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   kiyafj;jpd; jdpj;Jtf;Fuy;    

   பாரா மன்றத்தில் கன்னி உைரயாற்றிய மைலயகத்தின் 
இராஜாங்கம் ன்னாள்  ெகபினட் அைமச்சர் திகா சில 

 வீ கைள மாத்திரேம கட்டி ள்ளதாக ம்  ஏைனயைவ 
அைரகுைறயாக உள்ளதாக ம் கூறி அவர் மீ  சட்ட நடவடிக்ைக 
எ க்கப்ப ம் என்  கூறியி ந்தாராம். 
அதற்குப் பதிலளித்த உயர்ந்த அைமச்சர் மிக ம் ெபா ைமயான 
ைறயில் இராஜாங்க அைமச்ச க்கு பார்ைவயில் குைறபா  

இ ப்பேதா   சட்டம் படித்த அவர் கணக்கில் “வீக்காக” 
இ க்கின்றார் என்  குற்றம் கடிந்தாராம். யா ைடய தகவைலேயா 
ைவத் க் ெகாண்  உயர்ந்த மன்றத்தில் உைரயாற்றிய 
இராஜாங்கம் தல் அமர்விேலேய வாையக் ெகா த்  வாங்கிக் 
கட்டிக் ெகாண்டாராம். 

    ெமாட்  கூட்டணியில் கிைடத்த ேதர்தல் ெவற்றிைய ஊர்வலம் நடத்தி இரண்  தம்பிகளால் 
ெகாண்டாட டி ம் என்றால். சக்தி கூட்டணியில் ெவன்ற ஆ  அண்ணன்கள் உள்ள கூட்டணியில் 
எத்தைகய ஊர்வல ம்  மக்கள் ெவள்ள ம் இ க்கும் என்பைத அண்ைமயில் நி பித் க் 
காட்டி ள்ளார்களாம். 
மல்லிைகப் க்கள் நிைறந்த சந்தியிலி ந்  ெதாப்பி நகர மத்தி வைர ஒ  கிேலா மீற்றர் ரத் க்கு 

தட டலான வரேவற்பாம். நான்கு மாகாணங்களில் ெவற்றி ெபற்ற ஆ  உ ப்பினர்கள் வாகன 
பவனியில் வந்  அசத்தி விட்டார்களாம். அரசியல் என்றால் இத்தைகய “ெகத் கள்” இ க்கத்தான் 
ேவண் மாம். அப்ேபா தான்  மக்கள் மதிப்பார்களாம். அேதேபால்  அபிவி த்தி ம் ஏற்படப் பார்த் க் 
ெகாண்டால் நல்ல  அல்லவா?

தம்பிக்கு டி ம் என்றால் அண்ண க்கும் டி ம் !

   ெப ந்ேதாட்ட நம்பிக்ைக நிதியத்தின் தைலவராக 
கடந்த காலங்களில் தமிழர்கள் இ ந்  வந்த நிைலயில் ஆட்சி 
மாற்றத்தின் ேபா . சாமி அ ள் பாலித்த “பாரத” குமாரைன 
அந்த இடத் க்கு ேசவல் தைலவர் நியமித்தி ந்தாராம். 
அவ ம் மிக ம் சு சு ப்பாக இயங்கி வந்தேதா   

மன்றத் ேதர்தலில் னித தந்தம் உைறகின்ற மாவட்டத்தில் ேபாட்டியிட்டாராம். 
அந்த மாவட்டத்தில் ெமாட்  மலர்ந்தா ம் பாரத குமாரனால் மலர 
டியவில்ைலயாம். இ ந் ம் கணிசமான வாக்குகைளப் ெபற்றி ந்தாராம். 

ெதாடர்ந்  உ வாக்கப்பட் ள்ள திய அரசாங்கத்தில் நம்பிக்ைக நட்சத்திரமாக 
விளங்கிய அவ க்கு நம்பிக்ைக நிதியத்தில் இடம் கிைடக்கவில்ைலயாம். மாறாக 
ெப ம்பான்ைம ஒ வர் நியமிக்கப்பட ள்ளாராம். 

“உள்ளவன் இல்லா விட்டால் ஒ  ழம் கட்ைட” என்ப  ேபால  ேசவலின் ஆ ைம 
மைறந்த பிறகு இழப் கள் அதிகமாகி வ கின்றதாம். மரக்கறி மாவட்டத்தில் 
வீழ்ச்சி, கண்டி, ப ைளயில் அதிர்ச்சி, நிதியத்தில் நீக்கம் என ெதாடர்ந்  ெகாண்ேட 
ேபாகின்றதாம். சட்டம் படித்த பாரத குமாரனின் எதிர்காலம் எப்படி அைம ேமா 
ெதரியாதாம்.

நம்பிக்ைக நிதியத்தின் நம்பிக்ைக 
இல்ைலயாம் ?

   மன்றத் ேதர்தலில் மண்ெவட்டி 
நாயகனின் வாரிசு ணிச்சலாக களம் 
இறங்கி ெபற் க் ெகாண்ட அ பவம் 
அவைர மாகாணத் ேதர்த க்குத் 
தயார்ப த்தி ள்ளதாம். 
அந்தவைகயில் மற் ெமா  அம்மணி ம் 

இம் ைற களம் காணப்ேபாகின்றாராம். 
மைலயகத்தில் க்கிய கு ம்பத்தின் 
பரம்பைர வாரிசான அவர் தம  
தந்ைதயின் மைற க்குப் பிறகு அந்தத் 
ெதாழிற்சங்கத்தின் க்கிய பதவிைய ம் 
வகித்  ஆதிக்கம் ெச த்தி வ கின்றாராம். 
இ  கட்சியில் உள்ளவர்கைள 
கம் சுளிக்க ைவத் ள்ளதாம். அ  

மாத்திரமல்லாமல், இளவ க்கு இராஜாங்கம் 
கிைடத் ள்ளேதா , மாகாணத்தில் ெவற்றி 
ெப ம் ேபா  அந்த மங்ைகயர் திலகத் க்கு 
மாகாண அைமச்சு ஒன்  நிச்சயமாக 
ெபற் க் ெகா க்கப்பட ள்ளதாம். கட்சியின் 
நிைலப்பா  க்குள் கம்பமாக இ ந்  
வ கின்றதாம்.

மாகாணத் ேதர்தலில்  
மங்ைகயர் பிரசன்னம் ?

   ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு ெபற் க் ெகா க்கப் ேபாவதாக 
சூ ைரக்கப்பட்  வந்த “ஆயிரம்” பா சம்பள உயர்  அரசாங்கத்தின் பிரச்சிைன 
அல்லவாம். 
அ  ெதாழிற்சங்கப் பிரச்சிைன என்  ேசவலின் ெசயலர் கூறி ள்ளாராம். இனிேமல் 

என்ன ெசய்ய? அரசாங்கத் க்கு ஏற்ப தளம் ேபாட்டால் தாேன இராஜாங்கத்ைத 
நடத்த டி ம் என்ற நிைல ேதான்றி ள்ளதாம். அதட்டிக் ேகட்க ம் டியா . 
ஆதரிக்காமல் இ க்க ம் டியா . அத்ேதா   ேதர்தல் கால வாக்கு திக ம்  
கர்ச்சைனக ம் ெதாடர்ந்  இடம்ெப மா அல்ல  சரணாகதி ஆகி வி மா என்ப  
விைரவில் ெதரிந்  வி மாம். ஆயிரத் க்கு அம்ேபா தாேனா ?

“ஆயிரம்” அரசாங்க பிரச்சிைன 
இல்ைலயாம்”

   மாகாணத்தில் பதவி 
ெபற்றவர்கள் மன்றத் ேதர்தலில் 
ேபாட்டியிட்  ேதால்வி கண்டால் 
மீண் ம் மாகாணத் ேதர்தலில் 
ேபாட்டியிட வாய்ப்  ேகட்கக் கூடா  
என்ற ஒப் தேலா தான் மன்றத் 
ேதர்தலில் மைறந்த தைலவர் இடம் 
ெகா த்தி ந்தாராம். 
அேதேபால்  எதிர்பார்த்த 

ெவற்றிையப் ெபற டியாமல் 
ன்  சிங்கங்கள் குைகக க்குத் 

தி ம்பி ள்ளனவாம். அவர்களில் 
ெவற்றியின் விளிம்ைபத் ெதாட்  
ேதால்வி கண் ள்ள கனகாம்பரம் 
மட் ம் மணக்கும் என்  
எதிர்பார்க்கப்ப கின்றதாம். 
அ  தவிர  கங்க க்கும்  

ெபண்மணிக க்கும் இடம் 
ஒ க்கப்பட உள்ளதாம். எ  
எப்படிேயா ைமகள் என்ற 
ேபார்ைவயில் இ ந்தைத மீண் ம் 
இழக்காமல் பார்த் க் ெகாண்டால் 
நல்ல  என்  அ பவம் கற்றவர்கள் 
கூ கின்றார்களாம்.

மாகாணத் 
ேதர்தலில் 
மீண் ம் 

இடமில்ைல ?

    மன்றத் ேதர்தலில் தம  ேவட்பாளர்கள் ெவற்றி ெப வதற்கு சில 
ஆசிரியப் ெப ந்தைககள் மிக ம் உற்சாகமாக கூவித் திரிந்தார்களாம். 
இந்தத் ேதர்தலில் எதிர்பார்த்த ெவற்றி கிைடக்காவிட்டா ம் இைளயவர் 

இலட்சக் கணக்கில் வாக்குகள் ெபற்ற  கல்வித் ைற சார்ந்தவர்க க்கு 
மட்டற்ற மகிழ்ச்சிைய ஏற்ப த்தி ள்ளதாம். அதனால், கைல ெகாட் ம் நகைர 
அண்மித் ள்ள ஆங்கிலத்தில் “பாலம்” உள்ள பாடசாைலயில் கற்பிக்கும் 
மலர் ேபான்ற கண்கைள உைடய ஆசிரியர் ஒ வர் தம  மாணவர்க க்கு 
தாராளமாக பணத்ைத வாரி இைறத்  வி ம்பியைத வாங்கிச் சுைவக்குமா  
கூறி விட்டாராம். இவ்வா  வாரி இைறத்த பணம் ேதர்தல் ெசல க்காக 
அவ க்கு வழங்கப்பட்ட சன்மானத்தில் ஒ  பகுதியாக இ க்குேமா என்  சக 
ஆசிரியர்கள் ேபசிக் ெகாண்டார்களாம்.   

  மைலயகத்தில் மீண் ம் ெவள்ைள ேவன் கலாசாரம் தைல க்கி ள்ளதாம். 
ஆமாம்  பாடசாைலக க்கு அதிபர் ஆசிரியர்கள் காைலயில் குறிப்பிட்ட 

ேநரத் க்கு வ கின்றார்களா என்பைத ேநரடியாக கண்காணிப்பதற்காக 
ெதாப்பி நகர வலயத்தின் கண்டிப்  நிைறந்த தைலவர் மகா ஸ்ரீ....ஸ்ரீ...ஸ்ரீ.... 
ேநர காலத்ேதா  ெவள்ைள ேவனில் பறந்  திரிகின்றாராம். இதனால்  
வழைம ேபால பிந்தி வந்தவர்கள் எல்லாம் என்ன ெசய்வ  என்  ெதரியாமல் 
ந்திக் ெகாண்  பஸ் ஏறி ம்  ேமாட்டார் ைசக்கிளில் விைரந்  வந் ம் 

மாணவர்க க்கு கற்பித்  நல்ல ெபயர் எ த்  வி வதில் ஆர்வம் காட்டி 
வ கின்றார்களாம். 

வாையக் ெகா த்  வாங்கிக் 
கட்டிய ராஜாங்கம்!

மைலயகத்தில் மீண் ம் ெவள்ைள ேவன் 
கலாசாரம் !

மாணவர்க க்கு பணம் வழங்கிய 
மலர் ேபான்ற ஆசிரியர் !
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14 ஆவ  ஆண்  
நிைறைவ இன்   
ெகாண்டா ம் 
மைலயக கல்வி 
அபிவி த்தி 
மன்றத் க்கு பிரதமர் 
மஹிந்த ராஜபக்ஸ 
தன  வாழ்த் க்கைள 
ெதரிவித் ள்ளார். 
அவர் தன  
வாழ்த் ச்ெசய்தியில்,  
‘ 14 ஆவ  ஆண்  
விழாவிைன ெகாண்டா ம் மைலயக 
கல்வி அபிவி த்தி மன்றத் க்கு 
என  மனமார்ந்த வாழ்த் க்கைள 
ெதரிவித் க்ெகாள்கிேறன். 
தரம் 5 லைமப்பரிசில், க.ெபா. 

த. சாதாரண தரம் மற் ம் உயர்தர 
பரீட்ைசக க்கு ேதாற்ற ள்ள 
மாணவர்களின் நலன் க தி மைலயக 
கல்வி அபிவி த்தி மன்றம் ன்ேனாடி 
பரீட்ைசகள் ,க த்தரங்குகள், ேமலதிக 
வகுப் கள், ஆகியவற்ைற நடத்தி 

வ கின்ற . 
இவ்வாறாக 
மன்றமான  
மைலயக கல்வி 
ச கத் க்கு 
ெப ம்பங்காற்றி 
வ கின்ற .  இன்  
மைலயகத்திலி ந்  
பல்கைலக்கழகம் 
ெசல்வதற்கு மன்றம் 
ெப ம் பங்களிப்ைப 
வழங்கி வ கின்ற .  

இந்த மன்றத்தின் 14 ஆண்  கால 
ெவற்றிக்கு அம்மன்றத்தின் ேநர்ைம, 
உண்ைம அர்ப்பணிப் , கண்ணியம் 
என்பனேவ காரணமாகும். மைலயக 
ச கம் கல்வித் ைறயின் லமாக 
சாதிக்க ேவண் ம். மைலயக கல்வி 
அபிவி த்தி மன்றம் ேம ம் தன் 
ச க கடைமகைள ேமற்ெகாண்  
சாதைன பைடக்க ேவண் ம் என 
மனமார வாழ்த் க்கின்ேறன்’ என்  
ெதரிவித் ள்ளார்.

மைலயக கХ˙ அǼ˙ΪН  
மПறНΤЖΜ ǼரதமУ வாЧНΤ

அரசியல், 
ச க,கைல, இலக்கிய 
ெசயற்பாட்டாளர் 
மல்லியப் சந்தி 
திலகர் எ தி ள்ள 
இரண்டாவ  லான 
“மைலகைளப் 
ேபசவி ங்கள்” லின் 
அறி கக் கூட்டம் 
எதிர்வ ம் 
29–08.2020 
சனிக்கிழைம மாைல 2 மணிக்கு 
அட்டன் நகரசைப மண்டபத்தில் 
நைடெபற ள்ள . த்த 
எ த்தாள ம் ன்னாள் மத்திய 
மாகாணசைப உப தவிசாள மான 

.சிவலிங்கம் தைலைமயில் 
நைடெப ம் இந்த கூட்டத்தில் 
லின் ஆய் ைரைய ேபராதைனப் 

பல்கைலக்கழக விரி ைரயாளர் 
ஆர்.எம்.ெஜயசீலன் வழங்க பத்தைன  
கல்வியியல் கல் ரியின் ன்னாள்  
உப பீடாதிபதி ம் விரி ைரயாள ம் 
கல்வித் ைற வளவாள மான 

வ.ெசல்வராஜா க த் ைர 
வழங்க ள்ளார்.  
ல் அறி கத்ைத 

வாசிப் த் ைற வளவாளர் 
நா. கி ஷ்ணகுமார் 
வழங்க சுயாதீன 
ஊடகவியலாளர் ஜீவா 
சதாசிவம் நிகழ்ச்சிகைளத் 
ெதாகுத்  வழங்க ள்ளார். 
லாசிரியர் ஏற் ைர 

வழங்குவார்.  நிகழ்ச்சி 
ஏற்பாட்டாளர்களான அரசியல் 
ச க ெசயற்பாட்டாளர்களான 
ெசந் ரன் வரேவற் ைரைய ம் 
விேனாஜ் நன்றி ைரைய ம் 
வழங்குவர்.  நிகழ்ச்சி நிரல் 
இரண்  மணி ேநர எல்ைலக்குள் 
மட் ப்ப த்தப்பட் ள்ள   லின் 
ெப மதி 450 பாய் . “நிகழ்ச்சி 
ஒ ங்கைமப் கைளச் ெசய் ம் 
பாக்யா பதிப்பகம் "இ  ஒ  திறந்த 
அைழப் ” என  அைனத்  வாசிப்  
ஆர்வலர்கைள ம் அன் டன் 
அைழக்கிற . 

அЛடǻХ லகǿП 
“மைலகைளР ேபச˙ΡЗகЦ" “மைலகைளР ேபச˙ΡЗகЦ" – – Х  அ ΨகС Х  அ ΨகС 

                   ( பானா. தங்கம் )
    கடந்த நான்கு தசாப்தங்களாக 
வெரலியா மாவட்டத்தில் 
இந்திய வம்சாவளி மக்க க்குக் 
கிைடத்  வந்த அைமச்சரைவ 
அந்தஸ் ள்ள அைமச்சுப் பதவி 
இம் ைற கிைடக்காமல் ேபான  
ரதிஷ்டமான ம் கவைல 

த வ மானா விடயமாகும் 
என அக்கரபத்தைன பிரேதச சைப உ ப்பின ம் 
ெதாழிலாளர் ேதசிய சங்கத்தின் உப தைலவ மான 
வீ. சிவானந்தன் ெதரிவித் ள்ளார்.

    அக்கரபத்தைன பிரேதச சைபயின் மாதாந்த 
அமர்வில் கலந்  ெகாண்  ேபசும் ேபாேத 
ேமற்கண்டவா  ெதரிவித்தார். அவர் ெதாடர்ந்  
ேபசுைகயில்,     நடந்  டிந்த பாரா மன்றத் 
ேதர்தலில் மைலயக மக்கள் சார்பாக ெதரி  
ெசய்யப்பட் ள்ள அைனத்  உ ப்பினர்க க்கும் 
மனமார்ந்த வாழ்த் க்கைள ெதரிவித் க் 
ெகாள்கிேறன். அவர்களில் இ.ெதா.கா. ெபா ச் 
ெசயலாளர் ஜீவன் ெதாண்டமான் இராஜாங்க 
அைமச்சராக நியமனம் ெபற் ள்ளார். எனி ம்  
கடந்த 43 வ டங்களாக இந்திய வம்சாவளி 
ஒ வ க்கு கிைடத்  வந்த அைமச்சரைவ 
அந்தஸ் ள்ள அைமச்சு இம் ைற கிைடக்காைம 
வ ந்தத் தக்க விடயமாகும். அைத எப்படியாவ  
ேகட் ப் ெப வதற்கு யற்சிக்க ேவண் ம்.   
ஜீவன் ெதாண்டமான் திதாக ெதரி  ெசய்யப்பட்ட 
உ ப்பினராக ம்  அ பவம் குைறந்தவராக ம் 
இ ப்பதால் ெகபினட் அைமச்சராக நியமனம் 
ெபறவில்ைல என்  கூறப்ப கின்ற . 
அவ்வா  பார்க்கும் ேபா   மத்திய மாகாண 
சைப உ ப்பினராக ம்   மாகாண அைமச்சராக 
இ ந்தவ மான ராேமஷ்வரன்  இம் ைற ெவற்றி 
ெபற் ள்ளார். அ பவம் நிைறந்த அவைரயாவ  
ெகபினட் அைமச்சராக நியமித்தி க்கலாம்.     

அேதேநரம்  இந்திய வம்சாவளி தமிழ் உ ப்பினர் 
ஒ வ க்கு ெகபினட் அைமச்சர் பதவி கிைடக்காைம 
இ ேவ தன் ைறயாகும். ஏற்கனேவ  எமக்கு 
இ ந்த பல ச ைககைள இழந் ள்ள நிைலயில்  
இம் ைற ெகபினட் அைமச்சுப் பதவிைய ம் 
இழந் ள்ேளாம். இந்த ேவதைனயான விடயம் 
எதிர்காலத்தில் ஏற்படாமல் பார்த் க் ெகாள்ள 
ேவண்டிய  அவசியமாகும் என் ம் ெதரிவித்தார்.

அைமИசரைவ அОதЪΤЦள 
அைமИΞ źைடЖகாைம கவைல தΪźறΤ
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2020 ஆகஸ்ட் 26, தன்கிழைம
இல 1/3, காமினி ேபக்கரி கட்டிடம், 

 2 ஆம் பிரதான வீதி, அட்டன்.
ெதாைலேபசி: 051 7388100/101
ெதாைலநகல்: 051 7388102,
இெமயில்: hatton@virakesari.lk

மலர்: 12                  இதழ்: 19

9ஆவ  நாடா  மன்றின் தல் அமர்வின் இரண்டா வ  
நாளன்  மைல யக பிர தி நி திகள் ஆற் றி யி ந்த உைர கைளப் 
பார்க்கும் ேபா  இன் ம் எத்தைன நாட்க க்குத் தான் இந்த 
குைற கூறித் தி ரி ம் அர சி யலில் மைல யகம் தங் கி யி க்கப்ே பா
கின்றேதா என எண்ணத்ே தான்  கி ற .

வ ெர லியா மாவட்டத்ைதப் பிர தி நி தித்  வப்ப த் ம் இ.ெதா.
கா.உ ப் பி ன ம்,இரா ஜாங்க அைமச்ச  மான ஜீவன் ெதாண்
டமான் மைல யக அபி வி த்தி பற்றி ேபசு ைகயில் 500 வீ கள் 
மட் ேம அைமக்கப்பட் டி ப்ப தாகத் ெதரி வித்த  மட்  மல்லா  
மைல யக ச கம் இன் ம் பின்தங் கி யி ப்ப தாகக் கூறினார். அைத
ய த்  ன்னாள் அைமச்ச ரான பழனி திகாம்பரம் அதற்கு பதி லடி 
ெகா க்கும் க மாக சில ேதாட்டங்களில் தன  காலத்தில் கட்டப்
பட்ட வீ  கைள தர  க ேளா  சுட் டிக்காட்டி இரா ஜாங்க அைமச்
சைர சரி பார்த் க்ெ காள்ளச் ெசான்னார். 
இந்த விவா தங்க ம், க த் ப்ப ரி மா றல்க ம் அ த்  வ ம் 

அமர்  க ளி ம் எதி ெரா லிக்கும். ஆனால் அதற்கா கவா மக்கள் இவர்
க க்கு வாக்க ளித்  நாடா  மன் க்கு அ ப் பி னார்கள் என்ற 
ேகள்வி எ  கின்ற . இந்த உைர கைள  ெதாைல காட்சி வாயி லாக 
பார்த்த இலட்சக்க ணக்கான மைல யக மக்களின் மன தி ம் இந்த 
ேகள்வி எ ந் தி க்கும். தன்  ைற யாக நாடா  மன் க்கு உட்
பி ர ேவ சித்த  மட்  மல்லா  இரா ஜாங்க அைமச்சு என்ற ெபா ப்
ைப ம் சுமந்   நிற்கும் ஜீவன் ெதாண்டமான்,  தன  கன்னி 
உைரயில் என்ன ேபசி யி க்க ேவண் ம் என்பைத கட் சியின் 
சிேரஷ்ட உ ப் பி னர்கள் கூறி யி க்கலாம். அ  குறித்  அவ ம் 
ஆேலா சித் தி க்கலாம். அப்படி எ ம் நடந்ததா என்ப  ெதரி ய
வில்ைல.நாடா  மன்ற  அ  பவம் ெபற்ற வ ரா க ம்,  அைமச்ச ரா
க ம் ெபா ப்  வகித்த பழனி திகாம்ப ர ம் திய அர சாங்கத்தின் 
ெகாள்ைக கைளப் பற்றி ேபசி ய ேதா ,  தன  அைமச் சுப்ப தவி 
காலத்தில் இடம்ெபற்ற அபி வி த்தித் திட்டங்கள் பற் றிய எதிர் 
விமர்ச னங்க க்கு பதில் ெகா ப்பைத  தவிர்த் தி க்கலாம். 
இவர்கள் இ  வ ேம ஒேர ச  கத்ைத பிர தி நி தித்  வப்ப
த் ம் ெவவ்ேவ  கட் சி கைள ேசர்ந்த வர்கள். ஆனா ம்   ஒேர 

மாவட்டத்ைத பிர தி நி தித்  வப்ப த்  ப வர்கள்.  இவ்வா  குைற 
கூ  வ ம் அதற்குப் பதி ல ளிப்ப  மாக  காலத்ைத கடத் ம் ெசயற்
பா  களில் இவர்கள் இனி ேம ம் ஈ  ப  வார்க ேள யானால், 
மைல யக ச  கத்ைதச் ேசர்ந த வர்கள் மட் ேம இவ்வா  நடந்  
ெகாள் கின்றார்கள் என்ற க த்  ஏைனய நாடா  மன்ற அங்கத்த
வர்க ளி ைட ேய ம் எ  வைதத் தவிர்க்க டி யா .
அ த்த ஐந்  வ  டங்க க்கு அர சாங்கம் இந்த ச  கத் க்கு 

என்ன ெசய்ய ேவண் ம், தனக்குக் கிைடத் தி க்கும் இரா ஜாங்க 
அைமச்சின் லம் என்ெனன்ன விட யங்கைள ன்ென க்கப் 
படப்ே பா கின்றன என்ற விட யங்கைள இரா ஜாங்க அைமச்சர் 
ஜீவன் ேபசி யி க்கலாம். அேத ேவைள    நல்லாட்சி காலத்தில் 
மைல யக ச  கத் க்கு எந்த ள க்கு அபி வி த்தித் திட்டங்கள் 
ன்ென க்கப்பட்டன என்பைத ஞாப கப்ப த்தி அைத விட அதி

க மாக இந்த அர சாங்கம் பல விட யங்கைள இந்த மக்க க்குப் ெபற்
க்ெ கா க்க ேவண் ம் என எதிர்த்த ரப்பின் எம்.பி. பி.திகாம்பரம் 

ேபசி யி க்கலாம். ஏட் டிக்குப் ேபாட் டி யாக என்றா ம் மைல யக 
ச  கத் க்கு காலத் க்குக் காலம் பிர தி நி திகள் ெபற் க்ெ கா த்த 
விட யங்கைள நாட்டின் உயர் பீ ட மான நாடா  மன்றில் ெசன்  
அதில் குற்றம் கண்  பிடித் க்ெ காண்  குைற பாட ேவண் டிய 
அவ சியம் இல்ைல. இந் நிைல ெதாடர்ந்தால் விட்ட இடத் தி லி
ந்  அபி வி த் தி கைள ெதாடர டி யா . மாறாக குைற கைள 

நிவர்த்தி ெசய் ம் வழி  ைற கைள ேபசி ம் ஆராய்ந் ம் ெசயற்ப
 வ தற்குள் ஐந்  வ டங்கள் ஓடி வி ம்.
இைத ஒ  சாட்டாக ைவத் க்ெகாண்  அரசாங்க ம் திய 

திட்டங்கைள அ ல்ப த் வைத தாமதப்ப த் ம் அபாய ம் 
ஏற்ப ம். ஆகேவ இைத மனதில் ைவத் க் ெகாண்  அ த்  
வ ம் நாடா மன்ற அமர் களில் ச கம் சார்ந்த ஆக்க ர்வமான 
ஆேராக்கியமான க த் க்கைள ேபசும் வல்லைமைய மைலயக 
பிரதிநிதிகள் வளர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என்பைத சுட்டிக் 
காட் கின்ேறாம். 

