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இளம் வயதில் இதயேநாய் 
மரணம் அதிகரிப்பது ஏன்?

கிளர்ச்சிைய உருவாக்கி
ஆட்சிைய ைகப்பற்றும் திட்டம்!

ஜனநாயக நைடமுைறகளுக்கு
மாறாக தீர்ைவ ேதட முடியாது!
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நாட்�ன் பல பாகங்க�லும் அரசாங்கத்துக்கு எ�ராக 
ேபாராட்டங்கைள மக்கள் நடத்� வரு�ன்றனர். அவற்�லும் 
கு�ப்பாக தைலநகர் ெகாழும்�ல் மக்களது ெதாடர் ேபாராட்-
டம் சற்று உக்�ரமாகக் காணப்படு�றது.  

 உண்ைம�ல் மக்களது இப்ேபாராட்டங்கள் எத்தைகய 
�ன்ன��ல் நைடெபறு�ன்றன? இதைன மக்கள் 
தாமாகேவ முன்வந்து நடத்து�ன்றார்களா? அல்லது இவற்-
�ன் �ன்ன��ல் ேவறு எவராவது காணப்படு�றார்களா? 
இவ்வாறான �னாக்கள் ஒருபுறம் இருந்தாலும், மக்க-
ளது இப்ேபாராட்டங்கள் ேமலும் ெதாடருமாக இருந்தால், 
நாட்�ன் தற்ேபாைதய ெநருக்க� �ைலைம ேமலும் ேமாச-
மைடயேவ வாய்ப்புள்ளது என்ேற கூற ேவண்டும்.  

 எமது நாட்டு மக்கள் தற்ேபாது பல்ேவறு �க்கல்களுக்கு 
முகம் ெகாடுத்து வரு�றார்கள் என்ப�ல் மாற்றுக் கருத்-
துக்கு இட�ல்ைல. கு�ப்பாக மக்களது அன்றாட வாழ்க்-
ைகக்குத் ேதைவயான சைமயல் எ�வாயு ேபாதுமானளவு 
�ைடக்காமல் ேபானைம, ேபாக்குவரத்ைத ேமற்ெகாள்-
வதற்கு எ�ெபாருட்கள் பற்றாக்குைற மற்றும் பல ம� 
ேநர �ன்ெவட்டு என்பைவ மக்கைள அரசாங்கத்�ன்பால் 
ெவறுப்பைடய ைவத்துள்ளன.  

அரசாங்கம் �ச்சயமாக இந்தப் �ரச்�ைனகளுக்கு �ர்ைவக் 
கண்டு, மக்கள் அன்றாட வாழ்ைவ முன்னைரப் ேபான்று 
அல்லாது ��னும் ஓரளவு சுமுகமாக ெகாண்டு ெசல்வதற்ேக-
னும் வ�வைக ெசய்ேத ஆக ேவண்டும்.  

அரசாங்கம் இந்த �டயத்�ல் காலதாமதம் ஏற்படுத்�யதால் 
மக்களது ெவறுப்புணர்ைவ சம்பா�க்க ேநர்ந்துள்-
ளது. இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத அரசாங்கத்துக்கு எ�ரான 

எங்கள் ்கருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்து
 நாட்டின் நிைலைம ேமலும் ேமாசமைடய  
 ஆர்ப்பாட்டங்கள் வழிவகுத்து விடக் கூடாது!
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 IMF உடனான ேபச்சுவார்த்ைதைய பாதிக்குமாம்   

          ஒரு வாரம் பிற்ேபாட எதிர்க்கட்சி தீர்மானம்

நம்பிக்ைகயில்லா மற்றும் குற்ற
 பிேரரைணகள் ைகயளிப்பு தாமதம் 02

�ட்ேரா Gas �றுவனம் அ��ப்பு
 புலம்ெபயர் த�ழ் ஊடகங்க�ல் ெசய்� 

கா�முகத்�டல் ெதாடர் ஆர்ப்பாட்டம்;  

சைமயல் எ�வாயு உற்பத்� 
நாைள �ங்கட்�ழைம �ண்டும் 
ஆரம்�க்கப்படுெமன �ட்ேரா �று-
வனம் ெத��த்துள்ளது.  

 உலக வங்��ன் உத�யுடன் 
எ�வாயு இறக்கும�க்கு ேதைவயான 
10 �ல்�யன் ெடாலைர ெபற்றதாக 
�ட்ேரா �றுவனம் அ�க்ைக�ல் ெத��த்துள்ளது.   இதன் �ழ், 
எ�ர்காலத்�ல் 8,500 ெமற்�க் ெதான் எ�வாயு நாட்டுக்கு 
�ைடக்கவுள்ளதாக �ட்ேரா �றுவனம் ெத��த்துள்ளது.  

ெகாழும்பு கா� முகத்�ட�ல் அரசாங்கத்துக்கு எ�ராக  �லர் 
நடத்� வரும் ெதாடர் ஆர்ப்பாட்டங்க�ல் இலங்ைக வாழ் த�ழ் 
மக்கள்  கலந்து ெகாள்ளாமல் நடு�ைலயான ேபாக்குடன் �தா-
னமாக ெசயற்பட்டு வரும் �தம் கு�த்து ெவ�நாடுக��ருந்து 
ெவ�வரும் த�ழ் ஊடகங்கள் மற்றும் இைணயத்தளங்கள் 
பலவும் பாராட்டு ெத��த்துள்ளன.  

கு�ப்பாக த�ழ்த் ேத�ய கூட்டைமப்பு மற்றும் த�ழர் 
சார்ந்த த�ழ் கட்�கள் எைவயுேம இந்த ேபாராட்டத்�ல் 

முன்னாள் ஜனா�ப� ைமத்��பால 
��ேசன ெகாழும்பு ெபஜட் ���ல் 
அைமந்துள்ள �ட்��ருந்து ெவ�ேயற-
வுள்ளார்.   

ைமத்��பால ��ேசன ஜனா�ப�யாக 
இருந்த காலப்பகு��ல், அவரது உத்-
�ேயாகபூர்வ வாசஸ்தலமாக

ஓமந்ைத �ேஷட �ருபர்  

ெபாது வாக்ெகடுப்பு அல்லது த�ழ் மக்க�ன் சுதந்�ர 
ஆட்�க்கான ேபரம் ேபசைல முன்ெனடுக்கேவண்-
�ய தருணம் ஏற்ப்பட்டுள்ளதாக வவு�யா�ல்

நாைள திங்கள் முதல் 
GAS உற்பத்தி வழைமக்கு தமிழ் மக்களது நிதான  

ேபாக்குக்கு பாராட்டு  

ெகாழும்பு வீட்டிலிருந்து   
ெவளிேயறும் ைமத்திரி  

ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷவுக்கு 
எ�ராக கா�முகத்�ட�ல் ேமற்ெகாள்-
ளப்பட்டு வரும் ேபாராட்டத்�ல் த�ழ் மக்களும் பங்ெகடுக்க 
ேவண்டுெமன த�ழ் முற்ேபாக்கு கூட்ட��ன் தைலவர் மேனா 
கேணசன் வ�யுறுத்�யுள்ளார்.  

இருப்�னும், த�ழ் மக்களுக்கு ஏற்பட்ட காயம் ெப�து எனத் 
ெத��த்துள்ள மேனா கேணசன், அதனாேலேய ேபாராட்டத்�ல் 
த�ழர்க�ன் பங்க�ப்பு குைறவாக உள்ளெதனவும் �ளக்கம�த்-
துள்ளார்.  ஜனா�ப� மற்றும் அரசாங்கத்துக்கு எ�ராக ெகாழும்பு 
கா�முகத்�ட�ல் நடத்தப்படும் ேபாராட்டம் 09ஆவது நாளாக 
இன்றும் ெதாடர்�றெதன்றார்.  

ஆர்ப்பாட்டத்�ல் பங்ெகடுக்க
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ஸஹர் மு�வு:  - 
 04.36
ேநான்பு துறக்கும் ேநரம்: - 
 06.19

09
ஆடவர் கிரிக்ெகட் குழுவில்
மேஹல ஜயவர்தன

A message from

kpd;rhuj;ij Nrkpf;Fk;
xU eguhf khWq;fs;

இேயசு ��ஸ்து மரணத்ைத ெவன்று உ�ர்த்ெத-
ழுந்த ெவற்��ன் ம�ழ்ச்�ேய உ�ர்த்த ஞா�று 
பண்�ைக. இது �யாக வாழ்�ன் ெபறும�ைய 

வ�யுறுத்தும்  பண்�ைகயாகுெமன �ரதமர் ம�ந்த ராஜபக் ஷ தனது 
உ�ர்த்த ஞா�று �ன ெசய்��ல் ெத��த்துள்ளார்.

��ஸ்தவ மக்க�ன் முக்�ய பண்�ைகயான உ�ர்த்த

உ�ர்த்த ஞா�று �னம்

உயிர்த்த ஞாயிறு தின ெசய்தியில் பிரதமர்

உணவு மற்றும் எ�ெபாருளுக்காக இலங்-
ைகக்கு ேமலும் 02 �ல்�யன் ெடாலர் ��யு-
த�ைய வழங்கவுள்ளதாக இந்�யா ெத��த்-
துள்ளது.   

இலங்ைகக்கு �ச்சயமாக உதவப்ேபாவதாகவும் நாணய ப�மாற்-
றம் மற்றும் கடன் வச�கைள ெபற்றுக்ெகாடுப்பதற்கும் இந்�யா 
�ருப்பம் ெத��த்துள்ளதாக அ�கா�கைள ேமற்ேகாள்காட்� 
ெவ�நாட்டு ெசய்�ச்ேசைவெயான்று ெத��த்துள்ளது.   

அத்�யாவ�ய ெபாருட்க�ன் இறக்கும�க்காக ேமலும் 
ஒரு �ல்�யன் ெடாலர் கடைன இந்�யா�டம் இலங்ைக 

இலங்ைகக்கு ேமலும் 
02 பில். ெடாலர் உதவி

சந்ேதகத்தின் அடிப்பைடயில்   
68 நபர்கள் கறுப்புப் பட்டியலில்

மீண்டும் ெடங்கு பரவும் 
அபாயம் அதிகரிப்பு

ேநற்று முதல் விேசட 
பஸ், ரயில் ேசைவகள்

 உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலுடன் ெதாடர்புபட்டிருக்கலாம்   

சுகாதார தரப்பினர் எச்சரிக்ைக

சிேரஷ்ட ெபாலிஸ் ஊடகப் ேபச்சாளர் அஜித் ேராஹன  

மக்கள் �ரதான நகருக்கு �ரும்புவதற்கு   

உ�ர்த்த ஞா�று �ன தாக்-
குதல்கைளத் ெதாடர்ந்து, 
அ த் த ா க் கு த ல் க ளு டன் 
ெதாடர்புபட்�ருக்கலா -
ெமன்ற சந்ேதகத்�ன் அ�ப்-

பைட�ல், கறுப்புப் பட்�ய-
�ல் (இலங்ைக�ல் தைட 
ெசய்யப்பட்ட நபர்கள்) 68 
ேபர் இைணக்கப்பட்-
டுள்ளதாக �ேரஷ்ட 

புத்தாண்ைட முன்�ட்டு ெவ�-
மாவட்டங்களுக்கு ெசன்ற மக்கள் 
�ண்டும் ெகாழும்பு உள்�ட்ட �ரதான 
நகரங்களுக்கு �ரும்புவதற்காக ேநற்று 
முதல் பஸ் ேசைவகள் முன்ெனடுத்துள்-

ளதாக இலங்ைக ேபாக்குவரத்து சைப 
ெத��த்துள்ளது.    இலங்ைக ேபாக்கு-
வரத்து சைப�ன் �ர� ெபாதுமுகாைம-
யாளர் பண்டுக சுவர்ணஹங்ச 
இதைன ெத��த்துள்ளார்.   

நாட்�ல் �லவும் மைழயுடனான 
கால�ைல காரணமாக �ண்டும் 
ெடங்கு ேநாய் அ�க�க்கக்கூ�ய 
அச்சுறுத்தல் �லவுவதாக சுகாதார 
அைமச்சு எச்ச�த்துள்ளது.   

ெடங்கு நுளம்புகள் ெபருகும் 
இடங்கள் ெதாடர்�ல் அவதானத்து-
டன் ெசயற்பட ேவண்டுெமன ேத�ய 
ெதாற்று

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் சம்பவத்துடன்  
ெதாடர்புைடேயாருக்கு தண்டைன

மூன்றாண்டு ேசாகம் எம் மனங்க�ல்

அரசு உறுதிெயன ஜனாதிபதி உயிர்த்த ஞாயிறு தின ெசய்தி   

சர்வேதச நாணய ��யத்�டம் 
இலங்ைக சுமார் 04 �ல்�யன் 
ெடாலர் ��யுத�ைய ெபற்றுக்-
ெகாள்வதற்கு எ�ர்ப்பார்ப்பதாக �� 
அைமச்சர் ஜனா�ப� சட்டத்தர� 
அ� சப்� ெத��த்துள்ளார்.   

இது ெதாடர்�ல், நாைள �ங்கட்�-
ழைம (18) சர்வேதச நாணய ��யத்-
துடன் ேபச்சுவார்த்ைதகைள ஆரம்-
�க்க �ட்ட�ட்டுள்ளதாகவும் அவர் 
ெத��த்துள்ளார். சர்வேதச ஊடக-
ெமான்றுக்கு அ�த்த �ேஷடேபட்-

��ேலேய அவர் இதைனத் ெத��த்-
துள்ளார்.  

இலங்ைக�ன் ெபாருளாதாரத்ைத 
�ண்டும் ஸ்�ரமான �ைலக்குக் 
ெகாண்டு வருவதற்கு ேமற்ெகாள்ள 

ேவண்�ய �ருத்தங்கள் ெதாடர்-
�ல் சர்வேதச நாணய ��யத்துடன் 
��வான ேபச்சுவார்த்ைதகைள 
நடத்த இலங்ைக தூதுக் குழு 
இவ்வார இறு��ல் 

IMFஇடம் 04 பில். ெடாலைர
எதிர்பார்க்கும் இலங்ைக

நாட்�ன் ெபாருளாதாரத்ைத ஸ்�ரமான �ைலக்குக் ெகாண்டுவர

இந்�யா�ல் உள்ள இலங்ைக உயர் ஸ்தா�கர் ��ந்த ெமாரெகாட, இந்�ய �� அைமச்சர் �ம� �ர்மலா 
�தாராமைன புது�ல்��ல் (13) சந்�த்து கலந்துைரயா�னார். அத்�யாவ�யப் ெபாருட்கள் மற்றும் எ�ெபா-
ருளுக்காக இலங்ைகக்கு இந்�யா வழங்� வரும் கடனுத� மற்றும் ஒத்துைழப்புகளுக்கு இந்�ய �� அைமச்ச-
ருக்கு தனது நன்�கைளயும் உயர் ஸ்தா�கர் ெமாரெகாட ெத��த்தார்,

�ரதமர் ம�ந்த ராஜ-
பக் ஷ தைலைம�ல் 
குைறந்தபட்ச அைமச்சர்-
கைள உள்ளடக்�ய அைமச்சரைவ 
இன்னும் ஓ�ரு நாட்க�ல்

ஓரிரு நாட்களில்  
புதிய அைமச்சரைவ

குைறந்தபட்ச அைமச்சர்களுடன்

ெதாடர்புைடேயாருக்கு தண்டைன
அரசு உறுதிெயன ஜனாதிபதி உயிர்த்த ஞாயிறு தின ெசய்தி   அரசு உறுதிெயன ஜனாதிபதி உயிர்த்த ஞாயிறு தின ெசய்தி   

உ�ர்த்த ஞா�று தாக்-
குத�ல் பா�க்கப்பட்ட 
அைனவருக்கும் உ�ய 

மற்றும் முைறயான 
�சாரைணகள் மூலம் 

��ைய �ைலநாட்டுவதற்கும், 
தாக்குதலுக்கு காரணமான அைன-
வருக்கும் எ�ராக சட்டத்ைத 
அமுல்படுத்துவதற்கும் 
எமது அரசாங்கம் உறு�

முன்னாள் அைமச்சர் 
ரேமஷ் பத்�ரண

02

02 02

02

02

02

02 02

02

02

02

02

நாைள �ங்கள் ேபச்சுவார்த்ைதகைள
ஆரம்�க்க �ட்டெமன்�றார் 
�� அைமச்சர் அ� சப்�

உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்உயிர்ப்புப் ெபருவிழா வாழ்த்துகள்

அர�னால் ேவறு �டு வழங்கல்  

காணாமல் ேபாேனா�ன் 
உறவுகள் கருத்து  

தமிழர் ேபரம் ேபசக்கூடிய 
தருணம் இதுதான்  

தமிழருக்கும் மேனா 
எம்.பி. அைழப்பு

இந்�யா வழங்குவதாக ெத��ப்பு

தியாக வாழ்வின் ெபறுமதிைய 
வலியுறுத்தும் பண்டிைக
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உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தல்...
பூண்டுள்ளதென்பமெ நான வலியுறுத்து -

கிறேதெெ ஜொதி்பதி ற�ாட்ா்பய ்ராஜ-
்பக் ஷ தெரிவித்துள்ளார்.   

மூனோண்டு�ளுக்கு முனபு ந்நெ 
உயிர்த்ெ ஞாயிறு ொக்குெலின ற�ா�ைாெ 
அனு்பவம் இனனும் நம் ைெதில் நீங�ாைல் 
இருக்கினேதெனறும் ஜொதி்பதி தெரிவித்-
துள்ளார்.   

இனறு ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிர்த்ெ 
ஞாயிறு திெைாகும். இது தொ்ர்பில் ஜொ-
தி்பதி ற�ாட்ா்பய ்ராஜ்பக் ஷ விடுத்துள்ள 
வாழ்த்துச் த�ய்தியிறேறய இவவாறு தெரி-
வித்துள்ளார்.   

அநெ த�ய்தியில் றைலும் தெரிவித்துள்ள-
ொவது,   

இறயசு கிறிஸ்துவின உயிர்த்தெழுெ-
மேக் குறித்து த�ாண்்ா்ப்படும் உயிர்த்ெ 
ஞாயிறு ்பண்டிம�, இேஙம� ைற்றும் உே -
த�ஙகிலுமுள்ள கிறிஸ்ெவர்�்ளால் த�ாண்-
்ா்ப்படும் ஒரு உனெெைாெ ைெ அனுட-
்ாெ ்பண்டிம�யாகும்.   

உயிர்த்ெ ஞாயிறு ்பண்டிம�, உள்ளத்தின 
இரு்ள�ற்றி, நம்பிக்ம�மய தவளிக்த�ா-
ணர்நது, வாழ்க்ம�யின ைாற்ேத்துக்கு கிறிஸ்-
துவின வல்ேமைமய உேகுக்கு தவளிப-

்படுத்துகினேது. அது நம்பிக்ம� ைற்றும் 
விடுெமே மூேம் உே� இருள ைற்றும் வி்ரக் -
திமய ற்பாக்� இறயசு கிறிஸ்து சிலுமவயில் 
அமேயப்படடு, உயிர்த்தெழுநெ த�ய்திமய 
நிமெவுகூர்வெற்கு அமெவம்ரயும் அமழக் -
கிேது.   

நம்பிக்ம�யின உெவியால் நாம் அவநம் -
பிக்ம�மயயும் நிச்�யைற்ே ெனமைமயயும் 
�்நது முழு உே�த்துக்கும் அனம்பயும் 
இ்ரக்�த்மெயும் �ாட் றவண்டும் என்பமெ 
இறயசு கிறிஸ்துவின சிேநெ ற்பாெமெ-
�ள நைக்கு நிமெவூடடுகினேெ. உயிர்த்ெ 
ஞாயிறின இநெச் த�ய்தி நம் வாழ்வின 
இருண்் ைற்றும் நம்பிக்ம�யற்ே ெருணங-
�ளில் கூ் நம்பிக்ம�மயயும் மெரியத்மெ-
யும் ெருகிேது. உயிர்த்ெ ஞாயிறு, றநர்ைமே 
ைற்றும் ஆனமீ� ்பேம், நம் வாழ்விலும் உே-
�த்திலும் நம்பிக்ம�யினமை ைற்றும் ்பாவத் -
தின இரு்ளால் ஏற்்படும் �வால்�ம்ள தவற்-
றித�ாள்ள நம் அமெவருக்கும் �க்திமய 
ெருகினேது.   

நைது ைெங�ளிொல் ்பயிற்றுவிக்�ப்படும் 
ஆனமீ� ஒழுக்�ம், �்நெ இ்ரண்டு ஆண்-
டு�்ளா� உே�்ளாவிய தொற்றுறநாமயக் 
�டடுப்படுத்துவதில் முக்கிய ்பஙகு வகித் -

ெது. றைலும் உே�்ளாவிய தொற்றுறநாய் 
தவற்றி�்ரைா� �டடுப்படுத்ெப்பட்ென 
�ா்ரணைா� நைது கிறிஸ்ெவ �ற�ாெ்ர �ற�ா -
ெரி�ள இநெ ஆண்டு உயிர்த்ெ ஞாயிறு ்பண்-
டிம�மய வழமைற்பானறு த�ாண்்ா் 
முடியும் என்பது எெது நம்பிக்ம�யாகும்.   

எவவாோயினும், மூனோண்டு�ளுக்கு 
முனபு ந்நெ உயிர்த்ெ ஞாயிறு ொக்குெலின 
ற�ா�ைாெ அனு்பவம் இனனும் நம் ைெதில் 
நீங�ாைல் இருக்கினேது. எெறவ, உயிர்த்ெ 
ஞாயிறு ொக்குெலில் ்பாதிக்�ப்பட் 
அமெவருக்கும் உரிய ைற்றும் முமேயாெ 
வி�ா்ரமண�ள மூேம் நீதிமய நிமேநாட-
டுவெற்கும், ொக்குெலுக்கு �ா்ரணைாெ 
அமெவருக்கும் எதி்ரா� �ட்த்மெ அமுல்்ப-
டுத்துவெற்கும் எைது அ்ர�ாங�ம் உறுதிபூண் -
டுள்ளதென்பமெ நான வலியுறுத்துகிறேன.   

அமைதி, மெரியம் ைற்றும் நம்பிக்ம� 
ஆகிய ஆனமீ� ்பரிசு�்ளால் அமெவரின 
வாழ்க்ம�மயயும் வ்ளப்படுத்தும் ைகிழ்ச்சி-
யாெ ைற்றும் ஆசிர்வதிக்�ப்பட் உயிர்த்ெ 
ஞாயிறு ்பண்டிம�யா� அமைய றவண்டு-
தைனறு பி்ரார்த்திக்கினறேன எனறும் ஜொ-
தி்பதி ற�ாட்ா்பய ்ராஜ்பக் ஷ ெெது வாழ்த் -
துச் த�ய்தியில் தெரிவித்துள்ளார். 

அபாயம் அதிகரிப்பு சுகா்தார...
ந�ாயியல் நிறுவக்ததின் விநேட வவ்ததியர ஆனந்த விநேவிக்கி-

ரம த்தரிவி்ததுள்ார.    வழவமயாக ஏப்ரல் மா்த �டுப்பகுதி மு்தல் 
நம, ேுன் மா்தஙகள வவர தடஙகு பரவல் அதிகரி்தது காணப்படு-
தமன அவர குறிப்பிட்டுள்ார.   

 இந்தநிவையில், தடஙகு நு்ம்பு பரவவை ்தடுப்ப்தறகான �ட -
வடிக்வககவ் தபாதுமக்கள நமறதகாள் நவண்டுதமன ந்தசிய 
த்தாறறு ந�ாயியல் நிறுவக்ததின் விநேட வவ்ததியர ஆனந்த விநே-
விக்கிரம அறிவுறு்ததியுள்ார.   

்தமிழ் மக்க்து நி்தான...
்தமிழ் மக்கவ் கைநதுதகாளளுமாறு அவழப்பு விடுக்காவம அக் -

கட்சி்த ்தவைவமகளின் தூர ந�ாக்கிய ேரியான பாரவவவய எடு்த-
துக் காட்டுவ்தாகவும் அந்த ஊடகஙகள த்தரிவி்ததுள்ன. இந்தப் 
நபாராட்டம் எந்தவவகயிலும் தவறறி தகாள்ாது என்பவ்த �ன்கு 
அறிந்த காரண்ததினாநைநய ்தமிழ் கட்சிகள அவவாறு �டநது 
தகாளவ்தாகவும், ஒரு சிை ்தமிழ் கட்சிகளின் ்தவைவமகள ்தமது 
எதிரகாை சுய�ை ந்தவவகளுக்காக இவறறில் கைநது தகாளவ்தாக -
வும் அந்த ஊடகஙகள குறிப்பிட்டுள்ன.   அ்ததுடன் இந்த ஆரப்பாட்-
டம் குறி்தது அந்த ஊடகஙகள த்தரிவிக்வகயில், இந்த நிகழ்வுகள, 
அரசியல் ந�ாக்கற்ற ்தமது ்தனிப்பட்ட முவ்றயிைான பழிவாஙகல் -
கள நிகழ்வாக காணப்படுவ்தாகவும் அ்தறகு எதிரகட்சிகள சிை தூப -
மிட்டு ஆ்தரவளிப்ப்தாக த்தரிவி்ததுள்ன. 

ேநந்தக்ததின் அடிப்பவடயில்...
த்பாலிஸ் ற்பச்�ா்ளர் சிற்ரஷ் பி்ரதிப த்பாலிஸ் 

ைாஅதி்பர் அஜித் ற்ராஹெ கூறிொர்.   
உயிர்த்ெ ஞாயிறு திெத் ொக்குெல் தொ்ர்பில் தைாத்-

ெைா� 735 ற்பர் ம�து த�ய்யப்படடுள்ளது்ன அவர்-
�ளில் 196 ற்பர் ெற்ற்பாது வி்ளக்�ைறியலிலுள்ளெர். 
81 ற்பருக்கு எதி்ரா� �ம்்பஹா, த�ாழும்பு, �ண்டி, 
குருணா�ல், புத்ெ்ளம் நுவத்ரலியா, ைட்க்�்ளபபு 
ைற்றும் ற��ாமே றைல் நீதிைனேங�ளில் 27 வழக்கு-
�ள இதுவம்ர தொ்்ரப்படடுள்ளெ.  

இநநிமேயில் �நறெ�ந்பர்�ளில் 52 ற்பர் தவளிநா-
டு�ளி லிருநது, இேஙம� வி�ா்ரமண அதி�ாரி�ளின 
ற�ாரிக்ம��ளுக்கு அமைய ்பயங�்ரவாெ ைற்றும் 
அடிப்பம்வாெ த�யற்்பாடு�ளு்ன தொ்ர்பு்பட -்
ொ� �நறெ�த்தில் நாடு �்த்ெப்படடு ம�து த�ய்யப-
்பட்ொ� சிற்ரஷ் பி்ரதிப த்பாலிஸ் ைாஅதி்பர் அஜித் 
ற்ராஹெ குறிபபிட்ார்.  அ்ர�ாங� ெ�வல் திமணக்-
�்ளத்தில் (12) நம்த்பற்ே, உயிர்த்ெ ஞாயிறு திெ 
ெற்த�ாமே குண்டுத் ொக்குெல்�ள தொ்ர்பில் �மூ�த்-
தில் நிேவும் ்பே �ருத்துக்�ளுக்கு தெளிமவ வழஙகு-
வெற்�ா� ஏற்்பாடு த�ய்யப்பட் விற�் த�ய்தியா்ளர் 
�நதிபபில் �ேநதுத�ாண்டு, ஊ்�வியோ்ளர் ஒருவரின 
ற�ளவிக்கு ்பதிேளிக்ம�யில் அவர் இெமெத் தெரிவித்-
ொர்.   

இெனற்பாது தொ்ர்நதும் ெ�வல்�ம்ள தவளிப்படுத்-
திய அஜித் ற்ராஹெ,  

 ‘எம்மை த்பாறுத்ெவம்ர இத்ொக்குெல்�ளின பி்ரொெ 
சூத்தி்ரொரி தந்ள்பர் தை்ளேவிறய. �்நெ 2016 ஜூன 14 
ஆம் தி�தி  ஸஹ்ரானுக்கு தந்ள்பர் தை்ளேவி ஒரு ‘த்பன 
டம்ரமவ  ்  த�ாடுத்துள்ளார். �ட்ாரிலிருநது வநறெ 
அவர் இெமெச் த�ய்துள்ளார். அதிலிருநெ வி்யங�-
ம்ளப ்பார்த்றெ ஸஹ்ரான அடிப்பம்வாெத்தின்பால் 
த�னறுள்ளொ� நம்்பப்படுகிேது.  இவவாோெ நிமேயில், 
ொக்குெலின பினெர் வி�ா்ரமணயா்ளர்�ள, தவளிநாடு�ளி-
லிருநெ ்பயங�்ரவாெ ைற்றும் அடிப்பம்வாெ த�யற்்பாடு-
�ளு்ன தொ்ர்பும்ய 52 ற்பம்ர நாடடுக்கு அமழத்து 
வநது ம�து த�ய்து வி�ாரித்துள்ளெர். ஐக்கிய அ்ரபு அமீ-
்ர�ம், �ட்ார், �வூதி அற்ரபியா, ்பாகிஸ்ொன ஆகிய நாடு-
�ளிலிருநறெ இநெ 52 ற்பரும் அமழத்து வ்ரப்பட்ெர்.  
அத்து்ன இதுவம்ர, இநெத் ொக்குெலு்ன தொ்ர்பு-
ம்யவர் �ளின 365 மில்லியன ரூ்பா த்பறுைதியாெ 
அம�யும், அம�யா த�ாத்துக்�ள அ்ரசு்மையாக்�ப-
்படடுள்ளெ. அத்து்ன 165 மில்லியன ரூ்பா ்பணமும் 
அ்ரசும்மையக்�ப்படடுள்ளது. இெற்கு றைேதி�-
ைா�, இநெத் ொக்குெலு்ன தொ்ர்பு்பட்ொ� �நறெ-
�த்தில் 68 ந்பர்�ள, ெம் த�ய்யப்பட்வர்�ளின ்பட-
டியலில் இமணக்�ப்படடுள்ளத்ரெ தெரிவித்ொர்.

தகாழும்பு வீட்டிலிருநது...
்பயன்படுத்திய த�ாழும்பு, த்பஜட வீதியில் அமைநதுள்ள 

வீடம், ஜொதி்பதி ்பெவியிலிருநது ஓய்வுத்பற்ே பினெரும் 
தொ்ர்நதும் அவருக்கு த�ாநெைாக்கிக்த�ாளளும் வம�யில் ்பயன-
்படுத்தி வநதுள்ளார். 

இெற்கு அமைச்�்ரமவ ஊ்ா� முனதெடுக்�ப்பட் தீர்ைாெத்-
துக்கு உயர் நீதிைனேம் �்நெ ைார்ச் 29 ஆம் தி�தி இம்க்�ாேத் 
ெம் உத்ெ்ரவு பிேபபித்ெது.   

்பத்ைன சூ்ரற�ெ ெமேமையிோெ ய�நெ ற�ாொத�ா், ைஹிநெ 
�ையவர்ெெ ஆகிய நீதிய்ர�ர்�ம்ள உள்ள்க்கிய நீதிய்ர�ர்�ள 
குழாறை இநெ இம்க்�ாே ெம் உத்ெ்ரமவப பிேபபித்ெது.   

இநெ இம்க்�ாே ெம் உத்ெ்ரவு, பிேபபிக்�ப்பட் திெைாெ 
ைார்ச் 29 ஆம் தி�தியிலிருநது நானகு வா்ரங�ளின பினெர் அமுோ -
கும் வித்தில் பிேபபிக்�ப்பட்து.   

அெொல் த்பஜட வீதி வீடடில் தொ்ர்நது முனொள ஜொதி்பதி-
யால் ெஙகியிருக்� முடியாெ நிமே ஏற்்பட்மெயடுத்து, புத்ொண் -
டின பினெர் அவர் அவவீடடிலிருநது தவளிறயறுவொ� அறிவித் -
துள்ளார்.   

 முனொள ஜொதி்பதி மைத்திரி்பாே சிறிற�ெவுக்கு த�ாழும்பில் 
ைற்தோரு வீடம் அ்ர�ாங�ம் வழஙகியுள்ளது்ன, த்பஜட வீதி 
வீடம் விடடு அவர் தவளிறயறி, அ்ரசு வழஙகும் புதிய வீடடில் 
ெங�வுள்ளார்.  

ந�றறு மு்தல் விநேட...
 இேஙம� ற்பாக்குவ்ரத்துச் �ம்பக்கு த�ாநெைாெ 200 றைேதி� 

்பஸ்�ம்ள றநற்மேய திெம் ற�மவயில் ஈடு்படுத்தியொ� அவர் குறிப-
பிடடுள்ளார்.   

 இனறு ்பயணி�ள ற்பாக்குவ்ரத்மெ முற்ோ� வழமைக்கு த�ாண்டு 
வ்ர முடியுதைெ அவர் நம்பிக்ம� தவளியிடடுள்ளார்.   

 இறெறவம்ள, நா்்ளாவிய ரீதியா� ெைது �ங�த்துக்கு உரித்ொெ 
்பஸ்�ளில் 1,500 ்பஸ்�ம்ள ைாத்தி்ரறை றநற்று ற�மவயில் ஈடு்படுத்ெ 
தீர்ைானித்ெொ� இேஙம� ெனியார் ்பஸ் உரிமையா்ளர்�ள �ங�ம் தெரி-
வித்துள்ளது.   

 டீ�ல் இனமையால் ்பஸ் ற்பாக்குவ்ரத்மெ உரிய வம�யில் முனதெ-
டுக்� முடியாதுள்ளொ� அநெ �ங�த்தின ெமேவர் த�முனு விறஜ்ரத்ெ 
தெரிவித்துள்ளார்.   

 இறெறவம்ள, ்ரயில் ற்பாக்குவ்ரத்மெ நாம்ள 18 ஆம் தி�தி முெல் 
வழமைக்கு த�ாண்டு வ்ர முடியுதைெ ்ரயில்றவ திமணக்�்ளம் தெரி-
வித்துள்ளது.   

 அதுவம்ர தூ்ர ற�மவ ்ரயில்�ள ைாத்தி்ரம் றந்ர அட்வமணக்கு 
அமைய ற�மவயில் ஈடு்படுதைெ ்ரயில்றவ திமணக்�்ளத்தின பி்ரதி 
த்பாது மு�ாமையா்ளர் �ாமினி த�ெவி்ரத்ெ தெரிவித்துள்ளார்.   

 நாம்ள 18 ஆம் தி�தி வம்ர அலுவே� ்ரயில்�ம்ள ்பயணி�ளின 
றெமவப்பாடு�ளுக்�மைய முனதெடுக்�வுள்ளொ� அவர் குறிபபிட-
டுள்ளார்.  

அ்ர�ாங�த்துக்கும் ஜொதி்பதிக்கும் எதி்ரா� 
முனமவக்�ப்ப்வுள்ள நம்பிக்ம�யில்ோப 
பிற்ர்ரமண ைற்றும் குற்ேப பிற்ர்ரமண என-
்பவற்மே �்பாநாய�ரி்ம் ம�யளிப்பமெ 
ஒருவா்ரம் பிற்ற்பா்வுள்ளொ� எதிர்க்�டசி 
தெரிவித்துள்ளது.   ெற்ற்பாமெய த்பாரு்ளாொ்ர 
இனெல்�ளுக்குத் தீர்வு �ாணும் றநாக்கில் �ர்-
வறெ� நாணய நிதியத்து்ன நம்த்பேவுள்ள 
�ேநதும்ரயா்லுக்கு அது றந்ரடி ொக்�ம் 
த�லுத்துதைெ த்பாரு்ளாொ்ர நிபுணர்�ள 
முனமவத்ெ வி்யங�ம்ள �ருத்திற் த�ாண்டு 
இநெத் தீர்ைாெம் எடுக்�ப்படடுள்ளது.   அ்ர-
�ாங�த்துக்கும் ஜொதி்பதிக்கும் எதி்ரா� 
முனமவக்�ப்ப்வுள்ள நம்பிக்ம�யில்ோப 

பிற்ர்ரமண ைற்றும் குற்ேப பிற்ர்ரமண என-
்பெவற்மே அடுத்ெ ்பா்ராளுைனே வா்ரத்தில் 
�்பாநாய�ரி்ம் ம�யளிக்� எதிர்க்�டசி திட -்
மிடடிருநெது.  

 அெற்�ாெ பிற்ர்ரமண�ளில் ஐக்கிய ைக்�ள 
�க்தி ெமேமையில் ம�தயாப்பமிடும் ந -்
வடிக்ம��்ள முனதெடுக்�ப்படுகினேெ. 
அவற்றில் எதிர்க்�டசித் ெமேவர் �ஜித் பிற்ர-
ைொ� ம�தயாப்பமிடடுள்ளார்.   அறெறந்ரம், 
அ்ர�ாங�த்துக்கு எதி்ராெ நம்பிக்ம�யில்ோப 
பிற்ர்ரமணயில் ெமிழ் றெசிய ைக்�ள முனெ-
ணியின ெமேவர் �றஜநதி்ரகுைார் த்பானெம்-
்பேம், அென த�யோ்ளர் த�ல்வ்ரா�ா �றஜநதி-
்ரன ஆகிறயார் ம�தயாப்பமிடடுள்ளெர்.  

நம்பிக்கையில்லா மற்றும் குற்்ற
பிரேே்ைகைள் ்கையளிப்பு தலாமதம்

 IMF உடனான பேச்சுவார்த்தை்ை ோதிக்குமாம்  

்தமிழர நபரம் நபசும் ்தருணம்...
தொ்ர் ற்பா்ராட்ம் றைற்த�ாளளும் 

�ாணாைல் ஆக்�ப்பட்வர்�ளின உேவிெர்�ள 
தெரிவித்ெெர்.

வவுனியாவில் தொ்ர் ற்பா்ராட்த்தில் ஈடு-
்படடு வரும் �ாணாைல் ஆக்�ப்படற்ாரின உே -
விெர்�ள (15) 1881 ஆவது நா்ளா�வும் பி்ரொெ 
ெ்பாே�த்துக்�ரு�ாமையில் ற்பா்ராட்த்தில் 
ஈடு்படடு வருகினேெர். வரு்பபிேபம்பயிடடு 
ஏற்்பாடு த�ய்திருநெ �வெயீர்பபு ற்பா்ராட்த் -
தினற்பாறெ இவவாறு தெரிவித்ெெர்.

தொ்ர்நது �ருத்து தெரிவித்ெ அவர்�ள…..
த�ாழும்பிலுள்ள ெமிழ் இம்ளஞர்�ள, 

சிங�்ள இம்ளஞர்�ளின பு்ரடசியின மீது 
த�ாண்் �ாெல், ெமிழர்�ளுக்கு எநெ விடிமவ -
யும் த�ாண்டு வ்ராது. அது ெமிழர்�ளின துன -
்பங�ம்ள ஒழிக்�ாது, ஒற்மேயாடசிமய றைலும் 
வலுப்படுத்தும்.

“த�ாழும்பில் ஒற்றுமை” எனே த்பயரில், 
இேஙம�க்கு எதி்ரா� சுைத்ெப்படடுள்ள ற்பார்க் -
குற்ேங�ளிலிருநது விடு்படுவெற்கு சிங�்ள 
சிநெமெக் குழுவின உத்தியா� கூ் இது 
இருக்�ோம். வ்க்கு, கிழக்கில் எநெதவாரு 
ெமிழர்�ளும் அ்ர�ாங�த்துக்கு எதி்ரா� த்பாரு -
்ளாொ்ர ஆர்ப்பாட்ம் த�ய்யவில்மேதயன்பது 
குறிபபி்த்ெக்�து.

இேஙம� இனறு ்பேவீெைா� உள்ளது, 
உணவு இல்மே, ்பணம் இல்மே, த்பரும் -
்பாோெ த்பாரு்ளாொ்ர ந்வடிக்ம��ள 
மு்ஙகியுள்ளெ. இது ைற்ே நாடு�ளுக்கு �ந -
மெப்பஙம� இழக்கிேது. இேஙம�யால் தவளி -
நாடடு �்மெ த�லுத்ெ முடியவில்மே. இேங -
ம�யின எதிர்�ாேம் �ர்வறெ� நாணய நிதியம் 
ைற்றும் அதைரிக்�ா, ஐற்ராபபிய ஒனறியம் 
ைற்றும் இநதியா ற்பானே ்பணக்�ா்ர நாடு�ளில் 
ெஙகியுள்ளது.

எெறவ ெமிழ் ்பா்ராளுைனே உறுபபிெர்�ள 
இநதியா, அதைரிக்�ா ைற்றும் ஐற்ராபபிய ஒனறியத்-
து்ன த்பாது வாக்த�டுபபு அல்ேது சுெநதி்ர ஆட-
சிக்�ாெ ற்ப்ரம் ற்ப�மே முனதெடுக்�றவண்டும். 
வாக்குறுதி�ம்ள நிமேறவற்றும்்படி இநெ நாடு�ளி-
்ம் ற�ட� றவண்டும். ெமிழர்�ளுக்�ாெ நி்ரநெ்ரத் 
தீர்மவ எடடுவெற்கு, இநெ நாடு�ள இேஙம�யு-
்ன ற்ப்ரம்ற்ப� இதுறவ சிேநெ ெருணம் என்பமெ 
அவர்�ளுக்குத் தெரியப்படுத்துங�ள.அல்ேது அவர்-
�ளின எம்.பி. ்பெவி�ம்ள இ்ராஜிொைா த�ய்வ-
ெற்�ாெ கி்ளர்ச்சிமய முனதெடுத்து, அதைரிக்�ா, 
ஐற்ராபபிய ஒனறியம் ைற்றும் இநதியாவு்ன ெமி-
ழர்�ள �ார்பில் வாொ்க்கூடிய சிே புதிய துணிச்�-
ோெ இம்ளஞர்�ம்ள த�ாண்டுவ்ர றவண்டு -
தைனறும் அவர்�ள தெரிவித்துள்ளெர்.

ஓரிரு �ாட்களில்...
ஸ்ொபிக்�ப்படும். இம்க்�ாே அ்ர-
�ாங�த்மெ ஸ்ொபிப்பது ெற்ற்பா-
மெய பி்ரச்சிமெ�ளுக்குத் தீர்வா� 
அமையாது. அ்ரசியல் ஸ்தி்ரத்ெனமை-
யிோெ நிமேயாெ அ்ர�ாங�த்மெறய 
�ர்வறெ� அமைபபுக்�ள வலியுறுத்-
தியுள்ளொ� முனொள அமைச்�ர் 
்ரறைஷ ்பத்தி்ரண தெரிவித்ொர்.   

எரித்பாருள, எரிவாயு ைற்றும் மின-
விநிறயா� ற�மவ �ட்மைபபில் 
றொற்ேம் த்பற்றுள்ள பி்ரச்சிமெக்கு 
இனனும் ஓரிரு நாட�ளில் தீர்வு 
த்பற்றுக்த�ாள்ள முடியும். 20 நாட-
�ளுக்குத் றெமவயாெ த்பற்றோல், 
08 நாட�ளுக்கு றெமவயாெ டீ�ல் 
இேஙம� த்பற்றோலிய கூடடுத்ொ-
்பெத்தின ம�யிருபபிலுள்ளது.  

எரித்பாருள ெடடுப்பாடு ஏற்்ப -
டும் எனே அச்�த்திலும், ஒரு சிே்ரது 
ெவோெ பி்ர�ா்ரங�ளிொலும் த்பாது -
ைக்�ள றெமவக்கு றைேதி�ைா� 
எரித்பாரும்ள ற�மித்துக் த�ாள -
கிோர்�ள.   ைருநதுப த்பாருட�ள 

த�ாளவெவுக்கு துரிெ ந்வடிக்ம�-
�ள முனதெடுக்�ப்படடுள்ளெ. 
மினவிநிறயா� �ட்மைபபில் 
றொற்ேம் த்பற்றுள்ள பி்ரச்சிமெக்கு 
நாம்ள 18ஆம் தி�திக்கு பினெர் 
நி்ரநெ்ரத் தீர்வு �ாண முடியுதைெ 
இேஙம� மின�ா்ர �ம்பயும், 
த்பாதுப்பயன்பாடடு ஆமணக்கு-
ழுவும் அறிவித்துள்ளது. �மூ� �ட -
்மைபபில் றொற்ேம் த்பற்றுள்ள 
பி்ரச்சிமெக்கு இம்ைாெ �ாேத்தில் 
நி்ரநெ்ர தீர்வு �ாண முடியும்.  

இம்க்�ாே அ்ர�ாங�ம் அமைப-
்பது குறித்து ெற்ற்பாது அ்ரசியல் 
ைட்த்தில் இருறவறு்பட் 
நிமேப்பாடு�ள �ாணப்படுகின -
ேெ. இம்க்�ாே அ்ர�ாங�த்துக்கு 
ஒத்துமழபபு வழங�ப ற்பாவதில் -
மேதயெ பி்ரொெ எதிர்க்�டசி�ள 
தவளிப்பம்யா� அறிவித்துள்ள -
மெயடுத்து இம்க்�ாே அ்ர�ாங�ம் 
குறித்து தொ்ர்நது �வெம் த�லுத் -
துவது ்பயெற்ேதெனோர்.

IMF இடம் 04 பில்.தடாைவர...
அைரிக்�ா றநாக்கி ்பயணிக்�வுள -

்ளது.  
நிதி அமைச்�ர் அலி �பரி ெமே-

மையிோெ தூதுக்குழுறவ இவவாறு 
அைரிக்�ாவின தவாசிங்ன ந�ம்ர 
றநாக்கி ்பயணிக்�வுள்ளது்ன 
அநெக் தூதுக் குழுவில் ைத்திய 
வஙகி ஆளுநர் �ோநிதி நநெோல் 
வீ்ரசிங�, நிதி அமைச்சின த�ய -
ோ்ளர் ற�.எம்.எம். சிறிவர்த்ெெ 

ஆகிறயார் உள்ள்ஙகுகினேெர்.  
இத் தூதுக் குழு, தவாசிங்ன 
ந�ரில் 05 நாட�ள ெஙகியிருநது 
இேஙம�யின த்பாரு்ளாொ்ரத்மெ 
மீண்டும் ஸ்தி்ரைாெ நிமேக்குக் 
த�ாண்டு வருவெற்கு றைற் -
த�ாள்ள றவண்டிய ந்வடிக்ம��ள 
தொ்ர்பில் ற்பச்சுக்�ம்ள முன -
தெடுக்�வுள்ளமை குறிபபி்த்ெக் -
�து.  

தியாக வாழ்வின் தபறுமதிவய... 
ஞாயிறு ்பண்டிம�மய இனறு உேத�ஙகிலு-

முள்ள கிறிஸ்ெவர்�ளு்ன இமணநது இேஙம�-
யில் வாழும் கிறிஸ்ெவ  ைக்�ளும் ைகிழ்ச்சியு்ன 
த�ாண்்ாடுகினேெர்.

உயிர்த்ெ ஞாயிறு ்பண்டிம�க்கு முன்பொ� 
கிறிஸ்ெவ ைக்�ள இறயசு கிறிஸ்து சிலுமவயில் 
அமேயப்பட் புனிெ தவளளி திெத்மெ அனுஷ-
டித்ெெர். அனமேய திெத்தில் கிறிஸ்ெவர்�ள 
கிறிஸ்துவின ்பாடு�ம்ளயும்  ை்ரணத்மெயும் 
அனுஷடித்ெெர்.

அறெற்பானறு தியா� வாழ்வின த்பறுைதி-
மயப ற்பானறே துணிவு ைற்றும் ்பேத்மெ வாழ்க் -
ம�யில் இமணத்துக்த�ாண்டு சிேநெ வாழ்க்ம� 
்பற்றி தியானிப்பெற்கு இனமேய நாள அமெவ-
ருக்கும் முக்கியைாெொகும்.

கிறிஸ்ெவ ைக்�ள விபூதிப புென தொ்ஙகி 
நாற்்பது நாட�ள ்பல்றவறு ஒறுத்ெல்�ம்ள றைற் -
த�ாண்டு த�்ப, ெ்ப உ்பவா� ைற்றும் புண்ணிய �ாரி -

யங�ம்ள  த�ய்வதில் இநெ நாட�ம்ள அனு�ரிக் -
கினேெர்.

அறெற்பானறு �மூ�த்மெ அநெ�ா்ரத்துக்குள-
்ளாக்கும் றைா�ைாெ �க்தி�ளிலிருநது மீட்பெற்கு 
உயிர்த்ெ ஞாயிறு ஒளி ைக்�ளுக்கு வழி�ாடடுகி-
ேது.

�மூ�த்துக்�ாெ நீதி, ைனிெத்ெனமை ைற்றும் 
அனபுக்�ா� ெைது வாழ்மவ அர்ப்பணித்ெ 
இறயசு கிறிஸ்து உேகுக்கு வழஙகியுள்ள முன-
ைாதிரியாெ வாழ்க்ம� ைாற்ேத்மெ அனு்பவைா -
�க் த�ாண்டு ��வாழ்வு ைற்றும் அனனிறயானய 
அனபு்ன வாழ்க்ம�மய முனதெடுத்துச் த�ல் -
வெற்கு கிறிஸ்ெவ ைக்�ளுக்�ா� ொம் பி்ரார்த்திப-
்பொ� பி்ரெைர் றைலும் தெரிவித்துள்ளார்.

இேஙம�யில் வாழும் அமெத்து கிறிஸ் -
ெவ ைக்�ளுக்கும் ெைது உயிர்த்ெ ஞாயிறு திெ 
்பண்டிம� வாழ்த்துக்�ம்ளயும் பி்ரெைர் தெரிவித்-
துக் த�ாண்டுள்ளார்.

இைஙவகக்கு நமலும்...
நகாரியுள்்தாக கடந்த மா்த்ததில் தேய்தி தவளியிட்டிருந்தது.   

நகாதுவம மா, ்தானிய வவககள, சீனி, மருநது உளளிட்ட அ்ததியா -
வசிய தபாருட்கவ் இ்றக்குமதி தேய்வ்தறகான இைஙவகயின் புதிய 
கடன் நகாரிக்வகவய நிவ்றநவறறுவ்தாக, இநதிய அதிகாரிகள உறு -

�ாவ் திஙகள மு்தல்...
 எவவா்றாயினும், உைக ேநவ்தயில் ேவமயல் 

எரிவாயு விவைகள அதிகரி்த்த நபாதிலும் இைஙவக-
யில் விவை அதிகரிக்கப்படாவம, கடந்த இரண்டு 
மா்தஙக்ாக நபாதிய �ாணயக் கடி்தஙகள வழங-
கப்படா்த்தாலும், பண்டிவகக் காை்ததில் ந்தவவ அதிக-
ரி்த்த்தாலும் ்தறநபாது அவன்தது ேவமயல் எரிவாயு 
வகயிருப்புகளும் தீரநதுவிட்ட்தாக நிறுவனம் சுட்-

டிக்காட்டியுள்து. இ்தனால் கடந்த மாரச் மா்த்ததில் 
மட்டும் இநநிறுவனம் 2,600 மில்லியன் ரூபா �ஷ்-
ட்தவ்தச் ேநதி்ததுள்து.   இவவா்றான நிவையில் 
எரிவாயு விநிநயாகம் நிறு்த்தப்பட்டு ந�றறு முன்தி-
னம் இம்மா்தம் 13 �ாட்களில் 8,00,000 ேவமயல் 
எரிவாயு தகாளகைன்கள ேநவ்தக்கு விநிநயாகிக்கப்-
பட்டுள்்தாக லிட்நரா நிறுவனம் த்தரிவி்ததுள்து. 

நாட்டின் நிலைலை மைலும் மைாசைலைய  
ஆர்ப்ாட்ைங்கள் வழிவகுத்து விைக் கூைாது! ...

