
 ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்   

நாட்�ன் தற்ேபாைதய 
ெநருக்க� �ைலைம ெதாடர்-
�ல் ��வாக ஆராய்ந்து 
உ�ய �ர்வு காண்பதற்கான 
வ�வைககைள முன்ென-
டுக்கும் வைக�ல் �ேசட 

சர்வகட்� மாநாடு ஜனா�ப� 
ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ�ன் தைல-
ைம�ல் எ�ர்வரும் புதன்�ழைம 
ெகாழும்�ல் நைடெபறவுள்ளது.   
இந்த சர்வ கட்� மாநாட்�ல் 
முன்னாள் ஜனா�ப� ைமத்-
��பால ��ேசன 
தைலைம�லான

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்  

இந்�யா, இலங்ைகக்கு வழங்-
�ய ஒரு �ல்�யன் அெம�க்க 
ெடாலர் கடனுத�க்காக �பந்-
தைனகள் எதைனயும் ��க்க-
�ல்ைலெயன ெத��த்த ��ய-
ைமச்சர், எ�னும் இந்த கடைன 
மூன்று வருட தவைணக�ல் 
�ருப்� ெசலுத்தேவண்டுெமன்-
றும் ெத��த்துள்ளார்.  

கடைன �ருப்�ச் ெசலுத்து-
வது ெதாடர்�ல் ஜனா�ப� 
�ேவகமாக �கவும் �ண்டகால 
�ட்டத்�ன் அ�ப்பைட�ல் 

ெசயற்படு�ன்றாெரன ப�ல் ராஜ-
பக் ஷ ெத��த்துள்ளார்.  

இலங்ைக�ன் அயல்நாடான 
இந்�யா தனது �ைலப்பாட்ைட 
தனது ெசயற்பாட்�ன் மூலம் 
�ரூ�த்துள்ளெதன ��யைமச்சர் 
ெத��த்துள்ளார்.  

இலங்ைகக்கு அவ�யமான 
உத�கள் அைனத்தும் ெபாரு-
ளாதார ���லும் சமூக ���-
லும் வழங்கப்படுவதாக �ரதமர் 
ேமா� ெத��த்துள்ளாெரனவும் 
ப�ல் ராஜபக் ஷ ெத��த்துள்-
ளார்.  

இலங்ைக அரசாங்கம் மக்-

களுக்காக அத்�யாவ�யப் 
ெபாருட்கள் மற்றும் உணவுகைள 
ெகாள்வனவு ெசய்வதற்காக 
ஒரு �ல்�யன் ெடாலர் கடனு-
த�ைய வழங்�யுள்ளது. கு�ப்-
பாக த�ழ், �ங்கள புத்தாண்ைட 

கருத்�ல்ெகாண்டு இந்த உத� 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது 
கடந்த 17ஆம் �க� முதல் நைட-
முைறக்கு வந்துள்ளதாகவும் 
ப�ல் ராஜபக் ஷ கு�ப்-
�ட்டுள்ளார்.  
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அபிநய கலாககந்திர நாட்டியப்பள்ளி
இயக்குனர் சிகிவாகினி லிஙகநாதன் 

03 05 24
ெபௗத்தத்ைத தமிழ், சிங்களம் 

என பிரித்துப் பார்க்கலாமா?
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இலவச

அண்ேண, நாட்டில எரிவாயுவுக்கும் 
ெபட்ேரால் டீசலுக்கும் வரிைசயில நிக்கிற 
சனத்ைத பாத்தா எனக்கு ஒரு டவுட்டா 
இருக்கு....

எனக்கும் அேத டவுட்தான், இைவயும் 
உந்த ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு வாற சனம் 
மாதிரி ேரட் ேபசிக் ெகாண்டு வந்து நிக்க              
ைவக்கிறாங்கேளா...!!!

�க்கல் �ராச்சா�

அெம�க்க ெடாலர் ஏற்றம் காரணமாக சைமயல் எ�வாயு, 
எ�ெபாருட்கள் என்பவற்றுக்கு உலக அரங்�ேலேய தட்-
டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள �ைலைம�ல் இன்று இலங்ைகயும் 
அதற்கு முகம் ெகாடுக்க ேந�ட்டுள்ளது.  

இந்த இக்கட்டான �ைலைமைய உணர்ந்து ெகாள்ளாத 
அர�யல் கட்�கள் �ல ெசய்துவரும் ஆர்ப்பாட்டங்களும், 
��கைள ம�த்து நடத்தும் ேபாராட்டங்களும் எந்த�த 
அர்த்தமும் இல்லாத ெவறுமேன அர�யல் �ளம்பரம் ேதடு-
�ன்ற ஒரு ெசயலாகேவ கருத மு��றது.  

 உண்ைம�ல் அரசாங்கம் இத்தைகய ஒரு இக்கட்டான 
சூழ்�ைல�ல் அதைன மக்கள் �து முழுச் சுைமையயும் 
ெசலுத்தாது அதைன தானும் தாங்�யவாறு நாட்ைட வ� 
நடத்� வரு�ன்றது. இந்த �ைல பு�யாது அர�யல் கட்�கள் 
�ல ஆட்�ைய ைகப்பற்றவும், மக்கைள தம் பக்கம் �ருப்ப-
வும் படாதபாடுபட்டு வரு�ன்றன.  

 இவ்வாறு பணமும், உணவும் ெகாடுத்து பாமர மக்கைள 
ெகாழும்புக்கு அைழத்து ஆர்ப்பாட்டங்கைள நடத்தும் ைகங்-
க�யத்ைத ெசய்வதன் மூலமாக அவர்களால் எதைனயும் 
சா�த்து �ட மு�யாது. இதைன மக்கள் பு�ந்து ெகாள்ள 
ேவண்டும்.  ெகாேரானா அச்சுறுத்தல் காரணமாக அதளபா-
தாளத்�ல் �ழ்ச்� அைடந்�ருந்த உலகேம தற்ேபாதுதான் 
அ��ருந்து ��து ��தாக �ண்டு எழுந்து வரு�ன்றது. 
இதைன �டவும் ரஷ்யா மற்றும் உக்ைரனுக்�ைட�லான 
யுத்தம் �ண்டும் ஒரு ெபாருளாதார அச்சுறுத்தைல உல-
குக்கு எச்ச�க்ைகயாக �ட்டுள்ளது.   ஏற்கனேவ வளர்ந்த 
நாடுகள் கூட எ�ெபாருள் ேதைவகளுக்கு ஈடு ெகாடுக்க 
மு�யாது தடுமாறு�ன்றன. மசகு எண்ெணய்�ன் 
�ைல உச்சத்ைத அைடந்துள்ளது.  
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ஆர்ப்பாட்டங்கள் மூலமாக  
சாதிக்கப்ேபாவது என்ன?  
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இவ்வாரம் ஆரம்பமாகும்
இந்தியன் பிரிமீயர் லீக்

மூன்றிலிரண்ைட 
இழப்பது அரசுக்கு பாதிப்பில்ைல!

12.5 �ேலா �ைற-
யுைடய சைமயல் 
எ�வாயு ��ண்டர் 
ஒன்ைற �ற்பைன 
ெசய்யும் ேபாது 2,000 
ரூபா வைர நட்டம் 
ஏற்படுவதாக �ட்ேரா 
�றுவன பாதுகாப்பு 
ேத�ய ஒன்�யம் ெத��த்துள்ளது.   

இந்த ஆண்�ல் இதுவைரயான 
காலப்பகு��ல் ஒரு �ல்�யன் 

ரூபா நட்டம் ஏற்பட்-
டுள்ளதாக அவர்கள் 
ெத��க்�ன்றனர்.   

இவ்வாறான சூழ்-
�ைல�ல் இந் �று-
வனத்ைதக் ெகாண்டு 
ெ ச ல் வ த ற் க ா க 
சைமயல் எ�வாயு 

�ைலைய அ�க�ப்பதற்குத் �ர்மா-
னம் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண்டுெமன 

ரூ. 2,000 நட்டத்திேலேய  
12.5 கிேலா GAS விற்பைன  
�ட்ேரா பாதுகாப்பு ேத�ய ஒன்�யம் ெத��ப்பு

நாட்�ன் தற்ேபாைதய �ைலைம பற்� ஆராய

பாராளுமன்�ல் அங்கம் வ�க்கும் கட்�களுக்கு அைழப்பு   

ஒரு �ல். அெம�க்க ெடாலர் கடனுத� கு�த்து ப�ல்  

ேதைவயான அளவு எரிெபாருைள 
மட்டுேம ெகாள்வனவு ெசய்யவும்

ேதைவயற்ற �ண்ட வ�ைசைய த�ர்க்கவும்

ேதைவயானளவு எ�ெபாருைள மாத்�ரம் எ�ெபாருள் 
�ரப்பு �ைலயங்க�ல் ெபற்றுக் ெகாள்ளுமாறு வலுசக்� 
அைமச்சர் கா�� ெலாக்குேக ெபாது மக்க�டம் ேகா�க்ைக 
�டுத்துள்ளார்.   இது ெதாடர்�ல் கருத்து ெத��த்-
துள்ள அவர், ேகள்� அ�க�த்துள்ளதன்

நாட்டுக்குள் ெகா�ட்19 ெதாற்று 
�ைலைம முன்னைரப் ேபான்று ��-
ரமாகக் காணப்படாத ேபா�லும், அச்-
சுறுத்தல் �ைலைம முழுைமயாக �ங்-
க�ல்ைலெயன சுகாதார ேமம்பாட்டு 
ப�யகத்�ன் ப�ப்பாளர் �ேசட 
ைவத்�ய �புணர் ரஞ்�த் பட்டுவந்துட்டாவ ெத��த்துள்ளார்.   

சுகாதார ேமம்பாட்டு ப�யகத்�ல் ெவள்�க்�ழைம 
நைடெபற்ற ஊடக�யலாளர் சந்�ப்�ேலேய

ேபாராட்டங்கள், கூட்டங்களில்  
கலந்துெகாள்வதில் கவனம்

ெகாேரானா இன்னமும் அச்ச �ைல�ேலேய  

�ைலைம இரு �னங்களுக்குள் �ராகும் ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்   

துைறமுகத்�ல் ேதங்�யுள்ள அத்-
�யாவ�யப் ெபாருட்கள் அடங்�ய 
2,000 ெகாள்கலன்கைள �டு�ப்-
பதற்கு ேதைவயான ��ைய வழங்-
குவதற்கு அரசாங்கம் நடவ�க்ைக 
எடுத்துள்ளதாக அத்�யா-
வ�யப் ெபாருட்கள் 

�னகரன் வாரமஞ்ச��ல் ெதாடராக ெவ�வந்த எழுத்தாளர் ைவத்�ய கலா�� ஞானம் ஞானேசகர�ன் "யாவரும் ேக�ர்" எனும் பத்� எழுத்து அடங்�ய நூல் 
ெவ��ட்டு �ழா ேநற்றுக் காைல ெகாழும்பு த�ழ்ச் சங்க மண்டபத்�ல் நைடெபற்றது. �கழ்�ல் ேலக் ஹவுஸ் �றுவனத்�ன் தைலவர் ஜனா�ப� சட்டத்தர�         
W. தயாரத்ன, �னகரன் �ரதம ஆ��யர் ேத. ெசந்�ல்ேவலவர், இலக்�யப் புரவலர் ஹா�ம் உமர், ேபரா��யர் ேசா. சந்�ரேசகரன், ெகாழும்பு த�ழ்ச் சங்கத் 
தைலவர் சட்டத்தர� என். காண்�பன் உட்பட பலர் கலந்து ெகாண்டனர்.  நூ�ன் முதற்�ர�ைய புரவலர் ஹா�ம் உமர் ெபற்று க் ெகாண்டது கு�ப்�டத்தக்கது.                    

யாழ்ப்பாணத்துக்கு ேநற்று �ஜயம் ெசய்த �ரதமர் ம�ந்த ராஜபக் ஷ  ந�னா��லுள்ள � நாகபூ-
ஷ� அம்மன் ஆலயத்�ல் வ�பாட்�ல் ஈடுபட்டேபாது ��க்கப்பட்ட படம். �ரதம�ன் இந்து சமய �வகா-
ரங்களுக்கான இைணப்பாளர் �வ� இராமச்சந்�ர குருக்கள் பாபு சர்மா மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்�-
னர்   அங்கஜன் இராமநாதன் ஆ�ேயாரும் �கழ்�ல் கலந்து ெகாண்டனர்.  

ஜனாதிபதி தைலைமயில்   
புதனன்று சர்வகட்சி மாநாடு  

இலங்ைக மீதான தனது நட்ைப  
ெவளிப்படுத்திய இந்தியா  

 எந்த�தமான �பந்தைனகைளயும் ��க்காது  

அைமச்சர் டக்ளஸுக்கு   
ெகாேரானா ெதாற்று

அெமரிக்க அரசியல்   
விவகார அதிகாரி  
இலங்ைக வருகிறார்

யாழ்.�ேசட 
�ருபர்   

க ட ற் ெ ற ா -
�ல் அைமச்சர் 
டக்ளஸ் ேதவா-
னந் த ா வு க் கு 
ெ க ா ே ர ா ன ா 
ெதாற்று உறு� ெசய்யப்பட்டுள்ளது.   

�ரதமர் ம�ந்த ராஜபக் ஷ ேநற்று 
ந�னா�வுக்கு �ஜயம் ெசய்-
தேபாது அங்கு ைவத்து

அ ெ ம � க் க 
அர�யல் �வ-
காரங்களுக்கான 
துைணச் ெசய-
லாளர் �க்ேடா-
�யா ெநாலண்ட் 
ேநற்று முதல் 
எ � ர் வ ரு ம் 
23ஆம் �க� வைர�ல், பங்களா-
ேதஷ், இந்�யா மற்றும் இலங்ைக 
ஆ�ய நாடுகளுக்கு �ஜயம் 
ேமற்ெகாள்ளவுள்ளார்.   

04

04
04

04

04 0404

��ட்டல் முைற�ல் 
�ர் கட்டணம் ெசலுத்-
தும் முைறைய அ�-
முகப்படுத்த ேத�ய 
�ர் வழங்கல் மற்றும் 
வ�காலைமப்புச் சைப 
�ர்மா�த்துள்ளது.   இலங்ைக�ல் கடதா� 
மற்றும் அச்சுப்ப�க்கும் ெபாருட்களுக்கு 
ஏற்பட்டுள்ள தட்டுப்பாடு காரணமாக இத் 
�ர்மானம் எட்டப்பட்டுள்ளது.   
ெடாலர் தட்டுப்பாடு 

டிஜிட்டல் முைறயில்   
நீர் கட்டணங்கள்
அ�முகப்படுத்�யது �ர் வழங்கல் சைப

சுகாதார அ�கா�கள் எச்ச�க்ைக �டுப்பு 

நாட்�ல் தற்ேபாது 
�லவும் ெபாருளாதார 
ெநருக்க� மு�யும் 
வைர, அரச ஊ�யர்-
கள் தாமதமாக வருவ-
தற்கு சலுைக அல்லது 
முன்னர் பயன்பாட்��-
ருந்த வருைக ப�வு ஆவண முைறையப் 
பயன்படுத்துவதற்கு அனும� வழங்கு-
மாறு அரசாங்க ெதா�ற்சங்-
கங்க�ன் கூட்டைமப்பு 

அனுமதி ேகாரும்   
அரச ஊழியர்கள்  

தாமதமாக வருவதற்கு  

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்  

நாட்�ல் �லவும் ெபாரு-
ளாதார �ைலைய கவனத்�ற் 
ெகாண்டு ெநருக்க� �ைலக்கு 
�ர்வு காணும் வைக�ல் சர்-
வேதச நாணய ��யத்�டம் 
ெசல்வது �றந்தது என மத்�ய 
வங்� அரசாங்கத்�ற்கு ப�ந்துைர ெசய்துள்ளது.  

அத்துடன் அதற்கான ேவைலத்�ட்டத்ைத நைடமுைறப்-
படுத்தும் முைறைம ெதாடர்�ல் �ேசட ேயாச-
ைனகைள மத்�ய வங்�யானது அரசாங்கத்�ற்கு 

IMF ெசல்வேத ெபாருத்தமானது  
அரசுக்கு மத்திய வங்கி பரிந்துைர  

�ட்ட�ட்ட முைற�ல் �ருப்� 
வழங்க ஜனா�ப� �ேவகமான 

முைற�ல் ெசயற்படுவார்  

இந்திய ெபாருட்கைள  
விடுவிக்க முன்னுரிைம  

துைறமுகத்�ல் ேதங்�யுள்ள   
2,000 ெகாள்கலன்க�ல்

- அைமச்சர் கா�� ெலாக்குேக

ந�னா��ல் �ரதமர் வ�பாடு...ந�னா��ல் �ரதமர் வ�பாடு...

04

அரசாங்கத்ைத விமர்சிப்பேத   
இந்த இருவரினதும் ேவைல

சுமந்திரன், சாணக்கியன் குறித்து பிள்ைளயான்  

ந�னா�வு ேசாதைன�ல் உறு�  

04

ரயில் கட்டணங்கள்  
குறித்து நாைள முடிவு  

அைமச்சர் திலும் அமுனுகம ெதரிவிப்பு

0404

0404

  (படம்: - கயான் புஷ்�க)  

14ஆம் ஆண்டு எடிசன் 
தமிழ் திைர விருது

13
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�னகரன் வாரமஞ்ச��ல் ெதாடராக ெவ�வந்த ைவத்�ய கலா�� ஞானம் ஞானேசகர�ன் யாவரும் ேக�ர் எனும் பத்� எழுத்து 
அடங்�ய நூல் ெவ��ட்டு �ழா ேநற்று காைல ெகாழும்பு ெவள்ளவத்ைத த�ழ்ச் சங்க மண்டபத்�ல் நைடெபற்றது. இந்�கழ்�ல் ேல-
க்ஹவுஸ் �றுவனத்�ன் தைலவர் ஜனா�ப� சட்டத்தர� W. தயாரத்ன, �னகரன் �ரதம ஆ��யர் ேத. ெசந்�ல்ேவலவர், இலக்�யப் 
புரவலர் ஹா�ம் உமர், ேபரா��யர் ேசா. சந்�ரேசகரன், ெகாழும்புத் த�ழ்ச் சங்கத் தைலவர் சட்டத்தர� என். காண்�பன் உட்பட பல 
�ரமுகர்கள் கலந்து ெகாண்டனர்.  படங்கள் கயான் புஷ்�க, எம்..நசார்

�.எம் முக்தார் 

ேலக் ஹவுஸ் �றுவனத்�ன் 
ெவ��டான �னகரன் பத்��-
ைக�ன் 90 ஆவது ஆண்டு பூர்த்-
�ைய முன்�ட்டு ேபருவைள 
மற்றும் தர்காநகர் �னகரன் 
வாசகர் வட்டம் ஏற்பாடு ெசய்த 
மாெபரும் ��ெகட் சுற்றுப் 
ேபாட்��ன் ஆரம்ப �கழ்வு 
ேநற்று 19ம் �க� ேபருவைள 
மா�காேசைன ேஸம் �பாய் 
ஹா�யார் ேத�ய பாடசாைல 
�ைளயாட்டு ைமதானத்�ல் 
ஆரம்பமானது.

ேபருவைள நகர சைபத் 
தைலவர் மஸா�ம் முஹம்மத்,-
ேபருவைள ெபா�ஸ் �ைலய 
�ர்வாகப் ��வுப் ெபாறுப்ப�-
கா� �லந்தெபேரரா, ெபா�ஸ் 
- ெபாதுமக்கள் உறவுப் ���ன் 
ெபாறுப்ப�கா� ரத்ன�� பத்-
�ரேக, ேபருவைள, தர்காநகர் 

வாசகர் வட்டத்�ன் தைலவரும் 
�ரபல சமூகேசைவயாளருமான 
ேதசமான்ய பா� ஸ�ைபர்,ச-
மூகேசைவயாளர் �யாஸ்�ன் 
இமாம்�ன் ஆ�ேயார் ேபாட்� 
ஆரம்ப�கழ்�ல் அ��களாகக் 
கலந்துெகாண்டனர். 

இச்சுற்றுப் ேபாட்��ன் 
இறு�ப் ேபாட்��ல் ெவற்-
�ெபரும் அ�க்கு �னகரன் 
ெவற்�க் �ண்ணத்துடன் 25000 
ரூபா ெராக்கப்பணமும் இறு�ப் 
ேபாட்��ல் பங்குபற்றும் 
அ�க்கு �ண்ணத்துடன் 15000 
ரூபா ெராக்கப்பணமும் வழங்கப்-
படும். அேதசமயம் �றந்த பந்து-
�ச்சாளர், �றந்த �ரர், �றநந்த 
துடுப்பாட்டக்காரர் ஆ�ேயாருக்-
கும் ெபறும� வாய்ந்த ப��ல்க-
ளுடன் சான்�தழ்களும் வழங்கப்-
படும். 

படங்கள் : �.எம் முக்தார் 

 த�ழ்நாடு வக்ஃப் சைப�ன் தைலவராக இப்ேபாது ெசயல்படும் மாவட்ட மற்றும் ெசஷன்ஸ் ��ப� எஸ். அப்துல் மா�க், 16.03.2022 அன்று ெசன்ைன�லு-
ள்ள இலங்ைக துைணத் தூதரகத்�ல் துைணத்தூதுவர்  ெடாக்டர் �. ெவங்கேடஷ்வரைன ேந�ல் சந்�த்துப் ேப�னார். 

தினகரன் பத்திரிைகயின் 90ஆவது ஆண்டு விழாவின்ேபாது

உலகத்  த�ழர் வம்சாவ� 
அைமப்�ன் எட்டாவது  
சர்வேதச மகாநாடும்   
ஒன்றுகூடலும் ெசன்ைன 
வர்த்தக ைமயத்�ன் 
ேகட்ேபார் கூடத்�ல் 
(11.3.2022 )  காைல 
நைடெபற்ற ேபாது 
�ழா�ன் �றப்பு மலைர 
�றப்பு அ��யாக கலந்து-
ெகாண்ட புரவலர் ஹா�ம் 
உமருக்கு V.I.T. பல்கைல-
க்கழகத்�ன் தைலவர்  
கலா�� �ஸ்வநாதன் 
வழங்குவைதயும் அரு�ல் 
பாராளுமன்ற  உறுப்�-
னர் எம்.ஏ.சுமந்�ரன், 
உலகத் த�ழர் வம்சாவ� 
அைமப்�ன் தைலவர்  
ெசல்வக்குமார் ஆ�ேயார் 
காணப்படு�ன்றனர். 

ேபருவைள,  தர்காநகர் தினகரன் வாசகர் வட்ட ஏற்பாட்டிலான 
மாெபரும் கிரிக்ெகட் சுற்றுப் ேபாட்டி ஆரம்பம்
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கைமருந்தானது எமது 
ைலதாசதாரத்தின் ஒரு பகு-
தியதாகும். சதா்தாரண-

மதான ந�தாயைளுகைதாை கைமருநதுைகை பயன் -
படுத்தும் சந்ர்பபம் உளைது. அவ்தாறதான 
சந்ர்பபஙைளில் அயல்ரைள, அறிந்்ரைள 
அகன்ருநம கைமருநது க்த்தியரைைதாை 
மதாறுகிறதாரைள. கைமருநது �ல்ல சிகிசகச என்-
பந்தாடு ந�தாய குணமதாகி சதா்தாரண நிகலககு 
மதாறு்்ற்கு இடமுண்டு. கைமருநதுைள பலன் 
அளிகைதா் சந்ர்பபத்தில் விநசட சிகிசகச 
பபற்றுக பைதாளை ந்ண்டிந�ரிடும். கைமருந -
துைள பலன் அளிகைதா் சந்ர்பபத்தில் சநதிக-
கும் விநசட க்த்தியர சரியதான முகறயில் 
சிகிசகச பபறதாமல், ந�தாகய மகறத்து க்த் -
திருந்து குறித்து எசசரிககை பசய்தார. அ்ன் 
பின்னநர சிகிசகசகய ஆரம்பி்பபதார.

இலஙகையின் பபதாருைதா்தாரமும் சுைவீனம் 
அகடநது மற்றும் நமதாசமதான ந�தாய அறிகுறி-
ைள பல்ற்கற ைதாட்டு்து இரைசியமதான விட-
யமல்ல. ைடந் ைதாலஙைளில் ஆட்சிககு ்ந் 
அரசதாஙைஙைள ந�தாயின் ்ன்கமகய அறிநதி-
ருந்ன. நிசசயமதாை ந�தாகய குண்பபடுத்து்்தா-
ைக கூறி ஆட்சிககு ்ருகிறதாரைள. அதிைதாரத்க்்ப 
பபற்ற பின்னர ந�தாகய மறநது விடுகிறதாரைள.

பபதாருைதா்தாரத்தில் ைதாண்பபடும் வியதா -
திகய்ப பதாரககும் நபதாது, பதாரதூரமதான 

அறுக்ச சிகிசகச பசயய ந்ண்டி யுளைது. 
சமூைத்திற்கு ந்்கன அளிகைக கூடிய முடி்தா-
ைக ைதாண்பபடு்ந்தாடு, மருநதும் ைச்பபதானது. 
இனி்பபதான ்தாரத்க்ைகைக கூறி ஆட்சிககு 
்ரும் ஆட்சியதாைரைள சரியதான சிகிசகசகயத் 
்விரககிறதாரைள. கைமருந்தால் தீரவுைதாண 
இது்கர ைதாலமும் முயற்சி பசய்தாரைள. 
சரியதான சிகிசகச அளி்பப்தாை ைதாட்டிக பைதாண்-
டதாலும் இறுதியில் அ்கன கைவிட்டக் சுட்-
டிகைதாட்ட ந்ண்டும். சரியதான சிகிசகசகய 
அளிகை ்தாம்்பபடுத்தியது இறுதியில் பபதாரு -
ைதா்தாரத்க் நமதாசமதான நிகலகமககு இட்டுச 
பசன்றுளைது. ந�தாயதாளிககு மதாத்திரமல்ல 
அ்ன் பபதாறு்பபதாைருககும் இது புரிநதுள-
ைது. ்ற்நபதாது �தாட்டில் ஏற்பட்டுளை உககிர -
மதான பபதாருைதா்தார்ப பிரசசிகனைள ந�தாயின் 
்ன்கம அதிைரித்துளைது என உறுதி பசயயும் 
ைதாரணியதாகும்.

இலஙகையின் பபதாருைதா்தாரத்தில் 
நமதாசமதான இரண்டு ந�தாயைள உளைன. ந்சிய 
்ருமதானம் குகறவு ஒன்று.  மற்கறயது ்ரு -
மதானத்க் விட அதிைமதாை பசலவு பசயய்பபட்டு 
்ருகிறது. ்ரத்்ைம்ந�தாயின் மற்கறய பகைம் 
எனக குறி்பபிடலதாம். ஏற்றுமதி ்ருமதானத்க் 

விட, இறககுமதி பசலவு அதிைரித்துளைது. ்ரு -
மதானத்துககும் மற்றும் பசலவுககும் இகடநய-
யதான இகடப்ளிகய நிர்பபு்்ற்கு �தாட்டிற் -
குள ைடன் ்தாஙை மற்றும் அ்கனச பசலுத்் 
பணத்க் அசசிடும் அரசதாஙைம், ப்ளி�தாட்டு 
்ரத்்ைத்தில் அ்தா்து ஏற்றுமதி மற்றும் இறககு-
மதி இகடப்ளிகய நிர்பபு்்ற்ைதாை ்ரத்்ைக 
ைடகன பதாவிககின்றது. உள�தாட்டு ப்ளி�தாட்டு 
ைடன் மற்றும் அ்ற்ைதான ்ட்டி இலஙகையின் 
பபதாருைதா்தார ைட்டகம்பகப பலவீன்பபடுத்தி -
யுளைந்தாடு பல �தாடுைளிலிருநதும் கிகடககும் 
உ்விைைதால் பதாதுைதாகை்பபட ந்ண்டிய நிகல -
கமககு ்ற்நபதாது ்ளை்பபட்டுளைது.

அரசதாஙைத்க்்ப பபதாறு்பநபற்கும் ஆட்சியதா-
ைரைளுககு விதியிலிருநது ்்பபு்்ற்கு பசயய 
ந்ண்டிய தீவிரமதான அறுக்ச சிகிசகச 
பற்றிய புரிநதுணரவு இல்கல. ந்ர்லில் 
ப்ற்றி பபறும் அ்ரைள பபதாருைதா்தாரத்க் 
நமம்படுத்் பசயய ந்ண்டிய சிகிசகசகய 
புறந்ளளி உளைந்தாடு, அ்ரைளின் ை்னம் 
அடுத்் ந்ர்லில் ப்ற்றி பபரும் ்நதிரம் 
பற்றிநய உளைது.

அரசதாஙைத்தின் ந�தாகயக ைதாண்பித்து �ட்பு 
�தாடுைளிடமிருநது ்ற்ைதாலிை மதாத்திகரைகை 
்தாஙகி விழுஙகும் பபதாருைதா்தாரத்தி்ற்கு 
அ்பபதால், ்தாழ க்கைக கூடிய முகறைகை 

சிநதி்பபது அ்சியமதாகும். இன்று முடிப்டு்ப-
ப்ன் மூலம் எதிரைதால பரம்பகர பதாதுைதாகை்ப-
படும் என்பந்தாடு பதாரிய சீரதிருத்்ஙைகை 
நமற்பைதாளைதா விட்டதால் அ்ன் இழ்பகப அனு-
பவிகை்ப நபதா்து எமது பிளகைைள என்பக் 
மறநது விடக கூடதாது.

்ருமதானத்க் அதிைரிகை ந்ண்டியுளைது. 
ந்சிய ் ருமதானம் அதிைரிகை இரண்டு உபதாயங-
ைள உளைன. ஒன்று வீண் பசலவுைள மற்றும் 
அ�தா்சியமதான நி்தாரணஙைகை மிைவும் 
குகறத்து இகடப்ளிகய நிர்பபு்்ற்ைதாை 
்ரிகய அதிைரிகை ந்ண்டி ந�ரிடும்.அவ்தாறு 
அதிைரிகைதாமல் �டத்திச பசல்்்ற்கு பமன்நம-
லும் கைத்ப்தாழில்ைள மற்றும் திட்டஙைகை 
ஆரம்பிகை சந்ர்பபஙைள அளிகை ந்ண்டும். 
உளளூர, ப்ளியூர மு்லீடுைகை அதிைரித் -
்தால் அ்ன் மூலம் பபற்பபடும் ்ருமதானம் 
�ன்கமயதாகும். ப்ளி�தாட்டு பசதாத்துகைகை 
பல்பபடுத்து்து இன்னுபமதாரு மூநலதாபதாயமதா-
கும். ஏற்றுமதிகைதான ஆர்ம் இஙகு மிைவும் 
முககியமதாகும்.

ஏற்றுமதி பசயயக கூடிய பபதாருத்்மதான-
்ற்கற �தாட்டில் உற்பத்தி பசயய ந்ண்டும். 
பதாரிய அைவில், நபதாட்டி விகலககு உயரந் 
்ரத்தில் உற்பத்திைகை நமற்பைதாளைக கூடிய 
சூழகல ஏற்படுத்தினதால் ஏற்றுமதி ்ருமதா -

னத்க் ்லு்கடயச பசயயலதாம். சிறிய 
�தாபடதான்றினதால் பதாரிய அைவில் உலை 
சநக்ககு பபதாருத்்மதான்ற்கற உற்பத்தி 
பசய்து இலகு்தான ைதாரியமல்ல. ந்க்யதான 
உபைரணஙைள மற்றும் ப்தாழில்நுட்பத்துககு 
பபருமைவு மு்லீடு அ்சியமதாகும். சிஙை்ப -
பூர நபதான்ற �தாடுைள சர்ந்ச மு்லீடுைளின் 
மூலநம அ்கன ப்ற்றி பைதாண்டுளைன.

்ருமதானத்க் அதிைரிககும் அநநிய பசலதா -்
ணிகய சம்பதாதிககும் முகற பற்றி முடிவுைகை 
எடுகை ந்ண்டும். இநதியதா, சீனதா அல்லது 
ந்பறதாரு �தாட்டிலிருநது கிகடககும் சலுகை -
ைகை மீண்டும் பசலுத்் ந்ண்டும். �தாணய 
நிதியம் மூலம் கிகடககும் ைடன் கையிரு்பகப 
கூட திரும்பச பசலுத்் ந்ண்டும். எமககுளை 
ந�தாய்தாய்பபட்ட பபதாருைதா்தாரத்துககு ந்று 
�தாடுைளின் சிகிசகச பபதாருத்்மற்றது. எமக-
குத்்தான் சத்திர சிகிசகச அளிகை ந்ண்டியுள -
ைந்தாடு ைச்பபதான மருநக் �தாம் அகன -்
ருநம அருந் ந்ண்டியுளைது. ஆட்சியதாைரைள 
மீது குற்றம் சுமத்தும் ந்கையில், அரசியல் 
நமகடயில் இனிகமயதான ்தாரத்க்ைகை 
கூறுந்தாகர மீண்டுபமதாருமுகற நியமி்பபது 
பசயயக கூடதா் க்த்தியமதாகும்.

்மிழில்: வீ.ஆர.்யலட் ...

வியாதியய குணமாக்குவதாயின் கசப்ான
மருநயத நாம் அருநதியய ஆக யவண்டும்!

மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

மலரும் யுகத்திற்கு 
புதியயதார் வடிவம்

யக: விமல் வீரவன்ச 
மற்றும் உதய 

கம்்ன்பில ஆகியயார் 
அயமச்சுப ்தவிகளிலிரு-
நது நீக்கப்ட்டயதத் ததா்ட-
ர்நது சர்ச்யச ஏற்்டடுள்ளது. 
அவர்களின் அயமச்சுப 
்தவிகள ்றிக்கப்டுவதற்குக் 
காரணம் என்ன?

பதில்: ஜனாதிபதி க�ாட்ா-
பய ராஜபக்ஷ மற்றும் ஸ்ரீலங�ா 
பபாதுஜன பபரமுன தமலமமயி-
லான அரசாங�தமத ஆடசிக்குக் 
ப�ாண்டு வருவதற்கு விமல் வீர -
வனச மற்றும் உதய �ம்மனபில 
ஆகிகயார் தியா�ங�மைச் பசய்-
தனர். அரசியல் கூட்ணிக்குள் 
�ருதது கமாதல்�ள் ஏற்ப்லாம். 
எவவாறாயினும், அமமச்சரமவ-
யின கூடடுப் பபாறுப்மபப் பாது -
�ாப்பது மி�வும் முக்கியமானது. ப�ரவலப் -
பிடடி எல்.என.ஜி மின உற்பததி நிமலயம் 
பதா்ர்பா� அரசாங�ம் ம�ச்சாததிட் 
உ்னபடிக்ம�மய எதிர்தது எமது அமமச்ச-
ரமவ அமமச்சர்�ள் சிலர் கூ் நீதிமனறததிற்-
குச் பசனறனர்.

சில கேரங�ளில், அவர்�ள் அமத கேர் -
மமயான கோக்�தது்ன பசய்திருக்�லாம். 
கசாசலிச மற்றும் மார்க்சிச �ருததுக்�ள் சில 
அரசாங� சட்மியற்றுபவர்�ளின மனதில் 
உள்ைன. ஆனால் முதலில் அவர்�ள் கசாச-
லிசததின வீழ்ச்சிக்�ான �ாரணதமதயும் 
சீனாவும் வியடோமும் எவவாறு கவ�மா� 
முனகனறி வருகினறன எனபமதயும் ஆய்வு 
பசய்ய கவண்டும்.

ஐகராப்பாவில் இருந்து பவளிோடடு 
முதலீடு�ள் அதி�ம் ப�ாண்டுவரப்ப் 
கவண்டும். அப்படிததான சீனாவும் வியட -
ோமும் தங�ள் பபாருைாதாரதமத வைர்த -
பதடுததன. வாசுகதவ ோணயக்�ார, விமல் 
வீரவனச, உதய �ம்மனபில கபானற பாரா -
ளுமனற உறுப்பினர்�ள் தமது அரசியல் 
இயக்�ததின ஊ்ா� மக்�ளின வாழ்வா-
தாரதமத உயர்ததவும் அரசாங�ம் பபற்ற 
பவற்றிமய கமலும் பாது�ாக்�வும் கேர் -
மமயா� முயற்சிக்�லாம். ோடடில் எரிபபா -
ருள் தடடுப்பாடு ஏற்படும் என வதந்தி�ள் 
பரவிய கபாது, எரிபபாருள் பிரச்சிமனயும் 
தமலதூக்கியது. அமமச்சரமவயில் இருக் -
கும் கபாது, 'இனனும் இரண்டு ோட�ளுக்கு 
எங�ளி்ம் எரிபபாருள் உள்ைது' என சில 
அமமச்சர்�ள் கூறியதால் மக்�ள் பீதியம்ந்-
தனர். முனனாள் அமமச்சர்�ைான வீரவனச 
மற்றும் �ம்மனபில ஆகிகயார் அமமச்ச-
ரமவயில் இருந்த கபாது, அரசாங�ததின 
பசயற்பாடு�மையும் சில அமமச்சர்�ளின 

பசயற்பாடு�மையும் �டுமமயா� விமர்சித-
திருந்தனர்.

அது மாததிரமனறி, அவர்�ள் அரசுக்கு 
எதிரா� நீதிமனறததுக்கும் பசனறனர். இவற்-
மறபயல்லாம் ஜனாதிபதியும் அரசாங�ததி-
னரும் அதி�படசமா�ப் பபாறுததுக் ப�ாண்-
்னர். முனனாள் இராஜாங� அமமச்சர் சுசில் 
பிகரமஜயந்தவின பிரச்சிமன பதா்ர்பில் 
ஜனாதிபதியும் அரசாங�மும் அவவைவா� 
பபாறுததுக் ப�ாள்ைவில்மல. ோடடின 
நிமலமம பதா்ர்பில் ஊ்�ங�ளுக்கு சுருக் -
�மான �ருதமத மாததிரகம அவர் பதரிவித-
தார். அவவாறான முமறயில் அரசாங�தமத 
முனபனடுததுச் பசல்ல முடியாது எனற 
நிமல வந்தது. அதனால்தான அவர்�ள் 
அமமச்சர் பதவி�ளில் இருந்து நீக்�ப்பட -்
னர்.

யக: அண்யமயில் கூட்டதமா-
ன்யறைக் கூடடி யதசியக் 

தகாளயகதயான்யறை தவளியிட்ட 
அரசாஙகத்தின் 11 அஙகத்துவக்                            
கடசிகளும், அரசாஙகத்திலும்                                      
அயமச்சரயவயிலும் தமது                                                
கருத்யதத் ததரிவிக்க சநதர்ப்ம்                                                                            
வழஙகப்்டாயமயால் அநதத்                       
ததரிவுக்குச் தசல்ல யவண்டிய                      
நிர்ப்நதம் ஏற்்டடுள்ளதாகத்        
ததரிவித்துள்ளன. இதயன நீஙகள 
எவவாறு ்ார்க்கின்றீர்கள?

பதில்: அரசாங�ததிற்குள்கைகய தமது 
�ருததுக்�மை பதரிவிப்பதற்கு அரசியல் 
�டசி�ளுக்கு சந்தர்ப்பம் கிம்க்�ாமல் 
கபா�லாம். அவர்�ள் தங�ள் �ருததுக்�மை 
பவளியி் வாய்ப்பு அளிததிருந்தால், அது 
மி�வும் பபாருததமா� இருந்திருக்கும். 
ஆனால், அவர்�ளுக்கு வாய்ப்பு வழங�ப்-
ப்ாவிட்ால், பவளியில் கூட்தமத 
ே்ததி, அரமச �டுமமயா� விமர்சிக்�க் 
கூ்ாது எனபகத அதற்குக் கூறக் கூடிய 
பதிலாகும். அதற்�ான வாய்ப்மபப் பபற 
அவர்�ள் முயற்சி பசய்திருக்� கவண்டும். 
அரசாங�ததில் அங�ம் வகிக்கும் 11 கூட -்
ணிக் �டசி�ளில் ஸ்ரீங�ா சுதந்திரக் �டசிக்கு 
14 உறுப்பினர்�ள் உள்ைனர். அவர்�ளுக்கு 
ஓரைவு வாக்கு உள்ைது.

எவவாறாயினும், விமல் வீரவனச மற்றும் 
உதய �ம்மனபிலவின �டசி உறுப்பினர்�ள் 
ஸ்ரீலங�ா பபாதுஜன பபரமுனவில் கபாடடி-
யிட்தன �ாரணமா� பாராளுமனறததிற்கு 
பதரிவு பசய்யப்பட்னர். பாராளுமனற 
உறுப்பினர் வாசுகதவ ோணயக்�ாரவுக்கும் 
இது பபாருந்தும்.

ஸ்ரீலங�ா பபாதுஜன பபரமுனவின கீழ் 
கபாடடியி் சந்தர்ப்பம் வழங�ப்ப்ாவி-
டின அவர்�ள் பாராளுமனறததிற்கு பசனறி -

ருக்� முடியுமா?

யக: தமது 
அயம-

ச்சுப ்தவிகளில் 
இருநது நீக்க-

ப்ட்ட பின்னர், 
்ாராளுமன்றை 

உறுபபின-
ர்க்ளான 

விமல் 

வீரவன்ச மற்றும் உதய கம்மபில 
ஆகியயார் அரசாஙகத்திற்கும் நிதி-
யயமச்சருக்கும் எதிராக கடுயமயான 
விமர்சனஙகய்ள முன்யவத்து வரு-
கின்றைனர். இது ்ற்றி நீஙகள என்ன 
கூறை விரும்புகிறீர்கள?

பதில்: தற்கபாது அரசில் இருந்து பவளிகய 
வந்துள்ைனர். அவர்�ள் இனனும் ஆடசியில் 
இருக்கிறார்�ைா இல்மலயா எனபது எனக் -
குத பதரியாது. அவர்�ள் எதிர்க்�டசியில் 
கசரவில்மல. அவர்�ள் இனனும் ஆளும் 
�டசியில் இருப்பார்�ள் என ேம்புகினகறன. 
அரசாங�ததில் இருந்துப�ாண்டு ஜனாதி-
பதி, பிரதமர், நிதியமமச்சர் மற்றும் அரசாங-
�தமத �டுமமயா� விமர்சிக்கும் இரண்டு 
முனனாள் அமமச்சர்�ள் தற்கபாது எடுத-
துள்ை நிமலப்பாடு பாரதூரமான வி்யமா-
கும்.

யக: விமல் வீரவன்ச மற்றும் உதய 
கம்மன்பில ஆகியயாயர 

்தவி நீக்கம் தசயய எடுக்கப்ட்ட                                                                                                                                     
தீர்மானத்தின் காரணமாக                                                            
த்ாதுஜன த்ரமுனவின்                                                                 
்ாராளுமன்றை உறுபபினர்கள குழு                                                                                                                                             
அரசாஙகத்தில் இருநது விலகினால்                                                                                                        
அது அரசாஙகத்தின்                                                   
ஸ்திரத்தன்யமக்கு அச்சுறுத்தயல 
ஏற்்டுத்துமா?

பதில்: வீரவனச மற்றும் �ம்மனபில ஆகி-
கயாரின அமமச்சுப் பதவி�ளில் இருந்து 

நீக்�ப்பட்மமயினால் ஏற்படடுள்ை பேருக் -
�டியானது அரசாங�ததிற்கு சில பாத�ங -
�மை ஏற்படுததியுள்ைது. குமறந்த படசம், 
அரசாங�ம் மற்றும் அரசியல் கூட்ணிக்குள் 
எவவாறு பசயல்படுவது எனபமத அவர்�ள் 
உணர்ந்து ப�ாள்ை கவண்டும். அவர்�ள் 
தங�ள் பபாறுப்புக்�ளிலிருந்து இருந்து நீக்-
�ப்பட் பிறகு அரசாங�தமத �டுமமயா -
�த தாக்கினால், அவர்�ள் அரசாங�ததில் 
இருப்பது மி�வும் �டினம். எம்.பி.க்�ள் குழு 
அரசாங�ததில் இருந்து பவளிகயறினால், 
அது மூனறில் இரண்டு பபரும்பானமமமய 
இழக்கும்.

2005 ஆம் ஆண்டு மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஜனா-
திபதியா�ப் பதவிகயற்ற கபாது அவருக்கு 
பாராளுமனறததில் பபரும்பானமம இருக்� -

வில்மல. பினனர் பபரும்பானமம கிம்த-
தது. சந்திரி�ா பண்்ாரோயக்� குமாரதுங� 
பதவிகயற்கும் கபாது அவருக்கு பாராளுமன-
றததில் ஒகரபயாரு பபரும்பானமம ஆசனம் 
மடடுகம இருந்தது. இருப்பினும், அவர் 
இரண்டு முமற ஜனாதிபதியா� கதர்ந்பத -
டுக்�ப்பட்ார். எனகவ, மூனறில் இரண்டு 
பபரும்பானமமமய இழப்பது அரசாங�த-
தின ஸ்திரததனமமக்கு பபரிய பிரச்சிமன-
யா� இருக்�ாது.

யக: எரித்ாருள, எரிவாயு மற்றும்                                                                                                                                
மின்தவடடு காரணமாக                                                                                                                                          

மக்கள, ததாழிற்சாயலகள,                                                                                                                                   
ய�ாட்டல்களுக்கு ்ல்யவறு சிரமஙகள 
ஏற்்டடுள்ளன. இநத நியலயமகய்ள                                                                                                                                       
எவவாறு சரிதசயய அரசாஙகம்                                         
தீர்மானித்துள்ளது?

பதில்: இந்த அரசியல் பேருக்�டியும் 
எரிபபாருள் தடடுப்பாடடுக்�ான முக்கிய 
�ாரணங�ளில் ஒனறாகும். இனனும் சில 
ோட�ளுக்கு பபடகரால், டீசல் எனறு 
அவவப்கபாது வதந்தி�ள் பரவி வந்தன. 
எரிபபாருள் ப�ாள்வனவு பசய்வதற்கு 
ப்ாலர்�ள் இல்மல எனவும் கூறப்பட்து. 
இதுகபானற அறிக்ம��மை பவளியிடும் 
கபாது, மக்�ள் பீதியம்ந்து, தங�ைால் 
இயனற அைவு பபடகரால், டீசல் இருப் -
மபப் கபண முயல்கினறனர். கதமவக்கு 
அதி�மா� கசமிக்�ச் பசல்வதாகலகய 
பிரச்சிமன அதி�மாகிறது. இந்தப் பிரச்சி -
மனமய விமரவில் தீர்ப்பதற்கு அரசாங�ம் 
முயற்சி�மை எடுததுள்ைது.

மூன்றில் இரண்டு பெருமெபான்்மை்ை இழபெது
அரசின் ஸ்திரத்தன்்மைக்கு ெபாரிை ெபாதிபபில்்லை!

ன்றில் இரண்டு த்ரும்்ான்யமயய இழப்து
அரசாஙகத்தின் ஸ்திரத்தன்யமக்கு த்ரிய
பிரச்சியனயாக இருக்கப ய்ாவதில்யல' என்று
யகத்ததாழில் அயமச்சர் எஸ்.பி. திசாநாயக்க

ததரிவித்தார். ஸ்ரீலஙகா த்ாதுஜன த்ரமுன காரணமாகயவ
்ஙகாளிக் கடசிகய்ளச் யசர்நதவர்கள ்ாராளுமன்றை
உறுபபினர்க்ளாவதற்கான வாயபபுக் கிய்டத்தது எனவும்
அயமச்சர் எஸ்.பி.திசாநாயக்க குறிபபிட்டார். எமக்கு வழஙகிய
வியச்ட ய்டடியின் ய்ாயத அவர் இதயனத் ததரிவித்தார்.

அயமச்சர் எஸ்.பி. திசாநாயக்க ய்டடி

ஸ்ரீலஙகா த்ாதுஜன
த்ரமுனவினாயலயய

்ஙகாளிக் கடசிகய்ளச்
யசர்நதவர்கள எம்.பியாவதற்கு
வாயபபுக் கிய்டத்தது

அரசியல்
ரங்கம்

அர்ஜூன்

'மூ



' ெ தன் ம ா க ா ண   
த�ழ் கல்�க்கு  உர-
மூட்�ய எம்.ேஜ.மு-
ஹம்மது' நூல் ெவ�-
�ட்டு �ழா இன்று  
(20) காைல 8.30 
ம�க்கு �ெயல்ல 
அல்-�னா மகா �த்-
�யாலய ேகட்ேபார்  
கூடத்�ல் நைடெப-
றும். �ஸார் பவுண்-
ேடசன் ஏற்பாட்�ல் நைடெப-
றும் இந்த  �ழா�ல்   எம்.என்.
எம். ந�ப்�ன் �ரதம அ��யாக 
கலந்து  ெகாள்வேதாடு �ேசட  
அ��யயாக கல்�ப் ப�ப்பா-
ளர் எம்.�.எம்.ஆ�ல் கலந்து  
ெகாள்�றார். எம்.என்.எம். ஆ�க் 

வரேவற்புைரயாற்ற 
உள்ள அேத ேவைள 
ஆ��ய  ஆேலாசகர் 
எம்.எஸ்.எம். �சாம் 
நூல் �மர்சனம் ெசய்-
�றார். பாடசாைல 
அ�பர்  எம்.ைவ.எம். 
நவாஸ் �றப்புைரயாற்-
றுவார்.

 ெதன்மாகாண 
�ர�க் கல்�ப்  ப�ப்-

பாளராக எம்.ேஜ.எம். முஹம்-
மது �ண்டகாலம் ப�யாற்�-
யுள்ளேதாடு அவர்  ெதாடர்பான 
இந்த  நூைல மர்ஹ�ம் ஹ�புர் 
ரஹ்மான் எழு�யுள்ளது  கு�ப்�-
டத்தக்கது.

 பா�ம்
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வருடம்ேதாரும் தவக்காலம் வந்து 
ெசல்�றது. ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் நாம் 
நம்முைடய தவ முயற்�கைள அ�கப்-
படுத்து�ன்ேறாம், �ருப்பயணங்களு-
ைடய எண்�க்ைகைய அ�கப்படுத்-
து�ன்ேறாம்.   

ஆனால், கடவுளுக்கும் நமக்-
கும் இைட�லான அந்த உற�ன் 
இைடெவ� மட்டும் அப்ப�ேய இருக்-
�றது. ஏன் இந்த �ைல?  

நாம் நம்முைடய தவைற உணர்ந்து 
மனம் வருந்துவது இல்ைல. எனேவ-
தான் இைறவேனாடுள்ள உற�ன் 
��சல் அப்ப�ேய இருந்துெகாண்-
�ருக்�றது. ஊதா� ைமந்தன் உவ-
ைம�ல் இைளய மகன் தந்ைத�ன் 
ெசாத்�ல் பங்ைக வாங்�க்ெகாண்டு 
மனப்ேபான ேபாக்�ேல வாழ்�றான். 
இறு��ேல அைனத்ைதயும் இழந்த 
�ன்பு அவன் தந்ைத�டம் வரு�-
றான். அவன் தந்ைத�டம் வரும்-
ேபாது, எப்ப�ப்பட்ட மன�ைல-
�ல் வரு�றான் என்றால், 
தன்னுைடய தவறுகளுக்காக 

உண்ைம�ேலேய மனம் ெநாந்து 
ேவதைனப்படு�றான்.  

 அவன் தன் தந்ைதையப் பார்த்து “ 
அப்பா கடவுளுக்கும் உமக்கும் எ�ராக 
நான் பாவம் ெசய்ேதன். இ� நான் 
உம்முைடய மகன் என அைழக்கப்பட 
தகு�யற்றவன்” என்று ெசால்லு�-
றான்.   

இந்த மன�ைலதான் அவனுக்கும் 
தந்ைதக்கும் இைட�லான அந்த 
உறவு ��சைல �க்�யது. தந்ைதக்-
கும் மகனுக்கும் இைடேய பு�தாக 
ஒரு உறவுப்ப�மாணத்ைத ஏற்படுத்-
�யது. ஊதா� ைமந்த�டம் இருந்த 
மன�ைல நம்�டம் இருப்ப�ல்ைல. 
நாம் நம்முைடய தவைற, நம்மு-
ைடய பாவங்கைள உணர்ந்து ஏற்-
றுக்ெகாள்வ�ல்ைல. இந்த �ைல 
வரும்ேபாது நம்மாலும் இைறவேனா-
டுள்ள உறைவ புதுப்�த்துக்ெகாள்ள 
மு�யும். 

அருட்தந்ைத அருண்ெரக்ஸ்...

தவக்கால சிந்தைன
இைற உறைவ புதுப்பிப்ேபாம்  

ேபருவைள �ேசட �ருபர்  

ெகாழும்பு ெப�ய பள்�வாச�ல் 
வருடாந்த �ைற ��ப்புணர்வு 
மாநாடு இன்று 20ஆம் �க� ஞா�ற்-
றுக்�ழைம காைல 9.00 ம�முதல் 
�.ப 1.30 ம�வைர நைடெபறும்.   

இதைன ெகாழும்பு, ெப�யபள்�-
வாசல் �ைறக்குழு தைலவர் மற்றும் 
உறுப்�னர்கள் ெகாழும்பு ெப�ய-
பள்�வாசல் �ர்வாக சைப தைலவர் 
அதன் உறுப்�னர்கள் இைணந்து 
ஏற்பாடு ெசய்துள்ளனர்.  

ெகாழும்பு ெப�யபள்�வாசல் 
�ைறக்குழுத் தைலவர் க�ஃப-
துஷ் ஷாது� ெமௗல� எம்.�.எம் 
�ஷாம் (பதா�) தைலைம உைர 
�கழ்த்துவார்.  

�ஜ்� 1443 ரமழான் மற்றும் 
ஷவ்வால் மாதங்களுக்குண்டான 
தைலப்�ைறக�ன் வா�யல் க�ப்-
�டுகள் என்ற தைலப்�ல் ெமௗல� 

எம்.ஆர் அப்துர் ரஹ்மானும், �ைற 
பார்த்தல் முக்�யத்துவம் என்ற 
தைலப்�ல் ெமௗல� எச் அப்துல் 
நாஸர் (ரஹ்மா�) யும் தைலப்�-
ைறைய �ர்மா�ப்ப�ல் சாட்�-
யத்�ன் வ�பாகம் என்ற தைலப்-
�ல் ெமௗல� �.ஐ.எம் அஸ்�ர் 
(ஹஸ�) யும் ெமௗல� எ.எச்.எ 
சுைஹப் (ஹஸ�) ெகாழும்பு, 
ெப�யபள்�வாசல் �ைறக்குழு-
�ன் கடந்தகால �ைனவுகள் என்ற 
தைலப்�லும் உைர�கழ்த்துவர்.  

ெகாழும்பு, ெப�யபள்�வா-
சல் �ர்வாக சைபத் தைலவர் எம்.
ெதாள�க் ஸ�ைபர் நன்� உைர 
�கழ்த்துவார். ெமௗல� எம்.எம் 
அஹெமட் ஷாஹ் (ஜமா�- பயா�) 
துவாப் �ரார்த்தைன �கழ்த்துவார். 
ெமௗல� அஹமட் (மஹல�) 
�கழ்ச்�கைள ஒருங்�ைணக்கவுள்-
ளார்.  

ெகாழும்பு ெபரிய பள்ளிவாசல்  
வருடாந்த பிைற;   
விழிப்புணர்வு மாநாடு இன்று  

இந்�ைல�ல் இலங்ைக ேபான்ற வளர்ந்து வரும் 
நாடுகள் இவற்றுக்கு முகம் ெகாடுப்பெதன்பது உண்ைம-
�ேலேய ஒரு சவாலாகேவ அைமயும். அவ்வாறு இருந்-
தும் இன்ைறய அரசாங்கம் தன்னாலான முயற்�கைள 
மக்களுக்காக எடுத்து வரு�ன்றது. இதுேவ இன்று பத்து 
��வுகளாக இயங்� வரு�ன்ற எ�ர்க்கட்� ஆட்��ல் 
இருந்�ருந்தால் மக்கள் ெசால்ெலாணாத் துயரத்ைத 
அைடந்�ருப்பார்கள். அது ெத�ந்தும் நாட்டு மக்கைள 
�ைச�ருப்� அவர்கள் அரசாங்கத்துக்கு எ�ராக ெசயல்-
படும் �தம் அருவருக்கத்தக்கது.  

 இதைன நன்கு பு�ந்து ெகாண்�ருந்தும் மக்கள் அவர்-
களது ஏவலுக்கு ெச� சாய்ப்பது உண்ைம�ல் வருத்தம் 
தரு�ன்ற ெசயற்பாடாகும்.  

 எனேவ நாட்டு மக்கள் இன்ைறய உண்ைமயான 
உலக நடப்பு �ைல உணர்ந்து அரசாங்கம் ெசய்து 
வரு�ன்ற மக்கள் நலன்சார் ப�களுக்கு தமது ஒத்து-
ைழப்புகைள வழங்க ேவண்டும். இன்று எ�ர��ல் 
இருந்து கூச்சல் ேபாடும் அர�யல் தைலைமகள் பலரும் 
கடந்த ஐந்து வருடகால நல்லாட்� அரசாங்கத்�ல் எத-
ைனயுேம ெசய்யாது ேதால்�யைடந்த அரசாங்கமாக 
ெவ�ேய� ெசன்றவர்கேள என்பைத அவர்களும், அவர்-
களுக்காக தமது ேநரத்ைதயும், பணத்ைதயும் �ணாக 
�ரயம் ெசய்து ெசல�ட்டு ஆர்ப்பாட்டங்க�ல் கலந்து 
ெகாள்ேவார் உணர்ந்து ெகாள்ள ேவண்டும் என்பேத 
எமது கருத்தாகும். 

ஆர்ப்பாட்டங்கள் மூலமாக  
சாதிக்கப்ேபாவது என்ன? 

எங்கள் கருத்து...

ர�ல் கட்டணம் 
ெதாடர்�ல் �ர்மா�க்-
கும் குழு�ன் அ�க்ைக, 
தமக்கு �ைடத்துள்ளதாக 
ேபாக்குவரத்து அைமச்சர் 
�லும் அமுனுகம ெத��த்-
துள்ளார். இந்த அ�க்ைக 
ேநற்று முன்�னம் அைமச்-
ச�டம் ைகய�க்கப்பட்-
டுள்ளது.   

ர�ல்ேவ �ைணக்கள ெபாது 
முகாைமயாளர் உள்�ட்ேடார் 
இந்தக் குழு�ல் அடங்�யுள்ளனர். 
அதன் அ�க்ைக ெதாடர்பான கலந்-
துைரயாடல், நாைள �ங்கட்�ழைம 
நைடெபறவுள்ளதாக ேபாக்குவரத்து 
அைமச்சர் �லும் அமுனுகம ெத�-

�த்தார்.   
இேதேவைள, எ�ெபா-

ருள் �ைல அ�க�த்-
துள்ளைதயடுத்து ர�ல் 
கட்டணத்ைத அ�க�ப்-
பது ெதாடர்�ல் கவனம் 
ெசலுத்தப்பட்டு வருவ-
தாக ர�ல்ேவ �ைணக்கள-
மும் ெத��த்துள்ளது. 

ர�ல் கட்டணங்கைள அ�க�ப்-
பது ெதாடர்�ல் ர�ல்ேவ ெதா�ற்-
சங்கங்களுக்கும் ேபாக்குவரத்து 
அைமச்சர் �லும் அமுனுகமவுக்கு-
�ைட�ல் நாைள �ங்கட்�ழைம 
�ேசட ேபச்சுவார்த்ைத ஒன்று நைட-
ெபறவுள்ளதாக ர�ல்ேவ �ைலய 
அ�பர்கள் சங்கம் ெத��த்துள்ளது.

கண்முன்ேன இடம்ெபற்ற அ�-
வுகளுக்கு �யாயம் ேகட்க ேவண்-
�யவர்கேள பக்கச்சார்பாக இருந்து 
அரசாங்கத்�ன் �து ப�ைய சுமத்-
து�ன்றைம ேவதைனயான �டய-
ெமன மட்டக்களப்பு மாவட்ட பாரா-
ளுமன்ற உறுப்�னரும், மாவட்ட 
அ��ருத்�க்குழு இைணத்தைலவ-
ருமான �வேநசதுைர சந்�ரகாந்தன் 
ெத��த்துள்ளார்.  

மட்டக்களப்பு மாநகரசைபக்குட்-
பட்ட ஊர� சந்���ருந்து �ருப்-
ெபருந்துைற வைர�ல் அைமக்கப்-
பட்டுள்ள ெபாது மக்களுக்கான 
நைடபாைத மற்றும் பூங்கா என்ப-
னவற்�ன் �றப்பு �ழா�ல் கலந்-
துெகாண்டு உைரயாற்றும்ேபாேத 
அவர் இவ்வாறு ெத��த்துள்ளார். 
அவர் ேமலும் ெத��க்ைக�ல்,  

உ�ர்த்த ஞா�று தாக்குதல்தான் 
இந்த நாட்ைட அதளபாதாளத்துக்கு 
இட்டுச்ெசன்றது. அந்த இழப்பு-
கைள ஏற்படுத்�யவர்களுடன் 
இைணந்து இன்று சுமந்�ரனும் 

சாணக்�யனும் ைகெயழுத்துப் 
ேபாராட்டங்கைள முன்ெனடுத்து-
வரு�ன்றனர். எ�னும் அரசாங்கம் 
பல்ேவறு ப�கைள ேமற்ெகாண்டு 
வரு�றது.  

அர�யல் ��யான முரண்பாடு-
கள், ெகாள்ைகப் �ரச்�ைனகள் 
இருந்தாலும் மக்கள் வாக்க�த்தனர் 
என்ற அ�ப்பைட�ல் மக்களுக்-
கான ேதைவைய �ைறேவற்றுவ�ல் 
�ன்�ற்கும் அவ�யம் �ைடயாது. 
அந்த அ�ப்பைட�ல் நாங்கள் 
ெதாடர்ந்தும் மக்களுக்காக ப�யாற்-
றுேவாம்.  

இந்த அரசாங்கம் ேதால்�ய-
ைடந்ததாக ெத��க்கப்படு�ன்ற 
ேபா�லும் இந்த அரசாங்கம் ேதால்-
�யைடய�ல்ைல, ேதால்�யைட-
யப் ேபாவது�ல்ைல. இது ெபரும்-
பான்ைம பலத்துடன் இருக்கும் 
அரசாங்கம். 

இந்த பாராளுமன்ற காலம் 
மு�யும் வைரக்கும் இந்த அரசாங்-
கம் பய�க்கும்.  

அது மட்டுமன்� மட்டக்களப்�ல் 
இடம்ெபற்ற ஈஸ்டர் குண்டுெவ-
�ப்பு. காத்தான்கு��ல் ஆரம்�த்த 
மத பயங்கரவாதம் காரணமாகத்-
தான் அ�கூ�ய பாதாளத்�ற்கு எமது 
ெபாருளாதாரத்ைத இட்டுச்ெசன்-
றது.  

இந்த குண்டுெவ�ப்பு மட்டக்க-
ளப்பு நக�லும் 32ேமற்பட்ட உ�ர்-
கைள காவுெகாண்டதுடன் 100க்கு 

ேமற்பட்ட காயமைடந்ேதாைரயும் 
ஏற்படுத்�யது.  

இதற்கு காரணமாக�ருந்தவர்-
கள், வவுண��ல் ெபா�ஸாைரக் 
ெகான்றவர்கள், கடந்த காலத்�ல் 
பயங்கரவாத தைடச்சட்டத்�-
னால் நாங்கள் அனுப�த்தேபாது 
அதைனக் கண்டும் காணாதவர்கள் 
ேபா�ருந்தவர்கள் இன்று அந்த 
இழப்புகைளயும் அ�வுகைளயும் 
ஏற்படுத்�யவர்களுடன் இைணந்து 
சுமந்�ரனும் சாணக்�யனும் ைகெய-
ழுத்து ேபாராட்டம் நடத்தும் சூழ்-
�ைல�ல் தான் இன்று அரசாங்கம் 
பல்ேவறுபட்ட ப�கைள இங்கு 
முன்ெனடுத்து வரு�ன்றது.  

அர�ய�ல் ேபாட்�கள், ெபாறா-
ைமகள், கருத்து ேவறுபாடுகள் 
இருக்கலாம். ஆனால் அ�வுகளுக்கு 
�யாயம் ேகட்க ேவண்�யவர்கேள 
அதைன மறந்து ஒரு பக்கச் சார்பாக, 
அரசாங்கத்�ன் �து ப�ைய சுமத்த 
�ைனப்பது ேவதைனயான �டய-
மாகுெமன்றும் அவர் ெத��த்தார்.  

அரசாங்கத்ைத விமர்சிப்பேத   
இந்த இருவரினதும் ேவைல

ஜனா�ப� தைலைம�ல்   புதனன்று...
�லங்கா சுதந்�ரக் கட்� உள்�ட்ட அைனத்-
துக் கட்�களும் கலந்து ெகாள்ள உள்ளதாக 
ெத��த்துள்ளன.   

அேதேவைள ேமற்ப� சர்வகட்� மாநாட்-
�ல் கலந்து ெகாள்வ�ல்ைல என்ற மு�ைவ 
அைமச்சர் வாசுேதவ நாணயக்கார, முன்னாள் 
அைமச்சர்களான �மல் �ரவன்ச மற்றும் உதய 
கம்மன்�ல ஆ�ேயார் ேமற்ெகாண்டுள்ளனர்.   

எ�னும் அரசாங்கத்�ல் அங்கம் வ�க்கும் 
பத்துக் கட்�க�ன் சார்�ல் பாராளுமன்ற உறுப்-
�னர்களான அத்துர�ய ரதன ேதரர் மற்றும் 
ேபரா��யர் �ஸ்ஸ �தாரண ஆ�ேயார் 
கலந்து ெகாள்ளவுள்ளதாக அந்த கட்��ன் வட்-
டாரங்கள் ெத��த்தன.   

அேதேவைள �லங்கா சுதந்�ரக் கட்� இந்த 
மாநாட்�ல் பங்ேகற்கும் என அந்தக் கட்� வட்-

டாரங்கள் ெத��த்தன.   
சர்வகட்� மாநாடு எ�ர்வரும் 23ஆம் �க� 

புதன்�ழைம நைடெபற உள்ள �ைல�ல் 
பாராளுமன்றத்ைத �ர���த்துவப்படுத்தும் 
அைனத்து கட்�களுக்கும் ஜனா�ப� ெசயல-
கம் அதற்கான அைழப்ைப எழுத்து மூலமாக 
�டுத்துள்ளதாக கட்� வட்டாரங்கள் ெத��த்-
தன.   

அரசாங்கம் சர்வகட்� மாநாடு என்ற ெபய�ல் 
கட்�கைள ஒன்றுகூட்� ேபச்சுவார்த்ைத நடத்-
துவது ேநர்ைமயான ேநாக்கத்துடன் அல்ல 
என அைமச்சர் வாசுேதவ நாணயக்கார மற்றும் 
முன்னாள் அைமச்சர் �மல் �ரவன்ச,உதய 
கம்மன்�ல ஆ�ேயார் ெத��ப்பதுடன் தாம் 
அந்த மாநாட்�ல் கலந்து ெகாள்வ�ல்ைல 
எனத் ெத��த்துள்ளனர். (ஸ)

இந்�ய ெபாருட்கைள �டு�க்க...
இறக்கும�யாளர்கள் சங்கம் ெத��த்துள்-

ளது.  
அதற்குத் ேதைவயான ��ைய ெபற்றுக் 

ெகாடுப்பதற்கு ��யைமச்சு மற்றும் வர்த்தக 
அைமச்சுக்கள் �ர்மா�த்துள்ளதுடன் அது 
ெதாடர்�ல் தமது சங்கத்துக்கு அ��த்துள்ள-
தாகவும் அந்த சங்கத்�ன் ேபச்சாளர் ெத��த்-
துள்ளார்.  

அேதேவைள, இந்�யா��ருந்து இறக்-
கும� ெசய்யப்பட்டுள்ள அத்�யாவ�யப் 
ெபாருட்களுக்கு முன்னு�ைமய�க்க உள்ள-
தாக அந்த சங்கத்�ன் ேபச்சாளர் ெத��த்துள்-
ளார்.  

அதன்ப� அ��, ��, ெப�ய ெவங்காயம், 
ெசத்தல் �ளகாய், கடைல, பருப்பு உள்�ட்ட 
அத்�யாவ�யப் ெபாருட்கள் இந்�ய அரசாங்-
கத்�ன் மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ள கடன் உத�-
�ன் மூலம் துைறமுகத்��ருந்து �டு�க்கப்ப-
டவுள்ளதாகவும் அவர் ெத��த்துள்ளார்.  

அேதேவைள துைறமுகத்�ல் ேதங்�யுள்ள 
அத்�யாவ�யப் ெபாருட்கள் அடங்�ய ெகாள்-
கலன்கைள �டு�ப்பதற்குத் ேதைவயான 
நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளுமாறு அைமச்-
�ன் ெசயலாளருக்கு அ�வுறுத்�யுள்ளதாக 
வர்த்தக அைமச்சர் பந்துல குணவர்தன ெத�-
�த்துள்ளார்.(ஸ) ேதைவயான அளவு எ�ெபாருைள 

காரணமாகேவ எ�ெபாருள் �ரப்பு 
�ைலயங்க�ல் �ண்ட வ�ைச�ல் 
மக்கள் காத்�ருக்�ன்றனர் என்று 
கு�ப்�ட்டார்.  

 இருப்�னும் எ�ர்வரும் இரண்டு 
நாட்க�ல் இந்த �ைல ச�ெசய்யப்ப-
டுெமனவும் அவர் கு�ப்�ட்டார்.  

 எவ்வாறா�னும் இலங்ைக க�ய-
வளக் கூட்டுத்தாபனத் �ட�ருந்து, 
ெகாள்கலன்களுக்கு எ�ெபாருள் 
��ேயா�க்கப்பட்டுள்ளதுடன், 
அவற்ைறக் ெகாண்டு ெசல்லும் 
தாங்� ஊர்�களுக்கான எ�ெபா-
ருள் இன்ைமயால், எ�ெபாருள் 
�ரப்பு �ைலயங்களுக்கு எ�ெபா-
ருைள ��ேயா�க்கும் ப�களுக்கு 
பா�ப்பு ஏற்பட்டதாக அ��க்கப்-
பட்டது.  

 அ�ல இலங்ைக க�யவள 

த�யார் தாங்� ஊர்� உ�ைமயாளர்-
கள் சங்கம் இதைனத் ெத��த்துள்-
ளது.  

 இது கு�த்து, இலங்ைகக் 
க�யவள ெமாத்த களஞ்�ய 
முைனயத்துக்கு அ�யப்படுத்�ய-
ைமையயடுத்து அதற்கு �ர்வு வழங்-
கப்பட்டுள்ளதாக அந்த சங்கத்�ன் 
ெசயலாளர் சாந்த �ல்வா ெத��த்-
துள்ளார்.  

 ெகாலன்னாைவ களஞ்�யசாைல-
��ருந்து அவர்களுக்கு எ�ெபா-
ருைள வழங்குவதற்கு க�யவள 
கூட்டுத்தாபனம் இணங்�யுள்ளது. 

இவ்வாறான �ன்ன��ல் 
ேநற்றும் மக்கள் �ண்ட வ�ைச�ல் 
காத்�ருந்தனர். பல எ�ெபாருள் 
�ரப்பு �ைலயங்கள் மூடப்பட்�-
ருந்தன.

இலங்ைக �தான...
இந்�யா எந்த �பந்தைனகைள-

யும் ��க்க�ல்ைலெயன ெத��த்-
துள்ள ��யைமச்சர், மூன்று வருட 
தவைண முைற�ல் இலங்ைக 
இதைனத் �ருப்� ெசலுத்தேவண்டு-
ெமன ெத��த்துள்ளார்.  

ெபாதுமக்க�ன் �ரச்�ைனகள் 
இந்த கடனுத� மூலம் �ர்க்கப்ப-
டுமா? என்ற ேகள்�க்கு ப�ல�த்த 
அவர், மக்க�ன் �ர���கள் வர்த்-
தக சமூகத்�னர் அைனவரும் இந்தப் 
�ரச்�ைனைய �ர்ப்பதற்காக ஒன்று-
படேவண்டுெமன அவர் ெத��த்-
துள்ளார்.  

கடனுத� மூலம் மக்களுக்கு 
�ைடக்ககூ�ய நன்ைமகள் ெசன்ற-
ைடவைத அ�கா�கள் உறு� ெசய்-
யேவண்டுெமனவும் அவர் ெத��த்-
துள்ளார்.  

மண்ெணண்ெணய் வ�ைசகள், 
எ�ெபாருள் வ�ைசகள் இன்னமும் 
மு�வுக்கு வராதைத நான் அவதா-
�த்துள்ேளன்  என்று ெத��த்த 
��யைமச்சர், ெபாதுமக்கள் ெபரும் 
ெநருக்க�கைள எ�ர்ெகாண்டுள்ள-
னர் என்பது ெத�வா�ன்றெதனவும் 
ெத��த்துள்ளார்.  

�ல ெபாருட்கள் ��ேயாகம் 
தாமதமானலும் ெபாருட்கள் 
வழங்குவதற்கான உத்தரைவ 
அைமச்சர்கள் ேவகமாக�டுவார்-
கள் எனவும் ப�ல் ராஜபக் ஷ ெத�-
�த்துள்ளார்.  

�னா�டம் வாங்�ய கடன்கைள 
இலங்ைக எப்ேபாதாவது �ருப்� 
ெசலுத்துமா? என்ற ேகள்�க்கு, 
நாங்கள் �ருப்� ெசலுத்துேவாெமன 
அவர் ப�ல�த்தார். 

IMF ெசல்வேத ெபாருத்தமானது...
முன் ைவத்துள்ளதாகவும் மத்�ய 
வங்� ெத��த்துள்ளது.  

அது ெதாடர்�ல் கருத்து ெத��த்-
துள்ள மத்�ய வங்��ன் ஆளுநர் 
அ�த் �வாட் கப்ரால், தற்ேபாைதய 
�ைலைம�ல் �ருப்பம், �ருப்ப-
�ன்ைம எவ்வாறா�னும் சர்வேதச 
நாணய ��யத்�ற்கு ெசய்வதற்கான 
�ர்மானத்ைத ேமற்ெகாள்ள ேவண்�-
யுள்ளது என்றும் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.  

�லவும் ெநருக்க� �ைலக்குத் 
�ர்வு காண்பதற்காக மூன்றாவது 
தரப்�ன் ஒத்துைழப்ைபப் ெபற்றுக் 
ெகாள்வது அவ�யம் என்றும் அவர் 
ெத��த்துள்ளார்.  

எ�னும் நாட்டுக்கு �ைடக்-
கவுள்ள நன்ைமகள் மற்றும் நட்-
டங்கள் ெதாடர்�ல் ��வாக 
கண்கா�த்து அதற்�ணங்கேவ 

ேபச்சுவார்த்ைத நடவ�க்ைககைள 
ஆரம்�க்க ேவண்�யதன் அவ�யத்-
ைதயும் அவர் வ�யுறுத்�யுள்ளார். 
அது ெதாடர்�ல் தாம் ெத�வான 
�ைலப்பாட்�ல் உள்ளதாக நாட்டு 
மக்களுக்கு உைரயாற்�ய ஜனா�-
ப� ெத��த்�ருந்தார் என்பைதயும் 
மத்�ய வங்� ஆளுநர் சுட்�க்காட்�-
யுள்ளார்.  

அவ்வா�ல்லா�ட்டால் தற்ேபா-
ைதய �கவும் ெநருக்க� �ைலைம 
ேமலும் உக்�ரமைடய வாய்ப்பு 
உண்டு என்றும் அவர் கு�ப்�ட்டார்.   

அேதேவைள நாட்�ன் ெபாருளா-
தார ெநருக்க�க்குத் �ர்வு காணும் 
வைக�ல் எட்டு ேயாசைனகைளக் 
ெகாண்ட மகஜைர அரசாங்கத்�டம் 
ைகய�த்துள்ளதாகவும் அவர் ெத�-
�த்துள்ளார்.: 

ரூ. 2,000 நட்டத்�ேலேய...
�ட்ேரா பாதுகாப்பு ேத�ய ஒன்�-
யம் ெத��த்துள்ளது.   

தற்ேபாது 12.5 �ைறயுைடய 
�ட்ேரா சைமயல் எ�வாயு 2,675 
ரூபாவுக்கு �ற்பைன ெசய்யப்படு-
�றது. எ�னும் இதற்காக �ட்ேரா 
�றுவனத்�ற்கு 4,662 ரூபா ெசல-
வாகுவதாக ெத��க்கப்படு-
�ன்றது.   

இேதேவைள �ண்ட நாட்களாக 
நாட்�ல் �ல�ய எ�வாயு தட்டுப்-
பாட்டுக்குத் �ர்வாக ேநற்று முதல் 

சைமயல் எ�வாயு ��ேயா�க்கும் 
நடவ�க்ைககள் ஆரம்�க்கப்பட்-
டன.   

ேநற்று மட்டும் சுமார் ஒரு இலட்-
சத்து 20,000 சைமயல் எ�வாயு 
��ண்டர்கள் சந்ைதக்கு ��ேயா-
�ப்பதற்கு நடவ�க்ைக எடுக்கப்பட்-
டது.   

அத்துடன் நாைள �ங்கட்�ழைம 
3,500 ெமற்�க் ெதான் எ�வாயு 
அடங்�ய கப்பெலான்று நாட்ைட 
வந்தைடயவுள்ளது.  

ேபாராட்டங்கள், கூட்டங்க�ல்...
அவர் இதைனத் ெத��த்தார். 

அவர் ேமலும் கு�ப்�டுைக�ல் ,   
ெகா�ட்19 ெதாற்றுக்குள்ளா-

ேனா�ல் 57 ேபர் அ���ர ��ச்ைச 
���ல் இன்னமும் அனும�க்-
கப்பட்டுள்ளனர். முன்னைர �ட 
தற்ேபாது ெகா�ட்19 ெதாற்று 
�ைலைம ��ரமாக இல்லாத 
ேபா�லும் , முழுைமயாகக் குைறவ-

ைடய�ல்ைல.   
ெதாற்றுக்கான பு�ய �றழ்வுகள் 

ேதாற்றம் ெபறக்கூ�ய வாய்ப்புக்க-
ளும் உள்ளன. 

எனேவ அ�ப்பைட சுகாதார ��-
முைறகைள �ன்பற்� அைனவரும் 
பாதுகாப்பாக ெசயற்பட ேவண்டு-
ெமன்றும் அவர் ேகட்டுக் ெகாண்-
டுள்ளார். 

அெம�க்க அர�யல் ...
இந்�ய பசு�க் கூட்டைமப்புக்கு   

அர்ப்ப�ப்பு வழங்கும் ேநாக்�லும்  
ஒத்துைழப்பு வழங்கும் ேநாக்�லும் 
இந்த �ஜயம் ேமற்ெகாள்ளப்படும் 
என ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.   

அவர் பங்களாேதஷ், இலங்ைக 
மற்றும் புதுெடல்��லுள்ள ெவ�-
யுறவு தரப்�னருடன் ஆேலாசைன-
கைள ேமற்ெகாள்வார்.   

இந்த �ஜயங்க�ன்ேபாது, அவர் 
தைலைம�லான தூதுக்குழு, ��ல் 
சமூகம் மற்றும் வர்த்தக தைலவர்-
கைளயும் சந்�த்து ெபாருளாதாரக் 
கூட்டாண்ைமகைள ேமலும் வலுப்-
படுத்துவதற்கு�ய நடவ�க்ைக-
கைள ேமற்ெகாள்ளுெமன அெம-
�க்க இராஜாங்க �ைணக்களம் 
அ��த்துள்ளது.  

அனும� ேகாரும்...   
ேகா�க்ைக �டுத்துள்ளது.   
�ன்சாரம் மற்றும் எ�ெபாருள் 

ெநருக்க� காரணமாக ேபாக்குவ-
ரத்து ெந�சல் ஏற்படுவதால், உ�ய 
ேநரத்துக்கு ப�க்கு ெசல்வ�ல் 
�க்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக அரச ஊ�-
யர்கள் ெத��க்�ன்றனர்.   

எனேவ ைகேரைக ப�வு இயந்-
�ரத்ைதப் பயன்படுத்தும்ேபாது, 
தாமதமாக வருபவர்களுக்கு சலுைக 
வழங்குமாறு அரசாங்கத்�டம் 
ேகா�க்ைக �டுப்பதாக அச்சங்கத்-
�ன் ெபாதுச் ெசயலாளர் அ�த் 
ேக.�லகரத்ன ெத��த்துள்ளார்.  

அைமச்சர் டக்ளஸ�க்கு  ெகாேரானா...
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட அன்�ஜன் 

ப�ேசாதைன�ல் அைமச்சருக்கு 
ெகாேரானாத் ெதாற்று உறு� ெசய்-
யப்பட்டது.   

இந்�ைல�ல் ம�ந்த ராஜபக் ஷ-
�ன் நாக�காைர �ஜயத்�ன் 
ேபாது அைமச்சர் பங்ேகற்க�ல்ைல-
ெயன்பது கு�ப்�டத்தக்கது.  

��ட்டல் முைற�ல்...
காரணமாக அச்�டுவதற்குத் 

ேதைவயான கா�தங்கைள இறக்கு-
ம� ெசய்ய �றுவனங்கள் பல �ரமங்-
கைள எ�ர்ெகாள்வதாக அ��க்கப்-
பட்டுள்ளது.   

கடந்த 10 ஆண்டுகளாக �ர்க் கட்-

டணம் அ�க�க்கப்பட�ல்ைல 
என்பதனால் தற்ேபாது அந்தத் �ர்-
மானம் ெதாடர்�ல் ப��லைனைய 
ேமற்ெகாள்ளவும் ேத�ய �ர் வழங்-
கல் மற்றும் வ�காலைமப்புச் சைப 
மு�வு ெசய்துள்ளது.  

சுமந்திரன், சாணக்கியன் குறித்து பிள்ைளயான்

ரயில் கட்டணங்கள்  
நாைள முடிவு  
அைமச்சர் திலும் அமுனுகம ெதரிவிப்பு

ெதன்மாகாண தமிழ் கல்விக்கு  
உரமூட்டிய எம்.ேஜ.முஹம்மது' 
நூல் ெவளியீட்டு விழா இன்று
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முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலுள்ள குருந்-
தும்லை பகுதி த�ா்டர்பில பல்வறு 
சர்்ச்சகள மற்றும் வா� விவா�ஙகள 

ந்்டதபற்று வரும் நி்லையில தகாழும்பிலுள்ள 
தபௌத்�ா்லைாக  பவுண்்டசன் என்்ற அ்மப்பு 
குருந்தும்லை �ாது ்காபுரத்தின் புனர்மப்பு 
ந்டவடிக்கக்்ள ஆரம்பித்துள்ளது.

வரலைாற்றுப் புகழ்மிகக த�ாலதபாருள பிர்�-
சமான குருந்தும்லை பகுதியின் �ற்்பா்�ய 
நி்லை்ம்ய ்நரில கண்டறியும் வ்கயில 
தகாழும்பிலிருந்து ஊ்டகவியலைா்ளர்கள குழு -
தவான்்்ற ்மற்படி தபௌத்�ா்லைாக பவுண்்ட-
ஷன் அ்மப்பினர் முல்லைத்தீவுககு அ்ைத்-
து்ச தசன்்றனர்.

த�ாலதபாருள பிர்�சமாக குருந்து ம்லைப்-
பிர்�சம் வி்ளஙகுகி்றது. எனினும் இது தபௌத்-
�ர்களுககு தசாந்�மான �ா? அலலைது இந்துக-
களுககு தசாந்�மான�ா? என்்ற சர்்ச்சயும் 
வா�ப் பிரதிவா�ஙகளும் இன்்்றககும் நீடித்து 
வருகி்றது. எனினும் இரணடு ம�த்�வர்கள மடடு -
மன்றி அ்னத்து மககளும் வந்து ் பாகக கூடிய 
த�ாலதபாருள இ்டமாகவும் இது வி்ளஙகுகி்றது. 

குருந்தும்லையின் �ாது்காபுரம்  மன்னர் 
காலைத்தில நிர்மாணிககப்பட்டது என்ப�ற்கு 
சான்்றாக அ�ன் அ்னத்து கட்ட்ட நிர்மாண 
அ்மப்புகளும் அககாலைத்து கட்ட்டக க்லை்ய 
பின்பற்றிய�ாக அ்மந்துள்ளது. �ாது்கா-
புரம் 'கபுககல' என்்ற மண கற்க்ளால நிர்மா -
ணிககப்படடுள்ளது குறிப்பி்டத்�ககது என்கின் -
்றனர் த�ாலலியல து்்றயின் புனர்நிர்மாணம் 
அலலைது மீள நிர்மாணப்பணிகள தபரும்பாலும் 
சி்�வுற்றுள்ள அந்� கற்க்்ள பயன்படுத்தி்ய 
்மற்தகாள்ளப்படடு வருவ்� காணமுடிந்�து. 
நிர்மாணப் பணிகளில தபரும்ளவிலைா்னார் 
பங்கற்றுள்ளது்டன் இராணுவத்தினர் மற்றும்  
சிவில பாதுகாப்புப் ப்்டயினரும் அதில ஈடுபடுத்-
�ப்படடிருப்ப்� அவ�ானித்்�ாம். ஒரு மீள நிர் -
மாணப் பணியில இராணுவத்தினர் ஈடுபடுத்�ப்ப-
டுகின்்றனர் என்்ற ்களவியும் எை்வ தசய்கி்றது. 
எதிர்த்�ரப்பின் வா்ய மூ்ட்ச தசய்வ�ற்காகவா? 
என்று ஒருவர் ்களவி எழுப்பவும் தசய்�ார்.

இந்� வரு்டத்தின் தபாசன் பணடி்கககு 
முன்னர் நிர்மாணப் பணிக்்ள நி்்றவு தசய்ய 
முடியும் என நிர்மாணப் பணிகளில ஈடுபட -
டுள்ளவர்கள கூறுகின்்றனர். அ�ாவது ஜூன் 
மா�த்துககு முன்னர் ஊ்டகவியலைா்ளர்க்்ளாடு 
த�ாலதபாருள  அதிகாரி கபிலை ்சனாதீர, 
தபௌத்�ா்லைாக பவுண்்டஷன் அ்மப்பின் 
ஊ்டக்ச தசயலைா்ளர் ம்கஷ் ்சனாதீரவும் இப் 
பயணத்தில இ்ணந்துதகாண்டனர்.

நிர்மாணப் பணிகள மற்றும் அஙகுள்ள 
த�ாலதபாருள முககியத்துவம் த�ா்டர்பில இரு-
வரும் த�ளிவுபடுத்தியது்டன் குருந்தும்லை �ாது-
்காபுரம்  மற்றும் அ�்ன அணடிய த�ாலதபா-
ருள பிர்�ச பகுதிகளுககும் அவர்கள எஙக்்ள 
அ்ைத்து்ச தசன்்றனர்.

வவுனியா பிர்�ச த�ாலதபாருளஅலுவலைகத்-
தின் த�ாழிலநுடப அதிகாரியும் குருந்தும்லை 
புனர்மப்பு திட்டத்திற்குப் தபாறுப்பான அதிகா-
ரியுமான  கபிலை ்சனாதீர்வாடு நாம் உ்ரயா-
டிய்பாது அவர் சிலை விஷயஙக்்ளத் த�ாடடுப் 
்பசினார்.

குருந்தும்லை  பகுதியில அகழ்வுப் பணிக்்ள 
க்டந்� வரு்டம் தசப்்டம்பர்  22ஆம் திகதி�ான் 
ஆரம்பித்்�ாம். �ற்்பாது குருந்தும்லை �ாது-
்காபுர புனர்மப்பு பணிகள ஆரம்பிககப்படடு

மும்முரமாக ந்்டதபற்று வருகின்்றன.
புனர்மப்பு பணிகள முடிவ்்டயும் �ருவா -

யில உள்ளன. இந்� �ாது ்காபுரத்தின் முழு-
்மயான உயரம் 35 அடிக்ளாகும். ஏற்கன்வ 
இந்� �ாது்காபுரம் எவவாறு நிர்மாணிககப்படடி-
ருந்�்�ா அதில எந்� வித்தியாசமும் ஏற்ப்டாமல 
அ்�்பான்று இ�்ன நிர்மாணிப்ப�ற்கான ந்ட -
வடிக்ககள முன்தனடுககப்படடுள்ளன.

இ�ற்கான காணி விஸ்தீரணம் 25 ஏககராக 
உள்ள நி்லையில இ�்ன அணடிய குருந்து 
ம்லை   வனப்பகுதி சுமார் 400 ஏககர்க்்ளக 
தகாணடுள்ளது.

இந்� புனர்மப்பு திட்டத்தில த�ாலதபாருள 
�ரப்பு அதிகாரிகள ஐந்து ்பர் பணிபுரிகின்்றனர். 
நிர்மாணப் பணிகளுககு நிதி உ�வி வைஙகும் 
ஜகத் சுமதி பாலைவின் அதிகாரிகளும் உள்ளனர். 

அ�்னவி்ட இராணுவத்தினர் மற்றும் சிவில 
பாதுகாப்பு ப்்டயினரின் ஒத்து்ைப்புககளும் 
எமககுக கி்்டககின்்றன.

புனர்மப்புககான அகழ்வின்்பாது சிலை 
தபாருடகள எமககு கி்்டத்�ன. யா்னயின் 
முகம் ்பான்்ற சி்லைகளும் காணப்பட்டன. 
அத்து்டன் இது தபௌத்� வழிபாடடு �லைம் என்-
ப�ற்கான சிலை புரா�னப்தபாருடகளும் கி்்டத்-
துள்ளன.இ�்ன அணடிய பகுதிகளில பாரிய 
கட்ட்டஙகள இருந்��ற்கான சி்�வு ஆ�ாரங-
கள கி்்டத்துள்ளன. எனினும் அ்� ்வத்து 
எவவ்ளவு மககள இஙகு அககாலைப்பகுதியில 
வசித்திருககக கூடும் என்ப்� அனுமானிகக 
முடியாது. 

இ�்ன அணடிய�ாக குருந்தும்லை கு்ளம் 
�ணணிமுறிப்பு கு்ளம் ஆகியன காணப்படுகின்-
்றன.நாக தீபவுககு அடுத்�படியாக இந்� இ்டம் 
ஒரு வழிபாடடு �லைமாக இருந்துள்ளது. அனுரா -

�புர வரலைாற்றிலும் இது குறிப் -
பி்டப்படடுள்ளது.

புரா�ன எழுத்து்ச சுவடி-
கள காணப்பட்டன. அதில 
மத்திய காலை சிஙக்ள எழுத் -
துகக்்ள ஒத்��ான எழுத் -
துககள கலலில தபாறிககப்-
படடுள்ளன. அ்வ 1700 

வரு்டஙகளுககு முற்பட்ட்வ என குறிப்பி்ட 
முடியும். அ்வ நான்காவது உ�ய மன்னனு்்ட-

ய�ாகும். கிறிஸ்து வரு்டம் 946-954 காலைத்்� 
அது குறிககின்்றது மகாவம்சத்தின் பிரகாரம் 
விஜயன் இலைங்க வந்து திருமணம் தசய்து 
ஒரு புதிய சமூகத்்� உருவாககிய்பா்� 
சிஙக்ள தமாழியும் படிப்படியாகத் ்�ான்றியி-
ருகக முடியும். கி.பி. 946 காலைத்�ல அம்தமாழி 
எவவ்ளவு தூரத்துககு வசனஙக்்ள எழுதும் 
அ்ளவுககு வ்ளர்்சசி கணடிருககுமா? என்்ற ்கள-
வியும் உள்ளது என்்றார் அவர்.

குருந்தும்லை த�ாலதபாருள பிர்�சத்திற்கு 
ஒரு நீண்ட வரலைாறு உள்ளது. அது இந்து, 
தபௌத்� ம�ஙகள மற்றும் மன்னர்க்்ள அடிப்ப-

்்டயாகக தகாண்ட்வ. அ்சாக மன்னன் ்�வ-
நம்பிய தீசன் உளளிட்ட மன்னர்கள அ�்னாடு 
சம்பந்�ப்படுகின்்றார்கள.

இத் �ாது்காபுரத்துககு வரு்வாமானால    
(கி.மு. 571-604)ல மு�லைாவது அகக்பா மன் -
னனால அ்மககப்பட்ட�ாகவும் நான்காவது 
அகக்பா (கி.மு 667- 683)மன்னரின் காலைத்-
தில அது மு்்றயாக ஸ்�ாபிககப்பட்ட�ாகவும் 
த�ரிவிககப்படுகி்றது. எனினும் மகாவம்சத்தில 
மு�லைாவது விஜயபாகு மன்னன் காலைத்தில 
(1055-1110) அது ஸ்�ாபிககப்பட்ட�ாக த�ரி-
விககப்படுகி்றது. (மகாவம்சம் 1963: 41,16)

குருந்தும்லை அடிவாரத்திலுள்ள குருந்து 
ம்லை கு்ளம் அஙகு நிலைவிய �ணணீர் பிர்ச-
சி்ன்ய தீர்ப்ப�ற்காக மூன்்றாவது மகிந்� 
மன்னன் அவரது ம்னவி மற்றும் மகளு்டன் 
அப் பிர்�சத்திற்கு வரு்க �ந்��ன் பின்னர் 
அ்மககப்பட்ட�ாகவும் அது த�ா்டர்பான கல-

தவடடு பற்றி  1905 த�ாலதபாருள அறிக்க-
யில குறிப்பி்டப்படடுள்ள�ாம் இதுவ்ர கி்்டகக-
வில்லை.

எனினும் இந்� பகுதியில சி்�ந்� நி்லையில 
்மலும் ஒரு கலபடடு கி்்டத்திருப்ப�ாக த�ால-
தபாருள அதிகாரி கூறுகி்றார்.

மகிந்� ்�ரின் காலைத்திற்கு முன்ன்ர குருந்து 
ம்லையில. விகா்ரகள த�ாகுதி அ்மந்திருந்� 
�்டயஙகள  உள்ள�ாகவும் அஙகு தபௌத்� பிக-
குகள நூற்றுககணககில வரு்க �ந்து வாழ்ந்�-

�ற்கான  சான்றுகள காணப்படுவ�ாகவும் அவர் 
கூறுகி்றார்.

என்னும் இ்்டப்பட்ட காலைத்தில இந்து பக�ர்-
கள அ�்ன ்காவிலைாக உப்யாகித்து வழிபா-
டுக்்ள ்மற்தகாண்ட�ற்கான �்டயஙகளும் 
அஙகு காணப்படுகின்்றன என்பது அவர் கூறும் 
முககிய வி்டயம்.

யுத்� காலைத்தில முல்லைத்தீவு பகுதி்ய விடு -
�்லைப் புலிகள வசப்படுத்திக தகாணடிருந்� 
்பாது இந்�  பிர்�சத்தில பு்�யல ்�ாண-
்டப்படடிருககலைாம் என்ப்� ருசுப்படுத்தும் 
வ்கயில ஆைக குழிகள காணப்படுகின்்றன. 

சிலை்வ்்ள ்மற்படி விகா்ரககு அ்சாக 
மன்னனின் அனுசர்ண கி்்டத்திருகக-
லைாம் எனவும் கற்ப்னகள நிலைவுகின்்றன. 
அ்�்வ்்ள அவ்ர நி்னவு கூரும் வ்கயில 
இந்� விகா்ர நிர்மாணிககப் பட்ட�ாகவும் கற்ப-
்னகள நிலைவுகின்்றன.

அ்சாக மன்னன் புத்� காயா, த�ன்னிந்தியா 
மற்றும் அவற்்்ற அணடிய பகுதிகளில விகா-
்ரக்்ள நிர்மாணித்துள்ள�ாக த�ரிவிககப்படு-
கி்றது. என்வ த�ன்னிந்தியாவு்டன் இந்� புனி� 
பிர்�சத்திற்கு தநருஙகிய த�ா்டர்புகள இருந்தி -
ருககக கூடும். என்ப்�யும் அந்�த் த�ாலதபா-
ருள அதிகாரி சுடடிககாடடினார்.

இன்தனாரு வி்சஷம் என்னதவன்்றால, 
க்பாக கற்க்்ளப் பயன்படுத்தி நிர்மாணிககப்-
படடுள்ள �ாது்காபுரம் இலைங்கயில குருந்து 
ம்லையில  மடடு்ம உள்ளது என்ப�ாகும். இவ-
வா்றான �ாது்காபுரம் நாடடின் ்வறு எந்�ப் 

பகுதியிலும் காணப்ப்டவில்லை 
என்பதும் முககியமான�ாகும். 
மண குன்றில நிர்மாணிககப்-
படடுள்ள இந்� �ாது்காபுரம் 
நீண்ட காலைமாக கா்டாகக 
காணப்பட்டது. நான் தபௌத்� 
மகா சம்்ம்ளனத்தின் �்லை -
வராக தசயற்பட்ட காலைத்தில 
எலலைாவலை ்ம�ா-
னந்� ்�ரர் மூலை்ம 
கு ருந் து ம ் லை 
த�ா்டர்பில அறிந்து 
தகாண்்டன். அ�ன் 
பின்னர் த�ாலதபா-
ருள தி்ணகக்ள 
பணிப்பா்ளர் நாய-
கத்்� சந்தித்து அது 
த�ா்டர்பில கலைந்து-
்ரயாடி்னன்.

இந்� வரலைாற்று 
பிரசித்தி தபற்்ற 
குருந்தும்லை �ாது-
்காபுரத்்� எமது 
அடுத்� பரம்ப்ரககு 
எடுத்து்ச தசலவது 
அவசியம் எனக கரு -
தி்னன். அ�னால 
அ�்ன புனர-
்மப்பு்ச தசய்யும் 
பணிக்்ள நான் ஆரம்பித்்�ன். அ�ற்தகன 
55 இலைடசம் ரூபா மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டது. 
�ற்்பாது நிர்மாணப் பணிகள நி்்றவ்்டயும் 
நி்லையில காணப்படுகின்்றன" என்றும் கபிலை்ச-
னாதீர த�ரிவித்�ார்.

யுத்�ம் முடிவுககு வந்� 
2009ஆம் ஆணடுககு பின்னர் 
இத்�்கய �்்டதசய்யப்பட்ட 
வன பகுதிகளுககுள பிர்வசிப்-
ப�ற்கான வாய்ப்புகள கி்்டக-
கப் தபற்்றதும்  முல்லைத்தீவு 
வவுனியா மன்னார் மற்றும் 
கிளிதநா்சசி மாவட்டஙகளில 
காடுகளில ம்்றந்து உள்ள நூற்-
றுககணககான த�ாலதபாருள  
சி்�வுகள  கணடுபிடிககப்பட-
டுள்ளன.

