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நாட்�ல் �லவும் ெநருக்க� 

�ைலக்கு �ர்வு காணும் வைக�ல் சர்-
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ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ள முதலாம் 
கட்ட ேபச்சுவார்த்ைத �கவும் ெவற்-
�கரமாக நடந்துள்ளதாக ��யைமச்-

சர் ஜனா�ப� சட்டத்தர� அ� சப்� 
ெத��த்துள்ளார்.   நாட்�ன் தற்ேபா-
ைதய சூழ்�ைல ெதாடர்�ல் சர்வ-
ேதச நாணய ��யத்�ன் ப�ப்பாளர் 

��ஸ்ட�னா ேஜார்ஜ்வா உள்�ட்ட 
உயர்மட்ட அ�கா�களுடன் ேபச்-
சுவார்த்ைதகைள ேமற்-
ெகாள்ள மு�ந்துள்ளதாகவும் 
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ேசாைப இழந்த நுவெரலியா 
வசந்தகால நிகழ்வுகள்  
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                                  2022 ஏப்ரல் 24 ஞாயிற்றுக்கிழமை

கலைலை விலைைாட்ாககற்றுத் தேர்நே ேர்ாஹினிேேர்ர்ர்ர்ாாாஹினிஹினிஹினி

லலை ை 
ாட்ாட்ாட்ாட்ாாகக

கலைகலைகலை
ைைைைை

கற்றுத் தேர்நகற்றுத் தேர்நகற்றுத் தேர்ந

கலைகலைலல
ாட்ாட்விவிலலல
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இலவச

15 விைளயாட்டுக்களில் 
இருந்து வீரர்கள் தயார்

ரம்புக்கைனயில் 
நடந்தது என்ன?

 எமது நாடு வரலாறு சந்�த்�ராத �க ேமாசமான ெநருக்-
க�ைய சந்�த்�ருக்�றது. கடுைமயான ெபாருளாதார 
�ழ்ச்�யால் அத்�யாவ�ய ெபாருட்களுக்கு தட்டுப்பாடும் 
ேவகமான �ைல அ�க�ப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்�ைல 
இவ்வாேற ெதாடர �டப்படுமானால் �ண்ெடழ மு�யாத ஒரு 
�ைலக்கு நாடு ெசன்று �ட மு�யும்.   

எமது எ�ர்கால சந்த��ன�ன் நல்வாழ்க்ைகையயும் 
அது ெப�தும் பா�த்து�டமு�யும். எனேவ நாம் தற்ேபாது 
கடந்து ெகாண்�ருக்கும் ஒவ்ெவாரு ெபாழுதும் �க முக்-
�யமானது. இைத ஆக்கபூர்வமாக பயன்படுத்� எவ்வாறு 
நாட்ைட �ட்ெடடுப்பது என்ப�ல் அர�யல்வா�கள் மட்டு-
மல்ல, ஒவ்ெவாரு கு�மகனுக்கும் ெபாறுப்புள்ளது என்பைத 
அழுத்தமாக ெசால்ல �ரும்பு�ேறாம்.  

இன்று நாெடங்கும் ேபாராட்டங்கள் நைடெபற்று வரு�ன்-
றன. ெபரும்பாலும் ெபாருட்கள் �ைடக்காததால் இப்ேபாராட்-
டங்கள் நைடெபறும் அேத சமயம் அைவ அரசுக்கு எ�ரா-
னைவயாகவும் மா� வரு�ன்றன. ஒரு ஜனநாயக நாட்�ல் 
மக்களுக்கான வச�கள், வாய்ப்புகள் குைறவைடயும் ேபாது 
மக்க�ன் ஆத்�ரம் ஆளும் அரசாங்கத்�ன் �து �ரும்பு-
வது இயல்பு. இத்தருணத்�ல் பாராளுமன்ற உறுப்�னர்கள் 
முைனப்புடனும், து�தமாகவும் புத்�பூர்வமாகவும் ெசயல்பட 
ேவண்�யது அவ�யம். பாராளுமன்றம்

எங்கள் ்கருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்து
ேதசிய ெநருக்கடிக்கான
ேபாராட்டம் களியாட்டமல்ல

ஸஹர் மு�வு:  - 
 04.31
ேநான்பு துறக்கும் ேநரம்: 
- 06.19

24பக்கங்கள்

ெபாதுநலவாய 
விைளயாட்டு 
ேபாட்டி

24

05
பின்ேனாக்கிய ெபறுமானங்களில் 
களங்கைள நகர்த்துகிறதா அரசு?

09

அைமச்சர் சன்ன ஜயசுமன ெத��ப்பு

முதற்கட்ட கலந்துைரயாட�ல் பூரண �ருப்�  -- ��யைமச்சர் அ�சப்�

இந்�ய அரசாங்கத்�னால் நன்ெகா-
ைடயாக வழங்கப்பட்ட 101 வைகயான 
மருந்துகள் மற்றும் சத்�ர��ச்ைச உபகர-
ணங்கள் எ�ர்வரும் புதன்�ழைம இலங்-
ைகக்கு வரவுள்ளதாக சுகாதார அைமச்சர் 
ேபரா��யர் சன்ன ஜயசுமன ெத��த்துள்-
ளார்.   

இந்ேதாேன�யாவால் வழங்கப்பட்ட 340 
�ல்�யன் ரூபா ெபறும�யான மருந்துகள் ஒரு வாரத்துக்குள் வரு-
ெமனவும் அவர் ெத��த்தார்.   

இேதேவைள, 186 அத்�யாவ�ய மருந்து வைககைள 

இந்தியா வழங்கும் மருந்துகள்   
புதன்கிழைமயன்று நாட்டுக்கு

�லங்கா முஸ்�ம் காங்�ரஸ் கட்-
���ருந்து இராஜாங்க அைமச்சர் 
ஹாஃ�ஸ் ந�ர் அஹமட் �க்கப்பட்-
டுள்ளதாக கட்��ன் தைலவர் பாராளு-
மன்ற உறுப்�னர் ரவூப் ஹக்�ம் ெத�-
�த்துள்ளார்.  

�லங்கா முஸ்�ம் காங்�ரஸ் கட்-
��ன் உயர்�டம் கூ� இந்த மு�ைவ 
எடுத்துள்ளதாக அ��க்கப்பட்டுள்ளது.  

பாராளுமன்ற உறுப்�னர்களான ஹாஃ�ஸ் ந�ர் அஹமட், 
ைபசல் கா�ம், எச்.எம்.எம்.ஹ�ஸ் மற்றும் எம்.எஸ்.
எம். ெதௗ�க் ஆ�ேயார் 20 ஆவது �ருத்தச் 

S.L.M.C யிலிருந்து  
ஹாஃபிஸ் நஸீர் நீக்கம்  

ேமாதைர�ல் பயங்கரம்;

ெகாழும்பு, ேமாதைர, �ல்�ரட் ேலன் பகு��லுள்ள ெதா�ல�-
பர் ஒருவ�ன் �ட்�ல் சுமார் ஒன்றைரக் ேகா� ரூபா ெபறும�யான 80 
பவுண் நைக மற்றும் 10 இலட்சம் ரூபா பணம் என்பன ெகாள்ைள�டப்-
பட்டுள்ளதாக ேமாதைர ெபா�ஸ் �ைலயத்�ல் முைறப்பாடு ப�வு ெசய்-
யப்பட்டுள்ளது.   

இச்சம்பவம் கடந்த �யாழக்�ழைம இடம்ெபற்றுள்ளதாக ெபா�ஸார் 
ெத��த்தனர்.  இத் ெதா�ல�ப�ன் மூன்று �ள்ைளக�ல் இரு 
�ள்ைளகள் �ருமணம் மு�த்துள்ளனர். முதல் �ள்ைளக்கு 

இந்�ய கடனுத� மூலம் இறக்கு-
ம� ெசய்யப்படும் 40,000 ெமற்�க் 
ெதான் அ��ைய நாடு முழுவதும் 
ச.ெதா.ச �ற்பைன �ைலயங்க-
ளூடாக �ற்பைன ெசய்ய வர்த்-
தக அைமச்சு �ட்ட�ட்டுள்ளது.  
இதன்ப�, ஒரு �ேலா ெவள்ைளப்பச்ைச அ�� 145 ரூபா-
வுக்கும், ஒரு �ேலா நாட்ட�� 145 ரூபாவுக்கும், ஒரு �ேலா 
சம்பா அ�� 175 ரூபாவுக்கும் �ற்பைன ெசய்யப்படவுள்-
ளது. நுகர்ேவார் ஒருவர்  ஐந்து �ேலா அ��ைய மட்டுேம 
வாங்க மு�யும் எனத் ெத��க்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்திய இறக்குமதி அரிசி   
ச.ெதா.சவில் ரூ. 145 க்கு  

மத்�ய வங்�யால்   

ெபாருளாதார ெநருக்க� �ைலக்கு �ைர�ல் �ர்வு  

வங்�க�ன் கடன் 
மற்றும் ைவப்புக்களுக்-
கான வட்� ��தங்கள் 
ெதாடர்பான அ��ப்ைப 
இலங்ைக மத்�ய வங்� ெவ��ட்டுள்ளது.  

இதன்ப� மார்ச் 11, 2022 �க��ட்ட 2022 ஆம் ஆண்�ன் பண-
�யல் சட்டத்�ன் எண்.01 இன் ஆைண 2.1ஐ வங்� இரத்து ெசய்-
துள்ளது.  

பண�யல் ெகாள்ைக நடவ�க்ைககைள கடுைமயாக்க 
இலங்ைக மத்�ய வங்��ன் ச�பத்�ய மு�வுக்�ணங்க 
இந்த உத்தரவு இரத்து ெசய்யப்பட்டுள்ளது.  

சமூகத்ைத ஏமாற்ற இன்று இரட்ைட ேவடம்;

பாராளுமன்றத்�ல் �ைறேவற்றப்பட்ட 20 ஆவது �ருத்-
தச் சட்டத்துக்கு வாக்க�க்குமாறு எமக்கு கூ�யவேர 
பாராளுமன்ற உறுப்�னர் �ஷாத் ப�யு�ன் தான். இல்ைல-
ெயன அவர் சத்�யம் ெசய்வாரா? என இராஜாங்க 
அைமச்சர் முஷாரப் ெத��த்துள்ளார்.   

20க்கு வாக்களிக்குமாறு  
எமக்கு கூறியவேர ரிஷாத்  ேம. மற்றும் ஒக்ேடாபர் மாதங்களில்

இல்ைலெயன சத்தியம் ெசய்வாரா? முஷாரப்   
2022ஆம் ஆண்டுக்-

கான புலைமப்ப�-
�ல் ப�ட்ைச, கல்�ப் 
ெபாதுத் தராதர சாதாரண 
தரம், உயர்தர ப�ட்ைசக-
ளுக்கான �க�கள் அ���க்கப்பட்டுள்ளன.  

அதன்ப�, கல்�ப் ெபாதுத் தராதர 
சாதாரண தரப் ப�ட்ைச எ�ர்வரும் 

O/L, A/L பரீட்ைச
திகதிகள் அறிவிப்பு
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ேநற்று முதல் �ற்பைன ஆரம்பம்

புதிய உத்தரவுகள்   
பிறப்பிப்பு  

திருமண வீட்டில்
திருடர்கள் ைகவரிைச
10 இலட்சம் பணம், 80 பவுண் ெகாள்ைள

      ஒன்றிைணந்து தீர்வு காண்பேத ஆ ேராக்கியம்  

ெநருக்க���ருந்து நாட்ைட �ட்பார்ெநருக்க���ருந்து நாட்ைட �ட்பார்

04பிரதமர் மஹிந்த மீது   
மக்கள் அதீத நம்பிக்ைக   

   நாடு ெநருக்கடிக்குள் என்பது உண்ைம, அதற்காக  

04ெகப்டனுடன் ேகாபம் எனில்  
கப்பைலேய மூழ்கடிப்பதா ?

04
எதிர்க்கட்சித் தைலவர்   
ஊடகங்களுக்காகேவ   
பாராளுமன்றில் உைர   

02

தான் �றந்த ேதக ஆராக்�யத்துடன் இருப்பதாக-
வும் ஆஸ்பத்���ல் அனும�க்கப்பட்�ருப்பதாக 
ெவ�வந்துள்ள ெசய்�கைள முற்றாக �ராக�ப்பதா-
கவும் �ரதமர் ம�ந்த ராஜபக் ஷ ெத��த்தார்.  

ஒரு ேநாயா�ையக் கூட பார்ப்பதற்காகேவனும் 
தான் ஆஸ்பத்���ன் பக்கம் ெசல்ல�ல்ைலெயன்-
றும் �ரதமர் ெத��த்தார். தான் ேபசும் தருணத்�ல் 
கூட உடற்ப�ற்�ைய மு�த்துக்ெகாண்டு வந்துள்ள-
தாகவும் அவர் ெத��த்தார்.  

எந்தெவாரு ேநாயினாலும்  
நான் பாதிக்கப்படவில்ைல

தன் �தான ெபாய், வதந்�களுக்கு �ரதமர் ஆப்பு

இைடக்கால அரசு அைமந்தால் அ�லும் நாேன �ரதமர்  

A message from

kpd;rhuj;ij Nrkpf;Fk;
xU eguhf khWq;fs;
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நுவெர�யா�ல் வருடம் ேதாறும் 
ஏப்ரல் மாதத்�ல் ஏப்ரல் வசந்தக்-
கால �கழ்வுகள் நைடெபறுவது ஒரு 
பாரம்ப�ய �கழ்வு எ�னும் இவ்வ-
ருடம் நைடெபற்ற ஏப்ரல் வசந்தக்-
கால �கழ்வுகள் ேசா�க்க�ல்ைல.   

ஏப்ரல் வசந்தக்கால �கழ்வுகள் 
கடந்த ஏப்ரல் முதலாம் �க� ஆரம்-
பமானேபாது இனம் ெத�யாத 
ஒரு குழு�னரால் குழப்�ப்ேபா-
னது. ஏப்ரல் வசந்தகால �கழ்�ன் 
ஆரம்ப ைவபவம் இைட�ல் �ன்று 
ேபானதாலும் மற்றும் எ�ெபா-
ருள் தட்டுபாட்டாலும் அரசாங்கத்-
�ற்கு எ�ரான ஆர்ப்பாட்டங்கள் 
அைனத்து நகரங்க�லும் நைடெப-
றத் ெதாடங்��ருந்ததாலும் இங்கு 

வருவதற்கான உற்சாகத்ைத பய�-
கள் இழந்�ருக்கலாம். ேபாராட்டங்-
கள் நைடெபறுவதாலும் மற்றும் 
உணெபாருட் க�ன் �ைல உயர்வு 
நுவெர�யா�ல் தங்குவதற்கான 

அைறகள் மற்றும் வாடைக �டு�-
க�ன் வாடைக அ�க�ப்பு என்ப-
னவும் சுற்றுலா பய�கள் வருைக 
�ழ்ச்�க்கு காரணம் எனலாம்.   

நுவெர�யா மாநகர சைப�னால் 
ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்�ருந்த ஏப்ரல் 
வசந்தகால �கழ்வுகளும் ேசா�க்க-
�ல்ைல. நுவெர�யா�ல் �சல், 
ெபற்ேறால் தட்டுப்பாட்டால் 
மக்கள் �சல், ெபற்ேறால் ெபற்-

றுெகாள்வதற்காக காைல முதல் 
மாைல வைர வ�ைச�ல் காத்�ருந்-
தும் ெபற்ேறால், �சல் ெபற்றுெகாள்-
ளள அவர்களால் மு�ய�ல்ைல. 
இதுவும் சுற்றுலா பய�க�ன் வரவு 
குைறந்தைமக்கு ஏதுவாகலாம்.   

இது இவ்வா�க்க, உணவுப் 
ெபாருட்க�ன் �ைல உயர்வு, 
சைமயல் எ�வாயு தட்டுபாடு, பால் 
மா தட்டுபாடு காரணமாக உணவு 
ெபாருட்க�ன் �ைலயும் அ�க-

�த்து காணப்பட்டன. ேமலும் 
பஸ் கட்டணம் ஆட்ேடா கட்ட-
ணம் உட்பட வாடைக வாகன 
கட்டணம் மற்றும் தங்கு�ட 
கட்டண அ�க�ப்பால் ெபருந்-
ெதாைகயான சுற்றுலாப் பய�-
கள் நுவெர�யாைவத் த�ர்த்த-
னர்.   

நுவெர�யா�ல் கடந்த 
இரண்டு வருடங்களாக 

ெகாேரானா ெதாற்று 
காரணமாக ஏப்ரல் 
வசந்த கால �கழ்வு-
கள் நைடெபறாத-
தால் இவ் வருடம் 
ெபருந்ெதாைகயான 
பய�கள் நுவெர-
�யா�ற்கு வருைக 
தருவார்கள் என 
சுற்றுலாத்துைற சம்-

பந் த ப் ப ட் ே ட ா ர் 
எ � ர் ப ா ர் த் � ருந் த -
னர். இைத மன�ல் 
இருத்� சுற்றுலா 
ே ஹ ா ட் ட ல் க � -
லும் உணவகங்க�-
லும் உணவு ெபாருட்கைள அ�க-
மாக ெகாள்வனவு ெசய்து தயாராக 
ைவத்�ருந்தார்கள். ஆனால் அந்தப் 
ெபாருட்கள் பயன்படுத்தப்படாத-
தால் இக்கட்டான �ைலைய வர்த்த-

கர்கள் எ�ர் ெகாள்ள ேவண்�யதா-
�ற்று.   

இேதேவைள ஏப்ரல் வசந்த 
காலத்ைத முன்�ட்டு அைமக்-
கப்பட்ட வசந்தக்கால தற்கா�க 
கைடக�லும் எ�ர்பார்த்த அளவு 
�ற்பைன நைடெபற�ல்ைல. நுவ-
ெர�யா�ல் கடந்த 15, 16 ஆம் �க-
�க�ல் மாத்�ரம் ஒரு கு�ப்�ட்ட 
அளவு சுற்றுலாப் பய�க�ன் அ�-

க�ப்ைபக் காண 
மு�ந்தது.   

ெவ� மாவட்ங்-
க�ல் வருைக தந்-
தவர்கள் இங்குள்ள 

இரண்டு எ�ப்-
ெபாருள் �ரப்பும் 
� ை ல ய ங் க � ல் 
வ�ைச�ல் �ன்று 
வ ா க ன ங் க ளு க் கு 
ெபற்ேறாைலயும், 

�சைலயும் வ�று �ைறய �ரப்�-
ெகாண்டதால் நுவெர�யா�ல் எ�-
ெபாருள் தட்டுப்பாடு அ�க�த்�ருந்-
தது.   

அேதேவைள நுவெர�யா மாந-
கரசைப�னரால் ஏற்பாடு ெசய்-
யப்பட்�ருந்த ஏப்ரல் வசந்தக்கால 
�கழ்வுகளும் முைறயாக நைடெப-
ற�ல்ைல. வசந்தக்காலத்ைத முன்-
�ட்டு நுவெர�யா ெபாது ைமதா-
னத்�லும் நுவெர�யா �ரக� 
வா�க் கைர�லும் அைமக்கப்பட்-
�ருந்த கார்�ேவல் க�யாட்ட 
�கழ்க�லும் எ�ர்பார்த்த மக்கள் 
ெதாைகையக் காண மு�ய�ல்ைல. 
ெசல்ல�ல்ைல. நுவெர�யா கு�-
ைரப்பந்தய �ட�ல் நைடெபற்ற 
கு�ைரப்பந்தய ேபாட்�ைய பார்ப்-
பதற்குக்கூட �கவும் குைறவாகேவ 
வருைக தந்�ருந்தனர்.   

இம்முைற ஏப்ரல் வசந்தக்கால 
�கழ்ச்� �ரல் புத்தகம் �ங்கள 
மற்றும் ஆங்�ல ெமா�க�ல் 
மாத்�ரேம அச்�டப்பட்�ருந்தது. 
த�ழ் ெமா��ல் இல்ைல. இது 
கு�த்து நுவெர�யா மாநகரசைப-
�ன் ஏப்ரல் மாதத்�ற்கான மாதாந்த 
கூட்டம் கடந்த 3 ஆம் �க� நுவ-
ெர�யா மாநகரசைப மண்டபத்�ல் 
நைடெபற்ற ேபாது �ர� முதல்வர் 
யதர்சனா புத்�ர�காம� மற்றும் 
மாநகரசைப உறுப்�னர் இராைமயா 
ேக�ஸ் ஆ�ய இருவரும், ஏப்ரல் 
வசந்தக்கால �கழ்ச்� �ர�ல் த�ழ் 
ெமா� அச்�டப்படாதது தங்க-
ளுக்கு கவைலயாக இருப்பதாகவும் 
23 உறுப்�னர்கைளக் ெகாண்ட நுவ-
ெர�யா மாநகரசைப�ல் 9 த�ழ் 
உறுப்�னர்கள் இருப்பதாகவும் மாந-
கரசைபயால் ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்ட 
வசந்தக்கால �கச்� �ரல் புத்தகத்-
�ல் த�ழ் ெமா� அச்�டப்படாதது 

த�ழ் மக்கைள புறக்க�க்கும் ெசய-
லாகும் என்றும் எடுத்துச் ெசால்��-
ருந்தனர்.   

இதற்கு ப�ல�த்த மாநகர முதல்-
வர் சந்தனலால் கருணாரட்ன, இம் 
முைற ஏப்ரல் வசந்தக்கால �கழ்ச்� 
�ரல் புத்தகம் மாநகரசைபயால் 
அச்�டப்பட�ல்ைல என்றும் அனு-
சரைணயாளர்கள் மூலம் அச்�டப்-
பட்டது என்றும் கு�ப்�ட்டேதாடு 
இ�ேமல் இவ்வாரான தவறு நைட-
ெபறாமல் பார்த்துக்ெகாள்ேவாம் 
என்று உறு�ய�த்தார்.   

நுவெர�யா மாநகரசைபக்கும் 
நகர அ��ருத்� சைபக்கும் பணம் 
ெசலுத்� அைமக்கப்பட்ட தற்கா�க 
வசந்தக்கால கைடக�ல் ெசலுத்�ய 
பணத்ைதக்கூட ேதட மு�ய�ல்-
ைலயாம்! அந்தள�ற்கு �யாபா-
ரம் நைடெபற�ல்ைலெயன கைட 
ைவத்�ருந்தவர்கள் ெத��த்தனர்.   

ஏப்ரல் வசந்தக்கால �கழ்வு 
ெதாடர்பாக ஐக்�ய மக்கள் சக்��ன் 
நுவெர�யா அைமப்பாளர் �ேனஷ் 
�ருசாந்தவுடன் ேப�ேனாம். இந்த 
நாட்ைட ஆட்� ெசய்த ஆங்�ேலயர் 

�டுமுைறைய க�ப்பதற்காக   
நுவெர�யா�ல் ஏப்ரல் மாதத்�ல் 

வசந்தக்கால. ெகாண்டாட்டத்ைத 
ஆரம்�த்தனர். (நுவெர�யா�-
லுள்ள சுற்றுலாத்துைற �னரும் 
ெபாது மக்களும் �யாபா�களும் 
வருமானம் ேதடும் மாதமாகும்.
ஆனால் இந்த மாதத்�ல் அந்த வரு-
மானம் ேதடமு�ய�ல்ைல.   

ஏப்ரல் வசந்தக்கால �கழ்வுகள் 
ஒரு த� ம�தன் வருமானத்�ற்காக 
ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்ட வசந்தக்கால 
�கழ்வுகளாக நடத்தப்பட்டுள்ளது. 
நுவெர�யா மாநகரமுதல்வர் தன்-
�ச்ைசயாக வசந்தக்கால �கழ்வுகள் 
ெதாடர்பாக ஒரு�ல மு�வுகைள 
எடுத்�ருந்தார். இதனால் மாநக-
ரசைப உறுப்�னர்களும் மாநகர 
முதல்வருக்கு முழுைமயான ஒத்-
துைழப்ைப வழங்க�ல்ைல என 
உறுப்�னர்கள் ெத��க்�ன்றனர்.' 
என்றார் இவர்.   

இந்த வருட வசந்தக்கால ெகாண்-
டாட்டங்கள் கைளகட்ட�ல்ைல 
என்றுதான் கூற ேவண்டும். வசந்-
தக்கால �கழ்ச்� ���ல் அ��க்-
கப்பட்ட �கழ்வுக�ல் கு�ைரப்பந்-
தய ேபாட்�, ��க்ெகட் ேபாட்� 
மற்றும் மலர்கண்காட்� மாத்�ரேம 
நைடெபற்றன. இ�ல் கு�ைரப்பந்-
தய ேபாட்�ையபார்பதற்கு �கவும் 
குைறந்தள�ளான மக்கேள வருைக 
தந்�ருந்தார்கள். அேதேபால நுவ-
ெர�யா �க்ேடா�யா பூங்கா�ல் 
கடந்த 17,18 ஆம் �க�க�ல் மலர் 
கண்காட்� ேபாட்� நைடெபற்-

றது. இந்த ேபாட்��லும் ெப�ய 
அள�ல் ேபாட்�யாளர்கள் கலந்-
துக்ெகாள்ள�ல்ைல.   

அங்கு காட்�க்கு ைவக்கப்பட்�-
ருந்த மலர்களும் வா�ய �ைல�ல் 
காணப்பட்டன. ஆரம்ப ைவபவத்-
�லும் ப�ச�ப்பு ைவபவத்�லும் 
23 மாநரசைப உறுப்�னர்க�ல் 
மூன்று அல்லது நான்கு உறுப்�னர்-
கள் மாத்�ரேம கலந்துக்ெகாண்ட-
னர். இதைன பார்க்கும் ெபாழுது 
மாநகர முதல்வ�ன் நடவ�க்ைகக-
ளுக்கு உறு�னர்க�ன் ஒத்துைழப்பு 
இல்ைல என்பைத அ�ய மு�ந்தது. 
எது எப்ப�யானாலும் நுவெர�யா 
சுற்றுலாத்துைற�னருக்கும் நுவெர-
�யா வர்த்தகர்கள் மற்றும் ெபாது 
மக்களுக்கும் எ�ர்பார்த்தளவு வரு-
மானம் �ைடக்க�ல்ைல. எனேவ 
எ�ர்வரும் வசந்தக்கால �கழ்வுகள் 
அைனவ�னதும் ஆேலாசைண-
கைள ெபற்று ெவற்�கரமாக நடத்-
தப்பட்ட ேவண்�யது அவ�யம். 
ஒரு நகரத்துக்குக் �ைடக்கும் ெபரு-
மளவு வருமானத்ைத இழந்து�ட 
மு�யுமா?   