சக்திகள் தமக்கு சாதகமாகப் பயனபடுத்தி இனறு மக்களை அரசாஙகத்துக் -
கும், அரசாஙகத்தின தளைவரான ஜனாதிபதிக்கும் எதிராக தூண்டி விட்டுள்ைன. 
இதுவவ வவளிப்பளையான உண்ளம.  

ஆனாலும் அரசாஙகவமன்ற ரீதியில் கைன வபற்றாவது, மக்கைது வபாருைா -
தார சுளமளய குள்றத்து அவரகைது அன்றாைத் வதளவகளுக்கான அத்தியாவசி -
யப் வபாருட்களை வழஙகுவது அரசின கைளமயாகும். அநத விையத்தில் ஏறபட்டு 
வரும் காைதாமதம், மக்களை வமலும் சலிப்பளைய ளவப்பதாகத் வதானறுகி்றது.  

சரவவதச நாணய நிதியம், ஆசிய அபிவிருத்தி வஙகி, உைக வஙகி வபான்ற நிறு -
வனஙகளிைம் கைன வபற்றாவது மக்கைது வதளவகளை நிள்றவவற்ற வவண்டிய 
வபாறுப்பு அரசாஙகத்ளத சாரநதது. இநத விையத்தில் ‘தூரதிருஷ்டியான வபாரு -
ைாதார ஆளுளமளய’ ளகயாை அரசாஙகம் தவறி விட்ைவதனறு கூ்றப்படுவளத 
நிராகரிக்க முடியாமலுள்ைது.  இருநத வபாதிலும், அரசாஙகம் நாட்டில் தறவபாது 
காணப்படுகின்ற வபாருைாதார சுளமக்கு வமைதிகமாக இநதியாவிைமிருநது 
கைனகளைப் வபறறு வதளவயான அத்தியாவசிய வபாருட்களை வகாள்வ -
னவு வசய்து, எரிவபாருட்களையும் இ்றக்குமதி வசய்து மக்களுக்கு நிவார -
ணத்ளத வழஙகி வருகி்றது. எனவவ நாட்டு மக்கள் எமது நாட்டின இனள்றய 
நிளைளமளய நனகுணரநது, வபாறுளமயுைன விையஙகளைக் ளகயாை 
வவண்டும்.  

எமது நாடு வகாவரானா ளவரஸ் தாக்கத்தினால் சுமார இரண்டு வருைஙகள் 
முைஙகிக் கிைநதது. நாடு தறவபாது மீண்வைழுநது வருளகயில், உைக யுத்தமாக 
மாறிவிடுவமா என அஞ்சிக் வகாண்டிருக்கும் ரஷ்ய - உக்ளரன நாடுகளுக்கிளை -
வயயான யுத்தம் வவடித்தது. அநத யுத்தமானது எமது நாட்டின வபாருைாதார 
அபிவிருத்திளயயும் ஆட்ைம் காண ளவத்துள்ைது. எனவவ இனள்றய இக்கட் -
ைான நிளைளமளய மக்கள் நனகுணரநது வபாறுளம காப்பது அவசியம். எமது 
தாய்நாட்டுக்காக சிை விையஙகளை விட்டுக்வகாடுத்து அரப்பணிப்புைன வசயற -
பை வவண்டிய தருணம் இதுவாகும்.  

எதிரணியின வகாள்ளகயானது ஆட்சிளய ளகப்பறறுவதாகவவ எவவவளையி -
லுமுள்ைது. அதறகாக அவரகள் மக்களைத் தூண்டி விட்டு எநத எல்ளைக்கும் 
வகாண்டு வசல்வதறகுப் பினனிறக மாட்ைாரகள். ‘இக்களரக்கு அக்களர பசளச’ 
எனறு நம்பி, மக்கள் ஒருவபாதும் தமது நிதானத்ளத இழநது விைக் கூைாது. 
கைநது வநத காைத்தில் எநதக் கட்சியின அரசாஙகம் மக்களுக்கான பணிகளை 
உரியபடி ஆறறியது எனபளத மக்கள் சிநதித்துப் பாரக்க வவண்டும்.  

வகாடிய யுத்தம் இைம்வபற்ற காைத்தில் நாடு துனபத்தில் மூழ்கி நின்ற வபாது 
அரசாஙகம் அனள்றய சவால்களை துணிவுைன எதிரவகாண்ைது எனபளத மக்கள் 
ம்றநது விைைாகாது. ‘உசுப்பி விடும்’ எதிரக்கட்சிகளின அரசியலுக்குள் நாட்டு மக்கள் 
ஒருவபாதும் சிக்கி விைக் கூைாது எனபவத எஙகள் கருத்தாகும். 

Y¯}‹YMv Rv£l³£¹|x
fkj;njhopy; mikr;R

Ministry of  Agriculture
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கே: அண்மையில் ந்ைபெற்ற 
அரசாஙேக் குழுக் கூடைத்தில் 

எடுக்ேபெடை முடிவுேள் எ்ை?
பதில்: நாட்டில் நிலவும் எரிபபாருள், 

சமையல் எரிவாயுத் தட்டுபபாடு, மின் -
பவட்டு உள்ளிட்்ட வி்டயங்கள் குறித்துக் 
்கலந்தும்ரயா்டபபட்்டது. ததமவயான 
அளவு இ்ரசாயன உ்ரங்கமள இறக்குைதி 
பசயவதற்கு அனுைதி வழங்கபபட்்டது்டன், 
தசதன உ்ரங்கமள இறக்குைதி பசயவமத 
ஊக்குவிக்கும் வம்கயில் அறிவுறுத்தல்்க-
ளும் வழங்கபபட்்டன. எரிபபாருள் சிக்்க -
மலத் தீரபபதற்கும், இந்தியக் ்க்டன் வரியின் 
கீழ் எரிபபாருமள இறக்குைதி பசயவதற் -
குத் ததமவயான ஒதுக்கீடு்கமளக் ்கண்ட -
றிய முன்னுரிமை அளிக்குைாறும் த்கட்டுக் 
ப்காள்ளபபட்்டது.

இறக்குைதி பசயயபபட்்ட எரிபபா-
ருள் இருபபு்களில், மின்சா்ரத் துமறக்கு 
தபாதுைான எரிபபாருமள வழங்க அறி -
வுறுத்தபபட்்டது. மீதித் பதாம்கமயத் 
ததமவயான ைருந்து்களின் இறக்குைதிக்குப 
பயன்படுத்துவது பற்றியும் ஆ்ராயபபட்்டது. 
தைலும், புதிய அமைசச்ரமவ இன்னும் நிய -
மிக்்கபப்டவில்மல. பா்ராளுைன்றத்தில் 113 
உறுபபினர்களின் ஆத்ரமவக் ்காணபித்து 
அ்ரசாங்கத்மத அமைக்்க வருைாறு அ்ரசாங-
்கம் பகி்ரங்க அமழபபு விடுத்தது. பி்ரதைர 
உட்ப்ட அ்ரசாங்கத்மத அவர்களி்டம் ஒப -
பம்டபதபாம் என்று பி்ரதைர கூ்ட ஒபபுக் 
ப்காண்டார.

இல்மலபயனில் எதிரக்்கட்சி்களு்டன் 
இமைந்து கூட்்டணி ஆட்சி அமைக்்க 
வாயபபு உள்ளது. அபதபாது கூட்்டணி ஆட் -
சியில் இமைபவர்களுக்கு அமைசசுப பதவி -
்கள் வழங்கபபடும். சுற்றுலாப பயணி்களின் 
வரும்கயும் பவளிநாட்டுப பைம் அனுப -
புதலும் குமறந்துள்ளன. அதததவமள, 
ப்காவிட்-19 பதாற்றுதநாயால் பலர தவமல 
இழந்துள்ளனர. இதன் விமளவா்க, உல்கப 
பபாருளாதா்ரத்தில் ஏற்பட்்ட பநருக்்கடியின் 
தாக்்கம் இஙகும் உை்ரபபட்டுள்ளது.

தற்தபாது சுற்றுலாப பயணி்களின் வரும்க 
்கணிசைான அதி்கரிபமபக் ்காட்டியுள்ளது 
ைற்றும் ஒவபவாரு ைாதமும் 100,000 சுற் -
றுலாப பயணி்கள் இலஙம்கக்கு வருகிறார -
்கள். பவளிநாட்டு தவமலவாயபபிற்்கா்க 
பவளிதயறுபவர்களின் எணணிக்ம்கயும் 
அதி்கரித்துள்ளததாடு, அடுத்த மூன்று நான்கு 
ைாதங்களுக்குள் அவர்களது பைம் நாட் -
டிற்கு வந்து தசரும். அபதபாதுதான் இந்தப 
பி்ரசசிமனக்கு உரிய தந்ரத்தில் தீரவு ்காை 
முடியும்.

சரவததச நாைய நிதியம் ைற்றும் உல்க 
வஙகியின் உதவியு்டன் இந்த பநருக்்கடிமய 
எம்ைால் சைாளிக்்க முடியும். இருபபினும், 
இந்த பநருக்்கடிமய சைாளிக்்க சிறிது ்காலம் 
எடுக்கும். இந்த பநருக்்கடியான சூழமல 
நாம் எதிரப்காள்ள தவணடியிருக்கும் 
என்பமத எதிரக்்கட்சி்கள் அறிந்திருந்ததால், 
எபபடியாவது ைக்்கமளத் தூணடி விட்டு 
ஏப்ரல் 3 ஆம் தி்கதி வீதிக்குக் ப்காணடு வந் -
தனர.

கே: பொதுஜன பெரமுனவின் 40 
ொராளுமைன்்ற உறுபபினரே-

ள் சுயாதீனமைாேச் பசயறெடுைதாே 
அறிவித்துள்்ளனர. இவைா்றான 
நி்ையில் அரசுக்குப ொராளுமைன்்ற-
த்தில் பெருமொன்்மை உள்்ளதா?

பதில்: ஆம், இன்னும் அ்ரசாங்கத்தி்டம் 
பபரும்பான்மை உள்ளது, எங்களி்டம் 118 
உறுபபினர்கள் உள்ளனர. பபாதுஜன பப்ர -

முனவின் பா்ராளுைன்ற உறுபபினர்கள் சிலர 
அ்ரசாங்கத்தில் இருந்து விலகி பா்ராளுைன்-
றத்தில் சுயாதீனைா்க பசயற்பட்்டமைக்கு 
நியாயைான ்கா்ரைங்கள் உள்ளன. அவர்க-
ளின் பி்ரசசிமன்களுக்கு தீரவு கிம்டத்தால், 
சில சையங்களில் அவர்கள் மீணடும் அ்ரசாங-
்கத்து்டன் ம்கத்காரபபார்கள்.

கே: பிரதமைர ெதவி விைேவில்்ை 
என்்றால், அ்மைச்சர்ை 

ே்ைக்ேபெடைதாேக் ேருத முடியாது 
என சடை ைல்லுநரேள் சுடடிக்ோடடி-

யுள்்ளனர. இதுெறறி உஙேள் ேருத்து 
என்ன?

பதில்: இ்ராஜினாைாக் ்கடிதங்கமளப பி்ர -
தைரி்டம் ப்காடுத்தது தவறானது என சட்்ட-
நிபுைர்கள் வாதிடுகின்றனர. உணமையில், 
ஜனாதிபதி எந்த தந்ரத்திலும் அந்தக் ்கடி-
தங்களில் ம்கபயழுத்தி்டலாம் என்பதால் 
அவற்மற பி்ரதைரி்டம் ப்காடுத்ததாம். 
அமைசச்ரமவ ்கமலக்்கபபட்்ட பின்னர 
நான்கு புதிய அமைசசர்கள் பதவிப-
பி்ரைாைம் பசயது ப்காண்டனர. 
பா்ராளுைன்றம் ்கமலக்்கபபட்்டா-
லும் அடுத்த ததரதல் நம்டபப-
றும் வம்ர அமைசச்ரமவ பசயற்-
ப்ட முடியும். உணமையில், 
யா்ராவது 113 உறுபபினர்கள் 
இமைந்து ஆட்சி அமைக் -
கும்வம்ர பசயற்படும் திறன் 
எைக்கு உள்ளது.

நாம் அமனவரும் 
அமைசசுப பபாறுப-

புக்்கமள இ்ராஜினாைாச பசயய தவணடும் 
எனப பி்ரதைர முன்பைாழிந்தார. அபபடியா -
யின் பா்ராளுைன்றத்தில் பசயற்ப்ட முடியாது 
என்பதால், பி்ரதைர பதவி வில்கக் கூ்டாது 
என்று நாங்கள் முன்பைாழிந்ததாம். எனதவ, 
தற்தபாமதய பபாருளாதா்ர பநருக்்கடியில் 
இருந்து விடுபடும் திறன் பம்டத்தவர்க-
ளுக்கு அமைசசுப பதவி்கமள வழஙகுைா-
றும் பி்ரதைரி்டம் த்காரிக்ம்க விடுத்ததாம். 
்க்டந்த பல ஆணடு்களா்க நாட்ம்ட ஆட்சி 
பசயத பல்தவறு அ்ரசு்களின் கீழ் பசயற்பட்்ட 
அதி்காரி்களின் குமறபாடு்கள் ைற்றும் நிரவா-
்கப பிமழ்களுதை இந்த நிமலமை உருவா்கக் 
்கா்ரைைாகும். இந்த தவமற சரி பசயய எந்த 
தியா்கத்மதயும் பசயய தயா்ரா்க இருபபதா்க 
அமைசச்ரமவ பதரிவித்துள்ளது.

கே: எதிரக்ேடசிேள் 113 உறுபபி-
னரேளின் ஆதர்ைப பெறறு 

ஆடசிய்மைக்கும நி்ையில் இல்்ை. 
இந்நி்ை பதாைருமைானால் நாடடில் 
ஸ்திரமைற்ற நி்ை்மை ஏறெடுமைா?

பதில்: எதிரக்்கட்சி்கள் 113 உறுபபினர்க-
ளின் ஆதமவப பபற்று ஆட்சி அமைக்கும் 
நிமலயில் இல்மல என்றால், அதனால்தான் 
கூட்்டணி ஆட்சி அமைக்்கக் த்காரியுள்-
தளாம். ை்காநாயக்்க தத்ரர்கள் கூ்ட ஜனாதி-
பதிக்கு அனுபபி மவத்துள்ள ்கடிதத்தின் 
மூலம் தற்தபாமதய பபாருளாதா்ர பநருக்்க-
டிக்கு தீரவு ்காை கூட்்டணி அ்ரசாங்கத்மத 
உருவாக்குைாறு த்காரிக்ம்க விடுத்துள்ளனர.

்கடுமையான பபாருளாதா்ர பநருக்்கடி -
்களுக்கு ைத்தியில் ததரதலுக்குச பசல்லும் 
நிமலயில் நாங்கள் இல்மல. ை்காநாயக்்க 
தத்ரர்களினால் விடுக்்கபபட்்ட த்காரிக்-
ம்கமய அடுத்து, கூட்்டணி அ்ரசாங்கத்மத 
அமைபபதற்கு ம்கத்காரக்குைாறு பா்ரா -
ளுைன்றத்மத பி்ரதிநிதித்துவபபடுத்தும் 

அமனத்து அ்ரசியல் ்கட்சி்களுக்கும் ஜனாதி-
பதி அமழபபு விடுத்துள்ளார.

எனினும், ஐக்கிய ைக்்கள் சக்தி ைற்றும் 
ததசிய ைக்்கள் சக்தி என்பன ஜனாதிபதி -
யின் த்காரிக்ம்கமய நி்ரா்கரித்தன. நாட்டில் 
பநருக்்கடியான சூழமல உருவாக்கி தைது 
குறுகிய அ்ரசியல் தநாக்்கங்கமள நனவாக்்க 
தவணடும் என்பமததய அவர்கள் உணமை-
யில் விரும்புகின்றனர.

கே: பிரதான எதிரக்ேடசியான 
ஐக்கிய மைக்ேள் சக்தி மைறறும 

ஏ்னய எதிரக்ேடசிேள் கூடைணி 
ஆடசி அ்மைபெதறகு தயாராே 
இல்்ை என்்றால், தறகொது நிைவும 
பநருக்ேடிக்கு என்ன தீரவு?

பதில்: பா்ராளுைன்றத்தில் சுதயசமசயா்க 
ைாறிய பபாதுஜன பப்ரமுனவின் பா்ராளு-
ைன்ற உறுபபினர்களின் உதவியு்டன் நாங்கள் 
்காபந்து அ்ரசாங்கத்மத அமைக்்க தவணடும். 
அதுதவி்ர தவறு ைாற்றுவழி இல்மல.

கே: ஜனாதிெதியும அரசாஙேமும 
உைனடியாே ெதவி விைே 

கைணடுபமைனக் கோரி தறகொது 
நாை்ளாவிய ரீதியில் மைக்ேள் கொ-
ராடைஙே்்ள நைத்தி ைருகின்்றனர. 
இத்ன நீஙேள் எவைாறு ொரக்கி-
ன்றீரேள்?

பதில்: இந்தப தபா்ராட்்டங்களுக்குப 
பின்னால் சில அ்ரசியல் தநாக்்கங்கள் 
உள்ளன. தஜ.வி.பி.யின் தமலவர அனு்ரகு-
ைா்ர திஸாநாயக்்கவின் வா்கனத்தில் தமலக்்க-
வசம் அணிந்த நபர ஒருவர ஏறிச பசன்றமை 
எைக்கு சந்தத்கத்மத ஏற்படுத்துகிறது. 

இந்த 'பெல்பைட் கும்பல்' நாடு தழுவிய 
தபா்ராட்்டங்களுக்கு தமலமை தாஙகுவதும், 
பி்ரசசிமன்கமள உருவாக்குவதும் பவளிபப -
ம்டயானது. ஜனநாய்க ரீதியில் ஆட்சிக்கு வ்ர 
முடியாத அ்ரசியல் ்கட்சி்கள் நாட்டில் கிளரச -
சிமய உருவாக்கி ஆட்சிமயப பிடிக்்க முயல்-
கின்றன.

இந்தச பசயல்்களின் பின்னணியில் 
முன்னிமல தசாசலிசக் ்கட்சியும் உள்ளது. 
தைலும் அதன் உறுபபினர்கள் நாட்டில் 
பநருக்்கடியான சூழ்நிமலமய உருவாக்்க 
முயற்சிக்கின்றனர. ைக்்கள் அமைதியான 
முமறயில் தபா்ராட்்டத்தில் ஈடுபடும் தபாது, 
அந்த இ்டங்களுக்கு வந்து குழபபைான 
சூழ்நிமலமய ஏற்படுத்த முயற்சிக்கின்ற-
னர. பபரும்பாலான பகுதி்களில், இந்த 
பவளியாட்்கள் தபா்ராட்்டங்களில் ்கலந்து 
ப்காணடு ைக்்கமளத் தூணடிவி்ட முயற்சிக் -
கின்றனர. அமைதியான முமறயில் தபா்ராட் -
்டம் ந்டத்த ைக்்களுக்கு உரிமை உள்ளது. 
எவவாறாயினும், முன்னாள் 'யெபாலன' 
அ்ரசாங்கத்தின் ஆட்சிக் ்காலத்தில் நிலவிய 
நிமலமையும் இந்த நிமலமைமய உருவாக் -
குவதற்கு வழிவகுத்துள்ளமத அவர்கள் 
உை்ர தவணடும்.

2015 இல் இருந்து பபறபபட்்ட உள்நாட்டு 
ைற்றும் பவளிநாட்டு ்க்டமன மீளச பசலுத் -
துவதற்கு ப்டாலர்கள் ததமவபபடுகின்றன. 
இன்று நாம் ப்டாலர பநருக்்கடிமய எதிர -
ப்காணடுள்தளாம். இந்த பநருக்்கடியிலிருந்து 
விடுப்ட நாம் பதா்டஙகிய தவமலத்திட்்டங-
்கள் பவற்றியம்டகின்றன. நைது பசலவினங -
்கமளக் குமறத்து, நாட்டிற்கு ததமவயற்ற 
இறக்குைதிமய நிறுத்தியுள்தளாம். இருப-
பினும், இந்த முடிவு்கமளப பாரக்்க சிறிது 
்காலம் ஆகும். இந்த பநருக்்கடியில் இருந்து 
விடுபடுதவாம் என்று எதிரக்்கட்சி்களுக்கு 
பதரியும். அதனால்தான் ்கம்டசி தந்ரத்தில் 
இந்த நிமலமய உருவாக்்க முயன்றனர.

ஏப்ரல் மாதம் நல்்ல அதிர்ஷ்டமான கா்ல-
மாகும். ஜ�ாதி்ட சாஸ்தி்ரம் கூறுவது 
ஜ�ா்ல சூரியன் மீன ்ராசியிலிருந்து 

ஜமஷ ்ராசிக்கு சசல்வது சித்திர்ர மாதத்தில் 
ஆகும். சூரியனின் இந்த �யணத்ரத முன்னி -
றுத்தி விழாக்கரைக் சகாண்டாடுவது எமது 
க்லாசா்ரத்தின் ஒரு அம்சமாகும்.

சித்திர்ர மாதம் பிறந்தவு்டன் �ணடிரகக்-
கான சகாண்டாட்டஙகள் ஆ்ரம்பிக்கும். ம்ரங-
கள் பூக்கைால் பூத்துக் குலுஙகும். குயிலின் 
நாதம் புதுவரு்டத்தின் வருரகரய சிறுவர 
சிறுமியருக்கு உணரத்தும். �யிரகளில் இருந்து 
அறுவர்ட  ஜசகரிக்கப�டுவது்டன் ஜதாட்டஙகள் 
வைமாகி தானியஙகைால் நி்ரம்பும். �சுரம 
சித்திர்ர மாதத்தின் மகிழ்ச்சிரய ஜமலும் அதி -
கரிக்கும். பிள்ரைகள், உறவினரகள் மற்றும் 
அய்லாரு்டன் மகிழ்ச்சியாக களிப�து புதுவரு -

்டத்தின் பி்ரதான அம்சமாகும். உணவுகள் 
மற்றும் இனிபபுப �ண்டஙகள் விஜச்டமா-
கத் தயாரிக்கப�டும். சு�ஜவரையில் நாடு 
பூ்ராவும் ஒஜ்ர ஜந்ரத்தில் �ரழரமயான 
சம்பி்ரதாயஙகளின்�டி ஜவர்லகள் ஆ்ரம் -
பிக்கப�டும்.

பிறந்துள்ை புதுவரு்டம் இதுவர்ர வ்ர்லாற்-
றில் காணப�்டாத வரகயில் மாறி வருகிறது. 
க்டந்த இ்ரணடு வரு்டஙகைாக நாம் எணணியது 
ஜ�ால் புதுவரு்டம் அரமயவில்ர்ல. சகாவிட 
சதாற்று ஜமாசமாகப �்ரவி வந்த ஜவரையில் 
புதுவரு்ட சகாண்டாட்டம் என்�து மனதில் 
ஜதான்றிய ஜகள்வியாகும். ஜநாய்ப �யம் கணி -
சமான அைவு இபஜ�ாது குரறந்துள்ைது. 
மக்கள் வாழ்க்ரக சாதா்ரண நிர்லரமக்கு வந் -
துள்ைது. எவவாறாயினும் அதிர்ஷ்டத்ரத எதிர-
�ாரக்கும் எமது மனம் நிர்லயற்ற தன்ரமயில் 
உள்ைது.

எம் அரனவருக்கும் ஜவறுவிதமான அனு-
�வம் உள்ைது. விரதத்தது எமக்கு அறுவர்ட-
யாகக் கிர்டத்துள்ைது. ஒரு நா்டாக, சமூகமாக 
நாம் சிந்திக்க ஜவணடியுள்ைது. ஒவசவாருவர 

மீதும் வி்ரல் நீட்ட முடியும். விமரசனஙகளும் 
குற்றச்சாடடுகளும் அதிகமாகும். க்டந்த கா்லம் 
மீணடுசமாருமுரற எமக்கு ஏற்றவாறு உருவா -
காது.

எம்மால் சசய்யக் கூடிய ஒன்றுள்ைது. நாம் 
அரனவரும் ஒன்றிரணந்து எதிரகா்லத்ரத 
புதிதாக உருவாக்க ஜவணடும். அ்ரசியல்வாதிக-
ைாக எடுத்த தவறான முடிவுகள் என் முன்ஜன 
உள்ைன. அறிஞரகள், ச�ாருைாதா்ர நிபுணரக -
ளின் தவறுகள் அல்்லது ஜவணடுசமன்ஜற பின்-
�ற்றிய முரறகள் ஜதால்விக்கு கா்ரணசமனத் 
சதரிகின்றது.

சமூகத் தர்லவரகள் தஙகைது ச�ாறுப-
புகரை சரியான முரறயில் நிரறஜவற்ற-
வில்ர்ல. மதத்தர்லவரகள் நாடடில் மீள்உரு-
வாக்கத்ரத ஜநாக்காகக் சகாணடு பின்�ற்றிய 
முரறகள் பிரழயான விரைவுகரை ஏற்�டுத்-
தியுள்ைன. சமூகத்ரத புத்திசாலிகைாக்குவதில் 
ஊ்டகஙகள் சவற்றி ச�ற்றுள்ைனவா? சமூக 
ஊ்டகஙகள் ஏற்�டுத்தியுள்ை குழப� நிர்லரம 
�ாரிய சதால்ர்லக்குக் கா்ரணமாக அரமந் -
துள்ைது. இது இ்ரகசியமான வி்டயமல்்ல. 

கணணாடிக்கு முன்னால் நிற்க ஜவணடியது 
அய்லவ்ரல்்லர. ஜகள்வி ஜகடக ஜவணடியது 
முன்னால் உள்ைவரி்டம் அல்்ல என்�ரத கருத் -
தில் சகாள்ை ஜவணடும். நாம் அரனவருஜம 
ஒவசவாரு விதத்தில் அதன் �ஙகுதா்ரரகஜை.

மக்கள் சமூகம் சசய்துள்ை அறுவர்ட ச�ாரு-
ைாதா்ரப பி்ரச்சிரனயாகும். நீஙகள் காண�து 
அ்ரசியல் குழுவின் அதிகா்ரம் சதா்டர�ான 
ஒன்று என்�ரத நான் அறிஜவன். அ்ரசிய்ல-
ரமபபு அல்்லது சரவஜதச சூழ்ச்சியாக காணும் 
ஒரு த்ரப�ாரும் எம்மிர்டஜய இருக்கின்றாரகள். 
கல்விமுரறயில் உள்ை தவறு, வ்ர்லாற்ரற 
மறந்து ஜ�ானது ஜ�ான்ற கா்ரணஙகள் தற்ஜ�ா -
துள்ை சிக்க்லான பி்ரச்சிரனகளுக்கு ஜம்லதிக 
கா்ரணஙகள்.

யுத்தம் மற்றும் எம் அரனவர்ரயும் �ாதிப-
புக்குள்ைாக்கிய �யஙக்ரவாதமும் இன்சனாரு 
புறத்தில் கா்ரணமாக அரமந்தது எனக் 
கூற முடியும். சமூக நம்பிக்ரக உர்டந்து 
ஜ�ானரம, புத்திஜீவிகள் நாடர்ட விடடு சவளி -
ஜயறியரம என �்ல வி்டயஙகள் எம் முன்னால் 
உள்ைன. இவற்றில் ஒன்ஜறா அல்்லது �்லஜவா 

இரணந்து இன்றுள்ை நிர்லரமரய ஏற்�டுத் -
தியுள்ைன.

ஒரு பிறழ்விலிருந்து முன்மாதிரி ஏற்�்டாது. 
அரனத்ரதயும் அழிப�து சரியான மாரக்கம் 
ஆகாது. நாம் அரனவரும் இனி இரணந்ஜத 
தீரரவ கணடுபிடிக்க ஜவணடும். தனித்தனி-
யாக சிந்திக்கும் முரறரய விடுத்து, அதரன 
�னநாயக கட்டரமபபுக்குள் ஒன்றாக க்லந்-
துர்ரயாடி ஒன்றாக கணக்கிடடு சசயல்�டும் 
முரறரய ஏற்�டுத்த ஜவணடும். அரப�ணிபபு 
மிக முக்கியமாகும். நாம் அரனவரும் ஒரு 
அடி பின்ஜனாக்கி ரவக்க ஜவணடும். து்ரதிர்ஷ-
்டத்தின் முன்னால் நாம் சதா்டரந்து விவாதித்து 
�யனில்ர்ல. அதிகா்ரத்ரத ச�ற்றுக்சகாள்ளும் 
கடசிஜயா அல்்லது ந�ஜ்ரா முக்கியமல்்ல. ச�ாது -
மக்களுக்கு அதிகா்ரம் கிர்டக்க ஜவணடும். 
மக்களின் இரறயாணரமரய �ாதுகாக்கும் 
சகாள்ரககள் குறித்து கவனம் சசலுத்தினால் 
மாத்தி்ரஜம புதிய வரு்டம் எமக்கு அதிர்ஷ்டத்ரத 
சகாணடுவரும்.

தமிழில்: வீ.ஆர.வய்லட ...

அதிர்ஷைமைான மைாதத்தில் நாம பசய்துள்்ள அறுை்ை!
மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

மைைரும யுேத்திறகு 
புதியகதார ைடிைம

ப�ோரோட்டங்களுக்குப் பின்ோல்
சில அரசியல் ப�ோக்்கங்கள்

உள்்ள். பே.வி.பி.யின தலலவர்
அனுரகுமோர திஸோ�ோயக்்கவின
வோ்க்த்தில் தலலக்்கவசம் அணிநத
��ர் ஒருவர் ஏறிச் சசன்றலம எமக்கு
சநபத்கத்லத ஏற�டுத்துகி்றது.
இநத 'செல்சமட கும்�ல்' �ோடு தழுவிய 
ப�ோரோட்டங்களுக்கு தலலலம
தோஙகுவதும், பிரச்சில்்கல்ள
உருவோக்குவதும் சவளிப்�ல்ட!

முன்னாள் அ்மைச்சர பிரசன்ன ரணதுஙே கெடடி

�ோடடில் கி்ளர்ச்சிலய உருவோக்கி
ஆடசிலய ல்கப்�றறும் திட்டம்!

'அ்மைதியான மு்்றயில்
ஆரபொடைஙே்்ள நைத்துைதறோன 
உரி்மை மைக்ேளுக்கு  உள்்ளது. 

ஆனால், அ்மைதியான ஆரபொடைஙே்்ளப 
ெயன்ெடுத்தி நாடடில் குழபெத்்த ஏறெடுைதறகு 
சிை தரபபினர முயறசிக்கின்்றனர' என முன்னாள் 
அ்மைச்சர பிரசன்ன ரணதுஙே பதரிவித்தார.
நாடடின் தறகொ்தய நி்ை்மை குறித்தும, 
அரசாஙேத்தின் நைைடிக்்ேேள் பதாைரொேவும 
எமைக்கு ைழஙகிய பிரத்திகயே பசவவியிகைகய 
முன்னாள் அ்மைச்சர இவைாறு குறிபபிடைார. அரசியல்

ரங்கம்
அர்ஜூன்
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இயேசுக்கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பின் 
விளைவாக நாமும் உயிர்்த்தெ-
ழுநதெவர்கைாக இருக்கின்யறாம் 

என்று தூே பவுல் அடிோர் பளறசாற்று-
கிறார். உயிர்ப்பு விழாளவ ளைேைாக 
ளவ்தது ைண்ணுலக உயிர்ப்பு ைற்றும் 
விண்ணுலக உயிர்ப்பு பற்றி சிறிது நாம் 
சிநதிப்யபாம்.

ைண்ணுல உயிர்ப்பு

விண்ணுலக உயிர்ப்பு என்பது ்ச்ததுப்-
பிளழ்ததெல் என்று ்பாருள். அரசன் முதெல் 
ஆண்டிவளர ஏளழ முதெல் பணக்காரன் 
வளர ஒவ்வாரு ைனிதெனுக்கும் இ்ததெ-
ளகே உயிர்ப்ளப அனுபவிக்காைல் இநதெ 
உலகிலிருநது உயிர் துறக்க முடிோது. 
காரணம் ைண்ணுலக உயிர்ப்பு என்பது 
வாழ்வின் ஓர் அஙகம்.

அடு்ததெ யவளை உண்ண  உணவு 
இல்ளல என்ற யபாது  தென்னிடம் இருக் -
கும் விளதெ்நல்ளல எடு்தது விளதெ்தது 
விட்டு அதென் விளைசசலுக்காக பசியோடு 
கா்ததிருக்கும் விவசாயிகளின் அனுபவம் 
்ச்ததுப் பிளழ்ததெவரின் அனுபவயை. .

தென் பிள்ளைக்காக ப்தது ைாதெம் தெவம் 
இருநது ப்ததிேம் கா்தது தென் உயிளரயே 
பணேம் ளவ்ததுப் பிள்ளைளே இநதெ உல-
கிற்கு அறிமுகம் ்சய்யும் தொய்ைார்களின் 
பிரசவ யவதெளை அவர்களுக்குச ்ச்ததுப்-
பிளழ்ததெ அனுபவயை.

.நாம் அளைவருயை பல யநரஙகளில் 
பல இடஙகளில்்ச்ததுப்பிளழ்ததெல் அனு -
பவ்தளதெ அனுபவி்ததிருப்யபாம். விவிலி -

ே்ததின் பல பக்கஙகளில் பார்க்கியறாம். 
துன்பஙகள் துேரஙகள் எதிர்காலக் 

கைவுகள் யவதெளைகள் சாவுகள் 
ை்ததியில் இஸ்ரயேல் ைக்கள் 
இ்ததெளகே ்ச்ததுப் பிளழ்த-
தெளல அனுபவி்ததுள்ைார்கள்.

கண்ணுக்கு்த ்தெரிோதெ 
காணான் யதெச்தளதெக் காணப் 
யபாகின்யறாம். என்ற எண் -

ண்தயதொடும் ஆளசயோடும் 

்சன்ற ைக்களுக்குப் பார்யவான் ைன்ை-
னின் பளடகளும் ் சஙகடலும் இளடயூறாக 
இருநதெ யபாது பல துன்பஙகளை அநதெ 
ைக்கள் அனுபவி்ததிருப்பார்கள். ைண்ணு-
லக உயிர்ப்பு என்றால் என்ை்வன்று இர்த-
தெம் ைனிதெ உரியின் அளடோைம் என்று 
கூறுகிறது.யலவிேர்ஆகைம் (17;14)

தென்னுளடே உடலில் இருநது பன்னி-
்ரண்டு ஆண்டுகைாக இர்ததெ்தளதெ இழநது 
அதொவது, உயிளர அணுஅணுவாக இழந-
துவநதெ அநதெப் ்பண்ணுக்கு்த ்தெரிநதி-
ருக்கும் ைண்ணுலக உயிர்ப்பு என்றால் 
என்ை்வன்று. தென்பிள்ளைளே இழநது -
விட்டு அழுளகயோடும் அஙகலாய்ப்்பா-

டும் இருநதெ குடும்ப்ததிைளரப் பார்்தது ஏன் 
இநதெ அைளி ஏன் இநதெ அழுளக என்று 
யகட்டயதொடு அல்லாைல் அநதெ சிறுமிளே 
“தெலி்ததொகூம்” என்று ்சால்லி  உயிர்ப்பி்த-
தொர் இயேசு. அன்று அநதெ வீட்டாருக்கு்த 
்தெரிநதிருக்கும் ைண்ணுலக உயிர்ப்பின் 
அனுபவம். ஆைால் இ்ததெளகே உயிர்ப்-
ளபவிட யைலாை உயிர்ப்பு நம் ஆண்டவர் 
இயேசுவின் வி்ணணுலக உயிர்ப்பு.

விண்ணுலக உயிர்ப்பு

விண்ணுலக உயிர்ப்பு என்பது ைண் -
ணுலக உயிர்ப்ளபக் காட்டிலும் முற்றி-

லும் ைாறுபட்டது. வரலாற்று முக்கிே்தது-
வம் வாய்நதெது. எையவதொன் இ்ததெளகே 
விழாளவ நாம் எல்லாவற்றிற்கும் முதென்-
ளைோை விழாவாகக் ்காண்டாடாடுகி-
யறாம். காரணம் முகம் ்தெரிோதெ கிரா-
ை்ததில் பாைரப் ்பண்ணுக்கு (ைரிோள்) 
ைகைாகப் பிறநது முப்பது ஆண்டுகள் தென் 
தெநளதெயோடு தெசசுயவளல ்சய்து மூன்று 
ஆண்டுகள் பணிோற்றி பணி்ததெை்ததில் 
பல சவால்களை சநதி்தது எருசயலம் 
ஆே்தளதெப் பார்்தது இளதெ இடி்தது தெளர 
ைட்டைாக்குஙகள். அளதெ நான் மூன்யற 
நாளில் கட்ட்ேழுப்புயவன் என்று தென் 
உடளலயும் உயிர்ப்ளபயும் பற்றி ்சான் -
ையதொடு நில்லாைல் சாயவ உன்்வற்றி 
எஙயக சாயவ உன்்காடுக்கு எஙயக? 
என்றவராய் உயிர்்த்தெழுநதொர் ஆண்டவர் 
இயேசு.

மூன்று ஆணிகைால் இயேசுவின் 
களதெளே முடி்ததுவிட்யடாம் என்று ஆர்ப்-
பரி்ததெது ்காள்ளைேர் கூட்டம். ஆைால் 
இறப்ளப இறுதிக் கட்டைாக ்காள்ைாைல் 
உயிர்்த ்தெழுநதொர் இயேசு. எையவதொன் 
உயிர்ப்பு விழளவ எல்லாவற்றிற்கும் முதென்-
ளைோை விழாவாக ்காண்டாடுகியறாம்.

உயிர்ப்பு ஒரு அனுபவம் இநதெ அனுப -

வ்தளதெ சீடர்களும் புனிதெ பவுலடிோரும் எம் -
ைாவுஸ் ைற்றும் தெைஸ்கு நகருக்கு ் சல்லும் 
வழியில் அனுபவி்ததிருக்கிறார்கள்.

அதென் பேைாக்ததொன் நாஙகள் கண் -
டளதெயும் யகட்டளதெயும் எஙகைால் எடு்த-
துச ்சால்லாைல் இருக்க முடிோது என்று 
புனிதெ யபதுரு கூறுகிறார். இ்ததெளகே 
உயிர்ப்பின் சாட்சிகைாக ்சேற்பட திருச-
சளப நம்ளை அளழக்கின்றது.

கடவுளின் உயிர்ப்பு எம் கண்முன்யை 
படம்பிடி்ததுக்காட்டப்படவில்ளல என்றாலும் 
நம்முளடே விவிலிேமும் பாரம்பரிேமும் 
இளறவனின் உயிர்ப்ளப ஆணி்ததெரைாக 
்சால்லுகின்றை. இநதெ உயிர்ப்பின் அனுப-
வ்தளதெ நாம் ைற்றவர்களுக்குப் பளறசாற்-
றவில்ளல என்றால் நாம் ்காண்டிருக்கும் 
நம்பிக்ளகயும் சீடர்கள் பளறசாற்றிே நற்-
்சய்தியும் ்பாருைற்றதொக ைாறிவிடும். (1 
்காரி. 15:14)

இயேசுவின் உயிர்ப்ளப நாம் ைற்றவர் -
களுக்குப் பளறசாற்றவும் வாழுகின்ற 
வாழ்க்ளகளேக் குறி்தது கவைைாக 
இருக்க யவண்டும். நம்முளடே அன்றாட 
வாழ்க்ளகயின் வழிோகவும் ்சேற்பாடு -
கள் மூலைாகவும் வார்்தளதெகளின் வாயி -
லாகவும் அறிவிக்க யவண்டும். எையவ 
நாம் அன்பு,சைாதொைம், ஒற்றுளை, 
யநர்ளை யபான்றவற்றிற்கு முக்கிே்த -
துவம் ்காடுப்யபாம். இடம் ்பேர்நது 
வரும் அகதிகளுக்கு தெஞசம் அளிப்யபாம். 
ைனிதொபிைாை்தளதெ நைது ஆளடோக 
அணிநது்காள்யவாம். பண்ததிற்கு முக் -
கிே்ததுவம் ்காடுப்பளதெ்த தெவிர்்தது இரக் -
க்ததிற்கு இடம்்காடுப்யபாம்.

அன்ளை ்தெரசாளவ நம் வாழ்வின் 
அடிப்பளடோகவும் முன்ைாதிரிோகவும் 
்காண்டு ஏளழகள், சிறுவர்கள், சாளல-
யோரப் பணிோைர்கள் யபான்றவர்களை 
நம் குடும்ப வட்ட்ததில் யசர்்ததுக்-
்காள்யவாம். அப்யபாதுதொன் நாம் 
இயேசுவின் உயிர்ப்பின் பங-
காைர்கைாக  பளறசாற்ற 
முடியும். சாவுக்குப்பின் ைறு-
வாழ்வு உண்டு என்பளதெ நம்-
புயவாம். 

இயேசுவின் உயிர்ப்ளப 
எம்வாழ்வின் மூலம் பளற-
சாற்றுயவாம்.

பு திதொக ஓர் ஆலேம் கட்டப்பட்ட 
பிற்பாடு அதெளை பார்ளவயிட 
வநதிருநதெ ஒருவர் ஆலே்தளதெ 

முழுளைோக பார்ளவயிட்ட பிற்பாடு எழுப்-
பிே முதெல் விைா ‘எல்லா ஆலேஙகளிலும் 
சாதொரணைாக இயேசுகிறிஸ்து சிலுளவயு-
டன் அளறேப்பட்டவராகயவ காணப்படுகின் -
றார். ஏன் இஙகு ைட்டும் சற்று வழக்க்ததிற்கு 
ைாறாகவும் வி்ததிோசைாகவும் சிலுளவளே-
விட்டு விலகிேவராகவும்  யவ்றாரு வடிவம் 
்காண்டவராகவும் காணப்படுகின்றார்’ அவ-
ரிடம் ‘இயேசுகிறிஸ்து சிலுளவசசாவிளை 
ஏற்றுக்்காண்டார், ைரணி்ததொர் ஆைால் 
இன்று அவர் உயிர்்ததுவிட்டார். அவரது 
உயிர்ப்பின் பிரசன்ையை இன்று திருசசளப-
யிலுள்ை பிரசன்ைைாகும்.

அதென் பிரதிபலிப்பின் அளடோைம்தொன் 
இநதெச சிலுளவயும் உயிர்்ததெ இயேசுகிறிஸ்-
துவின் திருவுருவமுைாகும்’ என்று பதிலிறு்த-
யதென்.

கிறிஸ்தெவர்களின் அதியுன்ைதெ நம்பிக்ளக 
இயேசுகிறிஸ்து சாளவ்வன்று ்வற்றி 
வீரராக உயிர்்த்தெழுநதொர் என்பதொகும். 
இளறைகன் இயேசுகிறிஸ்து தொம் முன்னு-
ளர்ததெபடியே இறநதெ மூன்றாம் நாளில் 
உடலுடன் உயிர்்பற்்றழுநதொர் என்பது 
கிறிஸ்தெவர்களின் அளசவுறாதெ நம்பிக்ளக-
ோகும். இயேசுகிறிஸ்து தொம் ் சான்ைபடியே 
இறநது மூன்றாம் நாளில் உயிர்்பற்்றழுந-
தொர் என்பதெற்கு நற்்சய்திகள் சாட்சிேம் 
பகர்கின்றை. நற்்சய்தி நூல்களைப் புரட்-
டிப் பார்க்கின்றயபாது இரண்டு வளகோை 
சாட்சிேஙகள் அவரது உயிர்ப்பிற்கு கட்டிேம் 
கூறிநிற்கின்றை என்பது கண்கூடு. அளவ-
ோவை,

  இயேசுளவ அடக்கம் பண்ணியிருநதெ 
்வற்றுக்கல்லளற

  இயேசுகிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பின் பின்-
ைராை விண்யணற்றம் வளரயிலாை 
காட்சிகள்

்வறுளைோை 
கல்லளறயும் உயிர்ப்பும்
வார்ததின் முதெல்நாளில் அவரது கல் -

லளறளே தெரிசிக்க ்சன்றவர்களுக்கு 
அதிர்சசியும், யபரிடியும் கா்ததிருநதெை. கல்-
லளறயின் கல் புரட்டப்பட்டிருநதெது. உள்யை -
்சன்று பார்்ததெயபாது இயேசுவின் அடக்கம் 
பண்ணப்பட்ட உடளலக் காணவில்ளல. 
நான்கு நற்்சய்திோைர்களும் இதெளை 
குறிப்பிடுகின்றார்கள். ை்தயதெயு நற்்சய்தி 
28:6ம் வசை்ததில் வாைதூதெர் ‘அவர் கூறி-
ேபடியே உயிருடன் எழுப்பட்டார்’ எை சாட்சி -
ேம் பகர்கின்றார். ைாற்கு நற்்சய்தி 16:6ம் 
வசை்ததில் இளைஞர் ஒருவர் ‘அவர் உயிரு -
டன் எழுப்பப்பட்டார், அவர் இஙயக இல்ளல’ 
என்று சாட்சிேம் ்காடுக்கின்றார். லூக்கா 
நற்்சய்தி 24:6ம் வசை்ததில் இருவர் ‘அவர் 
இஙயக இல்ளல உயிருடன் எழுப்பட்டார்’ 
எை சாட்சிேம் கூறுகின்றார்கள். யோவான் 
நற்்சய்தி 20:1-10 வளரயிலாை பகுதி-
யில் ்வறுளைோை கல்லளறளே தெரிசி்ததெ 
திரு்ததூதெர்கள் கண்டு நம்பிைார்கள் என்று 
பளறசாற்றப்படுகின்றது. இவற்றினூடாக 
இயேசுளவ அடக்கம்பண்ணப் பேன்பட்ட 
்வறுளைோை கல்லளற அவரது உயிர்ப்-
பிற்கு சாட்சிேம் பகர்கின்றது.

உயிர்ப்பிளை்த்தொடர்நதெ காட்சிகள்:
அவரது உயிர்ப்பிளை்த்தொடர்நது விண்-

யணற்றம் வளரயிலாை நாற்பது நாட்களின் 
காலப்பகுதியில் பல்யவறு விதெைாை காட்சிக-
ளின் மூலம் தொம் யதெர்நது்காண்ட திரு்ததூ -
தெர்களையும், ஏளைேவர்களையும் சநதி்தது 

திடப்படு்ததிைா்ரன்று நற்்சய்திகளிலும், 
திரு்ததூதெர்பணி நூலிலும் பல்யவறுபட்ட 
குறிப்புக்கள் காணப்படுகின்றை.

திரு்ததூதெர்களின் திரு்ததூதுளர:

இயேசுகிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பிைால் 
திரு்ததூதெர்கள் அதிக ஆற்றலும், வல்லளை-
யும் ்பற்றுக் ்காண்டார்கள். இயேசுவின் 
பாடுகள், ைரண்ததின் பிற்பாடு யகாளழ-
கைாக பேநது ஒதுஙகிே திரு்ததூதெர்கள் 

உயிர்ப்பின் பின்ைராை அவரது காட்சிக-
ைால் புது்த்தெம்பும் சக்தியும் ்பற்றுக்-
்காண்டார்கள்.

அவவாறு திடைாக்கப்பட்ட திரு்ததூதெர்கள் 
தொஙகள் ்சன்றவிட்ைல்லாம் இயேசுகி-
றிஸ்துவின் உயிர்ப்புக்கு சாட்சிேம் பகர்ந-
தொர்கள். ்பநதெயகாஸ்து அபியசக்தளதெ்த 
்தொடர்நது திரு்ததூதெர்களின் திரு்ததூதுளர 
உலக்ைஙகும் விோபிக்க்த ்தொடஙகி-
ேது. அதென் ்தொடக்கைாக திரு்ததூதெர்பணி 
2:31-32 பகுதிகளில் திரு்ததூதெர் யபதுரு 
தெைது கன்னி ைளறயுளரயில் ‘வாழ்வுக்கு-
ரிேவளர நீஙகள் ்கான்றீர்கள் ஆைால் 
கடவுள் அவளர ைாட்சியுடன் உயிர்்தெழச -
்சய்தொர், இதெற்கு நாஙகள் சாட்சிகள்’ என்று 
்பாருள்பட ஐேநதிரிபுற கற்பி்ததொர். இதுயவ 
அளை்தது திரு்ததூதெர்களின் யபாதெளையின் 
சாரம்சைாகிேது.

திரு்ததூது ைடல்களும் உயிர்ப்பும்:
திரு்ததூதெர்களின் யபாதெளைளே்த்தொ -

டர்நது முதெலில் எழு்ததுருப் ்பற்த்தொடங-
கிே திருமுகஙகளும் இயேசுகிறிஸ்து உட -
லுடன் உயிர்்த்தெழப்்பற்றார் என்கின்ற 
உறுதிோை நம்பிக்ளகயுடன் எழுதெப்்பற்-
றை. இதெற்கு வலுசயசர்க்கும் வண்ணம் 
திரு்ததூதெர் பவுல் 1்காரி 15:14 பகுதி -
யில் ‘கிறிஸ்து உயிருடன் எழுப்படவில்ளல 
என்றால் நாஙகள் பளறசாற்றிே நற்்சய்தி-
யும் நீஙகள் ் காண்டிருக்கும் நம்பிக்ளகயும் 
்பாருைாற்றதொயிருக்கும்’ என்று கற்பிப்ப-
ளதெக் காண்கின்யறாம்.

இதெைடிப்பளடயில் யநாக்கும்யபாது 
்தொடக்க்ததிருசசளபயில் திரு்ததூதெர்களின் 
தூதுளரயின் ளைேைாக விைஙகிேது ஆண்-
டவராகிே இயேசுகிறிஸ்துவின் உயிர்ப்யப 
என்றால் அது மிளகோகாது. அவவுயிர்ப்புச 
்சய்தியிளை அறிவி்ததெளைக்காக அவர் -
கள் ்சால்்லாண்ணா துன்பஙகளையும் 
யவதெளைகளையும் சநதி்ததொர்கள் என்பது 
திருசசளப வரலாற்றின் உண்ளைக் குறிப்பு-
கைாகும்.

்தொடக்க்ததிருசசளப 
வாழ்வில் உயிர்ப்பு:
இவவாறு திரு்ததூதெர்களின் யபாதெளை -

ோல் கட்டிக்காக்கப்பட்டு, ்தொடக்க்ததிருசச-
ளபோரின் நம்பிக்ளகோல் வைர்்த்தெடுக்கப்-

பட்டுவநதெ இயேசுகிறிஸ்து எனும் நம்பிக்ளக 
பல்யவறு காரணிகைால் வரலாற்றில் 
சிளதெக்கப்பட முேற்சிகள் யைற்்காள்ைப்-
பட்டை. ஒருபுறம் ைளறக் கலாபளைகைால் 
கிறிஸ்தெவ விசுவாசம் சுக்குநூறாக்கப்பட ைறு-
புறம் தெப்பளறோை யபாதெளைகைால் (யபாதெ-
கஙகள்) அளலக்கழிக்கப்பட்டை. ஆயினும் 
அவற்றிக்்கல்லாம் திருசசளப புறமுதுகிட்டு 
ஒடிவிடவில்ளல. ைாறாக இளறோவிோைவ-
ரால் வழிநட்ததெப்பட்ட திருசசளப அவற்ளற 
துணிவுடன் எதிர்்காண்டை. அவவாறு 

திருசசளப ்சேல்பட்ட -
ளைக்காை ஒயர காரணம் 
உயிர்்ததெ ஆண்டவர்மீது 
்காண்டிருநதெ அளசவுறாதெ 
நம்பிக்ளகோகும்.