அ�்னயடுத்து அந்� த�ால-
தபாருள இடிபாடுகள தபௌத்� 
ம�த்திற்கு தசாந்�மான்வ 
அஙகு தபௌத்� பிககுகள வாழ்ந்துள்ளனர். 
தபௌத்� விகா்ரகள இருந்துள்ளன என தபௌத் -
�ர்களும், அது தபௌத்� �லைம் அலலை.இந்து 
்காவிலக்்ள தகாண்ட �லைஙகள என்றும் 
அது �மிைர்களுககு தசாந்�மான்வ என்றும் 
�மிைர்களும் கூறி வருகின்்றனர். இந் நி்லையி-
்லை்ய 2013 ஓகஸ்ட மா�ம் இந்� பிர்�சம் 
ஒரு த�ாலதபாருள �லைமாக வர்த்�மானி மூலைம் 
அறிவிககப்பட்டது.

இது இப்படி இருகக இலைங்கககு சஙகமித்-
தி்ர வரு்க�ந்� வரலைாறு முல்லைத்தீ்வ்ய 
அடிப்ப்்டயாக தகாணடிருப்பது பற்றி முல்லைத் -
தீவிலுள்ள ஆசிரியர் ஒருவருன் ்பசி்னாம்.

"தபௌத்�ம�ம் சிஙக்ள மககளுககு மடடும் 
தசாந்�மானது அலலை. தபௌத்�ர்கள �மிைர்கள 
இன்றும் இந்தியாவில வாழ்கின்்றனர். சஙகமித்-
தி்ர மற்றும் அவ்ராடு  வந்�வர்கள இந்துகக-
்ளாக்வ இருந்�னர் வ்டககில இந்துமககள வாழ் -
கின்்ற பிர்�சத்திற்கு அவர்கள வந்��ற்கான 

காரணம் இந்துககள தபௌத்�த்்� பாதுகாப்பர் 
என்்ற நம்பிக்கயில�ான். அவர் ஒரு ்பாதும் 
த�ன் பகுதிககு்ச தசலலை வில்லை. 

்மற்படி குருந்தும்லை பகுதி �மிழ் மகக -
ளுககு தசாந்�மான காணிகளி்லை்ய உள்ளது. 
்சாலபரி காலைத்தி்லை்ய அந்� காணிகளுக-
கான உறுதிப்பத்திரஙகள வைஙகப்படடுள்ளன. 
அந்� வ்கயில இத்�்கய த�ாலதபாருள பிர-
்�சஙக்்ள பாதுகாப்பதில இந்து மககளுககு 
தபாறுப்பு உள்ளது. அவர்கள அ�்ன தசய்வார்-
கள. அ்� விடுத்து த�ாலதபாருளக்்ள பாது-
காப்ப�ற்காக அஙகு விகா்ரக்்ள அ்மத்து 
அ�ன் பின்னர் அஙகு சிஙக்ள தபௌத்�ர்க்்ள 
குடி்யற்றும் ்நாககத்்�்ய �மிழ் மககள 
எதிர்ககின்்றார்கள. அ்னத்தும் இந்தியாவில 
இருந்்� இலைங்க வந்�ன. வ்டககின் பல்வறு 
பகுதிகளிலும் த�ாலதபாருள பிர்�சஙகள 
காணப்படுகின்்றன. அ்வ த�ாலதபாருள 

பிர்�சஙக்ளாக மடடும் பாதுகாககப்பட்டால 
எந்� எதிர்ப்புகளும் எை ்வணடிய அவசியம் 
கி்்டயாது. ஆனால த�ாலதபாருள என்்ற 
தபயரில �மிழ் மககளின் பிர்�சஙகளில 
சிஙக்ள மகக்்ள குடி்யற்றுவ�ற்காக  ந்ட -

வடிக்ககள ்மற்தகாள்ளப்படுகி -
்றது. 

அ�்ன்ய �மிழ் மககள எதிர்க -
கின்்றனர்" என்பது இவர் �ரப்பு 
வா�ம். 1919 காலைஙகளில அது 
த�ா்டர்பில நீதிமன்்றத்தில வைககு 
த�ா்டரப்படடுள்ள நி்லையில 
அ�ன்பின்னர் எதிர்தகாள்ள 
்நர்ந்� தகா்ரானா ்வரஸ் 
சூழ்நி்லை அ�்னாடு இ்ணந்� 
பல்வறு காரணஙகள காரணமாக 
அ்வ கி்டப்பில ்பா்டப்படடுள்ளன.

�ற்்பாது குருந்தும்லை �ாது்கா -
புரம் புனர்மககப்படடு வருகி்றது. 
அ�்ன அணடிய பிர்�சஙகளில 

அடுத்�டுத்து புனர்மப்பு ந்டவடிக்ககள  
்மற்தகாள்ளப்ப்டவுள்ளன. அ�ற்கான நிதி 
யு�வி்ய தகாழும்பில தபௌத்�ா்லைாக பவுண -
்்டஷன் வைஙகுவது்டன் அ�ன் �்லைவர ஜகத் 
சுமதிபாலை இது த�ா்டர்பில அர்ப்பணிப்பு்டன் 
தசயற்படடு வருகின்்றார்.

இந்� கடடு்ரயில ்மலும் பல்வறு வி்ட-
யஙகள உள்ள்டககப்ப்ட ்வணடும். இ்டப்பற்-
்றாககு்்ற காரணமாக ்சர்த்துக தகாள்ளப்-
ப்டவில்லை மற்த்றாரு சந்�ர்ப்பத்தில அது 
த�ா்டர்பாக ்பசலைாம்.

முரண்பாடுகளின்றி 
குருந்துமலை 
விவகபாரம் தீர்ககப்ட 
வவணடும்!

ப�ௌத்தத்்த ்தமிழ், சிங்களம் 
என பிரிததுப் �ார்க்கலாமா?

்நரடி ரிப்்பார்ட :

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்...?
ப்டஙகள: 

துஷ்மந்த ்மோயோதுன்லனே

கபிலை ்சனாதீர
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‘நாடு முகங்காடுத்துள்ள இடர் -
பாடுகளிலிருந்து மீட்சி ்பறுவ -
தற்கு அமைவரும் ஒன்றிமைய 
வவண்டும்’ எை அவர் வகாரிக் -
மகவிடுத்திருந்தார். அவருமடய 
உமை குறித்து எதிர்க்கட்சியிைர் 
விமர்்சைஙகம்ள முன்மவத்திருந்தாலும், 
ஜைாதிபதி தைது உமையில் நாட்டின் தற்-
வபாமதமய நிமைமய மமைபபதற்காை எந்த 
முயற்சிமயயும் வமற்்காள்ளவில்மை.

இன்மைய இந்த நிமைமமயிலிருந்து 
மீளவதற்கு வமற்்காள்ளவிருக்கும் முயற்-
சிகளுக்கு மக்களின் முழுமமயாை ஒத்து-
மழபமப ஜைாதிபதி வகாரியிருந்தார்.

இதுவபான்ை தருைஙகள ்தாடர் ்நருக் -
கடிகள ஏற்படும் வபாது, சிை விடயஙகள 
எமது கட்டுபபாட்டுக்கு அபபாற்பட்ட-
மவயாகக் காைபபடுகின்ைை. இைஙமக 
ரூபாவின் ்பறுமதிமய மிதக்க விடுவதற்கு 
எடுக்கபபட்ட தீர்மாைம் மற்றும் எரி்பா -
ருள விமை அதிகரிபபு வபான்ைவற்மை இதற்-
காை உதாைைஙக்ளாகக் கூைைாம்.

இருந்தவபாதும் தற்வபாமதய ்பாரு்ளா -
தாை சூழலில் இமவ தவிர்க்க முடியாதமவ. 
உண்மமயில், மக்கள அனுபவிக்கும் அ்்சௌ -
கரியஙகளுக்கு தீர்வு காை கடுமமயாை தீர்-
மாைஙகம்ள விமைவாக எடுக்கத் தீர்மானித்-
துள்ளதாகவும், தைது நடவடிக்மககளுக்குப 
்பாறுபவபற்பதாகவும் ஜைாதிபதி தைது 
உமையில் ்தளிவாகக் கூறியிருந்தார்.

ஜைாதிபதி சுட்டிக்காட்டியபடி, நமது 

தற்வபாமதய பிைச்சிமைகளுக்கு ்காவிட்-19 
மாத்திைவம காைைமாக இல்ைாவிட்டாலும், 
அதுவவ அடிபபமடக் காைைம் என்பமத 
நாம் ஏற்றுக் ்காண்வட ஆக வவண்டும். 
தடுபபூசிகள, பரிவ்சாதமைகள, சிகிச்ம்சகள 
மற்றும் தனிமமபபடுத்தல் வபான்ைவற்றுக் -
காக 1000 பில்லியன் ரூபாவுக்கும் அதிக-
மாை பைம் அைசுக்குச் ்்சைவாகியுள்ளது.

இந்தத் ்தாற்றுவநாய் நிமைமம அை்சாங -
கத்துக்குக் கிமடக்க வவண்டிய நிதி வருமா-
ைஙகளிலும் தாக்கத்மத ஏற்படுத்தியிருந்தது. 

சிை வ்ளர்ந்த நாடுகளுடன் ஒப -
பிடும் வபாது நாம் ்காவிட்மட 
்வற்றிகைமாகக் கட்டுபபடுத்தி-
யுளவ்ளாம் என்பமதயும் யாரும் 
மறுக்க முடியாது.

 'உஙகளின் அன்ைாட வாழ்க் -
மகக்குத் வதமவயாை அத்தியாவ -
சியப ்பாருட்களின் தட்டுபபாடு 
மற்றும் விமைவாசி உயர்மவ நான் 
நன்கு அறிவவன். எரிவாயு தட் -
டுபபாடு மற்றும் அவதவபான்று, 
எரி்பாருள தட்டுபபாடு. மின்-
்வட்டு வபான்ை பிைச்சிமைகம்ள 
நான் நன்கு அறிவவன். கடந்த 
இைண்டு மாதஙக்ளாக ்பாதுமக் -
கள அனுபவித்த பை இன்ைல்கள 
குறித்தும் நான் நன்ைாக உைர்ந்துள-
வ்ளன். அதற்காக எஙக்ளால் ்்சய்ய 
முடிந்த அமைத்மதயும் நாம் 
்்சய்தாலும், எஙகள கட்டுபபாட்-
டிற்கு அபபாற்பட்ட காைைஙகளி-
ைால் இந்த நிமைமம ்தாடரும் 

என்பமத நான் அறிவவன்.
 நான் ்்சய்யும் ்்சயல்களுக்கு நான் 

்பாறுபவபற்கிவைன். ்பாதுமக்கள அனு-
பவிக்கும் ஒரு சிை சிக்கைாை வாழ்க்மக 
முமைகளுக்கு தீர்வு காை இன்று நான் கடு-
மமயாை முடிவுகம்ள எடுக்க உறுதி பூண் -
டுளவ்ளன். அதற்கு உதவ வதசிய ்பாரு -
்ளாதாை ்சமபமயயும், அதற்கு ஒத்துமழபபு 
வழஙக ஒரு ஆவைா்சமைக் குழுமவயும் 
நியமித்வதன். இதன் மூைம், நான் எடுக்-
கும் முடிவுகள ்்சயற்படுத்தபபடுகிைதா 

என்பமத ்தாடர்ந்து கண்காணிக்க-
வும் நடவடிக்மக எடுபவபன். எைவவ, 
மக்களுக்காக நான் வமற்்காளளும் 
நடவடிக்மககளில் நம்பிக்மக மவக்கு-
மாறு நான் உஙகம்ள முதலில் வகட்டுக் 
்காளகிவைன்' எை ஜைாதிபதி வகாட்-
டாபய ைாஜபக்ஷ தைது உமையில் குறிப -
பிட்டிருந்தார்.

இதற்கும் அபபால் நாடு எதிர்்காண்-
டுள்ள ்பாரு்ளாதாை ்நருக்கடியிலி-
ருந்து மீளவதற்கு ்சர்வவத்ச நாைய நிதி-
யத்தின் உதவிமய நாடுமாறு பல்வவறு 
தைபபிைர் வகாரிக்மக விடுத்து வந்தைர். 
இருந்தவபாதும் இது விடயத்தில் அை-
்சாஙகம் உறுதியாை நிமைபபாட்மட 
எடுக்காமலிருந்து வந்தது.

இந்த நிமையில், ்சர்வவத்ச நாைய 

நிதியத்துடன் இமைந்து ்்சயற்படவிருபப -
தாக ஜைாதிபதி தைது உமையில் குறிபபிட்-
டிருந்தார். நிமைமமகள வமா்சமமடந்த 
பின்ைர் இத்தீர்மாைம் எடுக்கபபட்டிருப-
பதாக எதிர்க்கட்சிகள விமர்சித்தாலும், 
நாட்மட ்சரியாை பாமதக்குக் ்காண்டு 
்்சல்ை இத்தீர்மாைம் வைவவற்கபபட வவண்-
டியதாகும்.

இது மாத்திைமன்றி, ஜைாதிபதி தமை-
மமயில் அமமச்்சைமவ அமமச்்சர்கம்ளக் 
்காண்ட ்பாரு்ளாதாை கவுன்சில் அமமக் -
கபபட்டிருந்தது. இந்த நிமையில் இதற்கு 
ஆவைா்சமை வழஙகுவதற்காக 16 துமை்சார் 
விற்பன்ைர்கள நியமிக்கபபட்டுள்ளைர். 
இவர்கள அமைவரும் ஒன்றிமைந்து 
நாட்மட ்சரியாை பாமதயில் ்காண்டு 
்்சல்வதற்காை கூட்டு முயற்சிகம்ள எடுக்க 
வவண்டும் என்பவத மக்களின் எதிர்பார்பபா-
கவுள்ளது.

 அவதவநைம், இைஙமகக்கு வரும் சிக்கல்-
களின் வபாது உடைடியாகக் மக்காடுக்-
கும் உற்ை நண்பைாக வி்ளஙகும் இந்தியா 

மீண்டும் ஒருமுமை எமக்கு உதவிக்கைம் நீட்-
டியுள்ளது. இந்தியாவுக்கு விஜயம் வமற் -
்காண்டுள்ள நிதி அமமச்்சர் பசில் ைாஜபக்ஷ 
இந்தியத் தைபபிைருடன் நடத்திய வபச்சு -

வார்த்மதகளுக்கு அமமய 1 பில்லியன் 
அ்மரிக்க ் டாைர் கடன் உதவிமய இந்தியா 
வழஙகியுள்ளது.

இது ்தாடர்பாை ஒபபந்தத்தில் திமைவ்ச -
ரியின் ்்சயைா்ளர் ஆர்ட்டிக்கை மகச்்சாத்திட் -
டிருந்தார். எரி்பாருட்கம்ளக் ்காளவைவு 
்்சய்வதற்கு ஏற்கைவவ இந்தியா கடமை 
வழஙகியிருந்த நிமையில், தற்்பாழுது அத் -
தியாவசியப ்பாருட்கள உளளிட்டவற்றின் 
்காளவைவுக்கு இந்தக் கடன்்தாமகமய 
வழஙகியுள்ளது. இந்தியாவுக்கும், இைங-

மகக்கும் இமடயில் காைபபடும் உைவு -
கம்ள வலுபபடுத்தும் மற்று்மாரு ்சந்தர்பப -
மாக இது அமமகிைது.

 கடந்த காைஙகளில் பல்வவறு ்சந்தர்பபஙக -
ளில் இந்தியா எமக்கு உதவிக்கைம் நீட்டியுள-
்ளது. குறிபபாக எல்.ரி.ரி.ஈயிைருக்கு எதிைாை 
இறுதி யுத்தம், சுைாமி அைர்த்தம், ்காவிட் 
்தாற்றுவநாய் சூழல் எைப பல்வவறு ்சந் -
தர்பபஙகளில் இைஙமகக்கு முதன் முதலில் 
உதவிகம்ளச் ்்சய்த நட்பு நாடாக இந்தியா 
வி்ளஙகுகிைது. இந்த வரிம்சயில் ்பாரு்ளா -
தாைப பிைச்சிமைகம்ளத் தீர்க்கும் அை்சாங-
கத்தின் முயற்சிகம்ளப பைபபடுத்தவும் 
இந்தியா தற்்பாழுது முன்வந்துள்ளது.

நாட்மட ்சரிவிலிருந்து மீட்பதற்கு உறுதி-
யாை ்காளமககள பின்பற்ைபபட வவண்-
டியதன் அவசியம் உைைபபட்டிருக்கும் 
அவதவநைம், ஆளும் கட்சி, எதிர்க்கட்சி 
என்ை வவறுபாடுகள இன்றி அமைவ-
ரும் ஒன்றிமைந்து ்்சயற்பட வவண்டிய 
காைகட்டமாகவும் இது அமமந்துள்ளது. 
விமைவாசி அதிகரிபபுக் காைைமாக மக்கள 

மத்தியில் அதிருபதி ஏற்பட்டுள்ளது என்பது 
உண்மமவய.

இருந்தவபாதும் இந்தச் சூழமைப பயன்-
படுத்தி எதிர்க்கட்சிகள சுயைாப அைசியல் 

்்சய்யக் கூடாது. நாடு மிகவும் வமா்சமாை 
நிமைக்குச் ்்சல்வமதத் தடுக்க கட்சி வபதங -
கம்ள மைந்து எதிர்க்கட்சிகள அைசுக்கு ஒத் -
துமழபபு வழஙக வவண்டும். தற்்பாழுது 
இருக்கும் நிமையில் ஆட்சி அதிகாைத்தில் 
ஏற்படக் கூடிய மாற்ைம் பிைச்சிமைகம்ளத் 
தீர்க்காது என்பமதயும் அவர்கள கவைத்தில் 
்காள்ள வவண்டும்.

இரு நாடுகளுக்கும் இமடவய ்நருக் -
கமாை நட்புைவுகள வைைாற்று ரீதியாக 
நிைவி வருகின்ைை. பண்மடய மன்ைைாட்-
சிக் காைம் ்தாட்டு இந்த நட்புைவு நிைவி 
வருகின்ைது. இைஙமக_ இந்திய மன்ைர்க-
ளுக்கிமடவய பண்மடய காைத்தில் ்நருக்-
கமாை நட்புைவுகள நிைவி வந்ததற்காை வை-
ைாற்று ஆதாைஙகள உள்ளை. இைஙமகயில் 
அைசியல் ்நருக்கடி நிைவிய வவம்ளயில் 
இஙகிருந்த மன்ைர்கள இந்திய மன்ைர்களி-
டம் நட்புரீதியில் உதவிகள வகாரியுள்ளைர். 
அவவவம்ளயில் ்தன்னிந்திய மன்ைர்கள 
பமடகம்ள அனுபபி உதவி புரிந்துள்ளைர்.

அவதவபான்று ்தன்னிந்திய மன்ைர்கள 
சிைருக்கு அந்நாளில் இைஙமக அை்சர்கள 

உைவுத் வதமவக்காை ்பரும -
்ளவு ்நல்மை அனுபபி  மவத் -
ததாக வைைாற்றுக் குறிபபுகள 
உள்ளை. நட்புைவு ரீதியாகவவ 
இந்த உதவிகம்ள இைஙமக மன் -
ைர்கள அனுபபி மவத்துள்ளைர்.

இவவாைாை நட்புைவு வை-
ைாற்று ரீதியாக ்தாடர்ந்தபடி 
வந்துள்ளது. இைஙமகயில் 
சிறிமாவவா பண்டாைநாயக்க பிை-
தமைாகப பதவி வகித்த காைத்-
தில் வஜ.வி.பியிைர் ஆயுதக் 
கி்ளர்ச்சியில் ஈடுபட்டு நாட்மடக் 
மகபபற்றுவதற்குத் திட்டமிட்டி-
ருந்தைர். ஆைால் அவர்க்ளது திட்-
டத்மத முன்கூட்டிவய அறிந்து 
்காண்ட அன்மைய அைசு வஜ.வி.
பியிைரின் பயஙகைவாதத்மத 
அடக்கியது.

அன் ம ை ய 
இந்த ்நருக்கடி 
வவம்ளயில் இைங-
மகக்கு உடைடி-
யாகவவ மக்கா -
டுத்து உதவ 

இந்தியா தயாைாக இருந்தது. இவத வபான்-
றுதான் இைஙமகயில் புலிகள இயக்கத்தின் 
தீவிைவாதப வபாைாட்டத்மத முடிவுக்குக் 
்காண்டு வருவதற்கும் இந்தியா தைது பங-
களிபமப அன்று வழஙகியிருந்தது.

இமவ்யல்ைாம் இந்திய_ இைஙமக 
நட்புைவின் அமடயா்ளஙக்ளாகும். இைங-
மகக்கு ்நருக்கடி ஏற்படுகின்ை எந்த 
வவம்ளயிலும் இந்தியா மக்காடுபபதற்கு 
தயஙகப வபாவதில்மை என்பமதவய இந்த 
வைைாற்று நிகழ்வுகள எமக்கு உைர்த்துகின்-
ைை. ்நருக்கடி வவம்ளயில் வதாள்காடுக் -
கும் தைது நட்புைவுக் ்காளமகயில் இருந்து 
இந்தியா என்றுவம பின்வாஙகியதில்மை 
என்பது இன்மைய காைத்திலும் நன்கு புரி -
கின்ைது.

இைஙமக தற்வபாது ்பாரு்ளாதாை ்நருக் -
கடிக்கு முகம் ் காடுத்துள்ளது. உைக்ளாவிய 
்காவிட் ்பருந்்தாற்றிைால் எமது நாட்-

டுக்கு ஏற்பட்டுள்ள ்பாரு்ளாதாை 
வீழ்ச்சி இதுவாகும். எரி்பாருள 
பற்ைாக்குமை, மின்்சாை தயாரிப-
புக்காை ்்சைவிைம், அன்ைாட 
பாவமைப ்பாருட்களின் 
விமைவயற்ைம் என்்ைல்ைாம் 
இைஙமக ்பாரு்ளாதாை ்நருக்க-
டிகளுக்கு முகம் ்காடுத்துள்ளது.

உளநாட்டுப ்பாரு்ளாதா-
ைத்மத சீைமமத்து முன்மைய 
நிமைமமக்கு மீண்டு வருவதா -
யின் இைஙமகக்கு சிை காைம் 
வதமவபபடு்மன்பவத ்பாரு -
்ளாதாை நிபுைர்களின் கருத்தா-

கும். ஆைால் அதுவமை இைஙமக ்பாரு-
்ளாதாை ்நருக்கடிமய ்சமாளித்தபடி ்்சன்று 
்காண்டிருக்க முடியாது. அவ்சைமாை கட-
னுதவிகளின் மூைவம இன்மைய ்நருக்க-
டியில் இருந்து இைஙமகயிைால் விடுபட 
முடியும்.

தற்வபாமதய இக்கட்டாை நிமைமமயில் 
இைஙமகக்கு இந்தியா மக்காடுத்து உதவி-
யுள்ளது. இந்தியா இபவபாது இைஙமகக்கு 
வழஙகியுள்ள கடனுதவிமய வைைாற்று 
ரீதியாை நட்புைவின் முக்கிய அமடயா்ள-
மாகவவ நாம் கருத வவண்டும். 'பிக் பிைதர்' 
என்ை மூத்த ்சவகாதைன் நிமைமமயில் 
இருந்து இந்தியா ஒருவபாதுவம பின்வாங-
கப வபாவதில்மை என்பதுதான் யதார்த்தம்.

ஒரு பில்லியன் அ்மரிக்க ்டாைர் கடனு -
தவிமய இைஙமகக்கு இந்தியா இபவபாது 
வழஙகியுள்ளது. இைஙமகமய நிதி ்நருக்-
கடியில் இருந்து மீட்பதற்கும், மருந்து, 

உைவு மற்றும் அத்தியாவசியப ்பாருட்-
கம்ள வாஙகுவதற்கும் இந்தியா இந்த ஒரு 
பில்லியன் ்டாைர் கடமை கடந்த வியாழ-
ைன்று வழஙகியது.

இந்திய மத்திய ்வளியுைவுத்துமை 
அமமச்்சர் ்ஜய்்சஙகர், இைஙமக நிதி 
அமமச்்சர் பசில் ைாஜபக்ஷ ஆகிய இருவரும் 
'வீடிவயா ்கான்பைன்ஸ்' வாயிைாக கடந்த 
மாதம் வபச்சு நடத்தியிருந்தைர். இமதய-
டுத்து இைஙமக அைசு எரி்பாருள ்காள-
முதல் ்்சய்ய 3750 வகாடி ரூபா(இந்திய 
நாையப ்பறுமதி) உதவித் ்தாமகமய 
அளிக்க இந்திய அைசு அபவபாது ஒபபுக் 
்காண்டிருந்தது.இந்நிமையில் இந்திய ஏற் -
றுமதி - இைக்குமதி வஙகி_ இைஙமக அைசு 
இமடவய கடன் உதவிக்காை ஒபபந்தம் 
மக்யழுத்தாகியுள்ளது.

இைஙமகயின் ்பாரு்ளாதாை வீழ்ச்சிமய 
ஈடுகட்டும் வமகயில், இந்தியாவுடன் கடன் 
ஒபபந்தத்தில் மக்யழுத்திடுவதற்காக நிதி -
யமமச்்சர் பசில் ைாஜபக்ஷ புதுடில்லி ்்சன்றி-
ருந்தார். இைண்டு நாள பயைமாக இந்தியா 
்்சன்றிருந்த பசில் ைாஜபக்ஷ, மத்திய அைசு -
டன் முக்கிய வபச்சுவார்த்மத நடத்தியிருந் -
தார். அதமையடுத்வத இந்திய கடனுதவி 
கடந்த வியாழைன்று மகச்்சாத்தாைது.

இந்தியா ஏற்கைவவ கடந்த மாதம் இைங-
மகக்கு 3,750 வகாடி ரூபாய் கடனுதவி 
அளித்திருந்தமம குறிபபிடத்தக்கது. இத்-
்தாமகமய ்காண்டு இந்தியாவிடம் 
இைஙமக எரி்பாருட்கம்ள வாஙகியிருந்-
தது.

இைஙமகயின் ்பாரு்ளாதாைத்தில் 
முக்கிய பஙகு வகித்துவரும் சுற்றுைாத் 
துமை, ்காவைாைா காைைமாக கடந்த 
இைண்டு ஆண்டுக்ளாக வீழ்ச்சியமடந்துள-
்ளது. இைஙமகயின் ்பாரு்ளாதாை வீழ்ச்-
சிக்கு இதுவும் முக்கிய காைைமாகும்.

இைஙமகக்கும் இந்தியாவுக்குமிமடயி-
ைாை நட்புைவில் முன்ைர் சிை காைம் இமட-
்வளி்யான்று நிைவியதுண்டு. ஆைாலும் 
அந்த இமட்வளியாைது சீர்்்சய்யப-
பட்டுள்ள்தன்பமதவய இந்தியாவின் 
இன்மைய உதவி ்தளிவுபடுத்துவதாக இைா-
ஜதந்திை வட்டாைஙகள கூறுகின்ைை.

பி.ஹர்ஷன்...?

ட�ொலர் டெருக்கடி
உள்ளிட� 
பல்வேறு 

பிரச்சினை்களொல ெொடு பொரிய 
சிக்கல்களுககு மு்கஙட்கொடுத்
திருககும் இனனறைய 
நினலயில, ஜைொதிபதி
்்கொட�ொபய ரொஜபக்ஷ ்க�ந்த 
பு்தனகிழனை ெொடடு ைக்களுககு 
ஆற்றிய உனரயொைது ைக்கள் 
ைத்தியில டபரிதும் பரபரபபொ்கப 
்பசபபடடு வேருகிறைது.

ெொடன� சரிவிலிருநது மீடப்தற்கு
உறுதியொை ட்கொள்ன்க்கள் பினபற்றைபப�
்வேண்டியது அவேசியம்; சர்வே்்தச
ெொணய நிதியத்து�ன இனணநது
டசயற்ப�வும் அரசு ்தயொர்!

டெருக்கடிககு துரி்தைொை தீர்வு 
்கொண அதிரடி ெ�வேடிகன்க்கள்!

இலஙன்கயின 'மூத்்த 
ச்்கொ்தரன' எனறு
இநதியொனவே முனடைொரு 

்கொலத்தில ெைது ெொட�வேர்்கள்
டபருனையொ்கக கூறுவேதுண்டு. 
அ்தற்்கொை ்கொரணம் இலலொைலி
லனல. இலஙன்கககு எவவேன்க-
யொை ஆபத்தும், டெருக்கடியும் 
்ெருகினறை ்வேனளயிலும் இநதியொ 
ஓ்�ொடி வேநது ன்கட்கொடுத்து
உ்தவுவேது வேழக்கம். அ்தன ்கொரண
ைொ்க்வே இலஙன்கயில மூத்்த 
ச்்கொ்தரைொ்க இநதியொனவே 
அனனறைய ெொட்களில ைக்கள்
டபருனையொ்கக குறிபபிட�ைர்.

இலஙன்கககு எனறும் உ்தவும்
'மூத்்த ச்்கொ்தரன' இநதியொ!

இலங்கையின் வரலாற்றில் நெருககைடி
கைாலகைட்டத்தில் ்கைநகைாடுத்து உதவ
இந்தியா என்றுமே பின்வாஙகியதில்்ல

ஜைொதிபதி ்தனலனையிலொை டபொருளொ்தொர
்கவுனசிலுககு ஆ்லொசனை வேழங்க
16 துனறைசொர் விற்பனைர்்கள் நியைைம்

டபொருளொ்தொர டெருக்கடியில 
இருநது மீள்வே்தற்கு புதுடிலலி 
வேழஙகிய ஒரு பிலலியன 
ட�ொலர் அவேசர ்க�னு்தவி
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ஐ.நா மனித உரிமமகள் பேரமை-
யின் 49 ஆைது கூட்டத் ததா்டர் 
நம்டதேற்று ைரும் நிமையில், 
இைஙமக விைகாரம் இரு த்டமை-
கள் பேரமையில் கைந்துமரயா்டப்-
ேடடிருந்தது. 46/1 தீர்மானத்மத 
பமற்பகாள் காடடி 'இைஙமகயின் 

தோறுப்புக்கூறல் திட்டத்மத' மனித 
உரிமமகள் பேரமை நிறுவியுள்்ளது.

ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிமம-
களுக்கான உயர்்ஸதானிகர் அலுை-
ைகத்திற்குள் உள்்ளகத் திறன் விருத் -
திப் ேயிற்சியாக மடடுபம இருக்க 
பைண்டிய தெயைானது, தன்னிச் -
மெயாக ஒரு திட்டத்தின் நிமைக்கு 
உயர்த்தப்ேடடு, ஐக்கிய நாடுகளின் 
மனித உரிமமகள் பேரமையின் 
ஏமனய தைளிப்புற ைழிமுமறகளு-
்டன் ேடடியலி்டப்ேடடுள்்ளது.

இந்த தெயற்ோ்டானது  நல்லிணக்-
கம் மற்றும் மனித உரிமமகம்ள 
முன்தனடுப்ேமத இைக்காகக் 
தகாண்டு, ததா்டர்ச்சியான பதசிய 
தெயற்ோடுகம்ள ஆரம்பித்து நம்ட-
மு ம ற ப் ே டு த் து ை தி ல் 
இைஙமக அரொஙகம் 
தீவிரமாக ஈடுேடடுள்-
்ளததாரு தருணத்தில், 
அமனத்துக்கும் விபராத-
மான ந்டைடிக்மககப்ள 
தெனீைாவில் இ்டம்-
தேற்று ைருகின்றன 
என்று அமமச்சு சுடடிக் 
காடடியுள்்ளது.

ஐக்கிய நாடுகளின் 
மனித உரிமமகளுக்கான 
உயர்்ஸதானிகர் அலுைை -
கம் 'தோறுப்புத் திட்டம்' 
ஒன்மற நிறுவுைதானது 
அதன் ஆமணமய மீறுை-
தாகக் குறிப்பிடடு, ொட-
சியஙகம்ள பெகரிப்ேதில்  

ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிமம-
களுக்கான உயர்்ஸதானிகர் அலு-

ைைகத்திற்கு அமமக்கப்-
ேடடுள்்ள ைகிோகத்மத 

உைக நாடுகளின் 
சிை பிரதிநிதிகள் 

ஏற்றுக் தகாள்-
்ள வி ல் ம ை . 

மூன் று 
மி ல் லி -

யன் 

அதமரிக்க த்டாைர், பிராந்தியத்தில் 
இந்த ஆமணயின் அதிகப்ேடியான 
தெைவு குறித்தும் கருத்து ததரிவிக் -
கப்ேடடிருந்தது.

  இைஙமக விைகாரம் ததா்டர்பில் 
ஐ.நா மனித உரிமமகள் பேரமை-
யின் ஆமணயா்ளர் நாயகம் எழுத்து -
மூை அறிக்மகமய ெமர்ப்பித்திருந்-
தமத அடிப்ேம்டயாகக் தகாண்டு 
கைந்துமரயா்டல்கள் இ்டம்தேற்றி-
ருந்தன.

49 ஆைது அமர்வு ததா்டர்பில் 
முழுமமயான திருப்தி அம்டைதாக 
தைளிவிைகார அமமச்ெர் பேராசிரி -
யர் ஜீ.எல்.பீரி்ஸ ததரிவித்துள்்ளார்.

இது ததா்டர்பில் வி்ளக்கமளித்-
துள்்ள அைர் பின்ைருமாறு குறிப்பிட -
டிருந்தார்.

“உயர்மட்டப் பிரிவின் போது 
ஏழு நிமி்டஙகளுக்கு ஒரு முமறயும், 

பின்னர் ஊ்டாடும் உமரயா்டலில் 
ஐந்து நிமி்டஙகளும் ெமேயில் 
இரண்டு முமறயும் உமரயாற்றும் 
ைாய்ப்பு எனக்குக் கிம்டத்தது. 
ைமரயறுக்கப்ேட்ட பநரத்தில் குறிப்-
பிட்ட ஐந்து வி்டயஙகள் குறித்து 
நான் ெமே உறுப்பினர்களின் கை-
னத்மத ஈர்த்பதன். முதைாைது 
ெமநிமை மற்றும் விகிதாொரத்தின் 
பகள்வி - உைகின் தற்போமதய சூழ் -
நிமையில், ஐபராப்ோவில் தோஙகி 
எழும் போமர உள்்ள்டக்கியது, 
இது நியாயமானதா மற்றும் இந்த 
அ்ளவு பநரத்மதயும் கைனத்மத-
யும் ஆற்றமையும் இைஙமகக்கு 
ஒதுக்குைது நியாயமானதா? நாம் 
அமமதியான நாடு. இைஙமகயின் 

நிமைமமக்கும் அது 
தேறும் கைனத்-
திற்கும் இம்டயில் 
ததளிைான விகிதா-
ொர ேற்றாக்குமற 
உள்்ளது.

இ ர ண் ்ட ா ை து 
வி்டயம், இந்த 
ஊ்டாடும் உமரயா்ட-
லின் பநாக்கம், ெமேயின் 
49ைது அமர்வில் ஐ.நா 
மனித உரிமமகளுக்கான 
உயர்்ஸதானிகர் ெமர்ப்-
பித்த அறிக்மகமய ேரிசீ-
லிப்ேதாகும். அறிக்மக -
யின் பமபைாட்டமான 
ஆய்வும், அதில் 85 ெத-

வீதம் தற்போமதய பிரச்சிமனகளில் 
உள்்ளது என்ேமத ததளிைாகக் காட-
டுகிறது.

ேயஙகரைாதத்திற்கு எதிரான 
போரு்டன் இதற்கு எந்தத் ததா்டர்-
பும் இல்மை, ஆனால் உள் இயல்பு -
ம்டய விஷயஙகம்ளப் ேற்றி பேசு-
கிறது. பமலும் இந்த வி்டயஙகள் 
ோராளுமன்றம் மற்றும் இைஙமக 
அரொஙகத்தின் தோறுப்புகளுக்குள் 
நான்கு ெதுரஙக்ளாகும். அரசியை -
மமப்புச் சீர்திருத்தம், அதிகாரப் 
ேகிர்வு, நிர்ைாக பெமை மற்றும் 
அமமச்சுக்களின் தெயைா்ளர்கள் 
நியமனத்தின் உரிமம மற்றும் முமற-
யற்ற தன்மம போன்ற வி்டயஙகள் 
உள்நாடடு அதிகார ைரம்பிற்கு உட -
ேட்டமையாகும், அமை மனித 
உரிமமகள் பேரமையின் தெயல்ோ-
டுகள் மற்றும் தோறுப்புகளு்டன் 
எந்தத் ததா்டர்பும் இல்ைாதமை.

மூன்றாைது புள்ளி, ோகுோடு 
ேற்றிய ஒரு பகள்வி ததளிைாக 
உள்்ளது. ஐநா அமமப்பின் 196 
உறுப்பு நாடுகளின் உள்நாடடு விை-
காரஙகள் ததா்டர்ோக ஐநா மனித 
உரிமமகள் பேரமையின் ஆண -
யா்ளர் மற்றும் மனித உரிமமகள் 
கவுன்சில் இந்த மாதிரியான விொ-
ரமணமய ததா்டஙகினால், அதன் 
விம்ளவு என்னைாக இருக்கும் 
என்று நான் பகடப்டன். அது ஏற்கத் -
தக்கதா? எவைாறாயினும், மனித 
உரிமமகள் ஆமணக்குழு மற்ற நாடு -

களின் அத்தமகய விொரமணமய 
ஒருபோதும் சிந்திக்காது, பின்னர் 
ஏன் இைஙமகமய தனிமமப்ேடுத்த 
பைண்டும்? இது பதர்ந்ததடுக்கப்-
ேட்ட சிகிச்மெயாகும், இது ஐ.நா 
அமமப்பின் ்ஸதாேகக் தகாள்மகக-
ளுக்கு எதிரானது.

நான்காைது வி்டயம் இைஙமக 
மீதான விொரமணக்காக ோரிய்ளவு 
தெைவு தெய்தமமயாகும். உைக மக்-
கள்ததாமகயில் ோதி பேர் உயிர்காக்-
கும் தடுப்பூசிகம்ள அணுகுைதற்குப் 
போராடும் சூழ்நிமையில் உைகம் 
இப்போது உள்்ளது. ேை மக்கள் 
ஒரு தடுப்பூசி கூ்ட தேறவில்மை. 
அந்தச் சூழ்நிமையில்தான் மனித 
உரிமம ஆமணயம் இந்த விொர-
மணக்கு, ொடசியஙகள் பெகரிக்கும் 
தோறிமுமற என்று தொல்ைப்ே-
டுைதற்கு, மில்லியன் கணக்கான 
த்டாைர்கம்ள தெைவு தெய்கிறது. 
இந்தப் ேணிகளில் நியமிக்கப்ேடும் 
மற்றும் ஒப்ேம்டக்கப்ேடும் அதிகா-
ரிகளுக்கு தேரும் ெம்ே்ளம் ைழங-
கப்ேடுகிறது. தற்போது கிம்டக்கும் 
ைமரயறுக்கப்ேட்ட ை்ளஙகம்ள 
நியாயமான முமறயில் ேயன்ே-
டுத்துைது நியாயமானதா? இது 
தோதுைாக மனித இனத்தின் நை-
னுக்கு உதவுமா?

ஐந்தாைதும் இறுதியுமான 
விஷயம், இந்தச் தெைவின் விம்ளவு 
என்ன என்ேது. இது ஏதாைது 
நன்மம தெய்கிறதா? மாறாக ெர்ை-
பதெ ெமூகத்மத பி்ளவுேடுத்துைதன் 
மூைம் ோரிய தீஙமகபய தெய்து 
ைருகின்றது. ஒவதைாரு ஆறு மாதங-
களுக்கும் ஒரு ைாய்ைழி புதுப்பிப்பு 
மற்றும் எழுதப்ேட்ட அறிக்மக 
உள்்ளது. இமை அமனத்தும் ெர்ை-
பதெ ெமூகத்மத பி்ளவுேடுத்துகிறது, 
ஏதனனில் அறிக்மக மீது ைாக்குகள் 
எடுக்கப்ேடுகின்றன என்ேது ேற்றி-
யும் தான் எடுத்துக் கூறிபனன்”.

இவைாறு அமமச்ெர் பேராசிரியர் 
பீரி்ஸ சுடடிக் காடடியுள்்ளார்.

ொடசியஙகம்ளச் பெகரிப்ேமத 
பநாக்காகக் தகாண்டு ஐ.நா மனித 
உரிமமகள் ஆமணயா்ளர் அலுை-
ைகத்தினால் பமற்தகாள்்ளப்ே்டக் 
கூடிய தெயற்ோடுகள் நாடடுக்குள் 
நல்லிணக்கத்மத ஏற்ேடுத்துைதற்-
குப் ேதிைாக ெமூகஙகளுக்கிம்டயில் 
கெப்புணர்வுகம்ளயும், தைறுப்புக்-
கம்ளயும் தூண்டுைதற்கான ைாய்ப்-
புக்கம்ளபய அதிகமாகக் தகாண்-
டுள்்ளன என்ேமதயும் அமமச்ெர் 
ததரிவித்துள்்ளார். கைாொர, ெமூக 
மற்றும் பிற பைறுோடுகம்ளப் 
தோருடேடுத்தாமல் உைகின் பிற 
ேகுதிகளில் திணிக்க முயலும் சூழ்நி -
மைகள் தெனீைாவில் உருைாக்கப்ே -
்டக் கூ்டாது நல்லிணக்கம் ஒரு உணர்-
வுபூர்ைமான வி்டயம் என்ேதால் 
ைழஙகப்ேடும் தீர்வுகள் உள்நாடடு 
பதமைகளுக்கு ஏற்றைாறு உருைாக்-
கப்ே்ட பைண்டும்.

க்டந்த ஆண்டு தெப்த்டம்ேர் 
மாதம் தெனிைாவில் நம்டதேற்ற 
மனித உரிமமகள் பேரமைக் கூட-
்டத்ததா்டரில் இைஙமகக்கு எதிராக 
ெர்ைபதெ நீதிமன்றஙகளிலும், 
ேல்பைறு நாடுகளின் நீதிமன்றங-
களிலும் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் என 
எதிர்ோர்க்கப்ேடும் 120,000 ொடசி-
யஙகள் தமது அலுைைகத்தில் இருப் -
ேதாக ஆமணயா்ளர் நாயகம் ததரி-

வித்திருந்தார்.
இந்த 120,000 ொடசியஙகள் என்ன 

என்ேது எமக்குத் ததரியாது, இது 
நியாயத்தின் அடிப்ேம்டக் தகாள்-
மககளுக்கு முற்றிலும் எதிரானது. 
ஒரு குற்றச்ொடடு இருந்தால், அமத 
யார் தெய்கிறார்கள், எந்த ஆதாரத்-
தின் அடிப்ேம்டயில் குற்றச்ொடடு 
உள்்ளது என்ேமத நாம் ததரிந்து 
தகாள்்ள பைண்டும். ஆனால் 
இைஙமகக்கு எதிரான குற்றச்ொட-
டுகள் தேயர் ததரியாத நேர்களி்டம் 
இருந்து ைருகிறது.

ஆதாரஙகம்ள ஆய்வு தெய்யவும், 
ைடிகட்டவும், நம்ேகத்தன்மம 
மற்றும் துல்லியத்மத பொதிக்க-
வும் எஙகளுக்கு ைாய்ப்பு இல்மை. 
குற்றச்ொடடுகள் ோரேடெமாக 
இருக்கைாம், துபராகத்தால் தூண்-
்டப்ே்டைாம். அமை புறம்ோன 
பநாக்கஙகளுக்காகப் ேயன்ேடுத்-
தப்ே்டைாம்.  ஆனால் இந்த ஆதா -
ரஙகள் என்று அமழக்கப்ேடுேமை 
ேற்றிய எந்தத் தகைலும் எஙகளுக்கு 
ைழஙகப்ே்டாததால், எஙகளி்டம் 
எமதயும் கண்்டறிய எந்த ைழியும் 
இல்மை.

இருந்தபோதும் ஐ.நா மனித உரி-
மமகள் பேரமையு்டன் ததா்டர்ந்-
தும் ஒத்துமழப்பு்டன் தெயற்ேடுை-
தற்கு அரொஙகம் தயாராகவுள்்ளது. 
ேயஙகரைாதத் தம்டச்ெட்டத்தில் 
திருத்தத்மதக் தகாண்டுைருைது உள்-
ளிட்ட உ்டனடி ந்டைடிக்மககள் ேை -
ைற்மற அரொஙகம் முன்தனடுத்து 
ைருகின்றது. இவைாறான முன் -
பனற்றகரமான ந்டைடிக்மககம்ள 
ெர்ைபதெம் கைனத்தில் தகாள்ைது 
பதமையானது. இதமன விடுத்து 
மமறமுகமான நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு 
அமமய ததா்டர்ந்தும் இைஙமக மீது 
குற்றச்ொடடுக்கம்ளச் சுமத்துைதற்கு 
ெர்ைபதெம் எத்தனிப்ேது ஏற்பும்ட-
யது அல்ை என்றும் தைளிவிைகார 
அமமச்ெர் பீரி்ஸ குறிப்பிடடுள்்ளார்.

க�ொவிட்-19 க�ொடர்ொன சவொல�ளை
க்ொருட்்டுத�ொமல, சட்டச்
சீரதிருத�ம் உட்்ட த�சிய

கசயன்முளை�ளின் மூலம் நலலிணக�ம் மற்றும்
மனி� உரிளம�ளை தமம்்டுததுவ�ற்�ொன
இலஙள�யின் அர்ப்ணி்பள் உலகின்
க�ன்்குதியில உளை அரசு�ள அஙகீ�ரிததிரு்ப்�ொ�
கவளிவிவ�ொர அளமச்சு சுட்டிக �ொட்டியுளைது.

நலலிணக�ததுககு விதரொ�மொன வள�யில
மனி� உரிளம�ள த்ரளவ கசயற்்ொடு�ள

மளைமு�மொன நி�ழ்ச்சி நிரலுககு அளமய க�ொடரந்தும்
இலஙள� மீது குற்ைச்சொட்டுக�ளைச் சுமததுவ�ற்கு
சரவத�சம் எத�னி்ப்து ஏற்புளடயது அலல.
சரவத�ச சமூ�தள� பிைவு்டுததுவ�ன் மூலம்
்ொரிய தீஙகு இளைக�்ப்டுகிைது!

சரவத�ச சமூ�ததின் ஒரு�ளல்ப்ட்சமொன
கசயற்்ொடு�ளுககு அளமச்சர த்ரொசிரியர பீரிஸ் 
கெனீவொவில அளித� உறுதியொன விைக�ம்!

நல்லிணக்கம் மற்றும் மனித உரிமம்கமை முன்னெடுப்பமத இலக்ககா்கக 
்்ககாண்டு, ்தகாடர்ச்சியகானெ ததசிய ்ெயற்்பகாடு்கமை ஆரம்பித்து நமடமுமைப்ப-
டுத்துவதில் இலஙம்க அரெகாங்கம் தீவிரமகா்க ஈடு்பட்டுளை்தகாரு தருணத்தில், 
ஐ.நகா மனித உரிமம்கள ஆமணயகாைர் அலுவல்கத்தினெகால் தமற்்்ககாளைப்ப-
டக கூடிய ்ெயற்்பகாடு்கள நகாட்டுககுள நல்லிணக்கத்மத ஏற்்படுத்துவதற்குப 
்பதிலகா்க ெமூ்கங்களுககிமடயில் ்கெபபுணர்வு்கமையும், ்வறுபபுக்கமையும் 
தூண்டுவதற்்ககானெ வகாய்பபுக்கமைதய அதி்கமகா்கக ்்ககாண்டுளைனெ.

சொட்சியங�ள தச�ரிககும் க்ொறிமுளைக�ொ� 
மிலலியன்�ணக�ொன கடொலர கசலவு 
கசயய்ப்டுகிைது. இந்�்ப ்ணி�ளில
நியமிக�்ப்டும் அதி�ொரி�ளுககு க்ரும் 
சம்்ைம் வைங�்ப்டுகிைது. இது நியொயமொன�ொ?
மனி� இனததின் நலனுககு உ�வுமொ?
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1820களுக்குப் பிறகு இந்தியா-
வில் இருந்து த�ாழில் நிமித் -
�ம் புலம் தெயர்ந்� இந்திய 

வம்்ாவளித் �மிழர்கள் சுமாா் 3 ககாடிக் -
கும் அதிகமாக உலதகங்கும் ெரவி வாழ்ந்து 
தகாண்டிருக்கினறனர். 

ஆனால் இலங்மகமயத் �விர இ�ர நாடு-
களில் வாழும் இந்திய வம்்ாவளித் �மிழர்-
கள் �மது வாழ்வியமல காலத்துக்ககற்ெ 
புதிய ககாணத்தில் வடிவமமத்துக் தகாண்-
டுள்்ார்கள். அகநகமாக த�ன கிழக்காசிய 
நாடுகளில் வாழ்கவார் தெருமமப்ெடத்�க்க 
முனகனற்றத்ம� எட்டியிருக்கினறார்கள். 

மகலசியா கொனற நாடுகளில் ்மூக 
தொரு்ா�ார அபிவிருத்திக்கு இந்திய 
வம்்ாவளித் �மிழர்களின ெங்களிப்பு 
அதிகம். இலங்மகயிலும் கூட அக� க�சிய 
தொரு்ா�ரத்தில் இவர்களின ெங்களிப்பு 
கணி்மானது. ஆனால் மமலயக மக்கள் 
இங்கு தெற்றுள்் சில உரிமம வாய்ப்பு-
கள் மகலசியாவில் காணப்ெடவில்மல. 
முக்கியமாக ஓய்வுதெற்ற ஒரு த�ாழிலாளி 
த�ாடர்ந்தும் �மக்கான குடியிருப்பில் 
வாழக்கூடிய வாய்ப்பு இங்கு உண்டு. இது 
மகலசிய த�ாழிலா்ர்களுக்கு இல்மல. 
ஒரு த�ாழிலாளி ஓய்வுதெறும் ெட்்த்தில் 
அவாின ஒட்டுதமாத்�க் குடும்ெமும் குடி-
யிருப்பிமனக் காலி த்ய்துவிட கவண்டும். 

இ�னால் இனறு ஒவதவாரு க�ாட்டங்க-
ளிலும் ெத்து அல்லது ெதிமனந்து �மிழ்க் 
குடும்ெங்கம்கய காணமுடிவ�ாக �கவல் -
கள் த�ரிவிக்கினறன. ஒரு காலக்கட்டத்தில் 
80 வீ�த்துக்கும் அதிகமாக தெருந்க�ாட் -
டங்களில் ெணிபுரிகவார் த�ாமக இனறு 
30 வீ�மாக குமற-

வமடந்து கொயுள்்து. 
�விர முனனர் இறப்ெர் க�ாட்டங்க்ாக 
இருந்�மவ �ற்கொது த்ம்ெமன (முள்ளுத் 
த�ங்காய்) க�ாட்டங்க்ாக மாற்றம் தெற்-
றுள்்ன.

ஆனால் த�ாழிற்றுமற இ�னால் ொதிப்-
ெமடவில்மல. த�ாழிலா்ர் புலம் தெயர் -
வினால் ஆ்ணி வ்ம் குனறிவிடவில்மல 
எனெது இங்கு அவ�ானத்துக்கு உரியது. 
இறப்ெருக்கு மாற்றுப்ெயிராக த்ம்ெமன 

இ ன ங் க ா ண ப் -
ெட்டு தெருந்-

க�ாட்டத் துமற கட்-
டமமப்பு அப்ெடிகய 

காக்கப்ெடுகினறது.
ஆ்ணி வ்ம் குமற-

வமடந்து த்ல்வம�ச் ்மன 
த்ய்ய ெங்க்ாக�ஷ், இந்க�ாகன-

ஷியா கொனற நாடுகளில் இருந்து த�ாழி-
லா்ர்கள் அமழத்து வரப்ெடுகினறனா.் 
இ�னால் மகலசிய தெருந்க�ாட்டப் ெயிா்ச் 
த்ய்மக த�ாடர்ச்சியாக கெணப்ெடும் பின-
புலம் காணப்ெடுகினறது.

அத்துடன இங்கிருந்து தவளிகயறும் 
த�ாழிலா்ர் ்மூகம் �மது கல்வித் �கு-
தியின அடிப்ெமடயில் கவறு த�ாழில்க-
ளில் ஈடுெட முடிகினறது. இம்ய �மல 
முமறயினர் �மது தெற்கறார் த்ய்துவந்� 
கவமலமயத் �ாமும் த்ய்ய கவண்டும் 

எனனும் கொக்மக 
உ�றித் �ள்ளிவிட்டு 

கவறு த�ாழில்களில் 
கவனம் த்லுத்து-
வ�ால் ்மூகரீதி-
யில் புதிய ெரிமா -
ணம் கநாக்கிய 
ெயணத்ம� ஆரம்-

பிக்க முடிகினறது.
இங்கும் ெரம்ெமரத் 

த�ாழிமலக் மகவிடும் 
மகனாொவம் உக்கிரம-

மடந்து வருவ�ால் கவறு 
த�ாழில்கம்த் க�டி தெருந்க�ாட்-

டத் த�ாழிலா்ர்களின இடப்தெயர்வு நடக்-
ககவ த்ய்கினறது. ஆனால் அ�ன மூலம் 
புதிய வாழ்வியல் மாற்றத்துக்கான அத்திவா-
ரம் இடப்ெடுகினற�ா எனறால் அது�ான 
இல்மல. காரணம் கல்வியறிவில் பிற்ெட்டி -
ருப்ெ�ால் முனகனற்றத்துக்கு வழிவகுக்கக் 
கூடிய�ான த�ாழில்கம்ப் தெற முடிவது 
இல்மல.

தகாழும்பு கொனற நகரங்களில் கடின 
உமழப்பும் மகநிமறயா� கவ�னமும் 
தெற்று வாழும் ஒரு கவ�மன வாழ்க்மக. 
இ�னால் த�ாடர்ச்சியாககவ விரக்தி. 
த�ாழில் ொதுகாப்கொ உத்�ரவா�கமா 
கிமடயாது. த�ாழில்்ார் உரிமமகள் மறு -
�லிக்கப்ெடுகினறன. தெருந்க�ாட்டக் 
கட்டமமப்மெப் கொனகற தினக்கூலி 
முமறமம.

இ�னால் க�ாட்டங்கள் காடுக்ாகிக் 
தகாண்டிருக்கினறன. நல்ல விம்ச்்ல் நிலங்-
கள் கூட வீணாக விடப்ெடுகினறன. எஞ்சி 
நிற்கும் த�ாழிலா்ர்கள் (அகநகமாகனார் 
தெண்கள்) த�ாழில் ொதுகாப்பினறி அச்்த்-

துடகனகய கவமல த்ய்ய கவண்டிய 
நிர்ப்ெந்� நிமலமமகய நீடிக்-

கினறது. இ�னால் தினந்க�ாறும் கு்விக் 
தகாட்டு, க�னி, சிறுத்ம� �ாக்கு, ொம்புக்-
கடி எனறு ெலகவறு அனர்த்�ங்கள் நிகழ்-
கினறன. இ�ன காரணமாக உயிரிழப்புக-
ளும் ஏற்ெடுகினறன. தமாத்�த்தில் இங்கு 
கவமல த்ய்வது எனெது உயிருக்கு உத்�-
ரவா�ம் இல்லா� விஷயம். கம்ெனி �ரப்பு 
இப்தெருந்க�ாட்டப் ெயிர்ச்த்ய்மகமயக் 
கட்டிக் காப்ெம� விட்டு கவறு வழிகளில் 
�மது வருமானத்ம�ப் தெருக்கிக் தகாள்வ-
திகலகய தெரிதும் நாட்டம் காட்டுகினறன. 

க�யிமலத் துமறமயப் தொறுத்�வமர 
தெருந்க�ாட்ட உற்ெத்தி மற்றும் ஏற்று -
மதி எனனும் இரு பிரிவுகள் மு�னமம 
தெறுகினறன. ஆனால் இவவிரண்டு 
பிரிவுகளிலும் இனறு அரசியல் ஆதிக் -

கம் அதிகரித்துச் த்ல்வக� இத்துமற -
யின �ற்கொம�ய வீழ்ச்சிக்கு அடிப் -
ெமட எனகொரும் உ்ர். இத்�ரப்பினர் 
ஒட்டு தமாத்�மாக அர் துமற்ார் அத்து 
மீறல்கள் காரணமாககவ தெருந்க�ாட் -
டப் ெயிர்ச்த்ய்மக �ள்்ாட்டம் கண்டு 
வருவ�ாக கவமலத் த�ரிவிக்கினறனர். 
தெருந்க�ாட்டப் ெயிர்ச்த்ய்மக எப்ெடி 
�னியார் கம்ெனி கரங்களில் சிக்கி �த்�-
ளிக்கினறக�ா அக� கொலகவ ஏற்றுமதி-
யும் �னியார் நிறுவனங்கள் மூலகம மகயா -
்ப்ெடுகினறது.

 இ�னால் அரசின ெங்களிப்பு எனெது 
ஓரங்கட்டப்ெடுகினறது. அரசினால் மானி-
யங்கள் வழங்கப்ெடுவது கிமடயாது. நிதி 
ஒதுக்கீடுகளும் இடம்தெறுவது இல்மல 
எனெது ஏற்றுமதியா்ர் ்ங்கத்தின ஏக்கம்.

இக�கவம் சிறு க�ாட்ட உற்ெத்தி -
யா்ர் நலன ெற்றிகய அரசு அவ�ானம் 

தகாள்கிறது. இனறு க�யிமல உற்ெத்தி -
யில் 70 வீ�மானமவ சிறு க�ாட்டங்கள் 
மூலகம கிமடக்கினறன. இத்துமறக்கு 
அரசு அெரிமி�மான ்லுமககம் அள்ளி 
வழங்குகினறது. இந்�க் கரி்மனயில் 
இம்மிய்வாவது தெருந்க�ாட்டப்ெயிர்ச் 
த்ய்மகயில் காட்டப்ெடுவது இல்மல.

காலநிமல ்ார்ந்� ஓர் உற்ெத்தி 
�னமமமய தகாண்டிருக்கும் க�யிமல 
துமற நிமலயான வருமானத்ம�க் 
தகாண்டிருக்க வாய்ப்கெ இல்மல 
எனெது ஏற்றுக்தகாள்்க் கூடிய வா�ம் 
�ான. இக�கநரம் க�யிமல ஏலத்தில் 
விடப்ெடும்கொது விமல நிர்ணயம் உள் -
ளிட்ட முமறககாடுகளும் இடம்தெறு -
வ�ாக த�ரிவிக்கப்ெடுகினறது. �ரமற்ற 
க�யிமல ஏற்றுமதி ்ந்ம�ப் ெடுத்�ப்ெ -

டும்கொது நாட்டிற்கு அது அவப்தெய -
மரகய க�டித்�ரும்.

இதுெற்றிக் கவனம் த்லுத்�ப்ெடு -
வது அவசியம். ஜனாதிெதி ககாட்டா -
ெய ராஜெக்ஷ தெருந்க�ாட்டத்துமறமய 
நவீன த�ாழில் நுட்ெங்கம் உள்வாங் -
கிக் தகாண்டுள்் த�ாழில் நிறுவனமாக 
மாற்றப் கொவ�ாக �மது க�ா்�ல்கால 
வாக்குறுதியில் கூறி இருந்�ார். ொரம்ெரிய 
க�யிமல உற்ெத்தி முமறமம நவீனப்ெ -
டுத்�ப்ெடுவ�ன மூலம் அ�ன வீழ்ச்சிமய 
�டுக்க முடியும் எனகற ெலரும் நம்புகி -
றார்கள். குறிப்ொக ஜப்ொன, வியட்நாம் 
கொனற நாடுகளின முனமாதிரிமயப் பின -
ெற்றுவது ஆகராக்கியமாக அமமயலாம். 

இனமறய நிமலயில் தெருந்க�ாட்டத் -

துமற மூவி�மான ்வால்களுக்கு முகம் 
தகாடுக்க கநர்ந்துள்்து. மு�லாவது வீழ்ச் -
சியமடந்து த்ல்லும் நிமலமம. அடுத் -
�து ஆ்ணி இழப்பு, மூனறாவது �ரமான 
க�யிமல ஏற்றுமதியும் ்ர்வக�் ்ந்ம� -
யில் தெறக்கூடிய (�க்கமவக்கக் கூடிய) 
நம்பிக்மகயும.்

தகாழும்பில் இடம்தெறும் ஏல விற் -
ெமனயில் கமற்தகாள்்ப்ெடும் கமா் -
டியால் ொரிய இழப்புகம்ச் ்ந்திக்க 
கவண்டியுள்்து எனெது ஆய்வுத்�கவல். 
ஏதனனில் �ரமற்ற க�யிமல ஏற்றுமதிக்கு 
அனுமதிக்கப்ெடுவ�ால் ்ர்வக�் ரீதியி -
லான புறக்கணிப்புக்கு ஆ்ாகும் நிமல 
க�ானறுகிறது. ொவமனயா்ர்க்து நுகர் -
விற்கு ஏற்றது அல்ல எனறு கண்டறியப் -
ெட்டு நிராகரிக்கப்ெடும் க�யிமலமயக் 
கூட தூய க�யிமல எனற தெயரில் ஏற்று -
மதி த்ய்யப்ெடும் முமறககடு நிகழ இட -
முண்டு. இது �விர்க்கப்ெட கவண்டியது 
முக்கியம்.

உண்மமயில் தெருந்க�ாட்டப் ெயிர்ச் -
த்ய்மகயின வீழ்ச்சியில் இத்துமற்ார் 
த�ாழிலா்ர்களுக்கு எந்�வி� த�ாடர்பு -
களும் இல்மலதயனெது உறுதியாக நிறு -
வப்ெட்டுள்்து. ஆனால் முழுப்ெழியும் 
த�ாழிலா்ர் மீது சுமத்திவிட்டு கம்ெனி 
�ரப்பு நாடகமாடுகினறது. இ�னால் இத் -
துமறயின எதிர்காலம் நிச்்யமற்ற�ாக 
காணப்ெடுகிறது எனனகவா நிஜம். 

எனகவ க�யிமலத் துமறமய நவீனப் -
ெடுத்துவ�ன மூலம் அத்துமற்ார் த�ாழி -
லா்ர்க்து வாழ்வியலில் மாற்றத்ம�க் 
தகாண்டு வருவக� உசி�மானது. இக�-
கொனறு மகலசியா கொனற பிற நாடுகளில் 
வாழும் இந்திய வம்்ாவளித் �மிழர்கம்ப் 
கொல இங்குள்்வர்களும் சிந்தித்து 
த்யற்ெடுவக� புத்தி்ாலித்�-
னமானது.

மக்களின நனமம கருதி முனதனடுக் -
கப்ெடும் அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் 
�ரமான�ாகவும் உறுதியான�ாகவும் 

நீடித்து நிமலக்கக்கூடிய�ாகவும் இருக்க 
கவண்டியது அவசியம். 

வீடமமப்புத் திட்டம் ஒனறு ஆரம்பித்து 
மவக்கப்ெடும்கொது அங்கு கொக்குவ -
ரத்து வ்தி உட்ெட இ�ர வ்திகளும் குறிப் -
ொக, குடிநீர் வ்தி இருக்க கவண்டியது 
மிகவும் அவசியமாகும். ்கல வ்திகளுட -
னும் கூடியது எனக்கூறி ஆரம்பித்து மவக் -
கப்ெடும்கொது அங்கு அத்தியாவசியத் 
க�மவயான குடிநீர் வ்தியில்லாவிடின 
அந்� வீட்டுத் திட்டத்�ால் எந்�ப் ெயனும் 
இல்மல. 

தெருந்க�ாட்டப் ெகுதிகளில் கடந்� 
காலங்களில் நல்லாட்சியில் முனதனடுக் -
கப்ெட்ட வீட்டுத் திட்டங்களில் ெல்கவறு 
குமறொடுகள் இருந்து வருவதுடன குறிப் -
ொக குடிநீர் வ்தியில்லா� நிமலகய 
காணப்ெடுவது மிகப்தெரிய குமறொடா -
கும். 

களுத்துமற மாவட்டத்தில் ஆரம்பித்து 
மவக்கப்ெட்ட வீட்டுத்திட்டங்கள் சிலவற் -
றில் குடிநீர் வ்தியில்லா� நிமல இருந்து 
வருவம� இங்கக சுட்டிக்காட்ட கவண்டி -
யுள்்து. 

களுத்துமற, த�புவன அரப்தொலகந்� 
க�ாட்டம், லிஸக்கலன பிரிவில் மண்்ரிவு 
அொயத்ம� எதிர்கநாக்கிவந்� 29 குடும்ெங் -
களின ொதுகாப்பு கருதி கடந்� நல்லாட் -
சியின மமலநாட்டு, புதிய கிராமம் உட் -
கட்டமமப்பு மற்றும் ்மூக அபிவிருத்தி 
அமமச்சு கமற்தகாண்ட நடவடிக்மகமய 
அடுத்து க�ாட்ட நிர்வாகத்தினால் ொது -
காப்ொன இடத்தில் காணி ஒதுக்கப்ெட்டு 
�லா 7 கெர்ச் காணியில் அமமச்சின நிதி 
ஒதுக்கீட்டில் ட்ரஸட் நிறுவனத்தின கமற் -
ொர்மவயில் ஒவதவாரு வீடும் 10 லட்்ம் 
ரூொ த்லவில் அமமக்கப்ெட்டு ெயனாளி -
களுக்கக இலவ்மாககவ மகயளிக்கப்ெட் -
டது. 

குடிநீர்த் திட்டத்துக்தகன 17 லட்்ம் ரூொ 
நிதி ஒதுக்கப்ெட்டிருந்� கொதிலும் குடிநீர்த் 

திட்டம் ஆரம்பித்து மவக்கப் -
ெடா� நிமலயில் அவ்ர அவ்ரமாக 
வீட்டுத் திட்டத்ம� திறந்து மவப்ெ�ற் -
கான ஏற்ொடுகள் கமற்தகாள்்ப்ெட்டன. 
திறந்து மவப்ெ�ற்கு மு�ல் நாள் ெவு்ரில் 
நீர் தகாண்டுவரப்ெட்டு வீட்டுக் கூமரகளில் 
�ண்ணீர்�ாங்கிகளில் நீமர நிரப்பி வீட்டுத் 
திட்டம் திறந்து மவக்கப்ெட்டது. 

இது ஒரு ஏமாற்று நடவடிக்மக எனெது 
ெயனாளிகளுக்குத் த�ரியும். ஆனால் 
வீட்டுத் திட்டத்ம� திறந்து மவத்� அர -
சியல்வாதிகளுக்கும், அதிகாரிகளுக்கும் 
இந்� ஏமாற்று வித்ம� த�ரிந்திருக்க -
வில்மல. ஆனால் யாகரா சில அதிகா -
ரிகளின ஆகலா்மனயின கெரில் இந்� 
ஏமாற்று வித்ம� அரங்ககற்றப்ெட்டிருந் -
�ம� ஒரு சிலர் மட்டுகம அறிந்திருந்�ார் -
கள்.  

வீட்டுத் திட்டம் திறந்து மவக்கப்ெட்டு 
சில மா�ங்களின பினனகர ட்ரஸட் நிறு -
வனத்தினால் குடிநீர்த் திட்டப் ெணிகள் 

ஆரம்பிக்கப்ெட்டன. எனினும் தொருத் -
�மான இடத்தில் கிணறு க�ாண்டப்ெடா -
மல் மமழக்காலத்தில் கழிவுகள் நீரினால் 
அள்ளுண்டு த்ல்லும் நீகராமட ஒன -
றுக்கு அருகில் கிணறு க�ாண்டப்ெட்டு 

சிலிண்டர்கள் இறக்கப்ெட்டு 
கிணற்மறச் சுற்றி சிதமந்து கற்க்ால் 
கட்டப்ெட்டுள்்�ாக ெயனாளிகள் த�ரி -
விக்கினறனர். 

நீர் இமறக்கும் இயந்திரத்தின மூலம் 
நீர் உறிஞ்சி எடுக்கப்ெட்டு வீட்டுத் திட் -
டத்துக்கு அருகில் உயரத்தில் தொருத் -
�ப்ெட்ட சுமார் 20 ஆயிரம் லீற்றர் நீமரக் 
தகாள்ளும் பி்ாஸரிக் �ண்ணீர்த் �ாங்கி -
யில் நீர் நிரப்ெப்ெட்டு அதிலிருந்து குடி -
யிருப்ொ்ர்களுக்கு நீர் விநிகயாகிக்கும் 
முமற ஆரம்பித்து மவக்கப்ெட்டது. 

ஆனால் இத்திட்டம் முழுமமயாகப் 
பூர்த்தி த்ய்யப்ெடா� நிமல ஒருபுறமி -
ருக்க, கிணற்று நீர் குடிப்ெ�ற்கு உகந்��ாக 
இல்லாமல் களிமண் நிறமாக இருப்ெ�ால் 
ெயனாளிகள் இந்� நீமர குடிப்ெம�த் 

�விர்த்து மல்லகூ -
டத் க�மவகளுக்கு 
மட்டுகம ொவித்து 
வந்��ாகத் த�ரிவித் -
துள்்னர். 

கடந்� மூனறு 
வருடங்களுக்கு கமலாக குடிநீருக்காக 
தெருங்கஸடங்கம் எதிர்கநாக்கி வரும் 
இங்குள்் மக்கள் நீண்டதூரம் நடந்து 
த்னறு ொழுங்கிணறு ஒனறிலிருந்க�  
குடிநீமரச் சுமந்து வருகினறனர். குடிநீர்த் 

க�மவமயப் பூர்த்தி த்ய்து தகாள்கினற -
னர். 

குடிநீர்த் திட்டத்துக்தகன 17 லட்்ம் 
ரூொ நிதி ஒதுக்கப்ெட்டு ஆரம்பிக்கப்ெட் -
டுள்் இத்திட்டத்தின மூலம் குடிப்ெ�ற்கு 
உகந்� சுத்�மான நீமரப் தெற்றுக்தகாள்் 
முடியா� நிமல ஏற்ெட்டுள்்மம குறித்து 
ெயனாளிகள் அதிருப்தி த�ரிவித்துள்்னர். 

இது குறித்து அனமறய அமமச்்ராக 
இருந்� ெழனி திகாம்ெரம் அவரது அதிகா -
ரிகள், அமமச்சின த்யலா்ராக இருந்� 
ரஞ்்னி நடராஜபிள்ம், ட்ரஸட் நிறுவனத் -
தின அப்கொம�ய �மலவராக இருந்� வீ. 
புத்திரசிகாமணி, திலகராஜ் எம்.பி மற்றும் 
பிரக�் அரசியல்வாதிகள் ெலரின கவனத் -

துக்கு தகாண்டுவந்� கொதிலும் 
எந்�தவாரு ெயனும் ஏற்ெட -

வில்மலதயன ெயனாளிகள் 
கவமல த�ரிவித்�னர்.

கடந்� 2018.10.17 ஆம் 
திகதியனறு இந்� அமமச் -
சுக்கு நான கநரடியாகச் 
த்னறு திலகராஜ் எம்.
பிமயச் ்ந்தித்து இதுெற்றி 

விெரமாக எடுத்துக்கூறிய -
ம�யடுத்து அவர் உடகன 

அமமச்சில் ெணிபுரிந்� தெண் 
அதிகாரிதயாருவமர அமழத்து 
அவருடன கெசினார். அந்� 
அதிகாரி குடிநீர்த்திட்டம் பூர்த்தி 

த்ய்யப்ெட்டு நீர் விநிகயாகம் இடம்தெறு-
வ�ாக கூறி அப்கொது ்மாளித்து விட்டார். 
இவவாறு அவர் த�ரிவித்� கொதிலும் இன -
றுவமரயில் அத்திட்டம் ெயனாளிகளுக்கு 
ெயனெடாமல் மகவிடப்ெட்ட நிமலயில் 
இருப்ெக� உண்மம. 

2018ம் ஆண்டு 26ம் திகதி ஏற்ெட்ட ஆட்சி 
மாற்றத்ம�யடுத்து ட்ரஸட் நிறுவனத்தின 
�மலவராக நியமிக்கப்ெட்ட காலஞ்த்னற 
எஸ. அருள்்ாமியின கவனத்துக்கு தகாண் -
டுவரப்ெட்டகொது கநரில் த்னறு ொர் -

மவயிட இருப்ெ�ாகக் கூறியகொதும் அவர் 
திடீதரன காலமாகிவிட்டார். 

இங்கு அமமக்கப்ெட்டிருந்� குடிநீர்த் 
திட்டம் குறித்து ட்ரஸட் 
நி று வ ன த் தின 
காலி காரியாலய 
அ தி க ா ரி த ய ா -
ருவர் கருத்துத் 
த � ரி வி க் ம க -
யில், தொறியி -
யலா்ர்களின 
ஆய்வு கமற் -
தகாள்்ப்ெட்டு 
தொருத்�மான 

இடத்திகலகய கிணறு க�ாண்டப்ெட்டது 
எனறும் நீர்வழங்கல் ெகுதியினரால் ெரி -
க்ா�மன த்ய்யப்ெட்டு தகாதிக்கமவத்து 
குடிக்க கவண்டும் என ெயனாளிகளுக்கு 
ஆகலா்மன வழங்கப்ெட்டுள்்�ாகவும் 
கூறினார்.

இப் பிரச்சிமனக்கு �ற்காலிகத் தீர்வாக 
பிரக�் ்மெ ஊடாக தினமும் தெௌ்ர் 
மூலம் குடிநீமர விநிகயாகிக்க நடவடிக்மக 
கமற்தகாள்்ப்ெட்டது. பினனர் த�ாடங் -
தகாட பிரக�் ் மெ ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர் 
எஸ. விகஜொண்டி கமற்தகாண்ட நடவ -
டிக்மகயால் பிரக�் ்மெ மற்றும் மாகாண 
்மெ நிதி ஒதுக்கீட்டின மூலம் சுமார் 10 
லட்்ம் ரூொ த்லவில் புதிய குடிநீர்த் 
திட்டம் முனதனடுக்கப்ெட்டு வருகிறது. 

இது குறித்து குடியிருப்ொ்ர்கள் பிரக�் 
்மெ உறுப்பினர் எஸ. விகஜொண்டி மற்றும் 
பிரக�் ்மெத் �மலவர் தடனியல் விஸவ -
்ாந்� ஆகிகயாருக்கு நனறி த�ரிவித்துள் -
்னர். மக்களின நாடித் துடிப்மெ   அறிந்� 
அரசியல்வாதி.

இந்திய வம்சாவளித் தமிழர்
மலேசியாவிலும் இேங்கையிலும்

பன். பாலா...?

இங்கிரிய மூர்த்தி...?

இது குறித்து அன்றைய 
அ்மச்சராக இருந்த பழனி 
திகாமபரம அவரது அதிகாரிகள், 
அ்மசசின ச்சயலாளராக இருந்த 
ரஞ்சனி நடராஜபிள்்ள, டரஸ்ட 
நிறுவனத்தின அப்பா்்தய 
்த்லவராக இருந்த 
வீ.புத்திரசிகாமணி, திலகராஜ்  எம.பி 
மற்றும பிர்்த்ச அரசியலவாதிகள்
பலரின கவனத்துக்கு 
சகாண்டுவந்த ்பாதிலும 
எந்தசவாரு பயனும ஏற்படவில்ல

அரப்பலாகந்த, லிஸ்க்லன் பிரிவு 

ச்யலற்றுப்பசான 17 லட்ம ரூபசா ச்லவில் 
ஆரமபிக்கபபட்ட குடிநீர்த்திட்டம 

பிரதேசசபை 
உறுப்பினர் 

எஸ். விதேைாண்டி 
முயற்சியால்  

மீண்டும் 
குடிநீர்்வசதி

எஸ்.விதேைாண்டி
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கே: தமிழ் கதசிய ேட்சிேள்          
அரசாஙேத்திற்கு 

ஆதரவாே சசயற்்படுவதாே 
குற்்றசசாட்டு முன்வகேப்படு-
கின்றகத, உண்மையா?

பதில்-: தமிழ் ததசிய கட்சிகளுக்-
கிமையிலான முரணபாடுகள் தமிழ் 
மக்களுக்கு சஙகைமான  பாதக-
மான நிமலமமகமை ககாடுத்-
துக்ககாணடிருக்கின்றது. இநத 
முரணபாடுகளினால்,  அர-
சாஙகம் தனமன தப்பித்து 
மைத்துக்ககாள்ைதற்கான 
ைசதிமயயும், ைழி ைமக-
கமையும் ஏற்படுத்திக் 
ககாடுக்கின்றது. நன்றாக 
அரசியமலப் புரிநதைர்-
கள்,  ஆகக்கும்றநதது 
தமலைர்கைாக இருக்-
கின்றைர்கள், சரியான 
பாமதயில் ககாணடு 
கசல்ல  தைணடும். 
எமக்குள் இருக்கும் 
பமகமம முரணபாடு-
கள் அரசாஙகத்திற்கு  
ல ா ப க ர ம ா ன த ா க 
மாறிவிைக்கூைாகதன-
பதில் இைர்கள் கைனமாக இருக்க 
தைணடும். இது  இனறு முதல் 
இல்மல, மிக நீணைகாலமாக 
நைநது ைருகின்றது. இமத இல்-
லாமல்  கசயைதற்கு கதாைர்நதும் 
பலர் கமதக்கின்றார்கள் ஆனால், 
எநதவிதமான  கபறுதபறுகமையும், 
பிரிதயாசனஙகமையும் ககாடுக்க-
வில்மல எனறு தான  நிமனக்கின-
த்றன.

கே: 13வது திருத்தத்்த 
நீககுவதற்ோன நடவடி 

க்ேேள் முனசனடுகேப 
்படுவதாேவும், இந்திய அரசு 
இனபபிரசசி்ன விடயத்தில் 
சமைௌனம்  ோப்பது க்பானறு 
13வது திருத்தத்த ந்டமு-
்்றப்படுத்துவதன மூலம் தமிழ்  
மைகேளின கத்வே்ை 
நி்்றகவற்றுசமைன நம்புகிறீ-
ரேைா?

பதில்:- 13ைது  திருத்தம் கதாைர்-
பான சர்ச்மசகள், அது ஏததா ஒற்ம்ற-
யாட்சிக்குள் ககாணடு  ைருைதற்கு, 
இநதியாவிற்கு ைழஙகிய கடிதத்-
தில் இருநததாகவும் அதற்குத் தான  
மககயாப்பமிட்ைதாகவும், கதேநதி-
ரகுமார் கபானனம்பலம் தமலமம-
யிலான கட்சியினர்,  மிகத் தீவிரமாக, 
அதற்ககதிராக கசயற்பட்ைார்கள். 
ஆனால், மககயழுத்திட்ை  கட்சிகள் 
இலஙமக இநதிய ஒப்பநதம் மககய-
ழுத்திட்ை காலத்தில் இருநதத அத-
னுைன  தநரடியாக கதாைர்புபட்ை-
ைர்கள். நாஙகள் அமனைரும் 13ைது 
திருத்தம் முடிநத  முடிைாகதைா, 
தமிழ் மக்களுமைய அபிலாமச-
கமை தீர்க்கக்கூடிய தீர்ைாகதைா,  
ஏற்றுக்ககாள்ைவில்மல. 13ஆைது 
திருத்தத்மத அமுல்படுத்த தைணடு-
கமனறு  உரியைர்கமை தகட்டுக்-
ககாணைதற்கான அடிப்பமை கார 
ணம் இலஙமக அரசு 13ைது  திருத்-
தத்மத இல்லாமல் கசயைதற்கான 
முழுமமயான நைைடிக்மககமை  
எடுத்துக்ககாணடிருக்கின்றது.

அமதத் தடுக்க தைணடும். எங-
களுமைய அரசியல்  அமமப்பில்  
அதிகாரப் பரைல் என்ற  கபயரில் 
அற்ப கசாற்பமாக ஏததா  இருக்-
கின்றது. அமதக் கூை இல்லாமல் 
கசயதுவிைக்கூைாது. இல்லாமல் 
கசயது  விட்ைால் அடுத்தது எனன 
என்ற தகள்வி இருக்கின்றது. இநதி-
யாவிற்கு தார்மீக  கைமமயும் இருக்-
கின்றது. எஙகளுக்கு அைர்கள் ஏற்க-
னதை கூறியும்  இருக்கின்றார்கள். 
ஆகதை, அைர்களுக்கு 13ைது திருத்-
தத்மத இல்லாமல் கசயைமத  தடுப்-
பதற்கான தார்மீக கைமம இருக்கின-
்றது. அதனால் தான நாஙகள் அமதக்  
தகட்டிருக்கினத்றாம். 13ைது திருத்-
தத்துக்கு எதிராக  கமதத்தைர்கள்  
இதுைமர காலமும்  ஒரு தீர்வு சம்-
பநதமாக, இமத எப்படி அமையப் 
தபாகினத்றாம் எனறு கசானன-
தில்மல.  கதாைர்நதும், கும்ற 
கசானனமத தவிர தைறு எமதயும் 
கசயயவில்மல. 

எஙகமைப்  கபாறுத்தைமரயில் 
இருப்பமதயாைது காப்தபாம். கட்டி 
எழுப்பலாம் எனறு தான  நாஙகள் 
அமதச் கசயததாம். இநதியா மிக 
நீணைகாலமாக எமது பிரச்சிமன-
யில்  இருநது விலகி இருக்கின்றது. 
இதன மூலமாைது இநதியாமை 
எமது பிரச்சிமனயில்  தமலயிை 
மைக்க தைணடும் என்ற எணண-
மும் எஙகளுக்கு இருநதது. ஏகனன-
்றால்,  இனறு இருக்கின்ற நிமலமம-
யில், சர்ைததச அழுத்தஙகள்  இநத 
நாட்டிற்கு  இல்லாவிட்ைால், பிரச்சி-
மனகள் நிச்சயமாக தீர்க்கப்பைமாட்-
ைாது. ஆகதை, இநதியா  மட்டுதம 
அக்கம்ற காட்டும். இநதியா 
ஒனம்றத் தான மற்்ற நாடுகளும்  
விட்டுவிடுைார்கள். இநதியா எனன 
நைைடிக்மக எடுக்கின்றததா அமத 
நாஙகள்  ஆதரிப்தபாம் எனறு அகம-
ரிக்கா பல தைமைகள் கசால்லியிருக்-

கின்றது. அதனால்தான நாஙகள் 
இநதியாவிைம் தகட்தைாம்.

கே: இன்்றய                         
சூழ்நி்லயில், 

தமிழ் மைகேளுகோன தீரவு 
விடயத்தில் இந்தியா்வ 
நம்புவது தமிழ் மைகே்ை  
அழிவுப ்பா்தககு 
சோணடு சசல்லும் 
என ்பலதரபபுகேள்                      
குற்்றஞசாட்டுகின்றன. 
நீஙேள் இந்தியா்வ 
கமைலும் நம்புவது ஆகரா-
ககியமைானதா?

பதில்:- உறுதிபை  கசால்ல-
வில்மல. ஏததா ஒரு நாடு பினனால் 
இருக்கின்றது. இனறு  இருக்கின்ற 
உலக  அரசியல் சூழ்நிமலயில், 
ஏததா ஒரு நாடு பினனணியில் 
நிற்கின்றதபாது தான  நாஙகள் 
பலமாக ஏதாைது கசயய முடியும். 
அமத இநதியா ஒனறு தான கசயய  
முடியும். தைறு எநத நாடும் கசயய 
முடியாது. இநதியா பல காலமாக 
கமௌனமாகதை  இருநதிருக்கின-
்றது. ஏகனன்றால் நாஙகளும் தகட்-
கவில்மல. விடுதமலப் புலிகளின  
தபாராட்ை காலத்தில் எைருதம 
இநத 13 பற்றி சிநதிக்கவில்மல. 
அைர்கள் ஒரு  இலக்கு மைத்துப் 
தபாராடிக்ககாணடிருநதார்கள். 

அநத இலக்மக மீறி தைறு ஒனம்றக்  
தகட்க தைணடும் என்ற ததமை 
தமிழ் மக்களுக்கு இருக்கவில்மல. 
விடுதமலப்  புலிகள் கமௌனித்த 
பினனர், அரசியல் தீர்வு ைரும் என்ற 
ஏற்பாடுகள்  நமைகபற்றுக்ககாணடி-
ருநத படியால், இநத ஏற்பாடுகளில் 
கைனம்  கசலுத்திக்ககாணடிருநத 
தமிழ் கட்சிகள், அதுவும் நமைகப-
்றாது தபான பினனர், ஏததா  ஒரு 
விதத்தில் இநத 13ைது திருத்தத்மத 
சரி காப்பாற்றி மைத்துக்ககாள்-
தைாம்  என்ற எணணத்தில் தான 
இமதக் தகட்டிருக்கின்றார்கள். 
இமத விடுத்து, எைமரயும்  எமதயும் 
தகட்க கூைாகதன்றால்,இமத எப்படி 
அமைைது என்ற தகள்வி இருக்கின-
்றது.  இனறு ைமர இநதியா தாஙகள் 
எனன கசயயப் தபாகினத்றாம் 
என கசால்லவில்மல.  எஙகமைப் 
கபாறுத்தைமர, இநத முயற்சிமய 
எடுத்ததாம். இமத தைறு நல்ல 
முயற்சிமய  தைறு யாராைது எடுக்-
கப் தபாகின்றார்கள் என்றால், அது 
ைரதைற்கத்தக்கது.  கைறுமனதை, 
கும்ற கசால்லிக்ககாணடிருப்பதில் 
பிரச்சிமனகள் தீரப் தபாைதில்மல.  
ஆகதை, அமத அைர்கள் கசயய 
தைணடும்.

கே: ்பஙேரவாத த்டசசட்ட                                 
சீரதிருத்தத்திற்கு                               

எதிராே ்பாராளுமைன்ற                 
உறுபபினர எம்.ஏ. சுமைந்திரனி-
னால் த்ல்மை தாஙேப்பட்ட 
்ேசயழுத்து நடவடிக்ேேள் 
அரசாஙேத்திற்கு சார்பாே  
ச்ப்றப்பட்டதாே குற்்றஞசாட்டப்ப-
டுகின்றகத, உண்மையா?

பதில்:- இநத  குற்்றச்சாட்மை 
நானும் அறிநததன. இதில் எனன 
அரசாஙகத்திற்கு சார்பாக  இருக்-
கின்றது. எநத ைமகயில் அரசாஙகத்-
திற்கு சார்பாக இருக்கின்றது. கைநத 
காலத்திலும் கசயயப்பட்ை விையம். 
இலஙமகயில் அமனத்து இன மக்-
களும் மககயாப்பமிடுகின்றார்கள். 
உைனடியாக, பாரியகதாரு தாக்கத்-
தமத அரசு தமல்  ஏற்படுத்தாது விட்-
ைாலும், மிக அதிக எணணிக்மக 
யான மக்கள் இமதக் தகட்கின்றார்-
கள் என  உலகிற்கு காட்டுைது நல்ல 
விையமாகதை பார்க்க முடியும்.

கே: இலங்ே 
சீனா்வ ்ேவிட்டு,                           

இந்தியாவுடன கநசகேரம்                                      
நீட்டுவ்த எவவாறு                  
்பாரககினறீரேள்?

பதில்:-  கபாருைாதார கநருக்கடி-
யில், இவைா்றான நைைடிக்மககள் 
எடுத்தால், கமைசியாக  பாதகத்தில் 
முடியும். ஆனால், நடுநிமலயான 
ககாள்மககள் எடுத்து, எநத நாடு-
களும்  எமது நாட்டில் ஆதிக்கம் 
கசலுத்தாமல், அரசாஙகம் நைக்கு-
மாக இருநதால், அது  நல்ல விையம். 
சீனாவின ஆதிக்கம் மிக அதிகமாக 
ைநதுககாணடிருநதது. இப்தபாது  
அது கும்றக்கப்பட்டிருக்கி;ன்றது. 
அநதஅடிப்பமையில், அரசாஙகம் 
இநதியாவுைன  தநசக்கரம் பிடித்-
தால், அது ஒரு நல்ல விையமாகதை 
நான பார்க்கினத்றன.

கே: ஐ.நா தீரமைானஙே-
ள் சதாடர்பாே தமிழ் 

கதசிய கூட்ட்மைபபு எனன 
நி்லப்பாட்டில் உள்ைது?

பதில்:-  ஐ.நா உட்பை இநதியா 
மற்றும் ஏமனய நாடுகள் கதாைர்-
பில் நாஙகள் கமதக்கின்ற  தபாது, 
அைர்கள் 100 வீதம் ஏததா கசயகின-
்றார்கள், கசயயப் தபாகின்றார்கள்  
எனபமதக் காட்டிலும், அைர்களின 
அழுத்தஙகள் இநத அரசாஙகம் மீது  
ைரதைணடும் என்ற ஒரு தநாக்கம். 
ஆகதை, அைர்கமை முழுமமயாக 
நம்பி இருநது  ஏமாறுகினத்றாம் 
எனறு அர்த்தமும் அல்ல. சர்ைததச 
அழுத்தஙகள் இநத நாட்டின  தமல் 
ைர தைணடுகமன்றால், இது தான 
ஒரு ைழி. அதற்காக அமத கசய-
யாமல் விைவும்  ஏலாது. அமத 
நம்பி இருநது ஏமாறுகினத்றாம் 
என்றல்ல அர்த்தம். அமத நாஙகள்  
கதாைர்நது கசயது ககாணடு தான 
இருக்க தைணடும். சில விையஙகள் 
கும்றைாக  இருக்கும். கூடுதலாக 
இருக்கும். அது அநத நாடுகமை-
யும், அநத நாட்டில்  இருக்கக்கூ-
டிய ததமைகமைப் கபாறுத்ததும், 
இலஙமக மிகச்சிறிய நாடு. ஐ.நா  
கூட்ைத்கதாைர் ரஷயாவுைதனதய 
த ப ா ய க் க க ா ண டி ரு க் கின ்ற து . 
நாஙகள் இவைா்றான  சம்பைம் நைக்-
குகமனறு எதிர்பார்க்கவும் இல்மல. 
இம்மும்ற மிக இறுக்கமான  அறிக்-
மகமய ஐ.நா ஆமணயாைர் 
ககாடுத்திருக்கின்றார். இம்மும்ற 
தீர்மானஙகைாக  ைராது. அடுத்த 
கசப்கைம்பரில் தான தீர்மானஙக-
ைாக ைரும். தீர்மானம்  எடுக்கின்ற 
தபாது தான எமது கசயற்பாடுகமை 
கைனமாக கசயது, இஙகுள்ை  நிலை-
ரஙகளின தகைல்கமையும், சரியான 
தரவுகமையும் ககாடுத்தால், அைர்-
கள் அமத  இறுக்கமாக எடுப்பார்-
கள். ஐக்கிய நாடுகள் சமபக்கு 
நமைமும்றப்படுத்துகின்ற  அதி-
காரம் கிமையாது. ஐ.நா சமபக்கு 
மட்டுதம உணடு. அவைாறு ஐ.நா 
கபாதுச் சமப  மற்றும் பாதுகாப்புச் 
சமபக்கு ககாணடு கசல்ைதற்கான 
முயற்சிகமை எடுக்க  தைணடும். 
கதாைர்நதும் முயற்சிகமை முனகன-
டுக்கின்ற தபாது, ஒரு நாள்  கட்ைாய-
மாக பயனளிக்கும்.

ரணில் ஒன்றும் 
'சுப்பர் மேன்'
இல்்லை

ரணில் விககிரமைசிஙே 'சுப்பரகமைன இல்்ல
ஆட்சிய்மைகே. ரணில் ஆட்சிய்மைப்பதற்ோன 
வாய்பபு இல்்ல எனகின்றார தமிழ் கதசிய 

கூட்ட்மைபபின ்பாராளுமைன்ற உறுபபினர தரமை-
லிஙேம் சித்தாரத்தன. தினேரன வாரமைஞசரிககு 
அவர வழஙகிய சசவவி பினவருமைாறு.

கே: வி்ரவில் இந்திய பிரத-
மைர இலங்ேககு விஜயம் 

கமைற்சோள்ைவிருககின்றார. தமிழ் 
கதசிய கூட்ட்மைபபு சந்தித்து க்பசசு-
வாரத்்த நடத்துவதற்ோன கோரி-
க்ேே்ை முன்வத்துள்ளீரேைா?

பதில்:-  ைருகின்றதபாது சநதிப்மப தமற்-
ககாள்ைதற்கான ைாயப்மப தருைார் என  நம்-
புகினத்றன. அவைாறு சநதித்தால், தற்தபா-

துள்ை பிரச்சிமனகள் 
கதாைர்பில் கலநது 
ம ர ய ா ை வு ள் ை து -
ைன, இநத நாட்டில் 
பி ர ச் சி ம ன க் கு 
ப ஞ ச மி ல் ம ல . 
அநதப்  பிரச்சி-
மனகள் கதாைர்-
பாக நாஙகள் மிகத் 
கதளிைாக கமதப்-
தபாம். முக்கியமாக 
எமது  தமிழ் மக்க-
ளின பிரச்சிமனகள் 
பற்றி எடுத்துமரக்க-
வும், தீர்வு விையம்  
க த ா ை ர் ப ா க வு ம் 

எ டு த் து ம ர ப் -
தபாம்.

கே: ரணில் விககிரமைசிஙே த்ல்மையில்  ஆட்சி 
அ்மையும் பிரசாரஙேள் முனசனடுகேப்பட்டு வருகி-

ன்றன. அவவாறு ஆட்சி  உருவாகுமைா? அவவாறு உருவா-
கினால், ஆதரவு  சோடுபபீரேைா?

பதில்:- அவைாறு  ஆட்சி உருைாகுைதற்கான ைாயப்புக்கள் மிக 
மிக அரிது. எனமனப்  கபாறுத்தைமரயில், எனனுமைய தனிப்பட்ை 
கருத்து. அப்படியான ஒரு ஆட்சி  உருைாகுகமனறு நான அமத நம்ப-
வில்மல. மற்்ற எல்லாைற்ம்றயும் விை ரணில் ஒனறும்  சுப்பர் மான 
இல்மல. ரணில் ஆட்சி அமமப்பதற்கான ைாயப்பு மிக மிக கும்றவு.

சுமித்தி தங்கராசா...?



உள்நாட்டு உற்பத்திகளில் ்நாட்்டம்  
கநாட்்டநாத நிலைலைகளநால் ஏற-
்பட்டுளள வி்பரீதஙகளுக்கு கூட்-

டுப்்பநாறுபபு  அவசியம். எநத அரசியல் 
கட்சிகளும் இதில் தனியய பிரிநது நிறக 
இயைநாது.  க்டநத கநாைஙகளில் ்்பற்ற 
க்டனகளநால்தநான இனல்றய லகயறுநிலை 
என யநாலரயும்  விரல்நீட்்ட முடியநாத வி்ப -
ரீதமும் இதுதநான. இதனநால்தநான, எல்யைநா -
லரயும்  கூட்டுப்்பநாறுபபு்டன ஒத்துலைக் -
குைநாறு ஜனநாதி்பதி யகநாரியுளளநார். 

இநத ஒத்துலைபபு அரசியல் ஆதநாயம்  
சநாரநாததநாக இருப்பதும் அவசியம். 
்தநாழிறசஙகஙகலளத் தூண்டிவி்டல், 
தருணம்  ்பநார்த்துக் கழுத்தறுக்க லகவிரித் -
தல், ்பதுக்கிலவத்தல் ைறறும் அரசியல் 
சநாயம்  பூசநாது ்சயற்ப்டல். இதுதநான, 
ஜனநாதி்பதி யகநாரும் ஒத்துலைபபு. 
ஆனநால், இநத  உலைபபுக்கு இனறு ஒருவ -
ரும் தயநாரில்லை. 

யநாரநால் வநத ்்ருக்கடி இது? இநத  
்்ருக்கடி யநாலர ய்ரடியநாகப ்பநாதிக்கி -
்றது? என்ற ்பநார்லவகளதநான இபய்பநாது  
அவசியம். இலதவிடுத்து வரவுளள 
்வளி்நாட்டு உதவிகலளத் தடுப்பதும்,  
சர்வயதசத்தில் அரசநாஙகத்லதக் கநாட்டிக் 
்கநாடுப்பதும் தர்ை அரசியைநாகுைநா?  ஏற -
்பட்டிருக்கின்ற பிரச்சிலனக்கு ்்பநாறுப்பநா -
னவர்களுக்குப ்பதிைடிக்க யதர்தல்  இருக் -
கி்றதுதநாயன! அதறகநாக, இபய்பநாதிருநயத 

இதறகநான  வியூகஙகளிலி்றஙகுவதுைக்க -
ளின  வயிறறிைடிப்பது ைநாதிரித்தநான. 

ஐக்கிய யதசியக் கட்சியின தலைவர்  
ரணிலின நிலைப்பநாடும் இதுதநான. எல் -
யைநாரும் மூழகபய்பநாகும் ்வளளம்  வரு -
லகயில்,இவரநால்தநான வநத்தன்ற வீண் -
வம்பு ய்பசுவது, நுணலும் தன வநாயநால்  

்கடும் என்பதுதநாயன!்நாட்டின 
கருவூைைநான தில்றயசரிலய 
கூண்ய்டநாய்ட அளளிச்்சன்ற  
கூட்்டத்தினரின சநாயல்களதநா -
யன!அரலசப புரட்்ட சநதிக்கு 
வநதுளளன. அலதக்  கநாப்பநாற -
்றயவநா அல்ைது தண்டிக்கயவநா 

திரநாணியிைநத ஸ்ரீ.ை.சு.க.தநாயன, 
இபய்பநாது  சர்வகட்சி ைநா்நாட்டுக்கு 
அலைக்கி்றது. அலைபய்பநாடு 
ைட்டும் நிறகவில்லை  இக்கட்சி. 
இன்னநாரு பு்றம் கிளர்ச்சிலயயும் 
கிளளிவிடுகி்றது. இலதத்தநான  
பிரதைர் பூ்டகைநாகச் ்சநானனநார். 
ரணிலை அலைத்து யதசிய அர -
சநாஙகம்  அலைக்கும் அளவுக்கு 
அரசநாஙகம் வஙகுயரநாத்து அல்டய -
வில்லை எனகி்றநார் அவர். 

சர்வயதச ்நாணய நிதியத் -
தின உதவிகள,  இநதிய உதவி -
கள ைறறும் இதர திட்்டஙகள 
எல்ைநாம் மீண்்்டழுலகக்கநான  
மூைவழிகளல்ை. முதல்வழிகள 
ைநாத்திரயை! இருநதும், இதிலும் 
சிக்கல்  இருக்கி்றதுதநான. 

இதறகநாக, இவர்கள விதிக் -
கபய்பநாகும் விதிகள அல்ைது  
நி்பநதலனகள ்நாட்ல்டப ்பநாதிக் -
குைநா?தமிழ புைம்்்பயர் அலைப -

புக்களின  ்சல்வநாக்குகளநால், ்நாட்டின 
இல்றலைக்கு எனன ய்ரு்ைனச் சிநதிப -
்பது  ்நாட்டுப்பற்றநாக இருநதநால் ்ல்ை -
துதநான, அதறகநாக இது ஆட்சிப்பற்றநாக 
இருக்கக்  கூ்டநாது. எநதப்பற்றநாக இருந -
தநாலும் முதலில் ைனிதப்பற்றநாக அல்ைது  
ைநானி்டப்பநாசைநாக இருத்தைவசியம். 