குைற கூ ம் அரசியல் 
இனி ம் ேவண்டாேம

ேதசியன்

வரலாற்ைற எந்தள க்கு ெதரிந் ம் 
அறிந் ம் ைவத்தி க்க ேவண் ம் என்ப  
மக்க க்கு மட் மல்ல பிரதிநிதிக க்கும் 
அவசியமானெதான் . ெபா த்ேதர்தல் 
டி ற்ற டன் திய நாடா மன்றில் காலடி 

எ த்  ைவத்தி க்கும் இலங்ைக ெதாழிலாளர் 
காங்கிரஸ் என்ற மாெப ம் ஸ்தாபனத்தின் 
தற்ேபாைதய ெபா ச் ெசயலாளர் ஜீவன் 
ெதாண்டமா க்கும் மைலயக அரசியல் 
வரலா  ெதரிந்தி க்க ேவண் ம்.
அைத அவர் அறிய வி ப்பப்படாவிட்டா ம் 
கட்சியின் சிேரஷ்ட உ ப்பினர்கள் அவ க்கு 
அைத எ த் க் கூற ேவண்டியவர்களாக 
இ க்கின்றனர். ஏெனன்றால் திய 
நாடா மன்றில் தன  கன்னி உைரயில் 
அவர் ேபசியி ந்த விடயமான  
அந்தள க்கு க்கியத் வம் வாய்ந்த  
மட் மல்லா  மைலயகத்தின் விடி க்காய் 
கடந்த 75 வ டங்க க்கும் ேமலாக குரல் 
ெகா த்  வ ம் இ.ெதா.கா.ைவ ம் 
களங்கப்ப த் வதாகேவ அைமந்  விட்ட  
என்ப  பலரின ம் க த்தாக இ க்கின்ற .
மைலயகத்தில் ேதாட்டத்ெதாழிலாளர்கள் 
மட் மன்றி கல்வி ச கத்தினர், ைற 
சார்ந்தவர்கள் என பல ம் இ க்கின்றார்கள் 
என நல்லவிதமாக தன  உைரைய 
ஆரம்பித்தி ந்த ஜீவன் இ ப்பி ம் இன் ம் 
பின்தங்கிய நிைலயிேலேய மைலயகம் 
உள்ள  என்ற ஒ  க த்ைத அன்ைறய தினம் 
கூறியி ந்தார். அப்படியானால் மைலயகம் 
பின்தங்கியி ப்பதற்கு யார் காரணம் என்ற 
ேகள்வி எ வ  நியாயமான . 
சுதந்திரத் க்குப்பிறகு குடி ரிைம 
பறிக்கப்பட்டவர்களாக இ ந்த இந்திய 
வம்சாவளி மைலயகத்தமிழர்கள் கிட்டத்தட்ட 
அரசியல் அநாைதகளாகேவ காணப்பட்டனர். 
பின்னர் பல ேபாராட்டங்க க்குப்பிறகு 
அவர்க க்கு வாக்குரிைம கிைடத்த . 
1977 ஆம் ஆண்  இந்த மக்கள் சார்பாக 
வெரலியா மாவட்டத்திலி ந்  ெதரி  
ெசய்யப்பட்டவர் இ.ெதா.கா.வின் தைலவர் 
ெசளமிய ர்த்தி ெதாண்டமான். 
அதன் பிறகு அைமச்சராக பல காலம் 
ேசைவயாற்றிய அவர், தன  காலத் க்கு 
ஏற்றவைகயில் அப்ேபா  இந்த மக்க க்கு 

ஏற்ற அபிவி த்தித் திட்டங்கைள ம், 
உரிைமகைள ம் ெபற் க்ெகா க்க 
பா பட்டார். அதாவ  தன  காலகட்டத்தில் 
இந்த மக்க க்கு என்ன ேதைவேயா அைத 
சாணக்கியமாக ெபற் க்ெகா ப்பதில் 
அவர் வல்லவராக திகழ்ந்தார். அதன் 
பின்னர் ஆ கன் ெதாண்டமான் இ.ெதா.
கா.ைவ ெபா ப்ேபற்  தன்னால் டிந்த 
திட்டங்கைள ன்ென த்தார். அைத விட 
க்கியமாக மைலயக மக்க க்கு எந்த 

வைகயி ம் ன்பம் ஏற்படா  அவர்களின் 
பா காவலனாக திகழ்ந்தார். அவர  திடீர் 
மைற க்குப் பிறகு அவர  மகன் ஜீவன் 
ெதாண்டமான் தற்ேபா  நாடா மன்ற 
உ ப்பினராகி ள்ளார்.
எவ்வள  இ ந் ம் மைலயகம் இன் ம் 
ன்ேனறாமல் இ க்கின்ற  என்  அவர் 

நாடா மன்றில் உைரயாற்றியதன் லம் 
தன  தந்ைத, மற் ம் பாட்டனாைர 
ெதரியாமல் விமர்சித்  விட்டாேரா என்  
பலர் நிைனத்தி க்கக்கூ ம். அேதேவைள இ  
எதிர்த்தரப்பின க்கும் ெவ ம் வாய்க்கு அவல் 
கிைடத்த  ேபான்ற சம்பவமாகி விடக்கூடா . 
நாடா மன்ற உ ப்பினராவதற்கு அரசியல் 
அ பவம் மிக ம் அவசியம் என்பைத 
இப்ேபா  சரி ஜீவன் உணர ேவண் ம்.
அவர  தந்ைத உ ப்பினராக இ ந்த ேபா  
நாடா மன்றில் ேபசிய  மிகக் குைறவாகேவ 
இ ந்த . ேம ம் வ ைக த வ ம் மிக ம் 
குைறேவ. ஆனால் அதற்கு ெவளிேய 
ஜனாதிபதி டேனா அல்ல  பிரதம டேனா 
எங்ேகயாவ  ேபசி எைதயாவ  இந்த 
மக்க க்கு ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம் என்ற 
ஆர்வத்தில் இ ப்பார். அதிக சந்தர்ப்பங்களில் 
அவ்வாேற இடம்ெபற் ள்ள .
தற்ேபா  ஜீவன் நாடா மன்றில் அதிகம் 
ேபச ேவண் ம் என்  நிைனக்கிறார். 
அவரால் அ  டி ம். எனி ம் மைலயக 
வரலாற்ைற அறிந்  ெகாள்ளாமல் அவரால் 
ேபச டியா . அவைர அங்கு அ ப்பி 
ைவத்த மக்கள் அவர  உைரைய எப்படி 
உன்னிப்பாக கவனிப்பார்கேளா அைத விட 
எதிர்த்தரப்  அரசியல்வாதிகள் குற்றம் கண்  
பிடிக்க தயாராக இ ப்பர். ஆகேவ அவர் இந்த 
விடயத்தில் இனி அவதானமாக இ ப்பார் 
என்  நம் ேவாமாக. 
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சி.சி.என்
ெபா த்ேதர்தல்கள் டிந்  ெப ேப கள் ெவளிவந்த 

பிறகு, இலங்ைக ெதாழிலாளர் காங்கிரஸில் இடம்ெபற்  
வ ம் சில சம்பவங்கள்  அதன் ஆதரவாளர்கள் பலைர 
சிந்திக்க ைவத் ள்ள . அமரர் ஆ கனின் காலத்தில் 
இ ந்த ஒற் ைம, கட் க்ேகாப்  மற் ம் அர்ப்பணிப்  
இப்ேபா  இல்லாமல் ேபாய்விட்டதா என்  பல ம் 
ேவதைனைய ெவளிப்ப த்தி வ கின்றனர்.

கள விஜயத்தில் சிேரஷ்ட
 உ ப்பினர்கள் றக்கணிப்   

இ.ெதா.கா.வின் ெபா ச்ெசயலாளர்  ஜீவன் 
ெதாண்டமான் ேதர்தல் ெப ேப கள் ெவளிவந்த டன் 
தன் ைறயாக பல ேதாட்டப்பகுதிக க்கு கள 

விஜயத்ைத ேமற்ெகாண்டி ந்தார். அப்ேபா  கட்சியின் 
சிேரஷ்ட உ ப்பினர்கள் எவ க்கும் அைழப்  
வி க்கப்படவில்ைல என்ப  க்கிய விடயம். 
அவ டன் இைணந்  ெவற்றி ெபற்ற ராேமஷ்வர க்கும் 
அைழப்  வி க்கப்பட்டேதா ெதரியவில்ைல. எனி ம் 
அவ ம் அதில் கலந்  ெகாண்டி க்கவில்ைல. 
ேதர்தலில் ேபாட்டியிட்ட மாகாண சைப ன்னாள் 
உ ப்பினர்களான  பி.சக்திேவல், ஏ.பிலிப்குமார், 
கணபதி கனகராஜ் ஆகிேயா க்கு உரிய அைழப் கள் 
வி க்கப்படவில்ைல என்ப  க்கிய விடயம். 
அைத ஜீவன் தரப்  வி ம்பவில்ைலயா அல்ல  
அலட்சியப்ப த்தப்பட்டார்களா என்ப  ெதரியவில்ைல. 
அமரர் ஆ கன் காலத்தில் ேதர்தல் ஒன்றில் ெவற்றி 

ெபற்றால்,  அவர் மாகாண சைப உ ப்பினர்கள் மற் ம் 
உள் ராட்சி சைப உ ப்பினர்கள் , தைலவர்க டன் 
ெகத்தாக ெசல்வைத இப்ேபா  நிைனத் ப் பார்க்க 
டிகின்ற . ேதர்தலில் ெவற்ற ெபற டியாவிட்டா ம்  
ன்னாள் மாகாண சைப உ ப்பினர்கள் கணிசமான 

வாக்குகைளப் ெபற்றி ந்தார்கள்  என்ப  க்கிய 
விடயம். 

பதவிேயற்
அதன் பின்னர் பதவிேயற்  நிகழ்வில் கூட அைனவ ம் 

கலந்  ெகாண்டி ந்தா ம் எல்ேலாரின  கங்களி ம் 
மகிழ்ச்சிைய காண டியவில்ைல. நிகழ் க்கு வ ைக 
தந்தி ந்த ெசந்தில் ெதாண்டமா ம் ஏேதா ேவண்டாத 
வி ந்தாளி ேபான்ேற கவனிக்கப்பட்டி ந்தார்.  

ட்ரஸ்ட் அதிகாரிக டனான சந்திப்
இேதேவைள கடந்த வாரம்  ஜீவனின் அைமச்சில் 

இடம்ெபற்ற ெப ந்ேதாட்ட மனித வள அபிவி த்தி 
நிதியத்தின் (ட்ரஸ்ட்)  அதிகாரிக டனான சந்திப்பில் 
நிதியத்தின் பணிப்பாளராக விளங்கிய பாரத் 
அ ள்சாமிக்கு அைழப்  வி க்கப்பட்டி க்கவில்ைல. 
அதாவ  அந்த ெபா ப்பிலி ந்  அவர் நி த்தி 
ைவக்கப்பட் ள்ளார் என்ேற ெதரிகிற . 

அப்ெபா ப் க்கு ெப ம்பான்ைம இனத்ைதச் ேசர்ந்த 
ஏற்கனேவ அப்பதவிைய வகித்த ஒ வைர நியமிக்கும்படி 
அரசாங்க தரப்பிலி ந்ேத அ த்தங்கள் வந்தி ப்பதாகத் 
ெதரிகின்ற . இந்நிைலயில் ஜீவனின் அைமச்சுப் 
ெபா ப்  பிரதமரின் அைமச்சின் கீழ் வ வதால் சில 
அதிகாரசைபகள் மற் ம் நி வனங்களின் தைலவர் 
பதவிக க்கு அவரின் வார்த்ைதக க்கும் கட் ப்பட 
ேவண் ம் ேபால் ெதரிகின்ற .
பாரத் அ ள்சாமி இ.ெதா.கா.வின் ேவண் ேகா க்கு 

அைமயேவ கண்டியில் ேபாட்டியிட்டார். அங்கு ெவற்றி 
ெப வெதன்ப  சவால் மிக்கதாக இ ந்தா ம் 
20 ஆயிரம் வாக்குக க்கு ேமல் ெபற்றால் ேதசிய 
பட்டியலில் இடம் வாங்கித்த வதாக அவ க்கு 
வாக்கு திகள் அளிக்கப்பட்டி ந்தன. அவர் 24 
ஆயிரம் வாக்குகைளப் ெபற் ம் ேதசிய பட்டியல் 
குறித்  எவ ம் கைதத்தி க்கவில்ைல. தற்ேபா  
அவர் ெபா ப்  வகித்த ட்ரஸ்ட் நி வன பதவி ம் 
பறிேபா ள்ள நிைலயில் அவர  அரசியல் வாழ்க்ைக ம் 
நிச்சயமற்றதாக உள்ள  ேபான்ேற ெதரிகிற . 

மாகாண சைபத் ேதர்தலில் 
சந்தர்ப்பம் கிைடக்குமா? 

இேதேவைள அ த்த வ ட ற்பகுதியில் 
இடம்ெபறவி ப்பதாகக் கூறப்ப ம் மாகாண சைபத் 
ேதர்தலில் இ.ெதா.கா. சார்பில் யார் ேபாட்டியி வார்கள் 
என்ற எதிர்ப்பார்ப்  கட்சியின் ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் 
ஏற்பட் ள்ள . ஏெனன்றால் அமரர் ஆ கன் இ க்கும் 
ேபா  யா க்கு அந்த வாய்ப் கள் கிைடக்கும் என்பைத 
கட்சி ஆதரவாளர்கள் நன்கு அறிந்தி ப்பர். இந்நிைலயில் 
ெபா த்ேதர்தல்க க்குப் பிறகு  அைனத் ம் 
தைலகீழாக மாறியி ப்பதால் கட்சி ஆதரவாளர்கள் 
குழம்பிப்ேபா ள்ளனர். 
அதாவ  நாடா மன்றத் ேதர்தலில் கணிசமான 

வாக்குகைள கட்சிக்குப் ெபற் த்தந்த சிேரஷ்ட  
ன்னாள் மாகாண  உ ப்பினர்களான பி.சக்திேவல், 

ஏ.பிலிப்குமார், கணபதி கனகராஜ் மற் ம் ப ைள 
மாவட்டத்தின் ெசந்தில் ெதாண்டமான் ஆகிேயா க்கு 
என்ன நடக்கும் என்ப  ெதரியவில்ைல. ஜீவன் 
ெதாண்டமானின் இைளய சேகாதரி களமிறங்குவார் என 
உள்மட்ட தகவல்கள் கூ கின்றன. அேதேவைள இளம் 
பிர கர்கள் மற் ம் இரண்  ெபண்கள் உட்பட சிேரஷ்ட 
பிர கர்கள் இ வைர களமிறக்க ேவண் ம் என ஜீவன் 
தரப்  வி ம் வதாகத் ெதரிவிக்கப்ப கின்ற . 
அப்படியானால் வாய்ப்  கிைடக்காத இ.ெதா.கா 

பிர கர்களின் அ த்த கட்ட அரசியல் நகர் கள் எப்படி 
இ க்கும் என்ப  ெதரியவில்ைல. அமரர் ஆ கனின் 
மைற க்குப் பின்னர் கட்சியில் சில ரண்கள் இ ப்ப  
அைனவ ம் அறிந்தேத, ஆனால் அ  கட்சியின் 
எதிர்காலத்ைத சிைதத்  வி வதாக ம் ஆதரவாளர்கள் 

பிரிந்  ெசல்வதற்கும் அேத ேவைள எதிரணியினர் 
வ ப்ெபற்  வி வதற்கும் வாய்ப்பாக அைமந்  
விடக்கூடா . 
ேம ம் ஒ  பாரிய மைலயக அைமப்ைப 

ேபரினவாதம் தனக்கு ஏற்றாற் ேபால் காய்கைள 
நகர்த்தி சிைதத்  விட ஆரம்பித் ள்ளேதா என்ற 
சந்ேதகங்க ம் இல்லாமலில்ைல. இவ்வாறான 
சம்பவங்கள் இடம்ெப வதற்கு பின்னணியில் யார் 
ெசயற்ப கின்றார்கள் ,இராஜாங்க அைமச்சர் ஜீவன் 
ெதாண்டமா க்கு யார் ஆேலாசைனகள் அறி ைரகள் 
வழங்குகின்றனர் என்ப  ரியாத திராகேவ உள்ள .
மாகாண சைபத் ேதர்தலில் ெபா ஜன ெபர னேவா  

இைணந்  ெமாட்  சின்னத்திேலேய இ.ெதா.கா 
உ ப்பினர்கள் ேபாட்டியிட ேவண்டிய நிர்பந்தம் உள்ள . 
இனி தனித் வம் என்ற ேபச்சுக்ேக இடமி க்காத 
வைகயிேலேய திய அரசாங்கம் சி பான்ைம 
கட்சிகைள ைகயா ம். அவ்வா  தனித் வம் காட்டி 
கட்சி சின்னத்தில் ேபாட்டியி ம் அதிரடி நடவடிக்ைககள் 
எல்லாேம அமரர் ஆ கனின் காலத்ேதா  டிந்  
விட்ட  என்ேற கூற ேவண் ம்.
இந்நிைலயில் இ.ெதா.கா.வில் ரண்கள் 

ஏற்ப மாயின் கட்சியின் சிேரஷ்ட உ ப்பினர்கள் 
ெமாட்  சின்னத்தில் ேபாட்டியி வதற்கு அக்கட்சியின் 
தைலவைரேய நாட ேவண்டி ள்ள . ஆனால் அவர்கள் 
இ.ெதா.கா. சார்பிேலேய ேபாட்டியிட ேவண்டிய நிைல 
உள்ள . 
எ  எப்படியானா ம் இ.ெதா.கா.ைவ நம்பியி க்கும் 

மக்கள் மட் மன்றி அவர்களின் பிரச்சிைனகைள 
நாடா மன்றி ம், மாகாண சைபகளி ம் , உள் ராட்சி 
மன்றங்களி ம் ேபசக்கூடிய சிேரஷ்ட உ ப்பினர்களின் 
ேசைவ ம் பங்களிப் ம் மிக க்கியமான . 
எல்லாவற்ைற ம் விட ெபா த்ேதர்தலில் ேபாட்டியிட்ட 
இ.ெதா.கா உ ப்பினர்க க்கு வாக்களித்த மக்கைள 
ஏமாற்றக் கூடா . ேதர்தல் பிரசார காலத்தில் ஜீவன் 
ெதாண்டமான் ஒ  விடயம் பற்றி கூறியி ந்தார். 
இ.ெதா.கா.ைவ விட் ச்ெசன்றவர்கள் மீண் ம் 
கட்சிக்குள் தி ம்ப ேவண் ம் என்ற ேகாரிக்ைகைய 
அவர் வி த்தி ந்தார். அ  மட் மன்றி கில் 
குத்தி விட்  ெசன்றவர்க க்கு இங்கு வாய்ப்பில்ைல 
என் ம் கூறியி ந்தார். அப்படியானால் கட்சிக்காக 
பல வ ட காலங்கள் உைழத்  அர்ப்பணிப்ேபா  
இயங்கியவர்க க்கு உரிய சந்தர்ப்பங்கைள ம் 
வாய்ப் கைள ம் தைலைமத் வம் வழங்காமலி ப்ப  

கில் குத் வதற்கு சமம் இல்ைலயா? கட்சிைய 
ம சீரைமத்தல் என்ப  கட்சி யாப்ைப மாற் வதி ம்  
இளம் தைல ைறயினைர உள்வாங்குவதி ம்  
மட் மல்ல…. சிேரஷ்ட உ ப்பினர்களின்   
ஆேலாசைனகள் வழிகாட்டல்கைள ம் 
கைடப்பிடிப்பதி ம் அடங்கும். 

Xuq;fl;lg;gLfpd;wduh?Xuq;fl;lg;gLfpd;wduh?
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சிவலிங்கம் சிவகுமாரன்

ெகாட்டகைல ெகாமர்ஷல் பகுதியில் 
இரா வத்தினரால் அைமக்கப்பட்டி க்கும் 
இடர் காைமத் வ நிைலயம் இம்மாவட்ட 
பிரதிநிதிகளின் ேகாரிக்ைககளின் பிரகாரம் இங்கு 
அைமக்கப்பட்டதா? அல்ல  அரசாங்கேம 
இந்த மக்களின் மீ  அக்கைற ெகாண்  இங்கு 
ஸ்தாபித்ததா? என்ற ேகள்வி இப்பிரேதச 
மக்களிடத்தில் எ ந் ள்ள . ஏெனனில் 
இ வைரயில் இவ்வாறான ஒ  இடர் 
காைமத் வ நிைலயம் அைமக்கப்பட்டைம 

குறித்  ஆ ந்தரப்பில் அங்கம் வகிக்கும் எந்த 
பிரதிநிதிக ம் வாய் திறக்கவில்ைல.
ஆகேவ, இங்கு இரா வத்தினரால் 
ன்ென க்கப்பட்டி க்கும் நடவடிக்ைககள் பற்றி 

இவர்கள் ஏற்கனேவ அறிந்  ைவத்தி க்கலாம் 
என்  பிரேதச மக்கள் சந்ேதகப்ப வ  நியாயமான 
ஒ  விடயம். ேதர்தல் பிரசார காலத்தில் ன்னாள் 
இராஜாங்க அைமச்சர் ேவ சாமி இராதாகி ஷ்ணன் 
ெகாட்டகைலப் பகுதியில் இரா வ காம் 
ஒன்ைற அைமப்பதற்கான ஏற்பா கள் 
ன்ென க்கப்ப கின்றன என்  ெதரிவித்தி ந்தார். 
அச்சந்தர்ப்பத்தி ம் அரசாங்க தரப்பிலி க்கும் 
எவ ம் வாய் திறக்கவில்ைல. அேத 
ேவைள வெரலியா மாவட்டத்தில் 
அரசாங்கத்தின் சார்பில் பாரா மன்ற 
ேதர்தலில் ேபாட்டியிட்ட ேவட்பாளர்க ம் 
அ  குறித்  எந்த பிரதிபலிப் கைள ம் 
ெவளிப்ப த்தியி க்கவில்ைல. மாறாக பிரசார 
காலத்தில் இப்பிரேதசத் க்கு ஜனாதிபதி விஜயம் 
ெசய்த ேபா  இ  குறித்த ேபசப்பட்ட ேவைள 
உள் ராட்சி சைபயின் தைலவர் ஒ வர், இரா வ 
காம் இந்த பிரேதசத் க்கு ேதைவ என் ம் 

இப்பகுதியில் அனர்த்தங்கள் நடந்த ேபா  
அவர்கேள பலைர காப்பாற்றியி க்கின்றார்கள் 
என் ம் அைத நியாயப்ப த்தியி ந்தார். 

இந்நிைலயில் தற்ேபா  ெகாட்டகைல 
ெகாமர்ஷல் பகுதியில் ைமயான இரா வ 
பிரசன்னம் உ வாகி ள்ள டன் அவர்கள் 
தங்கியி க்கும் எல்ைலப் பகுதிக்குட்பட்ட 
கட்டிடங்களில் தங்கியி க்கும் நான்கு 
கு ம்பங்கைள அங்கி ந்  ெவளிேய ம் படி 
அங்கி க்கும் இரா வ ேமஜர் ேநரடியாகேவ 
ெசன்  கூறியி க்கிறார். இ  ெதாடர்பில் குறித்த 
இரண்  கு ம்பங்கள் திம் ள்ள ெபாலிஸில் 
ைறப்பாெடான்ைற ம் பதி  ெசய் ள்ளைம 

குறிப்பிடத்தக்க .  

ெகா ம்  ெகாமர்ஷல் கம்பனி (CCC)
சி.சி.சி என ஆங்கிலத்தில் அைழக்கப்ப ம் 
ெகா ம்  ெகாமர்ஷல் கம்பனி பிரித்தானியர் 
காலத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டதாகும். ேதயிைல 
ெதாழிற்சாைலக க்குத் ேதைவயான ேதயிைல 
அரைவ இயந்திரங்கள் மற் ம் அ  சார்ந்த 
உதிரிபாகங்கைள உ வாக்குதல்,விநிேயாகம் 
ெசய்தல், தி த் தல் மற் ம் அ  ெதாடர்பான 
ெபாறியியற் ெசயற்பா கைள ன்ென க்கும் 
நி வனமாக இ  விளங்கிய . சுதந்திரத் க்குப் 
பிறகும் இந்நி வனம் இலங்ைகயர்களின் 
நிர்வாகத்தின் கீழ் அேத ெபயரில் கண்டி, காலி, 
இரத்தின ரி, கந்தபைள, அட்டன்(தற்ேபா  
ெகாட்டகைலயில் இயங்கி வ வ ) ப ைள 
ஆகிய இடங்களில் இயங்கி வந்த . 
காலப்ேபாக்கில் ஏைனயவற்றின் ெசயற்பா கள் 
மந்தமைடய அட்டன் –ெகாட்டகைல மார்க்கத்தில் 
சுமார்  வ டங்க க்கு ன்  அைமந்த 
நி வனம் ெதாடர்ச்சியாக இயங்கி வ கின்ற . 
இந்நி வனத்தின் ெபயர் அப்பிரேதசத்  
நிைலத்  விட்டைம க்கிய விடயம். நகர 
அபிவி த்தி அதிகார சைபயின் கீழ் வ ம் 
இப்பிரேதசம் ஆரம்பத்தில் 99 வ ட குத்தைகக்கு 
எ க்கப்பட்டி ந்த . தற்ேபாைதய 

இதன் இயக்குன க்கு 50 வ ட குத்தைகக்கு 
வழங்கப்பட் ள்ளதாக ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள . 
இங்கு குறித்த இயந்திரங்கள் தி த் ம், உற்பத்தி 
ெசய் ம் ேவைலத்தளம் இயங்கி வ வேதா  
தற்ேபா  சுமார் 25 ேபர் வைர கடைமயாற்றி 
வ கின்றனர். ஆரம்ப கால உத்திேயாகத்தர்கள் 
தமக்கு நி வனத்தால் வழங்கப்பட் ள்ள 
நி வனத் க்கு ெசாந்தமான வீ களிேலேய வசித்  
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 ெகாட்டகைல 
ெகாமர்ஷல் 
பகுதியில் உ வாக 
வி ப்ப  அனர்த்த 
காைமத் வ 

நிைலயமாகும்.
அ  குறித்  
இப்பகுதி மக்கள் 
அச்சம் ெகாள்ளத் 
ேதைவயில்ைல. 
இரா வ காமாக 
அ  ெசயற்படா . 
எனி ம் அனர்த்த நிைலயம் அைமப்ப  பற்றி ம் 
இ தி டி கள் இன் ம் எ க்கப்படவில்ைலெயன 
இரா வத்தளபதி ெலப்டினன் ெஜனரல் சேவந்திர 
சில்வா  ெதரிவித் ள்ளார். 
இ  குறித்  அவர் கூ ைகயில்  நாம் குறித்த 
பகுதியில் காம் ஒன்ைற அைமப்பதற்கு 
தீர்மானித்தி ப்ப  உண்ைம, ஆனால் அ  அனர்த்த 
காைமத் வ நிைலயமாகேவ ெசயற்ப ம். 

ஏெனன்றால் வெரலியாவில் அைமந் ள்ள காம் 
மிக ம் சிறிய . இப்பிரேதசங்களில் அனர்த்தங்கள் 
ஏற்ப ம் ேபா  அவ்விடத் க்கு ெசல்வதற்கு எமக்கு 
சரியான ெபாறி ைறகள் அவசியம். ெவள்ளம், தீ 
பற் தல் ேபான்ற அனர்த்தங்கள் இப்பகுதிகளில் 
அதிகரித்  வ வ  அைனவ க்கும் நன்கு ெதரி ம். 
இைத த ப்பதற்கும் கட் ப்ப த் வதற்குேம நாம் 
அனர்த்த த ப்  நிைலயங்கைள அைமக்கின்ேறாம். 
எனி ம் ெகாட்டகைலயில் அைமயவி க்கும் காம் 
பற்றி இன் ம் இ தி டி கள் எ க்கப்படவில்ைல. 
ஏெனனில் அந்த கட்டிடங்கள் அைமந்தி க்கும் 
காணியில் சட்டரீதியான பிரச்சிைனகள் உள்ளன. 
எனேவ அப்பிரேதசத்ைத சுத்தப்ப த் ம் 
நடவடிக்ைககளிேலேய இரா வத்தினர் 
ஈ பட் ள்ளனர் என்  ெதரிவித்தார்.

ெதாடர்ச்சி 7 ஆம் பக்கம் பார்க்க

மக்கள் அச்சம் 
ெகாள்ள ேதைவயில்ைல !   
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வ கின்றனர். காலத் க்குக் காலம் 
காைமத் வங்கள் மாறினா ம் ஆரம்பத்திலி ந்ேத 

இப்படியான நான்கு கு ம்பங்கள் இங்கு 
இ க்கின்றன. இந்நிைலயில் ஏப்ரல் /ேம 
மாதமளவில் ெகாேரானா ெதாற்றாளர்கைள தங்க 
ைவப்பதற்ெகன காம் ஒன்ைற அைமப்ப  
என்ற ேநாக்கத்தில் இங்கு இரா வத்தினர் சிலர் 
உட்பிரேவசித் ள்ளனர். தற்ேபாைதய நிர்வாகம் 
அதற்கு ம ப்  ெதரிவித்  ெபாலிஸாரிடம் 
ைறயிட் ம் அவர்க க்கும் ேமலிடத்  உத்தர  

என்  கூறி ெதாடர்ந் ம் இரா வத்தினர் தங்கி 
வந் ள்ளனர்.  அவ்விடத்ைத சுத்தம் ெசய்ய 
ஆரம்பித் ள்ளனர். 