அ்ததெளகே நம்பிக்ளக -
யில் யதொன்றிேதுதொன் 
நியசோ ்பாதுசசஙகம் (கிபி 
325) வழஙகிே விசுவாசப் பிர-
ைாணைாகும். அவவிசுவாசப் 
பிரைாண்ததின் இயேசுகிறிஸ்து 
குறி்ததெ கூற்றுக்களி்லான்று 
‘…அவர் மூன்றாம் நாள் 
உயிர்்த்தெழுநதொர்’ என்பதொ-
கும். இஙயக திரு்ததூதெர்களின் 
நம்பிக்ளக முழு்ததிருசசளப-
யின் நம்பிக்ளகோக ைாறிவிட்-
டது. இதுயவ இன்று அளை்தது 
கிறிஸ்தெவர்களின் நம்பிக்ளக-
ோக ைாறயவண்டும்.

அ்ததெளகே திருசசளபயின் 
விசுவாச்ததின் ்தொடர்சசி -
தொன் உல்கலாம் பரநது -
வாழ்கின்ற கிறிஸ்தெவர்கள் 
்காண்டாடுகின்ற ஞாயிறு 
உயிர்ப்புக் ்காண்டாட்டைா -
கும். ஒரு கிறிஸ்தெவனுக்கு 
கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பு இல் -
லாைல் கிறிஸ்தெவ வாழ்வு இருக்கமுடிோது. 
எையவதொன் ஒவ்வாரு ஞாயிறு ்காண்டாட்-
டமும் உயிர்ப்பின் ஞாயிறாகும்.

இதெளை‘கிறிஸ்து உயிர்்த்தெழுநதெ நாளி-
லிருநயதெ உருவாை திரு்ததூதெர்களின் ைரபுப்-
படி திருசசளப பாஸ்கா ைளறநிகழ்சசிளே 
ஒவயவார் எட்டாம் நாைாகிே ஞாயிறன்று 
்காண்டாடுகின்றது. எையவ இநநாள் ஆண்ட-
வருக்குரிே நாள் அல்லது ஆண்டவரின் நாள் 
எை அளழக்கப்படுவது முளறயே’ என்று 
இரண்டாம் வ்ததிக்கான் சஙக்ததின் திருவழி-
பாடு ்காள்ளக்த திரட்டின் 106ம் இலக்கம் 
சுட்டிக்காட்டுகின்றது. இதெனூடாக திருசசளப-
யின் ஞாயிறு வழிபாடு ஓர் உயிர்ப்பு விழாக் 
்காண்டாட்டம் என்பது புலைாகின்றது.

இன்ளறே பார்ளவயில் உயிர்ப்பு:
அடு்தது எழுகின்ற யகள்வி ோ்தெனில் இ்த-

தெளகே திருசசளப ைரபிலும், வாழ்விலும் 
கடநதெ 2000 ஆண்டுகளுக்கு யைலாக கட்டி-

்ேழுப்பப் பட்டு வநதுள்ை இயேசுகிறிஸ்து-
வின் உயிர்ப்பு விசுவாசைாைது இன்ளறே 
காலகட்ட்ததில் எவவாறு உள்ை்தென்பதொகும்.

 அயைகைாை இடஙகளில் அவதொனிக்கப்-
படுகின்ற விடேம் ோ்தெனில் தெவக்காலம் 
(விபூதிப்புதென்) ்தொடஙகிே காலம்முதெல் 
உயிர்ப்பு ஞாயிறு வளரயிலாை காலப்பகு-
தியில் அயைக கிறிஸ்தெவர்களின் ்வளிே-
ரஙக வாழ்வில் பல்யவறுபட்ட ைாறுதெல்கள் 
உற்று யநாக்கப்படுகின்றை. உதொரணைாக 
ைாமிச உணவு்ததெவிர்ப்பு, நாற்பது நாட்கள் 

உபவாசம் யைற்்காள்ைல், புளக்ததெல் 
ைற்றும் ைதுபாைம் அருநதுவளதெ தெவிர்்த -
தெல், நாைாநதெ திருப்பலி, சிலுளவப்பாளதெ 
யைற்்காள்ைல், கல்வாரி்த திரு்ததெலஙக -
ளுக்கு திருப்பேணம் யைற்்காள்ைல், இல் -
லஙகளில் அளைதிளேயும், நல்லுறளவ -
யும் யபணுதெல், பிறயராடு நல்லுறவிளை 
வைர்்ததுக்்காள்தெல் இளவயபான்ற இன்-
னும்பல ்ைசச்ததெக்க ்சேல்கள் நடநயதெறு -
கின்றை.

ஆைால் இளவோவும் ்வறும் நாற்பது 
நாட்கள் காட்சிகயை. ஒருவிதெ்ததில் இளவ 
ோவும் இயேசுகிறிஸ்துளவ சிலுளவயி-
லளறே யைற்்காள்ைப்படும் ்சேற்பா-
டுகைாக ைாறிவிடுகின்றை. ைறுபுற்ததில் 
அவரது உயிர்ப்பின் பிற்பாடு அதொவது 
உயிர்்ததெ ஞாயிறின் பிற்பாடு வாழ்வுநிளல  
தெளலகீழாக ைாறிவிடுகின்றது. ‘பளழே 
குருடி கதெளவ்த திறடி’ என்கின்ற நிளலக்கு்த-
திரும்பி விடுகின்றது.

இஙயக இயேசு இறக்க இவர்கள் உயிர்க்-
கின்றார்கள். ைறுபக்க்ததில் கிறிஸ்து உயிர் -
்பற்்றழ அவர்கள் இறநது விடுகின்றாh-
கள். இவர்கள் மீண்டும் உயிர்்பற்்றழ 
இன்னு்ைாரு தெவக்காலம் (நாற்பது 
நாட்கள்) யதெளவப்படுகின்றது. இஙகு இயே -
சுகிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பு வாழ்க்ளகோக 
ைாறுவளதெவிடு்தது வாடிக்ளகோகிப் யபாய்-
விட்டது. அதென்விளைவு ஈஸ்டர் ்பருவிழா 
ஒவ்வாரு ஆண்டும் வநதுயபாகின்ற நாட்-
காட்டி (கலண்டர்) திகதிோகி விட்டது. அது 

வாழ்யவாடு சஙகமிக்கவுமில்ளல. 
வாழ்விளை்த ்தொடவுமில்ளல.

முன்ைாள் திரு்ததெநளதெ 
16ஆம் ஆசீர்வாதெப்பர் நம்பிக்ளக 
ஆண்டிளை ஏற்படு்ததிேயபாது 
அதெற்காை யநாக்க்ததிளை பின்வ -
ருைாறு எடு்ததுளரக்கின்றார்.‘நம்-
பிக்ளக்த தெைர்சசியிளைப் யபாக் -
கவும் நம்பிக்ளக வாழ்விளை 
அறிநது, வாழ்நது, வழஙகவுயை-
ோகும்.’ அநதெவளகயில் கிறிஸ்தெவ 
நம்பிக்ளகயின் ளைேம் இயேசு-
கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்யபோகும்.
கிறிஸ்தெவ்ததிலிருநது ‘உயிர்ப்பு’ 
என்று ஒரு பகுதிோக பிரி்த்தெ -
டு்ததுவிட்டு கிறிஸ்தெவ நம்பிக் -
ளகயிளை அளடோைம் காண 
முடிோது. கிறிஸ்தெவ்ததிலிருநது 
உயிர்ப்பிளை அகற்றுவதுஅதென் 
முழு உருவ்தளதெயே அழி்தது 
விடுவதொகிவிடும். இயேசுகி -
றிஸ்துவின் ைரண்ததின்மீதொை 
்வற்றியின்றி, உயிர்ப்பின்றி 
அவரது யபாதெளை, சாதெளை, 
ஏன் புதிே ஏற்பாட்டிலிருந -
தும் எதெளையும் கண்டுபிடிக்க 
முடிோது. ்தொடக்க்த திருச -
சளபயில் உயிர்்ததெ ஆண்டவ -

ளரக்குறி்ததெ ைளறயுளரளேவிட யவறு 
எதுவுயை அஙகு இருக்கவில்ளல.

அ்ததெளகே ையகான்ைதெைாை 
உயிர்ப்பும் சாட்சிேமும் இன்று கிறிஸ் -
தெவ விசுவாசிகள் ை்ததியில் யதெளவப் -
படுகிறது. இயேசுகிறிஸ்து ைாட்சியுடன் 
உயிர்்த்தெழுநதொர். அவர் வல்லளையு -
டன் இன்று சமூகஙகளில் வாழ்கின்றார். 
அவரது உயிர்ப்பின் பிரசன்ை்ததொல் திருசச -
ளபயின் வாழ்வுக்கு வைம்யசர்க்க முளைதெல் 
்பாரு்ததெைாைதொகும்.

ஒன்றி்ததெ திருசசளபோய் கிறிஸ்தெவ்ததின் 
உயிர்நாடிோகிே கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்புக்கு 
சாட்சிேம் பகருஙகள்.

கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பே 
கிறிஸ்்தவத்தின் உயிர்நாடி

அருட்தெநளதெ  

யு. யு.நவரெட்ணம் (நவாஜி)...?
(முதுநிளல விரிவுளரோைர்,
கிழக்குப் பல்களலக்கழகம்)

  

அம்புற�ோஸ் பீற�ர்...?

உயிர்ப்புப் பெருவிழா சிறப்பு மலர்

இ்ேசு்வநாடு ்நாமும் உயிரத்்்தழு்வநாம்
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ஏப்ரல் மாத இதழ் 
இப்பாது கடைகளில்...

வாசியுங்கள், வாசிக்க வாஙகிக க்காடுங்கள்

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

இலஙமகையில்  தமிழரகைள் உரிமை ககைாரி 
க�ா்ராட்டம் ஆ்ரம்பித்து யுத்தம் உக்கி்ர 
நிமலமை  அம்டந்திருந்த நிமலயில் 
1987ஆம் ஆண்டு இந்திை, இலஙமகை ஒப -
�ந்தத்தின்  அடிப�ம்டயில், இந்திை ைாநில 
அ்ரசுகைளுக்கு ஒப�ான சட்டைாகைா தமிழ் ைக் -
கைளுக்கைான  தீர்ாகை, அபக�ாமதை இந்திைப-
பி்ரதைர இ்ராஜீவகைாந்தி ைற்றும் இலஙமகை 
ஜனாதி�தி  கஜ.ஆர.ஜஜை்ரத்தனா ஆகி -
கைா்ரால் தமிழ் ைக்கைளின் சம்ைதம் இல்லா -
ைல்  உரு்ாக்கைப�ட்டது 13 ்து அ்ரசிைல-
மைபபு திருத்தச் சட்டம்.

இலஙமகையில்  13்து திருத்தச் சட்டத்-
தின் ஊ்டாகை ைாகைாணசம� முமைமை உரு -
்ாக்கைப�டடு  நம்டமுமைப�டுத்தப�ட்ட 
க�ாதிலும், அன்று விடுதமலபபுலிகைளால் 
அம்முமைமை  நி்ராகைரிக்கைப�டடு அதன் 
விமள்ாகை இந்திை இ்ராணு்த்திற்கும்  
விடுதமலபபுலிகைளுக்கும் க�ார மூண்்ட-
தன் கைா்ரணைாகை தமிழ் ைக்கைள் �ாரிை உயிர,  
உம்டமை அழிவுகைமள சந்தித்தனர.

இலஙமகை  இந்திை ஒப�ந்தத்தின் ஊ்டாகை 
உரு்ாக்கைப�ட்ட 13்து திருத்தம் ஜதா்டர -
�ான  எந்தவிதைான விளக்கைஙகைளும் தமிழ் ைக் -
கைளுக்கு முன்ம்க்கைப�டடிருக்கைவில்மல.  
இந்திைா ைற்றும் அஜைரிக்கை ்ல்லாதிக்கை சக்-
திகைளுக்கு இம்டயில் ஏற்�ட்ட  �னிபக�ார 
தமிழ் ைக்கைமள �கைம்டக்கைாைாக்கிைது்டன், 
கை்டந்த 30 ்ரு்டஙகைளாகை இலஙமகை  கதசம் 
க�ாரக்கைளைாகை ைாற்ைப�டடு, இலஙமகை 
மைந்தரகைள் கைாதிக்ஜகைாண்டு  ைடிந்துக�ா -
னாரகைள்.

இலஙமகை அ்ரசுக்கு எதி்ராகை தமிழ் இமள -
ஞரகைளுக்கு  �யிற்சிகைமளயும், ஆயுதஙகைமள -
யும் ்ழஙகிை இந்திை அ்ரசு இலஙமகையில் 
தனது  நலனுக்கைாகை ஜ�ரும் க�ாரகைளத்மத 
உரு்ாக்கி இமளஞரகைமள �லியிட்டது.

்ல்லாதிக்கை  சக்திகைளின் சர்கதச அ்ரசி -
ைமல, இலஙமகை ைக்கைளுக்கு அறிவுறுத்த 
முடிைாத கதசிை  அ்ரசிைல் தமலமைகைள் 
தஙகைள் இருபம�த் தக்கை ம்ப�தற்கைான 
சுைநல அ்ரசிைலுக்கைாகை.  இன்ாதம் எனும் 
எண்மணமை ஊற்றி இலஙமகை கதசத்மத 
எரிை விட்டனர.

விடுதமலபபுலிகைளின்  ஆயுதப க�ா்ராட -
்டம் அ்ரசிைல் கதால்விைாகை ைாறி 2009 ஆம் 
ஆண்டு  முள்ளி்ாயக்கைாலில் முடிவிற்கு 
ஜகைாண்டு்்ரப�்டவிருந்த தருணத்தில், 
அஜைரிக்கை  கைப�ல் தமிழ் ைக்கைமள கைாப -
�ாற்ை ்ரும் என்ை விடுதமலபபுலிகைளின் 
அறிவிபபு  தமிழ் ைக்கைளுக்கு அதிரச்சிமை 
ஏற்�டுத்தியிருந்தது.

இவ்ாைாகை சர்கதச  ்ல்லாதிக்கை சக் -
திகைளின் க�ா்ராட்டகைளைாகை ைாற்ைப�ட்ட 
இலஙமகை கதசம் அ்ரகைளின்  நலனுக்கைாகை 
சின்னாபின்னப�டுத்தப�ட்டது. அதன் 
ஜதா்டரச்சிைாகைக் இன்றும்  இலஙமகையில் 
உரு்ாக்கைப�டும் அ்ரசிைல் க�ா்ராட்டங -
கைமள �ாரக்கை முடியும். 

 ்்டக்கு  கிழக்கில் உள்ள தமிழ் கதசிை 
தமலமைகைள் ஒன்றிமணந்து 13்து திருத் -
தச்சட்டத்மத  அமுல்�டுத்துைாறு ககைாரி 
இந்திைாவிற்கு கைடிதம் ஒன்றிமன அனுபபி-
யிருந்தனர.  உண்மையில், இந்திை இலஙமகை 
ஒப�ந்தைானது இலஙமகையில் �ைன்�ாடடி -

லுள்ளது.  அண்மைக்கைாலைாகை இலஙமகை அ்ர -
சாஙகைம் 13ஐ இல்லாது ஒழிக்கை ந்ட்டிக்மகை 
எடுத்து்ரும்  நிமலயில் கை்டந்த ்ரு்டம் 
ஜஜனி்ா ைனித உரிமைகைள் சம�யில் அஜை-
ரிக்கை சாரபு  நாடுகைளால் இலஙமகைக்கு எதி்ராகை 
ஜகைாண்டு்்ரப�ட்ட தீரைானத்தின் அடிப-
�ம்டயில்,  13 ்து திருத்தச்சட்டத்திற்கு 
அமை்ாகை ைாகைாணசம�கைளுக்கைான கதரதல் 
ந்டத்தப�்ட  க்ண்டும். என்ை ககைாரிக்மகை 
முன்ம்க்கைப�ட்டது. இக்ககைாரிக்மகைைா-
னது இலஙமகை  அ்ரசாஙகைத்துக்கு தரைசஙகை்ட-
ைான நிமலமை ஏற்�டுத்தியிருந்தது.

ஆகைக் தமிழ்  கதசிை கைடசிகைள் 13 ்து 
திருத்தச் சட்டத்மத தஙகைள் அ்ரசிைலுக்கைாகை  
மகையிஜலடுத்து உருடடிவிமளைாடி ்ருகின் -
ைனர. கதரதல் அ்ரசிைலுக்கைாகை தமிழரகைள்  13 
ஐ தீர்ாகை ககைாருகிைாரகைள் என்கின்ை ைாமை 
கைடடிஜைழுப�ப�டுகின்ைது.  தமிழ் கதசிை 
�்ரபபில் தமிழ் அ்ரசிைல் தமலமைகைள் ஒருங-
கிமணை க்ண்டிை கதம்  கைாலத்தின் கைட-
்டாைைாகை இருக்கின்ைது. 13 ்து திருத்தச்சட-
்டத்மத மகையிஜலடுத்து  அமத ஒரு தீர்ாகை 
இந்திைாவி்டம் முன்ம்ப�தாகை கைாடடி 
தஙகைள் ைாைஜால வித்மதமை  ஆ்ரம்பித்துள்-
ளது கூட்டமைபபு. இருந்தக�ாதும் இந்த 
ஒருஙகிமணவு  அ்ரசாஙகைத்திற்கு ஒரு தமல -
்லிைாகை ைாறியுள்ளது.

இதமனத்ஜதா்டரந்து  அகில இலஙமகை 
தமிழ் கைாஙகி்ரஸ் கைடசிைானது இந்திைாவின் 
13 ்து திருத்தம்  தீரவில்மல அமத நாஙகைள் 
ஏற்றுக்ஜகைாள்ள ைாடக்டாம் என ஜதரிவித்து 
பி்ரச்சா்ரஙகைமள  கைற்ஜகைாண்்டது்டன், ஒரு 
குறிபபிட்ட ைக்கைள் கூட்டத்மத கூடடி எதிரப-
புக்கு  ஆத்ரவு ஜதரிவித்துள்ளனர.

இலஙமகை நாடடின் ஜனாதி�தி ஒக்ர நாடு 
ஒக்ர சட்டம்  தமிழருக்கு 13 ் து திருத்தகைா, 
தீரக்ா கதம்யில்மல அ்ரகைளுக்கு அபிவி-
ருத்தி  ைாத்தி்ரகை கதம்ைாகை இருக்கின்ைது 
என ஜதரிவித்துள்ளார. இந்நிமலயில் சிஙகைள  
க�ரின்ாதிகைளும் 13ஐ எதிரத்து ்ருகின் -
ைாரகைள். அகில இலஙமகை தமிழ் கைாஙகி்ரஸ்  
கைடசியும் எதிரக்கின்ைது. 13 ்து திருத்தச்சட -
்டத்தின் அடிப�ம்டயில்  உரு்ாக்கைப�ட்ட 
ைாகைாணசம� முமைமையின் கீழ் கதரதல் 
்ந்தால் க�ாடடியிடுக்ாம்  ஆனால் 13 ஐ 
எதிரபக�ாம் என அகில இலஙமகை தமிழ் 
கைாஙகி்ரஸ் கைடசி ஜதரிவித்து  ்ருகின்ைது. 
இது எப�டி இருக்கிைது என்ைால் 'நானும் 
்ரவுடிதான் ஜஜயிலுக்கு  க�ாைன்' என்ை 
கைாஜைடிதான் ஞா�கைத்திற்கு ்ருகின்ைது.

தமிழ் கதசிை �்ரபபில்  தமிழ் ைக்கைமள 

ஏைாற்றி ்ாக்குகைமள கை�ளீகை்ரம் ஜசய்தற்-
கும், தஙகைள் சுைநல  அ்ரசிைமல முன்ஜன -
டுப�தற்கும் �ாமதகைள் கதம்ப�ட்டது. 
சாக்கைம்டைானது ஒக்ர  கைால்்ாயில் �ைணித் -
தால் என்ன இ்ரண்்டாகை பிரிந்து �ைணித்தால் 
என்ன சாக்கைம்ட  சாக்கைம்டதாகன. அகில 
இலஙமகை தமிழ் கைாஙகி்ரசானது, கூட்டமைப-
ம�பின்  ஜசைற்�ாடுகைமள பிமழைாகை கைாடடி 
தனது அ்ரசிைமல முன்ஜனடுத்து ்ருகின் -
ைது.

 தமிழர  கதசிை அ்ரசிைல் �்ரபபில் ஒன் -
றிமணந்தால் ்ாக்கு ்ஙகியில் பி்ரச்சிமன 
எற்�டும்  எனக் ைார தமிழரகைமள கைாப�ாற் -
று்து என்ை க�ாடடியில் ஜ�ாது எதிரிமை 
ைைந்து  தஙகைள் அ்ரசிைல் ஜசைற்�ாடம்ட 
முன்ஜனடுத்து தமிழ் ைக்கைமள குழபபி  ்ரு -
கின்ைாரகைள்.

உண்மையில் இலஙமகை அ்ரசாஙகைைானது 
இ்ரண்டில் மூன்று  ஜ�ரும்�ான்மைமை 
ஜகைாண்டுள்ளது. அதனால் அ்ரசிைல் ைாபபில் 
ைாற்ைஙகைமள ஏற்�டுத்த  முடியும், இதன்கைா -
்ரணைாகை தமிழ் ைக்கைளின் இருபபு ககைள்விக்-
குள்ளாகும். கை்டந்த  கதரதலில் இன்ாதத்மத 
முன்ம்த்து ஆடசிமை பிடித்த அ்ரசாஙகைம், 
ஜதா்டரந்து  சிஙகைள ைக்கைமள தன்�க்கைம் 
ம்த்திருக்கை அ்ரசிைல் ைாபபில் ைாற்ைத்மத 
உண்டு�ண்ண  க்ண்டிை கதம் ஏற்�ட -
டுள்ளது. 

அ்ரசிைல் ைாபம� ைாற்ைக்ண்டுைானால் 
அதற்கு  முடடுக்கைடம்டைாகை உள்ள 13 ்து 
திருத்தத்மத இல்லாஜதாழிக்கை க்ண்டும். 
13 ்து  திருத்தச்சட்டம் க்ண்டுைா? 
க்ண்்டாைா? என்�தற்கு அப�ால் தமிழ் 
தமலமைகைள்  ஒன்மை புரிந்துஜகைாள்ள 
க்ண்டும் தமிழ் ைக்கைள் இந்த நாடடின் ை்ரபு-
்ழி ்ந்த ஒரு  கதசிை இனம் ஆகைக் தமிழ் 
ைக்கைளின் இருபபுக்கு ஆ�த்து ஏற்�்டாைல் 
தைது  அ்ரசிைல் ஜகைாள்மகைகைமள ்குத்துக் 
ஜகைாள்ள க்ண்டும். ்ல்லாதிக்கை சக்திகைளின்  
நிகைழ்ச்சி நி்ரலுக்குள் நின்றுஜகைாண்டு 'ஆரைா 
்ராைா ஆரைா' என கு்ரஙகைாட்டம்  க�ா்டக்கூ -
்டாது.

இந்திைா  தனது குழந்மதைான 13 ்து 
திருத்தச்சட்டம் ஒரு க�ாதும் இலஙமகையி -
லிருந்து  நீரத்து க�ா்தற்கு அனுைதிக்கைாது. 
ஏஜனன்ைால் இந்திைா இந்துசமுத்தி்ர  பி்ராந் -
திைத்தில் தவிரக்கை முடிைாத ஒரு சக்தி என்� -
தமன முதலில் உண்ர க்ண்டும்.  ைற்ைது 
இந்திைாவின் இருபபுக்கு ஆ�த்து ்ரும் 
என்ைால் உலகை ்ல்ல்ரசு நாடுகைள்  �ாரத் -
துக்ஜகைாண்டிருக்கைாது கைா்ரணம் ஜ�ாருட -
கைமள இைக்குைதி ஜசயைவும் ஏற்றுைதி  
ஜசயைவும் மிகைபஜ�ரும் சந்மதைாகை திகைழ்கி -
ைது இந்திைா. அடுத்து இந்திைாம்  தாண்டி 
ஜதன்னாசிைாவில் அ்ரசிைல் நகை்ராது எனக் 
13 ்து திருத்தத்மத இந்திைாவின்  அனுைதி 

இல்லாைல் ஜசைலிழக்கை ஜசயை முடிைாது. 
இலஙமகை அ்ரசானது ஒரு ஜநருக்கைடிமை 
கநாக்கி நகைரந்து்ரும் நிமலயில் ஜதா்டரச் -
சிைாகை இந்திை அ்ரசானது  நிதி உதவிகைமள 
ஜசயது ்ருகின்ைது. தமிழரகைளின் அ்ரசி -
ைலில் சலசலபம� உண்டு  �ண்ணு்தற் -
கும், அ்ரகைமள பிரித்து மகைைாள்்தற்கும், 
சிஙகைள எதிரக்கைடசிகைள்  ைற்றும் இன்ாதி -
கைமள திருபதி�டுத்த மகையிஜலடுக்கைப�ட -
டுள்ள ஆயுதம்தான் 13்து  திருத்தம் ஆகை 
இந்த நிகைழ்ச்சி நி்ரல் ைாரும்டைது என்�து 
்ாசகைரகைளின்  சிந்தமனக்கு.

இந்திைா க�ான்ை ்ல்லாதிக்கை சக்திகைளி-
னால் உரு்ாக்கைப�ட்ட  நிகைழ்ச்சி நி்ரலின் 
பின்னால் �ைணிக்கும் ஈழத்தமிழ் அ்ரசிைல் 
தமலமைகைள் தமிழ்  ைக்கைளுக்கு ஜதா்டரச் -
சிைாகை அ்ரசிைல் பின்னம்டவுகைமளக் 
ஜ�ற்றுத்தரு்ாரகைள்.  இந்திைா ஒருக�ாதும் 
ஈழத்தமிழரகைமள அ்ர்மணத்து �ைணிப� -
தற்கைான ்ாயபபுக்கைள்  கைாணப�்டவில்மல, 
இலஙமகை அ்ரசாஙகைத்து்டன் புதிை ஒப�ந்-
தஙகைமள எதிரகைாலத்தில்  மகைச்சாத்திடு்தற்-
கைான ்ாயபபுக்கைளும், சர்கதச நாடுகைளால் 
ஈழத்தமிழரகைளுக்கு  ்ழஙகைப�டும் சலுமகைகை-
மளயும், நீதிமையும் இந்திைா தடுக்கைக் கூடிை  
்ாயபபுக்கைகள அதிகைைாகை கைாணப�டு்தால் 
இலஙமகை அ்ரசானது இந்திைா குறித்கதா  
அல்லது தமிழ் கதசிை தமலமைகைளின் கூக்கு -
்ரல் குறித்கதா அலடடிக்ஜகைாள்ளாது. 

இலஙமகையில்  குறிப�ாகை தமிழ் கதசிை 
�்ரபபில் �ைணிக்கும் அ்ரசிைல் தமலமைகைள் 
ஒன்றிமணந்து  ஒன்ைாகை தமிழ் ைக்கைளின் அ்ர -
சிைல் அபிலாமசகைமள சர்கதசத்தின் முன் 
ஜகைாண்டு ஜசல்ல  க்ண்டும். அதற்கு அடிப -
�ம்டைாகை நம்டஜ�றும் கதரதல்கைளில் தமிழ் 
தமலமைகைள்  தமிழ் ைக்கைளின் நலனுக்கு 
முன்னுரிமை ்ழஙகி ஒற்றுமைைாகை கதரத -
லில்  ஜ்ற்றிஜ�ற்று சர்கதச சக்திகைளுக்கு 
தமிழ் ைக்கைள் ஒரு கதசிை இனம்  அ்ரகைளுக் -
கைான உரிமைகைள் ்ழஙகிகை ஆகை க்ண்டும் 
என்ை ககைாசத்மத முன்ம்க்கை  க்ண்டும். 
அவ்ாறு இல்லாத �டசத்தில் இலஙமகை 
இந்திை மீன்ரகைள் பி்ரச்சமனக்கு  தீரவு 
கைாண முடிைாத இந்திைா ஈழத்தமிழர பி்ரச்சி-
மனக்கு தீரம் ்ழஙகி விடும்  என நிமனத் -
தால் அது அ்ரசிைல் அறிைாமை அல்ல தமிழ் 
ைக்கைமள ஏைாற்றும் ஒரு  அ்ரசிைல் கைாசடி -
ைாகைக் இருக்கும்.

அகதகந்ரம்,  ஜகைாக்ரானா கைா்ரணைாகை 
ஜ�ருகி ் ரும் இமண கநாயகைளால் ஜ�ாது 
சுகைாதா்ரத்துமை அதிகைாரிகைள்  அதிரச்சியில் 
உமைந்துள்ளனர. குறிப�ாகை, இள்ைதி-
னர ைத்தியில் இதைகநாய  ை்ரணஙகைள் 
அதிகைரித்து ்ரு்து என்�து கூடுதல் 
அதிரச்சிமை ஏற்�டுத்தியுள்ளன.  உ்டற்�-
யிற்சியிமன கைற்ஜகைாள்ளும்க�ாதும் நண் -
�ரகைளு்டன் உம்ரைாடும்க�ாதும் திடீஜ்ரன  
இள்ைதினருக்கு ஏற்�டும் ைா்ரம்டபபு -
கைளுக்கு �ல்க்று கைா்ரணஙகைமள  ைருத்து -
்த்துமையினர முன்ம்க்கின்ைனர. 

ஜதாற்ைா  கநாயகைள் (NCD) மூலம் ்்ரக்-
கூடிை இைபபு விகிதம் என்�து 63 சதவீ -

தைாகை  உள்ளது. குறிப�ாகை 30 முதல் 70 
்ைது ்ம்ரயில் உள்ள்ரகைளில் 23 சதவி -
தம்  க�ருக்கு இதன்மூலம் இைபபு கநரு் -
தற்கு ்ாயபபு உள்ளது எனவும்  ஜதரிவிக் -
கைப�டடுள்ளது. சரக்கைம்ர குமை�ாடம்டப 
ஜ�ாறுத்த்ம்ரயில் நான்கில்  ஒரு்ருக்-
கும் (25 சதவீதம்) ்ரத்தக் ஜகைாதிபபு என்�து 
மூன்றில் ஒரு்ருக்கும்  (33 சதவீதம்) 
உள்ளது எனவும் அந்த ஆயவு ஜதரிவிக்கி -
ைது. 

அதிலும்,  ஜதாற்ைா கநாயகைளால் ஏற்-
�டும் �ாதிபபு என்�து ஜ�ண்கைமளவி்ட 
ஆண்கைளுக்குத்தான்  அதிகைம் எனவும் 
கூைப�டடுள்ளது. உ்டல்ரீதிைாகை இைங-

கைாைல் இருப�து, உணவு 
முமை  ைாற்ைம் (அதிகை துரித 
உணவு �ைன்�ாடு, அதிகை 
உபம� கசரப�து, கைாய-
கைறிகைள்,  �ழஙகைமள சாப-
பிடு்து குமைந்தது) ைது 
ைற்றும் புமகை, ைனஅழுத்தம் 
ஆகிை்ற்மை  பி்ரதான கைா்ர-
ணஙகைளாகை இந்த ஆயவு முன்ம்க்கிைது.
நாம்  உண்ணும் உணவில் 3 முதல் 5 கி்ராம் 
உபம� ைடடுகை எடுத்துக் ஜகைாள்ள 
க்ண்டும்.  ஆனால், துரித உணவுகை-
ளில் 10 முதல் 15 கி்ராம் அளவுக்கு உபபு 
உள்ளது. உணவில்  உபபு அதிகைைாகை இருந்-
தால் சும் இருக்கும். ஆனால் அம் உ்ட-
லுக்கு மிகைவும் ககைடு  விமளவிப�ம். 
கைலும், சுற்றுச்சூழல் சீரககைடும் சரக்கைம்ர, 
இதைகநாய  �ாதிபபுகைள் அதிகைைா்தற்குக் 
கைா்ரணம்.

தமிழ்நாடடில்  50 சதவீதம் க�ருக்கு 
சரக்கைம்ர குமை�ாடும் ்ரத்த அழுத்தமும் 
இருப�கத  ஜதரி்தில்மல. அப�டிகை 
ஜதரிந்தாலும் கநாயக்கைான ைருந்து எடுத்-
தும் அம்  கைடடுப�ாடடில் இல்மல. 
சரக்கைம்ர குமை�ாடடுக்கைாகை அ்ரசு ்ழங -
கும்  ைருந்துகைளிலும் த்ரம் இருப� -
தில்மல. ஆனால், தனிைாரி்டம் ்ாஙகும்  

ைருந்துகைளில் சரக்கைம்ர கநாகைாடு ்ரத் -
தக்ஜகைாதிபபும் கைடடுக்குள் ்ருகிைது 
கை்டந்த இ்ரண்டு ்ரு்டஙகைளாகை ஜதாற்ைா 
கநாயகைளான (NCD) நீரிழிவு, உைர  ்ரத்த 
அழுத்தம், அஸ்துைா, புற்றுகநாய, இதை-
கநாய ஆகிைம் அதிகைரித்து ்ருகின்ைன.  
கை்டந்த இ்ரண்டு ் ரு்டஙகைளாகை ஜகைாக்ரானா 
கநாயத் ஜதாற்மைத் தடுப�தில் கை்னம்  
ஜசலுத்திைதால் இதமன கைண்கைாணிக்கும் 
�ணிகைள் என்�து குமைந்துவிட்டன. இது 
மிகை  முக்கிைைான கைா்ரணம். 

அடுத்ததாகை,  ஜகைாக்ரானா கைாலத்தில் 
அதற்குண்்டான உரிை சிகிச்மசகைமள எடுத்-
துக் ஜகைாள்்து க�ான்ைம்  குமைந்து -
விட்டன. இதனால் சரக்கைம்ர குமை�ாடும் 
்ரத்தக் ஜகைாதிபபும்  அதிகைைாகிவிட்டது'' 
என்கிைார. 

``ஜகைாக்ரானா்ால் ஏற்�ட்ட ைனஅழுத்-
தம் என்�து முக்கிைைானது. ஜகைாக்ரானா 

ஜதாற்ைால்  �ாதிக்கைப�ட்ட்ரகைளும், 
`இ்ரண்டு, மூன்று ைாதஙகைளுக்குப �டிகை -
ைக் கூ்டாது'  எனப �ல அறிவுறுத்தல்கைமள 
்ழஙகிகனாம். இதமனக் கைம்டபிடிக்கைா -
ைல் இருந்ததும்  இதைகநாய �ாதிபபுக்கு 
முக்கிை கைா்ரணம். ைனஅழுத்தம் அதிகை-
ரித்ததால் சரக்கைம்ர  குமை�ாடும் ்ந்து -
விட்டது.

ஜகைாக்ரானா  கைாலத்தில் வீடடில் இருந்-
த�டிகை க்மல �ாரத்தனர. இதனால் 
உ்டல் உமழபபு  இல்லாைல் இருந்தமத 
ஒரு கைா்ரணைாகை எடுத்துக் ஜகைாண்்டாலும் 
எதா்து ஒரு க்மலமை  ஜசயது ஜகைாண்-
டுதான் இருந்தாரகைள். ைக்கைளி்டம் ஏற்�ட்ட 
நிதிச் சுமையும் ைன அழுத்தத்துக்கு ஒரு 
கைா்ரணம். ைதுவின் �ைன்�ாடும் அதிகைரித்-
துவிட்டது. ைது  அருந்திை ந�்ரால் அ்்ரது 
குடும்�ம், நண்�ரகைள் எனப �ல த்ரபபின -
ரும்  �ாதிக்கைப�ட்டனர. 

வேண்டா வேறுப்புக்கு 
பிள்ளை்ை வெற்று 
கடாண்டா மிருகம் என 

வெைர் ்ேத்த க்்தைடாகியுளளைது 
இலங்கயின் 13ேது
அரசிைல்ைப்பு திருத்தம்.

இளைேைதினர்  ைததியில் இ்தைவ�டாய் ெடாதிப்புகள அதிகரிதது
ேருே்தற்கு ெல்வேறு கடாரணிக்ளை  ைருததுே உலகினர்
முன்்ேக்கின்்றனர். வகடாவரடானடா வ�டாய்த வ்தடாற்றின் மு்தல்

ைற்றும் இரண்டாம் அ்லக்ளைத ்தடுப்ெதில் அரசு தீவிர கேனம்
வெலுததிை்தடால் இ்தர வ�டாய்க்ளை கணகடாணிக்கும் ெணிகள
கு்்றந்துவிட்ன. இ்தைவ�டாய் ைரணஙகள ஏற்ெடுே்தற்கு இது ஒரு
கடாரணம்' என்கின்்றனர் சுகடா்தடாரதது்்ற ேல்லு�ர்கள. வகடாவரடானடா 
வ்தடாற்றுப் ெரேல் என்ெது ெடிப்ெடிைடாக கு்்றந்து ேருகி்றது.

்தமிழ் அரசிைல் கடசிகளுக்கு
வெடார்தவ்தஙகடாைடாக ைடாறிப்வெடான

13 ஆேது திருத்தம்!!

எம்.ஜி.ரெட்ன காந்தன்...?

இளம் வயதில் இதயந�ோய் 
மரணம் அதிகரிப்பது ஏன்?



'வீதியில் இறங்கி நடத்தப்படும் ப்போரோட்-
டததின் ஒவ்வோரு நிமிடததிலும் ்டோலர் -
கள் இழககப்படுகின்றன. எனபவ மறுசீ -
ரமமபம்ப பமற்கோள்வ்தறகு முன்னர் 
நோட்மட அழிவிலிருந்து மீட்க பவண்டும்' 
என்றும் பிர்தமர் ்தனது உமரயில் குறிபபிட்-
டிருந்்தோர்.

எதிர்ககட்சியினருககு ஆட்சியமமகக 
வருமோறு விடுத்த அமழபம்ப, அவர்கள் 
எவரும் ஏறறுக ்கோள்்ளவில்மல என்்ப்தோல், 
மககளின் ஆமைமயப ்்பறறவர்கள் என்ற 
ரீதியில் ஆட்சியமமதது பிரச்சிமனகளுககுத 
தீர்வு கோைப்படும் என்றும் பிர்தமர் ்்தரிவித -
திருந்்தோர்.

நோட்டில் ஏற்பட்டுள்்ள இந்்தப பிரச்சி-
மனமயத தீர்ப்ப்தறகு அரசோங்கம் ஏற-
கனபவ நடவடிகமக எடுததிருப்பம்த 
நோம் மறுகக முடியோது. இதில் முககிய 
விடயமோக மததிய வங்கிககு புதிய 
ஆளுநர் நியமிககப்பட்டமமமயக 
குறிபபிடலோம். மததிய வங்கியின் 
பிரதி ஆளுநரோகவிருந்்த கலோநிதி நந்்த-
லோல் வீரசிங்்ஹமவ ஜனோதி்பதி மததிய 
வங்கியின் ஆளுநரோக நியமிததுள்்ளோர்.

நீண்ட கோல அனு்பவதம்தக ் கோண்ட 
இவர், சர்வப்தச நோைய நிதியததுடன் 
இமைந்து ்பணியோறறியவர் என்்ப்தோல் 
நோட்மட சரியோன ்போம்தயில் இட்டுச் 
்சல்வோர் என்ற நம்பிகமக ்்பரும்்போ -
லோனவர்கள் மததியில் கோைப்படுகி -
றது.
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ஆவது ஆளுநரோகப ்ப்தவிபயறற பின்னர் 
ஊடகங்களுககுக கருததுத ்்தரிவித்த 
கலோநிதி நந்்தலோல் வீரசிங்்ஹ, மததிய வங்கி 
அரசியல் ்தமலயீடு இன்றி சுயோதீன நிறுவ-
னமோக இயங்கும் என்ற உறுதி்மோழிமய 

வழங்கினோர். ்தோன் அரசியல்வோதிகளுககுப 
்பணியோறற வரவில்மல்யன்றும், நோட்டு 
மககளுகபக ்பணியோறற வந்திருப்ப்தோல் 
்்போரு்ளோ்தோரப பிரச்சிமனமயத தீர்கக வங்கி 

அரசியல் ்தமலயீடு இன்றி 
சு்தந்திரமோக ்சயற்பட இடம-
ளிககப்பட பவண்டும் என்றும் 
அவர் கூறினோர்.

"நோட்டின் உண்மமயோன 

்்போரு்ளோ்தோர நிமலமமமய 
மககளுககு எடுததுக கூறி 
உரிய நடவடிகமககள் எடுக-
கப்பட பவண்டும். கட்டுப-

்போடு இல்லோ்த வோகனம் 
்பள்்ளததுககுள் பவகமோ-
கச் ்சல்வம்தப ப்போல 
உள்்ளம்த, உடனடியோக 
கட்டுககுள் ்கோண்டுவர 
முடியோது. மககள் பமலும் சில சிரமங் -
கம்ள எதிர்்கோள்்ள பவண்டியிருககும். 
அ்தன் பின்னபர மீட்சிமய எதிர்்போர்கக 
முடியும்" என்றும் கலோநிதி நந்்தலோல் 
வீரசிங்்ஹ ்்தளிவோகக கூறியிருந்்தோர்.

கடந்்த கோலங்களில் உலக்ளோவிய 
ரீதியில் ஏற்பட்ட ்்போரு்ளோ்தோரப 
்போதிபபுககம்ளப ப்போல இலங்மகயும் 
்்போரு்ளோ்தோர வீழ்ச்சிமய சந்திததிருந்-
்தது. எனினும், இதிலிருந்து மீ்ளககூ-
டிய்தோக இருந்்த நிமலயில் மீண்டும் 
சிககல் நிமலமம ஏற்பட்டுள்்ளது. ்தற -
ப்போம்தய சிககலில் இருந்தும் மீ்ளமுடி-
யும் என்ற நம்பிகமக மததிய வங்கியின் 
புதிய ஆளுநரோல் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்-
்ளது. அததுடன், மததிய வங்கியின் 
நோைய சம்பககுப புதிய உறுபபினர்க -
ம்ளயும் அவர் நியமிததுள்்ளோர்.

இது இவவி்தமிருகக, சர்வப்தச 
நோைய நிதியததின் ஒததுமழபம்பப 
்்பறுவது குறித்த கலந்துமரயோடல்-
கம்ள நடததுவ்தறகு நிதியமமச்சர் 
அலி சபரி, மததிய வங்கியின் ஆளுநர் 
கலோநிதி நந்்தலோல் வீரசிங்்ஹ, புதிய 

திமறபசரி ்சயலோ்ளர் உள்ளிட்ட குழுவி-
னர் அ்மரிககோ ்சல்லவுள்்ளனர். நோம்ள 
18ஆம் திகதி ஆரம்்பமோகவிருககும் கலந்து-
மரயோடல்கள் ஐந்து நோட்கள் நமட்்பறவி-
ருப்ப்தோக அறிவிககப்பட்டுள்்ளது. சர்வப்தச 
நோைய நிதியததின் உ்தவி ்்தோடர்பில் ்பல 
்தரபபினரும் வலியுறுததி வந்்த நிமலயில் 
அரசோங்கததுககும், நோைய நிதியததுககும் 
இமடயில் நமட்்பறற பூர்வோங்க கலந்துமர-
யோடல்களின் வமரபு கடந்்த வோரம் ்போரோளு -

மன்றததில் விவோ்தததுககு எடுததுக 
்கோள்்ளப்பட்டிருந்்தது. கடந்்த சில 
வோரங்களுககு முன்னர் ஜனோதி்பதி 
்தமலமமயில் நமட்்பறற சர்வகட்சி 
மோநோட்டில் ஐ.ப்த.க ்தமலவர் ரணில் 
விககிரமசிங்க குறித்த வமரம்ப ்போரோ -
ளுமன்றததில் சமர்பபிகக பவண்டும் 
எனக பகட்டுக ்கோண்டிருந்்தோர். 
இ்தறகு இைங்கிய அரசோங்கம், 
குறித்த வமரம்ப ்போரோளுமன்றததில் 
சமர்பபிததிருந்்தது மோததிரமன்றி, 
இது குறிதது சம்ப ஒததிமவபபு 
விவோ்த்மோன்மறயும் நடததியிருந்-
்தது.

நோடு ்தற்்போழுது எதிர்-
்கோண்டிருககும் ்நருககடியி -
லிருந்து மீள்வ்தறகு சர்வப்தச 
நோைய நிதியததிடமிருந்து 
்்பறக கூடிய உ்தவி ஓர்ளவுககு 
நன்மம அளிககும் என்்பப்த 
்்போரு்ளோ்தோர நிபுைர்களின் 
கருத்தோக உள்்ளது. நோட்டின் 
ஒட்டு்மோத்தப பிரச்சிமனக-
கும் இது முழுமமயோன 
தீர்வோக அமமயோவிட்டோலும் 
உடனடிப பிரச்சிமனகம்ள 
சமோளிகக முடியும் என்்பது 
அவர்களின் நம்பிகமகயோகும். 
அப்தபநரததில், குறித்த கடன் 
உ்தவிமய வழங்க நோைய 
நிதியம் ஏறறுக ்கோண்டோல் 
அவர்க்ளோல் விதிககப்படும் 
நி்பந்்தமனகம்ள நமடமு-
மறப்படுத்த பவண்டியது 
கட்டோயமோகவிருககும். நோடு 
முழுமமயோன அழிமவ 
பநோககிச் ்சல்வம்த விட 
நோைய நிதியததின் நி்பந்்தமன-
கம்ளப பின்்பறறி நோட்மட 
மீட்சிப ்போம்தககுக ்கோண்டு 

வருவப்த ்தறப்போம்தய ப்தமவயோகும்.
இவவோறோன பின்னணியில், முன்னோள் 

அமமச்சர் வோசுப்தவ நோையககோர ப்போன் -
றவர்கள் சர்வப்தச நோைய நிதியததிடம் 
இலங்மக அரசு ்சல்லும் முயறசி குறிதது 
விமர்சனங்கம்ள முன்மவதது வருகின்றனர். 

(15ஆம் ்பககம் ்போர்கக)
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மத்திய வங்கியின் புதிய ஆளுநர் 
வகுத்துள்ள உடனடித் திடடங்்கள!

கடும் ப�ொருளொதொர பெருககடி, அரசியல் பிரச்-
சினைகளுககு மத்தியில் இலஙனக மொத்திரமன்றி 
�ொகிஸதொன், நெ�ொளம் ஆகிய ெொடுகளும் தறந�ொது 
�ொதிககப�ட்டுளளை. �ொகிஸதொன், நெ�ொளம் ஆகிய 
ெொடுகள ப�ொருளொதொரத்தில் சரினை நெொககிச் 
பசன்று பகொண்டிருககின்்றை.

இநத ெொடுகளில் வினலைொசி அதிகரிபபு, �ணவீக-
கம், ப�ொருளொதொர பெருககடி, பைளிெொட்டு இருப-
புகள சரிவு என்�து ப�ொதுைொை விஷயஙகளொக 
இருநதொலும், அதனையும் தொண்டி  ஒரு ப�ொதுைொை 
விஷயத்னதக கைனிகக நைண்டியுளளது. அதுதொன் 
சீைொவின் ‘ப�ல்ட் அண்ட் நரொட்’ திட்்டம்.

இநத மூன்று ெொடுகளின் ப�ொருளொதொர சரிவுககு 
முககிய கொரணம் சீைொ என்றும் சரைநதச ப�ொரு-
ளொதொர நிபுணரகள பதரிவிககின்்றைர. அதொைது 
சீைொவின் ‘ப�ல்ட் அண்ட் நரொட்’ திட்்டம்தொன் மன்ற-
முகமொக தொககத்னத ஏற�டுத்தியுளளபதை அைர-
கள கூறுகின்்றைர.

‘சீைொவின் க்டன் ப�ொறி இரொஜதநதிரம்’ என்று 
இத்திட்்டத்னத ப�ொருளொதொர ைல்லெரகள குறிபபிடு-
கின்்றைர. உலக ெொடுகனள க்டன் ைனலயில் சிகக 
னைத்து சீைொ தைது ப�ொருளொதொரத்னத ப�ருககிக 
பகொளளும் தநதிரத்னதக னகயொளகின்்றது என்று 
அைரகள கூறுகின்்றைர. சீைொவின் இநத திட்்டத்தின் 
கீழ் �ல ெொடுகள ப�ொருளொதொர சரினை எதிரநெொக-
கும் அ�ொயம் உளளதொக அைரகள எச்சரிககின்்றைர.

சீைொவின் ஜைொதி�தி ஜி ஜின்பிங 2013 ஆம் 
ஆண்டில் ‘ப�ல்ட் அண்ட் நரொட்’ திட்்டத்னத பசயல்-
�டுத்துைதொக அறிவித்தொர. இநதத் திட்்டத்தின் 
நெொககம் நமறகு ெொடுகளுககும், ஆசிய ெொடுகளுக-
கும் இருககும் ைரத்தக �ற்றொககுன்றனய நமம்�-
டுத்துைநத என்றும் கூ்றப�ட்்டது.    

‘ப�ல்ட் அண்ட் நரொட்’ திட்்டத்தின் மூலம், உலக 
ெொடுகள �லைறன்றயும் தஙகள ெொட்டு்டன் 

சீைொ இனணககும். இதன் மூலம் வீதிப  ந�ொக-
குைரத்தினை அண்ன்ட ெொடுகளு்டன் நமம்�டுத்-
தும். கப�ல் ந�ொககுைரத்தினையும் நமம்�டுத்தி 
சீைொவின் துன்றமுகஙகனள உலக ெொடுகளு்டன் 
இனணககும். ப�ொதுைொக பசொல்ல நைண்டுபம-
னில் சீைொவின் துன்றமுகஙகள, விமொை நினல-
யஙகள, ரயில் நினலயஙகள, வீதி மொரககம் எை 
அனைத்துத் தரபபினையும் அண்ன்ட ெொடுகளு்டன் 
சீைொ இனணத்துக பகொளளும்.

இதன் மூலம் உலக ெொடுகள எளிதில் தஙகளது 
சரககுப ந�ொககுைரத்னத நமறபகொளள முடியும். 
இதன் மூலம் சீைொ �ல ெொடுகனளயும் தைது 
கட்டுப�ொட்டில் னைத்துக பகொளள முடியும் எை 
ெம்புைதொக ப�ொருளொதொர நிபுணரகள பதரிவிக-
கின்்றைர.

ஆைொல் சீைொவின் அறிகனக 
நைறுவிதமொக இருககின்்றது.  
இநதத் திட்்டத்தில் தைககு 
எநதத் தனிப�ட்்ட நெொககமும் 
கின்டயொது எை சீைொ கூறி 
ைருகின்்றது. உலகளொவிய 
ெொடுகள நமம்�டும் ந�ொது, 
அதில் சீைொவும் நமம்�டும் 
என்றும் அநெொடு கூறி 
ைருகின்்றது. ஆைொல் 

இதன் பின்ைணியில் சீைொவின் இரொஜதநதிரம் 
இருககுநமொ என்்ற அச்சம் பதொ்டரநது மற்ற ெொடுக-
ளுககு இருநது ைருகின்்றது.

இநதத்  திட்்டத்தினை பசயல்�டுத்த அண்ன்ட 
ெொடுகளுககு க்டன் பகொடுப�தொகவும் சீைொ பதரிவித்-
தது. ஆைொல் இதறகொக அண்ன்ட ெொடுகள தஙகப 
�த்திர உத்தரைொதத்தில் னகபயழுத்தி்ட நைண்டும். 
உதொரணத்திறகு �ொகிஸதொனுககு ‘ப�ல்ட் அண்ட் 

நரொட்’ திட்்டத்திறகு ப�ரும் 
பதொனகக க்டைொக ைழஙகப-
�ட்்டது.

இநதந�ொல இநதத் திட்்டத்-
தில் ஆபகொனிஸதொன், கஜ-
கஸதொன் ைழியொக நமறகு 
நெொககியும், மநலசியொ, 
ப�ொஙபகொங, ை்ட 
பகொரியொ எை கிழககு நெொக-
கியும், இலஙனக ைழியொக 
பதறகிலும் இநதத் திட்்டம் 
பதொ்டஙகப�ட்்டது.