இநதியநா இலதத்தநான ்சய்திருக்கி்றது.  
ஒரு பில்லியன அ்ைரிக்க ்்டநாைலரக் 
க்டனநாக வைஙகி, அயல் வீட்டு ்ண்்ப -
னின  அநதரத்துக்கு உதவியிருக்கி்றது. 
எரி்்பநாருள, ைருத்துவம், ்தநாழினுட்்பம்  
இனனும் விவசநாய ய்நாக்குகளுக்குத்தநான 
இநத ய்சக்கரம். பினனர்தநான, இதறகநான  
பிரதி்பைனகள. இைஙலகயின இனல்றய 
நிைவரத்தில் இநதப ்பநார்லவகயள அவ -
சியம்.  இலதத்தநான ்ைது எதிர்க்கட்சிக -
ளும் சிநதிக்க யவண்டும். இலதவிடுத்து, 

இனய்ற  யதர்தல் யவண்டும், உ்டயன அர -
சநாஙகத்லத ஒப்பல்டக்க யவண்டும் என்ப-
்தல்ைநாம்  எழுைநாநதைநான உணர்ச்சிகயள! 

தனக்கு உதவ முனவநத மூனறு  அரபு்நா-
டுகளின உதவிகலளயும் அரசுக்குப ்்பற-
றுக்்கநாடுக்க  ்பணியநாறறியிருநதநால், சஜித் 
ஆலசப்படுவது, அடுத்த யதர்தலில் கில்டக்-
கநாைைநா  ய்பநாகும்? ைக்கள இலத ை்றக்கநா-
ைைநா இருப்பர்? இநத அரசுக்கு அரபு்நாடு-
களநா உதவப  ய்பநாகின்றன?என்ற யகளவிகள 
எைநாைல் இருக்கநாதுதநான. உதவ லவப்பலத 
வி்டவும்  சஜித்துக்கு எனன ்்பயரும் புகழும் 
இருக்கி்றது. இதில் இது ைட்டுைநா? ஐக்கிய  
ைக்கள சக்திக்கு கில்டக்கும் ்வளி்நாட்டு 
உதவிகளுக்குப பினனநால்,  ஏகநாதி்பத்தியம் 
ஏயதநா அல்டயக் கநாத்திருக்கி்றது என்ற ்தன-
னிைஙலக   பிரச்சநாரத்துக்கநாவது வநாய்ப -
பூட்டு ய்பநாட்டிருக்கைநாம் இல்லையநா?
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ஆளுக்கொரு ஆசை
அரசை வீழ்த்துவதில் 
அயராத வீணாசை! 

எழுத்தநாளர்  என்ற கருத்தின எல்ைநாப 
்பரிைநாணஙகளுக்கும் வநாழும் 
அர்த்தைநாக எம். எச்.  எம். ஷம்ஸ் 

விளஙகினநார். எழுத்து அவரது வநாழக்லக-
யும் ்ம்பிக்லகயுைநாகும்.  அலத அவர் 
தனக்கநாக ைட்டுைனறி சக ைக்கள பிரிவி-
னயரநாடு ்பகிர்நது ்கநாளளவும்  ்பல்துல்ற 

எழுத்தநாற்றல் உளளவர்கலள உருவநாக்கவும் 
தனது ய்ரத்லத ்சைவிட்்டநார்.  இலளய 
தலைமுல்ற எழுத்தநார்வம் உளளவர்கலள 
அவர் களது எழுத்துத் துல்ற எலதச்  சநார்நத 
தநாக இருநதநாலும் அலத வளர்த்து ைக்கள 
ைன்றத்திறகு ்கநாண்டு வரும்  வலர அவர்-
களுக்கநான ஆயைநாசலன கலளயும் உதவி -
கலளயும் வைஙகுவதில் ்தநா்டர்ச்சியநாகச்  
்சயல்்பட்்டநார்.

எம். எச். எம். ஷம்ஸின அகநாை ைரணத்தி -
னநால் எழுத்துைக  ைறறும் ்பத்திரிலக உைக 
்சயற்பநாடுகள ஸ்தம்பித்தது ய்பநான்ற ஒரு 
உணர்வு ்பரவியலத  ஷம்லஸை அறிநதவர்கள 
்்பற்றனர்.

ஷம்ஸ் எபய்பநாதுயை ஒரு யவறு்பட்்ட  

தனித்துவைநான எழுத்தநாளரநாக மிளர்நதநார். 
்பயயைநா தயக்கயைநா அவரது எழுத்துக்களில்  
எனறுயை இருநததில்லை.அவரது எழுத்துக் -
கள அநதளவு சமூக உணர்வும்  தீட்சண்ய-
ைநான ்பநார்லவயும் எதிரிகளின சைசைபபுக்கு 
அஞசநாத ைனநிலையும்  ்கநாண்்டலவயநாக 
இருநதன.

ஷம்லஸைப ய்பநான்ற ஒரு எழுத்தநாளலர 
சமூகம் மிக நீண்்ட  கநாை இல்ட்வளிக்குப 
பினனர்தநான ்்ப்ற முடியும். அவர் வநாழநதி-
ருநதலத வி்ட  அவரது முக்கியத்துவத்லத-
யும் யதலவலயயும் அவரது இைபபு ்பனை-
்டஙகநாக்கி உளளது.

சிஙகள  – தமிழ ைக்களில்டயய புகழ-
்்பற்ற ்வண்பு்றநாயவ ்பநா்டலும் அவரது 

சைநாதநானப்பறறு  ைறறும் ய்பநார் எதிர்பபுப 
்பநா்டல்கள ்கநாண்்ட ‘ைநானு்ட கீதம்’ (2004) 
நூலும்  அவரின ைநானு்ட ய்சத்தின மிகப 
்்பரும் நிலனவுகளநாக அவரது ்்பயலர 
ைல்றயநாது  ்பநாதுகநாக்கும்.

ஷம்ஸின எழுத்து முயறசிகள 1950களில் 
‘்தனைதி’ என்ற  லக்யழுத்துச் சஞசிலக -
யில் இருநது ஆரம்்பைநாகியுளளது. இக்கநா -
ைப ்பகுதி அவலர  எழுத்துத் துல்றக்குத் 
தூண்டியது ைட்டுைனறி இக்கநாைப ்பகுதி -
யின உள்நாட்டு  ்வளி்நாட்டு அரசியல் 
நிகழவுகளும் அவறறின தநாக்கஙகளும் 
அவலர ்வகுவநாகப  ்பநாதித்திருநதன. 
குறிப்பநாக 1956 ஐ அண்மித்த கநாைப ்பகுதி 
இலளஞர் ஷம்ஸின  எதிர்கநாைத்திறகநான 
சிநதலன ஓட்்டஙகளுக்குக் கநால்யகநாள 
இடுவதநாக அலைநதது.  யைறகத்திய ஏகநா -
தி்பத்தியத்திறகு எதிரநாக எகிபதில் ்்டநத 
்நாசரின எழுச்சி,  வியட்னநாமிறகு எதிரநான 
அ்ைரிக்க ஆக்கிரமிபபு ஆசிய ஆபிரிக்க 
்நாடுகளின  கநாைனித்துவ ஆதிக்கம், அநத 
்நாடுகளின விடுதலை யவட்லக, யசநாவியத் 
்நாட்டினதும்  சீனநாவினதும் கியூ்பநாவின -
தும் யசநாஷலிச ்கநாளலககள, ்பைஸ்தீனப 
பிரச்சிலன,  ைநார்க்சிய சிநதலனகள எனறு 
அவரது எதிர்கநாைத்திறகநான சிநதலனத் 
தளஙகள  ்பதிவு ்்பற்றன.

ஷம்ஸ் ஒரு ்பத்திரிலகயநாளரநாக இருநத -
தும் யதசியப  ்பத்திரிலககளில் அவருக்கு 
இருநத ்தநா்டர்புகளும் அவரது ்சல்வநாக் -
கிறகும்  ைக்கள ்தநா்டர்பிறகும் ்பக்க்பை -

ைநாக விளஙகின. குறிப்பநாக தினகரனில் 
1997 ல்  ஆரம்்பைநாகி ்பை வரு்டஙகள 
இலளஞர்களின இைக்கிய வளர்ச்சிக் 
கநாக அவர் ்்டத்திய  ‘புதுபபுனல்’ 
அவரது புகழுக்கும் இைக்கிய 
்பரபபுலகக்கும் உறுதுலண -
யநாக  அலைநதிருநதது. 
அலத அவர் எவவளவு 
்்பரிய இைட்சியத்து -
்டனும் ்வறியு்டனும்  
்்டத்தினநார் என்ப -
தறகு அதனநால் ்பைன 
அல்டநத நூறறுக் 
கணக்கநான இலள -
ஞர்கள  அதறகுச் 

சநாட்சி ்பகர்வநார்கள. ஷம்ஸ் எழுதியலவ 
கவிலதயநானநாலும்  சிறுகலதயநானநாலும் 
்நாவல்களநானநாலும் அதில் சமூக யதநார்த் -
தம், சமூக ைநாற்றம்,  சநாதநாரண ைனிதனின 
அவைத்தின ்வளிப்பநாடு என்பனதநான 
பிரதநான ்பண்புகளநாக  அலைநதிருநதன. 
1965 களில் ்வளிவநத ஏ. ஏ. ைத்தீபின 
‘இனஸைநான’ ்பை முஸ்லிம்  எழுத்தநாளர்க -
ளின இைக்கிய ்பட்்டல்றயநாக ைட்டுைல்ை 
சமூக யதநார்த்தம் சைதர்ை  சிநதலன 
ைனித ய்யம் என்பவறறின அடிப்பல்ட -
யில் இருநது இைக்கியம் ்பல்டக்கும்  புது 
அலைப ்பல்டப்பநாளிகள ்பைலர அது 
யதநாறறுவித்தது. அதன மூைமும் அயத 
கநாைப  பிரிவிலும் எழுதிய அய்க இளம் 
முஸ்லிம் எழுத்தநாளர்களின இைக்கிய 
பிரயவசம்  முஸ்லிம் இைக்கிய ்பநாரம்்ப -
ரியத்திறகும் ஒரு ்்பநாது ய்நாக்கில் தமிழ 
ய்பசும்  இைக்கிய உைகிறகும் புது இரத் -
தம் ்பநாய்ச்சுவதநாக அலைநதது.

1972 இல்  ்வளிவநத லவ. அகைதின 
‘புதிய தலைமுல்றகள’ ய்பநான்ற சிை 
்ல்ை ்நாவல்கள  வரிலசயில் ஷம்ஸின 
கிரநாைத்துக் கனவுகளுக்கும் முக்கிய 
இ்டமுண்டு. அது தநான  வநாழும் ்தன 
பிரயதசத்தின ைண் வநாசலனயயநாடும் 
இயல்்பநாக ைக்கள வநாழவில் எழும்  பிரச் -
சிலனகள யைநாதல்கள என்பவற ய்றநாடும் 
அயதயவலள ்சல்வநதர்கள வறியவர் -
கள  அல்ைது அடித்தட்டு ைக்கள என்ற 
வர்க்க யைநாதல்களுக் கில்டயிலும் சைய 

ரீதியநான  கருத்து யைநாதல்களுக்கில்டயி -
லும் பிரச்சிலன கலளச் சநதித்த ஒரு கிரநா -
ைத்தின  வநாழவு ஷம்ஸின ்நாவலில் ்பதிவு 
்சய்யப்பட்்டது.

ஷம்ஸ் தனது ்தன ைநாகநாண  முஸ்லிம் 
கிரநாைஙகளின க்டநத தலைமுல்றயினரின 
வநாழலவ சமூக யதநார்த்தப  ்பநார்லவயயநாடு 
சித்தரித்து அது ்பறறிய உண்லையநான ்பதிவு-
கலள ்ம்முன ்நாவைநாக  ்பல்டத்துளளநார். 
ஒரு எழுத்தநாளனி்டம் இருநது ஒரு சமூக -
மும் இைக்கிய உைகும்  எதிர்்பநார்க்கும் ஒரு 
உயர்நத ்பணிலய தனது ‘கிரநாைத்துக் கனவு -
கள’ மூைம் ஷம்ஸ்  நில்றயவறறினநார்.

எம். எச். எம். ஷம்ஸ் எநதளவு இைக்கிய -
வநாதியநாக  இருநதநாயரநா அயதயளவு சமூக 
சீர்த்திருத்த ைறறும் புரட்சிகர உணர்வுகளின  
்சநாநதக்கநாரரநாகவும் இருநதநார். அவலர 
முழுலையநாகப ்பநார்ப்பது அவவளவு  இைகு -
வநானதல்ை. அவர் ்பறறிய விரிவநான தகவல் 
யசகரிபபும் அவரது எழுத்துக்கள  ்பறறிய 
விரிவநான ைதிபபீடும் சநாத்தியைநாகும் ய்பநாது 
அவலரப ்பறறிய ்பல்்பரிைநாண  அளவீடு சநான-
றுகளு்டன முனலவக் கப்படும் நிலை உரு-
வநாகும் என  எதிர்்பநார்க்கைநாம்.

ஷம்ஸின் எழுத்துக்கள்  சமூ்க உணர்வும் 
தீடசண்யமான பார்்வையும் க்காண்ட்வை

பிரபல  எழுத்தாளரும் கவிஞருமதான   
எம்.எச்.எம். ஷம்ஸின் 
82 ஆவது பிறந்தினத்்ய�தாட்டி 
(17.03.1940 -  17.03.2022) 
இககட்டு்ர பிரசுரமதாகிறது.

பேராசிரியர் 

எம்.எஸ்.எம். அனஸ்...?
(நாச்சியாதீவு ேர்வீனின் நூல்  

வெளியீட்டு விழாவொன்றில்  ஆற்றிய உரரயிலிருந்து)

சுஐப் எம்.காசிம்...?

�தாரதால் வந் யெருககடி இது? இந்  யெருககடி �தா்ர 
நெரடி�தாகப் பதாதிககிறது? என்ற பதார்வகள்தான் 
இப்நபதாது  அவசி�ம். இ்்விடுதது வரவுளள யவளிெதாட்டு 
உ்விக்ளத ்டுப்பதும்,  சரவந்சததில் அரசதாஙகத்்க 
கதாட்டிக யகதாடுப்பதும் ்ரம அரசி�லதாகுமதா?  
ஏறபட்டிருககின்ற பிரச்சி்னககு யபதாறுப்பதானவரகளுககுப் 
பதிலடிகக ந்ர்ல்  இருககிறது்தாநன! 
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22 ஆவது வருட �ைறைவ 
�ழாைவக் ெகாண்டாடும் 
கண்� கட்டுகஸ்ேதாட்ைட�ல் 
அைமந்துள்ள ெகன�யன் 
எகட� கல்� �றுவனத்�ன் 22 
ஆவது வருட �ைறவு �ழாவும் 
சான்�தழ் வழங்கும் �கழ்வும் 
ெகன�யன் கல்� �றுவனத்-
�ன் �ைறேவற்றுப் ப�ப்பாளர் 
முஹமட் �ன்ஹாஜ் தைலைம-
�ல் ெபால்ெகால்ல என். ஐ. �. 
� இன் �ரதான மண்டபத்�ல் 
இன்று 9.00 ம�க்கு இடம்ெப-
று�றது.

இந்�கழ்�ல் �ரதம அ��யாக 
முன்னாள் தூதுவர் எச். எம். பாருக் 
கலந்து ெகாள்�றார்.அத்துடன் �றப்பு 
அ��களாக அ�ல இலங்ைக ைவ. எம். 
எம். ஏ. ேபரைவ�ன் ேத�யத் தைலவர் 
ச�ட் எம். �ஸ்�, கம்பைள வர்த்தக சங்-
கத்�ன் ெசயலாளர் கண்� மாவட்ட �க் 
குத்துச் சண்ைட �ைளயாட்டுக் கழகத்-
�ன் �ேசட ஆேலாசகருமான பஸ்லான் 
பாரூக், பூஜாப்�ட்�ய �ரேதச சைப 
உறுப்�னர் உைவஸ் ரஸான் உள்�ட்ட 
முக்�ய �ரமுகர்கள் கலந்து �றப்�க்க-
வுள்ளனர். 

கண்� கட்டுகஸ்ேதாட்ைட�ல் அைமந்-
துள்ள ெகன�யன் எகட� கல்� �றுவ-
னம் ேத�ய மற்றும் சர்வேதச கல்�ைய 
வழங்� 22 ஆண்டுகள் �ைறவு 
�ழாைவக் ெகாண்டாடு�றது. இக்கல்� 
�றுவனம் 2000 ஆம் ஆண்டு ஆரம்�க்-
கப்ப்பட்டதாகும். இதன் �ைறேவற்றுப் 
ப�ப்பாளராக முஹமட் �ன்ஹாஜ் 
�ளங்கு�ன்றார். �றந்த ஆ��யர் 
குழாத்�னைர ெகாண்டு இயங்� வரு-
�ன்றது. 

மாணவர்களுக்கு �றந்த கல்�யும் 
, உயர் ெதா�ல் வாய்ப்புக்கைளயும் 
வழங்� உயர் துைறக�ல் �ைலயான 
உறு�ப்பாட்டுடன் ப�யாற்ற களம் 
அைமத்துக் ெகாடுக்�ன்ற ஒரு கல்� 
�றுவனம் என்பது நாம் எல்ேலாரும் 
அ�ந்த �டயம். 

இக்கல்� �றுவனம் ஆரம்�க்கப்-
பட்ட முதல் இன்று வைர�லும் 1000 
க்கு ேமற்பட்ட மாணவ, மாண�கள் 
கல்� கற்று பயனைடந்துள்ளார்கள்.இக்-
கல்� �றுவனம் அரசாங்கத்�ல் உள்ள 
ெதா�ல் கல்� �றுவனத்�ன் �ழ் ப�வு 
ெசய்யப்பட்ட உயர் கல்� �றுவனமா-
கும்.

கனடா ,ேபாலாந்து, மேல�யா, �ங்-
கப்பூர் ேபான்ற பல நாடுக�லுள்ள 
பல்கைலக்கழகங்களுடன் இக்கல்� 
�றுவனம் ைகேகார்த்துக் ெகாண்டு 
மாணவர்கைள வலுவூட்� வரு�ன்றன. 
ெதா�ல் சார் பாடெந�கைள பூர்த்� 
ெசய்யும் மாணவர்களுக்கு �றந்த 
ெதா�ல் ப�ற்� வழங்குவது மட்டுமல்ல 
தங்களது சேகாதர �றுவனத்�ல் உடன� 
ேவைல வாய்ப்புக்கைள வழங்� வரு-
�ன்றனர். �றந்த சம்பளமும் வழங்கப்-
படு�றது.

ேமலும் கல்� �றுவனத்�ல் கற்ைக 
ேமற்ெகாள்ளும் மாணவர்களுக்கு சர்-
வேதச அங்�காரம் ெபற்ற ெவ�நாட்-
டுப் பல்கைலக்கழகங்களுக்கு உயர் 
கல்�ைய ேமற்ெகாள்வதற்கான வச� 

வாய்ப்புக்கள் ஏற்படுத்�க் ெகாடுக்கப்பட்-
டுள்ளன. இங்கு கல்� ப�லும் மாண-
வர்கள், அவர்கள் �ரும்பு�ன்ற நாடுக-
ளுக்கு ெசன்று கல்�ைய ேமற்ெகாள்ள 
வச�கள் ெசய்து ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
அதற்கான ெசலவுகைள அப்பல்கைலக்-

கழகங்களுக்குச் ெசலுத்� தமது கல்� 
நடவ�க்ைக ேமற்ெகாள்ள மு�யும். 
அதற்காக ேமல�கமான எந்த�தமான 
கட்டணங்களும் அற�டப்படுவ�ல்ைல. 
இக்கல்� �றுவனத்�ல் ப�க்�ன்ற 
மாணவர்களுக்கு இது ஒரு அ�ய சந்தர்ப்-
பமாக அைமந்துள்ளன. 

க. ெபா. த சாதாரண தரம் மற்றும் க. 
ெபா. த. உயர் தரப் ப�ட்ைசக்கு ேதாற்-
றவுள்ள மாணவர்க�ன் நலன் கரு� 
பல கற்ைக ெந�கள் ேமற்ெகாள்ளப்-
பட்டு வரு�ன்றன. �ேசடமாக அரசாங்-
கத்�ன் கல்�க் ெகாள்ைகக்கு உட்பட்ட 
அைனத்து பாடத் �ட்டங்களும் இங்கு 
ேபா�க்கப்படு�ன்றன. லண்டன் எடக்-
ஸல் கல்�த் �ட்டமும் இங்கு ேபா�க்கப்-
படு�ன்றன. 

இலங்ைக ப�ட்ைசத் �ைணக்களத்-
�ன் மூலம் ப�ட்ைசக்கு ேதாற்றக் கூ�ய 
மாணவர்களுக்காக நடத்தப்படும் ஆங்-
�லம் மற்றும் த�ழ் ெமா�க் கல்�யும் 
இங்கு ேபா�க்கப்படு�ன்றன. மாணவர்-
களது எ�ர்கால வாழ்க்ைகக்கு ெபறும� 
�க்கதாக ெதா�ல் கல்� அைமந்துள்-

ளது. அதற்கான ேசைவ கட்-
டுகஸ்ேதாட்ைட 'கன�யன்' 
கல்� �றுவனம் வழங்� வரு-
�ன்றது.

இக்கல்� �றுவனத்�ல் 
தங்�ப் ப�க்கும் மாணவர்-
களுக்கு �டு� வச�கள் 
ெசய்து ெகாடுக்கப்பட்டுள்-
ளன. மூன்று ெமா�க�லும் 
இங்கு கற்றல், கற்�த்தல் நட-
வ�க்ைககள் முன்ெனடுக்கப்-
படு�ன்றன. இ�ல் �ங்கள, 
முஸ்�ம், த�ழ், ��ஸ்தவ 
ஆ�ய அைனத்து மாணவர்-
களும் இன, மத ேபத�ன்� 
ஒற்றுைமயாக கல்� ப�லு-
�ன்றார்கள். 

ேமலும் இ�ல் மாணவர்-
கள் மட்டுமல்ல பாடசாைல 
ஆ��யர்கள், த�யார் கம்ப-
�க�ல் ப� பு�பவர்கள். 
வர்த்தகர்கள் எனப் பலதரப்-
பட்ட பத�க�ல் உள்ளவர்க-
ளும் கல்� ப�லு�ன்றனர். 
கற்றல் கற்�த்தலுக்கு வய-
ெதல்ைல �ைடயாது. அைத 

கன�யன் கல்� �றுவனம் �ரூ�த்-
துள்ளது.அந்த வைக�ல் இக்கல்� 
�றுவனம் இன்�யைமயாதெதான்றாக 
�ளங்கு�ன்றது.

2007 ஆம் ஆண்�ல் இக்கல்� 
�றுவனத்�ன் ஸ்தாபகரும் ப�ப்பா-

ளருமான முஹமட் �ன்ஹாஜ் இலங்-
ைக�ல் இருந்து அெம�க்காவுக்குச் 
ெசன்று அங்குள்ள இராணுவத்�ல் 
இைணந்து ெகாண்டார். ேநட்ேடா இரா-
ணுவத்�ல் இைணந்து சுமார் 11 வரு-
டங்கள் ேசைவயாற்�னார். இக்கால 
கட்டத்�ல் கூட இக்கல்� �றுவனம் மூடப்-

பட�ல்ைல. ெதாடர்ந்து 
இயங்�யது. அதன் 
�ன்னர் நாட்டுக்கு 
வந்து இக்கல்� �று-
வனத்ைத ெதாடர்ந்து 
முன்ெனடுத்து வரு�ன்-
றைம கு�ப்�டத்தக்கது. 

இக்கல்� �றுவனத்-
�ன் �ேசட தன்ைம 
என்னெவன்றால் இல-
வசமாக ப�ற்��ைன 
வழங்குவேத ஆகும். 
இதற்காக சேகாதர �று-
வனம் ஒன்று இயங்� 
வரு�றது. �ர�க் ெகௗ� 
, பட வைரஞர் ப�ற்� 
ெபற்றவர்கள் இக்கல்� 
�றுவனத்�ல் ப�-
யாற்ற வாய்ப்புக்கள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன.

ப ட வ ை ர ஞ ர் 
கற்ைக ெந��ைன 
ப�ற்� �றுவனத்-
�ல் மூன்று மாதங்-
கள் முழு ேநரமாக 
கற்ற ெபாழுதும் அது 
எவ்வாறு தரப்படுத்-
த ப் ப டு வ ெ தன் ப ை த 
ேநாக்குவேத ப�ற்� 
�றுவனத்�ன் ப�யா-
கும். பாடத் �ட்டத்�ற்கு 
அைமய கற்றல், கற்-
�த்தல் முைறகைள 
ேமற்ெகாண்டு அதற்-
கான சான்�தழ்கள் 
வழங்� ைவத்தல் 
முக்�யமாக் ெகாண்டா-
லும் அைத�ட ப�ற்�-
�ைன வழங்குவதும் 
அதன் மூலம் ேநர�யா-

கத் தரப்படுத்� புலக்காட்�க்கு உட்படுத்� 
சந்ைத வாய்ப்ைப ெபறுவதும் �க �க 
முக்�யம். இதைனேய இக்கல்� �றுவ-
னம் �றன்படச் ெசய்து வரு�ன்றது. 

இதன் மூலம் உள்நாட்�லும் ெவ�-
நாட்�லும் நம்�க்ைகயுடன் ெதா�ல் 
வாய்ப்ைப மாணவர்களுக்கு இக் கல்� 
�றுவனம் வழங்�வருவைத யாரும் 

அ�ந்த ெசய்�ேய. கட்டார், குைவட் , 
சவூ� அேர�யா ேபான்ற மத்�ய �ழக்கு 
நாடுக�ல் உ�ய கல்�த் தைகைமக-
ளுக்கு ஏற்ப ப�ற்�கள் வழங்� ெதா�ல் 
வாய்ப்ைப ஏற்படுத்�க் ெகாடுக்�ன்றார்-
கள். 

இக்கல்� �றுவனத்�ல் கற்று ெவ�-
ேயறும் எவராக இருந்தாலும் ஒரு 
பாடத்ைத துைற ேபாகக் கற்று அ�ல் 
நன்கு ப�ற்�யும் ேதர்ச்�யும் ெபற்ற 
ஒருவராகத் தான் ெவ�ேயறுவார்கள். 
இன்னும் ஒரு இடத்�ல் அவர் ப�ற்�-
ையப் ெபற்றுக் ெகாள்ள ேவண்டும் 
என்பது அவ�ய�ல்ைல. ெவ�ேய 
ெசன்றால் �றன்பட ேவைல ெசய்யலாம். 
ேந�யாக ெதா�ைலச் ெசய்யலாம். 
இக்கல்� �றுவனத்�ல் ப�த்தவர்கள் 
அெம�க்கா�ல் நாசா�ல் கூட ேவைல 
ெசய்�றார் என்று ெபருைமயுடன் கூ�க் 
ெகாள்ள மு�யும். ஏராளமானவர்கள் 
மத்�ய �ழக்கு நாடுக�ல் ெதா�ல் பு�-
�ன்றார்கள். இவர்கள் எல்ேலாரும் அ�க 
சம்பளத்�ற்கு ேவைல ெசய்�ன்றார்கள். 

இைவேய இக்கல்� �றுவனத்�ன் 
வளர்ச்�ப்ப�க�ன் ெவற்�ப்ப�.

கு�ப்பாக இங்கு கல்� ேபா�க்-
�ன்ற வளவாளர்கள் ெபரும்பான்-
ைமயானவர்கள் இக்கல்� �றுவ-
னத்�ல் �றன்படக் கற்றவர்கேள, 
இங்ேக கற்றல், கற்�த்தல் நடவ�க்-
ைகக�ல் ஈடுபட்டு வரு�ன்றார்கள். 
ஆதலால் இைடக்�ைடய வளவாளர்-
கள் இல்லாமற் ேபாதல் ேபான்ற 
மாற்றங்கள் எைவயும் இடம்ெப-
றுவ�ல்ைல. இக்கல்� �றுவனத்-
�ல் கற்றல், கற்�த்தல் ெதாடர்�ல் 
�ண்ட காலம் கற்�த்த�ல் ஈடுபடு-
�ன்ற அனுப�க்க வளவாளர்கேள 
ப� பு��ன்றனர். இக் கல்� �று-
வனத்�ல் கல்� ப�லும் மாணவர்-
கள் கற்றல் ெதாடர்�ல் ஏமாற்றம் 

அைடயத் ேதைவ�ல்ைல.
ேவறு கல்� �றுவனங்க�ல் பட்-

டப்ப�ப்ைப ேமற்ெகாண்டவர்கள் கூட 
இங்கு வந்து �ளவும் ப�த்து ெதா�ல் 
வாய்ப்ைபப் ெபற்றுக் ெகாண்டவர்-
கள் �ைறயப் ேபர் இருக்�ன்றார்கள். 
பட்டத்ைதப் ெபற்�ருந்தாலும் உ�ய 
ப�ற்�கள் இல்லாைம�னால் �ண்டும் 
அதைன கற்க ேவண்�ய �ைல ஏற்ப-
டு�ன்றது. யார் வந்தாலும் �ண்டும் 
அவர்களுக்கும் மு�ர்ந்த ப�ற்�கள் 
வழங்கப்படு�ன்றன. ெவறுமேன சான்-
�தழ்களுடன் மாணவர்கைள அனுப்புவ-

�ல்ைல. அப்பாடெந��ல் பூரணமான 
ப�ற்�ைய வழங்�ேய ெவ�ேயற்றப்ப-
டு�ன்றனர். 

�ெர�க் ெவப் �ைசன் என்றால் 
கண்��ல் �கப் �ரபல்யமான கல்� 
�றுவனம் இது என்று ெசால்லாம். அ�-
கள�லான மாணவர்கள் இக்கல்� 
�றுவனத்�ல் கல்� ப�லு�ன்றார்-
கள்.இதைன இக்கல்� �றுவனம் ஒரு 

சவாலாக எடுத்துக் 
ெகாண்டு ேபா�த்து 
வரு�ன்றது. 

ஏ. �. � ஏ. கணக்-
�யல் இதுேவ ஒரு 
கணக்காளராக ெசல்-
வதற்கான ஆரம்ப 
பாட கற்ைக ெந�-
யாகும். கல்�ன்-
ைனையச் ேசர்ந்த 
அஸ்கா லா�ர் 
என்ற ெபண்ம� 
ேவறு �றுவனத்�ல் 
ஏ. �. �. ஏ கற்ைக 
ெந�ைய �ைறவு 
ெசய்து சான்�தழ் 
ெபற்ற ஒருவர். அவ-
ருக்கு ஏேதா சந்தர்ப்-
பத்�ல் இக்கல்� �று-
வனத்துடன் ெதாடர்பு 
ஏற்பட்டது. 

இக்கல்� �றுவ-
னத்�ல் அனும�-

ையப் ெபற்று ேமல�கமான கற்ைக 
ெந�ைய ேமற்ெகாண்ட இவர் இன்று 
ெகாழும்�ல் கணக்�யல் கம்ப��ல் 
உயர் பத��ல் ெதா�ல் பு��ன்றார். 
இன்று இடம்ெபறும் �கழ்�ல் �றப்பு 
�ரு�ைனயும் அவர் ெபற்றுக் ெகாள்-

�றார். இப்ப�யான �றன் வாய்ந்த 
�ைறயப் �ள்ைளகள் ஒவ்ெவாரு வரு-
டமும் இக்கல்� �றுவனத்�ல் இருந்து 
ெவ�யா� வரு�ன்றார்கள். 

�கனையச் ெசர்ந்த இன்சாப் வர்த்தக 
முகாைமத்துவத்�ல் இளம் பட்டத்ைத 
மு�த்தார். லண்டன் பல்கைலக்கழக-

ெமான்�ல் கல்� கற்கச் ெசல்ல �சா 
�ைடக்கப் ெபற்று அதற்காக காத்துக் 
ெகாண்டு இருக்�றார். இதுதான் இக்-
கல்� �றுவனத்�ன் ெவற்�ப் பாைதயா-
கும். 

அப்துல்லா க� ெமௗல�.பல பட்-
டங்கள் ெபற்�ருந்தார். ஆனால் இவ-
ருக்கு ெதா�ல் வாய்ப்பு இல்ைல. இவ்-
வாறான ஒரு சந்தர்ப்பத்�ல் இறு�யாக 

ஒரு ெபற்ேறார் மூலமாக இங்கு வந்து 
கல்� கற்றார். �ர�க் �ைறவு ெசய்தார். 
�ன்னர் இரத்�னபு�க்கு ஒரு கணக்கா-
ளராக ேவைலக்குச் ெசல்ல சந்தர்ப்பம் 
�ைடத்தது. உண்ைம�ேலேய அவருக்கு 
எந்தெவாரு கணக்�யலும் ெத�யாது. 
ெவறுமேன மூன்ேற மூன்று நாள் முழு 
ேநரமும் கற்று இன்று ஒரு கணக்கா-
ளராக ேவைல ெசய்�றார். இவர்தான் 

இன்ைறய �கழ்�ன் வரேவற்புைர 
�கழ்த்து�றார். அஸ்கா லா�ர் என்ற 
ெபண்ம�தான் �கழ்ச்�கைளத் 
ெதாகுத்து வழங்கவுள்ளார். 

இம்ரான் கட்டுகஸ்ேதாட்ைடையச் 
ேசர்ந்தவர். மாைல��ல் மருத்துவக் கம்;-
ப��ல் ேவைல ெசய்வதற்காக �சா 
�ைடத்துள்ளது. அதற்கு அவர் உடன் 
ேபாக ேவண்டும். எ�னும் இது �கவும் 
��ய இைடெவ�ேய காணப்பட்டது. 
ஐந்து நாட்கள் ப�த்து �ட்டு தற்ேபாது 
மாைல ��ல் �றந்த முைற�ல் ப�-
யாற்று�ன்றார். தக்க ேநரத்�ல் இப்ப-
�ப்பட்டவர்களுக்கு முழு ேநரமும் உ�ய 
பாடப் ப�ற்��ைன வழங்� ெதா�ல் 
தைகைமயும் �றனும் வாய்ந்தவர்களாக 
உருவாக்� ெவ�நாடுகளுக்கு அனுப்� 
ைவக்�ன்ற ஒரு �றந்த கல்� �றுவ-
னம் ஆகும். வயது எல்ைலகைளயும் 
பார்ப்பது இல்ைல. ஐந்தாம் ஆண்டு ப�க்-
�ன்ற �ள்ைளகள் வந்தாலும் கூட உயர் 

தர கற்ைக ெந�கைள வழங்� பு�ய 
மாற்றங்கைளச் ெசய்து வரும் �றுவன-
மாகும். 

இங்கு இரு வைக�லான உத்�ேயா-
கஸ்தர்கள் ேசைவயாற்று�ன்றார்கள். 
ஒரு தரப்�னர் இக்கற்ைக ெந� ெதாடர்-
பான ப�கைள முகாைமத்துவம் ெசய்-
வதற்காக ெசயற்படு�ன்றனர். அடுத்து 
சேகாதர கல்� �றுவனமான ப�ற்� 
வழங்கும் �றுவனம் ெசயற்படு�ன்றது. 
இ�ல் மற்ைறய ���னரால் ப�ற்-
�ைய ெந�ைய மு�த்து ெவ�ேயறும் 
�ள்ைளகளுக்கு ஊ�யமாக வழங்கப்ப-
டும். 

அப்துல் க� என்பவர் �ர�க் �ைசன் 
பாட ெந�ைய மூன்று மாதங்க�ல் 
�ைறவு ெசய்தவர். இவர் இதைன 
மு�த்தவுடன் �பத்ெதான்�ல் �க்� 
�ட்�ல் படுத்த ப�க்ைகயாக இருந்-
தார். அவருக்கு ைகெகாடுத்தது இந்த 
�ர�க் �ைசன் மட்டும்தான். அவர் 
�ட்�ல் இருந்து சம்பா�த்துக் ெகாண்�-
ருந்தார். இப்ப� ெவ�ேய�ய எவராக 
இருந்தாலும் இக்கல்� �றுவனத்ேதாடு 
ெதாடர்ந்து உறவுகைளப் ேப� வரு�ன்-
றார்கள். 

இக்கல்� �றுவனம் பணத்ைத 
ேநாக்காக ெகாண்டு ெசயற்படும் கல்� 
�றுவனம் அல்ல. மற்ைறய இடங்க-
�ல் உடன் பணம் ெசலுத்தா �ட்டால் 
வகுப்புக்கு அனும� வழங்க மாட்டார்-
கள். இலவசமாக புலைமப் ப��ல்க-
ளும் வழங்கப்படு�ன்றன. இன்ைறய 
�கழ்�லும் �ேசடமாக �ல மாணவர்க-
ளுக்கு புலைமப் ப��ல்கள் வழங்கப்படு-
�ன்றன. சமூக ேநாக்கமாகக் ெகாண்டு 
முன்ெனடுக்கப்படும் கல்� �றுவனம் 
என்ற அ�ப்பைட�ல் இதன் ப�ப்பா-
ளர் �ன்ஹாஜ் ெசயற்பட்டு வரு�ன்றார். 
எனேவ இவரது ப� உன்னதமானது. 
பாராட்டத்தக்கது. 

க. ெபா. த சாதாரணம் வைர கற்று 
�ட்டு. க. ெபா. த உயர் தரம் கற்கா-
மல் இக்கல்� �றுவனத்�ல் ெதா�ல் 
கல்�ைய �ைறவு ெசய்த மாணவர்கள் 
�ைறயப் ேபர் கனடாவுக்குச் ெசல்வதற்-
கான வாய்ப்புக்கள் ஏற்படுத்�க் ெகாடுக்-
கப்பட்டுள்ளைம கு�ப்�டத்தக்கது. 

இத்தைகய அரும் ெபரும் ப�கைள 
ஆற்� வரும் இக்கல்� �றுவனம் தமது 
22 வது வருட �ைறைவக் ெகாண்டாடும் 
இன்ைறய �னத்�ல் ெதாடர்ந்து ெமன்-
ேமலும் �றப்புடன் பய�க்க இைறவன் 
நல்லருள் பு�வனாக.

Registrations are now open for All  Courses such as Graphic  Design  Web 
Design, Arichitecture Design,MEP Engineering, HND in IT  (Limited Seats 
only ) and also English Medium ICT Grade 6 to Grade 13, March 2022 
Batch  INTAKE. More Information  please Contact 0765730044

Graphics Gallery 
(All kinds of Graphic and Web Design )

ெகனடியன் எகடமி  
கல்வி நிறுவனம்

படங்களும் தகவல்களும் 

இக்பால் அ�

Mr. Mohammed Minhaaj
(Canadian and C.E.O)
BIT(India), ACS(AU),
MCP Microsoft--−U.S.A, NCC(SL),
DCBA(SL)



உக்ரைனுககு எதிரைான ப�ா்ரை ரைஷ்ா 
பேற்காள்ாது விட்ாலும்  ப�ாரில் 
ப�ாறறுப் ப�ானாலும் ஒபரை வி்்்ைப் 
ஏற�டுத்தும். அ�னால் ப�ா்ரை ்ைறறி 
்காளைதில் அதிக சிரைத்்�்் ரைஷ்ா 
எடுககும் நி்ை ஏற�டடுள்து.  இககட-
டு்ரையும் பேறகுைகம் ேறறும் உக்ரைனின் 
உத்திக்்யும் ரைஷ்ாவின் நகர்வுக்்யும் 
அ்விடுை�ாக அ்ே்வுள்து. 

மு�ைாைது, பேறகின் ஊ்கப் ப�ார் 
்�ரும் ்ைறறி்் ரைஷ்-உக்ரைன் ப�ாரில் 
எடடியுள்து. பேறகுைக ஊ்கஙக்ா-
லும் அ�ன் உ�ா்ஙக்ாலும் கட்்ேக-
கப்�ட் ஊ்க உைகம் ப�ார் �திவுக்் 
உக்ரைனுககு ஆ�ரைைாகவும் ரைஷ்ாவுககு 
எதிரைாகவும் ்ைளிப்�டுத்துைதில் ்ைறறி 
கண்டுள்து. ப�ார்க க்த்தில் ஏற�டடுள் 
இழப்புகக்் உைகம் முழுைதும் �ரைப்புை-
திலும் அ�னூ்ாக அனு�ா�த்்� ஏற�டுத்து-
ைதிலும் ஊ்க உத்தி ்ைறறி்ளித்துள்து. 
அது ேடடுேன்றி பேறகுைகத்தின் விருப்புக-
க்்யும் ப�்ைக்்யும் உக்ரைன் பின் -
�றறும் ை்ரையும் ஊ்கப்�ரைப்பு உக்ரைனுக-
கானது. அதில் ரைஷ்ாவும் அ�ன் உத்திகளும் 

ப�ால்விகரைோன்ை்ாகபை காட-
சிப்�டுத்�ப்�டும். 

இரைண்்ாைது, பேறகுைகத்தின் 
கடடுப்�ாடடிலுள் அ்னத்து 
உைக்ாவி் நிறுைனஙகளும் நிதி 
்ே்ஙகளும் ைர்த்�க கட்்ேப்-
புகளும் உைக்ாவி் நீதி ்�ாறிமு-
்ைகளும் ரைஷ்ாவுககு எதிரைான�ாக 
திருப்�ப்�டடுள்து. ரைஷ்ாவுககு 
எதிரைான ப�ார்க குறைஙக்் ஆ�ா-
ரைப்�டுத்தியுள் பேறகுைகம் ரைஷ -
்ாவுககு எதிரைான தீர்ோனத்்� 
சர்ைப�ச குறைவி்ல் நீதிேன்றில் 
்ைறறிகரைோக (13 ைாககுக்ால்) 
நி்ைபைறறியுள்து. ்�ாரு்ா-
�ாரைத் �்்க்் ்ைறறிகரைோக 
ரைஷ்ா எதிர்்காண்்�னால் அடுத்� 
நகர்வுககு பேறகுைகம் ஈடு�் 
ஆரைம்பித்துள்து. அ்ேரிகக ஜனா -
தி�தி ரைஷ் ஜனாதி�தி புடி்ன 
ஒரு ப�ார்க குறைைாளி என ஊ்-
கஙகளுககு ்�ரிவித்துள்ார். 
அ�ாைது இப்ப�ார் அ்ேரிகக 
-ரைஷ்ப் ப�ாரைாகபை ்�ன்�டுகிைது. 
அ�ாைது அ்ேரிககா ஆயு�ஙக்் 
ைழஙகுகிைது. ஏ்ன் பநடப்ா நாடுக்் 
ஆயு�ம் ைழஙகுோறு ைறபுறுத்துகிைது. 
�ாரி் நிதி உ�விக்் உக்ரைனுககு ைழங-
குகிைது. 

அ்ேரிகக காஙகிரைஸ் அ்ேப்்� கூடடி 
உக்ரைன் ஜனாதி�தி்் உ்ரை்ாறை ஏற�ாடு 
்சய்துள்து. அவ்வு்ரையில் ்ஜைன்ஸ்கி 
அ்ேரிககாவுககு நன்றி ்�ரிவித்�து்ன் 
எந� விடடுக ்காடுப்புககும் �்ாரில்்ை 
என்�்� ்�ரிவித்துள்ார். அ்ேரிகக 
காஙகிரைஸ் உறுப்பினர்கள ்ஜைன்ஸ்கி்் 
�ாரைாடடி்து்ன் அைரைது துணிசச்ை 
்ேசசினார்கள. ஒரு சந�ர்ப்�த்திபைனும் 
அ்ேரிககா விடும் �ைறுக்் ்ஜைன்ஸ்கி 
குறிப்பி்வில்்ை. ேககளு்ன் இ்ைநது 
ப�ாரைாடும் �்ைைன் �ான் உக்ரைன் ஜனா-
தி�தி ஆனால் �னது ேகக்் �ாதுகாககும் 
உத்திக்்ப்ா புவிசார் அரைசி்ல் �னித்து-
ைத்்�ப்ா ரைஷ்ாவின் �ைத்்�ப்ா எ்் -
ப�ா்ா� �்ைைரைாகபை உள்ார். அப�பந-
ரைம் பேறகுைகத்தின் அடி்ேத்�னத்்� மீ் 
மீ் உறுதிப்�டுத்துகிைார். பநடப்ா பநரை-
டி்ாக ப�ாருககு ைரைா� ப�ாப� பேற்க 
உக்ரைனி்ர்கள உைர்நதிருகக பைண்டும். 
�ைோன ப�ாரி்ல் ஆயு�ஙக்்க கூ் 
அ்ேரிககா பநரைடி்ாக ைழஙக ேறுககிைது. 
ஏைககு்ை் ப�ாரில் க்த்்� உக்ரைன் 
இழககும் நி்ைககுள ப�ார் க்ம் நகர்ை-

�ாக ப�ாரி்ல் ஆய்ைா்ர்கள கருதுகின்ை -
னர். பிரைசசாரைப் ப�ாரில் ேடடும் உக்ரைன் 
்ைறறி்் உறுதிப்�டுத்துகின்ைன பேறகு-
ைக ஊ்கஙகள. பேறகுைகம் உைக்ாவி் 
ரீதியில் ரைஷ்ாவுககும் புடினுககும் எதிரைான 
்�ரும் பிரைசாரைப் ப�ா்ரை நிகழ்த்திைருகிைது. 
ஏைககு்ை் அ்ேரிககா ப�ா்ரை ந்ாத்தும் 
நா்ாகபை உள்து. உக்ரைன் �லியி்ப்-
�டும் ப�சோக ோறுகிை்� அ்ேரிககா 
கசசி�ோக நி்ைபைறறிைருகிை்� அை�ா-
னிகக முடிகிைது. ரைஷ்ாவுககும் அ்ேரிக-
காவுககுோன ப�ா்ரை உக்ரைன் �றப�ாது 
நிகழ்த்தி ைருகிைது. உக்ரைன் ேககள சிநதும் 
ஒவ்்ைாரு குருதித்துளியும் அ்ேரிககாவின் 
அதிகாரை இைககுககான�ாகபை உள்து.

மூன்ைாைது, �றப�ாது அ்ேரிககா ரைஷ-
்ாவின் நடபுகக்் உ்்ப்�தில் மு்னப்-
�ாக ஈடு�டடு ைருகிைது. ஏறகனபை ரைஷ-
்ாவு்னான இநதி் உை்ை  முறி்டிகக 
முடிந�ை்ரை மு்ன்று ப�ாறறுப்ப�ான 
அ்ேரிககா �றப�ாது சீனாவு்னான �னது 
ப�ரைம் ப�ச்ைத் ்�ா்ககியுள்து. இரு 
நாடடுத் �்ைைர்களுககுோன உ்ரை்ா-
்ல் அதிக முககி்த்துைத்்� ஏற�டுத்தும் 
என பேறகு ஊ்கஙகள ்சய்தி ்ைளியி் 
ஆரைம்பித்துள்ன. ரைஷ்ா சீனாவி்ம் ஆயு� 
�்�ா்ஙக்் பகாரியிருப்��ாகவும் ஏற -
கனபை இநதி்ாவி்ம் ரைஷ்ா ஆயு� � -்

�ா்ஙக்்யும் பகாரி்�ாகவும் பேறகு 
ஊ்கப் பிரைசாரைம் நிகழ்த்தி ைருகின்ைது. ஏைக-
கு்ை் ஐபரைாப்பி் நாடுகள கிழக்கபரைாப்-
பி் நாடுகள ்ேௌனம் சாதிககும் சூழலில் 
அ்ேரிககா பநடப்ாவுககு ்ைளிப் 
அ்ேரிககா ரைஷ்ாவுககான ைாய்ப்புக்் 
�கர்கிை மு்றசியில் ஈடு�டுகின்ை்�க 
காைமுடிகிைது. அ�ாைது பநடப்ாவி-
லுள் கிழககு ஐபரைாப்பி் நாடுக்ால் உக-
்ரைனுககு ஆயு�ஙக்் ைழஙக மு்ன்ை 
அ்ேரிககா ப�ாறை நி்ையில் அநநாடுகள 
பநரைடி்ாக ஆயு�ம் ைழஙக ேறுத்� ப�ாப� 
சீனாவு்னான உ்ரை்ா்்ை ்�ா்ககியுள-
்து. சீனாவு்னான ைர்த்�க ேறறும் சந்� -
யில் அ்ேரிககாவுககு இழு�றி க்ந� �ை 
ஆண்டுக்ாக நீடிககும் நி்ையில் இந� 
உ்ரை்ா்ல் நிகழ்நதுள்து. ரைஷ்ாவுககான 
ஆ�ரை்ை ்ைளிப்�்்்ாக சீனா ்க்ாண்-
்ாலும் ே்ைமுகோக சீனாவின் ஆ�ரைவு ரைஷ-
்ாவுகபக உண்டு என்�்� முன்கூடடிப் 
பேறகு ஊ்கஙகள ்�ரிவித்து ைருகின்ைன.

நான்காைது, உக்ரைன்  ஜனாதி�தி அ்ே-
ரிககா ேறறும் பஜர்ேன் �ாரைாளுேன்ைஙக-
ளில் கா்ைளி மூைம் நிகழ்த்தி் உ்ரையில் 
ப�ா்ரை நிறுத்� உ�வுோறு பகாரிக்க 
விடுத்துள்ார். அது ேடடுேல்ை விோனஙக -
்்யும் ஆயு� �்�ா்ஙக்்யும் ைழஙகு -
ோறும் ப�ாரில் பநடப்ாவின் ஈடு�ாட்் 

ைழஙகுோறும் பகாரியுள்ார். 
உக்ரைன் ைான்�ரைப்்� �ாதுகாகக 
விோனம் �ைப்��றககு �்்வி -
திககுோறு அைர் பகாரியுள்ார். 
ஏைககு்ை் பநடப்ா்ை ப�ாரில் 
ஈடு�டுத்� பைண்டும் என்ை பகாரிக-
்கப் அைரி்முண்டு. அ்ை 
அ்னத்்�யும் அ்ேரிககா திட்-
ைட்ோக ேறுத்துள்து. 

ஐந�ாைது, ரைஷ்ாவின் உத்திகள 
உைக்ாவி் ரீதியில் �ைவீனோ-
ன்ை்ாகபை உள்ன. ஊ்கப் 
ப�ாரில் ரைஷ்ாவின் ப�ால்வி 
்�ார்த்�ோகபை ்�ரிகிைது. 
ஆனால் க்த்தில் உக்ரைனின் 
விோனப் �்்்் �கர்த்துள -
்து. உக்ரைனின் விோனப்�்்ப் 
�ைத்்� விோனத் �்ஙகளில் 
்ைத்தும் ஏவுக்ைத் �ாககு�ல் 
மூைமும் உ்்த்துள்து. �றப�ாது 
அ்ல் நாடுகளி்மிருநது விோனங-
க்் ைழஙகுோறு உக்ரைன் பகாரி 
ைருகிைது. அ�றகான ைாய்ப்பி்ன 
அ்ல் நாடுகள ேறுத்து ைருகின்ைன. 
அவ்ைாபை க்ற�்்யின் �ைமும் 

ரைஷ்ாைால் �கர்ககப்�டடுள்து. கருஙக் -
லில் ரைஷ்ாவின் ஆதிககம் நிரைந�ரைோன�ாக 
உள்து. உக்ரைனின் து்ைமுகஙக்்யும் 
அ�ன் நகரைஙக்்யும் ரைஷ்ா ்கப்�ற-
றியுள்து. ஏைககு்ை் ஒரு ்காரில்ைா 
ப�ார் மு்ைககு உக்ரைன் ப�ாக பைண்டி் 
நிர்ப்�ந�ம் ஏற�டடுள்�ாக பேறகுைக 
ப�ாரி்ல் ஆய்ைா்ர்கள ்�ரிவித்து ைரு-
கின்ைனர். ரைஷ்ா உைக்ாவி் ரீதியில் �ை -
வீனோகவும் ப�ார்கக்த்தில் �ைோகவும் 
காைப்�டுை�ாக அத்�்க் ப�ாரி்ல் ஆய்-
வுகள ்ைளிப்�டுத்துகின்ைன.

எனபை உக்ரைன்- ரைஷ்ப் ப�ார் நீடிப்�-
�றகான க்த்்� பேறகுைகம் �்ார் ்சய்-
கிைது. எந�வி� உத்தியுேறை உக்ரைன் 
பேறகுைகத்தின் நைனுககு �லியி்ப்�டும் 
நி்ைககுளப்ப் அகப்�டடுள்து. ரைஷ-
்ா்ையும் அ�ன் �ைத்்�யும் உக்ரை்ன 
்ைத்து �கர்கக முடியு்ேன பேறகுை-
கம் கைககுப் ப�ாடடுள்து. இநதி்ா-
வும் சீனாவுபே ரைஷ்ாவின் உைக்ாவி் 
�ைோக உள்து. அ�ன் முடிவுகப் அதிக 
ோறைத்்� �ரைககூடி்்ை. ஆனால் அைற-
றின் புவிசார் அரைசி்ல் தீர்ோனபே பேற்க 
�ாதிககும் வி்்ோக ோறியுள்து. உக்ரை -
்னப் ப�ான்ை நாடுகள அல்ை சீனாவும் இந-
தி்ாவும். அ�னால் ரைஷ்ாவுககான விளிம்பு 
நிைம் �னித்துைோன�ாகபை அ்ேயும்.
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இது சு�நதிரைத்தின் பின்னர் இருநப� 
அதிலும் குறிப்�ாக 1977இல் ்�ாரு்ா�ா -
ரைம் திைநது வி்ப்�ட் பின்னர் அை�ானிக -
கப்�டடு ைரும் பிரைசசி்ன்ாகும். ஆனால் 
முன்னர் ஒருப�ாதும் மிகககுறுகி் காைத் -
தில் இன்று அனு�விப்�து ப�ான்ை ்நருக -
கடி நி்ைககுள இைங்கப் ்�ாரு்ா�ாரைம் 
வீழ்ந�தில்்ை.   

2015 ஆம் ஆண்டிலிருநப� இைங்க-
யின் ்�ாரு்ா�ாரை ை்ர்சசி ்ேதுை்்நது 
்சன்ை்ே ்�ளிைானது. எனினும் அ�்ன 
எதிர்்காளை�றகான பை்ைத்திட்ஙகளு -
்ன் அரைச நிதி நிர்ைாகத்்� முன்பனறறும் 
ந்ைடிக்கக்் இைங்க பேற்காண் -
்து. ைரிக்காள்கச சீர்திருத்�ஙகளும் அரை -
சாஙக க்ன்க்் மீ்ககட்்ேத்து ்சலுத் -
தும் பை்ைத்திட்ஙகளு்ன் அரைசாஙக 
்சைவீடுக்் கு்ைககும் ந்ைடிக்கக-
ளிலும் இைங்க ஈடு�ட்து. ்ைளிநின்ை 
்�ாதுப்�டுக்ன்களின் அ்வு அதிகரித்துச 
்சன்ை நி்ையில் இைங்க க்ன் ்நருக் -
கடி நி்ையி்ன எதிர்்காளளும் என ்�ாரு -
ளி்ைா்ர்கள எசசரிக்க விடுத்திருந�னர்.   

இநநி்ையில் 2019இல் ஏற�ட் ஆடசி 
ோறைத்்�த் ்�ா்ர்நது நாடடில் ந்் -
மு்ைப்�டுத்�ப்�ட் ்�ாரு்ா�ாரைக 
்காள்ககளில் கணிசோன ோறைஙகள ஏற -
�ட்ன. ப�சி் ்�ாரு்ா�ாரைத்்� ைலுப் -
�டுத்தும் பநாககில் இைககுேதிப் �திலீடடு 

்கத்்�ாழில் ்காள்ககள முன்னி்ைப்-
�டுத்�ப்�ட்ன. அ�னால் நாடடின் ஏறறு-
ேதிக்் ஊககுவிககும் ந்ைடிக்ககள 
இரைண்்ாம் நி்ைககுத் �ள்ப்�ட்ன. 
அப�பை்் நாடடில் மிகப்்�ரி் ்சை -
வீடுக்் பேற்காண்டு உருைாககப்�ட் 
து்ைமுகம், விோன நி்ை்ம், �ாே்ரைக 
பகாபுரைம், அதிபைக வீதிகள என்�ன நாட -
டுககு அநநி்ச ்சைாைணி்் ஈடடித்�ரை 
முடி்ா� நி்ையில் க்ன் பச்ை ்சலுத்� -
லுககாக மீண்டும் க்ன் ்�றுைது �விர்கக 
முடி்ா��ாக ோறி்து.   

இைறறின் ஒடடு்ோத்� வி்்ைாக 
நாடடுககுள ்்ாைரின் ைரு்க கு்ைை -
்்நது ்ைளிச் ்சல்்க அதிகரித்�து. 
நாடடின் ்்ாைர் ்கயிருப்புகள க்ன் 
மீ்ச ்சலுத்�லுககாகப் �்ன்�டுத்�ப் -
�ட்ப�ாது கணிசோன வீழ்சசியி்ன 
எதிர்பநாககின. இ�னால் சர்ைப�ச க்ன் 
�ரைமி்ல் நிறுைனஙகள இைங்கயின் 
இ்ை்ேக க்ன் �ரைமி்்ை ் �ா்ர்நது 
கீழ்பநாககி நகர்த்தின. இைங்க அந� 
நிறுைனஙகளு்ன் சண்்்ககுப் 
ப�ானப� �விரை துரைதிருஷ்ைசோக அதி -
லிருநது ்சால்ைப்�ட் ்சய்தி்் சரி-
்ாகப் புரி்நது்காண்டு உரி் ந்ைடிக-
்கக்் எடுககத் �ைறி்து.   

அநநி்ச ்சைாைணிச சந்�யில் 
்்ாைரின் ்�றுேதி அதிகரிககும் 
ப�ாககு ்�ா்ர்ந�து. இைங்க 
ரூ�ாவில் குறுஙகாை மு�லீடுக்் 
பேற்காண்டிருந� ்ைளிநாடடு மு�-
லீட்ா்ர்கள �ேது மு�லீடுக்் மீ்ப் -
்�ைத் ்�ா்ஙகினர். ேறுபுைம் க்ன் 
�ரைமி்ல் கீழ்பநாககி நகர்த்�ப்�ட்்ே-
்ால் தி்ைபசரி உண்டி்ல்க்்யும் முறி-
க்்யும் �்ன்�டுத்தி க்ன் ்�றும் 
அரைசாஙகத்தின் ஆறைல் கணிசோக வீழ்ச -
சி்்்ந�து.   

முன்னர் மிகவும் கைர்சசிகரைோன மு�-
லீடடு சா�னோக வி்ஙகி் அரைச பி்ை -
்ஙகள ேதிப்பிழநது ப�ாயின. அைறறின் 
வி்ைகள 60 ச�வீ�ம் ை்ரையில் வீழ்சசி -்
்்ந�ன. உ்ர் ைடடிவீ�ஙகள ைழஙகப் -
�ட் ப�ாதிலும் அைறறின் மீ�ான மு�லீ -
டுகள வீழ்சசி்்்ந�்ே இைங்கயின் 
க்ன் ்�றும் ஆறை்ை ்ைகுைாகப் �ாதித் -
�து.   

எனபை நடபு நாடுகளி்ம் குறுஙகா-
ைக க்ன்க்்ப் ்�றறு க்ன் �ை்ை-
க்் ்சலுத்தும் நி்ை உருைாகி்து. அது 
இைங்க ரூ�ாவின் ்�றுேதி பேலும் 

ப�ய்ை்்்க காரைைோகி்து. இ�னால் 
இைங்க ்்ாைருககு எதிரைான ரூ�ாவின் 
்�றுேதி்் 203 ரூ�ா என்ை நி்ை்ான 
ேட்த்தில் கடடிப்ப�ாட்து.   

இந� ந்ைடிக்கப் இைங்க பேற -
்காண்் ோ்�ரும் �ைைாகும். நாை் 
ோறறு வீ�த்்� நி்ை்ாக ப�ை பைண்டு -
ோயின் குறிககப்�ட் 203 ரூ�ா வி்ையில் 
ேத்தி்ைஙகி சந்�ககு ்்ாை்ரை ைழஙக 
பைண்டும். ஆனால் ேத்தி் ைஙகியி்ம் 
்்ாைர் ்கயிருப்புகள இல்்ை. ஆகபை 
்ச்ற்க்ாக 203 ரூ�ா என்ை ேட்த் -

தில் ்்ாைரின் ்�றுேதி்் நிர்ையித்து-
விடடு அ்� ந்்மு்ைப்�டுத்�ம் ஆறைல் 
இல்ைா� நி்ையில் அ�்னப் பின்�றறு-
ோறு கூறி்்ே ேத்தி்ைஙகி ்சய்� மிகப் -
்�ரி் �ைறு.   

அவ்ைாறு ்சய்்ாேல் விடடிருந�ால் 
்்ாைரின் ்�றுேதி ்�ா்ர்நது அதிக -
ரித்துச ்சன்றிருககும் என்�தில் ோறறுக 
கருத்தில்்ை. ஆனால் இப்ப�ாது ஏற�ட -்
்�ப்ப�ாை ஓரிரு நாடகளில் 203 ரூ�ா ேட -
்த்திலிருநது 275 ரூ�ாைாக மிகச சடுதி்ான 
ஒரு அதிகரிப்்�ச சநதித்திருககாது.  

இப்ப�ாது ஏற�டடுள் நி்ை ஒரு ்�ாரு -
்ா�ாரை அதிர்சசி்ாகும். இந� அதிர்சசி 
்�ாரு்ா�ாரைத்தின் நிசச்ேறை �ன்்ே்் 
பேலும் அதிகரித்துள்து. ்்ாைரின் 
்�றுேதி பேலும் அதிகரிககும் என்ை எதிர் -
�ார்ப்பில் சந்� ந்ைடிக்ககளில் ஈடு�-
டு�ைர்கள ஊகைணிக ந்ைடிக்ககளில் 
ஈடு�டடு ோ்�ரும் ்சல்ைம் ஈட்வும் �னி-
யுரி்ேகள ப�ான்ைவும் �துககல் ந்ைடிக -
்ககள விரிை்்்வும் மிகவும் ைாய்ப்�ான 
சந�ர்ப்�த்்� இது ஏற�டுத்திக ்காடுத்துள -
்து.   

ரூ�ாவின் ப�ய்வி்னத் ்�ா்ர்நது 
எல்ைாப் ்�ாருளகளின் வி்ைகளும் சடுதி -
்ான அதிகரித்துள்ன. வி்ைககடடுப்�ா-
டுகள இல்ைா� நி்ையில் ைணிகர்கள �ேது 
எண்ைப்�டி ்�ாருள வி்ைக்் நிர்ை -
யிககும் நி்ைப்ற�டடுள்து. ்�ாருள 
வி்ை அதிகரிப்பு்ன் எரி்�ாருள, எரிைாயு 
ேறறும் அத்தி்ாைசி்ப் ்�ாருளகளுககும் 
�டடுப்�ாடு ஏற�டடுள்து. ைாழ்க்கச 
்சைவு விண்்ை முடடி நிறகும் நி்ையில் 
�ாதிககப்�டடுள் ேககளுககு நிைாரைைங-
கள எதுவும் இதுை்ரை அறிவிககப்�ட்�ா-

கத் ்�ரி்வில்்ை. ோைாக இப்ப�ாது ஏற-
�டடுள் இந� போசோன நி்ை்ேககான 
்�ாறுப்புக கூைலில் இருநது இைகுைாக 
நழுவிச்சல்லும் ப�ாககில் உரி் �ரைப்பினர் 
ஈடு�டடுள்்ே்்யும் ்�ளிைாகக காை -
முடிகிைது.   

அரைச ��வி்்ான்்ை ைகிககும் ப�ாது 
ஒருைர் எடுத்� பி்ழ்ான ந்ைடிக்கக -
காக ேடடுேன்றி எடுகக பைண்டி் சரி்ான 
ந்ைடிக்க்் எடுககாேல் விட்்ேககா -
கவும் ்�ாறுப்புக கூை பைண்டி்ைரைாைார். 
ஆனால் இப்ப�ாது எற�டடுள் ்�ாரு்ா -

�ாரை இழிநி்ைககு �ார்மீகப் ்�ாறுப் -
ப�றகும் நி்ையில் எைரும் இல்்ை. 
ேத்தி் ைஙகியின் ஆளுநர் இைங்கயில் 
்்ாைர் பிரைசசி்ன இல்்ை. ஆகபை 
சர்ைப�ச நாை் நிதி்த்தி்ம் (IMF) 
்சல்ை பைண்டி்தில்்ை என்று �ை�் -
்ைகள ப�டடி்ளித்�ார். அரைசாஙகமும் 
அவ்ைாபை ்ச்ைாறறி்து.   

இன்்ை் நி்ையில் மீண்டும் ரூ�ா 
மி�ககவி்ப்�டடு ஒரு ்்ாைருககு 275 
ரூ�ா ேட்த்்�க க்நதுள் நி்ையில் 
்ைளிநாடுகளில் உள்ைர்கள ்்ாைர் -
க்் இஙகுைநது ்காடடுைார்கள 
என்றும் அ�னால் ்்ாைரின் வி்ை 
கு்ை்ைாம் என்றும் எதிர்�ார்ககப்�டு-
கிைது. ஆனால் ்ைளிநாடுகளில் உள் 
இைங்க்ர்கள ்்ாை்ரை நாடடுககு 
அனுப்�த் �்ஙகுகின்ைனர்.   

உ�ாரைைோக, இத்�ாலியில் உள் 
்�ரும்�ான்்ே இன இைங்க்ர்க்் 
பிரைதிநிதித்துைப்�டுத்தும் அ்ேப்-
்�ான்று இைங்கககு ்்ாைர்க்் 
அனுப்புை்�த் �டுககும் தீர்ோனத்்� 
நி்ைபைறறியுள்�ாகப் �த்திரி்கக 
குறிப்்�ான்று கூறி்து. அப� ப�ான்று 
ஜப்�ானில் ைாழும் இைங்க்ர்களும் 
நாடடுககு �ைம் அனுப்�த் �்ககம் 
காடடுகிைார்கள.   

இைங்கயின் ஏறறுேதிகள உ்னடி்ாக 
அதிகரிககும் சாத்தி்ஙகள ஏதுமில்்ை. 
இநதி்ா �ருை�ாக ஒத்துக்காண்டுள் 
ஒரு பில்லி்ன் க்னு�வி அத்தி்ாைசி்ப் 
்�ாருளக்் இநதி்ாவிலிருநது இைக -
குேதி ்சய்்பை �்ன்�டும். எனபை 
இைங்கயின் ்்ாைர் ்கயிருப்்� அது 
ோறறி்்ேககாது. திடீர் ஞாபனா�்ம் 
பிைநது இப்ப�ாது IMF இ்ம் அடுத்� ோ�ம் 
்சல்ைப்ப�ாை�ாக அறிவித்துள்ார்கள. 
கு்ைந� �டசம் ஆறுோ�ஙகள ஆகும். 
அ�ன் உ�வி கிடடுை�றகு.

இலங்கை மிகை ம�ோச�ோனத�ோரு 
த�ோருளோ�ோர தெருககைடிககுள்
தசன்றிருககிறது. நீண்ட

கைோல�ோகைமே த�ோருளோ�ோரத்தில்
இருந்துேரும் இரட்்டககு்ற நி்லகைளோன
ேரவு தசலவுத்திட்டக கு்ற நி்ல �ற்றும் 
தசன்�தி நிலு்ேயின் ேரத்�கைக நிலு்ேக 
கு்ற நி்ல என்�ன நி்லத்திருககை 
முடியோ� அரச நிதி நிருேோகைத்திற்கும்
த�ோ்டரச்சியோகை இலங்கை ரூ�ோவின் 
த�று�தி ம�யே்்டே�ற்கும் பிர�ோன 
கைோரணஙகைளோகும்.

நாணய மாற்று வீதத்த நி்ையாக பேண 
பேண்டுமாயின் குறிககபேட்ட 203 ரூோ 

வி்ையில் மததியேங்கி சந்தககு ட்டாை்ை 
ேழங்க பேண்டும். ஆனால் மததிய ேங்கியி்டம்
ட்டாைர் ்கயிருபபுகள் இல்்ை. ஆகபே 
டசயற்்கயாக 203 ரூோ என்்ற மட்டததில் 
ட்டாைரின் டேறுமதி்ய நிர்ணயிததுவிடடு 
அ்த ந்்டமு்்றபேடுததம் ஆற்்றல் இல்ைாத 
நி்ையில் அத்னப பின்ேற்றுமாறு கூறிய்ம 
மததியேங்கி டசயத மிகபடேரிய தேறு

உக்ரன் -ரஷய ம�ோர �ல
திருப�ஙகை்ள மெோககி
ெகைரகிற்� அணமிய �திவுகைள் 

கைோடடுகின்றன. ம�ற்குலகைத்தின் ஒத்து்ை-
பபு்டன் உக்ரன் ஜனோதி�தி தஜலஸ்கி 
ரஷயோவி்ன முற்றோகைமே து்்டத்�ளிககும் 
தசயல்�ோடடில் ஈடு�டடு ேருகின்ற்�க 
கைோணமுடிகிறது. உக்ரன் ஜனோதி�தியும் 
பிர��ரும் யூ�ரகைளோகை இருப�ம�ோடு 
இஸ்மரலிய அணுகுமு்றகை்ள பின்�-
ற்றுேதில் அதிகை கைேனம் தகைோணடிருப�-
்�க கைோணககூடிய�ோகைவுள்ளது. அ�ோேது 
��து இலக்கை அ்்டே�ற்கு எத்�்கைய 
எல்்ல்யயும் �யன்�டுத்துேதிலும் 
அ�்ன தேற்றி தகைோள்ேதிலும் யூ�ரகைளது 
உத்திகைள் �னித்துே�ோனது. இறுதிே்ர-
யும் ம�ோரோடும் திறனும் துணிவும் யூ�ரகை-
ளுகமகை உரியது. அ�்னமய தஜலஸ்கி 
பின்�ற்றுே்�க கைோணமுடிகிறது.

கைாநிதி 
பக.ரீ.கபணசலிங்கம் 
யாழ். ேல்க்ைககழகம்

உக்ைன்-ைஷயப போர் பமற்குைகின் 
டேற்றி்ய பநாககி நகர்கி்றதா?

இலங்கையின் ப�ொருளொதொர நி்ல:   
முகைம் பகைொடுத்துத்தொன் ஆகை வேண்டும்
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14ஆம் ஆண்டு எடிசன் 
தமிழ் திைர விருது
  சிறந்த நடிகர் சிம்பு

14ஆம் ஆண்டு 
எ�சன் த�ழ் �ைர �ருதுகள் 

ெசன்ைன வர்த்தக ைமயத்�ல் இ�ேத நைட-
ெபற்றது. இவ்�ழா�ல் 2020 & 2021 ஆம் ஆண்டு 
ெவ��டு கண்ட த�ழ் �ைரப்படங்களுக்கு �ருதுகள் 
வழங்கப்பட்டது. அ�ல் �றந்த ந�கராக 'மாநாடு' கதாநாய-
கன் �லம்பரசனும், �றந்த ந�ைகயாக 'ெஜய் �ம்' கதாநாய� 
�ேஜாெமால் ேஜாஸ�ம் �றந்த இயக்குனராக ெவங்கட் �ரபு, 
�றந்த �ன்ன� பாட� ைசந்த�க்கும், �றந்த பாடலா��யருக்-
கான �ருைத �ேனகனுக்குப் ப�லாக அவருைடய மைன� க�கா 
ெபற்றுக்ெகாண்டார். 

 �றந்த துைண ந�ைக 'டாக்டர்' படத்�ற்காக அர்ச்சனாவும், �றந்த 
துைண ந�கருக்கான �ருைத தம்� ராைமயாவும், �றந்த குண�த்-
�ர �ருது 'ெஜய்�ம்' ம�கண்டனும் �றந்த குணச்�த்�ர ந�ைகயாக  
'கர்ணன் 'படத்�ல் ந�த்த ெகௗ� � �ஷனும், �றந்த படத்ெதாகுப்புக்கு  
�ர�ன் ேக எல்லும் �றந்த கைதக்கான �ருைத ெஜய் �ம் தா ேச ஞான-

ேவலும், �றந்த அ�முக ந�ைகயாக ெலாஸ்�யாவும் �றந்த �ல்லனாக 'ெஜய் �ம்' படத்-
�ல் ந�த்த த�ழும், �றந்த நடன இயக்குனராக சாண்� மாஸ்டரும் �றந்த ேகமராேமனாக 
'மாநாடு' படத்�ல் �ச்சர்ட் மேகஷ�ம், �றந்த நாயகனாகவும் �ல்லனாகவும் எஸ் ேஜ சூர்-
யாவும் �றந்த �ரா�ய பாடகராக அ�வும், பாட�யாக �டக்கு� மா�யம்மாவும், வளர்ந்து 
வரும் ந�ைகயாக �வ்யபார�யும் இைச அரசர் �ருது � இமானுக்கும் �றந்த அயல்-
நாட்டு படத் தயா�ப்பாளராக அருைம சந்�ரனும், �றந்த அ�முக இைசயைமப்பா-
ளராக �எம் உதயகுமாரும் �ருது வழங்கு ெகௗர�க்கப்பட்டனர். 

இந்த �கழ்�ல் த�ழ் �ைர உலக முன்ன� ந�கர் ந�ைககள் மற்றும் 
அயல்நாட்டு தூதர்கள் பல்ேவறு நாட்டு த�ழ் �ைர ர�கர்கள் கலந்து-

ெகாண்டு �ழாைவ �றப்�த்தனர். இந்த �கழ்ைவ எ�சன் �ருது 
குழு தைலவர் ெசல்வகுமார் மற்றும் பன்னாட்டு ெதாடர்பா-

ளர் �னதயாளன் மேல�யாவும் �கழ்ச்� ஏற்பாட்டு 
குழுவாக ெசயல்பட்டனர்.
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Hot Line - 011 2 429 369 | 011 2 429 368 
Fax - 011 2 429 330 / E-mail - adzsuo@gmail.com

 Chamara -077 727 0067 / Umanga - 077 727 0845

classifi ed@lakehouse.lk
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mD\h - 077 7 278 948
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Advertise Here

adzsuo@gmail.com

5.8cm (Height) x 8cm (Width)
Rs. 1,500/- +VAT

3 BED ROOM HOUSE
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0777 655 800 
0775 923 111

CLOSE TO

FNuhngf;]; ypkpl;ll; - ,e;jpah

jpyf; - 094-071-8436137

fHehlf khfhzj;jpYs;s cu cw;gj;jp 
fk;gdpahd  ,e;jpah nfhNuhngf;]; 
fk;gdpf;F mtHfspd; cuj;ij ,yq;ifapd; 
tlf;F kw;Wk; fpof;fpw;F tpepNahfk; 
nra;tjw;F ,yq;if fk;gdpnahd;W my;yJ 
KjyPl;lhsnuhUtH Njit.

tpepNahf];jH my;yJ KjyPl;lhsH Njit

யாழ்ப்பாணம், ��மைல 
பகு��ல் வ�த்தூண்டல் �ராம 
வ�த்துண்டல் ஆ.�. த�ழ்க் 
கலவன் பாடசாைல�ல் ஆண்டு 
05க்குட்பட்ட 50 மாணவர்க-
ளுக்கு புத்தகப் ைபகள் அ�ப�ன் 
ேவண்டுேகாளுக்ைமய வழங்கப்-
பட்டன. பூம�யம்மா அறக்கட்-
டைள�ன் லண்டன் நகரத்ைத 
ேசர்ந்த வசந்தன் தம்ப�க�ன் 
புதல்வ�ன் �றந்தநைள முன்-
�ட்டு இந்த அனுசரைண வழங்-
கப்பட்டது. 

படம்: ேவலைண குறூப் 
�ருபர்
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$l;LwTr; Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; 

Efu;Nthu; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R

xg;ge;j ,yf;fk;: HOMESHOP/MPC/04/03

,yq;ifapy; midj;J fpuhk Nrtfu; gpupitAk; cs;slf;Fk; tifapy; ngz; njhopy; Kaw;rpahsu;fs; %yk; 

nraw;gLj;jg;gLfpd;w rpwpa etPd gy;nghUs; tpw;gid epiya tiyaikg;G xd;iw epWTtjw;fhf fPo; 

Fwpg;gplg;gl;l nghUl;fis ngWtjw;F mikr;R ngWiff; FOtpdhy; (MPC) Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

tpiykD Nfhuy; ,yf;fk; cgfuzk;/ nghUs; Njitahd msT

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpkD fl;lzk; 

&gh

HOMESHOP/MPC/04/03-I fjT miog;G kzp Fiwe;jJ -  7>000

mjpfgl;rk; - 14>000

20>000.00

02.  ,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; ngWif topfhl;b Gj;jfj;jpy; tiuaWf;fg;gl;Ls;sthW Njrpa 

Nghl;b uPjpahd tpiyNfhuy; eilKiw (NCB) %yk; ,e;j tpiykD Nfhug;gLtNjhL> me;j jpwd;fis 

g+u;j;jp nra;fpd;w midj;J jifikfisAk; nfhz;l tpiykDjhuu;fSf;F jpwf;fg;gl;Ls;sJ.   

03.  ,jw;fhf Mu;tk; fhl;Lfpd;w jFjpAila tpiykDjhuu;fSf;F Nky; Fwpg;gplg;gl;l nghUl;fs;/ 
cgfuzq;fSf;F kPsspf;fg;glhj 20>000.00 &gh njhifia $l;LwTr; Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; 

mgptpUj;jp kw;Wk; Efu;Nthu; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;rpd;> fzf;fhsuplk; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l 

gw;Wr;rPl;il rku;g;gpj;J Mq;fpy nkhopapy; jahupf;fg;gl;l KOikahd tpiykD Mtz njhFjpia 

2022.03.21Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.04.07Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 2.00 tiu Ntiy 

ehl;fspy; $l;LwTr; Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; Efu;Nthu; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;rpd; 

rpNu\;l cjtp nrayhsuplk; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk; vd;gNjhL> tpiykD Mtzj;ij guPl;rpg;gjw;F 

Ntz;Lkhapd; Nky; Fwpg;gplg;gl;l jpfjp kw;Wk; fhyj;jpy; gzk; nrYj;jhJ tpiykD Mtzj;ij guPl;rpf;f 

KbAk;. 

04.  cq;fsJ tpiykDit 2022.04.08 Mk; jpfjp gp.g. 3.00f;F my;yJ mjw;F Kd;du; jiytu;> mikr;R 

ngWiff;FO (MPC)> $l;LwTr; Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; Efu;Nthu; ghJfhg;G ,uh[hq;f 

mikr;R> 8MtJ khb> vr; fpA nfhOk;G fl;blk;> ,yf;fk; 464V> hp.gp. [hah khtj;ij> nfhOk;G 10 vd;w 

Kftupf;F gjpTj; jghypy; my;yJ me;j Kftupapy; rpNu\;l cjtp nrayhsupd; cj;jpNahfg+u;t miwapy; 

itf;fg;gl;Ls;s tpiyNfl;Gg; ngl;bapy; ,Ltjw;F eltbf;if vLj;jy; Ntz;Lk;. 

05.  tpiykDf;fis rku;g;gpf;Fk; NghJ Nky; Fwpg;gplg;gl;l Njitahd msTf;F my;yJ Njitahd mstpy; 

gFjpf;F tpiykDjhuu; xUtUf;F tpiykD rku;g;gpf;f KbAk;.

06.  tpiykD Mtzq;fis “%yg; gpujp” kw;Wk; “efy; gpujp” vd Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l jghy; ciwfspy; 

,l;L ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “HOMESHOP/MPC/04/03-I” vd;W Fwpg;gpl;L tpiykDit 

xw;iwf; fl;l xU jghy; ciwapy; khj;jpuk; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

07.  jhkjpj;J fpilf;fpd;w tpiykDf;fs; Vw;fg;glkhl;lhJ vd;gNjhL> me;j tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 

tpiykDTld; tpiykD Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;lthW tpiykD juT gl;baypy; (BDS) Fwpg;gpl;l 

,yq;if &ghtpy; mq;fPfupf;fg;gl;l cupkk; ngw;w tu;j;jf tq;fp xd;wpy; ,Ue;J toq;fg;gl;l 90 ehl;fSf;F 

nry;Ygbahd tpiykD gpiz xd;W ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

08.  tpiykDf;fs; Vw;gJ KbTw;w cld; 04 MtJ ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;l Kftupapy;> me;j re;ju;g;gj;jpy; 

gq;Nfw;gjw;F tpUg;gk; fhl;Lk; tpiykDjhuu;fs; Kd;dpiyapy; fpilf;fg;ngw;Ws;s tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk;.

09. mikr;R ngWiff; FOtpd; (MPC) KbT ,Wjp KbthFk;.

10.  ,J njhlu;gpy; Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gl;lhy; ,e;j mikr;rpd; rpNu\;l cjtpr; nrayhsuplk; ,Ue;J 

ngw;Wf;nfhs;s KbAk; (njhiyNgrp ,yf;fk; 011-268-1186/ 071-445-7846 my;yJ kpd;dQ;ry; Kftup info@
coopmin.gov.lk).

jiytu;

mikr;R ngWiff; FO (MPC)
$l;LwTr; Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; 

Efu;Nthu; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

$l;LwTr; Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; 

Efu;Nthu; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R

xg;ge;j ,yf;fk;: HOMESHOP/MPC/04/01

,yq;ifapy; midj;J fpuhk Nrtfu; gpupitAk; cs;slf;Fk; tifapy; ngz; njhopy;Kaw;rpahsu;fs; %yk; 

nraw;gLj;jg;gLfpd;w rpwpa etPd gy;nghUs; tpw;gid epiya tiyaikg;G xd;iw epWTtjw;fhf fPo; Fwpg;gplg;gl;l 

nghUl;fis ngWtjw;F mikr;R ngWiff; FOtpdhy; (MPC) Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

tpiykD Nfhuy; ,yf;fk; cgfuzk;/ nghUs; Njitahd msT

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpkD 

fl;lzk; 

&gh

HOMESHOP/MPC/04/01-I fhrhsu; ehw;fhyp (Moveable) Fiwe;jJ - 7>000

mjpfgl;rk; - 14>000

20>000.00

HOMESHOP/MPC/04/01-II juhR itf;Fk; Nkir

(Pos weight scale table)
Fiwe;jJ - 7>000

mjpfgl;rk; - 14>000

20>000.00

HOMESHOP/MPC/04/01-III kuf;fwp itf;Fk; uhf;iffs;

(08 jl;LfSld;)

Fiwe;jJ - 7>000

mjpfgl;rk; - 14>000

20>000.00

    

02.  ,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; ngWif topfhl;b Gj;jfj;jpy; tiuaWf;fg;gl;Ls;sthW Njrpa 

Nghl;buPjpahd tpiyNfhuy; eilKiw (NCB) %yk; ,e;j tpiykD Nfhug;gLtNjhL> me;j jpwd;fis g+u;j;jp 

nra;fpd;w midj;J jifikfisAk; nfhz;l tpiykDjhuu;fSf;F jpwf;fg;gl;Ls;sJ.   

03.  ,jw;fhf Mu;tk; fhl;Lfpd;w jFjpAila tpiykDjhuu;fSf;F Nky; Fwpg;gplg;gl;l nghUl;fs;/ cgfuzq;fSf;F 

kPsspf;fg;glhj 20>000.00 &gh njhifia $l;LwTr; Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; Efu;Nthu; 

ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;rpd;> fzf;fhsuplk; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il rku;g;gpj;J Mq;fpy nkhopapy; 

jahupf;fg;gl;l KOikahd tpiykD Mtz njhFjpfis my;yJ njhFjp xd;iw 2022.03.21 Mk; jpfjp 

njhlf;fk; 2022.04.07Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 2.00 tiu Ntiy ehl;fspy; $l;LwTr; Nritfs;> 

re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; Efu;Nthu; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;rpd; rpNu\;l cjtp nrayhsuplk; ,Ue;J 

ngw;Wf;nfhs;s KbAk; vd;gNjhL> tpiykD Mtzj;ij guPl;rpg;gjw;F Ntz;Lkhapd; Nky; Fwpg;gplg;gl;l jpfjp 

kw;Wk; fhyj;jpy; gzk; nrYj;jhJ tpiykD Mtzj;ij guPl;rpf;f KbAk;. 

04.  cq;fsJ tpiykDit 2022.04.08 Mk; jpfjp gp.g. 1.00f;F my;yJ mjw;F Kd;du; jiytu;> mikr;R ngWifFO 

(MPC)> $l;LwTr; Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; Efu;Nthu; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R> 8MtJ 

khb> vr; fpA nfhOk;G fl;blk;> ,yf;fk; 464V> hp. gp. [hah khtj;ij> nfhOk;G 10 vd;w Kftupf;F gjpTj; 

jghypy; my;yJ me;j Kftupapy; rpNu\;l cjtp nrayhsupd; cj;jpNahfg+u;t miwapy; itf;fg;gl;Ls;s 

tpiyNfhuy; ngl;bapy; ,Ltjw;F eltbf;if vLj;jy; Ntz;Lk;. 

05.  tpiykDf;fis rku;g;gpf;Fk;NghJ Nky; Fwpg;gplg;gl;l Njitahd msTf;F my;yJ Njitahd mstpy; gFjpf;F 

tpiykDjhuu; xUtUf;F tpiykD rku;g;gpf;f KbAk;.

06.  tpiykDf;fis ~%yg; gpujp| kw;Wk;  ~efy; gpuj| vd Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;;l jghy; ciwfspy; ,l;L me;j 

ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpiykD Nfhuy; ,yf;fj;ij xt;nthU nghUs; kw;Wk; cgfuzj;jpw;fhf 

ntt;Ntwhf Fwpg;gpl;L xt;nthU tpiykDitAk; xw;iwf; fl;l xU jghy; ciwapy; khj;jpuk; rku;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. 

07.  jhkjpj;J fpilf;fpd;w tpiykDf;fs; Vw;fg;glkhl;lhJ vd;gNjhL> me;j tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 

tpiykDTld; tpiykD Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;lthW tpiykD juT gl;baypy; (BDS) Fwpg;gpl;l ,yq;if 

&ghtpy; mq;fPfupf;fg;gl;l cupkk; ngw;w tu;j;jf tq;fp xd;wpy; ,Ue;J toq;fg;gl;l 90 ehl;fSf;F nry;Ygbahd 

tpiykD gpiz xd;W ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

08.  tpiykDf;fs; Vw;gJ KbTw;w cld; 04 MtJ ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;l Kftupapy;> me;j re;ju;g;gj;jpy; gq;Nfw;gjw;F 

tpUg;gk; fhl;Lk; tpiykDjhuu;fs; Kd;dpiyapy; fpilf;fg;ngw;Ws;s tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

09. mikr;R ngWiff; FOtpd; (MPC) KbT ,Wjp KbthFk;.

10.  ,J njhlu;gpy; Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gl;lhy; ,e;j mikr;rpd; rpNu\;l cjtpr; nrayhsuplk; ,Ue;J 

ngw;Wf;nfhs;s KbAk; (njhiyNgrp ,yf;fk; 011-268-1186/ 071-445-7846 my;yJ kpd;dQ;ry; Kftup info@coopmin.
gov.lk).

jiytu;

mikr;R ngWiff; FO (MPC)
$l;LwTr; Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; 

Efu;Nthu; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

$l;LwTr; Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; 

Efu;Nthu; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R

xg;ge;j ,yf;fk;: HOMESHOP/MPC/04/02

,yq;ifapy; midj;J fpuhk Nrtfu; gpupitAk; cs;slf;Fk; tifapy; ngz; njhopy;Kaw;rpahsu;fs; 

%yk; nraw;gLj;jg;gLfpd;w rpwpa etPd gy;nghUs; tpw;gid epiya tiyaikg;G xd;iw epWTtjw;fhf 

fPo; Fwpg;gplg;gl;l nghUl;fis ngWtjw;F mikr;R ngWiff; FOtpdhy; (MPC) Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

tpiykD Nfhuy; ,yf;fk; cgfuzk;/ nghUs; Njitahd msT kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpkD fl;lzk; 

&gh

HOMESHOP/MPC/04/02-I ngz; fhrhsu; Nkyq;fp

women overcoat
Fiwe;jJ - 14>000

mjpfgl;rk; - 28>000

20>000.00

02.  ,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; ngWif topfhl;b Gj;jfj;jpy; tiuaWf;fg;gl;Ls;sthW Njrpa 

Nghl;buPjpahd tpiyf;Nfhuy; eilKiw (NCB) %yk; ,e;j tpiykD Nfhug;gLtNjhL> me;j 

jpwd;fis g+u;j;jp nra;fpd;w midj;J jifikfisAk; nfhz;l tpiykDjhuu;fSf;F jpwf;fg;gl;Ls;sJ.   

03.  ,jw;fhf Mu;tk; fhl;Lfpd;w jFjpAila tpiykDjhuu;fSf;F Nky; Fwpg;gplg;gl;l nghUl;fs;/ 
cgfuzq;fSf;F kPsspf;fg;glhj 20>000.00 &gh njhifia $l;LwTr; Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; 

mgptpUj;jp kw;Wk; Efu;Nthu; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;rpd;> fzf;fhsuplk; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l 

gw;Wr;rPl;il rku;g;gpj;J Mq;fpy nkhopapy; jahupf;fg;gl;l KOikahd tpiykD Mtzj; njhFjpia 

2022.03.21 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.04.07 Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 2.00 tiu Ntiy 

ehl;fspy; $l;LwTr; Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; Efu;Nthu; ghJfhg;G ,uh[hq;f 

mikr;rpd; rpNu\;l cjtp nrayhsuplk; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk; vd;gNjhL> tpiykD 

Mtzj;ij guPl;rpg;gjw;F Ntz;Lkhapd; Nky; Fwpg;gplg;gl;l jpfjp kw;Wk; fhyj;jpy; gzk; nrYj;jhJ 

tpiykD Mtzj;ij guPl;rpf;f KbAk;. 

04.  cq;fsJ tpiykDit 2022.04.08 Mk; jpfjp gp.g. 2.30f;F my;yJ mjw;F Kd;du; jiytu;> mikr;R 

ngWiff;FO (MPC)> $l;LwTr; Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; Efu;Nthu; ghJfhg;G 

,uh[hq;f mikr;R> 8MtJ khb> vr; fpA nfhOk;G fl;blk;> ,yf;fk; 464V> hp.gp. [hah khtj;ij> 

nfhOk;G 10 vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; my;yJ me;j Kftupapy; rpNu\;l cjtp nrayhsupd; 

cj;jpNahfg+u;t miwapy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bapy; ,Ltjw;F eltbf;if vLj;jy; 

Ntz;Lk;. 

05.  tpiykDf;fis rku;g;gpf;Fk;NghJ Nky; Fwpg;gplg;gl;l Njitahd msTf;F my;yJ Njitahd 

mstpy; gFjpf;F tpiykDjhuu; xUtUf;F tpiykD rku;g;gpf;f KbAk;.

06.  tpiykD Mtzq;fis ~%yg; gpujp| kw;Wk; ~efy; gpujp| vd Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l jghy; 

ciwfspy; ,l;L ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “HOMESHOP/MPC/04/02-I” vd;W Fwpg;gpl;L 
tpiykDit xw;iwf; fl;l xU jghy; ciwapy; khj;jpuk; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

07.  jhkjpj;J fpilf;fpd;w tpiykDf;fs; Vw;fg;glkhl;lhJ vd;gNjhL> me;j tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 

tpiykDTld; tpiykD Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;lthW tpiykD juT gl;baypy; (BDS) Fwpg;gpl;l 
,yq;if &ghtpy; mq;fPfupf;fg;gl;l cupkk; ngw;w tu;j;jf tq;fp xd;wpy; ,Ue;J toq;fg;gl;l 90 

ehl;fSf;F nry;Ygbahd tpiykD gpiz xd;W ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

08.  tpiykDf;fs; Vw;gJ KbTw;w cld; 04 MtJ ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;l Kftupapy;> me;j re;ju;g;gj;jpy;  

gq;Nfw;gjw;F tpUg;gk; fhl;Lk; tpiykDjhuu;fs; Kd;dpiyapy; fpilf;fg;ngw;Ws;s tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk;.

09. mikr;R ngWiff; FOtpd; (MPC) KbT ,Wjp KbthFk;.

10.  ,J njhlu;gpy; Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gl;lhy; ,e;j mikr;rpd; rpNu\;l cjtpr; nrayhsuplk; 

,Ue;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk; (njhiyNgrp ,yf;fk; 011-268-1186/ 071-445-7846 my;yJ kpd;dQ;ry; 

Kftup info@coopmin.gov.lk).

jiytu;

mikr;R ngWiff; FO (MPC)
$l;LwTr; Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; 

Efu;Nthu; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

$l;LwTr; Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; 
Efu;Nthu; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R

xg;ge;j ,yf;fk;: HOMESHOP/MPC/04/04

,yq;ifapy; midj;J fpuhk Nrtfu; gpupitAk; cs;slf;Fk; tifapy; ngz; njhopy; Kaw;rpahsu;fs; %yk; 

nraw;gLj;jg;gLfpd;w rpwpa etPd gy;nghUs; tpw;gid epiya tiyaikg;G xd;iw epWTtjw;fhf fPo; 

Fwpg;gplg;gl;l nghUl;fis ngWtjw;F mikr;R ngWiff; FOtpdhy; (MPC) Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

tpiykD Nfhuy; ,yf;fk; cgfuzk;/ nghUs; Njitahd msT

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpkD fl;lzk; 

&gh

HOMESHOP/MPC/04/04-I tpiy gl;bay; 

(White Board)
Fiwe;jJ -  7>000

mjpfgl;rk; - 14>000

12>500.00

HOMESHOP/MPC/04/04-II nghypj;jpd; rPyu; ,ae;jpuk; Fiwe;jJ -  7>000

mjpfgl;rk; - 14>000

20>000.00

02.  ,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; ngWif topfhl;b Gj;jfj;jpy; tiuaWf;fg;gl;Ls;sthW Njrpa 

Nghl;b uPjpahd tpiyNfhuy; eilKiw (NCB) %yk; ,e;j tpiykD Nfhug;gLtNjhL> me;j jpwd;fis 

g+u;j;jp nra;fpd;w midj;J jifikfisAk; nfhz;l tpiykDjhuu;fSf;F jpwf;fg;gl;Ls;sJ.   

03.  ,jw;fhf Mu;tk; fhl;Lfpd;w jFjpAila tpiykDjhuu;fSf;F Nky; Fwpg;gplg;gl;l nghUl;fs;/ 
cgfuzq;fSf;F NkYs;s kPsspf;fg;glhj Nfs;tpkD fl;lzj;ij $l;LwTr; Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; 

mgptpUj;jp kw;Wk; Efu;Nthu; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;rpd;> fzf;fhsuplk; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l 

gw;Wr;rPl;il rku;g;gpj;J Mq;fpy nkhopapy; jahupf;fg;gl;l KOikahd tpiykD Mtz njhFjpia 

2022.03.21Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.04.07Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 2.00 tiu Ntiy 

ehl;fspy; $l;LwTr; Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; Efu;Nthu; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;rpd; 

rpNu\;l cjtp nrayhsuplk; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk; vd;gNjhL> tpiykD Mtzj;ij guPl;rpg;gjw;F 

Ntz;Lkhapd; Nky; Fwpg;gplg;gl;l jpfjp kw;Wk; fhyj;jpy; gzk; nrYj;jhJ tpiykD Mtzj;ij guPl;rpf;f 

KbAk;. 

04.  cq;fsJ tpiykDit 2022.04.08Mk; jpfjp gp.g. 2.00f;F my;yJ mjw;F Kd;du; jiytu;> mikr;R 

ngWiff;FO (MPC)> $l;LwTr; Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; Efu;Nthu; ghJfhg;G 

,uh[hq;f mikr;R> 8MtJ khb> vr; fpA nfhOk;G fl;blk;> ,yf;fk; 464V> hp.gp. [hah khtj;ij> nfhOk;G 

10 vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; my;yJ me;j Kftupapy; rpNu\;l cjtp nrayhsupd; cj;jpNahfg+u;t 

miwapy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyNfl;Gg; ngl;bapy; ,Ltjw;F eltbf;if vLj;jy; Ntz;Lk;. 

05.  tpiykDf;fis rku;g;gpf;Fk; NghJ Nky; Fwpg;gplg;gl;l Njitahd msTf;F my;yJ Njitahd mstpy; 

gFjpf;F tpiykDjhuu; xUtUf;F tpiykD rku;g;gpf;f KbAk;.

06.  tpiykDf;fis ~%yg; gpujp| kw;Wk; ~efy; gpujp| vd Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;;l jghy; ciwfspy; ,l;L me;j 

ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpiykD Nfhuy; ,yf;fj;ij xt;nthU nghUs; kw;Wk; 

cgfuzj;jpw;fhf ntt;Ntwhf Fwpg;gpl;L xt;nthU tpiykDitAk; xw;iwf; fl;l xU jghy; ciwapy; 

khj;jpuk; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

07.  jhkjpj;J fpilf;fpd;w tpiykDf;fs; Vw;fg;glkhl;lhJ vd;gNjhL> me;j tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 

tpiykDTld; tpiykD Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;lthW tpiykD juT gl;baypy; (BDS) Fwpg;gpl;l 

,yq;if &ghtpy; mq;fPfupf;fg;gl;l cupkk; ngw;w tu;j;jf tq;fp xd;wpy; ,Ue;J toq;fg;gl;l 90 ehl;fSf;F 

nry;Ygbahd tpiykD gpiz xd;W ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

08.  tpiykDf;fs; Vw;gJ KbTw;w cld; 04 MtJ ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;l Kftupapy;> me;j re;ju;g;gj;jpy; 

gq;Nfw;gjw;F tpUg;gk; fhl;Lk; tpiykDjhuu;fs; Kd;dpiyapy; fpilf;fg;ngw;Ws;s tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk;.

09. mikr;R ngWiff; FOtpd; (MPC) KbT ,Wjp KbthFk;.

10.  ,J njhlu;gpy; Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gl;lhy; ,e;j mikr;rpd; rpNu\;l cjtpr; nrayhsuplk; ,Ue;J 

ngw;Wf;nfhs;s KbAk; (njhiyNgrp ,yf;fk; 011-268-1186/ 071-445-7846 my;yJ kpd;dQ;ry; Kftup info@
coopmin.gov.lk).

jiytu;

mikr;R ngWiff; FO (MPC)
$l;LwTr; Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; 

Efu;Nthu; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
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'Campus One' இன் அ�ந�ன மற்றும் 
உலகத் தரம் வாய்ந்த முதன்ைம வச��ன் 
அ�காரப்பூர்வ �றப்பு �ழா 10 மார்ச் 2022 
அன்று நைடெபற்றது. ெசழுைமயுடன் 
ெகாண்டாடப்படும் இந்த �கழ்வு, One 
Galle Face இல் நைடெபற்றது. 

இலங்ைக�ல் முன்ெனப்ேபாதும் 
இல்லாத வைக�ல், புதுைமயான மற்றும் 
�ரத்�ேயகமான உயர்கல்� மா��ைய 
ேமம்படுத்தும் வைக�ல், பு�ய அ�ந�ன 
வளாகம் கவனமாக வ�வைமக்கப்பட்-
டுள்ளது.