ேசாைப இழந்த நுவெரலியா 
வசந்தகால நிகழ்வுகள்   

ெசன்ைன�ல் உள்ள 
இலங்ைக�ன் துைண 
உயர் ஸ்தா�கர் டாக்டர். 
�.  ெவங்கேடஷ்வ-
ரன், ெதன்�ந்�யா-
�ல் உள்ள இலங்ைக 
அக�கள் ெதாடர்பாக  
எடுக்கப்பட்ட ெதாடர் 
நடவ�க்ைககள் கு�த்து 
ஆேலா�ப்பதற்காக, 
UNHCR -  இந்�யா�ன் 
தைலைமத் தூதுவர் �ரு. 
ஆஸ்கார் முண்�யாைவச் 
சந்�த்தார்.

சர்வேதச லயன்ஸ் கழக மாவட்டம் 306 �-1 இன் ெகாட்டாஞ்ேசைன லயன்ஸ் கழகத்�ன் 48 ஆவது வருடாந்த பூர்த்� ெகாண்டாட்ட 
�கழ்வு அண்ைம�ல் ெவள்ளவத்ைத குேளாபல் டவ�ல் நைடெபற்றது. �கழ்�ல் கழகத் தைலவர் லயன் ஜத்�ன்டர் �யல்லா, லயன்சா-
ய் ெஜயராம், லயன் துைரராசா ஆ�ேயார் உைரயாற்றுவைதயும் கழக அங்கத்தவர்கைளயும் �றப்பு �ருந்�னர்கைளயும் மாவட்ட 
ஆளுநர் ராஜ்குமார் �ளக்ேகற்றுவதைனயும் படங்க�ல் காணலாம்.

பயணிகள் வருைக குைறந்ததால் 
வருமானம் இழந்த வர்த்தகர்கள்

நாட்டில் காணப்படும் பதற்றநிைல,  
எரிெபாருள் தட்டுப்பாடு, ேஹாட்டல் 
உணவு ெபாருட்கள் விைல உயர்வு 
என்பன பயணிகள் வருைகைய 
குைறத்திருக்கலாம்

நூரைளயூரான்   

மலர்க்காட்சியில் வாடிய மலர்கள்

மாநகர முதல்வர் 
சந்தனலால் கருணாரத்ன

பிரதி முதல்வர் 
யதர்சனா புத்திரசிகாமணி 

efu mgptpUj;jp> fopTg; nghUs; mfw;Wif kw;Wk; r%f Jg;guNtw;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R

efu mgptpUj;jp mjpfhurig
KjyPl;L Kd;nkhopTf;fhd miog;G (RFP)

Etnuypah nghOJNghf;F g+q;fh nraw;jpl;lk;

fpNufup 

Fsj;jpw;F 

mUfpy; ru;tNjr 

juj;jpyhd 

nghOJNghf;F 

g+q;fh 

xd;Wf;fhd 

KjyPl;Lf;F 

tha;g;G

msT : 10A-3R-28P (4.4213 Ha)

mbg;gil tUlhe;j Fj;jif thlif (,.&gh): 17>500>000/-  

gpizg; gj;jpuk; (,. &gh) : 10,000,000/-

Fj;jiff; fhyk; (tUlk;) : 30

tUlhe;j Fj;jif thlif mbg;gilapy; Etnuypahtpy; ru;tNjr juj;jpyhd nghOJNghf;F 

g+q;fh nraw;jpl;lk; xd;iw nraw;gLj;Jtjw;F cs;ehl;L my;yJ ntspehl;L tpiykDjhuu;fsplk; 

(KjyPl;lhsu;fs;/ Nkk;ghl;lhsu;fs;) ,Ue;J Kd;nkhopTfs; (RFP) Nfhug;gLfpd;wd.

• ,jw;fhf Mu;tk; fhl;Lfpd;w tpiykDjhuu;fSf;F (KjyPl;lhsu;fs;/ Nkk;ghl;lhsu;fs;) Fwpj;j 
tpguq;fs; cs;slq;fpa KjyPl;L Kd;nkhopT Nfhuy; Mtzj;ij kPsspf;fg;glhj &gh 

100>000/- njhifia (tup cl;gl) gj;juKy;iy> nrj;rpwpgha – fl;lk; 1> 6 MtJ khbapy; 

mike;Js;s efu mgptpUj;jp mjpfhurigapd; epjpg; gpupTf;F nrYj;jp> 8MtJ khbapy; 

mike;Js;s me;j mjpfhurigapd; Mjdq;fs; Kfhikj;Jt kw;Wk; Nkk;ghl;L gpuptplk; 

,Ue;J 2022 Vg;uy; khjk; 27 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022 Nk khjk; 25 Mk; jpfjp tiu thuj;jpd; 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 2.30 tiuahd fhyj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

• tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G 2022 Nk khjk; 20 Mk; jpfjp gp.g. 02.00f;F nrj;rpwpgha> fl;lk; 

1> 9MtJ khbapy; mike;Js;s efu mgptpUj;jp mjpfhurigapd; Nfl;Nghu;$lj;jpy; ,lk;ngWk;.

• mgptpUj;jp Kd;nkhopTfs; Vw;gJ 2022 [_d; khjk; 06 Mk; jpfjp gp.g. 02.00f;F KbTWk;.

• fpilf;fg;ngWk; njhopy;El;g Kd;nkhopTfs; me;jj; jUzj;jpy; jpwf;fg;gLtJ gj;juKy;iy 

“R`{Ugha” 17 MtJ khbapy; mike;Js;s> efu mgptpUj;jp> fopTg; nghUs; mfw;Wif 

kw;Wk; r%f Jg;GuNtw;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R gzpg;ghsu; ehafj;jpd; 

(njhopy;El;gk;) mYtyfj;jpy; ,lk;ngWtNjhL> mjw;fhf tpiykDjhuUf;F my;yJ mtu;jk; 

mjpfhuk; ngw;w gpujpepjp xUtUf;F gq;Nfw;f KbAk;. 

Nkyjpf 
tpguq;fSf;F 
mioAq;fs;:

gzpg;ghsu; (Mjdq;fs; Nkk;ghL)> Mjdq;fs; Nkk;ghL kw;Wk; 

Kfhikj;Jt gpupT> 

efu mgptpUj;jp mjpfhurig> 8MtJ khb>

nrj;rpwpgha fl;lk; 1> gj;juKy;iy.

njhiyNgrp ,yf;fk; : 011-2875921> 011-3611950 my;yJ 011- 2875916 - 20 

ePbg;G - 2960 - 2967> njhiyefy; 011-2875900

kpd;dQ;ry; : realestatedivisionuda@gmail.com
,izajsk; : www.uda.gov.lk

jiytu;> mikr;ruit %yk; epakpf;fg;gl;l epiyahd kjpg;gha;Tf; FO>
efu mgptpUj;jp> fopTg; nghUs; mfw;Wif kw;Wk; r%f Jg;GuNtw;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R>

17MtJ khb> “R`{Ugha” gj;juKy;iy
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கே: ேடுமையான ப�ாருளாதார 
பெருகேடிமயச் சைாளிப�-

தறோே எரிப�ாருள் ைறறும் ைரு-
ந்துேள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப 
ப�ாருடேளின் விநிகயாேத்மத மீள 
வழங்குவதறகு அடுத்த ஆறு ைா-
தங்ேளுககுள் இலங்மேககு சுைார் 
3 பில்லியன் அபைரிகே ப்டாலர் பவ-
ளிொடடு உதவி கதமவப�டும் என்று 
நீங்ேள் சர்வகதச ஊ்டேபைான்றுககுக 
கூறியிருந்தீர்ேள். இது �றறி உங்ேள் 
ேருத்து என்ன?

பதில்: நிமைமை மிகவும் மைாசைாகக் 
காணபபடுகிறது. வெளியிலும், நாட்டுக்குள் -
ளும் பல்மெறு சொல்கள் காணபபடுகின்-
றன. இந்த சொல்கள் குறித்து ்தற்வபாழுது 
கெனம் வசலுத்்தாவிட்்ால் நைது வபாரு -
ளா்தா்ரம், எதிரகாைம் ைற்றும் நிறுெனஙகள் 
யாவும் அழிமெச் சநதிக்க மெண்டி ஏற்படும். 
எனமெ, சு்ரஙகபபாம்தயின் முடிவில் சிை 
நம்பிக்மகமயப வபற அடுத்்த ஆறு மு்தல் 
ஒன்பது ைா்தஙகளுக்கு நாம் உண்மையான 
ெலிமய அனுபவிக்க மெண்டும். எனமெ, 
நாஙகள் பை ந்ெடிக்மககள் பற்றிச் சிநதிக்-
கின்மறாம். இந்த வி்யஙகமள எல்ைாம் 
வெளியி் முடியாது. நாஙகள் க்ன் ைறு -
சீ்ரமைபபு உள்ளிட்் வி்யஙகள் குறித்து 
கெனம் வசலுத்துகின்மறாம். இெற்றின் 
அடிபபம்யிமைமய சரெம்தச நாணய நிதி-
யத்துக்குச் வசல்கின்மறாம். சரெம்தச நாணய 
நிதியத்து்ன் நாம் ஒரு நல்ை புரி்தமை ஏற்-
படுத்திக் வகாண்்ால், உைக ெஙகி, ஆசிய 
அபிவிருத்தி ெஙகி ைற்றும் இரு்த்ரபபு நிதி 
ெசதிகள் ஆகியமெ மபாட்டிக்கு ெரும்.

கே: அரசியல் ஸ்திரமின்மை ொ-
டடிலும் அதன் ப�ாருளாதா-

ரத்திலும் �ாதேைான விமளவுேமள 
ஏற�டுத்துவதாே சிலர் கூறுகின்்றனர். 
நீங்ேள் இது �றறி ேருத்து பதரிவிகே 
விரும்புகிறீர்ேளா?

பதில்: சு்தநதி்ரத்திற்குப பின்னர இைஙமக 
சநதித்்த மிகக் கடினைான நிதி வநருக்கடி இது -
ொகும். இதில் ைாற்றுக்கருத்து இல்மை. 
எவொறாயினும், ஈஸ்ர ஞாயிறு ்தாக்கு்தல் -
களுக்குப பின்னர வகாவிட் வ்தாற்றிலிருநது 
மீண்டு ெ்ரவிருந்த மபாது வபாருளா்தா்ர 
வநருக்கடிமயச் சநதிக்க மெண்டி ஏற்பட்-
்து. இ்தனால் வைாத்்த உள்நாட்டு உற்பத்தி, 
சுற்றுைாத்துமற ஊ்ான ெருைானம் என்பன 
குமறெம்நது வபாருளா்தா்ரம் பாதிக்கப-
பட்்து. பின்னர முதிரச்சியம்ந்த க்ன்கள் 
இருந்தன.

எனமெ, அநநிய வசைாெணி வநருக்கடி 
ைற்றும் வ்ாைர ்தட்டுபபாடு மபான்றெற் -
றால் உண்மையில் நாம் பாதிக்கபபட்டுள்-
மளாம். இ்தமன மெத்துக் வகாண்டு அ்ரசியல் 
வசயயத் ம்தமெயில்மை. இந்த விஷயஙக -
மளப பற்றிக் கிளரச்சி வசயய மெண்்ாம் 
என்று யாரும் கூறவில்மை, ஆனால் அ்ரசி -
யல் நிச்சயைற்ற ்தன்மை ைற்றும் ஸதி்ரமின் -
மையால் மு்தலீடுகள் ெருெதிலும், சுற்று -

ைாப பயணிகளின் ெருமகமய அதிகரிக்க 
மெண்டியம்த அெசியைாகும்.

கே: இலங்மே ஜூமல ைாதம் 
பசலுத்த கவண்டிய ஒரு                                                  

பில்லியன் அபைரிகே ப்டாலர் 
ே்டமன ைறுசீரமைகே கவண்டும் 
என நீங்ேள் அண்மையில்                      
�ாராளுைன்்றத்தில் கூறியிருந்தீர்ேள்.                
அரசியல் ைறறும் கைாசைான                                                                   
ப�ாருளாதார பெருகேடிககு                 
ைத்தியில், அரசாங்ேத்துககு இந்தக 
ே்டமனத் திருபபிச் பசலுத்ேக கூடிய 
நிமலமை ோணப�டுகி்றதா அல்லது 
சர்வகதச ொணய நிதியின் உதவி 
ப�்றப�்ட கவண்டுைா?

பதில்: அந்த ஒரு பில்லியன் அவைரிக்க 
வ்ாைரகமள இபமபாது வசலுத்துெது முற்-
றிலும் சாத்தியமில்மை.

எனமெ, நாம் ைறுசீ்ரமைபபிற்கு வசல்ை 
மெண்டும், அதில் ைாற்றுக் கருத்துகளுக்கு 
இ்மில்மை. ைறுசீ்ரமைபமபச் வசயயாது, 
நிதி ைற்றும் சட்் வி்யஙகளில் க்ன் 
ஆமைாசகரகள் மூைம் அம்தச் வசயய 
மெண்டும். நாஙகள் க்மன ைறுகட்்மைக்-
கும் மபாது ைட்டுமை IMF உ்ன் மபச்சு 
ந்த்தி அது ஆ்த்ரெளிக்கும். ெைாற்றில் 
மு்தன்முமறயாக, நைது க்ன் ்தாஙக முடி -
யா்தது என்ற முடிவுக்கு சரெம்தச நாணய 
நிதியம் ெநதுள்ளது. அ்தாெது க்மன 
வசலுத்்த முடியாது.

எனமெ, மு்தலில் நாஙகள் அம்த ைறுகட் -
்மைக்க மெண்டும் என்று அெரகள் விரும்-
புகிறாரகள். அ்தன் பிறகு, அெரகள் எஙக -
ளுக்கு நிதியு்தவி அளிபபர.

கே: ொடடின் ப�ாருளாதார                                            
வீழ்ச்சிககு கைாசைான                             

ப�ாருளாதாரக போள்மேேகள 
ோரணம் என எதிர்கேடசித் தமலவர் 
சஜித் பிகரைதாச பதரிவித்துள்ளார்.                                                        
உங்ேள் �ார்மவேள் எவவாறு 
உள்ளன?

பதில்: வகாள்மக ரீதியான முடிவுகளால் 
அல்ைது அது என்னொக இருந்தாலும் 
நிமைமை சிக்கைாகியுள்ளது. வகாவிட்-19 
வ்தாற்றுமநாய இ்தற்கு மிகப வபரிய பாதிப-
பாக அமைந்தது. இ்தமன வி்வும், ்ரஷயப 
மபாரினால் ஏற்பட்் பாரிய எண்வணய உயரவு 
ைற்றும் சுற்றுைாத்துமற பாதிபபின் விமளவு-
கள் நாம் அனுபவித்து ெரும் மிகவும் கடின-
ைான சூழ்நிமைக்குப பஙகளித்்தன. எனமெ, 
எதிரக்கட்சிகள் இபமபாம்தக்கு நிமைமைமய 
ைாற்றிக் வகாள்ள முயல்கின்றன.

கே: ஜனாதி�திககு எதிராே 
ெம்பிகமேயில்லாப பிகரர-

மணமய போண்டுவர எதிர்கேடசி-
ேள் கைறபோண்்ட முயறசிமய நீங்ேள் 
எவவாறு �ார்ககிறீர்ேள்?

பதில்: அடிபபம்யில், இந்த மந்ரத்தில் 
ம்தசநைமனப பாரக்காைல், ்தஙகள் அ்ரசியல் 
ஆ்தாயத்திற்காக மீண்டும் ொயபமபப பயன்-
படுத்்த முயற்சிக்கின்றனர. இது அ்ரசியல் 
வசயெ்தற்கான மந்ரம் அல்ை என்று நிமனக் -
கிமறன்.

முழு இைஙமக சமூகத்திற்கும் இது 
மிகவும் கடினைான காைம். இருபபினும், 
எதிரக்கட்சிகள் அம்தச் வசயய விரும்பி -
னால், அெரகள் பா்ராளுைன்றத்தில் ்தஙகளி -
்ம் உள்ள எண்ணிக்மகமயக் காட்்ட்டும். 
பா்ராளுைன்றத்தில் அத்்தமகய முயற்சிமய 
முறியடிபப்தற்கான எண்ணிக்மக எஙகளி -
்ம் உள்ளது என்பதில் நாஙகள் உறுதியாக 
உள்மளாம்.

கே: ஜனாதி�திமய �தவி வில-
குைாறு கோரி ே்டந்த இரண்டு 

வாரங்ேளாே ொடு தழுவிய ரீதியில் 
ைகேள் பதா்டர் க�ாராட்டங்ேமள 
ெ்டத்தி வருகின்்றனர். நீங்ேள் இது 
�றறி ேருத்து பதரிவிகே விரும்புகி-
றீர்ேளா?

பதில்: இது நம் நாட்டிற்கு ைட்டுைான 
சூழ்நிமை அல்ை. ்தற்மபாது பை நாடுகள் 
வகாவிட்-19 மநாயால் பாதிக்கபபட்டுள்ளன. 
பாகிஸ்தானில் என்ன ந்ந்தது என்பம்த 
நீஙகள் பாரக்கைாம்.

பை நாடுகள் வகாவிட்-19 இற்கு பிநதிய 
நிமைமை ைற்றும் அம்தத் வ்தா்ரநது ஏற்-
பட்் உக்ம்ரனியப மபாரினால் பாதிக்கப-
பட்டுள்ளன. எண்வணய விமை, சுற்றுைா 
ைற்றும் அமனத்து விநிமயாகச் சஙகிலிமய-
யும் பாதித்துள்ளது.

எத்்தமகய தீரமெ விரும்பினாலும் அது 
இைஙமக அ்ரசியைமைபபுக்கு அமைொ-
கமெ இருக்க மெண்டும்.

இலங்கை ம�ோச�ோன ப�ோருளோதோரப் 
பிரச்சி்னக்கு முகைம் பகைோடுத்துள்-
ளதோகைக் கூறப்�டுகினறது. ஆனோல் 

ப�ோருளோதோரப் பிரச்சி்ன உள்ள நோடுகைளில் 
சோதோரண�ோகை கைோணப்�டும் விடயஙகைள் பதோடர் -
�ோகை தகைவல்கை்ள மகைடகைவும் கைோணவும் முடி-
யவில்்ல. எரிப�ோருளுக்கைோகை வரி்சயில் 
நிற்கும் ம�ோது �ரண�்டநத ந�ர்கைளின எண் -
ணிக்்கை ஏழு என ஊடகை அறிக்்கைகைள் பதரி -
விக்கினறன. சிஙகைள-_தமிழ் புதுவருடத்தில் கிரோ-
�ஙகைளுக்குச் பசனறு திரும்பி வரும் வழியில், 
அதிமவகைப் �ோ்தயில் கைளனிகை�வுக்கு அருகைோ -
்�யில் வி�த்பதோனறு இடம்ப�ற்றுள்ளமதோடு 
அஙகு ஒனறுடன ஒனறு ம�ோதிய வோகைனஙகை-
ளின எண்ணிக்்கை 10 ஆகும்.

பிரச்சி்னக்கு முகைம் பகைோடுத்துள்ள நோடுகை-
ளில் இடம்ப�றும் சம்�வஙகைள் �ற்றி அறிக் -
்கையிடப்�டடுள்ள விதம் �ற்றி ஞோ�கைப்�டுத்த 
மவண்டும். ரஷயோ, கிரீஸ் �ற்றும் கைம்ம�ோடியோ 
ம�ோனற நோடுகைளில் கைோணப்�டட நி்ல்�்ய 
�றநது விடவில்்ல. அரிசிப் �ஙகீடடு அட்ட, 
�ோண் ம�ோனறவற்றுக்கு அநநோடடு �க்கைள் 

பகைஞ்சும் விதத்்த சர்வமதச ஊடகைஙகைள் 
கைோடசிப்�டுத்தியிருநதன.

உணவுத் தடடுப்�ோடு, சுகைோதோரப் பிரச்சி்ன, 
வஙகிகைளுக்கைோன த்ட கைோரண�ோகை �க்கைள் 
மகைோ�முற்று வீதியில் இறஙகிய சம்�வஙகைள் அதி-
கை�ோகை பசய்திகைளோகை பவளிவநதன. இலங்கை 
�க்கைள் மவண்டுவது எரிப�ோருள், மினசோரம் 
�ற்றும் ச்�யல் எரிவோயு ம�ோனற அடிப்�-
்டத் மத்வகைள் என�்த இஙகு குறிப்பிடடோகை 
மவண்டும். உணவுப் ப�ோருடகைளின வி்ல அதி-
கைரித்து, தடடுப்�ோடு கைோணப்�டட ம�ோதிலும் வோடிக்-
்கையோளர்கைள் உணவு விற்�்ன நி்லயஙகை-
ளுக்கு முனனோல் வரி்சயில் நிற்கைவில்்ல. 
அரிசிக்கைோன வரி்சயில் �ரணஙகைள் நிகைழ-
வில்்ல என�்தயும் சுடடிக்கைோடட மவண்டும். 
நோடடு �க்கைள் நடுத்தர வரு�ோன �டடத்திற்கு 
வநதுள்ளமதோடு அரசியல்வோதிகைள் இனனும் 
ஏ்ழ நோடு எனற �டடத்திமலமய உள்ளோர்கைள். 
இநத அடிப்�்டயோன �னநி்லயிலிருநது 
விடு�டும் வ்ர நோடடின ப�ோருளோதோரத்துக்கு 
நி்லயோன தன்� இல்்ல.

வலுசக்தி து்றயில் வழஙகைல் கு்றநதுள்-
ள்� ம�ோச�ோன �ோதிப்�ோகும். எரிப�ோருள், 

எரிவோயு, மினசோரம் ம�ோனறவற்்ற மகைள்-
விக்கு ஏற்றவோறு வழஙகுவதில் அரசோஙகைம் 
மதோல்விய்டநதுள்ளமதோடு, எரிப�ோருள் நிரப்-
பும் நி்லயஙகைளுக்கு அருகில் இனனும் கியூ 
வரி்ச கைோணப்�டுகினறது. வீடடுப் �ோவ்னக் -
கைோன எரிவோயு விநிமயோகைமும் �ோதிக்கைப்�டடுள் -
ளது. அதுவும் தீர்க்கைப்�டோத ஒரு சிக்கைலோகும். 
வரடசி, எரிப�ோருள் தடடுப்�ோடு மின உற்�த்-
திக்கு த்டயோகைவுள்ளது . 24 �ணித்தியோல 
மினசோர விநிமயோகைம் இல்்ல. இ்வ நடுத்தர 
வரு�ோனமு்டய நோடடு �க்கைள் முகைம்பகைோ -
டுத்துள்ள பிரச்சி்னகைளின அ்டயோளஙகைள் 
எனறு குறிப்பிட மவண்டியுள்ளது.

இ்தத் தவிர ம�லும் �ல அத்தியோவசிய-
�ோன ப�ோருடகைள் வர்த்தகை நி்லயஙகைளில் 
இல்்ல. �ோல்�ோ தடடுப்�ோடு ம�ோச�ோன பிரச்சி -
்னயோகும். ்�சூர் �ருப்பு, �ோசிப் �யறு,ப�ரி -
யபவஙகைோயம், சீனி உள்ளிடட ப�ோருடகைளுக்கு 
தடடுப்�ோடு நிலவுகினறது. உணவுப் ப�ோருடகை-
ளின வி்ல அதிகைரித்துள்ளது. வி்ல அதிகைரித்-
திருநதோலும் விற்�்ன கு்றயவில்்ல என�-
மதோடு, அத்தியோவசிய ப�ோருடகைளின தடடுப்�ோடு 
அனறோட வர்த்தகைத்துக்கு �ோதிப்்� ஏற்�டுத்திய 

நி்ல்� என வர்த்தகைர்கைள் பதரிவிக்கினறோர் -
கைள். வி்ல அதிகைரிப்பு சோதோரண �க்கை்ள 
�ோதிப்புக்கு உள்ளோக்கைவில்்ல என அதன 
மூலம் ஒரும�ோதும் பதரிவிக்கைப்�டவில்்ல.

திறநத ப�ோருளோதோரத்்த அறிமுகைம் பசய்து 
ம�ோடடி சந்த அ்�ப்பில் கைோணப்�டட நியதி-
கை்ள கைருத்தில் பகைோள்ளோது முடிவுகை்ள எடுத்த-
தன வி்ளவு பதரிகினறது. நோனகை்ர தசோப்த 
கைோலம் வரி்சகைள் கைோணப்�டவில்்ல. தடடுப்�ோடு 
நிலவவில்்ல. உள்ளூர் உற்�த்தி ம�ோது�ோனளவு 
இல்லோத ம�ோது இறக்கு�தி பசய்யப்�டடது. நிதிப் 
பிரச்சி்னயில் அநநிய பசலோவணி தடடுப்�ோடு 
ஏற்�டட மவ்ளயில் மகைள்வி்ய கைடடுப்�டுத்தி, 
ப�ோருளோதோரத்்த ச�நி்லப்�டுத்த முயற்சி 
பசய்த அரசோஙகைம் �ோரிய பிரச்சி்ன்ய ஏற்�-
டுத்திக் பகைோண்டது. அது ப�ரும் தவறோகும்.

நடுத்தர வரு�ோன சமூகைம் சிக்கைலோன மத்வ-
கைளுடனோனது. நடுத்தர வரு�ோனம் பகைோண்ட 
நோடடில் �ோவ்னயோளர்கை்ள திருப்திப்�டுத் -
துவது மவறோகை கைருத மவண்டிய விடய�ோகும். 
அனறோட இருப்்� த்ட பசய்யும் முடிவு 
ப�ோருத்த�ற்றதோவமதோடு மீண்டும் �்ழய 
வறிய சமூகைத்திற்குள் தள்ளுவது ப�ோருத்த�ற்-

றது என புரிநது பகைோள்ள மவண்டும். 'ஒடடுப் 
ம�ோடும்' தீர்்வ நோடுகினற அதிகைோரிகைள் அர -
சோஙகைத்துக்கு ஏற்�டுத்திய அழுத்தம் இறுதி-
யில் ஏற்�டுத்திய வி்ளவு நல்ல �ோட�ோகும். 
அவசர நி்ல்�்ய முகைோ்�த்துவம் பசய்து 
வர்த்தகை சந்த ப�ோருளோதோரத்்த ம�லும் 
பசயல்�டுத்த முயற்சி பசய்வதன மூலம் ப�ோரு -
ளோதோர பிரச்சி்ன்ய கைடடுப்�டுத்த வோய்ப்பு 
இருக்கும் ம�ோது, அத்ன அரசியல் பிரச்சி்ன 
வ்ர பகைோண்டு பசனறது துரதிர்ஷட�ோன விட -
ய�ோகும். அரசியல்வோதிகைளும் �ற்றும் அதிகைோ -
ரிகைளும் சமூகைத்்தப் �ற்றிய புரிநதுணர்வுடன 
முடிவுகை்ள எடுக்கை மவண்டியது அவசியம். 
வலுசக்தி முக்கிய மத்வயோகும். அபிவிருத்தி 
அ்டநத சமூகைத்திற்கு இருக்கை மவண்டிய 
மத்வகை்ள அறிய தோ�தம் மத்வயில்்ல. 
சந்த சுதநதிரம் இல்லோத சமூகை�ோகை இல்லோத 
�்ழய யுகைத்திற்கு நு்ழவதற்கு இநநோடடு 
�ோவ்னயோளர்கைள் தயோர் இல்்ல என�்த 
நோட்ட புதிதோக்கை நி்னக்கினற அரசியல்வோதி -
கைள் புரிநது பகைோள்ள மவண்டியுள்ளது.

