtdk;

eP ghu;f;Fk; ghu;it vd; gpUe;jhtdk;.

ifjhd NghJk; ifNru Ntz;Lk;

cd;NdhL thOk; Xu; ehSk; NghJk; 

vd; n[d;kNk <NlwNt” vd;w
 mofpay;  tupfs; ,e;jg; ghlypd; ,dpikf;Fk;> 

uridf;Fk; rhd;W gfpu;fpd;wd.
K.Nkj;jhTila tupfspyike;j ghly;fspy; 

kpf Kf;fpakhf nrhy;yNtz;ba ghly;fspy; 
xd;W ரngj;J vLj;jt jhd; vd;idAk; jj;J 
nfhLj;Jg;Gl;lhர vd;w ghlyhFk;. jhapd; gpupTj; 
jfpg;ig> Vf;fj;NjhL ghLk; xU jdadpd; 
Vf;fg;ghlyhf mikag;ngw;w ,g;ghlypd; ruzj;jpy;>

“tapw;Wy tsu;j;jGs;s te;J epf;fthrypy;iy 

kbapNy tsu;e;jJf;F ,q;fpUe;j Mirapy;iy

kfdh nghwe;jJf;F njhl;lidf;f jhAkpy;iy

kfdh tsu;e;jGs;s Js;SwJ epahakpy;iy”

vd;w tupfspd; Clhf czu;Tfis 
thu;jijfspy; nfhl;Lfpd;whu; ftpQu;. ,isauh[h 
,irapy; ntspahd Ntiyf;fhud; jpiug;glj;jpd; 
mj;jid ghly;fisAk; K.Nkj;jhNt 
vOjpapUe;jik Fwpg;gplj;jf;fJ.

fhjiyAk;> gpupitAk; vg;NghJk; vOr;rpAw 
vOjpf;nfhs;tjpy; K.Nkj;jh  ifNju;e;j 
xUtu;. mtUila fhjw; ghly;fis 
urpj;Jf;nfhz;bUg;gtu;fNs mjw;F thOk; 
rhl;rpfs; ,e;j ,lj;jpy; jhd; ,tUila 
ரahu; tPl;by; Nuh[h G+ G+j;jNjhர vd;w ghly; 
Kf;fpakhdnjhU ghlyhf tpsq;Ffpd;wJ. 
ruzj;jpy; gpd;tUkhW jUfpd;whu;.

“ ghly; ,q;Nf eidtjdhNy

eidAk; thu;jij fiuAJ ,q;Nf

n[d;kq;fs; ahTk; eP thoNt

fhjy; nfhz;l cs;sk; fhZk; md;gpd; ,y;yk;”

vd;w rpwg;GW fhjy; kakhd tupfis je;J 
ghliy cr;rpf;F nfhz;L nry;fpwhu; ftpQu;.
cz;ikapy; ,e;j ,lj;jpy; Fwpg;ghf 

,d;DnkhU tplaj;ij gjpT nra;a Ntz;Lk;. 
nkl;L> re;jq;fSf;Fs; thu;j;ij rw;NwDk; 
gprfhky; nfhLg;gjpNyNa ghlyhrpupaupd; ntw;wp 
jq;fpapUf;fpwJ. me;j tifapy; K.Nkj;jhtpd; 
mtu;fspd; ftpj;Jt ntspg;ghl;il mwpe;J 
nfhs;s ,e;j ghlypd; fPo;tUk; gFjpiaAk; 
Fwpg;gplyhk;. fPo;tUfpd;w ,e;j ,lk; nkl;il 
nghWj;jtiu khWghl;il nfhz;L jhsk; 
Ntfeilahf gazpf;fpd;wnjhU uridf;Fupa 
,lk;. ,e;j ,lj;jpy; ftpQupd; tpuy;fs; 
tpisahLfpd;wd.

“Xu; fhw;wpd; iffSk; jPz;LNkh

vd; fhty; vy;iyia jhz;LNkh

epahaq;fs; tha; %LNkh

nja;tkpy;iy vd;W NghFNkh”

vd;wthW ftpQu; kpf mofhf jd;gzpia 
nrt;tdNt nra;jpUf;fpd;whu;.
NkYk; ரnul;ilthy; FUtpர jpiug;glj;jpy; 

,tuhy; vOjg;ngw;w ரuh[uh[Nrhod; ehd;ர vd;w 
ghly; ,tUf;fhd kw;WnkhU jsk; vd;Ngd;. 
,jpy;>
ரfz;NzhL fz;fs; Vw;Wk; fw;G+u jPgNk
ifjPz;Lk; NghJ ghAk; kpd;rhuNk
ரரரரரரரரரரரரரரரர
cd; uhf Nkhfdk; vd; fhjy; thfdk;”

Nghd;w tupfspnyy;yhk; jd; ftpj;Jt MSikia 
moFw gjpfpwhu; ftpQu;. Mdhy; ,d;Wk; gy 
,lq;fspy; ,e;jg;ghliy ftpQu; thyp vOjpajhfNt 
gjpfpd;w epyikAk; ,Uf;fpwJ. ,it jtpu 
ngz;khNd rq;fPjk; ghbth> kapy; Nghy nghz;Z 
xz;Z vd gy gpurpj;jk; ngw;w ghly;fis K.Nkj;jh   
jpiuapirapy; je;jpUf;fpd;whu;.

%d;W jrhg;jq;fspw;F Nkyhf ghly;Jiwapy; 
gl;iljPl;lg;gl;l gd;Kf gilg;ghspahf tyk;tUk; 
ftpQu; K.Nkj;jhtpd; ghly;fs; midj;Jk; mtUf;F 
iftug;ngw;w ftpj;Jtr;rpwg;G tha;e;jdthfNt 
,Ug;gJ mJ mtUf;Fz;lhd jdpr;rpwg;NgahFk;.

ntw;wp J\;ae;jd;

jkpo;j; jpiuapirg;ghly;fs;  

- eag;Gk; tpag;Gk; -
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