வகுப்பைற அ�வுறுத்தல் மற்றும் 
ஊடாடும் கற்றலுக்கான அ�ந�ன அணு-
குமுைறக்காக - ச�பத்�ய ெதா�ல்நுட்பம் 
மற்றும் �றந்த கற்றல் அைமப்புகளுடன் 
��வுைரகைள வழங்குவதற்காக உயர் 
தகு� வாய்ந்த கல்�யாளர்கள் மற்றும் 
புகழ்ெபற்ற ெதா�ல் வல்லுநர்கள் அடங்-
�ய �றந்த குழுவுடன் மாணவர்கைள வர-
ேவற்க Campus One தயாராக உள்ளது. 

இந்த பு�ய வச�யானது ந�ன க��-
களுடன் கூ�ய IT ஆய்வகம், ச�பத்�ய 
பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் கற்றல் ெபாருட்-
களுடன் கூ�ய ந�ன நூலகம் மற்றும் 
மல்���யா ெதா�ல்நுட்பங்கள் மற்றும் 
மாணவர்களுக்கான ம�க்க��களுக்-
கான �சாலமான ேமைசகளுடன் கூ�ய 

நன்கு அைமக்கப்பட்ட வகுப்பைறகள் 
ஆ�யவற்ைற உள்ளடக்�யது. Campus 
One இன் �ர்வாகம், OGF வ�கக் ேகாபுரத்-

�ல் மூேலாபாய ��யாக அைமந்�ருக்கும் 
பு�ய வளாகத்ைத, இலங்ைக�ல் முதன்-
முதலாக அ�முகப்படுத்�ய�ல் ம�ழ்ச்�-
யும் ெபரு�தமும் ெகாள்�றது. ஒவ்ெவாரு 
மாணவருக்கும் அசாதாரண உயர் கல்�த் 
�ட்டங்கள் உள்ளன.  ெகம்பஸ் ஒன்�ல் 
மறுவைரயைற ெசய்யப்பட்ட கற்றல் அனு-

பவம் சர்வேதச அ�த்தளங்கள் முதல் ��ட்-
�ஷ் கலா��ப் பட்டம்  வைர�ல் ெகாண்-
�ருக்�றது. MIT அவுஸ்�ேர�யா உட்பட 
பல பல்கைலக்கழகங்களுக்கு ஒரு உத்தர-
வாதமான பாைத இப்ேபாது Campus One 
இல் 8- மாத அ�த்தள பாடத்�ட்டத்�ன் 
மூலம் சாத்�யமாகும். மாணவர்கள் எம்ஐ-
��ன் ெமல்ேபார்ன் அல்லது �ட்� வளா-
கங்களுக்கு மாறலாம் மற்றும் ஐ�, வ�கம் 
மற்றும் ெபா��யல் துைறக�ல் பட்டப்ப-
�ப்ைபத் ெதாடரலாம்.

ெமல்ேபார்ன் இன்ஸ்��யூட் ஆப் ெடக்-
னால� (எம்ஐ�) என்பது ெமல்ேபார்ன் 
மற்றும் �ட்��ல் உள்ள வளாகங்க�ல் 
உள்ளூர் மற்றும் சர்வேதச மாணவர்களுக்கு 
ேசைவ ெசய்யும் உலகளா�ய அங்�காரம் 
ெபற்ற த�யார் மூன்றாம் �ைல கல்� �று-
வனமாகும். எம்ஐ� �ப்ேளாமா,  இளங்-
கைல, முதுகைல மற்றும் முதுகைல பட்-
டப்ப�ப்புக�ல் வ�க ேமலாண்ைம, 
கணக்�யல், சந்ைதப்படுத்தல், ஐ� மற்றும் 
ெபா��யல் ப�ப்புகைள வழங்கு�றது. 
சர்வேதச மாணவர்களுக்கு �றந்த கற்றல் 
வச�கள் மற்றும் உலகத்தரம் வாய்ந்த 
உயர்கல்�ைய வழங்குவ�ல் ஒரு �றந்த 
நற்ெபயருடன், MIT மற்றும் Campus One 
ஆ�யைவ இைணந்து ெபருைம ெகாள்�ன்-
றன மற்றும் ேவறு எ�லும் இல்லாத அனுப-
வத்ைத வழங்க எ�ர்ேநாக்கு�ன்றன.

OGF பிசினஸ் டவரில் CAMPUS ONE:
புதிய கற்றல் அனுபவத்திற்கான வாய்ப்பு

தற்ெகாைலகள் தடுக்கக்கூடியைவ

உலக தற்ெகாைல தடுப்பு �னத்�ல், 
தற்ெகாைல ெதாடர்பான ��ப்பு-
ணர்ைவ ஏற்படுத்தவும் �ரூ�க்கப்-

பட்ட வ�முைறகள் மூலம் உலகளா�ய ���ல் 
தற்ெகாைல மற்றும் தற்ெகாைல முயற்�க�ன் 

எண்�க்ைகைய குைறக்கும் ெசயைல 
ஊக்கு�க்கவும் ஒரு வாய்ப்பாகும். ேமலும் 

உலக தற்ெகாைல தடுப்பு �னம், உள சுகாதார 
வளங்களுக்காக �ரான மற்றும் அ�க�த்த ப�ந்-
துைரகள் ேதைவ என்பைதயும் �ைனவூட்டுவதன் 
மூலம் உளநலக் ேகாளாறுகளுடன் ேபாராடும் 

மக்களுக்குத் ேதைவயான உத�கைளப் ெபற்-
றுக்ெகாள்ளவும் இது வ�சைமக்�றது என, மட்டு. 
ேபாதனா ைவத்�யசாைல �ேரஷ்ட உளநல 
மருத்துவ �புணரும் மாவட்ட ெபாறுப்பு மனநல 
மருத்துவருமான தன. கடம்பநாதன் "ஞா�று 
வாரமஞ்ச�க்கு" அ�த்த �ேசட ேநர்காண�ல் 
ேமற்கண்டவாறு ெத��த்தார். அவருடனான ேநர்-
காணல் வருமாறு. 

ேகள்� : 2021−2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்-
கான உலக தற்ெகாைல தடுப்பு �ன ெதா�ப்ெபா-
ருளாக அைமவது ? 

ப�ல் : முதன் முதலாக ெசப்டம்பர் 10, 2003 
அன்று, சு�ட�ன் ஸ்டாக்ேஹாம் நக�ல், 
தற்ெகாைல தடுப்புக்கான சர்வேதச சங்கம் 
(IASC), உலக சுகாதார அைமப்புடன் (WHO) 
இைணந்து “தற்ெகாைலகள் தடுக்கக்கூ�யன” 
என்ற ெதா�ப்ெபாருைள அ�ெயாற்� இந்த 
நாள் உருவாக்கப்பட்டது. அன்��ருந்து இன்று-
வைர ஏறத்தாழ அறுபதுக்கும் ேமற்பட்ட நாடுக-
�ல் இந்த �னம் ஒவ்ெவாரு வருடமும் கைடப்-
��க்கப்பட்டு வரு�றது. 2021 − 2023 ஆம் 
ஆண்டுகளுக்கான உலக தற்ெகாைல தடுப்பு 
�ன ெதா�ப்ெபாருளாக “ெசயற்பாடுக�ன் 
மூலம் நம்�க்ைகைய உருவாக்குதல்” என்பது 
ெதா�ப்ெபாருளாக �ேர�க்கப்பட்டுள்ளது. 

ேகள்� : உலக தற்ெகாைல தடுப்பு �னம் ஏன் 
அவ�யமா�றது? 

ப�ல் : உலகளா�ய ���ல் ஒவ்ெவாரு 100 
இறப்புக�ல் ஒன்று தற்ெகாைல�ன் �ைள-
வாகும். ஒவ்ெவாரு 20 �நா�களுக்கும் ஒரு 
தற்ெகாைல மரணம் மற்றும் ஒவ்ெவாரு இரண்டு 
�னா�களுக்கும் ஒரு தற்ெகாைல முயற்� �கழ்-
�ன்றதாக அ�யப்பட்டுள்ளது. வாழ்நாள் முழு-
வதும் ஏற்படும் இறப்புக்கான முதல் பத்து கார-
ணங்க�ல் தற்ெகாைலயும் ஒன்றாகும். ேமலும் 
தற்ெகாைல,15-−29 வயதுைடய இைளஞர்க�-
ைடேய நைடெபறும் இறப்புகளுக்கான இரண்-
டாவது காரணமாக அைம�ன்றது. ஒவ்ெவாரு 
தற்ெகாைலயும் அவர்கைளச் சுற்�யுள்ளவர்கள் 
�து ஆழமான தாக்கத்ைத ஏற்படுத்து�றது. சமூக-
ெமான்�ல் ஒரு தற்ெகாைல �கழும்ேபாது அந்தச் 
சமூகத்�ல் ஏறத்தாழ பத்து ேபர் தற்ெகாைல 
முயற்��ல் ஈடுபடும் சந்தர்ப்பம் இருப்பதாகவும் 
அந்தச் சமூகத்�லுள்ள நூறு ேப�ல் தற்ெகாைல 
எண்ணங்கள் இருக்கமு�யும் என்றும் ஆய்வு-
க�ல் ெத�ய வந்துள்ளது. உலக தற்ெகாைல 
தடுப்பு �னத்�ல், தற்ெகாைல ெதாடர்பான ��ப்-
புணர்ைவ ஏற்படுத்தவும் �ரூ�க்கப்பட்ட வ�மு-
ைறகள் மூலம் உலகளா�ய ���ல் தற்ெகாைல 
மற்றும் தற்ெகாைல முயற்�க�ன் எண்�க்-
ைகைய குைறக்கும் ெசயைல ஊக்கு�க்கவும் 
ஒரு வாய்ப்பாகும். ேமலும் உலக தற்ெகாைல 
தடுப்பு �னம், உள சுகாதார வளங்களுக்காக 
�ரான மற்றும் அ�க�த்த ப�ந்துைரகள் ேதைவ 
என்பைதயும் �ைனவூட்டுவதன் மூலம் உளந-
லக் ேகாளாறுகளுடன் ேபாராடும் மக்களுக்குத் 

ேதைவயான உத�கைளப் ெபற்றுக்ெகாள்ளவும் 
இது வ�சைமக்�றது. 

ேகள்� : தற்ெகாைல பு�தாகத் ேதாற்றம் 
ெபற்ற �ரச்�ைனக�ல் ஒன்றா ? 

ப�ல் : இல்ைல. தற்ெகாைல ம�த இனத்-
துக்கு த�த்துவமான ஒரு �கழ்வாகும். ேமலும் 
பழங்கால ம�தன் தன்ைனத்தாேன ெகால்ல 
மு�யும் என்பைத உணர்ந்த��ருந்து இது நடந்-
ேத�யுள்ளது. சங்ககால இலக்�யங்கள், காப்�-
யங்கள், இ�காசங்கள், சமயநூல்கள், மகாவம்சம் 
உள்ளடங்கலான வரலாற்று நூல்கள் எனப் பல 
வைகயான பண்ைடய நூல்க�ல் தற்ெகாைல 
நடத்ைதகள் ெதாடர்பான ப�வுகள் பரவலாகக் 
காணப்படு�ன்றன. 

ேகள்� : தற்ெகாைலகள் இலங்ைக�ல் அ�க-
�த்துச் ெசல்�றதா, தற்ெகாைல முயற்��ல் ஈடுப-
டுேவா�ன் எண்�க்ைக மாகாணங்கள் இைடேய 
ேவறுபடு�றதா? 

ப�ல் : தற்ெகாைல�ன் ப�மாணத்ைத 
தற்ெகாைல ��தம் மூலமாக கண்ட�ய மு�யும். 
அதாவது ஒவ்ெவாரு 100,000 ேபருக்கு எவ்வ-
ளவு ேபர் தற்ெகாைல ெசய்து ெகாள்�ன்றனர். 
இலங்ைக�ல் உள்ள தரவுக�ன் அ�ப்பைட�ல் 
தற்ெகாைல ��தம் 1880 ஆம் ஆண்�ல் 2.3 
/ 100,000 என்ற அள��ருந்து 1995 ஆம் 
ஆண்�ல் 47 /100,000) வைர�ல் உயர்ந்து. 
அதன் �ன்னர் குைறவைடந்து ெசல்லுவைத அவ-
தா�க்கலாம். 

2020 ஆம் ஆண்�ல் 3074 தற்ெகாைல-
கள் இலங்ைக�ல் அ�க்ைக�டப்பட்டுள்ளன. 
இது 14 /100,000 தற்ெகாைல ��தமாகும். 
இலங்ைக�ன் வட �ழக்கு உள்�ட்ட �ல மாகா-
ணங்கைளச் சார்ந்த மாவட்டங்கள் �லவற்�ல் 
தற்ெகாைல ��தம் அ�கமாக இருப்பதும் கண்ட-
�யப்பட்டுள்ளது. 

ேகள்� : தற்ெகாைலகளுக்கான காரணங்கள், 
கடந்த வருடத்ைதப் ெபாறுத்தவைர�ல் இலங்ைக-
�ல் எைவ �ரதான �ன்ன�களாக அைமந்�-
ருக்�ன்றன? 

ப�ல் : பழங்காலத்��ருந்ேத பு�ரான சர்ச்ைசக்-
கு�ய மற்றும் �வாதத்�ற்கு�ய ஓர் அம்சமாகேவ 
தற்ெகாைலகளுக்கான காரணம் இருந்து வந்துள்-
ளது. கடந்த நூற்றாண்�ன் இறு��ல் �ரச் ெசயல்-
கள், காதல் சார் �டயங்கள் மற்றும் ெகாள்ைகப் 
��ப்பு என்பன தற்ெகாைலகளுக்கான காரண-
மாக நம்பப்பட்டன. இப்ேபாது �ைதந்த சமூக 
குடும்ப அைமப்புகேள தற்ெகாைலக்கு முக்�ய 
�ன்ன�யாக தாக்கம் ெசலுத்து�றது. 

 தற்ெகாைலெயான்�ன் �ன்னால் பல கார-
ணங்கள் இருக்கும். ஆனால் ெவ�ேய ெத�வது 
அல்லது அதற்கான காரணமாக அைடயாளப்படுத்-
தப்படுவது இறு�யாக அந்த நபர் எ�ர்ெகாண்ட 
சவால் அல்லது �ரச்�ைன மாத்�ரேம. 

(21ஆம் பக்கம் பார்க்க)

�ைதந்த சமூக குடும்ப  அைமப்புகேள தற்ெகாைலக்கு 
முக்�ய �ன்ன�யாக தாக்கம் ெசலுத்து�றது

உளேநாய்கள் உள்ளவர்க�ல் தற்ெகாைல 
ெசய்துெகாள்ளும் தன்ைம அ�க�த்துள்ளது

2020 ஆம் ஆண்�ல் 3074 
தற்ெகாைலகள் இலங்ைக�ல் 
அ�க்ைக�டப்பட்டுள்ளன. இது  
14 /100,000 தற்ெகாைல 
��தமாகும். இலங்ைக�ன் 
வட �ழக்கு உள்�ட்ட �ல  
மாகாணங்கைளச் சார்ந்த 
மாவட்டங்கள் �லவற்�ல் 
தற்ெகாைல ��தம் அ�கமாக  
இருப்பதும் கண்ட�யப்பட்டுள்ளது.  

மட்டு. ேபாதனா ைவத்�யசாைல �ேரஷ்ட உளநல மருத்துவ �புணரும் 
மாவட்ட  ெபாறுப்பு மனநல மருத்துவருமான தன. கடம்பநாதன்.  

பாக்�யராசா ேமாகனதாஸ்    



fy;tpg; nghJj;juhju 
cau;jug; guPl;irf;F 
Njhw;wpa khztu;fspd; 
mLj;j fdT cau; 

fy;tpia ngWtjhFk;. mjd;%yk; 
vjpu;fhyj;jpy; cau; gjtp 
xd;iw tfpg;gjhFk;. mjid 
cz;ikahf;Ftjw;F cau; juj;ij 
vjpu;nfhz;l ePq;fs; nry;y Ntz;b 
,Ug;gJ mjpf Nghl;b nfhz;l 
r%fj;jpw;fhFk;. cq;fsJ ,yf;if 
vl;Ltjw;F Kd;ndg;NghJk; ,y;yhj 
msTf;F ahUf;Fk; ,uz;lhtJ 
Mfhj ,e;j Nghl;b uPjpahd r%j;jpy; 
ePq;fs; nraw;gLtjw;F kpf jPu;f;fkhd 
jPu;Tfis vLf;f Ntz;Lk;. cau; 
juj;ij g+u;;j;jp nra;j ePq;fs; mjd; 
ngWNgW tUk; tiu ,Uf;fhJ 
ePq;fs; mjpfk; tpUk;Gfpd;w kw;Wk; 
ntspehl;L Ntiy tha;g;G re;ijapy; 
mjpf Nfs;tp ,Uf;Fk; Jiw xd;wpd; 
CNl cau; fy;tpia Nkw;nfhs;s 
,e;jf; fhyj;ij gad;gLj;j 
Ntz;Lk;. cz;ikapNyNa ,J 
mjw;F nghUe;Jfpd;w fhykhFk;. 
jfty; njhopy;El;gk; kw;Wk; tu;j;jf 
Kfhikj;Jtk; vd;gJ cq;fis 
ntw;wpapd; ghijf;F ,l;Lr; nry;fpd;w 
mt;thwhd JiwfshFk;. %d;W 
jrhg;jq;fSf;F Nkw;gl;l fhyj;jpy; 
jfty; njhopy;El;gk; tu;j;jf fw;if 
Nghd;w ghlq;fspy; gpupl;b~;; cau; 
fy;tpia ,e;ehl;L khztu;fSf;F 
ngw;Wj; jUfpd;w Kjd;ikahd 
epWtdkhf Informatics Institute of 
Technology (IIT) epWtdk; cs;sJ. 
mJ cq;fSf;F ,Uf;Fk; rpwe;j 
Nju;thFk;. cs;ehl;L ntspehl;L 
Gj;jhf;Fdu;;> njhopy;Kaw;rpahsu;fs;> 
kw;Wk; njhopyjpgu;fshf khWtjw;F 
gl;ljhupfis gyg;gLj;Jtjd; %yk; 
,yq;ifapy; cau; fy;tp Jiwia 
kPsikj;J Gul;rpfukhd khw;wj;ij 
nra;jpUf;fpd;w IIT epWtdj;jpd; 
re;ijg;gLj;jy; Jiw jiytu; Ashwaq 
A.Ahmed mtu;fs; IIT epWtdj;jpd; 
Kf;fpaj;Jtk; gw;wp ciuahLtjw;F 
vk;Kld; ,t;thW ,ize;Jnfhz;lhu;. 

IIT epWtdk; ,e;ehl;by; 
Muk;gpf;fg;gl;lJ vd;d Nehf;fj;jpy;?

jfty; njhopy;El;gk; kw;Wk; 
tu;j;jf Kfhikj;Jtk; Mfpa 
Jiwfs; Ntfkhf cynfq;Fk; 

gpugyk; mile;J tUfpd;w fhyj;jpy;> 
mjhtJ 1990 Mk; Mz;by; IIT 
cau; fy;tp epWtdj;ij Muk;gpf;f 
eltbf;if vLf;fg;gl;lJ. mjd; 
jiytu; fyhepjp fhkpdp tpf;ukrpq;f 
mtu;fspdhy; ,yq;ifapd; 
,isQu;fis Cf;FtpfFk; 
Nehf;fj;jpy; ,e;j IIT epWtdj;ij 
epWtpdhu;. fle;j 30 Mz;Lfspy; 
jfty; njhopy;El;gk; kw;Wk; tu;j;jf 
Kfhikj;Jtk; Mfpa JiwfSf;fhf 
gpupl;ld; gl;lg;gbg;G fw;iffis 
nraw;gLj;jp vkJ epWtdk; rpwg;Gkpf;f 
gq;fspg;ig nra;Js;sJ. jw;NghJ 
IIT epWtdj;jhy; cUthf;fg;gl;l 
gl;ljhupfs; 5>000f;F mjpfkhNdhu; 
cynfq;Fk; gy;NtW njhopy;fspy; 
<Lgl;L trjpahd tho;nthd;iw 
tho;fpd;wdu;. ngUk;ghyhd IIT 
khztu;fs; John Keells, Unilever, 
Aitken Spence, IBM, Hatton National 
Bank, Informatics, Millenium IT, 
Fonterra, Zone 24 x 7, WSO2, 
Brandix, Industrial and Financial 
Systems (commercial Banks)  cl;gl 
Kjd;ikahd tu;j;jf epWtdq;fspy; 
gzpahw;Wfpd;wdu;. NDB, Vanik 
kw;Wk;  Virtusa ,e;j epWtdq;fs; 
ngUk;ghYk; tUlhe;jk; IIT 
njhopy;Kiw jpdj;jpw;F gq;Nfw;gNjhL 
mjd;%yk; IIT khztu;fs; kw;Wk; 

gl;ljhupfis ,izg;gjw;F ,yq;if 
epWtdq;fSf;F tha;g;G mspf;fpwJ. 

cau;ju guPl;ir ngWNgWfis 
vjpu;ghu;j;jpUg;gtu;fs; jkJ cau; fy;tp 
nraw;ghl;il jpl;lkpLk;NghJ Kf;fpakhf 
mtjhdk; nrYj;j Ntz;ba tplaq;fs; 
vd;d?

cau; juj;jpw;F Njhw;wpa khztu;fs; 
Kjypy; Gupe;Jnfhs;s Ntz;ba 
tplak; jhd;> cau; fy;tp vd;gJ 
ePq;fs; ,Jtiuapy; Kfk;nfhLj;j 
Nghl;buPjpahd guPl;ir ,y;iy 
vd;jhFk;. cau; fy;tpf;fhf ePu; Nju;T 
nra;fpd;w JiwAld; ePq;fs; vjpu;fhyk; 
KOtijAk; fopf;f Ntz;Lk; vd;gij 
Gupe;Jnfhz;L nraw;gl Ntz;Lk;. 
mjd;NghJ ePq;fs; VNjDk; Jiw 
xd;iw Nju;T nra;a Ntz;Lk;. me;j 
KbT ePq;fs; kpfTk; mtjhdj;Jld; 
vLf;f Ntz;ba KbthFk;. mjw;F 
ngupatu;fsplk; fpilf;f Ntz;baJ 
topfhl;lNy xopa mOj;jk; my;y. 
cq;fsJ tpUg;G mbg;gilapy; cau; 
ft;tp nraw;ghl;Lf;F gpuNtrpf;Fk;NghJ 
,izajsj;jpd; %yk; tpguq;fis 
Njbg;ghu;f;f KbAk;. ePq;fs; Nju;T 
nra;j Jiwia fw;gjw;F kpfTk; 
nghUj;jkhd ,lj;ij Nju;T 
nra;tNj mjd; gpd; ePq;fs; nra;a 
Ntz;b cs;sJ. fy;tp vd;gJ 
vjpu;fhyj;jpw;fhf nra;ag;gLk; 
KjyPlhFk;. mjdhy; mJ rhd;wpjOf;F 
khj;jpuk; kl;Lg;gLj;jg;gl;l jFjpia 
ngw;w Fwpj;j Jiwapy; Nju;r;rp 
ngWtjw;Fk; cs;ehl;L ntspehl;L 
njhopy; re;ijf;F gpuNtrpf;f cjT 
ru;tNjrk; mq;fPfupj;j cau; fy;tp 
epWtdk; xd;iw Nju;T nra;tjw;Fk; 
ePq;fs; mwpT ngw;wpUf;f Ntz;Lk;. 

etPd njhopy; re;ijapy; jfty; 
njhopy;El;gk; kw;Wk; tu;j;jf 
Kfhikj;Jtk; Mfpa Jiwfis fw;gjd; 
Kf;fpaj;Jtk; kw;Wk; mjw;F ,Uf;fpd;w 
Njit vt;thwhdJ?

jfty; njhopy;El;gk; vd;gJ 
ehSf;F ehs; mwpT kw;Wk; 
njhopy;El;gj;jpy; Kd;Ndhf;fpr; nry;Yk; 
Jiw xd;whFk;. fle;j fhyj;jpy; 
KO cyFk; COVID-19 ngUe;njhw;W 
fhuzkhf nraypoe;J ,Ue;jNghJk; 

jfty; njhopy;El;gj;Jld; njhlu;Ggl;l 
midj;J JiwfSk; nraw;gl;L 
te;jd. ,yq;if kw;Wk; ru;tNjr 
njhopy; re;ijapy; jfty; njhopy;El;g 
Jiw rhu;e;j gl;ljhupfspy; jl;Lg;ghL 
,Ue;jNghJk; jfty; njhopy;El;gk; 
fw;w xUtUf;F njhopy; tha;g;ig 
ngWtjpy; rpf;fy; ,y;iy. 
ve;j xU ntw;wpfukhd 

tu;j;jfj;jpw;Fk; Kiwahd 
Kfhikj;Jtj;jpw;Fk; epu;thfk; kpf 
Kf;fpkhfpwJ. mjw;F Njitahd 
njhopy; gilapy; Fiwe;j epiy xd;W 
jw;fhyj;jpy; ghu;f;f KbfpwJ. ,d;W 
,Ug;gJ ,w;iwf;F 10 Mz;LfSf;F 
Kd;du; ,Ue;j tu;j;jfk; my;y. ,d;W 
cyfpy; ,Ug;gJ njhopy;El;gj;Jld; 
gpize;j Gjpa tu;j;jf JiwahFk;. 
mt;thwhd tu;j;jfj;jpw;fhf cau; 
njhopy; tha;g;G NghJkhd msT 
cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L re;ijapy; 
ghu;f;f KbfpwJ. 

,yq;ifapy; ghu;f;f Kbfpd;w ngUk;ghyhd 
cau; fy;tp epWtdq;fs; ,ilNa IIT,y; 
cs;s Kf;fpaj;Jtk; vd;d?

vkJ fy;tp epWtdk; nraw;gLtJ> 
,e;j Jiwapy; gpuykhd kw;Wk; 
rpwe;j mDgtk; nfhz;l Jiwapy; 
,d;Wk; <Lgl;bUf;Fk; Mrpupau; 
Fohk; xd;whFk;. vkJ midj;J 
gl;lg;gbg;G fw;iffisAk; 
fw;fpd;w khztu;fspd; jpwid 
Nkk;gLj;Jtjw;Fk; mtu;fSf;F ve;j 
xU njhopy;Kiwapy; <LgLtjw;Fk; 
,e;j khztu;fspd; jpwid Nkk;gLj;jp 
ve;j xU njhopy;KiwapYk; 
ek;gpf;ifAld; nraw;gLk; Kjpu;r;rpia 
ngw;Wf;nfhLg;gJ vkJ gl;lg;gbg;G 
fw;iffspy; cs;slq;Fk; kw;nwhU 
Kf;fpa gz;ghFk;. vkJ epWtdj;jpd; 
%yk; toq;fg;gLk; Xu; Mz;L 
fl;lha njhopy; gapw;rp Kf;fpaj;Jtk; 
tha;e;jjhFk;. gl;lg;gbg;G fw;ifia 
fw;gjw;F ,ilNa khztu;fSf;F 
,jpy; eilKiw gapw;rp xd;Wk; 
fpilf;fpwJ. ntw;wpfukhf 
njhopy;Kiwf;F Njitahd 
mtrpakhd Nju;r;rp njhlu;gpYk;; 
njhopy;Kiw juk; njhlu;gpYk;; mwpit 
ngWtjw;fhf 200f;Fk; Nkw;gl;l 
msthd gd;dhl;L kw;Wk; cs;ehl;L 
epWtdq;fspdhy; ,e;j gapw;rpf;fhd 

tha;g;Gfs; toq;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j 
njhopy; gapw;rp Clhf gl;lg;gbg;ig 
ngw;Wf;nfhz;l gpd; njhopy; xd;iw 
ngw;Wf;nfhs;tjw;F 100 tPjk; 
ek;gpf;if itj;jpUf;f KbAk;. 

,jd;gb ,yq;if khztu;fSf;fhf 
IIT epWtdk; mwpKfg;gLj;jp ,Uf;Fk; 
gl;lg;gbg;G fw;iffs; vd;d?

jfty; njhopy;El;g Jiw 
rhu;e;j ,q;fpyhe;J (Westminster) 
gy;fiyf;fofj;jpd; Software 
Engineering, Computer Science kw;Wk; 
Robert Gordon gy;fiyf;fofj;jpd; 
Artificial Intelligence and Data Science 
vd;w 3 nfsut gl;l fw;iffs; vkJ 
gps;isfSf;fhf elj;jg;gLfpwJ. 
tu;j;jf Kfhikj;Jt Jiw rhu;e;j 
Business Information Systems, Business 
Management, Business Data Analytics 
Mfpa nfsut gl;lg; gbg;G fw;iffs; 
elj;jg;gLfpd;wd. Artificial Intelligence 
and Data Science gl;lg;gbg;G 
fw;iff;fhf cs;sPu;f;fg;gLtJ fzpjg; 
ghlj;jpy; cau; juj;jpy; Njhw;wpa 
khztu;fs; khj;juk; vd;gNjhL 
ve;j xU JiwapYk; cau; juj;jpy; 
Njhw;wpa khztu;fSf;F vkJ Vida 
gl;lg;gbg;G fw;iffSld; njhlu;G 
nfhs;s KbAkhf ,Uf;Fk;. ,e;j 
midj;J gl;lg;gbg;G fw;iffSk; 
ehd;F Mz;Lfs; msT fhyj;Jld; 
Xu; Mz;L njhopy; gapw;rp xd;Wk; 
cs;slf;fg;gl;l fw;iffshFk;. 
mt;thNw khztu;fspd; tpUg;G kw;Wk; 
Njitfs; mbg;gilapy; fw;ifapd; 
Kjy; Mz;L ,yq;ifapy; g+u;j;jp 
nra;J vQ;rpa fy;tp Mz;LfSf;F 
ntspehl;Lf;Fr; nry;yTk; tha;g;G 
cs;sJ. 

Nfhl;ghl;L uPjpahd mwptpy; ,Ue;J 
mg;ghy; nrd;W ,e;j fw;ifia 
fw;fpd;w khztu;fspd; gilg;ghw;wiy 
Nkk;gLj;Jtjw;F IIT epWtdk; 
nraw;gl;Ls;sjh?

IIT epWtdj;jpw;Fs; cau; 
fy;tpia fw;fpd;w khztu;fSf;fhf 
ntspf;fs nraw;ghLfs; gyJk; 
elj;jg;gLfpd;wd. ,e;j khztu;fs; 
fy;tpapy; khj;jpukd;wp ntspf;fs 

nraw;ghLfs; Nghd;W gilg;ghw;wypYk; 
cau;jukhdtu;fshtu;. ,e;j 
khztu;fspd; gy;NtW gilg;ghw;wy; 
jpwikia ntspg;gLj;Jtjw;fhf 
vkJ epWtdk; tUlhe;jk; Nkil 
epfo;r;rp xd;iw elj;JfpwJ. ,e;j 
Nkil epfo;r;rp Stage Craft - Annual 
Talent Show %yk; gps;isfspd; 
mofpay; uPjpahd jpwd;fs; 
ntspg;gLj;jg;gLfpwJ. Cutting 
Edge fz;fhl;rp %yk; khztu;fspd; 
Gjpa rpe;jidfs; kw;Wk; Gj;jhf;f 
mk;rq;fs; ntspg;gLj;jg;gLfpd;wd. 
tUlhe;j njhopy;Kiw jpdk; Annual 
Carrers Day vkJ epWtdj;jpw;Fs; 
,lk;ngWtNjhL ,jd;%yk; ,sk; 
gl;ljhupfSf;F cs;ehl;L kw;Wk; 
ntspehl;L epWtdq;fspy; njhopy; 
gapw;rp ngWtjw;F re;ju;g;gk; 
toq;fg;gLfpwJ. ,J jtpu IIT 
epWtdk; khztu;fspd; jpwikia 
mjpfupg;gjw;fhf nuhl;uf;l; (Rotract) 
rq;fk; Toastmaster, IEEE, WIE Nghd;w 
khztu; rq;fq;fs; epWtg;gl;Ls;sd. 
mJ jtpu IIT khztu;fs; Rugby, 
Basket ball, Cricket, NetBall Nghd;w 
tpisahl;LfspYk; <LgLfpd;wdu;. 

,k;Kiw cau;ju guPl;irf;F Kfk;nfhLj;j 
khztu;fSf;F ePq;fs; toq;Fk; nra;jp 
vd;d?

IIT ,y; ehk; nra;fpd;w vy;yh 
tplaq;fSk; nraw;gLj;jg;gLtJ 
rpwg;gk;rj;ij ngw;Wf;nfhLj;jhFk;. 
mjdhy; cyf mq;fPfhuk; ngw;w 
jfty; njhopy;El;gk; kw;Wk; 
tu;j;jf Kfhikj;J gl;lj;ij 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf Nju;T 
nra;a Ntz;ba epWtdkhf IIT 
epWtdk; cs;sJ. mjw;fhf vkJ 
epWtdj;jplk; cs;s ru;tNjr 
njhlu;G> rpwe;j gzpf;F FO> epWtd 
uPjpahd trjpfs;> cau; jukhd 
cau; fy;tp nraw;ghLfis Fwpg;gpl 
KbAk;. mNjNghd;W IIT epWtdk; 
cWjpahd njhopKiw gapw;rpAld; 
cau; fy;tpia ngw;W vjpu;fhy 
cyif nty;y cq;fSld; vg;NghJk; 
gpize;Js;Nshk;. mjdhy; jhkjpf;fhJ 
vkJ IIT epWtdj;Jld; ,izAk;gb 
ehd; ,e;j re;ju;g;gj;jpy; ,yq;if 
khztu;fSf;F miog;G tpLf;fpNwd;. 
vkJ fw;iffs; njhlu;ghd Nkyjpf 
tpguq;fSf;F www.iit.ac.lk  vd;w 
,izajsj;jpw;F gpuNtrpf;f 
KbAk;. ,y;iyNa 57> uhkfpU\;zh 
tPjp> nfhOk;G 06 vd;w ,lj;jpy; 
mike;jpUf;Fk; IIT epWtd jiyik 
mYtyfj;jpw;F tUif jUtjd; %yk; 
ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

- J~hup NeuQ;rh    

gpupl;b\; jifik nfhz;l jfty; njhopy;El;g kw;Wk; tu;j;jf 
Kfhikj;Jtj;jpy; rpwe;jtu;fshf tUtjw;F IIT cld; ,izAq;fs; 
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ePq;fs; tho;f;ifapy; kpf ,dpikahd fhyj;ijf; 
fle;jpUf;fpwPu;fs;. 
,g;NghJ rpy Ntis 

mjd; mUik GupahjpUf;ff; 
$Lk;. Mdhy; fhyk; nry;yr; 
nry;y me;jg; ghlrhiyf; fdT 
ek;ik kPz;Lk; te;J njhe;juT 
nra;af; $Lk;. mNefkhf fle;J 
Nghditfnsy;yhk; kPz;Lk; kPz;Lk; 
te;J njhe;juT nra;tJz;Ljhd;. 
vj;jid tpjkhd ez;gu;fs;> 
kfpo;r;rp> Muthuk;> mw;Gjkhd 
Mrpupau;fs;> kfpo;r;rpahd 
tFg;giw ,it vy;yhtw;iwAk; 
fle;J tpl;Nlhk;. kPz;Lk; mNj 
,lj;jpy; ehk; ,tw;iw miltJ 
Kbahjnjhd;W. gs;sp ek;ikf; 
fle;J tpl;lJ. tho;f;if ek;ikj; 
Njbf; nfhz;bUf;fpwJ. me;j 
tho;f;ifiag; gw;wpj;jhd; ehk; ,dp 
Ngrg; NghfpNwhk;. 
tho;f;if vy;NyhUf;Fk; 

xNu tpjkhf miktjpy;iy. 
tho;f;ifia tpjp vd;ghu;fs;. tpjp 
vd;gjw;fg;ghy; tho;f;if Njlg;gl 
Ntz;baJ Kaw;rp nra;ag;gl 
Ntz;baJ. tho;f;if ePz;L 
nfhz;Nl nry;Yk;. mij ehk; 
gpd;njhlu Ntz;Lk;. mjw;fhd 
Maj;jq;fis ehk; nra;a 
Ntz;Lk;. gy;fiyf;fofk;jhd; 
tho;f;if my;y. 
gy;fiyf;fofj;jpw;F ntspNaAk; 
cd;djkhd tho;f;if mikAk;. 
vy;yh tho;f;if mDgtj;Jf;Fkhd 
mbg;gil fw;wyhFk;. vijAk; 
fw;Wj; Njw Ntz;Lk;. 
mJ gapu;r;nra;ifahf 

mikayhk;; ,ae;jpuq;fNshL 
njhlu;Ggl;ljhf mikayhk;;; 
rikaw; fiyahf mikayhk;; 
fw;gpj;jyhf mikayhk;; 
tbtikg;ghf mikayhk;. ,g;gb 
ve;jj; JiwahapDk; mjid 
fw;Wj;NjWk; NghNj mjd; 
cz;ikahd gaid mila 
KbAk;. fw;wypd; mbg;gil 

thrpg;ghFk;. thrpg;Gjhd; xU 
kdpjid cUthf;FfpwJ 
vd;ghu;fs;. rkfhy ,isQu;fs; 
ngUk;ghYk; ,e;j thrpg;G 
cyfj;jpid njhiyj;J 
tpl;lhu;fs;
me;jf; fhyk; Nghy ,e;jf; fhyk; 

,y;iy. me;jf; fhyj;J khdplu;fs; 
,aw;ifNahL tho;e;jhu;fs;. 
Ehy;fNshL nghOjpidf; 
fopj;jhu;fs;. gj;jpupif thrpj;jy; 
mtu;fsJ md;whl flikfspy; 
xd;whf mike;jpUe;jJ. ,d;W 
Nghij cyfj;jpy; ehk; tho;e;J 
nfhz;bUf;fpNwhk;. KfEhy; 
thrpg;Ng ek; tho;f;ifahfp tpl;lJ. 
,e;j cyfj;jpy; ehk; ekf;Fupa 
tho;f;ifia nrg;gdpl Ntz;Lk;. 
Kd;ida fhyj;J 

kdpju;fs; Nghy ehk; thrpg;ig 
gof;fg;gLj;jpf; nfhs;s Ntz;Lk;. 
ey;y Ehy;fisj; Njb thrpf;f 
Ntz;Lk;. thrpg;G ek; md;whl 
flikahf Ntz;Lk;. mjd; %yk; 
ehk; kdpjdhf Ntz;Lk;. thrpg;G> 
gpuhuj;jid> Kaw;rp vd;gd ekf;F 

tho;f;ifia nfhz;Lte;J Nru;j;J 
tpLk;. me;j ey;y tho;f;iff;F 
nrhe;jf;fhuu;fshf ehk; khwptpl 
Ntz;Lk;.
ek; tho;f;if ghlrhiyf; 

fhyk; Nghy njhlu Ntz;Lk;. 
ghlrhiy Kbe;J tpl;lJ. ,dp 
ehk; gbg;gw;wtu;fs;> Neu#rp 
mw;wtu;fs; vd;W fhynky;yhk; 
Jhq;fp tpLfpd;wtu;fshf khwp 
tplf; $lhJ. gbg;Gk; ghlKk; 
Neu#rpAk; ek;NkhL vg;NghJk; 
,Uf;f Ntz;Lk;. 
,dp ekf;F ehk; jhd; 

Mrpupau;fs;. ghlrhiyf; fhyj;ij 
Kbj;j cq;fsJ vjpu;fhyk; 
rpwg;ghdjhfTk;> gpufhrkhdjhfTk; 
mika vdJ tho;j;Jf;fs;.
jpdfud; ek; vy;NyhUf;Fk; 

topfhl;ll;Lk;. xU ey;y 
gj;jpupifahy; xU ey;y kdpjid> 
xU ey;y tho;f;ifiaf; $l 
cUthf;f KbAk;. me;jg; 
gzpapYk; fhyb vLj;J 
itj;jpUf;fpd;w jpdfuDf;F 
vd;nwd;Wk; ek; Mrp cz;L.

,
yq;ifapd; cau; 
fy;tp tha;g;Gfs; 
kl;Lg;gLj;jg;gl;Ls;sjhy; 
re;ijapd; Nfs;tpf;Nfw;g 

kdpj KjyPl;il (Human Capital) 
mjpfupf;f Kbahj rthYf;F 
,yq;if Kfk; nfhLj;Js;sJ. 
2012 Mk; Mz;L njhif 
kjpg;gPl;bd;gb 25 tajhd 
,isQu;fspy; ehd;F tPjkhNdhNu 
,yq;ifapy; ,skhdp kl;l 
jFjpiaf; nfhz;Ls;sdu;. 
ehl;bd; rdj;njhifapy; kpff; 
Fiwe;jnjhU gFjpapdUf;Nf 
cau; fy;tp tha;g;Gfs; 
toq;fg;gLtNj ,jw;fhd gpujhd 
fhuzkhFk;.
gy;fiyf;fof EioT 

tha;g;Gfs; xt;nthU 
fy;tpahz;bYk; 
kl;Lg;gLj;jg;gl;Ls;sjhy; 
gy;fiyf;foff; fy;tp kpFe;j 
Nghl;bj; jd;ikAs;sjhf 
khwpAs;sJ. 2014/2015 
fy;tpahz;by; cau; juj;jpypUe;J 
gy;fiyf;fof mDkjp ngw;w 
khztu;fspd; njhif 149>489 
MFk;. vdpDk;> ,j;njhifapy; 
17 tPjkhNdhNu mur 
gy;fiyf;fofq;fSf;F EioT 
mDkjp ngw;wdu;.
gy;fiyf;fofj;jpw;F jFjp 

ngWk; khztu;fspy; 120>000 
NgUf;F gy;fiyf;fof EioT 
mDkjp kWf;fg;gLtjdhy; 
gy;fiyf;fofk; nry;Yk; fdit 
mtu;fs; iftpl;L tpLfpd;wdu;.
,NjNtis> ru;tNjr 

ghlrhiy fspy; ntspehl;Lf; 
fiyj; jpl;lj;ij epiwTnra;Ak; 
khztu;fs; ,yq;if 
gy;fiyf;fofk; Eiotjw;Fk; 
tha;g;G toq;fg;gltpy;iy. 
,jdhy; tUlhe;jk; 12>000 
,yq;if khztu; fs; cau; 
fy;tpf;fhf ntspehLfSf;Fr; 
nry;y Neu;fpd;wJ. tpisthf> 

tUlhe;jk; 50 kpy;ypad; mnkupf;f 
nlhyu;fis ,yq;ifau;fs; 
me;epar; nryhtzpahf 
,of;fpd;wdu;. ntsp ehLfspy; 
nrd;W fy;tp fw;gjw;F 
trjpaw;wtu;fs; cs;Shu; 
re;ijfspy; khw;Wj; njupTfis 
vjpu;ghu;j;J epw;fpd;wdu;. 
mtu;fspd; njhif tUlhe;jk; 
mjpfupj;J tUfpd;wJ.
,e;j ,ilntspia $u;e;J 

mtjhdpj;J te;j mur rhu;gw;w 
gq;fhsu;fs; cau; fy;tpj; 
Jiwapy; Eioe;Js;sdu;. 
ehL KOtJk; cau; fy;tpf;F 
epyTk; Nfs;tpf;F <L nfhLf;Fk; 
tifapy; vf;fr; rf;fkhd 
,skhdpg; gl;lk; toq;Fk; 
jdpahu; Jiw fy;tp epWtdq;fs; 
fsj;jpw;F te;Js;sd. jdpahu; 
Jiw Clhf ,yq;ifapd; cau; 
fy;tp tha;g;Gf; fis tp];jupg;gJ 
khztu;fSf;Ff; fpilf;Fk; tug; 
gpurhjkhFk;. ,y;iynadpy;> 
,k;khztu;fs; gy klq;F 
Nkyjpf nrytPdq;fis 
Nkw;nfhz;L ntspehLfspy; 
fy;tp gapy Ntz;ba epiyf;Fj; 
js;sg;gLthu;fs;.
jw;NghJ jdpahu; JiwapYs;s 

cau; fy;tp epWtdq;fis 
,uz;L tifahfg; gpupj;Jg; 
ghu;f;fyhk;. Kjy; tif> cau; 
fy;tp mikr;rpd; fPo; gjpT nra;j 
epiyapy; ,skhdpf; fw;iffis 
toq;Fk; (Degree – Awarding 
Institutes) epWtdq;fshFk;. 
,uz;lhk; tif> cau; fy;tp 
mikr; rpd; fPo; ,y;yhj> 
mjd; fz;fhzpg; gpd; fPo; 
gjpT nra;ahj jdpahu; Jiw 
cau;fy;tp epWtdq;fshFk;.
cau;fy;tpr; rl;lj;jpd; 25 

A gpupT> Fwpj;jNjhu; epWtdk; 
Fwpg;gpl;l rpy epge;jidfisg; 
G+u;j;jp nra;Ak;  gl;rj;jpy;> 
mjw;F ,skhdpg; gl;lj;ij 

toq;Fk; epWtd mq;fPfhuj;ij 
toq;Fk; mjpfhuj;ij cau; 
fy;tp mikr;rUf;Fj; jUfpd;wJ. 
2015 Mk; Mz;bypUe;J 
mj;jifa> cau; fy;tp 
mikr;rpd; fPo; gjpTnra;ag; 
gl;l 16 ,w;Fk; Nkw;gl;l 
mur rhu;gw;w epWtdq;fs; 
,yq;ifapy; ,aq;Ffpd;wd. 
mit mur mq;fPfhuk; ngw;w 64 
Jiwfspy; ,skhdpg; gl;lq;fis 
toq;Ffpd;wd.
jfty; njhopy;El;gk;> 

ve;jputpay;> cstpay;> Kfhik> 
kUj;Jtk; Mfpa JiwfspNyNa 
,skhdpg; ghlnewpfis 
,e;epWtdq;fs; toq;Ffpd;wd. 
mtw;Ws; NIBM (National Institute 
of Business Management), CINEC 
(Colombo International Nautical 
and Engineering College, Horizon 
Campus, SANSA Campus, kw;Wk; 
ICASL (Institute of Chartered 
Accountants of Sri Lanka) vd;gd 
Kf;fpakhdit.
,it 2017 ,d; 7 Mk; ,yf;f 

fk;gdpr; rl;lj;jpd; fPo; my;yJ 
1992 ,d; KjyPl;L rig 16 
Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; fPo; 
gjpTnra;ag;gl;lit.
,e;epWtdq;fs; fzf;fpay;> 

re;ijg;gLj;jy;> jfty; njhopy; 
El;gk; Mfpa Jiwfspy; 
rhd;wpjo; kl;l> njhopy;rhu; 
bg;Nshkh fw;ifnewpfisAk; 
toq;FtJ Fwpg;gplj;jf; 
fJ. mtw;Wf;Fk; cau; 
fy;tp mikr;rpd; mq;fPfhuk; 
toq;fg;gl;Ls;sJ.
2015 ,d; Muk;gj;jpy; 

,e;epWtdq;fspy; ,skhdpg; 
gl;lj;jpw;fhf gjpT nra;j 
khztu;fspd; njhif 8892 
MFk;. mNjNtis> 60>000 
khztu;fs; bg;Nshkh 
fw;ifnewpfspy; jk;ikg; 
gjpTnra;Js;sdu;.

,dp tho;f;ifiaj; njhlq;FNthk;!  ,yq;ifapd; cau; fy;tpapy; jdpahu; Jiwapd; nry;thf;F
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,
e;j ehL cau; fy;tp Jiwapy; 
Kf;fpa jpUg;Gkid xd;iw 
gjpT nra;j gy;fiyf;fofk; 
xd;whf ,yq;if njhopy;El;g 

gy;fiyf;fofj;ij (Sri Lanka Technological 
Campus - SLTC) mwpKfg;gLj;j KbAk;. 
,yq;ifapd; ,isQu;fSf;fhf cau; 
juj;ijf; nfhz;l fy;tp xd;Wf;fhf 
,Uf;fpd;w Nfs;tpia g+u;j;jp nra;tjw;F 
vLf;fg;gl;l eltbf;if xd;whf ,e;j 
gy;fiyf;fofk; Muk;gpf;fg;gl;ljhf 
Fwpg;gplg;gLtNjhL =yq;fh nlypnfhk;kpd; 
$l;bizf;fg;gl;l epWtkhf 2014 Mk; 
Mz;by; mJ Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 
jw;NghJ mjd; gpujhd gy;fiyf;fof 
tshfk; ghJf;ifapy; 37 Vf;fu; fhzpapy; 
epWtg;gl;Ls;s gioa nra;kjp epiya 
tstpy; mike;Js;sJ. kpfTk; trjpahd 

#oypy; tpLjp trjpfs;> Ma;T$lk;> 
tpupTiu muq;F> Nfl;Nghu; $lk;> E}yfk; 
Nghd;w mbg;gil trjpfs; midj;ijAk; 
,e;j gy;fiyf;fofk; nfhz;Ls;sJ. 
Fwpg;ghf nghwpapay; Jiwf;F 

Njitahd KOikahf 
njhopy;Kiwahsu;fis cUthf;Fk; 

Nehf;fpy; ,e;j gy;fiyf;foj;ij 
Muk;gpg;gjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;lNjhL 
nghwpapay; kw;Wk; njhopy;El;g 
Jiwapy; jukhd cau; fy;tp xd;Wf;F 
,Uf;Fk; ,ilntspia epug;gp 
mJ rhu;e;j gl;lg;gbg;G fw;iffs; 
gyJk; me;j gy;fiyf;fofk; %yk; 

mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. mjd;gb 
nghwpapay; tpQ;Qhdk; nfsut gl;lg;gbg;G 
fw;ifapd; fPo; nkNfl;nuhdpf;];> 
rptpy; nghwpapay;> mstPl;L Ma;T> 
capu;fl;likg;G Mfpa fw;iffSk; 
njhopy;El;g nfstu gl;lg;gbg;G 
fw;ifapd; fPo; tptrha njhopEl;gk;> 

Rw;Wr;#oy; njhopy;El;gk; kw;Wk; epjpj; 
njhopy;El;gk; Mfpa fw;iffSk; ,t;thW 
mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sd. 

njhlu;r;rp 20Mk; gf;fk;....

,yq;ifapd; KjyhtJ Muha;r;rp gy;fiyf;fof mDgtj;ij 
jUk; ,yq;if njhopy;El;g gy;fiyf;fofk; SLTC

192022> khu;r; 20 Qhapw;Wf;fpoik

,yq;if njhopy;El;g 
gy;fiyf;foj;jpd; epWtdu; kw;Wk; 

jw;NghJ mjd; jiyik epiwNtw;W 
mjpfhup gjtpia tfpf;fpd;wtu; 

uQ;[pj; fq;fhdhj; &ghrpq;f 
mtu;fs;. fhyp upr;kz;l; fy;Y}

upapd; Gfo;ngw;w gioa khztuhd 
mtu; Nguhjid gy;fiyf;fofj;jpd; 
nghwpapay; gl;lj;ij ngw;wpUg;gNjhL 

nkhul;Lit gy;fiyf;fofj;jpy; 
KJkhdp gl;lj;ijAk;> nfhOk;G 

gy;fiyf;foj;jpy; ,Ue;J tu;j;jf 
Kfhikj;Jtk; njhlu;ghd KJkhdpg; 

gl;lj;ijAk; ngw;Ws;shu;. ePz;l 
fhyk; = yq;fh nlypnfhk; 

epWtdj;jpy; gzpahw;wpa mtu; 
nkhgpnly; epWtd jiyik epu;thf 

mjpfhup gjtpiaAk; tfpj;jpUg;gNjhL 
,JtiuAk; =yhq;fh nlypnfhk; 
gzpg;ghsu; rigapy; mq;fj;jtuhf 
nraw;gLfpwhu;. ,J jtpu ,yq;if 

nghwpapayhsu; epWtdj;jpy; 
(IESL) gpujpj; jiytuhf nraw;gl;L 
kpfTk; ghuhl;Lf;Fupa gzpia mtu; 

Nkw;nfhz;bUg;gNjhL TRACE 
epWtdj;jpd; jiytuhfTk; mtu; 

jw;NghJ nraw;gl;L tUfpwhu;.

njhopw;fy;tp
                 topfhl;b
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jw;NghJ ,e;j ,yq;if njhopEl;g 
nghwpapayhsu;> njhopy;El;g> 
njhopy;Kiw fy;tp> tu;j;jf kw;Wk; 
Kfhikj;Jtk;> jfty; njhopy;El;gk; 
kw;Wk; fzpdp> ,ir Nghd;w 
MW fy;tp gPlq;fisf; nfhz;l 
jkJ gl;lg;gbg;G fw;iffis 
mwpKfg;gLj;jp ,Ug;gNjhL 
KJkhzp gl;lg;gbg;G fy;tp gPlk; 
xd;Wk; ,q;F nraw;gLfpwJ. 
,e;j midj;J fy;tp gPlq;fs; 
%yKk; njhopy; re;ijf;F 
nghUe;Jfpd;w gy;fiyf;fof 
khdpaq;fs; Mizf;FO %yk; 
mq;fPfupf;fg;gl;l 25 gl;lg;gbg;G 
fw;iffs; tiu elj;Jtjw;F 
eltbf;if vLf;fg;gl;bUg;gNjhL 
vy;yh re;ju;g;gq;fspYk; Nfhl;ghL 
kw;Wk; eilKiw uPjpahd gFg;gha;T 
mbg;gilapyhd mwpit jkJ 
khztu;fSf;F toq;Ftjw;F 
mtu;fs; mu;g;gzpg;Gld; 
nraw;gLfpwhu;fs;. 
Ma;T njhlu;gpy; mjpf 

mtjhdk; nrYj;jp> khztu;fis 
ikag;gLj;jpa ngWNgiw 
Kd;dpiyg;gLj;jpa fw;if Kiw 
xd;iw gad;gLj;Jk; ,e;ehl;bd; 
KjyhtJ gy;fiyf;fofk; 
,e;j ,yq;if njhopy;El;g 
gy;fiyf;fofkhFk;. ,e;j 
gy;fiyf;fofk; %yk; fw;iffis 
g+u;j;jp nra;fpd;w khztu;fSf;F 
gl;lg;gbg;ig g+u;j;jp nra;j 
gpd; tpiutpy; Ntiytha;g;ig 
ngWtjw;F mjpf tha;g;G fpl;LfpwJ. 

khztu;fspd; jdpg;gl;l kw;Wk; 
mwpT tsu;r;rpf;fhf mu;g;gzpg;Gld; 
nraw;gLfpd;w ,yq;if 
njhopy;El;g gy;fiyf;fofk; 
mtu;fspd; gue;j rpe;jid> 
gFg;gha;T uPjpahd rpe;jid> FO 
czu;Tld; gzpahw;Wk; jpwid 
Nkk;gLj;Jtjw;F nghUj;jkhd 
#oy; xd;W cUthf;fp ,Ug;gJk; 
Kf;fpakhf Fwpg;gpl Ntz;ba 
fhuzpahFk;. 
mJkl;Lky;y mur 

gy;fiyf;fofq;fs; jtpu;j;J ,e;j 
ehl;Lf;Fs; nraw;gLfpd;w xNu 
tjptpl gy;fiyf;fofkhfTk; 
,yq;if njhopy;El;g 
gy;fiyf;fofk; cs;sJ. ,jd; 
Mrpupau; Fohkpy; 170 Jiwrhu; 
epGzu;fs; tiu nraw;gLtNjhL 
mtu;fspy; 40f;Fk; Nkw;gl;ltu;fs; 
KJkhzpg; gl;lj;ij g+u;j;jp 
nra;jtu;fshtu;. khztu;fspd; 
nraw;ghLfSf;F gy;NtW 
tifapy; cjTtjw;fhf 70f;Fk; 
mjpfkhd fy;tp rhuh Copau;fs; 
gzpahw;Wfpd;wdu;. 
,e;j gy;fiyf;fof fw;wiy 

Nkw;nfhs;tjwf;F cs;sPu;g;gjw;fhd 
gpujhd jFjp> f.ngh.j. cau; 
ju guPl;irapy; %d;W rhjhuz 
rpj;jpfis (S) ngw;Wf;nfhs;tjhFk;. 
midj;J fw;iffSf;Fk; 
kpfTk; epahakhd fl;lzk; 
mwtplg;gLtNjhL f.ngh.j. cau; 
ju guPl;irapy; ngw;Wf;nfhz;z 
ngWNgWf;F mika KOikahd 

Gyikg;guprpy; kw;Wk; gFjp 
Gyikg;guprpiy ngw;Wf;nfhs;Sk; 
tha;g;Gk; khztu;fSf;F 
toq;fg;gl;Ls;sJ. ,q;F cau;ju 
guPl;irapy; %d;W A rpj;jpfis 
ngWfpd;w khztu;fSf;F 
KOikahd Gyik guprpiy 
ngw KbAk; vd;gNjhL Vida 
khztu;fspy; xU A rpj;jpf;fhf 
30% fl;lz fopTk; xU B 
rpj;jpf;fhf 20% ck; xU C 
rpj;jpf;fhf 10% ck; fl;lzf; fopT 
fpilf;Fk;.
,yq;if njhopy;El;g 

gy;fiyf;fofk; %yk; jw;NghJ 
jkJ gy;fiyf;fofj;jpd; %yNk 
toq;fg;gLfpd;w ntspthup 
gl;lk; toq;fg;gLtNjhL 
cyfpd; mq;fPfhuuk; ngw;w 
gy;fiyf;fofq;fSld; 
xj;Jiog;NghL ru;tNjr 
juj;jpyhd Kjy; gl;lk; kw;Wk; 
KJkhzpg; gl;lj;ij toq;Ftjw;F 
eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. 
mjd;gb If;fpa ,uhr;rpaj;jpd; 
nyq;f];lu;> mT];jpNuypahtpy; 
bf;fpd;> mT];jpNuypahtpy; 
Mu;.vk;.I.B> epa+rpyhe;jpy; 
xf;yhz;l;> kNyrpahtpy; 
ypq;fd;> rpq;fg;g+upy; N[k;]; Ff; 
Mfpa gy;fiyf;fofq;fSld; 
xj;Jiog;Gld; gl;lg;gbg;G 
kw;Wk; gl;lg;gpd;gbg;G 
fw;iffs; elj;jg;gLtNjhL 
Njitahdtu;fSf;F me;j 
gy;fiyf;fofj;jpy; Kjy; 

fy;tp Mz;LfisAk; 
,yq;ifapy; mike;Js;s ,e;j 
gy;fiyf;fofj;jpd; %yk; fy;tp 
nraw;ghl;il Nkw;nfhz;L 
gl;lg;gbg;ig g+u;j;jp nra;tjw;F 
me;j gy;fiyf;fofj;jpw;F 
nry;tjw;F trjp mspf;fg;gl;Ls;sJ. 
,yq;if njhopy;El;g 

gy;fiyf;fofk; cs;ehl;L kw;Wk; 
ntspehl;L tpUJfs; gyij 
ntd;wpUg;gNjhL njw;fhrpa 
gpuhe;jpaj;jpy; tsu;e;J tUk; rpwe;j 
fy;tp epWtdkhfTk; 2019 Mk; 
Mz;by; tpUJ ntd;wJ. njw;fhrpa 
tu;j;jf tpUjpy; me;j tpUij 

ntd;wNjhL me;j Mz;bNyNa 
rpwe;j Njrpa tu;j;jf tpohtpYk; 
,e;j gy;fiyf;fofj;jpw;F tpUJ 
toq;fg;gl;lJ. mJkl;Lky;yhJ 
CPM Sri Lanka epWtdj;jpd; 
%yk; 2022 Mk; Mz;by; rpwe;j 
Kfhikj;Jt fl;likg;Gfis 
gad;gLj;Jfpd;w ntw;wpngw;w 10 
epWtdq;fspy; xd;whfTk; ,e;j 
gy;fiyf;fofk; ngauplg;gl;Ls;sJ. 
jw;NghJ ,e;j gy;fiyf;fof 

khztu;fs; 3000 NgUf;F 
mjpfkhdtu;fs; fy;tp fw;gNjhL 
mtu;fspy; ntspehl;L khztu;fs; 
rpyUk; ,Ug;gJ kpfTk; Kf;fpa 

tplakhFk;. vjpu;fhyj;jpy; 6000 
NgUf;F mjpfkhd khztu;fSf;F 
fy;tp nraw;ghl;Lf;fhf tha;g;ig 
toq;fp cyf mq;fPfhuk; ngw;w 
Kjd;ikahd gy;fiyf;fofk; 
xd;whf khw;Wtjw;F 
vjpu;ghu;f;fg;gLtNjhL> mjw;F 
cjTtjw;fhf Gjpa KjyPl;lhsu;fs; 
kw;Wk; tsg; gq;fspg;ghsu;fs; 
gyUk; ,yq;if njhopy;El;g 
gy;fiyf;fofj;Jld; ifNfhu;j;J 
,Ug;gijAk; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

vud;j vjpupkhd;d
Gifg;glk; - Rjj; ep~he;j                               
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fy;tpg; nghJj; juhjug; 
guPl;irf;Fj; Njhw;wpa 
gy khztu;fSk; 
guPl;ir KbTfs; tUk; 

tiuapy; jk;Kd;Nd xU ePz;l 
fhyg; nghOJ fpilj;Js;sikaAk;>  
mjidg; gaDs;sjhf vt;tW 
fopf;fyhk; vd;gJ gw;wpAk; Mokhf 
Nahrpj;Jf; nfhz;bUg;gPu;fs;. 
cq;fSf;fhfNt ,e;jf; 
fl;Liu tiuag; gl;bUf;fpd;wJ. 
Nkyjpf jfty;fNsh my;yJ 
njspT+l;l;ly;fNsh Njitg;gLkhapd; 
fl;Liuahsiu thabo@univ.jfn.ac.lk 
vDk; kpd;dQ;ry; KftupapD}lhfj; 
njhlu;G nfhs;syhk;.
guPl;irapd; ngWNgWfs; 

vt;thwhdjhfTk; mikayhk;. 
Mdhy; mit cq;fis cq;fs; 
,yf;Ffis miltjpy; ,Ue;J 
xUNghJk; jLf;fpd;w Mw;wy; 
nfhz;litay;y vd;gij kdjpy; 
,Uj;jpf; nfhs;Sq;fs;. ePq;fNs 
cq;fs; Kd;Ndw;wj;jpw;fhd 
mLj;jg; gbiaj; Nju;e;njLf;fpd;w 
rf;jp gilj;jtu; vd;gijAk; 
kwe;JtplhjPu;fs;.  
,d;iwa khwptUk; cyf 

eilKiwfspy; ePq;fs; vd;dthf 
tutpUk;gpdhYk;> vj;jifa 
njhopiy cq;fs; fdTj; 
njhopyhfj;  Nju;e;njLf;f 
tpUk;gpdhYk; mjid 
miltjw;fhd gy topKiwfs;  
cq;fs; Kd;dpUf;fpd;wd. 
mtw;iw miltjw;fhf cq;fis 
ePq;fs; vt;thW jahu; gLj;jyhk;> 
mj;jifa jahu;gLj;jy;fSf;F 
cqSf;F Kd;Nd nfhl;bf; 
fplf;fpd;w mupa tha;g;Gfs; vit 
vd;gJ gw;wpAk; ,dpr; rw;Wg; 
ghu;g;Nghk;.

Mq;fpy nkhopawpit Nkk;gLj;jy;

,d;iwa njhopy; cyfk; 
ntWkNd tFg;giwf; fw;wYldhd 
njhopy; NjLgtu;fis 
tuNtw;gjpy;iy. tFg;giwf; 
fw;wYf;Fk; Nkyjpfkhf NkYk; 
gy jpwd;fis tsu;j;Jf; 
nfhz;ltu;fisNa ,d;iwa 
njhopy; jUeu;fs; njupT nra;a 
tpUk;Gfpwhu;fs;.  jha; nkhopg; 
Gyikf;F Nkyjpfkhf> Mq;fpyj;jpy; 
Nkk;gl;l mwpT> kpfTk; xU 
Kf;fpakhd xU jifikahf 
,d;W gy epWtdq;fshYk; 
vjpu;ghu;f;fg; gLfpwJ. njspthd 
cr;rupg;Gldhd Mq;fpy mwpTk;> 
vtUlDk; $r;rkpd;wp ruskhf 
Mq;fpyj;jpy; njhlu;ghly; nra;af; 
$batu;fis ,d;iwa njhopy; 
cyfk; ,Ufuk; ePl;b tuNtw;fpwJ.  
gy;NtW fw;ifnewpfisf; fw;fpd;w 
khztu;fSk; jkJ Mq;fpy nkhopg; 
Gyikia Nkk;gLj;JtJ kpfTk; 
Kf;fpakhdJ. etPd njhopEl;gk; 
rhu;e;j jfty;fSk;> fl;LiufSk; 
kw;Wk; nra;jpfSk; Kjypy; Mq;fpy 
nkhopapNyNa ntsptUfpd;wd 
vd;gijAk; ftdj;jpy; nfhs;sTk;.
cq;fs; CupYs;s E}yfj;jpy; 

fl;lhakhf Mq;fpy mwpit 
tsu;f;ff; $ba Gj;jfq;fs; 
epiwaNt ,Uf;Fk;. mtw;iw 
thrpg;gJk; Vida E}y;fis 
thrpg;gJk;  ,jw;fhd Kjw; gbahf 
mikAk;. ,jw;F Nkyjpfkhf 
Mq;fpy Nkk;gLj;jy; tFg;GfSf;Fr; 
nry;tJk; ngUksT cjTk;. 
nfhOk;G> fz;b> aho;g;ghzk; 
Mfpa Cu;fspy; cs;s khztu;fs; 
mq;Fs;s gpupj;jhdpa J}jufj;jpd; 
mEruizAld; ,aq;Fk; gpupl;b\; 
fTd;rpiyNah (British Council) 
my;yJ mnkupf;f J}Jtuhyaj;jpd; 
mEruizAld; ,aq;Fk; 
mnkupf;fd; NfhziuNah (American 
Corner) ehlyhk;. khztu;fs; 
mq;Fs;s rpwe;j E}yf trjpfis 
,ytrkhfg; gad;gLj;jyhk;. 
,iza ,izg;Gld; $ba 
fzdpfs;> Gj;jfq;fs;> xypg;gjpTfs; 
kw;Wk; tPbNahg; gjpTfs; vdg; 
gyNtWgl;l jfty; fsQ;rpaq;fs; 
khztu;fshfpa cq;fSf;fhfNt 
fhj;Jf; fplf;fpd;wd.  mq;Fk; gy 
Mq;fpy mwpit Nkk;gLj;Jk; fw;if 

newpfSk; fw;gpf;fg; gLfpd;wd. 
,e;j ,U epWtdq;fisAk; 
khztu;fs; jq;fs; Mq;fpy 
mwpit Nkk;gLj;Jtjw;F ed;F 
gad;gLj;jyhk;.
Mq;fpy mwptpw;F Nkyjpfkhf 

fzdpAldhd gupr;rak; kw;nwhU 
mtrpakhdnjhU jifikahFk;. 
,d;iwa ,isNahu; kj;jpapy; 
fzdp rhu; njhopy; cyfk; 
Kf;fpakhd xU ,lj;ijg; gpbj;Jf; 
nfhz;Ls;sJ. fzdpfis 
,af;fj; njuptJld; kl;Lk; 
epd;WtplhJ> mjw;F Nkyjpfkhf 
gy;NtW fzdpg; gpuNahfq;fisj;  
(Applications) jpwk;glf; ifahsj; 
njuptJk; cq;fis Ntiyf;F 
njupT nra;ag;gl;Nlhu; gl;baypy; 
Kd;dpiyf;F ,l;Lr; nry;Yk;. 
,iza ,izg;Gldhd 
fzdpfSldhd ey;y gupr;rak; 
khztu;fSf;F xU Gjpa 
njhopEl;g cyfj;ijj; jpwe;JtpLk;. 
gy;NtWgl;l jfty;fSk;> ghlq;fs; 
rk;ge;jg;gl;l jfty;fSk;> 
Muha;r;rpf; fl;LiufSk; vd xU 
gy;gupkhz jfty; fsQ;rpak; 
,iza cyfpy; cs;sJ. 
epfo;epiy %yf; fw;wy; vd;gJ 

nfhNuhdhtpw;Fg; gpd;duhd  
,d;iwa cyfpy; ru;trhjuzkhfp 
tpl;lJ. epfo;epiyf; fw;wYfhd 
gy;NtWgl;l tsq;fSk; 
rhj;jpaq;fSk; ,izaj;jpy; 
epiwaNt cs;sd. fPNo cs;s 
,iza rPu;ik tsg;gLj;jpfspy; 
(Uniform Resource Locators) 
(URLs) mt;thwhd rpytw;iwg; 
gl;baypl;Ls;Nsd;. ,j;jifa 
epfo;epiyf; fw;ifnewpfs; gyTk; 
cyfshtpa uPjpapy; Kd;dzpapy; 
cs;s gy;fiyf; fofq;fshNyNa 
elhj;jg; gLfpd;wd vd;gijAk;> 
,e;jf; fw;if newpfs; gyTk; 
,ytrkhfNt khztu;fSf;F 
toq;fg; gLfpd;wd vd;gijAk; 
ftdj;jpw; nfhs;f. cq;fs; 
tpUg;gj;jpw;Nfw;g nghUj;jkhd 
fw;if newpiaj; njupTnra;J 
cq;fs; mwpit Nkk;gLj;jyhk;.
epfo;epiyf; fw;wYf;fhd rpy 

jsq;fs;:
www.coursera.org
https://ocw.mit.edu/index.htm
https://www.khanacademy.org
NkNy jug;gl;l jsq;fSf;F 

Nkyjpfkhf A+upA+g; (www.youtube.
com) tiyj; jsj;jpYk; gy fw;wy; 
tPbNahf;fs; cs;sd.
fzdpj; Jiwapy; rpwg;ghfj; 

Nju;r;rpngw tpUk;Gk; khztu;fSf;F 
NkNyFwpg;gpl;Ls;s epfo;epiyf; 
fw;ifj; jsq;fspNyNa gy;NtWgl;l 
fw;ifnewpfs; cs;sd. etPd 
njhopy; cyfpy; fzdpfs; 
gy;NtWgl;l nraw;if kjpEl;g 
Kiwapy; mike;j Ntiyfis 
kpf ,yFthf nra;J Kbf;fpd;wd. 
ghupa mstpy; tsu;r;rpaile;Js;s 
fzdpfspd; Mw;wy; ,jidr; 
rhj;jpakhf;fpapUf;fpd;wJ. ,ae;jpuf; 
fw;wy; (Machine Learning) kw;Wk; 
Mof; fw;wy; (Deep Learning) 
vd;Dk; Jiwfs; %yk; kpfTk; 
rpf;fyhd gy Ntiyfis 
fzdpapy; ,yFthfr; nra;J 
nfhs;sf; $bajhf ,Uf;fpd;wJ. 
,e;j ,uz;L JiwfSk; fzdp 
tpQ;Qhdj;jpy; ,d;W kpfTk; 
gpugy;akhd cg gFjpfshf 
khztu;fshYk;> njhopy; 
jUeu;fshYk; milahsg;gLj;jg; 
gl;bUf;fpd;wd.  igj;jd; (Python) 
vDk; fzdpr; nra;epuyhf;fy; 
nkhopapy; rpwg;Gj;Nju;r;rp ngWtJ 
gy;NtWgl;l njhopy;fisg; 
ngw;Wf; nfhs;sTk; cau;fy;tp 
tha;g;Gf;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;sTk; topttFf;Fk;. 
fzdp tiyaikg;Gf;fs; kw;Wk; 
nraw;ifKiw Ez;zwpT rhu;e;j 
fw;if newpfSk; vjpu;fhyj;jpy; 
ey;y Ntiytha;g;igg; ngw;Wj;ju 
epr;rak; cjTk;.
gy;fiyf;fofq;fspy; toq;fg;gLk; 

gl;lq;fSf;fhd fw;if newpfSf;F 
Nkyjpfkhfg; gy;NtWgl;l 

fw;ifnewpj; njupTfSk; khztu; 
Kd;Nd ,Uf;fpd;wd. fzf;fpay; 
Jiwapy; NkYk; mwpT ngWtjw;Fk; 
ey;y njhopy;tha;g;ig cs;ehl;bYk; 
ntspehl;bYk; ngw;Wf;nfhs;tjw;Fk;  
CIMA kw;Wk; AAT fw;ifnewpfs; 
kpfTk; cfe;jitahFk;.
,yq;ifapy; mur gy;fiyf; 

fofq;fSf;F ,izahf NkYk; 
rpy epWtdq;fSk; gl;lf; 
fw;ifnewpfis toq;Ffpd;wd. 
,yq;if jfty; njhopEl;g 
epWtdk; (SLIIT)> Njrpa tpahghu 
Kfhikj;Jt epWtdk; (NIBM)> 
Njrpa tpahghu Kfhikj;Jt 
ghlrhiy (NSBM) vd;gd 
,tw;Ws; Kd;dzpapy; cs;sd. 
gy;fiyf; fof tha;g;igj; 
jtwtpl;l khztu;fSk; ,tw;wpy; 
,ize;Jnfhz;L jkf;Fg; 
gpbj;jkhd Jiwfspy; Nju;r;rp 
ngwyhk;. ,e;j epWtdq;fshy; 
toq;fg;gLk; gl;lq;fSk; 
rhd;wpjo;fSk; cq;fs; Nju;r;rpia 
NkYk; cWjpg; gLj;Jgitahf 
mikAk;.
,jidtpl> gy;NtWgl;l jdpahu; 

fy;tp epWgdq;fSk; jw;NghJ 
gytifahd rhd;wpjo;fisAk;> 
gl;lq;fisAk; toq;Ffpd;wd. ,e;j 
epWtdq;fs; ntspehl;Lg; gy;fiyf; 
fofq;fs; gytw;Wld; ,ize;J 
khztu;fSf;fhd rhd;wpjo;fis 
toq;Ffpd;wd. APIIT> ICBT 
Campus> BCAS Mfpait ,tw;wpy; 
rpythFk;.

Fashion Designing vdg;gLk; 
etPd Mil tbtikg;G Jiw> 
Draughtsman vdg;gLk; fl;llg; 
gltiuQu; Jiw> Hospitality 
Management vdg;gLk; Rw;WyhTld; 
rk;ge;jg; gl;l tpUe;Njhk;gy; 
Kfhikj;Jtk; kw;Wk;  Allied Health 
Sciences  vdg;gLk; ,izkUj;Jt 
tpQ;Qhdf; fw;ifnewpfSk; njhopy; 
cyfpy; gy;NtWgl;l njhopy; 
tha;g;Gf;fSld; jFjpahdtu;fis 
vjpu;ghu;j;Jf; fhj;jpUf;fpd;wd.  
mNef  khztu;fshy; Njbf; 
fw;fg;gLk; Jiwfshf cs;sd.
fw;gJ vJthfpDk; mjid Mof; 

fw;gJld; njspthd GupjYld; 
fw;gJ ek;ik ey;ynjhU Mw;wy; 
kpf;ftuhf khw;Wk;. nfhNuhdhTf;Fg; 
gpd;duhd Gjpa eilKiwfspy; 
NkYk; gy Gjpa njhopy;fs; 
Njhd;wpAs;sd my;yJ Vw;fdNt 
,Ue;j gy njhopy; Kiwfs; 
mtw;wpd; nray;ghl;by; khw;wk; 
ngw;Ws;sd vd;gijAk; ehk; 
fUj;jpy; nfhs;s Ntz;Lk;. 
khztu;fs; jk; Kd;Nd ,Uf;Fk; 
njupTfspd; mbg;gilapYk;> jkJ 
Jiw rhu; tpUg;gj; njuptpd; 
mbg;gilapYk; jkf;fhd Nkyjpf 
fy;tpj; jahu;gLj;jYf;F jk;ikj; 
jahu;gLj;jpf; nfhs;s ,e;jf; 
fhyg; gFjpia ed;F gad;gLj;jpf; 
nfhs;s Ntz;Lk;.

fyhepjp fjpuNtY jNghjud;>
rpNu~;l tpupTiuahsu;>
fzdp tpQ;Qhdj; Jiw>
tpQ;Qhd gPlk;>
aho;g;ghzg; gy;fiyf;fofk;.

fy;tpg; nghJj; juhjug; guPl;ir vOjpatu;fSf;fhd 
fw;ifnewpj; njupTfs; Fwpj;j rpy MNyhridfs;

20 2022> khu;r; 20 Qhapw;Wf;fpoik

njhopw;fy;tp
                 topfhl;b
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Nritfs;
gytUlq;fshf ek;gpf;ifAs;s Nrit

jpUkz

000000377
*
*

100/-

Nritfs;
jpUkz

cq;fs; vjph;fhy fdTfis g+h;j;jp 

nra;tjw;fhd rpwe;j top.

cq;fs; gzf;nfhLg;gdit nrYj;Jtjw;fhd 
,yFthd top.

Kjy; 15 nrhw;fSf;F

xd;iyd; %ykhfTk; 
nrYj;jyhk;.

,yq;if tq;fp – 
fzf;fpyf;fk; 

xt;nthU Nkyjpf nrhy;Yf;Fk; 10 &gh 

Mff;$ba nrhw;fspd; vz;zpf;if 65

(Nyf;`T]; fpis)
&gh  - 077 7 278 948

    - 011 2 429 383
 - 011 2 129 347
 - 011 2 429 342/343

classified@lakehouse.lk

Nritfs;
jpUkz

cq;fs; tpsk;guq;fis gpd;tUk; 
kpd;dQ;rYf;F mDg;gTk

tprhuizfSf;F gpd;tUgth;fSld; njhlh;G nfhs;sTk;

mD\h ukzp

gpAkp fadp

rpW tpsk;gujhuHfspd; ek;gpf;ifahd re;ij

rpW tpsk;guq;fs;

Hotline - 011 2 429 342 / 011 2 429 343
Fax - 011 2 429 375 / 011 2 429 380 | E-mail - classifi ed@lakehouse.lk

ெகாழும்பு -06 வர்த்தக இடவச� 

வாடைகக்கு. W.A. �ல்வா 

மாவத்ைதக்கு முகப்பாக 

1ம் மா�. ெதாடர்பு 0777 

537555. 020975

�ைரன்�ங் �ல் �ற்பைனக்கு. 

�ளகாய்,  அ��,  தா�யங்க-

ள் அைரக்கும் மற்றும் ெநல் 

குத்தும் �ல்/ ேமாட்டார்கள் 

நல்ல �ைல �ல் �ற்பைன-

க்கு ண்டு . �பரங்களுக்கு 

ெதாடர்பு ெகாள்ளவும். லா�ர் 

- 0775667454. 020251

கண்�,  குருநாகைல மற்றும் 

ேககாைல மாவட்டத்�ல் உள்ள 

�ரபல நைகக்கைடகளுக்கு 

அனுவம் உள்ள SALES-
MAN மற்றும் Assistant Boys 
ேதைவ 0772738806.

 020953

ெகாழும்பு 02 இல் உள்ள 

எயாகண்�ஷ�ங் கம்ப�-

ெயான்�ற்கு �ங்களம்,  

த�ழ் மற்றும் ஆங்�லத்�ல் 

நன்கு உைர யா டக் கூ�ய 

கண� அ�வுள்ள �ற்பைன-

யாளர் (ெபண்) ேதைவ. 

ேநரத்ைத ஒதுக்�க் ெகாள்வ 

தற்காக அைழக்கவும். 

070 6665551. 020909

�ல்லைறக் கைடக்கு 

கணக்கு ேவைல ெத�ந்த 

SALESMEN ேதைவ. 

சம்பளம் அனுபவத்து-

க்ேகற்ப ேப�த் �ர்மா�க்க-

ப்படும். ெதாடர்பு ெகாள்ளவும். 

0771283150. 020070

இரும்பு ஒட்டுநர்கள் ேதைவ. 

ேகட்,  ��ல்,  இரும்புக் கூைர,  

ைக ேவ� ேவ ைல ெத�ந்த-

வர்க ள் �ரும்பத்தக்கது. கவ-

ர்ச்�கரமான சம்பளம். 077 

4066205. 

 020854

காற்சட்ைட,  ேசர்ட் ைதப்பதற்கு 

�றைமான ெட�லர் ேதைவ. 

அத்துரு��ய ெட�லர்

�ைலயத்�ற்கு தங்கு�ட 

வச�யுண்டு. 0777909408,  

0705205222. 020380

கண்��ல் 3 ேபர் ெகாண்ட

குடும்பத்�க்கு 25 வயதுக்கு 

உட்பட்ட �ட்டுப் ப�ப்ெபண் 

ேதைவ. 50 வய�ற்கு ெநரு-

ங்�ய ஒரு ஆண் ேவைலக்கு 

ேதைவ. 0777777275.

 020950

ெ த � வ ை ள � லு ள் ள 

�ெடான்று �று குழந்ைதைய-

ப் பராம�ப்பதற்காக 20 - 35 

வயதுைடய ெபண் ஒருவைரத் 

ேதடு�றது. இப்ேபாது அைழ-

க்கவும். 0776130055/  

0777787677. 020930

பத்தரமுல்ல - இர ண்டு மா� 

�ெடான்�ல் தங்� ேவைல 

ெசய்வதற்கு 35-50 வயது,  

த�ழ் ��ஸ்தவப் ெப-

ண்ெணாருவர் ேதைவ. 

சம்பளம் 32, 000/ = அைழ-

க்கவும்: 0 76144 1002,  

0761441359. 020562

சுற்றுலாப் பய�களுக்கான 

ேஹாட்ட�ல் ேசைவ ெசய்வ-

தற்கு ெவ�ட்டர்கள்,  சைம-

யற்காரர்கள்,  உத�யாளர் 

ேதாட்ட ேவைலக்காக ெதா�-

லாளர் உடன � யாக ேதைவ. 

077 5925434. 021066

 ெகாழும்பு - 05,  ெஹவ்ெலாக் 

� �� ல்  இல்  ஓர் �ன உண-

வ கத்� ல் ெவற்�டங்கள். 

ப�லுநர்/  ப�ற்� ெபற்ற 

ெவ�ட்டர்கள்,  �ச்சன் 

ெஹல்ப ர்,  �ஷ் ெவாஷர்ஸ் 

மற்றும் ெவ�ட்டர்/  ைரடர்கள். 

ெதாட ர்பு 07053 23273,  

0765718240. 016128

ெதன்னந் ேதாட்டத்�ல் 

மாெடான்ைற வண்��ல் 

பூட்டுதல் மற்றும் ஏைனய 

ேவைலகள் ெசய்யக்கூ�ய 

காவலா� ேதைவ. ெதாடர்பு - 

0777897837. 019974

�ப்�ங் (Shipping) �றுவன-

த்�ல் �றந்த அனுபவமுள்ள 

நபர் ேதைவ. இந்த இலக்க-

த்ைத அைழயுங்கள். 0777 

671156. 017911

துைறமுக �ர்ைவ 

(clearing) �றுவனத்�ற்கு 

அனுபவமுள்ள கணக்காளர் 

(Accountant) ேதைவ. ேமலும் 

Marketing அ�வு உைடய 

பலெமா�கைளக் கைதக்கக் 

கூ�ய ஒருவர் ேதைவ. இந்த 

இலக்கத்ைத அைழயுங்கள். 

0777 671156. 017908

ெதா�ற்சாைல ெவற்�டம் 

ஒரு நாைளக்கு ஊ�யர் ரூ. 

1500 ெபண் ஊ�யர் 1100 

(தங்கு�டம் இலவசம் - உணவு 

ெகாடுப்பனவு) 077 

3077813,  0722 

273273. 020744

071-86537 78 சுத்�க�ப்பு 

ேசைவ �டயங்களுக்கு 

ஆண்/ ெப ண்  ஊ�ய-

ர்க ள்  ேதைவ. ெதாடர்பு 

071 -8653781,  076-

3155331,  076-0989129 

ேலாட்டஸ் ���க். 020880

077-9975547,  071-

8653778 நட்சத்�ர தர 

ேஹாட்டலுக்கு ��ல் 

உைட�ல் பாதுகாப்பு அ�கா-

�கள் உடன�யாகச் ேசர்த்துக் 

ெகாள்வதற்கு உணவு இலவ-

சம். (12 ம�ேநரம்) இற்கு 

1750/ - 1450/ - ெகாழும்பு. 

071- 8 653780. அலுவல-

கம் - 076-3155331,  070-

6655331. 020879

இந்�யா��ருந்து ெகாண்டு 

வரப்பட்ட �ைல உயர்ந்த 

புடைவகள்,  சல்வார்கள் ,  

மற்ைறய து� வைககள் 

�ற்பைனக்காக தரகர்கைள 

எ�ர்பார்க்�ன்ேறாம். ேமலும் 

�பரங்களுக்கு ைகெதாைல-

ேப� இலக்கத்ைத நாடவும். 

0777696766. 019603

நுேகெகாட சந்�க்கு அரு�ல் 44 
ேபர்ச் கா� �ற்பைனக்கு. 
0714345345. 020201

617

கள� வராெகாட ���ல் 
5 ேபர்ச் இருமா� �� 
�ரதான ேத�ய பாடசா-
ைலகள் இரண்டுக்கு 500 
�ட்டர் அ�ேவக ��க்கு 
1.5 �.�. கண்� ��க்கு. 
1. �.�. கள� �ஹாைர-
க்கு 1.�.�. குழாய் �ர். ஒரு 
வாகனத்ைத பார்க் ெசய்யும் 
வச�. 076-8483748.
 020835

யாழ்ப்பாணம் ேசானகத்ெத-
ரு AP ேலன் ேகா�ல் 
ஒழுங்ைக 5 ேபர்ச் 5 ரூம் 
ேமல் பகு��ன் அைரப்பகு� 
ெகாங்��ட் �ேலப் ேபாடப்ப-
ட்டுள்ள �டு �ற்பைனக்கு-
ள்ளது. ெதாடர்பு ெகாள்ளவும். 
0777103269. 020250

641

கல்�ைச �த்�யால பாைத�ல் ெரம்�ல-

ர்ஸ் பாைதக்கப்பால் 16/ 4 இலக்கத்�-

ல் ஒரு படுக்ைகயைற ேமல்மா� �டு 

25, 000/ - வாடைகக்கு. 020554

கல்�ைச,  கல்லூ� ��,  16/ 4 

த�யைற யுடன்  ேமல் மா� 

�டு வாடைகக்கு. 25, 000/ =.

 020556

களுேபா � ல,  கா� ��க்கு 

அரு� ல் 0 2 அைறகளு-

டன் ேமல் மா��ல் �டு 

வாடைகக்கு/  குத்தைகக்கு 

உண்டு .  பார்க்�ங் இல்ைல. 

ெதாடர்பு  -  0714391552.

 020246

�ரு ல ப்பைன அவ�யூ 

ெகா ழும்பு-05 ல் 

முத லாம் மா��ல் 

3 ப டுக்ைகயைற-

க ள் ,  சுடு�ர் வச� 

இ ைணந்த 2 கு�-

யலைறகள்,  பான்� 

கேபட்,  குக்கர் உள்ள 

சைமயலைற,  வாகன-

த்த�ப்� டம் என்பவ-

ற்ேறா டு இைணந்த 

பு�ய �டு வாடைகக்கு 

ெ க ா டு க் க ப் ப டு ம் . 

ெதாடர்புகளுக்கு - 

0 7 7 6 5 0 5 0 2 7

 021101

ெகாழும்பு -06 2 படு-

க்ைகயைற �டு வாட-

ைகக்கு. அலுவலகம் 

அல்லது ெதா�ல்சார் 

தங்கு�டத்துக்கு ெபா-

ருத்தமானது. ெதாடர்பு 

0777 537555.

 020973

கண்�,  உடுநுவர முஸ்�ம் 
நல்ெலாழுக்கம்,  மார்க்கப்ப-
ற்றுள்ள 26 வயது 5 அ� 
உயரம் �று பருமனான ெப-
ண்ணுக்கு தகுந்த துைணைய 
ெபற்ேறார் எ�ர்பார்க்�-

ன்றார்கள். ெதாடர்பு ெகா-
ள்ளவும் - 0112553898,  
0718225289. B177964

ேமாதர,  அளுத்மாவத்ைத 

கா� ேகா�லு-

க்கு அண்ைம�-

ல் ெகாழும்பு--15,  

178,  155 பஸ் 

பாைத �ல் இரண்டு 

மா� �ெடான்று வா-

டைகக்கு உண்டு. 

வாடைக 50, 000. 

0769658101 .
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மாத்தைள நகரம் 
கண்� �� ைவத்�ய-
சாைலக்கு அரு�ல் 
(2 மா�கள் வாடைக-
க்கு) �ைள அலுவல-
கங்கள் வரேவற்கப்ப-
டு�ன்றன. ெதாடர்பு 
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�ரும� சாரா ெசல்வரா� �ஸ்வநாதன் ஓய்வுெபற்ற ஆ��யர் �-
ன்சன்ட் மக�ர் உயர்தர பாடசாைல மட்டக்களப்பு. கர்த்தருக்குள் 

�த்�ைர அைடந்தார். அன்னார் �ேஜந்�ரா �ஸ்வநாதன் அவர்க-
�ன் அன்பு மைன�யும் றுேபஸ் தர்ேமந்�ரா அவர்க�ன் அன்பு 
தாயாரும் காலஞ்ெசன்ற �ரு. �ரும� ெசல்லதம்� அவர்க�ன் அன்பு 
புதல்�யும் லக்�தா�ன் மா�யாரும்,  ��ம்��மாலா,  காலஞ்ெச-

ன்ற ேறாய் அவர்க�ன் அன்பு சேகாத�யும் ஆவார். அன்னா�ன் பூ-
தவுடல் ஜயரத்ன மலர்ச்சாைல ெபாரைள�ல் 20.03.2022 காைல 
8.30 ம���ருந்து 3.30 வைர பார்ைவக்காக ைவக்கப்படும். 
ஈமக்��ையகளும் இறு� ஆராதைனயும் �ற்பகல் 3.30 ம���-
ருந்து நைடெபறும். 021155

அந்த வைக�ல் இலங்ைக�ல் கடந்த வருடம் 
�கழ்ந்த அைனத்து தற்ெகாைலக�ன் �ன்ன-
�யாக �ட்டு வன்முைறயுடன் கூ�ய கணவன் 
மைன�க்�ைடயான முரண்பாடுகள், காதல் 
ேதால்�கள் உள்ளடங்�ய உறவுச்�க்கல்கள், உள 
ேநாய்க�ன் தாக்கம் என்பன அைடயாளப்படுத்-
தப்பட்டுள்ளன. 

ேகள்� : தற்ெகாைலக்கும் உளேநாய்களுக்-
கும் இைடேய இருக்�ன்ற ெதாடர்பு பற்�க் கூற 
மு�யுமா? 

ப�ல்: உளேநாய்கள் உள்ளவர்க�ல் 
தற்ெகாைல ெசய்துெகாள்ளும் தன்ைம அ�க�த்-
�ருப்பது அ�யப்பட்டுள்ளது. அைனத்து �தமான 
உளேநாயால் பா�க்கப்பட்டவர்களுக்கும் இது 
ெபாதுவானதா�னும் உளப்�றழ்வு உள்�ட்ட 
உளமாய ேநாய்கள், மனச்ேசார்வு ேநாய், ேபாைத-
வஸ்துப் பாவைனயுடன் ெதாடர்புபட்ட உளேநாய்-
கள் என்பவற்றால் பா�க்கப்பட்டுள்ளவர்க�ல் 
தற்ெகாைல ெசய்துெகாள்ளும் தகவு �கவும் 
அ�கமாகக் காணப்படு�றது. இந்த தற்ெகாைல-
கள், உளேநா�னால் பா�க்கப்பட்�ருப்�னும் 
அைடயாளம் காணப்படாதவர்கள் (undiagnosed) 
மற்றும் அைடயாளம் காணப்பட்ட �ன்னரும் 
தகுந்த ��ச்ைசையத் ெதாடர்ந்து ெபறாதவர்கள் 
மத்��ேலேய அ�கம் ஏற்படு�றது. அேத ேநரம், 
தற்ெகாைல ெசய்து ெகாள்பவர்கள் அைனவரும் 
உளேநாயால் பா�க்கப்பட்டவர்கள் அல்ல. இவர்-
க�ல் க�சமானவர்க�ல் உளேநாய்கள் இதற்-
குக் காரணமாக இருப்�னும், ேவறு பல�ல் சமூக 
ெபாருளாதாரப் �ரச்�ைனகளால் ஏற்படுத்தப்ப-
டும் அ�த அல்லது ெதாடர்ச்�யான மன அழுத்த-
மும் காரணமா�றது. 

ேகள்� : எவ் வைகயான உளப் பா�ப்புக்குட்-
பட்டவர்கள் தற்ெகாைல முயற்�ைய ேமற்ெகாள்-
�றார்கள் ? 

ப�ல் : தற்ெகாைல முயற்�களுக்குப் �ன்னா-
லும் பல காரணங்கள் இருக்கமு�யும். ஆ�னும் 
இதற்கு இறு�யாக இட்டுச்ெசல்லும் �கழ்வாக 
இருப்பது ெப�தும் உறவுக�ல் ஏற்படும் முரண்பா-
டுகேள ஆகும். ேமலும் தற்ெகாைல முயற்�கைள 

ேமற்ெகாள்பவர்க�ல் �கவும் குைறந்த அள�-
ன�ல் மட்டுேம உளேநாய்கள் இருப்பது அைடயா-
ளம் காணப்பட்டுள்ளது. தற்ெகாைல முயற்��ல் 
ஈடுபடுேவார் �றுவர்களாக, கட்�ளைமப் பருவத்�-
னராக, இளவய�னராகேவ அ�கம் உள்ளனர். 

ேகள்� : தற்ெகாைல முயற்��ல் ெப�தும் 
ஈடுபடுேவார் சுய முயற்��லா மாறாக ஏைனேயா-
�ன் தூண்டல்களால் ஈடுபடு�றார்களா ? 

ப�ல் : தற்ெகாைல முயற்� என்பது ஒரு-
வ�ன் சுய முயற்�ேய. ஆ�னும் ஒருவைர 
தற்ெகாைல முயற்�ைய ேநாக்�த் தள்ளு�ன்ற, 
அந்த முயற்��ன் ��ரத் தன்ைமையத் �ர்மா-
�க்�ன்றைவயாக பல �டயங்கள் உள்ளன. 
அந்த வைக�ல் “�ர��டு ெசய்யப்படும் தற்-
ெகாைலகைள” (Copycat Suicide) கூற மு�யும். 
தற்ெகாைல எண்ணம் ெகாண்ட ஒருவர் தான் 
ேகட்ட அல்லது பார்த்த ஒரு தற்ெகாைல நடத்-
ைதைய ேமற்ெகாள்ளத் தள்ளப்படு�றார். ேமலும் 
தனது �ரச்�ைனைய ஒத்த ஒருவர் தற்ெகாைல 
ெசய்து ெகாண்டதாக அ�யும் சூழ்�ைல�ல் 
தானும் இந்த �டயத்ைத ெசய்வது �யாயமானது 
என்று எண்ணவும் தைலப்படு�றார். த�ழ் ேபசும் 
மக்கைள அ�கம் ெகாண்ட மாவட்டெமான்�ல் 
ெசய்யப்பட்ட ஆய்வு ஒன்�ல் பத்��ைகச் ெசய்-
�கள் மற்றும் ெதாைலக்காட்� நாடகங்கள் என்-
பனேவ தற்ெகாைல முயற்��ன் வைக பற்� 
அ�ந்து ெகாண்ட முதலாவது சந்தர்ப்பமாக அைட-
யாளம் கண்டதாக அ�க்ைக�டப்பட்�ருப்பது �க 
முக்�யமானது. 

ேகள்� : தற்ெகாைல முயற்��ல் இருந்து �டு-
படுவதற்கு எவ்வாறான ஆேலாசைனகைள கூறு-
�ன்�ர்கள்? 

ப�ல் : தற்ெகாைல எண்ணம் ேதான்றுவைதத் 
தடுக்கேவண்டும். ேமலும் இந்த தற்ெகாைல 
எண்ணத்துக்கு இட்டுச் ெசல்லும் த�ேய �டப்-
பட்டதான (loneliness), எதற்குேம �ரேயாசனமற்-
றவர் (worthlessness) என்�ன்ற எண்ணம், எ�ர்-
காலம் ெதாடர்பான அவநம்�க்ைக எண்ணங்கள் 
(Hopelessness) ேதாற்றம் ெபறும் ஆரம்ப சந்-
தர்ப்பத்�ேலேய அவற்�ன் உண்ைமத் தன்ைம-

ையக் ேகள்�க்குட்படுத்துவது முக்�யமானது. 
இப்ப�யான எ�ர்மைற எண்ணங்கேளா உணர்வு-
கேளா அ�க்க� ஏற்படும்ேபாேதா ��க்கும்ேபாேதா 
உங்கள் மன�ல் குழப்பமும் ேசார்வும் ஏற்படலாம். 
இது �ர்வுக்கான ேதடைல மட்டுப்படுத்� �ர்வுக்-
கான எல்லா வ�களும் அைடக்கப்பட்டதான, 
வாழ்க்ைகைய மு�ப்பதுேவ ஒேர வ� என்ற எண்-
ணத்துக்குள்ளும் இழுத்துச் ெசல்லவல்லன. அவ்-
வாறான சந்தர்ப்பங்க�ல் அந்த �க்கலான எண்-
ணங்கைள மற்றும் �ரமப்படுத்தும் உணர்வுகைள 
நம்�க்ைகயான ஒருவேராடு ப�ர்ந்து ெகாள்வது 
மனச்சுைமையக் குைறப்பது மாத்�ரமல்ல, 
மன�ல் ஒரு ெத�ைவயும் ஏற்படுத்தும். 

10) ேகள்� : தற்ெகாைல எண்ணம் ஒன்றால் 
�ரமமுறும் நபர்கள் எவ்வாறு உத�ைய நாட 
மு�யும், இலங்ைக�ல் அவ்வாறு நாடு�றார்-
களா? இவர்கள் உத� நாடுவைத ஊக்கு�க்க 
என்ன ெசய்யலாம் ? 

ப�ல்: இப்ப�யானவர்கள் தமக்கு அரு�லுள்ள 
ைவத்�யசாைல�ேலா �ரேதச ெசயலகத்�ேலா 
அவர்களுக்குத் ேதைவயான உளவளத்துைண 
ேசைவகைளப் ெபற்றுக்ெகாள்ள மு�யும். 
அேதேபால இந்த உத�கைளப் ெபறுவதற்கான 
அவசர ெதாைலேப� இலக்கங்கைளயும் பயன்-
படுத்த மு�யும். இலங்ைக�ல் இவ்வாறு உத�-
கைள நாடுபவர்க�ன் எண்�க்ைக �கவும் 
குைறவானதாகேவ உள்ளது. உத� நாடுவதற்கு 
தற்ெகாைல பற்�ய சமூகக் களங்கம் (Social 
stigma) ஒரு ெப�ய தைடயாகும். நம்�க்ைகைய 
ஊக்கு�ப்பதன் மூலம் தற்ெகாைலையச் சுற்�-
யுள்ள களங்கத்ைதக் குைறப்பதன் மூலம், மற்-
றவர் நல�ல் அக்கைறயுள்ள சமுதாயத்ைத 
உருவாக்குவதன் ஊடாகவும் ேதைவப்படுபவர்கள் 
தமக்கான உத� ெபற முன்வருவ�ல் வச�யாக 
உணர்�றார்கள். 