‘ப�ல்ட் அண்ட் நரொட்’ திட்்டத்திறகு 
க்டன் மட்டும் அல்ல, நதனையொை 
பதொழில்நுட்�ஙகள, மனித ைளஙகள 
எை அனைத்தும் தருைதொக சீைொ ஒபபுக 
பகொண்டுளளது. எனினும் இது குறித்-
தொை ஒப�நதஙகள எதுவும் பைளிப-
�ன்டயொக இல்னல என்�நத அண்ன்ட 
ெொடுகளுககு அச்சத்தினை ஏற�டுத்தி-
யுளளது. இதில் ைட்டி வீதமும் அதிகம் 
என்றும் கூ்றப�டுகி்றது.

இநதத் திட்்டத்தில்தொன் 70 ெொடுகள 
முதலீடு பசயய ஒபபுக பகொண்டுள-
ளை. ஒருபு்றம் இதன் மூலம் உலகளொ-
விய ைணிகத்னத நமம்�டுத்த முடியும் 
என்்றொலும், அபமரிககொவும், இநதியொவும் இதறகு 
ஆரம்�த்தில் இருநநத எதிரபபுத் பதரிவித்து ைரு-
கின்்றை. இதனை அபமரிககொ ‘க்டன் ப�ொறி இரொ-
ஜதநதிரம்’ என்று ைரணித்து ைருகி்றது. ஏபைனில் 
இது ைளரநது ைரும் ெொடுகளுககு அதிக க்டனை 
பகொடுத்து, க்டனை கட்்ட முடியொமல் தவிககும் 
ந�ொது அநத ெொட்டின் ைளஙகனள ப�றறுக 
பகொளளும் பசயல் என்றும் கூ்றப�டுகி்றது.

பமொத்தத்தில் ைறிய ெொடுகனள க்டன் ைனலயில் 
விழ னைத்து அதன் மூலம் அைரகனள தஙகள கட்டுப-
�ொட்டில் பகொண்டு ைரலொம் எைவும் கருதப�டுகி்றது.

இது குறித்து இநதியப பிரதமர ெநரநதிர 
நமொடியும் 2020 ஆம் ஆண்டு, ஒரு கூட்்டத்தில் 

சீைொவின் இரொஜதநதிரம் �றறி ந�சியிருநதொர. 
“ைளரச்சி கூட்்டொண்னம என்்ற ப�யரில் ெொடுகள 
சொரபு கூட்்டொண்னமககு தளளப�ட்டுளளனத 
ைரலொறு ெமககு கறபித்துளளது” எை அைர கூறி-
யிருநதொர.

இநதநைனள இலஙனக தைது க்டனை திரும்�ச் 
பசலுத்துைதில் எநத சலுனகனயயும் சீைொ ைழஙக 
மறுத்து விட்்டது. சீைொவுககொை பமொத்த க்டன் வீதம் 
8 பில்லியன் ப்டொலரொகும். இது இலஙனகயின் 
பைளிெொட்டுக க்டனில் ஆறில் ஒரு �ஙகொகும் என்்ற 
தகைலும் உளளது. சீைொ க்டனை மறுசீரனமபபு 
பசயயவில்னல.

�ொகிஸதொனிலும் இநத நினலதொன் உளளது. 
�ொகிஸதொனில் ‘ ப�ல்ட் அண்ட் நரொட்’  திட்்டத்திறகொக 

27.3 பில்லியன் ப்டொலரகள க்டனுதவினய 
சீைொ ைழஙகியுளளது. ஏறகைநை க்டன் 

நிதி பெருககடியில் சிககித் தவித்து 
ைரும் �ொகிஸதொனில், பகொநரொைொ 

இன்னும் நினலனமனய நமொச-
மொககியிருநதது. தறந�ொது 
அஙகு அரசியல் பிரச்சினை 
நிலவுகின்்றது.

பமொத்தத்தில் இது-
ந�ொன்்ற �ல ெொடுகளில் 
தைது திட்்டத்னத விரி-

வு�டுத்தியுளளது சீைொ. இைறறில் லொநைொஸ, 
ஜொம்பியொ, கிரகிஸதொன் உளளிட்்டனையும் அ்டங-
கும். இைறறில் 13,000 இறகும் நமற�ட்்ட திட்-
்டஙகளுககு, சுமொர 843 பில்லியன் ப்டொலர க்டன் 
திட்்டஙகனள ஆயவு பசயதுளளதொகவும், இதனை 
165 ெொடுகளில் திட்்டமிட்டுளளதொகவும் கூ்றப�டு-
கி்றது.

எனினும் இைறறில் கைனிககதகக ஒரு விஷயம் 
என்ைபைனில் நெ�ொளத்தில் ஒரு திட்்டம் கூ்ட பசயல்-
�டுத்தப�்டவில்னல.  நெ�ொளம் இதுைனரயில் 
க்டன் பிரச்சினையில் ப�ரிதொகச் சிககவில்னல. 
மொனிய உதவிகளின் மூலம் திட்்டஙகனள நதடுை-
தொக நெ�ொளம் பதரிவித்துளளது. அத்நதொடு க்டன் 
நைண்்டொம் என்றும் பதரிவித்துளளது. நமலும் அப-
�டிநய க்டன் ைொஙகிைொலும் அதறகு 2% நமலொக 
ைட்டி இருககக கூ்டொது என்றும் நெ�ொளம் கூறியுள-
ளது. அநதந�ொல திரும்�ச் பசலுத்தும் கொலமும் 
ஆசிய ைளரச்சி ைஙகி அல்லது உலக ைஙகி ைழங-
கும் அைகொசத்னதப ந�ொல் இருகக நைண்டும் எை 
நெ�ொளம் நகொரியுளளது.

ஆைொல் நெ�ொளத்துககு இநத முடிவு சிககனல 
ஏற�டுத்தியுளளது. சமீ� கொலமொக நெ�ொளில் 
இருநது சீைொவுககு ஏறறுமதி 14.7% குன்றநதுள-
ளது. அநத ந�ொல முன்ைறிவிபபு எதுவும் இன்று 
சமீ�த்தில் நெ�ொளில் முறறுனக ெ்டைடிகனகனய 

சீைொ முன்பைடுத்தது. இதறகின்ட-
யில் ‘பகொநரொைொ தடுபபு ெ்டைடிகனக’ 
என்�தன் ந�ரில், நெ�ொளத்தின் ைரத்-
தகரகளுககு சீைொ தன்ட விதித்துளள-
தொகவும் கூ்றப�டுகி்றது. பமொத்தத்தில் 
நெ�ொளத்னத ைணிக ரீதியொக ஒடுககும் 
ெ்டைடிகனகயில் மன்றமுகமொக சீைொ 
ஈடு�ட்டிருககலொநமொ என்்ற சநநதகம் 
எழுநதுளளது.

இனை இவைொறிருகக  இநதியொ தற-
சொரபு இநதியொவினை ைலுப�டுத்த 
விரும்புகி்றது. அதறகொக ெ்டைடிகனக-
யிலும் இ்றஙகியுளளது. எனினும் 
அண்ன்ட ெொ்டொை இலஙனகயிலும் 

மனிதொபிமொை உதவிகனள பசயது ைருகின்்றது. 
நெ�ொளத்துககும் உதவிகனள பசயது ைருகின்்றது. 
இவைொ்றொை பசயல்�ொடுகனள கைனிககும் ந�ொது, 
இநதியொவுககு எநத மொதிரியொை பிரச்சினைனய 
சீைொ பகொடுககப ந�ொகி்றநதொ என்்ற அச்சம் இநதி-
யொவுககு உளளது.

எவைொ்றொக இருநதொலும் சீைொவின் இரொஜதநதி-
ரம் இநதியொவி்டம் �லிககப ந�ொைதில்னல என்�நத 
இநதிய ப�ொருளொதொர நிபுணரகளின் ெம்பிகனக-
யொக இருககின்்றது.

பி.ஹர்ஷன்...?

சாரங்கன்...?

நாடடில் அந்நிய 
செலாவணி இழப்பு 
உளளிடட ச�ாரு-

்ளாதாரப் பிரச்சினன்கன்ளத் 
தீர்ப்�தற்கு அரொங்்கம்
முழுனமயான முயற்சி்கன்ள 
எடுத்து வருவதா்க பிரதமர் 
மஹிந்த ராஜ�க்ஷ நாடடு
மக்களுககுத் சதரிவித்திருந்-
தார். மக்களின் பிரச்சினன்கள 
குறித்து உரிய புரிதல்
அரொங்்கத்துககு இருப்�தா்கவும்,
இந்த மமாெமான நினலயிலிருந்து
மீளவதற்கு அனனவரும் 
இனைந்து செயற்�டுவது அவசியம் 
என்றும் பிரதமர் கூறியிருந்தார்.

சநருக்கடியிலிருந்து மீளவதற்கு
ச�ாறுனம, அனமதி அவசியம்

இரு வருட ்கால ச்காமரானா �ாதிப்பு 
்காரைமா்க சுற்றுலாத்துனை உட�ட 
இலங்ன்கக்கான மதசிய வருமானம்

ச�ரிதும் �ாதிக்கப்�டடுள்ளது. அதி்கரித்து 
வருகின்ை �ைவீக்கம், சதாடர்ந்து குனைந்து 
வரும் சவளிநாடடு இருப்பு்கள, சடாலர்
�ற்ைாககுனை என �ல ்காரணி்களுககு
மத்தியில் இலங்ன்க ச�ாரு்ளாதார
சநருக்கடிககு உள்ளாகியுள்ளது.

சீனாவின் ‘்கடன் ச�ாறி இராஜதந்திரம்’
இந்தியாவிடம் �லிக்கப் ம�ாவதில்னல!

சீனாவிடம் ்கடன் ச�றுவனதத் தவிர்த்துள்ள 
மந�ா்ளத்துககு வந்துள்ள புதிய சநருக்கடி்கள!

‘ச�ல்ட அண்ட மராட’ 
திடடத்னத முன்னவத்து
70 நாடு்கன்ள இலககு 
னவத்துள்ள சீனா!

Nandalal Weerasinghe

ம�ாராடடத்தின் ஒவசவாரு
நிமிடத்திலும் ச�ரும்ளவு
சடாலர்்கள இழப்பு!

ெர்வமதெ நாைய நிதியத்திடம் 
செல்வனத தவசைனச் சொல்வதால்
மடடும் �யனில்னல. ஆமலாெனன்கம்ள 
இன்னைய மவன்ளயில் பிரதானம்
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நாட்டின் பல்்வேறு பகுதிகளில் அ்ரசுக்கும், 
ஆட்சியாளரகளுக்கும், ஒட்டுமைாத்த அ்ரசியல்-
வோதிகளுக்கும் எதி்ராகப ்பா்ராட்்டஙகள் முன்-
மெடுக்கபபட்டு வேருகின்்றெ. ்பா்ராட்்டக்கா-
்ரரகளின் பி்ர்தாெ ்காரிக்மக ஜொதிபதி ப்தவி 
விலக ்வேண்டும் என்ப்தாகக் காணபபடுகி்றது. 
இந்தக் ்காரிக்மக சா்தா்ரண ைக்களிொல் முன்-
மவேக்கபபட்்டம்தான்று என்பம்த வி்ட, அ்ரசி-
யல் ையபபடுத்தபபட்்ட ்காரிக்மக என்்்ற கூ்ற-
்வேண்டும்.

இ்தமெ வி்டவும் பா்ராளுைன்்றததில் உள்ள 
225 உறுபபிெரகளும் வீட்டுக்குச் மசல்ல 
்வேண்டும் என்்ற கருதது ்பா்ராட்்டததில் ஈடு-
படு்வோ்ரால் முன்மவேக்கபபடுகின்்றது. இவ்-
வோ்றாெ ்காரிக்மககள் எந்தளவுக்கு அ்ரசிய-
லமைபபுக்குச் சா்தகைாெமவே என்பது குறித்த 
்கள்வி காணபபடுகி்றது.

ஜொதிபதி ்தெது மசாந்த விருபபின் ்பரில் 
இ்ராஜிொைாக் கடி்ததம்த சபாநாயகரி்டம் 
மகயளிதது விட்டு விலகிச் மசல்ல முடியும். 
அவ்வோ்றாெ சந்தரபபததில் பி்ர்தைர ஜொதிப-
தியாகப ப்தவி்யற்க ்வேண்டும். இருந்தாலும் 
பி்ர்தைருக்கு ஜொதிபதியாகப ப்தவி்யற்ப்தற்கு 
அ்ரசியலமைபபு ரீதியில் ்தம்ட காணபபட்-
்டால், ஒருைா்தம் என்்ற குறுகிய காலபபகுதிக்கு 
சபாநாயகர ஜொதிபதியின் க்டமைகமள ஆற்்ற 
முடியும்.

ஒரு ைா்த காலததுக்குள் பா்ராளுைன்்றததின் 
மபரும்பான்மையு்டன் ஒருவேர ஜொதிபதிப 
ப்தவிக்குத ம்தரிவு மசயயபப்ட ்வேண்டும் 
என்ப்்த அ்ரசியலமைபபின் ஏற்பாடுகள் எெ 
சட்்ட வேல்லுெரகள் குறிபபிடுகின்்றெர. ்தற்-

்பாம்தய நிமலயில் எதிரக்கட்சிகளாெ ஐக்கிய 
ைக்கள் சக்தி்யா அல்லது ்்தசிய ைக்கள் 
சக்தி்யா பா்ராளுைன்்றததில் ்தைது மபரும்பான்-
மைமய நிரூபிதது புதிய ஜொதிபதி ஒருவேம்ர 
நியமிபப்தற்காெ சாததியக் கூறுகள் எதுவும் 
இல்மல. எெ்வே, ஜொதிபதிமயப ப்தவி 
விலகக் ்காருவேது நம்டமும்றயில் எந்தமவோரு 
தீரமவேயும் வேழஙகப ்பாவேதில்மல.

ைறுபக்கததில், பா்ராளுைன்்ற உறுபபிெரகள் 
225 ்பம்ரயும் வீட்டுக்கு அனுபப ்வேண்டும் 
என்்ற ்காரிக்மகயும் ஆரபபாட்்டக்கா்ரரக-
ளால் முன்மவேக்கபபடுகி்றது. 225 
்பம்ரயும் உ்டெடியாக பா்ராளு-
ைன்்றதம்த விட்டு அனுபபுவேது 
என்பது சாததியைற்்ற வி்டயம். 
அ்ரசியலமைபமப்யா அல்லது 
ஜெநாயக வே்ரம்புகமள்யா மீறி 
எழுந்தைாெைாக ந்டநது மகாள்ள 
முடியாது. எைது நாட்டுக்மகெ ஜெ-
நாயக நம்டமும்றகள் உள்ளெ.

சு்தநதி்ரததுக்குப பின்ெர ைாறி 
ைாறி ஆட்சிக்கு வேந்த ஆட்சியா-
ளரகளால் ஏைாற்்றபபட்டு ைக்கள் 
வி்ரக்தி அம்டநதுள்ளாரகள் என்ப-
தில் ைாற்றுக்கருதது இல்மல. அவ்-
வோ்றாெ பின்ெணியில் ்தைக்கு உண்மையில் 
்சமவேயாற்்றக் கூடியவேரகமளத ம்தரிவு மசயது 
அனுபபுவே்தற்காெ அதிகா்ரமும் வோக்காளரகளா-
கிய ைக்களி்ட்ை காணபபடுகி்றது.

இவ்வோ்றாெ நிமலயில் ்தற்மபாழுது பா்ரா-
ளுைன்்றததில் உள்ள 225 ்பம்ரயும் வீட்டுக்கு 
அனுபபி விட்்டால் நிமலமை சரியாகிவிடுைா? 
நிச்சயைாக இல்மல. எெ்வே ்தற்மபாழுது 
ப்தவியில் உள்ள ஜொதிபதியு்டன் பா்ராளு-
ைன்்றததில் அஙகம் வேகிக்கும் அமெததுக் 
கட்சிகமளயும் உள்ள்டக்கி இம்டக்கால அ்ர-

சாஙகதம்த அமைதது குறுகியகால மீட்சித திட்-
்டமைான்ம்ற நம்டமும்றபபடுததுவே்்த காலத-
தின் ்்தமவேயாக உள்ளது. அ்ரசியல்வோதிகள் 
பலர இ்தமெ வேலியுறுததுகின்்றெர.

ஒட்டுமைாத்த நாடும் சிக்கலாெ நிமலமைக்கு 
முகஙமகாடுததிருபப்தால் எதிரக்கட்சிகள் ்தற்-
மபாழுது அ்ரசியல் இலாபம் ்்த்ட முயற்சிக்-
காது இமணநது தீரமவோன்ம்றக் காண்ப்தற்கு 
முன்வே்ர ்வேண்டும் என்பது்தான் ்நரமையாக 
சிநதிப்பாரின் எண்ணைாகும்.

இது இவ்வி்தமிருக்க, நிம்ற்வேற்று அதிகா-
்ரம் மகாண்்ட ஜொதிபதி மும்ற ஒழிக்கபப்ட 
்வேண்டும் என்்ற ்காஷம் மீண்டும் வேலுப-
மபற்றுள்ளது. முன்ொள் ஜொதிபதி ்ஜ. ஆர. 
ஜயவேர்தெவிொல் நிம்ற்வேற்று அதிகா்ரம் 
மகாண்்ட ஜொதிபதி மும்ற அறிமுகபபடுத-

்தபபட்டிருந்தாலும், அவேருக்குப பின்ெர ஆட்-
சிக்கு வேந்த அமெவேரும் இ்தமெ ஒழிபப்தாகக் 
கூறி்ய ஆட்சிமயக் மகபபற்றியிருந்தெர.

முன்ொள் ஜொதிபதிகளாெ சநதிரிகா பண்-
்டா்ரநாயக்க, ்தற்்பாம்தய பி்ர்தைரும் முன்ொள் 
ஜொதிபதியுைாெ ைஹிந்த ்ராஜபக்ஷ ஆகி்யா-
ரும் நிம்ற்வேற்று அதிகா்ரதம்த ஒழிபப்தாகக் 
கூறிய ்பாதும், அ்தற்காெ ந்டவேடிக்மககமள 
எடுக்க அவேரகள் ்தவேறியிருந்தெர.

இந்த நிமலயில் முன்ொள் ஜொதிபதி மைத-
திரிபால சிறி்செ ஆட்சிக்கு வேநது சில ைா்தங-

களில் ஜொதிபதிக்குரிய அதிகா்ரஙகமளக் 
கும்றதது அவேற்ம்றப பா்ராளுைன்்றததுக்கு 
வேழஙகியிருந்தார. '19 ஆவேது திருத்தம்' எனும் 
மபயரில் இ்தற்காெ அ்ரசியல் திருத்தம் மகாண்-
டுவே்ரபபட்்டது.

அவேச்ர அவேச்ரைாகக் மகாண்டு வே்ரபபட்்ட 
அ்ரசியலமைபபுத திருத்தததிொல் பா்ராளுைன்-
்றததில் குழபபநிமல ஏற்பட்்டமை நாம் அமெ-
வேரும் அறிந்த வி்டயைாகும். அவேச்ர அவேச்ரைாக 
அ்ரசியலமைபமபத திருததுவே்தொல் எைக்கு 
ஏற்பட்்ட அ்ரசியல் அனுபவேதம்தயும் கருத-

தில் மகாண்டு, மீண்டுமைாரு 
அவேச்ர திருத்தததுக்குச் மசல்வேது 
பற்றி நாம் தீவி்ரைாக சிநதிக்க 
்வேண்டும். ்தற்்பாம்தய ஆட்-
சியாளரகளுக்கு எதி்ராக அழுத-
்தம் மகாடுபப்தற்காக அ்ரசியல-
மைபமப அவேச்ர அவேச்ரைாகத 
திருததுவேது எதிரகாலததில் 
்வேறு பி்ரச்சிமெகளுக்கு விததி-
்டலாம் என்று சட்்டத்த்ரணிகள் 
சஙகததின் முன்ொள் ்தமலவேர 
ஜொதிபதி சட்்டத்த்ரணி யூ.ஆர.

டி.சில்வோ குறிபபிடுகின்்றார.
அ்்த்ந்ரம், பா்ராளுைன்்றதம்தக் 

கமலதது புதிய ்்தர்தமலான்றுக்குச் 
மசல்ல ்வேண்டுமைன்்ற கருததும் ஒரு 
சிலரிொல் முன்மவேக்கபபடுகி்றது. 
இருந்த்பாதும் ்தற்மபாழுது நாட்டில் 
காணபபடும் மபாருளா்தா்ர சூழ்நிமல-
யில் ்்தர்தமலான்றுக்குச் மசலவிடுவே்தற்-
குப ்பாதிய பணம் இல்மல. எெ்வே 
்்தர்தமலான்றுக்குச் மசல்வேதும் சாத-
தியைாெ்தாக அமையாது. அவ்வோறு 

்்தர்தல் ந்டததிொலும் 
்தற்மபாழுதுள்ள அ்ரசியல்-
வோதிகளுக்கு ைாற்றீ்டாக 
புதியவேரகமளத ்்தரந-
ம்தடுக்க ைக்களுக்குப 
்பாதிய காலஅவேகாசம் 
கிம்டயாது.

எெ்வே, ்தற்மபாழுது 
பா்ராளுைன்்றததில் உள்ள-
வேரகமளப பயன்படுததி, 
நாட்டின் ஜெநாயகதம்த 
எதிரகாலததில் பலபப-
டுத்தக் கூடிய ைாற்்றஙகமளக் 
மகாண்டு வேருவே்தற்காெ முயற்சி-

கள் பற்றி்ய ஆரபபாட்்டக்கா்ரரகள் சிநதிக்க 
்வேண்டும். அ்்த்பால ைக்கள் பி்ரதிநிதிகள் 
அமெவேரும் இ்தமெப பற்றிய சிந்தமெயு்டன் 
ஆக்கபூரவேைாெ தீரமவோன்ம்றத ்்தடுவே்தற்கு 
முயற்சிகமள ்ைற்மகாள்ள ்வேண்டும்.

இ்தமெ விடுதது, ைக்கள் ்பா்ராட்்டஙக-
மளத ்தைக்கு சா்தகைாக்கி, ்்தமவேயற்்ற வேன்மு-
ம்றகமள உருவோக்கி குழபபஙகமள ஏற்படுத்த 
முயற்சிபபது நாட்ம்ட ்ைலும் பா்தாளததுக்்க 
்தள்ளும். க்டந்த சில நாட்களில் இ்டம்மபற்்ற 
ைக்கள் ்பா்ராட்்டஙகளில் சில தீய சக்திகள் 

ஊடுருவி வேன்மும்றமய உரு-
வோக்குவே்தற்கு எடுத்த முயற்-
சிகமளயும் நாம் காணக் கூடி-
ய்தாகவிருந்தது. இவ்வோ்றாெ 
வேன்மும்றச் மசயற்பாடுகளுக்கு 
முற்றுபபுள்ளி மவேபபது எதிரக்-
கட்சியில் உள்ள அ்ரசியல்வோதி-
களின் பி்ர்தாெ மபாறுபபாகும்.

இது இவ்வி்தமிருக்க, ஜொ-
திபதிக்கு ஆ்த்ரவு ம்தரிவித-
தும், அ்ரசாஙகததுக்கு ஆ்த்ரவு ம்தரிவிததும் 
மகாழும்பு, கண்டி, ்தஙகல்மல, யாழ்பபாணம் 
உள்ளிட்்ட பகுதிகளில் ைக்கள் ஆரபபாட்்டங-

கள் முன்மெடுக்கபபட்டிருந்தெ. மகாழும்பி-
லும் ஊரவேலமைான்று க்டந்த மசவ்வோயன்று 
இ்டம்மபற்றிருந்தது. இந்த ஆரபபாட்்டஙகள் 
நாட்டின் பல்்வேறு பகுதிகளில் ம்தா்டரநதும் 
இ்டம்மபற்று வேருகின்்றெ.

'ஜொதிபதி ்காட்்டாபய ்ராஜபக்ஷ முன்ெர 
பாதுகாபபுச் மசயலாள்ராக இருந்த காலப பகு-

தியி்ல்ய பயஙக்ரவோ்தம் நாட்டிலிருநது ்்தாற்-
கடிக்கபபட்்டது. பயஙக்ரவோ்தம் ்்தாற்கடிக்கப-
பட்்டமையா்ல்ய நாடு காபபாற்்றபபட்்டது' 
எெ ்பா்ராட்்டததில் கலநது மகாண்்டவேரகள் 
ம்தரிவித்தெர. எெ்வே ஜொதிபதிக்கு ஆ்த்ரவு 
ம்தரிவிபபது எைது க்டமை என்று ஆரபபாட்-
்டம் ந்டததி்யார ம்தரிவித்தெர.

ஜொதிபதி ்காட்்டாபய ்ராஜபக் ஷவுக்கு ஆ்த-
்ரவோெ ்பா்ராட்்டம் தீவி்ரைம்டயும் அறிகுறியும் 
ம்தன்படுகின்்றது.

இ்்த்வேமள மகாவிட்-19 ம்தாற்று்நாய 
இலஙமகமய ைாததி்ரைன்றி உலக நாடுகள் 
அத்தமெமயயும் கடுமையாகப பாதிததிருந-
்தது. உயிரத்த ஞாயிறுத ்தாக்கு்தலின் அதிரச்-
சியிலிருநது இலஙமக மீளா்த சந்தரபபததில் 
மகாவிட்-19 ம்தாற்று்நாய நாட்டின் மபாருளா-
்தா்ரததுக்குப ்பரிடியாக வேந்தது. உலகத ம்தாற்-
று்நாயின் ்தாக்கம் நாட்டின் மபாருளா்தா்ரதம்த 
கடுமையாகப பாதித்தது.

்தற்மபாழுது எதிரமகாள்ளும் விமலவோசி 
அதிகரிபபுப ்பான்்ற பி்ரச்சிமெகள் இலஙமக 
ைாததி்ரைன்றி உலக நாடுகள் பலவும் எதிர-
மகாள்ளும் பி்ரச்சிமெகளாகும். அவேற்று்டன் 
நின்று வி்டாது, ்ரஷயாவுக்கும் உக்ம்ரனுக்கும் 
இம்டயில் நம்டமபற்று வேரும் யுத்தம் உலக எரி-
மபாருள் விமலயில் ்தாக்கதம்தச் மசலுததியது. 
எரிமபாருள் விமல்யற்்றம் என்பது இலஙமக 
ைாததி்ரைன்றி ்ைமலத்்தய நாடுகள் கூ்ட 

எதிரமகாள்ளும் பி்ரச்சிமெயாகும். எெ்வே, 
நாடு ்தற்மபாழுது எதிரமகாண்டுள்ள பி்ரச்சி-
மெமய ஒவ்மவோருவேரும் அ்ரசியலாக்காது 
அமெவேரும் இமணநது நாட்டின் முன்்ெற்-
்றததுக்காக தீரமவோன்ம்றக் காண முன்வே்ர 
்வேண்டும். இ்தற்காெ மபாறுபபு எதிரக்கட்சிக-
ளுக்கும் உண்டு என்பம்த ை்றநது வி்டக் கூ்டாது.

அரசியலமைப்புக்கு முரணாக 
செயற்படுைாறு ்பலவந்தப்்படுத்தி, 
ஆரப்்பாட்டஙகள் மைறசகாள்வ்தால் 
்பயன் கிம்டக்கப் ம்பாவதில்மல!

ஜனாதி்பதிமயப் ்ப்தவி விலகுைாறும், ்பாராளுைன்்ற 
உறுப்பினரகள் 225 ம்பமரயும் வீடடுக்குச் செல்லுைாறும் 
ஆரப்்பாட்டக்காரரகள் முன்மவக்கின்்ற மகாரிக்மகயின் 
பின்னணியில் அரசியல் நிகழ்ச்சித் திட்டம்!

'அவெர அவெரைாக அரசியலமைப்ம்பத் திருத்துவ்தனால் எைக்கு ஏற்பட்ட அரசியல்
அனு்பவத்ம்த கருத்தில் சகாண்டு, மீண்டுசைாரு அவெர திருத்்தத்துக்குச் செல்வது
்பறறி நாம் தீவிரைாக சிநதிக்க மவண்டும். ்தறம்பாம்தய ஆடசியாளரகளுக்கு எதிராக 
அழுத்்தம் சகாடுப்்ப்தறகாக அரசியலமைப்ம்ப அவெர அவெரைாகத் திருத்துவது
எதிரகாலத்தில் மவறு பிரச்சிமனகளுக்கு வித்தி்டலாம்' என்று கூறுகின்்றார
ெட்டத்்தரணிகள் ெஙகத்தின் முன்னாள் ்தமலவர ஜனாதி்பதி ெட்டத்்தரணி யூ.ஆர.டி.சில்வா

எரிச்பாருள் ்தடடுப்்பாடு, விமலவாசி அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட
ச்பாருளா்தார சநடிக்கடிகள் ச்தா்டரபில் ஏற்பட்ட
அொ்தாரண நிமலமையானது அரொஙகத்துக்கும்,

அரசியல்வாதிகளுக்கும் எதிரான ைக்கள் ம்பாராட்டைாக ைாறியுள்ளது.
இலஙமக சு்தநதிரம் அம்டந்த பின்னர நாடு எதிரசகாண்்ட
்பாரிடிய சநருக்கடியான சூழல் இது எனக் கூ்றலாம்.

ஜனநாயக நம்டமும்றகளுக்கு
ைா்றாக தீரமவ ம்த்ட முடியாது!

ஜனாதி்பதி மகாட்டா்பய ராஜ்பக் ஷவுக்கு
ஆ்தரவாகவும் நாடடின் ்பல்மவறு இ்டஙகளிலும் 
உருசவடுக்கும் ஆரப்்பாட்டஙகள்!

ச்பாருளா்தார சநருக்கடிக்கு 
தீரவு மகாரி முன்சனடுக்கப்-
்படுகின்்ற ம்பாராட்டஙகமள
ொ்தகைாக்கி அரசியல் 
பின்னணி சகாண்்ட
கும்்பல்களால் வன்மும்றகள்!
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பன் பாலா...?

இ.த�ொ.கொ.வின் அன்்றைய �்ைவர் 
அமரர் த�ௌமியமூர்த்தி த�ொண்ட -
மொன் �்ை்மயில் நீண்டகொைமொக 

த�ொட்டத் த�ொழிைொளர் குடியிருக்கும் வீடுகளு -
்டன் கொயகறித் த�ொட்டஙகளும் அவர்களுக்தக 
த�ொந�மொக்கப்ப்ட தவணடும் என்றை தகொரிக் -
்க்ய முன்்வத்து அர�ொஙகத்து்டன் த்பச்சு-
வொர்த்்� ந்டத்தி வந�து.

 த�ொட்டஙக்ள �னியொர் கம்்பனிகளி்டம் 
்கயளிக்கும்த்பொது த�ொழிைொளரின் குடியி -
ருபபுக்க்ளயும் கொயகறித் த�ொட்டஙக்ளயும் 
கம்்பனி நிர்வொகத்தின் கீழ் தகொணடுவரக்கூ்டொது 
என இ.த�ொ.கொ வலியுறுத்தியது. அந� அடிப்ப-
்்டயில் ஒப்பந�ம் த�யது தகொளளப்பட்டது. 

ஏறகனதவ அர�ொஙகம் தகொள்கயளவில் 
த�ொட்டக் குடியிருபபுக்களும் கொயகறித் த�ொட-
்டஙகளும் த�ொழிைொளர்களுக்தக த�ொந�மொக்-
குவ்� ஏறறுக் தகொணடிருந�து. த�ொ்டர்நது 
தமறதகொணடு வந� ந்டவடிக்்ககளின் கொரண-
மொக அர�ொஙகம் வீ்ட்மபபு நம்பிக்்க நிறுவ -

னம் ஒன்்றை ஸ�ொபித்து இ.த�ொ.கொவு்டன் த்பச்சு-
வொர்த்்� ந்டத்தியது. 

த்பச்சுவொர்த்்�களின் அடிப்ப்்டயில் 
த்பருநத�ொட்டஙக்ளச் த�ர்ந� அ்னத்து 
த�ொழிைொளர்களின் குடியிருபபுக்களும் 
31.05.1993 அன்று த�ொட்டத் த�ொழிைொளர்க-
ளுக்கு த�ொந�மொகும். இந�க் குடியிருபபுக்கள 
ஒவதவொரு குடும்்பத் �்ைவர்களுக்கும் த�ொந�-
மொக்கப்ப்ட தவணடும். 

இ.த�ொ.கொவின் அயரொ முயறசியின் ்பயனொக 
த�ொட்டக் குடியிருபபுக்கள த�ொழிைொளர்களுக்தக 
த�ொந�மொகும். 

இது 1993ம் ஆணடு இ.த�ொ.கொவின் அபத்பொ-
்�ய உ்ப �்ைவரொக இருந� ம்றைந� ஏ.எம்.
டி. இரொஜன் ்கதயழுத்திடடு �கை த�ொட்டக் 
கமிடடித் �்ைவர்களுக்கும் அனுப்பப்பட்ட கடி-
�த்தில் குறிபபி்டப்படடிருந�து. அத்து்டன் தகொட-
்டக்ை பிளொணத்ட�ன் கம்்பனியின் பிர�ொன 
நி்றைதவறறு அதிகொரியினொல் ்கதயழுத்திட்ட 
27.4.1993 திகதியு்டன் கூடிய 50/1993 
இை. சுறறுநிரு்பம் ஒன்றும் �கை த�ொட்ட அதிகொ -
ரிகளுக்கும் அனுபபி ்வக்கப்பட்டது. 

இன்று 28 ஆணடுகள க்டநதுவிட்டன. அன்று 
கூறியவொறு குடியிருபபுக்களும் கொயகறித் 
த�ொட்டஙகளும் த�ொட்டத் த�ொழிைொளர்களுக்கு 
த�ொந�மொக்கப்படடுளள�ொ? இன்றுவ்ர அது 
�ொத்தியப்ப்டதவ இல்்ை. த�ொழிைொளர் வசித்-
துவரும் குடியிருபபுக்களும் கொயகறித் த�ொட-
்டஙகளும் த�ொந�மொக்கப்படுவ்� விடுத்து 
வீடடுத் த�ொட்டஙகளில் ்பயிரி்டப்படடுளள மொ, 
்பைொ, த�ன்்ன மறறும் தவலியில் நொட்டப்பட-

டுளள தீக்குச்சி (கினிகூறு) த்பொன்றை மரஙகளில் 
வி்ளயும் ்பயன்க்ள மடடுதம அனு்பவித்து 
வரும் இவர்கள �மது த�்வயின் நிமித்�ம் 
இந� மரஙக்ள தவடடிப ்பயன்்படுத்�தவொ 
அல்ைது குடியிருபபுக்களில் விழுநது ஆ்பத்்� 
உணடு்பணணும் நி்ையில் கொணப்படும்த்பொது 
தவடடி அகறறைதவொ அனுமதிக்கப்படுவதில்்ை.

இ�னொல் ்பை �்ட்வகள அறிவித்� பின்னர் 
வநது மரஙக்ள தவடடி அகறறும் த�ொட்ட நிர்-
வொகஙகள ்பயிரி்டப்பட்ட த�ொழிைொளர்களுக்கு 
ஒரு ்பங்க �ொனும் வழஙக முன்வருவதில்்ை. 

சிை வரு்டஙகளுக்கு முன்னர் முன்னொள இரொ-
ஜொஙக அ்மச்�ரொன வீ. இரொ�ொகிருஷணன் 
ம.ம. முன்னணியின் இஙகிரிய அலுவைகத்தில் 
ந்்டத்பறறை கூட்டத்தில் உ்ரயொறறியத்பொது 
இவவொறு தவடடி அகறறைப்படும் மரஙகளில் ஒரு 
்பங்க ்பயிரி்டப்பட்டவர்களுக்கு த்பறறுக்தகொ-
டுக்க ந்டவடிக்்க எடுக்கப்படும் என இரொ�ொகி-
ருஷணன் த�ரிவித்திருந�ொர். ஆனொல் அதுவும் 
�ொத்தியப்பட்ட�ொக இல்்ை.

த�ொட்ட நிர்வொகஙகள குறிப்பொக த்பறுமதி 
வொயந� ்பைொமரஙகள மீது குறி்வத்து மிகவும் 
�நதிரமொன மு்றையில் அவற்றை தவடடி எடுத்-
துச் த�ல்லும் ஒரு உ்பொயத்்�தய இன்றுவ்ர-
யில் ் கயொணடு வருகின்றைன. த�ொழிற�ஙகஙக-
ளும் நீண்டகொைமொக இ்டம்த்பறறு வரும் இந�ப 
பிரச்சி்ன த�ொ்டர்்பொக �்ையிடடு த�ொழிைொ -
ளர் �ொர்்பொக நன்்ம த்பறறுக்தகொடுக்கும் எந� -
தவொரு தீர்க்கமொன ந்டவடிக்்கயும் எடுக்க முன்-
வரவில்்ைதயன்்பது கவ்ைக்குரிய�ொகும். 

இனி த�ொட்டத் த�ொழிைொளர்களுக்கொன வீட-
டுத்திட்டம் குறித்து ஆரொயநது ்பொர்க்கும்த்பொது 
வரவு த�ைவுத் திட்டத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட 500 
மில்லியன் த�ொட்டத் த�ொழிைொளரின் வீடடுப 
பிரச்சி்ன்யத் தீர்க்கப த்பொதுமொன�ொ?

சுபீட�த்்� தநொக்கிய �றத்பொ்�ய அர�ொங-
கத்தினொல் �மர்பபிக்கப்படடுளள 2022 ஆண-
டுக்கொன வரவு த�ைவுத்திட்டத்தில் த�ொட்டத் 
த�ொழிைொளரின் வீடடுத் திட்டத்துக்தகன 500 
மில்லியன் ஒதுக்கப்படடுளள�ொகவும் மூன்று 
வரு்ட கொைத்தில் ையன் குடியிருபபுக்கள ஒழிக் -
கப்படும் எனவும் கூறைப்படடுளளது. 

த�ொட்டத் த�ொழிைொளரின் வீடடுத் திட்டத்துக்-
தகன ஒதுக்கீடு த�யயப்படடுளள இந� 500 
மில்லியன் த்பொதுமொன�ொ? �றத்பொ்�ய 
நி்ையில் இந�த் த�ொ்கயில் எத்�்ன 
வீடுகள அ்மக்க முடியும்? சுமொர் 300 வீடுகள 
அளவில் அ்மப்ப�றகுப த்பொதுமொன�ொக 
இருக்கும்த்பொது ைட�க்கணக்கொன ையன் குடியி-
ருபபுக்கள இல்ைொத�ொழிக்கப்படும் என கூறைப்ப-
டுவது �ொத்தியமொகுமொ? அதுவும் மூன்றுவரு்ட 

கொைத்துக்குள ையன்க்ள இல்ைொத�ொழிக்கப்ப-
டும் என்்ப்� நம்்பமுடியுமொ?

தீவி்பத்தினொல் எரித்து அழிந� வீடுகள 
தவௌ்ளம் மறறும் மண�ரிவினொல் ்பொதிபபுக் -
குளளொன ்பொதிப்்ப எதிர்தநொக்கியுளள ையன் 
குடியிருபபுக்களுக்கு ்பதிைொக ஆரம்பிக்கப்படும் 
சிை வீடுக்ள அ்மத்துக் தகொடுக்கதவ மூன்று 
வரு்டஙகளுக்கு தமைொன கொைத்்� எடுக்கும்-
த்பொது ஒரு ைட�ம் வ்ரயிைொன ையன் குடியிருப -
புக்க்ள மூன்றுவரு்ட கொைத்தில் இல்ைொத�ொ -
ழித்து புதிய வீடுகள அ்மத்துக் தகொடுக்கப்படும் 

என்று கூறைப்படுவது த்பரும் விந்�தய. 
2014ம் ஆணடு வரவு த�ைவுத் திட்டத்தின் -

த்பொது அபத்பொ்�ய ஜனொதி்பதியொக இருந� 
மகிந� ரொஜ்பக் ஷவினொல் த்பருநத�ொட்ட மக்க -
ளுக்கு 50 ஆயிரம் வீடுகள அ்மக்கப்படும் 
என அறிவிக்கப்பட்டது. அ�ன்்படி அபத்பொ்�ய 
த�ொட்டத் த�ொழில் அ்மச்�ரொக இருந� களுத் -
து்றை மொவட்டப ்பொரொளுமன்றை உறுபபினர் 
மகிந� �மரசிஙக �்ை்மயில் களுத்து்றை, 
அகைவத்�, த்டல்கித் த�ொட்டம் தைணடஸதகப 
பிரிவில் 23.10.2018 மு�ைொவது வீடடுத் திட-
்டத்துக்கொன அடிக்கல் நொடடி ்வக்கப்பட்டது. 
�றத்பொ்�ய ஜனொதி்பதி தகொட்டொ்பய ரொஜ்பக் ஷ -
வின் நிர்வொகத்தின் கீழ் இயஙகிவந� நகர அபி -
விருத்தி அதிகொர �்்பயினொல் ஒவதவொரு வீடும் 
12 ைட�ம் ரூ்பொ த�ைவில் அ்மக்கப்படும் என 

அறிவிக்கப்பட்டது்டன் மொவட்டத் -
தின் தமொகமதியொ, அஷக்தவளி, தெடிகல்ை 
ஆகிய த�ொட்டஙகளிலும் முன்னுரி்ம அளித்து 
இத்திட்டம் விஸ�ரிக்கப்படும் எனவும் அறிவிக் -
கப்பட்டது்டன் அன்்றைய தினம் த�னியொய 
்பகுதியிலும் அடிக்கல் நொடடி ்வக்கப்பட்டது.

த்பருநத�ொட்ட மக்கள இநநொடடின் த்பொரு -
ளொ�ொரத்துக்கு அ்மதியொன மு்றையில் 
குறிபபி்டத்�க்க த�்வயொறறி வருகின்றை -
னர். வியர்்வ சிநதி உ்டல் உ்ழக்கின்றைனர். 
த்பருநத�ொ்கயொன அநநிய த�ைொவணி்ய 
இந� நொடடுக்குப த்பறறுக்தகொடுக்கும் ந்ட -
வடிக்்கயில் ஈடு்படடுளளனர். எனதவ 
த்பருநத�ொட்ட மக்களின் தமம்்பொடடுக்கொக 
அர்ப்பணிபபு்டன் த�்வயொறறி வருகின் -
தறைொம் என முன்னொள அ்மச்�ர் மஹிந� �ம -
ரசிஙக அபத்பொது த�ரிவித்திருந�ொர். 

வீடடுத் திட்டத்துக்கொன அடிக்கல் நொட்டப -
்படடு இன்று எடடு வரு்டஙகள க்டநதுவிட்ட 
த்பொதிலும் இத்திட்டம் ந்்டமு்றைப்படுத்�ப -
்ப்டொது ்கவி்டப்படடு மறைந� ஒரு வி்டயமொகி -
விட்டது. 

இடிநதுவிழும் நி்ையில் உளள மிகவும் 
்ப்ழய ையன் குடியிருபபுக்களிதைதய ்பல்தவறு 
சிரமஙகளுக்கு முகஙதகொடுத்� நி்ையில் 
த்பொழு்�க் கழித்துவருகின்றைனர். 

நல்ைொடசியின்த்பொது 2017ல் ஏற்பட்ட 
தவௌ்ளம், மண�ரிவு மறறும் தீ வி்பத்துக்களி-
னொல் த��மொன குடியிருபபுக்களுக்குப ்பதிைொக 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட ்பை வீடடுத்திட்டஙகள இன்று -
வ்ரயில் பூர்த்தி த�யயப்ப்டொது அ்ர, கு்றை 
நி்ையில் கி்டப்பது குறிபபி்டத்�க்க�ொகும். 

களுத்து்றை மொவட்டத்தில் புளத்சிங-
கள, தகொ்பதவை த�ொட்டத்தில் ஆரம்-
பிக்கப்பட்ட 21 குடும்்பஙகளுக்கொன 
வீடடுத் திட்டம் ஒரு சிறைந� உ�ொரணமொ-
கும். இஙகு 13 வீடுகள பூர்த்தி த�ய -
யப்படடுளள த்பொதிலும் எஞ்சிய வீடுகள 
அ்மக்கப்ப்டொது ்கவி்டப்பட்ட நி்ையில் 
கொணப்படுவது்டன் இதில் ஏத�ொ தமொ�டி 
இ்டம்த்பறறுளள�ொக ்பயனொளிகள த�ரி -
வித்துளளனர். 

இது த�ொ்டர்்பொக இரொஜொஙக அ்மச்-
�ர் ஜீவன் த�ொண்டமொன், அ்மச்சின் 
தமைதிக த�யைொளரொக இருந� எச்.பி. சும-
ணத�கர, இ.த�ொ.கொவின் கண்பதி கனக -
ரொஜ், ்பரத் அருள�ொமி மறறும் களுத்து்றை 
மொவட்டத்துக்குப த்பொறுப்பொன த�நதில் 
த�ொண்டமொன், கொலி டரஸட  ஆகிதயொரின் 
கவனத்துக்கு  தகொணடுவந� த்பொதிலும் 
எந�தவொரு ்பைனும் ஏற்ப்டவில்்ை. 

த்பருநத�ொட்டப ்பகுதியில் வொழ் -
கின்றை த�ொட்ட மக்களுக்கு ஒரு ைட -
�த்து 60 ஆயிரம் வீடுகள த�்வப்ப -
டும் நி்ையில் 2020ம் ஆணடுக்கு 
முன்னர் 25 ஆயிரம் வீடுக்ளக்கடடி 

முடிபத்பன். இந� வீடுக்ளக் கொடடி -
ய்மத்� பின்னதர மக்கள மத் -

தியில் வொக்கு தகடக வருதவன் 
என நல்ைொடசியின் ம்ை -
நொடடு புதிய கிரொமம் மறறும் 
�மூக அபிவிருத்தி அ்மச் -

�ரொக இருந� பி. திகொம்்பரம் 
2018 ஒக்த்டொ்பர் 13ம் திகதி 

்பண்டொரவ்ள பூனொக்ை அம்பிட -
டிகந� த�ொட்டத்தில் அ்மக்கப்பட்ட 157 

வீடுக்ள ்பயனொளிகளி்டம் ்கயளிக்கும் நிகழ் -
வின்த்பொது த�ரிவித்திருந�ொர். இவர் கூறி -
யவொறு 25 ஆயிரம் வீடுக்ளக் கட்ட முடிந -
��ொ?

ம்ையக மக்களுக்கு வீ்ட்மபபு முக்கிய -
மில்்ை. கொணி உரி்மதய அவசியம். கொணி 
இருந�ொல் வீடுக்ளக் கடடிக்தகொளள முடியும். 
அந� வ�திகள அவர்களுக்கு இருக்கின்றைன. 
அ�னொல் அந� மக்களுக்கு வீடு வழஙகு -
வ்� வி்ட அவர்களுக்குச் த�ொந�மொன கொணி 
வழஙக ந்டவடிக்்க எடுக்க தவணடும். எமது 
கடசியின் இைக்கும் அந� மக்களுக்கு கொணி 
த்பறறுக்தகொடுப்பத� என ஜீவன் த�ொண்ட -
மொன் ்பொரொளுமன்றைத்தில் உ்ரயொறறியிருந-
�ொர். ையன்மு்றை ஒழிக்கப்படும், �னி வீடடுத்-
திட்டம், மொடி வீடடுத் திட்டம், தகொன்கிறீடடிைொன 
வீடடுத்திட்டம், இநதிய அரசின் உ�வியின் வீடடுத்-
திட்டம் என்தறைல்ைொம் கூறைப்படும்த்பொது ம்ையக 
மக்களுக்கு வீ்ட்மபபு முக்கியமில்்ை. கொணி 
உரி்மதய த�்வயொகும் என கூறியிருந�து 
ம்ையக மக்கள மத்தியில் குழப்ப நி்ை்ய 
ஏற்படுத்தியது. 

நொம் எவவளவு�ொன் த்பசினொலும் த்பருநத�ொட-
்டத்து்றை த�ொழிைொளர் �மூகத்்� இநநொடடின் 
முக்கியமொனத�ொர் �மூகப பிரிவொகதவொ த்பொரு-
ளொ�ொரத்துக்கு ்பஙகளிபபுச் த�யயும் ஒரு பிரி-
வினரொக ஏறறு அஙகீகரிக்கும் மனப்பக்குவம் 
இன்னும் ஏற்ப்டவில்்ை. அவர்களும் இந� 
நொடடுக்கு உரியவர்கள என்்ப்� ஏறறுக் -
தகொளவதில் உளதளொன்று ்வத்து புறைதமொன் -
்றைப த்பசி புறைக்கணிக்கப்படடு வரும் த்பொக்கு 
இருநது வருவ்�தய உணரமுடிகிறைது. 

லயக்குடியிருப்பு 
தனி வீடாகும் திடடம்

�மகொை த்பொருளொ�ொர தநருக்கடி, அத் -
தியொவசிய த்பொருடகள வி்ைதயற -
றைம், உணவு த்பொருடகள �டடுப்பொடு 

என த்பருநத�ொட்ட மக்களும் ்பொரிய தநருக்க -
டிக்கு உளளொகி இருக்கிறைொர்கள. ஏைதவ இஙகு 
வறு்ம, மந�த்பொ�னம், சுகொ�ொர சீர்தகடடி -
னொல் ஆதரொக்கியமறறை சூழ்நி்ைதய நிைவுகி-
றைது. த்பருநத�ொட்ட சுகொ�ொர நி்ை்ம ்பறறிய 
பிநதிய �கவல்க்ள �றத்பொது ்பகிர்நது 
தகொளவது உசி�மொனது.  

ம்ையகத்தில் த்பொஷொக்கின்்ம என்்பது 
்பொரிய பிரச்சி்னயொக விளஙகுகின்றைது. 
ஏ்னய �மூகஙக்ள வி்ட ம்ையக �மூகம் 
மந� த்பொ�ன ்பொதிபபி்ன தவகுவொகதவ அநு-
்பவித்து வருகின்றைது. அத்தியொவசிய ஊட்டச்�த்து 
்பறறைொக்கு்றை நிைவுவ�ொல் முழு �மூகதம 
இளம் வயதிதைதய முது்மத் த�ொறறைத்்� 
அ்்டநது விடுவது �ர்வ�ொ�ொரணம். இ�னொல் 
உள உ்டல் அபிவிருத்தி என்்பது தகளவி குறியொ -
கின்றைது. அத்து்டன் சுகொ�ொர தமம்்பொடு என்்பது 
முறறிலுதம த�ொயவ்்டநது த்பொயுளளது.   

 த்பருநத�ொட்டத்து்றை மக்களின் வொழ்வில் 
அடிப்ப்்ட சுகொ�ொர வ�திகள கூ்ட மு்றையொக 
வழஙகப்ப்ட வில்்ை. நொடடில் பிறை �மூகஙகள 
அனு்பவிக்கும் த்பொது சுகொ�ொர வொயபபுகள 
த�ொட்ட மக்களுக்குக் கி்்டப்பதில் ்பல்தவறு 
சிக்கல்கள �்்டகதள இ�றகுக் கொரணம். 
ம்ையக மக்கள �மது �கை த�்வகளுக் -
கும் த�ொட்ட நிர்வொகஙக்ளதய நம்பியிருக் -
கின்றைொர்கள. த�ொட்ட முகொ்மத்துவத்தின் 
கீழிருநது முறறைொக விடு்படடு முக்கிய நீதரொட -
்டத்தில் கைக்கும் �ந�ர்ப்பம் இன்னும் வந�்பொ -
டில்்ை.  