தமிழில்: வீ.ஆர்.வயலட ...

ப�ாருளாதார சிகேமல அரசியல் பிரச்சிமன
வமர போண்டு பசன்்றது துரதிர்்ஷ்டம் நிம்றந்தது

மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

ைலரும் யுேத்திறகு 
புதியகதார் வடிவம்

எத்தகைய
தீர்வென்றாலும்,
அது இலஙகை
அரசியலகைப்புக்கு
அகைவெறாைவவெ
இருக்ை வவெண்டும்

நிதியமைச்சர் அலி சபரி  க�டடி

ப�ாருளாதார பெருகேடியிலிருந்து
ொடம்ட மீட�தறகு �ல்கவறு
ெ்டவடிகமேேள்; அடுத்த ஆறு முதல்
ஒன்�து ைாதங்ேளுககு ொம்
உண்மையான வலிமய
அனு�விகே கவண்டும்

அவர்ேள் �ாராளுைன்்றத்தில்
தங்ேளி்டம் உள்ள எண்ணி 

கமேமயக ோட்டடடும்.
அவர்ேளது முயறசிமய
முறியடிப�தறோன எண்ணிகமே 
எங்ேளி்டம் உள்ளது

எதிரணியினர அரசியல் ஆ்தறாயம்
வ்தடுவெ்தறைறான வேரம் இதுவெல்ல!

தறப�ாழுது எதிர்போண்டுள்ள ப�ாருளாதார
பெருகேடி நிமலமையிலிருந்து ொடம்ட மீட�தறகு 
�ல்கவறு ெ்டவடிகமேேள் கைறபோள்ளப�டடிருப�தாே 

நிதி அமைச்சர் அலி சபரி, எைககு வழங்கிய க�டடியின் 
க�ாது பதரிவித்தார். அரசியல்

ரங்கம்
அர்ஜூன்
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 சிந்தனை

 சிந்தனை

ukohd;   

ukohd;   

ukohd;ukohd;

ரமழான் மாதத்�ல் அைமந்�ருக்கும் 
ைலலதுல் கத்ைர அைடந்து ெகாள்வதற்-
காக ந� (ஸல்) அவர்கள் முன்ெனடுத்த 
முயற்�க�ல் இஃ�காப் முக்�ய இடத்-
ைதப் ெபற்றுள்ளன. இது ெதாடர்�ல் 
ஆ�ஷா (ர�) அவர்கள் கு�ப்�டும் 
ேபாது, ந� (ஸல்) அவர்கள் மர�க்-
கும் வைரயும் ஒவ்ெவாரு ரமழா�ன் 
இறு�ப் பத்து நாட்க�லும் இஃ�காப் 
இருந்து வந்தார்கள். �ன்னர் அவர்-
களது மைன�யர் இஃ�காப் இருந்த-
னர்' (ஆதாரம்: புகா�, முஸ்�ம்) என்-
றுள்ளார்கள். 

அதன்ப� ைலலதுல் கத்ருக்காக 
ந� (ஸல்) அவர்கள் எவ்வளவு தூரம் 
முயற்� ெசய்துள்ளார்கள் என்பது 
ெத�வா�ன்றது. அவர்களது முயற்�-
யும் வ�காட்டலும் முழு முஸ்�ம் சமூ-
கத்�ற்குேம முன்மா��யாக உள்ளன.

அந்த வைக�ல் இஃ�காப் கு�த்து 
இமாம் இப்னு ஹஸ்ம் (ரஹ்) அவர்கள் 
அ�த்துள்ள �ளக்கத்�ல், பக�லும், 
இர�லும் கு�த்த ஒரு ேநர காலப்ப-
கு��ல் அல்லாஹ்ைவ ெநருங்குதல் 
என்ற எண்ணத்ேதாடு பள்�சாவ�ல் 
த�த்�ருத்தைல கு�க்கும்' என்றுள்-
ளார். அத்ேதாடு ேவறுபல இஸ்லா-
�ய அ�ஞர்களும் இஃ�காப் கு�த்து 
�ளக்கங்கள் அ�த்துள்ளனர். 

இஃ�காப் என்பது உள்ளத்ைதத் 

தூய்ைமப்படுத்துதல், அல்லாஹ்ைவ  
ேநாக்� ெநருங்குதல், முழுைமயாக 
அவனுக்ெகன்ேற ஒதுங்குதல், உலக 
�டயங்கைள �ட்டு �ல� அல்லாஹ்-
�ன் பாசைற�ல் வாழ்தல், அவைன 
வ�ப்படுவ�ல் முழு ேநரத்ைதயும் 
ெசல�டுதல் ேபான்ற உய�ய எ�ர்-
பார்ப்புக்கைளத் தன்னகத்ேத ெகாண்-
டுள்ளது.  இது ந� வ�முைறக�ல் 
ஒன்றாக இருக்�ன்ற அேதேநரம் ஒரு 
ஸ�ன்னாவாகவும் உள்ளது. இது இஸ்-
லாத்துக்கு முற்பட்ட சமூகங்க�டமும் 
காணப்பட்ட ஒரு வணக்க வ�பாடா-
கும்.  இதைன அல் குர்ஆன் ஸ�ரா 
பகரா�ல் கு�ப்�ட்�ருக்�ன்றது. கு�ப்-
பாக இப்றா�ம் (அைல), இஸ்மா-
�ல் (அைல) ேபான்ேறார் இதைனக் 
கைட��த்து வந்துள்ளனர். இவ்வ-
ணக்க வ�பாட்�ல் ஈடுபடவும் அதைன 
�ைறேவற்றவும் ந� (ஸல்) அவர்கள் 
ெத�வான வைரயைறகைளக் காட்-
�த்தந்துள்ளார்கள். ஆகேவ ைலலதுல் 
கத்ைர அைடந்து ெகாள்ளெவன 
ந� (ஸல்) அவர்கள் முக்�யத்துவம் 
அ�த்து ைகயாண்ட இஃ�காப் வ�-
பாட்�ன் மூலமும் நாமும் பயனைடந்து 
ெகாள்ள முயற்�ப்ேபாம்.

இஃதிகாபின் முக்கியத்துவம் 

மர்�ன் ம�க்கார்  ...
கூ�ய இரண்டு தடைவக�லும் அந்த அமர்வுகள் ெபாது-
மக்களுக்கு �ருப்� அ�க்கக்கூ�யதாக அைமய�ல்ைல. 
ஒருவைர ஒருவர் குற்றம் சாட்டுவைதத் த�ர மக்க�ன் 
எ�ர்பார்ப்புகைள �ைறேவற்று�ன்ற மா��யாக அைவ 
இல்ைல. தாம் எவ்வாறு எவ்வளவு �ைர�ல் �க்கல்க-
��ருந்து �ண்டு வருேவாம் என்பதும் சகஜ�ைலக்கு 
நாடு என்று �ரும்பும் என்பதுேம மக்கள் எ�ர்பார்ப்பாக 
இருக்ைக�ல், பாராளுமன்றத்�ல் நாட்கள் இழுத்த�க்கப்-
படும்ேபாது ேபாராட்டங்கள் வன்முைறயாக வ�ெவடுக்-
கக் கூ�ய வாய்ப்புகள் அ�க�க்க மு�யும். 
ரம்புக்கைன ேபாராட்டத்ைதப் ேபால சம்பவங்கள் ேமலும் 
�கழா�ருப்பைத உறு�ப்படுத்துவது அர�ன் ைகக�ல் 
மாத்�ர�ன்� எ�ர்க்கட்�க�டமும் இப்ெபாறுப்பு 
உள்ளது. கட்�கள் ��ல் எண்ெணய் வார்க்கக்கூடாது. 
இத்தைகய சம்பவங்கள் ேமலும் �கழ்வைத ஊக்கப்படுத்-
துவதாகவும் இருக்கக்கூடாது. இப் ெபாருளாதார ச�வுக்கு 
இலங்ைகைய ஆண்ட அைனத்து கட்�களும் ெபாறுப்-
ேபற்க ேவண்டும். இவ்வாறு ஒரு பரந்த பார்ைவைய கட்-
�கள் ெகாண்டால் மாத்�ரேம எ�ர்காலத்�ல் உண்ைம-
யான நல்லாட்�ைய உருவாக்கக் கூ�யதாக இருக்கும். 
இவ்வளவு காலமும் பய�த்த பாைத எவ்வாெறல்லா 
தவறானதாக அைமந்�ருந்தது என்பைத நுணுக்கமாகப் 
பார்த்துக் ெகாண்�ருக்காமல் இப் பூஜ்�யத்��ருந்து, 
பு�ய அர�யல் �ந்தைனயுடனும், இனவாத, மதவாத 
�ந்தைனகளுக்கு அப்பாலும் ஒரு ஆழமானதும். ஸ்�ர-
மானதுமான ெபாருளாதாரத்ைத நாட்�ல் எவ்வாறு கட்� 
எழுப்புவது என்பது ெதாடர்பான �வாதங்கள் பரவலாக 
நைடெபற ேவண்�யது அவ�யம். ஏென�ல் தற்ேபா-
ைதய �வாதங்கள் இன்ைறய ெநருக்க� சூழைல அக்கு-
ேவறு ஆ�ேவறாகப் ��த்துப் பார்ப்பைத ைமயமாகக் 
ெகாண்�ருக்�ன்றனேவ த�ர, எ�ர்கால இலங்ைகைய 
முன்�றுத்துவதாக இல்ைல. நாட்�ன் உடன�ப் �ரச்�-
ைனகைள எவ்வாறு �ர்க்கலாம் என்பைதயும் கூடேவ 
பு�ய ெபாருளாதாரக் கட்டைமப்புகைள எவ்வாறு அைமப்-
பெதன்ப�லும் அ�க கவனம் ெசலுத்த ேவண்�ய காலம் 
இது. 
பாராளுமன்றம் �ரச்�ைன�ல் அடுத்ததாக என்ன 
ெசய்யப் ேபா�றெதன்பது ஒரு புற�ருக்க நாட்�ன் 
பல பகு�க�ல் நைடெபறும் ��ப் ேபாராட்டங்களும் 
வன்முைற வ�ெவடுக்கக் கூ�ய வாய்ப்புகள் காணப்படு-
�ன்றன. ஏற்கனேவ துப்பாக்�ச் சூட்�ல் ஒருவர் உ��ழந்-
துள்ளார். �ஷ�கள் புகுந்து �ைளயா�னால் ஏைனய 
சமாதான எ�ர்ப்புப் ேபாராட்டங்களும் வன்முைற வ�-
ெவடுக்கலாம். பலர் இந்த எ�ர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்க�ல் 
உணர்வு ��யாகப் பங்ெகடுக்காமல் ஒரு ெபாழுது ேபாக்-
கல்லது க�யாட்ட மன�ைல�ல் கலந்து ெகாள்வைத-
யும் காண மு��றது. கா� முகத்�டல் ெதாடர் ேபாராட்டத்-
�ல் இம் மன�ைலைய காணலாம். 
ஆனால் �ச்சயமாக இது க�யாட்டத்துக்கான அர�யல் 
களம் அல்ல. அர�யல் கட்�களும் மக்களும் �ந்�க்-
கேவண்�யது, இந்த ெநருக்க���ருந்து ஒன்றுபட்ட 
��யாக நாம் �ண்ெடழுவது எப்ப� என்பதாகேவ இருக்க 
ேவண்டும். ேத�ய ேப�ட�ன்ேபாது �த்�யாசங்கைள 
மறந்து ஒன்�ைணவதும் �ன்னர் பைழய �ைலக்குத் 
�ரும்� அர�யல் ெசய்வதும் ஜனநாயக நாடுக�ல் 
காணப்படும் ஒரு ெபாதுப்பண்பு. அைத இப்ேபாது நாம் 
ைக�ட்டு சுயலாபம் ேதடுவ�ல் ஈடுபடலாகாது. ஒவ்-
ெவாருவரும் �ரச்�ைன�ன் உண்ைமயான ஆழத்ைத 
பு�ந்துெகாள்ள முயற்�க்க ேவண்டும். அதற்ேகற்றப� 
ஒவ்ெவாருவரும் தம்ைம மாற்�க் ெகாள்ள ேவண்டும். 
இரண்டாம் உலகப் ேபா�ன்ேபாது இடுப்புப் பட்�ைய 
இறுக்�க் ெகாள்ளுங்கள் என்று �ட்லர் முேசா��-
�டம் ெசான்னதாகச் ெசால்வார்கள். த�ர்க்க மு�யாத 
ேத�ய ெநருக்க�ெயான்�ன்ேபாது ெநருக்க� �ைலக்கு 
ஏற்ப தமது ேதைவகைள குைறத்துக் ெகாள்வது அல்லது 
மாற்று வ�களுக்குச் ெசல்வது ெவட்கக் ேகடான �ஷய-
மல்ல. �கவும் இயல்பானது. ேத�ய ெகா�க்கு எழுந்து 
�ன்று ம�யாைத ெசய்வதற்கு ஒப்பான ஒரு கா�யேம, 
ெநருக்க� �ைலேயாடு பய�த்து அ�ல் இருந்து ெவ�-
வரும் வைர தம்ைம சூழ்�ைலகளுக்கு ஏற்றமா�� அத-
னுடன் ெபாருந்�ப் ேபாவதுமாகும்.

ேதசிய 
ெநருக்கடிக்கான
ேபாராட்டம்...

எங்கள் கருத்து...

குருநாகல் நகர் ஐெடக் இஸ்லா�ய வர்த்தக சங்கத்�ன் ஏற்பாட்�ல் ேநான்பு �றக்கும் இப்தார் �ேசட �கழ்வு குருநாகல் அல் ஜா�உல் அஸ்ஹர் பசார் பள்�வாச�ல் இஸ்லா�ய வர்த்தக சங்கத்�ன் தைலவர் எம். ைவ. எம். �யாஸ் தைலைம�ல் இடம்ெபற்றது. �ழ்�ல் 
வர்த்தக சங்கத்�ன் ெசயலாளர் எம். ச�ப், உத� ெசயலாளர் எம். ஸ�ர், ெபாருளாளர் ஏ.எம். இர்பான், உத�ப் ெபாருளாளர் ஏ.ஏ.எம். அஸாம் உள்�ட்ட சங்கத்�ன் �ரதான ெசயற்குழு உறுப்�னர்கள், பள்�வாசல் �ர்வா�கள், உலமாக்கள் என முக்�ய �ரமுகர்கள் கலந்து 
ெகாண்டனர்.  இதன்ேபாது 1500 ேபருக்கும் அ�க எண்�க்ைக�லான ேநான்பா�கள் கலந்து ெகாண்டு �றப்�த்தனர்.   படங்கள் மாவத்தகம �னகரன் �ருபர்  

ஒன்�ைணந்து �ர்வு காண்பேத ஆேராக்�யம்  
�ரதமர் ம�ந்த ராஜபக்ஷ ஜனா�ப-

�யாக இருந்த காலத்�ல் 30 வருடம் 
இந்த நாட்�ல் யுத்தம் புைரேயா�-
ேபா�ருந்த்து. அந்த தருணத்�ல் 
அைனவரும் இலங்ைக வாழ் மக்க-
ளாக இருந்தாலும் ஒருவைர ஒருவர், 
ஒரு இனத்ைத பார்த்து இன்ெனாரு 
இனம் ஏேதா ஒரு �தத்�ல் உள�-
யல் ��யாக ஒரு அச்ச உணர்ைவ 
ெகாண்�ருந்தெதன்பது உன்ைம. 
தங்கள் ெசாந்த இடங்களுக்கு கூட 
ெசல்ல மு�யாத சூழல் இருந்தது. 
அந்த கஷ்டமான சூழ்�ைல��ருந்து 
இலங்ைகைய �ட்டது மட்டுமல்-
லாது நாட்�ல் இனங்களுக்�ைட�ல் 
பைகைம உணர்வுகைள �க்�,ப-
யத்ைத ேபாக்� இலங்ைகயர்களாக 
ஒரு தாய் மக்களாக வாழ்வதற்கான 
மன�ல் ஒரு சக்�ைய ஏற்படுத்�ய 
முன்னாள் ஜனா�ப�யும் தற்ேபா-

ைதய �ரதமருமான ம�ந்த ராஜபக்ஷ 
ஆவாெரன சர்வேதச இந்து மத �டத்-
�ன் ெசயலாளர் கலா�� �வ � இரா-
மசந்�ர குருக்கள் பாபு சர்மா ெத��த்-
துள்ளார்.  அவர் ெதாடர்ந்தும் கருத்து 
ெத��க்ைக�ல்,   

 தற்ேபாது மக்கள் ெபாருளாதார 
ெநருக்க��ல் சுைம தாங்க மு�யா-
மல் இருப்பைத எல்ேலாரும் கண்-
கூடாக பார்ப்பது மட்டுமல்ல அனு-
ப�த்தும் வரு�ன்றார்கள்.இைத 
ஜனா�ப�யும் �ரதமரும் உணர்ந்�-
ருக்�ன்றார்கள். 

அந்த வைக�ல் �ண்டும் மக்கள் 
�ச்சயமாக தம் வாழ்�ல் வளமான 
வாழ்ைவ ெபறுவார்கெளன்ப�ல் 
மக்கள் எள்ளளவும் சந்ேதகம் ெகாள்-
ளேதைவ�ல்ைல. இக் கஷ்டங்-
கைள எவ்வாறு மு�ய�த்து சுமுக-
மான �ைலக்கு ெகாண்டு ெசல்ல 

ேவண்டும், இந்த  �ரச்�ைனக்கு 
�ர்வு காண ேவண்டும் என்ப�ல் 
�ரதமர் அவருக்கு ஏைனய அர�ய 
கட்��னர் பலரும் ேவண்டுேகாள் 
�டுத்துள்ளனர். எனேவ �ரதமர் 
ம�ந்த ராஜபக்ஷ இதற்கு தகுந்த நட-
வ�க்ைக எடுப்பதற்கும் இலங்ைகயர்-
களா�ய நாங்கள் ஒத்துைழத்து இைற 
ஆ�யுடன் நாட்�ன் ெபாருளாதார 
�ரச்�ைன�ல் இருந்து மக்கைள காப்-
பாற்� சுமுகமான வாழ்�ற்கு வ�-
வகுத்து ெகாடுக்ககூ�ய வல்லைம 
�ரதமர் ம�ந்த ராஜபக்ஷவுக்குண்டு. 
அத்துடன் இந்த வளமான வாழ்வுக்கு 
ஜனா�ப��ன் பங்க�ப்பும் �ச்சய-
மாக இருக்கும் என்ப�ல் சந்ேதகம் 
இல்ைலெயன சர்வேதச இந்து மத 
�டத்�ன் ெசயலாளர் கலா�� �வ 
� இராமசந்�ர குருக்கள் பாபு சர்மா 
ெத��த்துள்ளார்.  

ெநருக்க���ருந்து நாட்ைட �ட்பார்  

எ�ர்க்கட்�த் 
தைலவர் பாராளு-
மன்றத்�ல் உைர-
யாற்றுவது ஊட-
கங்களுக்காகேவ 
என ஆளும் கட்-
��ன் �ரதம 
ெ க ா ற ட ா வு ம் 
ெ ப ா து ம க் க ள் 

பாதுகாப்பு அைமச்சருமான �ரசன்ன 
ரணதுங்க பாராளுமன்றத்�ல் (22) 
ெத��த்தார். 

எ�ர்க்கட்�த் தைலவைர �கழ்ச்� 
�ரலுக்கைமவாக உைரயாற்றுமாறு 
கூறுங்கள். 

இவர் ஊடகங்களுக்காகேவ உைர-
யாற்று�றார்.    ஊடக கலந்துைரயா-
டைல நடத்� அ�ல் உங்கள் கருத்-
துக்கைள ெத��யுங்கள் என்றும் 
கு�ப்�ட்டார். 

எதிர்க்கட்சித் தைலவர் 
ஊடகங்களுக்காகேவ   
பாராளுமன்றில் உைர

ஒன்�ைணந்து �ர்வு காண்பேத ஆேராக்�யம்
‘புய�ல் �க்�யுள்ள கப்பைல �ட்க முைன-

யாமல் ேகப்டன் �தான ேகாபத்தால் கப்பைல 
மூழ்க�க்க �ைனக்கா�ர்கள். ஜனா�ப�யுடன் 
�ரச்�ைனகள் இருக்கலாம் ஆனால் அவற்ைற 
காட்ட ேவண்�ய ேநரம் இதுவல்ல. நாம் ஒன்-
�ைணந்து நாட்ைட �ட்கேவண்டும்’என �� 
அைமச்சர் ஜனா�ப� சட்டத்தர� அ� சப்� 
ெத��த்துள்ளார்.  

காெணா�யூடாக ஊடக�யலாளர்க�ன் 
ேகள்�களுக்கு ப�ல�க்கும் ேபாேத ��ய-
ைமச்சர் இவ்வாறு ெத��த்தார்.  

அவர் ெதாடர்ந்தும் கருத்து ெத��க்ைக-
�ல்,  

‘நாங்கள் பய�க்கும் கப்பல் ��ெரன 
நடுக்கட�ல் ைவத்து புய�ல் �க்�யுள்ளது. 
�ங்கள் அந்த கப்ப�ன் ேகப்டனுடன் ேகாபம் 
என்றால் உடேன அந்த கப்பைல மூழ்க�ப்-

பதற்கு முயற்�க்க ேவண்டாம். அவ்வாறு 
ெசய்தால் நாமும் ��ல் மூழ்� இறந்து�டு-
ேவாம். கப்ப�ல் பய�க்கும் அைனவைரயும் 
ஒன்�ைணத்து ெமதுவாக அந்த கப்பைல பாது-
காப்பாக கைரக்கு ெகாண்டுவர ேவண்டும். 
அதன் �றேக ேகப்டனுடனான �ரச்�ைனக்கு 
�ர்வு காண ேவண்டும்”  

‘இது ேபாலேவ தற்ேபாது நமது நாட்�லும் 
�ரச்�ைன உருெவடுத்துள்ளது. ஜனா�ப�-
யுடன் �ரச்�ைனகள் இருக்கலாம் ஆனால் 
அவற்ைற காட்ட ேவண்�ய ேநரம் இதுவல்ல, 
இது ப�வாங்கும் ேநரமல்ல. 

இப்ேபாது நாம் அைனவரும் ஒன்�ைணந்து 
ெபாருளாதார ெநருக்க�க்குள் �க்�யுள்ள 
நமது நாட்ைட �ட்ெடடுக்க ேபாராடுேவா-
ெமன்று �� அைமச்சர் அ� சப்� ேமலும் 
கு�ப்�ட்டுள்ளார்.

நாடு ெநருக்க�க்குள் என்பது உண்ைம, அதற்காக  

பிரதமர் மஹிந்த மீது மக்கள் அதீத நம்பிக்ைக  

ெகப்டனுடன் ேகாபம் எனில்  
கப்பைலேய மூழ்கடிப்பதா?  

IMF ஒத்துைழப்பு ேபச்சு...
நாட்�ன் தற்ேபாைதய �ைலைம ெதாடர்�ல் 

அவர்கள் மத்��ல் �றந்த பு�தல் காணப்படுவதா-
கவும் அைமச்சர் ெத��த்துள்ளார்.   

அெம�க்கா�ன் வா�ங்டன் நக��ருந்து சூம் 
ெதா�ல்நுட்பம் மூலம் நடத்தப்பட்ட ஊடக சந்�ப்-
�ன் ேபாேத அவர் இவ்வாறு ெத��த்துள்ளார்.   

ேமற்ப� ஊடக மாநாட்�ல் ெதாடர்ந்தும் கருத்துத் 
ெத��த்த அைமச்சர் அ� சப்�,   

சர்வேதச நாணய ��யத்�ன் �ர���களுடன் 
பல மட்ட ேபச்சுவார்த்ைதகைள நடத்�யுள்ளதாக 
ெத��த்துள்ள அவர் சர்வேதச நாணய ��யத்-
�ன் நான்காவது சரத்துக்கு இணங்க கு�ப்�டப்-
பட்டுள்ள ப�ந்துைர�ன்ப� இலங்ைகக்கு கடன் 
வழங்கக் கூ�ய வாய்ப்புகள் �ைடயாெதன ஏற்க-
னேவ �ர்மா�த்�ருந்தேபாதும் அது ெதாடர்�ல் 
�ர்க்கமான ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தப்பட்டு �ன்னர் 
கடன் வழங்குவதற்கான வாய்ப்பு மற்றும் பு�தாக 
ெபற்றுக்ெகாள்ளக்கூ�ய கடைன �ளச் ெசலுத்துவ-
தற்காக முைறைம ெதாடர்�ல் சாத்�யமான இணக்-
கப்பாட்டுக்கு வரமு�ந்துள்ளதாகவும் அைமச்சர் 
ெத��த்துள்ளார்.   

அத்தைகய சூழ்�ைல�ல் கடன் ெபற்றுக் ெகாள்-
பவர்களுடன் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்துவதற்கு �ர்-
மா�த்துள்ளதாகவும் ெத��த்துள்ள அைமச்சர் 
ஏப்ரல் மாதத்�ல் 500 �ல்�யன் ெடாலரும் ஜ�ன் 
மாதத்�ல் ேமலும் 500 �ல்�யன் ெடாலரும் 
மற்றும் ஜ�ைல மாதத்�ல் ஒரு �ல்�யன் ெடாலர்-

கைளயும் வழங்க ேவண்�யுள்ளதாகவும் தற்ேபாது 
�லவும் சூழ்�ைல�ல் ேமற்ப� கடன் தவைண-
கைள தற்கா�கமாக இைட �றுத்துவதற்கு நடவ-
�க்ைக எடுக்கப்பட்டுள்ள ேபாதும் தற்ேபாைதய 
சூழ்�ைல�ல் கடன்கைள ெசலுத்த ேவண்�ய 
�ைலைம காணப்படுவதாகவும் அவர் ெத��க்-
�ன்றார்.   

சர்வேதச நாணய ��யத்�டம் கடன் உத�ைய 
ெபற்றுக் ெகாள்வதற்கு �ைணயாளர்கள் 
ேதைவப்படுவதாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வரும் 
�ரசாரங்கள் உண்ைமக்குப் புறம்பானெதன்றும் 
அதைன தாம் �ராக�ப்பதாகவும் அைமச்சர் ெத�-
�த்துள்ளார்.   