ேகள்� : தற்ெகாைலகைளத் தடுப்ப�ல் எவரும் 
பங்குெகாள்ள மு�யுமா, இதற்கு �ேசட அ�வூட்-
டல் மற்றும் ஆற்றல்கள் ேதைவயா? 

ப�ல் : ெசயற்பாடுக�ன் மூலம் நம்�க்ைகைய 
உருவாக்குதல் என்பது தற்ெகாைல ெசய்யாது 

வாழ்வதற்கு பல மாற்று வ�கள் இருக்�றது என்-
பைதயும் அைனவ�டமும் வாழ்க்ைக ெதாடர்பான 
நம்�க்ைகைய ஊக்கு�ப்பைதயும் ேநாக்கமாகக் 
ெகாண்டுள்ளது. 

ஒருவரால் இது ெதாடர்�ல் ேமற்ெகாள்ளப்ப-
டும் ச�யான நடவ�க்ைககள் ��யதாக இருந்-
தாலும், அைவ தற்ெகாைல எண்ணங்களுடன் 
ேபாராடுபவர்களுக்கு நம்�க்ைகைய அ�க்க-
வல்லன. அந்த வைக�ல் �ங்கள் ஒருவ�ன் 
வாழ்�ன் சவாலான தருணங்க�ல் - சமூகத்-
�ன் உறுப்�னராக, ெபற்ேறாராக, நண்பராக, 
சக ஊ�யராக அண்ைட �ட்டாராக ஏன் அந்த 
�ட்�ன் மகளாக மகனாகக் கூட இருந்து மற்-
றவர்க�ல் நம்�க்ைகைய ஏற்படுத்த, அதன் 
மூலமாக தற்ெகாைலையத் தடுப்ப�ல் முக்�ய 
பங்கு வ�க்க மு�யும். 

ேமலும் தற்ெகாைல முயற்���ருந்து தப்� 
வாழும் நபர்களுக்கு நாம் ஆதரவாக இருக்�ேறாம் 
என்பதற்கான ச�க்ைஞகைளத் ெத��த்து அவர்-
க�ன் நல�ல் அக்கைற காட்டு��ர்கள் என்று 
காண்�ப்பதன் மூலம் அவர்களுக்கு நம்�க்ைக-
ையக் ெகாடுக்க மு�யும். அவர்க�ன் சவால்க-
ளுக்கு அல்லது �ரச்�ைனகளுக்கு என்ன ெசய்ய 
ேவண்டும் அல்லது எவ்�த �ர்வு-
கள் உண்டு என்று �ங்கள் அவர்க-
ளுக்கு ெசால்ல ேவண்�ய�ல்ைல.

மாறாக ஒருவ�ன் சவால் �குந்த 
�ரச்�ைனகளால் �ைறந்த அனு-
பவங்களுடன் இைணந்துள்ள 
எ�ர்மைற உணர்வுகைளயும் எண்-
ணங்கைளயும் ப�ர்ந்து ெகாள்ளத் 
ேதைவயான சந்தர்ப்பத்ைத வழங்-
குவது, அவர்கள் கூறுபவற்ைறச் 
ெச�மடுப்பது என்பது பா�ப்புற்ற 
நபருக்கு ஆறுதைல அ�க்கக் 
கூ�யது. அன்பான ேபச்சு, அக்கைற-
யான ெச�மடுத்தல் என்பன சமூகத்-
துடன் இைணக்கப்பட்ட உணர்ைவ 
அவருள் ஏற்படுத்� வாழ்க்ைக�ல் 
நம்�க்ைகைய �ேளற்படுத்தக்கூ�-

யது மட்டுமல்ல, உ�ர்கைளயும் காப்பாற்றக்கூ�-
யது. 

ேகள்� : தற்ெகாைல நடத்ைதகைளத் தடுப்ப-
�லுள்ள சவால்களாக �ங்கள் எவற்ைறப் பார்க்�-
�ர்கள்? 

ப�ல் : தற்ெகாைல நடத்ைதகளுக்கான தடுப்பு 
�ட்டங்கள் மற்றும் இைட�டுகள், தற்ெகாைல 
நடத்ைதகைளக் கட்டுப்படுத்துவேதாடு மட்டுமல்-
லாமல், மன அழுத்தங்கள், மனக்�ளர்ச்� மற்றும் 
தற்ெகாைல நடத்ைதகளுக்கு அ�யாக இருக்�ன்ற 
சமூக, கலாசார, ெபாருளாதார, அர�யல், மத 
மற்றும் சூழல் கார�கைளக் குைறப்பதாகவும் 
அைமய ேவண்டும். 

மூன்று தசாப்தங்களாக ேபார் மற்றும் அனர்த்-
தங்களுக்குட்பட்ட �ைல�ல் இயல்பு �ைலைய 
அைடய ேபாரா� வரு�ன்ற சமூகங்க�ல் அ�-
க�த்து வரும் சமூக மற்றும் குடும்ப �றழ்வுகள் 
மற்றும் சமூக வைலப்�ன்னல்க�ன் இழப்பு 
ஆ�யவற்�ன் �ன்ன��ல் வாழும் பலருக்கு 
அவர்க�ன் அன்றாட �ரச்�ைனகைள சமா�க்க 
ேதைவயான �றன்கள் ேபாதுமாக இருப்ப�ல்ைல 
என்பதுடன் அவர்களால் சமூக ஆதரவு தரக்கூ�ய 
அைமப்புகைள அணுகுவது எ�தானது அல்ல.

தற்ெகாைலகள் தடுக்கக்கூ�யைவ... (16ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

�ரபல ஆஸ்�ேர�ய ��க்ெகட் �ரர் ேஷன்  
ேவார்ன், கடந்த ெவள்�க்�ழைம இயற்ைகயான 
காரணங்களால் உ��ழந்தார். இந்�ைல�ல், 
�ைரவாக உடல் எைடைய குைறக்க 14 நாட்க-
ளாக அவர் �ரவ உணவு முைறையப் �ன்பற்�ய-
தாக கூறப்படு�றது.

இறப்பதற்கு �ல நாட்களுக்கு முன்பு, அவர் ஒரு 
பைழய புைகப்படத்ைத ட்�ட் ெசய்து, "ஜ�ைலக்-
குள், �ல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த இந்த 
வ�வத்�ற்கு �ரும்ப ேவண்டும் என்பது இலக்கு." 
என்று ெத�த்�ருந்தார்.

இதற்கு முன்பு அவர் பலமுைற முயற்�த்த 
உணவு முைறதான் இது என்று ேஷன் ேவார்�ன் 
நண்பர்கள் ெத��த்தனர். ேமலும் அவரது 
��ர் மரணத்�ற்கும் இந்த உணவு முைறக்கும் 
ெதாடர்பு இருப்பதாக எந்த ஆதாரமும் இல்ைல.
நாம் ச�யான ேநரத்�ல் சாப்�ட�ல்ைல என்றால் 
என்ன நடக்கும்?குடும்ப மருத்துவர் ேபால, குடும்ப 
�வசா� - இயற்ைக �வசாயத்ைத ஊக்கு�க்க 
ஒரு பு�ய முயற்� இந்த உணவுகள் எவ்வளவு 
பாதுகாப்பானைவ மற்றும் அைவ உட�ல் என்ன 
தாக்கத்ைத ஏற்படுத்து�ன்றன?

பல்ேவறு வைகயான �ரவ உணவுமுைற-
கள் உள்ளன. ஆனால் அைவ அைனத்தும், 
`குைறவான கேலா�கைள உட்ெகாள்வதன் மூலம் 
�ைரவாக உடல் எைடைய குைறக்க ேவண்டும்` 
என்ற ஒேர ேநாக்கத்ைதேய ெகாண்டுள்ளன.

உட�ல் உள்ள நச்ைச �க்� சுத்தப்படுத்தக்கூ-
�ய, பழ, காய்க� ஜ�ஸ் முதல் குைறந்த கேலா�-
கள் ெகாண்ட �ல்க் ேஷக்குகள் மற்றும் சூப்கள் 
வைர இந்த உணவுமுைற பட்�ய�ல் அடங்கும்.

ஆனால் ��ரமான இந்த உணவு முைறகளால் 
உடல்நலத்துக்கு �ங்கு என்பதுடன் ெபரும்பாலான 
மக்களுக்கு ெபாருந்தாது என்றும் வல்லுநர்கள் எச்-
ச�க்�ன்றனர்.

ஒரு நாளுக்கு 800 கேலா�கள் மட்டுேம 
எடுத்துக்ெகாள்ளும்ப�யான உணவு முைறைய 
கு�ப்�ட்ட �லருக்கு மட்டுேம ��ட்ட�ன் ேத�ய 
சுகாதார ேசைவயான NHS ப�ந்துைரக்�றது; 
கு�ப்பாக பருமனான அல்லது கடுைமயான பரு-
மனுடன் ைடப்-2 ���வு ேநாயுள்ளவர்களுக்கு 
மட்டும். 

பல்ேவறு மருத்துவ கண்கா�ப்புகள் மற்றும் 
ஆதரவுகேளாடு இந்த உணவுமுைற ேசாதைன 

ெசய்து பார்க்கப்பட்டது. அேதேபால இ�ல் ஒரு 
நாைளக்கு ேதைவயான சத்துக்களும் இருக்�ன்-
றன. எ�னும் ெபாதுவாக ஆன்ைல�ல் காணப்-
படும் �ற �ரவ உணவுமுைறகள் அவ்வாறானதாக 
இல்ைல.

"ஜ�ஸ் உணவு முைற மக்கைள எ��ல் ஈர்க்�-
றது. காரணம், அவர்கள் �ைரவான �ர்ைவ �ரும்-
பு�றார்கள். ஆனால் உணவுக் கட்டுப்பாடு என்பது 
�கவும் க�னமானது" என்�றார் ��ட்ட�ல் உள்ள 
உணவுமுைறகள் கு�த்த அைமப்ைப ேசர்ந்த 
ஐஸ்�ங் �ேகாட்.

"ஜ�ஸ் ேபான்ற �ரவ உணவுக்கு நமது உண�ல் 
ஒரு பங்கு உள்ளது. ஆனால், இந்த ஒரு பங்கு 

என்பது எல்ேலாருக்கும் ெபாருந்துவ�ல்ைல. 
"அேதசமயம் ச�யான உடல் எைட ெகாண்டவர்க-
�டம் இைத �ளம்பரப்படுத்துவது கவைலக்கு�ய 
ஒன்றாக உள்ளது," என்றார் அவர்.

பழம் அல்லது காய்க� ஜ�ஸ் உங்களுக்கு 
�ைறய தாதுக்கள் மற்றும் ைவட்ட�ன்கைள 
வழங்கும். ஆனால் �கக் குைறந்த அள�ல்தான் 
புரதம் அல்லது ெகாழுப்பு �ைடக்கும்.

ேதால் மற்றும் �ைதகள் உட்பட முழு பழத்ைத-
யும் கூழ் ெசய்து ேசர்க்கா�ட்டால் உங்களுக்கு 
நார்ச்சத்து கூட பற்றாக்குைறயா� �டும்.

�ைளமவுத் பல்கைலக்கழகத்�ன் ஊட்டச்சத்து 
துைற இைண ேபரா��யர் டாக்டர் ெக�ல் �ஸ் 
கூறுைக�ல், "இந்த உணவு முைற�ல் ஒரு வாரத்-
�ற்குப் �றகு �ங்கள் ேசார்வாக உணர்�ர்கள்," 
என்றார். ஊட்டச்சத்து சம�ைல இல்லாத, உடலுக்-
குத் ேதைவயான அைனத்ைதயும் ெகாடுக்காத 
உணவுமுைற �ண்ட நாட்களுக்குத் ெதாடரும்பட்-
சத்�ல், அது "�குந்த பா�ப்ைபத் தரக்கூ�யதாக 
இருக்கலாம்" என்றும் அவர் கூறு�றார். 

உட�ல் ேச�க்கப்பட்�ருக்கும் இரும்புசத்து 
பயன்படுத்தப்பட்டு �டும். இது ெபண்களுக்கு 

இரத்த ேசாைக வர வ�வகுக்கும். தைச�ன் வலு 
குைறயும் மற்றும் குடல், நுைர�ரல் மற்றும் கல்�-
ரல் ஆ�யைவ உங்கள் உடைல இயல்பாக ெசயல்-
பட ைவக்கேவ க�னமாக உைழக்க ேவண்��ருக்-
கும். அத்துடன், தைலவ�, தைலச்சுற்றல், கடும் 
ேசார்வு, வ�ற்றுப்ேபாக்கு அல்லது மலச்�க்கல் 
ஆ�ய பக்க �ைளவுகளுக்கும் சாத்�யமுண்டு.

�ைறய இயற்ைக அ�லங்கைளக் ெகாண்ட 
பழச்சாறுகள், பற்க�ல் உள்ள ஈறுகைள ேதய்த்து-
�டுவேதாடு, கேலா�கள் இல்லாததால் சுவாசமும் 
�த்�யாசமான வாசைனைய உண்டாக்கும்.

�ரவ உண�ல் �ைரவாக உடல் எைடைய 
குைறப்பது சாத்�யம், ஆனால் �ேகாட்�ன் கூற்-
றுப்ப�, �கப்ெப�ய சவால் "ேயா-ேயா ஆபத்து". 
அதாவது, உணவுமுைற �ண்டும் இயல்பு 
�ைலக்கு �ரும்பும்ேபாது எைட கூடும் ஆபத்து.

"அ�த உணவுக்கட்டுப்பாடு, உடல் எைடைய 
குைறப்பதற்கு ஒரு �ைலயான �ர்வாகாது, 
ஏென�ல் இழக்கப்படும் எைட�ன் ெபரும்பகு� 
�ர் அல்லது ெம�ந்த தைசயாக இருக்கலாம்" 
என்று ��ட்�ஷ் ஊட்டச்சத்து அறக்கட்டைள�ன் 
டாக்டர் ைசமன் ஸ்�ன்சன் கூறு�றார்.

ேஷன்  ேவார்ன்: முற்றிலும் திரவ உணவு முைற பாதுகாப்பானதா? ஆபத்துகள் என்ெனன்ன?
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mdh;j;j Kfhikj;Jt ,uh[hq;f mikr;R

mdh;j;j Kfhikj;Jt epiyak;

mdh;j;j Kfhikj;Jt epiyaj;jpdhy; epiwNtw;Wtjw;F jPHkhdpf;fg;gl;Ls;s fPo;f;fhZk; ngWiffSf;fhf 

nghUl;fs; kw;Wk; Nrit toq;Feh;fsplkpUe;J tpiykDf;fis NfhUtjw;F mdh;j;j Kfhikj;Jt epiyaj;jpd; 

jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytuhy; jPHkhdpf;fg;gl;Ls;sJ. mjdbg;gilapy; fPo;f;fhZk; nghUl;fs; 

kw;Wk; NritfSf;fhf Fwpj;j toq;Feh;fSf;F jkJ tpUg;gpd; gpufhuk; nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fisr; 

rkh;g;gpf;fyhk;.

ngWif ,yf;fk; ngWif
mjw;fhf nfhs;tdT nra;tjw;F 

Njitahd cUg;gb kw;Wk; msTfs;

DMC/FIN/2022
(PROCU:04)

r%f tiyj;jsq;fis xd;wpizj;J 

jfty;fis tpepNahfpg;gjw;fhf jifikahd 

nkd; nghUis cUthf;Fjy;> cl;gLj;Jjy; 

kw;Wk; nraw;gLj;Jjy; (Installation & 
Commissioning) ,w;fhd toq;Feh;fisj; 

Njh;e;njLj;jy;

Creating a Social Media Platform
01 No. of Desktop Server Computer
01 No. of 20KVA UPS

DMC/FIN/2022
(PROCU: 05)

mtru nraw;ghl;L epiyak; kw;Wk; 117 

miog;G epiyaj;jpd; cgfuzq;fis 

Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; nfhs;ssit 

Nkk;gLj;Jjy;

01 No. of Public addressing System For 
Emergency Operation Centre (EOC)
01 No. of DSLR Camers
05 Nos. of 64" Touch Panels
06 Nos. of Android Digital Signage Players
07 Nos. of Desktop Server Computer
01 No. of 20KVA UPS

2022 khh;r; 21k; jpfjp Kjy; 2022 Vg;uy; 19k; jpfjp tiu Ntiy nra;Ak; ve;j jpdj;jpYk; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 

3.00 tiu nfhOk;G -07 tpj;ah khtj;ijapy; mike;Js;s mdh;j;j Kfhikj;Jt epiyaj;jpd; 3Mk; khbapy; 

epjpg; gphptpy; ngWifg; gj;jpuj;ij kPsspf;fg;glhj &. 1000.00 fl;lzj;ij nrYj;jpa gpd;G ngw;Wf; nfhs;syhk;.

mjdbg;gilapy; Nkw;gb ngWif tFjp 02 ,w;fhf NtWNtwhf ngWifg; gj;jpuq;fis rkh;g;gpf;f Ntz;baJld; 

mq;F jkJ tpUg;gj;jpd; gpufhuk; Fwpj;j tFjpapd; xU cUg;gbf;F my;yJ rfy cUg;gbfSf;Fk; 

tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;fyhk;. mt;thW rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fspd; KOg; ngWkjpf;fhf 1% Nfs;tp 

gpiznahd;iwAk; mur ngWif topfhl;ly;fSf;F mikthf rkh;g;gpj;jy;  fl;lhakhFk;.

NkYk; cq;fshy; rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfspd; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Nfs;tpfs; 

rkh;g;gpffg;gLk; ngWifapd; ngah; my;yJ ngWif ,yf;fj;ijf; Fwpg;gpl;L nghwpapl;L (epWtdj;jpw;F chpj;jhd 

];bf;fh; my;yJ epWtdj;jpd; ,wg;gh; Kj;jpiu my;yJ muf;F Kj;jpiu) jiyth; jpizf;fs ngWiff; FO> 

ngWifg; gphpT epjpg; gphpT> mdh;j;j Kfhikj;Jt epiyak;> tpj;ahkhtj;j> nfhOk;G 07 vd;w Kfthpf;F gjpTj; 

jghypy; my;yJ 3Mk; khbapy; epjpg; gphptpy; cs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; 2022 Vg;uy; 20k; jpfjp K.g. 10.30 

,w;F my;yJ mjw;F Kd;G ,lk;ngWtJld; me;Neuj;jpd; gpd;G fpilf;Fk; rfy Nfs;tpfSk; epuhfhpf;fg;gLk;.

Social Media Platform cUthf;Fjy; 20 KVA UPS, 64" Touch Panels kw;Wk; Android Digital Signage Players cUg;gbf;fhf 

Nfs;tpfis rkh;g;gpg;gjw;F MHtk; fhl;Lfpd;wth;fSf;F kl;Lk; Nfs;tpf;F Kd;duhd fye;Jiuahly; (Pre Bid 
Meeting) 2022.03.30 K.g. 10.30  ,w;F mdh;j;j Kfhikj;Jt ,uh[hq;f mikr;rpd; jiukhb Nfl;Nghh; $lj;jpy; 

elj;Jtjw;F eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJld; mjw;fhf Nfs;tpjhuh;fSf;F my;yJ mth;fsJ 

mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfSf;F rKfkspg;gjw;F tha;g;G cz;L.

2022 Vg;uy; 20k; jpfjp K.g. 10.45 ,w;F Nfs;tp jpwf;fg;gLtjhy; mt;Ntisapy; rKfkspg;gjw;F Nfs;tpjhuh;fSf;F 

my;yJ mth;fsJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfSf;F tha;g;gspf;fg;gLtJld; mjw;fhf mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpnahUth; rKfkspf;Fk; NghJ mjpfhuk; xg;gilf;fg;gl;l fbjj;Jld; tUifjuy; Ntz;Lk;. NkYk; 

ngWif Xlh;fs; toq;fg;gLk; Ntisapy; Njitg;gLk; nghUl;fspd; msit khw;Wfpd;w chpik ngWiff; 

FOtpw;F chpj;jhFk; vd;gij jaTld; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

jiyth; - jpizf;fs ngWifff;FO>

mdh;j;j Kfhikj;Jt epiyak;>

tpj;ah khtj;j> 

nfhOk;G -07.

njh. Ng. 0112-136270

ngWif mwptpj;jy;

SRI LANKA

epjp mikr;R
,yj;jpudpay; 

ngWif nrayfk; (e-GP)

epjp mikr;rpd; fPo; e-GP mikg;ig mKYf;Ff; nfhz;L 

tUtjw;F ,yj;jpudpay; ngWif nrayfk; (e-GP nrayfk;) 
,d; ICT mYtyh; gjtpf;fhf nghUj;jkhd jifikAs;s 

tpz;zg;gjhhpfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; miof;fg;gLfpd;wd.

khjhe;j rk;gsk; (vy;yhk; mlq;fyhf) : &. 40>000/-
tanjy;iy - 50 tajpw;Ff; Fiwthf ,Uj;jy;

jifikfs;:

1)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

jfty;> njhlh;ghly; njhopy;El;gk; my;yJ mjw;Fr; rkkhd gl;lg; 

gbg;ig ntw;wpfukhf g+Hj;jp nra;jpUj;jy;

 my;yJ

2)  rk;ge;jg;gl;l Jiwapy; XH gl;lj;jpw;F XH rkkhd jifikahf 

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

jifikfs;

 my;yJ

3)  Fiwe;jgl;rk; 02 tUl rk;ge;jg;gl;l mDgtj;Jld; %d;whk; epiy 

kw;Wk; njhopy;rhh; fy;tp Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl XH 

njhopy;El;g njhopy;rhh; gapw;rp epWtdj;jpypUe;J ngw;Wf; nfhz;l 

NVQ nyty; 6 jifik

LAMP Platform ,w;F ,izajs mbg;gilapyhd nkd;nghUs; 

mgptpUj;jpapy; mDgtj;ij nfhz;Ls;s tpz;zg;gjhhpfSf;F 

Kd;Dhpikaspf;fg;gLk;. User-Interface Design, System Resting and 
Documentations uder Agile ,y; rpwe;j mwpT Systems Security and Public 
Procurement ,d; mwpT Nkyjpf jifikahFk;.

Nrh;j;Jf; nfhs;Sk; Kiw:

rk;ge;jg;gl;l jifikfs; kw;Wk; mDgtj;jpd; mbg;gilapy; FWfpa 

gl;bayplg;gl;l tpz;zg;gjhhpfs; Neh;Kfj; Njh;tpw;F miof;fg;gLth;.

Nrh;j;Jf; nfhs;Sk; mbg;gil:

vy;yh epakdq;fSk; Muk;gkhf xU tUl fhyj;ijf; nfhz;lJ 

mj;Jld; nraw;ghl;L juf;fzpg;gpd; mbg;gilapy; Nritf; fhyk; 

ePbf;fg;gLk;.

tpjpfSk; epge;jidfSk;:

2019.03.15k; jpfjp 01/2019 ,yf;f Kfhikj;Jt Nrit Rw;W epUgj;jpd; 

vy;yh epge;jidfs; kw;Wk; gpd;njhlUk; jpiwNrhp Rw;W epUgq;fSk; 

njhlh;G epakdq;fSld; nghUe;Jk;.

fPo;f;fhZk; ,izajs Kfthpf;F khj;jpuk; tpz;zg;gjhhpapd; 

jifikia ep&gpf;ff; $ba fy;tp kw;Wk; njhopy;rhh;   jifikfs; 

kw;Wk; mDgtj;Jld; 2022.03.28 my;yJ mjw;F Kd; Ratpguf; 

Nfhitia kpd;dQ;ry; nra;jy; Ntz;Lk;.

egphr@promise.lk

jpl;l gzpg;ghsh;>

e-GP nrayfk;>
2MtJ khb> Gjpa fl;blk;>

epjp  mikr;R.

20.03.2022

ICT mYtyh;fisr; Nrh;j;Jf;nfhs;sy;  
03 gjtpfs;

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

efu mgptpUj;jp> fiuNahu ghJfhg;G> 
fopTg;nghUs; mfw;Wif kw;Wk; rKjha

 J}a;ikg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

$l;L Mjd Kfhikj;Jt mjpfhurig

1.  nfhOk;G -02> Nrh; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij> Njrpa tPlikg;G 

jpizf;fsf; fl;blj;jpd; Kjyhk; khbapy; mike;Js;s $l;lhjd 

Kfhikj;Jt mjpfhu rig mYtyfj;jpd; Rj;jpfhpg;Gr; Nritia 

Nkw;nfhs;tjw;fhf Rj;jpfhpg;G Nritia toq;Fk; jFjp tha;e;j 

tpz;zg;gjhuh;fsplkpUe;J 2022-04-07Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu 

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

2.  ,jd;nghUl;L 500.00 &gh kPsspf;fg;glhj itg;Gj; njhifia 

$l;lhjd Kfhikj;Jt mjpfhu rigapd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jpg; 

ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il eph;thfg; gphptpw;F rkh;g;gpj;jjd; gpd; 

tpguf; Fwpg;Gfs;> khjphpg; gbtq;fs; kw;Wk; Mtzq;fis 2022-

04-06Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiuahd mYtyf Neuq;fspy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

3.  Rj;jpfhpf;f Ntz;ba fl;blk; kw;Wk; cj;Njr Nrit njhlh;gpy; 

,lg;gug;igg; ghPl;rpj;Jg; ghh;g;gjw;Fj; Njitahdhy; tpiykDf;fisr; 

rkh;g;gpg;gjw;F Kd; $l;lhjd Kfhikj;Jt mjpfhu rigf;F tUif 

je;J Ghpjiyg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

4.  tpguf;Fwpg;Gfs;> khjphpg; gbtq;fs; kw;Wk; Mtzq;fis mYtyf 

Neuj;jpDs; ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  cq;fsJ tpiykDf;fis cs;slf;fp Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l 

Nfs;tpfisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; ~~$l;lhjd Kfhikj;Jt mjpfhu rig mYtyfj;ijr; 

Rj;jpfhpg;gjw;fhd tpiykD|| vdf; Fwpg;gpl;L 2022-04-07Mk; jpfjp gp.g. 

2.00 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk; my;yJ Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

6.  jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk; 

vd;gJld; 2022-04-07Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk; vd;gJld; tpiyfisr; rkh;g;gpj;Js;s Nfs;tpjhuh;fs; 

my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfs; fye;Jnfhs;syhk;.

jiyth;>

$l;lhjd Kfhikj;Jt mjpfhu rig>

1tJ khb> Njrpa tPlikg;Gj; jpizf;fsf; fl;blk;>

=kj; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij>

nfhOk;G 02.

Rj;jpfhpg;Gr; Nritia toq;Ftjw;fhf 
tpiykDf;fs; Nfhuy; 2022/2023

,yq;if jiug;gil

Nfs;tp mwptpj;jy;
1.  nfhOk;G> = [ath;jdGu> jiug;gil jiyikafk;> ,yq;if jiug;gilapd; jpizf;fs ngWiff; 

FOj; jiyth;> 2022 Mk; Mz;bd; 2 MtJ miuahz;bw;fhf mk;rq;fspd; toq;fYf;fhf (2022.07.01 

Mk; jpfjpapypUe;J 2022.12.31 Mk; jpfjp tiuAk;) Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis epiyahd tpiy 

tpfpjj;jpy; ngw;Wf; nfhs;thh;. 

njh. 

,y.
Nfs;tp ,yf;fk; tpsf;fk;

Nfs;tpapd; 

mz;zsthd 

ngWkjp

01. DES/04/2022/100(184) CEMENT` 94 kpy;ypad;

02. DES/04/2022/100(185) TOR STEEL & MILD STEEL 95 kpy;ypad;

03. DES/04/2022/100(186) ELECTRICAL  CEILING FANS 13 kpy;ypad;

04. DES/04/2022/100(187) ELECTRICAL WIRES 84 kpy;ypad;

05. DES/04/2022/100(188) ASBESTOS ROOFING SHEETS 24 kpy;ypad;

06. DES/04/2022/100(189) ZINC ALUMINIUM ROOFING SHEETS 63 kpy;ypad;

07. DES/04/2022/100(190) GI  CORRUGATED SHEETS 61 kpy;ypad;

08. DES/04/2022/100(191) TIMBER   (Imported) 71 kpy;ypad;

09. DES/04/2022/100(192) TIMBER (Local) 24 kpy;ypad;

10. DES/04/2022/100(193) PLYWOOD SHEETS 88 kpy;ypad;

11. DES/04/2022/100(194) GI PIPES 71 kpy;ypad;

12. DES/04/2022/100(195) PVC PIPES/PVC FITTINGS 30 kpy;ypad;

13. DES/04/2022/100(196) PAINT ITEMS 67 kpy;ypad;

14. DES/04/2022/100(197) YARD ITEMS (River Sand) 58 kpy;ypad;

15. DES/04/2022/100(198) YARD ITEMS (Metal/Rubble) 70 kpy;ypad;

16. DES/04/2022/100(199) ELECTRICAL ITEMS/SWITCHES 10 kpy;ypad;

17. DES/04/2022/100(200) ALUMINIUM ITEMS (Aluminium Bar Powder Coated /
Aluminium Bar Natural)

79 kpy;ypad;

18. DES/04/2022/100(201) TILES  (Floor Tile/Wall Tile) 38 kpy;ypad;

19. DES/04/2022/100(202) SANITARY  FITTINGS (Commode, Wash Basins)
(Cromium  Plated Piller Tap, Cromium Plated Bip Tap)

55 kpy;ypad;

20. DES/04/2022/100(203) STEEL  (“C” Purlin, Angle Iron, MS Plate) 86 kpy;ypad;

21. DES/04/2022/100(204) HARDWARE ITEMS (Wire Nails, Brass But Hingers) 
Paint Brush, Sand Paper)

39 kpy;ypad;

22. DES/04/2022/100(205) TOOLS 08 kpy;ypad;

2.  2022.03.21 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.04.18 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 

4 kzpf;Fkpilapy; (7 Mk; njhFjp> jiug;gil jiyikaf 3 Mk; khbapyike;Js;s nghwpapayhsh; 

Nritfspd; gzpafj;jpd; ngWifg; gphptpypUe;J) chpj;jhd midj;J Nfs;tp Mtzq;fSk; ngw;Wf; 

nfhs;syhnkd;gJld; midj;J Nfs;tpfSk; 2022.04.19 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F xUnfhltj;j> 

mtprhtis tPjp> 167/ 30 Mk; ,yf;fj;jpYs;s nrypq;Nfh fl;bl jiug;gil Kfhkpy; midj;J Nfs;tpfSk; 

jpwf;fg;gLk;. Nfs;tp Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf fk;gdp gjpT> chpj;jhd mk;rq;fis 

toq;Ftjw;fhd fle;j fhy mDgtk; kw;Wk; epjpaply; jplepiyia cWjpg;gLj;Jtjw;fhf fle;j MW 

khjq;fSf;fhd tq;fp $w;Wf;fs; MfpaditAk; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. ghJfhg;G mikr;Rld; gjpT 

ngw;Ws;s toq;Feh;fs; ,t;thwhd Mtzq;fis rkh;g;gpg;gjpypUe;J tpyf;fspf;fg;gLthh;fs; vd;gJld; 

ghJfhg;G mikr;rpd; gjpT fbjk; khj;jpuNk rkh;g;gpg;gjw;F Njitg;gLk;. 

3.  NkNy $wg;gl;Ls;s Nfs;tpfspy; Mh;tKs;s tpz;zg;gjhhpfs; kw;Wk; jpl;lkhf Njitg;gLk; jifikfis 

g+h;j;jp nra;gth;fs; xt;nthU Nfs;tp tpz;zg;gj;jpw;Fk; kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij (10 kpy;ypadpypUe;J 

50 kpy;ypad; tiuAk; - 3>500 &gh kw;Wk; 50 kpy;ypadpypUe;J 100 kpy;ypad; tiuAk; 12>500 &gh) 

nrYj;Jtjw;F Njitg;gLj;jg;gLtjdhy; mjid epjpg; gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; (nfhOk;G> = 

[ath;jdGu> jiug;gil jiyikafk;) Nfs;tp Mtzq;fis ngWtjw;F Kd;gjhf ngw;Wf; nfhz;L 

mjd; gw;Wr;rPl;il nghwpapayhsh; Nritfspd; gzpafj;jpw;F rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

Nkyjpf tpguq;fis gpd;tUk; topfspD}lhf ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

m. nghwpapayhsh; Nritfs; ngWifg; gphptpd; gzpafk; njhiyNgrp ,y. : 011-2339317

M. Nfs;tp gphptpd; nghJthd fpisapd; Fthl;lh; kh];lh; njhiyNgrp ,y. : 011-2431301

,. nghwpapayhsh; Nritfspd; gzpafk; njhiyefy; ,y. : 011-2435143

jiug;gil jsgjp

,yq;if jiug;gil jiyikafk;>

= [ath;jdGu>

nfhOk;G.

Nkw;gb glj;jpYs;s nkh`kl; ghPg; nkh`kl; rpahj; 

vd;Dk; 842072816V vd;gth; Singer Zahaar Electronic 
World Oddamavadi cs;s vkJ tpahghu epWtdj;jpy; 

31.12.2021 jpfjpapy; ,Ue;J Nritapy; ,y;iy. vdNt 

Nkw;Fwpj;j egUld; ,dpNky; Nkw;nfhs;sg;gLk; epWtdk; 

rhh;e;j ve;jnthU tpahghu nfhLf;fy; thq;fy;f;Fk; ehk; 

nghWg;ghspfs; my;y vd;gij mwpaj;jUfpd;Nwhk;.

Singer Zahaar Electronic World
eph;thfk;

0654929018

0760777055

Prime wish Garment (Pvt) Ltd
(fPs;]; ,w;F mz;ikapy; 

kl;lf;Fspa> nfhOk;G-15)

Milj; njhopw;rhiy 
Ntiy tha;g;Gf;fs; 

[{fp xg;gNul;lH]; - Mz;/ ngz; 

nfhypl;b nrf;fH]; (QC) Mz;/ ngz; 

nkf;fhdpf;/ nlf;dP\pad;]; fl;lH];

kh];f;/ngf;lhp 
Ntiytha;g;Gf;fs;

nk\pd; xg;gNul;lH];> nkf;fhdpf;/ 
nlf;dP\pad;]; ];NlhHfPg;gH> 

njhopyhsHfs; rhujpfs;

457> /gHf]d; tPjp> nfhOk;G - 15

njh.Ng. 0771666919> 0767935537

Email: hr@primewish.co
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Hand over your Classifi ed Advertisements to Our nearest Branch Offi  ce

(Only 15 Words)

y¥. 700/-y¥. 500/- y¥. 850/-

Promotional Rates for a Classifi ed Advertisements

Any Single Newspaper

(Except Thinakaran Varamanjari) (Except Thinakaran Varamanjari)

Three NewspapersTwo Newspapers

Anuradhapura - TEL : 025 22 22 370  FAX : 025 22 35 411 / Kandy - TEL : 081 22 34 200  FAX : 081 22 38 910
Kataragama - TEL : 047 22 35 291  FAX : 047 22 35 291 / Maradana - TEL : 011 2 429 336  FAX : 011 2 429 335

Matara - TEL : 041 22 35 412  FAX : 041 22 29 728 / Nugegoda - TEL : 011 2 828 114  FAX : 011 4 300 860 / Jaff na - TEL : 021 2225361  FAX : 021 22 25 361



மருதானை இந்து வித்தியாலய மாணவி முத்திருளன் ரதுசா 160 புள்ளிகள்
15 ஆண்டுகளுக்கு பின்ைர் சாதனை

மலர்கள் அழ்கானவை. 
அவை ்கண்ணுக்கு 

்கைரச்சிவையும் மனதுக்கு 
மகிழ்ச்சிவையும் தருகின் -
றன. மனிதர முதல் ைண்டு்கள் ைவை மலர்களின் அழகில் 
மைங்குைவத நாம் ்காண்கிறறாம். அழவ்க விரும்பும் 
அவனைரும் மலர்கவை விரும்புைர. மலர்கள் இைறவ்க 
அளிக்கும் பெரும் பெல்ைங்்கைாகும். ெலெல ைடிைங்்க -
ளில் மலர்கள் மலரகின்றன.   

மல்லிவ்க, முல்வல, றறாஜா, தாமவை, சூரிை்காந்தி, 
பெம்ெருத்தி, அல்லி. நித்திை்கல்ைாணி, பெவைந்தி, 
எக்்றொறா, எந்தூரிைம், ்கன்காம்ெைம், ்கடதாசிப்பூ 
றொன்றன நாம் விரும்பும் மலர்களில் சிலைாகும். மலர -
்கைால் மக்்கள் பெரும் ெைனவடகின்றனர. றதனீக்்கள் 
மலர்கவை நாடித் றதனருந்துகின்றன. அைறறின் மூலம் 
ம்கைந்தச் றெரக்வ்க ஏறெடுகிறது.   

இவறைனின் பூவஜ்களுக்கு மலர்கள் ெைன்ெடுகின்றன. 
மாவல்கள் ்கடடவும் ெல்றைறு நி்கழ்வு்களுக்கும் மலர்கள் 
அதி்கமா்க ெைன்ெடுத்தப்ெடுகின்றன. ைாெவனத் திைவிைங்-

்கள் எடுக்்கவும் மலர்கள் ெைன்ெடுகின்றன. மலர்கவை 
பைளிநாடு்களுக்கு ஏறறுமதி பெயைதன் மூலம் பெரு -
மைவு அந்நிைச் பெலாைணிவைப் பெறறுக்ப்காள்ளும் 
ைாயப்பும் கிடடுகிறது.   

பெ. திலானுஷா,  
மாறொவல, ைத்தவை. 
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பிரேமஹாசினி  

இவ்வார 
மழலை

ஆர. அம்ரிதா,  
தைம் 05,   
ப்கா/இைாமநாதன் இந்து ம்களிர ்கல்லூரி,  
ப்காழும்பு 04.   

றஜ. டினுஷன்,  
தைம் 08, மா/்கம்மடுை தமிழ் ம்கா வித்திைாலைம்,  
மாத்தவை.

எ். ஹரிொந்த்,  
தைம் 08, ்கம்மடுை தமிழ் ம்கா வித்திைாலைம்,  
மாத்தவை.

றஜ. ற்காபிநாத்,  
தைம் 08, ்கம்மடுை தமிழ் ம்கா வித்திைாலைம்,  
மாத்தவை.

குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
எண்ணிைார எண்்ணம் இழப்ெர இடன்அறிந்து  
துன்னிைார துன்னிச் பெயின்..  

தெளிவுரை :  
ெக்க இடதரெ அறிந்து ெமரமைக ்காததுகத்காண்டு பர்கவ-

ரிடததிற் தென்று ெம தெயரைச் தெயொல், வலிரமை இல்ைாெ-
வரும வலிரமை உரடயவைாய தவல்வர்.  

றெர ஆரதர சி. கிைாரக் இங்கிலாந்தில் ெமரபெட 
என்ற இடத்தில் டிெம்ெர 16, 1917 இல் பிறந்-

தார. இைைது தந்வத ஒரு விைொயி. தாய அஞெல் நிவல-
ைத்தில் தந்தி அனுப்புனைா்கப் ெணிைாறறினார. நான்கு 
குழந்வத்களில் மூத்தைைான கிைாரக் அருகில் உள்ை 
டாண்டன் ந்கை உைரநிவலப்ெள்ளியில் 'புலவமப்ெரிசில்' 
பெறற மா்ணைனா்கக் ்கல்வி ெயின்றார. பிள்வைப் ெரு-
ைத்தில் ெமரபெட ்கடற்கவைறைாைமா்க நடந்து பெல்லும்-
றொது தனது அறிவிைல் ்கறெவன்கவை விழித்பதழச் 
பெயத ெல நி்கழ்ச்சி்கவை நிவனவு கூரைார.  

முதல் உல்கப்றொரில் ெடு்காைமவடந்த தந்வதவை 
தன் 13 ஆைது ைைதில் கிைாரக் இழந்தார. இதன் பின் 
டான்டூனில் உள்ை ஷாயஷ் இலக்்க்ணப் ெள்ளியில் 
றெரந்து ்கல்வி ெயின்றார. சிறு ைைதிறலறை ைானிை-
லில் ஈடுொடு ப்காண்ட ஆரதர சி. கிைாரக் ெவழை அபம-
ரிக்்க அறிவிைல் புதின நூல்்கவைப் ெடிப்ெது ைழக்்கம். 
ஆைம்ெக் ்கல்விவை முடித்த அைருக்கு பதாடரந்து ெல்்க-
வலக்்கழ்கத்தில் ெடிக்்க குடும்ெ ைருைாய றொதாவமயி-
னால், தனது 19 ஆைது ைைதிறலறை லண்டன் அைசுப் 
ெணியில் றெரந்து ெணிைாறறினார.  

இைர தனது 17-ஆம் அ்கவையிறலறை பிரித்தானிைா-
வில் ற்காள்்களிைல் ்கழ்கத்தில் றெரந்தார. பின்னாளில் 
இதன் பொருைாைைா்கவும், தவலைைா்கவும் பொறுப்பு 
ைகித்தார. அைசுப் ெணியில் இைைது ்கணிதக் கூரவம 
்க்ணக்கு ைழக்கு்கவைச் ெரிொரக்கும் ெணிக்கு உைரவித்-
தது. ஆனால் 1941-இல் இைண்டாம் உல்கப் றொரின்-
றொது அப்ெணியிலிருந்து விலகி றைாைல் ைான்ெவடயில் 
இவ்ணந்தார. அங்கு இலத்திைனிைலில் ெயிறசி பெறறு 
ைாபனாலிப் ெள்ளியில் பெயமுவறப் ெயிறசிைாைைா-
னார. இறுதியில் பதன்றமறகு இங்கிலாந்தில் ைட ்காைன்-
ைாலில் உள்ை றடலிட்றடாமூர என்ற இடத்தில் அபமரிக்-
்காவின் தவைக் ்கடடுப்ொடடு ைாடார அவமப்புக் குழுவில் 
ெணிைாறறினார.  

இைண்டாம் உல்கப் றொர முடிவின் பின்னர  றைாைல் 
ைான்ெவடயிலிருந்து விலகி லண்டன்  கிங்் ்கல்லூ-
ரியில் இைறபிைல் மறறும் ்கணிதவிைலில் றெரந்தார. 
அதன் பின் ெடட றமறெடிப்ொ்க ைானவிைலில் றெரந்-
தார. இப்ெடிப்பு அைருக்குச் றொரவைத் தந்ததால் அவத 
விடுத்து 'ெயின்் அப்்டைாக்ட' என்ற இதழில் உதவி 
ஆசிரிைைா்கப் ெணிைாறறினார. இப்ெணி அைருக்குச் சிந்-
திக்்கவும் எழுதவும் றநைத்வதக் ப்காடுத்தது. 1951-இலி-
ருந்து கிைாரக் முழுறநை எழுத்தாைைானார.  

1937 பதாடக்்கம் 1945 ைவைைான ்காலப்ெகுதியில் 
சில புதினங்்கவைக் கிைாரக் எழுதியிருந்தாலும் 1946 
ஆம் ஆண்டில் அைர எழுதிை Astounding Science Fiction 
என்ற நூல் தான் முதன் முதலில் விறெவனக்கு ைந்தது.  

1949 இல் இைர எழுதி பைளி-
யிடட 'ற்காள்்களுக்கிவடறை ெறத்-
தல்' என்ற நூல் ொமை மக்்களும் 
ெடித்தறியும் விதமா்க இருந்தது. 
இதில் புவியீரப்புப் புல அைவு, 
உந்தத் றதவைைான ்க்ணக்கீடு, 
ற்காள்்கவைச் பென்றவடைத் றதவைைான ொவத 
றொன்ற பதாழிநுடெக் கூறு்கவைத் தனிறை இவ்ணப்-
ொ்க அளித்திருந்தார. இைைது இந்தக் ்கறெவன ைைம் 
விண்பைளியில் புதிை றதடலுக்கு வித்திடடது.  

1952 இ-ல் இைர எழுதிை 'விண்பைளிவைக் ்கண்-
டறிதல்' என்ற நூல் இைைது ைாழ்வில் ஒரு திருப்பு 
முவனைா்க அவமந்தது. இதனால் இைைது பு்கழ் உல-
ப்கங்கும் ெைவிைது.  1953 இல் கிைாரக் மரிலின் 
றமஃபீல்ட என்ற பெண்வ்ணத் திரும்ணம் புரிந்தார. 
ம்ணம் புரிந்து ஆறு மாதங்்களில் அைர்கள் பிரிந்தனர. 
ஆனாலும் 1964 ஆம் ஆண்டிறலறை அைர்கள் அதி்காை-
பூரைமா்கப் பிரிந்தனர.  

1962-ல் இைர றொலிறைா றநாயினால் தாக்குண்டார. 
றநாயின் பதாடர விவைைால் ைாழ்வில் பிற்காலங்்க-
வைப் பெரும்ொலும் இைர ெக்்கைநாற்காலியிறலறை 
்கழித்தார. இைைது பைளியுல்கத் பதாடரபு, பதாவலறெசி 
மறறும் மின்னஞெல் ைழிைா்கறை இருந்தது. தன் ்கறெ-
வனக்கும், சிந்தவனக்கும், எழுதுைதறகும் ஏறற அவம-
திைான இடமா்க இலங்வ்கவை றதரந்பதடுத்தார. இங்கு 
அைர இறக்கும் ைவை ஏறக்குவறை 45 ஆண்டு ்காலம் 
ைாழ்ந்தார.  

இைர தனது 90 ஆைது ைைதில் 2008 ஆம் ஆண்டு 
மாரச் 19 அன்று ப்காழும்பில் மை்ணமவடந்தார.  

றஜ. நித்திைைாணி,  
பலமலிைர, லிந்துவல.

சேர் ஆர்்தர் சி. கிளார்க்  

மைர்கள்   
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விவட்கள்
இடமிருந்து ைலம்   

01. தின்கைன்  08. ்கவட  10. ்களி  12. ொவற  
14. அைள்  19. ்கதி  21. ெந்திைமதி  

றமலிருந்து கீழ்   
01. திங்்கள்  03. ்கனா  05. ொ்கன்  11. ைளி  
16. அந்தி  17. அ்கதி  19. மதி   

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 02
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இடமிருந்து ைலம்   
(01)  ெத்து ைருடங்்கள் ப்காண்ட ்காலப் ெகுதிவை ஒரு 

பொல்லால் இவைாறு குறிப்பிடலாம்.   
(07) இன்வறை தினத்தின் மறுநாள் இதுைாகும்.   
(09)  நீரநிவல்களிறலறை கூடுதலான றநைம் ெஞெ-

ரிக்கும் உயிரினம் இது. இவை பிடிப்ெதற்கா்க 
தவைக்கு ைருைதுண்டு. ஆடு, மாடு்கள் மாத்திை-
மன்றி மனிதர அ்கப்ெடடாலும் பிடித்துச் பென்று-
விடும். ஆறு, குைம் என்று ைாழ்ந்த இந்த ந்கரு-
யிரி இப்றொது ்கடலுக்கும் ைந்து விடடது.   

(13)  ைாழ்வில் நாம் ்கவடப்பிடிக்்க றைண்டிை புனிதம். 
நமது அன்றாட ெழக்்கைழக்்கங்்கள், ைாழும் இடம் 
றொன்றைறவற இவைாறுதான் வைத்திருக்்க 
றைண்டும். (தவலகீழான பொல்)  

(19)  உ்ணவை பைடடுைதறகு, கிழிப்ெதறகு, அவைப்ெதறகு 
ெைன்ெடும் உறுப்பு.   

(21)  பையில் றைவையில் சிறிை மவழத்தூறல் இருக்குமா-
னால், ைானத்தில் நாம் ்கா்ணக்கூடிை ைண்்ணஜாலம்.   

றமலிருந்து கீழ்  
(02) அவமதி என்ற பொருள் தரும் பொல்.   
(05)  தன்வம, ென்வம பெைரச்பொல். 
       (தவலகீழான பொல்)  
(08)  எமது உடல் உறுப்பு்களில் மி்கவும் முக்கிைமானது இது. 

நிவனவு்களின் ெதிவிடம் மடடுமன்றி, ஏவனை உறுப்-
பு்களின் பெைறொடு்களுக்கு ்கடடவையும் ைழங்கும். 
உடலின் ்கடடுப்ொடடு அவற. (தவலகீழான பொல்)  

(11)  அடிவமத்தனம், அடக்குமுவற அல்லது தடுப்புக்-
்காைலில் இருந்து கிவடக்கின்ற சுதந்திைம். 

        (தவலகீழான பொல்)  
(16)  எமக்ப்கல்லாம் நிவறயு்ணைாகி ொல் தருகின்ற 

ொதுைான மிரு்கம். (தவலகீழான பொல்)  
(17)  ொலூடடி்கள் மறறும் ந்கருயிரி்கள் றொன்றவை 

ெலைறறில் உடலின் பின்புறமா்க ்கா்ணக்கூடிை 
உறுப்பு இது. (தவலகீழான பொல்)  

(20)நிவறயு்ணைான திைை ஆ்காைம். (தவலகீழான பொல்)    

ைகுப்ொசிரிைர  பெறறறார வ்கபைாப்ெம்

பதாடரபு்களுக்கு  :  0112429294   
மின்னஞெல்  :  editor.vm@lakehouse.lk   
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சிறுவர் உலகம்   
தினகரன் வாரமஞ்சரி  

த.பெ.இல : 834 பகாழும்பு.  

முதலாம் ெரிசு  
T. ்காைத்திரி,  
தைம் 12, ெது/ெை்ைதி மத்திை ்கல்லூரி,  
அமுனுறதாை, மடுல்சீவம. 

இைண்டாம் ெரிசு
சி. சிைஹறைென்,  
தைம் 11, வஹலன்ட் ்கல்லூரி,  
198, ற்காவிலடி,  ம்ப்கலிைா.  

மூன்றாம் ெரிசு  
எம்.ஏ.எப். அ்்கா,  
தைம் 08, ெ/ விஹாைம்காறதவி  ம.ம.வி,  
11/26A, ைத்ைத்த மாைத்வத,  ெதுவை.   

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல: 01  
பரிசு பபறுர�ார்  

பாோட்டு பபறுர�ார் 
1. றுவம் இன்ொப்,  
தைம் 10, ெது/அல் அ்ைப் றதசிை ொடொவல,  
இறக்்காமம். (கி/மா)  

2. ஸபியுர ைஹமான்,  
தைம் 07, ACE ெரைறதெ ொடொவல,  
10F/3, ம்காபுத்்கமுை,  ப்காடடி்காைத்வத.   

3. ெ. ைகிஷ்னா,  
தைம் 05, மட/ வின்ென் ம்களிர ொடொவல,  
435/36, 2ம் குறுக்குத் பூம்பு்கார,  மடடக்்கைப்பு.   

4. ஏ.லீ.ஏ. அப்துள்ைா,  
தைம் 05 சி, பைலி்கம மு்லிம் ஆைம்ெ ொடொவல,  
பைலி்காமம்.   

5. றஜ.எப். மிொ அப்ரிதா,  
தைம் 04, ்கமு/அலல் அ்ைப் ம.வி.,  
இல. 41, ஜும்மா ெள்ளி வீதி,  மாைடிப்ெள்ளி.   

நுைபைலிைா மாைடடத்-
தின் பதன்றமறகு எல்-

வலயில் அவமந்துள்ை இம்-
மவலைானது 2243 மீறறர 
உைைமானது. இம்மவலவை ஓடடிறை இைத்தினபுரி 
மாைடடத்தின் ைட எல்வல உள்ைது. ப்காழும்பிலி-
ருந்து ஹடடன் பெல்லும் வீதியில் உள்ை கினி்கத்றத-
வனவை அடுத்து ைரும் ்கறைாலினா ெந்தியிலிருந்து 
பதறகு றநாக்கி றநாடடன் பிரிடஜ், லக்ெொன, மவு-
ொக்்கல ஊடா்க நல்லதண்ணி மவலைடிைாைம் ைவை 
ஓர ொவத பெல்கிறது. இங்கிருந்து ்கால்நவடைா்க 
மவலக்கு பெல்ல றைண்டும். இதுறை சிைபனாளிொத 
மவலக்கு பெல்லக் கூடிை இலகுைான ொவதைாகும். 

ப்காழும்பிலிருந்து இைத்தினபுரிக்குச் பெல்லும் 
ைழியில் குருவிடட என்னுமிடத்திலிருந்து கிழக்கு றநாக்கி எக்-
பனலிப்காட, எம்புல்பதனிை, குருளுைான ஊடா்க ொலபெத்-
தறல என்னுமிடத்வத அவடந்து அங்கிருந்து ்கால்நவடைா்க 
மவலக்கு பெல்லும் இன்பனாரு ைழிைாகும். 

சிைபனாளிொதமவல ெருை்காலம். மார்கழிப் பெௌர்ணமி-
யிலிருந்து வை்காசி ைவைைான ்காலப்ெகுதிைாகும். இக்்கா-
லப்ெகுதியில் ைாத்திரி்கர்கள் அங்கு அதி்கமா்க பெல்ைதுண்டு. 
மி்கவும் குளிரும், ்காறறும் அதி்கமுள்ை இந்த மாதங்்களில் 
அதுவும் இைவு றைவை்களில் மவலறைறத் பதாடங்கி மவலயுச்-
சிக்குப் றொயச்றெை 6 முதல் 8 மணித்திைாலங்்கள் பெல்லும். 
மவலயுச்சியிலிருந்து அதி்காவல றைவையில் உதைசூரிை-
வனக் ்காண்ெதற்கா்க ைாத்திரி்கர்கள் ்காத்திருப்ொர்கள். 

அழகு மிகுந்த றொவல்கவைச் சூழவுள்ை மவல இது. 
ம்காைலி, ்கைனி, ்களு்கங்வ்க றொன்ற ஆறு்கள் இங்கிருந்து 
தான் உறெத்திைாகின்றன. உலகில் நான்கு மதங்்கவைச் றெரந்-
தைர்கள் ஒறை இடத்வத ெரச்வெயின்றி ை்ணங்கிச் பெல்லும் 
ஒறை இடம் நம் இலங்வ்கயில் தான் இருக்கிறது. பெௌத்தர்கள், 
இந்துக்்கள், மு்லிம்்கள், கிறி்தைர்கள் என அவனைரும் 
தத்தமது புனித மவலைா்க ்கருதி ைருகிறார்கள். அந்த நம்பிக்-
வ்கயின் பின்னணியில் அந்தந்த மதம் ொரந்த புனிதக் ்கவத-
்கைா்க புவன்கவத்கள் ெல இருக்கின்றன. சிைபனாளிொத 

மவலயில் உள்ை ொதத்வத இந்துக்்கள் 
சிைனின் ொதம் எனவும், பெௌத்தர்கள் 
புத்தரின் ொதம் எனவும், இ்லாமிைர-
்கள் ஆதாமின் ொதம் எனவும், கிறி்த-
ைர்கள் ொந்த றதாமஸின் ொதம் எனவும் 
தத்தமது மதத்திறகுரிைபதன ைழிெடுகின்-
றனர. 

இலங்வ்கயில் உள்ை நான்கு மதத்த-
ைர்களும் எந்தவித தவடயுமின்றி சுதந்-
திைமா்க ைழிொடு பெயயும் ஒறை இடமா்க 
சிைபனாளிொதமவல அவமகிறது. 
உலகின் முக்கிை மதத்தைர்கள் அவனை-
ரும் ஒறறுவமைா்க ைழிெடும் ஒறை ைழி-
ொடடுத்தலம் உல்கத்திறலறை இது ஒன்-
றா்கத்தான் இருக்்க றைண்டும்.

சு்மிதன் ஆனந்தன்,
்க.பொ.த (உ/த),

றநாரவூட தமிழ் ம்கா வித்திைாலைம்,
றநாரவூட.

சி்ெ�வாளி �வாதமலை

மருதாவன இந்து வித்திைாலை 
மா்ணவி முத்திருைன் ைதுொ அண்வம -
யில் பைளிைான தைம் 5 புலவமப்ெரி -
சில் ெரீடவெயில் 160 புள்ளி்கவை 
பெறறு விறெட சித்திபையதி ொடொ -
வலக்கு பு்கவழ ஈடடித் தந்துள்ைார.   

15 ஆண்டு்களுக்கு பின்னர இப் -
ொடொவலயிலிருந்து மா்ணவி சித்தி -
ைவடந்திருப்ெது விறெட அம்ெமாகும் 

எனவும் மா்ணவிவையும் ்கறபித்த 
ஆசிரிைர்கவையும் உைமாை ொைாடடி 
ைாழ்த்துைதா்கவும் ொடொவலயின் 
அபிவிருத்தியில் அரப்ெணிப்புடன் 
பெைறெடும் ஆசிரிைர்கள் மறறும் 
ொடொவல அபிவிருத்திச் ெங்்கத்திற -
கும் தமது நன்றி்கவைத் பதரிவித் -
துக்ப்காள்ைதா்க அதிெர ற்க. பெல்ை -
குமார பதரிவித்தார.    

தைம் 5 புலவமப்ெரிசில் ெரீடவெ

ொக்கிைைாஜ் / ்கவலைாணி  
இைடவடொவத,  பெல்ை்கந்த,  

புெல்லாை.  
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எம்.எஸ்.எம்.ஹில்மி...?

இவ்வாரம் ஆரம்்பமவாகும்
இந்தியன் பிரிமீயர் லீக்

கிரிக்கைட திருவிழாவான இந்திேன் பிரிமிேர் லீக் ரி/20 
க்தா்டர் இவவார இறுதியில் முமகமயில் ஆரம்பமாைவுள-
்ளது. 15வது ்த்டகவோை நக்டக்பறும இத்க்தா்டரில் மு்தன் 
மு்த�ாை 10 அணிைள ்பங்கு்பற்்றவுள்ளன. 26ம திைதி 
ஆரம்பமாகும இத்க்தா்டரில் எதிர்வரும ேம மா்தம 29 திைதி 
நக்டக்பறும இறுதிே்பாடடி வகர கமாத்்தம 65 நாடைளில் 
மூன்று நைரங்ைளில் கமாத்்தம 74 ே்பாடடிைள நக்டக்ப்ற 
ஏற்்பா்டாகியுள்ளன. ை்டந்்த ஐ.பி.எல் க்தா்டர்ைக்ளப ே்பா�ல்-
�ாமல் இமமுக்ற 10 அணிைக்ளயும 5 அணிைள வீ்தம 
இரு குழுக்ை்ளாை பிரித்து ே்பாடடிைளில் ந்டத்்தப்ப்டவுள்ளகம 
குறிபபி்டத்்தக்ைது.

இப்பத்து அணிைக்ளயும அவவணிைள ஏற்ைனேவ நக்ட-
க்பற்்ற க்தா்டர்ைளின் ே்பாது கிண்ணம கவன்்ற எணணிக்-
கையின் அடிப்பக்டயிலும, இறுதிப ே்பாடடிக்குத் க்தரிவான 
எணணிக்கையின் அடிப்பக்டயிலும அணிைள இரு குழு-
வாைப பிரிக்ைப்படடுள்ளன. அந்்தடிப்பக்டயில் 5 முக்ற 
கிண்ணம கவன்்ற முமக்ப இந்திேன்ஸ் அணி ஒரு குழுவி-
லும 4 முக்ற கிண்ணம கவன்்ற கென்கன சுப்பர் கிங்ஸ் 
அணி ஒரு குழுவிலும இ்டமக்பற்றுள்ளன.

இதில் கமாத்்தம 70 லீக் ே்பாடடிைள நக்டக்ப்றவுள்ளது-
்டன் மும க்பயிலுள்ள கவன்ைே்ட, பிராே்பார்ன், ஏ. எம. சி 
ஆகிே மூன்று கம்தானங்ைளில் 55 லீக் சுற்றுப ே்பாடடிை-
ளும மீ்தமுள்ள லீக் சுற்று ஆட்டங்ைள பூேனயிலுள்ள டீ. 
கவ. ்படே்டல் கம்தானத்திலும நக்டக்ப்றவுள்ளன. இறுதிச் 
சுற்்றான பிே்ள ஓப சுற்று, இறுதிப ே்பாடடி ேம மா்தம 24 
மு்தல் 29ம திைதி வகர அஹம்தா்பாத்திலுள்ள நேரந்திர-
ேமாடி கம்தானத்தில் நக்டக்ப்ற ஏற்்பா்டாகியுள்ளன. மைா-
ராஷ்டிர மாநி� அரசின் நி்பந்்தகனயின் அடிப்பக்டயில் 
கம்தானத்தில் ்பார்கவோ்ளர்ைளுக்கு அனுமதி 25 வீ்தமாை 
அல்�து 50 வீ்தமாை என்று தீர்மானிக்ைப்படும எனவும 
இந்திே கிரிக்கைட ெக்ப அறிவித்துள்ளது.

இதுவகர நக்டக்பற்்ற 14 ஐ. பி. எல். க்தா்டர்ைளில் 
முமகம இந்திேன் 5 முக்றயும, கென்கன சுப்பர் கிங்ஸ் 
4 முக்றயும, கைால்கைாத்்தா கநடகர்டர்ஸ் 2 முக்றயும, 
ராஜஸ்்தான் ேராேல், க்டைன் ொர்ஜர்ஸ், ென்கரெஸ் கஹ்த-
ரா்பாத் அணிைள ்த�ா ஒரு முக்றயும கிண்ணங்ைக்ளக் 
கைப்பற்றியுள்ளன. ்பஞொப கிங்ஸ், ேராேல் கெே�ஞ-
ெர்ஸ் க்பங்ைளூர், க்டல்லி கைபி்டல்ஸ் அணிைள இதுவகர 
கிண்ணம கவன்்றதில்க�.

குழு ஏயில் 1. முமக்ப இந்திேன்ஸ், 2. கைால்கைாத்்தா 
கநட கர்டர்ஸ், 3. ராஜஸ்்தான் ேராேல், 4. டில்லி கைபி-
்டல்ஸ், 5. �க்ேனா சு்பர் கஜேன்ட அணிைளும,

குழு பியில் 1. கென்கன சுப்பர் கிங்ஸ், 2. ென்கரெஸ் 
கஹ்தரா்பாத், 3. ேராேல் கெக�ஞெர்ஸ் க்பங்ைளூர், 4. 
்பஞொப கிங்ஸ், 5. குஜராத் க்ட்டன்ஸ்

எதிர்வரும 26ம திைதி முமக்ப வான்ைே்ட கம்தானத்தில் 
நக்டக்பறும மு்தல் ே்பாடடியில் ந்டபபு ெமபிேன் சி.எஸ்.ேை., 
-ேை.ேை.ஆர் அணிகே எதிர்த்்தாடுகி்றது.

இமமுக்ற ஐ.பி.எல். க்தா்டரில் ்ப� ெர்வே்தெ வீரர்ைள 
ஆரம்ப ே்பாடடிைளில் ்பங்கு கைாளவதில் சிக்ைே�ற்்படடுள-
்ளது. க்தன்னாபிரிக்ைா, அவுஸ்திேரலிோ, இங்கி�ாந்து, ேமற்-
கிந்திே அணிைளுக்கிக்டயில் இக்ைா�ப ்பகுதியில் ே்பாடடித் 
க்தா்டர்ைள நக்டக்பறுவ்தால் அவவணிைளின் முக்கிேமான 
வீரர்ைள ்பங்குகைாள்ள முடிோதுள்ளது. ேமலும மிை நீண்ட 
ைா�மாை கைாேரானா ைடடுப்பாடடு வ�ேத்துக்குள இருப்ப-
்தால் ஐ. பி. எல். க்தா்டரிலும இரணடு மா்தைா�ம மீணடும 

அவவாறு இருக்ை முடிோது என்்ற ைார்ணத்தினால் ்ப� ெர்வ-
ே்தெ வீரர்ைள வி�கியுள்ளனர்.

இமமுக்ற நக்டக்பற்்ற கமைா ஏ�த்தில் துடுப்பாட்ட வீரர்-
ைக்ள வி்ட தீ்பக் ெஹார், அேவஸ்ைான், ெர்குர் ்தாக்கூர், 
ஹர்ொல் ்படே்டல், பிரசித் கிருஷ்்ணா, ர்பா்டா, க்பர்குென், 
லிவிங்்டன், ஹெரங்ை ே்பான்்ற ்பந்து வீச்ொ்ளர்ைே்ள அதிை 
விக�க்கு அணிை்ளால் வாங்ைப்படடுள்ளனர்.

இந்்த கமைா ஏ�த்தில் சிேரஷ்்ட வீரர் சுேரஸ் கரயனாகவ 
எந்்த அணியும எடுக்ைா்தது முக்கிே நிைழவாை அகமந்்தது. 
ேமலும 2008ம ஆணடு ஐ. பி. எல். க்தா்டர் ஆரம்பமானது 
மு்தல் நக்டக்பற்்ற 14 சீென்ைளிலும ஏ. பி. டி. டிவிலிேர்ஸ், 
கிறிஸ் கையில், ே�ான் மார்ஷ், டுகவன் பிராேவா ஆகிே ெர்-
வே்தெ வீரர்ைள க்தா்டர்ந்து விக்ளோடி வந்துள்ளனர்.

இவர்ைளில் ேமற்கிந்திேத்தீவுைள வீரர் டுகவன் பிராேவா-
கவத் ்தவிர மற்க்றே மூவரும இவவரு்ட ஐ. பி. எல். இல் 
விக்ளோ்டவில்க�. இமமுக்ற நக்டக்பற்்ற கமைா ஏ�ப்பட-
டிேலிலும இவர்ை்ளது க்பேர்ைள இ்டமக்ப்றவில்க�.

இ்தனால் க்தா்டர்ந்து 15 ஐ. பி. எல். ே்பாடடிைளிலும இ்டம-
க்பற்்ற ஒேர கவளிநாடடு வீரர் என்்ற க்பருகமகே ேமற்கிந்-
திேத் தீவுைள அணிகேச் ேெர்ந்்த பிராேவா க்பற்றுள்ளார். 
முமக்ப, குஜராத், கென்கன ஆகிே அணிைளுக்கு விக்ள-
ோடியுள்ள பிராேவா இமமுக்ற 2 ேைாடி ரூ்பா அடிப்பக்ட 
விக�க்கு ஏ�த்துக்கு க்தரிவாகியிருந்்தார். 3.50 ேைாடிக்கு 
இவகர மீணடும கென்கன சுப்பர் கிங்ஸ் அணி ஏ�த்தில் 
வாங்கியுள்ளது.

இ�ங்கை அணியின் ெை�துக்ற வீரர் வனிந்து ஹெரங்ை 
ஏ�த்தில் 1 ேைாடி என்்ற சுமாரான அடிப்பக்ட விக�யில் 
இருந்து 10.75 ேைாடிக்கு வாங்ைப்படடுள்ளார். க்பங்ை-
ளூர், கஹ்தரா்பாத் ஆகிே அணிைள விடடுக்கைாடுக்ைா-
மல் இவகர ஏ�ம ேைட்டன. இறுதியில் க்பங்ைளூர் அணி 
ேமற்்படி க்தாகைக்கு அவகர வாங்கிேது. இது ஐ. பி. எல். 
வர�ாற்றில் அதிை க்தாகைக்கு ஏ�ம ே்பான இ�ங்கை வீரர் 
என்்ற க்பருகமகேயும 24 வே்தான வனிந்து ஹெரங்ை 
க்பற்றுள்ளார். ேமலும இ�ங்கையிலிருந்து ஐந்து இ்ளம 
வீரர்ைள இமமுக்ற ஏ�த்தில் வாங்ைப்படடுள்ளனர்.

ேவைப்பந்து வீச்ொ்ளர் துஷ்மந்்த ெமீரகவ 2 ேைாடிக்கு 
�க்ேனா அணியும, மேைஷ் தீக்ஷனகவ 70 இ�டெத்துக்கு 
கென்கன அணியும, ொமிக்ை ைரு்ணாரத்னகவ 50 இ�ட-
ெத்துக்கு கைால்கைாத்்தா அணியும, ்பானுக்ை ராஜ்பக்ஷகவ 
50 இ�டெதுக்கு ்பஞொப அணியும ஏ�த்தில் எடுத்துள-

்ளன. அஞெே�ா கமத்தியூஸ், குெல் கமணடிஸ், திக்கவல்� 
ே்பான்்ற சிேரஷ்்ட வீரர்ைள உட்ப்ட 32 வீரர்ைள இந்்த ஏ�த்-
துக்கு இ�ங்கை ொர்்பாை விண்ணபபித்திருந்்தகம குறிபபி-
்டத்்தக்ைது.

ஆரம்ப மு்தல் ஐ.பி.எல். க்தா்டரில் ்பங்ேைற்று முமகம 
இந்திேன்ஸ் அணிக்ைாை ்தனது தி்றகமோன ்பந்து வீச்ொல் 
அெத்திே இ�ங்கை ேவைப்பந்து வீச்ொ்ளர் �சித் மலிங்ை 
இமமுக்ற ராஜஸ்்தான் ேராேல் அணியின் ேவைப்பந்து 
வீச்சுப ்பயிற்சிோ்ளராை இக்ணத்துக்கைாள்ளப்படடுள்ளார்.

இதுவகர நக்டக்பற்்ற ஐ.பி.எல். க்தா்டர்ைளில் கிண்ணம 
கவன்்ற அணிைள:- முமக்ப இந்திேன்ஸ்- 5, கென்கன 
சூப்பர் கிங்ஸ்- 4, கைால்கைாத்்தா கநட கர்டர்ஸ்- 2, ராஜஸ்-
்தான் ேராேல் 1, க்டைன் ொர்ஜஸ்- 1, ென்கரெஸ் கஹ்தரா-
்பாத்- 1

ஒரு அணி க்பற்்ற கூடிே ஓட்டம: 273 ஓட்டங்ைள
க்பங்ைளூர் அணி 2013 எதிர் புேன வாரிேஸ்
ஒரு அணி க்பற்்ற குக்றந்்த ஓட்டம:
49 ஓட்டங்ைள க்பங்ைளூர் அணி 2019 எதிர் ேைேைஆர்.
்தனி ந்பர் கூடிே ஓட்டம: 175 (66) கிறிஸ்கையில்
க்பங்ைளூர் அணி 2013 எதிர் புேன வாரிேஸ்
அதிை ஆறு கூட்டங்ைள: கிறிஸ்கையில்
135 ே்பாடடிைள 351
அதிை ெ்தம: கிறிஸ்கையில்: -6
அதிை அகர ெ்தம: ே்டவிட ேவானர் - 52
சி்றந்்த ்பந்துவீச்சு: அல்ொரி ேஜாெப (முமக்ப) 12/6 
2019ம ஆணடு கஹ்தரா்பாத் அணிக்கு எதிராை.
கூடிே கமாத்்த விக்கைடடுைள: �சித் மலிங்ை (முமக்ப) 
125 ே்பாடடிைளில் 170 விக்கைட.
ஒரு சீெனில் கூடிே விக்கைட: க்டரன் பிேராேவா 
(கென்கன) 2013ம ஆணடு 18 ே்பாடடிைள 
32 விக்கைடடுைள.
ஒரு சீெனில் கூடிே ஓட்டங்ைள: விராட ேைாஹ்லி (க்பங்-

ைளூர்) 2016ம ஆணடு 17 ே்பாடடிைள 973 ஓட்டங்ைள.
விகரவான ெ்தம: கிறிஸ் கையில் (க்பங்ைளூர்)
30 ்பந்துைள
விகரவான அகரச் ெ்தம: ேை. எல். ராஹுல் (்பஞொப) 
14 ்பந்துைள.

ஒக்ஸ்ே்பார்ட ஜனாதி்பதி கிண்ண ்பா்டொக�ைளுக்கிக்டயி�ான உக்த்பந்்தட்ட ே்பாடடி

அரையிறுதிப்	ப�ோட்டிேள்
இன்று	கேோழும்பில்

கைாழுமபு ஹமீட அல் ஹூகெனி ைல்-
லூரியின் 80 ஆவது ்பகழே மா்ணவர்-
ைள ஏற்்பாடு கெய்த ஒக்ஸ்ே்பாட ஜனாதி-
்பதி கிண்ண ்பா்டொக�ைளுக்கு 
இக்டயி�ான உக்த்பந்்தட்ட 
ே்பாடடியின் அகரயிறுதிப ே்பாட-
டிைள ை்டந்்த 2020 ஆணடு 
நாடடில் ஏற்்பட்ட கைாேரானா 
க்தற்று ைார்ணமாை இக்டநி-
றுத்்தப்பட்டது. அ்தன் ்தற்ே்பாது 
இந்்த வரு்டம ந்டாத்துவ்தற்கு 
ைல்லூரியின் ்பகழே மா்ணவர்-
ைள குழு மற்றும அனுெரக்ண-
ோ்ளர்ைள ந்டவடிக்கை எடுத்-
துள்ளனர். அ்தன் முற்ைட்டமாை 
இரணடு அகரயிறுதிப ே்பாடடி-
ைள கைாழுமபு சிற்றி லீக் கம்தா-

னத்தில் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழகம மாக� 
1.30 மணிக்கு ஆரம்பமாைவுள்ளது. மு்தல் 
அகரயிறுதிப ே்பாடடியில் கென் ே்தாமஸ் 

ைல்லூரி அணியும ைளுத்துக்ற 
முஸ்லிம மத்திே ைல்லூரி 
அணியும ேமாதுகின்்றன. இரண-
்டாவது அகரயிறுதிப ே்பாடடியில் 
ஹமீட அல்ஹூகெனி ைல்லூரி 
அணியும நீர்கைாழுமபு மரிேஸ்-
க்டல்�ா ைல்லூரி அணியும ்ப�ப-
்பரீடகெ ந்டத்்தவுள்ளன.

அத்து்டன் இறுதிப ே்பாடடி எதிர்-

வரும 27ம திைதி கைாழுமபு குதிகர ்பந்்தே 
தி்டல் கம்தானத்தில் இ்டமக்ப்றவுள்ளது என 
ஏற்்பாடடுக் குழுவினர் க்தரிவித்்தனர். இந்்த 
அகரயிறுதிப ே்பாடடிைள இரணடு வரு்டங்-
ைளின் பின்னர் இ்டமக்பறுவது குறிபபி்டத்-
்தக்ைது. ை்டந்்த 2020ஆம ஆணடு மார்ச் 
மா்தம இ்டமக்பற்்ற ைாலிறுதிப ே்பாடடிைளு 
்டன் இந்்த ே்பாடடிைள கைாேரானாவால் 
்தக்டப்படடிருந்்தகம குறிபபி்டத்்தக்ைது.

சம்்ோந்துரை	விரளயோட்டுக்	ேழேம்	சம்பியன்	
மாளிமைக்ைாடு குறூப் நிருபர்

ொயந்்தமருது கிரிக்ைட ெமேம்ளனம ஒழுங்கு கெயது ந்டாத்-
திக் கைாணடிருக்கும 15 ஓவர்ைள மடடுப்படுத்்தப்பட்ட ைடின 
்பந்து கிறிக்ைட சுற்றுப ே்பாடடியின் இறுதிப ே்பாடடியும ்பரிெ-
ளிபபு விழாவும ை்டந்்த 17ம திைதி ொயந்்தமருது க்பாலிேவ-
ரிேன் விக்ளோடடு கம்தானத்தில் இ்டமக்பற்்றது. கிழக்கு 
மாைா்ணத்க்தச் ேெர்ந்்த 32 விக்ளோடடுக் ைழைங்ைள ்பங்-
ேைற்்ற, ை்டந்்த 6 மா்த ைா�மாை இ்டமக்பற்று வந்்த இந்்த 
சுற்றுப ே்பாடடியின் இறுதிப ே்பாடடி ொயந்்தமருது பி்ளாஸ்்டர் 
விக்ளோடடுக் ைழைத்திற்கும ெமமாந்துக்ற விக்ளோடடுக் 
ைழைத்திற்கும இக்டயில் இ்டமக்பற்்றது. நா்ணேச் சுழற்சியில் 
கவற்றி க்பற்்ற ெமமாந்துக்ற விக்ளோடடுக் ைழைம மு்தலில் 
துடுபக்படுத்்தாடி 15 ஓவர்ைளில் 3  விக்ைடடுக்ைக்ள இழந்து 

151  ஓட்டங்ைக்ளப க்பற்்றது. ்பதிலுக்கு துடுப்பாடிே ொயந்-
்தமருது பி்ளாஸ்்டர் விக்ளோடடு ைழைம, 15 ஓவர்ைளில் 5   
விக்ைடடுக்ைக்ள இழந்து 120 ஓட்டங்ைக்ளப க்பற்று ே்தால்-
வியிகன ்தழுவிக் கைாண்டது. ொயந்்தமருது கிரிக்ைட ெமேம-
்ளனத்தின் ்தவிொ்ளர் ஹக்கீம ெரிப ்தக�கமயிலும ்தக�வர் 
ரீ.ேை.எம.ஜலீல் மற்றும கெே�ா்ளர் இல்ோஸ் அஸீஸ் ஆகி-
ேோரின் கநறிப்படுத்்தலிலும இ்டமக்பற்்ற  ேமற்்படி நிைழ-
விற்கு ஸ்ரீ�ங்ைா க்பாதுஜன க்பரமுன ைடசியின் ைல்முகன 
க்தாகுதி அகமப்பா்ளர் றிஸ்லி முஸ்்த்பா பிர்தம அதிதிோை-
வும  ைல்முகன மாநைரெக்ப பிரதி ேமேர் ்றஹ்மத் மன்சூர், 
்டாக்்டர் கஜமீல் ஞா்பைார்த்்த கவத்திேொக� நிர்வாை கவத்-
திேர் ஏ.எம.முனீர், ்டவுன் ரவல்ஸ் முைாகமத்து ்பணிப்பா-
்ளர் ஏ.ேஜ .எம.ஜலீல், அல் அமானா நிறுவன ்பணிப்பா்ளர் 
ஏ.எல்.எம.்பரீட, ்றபீக் கைன்ஸ்கரக்ஸன் ்பணிப்பா்ளர் யு.எல்.

்றபீக், க்டலிகைாம க்பாறியிே�ா்ளர் எஸ்.எம.ஹலீம, ெமீமஸ் 
�ங்ைா ்பணிப்பா்ளர் ஏ.எம.ெமீம ஆகிேோர் கைௌரவ அதிதி-
ை்ளாைவும, அம்பாக்ற மாவட்ட கிறிக்ைட ைடடுப்பாடடு ெக்ப 
கெே�ா்ளர் சி்தத் லிேனாராயச்சி ஓயவுக்பற்்ற மக்ைள வங்கி 
முைாகமோ்ளர் எம.எஸ்.எம.மஸுட, சுற்றுபே்பாடடி ்தவிொ்ளர் 
ஏ.எம.நளீம, கொர்்ணம நகை மாளிகை பிரதிநிதி அஹமட 
க�வகவ ஆகிேோர் விேெ்ட அதிதிை்ளாைவும ை�ந்து கைாண-
்டனர். இறுதிப ே்பாடடியில் கவற்றிக்பற்்ற ெமமாந்துக்ற 
விக்ளோடடுக் ைழைத்திற்கு 25,000 ரூ்பா ்ப்ணப்பரிசும, ெம-
பிேன் கிண்ணமும, 2வது இ்டமக்பற்்ற ொயந்்தமருது பி்ளாஸ்-
்டர் விக்ளோடடுக் ைழைத்திற்கு 15,000 ரூ்பா ்ப்ணப்பரிசும 
வழங்ைப்பட்டன.

ஆட்டநாேைனாை ெமமாந்துக்ற விக்ளோடடுக்ைழைத்க்தச் 
ேெர்ந்்த எச்.ஆர்.எம. இஸ்மத் க்தரிவு கெயேப்பட்டார்.

திேதி																			அணி																			ர்தோனம்			பேைம்
்ோர்ச்	26	 கசன்ரன-கேோல்கேோத்தோ	 கென்ேபே		 7.30
்ோர்ச்	27	 கேல்லி-மும்ர�		 பிைோப�ோர்ன்		 3.30
்ோர்ச்	27	 �ஞசோப்-க�ஙேளூர்		 �ட்பேல்		 7.30
்ோர்ச்	28	 குஜைோத்-லக்பனோ		 கென்ேபே		 7.30
்ோர்ச்	29	 ரைதைோ�ோத்-ைோஜஸ்தோன்	 எம்.சி.ஏ.		 7.30
்ோர்ச்	30	 க�ஙேளூர்-கேோல்கேோத்தோ	 பிைோப�ோர்ன்	 7.30
்ோர்ச்	31	 லக்பனோ-கசன்ரன	 பிைோப�ோர்ன்	 7.30
ஏப்ைல்	01	 கேோல்கேோத்தோ-�ஞசோப்	 கென்ேபே	 7.30
ஏப்ைல்	02	 மும்ர்-ைோஜஸ்தோன்	 �ட்பேல்	 3.30
ஏப்ைல்	02	 குஜைோத்-கேல்லி		 எம்.சி.ஏ.	 7.30
ஏப்ைல்	03	 கசன்ரன-�ஞசோப்	 பிைோப�ோர்ன்	 7.30
ஏப்ைல்	04		ரைதைோ�ோத்-லக்பனோ	 �ட்பேல்		 7.30
ஏப்ைல்	05		ைோஜஸ்தோன்-க�ஙேளூர்	 கென்ேபே	 7.30
ஏப்ைல்	06		கேோல்கேோத்தோ-மும்ர�	 எம்.சி.ஏ	 7.30
ஏப்ைல்	07		லக்பனோ-கேல்லி		 �ட்பேல்		 7.30
ஏப்ைல்	08		குஜைோத்-�ஞசோப்	 க�ஙேளூர்	 7.30
ஏப்ைல்	09		கசன்ரன-ரைதைோ�ோத்	 �ட்பேல்	 3.30
ஏப்ைல்	09		க�ஙேளூர்-மும்ர�	 எம்.	சி.	ஏ		 7.30
ஏப்ைல்	10		 கேோல்கேோத்தோ-கேல்லி	 க�ஙேளூர்	 3.30
ஏப்ைல்	10		 ைோஜஸ்தோன்-லக்பனோவ்	 கென்ேபே	 7.30
ஏப்ைல்	11		 ரைதைோ�ோத்-குஜைோத்		 �ட்பேல்		 7.30
ஏப்ைல்	12		 கசன்ரன-க�ஙேளூர்		 �ட்பேல்		 7.30
ஏப்ைல்	13		 மும்ர�-�ஞசோப்		 எம்.சி.ஏ		 7.30
ஏப்ைல்	14		 ைோஜஸ்தோன்-குஜைோத்	 �ட்பேல்		 7.30
ஏப்ைல்	15		ரைதைோ�ோத்-கேோல்கேோத்தோ	 க�ஙேளூர்	 7.30
ஏப்ைல்	16		மும்ர�-லக்பனோவ்		 க�ஙேளூர்		 3.30
ஏப்ைல்	16		 கேல்லி-க�ஙேளூர்		 கென்ேபே		 7.30
ஏப்ைல்	17		 ரைதைோ�ோத்-�ஞசோப்		 �ட்பேல்		 3.30
ஏப்ைல்	17		 குஜைோத்-கசன்ரன	 எம்.	சி.	ஏ	 7.30
ஏப்ைல்	18		 கேோல்கேோத்தோ-ைோஜஸ்தோன்	 பிைோப�ோர்ன்	 7.30
ஏப்ைல்	19		லக்பனோவ்-க�ஙேளூர்		 �ட்பேல்		 7.30
ஏப்ைல்	20		கேல்லி-�ஞசோப்	 எம்.	சி.	ஏ.	 7.30
ஏப்ைல்	21		 கசன்ரன-மும்ர�		 �ட்பேல்		 7.30
ஏப்ைல்	22		கேல்லி-ைோஜஸ்தோன்	 எம்.	சி.	ஏ.		 7.30
ஏப்ைல்	23		கேோல்கேோத்தோ-குஜைோத்	 �ட்பேல்		 3.30
ஏப்ைல்	23		க�ஙேளூர்-ரைதைோ�ோத்	 க�ஙேளூர்	 7.30
ஏப்ைல்	24		லக்பனோவ்-மும்ர்		 கென்ேபே		 7.30
ஏப்ைல்	25		கசன்ரன-�ஞசோப்		 கென்ேபே		 7.30
ஏப்ைல்	26		க�ஙேளூர்-ைோஜஸ்தோன்	 எம்.சி.ஏ	 7.30
ஏப்ைல்	27		குஜைோத்-ரைதைோ�ோத்		 கென்ேபே		 7.30
ஏப்ைல்	28		கேோல்கேோத-கேல்லி		 கென்ேபே		 7.30
ஏப்ைல்	29		லக்பனோவ்-�ஞசோப்		 எம்.சி.ஏ.		 7.30
ஏப்ைல்	30		குஜைோத்-க�ஙேளூர்	 க�ஙேளூர்		 3.30
ஏப்ைல்	30		ைோஜஸ்தோன்-மும்ர�	 �ட்பேல்		 7.30
ப்	01	 கேல்லி-லக்பனோவ்	 கென்ேபே		 3.30
ப்	01	 ரைதைோ�ோத்-கசன்ரன	 எம்.	சி.	ஏ.	 7.30
ப்	02		 கேோல்கேோத்தோ-ைோஜஸ்தோன்	 ெோன்ேபே		 7.30
ப்	03		 குஜைோத்-�ஞசோப்	 �ட்பேல்	 7.30
ப்	04		 க�ஙேளூர்-கசன்ரன		 எம்.	சி.	ஏ.		 7.30
ப்	05		 ரைதைோ�ோத்-கேல்லி		 பிைோப�ோர்ன்		 7.30
ப்	06		 குஜைோத்-மும்ர�	 பிைோப�ோர்ன்	 7.30
ப்	07		 �ஞசோப்-ைோஜஸ்தோன்	 ெோன்ேபே	 3.30
ப்	07		 லக்பனோவ்-கேோல்கேோத்தோ	 எம்.	சி.	ஏ.	 7.30
ப்	08		 ரைதைோ�ோத்-க�ஙேளூர்		 ெோன்ேபே	 3.30
ப்	08		 கேல்லி-கசன்ரன		 �ட்பேல்		 7.30
ப்	09		 மும்ர�-கேோல்கேோத்தோ	 �ட்பேல்		 7.30
ப்	10		 லக்பனோவ்-குஜைோத்		 எம்.	சி.	ஏ.		 7.30
ப்	11		 ைோஜஸ்தோன்-கேல்லி	 �ட்பேல்		 7.30
ப்	12		 மும்ர�-கசன்ரன	 கென்ேபே	 7.30
ப்	13		 க�ஙேளூர்-�ஞசோப்	 பிைோப�ோர்ன்	 7.30
ப்	14		 ரைதைோ�ோத்-கேோல்கேோத்தோ	 எம்.	சி.	ஏ.	 7.30
ப்	15		 குஜைோத்-கசன்ரன	 ெோன்ேபே	 3.30
ப்	15		 லக்பனோவ்-ைோஜஸ்தன்	 பிைோப�ோர்ன்	 7.30
ப்	16		 �ஞசோப்-கேல்லி	 �ட்பேல்	 7.30
ப்	17		 ரைதைோ�ோத்-மும்ர�	 ெோன்ேபே	 7.30
ப்	18		 கேோல்கேோத்தோ-லக்பனோவ்	 �ட்பேல்	 7.30
ப்	19		 க�ஙேளூர்-குஜைோத்	 ெோன்ேபே	 7.30
ப்	20		 ைோஜஸ்தோன்-கசன்ரன	 க�ஙேளூர்	 7.30
ப்	21		 மும்ர�-கேல்லி	 ெோன்ேபே	 7.30

ஐ.	பி.	எல்.	ப�ோட்டி	அட்ேெரை	ெரு்ோறு
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என் தநமத
 என் கரஙகளில் ஒப்பமைதத
 தினகரன் நீ 
என்மன இன்று வமர
 கரம் பிடிதது
 அமழதது வருகிறாய் -மாணிக்கமாய் 
என்மன ஒப்பமிட்டு 
தினம் என் கரஙகளில்
 நீ
 தினம் உன் கரஙகளில்
 நான்
காமையில் நாஙகள்
 காணும்
 முதல் சூரியனன
எஙகள் ்பாைப புததகஙகன�ாடு
 ்பயணம் செய்தவன் நீ
 அறிமவ 
 அள்ளிப ்பருக்கிய
 ்பல்கமைக்கழகம் நீ 
எஙகள் வாழக்மகப ்பாமதமயயும்
 செப்பனிட்ைவனன
 உன் விழிக�ால்தானன
 உைகதமதத தரிசிதனதாம் 
 உன் வழிக�ால்தானன
 இைக்கியததில் நிமை ச்பற்னறாம் 
உன் செய்திகள்
 எஙகள் உைகதமதச் செய்தது
 உன் இைக்கியம்
 எஙகளுக்கு உயினராட்ைம் தநதது  
சிறுவயதினைனய உன்மன
 அமையா�ம் கணனைாம் 
 நீ எஙகளுக்கு
 அமையா�ம் தநதாய் 
தினகரன் வாெகன்
 என்ற  அமையா� அட்மைனயாடு 
மாச்பரும் ெம்பகளிலும்
 உைா வரும் நாஙகள் 
எஙகம�சயல்ைாம்
 என்சறன்றும் தூக்கிபபிடிக்கும் 
 நீ
 உன் அன்பில் துவணடு
 உன் காைடியில்  நாஙகள் 
உனக்கு
 சதாணணூறு வயது
 எனினும்
 தமிழ ன்பால் இ�மமயாய்
தினகரனன நீ எஙகளுக்கு
 சவறும் ்பததிரிமக அல்ை;
 வாழக்மக  ! 
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தமிழக் கவி
சேசுகின்ார்

 

ப�ோர் மனிதர்்களை உலுப்பிப் ப�ோடுகிறது. 
ஒரு சிலருளைய அதி்கோர வெறி, நோன் 
என்னும் அ்கநளத, தன்ளனை நிறுவும் 

ஆணெம் �லலோயிரம் என்னை �ல ப்கோடிக்கணக்கோனை அப்�ோ-
வி்களைப் �ழி தீர்ககிறது. எதுவுபம வெயயோமல தணைளனைககு 
ஆைோகின்றனைர்.  

   ம்கோ�ோரத யுததம் �ோணைெர்்கள் ஐெருளைய வீட்டுக்கோனைது. 
ஆனைோல அதில �தினைோறோயிரம் அககுபறோனி பெளனை வீரர்்கள் 
வ்கோலலப்�ட்ைோர்்கள். அெர்்களுளைய குடும்�ததினைர் ்கோலம் 

முழுதும் ்கணணீர் விட்ைனைர். ஆனைோல வெற்றிளய வ்கோணைோடி-
யது �ோணைெரோஜ்ஜியம். முதலோம் இரணைோம் உல்கப்ப�ோர்்கள் 
ஏன் எதற்்கோ்க யோருக்கோ்க என்பற வதரியோல ப்கோடிக்கணக்கோ-
னைெர்்கள், உைளல உயிளர. உளைளம்களை உறவு்களை ஏன் 
உறுப்பு்களைக கூைவும் இழநது துயருற்றனைர். ப�ோளர முடி-
வுககு வ்கோணடு ெநது ஒப்�நதம் ப�ோட்ை பின்னும் அநத இழப்-
பு்கள் ்கெனிக்கப்�ைவிலளல. யோர் யோருககு எநதைவு நிலம் 
என்�பத முடிெோனைது. 

இப்ப�ோதும் அப்�டிததோன் '�ளனைமரததுககு பதள்்கடிததோல 
வதன்ளனை மரததுககு வநறி்கட்டுமோம்' என்வறோரு �ழவமோழி 
இருககிறது. இதில என்னை பெடிகள்க என்றோல அது உண-
ளமதோன் உகளரனில ெணளை நைககிறது ஆனைோல உலகின் 
�ல �ோ்கங்களுககும் வநறி ்கட்டிவிட்ைது. குறிப்�ோ்க சிறீலங்கோ 
மனிதர்்கள் ெோழத தகுதியற்ற நிலமோ்க மோறி ெருகிறது. 

உயிரினைங்கள் ெோழத தகுதியோனை இைம் என்�து அெற்றுக-
்கோனை உணவு, நீர் தஙகுமிைம் என்�ெற்ளற ெழங்கக கூடிய 
இைமோ்க இருநதோ்க பெணடும். இளெ அளனைததும் கிளைக்க 
அஙப்க தூய ்கோற்று இருநதோ்க பெணடும். முப்�தோணடு 

ப�ோர் ஆரம்பிதத சில ெருைங்களிபலபய ்கைலெலயத தளைச்-
ெட்ைம் ெநதுவிட்ைது.  ஸ்ரீலங்கோவின் மூன்றிவலோரு �ஙகு 
்களரப்பிரபதெங்களை வ்கோணடிருநத தமிழர்்கள் அெற்-
றில வ�ரும் �குதி்களை �ளை மு்கோம்்களின் ஆககிரமிப்பில 
இழநது ப�ோனைோலும், ்களரபயோர �்கல மீன்பிடியில மட்டுபம 
தமது �குதி மக்களுககு ப�ோதிய ்கைலுணளெ ெழங்க முடிந-
தது. 

   விெெோயி்கள் �ட்ை துயரம் வெோலலும் தரமன்று வ�ரும்-
�ோலும் வெயள்க �ணணப்�டும் �யிர்்களுககு அெர்்கள் ெரி 
்கட்டினைோர்்கள். வநற்வெயள்க வெயபெோர் குறிததைவு வநலளல 
ப�ோருககு தோனைம்?! வெயய பெணடியிருநதது. இநத நிளல 
மோற ஒவவெோரு குைததின் விெெோயப் �ஙகிலும் இரணடு 
ஏக்கர் ெயளல அநத �ங்கோைர்்கள் தமது வெலவில விளததது 
்கெனிதது அறுெளை வெயது வ்கோடுததோர்்கள். ஆனைோலும் 
வநல விற்்க முடியோமல பதஙகியதோல வீடு்களில �ோளனையில 
பெோறிருநதது. �சுக்களின் வ�ருக்கம் �ோல �ோளனை்கள் 
நிளறநது கிைநதனை. ்கறளெ மோடு்களை அதி்கமோ்க ளெததி-
ருநத �ணளண்களில �ோல ்கறநது வ்கோடுப்�தற்கு கூலியோட்-
்கள் வென்றனைர். கூலி என்னை வதரியுமோ? இரணடு �ோளனை்கள் 
�ோல ்கறநதோல ஒரு�ோளனை மோட்டுக்கோரருககு மறு�ோளனை 
்கறநதெருககு. என்றோல அெர்்கள் வீட்டிலும் �ோலதயிர் வநய 
என்�னை மிள்கயோ்க கிளைததனை. நோட்டு மோடு்களை ள்கவிட்டு 
சீளம மோடு்களை ெைர்ககும் இநதக ்கோலததில. அநதப்�ோலும் 
வெளியூர்்களுககு அனுப்�ப்�டுெதோல கிரோமெோசி்களுககு 
�ோல கிளைப்�திலளல. ப�ோளர ஆரம்பிததெர்்கள் நைததியெர்-
்கள் எதுவிதமோனை ்கஷைமும் �ைோமல ப�ோளர மட்டும் வெயத-
னைர். மக்கள் அணியும் ஆளை்களுககும் உணணும் உணவுக-
கும் தஙகும் இைததுககும் மோறி மோறி அளலநதனைர். நோன்கு 
எறி்களண்கள் வீழநதோல அநத ஊளரவிட்டு வெளிபயறி அய-
லூருககு வெலல பெணடும் அஙப்க ெோழெோதோரதளத புதிதோ்க 
பதைபெணடும். விளததத �யிளர அறுெளைககு தயோரோனை 
நிளலயில ள்கவிட்டு-
விட்டு ஓடியெர்்களின் 
எணணிகள்க மி்க 
அதி்கம். பூவும் பிஞ்சு-

மோ்க ்கோயததுக வ்கோணடிருககும் மரக்கறித பதோட்ைதளத ்கண-
ணீர்மல்க ள்கவிட்டுச்வென்ற விெெோயி்கள் அதி்கம். 

வ�ோருட்்களுக்கோனை விளலளய விடுங்கள். அததியோெ-
சிய பதளெ்களை மட்டுபம நோம் நிளறபெற்ற முயன்பறோம். 
நிெோரணம் ெழஙகும் நியோய விளலக ்களைக்கோரர் ஒரு அரெ -
ளனைப்ப�ோல �ெனிெநதோர். அநத நிெோரண மட்ளை்களை 
ெழஙகும் நிர்ெோ்கததினைர் அளதவிை ஒரு�டி பமலோ்க அதி -
்கோரததிலிருநதனைர். அஙப்க வ�ோதுமக்களுககு மீைோயவு -
்கள் அடிக்கடி நைநததோல அெர்்கள் பெறு வதோழில்களுககு 
வெலல முடியோமல பெோர்நது ப�ோயினைர். ஆயிற்றோ....?

இன்று ஒவவெோரு எரிவ�ோருள் நிரப்பு நிளலயங்களி -
லும் ெோ்கனைங்கள் நிளர்கட்டி நிற்கின்றனை. மணவணண -
ளணககும் வெற்றுக்கலன்்களை அடுக்கடுக்கோ்க நிளர்கட்டி 
ளெததுவிட்டு ்கோததிருககும் மக்கள்  அதி்கமோ்க உள்ைது. 
இப்�டி எணளணககுதங்களில விெெோயி்கபை மி்க அதி்க -
மோ்க நிற்கின்றனைர். இனிபமல விெெோயம் வெயயப்ப�ோ -
ெதிலளல எனை �லர் அலுததுக வ்கோள்கிறோர்்கள். ஒரு 
விெெோயின் வ�ோழுது ஒவவெோரு நிமிைமும் வ�றுமதியோ -

னைது. அளத இப்�டி ெரிளெயில ப�ோககிவிட்டு அென் 
என்னை வதோழிளல வெயய முடியும். . '�ளனையோல விழுந -
தெளனை மோபைறி மிதிச்ெமோதிரி' நிளரயில நின்றோலும் 
அெனைது அன்றோை பதளெக்கோனை எரிவ�ோருளை வ�ற 
முடியவிலளல. 

   எரிவ�ோருள் நிரப்பு நிளலயங்களில புதிதோ்கவும் 
ஆட்்கள் பெளலககு இளணததுள்ைோர்்கள். அெர்்களுககு 
பெளலயும் புரியவிலளல மக்களின் பநரமும் புரிய -
விலளல. என்றோலும் இயன்றைவு மக்களுககு சினைம் 
ெரோத�டிககு சிரிதத�டி ்கைளமயோற்றுகிறோர்்கள்.