 த்பருநத�ொட்டத்து்றை்ய �ொர்ந� 50 
மருத்துவம்னகள கொணப்படுகின்றைன. 
இவறறுள 27 மருத்துவம்னகள அரசு 
த்பொறுபபின் கீழ் தகொணடுவரப்படடுளளன. 
தமொத்�மொக 179 பிர�வ விடுதிகள, 266 
மருந�கஙகளும் இஙகு உளளன. ஆனொல் 
த�்வயொன அளவு மருத்துவர்கள, �ொதிகள 
இல்்ை, மருநதுகள இல்்ை, அம்பியுைன்ஸ 
வ�தி இல்ைொ� நி்ையில் த�ொட்ட தைொறி -
க்ளதய நம்்ப தவணடிய நி்ை. சுகொ�ொர 
வ�திகள ஏற்படுத்�ப்ப்டொ� நி்ையில் இஙகு 
நிைவும் வறு்ம உச்�ம்்டநது த�ல்கின்றைது. 
வொழ்வொ�ொர ்பறறைொக்கு்றையொல் த்பொஷhக்கு 
நி்றைந� உணவு ்பறறி நி்னத்து ்பொர்க்கதவ 
முடியொதுளளது.   

 இன்று ம்ையகத்திலிருநது த�ொ்க, 
மூ்ளக்கொயச்�ல், கர்பபிணி மரணம், சிசு 
மரணம் அதிகரித்துச் த�ல்லும் அச்சுறுத்�ல் 
கொணப்படுகின்றைது. இத்து்டன் சிறுவர் மந� -
த்பொ�னம் த்பரும் ்பொதிபபி்ன உருவொக்கி 
வருகின்றைது. இது நொடடின் ஏ்னய ்பகுதிக -
ளிலும் கொணப்பட்டொலும் கூ்ட கூடிய ்பொதிப -
பி்ன அ்்டயும் மொவட்டஙகளில் நுவதர -
லியொ மொவட்டதம மு�ன்்ம த்பறுகின்றைது. 
இரண்டொம் இ்டம் தமொணரொக்ை மொவட்டத் -
துக்கு.   

 குழந்�யின் வளர்ச்சி மட்டத்தின் கணிப -
பின் த்பரிதைதய மந�த்பொ�ன நி்ை மதிப -
பி்டப்படுகின்றைது. 2007 ஆம் ஆணடுக்கொன 
ஆயவறிக்்கதயொன்றின்்படி நுவதரலியொ 
மொவட்டத்தில் 5 வயதுக்குட்பட்ட ஒடடுதமொத்� 
குழந்�களில் 40 வீ�மொன்வ வளர்ச்சி -

யின்்ம பிரச்சி்னக்கு முகம் தகொடுத்துள -
ளது. 25.3 வீ� குழந்�கள எ்்டகு்றைவு்ட -
னும் 10.5 வீ� குழந்�கள உயரத்திறதகற்ப 
நி்றையின்றியும் கொணப்படுவ�ொக ஊ்டகத் �க -
வல்கள த�ரிவிக்கின்றைன.  

 2000 ஆம் ஆணடில் நிகழ்த்�ப்பட்ட 
ஆயதவொன்றின் மூைம் த்பருநத�ொட்ட ்பகுதிகில் 
வொழ்ந� 5 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்களில் 34 
�� வீ�மொதனொர் வளர்ச்சி குன்றியவர்களொக 
கொணப்பட்டொர்கள.; நுவதரலியொ மொவட்டத்தில் 
மடடுமின்றி முழு ம்ையகத்்�யுதம �த்து 
கு்றை்பொடு ஆக்கிரமித்துளள்� அறியமுடிகின் -
றைது. இஙகு கு்றைந� ஆயுடகொைம் தகொண்ட 
ஒரு �மூகமொக ம்ையக �மூகம் மொறி வரு -
கின்றைது. மந� த்பொ�னம் த்பரும் �வொைொக அதி -
கரித்து� த�ல்கின்றைது. ஒரு ்பக்கம் வறு்ம, 
இன்தனொரு ்பக்கம் அபிவிருத்திக்கொன அத்தி -
வொரம் இன்்ம த்பொதிய சுகொ�ொர ந்்டமு்றை -
களுக்கொன வதிகள இல்ைொ்மயொல் சுகொ�ொர 
்பழக்கவழக்கஙகள முறறைொக க்்டபிடிக்க 
முடியொ� அவை நி்ை.   

மது ்பொவ்ன, பு்கத்�ல், தவறறி்ைப்பொ -
வ்ன இஙகு மி்க. �த்;�ொன உணவுக்கொன 

அவசியம் ்பறறிய விழிபபுணர்வு கி்்டயொது.  
த�ொட்ட மக்களுக்கொன சுகொ�ொர த�்வ வழங -
கும்; நிகழ்ச்சி நிரல் த�சிய சுகொ�ொர தநறிமு -
்றைகதளொடு இ்ணந��ொக இல்்ை. ்பொது -
கொபபு, கழிவு நீர் வ�திகள, சுத்�மொன குடி நீர், 
�னித்�னி வீடடு வ�திகள இஙகு அவ�ரத� -
்வயொக உளளன. த�ர்ச்சி த்பறறை மருத்துவர் 
த�்வ வழஙகப ்படுவது முக்கியம். ம்ைய -
கத்தில் த்பொ்�வஸத்து ்பொவ்னயும் அதிகரித் -
துச் த�ல்லும் அறிகுறியும் த�ரிகின்றைது. எனதவ 
மக்களுக்கு த�ளிவூடடி விழிபபுணர்்வ ஏற்ப -
டுத்துவது இன்றிய்மயொ�து.   

 த்பருநத�ொட்டத் து்றையின் சுகொ�ொர தமம்்பொடு 
மறறும் மந�த்பொ�ன நி்ையிலிருநது மீடசி �ம்-
்பந�மொன �னியொன த�யல் திட்டம் உருவொக்-
கப்படுவ�ன் மூைம் மடடுதம ஆதரொக்கியமொன 
வி்ளவுக்ள எதிர்்பொர்க்க இயலும். இதில் 
வறு்மக்கொன வடிகொல் த�டும் வழி மு்றைக-
ளும் உளள்டக்கப்படுவத� உகந�து.   இத்து்டன் 
கடின உ்ழபபின் கொரணமொக �டிமன், இருமல், 
த�ொற்பட்்ட வலி, முதுதகலும்பு ்பொதிபபு, இரத்� 
அழுத்�ம், இரும்பு �த்து கு்றைவு, இ்ளபபு 
த்பொன்றை ்பொதிபபுகளுக்கு �ொயமொர் ஆளொகின்றை-

னர். இ�னொல் �ொயப;்பொலுட்டல் இஙகு முழு்ம -
யொக ந்்டத்பறுவதில்்ை. கடும் உ்ழப்பொளர்க-
ளொக இம்மக்கள இருக்கின்றைொர்கள. 

எனினும் அ�றதகறறை வருமொனம் இ;ல்்ை. 
இ�னொல் கர்ப்பக்கொைத்திலும் பிர�வத்தின் பின் -
னரும் இவர்களுக்கு �த்�ொன உணவு கி்்டப-
்பதில்்ை. எனதவ பிறைக்கும் குழந்�கள 
மொ�ொந� �ரொ�ரி வளர்ச்சி வீ� �ரவுகளில் பின் 
�ஙகிய நி்ை்ய அ்்டகின்றைது.   

இன்றும் கூ்ட த�ொட்ட மக்களில் அதிகமொதனொர் 
கழிவ்றை வ�திகள இன்றி கஷ்டப்படுகின்றைொர்கள. 
வீடடு முறறைத்திலிருக்கும் வடிகொன்கள உ்்டநது 
்படடு கொணப்படுகின்றைன. த்பொ�ொக் கு்றைக்கு 
ையஙக்ளச் சுறறி த�யி்ை ம்ைகள கொடு-
களொக மொறிக்தகொணடிருக்கின்றைன. இ�னொல் 
சுகொ�ொர தமம்்பொடடுக்கொன வொயபபுகள அறறுப 
த்பொயக்தகொணடிருக்கின்றைன.  

சுத்�மொன கொறதறைொ, குடிநீதரொ கி்்டப்பது 
அரிது. தநருக்கமொன ையக்கொம்பிரொக்்ள-
தயொடடி முன்்பக்கமொகதவொ பின்்பக்கமொகதவொ 
அ�்னப த்பருபபித்து கடடுவதும் �்மயல் 
த்பொன்றைத் த�்வகளுக்கொக குடி்�க்கொம்பிரொக்-
க்ள அ்மப்பதும் ந்்டத்பறுவ�ொல் தமலும் 
தநருக்கடி அதிகரிக்கின்றைது. சுகொ�ொரத்துக்கும் 
்பஙகம் ஏற்படுகின்றைது.   

ஆயதவொன்றின்்படி த்பருநத�ொட்ட மக்கள 
வொழும் ையஙகள மனி� வொழ்வுக்க ஏறபு்்ட -
யது அல்ை என்று நிறுவப்படடுளளது. சுறறைொ்ட -
லும் மிக தமொ�மொன ்பக்கவி்ளவுக்ள ஏற -
்படுத்� ஏதுவொகதவ இருக்கின்றைது. 

மனி�ர்கதளொடு ஆடு, மொடு, நொய, தகொழி, 
பூ்ன த்பொன்றை விைஙகினஙகளும் தநருஙகி 
வொழும் சூழலில் சுகொ�ொர நைன்கள தகளவிக் 
குறியொகின்றைன. சிறியவர்கள, த்பரியவர்கள, 
ஆணகள த்பணக்;ள த்ப�மின்றி �கைருதம 
சுகொ�ொர ்பழக்க வழக்கஙகளில் த்பொதிய 
கரி�்ன கொடடுவ�ொயில்்ை.   

 த்பருநத�ொட்ட மக்களின் சுகொ�ொர த�்வ 
த�சிய சுகொ�ொர த�்வதயொடு இ்ணக்கப -
்ப்டொ்மதய இ�றகு அடிப்ப்்ட கொரணம். 
இம்மக்களின் சுகொ�ொர நை்னக் கவனிக்க 
�குதிவொயந� சுகொ�ொர அதிகொரிகள இல்்ை. 
த�ொட்ட நைன்புரி உத்திதயொகத்�ர் என்னும் 
்ப�வியிலிருக்கும் ஆடகள சுகொ�ொரம் �ம்்பந -
�ப்பட்ட அநு்பவ�ொலிகள அல்ை.   

எனதவ இவர்களொல் மு்றையொ -
்பன சுகொ�ொர த�்வக்ள வழஙக 
முடியொது. ்பொதுகொப்பறறை குடிநீர், கழிவு 
நீர் த�க்கம், இர�ொயன ்பொவ்ன, 
மு்றையொக அகறறைப்ப்டொ� குப்்பக் 
கூைஙகள, ஒழுகி வழியும் கூ்ரகள 
என்்பன இஙகு சுகொ�ொர நைன்க -
ளுக்கு �வொல்விடுக்கும் �ஙகதிகளொ -
கும்.  

 இவறறுக்தகல்ைொம் முக்கிய கொர -
ணமொக இருப்பது த்பருநத�ொட்ட 
மக்கள இன்னும் பிறைரில் �ஙகி 
நிறக்கும் மதனொ்பொவமும் அ�்ன 
நீடசி த�யயும் த�ொட்டக் கட்ட்மபபு 
முறை்மயுதமயொகும். ஏதனனில் 
எ�றதகடுத்�ொலும் அ்� த�ொட்டம் 
த�யயடடும் என்று வொழ்நது ்பழகிவிட; -
்டொர்கள. அத்து்டன் கிரொம மக்கள நகரத் -
தில் வொழ்தவொரது சுகொ�ொர த�்வகள 
கிரமமொக ந்்டத்பறை பிரத�� �்்பகள 

த்பொறுபத்பறகின்றைன. �விர வொழ்வி்ட சூழல் 
இஙகு விரிவொக அ்மவ�ொல் �ன தநருக் -
கடி ஏற்படுவதில்்ை. �விர இஙகு வொழும் 
மக்களது சுகொ�ொர த�்வகள யொவும் த�சிய 
ரீதியில் ஒருஙகி்னக்கப்படுவ�ொல் த்பொதிய 
கவனம் த�லுத்�ப்படும் நிை்ம த�ொன்றி -
யுளளது. எதிர்வரும் கொைஙகளில் பிரத�� 
�்்பக்கூ்டொன வரபபிர�ொ�ஙக்ள த�ொட்ட 
மக்களும் த்பறும் வொயபபு ஏற்படுவ�ொல் 
அ�்ன த்பறை இம்மக்கள �ம்்ம �யொர்்படுத் -
திக் தகொளள தவணடியுளளது.  

 ்பல்தவறு கொரணிகளொல் த்பருநத�ொட்டங -
கள கொடுகளொகி வருகின்றைன. சிறுத்்�களும் 
விஷஜநதுகளும் குளவி என்்பன த�ொழிைொ -
ளர்க்ள அச்சுறுத்துவத�ொடு மரணத்்�யும் 
ஏற்படுத்துகின்றைன. இ்வகளின் த�ொல்்ை -
களிலிருநது மக்க்ள ்பொதுகொக்க த�ொட்ட 
நிர்வொகஙகள அக்க்றை கொடடுவது இல்்ை. 
�றத்பொ்�ய நி்ையில் த�ொட்ட மக்களின்; 
குடி நீர் வ�தி, மை�ைக்கூ்டம், குப்்பக்கூைங -
கள அகறறைல்,்பொ்�ய்மத்�ல், ்பொ்� த�ப -
்பனி்டல் த்பொன்றைத் த�்வக்ள த�ொட்டத் 
நிர்வொகஙகள த�யயபத்பொவதில்்ை. எனதவ 
�மது த�்வக்ள �ொதம நி்றைதவறறிக் 
தகொளள தவணடியத�ொரு கட்டொயம் ஏற்படடு 
வருகின்றைது. இ�றகொக பிரத�� �்்பகளின் 
த�்வக்ளப த்பறை தவணடிய நி்ை த�ொன் -
றியுளளது. உண்மயில் த�ொட்ட மக்களின் 
சுகொ�ொர தமம்்பொடு ஒரு நீண்ட கொை தவ்ைத் -
திட்டமொகதவ இருக்கபத்பொகின்றைது.  

�றத்பொது �னித்�னி வீடுகள என்றை தகொள -
்கயின் கீழ் ம்ையகத்தின் � கை வொழ்வி்டங -
களும் கிரொமஙகளொக மொறுவ�றகு நீண்டகொ -
ைம் எடுக்கும். அதுவ்ர மக்களினது சுகொ�ொர 
த�்வகள கவனிக்கப்ப்ட தவணடுமொயின் 
த�சிய ரீதியிைொன சுகொ�ொர கட்ட்மபபுக்குள 
உளவொஙகப்படுவது அவசியமொனத�ொன்று. 
இத� தநரம் பிரத�� �்்பகளுக்கூ்டொன 
்பயன் ்பொடுகள ்பொர்பட�மின்றி த்பருநத�ொட்ட 
்பகுதிகளுக்கும் கி்்டக்கும் வ்கயில் �கை 
�்்டக்ளயும் �கர்த்த�றிய தவணடிய அவசி -
யம் உளளது.   

தீர்க்கமொன 
தகொள்கயும் இல்்ை; 
அக்க்றையும் இல்்ை

இங்கிரிய மூர்த்தி...?

பெருந்தோட்ட சுகோதோர ்ேவை   
்தசிய சுகோதோர ்ேவை்யோடு   
இவைககபெ்டல் ்ைண்டும் 
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இலஙமகை கிரிக்்கைட் 
அணியின் முன்்ாள் வீ்ரரும், 

தற்்பாமதய கிரிக்்கைட் பயிற்சியாள-
ருைா  ் ை்ேல ஜயவரத  ் சரவ்தச கிரிக்-
்கைட் சமபயின்  ஆடவர கிரிக்்கைட் குழுவின்  
உறுபபி்்ராகை இமைந்திருபபதாகை ்தரிவிக்-
கைபபட்டிருக்கின்்றது.

்ைாததம் ஐந்து ்பர அடஙகிய இந்த 
கிரிக்்கைட் குழுவில் ை்ேல ஜயவரத், 
முன்்ாள் கிரிக்்கைட் வீ்ரர ஒருவரிம  ்பி்ரதி-
நிதிததுவம் ்சய்யும் வமகையில் உறுபபுரிமை 

்பற்றிருபபது குறிபபிடததக்கைது. இந்திய 
கிரிக்்கைட் கைட்டுபபாட்டு சமபயின் தமல-
வ்ராகை கைாைபபடும் ்ஜய் சாஹ்வும், இந்த 
குழுவில் உறுபபி்்ராகை ைாறியிருக்கின்்றார. 
்ஜய் சாஹ் கிரிக்்கைட் சமப ஒன்றிம  ் பி்ர-
திநிதிததுவம் ்சய்கின்்ற வமகையில் ஐ.சி.சி. 
இன் கிரிக்்கைட் குழுவில் உறுபபுரிமை ்பற்-
றிருக்கின்்றமை குறிபபிடததக்கைது.

இதுதவி்ர நியூசிலாந்து கிரிக்்கைட் பயிற்சி-
யாளர ்கைரி ஸ்டட், ்ைற்கிந்திய தீவுகைமளச் 
்சரந்த கிரிக்்கைட் ்பாட்டி நடுவர ்ஜாயல் 

வில்சன் ைற்றும் ்ைரலி்பான் கிரிக்்கைட் 
கைழகைததிம  ் (Marylebone Cricket Club) பி்ர-
திநிதிததுவம் ்சய்கின்்ற ்ஜமி ்கைாக்ஸ 
ஆகி்யாரும் இந்த குழுவில் இடம்்பற்றி-
ருக்கின்்ற்ர. ஐ.சி.சி. இன் கிரிக்்கைட் குழு-
வா்து சரவ்தச கிரிக்்கைட் ்பாட்டிகைளுக்கு 
்தமவயாகை இருக்கும் சில முக்கிய ஆ்லாச-
ம்கைமள வழஙகும் ஒரு அமைபபாகை கைாைப-
படுகின்்றது. 

இந்த கிரிக்்கைட் குழு முன்்தாகை வழங-
கிய ஆ்லாசம்கைளுக்கு அமைய 2022/23 

இற்கைா  ் கிரிக்்கைட் பருவகைாலததில் நமட-
்ப்றவுள்ள ்டஸட் ்பாட்டிகைளின் ்பாது 
்பாதுவா  ் ்பாட்டி நடுவரகைளும் (Neutral 
Umpires), ஒருநாள் ைற்றும் ரி 20 ் பாட்டிகைளில் 
்சாந்த மைதா  ்் பாட்டி நடுவரகைளும் (Home 
Umpires) பயன்படுததபபடுவர எ  ் குறிபபி-
டபபட்டிருக்கின்்றது. ஏற்கை்்வ, ்கைாவிட்-19 
மவ்ரஸ ்தாற்று கைா்ரைைாகை ்டஸட் ்பாட்-
டிகைளின் ்பாது அணிகைள் தஙகைளது ்சாந்த 
மைதா  ் ்பாட்டி நடுவரகைமள உப்யாகைம் 
்சய்து வந்திருந்தமை குறிபபிடததக்கைது.

ஆடவர் கிரிக்கெட் குழுவில்
மஹேல ஜயவர்்தன

(திரு்கைாைைமல குறூப நிருபர)

திரு்கைாைைமல ைாவட்டப  
ப ா ட ச ா ம ல கை ளு க் கி ம ட யி ல ா ் 
உமதபந்தாட்டச் சுற்றுப்பாட்டி  
அணமையில்  திரு்கைாைைமல ஸ்ரீ 
்கைா்ைஸவ்ரா இந்துக் கைல்லூரி 
மைதா்ததில் நமட்பற்்றது.  இச் -
சுற்றுப்பாட்டிக்கு ரீஎஸஎஸஏ 
லணடன், சன்ம்ரஸ உமதபந்தாட் -
டக் கைழகைம் லணடன் ைற்றும் இந்துக் 
கைல்லூரி பமழய ைாைவரகைள் சஙகைம், 
லணடன் ஆகிய அமைபபுகைள் அனு -
ச்ரமை வழஙகியிருந்த்ர. திரு்கைா -
ைைமல பாடசாமலகைள் உமதபபந் -
தாட்ட அபிவிருததிச் சஙகைம் ைற்றும் 
ட்றின்பினிட்டி உமதபந்தாட்ட 
அக்கைடமி ஆகிய் இமைந்து இச் -

சுற்றுப ்பாட்டிமய ஒழுஙகைமைபபு 
்சய்திருந்த்.  திரு்கைாைைமல 
ைாவட்டததில் அமைந்துள்ள பாட -
சாமலகைளில் கைல்வி பயிலும் 16 வய -
துக்குட்பட்ட ைாைவரகைள் கைலந்து 
்கைாள்ளும்  வமகையில் இச்சுற்றுப 
்பாட்டி ஒழுஙகு ்சய்யபபட்டிருந்-
தது. அதற்கைமைவாகை சுற்றுப்பாட்டி-
யில் இருபது பாடசாமலகைள் கைலந்து-
்கைாணடிருந்த்.

இருபது பாடசாமலகைள் நான்கு 
பிரிவுகைளாகைப பிரிக்கைபபட்டு சுற் -
றுப்பாட்டியின் முதலாவது சுற்று 
லீக் மும்றயிலும் அதற்கைடுதத சுற்றுக்-
கைள் விலகைல் மும்றயிலும் நமட்பற்-
்ற். 

ஸ்ரீ ்கைாைஸவ்ரா இந்துக் கைல்லூரி,  
அல்-பததா ை.வி, ஜைாலியா ை.வி, 

சாம்பல்தீவு தமிழ் ை.வி, புனித 
சூமசயபபர கைல்லூரி, ்ைாேம்ை -
தியா ை.வி,்சல்வி அம்பாள் ை.வி, 
விபுலாந்தா கைல்லூரி, அல்- ேம்்றா 
ை.வி, கைமலைகைள் ை.வி,   நிலா்வளி 
மகை்லஸவ்ரா ை.வி, புனித ச்வரி-
யர ை.வி, ஆததி்ைாட்மட தமிழ் 
ை.வி, அல்-அஸேர  மு.ை.வி, ்சல்-
வநாயகைபு்ரம் ை.வி, ் ்றாயல் கைல்லூரி, 
விக்்்ஸவ்ரா ை.வி, உவரைமல 
வி்வகைா்ந்தா கைல்லூரி, சாஹி்ரா 
கைல்லூரி, அல் – மின்ோஜ் ை.வி 
ஆகிய பாடசாமல அணிகைள் இச்-
சுற்றுப்பாட்டியில் கைலந்து்கைாண-
ட். ஒ்்ர ்ந்ரததில் ஐந்து ்பாட்-
டிகைள் நமட்ப்றக்கூடிய வமகையில் 
்பாட்டிகைள் நமட்பறுவதற்கு 
ஒழுஙகுகைள் ்ைற்்கைாள்ளபபட்டி-

ருந்தமையா்து இச்சுற்றுப்பாட்-
டியின் ைற்று்ைாரு சி்றபபம்சைாகை 
அமைந்திருந்தது. திரு்கைாைைமல 
ைாவட்டததில் இவவாறு 16 வயதின் 
கீழ் பாடசாமல ைாைவரகைளுக்-
கைாகை முதன் மும்றயாகை நடாததப -
பட்ட  சுற்றுப்பாட்டி இதுவாகும். 
எ்்வ, திரு்கைாைைமல உமத-
பந்தாட்ட வ்ரலாற்றில் கூடுதலா் 
எணணிக்மகையா் ைாைவரகைள் இச்-
சுற்றுப்பாட்டியில் கைலந்து்கைாண-
டமையா்து ஒரு சி்றபபம்சைாகை 
விளஙகுகின்்றது. 

இச்சுற்றுப்பாட்டிக்கு நந்த்ராஜா, 
பகீத்ரன்,்ைாகைன், வாசு,இ்ரகுநாதன் 
உட்பட லயன்ஸ கைழகைமும் தஙகைளது 
ஒததுமழபபுக்கைமள வழஙகி சுற் -
றுப்பாட்டிமயச் சி்றபபிதத்ர.  

ரீஎஸ்எஸ்ஏ அனுசரணையில் திருக�ோைமணையில் முதன் முணையோ� 
16வயதின் கீழ் போடசோணை மோைவர�ளுக�ோன உணதபநதோடடச் சுற்றுபகபோடடி 

(ைாளிமகைக்கைாடு குறூப, அட்டாமளச்-
்சம் ைததிய நிருபரகைள்)

கிழக்கு ைாகைாை ்ரக்பி யூனியன் அங-
கு்ராரபபைம் ைற்றும் 2022/2024ம் 
ஆணடுகைளுக்கைா் புதிய நிரவாகி-
கைள் ்தரிவு நிகைழ்வுகைள் கைல்மும் 
ஸாஹி்றா கைல்லூரி (்தசிய 
பாடசாமல) ்கைட்்பார கூடததில் 
நமட்பற்்றது. 

இதன்்பாது, ்ரக்பி விமளயாட்டு 
அபிவிருததி ்தாடரபில் கைலந்தும்ர-
யாடபபட்டதுடன், கிழக்கு ைாகைாை 
்ரக்பி யூனியனின் புதிய நிரவாகிகைளாகை 
பின்வரு்வார ்தரிவு ்சய்யபபட்ட-
்ர.்பாஷகைரகைள் - றிஸலி இல்யால், 
தமலவர, இலஙமகை ்ரக்பி, எம்.எம்.
அபதுல் ைஜீட், ஓய்வு்பற்்ற சி்்ரஷட 

்பாலிஸ அததியட்சகைர ைற்றும் 
முன்்ாள் ்தசிய ்ரக்பி அணி வீ்ரர.

ஆ்லாசகைரகைள்: என்.எம்.
்நௌபீஸ, கிழக்கு ைாகைாை விமள -
யாட்டுத திமைக்கைளப பணிபபா -
ளர. என்.புள்ளநாயகைம், கிழக்கு 
ைாகைாை கைல்விப பணிபபாளர.
ஆயுட்கைால உறுபபி்ர - சம்்ரத ்பர -
்ாண்டா, இலஙமகை ்ரக்பி கைவுன் -
சில் உறுபபி்ர. தமலவர - கைலாநிதி, 
திருைதி சந்்ரகைாந்தா ை்கைந்தி்ரநா -
தன், தாவ்ரவியல் தும்றததமலவர, 
கிழக்குப பல்கைமலக்கைழகைம் ைற்றும் 
தமலவர, இலஙமகை பல்கைமலக் -
கைழகை விமளயாட்டு அ்சாசி்ய -
ஸன். பி்ரதித தமலவர - எம்.ஐ.ஜா -
பிர, அதிபர, கைல்மும் ஸாஹி்ராக் 
கைல்லூரி.

கிழககு மாகொண ரகபி 
யூனியன் அங்குரார்பைணம்

தி யகைை ைஹிந்த ்ராஜபக்ஷ விமளயாட்ட்ரஙகில் 
நிம்றவுக்கு வந்த 100ஆவது ்தசிய ்ைய்வல்-
லுநர சம்பியன்ஷிப ்தாடரில் ஆணகைளுக்கைா் 

்டகைதலன் எ்பபடுகின்்ற 10 அம்சப ்பாட்டிகைளில் பங-
்கைற்்ற கிழக்கு ைாகைாைதமதச் ்சரந்த ்ைாேைட் அஸான் 
7,172 புள்ளிகைமள எடுதது தஙகைப பதக்கைம் ் வன்்றார.

இதன்மூலம் குறிதத ்பாட்டிப பிரிவில் 7,000 புள்ளி-
கைமளக் கைடந்த இ்ரணடாவது இலஙமகை வீ்ர்ராகை சாதம் 
பமடதது அஸான் வ்ரலாற்றில் இடம்பிடிததார. முன்்தாகை 
2018ஆம் ஆணடு ்டகைதலன் ்தசிய சம்பிய்ா  ் அஜித 
கைருைாதிலகை 7,355 புள்ளிகைமள எடுதது இலஙமகை சாதம் 
பமடததிருந்தமை குறிபபிடததக்கைது.

இதனிமட்ய, 2018ஆம் ஆணடு முதல் ்தசிய ரீதியில் 
நமட்பற்று வருகின்்ற ்டகைதலன் ்பாட்டி நிகைழ்ச்சியில் 
்தாடரச்சியாகை பஙகு்கைாணடு வருகின்்ற அஸான், ்தசிய 
அளவில் தஙகைப பதக்கை்ைான்ம்ற ்வற்றி ்கைாணட முதல் 
சந்தரபபம் இதுவாகும்.

10 வமகைப ்பாட்டி நிகைழ்ச்சிகைமள உள்ளடக்கியதாகை 
(100 மீற்்றர, 110 மீற்்றர தமட தாணடல், நீளம் பாய்தல், 
உய்ரம் பாய்தல், குணடு எறிதல், 400 மீற்்றர, தட்்டறிதல், 
்கைாலூன்றிப பாய்தல், ஈட்டி எறிதல், ைற்றும் 1,500 மீற்்றர) 
நமட்பறுகின்்ற ஆணகைளுக்கைா  ் ்டகைதலன் ்பாட்டி 
கைடந்த ்வள்ளிக்கிழமை ஆ்ரம்பைாகியது. இதில் 100 
மீற்்றர (11.31 ் சக். – முதலிடம்), நீளம் பாய்தல் (7.16 மீற்்றர 
– இ்ரணடாமிடம்), குணடு எறிதல் (12.72 மீற்்றர – முதலி-

டம்), ஈட்டி எறிதல் (54.25 மீற்்றர– இ்ரணடாமிடம்), 1,500 
மீற்்றர (4 நிடஙகைள். 42.69 ்சக் – முதலிடம்), தட்்டறிதல் 
(38.43 மீற்்றர – முதலிடம்), ்கைாலூன்றிப பாய்தல் (4.30 
மீற்்றர – முதலிடம்), 400 மீற்்றர (51.90 ்சக். – முதலிடம்), 
110 மீற்்றர சட்ட்வலி ஓட்டம் (14.90 ்சக். – முதலாமி-
டம்), உய்ரம் பாய்தல் (1.81 மீற்்றர – இ்ரணடாமிடம்)

ஆகிய ்பாட்டி நிகைழ்ச்சிகைளில் பஙகு்கைாணடு அஸான் 
தி்றமைகைமள ்வளிபபததி்ார. இதன்படி, 7,172 புள்ளி-
கைமள எடுதது இம்மும்ற 100ஆவது ்தசிய ்ைய்வல்லுநர 
சம்பியன்ஷிபபில் தஙகைப பதக்கைதமத ் வன்்றார.

கிழக்கு ைாகைாைம் நிந்தவூம்ரச் ்சரந்த ்ைாேைட் 
அஸான், பாடசாமலக் கைாலததில் நீளம் பாய்தல் ைற்றும் 
முபபாய்ச்சல் ்பாட்டிகைளில் தி்றமைகைமள ்வளிபப-
டுததி வந்தார. இறுதியாகை, 2016ஆம் ஆணடு நமட்பற்்ற 
ைாகைாை ைட்ட ் ைய்வல்லுநர ் பாட்டியில் பஙகு்கைாணடு 
நீளம் பாய்தல் ைற்றும் முபபாய்ச்சல் ்பாட்டிகைளில் 
ைாகைாை ைட்ட சாதம்யுடன் தஙகைப பதக்கைம் ் வன்்றார.

பாடசாமலக் கைல்விமய முடிததுக்்கைாணட பி்றகு 
2017ஆம் ஆணடு இலஙமகை இ்ராணுவததின் இயந்தி-
்ரவியல் ைற்றும் ்பாறியியல் பமடபபிரிவில் அஸான் 
இமைந்து்கைாணடார. 

இலஙமகையின் ்ைய்வல்லு்ர விமளயாட்டுக்கு புதது-
யிர ்கைாடுதது வருகின்்ற ஒ்்ர அமைபபு தான் இலஙமகை 
இ்ராணுவம். இ், ைத, ்ைாழி ்வறுபாடின்றி தி்றமை-
யா  ்வீ்ரரகைளுக்கு வாய்பபளிதது வருகின்்ற இலஙமகை இ்ரா-
ணுவததில் இமைந்து்கைாணட அஸான், நீளம் பாய்தல் 
ைற்றும் முபபாய்ச்சல் ்பாட்டிகைமள மகைவிட்டு ்ைய்வல்-
லு்ர ்பாட்டிகைளில் மிகைவும் கைடி்ைா  ் ்பாட்டி நிகைழ்ச்-
சியா  ் ்டகைதலம  ் ்தரிவு்சய்தார. அப்பாது அஸா-
னுக்கு 20 வயதாகும்.

  கிரிக்்கைட் விமளயாட்டில் துடுபபாட்டம், பந்துவீச்சில் 
இ்ரணடிலும் சி்றபபாகை ்சயல்படக்கூடிய, தி்றமைகைமள 
்வளிபபடுததுகின்்ற வீ்ரரகைமள சகைலதும்ற வீ்ரர என்பது 

்பால, ்ைய்வல்லுநர விமளயாட்டில் ்டகைதலன் ்பாட்-
டியில் ஈடுபடுகின்்றவரகைமள சகைலதும்ற வீ்ர்ராகை அல்லது 
இரும்பு ைனித்ராகை அமழபபாரகைள்.

 ்தாடரச்சியா  ் பயிற்சிகைள், ்தாடர உபாமதகைள் எ் 
பல்்வறு தியாகைஙகைளுக்கு ைததியில், இலஙமகையின் 
பி்ரதா  ் ்ைய்வல்லு்ர ்தாட்ரா  ் ்தசிய ்ைய்வல்-
லுநர சம்பியன்ஷிப ்தாடரின் 100ஆவது அததியாயத-
தின் இரும்பு ைனித்ராகை கிழக்கு ைாகைாைதமதச் ்சரந்த 
்ைாேைட் அஸான் ைகுடம் சூடியிருக்கி்றார.

கிழக்கு ைாகைாை ்ைய்வல்லுநர விமளயாட்டு வ்ர-
லாற்றில் ்டகைதலன் ்பாட்டியில் இவவா்றா்்தாரு 
தி்றமைமய ்வளிபபடுததிய முதலாவது ைற்றும் 
ஒ்்ர்யாரு வீ்ர்ராகை அஸான் வ்ரலாற்றில் இடம்பிடிததுவிட்-
டார.  இலஙமகையின் ்டகைதலன் ்பாட்டிகைள் வ்ரலாற்றில் 
்தசிய சம்பிய்ாகை ்தரிவாகிய முதல் தமிழ் ்பசுகின்்ற 
வீ்ரரும் இவர தான்.

இந்த ்வற்றிமய அமடவதற்கு ்ைாேைட் அஸான் 
கைடந்து வந்த பாமதமய சற்று திரும்பிப பாரததால், 
2018ஆம் ஆணடு ் பப்ரவரி ைாதம் நமட்பற்்ற இ்ராணுவ 
்தாணடர பமடயணி ்ைய்வல்லுநர ்பாட்டியில் முதல் 
மும்றயாகை கைளமி்றஙகி ்வள்ளிப பதக்கைம் ்வன்்றார. 
்டகைதலன் ்பாட்டியில் அஸான் ்வன்்ற முதல் பதக்கைம் 
இதுவாகும்.

 ்தசிய ்ைய்வல்லுநர சம்பியன்ஷிப ்தாடர, பாது-
கைாபபு ் சமவகைள் ் ைய்வல்லுநர ் பாட்டித ் தாடர ைற்றும் 
இ்ராணுவ ்ைய்வல்லுநர ்தாடரகைளில் பஙகு்கைாணடு 
்வள்ளிப பதக்கைஙகைமள ்வன்்ற அவர, இலஙமகை ்ைய்-
வல்லுநர சஙகைததி்ால் அறிவிக்கைபபட்ட ் தசிய அணியில் 
முதல் மும்றயாகை இடம்பிடிதது அசததி்ார.

 2019ஆம் ஆணடு உபாமதயி்ால் பாதிக்கைபபட்ட 
அஸானுக்கு ்தசிய ைட்டப ்பாட்டிகைளில் பங்கைற்கை 
முடியாைல் ்பா்து. எனினும், உபாமதயிலிருந்து பூ்ரை 
குைைமடந்து ஓ்ராணடுக்குப பி்றகு மீணடும் ்தசிய 

ைட்டப ்பாட்டிகைளில் அவர கைளமி்றஙகி்ார. இதில் 
2020ஆம் ஆணடு நமட்பற்்ற ் தசிய ் ைய்வல்லுநர சம்பி-
யளன்ஷிபபில் ்வணகைலப பதக்கைம் ்வன்்ற அவர, அ்த 
ஆணடு நமட்பற்்ற இ்ராணுவ ்ைய்வல்லுநர சம்பியன்-
ஷிபபில் ் வள்ளிப பதக்கைம் ் வன்்றார.

 ் டகைதலன் ் பாட்டியில் ் தாடரச்சியாகை ் வள்ளி ைற்றும் 
்வணகைலப பதக்கைஙகைமள ்வன்று வந்த அஸான், முதல் 
மும்றயாகை 2021ஆம் ஆணடு நமட்பற்்ற இ்ராணுவ ் ைய்-
வல்லுநர சம்பியன்ஷிப ் தாடரில் தஙகைப பதக்கைம் ் வன்று 
அம்வ்ரது கைவ்தமதயும் ் பற்றுக்்கைாணடார.

 கைடந்த ஆணடு நமட்பற்்ற இ்ராணுவ ் ைய்வல்லுநரில் 
்பற்றுக்்கைாணட ் வற்றிமய இம்மும்ற ் தசிய ் ைய்வல்-
லுநர சம்பியன்ஷிப ்தாடரில் தக்கைமவததுக் ்கைாள்கின்்ற 
வாய்பபு அஸானுக்கு கிட்டியது. அதுவும் ்டகைதலன் 
்பாட்டிகைளில் இலஙமகையின் ்தசிய சம்பிய்ாகை வலம்-
வந்து ்கைாணடிருக்கின்்ற அஜித கைருைாதிலகைமவ 2 
்பாட்டி நிகைழ்ச்சிகைளில் வீழ்ததிய அவர, ஒட்டு்ைாததத-
தில் 7 ் பாட்டிகைளில் முதலிடதமதப பிடிதது 7,000 புள்ளிகை-
மளக் கைடந்த ஒரு வ்ரலாற்று சாதம்யுடன் தஙகைப பதக்கைம் 
்வன்று சாதிததுள்ளார.

  தி்றமை இம்றவன் தந்த பரிசு. ஆ்ால் கைடி  ்உமழப-
பால் ைட்டு்ை ்வற்றியமடய முடியும் என்பமத இன்று 
அஸான் நிரூபிததுக் கைாட்டியுள்ளார. அ்த்பால, தன்்ம்-
பிக்மகையும் கைடி  ்உமழபபும் ைாததி்ரம் தான் எப்பாதும் 
்வற்றிமயத தரும் என்பமதயும் அஸாம் உணமைபபடுத-
தியுள்ளார.

 அஸானின் தி்றமைமய வளரத்தடுபபதில் முக்கிய 
பஙகு வகிதத அவ்ரது பயிற்சியாளரகைமளயும் கைட்டாயம் 
ஞாபகைபபடுதத ்வணடும். அவ்ரது பாடசாமல கைாலததின் 
்பாது பயிற்சியாள்ராகை அம்பாம்ற ைாவட்ட ்ைய்வல்லு-
நர பயிற்சியாள்ரா  ் தாஜுதீன் ்சயல்பட்டிருந்ததுடன், 
தற்்பாமதய பயிற்சியாள்ராகை ்்ராஹித ்பர்ாண்டா 
்சயல்பட்டு வருகின்்றமை குறிபபிடததக்கைது.

இலங்பகெயின் இரும்பு மனிேர 
்மாஹமட் அஸான்

100ஆவது கதசிய மமயவல்லுநர சம்பியன்ஷிப



10 THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY APRIL 17, 2022
2022 ஏப்ரல் 17 ஞாயிற்றுக்கிழமை

்ராசிக் கட்டஙகளில் அைர்ந்திருக்கும் கி்ரகஙகள் அத் -
தமையும் ய�ாசிக்காைல் உஙகளுக்கு நனமைம� 
செய�ப ய�ாகின்றை.உஙகள் ்ராசிநாதன செவ்ாய 
11-ல் அைர்ந்திருக்கி்றார். எமதத் சதாட்டாலும் துலங -
கும். வீடு ைமைகள் ்ாஙக �ணத்மத சகாடுப�ார். 
குரு ைஙகள ய�ாகத்யதாடும் அைர்ந்திருக்கின்ற குரு -
�க்ானும் உஙகளுக்கு யதம்�ாைது எல்லாம் த் -
்றாைல் செய்ார். ைஙகல காரி�ஙகள் ந்டக்க ைைப -
பூர்்ைாக ஆசி ்ழஙகு்ார். �த்தாம் இ்டத்து ெனி 
சதாழிமல சகடடி�ாக பிடித்துக் சகாள்்ார். வி�ா�ா -
்ரம் மிகச் சி்றப�ாக ந்டக்கும். 12-ஆம் இ்டத்தில் உள்ள 
சூரி�ன தான ெற்று �ாதகத்மத தரு்ார். ைைதுக்கும் 
சூடு ஆகாது உ்டம்புக்கும் சூடு ஆகாது. யகா�த்மத 
கும்றத்துக் சகாள்ளுஙகள் லா�த்மத தரு்ார். 

�த்தாம் இ்டத்தில் அைர்ந்திருக்கும் ்ராசிநாதன எக் -
குத்தப�ாை �லனகமள அள்ளித் த்ரப ய�ாகி்றார். 
்்ரன தள்ளிப ய�ாை்ர்களுக்கு த்ரைாை இ்டத்தில் 
திருைணம் அமையும். ச�ான ச�ாருள் யெர்க்மக கும்ற -
விருக்காது. நல்ல இ்டஙகளில் நகர்ந்து செல்லுகின்ற 
ெந்தி்ர�க்ான உஙகளுக்கு நனமைம� அள்ளித் த்ரப 
ய�ாகி்றார். இ்ரண்டுக்குரி� புதன அறிவுத் தி்றமை�ால் 
காரி�த்தில் ச்ற்றி ச�்ற ம்ப�ார். 7 1/2 குரி� ைங -
களன தான ெற்று ைஙகிப ய�ாய இருக்கி்றார். �ாது-
காப�ாக இருப�ார். �ாக்கி� ஸதாைத்தில் இருக்கும் 
ெனி�க்ான தந்மத�ாருக்கு ைருத்து்ச் செலவு செய� 
ம்ப�ார். அமலச்ெமல அதிகப�டுத்தி சுகத்மத 
கும்றத்துக் சகாடுப�ார். 

கி்ரகஙகளின தள�தி சூரி�ன �த்தில் ்லு்ாக 
அைர்ந்திருக்கி்றார். புதனும் யெர்ந்திருக்கி்றார். அ்ரொஙக 
ய்மலகளுக்காை யதர்வுகள் எழுதுஙகள். அதற்குரி� 
�லமை கண்டிப�ாக சூரி�னும் புதனும் தரு்ார்கள். 
யொகைாக ந்டந்த சதாழிமல லா�ைாக ைாற்றி உஙகமள 
குஷி �டுத்து்ார்கள். ெந்தி்ர �க்ானும் உஙகளுக்கு 
ொதகைாக ��ணிக்கி்றார். வி�ா�ா்ரம் ச்ற்றிக்ரைாக 
ந்டக்கும். ய�ாடடி �ந்த�ஙகள் ச்ற்றி தரும். சூதாட-
்டஙகளில் ஈடு�்ட ய்ண்்டாம். ஓடிப ய�ாை்னுக்கு 
ஒன�தில் குரு என்ற �ழசைாழி உண்டு. ச்ளிநாட -
டுப ��ணஙகள் ச்ற்றிக்ரைாக அமையும். நண்�ர்க-
ளி்டம் யகட்டது கிம்டக்கும். உ்றவிைர்கள் உறுதுமண-
�ாக இருப�ார்கள். வீடு ைமைகளில் முதலீடு �ண்ண 
செவ்ாய உதவி செய்ார். அதன மூலம் நல்ல லா�ம் 
கிம்டக்கும். 

்ளர்ச்சிகமள சீ்ராக அள்ளித் தருகின்ற ெந்தி்ரமை 
அதி�தி�ாக சகாண்்ட க்டக ்ராசி அன�ர்கயள...

கி்ரகஙகளின நகர்வுகள் உஙகளுக்கு ஏற்்ற தாழ்வுகமள 
தந்தாலும் இந்த ்ா்ரத்தில் சி்றப�ாை �லனகமளயும் 
காணபய�ாகிறீர்கள். ச�ற்்ற தாய� பிள்மளம� அடிப-

�மதப ய�ால் ்ராசியின அதி�திய� சினைச்சினை 
யகாளாறுகமள சகாடுத்தாலும் ைற்்ற கி்ரகஙகள் அ்ர -்
மணத்துச் செல்லும்.தகப�ைார் சொத்தில் வில்லஙகம் 
ஏற்�டடு அதற்காை ்ழக்குகள் நீதிைன்றத்தில் நிற்கும். 
9-ஆம் இ்டத்து சூரி�ன உஙகளுக்கு சகட்ட ச��ம்ர 
ஏற்�டுத்த மு�ற்சி செய்ார். ்ம்பு ்ழக்குகள் இருந்து 
எடடி நில்லுஙகள். எதிர்�ா்ராத உதவிகள் மூலம் வி�ா-
�ா்ரத்தில் ச்ற்றி ச�றுவீர்கள். �ணி்ாக ந்டந்து �ண -
்்ரம் ச�ருக்குஙகள். எட்டாம் இ்டத்தில் இருக்கும் 
குருவும் உஙகளுக்கு ொதகைாக இல்மல. 

எட்டாம் இ்டத்தில் இருக்கும் சூரி�ன ஏற்்ற இ்றக்க-
ைாை �லனகமளய� சகாடுப�ார். கடும் எதிர்பபுகமள 
முறி�டித்து ச்ற்றி காண்பீர்கள். �ணம் சகாடுக்கல் 
்ாஙகல் எழுத்து மூலைாக ந்டக்கடடும். ்ளர்பிம்ற 
ெந்தி்ரன உஙகள் ்ாட்டத்மத ய�ாக்கு்ார். விருந்து 
நிகழ்ச்சிகளில் விரும்பி கலந்து சகாள்வீர்கள்.செல்லப -
பி்ராணிகள் ்ளர்ப�தில் நம் க்ைத்மத செலுத்துவீர் -
கள். களத்தி்ர ஸதாைத்தில் நிற்கும் செவ்ாய கலகங-
கமள உண்டு �ண்ணு்ார். கண்ன ைமைவி உ்றவில் 
கெபபுகள் யதான்றலாம். கா்ரகன கா்ரகம் ஏறிடில் கா்ரக 
�ா் நாஸதி. திருைணப ய�ச்சுக்கள் தம்டப�டும். 
அல்லது தள்ளிபய�ாகும்.குருவின �ார்ம் உஙகள் 
்ராசியில் �டு்தாலும் யகந்தி்ரத்தில் இருப�தாலும் 
சதாழில் தும்றகளில் நல்ல லா�ம் கிம்டக்கும். 

ஏழாமி்டத்தில் ஏற்்றமு்டன காணப�டும் சூரி�ன 
ச்ற்றிக்கு யைல் ச்ற்றி தரு்ார். அ்ரொஙக ய்மலகள் 
அனுகூலைாக ந்டக்கும். அ்ரசி�ல்்ாதிகள் �லத்மதப 
ச�ருக்கிக் சகாள்்ார்கள். செனை ்ராசியில் ெந்தி்ரன 
்ரும்ய�ாது சிறுசிறு பி்ரச்சிமைகமள உண்டு �ண்ணு -
்ார். அயத யந்ரத்தில் வி�ா�ா்ரத்திற்கு உறுதுமண�ாக 
இருப�ார். குடும்�த்தில் சு� நிகழ்ச்சிகள் ந்டக்கும். உ்ற-
விைர்களின ்ருமக ெந்யதாெத்மத சகாடுக்கும். ஆ்றா-
மி்டத்து செவ்ாய சதாழிமல யநர்த்தி�ாக ந்டத்து -
்ார். வி�ா�ாரிகளுக்கு இந்த ்ா்ரம் சகாண்்டாட்டம். 
எதிர்பபுகள் இருந்த இ்டம் சதரி�ாைல் ய�ாகும். ்ராசி 
அதி�தி புதன நீச்ெைாக இருந்தாலும் சகடு�லனகமள 
த்ரைாட்டார். ைறுநாள் இ்டம் ைாறுகி்றார்.புது ஒப�ந்தங -
கள் மகச�ழுத்தாகும். சகாடுக்கல் ்ாஙகல் ெ்ரளைாக 
இருக்கும்.

தர்ை அதர்ைஙகளுக்கு ஏற்� �லனதரும் சுக்கி்ரமை 
அதி�தி�ாகக் சகாண்்ட துலாம் ்ராசி அன�ர்கயள...

ஆ்றாமி்டத்து சூரி�ன உஙகளுக்கு அற்புதைாை �லன-
கமள சகாடுப�ார். அமலச்ெல் மிகுதி�ாக இருந்தாலும் 
அனுகூலமும் அதிகைாகும். ெந்தி்ரனின நகர்வுகள் நல்ல 
�லமைத் தரும். பூர்் புண்ணி� ஸதாைத்தில் இருக்-
கும் செவ்ாய புதி� ்ாகைஙகள் ்ாஙக ம்ப�ார். 
தம்டகள் தாண்டி ச்ற்றி ச�றுவீர்கள். 5 இல் இருக்-
கும் சுக்கி்ரைால் சதாழில் அயைாகைாக ந்டக்கும் �ஙகு 
�ரி்ர்த்தமை சி்றப�ாக இருக்கும். கணினித்தும்றயில் 
கணிெைாை லா�ம் 4ஆம் இ்டத்து ெனி�ால் இரும்பு, 
உணவு சதாழில் சி்றப�ாக நம்டச�றும். 

யகந்தி்ராதி�தி�ாை சூரி�ன யகாணத்தில் அைர்ந்து 
உஙகளுக்கு அற்புதைாை �லனகமள அள்ளித் த்ரப 
ய�ாகி்றார். அ்ரொஙக உதவி கிடடும். அ்ரசு ய்மலயில் 
இருப�்ர்கள் அதிக �லனகமளப ச�று்ார்கள்.ெந்தி-
்ரனின ��ணஙகள் ஏற்்ற இ்றக்கத்மத தரும். வி�ா�ா்ரம் 
நல்ல மும்றயில் ந்டக்கும் உரி� லா�ம் கிம்டக்கும். 
சுகஸதாைத்தில் செவ்ாய. வி�ா�ா்ரத்மத அயைாக -
ைாக ந்டத்து்ார். க்டல் க்டந்து செல்லும் ்ாயபபு உரு-
்ாகும். ஐந்தாம் இ்டத்தில் இருக்கும் புதைால் தாயைா-
ைன உ்றவில் விரிெல் ஏற்�டும். யகந்தி்ரத்தில் இருக்கும் 
குரு்ால் சதாழில் யைனமை�ம்டயும். புதி� சதாழில் 
சதா்டஙகலாம். வி�ா�ா்ரம் அயைாகைாக ந்டக்கும். 
நாலாம் இ்டத்தில் சுக்கி்ரன. ைண ்ாழ்க்மகக்கு ்ழி் -
குக்கும். தம்ட�ட்ட திருைணம் ந்டக்கும்.

விமைப��மை அறுக்கின்ற வி�ாழ �க்ாமை அதி -
�தி�ாக சகாண்்ட தனுசு ்ராசி அன�ர்கயள...