வழக்கு தாக்கல்
இந்நிைலயில் இந்நி வனத்தின் தற்ேபாைதய 
இயக்குனர்,  தம்மிடம் எந்த அ மதி மின்றி 
இரா வத்தினர் உட்பிரேவசித் ள்ளைம 
குறித்  உயர்நீதிமன்றில் வழக்ெகான்ைற தாக்கல் 
ெசய் ள்ளார்.   இேதேவைள ெபா த்ேதர்தல் 
டிந்த பிறகு 8 ஆம் திகதி இங்கு ெபா ப்பாக 

உள்ள இரா வ ேமஜர் ஒ வர் குறித்த 
நான்கு கு ம்பங்களின் வீ க க்ேக ெசன்  
18 ஆம் திகதி இங்கு 300 இரா வத்தினர் 
வரவி ப்பதாக ம் இங்கு ைமயான இரா வ 
காம் இயங்கப்ேபாவதாக ம் கூறி ள்ளேதா  

அவர்க க்கு தங்குமிட வசதிகள் ேதைவ 
என்பதால் ேமற்படி நான்கு கு ம்பங்கைள ம் 
அங்கி ந்  ெவளிேய ம் படி கூறி ள்ளார்.  அதன் 
பின்னர் அங்கு வசிக்கும் இரண்  கு ம்பங்கள் 
தம  உயரதிகாரியின் ஆேலாசைனகளின் படி 
கடந்த 13 ஆம் திகதி பத்தைன –டிம் ள்ள 
ெபாலிஸ் நிைலயத்தில் ைறப்பாெடான்ைற 
ெசய்தி க்கின்றனர். ைறப்பாட்ைட 
ஏற் க்ெகாண் ள்ள ெபாலிஸார் அ  குறித்  
நடவடிக்ைக எ ப்பதாக ம் வீ களிலி ந்  
ெவளிேயற ேவண்டிய அவசியமில்ைல என் ம் 
ெதரிவித் ள்ளனர். 

ஆரம்பம்
இ  இப்படியி க்ைகயில் கடந்த தன்கிழைம 

19 ஆம் திகதி  காைலயில் இவ்விடத்தில் இடர் 
காைமத் வ நிைலயம் உத்திேயாக ர்வமாக 

ஆரம்பித்  ைவக்கப்பட் ள்ள . ேதசிய ெகாடிகள் 

மற் ம் இரா வ ெகாடிகள் ஏற்றி ைவக்கப்பட்  இ  
மக்க க்கு உத ம் வைகயில் உ வாக்கப்பட் ள்ள 
காம் என்ற அடிப்பைடயில் க த் க்கள் 

ெதரிவிக்கப்பட் ள்ளன. இங்கு இரா வ காேமா 
அல்ல  இடர் காைமத் வ அனர்த்த நிைலயேமா 
அைமப்பதற்கு இன் ம் இ தி டி கள் 
எ க்கப்படவில்ைல என இரா வத் தளபதி 
ெதரிவித்தி ந்தா ம் எவ க்கும் அறிவிக்கா  இ  
ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளைம க்கிய விடயம்.

நகர அபிவி த்தி அதிகார சைப
நகர அபிவி த்தி அதிகார சைபயான  பிரதமரின் 
அைமச்சுக்குக் கீழ் வ கின்ற . இந்நிைலயில் 
பிரதமரின் அ மதியின்றி இங்கு இவ்வாறான 
ெசயற்பா கள் இடம்ெப வதற்கு சந்தர்ப்பங்கள் 
இல்ைல எனலாம். ேம ம் தற்ேபா  இங்கு இடர் 
காைமத் வ பணிகள் இரா வத்தினரால் 

ஆரம்பிக்கப்பட்ட பின்னர் எக்காரணம் ெகாண் ம் 
அவர்கள் அங்கி ந்  ெசல்ல மாட்டர் என்பைத ம் 
உ தியாகக் கூறலாம்.  ேம ம் ைமயாக 
இரா வத்தினரின் கட் ப்பாட் க்குள் இவ்விடம் 
வந்த பிறகு அவர்களின் ெசயல் ைறக க்கு  

கட் ப்பட ேவண்டிய ேதைவ இங்கு பணி 
ரிேவா க்கு உள்ள . அதாவ  ேசாதைன 
நடவடிக்ைககள் மற் ம் சுயாதீனமாக நடமா த க்கு 
இங்கு கட் ப்பா கள் விதிக்கப்ப ம். இைத 
தவிர்க்க டியா . அேதேவைள நகர அபிவி த்தி 
அதிகார சைபயின் வெரலியா அ வலகம் 
மற் ம் அதன் தைலவர், இங்கு தங்கி பணியாற் ம் 
கு ம்பங்க க்கு ேவ   இடங்களில் வீ கைள 
அைமத் க்ெகாள்ள காணிகைள ெபற் த் த வதற்கு 
யற்சிகள் எ க்க ேவண் ம். இைத ன்ென க்க 

இம்மாவட்டத்தின் மக்கள் பிரதிநிதிகள் தான் 
ன் வர ேவண் ம். இப்பிரேதசத்தில் அனர்த்த 
காைமத் வ நிைலயம் ஒன்றின் ேதைவைய 

இவர்கள் நியாயப்ப த் வார்கேளயானால் 
அதனால் பாதிக்கப்ப ம் அல்ல  பாதிக்கப்பட் ள்ள 
தரப் க்கு நியாயம் ெபற் க்ெகா க்க ேவண்டிய ம் 
இவர்களின் ெபா ப்பாகும். 
 ேம ம் சிவில் நிர்வாகத் க்கு எவ்விதத்தி ம் 
பாதிப்  ஏற்படா  என்ற உ திப்பாட்ைட ம் 
மக்க க்கு வழங்க ேவண்டிய ம் மக்கள் 
பிரதிநிதிகளின் தைலயாய கடைமயாகும். 

இேத ேவைள ெகாட்டகைல 
பகுதியில் இரா வ காம் 
அைமக்கப்ப வ  பற்றி  ேதர்தல் 
பிரசார காலத்தில்  க த் த் 
ெதரிவித்தி ந்த மைலயக மக்கள் 
ன்னணியின் தைலவ ம் 

நாடா மன்ற உ ப்பின மான 
ேவ.இராதாகி ஷ்ணன் இ  
குறித்  கூ ைகயில், ‘ குறித்த 
பகுதியில் இரா வத்தினர் 
நிைலயாக இ ப்ப  பற்றி நான் 
பல தடைவகள் எ த் க் கூறி ம் 
எவ ம் ெசவிசாய்க்கவில்ைல. 
இப்ேபா  இடர் காைமத் வ நிைலயம் 
என்  அவர்கள் கூ கிறார்கள். எனி ம் 
இரா வத்தினைர அவ்விடத்திலி ந்  
அகற் வ   கடினம். அேத ேவைள 
மக்க க்கு நன்ைம பயக்கக் கூடியவைகயில் 
அவர்கள் அங்கி க்கி க்கின்றார்கள் என்  
கூறப்ப கின்ற . எனி ம் குறித்த இடத்தில் தங்கி 

பணியாற் ம் நான்கு கு ம்பங்கைள 
ெவளிேயறச்ெசால்வ  நியாயமாகா . 
அவர்கள் திம் ள்ள ெபாலிஸில் இ  
குறித்  ைறப்பா  ெசய்தி ப்பைத 
நான் வெரலியா மாவட்ட பிரதி 
ெபாலிஸ் மாஅதிபரின் கவனத் க்கு 
ெகாண்  வந்ேதன். அவ்விடம் நகர 
அபிவி த்தி அதிகார சைபயின் கீழ் 
வ வதால் அதில் தாம் சம்பந்தப்பட 
டியா  என அவர்கள் கூ கின்றனர். 
அைதய த்  நான் நகர அபிவி த்தி 
அதிகார சைபயின் வெரலியா 
மாவட்ட காரியாலயத்தின் 
தைலவேரா  இ  குறித்  

கைதத்ேதன். அதற்கு அவர் குறித்த கு ம்பங்கள் 
இ  குறித்  ேகாரிக்ைக ஒன்ைற ன்ைவத்தால் 
அவர்க க்கு ேவ  இடம் வழங்குவ  குறித்  
கவனம் ெச த்தப்ப ம் என்  கூறினார். ஆகேவ 
பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினரிடம் நாம் இ  குறித்  
ஆேலாசித்  வ கிேறாம் என்றார். 

தங்கியி ப்பவர்கைள ெவளிேயறச்ெசான்னால் 
இழப்பீ கேளா ேவ  இ ப்பிடங்கேளா வழங்க ேவண் ம்

6 ஆம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி

அட்டன் ஸ்ரீ மாணிக்கப்பிள்ைளயார் 
ேதவஸ்தானம் மற் ம் அட்டன் ஆஞ்சேநயர் 
ஆலயங்களின் பிரதம கு க்களாக பணியாற்றி 
ஆன்மிக ேசைவகளாற்றிய சிவஸ்ரீ சிவசுப்ரமணி 
ஐயர் இரவீந்திரகு க்கள் தமிழகத்தில் இைறபதம் 
அைடந்தைத ன்னிட்  அவரின் ஆத்ம 
சாந்திக்காக கூட் ப்பிரார்த்தைன ஒன்  கடந்த 
19 ஆம் திகதி தன்கிழைமயன்  அட்டன் 
ஸ்ரீ மாணிக்கப்பிள்ைளயார் ேதவஸ்தான 
கஜலஷ்மி மண்டபத்தில் இடம்ெபற்ற . இதன்.
ேபா  இரவீந்திரகு க்களின் மகன் தன  

தந்ைதயின்   படத் க்கு 
தீபம் காட் வைத ம் 
கு க்கள்மார் மலர் 
அஞ்சலி ெச த் வ.
ைத ம் கலந்  
ெகாண்டவர்கைள ம் 
படங்களில் காணலாம்.

படங்கள்: வாஹினி
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இலங்ைகயின் நாடா மன்ற 
அரசியல் வரலா  என்ப  சுமார் அைர 
ற்றாண் க்கு ேமற்பட்டதாகும். இந்த 

காலப்பகுதியில் இ ந்  மைலயக 
மக்கைள பிரதிநிதித் வம் ெசய்  வந்த 
பல பிரதிநிதிகள் நாடா மன்றத்தில் 
காணப்பட்டனர். இவர்கள் 

நாடா மன்றத்தில் மிக ம் சிறப்பான 
ைறயில் ெதாழிற்பட் ள்ளைமைய 

காண டிகின்ற . ஆனால் இன்ைறய 
காலகட்டத்தில் நாடா மன்றத்தில் 
எதைன ேபசேவண் ம் என்பேத 
ெதரியாதள க்கு நிைலைம 
தைலகீழாக மாறி ள்ள . கடந்த 12ஆம் 

திகதி இலங்ைகயின் ஒன்பதாவ  
நாடா மன்றம் கூடிய . இதன் பின்னர் 
நைடெபற்ற நாடா மன்ற விவாதங்களில் 
கலந் ெகாண்ட மைலயக பிரதிநிதிகளில் 
ஓரி வரின் ெசயற்பா கள் மிக ம் 
விமர்சனத்திற்குரியதாக ம் ெவட்கப்படக் 
கூடியதாக ம் இ ந்தைமைய காண 
டிகின்ற . தலில் நாடா மன்றம் 

என்றால் என்ன? அதன் க்கியத் வம் 
குறித்  நாம் ெதளிவைடந் ெகாள்ள 
ேவண் ம். 
சட்டமன்றம் என ெபா ப் 

ெபயரில் அைழக்கப்ப ம் 
இவ்வைமப்  ஒவ்ெவா  நாட்டி ம் 
ெவவ்ேவ  ெபயர்கைளக் 
ெகாண்  அைழக்கப்ப வைதக் 
காணலாம். இந்தியாவில் 
அ  நாடா மன்றம் என் ம், 
அெமரிக்காவில் அ  காங்கிரஸ் 
என் ம் அைழக்கப்ப வேதா  
இலங்ைகயில் நாடா மன்றம் என 
அைழக்கப்ப கின்ற . உண்ைமயில் 
நாடா மன்றம் என்ப  ஜனநாயக 
அரசாங்க மாதிரியில் மக்களின் 
பிரதிநிதிகைளக் ெகாண்ட ஒ  
சைபயாகும். இங்கு மக்கள் பிரதிநிதிகள் 
எ ம் நாடா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
காணப்ப வர். இவர்கேள மக்களின் 

சார்பாக குரல் ெகா க்கும் 
மற் ம் மக்களின் அபிலாைசகைள 
எ த் வ ம் கவர்கள் ஆவர். 
இலங்ைகையக் ெபா த்தமட்டில் 
நாடா மன்றம் என்ப  இலங்ைகயில் 
உள்ள 160 ேதர்தல் ெதாகுதிகளில் 
இ ந்  ெதரி ெசய்யப்பட்ட 196 
உ ப்பினர்கைள ம் 

ேதசிய பட்டியல் 
எனப்ப ம் 29 உ ப்பினர்கைள ம் 
உள்ளடக்கிய ெமாத்தம் 225 
உ ப்பினர்கைளக் ெகாண்ட ஒ  
கட்டைமப்பாகும். 
நாடா மன்ற நைட ைற
இலங்ைகயின் சட்டமன்றமான  

நாட் க்குத் ேதைவயான சட்டங்கைள 
இயற் தல், ெபா  நிதியின் காவலனாக 
இ த்தல், மக்களின் குரலாக 
ஒலித்தல், பல்ேவ  பிரச்சிைனகைள 
கலந் ைரயாட க்கு உட்ப த்தல், 
நாட் க்கு ேதைவயான வர  ெசல  
திட்டத்ைத அங்கீகரித்தல் ேபான்ற 
மிக க்கியமான கடைமகைள 
ஆற் ம் ஓர் நி வனமாகும். 
இலங்ைகயின் நாடா மன்றத்தில் 
நாடா மன்ற நடவடிக்ைககைள 
ஒ ங்குப்ப த் வதற்கான நிைலயியல் 
கட்டைள ஒன்  காணப்ப வேதா  
அதன் அடிப்பைடயிேலேய 
அதன் ெசயற்பா கள் 
ன்ென க்கப்ப கின்றன. 

இந்த நிைலயியற் கட்டைளகளின் 
பிரகாரேம நாடா மன்ற உ ப்பினர் 
ஒ வ க்கான விவாதங்களில் 
பங்ெக ப்பதற்கான ேநரம் 
ஒ க்கப்ப கின்ற . ஏேத ம் 
ஒ  விடயம் குறித்தான விவாதம் 
நைடெப ம்ேபா  ஆ ந்தரப்  
மற் ம் எதிர்த்தரப்  ஆகிய 
இ தரப் க்க க்கும் சந்தர்ப்பத்ைத 
ஏற்ப த்திக் ெகா ப்ப  
இதன் ேநாக்கமாகும். ேம ம் 
நாடா மன்றத்தில் உள்ள எல்லா 
உ ப்பினர்க க்கும் எல்லா 
விவாதங்களி ம் உைரயாற்ற 
வாய்ப் க் கிட் வதில்ைல. காரணம் 
ேநரம் ேபாதாைமயாகும். இதனால் 
ஒ  குறித்த விவாதத்தில் இத்தைனப் 
ேப க்ேக வாய்ப்  வழங்க டி ம் 
என சபாநாயகர் வைரயைற ெசய்ய 
டி ம். ேம ம் ஒ  நாடா மன்ற 

உ ப்பின க்கு வழங்கப்ப ம் ேநரம் 
என்ப ம் மிகக் குைறவாகும். இந்த 
ேநரம் 3 ெதாடக்கம் 5 நிமிடங்கள் 
வைரேய ெபா வாக இ க்கும். எனி ம் 
விேசட சந்தர்ப்பங்களில் குறித்தெவா  
நாடா மன்ற உ ப்பின க்கு அதிக 
ேநர ம் வழங்கப்ப ம். உதாரணமாக  
நாடா மன்ற உ ப்பினர் ஒ வர் 

தனிநபர் பிேரரைண ேபான்ற ஒன்ைற 
ன்ைவக்கும்ேபா  அவ க்காக 

வழங்கப்ப ம் ேநரம் அதிகமாகும். 
ேபசப்பட ேவண்டிய 
விடயங்கள் யாைவ?

நாடா மன்றத்தில் ேபசுவதற்கு 
எவ்வித வைரயைறக ம் 
காணப்படவில்ைல. குறிப்பாக 
அரசியலைமப்பிற்கு உட்பட்ட 
வைகயில் நாடா மன்ற உ ப்பினர் 
ஒ வர் எதைன ம் ேபச டி ம். 
இதைன அவ க்கான சிறப் ரிைம 
என குறிப்பிடலாம். எனி ம் 
அவற் ள் 

எதைன ஹன்சாட் 
அறிக்ைகயில் பதி  ெசய்வ  என்பைத 
சபாநாயகர் தீர்மானிக்க டி ம். 
நாடா மன்ற உ ப்பினர் ஒ வர் ேபசிய 
ைறயற்ற வார்த்ைதகள், இழிவான 

ெசாற்பதங்கள், நாட் க்கு அபகீர்த்தி 
ஏற்ப த் ம் உைரகள் ேபான்றவற்ைற 
இவ்வா  ஹன்சாட் அறிக்ைகயில் 
இடாமல் தவிர்க்க டி ம். அேதேபான்  
நாடா மன்ற உ ப்பினர் ஒ வர் தான் 
கூற வந்த விடயங்கைள ெதளிவாக 
எ தி நாடா மன்றத்தில் சமர்ப்பித்  
தான் கூறவந்த விடயங்கைள சு க்கி 
ெதரிவித் விட்  தம  ைமயான 
விடயங்கள் அடங்கிய ஆவணத்ைத 
வழங்கி ஹன்சாட்டில் ேசர்க்க ெசால்ல 
டி ம். உதாரணமாக தனிநபர் 

பிேரரைண ஒன்றின் அைனத்  
விடயங்கைள ம் ேபசா  அத ைடய 
சாராம்சத்ைத எ த் க்கூறி அதன் 

ைமயான உள்ளடக்கத்ைத எ தி 
ெகா த்  இைணத் க்ெகாள்ள டி ம். 
ேம ம் நாடா மன்ற சிறப் ரிைமயின் 

அடிப்பைடயில் எைத ேவண் மானா ம் 
ேபசுவதற்கான உரிைம நாடா மன்ற 
உ ப்பினர்க க்கு உண்  என்றா ம் 
அச்சைபயில் ேபசப்பட ேவண்டிய 
க்கியமான பல விடயங்கள் 

காணப்ப கின்றன. குறிப்பாக ஒ  
ச கத்தின் பிரதிநிதி என்ற வைகயில் 
அம்மக்கள் ப ம் ன்ப யரங்கள் 
யாைவ? அவற்ைற தீர்ப்பதற்கான 
ேயாசைனகள் எைவ? அதற்குத் 
ேதைவயான உதவிகள் யாைவ? 
சட்ட லங்களில் உள்ள சாதக பாதக 
நிைலைமகள் எைவ? வர  ெசல  
திட்டத்தில் தம  ச கம் சார்ந்த 
ெசய்யப்பட் ள்ள ஒ க்கீ களின் 
தன்ைம ேபான்ற மிக க்கியமான 
பிரச்சிைனகைளேய ன்ைவக்க 
ேவண் ம். இைதவி த்  ஒ வைர 
ஒ வர் குைற கூ வதற்காகேவா, தம  
தனிப்பட்ட வி ப்  ெவ ப் கைள 

ெவளிப்ப த் வதற்காகேவா 
இந்த ேநரத்ைத பயன்ப த்த டியா . 
இவ்வா  ெசய்வ  ஒ  ச கத்திற்கு 
ெசய் ம் ேராகமாகும். இ  
மக்களின் குரலா என்ற பிரச்சிைனைய 
ேதாற் விக்கின்ற . 
கடந்தகாலங்களில் மைலயக 

மக்களின் பிரதிநிதிகள் மிக ம் 
சிறப்பான ைறயில் தம  வாதங்கைள 
ன்ைவத்தி ந்த வரலா கைள ம் 

நாம் கண் ள்ேளாம். ன்னாள் 
உ ப்பினர்களான 
ெப. இராஜ ைர, ம. திலகராஜா 
மற் ம்  தற்ேபா  உ ப்பினராக 
இ க்கும்  மேனாகேணசன் 
ேபான்ேறாைர இதில் குறிப்பிட டி ம். 
இவர்களின் நியாயமான ேபச்சுக்கள் 
மற் ம் ெசயற்பா கள் காரணமாக 
நாடா மன்றத்தில் அவர்கள் மிக ம் 
ேபாற்றத்தக்க உ ப்பினர்களாக 
ெபயரிடப்பட் ள்ளார்கள். எனி ம் 
அந்த பட்டியலில் ெப. இராஜ ைர 
மற் ம்   ம. திலகராஜா ேபான்ேறார் 
இல்லா  ேபானைம வ ந்தத்தக்க 
விடயேம ஆகும். தற்ேபாைதய 
நாடா மன்றத்தில் வெரலியா 
மாவட்டத்ைத ைமயப்ப த்தி 
ெதரி  ெசய்யப்பட் ள்ள தமிழ் 
உ ப்பினர்களான ஜீவன் குமாரேவல் 
மற் ம் பழனி திகாம்பரம் ேபான்ேறார் 
கடந்த கூட்டத்ெதாடரில் ேபசிய 
விடயங்கள் ெபரி ம் நைகப் க்குரிய . 
குறிப்பாக நாடா மன்றம் ஒன்றில் 
உைரயாற்ற வ ம்ேபா  சரியான 
தகவல்கைள ெகாண் வர ேவண்டிய  
கட்டாயமானதாகும். இல்ைலேயல் 
தமக்கு கிைடக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் 
தம  க த்திைன ஆழமாக ன்ைவக்க 
டியாமல் ேபாய்வி ம். 
கடந்த அமர்வில் இராஜாங்க 

அைமச்சர் ஜீவன் குமாரேவல் தன  
உைரயில் மைலயக மக்களின் 
குைறகைள பலவா ...

 ெதாடர்ச்சி 23 ஆம் பக்கம்  

ehlhSkd;wj;jpy; 

vd;d Ngr Nt
z;Lk;?

njsptw;w epiyapy;

kiyaf gpujpepj
pfs;

இரா. சந்திரேமாகன்,
தியகைல.
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வெரலியா கண்ணன் 

 வெரலியா மாநகரசைபயின் ன்ைனய 

நிர்வாகத்தின் ேபா  ைறயாக 

திட்டமிட்ட வைகயில் வடிகாலைமப்  

அைமக்கப்பட்டி ந்த . எனி ம் அைத  

உைடத்ெதறிந்  பாைதைய விட அதிக 

உயரத்தில் திய வடிகாலைமப்ைப 

அைமக்க திட்டமிட்டதன் காரணமாக 

இன்  வெரலியாவின் பல 

பகுதிகளி ம் மைழக் காலங்களில் 

மைழ நீர் குந் ள்ளதாக நகர 

வர்த்தகர்க ம், ெபா  மக்க ம் விசனம் 

ெதரிவிக்கின்றனர்.
கடந்த ெவள்ளிக்கிழைமயன்  ெபய்த  

கனமைழ காரணமாக வெரலியாவின் 

ங்கா பாைத குதிைர பந்தய திடலில் 

அைமந் ள்ள வீ கள்  உட்பட 

சர்வேதச ெபௗத்த மத்திய நிைலயம் 

வெரலியா ப ைள வீதியில் தர்மபால 

சுற் வட்டத்திற்கு அ காைமயில் 

அைமந் ள்ள 
எரிவா  நிரப்  
நிைலயம் என்பன 
ற்றாக நீரில்  
ழ்கிய டன் பல 
வியாபார
ஸ்தாபனங்க ம் 
நீரில் ழ்கின. இதற்கு 
க்கிய காரணமாக 

அைமந்த  வெரலியா 
நகர மத்தியில் 
ஊட த்  ெசல் ம் 

தலகல நீர் வாவி ைறயாக சுத்தம் 

ெசய்யப்படாைமயாகும்.  ேம ம் பம்பரகைல 

பகுதியில் தலகல வாவியின் ஆரம்ப பகுதியில் 

த ப்  சுவர் ஒன்ைற அைமத்  நீரின் ேவகத்ைத 

கட் ப்ப த்த ம் திட்டமிடப்பட்டி ந்த . 

ஆனால் திய மாநகர சைப பதவிேயற்ற பின்  

அத்திட்டம் ைகவிடப்பட்டதன் காரணமாகேவ 

இந்த நிைல ஏற்பட் ள்ள  என பல ம் குற்றம் 

சுமத்தி ள்ளனர். 
  இந்த திட்டம் ெசயற்ப த்தப்பட்டி க்குமாயின்  

ெவள்ள நீர்  வெரலியா கிரகறி வாவிைய 

ெசன்றைடந்தி க்கும் என்கிறார் மாநகர சைப 

ன்னாள் ேமயர் மகிந்த ெதாடம்ேப கமேக. 

இேத ேநரம் வெரலியா ங்கா வீதியி ம் ேமல் 

நீதிமன்ற கட்டிட ெதாகுதிக்கு அ காைமயி ம் 

உரிய திட்டமிடல் இன்றி நைடபாைத 

அைமக்கப்பட்டதன் விைளவாக ம் இந்த 

ெவள்ளப்ெப க்கு ஏற்பட் ள்ள . குறித்த வடிகான் 

அைமப்பதற்காக இரண்  ேகாடி பாய்க க்கு 

ேமல் ெபா மக்களின் வரிப் பணம் ெசல  

ெசய்யப்பட் ள்ளதாக ம் வெரலியா ன்னாள் 

மாநகர தல்வர் சுட்டிக்காட் கிறார். 

இேதேவைள வெரலியா ங்கா வீதிக்கு 

ெசல் ம் காப் தி கூட் த்தாபனத்திற்கு ன்னால் 

அைமந் ள்ள பாைதயின் ஒ  

றம் கடந்த பல மாதங்களாக 

னைமப்  ெசய்யப்பட்  
வ கின்ற . இந்த பணிகள் மிக ம் 

மந்த கதியில் இடம்ெப வதால் 

இவ்விடத்தில் அடிக்கடி வாகனங்கள் 

விபத் க்குள்ளாகி வ கின்றன.  

இதன் ஒ  பகுதியில் பாரிய 

குழி ஒன்  ேதாண்டப்பட் ள்ள நிைலயில் 

அதைன வதற்கான நடவடிக்ைககைள மாநகர 

சைப எ க்கவில்ைல. இதன் காரணமாகேவ 

இவ்விடத்தில் சுமார் 22 இற்கும் ேமற்பட்ட 

வாகனங்கள் விபத் க்குள்ளாகி ள்ளன 

என்ப  குறிப்பிடத்தக்க .  இந்த பிரதான 

பாைதையேய மாணவர்க ம் ெபா  

மக்க ம் பயன்ப த் கின்றனர்.  வெரலியா 

பஸ் தரிப்பிடத்தில் இ ந்  வெரலியா 

நீதிமன்றத்திற்கும்  மாவட்ட ெசயலகத்திற்கும்,  

பிரேதச ெசயலகத்திற்கும்,மாநகர சைபக்கும் ெபா  

மக்கள் பயணிக்க ேவண் ம்.   இங்கு வெரலியா 

நீதிமன்ற கட்டிட ெதாகுதி அைமந் ள்ள 

காரணத்தினால் வாகன ெநரிசல் ஏற்ப ம் ேபா   

அங்கு வாகன ஒலி எ ப்ப டியாத ஒ  

நிைல ம் இ க்கின்ற  என்ப  க்கிய விடயம். 