   இது இப்�டியிருக்க ்கோலநளை்கள் ளெததியநிளல -
யததில �திவிட்ை ப்கோழிககுஞ்சு்களை வ�று�ெர்்கள் 
ெரவிலளல எனை வதரிகிறது. ்கோரணம் ப்கோழி்களுக -
்கோனை உணவின் பிரம்மோணைமோனை விளலபயற்றம். 
ப்கோழிபயோ முட்ளைபயோ விளல ஏறவிலளல. ஆனைோல 
ப்கோழிக்கோனை தீெனைம் ஒரு மோதததில இரு�தளதநது 
கிபலோவிற்கு நோலோயிரமோ்க ஏறியுள்ைது. �ளழய விளல -
யிலிருநது வதோைோயிரதது ஐம்�து ரூ�ோ அதி்கரிததுள் -
ைது. நோலோயிரதது முன்னூறு விற்ற முட்ளைகப்கோழியில 
தீன் ஏழோயிரததுமுநநூற்று எண�து ரூ�ோ... முடியுமோ 
ப்கோழிளய ெைர்தது நோைோநதம் அதற்கு வெோநதப்� -
ணததில தீெனைம் ளெப்�ளதவிை அெற்ளற விற்றுவிை -
லோம். என்�பத தீர்மோனைமோகிவிட்ைது. ப்கோழிச்ெநளதயில 
ஒருெர் தனைது வெோநதக ப்கோழி்களை மி்க குளறநத 
விளலயில விற்றுக வ்கோணடிருநதோர். 'எப்�டி இது உங -
்களுககு ்கட்டுப்�டியோகுமோ?' என்று ப்கட்கும் ப�ோபத 
மனைதிற்குள் 'திருட்டுக ப்கோழியோ்க இருககுபமோ'  என்ற 
ெநபத்கமும் ெநதது. அெர் வெோன்னைோர் ' என்னை வெயய 
வீட்டில பிள்ளையை �ட்டினி ப�ோை ஏலோது. ப்கோழிககும் 
தீன்விளலயும் அதி்கம் அதோன் விததுத வதோளலப்�ம் 
எணடு' ஒரு ்கோலநளை ெைர்ப்�ோைரின் நோவில ெநத 

ெோர்தளத 'விததுத வதோளலப்�ம் என்று' ஒரு ்கோலததில 
இநதக ப்கோழி்கபை அெர்்கைது ெோழெோதோரமோ்க இருந -
தது. இன்று அளெ்கபை அெருககு சுளமயோகிவிட்ைது.
நோன் கூை எனைது வீட்டுத பதோட்ைதளத ப்கோழி்களுக்கோ்க 
திறநது விை தீர்மோதது விட்பைன் ்கோரணம் ெோழதபதோட்ைம் 
ப�ோை நிளனைதது ெோளழதபதோட்ைம் ப�ோட்பைன். ஆனைோல 
ஒரு ெருைம் ்கைநது அநத ெோளழ வ�ன்னைம் வ�ரிய 
குளல ப�ோட்ைது. ஆனைோல அதன் வ�றுமதி வெறும் நூற்றி 
ஐம்�துதோன். எதற்கு? அளத வெட்டிக கீபழ ப�ோட்ைோல 
ப்கோழி்களுககு ஒரு நோள் தீெனைமோகும் நோநூறு ரூ�ோ மிகு -
தியோகும். ம்... எப்�டிவயலலோம் ்கணககுப் ப�ோட்ைோலும் 
பதங்கோய இலலோமல மரக்கறி்கள் இலலோமல, வெங்கோ -
யம் புளி இலலோமல, �ோலமோ இலலோமல, �ச்ளெததண -
ணியில �ருப்ள� பெ்கவிட்டு பெோற்றில குளழததுணை 
அநத நோட்்கள் ஏரோைமோனை மக்களை யுதத ெலயததுககுள் -
ளிருநது ரோணுெததிைம் ஓை ளெததது, அபதப�ோல இப்� -
வும் மக்கள் ஓைததோன் நிளனைககிறோர்்கள். இது எங்க ப�ோய 
முடியப்ப�ோகுபதோ.

இப்பவும் ஓடத்தான் 
நினைக்கிறதார்கள் மக்்கள்

பி. விரசிங்கம்....?

பெணகள் தூய்மம 
துவாய் உற்்பததி-
யில் இைஙமகயின் 

முன்னணி வர்ததக நாமமான ஈவா (நுஎய)  ச்பண-
களுக்கு வலுவூட்டும் வமகயில் புதிய திட்ைமான 
'தியனிய' திட்ைததின் இன்சனாரு கட்ைதமத 
அணமமயில் செயற்்படுததியுள்�து. 

்பாைொமை மாணவிகளின் நைமன கருததிற்-
சகாணடு நாடுதழுவிய 
ரீதியில் முன்சனடுக்-
கப்படும் இததிட்ைமா-
னது ச்பணகள் மற்றும் 
சிறுவர் அபிவிருததி, 
முன்்பள்ளிகள் மற்றும் 
முதன்நிமைக் கல்வி, 
்பாைொமைகள் உட்-
கட்ைமமபபு மற்றும் 
கல்விச் னெமவகள் 
இராஜாஙக அமமச்-
ெர் பியல் நிஷாநத டி 
சில்வா மற்றும் அமமச்-
சின் ஒததுமழபபுைன் 
முன் ச ன டு க் க ப ்ப டு -
கின்றது.  

'தியனிய' திட்ைததின் பிரதான னநாக்கம், ெகை 
்பாைொமை மாணவிகளுக்கும் தமது மாதவிைாய் 
காைப்பகுதியில் அவசியமாக அமமநதிருக்கும் 
தூய்மமத துவாய் னதமவமய நிவர்ததி செய்து-
சகாள்வதற்கு வெதியளிப்பதாக அமமநதுள்�து. 

முதற்கட்ைமாக  நாடு முழுவதும் னதர்நசதடுக்-
கப்பட்ை 250 ்பாைொமைகள் உள்வாஙகப்பட்டு, 
இததிட்ைம் முன்சனடுக்கப்ப்பட்ைது. அப்பாை-
ொமைகளுக்கு தூய்மம அலுமாரிகள் வழஙகப-
்பட்டு, அதில் தூய்மமத துவாய் வழஙகப்படும். 
அதமனத சதாைர்நது ஒவசவாரு ்பாைொமைக்-
கும் விஜயம் செய்து, ச்பணகள் மாதவிைாய் 
காைப்பகுதியில் தூய்மமயாக இருக்க னவண-
டியதன் முக்கியததுவம் சதாைர்பில் விழிப-
புணர்வூட்டும் நைவடிக்மககள் முமறயாக 
்பயிற்சிகம�ப ச்பற்ற நிபுணர்களினூைாக முன்-
சனடுக்கப்படும்.

'தியனிய' திட்ைததில் முக்கிய ்பஙகளிபம்ப 
நுஎய வழஙகுவதுைன்,அரொஙகததின் இைக்-
கான ெகை ்பாைொமை மாணவியருக்கும் இைவ-
ெமான முமறயில் தூய்மம துவாய்கம� வழங-
கும் திட்ைததுக்கு ்பஙகளிபபு வழஙகும்.

'தியனிய' செயற்திட்ைம் 2022 வருைததிற்கான 
அஙகுரார்ப்பண நிகழவில் ச்பணகள் மற்றும் 
சிறுவர் அபிவிருததி, முன்்பள்ளிகள் மற்றும் 
முதன்நிமைக் கல்வி, ்பாைொமைகள் உட்கட்ை-
மமபபு மற்றும் கல்விச் னெமவகள் இராஜாஙக 

அமமச்ெர் பியல் நிஷாநத டி சில்வா, அமமச்சின் 
செயைா�ர் குமாரி ஜயனெகர, இைஙமக மகளிர் 
்பணியகததின் ்பணிப்பா�ர் ெம்்பா உ்பனென, 
னதசிய மகளிர் குழுவின் தமைவி எஸ்.பி. திொ-
நாயக்க, சகபபிட்ைல் மகாராஜா நிறுவனததின் 
குழுமப ்பணிப்பா�ர் சுரஙக ஜயைத, சகபபிட்-
ைல் மகாராஜா நிறுவனததின் குழுமப ்பணிப்பா-
�ர் ொநதி்பகீரதன் உட்்பை அநத நிறுவனததின் 
முகாமமததுவ உறுபபினர்கள் ்பைர் கைநது-
சகாணைனர். 

இநதத திட்ைம் சதாைர்்பாக கருதது சதரிவிதத 
எணணக்கரு ஸ்தா்பகரும் இராஜாஙக அமமச்-
ெருமான பியல் நிஷாநத டி சில்வா, நாடு முழு-
வமதயும் னெர்நத ச்பணகள் ்பாைொமைகளில் 
்பயிலும் மாணவியருக்கு அவர்களின் மாதவி-
ைாய் தூய்மமத னதமவகம� நிவர்ததி செய்யும் 
வமகயில் இைவெமாக தூய்மம துவாய்கம�ப 
ச்பற்றுக் சகாடுக்கும் னநாக்குைன் 'தியனிய' 
திட்ைம் வடிவமமக்கப்பட்டுள்�து என்றார்.  

சர்வதேச மகளிர தினத்ே முன்னிட்டு 
பாடசா்ை மாணவியர மததியில்  

ன் இன்னும் உயிர்பபுைன் 
இருக்கினறன்"--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - சமாழிச்ப-
யர்பபும் சதாகுபபும் னமற்கு-
ைகின் இஸ்ைாமிய செயற்-

்பாட்ைா�ர்க�ான ச்பண ஆளுமமகள் 
்பதின்மரின் ஆஙகிை உமரயின் தமி-
ழாக்கமாகவும் இஸ்ைாதமத இஸ்ைா-
மிய முமறயுைன் அறிவுபூர்வமாக மக்-
களிைம் எப்படி சென்றமைய செய்ய 
னவணடும் என்்பதமனயும் இநத தமி-
ழாக்க உமரயிமன இல்மை...ச்பாக்-
கிஷததிமன அழகிய முமறயில் 
எம்முன் மவக்கிறார் நாைறிநத 
்பன்முக ஆளுமமயா�ர் எழுததா�ர் 
அஷரரஃப சிஹாபதீன் . ”இஸ்ைாம் 
ன்பொதீர்கள் முன்மாதிரி முஸ்லிமாக 
வாழநதுக் காட்டுஙகள்” என்சறாரு 
வெனததிற்னகற்்ப.... .இஸ்ைாமிய-
னாக பிறநது வாழநது சகாணடிருக்-
கினறாம் என்று மார்தட்டிக் சகாள்வ-
மதவிை இஸ்ைாதமத எப்படி 
நுணணறிவுைன் உள்வாஙகி அதன் 
அடிதத�தமத எப்படி 
புரிநதுக்சகாணடு குர்ஆன் --ஹதீமை 
எப்படி பின்்பற்ற னவணடுசமன்்பத-
மனயும் இபபுததக உமரகள் எம்மு-
ைன் அழகான முமறயில் உமரயாடு-
கின்றன. இபபுததகததின் ்பதது 
தமிழாக்க உமரகள் சயஸ்மின் 
முஜாஹித என சதாைஙகி சஷய்க்கா 
முஸ்லிமா புர்முல்லின் உமரயுைன் 
முடிவமைகிறது. 
அவர்களின் கருததுச் செறிவுமிக்க 
உமரகள் எமது உள்�ஙகம� ஆத-
மார்ததமான ரீதியில் ஈர்ப்பனதாடு 
கைநதகாை இஸ்ைாமிய நமைமுமற 
வாழவியலின் ்பை மகனெதஙகம�-
யும் உணர்ததிச் செல்கிறது. 
“நான் இன்னும் உயிர்பபுைன் இருக்-
கினறன்.” நாம் எப்படி புததகததுைன் 
ையிததிருக்கினறாம் என்்பமதவிை 
நாம் செல்லும் ்பாமதமய இன்னும் 
சதளிவாக்கி மனதில் ஒரு சவளிச்ெத-
மதயும் இவவுமரகள் மூைம் எமக்கு 

ஒரு னெதிமயயும் ்பதிக்கிறார். அஷ-
ரரஃப சிஹாபதீன். அதனதாடு இநத 
ச்பண புததிஜீவிகள் சவறுமனன 
ச்பயருக்கும் புகழுக்கும் ஊைகஙகள் 
வெப்பட்ைவர்கள் அல்ை என்்பதும் 
சதளிவாகிறது. 
னமலும் மிக முக்கிய சிைரால் ஜீர-
ணிக்க முடியாத ஒரு உணமமயும் 
தனது கருததுமரயில் ்பதிக்கிறார் 
நூைாசிரியர்.

”ெர்வனதெ ரீதியாக இஸ்ைாமிய 
அம்ெஙகள் குறிதது உமரகள் நிகழத-
தும் ஆணகம�ததான் நமது சூழல் 
ச்பரும்்பாலும் அறிநது மவததிருக்கி-
றது. 

அவர்க�து கருததுக்கள் ச்பரிய 
அ�வில் விொைமான ்பரபபுகளில் 
்பகிர்நதுக் சகாள்�ப்படுகின்றன. 

ஆனால் அவர்களுக்கு நிகராக 
இஸ்ைாமிய அம்ெஙகள்்பற்றி உமர 
நிகழததுவது மட்டுமின்றிச் சிைனவ-
ம�களில் அவர்கம�விைத மதரி-

யமாக ச்பாதுசவளியிலும் உரததுக் 
குரல் சகாடுக்கும் ்பை முஸ்லிம் 
ச்பணகள் உைக�ாவிய ரீதியில் 
வாழநது சகாணடும். செயற்்பட்டுக் 
சகாணடும் இருக்கிறார்கள். இருந-
தும் நமது சூழல் அமதக் குறிபபிட்ை 
அ�வுக்னகனும் அறிநதுக் சகாள்�-
வும் இல்மை. அறிநது சகாள்� முய-
ைவும் இல்மை  என்்பதுதான் கவ-
மைக்குரியது. 

உணமமதான் எமது ெமூகம் ச்பரும்-
்பாலும் ச்பணகளின் திறமன கணடுக் 
சகாள்வதில்மை. 

ஆணகளின் ஆதிக்க மனப்பான்மம-
தான் ..ச்பணகம� முன்நிறுததுவது..
குமறவாக உள்�து. 

இறுதியாக ஒவசவாருவரும் கட்-
ைாயமாக வாஙகிப்படிதது உள்வாஙக 
னவணடிய ஒளிக் கைல் இபபுததகம். - -

அஷ்ரஃப் சிஹாப்தீன் தந்துள்ள பொக்கிஷம்
நான் இன்னும் உயிர்ப்புடன் இருக்கிறேன் 

 என். நஜ்முல் ஹுசைன்...?

மு்ல் சூரியன்

'தியனிய' திடடம்

பாத்திமா நளீரா....?
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மமாட்ார் மைக்கிள் மேட்ரி ைநமதையில் 
இலஙமகையின்  முன்மனாடி நிறுவனமாகை விளஙகும் 
லீ்ர் கையிஜி மேட்ரி தைனியார் நிறுவனம்,மகைத்தைாழில் 
அபிவிருததி ைமேயினால் (IDB) ஏற்ோடு ்ையயபேட் 
சிறநதை மகைத்தைாழில் 2022 விருது விழாவில் 
மமாட்ார் வாகைன உதிரிோகைஙகைள் உற்ேததிப பிரிவின், 
ோரியளவிலான பிரிவின் தைஙகைவிருமதை ்வன்றுள்ளது. 

மம ற்ேடி விருது விழா மவாட்ர்ஸ் ஏஜ் 
ம�ாட்லில் அணமமயில் நம்்ேற்றது. 2016 
ஆம் ஆணடில் மமாட்ார் மைக்கிள் மேட்ரி 
உற்ேததி ந்வடிக்மகைமய ஆரம்பிததை லீ்ர் கையிஜி 
நிறுவனம் இலஙமகையில் முதைலாவது மமாட்ார் 

மைக்கிள் மேட்ரி உற்ேததி நிறுவனம் என்ற 
்ேருமமமய ் ேறுகின்றது. நிறுவனதமதை ் தைா்ஙகிய 
ஆரம்ேததிமலமய ஐளுழு 9001 : 2015 தைரச் ைான்றிதைமழ 
்வன்ற லீ்ர் கையிஜி நிறுவனம் உலகின் மிகைப்ேரிய 
மமாட்ார் மைக்கிள் மேட்ரி உற்ேததி நிறுவனமான 
கையிஜி நிறுவனதது்ன் ்தைாழில்நுடே ஒததுமழபமே 
்ேற்றுக்்கைாணடு தைமது உற்ேததி ந்வடிக்மகைகைமள 
மமற்்கைாள்வதைால் ைர்வமதைை தைரதது்ன் கூடிய 
உற்ேததிகைமள மமற்்கைாள்கிறது.

எப்ோழுதும் புதிய ்தைாழில்நுடேதமதை 
இமைததுக்்கைாணடு ஆகைச் சிறநதை உற்ேததிகைமள 
வழஙகுவதைற்கு நாம் ந்வடிக்மகை எடுக்கின்மறாம். 

எமது உற்ேததிகைள் மீது வாடிக்மகையாளர்கைள் 
மவததுள்ள நம்பிக்மகைமய உள்ளேடிமய தைக்கைமவததுக் 
்கைாள்வதைற்கு நாம் ் தைா்ர்ச்சியாகை ந்வடிக்மகை எடுதது 
வருகிமறாம். குறிபோகை மேட்ரிகைமள இறக்குமதி 
்ையவதைற்கு இலஙமகையிலிருநது ்வளிநாடுகைளுக்கு 
அனுபேபேடுகின்ற அன்னியச் ்ைலாவணிமய 
குமறததுக் ் கைாள்வதைற்கு எம்மால் முடிநதுள்ளது. இநதை 
்வற்றிக்கு உறுதுமையாகை நின்ற ஊழியர்கைளுக்கும் 
நா்்ஙகிலுமுள்ள விற்ேமன முகைவர்கைளுக்கும் 
என்னும்ய மனமார்நதை நன்றிமய ்தைரிவிததுக் 
்கைாள்வதைாகை நிறுவனததின் அதிேர் கைலாநிதி ஸ்ரீயநதை 
குமர ்தைரிவிததைார்.

சிறந்த கைத்்தொழிலுகைொன ்தஙைவிருது 
லீடர் ையிஜி பேடடரி நிறுவனததுககு

ஸ்ம்லுக்கும் தைரததுக்கும் ்ேயர் 
்ேற்றுள்ளதும் இலஙமகையில் ஆ்வர் 
அணிகைலன்கைள் வர்ததைகை நாமததில் முன்னணி 
வகிபேதுமான Hameedia தைமது கைணடி 
கைாடசியமறமய இல. 398, மேராதைமன வீதி, 
கைணடி என்ற முகைவரிக்கு மாற்றியுள்ளது. 
இபபுதிய கைாடசியமறயின் பிரமாண்மான 
திறபபுவிழா அணமமயில் இ்ம்்ேற்றது்ன், 
பிரதைம அதிதியாகை கைணடி மாநகைரத தைமலவர் 
மகைைர மைனாநாயக்கை மற்றும் ்ாக்்ர். எஸ்.எம்.
எம். நியாஸ் - ைததிரசிகிச்மை நிபுைர் - கைணடி 
மதைசிய மவததியைாமல சிறபபு அதிதியாகைக் 
கைலநது ்கைாண்து்ன், நலன் விரும்பிகைள் 
மற்றும் Hameedia ஊழியர்கைள் ேலரும் 
கைலநது்கைாண்னர்.

இநதை புதிய இ்ததிற்கு மாற்றபேடடுள்ள 

கைாடசியமற, கைணடி மற்றும் அதைற்கு அணமிததை 
நகைரஙகைளில் வசிக்கும் வாடிக்மகையாளர்கைளுக்கு 
இலகுவாகை அணுகைக்கூடிய இ்ததில் 
அமமநதுள்ளது. மமலும் ்ேரிய வாகைன 
தைரிபபி்ம் மற்றும் ோதுகைாபபு என்ேவற்மறயும் 
்கைாணடுள்ளது. ஆணகைள் தைஙகைள் ஆ்வர் 
ஆம்த மதைமவகைளுக்கைான ்�ாபபிங 
்ையதிடும் மனநிமறவிமன அதிகைரிததைல் 
மற்றும் ோரிய ்தைரிவுகைமள வழஙகுதைல் 
என்ேவற்றின் மூலம் Hameedia கைாடசியமற  
வாடிக்மகையாளர்கைளு்ன் சிறபோகை 
இமைநதிருக்கை வழிவகுக்கிறது. மமலநாடடு 
நகைரததில் தைமது ைநமதை இருபபிமன மமலும் 
விஸ்தைரிததி் அதைன் வாடிக்மகையாளர் தைளததில் 
வர்ததைகை நாம தைரததிமன அதிகைரிக்கைவும் இது 
அனுமதிக்கிறது. 

ைண்டி ைொடசியகறகய புதிய
இடததிற்கு மொற்றிய  Hameedia

இலஙமகையின் ம்ல்ஸ் தையாரிபபுக்கைளில் 
ைநமதையின் முன்னணியாளரான 
லஙகைாம்ல்ஸ் ்கைாள்வனவுக்கு முன்னர் 
வாடிக்மகையாளர்கைள் தைமது தையாரிபபுக்கைள் 
ேற்றிய முழுமமயான ேடடியல்கைமள அறிநது 
்கைாள்வதைற்கும், அதிகூடிய சில்லமற விமல 
ேற்றிய தைகைவல்கைமளத ்தைரிநது்கைாணடு 
்ைௌகைரியான முமறயில் அவற்மற 
அணுகுவதைற்கும், ்வளிபேம்த தைன்மமமய 
்வளிபேடுததுவதைற்கும் வைதிகைளிக்கும் 
வமகையில் அணமமயில் QR குறியீடம் 
அறிமுகைபேடுததியது.

QR  குறியீடம் ஸ்கைான் ்ையவதைன் ஊ்ாகை 
உற்ேததிகைளின் அதிகூடிய சில்லமற விமல 
மற்றும் ஏமனய தைகைவல்கைமளப ்ேற்றுக் 
்கைாள்வதைற்கு மமலதிகைமாகை, 0117622822 
என்ற விமை் வாடிக்மகையாளர் ்தைாமலமேசி 
இலக்கைததின் ஊ்ாகை அல்லது www.lankatiles.
com என்ற இமையததின் ஊ்ாகைவும் 
மதைமவயான தைகைவல்கைமள அறிநது்கைாள்ள 
முடியும்.

இநதை முயற்சி ்தைா்ர்பில் கைருததுத 
்தைரிவிததை லஙகைா ம்ல்ஸ் பிஎல்சி மற்றும் 
லஙகைா மவால்ம்ல்ஸ் நிறுவனததின் 
முகைாமமததுவப ேணிபோளர் மம�நதிர 
ஜயமைகைர குறிபபிடுமகையில், 'ேல 
தைைாபதை கைால ோரம்ேரியதமதைக் ்கைாண் 
நிறுவனமான லஙகைாம்ல்ஸ், மக்கைள் 
நலமன உறுதி ்ையவதைற்கைாகை ்தைாழில் 
வமரயமறகைமள அமமபேதைற்கும் 

நிமலநிறுததுவதைற்கும் உறுதிபூணடுள்ளது. 
அநநிய ்ைலாவணி ்நருக்கைடிக்கு 
தீர்வுகைாணும் மநாக்கில் விதிக்கைபேட் 
இறக்குமதி வரம்புகைள் கைாரைமாகை விநிமயாகைம் 
வமரயறுக்கைபேடடுள்ள நிமலயில் 
மநர்மமயற்ற வர்ததைகைர்கைமள நிராகைரிக்கைவும், 
அவர்கைளுக்கு உரிய தைண்மனமய 
வழஙகுவதைற்கும் வாடிக்மகையாளர்கைள் தைஙகைள் 
ேலதமதைப ேயன்ேடுததை இநதை முயற்சியின் 
ஊ்ாகை ஊக்குவிக்கைபேடுவார்கைள் என நாம் 
நம்புகின்மறாம்' என்றார். 

நுகைர்மவார் ோதுகைாபபிற்கு சுய 
கைடடுபோடடின் மூலம் ஒழுக்கைம் ஏற்ேடுவது 
முக்கியமானது என்றும், மோடடியாளர்கைள், 
ைகைோடிகைள் இதைமனப பின்ேற்றுவமதை 
ஊக்குவிபேதைாகைவும் அவர் கூறினார்.

சூழல்ைார் ்ையற்ோடுகைளுக்கு ஆதைரவளிக்கும் 
்ோறுபபு வாயநதை கூட்ாணமம குடிமகைன் 
எனும் வமகையில் மந�ன்ஸ் டரஸ்ட 
வஙகியினால், கைாலி, ஹியாமர மமழக்கைாடுகைள் 
மற்றும் நீமரநது ேகுதியில் ஒரு ஏக்கைர் 
ேகுதியில் மரக்கைன்றுகைமள நடும் திட்ம்  
முன்்னடுக்கைபேடடிருநதைது.

மந�ன்ஸ் டரஸ்ட வஙகியின் அதிகைாரிகைள் 
மற்றும் ஊழியர்கைளின் பிரைன்னதது்ன் இநதை 
மரநடுமகைத திட்ம் முன்்னடுக்கைபேடடிருநதைது. 
இதில் கூட்ாணமம ைமூகைப ்ோறுபபுைர்வு 
்ையற்ோடுகைளுக்கைான தைமலமம அதிகைாரி மதைஜா 

சில்வா, மனிதை வளஙகைள் பிரிவின் நிமறமவற்று 
உே தைமலவர் ரமனிகைா ஊனம்பூமவ, பிரதைம 
ைநமதைபேடுததைல் அதிகைாரி ைஞஜய ்ைனரத 
மற்றும் வனஜீவராசிகைள் ோதுகைாபபு ைஙகைததின் 
அதிகைாரிகைள் என ேலரும் அ்ஙகியிருநதைனர்.

2021 தைமிழ் சிஙகைளப புததைாணடு வார 
கைாலபேகுதியில் ‘Mihikathata Avurudu’ 
திட்ததின் பிரகைாரம், மந�ன்ஸ் டரஸ்ட 
வஙகியில் புதிய நம்முமறக் கைைக்கு, மைமிபபுக் 
கைைக்கு அல்லது முதைலீடடுத திட்்மான்மற 
ஆரம்பிததை ைகைல வாடிக்மகையாளர் ைார்ோகைவும் 
தைாவரக் கைன்றுகைள் ந்பேடடிருநதைன. 

புதுப்பிகைப்ேடட ்தயொரிப்பு அடடவகைககு 
QR  குறியீடகட அறிமுைப்ேடுததுமொறு 
லஙைொகடல்ஸ் பைொரிககை 

ஹியொபே மகைகைொடுைள் ேகுதியில் பேஷன்ஸ் டேஸ்ட 
வஙகியினொல் ்தொவேக ைன்றுைள் ேடுகை 

இலஙமகையின் முன்னணி நிதி நிறுவனமான 
HNB FINANCE PLC, வணிகை ஆமலாைமனக்கைான 
முகைாமமததுவ மமம்ோடடு டிபமளாமாமவ 
்வற்றிகைரமாகை முடிததை அதைன் முகைாமமயாளர்கைளுக்கு 
அணமமயில் ைான்றிதைழ்கைமள வழஙகியது. இநதை 
துமறக்கு வழஙகைபேட் ைான்றிதைழ்கைள் முதைல் தை்மவ 
என்ேதும் குறிபபி்ததைக்கைது.

ைான்றிதைழ் வழஙகும் நிகைழ்வு கை்நதை வரு்ம் 
டிைம்ேர் மாதைம் 21ஆம் திகைதி நாவலவில் உள்ள HNB 
FINANCE PLC தைமலமம அலுவலகை மகைடமோர் 
கூ்ததில் நம்்ேற்றது. இநதை நிகைழ்வில் பிரதைம 
அதிதியாகை முகைாமமததுவப ேணிபோளரும், பிரதைம 
நிமறமவற்று அதிகைாரியுமான திரு. ைமிநதை பிரோத, 
மற்றும் HNB Financeஇன் உறுபபினர்கைள் ேலரும் 
கைலநது்கைாண்னர். மமலும் முகைாமமததுவ 
அபிவிருததி டிபமளாமாமவ ந்ததிய மேராசிரியர் 
கைாமினி அல்விஸ், கைலாநிதி சுனில் ஜயநதை நவரதன 
மற்றும் ்கைாழும்பு ேல்கைமலக்கைழகை மேராசிரியர் 
தைர்மதைாை ஆகிமயாரும் இநதை நிகைழ்ச்சிக்கு சிறபபு 
விருநதினர்கைளாகை கைலநது்கைாண்னர்.

2021 டிபமளாமா ோ்்நறியில் ேஙமகைற்றவர்கைளில், 
HNB FINANCE PLCஇன் பிராநதிய முகைாமமயாளர்கைள், 
முகைாமமயாளர்கைள் மற்றும் துமை முகைாமமயாளர்கைள் 

ஆகிமயார் கைலநது்கைாண்னர். HNB FINANCEஇன் 
முகைாமமததுவப ேணிபோளரும் பிரதைம நிமறமவற்று 
அதிகைாரியுமான ைமிநதை பிரோததின் மமற்ோர்மவ 
மற்றும் வழிந்ததுதைல்கைளின் கீழ் இயஙகும் 
நிறுவனம், இதுவமரயில் ஏற்ேட் முன்மனற்றததின் 
அடிபேம்யில் எதிர்கைாலததில் அமனதது நிர்வாகை 
உறுபபினர்கைளுக்கும் இநதை ஆயவுத திட்தமதை 
விரிவுேடுததை திட்மிடடுள்ளது.

கைாலததின் மதைமவக்கு ஏற்ே 
நம்முமறபேடுததைபேடும் இநதை டிபமளாமா 
ோ்்நறியானது, மைமவயாற்றுவதைற்கு சிறநதை 
நிறுவனஙகைளில் ஒன்றாகை இலஙமகைமய ்தைா்ர்நது 
அஙகீகைரிபேமதை மமலும் உறுதிபேடுததியுள்ளது்ன் 
ஊழியர்கைளுக்கு அவர்கைளின் வாழ்க்மகையில் 
்வற்றி்ேறத மதைமவயான அறிமவத ்தைா்ர்நது 
வழஙகுவதைாகைவும் நிறுவனம் உறுதிபேடுததுகிறது.

வணிக ஆல�ோசனை த�ோடர்ோை முகோனைத்துவ லைம்ோட்டில் 
டிபலளோைோ த்ற்ற முகோனையோளரகளுக்கு  HNB Finance அங்கீகோரம

இலஙமகை மதைசிய மகைத்தைாழில்துமறகைள் 
ைம்மமளனததினால் (CNCI) ஏற்ோடு ்ையயபேட் 
ைாதைமனயாளர் விருதுகைளுக்கைாகை (Achiever Awards) 
இலஙமகையிலுள்ள அமனவரினதும் நாக்கின் நுனியிலும் 
இருக்கும் முன்னணி ோல் வர்ததைகைநாமமான ்ேல்வதமதை 
(Pelwatte Diaries), ்தைா்ர்நதும் 3ஆவது வரு்மாகை விருது 
வழஙகி ்கைௌரவிக்கைபேடடுள்ளது. 20 ஆணடுகைளுக்கும் 
மமலாகை இ்ம்்ேற்று வரும் இவ்விருது வழஙகும் 
விழா, ்கைாவிட-19 ்தைாற்றுமநாய கைாரைமாகை ஒரு சிறிய 
இம்்வளிக்குப பின்னர், கை்நதை 2022 ஜனவரி 12ஆம் 
திகைதி கைலதைாரி ம�ாட்லில் 2021ஆம் ஆணடுக்கைான விருது 
வழஙகும் விழாவின் மூலம் மீணடும் ந்ாததைபேடடிருநதைது.

Pelwatte Diaries, ்தைாழில்துமற ்வற்றியு்ன் ஒலிக்கும் ஒரு 
்ேயராகை தைற்மோது மாறியுள்ள நிமலயில், இவ்விழாவில் ஒரு 
உற்ேததி நிறுவனம் ்ேறக்கூடிய மிகைப ்ேரிய ்கைௌரவஙகைளில் 
ஒன்றான, Extra Large பிரிவில் மதைசிய ரீதியிலான ோராடடு 
(National Merit) விருமதை ்ேற்றுள்ளமம குறிபபி்ததைக்கைதைாகும். 
அது மாததிரமன்றி, 8 மாகைாைஙகைளுக்கும் மமல் ்வற்றிமய 
்கைாணடு வநது மைர்ததுள்ளதைன் மூலம், Pelwatte Diaries 
ஆனது, மாகைாை ்வணகைல விருமதையும் ்ேற்றுள்ளது.  
இவ்வாறு ்ேல்வதமதை நிறுவனம் ்வற்றிகைரமான மாமலப 
்ோழுமதைக் ்கைாண்ாடிய நிமலயில், அதைற்கு Business 
Excellence Award (வணிகை மமன்மம விருது) விருதும் வழஙகி 
்கைௌரவிக்கைபேட்மம குறிபபி்ததைக்கைதைாகும்.

நிறுவனததின் முகைாமமததுவப ேணிபோளர், அக்மால் 
விக்ரமநாயக்கை, இநதை ைாதைமன குறிதது கைருததுத ் தைரிவிக்மகையில், 
“CNCI ைாதைமனயாளர் விருதுகைள், ்தைாழில்துமற தைரததிற்கும் 
மமலாகை ்ோருளாதைாரததிற்கும் எமது ேஙகுதைாரர்கைளுக்கும் 
வழஙகிய ேஙகைளிபமே அடிபேம்யாகைக் ்கைாணடு 
வழஙகைபேடுகின்றன. இமவ அமனததும் ்கைாவிட-19 
கைாரைமாகை ஏற்ேட் நிச்ையமற்ற மநரஙகைளில் வழஙகைபேட் 
ைவாலுக்கு மததியில் இ்ம்்ேற்றுள்ளது. எவ்வாறாயினும், 
இநதை மகைததைான ைாதைமனகைமள ்தைா்ர்ச்சியாகை 3 
வரு்ஙகைளாகைப ்ேற்றமம ்தைா்ர்பில், நிறுவனம் மற்றும் 
அதைன் பின்புலததில் உள்ளவர்கைள் ்தைா்ர்பிலும் நான் மிகைவும் 
்ேருமமபேடுகிமறன்." என்றார்.

 த�ொடர்ச்சியொக 3ஆவது வருடமொக சிறந்து விளங்கும் தெலவத்�!

இமளஞர் விவகைாரஙகைள் மற்றும் 
விமளயாடடுததுமற அமமச்ைரான ்கைௌரவ 
நாமல்ராஜேக்ஷவுக்கு 2022 ஜனவரி 20 ஆம் 
திகைதியன்று ஸ்ரீ்ஜயவர்தைனபுர மகைாடம் 
்மானார்க் இம்பீரியலில் இலஙமகை 
உமதைபேநதைாட் ைம்மமளனததைால் ஏற்ோடு 

்ையயபேட் விமை் மவேவ்மான்றில் 
Ebony Holdingsஇன் ேணிபோளர் 
ைமேததைமலவரான  ரஸ்மிரஹீம் 
அவர்கைளால் விமை் ோராடடுச்சின்னம் 
வழஙகைபேடடுள்ளது. 

இலஙமகையில் உமதைபேநதைாட் 
விமளயாடம்யும், அதைனு்ன் 
்தைா்ர்பும்ய ஏமனய 
விமளயாடடுகைமளயும் வளர்பேதில் 
அமமச்ைரின் உணமமயான மற்றும் 
அதிசிறநதை ஈடுோடம்ப மோற்றிப 
ோராடடும் வமகையில் இச்சின்னம் 
வழஙகைபேடடுள்ளது.

Ebony Holdings  ஆனது இலஙமகையில் 
உமதைபேநதைாட்ததிற்கைான இலஙமகை 
உமதைபேநதைாட் ைம்மமளனததின் 
உததிமயாகைபூர்வ கூட்ாளரான Vantage 
என்ற ஆணகைளுக்கைான முதைன்மமயான 
ஆம்கைள் வர்ததைகைநாமததின் பின்னால் 
உள்ள நிறுவனமாகும்.

Ebony Holdings நிறுவனததின் 
ேணிபோளர் ைமேததைமலவரான 
ரஸ்மிரஹீம் அவர்கைள் இநதை வி்யம் 
்தைா்ர்பில் கைருதது ்வளியிடுமகையில், 
“நாமல்ராஜேக்ஷ ஆசியாவிமலமய 
வி ம ள ய ா ட டு த து ம ற க் கை ா ன 
இளம் அமமச்ைர்கைளில் ஒருவர் 
என்ேது்ன், விமளயாடடுக்கைாகை, 
குறிபோகை உமதைபேநதைாட்ததில் 
அவர் கைாணபிக்கும் அர்பேணிபபு 

மற்றும் ஆழ்நதை ஈடுோடம்க் கைாணேது 
எமக்கு ஒரு உதமவகைதமதை அளிக்கிறது. 
Vantage உததிமயாகைபூர்வமாகை இலஙமகை 
உமதைபேநதைாட் ைம்மமளனதது்ன் 
மகைமகைார்ததுள்ளது்ன், நமது நாடடில் 
உமதைபேநதைாட்ததின் மமம்ோடு மற்றும் 
ஊக்குவிபபுக்கைாகை கைணிைமான வளஙகைமளயும் 
நாஙகைள் அர்பேணிததுள்மளாம். இது 
்தைா்ர்ோன எஙகைள் ேணியின்மோது, 
அமமச்ைரின் ஆதைரமவ நாஙகைள் 
எபமோதும் உறுதி்ையதுள்மளாம். எனமவ, 
மாணபுமிகு அமமச்ைரின் ஆதைரவு மற்றும் 
்தைாமலமநாக்கு்னான இலக்கிற்கைாகை நாம் 
அவமரப மோற்றிப ோராட் மவணடும் என்று 
குறிபபிட்ார்.

இலஙமகையின் ஆணகைளுக்கைான சிறநதை 
நவநாகைரிகை இலச்சிமனகைளில் ஒன்றாகை 
இருபேது, உமதைப ேநதைாட்தமதை 
ஆதைரிபேதில் Vantage இற்கு ஒரு இயல்ோன 
ேடியாகும். இலஙமகையில் இநதை விமளயாடடு 
இன்னும் வளர்ச்சியம்நது வருவமதை 
நிறுவனம் புரிநது்கைாணடு, இலஙமகையில் 
உமதைபேநதைாட்ததின் மீது முதைலீடு்ையது, 
குறிபோகை நிதியுதைவி அடிபேம்யில் அதைமன 
வளர்க்கை மவணடியதைன் அவசியதமதைப 
மோற்றுகிறது. இவ்வாறாகை, இலஙமகையில் 
உமதைபேநதைாட்தமதை ்தைா்ர்நது அபிவிருததி 
்ையவதைற்கு இலஙமகை உமதைபேநதைாட் 
ைம்மமளனதது்ன் மகைமகைார்பேதில் Vantage 
மிகைவும் மகிழ்ச்சியம்கிறது. 

விகையொடடுததுகற அகமச்சர் ேொமல் ேொஜேக ஷவுககு Vantage ்ைௌேவம்

 வாகைன உதிரிப ோகைஙகைளின் ்கைாள்வனவு 
்தைா்ர்ோன LC வைதிகைமள மமற்்கைாள்வதில் 
ஏற்ேடடுள்ள சிரமஙகைள் ்தைா்ர்பில், சிமலான் 
மமாட்ார் வாகைன வர்ததைகைர்கைள் ைஙகைம் (CMTA) 
கைவமல ்வளியிடடுள்ளது. வஙகிகைளின் இநதை 
உததிமயாகைபூர்வமற்ற கைடடுபோடுகைளால், 
இலஙமகையிலுள்ள வாகைனஙகைளின் ேராமரிபபு மு்க்கை 
நிமலக்கு தைள்ளபேடடுக் ்கைாணடிருக்கின்றது. 
இது ்ோருடகைளின் மோக்குவரதது மற்றும் மக்கைள் 
மோக்குவரதது மாததிரமன்றி ஒடடு்மாததை 
்ோருளாதைாரததிலும் மநரடி தைாக்கைதமதை ஏற்ேடுததும். 
மோக்குவரததுத துமற மு்க்கைததிற்கு உள்ளானால், 
அது நாடடின் முக்கிய வருமானதமதை வழஙகுகின்றதும், 
மோக்குவரததில் தைஙகியுள்ளதுமான, ஏற்றுமதி மற்றும் 
சுற்றுலா மோன்ற துமறகைளில் கைடுமமயான ோதிபமே 
ஏற்ேடுததும்.

்ேரும்ோலான வாகைன உரிமமயாளர்கைள் 

ஆேததைான patch repair, மோலியான உதிரிப ோகைஙகைள் 
மற்றும் ்வளிநாடுகைளில் அகைற்றபேட் குபமேக் 
கி்ஙகுகைளில் இருநது ்ேறபேடடு இறக்குமதி 
்ையயபேடும் உதிரிப ோகைஙகைமள ேயன்ேடுததை 
மநரிடுகின்றன. இநதை நம்முமறகைள் கைாரைமாகை, 
வாகைனஙகைமளப ேயன்ேடுததுமவார் மற்றும் 
்ோதுமக்கைளின் ோதுகைாபபு ்ேரும் ஆேதமதை 
எதிர்்கைாணடுள்ளது.

்ோதுமக்கைளின் ோதுகைாபபு ்தைா்ர்ோன 
கைவமலகைளுக்கு மமலதிகைமாகை, இநதை கைடடுபோடுகைள் 
மற்றும் LC வைதிகைளின் தைாமதைஙகைள், முழு வாகைன 
ைநமதையிலும் நிச்ையமற்ற தைன்மம மற்றும் மதைமவயற்ற 
பீதிமய உருவாக்குவது்ன், உதிரிப ோகைஙகைளின் 
விநிமயாகைம் அல்லது விமலமய முமறயான 
அனுமதிபேததிரம் ்கைாண்வர்கைளால் தீர்மானிக்கை 
முடியாமல் மோவதைற்கும் கைாரைமாகை அமமகிறது.

சுமார் இரணடு வரு் கைால இறக்குமதித தைம் 

கைாரைமாகை ோதிக்கைபேடடுள்ள இததுமறயில் 
அனுமதிபேததிரம் ்கைாண்வர்கைள், தைஙகைள் 
ஊழியர்கைளுக்கும், ஏமனய ்ைலவுகைமள பூர்ததி 
்ையயவுமாகை, மமற்்கைாள்ளபேடடு வருகின்ற 
எஞசியுள்ள ஒமர வருமான ஆதைாரமான, விற்ேமனக்குப 
பின்னரான மைமவகைமள நிர்வகிபேதில் தைற்மோது 
மமலும் சிரமஙகைமள எதிர்்கைாணடுள்ளனர்.

இலஙகையில் வொைனப் ேொவகனயொைர்ைளுககு ஏற்ேடவுள்ை 
்ேருகைடி ்்தொடர்பில் ைவகல ்வளியிடடுள்ை CMTA
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ஜெனம ராகு சப்தம கேது ேடந்த 1 -1/2 ஆணடாே 
உஙேள் ராசிக்கு 2ஆம் இடமான குடும்்ப ஸ்தானத்தில் 
சஞசரித்து வந்த ராகு இபஜ்பாழுது ஜெனம ராசிக்கு 
மாறுகிறார். அடடம ஸ்தானத்தில் சஞசரித்்த கேது 
சப்தம ஸ்தானத்திற்க்கு ஜ்பயர்கிறார். எனகவ சு்பச்ஜச -
லவுேளும் மஙேள நிேழ்ச்சிேளும் இல்லத்தில் நமட -
ஜ்பறும் ஜ்பாருளா்தாரத்தில் ்பற்றாக்குமற ஏற்்படடா -
லும் க்தமவயான கநரத்தில் உ்தவிேள் கிமடக்கும்.
குல ஜ்தயவ வழி்பாடு இஷட ஜ்தயவ வழி்பாடு 
சர்ப்ப க்தாஷ நிவர்த்தி ்பரிோரஙேமள கயாே்பலம் 
ஜ்பற்ற நாளில் ஜசயவ்தன மூலம் உஙேள் நம்பிக்மே -
ேள் அமனத்தும் நமடஜ்பறும்.   

ராகு இபஜ்பாழுது சஞசரிக்ேபக்பாவது உஙேள் 
ராசிக்கு 12ஆம் இடமாகும்.இ்தனால் விரயஙேள் அதி -
ேரிக்கும் என்பது ஜ்பாதுவான நியதி. ்பயண ஸ்தானம் 
எனறும் 12ஆம் இடத்ம்த ஜசால்வது வழக்ேம் எனகவ 
நீணட தூர ்பயணஙேள் ஒரு சிலருக்கு உத்திகயாே 
மாற்றம், ஊர் மாற்றம், வீடு மாற்றம் ஏற்்படலாம். 
வரும் மாற்றஙேள் நனமம ்தருவ்தாேகவ அமமயும். 
சு்ப விரயஙேள் அதிேரிக்கும். உலுக்கி எடுத்்த பிரச்சி -
மனேள் ஒவஜவானறாே மாறும். வழக்குேள் நல்ல 
முடிவிற்க்கு வரும்.மனபக்பாராடடம் அேல நண்பர் -
ேள் வழி ோடடுவர். 6ஆம் இடத்தில் கேது இருப்ப -
்தால் எதிரிேளால் பிரச்சிமனேள் அதிேரிக்ே வாயபபு 
உணடு. அடிக்ேடி உடல்நலச் சீர்கேடுேள் உருவாகும். 
எனகவ சர்ப்ப க்தாஷ நிவர்த்திக்குரிய ்பரிோரஙேமள 
அனுகூல நாளில் ஜசயவது நல்லது.   

வரமவ ஜ்பருக்கும் ராகு சு்பச் ஜசயதிமய வழங -
கும் கேது 11ஆம் இடமான லா்ப ஸ்தானத்திற்கு 
வரும் ராகு ்பணத்க்தமவமய உடனுக்குடன பூர்த்தி 
ஜசயவார். வியா்பாரத்தில் இதுவமர ஏற்்படட சரிமவ 
ஈடுேடடுவீர்ேள். ஜ்தாழிமல விரிவு்படுத்தும் முயற் -
சிக்கு ேடனு்தவி கிமடக்கும். ்படித்து முடித்்தவருக்கு 
கவமல வாயபபு உணடு. ்பஞசம ஸ்தானத்தில் சஞச -
ரிக்கும் கேதுவால் பிள்மளேளின ேல்யாண வாயபபு 
மேகூடும். ்பாேபபிரிவிமனேள் சுமுேமாே முடியும். 
பூர்வீே ஜசாத்துக்ேமள விற்றுவிடடு புதிய ஜசாத்துக் -
ேமள வாஙகும் எணணம் அதிேரிக்கும். இதுவமர 
எதிர்நீச்சல் க்பாடட நீஙேள்,இனி முனகனற்றம் ோண -
பீர்ேள்.   

10ஆம் இடத்தில் ராகு 4ஆம் இடத்தில் கேது 
ஜ்தாழில் ஸ்தானம் எனப்படும் 10ஆம் இடத்தில் ராகு 
்பேவான வரும்ஜ்பாழுது ஜசயற்்பாடுேளில் தீவிரம் 
ோடடுவீர்ேள். கவேமும் விகவேமும் ேலநது ஜசயல் -
்படடு ஜவற்றி ோணபீர்ேள்.புதிய ஒப்பந்தஙேள் அடுக் -
ேடுோே வநது கசரும்.ஜ்தாழிமல விரிவு்படுத்தும் 
முயற்சியில் ஆர்வம் கூடும். உத்திகயாேத்தில் உள் -

ளவர்ேளுக்கு கமலதிோரிேளின ஆ்தரவு கிமடப்ப -
க்தாடு உத்திகயாே உயர்வும் கிமடக்கும். சுே ஸ்தா -
னத்தில் கேது சஞசரிப்பது நல்லதில்மல.ஆகராக்கிய 
ஜ்தால்மலேள் அதிேரிக்கும். திடீர் திடீர் என விர -
யஙேள் ஏற்்படும் திடடமிடட ோரியஙேளில் மாற் -
றஙேமள ஜசயய முனவருவீர்ேள்.ஜ்தாழிலில் எதிரிே -
ளின ஜ்தால்மல அதிேரித்்தாலும் அம்த சமாளிக்கும் 
ஆற்றல் உஙேளுக்கு உணடு.   

  9ஆம் இடத்தில் ராகு 3ஆம் இடத்தில் கேது ராகு 
்பேவான 9ஆம் இடத்தில் சஞசரிப்பது கயாேம்்தான. 
இ்தனால் உஙேள் ்பாக்கிய ஸ்தானம் ்பலப்படுகிறது. 
ஜ்தாழில் வளர்ச்சி அதிேரிக்கும். ்தநம்த வழி உறவில் 
ஆ்தாயம் உணடு.்தர்ம ோரியம் ஜசயயும் வாயபபு 
கிமடக்கும். ்பஙோளிேள் ்பக்ே்பலமாே இருப்பர். 
்ப்தவி வாயபபுக்ேள் ்தானாே வநதுகசரும்.மஙேல ோரி -
யஙேள் மமனயில் நமடஜ்பறும். 3இல் கேது சஞச -
ரிப்ப்தால் உடனபிறபபுக்ேள் உ்தவி ேரமாே இருப்பர். 
்பஞசாயத்துக்ேள் சா்தேமாே அமமயும் ்பேல் இரவாே 
்பாடு்படட்தற்க்கு ்பலன கிமடக்கும். உற்சாேத்க்தாடு 
்பணி புரிநது உயர்ந்த நிமலமய அமடய முயற்ச்சிப -
பீர்ேள். ஜ்பாருளா்தாரத்தில் இதுவமர இருந்த ்பற்றாக் -
குமற அேலும் பிள்மளேள் வழியில் சு்பச் ஜசயதிேள் 
வநது கசரும்.   

அடடமத்தில் ராகு ்தன ஸ்தானத்தில் கேது  ராகு 
்பேவான வரபக்பாவது 8ஆம் இடம் என்ப்தால் 
ஓரளவு உஙேளுக்கு ்பய உணர்ச்சி வரலாம். இருந -
்தாலும் மமறந்த ராகுவால் நிமறந்த ்தன லா்பம் 
கிமடக்கும். என்பது ்பழஜமாழி எனகவ ஜ்பாரு -
ளா்தாரத்தில் ்பற்றாக்குமற ஏற்்படாது. வருமானம் 
எதிர்்பார்த்்த இடஙேளில் இருநது வநது ஜோணகட -
யிருக்கும். ஆனால் விரயஙேள் அ்தற்கு முனன்தா -
ேகவ வநது ோத்திருக்கும்.எம்தயும் திடடமிடடு 
ஜசயய இயலாது. திடீர் மாற்றஙேமள சநதிபபீர் -
ேள். கூடடாளிேள் மாற்றம், குடியிருக்கும் வீடடில் 
மாற்றம் ஏற்்படும்.க்பாடடிக்கு மத்தியில் ஜ்தாழில் 
முனகனற்றம் இருக்கும்.ஆனால் க்பாதுமான வரு -
மானம் இல்மலகய எனற ஏக்ேம் உருவாகும்.ராகு 
கேதுேளுக்குரிய சர்ப்ப சாநதிப ்பரிோரஙேமள உங -
ேளுக்கு அனுகூலம் ்தரும் ்தலஙேமள க்தர்நஜ்தடுத்து 
கயாே ்பலம் ஜ்பற்ற நாளில் ஜசய்தால் அ்தன ேடுமம 
குமறநது நனமம ஏற்்படும்.   

ேளத்திர ஸ்தான ராகு, ஜெனம ராசியில் கேது உஙேள் 
ராசிக்கு 7ஆம் இடமான சப்தம ஸ்தானத்தில் ராகு 
்பேவான சஞசரிக்ேபக்பாகிறார்.இ்தமன ேளத்திர 
ஸ்தானம் என்பார்ேள். திருமண வய்தமடந்த ஆண -
ேளாே இருந்தாலும் ஜ்பணேளாே இருந்தாலும்இக் -
ோலத்தில் திருமண க்பச்சுக்ேள் வரத்ஜ்தாடஙகும்.' -
ராகுமவப க்பால ஜோடுப்பானுமில்மல' என்ப்தால் 
நிமறய வரனேள் வநது அமலகமாதும்.இருபபினும் 
ஜ்பாருத்்தம் ்பார்த்து திருமணம் ஜசயதுஜோணடால் -
்தான வருத்்தமில்லா்த வாழ்க்மே அமமயும். ஜென -
மத்தில் கேது சஞசரிப்ப்தால் சிந்தமன ஆற்றல் அதி -
ேரிக்கும்.உறவினர்ேளிடம் வாக்குவா்தம் ஜசயய 
கவணடாம். சமூேப்பற்று மிக்ே உஙேளுக்கு ஜ்பாறுப -
புக்ேளும் ்ப்தவிேளும் கிமடக்ேலாம்.அடிக்ேடி உடல் 
நல குமற்பாடு ஏற்்படடு உற்சாேத்ம்த குமறக்கும்.
ேவனம் க்தமவ. சர்ப்ப சாநதிப ்பரிோரஙேமள ஜசய -
துஜோள்வ்தன மூலம் சேெ நிமலக்கு வரலாம்.   

அதிஷடம் ்தரும் ராகு, சு்பவிரயம் ்தரும் கேது 
உஙேள் ராசிக்கு 6ஆம் இடத்தில் ராகு ்பேவான சஞ -
சரிக்ேபக்பாகிறார்.ஜ்தாழிலில் ்தன லா்பம் கிமடத்து 
நிமனத்்த ஜ்தாழில் ஜ்தாடஙகும் வாயபபு உருவா -
ேலாம். உத்திகயாேத்தில் உள்ளவர்ேளுக்கு ஊதிய 
உயர்வு,்ப்தவி உயர்வு க்பானறமவ வநதுகசரும். 
வாேனம் வாஙகும் கயாேம் உணடு. ஜோடுக்ேல் 
வாஙேமல ஒழுஙகு ஜசயது ஜோள்வீர்ேள். உஙேள் 
ராசிக்கு 12ஆம் இடத்தில் கேது சஞசரிப்ப்தால் ்பய -
ணஙேள் அதிேரிக்கும். அடுத்்தவர்ேளுக்ோே எடுத்்த 
முயற்சியில் ஆ்தாயம் உணடு. வீடு ேடடுவது 
அல்லது ேடடிய வீடமட ்பழுது ்பார்ப்பது க்பானற -
வற்றில் ேவனம் ஜசலுத்துவீர்ேள்.புதிய திடடஙேமள -
தீடடி ஜவற்றி ோணும் கநரம் இது.   

5ஆம் இடத்து ராகு 11ஆம் இடத்து கேது இந்த ராகு 
கேது ஜ்பயர்ச்சியில் ராகு ்பேவான உஙேள் ராசிக்கு 
பூர்வ புணணிய ஸ்தானமான 5ஆம் இடத்திற்கு வரு -
கிறார்.இது பிள்மளேமள ்பற்றி அறிநதுஜோள்ள 
மவக்கும் இடமாகும். அந்த இடத்திற்கு ராகு 
வரும்ஜ்பாழுது பிள்மளேளால் ஏற்்படட ஜ்தால்மல -
ேள் அேலும் ேற்ற ேல்விக்கு ஏற்ற கவமல கிமடக்ே -
வில்மலகய எனறு ேவமலப்படடவர்ேளுக்கு நல்ல 

ஜ்பாருத்்தமான கவமல அமமயும். பூர்வீே ஜசாத்து 
சம்்பந்தமான பிரச்சிமனேள் நல்ல முடிவிற்கு வரும். 
்பாேபபிரிவிமனேள் சுமுேமாே முடியும்.11ஆம் 
இடத்திற்க்கு வரும் கேதுவால் ஜ்பாருளா்தார ்பற்றாக் -
குமற அேலும்.மூத்்த சகோ்தரர்ேளால் முனகனற்றம் 
உணடு. ்பழு்தமடந்த வீடமட ்பராமரிக்கும் ்பணிமய 
துரி்தமாே ஜசயவீர்ேள்.புதிய ஜசாத்துக்ேள் வாஙகும் 
கயாேம் உணடு.   

சுே ஸ்தானத்தில் ராகு, ஜ்தாழில் ஸ்தானத்தில் கேது 
இந்த ராகு கேது ஜ்பயர்ச்சியில் உஙேள் ராசிக்கு 4ஆம் 
இடத்திற்க்கு வருகிறார் ராகு.இது சுே ஸ்தானம் 
ஆகும்.அர்்தாஷடம ராகுவாே வருவ்தால் சுே ஸ்தா -
னத்தில் பிரச்சிமனேள் ஏற்்படும்.ஆகராக்கிய ஜ்தால் -
மலேள் அடிக்ேடி ்தமல தூக்கும். ேல்வி சம்்பந்தமாே 
எடுத்்த முயற்சி மேகூடும். ஜ்தாழில் வியா்பாரத்தில் 
க்பாடடிேள் அதிேரிக்கும்.உத்திகயாேத்தில் இருப -
்பவர்ேளுக்கு புதிய கவமல கிமடக்கும்.ஜ்தாழில் 
ஸ்தானத்தில் கேது சஞசரிக்ேபக்பாவ்தால் ்பஙகு -
்தாரர்ேள் விலே கநரிடலாம்.புதிய ்பஙகு்தாரர்ேமள 
ஆராயநது கசர்த்துக்ஜோள்வது நல்லது.ஜ்பாதுவாழ் -
வில் ஜ்பாறுபபுக்ேள் திடீஜரன மாற்றப்படலாம். 
ஆணமீே நாடடம் அதிேரிக்கும்.   

3ஆம் இடத்தில் ராகு 9ஆம் இடத்தில் கேது   

இந்த ராகு கேது ஜ்பயர்ச்சியில்உஙேள் ராசிக்கு 3ஆம் 
இடத்திற்கு வருகிறார் ராகு ்பேவான.அந்த இடத் -
திற்கு ராகு வரும்ஜ்பாழுது வீரத்க்தாடும் விகவேத் -
க்தாடும் ஜசயல்்படுவீர்ேள்.ஜவற்றிக்குரிய வாயப -
புக்ேள் வநதுகசரும்.்பாே பிரிவிமனேள் சுமுேமாே 
முடியும்.்பஙோளி ்பமே மாறும்.9இல் சஞசரிக்கும் 
கேதுவால்பூர்வீே ஜசாத்துக்ேளில் இருந்த வில்லங -
ேஙேள் விலகும்.்தநம்தவழி ஆ்தரவு கிமடக்கும்.
உத்திகயாேத்தில் ்ப்தவி உயர்வு ்பற்றிய நல்ல ்தேவல் 
வரும்.வீடு வாேனம் வாஙகும் முயற்சி மேகூடும்.
கவற்று மனி்தர்ேளின ஒத்துமழப்பால்உஙேள் கூடடு 
முயற்சியில் ஜவற்றி ோணபீர்ேள்.குல ஜ்தயவ வழி்பா-
டும் இஷட ஜ்தயவ வழி்பாடும் உஙேள் குடும்்ப முன-
கனற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும்.   

குடும்்ப ஸ்தான ராகு ஜசலமவ கூடடும் கேது   

இந்த ராகு கேது ஜ்பயர்ச்சியில் உஙேள் ராசிக்கு 2ஆம் 
இடத்திற்கு ராகு ்பேவான வரபக்பாகிறார்.வாக்கு ்தனம் 
குடும்்பம் ஆகியவற்மற குறிக்கும் இடம் அது.எனகவ 
ராகுவால் ்பணபபுழக்ேம் நனறாே இருக்கும்.இல்லம் 
க்தடி நல்ல ்தேவல்ேள் வரலாம்.ஜோடுக்ேல் வாஙேல்-
ேமள ஒழுஙகு ஜசயவீர்ேள் மாற்றுக் ேருதுமடகயார் 
மனம் மாறுவர்.இல்லத்தில் மஙேல ஓமச கேட்ப்தற்-
ோன வாயபபுக்ேள் உணடு.8இல் கேது சஞசரிப்பது அவ-
வளவு நல்ல்தல்ல.குடும்்பச்சுமம கூடும்.அமலச்சலுக் -
கேற்ற ஆ்தாயம் கிமடக்ோது.உடல்நலக் குமற்பாடு 
ஏற்்படும்.வீணவிரயஙேளில் இருநது விடு்பட சு்பவிர -
யஙேமள கமற்ஜோள்ளலாம்.ம்தரியமும் ்தனனம்பிக் -
மேயும் ்தக்ே சமத்தில் மேஜோடுக்கும்.   
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மிதுனம்

20.03.2022 - 26.03.2022

 மேஷம்  

தமிழ்நாடு  திருச்சியை தயையேயியி -
டேநாகக் ககநாண்டு இைங்கிவரும் ்நத -
வனம் பவுண்மடசன்  ஆண்டுமதநாறும்  

உைக ேகளிர் தினதயத முன்னிட்டு பல்துயைக -
ளில் சநாதிதத கபண்களுக்கு  சநாதயனப் கபண் 
விருது வழங்கி சிைப்பிதது வருகிைது

2022  ஆம் ஆண்டுக்கநான சநாதயனப் 
கபண்கள் விருது வழங்கும் விழநா 
13/03/2022 அன்று  கசன்யன அரும்பநாக் -
கம் விஜய் பநார்க்கில் சிைப்பநாக ்யடகபறைது

்நதவனம் பவுண்மடசன் தயைவர் ்நத -
வனம் சநதிரமசகரன் வரமவறபுயர வழங்க 
கபநாருளநாளர் பநா.கதன்ைலின் ம்நாக்கவுயரயு -
டன் கதநாடங்கிை நிகழவில்கனடநா  உதைன் வநார 
இதழின் பிரதே ஆசிைர் ஆர்.என்.மைநாமகநதிர -
லிங்கம், வளரும் அறிவிைல்  இதழ ஆசிரிைர் 
இ.மக, தி.சிவகுேநார், இைங்யக இைக்கிைப் 
புரவைர் ஹநாசிம் உேர்,  கநாவல்துயை உதவி 
ஆய்வநாளர் எஸ்.ரநாஜநா, ஸ்ரீகவங்கமடஸ்வரநா 
ஆசிரிைர் பயிறசிப்  பள்ளி தநாளநாளர் திருேதி 
விஜைநா, ஊடகவிைளநாைர் விக்ரேசிங்க, கனடநா 
ரூபம் வநாகனநாலி  ரநாம் சங்கர் இைக்யக தின -
கரன் ்நாளிதழ பிரதே ஆசிரிைர் கசநதில்மவ -
ைவர்  ஆகிமைநா சிைப்பு விருநதினர்களநாகக் 
கைநதுககநாண்டு  விருது கபறை கபண்களுக்கு 
சநாதயனப் கபண் விருது வழங்கி சிைப்பிததனர்

மகநாேதி சங்கரன்  (ேமைசிைநா), தீஷேநா கருப் -
பசநாமி (மகநாயவ), கீதநா குணநாைன் (நீைகிரி), 

சுபததிரநா  இரநாமஜநதிரன் 
(கசன்யன), ்நாச்சிைநார் 
(கிழக்கு ஆபிரிக்கநா), தமி -
ழணங்கு  (கசன்யன), 
சூரிைநா ைநாலின் 
(இைங்யக), எஸ்.
மேநாகனநா (கசன்யன), 
ேரு.்நதினி  (புதுக் -
மகநாட்யட), ககௌசல்-
ைநா(ரநாணி மபட்யட), 
கஜைைட்சுமி (புதுக்-
மகநாட்யட),  சுஹநாசினி பர-
ேநானநதன் (இைங்யக), 
கவறறிச் கசல்வி சந-
திரகைநா (இைங்யக), 
ஆர்.  சிரிமைகநா (மசைம்), 
பி . க வி த நா ( ம ச ை ம் ) , 

ேரு. பதமினி ரகு்நாதன் (கபங்களூர்),  பத -
ேமைநாசனி மைநாமகநதிரலிங்கம் (கனடநா), 
வநாசுகி ரநாஜநா (யஹதரநாபநாத), விஜி கவங்கட்  
(கசன்யன), ஜமுனநா ரவி (புதுச்மசரி), 
பரிேளநா வீரமசகரன் (திருவள்ளூர்) இவள்  
பநாரதி (கசன்யன), சுகன்ைநா கநதசநாமி 

(கசன்யன), ப.நிதைநா (கசன்யன), சுஷநாநதி  
சநாநதகுேநார்(இைண்டன்) ஆகி மைநாருக்கு 
சநாதயனப் கபண் விருது  வழங்கப்பட்டது.  
இவ்விழநாவில் இைங்யகயைச் மசர்நத மூன்று 
கபண்களுக்கு விருது வழங்கிச்  சிைப்பிததது 
இைங்யகக்கு கியடததப் கபருயேைநாகும் 

கடநத 25 ஆண்டுகளநாக இனிை  ்நதவனம் 
சஞ்சியகயை கவளியிட்டு சர்மதச அளவில் 
உைகத தமிழர்களிடம்  ்ன்ேதிப்யபப் கபற -
றுள்ள ்நதவனம் சநதிரமசகரனின் இச் சமு -
தநாைப்பணியும்  மபநாறைக்கூடிைது மேலும் 
விழநாவில் கசல்வி  ஹரிப்பிரிைவின் ்டனமும்  

கசல்வி சநாய் கநாைததிரியின் தியரயியசப்பநா -
டலும் நிகழயவ அழகுபடுததிைது  கவிஞர் 
கசநார்ணபநாரதி நிகழயவ அழகநாக கதநாகுதது 
வழங்க ்நதவனம் பவுண்மடசன்  கசைைநா -
ளர் எம். சநாதிக்பநாட்சநா அயனவருக்கும் ்ன்றி 
கதரிவிததநார்.

நந்தவனம் பவுண்டேசன் வழங்கிய சா்தனனப்
பபண்கள் விருது விழாவின் சில பதிவு்கள்...

கதநாகுப்பு  

எச்.விக்கிரமசிங்க ...?



ஈழத்து  தமிழ்ச் சிறுகதத விருட்சத்-
தில்    ஒரு சிறு ்சல்லி வேராக இறங்-
கிய மதையக  இைக்கியம் இன்று  

பைம் ோய்நத ஒரு பக்க வேராக  ஓடிக் 
ககாண்டிருக்கிறது,  என்பதத உணர்த்தும் 
ேண்ணம் கேளிே்நதிருபபது தான், "குறிஞ் -
சித் தங்கம்"  எழுதிய "கறிவேபபிதைகள் 
" என்னும் சிறுகததத் கதாகுதி. எங்வகா 
பிற்நது,  எங்ககல்ைாவமா முடடி வமாதி 
உழன்று, இன்று புதுக்வகாடதடையில் ே்நது 
ோழ்்நது  ககாண்டிருக்கும், இ்நத அல்வைாை 
கல்வைாை ோழ்க்தகயிலும், என்வறா எழுதி, 
என்வறா  பிரசுரமான, ஒரு பதிகனாரு சிறு 
கததகதை , ஐம்பது ேருடைங்களுக்கு வமைாக 
அடி  மடியில் கடடி தேத்திரு்நது, இன்று 
அேறதற நம் பார்தேக்கு ஓர் அழகான  ஒரு-
சிறுகததத் கதாகுதியாகத் த்நதிருக்கின்றார் 
என்றால்  அேர் எழுத்ததயும்,  சிறுகதத 
இைக்கியத்ததயும், அ்நத மண் ்சார்்நத ோழ்க்-
தகதயயும், அ்நத  மக்கதையும் ,எவேைவு 
வநசித்திருக்கிறார், என்பதத நன்கு உணர்்நது 
ககாள்ை  முடிகிறது.

கதாசிரியர் மாத்ததை  (ககாள்ளுமண்டி) 
என்னும் மதையகத் வதயிதைத் வதாடடைத் -
தில் ோழ்்நதேர். மாத்ததை  என்றதும் "கதை 
ஒளி" என்னும் சிறவறடும் அததன கேளி -
யிடடை முத்ததயாபிள்தையும் தான்  நிதன -
விறகுள் ஓடி ேருகின்றார்கள்.

 ககாழும்பில் இரு்நது ககாண்வடை  குறிஞ் -
சித்தங்கத்தத தடடி தடடி எழுபபி இ்நதச் 
சிறுகததக் கதாகுதியுடைன்  நம்முன்வன 
இழுத்து ே்நது நிறுத்தியிருக்கும் சூத்திரதாரி, 

மூத்த  பத்திரிதகயாைரான விக்ரமசிங்க  
தான். மதையகப பதடைபபாளிகதை ,  அேர்-
கள் உைகில் எ்நத மூதையில் இரு்நதாலும் 
வதடிக் கண்டு பிடித்து இழுத்து  ே்நது இைக் -
கிய கேளியில் அறிமுகம் க்சயேதில் அேர் 
ேல்ைேர் ."73 ல் எழுதிய  சிறுகதத ஒன்று 
என்னிடைம் இல்தை" என்று  க்சான்னால் 
வபாதும் ககாழும்பு அரசு  பத்திரிதகக் காப-
பகத்திறகுள் நுதழ்நது 50 ேருடைங்களுக்கு 
மு்நததய அதத  வதடிக் கண்டு பிடித்து 
எடுத்து ே்நது அதன் ஒளி நகதை ஒரு மாதத் -
திறகுள் ைாக  அனுபபி தேக்கும் வியக்கத் -
தக்க ஆறறல் மிக்கேர். 

அ்நத அைவிறகு அேர்  மதையகப 
பதடைபபுக்கதையும் அதன் பதடைபபாைர்-
கதை வநசிக்கிறேர். சுமார் 50  ேருடைத்துக்கு 
வமைாக. மடகிக் கிடை்நத "கறிவேபபிதை 
"களின் ோ்சத்தத வதாண்டித்          துருவி  
எடுத்திருக்கிறார். கீழடி அகழ்ோயோைதரப 
வபாை. 

இைங்தக அரசு தனது உயரிய விருதுகள் 
அதனத்ததயும் ேழங்கி  ககைரேபபடுத்தி  
இருக்கும் மதையக இைக்கியத்தின் த்நதத 
எனப வபாறறபபடும்  கதளிேத்தத வ�ா்சப-
பின் அணி்நதுதர இ்நதத் கதாகுதிக்கு கிதடைத்-
திருக்கும்  ஒரு கைங்கதர விைக்கமாக  ஒளி 
வீசிக்ககாண்டிருக்கிறது.

11  சிறுகததகள் இ்நதத் கதாகுதிதயக் 
கனம் ககாள்ைச் க்சயகின்றன. வபாகிற 
வபாக்கில்  படித்து வீசி விடடு அபபடிவய  
மற்நது வபாகக் கூடியதேகள் அல்ை அதே.

ேறுதமயாலும் பசி படடினியாலும் 

ோழ்தே எதிர்ககாள்ை முடியாத மதையகத்  
கதாழிைாைர்கள் சின்னஞ் சிறுசுகதை  பணக்-
காரர் வீடுகளுக்கு வேதைகளுக்கு  அனுபபும் 
ககாடுதம முதல் சிறுகததயிவைவய நம்தம 
மிரை தேக்கிறது.

அரசியல்  பக்க பைம் ககாண்டை ஒரு 
பணக்காரர் வீடடுக்குப பணிப கபண்ணா-
கச் க்சல்லும்  ஹி்சாலினி என்னும் சிறுமி 
பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆைாகி அ்நதப  
பணக்காரரால் படுககாதை க்சயயபபடடை 
நிகழ்ச்சி இைங்தகத்தீதேவய   உலுக்கிவிடுகி-
றது. உைகின் பை பாகங்களிலும் அது எதிகரா-
லிக்கிறது.  

்சாதி, இன,   மதம் கடை்நது அதனேரும்  
ஓரணியாகத் திரண்டு எதிர்த்த பயங்கரமான 
படுககாதை அது.  சுமார் ஐம்பது ஆண்-
டுகளுக்கு முன்னர் இது வபான்றகதாரு 

படுககாதை நிகழ்வு  ்சமுதாயத்தில் எவேைவு 
கபரிய அதிர்ேதைகதை ஏறபடுத்தியிருக்கும் 
என்பதத  க்சால்ை வேண்டியதில்தை. இது 
வபான்றகதாரு நிகழ்வு மதையகத் கதாழிைா-
ைர்  ோழ்க்தகயில் நிகழக்கூடைாது என்று கதா-
சிரியர் தமது "மனம் விழித்தவபாது "  என்ற 
சிறுகதத ோயிைாக க்சால்லியிருக்கிறார். 
அதாேது கபறவறார்கள்  மனம் மாறி தமது 
குழ்நததகதை வீடடுப பணிகளுக்காக அனுப-
பக் கூடைாது என்பவத அக்கதத க்சால்லும் 
தீர்வு.  ஒரு ததைக்காதைால் உருகும் ஓர் இதை-

ஞனின் மன ஓடடைத்தத "நீர்க்வகா-
ைம்" என்னும் சிறுகதத அழகியல் 
காடசியாகப படைம் பிடித்துக் காட-
டுகிறார்  ஆசிரியர் .

 "நீர்க்வகாைம் " என்ற சிறுகதத 
மதையகத்  கதாழிைாைகள் 
இன்று நிர்ோக மடடைத்தில் 
மடடும் அல்ைாமல் தனிப-
படடை  ோழ்க்தகயிலும் மிகவும் 
ேறுதமயான ோழ்க்தக  தான் 
ோழ்்நது  ககாண்டிருக்கிறார்கள் 
என்பதத அழுத்தமாகக் கூறிச் 
க்சல்கிறது.

"நிர்நதர அதமதிதயத் வதடி" 
என்ற சிறுகதத மதுவின் 
தீதமயால் தான் இதே  
எல்ைாம் நதடைகபறுகிறது என் 
பதாகப பதிவு க்சயயபபடடி-
ருக்கிறது.

இரண்டு மனங்களின் 
்சரியான புரிதலின்றி நதடைகப-
றும் திருமணங்கள்  வதாறறுத் 
தான் வபாகும் என்பதத 
"ோழ்வின் விளிம்பிவை 
அேள்" என்னும் சிறுகதத  
நமக்கு படைம் பிடித்துக் காடடுகிறது.

  இைக்கிய உைகில் அதிகமாக அறியபபடைாம-
லிரு்நத  குறிஞ்சித்தங்கம் இ்நதத் கதாகுபபின் 
மூைம் ஓர் எழுத்தாைர் என்று தன்தன  அதடை-
யாைபபடுத்திக் ககாண்டுள்ைார். மதையக 
இைக்கியத்தில் தன்தன அதிக மாக  ஈடுபடுத்-
திக் ககாண்டிருக்கும் வபராசிரியர் வ்சா.்ச்நதி-

ரவ்சகரன்   ோழ்த்துதர ேழங்கியிருக்கிறார்.    
அச்சுப பிதழகள்  ஏதுமில்ைாமல் அழகிய 
ேண்ணத்தில் நூலுருோக்கித் த்நதிருக்கும் 
பழம்கபரும்  பதிபபகமான                 "மணிோ்சகர் 
பதிபபக"  த் தாரும்  பாராடடுக்கு உரியேர்கவை.

க�ொழும்பில் எஞ்சியிருக்கும் பழதமயான 
கடடிடைங்களில் “பதழய டைச்சு க�ாஸ் -
பிடைல்” (“Old Dutch Hospital”) குறிப-

பிடைத்தக்க ஒன்று. ககாழும்பு வகாடதடையின் தமயபப -
குதியில் Port Hospital Laneஇல் இருக்கிறது என்றால் 
சிைவேதை நீங்கள் குழபபமதடையைாம். ஆனால் 
வகாடதடை இரடதடைக் வகாபுரக் கடடிடைத்துக்கு எதிரில் 
என்று கூறினால், அல்ைது க்சலிங்வகா கடடிடைத்துக்கு 
பின்னால் என்வறா கூறினால் பிடித்துவிடுவீர்கள். 
ககாழும்பில் இறுதியாக எஞ்சியுள்ை பதழய டைச்சு கட -
டிடைம் இது தான். கபரிய, அகைமான சுேர்கதையும், 
கபரிய �ன்னல்கதையும், விரி்நத ேரா்நதாக்கதையும் 
ககாண்டை டைச்சு கடடைடைக் கதையுடைன் கூடிய அதமபபு. 

1656ஆம் ஆண்டு வபார்த்துக்வகயருடைன் ்சண்தடை -
யிடடு ககாழும்தபக் தகபபறறினார்கள் ஒல்ைா்நதர்-
கள். ஏழு மாதங்கள் கதாடைர்ச்சியான குண்டுவீச்்சால் 
ககாழும்பு வகாடதடைப பகுதியில் இரு்நத பை கடடி -
டைங்கள் சிதத்நதன. ஒல்ைா்நதர்கள் ககாழும்தபக் தகப-
பறறிய பின்னர் அேறதற முழுேதுமாக இடித்துவிடடு 
புதிய கடடிடைங்கதை அதமத்தார்கள். வபார்த்துக்வக-
யரின் ஒரு ஆஸ்பத்திரியும் இங்வக இரு்நதது. ஆனால் 
டைச்சு ஆஸ்பத்திரி அதம்நதிருக்கும் இவத இடைத்தில் அது 
இரு்நதிருக்கவில்தை. ஒல்ைா்நதர்கள் தகபபறறியதும் 
இ்நத ஆஸ்பத்திரி கடடைபபடடிருக்க வேண்டும். 

இது கடடைபபடடை ஆண்தடை உறுதியாகக் கூற முடியாது 
வபானாலும் நிச்்சயமாக அது 1677 ஐ விடைப பழதமயா-
னது என்பதத மடடும் க்சால்ைாம். ஏகனனில் 1676 
–1682 காைபபகுதியில் இராணுேத்தில் பணியாறறிய 
கிறிஸ்வடைாபர் ஸ்வீட்சர் (Christopher Schweitzer) என்ற 

க�ர்மன் ராணுே வீரர் தனது பதிவுக-
ளில் மருத்துேமதனதயப பறறிய பை 
குறிபபுகதை எழுதியுள்ைார்.அங்வக 
பை அடிதமகளும் பணிபுரி்நதார்கள் 
என்று குறிபபிடடுள்ைார். அேரின் அப-
பதிவுகதைப பறறி 1803 ஆம் ஆண்டு 
எழுதபபடடை An account ofthe island 
of Ceylon என்கிற நூலில் விபரங்கள் 
கூறபபடடுள்ைன. அ்நத நூதை எழு-
தியேர் 1796 இல் டைச்சு ே்சம் இரு்நது 
ஆங்கிவையர்கள் ககாழும்தபக் தகப-
பறறிய வபாது அதன் ்சாடசியமாக இரு்ந-
தேரான ககபடைன் கராபர்ட வபர்சிேல். 
கடும் காயங்களுக்கு உள்ைான பை வீரர்-
கள் சிகிச்த்சக்கு இங்கு அனுபபபபடடை-
தாக அதில் குறிபபிடடுள்ைார்.

அன்தறய ககாழும்பு வகாடதடை சுே -
ருக்குள் இரு்நத கடடிடைங்களில் மிகப 
கபரிய விஸ்தீரணத்தில் இரு்நதது இ்நத 
டைச்சு ஆஸ்பத்திரி தான். அதர க�க்டை-
யார் பரபபில் அது இரு்நதது. 

1732 இல் புவராஹியர் உருோக்கிய 
ேதரபடைத்தில் மருத்துேமதன கதளி-
ோகக் குறிக்கபபடடைது. இததவிடை முக் -
கியமாக அன்று டைச்சு அர்சாங்கத்தில் 
பணியாறறிய கடைன்மார்க்தகச் வ்சர்்நத வயா�ன்னஸ் 
வரச் (Johannes Rach) என்கிற ஓவியர் இைங்தகயில் 
ோழ்்நத காைத்தில் 1771இல் ேதர்நத டைச்சு ஆஸ்பத்தி-
ரியின் ஓவியம் அதன் அதமபதப அழகாக விைக்கியி-
ருக்கிறது.

அன்று வகாடதடைக்குள் ோழ்்நது ே்நத ஒல்ைா்நதர்க-
ளுக்காகவும், டைச்சு கிழக்கி்நதியக் கம்பனியின் (VOC)
அதிகாரிகளுக்காகவும், ஊழியர்களுக்காகவும் கடடைப-
படடைது. இ்நத ஆஸ்பத்திரி. ககாழும்பு துதறமுகம் 
மிகவும் சுறுசுறுபபாக இயங்கத் கதாடைங்கிய காைமும் 
கூடை. துதறமுகத்துக்கு அண்தமயில் கடடைபபடடைதன் 
வநாக்கம்; அபவபாது ககாழும்புக்கு ே்நது வபாகும் கப -
பல்களில் வநாயோய படடிரு்நதேர்களுக்கும் இங்கு 
தேத்து உயர்தர சிகிச்த்சயளிக்கபபடடு ே்நதிருக்கிறது.

கராபர்ட கநாக்ஸ் இருபது ஆண்டுகைாக கண்டியில் 
சிதறபபடடுக் கிடை்நதவபாது 1679இல்அங்கிரு்நது தப-
பிே்நது டைச்சுக் காரர்களிடைம் ே்நது வ்சர்்நதார். அேவராடு 
வ்சர்்நது தபபி ே்நத சிைர் வநாயோயபபடடிரு்நத வபாது 
அேர்களுக்கு இங்வக சிகிச்த்ச அளிக்கபபடடைதத தனது 
நூலில் குறிபபிடடுள்ைார். கண்டிதய ஆண்டை மன்னன் 

வீர நவர்நதிரசிங்கனுக்கு (இைங்தகயின் இறுதி சிங்கை 
அர்சன்) காலில் ஏறபடடை காயத்துக்கு சிகிச்த்ச க்சயே-
தறகாக 1739இல் கடைாக்டைர் வடைனியல்ஸ் (Dr. Danielsz) 

கண்டிக்கு இ்நத ஆஸ்பத்திரியில்  அனுபபபபடடி-
ரு்நதார் என்பதத அேரது பதிகோன்றில் குறிபபிடடி-

ருக்கிறார். 
சுமார் 300 வநாயாைர்கதை தேத்து பராம -

ரிக்கக் கூடிய அைவுக்கு மூன்று நூறறாண்டு-
களுக்கு முன்னவர இயங்கியிருக்கிறது. டைச்சு 
மருத்துேமதனயிதன முதலில் வநரில் கண்டை 
்சாடசி விபரமாக டைச்சு அர்சாங்கத்தில் 1734_ 
-1737 காைபபகுதியில் பணியாறறிய க�ர் -
மதனச் வ்சர்்நத க�யட (Johan Wolfgang 
Heydt)என்பேரால் வபாறறிப பதிவு க்சயயப -
படடை குறிபபுகதைக் கூற முடியும். இைங்தக-
யில் மடடுமல்ை, ஒல்ைா்நதர்களின் காைனி 
நாடுகளிவைவய நவீன ே்சதிகதைக் ககாண் -
டிரு்நத சிற்நத ஆஸ்பத்திரியாக அன்று இ்நத 
ஆஸ்பத்திரி இரு்நததாக அேர் குறிபபிடுகி-
றார். வமலும் சிற்நத பரிவ்சாததனக் கூடைமும், 
அதிவைவய உயர் ரக மரு்நதுகதை உருோக்கக் 
கூடிய ே்சதிகதையும் ககாண்டிரு்நதததாகவும் 
அேரின் அறிக்தகயில் குறிபபிடடிருக்கிறார். 
ஒரு வநாயாளிக்கு இரு ததையதணகதையும், 
இரு வநர உணவும் ேழங்கபபபடடைதாகவும், 
இைம் ஆண் பணியாைரால் நான்கு/ஐ்நதடி 
நீைமுள்ை பாத்திரத்தில் அ்நத்நத வநாயாளி -

யின் வததேக்கிணங்க சிறு சிறு பாத்திரங்களில் வ்சாறு, 
கறிகள் மிைகாய, உபபு, வினாகிரி என்பன ேழங்கபபட-
டைதாகவும் குறிபபிடடுள்ைார். ஒல்ைா்நதிலிரு்நது பை 
அறுதே சிகிச்த்ச நிபுணர்கள் இங்வக பணியாறற ேரே-
தழக்கபபடடிருக்கிறார்கள்.

அதுவபாை அறுதே சிகிச்த்ச க்சயயக்கூடிய நிபுணத் -
துேம் இல்ைாத மருத்துேம் மடடுவம கதரி்நதேர்களும் 
அனுபபபபடடிருக்கிறார்கள். உதாரணத்துக்கு தரமர் 
(C.F. Reimer). அேர் ஒரு இராணுே வீரர். அேரிடைம் 
இரு்நத மருத்துே அறிவின் காரணமாக மூன்றாம் நிதை 
அறுதே சிகிச்த்ச தேத்தியராக  அனுபபபபடடைார். 
அேர் ஒரு ஓவியரும் கூடை. கண்டி மன்னன் கீர்த்தி ஸ்ரீ 
இரா�சிங்கனுக்கும் டைச்சு ஆளுநர் பிைாக்குக்கும் (Iman 
Willem Falck) இதடையில் 1766 இல் க்சயதுககாள்ைப-
படடை ஒபப்நத நிகழ்தே பிரசித்தி கபறற ஓவியமாக 

ேதர்நதேர் பிைாக்.
இ்நத ஆஸ்பத்திரிதயப பறறிய பை குறிபபுகதை எழு-

தியேர்களில் இன்கனாரு முக்கியமானேர்; இைங்தக 
தாேரவியலின் த்நதத என்று அதழக்கபபடும் வபால் 
வ�ர்மன் (Paul Hermann).  அேர் இ்நத ஆஸ்பத்திரியில் 
1672 –1679 காைபபகுதியில் பணியாறறியேர். முன்னாள் 
கதால்லியல் திதணக்கை ஆதணயாைராக இரு்நத  
வக.டி.பரணவிதானவும் ஒரு இ்நத ஆஸ்பத்திரிதயப 
பறறிய ஒரு ஆராயச்சிக் கடடுதரதய எழுதியிருக்கிறார். 
ஆஸ்பத்திரிக்கு வததேயான முக்கிய மரு்நதுகள் ஒல் -
ைா்நது ததைநகர் ஆம்ஸ் -
டைர்டைாமில் இரு்நது ேரு -
விக்கபபடடைதாகவும், 
உள்ளூர் ஆயுர்வேத 
நாடடு மரு்நதுகளும் 
அங்வக பயன்படுத்தப -
படடைன என்றும் அக்-
கடடுதரயில் விைக் -
குகிறார். 1771 இல் 
ேதரயபபடடை இரண்டு 
நீர்-ேர்ண ஓவியங்களின் -
படி, மருத்துேமதன 
கடடிடைம் மூன்று தனித் -
துேமான பிரிவுகதைக் 
ககாண்டிரு்நதது. முத -
ைாேது முகபபு கடடி -
டைம் இரண்டு மாடிக -
தைக் ககாண்டைதாக 
அன்வற அதமக்கபபட-
டிரு்நததும் சிறபபான 
அம்்சம். இதன் முக்கி-
யப பகுதியான தமயப 
பகுதி, மருத்துேமதன 
ோர்டுகளுக்கு ஒதுக்கபபடடிரு்நதது. மறகறான்று மருத்-
துேமதன,  ஆயவுகூடைம், அறுதே சிகிச்த்ச கூடைம் 
ஆஸ்பத்திரி நிர்ோகியின் இருபபிடைம் என்பேறறுக்கா-
கவும்,மூன்றாேது பகுதி ்சதமயைதறக்காகவும் ஒதுக் -
கபபடடிரு்நதது.  இபவபாது அ்நத அதமபதபக் காண 
முடியாது. ஆங்கிவையர் காைத்தில் இதில் மாறறங்கள் 
க்சயயபபடடைன. 

1796 இல் கபர்சிேல் எழுதிய குறிபபுகளின் படி, இ்நத 
மருத்துேமதனயின் அதறகள் வி்சாைமானதே, நன்கு 
காறவறாடடைமானதே. இதனால் மறற வநாயாளிகளுக்கு 
வநாய பரேவில்தை.

டைச்சு காைத்தில் ஆபிரிக்காவிலிரு்நது நீக்வரா அடிதம-
கள் ககாண்டுேரபபடடிரு்நதார்கள். அேர்களுக்கு பர-
வியிரு்நத கதாறறு வநாயகதை இவத ஆஸ்பத்திரியில் 
தமது எ�மானர்களுக்கு அளிக்கபபடை அவத மருத்துே 
ே்சதிகள் இேர்களுக்கும் அளிக்கபபடடிருக்கிறது. 1707 
ஆளுனர் யுோன் சிவமான் (Joan Simons) பின்னர் இேர்க -
ளுக்ககன்று தனி ஆஸ்பத்திரிதய கடடினார்.

தறவபாததய கடடிடைம் இரண்டு முறறங்கதை மத்தி -

யில் ககாண்டுள்ைது. தறவபாது சுமார் 40 x 30 
அடி பரபபைவில் புல் நடைபபடடுள்ைது. சுமார் 
அதர மீறறர் தடிமன் ககாண்டை கபரிய சுேர்கள் 
கபுக் கல் மறறும் சுண்ணாம்பு ்சா்நது ஆகியேற-
தறக் ககாண்டு கடடைபபடடுள்ைது. மருத்துேம-
தனயின் இரண்டு கூடைங்களில் ஒன்று ஆங்கிவை-
யர் காைத்தில் கடடைபபடடைது. ஆஸ்பத்திரியின் 
பிரதான ோயில் இரு்நத பகுதி ஆஸ்பத்திரி வீதி 
(Hospital street) என்று ஆங்கிவையர் காைத்தில் 
கபயரிடைபபடடைது. இன்று இைங்தக ேங்கி, 
உைக ேர்த்தக தமயம் அதம்நதிருக்கிற Bank of 
Ceylon Mawatha தான் அ்நத வீதி.

ஆஸ்பத்திரி வீதிவயாடு வ்சர்்நதாறவபாை 
படைகுப வபாக்குேரத்துக்காக ஒரு கால்ோயும் 
அன்று இரு்நதிருக்கிறது. ஆங்கிவையர் தகபபற-
றியவுடைன் இக்கால்ோயகதை நிரபபி வீதிகதை-

யும், கடடிடைங்கதையும் அதமத்தார்கள். ககாழும்பில் 
வபாக்குேரத்துக்காக கால்ோயகள் பயன்படுத்தபபடடை 
காைம் ஒன்று இரு்நதது. அதன் எச்்சங்கதை இன்றும் 
காணைாம். 

ஆங்கிவையர் காைத்தில் இக்கடடிடைம் ்சறறு விரிோக் -
கபபடடைது. மருத்துேமதனயின் ேடைக்குப பகுதி மடடும் 
இரண்டு தைங்கைாக மாறறபபடடுள்ைது. கபரிய அை-
விைான திடைமான மறறும் ேலுோன நீைமான  மரக்கட-
தடைகள் கூதரயின் உறுதிக்குப பயன்படுத்தபபடடுள்-
ைது. அதே இன்னும் நல்ை நிதையில் இருபபததக் 
காணைாம்.

இைங்தகயின் சிவில் யுத்த காைத்தில் இ்நதக் கடடிடைம் 
நான்காம் மாடியில் தடுத்துதேக்கபபடடிரு்நத தகதிக-
தையும், ்ச்நவதகநபர்கதையும் ோர இறுதியில் ்ச்நதிக்க 
ேருபேர்கதை ்ச்நதிக்க தேக்கின்ற கபாலிஸ் நிதையப 
பிரிோகவும் கதாழிறபடடைது. 1980 களில் இரு்நது 

அவோறு வகாடதடை கபாலிசின் நடைேடிக்தககளுக்காக 
இ்நதக் கடடிடைம் பயன்படுத்தபபடடு ே்நதது. ஆயுதக் 
கைஞ்சியமாகவும். சிை சிதறக்கூடைங்கதையும் உள்வை 
கடடினார்கள். கடடிடைத்தின் கடடைடைக்கதை மறறும் 
கதால்கபாருள் மதிபபு இன்றும் முக்கியமானது. 90 
களின் ஆரம்பத்தில் ்ச்நதிரவ்சகரன், காதர், தர்மலிங்கம் 
வபான்ற  மதையகத் ததைேர்கள் நான்காம் மாடியில் 
தடுத்து தேக்கபபடடிரு்நத வபாது பை தடைதேகள் அேர் -
கதைச் ்ச்நதிக்க ோர இறுதியில் இங்கு க்சன்று ே்நதிருக்-
கிவறன்.

1996இல் மத்திய ேங்கி குண்டுகேடிபபின் வபாது இக் -
கடடிடைமும் வ்சதமுறறது. யுத்தம் முடித்தபின்னர் தறவபா-
ததய �னாதிபதியும் அபவபாது நகர அபிவிருத்திக்கு 
கபாறுபபாக நியமிக்கபபடடிரு்நத வகாடடைாபய ரா� -
பக்்ச 2011 டி்சம்பரில்; இததன உல்ைா்சப பிரயாணிக -
தைக் கேரும் உயர்தர உணவு விடுதிகதையும், உயர் -
ரக கபாருடகதை விறபதன க்சயயும் கதடைகதையும் 
ககாண்டை கடடிடைத் கதாகுதியாக திற்நது தேத்தார்.
அதர க�க்டையர் பரபபில் இன்று அது இருக்கிறது.
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க�ோழும்பின் 
கதை

என். சரவணன்

19

A.    தலைலை ைருத்துவரின் வதிவிடம்,  B. ைருநதகம்,  C. ைருநது தயாரிப்ா-
ளரின் வதிவிடம்,  D.    ஆஸ்த்திரி,  E. சலையைலை, F. கால்நலடத் ததாழுவம், 
G. சுற்றுச் சுவர்

'கறிவேப்பிலைகள்' த�ொகுப்பின் மூைம் �ன்லனை 
அலையொளப்்படுத்திய குறிஞ்சித் �ஙகம்

1732 ஆம் ஆண்டு ப்ார்த்து-
பகயர் காை வலை்டம். இதில 
E அலடயாளம் ஆஸ்த்திரி-
லயக் குறிக்கிைது. 

 

குடந்தை பரிபூரணன் ...?
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gyhq;nfhl ngUe;Njhl;lf; fk;gdp 

fopf;fg;gl;l nghUl;fis tpw;gid nra;jy; 

vkJ epWtdj;jpw;F nrhe;jkhd Njhl;lq;fspy; ghtpf;fg;gl;L 

mfw;wg;gl;l fopf;fg;gl;l nghUl;fis tpw;gid nra;tjw;fhf 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

- Used Tyre - Cast Iron - Scrap Iron  - Empty plastic Cans etc. 
fPo;f;fhZk; ngUe;Njhl;lq;fspy; Fwpj;j Njhl;l mjpfhhpfisj; 

njhlHG nfhz;L nghUl;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

a+hp Njhl;lk;  -  g];]u  - 055-5633023/ 077-9555595 
iu Njhl;lk; - gyhq;nfhl  - 045-5622597/ 076-8372389
k`tytj;j -  ,uj;jpdGhp  - 045-5622559/ 077-7539228

Fwpj;j cUg;gbf;fhf NtWNtwhf tpiykDf;fis rkHg;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. 

Njhl;lj;jpd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L 2022 Vg;uy; 30 my;yJ 

mj;jpdj;jpw;F Kd; fPo;f;fhZk; Kfthpapy; cs;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;spLjy; my;yJ gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;. fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 'fopf;fg;gl;l 

nghUl;fSf;fhd tpiykDf;fs;" vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

ftdpf;fTk; :- tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ 

epuhfhpf;Fk; chpik Nfs;tpr; rigf;F chpaJ.

gpujk epiwNtw;W mjpfhhp> 

gyhq;nfhl gpshd;Nl\d;]; gpvy;rP
j.ng. vz; - 06> ghHk;fhbd;> ,uj;jpdGhp.

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

Supply, Applicator Training and Application Supervision of 
Wall Granular based Exterior Coating System for Blocks 

06,07 and 08 of Defence Headquarters Complex at Akuregoda
Contract No.: DHQC/GRAN COAT 678/2022

1.  fPNo tpghpf;fg;gl;lthWk; ngNrt ePq;fyhf 276  kpy;ypad;  ,yq;if &gh MFnrytpy; kjpg;gplg;gl;lJkhdJk; 

Supply, Applicator Training and Application Supervision of Wall Granular based Exterior Coating System for Blocks 06,07 
and 08 ,w;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J ghJfhg;G mikr;rpd; rhh;ghf mikr;R ngWiff; 

FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ miof;fpd;whh;.

  The works consist of  Supply, Applicator Training and Application Supervision of Wall Granular based Exterior Coating 
System for Blocks 06,07 and 08 of Defence Headquarters Complex at Akuregoda. ,t;Ntiyfspd; KOikahd g+h;j;jp 

nra;jYf;fhd fhyg;gFjpahdJ 168 ehl;fshFk;. 

2. tpiykDf; NfhuyhdJ Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

3.  xg;ge;j toq;fypd; jFjpf;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;bapy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; fle;j 5 

tUlq;fspy; ,yq;ifapy; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s tpahghu gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDjhuhpd; 

mDgtk; kw;Wk; jl gjpT Mfpatw;wpw;fhd Mtzrhd;whdJ tpiykDTld; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,e;j 

xg;ge;jj;ij tsKs;s toq;fshtpw;fhd jifikia ngWtjw;fhf tpiykDjhuh; xd;wpy; cw;gj;jpahsuhf my;yJ 

Kd;itf;fg;gLk; fpuhd;Ayhh; mbg;gilapyhd ntspaf mikg;Gg+Rk; Kiwikf;fhd cw;gj;jpahshpd; cs;@h; 

mjpfhuk; ngw;wKftuhftpUj;jy;  Ntz;Lk;. 

  fpuhd;Ayhh; g+r ;RKiwikapd; cw;gj;jpahsuhdth; Gfo;tha;e;jnjhU epWtdkhfTk; nghUj;jkhd  

ifj;njhopy; jukhf;fg;gl;l cw;gj;jp trjpiaf; nfhz;ljhfTk; njhopy; toq;Fehpd; Njitg;ghl;bw;F epfuhf 

g+r;Rf;fis tpepNahfk; nra;tjw;fhd Mw;wiyAk; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

  fpuhd;Ashh; g+r;R Kiwikapd; cw;gj;jpahsuhdth; cs;sf cw;gj;jp Nrhjid nra;tjw;fhd trjp> ISO 9001 
kw;Wk; 14001 ngapz;Lfs;> g;iukh;fs;> ePh;Gfhg;G ,urhadq;fs; kw;Wk; girfs; Mfpatw;wpd; Nkk;gLj;jy; kw;Wk; 

cw;gj;jpf;fhd rhd;wpjo;fisAk; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4. xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhd jifikj; Njitg;ghLfs; gpd;tUkhW:

•  fle;j Ie;J tUlq;fspy; epiwNtw;wg;gl;l eph;khz Ntiyapd;  tUlhe;j ruhrhp ngWkjpahdJ Mff; Fiwe;jJ 

414 kpy;ypad; ,yq;if &ghthftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

•  1000 kP ² ,w;F Fiwahj gug;gsTs;s  gpuNjrnkhd;wpy;  texturized   ntspaf ve;jnthU g+r;Rf;fisAk; toq;fy; 

kw;Wk; g+Rtjpy; Mff; Fiwe;jJ ,U nraw;wpl;lq;fspd; mDgtk; my;yJ  xt;nthU nraw;wpl;ljpw;Fk; 2.5 

kpy;ypad; ,yq;if &ghtpw;F Fiwahj ngWkjpapypUj;jy;. ,t;thwhd nraw;wpl;lq;fs; ,yq;ifapy; fle;j 

Ie;J tUlq;fspy; g+h;j;jp nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

•  jputr; nrhj;Jf;fspd; Mff; Fiwe;j njhifahdJ (Vida xg;ge;j hPjpapyhd flg;ghLfSf;F xJf;fpa gpd;dh;) 

,e;j xg;ge;jj;jpw;fhf toq;fg;gl;l ve;jnthU Kw;gzf; nfhLg;gdT ePq;fyhf> 138 kpy;ypad; ,yq;if &ghtpw;F 

FiwahkypUj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy gj;juKy;y> ngytj;j> mf;FNunfhl ghij> ghJfhg;G jiyikaf 

fl;blj;njhFjp nraw;wpl;l> nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkidapd; gzpg;ghshplkpUe;J ngw;W mNj Kfthpapy; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf 2022 khh;r; 21 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 Vg;uy; 18 Mk; jpfjp tiuAk; 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;Jgp.g. 3 kzp tiuAk; ghPl;rpf;fyhk;. 