9 க்குரி� சூரி�ன நாலாம் இ்டத்தில் அைர்ந்து இருக்-
கி்றார். தூ்ரயதெ ��ணஙகள் அதிர்்ஷ்டத்மத அள்ளித் 
தரும். ைமைவி ைக்கள் ைகிழ்ச்சிக்ரைாக இருப�ார்-
கள். உ்ஷணம் ெம்�ந்தைாை யநாயகள் ்்ராைல் �ார்த் -
துக் சகாள்ள ய்ண்டும்.ெந்தி்ர �க்ானின ெஞொ்ரம் 
அவ்ளவு ொதகைாக இல்மல. மூன்றாம் இ்டத்தில் 
செவ்ாய. ஆய்ராக்கி�ம் யைம்�டும். எதிர்�ா்ராத 
்மகயில் ெயகாத்ரர் மூலம் உதவி கிம்டக்கும். கவிழ்க்க 
நிமைத்த விய்ராதிகள் கவிழ்ந்து ய�ா்ார்கள். நானகாம் 
வீடடில் இருக்கும் புதன தை தான� விருத்தி கமள ஏற்-

�டுத்து்ார். தாய்ழிச் சொத்து ்ந்து யெரும். 

வியூகஙகள் மூலம் ச்ற்றிகமள காணும் ைந்தனின 
ஆதிக்கம் சகாண்்ட ைக்ர ்ராசி அன�ர்கயள....

ைைதிற்கு இதைாை செயதிகள் ்ந்து யெரும். எதிர்-
�ா்ராத ்மகயில் �ணம் கிம்டக்கும். நண்�ர்களின 
உதவி உண்டு. ெந்தி்ர �க்ானின ெஞொ்ரம் ்ா்ரக்க-
ம்டசியில் ்லுவிழந்து காணப�டுகி்றது. �லன ெற்று 
ைடடுப�டும். இ்ரண்்டாமி்டத்தில் செவ்ாய. எதிரி-
களி்டம் யைாதல், ய�ாடடிப �ந்த�ஙகளின ெறுக்கல் 
ய�ான்றம் ஏற்�டும். வி�த்துக்கள் யந்ராைல் க்ைமு-
்டன இருஙகள்.மூன்றாம் இ்டத்து புதன செலவுகமள 
அதிகரிப�ார். அடுத்த நாள் ெரி செய்ார். ைமைவி 
ைக்கள் மூலம் ைகிழ்ச்சி.்ாக்கு ஸதாைத்தில் குரு. 
சதாழிலில் ச்ற்றி. வி�ா�ா்ரத்தில் விருத்தி. கண்ன 
ைமைவி உ்றவு யைம்�டும். 

ொணக்கி�த்தைத்தால் ொதமை புரியும் ெனி�க -
்ாமை அதி�தி�ாகக் சகாண்்ட கும்� ்ராசி அன�ர் -
கயள...

இ்ரண்்டாம் இ்டத்தில் இருக்கும் சூரி�ன சகாஞெம் 
சகடு �லனகமளத் தரு்ார். சொனை சொல் த்்றக் -
கூ்டாது. �ணம் நமககள் �த்தி்ரம். ெந்தி்ரனின இ்ட -
ைாற்்றம் வி�ா�ா்ரத்திற்கு உறுதுமண�ாக இருக்கும். 
நிமைத்த காரி�ஙகமள ந்டத்தி ம்ப�ார். செவ்ாய 
ஒன்றாம் இ்டத்தில். அ்ரொஙக �மக ்்ராைல் �ார்த்துக் 
சகாள்ள ய்ண்டும். காரி�த் தம்ட உண்்டாகும். புதன 
2,3 ஆம் இ்டத்தில் ச�ண்களால் �ணவி்ர�ம். ச�ற்-
ய்றார்களுக்கு ைருத்து்ச் செலவு. நண்�ர்களால் ச�ாரு -
ளுதவி. செனை குரு உஙகளுக்கு ொதகைாக இல்மல. 
செய சதாழில் ைாற்்றம் உண்்டாகும். வீண்க்மலயும் 
அமலச்ெலும் ஏற்�டும். ஆைால் ஒன்றாம் இ்டத்தில் 
இருக்கும் சுக்கி்ரன இமத ஈடு கடடு்ார். 

�ார்ம்�ால் �லனகமள அள்ளித்தரும் குரு 
�க்ாமை அதி�தி�ாக சகாண்்ட மீை்ராசி அன�ர் -
கயள....

சூரி�ன செனை ்ராசியில் இருக்கி்றார். அைா்சி-
�ைாை யகா�ம் கூ்டாது. நல்ல ைனிதர்களின �மக 
ய்ண்்டாம். ெந்தி்ர �க்ானின நகர்வுகள் உஙகளுக்கு 
நல்ல �லமைத் த்ரபய�ாகி்றது. வி�ா�ா்ரம் யைம் -
�டும். ய்மல்ாயபபுகள் ச�ருகும். ெந்யதாஷம் 
நிலவும்.செவ்ாய �னனிச்ரண்்டாம் இ்டத்தில். இது 
அவ்ளவு நல்லதல்ல. 

கண்ன ைமைவி உ்றவில் �ாதிபபு. க்மல -
கமள ஒதுக்கி ம்யுஙகள். 2,3 இல் புதன. ச�ண்கள் 
்மகயில் எச்ெரிக்மக யதம். யைல் அதிகாரிகளின 
ஆத்ரவு கும்றவு. யதம்யில்லாத �ணச்செலவு உண்-
்டாகும். உஙகள் ்ராசிநாதன �னனி்ரண்்டாம் இ்டத் -
தில் ைஙகல காரி�ஙகளுக்கு செலவு செயவீர்கள் ் ்ரம் 
வி்ட செலவு அதிகம்.
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துலாம்
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 மேஷம்  

19ஆம் நூற்றாண்டில், உலகில் பல நறாடுகளில் 
தததேது பறாரம்பரிய ேரபுகளை மீட்டெடுதது 
பறாதுகறாபபதறகறாக பல்மவேறு அளேபபுகள் 

உருவேறாக்கின. அதுமபறால ஐமரறாபபிய கறாலனிததுவே எஜேறான 
நறாடுகளும் தேது கடடுபபறாடடுக்குள் இருநத நறாடுகளில் 
இருநது அததளகய பறாரம்பரியச் சினனஙகளையும், அளடெ-
யறாைஙகளையும், தததேது நறாடுகளுக்கு எடுததுச் ்ெனறு 
(்கறாள்ளையடிததுச் ்ென்ன எனறும் கூடெ ்ெறால்லலறாம்) 
தேக்கு்ெறாநதேறாக ஆக்கிக்்கறாண்டென. இததளகய பழஙகறா-
ல,கலறாெறார களலப்பறாருடககளை நிரநதர அருஙகறாடசியங-
களை அளேதது அவேறறில் ளவேதது கறாடசிபபடுததத ்தறாடெங -
கினர். இதில் பிரிததறானியறா முதனளே வேகிததது. இவவேறாறு 
பிரிததறானியறாவில் உள்ை ஓக்்மபறார்ட பல்களலக்கழகததின 
அருஙகறாடசியகம்1 683 இலும், 1793இல் பிரறானசிலும் 
நிரநதர அருஙகறாடசியகஙகள் உருவேறாகின.  

ஆனறால் அருஙகறாடசியகம் எனகி் கருதது இலஙளகயில் 
நேக்குப புதிதறானதல்ல. கி.மு3ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முனமப 
இநதநறாடடில் அருஙகறாடசியகம் என் கருதது பயனபடுததப-
படடெதறகறான ெறானறுகளை ேகறாவேம்ெம் முனளவேக்கி்து. ெங-
கமிததவின ஸ்ரீ ேகறா மபறாதி விஜயதளத நிளனவு படுததும் 
விதேறாக ேரமும் கபபலின பறாகஙகளும் மதவேநம்பியதி்்ஸ 

ேனனன கறாலததில் கறாடசிபபடுததபபடடெதறாக ேகறாவேம்ெம் 
கூறுகி்து.  

ஆனறால், நம் நறாடடில் நவீன அருஙகறாடசியகக் கருத-
தறாக்கம் பிரிததறானியர் ஆடசிக் கறாலததில் தறான பரவியது. 
1850களில், மரறாயல் ஆசியடிக்்ெறாளெடடி (ரறாஜரீக ஆசிய 
கழகம்) பிரிடடிஷ் ஆடசியின மபறாது பல்மவேறு ஐமரறாபபிய 
அரசு ஊழியர்கைறால் ளகபபற்பபடடெ ேதிபபுமிக்க களலப-
்பறாருடகளையும் பல்மவேறு களலச் சினனஙகளையும் மெக-
ரிதது ளவேததிருநதது. இநதக் கழகம் இலஙளகயின மதர்நத 
முதனளே ஆயவேறாைர்களையும் புததிஜீவிகளையும் ்கறாண்டெ 
முக்கிய அளேபபறாக இயஙகி வேநதது. நறாடடின சிவில் அதி -
கறாரிகள், ஆடசியறாைர்கள் ேடடுேனறி ஆளுனர் வேளர இதில் 
அகஙகம் வேகிததறார்கள்.  

இநத கழகம் மெகரிதது ளவேததிருநத ் தறால்்பறாருடகளைப 
மபணிப பறாதுகறாபபதறகறாக நிரநதர அருஙகறாடசியகதளத நிறு -
வுேறாறு அரசிடெம் மரறாயல் ஏசியறாடிக்்ெறாளெடடி மகறாரிக்ளக 
விடுதத மபறாதிலும், அதுெறாததியேறாகவில்ளல.1872 இல் 
இலஙளகயின ஆளுநரறாகப பதவிமயற் வில்லியம் 
்ெனறி கிரகரி (Sir William Henry Gregory), பழளேகளின 
்பறுேதிளய உணர்நதவேர். அவேர் மரறாயல் ஆசியடிக்்ெறாளெட-
டியின மகறாரிக்ளகளய மபறாறறினறார். அதனபடி, ்ெபடெம்பர் 
25, 1873 அனறு ஆளுநர் கிரிகரியறால் இதறகறான ஒரு 
பிமரரளண ெடடெ ேன்ததில் முனளவேக்கபபடடெது, ஆனறால் 
அது ெடடெேன்ததறால் அஙகீகரிக்கபபடெவில்ளல. ஆனறால், 
அவேர் விடுவேதறாயில்ளல. ஆளுநரின கடின உளழபபறாலும், 
தனிபபடடெ அர்பபணிபபறாலும் இறுதியறாக ஒபபுதல் அளிக்கப-
படடெது.  

அருஙகறாடசியகம் கடடுவேதறகறான ஏழு ஏக்கர் பரபளபக் 
்கறாண்டெ இலவேெ நிலதளத கவேர்னர் மதர்ந்தடுதது அளத 
வேடிவேளேக்கும் பணிளய ்பறாதுப பணிததுள்யின கடடிடெக் -
களல ேறறும் கடடிடெக்களல நிபுணரறான மஜம்் ஜி. ்மித-
தரிடெம் (James G.Smither)இடெம் ஒபபளடெததறார். இததறாலிய 
கடடெடெக்களல பறாரம்பரியததின அடிபபளடெயில் அழகறாக வேடி-
வேளேதது முடிததறார் மஜம்். அருஙகறாடசியக கடடிடெததின 
கடடுேறானம் 1873 இல் ்தறாடெஙகபபடடெது. கடடெடெ நிேறாணப 
பணிகள் ேரிக்கறார் எ் ்பமரரறாவிடெம் ஒபபளடெக்கபபட-
டென. எப.ளவேன (F.Vine)அபபணியில் முக்கிய பறாததிரேறாக 

ேறாறினறார். அருஙகறாடசியக் கடடெடெம் கடடும் 
பணி ்தறாடெஙகி அளனதது பணிகளை-
யும் கவேர்னர் கிரகரி மநரில் பறார்ளவேயிடடு 
வேநதறார்.  

இறுதியில் ்கறாழும்பில் இலஙளகயின 
பிரதறான அருஙகறாடசியகம் 1877ஆம் 
ஆண்டு ஜனவேரி 1ஆம் திகதியனறு 
்பறாதுேக்களுக்கறாக தி்க்கபபடடெது. கட-
டிடெததின கடடுேறான ்ெலவு அபமபறாது 
119,993.93 ரூபறாய ஆகும். இநத 
அருஙகறாடசியகம் ்பறாதுேக்களுக்கு 
தி்க்கபபடடெ மபறாது,   அதில்சுேறார் 1,200 
களலப்பறாருடகளும்  இயறளக அறிவி -
யல் ேறாதிரிகளும் இருநததறாக அறிய முடி-
கி்து. ஆ ளுநர் கிரகரியின அர்பபணிப-
ளபயும் ஆதரளவேயும் நிளனவுபடுததும் 
அளடெயறாைேறாக அருஙகறாடசியக வேைறாகத -
தில் அவேரது ்வேண்கலச்சிளல பினனர் 
நிறுவேபபடடெது.  

மதசிய அருஙகறாடசியகததின முதல் 
இயக்குனர் எேரறால்ட மெலி ஆவேறார். அவேர் 1877 முதல் 

1901 வேளர அபபதவியில் பணியறாறறினறார். அவேளரத 
்தறாடெர்நது கலறாநிதி ஆர்தர்விலீ (1902 - 1909), ேறறும் 
கலறாநிதி மஜ. பியர்ென (1910 - 1933), கலறாநிதி ்ேல்பறா் 
(1933 - 1939) ஆகிமயறார் அபபதவிளய வேகிததனர். அப-
பதவிளய முதலில் வேகிதத இலஙளகயர்; கலறாநிதி.பி. இ. 
பி. ்தரணியகல (1939 - 1965). பியர்ென இயக்குனரறாக 
பணியறாறறிய கறாலததில் அருஙகறாடசியகததில் மேற்கறாள்-
ைபபடுகி் ஆயவுகளைத ்தறாகுதது ்வேளியிடுவேதறகறாக 
்மபறாலியறா சிமலறானிகறா (Spolia Zeylanica)எனகி் ஆயவுச் 
ெஞ்சிளகளய ்வேளியிடடெறார்.  

1942ஆம் ஆண்டு ெடடெேன்ததறால் நிள்மவேற்பபடடெ 
இல. 31 ஆம் ஆளண ெடடெததின ெடடெததின கீழ் ்கறாழும்பு 
அருஙகறாடசியகம் மதசிய அருஙகறாடசியகேறாக ேறாறியது. 
கண்டி, யறாழ்பபறாணம், இரததினபுரி ஆகிய இடெஙகளில் மதசிய 
அருஙகறாடசியகஙகள் அமத கடடெளைச் ெடடெததின கீழ் நிறுவேப -
படடென. மதசிய அருஙகறாடசியகஙகள் திளணக்கைம் 1944 
இல் நிறுவேபபடடெது. பிறகறாலததில் அருகறாடசியகததுக்கு 
மேலும் பல ்தறால்லியல் ்பறாருடகள் வேநதளடெநதன. அவேற -
ள்ப மபணுவேதறகறான இடெபபற்றாக் குள்யறால் 1907ஆம் 
ஆண்டு முதல், அக்கடடிடெததின அெல் வேடிவேளேபபுக்கு குந-
தகம் ஏறபடெறாத வேளகயில், அருஙகறாடசியக கடடெடெம் அவ-
வேபமபறாது விரிவுபடுததபபடடு வேநதது. இயறளக அறிவியல் 
ேறாதிரிகளின எண்ணிக்ளகமவேகேறாக அதிகரிதது வேநததறால், 
இயறளக அறிவியல் அருஙகறாடசியகததின மதளவேயும் அதி-
கரிதது வேநதது. அதனபடி, அபமபறாளதய அருஙகறாடசியக 
இயக்குநர் கலறாநிதிபி. எச். டி. எச். டி சில்வேறா ்கறாழும்பு அருங-
கறாடசியகம் அளேநதுள்ை இடெததில் மதசிய இயறளக வேர-
லறாறறு அருஙகறாடசியகதளத நிர்ேறாணிபபதறகு மதளவேயறான 
நடெவேடிக்ளககளை மேற்கறாண்டெறார். அதன பணிமே 
1972இல் ்தறாடெஙகியது. இயறளக வேரலறாறறு அருஙகறாட-
சியகம் ்ெபடெம்பர் 26, 1986 அனறு ்பறாதுேக்களுக்கறாக 
தி்க்கபபடடெது. அறிவியல், ்தறாழில்நுடப அருஙகறாடசியகம் 
அளேக்க 1977ல் தீர்ேறானம் நிள்மவேற்பபடடெ மபறாதும், 
அது இனனும் நிள்மவேற்பபடெவில்ளல.  

தறமபறாது ்கறாழும்பு மதசிய அருஙகறாடசியகததில் 
100,000க்கும் மேறபடடெ களலப ்பறாருடகள் உள்ைன. 
அருஙகறாடசியகததின பிரதறான நுளழவேறாயிலுக்குள் நுளழநத-

தும், வேரலறாறறுச் சி்பபுமிக்க மதறாலுவில ெேறா-
திசிளலளயக் கறாணலறாம். 1815 ஆம் ஆண்டு 
இலஙளக இரறாச்சியதளத பிரிததறானியர் ளகப -
பறறிய பினனர் வினடெர் ேறாளிளகயில் ளவேக் -
கபபடடிருநத கண்டி ேனனரின அரெ ேகுடெமும், 
சிம்ேறாெனமும், இனனும் பி் களலப்பறாருடக-
ளும் தறமபறாது ்கறாழும்பு அருஙகறாடசியகத-
தில் கறாடசிக்கு ளவேக்கபபடடுள்ைன.  

்கறாழும்பு அருஙகறாடசியக நூலகமும் அருங -
கறாடசியகததின வேழிததடெததுடென இளணத -
துச் ்ெல்லும் வேரலறாறள்க் ்கறாண்டுள்ைது. 
அருஙகறாடசியக நூலகம் ஜனவேரி 1, 1877 
அனறு ்கறாழும்பு அருஙகறாடசியகம் தி்க்கப-
படடெ அமத நறாளில் தி்க்கபபடடெது. மரறாயல் ஏசி -
யறாடிக் ்ெறாளெடடி அபமபறாது மெகரிதது ளவேத-
திருநத அரிதறான நூல்களும் அவவேளேபபின 
்வேளியீடுகளும் இஙமக பறாதுகறாக்கபபடடு வேரு -
கி்து. மேலும் 1885க்குப பினனர் பிரசுரிக் -
கபபடடெ ெகல ்வேளியீடுகளும் இஙமக மபணப-
படடு வேருகின்ன. கி.மு.வுக்கு முறபடடெ பல 

ஓளலச் சுவேடிகளும், ்ெபமபடுகளும் கூடெ இஙமக உள்ைன. 

சுேறார் 3500க்கும் அதி -
கேறான ஓளலச்சுவேடி-
கள் இஙமக உள்ைன. 
1977 வேளர இலங-
ளகயில் ்வேளியறான 
ஆறு லடெததுக்கும் 
அதிகேறானநூல்கள் , 
்வேளியீடுகள், பததிரி-
ளககள், ெஞ்சிளககள் 
என எல்லறாம் இஙமக 
உள்ைன. அருஙகறாடசி-
யகததின ்வேளிபபக்க -
ேறாக வேலதுபு் பின மூளலயில் இதன வேறாெல் உள்ைது. பல 
ஆயவேறாைர்கள் பயனபடுததிவேரும் முக்கிய நூலகேறாக இது 
திகழ்கி்து. இடெப பற்றாக்குள்யின கறாரணேறாக 1977 க்குப 
பிநதிய ்வேளியீடுகள் சுதநதிர ெதுக்கததில் அளேநதுள்ை 
மதசிய நூலகதில் மபணபபடடு வேருகின்ன.  

மிக அரிதறான பளழய நூலகஙகளைக் ்கறாண்டெ இநத 
நூலகம் ஆசியறாவின பழளேயறான நூலகஙகளில் ஒன்றாகக் 
கருதபபடுகி்து. பிரபல ்தறால்லியல் ஆயவேறாைர் எச். சி. பி. 
்பல், டெபிள்யூ.ஏ, த.சில்வேறா, ்ெறாலேன டெய் பண்டெறாரநறா-
யக்க (எ். டெபிள்யூ ஆர். டீ பண்டெறார நறாயக்கவின தநளத) 
ஆகிமயறாரின புததக மெகரிபபுகளும் இனனும் பல பிரபல 
ஆயவேறாைர்களின/ அறிஞர்களின தனிபபடடெ மெகரிபபுக-
ளும், ்தறாகுபபுகளும் அருஙகறாடசியக நூலகததிறகு வேழங-
கபபடடு அளவே பறாதுகறாக்கபபடடு வேருகின்ன.  

இரண்டெறாவேது உலகப மபறார் கறாலததில் அருஙகறாடசியகம் 
ஜபபறானியரின தறாக்குதலுக்கு உள்ைறாகுேறானறால் நறாடடின 
முக்கியேறான வேரலறாறறு அளடெயறாைஙகளை இழநதுவிடெக்கூ-
டும் எனகி் பீதியில் இஙகிருநத ்தறால்லியல் ்பறாருடகள் 
எல்லறாம் அபபு்பபடுததபபடடு மவே்்றாரு இடெததில் பறாதுகறாப -
பறாக ளவேக்கபபடடென. மபறார் முடிநதததுமே மீண்டும் அளவே 
்கறாண்டு வேரபபடடென. இதனறால் சில ்பறாருடகள் மெதமுற் -
தறாகவும் கூ்பபடுகி்து.  

பு்க்மகறாடளடெயில் பிரின் வீதியில் உள்ைமிகப பழளே-
யறான டெச்சு கடடெடெததில் உள்ை அருஙகறாடசியகமும் ஒரு வேர-
லறாறறு கடடிடெேறாகும். ென ்நருக்கடிமிக்க ெநளதப பகுதியில் 

பலரதும் கவேனதளத ஈர்க்கறாதபடி அது இருநதறாலும், அது 
மிகவும் முக்கியேறான வேரலறாறறு நிளனவுச் சினனேறாகக் 
்கறாள்ைலறாம். அதிர்ஷ்டெவேெேறாக அரசு இனறும் அளத அருங -
கறாடசியகஙகளில் ஒன்றாக கவேனேறாகப மபணி வேருகி்து. 
்நதர்லறாநது அரெறாஙகததின உதவியுடென 1981 இல் புதுப-

பிக்கபபடடெ இக்கடடெடெம் பினனர் அருஙகறாடசியகேறாக ேறாற்ப-
படடெது.  

இநதக் கடடெடெம் 17 ஆம் நூற்றாண்டில் கடடெபபடடெது. 
இலஙளகயின அபமபறாளதய டெச்சுகவேர்னர் மதறாே்டிவேறானரீ 
(Thomas De Van Rhee - 1693) இஙமக வேசிததுவேநதறார், 
பினனர் அளத கிழக்கிநதிய கம்்பனிக்கு (VOC) விற்றார். 
VOC அக்கடடெடெதளத மதவேறாலயேறாகவும் அனறாளத இல்லேறா -
கவும் பரறாேரிதது வேநதது. ஆஙகிமலயர் ஆடசிக் கறாலததிலும் 
இநத டெச்சு ஆளுநர் இல்லம் பல்மவேறு மதளவேகளுக்கறாகப 
பயனபடுததபபடடெது. 

அதறாவேது, இரறாணுவே ேருததுவேேளன, ஆயுதக்கிடெஙகு, 
்பறாலி் பயிறசிளேயம், தபறால் அலுவேலகம் எனபன இஙமக 
இயஙகின. டெச்சு ேரச்ெறாேறானகள், பல்மவேறு ேர மவேளலபபறா-
டுகளுடென கூடிய தைபறாடெஙகளும் உணவுப பறாததிரஙகள் 
உள்ளிடடெ பல முக்கியேறான களலப்பறாருடகளும் இஙகு 
கறாடசிக்கு ளவேக்கபபடடுள்ைன. கடடெடெம் அளேநதுள்ை உள் 
பகுதியில் பழளேயறான கிணறு ஒனறு இனறும் உள்ைளத 
கறாணலறாம்.  

்கறாழும்புக்கு பறாடெெறாளல சுறறுப பிரயறாணஙகளை 
ஒழுஙகு ்ெயயும்மபறாது ்பரும்பறாலும் ேறாணவேர்களை 
்கறாழும்பு மதசிய அருஙகறாடசியகததுக்கும் அளழதது 
வேருவேது வேழக்கம். நறாைறாநதம் ேறாணவேர்களும், உல்லறாெனப 
பிரயறாணிகளும் ஏரறாைேறாக வேநதுமபறாகும் இடெம் இது. 145 
ஆண்டுகளையும் கடெநது பழளேமபணி கறாதத கம்பீரததுடென 
நிறகி்து ்கறாழும்பு அருஙகறாடசியகம்.  

க�ொழும்பு தேசிய அருங�ொட்சிய�ம்

க�ொழும்பின் 
கதை

என். சரவணன்

23

அருஙகறாடசியகம் அளேக்கபப-
டுவேதறகறாக பஙகளிபபு ்ெயத 

ஆஙகிமலய ஆளுநர் வில்லியம் 
்ெனறி கிரிகஹி  

்கறாழும்பு அருஙகறாடசியகம்  
்கறாழும்பு மதசிய அருஙகறாடசியகம்  
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மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல :19

இடமிருந்து வலம்

(01) பேர்ராளி.
(05) ஒரு தமிழ் ைாதம்.
(07)  ஒனபறாரடானறு இமையாைல் தனித்திருபேது.                                                              

(திரும்பியுள்ளது)
(08) ைனைதன ைமைவி திரும்பிவிடடாள. 
(09)  ஒனமற அமடந்துவிட பவண்டும் எனற தீவி்ர விருபேம் 

அல்லது விமழவு.
(11) ஜனைல். (குழம்பியுள்ளது)
(12) எபபோதும். 
(13) ஒரு விஷ ஜந்து.
(14) பே்ரழிவு, பேதம். (திரும்பியுள்ளது)
(16) நிலம், வீடு முதலாை ரேறுைதிமிக்்க உடமை.
(18)  பிறந்தநாளிலிருந்து ்கைக்கிடபேடும் ்கால அ்ளவு.                       
       (குழம்பியுள்ளது)
(20) வாைத்து நடேத்தி்ரம் குழம்பிக் ்காைபேடுகிறது. 
(23) தாய். ஒருவம்க பநாமயயும் குறிக்கும். 
(24) ரநற்றிப ரோடடு.

பைலிருந்து கீழ்

(01) உளநுமழவு.
(02) ரேண்.
(03) தீய ரேயல்்களுக்்காை ைமறமு்கத் திடடம். 
(04) ைைம் குழம்பிவிடடது. 
(05) ைடடும் எனேமத இபேடியும் ரோல்லலாம். (குழம்பியுள்ளது)
(06) த்ரம்.
(10) ைனிதாபிைாை ரீதியிலாை ேரிவு. (குழம்பியுள்ளது)
(15) பேசோற்றல். 
(16) வாரத்மத.
(17) ஒரு ்கருைத்மத நிமறபவற்றுவதற்்காை உதவி அல்லது ஆத்ரவு.
(19) இ்ரண்டு.
(21) எஞ்சியிருபேது.
(22) ைகிழ்சசி. (தமலகீழ்)

விடைகள்

பரிசு பபறுவ�ோர்

பாராட்டு பபறுவ�ார்

இடமிருந்து வலம்
01. ரவோக்  04. வருைதி  08. குனறு 
09. சுருடடு   10. ்கறுபபு  12. தடு 
13. ்கயல்  16. மதயல்  19. ்கமுகு 
21. ஆவல்   23. சித்தி  24. வணி்கம் 
25. ேனித்திம்ர  26.  ோமல

பைலிருந்து கீழ்
01. ரவறுபபு  02. ோனறு  03. குக்்கல் 
04. வடு  05. ருசு  06. ைருதம் 
07. திடடு  11.புயல்  14. ்கமத 
15. முத்திம்ர  17. வயல்  18. ஆோ்ரம் 
19. ்கதிம்ர  20. குசினி   22. ்கவமல
24. ேணி

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 18

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 17

முதலாம் ேரிசு

நி. விப�ோமதிவதனி,
இல. 54A, அத்தைர்கால்ல வீதி,

லுனு்கமல.

இ்ரண்டாம் ேரிசு

எஸ்.எச்.எம். ஜிப்ரி,
இல. 258/21, டாம் வீதி,

ர்காழும்பு  12.

மூனறாம் ேரிசு

ஏ.எல். அப்துல் ஜலீல்,
191/3, மூர வீதி,
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      திகெதி                            ககெ்�ோப்�ம்

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்து ப�ோட்டி 
இல: 19

மஞ்சரி குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி
ப�ோட்டி இல. 19

த.ெ�.இல.834. ெகோழும்பு

'கூய் கெோய்.... ம் ம் ஆ ஆ!' 
இப்�டி�ோகெ கூககுரலில் அவலச் 
்சத்தம் பகெட்டு அடிவளவில் 

புல்லு பிடுங்கிக ்கெோண்டிருநத ்சகெோபதவன் 
�தறி�டித்துக ்கெோண்டு ஓடி வநதோன். தன் 
மகென் திரவி�ம் தோன் கூப்�ோடு ப�ோடுகிறோன் 
என்று உட�டி�ோகெபவ முன்�கறக�த் 
திறநது �ோரத்தோன். மகென் திரவி�ம் நோய்ககுக 
கெட்டும் ்சங்கிலி�ோல் பிகைககெப்�ட்டு அகத 
இழுத்து அறுககும் பிர�த்த�த்தில் ஈடு�ட்டுக 
்கெோண்டிருப்�து புரிநதது. அவன் குரகலயும் 
எழுப்பி அபிந�ம் பிடித்து அவலப்�ட்டு ஏபதோ 
்்சோல்லிக்கெோண்டிருநதோன் அநத வோய் ப�்ச 
முடி�ோத ஊகம! சிறு�ரோ�த்தில் இருநபத 
வளரத்துவிட்ட அநதத் தகெப்�னுககு மகெனின் 
ஒவ்வோரு அக்சவுககும் அரத்தம் ்தரியும். 
மலம் ்சலம் ்வளிப�றற இ�றககெத் 
பதகவக� நிகறபவறற அவதிப்�டுகிறோன், 
என்�கத உட�டி�ோகெபவ புரிநது ்கெோண்டு 
்சங்கிலி கெட்கட அவிழ்த்து விட்டு ்தோங்கெகல 
தோன் பிடித்துக ்கெோண்டோர. திரவி�ம் கூய் 
கூய் என்று கூப்�ோடு ்சத்தம் ப�ோட்ட�டி 
முன்ப� �ோய்நது �ோய்நது நடநது 
்கெோண்டிருநதோன். தகெப்�ன் ்சகெோபதவன் 
்சங்கிலிக� பிடித்த�டி அவப�ோடு இழு�ட்டுக 
்கெோண்டு ப�ோ�ோர.

     திரவி�ம் மல்சல கூடத்துள் உள்ளிட்-
டோன். இவர ்வளிப� ்சங்கிலிப�ோடு கெோவ -
லிருநதோர. அவன் மலம் கெழிககும் ப�ோதும் 
கூப்�ோடும் கூககுரலும் ஓய்நத�ோடில்கல. 
்வளிப� விடுமோறு ்சங்கிலிக� இழுத்து 
க்சககெ கெோட்டி�ோர. அவன் ்வளிப� வநது 
அகடப்புககுள் ப�ோ�ோன். இவர கெழுவி 
விட்டு சுத்தப்�டுத்தி விட்டோர. பிறகு கெோல் 
்சங்கிலிப�ோடு இழு�ட்டு கிைறறடிப்�க-
கெம் ப�ோயி�ர இருவரும். அங்பகெ தநகத 
மகெறகெோறறும் உதவி்�ன்று.... �ல்லுத்தீட்டி 
முகெம் கெழுவி தண்ணி இகறத்து குளிப்�ோட்டி 
மோறறுகட உடுத்தி இழுத்துக்கெோண்டு வநது 
அபத அகறயில் கெட்டிப் ப�ோட்டோர..... அதன் 
பிறகு அவனுககெோகெ தோன் த�ோரித்து கவத்தி-
ருநத ்சோப்�ோட்டுத் தட்கட நீட்டுவோர. அவன் 
ஏபதோ்வல்லோம் அபிந�ம் பிடிப்�ோன். 
இகவ்�ல்லோம் அவருககு ்சரவ ்சோதோரை-
மோ�கவதோன். �ழககெப்�ட்டுப் ப�ோ�கவ 
தோன்...... அவர ்சோப்�ோட்கட தன் ககெ�ோல் 
கிள்ளிக கிள்ளி ஊட்டிக்கெோண்பட இருப்�ோர. 
அவன் திருப்தி ்தரிவித்ததும்  அவன் முகெம் 
தடவி பதோள் தடவி �டுகககெயில் கிடத்தி விட்டு 
்சங்கிலி�ோல் �கழ��டி பிகைத்து விட்டு 
அகறக கெதகவயும் ்சோத்தி விட்டு ்வளிப� -
றி�ோர, தன் மறறக கெருமங்கெகள கெவனிப்-
�தறகு.

 ்சகெோபதவன் கெகதப� �ரிதோ�மோ�து -
தோன். எநதத் தநகதயும் அனு�வித்திருப்-
�ோபரோ என்�து பகெள்விககுறிதோன்?..... 
இரண்டு ஆண்பிள்களகெகள ஈன்றுவிட்டு 
தோ�ோர �ரகெதி அகடநதுவிட்டோர. அப்ப�ோது 
மூத்தவனுககு ஏழுவ�திருககும். இகள�வ-
னுககு மூன்று வ�துதோனிருககும். பிறவியி-
பலப� வோய் ப�்ச முடி�ோத ஊகமப்பிள்கள 
அவன். பிள்களயின் மழகல ்மோழிக�க 
கூட பகெட்கெ முடி�ோத �ோவி�ோகெ ப�ோய்ச் ப்சரந -
துவிட்டோள், அநதத் துரப்�ோககி�ம் பிடித்த 
தோய்!

 ்சகெோபதவன் நகெரப்�குதியில் ஒரு 
மூகலயில் சிககெ�லங்கெரிப்பு நிகல�ம் 
கவத்து ்தோழில் புரிநது வநதவர. 
மூகலயில் சின்�தோகெ அநத நிகல�ம் 
(்சலூன்) அகமநதிருநதோலும் நல்லோகெ 
்தோழில் நடநது வநதது. அழகு�டுத்தும் 
அநத கெகலயில் மிகெ திறகம்சோலி அவர. 
வரு�வகர எல்லோம் முகெமலரச்சிப�ோடு வர-
பவறறு இனிகம�ோகெ கெகத ப�சி பநரம் 
ப�ோவபத ்தரி�ோமல் இருககெ கவத்து 
விடுவோர. அவர ்தோழில் திறகம �லகர 
கெோககெ கவத்துவிடும். ப�ோ�ோலும் மீண்டும் 
பதடி வரகவககும்!....... எப்�டிப�ோ தனி� 
நின்று உகழத்து குடும்�த்கதயும் நல்ல -
�டி�ோகெ �ோரத்து, ்்சோநதமோகெ கெோணியும் 
பவண்டி ஓரளவு வ்சதி�ோகெ வீடு வோ்சகல-
யும் கெட்டி ஒரு குகறயும் இல்லோமல் நோன்கு 
சீவன்கெளும் ஓரளவு மகிழ்வுடப� வோழ்நத�. 
இகள�வன் திரவி�ம் வோய் ப�்சமுடி�ோது 
என்�கதத் தவிர எநதக குகறயும் இல்லோம -
பலப� வோழ்நத�ர.

     அப்�டி இருககும் ப�ோதுதோன் 
இல்லத்தரசி திடீ்ர� மோரகடப்�ோல் மோண்டு 
ப�ோ�ோள். இவபர தோயும் தநகதயும் 

ஆகெ பவண்டி�வரோ�ோர. இத�ோல் கெகட 
திறநது ்தோழில் நடத்துவது என்�து சிரம 
்சோத்தி�மோ� ஒன்றோகிவிட்டது. ஆககெ�ோல் 
வீட்டுவளவின் முன்�ோல் ்தருகவப் 
�ோரத்தவோறு ஒரு ்கெோட்டிகலப் ப�ோட்டு தன் 
்தோழிகல நடத்தி வநதோர. அப்�குதியில் 
குடி்ச� ்நருககெம் ்கெோஞ்சம் அதிகெம் தோன். 
சின்�ஞசிறுகெள் வப�ோதி�ர வருத்தககெோரர 
என்று பிரதோ� வீதிகபகெோ நகெரப்புறத்துககு 
்கெோண்டு ப�ோவதில் மிகெவும் சிரமும் 
்்சலவும் உண்டு. இவர அ�லிபல 
இகககெங்கெரி�த்கதச் ் ்சய்வது கெ� ப�ருககு 
வ்சதி�ோகெ ப�ோய்விட்டது...... ஆககெ�ோல் 
முன்�ர ப�ோல் இல்லோவிட்டோலும் வருமோ�ம் 
குடும்� சீவி�த்துககு ப�ோது்மன்று 

ஆகிவிட்டது.     அதிகெோகலயில் துயில் 
எழுவோர. முதல் பவகல�ோகெ �ககெத்தில் 
இருககும் மோதோ பகெோவிலுககுப் ப�ோய் 
்சரி�ோ� பநரம் �ோரத்து மணி அடித்து 
சுறறுவட்டோரத்கதப� துயில் எழுப்பி 
விடுவோர. இல்கல இகற சிநதக�க� 
ஏற�டுத்தி விடுவோர. பிறகு பகெோவில் சுறறு 
வட்டத்கத எல்லோம் சுத்தப்�டுத்தி துப்�ரவுப் 
�ணி ்்சய்வதில் ஈடு�டுவோர. ... அதன் பிறகு 
வீடு வநதோல் பிள்களகெள் இருவரும் இன்னும் 
கெண் மலரோமபல ஆழ்துயிலில் கிடப்�ர. இவர 
கெோகலச் ்சோப்�ோட்டுககெோ� ஆ�த்தங்கெகளச் 
்்சய்வோர. புட்படோ இடி�ப்�பமோ அவிப்�ோர. 
்சம்�பலோ ்்சோதிப�ோ �ருப்புககெறிப�ோ 
ஆககிப் �கடத்து பிள்களகெள் இருவகரயும் 
ம�ம் குளிர ்சோப்பிடச் ்்சய்தோர. மூத்தவன் 
தன் �ோட்டுககு எல்லோம் ்்சய்வோன், ஏன் 
தகெப்�னுககு ஒத்திக்சவோகெவும் அகதயிகத 
்்சய்து ்கெோடுப்�ோன். தன் கெோரி�ங்கெகளயும் 
தோப� �ோரத்துக ்கெோள்வோன். அவ�ோல் 
பிரச்சிக� ஒன்றுமில்கல.

 இகள�வன் திரவி�ம் சிறுப்�த்தில் 
வோய் ப�்ச முடி�ோத ஒரு இககெட்பட 
தவிர, அவனும் வீட்டிலுள்பளோரககு ஒரு 
பிரச்சிக�ப� இல்கல. அவன் அபிந�ப் 
�ோ கஷக� ்சரவ ்சோதரைமோகெ எல்பலோரும் 
பு ரிநது அவனுகபகெறற மோதிரி நடநபத 
்கெோள்வர. குழநகத�ோய் இருககும் ப�ோது 
்கெோஞ்சம் சிரமப்�ட்டோர தோன் என்றோலும் 
வளர வளர தன் கெோரி�ங்கெகள தோப� 
நிகறபவறறிவரோலோ�ோன். �ககெத்தில் 
ஊ�முறபறோர (கெோதுபகெளோபதோர) 
�ோட்சோகல அகமநதிருப்�து இவரகெளுககு 
ப�ரதிர்ஷடமோகிவிட்டது. ்சகெோபதவன் தன் 
வோய் ப�்ச முடி�ோத மகெக� அங்பகெ 
ப்சரத்தோன். அப்ப�ோ்தல்லோம் தன் 
பதகவகெகள எல்லோம் தோப� நிகறபவறறிக 

்கெோள்ளும் சு�புத்தி உள்ளவ�ோகெத்தோன் 
இருநதோன். எப்�டிப�ோ அங்கு ப�ோ�தோல் 
தமிழில் எழுத வோசித்து புரிநது ்கெோள்ளும் 
�டியும் ஆகிவிட்டோன்.

     அதுமட்டுமோ, தகெப்�னின் அலங்கெரிப்பு 
்கெோட்டககெயில் கூடமோட ஒத்தோக்ச�ோகெ 
நின்று சிககெ அலங்கெரிப்புக கெகலக� கெறறு 
பதரநது விட்டோன். என்� வருகிறவரகெள் 
என்� ்்சோல்கிறோரகெள், எப்�டி ்தோழில் 
்்சய்� பவண்டும் என்�கத தகெப்�ன் 
்மோழி்��ரப்�ோளரோய் இருநது விளககெ 
பவண்டும். அவவளவு தோன். மறறப்�டி 
நல்ல ககெத்திறகம சுறுசுறுப்பு. தகெப்�க� 
விட ககெபதரநத ்தோழிலோளி.

     �ககெத்தில் இருககும் ஒரு ்�ரி�வர 

இவரகெளின் கெகடககும் வீட்டுககுமோகெ வநது 
இங்கிதமோகெ �ழகுவோர. அவர ஒரு நோள் 
்சகெோபதவனிடம் ்்சோன்�ோர. 'எ�ககும் 
வோய் ப�்ச ஏலோத ஊகம பிறவிகெளில் எத்த-
க�ப�ோ ப�கரத் ்தரியும். ஆ�ோ உம்மிட 
மகென் நல்ல புத்தி சித்தமோகெ �ழகுறோன். ஆக-
கெளுகபகெறற மோதிரி மரி�ோத கவச்சி நடககி-
றோன், எப்ப�ோதும் சிரித்த முகெம், அவன்�ோல் 
எம்கம ஈரககெச் ்்சய்கிறது. என்� அவன் 
என்� ்்சோல்கிறோன் என்�கத எம்மோல் முழு -
கம�ோகெ புரிநது ்கெோள்ளமுடி�ோதபத ்�ரும் 
குகற'

 மூத்தவன் நல்ல புத்திசித்தமோகெபவ வளரநது 
வநதோன்.நல்லோகெ �டித்தும் வநதோன். நல்்லோ-
ழுககெமோகெ இருநது தகெப்�னுககும் தம்பிககும் 
உதவி�ோகெபவ இருநதும் வநதோன். அப்�ோவுககு 
�ோரமோகெ சிரமமோகெ இருககெக கூடோது என்று 
நிக�த்தோப�ோ என்�பவோ, �டிப்க� �ோதியில் 
நிறுத்திவிட்டு பம்சன்மோபரோடு கூலிககெோர�ோகெ 
இகைநது கெட்டிடக கெகலயில் நிபுை�ோ-
கிவிட்டோன். '்கெோன்றோகற' எடுத்து பவகல 
்்சய்து நல்ல முன்ப�றறமகடநதும் 
வநதோன். இத�ோல், நல்ல இடத்தில் இருநது 
கெலி�ோைம் பகெட்டு வநதோரகெள். திருமைமும் 
இனிபத நிகறபவறி விட்டது. இரண்டு பிள்-
களகெளுககும் தநகத�ோகிவிட்டோன். வீட்கட-
யும் ்கெோஞ்சம் வ்சதி�ோகெ கெட்டி முடித்திருந -
தோன். அப்�ோ தம்பி மக�வி மககெள் என்று 
நல்ல�டி�ோகெ வோழபவ வழியும் ்்சய்திருந-
தோன். ஏன் திரவி�த்தின் ஊகம அபிந�ப் 
�ோiஷக� புரிநது நடககெ சின்�ப் பிள்களகெ-
ளும் கெறறுக ்கெோண்டுவிட்ட�ர என்றுதோன் 
்்சோல்ல பவண்டும். இல்கல இவரின் அபிந-
�ம் குழநகதகெளுககு சுவோரஸ்ஸி�ம் என்று 
தோன் ்்சோல்ல பவண்டும். இப்�டி�ோகெ ஊ�-
முறறவப�ோடு எல்பலோரும் ஐககி�மோகெ நிம் -
மதி�ோகெ வோழ்நபத வநத�ர.

     இப்�டி�ோகெ வோழ்நது வரும் ப�ோதில்த்-
தோன் அன்று அநத அவலச்்சம்�வம்  
நடநதது. ்சகெோபதவனுக;கு இகடககிகட 
்தோகலப�சி அகழப்பு வரும் முடி திருத்த 
வருமோறு ஈருருளிக� உழககி அங்கு ப�ோய் 
தன் �ணிக� முடித்துக ்கெோண்டு �டகல -
க�த் திறநதவர, அதிரநதுவிட்டோர. மகென் 
திரவி�ம் தடி்�ோன்கற ஏநதிக ்கெோண்டு 
மருமகெகளயும் பிள்களகெகளயும் �டோத 
�ோடு�டுத்திக ்கெோண்டிருநதோன். அவரகெள் 
கெத்திக குளறிக ்கெோண்டு �ோதுகெோப்புத் பதடி 
வீட்கடச் சுறறி ஓடிக ்கெோண்டிருநத�ர. 
இவன் �ோவி கெத்திக குளறி கூககுரலிட்டு 
அவரகெகள கிலி ்கெோள்ளச் ்்சய்து ்கெோண் -
டிருநதோன்..... இநத எதிர�ோரோத பகெோரவத்-

தோண்டத்கத அவர வோழ்நோளில் 
கெண்டபத இல்கல. ஆ�ோல் இப்ப�ோது 
அதுதோன் வீட்டுககுள்பளப� நடநபதறு-
கிறது. எப்�டியிருககும் அவருககு!

     மிதிவண்டி எங்கு ப�ோ�பதோ 
்தரி�ோது. தள்ளி விழுத்திவிட்டு தன் 
மகெக� இறுககிப்பிடித்துக ் கெோண்டோர. 
அபி�� �ோ கஷ�ோல் ஏன் இப்�டி 
்்சய்கிறோய் என்று பகெட்டோர அவன் 
அதறகுப் �தில் ்்சோல்லும் நிகலயில் 
அப்ப�ோது இல்கல. ஒரு தள்ளு தள் -
ளிவிட்டோன். இவர அலங்கெமலங்கெ 
விழுநது ப�ோ�ோர.

     நல்லபவகள, என்றுமில்லோ-
தவோறு இப்�டி�ோ� அவலச்்சத்தம் 
கூககுரல் பகெட்கிறபத என்று அ�ற 
்ச�ங்கெள் அங்கு சூழ்நது ்கெோண்ட�. 
நிகலகமக� சுல�மோகெபவ புரிநது 
்கெோண்டுவிட்ட�ர. எல்பலோரும் 
ப்சரநது கெட்டிப் பிடித்து மடககிப் 
ப�ோட்ட�ர. கெயிறோல் கெட்டி விட்ட�ர. 
அவக� ்்ச�லிழநதவ�ோககி�ர.... 
�லரும் �லவிதமோகெ கெகத ப�சி�ர. 
'வோய் ப�்ச ஏலோது எண்டோலும் நல்ல 
திறமோ� ்�ோடி�ோ�ோத்தோப� இருந -
தவன்! இப்� ஏன் இப்பிடி ஆச்சுது?''-
்�ோடி�னுககு ப�ய் புடிச்சிருககு! அடி-
வளவுககெ ்�ரி� புளி� மரமிருககு 

அதத் தறிககெோம கவச்சிருநதவங்கெள். இவன் 
்�ோடி�ன் அதுககீழ ்நடுகெப் ப�ோய் நிககிற-
வன்! 

அதுதோன்  ்�ோல்லோத ப�ய் ்தோத்தியி-
ருககு' இப்�டி�ோகெ �ல கெகதகெள்...... சிலர 
்சகெோபதவனுககு தங்கெளுககுத் ்தரிநத நல்-
லோபலோ்சக�கெகளயும் வழங்கி�ர. 'முத்-
துககுமோர்சோமி பகெோவிலுககுப் பின்�ோல ஒரு 
ஐ�ர இருககிறோர. அவர திறமோ ்சோத்திரம் 
குறிப்பு �ோரப்�ோர. அவரிட்ட பிறநத நோள் நட்-
்சத்திரத்கதச் ்்சோன்�ோ, நல்ல குறிப்புககெள் 
்்சோல்வோர. 'இங்கெோல பமறகெோல ஏத்தம் ஏறி 
ப�ோனீங்கெ எண்டோ �த்தககெோட்டுககெ ்சோமி ஆடி 
குறி ்்சோல்லுறவன் இருககிறோன். அவன் 

கெகல�ோடி ஏன் இப்பிடி வநதது எண்டு ்சரி�ோ-
கெச் ்்சோல்லிப் ப�ோடுவோன். 'ஏ�ப்�ோ அங்கெ 
இங்கெ அகலயுறோய்? நம்ம ் தருவுககு அடுத்த 
்தருவில் கம ப�ோட்டு �ோரககிறவன் இருக-
கிறோன் ்சரி�ோ� மூலோதோரத்தச் ்்சோல்லிப் 
ப�ோடுவோன்.' இவவோறோகெ �ல ஆபலோ்சக�-
கெள்.

 ்சகெோபதவன் ஒரு கிறிஸ்தவன் �ககெத்தி-
பலப� பதவோல�ம். அங்கு திருப்�ணியும் 
்்சய்து ப�ோதகெரின் வோழ்த்கதப் ்�றறு வரு-
�வர. பதவோல�  பூக்ச பு�ககெோரம் ஒன்றும் 
தவறோது. பூக்ச முடிநது ்ச�ம் ்வளிப�றி-
�ோலும் இவர ப�ோகெோர. எல்லோ திருச்்்சோரு-
வங்கெகளயும் கெரங்கெளோல் தழுவி மன்றோடி-
விட்டுத்தோன் வருவோர. அப்�டிப்�ட்டவர மகென் 
எப்�டியும் சுகெம் ்�ற பவண்டும் என்ற ஆதங்-
கெத்தில் குறி ்்சோல்வோர. ப�ப�ோட்டுவோர கம 
�ோரப்�ோர என்று மகெக�யும் கூட்டிக ் கெோண்டு 
தோன் ்்சன்றோர.... எல்லோம் அநதோ வருகி-
றது, இநதோ கெோட்டுகிறது என்று ஆவகலத் 

தூண்டி அகலககெழி� கவத்த�பர அல்லோல், 
கெோக்ச ்்சலவோககி�பர அல்லோல் கெண்ட 
சுகெம் ஒன்றும் இல்கல. நம்பிகககெக�ப் 
்�ோறுத்பதோ என்�பவோ சிலருககு �லன் 
கிகடத்துத்தோன் இருககிறது.

  மூத்தவன் தகெப்�க�ப் �ோரத்து 
ப�சி�ோன். 'ஏ�ப்�ோ அங்பகெயும் இங்பகெயு-
மோகெ வீைோகெ அகலநது கெோக்சயும் ்்சலவ-
ழிச்சுக ்கெோண்டிருககீங்கெ! திரவி�த்கதயும் 
கூட்டிக ்கெோண்டு வோங்கெப்�ோ ஆசுப்�த்திரிககு 
ப�ோவம்' என்று கெண்டிப்புடன் கூறி�ோன். 
அவப� தம்பிக�யும் தகெப்�க�யும் அர-
்சோங்கெ ்�ோது கவத்தி�்சோகலககு கூட்டிச் 
்்சன்றோன்... கவத்தி�ரகெள் கெவ�மோகெ �ரி-
ப்சோதித்த�ர அவக�. அவரகெள் ்்சோன்� 

முடிவு எதிர�ோரோத்தோன்று. 'இவருககு உடலில் 
எநதக குகறயும் இல்கல, பநோயும் இல்கல, 
இவருககு இருப்�து ம�பநோய்' என்று ்்சோன்-
�வரகெள் திரவி�த்கத ம�பநோய் மக�யில் 
ப்சரத்துவிட்ட�ர.