இலங்ைக�ன் சூழ்�ைலைய கருத்�ல் ெகாண்டு 
தற்ேபாைதய �ைல�ல் இருந்து நாட்ைட �ட்ெட-
டுப்பதற்கு சர்வேதச �றுவனங்கள் முைனப்பாக 
ெசயல்பட்டு வருவதுடன் இலங்ைக�ல் காைல 
வா� �டுவது மற்றும் அர�யல் ���ல் ேமற்-
ெகாள்ளப்படும் ெசயற்பாடுகள் நாட்ைட ேமலும் 
ேமாசமான �ைலக்ேக ெகாண்டு ெசல்லும் என்ப-
ைதயும் அைமச்சர் சுட்�க்காட்�யுள்ளார்.   

தற்ேபாைதய சூழ்�ைல�ல் அைனத்து தரப்�ன-
ரும் ஒன்�ைணந்து �ழ்ச்�யைடந்துள்ள நாட்ைட 
�ண்டும் கட்�ெயழுப்புவதற்கு நடவ�க்ைக எடுக்க 
ேவண்டும் என்றும், ஒருவர் �து மட்டும் �ரல் �ட்-
டுவது முைறயற்றது என்றும் அைமச்சர் ெத��த்-
துள்ளார்.  

எந்தெவாரு ேநா�னாலும் ... 
�ரதமர் ேநாய்வாய்ப்பட்�ருப்பதாகவும் ஆஸ்பத்�-

�ெயான்�ல் அனும�க்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இைண-
யத்தளங்க�ல் ேநற்று முன்�னம் முதல் தகவல்கள் 
ப�மாறப்பட்டு வந்தன.  

சமூக வைலத்தளங்க�ல் பர�வரும் �ரசாரம் 
ெதாடர்�ல் ஊடகெமான்றுக்கு கருத்து ெவ��டும் 
ேபாேத அவர் இவ்வாறு ேமற்கண்டவாறு கு�ப்�ட்-
டுள்ளார்.  இது ெதாடர்�ல் தனது டு�ட்டர் தளத்�-
லும் �ரதமர் ப�ெவான்ைற ெசய்துள்ளார். அ�ல் "I 
am fit, can run with these youngsters even today" 
என்று ப��ட்டுள்ளார்.  

�ரதமர் பத��ல் முழு அள�ல் ஈடுபடுவதற்-
கான உடல் ஆேராக்�யம் இல்லாைம�னால் அந்தப் 
பத��ல் இருந்த �லகவுள்ளதாக பல தகவல்-
கள் ெவ�யா� இருந்தன. இதற்கு முற்றுப்புள்� 
ைவக்கும் �தத்�ேலேய �ரதமர் இவ்வாறு ெத��த்-
துள்ளார். இைடக்கால அரசாங்கம் ெதாடர்�ல் பரவ-
லாக ேபச்சுக்கள் ெவ�வந்தவண்ணமுள்ளன. 

இது ெதாடர்பாக �ரதம�டம் ேகட்கப்பட்டது.
இைடக்கால அரசாங்கம், �ரதமர் பத� மற்றும் 

கா�முகத்�டல் ேபாராட்டம் உள்�ட்ட �டயங்-
கள் ெதாடர்�ல் அவர் கருத்து ெத��க்கும் ேபாது, 
இைடக்கால அரசாங்கம் அைமந்தாலும் தாேன �ரத-
மெரன அவர் ெத��த்தார்.  

நாட்டு மக்கள் கடும் ெநருக்க�க்குள்ளா�யுள்ள-
னர். இது ெதாடர்�ல் �ங்கள் என்ன �ைனக்��ர்கள் 
என்ற ேகள்�க்கு ப�ல�க்ைக�ல், 

இவ்வாறான சூழ்�ைலகள் வரும். இவற்��ருந்து 
ெவ��ல் வர ெபாறுைமயுடன் நடவ�க்ைககைள 
முன்ெனடுக்க ேவண்டும். இவ்வாறான �ைலைம 
கடந்த காலங்க�லும் இருந்துள்ளன என்பைத 
மறந்து�டக் கூடாெதன்றும் சுட்�க்காட்�னார்.  

உங்கைள �ரதமர் பத���ருந்து �லகுமாறுஅ-
ைமச்சர்கள் �லர் கூறு�றார்கள்? 

 நான் �ைனக்க�ல்ைல ெபரும்பான்ைமயா-
னவர்கள் இதைன கூறு�றார்கெளன்று. ஒரு �லர் 
கூறலாம். ஆனால் �ரதமர் பத���ருந்து �ல-
குமாறு இதுவைர என்�டம் யாரும் ேகார�ல்ைல-
ெயன �ரதமர் கு�ப்�ட்டார். 

கா�முகத்�ட�ல் ேபாராட்டம் நைடெபற்றுக் 
ெகாண்�ருப்பது ெதாடர்�ல் �ரதம�டம் ேகட்கப்பட்ட-
ேபாது, 

அவர்களுடன் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்துவதற்கு 
ஆயத்தமாகேவ இருக்�ேறாம். அவர்கள் �ரும்�-
னால் அவர்களுக்காக அல� மா�ைக �றந்ேத 
இருக்�றது. அவர்கள் வருவார்கேளயானால் அவர்-
கள் கூறும் அைமச்சர்கைள அைழத்துவர மு�யு-
ெமன்றும் ெத��த்தார்.

20க்கு வாக்க�க்குமாறு...
இராஜாங்க அைமச்சர் முஷாரப் 

த�யார் ெதாைலக்காட்� ஒன்றுக்கு 
அ�த்த ேபட்��ேலேய இவ்வாறு ெத�-
�த்துள்ளார்.   

20ஆவது �ருத்தத்துக்கான வாக்-
க�ப்பு �கழ்ந்த இறு�த் தருவா�ல் 
ெதாைலேப� மூலமாக அரசாங்கத்�ன் 
உச்ச அர�யல்வா�யுடன் ேப� எங்கள் 
மூவைரயும் வாக்க�க்குமாறு ப�த்த 
�ஷாத் அந்த உச்ச அ�காரத்�டம் நானும் 
வாக்க�க்கட்டுமா? என்றும் ேகட்�ருக்�-
றார். அதற்கு �ங்கள் வாக்க�க்க ேவண்-
டாெமன்று ப�ல் �ைடத்�ருக்�றது.   

பாராளுமன்ற உறுப்�னர் மர்ஜான் 
ப�ல் உட்பட ஏைனய 03 பாராளுமன்ற 
உறுப்�னர்க�டம் என்ைன வாக்க�க்க 
ேவண்டாெமன்று ெசால்��ட்டார்க-
ெளன ெத�த்த �ஷாத், �ங்கள் வாக்க�-
யுங்கள் என்று கூ��ருக்�றார்.   

இந்த �டயத்ைத ெபாய் என்று சத்�-
யம் ெசய்ய மு�யுமா? என்று இராஜாங்க 

அைமச்சர் முஷாரப் அந்த ேபட்��ல் 
சவால் �டுத்துள்ளார்.   

அர�ய�ல் �ஷாத்ைத ேநாக்� 
வரும் �ரச்�ைனகைள நாேன முன்-
�ன்று சமா�ப்ேபெனன்று வந்தவன் 
நான். ஆனால் அவ�ன் ெசயற்பாடுகள் 
என்ைன பா�க்�ற ேபாது நான் என்ைன 
காப்பாற்ற ேவண்�ய சூழலும் உருவா-
னது. அதனால் தான் என்னுைடய அர-
�யல் பயணமும் மா�யது.   ஆகேவ, 
மர்ஜான் ப�ல் மற்றும் ஏைனய பாரா-
ளுமன்ற உறுப்�னர்களான எங்க�டம் 
அவர் ெசான்ன �டயங்கள் ெபாய் என்று 
சத்�யம் ெசய்வாரா? �ஷாத் ப�யுத்�ன் 
என இராஜாங்க அைமச்சர் முஷாரப் 
சவால் �டுத்துள்ளார்.   இேதேவைள 
தான் 20 க்கு வாக்க�க்க�ல்ைலெயன-
வும், �ஷாத் ப�யுத்�ன் இரட்ைட ேவடம் 
ேபாட்டு சமூகத்ைத ஏமாற்றுவதாகவும் 
இராஜாங்க அைமச்சர் முஷாரப் ேமலும் 
ெத��த்தார். 

�ருமண �ட்�ல் �ருடர்கள்...
�ல மாதங்களுக்கு முன்னரும் இரண்-

டாவது �ள்ைளக்கு கடந்த �யாழனன்-
றும் �ருமணம் நைடெபற்றது. கடந்த 
�யாழக்�ழைம �ருமண �கழ்வுக்கு 
அைனவரும் ெசன்�ருந்த ேவைள �ட்-
�னுள் புகுந்த ெகாள்ைளயர் �ட்�ன் 
�ன்புற ஜன்னைல உைடத்து உள்ேள 
ெசன்று 80 பவுண் நைக மற்றும் 10 
இலட்சம் ரூபா பணம் என்பவற்ைற 
ெகாள்ைள�ட்டுச் ெசன்றுள்ளளனர்.  

இந்த நைக மற்றும் பணத்ைத �ரும-

ணம் மு�த்துள்ள மகள்களுக்கு வழங்-
கெவன வங்���ருந்து �ட்டு �ட்�ல் 
ைவத்�ருந்த ேபாேத ெகாள்ைள�டப்-
பட்டுள்ளது. சம்பவம் இடம்ெபற்ற ேபாது 
�ட்�லுள்ள அைனவரும் �ருமணத்துக்-
குச் ெசன்�ருந்ததுடன் �ட்டு வளர்ப்பு 
நாயும் சுக�னமுற்ற �ைல�ேலேய 
�ட்கப்பட்�ருந்தது. சம்பவம் ெதாடர்�ல் 
ேமாதைரப் ெபா�ஸார் ேமல�க �சா-
ரைணகைள ேமற்ெகாண்டு வரு�ன்ற-
னர்.  

O/L, A/L ப�ட்ைச...
ேம மாதம் 23ஆம் �க� ஆரம்பமா-

கும். இது ஜ�ன் மாதம் முதலாம் �க� 
வைர நைடெபறவுள்ளதாக ப�ட்ைசகள் 
�ைணக்களம் அ��த்துள்ளது.  

கல்�ப் ெபாதுத் தராதர உயர்தரப் 
ப�ட்ைச எ�ர்வரும் ஒக்ேடாபர் மாதம் 
17ஆம் �க� ஆரம்பமா�, நவம்பர் 

மாதம் 12ஆம் �க� வைர நைடெபற-
வுள்ளது.  

இேதேவைள, 2022ஆம் ஆண்-
டுக்கான புலைமப்ப��ல் ப�ட்ைச 
எ�ர்வரும் ஒக்ேடாபர் மாதம் 18ஆம் 
�க� நைடெபறவுள்ளதாக ப�ட்ைசகள் 
�ைணக்களம் அ��த்துள்ளது. 

இந்�யா வழங்கும் மருந்துகள்...   
இறக்கும� ெசய்வதற்கு 19.02 �ல்-

�யன் அெம�க்க ெடாலர் கடன் பத்�-
ரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் 
ெத��த்தார்.   அதற்ேகற்ப மருந்து பற்-
றாக்குைறைய சமா�க்க நடவ�க்ைக 
எடுக்கப்பட்டு வரு�றது. சுகாதார அைமச்-

�ன் மருந்து வழங்கல் ���ன் மத்�ய 
களஞ்�யசாைல�ல் இரண்டு உ�ர்காக்-
கும் மருந்துகள் மற்றும் 148 அத்�யா-
வ�ய மருந்துகள் உட்பட பல மருந்துக-
ளுக்கு தட்டுப்பாடு �லவுவதாக அவர் 
ேமலும் ெத��த்துள்ளார்.

பு�ய உத்தரவுகள் �றப்�ப்பு...  
ேமலும், வங்�க�ல் ைவப்புக்-

கைள ஈர்ப்பதற்காக வங்�களால் 
�ன்பற்றப்பட்ட இறுக்கமான பண�-
யல் ெகாள்ைக நடவ�க்ைககளுக்�-

ணங்க வங்�கள் ைவப்பு ��தங்கள் 
ேபாதுமான அள�ல் ச�ெசய்ய அனும-
�க்கப்பட்டுள்ளது. 

S.L.M.C ��ருந்து...
சட்டத்துக்கு ஆதரவு வழங்��ருந்த-

னர்.  இதைனயடுத்து இந்த நால்வ�ட-
மும் �ளக்கம் ேகாரப்பட்�ருந்ததுடன் 

இந்த �ர்மானமும் ேமற்ெகாள்ளப்பட்-
டுள்ளதாக பாராளுமன்ற உறுப்�னர் 
ரவூப் ஹக்�ம் ெத��த்துள்ளார்.  
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ப�ொருட்தடடுப்பாடு, விலையேற்றம் 
இதுய்பான்ற நெருக்கடி்களபால் 
மக்கள் மூச்சுத்திணறும் நிலை்கள் 

ெபாடடின அலமதிலேப ்லைநேடுத்திருககி்றது. 
இந்தப ்லைநேடுபபுக்கள் ்சி, ்ஞ்சத்ல்த 
ய்பாக்கயே பு்றப்டடிருககி்றது. பு்றமுதுகு ்கபாடடி 
ஒடும் நிலையில் இந்த அமரக்களம் இல்லை. 
இது்தபான இனறுேலைககும் உள்ள ஆறு்தல். 
ஆனபால், இது்தவிை ஏதும் இ்தறகுள் புகுநதிருந-
்தபால், ்கடைபாேம் அலே பு்றந்தள்ளப்ை யேண்டும். 
்ழிதீரப்து, ஆடசிலேப பிடிப்து, அதி்கபாை அைகு 
ய்கபாருேது இனனும் ்தனித்்தனி அஜந்தபாக்கள் 
்தலைநேடுப்து எல்ைபாம் இந்தப ந்பாதுப்லைநே-
டுபல் ்ைமிைக்கச் ந்சய்யும். ந்தனனிைஙல்க 
்சகதி்களின ய்தலே, ந்பாதுேபா்க ந்பாருளபா்தபாை 
பிைச்சிலனக்கபான தீரவு்தபான. மக்களுககு ஏற்ட-
டுள்ள இந்த அேைம் 225 எம்.பிக்கலளயும் இைபா-
ஜினபாமபாச் ந்சய்யுமபாறு ய்கபாஷமிடும் சூைலுககுச் 
ந்சனறிருககி்றது. இது்றறித்்தபான அைசிேல்ேபாதி்க-
ளின ்கேனம் இருக்க யேண்டும். குறிப்பா்க, சிறு-
்பானலம ்தலைலம்களின ்கேனம் ்கத்திக கூரலம-
யில் ெைக்க யேண்டிே நிலை்தபான இது. ்சமஷ்டி 
்தைவில்லை, ்சந்தரப்ம் ்தைவில்லை என்்தற்கபா்க 
அை்சபாங்கத்ல்த அனுப் எடுக்கப்டும் எத்்தனங-
்கள் ஏய்தபாநேபானல்ற எச்்சரிக்கைபாம்.  

அைசுககு எதிைபான ஆரப்பாடைமபா்க இல்த 
ேபாைபாேது அரத்்தப்டுத்துேபார்களபானபால் அேர-
்கயள ்தனித்்தனி அஜந்தபாக்கபாைர்கள். இனறுள்ள 
ைட்சணத்தில், இனனுநமபாரு ய்தர்தலுக்கபான 
அஜந்தபாக்களபா்கவும் இலே இருக்க இேைபாய்த! 
அவேபா்றபானபால், ்கற்லனக ்கபாைணங்கலளக 
ல்கயிநைடுத்துள்ளனைபா இேர்கள்?. எனயே-
்தபான, இநநிலை ஏற்டை்தற்கபான ்கபாைணங்கலள 
்கலளே யேண்டிே ந்பாறுபபுள்யளபார ந்பாறுபபு-
ைன ெைக்க யெரிடடுள்ளது. ஆனபாலும், இவேபாறு 
ெைந்த்தபா்கத் ந்தரிேவில்லை. அைசிேைபா்கடடும் 
அல்ைது ந்பாதுத்துல்றேபா்கடடும் ஏன? மக்க-
ளும் இேறறில் ந்பாறுபபுைன்தபான ெைக்கயேண்-
டும். ்சந்தரப்ம் ேபாய்த்துவிடை்தற்கபா்க நீண்ை்கபாை 
ஆல்ச்கலள அலைநதுந்கபாள்ளும் ய்தலே்கலள 
இச்்சந்தரப்த்தில் ்ேன்டுத்துேது தி்றலமேபா-
்கபாது.   

இவேபாறு சிைர ்ேன்டுத்துேது்தபான இந்த 
நெருக்கடி்கலளத் தீவிைப்டுத்துகி்றது. எரிந்பா-
ருள், எரிேபாயு, ்பால்மபா மறறும் எல்தேபாேது 
ய்தலேககு அதி்கமபா்கக ந்கபாள்ேனவு ந்சய்ேது, 
்துககி லேப்து ய்பான்ற விேபா்பாைத் ்தநதிைங-
்கள் ல்கவிைப்டுே்தற்கபான கூடடுமுேறசி்கள், 
ந்பாதுப ந்பாறுபபுக்கலள முனனினறு ெைத்துேது 
ேபார? அை்சபாங்கத்்தைபபு ்தவிரந்த யேறு எேரிைமும் 
இந்தப ந்பாதுப ந்பாறுபபுக்கள் இனனும் ஏற்ை-
வில்லையே! ஆ்க எளிே ்கபாய்ெ்கரத்்தைபா்க ்பாைபா-
ளுமன்றத்தில், ்சபா்தபாைண ந்ரும்்பானலமலே 
(113) ்கபாடடி ஆடசிலேப ந்பாறுபந்டுககும் புரிந-

துணரவிலும் இேர்கள் இல்லை. இல்தத்்தபான, 
ஜனபாதி்தி அடிக்கடி ந்சபால்கி்றபார. "அைசிேைலமப-
புககு உட்டை்தபா்கயே அை்சபாங்கம் இருககி்றது. 
113 ஐ நிரூபித்்தபால் அை்சபாங்கத்ல்த உைன ல்கே-
ளிபய்ன" என்தும் இ்தற்கபா்கத்்தபான.   

இவேபா்றபான நெருக்கடிச் சூைல்்களில் மக்கலள-
விடடு ஓடுேது, ஒரு ்தலைேனுககு அைகுமில்லை. 
இந்த பினயனபாககுப ந்றுமபானங்களில், ஜனபாதி-
்தி ்களத்ல்த ெ்கரத்துே்தபா்கயே ய்தபானறுகி்றது. 
அய்ச்தனப்்சலள உள்ளிடை ய்தபாறறுபய்பான திட-
ைங்களபால் இைநதுய்பான மவுல்சப ந்்ற முடிேபா-

விடினும், ெஷ்ைத்ல்த ஈடடிக ந்கபாள்ளும் ெபாடைம் 
இந்த அைசுககு இருககி்றது. இ்தற்கபா்கத்்தபான 
இவேளவு இ்றஙகியும் ேநதிருககி்றது. எனயே, 
இல்தத்்தபான எதிைணி்கள் சிநதிக்க யேண்டும். 
வீதி ஆரப்பாடைங்கள், ேையேண்டிே நேளிெபாடடு 

நைபாைர்கலள ்தபாம்தப்டுத்துகி-
்றது. குல்றந்தளவில், ஆைம்்ை 
இ்றககுமதிலே மடடுப்டுத்தியி-
ருப்தும் இந்த அத்திேபாேசிேப 
ந்பாருட்களுக்கபான நைபாைலைச் 
ய்சமிக்கத்்தபான. இல்ைபாவி-
டின, யேறு ேழியில் இல்தச் 
ந்சய்யும் வியூ்கங்கள் இருந-
்தபால் அேறல்ற நேளிப்டுத்-
துேது்தபான எதிைணிககுள்ள 
ந்பாறுபபு. மபா்றபா்க, "மைத்்தபால் 
விழுந்தேலன மபாடு குத்திே" 
நிலைலம ஏற்ை இைமளிப்து 
ந்பாறுபபுள்ள மக்கள் பிைதிநிதி-
்களின ந்பாறுப்பா்கபாது.   

்சரேய்த்ச ெபாணே நிதிேத்தின 
எச்்சரிகல்க, உ்தவி ேைஙகும் ெபாடு்களின ஆயைபா-
்சலன்கள் எல்ைபாம், இைஙல்கயில் அைசிேல் புரிந-
துணரவு அல்ைது ்ைமலைவு ஏற்ை யேண்டும் 

என்ல்தயே எம்மேர்கள் உணை யேண்டும். ்கள-
ேபாைப்டை்தபா்கக கூ்றப்டும் ய்தசிே ந்சபாத்துக்கள், 
வீண்விைேத்்தபால் ஏற்டை ெஷ்ைம் என்ேறறுக-

்கபான விளக்கங்கலள ந்பாதுமக்களுககு ேைஙகு-
ேதும், ஆடசியிலுள்யளபாரின ந்பாறுபபுக்களிலி-
ருநது விை்கப ய்பாேதுமில்லை.  

பின்னோக்கிய பெறுமோனங்களில் 
்களங்களள ந்கர்த்துகிறதோ அரசு?

சுஐப் எம்.காசிம்  ...?

ேபாழப்பாணம் ந்சல்ேபா ்ைஸ் மண்ை்த்தில் 
அண்லமயில் ெலைந்ற்ற 'அருந்ததியின மபாறறு 
யமபாதிைம் நி்கழவும் மணபந்ண் அைங்கபாைமும்' 
என்ற ்கண்்கபாடசியின ய்பாது அைகுக ்கலையில் ்ை 
ஆண்டு்களபா்க ந்சேற்டடு ்ை அைகுக ்கலைஞர்க -
லள உருேபாககி ்சபா்தலன்கள் ்லைத்்தேர்கள் ்ைர 
ந்கௌைவிக்கப்டைனர. இத்துல்றயில் மூனறு ்த்சபாப்த-
ங்களுககு யமைபா்க பிை்கபாசித்துேரும் ேபாழ. ்கைபாைேபா 
்யிறசிே்கத்தின இேககுெர மபா. சு்தர்சன, நி்கழவில் 
பிை்தம விருநதினைபா்கக ்கைநதுந்கபாண்ை ேைககு 
மபா்கபாண ஆளுெர ஜீேன திேபா்கைபாஜபாவினபால் விருது 
ேைஙகி ந்கௌைவிக்கப்டைபார.       (அ. ்கன்கசூரிேர)

இைஙல்க ்சந -
ல்தப்டுத்்தல் நிறுே-
னம் (SLIM) அ்தன 
52ஆேது ஆண்டில், 
்தனது 44ஆேது 
்தலைேைபா்க நுேன-
்கமய்கலே நிேமித்-
துள்ளது. அத்துைன 
2022/23 ஆம் ஆண்-
டிற்கபான புதிே மு்கபா-
லமத்துே ்சல் மறறும் 
நிரேபா்கக குழுலேயும் அது ந்தரிவு ந்சய்துள்ளது. 
நுேன்கமய்க, Arinma Holdings நிறுேனத்தின 
ய்கபாரப்யைட ேபாடிகல்கேபாளர விே்கபாைங்கள் 
மறறும் ந்தபாைர்பாைல் பிரிவின ்தலைேைபா்கவும், 
SLIM இன்கைந்த்கபாை ந்கௌைே உ்்தலைேைபா்க-
வும் இருநதுள்ளபார. உட்கடைலமபபு அபிவிருத்தி, 
அைகு்சபா்தனப ந்பாருட்கள், அைகு, ந்ஷன 
மறறும் ்கல்வி உள்ளிடை ்ல்யேறு துல்ற்களில் 
20 ஆண்டு்களுககும் யமைபான அனு்ேத்ல்த 
அேர ந்கபாண்டுள்ளபார. அத்துைன, மூயைபா்பாே 
்சநல்தப்டுத்்தல், ேரத்்த்கெபாம மு்கபாலமத்துேம், 
டிஜிடைல் ்சநல்தப்டுத்்தல், ்சரேய்த்ச ்சநல்தப -்
டுத்்தல், நிறுேனந்தபாைரபு, நிலைய்்றபான்தனலம 
ய்பான்ற விைேங்களில் அேர விரிேபான நிபுணத்-
துேத்ல்தயும் ந்கபாண்டுள்ளபார.

்தனது நிேமனம் குறித்து நுேன ்கமய்க ்கருத்து 
நேளியிடுல்கயில், “இைஙல்க அ்தன ேைைபாற-
றில் மி்கயமபா்சமபான ந்பாருளபா்தபாை நெருக்கடிலே 
்சநதித்துள்ளது ;ெபாம் அலனேரும் அ்தலன 
அனு்வித்து ேருகினய்றபாம். இநநிலையிலிருநது 
ெபாடலை மீட்க, ்சம்்ந்தப்டை அலனத்து ்ஙகு-
்தபாைர்களுைனும் ெபாம் அதி்க ஒத்துலைபபுைனபான 
அணுகுமுல்றலேக ந்கபாண்டிருக்க யேண்டு -
நமன, ெபான உறுதிேபா்க ெம்புகிய்றன.

SLIM இன் 44ஆவது தலைவராக 
நுவன் கமகக
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மிரிஹான பகுதியில் இடம்பற்்ற ஆர்ப-
பாடடம வன்மும்றயாக ைாறி ்பாதுச் 
்�ாத்துக்களுக்குச் ச�தம விமைவிக்கபபட -
டிருநதது. இதன் ்தாடர்ச்சியாக கடநத சில 
நாடகளுக்கு முன்னர் ்ரமபுக்கண பகுதியில் 
வீதிமய ைறித்துப சபா்ராடியவர்கமைக் 
கமலபபதற்குப ்பாலிஸார் சைற்்காண்டு 
நடவடிக்மகயில் ஒருவர் உயிரிழநததுடன் 
30 இற்கும அதிகைானவர்கள் காயைமடநது 
்தாடர்நதும மவத்திய�ாமலயில் சிகிச்ம� 
்பற்று வருகின்்றனர்.

குறிபபாக இநத இரு சபா்ராடடஙக -
மையும எடுத்துப பார்த்தால் அமைதிப 
சபா்ராடடைாக ஆ்ரமபிக்கபபடடு பின்னர் 
ஏசதா்வாரு �க்தியினால் வன்மும்றப 

சபா்ராடடைாக ைாற்்றபபடடுள்ைமை 
்தாடர்பில் �நசதகஙகள் வலுத்துள்ைன.

அண்மைய எரி்பாருள் விமல அதிக -
ரிபமபத் ்தாடர்நது ்ரமபுக்கண பகுதியில் 
ைக்கள் வீதிமய ைறித்தும, ்ரயிமல ைறித்தும 
நீண்ட சந்ரப சபா்ராடடத்தில் ஈடுபடடு வநத-
னர். சுைார் 15 ைணித்தியாலஙகைாக வீதியும, 
்ரயில் பாமதயும ைறிக்கபபடடு சபாக்குவ்ரத் -
துக்குப ்பரும இமடயூறு ஏற்படுத்தபபட -
டிருநதது.