Etnuypah efupy; nts;sk; 
Vw;gl vd;d fhuzk;? 

khefu rigapd; 

mrke;j Nghf;F  

Fwpj;J kf;fs; tprdk;
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ஐக்கிய ேதசிய கட்சிக்கு தைலைமத் வத்ைத 
வழங்கும் சவாைல ஏற்க தான் தயாராக உள்ளதாக 
ன்னாள் சபாநாயகர் க  ஜயசூரிய ெதரிவித் ள்ளார்.
கட்சியின் தற்ேபாைதய தைலைமக்கு இ  

ெதாடர்பில் அறிவித் ள்ளதாக அறிக்ைக ஒன்ைற 
ெவளியிட்  அவர் குறிப்பிட் ள்ளார்.
தற்ேபாைதய நிைலயில் கட்சியில் ஏற்பட் ள்ள 

குழப்பநிைலயிைன க த்திற் ெகாண் , பல்ேவ  
தரப்பினர்களின் ேகாரிக்ைகக க்கு அைமவாக 
கட்சியின் ேமம்பாட்டிற்காக ஐக்கிய ேதசிய 
கட்சிக்கு தைலைமத் வத்ைத வழங்கும் சவாைல 
ெபா ப்ேபற்க தன்னால் டி ம் என தற்ேபாைதய 
கட்சித் தைலைமக்கு மற் ம் கட்சியின் சிேரஷ்ட 
உ ப்பினர்க க்கு அறிவித் ள்ளதாக ன்னாள் 
சபாநாயகர் க  ஜயசூரிய தன  அறிக்ைகயில் 
குறிப்பிட் ள்ளார்.

jiyik jiyik 
Vw;fj; Vw;fj; 
jahu;jahu;

nfhNuhdh ,y;yhj ehlhf 
gpufldg;gLj;j KbahJ
 இரா வத் தளபதி ஷேவந்திர சில்வா

ெசРெடСபУ மாத 
இΫ ЖΜЦ 

˙மான ǺைலயС றРΧ

  அ த்த மாதம் இ திக்குள் 
விமான நிைலயம் திறக்கப்ப ம் 
என்  சுற் லாத் ைற அைமச்சர் 
பிரசன்ன ரண ங்க ெதரிவித் ள்ளார்.
எனி ம் சுகாதாரத் ைறயின் 
அறி த்தலின் ேபரில் மட் ேம இ  
ேபான்ற நடவடிக்ைககள் எ க்கப்ப ம் 
என்  அைமச்சர் சுட்டிக்காட்டி ள்ளார். 
நாட்டின் மக்கள் பா காப்ைபக் 

க த்தில் ெகாண்   சுற் லாப் 
பயணிகைள ஈர்க்க நடவடிக்ைக 
எ க்கப்பட்  வ வதாக ம் 
அைமச்சர் ேம ம் குறிப்பிட்டார்.

˙ЖேனЪவரǻП  
ǼЦைளЖேக தǽЧ 

ெதǿயாΤ

இலЗைகǾХ 205,707
Ǽ.ż.ஆУ பǿேசாதைன

 வி தைலப் லிகளின் 
தைலவர் பிரபாகரனின் ெபரிய 
தந்ைதயாவதற்ேக விக்ேனஸ்வரன்  
யற்சிப்பதாக ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன 

ெபர னவின்  வெரலியா மாவட்ட 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் எஸ்.பி. 
திசாநாயக்க  கூறி ள்ளார். தமிழ் மக்கள் 
ேதசியக் கூட்டணியின் தைலவர் சி.வி. 
விக்ேனஸ்வரன் பாரா மன்றத்தில்  
ஆற்றிய கன்னி  உைர ெதாடர்பில் 
க த்  ெவளியி ைகயிேலேய அவர் 
இதைன கூறி ள்ளார். இலங்ைகயின் 

ர்வீக  ெமாழி சிங்களம் அல்ல தமிழ்  
என விக்ேனஸ்வரன் குறிப்பிட் ள்ளார். 
அவரின் இந்த உைரயாடல் நாம் 
குழப்பம் அைடயவில்ைல என் ம், 
ஏெனனில் விக்ேனஸ்வரனின் 
பிள்ைளக க்ேக தமிழ் ெதரியா  
என ம் அவர் குறிப்பிட்டார்.

ெகாேரானா ைவரஸ் (ெகாவிட் 19) பர வைதத் 
த க்கும் ேநாக்கில் கடந்த ஞாயிற் க்கிழைம மாத்திரம்  
மட் ம் இலங்ைகயில் 1,610 பி.சி.ஆர் பரிேசாதைன 
நடத்தப்பட் ள்ளதாக ம், இதன் லம் இ வைர நடத்தப்பட்ட பி.சி.ஆர் 
பரிேசாதைனகளின் எண்ணிக்ைக 205,707 என் ம் ெதரிவிக்கப்ப கின்ற .
இேதேவைள, ப்பைடயினர் நடத் ம் தனிைமப்ப த்தல் ைமயங்களில் 

இ ந்  ேநற்  ன்தினம் 1,212 ேபர் ெவளிேயற உள்ளதாக ம் 
ெதரிவிக்கப்ப கின்ற .
இ வைர 31,541 ேபர் தனிைமப்ப த்தல் நிைலயங்களில் இ ந்  தம  

வீ க க்கு தி ம்பி ள்ளதாக ம் ெதரிவிக்கப்ப கின்ற .
ேம ம், ப்பைடயினர் நடத் ம் 58 தனிைமப்ப த்தல் நிைலயங்களில் 

7,620 நபர்கள் தற்ேபா  தனிைமப்ப த்தப்பட் ள்ளனர்.

ெவளிநா
களில் ெகாவிட் 
 19 ெதாற்  
பரவல் குைறந்  
காணப்படி ம் 
இலங்ைகைய 
ெகாவிட் ெதாற்  
இல்லாத நாடாக 
பிரகடனப்
ப த்த டியா  
என இரா வத் தளபதி ஷேவந்திர சில்வா 
ெதரிவித் ள்ளார்.
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 30 ஆம் திகதிக்கு 

பின்னர் நாட்டி ள் எந்தெவா  ெகாேரானா 
ெதாற்றாள ம் இனங்காணப்படவில்ைல என 
ெதரிவிக்கப்ப கின்ற .
இ ப்பி ம் ெவளிநா களில் இ ந்  வ ைக 

த பவர்கள் ெகாேரானா ெதாற் க்கு உள்ளாகும் 
காரணத்தால் இலங்ைகயில் ெகாேரானா 
ெதாற்றாளர்களின் எண்ணிக்ைக அதிகரித்  
வ வதாக ம் அவர் ெதரிவித் ள்ளார்.
நாட்டி ள் உள்ள இலங்ைகயர்கள் அைனவ ம் 

மிக ம் கவனமாக இ க்க ேவண் ம் என ம் 
சிறிய தவறினால் கூட ெகாேரானா ெதாற்  
பரவலாம் என ம் அவர் ெதரிவித் ள்ளார்.
நாட்  மக்க க்கு நா  ெகாேரானாைவ 

ேதாற்கடித்  விட்டதாக நம்பிக்ைக 
ஏற்பட்டி ந்தா ம் இதைன உ தியாக கூற 
டியா . ஏெனன்றால் இ  ஒ  ைவரஸ் என ம் 

அவர் ெதரிவித் ள்ளார்.

வடெகாரியாவின் தைலைம ெபா ப் கைள  
வடெகாரிய ஜனாதிபதியின் சேகாதரி கிம் ேயா 
ஜாங் நிர்வகித்  வ ம் நிைலயில், ஜனாதிபதி 
கிம் ேஜாங் உன் இறந் விட்டதாக ெவளியான 
தகவல்கள் பரபரப்ைப ஏற்ப த்தி ள்ளன.
வடெகாரிய ஜனாதிபதி கிம் ேஜாங் உன் 

அண்ைமக்காலமாக அரச நிகழ்ச்சிகளில் 
கலந்  ெகாள்ளவில்ைல என் ம், அவர் 
மன உைளச்சலால் பதவிைய அவர  சேகாதரியிடம் 
ஒப்பைடத் ள்ளதாக ம் ெதன்ெகாரிய ஊடகங்கள் ெசய்தி 
ெவளியிட்  வ வ  பரபரப்ைப ஏற்ப த்தி ள்ள .
இந்நிைலயில் அண்ைமயில் ேபசிய ன்னாள் 

ெதன்ெகாரிய ஜனாதிபதியின் ஆேலாசகர் சாங் ேசாங் மின், 
வட ெகாரிய ஜனாதிபதி கிம் ேஜாங் உன் மன உைளச்சலில் 
இ ந்  ேகாமா நிைலக்கு ேபாய்விட்டதாக கூறி ள்ள  

பரபரப்ைப ஏற்ப த்தி ள்ள . 
அேதசமயம் அவர் உயி க்கு 
ஆபத்தான நிைலயில் உள்ளாரா 
என்ப  குறித்  எ ம் ெதரிய 
வரவில்ைல. தற்ேபா  தற்காலிகமாக 
அவர  சேகாதரி கிம் ேஜாங் உன்னின் 
பணிகைள கவனித்  வ வதாக 
ெதரிகிற  என ேபசி ள்ளார்.

இந்நிைலயில் கிம் ேயா ேஜாங் விைரவில் 
அதிகாரப் ர்வமாக ஜனாதிபதி பதவிைய அைடய 
இ ப்பதாக ம், அப்ேபா  கிம் ேஜாங் உன் இறந்த  
பற்றி ெதரிவிக்க வாய்ப்பி ப்பதாக ம் கூறப்ப வ  
பரபரப்ைப ஏற்ப த்தி ள்ள . ஆனால் இந்த ெசய்திகள் 
குறித்த எந்தெவா  விளக்கத்ைத ம் வட ெகாரிய அரசு 
அளிக்கவில்ைல என்ப  குறிப்பிடத்தக்க .
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இலங்ைக திறந்த பல்கைலக்கழக 
சிேரஷ்ட விரி ைரயாளர் கலாநிதி ஏ.எஸ்.
சந்திரேபாஸ்,ேபராசிரியராக உயர்  
ெபற் ள்ளார்.இ  
மைலயகத் க்கு கிைடத்த 
மகிழ்ச்சியான ெசய்தியாகும்.
மைலயகத்தில் விரல் விட்  
எண்ணக் கூடிய கலாநிதி 
மற் ம் ேபராசிரியர்கள் உள்ள 
நிைலயில்  அண்ைமக்காலமாக 
எம  ச கத்திலி ந்   
ேபராசிரியர்கள் உ வாகி 
வ கின்றனர். இந்நிைலயில் 
ேபராசிரியர் சந்திரேபாைஸ 
ெகௗரவிக்கும் ேநாக்கில் 
மணிவிழா நிகழ் கள் 
எதிர்வ ம் சனிக்கிழைம (29) 
காைல 10.00 மணிக்கு அட்டன், 
ல மி மஹால் மண்டபத்தில் 
இடம்ெபற உள்ள நிைலயில் 
இதற்கான ஏற்பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
வ கின்றன.  திறந்த பல்கைலக்கழக 
ைணேவந்தர் ேபராசிரியர் எஸ்.ஏ.அரிய ைர 
இந்நிகழ்வில் பிரதம வி ந்தினராக கலந்  
சிறப்பிக்க உள்ளார். ேபராசிரியர்களான  எஸ்.
என்.ெமாறாயஸ், ேசா.சந்திரேசகரன்,  எம்.எஸ்.
க்ைகயா, ைத.தனராஜ், எஸ்.விஜயச்சந்திரன் 

ஆகிேயா ம்  ன்னாள் அைமச்சு ெசயலாளர் 
எம்.வாமேதவன் ஆகிேயார் இந்நிகழ்வில்  
கலந்  ெகாள்ள உள்ளனர்.      

       சிறந்த மனித ேநய ம்,ஆ ைம ம் 
ெகாண்ட ேபராசிரியர் சந்திரேபாஸ் தன  
ஆரம்பக் கல்விைய நயாபான தமிழ் 
வித்தியாலயம்,ெகாணக்கைல தமிழ் 
வித்தியாலயம் என்பவற்றில் பயின் ள்ளார்.
பின்னர் கல்விப் ெபா த் தராதர சா/தர, மற் ம் 
உயர் தரக் கல்வியிைன அட்டன் னித ேஜான் 
ெபாஸ்ேகா கல் ரி, மற் ம் ைஹலண்ட்ஸ் 
கல் ரி என்பவற்றில் பயின் ள்ளார்.
பாடசாைலக் காலத்திேலேய ச க ேநாக்கும், 
ஏைழக க்கு உத ம் மனப்பாங்கும் இவரிடம் 
அதிகமாக காணப்பட்ட .சிறந்த ேபச்சாற்றல் 
மிக்கவராக ம் இவர் விளக்கி ள்ளார். 

         1981 ஆம் ஆண்  ேபராதைனப் 
பல்கைலக்கழகத்திற்கு ெதரிவானார். பட்டம் 
ெபற்ற பின்னர் 1985 இல்  இலங்ைக 
ெதாழிலாளர் காங்கிரஸின் ெதாழிலாளர் 
கல்வி இைணப்பாளராக அவர்  இைணந்  
ெகாண்டார். ெதாழிலாளர்க க்காக பல 
க த்தரங்குகைள ம் நடத்தினார்.சர்வேதச 
ெதாழில் ஸ்தாபனம், ஜீ.டி.இஸட், ஐ.சி.எப்.டி.   
ேபான்ற பல அைமப் கள் க த்தரங்கிற்கான 
நிதி உதவிகைள வழங்கி இ ந்தன.இவர் 
இங்கு கடைமயாற்றிய இரண்  வ ட 
காலப்பகுதியில் சுமார் ற் க்கும் அதிகமான 
க த்தரங்குகைள நடத்தி இ க்கின்றார். 
ெதாழிற்சட்டங்கள்  குறித்த விழிப் ணர்ைவ 
ெதாழிலாளர்களிைடேய ஏற்ப த் வ  
அவரின்  க்கிய பணியாக இ ந்த . இதன் 
பின்னர் ேநார் ட் தமிழ் வித்தியாலயத்தில் 

ஆசிரியராக பணியாற் ம் வாய்ப்  
கிைடத்த .இச்சந்தர்ப்பத்தில் கல்வித் ைறச் 
ெசயற்பா களில் ஈ ப மா  ேபராதைனப் 
பல்கைலக்கழகத்தில் இ ந்  அைழப்  

வந்த .இதற்ேகற்ப 
வியியல் உதவி 
விரி ைரயாளராக   
பதவிேயற்றார்.

 இேதேவைள 
கற்பித்தல் 
நடவடிக்ைககளின் 
ஊேட 
ெபா ளாதார 
வியியலில்  
ைறயில் 
மாணி  

பட்டத்திைன ம் 
இவர் ெபற் க் 
ெகாண்டார்.1992 
ஆம் ஆண்  
இலங்ைக திறந்த 

பல்கைல க்கழகத்தின் ச க கல்வித் ைற 
நிரந்தர விரி ைரயாளராக சந்திரேபாஸ் 
பதவிேயற்றார்.1997 இல் இலங்ைக இந்திய 
கலாசார திட்டத்தின் கீழ் லைமப்பரிசில் 
ெபற்  தத் வமாணி மற் ம் கலாநிதி 
பட்ட கல்விக்காக ஜவஹர்லால் ேந  
பல்கைலக்கழகத்திற்குச் ெசன்றார்.2003 
ஆம் ஆண்   கலாநிதி பட்டம் ெபற்  
மீண் ம் இலங்ைகக்குத் தி ம்பினார்.
மைலயக ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் ெதாடர்பான 
ஆய் கள் பலவற்ைற ம் ேமற்ெகாண்  
இச்ச கத்திற்கு  ஒ  வழிகாட்டியாக 
இ ந்தார்.ெப ந்ேதாட்ட ெதாழிலாளர் , 
ெப ந்ேதாட்ட ெபா ளாதாரம் என்பவற்றின் 
ேவ பட்ட நிைலைமகைள தன  ஆய் களில் 
இவர்  அதிகமாக உள்ளீர்த் ள்ளார். 
ஆசிய நா களில் ெப ந்ேதாட்டங்களின் 
நிைலைமகள்,சமகால ேபாக்குகள் என்பன 
ெதாடர்பில் ஆழ்ந்த லைம இவரிடம் 
காணப்ப கின்ற . ெதாழிலாளர்கள் பற்றிய 
ஆய்  இதற்கு ெப மளவில் அவ க்கு ைக 
ெகா த் ள்ள .ெப ந்ேதாட்டங்கைளப் பற்றி 
ேபசுவதற்கான அதிகள  ஆ ைம அவரிடம் 
காணப்ப கின்ற .

    வியியல் மற் ம் பிரேதச திட்டமிடல் 
என்பவற்றில் இவர் சிறந்  விளங்கிய 
ேபா ம், மைலயக மக்கள் மீ  ெகாண்ட 
அளப்பரிய ஈ பா  காரணமாக அம்மக்களின் 
பல்ேவ  ைறகைள ம் ஆய்  ெசய்  அதன் 
லமாக அபிவி த்திைய ஏற்ப த்த இவர் 

ேபரார்வம் காட்டினார்.மைலயக ச கம் பல 
ைறகளி ம் பின்தங்கிய ஒ  ச கமாக 
இ ந்  வ கின்ற .கல்வி, ெதாழில்வாய்ப் , 
அரசியல், ெபா ளாதார, ச க நிைலைமகள் 
எனப்பல ம் இதில் உள்ளடங்கும்.
ஏைனய ச கங்க டன் ஒப்பி ைகயில், 
சவால்கள் மிகுந்த ச கமாக மைலயக 
ச கம் விளங்குகின்ற .எனேவ இவர்களின் 
நிைலைமகைள உரியவா  ஆய்  ெசய்  
ெகாள்வதன் லேம இம்மக்களின் 

அபிவி த்திக்கு வழிகாட்ட டி ம் என்ப  
இவரின் உ தியான நிைலப்பாடாகும்.   
ஆங்கிலத்தில் ெப ந்ேதாட்ட மக்களின் 

நிைலைமகள் குறித்  இவர்  எ திய ல்கள் 
க்கியத் வம் மிக்கதாக விளங்குகின்றன.

ஐப்பான், மேலசியா, சுவிட்சர்லாந் , 
ேநபாளம், இந்தியா ேபான்ற பல நா களி ம் 
இடம்ெபற்ற ெதாழிலாளர்கள் ெதாடர்பான 
க த்தரங்குகளில் கலந்  ெகாண்  காத்திரமான 
க த் க்கைள ன்ைவத்தி க்கின்றார். 
ஜப்பானில் இடம்ெபற்ற க த்தரங்கில் 
இவர் நிகழ்த்திய உைரயிைன இலண்டனில் 
இ ந்  ெவளிவ கின்ற ஒ  சஞ்சிைக 
க்கியத் வமளித்  பிரசுரித்தி ந்தைம இங்கு 

நிைன  கூறத்தக்கதாகும். 
     இவர் ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் குறித்  

ெவளியிட் ள்ள ல்களில் red colour of 
tea  என்ற ல் பலரின ம்  பாராட்டிைன 
ெபற்ற ஒன்றாகும்.கணிசமானவர்கள் பல 
சந்தர்ப்பங்களில் அதைன ேமற்ேகாள் 
காட்டி வ கின்றனர்.உசாத் ைணயாக 
பயன்ப த் கின்றனர்.ெப ந்ேதாட்ட 
மக்களிைடேய காணப்ப ம் ம பாவைன, 
ெதாழில் ெக பிடிகள், ேவைலயின்ைம, 
ெதாழிற்சங்கங்க ம் ெதாழிலாளர்க ம், 
சி ேதாட்டங்களின் வளர்ச்சி, ெப ந்ேதாட்ட 
அபிவி த்தி என்  பல்பக்க பார்ைவயிைனச் 
ெச த்தி தமிழ் மற் ம் ஆங்கில 
பத்திரிைககளில் ெதாடர்ச்சியாக கட் ைரகள் 
பலவற்ைற ம் சந்திரேபாஷ் எ தி 
இ க்கின்றார். இவற் க்கும்  மத்தியில் 
அண்ைமயில் ேபராசிரியர் சந்திரேபாஸ் மற் ம் 
கலாநிதி இரா.ரேமஷ் ஆகிேயார் இைணந்  
இலங்ைகயில் ெப ந்ேதாட்டச் ச கம் 
150 வ டங்கள் என்ற வரலாற்  லிைன 
பதிப்பித்தி க்கின்றார். 

      ேபராசிரியர் சந்திரேபாஸ் குறித்  
த்த ேபராசிரியர் ேசா.சந்திரேசகரன் க த்  

ெதரிவிக்ைகயில், மைலயகத்தின் ஐந்தாவ  
ேபராசிரியராக சந்திரேபாஸ்  உ வாகி 
இ ப்ப  சிறப்பானதாகும். பழகுவதற்கு 
இனியவரான சந்திரேபாஸ் மைலயகத்தின் 
பல அைமப் க டன் இைணந்  மைலயக 
ச க ேமம்பாட்டிற்கு வித்திட்டவர்.உயர் கல்வி 
வாய்ப் க்கைள மைலயக மாணவர்க க்கு 
ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதில் ன்னின்  
உைழத்தவர்.பட்டதாரிகள் பலர் மைலயகத்தில் 
உ வாவதற்கு இவர் காரண கர்த்தாவாக 
இ ந்தி க்கின்றார். அட்டனில் ேபராசிரியர் 
சந்திரேபாஸ−க்கு  மணிவிழா நடத்தப்ப வ  
மிக ம் ெபா த்தமாகும். மைலயக ச கம் 
அவ க்கு வழங்கி ள்ள அங்கீகாரத்ைத ம், 
மதிப்ைப ம்  காட் வதாக இச்ெசயல் 
அைமந் ள்ள  என்கிறார்.

 மைலயக ச கத்தின் எ ச்சிக்காக தன்ைன 
அர்ப்பணித் ச் ெசயற்ப ம் ேபராசிரியர் ஏ.எஸ்.
சந்திரேபாஸ் ேபான்றவர்கைள வா ம் ேபாேத 
ெகௗரவிப்ப ம், இத்தைகய கற்றறிவாளர்களின் 
க த் க்கைள உரியவா  ச கம் ெபற் க் 
ெகாள்வ ம் காலத்தின் ேதைவயாகும். 
மைலயக ச கத்தின் மிகப்ெப ம் ெசாத்தாக 
விளங்கும் ேபராசிரியர்  சந்திரேபாஸ் இன் ம் 
பல கல்வி மற் ம் ஆய்  ெசயற்பா கைளப்  
ன்ென த்  எம  ச கத் க்கு பணியாற்ற 

ேவண் ம் என வாழ்த் ேவாமாக.

kzptpoh ehafd; Nguhrpupau; 
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இந்த வாரம் ெகாட்டகைலையச் 
ேசர்ந்த,ெச.பிரஷான் வி ம்பிக்ேகட்ட 
இளைமக்காலங்கள் திைரப்பட பாடல் 
பிரசுரமாகின்ற .

நீங்கள் வி ம் ம் பாடல்கைள 
051–7388101 என்ற இலக்கத்திற்ேகா, 
hatton@virakesari.lk என்ற  

E–mail கவரிக்ேகா அல்ல  தபால் 
லேமா அ ப்பி ைவக்கலாம்.

நான் வி ம்பிய பாடல்,
சூரியகாந்தி, இல.1/3, காமினி ேபக்கரி 

கட்டடம்,
இரண்டாம் பிரதான வீதி, ஹட்டன்.

இயக்குநைர ஒ  வ டம் நயன்தாரா காக்க 
ைவத்த நிைலயில் அந்த வாய்ப்ைப நடிைக டாப்சி 
தட்டிப்பறித்ததாக கூறப்ப ம் சம்பவம் ெப ம் 
பரபரப்ைப ஏற்ப த்தி உள்ள .
ராஜஸ்தாைன ேசர்ந்த தடகள வீரர் விைளயாட்  

வீராங்கைன ஒ வர் வாழ்க்ைக வரலா  
திைரப்படத்ைத நந்தா ெபரியசாமி என்ற இயக்குநர் 
உ வாக்க டி  ெசய்  அதற்கான கைத 
திைரக்கைதைய  அளவில் அவர் தயார் ெசய்  
நயன்தாராவிடம் கைத கூறினார்.
நயன்தாரா க்கு அந்த கைத மிக ம் பிடித் ப் 

ேபாய்விட, ெகாஞ்சம் ெவயிட் பண் ங்கள் 
கண்டிப்பாக இந்த படத்ைத பண்ணலாம் 
என்  உ தி கூறியி ந்தார். இதைன அ த்  
நயன்தாரா க்காக அந்த இயக்குநர் ஒ  வ டம் 
காத்தி ந்தார். ஆனால் நயன்தாராவிடம் இ ந்  
எந்த பதி ம் வரவில்ைல.
இந்த நிைலயில் இந்த கைதைய ேகள்விப்பட்ட நடிைக டாப்சி, இந்தக் கைதயில் நாேன 

நடிக்கிேறன் நாேன தயாரிப்பாளைர ஏற்பா  ெசய்கிேறன் என்  கூறியேதா , நந்தா 
ெபரியசாமிக்கு ஒ  மிக ெபரிய ெதாைகைய அட்வான்ஸாக ம் ெகா த் ள்ளார்.
இதனால் மகிழ்ச்சி அைடந்த இயக்குநர் நந்தா ெபரியசாமி உடனடியாக பட ேவைலைய 

தற்ேபா  ஆரம்பித் ள்ளதாக ெதரிகிற . தமிழ் ெத ங்கு மற் ம் இந்தி ஆகிய ன்  ெமாழிகளில் 
இந்த படம் உ வாக உள்ள .
ெபாலி ட்டில் விைளயாட்  வீரர் மற் ம் வீராங்கைனகள் வாழ்க்ைக வரலாற்  

திைரப்படங்க க்கு நல்ல வரேவற்  கிைடத்  வ ம் நிைலயில் இந்த படத்திற்கும் அேத வரேவற்  கிைடக்கும் 
என்  எதிர்பார்க்கப்ப கிற . ஒ  நல்ல படத்ைத நயன்தாரா மிஸ் ெசய் விட்டார் என்ேற இயக்குநர் தரப்பில் கூறப்பட்  வ கிற .

ஈரமான ேராஜாேவ என்ைன பார்த்  
டாேத

ஈரமான ேராஜாேவ என்ைன பார்த்  
டாேத

கண்ணில் என்ன ேசாகம் ேபா ம் 
ஏங்காேத
என் அன்ேப ஏங்காேத (2)

என்ைன பார்த்  ஒ  ேமகம்
ஜன்னல் சாத்தி விட்  ேபாகும்
என்ைன பார்த்  ஒ  ேமகம்
ஜன்னல் சாத்தி விட்  ேபாகும்
உன் வாசலில் எைன ேகாலம் இ
இல்ைல என்றால் ஒ  சாபம் இ
ெபான்னாரேம...
தண்ணீரில் ழ்கா  காற் ள்ள பந்
என்ேனா  நீ பாடிவா சிந்

ஈரமான ேராஜாேவ என்ைன பார்த்  
டாேத

கண்ணில் என்ன ேசாகம் ேபா ம் 
ஏங்காேத
என் அன்ேப ஏங்காேத

ேநரம் கூடி வந்த ேவைல
நீ ெநஞ்ைச டி ைவத்த ேகாைழ
ேநரம் கூடி வந்த ேவைல
நீ ெநஞ்ைச டி ைவத்த ேகாைழ
என் ெநஞ்சிேல இனி ரத்தம் இல்ைல
கண்ணீ க்ேக நான் தத் ப் பிள்ைள
என் காதலி...
உன் ேபால என்னாைச ங்கா  ராணி
தண்ணீரில் தள்ளா ேத ேதாணி

ஈரமான ேராஜாேவ ஏக்கம் என்ன 
ராஜாேவ
கண்ணில் என்ன ேசாகம் தீ ம் ஏங்காேத
என் அன்ேப ஏங்காேத ஏங்காேத
என் அன்ேப ஏங்காேத

படம் : இளைம காலங்கள்
இைச : இைளயராஜா
பாடலாசிரியர் : ைவர த்
பாடியவர்கள் : ேக.ேஜ.ேயசுதாஸ். 
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இ ட்  அைறயில் ரட்  குத்  ப
லம் தமிழ் ரசிகர்க க்கு அறி கம் ஆ
யாஷிகா ஆனந்த். அதன்பின்னர் யாஷிக
பிக்ேபாஸ் சீசன் இரண்  நிகழ்ச்சியில் 

பங்ேகற்றார். அந்த நிகழ்ச்சியின் இ திசுற்
வைர வந்த யாஷிகா அதன் லம் கழ் ெபற்றார்.