     வோய் ப�்ச இ�லோத பிறவிககு க�த்தி�-
மும் பிடித்து விட்டதோ! ்சகெோபதவனுககும் க�த்-
தி�ம் பிடித்து விடும் ப�ோலிருநதது. என்� 
்்சய்வது எல்லோம் இகறவன் ப்சோதக� தோன் 
என்று ஆகெ பவண்டி�கத கெவனிககெலோ�ோர. 
தன் வீட்டு ்தோழில் கெருமங்கெகள அகரகு-
கற�ோகெ முடித்துக ்கெோண்டு அவ்சர அவ்சர-
மோகெ மகெக�த் பதடி ப�ோவோர. ம�பநோ�ோளர 
பிரிகவ ்கெோஞ்சம் தள்ளித் தனித்பததோன் 
அகமத்துள்ளோரகெள். அதன் கெோரைம் எல்-
பலோருககும் புரியும். இவர அவவிடத்கத அணு-
குமுன்�பம ம�ககிபல்சமோகெபவ இருககும்.! 
கெத்தல், குளறல் ஆரப்�ரிப்பு, அடித்தல், விரட்-
டல் கெட்டல் புலம்�ல் என்று எத்தக�ப�ோ அவ-
லககெோட்சிகெகள கெண்டு ்கெோண்பட ்்சல்வோர.

     ஆரம்�த்தில் மகெனின் கெத்தல், கெதறல் 
்சகிககெ்வோண்ைோததோகெபவ இருநதது. நோலு 
நோளில் அடங்கி அகமதி�ோகிவிட்டோன். அப�கெ-
மோகெ நித்திகர�ோகிப� கிடப்�ோன். இநபநோ�ோளி-
கெளுககு தூககெ மோத்திகர ் கெோடுப்�தோகெ பகெள்வி. 
ஒரு மோதமோகெ ம�பநோய் பிரிவில் கவத்து சுகெ-
்மன்று அனுப்பி விட்ட�ர.

மோத்மோருமுகற கெோட்டி மருந்தடுககெ 
பவண்டும். அதுவும் ஒழுங்கெோகெ நடநபதறிப� 
வநதது. முன்�ர இருநத உற்சோகெம் சுறுசுறுப்பு 
சிரித்த முகெம் எல்லோம் கெோைோமல் ப�ோய்விட்டது. 
தகெப்�னுககு உதவி�ோகெ கெகடயிபல பவகல 
்்சய்தவன், இப்ப�ோ முன்�ர ப�ோல் ்்ச�ல்�-
டுகிறோனில்கல. ப்சோரநது ப�ோய் இருப்�ோன். 
எங்பகெப�ோ ்வறித்த�டி �ோரப்�ோன். அபிந-
�ம் பிடித்து முணுமுணுப்�ோன். கீ்சல் ்சத்தம் 
பகெட்கும்.

  இப்�டிப� ்நடுகிலும் இருநதோல் �ரவோ-
யில்கலப� இகடககிகட அட்டகெோ்சககெோர�ோய் 
ஆகிவிடுகிறோப�! தடி்�டுத்து கூககுர-
லிட்டு மருமகெள் பிள்களகெகள கெகலத்துக 
கெகலத்து விரட்டுகிறோப�! அவரகெள் �ோவம் 
��ந்தோடுங்கி அகறககுள் கிடப்�ர... மூத்த -
வனுககு ்கெோஞ்சம் மடககெம். ஆவ� கதரி -
�்சோலியும் கூட. 

அவக� மடககி கெட்டி கெட்டுப்�ோட்டுககுள் 
்கெோண்டு வநத விடுவோன். ஆ�ோல் அவன் 
வீட்டில் இல்லோத பநரம்?

 மருமகெள் பிரச்சிக� எடுத்தோள். இவக� 
்வளிப�றற பவண்டும், இல்லோவிட்டோல் 
நோன் ்வளிப�றுகிபறன் என்று, நி�ோ�மோ-
�தும் தோன். 'ஒரு க�த்தி�கெோரக� நடு 
வீட்டுககுள் கவத்துக ்கெோண்டு ஒரு மணி 
பநரம் கூட நிம்மதி�ோய் சீவிககெ முடி�ோமல் 
ப�ோயிறபற. என்�து அவள் ஆதங்கெம். மூத்-
தவனுககு தன் மக��ோளின் நிகலப்�ோடு 
்சரி்�ன்பற �ட்ட அவனுககு பம்சன் தச்சு 
எல்லோ பவகலகெளும் ்தரியும். அடி வளவில் 
ஒரு அகற, திண்கை தோவரக ்கெோட்டிலில் 
்சகம�ல் என்று கெட்டிக ் கெோடுத்து அவரகெகள 
புறம்�ோககி விட்டோன். அவன் நிகலயில் �ோரி-
ருநதோலும் அப்�டிப� ்்சய்திருப்�ர. தகெப்� -
னுககும் இது ்சரி்�ன்று �ட்டோலும் ம�கத 
்நருடிக ்கெோண்பட இருநதது.

(15ஆம் �ககெம் �ோரகக)

'இறை ச�ோதறை நனறமைகசகே' 

  

சூசை எட்வேர்ட  ...?
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இன்ைறய இளம் யுவ��னர் முதல் இைளஞர்-
கள் வைர அைனவரும் ைகக�லும், உடல் பாகங்-
க�லும் �த�தமான ெடட்டூக்கைள ப�த்துக்-
ெகாள்ள ஆர்வம் காட்டு�றார்கள். அவர்க�ன் 
இரசைனக்ேகற்ப கருப்பு �றம் மட்டு�ன்� வண்-
ணமயமான �றக்கலைவ�லும் ெடட்டூக்கள் 
ெஜா�த்துக்ெகாண்�ருக்�ன்றன. இந்த ெடட்-
டூக்கைள முைறயாக பராம�க்கா�ட்டால் �ல 
மாதங்க�ேலேய ெபா�ைவ இழக்கத் ெதாடங்� 
�டும். 

ெடட்டூைவ எவ்வாறு பராம�ப்பது?
* ெடட்டூக்கள் வைரந்த �றகு ஒரு வாரம் 

கூடுதல் கவனம் ெசலுத்� பாதுகாக்கேவண்டும். 
�ச்சல் ப�ற்�ைய த�ர்க்க ேவண்டும்.

* மதுப்பழக்கம் உைடயவர்கள் மூன்று, 
நான்கு நாட்களாவது மது அருந்துவைத த�ர்க்க 

ேவண்டும். இல்லா�ட்டால் 
மது�ல் இருக்கும் அல்க-
ேகால் இரத்தத்�ல் கலந்து 
ெடட்டூக்க�ன் �றத்�ல் 
மாற்றத்ைத ஏற்படுத்��டக் 
கூடும்.

* ஒரு வாரம் க�த்து ‘டாட் ெவக்ஸ்’ எனப்ப-
டும்  ெமாய்ஸ்டைரசைர ெகாண்டு அதன் �து 
மசாஜ்     ெசய்ய ேவண்டும். அது ெடட்டூக்களுக்கு 
கூடுதல் அழகு ேசர்க்கும்.

* சூ�ய க�ர்கள் ெடட்டூக்களுக்கு எ�ரானைவ. 
அைவ ெடட்டூக்கள் �து ேநர�யாக படாமல் 
பார்த்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். சூ�ய க�ர்க�ல் 
இருந்து ெவ�ப்படும் புற ஊதாக்க�ர்கள் ெடட்-
டூக்க�ன் ெபா�ைவ குைறக்கும். அது மட்டுமல்-
லாது, ெடட்டூக்கள் மூலம் ஊடுரு� சருமத்�ற்-
கும் ேகடு �ைள�க்கவும் ெசய்யும்.

* உட�ல் ெடட்டூக்கள் வைரந்�ருப்பவர்-
கள் இறுக்கமான ஆைடகைள அ�யக்கூடாது. 
அைவ ெடட்டூக்க�ல் உராய்ைவ ஏற்படுத்� 
அதன் �றத்ைத மங்க ெசய்து�டும்.

சுகந்�

ேதைவயான ெபாருட்கள்
 

பன்�ர் - -160 �ராம்
 ேகார்ன் �ளக்ஸ் -- 100 �ராம்
 ேகாதுைம மாவு - 2 ேத. கரண்� 

ேசாள மாவு -- 3 ேத.கரண்�
�ளகு தூள் - 2 ேத. கரண்�
பூண்டு -4 பற்கள் 
உப்பு ேதைவயான அளவு 

 ெசய்முைற 

பூண் ைட அைரத்து ைவத்துக் ெகாள்ளவும். 
ஒரு பாத்�ரத்�ல் ��து தண்�ர் ஊற்� ேகாதுைம 

மாவு, ேசாள மாவு, �ளகு தூள், பூண்டு �ழுது  
அ ைனத்ைதயும்  ேசர்த்து நன்றாக கலந்து ெகாள்ள-
வும். 

பன்�ைர அக் கலைவ�ல் ேதாய்த்து ��து ெபா�-
யாக்�ய ேகார்ன் �ளக்�ல் �ரட்� எண்ெண�ல் 
ெபா�த்து எடுக்கவும்.

 தைலவ��ல், நமக்கு ெபரும் பா�ப்ைப ஏற்படுத்தக்கூ�யது 
‘ைமக்ேரன்’ என அைழக்கப்படும் ‘ஒற்ைறத் தைலவ�’தான்.

ஒற்ைறத் தைலவ� ஏற்படுவதற்கு  ேஹார்ேமான் �ரச்�ைன 
அல்லது மூைள�ல் நரம்� யல் ெசயல்பாடுக�ல் ஏற்படும் அசாதா-
ரண ெசயற்பாடுகேள முக்�ய காரணமாக இருக்கலாம் என்று நம்பு-
�ன்றனர்.
��ய ெசயற்பாடுகைளக்  கூட ெசய்ய மு�யாத அளவுக்கு ெபரும் 

பா�ப்ைப ஏற்படுத்தக்கூ�யது இத் தைலவ�. ைசனஸ், மனச்ேசார்வு, 
அழுத்தம், �க்ேரன் மற்றும் �ளஸ்டர் என தைலவ��ல் பல வைக 
உள்ளது. 

ேமலும், தைலப் பகு��ல் வ�க்கும் இடத்ைதப் ெபாறுத்தும் அதற்-
கான ��ச்ைச முைற மாறுபடும். இைத நரம்�யல் �ரச்�ைன என்றும் 

கு�ப்�டு�றார்கள். ஒற்ைறத் தைலவ� கு�த்த ஆய்�ல் இதுவைர 
அதற்கு உறு�யான காரணங்கள் கண்டு��க்கப்பட�ல்ைல. 
உலக அள�ல் பலைர பா�க்கும் இரண்டாவது ெப�ய உடல்நல 

�ரச்�ைனயாக ‘ஒற்ைறத் தைலவ�’ இருப்பதாக பல்ேவறு மருத்துவ 
ஆய்வுகள் ெத��க்�ன்றன. ஆண்கைள �ட, ெபண்கைளேய ஒற்ைறத் 
தைலவ� அ�கம் பா�க்�றது. இது கு�த்த மருத்துவ ஆய்வுக�ன் 
அ�ப்பைட�ல், அ�க ஈஸ்ட்ேராஜன் அளவுக்-

கும், குைறவான ேசா�யம் புேராட்டன் எக்ஸ்ேசஞ்சர் அளவுக்கும் 
உள்ள ெதாடர்ேப இந்த மாறுபாட்டுக்குக் காரணமாக இருக்கலாம் என 
கூறப்படு�றது.

ேமலும், ‘ைபேபாலர் குைறபாடு’ எனப்படும் இரு துருவ மனச்-
ேசார்வு, மனஅழுத்தம், ��ர ேயாசைன, அ�த உணர்ச்� ெவ�ப்-
பாடு, பருவ�ைல மாற்றம், சுவாசத் தைட, ெதாடர்ந்து ஒரு ேவைள 
உணைவத் த�ர்த்தல், அ�க அளவு �, கா� கு�த்தல், �ண்ட ேநரம் 
ெவப்பச் சூழ�ல் இருப்பது, உடல் �ர்வறட்� குைறவது, அ�த இைரச்-
சல், ெதாடர் உடல் ேசார்வு, அழற்�ைய ஏற்படுத்தும் வாசைனைய நுக-
ருதல், அ�த புழுக்கம், �ரற்ற உணவு முைற, மாத�டாய் காலத்�ல் ஏற்-
படும் வ� ேபான்ற வாழ்�யல் காரணங்களாலும் ஒற்ைறத் தைலவ� 
ஏற்படலாம்.

கடுைமயான தைலவ�, ஒ�யால் ஏற்படும் உணர்�றன், கா�ல் 
இைரச்சல் மற்றும் துர்நாற்றம், குமட்டல், வாந்�, வ�ற்று வ� 
ேபான்ற வ�ற்று ேகாளாறுகள், ப��ன்ைம, அ�த கு�ர்ச்� அல்லது 
�யர்ைவ, சருமம் ெவ�ர்தல், அச�, மங்கலான பார்ைவ மற்றும் 
காய்ச்சல் ேபான்றைவ ஒற்ைறத் தைலவ�க்கான அ�கு�கள் 
ஆகும். ஒற்ைறத் தைலவ� �ல ��டங்க�ல் ெதாடங்� �ல 
நாட்கள் வைர ��க்கும்.

ஒற்ைறத் தைலவ�க்கான �ர்வு
* உட�ல் �ரான  இரத்த ஓட்ட ெசயற்பாடு, மக்��யம், ஒேமகா 3, 

�ட்ட�ன் �2, தாதுக்கள் மற்றும் நுண் சத்துக்கள் �ைறந்த உணவுக-
ைளச் சாப்�டலாம்.

* சற்று கு�ர்ந்த, அைம�யான இருள் �ைறந்த அைற�ல் ஓய்வு 
எடுக்கலாம்.

* தைலவ� உள்ள இடத்�ல் கு�ர்ந்த அல்லது சூடான பருத்�த் 
து�ையக்ெகாண்டு ஒத்தடம் ெகாடுக்கலாம்.

* கழுத்துக்குப் �ன்புறம் ேலசான அழுத்தம் ெகாடுக்கும் வைக�ல் 
மசாஜ் ெசய்யலாம்.

இவ்வாறு ெசய்தும் ஒற்ைறத் தைலவ� குைறய�ல்ைல என்றால், 
மருத்துவ ��ச்ைச ேமற்ெகாள்வேத �றந்த �ர்வாகும்.
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ஒரு கப் ேராஜா  இதழ்கைள எடுத்துக் ெகாள்ளவும். ஒரு பாத்�ரத்�ல் 
அேத கப் அள�ல் தண்�ர் ஊற்� ேராஜா இதழ்கைள நன்கு ெகா�க்க 
�டவும். 10 ��டம் ெகா�த்ததும், ேராஜா�ன் �றம் ெவ�ர்ந்து அதன் 
�றங்கள் தண்��ல் கைரந்�ருக்கும். இப்ேபாது அடுப்�ல் இருந்து இறக்-
கவும். 

சூடு த�ந்ததும் ஒரு ேபாத்த�ல் ஊற்� முகத்�ற்கு ஸ்�ேர ெசய்து 
பயன்படுத்தலாம். 

ேராஸ் ேவாட்டர் ேடானர்

ெபண்கைள பாதிக்கும் 
ஒற்ைறத் தைலவலி

TATTOO
பராமரிப்பு முைற

மைழக்கால மூச்சு பயிற்சி
'பிராணாயாமம்'

�ராணாயாமம் ெசய்யும் முைற
��ப்�ல் ��ர்ந்து அமரவும். முதுெகலும்பு ேநராக இருக்கட்டும். ��ப்�ல் அமர மு�யாதவர்கள் ஒரு நாற்கா��ல் அமரவும். இடது ைக �ன் முத்�ைர�ல் ைவக்கவும். ெபரு�ரல் ஆள்காட்� �ரல் நு�ைய இைணக்கவும். மற்ற �ரல்கள் தைரைய ேநாக்� இருக்கட்டும். வலது ைக ெபரு�ரலால் வலது நா��ல் அைடக்கவும். இடது மூக்கு துவாரத்�ன் வ�யாக ெமதுவாக மூச்ைச இழுத்து �க ெமதுவாக மூச்ைச ெவ��ட-வும். ைபத்து முைறகள் ெசய்யவும்.

�ன்பு, வலது ைக ேமா�ர�ரலால் இடது நா�ைய அைடத்து வலது நா� வ�யாக ெமதுவாக மூச்ைச இழுத்து வலது நா� வ�யாக ெமதுவாக மூச்ைச ெவ��டவும். பத்து முைறகள் ெசய்யவும்.
வலது நா�ைய ெபரு�ரலால் அைடத்து இடது நா��ல் மூச்ைச ெமதுவாக இழுக்-கவும். உடன் இடது நா�ைய ேமா�ர �ரலால் அைடத்து வலது நா��ல் ெமதுவாக மூச்ைச ெவ��டவும். �ண்டும் இட�ல் இழுத்து வலது நா��ல் மூச்ைச ெமதுவாக ெவ��டவும். பத்து முைறகள் ப�ற்� ெசய்யவும்.இடது நா�ைய ேமா�ர �ரலால் அைடத்து, வலது நா��ல் மூச்ைச ெமதுவாக இழுத்து உடன் வலது நா�ைய அைடத்து இடது நா��ல் மூச்ைச ெவ��டவும். பத்து முைறகள் ப�ற்� ெசய்யவும்.

மைழ, கு�ர் காலத்�லும் அ�காைல 4 ம� முதல் 5 ம�க்குள் எழுந்து காைலக் கடன்கைள மு�த்து�ட்டு ��ய முத்�ைர, ேயாகா, மூச்சுப்ப�ற்� ெசய்தால் உடல் சுறு-சுறுப்பாக இயங்கும்.

பன்னீர்
POPCORN
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வாகன மினகலத்துமையில் 30 ஆண்டுகளுக் -
கும் மைலான அனுபவம் ககாண்்ட, இலஙமகயின 
முனனணி இைக்குைதியாளரகளும் விநிமயாகஸ்தரகளு-
ைான, ்டக்ளஸ அண்்ட்சனஸ (பிம்ரமவ்ட) லிமிக்ட்ட 
(Douglas & Sons - DSL), Panasonic Japan Valve Regulated 
Lead-Acid (VRLA) starter மினகலத்ம்த இலஙமகயின 
Hybrid வாகன்சநம்தயில் அண்மையில் அறிமுகபபடுத் -
தியிருந்தது. புதியPanasonic Japan VRLA மினகலைா -
னது, பி்ரத்திமயகைாக Toyota, Mitsubishi, Mazda 
and Nissan ஜபபானிய மைபரி்ட வாகன ைாதிரிக -
ளான Aqua, Axio, Prius, Outlander, Mazda 3, CX5, 
X-Trail ஆகியவற்றின மினகலத் ம்தமவயிமன பூரத் -
திக்சயய வடிவமைக்கபப்டடுளளது்டன, வீதியில் 
வலம் வரும் அமனத்து Hybrid காரகள ைற்றும் SUV 
களின மினகலைாற்றீ்டடுக்கான அ்சல் மினகலைாக -
வும் இது அமைநதுளளது.

Panasonic Japan VRLA மினகலைானது, மிகவும் 
நம்பகைான ஜபபானிய க்தாழில்நு்டபத்ம்த உள -
ள்டக்கியது எனபது்டன, இது பல ்த்சாப்தஙகளாக 
இலஙமகயரகளின நனைதிபமபயும் கபற்றுள -
ளது. மிகநீடித்்த, முழுமையாக சீல்க்சயயபப்ட்ட, 
ப்ராைரிபபு அவசியைற்ை மினகலைாக இது்த்ரப -
படுத்்தபப்டடுளளது்டன, Hybrid மினகலத்துக்கு 
மி்தைாக ்சக்திமய வழஙகுவது்டன, பயணிகளுக்கு 
100% பாதுகாபமபயும் வழஙகுகிைது. இ்தனஆயுள 
க்தா்டரபில் கவனிக்கும்மபாது, Panasonic Japan 
VRLA மினகலைானது, எந்தகவாரு ப்ராைரிபபும் 
இல்லாைல் 3 - 4 ஆண்டுகள வம்ர நீடித்து நிமலக் -
கக்கூடியன. ஒரு வால்வின ஊ்டாக காற்மை கவளி -

யிடும் வமகயில் முழுமையாக சீல்க்சயயபப்ட்ட 
இம்மினகலம், அ்தன மநரத்தியான வடிவமைபபு 
கா்ரணைாக, ்சா்தா்ரண மினகலஙகளில் காணபப -
டும் பி்ரச்சிமனயான, அமிலம் கசியாைல் இருப -
பம்த உறுதிக்சயகிைது. வாயுசீ்ராக்கி (A/C), க்சன -
்சரகள ைற்றும் மிகமுக்கியைாக Hybrid மினகலம் 
உளளி்ட்ட முக்கிய உ்டபுற்பாகஙகள ைற்றும் பய -
ணிகளின பாதுகாபபு எனபன க்தா்டரபில் மிகக்க -
ரி்சமனயாக க்சயற்படும்வமகயில் இது அமைக் -

கபப்டடுளளது. மினகல வடிவமைபபு ைற்றும் 
க்தாழில் நு்டபம் எனபன வாகனத்தின ஆ்ரம்பமின 
கலம்மபானைவமகயில் அமைக்கபப்டடிருக்கும். 
எனமவ இம்மினகலம் வாகனம் ைற்றும் Hybrid 
மினகலம் ஆகிய இ்ரண்டிற்கும் ஏற்ை்தாக அமை -
கினைது. அத்து்டனஒரு starter மினகலத்ம்த, ்சா்தா -
்ரணஈய-அமிலமினகலத்ம்த ககாண்டு ைாற்றீடு 
க்சயவது கபாருத்்தைான்தல்ல எனபதும் குறிபபி்டத் -
்தக்கது.

Hybrid வாகனஙகளுககான Panasonic 
Japan VRLA Starter மினகலம் அறிமுகம்  tzpf Fsp&l;bfs; kw;Wk; 

N`hl;ly;fSf;fhd rikayiw 
rhjdq;fs; cw;gj;jp Jiwapy; 
Kd;dzp epWtdkhf tpsq;Fk; 
AsianChill Equipment  epWtdj;Jf;Fk; 
mjd; ASPARAI tu;j;jf 
ehkj;Jf;Fk;> ifj;njhopy; 
mgptpUj;jp rigapdhy; (IDB) 
Vw;ghL nra;ag;gl;l rpwe;j 
ifj;njhopy;fSf;fhd tpUJ 
toq;Fk; tpohtpy; ,yj;jpudpay; 
kw;Wk; vnyf;l;uhdpay; rhu;e;j 
cw;gj;jp gpuptpd; kj;jpa 
mstpyhd gpuptpd; g;nsbdk; 
tpUJ toq;fg;gl;Ls;sJ. 
[dhjpgjp Nfhl;lhga uh[gf;\ 

jiyikapy; Nthl;lu;]; vl;[; N`hl;lypy; 
eilngw;w tpUJ tpohtpy; Kfhikj;Jtg; 
gzpg;ghsu; t[pu Fkhu B rpy;th tpUij 
ngw;Wf;nfhz;lhu;.
1990 Mk; Mz;by; njhlq;fg;gl;l 

Asian Chill Equipment epWtdk; mDgtkpf;f 
nghwpapayhsu;fs;> Gj;jhf;f 
njhopy;El;gtpayhsu;fis nfhz;L 
ASPARAI tu;j;jf ehkj;jpd; fPo; 
cau;juj;jpyhd tzpf Fsp&l;bfs; 
kw;Wk; N`hl;ly;fSf;fhd rikayiw 
rhjdq;fis cw;gj;jp nra;J ,yq;if 
re;ijf;F tpepNahfpg;gNjhL Lgha;> 
khiyj;jPT> mT];jpNuypah> rPnry;]; 
cs;spl;l Vuhskhd ehLfSf;F Vw;Wkjp 
nra;J tUfpwJ. 
,iwr;rp> kPd; Nghd;wtw;iw 

fhl;rpg;gLj;Jk; Fsp&l;bfs;> Nff; 
tiffis fhl;rpg;gLj;Jk; Fsp&l;bfs;> 
I];fpwPk; fhl;rpg;gLj;jy; Fsp&l;bfs;> 
kuf;fwp fhl;rpg;gLj;jy; Fsp&l;bfs;> 
czT tiffis fhl;rpg;gLj;Jk; 

Fsp&l;bfs;> nts;is ,Uk;gpyhd mg; 
uapl; Fsp&l;bfs;> nts;is ,Uk;gpyhd 
md;lu; fTd;lu; Fsp&l;bfs;> tapd; 
$yu;fs; kw;Wk; gpau; $yu;fs; Nghd;w 
gy;tif tzpf Fsp&l;bfNshL nfhj;J 
g;Nsl;> g;iul; uap]; mLg;Gfs;> BBQ 
,ae;jpuq;fs;> nrynkd;lu;fs;> Mo;e;j 
vz;nzapy; nghwpf;Fk; jl;Lfs;> uap]; 
];Bku;fs;> nts;is ,Uk;gpyhd rpq;f; 
tiffs;> nfhjpePu; ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; 
nfdg;gp Nghd;w gy;NtW rikayiw 
rhjdq;fisAk; ,e; epWtdk; cw;gj;jp 
nra;fpwJ.,yq;ifapd; Kd;dzp 
el;rj;jpu N`hl;ly;fs; kw;Wk; gy;NtW 
fk;gdpfSf;F jkJ cw;gj;jpfis 
tpepNahfpf;Fk; Asian Chill Equipment epWtdk; 
mLj;j rpy Mz;Lfspy; tzpf 
Fsp&l;bfs; kw;Wk; N`hl;ly;fSf;fhd 
rikayiw rhjdq;fis Vw;Wkjp 
nra;tjpy; Kjy;tdhFk; Nehf;fj;jpy; 
NkYk; gy Gjpa cw;gj;jpfis 
Nkw;nfhs;tjw;F vjpu;ghu;f;fpd;wJ.

Asian Chill Equipment
epWtdj;Jf;F g;nsbdk; tpUJ

HNB தனது நம்பகமான டெபிட் மற்றும கிடெ-
டிட்கார்ட் உரிமமயாளர்களுக்கு இநத ்பண்டி-
மகக்காலத்தில் தஙகளுக்கும தஙகள் குடும்ப 
அஙகத்தினமெயும உ்பசரிப்பதற்காக எண்-
ணற்்ற சலுமககமள அறிமுகப்படுத்துவதாக 
அறிவித்தது–இதன்மூலம எலக்ட்ொனிக் சாத-
னஙகள் முதல் அன்்றாெ மளிமக ட்பாருட்கள் 
வமெ ்பல்்வறு தயாரிபபுகளில் ட்பருமதள்ளு்ப-
டிகமள வழஙகுகின்்றது.

HNBஇன் ்பஙகாளர் பிொண்டுகள், 
ஆன்மலன் மற்றுமஃ்்பஷன் சில்லம்ற 
விற்்பமன நிமலயஙகள், உணவகஙகள், ்பல்-
ட்பாருள் அஙகாடிகள், ்�ாட்ெல்கள், கல்வி, 
மருத்துவ மமன மற்றும காபபீட்டுக் கட்ெணங-
கள் ஆகியவற்றுக்கு ஏபெல் 2022 வமெ தள்-
ளு்படிகள் டசல்லு்படியாகும. கூடுதலாக, எரி-
ட்பாருள் ்பரிவர்த்தமனகள் மற்றும டொக்க 
முன்்பணஙகள் தவிெ, 30,000/-ரூ்பா முதல் 
ஒருமில்லியன் ரூ்பா வமெயிலான எநதடவாரு 
்பரிவர்த்தமனக்கும 12 மாதஙகள்வமெ 0% 
வட்டி எளிதான கட்ெணத்திட்ெத்மத  HNB வழங-
குகி்றது.எலக்ட்்ொனிக் மற்றும எலக்ட்ரிக்கல் 

ட்பாருட்கள், வீட்டு உ்ப்யாகப ட்பாருட்கள் 
மற்றும பி்றவாழக்மகக்கு ் தமவயான ட்பாருட்-
கள், நமககள் மற்றும வாகன உதிரிப்பாகங-
கள் ஆகியவற்ம்ற ் தர்நடதடுக்கப்பட்ெ வணிகர்-
களிெம வாஙகும்்பாது கூடுதல் மகயாளுதல் 
கட்ெணஙகள் இல்லாமல் சி்றபபு தள்ளு்படிகள் 
மற்றும தவமண திட்ெஙகளில்இருநது வாடிக்-
மகயாளர்கள் ்பயனமெய முடியும.

“்பண்டிமகக்காலம காலம எப்்பாது்ம 
அமனத்து இலஙமகயர்களுக்கும மகத்தான 
கலாசசாெ மற்றும தனிப்பட்ெ முக்கியத்துவம 
வாயநதது. அ்த்நெம தயாரிபபுகள் மற்றும 
டசலவுகளின் ்பட்டியலும நீண்டுடகாண்டு 
டசல்கி்றது, குறிப்பாக நாம அமனவரும எதிர்-
டகாள்ளும கடினமான ்நெஙகமளக் கருத்தில் 
டகாண்டு, எஙகள் நம்பகமான எஙகள் வாடிக்-
மகயாளர்களுக்கும அதிக்பட்ச மதிபம்ப வழங-
குவதற்கான மிகபட்பரிய அளவிலான தள்ளு்ப-
டிகள் மற்றும ்பருவகால சலுமககமள நாஙகள் 
வழஙக உத்்தசித்துள்்ளாம என்்பமத உறுதிப-
்படுத்த விருமபுகி்்றாம.” என HNB கார்ட் பிரிவு 
தமலவர் டகௌதமி நிெஞசன் டதரிவித்தார்.

நம்்பகமான கார்ட் உரிமமயாளர்களுககு 
்பண்டிமகககாலத்திறகான மதிப்புமிகக 
தள்ளு்படிகமள வழஙகுகிறது HNB

மு்தனமை வா்சமனத் தி்ரவியப 
கபாருள உற்பத்தி நிறுவனைான 
AGM Products நிறுவனம், மகத்-
க்தாழில் அபிவிருத்தி ்சமப (IDB) 
ஏற்பாடு க்சய்த சிைந்த மகத்க்தாழில் -
களுக்கான விருது விழாவில் சிறிய-
ளவிலான பிரிவின வா்சமனத் தி்ரவி-
யப கபாரு்டகள ைற்றும் அது்சாரந்த 
உற்பத்திபிரிவின கவஙகலப ப்தக்க 
விரும்த கவனறுளளது.

ஜனாதிபதி மகா்ட்டாபய ்ராஜ -
பக்ஷ ்தமலமையில் மவா்ட்டரஸ 
எ்டஜ் மைா்ட்டலில் கவகு விைரி-
ம்சயாக ந்டகபற்ை விருது வழங-
கும் விழாவில் மைற்படி நிறுவனத்-
தின முகாமைத்துவப பணிபபாளர 
அபதுல் வாஹி்ட கைாைை்ட பாருக் 
விரும்த கபற்றுக்காண்்டார.

1990 ஆம் ஆண்டு சிறியளவில் 
மிளகு, ்சாதிக்காய, ககா்ரக்காய,வ-
்சாவாசி, கறுவா, க்ராம்பு, மகாபபி, 
ைஞ்சள மபானை கபாரு்டகளின 
விற்பமனயின மூலம் க்தா்டஙகப-
ப்ட்ட AGM Products நிறுவனம் உயர 
்த்ரத்திலான வா்சமனத் தி்ரவியப 
கபாருள ்சாரந்த கபறுைதி ம்சரத்்த 
ஏ்ராளைான உற்பத்திகமள மைற்-
ககாளகிைது. மிளகுத் தூள, மிளகு 
ம்சாஸ, கறுவாத் தூள, கறுவா டீ, 
ஏலம் தூள, கி்ராம்புத் தூள,கவனி-

லாத் தூள, கவனிலா டீ, ககா்ரக்காய 
மபஸ்ட மபானை உற்பத்திமளாடு 
்சமையலுக்குத் ம்தமவயான ்ச்ரக்குத் 
தூள ைற்றும் ்தானிய வமககள, ைா 
வமககள பலவற்மை AGM Products 
உளநா்டடு ைற்றும் ்சரவம்த்ச ்சந -
ம்தக்கு வழஙகுகிைது.

சுகா்தா்ர நம்டமுமைகமள பின-
பற்றி உற்பத்தி ந்டவடிக்மககமள 
மைற்ககாளகினை AGM Products 
நிறுவனம் GMP ்த்ரச் ்சானறி்தமழ -
யும் சிைந்த க்தாழில் முயற்சியாள-
ருக்கான ஏ்ராளைான விருதுகமளயும் 
கவனறுளளமை குறிபபி்டத்்தக்கது. 

சிறநத மகத்்தாழிலுககான ்வஙகல 
விருது AGM Products நிறுவனத்துககு

இலஙமக SOS சிறுவர் கிராமஙகளுககு ்கௌரவிப்பு 
இலஙமக SOS சிறுவர கி்ராைஙகள அண்மையில் இ்டம்கபற்ை 

Women in Management (WIM) ைற்றும் இலஙமக ்சநம்தபபடுத்்தல் 
கல்வியகத்தின (SLIM)SLIM DIGIS 2.1 விருதுகள வழஙகும் நிகழ்-
வுகளில் விருதுகமள சுவீகரித்திருந்தது. 40 வரு்ட காலபபகுதியில் 
பின்தஙகிய நிமலயில் காணபபடும் குடும்பஙகள, கபண்கள, சிறு-
வரகள ைற்றும் இமளஞரகள என அமனவரினது வாழ்விலும் ைாற்-
ைத்ம்த ஏற்படுத்திவரும் நிமலயில் இந்த விருதுகமள சுவீகரித்துள-
ளமை ைற்றுகைாரு மைல்கல்லாகும். கபண்கள வலுவூ்ட்டலில் 
சிைந்த அ்ர்ச்சாரபற்ை நிறுவனம் / ்சரவம்த்ச அ்ர்ச்சாரபற்ை நிறுவனம் 
எனும் விரும்த சுவீகரித்திருந்தது்டன, அ்ர்ச்சாரபற்ை நிறுவனஙகள 
வரிம்சயில் வரத்்தகநாை விழிபபுணரவுக்கான கவண்கலவிரும்த-
யும்,முமைமய சுவீகரித்திருந்தது. 

இந்தவிருதுகமள சுவீகரித்திருந்தமை க்தா்டரபில் இலஙமக 
SOS சிறுவர கி்ராைஙகள ம்தசிய பணிபபாளர திவாகர ்ர்டணதும்ர 
கருத்துத் க்தரிவிக்மகயில், “இரு சிைந்த விருதுகள பற்றிய அறிவிப-
பு்டன வரு்டத்ம்த ஆ்ரம்பிக்க முடிந்தமை உண்மையில் மிகவும் 
கபருமையாக உளளது. நிறுவனம் எனும் வமகயில், பின்தஙகிய 
குடும்பஙகள, கபண்கள, சிறுவரகள ைற்றும் இமளஞரகளின எதிர-
காலம் க்தா்டரபில் பாரிய எதிரபாரபபுகமள நாம் ககாண்டுள-
மளாம். எைது புத்்தாக்கத்தில் ஒனைான ்சமூக நிகழ்ச்சிகளினூ்டாக, 
இலஙமக SOS சிறுவர கி்ராைஙகள பின்தஙகிய கபண்கள ைற்றும் 
சிறுமிகமள வலுவூ்டடுவதில் முனனணியில் திகழ்கினைது. இந-
்தநிகழ்ச்சிகளில், குடும்பத்ம்தப மபானை ப்ராைரிபபு, குடும்பவ-
லுவூ்ட்டல் ைற்றும் க்தாழிற்பயிற்சி மபானைனஅ்டஙகியுளளன. 
எைதுமுயற்சிகளுக்கு ககௌ்ரவிபபு கிம்டத்துளளமை உண்மை-
யில் கபருமைம்சரபபது்டன, ்சமூகத்திற்க்கான எைது ம்சமவகமள 
க்தா்டரநதும் முனகனடுபபதில் நாம் எம்மை அரபபணித்துள-
மளாம்.” எனைார.

இலஙமக SOS சிறுவர கி்ராைஙகளின க்தாழிற்பயிற்சி நிகழ்ச்சி-
களினூ்டாக, இளம்வயம்தச் ம்சரந்த இருபாலாருக்கும் இலவ்ச 
க்தாழிற்கல்வி வழஙகபபடுகினைது. அ்தனூ்டாக அவரகளுக்கு 
்தைக்கு மவண்டிய க்தாழில்நிமலமய ஏற்படுத்திக் ககாளளக் கூடி-
ய்தாக இருக்கும். 

ெயடலாக், MAS, Hemas 
மற்றும சர்்வாதயம 
ஆகியன ஒன்றிமணநது 

அவசெத் ்தமவயுமெ்யாருக்கு 
உதவுவதற்காக ‘மனித்நய ஒன்-
றிமணவு’ நிவாெணத் திட்ெத்மத 
அறிமுகப்படுத்துகின்்றன. இதன்்படி 
100,000 க்கும ்மற்்பட்ெ ்பாதிக்-
கப்பட்ெ குடும்பஙகளுக்கு அவசெ 
நிவாெணஙகள் வழஙகப்படுகின்-
்றன.  

 நாட்டில் நிலவும ட்பாருளாதாெ 
டநருக்கடியின் காெணமாக அதிக-
மாக ்பாதிக்கப்பட்டுள்ள குடும்பங-
கள் மற்றும சமூகஙகளுக்கு நிவாெ-
ணம வழஙகும ் நாக்கில், ெயடலாக் 
ஆசிஆட்ொ, MAS Holdings Pvt Ltd, 
Hemas Holdings PLC, சர்்வாதய 
சிெமதான சஙகம மற்றும PwC Sri 
Lanka ஆகியன இமணநது ‘மனி -
த்நய ஒன்றிமணவு’ நிவாெண 
திட்ெடமான்ம்ற கூட்ொக ஆெமபித்-
துள்ளன .   

 ்பாதிபபிற்குள்ளாகியுள்ள சமூ-
கஙகளுக்கு உெனடி உதவிகமள 
வழஙகும ்நாக்கில் டதாமல்நாக்-
குப ்பார்மவயுென், ‘மனித்நய 
ஒன்றிமணவு’ நிவாெணத் திட்ெத்மத 
முன்டனடுப்பதற்காக சர்்வாதயம உள்ளிட்ெ ஒத்த 
எண்ணம டகாண்ெ ்மற்்படி ட்பருநிறுவன கூட்ெ-
ணியுென் ெயடலாக் மக்கார்த்துள்ளது. இதற்க-
மமய, இநத ட்பருநிறுவன கூட்டு நிறுவனஙகள் 
நாட்டில் 100,000 க்கும ்மற்்பட்ெ ்பாதிக்கப்பட்-
டுள்ள மற்றும வறுமமயில் உள்ள குடும்பஙகமள 
அமெயாளம கண்டு அவசெகால நிவாெணஙகமள 
வழஙகவுள்ளன. 

 குறித்த ட்பருநிறுவன கூட்ொளர்களின் இணக்-
கத் ்தமவகளின்்படி நிதி நிர்வாகத்மதயும அறிக்-
மகயிெமலயும கண்காணிக்கும முயற்சிமய 
PwC ்மற்டகாண்டுள்ளது. ்மலும, ITN, Siyatha 
Swarnawahini, TV Derana மற்றும வசநதம 
ஆகியன ஊெக ்பஙகாளிகளாக இநத முயற்சியில் 
இமணநதுள்ளன. ்மற்்படி ‘மனித்நய ஒன்றி-
மணவு’ நிகழவானது 2022 ஆம ஆண்டு ஏபெல் 
10 ஆம திகதி டசயற்்பெத் டதாெஙகியது. அதற்க-
மமய அமனத்து 25 மாவட்ெஙகளிலும அவசெ 

நிவாெணம ்தமவப்படும இெஙகளில், குடும்பங-
களுக்கு இதனூொக அத்தியாவசிய உலர் உணவுப 
ட்பாதிகள் விநி்யாகிக்கப்படும.   ெயடலாக் ஆசி-
ஆட்ொ பி.எல்.சி குழுமத்தின் பிெதம நிம்ற்வற்று 
அதிகாரி சுபுன் வீெசிங� இது குறித்து கருத்துத் 
டதரிவிக்மகயில், “100,000 குடும்பஙகளுக்கு 
நிவாெணம வழஙகும இநத முயற்சியில் எமமுென் 
இமணநது டசயற்்படுகின்்ற MAS, Hemas நமது 
டசயற்றிட்ெ டசயற்்பாட்டு ்பஙகாளியான சர்்வா-
தய மற்றும ட்பாறுபபுக்கூ்றல் ்பஙகுதாெொன PwC 
ஆகி்யாருக்கு நாம நன்றி கூறுகின்்்றாம. நாடு 
முழுவதும 17 மில்லியனுக்கும அதிகமான இலங-
மகயர்களின் நம்பகமான டிஜிட்ெல் ்பஙகாளியாக 
உள்ள ெயடலாக் நிறுவனமாகிய நாம நாட்டில் 
நிலவுகின்்ற சூழநிமலயினால் ்பாதிக்கப்பட்டுள்ள 
எமது மக்கள் அத்தாக்கஙகளிலிருநது விடு்படு-
வதற்கு உெனடி நெவடிக்மக எடுக்க ்வண்டிய-
தன் அவசியத்மத உணர்நதுள்்ளாம. விளிமபு 
நிமல சமூகஙகளுக்கு அவர்களின் மிகப ட்பரிய 

்தமவகளின் ்்பாது அவர்-
களுக்கு உதவ இது்்பான்்ற 
நிவாெண முயற்சிகமள 
நாஙகள் எப்்பாதும முன்-
டனடுத்து வருகின்்்றாம. 
இநத முயற்சியில் எஙகளு-
ென் இமணநது டகாள்ளு-
மாறு இலஙமக ட்பருநிறுவ-
னஙகளுக்கு நாம அமழபபு 
விடுக்கின்்்றாம"என்்றார்.   

 ்மற்்படி நிவாெண 
திட்ெம குறித்த அறிமுக 
விழாவில் உமெயாற்றிய 
MAS Holdings குழுமத்-
தின் பிெதம நிம்ற்வற்று 
அதிகாரி சு்ென் ட்பர்-
னாண்்ொ “இது்்பான்்ற 
சநதர்ப்பஙகளில் MAS 
நிறுவனமும முக்கிய 
்பஙகாளொக டசயற்்பெ 
கிமெத்துள்ளமத ட்பரும 
்பாக்கியமாக நாம கருது-
கின்்்றாம. இலஙமகயில் 
உள்ள ஏமனய ட்பருநிறு-
வனஙகளும இவவா்்ற 
எமமுென் இமணநது 
டசயற்்பெ ்வண்டியதன் 
அவசியத்மத உணர்நது, 

இநத ்வமலத்திட்ெத்தினூொக நமமுென் ஒன்றி-
மணநது இக்கட்ொன சூழநிமலயில் இநநாட்டு 
மக்கள் முகம டகாடுத்துள்ள பிெசசிமனகளிலி-
ருநது அவர்கமள மீளசடசயவதற்கான உதவி-
கமள வழஙகுவதற்கான வழிகமளக் கண்ெறிய 
உத்்வகம ட்பறுவார்கள் என்று நான் உண்மமயி-
்ல்ய நமபுகி்்றன்" என்்றார்  

 Hemas Holdings பிஎல்சியின் குழும பிெதம 
நிம்ற்வற்று அதிகாரி கஸ்தூரி டசல்லொஜா 
வில்சன் கருத்து டதரிவிக்மகயில் “இலஙமக நிறு-
வனம என்்ற வமகயில் நாடு முழுவதிலுமுள்ள 
எமது மக்களின் உெனடித் ்தமவகமள நிவர்த்தி 
டசயவமத உறுதிப்படுத்துவது எமது கெமமயாகும. 
என்வ, அடுத்து வரும மாதஙகளில், நாம நமது ்பங-
காளிகளுென் டதாெர்நது ்பணியாற்றுவதுென் நமது 
சமூகஙகள் மற்றும ்சமவயாளர்களின் சுமமமய 
கும்றக்கும ்பஙகளிபபிமன டதாெர்நதும வழஙகு-
்வாம" என்்றார்..  

அவசர தேவவயுவைத�ோருக்கு உேவுவேற்ோ் 
‘மனிேதே� ஒன்றிவைவு’ நிவோரைத் திடைம்

இெமிருநது வலமாக சுயாதீன டதாமலக்காட்சி வமலயமமபபு,பிெதி ட்பாது முகாமமயாளர் 
(சநமதப்படுத்தல்) ெவி சிறிவர்தன, Voice of Asia Network இன் தமலமம நிர்வாக அதிகாரி 
அஜாஸ் ஷபீக், PwC ஸ்ரீலஙகாவின் பிெதம நிம்ற்வற்று அதிகாரி சுஜீவ முதலி்க, சர்்வாதய 
சிெமதான சஙகத்தின் தமலவர் கலாநிதி வின்யா ஆரியெத்ன, ெயடலாக் ஆசிஆட்ொ பி.எல்.சி 
குழும பிெதம நிம்ற்வற்று அதிகாரி சுபுன் வீெசிங�, Hemas Holdings PLC இன் குழும பிெதம 
நிம்ற்வற்று அதிகாரி கஸ்தூரி டசல்லொஜா வில்சன், MAS Holdings குழுமத்தின் பிெதம நிம்ற -
்வற்று அதிகாரி சு்ென் ட்பர்னாண்்ொ, EAP வமலயமமபபு பிமெவட் லிமிட்ெட் நிறுவனத்தின் 
அமலவரிமச பிரிவு தமலவர் ெஙகன டி சில்வா, ்பவர் �வுஸ் (பிமெ்வட்) லிமிட்ெட்டின் சநமத-
ப்படுத்தல் குழும ்பணிப்பாளர் துஷாெ ட்ப்ெொ.  
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கிருஷா

காலம் என்பது ப்பான ப்பான்றதாகும்
கடமைமை உணர்நதால் வாழபவ பெழிக்கும்
ஞாலம் இம்றவனின அனபுக் பகாமடைாகும்
நலமுடன பெைல்்பட நிம்றவுகள் கூடும்
ஓலதமத ை்ற்நதால் ஒழுங்குகள் வளரும்
ஊக்கமும் உற்்ற நண்பனாய் இமணயும்
்பாலைாய் நட்புகள் ப்பருகிடதுவங்கும்
்பாரப்பவப்ரல்லாம் துமணவ்ர பநரும்

பதாழமை உணரவுகள் பெர்நது வளரும்
பொ்நதைாய் ்ப்நதங்கள் நவைது கூடும்
பகாலமுடபன வாழக்மகயும் பதாடரும் 
பகாழிக்கும் உ்றவுகள் பதாடரபில் இமணயும்
ொலச்சி்ற்நத நிமல உருவாகும்
ெங்கடம் ைாறி ைங்கலம் உம்றயும்

சங்கடம் மாறும்
- பசறையூர் மல்லிகா பதமநாதன்

ரதிததவி, மானிபபாய்

எணணங்களும் எழுததாகும்...
வணணங்களும் இ்ரெமனைாகும்...
தின்பணடங்களும் அமுதைாகும்...
பொ்நதங்களும் ெ்நபதாஷங்களாகும்...
கஷடங்களும் இஷடங்களாகும்...
துன்பங்களும் தூசிகளாகும்...
்பலவீனங்களும் ்பலைாகும்...
அவநம்பிக்மககளும் நம்பிக்மககளாகும்...
இகழச்சிகளும் புகழச்சிகளாகும்...
தட்டிக்கழிததல்களும் மகதட்டல்களாகும்...

அததமனயும் அற்புதைாய் ைாறும்
நாம் ்பாரக்கும்  ்பாரமவயிலும் 
ைனம் ஏற்கும் தனமையிலும்...

அரப்பணிபபு
உதி்ரததில்
ஊ்ர
பவணடும்!

திைாகம்
இதைததில்
உம்ரை 
பவணடும் !

நிமனவு
நிஜததில்

நிம்றை
பவணடும்!

நிம்ைதி ெதா 
ஒரு துளி 
உ்றவில்
கலக்க பவணடும்!

தூய்மையும்
தாய்மையும்
எணணததில்
நி்ரம்்ப பவணடும்!

இதைததில் 
ஈதல் உதைைாகி
தாய்நாடு
சி்றக்க பவணடும்

௨்றவினால் மக
விடப்பட்டு உணவுக்காய்
மக ஏ்நதும்
்பாெக்காரி நான

நான இங்கு
்பஞெம் பிமழக்க
வ்ரவில்மல பநஞெபைல்லாம் 
நுமழ்நது ப்பான 
வலிகமள பதாமலக்க 
வ்நதுள்பளன

காடுகளில் நட்நது
கால்கள் பவடிததுப
ப்பானதால் அளவாய்
நடக்க முடிகி்றது
இ்நத வைதிலும்
வறுமை ்பாரக்காது

்பாெைாய் வளரதத
ைகன(ள்) ்பா்ரம்
என நிமனதது
்பாமதயில் விட்டுப
ப்பானது ஏபனா!

்பமடததவன துமண
என்பதால் ௨டுததுப
ப்பாக எதுவும்
இல்மல எனக்கு

வ்ரணட பூமியில்
இ௫ள் சூழ்நத
ைனமுள்ள ைானிடரகமள
்பாரக்க ்பாரமவயிழ்நத
கணகள் பதமவ
்பாவம் இவள்
எனப ்பாரக்காது
காைம் பகாணடு
்பாரப்பதால்

சுருணடு ப்பான
பதால் ை்ற்நது
ப்பான ஞா்பகங்கள்
என ௨மட்நது 
ப்பாயிருக்கின்றது இ்நத 
இதைம்

விடிை முனபு
என ஆயுள்
முடி்நதி௫க்க பவணடும்
எனறு கடவுளுடன
கூறிக் பகாணடு
நகர்நது ப்பாகிப்றன
இனறு வம்ர

புது நிலபவானறு பூக்கும்
புதுமைகமள ைது ஆக்கும்
ைதிபைாளி வ்நது ்ப்ரவும்
ைனித ைனங்கமள ைது கவரும்
பிம்ற பைானறு பதரியும்
்பாவக்கம்ற ைணணில் ைம்றயும்
ப்ப்ரருள் ைமழ ப்பாழியும்
பிமழக பளல்லாம் அழியும்
ப்பப்ராளி வ்நது பி்றக்கும்
ப்பருமை ைணணில் அழிக்கும்
அருள் ைம்ற ஒலிக்கும்
அகில ைதால் பஜாலிக்கும்
்பசியின பகாடுமை யுணரததும்
புசிப்பவர ைனமத உறுததும்
்பாெைாய் மககள் நீளும்
்பால்நிலபவ உல காளும்
மகயின சுடர எரியும்
ஏமழ வீடும் ஒளிரும்
்பமகயின இடர ்ப்றக்கும்
்பரிவா லுலகம் சி்றக்கும்

இ்ரவும் ்பகபலன ைாறும்
இம்றபை ப்பரிபதன ஆகும்
உ்றவும் உயிப்ரன பதாணும்
ைானிை உலகிமத காணும்
ஆயி்ரம் ைாதங்கமள மிமகக்கும்
அரிைபதார இ்ரவும் உதிக்கும்
்பாவிகள் ைனங்கமள நசுக்கும்
்பாவம் ைணணில் ப்பாசுக்கும்
ஏற்்றம் எழு்நது துள்ளும்
ஏழமை வீழ்நது பெல்லும்
ைாற்்றம் ைனமத பவல்லும்
ைனிதனாய் வாழச் பொல்லும்
தாழமை தாழ்நது ப்பாகும்
தரிததி்ரம் வீழ்நது ொகும்
வாழக்மக ைலர்நது பெல்லும்
வாய்மை வளர்நது பவல்லும்
இததமன இன்பங்கள் தரும்
இனிை ்ரைழாபன வ்ரம்
அததமனயும் ஏற் ப்றாழுகி
அைல்கள் பெய்பவாம் கல்புருகி

ஏழைத் தாய்
பபாததுவில் அஜமல்கான்

அறூபா அஹ்ா
கல்முறை

அத்தழையும் 
அற்புதமாய் மாறும்

பின்நோக்கிப்
போய்வதில்லை

ஓடுகின்ற நதிகள் எல்லாம்
பினபநாக்கிப ்பாய்வதில்மல
்பாடுகின ்ப்றமவகள் எல்லாம்
வாததிைாம்ரமவதது
கற்றுக்பகாள்வதில்மல
பதடுகின்ற விழிகள் எல்லாம்
பதவமதகமள காண்பதில்மல
கூடுகின்ற கூட்டபைல்லாம்
இறுதி வம்ர நிற்்பதில்மல

பமாழி

என். பாரத
மானிபபாய்

வரககாமுறையூர் ராசிக நான
பொனன கவிமத
உனக்கும் பிடிததுவிட்டதடி
அ்நத கவிமத முழுவதும்
நீ தான என
பதரிைாைபலபை
்ரசிக்கின்றாய்
உன விழிகமள சிமிட்டிைவணணம்
ஒவபவாரு கவிமதகளாக...