இதற்கும அபபால் எரி்பாருள் விநிசயா -
கிபபதற்காகச் ்�ன்்ற பவு�ர் நடுவீதியில் 
ைறித்து மவக்கபபடடிருநதது. அது ைாத் -
தி்ரைன்றி ஆர்பபாடடக் கா்ரர்களில் சிலர் 
எரி்பாருள் பவு�ம்ரயும ச�தபபடுத்தியி-
ருநதனர். இதற்குத் தீயூடட முயற்சித்தமை-
யால் ்பாலிஸார் ஆர்பபாடடக்கா்ரர்கமைக் 
கமலபபதற்கு நடவடிக்மக எடுத்திருநதனர். 

ைக்கமைக் கமலபபதற்காக நடத்தபபடட 
துபபாக்கிச் சூடடில் ஒருவர் உயிரிழநதிருநத-
துடன், ்பாலிஸார் உடபட 30 இற்கும அதி -
கைானவர்கள் காயைமடநது மவத்திய�ாமல-
யில் சிகிச்ம� ்பற்று வருகின்்றனர்.

30,000 லீற்்றர் எரி்பாருளுடன் காணப -
படட பவு�ருக்கு ஆர்பபாடடக்கா்ரர்கள் 
தீயூடட முயற்சித்தமையால் அவர்கமைக் 
கமலபபதற்காக கும்றநத பலத்மதப பயன் -
படுத்த சவண்டிய நிமல ்பாலிஸாருக்கு 
ஏற்படடது எனப ்பாலிஸைா அதிபர் அறி-
வித்திருநதார்.

இருநதசபாதும உயிர் பலி ஏற்படடிருபப-
தால் இவ்விடயம ைக்கள் ைத்தியில் சைலும 
ஆத்தி்ரத்மத ஏற்படுத்தியுள்ைது. இநதச் �ம -
பவம குறித்து ஜனாதிபதி, பி்ரதைர் ைற்றும 
அ்ர�ாஙகம கடும கவமலமய ்வளிபபடுத் -
தியிருபபதுடன், சுயாதீனைான வி�ா்ரமணக் -

கும உத்த்ரவிடபபடடுள்ைது. ்ரமபுக்கண 
்பாலிஸ நிமலயத்தின் ்பாறுபபதி-
காரி, சிச்ரஷட ்பாலிஸ அத்தியட�கர் 
உள்ளிடசடார் உடனடியாக இடைாற்்றம 
்�யயபபடடிருபபதுடன், வி�ா்ரமண-
கமைக் குற்்றப புலனாயவுப பிரிவினர் 
ஆ்ரமபித்துள்ைனர். ைனித உரிமைகள் 
ஆமணக்குழுவும வி�ா்ரமணக்கு உத்த்ர-
விடடுள்ைது.

ைறுபக்கத்தில், தற்சபாமதய அ்ர�ாங-
கத்துக்கும, ஒடடு்ைாத்த அ்ரசியல்வாதி-
களுக்கும எதிர்பபுத் ்தரிவித்து ்காழுமபு 
காலிமுகத்திடலில் ஆ்ரமபிக்கபபடட 
சபா்ராடடம ்தாடர்நதும இடம்பற்று 
வருகி்றது. இஙகு முன்்னடுக்கபபடும 
சபா்ராடட மும்ற ைற்றும அதில் கலநது 
்காள்பவர்களின் ்�யற்பாடுகள் குறித்து 
பல்சவறு விைர்�னஙகள் முன்மவக்கபபடடி-
ருபபமதக் காணக் கூடியதாகவுள்ைது.

சபா்ராடடம என்பதற்கு அபபால் களி-
யாடடைாக ைாறியுள்ைமத அஙகு இடம்ப -
றுகின்்ற சில காடசிகள் ்தளிவுபடுத்துகின்-
்றன. சபா்ராடடம நடத்தபபடும பகுதியில் 
பல கூடா்ரஙகள் அமைக்கபபடடு உணவு 
�மைக்கபபடடு பரிைாறுவது, குளிர்பானம 
வழஙகுவது என பல்சவறு நடவடிக்மககள் 
சைற்்காள்ைபபடுகின்்றன.

அது ைாத்தி்ரைன்றி சபா்ராடடத்தில் 
கலநது ்காள்ை வருபவர்கள் வாகனஙகளில் 
ஒலிகமை எழுபபியவாறும, ஊதுகுழல்க-
மைப பயன்படுத்தி �த்தஙகமை எழுபபிய -
வாறும ்காழுமபு வீதிகளில் பயணிக்கின் -

்றனர். ்பாதுவாக ்வா�ாக் அலஙகா்ரப 
பநதல்கமைப பார்பபதற்கு இைம வயதினர் 
சைாடடார் ம�க்கிள்களில் கூடடம கூடடைா -
கச் ்�ல்வமதப சபால தற்்பாழுது காலிமு -
கத்திடலின் ஆர்பபடடப பகுதிக்கும இமை -
ஞர்கள் ்�ல்கின்்றனர்.

அது ைாத்தி்ரைன்றி சைாடடார் ம�க்கிள்-
களில் �ாக�ம ்�யவமதயும காணக் கூடி-
யதாக உள்ைது. இதற்கும அபபால் இம� -
வாத்தியஙகமை இம�த்து பாடல்கமைப 
பாடுவது, நடனைாடுவது என ்பாழுது -
சபாக்குச் ்�யற்பாடுகசை அதிகம அஙகு 
முன்்னடுக்கபபடுகின்்றன.

இவற்றின் அடிபபமடயில் பார்க்கும 
சபாது ைக்களின் உண்மையான சகாரிக்மக 
இநதப சபா்ராடடத்தின் மூலம ்வளிபபடுத்-
தபபடுகி்றதா என்்ற �நசதகம ஏற்படாைல் 
இல்மல.                     (16ஆம பக்கம பார்க்க)

அவர் ைாத்தி்ரைன்றி இலஙமகயின் கல் -
வியியலாைர்கள், புத்திஜீவிகள் உடபட 
பல்தும்ற �ார்நசதாரும இலஙமகயின் 
இடர்காலத்தில் இநதியா வழஙகிய அவ�்ர 
உதவிகள் குறித்து ்பரிதும பா்ராடடுத் ்தரி-
வித்துள்ைனர். இலஙமகயின் உண்மையான 
�சகாத்ரன் இநதியா ஒன்ச்றயாகும என்பசத 
அவர்கைது ்பாதுவான கருத்து ஆகும.

டீ�ல் பற்்றாக்கும்ற கா்ரணைாக இலங -
மகயில் சபாக்குவ்ரத்து ச�மவகள் பாதிக் -
கபபடடிருநதன. மின்�ா்ரத்மத உற்பத்தி 
்�யவதும கடினைாக இருநதது. இவற்ம்ற-
்யல்லாம கவனத்தில் ்காண்ட இநதியா 
விம்ரவாகசவ எரி்பாருள் கபபமல இலங -
மகக்கு அனுபபியிருநதது. இநதிய உதவி-
யானது இலகு மும்றயிலான கடன் அடிப -
பமடயிலானது. அதாவது கும்றநத வடடி 
வீதத்மதயும, நீண்ட காலத்துக்கு ்�லுத்கக் 
கூடியதுைான கடன் அடிபபமடயிலான உத -
விகைாகும.

டீ�ல், ்பற்ச்றால், நிதிக்கடன் ைற்றும 
ஒரு ்தாமக அரிசிமயயும இலஙமகக்்கன 
இநதியா வழஙகியிருநதது. அதிக வடடி 
வீதத்மத விதித்து இலஙமகமய கடன்்பா-
றியில் சிக்க மவக்கும தநதி்ரத்மத இநதியா 
ஒருசபாதுசை மகயாண்டதில்மல. தனது 
அண்மடநாடு ்பாருைாதா்ர ்நருக்க -
டியில் சிக்கித் தவிக்கின்்ற சபாது அந-
நாடமட துன்பத்திலிருநது மீட்டடுக்க 
சவண்டு்ைன்பசத இநதியாவின் எண் -
ணைாகும. அதாவது பண்மடக் காலைாக 
இலஙமகயுடன் நிலவி வருகின்்ற ்நருங -
கிய நடபு்றமவ இநதியா ஒருசபாதுசை 
ை்றநதபடி ்�யற்படடதில்மல என்பசத 
உண்மை.

இவ்வா்றான நிமலயில், இலஙமக-
யின் ்பாருைாதா்ரத்மத முன்சனாக்கிக் 
்காண்டு ்�ல்வதற்கு இநதியா 
ஒத்துமழபபு வழஙகு்ைன்்ற உறு-
தி்ைாழிமய புதுடில்லி த்ரபபு 
மீண்டும உறுதிபபடுத்தியுள்-
ைது. இலஙமக நிதியமைச்�்ரான 
அலி �பரி இநதிய நிதியமைச்�ர் 
நிர்ைலா சீதா்ராைமன சில தினங-
களுக்கு முன்னர் �நதித்துக் கலநது-
ம்ரயாடியுள்ைார்.

நிதியமைச்�ர் அலி �பரி உள் -
ளிடட குழுவினர் �ர்வசத� 
நாணய நிதியத்துடனான கலநது -
ம்ரயாடலுக்காக அ்ைரிக்காவுக்கு 
விஜயம ்�யதிருநத சவமையில் 
இநதச் �நதிபபு இடம்பற்றுள்-
ைது.

அச்�நதிபபின் சபாது இலங-
மகயின் ்பாருைாதா்ரத்மத 
முன்சனாக்கிக் ்காண்டு ்�ல்வ -
தற்காக இநதியா முழுமையான 
ஒத்துமழபமப வழஙகும என்று 
இநதிய நிதியமைச்�ர் நிர்ைலா 
சீதா்ராைன் குறிபபிடடுள்ைார். 
இலஙமகயின் ்பாருைாதா்ர அபி -
விருத்திமய இலக்காக மவத்து 

இநதியாவின் அர்பபணிபமப 
அவர் இச்�நதிபபின் சபாது உறுதி 
்�யதுள்ைார்.

இலஙமக மீதான இநதியாவின் 
அக்கம்ற இவ்வாறிருக்மகயில், 
இலஙமகக்கு உதவி வழஙகுைாறு 
�ர்வசத� நாணய நிதியத்திடம 
இநதியா வலியுறுத்தி சகாரிக்மக 
விடுத்துள்ைதாக இநதிய ஊடகங-
கள் சில தினஙகளுக்கு முன்னர் 
்�யதி ்வளியிடடிருநதன.

இலஙமக தற்சபாது ்பாருைா-
தா்ர ்நருக்கடியில் சிக்கியிருபப-
தனால் நிதி உத-
விகமை 
து ரி -

தைாக வழஙகுைாறு �ர்வசத� 
நாணய நிதியத்திடம இநதியா 
சகடடுக் ்காண்டுள்ைதாத 
அச்்�யதியில் ்தரிவிக்கபபட-
டிருநதது.

�ர்வசத� நாணய நிதியத்தின் 
பணிபபாைர் கிறிஸடலினா 
சஜார்ஜியாவுடன் கடநத ்�வ்-
வாயக்கிழமை ்வாஷிஙடனில் 
இடம்பற்்ற �நதிபபின் சபாது 
இநதிய நிதி அமைச்�ர் நிர்ைலா 
சீதா்ராைன் இவ்வாறு இலங-

மகக்கு உதவுைாறு சகடடுக் ்காண்டுள் -
ைார்.

இசதசவமை இலஙமக எதிர்்காண்-
டுள்ை கடினைான ்பாருைாதா்ர ்நருக்கடி-
களுக்குத் தீர்வு காணும வமகயில் இநதியா 
வழஙகி வரும உதவிகள் குறித்தும பணிப-
பாைர் கிறிஸடலினா சஜார்ஜியாவிற்கு 
இநதிய நிதி அமைச்�ர் நிர்ைலா சீதா்ராைன் 
விைக்கைளித்துள்ைார். இநதியா சகடடுக் 
்காண்டதற்கமைய, �ர்வசத� நாணய 
நிதியம ்தாடர்நதும இலஙமகயுடன் தீவி -
்ரைாக ஒன்றித்து ்�யற்படும என்று அதன் 

பணிபபாைர் கிறிஸடலினா சஜார்ஜியா உறு-
தியளித்துள்ைார்.

இலஙமகயின் ்பாருைாதா்ர ்நருக்க -
டிமயத் தீர்பபதற்காக உதவிகள் வழஙகி 
வருகின்்ற இநதியா, �ர்வசத� நாணய நிதி-
யத்திடமும உதவி வழஙகுவதற்கான சகாரிக்-
மகமய விடுத்துள்ைமை இஙகு குறிபபிடத்-
தக்க அம�ைாகும. இலஙமக மீது இநதியா 
்காண்டுள்ை அக்கம்றமயசய இநநடவடிக்-
மகககள் எடுத்துக் காடடுகின்்றன.

அசத�ையம, கடும ்பாருைாதா்ர ்நருக் -
கடிக்கு ஆைாகியுள்ை இலஙமகக்கு தகுநத 
சந்ரத்தில் இநதியா வழஙகி வருகின்்ற ைனி-
தாபிைான உதவிகளுக்கு �ர்வசத� நிதியம 
பா்ராடடு ்தரிவித்துள்ைது.

கடும ்பாருைாதா்ர ்நருக்கடிக்கு ஆைா -
கியுள்ை இலஙமகயில் அண்மையில் டீ�ல் 
்நருக்கடி ஏற்படடது. இநத இக்கடடான 
சூழ்நிமலயில் இலஙமகக்கு இநதியா 
40,000 ்தான் டீ�மல உடனடியாக வழஙகி-

யி்ரநதது. இநதியாவின் அநத உத-
வியானது ்பாருைாதா்ர ்நருக் -
கடியால் பாதிக்கபபடடுள்ை 
இலஙமகக்கு ்பரும ஆறுதலாக 
அமைநதிருநதது.

இது ஒருபு்றமிருக்க, ்பாருைா-
தா்ர ்நருக்கடியினால் பாதிக்கப-
படடுள்ை இலஙமகக்கு 1 பில்லி -
யன் ்டாலர் கடமன இநதியா 
வழஙகுவதற்கான ஒபபநதத்தில் 
இ ரு ந ா டு க ளு ம அ ண் ம ை யி ல் 
மக்யழுத்திடடிருநதன. அதன்-
படி கடன் வ்ரமபு நிர்ணயிக்கப -
படடு ்தாடர்நது ்படச்ரால், 
டீ�ல் வழஙகவும இநதியா நடவ -
டிக்மக எடுத்து வருகி்றது.

இநதியா எரி்பாருள், ைருநது 
உள்ளிடட அத்தியாவசிய 
்பாருடகமை 500 மில்லியன் 
்டாலர் ்தாமக கடன் வ்ரமபில் 
இலஙமகக்கு வழஙகி வருகி்றது. 
இதன்படி ஏப்ரல் 15- ஆம திகதி, 
18- ஆம திகதிகளில் தலா 40,000 
்தான் டீ�மல இநதியா அனுப-

பியிருநதது. அசத அைவிலான ்படச்ரால் 
ஏப்ரல் 22 ஆம திகதி அனுபபபபடடது. 
இவ்வாறு ைனிதாபிைான அடிபபமடயில் 
இநதியா வழஙகி வரும உதவிகள் குறித்து 
இலஙமகயின் அ்ரசியல் தமலவர்கள், பி்ரப-
லஙகள், ைக்கள் நன்றி ்தரிவித்து வருகின்்ற-
னர். இதன் ் தாடர்ச்சியாகசவ இலஙமகக்கு 
தக்க சந்ரத்தில் இநதியா ்�யது வரும ைனி-
தாபிைான உதவிக்கு �ர்வசத� நாணய நிதிய -
மும பா்ராடடு ்தரிவித்துள்ைது.

இலஙமகயில் தமிழ்_ சிஙகைப புத்தாண்-
மட்யாடடி இநதியா 11 ஆயி்ரம ்ைடரிக் 
்தான் அரிசிமய கபபல் மூலம அனுபபியி-
ருநதமையும இஙகு குறிபபிடத்தக்கது.

இதுபற்றி இலஙமகயில் உள்ை இநதி-
யத் தூத்ரகம கூறுமகயில், 'இநதியா கடநத 
வா்ரத்தில் ைடடும 16,000 ்ைடரிக் ்தான் 
அரிசிமய இலஙமகக்கு அனுபபியது. 
தற்சபாது 11 ஆயி்ரம ்ைடரிக் ்தான் அரிசி 
வநதுள்ைது.               (16ஆம பக்கம பார்க்க)

பி.ஹர்ஷன்...?

சாரங்கன்...?

விலைவாசி அதிகரிப்புக்கு 
எதிர்ப்புத் தெரிவித்தும், 
எரித�ாருள் விநிய�ா-

கத்லெ வழஙகக் யகாரியும் நாட்டின் 
�லயவறு �குதிகளில ஆர்ப்�ாட்்டங-
களும், எதிர்ப்பு ந்டவடிக்லககளும் 
நாளாநெம் இ்டம்த�ற்று வருகின்்றன. 
இலவ மக்கள் ய�ாராட்்டஙகளாக 
ஆரம்பிக்கப்�ட்்ட ய�ாதும் அலவ 
ெற்த�ாழுது வன்முல்றல� யநாக்கி 
நகர்நது வருவலெ
ஆஙகாஙயக இ்டம்த�றுகின்்ற
சம்�வஙகள் உணர்த்துகின்்றன.

இைஙலகக்கு IMF உெவில�
த�ற்றுக் தகாடுப்�தில
இநதி�ாவின் தீவிர கரிசலன

இைஙலக யமாசமான
த�ாருளாொர தநருக்கடியில 
திண்டாடுகின்்ற

இவயவலளயில, இநதி�ா இதுவலர 
வழஙகியுள்ள உெவிகள் அதிகமாகும். 
இநதி�ாவின் இநெ உெவிகள்
தொ்டர்�ாக இைஙலகயின் பிர�ைஙகள் 
�ைரும் இநதி�ாவுக்கு நன்றியும் �ாராட்டும்
தெரிவித்துள்ளனர். இைஙலகயின் 
முன்னாள் கிரிக்கட் ஜாம்�வான் சனத் 
ஜ�சூரி�வும் இவவாறு �ாராட்டுத்
தெரிவித்துள்ளவர்களில ஒருவராவார்.

சயகாெர நாட்டின் இ்டர் தீர்ப்�தில
தீவிர அக்கல்ற தசலுத்தும்
இநதி�ாவுக்கு IMF �ாராட்டு

த�ாருளாொர தநருக்கடியிலிருநது அ�லயெசத்லெ லகதூக்கி
விடுவதில �ாரெம் கல்டப்பிடிக்கும் உறுதி�ான தகாள்லக

திலச மாறிச் தசலலும்
எதிர்ப்புப் ய�ாராட்்டம்!

யகளிக்லகக்
களமாக மாறிப் 
ய�ானது காலி
முகத்தி்டல!

ய�ாராட்்டதமன்�ென்
ய�ரில ஆஙகாஙயக
வன்முல்றச் சம்�வஙகள்,
மறுபு்றத்தில
இலளஞர்களின்
குதூகைக் காட்சிகள்!
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ஜனாதிபதி க�ாட்ாபய ்ராஜபக்ஷ இமை -
கயாம்ரக் க�ாண் புதிய அமைச்ச்ரமைமய 
நியமித்த அனமறைய தினகை நிமறைகைற்று 
அதி�ா்ரம், ்சட்ைாக்�ம் ைற்றும் நீதிததுமறை -
யின அதி�ா்ரங�ள் வி்யங�ளில் அ்ரசிய-
லமைபபுத திருத்தங�மைக் க�ாணடு ைரு -
ை்தற்கு அ்ர்சாங�ம் ்தயா்ரா� உள்ைது எனப 
பி்ர்தைர் ைஹிந்த ்ராஜபக்ஷ அறிவிததிருந்தார்.

்சபாநாய�ர் ைஹிந்த யாபபா அகபைர்்தன 
்தமலமையில் பா்ராளுைனறைததில் உள்ை 
�டசித ்தமலைர்�ள் ைற்றும் பா்ராளுைனறை 
அலுைல்�ள் பற்றிய குழுவின உறுபபினர் -
�ள் அ்ஙகிய ்சநதிபபின கபாது அ்ரசியல -
மைபபுத திருத்தம் க்தா்ர்பில் �லநதும்ர -
யா்பபடடுள்ைது. அக்�லநதும்ரயா்லின 
கபாக்த பி்ர்தைரின அறிவிபபும் கைளியாகி -
யிருந்தது.

அ்ரசியல் ஸ்தி்ரத்தனமைமயக் க�ாணடு 
ைருை்தற்கு ஒருஙக� அமனதது முயற்சி�-
ளும் முனகனடுக்�பபடடுள்ைன. பா்ராளு-
ைனறைததில் பி்ரதிநிதிததுைம் ைகிக்கினறை ஒட -
டுகைாத்த அ்ரசியல்ைாதி�மையும் வீடடுக்கு 
அனுபப கைணடும் எனக் க�ாரி ஆர்பபாட-
்ங�ள் முனகனடுக்�பபட்ாலும், ஜனநா-
ய� ரீதியில் அ்தற்�ான ஏற்பாடு�ள் இல்மல-
கயனபம்த ஆர்பபாட்க்�ா்ரர்�ள் புரிநது 
க�ாள்ை கைணடும் எனபது்தான அ்ரசியல-

மைபபு விதிமுமறை�மைப புரிநது க�ாண -்
ைர்�ளின �ருத்தா� இருக்கினறைது.

எவைாறைானக்தாரு ைாற்றைதம்தக் க�ாணடு 
ைருை்தா� இருந்தாலும் ைக்�ைால் க்தரிவு 
க்சய்து அனுபபபபட் 225 பி்ரதிநிதி�ளின 
ஊ்ா�கை அ்தமன கைற்க�ாள்ை முடியும். 
இந்த வி்யம் ்சரியா�ப புரிநது க�ாள்ைப-
பட் அ்ரசியல் ்சார்ந்த அதி�ாரி�ைால் அ்தற் -
�ான ந்ைடிக்ம��ள் எடுக்�பபடடுள்ைன. 
்தற்கபாழுது நிலவும் கநருக்�டி நிமலக்கு 
பா்ராளுைனறைததின ஊ்ா� குறுகிய �ால 
ைற்றும் நீண் �ால தீர்வு�மைக் �ாணப்தற்-
�ா� ்சபாநாய�ர் ைஹிந்த யாபபா அகபைர்-
்தன அைர்�ளின அமழபபின கபரில் �டசித 
்தமலைர்�ள் ைற்றும் பா்ராளுைனறை அலுைல் -
�ள் பற்றி குழுவின உறுபபினர்�ள் அமழக்-
�பபடடிருந்தனர்.

இதில் நீண் �ாலத தீர்ைா� புதிய அ்ரசியல -
மைபமபத ்தயாரிபப்தற்கும், குறுகிய�ாலத 
தீர்ைா� 21ைது அ்ரசியலமைபபுத திருத்தத-
ம்தக் க�ாணடு ைநது பா்ராளுைனறைதம்தப 
பலபபடுததுைது க்தா்ர்பில் �டசித ்தமல-
ைர்�ள் �ருததுக்�மைத க்தரிவித்தனர். 19ைது 
அ்ரசியலமைபபுத திருத்தததில் �ாணபபடும் 
சில ஏற்பாடு�மை நம்முமறைபபடுததுைது 
குறிததும் இஙகு �லநதும்ரயா்பபட்து.

அமைச்சர்�ள் ைற்றும் பா்ராளுைனறை உறுப -
பினர்�மை �ணக்�ாய்ைாைர் நாய�ததின 
கைற்பார்மைக்கு உடபடுததுை்தற்கு ஏற்றை 
ைம�யில் அ்ரசியலமைபபு ைற்றும் ்சட -
்தம்தத திருத்தல், �ணக்�ாய்ைாைர் 
நாய�ம் அ்ரசியல் �டசி�மைக் �ணக்�ாய்-
வுக்கு உடபடுததுை்தற்கு ஏற்றை ைம�யில் 
திருத்தங�மை கைற்க�ாள்ைல், அ்ர்சாங -
�ததின ஒபபந்தங�ளுக்கு க�ள்விபபத-
தி்ரங�ள் இனறி கபாருட�ள் ைற்றும் 
க்சமை�மைப கபற்றுக் க�ாள்ைம்தத 
்தடுத்தல் ைற்றும் அ்ர்சாங� ஒபபந்தங�-
ளில் ஒழுஙகுமுமறைகயானமறை உறுதிபப-
டுததுை்தற்�ான திருத்தம், அ்ரசியல்ைா-
தி�ள் ைற்றும் அைர்�ளின உறைவினர்�ள் 
அல்லது அ்ர்சாங� ஊழியர்�ளினால் ்சட-
்விக்ரா்தைா�ச ்சம்பாதித்த கைளிநாடடு 
ைஙகி அல்லது நிதி நிறுைனங�ளில் 
மைபபிலி்பபடடிருபப்தா� கைளியா-
கும் க்சாததுக்�மை அ்ரசும்மையாக்குை-
்தற்கு ஏதுைான ைம�யில் ்சட்ங�மைத 
திருத்தல், இ்ரடம்ப பி்ரஜாவுரிமை உள்-
ைைர்�ள் பா்ராளுைனறைததுக்கு ைற்றும் 
ஜனாதிபதிப ப்தவிக்கு நியமிக்�பபடு-
ைம்தத ்தடுக்கும் திருத்தம் கபானறை 
பல்கைறு முனகைாழிவு�மைக் க�ாணடு 

ைருை்தற்கு இக்கூட்ததில் �டசித ்தமலைர் -
�ள் இணக்�ம் க்தரிவித்தனர்.

இமை க்தா்ர்பான கைலதி� கயா்சமன-
�மை முனமைக்குைாறு ்சபாநாய�ர் �டசித 
்தமலைர்�ளி்ம் க�ாரிக்ம� விடுததிருந-
்தார். இ்தமன ஏற்றுக் க�ாணடு பி்ர்தான 
எதிர்க்�டசியான ஐக்கிய ைக்�ள் ்சக்தி பா்ரா-
ளுைனறைததின அதி�ா்ரதம்தப பலபபடுத -
தும் ைம�யில் 21 ஆைது அ்ரசியலமைபபுத 
திருத்த கயா்சமனமய ்தனிநபர் ்சட்மூல-
ைா�க் ம�யளிததுள்ைது. ஐக்கிய ைக்�ள் ்சக்-

தியின க்சயலாைர் நாய�ம் ்ரஞ்சித ைததுை 
பண்ா்ர ்தனிநபர் ்சட்மூலதம்த பா்ராளு -
ைனறை க்சயலாைர் நாய�ம் ்தம்மி� ்த்சநாயக்� -
வி்ம் ம�யளிததிருந்தார்.