யாஷிகா ச கவைலதளங்களில் எப்ேபா ம் ெதாடர்பில் இ ப்பவர். 
தற்ேபா  ெகாேரானா ஊரடங்கு உத்தரவால் வீட்டில் தங்கியி க்கும் நிைல
ஏற்பட் ள்ளதால் ேபாட்ேடா எ த்  இன்ஸ்டாவில் 
ேபாட்  வ கிறார். ேம ம், இந்த ஊரடங்கில் கிைடத்த 
ேநரத்ைத ைவத்  உடல் எைடைய குைறத்  ெசம பிட்டாக 
மாறிவிட்டார் யாஷிகா. இந்நிைலயில் அண்ைமயில் நடத்திய 
ேபாட்ேடா ஷூட் ைகப்படங்கள் இைணயவாசிகள் 
கவனத்ைத திைச தி ப்பிய . கவர்ச்சியாக ேபாஸ் 
ெகா த்த அந்த ேபாட்ேடா ஷூட் வீடிேயா ஒன்  
தற்ேபா  இைணயத்தில் லீக்காகி தீயாய் பரவி வ கிற . 
இைணயவாசிகள் கவர்ச்சி கன்னி யாஷிகாவின் அழகில் 
மயங்கி வ வதாக கூறி வ கின்றனர்.

ah\pfhtpd; 

ah\pfhtpd; 

ftu;r;rp Nghl;Nlh

ftu;r;rp Nghl;Nlh

மேனாரமாவின் வாழ்க்ைக வரலாற்றில் 
நடித்  ேதசிய வி  வாங்க ேவண் ம் என்  
ஆைசப்ப வதாக நடிைக ஐஸ்வர்யா ராேஜஷ் 
ெதரிவித் ள்ளார்.
அ த்  அவர் நடித்  ெவளிவர இ க்கும் படம், 

‘ மிகா’. இதில் அவர் மனேநாய் ம த் வராக நடித்  இ க்கிறார். இதில் நடித்த  பற்றி 
ஐஸ்வர்யா ராேஜஷ் கூறியதாவ : “இ , எனக்கு 25ஆவ  படம். கனமான கதாபாத்திரம். ணிச்சல் மிகுந்த 
ேவடம். இயக்குநர் ரதீந்திரன் ஆர்.பிரசாத் ஒ  நல்ல நண்பர். திறைமயான இயக்குநர். ெபா வாக கைத ம், 
கதாபாத்திர ம் பிடித்தால் மட் ேம நடிக்கிேறன். அப்படி ஏற் க்ெகாண்ட படங்களில், மிகா ம் ஒன் . 
படப்பிடிப்  வ ம் ஊட்டியில் நடந்த . 
இர பகலாக ேவைல ெசய் , 35 நாட்களில்  படப்பிடிப்ைப ம் நடத்தி டித்  விட்ேடாம். வரலாற்  

படம் ஒன்றில் நடிக்க ேவண் ம் என்  வி ம் கிேறன். குறிப்பாக, மேனாரமாவின் பேயாபிக் படத்தில் நடித் , 
ேதசிய வி  ெபற ேவண் ம் என்  ஆைசப்ப கிேறன். இ , என் நீண்ட கால ஆைச. நிைறேவறினால் 
மகிழ்ச்சி அைடேவன்.” இவ்வா  ஐஸ்வர்யா ராேஜஷ் கூறினார்.

kNdhukhtpd;
tho;f;if tuyhw;wpy; 

ebf;f Mir
ஐஸ்வர்யா ராேஜஷ்
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த ஷ் நடிக்க ள்ள படத்ைத இயக்குவதற்காக இயக்குநர் பிரதீப் ரங்கநாதன் கைத 
எ தி வ வதாக தகவல் ெவளியாகி ள்ள .

'ஜகேம தந்திரம்’, 'கர்ணன்' மற் ம் 'அத்ரங்கி ேர' உள்ளிட்ட படங்களில் கவனம் 
ெச த்தி வ கிறார் த ஷ். இந்தப் படங்கைள டித் விட்  இயக்குநர் 
கார்த்திக் நேரன், ராம்குமார் ஆகிேயார் இயக்க ள்ள படங்களில் நடிக்க டி  
ெசய் ள்ளார்.
இந்தப் படங்க க்கு பிறகு 'ேகாமாளி' இயக்குநர் பிரதீப் ரங்கநாதன் 
இயக்க ள்ள படத்தில் நடிக்க வாய்ப்  இ ப்பதாக ெதரிகிற . 'ேகாமாளி' 
படத்தின் ெவற்றிக்குப் பிறகு பிரதீப் ரங்கநாதன் இயக்க ள்ள படம் குறித்  
எந்தெவா  தகவ ேம ெவளியாகவில்ைல.
தற்ேபா  பிரதீப் ரங்கநாதனிடம் த ஷ் ேபசியி ப்பதாக ம், 
அவ க்குப் ெபா ந் ம் வைகயில் கைத ஒன்ைற எ தி வ வதாக 
தகவல் ெவளியாகி ள்ள .

tpy;ypahf 
ebf;f 
Mir

Nfhkhsp gl ,af;FeUld; ,izAk; jD\;

“கவர்ச்சியாக நடித்தால் அதற்குதான் 
ெபா த்தம் என்  த்திைர குத்தி 
வி வார்கள். நான் வந்த திதில் வணிக 
படங்களில் நடித்ேதன். கட ள் அ ளால் 
அைவ வித்தியாசமான கைதகளாக ம் 
நடிப் க்கு க்கியத் வம் அளிக்கும் 
கதாபாத்திரங்களாக ம் அைமந்தன.
எனக்கு வில்லியாக நடிக்க 

ஆர்வம் உள்ள . ேபமிலி ேமன் 
என்ற இைணயத் ெதாடரில் 
வில்லி ேவடம் கிைடத் ள்ள . 
இ  என  கன  கதாபாத்திரம் 
ஆகும். தி மணம் ஆனபிறகும் 
எனக்கு வித்தியாசமான 
கைதக ம் ரசிகர்கள் 
பாராட் ம் கிைடக்கிற . நான் 
நாகார்ஜ−னா வீட்  ம மகள். 
அவர் கு ம்பத்  ெபயர் 
என்னால் ெகடக்கூடா  
என்  ஜாக்கிரைதயாக 
கைதகள் ேதர்  ெசய்கிேறன்.
இப்ேபா  சவாலான கதாபாத்திரங்களில் 

நடிக்க ஆர்வமாக இ க்கிேறன். 
அந்த மாதிரி கதாபாத்திரம் எனக்கு 
வ ம்ேபா  இைத என்னால் ெசய்ய 
டி மா டியாதா என்ற பயம் 

எனக்குள் ஏற்பட ேவண் ம். அப்படி 
பயம் இ ந்தால்தான் இன் ம் 
கவனமாக அந்த கதாபாத்திரத்ைத 
ெசய்ய டி ம். அண்ைமயில் 
எனக்கு நல்ல கைதகள், 
கதாபாத்திரங்கள் வ வதற்கு காரணம் 
இந்த பயம்தான்.”

சமந்தா 

தமிழ் சினிமாவில் ன்னணி 
நடிகராக இ க்கும் விஜய் ேச பதி, 
திய ெகட்அப்பில் இ ப்ப  குறித்  விளக்கம் அளித் ள்ளார்.
அண்ைமயில் விஜய் ேச பதி ெவள்ைள தாடி டன் இ க்கும் ைகப்படங்கள் 

ெவளியாகி ைவரலான . திய படத்தின் ெகட்அப்பாக இ க்கும் என்  
ெசய்திகள் ெவளியான . இ குறித்  விஜய் ேச பதி கூ ம்ேபா , ''ெலாக்ட னா 
இ க்குற னால ைட அடிக்க ேவண்டாம்  விட் ட்ேடன் சார். அதான். ஞ்சி 
ெகாஞ்சம் ெரஸ்ட் எ க்கட் ேம. 

மிேயாட குணம் ஒன்  இ க்கு சார். ஒ  ல் தைர இ க்கு. அ ல நடந் ட்ேட 
இ ந்தா பாைத வந் ம். நடக்கமா விட்டிங்கனா தி ம்ப ல் ெமாளச்சு ம். recover 
ஆகும் தன்ைம மிைய ேபால ம ச க்கு இ க்கு என நான் நம் ேறன்'' என்றார்.

Gjpa nfl;lg; Fwpj;J tp[a; NrJgjp

d; 

gwpj;j 

rp

டம் 
ஆனவர் 
கா 

 

ல 

அ ைத ெபாழி ம் நிலேவ
நீ அ கில் வராதேதேனா
அ கில் வராதேதேனா?
அ கில் வராதேதேனா?

அ ைத ெபாழி ம் நிலேவ
நீ அ கில் வராதேதேனா
அ கில் வராதேதேனா?

அ ைத ெபாழி ம் நிலேவ
நீ அ கில் வராதேதேனா
அ கில் வராதேதேனா?

இதயம் ேமவிய காதலினாேல
ஏங்கி ம் அல்லிைய பாராய்
ஆஆ..... இதயம் ேமவிய காதலினாேல
ஏங்கி ம் அல்லிைய பாராய்

 மலர் வீேண வாடிவிடாமல்
 மலர் வீேண வாடிவிடாமல்

ன்னைக வீசி ஆ தல் கூற
அ கில் வராதேதேனா?
அ கில் வராதேதேனா?

அ ைத ெபாழி ம் நிலேவ
நீ அ கில் வராதேதேனா
அ கில் வராதேதேனா?

மனதில் ஆைசைய ஊட்டிய ெபண்ேண
மறந்ேத ஓடிடலாமா?
ஆஆ....... மனதில் ஆைசைய ஊட்டிய 
ெபண்ேண மறந்ேத ஓடிடலாமா?

இனிைம நிைன ம் இளைம வள ம்
இனிைம நிைன ம் இளைம வள ம்
கனவாய் கைதயாய் டி ம் ன்ேன
அ கில் வராதேதேனா
அ கில் வராதேதேனா

அ ைத ெபாழி ம் நிலேவ
நீ அ கில் வராதேதேனா
அ கில் வராதாேதேனா?

அ ைத ெபாழி ம் நிலேவ
நீ அ கில் வராதேதேனா
அ கில் வராதாேதேனா?

அ ைத ெபாழி ம் நிலேவ
நீ அ கில் வராதேதேனா
அ கில் வராதாேதேனா?

பாடல்: அ ைதப் ெபாழி ம் நிலேவ
திைரப்படம்: தங்கமைல ரகசியம்
பாடியவர்: பி. சுசீலா
பாடல் வரிகள்: கவிஞர் கல்யாணசுந்தரம்
இைச: டி.ஜி. லிங்கப்பா
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,uh [hq;f mikr;ru; [Ptd; 
epjh d khf nraw; glNtz;Lk;

பானா. தங்கம்

அர சி யலில் பிர ேவ சிக்க எத்த ைனேயா சிர மங்
க ைள ம்  தைட க ைள ம் சவால்க ைள ம் எதிர்
ெகாள்ள ேவண் டிய சூழ் நி ைலயில் மைல யக இைள
ஞர்கள் இ க் கின்றார்கள். அதற்ேகற்ற வைகயில் 
தளம் அைமத் க் ெகா க்க யா ம் ன்வ  வ
தில்ைல. எனேவ  தம் ைககைளக் ெகாண்  தாேம 
கரணம் அடிக்க யன்றா ம் அைதத் தட்டிப் பறித்  
வி  வதில் பலர் குறிக்ே கா ளாக இ க் கின்றார்கள். 
சு க்க மாகச் ெசால்லப் ேபானால் அர சி ய க்கு 
வ  கின்ற தகு திகள் இ ந் ம் அதற்கான சூழல்,  
ெபா  ளா தாரம் த லானைவ இடம் ெகா க்காத 
கார ணத்தால் அ த்த வ க்கு ைகெகா த்  க்கி 
வி  வ  மட் ேம மைல யக இைள ஞர்களின் தைல
ெய த்தாக இ ந்  வ  கின்ற .

    இத்த ைகய சூழ் நி ைலயில் மைல ய கத்ைதப் 
பிர தி நி தித்  வப்ப த்தக் கூடிய வாய்ப்  மிக இள 
வய தி ேலேய ஜீவன் ெதாண்ட மா க்கு கிைடத்
ள்ள . அைத அவர் மிக ம் நிதா னத் டன் தக்க 

ைவத் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என்பேத எல்ே லா ர  
எதிர்பார்ப்பா க ம் இ க் கின்ற . ஏெனனில்  எம்ம
வர்க க்கு சந்தர்ப்பம் கிைடப்ப  மிக ம் குைற
வா க ம் அரி தா க ம் உள்ள ேநரத்தில் கிைடத்த 
சந்தர்ப்பத்ைத மிக ம் சா  ரி ய மான ைறயில் 
பயன்ப த்திக் ெகாள்ள ேவண் டி ய  அவ சி ய மாகும். 
சி  பான்ைமைய ஓரங் கட் டி விடத் டித் க் ெகாண்
டி க்கும் ேநரத்தில் அதில் நாம் பலி க டா வாக மாறி 
விடக் கூடா .

          ஜீவ க்கு கிைடத்த அதிர்ஷ்டம்!
   அதிர்ஷ்ட ேதவைத எல்ே லா க்கும் ைகெகா ப்

ப தில்ைல. அந்த அதிர்ஷ்டம்  இரா ஜாங்க அைமச்சர் 
ஜீவன் ெதாண்ட மா க்கு யா ம் எதிர்பார்க்காத 
வைகயில் நிைற யேவ கிைடத் ள்ள .  அவ ர  
தந்ைதயார் மைறந்த தைலவர் ஆ  கன் ெதாண்
டமான் உயி ேரா  இ ந்த காலத்தில் நிைற ேவ
றாமல் ேபானா ம் அவ ர  மைற க்குப் பிறகு பல 
அதி ச யிக்கத் தக்க மாற்றங்கைள ஏற்ப த் தி ள்ள . 
சாதா ர ண மாக ஒ வர் அர சி ய க்கு பிர ேவ சிக்க 
ேவண்  மானால் உள்  ராட்சி மன்றத் ேதர்தலில் 
ேபாட் டி யிட்  ெவற்றி ெபற்  அடி மட்ட மக்களின் 
நன்ம திப்ைபப் ெபற ேவண் ம். அதற்கு அ த்த தாக 
மாகாணத் ேதர்தல்,  பிறகு பாரா  மன்ற உ ப் பி
ன ராகத் ெதரி வாக ேவண் ம். பிர தி ய ைமச்ச ராகி 
பின்னர் ெகபினட் அைமச்ச ராக வர ேவண் ம். இவ்
வா  படிப்ப டி யாக அர சி யலில் ஒ வர் வளர ேவண்
டிய நிைல இ ந் ம்  இவற்றில் எந்த வித மான கஷ்
டத்ைத ம் நஷ்டத்ைத ம் எதிர் ெகாள்ளாமல் ஜீவன் 
ெதாண்டமான் உச்சத்ைதத் ெதாட் ள்ளார்.  எத்த
ைனேயா ஆண் கள் பைழைம வாய்ந்த அ ம் 
ஆசியாக் கண்டத் தி ேலேய மிக ம் ெபரிய ெதாழிற்
சங்க மாக ஒ  காலத்தில் விளங் கிய இ.ெதா.கா. வின் 
ெபா ச் ெசய லா ள ராக வந் ள்ளார். அதற்கு ன்ன
தாக பாரா  மன்றத் ேதர்தலில் ேபாட் டி யி  வ தற்கு 
ேவட்பா ள ராக நிய மனம் ெபற்  விட்டார். ெதாண்

டமான் கு ம்பத்தின் ெசல்வாக்கு இ ந்தால் தான் 
அர சி யலில் பிர கா சிக்க டி ம் என்ற நிைலைம 
காணப்பட்டதால் அந்த அதிர்ஷ்டம் தானாக ேதடி 
வந்ததில் ஆச்ச ரியம் எ ம் கிைட யா . எத்த
ைனேயா அ  ப வ சா லிகள், கட் சிக்காக தியாகம் 
ெசய்  தம்ைம அர்ப்ப ணித்த வர்கள் என்  பலர் 
இ க்கும் ேபா  வயதில் குைறந்த வ ராக இ ந்
தா ம் அவ ர  கு ம்ப அந்தஸ்  கார ணத்தால் 
எந்த வித மான எதிர்ப் ம் இன்றி அந்தப் பத விைய 
விட் க் ெகா த்  ெப ந்தன்ைம டன் இ ந் ள்
ளார்கள்.

   அதற்கு அ த்த படி யாக காலங் கால மாக 
அர சியல் ெசய்  மாகாண சைபத் ேதர்தலில் ேபாட்
டி யிட்  ெவற்றி ெபற்ற வர்கள் ேதால் வி ய ைடந்
ள்ள நிைலயில் பாரா  மன்றத் ேதர்தலில் தன் 
ைற யாக ேபாட் டி யிட்  ஒ  இலட்சத் க்கும் 

அதி க மான வாக் கு கைளப் ெபற்  ெவற் றி யீட் டி
ள்ளார். அத்ே தா , மாகாண சைப அ  பவம் 

ெகாண்ட இ.ெதா.கா. வின் நிதிச் ெசய லாளர் எம். 
ராேமஸ்வரன் இ ந் ம் கூட கட் சியின் ெபா ச் 
ெசய லாளர் மற் ம் அதிக வி ப்  வாக் கு கைளப் 
ெபற்றவர் என்ற வைகயில் ஜீவன் ெதாண்டமான் 
இரா ஜாங்க அைமச்ச ராக நிய மனம் ெபற் ள்ளார். 
இந்த வரப் பி ர சா தங்கள் எல்லாம் அவ ர  எதிர்கால 
வளர்ச் சிக்குத் ைண யாக இ க்க ேவண்  ேம ெயா
ழிய அவ ர  வீழ்ச் சிக்கு கார ண மாக அைமந்  விடக் 
கூடா . அேத ேநரம்  இளம் வய  ைடய அவரின் 
அறி , திறைம, ெபா ப்  த லா னைவ கட் சியின் 
வளர்ச் சிக்கும் ஏற்றத் க்கும் ஏ  வாக அைமய 
ேவண் ம்.

     
 ஜீவ க்கு மிக ம் நிதானம் ேதைவ

   இ.ெதா.கா. ெபா ச் ெசய லாளர் ஜீவன் ெதாண்
டமான் இரா ஜாங்க அைமச்ச ராக நிய மனம் ெபற்  
தம  கட ைம கைள ெபா ப்ேபற்ற பிறகு திய 
அர சாங்கத்தின் கன்னி அமர்  இடம்ெபற்ற ேபா   
அவர் ஆற் றிய கன்னி உைர பல ர  விமர்ச னங்க
க்கும் உள்ளா கி ள்ள . நாட்டின் ஒற்  ைமக்கும் 

இனங்க க்கு இைட யி லான ஒற்  ைமக்கும் அவர் 
கூறிய க த் க்கள் ஏற்  ைட ய ன வாக இ ந்தா ம்  
ன்னாள் அைமச்சர் ஒ  வைரப் பற்றி அவர் கூறிய 

க த் க்கள் ஏற் க் ெகாள்ள டி யா தைவ என்பைத 
அவைரச் சார்ந்த வர்கேள ஏற் க் ெகாண் ள்ளார்கள்.

   அவர் ன்னாள் அைமச்சர் என்  கூறி 
ெபயைரக் குறிப் பி டாமல் அவர்க ள   காலத்தில் 
4000 வீ  கைளக் கட்ட வில்ைல என் ம்  500 க்கும் 
குைற வான வீ  கேள கட்டப்பட் ள்ள என் ம் 
ஏைனய வீ கள் அைர கு ைற யாக உள்ளன என் ம் 
பாரா  மன்றத்தில் கூறி யி ந்தார்.

   அதற்கு பதில் அளித்த ன்னாள் அைமச்சர் 
திகாம்பரம் இரா ஜாங்க அைமச்ச ரான தம் பிக்கு 
கண்ணில் குைற பா  உள்ள  ேபால் ெதரி கின்ற  
என் ம் அவர் கணக்கில் “வீக்” காக இ க் கின்றார்  
என் ம் பதி லடி ெகா த் தி ந்தார். இவ்வா  
ன்னாள் அைமச்சைர ெகாச்ைசப்ப த்  வ தற்காக 

இரா ஜாங்க அைமச்சர் கூறி ள்ளார் என்  பல ம் 
ஆேவசம் ெகாண்  ச க வைல த ளங்களில் மிக ம் 

ேமாச மான ைறயில் ஜீவ க்கு எதி ரான பதி 
கைள ேமற்ெ காண் டி ந்தார்கள்.

           திகாம்ப ரத்தின் சாத ைனகள்  
   ன்னாள் அைமச்சர் திகாம்பரம் அர சி ய க்கு 

வந்  பதி ைனந்  வ  டங்கள் ஆகின்றன. எந்த 
வித மான அர சியல் பின்  ல ம் இல்லாத சாதா ரண 
ேதாட்டத் ெதாழி லா ளியின் பிள்ைள யான திகாம்பரம் 
மாகாண சைப உ ப் பி ன ராக இ ந் ,  பாரா  மன்ற 
உ ப் பி ன ராகி  பிர தி ய ைமச்ச ராகி, கடந்த நல்லாட்சி 
அர சாங்கத்தில் ெகபினட்  அைமச்ச ராகி கடந்த 
நாலைர வ  டங்க ளாக பதவி வகித் ள்ளார். இந்தக் 
கு  கிய காலத்தில் அவர் ெகாண் ள்ள ேவைலத் திட்
டங்கள் சாதைன என்ேற கூற ேவண் ம். ஏெனனில்  
இதற்கு ன்னர் ெசாந்தக் காணியில், ெசாந்த மான 
வீ கள் இல்லாத ெப ந்ே தாட்ட ச  கத் க்கு தலா 
ஏ  ேபர்ச் காணியில் தனி வீ  கைளக் கட்டிக் 
ெகா த்  அவற் க்கான காணி உ திப் பத் தி ரங்க
ைள ம் ெபற் க் ெகா த் தி ந்தார்.  

    இதற்கு ன்னர் பத வியில் இ ந்த இ.ெதா.
கா. வினர் ெசய்யத் தவ றிய அல்ல  ெசய்ய மறந்த 
பல விட யங்கைள குறிப்பாக பிர ேதச சைபகள் அதி
க ரிப் , பிர ேதச சைப சட்டத்தில் தி த்தம், பிர ேதச 
ெசய ல கங்கள் அதி க ரிப் , மைல யக அபி வி த் திக்
கான அதி கார சைப சைப என உரிைம 
சார்ந்த விட யங்கள் திகாம்ப ரத்தின் நாலைர ஆண்
கள் அைமச்சுப் பத வியின் ஊடாகப் ெபற் க் 

ெகா க்கப்பட் ள்ளன. அவரின் தனி வீட் த் திட்
டத்தில் தி ப்தி ெகாண்டதன் பய னா கேவ ேம ம் 
10,000 வீ  கைளக் கட்டிக் ெகா க்க இந் தியப் பிர
தமர் ேமாடி ன்வந் தி ந்தார்.

  
ெதாடர்ச்சி 16 ஆம் பக்கம் பார்க்க
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          ( பானா.தங்கம் )

   மைலயகத்தில் கல்வி அபிவி த்திைய 
ஏற்ப த்த ேவண் ம் என்ற சீரிய சிந்தைன ட ம்,  
ரேநாக்குப் பார்ைவ ட ம் தைலநகரில் 

ெதாழில் ரி ம் மைலயக இைளஞர்களால்  
ெகா ம்  ெசட்டியார் ெத வில் 2006.08.26  அன்   
உ வாக்கப்பட்ட “மைலயகக் கல்வி அபிவி த்தி 
மன்றம்” அதன் 14 ஆவ  ஆண்  விழாைவ இன்  
26 ஆம் திகதி தன்கிழைம மிக ம் எளிைமயான 
ைறயில் ெகாண்டா கிற .
    நாட்டில் ெகாேரானா அச்சு த்தல் 

காரணமாக சுகாதாரக் கட் ப்பா கள்  
விதிக்கப்பட் ள்ள நிைலயில் 
அதற்கு மதிப்பளித்  ஒத் ைழக்கும் 
வைகயில் இந்த ஆண்  அதன் ஆண்  
விழா க்கான விரிவான ஏற்பா கைள 
தவிர்த் க் ெகாண் ள்ளதாக மன்றத்தின் 
ஸ்தாபகர்களில் ஒ வரான பிச்ைச  
தவக்குமார் ெதரிவித் ள்ளார்.

   அத்ேதா  மன்றத்தின் சிறப்பான 
ெசயற்பா கைள ெசவ்வேன 
ேமற்ெகாள் ம் வைகயில் தன்கிழைம 
காைலயில் ெசட்டியார் ெத  
ஸ்ரீ த் விநாயகர் ஆலயத்தில் 
இைறயாசி ேவண்டி விேஷட 
ைஜைய நடத் வதற்கு ஏற்பா  
ெசய்யப்பட் ள்ள . மன்றத்தின் 
தைலவர்,ெசயலாளர்,ெபா ளாளர், ேபாஷகர்கள், 
பணிப்பாளர்கள்,அங்கத்தவர்கள், நலன்வி ம்பிகள் 
அைனவ ம் சிறப்  ைஜயில் கலந்  
ெகாள்ள ள்ளார்கள்.

    தைலநகரில் உள்ள மைலயக இைளஞர்கள் 
மாதாந்தம் தம  உைழப்பில் ஒ  பகுதிைய சந்தாவாக 
ெச த்தி வ வேதா   ேபாஷகர்கள் மன்றத்தின் 
வளர்ச்சிக்கு பக்கபலமாக இ ந்  வ கின்றார்கள். 
இதனால்  கடந்த 13 ஆண் களில் 11 ேகாடி பாைவ 
ெசலவிட்  ஆக்க ர்வமான ேசைவகைள ெசய்  
வந் ள்ள . ெகாேரானா காலத்தில் சுமார் 30 இலட்ச 
பா ெசலவில் சுமார் 5000 கு ம்பங்க க்கு  

நிவாரணப் ெபா ட்கள் வழங்கப்பட் ள்ளன.
    தரம் 5 லைமப் பரிசில் பரீட்ைச,  க.ெபா.த. 

சாதாரண தரம் மற் ம் உயர்தரப் பரீட்ைசக்குத் 
ேதாற் ம் மாணவர்க க்கு மாதிரி வினாத்தாள்கைளத் 
தயாரித்  அவற்ைற இலவசமாக பாடசாைலக க்கு 
விநிேயாகித்  வ வேதா   மாணவர்க க்குத் 
ேதைவயான கற்றல் உபகரணங்கைள வழங்குதல்,  
விைளயாட்  யற்சிகைள ஊக்குவித்தல்,பல்கைலக் 
கழகங்களில் கல்வி பயி ம் வசதி குைறந்த 
மாணவர்க க்கு லைமப் பரிசில் வழங்குதல்  
தலான பல ேசைவகைள  ன்ென த்  

வந் ள்ள .
    கடந்த ஆண்டில் மன்றத்தின் நிதி வளர்சிக்காக 

தமிழகத்திலி ந்  வ ைக தந்தி ந்த  பிரபல 
ெதாைலக்காட்சி கழ் ேகாபிநாத் கலந்  ெகாண்ட 
ேபச்சரங்கம் நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டி ந்த . இந்த 
ஆண்டில் மன்றத்தின் வழைமயான ேமதின 
விைளயாட்  விழா மற் ம் க்மணிம்மாள் 

ஞாபகார்த்த கிரிக்ெகட் சுற் ப் 
ேபாட்டி ஆகியவற்ைற “ெகாேரானா” 
காரணமாக நடத்த டியாத நிைல 
ஏற்பட்டி ந்தேதா , எதிர்வ ம் 
டிசம்பர் மாதம் க.ெபா.த. சாதாரண 
தரப் பரீட்ைசக்குத் ேதாற் ம் 
மாணவர்க க்கான மாதிரி 
பரீட்ைசைய அ த்த மாதமளவில் 
திட்டமிட்டவா  நடத் வதற்கு ஏற்பா  
ெசய்யப்பட் ள்ளதாக ம் தவக்குமார் 
ெதரிவித் ள்ளார். 

   13 ஆவ  ஆண்டில் 13 
பாடசாைலகள்

   கடந்த ஆண்  நைடெபற்ற 13 
ஆவ  ஆண்  விழாவின் ேபா   
13 பாடசாைலக க்கு உதவிகைள 
வழங்குவதற்கான திட்டத்ைத மைலயகக் 

கல்வி அபிவி த்தி மன்றத்தின் தைலவர் ேதவராசன் 
அறிவித்தி ந்தார். அவற்றில் 8 பாடசாைலக க்கு 
உதவிகள் வழங்கப்பட் ள்ளன. ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற்  காரணமாக இைடநி த்தப்பட் ள்ள ஏைனய 
5 பாடசாைலக க்கான உதவிகள் இரண்ெடா  
மாதங்களில் ர்த்தி ெசய்  ெகா க்கப்பட ள்ளன.