வரமாய் வநத ரமைான்

பதாழமைகள் இனமைைால்
பதால்விகளில் பதாற்ப்றாம்
தூைமவகள் பதாமல்நதமைைால்
தீைமவகளில் குவி்நபதாம்

பகாள்மளகள் பிடிப்பதனால்
பகாள்மககளில் நடிதபதாம்
பிள்மளகள் தவறிைதனால்
பிததனகள் பிணக்கிட்படாம்

ெதிகள், பெைல்களினால்
ெதி்ராடத துடிதபதாம்
உற்்றாரகள் தீரப்பதனில்
கற்ப்றாரகபளாரு தமல ொய்்நபதாம்

சுற்்றாரகள் ்படிைதனால்
சுைநலம் பகாணபடாம்
குற்்றங்கள் கணடதனால்
கு்ரல்வமளகள் கடிதபதாம்

உள்பளாரகள் குணைதனால்
இல்லாரகள் ்பசிததிட்படாம்
குள்ளரகள் ைதிைாததனால்
குவலைததில் ைலி்நதிட்படாம்

அ்றவழிகள் ை்ற்நததனால்
பு்றவழிகள் பு்றப்பட்படாம்
ப்பருமைகள் அளவினமைைால்
ப்பருபவளியில் கீழாபனாம்

சிறுமைகள் சிக்கிைதனால்
சி்றபபுகள் இழ்நதிட்படாம்
நடுநிமலகள் தவறிைதனால்
நல்லவரகள் ்பமகததிட்படாம்

இனிமைகள் பவணடிைதனால்
இமவ பவணடாம் 
தளிரகள் வளரவதனால்
த்ரணியிமனத தூரபவாம்

இளமைகள் இருப்பதனால்
்பழமைகள் து்றபப்பாம்
புதி்ரான பைாட்டுக்களால்
புதுமைகள் ்பமடபப்பாம்

புதுமைகள் 
பமைப்போம்

 "ஏரூர்ககவி"
௭ச்.எம்.எம்.ைசீம்

கிழககுபபல்கற்ககழகம்

கவியரசி 
எஸ்.ஏ.இஸ்மத பாததிமா

பஸ்யா்

ஸூஜூதுகள்
சுகைாகிப ப்பாகும் 
சுகைான ைாதம்... 
்ரைழான...

வறுமைக்குப ்பை்நது 
வாரிச் சுருட்டிைமத..
வாரி வழங்கிடும்
வெ்நத ைாதம்... 
்ரைழான....

ைம்றபைாடு 
ைனம் லயிக்கவிதது
ைாணபுமிகு 
ைனிதனாய் ைாற்றிவிடும்
ைபகானனத ைாதம்... 
்ரைழான...

சி்ரைங்கமள 
சி்ரபைற்பகாணடு
சி்ரம்்பணி்நது
சீரப்பறும் ைாதம்..
்ரைழான....

கல்லான
கல்புbம்
கணணீர சி்நதி
க்ரபை்நதிடும்
கணிவான ைாதம் ...
்ரைழான...

கரு பைகங்களினறி
அருள் ைமழ ப்பாழி்நதிடும்
அருள் ப்பாங்கும்
புனித ைாதம்... 
்ரைழான...

இ்ரவி்ரவாய்
இம்றவபனாடு 
உ்றவாடி 
இம்ற உவபம்ப
ப்பற்றிடும் இனிை ைாதம்...
்ரைழான...

அச்ெமூட்டி
எச்ெரிக்மக பெய்த...
வி்ரட்டப்பட்டவன
விலங்கிற்குள் இருக்கும்
விபஷட ைாதம்...
்ரைழான...

அலங்கரிக்கப்பட்ட சுவனதமத
அன்பளிப்பாய்
அள்ளிதத்நதிட
அனப்பாடு வ்நத ைாதம்...
்ரைழான...

இம்ற வரிகளில்
இன்பம் ப்பற்று...
இ்ரவுகமள உயிரபபிதது
இனறு பி்ற்நத ்பாலகனாய்
ைாறிடபவ இ்நத...
்ரைழான...

ரமைான்... 

நுஸ்ரத மஹரூபf 
   மாதம்றப

காதலில் விழும் ப்பாது
கவிமத பதானறுபை
உயிர பதடலில் விழும்ப்பாது
பதகம் தாணடுபை
 
தீயிமனத தமலகீழாய்
நிறுததமுடியுைா
இதைத தீயிமன
உன வழியில்
பெலுதத முடியுைா
 

மககட்டி நில்
அது கணகட்டிக் கூட்டிபப்பாகுபை
கதமவததட்டி வ்நது
அமழததுச் பெல்லும்
காததிரு
காதலிற்காகபவ

்காதலிற்்கா்கவவ

தாய்்ாடு சிறக்க ...!
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'இைற ேசாதைன நன்ைமக்ேக'... (11ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

இப்ேபாது ேதவசகாயத்துக்கு ேவைலயும் 
ெதால்ைலயும் இரட்�ப்பா�யது. சைமயல் 
ெசய்ய ேவண்டும். இைடக்�ைட மகன் �ர�-
யைன கண்கா�த்தப� இருக்க ேவண்டும். 
அவனுக்கு ேசவகம் பு�ய ேவண்டும். கைட 
�றந்து ெதா�ல் பு�ந்து வருமானத்துக்கு 
வ� ெசய்ய ேவண்டும்.... இப்ப�யாக பல 
துன்பம் ெதால்ைலகள். மகன் குழப்ப� 
பண்ணத் துவங்�னான். அவைன சங்��-
யால் கா�ேல கட்� முைனைய ேவ�டத்-
�ல் �ைணத்து �டேவண்டும். இயற்ைகத் 
ேதைவகைள �ைறேவற்ற �ைணப்ைப 
அ�ழ்த்ெதடுத்து இழுத்துக் ெகாண்டு ேபாய் 
கடைமகைள ெசய்�ட ேவண்டும். கு�ப்-
புணர்ந்ேதா கூப்பாடு ேகட்ேடா தண்� 
ெவன்� சாப்பாடு உவந்தூட்ட ேவண்டும்.... 
பக்கத்�ல் ேகா�ல் கடைமகைளயும் �ைற-
ேவற்ற ேவண்டும்..... இப்ப�யாக எத்தைன 
எத்தைனேயா �ருப்பாடுகள். இேயசு ஐந்து 
ஆ�க�ல் அைறயப்பட்டார். சகாேதவன் 
எத்தைண ஆ�க�ல் அைறயப்பட்�ருக்�-
றான், இறiவா உன் பக்தைன ஏன் இன்னும் 
ேசா�க்�றாய்?

     இப்ப��ருக்ைக�ல் ெவ��ல் 
அைழப்பு. ேவைலைய மு�த்துக் ெகாண்டு 
�ேட�யதும் அ�ர்ச்� காத்�ருந்தது. �ர-
�யத்ைத காண�ல்ைல. �ல நாட்களாக 
ேகாளா�ல்லாமல் அைம�யாக இருக்-
�றான் என்று சங்��யால் �ைணக்க-
�ல்ைல, சுற்றுப்புறம் ேத�யும் பய�ல்ைல. 
இப்ப� நடக்கும் என்று �ைனத்துக் கூடப் 
பார்க்க�ல்ைல.... மூத்தவன் தகப்பைன 
�ன்னால் ஏற்�க் ெகாண்டு உந்துரு��ல் 
ஓ� ேதடுதல் ேவட்ைட நடத்�னான். நகர்ப்ப-
கு� அயல் �ராமம் என்று மூன்று நாளாக 
ேத� �சா�த்து அைலந்தது தான் �ச்சம். 
கண்ட பலன் ஒன்று�ல்ைல. தகப்பனுக்கு 
�ராத கவைல. அன்னந் தண்��ன்� 
ஆண்டவ�டம் �ரலா�ப்பைதத் த�ர அவ-
ருக்கு ேவெறான்றும் ேதான்ற�ல்ைல.

     நாலாம் நாள் இரவு ேநர�ருக்கும் முச்-
சக்கர வண்�ெயான்று ெவ�ப்புறமாக வந்து 
�ன்று குரல் ெகாடுத்தது. அப்ேபாதுதான் 
படுக்ைக�ல் ேசாகத்ேதாடு ச�ய இருந்த 
சகாேதவன் ெவ�ேய ேபாய் எட்�ப் பார்த்-
தார். ஏன்ன ஆச்ச�யம்! �ர�யம் முன்னால் 
�ன்று ெகாண்�ருந்தான். �ன்னால் ஆட்-
ேடாக்காரன் �ன்�ருந்தான். �ர�யம் தகப்-
பைன இனம் கண்டாலும் அவன் முகம் 
இருண்ேட �டந்தது. தகப்பன் பரவசத்-
ேதாடு அவைன ஆரத்தழு�க் ெகாண்டார்..... 
முச்சக்கரவண்�க்காரன் ஏற்கனேவ இவர்-
களுக்குத் ெத�ந்தவன் தான். இந்தப் 
�ரச்�ைனையயும் அ�ந்தவன். அயல் �ரா-
மெமான்றுக்கு சவா� ஓ�ப் ேபாகும் ேபாது, 
இைட�ல் ஒரு �ங்கள �ரேதசத்�ல் �ர�-
யத்ைதக் கண்டான். அது ேவற்�டம் என்றா-
லும் ஒரு ேபமன்ற் கைட�ல் ஒரு ேநானா 
இவனுக்கு உணவு உவந்த�த்துக் ெகாண்�-
ருந்தாள். முச்சக்கரவண்�க்காரன் அவ�டம் 
�ர�யைன �ட்டுக்காரர் ேத�த் ��வதாக 
�பரங்கைள �ப�த்தான். அவளும் தனக்-
குத் ெத�ந்தைத ெசான்னாள். இவர் இரண்டு 
நாட்களாக தங்கள் கைடத்ெதருெவல்லாம் 
��வதாகவும், ப��ல் கைட�ல் ைக �ட்டுவ-
தாகவும், ஏேதா தானும் ேவறு ஒன்�ரண்டு 

ேபரும் உணவு ெகாடுத்து உதவுவதாகவும் 
கூ��ருக்�றாள். இவர் அவளுக்கு 'ேபாமஸ்-
து�' ெசால்� �ர�யத்ைத ஏற்�க் ெகாண்டு 
வந்து ேசர்த்�ருக்�றார்.... அந்த ஆட்-
ேடாக்காரனுக்கு ெசால்ல ேவண்�ய நன்� 
ெசாற்கைள எல்லாம் ெசால்�, அவன் 
ேவண்டாம் ேவண்டாம் என்றாலும் �டாமல் 
ெகாஞ்சம் ெவகும�கைளயும் ெகாடுத்து 
அனுப்�னார்.

     இதன் �றகு �கக் கவனமாகேவ 
பராம�த்து வந்தார் ேதவசகாயம். இப்ேபா-
ெதல்லாம் சங்��ப் �ைணப்ைப அகற்றுவ-
�ல்ைல. சுங்��க் கட்ேடாடுதான் தன் ைபங்-
��க்கு சகல ேதைவகைளயும் �ைறேவற்� 
வந்தார் சகாேதவன்! 

     ஆனால் இந்தச் �ன்ன �ம்ம�யும் 
அ�க நாள் ��க்க�ல்ைல. ஒரு நாள் ேதவ-
சகாயம் உடல் அலுப்பு, ேசார்வு காரணமாக 
ெகாஞ்சம் தாம�த்ேத கண் ��த்தார். 
வுழைம ேபால் முதல் ேவைலயாக �ர-
�யத்ைதேய எட்�ப் பார்த்தார். ஆனால், 
ஐேயா ஆைளக் காண�ல்ைல. அவர் 
ேபாட்ட கூப்பாட்�ல் அலற�ல் மகன் குடும்-
பம் மட்டுமல்ல அயல் சனங்களும் கூ��ட்-
டனர்.

     பலரும் பல ஆேலாசைனகைள 
ெசால்�ப் ேபாந்தனர். எல்லா வ�களா-
லும் ேதடுதல் ேவட்ைடகள் நடந்ேத�க் 
ெகாண்ேட இருந்தது. கு� பார்த்தல், ைம 
பார்த்தல் என்று அந்தக் கா�யங்களும் 
நைடெபற்றுத்தான் வந்தன. சகாேதவன் 
தன் இஷ்ட ெதய்வத்ைத சதா �ைனத்து 
மண்��ட்டு வணங்�யப�!..... என்ன 
முயற்� எடுக்க ேவண்டுேமா அைவ-
ெயல்லாம் எடுத்துக் ெகாண்ேட வந்த-
னர். பத்��ைக அ��த்தல் முகநூல்  
என்று எல்லா அ��ப்புகைளயும் ெசய்-
தா�ற்று. அயல் �ராம பட்�ன நகரத்-
�ல் இருக்கும் நண்பர்கள் உற�னருக்-
கும் அ��த்தா�ற்று..... நாட்கள் நகர்ந்து 
ெகாண்ேட இருந்தேத அல்லாமல் ஆறுதல் 
கண்ட�ல்ைல. சகாேதவன் ஆண்டவ�டம் 
மண்��ட்டு மன்றா�க் ெகாண்�ருந்தைத 
த�ர பலேனதும் கண்ட�ல்ைல. அட ஒரு 

அ�கு� (�க்னல்) தானும் ேதான்ற�ல்-
ைலேய! இ� அவைனக் காண்பது முயல் 
ெகாம்ேப!

     சகாேதவைனப் பார்க்க ப�தாபமா-
கேவ இருந்தது. ஆறுதல் ெசால்வார் இருந்-
தாலும், ஆறுதல�ப்பார் யார்?.... ஒரு 
நாள் சகாேதவைனத் ேத� ஒருவர் வந்தார். 
அவர் அடுத்த ெதரு�ல் இருப்பவர். அவர் 
ஒரு த�ழா��யர். இப்ேபாது உபகார சம்ப-
ளம் ெபற்று வரு�றார். அவர் பத்��ைகக-
ளுக்கு கைதகள் கட்டுைரகள் எழு� வருவ-
தாகவும் ேகள்�. �ைக அலங்க�ப்புக்காக 
இவைர ேத� வரும் வா�க்ைகயாளனும் 
ஆவார் அவர். வா�க்ைகயாள�ன் வைகக்-
ேகற்ற �தமாக கைதத்து புழங்குவது இவர்-
க�ன் ெதா��ன் ஒரு பகு�..... ஆனாலும் 
அந்த ஆ��ய�டம் இவருக்கு ஒரு ஈர்ப்பு, 
ெபரு�ருப்பு. ெபாதுவான கைதகைள 
கைதப்பேதாடு தன் ெசாந்த �ரச்�ைன-
கைளயும் ெசால்� அவர் ஆேலாசைன-
கைளயும் ேபாதைனகைளயும் ேகட்டு 
வருவது அனுபவமாய் �கழும் ஒன்று.

     �ர�யைனப் பற்�ய முழு �பரங்-
கைளயும் அவர் அ�வார். இன்றும் சகா-
ேதவன் தன் சகபா�க்கு 
கண்�ர் மல்க கவைலகைள 
கூ�க் ெகாண்�ருந்தார். எல்-
லாவற்ைறயும் ேகட்ட ஆ��-
யர் இளநைகேயாடு ேபசத் 
துவங்�னார்... 'இங்க பாரும் 
சகாேதவன், கஷ்ட துன்பங்-
கள் வாறது ஏேதாெவாரு நன்-
ைமக்காகத்தான். கடவு�ன் 
ேசாதைனதான் இைவெயல்-
லாம். எல்லாம் நன்ைமக்ேக 
என்று நாம் அைத ஏற்க 
ேவண்டும். 

�ர் காலம் முழுக்க பட்ட 
�த்�ரவைத அவஸ்ைதக்கு 
ஆறுதல் அ�க்கேவ இந்த 
நாடகத்ைத அரங்ேகற்-
��ருக்�றார்.!..... �ேய 
உன் வாயால் என்�டம் 
ெசால்� கத��ருக்�றாய். 

'இவேனாட காலம் முழுக்க உத்த�ப்பாக் 
�டக்கு! ெசத்துத் ெதரைலஞ்சு ேபானா �ம்-
ம�யா�ருக்கும்.'என்றும் ெசால்��ருக்�-
றாய்... இைதச் ெசான்னதும் சகாேதவன் 
கூ�க்குறு�னார்.

 ஆ��யர் ெதாடர்ந்து ெசான்னார்.:இ� 
�ங்கள் �ம்ம�யாக ��க்கலாம். ெபற்ற 
மகைனேய சங்��யால் கட்� அவருக்-
ேகற்றைதெயல்லாம் ெசய்து, அவருைடய 
அட்டகாசங்கைள எல்லாம் ச�க்க�யலா-
மல் ெதால்ைலப்பட்டு நரக ேவதைனைய 
ஆயள் பூராவும் அனுப�ப்பது இன்னும் 
ேதைவயா? உனக்ேகா வயதா��ட்டது. 
இன்னும் ெகாஞ்சக் காலமாவது � �ம்ம�-
யாய் இருக்க ேவண்டாமா?..... உன் மரும-
கள் ேபரப் �ள்ைளகள் இ�ெயன்றாலும் 
பய�ன்� �ம்ம� காண ேவண்டாமா?..... 
இப்ப�யாக எல்லாவற்�லு�ருந்து �டுத-
ைலைய ஆறுதைல அ�க்கேவ தன் பக்த-
னுக்கு உத��ருக்�றார் இைறவனார்!'

 சகாேதவன் இைத ஏற்றுக் ெகாண்டாலும், 
ஏற்று ஆறுதலைடய ெகாஞ்சக் காலம் எடுக்-
கும்.

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

அவர்க�ன் இந்தக் கருத்ைத சந்தர்ப்ப-
வாத அர�ய�ன் ெவ�ப்பாடாகேவ பார்க்க 
மு�யும். அவர்கள் கூறுவைதப் ேபால சர்வ-
ேதச நாணய ��யத்�டம் ெசல்லா�ட்டால் 
அதற்கான மாற்றுத் �ர்வு என்ன? மாற்றுத் 
�ர்ைவ அவர்கள் முன்ைவத்துள்ளனரா 
என்றால் அதற்கான ப�ல் இல்ைலெயன்ேற 
கூற ேவண்டும்.

எனேவ, நாட்ைட ச�யான பாைத�ல் 
ெகாண்டு ெசல்வதற்கு மத்�ய வங்� உ�ய 
பாைதைய காண்�க்கும் ேபாது அதற்கான 
ெகாள்ைககைளத் தயா�த்து அவற்ைற 
நைடமுைறப்படுத்துவ�ல் அர�யல்வா�-
கள் ெபாறுப்புடன் ெசயற்பட ேவண்டும். 
அவ்வாறு அைனவரும் இைணந்து ெசயற்ப-
டுவதன் ஊடாகேவ இந்தப் �ரச்�ைனகைள 
மு�வுக்குக் ெகாண்டு வரமு�யும். அேத-
ேநரம், ஒேர இர�ல் எல்லாப் �ரச்�ைனக-
ைளயும் �ர்த்து�ட மு�யாது என்பைதயும் 
எ�ர்க்கட்��ல் உள்ளவர்கள் பு�ந்து ெகாள்ள 
ேவண்டும். தற்ேபாதுள்ள �ைல�ல் எ�ர்க்-
கட்��ல் உள்ளவர்கள் ஆட்� அ�காரத்ைதப் 
ெபற்றுக் ெகாண்டாலும் இவ்வாறான நைட-
முைறகைளக் கைடப்��ப்பதன் ஊடாகேவ 
முன்ேனற்றத்ைத ஏற்படுத்த மு�யும்.

அதனால், வங்�த் துைற�லும், ெபாரு-
ளாதாரம் கு�த்தும் நன்கு அனுபவம் �க்க 
ஒருவர் மத்�ய வங்��ன் ஆளுநராக �ய-
�க்கப்பட்�ருக்கும் அேதேநரம், அனுபவம் 
�க்க மற்றுெமாரு வங்��யலாளரான மத்�ய 
வங்��ன் �ர� ஆளுநராகப் ப�யாற்�ய 
ேக.எம்.எம்.��வர்த்தன ��யைமச்சு மற்றும் 
�ைறேச��ன் ெசயலாளராக �ய�க்கப்பட்-
டுள்ளார். இவர்க�ன் ச�யான வ�காட்டுதல்-
க�ன் �ழ் நாடு �ரச்�ைனக��ருந்து �டுப-
டும் என எ�ர்பார்க்க மு�யும்.

ெநருக்க���ருந்து... 
(06ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

அக்கைரப்பற்று பகு� கருங்ெகா�த்�வுைற அருள்�கு ெப�ய �ள்ைளயார் ஆலய (� �த்� �நாயகர் மகா ேதவஸ்தானம்) �த்�ரா ெபௗர்ண� �ரம்ம மேகாற்சவ �ரு�ழா�ன் ெகா�ேயற்றம் 
அண்ைம�ல் நைடெபற்றது.                                                                                                                                                             (படங்கள்: வாச்�க்குடா �ேஷட �ருபர்)  

தந்ைத ெசல்வா நற்ப� மன்றத்�ன் 25வது ஆண்டு பூர்த்�ைய முன்�ட்டு 
கணப� இந்து மக�ர் �த்�யாலய அ�பர் சாந்�� பாபு சர்மா தைலைம�ல் 
வறுைம ேகாட்�ன் �ழ் உள்ள ெகா/கணப� இந்து மகா �த்�யாலயம், 
ெகா/மத்�ய இந்து �த்�யாலயம், ெகா/கைலமகள் �த்�யாலயம், 
ெகா/ ெசன். ெமத�ஸ் �த்�யாலயம் ஆ�ய பாடசாைலக�ல் கல்� 
ப�லும் தலா ஒவ்ெவாரு மாணவர்கைள ேதர்ந்ெதடுத்து ஒரு வருடத்�-
ற்கான கல்� ெசல�ற்கு பணம் வழங்கும் �கழ்வு அண்ைம�ல் இட-
ம்ெபற்றது. இ�ல் மன்ற �ர�த் தைலவர் லயன். ர�ந்�ரன், முன்னாள் 
தைலவர் லயன். ராஜா, தைலவர் �லாம், ெபாருளாளர் �ரும�                       
ஆர். ம�ேமகலாேத�,  ெபாதுச் ெசயலாளர் லயன். எஸ்.ேக. தைளய-
ரட்ணம் ஆ�ேயார் கலந்து ெகாண்டனர்.  

kPAah; ePjpkd;wf; fl;blj; njhFjp 
Kfhikj;Jtr; rig

gjtp ntw;wplk;
kPAah; ePjpkd;wf; fl;blj; njhFjp Kfhikj;Jtr; rigapd; 

fPo; fhzg;gLk;> ntw;wplkhfTs;s gjtpf;fhf ,yq;ifg; 

gpuirfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

1.  guhkhpg;G cj;jpNahfj;jh; (kpd;dpay;) juk; II 
 (gjtpfs; 01)

2022.04.30 md;W my;yJ mjw;F Kd;dh; tpz;zg;gq;fs; 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. Nkyjpf jfty;fspw;fhf 

fPo;f;fzg;gLk; ,izaj;jsj;ij ehlTk;.

https://www.moj.gov.lk/images/2022/sccbm/moelectrical.
vacancy.pdf

khh;\y;

kPAah; ePjpkd;wf; fl;blj; njhFjp>

j.ng.223> nfhOk;G -12.

njhiyNgrp: 011-2437501

khfhzf; fy;tpj; jpizf;fsk;> fpof;F khfhzk;
nghjp ,y.: Gem/EP/G/2022/ELLE/01, Gem/EP/G/2022/EPSI/12, Gem/EP/G/2022/DLM/05

fpof;F khfhzj;jpd; khfhzf; fy;tpf;F njhlu;ghd cgfuzk; kw;Wk; 
jsghlq;fspd; ngWif

1.  fPo; tpgupf;fg;gl;lthW> Smart Board toq;fy;> tpepNahfk; kw;Wk; epWTjYf;fhd cw;gj;jpahsu; my;yJ 
,wf;Fkjpahsu;fsplk; ,Ue;J jpUNfhzkiy> fpof;F khfhz> khfhzf; fy;tpj; jpizf;fs> khfhzg; 
gzpg;ghsu; rhu;gpy; jpizf;fs ngWiff; FO jiytupdhy; Kj;jpiu ngwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; jw;NghJ 
Nfhug;gLfpd;wd. xU nghjp my;yJ %d;W nghjpfisAk; xd;W Nru;j;jjhf tpiykD rku;g;gpf;f KbAk;. 

cUg;gb 
,y.

tpguk; msT (nkhj;j njhif mbg;gilapy; 
khw;wj;jpw;F cl;gl;lJ)

nry;YgbahFk; tpiykD 
gpizapd; ngWkjp (,.&gh)

01 Smart Board 118 511>250.00

02 Nkirf; fzpdp 150 260>000.00

03 mYtyf 
cgfuzk;

24 kbf;fzpdpfs;
24 Nkirf; fzpdpfs;
4 epow;gpujp ,ae;jpuq;fs;
7 mr;Rg;nghwpfs;

113>900.00

2. tpiykD Mtzj;jpd; tpepNahf ml;ltiz- gpupT VI ,y; Fwpg;gplg;gl;lthW tpepNahf ,lk; kw;Wk; jpfjp.

3. Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD (NCB) %yk; tpiyf;Nfl;G elj;jg;gLk;.

4.  Mu;tk; nfhz;l jFjpAila tpiykDjhuu;fs; jiyik fzf;fhsu;> khfhzf; fy;tpj; jpizf;fsk;> 
fpof;F khfhzk;> cl;JiwKf tPjp> jpUNfhzkiy vd;w Kftupapy; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis 
ngwyhk; (kpd;dQ;ry; - pde n@gmail.com) vd;gNjhL K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiu mYtyf 
Neuq;fspd; fPo; jug;gl;Ls;s Kftupapy; tpiykD Mtzq;fis guPl;rpf;f KbAk;. 

5.  Njitahd jifikapy; cs;slq;Ftd:

5.1.  tu;j;jfg; gjpT rhd;wpjo;

5.2. epjpj;jpwd;

5.3.  tpiykDjhuu;fs; ,yq;ifapd; fk;gdpg; gjpthsUld; gjpT nra;ag;gl;l epWtdk; xd;whf ,Uj;jy; 
Ntz;Lk; vd;gNjhL tpiykD cUg;gbfspd; toq;fy; kw;Wk; epWTjYf;fhf mq;fPfupf;fg;gl;l tzpfu; 
xUtuhf nraw;gly; Ntz;Lk;. 

5.4.  tpiykDjhuu; tpiykD cUg;gbfspd; toq;fy; kw;Wk; epWTjypy; Fiwe;jJ 5 Mz;Lfs; mDgtk; 
,Uj;jy; Ntz;Lk;.

5.5.  tpiykDjhuu; mtrpakhd tpw;gidf;F gpd;duhd Nritfis Nkw;nfhs;tjw;fhf njhopy;El;g 
mDgtk; kw;Wk; jFjpngw;w Copau;fisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

5.6.  nfhs;tdthsu; %yk; Vw;fpd;w jpfjpapy; ,Ue;J njhopy;El;g tpguf;Fwpg;Gfspy; Nfhug;gl;Ls;sthW 
midj;J cUg;gbfSf;fhd tpupthd cj;juthjk;.

5.7.  tpiykDjhuu; mLj;J MW Mz;LfSf;fhf ghfq;fs; ,ytrkhff; fpilf;fg;ngWtij cWjp nra;jy; 
Ntz;Lk;. 

 tpiykD Mtzj;jpd; gpupT-III ,y; Nkyjpf tpguq;fs; jug;gl;Ls;sd. 

6.  fPo; jug;gl;Ls;s Kftupapy; &gh %thapuk; (&gh 3>000.00) kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp 2022.04.18 
Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.05.12 Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; 9.00 kzp njhlf;fk; 15.00 kzp tiu 
fPOs;s Kftupf;F vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; %yk; 
Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. 
fl;lzk; nuhf;fg;gzkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

7.  tpiykDf;fis 2022.05.13 Mk; jpfjp 15.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;du; fPOs;s Kftupf;F rku;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. fPOs;s Kftupapy; Neubahf gq;Nfw;f tpUk;Gk; 
tpiykDjhuu;fs; gpujpepjpfs; Kd; tpiykDf;fs; Vw;Fk; Neuk; KbTw;w gpd; mit cld; jpwf;fg;gLk;.

8.  midj;J tpiykDf;fSk; tpiykDf;fs; %lg;gLk; jpfjpapy; ,Ue;J 30 ehl;fSf;F nry;Ygbahf ,Uj;jy; 
Ntz;Lk; vd;gNjhL tpiykDf;fs;> jpUNfhzkiy> cl;JiwKf tPjp> fpof;F khfhz> khfhzf; fy;tpj; 
jpizf;fs> khfhzg; gzpg;ghsupd; ngaUf;F tiuag;gl;lJk; NkYs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l 
njhiff;F Gfo;ngw;w tq;fp xd;wpy; ,Ue;J ngwg;gl;lJkhd 2022.06.12 Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahd 
tpiykD gpiz xd;iw nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

 6 kw;Wk; 7 MtJ ge;jpapd; fPo; Nky; Fwpg;gplg;gl;l KftupahdJ:

Kftup: jiyik fzf;fhsu;
khfhzf; fy;tpj; jpizf;fsk;> fpof;F khfhzk;>
cl;JiwKf tPjp>
jpUNfhzkiy
njhiyNgrp: 026 - 2220085
njhiyefy; ,yf;fk;: 026-2222110 

vd;. Gs;sehafk;
jiyth;/ khfhzf; fy;tpg; gzpg;ghsu;
jpizf;fs ngWiff; FO
khfhzf; fy;tpj; jpizf;fsk;
fpof;F khfhzk;
jpfjp:- 2022.04.11

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

Audit Trainee with A/ L Com-
merce O/ L Maths B Apply 
Agape Accounting Services,  
89-1/ 2,  Bankshall St reet,  
Colomb o-1 1. email: a g  a p 
e a c c s e r v i c e s @ g m a i l . c o m  
whatsapp: 0755030954,  Tel: 
0777239397. 021522

ெகாழும்பு-06 ெவௗ்ளவத்த 
ெபண்களுக்கான     தளபா-
டங்களுடனான   அைறகள்,  
இைணந்த   கு�யலைற,  
உணவு அைற,   சைமயலைற 
குக்கர்,     ெவாசர்,   கு�ர்சாத
னத்துடன்.   7 5/ 1 , W.A. 
�ல்வா மாவத்த ,     ெதா.ேப. 
2591169,   0 75 
5091379. 022269
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இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஏபரல் மா்தம 17ம திைதி ஞாயிற்றுக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

ஹர்த்திக் ஷன்,

இவ்வார 
மழலை

ஆர். ேதுர்ஷினி,   
்தரம 08, ைமமடுவ ்தமிழ் மைா வித்திோ�ேம,   
மாத்்தக்ள.   

்பத்ரிோ கஜஹான்,   
்தரம 02B, கைரிோ மைளிர் ைல்லூரி,   
கைாழுமபு 10.   
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கவ.ஏ.எப. ஜாஷி,
்தரம 06,  க்பா�/முஸ்லிம ே்தசிே ்பா்டசாக�,
க்பா�ன்னறுகவ.

குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
அைன்அமர்ந்து  கசயோள  உகையும  முைன்அமர்ந்து
நல்விருந்து  ஓமபுவான்  இல்.

தெளிவுரை :  
நல்ல விருந்தினைாய் வந்ெவரை முகம்லர்ச்சி தகாண்டு 

ப�ாற்றுகின்றவனுரைய  வீட்டில மனமகிழ்ந்து திருமகள் 
வாழ்வாள்.

 

விக்டைள
இ்டமிருந்து வ�ம

01. கவளளிழா  08.  ஆவி   10. ைாலி   15. ைாக�   
21.  ்தக�   23. ஏகழ   25. அம்பாகை

ேமலிருந்து கீழ்
01. கவஙைாேம 03. வாளி   05. விழா   09. ஆவணி 
12.  இக�   15. ைாந்்தம 20.  வாகழ  21.  ்பாக�   
24.  ஏணி

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 06

இடமிருந்து வலம்

01.  இமைஞமையும், ஆண் ைாடமடயும் (எருது) 
குறிக்கும் ச�ால்.

03.  உணவில் சுமவயூடடியாகச் ச�ரக்கப்படுவது, இத்-
தாவ்ரத்தின் சவரத்தண்டுப ்பகுதியாைது உணவின் 
சுமவயூடடியாகவும், சதநீருக்குச் சுமவயூடடவும் 
்பயன்்படுகின்்றது.

06.  வருைாைம் ச்பறுவதற்கு உமழக்க சவண்டும், 
இல்மலசயல் மகயில் எதுவுசை இல்லாைல் இறு-
தியில் இதுதான் வந்து ச�ரும்.

12.   நிம்றயுணவாை தி்ரவ ஆகா்ரம் தரும் மிருகம்.
       (தமலகீழாை ச�ால்)
14.  புரியாத ச�ாற்களுக்கு ச்பாருள் சதடசவண்டுைா-

ைால் இபபுத்தகம் சதமவ. (தமலகீழாை ச�ால்)
21. சவண்ணி்றமும், நறுைணமும் சகாண்ட அழகிய 

ைலர.

சைலிருந்து கீழ்

02.  எலியின் வசிபபிடம் இது. (தமலகீழாை ச�ால்)
03.  கண்ணுக்கு ்பாதுகாபபு தரும் கவ�ம்.
05.  சிற்பிகைால் வடிக்கப்படும் கமலவடிவம், ்பண்-

மடக்கால கருஙகல் கமலப்பமடபபுகமை 
இன்றும் எம்ைால் காண முடிகின்்றது.

07.  ைா, ்பலா, சவம்பு, ைாடு ச்பான்்றவற்றின் 
இமைமைப ்பருவ ை்ரபுச் ச�ால் 

        (தமலகீழாை ச�ால்)
10.  மவத்திய�ாமலகளில் சநாயாைரகளுக்கு 

்பணிவிமட ச�ய்யும் உத்திசயாகத்தர.
15.  ்ப்றக்கவும், நீரில் நீந்தவும் கூடிய ்ப்றமவயிைம்.
      (தமலகீழாை ச�ால்)
17.  முதுகில் மூன்று சகாடுகள் சகாண்ட ்பாலூடடி 

உயிரிைம்.

க்தா்டர்புைளுக்கு  :  0112429294   
மின்னஞசல்  :  editor.vm@lakehouse.lk   

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 07
சிறுவர் உலகம்   
தினகரன் வாரமஞ்சரி  

த.பெ.இல : 834 பகாழும்பு.  

மு்த�ாம ்பரிசு
ராஷிட வாஹிட,
்தரம 12, அல் அ்தான் ம.வி.,
26/2, க்பரிே்பளளிவாசல் வீதி,்பதுக்ள. 

இரண்டாம ்பரிசு
எம.ஏ. ஆக்கி்பா கஸனப,
்தரம 06, அலிப சர்வே்தச ்பா்டசாக�,
41B, முஸ்லிம வீதி, கவளிப்பன்கன.

மூன்ைாம ்பரிசு
சாரான் அபதுல் ைகீம,
அல் அமான் மு.ம.ம.வி,
ைல்க�ாலுவ, மினுவாஙகைாக்ட. 

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல: 05 
பரிசு பபறுவ�ோர்  

போரோட்டு பபறுவ�ோர் 

1. ஸீனத் ்தஹானி சாட,
்தரம 09, ்பதியுதீன் மைளிர் ைல்லூரி,
டி.எஸ். ேசனநாேக்ை ைல்லூரி, ைணடி. 
2.  நி. இ�க்கிோ,
்தரம 06, கைா/கசவ மஙகைேர் ைழை ்பா்டசாக�,
கைாழுமபு 06.
3. எம.ஐ. ஜனா,
்தரம 05, ்ப/்பாத்திமா முஸ்லிம மைளிர் ைல்லூரி,
45/15, ்தோகுணேசைர வீதி, ்பதுக்ள. 
4. என். நிேவதி்தா,
்தரம 04,
கிஙஸ்்டன் சர்வே்தச ்பா்டசாக�,
ைணடி. 
5. ேஜ. லிவிஙஸ்ரன்,
்தரம 03, ்பாமஸ்ரன் ்தமிழ் வித்திோ�ேம,
லிந்துக�. 

முரளி -  ேைாகி�பபிரிோ,
  ேஹக்கித்்த வீதி, வத்்தக்ள.  

எைது வாழ்வில் கிமடக்கின்்ற ஓய்வு சந்ரங-
கமை நாம் ்பயனுள்ைதாக ்பயன்்படுத்திக் 

சகாள்ை சவண்டும் அதுசவ ஒரு நல்ல ைனித-
னுக்கு அழகு. நான் எைது ச்பாழுதுச்பாக்காக 
நல்ல புத்தகஙகமை வாசிப்பமத வழமையாகக் 
சகாண்டிருக்கிச்றன்.   

எைக்கு நல்ல புத்தகஙகமை வாசிப்பதில் 
அதிக ஆரவம் இருக்கின்்றது. ஓய்வு சந்ரஙகளில் 
அருகில் உள்ை நூலகஙகளுக்கு ச�ன்று அஙசக 
காணப்படுகின்்ற சி்றந்த சிறுகமதகள், நாவல்கள், 
கவிமதகள், அறிவியல் �ாரந்த புத்தகஙகமை 
வாசிபச்பன்.  

இது எைக்கு ்பல நல்ல அனு்பவஙகமை 
ச்பற்று தருகின்்றது. நிம்றய புதிய விடயஙகமை 

என்ைால் அறிந்து சகாள்ை முடிவதுடன் சி்றந்த 
ஆக்கஙகமை எழுதவும் இது எைக்கு உதவியாக 
இருந்திருக்கின்்றது.  

நூலகஙகளில் கிமடக்கின்்ற அமைதி ஆத் -
ைாரத்தைாைது. அது ைைமத ஒருநிமலப்படுத்து-
வசதாடு நல்ல அறிமவயும் எைக்கு ச்பற்று தரு-
கின்்றது. நூலகத்தில் இருந்து ்பல புத்தகஙகமை 
வீடடுக்கு சகாண்டு ச�ன்று ஓய்வு சந்ரஙகளில் 
வாசிப்பது எைது வழக்கைாகும்.  

சி்றந்த புத்தகஙகமை சதடுவது ஒரு சி்றந்த 
உணரமவ எைக்கு தரும் இதுசவ எைக்கு 
வாழ்வின் சதடமல உணரத்தியிருக்கின்்றது. 
அவவாச்ற நான் வாசித்த நல்ல புத்தகஙகமை 
்பற்றி எைது நண்்பரகசைாடு ்பகிரவது ஒரு சி்றந்த 
அனு்பவைாகும்.  

இவவா்றாை கலந்தும்ரயாடல்கள் எைக்கு 
மிகவும் பிடித்தைாைமவ இது எைக்கு ்பல நண் -
்பரகமை உருவாக்கி தந்திருக்கின்்றது. எந்த இடங-
களுக்கு ச�ன்்றாலும் நல்ல புத்தகஙகமை சதடி 
ச�ன்று வாஙகுவது எைக்கு பிடித்தைாை ஒன்்றா-
கும்.  

என்னுமடய நண்்பரகளும் எைக்கு நல்ல புத்-
தகஙகமை ்பரி�ளிப்பாரகள். நான் புத்தகஙகமை 
ச்பாலசவ ்பத்திரிமககமையும் அதிகம் வாசிப -
ச்பன் அஙகுள்ை நல்ல ஆக்கஙகமை வாசிக்-
கின்்ற ச்பாது சி்றந்த எழுத்தாைரகளுடன் ்பழகி -
யது ச்பான்்ற ஓர உணரவு எைக்கு கிமடக்கும். 
எைசவ எைது ச்பாழுதுச்பாக்கு எைக்கு மிகவும் 
்பயனுள்ைதாய் உள்ைது.  

இரா. ராஹினி  
கவளிமக்ட.  

ைக்த ேைட்பது என்்பது குழந்க்தைளுக்கு மிைவும பிடித்்த-
மானது. அமமா கசான்ன ைக்த, ்பாடடி கசான்ன ைக்த, 

அப்பா கசான்ன ைக்த என்று நாம ்ப� ைக்தைக்ள ேைடடிருப-
ே்பாம இன்றுவகர எமக்கு அந்்த ைக்தைள மனதில் ஆழமாை 
்பதிந்திருக்கும அவவாறு வாழ்கவ அழைாக்கும ைக்தைள ஏரா்ளம.  

ஆம நான் ஒரு ைக்தபபுத்்தைம நானும ்ப� ைக்தைக்ள 
என்னுள சுமந்து உஙைளுக்- ைாை கசால்லு- ே வன் . 
வர�ாற்று ைக்தைள அகவ 
உஙைளுக்கு வர�ாற்கை 
ைற்று கைாடுக்கும அது 
ே்பா� எதிர்ைா�த்க்த 
எதிர்கைாள்ளவும 
உ்தவும.  புதிர் 
ைக்தைள அகவ 
உஙைளுக்கு புத்தி சாதுரிேத்க்த வழங-
கும. நகைச்சுகவ ைக்தைள அகவ 
உஙைக்ள மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தும. இவவாறு நான் ்ப� 
வகைோன ைக்தைக்ள என்கன வாசிப்பவர்ைளுக்கு 
கூறி அவர்ைக்ள மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்துேவன்.  

இந்்த ைக்தைள உஙைள வாழ்கவ மாற்ை வல்�து 
உஙைளுக்கு ்ப� புதிே அனு்பவஙைக்ள ்தரவல்�து. 
வாழ்வின் ஏ்தாவக்தாரு சந்்தர்ப்பத்தில் இந்்த ைக்தைள 
உஙைள ஞா்பைத்துக்கு வரும என நான் நமபுகின்-
ேைன்.  என்கன வாசிக்ை ்ப�ருக்கு ஆர்வம இருக்-
கின்ைது. குழந்க்தைளுக்கைன்ைால் கசால்�ேவ 
ே்தகவயில்க� மிகுந்்த ஆர்வம ைக்தைக்ள 
வாசிப்ப்தன் மூ�ம அவர்ைள ைற்்பகன வ்ளம 
க்பறுவார்ைள எதிர்ைா�த்தில் அவர்ைள ஒரு 
சிைந்்த ்பக்டப்பாளிை்ளாை வருவார்ைள.  ஒரு 
ைக்தபபுத்்தைமாகிே நான் என்கன வாசிப்பவர்-
ைக்ள மகிழ்ச்சிேக்டே கசயவே்தாடு அவர்ை்ளது 
வாழ்க்கைக்கும உ்தவும ்படிோை இருபே்பன்.  
இ்தனால் அவர்ை்ளது வாழ்வும ஒரு நல்� 
ைக்தோை மாறும. ஒரு ைக்தபபுத்்தைத்-
துக்கு இ்தகன வி்ட க்பருகம ேவறு என்ன 
இருந்து வி்ட ே்பாகின்ைது. 

வி.அபிசாலினி,  
கிரு�ப்பகன,  

ன் ஒரு ஆசிரிேரானால் என்கன நமபி வரு-
கின்ை மாணவர்ைளின் எதிர்ைா�ம சிைப்பாை 
அகமே அவர்ைளுக்கு ைற்பிபே்பன். ஒரு மனி -

்தனுக்டே ்தக� எழுத்க்த மாற்ை கூடிேது ைல்வி 
ஆகும. அ்தகன ைற்பிக்கின்ை ஆசிரிேர் க்தயவத்-
துக்கு நிைரானவர் ஆவார்.  

ஆைேவ நான் இந்்த ஆசிரிே க்தாழிலுக்கு க்பருகம 
ேசர்க்கின்ை ஒரு ஆசிரிேனாை மாணவர்ைளுக்கு ைல்வி 
ே்பாதிபே்பன். ்பணம சம்பாதிக்கின்ை ஒரு க்தாழி�ாை 
ஆசிரிே க்தாழிக� ்பார்க்கின்ை இந்்த ைா�ைட்டத்தில் 
நான் ஏகழ மாணவர்ைளுக்கும ்தரமான ைல்விகே 
இ�வசமாை வழஙை ேவணடும என்று ைருதுகின்ேைன்.  

ஒரு ஏகழ மாணவனுக்கு ைல்விகே வழஙகுவது 
ஒரு ்பாக�வனத்துக்கு மகழ கிக்டத்து ்பசுகம நி�மா-
குவ்தற்கு சமனாகும என்்பக்த நான் அறிேவன். என்னி-
்டம வருகின்ை மாணவர்ைளுக்டே அறிோகம எனும 
இருக்ள விரடடி அவர்ைளுக்ை நல்�றிவிகன புைடடி 
அவர்ைக்ள நல்வழிப்படுத்துேவன்.  

்தவறு கசயகின்ை மாணவர்ைக்ள ைணடித்து அவர்-
ைக்ள திருத்துேவன். மாணவர்ைளுக்கு ைல்விகே 
வி்டவும நான் ஒழுக்ைத்க்த அதிைம ே்பாதிபே்பன். 
அவர்ைளி்டத்து உணகம, ேநர்கம, ைருகண, விட-
டுக்கைாடுபபு, சேைா்தரத்துவம ே்பான்ை நற்்பணபுைக்ள 
வ்ளர்க்ை உ்தவுேவன்.  

மாணவர்ைளுக்கு ே்தகவோன ைல்வியிகன ்ப� 
வழிைளிலும ே்தடி ேசர்த்து அவர்ைளுக்கு நான் வழங-
குேவன். என்னால் முடிந்்த வகரக்கும அவர்ைளுக்கு 
ைல்விகே மடடுமன்றி அவர்ைளுது வாழ்க்கைக்கு 
ே்தகவோன ஆே�ாசகனைக்ளயும வழஙகுேவன்.  

ஏகனனில் இன்கைே உ�ைம கவறுமேன 
ைல்விகே மடடும சார்ந்்தது அல்�. க்தாழில்முகை, 
க்தாழில்நுட்பம என வ்ளர்ச்சி அக்டந்து விட்ட்தனால் 
இந்்த ே்பாடடி மிகுந்்த உ�கில் எனது மாணவர்ைள 
கவற்றி அக்டயும ்படிோை நான் அவர்ைளுக்கு ைற்-
பிபே்பன்.  

என். ்பவித்திரன்,  
கைா/முைத்துவாரம இந்துக்ைல்லூரி,  

கைாழுமபு 15.  

நவான் ஒரு ஆசிரியரவானவால் நவான் ஒரு கலைப்புதைகம்  
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எனது ெ�வாழுதுப�வாக்கு   

எடிசன் மின்சார மின்குமிகழ ைணடுபிடித்்த பிைகு 
்தன் நண்பர்ைளுக்கும விஞஞானிைளுக்கும அந்்த 

மின்குமிகழ ஒளிர கவத்து ைாடடுவ்தற்ைாை ஒரு சந்-
திபக்ப ஏற்்பாடு கசய்தார். அவரது ஆயவைத்தின் ேமல் 
்த்ளத்தில் இந்்த சந்திபபு இ்டமக்பற்ைது.

எடிசன் ்தனது உ்தவிோ்ளகர அகழத்து மின்சார மின்-
குமிகழ ேமல் ்த்ளத்திற்கு கைாணடு வரச் கசான்னார். 
அந்்த உ்தவிோ்ளர் மின்குமிகழ கைாணடு வருகை -
யில் அது கை ்தவறி கீேழ விழுந்து உக்டந்துவிட்டது. 
அஙகிருந்்த எல்ே�ாரும அதிர்ச்சி அக்டந்்தார்ைள. 
உ்தவிோ்ளரும ்ப்தற்ைம அக்டந்து விட்டார் ஆனால் 
எடிசனும எந்்த ்ப்தற்ைமும அக்டேவில்க�.

ஆயிரம ே்தால்விைக்ள சந்தித்து மின்சார மின்கு -
மிகழ உருவாக்கிே அவருக்கு மீணடும ஒரு மின்சார 
மின்குமிகழ உருவாக்குவது மிைவும எளி்தாை இருந் -
்தது. சிறு முேற்சி கசயது மீணடும ஒரு மின்குமிகழ 

உருவாக்கினார். அக்த மீணடும 
அே்த உ்தவிோ்ளரி்டம கைாடுத்து 
ேமே� கைாணடு வரச்கசய்தார்.

மின்குமிகழ கீேழ ே்பாடடு 
உக்டத்்த அவரி்டேம அக்த மீணடும 
கைாடுக்கிறீர்ைே்ள என்று சி�ர்  ஆச்-
சரிேப்படடு எடிசனி்டம  ேைட்டார்ைள.

அந்்த மின்குமிகழ மீணடும 
உக்டந்்தாலும என்னால் இன்கனாரு 
மின்குமிகழ உருவாக்ை முடியும. 
ஆனால் என்னுக்டே உ்தவிோ்ள-
ரின் மனக்த உக்டத்து விட்டால் 
அக்த என்னால் சரிகசயே முடிோது. 
அ்தனால்்தான் மீணடும அவரி்டம 
அே்த ்பணிகே கைாடுத்ே்தன். அவர் 
அவரது ்பணிகேயும,  அவரது 
க்பாறுபக்பயும என்னுக்டே நம -
பிக்கையும நன்ைாை உணர்ந்து மீணடும ேவக� 
கசயவார். என்ை நமபிக்கை எனக்கு இருக்கின்ைது 
என்ைார் எடிசன்.

அபே்பாது்தான் எடிசனுக்கு கவற்றிகேப 
க்பற்றுத் ்தந்்த அந்்த க்பாறுகமயு்டன் கூடிே வி்டா -
முேற்சியின் முக்கிேத்துவத்க்தயும அஙகிருந்்த 
அகனவரும உணர்ந்்தார்ைள.

எடிசன் ஆயிரம முகை ே்தால்வி ைணடு ஒரு 
மின்சார மின்குமிகழ ைணடுபிடித்்தார். அந்்த மின்-
குமிகழ ்தனது உ்தவிோ்ளரின் கை ்தவறி விழுந்து 
உக்டந்்த்தற்ைாை எடிசன் திகைக்ைவில்க�. கநாந்து 
ே்பாைவில்க�. அந்்த அதிர்ச்சிைரமான நிமி்டஙை-
ளில் கூ்ட அகமதிோை ந்டந்து சகாண்ட சநரைம்ற 
சிந்தமை உள்ை ஒரு அற்புதைாை ைனிதர எடி�ன்.

ேசா.விேனாஜ்குமார்,
ோழ் ்பல்ைக�க்ைழைம.

கவளக்ளப புைாக்ைள அழகை ்பார்
கவளிச்ச வீடடில்  நி�கவப  ்பார்
்பள்ளம ேமடுைக்ள சமனாக்கிப ்பார்
்பசிக்கும வயிறுைக்ள நிரபபிப ்பார்

கூக்டக்  கைாழுந்துைள முைத்க்தப ்பார்
கூவும குயில்ைளின் ே்தாபக்பப ்பார்
வாக்டக்  ைாற்றின் வாசத்க்தப ்பார்
வனப்பான இ�ஙகையின் ்பாசத்க்தப ்பார்..!

�வா
ர்!

ெ�வாறுலமயுடன் கூடிய விடவாமுயற்சி 
நிச்சயம் ெ்ற்றிலயத ைரும்

வாலி்தாசன், கைாழுமபு.
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