6.  2022 khh;r; 21 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 Vg;uy; 18 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;Jgp.g. 3 kzp tiuAk; 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf ehw;gj;Njhuhapuj;J Ie;E}W ,yq;if &ghit (41>500 ,.&gh) nrYj;jpa gpd;dh;> = 

[ath;jdGu Nfhl;Nl> ghJfhg;G jiyikaf fl;blj;njhFjp> ghJfhg;G mikr;rpd; ngWiff;fhd fzf;fhsUf;F 

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

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

KiwikahdJ ghJfhg;G mikr;rpd; ngahpy; nuhf;fg; gzkhf my;yJ tq;fp tiunthd;whf toq;fg;gly; Ntz;Lk;. 

7.  tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; fPNoAs;s Kfthpapy; 2022 Vg;uy; 19 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ 

mjw;F Kd;duhf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ fPNoAs;s Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %bagpd;dh; tpiuthf 

NtrKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

8.  tpiykDf;fs; 2022 Xf];l; 16 Mk; jpfjpad;W tiuAk; (tpiykDf;fis jpwe;j gpd;dh; 119 ehl;fs;) nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

9.  midj;J tpiykDf;fSk;  tpiykDg;gpiznahd;whf  ,Ugj;NjO  ,yl;rj;J mWgjpdhapuk; ,yq;if &ghit 

(2>760>000 ,.&gh)  ,izf;fg;gl;bUg;gJld;>  ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; 

nraw;gLtJkhd th;j;jf tq;fpnahd;;wpdhy; toq;fg;gl;ljhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. ,e;j tpiykDg;gpizahdJ 

epge;jidaw;wJk; clNdNa khw;wf;$ba gpizakhfTk; ,Ug;gJld; 2022 nrg;lk;gh; 13 Mk; jpfjp tiuAk; 

(tpiykDf;fis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 147 ehl;fs; gpd;duhf).

10.  gj;juKy;y> ngytj;j> mf;FNunfhl tPjpapYs;s ghJfhg;G mikr;rpd; jiyika ffl;blj; njhFjpapy; 2022 khh;r; 

30 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W eilngWk;. 

11.  ve;jnthU tpiykDjhuUk; ,e;j nraw;wpl;lj;jpd; xNunjhFjpapd; gy nghjpfSf;F my;yJ NtNwjhtJ 

njhFjpfSf;F tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;F tpUk;gpd;> xt;nthU xg;ge;jj;jpd; fPOs;sNjitg;gLk; jifik/ 
jFjpj; jd;ik jfTj;jpwid cWjpg;gLj;jy; Ntz;Lk;> ,y;yhtpbd; xU tpiykDtpw;F Nkyjpfkhd toq;fYf;fhd 

jifikia ,oe;JtpLthh;. 

12.  NkNyAs;s 11 Mk; mk;rj;jpw;F Nkyjpfkhf> ,e;j nraw;wpl;lj;jpd; njhFjpapd;/njhFjpfspd; ve;jnthU nghjpf;Fk; 
Vw;fdNt njhpT nra;ag;gl;bUg;gpd;/ xg;ge;jf;fhunuhUtuhf Ntiy nra;J nfhz;bUg;gpd;> tpiykDjhuuhdth; 

mtuJepjpaply; kw;Wk; njhopy;El;g Njitg;ghLfis msTf;Fwpg;Gf;fspd;/ jFjp;j;jd;ik jfTj;jpwid ,e;j 

tpiykDf;Nfhuy; nghjpf;fhf gpuj;jpNafkhf cWjpg;gLj;jy; Ntz;Lk;. ,y;yhtpbd;> ,e;j tpiykDtpw;fhd 

jifikia tpiykDjhuuhdth; ,oe;JtpLthh;.

13.  ghJfhg;G mikr;rpw;F tpiykDf;fis rkh;g;gpf;Fk; Ntisapy; Njitg;gbd;> 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fspd; fPOs;s gjpTr; rhd;wpjio Kd;itf;FkhW tpiykDjhuh;fs; fz;bg;ghf mwpTiu toq;fg;gLfpd;wdh;.

14.  tpiykDf;fis jpwg;gjw;F Mff; Fiwe;jJ %d;W (3) Ntiy ehl;fSf;F Kd;duhfNttpiykDf;fis 

jpwf;Fk; epfo;tpy; gq;FngWk; eghpd; ngah;> Njmm/ flTr;rPl;bd; ,yf;fj;ij = [ath;jdGu Nfhl;Nl> ghJfhg;G 

jiyikaf fl;blj; njhFjpapd;> ghJfhg;G mikr;rpd; gpujhdepjpaply; mYtyUf;FvOj;J %ykhf mwptpf;Fk; gb 

tpiykDjhuh;fs; mwpTiu toq;fg;gLfpd;wdh;. 

NkNyAs;s 7 Mk; mk;rj;jpy; Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthp/ Kfthpfs; gpd;tUkhW:

 jiyth;>

 mikr;R ngWiff; FO> ghJfhg;G mikr;R>

 ghJfhg;G jiyikaf fl;blj;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;njhFjp> = [ath;jdGu Nfhl;Nl.

 njhiyNgrp : 0094-11-2439381/ 0094-11-2390719 
 njhiyefy; : 0094-11-2390720
 kpd;dQ;ry; : procurement@defence.lk

Y¯}‹YMv Rv£l³£¹|x
fkj;njhopy; mikr;R

Ministry of  Agriculture

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR
tptrha etPdkakhf;fy; jpl;lk; - tptrha mikr;R

IDA Credit No: 5873 LK

     

ngWif mwptpj;jy;
kj;jpa khfhzk;> khj;jis khtl;lj;jpy;> jk;Gs;s `{g];fKttpy; 

1km fputy;/ nfhq;fpwPl; tPjpAld; tbfhy; mikg;ig epHkhzpj;jy; 

`{g];fKt Mango Cluster Nkk;gLj;jy;

xg;ge;j ,y: LK-MOA-PMU-227528-CW-RFB

1.  tptrha mikr;rpd;> tptrha etPd kakhf;fy; jpl;lj;jpd; nryTfSf;fhf 58>630 kpy;ypad; mnkhpf;f nlhyUf;F 

rkkhd gy;NtWgl;l ehzaq;fspy; rHtNjr mgptpUj;jp epWtdk; (IDA) ,lkpUe;J XH flid> ,yq;if 

rdehaf Nrh\ypr FbauR ngw;Ws;sJ. mj;Jld; mjd; xU gFjpia fPNo ml;ltizapy; tpghpf;fg;gLkhW 

fPo;f;fhZk; NtiyfSf;fhd xg;ge;jj;jpd; fPo; jifikahd nfhLg;gdTfSf;fhf ,e;jf; flid gad;gLj;j 

vz;zpAs;sJ.  

2.  fPNoAs;s cUg;gbfs; kw;Wk; fPo;f;fhZk; tpguq;fSf;F mikthf> jifikAk; jFjpAKs;s 

tpiykDjhuHfsplkpUe;J ntt;Ntwhd nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis tptrha mikr;R> ASM 
nraw;wpl;lj;jpd; rhHghf jpl;lngWiff; FO (rpwpa) jiytH ,g;NghJ miof;fpd;whH. 

xg;ge;j 

,y.
Ntiyfspd; tpsf;fk;

ngNrt 

ePq;fyhf 

kjpg;gPL 

nra;ag; 

gl;Ls;s MF 

nryT 

(kpy;. &ghtpy;)

xg;ge;j 

fhyk;

Njitg; 

gLk; 

juk;

tpiykD 

Mtzj; 

njhif 

(kPsspf;fg; 

glhjJ)

Njitg;gLk; tpiykDg; 

gpiz

njhif. &. njhif &. njhif &.

LK-
MOA-
PMU-

227528-
CW-RFB

kj;jpa khfhzk;> 

khj;jis 

khtl;lj;jpy; jk;Gs;s> 

`{g];fKttpy; 

`{g];fKt Mango 
Cluster-1KM - fputy; 
/ nfhq;fpwPl; tPjpAld; 
tbfhyikg;ig 

epHkhzpj;jy;

12.00
03 

khjq;fs;

C6 
kw;Wk; 

mjw;F 

Nky; 

5>000.00 200>000.00
2022 [_d; 

23

3.  2022 [_d; 23 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; fhyj;Jld; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; Fwpg;gpl;Ls;sthW 

xt;nthU tpiykDg;gpiznahd;WlDk; NkNyAs;s gzpf;fhf tpiykDf;Nfhuiy Kd;itg;gjw;F 

tpiykDjhuh;fs; mDkjpf;fg;gl;Ls;shh;fs;. xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; 

mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigAld; 

NkNyAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s juj;jpw;fhf chpj;jhd eph;khzj;Jiwapy; gjpT ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  tpiykDf;NfhuyhdJ cyf tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; 

eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

5.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; 4 Mk; gphptpy; jifikj; Njitg;ghLfs; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sd. Nkyjpf 

tpguq;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; ml;ltizapd; 5 Mk; gphptpy; toq;fg;gl;Ls;sd.

6.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs;; Nkyjpf jftiy khj;jis> kj;jpa khfhzk; tptrha Jiw 

etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lg; gzpg;ghshplkpUe;J ngw;W (njhiyNgrp: 066-2051710. njhiyefy;: 0662233789) 

(kpd;dQ;ry;: asmpepmt@gmail.com) tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ve;jnthU Ntiy ehspYk; mNj 

,lj;jpy; 2022 khHr; 21 K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2 kzp tiuAk; ghPl;rpf;fyhk;. 

7.  khj;jis> nfhn`hk;gpypnty> nfhl;LNtnfju tPjp> ,y. 20> tptrha Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l> 

khfhz gpujp nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkidapy; 2022 khHr; 30Mk; jpfjpad;W K.g. 10.00 kzpf;F 

tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;. 

8. tpiykDf;fs; 2022 [_d; 23 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

9.  ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;s jftypd; gpufhuk; tpiykDg;gpiznahd;Wld; tpiykDthdJ 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

10.  2022 khHr; 21 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 Vg;uy; 4Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp 

tiuAk; NkNyAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;lthwhd xt;nthU tpiykD Mtzj;jpw;Fk; &gh 5>000.00 

kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> khj;jis> nfhn`hk;gpypnty> nfhl;LNtnfju tPjp> ,y. 

20> tptrha Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l> khfhz nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkidf;F vOj;J 

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

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

KiwikahdJ nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

11.  2022 Vg;uy; 05 Mk; jpfjpad;W 14.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; khj;jis> 

nfhn`hk;gpypnty> nfhl;LNtnfju tPjp> ,y. 20> tptrha Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l> khfhz 

nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkidapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; tpiykDf;Nfhuy; 

mDkjpf;fg;glkhl;lhJ. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. Fwpg;gpl;Ls;s Kfthpapy; 

Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

12.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpnad rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

%yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpahdJ jdpj;jdpahf mlf;fg;gl;L KiwNa ~%yg;gpujp| kw;Wk; ~efy;gpujp| vd 

milahskplg;gl;L> Kj;jpiuaplg;gly; Ntz;Lk;. mjd; gpd;dh; ,t;;tpuz;L jghYiwfSk; jdpnahU 

jghYiwapy; Nrh;f;fg;gl;L jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;j ,yf;fk; kw;Wk; xg;ge;jg; ngah; 

Mfpad Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

jiyth;>

khfhz nraw;wpl;l ngWiff; FO (fPo; kl;lk;)>

tptrha Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;>

,y. 20> nfhl;LNtnfju tPjp> 

nfhn`hk;gpypnty>  khj;jis. 

jpfjp: 16 khHr; 2022

xslj cw;gj;jpfs; toq;Feh;fs; kw;Wk; xOq;FWj;Jif ,uh[hq;f mikr;R

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

Njrpa Nghl;b Nfs;tpfs; - NCB

SPMC Nyhl;l]; ghh;kh jpl;lj;jpd; rptpy; Ntiyfs;

tpiykD

tpguk;

eph;khz 

jiyg;G

kPsspf;fg;glhj 

tpiykDf; 

fl;lzk;

tpiykDg; 

gpiz ngWkjp 

kw;Wk; 

nry;Ygbahjy;

eph;khz 

fhyk;

Njitg;gLk; 

Fiwe;jgl;r 

CIDA gjpT 
juk;

SPMC/
LP/003/2022

SPMC 
Nyhl;l]; 

ghh;kh 

jpl;lj;jpd; 

rptpy; 

Ntiyfs;

&gh 20>000.00 &gh 150>000.00 

%lg;gLk; 

jpfjpapypUe;J 

120 ehl;fs; 

tiu

180 ehl;fs; juk; C3 
my;yJ 

mjw;F Nky;

2022 ngg;uthp 27k; jpfjp jpdfud; 22Mk; gf;fj;jpYk; 2020 khh;r; 06 thukQ;rhp 15Mk; gf;fj;jpYk; 

gpuRukhd Nkw;gb jiyg;gpyhd tpsk;guk; rk;ge;jkhdJ. 2022 khh;r; 21k; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;F 

jPHkhdpf;fg;gl;bUe;j Nkw;gb Nfs;tpapd; tpiykD %lg;gly; 2022 khh;r; 25k; jpfjp K.g. 10.00 kzp 

tiu ePbf;fg;gl;Ls;sjhf ,yq;if mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk; ,j;jhy; mwptpf;f 

tpUk;Gfpd;wJ.

Kd;ida tpsk;guj;jpd; Vida tpjpfSk; epge;jidfSk; khw;wkpd;wp fhzg;gLk;.

jpUj;jg;gl;l tpsk;guj;ij www.spmclanka.lk ,w;F gpuNtrpj;J ngw;Wf; n fhs;syhk;.

,g;ngWifapd; tpguq;fis vkJ ,iza jsj;jpypUe;J ghh;itapl KbAk;. (www.spmclanka.com)

jiyth; - Nyhl;l]; ghh;kh jpl;lj;jpd; ngWiff; FO> njh.Ng. 2635353/ 2637574/2623298
murhq;f kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk;>  ngf;];: 2634771/ 2626621
,y. 11> Nrh; N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij>

fe;jty v];Nll;> ,uj;kyhid.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G - IFB

tpiykD %lg;gLk; jpfjp kw;Wk; Neuj;ij ePbg;gjw;fhd mwptpj;jy;

Breaking
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recruitment
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For
jobseekers

www.observerjobs.lk
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ன்னடி இந்தக் குற்னாவ�ா 
கிற்னாவ�ா எண்டு ஒரு 
நிலுவ�ச் சனியன  �ந்தபிறகு 
மனுசருக்கு ஒவே ஆக்கிவ்ன -

யும் வ�்தவ்னயுமாக் கிடக்கு. மனுசர் ஒரு 
இடமும் வ�ாவேலாம �வேலாமக்கிடக்ேடி. 
இ்ன,ச்னம் வீடுேளுக்கு கூட ஒரு நனவம 
தீவம எண்டும் வ�ாே�ேப் �யமாவ�லவல 
கிடக்கு” எண்டு ஒழுஙவேயால அலம்பி்ன -
�டி மாணிக்ோச்சி சினவ்னயா வீட்டுப் �ட -
வலவயத் திறநது வோண்டு �ந்தா. 
மாணிக்ோச்சி ேவ்தக்ே வ�ளிக்கிட்டா 
அறவை வ�யர்ந்த அேசியல�ாதி மாதிரி 
வசான்ன விசயத்வ்தவய திருப்பித் திருப்பி 
சம்�ந்தா சம்�ந்தம் இலலாம வசாலலிக் -
வோண்டு இருப்�ா.சில வநேஙேளிவல 
வ�தி குடிச்ச ஆக்ேளுக்கு �யித்்தால வ�ாற 
மாதிரி நிப்�ாட்டாமவல ேவ்தச்சுக்வோண்டு 
வ�ா�ா. 

ஒவவ�ாருநாளும் பினவ்னேம் நாவலஞ்சு 
மணி எண்டால சினவ்னயா வீட்டுப் �டவல -
யடிப் புழுதியிவல  அயலுக்கிள் வ�ண்டுேள் 
எலலாம் கூடி �ட்டமா  இருநது ஊர்ப்புதி -
்னம் �ம்பு தும்பு நாலு �ன்னண்டு ேவ்த -
வயண்டு �லதும் �த்தும் ேவ்தப்பி்னம். 
உந்த �ட்ட இருப்பு  மோநாடு இலலாட்டில 
�டவலயடிக் கூட்டம்  மம்மல வ�ாழு்தாகி 
விைக்கு வோழுத்தும் �வேயும் நடக்கும். 
ஆம்பிவையள் ேள்ளுக்வோட்டில, வோயில -
வீதியள், மடஙேள், ம்தகுேள், �யல சாடு -
�ாயள், �ாசிேசாவல, வம்தா்னஙேள்  
எண்டு கூடி இருநது ேவ்தப்பி்னம் . ஆ்னாப் 
வ�ண்டுேள் உப்பிடி ஆம்பிவையள் மாதிரி 
அஙவே இஞ்வச எண்டு வ�ாோம �டவல 
�ழிவய கூடி இருநது ேவ்தப்பி்னம். என்ன 
ஒரு வித்தியாசம் எண்டால ஆம்பிவையள் 
அேசியல ,விவையாட்டு, உத்திவயாேம்,  
�டிப்பு, எண்டு ேவ்தப்பி்னம் . ஆ்னால 
வ�ண்டுேள் சீவல,  துணி, நவேநட்டு, ஆற் -
வறயும் வீட்டு விடுப்புேள் விண்்ாயங -
ேள் எண்டு ேவ்தப்பி்னம். ஆ்னால உதில 
ஒரு விஷயம் என்னண்டால உப்பிடி கூடி 
இருக்கிற வ�ண்டுேள் ்தஙேட வீட்டு விண் -
்ாயஙேவை விட்டுப்வ�ாட்டு அடுத்்த�ன 
வீட்டு விசயஙேவைத்்தான விலா�ாரியா 
அலசி  வ்தாச்சுப் பிழிஞ்சு ோயப்வ�ாடுவி -
்னம்.  ஆம்பிவையள் கூடி இருநது ேவ்தக் -
கிற இடத்தில  சிரிப்பும் சீண்டலும் �கிடியும் 
கும்மாைமும் ்தாோைாம  இருக்கும் ஆ்னால 
வ�ண்டுேள் ேவ்தக்கிற இடத்தில குசுகுசுப்பு 
, சிணுஙேல, மூக்வேச் சிநதுறது வோஞ்சம் 
தூக்ேலா இருக்கும்.

உப்பிடி கூடி இருநது ேவ்தக்கிறது எண்டது 
உண்்ா் மனுசருக்கு வ�ரிய ஆறு்தல. 
அ�ே�ர் ்தனவே ே�வலயவை துக்ேங -
ேவை ஏன சநவ்தாசஙேவை �கிர்நது 
வோள்ளிற  ஒரு இடமா உந்த பினவ்னே 
ஒனறு கூடல  இருக்கும். அவ�யுக்குள்ை 
ஒரு அனனிவயானனியம் ஆத்மார்த்்தமா்ன 
நட்பு ஆைாளுக்கு நனவம தீவமயில உ்த -

விறது எண்டு  இப்�த்வ்த மனுசர் ே்னவ� -
ரிட்வட  இலலா்த ஒரு மனுசஈர்ப்பு இலலாட் -
டில மனுசக்கு்ம் நிவறயவ� இருக்கும் . 
உப்பிடியா்ன உந்த பினவ்னே ஒனறு கூடல 
இப்�த்வ்த �ாழக்வே முவறயால இலலா -
மப் வ�ா்ன்தால ்தான இப்�த்வ்த மனுசர் 
மற்ற மனுசவோட வ்தாடுசல இலலாமல 
மனுசத்்தனவம இலலாமல ்தனித்்தனியா 
சீவிக்கி்னம் வ�ால. 

அண்வடக்கும் �ழக்ேம்வ�ால வ�ாழு -
து�ட சினவ்னயா  வீட்டுப் �டவலயடியில 
சுந்தரி, �ள்ளி , சி�க்வோழுநது, �ோசத்தி, 
அன்னம்மா  எண்டு அயலட்வடப் வ�ண் -
டுேள் எலலாம் கூடி இருக்ே �டவலவயத் 
திறநது வோண்டு �ந்த மாணிக் -
ோச்சி ”இவ்தன்ன வ�ச்சி சீ்ாப் -
பிட்டி அழ�ம்வோம்�வே எண்டு 
எலலாக் ோணியும் சிறு்தானியம் 
வ�ாட்டுக்கிடக்கு இக்ே்ம் ேண் -
ட�ன நிண்ட�னவே மாடுேள் 
ஒரு�க்ேம் கிளியள் ஒரு �க்ேம் 
எண்டு எலலாத்வ்தயும் வோண்டு 
வ�ாேப்வ�ாகுதுேள்“ எண்டு  
நிலத்திவல குநதியிருந்த� 
வேயால மண்வ் விைக்குமாத் -
்தால கூட்டுறமாதிரி மாதிரி இடம் 
�லமா அவைஞ்ச�டி   அவேஞ்சு 
அவேஞ்சு அவே�ட்டம் அடிச்ச -
�டி ேவ்தச்சுக் வோண்டிருந்தா. 
உப்பிடி  ேவ்தச்சுக்வோண்டு 
இருக்வேக்வே புழுதி அவையி -
றதில இருக்கிற சநவ்தாசம் ஒரு 
வித்தியாசமா்ன சநவ்தாசம். இப்� 
ே்னவ�ருக்கு உந்தக் குடுப்பிவ்ன 
இலவல.

மாணிக்ோச்சி உப்பிடி  சிறு -
்தானியம் வ�ாட்ட �யல�க் -
ேம் ோ�லுக்கு வ�ாவேலா்த 
கிளிேவலக்ேப் வ�ாவேலா்த 
்தனவே ஆ்தஙேத்வ்த ேவ்தக் -
ேத் வ்தாடஙே ேவ்தப்வ�ண்டு -
ேளுக்கு வ�ர்க்வோம்பு வ�ாட்ட 
வோப்பி ஊத்தி மூக்குப்வ�ணிய -
ளிவல வோண்டு�ந்த சினவ்ன -
யரினவே மனிசி சின்னப்பிள்வை 
“ஓமடி பிள்வை மாணிக்ேம் முந -
தி்னமாதிரி  நிவ்னச்ச நிவ்னச்ச  
மாதிரி �யல �க்ேம் வ�ாவேலா -
மல கிடக்கு உ�ஙேள் எஙேட 
வ�டியள் உந்த  ஊேடஙகு 
வநேத்தில �யல சாடு�ாயில 
கூடியிருநது ோட்ஸ் ேேம்வ�ார்ட் -
வடண்டு விவையாடிக்வோண்டி -
ருக்வேக்வே ஆடு மாடுேள் வ�ாேமா கிளி 
வோத்்தாம �ாத்்தாஙேள். இப்� அ�ஙேள் 
உந்த நி�ாே்ம் குடுக்கிறவமண்டு ஒரு 
வ�வலயிலவல வ�ளிக்கிட்ட பிறகு அ�ங -
ேளுக்கு சாடு�ாய்ப் �க்ேம் வ�ாே வநேம் 
கிவடக்கிவறலவல” எண்டா.

சின்னப்பிள்வை உப்பிடி வ�டியள் 

நி�ாே்ம் குடுக்ேப் வ�ா்ன ேவ்தவயச் 
வசாலலவும் “அது சரி உ�ஙேள் என்ன 
ஆருக்கும் உருகிவய வசய்யிறாஙேள். 
அ�ஙேளுக்கு ஏதும் �ரும்�டி இருக்கும். 
அவ்த இவ்தவயண்டு ்தஙேட வீடுேளுக் -
கும் வோண்டு வ�ாோமல இருக்கிறாங -
ேவை”  எண்டு �ள்ளி வசாலல வோ�ப் -
�ட்ட சுந்தரி  “எவ் �ள்ளியக்வே சும்மா 
வ�டியவைப்ப்றி விசர்க்ேவ்த ேவ்தயா -
்தவ். அ�ஙேவை �ம்புப்பிள்வையள் 
சும்மா ஊர்வமயுதுேள்.வீட்டில ஆத்வ்தமார் 
அவிச்சுக் ேவோட்டத்திண்டு வ�ாட்டு நாலு 
வறாட்டும் ஒரு வறாட்டா சயிக்கிள் ்தடிவயக் 
ே�ட்டுக்வே வ�ச்சுக் வோண்டு திரியிறாங -

ேள் .குடிச்சு வ�றிச்சு பீடி சிேேட்டு �த்திக் -
வோண்டு  திரியுறாஙேள் உருப்�டு�ாஙேவைா 
வ�ண்புேசு ஒழுஙவே �ழிய வ�ாவேலாது 
�வேலாவ்தண்டு எலலாம் உஙேவைப் 
வ�ால ஆக்ேள் எத்திவ்ன ேவ்தவயக் 
ேவ்தப்பியள் “ எண்டு வோ�மாச் வசான்ன 
சுந்தரி சின்னப்பிள்வை வோண்டு�ந்த 

வோப்பிவய மூக்குப்வ�ணியினவே மூக்கு 
�ாயிவல �டா்த�டி அண்்ாநது குடிச்சா . 
முநதி எஙேட ச்னம் உப்பிடி அண்்ாநது -
்தான என்னவும் குடிக்குஙேள். இப்� உள்ை 
ஆக்ேள் மாதிரி வ�ணியில இலலாட்டில 
கிைாசிவல �ாய்  வ�ச்சு சூப்பிவறலவல 
. அண்்ாநது குடிக்கிறது எண்டது ஒரு 
நலல சுோ்தாேப் �ழக்ேம் . 

ஒரு மிடறு வோப்பிவய விட்டுத் 
வ்தாண்வடவய நவ்னச்ச சுந்தரி ஒருக் -
ோச் வசருமிக் வோண்டு “வ�டியள் விவை -
யாடிக்வோண்டு  முசுப்�ாத்தி �ண்ணிக் -
வோண்டு திரிஞ்சாலும் ஊரில ஒரு  நலலது 
வேட்டது எண்டு �ந்தால அ�ஙேள்்தாவ்ன 

உட்ன முனனுக்கு �ாறாஙேள் . உப்�வும் 
உந்தக் வோவறா்னா வோ்தாரி �ந்தபிறகு 
அ�ஙேள் அஙேயும் இஞ்வசயும் ஓடி ஆடித் 
திரிஞ்சு அவ�வய இவ�வயப் பிடிச்சி 
ச்னத்துக்கு சாமானேள் குடுக்கிறாஙேள் 
எலவல . உஙே ேவட ேண்ணி எலலாம் மூடி 
இருக்வேக்வே வ�வல வ�ட்டிக்கு வ�ாே�ே 

ஏலாமல ே்னவ�ர் தின்னக் குடிக்ே �ழி 
இலலாமல இருவேக்வே உ�ஙேள் வசய் -
யிறது வ�ரிய உ்தவி எலவல என்னவ் 
மாணிக்ோச்சி நான வசாலலுறது சரி்தாவ்ன 
“  எண்டா.

சுந்தரி வசான்னவ்தக் வேட்ட சி�க்வோ -
ழுநது “ஓமடி �ள்ளி சுந்தரி வசாலலுற -
தும் ஞாயம்்தாவ்ன. நாஙேள் ஒரு நாளும் 
ஆ்தாேம் இலலாமல ஒரு ேவ்தயவையும் 
ேவ்தக்ேப்�டாது . ஒருத்்தவேப்�ற்றி புறஞ் 
வசாலலுறது வீண் ேவ்தயள் ேவ்தக்கிறவ்த 
நிப்�ாட்டவ�ணும். உப்பிடி ேவ்தச்ச வீண்  
ேவ்தயைால உஙே எத்திவ்ன குடும்�ஙேள் 
சீேளிஞ்சு  வ�ாச்சுதுேள் எண்டு எஙேளுக்கு 
நலல �டி�ாத் வ்தரியுவமலவல “ எண்டா.

உவ� வ�ண்டுேள் உப்பிடி ேவ்தச்சு 
பிடுஙகுப்�ட்டுக் வோண்டது  அப்�்தான 
சுருட்டுக் வோட்டிலாவல  �டவலவயத் 
திறநதுவோண்டு �ந்த சினவ்னயரினவே  
ோதில விழுந்தது . அந்தக் ேவ்தயேவை 
ோதில �ாஙகி்ன சினவ்னயர் “என்ன இருந -
்தாலும் எஙேட வ�டியள் �லு வேட்டிக்ோறர் 
ேண்டியவைா “ எண்டார் .”நாஙேள் முநதி 
�ரி�ைவுப் பிள்வையார் வோவில வ்தர் -
முட்டியில இருநது எத்திவ்ன குழப்�டிய -
வைச் வசய்திருப்�ம். பினவ்னேஙேளிவல 
வோ�ைம் வமலிஞ்சிவயாவடக்கு விவை -
யாடப் வ�ாவேக்வே �வேக்வே மம்மல 
வ�ாழுதுக்வே எத்திவ்ன வசட்வடயவை 
விட்டிருப்�ம். இப்� நாஙேள் என்ன வேட்வட 
வ�ா்னம்.”அந்தந்த �யதில வசய்யிற குழப் -
�டியள் விவையாட்டுேவைவசய்ய வ�ணும். 
அப்�்தான அந்த �யதில இருக்கிறதில ஒரு 
அர்த்்தம் இருக்கும்.

“இப்� எஙேட வ�டியள் என்ன விவை -
யாட்டு விவையாடி்னாலும் என்ன குழப்�டி 
வசய்்தாலும் இண்வடக்கு எஙேட ச்னத்துக்கு 
ஒரு பிேச்சவ்ன எண்டதும் எப்பிடி வ�வல 
வசய்யுறாஙேள் �ாத்தியவை” எண்ட சின -
வ்னயர்  “அ�ஙேளுக்கு நாஙேள் சப் -
வ�ார்ட் �ண்்ாட்டாலும் குவற வசாலலாம 
இருக்ேப் �ழேவ�ணும் அப்�்தான அ�ங -
ேள் �ாழக்வேயில முனனுக்கு �ரு�ாங -
ேள்  ேண்டியவைா “ எண்ட�டி வ்தாளிவல 
கிடந்த து�ாவய உ்தறிக்வோண்டு  ்தவல�ா -
சல �க்ேம் வ�ாே சின்னப்பிள்வை வமலல 
அ�ருக்குப் பின்னால வ�ா்னா . சினவ்ன -
யர் உப்பிடிச் வசாலலவும் மூஞ்வசவய 
நீட்டி்ன  �ள்ளி ம்க்கும்..  எண்டு முணு -
முணுமுத்்த�டி  ்தனவே வமா�ாய்க்ேட் -
வடவயத்  வ்தாளில வ்தச்சு ்தவலவயச் 
சிலுப்பிய�டி வமது�ா குண்டி மண்வ்த் 
்தட்டிக்வோண்டு வ�ளிக்கிடவும் எலலாப் -
வ�ண்டுேளும்  ஒவவ�ாருத்்தோ அண்வடய 
கூட்டத்வ்த முடிச்சுக் வோண்டு வ�ளிக்கிட்டி -
்னம்.               (யாவும் ேற்�வ்ன)

மஞ்சரி குறுக்வேழுத்துப் வ�ாட்டி இல :15

இடமிருநது �லம்   
(1) தி்னேேன... ்தசாப்்த ோலத்வ்த நிவறவு வசய்கிறது.   
(4) ஏவ்தா ஒரு�வேயில திறவம �வடத்்த�வ்ன இப்�டிச் வசால�ர்.  
(6)  விற்�வ்ன வசய்ய வ�ண்டிய வ�ாருவை சட்டவிவோ்தமாே மவறத்து 

வ�த்திருப்�து. (குழம்பியுள்ைது)  
(8) இனிப்புச்சுவ�.  
(9) இைம் �ரு�த்திலா்ன ஆண் மாடு. (திரும்பியுள்ைது)  
(11) ேட்டடத்தின வமல்தைம்.   
(12) வ�ற்வறாரின ்தநவ்த குழம்பிவிட்டார்.   
(13) வீட்டுப் �ாதுோப்புக்ோே அவமக்ேப்�டு�து.  
(14) அவமதியா்ன இயலபுவடய�ர். (திரும்பியுள்ைது)  
(15) உயிர் இழப்வ�யும் குறிக்கும்.   
(16) �ாம்பு வ�ானற நீண்ட உடல வோண்ட ஒரு�வே மீன. 
       (குழம்பியுள்ைது)  
(18) மூத்்த சவோ்தரி திரும்பிவிட்டார்.   
(20) மவழ வ�யிலுக்குரிய �ாதுோப்பு சா்த்னம்.   
(21) ்தண்டவ்ன வ�ற்று சிவறயில அவடக்ேப்�ட்டிருப்��ர்.   

வமலிருநது கீழ   
(1)  ஒரு நிேழச்சிவய அேஙவேற்று�்தற்கு முன, அ்தவ்ன சரி�ார்க்கும் 

�யிற்சி.   
(2) வ்தய்��க்தி நிவறந்த�வே இப்�டிச் வசால�ர்.   
(3) வ�ார்வ�. (குழம்பியுள்ைது)  
(4) சூழச்சி.  
(5) ்தேோறு அலலது ேலாட்டா.  
(7) ோலநவடேளின உ்வுேளில ஒனறு. (கீழிருநது வமல)  
(10) அடா�டிச் வசயலேளில ஈடு�டு��ர். ேவுடி எனறும் வசால�ர்.   
(12)  உண்வமயில ஒரு வசயவலச் வசய்யாமல அ்தவ்னச் வசய்�து 

வ�ானறு வமற்வோள்ளும் நடிப்பு.   
(13)  �ார்ப்�்தற்கு அலலது வேட்�்தற்கு விவ்னா்தமா்ன்தாேவும் சிரிப்பூட்டு -

�்தாேவும் அவமநதிருப்�து.   
(14) கி்றுேளிலிருநது நீர் வ�று�்தற்கு உ்தவு�து.   
(15) சிறப்பு அலலது கீர்த்தி �ாய்ந்தது.   
(17) வேள்விக்குரிய �தில.   
(19) மிே உன்ன்தமா்ன எ்னவும் வ�ாருள்�டும். 

விடைகள்

பரிசு பபறுவ�ோர்

பாராட்டு பபறுவ�ார்

இடமிருந்து வலம்  
01. ஆடவன்  04. அங்கி  06. பஞ்சம் 
07. வ்சனம்  09. கடல்  11. வாகனம் 
13. வில்  14. உரம்  15. வடம் 
17. துவாரம்  19 கசிப்பு  21. ககாழுப்பு 
22. சிந்மதை  

மமலிருந்து கீழ்   
01. ஆழம்  02. வஞ்சகம்   03. வம்பன் 
04. அ்சல்  05. கிணடல்   08. வானரம் 
10. விகடம்  12. வனவாசி   16. சிகரம் 
17. துப்பு  18. ககாமல   19. புழு 
20. சிமதை  

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 14

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 13

முதைலாம் பரிசு  

பி. �ாஞ்சு்தா,  
இல. 4,  ஸ்ரீபுர வீதி,   
கபாகவந்தைலாவ.  

இரணடாம் பரிசு   

எம்.ஏ. அம்ோ,  
215, கராககாட,  
எட்டியாந்மதைாட்மட.  

மூன்்ாம் பரிசு  

எம்.ஆர்.எப். அஸ்மா,  
18/1, பதுர்மலன்,  
கல்கபாக்மக,  கவலிகம.  

1. எஸ். ்சத்தியவதைனி,  
பிரதைான வீதி,   
பாலமுமன,  மணடூர்.   
2. மஸீடா அன்்சார்,  
268/4, எககாட உயன, மமாதைர,  
கமா்ட்டுமவ.   
3. என்.மக. மவர்ணி,  
இல. 25/10, மதைவாலய வீதி,   
பலாங்ககாமட.   
4. ஏ.எஸ்.எஸ். பஜூன்,  
19/A, முஸ்லிம் ககாலனி,  
கதுறுகவல,  கபாலன்னறுவ.  

5. என்.ஐ. இஸ்மத்,  
190, மன்னார் வீதி,  
புத்தைளம்.   
6. கஸ்தூரி களியகபருமாள்,  
2/27A, கவளிக்கந்மதை,   
கணடி.   
7. ராஸியா வாஹிட்,  
இல. 26/2, 
கபரியபள்ளிவா்சல் வீதி,  
பதுமள.   
8. பி. சிவகாமி,  
இலக்குமிபதி,  

அம்பிகாவத்மதை வீதி,  
்சங்காமன.   
9. எஸ். நாகராஜா,  
்சாரதைா வீதி,  
காமரதீவு 02.  
10. பி. ்சந்தியாகு,  
34/12, க்சமினரிவத்தை வீதி,  
கதைன்னக்கும்புர,  
கணடி.   
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          (ஆஙகிலத்தில எழுது�து விரும்�த்்தக்ேது)

முே�ரி ...........................................................................

 ........................................................................... 

 ...........................................................................
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      திேதி                            வேவயாப்�ம்

மஞ்சரி குறுக்வேழுத்து வ�ாட்டி 
இல: 15

மஞ்சரி குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி
ப�ோட்டி இல. 15

த.ெ�.இல.834. ெகோழும்பு

மாணிக்ாச்சி !

ோவேக்ேவி

கந்தையா பத்ானநதைன் ...?

ஐம்�து �ருடஙேளுக்கு முன்னர் ்தமிழ -
நாட்டின '�ா்னம்�ாடிேள்' இலக்கிய 
குழுவி்னர் �ழிோட்டலில ்தஙேவை 

ேவிஞர்ேைாே அவடயாைப்�டுத்திய�ர்ேளில �லர் 
இனறும் எழுதிக்வோண்டிருகினறார்ேள். அ�ர்ேளில 
நானும் ஒரு�ன என�வ்த இஙகு கூடியிருக்கின-
ற�ர்ேவைாடு �கிர்நது வோள்�தில நான மகிழச்-
சியவடகினவறன. அனவறய இலக்கிய ஈடு�ாடும் 
அக்ேவறயும் ்தற்வ�ாவ்தய இலக்கிய�ாதிேளிடம் 
இலலா்த ஒனறாகிவிட்டது. �ல இலக்கிய�ாதிே-
ளுக்கு '்தவலக்ே்னம்' அதிேமாகி விட்டது. ்தஙேவை 
மட்டுவம உயர்த்திக் வோள்�தில ஆர்�ம் வோண்ட�ர்-
ேைாே ோ்ப்�டுகினறார்ேள்.ஆ்னாலும் இனவறய 
நமது ே்தாநாயேன நண்�ர் வ�ாதி நேசிம்மன எவவி-
்தமா்ன ேர்�ம் அற்ற�ோய் அடி மட்டத்தில �ாழநது 
அேசி்னதும் ோ�லதுவறயி்னதும் அடக்கு முவறக்கு 
உள்ைாகிய �லவ�று இன்னலேவை அனு�வித்்த 
இருைர் இ்ன மக்ேளின துனபியல அனு��ம் 
வோண்ட �ாழக்வேவயயும் குறிப்�ாே அத்தியூர் 
வி�யா எனனும் சமூேப் வ�ாோளிவயப் �ற்றியும் 
மற்ற�ர்ேள் அறிநது வோள்ை இந்த 'அத்தியூர் 
வி�யா' எனனும் நா�வலப் �வடத்துள்ைார். அத்-
துடன அ்தன ஆஙகில வமாழிவ�யர்ப்பு வ�ளியிடப்-
�டுகினறது. இந்த விழாவில நான ேலநது வோள்-
�தில மிகுந்த மகிழச்சியவடகினவறன. இவ�ாறு 
ேடந்த ஞாயிற்றுக்கிழவம 13ம் திேதி விழுப்புேம்' 
நேரில இடம்வ�ற்ற 'அத்தியூர் வி�யா' நூல வ�ளி-

யீட்டு விழாவில சிறப்பு விருநதி்ன-
ோே ேலநது வோண்டு உவேயாற்-
றிய உ்தயன வலாவேநதிேலிஙேம் 
வ்தரிவித்்தார் அஙகு அத்தியூர் வி�-
யாவின வ�ாோட்டஙேள் மற்றும் 
்தனவ்ன மா்ன�ஙேம் வசய்்த 
ோ�லதுவற அதிோரிேளுக்கு 
எதிோே வ்தாடுத்்த �ழக்குேள் ஆகி-
ய�ற்றில அ�ருக்ோே நீதிமன-
றத்தில �ா்தாடிய �ழக்ேறிஞர் 
எம். ஆர். வசரிப்வ�ப் �ாோட்டும் 
வ���மும் இவ்க்ேப்�ட்டிருந-
்தது. விழுப்புேம் 'சாநதி நிவலயம்' 
மண்ட�த்தில நவடவ�ற்ற இந்த 
விழாவிற்கு ஆசிரியர் ்த. �ாலு 
்தவலவம ்தாஙகி்னார். �ேவ�ற்பு-
வேவய இோ முருேப்�ன �ழங-

கி்னார். அஙகு உவேயாற்றிய ஆர். என.
வலாவேநதிேலிஙேம் வ்தாடர்நது ேருத்துத் 
வ்தரிவிக்வேயில" இனறிலிருநது நாற்-
�த்வ்தநது �ருடஙேளுக்கு முன்னர் 
நான எழுதிய ேவிவ்த �ரிேளிலிருநது 
ஓனவறப் �கிர்நது வோள்ை விரும்புகின-
வறன. அ்தற்கு ோே்ம் இனவற இந்த 
விழா�ா்ன அந்த �ரிேளுக்கு மிேவும் 
வ�ாறுத்்தமா்னவ� எனறு ேருதுகின-
வறன. அடக்ேப்வ�ற்று �ாழந்த நான 
ஒரு நாள் வ�குண்வடழுநவ்தன. அனறு 
மு்தல நான ஒரு வ�ாோளி' என�து்தான 
இந்த �ரிேள். இந்த மண்ட�த்தில கூடியி-
ருக்கினற அவ்ன�ரும் ஒரு �வேயா்ன 
வ�ாோளிேவை ஆ�ார்ேள். சமூேப் 
வ�ாோளிேைா்ன இருைர் இ்ன மக்ேள் 
அ�ர்ேளில ்தவலவமத்து�த்வ்த எடுத்-

துப் வ�ாோடுகினற�ர்ேள் எழுத்துப் வ�ாோளிேள் 
சட்டப்வ�ாோளிேள் வ�ானற�ர்ேள் கூடியிருக்கினற 
இந்த மண்ட�த்தில இநதியாவின ்தமிழநாட்டில 
எஙவோ ஒரு இடத்தில வ்தாடர்ச்சியாே இடம்வ�றும் 
ோ�லதுவறயின அடக்குமுவறேளுக்கு எதிோே 
இடம்வ�றும் உ்ர்வு மிக்ே வ�ார்க்கு்த்வ்த வநே-
டியாே அனு�விக்கினவறன' எனறார்.'அத்தியூர் 
வி�யா' நூவல எழுதிய வ�ாதி நேசிம்மன ஏற்பு-
வேயாற்றுவேயில ்த்னது �வடப்பிற்கு ்தான எதிர்-
�ார்த்்தவ்த விட மிகுந்த �ாோட்டுக்ேள் கிவடத்து 
�ரு�்தாேவும். ்தற்வ�ாது வ�ளி�ந்த ஆஙகில 
வமாழிவ�யர்ப்பிற்கும் உலவேஙகும் இருநது 
நலல �ேவ�ற்பு கிவடப்�்தாேவும் மகிழச்சிவயாடு 
வ்தரிவித்்தார்.

வசனவ்னயிலிருநது  
அருண் ே்தாேேன---------------------------------------------------------

'வானம்ாடிகள்' இலக்கிய குழுவினர் வழிகாட்டலில் தஙகளை 
கவிஞர்கைாக அள்டயாைப்டுத்தியவர்கள் மிக அதிகம
விழுப்புேம்' நேரில இடம்வ�ற்ற 'அத்தியூர் வி�யா' நூல வ�ளியீட்டு விழாவில உ்தயன வலாவேநதிேலிஙேம்
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கசப்பு
  

கடந்த 12.03 சனிக்கிழமம அற்பு்த -
மான சிறப்புமை ஒனமறக் ககட்கும் 
வாய்ப்பு.   

வழங்கியவர் ஒரு கால 
வானனாலிக் கமலஞரும் நாடக 
எழுத்தாளருமான கலாநிதி எம். 
சீ. றம்ஸீன.   

வழங்கும் ஏற்்ாடு '�லங்கா 
முஸ்லிம் ஊடகவியலாளர் 
அமமப்பு' (மீடியா க்ாைம்) 
அவர்களது னவள்ளிவிழா, னவற்-
றிப்்யணதம்த ஒட்டிய ன்ாதுக்-
கூட்டததில் அந்தச் சிறப்புச் 
னசாற்ன்ாழிவு.   

அச் னசாட்டாக அமைமணி 
கநைததில் பூர்ததி னசய்்த சிறப்-
புமை ஆகிய கருதக்தாட்டததில் 
வழங்கப்்ட்ட கசப்பு வில்மல-
கமள பிை்தம அதிதியாகக் கலநது 
னகாணட ஊடக அமமச்சர் 
டலஸ் அழகப் ன்ரும மு்தற் -
னகாணடு  என மூத்த க்மன 
ஈறாக விழுங்கிகனாம்.   

ஒரு கால ஊடகவியலாளைாக 
ன�ாலித்த அமமச்சர் கசப்ம் 
முகம் சுளிக்காமல் விழுங்கி 
மவத்தக்தாடு உமைஞருக் -
குக் மகனகாடுததும் ்ாைாட்டி 
மகிழந்தார்.   

உமை முடிதது இருக்மகயில் 
அமர்ந்த அவமை கநாக்கிப் 
க்ானது க்மன!   

'கலாநிதி ைமிஸீன உங்கள் கருத-
துக்களின ஆைம்்ப் ்குதி எனக்கு 
முற்றிலும் புதிய னசய்தி. ஆனால் 

பிற்்குதிகயா நான ச்தா சர்வகால-
மும் எழுததிலும் க்ச்சிலும் 'ஒரு 
மக ஓமசயா' ஒலித்தமவகய என -
றாலும் ஒரு மக ஓமசக்கு சத்தம் 
ககட்கவில்மல! இப்ன்ாழுது நீங் -
களும் ஓமச! இனி எல்கலாருக்கும் 
ககட்கும்!' எனறது க்மன.   

அவவளவு ்தான! உடனடியாக 

இருக்மகயிலிருநது எழும்பி நினற 
அநுைா்தபுைப்்குதி அற்பு்த மணணின 
மமந்தைான கலாநிதி அப்்டிகய நின -
றவர் நினறவகை!   

உமையாடமல மிகச் சுருக்கிக் 
னகாணடு சிறப்புமையின பிைதி 
ஒனமறப் ன்ற்று ்தன இருக்மக 
திரும்பியது க்மன!   

அனனவைது உமையின ஆைம்்ப் 
்குதி (சுமார் 24 நிமிடங்கள்) 'ஊட-
கமும் முஸ்லிம்களது எதிர்காலமும்' 
்ற்றிய்தாக அமமநதிருந்தது. முழு -

வம்தயுகம அபிமானிகள் அலசி 
ஆைாய்நது ஆயாசப்்ட கவணடிய 
ஒனறு. அ்தமன நமது மூத்த 90 
அகமவ ஊடக ஆசாமியிடம் (கவறு 

யார்  தினகைகன!) னசால்லிப் பிை-
சுரிக்க மவக்கலாம். பிற்்குதி (06 
நிமிட உமை) மட்டும் இங்கக 
சுருக்கி. -

அது, இந்த மூத்தது, வானனாலி 
'சிறுவர் மல'ரிலும், 'முஸ்லிம் 
நிகழச்சிச் கசமவயிலும் ்தது 
ஆணடுகள் ஓடியாடிய இலங்மக 
வானனாலி ஒலி்ைப்ம்ப் ்ற்றி -
யது.   

கலாநிதி றம்ஸீன கருததுமைத -
்தார் இப்்டி;   

*  இனமறயப் ன்ாழுதில் 
முஸ்லிம் கலா னநஞசங்க -
ளின கவமலக்குரிய விடய -
மாக இருப்்து அைச ஒலி்ைப் -
பில் இடம்ன்றும் முஸ்லிம் 
கசமவகள் ்ற்றியக்த.   

*  அச்கசமவ ்தனது ன்ாறுப் -
பிலிருநது வீரியம் குமறநது 
திறனற்று ஒலிக்கிறது. அது 
ஒரு சமயப்்ாடசாமலமயப் 
க்ானறு இயங்குகிறது.   

*  'அனறாடத ன்தாழுமகக்க -
டமமக்கான அமழப்ம் 
(அஸான) அைச ஒலி்ைப் -
புச் கசமவ னசய்ய கவண -
டுனமனறு, எந்த முஸ்லிம் 
விரும்பியதில்மல. அைசியல் 
கநாக்கததிற்காக எப்க்ாக்தா 
ஏற்்ாடானது. இலங்மக 
வானனாலியில் ்தான மு்தன 
மு்தல் ன்தாழுமக அமழப்பு 
ஒலிக்க ஆைம்பித்தது எனற -
ன்தாரு விசிததிைதம்த உரு -
வாக்கினார்கள். அதக்தாடு, 
பிற சமூகததினர் ்தங்கள் ம்த 
நிகழச்சிகமள ஒலி்ைப்பும் 
ன்ாழுது அது இமடநடுவில் 
நிறுத்தப்்ட்டு 'ன்தாழுமகக்கு 
வாருங்கள்' எனற அமழப்பும் 
('அஸான') ஒலி்ைப்்ானது.   

*' கமலும், வானனாலிச் னசய்தி 
அறிக்மக என்து கநயர்கள் 
அத்தமன க்ருக்கும் ன்ாது -
வானது. இதுவும் ன்தாழுமக 
அமழப்ம் ஒலி்ைப்புவ்தற் -
காகத ்தாமதிக்கப்்டுகிறது!   

'்ல கநைங்களில் சினிமாப் 
்ாடல்கமள முனனும் பினனுமாக 
இமசததுவிட்டு ஒலி்ைப்புகிறார் -
கள்.   

* ' இமவ அத்தமனயும் நடப் -
்து' ்ண வருவாய்' ஒனறுக் -
காககவ வர்்த்தக விளம்் -
ைங்கள் கிமடக்காவிட்டால் 
ன்தாழுமக அமழப்பு ஒலி் -
ைப்்ாகாது.   

' அமமச்சகை,  இனனுனமாரு 

விடயதம்தயும் நான ஆைாய்ந்த 
ன்ாழுது, காமல கநை முஸ்லிம் 
ஒலி்ைப்புகளில் 95 விழுக் -
காடு விளம்்ைங்களும், மார்க்க 
உமைகள் இமட நடுவிலும், அவற் -
றின ஒலிப்்திவு ்தயாரிப்பு ்தைம் 
குமறநது இருப்்ம்தயும் உணர்ந -
க்தன.   

்ண வருவாய் ஒனறுக்காக இஸ் -
லாமிய கீ்தங்கள் நாடகங்கள், 
வைலாற்றுச் சிததிைங்கள் க்ானற 

கலாசாை நிகழச்சிகளுக்குத ்தமட -
க்ாடப்்ட்டுள்ளன.   

'கடந்தாணடு புனி்த றம்ழான 
கநானபு மா்த காலங்களில் காமல 
ஒலி்ைப்பில் 47 நிமிடங்களுக்கு 
வர்த்தக விளம்்ைங்ககள ஒலி்ைப் -
்ாகின. அந்த கநானபு நாட்களில் 
்ல லட்சங்கள் கசர்க்கப்்டுகிறது. 
ஆனால் அபூர்வமாக நாடகம் ஒனறு 
ஒலிக்க நாடகப் பிைதியாளர்களுக் -
கும் கமலஞர்களுக்கும் ஆயிைம் 
ரூ்ாய் சனமானம் வழங்க நிர்வா -
கததினருக்கு மனம் இல்மல!   

இவவாறு கசப்புக் கருததுகள் 
கலாநிதி றஸ்மினின சிறப்புமை -
யில் சிறகடித்தன. ஒரு மக ஓமச 
இட்டுக் னகாணடிருந்த என மூத்த 
க்மனக்கு இனனுனமாருவரின 
ஓமசயும் கசர்நது னகாணடது. நன -
றிகளும் ்ாைாட்டுகளும்.   

    
இனிப்பு

கடந்த வாைம் கசப்பில்  'ஏரூர்' 
ஆகிய ஏறாவூர் இலக்கியததுமறயி -
னர் 41 க்மைப் ்ட்டியல் க்ாட்டு 
னமாத்தம் 35 க்ர் சிறுகம்த, 
நவீனம், நாடகம், கட்டுமை எதிலும் 
மக மவக்கா்தவர்கள் எனறு 
க்மனயின ஆ்தங்கதம்தப் ்திததி -
ருநக்தன.   

னசனற வியாழனனறு 
கல்முமனப் ்க்கமும் 
ஒரு கழுகுப்்ார்மவ. 
்ட்டியல் க்ாடும் கநாக் -
கமினறி சும்மா ஒரு சிறு 
்ார்மவ!   

அந்தக் கழுகுப் ்ார்மவ -
யில் ஒரு 'காகம்' சிறகடித -
்தது! அதுவும் 'சிறுகம்த, 
சிறுகம்த' எனறு ்ாடிப்் -
றந்தது!   

சிறுகம்த, நூல் ன்யர் 
கூட விசிததிைம்!   

'காக்மக நிறச்கசமல' 
கம்தத ன்தாகுதியின 
ன்யர்! 'கல்முமனக் கதீர்' 
்தனது சுயப்்மட்புகள் 
எட்மட ஏட்டில் (நூல்) 
வழங்கியிருக்கிறார்.   

ஒரு ன்ாழுது இந்தக் 
கதீரும் ஒரு கவிஞர் 
்தானாம்! வரிக்குதிமைச் 
சவாரியகைா அறிகயன!   

எவவாறாயிலும், கம்த 
எனறால் கட்டுத ்தறி 
அறுதது காத தூைம் ஓடிப் 
க்ாகிறவர்கள் மததியில் 
ஒரு கதீர் கதிர்்ாய்ச்சுகி -

றார். ்ாைாட்டு, ்ாைாட்டு!   
நம்ம, மருதூர்க்காைர், தீைனார் 

ஆர்.எம். னநௌஷாத, சாய்வு நாற் -
காலியில் சாயந்தாடிய்டி இந்தக் 
'காக்மக நிறச் கசமலமயக் கணடு 
விட்டு முகநூலில் இப்்டிப் ்திவிட்-
டிருக்கிறார்!   

*'கதீமை ஒரு கவிஞனாககவ 
கருதி இருநக்தன. காக்மக நிறச் 
கசமலமய வாசிக்கும் ன்ாழுது, 
வாசிப்க்ார் மனததில் ஒரு கதிரி -
யக்க வீச்சின அதிர்வுகமளத ்தவறா-
மல் ்தருகிறது!'   

எனன அபிமானிககள, இப்்கவ 
ஒரு சிறுகம்தமயப் ்டிக்கும் 
்ை்ைப்பு ஏற்்டுகிற்தல்லவா! 
என க்மனக்குந்தான! கம்தத 
ன்தாகுதிமய அனுப்பி மவக்கட்டும் 
நீங்களும் ன்றக்கூடிய வழிகமளத 
ன்தரிவிக்கிகறன.   

'ஆமாம் எனக்கும் அப் -்
டித ்தான க்தானறுகி-
றது. தீ்ன - தீபிகா-
வின னகாமலயில் 

இவர்கள் யாருக்காவது சம்்ந்தம் 
இருக்கலாம்... இல்மலனயன-
றால் தீபிகா எழுதிய ஒரு கடி்தததி-
னால் எப்்டி ஒரு னகாமலகாைன 
உருவாகியிருக்க முடியும்?'   

'அதுமட்டுமல்ல... இந்த 
னகாமலகாைன மிகவும் திறமம-
சாலியாக இருப்்ான!'எனறார் 
சார்�ன வசந்தன.  

'திறமமசாலியாக இல்லாமல் 
இருந்தால் எப்்டி வசந்தன இந்த 

மாதிரியான ஒரு காரியதம்தச் 
னசய்ய முடியும். ்தற்னகாமல 
னசய்து னகாள்ள கவணடும் எனற 
கநாக்கததில் தீபிகா கடி்ததம்த 
எழுதியிருந்தாலும் உணமமயி-
கலகய அவள் ்தற்னகாமல னசய்து 
னகாள்ளவில்மல! ஆனாலும் 
அந்தக் கடி்ததம்தப் ்யன்டுததி 
கவறு யாகைா ஒருவன தீபிமன-
யும் தீபிகாமவயும் ்ா்தாளததில் 
்தள்ளிவிட்டு னகாமல னசய்திருக்-
கிறான.   

'அது்தான கசர் உணமம. 

இப்க்ாது நாங்கள் கணடுபிடிக்க 
கவணடியன்தல்லாம் அந்த கடித-
ம்தப் ்யன்டுததி தீ்மனயும் 
தீபிகாமவயும் ்ா்தாளததிற்கு 
அருகில் அமழததுச் னசனறது யார் 
என்ம்தத ்தான!'  

'அக்த்தான நாங்கள் இந்த 
ரிப்க்ாட்கமள எல்லாம் இன -்
ைாஜ் கசரிடம் ஒப்்மடத்த பிறகு 
எனன னசய்ய கவணடும் எனறு 
அவர் எங்களுக்கு னசால்லுவார். 
அ்தன ்டிநாங்கள் னசயல்்டு-
கவாம்.  

'ஆகட்டும் கசர்!' எனறார் 

சார்�ன வசந்தன.  
மறுநாள் காமலயிகலகய    
்தான திைட்டிய ்தகவல் அத்த-

மனயும்   
ஒனறாக ககார்தது  இன்ைாஜி-

டம் னகாடுத்தார். இனஸ்ன்க்டர் 
ைாகவன.  

அமவ எல்லாவற்மறயும் ்டித-
துப் ்ார்த்தார்  இனஸ்ன்க்டர் 
இன்ைாஜ்.  

அது மட்டுமல்ல  இந்த 
னகாமல வழக்கு ன்தாடர்்ாக    

இதுவமை ்தது ககார்மவகள் 
அவர் வசம் இருந்தது.  

எல்லாவற்மறயும் ்டிததுப் 
்ார்தது விட்டு   

இனஸ்ன்க்டர் ைாகவமன 
நிமிர்நது ்ார்த்தார்!  

'ம்... நீங்கள் னகாடுததுள்ள 
இந்த ்தகவல்களின ்டி நாங்கள் 
உடனடியாககவ இந்த அமு்தமன 
க்தடிப்பிடிக்க கவணடும். க்தடிப்-
பிடிதது அவனிடம் விசாைமண 
னசய்ய கவணடு! அப்்டி விசா-
ரித்தம்த உங்களுக்கக க்தானறும் 
எனன னசய்ய கவணடும் எனறு. 

னசால்லி அப்்டி க்தானறவில்-
மலனயனறாலும் ்ைவாயில்மல. 
அமு்தமனப் ்ற்றிய ்தற்க்ாம்தய 
நிமலப்்ாடுகமள எனக்குச் 
னசால்லுங்கள். அ்தன பிறகு 
எனன னசய்ய கவணடும் எனறு 
நாம் ்ார்ப்க்ாம்!'  

'சரி கசர் நான அப்்டிகய 
னசய்கிகறன கசர்... ஆனாலும் 
அமு்தமனப் ்ார்ப்்்தற்கு முனபு 
தீ்னுமடய நண்ர்கள் மூவமை-
யும் சநதிக்க கவணடுமல்லவா?'   

'இல்மல ைாகவன அது க்தமவ 
இல்மல. நீங்க இந்த அமு்தமனப் 
்ற்றி மட்டும் விசாரியுங்கள். 

அவர்கமளப்்ற்றி விசாரிப்்்தற்கு 
நான எங்கள் டி்ாட்னமனட்டில் 
உள்ள ைாணிமய அனுப்புகிகறன! 
அவர் அந்தத ்தகவல்கமளப் 
ன்ற்று வருவார்!'  ஆகட்டும் 
கசர்... அப்க்ா நான விமட 
ன்றுகிகறன!'  

'சரி... எ்தற்கும் 
னகாஞசம் �ாக்கிை-
ம்தயாகச் னசல்லுங்-
கள்!' எனறார் துப்்றி-
யும் இனஸ்ன்க்டர் 
இன்ைாஜ்.  

பிைசனனா வழ-
மமக்ால் ்தனது 
இல்லததில் இருநது 
்யணதம்த ஆைம்-
பித்த க்ாது!  

அந்த ஆடம்்ைக்-
காமைப் ்ார்த்ததும்,   

இ்தற்கு முனபு 
அந்தக் காமை 
எங்ககா ்ார்த்த்தாக 
ஞா்கம் வைகவ 
னகாஞசம் உற்றுப் 
்ார்த்தான. காரின 
அருகில் நினறி-
ருந்த ஓர் அழகிய 
ன்ணமணி   

்தனது னசல்க்ா-
னில் யாருடகனா 
க்சிக் னகாணடிருந-
்தாள்.   

இனனும் னகாஞசம் கார் 
னநருங்கி வந்ததும்.  

அது  மதுமி்தா்தான என்ம்த 
புரிநது னகாணடான பிைசனனா.  

காமை ஓைமாக நிறுததி விட்டு,  

கீகழ இறங்கி 
வந்தான பிைசனனா.  

'எனன மதுமி்தா இங்க எனன 
னசய்றீங்க?'  

'ஓ... பிைசனனா நல்ல கவமள 
நீங்க வநதீங்க... ஒரு டயர் ்ஞச -
ைாகி விட்டது...' எனன னசய்ய -
ன்தனகற ்தவிததுக் னகாணடிருக் -
கிகறன'  

'்ைவாயில்மல அ்தால எனன 
நாங்க ஸ்ன்யர் வீமல மாற்று -
கவாகமா?'  

'எப்்டி பிைசனன அம்தச் 
னசய்றது.. ன�க்கும் ஸ்ன் -
யாவீலும் அப்்ாவின காரில் 
அல்லவா இருக்கிறது!'  

'ம்... எனன இது  எப்்டி நடந -

்தது?' வியப்புடன ககட்டான 
பிைசனனா.  

'ஸ்ன்யா வீலுக்கு புதிய 
கைாம்த கநற்று மாற்றிகனாம்.  
அப்்ா ்தான, அப்்ாவின ன�க் 
காணவில்மலனயனறு எனது 

காரின ன�க்மக வாங்கிச் னசனறி -
ருந்தார். 

அம்தத திருப்பிவாங்க நான 
மறநது விட்கடன!' எனறாள் ஒரு 
வி்த ்ாவமனயுடன மதுமி்தா.  

'ம்... நல்லாத்தான இருக்கி -

றது உங்கள் கவமல... 
இவவளவு ஞா்க மறதியாகவா 
நடநது னகாள்வார்கள்?'  

'அன்தனனடா உணமம்தான 
பிைசனனா.. நான அப்்ாவுக்கு 
க்ான ்ணணத்தான ்ார்த -
க்தன... 

இவவளவு ஞா்க மறதியா -
கவா கவமல ்ார்க்கிறது எனறு 
திட்டுவார்... அ்தனால் ்ணண -
வில்மல.  

'அப்க்ா இவவளவு கநைம் 
யாருடன க்சிக் னகாணடிருந -
தீர்கள்?'  'வழக்கமாக நான 
டயர் மாற்றும் கமடக்குத்தான 
க்சிகனன. 

அவர்களுமடய கமட 
இனனும் திறக்கவில்மல எனறு 

நிமனக்கிகறன. ரிங்க்ாகுது 
யாரும் எடுக்கிறார்கள் இல்மல!'  

'ம்... இப்க்ாது எப்்டி நீங்க 
க்ாகப் க்ாறீங்க?'  

'அம்தப்்ற்றித ்தான பிைசனனா 
நானும் கயாசிததுக் னகாணடி-

ருக்கிகறன!'  'சரி... நான ஒரு 
கயாசமன னசால்லவா?'  

'ம்... னசால்லுங்க ்ார்ப்க்ாம்!'  
'எனது காரில் உள்ள ன�க்மக 

அடிதது கைாம்தமய கழற்று-
கவாம். அருகில் உள்ள டயர் 
கமட ஒனறிற்கு னசனறு ன்ச்சாக 
இருந்தால் க்ாடுகவாம். 

இல்மலனயனறால் புதிய டியூப் 
ஒனமறப் க்ாடுகவாம். மீணடும் 
வநது கைாம்தமய மாற்றிகவாம். 
.. எனன ஓககவா' அவள் அழகிய 
முகதம்தக் கூர்நது ்ார்த்த ்டிகய 
ககட்டான பிைசனனா.  

'கயாசமன நனறாகத்தான இருக்-
கிறது... ஆனாலும்...?'  

'எனன ஆனாலும்... எனனுடன 
வை ்யமாயிருக்கிற்தா?'  

'ஐமயகயா அப்்டி ஒனறும் 
இல்மல பிைசனனா...!'  

'அப்்டி இல்மலனயனறால் 
வாங்க சீக்கிைம் டயமை கழற்று-
கவாம்!'  

'எனனால் உங்களுக்கும் கநைமா-
கிறது... அதுவுமில்லாமல் நீங்க 
மட எல்லாம் க்ாட்டுக் னகாணடு 
டயமை கழற்றுவது ்ார்க்குறதுக்கு 
நல்லவா இருக்கும்...அது்தான 
கயாசிக்கிகறன!'  

'ம்ததியம் விமளயாடாமல் 
காரின வீல்யிைஸ்மச எடுங்க... 
நட்கமள கழற்ற கவணடும்!' எனறு 
னசால்லிய்டிகய முனனால் நடந-
்தான பிைசனனா!

(இளமம வளரும்)

இவர்களுக்குள் தான் இருக்கிறான் க்காலைக்்காரன் 

்கண்டு பிடிப்பவன் தான் க்கட்டிக்்காரன்!  
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சர்வேதச க�ைத �னம்
மார்ச் 21ஆம் �க� உலக க�ைத �னம்! அெம�க்கக் 

க�ஞர் ேடசா ெவப் 20ஆம் நூற்றாண்�ன் நடுப்பகு��ல்  
ச ர்வேதச க�ைத �னெமான்ைறக் ெகாண்டாட 
முன்ெமா�ந்து முயற்�த்தார். ஆனால் சர்வேதச 
அள�ல் அது  ஏற்கப்பட்டு உத்�ேயாக பூர்வமாக 
அங்�க�க்கப்பட�ல்ைல. 

1999 ஆம் ஆண்டு யுெனஸ்ேகா�ன் 30ஆவது 
மாநாட்�ல், வருடத்�ன் மார்ச் மாதம் 21ஆம் �க�, 
சர்வேதச க�ைத �னமாக �ரகடனப்படுத்தப்பட்டது. 
உலகம் முழுவதும் பரந்து வாழும் க�ஞர்கைள 
ஒருங்�ைணக்கும் நாளாக இத்�னம் அைமந்துள்ளது. 

சர்வேதச க�ைத 
�னத்ைத உலெகங்கும் 
வ ா ழு �ன் ற 
க�ஞர்கள், நாடு, 
ெமா�, மதம் என சகல 
ே வ று ப ா டு க ை ள யு ம் 
கடந்து ஒன்று 
ேசர்ந்து உற்சாகமாக 

ெகாண்டா� ம�ழ்�ன்றனர்.
‘க�ைத’ என்றால் என்ன? என்ப�லும், ‘எது க�ைத’  

என்ப�லும் பலதரப்பட்ட கருத்துக்கள், பல்ேவறு 
நாடுக�லும், பல்ேவறு ெமா�க�லும், பல�தமாக 
காணப்படு�ன்றன. இவற்�ல் ஒன்றுக்ெகான்று 
ேநர்முரணான கருத்துக்களும், வைர�லக்கணங்களும் 
கூட இருப்பைத எவராலும் மறுக்க மு�யாது. த�ழ் 
ெமா��ல் ‘மரபுக் க�ைத’ என்றும் ‘புதுக்க�ைத’ 
என்றும் இரு ெபரும் ��வுகளாக க�ைதகைள வகுத்து 
ேநாக்குவது இன்று �ரபலமாக உள்ள ஒரு �டயமாகும். 
இவற்ேறாடு பாடல்கைளயும் இன்ெனாரு வைக 
க�ைதயாகக் ெகாள்�ன்றனர்.

 இன்ைறய காலத்�ல் �றுகைத, கட்டுைர, நாவல், 
ந�னம் ேபான்ற பல்துைற பைடப்பா�கேளாடு 
ஒப்�டும்ேபாது. க�ஞர்க�ன் எண்�க்ைகேய 
பலமடங்கு அ�கமாக இருப்பைத எவராலும் மறுக்க 
மு�யாது. ‘இலக்�யவா�கள் அைனவரும் க�ஞர்கேள’ 
எனும் அளவுக்கு எல்ேலாரும் ஏேதா ஒரு�தத்�ல் 
க�ைத எழுதுபவர்களாகேவ உள்ளனர் எனலாம். 
இத்தைகய அைனவைரயும் க�ஞர்களாய் ஏற்கலாமா? 
என்பது �ைட�ல்லா �னாதான்.

ந�ன யுகத்�ல், சமூக ஊடகங்க�ன் வளர்ச்� 
க�ஞர்க�ன் எண்�க்ைகைய பல மடங்குகளாக 
அ�க�த்துள்ளது. பலரும் பல்ேவறு ேகாணங்க�ல் 
க�ைத(?) என எழு�க்ெகாண்ேட இருக்�றார்கள். 
இவர்களுக்ெகன எண்ணற்ற க�ைத குழுமங்கள் கூட 
உருவா�யுள்ளன. அைவ பல்ேவறு ேபாட்�கைள நடாத்� 
ெவற்�யாளர்கைளயும் அ��க்�ன்றன, எ�னும் 

இவற்�ல் “க�ைதகள்” என எழுதப்படும் அைனத்தும் 
உண்ைம�ல் க�ைதகளாக ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட 
மு�யுமா? என்பது மற்றுெமாரு ேகள்�க்கு�ேய!. 

க�ஞர்கள் தமது க�ைதகைள, தரமானைவயாக, 
தாக்கம் ெசலுத்துபவனவாக, நல்ல கருத்துக்கைள 
பரப்புவனவாக, கருத்தாளம் �ைறந்தைவயாக, 
எல்லாவற்றுக்கும் ேமலாக க�த்துவம் �க்கதாக 
பைடப்பது அவ�யம். இவற்ைற கருத்�ல் ெகாண்டு, 
க�ைதகள் என்று ெசால்� ெவறும் வார்த்ைதக�ன் 
ேகார்ைவைய எழு�டாமல் உண்ைம�ேலேய 
க�த்துவம் �க்க, கருத்தாளம் �க்க க�ைதகைள எழுத, 
சர்வேதச க�ைத �னத்�ல் உள உறு� ெகாள்வேத 
�றப்பானது. 

கடந்த வாரம் உங்க�ன், ஜனரஞ்சகமான ‘ப�த்ததும் 
பகர்வதும்’ பத்��ல், முஸ்�ம் ேசைவ�ல் நான் 
ெதாகுத்த�த்து வரும், ‘பாரம்ப�யம்’ �கழ்ச்� பற்� 
முழுைமயான ஒரு ப��ைன, �கச்�றப்பாகப் ப�வு 
ெசய்�ருந்�ர்கள். இதற்ெகன கூடுதலான களத்�ைனயும், 
வழங்��ருந்�ர்கள்.

இப்ப�வு, இந்த பயணத்�ல், நான் பட்ட கஷ்டங்கள், 
கவைலகள், ேசார்வு, ச�ப்பு, அத்தைனையயும், 
மறக்க�க்கைவத்து �ட்டது. இந்�கழ்ச்��ல், பங்ேகற்ற, 
நம் மூத்த கைலஞர்கள் மனம் �றந்து, ஆத்மார்த்தமாக 
ெசய்த �ரார்த்தைனக�ல், என்ேனாடு, ைகேகார்த்த 
உங்கைளப்ேபான்ற அைனத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் 
பங்குண்டு.

      ெநஞ்சார்ந்த நன்�கள்!
       அன்புடன் எம். எஸ். எம். �ன்னா. 

க�ைத என்றால் என்ன..?
�. �வகுமார்

‘இச்ெசால்ைல �க்� ேவெறாரு ெசால்ைல இங்கு 
அைமத்தால் இக்கருத்தும் அைமப்பும் �றக்காது’ என்று 
கருதுமள�ற்கு இன்�யைமயாத ெசாற்ேசர்க்ைகையக் 

ெகாண்டு �கழ்வது க�ைத. ப�ப்ேபாரும் ேகட்ேபாரும் 
ம�ழும் வண்ணம் நல்ல நைடயுைடயதாக �ளங்க 
ேவண்�யது க�ைதக்கு அவ�யமானேதார் 
இலக்கணமாகும். கருத்து, உணர்ச்�, கற்பைன, வ�வம் 
ஆ�யவற்றால் �ற எல்லாவற்�னும் �றந்�ருக்க 
ேவண்�யது க�ைதக்கு �கத் ேதைவயான பண்பாகும்.

இலக்கண நூல்கைளப் ப�ன்றும், இலக்�யங்கைள 
இைட�டாது ப�த்தும், யாப்பு ��கைளயும், 
ஓைச நலன்கைளயும் உள்வாங்�க் ெகாண்டு, �ரும் 
தைளயும் �ைதயாமல் வைரயறுத்த அைமப்�ல் 
பாப்புைனவது மரபுக்க�ைத எனப்படும். இலக்கணக் 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் அடங்காமல் உணர்ச்� ெவ�ப்படப் 
பாடுவது புதுக்க�ைதயாகும். இைவயன்� இைசப் 
பாடல்களும் (சந்தப் பாடல்கள்) க�ைத என்பதற்குள் 
அடங்குவனவாகும்.

மரபுக் க�ைத: ஆ��யப்பா, ெவண்பா என்னும் பா 
வைககளும், ஆ��ய �ருத்தம், க� �ருத்தம் என்னும் 
பா�னங்களும் மட்டுேம இன்ைறய �ைல�ல் மரபுக் 
க�ைத வைக�ல் ெசல்வாக்குப் ெபற்று வரு�ன்றன. 
பா வைககள் �ர், தைள �றழாதன; பா�ன வைககள் 
கு�ப்�ட்ட வாய்பாடுக�ல் அைமயும் நான்கு அ�கைள 
உைடயன.

நைக (��ப்பு), அழுைக, இ�வரல் (இ�வு), மருட்ைக 
(�யப்பு), அச்சம், ெபரு�தம், ெவகு�, உவைக 
(ம�ழ்ச்�) என்பன எண்வைக ெமய்ப்பாடுகள் எனப்படும். 
இவற்றுடன், எதற்கும் கலங்கா�ருக்கும் �ைலயா�ய 
சாந்தம் என்பதைனயும் ேசர்த்து நவரசம் (ஒன்பான் சுைவ) 
என்பர். கற்ேபார்க்கும் ேகட்ேபார்க்கும் இவ்வுணர்ச்�கள் 
ெபாங்குமாறு மாற்றத்ைத ஏற்படுத்துவது க�ைத�ன்கண் 
அைமயும் உணர்ச்�யாகும்.

புதுக்க�ைத: எதுைக, ேமாைன வைரயைறகைளக் 
கடந்து, ேவண்டாத ெசாற்கைளத் த�ர்த்துச் 
சுைவ ��ர நைடமுைறச் ெசாற்களால் கருத்ைத 
உணர்த்துவது புதுக்க�ைதயாகும். ேமனாட்டா�ன் 
இலக்�யத் தாக்கத்தால் இருபதாம் நூற்றாண்டள�ல் 
த�ழ்ெமா��ல் �றந்ெதழுந்த வைகப்பாடாகும் இது.

இைசப் பாடல்கள்: �ர்த்தைன, கும்�, �ந்து என்பன 
இைசப் பாடல் வைககளாகும்

கணவனும் மைன�யும்
கணவனுக்கும் மைன�க்கு�ைட�ல் ஒரு ��ய 

தகராறு. அது ெப�தா� ஒருவேராடு ஒருவர் ேபசுவைத 
�றுத்��ட்டனர்.

 ஒரு நாள் கணவன் 
ெதா�ல் �டயமாக 
அ�காைல 5ம�க்கு 
புறப்பட ேவண்� 
�ருந்தது. மைன��டம் 
ேநர�யாக ெசால்ல 
அவனது சுயம�யாைத 
இடம் தர�ல்ைல.

‘அ�காைல 5 
ம�க்கு எழுப்� 
�டு’ என ஒரு தா�ல் 
எழு� மைன��ன் 
தைலயைண�ன் ேமல் 

ைவத்து �ட்டு ‘மைன� காைல�ல் எழுப்��டுவாள்’ 
என்ற நம்�க்ைக�ல் தூங்��ட்டான்.

காைல�ல் எழுந்து ேநரத்ைத பார்த்தால் ம� 7. பயங்கர 
ேகாபத்ேதாடு மைன�ைய பார்த்தான். ‘ஏன் என்ைன 
எழுப்� �ட �ல்ைல’ என ேகாபமாக ேகட்டான்.

மைன� அைம�யாக கணவ�ன் தைலயைணைய 

காட்�னாள். அதன் ேமல் ஒரு தா�ல் மைன� 
எழு�ைவத்�ருந்தாள் ”ம� 5 ஆ��ட்டது 
எழுந்�ருங்கள்” என்று!

கணவன் மைன�க்�ைட�லான “ஈேகா”�ன் �ைளவு 
இப்ப�த்தாேன இருக்கும்!

“எதனால் எது ெகடும்” ஔைவப் 
பாட்�ேமலும் ெசால்�றார்:

ெசல்வம் ேபானால் �றப்பு ெகடும்.
ெசால் �றழ்ந்தால் ெபயரும் ெகடும்.
தூண்டாத ��யும் ெகடும்.
தூற்�ப் ேபசும் உைரயும் ெகடும்.
காய்க்காத மரமும் ெகடும்,.
காட�ந்தால் மைழயும் ெகடும்.
கு� �றழ்ந்தால் ேவட்ைட ெகடும்.
குற்றம் பார்த்தால் சுற்றம் ெகடும்.
வ�க்காத �டும் ெகடும்.
வறுைம வந்தால் எல்லாம் ெகடும்,.
கு�க்காத ேம� ெகடும்.
கு�ர்ந்து ேபானால் உணவு ெகடும்.
 அழகும் ெகடும்.
ெபாய்யுைரத்தால் புகழும் ெகடும்.
து�ப்�ல்லா இளைம ெகடும்,.
துவண்�ட்டால் ெவற்� ெகடும்.
தூங்காத இரவு ெகடும்.
தூங்�னால் பகலும் ெகடும்.
கவன�ல்லா ெசயலும் ெகடும்.
கருத்�ல்லா எழுத்தும் ெகடும்.

 

     வா�த்த�ல் வ�க�த்தது

     �ந்தைன ெசய் மனேம

உன்ெனழுத்து கூர்வாளாய் மின்னட்டும்
மண்ணுலக ெகாடுைமகைள சாய்க்கட்டும்
நல்லைவேய கவிைதகளாய் பிறக்கட்டும்
நானிலேம நற்கவிகளால் சிறக்கட்டும்!
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நல்லைத ெசால்�ேறாம்

ெநஞ்ேசாடு  ெநஞ்சம்

ெசந்த�ழ் அது ேதன் த�ழ்

ெநஞ்சுக்கு ��

ேபசும் க�ைத

�ட்டுக்குரு� இனம் உல�ல் முற்றாக அ�ந்து ேபாகுமா?
மர்�ன் ம�க்கார் 

உலக �ட்டுக்குரு�கள் �னம் (2022.03.20)இன்றாகும். 
அதன் ��த்தம் இக்கட்டுைர �ரசுமா�றது. 

இன்ைறய ந�ன அ��யல் வளர்ச்� ம�தனுக்கு 
அப��த நன்ைமகைளப் ெபற்றுக்ெகாடுத்துள்ளன. 
அேதேநரம் அைனத்து உ��னங்களுக்கும் அைவ தாக்கங்கள் 
மற்றும் பா�ப்புக்கைள ஏற்படுத்தக்கூ�யனவாகவும் 
அைமந்துள்ளன. அதனால் �ல உ��னங்கள் 
முற்றாக அ�ந்து அரு��டக்கூ�ய அச்சுறுத்தைல 
எ�ர்ெகாண்டுள்ளன. அவற்�ல் �ட்டுக்குரு�யும் ஒரு 
உ��னமாகக் கருதப்படு�ன்றது. 

என்றாலும் �ட்டுக்குரு�கள் அவ்வாறான 
அச்சுறுத்தைல எ�ர்ெகாள்ள�ல்ைல என்று ஒரு சாராரும் 
எ�ர்ெகாள்�ன்றது என்று மற்ெறாரு சாராரும் தத்தம் 
பக்க �யாயங்கைள முன்ைவத்தப� ெத��க்�ன்றனர். 
ஆனால் ந�ன அ��யல் வளர்ச்��ன் �ைளவாக 
ம�த�ன் நடத்ைத மற்றும் பழக்கவழக்கங்க�ல் பா�ய 
மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. உலகம் எமக்கானது எனக் 
கரு�ய சுய நல ெசயற்பாடுகள் ெப�தும் அ�க�த்துள்ளன. 
அவற்�ன் �ைளவான மாற்றங்களும் கூட பறைவகள் 
உள்�ட்ட உ��னங்க�ன் இருப்புக்கு ெபரும் சவால்�க்க 
அச்சுறுத்தலாக �ளங்கு�ன்றன.  

 அந்த வைக�ல் �ட்டுக்குரு�யானது, ஆ�யா, 
ஐேராப்பா, ஆப்��க்கா, அெம�க்கா ஆ�ய கண்டங்க�ன் 
பல நாடுக�ல் காணப்படு�ன்றன. இைவ பார்ப்பதற்கு 
�கவும் ��யைவ. இது �ட்டுக்குரு�, அைடக்கலக் 
குரு�, ஊர்க்குரு� ேபான்ற ெபயர்களாலும் 
அைழக்கப்படு�ன்றன. இப்பறைவ இளம் சாம்பல் கலந்த 
பழுப்பு �றத்�லும் காணப்படும். ��ய அலகு, ��ய 
கால்கைளக் ெகாண்ட இப்பறைவ 8 முதல் 24 ெசன்� 
�ற்றர்கள் �ளமுைடயைவ. அேதேநரம் பழுப்பு சாம்பல், 
மங்கலான ெவள்ைள   �றங்க�லும் காணப்படக்கூ�ய 
இப்பறைவ, கூம்பு வ�வ அலகுகைளயும் 27 முதல் 39 
�ராம் �ைற ெகாண்டைவயாகவும் காணப்படக்கூ�யன.

இப்பறைவக�ன் ஆண், ெபண் இனங்கைள இலகுவாகக் 
கண்ட�யலாம். ஆண் பறைவ�ன் உட�ன் ேமற்பகு��ல் 
த�ட்டு �றத்�ல் மஞ்சளும் கறுப்பும் கலந்த ேகாடுகைள 
அவதா�க்கலாம். �ழ்ப்பகு� ெவள்ைள �றத்�ல் 
காணப்படும். 

அேதேவைள முட்ைட�ட்டுக் குஞ்சு ெபா�த்து 
இனப்ெபருக்கம் ெசய்யக்கூ�ய இப்பறைவ�னம், 
பச�ன்கள் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தது. இக்குரு�க�ன் 
வாழ்நாள் சுமார் 13 ஆண்டுகளாகும். இைவ மூன்று முதல் 
ஐந்து முட்ைடகள் வைர இடும். அதன் முட்ைடகள் பச்ைச 
கலந்த ெவள்ைள �றத்�ல் காணப்படும். ஆண், ெபண் 
இரண்டுேம முட்ைடகைளயும், இளம் உ��கைளயும் 
பாதுகாத்து வளர்க்கக்கூ�ய பண்ைபக் ெகாண்�ருக்�ன்றன. 
குஞ்சுகள் ெப�தாகும் வைர அைவ கூட்�ேலேய 
இருக்கும். அைவ பறக்கத் ெதாடங்�யவுடன் த�ேய 
��ந்து �டும். காகத்�ற்கு அடுத்தப�யாக ம�தனுக்கு 
நன்கு அ�முகமான பறைவேய இது. 

ம�தர்கள் வாழும் �ரேதசங்க�ல் காணப்படக்கூ�ய 
பறைவயாக �ட்டுக்குரு�கள் �ளங்�ய ேபா�லும் அைவ 
ம�தர்கேளாடு பழகுவது�ல்ைல. அவற்ைற ெசல்லப் 
பறைவகளாக வளர்க்கவும் மு�யாது. மரத்�லும், �டுகள் 
உள்�ட்ட கட்டடங்க�லுள்ள மைறவான இடங்க�லும் 
ைவக்ேகால் ேபான்ற ெமல்�ய ெபாருட்கைளக் ெகாண்டும் 

கூடு கட்� வ�க்கக்கூ�ய இப்பறைவ, �ண்ண வ��ல் 
கூடுகைள அைமக்கக்கூ�யனவாகும். கு�ர் காலத்�ல் 
கூட்டமாக புத�ல் ஒன்று ேசர்ந்து இரைவக் க�க்கும் 
பண்ைபயும் ெகாண்�ருக்�ன்றன.

இப்பறைவகள் தா�யங்கைளயும், புழு, பூச்�கைளயும் 
உணவாக உட்ெகாள்ளக்கூ�யைவ. என்றாலும் மலர் 
ெமாட்டுகைளயும் உண்ணும் பண்ைபக் ெகாண்ட 
�ட்டுக்குரு�களும் இவற்�ல் உள்ளன. 

இைரேதடுவ�ல் ஏற்பட்டுள்ள 
அச்சுறுத்தல் 

எ�னும் �ட்டுக்குத் ேதைவயான உணவுத் தா�யங்கள் 
�ட்டு முற்றத்�லும் �றந்த ெவ��லும் உலர ைவக்கும் 
பழக்கம் �ண்ட காலமாக ம�த�டம் காணப்பட்டன. 
அதன் பயனாக இைறேத�க் ெகாள்வ�ல் இக்குரு�களுக்கு 
எவ்�தப் �ரச்�ைனயும் இருக்க�ல்ைல. ஆனால் 
அ��யல் வளர்ச்��ன் �ைளவாக அண்ைமக்காலம் முதல் 
தா�யங்கள் உள்�ட்ட அைனத்து உணவுப் ெபாருட்களும் 
ெபா�த்�ன் ைபக�ல் ெபா��டப்படும் பழக்கம் 
ம�த�ல் கு�புகுந்துள்ளன. பலசரக்கு கைடகளும் 
மூடுண்ட, பல்ெபாருள் அங்கா�கள் �ைலயங்களாக 
மா� வரு�ன்றன. அங்கும்  ெபா�த்�ன் ைபக�ல் 
தா�யங்கைள அைடத்து �ற்பைன ெசய்யப்படும் 
�ைலைம ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் �ைளவாக தா�யங்கள் 
�தறுவதற்கான வாய்ப்புக்கள் த�ர்க்கப்பட்டுள்ளன. 
அதனால் �டுக�லும் பல சரக்கு கைடக�லும் இைரேதட 
மு�யாத �ைலக்கு இப்பறைவ இனம் உள்ளா�யுள்ளன.

 
இரசாயனப் பாவைன அ�க�ப்பு

அேதேநரம் ம�த ெசயற்பாடுகளால் சுற்றுச்சூழ�ல் 
ஏற்படும் மாற்றங்களும் இப்பறைவ இனத்�ன் இருப்புக்கு 
ெபரும் அச்சுறுத்தலா�யுள்ளதாக சூழ�யலாளர்கள் 
ெத��த்துள்ளனர். �வசாய �லங்களுக்கு 
பயன்படுத்தப்படும் இரசாயனப் பசைள, �ரு� நா��, 
கைளக்ெகால்� என்பன இதற்கு பா�ய பங்க�ப்பு 
நல்�யுள்ளன. இதன் �ைளவாக இப்பறைவ இனம் 
உணவாகக் ெகாள்ளும் �வசாய �லங்க�ல் காணப்படும் 
பூச்� இனங்களும் புழுக்களும் அ�க்கப்படு�ன்றன. 

அதனால் இப்பறைவ இனம் இரண்டு �தமான 
அச்சுறுத்தல்களுக்கு முகம் ெகாடுத்துள்ளன. அவற்�ல் 
ஒன்று �ட்டுத்ேதாட்டங்கள், வயல்களுக்கு இரசாயனப் 
பசைள மற்றும் �ரு�நா��ப் பாவைனயால் வண்டுகள், 
புழுக்கள் மற்றும் பூச்� இனங்களும் சுற்றாட�ல் 

அ�வைடந்து வரு�ன்றன. இதன் �ைளவாக இப்பறைவ 
இனம் உணைவ இழந்து வரு�ன்றன. மற்ைறயது 
இரசாயனப் பசைள மற்றும் �ரு�நா��களால் உ��ழந்த 
பூச்� புழுக்கைளயும் உணவாக ெகாள்ளும் �ைலைமக்கு 
இப்பறைவ இனம் �ல சந்தர்ப்பங்க�ல் முகம் 
ெகாடுக்�ன்றன. அதனால் அைவ ஒன்�ல் உ��ழக்�ன்றன 
அல்லது அவற்�ன் இனப்ெபருக்கத் ெதாகு�க�ல் நச்சு 
இரசாயனத் தாக்கம் ஏற்பட்டு இனப்ெபருக்கம் ெசய்ய 
மு�யாத �ைலக்கு உள்ளா�ன்றன. 

ேமலும் எ�வாயுக்க�ல் இருந்து ெவ�ேயறும் 
ெமத்ைதல் ைநத்�ேரட்டு எனும் இரசாயனக் க�வுப் 
புைகயால் காற்று மாசைட�ன்றன. அதன் �ைளவாகவும் 
பூச்� இனங்கள் அ�வைட�ன்றன. இவற்�ன் �ைளவாக 
இைர ேதடுவ�ல் ெபரும் ெநருக்க�ைய எ�ர்ெகாண்டுள்ள 
�ட்டுக்குரு�கள், உணவுப் பற்றாக்குைறக்கும் முகம் 
ெகாடுத்துள்ளன.

கூடைமப்ப�ல் ஏற்பட்டுள்ள �க்கல் 
ேமலும் இப்பறைவ இனம் ெமல்�ய நார் ேபான்ற 

நூ�ைழகைளக் ெகாண்டு கூடைமத்து வாழும் 
பழக்கத்ைதக் ெகாண்�ருக்�ன்றன. ஆனால் ம�த�ன் 
நடத்ைத மற்றும் பழக்கவழக்கங்க�ல் ஏற்பட்டுள்ள 
மாற்றங்க�ன் �ைளவாக சுற்றுச்சூழ�ல் இவ்வாறான 
நூ�ைழகைளப் ெபற்றுக்ெகாள்ள மு�யாத �ைலக்கு 
இப்பறைவ இனம் உள்ளா�யுள்ளன. அத்ேதாடு 
இப்பறைவ இனம் கூடைமப்பதற்கு பயன்படுத்தும் 
ெபாருட்க�ல் மரங்கள், தாவரங்க�ல் இருந்து ெபறும் 
ெபாருட்களும் அடங்கும். காட�ப்பு காரணமாக 
அவற்ைறப் ெபற்றுக்ெகாளள மு�யாத �ைலைமயும் 
ஏற்பட்டுள்ளன. 

அேதேநரம் ம�தன் வாழும் சூழ�ல் ம�தக் 
கு��ருப்புக்க�ல் கூடைமத்து வாழ்ந்து பழக்கப்பட்ட 
இப்பறைவ இனம், அண்ைமக் காலம் முதல் கூடுகைள 
அைமத்துக் ெகாள்வதற்கான வச�கைள �டுக�ல் 
இழந்துள்ளன. கு�ப்பாக ெகாங்��ட் கட்டடங்களாகவும் 
கூடுகைள அைமக்கக்கூ�ய வச�கைளக் 
ெகாண்�ராதைவயாகவும் �டுகள் அைமக்கப்படு�ன்றன.

அத்ேதாடு �டுகள் ெபரும்பாலும் �ன்வச�ையக் 
ெகாண்�ருப்பதால், காற்றா�, அ�க ெவப்பம் ெகாண்ட 
�ன்�ளக்குகள் பயன்படுத்தப்படுபைவயாக உள்ளன. 
அத்ேதாடு ெவ�க்காற்று �ட்�ற்குள் வர மு�யாதப�, �டு 
முழுவதும் கு�ரூட்டப்பட்ட அைறகள் உருவாக்குவதால், 
அ�ல் குரு�கள் கூடுகட்� கு��ருக்க மு�யாத 
�ைலைமயும் ஏற்பட்டுள்ளன.

இைவ இவ்வா�ருக்க, ெதாைலேப� ேகாபுரங்க�ல் 
இருந்து ெவ�ப்படும் க�ர்�ச்சுக்களும் 
�ட்டுக்குரு�களுக்கு தாக்கம் �க்கைவயாக அைமவதாக 
ஆய்வுகள் ெத��க்�ன்றன. கு�ப்பாக ஸ்ெபய்�ல் 
நடாத்தப்பட்ட ஆய்ெவான்�ல் இந்த �டயம் 
கண்ட�யப்பட்டது. ஆனால் ெதாைலத்ெதாடர்பு 
ேகாபுரங்களால் �ட்டுக்குரு�களுக்கு பா�ப்பு 
ஏற்படுவது ெதற்கா�ய �ராந்�ய நாடுக�ல் 
உறு�ப்படுத்தப்பட�ல்ைல என்று பறைவ�யல் 
�புணர்கள் சுட்�க்காட்�யுள்ளனர்.  

என்றாலும் ெதா�ற்சாைலக�ன் அ�க�ப்பு, 
இைரேதடும் இடங்களான வயல் ெவ�கள் 
�ரப்பப்பட்டு �டுகள் அைமக்கப்படுதல், �வசாய 
�லங்களுக்கு இரசாயனப் பாவைன அ�க�ப்பு என்பன 
�ட்டுக்குரு�க�ன் வாழ்க்ைக வட்டத்�ல் தாக்கம் 
ெசலுத்தேவ ெசய்யும் என்பேத சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் 
கருத்தாகேவ உள்ளது. 

 இவ்வாறான �ைல�ல் �ட்டுக்குரு�க�ன் 
எண்�க்ைக�ல் �ழ்ச்� ஏற்பட்டு வருவைத 1990 க�ல் 
அவதா�த்த ஆய்வாளர்கள் �ட்டுக்குரு�கைளப் பாதுகாக்க 
ேவண்�யதன் அவ�யம் கு�த்து வ�யுறுத்�யுள்ளனர். 
இதன் அவ�யம் பரவலாக உணரப்பட்டுள்ளது. அதற்ேகற்ப 
மக்கள் மத்��ல் ��ப்புணர்ைவ ஏற்படுத்தும் வைக�ல் 
2010 மார்ச் 20 ஆம் �க� முதல் வருடாந்தம் உலக 
�ட்டுக்குரு�கள் �னம் அனுஷ்�க்கப்படு�ன்றது.  

யாதும�யா அப்பா�களான �ட்டுக்குரு�கள் 
ம�த�ன் தவறான ெசயற்பாடுகளால் எ�ர்ெகாண்டுள்ள 
அச்சுறுத்தல்க�ல் இருந்து அவற்ைறப் பாதுகாப்பதற்காக 
ஒவ்ெவாருவரும் பங்களாரகளாக ேவண்டும். அது 
�ட்டுக்குரு�க�ன் இருப்புக்கு ஆற்றும் பா�ய ேசைவயாக 
அைமயும்.

‘புரவலர் புத்தகப் பூங்கா’�ன் 10வது 
ெவ��டான மருதூர் ஜமால்��ன் 

“தடயங்கள்” க�ைத ெதாகு���ருந்து....