 
ெபண் சட்டத்தரணிகள் வ க்கு வாழ்த் க்கள்
   மைலயகக் கல்வி அபிவி த்தி மன்றம் அதன் 

ஆண்  விழாைவ இந்த ஆண்டில் விமரிைசயாக 
ெகாண்டாட டியாவிட்டா ம்  மைலயகத்திலி ந்  
பல்கைலக்கழகம் ெசன்  சட்டபீடத்தில் பயின்  
பட்டம் ெபற்  இந்த ஆண்டில் சட்டத்தரணிகளாக 
ெவளிவந் ள்ள ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் 
பிள்ைளகளான ன்  
ெபண்கைள பாராட்டி 
வாழ்த்  ெதரிவிப்பைத 
ெப ைமயாகக் 
க கின்ற . 

 
  சட்டத்தரணி  
உதயகுமார் 
வசந்தமலர்

   
இவர் நா ஓயா 

ெடஸ்ேபார்ட் ேதாட்டத்ைதச் ேசர்ந்த உதயகுமார் 
 ேகாமதிநாயகி தம்பதியரின் தல்வியாவார். 
ெடஸ்ேபார்ட் தமிழ் வித்தியாலயத்தில் ஆரம்பக் 
கல்விைய ம் ெடஸ்ேபார்ட் தமிழ் மகா 

வித்தியாலயத்தில் உயர்கல்விைய ம் கற்  2013 
இல் கைலப்பிரிவில் சித்தியைடந்த வசந்தமலர் 
யாழ். பல்கைலக்கழக சட்டபீடத் க்குத் ெதரிவாகி 
சித்தியைடந்  ெகா ம்  உயர் நீதிமன்றத்தில் 
சட்டத்தரணியாக ம்  தனியார் பல்கைலக்கழகம் 
ஒன்றில் விரி ைரயாளராக ம் கடைமயாற்றி 
வ கின்றார்.

  சட்டத்தரணி 
சந்தனம் விஷ்வாணி

   தலவாக்ெகால்ைல 
கிேரட்ெவஸ்டன் ேதாட்டம் 
சந்தனம் – அன்னம்மா 
தம்பதியரின் தல்வியான 
இவர் தம  ஆரம்பக் 
கல்விைய கிேரட்ெவஸ்டன் 
தமிழ் வித்தியாலயம், தலவாக்ெகால்ைல ெசன்.
ெபற்றிக்ஸ் கல் ரி, நாவலப்பிட்டி கதிேரசன் கல் ரி 
ஆகியவற்றி ம், உயர்கல்விைய தலவாக்கைல 
தமிழ் மகா வித்தியாலயத்தி ம் பயின்  2013 ஆம் 
ஆண்  கைலப்பிரிவில் சித்திெயய்தி ெகா ம்  
பல்கைலக்கழகத்தின் சட்ட பீடத் க்குத் ெதரிவாகி 
சித்தியைடந் , தற்ேபா  வெரலியா ேமல் 
நீதிமன்றத்தில் சட்டத்தரணியாகக் கடைமயாற்றி 
வ கின்றார்.

 சட்டத்தரணி 
அ ணாசலம் 
ேலாகெலட்சுமி

    அக்கரப்பத்தைன 
ேதான்பீல்ட் ேதாட்டம் 
அ ணாசலம் – ெசல்லம் 
தம்பதியரின் தல்வியான 
ேலாகெலட்சுமி தம  
ஆரம்பக் கல்விைய 
ேதான்பீல்ட் தமிழ் 
வித்தியாலயத்தி ம்  

இைடநிைலக் கல்விைய ஆட்ேலா தமிழ் 
வித்தியாலயத்தி ம், உயர்தரக் கல்விைய 
ேஹால் க் தமிழ் மகா வித்தியாலயத்தி ம் 
பயின்  2013 இல் கைலப் பிரிவில் சித்தியைடந்  
ெகா ம்  பல்கைலக்கழக சட்ட பீடத் க்குத் 
ெதரிவாகி சித்தியைடந் , ெகா ம்  க்கைட 
நீதிமன்ற வளாகத்தில் சட்டத்தரணியாக கடைமயாற்றி 
வ வேதா   தனியார் கற்ைக நிைலயம் ஒன்றில் 
பகுதிேநர சட்ட விரி ைரயாளராக ம் பணியாற்றி 
வ கின்றார்.

14MtJ Mz;by; fhy;gjpf;Fk;

kiyaf fy;tp mgptpUj;jp kd;wk;kiyaf fy;tp mgptpUj;jp kd;wk;



11 ஆம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி

எனேவ, திகாம்பரம் காலத்தில் ற் க்கு  வீதம் 
ெசய்  ெகா க்க டி யா விட்டா ம் கு  கிய காலத்தில் 
கிைடத் தி ந்த சந்தர்ப்பத்ைதப் பயன்ப த்தி நிைற வான 
ேசைவகள் ெசய் ள்ளார் என்பைத அவ ர  அர சியல் 
எதி ரி கேள ரிந்  ெகாண்  மன தார பாராட் க்கைள 
ெதரி வித் ள்ளார்கள். அவ க்குப் பிறகு யார் பத விக்கு 
வந்தா ம் மக்க க்கான ேசைவ கைள கட்டாயம் 
ெசய்  தீர ேவண் ம் என்ற நிைல ைமைய உ  வாக் கி
ள்ளார். இைத இரா ஜாங்க அைமச்சர் ஜீவன் ரிந்  

ெகாள்ளாமல் பிைழ யான ள்ளி விப ரங்கைள பாரா 
மன்றத்தில் கூறி ள்ளைம அவரின் அ  பவக் குைற  
என் தான் கூற ேவண் ம்.

   அவ ர  பாணியில் கூற ேவண்  மானால் ேசைவ 
ெசய்வ தற்கு அ  பவம் ேதைவயில்லாமல் இ க்கலாம் 
ஆனால்  உய ரிய சைப யான நாடா  மன்றத்தில் ஒ வர் 
மீ  குற்றம் சாட் ம் ேபா  சரி யான ள்ளி விப ரங்
கைள சமர்ப் பிக்க ேவண் டி ய  அவ ர  ெபா ப்  என் 

பைத மறந்  ெசயற் படக் கூடா . அத்ே தா  நாடா
 மன்றத்தில் வி னங்க ைள ம் ேசர்ந்த எத்த ைனேயா 

ஜாம்ப வான்கள் அமர்ந் தி ப்பார்கள். அவர்கள் அைன
வ ம் நாட்  நடப்  க ைள ம் மைல ய கத்தில் ஏற்பட்
ள்ள அபி வி த் தி க ைள ம் பார்த் க் ெகாண் தான் 

இ க் கின்றார்கள். எனேவ  உண்ைமக்குப் றம்பான 
விட யங்கைளக் கூறி  தம  அறி யா ைமைய ெவளிச்சம் 
ேபாட் க் காட்டிக் ெகாள்ள யலக் கூடா .

            
  ஜீவன் அர சி யலில் பிர கா சிக்க ேவண் ம்
    இ.ெதா.கா. வின் ெபா ச் ெசய லாளர் ஜீவன் 

ெதாண்டமான் அர சியல் ரீதி யி ம் ெதாழிற்சங்க ரீதியில் 
கற் க் ெகாள்ள ேவண் டிய விட யங்கள் எவ்வ ளேவா 
இ க் கின்றன. அதற்ேகற்ற பக் கு வத்ைத ம் படிப் பி
ைன க ைள ம் நிைற யேவ ெபற் க் ெகாள்ள ேவண் டிய 
நிைலயில் இ க் கின்றார். அதி ம் இப்ே பா தான் அர
சி யலில் பிர ேவ சித் ள்ளார். மிக ம் ெபா  ைம ேயா ம் 
நிதா னத்ே தா ம் விட யங்கைள ஆராய்ந்  பார்த்  
அதன் பிறகு க த்  ெவளி யி  வேத சாலப் ெபா த்த 

மா ன தாக இ க்கும். இதற்கு ன்னர் இ ந்த வர்கள் 
என்ன ெசய்தார்கள் அல்ல  என்ன ெசய்ய வில்ைல 
என்ப  க் கியம் அல்ல. தாம் அரசிய க்கு வந்  
அைமச்சரான பின்னர் மக்க க்கு எத்தைகைய 
கடைமகைள ஆற்றப் ேபாகின்ேறாம். அதன் ஊடாக 
ச கத் க்குக் கிைடக்கும் நன்ைம என்ன என்பைத 
ஆணித் தரமாகக் கூறி ேவைலத் திட்டங்கைள 
ன்ென ப்பேத இன்ைறய ேதைவயாக  இ க்கின்ற .
    கடந்த நாடா மன்றத் ேதர்தலில் ன்னாள் 

அைமச்சர் திகாம்பரம் யாைர ம் குைறகூறி 
வாக்குகைளக் ேகட்கவில்ைல. மாறாக தாம் நாலைர 
ஆண் கள் அைமச்சராக இ ந்த காலத்தில் 
எத்தைகய ேசைவகைள ெசய்தி ந்தார் என்பைதக் 
கூறிேய வாக்குகள் ேகட்  83 ஆயிரம் வி ப்  
வாக்குகைளப் ெபற்  ெவற்றியீட்டி ள்ளார். அ   
அரசியல்வாதிக க்கு சிறந்த உதாரண ம் பாட ம் 
ஆகும். எனேவ  யா ம் யாைர ம் குைற கூறாமல் 
தம  கடைமையச் ெசய்தால் அ ேவ சிறந்த ச க 
ேசைவயாக அைம ம் என்பைத க த்திற் ெகாள்ள 
ேவண்டிய  அவசியமாகும்.      

   kiyafj;jpd; jdpj;Jtf;Fuy;    

ணிச்சல் அதிகரிக்கும் 
வாரம். நட்பால் 
ஆதாயம் உண் . உடல் 

ஆேராக்கியம் உண்டாகும். மனதில் 
திடீர் குழப்பம் ஏற்பட்  நீங்கும். 
ன் ேகாபம் ஏற்பட்  அதனால் 

வீண் தகரா  ஏற்படலாம்.  கவனம் 
ேதைவ.

எதி ம் 
சாமர்த்தியமாக 
ெசயல்ப வீர்கள். 

பிரிந்  ெசன்றவர்கள் மீண் ம் 
வந்  ேசரலாம். எதிர்பார்த்த 
பணம் வந்  ேச ம். சா ர்யமான 
ேபச்சின் லம் காரிய ெவற்றி 
கிைடக்கும்.

பலவைகயான 
ேயாசைனகைள 
ைகயா ம் வாரம். 

காரிய அ கூலம் ஏற்ப ம். க்கிய 
நபர்களின் உதவி கிைடக்கும். 
விடா யற்சி டன் ஈ பட்   
காரியங்களில் ெவற்றி ெப வீர்கள். 

எ த்  ெகாண்ட 
காரியங்கைள 
திறம்பட ெசய்வீர்கள். 

ண்ணிய காரியங்களில் ஈ பட்  
மனதி ப்தியைடவீர்கள். 
எல்லாவற்றி ம் சாதகமான பலன் 
கிைடக்கும்.

எதி ம் கவனமாக 
இ ப்ப  நன்ைம 

த ம்.  ஊக்க டன் உைழப்பீர்கள். 
ேபச்சின் இனிைம சா ரியம் 
இவற்றால் எ த்த காரியம் 
ைககூ ம். ண்ணிய காரியங்களில் 
நாட்டம் அதிகரிக்கும். 

எைத ம் உடேன 
ெசய்  டிக்க ேவண் ம் 
என்ற ஆர்வம் ேமேலாங்கும். 
உத்திேயாகத்தில் சக ஊழியர்களின் 
ஆதர ம், ஒத் ைழப் ம் உண் . 
பண வரவால் கு ம்பத் ேதைவ 
ர்த்தியாகும்

அவசரப்படாமல்  
நிதானமாக 
எைத ம் ெசய்தால் 

ெவற்றி நிச்சயம். எதிர்ப் கள் 
விலகும். எல்லா வைகயி ம் 
நன்ைம உண்டாகும். நண்பர்களால் 
உதவிகள் கிைடக்க ெப வீர்கள். 
திய நபர்களின் நட் ம் அதனால் 
மகிழ்ச்சி ம் உண்டாகும். 

வர க்கு ஏற்ற ெசல  
இ க்கும். வி ம்பிய  

கிைடக்கும். அேத ேநரத்தில் 
அதற்கான கூ தலாக யற்சிகள் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண்டி இ க்கும். 
பயணத்தில் தடங்கல் ஏற்படலாம். 
மனதில் ஏதாவ  ஒ  கவைல 
இ க்கும். 

வைளந்  ெகா த்  
காரியத்ைத சாதிப்பீர்கள். 

கடினமான பணிகைள ம் எளிதாக 
ெசய்  டிக்கும் சூழ்நிைல 
உண்டாகும். உடல் ஆேராக்கியத்தில் 
கவனம் ேதைவ. வீண் ெசல கள் 
உண்டாகும். எதிர்ப் கள் நீங்கி காரிய 
அ கூலம் உண்டாகும். 

ெவற்றி ெகாள்வதில் 
சாமர்த்தியம் மிகுந்த 
வாரம். மனதில் திய 

உற்சாகம் உண்டாகும். யற்சிகளில் 
சாதகமான பலன் கிைடக்கும். 
பணவர  எதிர்பார்த்தபடி வ ம். 
உடல் ஆேராக்கியத்தில் கவனம் 
ேதைவ. 

ெதளிவான டி கைள 
எ ப்பீர்கள். 
எதிர்பார்த்த காரிய 
ெவற்றி கிைடக்கும். 

ஆனா ம் வீண் கவைல ஏற்ப ம். 
வாக்குவாதங்கைள தவிர்ப்ப  நல்ல . 
அக்கம்பக்கத்தின டன் சண்ைடகள் 
ஏற்ப ம். ர்வீக ெசாத் க்களில் வ ம் 
வ மானம் குைறயலாம். 

வாக்கு வன்ைமயால் 
எல்லா நன்ைமக ம் 

கிைடக்கும். பணவர  மன 
தி ப்திைய த ம். திய நபர்களின் 
அறி க ம் அவர்கள  நட் ம் 
கிைடக்க ெப வீர்கள். நீண்ட 
நாட்களாக இ பறியாக இ ந்த 
காரியங்கள் சாதகமாக நடந்  
டி ம். 
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அட்டன் நகரத்தின் குப்ைப பிரச்சிைனக்கு 
இராஜாங்க அைமச்சர் ஜீவன் ெதாண்டமான் ஊடாக 
கழி  காைமத் வ இராஜாங்க அைமச்சர் நாலக 
ெகாடேஹவா டன் ெதாடர்  ெகாண்  அதற்கான 
காணிையப் ெபற் க் ெகாள்ள ம் நிரந்தர தீர்ைவக் 
காண ம் நடவடிக்ைக எ க்கப்ப ம் என அட்டன் – 
டிக்ேகாயா நகர பிதா எஸ். பாலச்சந்திரன் ெதரிவித்தார்.    
அவ டன் இடம்ெபற்ற ேநர்காணல் விபரம் வ மா :
ேகள்வி: அட்டன் நகர சைபயின் ேவைலத் 

திட்டங்கள் மந்த கதியில் இடம்ெபற்  வ வதாக 
குற்றம் சுமத்தப்பட்  வ கின்றேத?
பதில்: கடந்த ஐந்  மாத காலமாக நாட்டில் 

ெகாேரானா அச்சு த்தல் நிலவிய காரணத்தால் நாட்டின் 
ெபா ளாதாரேம ஸ்தம்பித்  விட்ட . வழைமயான 

ெசயற்பா கள் அைனத் ம் டங்கிக் கிடந்தன. 
இந்நிைலயில் எம  நகர சைபயின் அபிவி த்தி ேவைலத் 
திட்டங்க ம் தாமதமைடந் ள்ளன. அத்ேதா   கடந்த 
இரண்  மாத காலமாக சீரற்ற காலநிைல காணப்பட்ட . 
எனி ம், இப்ேபா  நிைலைம சீரைடந்  வ வதால் 
தாமதமான பணிகைள விைரவாக ெசய்வதற்கு 
நடவடிக்ைக எ க்கப்பட் ள்ள .
ேகள்வி: நகர சைபைய ெபா ப்ேபற்  

இரண்டைர ஆண் கள் ஆகி ம் இன் ம் 
அட்டன் நகர கழி  பிரச்சிைனக்கு  தீர்  
காணப்படவில்ைலேய? 
பதில்:   நகர சைபைய நான் ெபா ப்ேபற்பதற்கு 
ன்பி ந்ேத இங்கு குப்ைபப் பிரச்சிைன இ ந் ள்ள . 

வழைமயாக குப்ைப ெகாட்டப்பட்  வந்த குடாகமவில் 
2012 இலி ந்   குப்ைப ெகாட்டக் கூடா  என்  
ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட் ள்ள . இந்த இடத்தில் 
ஆங்கிேலயர் காலத்திலி ந்  குப்ைபகள் ெகாட்டப்பட்  
வந் ள்ள . மீள் சுழற்சி 
ெசய்ய டியாத குப்ைபகைள 
எரிப்பதற்காக ெசங்கல் 
ெகாண்  நிர்மாணிக்கப்பட்ட 
“அ ப் ” ஒன் ம் இ ந் ள்ள .   
எனி ம் பிற்காலத்தில் இந்த 

இடத்ைத அண்மித்  வீ கள் 
அைமத் க் ெகாள்வதற்கு 

சிலர் ைண 
ேபா ள்ளார்கள்.   
வீ களில் 
வசித்த மக்கள் 
தங்கள் 
குடியி ப்
க க்கு 
அ கில் 

குப்ைபகைளக் ெகாட்டினால் சுகாதாரத் க்கு பாதிப்  
ஏற்ப வதாக நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தாக்கல்ெசய்   
வீதியில் இறங்கிப் ேபாராடி தைட த்தர  ெபற்  
விட்டார்கள். ஆனால்  சுமார் 40 ஆயிரம் மக்கள் 
ெதாைகையக் ெகாண்ட அட்டன் நகரம் ேபாராட்டங்கள் 
எைத ம் ெசய்யத் தவறி விட்ட . அேதேபால்  
ேகம்ப்ெவளி பகுதி ம் குப்ைப ெகாட் வதற்காக ெதரி  
ெசய்யப்பட்டி ந்த இடமாகும். 
அட்டன் மற் ம் அம்பக வ பிரேதசங்கள் எல்ைல 

மீள் நிர்ணயம் ெசய்யப்பட்ட ேபா   சில இடங்கள் ர 
ேநாக்குடன் சட்ட ர்வமாக உள்வாங்கப்படவில்ைல. 
இதனால்  ம் கிய, ஆரியகமயில் ஒ  

பகுதி, ேகம்ப்ெவளி, காமினி ர, ெபான்னகரில் 
வீர ங்க ர ஆகியைவ அட்டன் நகர சைபக்கு 
உள்வாங்கப்படவில்ைல. இலங்ைகயில் அதிக நிர்வாக 
எல்ைலகைளக் ெகாண்டி ந்த அம்பக வ பிரேதச 
சைப அம்பக வ, ேநார் ட், மஸ்ெகலியா என ன்றாக 
பிரித்த  ேபால அட்டன் நகர சைப ம் எல்ைல நிர்ணயம் 
ெசய்யப்பட்டி க்க ேவண் ம்.

   அவ்வா  ெசய்யாத காரணத்தால், நகர 
சைபைய அண்டி ள்ள மக்களின் கழி கள் 
கண்டபடி வீசப்ப கின்றன. சிலர் சட்ட விேராதமாக 
குப்ைபகைள வாகனங்களில் ெகாண்  ெசன்  
ேபாட்  வி கின்றார்கள். அட்டன் நகரில் குப்ைபகள் 
குைற . ஆனால், அைத அண்டி ள்ள பகுதிகளில் தான் 
குப்ைபகள் அதிகமாக உள்ளன. எனேவ தான்  நா க்கு 
நாள் குப்ைப பிரச்சிைன அதிகரித்  வ கின்ற .

ேகள்வி:அரசாங்கத்தின் 
கவனத் க்குக் ெகாண்  

வந்  இந்தப் பிரச்சிைனக்குத் தீர்  காண 
டியாதா?
பதில்:    டி ம் என்ற நம்பிக்ைக பிறந் ள்ள . 

இன்ைறய ஜனாதிபதி பா காப்  ெசயலாளராக இ ந்த 
ேபா , மீெதாட்ட ல்ல குப்ைபகள் ெகாட்டப்பட்ட 
இடத்தில திண்மக் கழி கைளக் ெகாண்  
மின்சாரம் உற்பத்தி ெசய்ய ஏற்பா  ெசய்தி ந்தார். 
குப்ைபகளால் ஏற்ப ம் பாதிப் கைள அவர் அன்ேற 
உணர்ந்தி ந்தார். எனேவதான்  இன்  ஜனாதிபதியாக 
வந்  அைமக்கப்பட் ள்ள திய அரசாங்கத்தில் 
கழி  காைமத் வம் க்கியமான பணி என்பதால், 
“கழி ” காைமத் வ இராஜாங்க அைமச்ைச 
உ வாக்கி ள்ளார். அதற்கு நாலக ெகாடேஹவா 
இராஜாங்க அைமச்சராக நியமிக்கப்பட் ள்ளார்.

   எனேவ  இ.ெதா.கா. ெபா ச் ெசயலாள ம்  
இராஜாங்க அைமச்ச மான ஜீவன் ெதாண்டமான் 
ஊடாக கழி  காைமத் வ இராஜாங்க அைமச்சைர 

அ கி அட்டன் நகர குப்ைபகள் 
பிரச்சிைன ெதாடர்பாக எ த் க் 
கூறி தீர்ைவப் ெபற் க் ெகாள்ள 
டி ம் என்ற நம்பிக்ைக 

இ க்கின்ற . கடந்த காலங்களில் 
இ.ெதா.கா. எதிரணியில் இ ந்த . 
ஆனால்  இன்  அரசாங்கத்தில் 
பங்காளியாக இ க்கின்ற . 
அரசியல் அதிகாரம் இ ப்பதால் 
இந்தப் பிரச்சிைனக்கு இலகுவாக 

தீர்ைவப் ெபற் க் ெகாள்ள யற்சிப்ேபாம்.
ேகள்வி:   திண்மக்கழி  காைமத் வம் 

ெசய்வதற்கு அரசாங்கத்தின் விேஷட திட்டங்கள் 
எ ம் உள்ளனவா?
பதில்.  இலங்ைகயில் இரண்  விதமான க்கிய 

பிரச்சிைனகள் இ ந்தன. ஒன்  நீண்ட காலமாக நிலவி 
வந்த த்தம் ஆகும். அ த்த  குப்ைப பிரச்சிைன 
ஆகும். த்தம் இ ந்த ேபா   குப்ைப பிரச்சிைனைய 
யா ம் ெபரிதாகக் கண்  ெகாள்ளவில்ைல. அ  டிந்த 
பிறகு இன்  குப்ைப தாகாரமாக உ ெவ த் ள்ள . 
இைத உள் ராட்சி மன்றங்களால் மாத்திரம் தீர்த்  விட 
டியா . ேதசிய ரீதியில் திட்டங்கள் ன்ென ப்பதன் 

ஊடாக ய்ைமயான இலங்ைகைய கட்டிெய ப்ப 
டி ம்.    
உதாரணத் க்கு வெரலியா மாவட்டம் மண்வளம் 

நிைறந்த பிரேதசம் ஆகும். இங்கு வ டந்ேதா ம் 
இலட்சக் கணக்கான உல்லாசப் பயணிகள் வந்  
ேபாகின்றார்கள் சுற் லாத் ைறக்கு க்கியமான 
நகரமாக விளங்குவ  ேபால  மரக்கறி உற்பத்திக்கு ஏற்ற 
இடமாக ம் காணப்ப கின்ற . எனி ம்  பிளாஸ்டிக் 
சாமான்கள், பட்டரிகள், இரசாயனப் ேபாத்தல்கள் 

தலானைவ மண்ணில் ைதக்கப்ப வதால் மண்வளம் 
பாதிக்கப்பட்  குடிநீ க்கு தட் ப்பா  ஏற்பட்  மாற்  
வழிையத் ேதட ேவண்டிய ர்ப்பாக்கிய நிைலக்குத் 
தள்ளப்படக் கூடிய ஆபத் ம் இ க்கின்ற . அண்ைமயில் 
நா ஓயா பகுதியில் உள்ள பாடசாைல ஒன்றில் 
குடிநீர் பாவைனக்கு உகந்த  அல்ல என்ற ெசய்தி 
ெவளியாகியி ந்தைம ம் குறிப்பிடத்தக்க . இந்த 
நிைலைம நீடித்தால் மரக்கறிப் பயிர்ச் ெசய்ைக பாரிய 
பாதிப் க்கு உள்ளாகி வி ம்.

    இன்ைறய சூழ்நிைலயில் அரசியல்வாதிக ம், அரச 
உத்திேயாகத்தர்க ம் சமாந்திரமாக பயணிக்க ேவண்டிய 
காலம் வந்  விட்ட . அரசாங்கம் மீள் சுழற்சி ெசய்ய 
டியாத பிளாஸ்டிக் ேபாத்தல்கைளக் ெகாண்  ெசங்கல் 

அல்ல  “ ளக்” கற்க க்குப் பதிலாக ECO  BRICK  
PRODUCT திட்டத்ைத அறி கப்

ப த்த ள்ள . இதன் 
ஊடாக சிறிய பஸ் 
தரிப்  நிைலயங்கள், 
த ப்  சுவர், மலசல 
கூட சுவர்கள் 
ேபான்றவற்ைற 
அைமக்கலாம். காலப் ேபாக்கில் இ  குடிைசக் 
ைகத்ெதாழிலாக ம் மாறி வி ம். மாதாந்தம் 10– 15 
ஆயிரம் பா வைர வ மானத்ைதத் ேதடிக் ெகாள்ள ம் 
டி ம். அேதேபால் E – waste என்  ெசால்லப்ப ம் 

இலத்திரனியல்  ெபா ட்களான டி.வி,  கம்ப் ட்டர் 
தலானவற்றின் பாவிக்க டியாத உதிரிப் பாகங்கைள 

ெகாள்வன  ெசய்  ெகாள்ள தனியார் நி வனம் 
ஒன் டன் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தப்பட்  வ கின்ற . 
அவற்ைற நகர சைப ெகாள்வன  ெசய்  தனியார் 
நி வனத் க்கு ைகயளிக்கும். வ மானம் ஈட் வ  
குறிக்ேகாள் அல்ல.  மீள் சுழற்சி ெசய்ய டியாத 
ெபா ட்கைள அகற்றி சுற்றாடைல பா காப்பேத 
பிரதான ேநாக்கம் ஆகும்.

   ECO BRICK என்ப  எரி ட்ட டியாத 
TOFFEE, CHOCALATE  தாள்கள்,  TIPI TIPI 
உைறகள், ெபாலித்தீன் தலானவற்ைற பிளாஸ்டிக் 
ேபாத்தல்க க்கு உள்ேள திணித்  டி வி வதாகும் 
அவ்வாறான பிளாஸ்டிக் ெபட் ேபாத்தல்கைள 
ஒ  கிேலா 23 பா க்கு விற்பைன ெசய்யலாம். 
அேதேபால்  தகரம், இ ம் , கடதாசி, பியர் டின், 
கல் ேபாத்தல், கண்ணாடித் ண் கள், ேதங்காய் 
சிரட்ைடகள், கணினிப்பாகங்களான  Hard Disk,  Mother  
Board, டயர் தலானவற்ைற நல்ல விைலக்கு விற்க 
டி ம். இந்த ேவைலத் திட்டத்ைத நகர சைபயின் 

ஊடாக விைரவில் அேநகமாக அ த்த மாதத்தில் 
நைட ைறப்ப த்த ள்ேளாம்.