இவைாறைான நிமலயில் குறித்த விக்ச் 

கூட்ம் மீணடும் நம்கபற்றைது்ன, 
ஏமனய �டசி�ளி்ம் கயா்சமன�ள் இருந -
்தால் அைற்மறையும் ்சைர்பபிதது அ்ரசியல -
மைபபுத திருத்தம் க்தா்ர்பில் முடிவு�மை 
எடுபப்தற்கு இமணநது க்சயற்படுைாறு ்சபா -
நாய�ர் அமழபபு விடுததுள்ைார். �்ந்த நல்-
லாடசி அ்ர்சாங�ததின �ாலததில் 19 ஆைது 
திருத்தச ்சட்ம் பா்ராளுைனறைததில் நிமறை -
கைற்றைபபடடிருந்த நிமலயில், ஜனாதிபதி 
க�ாட்ாபய ்ராஜபக்ஷ ஆடசிக்கு ைந்தவு்ன 
20 ஆைது திருத்ததம்தக் க�ாணடு ைநது 
ஜனாதிபதியின அதி�ா்ரங�மை மீணடும் 

பலபபடுததினார்.
இந்த நிமலயில் நிமறைகைற்று அதி�ா்ர 

ஜனாதிபதி முமறை ஒழிக்�பபடடு, பா்ரா -
ளுைனறைததின க்சயற்பாடு�ள் பலபபடுத -
்தபப் கைணடும் எனறை �ருத்தா்ல்�ள் 
ைலுைம்நதுள்ைன. கபா்ராட்ததில் ஈடு-
படடுள்ை ைக்�ளும் இ்தமன ைலியுறுததி 
ைருகினறைனர். இந்தப பினனணியில் பா்ரா-
ளுைனறைதம்தப பலபபடுததுை்தற்�ான ைற் -

றுகைாரு ைாய்பபு அ்ரசியல்ைாதி�ளுக்குக் 
கிம்ததுள்ைது.

ைக்�ள் எதிர்பார்க்கும் ைாற்றைங�ள் நிமறைந்த 
அ்ரசியல் �லா்சா்ரகைானறுக்�ான அடித -
்தைதம்த உருைாக்குை்தற்�ான ைாய்பபு 
ைக்�ள் பி்ரதிநிதி�ைான பா்ராளுைனறை உறுப-
பினர்�ளுக்குத ்தற்கபாழுது கிம்ததுள்ைது. 
இந்த ைாய்பமபப பயனபடுததி ைக்�ள் ைத-
தியில் அைர்�ளுக்கு ஏற்படடுள்ை அைநம்-
பிக்ம�மய இல்லாைல் க்சய்ைார்�ைா என-
பம்தப கபாறுததிருநக்த பார்க்� கைணடும்.

இது இவவி்தமிருக்�, ்தனது இ்ரண்ம்ர 
ைரு் ஆடசிக் �ாலததில் எடுக்�பபட் 
முடிவு�ளில் �ாணபபட் குமறைபாடு�ள் 
குறிதது ஜனாதிபதி அணமையில் �ருததுத 
க்தரிவிததிருந்தார். புதிய அமைச்சர்�ள் ைத -
தியில் உம்ரயாற்றியிருந்த ஜனாதிபதி, ்சர்ை -
க்த்ச நாணய நிதியததின உ்தவிமயப கபறுை -
தில் �ால்தாை்தம் ஏற்படடிருந்தமை ைற்றும் 
இ்ர்சாயன உ்ர இறைக்குைதிக் �டடுபபாடு 
க்தா்ர்பில் எடுக்�பபட் தீர்ைானங�ளில் 
குமறைபாடு�ள் ஏற்படடிருந்தமைமய க்தரி -
விததிருந்தார்.

அது ைாததி்ரைனறி பா்ராளுைனறைததில் 113 
கபரும்பானமைமய நிரூபிக்கும் ்த்ரபபினரி -
்ம் அ்ர்சாங�தம்தக் ம�யளிக்�த ்தயார் என -
பம்தயும் அைர் ைலியுறுததியுள்ைார்.

இருந்தகபாதும், எதிர்க்�டசியில் உள்ை 
எந்தகைாரு ்த்ரபபினரும் 113 கபரும்பான -
மைமயக் �ாணபிதது ஆடசிமயப கபாறுப -
கபற்ப்தற்குத ்தயா்ரா� இல்மல. ைாறைா� 
அ்ர்சாங�தம்த விைர்சிததுக் க�ாணக் இருக்-
கினறைனர். இவைாறைான நிமலயில், �்ந்த 

வியாழக்கிழமை ஆளும் �டசியின பா்ரா -
ளுைனறைக் குழுவினர் பி்ர்தைர் ைஹிந்த 
்ராஜபக்ஷ ்தமலமையில் அ்ர்சாங�தம்தக் 
க�ாணடு க்சல்லும் பிக்ர்ரமணக்கு ஏ�ை-

ன்தா�த ்தைது விருபபதம்தத க்தரிவித்த-
னர். ஜனாதிபதியின மீதும், பி்ர்தைர் மீதும் 
அைர்�ளின நம்பிக்ம� கைளிபபடுத்தப-
படடுள்ைது.

ைறுபக்�ததில் விைல் வீ்ரைன்ச உள் -
ளிட் சுயாதீனக் குழுவினர் எனறு கூறிக் 
க�ாள்பைர்�ள் இம்க்�ால அ்ர்சாங�-
கைானமறை அமைக்� கைணடும் எனறை �ருத-
ம்தகய க்தா்ர்சசியா� ைலியுறுததி ைருகின-
றைனர். அ்தற்கு முனனர் பி்ர்தைர் ப்தவி வில� 
கைணடும் எனபதும் அைர்�ளும்ய க�ாரிக்-
ம�யா� உள்ைது. அைர்�ளின இந்தக் க�ாரிக்-

ம�க்கு எதிர்க்�டசியில் உள்ை ஏமனய 
�டசி�ள் ்தைது ஆ்த்ரமைத க்தரிவித்த்தா�த 
க்தரியவில்மல. இைற்றின அடிபபம்யில் 
மைததுப பார்க்கும் கபாது விைல் வீ்ரைன்ச 
உள்ளிட் குழுவினர் குழம்பிய குடம்யில் 
மீனபிடிபப்தற்�ான முயற்சி�மை கைற் -
க�ாணடிருபப்தா�கை க்தரிகிறைது.

எதுைா� இருந்தாலும் அ்ர்சாங�ததின �்ரங -
�மைப பலபபடுததுை்தன மூலம் இனமறைய 
கபாருைா்தா்ர கநருக்�டிக்குத தீர்வு �ாணும் 
கபாருடடு எதிர்க்�டசிமயச க்சர்ந்த சிலர் 
அ்ர்சாங�தது்ன இமணநதுள்ைமையும் ை்ர -
கைற்�த்தக்�்தா�வுள்ைது. அகில இலஙம� 
ைக்�ள் �ாஙகி்ரஸின பா்ராளுைனறை உறுபபின-
்ரான முஷ்ரப ைற்றும் முஸ்லிம் �ாஙகி்ரசின 
உறுபபினர் ஹாபீஸ் நசீர் ஆகிகயார் அமைச-
சுப கபாறுபபுக்�மை ஏற்று அ்ரம்சப பலபப-
டுததியுள்ைார்�ள்.

இைர்�ளு்ன ைட்க்�ைபபு ைாைட்த -
ம்தச க்சர்ந்த பா்ராளுைனறை உறுபபினர்�ைான 

வியாகழநதி்ரன, பிள்மையான என அமழக்-
�பபடும் சிைகந்சததும்ர ்சநதி்ர�ாந்தன, 
ைனனி ைாைட் பா்ராளுைனறை உறுபபினர் 
�ா்தர் ைஸ்்தான, கபாதுஜன கப்ரமுனவின 
க்தசியப படடியல் பா்ராளுைனறை உறுபபினர் 
�லாநிதி சுக்ரன இ்ரா�ைன ஆகிகயார் இ்ரா -
ஜாங� அமைசசுப கபாறுபபுக்�மை ஏற்றுக் 
க�ாணடு அ்ர்சாங�தம்தப பலபபடுததுை -
்தற்கு ஒததுமழபபு ைழஙகியுள்ைார்.

இந்த நிமலயில் இனமறைய கநருக்�டியான 
சூழ்நிமலயில் அ்ரசியல் �டசி�ள் ஒவ-
கைானறும் அைற்றுக்�ான ்தனித்தனி நி�ழ்ச -

சித திட்ததிகலகய �ைததில் இறைஙகியுள்ை-
ம்தக் �ாண முடிகினறைது.

அ்ர்சாங�ததுக்கு கநருக்�டி ஏற்படடுள்ை 
இவகைமையில், ்தைது க்சல்ைாக்ம�ப 
கபருக்கிக் க�ாள்ைதில் எதி்ரணி�ள் �ைத -
தில் இறைஙகியுள்ைமை க்தளிைா�கை க்தரி -
கினறைது.

அ்ரசு்ன கப்ரம் கபசுை்தற்�ான ்தருணம் 
இதுகைன சிறுபானமையின �டசி�ள் �ருது -
கினறைன. ஆனால் ைக்�ளின இனமறைய துன -
பங�மை அக்�டசி�ள் �ைனததில் க�ாள்ை-
வில்மலகயனபது நனறைா�கை  க்தரிகினறைது.

எதிர்ப்பு ஆர்ப்்பாட்டங்களின் மத்தியில், அரசியல் ்கடசித் தலைவர்்கள் 
ஒவ்வபாருவரி்டமும் தனித்தனியபான நி்கழ்ச்சித் திட்டங்கள்

நபாடு எதிர்்்கபாண்டுள்்ள ்்பாரு்ளபாதபாரப் பிரச்சிலன்களிலி 
ருந்தும், அரசியல் ரீதியபான ஸ்திரமற்ற தன்லமயிலிரு 
ந்தும் மீள்வதறகு ்ல்்வறு ்்கபாணங்களில் முயறசி்கள் 

முன்்னடுக்கப்்டடு வருகின்்றன. ்்பாரு்ளபாதபாரப் பிரச்சிலனக்கபான 
தீர்லவக ்கபாணும் ்நபாககில் நிதி அலமச்்சர் அலி ்சப்ரி
தலைலமயிைபான குழுவினர் அ்மரிக்கபா ்்சன்று ்சர்வ்த்ச 
நபாணய நிதியம் உள்ளிட்ட ்ல்்வறு தரப்பு்களு்டன் ்்ச்சுவபார்த்லத
்களில் ஈடு்டடுள்்ளனர். மறு்க்கத்தியில் அரசியல் ஸ்திரத்தன்லமலய
ஏற்டுத்துவதற்கபான முயறசி்கள் முன்்னடுக்கப்்டடுள்்ளன.

21 ஆவது அரசியைலமப்பு திருத்தத்தில்
அரசியல் ்கடசி்கள் ்்ரிதும் ஆர்வம்

்பாரபாளுமன்்றத்லத 
்ைப்்டுத்துவது
்தபா்டர்பில் ்கடசித் 
தலைவர்்களின்
்கபாத்திரமபான
்கருத்து்கள்

நில்ற்வறறு அதி்கபார ஜனபாதி்தி முல்ற
ஒழிக்கப்்டடு, ்பாரபாளுமன்்றத்தின் ்்சயற்பாடு்கள்
்ைப்்டுத்தப்்்ட ்வண்டும் என்்ற ்கருத்தபா்டல்்கள்
வலுவல்டந்துள்்ளன. ்்பாரபாட்டத்தில் ஈடு்டடுள்்ள
மக்களும் இதலன வலியுறுத்தி வருகின்்றனர்.
இந்த  நிலையில் மக்கள் எதிர்்பார்ககும் மபாற்றங்கள்
நில்றந்த அரசியல் ்கைபா்சபார்மபான்றுக்கபான
அடித்த்ளத்லத உருவபாககுவதற்கபான வபாய்ப்பு
மக்கள் பிரதிநிதி்க்ளபான ்பாரபாளுமன்்ற
உறுப்பினர்்களுககு தற்்பாழுது கில்டத்துள்்ளது.

எதிர்க்கடசியில் உள்்ள எந்த்வபாரு
தரப்பினரும் 113 ்்ரும்்பான்லமலயக

்கபாண்பித்து ஆடசிலய ்்பாறுப்்்ற்தறகு 
தயபாரபா்க இல்லை. மபா்றபா்க அர்சபாங்கத்லத 
விமர்சிப்்தி்ை்ய முழுலமயபான அக்கல்ற!

நில்ற்வறறு அதி்கபாரம், ்சட்டவபாக்கம் மறறும் 
நீதித்துல்றயின் அதி்கபாரங்கள் வி்டயங்களில் 
அரசியைலமப்புத் திருத்தங்கல்ளக ்்கபாண்டு
வருவதறகு அர்சபாங்கம் தயபார்
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தே சிய கட்சிகமைப ப�ாலபே 
ககாளமகபபிடிபபு ஏதுமின்றி 
சந்தரப�ோ்த அ்ரசியல் சது்ரங்-

கம் ஆடுேதில் ைமலயக கட்சிகள ஒன்றும் 
பசாமை ப�ானமேயல்ல. இன்று ைமல-
யகத்தில் இ.க்தா.கா, ்தமிழ் முற்ப�ாக்குக் 
கூட்ைணி ஆகிய இரு கட்சிகள ைட்டுபை 
�லம் க�ாருநதியமேகைாக இருக்கின்்றன. 
இதில் இ.க்தா.கா, ்த.மு. கூட்ைணிமய விை 
அ்ரசியலில் ககாஞசம் கூடு்தல் கால அனு�-
ேம் க�ற்றுளைது. சில ஆண்டுகள அது அ்ரசி-
யலில் ்தனிக்காட்டு ்ராஜாோக அ்ரபசாச்சியது. 
ஆனால் ்தமிழ் முற்ப�ாக்குக் கூட்ைணியின் 
உ்தயமும், அ்தன் குறுகியகால ேைரச்சியும் 
இன்று சை�ல அ்ரசியல் ்தன்மைமயப பி்ரக-
ைனப�டுத்தி நிற்கின்்றது. கீம்ரக் கமைக்கும் 
எதிரக்கமை பேண்டும் என்�ாரகள. ஆனால் 
அ்ரசியமலப க�ாறுத்்தேம்ர இது எவேைவு 
ஆ�த்்தானது என்�ம்த கசால்லத் ப்தமே-
யில்மல.   

இ்தனால் இவவிரு ைமலயக கட்சிகளும் 
ப�ாட்டி அ்ரசியலில் முட்டி பைாதிக் ககாள-
கின்்றன. இதில் அதிகம் ஆரேம் காட்டுேது 
இ.க்தா.கா ்தான். அை்ரர ஆறுமுகன் க்தாண்ை-
ைானின் திடீர ைம்றவு ஜீேன் க்தாண்ைைாமன 
முழுபே்ர அ்ரசியலுக்குக் ககாண்டு ேந்தது. 
இது ஒன்றும் வி�த்து ப�ால ேைந்தது அல்ல. 
ஆறுமுகன் க்தாண்ைைானின் எதிர�ாரபபு 
இது்தான். ்தநம்தமயப ப�ாலபே ்தானும் 
க�ாதுஜன க�்ரமுனபோடு இமைநது �ய-
ணிப�ம்த ப�ணி ேந்தார. இநநிமலயில 
்தான்் க�ாருைா்தா்ர கேருக்கடி நிமலமை 
முழு ோட்மையும் மூழ்கடித்்தது. சகல அம்சங்-
கங்களிலும் கேருக்குோ்ரங்களுக்கு உளைான 
அ்ரசு கூட்ைணி கட்சிகள கூட்மைப பியக்க 
ஆ்ரம்பித்்தன. அதுேம்ர அ்ரசாங்கத்ம்த 
விட்டு ்தாம் ஒரு ப�ாதும் கேளிபய்றப ப�ாே-
தில்மல என்று வீ்றாபபுப ப�சி ேந்தார ஜீேன்.   

கைந்த இ்ரண்டு ோ்ரங்களுக்கு முன் திடு-
திபக�ன அ்ரசாங்கதிமன விட்டு கேளிபயறு-
ோ்தாக அறிவித்்தார. இது ைமலயக அ்ரசியல் 
ேட்ைா்ரங்களில் சல சலபம� ஏற்�டுத்்தபே 
கசய்தது. ககபினட் அமைச்சுப க�ாறுபபு 
கிமைக்கா்த ஆத்தி்ரத்திபலய அேர இம்மு-

டிமே 
எடுத்்த்தாக விைரசனங்கள ே்ர அேர 
அ்தமன ைறுத்்தார. இ்தன் பின்னர ககபினட் 
அமைச்சுப க�ாறுபபு ்தருே்தாகவும் மீண்டும் 
அ்ரசாங்கத்ப்தாடு இமையுைாறும் அமழபபு 
விடுக்கப�ட்ை்தாகவும் ஆனால் ஜீேன் 
அ்தமன நி்ராகரித்து விட்ை்தாகவும் கசயதிகள 
ேந்தன.   

இச்சந்தரப�த்தில் ்தான் எதிரக்கட்சித் 
்தமலேர சஜித் ்தமலமையிலான கூட்ைணி 
அ்ரசாங்கத்துக்கு எதி்ரான ேம்பிக்மகயில்லாப 
பிப்ர்ரமையும் ஜனாதி�திக்கு எதி்ரான பிப்ர-

்ரமையும் ககாண்டு ேரும் முயற்சியில் ஈடு-
�ைத் க்தாைங்கியது. அ்ரசாங்கத்தில் இருநது 
விலகி இருப�்தால் இ.க்தா.கா இம்முயற்-
சிக்கு ஆ்த்ரேளிக்கும் என்ப்ற ேம்�ப�ட்ைது.  

ஆனால் இ.க்தா.கா திடீர �ல்டி அடித்தி-
ருக்கி்றது. அ்ரசாங்கத்துக்கும் ஜனாதி�திக்கும் 
எதி்ரான ேம்பிமகயில்லாப பிப்ர்ரமைகள 
சம்�ந்தைான விையத்தில் இ.க்தா.கா ேடுநி-
மலமை ேகிக்கப ப�ாே்தாக கூறியிருக்கி்றது. 
ைமலயக ைக்களின் ேலம் கருதிபய �்தவிமய-
யும் �ங்காைா் க�ாறுபம�யும் துச்சகைன 
தூக்கிகயறிநது விட்ை்தாக ்தம்�ட்ைம் அடித்-
துேந்த ஜீேன் திடீக்ரன ்தைம் ைாறியது ஏன்? 
இங்கு்தான் க�ரும்�ான்மை இன கட்சிகளின் 
ஆதிக்கம் கேளிப�டுகின்்றது.   

1931ஆம் ஆண்டில் இந்த ோட்டில் ோழ்ந்த 
சகல சமூகங்களுக்கும் சரேசன ோக்குரிமை 
ேழங்கப�ட்ைது. அன்று நீலம் �ச்மசகயன்று 
க�ட்டிகளின் நி்றத்ம்தப�ாரத்ப்த ைக்கள 
ோக்களித்்தனர. ஏகனனில் பேறு மும்றமை-

க ளு க் கு 
ைக்கள �ழக்-

க ப � ட் டி ரு க் க வி ல் ம ல 
1833இல் பகால்புரூக் குழுவின் சி�ாரிசு, 
1931இல் கைானமூர சீரதிருத்்தம், 1910, 1920, 
1924களில் ஏற்�ட்ை ைாற்்றங்கள எதுவுபை 
பகால்புரூக் ககாண்டு ேந்த அடிப�மை ச்ரத்-
துக்களில் எந்தகோரு பின் ைாற்ம்றத்ம்த-
யும் ககாண்டு ே்ரவில்மல. இ்தனால் சிறு-
�ான்மை இனம் சாா்ந்த நிமலப�ாடுகளில் 
�ாரிய ைாற்்றம் ஏற்�ைவில்மல.   ஆனால் சு்தந-
தி்ரத்துக்குப பின் ஆட்சியமைத்்த ஐ.ப்த.க. 
அ்ரசாங்கம் ைமலயக ைக்களின் ோக்குரிமை-
மயப �றித்்தது. 1931ஆம் ஆண்டு ப்தா்்தலில் 

100000 ப்தாட்ைத் க்தாழிலாைரகள ோக்க-
ளித்து இருந்தனர. 1952 ஆம் ஆண்டு இைம்-
க�ற்்ற இ்ரண்ைாேது க�ாதுத்ப்தர்தலில் 
ைமலயகத்திலிருநது ோக்களிக்கும் ்தகுதி 
க�ற்ப்றார க்தாமக கேறும் 8000 ைட்டுபை 
ஆகும். 1947இல் இத்ப்தாமக 200000 ைாக 
காைப�ட்ைது. எஸ். ைபளியூ. ஆர டி. �ண்-
ைா்ரோயக்க மு்தல் பேமலயாக ைமலயக 
ைக்களுக்கான பி்ரத்திபயக ப்தர்தல் �திவுச் சட்-
ைத்ம்த ்ரத்து கசய்தார. இ்தனால் நியைன அங்-
கத்்தேரகள க்தரிவு கசயயப�டும் ோயபபும் 
�றிப�ானது.  

1960இல் ோன்காேது க�ாதுத்ப்தர்தல் ேைந-
்தது. புதி்தாக உருோக்கப�ட்ை பி்ரஜாவுரிமைச் 
சட்ைத்தின்�டி 50000 ப�ர ைமலயக ோக்காைர-
கைாக �திவு கசயயப�ட்டிருந்தனர. 1961 ஆம் 
ஆண்டு கேவபேறு சட்ைங்கள இயற்்றப�ட்ை-
்தன் ப�ரில் 132572 ப�ர பிஜாவுரிமைப க�ற்-
றிருந்தாரகள. இத்ப்தர்தலில் அை்ரர க்தாண்-
ைைான் ஸ்ரீைாபோ �ண்ைா்ரோயக்காமே 

ஆ்தரித்்தார. இ்தன் 
மூலம் நியைன அங்கத்து-

ேத்ம்தயும் க�ற்றுக் ககாண்ைார. 
இந்த ஆைசியிபல 1964இல் ஸ்ரீைா 

- சாஸ்திரி ஒப�ந்தம் ஏற்�டுத்்தப�ட்ைது. 
ப்தர்தல் ேரும் ப�ாக்தல்லாம் ைமலயக ்தமல-
மைகள �்ரஸ்�்ரம் குற்்றஞ சுைத்துேம்த ேழக்-
கைாக ககாண்டிருந்தன. இ்தனால் ்தாமும் 
ப்தாற்று ்தைது எதி்ரணி பேட்�ாைரகமையும் 
ப்தாற்கடிக்கும் மகங்கரியத்ம்த கசயது ேந்தன.  

இேரகளின் ஒற்றுமை இல்லா்த ப�ாக்கானது 
க�ரும்�ான்மை கட்சிகளுக்கு ோயபபுகமை 
ஏற்�டுத்திக் ககாடுக்கபே கசய்தது. உ்தா்ரைத்-
துக்கு எடுத்துக் ககாண்ைால் 1977 க�ாதுத் 
ப்தர்தல் ேைந்தப�ாது நுேக்ரலியா - ைஸ்கக-
லியா ைாேட்ைத்தில் ப�ாட்டியிட்ைார அை்ரர 
க்தாண்ைைான். அச்சையத்தில் அங்கிருந்த ோக்-
காைரகளின் எண்ணிக்மக 74000 ஆகும். இதில் 
ைமலயக ைக்கள, இலங்மகத் ்தமிழ்,முஸ்லிம் 
ைக்கள ோக்குகளும் அைங்கும் ஆனால் அை்ரர 

க்தாண்ைைானுக்கு ேழங்கப�ட்ை ோக்குகள 
35743 ைட்டுபை. எஞசிய ோக்குகள எல்லாபை 
க�ரும்�ான்மையின பேட்�ாைருக்பக ேழங்-
கப�ட்டிருந்தன.  

இது்தான் இன்றுேம்ர இைம் க�ற்று ேரும் 

ைமலயக அ்ரசியல். ஏகனனில் எத்்தமகய 
அழுத்்தங்கள எழுந்த ப�ாதும் ்தைது அ்ரசியல் 
நிகழ்ச்சி நி்ரலுக்கு ஏற்�பே க�ரும்�ான்மை 
இன கட்சிகள சிறு�ான்மை ைக்களின் பி்ரச்சி-
மனகமை அணுகபே க�ரும்�ான்மை இன 
கட்சிகள ்தயா்ராக இருக்கின்்றன. எனினும் இது 
தி்றந்த ைனதுைனான ஏற்�ாைாக இருக்க ோயப-
பில்மல. ைமலயக கட்சிகமைப க�ாருத்்த-
ேம்ர ஏ்தாேக்தாரு �ா்ரம்�ரியக் கட்சிமயபய 
ஆ்தரிக்க பேண்டியுளைது. இதுபே எழு்தப�-
ைா்த சாசனம் ஆகிவிட்ைது.   

இ்தன் பின்புலத்தில் இன்று ஜீேன் 
க்தாண்ைைானின் முடிவு அதிசயைானது 
அல்ல. அதிரச்சி ்த்ரக்கூடியதும் அல்ல. முன்பு 
கசால்லாைல் கசய்தம்த இன்று கசால்லி 
விட்டுச் கசயகி்றாரகள. அவேைவு்தான். 
இ.க்தா.காவின் முடிவு ககாளமக சாரந்த்தா 
என்்றால் அது்தான் இல்மல. அப�டி என்்றால் 
அது அ்ரசாங்கத்தில் இருநது கேளிபயறி 
இருக்காது. அ்ரசியல் ரீதியிலான இ்ராஜ்தநதி-
்ரைாவும் ்தற்ப�ாம்தய �்ரப�்ரபபு நிமலயில் 
அ்தன் முடிமே எடுத்துக்ககாளை முடியாது.   

எது எப�டிபயா, அ்ரசாங்கத்தில் இருநது 
கேளிபயறிமை ஒரு ோைகம் என்னும் எதி்ர-
ணிகளின் விைரசனம் ைட்டும் உண்மையாகி 
இருக்கின்்றது. ககாளமக அடிப�மையிலான 
கூட்டு என்்றால் இன்ம்றய இக்கட்ைான கட்-
ைத்தில் அ்ரசாங்கத்துக்கு துமையாக இருநதி-
ருக்க பேண்டுபை! ேடுநிமலமை ப�ாக்ககல்-
லாம் எ்தற்காக? அ்ரசியலில் கேளிப�மைத் 
்தன்மை அேசியம். இ்தமன எதிர�ாரக்கும் 

உரிமை ோக்களித்்த ைக்களுக்கு இருக்கி்றது. 
மூடு ைநதி்ர அ்ரசியல் கசயற்�ாடுகைால் இது 
ேம்ர ைமலயக ைக்கள இழந்தமே்தான் 
அதிகம்.  

ப�்ரம் ப�சும் அடிப�மையிபலபய ப்தசிய 
கட்சிகபைாடு கூட்டு என்�து ைமலயக கட்சிக-
ளின் ககாளமகயானால் ஒப்ரகயாரு பகளவி. 
ப�்ரம் ப�சல் யாரின் ேலனுக்காக? ைன 
சாட்சிக்கு விப்ரா்தமின்றி ைமலயக கட்சிகள 
உண்மைமய உம்ரக்குைா?   