பாவலர் ேவண்டும்!
 நாட்�ன் நன்ைமைய ந�யா 
ேசைவைய நயந்து பா�ட - உள்ளம்
�யந்ேத பா�ட
ேபாட்� பூசலால் புழகும் மனங்கைள
பு��ல் வழங்�ேய – உண்ைம
ந�ன்று பா�ட – பாவலர் ேவண்டும்

அழைக அைம�ைய இயற்ைக 
வளங்கைள அன்�ல் பா�ட – அ�ல்
இன்பம் ேத�ட 
உைழக்கும் கரங்கைள உயர்த்தும் வ�கைள
உணர்த்�ப் பா�ட – �ந்ைத
�ைறந்து பா�ட - பாவலர் ேவண்டும்

த��ல் கைலக�ல் தர� �றந்�டும்
தன்ைம பா�ட – அ�ல்
உண்ைம ேசர்ந்�ட
அ�ழும் உணர்வுகள் அகந்ைத அைம�ைய
அகற்�ப் பா�ட – வாழ்�ல்
உகப்ைபப் ேப�ட – பாவலர் ேவண்டும்
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அபிநய கலாககந்திர 
நாட்டியப்பள்ளி

இயக்குனர் 
சிகிவாகினி லிஙகநாதன் 



tprpj;jpukhf ntw;wpia 
nfhz;lhba kd;du;

2 2022  மார்ச் 20 ஞாயிற்றுக்கிழமம

ehahf tho;e;j ngz;

 njhopYf;F Ntl;L itj;j myhuk;

cyfj; jiytu;fNs! nfhR tpul;LtJ $l ftdk;

myhuk; fbfhuk; 
fz;Lgpbf;fg;gl;lJ vj;jidNah 
Ngupd; njhopYf;F Ntl;L itj;jJ 
njupAkh? Kd;du; Neuj;Jf; 
vOg;Gtjw;F vd;Nw jdp 
epWtdq;fs; ,Ue;J te;jd. 
jk;ik ,j;jid kzpf;F 
vOg;g Ntz;Lk; vd;W 
xUtu; Nfl;Lf; nfhz;lhy; 
ePz;l jbAld; tPl;Lf;F 
Kd; tUk; egu; fjT 
my;yJ [d;diy 
me;jj; jbahy; jl;b 
mtiu vOg;gp 
tpl;Lr; nry;thu;. 
,e;j gof;fk; 
1920fs; tiu 
ePbj;jJ.

mnkupf;f ghJfhg;G 
jiyikafkhd ngz;lfDf;F 
vijnay;yhk; ghu;f;f Ntz;Lk; 
vd;W tpt];ij ,y;iy. 
cyfj; jiytu;fspd; rhjhuz 
elj;ijfisf; $l cd;dpg;ghf 
ftdpg;gjw;F vd;Nw jdp gpupT 
xd;W ,Uf;fpwJ. cjhuzj;jpw;F 
u\;a [dhjpgjp tpshbkpu; Gbd; 
elj;ij vg;NghJNk GjpuhfNt 

,Uf;Fk;> xU ehisf;F ntw;W 
clk;NghL Ngh];l; nfhLg;ghu;> 
kw;nwhU ehisf;F [_Nlh 
tpisahLtJ Nghy; Ngh];l; 
nfhLg;ghu;> VjhtJ Nfs;tp 
Nfl;lhy; jpUl;Lg; ghu;it 
ghu;j;Jf; nfhz;L ieahz;bahf 
gjpy; $Wthu;. ,ijnay;yhk; 
ehk; cd;dpg;ghf mtjhdpj;Jf; 
nfhz;Ljhd; ,Uf;fpNwhk; 
vd;W ngz;lfNd xUehs; 

ntspg;gilahf $wpaJ. 
,g;gb cyfj; jiytu;fis 

mtjhdpg;gjw;fhf khj;jpuk; 
ngz;lfd; Mz;Lf;F 300>000 
nlhyu;fis 
nryT 

`pNuh\pkh> ehfrhfp kPJ mnkupf;fh 
mZ Fz;L Nghl;lgpd; ,d;Dk; Nghu; nra;a KbahJ 
vd;W 1945 Xf];l; 15 Mk; jpfjp [g;ghd; ruzile;jJ. 
,uz;lhtJ cyfg; NghUk; Kbe;jJ. 
Mdhy; [g;ghdpd; xNu xU tPuu; khj;jpuk; ruzilahky; 

njhlu;e;J jdpNa Nghu; nra;jhu;. mtuJ ngau; nyg;bndd;l; 
`p& xndhNlh. Nghu; ele;Jnfhz;bUe;jNghJ 22 taJ 
xndhNlh xU csT mjpfhupahf gpypg;igd;]pd; Ygq; 
jPtpy; ,Ue;jhu;. vjpupfspd; nray;fis Fog;GtJk; jlq;fy; 
Vw;gLj;JtJNk ,tupd; Ntiy.  
1945,y; Nerg;gil me;j jPit mile;jNghJ xndhNlhTld; 

NkYk; %d;W [g;ghd; tPuu;fs; ruzilahky; ,Ue;jhu;fs;. 
kiy cr;rp xd;Wf;F Ngha; xspe;Jnfhz;l ,tu;fs; nfupy;yh 
Aj;jk; nra;J te;jhu;fs;. 1945 filrp thf;fpy; Nghu; Kbe;J 
tpl;lJ vd;W ,tu;fSf;F thdpy; ,Ue;J Jz;L gpuRuq;fs; 
$l Nghl;Lg;ghu;j;jhu;fs;. mjidAk; ek;ghj ,tu;fs; 
tplhg;gpbahf rz;il gpbj;jhu;fs;.    
vd;whYk; xndhNlhtpd; xU rfh 1950,y; ruzile;jNjhL 

kw;nwhU rfh 1954,y; NjLjy; Ntl;ilapy; nfhy;yg;gl;lhu;. 
jd;Dld; ,Ue;j filrp tPuUk; 1972,y; nghyp]huhy; Rl;Lf; 
nfhy;yg;gl;lhu;. Nfhgg;gl;l xndhNlh cs;Su; muprpf; fil 
xd;Wf;F jP itj;jhu;.    
1974,y; xndhNlhit me;j fhl;Lf;Fs; re;jpj;j [g;ghdpa 

,isQu; xUtu; ehl;Lf;F tUk;gb mioj;jNghJ> vdJ 
cau; mjpfhupapd; cj;juT tUk; tiu tu khl;Nld; vd;W 
$wptpl;lhu;.  filrpapy; [g;ghd; muR xndhNlhtpd; fl;lis 
mjpfhupia Njbg;gpbj;J gpypg;igd;]; jPTf;F mDg;gp 
ruzila itj;jJ. mjhtJ ,uz;lhtJ cyfg; Nghu; Kbe;J 
29 Mz;Lfspd; gpd;dNu xndhNlh ruize;jhu;. 

cf;iuidr; Nru;e;j xf;rhdh kyhah vd;w 
ngz;iz vy;NyhUNk ~eha; rpWkp| vd;Nw 
miog;ghu;fs;. mJ mtiu jpl;Ltjw;fhfty;y. 
epidT njupe;j ehl;fspy; ehAlNd tsu;e;jjhy; 
Kw;W KOjhf ehapd; elj;ijfis 
ntspg;gLj;jpajhy; mtu; cyfg; Gfo; ngw;whu;.
1983 Mk; Mz;L gpwe;j kyhahtpd; Fbfhu 

ngw;Nwhu; mtis jtOk; tajpNyNa 
iftpl;Ltpl;lhu;fs;. ,jdhy; me;j Foe;ij 
eha;fSlNdNa tsu;e;jpUf;fpwJ> ,y;iynad;why; 
eha;fNs me;j Foe;ijia tsu;j;jpUf;fpwd. 
eha;fsplk; ,Ue;J mjpfhupfshy; mtu; 

kPl;fg;gl;lNghJ mtUf;F Voiu tajhf 
,Ue;jJ. elj;ijfs; nraw;ghLfs; vy;yhNk 
eha; Nghyj;jhd; ,Ue;jJ. ,uz;L fhy;fs;> 
,uz;L iffspd; cjtpAlNd elg;ghu;> XLthu;. 
Fiug;ghu;> eha;fs; gLg;gJ NghyNt epyj;jpy; 
gLg;ghu;> rhg;gpLtJ $l eha;Nghy ,Ue;jJ. 
mjpfhupfs; mtis tpNrl 

NjitAilatu;fSf;fhd ,y;yk; xd;Wf;F 
mDg;gpNa rhjhuz kdpjuhf khw;wpdhu;fs;. 
,g;NghJ kyhah rhjuzkhf NgRthu;> elg;ghu;> 
rhg;gpLthu; cwq;Fthu;.
Mdhy; mtiu cyfk; ,d;Wk; tpl;Ltpltpy;iy. 

cf;iud; njhiyf;fhl;rpf;F mz;ikapy; Ngl;b 
mopj;j kyhah> ~jaT nra;J vd;id kdpjdhf 
ghUq;fs;| vd;W kd;whbdhu;.     

 gz;ila vfpg;jpd; gpugy ghNuh kd;duhd 
,uz;lhtJ uk;rp]pd; kfd; nku;ndnglh 
Ml;rpf;F te;jJ xU mjpu;\;lk;. Vndd;why; 
kd;dupd; gjpd;%d;whtJ kfd; jhd; 
nku;ndnglh. Mdhy; %j;j rNfhjuu;fs; 
vy;yhk; ,wf;fNt mtupd; jiyapy; fpuPlk; 
VwpaJ. Mdhy; nku;ndnglh xU FUk;Gf;fhu 
nfh^ukhd Ms;. mg;NghJ vfpg;jpa NguuRf;F 

ngUk; 
rth 
yhf 
,Ue; 
jtu;fs; 
ypgpau;fs;. 
mg;Ngu;g;gl;l 
ypgpau;fis tPo;j; 

jpdhu; 
nku;nd 
nglh. 
Mdhy; 
Cupy; 
jhd; ntw;wp  
ngw;wij 
ek;gkhl;lhu;fs; 
vd;W epidj;j 
mtu; 6000 
vjpupfspd; 
MZWg;Gfis 
mWj;J ehl;Lf;F 
vLj;Jr; nrd;whuhk;.   

பிர்தௌஸ்
சஞசசாரம்
பூக�சாள

1974,y; Kbe;j 
,uz;lhtJ 
cyfg; Nghu;!
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பரீட் இகபபால்
யபாழ்பபபாணம்

கடவுள் இந்த உலகக எ்பபடி பகடத்தபான் 
என்று ஒரு நபாள் கண்டு பிடிதது விட 

வேண்டும் என்று கூறினபாரபாம் ஒருேர்! 
அேர்்தபான் அல்வபட் ஐன்ஸ்டீன்.

அல்பேட் ஐன்ஸ்டீன் 1879ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 
14 ஆம் திகதி ஜெர்மனியிலுள்ள உலம் என்்ற சிற்றூரில 
ஜெர்மன் ஐன்ஸ்டீன், போலைன் ஐன்ஸ்டீன் என்்ற யூத 
தம்பேதியினருக்கு மகனாக பி்றநதார்.

குழநலதப் பேருவத்தில மற்்ற குழநலதகல்ளப் 
்போன்று ஓடியாடி வில்ளயாட விரும்பேமாட்டார். சிறு 
வயதில ்பேசுவதற்கு மிகவும் சிரமப்பேட்டார். இவரது 
்பேச்சுக்கள கு்ள்றைாக்வ ஜவளிப்பேடும். 

அல்பேட் ஐன்ஸ்டீன் சிறு வயதாக இருநத்போது 
இவரது தநலதயார் இவருக்கு ஒரு சட்லடப்லபேயில 
லவக்கக் கூடிய திலசயறி கருவிலயக் காட்டினார் 
அநத வயதி்ை்ய அவர் ஏதுமற்்ற ஜவளியில 
ஏ்தா ஒன்று காநத ஊசியில தாக்கம் ஏற்பேடுவலத 
புரிநது ஜகாண்டார். சிறு வயதி்ை்ய எநதஜவாரு 
விடயத்லதயும் ஆராயக் கூடியவராக இருநதார். இது்வ 
பின்னர் விஞ்ானியாக இவர் மாறுவதற்கு காரணமாக 
அலமநதது.  

இவர் இ்ளம் வயதி்ை்ய கணிதத்தில தீவிர ஆர்வம் 
காட்டினார். 12 ஆவது வயதி்ை ்கத்திர கணிதத்லத 
சுயமாக கற்றுக் ஜகாண்டார். தனது 15 ஆவது வயதில 
குடும்பேத்தினருடன் இத்தாலியிலுள்ள மிைான் 
நகருக்கு ஜசலை ்வண்டி்யற்பேட்டது. அதன் பின்னர் 
சுவிட்சர்ைாநதிலுள்ள போடசாலை ஒன்றில ்சர்நது 
தனது இலடநிலைக் கலவிலய பூர்த்தி ஜசயதார். பின்னர் 
சூரிச்சில உள்ள ்தசிய ஜதாழிலநுட்பேக் கலலூரியில 
உயர் கலவிலயத் ஜதாடர்நதார். அக் கலலூரியின் 
கற்பித்தல முல்றகள அவருக்குப் பிடிக்கவிலலை. 
என்வ அவர் அதிகமாக வகுப்புக்கு ஜசலவதிலலை 
அநத ்நரத்தில சுயமாக ஜபேௌதிகவியலைக் கற்றுக் 
ஜகாண்டார். அவர் வகுப்புக்கு அதிகம் ஜசலைாத 
காரணத்தினால வகுப்பு ்தாழனின் உதவியுடன் 
குறிப்புக்கல்ள ்கட்டு குறித்து பேடித்து ஜகாண்டார். 
1900 ஆம் ஆண்டில பேட்ட பேரீட்லசயில சித்தி 
அலடநதததும் 21.02.1901 இல சுவிஸ் குடியுரிலமயும் 
அவருக்கு கிலடத்தது. அவர் சித்தி அலடநதாலும் 
்பேராசிரியர்கள மத்தியில இவருக்கு எவ்வித உயர்வான 
நலை அபிப்பிராயமும் இலலை. ஏஜனன்்றால இவர் 
கலலூரிக்கு ஒழுஙகாக சமூகமளிப்பேதிலலை. என்வ 
்பேராசிரியர்கள இவலர பேலகலைக்கழக உயர் 
பேதவிகளுக்கு சிபோரிசு ஜசயயவிலலை.

அவருக்கு கிலடத்த முதைாவது ஜதாழில 
விஞ்ானிகளின் கண்டு பிடிப்புகல்ள பேதிவு 
ஜசயது ஆராயவது. அநத ்வலையில அதிக 
ஓயவு ்நரம் இருநததால அவர் ஜசாநதமாக பேை 
ஆராயச்சிகல்ள ஜசயய உதவியாக இருநதது. அவர் 
பேை ஆயவு கட்டுலரகல்ளயும் எழுத ஜதாடஙகினார். 
மூைக்கூறுகளின் பேரிமாணஙகள பேற்றிய ஆயவுக்காக 
அல்பேட் ஐன்ஸ்டீன் அவர்களுக்கு கைாநிதி பேட்டம் 
கிலடத்தது.

1898 ஆம் ஆண்டில அல்பேட் ஐன்ஸ்டீன் 
மாணவனாக இருநத ்போ்த வகுப்புத் ்தாழியான 
மி்ைவா மாரிக் என்்ற ஜபேண்லண காதலித்த ்போது ஒரு 
குழநலதயும் திருமணமான (06.01.1903) பின்பு ஒரு 
குழநலதயும் கிலடத்தது. பிளல்ளகள ஜபேற்்ற மி்ைவா 
மாரிக் ்போக்கில மாற்்றஙகள ஏற்பேட்டன. உைக 
்மலதயான ஐன்ஸ்டீன் உள்ளத்லத புரிநதுஜகாள்ள 
விரும்போத அவரது மலனவி ஐன்ஸ்டீலன விட்டு 
பிரிநதார் (14.02.1919). அல்பேட் ஐன்ஸ்டீன் தனக்கு 
ஒரு துலண ்வண்டி தம் ்தலவகல்ள அறிநது 
தாயுள்ளத்்தாடு நடநது ஜகாளகின்்ற ஒரு ஜபேண்லண 
்தடினார். அவருலடய உ்றவுக்கார ஜபேண்ணான 
எல்ா ஜைாஜவன்தால என்்ற ஜபேண்லண மணநதார். 
திருமணமான சிறிது காைத்தி்ை்ய எல்ா மல்றநதார். 
அறிவாற்்றலைக் கண்டு காதலித்து திருமணம் ஜசயத 
மி்ைவா மாரிக் அவரின் பிரிவும், தம் உ்றவுக்கார 
ஜபேண்ணான எல்ாவின் மல்றவும் ஐன்ஸ்டீலன 
்யாசிக்க லவத்தது. இது்போன்்ற நிகழ்ச்சிகள தமது 
எதிர்காை ஜவற்றிகளுக்கு தலடக்கற்க்ளாக இருப்பேலத 
நிலனத்து ஒரு முடிவுக்கு வநதார். இனி எஞசிய 
காைத்லத தனியாக்வ வாழ்நது முடிப்பேது என்று 
ஐன்ஸ்டீன் உறுதி பூண்டார். 

அணுக்குண்லடத் தயாரிப்பேதற்கு ்தலவயான 
(Theory of Relativity) சார்புக் ஜகாளலகலய (E = mc 2)  

கண்டுபிடித்து 1905 ஆம் ஆண்டு ஜசப்டம்பேர் மாதம் 
27 ஆம் திகதி ஜவளியிட்டார். இநத சூத்திரம்தான் 
அணுக்குண்டு தயாரிப்பின் அடிப்பேலட ஆகும். இநதக் 
கண்டுபிடிப்பின்்போது ஐன்ஸ்டீலன ஜவளல்ள 
முடியும் சுருக்கம் விழுநத வயதான மனிதராக 
பேைர் உருவகப்பேடுத்திக் ஜகாளகின்்றனர். ஆனால, 
அப்பேடியலை. இச் சமன்போட்லட உருவாக்கிய்போது 
ஐன்ஸ்டீன் வ்யாதிபேர் இலலை. துடிதுடிப்பும் 
துள்ளலும் நில்றநத 26 வயது நிரம்பிய இல்ள்ர். 

அஜமரிக்காவில பிரின்ஸ்டன் சர்வகைாசாலையில 
இயற்பியல ்பேராசிரியராக பேணி புரிநதார். 

ஜெர்மனியில ஹிட்ைரின் ஆட்சியில 
அணுக்குண்லடத் தயாரிக்கும் வலைலம இருப்பேலத 
அஙகிருநத யூதர்களின் மூைம் அறிநதுஜகாண்டார். 
1939 இல ஐன்ஸ்டீன் அஜமரிக்க ெனாதிபேதி 
ரூஸ்ஜவலட்டுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார். அதில 
அணு ஆயுதஙகள தயாரிப்பேதற்கான வாயப்புக்கல்ள 
வி்ளக்கி இருநதார். ஜெர்மனி அணுக்குண்டு ஜசயவலத 
அஜமரிக்கா தடுத்து நிறுத்த ்வண்டும் அலைது 
ஜெர்மனியர்கள அணுக்குண்டு தயாரிப்பேதற்கு 
முன்னராக அஜமரிக்கா தயாரித்து விட ்வண்டும் 
என்றும் வலியுறுத்தி இருநதார். அல்பேட் ஐன்ஸ்டீன் 
ஜெர்மனி அணுக்குண்டு ஜசயவலத அஜமரிக்கா 
தடுத்து நிறுத்த ்வண்டும் என்பேலத்ய விரும்பினார். 
ஆனால, அஜமரிக்க ெனாதிபேதி்யா அணுக்குண்டு 
தயாரிக்க ்வண்டும் என்பேலத்ய விரும்பினார். 
அஜமரிக்க ெனாதிபேதி ரூஸ்ஜவலட் அவர்கள 
ஐன்ஸ்டீனுடன் அணுக்குண்டு தயாரிப்பேதற்கு 
ஜபோறுப்போக இருக்குமாறு கூறினார். ஆனால, அலத 
ஐன்ஸ்டீன் விரும்பேவிலலை. அணுக்குண்டு தயாரிக்க 
்தலவயான சகை ்யாசலனகல்ளயும் தருகி்்றன். 
மற்்ற விஞ்ானிகல்ளக் ஜகாண்டு அவசரமாக 
தயாரித்துக் ஜகாளளுஙகள என்று கூறி ஒதுஙகி விட்டார். 
அஜமரிக்க ெனாதிபேதி ரூஸ்ஜவலட் ்வஜ்றாரு 
விஞ்ானிலய லவத்து அணுக்குண்லட தயாரித்தார். 
இரண்டாவது உைக மகா யுத்தம் நடநத்போது அநத 

அணுக்குண்டினால 1945 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 
6 ஆம் திகதி உைக வரைாற்றில ஒரு கரும்புளளி 
்தான்றியது. அதன் தாக்கம் இன்னும் மல்றயவிலலை. 
ெப்போனிலுள்ள ஹி்ராஷிமா, (3 நாட்களுக்குள) 
நாகசாகி ஆகிய நகரஙகளின் மீது அஜமரிக்கா 
அணுக்குண்லட வீசியது. ஆயிரம் ஆயிரமாய அப்போவி 
உயிர்கள பேலிஜயடுக்கப்பேட்டன. பேை ஆயிரம் மக்கள 
ஊனமுற்்றனர். இன்றும் அஙகு பி்றக்கும் குழநலதகளில 
சிைர் மநதமாக பி்றக்கின்்றனர். 

அல்பேட் ஐன்ஸ்டீன் தான் கண்டுபிடித்த ஒரு 
விடயம் மக்கல்ள அழிக்கப் பேயன்பேடுவலத எண்ணி 
மிகவும் மனம் வருநதினார்; விம்மி விம்மி அழுதார். 
எனினும், ஆக்க ்வலைகளுக்கு பேயன்பேடும் என 
கண்டறிநத பின்ன்ர அவரது மனம் சமாதானம் 
அலடநதது. 

அல்பேட் ஐன்ஸ்டீன் யூதர் என்பேதால சி்யானிச 
ஆதரவா்ளராக திகழ்நதார். ஆனால, மற்ல்றய சி்யானிச 
தீவிர ஆதரவா்ளர்கள ்போைலைாது ்நர்லமயானவராக 
காணப்பேட்டார். இதற்கு சான்று பேகர்கி்றது இநத 
விடயம். உைகப்புகழ் ஜபேற்்ற விஞ்ானி ஐன்ஸ்டீன் 
ஒரு யூதர். உருவாகும் இஸ்்ரல நாட்டிற்கு அவ்ர 
முதல ெனாதிபேதியாக இருக்க ்வண்டும் என்பேலத 
யூதர்கள மட்டுமலை அஜமரிக்கா, பிரிட்டன் ஆகிய 
நாடுகளும் விரும்பின. இன்ஜனாருவர் பூமிலய 
ஆக்கிரமித்து உருவாக்கும் ஒரு நாட்டிற்கு தான் 
ெனாதிபேதியாக இருக்க முடியாது என்று அறிவித்து 
ஐன்ஸ்டீன் விைகிவிட்டார். 

அல்பேட் ஐன்ஸ்டீன் தமது சார்புக் ஜகாளலகக்காக 
புகழ் ஜபேற்்ற ்போதிலும் அவருலடய ஒளி மின்வில்ளவு 
(Photo Eletcric Effect) ஆராயச்சிக்காக இவருக்கு 
இயற்பியலுக்கான ்நாபேல பேரிசு வழஙகப்பேட்டது. 

அல்பேட் ஐன்ஸ்டீன் வாழ்நாள முழுவதும் எளிய 
வாழ்க்லக்ய வாழ்நது வநதார். இவர் நயமான 
நலகச்சுலவ உணர்வுலடயவராகவும் மிகுநத 
தன்னடக்கம் வாயநதவராகவும் திகழ்நதார். வயலின் 
இலசப்பேதிலும் அவர் ஓர்ளவு தி்றலம ஜபேற்றிருநதார். 

 அல்பேட் ஐன்ஸ்டீன் அஜமரிக்காவிலுள்ள 
பிரின்ஸ்டன் நகரில 1955 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல மாதம் 
18 ஆம் திகதி தனது 76 ஆவது வயதில காைமானார். 
உயில மூைமாக தனது மூல்ளலயயும் உடலின் சிை 
பேகுதிகல்ளயும் ஆயவுக்காக தானமாக வழஙகினார். 

இன்று உைகில அணு உலைகள மூைமாக 
ஆயிரக்கணக்கான ஜமகா வாட் மின்னுற்பேத்தி 
ஜசயயப்பேடுகி்றது. இதன் பேைன் மக்களுக்கு 
்நரடியாக கிலடக்கத்தான் ஜசயகி்றது. ஆனால, 
உைகம் அச்சுறுத்தலுக்கும் உட்பேடுத்தப்பேடுகி்றது. 
உைகம் முழுவதும் 437 அணு உலைகள இயஙகிக் 
ஜகாண்டிருக்கின்்றன. இதன் மூைமாக 3,80,250 
ஜமகா வாட் மின்னுற்பேத்தி ஜசயயப்பேடுகி்றது. ்மலும் 
புதிதாக 66 அணு உலைகள விலரவில ஜசயற்பேட 
பேணிகள துரிதமாக இடம்ஜபேறுகி்றது. அணுசக்திக்கு 
உைகில ஆதரவும் எதிர்ப்பும் பேைமாக இருக்கி்றது. 
வ்ளர்ச்சியலடநத நாடுகள அணு உலைகல்ள ஜகாஞசம் 
ஜகாஞசமாக மூடுவதற்கு முடிவு ஜசயதிருக்கின்்றன. 
ஆனால, மூன்்றாம் உைக நாடுகள அணு உலைகல்ள 
அதிகமாக ஜதாடஙக முடிவு ஜசயதிருக்கின்்றன. 
வ்ளர்ச்சியலடநத நாடுகள பேை மூன்்றாம் உைக நாடுகளில 
அணு உலைகல்ள அலமத்துக் ஜகாடுக்க ஆர்வம் 
காட்டுவது ஏன்? சாதாரண நாடுகளுக்கு உள்்ளயும் 
புகுநது குழப்பேஙகல்ள ஏற்பேடுத்துவதுதான் ்நாக்கமா? 
ஊர் இரண்டுபேட்டால கூத்தாடிக்கு ஜகாண்டாட்டமாம். 

இநதியாவில 21 அணு உலைகளும் 
போகிஸ்தானில 3 அணு உலைகளும் அலமத்து 
ஜசயற்பேட்டு வருகின்்றன. இநதியாவுக்கும் 
போகிஸ்தானுக்கும் இலடயிைான காஷ்மீர் பிரச்சிலன 
அதிகரித்துக்ஜகாண்டு 
்போகும் இக்காைகட்டத்தில 
இரு நாடுகளிலும் அணு 
உலைகள ஜசயற்பேடுவது 
நலைதலை. இரு 
நாடுகளும் நாசமாகி 
விடும். என்வ, அணு 
உலைகல்ள பேடிப்பேடியாக 
மூடிவிட்டு மாற்று மின்சக்தி 
திட்டஙகல்ள நில்ற்வற்்ற 
நடவடிக்லக எடுக்க 
்வண்டும். இது அணு 
உலைகல்ள லவத்திருக்கும் 
சகை நாடுகளுக்கும் 
ஜபோருநதும். 

 உலகக அச்சுறுததும் 
அணுககுண்கட 
்தயபாரிகக மு்தன் 

மு்தலில் வயபாசகன 
த்தரிவித்த யூ்த 
விஞ்பானியபான 

அல்வபட் ஐன்ஸ்டீன்! 
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இந்திய வம்சாவளி அமைப்பின் முப்்பெரும விழசாவும திமை 
நட்த்திைங்களின் எடி்ன் விருது வழஙகும விழசாவும

ஊடக அனுசரணையில்
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 என்னங்க! ்கல்யாணப்  ப�யாண்ணுக்கு 
்கழுத்துல, இடுப்புல, க்கலனனு எலலயா 
இடத்திலலயும்  பூவிலலல் அலங்கயாரம்  

�ண்ணி இருக்கீங்க?
நீங்கதயால்ன ப�யான  கைக்கிற இடத்துல 

பூகை கைங்கனனு ப�யானனீங்க 

ஏன  உங்க மயாப்பிளகளை 
எப்� உங்க வீட்டுக்கு ைநதயாலும்  ரயாத்திரி 

மட்டும்  தங்கலை மயாட்லடஙகிறயாரு?
அைரு எங்க வீட்டுல தகலைச்சுப்  �டுக்்க 
மயாட்லடனனு ஒரு தடகை �ண்கடயில 

ப�யாலலிட்டயாரு...

 அைர் ையாரி் தகலைரயா!
ஆமயாம், �ல ல�ர் ்கயாகல 

ையாரி் தகலைர்!

  டயாக்டர் ப�லவு மட்டும் எ்னக்கு மயா�ம் 
ஐநூறு ரூ�யாய் ஆகுது.

டயாக்டலரயாட ப�லகைப்ல�யாய் 
நீங்க ஏன �ண்றீங்க?

தண்ணீகர தண்ணி னு 
ப�யாலலலயாம்! ஆ்னயா �னனீகர 
�னனி னு ப�யாலல முடியுமயா?

 என்ன �யார் ? ஃக�வ்  ஸடயார்  ல�யாட்டல  
அப்�டீங்கறிங்க, �யாப்�யாட்ல ்கல  இருக்ல்க?

ஃக�வ்  ஸடயார்  ல�யாட்டலஙகிறதுக்்கயா்க 
கைரக்  ்கலலயா �யார்  ல�யாட முடியும் ?

 ப�யாலிஸ்கயாரர்  அடிச்� உடல்ன அநத 
ஆளுக்கு ல�ச்ல� ைர்கலங்க ஏன ?

ஊகமக்்கயா்ம்  �ட்டுடுத்தயாம் .

உங்க ம்கன சி்கபரட் பிடிக்கிறயால்ன! 
உங்களுக்கு பதரியுமயா?

எ்னக்கு சி்கபரட் பிடிக்்க பதரி்யாதுங்க!

எப்ல�யா �யார்த்தயாலும்  மரத்து லமல  ஏறி 
உக்்கயார்நதிருக்்கயாலர ்யார் இைர் ? 

இைர்  தயாங்க எங்க கிகளை ப�்லயாளைர் . 

 ஏன �யாத்ரூம் ்கதகை திறநது 
ைச்சுகிட்லட குளிக்கிற?

அப்�தயான ்யாரயாைது எட்டிப் �யார்த்தயா 
பதரியும்!

 உங்க ்கடி்கயாரம்  ஓடயாதயா?
நயான  தயான  அகத க்கயில  

்கட்டியிருக்ல்கல்ன.
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கடிஜ�ோக்ஸ் இறுவட்டு வவளியீட்டு விழோ

ஊடக அனுசரணையில்

ஜனரஞ்சக எழுத்தாளர் ம�தாழிவதாணனின் 

படஙகள்:

எம். நஸார்
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அகில இலங்கை கிராமிய கை்ல 
ஒன்றியத்தின் கிரிக்கைட் திருவிழா

ஊடக அனுசரணையில்

படஙகள்:

எம். நஸார்



 ஏடாகூட கேள்விக்கு 
யாஷிோவின் ‘ஜில்... ஜில்...’ பதில்

ஜே.ஏம்.முனவ்வரா.
மா்வனல்ல.

கேள்வி :-புதுமை இயக்குநர் 
பார்த்தீபன் இயக்ேத்தில்  
வெளியாகி விைர்்சன 
ரீதியாேவும் ெசூல் ரீதியாேவும்  
வெற்றி வபற்்ற  

திமைபபடைான 'ஒத்்த வ்சருபபு 
ம்சஸ்7' படம் இந்தியிலும் 

்தயாைாகி்ற்தா..?

பதில்:--ஆைாம் 
இந்்தப 

படம் ்தற்கபாது அபிகேக் 
பச்சன் நடிபபில் ஹிந்தியில் 
ரீகைக்ோகி ெருகி்றது... 
இ்தமன பார்த்தீபகன இயக்கி 
ெருகி்றார்...இ்தமனத் 
வ்தாடர்ந்து  ஒகை வோட்டில் 
படைாே இருக்கும் 'இைவின் 
நிழல்'என்்றபடத்தின் பணிேளில் 
ஈடு பட்டு ெருகி்றார் பார்த்தீபன்.

  

ஆர் .எஸ். சு்வாதி 
்வவுனியா.

கேள்வி :- நடிமே கீர்த்தி சுகைஸ் 
வீடிகயா இம்ச அல்பத்திலும் 
நடிக்ேப கபாகி்றாைாகை...
உணமையா...?

பதில்:- சி்றந்்த நடிமேக்ோன 
க்தசியவிருது வபற்்ற நடிமே 
கீர்த்தி சுகைஷ்  ெண்ணத்திமை 
,சின்னத்திமை,டிஜிட்டல் திமை 
என் மூன்று திமை ெடிெஙேளிலும்  
்தன் தி்றமைமய 
வெளிபபடுத்தி 

இருக்கி்றார்.இ்தமனத் 
வ்தாடர்ந்து மு்தன் மு்தலாே 
இன்ம்றய இளம் ைசிேர்ேமள 
ேெரும் வி்தத்தில் வீடிகயா 
இம்ச அல்பத்திலும் நடிக்ே 
்சம்ைதித்துள்ளார். 'கே 
சினாமிோ'படத்தின் 
மூலம் 
இயக்குநைாே 
அறி.
முேைாகும் 
நடன 
இயக்குநர் 
பிருந்்தாவின்  
நடனம் ைற்றும் 
இயக்ேத்தில் 
்தயாைாகி மினுஙகும் 
'ோந்்தாரி'இம்ச ஆல்பத்தில் 
நடிமே கீர்த்தி சுகைஸ் 
ேம்தயின் நாயகியாே க்தான்றி 
நடனைாடியிருக்கி்றார். நான்கு 
வைாழிேளில் வெளியாகி 
இருக்கும் இந்்தப பாடமல 
பிைபல பாடகி அனன்யா பட் 
பாடியிருக்கி்றார்.

 எம் .மாகிரட்.எ்லபடகம.
கேள்வி:-வ்தன்னிந்திய 

சினிைாவில் மு்தன் மு்தலாே 
அதிே ்சம்பளம் ொஙகிய 
நட்்சத்திைஙேள் யார்?

பதில்:-மு்தன் மு்தலாே 
ஓர் இலட்்சம் ரூபாய் 

ொஙகிய நடிமே கே. 
பி.சுந்்தைாம்பாள்.'பக்்த 
நந்்தனார்'என்்ற படத்தில் 
நடிபப்தற்ோே இந்்தத் 
வ்தாமேமய ொஙகினார். 

அடுத்்த படியாே நடிேர் 
எம் .ஆர்.ைா்தா அெர்ேள் 

'ைத்்தக்ேணணீர்'என்்ற படத்தில் 
நடிபப்தற்ோே ஓர் இலட்்சத்தி 
இருபத்ம்தயாயிைம் ரூபாய் 
ொஙகினார். அடுத்்த படியாே 
'்சகோ்தரி'என்்ற படத்தில் 
நமேசசுமெ ோட்சி ேளில் 
நடிபப்தற்ோே ைட்டும் ஓர் 
இலட்்சம் ரூபாய் ொஙகினார். 
இெர்ேள் மூெரும் ்தான் அந்்தக் 
ோலத்திகலகய லட்்சத்ம்தத் 

வ்தாட்டெர்ேள்.  
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கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ம�ொழிவொணன்

சினி பஜார் கேள்வி பதில், 
தினகரன் ்வார மஞ்சரி,

ஜ்லக் ஹவுஸ், ககாழும்பு--10. 
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வ்தலுஙகு பட உலகில் முன்னணி ே்தாநாயகியாே 
இருக்கும் ெைலட்சுமி ்சைத்குைார், அஙகே புேழின் 
உச்சத்ம்த கநாக்கி முன்கனறிக்வோணடிருக்கி்றார்.

ெைலட்சுமி ்சைத்குைாரிடம் ்தமிழ் 
படஙேமளபகபால் வ்தலுஙகு படஙேளும் 

மே நிம்றய உள்ளன. அதில் ்தமிழ் 
படஙேமள விட, வ்தலுஙகு 

படஙேள் அதிேம். வ்தலுஙகு 
பட உலகிலும் ்சரி, ைசிேர்ேள் 
ைத்தியிலும் ்சரி, அெருக்கு நல்ல 
ெைகெற்பு இருக்கி்றது.அெர் 
நடித்்த ‘கிைாக், ’ ‘நந்தி’ ஆகிய 
2 படஙேளும் மிேபவபரிய 
வெற்றி வபற்்றன. அம்த அெர் 

பயன்படுத்திக்வோணடு நிம்றய வ்தலுஙகு 
படஙேளில் நடிக்ே ஒபபுக் வோணடிருக்கி்றார். 
வ்சன்மனமய விட ஐ்தைாபாத்தில் அதிே கநைஙேமள 
வ்சலவிடுகி்றார்.

வ்சன்மனக்கும், ஐ்தைாபாத்துக்கும் அடிக்ேடி ப்றந்து 
வோணடிருபபம்த ்தவிர்க்ேவும், ஓட்டல்ேளில் 
்தஙகுெம்த ்தவிர்க்ேவும், ஐ்தைாபாத்திகலகய ஒரு 
வீடு எடுத்து ்தஙே முடிவு வ்சய்து இருக்கி்றாைாம்.

இதுபற்றி ெைலட்சுமி கூறும்கபாது, ‘‘இது என் 
ொழ்க்மேயில் ஒரு புதிய அத்தியாயம். நான் 
ஐ்தைாபாத்தில் ெசிக்ேப கபாகிக்றன்’’ என்று 
குறிபபிட்டு இருக்கி்றார்.

ெைலட்சுமி

 வரலட்சுமி

என்னிடம் ரசிகரகள் எதிர்பார்ப்தே தவறு 

எனக்கு வ்சாந்்த ஊர் வ்சன்மன. ஆனால் அஙகு 
உ்றவினர்ேள் அதிேம் இல்லா்த்தால் கோமெ 
ெந்்தாசசு. ரியாலிட்டி கோக்ேளில் டான்்ஸைாே 
இருக்கிக்றன். இக்தாடு பலவி்தைான  
வெயிட் கபாட்டா ைட்டும் ்தான் பிட்னஸ் 
பணணுகென். குறிபபாே எபபவும் 
சிரிசசிகிட்கட இருபகபன். என்மன நான் 
வைாம்ப லவ் பணக்றன். இபபடி இருந்்தாகல 
உடம்பும், ைனசும் ஆகைாக்கியைாே 
இருக்கும்.

ைாடலிங தும்றயில் ்சந்தித்்த 
பிைசசிமன ?

நிம்றய பிைசசிமனேமள ்சந்தித்து 
்தாணடி ்தான் கபாக்றன். ்தெ்றான 

எண்ணம் வோணடெர்ேமள 
ஈஸியாே 
ேணடுபிடிசசிடுகென். 
ொய்பபுேமள க்தடி 
அமலய ைாட்கடன். 
கிமடக்கி்றது 

கிமடக்ேட்டும் என இருபகபன். 
ஒகை நாளில் யாரும் நயன்்தாைா, 

திரிோொே முடியாது ்தாகன...

 பூஜா ஹெக்டேவுககு 
்கக்லமபாக இருநேவரகள்நான் எப்பவும் 

்சன்னி லிகயான் திமையுலகில் ்தனது பய்ணம் 
பற்றியும், 'நல்லது, வேட்டது ைற்றும் கைா்சைான' 
்தரு்ணஙேள் பற்றியும் கபசியுள்ளார்.

வெளிநாட்டில் ஆபா்ச படஙேளில் நடித்து 
நடிமேயான ்சன்னி லிகயான் ்தற்கபாது  இந்தி 
படஙேளில் நடித்து ெருகி்றார். ்தமிழில் ‘ெடேறி’ 
படத்தில் ஒரு பாடலுக்கு நடனம் ஆடினார். ்தற்கபாது 
்தமிழ், இந்தி, ேன்னட வைாழிேளில் ்தயாைாகும் 
வீைைாக்தவி என்்ற ்சரித்திை படத்தில் நடித்து ெருகி்றார். 
கைலும் கபய்பபடம் ஒன்றில் நடித்து ெருகி்றார்.

இந்நிமலயில், ்சன்னி லிகயான் ்தனது ொழ்க்மே 
ெைலாற்றுப படைான “ேைன்ஜித் ேவுர்” – தி 
அன்கடால்ட் ஸ்கடாரி ஆஃப ்சன்னி லிகயானுக்குப 
பி்றகு, அனாமிோ என்்ற வெப சீரிஸில் நடித்து 
ெருகி்றார்.

இதுகுறித்து அெர் அளித்்த கபட்டியில் 
கூறியிருபப்தாெது:-

“அனாமிோ வ்சட்டில் நான் வ்சலெழித்்த ஒவ்வொரு 
வநாடியும் ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு மிேவும் 
ைகிழ்சசியாே இருந்்தது, ஏவனன்்றால் ்சணமட 
ோட்சிேள் எனக்கு உணமையிகலகய  பிடிக்கும். 
எனது நிஜ ொழ்க்மேயில் நான் ஒருகபாதும் 
்சணமடயிட ைாட்கடன்,  எனகெ இந்்த 
வித்தியா்சைான விேயஙேமள எபபடி வ்சய்ெது என்று 
ேற்றுக்வோள்ெது மிேவும் ்சந்க்தா்சைாே இருந்்தது.

அனாமிோ என்று படத்திற்கு வபயர் மெத்்தது எனக்கு 
மிேவும் ைகிழ்சசி அளிக்கி்றது. விக்ைம் ்சாரிடம் நிம்றய 
ேற்றுக்வோணகடன். நடிபபாே இருந்்தாலும் ்சரி, 
்சணமட ோட்சியாே இருந்்தாலும் ்சரி, என்மனயும் 
என் ே்தாபாத்திைத்ம்தயும் அெர் எபபடி உருொக்கினார் 
என்பது இதுெமை நான் அனுபவித்திைா்த ஒன்று. 
யாகைா ஒருெர் ்தஙேள் முழு முயற்சிமயயும் என் 
மீது நம்பிக்மேமயயும் மெத்்தது எனக்கு மிேவும் 

ைகிழ்சசியாே 
உள்ளது. 

நான் ேெர்சசியான ே்தாபாத்திைத்தில் நடிபகபன் 
என்று ைக்ேள் எதிர்பார்க்கி்றார்ேள் அவ்ொறு 
நடிபபதில் எனக்கு எந்்த பிைசசிமனயும் இல்மல. 
இது ஒரு நல்ல ்சைநிமலயான ே்தாபாத்திைம், 
ோ்தல் இருக்கி்றது, வநருக்ேைான ோட்சிேள் 
உள்ளன, ஆனால் இது ைக்ேள் என்னிடம் 
ெழக்ேைாே எதிர்பார்க்கும் ே்தாபாத்திைம் அல்ல.

நான் என் ைசிேர்ேமள கநசிக்கிக்றன், 
அெர்ேள் என்மன முழு ைனதுடன் 
ஏற்றுக்வோணடார்ேள். அெர்ேள் என்மன 
பார்த்துக்வோணடிருக்கி்றார்ேள், 
ோலபகபாக்கில் அெர்ேள் என்மன 
ஏற்றுக்வோள்கி்றார்ேள். ஒவ்வொரு படமும் 
வித்தியா்சைாே இருக்ே கெணடும் 
என்று நான் நிமனக்கிக்றன், 
நான் வ்சய்ெம்த ைக்ேள் 
விரும்புொர்ேள், சில 
்சையஙேளில் அெர்ேள் 
விரும்ப ைாட்டார்ேள், 
ஆனால் ஒரு 
நடிேைாே, நான் 
வ்தாடர்ந்து 
வித்தியா்சைான 

விேயஙேமளச 
வ்சய்து, என்னிடம் 
இருபபம்த நிரூபிக்ே 
விரும்புகிக்றன்” என்்றார்.

்தற்கபாது ோஜல் அேர்ொல் 
ேர்பபைாே உள்ளார். ஆயினும் 

அெைது சுறுசுறுபபுக்கும் 
பைபைபபுக்கும் பஞ்சம் இல்லாைல் 

உள்ளது. ்சமூே ெமல்தளஙேளில் 
தினந்க்தாறும் வோணடாட்டைான 

பதிவுேமள பதிவிட்டு ெருகி்றார்.
நடிமே ோஜல் அேர்ொல் 

வபாம்ைலாட்டம், பழனி கபான்்ற 
படஙேளில் ்தன்னுமடய அறிமுேத்ம்த 
வோடுத்து வ்தாடர்ந்து நிற்ேக்கூட 
கநைமில்லாைல் நடித்து ெந்்தார். 
விஜய், அஜித், சூர்யா என இெர் 
அடுத்்தடுத்்த படஙேளில் முன்னணி 

நடிேர்ேளுடன் நடித்்தார். 
்தன்னுமடய அழோன சிரிபபு 
ைற்றும் ேட்டுக்கோபபான உடல் 

மூலம் ைசிேர்ேமள வ்தாடர்ந்து 
ேெர்ந்து ெருகி்றார்.

்சமீபத்தில் பிருந்்தா இயக்ேத்தில் 
துல்ேர் ்சல்ைானுடன் இெர் 
இம்ணந்து நடித்திருந்்த கே 
சினாமிோ படம் ரிலீ்சாகியுள்ளது. 
படத்தில் இெைது நடிபபு சி்றபபாே 

அமனெமையும் ேெரும் ெமேயில் 
அமைந்திருந்்தது. மிேசசி்றந்்த 

விைர்்சனஙேமள இந்்த படத்தின் மூலம் 
ோஜல் அேர்ொல் வபற்றுள்ளார்.

வேௌ்தம் கிசசுலு என்்ற வ்தாழிலதிபமை 
திருை்ணம் வ்சய்து வோணடு ்தற்கபாது 
ேர்பபைாே உள்ளார் ோஜல்அேர்ொல். 
்சமீபத்தில் இெருக்கு ெமளோபபு 
நமடவபற்்றது. அ்தன் வீடிகயாக்ேள் 
ைற்றும் புமேபபடஙேமள 
ைசிேர்ேளுடன் ்தனது இன்ஸ்டாகிைாம் 
பக்ேத்தில் பகிர்ந்்தார் ோஜல் அேர்ொல்.

வ்தாடர்ந்து இன்ஸ்டாகிைாமில் 
இெர் மிேவும் பிஸியாே வ்சயல்பட்டு 
ெருகி்றார். தினந்க்தாறும் ்தனது 
ேர்பபத்ம்த வெளிபபடுத்தும் 
ெமேயிலும் ைம்றமுேைாேவும் 
இெர் புமேபபடஙேள் ைற்றும் 
வீடிகயாக்ேமள பகிர்ந்து ெருகி்றார். 
இமெ அமனத்தும் ைசிேர்ேமள 
ேெரும் ெமேயில் உள்ளது. 
அதிேைான மலக்ஸ்ேமளயும் வபற்று 
ெருகி்றது.

இந்தியன் 2 படத்தில் 
ேைல்ோ்சனுடன் கஜாடி 
க்சர்ந்து நடிபப்தற்ோே ஒபபந்்தம் 
வ்சய்யபபட்டிருந்்தார் ோஜல் 

அேர்ொல். ஆனால் இெர் 
ேர்பபைான சூழலில் அந்்த 

படத்தில் இருந்து அெர் 
நீக்ேபபட்டுள்ள்தாே 
்தேெல்ேள் 
வெளியாகின. 
விமைவில் இந்்த 
படத்தின் ேூட்டிங 
துெஙே உள்ளது 
குறிபபிடத்்தக்ேது.

நடிமே யாஷிோ ஆனந்த் ்சமூே 
ெமல்தளத்தில் ்தன்னிடம் ஆபா்சைாே 
கேள்வி கேட்ட ைசிேருக்கு ்சைகயாஜி்தைாே 
கயாசித்து ஸ்ைார்ட்டாே பதில் வ்சான்ன 
யாஷிோ ஆனந்ம்த ைசிேர்ேள் வோணடாடி 
ெருகின்்றனர்.

2016-ம் ஆணடு வெளியான ‘ேெமல 
கெணடாம்’ படம் மூலம் ்தமிழ் திமையுலகில் 
நடிமேயாே அறிமுேைானெர், யாஷிோ 
ஆனந்த். ்சந்க்தாஷ் வஜயக்குைார் இயக்ேத்தில் 
வெளியான ‘இருட்டு அம்றயில் முைட்டு 
குத்து’ படத்தில் ேெர்சசியாே நடித்்த்தன் 
மூலம் மிேவும் 

பிைபலைானார். 
அடுத்்தடுத்்த 
படஙேளிலும் 
ேெர்சசியாே 
நடித்து 

கப்சபபட்டார். படொய்பபுேளும் குவிந்து 
ெந்்தன. இந்்தநிமலயில் எதிர்பாைா்த ோர் 
விபத்தில் சிக்கி படுோயம் அமடந்்தார். பல 
ைா்தஙேள் ஆஸ்பத்திரியிகலகய சிகிசம்ச 
வபற்று ெந்்தார். ்தற்கபாது அெர் பமழய 
நிமலக்கு மீணடு ெந்து வோணடிருக்கி்றார். 
ஒரு சில படஙேளிலும் நடிக்ே ஒபபந்்தைாகி 
இருக்கி்றார்.

்சமூே ெமல்தளஙேளிலும் யாஷிோ ஆனந்த் 
சுறுசுறுபபாே இருக்கி்றார். ைசிேர்ேளுடன் 
வ்தாடர்ந்து உமையாடி ெருகி்றார். 
இந்்தநிமலயில் இன்ஸ்டாகிைாமில் 
ைசிேர்ேளின் கேள்விக்கு யாஷிோ பதில் 
அளித்்தார். அபகபாது ஒரு ைசிேர், ‘உஙேமள 
மு்தன்மு்தலில் நிர்ொ்ணைாே பார்த்்தது 
யார்?’, என ஏடாகூடைான கேள்வி கேட்டார். 
இ்தற்கு ்சற்றும் ்தாைதிக்ோைல் ‘டாக்டர் என்று 
நிமனக்கிக்றன்’ என அெர் பதிலளித்்தார்.

எடக்குைடக்ோன கேள்விமயயும் ்சைாளித்து 
வபாறுமையாே பதிலளித்்த யாஷிோவின் 
்சைகயாசி்தத்ம்த ைசிேர்ேள் 
பாைாட்டுகி்றார்ேள். 
ஏற்ேனகெ, ‘நீஙேள் 
ேன்னித்்தன்மையுடன் 
இருக்கிறீர்ேளா?’ 
என்்ற கேள்விக்கு 
‘இல்மல, நான் 
யாஷிோ’ என்று 
அெர் பதிலளித்து 
இருந்்தது 
குறிபபிடத்்தக்ேது.

 

   அ்ப்டிதேபான்



பு தினம் பெருகபகெடுககெத் ப�ொடங்கி 
கெொலம் ெழசொகிவிடடது.பெருக-

பகெடுப்ெ எழுத்தில் ெொய்ச்சிவிட 
இவன் கெொல்வொப�ொன்றும் பவடடி 
்வத்�ொன். அது தூர்ந்துவிடட�ொகெ 
அல்லது கெொல்வொயின் வடிவம் திரிந்து-
விடட�ொகெ சிலர் பசொல்லிச் பசொல்லி 
இவ்னக கிளர்த்திவிடுகின்்றனர்.   

என்்றொலும் கெொல்வொயில் ஒற்்றக-
கெொல் ்வத்�ெடி நிறகி்றொன். இவ-
னுககுள் இவனது மூன்்றொம் மீரொககி-
ழவர் கெதிர் மீரொகுளககெ்ரயில் மறு 
கெொல் ்வத்�ெடி நிறகி்றொர். ெ்ழ� 
கிழவன் இன்னும் கெணபணொளி மங்-
கெொ�ெடி இவனுககுள் நடந்து திரி-
கி்றொர். கிழவனின் கெொலடிய�ொ்ச 
எ்�ய�ொ விரொணடிக பகெொணடிருப-
ெ�ொகெ நணெர்கெளிடம் நூறு கி்ளகெட 
கெ்�கெள் பசொல்லியிருபெொன். கிழவ-
னின் கெொலடியிலிருந்து யவர் பகெொணட 
ஊரின் கெ்�ப�ொன்று இவன் 
பநஞ்சுல் பியரம் கெழன்்ற கெறுபபு 
பவள்்ளப ெடமொகெத் ப�ொங்கிக 
கிடககி்றது. அதிலிருந்து ஒவபவொரு 
ெொத்திரமொகெ உரித்ப�டுககி்றொன். 
மீள் வ்னகி்றொன்; ெத்திரபெடுத்து-

கி ்ற ொன் ; 
அ வ ற -

ய்றொடு சம்ெொசிககி்றொன். ; சில 
யெொது முரணெடுகி்றொன். குறிப-
புப புத்�கெத்தில் சுருகபகெழுத்தில் 
கிறுககி ்வககி்றொன். அது உக-

கிபயெொன கிறுககெல்.புதினம் பெருக-
பகெடுககெத் ப�ொடங்கிகெொலம் ெழசொகி 
விடடது.எனினும் பிர�ொெ மு�லியும் 
அசன்யெயும் இன்னும் உயிர்பபு;ன் 
இருககி்றொர்கெள். 

அவர்கெளின் பெருகபகெடுபபு முடி-
வற்றது.  

 அஸன்வளவில் இவன் பிஞ்சுக 
கெொல்கெள் உழுது உழுதுதிரிந்� புழுதி 
உ்்றந்து கிடககி்றது.வள்வத் 
தூசு �டடிப�டுத்�ொன்.சபெொத்துக 
கெொல்கெள் ஆககிரமித்� வளவு. �ன் 
கெொல் பிடுங்கி பவளிப�றிந்�ொன்; 
அழு�ொன்; பவந்�ொன்.எறிந்� கெொல -
டியில் அழி�ொ� நி்னபவொன்று 
பகெொடியெொல் சுறறிச் சுறறி வரு -
வ�ொய்க கெனவு நூறிலும் அ்லந் -
�ொன்.  

இவன் இன்னும் எழு�ொ� புதி -
னத்்� 1990ஆம் ெககெத்திலிருந்து 
நீங்கெள் வொசிககெக கி்டககெலொம். 
முன்னுள்ள ெககெங்கெள் அழிந்து 
விடடன அல்லது ப�ளிவறறு 
மங்கி விடடனபவன மு்்றபெொ -
டும் பசய்�லொம்.  

நிச்ச�மொகெ நொவல் முடியும் 

யெொது அ�ன் ெககெங் -
கெளின் ப�ொடர்ச்சி ெறறி� 
அடிககுறிபபு இருககும். வொசிப -
யெொர் ப�ொடங்கெ யவணடி�, ப�ொடர 
யவணடி�, முடிககெ யவணடி� 
ெககெங்கெள் ெறறி இவன் குறிபபிட -
டிருபெொன். அல்லது இவ்ன 
விஞ்சி� வொசகெர் �மது விருபெம் 
யெொல் வொசிககெ ப�ொடங்கி முடித் -
திருககெலொம்.  

சிலயவ்ள இவனது புதினம் 
பவளிவரும் யெொது புதினம் 
ெறறி� கெருதுயகெொல்கெள் உதிர்ந்து 
விடடிருககெலொம். அல்லது இது 
இ்லயுதிர் கெொலத்து மரபமனபு 
தினப புரடடர்கெள் எழுதி முடித்தி -
ருககெலொம்.  சிலயவ்ள இவனின் 
இல் புதினம் ெறறிய� பிர�ொெ 
மு�லியும் அசன்யெயும் யெசலொ -
பமன வொசகெர் முடிபவடுத்திருக -
கெலொம் அல்லது, வன் புதினத்்� 
எழுதிமுடிககும் யெொதுபசொறகெள் 
திரிெ்டந்து ஒன்றின் யமல் ஒன்று-
பெொருள் திரணடிருககெளொம்.  

அபயெொது இவனது இல் புதினம் 
சர்வய�சவிருதுககுப ெரிந்து்ரககெ -
வும் ெடலொபமன இவனது இல் புதி-
னத்தில் பெரும் ெொத்திரமொகி அடிக-
கெடி ெ்றந்து பகெொணடிருககும்   

பெொன்னிவணடும் குதூகெலிககெ-
லொம்  

பெொன்மீரொ 
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து ்ரவி என்கி்ற பசொல்லுககு ஈழத்து இலககி�ப புலத்-
தில் �னித்� இடமுணடு. அமரர் து்ர விஸவநொ�ன் 
ப�ொடங்கி� து்ரவி ெதிபபு ரொஜ் பிரசொத் து்ரவிஸ -

வநொ�னொல் து்ரவி விரு�ொகெத் ப�ொடரபெடும் ெணிபநடும் 
ெணி�ொன். 1996இல் து்ரவி விருது ய�ொற்றம் கெணடது. 
பு்னவுககு அபெொல் பு்னவின்  மீது து்ரவியின் கெவனம் 
குவிகி்றது. ஆய்வு மறறும் பமொழிபெ�ர்பபுத் து்்றகெள் 
மீ�ொன முன்பனடுபபு என்்ற வ்கெயில் இரு முககி� து்்ற-
கெளில் குறித்� வருடத்தில் பவளி�ொகும் ெனுவல்கெள் மீ�ொன 
ஊககுவிப்ெத் து்ரவி ப�ொடர்கி்றது.

இலககி� ஆய்வுப புலம் யமபலழும் யெொது அல்லது வீச்ச-
மொன தி்றனொய்வு அபு்னவுகெள் முன்பனழும்யெொது இலககி-
�த்தின் ஒருகெடடச் பசழு்ம�ொகெ இ�்ன யநொககெலொம்.

அதுயெொல் பமொழிபெ�ர்பபு- பி்றபமொழிகெளிலிருந்து �மி-
ழுககும் ்கெ�ளிககி்ற ெனுவல் மு�றசிகெள் �மிழ் இலககி�ப 
புலத்தின் வரவுகெ்ள அகெலிககெச் பசய்யும்.

இந்�யநொககில் �ொன் து்ரவி மற்ற விருதுகெளிலிருந்து 
யவறுெடுகி்றது.

து்ரவி நிகெழ்வு எளி்ம�ொனது ஆயரொககி�மொனது.
து்ரவி விருது விழொ்வ முன்்வத்து இ�ங்கும் து்ரவி 
நி்னவுப யெரு்ர கெடடிறுககெமொனது.

இவவொணடு து்ரவி விருதி்ன இரு ெனுவல்கெள் பெறு-
கின்்றன.

அபதுல் ரசொக எழுதி� 'கிழககிலங்்கெ �மிழிலககி� தி்ற-
னொய்வு வளர்ச்சி''ஆய்வுத்து்்றயிலும், ரிஷொன் பஷரீப 
பமொழிபெ�ர்த்� சுவர்ண மொலினியின் 'அந்திம கெொலத்தின் 
இறுதி யநசம்''பமொழிபெ�ர்பபிலும் விருது பெறுகின்்றன.

நி்னவுப யெரு்ர ம்ல�கெ மககெளின் வொழ்வும் இலககி-
�மும் - து்ரவி்� முன்்வத்து தி்றனொய்வொளர் எஸ. வன் -
னி�குலம் நிகெழ்த்துகி்றொர். ப�ளிவத்்� ய�ொயசபபின் �்ல-
்மயு்ர, யமமன் கெவியின் பநறி�ொள்்கெயில் அண்மயில் 
து்ரவி விருது நிகெழ்வு இ்ண� வழியில் ந்டபெற்றது. 

குறித்� வருடத்தில் ஆய்வு,பமொழிபெ�ர்பபு து்்றயில் 
யமலும் ெல ெனுவல்கெள் பவளிவந்துள்ள்ம கெவனத்துககு -
ரி�து. து்ரவி குறித்� இரு து்்றகெள் ப�ொடர்பிலும் பவளி-
யிடடு மு�றசிகெ்ள முன்பனடுககுமொயின் அதுவும் ஆயரொக-
கி�மொனய�. 

துரைவி சிறுச�ொல்

செடும் பணி
  

்ைககூ கெவி்�யின் அழகு. அதுமனம் �தும் -
பு்றச் பசய்வது. அ�னுள் பெொதிந்� ஆச் -

சரி�ம், கெணயநரத்து அதிர்வு, அர்த்�த்தின் திரடசி, 
உணர்்வத் கிளர்த்தும் மண, ெொங்கு, ்ைககூ வின் 
யகெொலம் எல்லொயம மன்�த் �தும்ெச் பசய்வது 
�ொன்.  

உணர்வுகெளின் இ்ழகெளில் உள்யளொடித் திரியும் 
ஒரு வ்கெ ஈர்பபு ்ைககூ எனும் மூன்று வரிஅறபு -
�ம்.  

இ�ற்கெயின் நிகெழ்வுகெளில் பூரிபெது சம்ெவங்கெ -
ளின் யகெொர்்வயில் பிரகெொசி அன்்றொடங்கெளின் நடத் -
்�கெளில் இ�ங்குவது உள் மனதில் மொனுடக கெவிச்சி -
யில் ஈரலிபெப�ன்ப்றல்லொம் ்ைககூ குறித்து அ�ன் 
வரலொறறினடி�ொகெவும், அ�ன் வடிவத்தினூடொகெவும், 
அது நகெர்ந்து வந்து அர்த்�ச் பசறிவினடிபெ்டயிலும் 
நிறுவிடலொம்.  

்ைககூ வொசிபபு அலொதி�ொனது.மூன்று வரிகெளில் 
ென்னிபரணடு அ்சகெளில் அது ஏறெடுத்தும் சலனம் 
அ்ல யெொபலழுந்து சுழலும் உணர்வுக கிளர்ச்சிப�ன 
�தும்பும் மனசு ்ைககூ மனசு.  

சின்னச் சின்ன அனுெவங்கெ்ளயும் கெடபுலக கெொட -
சிகெ்ளயும் வசீகெரத்்�யும் மற்றவர்கெளுடன் ெகிர்ந்து -
பகெொள்ளும் வருடல்�ொன் ்ைககூ.  

மிகெச் சிறி� மிகெ எளி்ம�ொன பசொறகெள் நீணட சிந் -
�்னத் ப�ொடரொகெ விரியும்,யமலும் விரியும் ஆற்றல் 
்ைககூவுககுணடு.  

்ைககூவின் பி�ொமகென் ெொயஷொவின்  
'ெ்ழ�குளம்  
�வ்ள குதிக்கெயில்  
�ணணீரில் சப�ம்'  
பிரெல்�மொன இந்�க ்ைககூ ஏறெடுத்தும் சப�ம் 

ஒய்வற்றது.  

ஒளிரும் லாந்தரில் 
பூக்கும் நம்பிக்்கை  

------------------  

இருளடர்ந்� பவளிப�ொன்றில் 

கெொல்கெளிடறி நிறகி்றது கெொலம்  

கெனவுகெளிலிருந்து உதிர்கி்ற ஒரு யகெொடி 

எதிர்ெொர்பபும் கெொய்ந்ப�ொரு  

சருகெொகி இடறும்  

இருளின் ெொ்� எங்கு ப�ொடங்கி எங்கு முடிகி்றது  

அ்லகி்றப�ன் மனசு  

பெொங்கிப�ழுந்� உணர்வின் வீச்சத்்� 

அடிமனதில் கெடடிகபகெொணபடழுகிய்றன்  

இருள் மீளமீள இடர்கி்றது  

கெணகெளில் ஒளியின் கீர்த்தி  

நம்பிக்கெயின் துளிர்கெதிர்பு 

என் கெொலடியில் யவர் பகெொள்கி்றது  

ஆயிரம் லொந்�ர் �்லககு யமலொகெ 

ஒளியின் சி்றபகெடுத்துப ெ்றககும்  

பவளுத்து விரிகி்றது பநடும் ெொ்�  

கெொல்கெளில் யகெொடி யவர் ெடர்ந்து அடர்கிய்றன்  

லொந்�ரில் பூககி்றப�ொரு  

ஒளிச்சி்றகு  

ஒளவன் கவிதை

மனம் ததும்பும் 
ஹைக்கூ-1

மனக்கிண்ணத்தில்  
்ததும்பும் உ்ணர்வு

இல் புதினம்  
நி்னபவனும் யசமிபபில்  
இருபபில் இருந்�  
இள்மயின் எணணம்  
எம் வொழ்வில்  
முது்மயில் கூட  
என்றும் இனி்மய�  
பிள்்ளகெள் பெறறு  
பெரி�வர் ஆககி  
அவர்கெளின்  
பெறய்றொபரன-நம்  
பெ�ர் யகெடெதும்  
எம் வொழ்வில்  
முது்மயில் கூட  
என்றும் இனி்மய�  
கெல்வி்� விடவும்  
கெொலங்கெள் �ந்�  
அனுெவ அறிவும்  
அளு்ம ெணபும்  
எம் வொழ்வில்  
முது்மயில் கூட   
என்றும் இனி்மய�  
வருங்கெொல   
குழந்்�கெள்-எம்  
வொழ்்வ பின்ெறறி  

வொழநி்னத்�ொயல  
வொழ்வில்  
முது்மயில் கூட  
என்றும் இனி்மய�  
ெள்ளிககு யெொன  
கெொலத்்� திரும்ெ-யெர  
பிள்்ளகெள் ெடிபபில்  
ெொர்த்து மகிழ்�ல்  
எம் வொழ்வில்  
முது்மயில் கூட   
என்றும் இனி்மய�  
நொங்கெள் நடட  
ப�ன்னம் ய�ொபபில  
நொலுயெர் இளனி  
புடுங்கி குடிபெ்�  
ெொர்ககெ,யகெடெதும்  
எம் வொழ்வில்  
முது்மயில் கூட   
என்றும் இனி்மய�.  

பசுவூர்க்கோபி-  
நெதர்கோந்து.  

முதுமை..!  
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விடுபட்ட எழுத்தை நிரப்புங்கள்

07 விததியாசங்க்ை
 ்கண்டுபிடியுங்கள் நிறம் தீடடுங்கள்

1. கீழழயும் ழமழேயும் 
மண்; நடுவிழே அழகான 
பெண். அது எனன?  
 மஞ்சலப்சடி
2. ப்சானன ழநரத்துக்கு 
ப�ாண்மடை கிழிய கத்து-
வான. அவன யார் ? 
 அோரம் 
3. உயிர் இலோ� நீதி-
ெதியிடைம் ஒழுஙகான 
நியாயம்- அது எனன? 
 �ராசு 
4. பூழவாடு பிறந்து; 
நாழவாடு கேந்து விருந்-
�ாவான மருந்�ாவான. 
அவன யார்? 
 ழ�ன 
5. நூல நூற்கும் பந்சவா-
ளிக்கு கட்டிக்பகாள்ள 
துணியிலமே அது 
எனன? 
 சிேந்தி 
6. உடைம்பெலோம் 
சிவப்பு, அ�ன குடுமி 
ெச்ம்ச அது எனன? 
 �க்காளி 
7. ஒட்டுத் திண்மணையில 
ெட்டுப் ொவாமடை அது 
எனன? 
 ழ�ாடு 
8. �மேக்குள கண் மவத்-
திருப்ெவன இவன மட்-
டும்�ான அவன யார்? 
 நுஙகு 
9. ப்சய்தி வரும் பினழன, 
மணிழயாம்ச வரும் 
முனழன. அது எனன? 
 ப�ாமேழெசி 
10. வாயிலிருந்து நூல 
ழொடுவான; மந்திரவாதி-
யும் இலமே, கிம்ளக்குக் 
கிம்ள �ாவுவான; குரங-
கும் இலமே, வமேவிரித்-
துப் ெதுஙகியிருப்ொன; 
ழவடைனும் இலமே – 
அவன யார்? 
 சிேந்தி

விடு்க்தை்கள்

வழி்காடடுங்கள்

Fill in the blanks

பூ.........

புத்�.........

ெந்......... ழகா.........

கு.........
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இந்திய சினிமாப் பாடலுக்கு நிகராக 
இலங்க மருதமு்ையில் இருந்து 
புது மமருகுடன் மிக வி்ரவில்  
மெளிெரவுள்ளது மருதமு்ை மெஸீலின் 
கவிெரிகள மற்றும் இ்ைய்மப்பில் 
என் நிலவெ   பாடல் இறுமெட்டு எமது 
மண்ணின் ொைம் மாறாது நமக்வக 
உரிய பரிமாணத்துடன் 'என் நிலவெ 
'எனும் பாடல் இ்ை மதாகுப்பு மிக 
வி்ரவில் மெளியிடப்படவிருக்கிறது. 
மருதமு்ையின் புதிய எழுத்தா்ளராக 
தன்்ை இைஙகாட்டும் அ்ளவிற்கு தைது 
முதலாெது ப்டப்்ப மெளியிடவுள்ளார் 
மருதமு்ை மெஸீல்.

மருதமுமை ஜெஸீல் கமை, இைக்கிய 
மற்றும் இமைத் துமையிலும் தனமைத் தடம் 
பதித்த வருகினைார்' இவரது முதைாவது கனனி 
முயற்சி இந்திய தமிழ் சினிமாவுக்கு நிகராக 
கவிமத,இமை,காட்சி ஒளிபபதிவு மற்றும் 
ஒலிபபதிவு எனபை சிைபபாக அமமந்துள்ளமம 
குறிபபிடத்தக்கதாகும். மருதமுமை ஜெஸீல்  
1980ஆம்  ஒக்்டாபர் மாதம் 30ஆம் திகதி 
மருதமுமைமயச் ்ைர்ந்த ைம்சுத்தீன அபதுல் 
வாஹிட் மற்றும் ஆதம்ஜைவமவ ஜைய்னுல் 
அரப ஆகி்யாரின மூனறு பிளம்ளகளில் முதற் 
பிளம்ளயாக மருதமுமையில் பிைந்தவர்.

இவர் தைது ஆரம்பக் கல்விமய மருதமுமை 
அல்-மைார் மத்திய கல்லூரி ்தசிய 
பாடைாமையில் தரம் ஒனறு 
ஜதாடக்கம் உயர்தரம் வமர 
பயினைவர். உயர்தரக் 
கல்விமய நிமைவு 
ஜைய்தபினைர் ைக்தி 
வாஜைாலியில்   
பிராந்திய 
ைந்மதபபடுத்தல் 
அதிகாரியாக 
கடமமயாற்றிைார். 
பினைர் 2013ஆம் 
ஆண்டு முகாமமத்து 
உதவியா்ளராக 
நியமைம் ஜபற்று 
அக்கமரபபற்று 
அஸ்-சிைாஜ் 
வித்தியாையத்தில் 
கடமம்யற்ைார்.

பினைர் மருதமுமை அல்-ஹம்ைா 
வித்தியாையத்தில் கடமமயாற்றி தற்ஜபாழுது 
மருதமுமை அல்-மைார் மத்திய கல்லூரியில் 
கடமமயாற்றி வருகினைார்.இந்த நிமையில் 

தைது கல்விமய ்மம்படுத்தும் 
வமகயில் ்பராதமைப 
பல்கமைக் கழகத்தில் 
பட்டபபடிபபிமை பூர்த்தி 
ஜைய்து கமைமானி பட்டத்மதப 
ஜபாற்றுள்ளார்.  

ஊடகத்துமையில் தான 
இமைய ்வண்டும் 

வாஜைாலியில் தன குரல் 
ஒலிக்க ்வண்டும் எனறு 

முயற்சித்தாலும் அது அவருக்கு 
மககூட வில்மைஜயனபது இவருக்கு 

ஜபரும் கவமையாக இருந்து வருவதாகத் 
ஜதரிவிக்கினைார்.இருந்த ்பாதிலும் தைக்குள 

இருந்த ஊடகத்துமையின ஆர்வத்மதயும், 
ஆமைமயயும் நிமைவு ஜைய்யும் வமகயில் 
மருதமுமையின மூத்த ஊடகவியைா்ளர் 

கைாபூஷைம் பி.எம்.எம்.ஏ.காதர் 
அவர்களின ஆ்ைாைமையிலும், 

வழிகாட்டலிலும் 
நவமணிப பத்திரிமகயின 
ஜைய்தியா்ளராக இமைந்து 

கடமமயாற்றியுள்ளார் அத்துடன ஜகபபிடல் 
வாஜைாலியிலும் சி்ரஷட  ைந்மதப படுத்தல் 
அதிகாரியாகவும் கடமமயாற்றியுள்ளார் எனபது  

குறிபபிடத்தக்கது.
 இந்த நிமையில் இவருக்கு இருந்த 

கமை,இைக்கிய, ஆர்வம் காரைமாக 
தான எழுதிய பாடல் ஒனறுக்கு தா்ை 
ஜமட்டமமத்து இமை வடிவம் ஜகாடுத்துள்ளார்.
அந்தபபாடலுக்கு காட்சி வடிவம் ஜகாடுத்து 
சிைபபாக காட்சியமமத்தள்ளார்.இபபாடல்தான 
என நிை்வ எனை தமைபபில் இறுஜவட்டாக 
ஜவளிவரவுள்ளது.

பாடமை அ்த தமைபபில் மிக விமரவில் 
ஜவளியிடவுள்ளதாகவுள்ளார். இவற்றின 
அறிமுகத்திமை துது   எனும் யூ டியூப எனும் 
ைைலில் பார்மவயிடைாம்

பாடல் வரிகள, ஜமட்டமமபபு மற்றும் இமை 
: ஏ.டபளியூ.எம்.ஜெஸீல், பாடியவர்: எம்.
ஜெஸ்மின,இமை ்கார்மவ.்க.்கஷாந்த், 
காட்சியமமபபு: .எஸ்.என.விஷ; னுென, 
ஒளிபபதிவு, ஒளித்ஜதாகுபபு மற்றும் வர்ைம்: 
ஜீ.புஷ; பகாந்த், காட்சியில் ்தானறியவர்கள, 
பீ.ைனித், எஸ்.திஸ்கா(றியா), நடைம் மற்றும் 
இயக்கம் ஏ.டபளியூ.எம்.ஜெஸீல்.

இந்திய சினிமாப் பாடல்களுக்கு நி்கரா்க
 மருதமுனையில இருந்து வெளிெரவுள்ளது
 மருதமுனை வெஸீலின் என் நிலவெ

-பி.எம்.எம்.ஏ.காதர்-மருதமு்ை 
திைகரன் நிருபர்
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24 மணி நேரத்துக்குள் 
இரண்டு அல்லது மூன்று 

முறைக்கு நமல லிப்ஸ்டிக் 
பூசுமநபோது அதிலிருக்கும 
குநரோமியம அளவு உடலில 
அதிகரிக்கும அபோயம 
உண்டோகும.

பெண்களின் ஒபெமை, லிபஸ்டிக் 
இல்ாமல முழுமம பெறாது. 
அது மு்கத்திற்கு சடபடென்று அழகு 
சசர்க்கும். ்கவர்ச்சியா்க ்காணபிக்கும். 
்கலிசொர்னியா ெல்கம்க்்கழ்கத்தின் 
பெர்க்லி ஸ்கூல ஆப ெபளிக் பெலத் 
நடெத்திய ஆய்வில, இன்று புழக்்கத்தில 
இருக்கும் பெரும்ொ்ாை லிப க்சளாஸ், 
லிபஸ்டிக்கில குச�ாமியம், ஈயம், 
அலுமினியம், ்காடமியம் மற்றும் தீங்கு 
விமளவிக்கும் ெ் நச்சு பொருட்கள் 
இருபெது சுடடிக்்காடடெபெடடுள்ளது.

ப�ாடெர்ச்சியா்க லிபஸ்டிக் 
பூசிக்ப்காள்வது நீணடெ்கா் உடெல 
ந் பி�ச்சிமை்களுக்கு வழிவகுக்கும் 
என்றும் அந� ஆய்வு குறிபபிடுகிறது. 
குறிபொ்க 24 மணி சந�த்துக்குள் 
இ�ணடு அல்து மூன்று முமறக்கு 
சமல லிபஸ்டிக் பூசும்சொது 
அதிலிருக்கும் குச�ாமியம் அளவு 
உடெலில அதி்கரிக்கும் அொயம் 
உணடொகும். இது வயிற்று ்கடடி்களுடென் 
ப�ாடெர்புமடெயது.

லிப்ஸ்டிக்கில கோணப்படும நேறு சி்ல 
ேச்சுப் பபோருடகள்:
*  லிபஸ்டிக்கில இருக்கும் 

பித்�ச்டடு்கள் என்னும் �சாயைம் 
நாளமில்ா சு�பபி அமமபபுக்கு 
தீங்கு விமளவிக்கும்.

*  இதில ்க்நதிருக்கும் ஈயம், நீணடெ 
்கா் ஆச�ாக்கிய அொயங்்கமள 
ஏற்ெடுத்�க்கூடியது.

*  ொலி எத்திலின் கிமளச்கால்கள் 
கிரீம் அடிபெமடெயி்ாை 
�யாரிபபு்களிலும் 
உள்ளை. அமவ ந�ம்பு 
மணடெ்த்திற்கு ொதிபபு்கமள 
உணடொக்்கக்கூடியமவ.

*  ொ�பென் எைபெடும் ஒருவம்க 
பமழுகு்கள் உ�டடுச்சாயத்தில 

்காணபெடுகின்றை. 
அமவ சருமத்தில எளிதில 
ஊடுருவுகின்றை. மைச்சசார்வு, 
வயிற்றுபசொக்கு உடெடெ ெ் ெக்்க 
விமளவு்கமள ஏற்ெடுத்�க்கூடும்.

மனதில பகோள்ள நேண்டியறே
 அடெர் நிற லிபஸ்டிக்்கள் அதி்க 

அளவில நச்சு �சாயைங்்களின் 
உள்ளடெக்்கத்ம�க் ப்காணடுள்ளை.

  லிபஸ்டிக் ெயன்ெடுத்துவ�ற்கு 

முன்பு எபசொதும் 
பெடச�ாலியம் 

பெலலிமயப 
ெயன்ெடுத்துங்்கள். இது 

உ�டு்களுக்கு ஒரு ொது்காபபு 
அடுக்ம்க வழங்கும். அதி்க 
ொதிபபு சநர்வம� �டுக்கும்.

 நச்சு இல்ா� அல்து 
இயற்ம்கயாை உ�டடுச்சாயங்்கமள 
உெசயாகிபெ�ற்கு முயற்சியுங்்கள்.

 ்கர்பெ்கா்த்தில லிபஸ்டிக் 
ெயன்ொடமடெ �விருங்்கள். அமவ 
்கருச்சிம�மவ ஏற்ெடுத்�க்கூடும்.

 ஒரு வா�த்தில 2-3 முமறக்கு சமல 
லிபஸ்டிக் உெசயாகிக்்காதீர்்கள்.

நேறேயோன பபோருடகள்:
பவங்்காயம் - 4 (பொடி�ா்க நறுக்கியது)
 �க்்காளி - 1 (பொடி�ா்க நறுக்கியது)
�க்்காளி - 2 (அம�த்�து)
இஞ்சி பூணடு விழுது - 1 ச�க்்க�ணடி
குமடெமிள்காய் - 1
ச்க�ட - 1
பீன்ஸ் - 50 கி�ாம்
ஊறமவத்� ெச்மசப ெடடொணி - 

100 கி�ாம்
ெச்மச மிள்காய் - 1
்கறி மசா்ாப பொடி - 1 ச�க்்க�ணடி
மிள்காய்த் தூள் - 1 ச�க்்க�ணடி
�னியா தூள் - 1ச�க்்க�ணடி
சீ�்கத் தூள் - 1ச�க்்க�ணடி
பநய் - 2 ச�க்்க�ணடி
துருவிய ென்னீர் - 100 கி�ாம்
துருவிய பவணபணய் - 2 ச�க்்க�ணடி

எலுமிச்சம் ெழச்சாறு - 1ச�க்்க�ணடி
ப்காத்�மலலித் �மழ - சிறி�ளவு
உபபு - ச�மவயாை அளவு

பெய்முறை :
பீன்ஸ், ச்க�ட, ெச்மச மிள்காய் மற்றும் 

குமடெ மிள்காமய சிறிய துணடு்களா்க 
நறுக்கிக்ப்காள்ளவும்.

அடுபபில, அடி ்கைமாை 
வாணலிமய மவத்து அதில பநய் ஊற்றி 
சூடொைதும் பவங்்காயத்ம�ப சொடடு 
பொன்னிறமா்க மாறும் வம� வ�க்்கவும்.

பின்பு அதில இஞ்சி பூணடு விழுது, 
குமடெ மிள்காய், ெடடொணி, ெச்மச 
மிள்காய், அம�த்� �க்்காளி விழுது 
மற்றும் நறுக்கிய �க்்காளி சசர்த்து 
நன்றா்க வ�க்்கவும்.

2 நிமிடெங்்கள் ்கழித்து மிள்காய்த் தூள், 

சீ�்கத்தூள், ்கறி மசா்ாத் தூள் மற்றும் 
ச�மவயாை அளவு உபபு சசர்த்துக் 
கிளறவும். பின்பு சிறிது �ணணீர் ஊற்றிக் 
்க்நது ச்க�ட, பீன்ஸ், துருவிய ென்னீர் 
சசர்த்து வ�க்்கவும். 2 நிமிடெங்்களுக்குப 
பிறகு சிறி�ளவு துருவிய 
பவணபணய்மய அதில சசர்க்்கவும்.

இந�க் ்க்மவமய நன்றா்கக் கிளறி 
ச�மவயாை அளவு �ணணீர் சசர்க்்கவும். 
பின்பு 15 மு�ல 20 நிமிடெங்்கள் வம� 
மூடி சவ்க மவக்்கவும். பவந�தும் மீ�ம் 
இருந� துருவிய பவணபணமய சமச் 
தூவி எலுமிச்சம் ெழச்சாமற ஊற்றவும்.

்கமடெசியா்க ப்காத்�மலலி �மழமய 
சமச் தூவி இறக்்கவும்.

சுமவயாை பவஜ் கீமா �யார். இ�மை 
சபொத்தி, ச�ாமச, அமடெயுடென் 
சசர்த்துப ெரி மாற்ாம்.

சப்பாத்திக்கு 
அருமையபான  
வெஜ் கீமா

லிப்ஸ்டிக் உபய�ோகித்ோல் 
ஏற்படும் பிரச்சினைகள்...
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காலத்ால் அழியா் 
வெகு சில 

கலலஞரகள் வ்யெத்ால்  
அனுப்ப்படுொரகள், 
மு்லில் ்ாஙகள் யாவென 
வ்ரியாமல் ்டுமாறுொரகள், 
உலகின் நலகபபுக்கும் 
்பழிபபுக்கும் ஆளாொரகள், 
்டுமாறுொரகள்.

எப்பாழுது ்ெய்வத்திடம் 
சரணமட்வார்்கள�ா அப்பாழுது அ்வர்்களின் 
அறிவு்கண் திறக்்கபபடும், ்காலத்ொல் அழியா 
்கமல்கம� ்்காடுபபார்்கள்.

்வடக்ள்க அபபடி ்காளிளெவியால் 
உரு்வானான் ்காளிொசன்

்ெற்ள்க சரஸ்வதியிமன ்வணங்கி 
உரு்வானான் ்கம்பன். அபிராமி அன்மனயிமன 
்வணங்கி ்பரும் உயரம் ்பற்றான் 
அபிராமிபடடன், அ்வன் ்வழிளய அழியா 
பு்கழ்பற்ற்வன் ஒடட கூத்ென்.

்காளி என ்வணங்கி உயரம் ்பற்றான் பாரதி.
அவ்வரிமசயில் ்சடடிநாடடின் 

சிறுகூடற்படடியில் மமலயரசி அம்மன் 
ஆலயத்தில் ஒரு்காலத்தில் அழுது 
்்காண்டிருநெ முத்மெயா பின்னாளில் 
்கண்ணொசனா்க ெமிழ இலக்கிய உலம்க 
பாடல் உலம்க ஆண்டு்்காண்டிருநொன்.

்ெய்வாம்சம் ்பற்ற ்கவிஞர்்களுக்கு ெனி 
ென்மம ்வாயக்கும்.

அ்வர்்களிடம் ெமிழ ்பாங்கும், அருவியாய 
்்காடடும், ்வர்ணமண்களும் உ்வமமயும் 
்வார்த்மெ்களும் ்காள்வரி ்்வள்�மாய 
்்காடடும், அதில் ெத்து்வமும் ஆன்மீ்கமும் 
்வாழவியல் விஷயமும் இன்னும் ஏ்கபடட 
உணர்ச்சி்களும் அழகு ெமிழில் குற்றால 
அருவியாய ்வழிநளொடும்.

எமெயுளம அழ்கா்கவும் உருக்்கமா்கவும் 
்பாருத்ெமா்கவும் அ்வர்்க�ால் பாட முடியும்.

அபபடி ்வள்ளு்வன், இ�ங்ள்கா, ்கம்பன், 
பாரதிக்கு பின் ெமிழ்கம் ெநெ மா்பரும் 
்கவிஞன் ்கண்ணொசன்.

முத்ெமிழ அறிஞர் எனும் அமடயா�ம் 
்பாருநதும். மூன்று ெமிழும் அ்வரிட ம் 
்்காஞ்சியது. ஆம் அ்வன் ்வாழநெ ்காலத்தில் 
அ்வளன முத்ெமிழின் ்மாத்ெ அறிஞன்.

பாடல், எழுத்து, ளபச்சு என எல்லா்வற்றிலும் 
அ்வரின் ெமிழ அபபடி இருநெது, அதிலும் 
உண்மம மடடும் ளபசிய உத்ெம ்கவிஞன் 
அ்வன்.

்கடவுள், ்காெல், இயற்ம்க, மெம், ெத்து்வம், 
அரசியல் பாசம், ்காெல், ்கடமம, நடபு, 
ொயமம , நன்றி, ளசா்கம், பிரிவு, ளநசம், 
ளமாசம், நம்பிக்ம்க என எல்லா்வம்க 
உணர்வு்களுக்கும் அற்புெமா்க ்வரி்கள் ்்காடுத்ெ 
அபூர்்வ ்கவிஞன்.

அவ்வ�வு எளிமமயா்க சநெத்ளொடு 
ஒடடி, ரா்கத்ளொடு இமணநது உணர்ச்சி்கம� 
்மாழியா்க ்்காடடும் ்கமல அ்வருக்கு மி்க 
மி்க எளிொ்க ்வநெது. 

எல்லா ்வம்கயிலும், எல்லா நிமலயிலும், 
எச்சூழலுக்கும் அ்வரால் மி்க மி்க 
்பாருத்ெமான ்வரி்கம� எழுெ முடியும்.

குளிர்நெ ்ென்றல் பூக்்கம�யும் ளசர்த்து 
வீசு்வது ளபான்ற  ெமிழ அ்வருமடயது, 
்வாழவின் அமனத்து பக்்கங்்களுக்கும் 
பாடிய்வர், எல்லா மெங்்களுக்கும் ்சயயுள் 
அமமத்ெ்வர்.

இன்றும் மளலசிய சிங்்கபபூர் நாடு்கம� 
்காணுங்்கள், உங்்கள் ்காதில் “அக்்கமற சீமம 
அழகினிளல மனம் ஆட்கண்ளடளன..” பாடல் 
ொனா்க ஒலிக்கும்.

அரசியல் நிமலயிமன  பாருங்்கள் 

“ஊதுபத்திக்கும் பீடி்களுக்கும் ளபெம் புரியல” 
எனும் ்வரி்கள் ்காதில் ளமாதும்.

ஒடடு ்மாத்ெ இநதிய பிரச்சிமன்கம�யும் 
ஒளர பாடலில் வி�க்கிய ்பருமம அ்வருக்கு 
உண்டு.

ள்காகுலாஷடமி என்றால் அ்வரின் 
கிருஷண்கானம் பாடல்்கள் நிமனவில் 
்வராமல் ளபா்காது. இநது மெத்திற்கு ்கண்ணன் 
அருளியது ப்க்வத் கீமெ என்றால், ்கண்ணொசன் 
்்காடுத்ெது அர்த்ெமுள்� இநதுமெம். 
இரண்டும் இநது மெத்தின் மா்பரும் 
அமடயா�ங்்கள்.

பத்திரிம்க,ளமாசடி அரசியல், 
அ்வமானம்,துளரா்கங்்கள், தீராெ ்கடன் 
்ொல்மல என பல துன்பங்்களும் அ்வளர 
ளெடி்்காண்ட ளபாமெ பழக்்கத்தின் 
பாதிபபு்களும் ொண்டிளய இவ்வ�வு 
பிர்காசித்திருக்கின்றார் என்றால், அ்வரது 
்மாத்ெ திறமம எவ்வ�வு இருநதிருக்கும்.

எல்லாம் ்்வறுத்து, ஆன்மீ்கத்தில் ்கலநது 
இனி என் ்வாழவு எழுத்துல்களம என 
அ்வர் புத்துணர்ச்சி ்பற்ற்பாழுது பா்வம் 
உடல்நிமல இடம்்்காடுக்்கவில்மல, அநெ 
சூரியனின் சில ்கதிர்்கள் மடடுளம உலகிற்கு 
்ெரிநெது.

மதுபபழக்்கமும்,ளபாமெ பழக்்கமும் 
எபபடி்யல்லாம் ஒரு மனிெமன அழிக்கும் 
என்பெற்கு அ்வரது ்வாழவு ்பரும் 
எடுத்து்காடடு. அ்வளர ்சான்னது ளபால 
“ஒரு மனிென் எபபடி்யல்லாம் ்வாழகூடாது 
என்பெற்கு எனது ்வாழவு ்பரும் உொரணம் .”

்வன்வாசமும் மண்்வாசமும் அக்்கால ளமாசடி 
அரசியமல அபபடிளய படம்பிடித்து ்காடடும் 
்வரலாற்று ்கல்்்வடடுக்்கள்.

ெனது ்வாழவிமன திறநெ புத்ெ்கமாக்கி, ொன் 
்கண்ட நல்ல்வர்்கம�யும், துளராகி்கம�யும் 
அபபடிளய புடடும்வத்ெ ஒளர ெமிழ்க திமர, 
அரசியல் பிரபலம் ்கண்ணொசன் மடடுளம.

்பரும் ஞானி்களுக்கும் ளயாகி்களுக்கும் 
மடடும் ்வரும் பக்கு்வம் இது.

ெமிழசாதியில் “நல்ல ெமிழ” ்கவிஞர்்களுக்கு 
மடடும் ஆயுள் குமறவு,

பாரதி,படடுள்காடமட ்கல்யாணசுநெரம் 
்வரிமசயில் ்கண்ணொசனும் 
இடம்பிடித்ெதுொன் ்்காடுமம.

்கவிமெளயா, பாடளலா அம்வ 
அழகுணர்ச்சிளயாடு அமமயள்வண்டும், 
விஷயத்மெ மமறமு்கமா்க  
புரியம்வக்்கள்வண்டும், ்மாழிமய ம்கயாளும் 
்வார்த்மெ ஜாலங்்களும், ்வர்ணமன்களும் 
மி்க அ்வசியம், அொ்வது ள்கடப்வர்்கள் 
புரிநது்்காண்டு மனொல் ஒன்றி, ்கவிஞன் 
்காடடும் சூழநிமலக்கு அபபடிளய 
்சல்லள்வண்டும்.

்்வகு சிலருக்கு மடடுளம அநெ ்வரம் 
சாத்தியம், ்கண்ணொசனும் அ்வர்்களில் ஒரு்வர்.

இன்று ெமிழ்க ்கவிமெ உல்கம் உலகிற்ள்க 
்ெரியும் முற்ளபாக்கு, பிற்ளபாக்கு, 
்வயிற்றுளபாக்கு என என்ன்்வல்லாளமா 
்சால்லி்்காண்டு, நவீனத்து்வம், 
முன் நவீனத்து்வம், பின் நவீனத்து்வம், 
இமடயநவீனம் இன்னும் என்ன இம்மச்கள் 
எல்லாளமா ்கவிமெ என ்சால்லபடுகின்றது.

ஆ்க சிறநெ ்கா�ளம்களம இரு்பாருள்ொன் 
்சாலமுடிநெ ்கவிமெ்கம� ்சான்னான், 
இ்வர்்கள் ்சயயும் இம்மச ொ�முடியவில்மல

எபபடியும் விமரவில் மானமிக்்க ெமிழன், 
ெமிமழ ளநசிக்கும் ெமிழன், முெல்்வராகும் 
்பாழுது முெல் ்காரியம் இநெ ்கவிஞர்்கள் 
இனி ்கவிமெ எழுெமாடடார்்கள் என 

உறுதி்மாழி்வாங்கு்வார் என்ற ஆமச 
இருக்கின்றது, டாஸமாக் கூட இரண்டாம் 
படசம்ொன். ெமிழின் அழம்க அழிபபதில் 
முெல்்காரணம் இநெ்வம்க ்கவிஞர்்கள்.

ெமிழ்க சாதிசங்்கங்்களின் எண்ணிக்ம்கமய 
விட இ்வர்்கள் ெமிழ்கத்தில் அதி்கம்.

இபபடியான ்காலங்்களில் அடிக்்கடி 
்கண்ணொசன் நிமனவுக்கு ்வரு்வார், இநெ 
்கவிஞன் மடடும் ஐளராபபாவில் உலகில் 
பிறநதிருநொல் இன்று உல்க ்கவிஞனா்க 
அ்வமன ்்காண்டாடியிருபபார்்கள், பா்வம் 
ெமிழனாய பிறநதுவிடடான்.

“இல்மல்யாரு பிள்ம�்யன ஏங்குள்வார் 
பலரிருக்்க  இங்கு்வநது ஏன்பிறநொய 
்சல்்வம்களன” என்ற ்கவிஞரின் ்வரி 
அ்வருக்ள்க ்பாருநதும்.

ெமிழ அறிநெ, ெமிழ சிறபபறிநெ யாரும் 
அ்வமர மறக்்க மாடடார்்கள், நாமும் மறக்்க 
முடியாது. ்வாழவின் எல்லா நிமல்களுக்கும் 
அல்லது எல்லா பிரச்சிமன சூழலுக்கு மி்க 
அற்புெமான பாடல்்கம� எழுதிய ஒரு ்கவிஞன் 
உண்்டன்றால் சநளெ்களம இல்லாமல் 
்சால்லலாம் அது ்கவியரசர் மடடுளம.

ெமிழ்கத்தின் மி்க சிறநெ ்கவிஞர் 
என்ற்வம்கயில் அ்வருக்கு அழியா இடமுண்டு, 
ஒரு ்காலமும் மமறநதுளபா்காெ ்கவிமெ 
்கல்்்வடடு அ்வர்.

அ்வர் மி்கவும் ளநசித்ெ ்கண்ணனுக்கு அ்வர் 
பாடிய பாடமல ஒரு முமற ள்களுங்்கள், 
அக்்கவிஞன் ளெனில் குமழத்து ெநெ 
பலாபபழத்தின் ஒரு சும� “ஆயர்பாடி 
மாளிம்கயில் ொயமடியில் ்கன்றிமனளபால்” 
எநெ மெத்ெ்வராயினும் உருகு்வார்்கள், 
ஏன் ்கம்சனுக்ள்க ெமிழ்ெரிநொல் 
அபபாடலுக்்கா்க ்கண்ணமன 
்்காண்டாடு்வான்.

எபபடிபடட ்கவிஞன் அ்வர்? இனி 
அபபடி ஒரு ்கவிமெ ளம்கம் இனி 
ெமிழில் சாத்தியமில்மல “ஆனநெமானது 
அற்புெமானது” என்ப்ெல்லாம் மானிடன் 
பாடகூடிய பாடல் அல்ல, சித்ெர்்க�ால் 
மடடுளம சாத்தியம்.

சா்கா்வரம் ்பற்ற ்கவிஞன் அ்வர். 
எல்லா்வற்றிற்கும் ளமல் அ்வரின் நாடடுபற்று 
்வாழத்துகுரியது.

திராவிடத்தின் சில ்பாய மு்கங்்கம� 
அ்வர் உரித்து்காடடிய அ�வு இன்்னாரு 
நாடடுபற்றா�ன் ்சயயமுடியாது

திராவிட அழிச்சாடடியம் அரசியல் 
உள்ளநாக்்கம் ்்காண்டது, மாயமாமன 
பிடிக்்க ஓடு்வது என முெலில் எச்சரித்ெது 
அ்வளன..

கிடடெடட 30 ஆண்டு்கள் அற்புெ 
பாடல்்கம� ்்காடுத்து ்சங்ள்கால் ஆடசி 
்சலுத்திய ்கவிஞர் அ்வர். திமரயில் 
்கவிஞர் ்பயரிமன ்கண்டவுடன் ெமிழ்கம் 
ம்கெடடிய ்காலமும் இருநெது எமனுக்கும் 
ெமிழ ்ெரிநதிருக்கும், ஆனால் விதிக்கு 
்ெரிநதிருக்்காது. ்ெரிநதிருநொல் இவ்வ�வு 
விமரவில் அழகிய ெமிழ்கவிமெமய 
்்காண்டு்சன்றிருக்்காது.

அ்வரின் பிறநெ  நாளில் அ்வமர 
நிமனவுகூர்்வதில் ெமிழ அறிநெ்வர்்கள் 
எல்ளலாரும் ்பரும் மகிழச்சி்்காள்்வதில் 
வியபபு ஏதுமில்மல.

எம்மம ்பாறுத்ெ்வமர ஒரு விஷயம் 
உறுதியா்க ்சால்லமுடியும், அநெ 
சிறுகூடல்படடி ்சடடி ஒரு ்ெயவீ்க 
்கவிஞன், அநெ கிராமத்தில் இருநது சிக்்காள்கா 
்வமர ஒரு ளெ்வமெ அ்வமர நடத்தியது

்வாழவின் ஒவ்்வாரு நிமலபாடமடயும் 
அ்வமர அனுபவிக்்க ம்வத்ெது. சூது, 
்வஞ்ச்கம்,ளமாசடி, ஏமாற்றம் , அ்வமானம் 
என எல்லா்வற்மறயும் அ்வர் ்ெரிநது புரிநது 
்்காள்� ்வாயபபு்கம� ்வழங்கியது

அதில்ொன் அ்வர் திமு்கவில் இருக்்க 
ள்வண்டிய ்காலமும் ்வநெது. அம்மனிென் 
அனுப்வம் ்பற்றபின் அ்வமன அநெ 
்ெய்வம் ஆன்மீ்க பாமெக்கு இழுத்து ்வநெது 
அ்வன் ்கவிஞனானதும், அரசியல்்வாதியா்க 
அனுப்வம் ்பற்றதும், எல்லா ்வம்க நன்மம 
தீமம ளரா்கம் ளபா்கம் என எல்லா்வற்றிலும் 
விழுநது எழுநெதும் அனுப்வம் ்பறள்வ

அநெ அனுப்வத்மெ ்்காடடித்ொன் அ்வன் 
“அர்த்ெமுள்� இநதுமெம் எழுதினான்”, 
இநதுமெத்தின் ்பாக்கிஷம் அது. ்ெய்வம் 
அ்வன்மூலம் ்்காடுத்ெ ்வரம் அது.

எம்மம ்பாறுத்ெ்வமர பாரதிக்கும் 
அ்வனுக்கும் பல ஒற்றுமம்கம� 
்காடடமுடியும். ஆனால் பாரதி ்பரும் 
்வடடம் ஞான தீ. 

்கண்ணொசன் ஆடி ்கம�த்து ஆன்மீ்கத்தில் 
இம�பபாறிய பத்ருஹரி சித்ெர் சாயல்

இரு்வருளம ்கண்ணன் பக்ெர்்கள்
இரு்வருளம ளெசிய்வாதி்கள், பாரதிக்கு 

பிரிடடானியர் எதிரி. ்கண்ணொசனுக்கு 
திமு்கவினர் எதிரி்கமடசி ்காலங்்கள் 
இரு்வருக்கும் ஒன்றாய இருநென, 
இரு்வரும் ெங்்கள் ்கமடசி ்காலத்தில் உடல் 
நலத்துக்்காய ஏங்கினர், பாரதி நலம்்பற்று 
இன்னும் எழுெமுடியும் என நம்பினான், 
்கண்ணொசனும் ஆழ்வார்்கள் அடியார்்கள் 
்வரலாமற எல்லாம் எழுதுள்வன் என 
்சால்லி்்காண்டிருநொர்

இன்னும் ஒரு ஒற்றுமம உண்டு, 
்பாது்வா்க ்கவிஞர்்கள் என்ப்வர்்கள் இ�கிய 
மனம் ்்காண்ட்வர்்கள், சிரிபப்வனுடன் 
சிரிபபார்்கள், அழுப்வளனாடு அழு்வார்்கள். 

்்காண்டாடும் இடத்தில் இருக்கும் 
குழநமெ மனம் அ்வர்்களுமடயது, ஆனால் 
எங்கிருநொலும் அங்கீ்காரத்துக்கும் 
அர்வமணபபுக்கும் ஏங்கு்வார்்கள்.

உண்மமளய ளபசும் அ்வர்்கள் 
மனம் அபபடி ஏங்கும், அழும், ஒரு 
அர்வமணபமப ளெடி ஓடும் இமெ 
பக்கு்வமா்க ம்கயாளும் ்வஞ்ச்க கூடடம் 
உண்டு, அ்வர்்களின் பலவீனத்மெ 
பயன்படுத்தி ்வம�க்்கபபார்பபார்்கள்,  
அபபடித்ொன் பாரதிக்கும் ்கமடசி 
்காலத்தில் ளசா்கங்்கள் ்வநென, அ்வன் 
அ்கபபடவில்மல, இெனால் அ்வன் 
அஞ்சலிக்கு கூட யாரும் ்வரவில்மலபாரதி 
ென் ளெசத்து விடுெமலயிமன பார்க்்கமாளல 
மமறநொன், ்கண்ணொசன் இநதியாவில் 
ஏற்படடிருக்கும் இநது எழுச்சியிமன 
்காணாமளல மமறநொன்.

வ்பருஙகவிஞன்
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