   இந்தத் திட்டத்ைத பாடசாைல மாணவர்கள் 
மத்தியில் அறி கப்ப த்தி ெதளி ட் ம் விழிப் ணர்  
ேவைலத் திட்டத்ைத ம் ன்ென க்க ள்ேளாம். 
இவ்வா  மக்கள் மத்தியில் இந்தத் திட்டம் அறி கம் 
ஆகும் ேபா   வீதிகளில் கிடக்கும் ெபா ட்கைளக் 
கூட பய ள்ள வைகயில் விற்பைன ெசய்  வ மானம் 
ேதடிக் ெகாள் ம் சூழ்நிைல ம் உ வாகும் 
என்  எதிர்பார்க்கலாம். ேம ம் காமினி ர தச்சுப் 
பாடசாைலயில் கிரீன் ெகாம்ேபாஸ் பசைள தயாரிக்கும் 
திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட ள்ள . அட்டனில் மரக்கறி 
கழி  குப்ைபகள் அதிகமாகக் காணப்ப கின்றன. 
ஒ  நாைளக்கு மீள் சுழற்சி ெசய்ய டியாத குப்ைபகள் 
2 ½  ெதான் தல் 3 ெதான் வைர ேசர்கின்றன. 
எனேவ  இவற்ைற அகற்ற ேவண்டிய பாரிய ெபா ப்  
இ க்கின்ற . இைத நகர சைபயால் மாத்திரம் ெசய்ய 
டியா . ெபா  மக்கள் அைனவ ம் ஒத் ைழக்கும் 

பட்சத்தில் ஆேராக்கிய ள்ள ச தாயத்ைதக் 
கட்டிெய ப்ப டி ம்.

இராஜாЗக அைமИசУ  ΆவП ெதாМடமாП  ஊடாக
அЛடП நகர ΜРைப  ǼரИżைனЖΜ ΊУί காணРபΡС

ேநர்காணல் : பானா. தங்கம்
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குழந்ைதகைள குறிப்பிட்ட ேநரத்தில் காைலயில் 
தின ம் உண  சாப்பிட பழகிவிட்டால், அ த்த த்த 
நாட்களில் அேத ேநரத்தில் பசிக்கத் ெதாடங்கிவி ம்.

பள்ளி ெசல் ம் குழந்ைதகள் ெப ம்பா ம் 7 
தல் 8 மணிக்குள்ளாக காைல உணைவ சாப்பிட 

ேவண்டிய கட்டாயம் ஏற்ப ம். அந்த ேநரத்தில் 
வயி  பசிக்கவில்ைல என்  கூறி, நிைறய 
குழந்ைதகள் சாப்பிடாமல் ெசல்வார்கள். ஆனால் 
காைல உண தான் அந்த நாள் வ ம் உடல் 
இயக்கத் க்கு ேதைவயான சக்திைய வழங்குகிற . 
ைள ம், உட ம் சிறப்பாக இயங்க உத கிற . 

காைல உண  சாப்பிடாவிட்டால் வயிற்றில் எரிச்சல் 
ஏற்ப ம். சாப்பிட்ட பின்  அ ேவ அஜீரணத்திற்கும் 
காரணமாகிவி ம்.

குறிப்பிட்ட ேநரத்தில் காைலயில் தின ம் உண  
சாப்பிட பழகிவிட்டால், அ த்த த்த நாட்களில் 
அேத ேநரத்தில் பசிக்கத் ெதாடங்கிவி ம். எனேவ 
குழந்ைதகள் காைலயில் சாப்பிட ம த்தா ம் சில 

நாட்க க்கு கட்டாயமாக சாப்பிடைவத்தால் 
பிறகு தானாகேவ காைல 7 மணிக்குள் வயி  
பசிக்கத் ெதாடங்கிவி ம்.
உணைவ நன்கு ெமன்  நிதானமாக 
சாப்பிட ேவண் ம். அப்ேபா தான் 
ஜீரணம் எளிதாக நைடெப ம். உணவான  
உமிழ் நீ டன் ேசர்க்கப்பட்  பற்களால் 
அைரக்கப்ப வ தான் ஜீரண பணியின் 
ெதாடக்கம். மீதி ெசரிமானம்தான் வயிற்றில் 
நைடெப கிற . அதனால் அவசரமாக 
சாப்பிட்டா ம் அஜீரணம் ேதான் ம்.

காைலயில் பள்ளி ேவைன பற்றிய பயம் எல்லா 
ெபற்ேறா க்கும், குழந்ைதக க்கும் இ ந்  
ெகாண்டி க்கிற . ேவைன பிடிக்கும் அவசரத்தில் 
உணைவ அள்ளி வி ங்கிவிட்  ஓட்டம் 
பிடிக்கிறார்கள். அல்ல  ‘பள்ளி ேவன் வந் விட்ட ’ 
என்  கூறி, காைல உணைவ தவிர்க்கிறார்கள். 
இதனால் பள்ளிக் குழந்ைதகள் ெப ம்பா ம் 
ஜீரணக்ேகாளா களால் பாதிக்கப்ப கிறார்கள்.

ேகா ைம மற் ம் ேகா ைம உண கள், பால் 
மற் ம் பால் உண களில் ‘கு ட்டின்’ என்ற ரதம் 
இ க்கிற . இ  ஜீரண பிரச்சிைனைய உ வாக்கும் 
ரதமாகும். இந்த ரதத்தால் உ வாகும் ேநாய் 

‘ெசலியாக்’ எனப்ப கிற . இந்த ேநாய் தாக்கினால் 
அடிக்கடி வயிற் ப்ேபாக்கு ஏற்ப ம். மலம் வாைட 
வீசும். வயி  வீங்கி, வலித்த ேபால் இ க்கும். 
இந்த அறிகுறிகைள கவனிக்காமல் விட் விட்டால் 
குழந்ைதகளின் உடல்வளர்ச்சி தைடப ம். உடல் 
எைட ம் குைற ம்.

நன்றாக கனிந்த வாைழப்பழத்ைத இர  

உண க்கு பின்  ஒன்  அல்ல  இரண்  

சாப்பி வ  நல்ல . இதனால் மலம் நன்றாக 

ெவளிேய ம். ேம ம் பித்த பிணிகள் 

நீங்கும்.

உடல் ப மன் உள்ளவர்கள் 

வாைழப்பழத்ைத தின ம் சாப்பிட்  

வந்தால் அதாவ  இர  உண க்குப் பதில் 

3 வன் வாைழப்பழத்ைத சாப்பிட்  சிறி   

ேநரம்கழித்  ெவந்நீர் அ ந்தி வர ம். 

இவ்வா  ெதாடர்ந்  ஒ  மண்டலம் 

அதாவ 48 நாட்கள் சாப்பிட்  வந்தால் 

ஆச்சர்யம் அளிக்கும் வைகயில்  ெதாப்ைப 

குைற ம்.

 

வாைழப்பழத்தில் உள்ள ஊட்டச்சத் க்களான 

விட்டமின் ஏ1, பி6, பி12, சி, மக்னீசியம் 

மற் ம் ெபாட்டாசியம், உடலில் உள்ள 

நிக்ேகாட்டிைன ெவளிேயற்ற உத வேதா , 

ைகப்பிடித்தைல நி த்த ம் உதவியாக 

இ க்கும்.

 

தின ம் ஒ  வாைழப்பழத்ைத சாப்பிட்  

வந்தால், குடல் ேகாளாறான நாள்பட்ட 

அல்சர் பிரச்சிைன எளிதில் நீங்கிவி ம். 

அதி ம் நன்கு கனிந்த பழத்ைத சாப்பிட்டால், 

ண் டன் கூடிய குடல் அலற்சிைய ம் 

குணமாக்கும். 

 

fhiy czit jtpu;f;Fk;   
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ேதைவயான ெபா ட்கள்

மீன் ண் கள் – 500 கிராம்
ட்ைட – 1

உ ைளக்கிழங்கு – 100 கிராம்
மிளகாய்த் ள் – 1 ேடபிள் ஸ் ன்
பச்ைசமிளகாய் – 3
உப்  – ேதைவயான அள
எண்ெணய் – ெபாரிக்க

ெசய் ைற

மீைன க வி 
சுத்தம் ெசய்  
வாணலியில் 
சிறிதள  
நீர்விட்  
ேவக ைவத்  
ெகாள்ள ம். 
ெவந்த ம் அைத எ த்  ள், ேதால் நீக்கி 
உதிர்த்  ெகாள்ள ம்.உ ைளக்கிழங்ைக 
ேவகைவத் , ேதால் உரித்  நன்கு மசிக்க ம்.
ெவங்காயம், பச்ைச மிளகாையப் ெபாடியாக 
ந க்கி ெகாள்ள ம். ஒ  பாத்திரத்தில் உதிர்த்த 
மீன், உ ைளக்கிழங்கு, மிளகாய்த் ள், ெவட்டிய 
ெவங்காயம், பச்ைச மிளகாய், உப்  ேசர்த்  
நன்றாக கலந்  ட்ைடைய உைடத்  ஊற்றி 
நன்கு பிைசந்  ெகாள்ள ம்.கடாைய அ ப்பில் 
ைவத்  எண்ெணய் ஊற்றி சூடான ம் மீன் 
கலைவயில் சிறி  எ த்  சி சி  வைடகளாகத் 
தட்டிப் ேபாட்  ெபான்னிறமாக சிவந்த ம் 
எ க்க ம். இைத ேதாைசக்கல்லில் தட்டி ைவத்  
கட்ெலட் ேபால ெசய்யலாம்.

kPd; til

ேவப்பம் இைலகைள பாைன ஒன்றில் ேபாட்  
தண்ணீர் ஊற்றி டி ெகாதிக்க ைவ ங்கள். 
நன்றாக ெகாதித்த ம் இறக்கி ைவ ங்கள் 
டிைய  திறக்க ேவண்டாம். வழைம ேபால் 

நீங்கள் குளித்  டித்தபின் தைலைய ேவப்பம் 
இைல அவித்த நீரில் நன்றாக க ங்கள். 
உடேலா  ேசர்த்  க வினால் கூட எந்த 

பிரச்சிைன ம் இல்ைல.
 

நன்றாக தைலைய ேவப்பம் இைல அவித்த நீரில் 
க வி விட்  ண்  ஒன்றினால் தைலைய 

கட்டிக் ெகாள் ங்கள். 1 மணி ேநரத்தின் பின் 
ண்ைட கழட்டி  விடலாம். அ த்த நாள் வைர 
தைல குளிக்க கூடா . இப்படி இரண்  நாள் 
ெசய்தாேல ெபா கு ஓடி வி ம். அத் டன் 

ேபன், ஈ  ேபான்ற ெதால்ைலக ம்  இ க்கா .

jiyKb gpur;rpidf;F

Ntg;gpiy



 
விண்ணில் திதாகக் 

கண் பிடிக்கப்பட் ள்ள 
ஒ  சிறிய ேகா க்கு 

16 ைசக்கி என்  
ெபயரிட் ள்ளனர்.

இந்தக் ேகாள் உேலாகத்தால் 
உ வாகி ள்ளதாகத் 
ெதரிவித் ள்ளனர். இ குறித்  
நாசா விஞ்ஞானிகள் 
கூறி ள்ளதாவ .

இந்த உலகில் உள்ள 
ஒவ்ெவா ம் ேகாடீஸ்வரர்களாக 
மாற் மள க்கு அந்தக் ேகாளில் 
தங்கம், ைவ ரியம், அ ர்வமான 
கற்கள் குவிந்தி ப்பதாகத் 
ெதரிவித் ள்ளனர்.
இந்தக் ேகாள் ெசவ்வாய், 

வியாழன் ஆகிய 
ேகாள்க க்கு 

இைடேய இ ப்பதாகத் 
ெதரிவித் ள்ளனர்.ேம ம் வ ம் 2022 
ஆம் ஆண்டில் ைசக்கி ேகாைளச் 
சுற்றிவர ஸப்சி கிேரப்ட் என்ற 
விண்கலத்ைத
தயாரித் ள்ள .
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அெமரிக்காவில் 
மஞ்சள் நிறக்கிளி 
ஒன்  அ வலகத்தில் 
ஊழியர்கேளா  

ஊழியராக ேவைல ெசய்  
அசத்தி வ கிற .

ெபா வாக கிளிகள் 
மனிதர்கேளா  ெந ங்கிப் 
பழகும் தன்ைம ெகாண்ட . 
மனிதர்கள் ெசய் ம் 
ெசயல்கைள அப்படிேய 
பார்த் , அைவக ம் ெசய்ய 
யற்சிக்கும். கிளிகளின் 

கு ம்  வீடிேயாக்கைள 
ச கவைலதளங்களில் 
பார்த்தி ப்ேபாம்.
அந்த வைகயில், 
அெமரிக்காவில் மஞ்சள் 
ெகாண்ைட கிளி ஒன்  
அ வலகத்தில் ெசய் ம் 
ேசட்ைடகள் அைனவைர ம் 

ஈர்த் ள்ள . 
அெமரிக்காவில் 
சின்சினாட்டி ங்கா 
அைமப்  தன  

ச கவைலதள பக்கங்களில் 

இந்த வீடிேயாைவ 
ெவளியிட் ள்ள . 
அதில் அ வலக 
ஊழியர்கள், பணி 
நிமித்தமாக பிரிண்டரில் 
பிரிண்ட் ெகா த் ள்ளனர். 
இந்தக் கிளிேயா பிரிண்டரில் 

இ ந்  வ ம் ஒவ்ெவா  
ேபப்பைர ம் தன  அலகால் 
கவ்வி  ெவளிேய எ த்  
ேபா கிற . 
இந்த வீடிேயா பலைர ம் 
ஈர்த் ள்ள .  அங்குள்ள 
ஊழியர்கேளா  ெந ங்கி 
பழகுவதாக ம், ஊழியர்க ம் 
இந்தக் கிளிைய ெசல்லமாக 
வளர்த்  வ வதாக ம் 
ெதரிவிக்கின்றனர். தின ம் 
அ வலக ஊழியர்கள் ெகாண்  
வ ம் உண கைள வி ம்பி 
சாப்பி மாம். சு க்கமாக 
ெசால்லப்ேபானால் அ வலக 
உதவியாளராக 
மஞ்சள் ெகாண்ைட 
கிளி ெசயல்ப வதாக 
கூ கின்றனர்.

ஜப்பான் தைலநகர் ேடாக்கிேயாவில் 
அைமக்கப்பட் ள்ள கண்ணாடி சுவர்கைளக் 
ெகாண்ட ெபா  கழிப்பைற ெபா மக்களின் 
கவனத்ைத ெபரி ம் ஈர்த் ள்ள
எந்த ஒ  விஷயமாக இ ந்தா ம் 
ஜப்பான்காரர்களின் அ கு ைற ம் 
பார்ைவ ம் வித்தியாசமானதாக இ க்கும். 
பலைர ம் கம் சுளிக்க ைவக்கும் ஒ  

விஷயத்ைதக் 
கூட அழகானதாக 
மாற் வார்கள். 
அவ்வைகயில், ெபா  
கழிப்பைறகள் குறித்த 
மக்களின் க த்ைத 
மாற் வைத ேநாக்கமாகக் 
ெகாண் , ைமயான 
கழிப்பைறகைள அறி கம் 
ெசய் ள்ளனர்.
தைலநகர் ேடாக்கிேயாவின் வணிகப் 
பகுதியான ஷி யாவில் உள்ள இரண்  
ங்காக்களில் கண்ணாடி சுவர்களால் 

ஆன, அழகான விளக்கு ேபால ஒளி ம் 
ெவளிப்பைடயான ெபா  கழிப்பைறகள் 

நி வப்பட் ள்ளன. ெவளியில் 

இ ந்  பார்க்கும்ேபா  இந்த கழிப்பைறகள் 
ெவளிப்பைடயாக ெதரி ம். யாேர ம் ஒ  நபர் 
உள்ேள ைழந்தால் அ  ஒளி காதவா  மா ம் 
என்ப தான் இதன் சிறப்  அம்சம்.

கண்ணாடி ெதாழில் ட்பம் இதில் 
பயன்ப த்தப்பட் ள்ள . எனேவ கழிப்பைற 
சுத்தமாக இ க்கிறதா என்பைத மக்கள் 

அைடயாளம் காண டி ம். 
ேம ம் தற்ேபா  யாராவ  
உள்ேள இ ந்தா ம் 
எளிதாக ெதரிந்  
ெகாள்ளலாம். பயனர்கள் 
ஒ  ைற கழிப்பைறக்குள் 
உள்ேள ெசல்லாமல், 
கண்ணாடி ஒளி காதவா  
இ க்கிறதா இல்ைலயா 
என்  ெசால்ல டியா . 
இந்த கழிப்பைறைய 
பயன் ப த் ேவா க்கு 
வித்தியாசமான உணர்ைவ 
அளிக்கிற .

ேடாக்கிேயா ெடாய்ெலட் 
திட்டத்தின் ஒ  பகுதியாக 
இந்த கழிப்பைறகள் 
அைமக்கப்பட் ள்ளன. 
இதைன உ வாக்க 
பல ன்னணி 
வடிவைமப்பாளர்கள் உதவி 
உள்ளனர்.

“ெபா  கழிப்பைறக்குள் 
ைழ ம் ேபா  நாம் 

கவைலப்பட ேவண்டிய இரண்  
விஷயங்கள் உள்ளன. தலாவ  
ய்ைம, இரண்டாவ , யாராவ  

உள்ேள இ க்கிறார்களா என்ப தான். 
இந்த திய கழிப்பைறகளில் சமீபத்திய 
ெதாழில் ட்பத்ைதப் பயன்ப த்தி 
உள்ேளாம். ெவளிப் ற கண்ணாடி 
ட்டப்ப ம்ேபா  ஒளி காதவா  மா ம்.

ய்ைமைய ம், ெவளியில் இ ந்  யாராவ  
கழிப்பைறையப் பயன்ப த் கிறார்களா 
என்பைத ம் பயனர்கள் சரிபார்க்க டி ம். 
இரவில், இந்த கழிப்பைற ஒ  அழகான 
விளக்கு ேபால ங்காைவ ஒளி ட் கிற .” 
என ேடாக்கிேயா கழிப்பைற திட்டத்தின் 
இைணயதளத்தில் ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள .

அ வலகத்தில் அ வலகத்தில் 
ேவைல பார்க்கும் கிளி:ேவைல பார்க்கும் கிளி: கண்ணாடி ெதாழில் ட்பம்  கண்ணாடி ெதாழில் ட்பம்  

ெகாண்ட நவீன கழிப்பைறெகாண்ட நவீன கழிப்பைற

ஒШெவாΪவΪС
 ேகாΈЪவரУ ஆகலாС !

தЗகС, ைவரС Μ˙О ΪЖΜС źரகС - நாசா

உலகில் மனிதர்க க்கு 
மட் மல்ல விலங்குகைள ம் 
மனிதர்கைளப் ேபாலேவ ேநசிக்கும் 
மனிதர்கள் உள்ளனர். அதற்கு ஒ  
சிறந்த சம்பவம் நடந் ள்ள .

பசுைம நிைறந்த பனிப்பிரேதசமான 
சுவிட்சர்லாந்தில், ஆல்ப்ஸ் 
மைலத்ெதாடர் அ ேக ஒ  விவசாயி 
தான் வளர்த்  வந்த பசுவிற்கு காயம் 
ஏற்பட்டதால், ஒ  ெஹலிெகாப்டைர 
வரச் ெசான்ன அவர் அதில் ஒ  கயி  
கட்டி, பசுைவத் ங்கிக்ெகாண்  
ம த் மைனக்குக் ெகாண்  
ெசன் ள்ளார்.
இ  ஒ  விதத்தில் ெநகிழ்ச்சிைய 
ஏற்பட் த்தினா ம் பசுைவ இப்படி 

அந்தரத்தில் கட்டித் ெதாங்கவிட்ட  
ேபான்  அைழத் ச் என்ற  ெப ம் 
சர்ச்ைசைய ஏற்ப த்தி ள்ள .

காயமைடந்த பசுைவ ெஹலிெகாப்டரில்காயமைடந்த பசுைவ ெஹலிெகாப்டரில்
கட்டி க்கிச் ெசன்ற விவசாயிகட்டி க்கிச் ெசன்ற விவசாயி

விேந
ாத 

விேந
ாத 

உலக
ம்

உலக
ம்
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வர்ணம் தீட் ேவாம்வர்ணம் தீட் ேவாம்

ெபயர ்: ...............................................
தரம் : ................................................
பாடசாைலயின் ெபயர ்:  ..............................
..........................

இப்படத்திற்கு 
ெபா த்தமான 
வர்ணம் தீட்டி, 
கூப்பைன 
நிரப்பி 

தபாலட்ைடயில் 
ஒட்டி 01.09.2020 
இற்கு ன்

 
வர்ணம் 

தீட் ேவாம், 
சி வர் பகுதி, 
சூரியகாந்தி, 
இல 1/3, 
காமினி 
ேபக்கரி 
கட்டிடம், 
இரண்டாம் 
பிரதான வீதி, 
அட்டன். 
என்ற 
கவரிக்கு 
அ ப்பி 
ைவ ங்கள்.

ஸூனத் 
அமானிசாட்,தரம் 2,
பதி தீன் மகளிர் 

கல் ரி, 
கண்டி.

ேஜா.ெமலிஷா 
ஜீடி,U.K.G,

லிட்டில் ஏன்ஜல் 
கின்டர் கார்டன் 
ெபாகவந்தலாைவ.

ஆர்.தக் ஷன்,
தரம் 7பி,

எல்பட த.வி.
ெபாகவந்தலாைவ.

ஆர்.உமர்,தரம் 1ஏ 
ஜாமி ல் அஸ்ஹா 
மத்திய கல் ரி, 
உடதலவின்ன.

எஸ்.ைவணவி,
தரம் 

2ஏ,ெகாட்டகைல 
த.ம.வி.

ச.வர்ஷினி,
U.K.G.

திலின த் ,
அட்டன்.

எஸ்.வி ஷிகா,
தரம் 3பி,

ெசன். ேஜாசப்
ஆரம்பபிரி ,
மஸ்ெகலியா.

ஆ.நிேவதிகன்,
தரம் 2டி,
னித ேஜான் 

ெபாஸ்ேகா கல் ரி 
அட்டன்.

.ெயஷிர் கிறிஸ்,
தரம் 2,
னிெவஞ்சர் 
சர்வேதச
பாடசாைல.

ெரா.ேநாமன் 
நித்ேதஷ்,தரம் 2,

னிெவஞ்சர் 
சர்வேதச
பாடசாைல.

ேம. ஷா 
வாரகா,U.K.G.
சிமிர்னா பாலர் 
பாடசாைல
ேநார் ட்.

ேகா.மி ன்,
தரம் 3 ஏ,
ைஹெலவல் 
சர்வேதச 
பாடசாைல.

ெப.ேயாஹான்,
நல்லாயன் பாலர்
பாடசாைல
நாவலப்பிட்டி.

ேஜ.விஸ்ணவி,
தரம் 4ஏ,

அயரபி த.வி.

தி.மி ந்தா,
தரம் 01,

ெவரல்லபத்தன 
த.வி.

எஸ்.மி ர்ஷிகா,
தரம் 8பி,

ெகாட்டகைல 
த.ம.வி.

எம்.எஸ்.
நப்லா,தரம் 

5டி,அந்தனிஸ் 
மகளிர் கல் ரி, 

கண்டி

ஆர்.சசிதகுமார,
தரம் 4,

ெலல்ேலாபிட்டிய 
த.வி.

இரத்தின ரி.

எம்.எஸ்.சிேனகா 
பர்வின்,தரம் 
8டி,அந்தனிஸ் 
மகளிர் கல் ரி 

கண்டி.

ேசா.ெஹமனயா,
தரம் 2சி,
ளியாவத்ைத 
ஆ.த.வி.

சி.ேலாஹித்,தரம் 
4டி, னித ேஜான் 
ெபாஸ்ேகா 

கல் ரி அட்டன்.

ரா.மேயாரன்,தரம் 
2பி,கதிேரசன் 
மாதிரி ஆரம்ப 
பாடசாைல 
நாவலப்பிட்டி.

அட்டன், திய 
வீடைமப்  திட்டம் டன்பாைரச் 

ேசர்ந்த, சிவபாலசுந்தரம்,சகாஜூலி 
தம்பதிகளின் ெசல்வப் தல்வன் 
ேலாஹித் தன  ஒன்பதாவ  

பிறந்தநாைள கடந்த 19.08.2020 
அன்  ெகாண்டாடினார் இவைர 

அன்  அம்மா,அப்பா மற் ம் உற்றார் 
உறவினர்கள் அைனவ ம் பல்லாண்  

காலம் வாழ வாழ்த் கின்றனர்.

.தஸ்வின்

ெராசல்ல,பின்ேனாயா 
இல 128 ஐ ேசர்ந்த, 
வேனஸ்,ராஜமலர் 

தம்பதிகளின் ெசல்வப் தல்வன் 
தஸ்வின் தன  இரண்டாவ  
பிறந்தநாைள கடந்த 22.08.2020 
அன்  ெகாண்டாடினார் இவைர 
அன்  அம்மா, அப்பா மற் ம் 

உற்றார் உறவினர்கள் அைனவ ம் 
பல்லாண்  காலம் வாழ 
வாழ்த் கின்றனர்.

பிறந்தநாள் ெகாண்டாட ள்ள உங்கள் குழந்ைதகளின் 
ைகப்படத் டன் ேமற்குறித்த கூப்பைன நிரப்பி அ ப்பினால் உங்கள் 
குழந்ைதகளின் ைகப்படங்க ம் இந்த பகுதியில் பிரசுரமாகும்.சி.ேலாஹித்



                                                              August 26,2020                                                      21kiyafj;jpd; jdpj;Jtf;Fuy;    

 
காளி –ப ைள ைகயிரத நிைலயத்ைத அைடந்தப் 

ேபா   அதிகாைல ன்  மணி.இன் ம் இ ள் 
நீங்கவில்ைல. பனி ட்டம் ேவ  அவன் ரயிலில் வந்த 
கைளப்  தீர நீர் அ ந்தினால்  நல்ல  ேபாலி ந்த . 
ஆனால், எல்லா கைடக ம் டியி ந்தைமயினால்  
ெம வாக ெவளிேய வந்தவன் தன் ைடய ேதாட்டத்ைத 
ேநாக்கி நடக்கத் ெதாடங்கினான். அவ க்கு 
ஐம்பத்ைதந்  வயதி க்கலாம். ஆனால் அவன் உடல் 
இன் ம் இ ம்பாக இ ந்த .

 அந்த ேதாட்டத்தில் காளி ஒ  ரடன். வந்த 
சண்ைடைய விட மாட்டான். வம்  சண்ைடயி ம் 
மிக ேமாசமானவன். அவன் மைனவி ெசண்பகம் 
இவனின் ெகா ைம ெபா க்க டியாமல்  தன் 
மகள் தமிழரசிக்கு பதிைனந்  வய  இ க்கும் 
ேபாேத மாரைடப்பால்  மரணமானாள். காளி, மைனவி 
ெசத்  ஒ வ டம் டி ம் ன்ேப ைதயல்நாயகிைய 
இரண்டாவதாக மணம் டித்தான். ைதயல் நாயகிக்கு 
ெசந் ரன் என்ற தம்பி இ ந்தான். அவன் தமிழரசிைய 
விட வய  த்தவன். அவ ம் ரடன். ட ணில் 
ம பானசாைலயில் ேவைல ெசய்கின்றான். ைக நிைறய 
காசு கிைடத்தால் ேபாத்த டன்  வந்  வி வான். 
அப் றம் என்ன ெசந் ர டன் ேசர்ந்  காளி ம் கூத்  
ெகாண்டாட்டெமன்  விடிய விடிய ஒேர சத்தம் தான். 
தமிழரசி நன்றாக படிக்கக்கூடியவள். அவள் க.ெபா.த 

உயர்தரத்தில் சிறந்த ெப ேப கள்  ெபற்ற நிைலயில் 
க ைமயான யற்சிக்குப் பின் ஆசிரியர்  ெதாழிலில் 
தன்ைன இைணத் க் ெகாண்டாள். அவள் அம்மாைவப் 
ேபால சிவந்த நிறம். அழகானவள். ெசந் ர க்கு அவள் 
ேமல் கண். அவைள எப்படியாவ  ைகயகப்ப த்தி 
வி வதற்காக எவ்வளேவா யன் ம் எ ம் 
ைகக்கூடவில்ைல.ைதயல்நாயகி ம் எப்படியாவ  

அவைள தன் தம்பிக்கு மணம் டித்  
விட ேவண் ெமன்  ஒற்ைறக்காலில் 
இ ந்தாள். காளிைய ெபா த்தவைர 
அவ க்கு மகைளப் பற்றி ெபரியள  
அக்கைறயில்ைல. அவ க்கு சம்பளம் 
கிைடத்த டேனேய அவைள
ேகட்காமேலேய அவள் 

ைகப்ைபயிலி ந்   
பாதிப் பணத்ைத 
எ த்  வி வான். 