இப்தபேமை 21 ப�ர ககாண்ை புதிய 
அமைச்ச்ரமே �்தவி ஏற்றிருக்கி்றது. கட்சி 
்தாவுோர என கணிபபுகள கனிநதிருந்த 
நிமலயில் அம்த கையபபித்துளைார அ்ரவிந-
்தகுைார. ககபினட் அமைச்சு க�ாறுபம� 
ஜீேன் ஏற்�ார என்று எதிரவு கூ்றல்கள இைம்-
க�ற்றிருந்த பேமையில் இது எழு்தப�டும் 
ேம்ர எதுவுபை ஆகவில்மல. ஜீேமன 
அ்ரவிந்தகுைார முநதிக் ககாண்ைாப்ரா 
என்னபோ!    

கண்டி ைாேட்ை க�ருநப்தாட்ைப 
�குதிகளில் ப்தாட்ை க்தாழிலாைர-
களுக்கான குடிநீர விநிபயாக கட்ை -

மைபபுகள மும்றயான்தாக இல்மல.  
ஆங்கிபலயர காலத்தில் சி்றப�ான நீர 

விநிபயாக கட்ைமைபபுகள ப�ைப�ட் -
ைன.   

�த்து அம்றகமைக் ககாண்ை ஒரு க்தாைர 
குடியிருபபுக்கு மூன்று குடிநீரக் குழாயகள 
(பீலிகள) வீ்தம் க�ாருத்்தப�ட்டிருந்தன. 
ப�ாதியைவு நீர வீட்டு ோசலடிக்பக ேந்தது.  

கடும் பகாமையிலும் நீர ்தட்டுப�ாடு 
ஏற்�டுேதில்மல. பீலிக்கம்ர எபப�ாதும் 
கமைகட்டி இருக்கும். இ்தற்கு சான்று்தான் 
எைது முன்பனார �ாடிய ைமலயக ோட்ைார 
�ாைல்  

'�ாட்டுக்கு �னிய இலயம் �ந்தடிக்க 
பைட்டு இலயம் ப�ச்சிக்கு பீலிக்கம்ர ோச்-
சி்தைா எந்தனுக்கு' எனும் ோட்ைார �ாைல் 
ேரிகள எந்த அைவில் பீலிக்கம்ர கமைகட் -
டியுளைது என்�ம்த எடுத்துக் காட்டுகின்-
்றன.   

இன்்றய நிமலமைபயா பேறு. 
நீருக்காக இன்று சண்மை ப�ாடும் 
இைைாக பீலிக்கம்ர ைாறியுளைது. 
சுைார 20ேருைங்களுக்கு முன்பு 
அகைரிக்க ஆயவு ஒன்றில் கீழ்ேரு -
ைாறு கூ்றப�ட்டிருந்தது.   

'இன்னும் 50 ேருைங்களில் 
ைனி்தன் உைவிற்காக அன்றி நீருக் -
காக சண்மை ப�ாட்டு ைடிோன்' -
என்று.   

இன்று தினம் ைமலயக க�ருந -
ப்தாட்ை ைக்கள நீருக்காக ்தைது சகாக்க -
ளுைனும் கேளி ே�ரகளுைனும் சண்மை 
ப�ாட்டு ேருகின்்றனர.  

கண்டி ைாேட்ைத்தில் காைப�டும் 
க�ருநப்தாட்ைங்களில் அதிகைானமே 
அ்ரசு நிரேகிக்கும் ப்தாட்ைங்கைாகும். 
இேற்றில் அபேகைானமே முழு அைவிபலா 
அல்லது �குதியைவிபலா மூடுவிழா கண் -
ைமேயாகும்.   

இத்ப்தாட்ைக் காணிகள ஒன்றில் ்தனிே -
�ரகளுக்கு விற்கப�ட்பைா அல்லது குத் -

்தமகக்கு ககாடுக்கப�ட்பைா 
உளைன. க்தாழி -

லாைரகைது காணிகள சூம்றயாைப�டு -
கின்்றன. உளைன.  

இவோறு சூம்றயாைப�ட்ை காணிகள, 
சுற்றுலா ப�ாட்ைல்கள, விடுதிகள, 
ைாட்டுப �ண்மைகள, ை்ரக்கறி ப்தாட்ைங் -
கள, சுத்திகரிக்கப�ட்ை நிம்ர ப�ாத்்தலில் 
அமைக்கும் க்தாழிற்சாமலகள என இன் -
பனா்ரன்ன பேமலத்திட்ைங்ளுக்கு ஒதுக் -
கப�டுகின்்றன. ோமழயடி ோமழயாக 
ப்தாட்ை சமூகத்துக்கு நீர ேழங்கப�ட்டு 
ேந்த நீப்ரநதும் பி்ரப்தசங்களில் இருநப்த 
நீம்ர இநநிறுேனங்கள க�ற்றுக்ககாளகின் -
்றன.  

கண்டி �ந்தான, கல�ா குறூப, லூல்கந -
து்ர, க்தல்ப்தாட்மை, கிப்றட் கேளி, -
புபபு்ரஸ்்ஸ, கலேலன் ப�ான்்ற 
ப்தாட்ைங்களில் இநநிமலமயக் 
காைமுடிகி்றது.   

இேற்ம்றவிை நீண்ைோட் -
கைாக இைம் க�ற்றுேரும் 
ஒரு திட்ைமிட்ை கசயல்்தான்  
கேளியார குடிபயற்்றம். 

ப்தாட்ைக் காணிகளில் கேளி ஆட்கமை 
குடிபயற்றுகி்றாரகள. இவோ்றான நிமல -
மையில் 100, 200 குடும்�ங்கள புதி்தாக 
குடிபயற்்றம் கசயயும் ப�ாது நீர �கி்ரப�டு -
கின்்றது . குடிபயற்்றங்களுக்கு அ்ரசு சி்றந்த 
குடிநீர விநிபயாக கட்ைமைபபுகமை 
அமைத்து ககாடுக்கின்்றது.  

ஆனால் ப்தாட்ை ைக்களுக்கு அப்த 
�மழய நிமலமை ்தான். குடி -

பயற்்றங்களுக்காகபே 
அ்ரசுக்கு கசாந்தைான 

ப்தாட்ை காணிகள 
திட்ைமிட்டு காைாக் -
கப�ட்டு ்தரிசு 
நி ல ை ா க் க ப � டு -
கின்்றன.   

இந்த காணிகமை 
அருகில் உளை கி்ரா -

ைங்கமை பசரந்த 
எைது சபகா்த்ர இனத் -

்தேரகள. �லாத்கா்ர -
ைாக மகப�ற்றி பி்றகு 

இதில் குடிபயறுகின்்றனர.   
இேரகள ்தைக்கு 

ப்தமேயான நீம்ர க�ற்றுககாள -
ளும் சந்தரப�ங்களில். க்தாழிலாைரக -

ளுக்கு 200 ேருைங்களுக்கு பைலாக நீம்ர 
ேழங்கிய ேைங்கள அற்று ப�ாகின்்றன.   

இேரகளுைன் ப�ாட்டி ப�ாைபோ சண் -
மைப�ாைபோ விரும்�ா்த எம்ைேரகள 
ைாற்று ேழிமய ப்தடுகின்்றனர. இப�டி 
நீர ேைம் இருநது இல்லாைல் ப�ான ஒரு 
ப்தாட்ைத்தின் அேல கம்த்தான் இது.   

1995 ேம்ரயில் கம்�மை அட் -
ை�ாக ப்தாட்ைத்ம்தச் 
பசரந்த 

300 குடும்�ங்களுக்கு குழாய மூலைாக 
நீர விநிபயாகிக்கப�ட்ை விநிபயாகம் 
கிமைத்து ேந்தது. 

இது ஆங்கிபலயர காலத்தில் அமைக் -

கப�ட்ை நீர கட்ைமைபபுகள. அட்ை�ாக 
ப்தாட்ைத்தில் போனா ைமலயில் இருநது 
நீர விபயாகிக்கப�ட்ைது.  

இப�குதிமய அண்டிய காணிகமை 
மகப�ற்றி பி்றகு கேளியாருக்கு அ்ரசு 
அந்த காணிகமை �கிரநது ககாடுத்்தது. 
இவவிைத்தில் குடிபயற்்றங்கள ே்ர இேர -
கள ்தாம் விரும்பியோறு போனாைமல -
யில் இருநது நீம்ர க�்ற 
க்தாழிலாைரகளுக்கு 
நீர இல்லாது 

ப�ானது.  இ்தனால் இேரகள தூ்ர இைங் -
களில் உளை ஊற்றுகள, கிைறுகமை நீருக் -
கான ோடினர.  

்தைது குடியிருபபுகளில் இருநது �ல 
கிபலாமீட்ைர தூ்ரத்தில் �ளை்தாக்குகளில் 
இருநது க்ரடு மு்ரைான �ாதுகாபபு அற்்ற 
இைங்களில் இருநது நீம்ர சுைநது ேருகின் -
்றனர.  

குடிப�்தற்கு ைட்டும் அல்ல ஏமனய 
ப்தமேகளுக்கும் இவோப்ற இவவிைத் -
தில் இருநது நீம்ர சுைநது ேருகின்்றனர.  

�ாைசாமலக்கு �லோட்கள ைாைேரகள 
நீர இன்மையால் ப�ாேதில்மல க்தாழி -
லுக்கும் கசல்ல முடியாது ப�ாயவிடும்.  

இந்த �டிக்கட்டுகளில் நீம்ர சுைநது 

ேரும்ப�ாது ேழுக்கி விழுநது மககால் 
முறித்துக் ககாண்ைேரகளும் உளைனர.   

சிறி்தாக கட்ைப�ட்ை ஒரு ஊற்றில் 
ேரும் சிறிய அைவிலான நீம்ர பசகரிக்க 
ேரிமசகட்டி நிற்க பேண்டும்   

க�ண்கபைா சிறியேரகபைா ்தனியாக 
இவவிைத்திற்கு கசல்லைாட்ைாரகள. 
இந்த இைம் ப�யகளின் ோழிைம் ப�ால் 
�யங்க்ரைாக காட்சியளிக்கின்்றது.   

காட்டுப�ன்றிகள, கு்ரங்கு, குைவி, 
அட்மை என �ல்பேறு ஆ�த்துகள 
நிம்றந்த இைம் இம்த கசால்லும் ப�ாது 
கற்�மை ப�ால் க்தரியும். கசன்று 
�ாரத்்தால் உைல் புல்லரிக்கும். காற்று 
ைமழயிலும் இங்கு ்தான் நீருக்கு கசல்ல 
பேண்டும்.  

ஒருமும்ற நீர சுைநது ேந்த ஒருேர பைல் 
ை்ரக்கிமை உமைநது வீழ்நது ையிரிமழ -
யில் உயிர ்தபபினார.   

ைலசலகூை �ாேமனக்கும் இங்கி -
ருநப்த நீம்ர சுைநது கசல்ல பேண்டும். 
ஒரு ோளில் குறிபபிைத்்தக்க ஒரு �குதிமய 
நீம்ர பசகரிக்கபே கசலவிை பேண்டியி -
ருக்கி்றது.   

ப்தாட்ைத்தில் க்தாழில் ோயபபு 
கும்றவு அபேகைானேரகள கம்�மை 
கண்டி ப�ான்்ற இைங்களுக்கு க்தாழிலுக் -
காக தினம் கசன்று ே்ரபேண்டியுளைது. 
இேரகள கட்ைாயைாக குளித்துவிட்டு 
கசல்லபேண்டியுளைது. 

வீடு திரும்பும் ப�ாது இ்ரவு 8.ைணி 
ஆகிவிடும். ஆண்கள இங்குேநது குளித்து -
விட்டு ப�ாோரகள. 

இ்ரவில் குபபி விைக்கு மேத்து குளிப-
�து க�ண்களுக்கு சாத்தியம் அல்ல. நீரேை -
மிக்க இந்த ைமலோட்டில் எம்ைேர நிமல 
இப�டித்்தான் இருக்கி்றது!  

பகடைகள் உருளும் மடையக அரசியல்:  
மககளுககு கிடைத்த பைன்ததான என்ன?  

கம்படை அடைபதாடக த்ததாடைததில்   
திடைமிடடு பறிககபபடும் நீர்வைம்  

தாகத்துடன் 
தவிக்கும் 

ததாடட சமூகம்  

ஆர். நவராஜா  ...?
ததலததாட்ட தினகரன் நிருபர்

பன். பாலா  ...?

படஙகள் : ததலததாட்ட தினகரன் நிருபர்
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எ �வாயு (ேகஸ்), பால்மா, எ�ெபாருள் 
ேபான்ற ெபாருட்கைளப் ெபற்றுக் 
ெகாள்வதற்கான வ�ைசகள் பல 

�ேலா �ற்றர் தூரத்�ற்கு �ண்டு ெசல்லும் 
ேபாது அவற்�ன் �ைலகளும் மக்களால் 
தாங்�க் ெகாள்ள மு�யாதளவுக்கு உயர்ந்து 
ெசன்று மக்க�ன் ேகாபத்ைத இரட்�ப்-
பாக்��ருக்�ன்றது. �ேசடமாக எ�ெபா-
ருள் �ைலயும் �ைனத்துப் பார்க்க மு�-
யாதள�ல் நாளுக்கு நாள் அ�க�ப்பதற்கு 
ஐ.ஓ. � மற்றும் �ெபட்ேகா �றுவனங்கள் 
ேமற்ெகாண்ட  நடவ�க்ைககள் காரணமாய் 
அைமந்தது.  இதற்கு காரணம் ெபருமளவு 
ெதாைக எ�ெபாருளுக்காகச் ெசலுத்த ேவண்-
��ருப்பேத என்ற காரணத்ைத ெபாது 
மக்கள் ெபாருட்படுத்த�ல்ைல. எ�ெபா-
ருள் தட்டுப்பாடு மற்றும் இரண்டு மூன்று 
நாட்களுக்குள் ஒேரய�யாக அ�கப்ப�யாக 
எ�ெபாருள் �ைல அ�க�ப்பு காரணமாக 
நுகர்ேவாரான ெபாதுமக்கள் �கவும் அழுத்-
தங்களுக்கு உள்ளா��ருந்தார்கள். அந்த 
அழுத்தம் ெவ�த்துச் �த�யது ரம்புக்கைன-
�ல்  அது ஒருவ�ன் உ�ைரயும் ப�த்து, 
உடைமகளுக்கு ேசதத்ைதயும் ஏற்படுத்�யது 
மட்டு�ன்� நாட்டுக்கு கைறையயும் ஏற்ப-
டுத்��ருக்�ன்றது. 

நாட்�ன் ஏைனய �ரேதசங்கைளப் 
ேபான்று ரம்புக்கைன �ரேதச மக்களும் 
எ�ெபாருள் தட்டுப்பாட்�னால்  �கவும் 
துன்பப்பட்டார்கள். ரம்புக்கைன நக�ல் 
அைமந்துள்ள எ�ெபாருள் �ரப்பு �ைலயத்-
��ருந்து எ�ெபாருைளப் ெபற்றுக் ெகாள்வ-
தற்காகக் காத்�ருந்த வாகன வ�ைசகள் �ல 
நாட்களாக ெதாடர்ந்�ருந்தைதக் காணக் கூ�-
யதாக இருந்தது. 

ரம்புக்கைன எ�ெபாருள் வ�ைச அவ்வா-
�ருக்கும் ேபாது கடந்த 18ம் �க� இரவு எ�-
ெபாருட்க�ன் �ைலகள் �ண்டும் அ�க�க்-
கப்பட்டது. 18ம் �க� மாைல ரம்புக்கைன 
எ�ெபாருள் �ரப்பு �ைலயத்�ல் எ�ெபா-
ருள் ெபற்றுக் ெகாள்வதற்கான வ�ைச�ல் 
�ன்�ருந்த வாகன உ�ைமயாளர்களுக்கு, 
அன்ைறய �னம் மாைல எ�ெபாருள் ஏற்�ய 
பவுசர் ெகாலன்னாைவ��ருந்து வருவதா-
கத் தகவல் �ைடத்தது.  இதனால் வாகன 

உ�ைமயாளர்கள், சார�கள் தத்தமது வாக-
னங்க�ேலேய அமர்ந்து காத்�ருந்தது எப்-
ப�யாவது இரவுக்குள் எ�ெபாருள் பவுசர் 
வந்து�டும் என்ற எ�ர்பார்ப்�ல் தான். 
மாைல 6.30 ம�யள�ல் கு�த்த எ�ெபா-
ருள் பவுசர் �த்தம்புவ��ருந்து புறப்பட்-
டது என்ற ெசய்� அவர்களுக்கு �ைடத்தது. 
இரவு 8.30 ம�யள�ல் கு�த்த பவுசர் 
வரகாெபாலவுக்கு வந்து�டும் என்பதால் 
வாகனச் ெசாந்தக்காரர்களும், சார�களும் 
பவுசைர எ�ர்பார்த்து காத்�ருந்தனர். 

எ�னும் அன்ைறய �னம் இரவு எ�ெபா-
ருட்க�ன் �ைல ெபருமள�ல் அ�க�க்கப்-
பட்டது. �த்தம்புவ��ருந்து ெவ�ேய�ய-
தாகச் ெசால்லப்பட்ட பவுசரும் இன்னமும் 
வந்து ேசர�ல்ைல. பவுசர் வரகாெபால�ல் 
�றுத்தப்பட்டு, இரவு 12 ம�க்கு �ண்டும் 
பயணத்ைத ஆரம்�த்ததாகவும், அதற்கான 
காரணம் அ�க�த்த �ைலக்ேக எ�ெபா-
ருைள �ற்பேத என்ற ெசய்� ரம்புக்கைன 
எ�ெபாருள் வ�ைச�ல் காத்�ருந்தவர்க-
�ைடேய பரவுவதற்கு ெவகு ேநரம் எடுக்-
க�ல்ைல. எ�ெபாருள் ெபற்றுக் ெகாள்-
வதற்காக வ�ைச�ல் �ன்�ருந்தவர்கள் 
இந்த ெசய்�யால் ெகா�த்ெதழுந்தார்கள். 
அப்ேபாது ேநரம்  அ�காைல 1 ம�. 

ரம்புக்கைன எ�ெபாருள் �ரப்பு �ைல-
யத்துக்கு அரு�ல் ஆரம்�த்த இந்த எ�ர்ப்பு 
நடவ�க்ைகயானது நகர் முழுவதும் பர�ச் 
ெசல்வதற்கும் �ண்ட ேநரம் எடுக்க�ல்ைல. 
அந்ேநரம் ெபருமளவாேனார் எ�ர்ப்பு 
ேகாஷங்கைள எழுப்�யவாறு ஆர்ப்பாட்டத்-
�ல் இைணந்து ெகாண்டனர். 

ரம்புக்கைன நகருக்கு நுைழயும் �ரதான 
��கள் மற்றும் உள் ��கைளயும் ஆர்ப்-
பாட்டக்காரர்கள் ம�த்து ஆர்ப்பாட்டத்�ல் 

ஈடுபட்டனர். உடரட்ட 
புைக�ர ��யும், �ல்பர் 
கட்ைடகைளப் ேபாட்டு 
தடுக்கப்பட்டது. அந்ேந-
ரம் 19ம் �க� ��ந்�-
ருந்தேதாடு, அப்ேபாது  
சுமார் 2000 ேபரள�ல் 
ஆர்ப்பாட்டத்�ல் கலந்து 
ெகாண்�ருந்தனர். 

ரம்புக்கைன ெபா�ஸா-
ரால் �ைலைம�ைனக் 
கட்டுப்படுத்த மு�யாத-
தால் ேககாைல ெபா�ஸ் 
��வுக்குட்பட்ட ெபா�ஸ் �ைலயங்க��-
ருந்து ேமல�க ெபா�ஸ் குழுக்கள், கலகம் 
அடக்கும் ��வு மற்றும் ெபா�ஸ் �ேசட 
அ�ர�ப்பைட என்பன ரம்புக்கைனக்கு வர-
வைழக்கப்பட்டன. 

��ப்பர் கட்ைடகைளக் ெகாண்டு உட-
ரட்ட புைக�ரப் பாைத ஆர்ப்பாட்டக்-
காரர்க�னால் தடுக்கப்பட்�ருந்ததனால் 
ெகாழும்பு புறக்ேகாட்ைட��ருந்து கண்�, 
பதுைள, நாணுஓயா ேநாக்�ப் பய�க்-
கும் புைக�ரதங்கள் மற்றும் பதுைள, கண்-
���ருந்து ெகாழும்பு புறக்ேகாட்ைட 
ேநாக்�ப் பய�க்கும் புைக�ரதங்களும் ரம்-
புக்கைன புைக�ரத் �ைலயத்�ற்கு சற்றுத் 
ெதாைல�ல் �றுத்தப்பட்�ருந்தன.  அந்-
ேநரம் ஆர்ப்பாட்டம் ஆரம்�க்கப்பட்டு 12 
ம� ேநரம் கடந்து �ட்�ருந்தது. ெபா�ஸ் 
கலகம் அடக்கும் ���ன் உத்�ேயாகத்தர்-
கள் எந்த �ைலைமக்கும் முகங்ெகாடுப்ப-
தற்கு ஆயத்தமான கண்�ர் புைக, இறப்பர் 
ேதாட்டாக்கள், த�கள்  மற்றும் துப்பாக்�க-
ளுடன் உசார் �ைல�ல் ைவக்கப்பட்�ருந்த-
னர். � 56 துப்பாக்�களுடனான ஏராளமான 
ெபா�ஸாரும் ரம்புக்கைன நக�ன் பாது-
காப்பு ப��ல் ஈடுபடுத்தப்பட்�ருந்தனர். 

ஆர்ப்பாட்டம் ஆரம்பமா� 12 , - 13 ம� 
ேநரம் கடந்த ேபாது நக�ன் வாகன வ�ைச-
யானது பல �ேலா �ற்றர் ெதாைலவுக்கு 
�ண்டு ெசன்�ருந்தேதாடு, பாடசாைல மாண-
வர்கள், ேநாயாளர்கள், ரம்புக்கைன நகருக்கு 
வருைக தரும் பய�கள் உள்�ட்ட அ�க 
எண்�க்ைகயான ெபாது மக்கள் ெபரும் 

கஷ்டங்களுக்கு உள்ளானார்கள். 
 கடும் ெவ�லுக்கு மத்��ல் ரம்புக்கைன 

நகருக்கு ெகாண்டுவரப்பட்ட 33 ஆ�ரம் 
�ட்டர் எ�ெபாருளுடனான பவுசர் ஆர்ப்-
பாட்டக்காரர்களால் தடுத்து ைவக்கப்பட்டு 
அதைன  உடரட்ட புைக�ரத ��க்கு குறுக்-
காக �றுத்� ைவப்பதற்கு ஆர்ப்பாட்டக்காரர்-
கள் நடவ�க்ைக ேமற்ெகாண்டார்கள். 

ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களால் அவ்வாறு 
தடுத்து ைவக்கப்பட்�ருந்த எ�ெபாருள் பவு-
ச�ன் டயர்களது காற்று �றந்து �டப்பட்டு 
அந்த வாகனத்�ற்கு � ைவப்பதற்கான ஆயத்-
தங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதாக ெபா�ஸா-
ருக்கு ெத�ய வந்தது அப்ேபாதுதான். 

ெபா�ஸ் கலகம் அடக்கும் ���ன் 
உத்�ேயாகத்தர்களால் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்-
கைள ேநாக்� கண்�ர் புைகப் �ரேயாகம் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது அவர்கைள அவ்�-
டத்��ருந்து கைலந்த ெசல்வதற்ேக என்றா-
லும், �ைலைம �க ேமாசமைடந்தது அதன் 
�ன்னேர. ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் கண்�ர்ப் 
புைகப் �ரேயாகத்�ற்கு மத்��ல் புைக�ரத 
���ல் ஒன்று கூ� ெபா�ஸாைர ேநாக்� 
கற்கைள �ச ஆரம்�த்தனர். இதன்ேபாது 
முச்சக்கர வண்� ஒன்றுக்கும் � மூட்டப்பட்-
டுள்ளது.  அவ்வாறு முச்சக்கர வண்�க்கு � 
ைவத்தது ெபா�ஸ் உத்�ேயாகத்தர் ஒருவேர 
எனக் கூ� ெபா�ஸாைர ேநாக்� கற்கைள 
��யவாறு  மக்கள் குற்றம் சுமத்�னர். 

ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களுக்கும்  ெபா�ஸா-
ருக்கும் இைட�லான ேமாதல் ப�ப்ப�யாக 
�கவும் ேமாசமான �ைலைய அைடந்த�ல் 
சுமார் 20 ெபா�ஸார் காயங்களுக்கு உள்ளா-
னார்கள். ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் 18 ேபரும் 
இரத்தக் காயங்களுடன் இருந்தேதாடு, இரு 
தரப்�னரும் அம்புலன்ஸ் வண்�க�ன் 

மூலம் ��ச்ைசக்காக ேககாைல ைவத்�ய-
சாைல�ல் அனும�க்கப்பட்டனர். இதன் 
�ன்னேர எ�ெபாருள் பவுசருக்கு � ைவப்-
பைதத் தடுப்பதற்காக ெபா�ஸார் ஆர்ப்-
பாட்டக்காரர்கைள ேநாக்�த் துப்பாக்�ப் 
�ரேயாகத்ைத ேமற்ெகாண்டுள்ளனர். இந்த 
துப்பாக்�ப் �ரேயாகத்�ல் பலத்த காயங்க-
ளுக்கு உள்ளான ஒருவர் ைவத்�யசாைல�ல் 
அனும�க்கப்பட்ட �ன்னர் அங்கு உ��ழந்-
தார். 

ெபா�ஸா�ன் துப்பாக்�ப் �ரேயாகத்�ல் 
ஆர்ப்பாட்டக்காரர் ஒருவர் உ��ழந்ததாக 
அ�ய வந்தைதயடுத்து �ைலைம �கவும் 
ேமாசமைடவைதத் தடுப்பதற்காக உடன�-
யாகேவ ரம்புக்கைன ெபா�ஸ் ��வுக்குள் 
ஊரடங்குச் சட்டம் �றப்�க்கப்பட்டது. 

ெபா�ஸ் கலகம் அடக்கும் �ர�னர்  ரம்-
புக்கைன “எ�ெபாருள் கலவரத்ைத” கட்-
டுப்படுத்தும் ேபாது இரவா��ருந்தது. அந்-
ேநரம் ரம்புக்கைன நகரம் ெவ�ச்ேசா�ப் 
ேபா�ருந்தேதாடு, கலவரம் இடம்ெபற்ற 
இடம், புைக�ரத �ைலயம், எ�ெபாருள் 
�ரப்பு �ைலயம் ேபான்ற இடங்கள் யுத்தம் 
இடம்ெபற்ற இடமாக ஆ��ருந்தது. 