‘ தலிங்கம் ‘ அந்த ேதாட்டத்தில் ேபய் 
ஓட் பவன். மந்திர தந்திரம் ெசய்வதாக சாமான்ய 
மக்கைள நம்ப ைவத்  வாழ்க்ைகைய ஓட்டி வ கிறான். 
அவனின் மகள் மல்லிகா ம் ஒ  ஆசிரிையதான்.

 ‘காளி க்கும் தலிங்கத்திற்கும் ஏேதாெவா  
விஷயத்தில் நட்  ஏற்பட்ட . காளி ஒ  ைற 
தலிங்கத்ைத சந்தித்தான். ‘இங்கப்பா  நீ 

இன்ன ம் ேபேயாட் ேறன் பிசாைச விரட் ேறன்  
இவிங்கைள ஏமாத்த டியா .  உன்ேனாட 
பைழய பஞ்சாங்கங்கைளெயல்லாம்  ட்ைட கட்டி 
வச்சிட்   நான் ெசால் றைதக் ேகா . இைத ேவற 
மாதிரி ெசஞ்சா ைக நிைறய  சம்பாதிக்கலாம். நம்ம 
ேதாட்டத் க்கு வர்ற வழியில பைழய சு கா  இ க்கு. 
அ க்கு பக்கத் ல பைழய ஆல மரம் இ க்கு. 
அ ல பிசாசு இ க்குன்  நான் கைத பரப் ேறன். 
ராத்திரியில அந்த வழியா வர்றவங்கைள அடிச்சி மயங்க  

வச்சி க்ேகன். உன்ைனத் ேதடி அடிப்பட்டவேனாட 
ெசாந்தக்காரங்க வந்தா இ  பிசாேசாட ேவைல. 
உடனடியா மந்திரிச்சி. தாயத்  கட்டைலன்னா 
உயி க்ேக ஆபத் ன்  ெசால்லி . வர்ற ல எனக்கு 
ஐம்ப  விகிதத்ைத தந் ட ம். என்ன ெசால் ற..?

 அதற்குப்பின் தலிங்கத் க்கு ம சு கூடிய . 
பணம் ெகாட்டத்ெதாடங்கிய . ‘சு கா ’ பக்கத்தில் 
பிசாசு இ ப்பைத மக்கள்  நம்பத் ெதாடங்கினார்கள். 
சாதாரண காய்ச்சல், தைலவலிெயன்றா ம் அ  
பிசாசுவின் ேவைலெயன்  நிைனத்  தலிங்கத்ைத 
ேதடி ஓடினார்கள்.
இந்த நிைலயில் தான் ெசந் ரன் க ம் சினத் டன் 

காளிைய சந்தித்தான்.’மாமா உங்க க்கு விஷயம் 
ெதரி மா தமிழ் எனக்கு கிைடக்காம ைக மாறி ம் 
ேபால விளங்கு . நா ம் ெரண்   மாசமா 
பார்த்த  மட் மில்லாம விசாரிச்சும் பார்த்திட்ேடன். 
ேப  பார்தீபனாம் எங்ேகேயா ேபங்கல ேவைலயாம். 
எனக்கு மட் ம் தமிழ் கிைடக்காட்டி நான் 
ெசத் ேவன்.

 ‘ஏய் தமிழ் உனக்குத்தான். நான் ெசால் றைத 
ேக  அவன் பார்த்தீபன் கிட்ட சிேநகமா ேபசு. 
தமிேழாட ெசாந்தக்காரன்  ெசால் . ெரண்  
ேப க்கும் நீேய ன் க்கு நின்  ேபசி கல்யாணம் 
பண்ணி ைவக்கிறதாக ம் அத பத்தி கலந்  ஒ  நல்ல  
டிைவ எ ப்ேபா ன்  ெசால்லி நாைளக்கி ராத்திரி 

சு கா  பக்கமா கூட்டிட்  வந்தி . அவைன அடிக்கிற 
அடியில வ டக் கணக்குல கட்டிேலேய கிடக்குற 
மாறிபண்ணி ேறன். ெரண்ேட மாசத் ல உனக்கும் 
தமி க்கும் கல்யாணம் சரிதாேன... ‘அட நீங்க 
உண்ைமயிேலேய என்ேனாட தங்க மாமாத்தான்  வாங்க 
மாமா ேபாத்தல் ஒன்  ெரடி பண்ணித் தாேரன்.

 

காளி சற்  ேவகமாக நடந்தான். சுமார் பதிைனந்  
நிமிடத்தில் சு காட்ைட அைடந்தான். சட்ெடன 
அன்  நடந்த  சம்பவம் அவ க்கு நிைன க்கு 
வந்த . திட்டமிட்டப்படி சரியாக இர   எட்  
மணிக்கு  காளி சு காட்ைடயைடந்தவன் ஒ  
மரத்தின ேக மைறந்தி ந்தான். அவன் ைகயில் ஒ  
இ ம் த்தடி இ ந்த . திடீெரன்  மைழப் ெபய்யத் 
ெதாடங்கிய . பனி ட்டம் ேவ . இரண்டடிக்கு ேமல் 
எ ம் ெதளிவாக ெதரியவில்ைல. ேநரம் ஓடிய . 
சரியாக எட்ேட கால் இ க்கும். இரண்  ேபர் வந் க் 
ெகாண்டி ந்தார்கள்.

 அதிெலா வன் திடீெரன்  தன்ேனா  வந்தவைன 
பலமாக தள்ளிவிட அவன் சத்தம் ேபாட ம் 
ேநரமில்லாமல் தைலக்குப் ற ேச ம் சகதி மாக 
இ ந்த இடத்தில் விழ காளி இ ம் த்தடி டன் ஓடி 
வந்தான். தள்ளிவிட்டவன் தைல ெதறிக்க ஓடினான். 
காளி தன் பலத்ைத ம் ஒன்  திரட்டி வி ந்தவன் 
தைலையத் தவிர மற்ற இடங்களில் தாக்கினான். மைழ 
ேம ம் பலமாக ெகாட்டத்  ெதாடங்கேவ காளி அந்த 
இடத்ைத விட்  ேவகமாக நடந்தான். ைகயிலி ந்த 
இ ம் த்தடிைய அ கில் ஓடிக்ெகாண்டி ந்த ஆற்றில் 
வீசினான். உடனடியாக தலிங்கத் க்கு ைகேபசியில்  
ெதாடர் க் ெகாண்டவன்.’பிசாசு’ ெசான்னப்படி 
ேவைலைய காட்டி விட்டதாக ம் இனி அவன் ஏற்கனேவ 
ேபசியப்படி ெசய் வி ம்படி ம் ெசால்லிவிட்   
பயணமானான்.

 சுமார் இரண்  மணி ேநரம் ெசல்ல 
தலிங்கத்திடமி ந்  அைழப்  வந்த . ‘என்ன காளி 

இப்படியா ேபாட்  அடிக்கிற . குப் ற வி ந்ததால 
க்குல ம், வாயில ம் ேச ம், சகதி ம் ேபாயி ச்சி. 

என்னதான் ேபயடிச்சி ச்சின்  ெசான்னா ம் 
உடனடியா ைவத்தியசாைலக்கு ெகாண் ப் ேபாக ம். 
எ க்கும் நீ ஆ மாசத் க்கு இந்தப்பக்கம் வந்திடாேத. 
அவன் ெசத் கித்  ேபாயிட்டானா அப் றம் 
ெபாலிஸ் ேகசாயி ம். காளி உண்ைமயிேலேய 
பயந் ப்ேபானான். உடேன ரயில் நிைலயத் க்குப் 
ேபானான். ெகா ம் க்குப் பயணமானான். 
ெசந் ர க்கும் , மைனவி ைதயல்நாயகிக்கும்  
பல ைற ைகேபசியில் ெதாடர்  ெகாண்ட ேபா ம் 

எந்தப்பதி மில்ைல.
 காளி ம படி ம் நிகழ்காலத் க்கு வந்தவன். 

சு காட்ைட விட்   ேவகமாக நடந்தான்.
காளி தன் வீட்ைடயைடந்த ேபா  காைல ஆ மணி 

கதைவத் தட்டினான். ைதயல்நாயகி க்கக் 
கலக்கத் டன் கதைவ திறந்தவள் அவைனக் கண்ட ம் 
எரிமைலயானாள்.

 ‘வாய்யா நல்லாத்திட்டம்  ேபாட்  சம்பவத்ைத 
நடத்திட்  எவ கூடேயா கு ம்பம் நடத்திட்   நல்ல 
ம ஷன் ேபால வந்தி க்கியா’’

 ‘ஏய் என்ன திமிரா ேபசுற. அவ்வள  ைதரியமா? 
‘என்னய்யா ெபாம்பைளன்னா அடங்கிப் 
ேபாவான்  நிைனச்சிக்கிட்டி க்கியா?
எவ்வள ப் ெபரிய அேயாக்கியன். நீ என் 

தம்பிக்கு உன் மவைள கட்டிைவக்கிறதா 
படம்  காட்டி  ெசந் ரைன நாயடிக்கிற மாதிரி 
அடிச்சிப்ேபாட்  ஓடிட்ேட. உன் திட்டப்படி 
உன் மவ சண்டாளி அவ நிைனச்சவைன 

ேகாயில வச்சி கல்யாணம் டிச்சிக்கிட்டா. தல்ல 
எனக்கு உன் ேமல சத்தியமா சந்ேதகம் வரைல. ஆனா 
பார்த்தீபன் இன்னாேராட  மவன்  ெதரிஞ்ச க்கப் 
றம்தான் உன் வண்டவாளம் எனக்கு ெதரிஞ்ச . 

‘என்னடி ெசால் ற அவன் யார் மவன் ‘உன் கூட்டாளி 
தலிங்கத்ேதாட மவன். அப்பேனாட ெதாழில் டிக்காம 

ஒ ங்கிட்டான். ஆனா அவன் தங்கச்சி மல்லிகா க்கு 
எல்லாம் ெசய்யிறான். மல்லிகா லம் தான் 
உன் மவ அவ க்கு அறி கமாகியி க்கா. 
கைடசியில உன் மவ ேமல ஆைசப்பட்டவன் 
ஆஸ்பத்திரியில கிடக்கான். அவ 
ஆைசப்பட்டவேனாட ஆனந்தமா இ க்கா. நீ 
எல்லாத்ைத ம் திட்டம் ேபாட்   ெசஞ்சிட்  

ஒண் ம் ெதரியாதவன் மாதிரி இங்ேக வந்  நிற்கிேற’’
  காளிக்கு  தல் ைறயாக தைல சுற்றிய . அவன் 

பிசாைச ைவத்  பணம் சம்பாதிக்க அேத பிசாசு 
அவைன ைவத்  சம்பவம் நிகழ்த்தி விட்டதா?

யா ம் கற்பைன

பாலாசங்குப்பிள்ைளபாலாசங்குப்பிள்ைள

சி
கை
த

சி
கை
த
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ΜΫЖெகήНΤРேபாЛſ 
இல- 557                     

1. ெதான் ெதாட்  அல்ல  பரம்பைரயாக வ வைத 
இப்படி கூ வர்.
8. வலி.
12. கு
15. விழாக்காலங்களில் கட்டப்ப வ . (குழம்பி ள்ள )
20. ப த்தி, பட்  ேபான்ற ல் இைழகைளக் ெகாண்  
ெநச  ெசய்ய பயன்ப வ .
22.சண்ைட . (தி ம்பி வ ம் இதில் கைடசி எ த்  
இல்ைல.
25. கனி. (குழம்பி ள்ள )
31.ப ப்  வைககளில் ஒன் . (குழம்பி ள்ள )
36. தரிசுநிலங்களில்  தாவரங்கள் மண்டிக் காணப்ப ம் 
இ  கா  அல்ல.
40. ெபரிய வீ .
43. கிழைம நாட்களில் ஒ  நாள். (குழம்பி ள்ள )
48. அரசாங்கத்தால் அறவிடப்ப வ .

1. ைம அல்ல  நிைற .
2. ஓவியங்க க்கு தீட்டப்ப வ  (குழம்பி ள்ள )
3. ஆண்கள் இப்படி இ க்க ேவண் ம் என்பர். 
(குழம்பி ள்ள )
5. சம்மதம் என ெசால்வதற்கும் கூ ம் வார்த்ைத 
(தைலகீழ்)
7. மி கங்களில் ஒன் .
13. ேசா .
18. சிேநகிதம்.
26. மியன்மார் நாட்டின் பைழய ெபயர்களில் ஒன் .
31. தமிழ் நடிகர்களில் ஒ வர்.
35. ெபண் ேவ  ெபயர். (குழம்பி ள்ள )
36. உலகம்.
37. என  என்ப  ேவ  ெசால்.
41. காற் . (தைலகீழ்)

இடமி ந்  வலம் ேமலி ந்  கீழ்

பாராட்  ெப ேவார்
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எதிர்வ ம் 02.09.2020 ஆம் திகதிக்கு ன்னர் அ ப்பி ைவக்க ம்.                                           
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தி மதி. சிவசுந்தரம் – மஸ்ெகலியா.
சின்ைனயா ெசல்வராஜா – ெகா ம்  11
த்ைதயா ெசாக்கன் – ெபாகவந்தலாைவ.

இரா.இந் மதி – நாவலப்பிட்டி.
எஸ்.நிேததனா – கம்பைள.
தி மதி ேஜாதிலக்ஸ்மி – கம்பைள.
ஆர்.மரியேபடில்லா – இரஜெவல.
அ.தியாகராஜா – ண் ேலாயா.
ஆர்.நித்யவாணி – ெகாட்டகைல.
கண்ணா கந்தசாமி – ஸல்லாைவ.
கஸ் ரி களியெப மாள் – கண்டி.
ஜி.ரிஷாங்கன் – ெகாட்டகைல.
பாத்மா ஷிம்லா காஷிம் – உக்குவைல.
தி மதி ெஜனிேமரி ஸ்ரீதரன் – அட்டன்.
ச.தி.த ர்ேவத் – ப ைள.
ஏ.ெசபஸ்தியன் – உக்குவைள.
வி.கி த்விக்கா – ம ல்சீைம.
தி. ஸ்ரீேதவன் – அக்கரப்பத்தைன. 
எஸ்.கிர்ேசாத் – ப ைள.
ஜி.ஹிந்  நாதன் – வத் கம.
தியாகராஜா சிந் பிரவீனா – ெஹாப்டன்.
ஆர்.ஹபினயா – ேநார் ட்.
ெச.பிரஷான் – ெகாட்டகைல.
ரா. வனேலாஜினி – அட்டன்.
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இந்திய கிரிக்ெகட் அணியின் ன்னாள் தைலவர் 
ேதானி கடந்த 15ஆம் திகதி சர்வேதச கிரிக்ெகட் 
ேபாட்டிகளில் இ ந்  ஓய்  ெப வதாக அறிவித்தார். 
இதைன அ த்  உலெகங்கி மி ந்  கிரிக்ெகட் 
வீரர்கள் அவ க்கு வாழ்த்  ெதரிவித்தேதா  ேதானி 
இல்லாத இந்திய அணி குறித்  கவைல ெதரிவித்தனர்.
இந்த நிைலயில் பாகிஸ்தான் அணியின் சுழற்பந்  

வீச்சாளர் சாக்ைலன் ஷ்டாக் அண்ைமயில் அளித்த 
ெசவ்வியில் ’நான் எப்ேபா ம் ேநர்மைறயான 

எண்ணங்கைள மட் ேம ேபசக் கூடிய நபராக இ ப்ேபன். ஆனால் 
இப்ேபா  நான் தல் ைறயாக ஒ  விஷயத்ைத ெசால்லிேய 

ஆகேவண் ம். பி.சி.சி.ஐ.க்கு இ  ஒ  மிகப்ெபரிய ேதால்வி. ேதானி 
ேபான்ற மிகப்ெபரிய வீரர்கைள அவர்கள் சரியாக நடத்தவில்ைல 
அவ ைடய ஓய்  இவ்வா  டிந்  இ க்கக் கூடா  இைத 
என் ைடய இதயத்தில் இ ந்  ெசால்கிேறன். 
நான் நிைனப்பைதேய அவரின் ேகாடிக்கணக்கான ரசிகர்க ம் 
கூ கின்றார்கள். பி.சி.சி.ஐயிடம் நான் மன்னிப்  ேகட் க் 
ெகாள்கிேறன். நீங்கள் ேதானிைய சரியாக நடத்தவில்ைல 
என்  என் மனதில் ேதான் கிற  என்  கூறி ள்ளார்
இ ப்பி ம் ஐ.பி.எல். 
ேபாட்டியில் ேதானி விைளயா கிறார் என்ப  
சந்ேதாசம் தான். ஆனால் சர்வேதச ேபாட்டியில் இ ந்  
ஓய்  என்ப  இன் ம் பிரமாண்டமாக இ ந்தி க்க 
ேவண் ம் என சாக்ைலன் ஷ்டாக் கூறிய  ெப ம் 
பரபரப்ைப ஏற்ப த்தி உள்ள

 gp.rp.rp.I.
Njhdpia rupahf 

elj;jtpy;iy

 ஐ.பி.
எல். ெதாடரின் 
ேபாட்டிகளில் 
ம்ைப இந்தியன்ஸ் 

அணிக்காக ஆ ம் 
லசித் மலிங்க 
பங்ெக க்க 
மாட்டார் என் ம் 
ஐக்கிய அர  
அமீரகத்திற்கு 
ெசல் ம் 
அணி டன் 

அவர் ெசல்ல மாட்டார் என் ம் ெசய்திகள் 
ெவளிவந் ள்ளன. மலிங்கவின் தந்ைத ைவத்தியசாைலயில் 
அ மதிக்கப்பட் ள்ள நிைலயில், அவ க்கு அ ைவ 
சிகிச்ைசெயான்  ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்டிய 
ேதைவேயற்படலாம். இதன்ேபா , தான் தந்ைத டன் இ க்க 
வி ம் வதாக மலிங்க ெதரிவித் ள்ளார்.ஐ.பி.எல் ேபாட்டிகளில் 
மலிங்க 170 விக்ெகட் க்கைள வீழ்த்தி ள்ளார். ம்ைப 
இந்தியன்ஸ் அணி கடந்த ஆண்  கிண்ணத்ைத ெவல்வதில் 
மலிங்க க்கிய பங்காற்றியி ந்தார்.

I.gp.vy;.ypd;I.gp.vy;.ypd;
Muk;g Nghl;bfspy; kypq;f Muk;g Nghl;bfspy; kypq;f 

fye;Jnfhs;s khl;lhu;fye;Jnfhs;s khl;lhu;

8 ஆம் பக்க ெதாடர்ச்சி...

சுட்டிக்காட்டியைம சிறப்பான  
என்றா ம் இந்த நிைலைம ெதாடர்வதில் 
அவர்களின் கு ம்ப உ ப்பினர்களின் 
பங்கு அதிகமாக உள்ள  என்பைத 
மறந் விட்  ேபசினார் என்பேத 
உண்ைமயாகும். காரணம் இலங்ைக 
சுதந்திரம் அைடந்த காலத்தில் 
இ ந்  இம்மக்கைள பிரதிநிதித் வம் 
ெசய்த நாடா மன்றத்தில் இ ந்த 
ஒ  அைமப் ம் கு ம்ப ம் 
இவர்க ைடயேத என்றால் அ  
ெபாய்யாக டியா . குறிப்பாக 
1977ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 
இன் வைரயில் அவர்களின் கு ம்ப 
உ ப்பினர்கள் இல்லாத நாடா மன்றம் 
ஒன்ைற பார்க்க டியவில்ைல 
என்பேதா  2015 – 2019 இற்கு 
இைடப்பட்ட காலத்ைதத் தவிர்த்  
அக்கு ம்பத்தின் ஓர் உ ப்பினேர ம் 
அைமச்சரைவ அந்தஸ் ள்ள 
அைமச்சராக இ ந்தி க்கின்றனர் 

என்ப ம் இங்கு சுட்டிக்காட்டப்பட 
ேவண்டிய விடயமாகும். எனேவ மைலயக 
மக்களின் வாழ்வில் மாற்றங்கள் 
ஏற்படாமல் ேபாயி க்கின்றைமக்கான 
பாரிய ெபா ப்பிைன இவர்கேள 
ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.   பழனி 
திகாம்பரத்தின்  ஆட்சி காலத்தில் 500 
வீ கைளேய ம் கட்டப்படவில்ைல 
என் ம் அதில் ஊழல் காணப்ப கின்ற  
என் ம், அதைன தான் விசாரிக்க 
உள்ளதாக ம் குறிப்பிட்  
ேபசியி ந்தார். இ  எந்தள  
ெபாய்யான  என்ப   மைலயக 
மக்க க்கும் ெதரி ம். இதற்குக் 
காரணம் இராஜங்க அைமச்சரின் 
பிைழயான தர கேள ஆகும். இந்திய 
வீடைமப் த் திட்டத்தின் 4000 
வீ களிேலேய ெப ந்ெதாைகயான 
வீ கள் கட்டி டிக்கப்பட் ள்ளேதா  
மத்திய அரசாங்கத்தின் நிதியில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட வீட் த் திட்டங்கள் 
பற்றிய விபரங்கைள ம் கடந்த 
நாடா மன்றத் ேதர்தலின்ேபா  தமிழ் 
ற்ேபாக்கு கூட்டணி ெவளியிட்டி ந்த .   

ம றம் அதற்கு பதிலளித்  ேபசிய   
பழனி திகாம்பரம் எம்.பி இராஜாங்க 
அைமச்ச க்கு  கண் ெதரியவில்ைல 
என சாடியி ந்தேதா  ஒ  சில 
வீட் த்திட்டங்கைள ம் உதாரணமாக 
சுட்டிக்காட்டியி ந்தார். ஆனால் அ  
ேபா மானதாக இல்ைல என்பேத 
எங்களின் க த்தாகும். குறிப்பாக 
அவர்கள் ெசய்த ேவைலக க்கான 
சான் கள் அவர்களிடம் இ க்கும்ேபா  
அதைன உயரிய சைபயில் சரியாக 
ன்ைவக்க ெதரிந்தி க்க ேவண் ம்.   
ேம ம் நாடா மன்றத்தில் 

ேபசுவதற்கு ன்னர் தாம் சிறந்த 
ஆயத்தப்ப த்தேலா  அங்கு ெசல்ல 
ேவண் ம். காரணம் ஒ ைற 
கிைடக்கும் சந்தர்ப்பம் அ த்த 
ைற இவ க்கு கிைடக்காமல் 

ேபாய்விடலாம். இதனால் தான் இ க்கும் 
காலத்தில் நாடா மன்றத்தில் என்ன 
ெசய்தி க்கின்ேறாம் என்பைத அவர்கள் 
இல்லாதேபா  மக்கள் ரிந் ெகாள்ள 
ேவண் ம். அவர்களின் ெவற்றிடத்ைத 
மக்கள் உணரேவண் ம். இதற்கு 

இவர்கள் சரியான தகவல்கேளா ம் 
தயார்ப த்த ட ம் ெசல்வ  
கட்டாயமானதாகும். நாம் எமக்குள்ேள 
ரண்ப வதால் எவ்வித பய ம் 

ஏற்படப் ேபாவதில்ைல. மாறாக 
எம  மக்க க்கான ேதைவகேள 
நிைறேவற்றப்படாமல் ேபாகும். 
பாரா மன்றத்தில் எப்ேபா ம் 
ஆேராக்கியமான க த் ப் 
பரிமாற்றங்கள் நடக்க ேவண் ம். 
இவர்கள் ஒ வைர ஒ வர் குைறகூறிக் 
ெகாண்டி ப்பதான  அவர்க க்கு 
ேவண் மானால் ெபரிதாக 
ெதரியாவிட்டா ம் அவர்களின் 
இச்ெசயல்களால் பாதிக்கப்பட 
ேபாவ  ஒட் ெமாத்த ச கமாகும். 
அவர்களின் ெசயற்பா களால் ஏற்ப ம் 
அவமானங்கள் இச்ச கத்திற்கான 
அவமானமாகும். எனேவ இவ்விடயத்தில் 
எம  பிரதிநிதிகள் ெபா ப் டன் 
நடந் ெகாள்ள ேவண் ம். 

உலகின் மின்னல் ேவக வீரராக வலம் வந்த 
ஜைமக்காவின் உேசன் ேபால் க்கு ெகாேரானா 
ெதாற்  ஏற்பட் ள்ள .

 உேசன் ேபால்ட் ஒலிம்பிக்கில் 8 
தங்கப்பதக்க ம், உலக தடகளத்தில் 11 
தங்கப்பதக்க ம் அ வைட ெசய்த மகத்தான 
சாதைனயாளர் ஆவார். 100 மீட்டர் மற் ம் 200 
மீட்டர் ஓட்டத்தில் அதிேவகமாக ஓடிய உலக 

சாதைன ம் இவர  வசேம உள்ள .
ஒலிம்பிக் ேபாட்டிகளில் 8 ைற தங்கப் பதக்கங்கைள ெவன் ள்ளார். 2008, 2012, 

2016 என ன்  ஒலிம்பிக்ஸ் ேபாட்டிகளி ம் 100 மீ. ஓட்டம், 200 மீ. ஓட்டம் ஆகிய 
இரண்டி ம் தங்கப் பதக்கங்கைள ெவன்  சாதைனகள் பைடத்தவர். 2017 உலக 
சம்பியன்ஷிப் ேபாட்டிக்குப் பிறகு ஓய்  அறிவிப்ைப ெவளியிட்டார்.
இந்நிைலயில் கடந்த சில தினங்க க்கு ன் உைசன் ேபால்ட் தன  34ஆவ  

பிறந்தநாைள ெகாண்டாடினார்.  அப்ேபா  அவ டன் இங்கிலாந்  கால்பந்  
வீரர் ரஹீம் ஸ்ெடர்லிங் மற் ம் ெந ங்கிய நண்பர்கள் பல்ேவ  விைளயாட்  
பிரபலங்க ம் பங்ேகற்றனர்.
இந்நிைலயில்  உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டைதய த்  உைசன் ேபால்ட் 

ெகாேரானா பரிேசாதைன ேமற்ெகாண்டார். அதில் அவ க்கு ெகாேரானா ெதாற்   
இ ப்ப  உ தியான .  இதைனய த்  ச கவைலதளத்தில் ெகாேரானா 
ெதாற்றால் தாம் பாதிக்கப்பட் ள்ளதாக அவர் குறிப்பிட் ள்ளார்.

cNrd; Nghy;Lf;FcNrd; Nghy;Lf;F
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மைலயக மண்வாசைன ெசால் ம் மைலயக 
இைளஞர், வதிகள்  ஏற்பா  ெசய்த ைகப்பட 
கண்காட்சிெயான்  23 ஆம் திகதி தலவாக்கைல 
ஸ்ரீ கதிேரசன் ஆலய மண்டபத்தில் நைடெபற்ற . 
ேதயிைல சாயம் எ ம் ெதானிப்ெபா ளின் கீழ் 
நைடெபற்ற இக்கண்காட்சி  காைல 8.30 மணி தல் 
மாைல 5.30 மணிவைர நைடெபற்ற .
மைலயகத் 
தமிழர்களின் 
கைல, கலாசார 
மற் ம் பண்பாட்  
வி மியங்கைள ம், 
வாழ்வியைல ம் 
பிரதிபலிக்கும் 
வைகயிலான 
ைகப்படங்கள் 
காட்சிப்ப த்தப்பட்டி 
ந்தன.மக்களின் வலி 

சுமந்த வாழ்க்ைகைய 
எ த்தியம் ம் 
காட்சிக ம் இ ந்தன.  

இக்கண்காட்சியில் இராஜாங்க அைமச்சர் ஜீவன் 
ெதாண்டமான்,மைலயக மக்கள் ன்னணியின் 
தைலவர் ேவ. இராதாகி ஷ்ணன் எம்.பி மற் ம் 
ப ைள மாவட்ட எம்.பி அ.அரவிந்தகுமார், அ ஷா 
சந்திரேசகரன் ஆகிேயா ம் ெபா  மக்க ம்  கலந்  

ெகாண்  தம  க த் க்கைள பதி  ெசய்தனர்.  
இவ்வாறான கண்காட்சிைய ஏற்பா  ெசய்த 
இைளஞர், வதிக க்கு தம  பாராட் தல்கைள ம் 
ெதரிவித்தனர்.

kiyaf kz; thridia 
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அட்டன் நி பர்
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