20 ெபா�ஸார்  மற்றும் ஆர்ப்பாட்டக்கா-
ரர்கள் உள்�ட்ட 34 ேபர் அந்ேநரம் காயங்-
களுடன் ேககாைல ைவத்�யசாைல�ல் 
��ச்ைசக்காக அனும�க்கப்பட்டேதாடு, 
அவர்களுள் உத� ெபா�ஸ் அத்�யட்சகர் 
ஒருவரும் அடங்��ருந்தார். 

ரம்புக்கைன எ�ெபாருள் எ�ர்ப்பு ஆர்ப்-
பாட்டத்�ன் ேபாது ெபா�ஸா�ன் துப்-
பாக்�ச் சூட்�ல் நபர் ஒருவர் உ��ழந்த 

சம்பவம் ெத�ய வந்ததன் 
�ன்னர் நாடு முழுவ�லும் 
ஆர்ப்பாட்டங்கள் ெப�தும் 
அ�க�த்தன. 19ம் �க� 
மாத்�ரம் நாடு முழுவ�-
லும் 55 ஆர்ப்பாட்டங்கள் 
இடம்ெபற்றன. ெபா�ஸா-
�ன் துப்பாக்�ச் சூட்�ற்கு 
இலக்கா� உ��ந்த நபர் 
ரம்புக்கைன நாரன்ெபத்த 
�ரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த 42 
வயதுைடய ெதான் ச�ந்த 
லக்ஷான்  என இனங்கா-
ணப்பட்டார்.  ச�ந்த 
�ன்னவைல யாைனகள் 
சரணாலயத்�ல் உள்ள 
யாைனகளுக்கு அவரது 
பட்டா ரக ெலா��ைன 
பயன்படுத்�  உணவு ��-
ேயாகத்து வந்தவர் எனத் 
ெத�ய வந்துள்ளது. அவ-
ருக்கு இரண்டு �ள்ைளகள். 
ஐக்�ய ேத�ய கட்��ன் 
��ர ஆதரவாளரான அவ-
ருக்கு எ�ராக இரண்டு குற்-

ற�யல் வழக்குகள் உள்ளதாகவும் ெத�ய 
வந்துள்ளது. 

இந்த ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு இைட�ல் 
எ�ெபாருள் �ரப்பு �ைலயத்�ல் இருந்த 
எ�ெபாருள் �ரப்பும் இயந்�ரத்துக்கு 
யாேரா �லர் � மூட்��ருந்தனர். ரம்புக்-
கைன “எ�ெபாருள் கலவரம்” ெதாடர்�-
லும், ெபா�ஸார் அதைனத் தடுப்பதற்கு 
ேமற்ெகாண்ட முயற்�கள் ெதாடர்�லும் 
ெபா�ஸ்மா அ�பர் �. �. �க்ரமரத்ன மக்க-
ளுக்கு இவ்வாறு �ளக்கம�த்�ருந்தார். 

ெபா�ஸ்மா அ�ப�ன் உத்தர�ன் �ர-
காரம் இச்சம்பவம் ெதாடர்�ல் �சாரைண 
ேமற்ெகாள்ளும் ெபாறுப்பு �.ஐ.��ன�டம் 
ஒப்பைடக்கப்பட்டுள்ளது. இது ெதாடர்�ல் 
ெபாது மக்கள் பாதுகாப்பு அைமச்�ன் ெசய-
லாளர் ஓய்வு �ைல ேமஜர் ெஜனரல் ஜகத் 
அல்�ஸ�ம்  கருத்து ெத��த்தார். 

“இந்த துர�ஷ்டவசமான சம்வத்�ன் 
ேபாது ெபா�ஸா�னால் ஆர்ப்பாட்டத்�ல் 
ஈடுபட்ட தரப்�னைர கண்�ர் புைக மற்றும் 
த�ய�ப் �ரேயாகங்கைள ேமற்ெகாண்டு 
கைலப்பதற்கு நடவ�க்ைக ேமற்ெகாண்ட 
சந்தர்ப்பத்�ல் அவர்கள் வன்முைற�ல் ஈடு-
பட்டுள்ளதாகவும்,  அவர்கள் 33 ஆ�ரம் 
�ட்டைரக் ெகாண்ட எ�ெபாருள் பவுசருக்கு 
� மூட்��ருந்தால் அது அப்�ரேதசத்�ற்கு 
பா�ய  ேசததத்ைத  ஏற்படுத்��ருக்கும் 
என்றும், அதைனத் தடுப்பதற்கு முயன்ற 
ெபா�ஸ் உத்�ேயாகத்தர்கைளச் சுற்� 
வைளத்து தாக்குதல் ேமற்ெகாண்ட ேபாது 
தமது உ�ர்கைளயும், உடைமகைளயும் பாது-
காத்துக் ெகாள்ளும் ேநாக்�ல் ெபா�ஸார் 
துப்பாக்�ப் �ரேயாகம் ேமற்ெகாண்டதாக-
வும் கு�ப்�ட்டார். 

அதன் �ன்னேர இச்சம்பவம் ெதாடர்�ல் 

ரம்புக்கைன ெபா�ஸார் ேககாைல ��வான் 
வாசனா நவரத்ன�ற்கு அ�க்ைக சமர்ப்�த்த-
னர். 

ச�ந்த லக்ஷான் ெபா�ஸா�ன் துப்பாக்-
�ப் �ரேயாகத்�ல் உ��ழந்த இடத்ைதயும் 
�தவான் பார்ைவ�ட்டார். 

“இரு தரப்�னராலும் கற்கைளக் ெகாண்டு 
தாக்குதல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. எனக்கு 
அரு�ல் இருந்த சுத்தாைவ  அங்�ருந்து ஓ�-
�டுமாறு கூ�ேனன். அவர் அவ்வாறு   ஓ�ச் 
ெசல்லும் ேபாேத துப்-
பாக்�ச் சூட்டுக்கு உள்-
ளானார்” என இச்சம்ப-
வத்ைத ேந�ல் கண்ட 
ஒருவர் சாட்�யம�க்-
கும் ேபாது கூ�னார். 

ெபாது மக்கள் 
சார்பாக ஆஜராவதற்கு 
ெபருமள�லான சட்-
டத்தர�கள் ஊரடங்-
குச் சட்டத்ைதயும் 
ெபாருட்படுத்தாமல் 
ரம்புக்கைனக்கு வந்�-
ருந்தைம முக்�ய அம்-
சமாகும். 

உ ட ை ம க ளு க் கு ச் 
ேசதங்கைள ஏற்படுத்-
�யைம ெதாடர்�ல் 
ரம்புக்கைன ெபா�-
ஸாரால் சந்ேதகத்-
�ன் ேப�ல் ைகது 
ெசய்யப்பட்ட இைளஞர் ஒருவர் ேககாைல 
�தவான் வாசனா நவரத்ன முன்�ைல�ல் 
ஆஜர்படுத்தப்பட்ட ேபாது  அந்த இைளஞ-
ருக்காக ஏராளமான சட்டத்தர�கள் ஆஜ-
ரா��ருந்தார்கள்.  ேககாைல ைவத்�யசா-
ைல�ல் ைவக்கப்பட்�ருந்த லக்ஷா�ன் 
சடலத்ைதயும் பார்ைவ�ட்ட ேககாைல 
�தவான் வாசனா நவரத்ன, ேககாைல ைவத்-
�யசாைல�ன் சட்ட ைவத்�ய �ேசட 
�புணர்  சமந்த �ேஜரத்ன�டம் சடலத்ைத 
ஒப்பைடத்து �ேரத ப�ேசாதைன ேமற்-
ெகாண்டதன் �ன்னர் அதன் அ�க்ைக�ைன 
��மன்றத்�ல் சமர்ப்�க்குமாறு ெபா�ஸா-
ருக்கு உத்தர�ட்டார். 

இந்த சம்பவத்�ல் காயமைடந்த 20 
ெபா�ஸார் கண்� ேபாதனா ைவத்�யசா-
ைலக்கு மாற்றப்பட்டேதாடு, 18 ெபாது 
மக்கள் ேககாைல ைவத்�யசாைல�ல் 
��ச்ைச ெபற்று வரு�ன்றனர். 

ெபா�ஸ் உத்�ேயாகத்தர் ஒருவரால் முச்-
சக்கர வண்�க்கு � ைவக்கப்பட்டதாகச் சுமத்-
தப்படும் குற்றச்சாட்டு ெதாடர்�ல் �சார-
ைணகள் ேமற்ெகாள்ளப்படுவதாக சம்பவம் 
இடம்ெபற்ற இடத்�ற்கு �ஜயம் ெசய்த 
�ேரஷ்ட ெபா�ஸ் ஊடகப் ேபச்சாளரும், 
�ேரஷ்ட �ர� ெபா�ஸ்மா அ�பருமான 
அ�த் ேராஹன ெத��த்தார். அப்ேபாது 
அவ்�டத்�ல் இருந்த சட்டத்தர�களுக்-
கும், ெபா�ஸாருக்கும் இைட�ல் வாய்த்-
தர்க்கமும் ஏற்பட்டது.  ஆர்ப்பாட்டக்காரர்-
கள் �ன்வாங்�ய �ைலய�ல் ெபா�ஸார் 
ஏன் அவர்கைள ேநாக்�த் துப்பாக்�ப் �ர-
ேயாகம் ேமற்ெகாண்டார்கள் என சட்டத்தர-
�கள் ேகள்� எழுப்�னர். 

கடந்த 20ம் �க� �ேரஷ்ட ெபா�ஸ் 
ஊடகப் ேபச்சாளரும், �ேரஷ்ட �ர�ப் 
ெபா�ஸ்மா அ�பருமான அ�த் ேராஹன 
ேககாைல �ேரஷ்ட ெபா�ஸ் அத்�யட்ச-
கர் அலுவலகத்�ல் �ேசட ஊடகச் சந்�ப்-
ெபான்�ல் கலந்துெகாண்டார். 

“ரம்புக்கைன ஆர்ப்பாட்த்�ற்கு மத்�-
�ல் எ�ெபாருள் பவுசருக்கு � ைவக்கப்-
பட்�ருந்தால் அது �கப் ெபரும் அ�ைவ 
ஏற்படுத்��ருக்கும். அவ்வாறான �ைல�-
ைனத் தடுப்பதற்ேக ெபா�ஸார் ெசயற்பட்-
டுள்ளனர்.  

ெபா�ஸ் உத்�ேயாகத்தர்க�ன் ெசயற்-
பாடு ச�யா, �ைழயா என்பைத ��மன்-
றேம �ர்மா�க்கும். அதற்காக சமூக 
ஊடகங்கள் மற்றும் ஒ�, ஒ� காட்�கள் 
பயன்படுத்தப்படும். இச்சம்பவத்�ல் உ�-
�ழந்தவருக்கு இதற்கு முன்னர் ��மன்றத்-
�ல் இரண்டு வழக்குகள் உள்ளதாகத் ெத�-
�க்கப்படு�ன்றது” எனக் கூ�னார். 

இச்சம்பவத்�ல் ெபா�ஸார் அ�காரத்-
ைதச் சட்ட ��யாகப் பயன்படுத்�யுள்ளார்-
களா என்பைதத் ெத�ந்து ெகாள்வதற்காக 
சுயா�ன �சாரைணக் குழு ஒன்றும் ெபாது 
மக்கள் பாதுகாப்பு அைமச்�ன் ெசயலா-
ள�னால் �ய�க்கப்பட்டுள்ளது. �ரஜா 
ெபா�ஸ் ேசைவ இராஜாங்க அைமச்�ன் 
ெசயலாளர் எஸ். �. ெகா�கார, ெபாது-
மக்கள் பாதுகாப்பு அைமச்�ன் ேமல�கச் 

ெசயலாளர் எம். எஸ். �. சூ�யப்ெபரு-
மன மற்றும் பாதுகாப்பு அைமச்�ன் சட்ட 
ஆேலாசகர் ேமஜர் ெஜனரல் (ஓய்வு �ைல) 
ஈ. எஸ். ஜய�ங்க ஆ�ேயார் அந்த �சார-
ைணக் குழு�ன் அங்கத்தவர்களாகும். இச்-
சம்வத்துடன் ெதாடர்புைடய எ�ெபாருள் 
�ரப்பு �ைலயத்�ற்குச் ெசாந்தமான வைர-
யறுக்கப்பட்ட ரம்புக்கைன பல ேநாக்கு 
ேசைவகள் கூட்டுறவுச் சங்கத்�ன் ப�ப்-
பாளர் ஒருவர் இவ்வாறு கூ�னார். 

“கூட்டுறவுச் சங்-
கத்�ன் எ�ெபாருள் 
பவுசர் ஒன்று எ�ெபா-
ருளுடன் வந்ததாகவும்  
அதைன மைறத்து 
ைவத்து அ�க 
�ைலக்கு �ற்கும் 
ேநாக்�ல் மறுநாள் 
ெகாண்டு வரப்பட்-
டது என்ற கைதைய 
நாம் முற்றாக மறுக்-
�ன்ேறாம்.  எமது 
பவுசருக்கு கடந்த ஒரு 
மாதமாக ேவைல 
இ ரு க் க � ல் ை ல .  
�ருத்த ேவைலகள் 
ே ம ற் ெ க ா ள் ள ப் ப ட் -
டன் �ன்னர் ஏப்ரல் 
18ம் �க�தான் 
ெ க ா லன் ன ா ை வ க் கு 
அ னு ப் ப ப் ப ட் ட து . 

இன்னமும் அந்த வாகனம் அங்கு பாது-
காப்பு ���ன் ெபாறுப்�ல் இருக்�ன்றது. 
இச்சம்பவம் இடம்ெபற்ற �னத்�ல் இங்கு 
வந்தது ேவறு இரு பவுசர்களாகும். அைவ 
எ�ெபாருள் கூட்டுத்தாபனத்�ல் வாடைக 
அ�ப்பைட�ல் ேசைவ�ல் ஈடுபடும் வாக-
னங்களாகும். எ�ர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்�ல் 
ஈடுபட்டவர்கள் இது மைறத்து ைவக்கப்-
பட்�ருந்த பவுசர்கள் எனக் கூ� எ�ெபா-
ருைள இறக்குவதற்கு இடம�க்க�ல்ைல. 
பைழய �ைலக்கு எ�ெபாருைள வழங்கு-
மாேற அவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் ெசய்தார்-
கள். அவ்வாறு பைழய �ைலக்கு வழங்-
�னால் சுமார் 25, 30 இலட்சம் ரூபாய்  
நட்டம் ஏற்படும்”

ரம்புக்கைன ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் 33 
ஆ�ரம் �ட்டருடனான பவுசருக்கு � மூட்-
��ருந்தால் பா�ய அ�வுகள் இடம்ெபறு-
வதற்கான வாய்ப்புக்கள் இருந்ததாக ெபாது 
மக்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுலாத்துைற 
அைமச்சர் �ரசன்ன ரணதுங்க பாராளுமன்-
றத்�ல் கடந்த 20ம் �க� கூ��ருந்தார். 

ெபா�ஸ் கட்டைளச் சட்டம் மற்றும் 
ெபா�ஸ் உத்தரவுக�ன் �ரகாரேம இச்சந்-
தர்ப்பத்�ல் ெபா�ஸார் ெசயற்பட்டார்கள் 
என்றும் அைமச்சர் இதன் ேபாது சுட்�க்-
காட்��ருந்தார். 

ெபா�ஸ் கட்டைளச் சட்டத்�ன் 56ம் ��-
வுக்கு அைமயவும், குற்ற�யல் சட்டங்க-
ளுக்கு அைமவாகவும் ெபா�ஸாருக்கு இது 
ெதாடர்�ல் ேதைவயான அ�காரம் உள்-
ளதாகவும் அைமச்சர் சுட்�க் காட்�னார். 
ரம்புக்கைன சம்பவம் ெதாடர்�ல் �ளக்க-
ம�ப்பதற்காக ெபா�ஸ்மா அ�பர் �. �. 
�க்ரமரத்ைவ கடந்த 22ம் �க� இலங்ைக 
ம�த உ�ைமகள் ஆைணக்குழு�ல் ஆஜ-
ராகுமாறும் அந்த ஆைணக்குழு அ��த்�-
ருந்தது. 

ெபா�ஸ் துப்பாக்�ச் சூட்�ல் ப�யான 
குரு�ட்ட �ரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த ச�ந்த 
லக்ஷா�ன் மகள் இவ்வாறு கூ�னார்.

“அப்பா அன்ைறய �னம் ெபட்ேரால் 
எடுப்பதற்காக ெபட்ேரல் ெசட்டுக்குச் ெசல்-
வதாகக் கூ�ேய �ட்��ருந்து ெசன்றார். 
மாைல�ல் ைப�க்கைள எடுக்க முற்பட்ட 
ேபாதுதான் துப்பாக்�ச் சூட்டுக்கு இலக்கா-
�யுள்ளார். 

அதைன மாமா ஒருவர் ேந�ல் பாரத்�ருக்-
�றார். எமக்கு �யாயம் ேவண்டும்.  எனக்கு 
இதற்காக பணம் எதுவும் ேவண்டாம். 
எனது தந்ைதக்கான  �யாயம் �ைடக்க 
ேவண்டும்”  ேககாைல  �ேரஷ்ட ெபா�ஸ் 
அத்�யட்சகர், ரம்புக்கைன �ரேதசத்�ற்-
குப் ெபாறுப்பான ெபா�ஸ் அத்�யட்ச-
கர் மற்றும் ரம்புக்கைன ெபா�ஸ் �ைலய 
ெபாறுப்ப�கா� ஆ�ேயாருக்கு இடமாற்-
றம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

ரம்புக்கைனயில் 
நடந்தது என்ன?

தீபால் சமரேசகர...
த��ல் -: எம். எஸ். முஸப்�ர்

(புத்தளம் �ேசட �ருபர்)
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மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல :20

இடமிருந்து வலம்  
(01) நறுைணம்.  
(05) வழக்கு த�ாடுப்பவர்.  
(07) கல்வி அறிவு இல்லா�வன்.  
(08) குமைந்� விமலயில் விற்்பமை.  
(09) ்ப்ரம்்பம்ர.  
(10) நாள்.  
(12) ஒரு காட்டு மிருகம். (திரும்பியுள்்ளது)  
(13) அழகு.  
(15) அம்ரப்பங்கு.  
(17) ஓமலச்சுவடி.  
(18) இதுவும் ஒரு விலங்கு.   
(20) உயிர்களுக்கு இ்ரங்கும் ்பண்பு. (குழம்பியுள்்ளது)  
(22) ைமழயிைால் ஏற்்படும் நீர்பத்பருக்கு. (குழம்பியுள்்ளது)  
(23) ்பமகவன் குழம்பிவிட்டான்.   

மைலிருந்து கீழ்  
(01) குணவியல்பு.   
(02) விவசாயம்.  
(03) ைதி. (குழம்பியுள்்ளது)  
(04) சுயதகௌ்ரவம். (குழம்பியுள்்ளது)  
(05) திம்ரப்பட ்பாடலாசிரியர்களுள் ஒருவர்.   
(06) ஆவணத்தில் எழுதிமவக்கும் குறிபபு. (குழம்பியுள்்ளது)  
(08) மகாடரி ம்பான்ை சிறு ஆயு�ம்.   
(11) காது.   
(13) விம்ரவு.   
(14) �மலமுடிக்குள் காணப்படும் சிறிய உயிரிைம். (�மலகீழ்)  
(15) ்பகுதி அல்லது ்பங்கு.   
(16) த்பருை்ளவில் ஒன்றுகூடிய நிமல.   
(17) குழந்ம�க்கு சுகைாை தூக்கத்திற்கு உ�வுவது.   
(19) சத்�ம் எழுபபும் ்பட்டாசு. (�மலகீழ்)  
(21)  ்பயிர்களுக்கு ஊட்டச்சத்து �ரும் இயற்மகத் �யாரிபபு. 
        (�மலகீழ்) 

விடைகள்

பரிசு பபறுவ�ோர்

பாராட்டு பபறுவ�ார்

இடமிருந்து வலம்  
01. பி்ரகாசம்  05. ைாசி  07. உதிரி 
08. ்ரதி  09. மவட்மக  11. சா்ள்ரம் 
12. ச�ா  13. ம�ள்  14. நாசம் 
16. தசாத்து  18. வயது  20. விண்மீன் 
23. அம்மை  24. திலகம்

மைலிருந்து கீழ்  
01. பி்ரமவசம்  02. காரிமக  03. சதி 
04. உள்்ளம்  05. ைாத்தி்ரம்  06. சி்ரம் 
10. �ாட்சண்யம்  15. நாவன்மை 16. தசால் 
17. துமண  19. துவி  21. மீதி 
22. களி  

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 19

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 18

1. திருைதி ைங்க்ளம் ைமைா்ரஞசன்,  
இல. 69, வட்மடவி�ாமை வீதி,  
கல்முமை 02.  

2. மக. ்ரஞசி�ம்,  
வன்னியா வீதி, களு�ாவம்ள,  
களுவாஞசிக்குடி.   

3. ஏ.எல். கலீல்,  
132, அ்ரபிக்கல்லூரி வீதி,  
அக்கம்ரப்பற்று 18.  

4. இல்யாஸ் �ாஸிம்,  
இல. 23 A, இபைாஹிம் வீதி,  
த�ாட்டவத்ம�,  ்பாணந்துமை.   

5. ஏ.எல்.எம். அஸீஸ்,  
17/A, சிறிைல் ைாவத்ம�,  
த�ஹிவம்ள.   

6. ்ரஜினி புண்ணியமூர்த்தி,  
36, புமகயி்ர� நிமலய வீதி,  
ைட்டக்க்ளபபு.   

7. மக. தெலன்குைார்,  
 ட்ரூப எஸ்மடட்,  
�லவாக்கமல.  

8. C. ்பவித்்ரா யாழினி,  
241/15, 
த்ராக்ஹில்,  
்பதும்ள.   
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      திகெதி                            ககெ்�ோப்�ம

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்து ப�ோட்டி 
இல: 20

மஞ்சரி குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி
ப�ோட்டி இல. 19

த.ெ�.இல.834. ெகோழும்பு

இ ைந்தும்பாை ஒரு ்பைமவ வானில் 
த�ாடர்ந்து விழுவதும்பால் சுற்-
றிக்தகாண்டிருந்�து சர்வம�ச 

விண்தவளி  நிமலயம் .
மைகக்கூட்டங்கம்ள மையப்பவன் 

எவன் ?
 இந்� மைகக்கூட்டங்களின் சாயமல 

மவத்து எந்�க் கண்டத்தின் மைல் நாம் 
்பைந்துதகாண்டிருக்கிமைாம் என்று 
தசால்ல முடியும். அந்� விம்ளயாட்டில் 
மகம�ர்ந்�வன் அவன். இருபபினும் 
இன்று ஒரு சிறு கணிபம்பக் கூட தசயய 
அவன் மூம்ள தி்ராணி அற்ை�ாய இருக் -
கின்ைது.  

 கண்டங்கள், ம�சங்கள், ைமலகள், 
கடல்கள், மைகக்கூட்டங்-
கள், தவவமவறு நிைமு-
மடய ைணல்கள்,அமலகள், 
எல்லாம் ஒன்றிமணந்து  
எங்கு ்பார்த்�ாலும் அவள் 
முகத்ம�க் காண்பிக்கின்ைை. 
சூழ்ந்து கிடக்கும்  இருள் கூட 
அவள் கூந்�மல நிமைவுறுத்-
துகின்ைது. அவள் �ான் அவன் 
உலகம். இன்று அது நிஜைாய, 
நிச்சயைாய, விஸ்வரூ்பைாய விரிந்து நிற் -
கிைது.  

#2  
 “மெய , மகால் கைக்ட் ஆயிட்டுது” 

அவமை ஒருவன் அமழத்�ான்.  
 சு்ரங்கப ்பாம�க்குள் மி�ந்து வரும் ஒரு 

தைழுகுவர்த்தியின் சுடர்ம்பால் இவன் 
இருமசாடி விழிகள் மி�ந்து தசல்கின்-
ைை. ஈர்ப்பற்ை இப்பாம� இம்ளப்பாறும் 
ம�மவயற்ைது. வட்டவடிவைாை இந்�ச் 
சுவர்களிமட ஒரு சூப்பர்மைன்ம்பால் 
அவன் ்பைந்�ாலும், அவைால் அவம்ளக் 
காப்பாற்ை முடியா� இயலாமைமய 
எண்ணி அவன் இ�யம் தகாந்�ளிக்கிைது. 
எழுந்து விழும் ஒவதவரு அமலகளுட -
னும் , இ�யம் குருதிமயக் தகாப்பளிக்-
கிைது. ஒவதவரு மூச்சுடனும் தநஞமசக் 
கிழித்துக்தகாண்டு ம்ப்ரமலயாய தவளி -
வ்ரத் துடிக்கிைது. மசாகம் த�ாண்மடமய 
முட்டுகிைது. கமடசியில் கண்ணீர்த் துளி-
க்ளாய ைட்டும் கசிகிைது.  

#3 
விண்தவளி நிமலயத்தின் அமை 

ஒன்று,  அங்கு ஒரு இயந்தி்ரப த்பண். மின்-
னிடும் உமலாகத்தில் கதித்ராளி த�றிக்க 
அவள் நிலவாய ஒளிர்ந்�ாள். காற்றில் 
ஒரு தவண்ணிைப புைா இைமகப -
ம்பால் கிமடயாக சாயந்து மி�க்கிைாள். 
திமசகள் த�ாமலத்� இந்� விண்தவ-
ளியில் கிமடயும் தசங்குத்தும் தவறும் 
வார்த்ம�கம்ள. சூரியனின் விம்்பம் 

அவள் தவள்ளி ைார்பின் மீது நகர்வது, 
ைமலகளிமட எழுவதும்பால் உண்டு. 
காலணியாகவும் மகயுமையாகவும் 
ைட்டும் ஸ்்பரிசம் �ரித்திருந்�ாள். அவள் 
வயிற்றுப ்பகுதி வம்ளயக்கூடிய கண் -
ணாடியால் ஆைது. அ�ற்குள் கணினி -
யின் நீல சமிக்மக ஒளி மின்மினிம்பால் 
மின்னியது. அவள் உடமலப ்பார்க்கும் 
த்பாழுது எவவாறு அவள் ைனிஷி இல் -
மலதயன்று த�ள்்ளத் த�ளிவாயத் த�ரி -
கிைம�ா, அதும்பால் அவள் கண்கம்ளப 
்பார்க்கும் த்பாழுது அவள் உயிருள்்ள 
உண்மை என்று ைறுக்கமுடியா� அ்ளவு 
ைமலத்து நிற்கிைது. தசால்லபம்பாைால் 
அது உண்மையும் கூட. அந்�க்கண்கள் 

பூமியில் உள்்ள அவனின் கா�லியின் 
கண்கம்ளத்  �த்ரூ்பைாய மீள்பிைபபிக் -
கின்ைை. கண்கம்ள ைட்டுைல்ல, அவள் 
உடல் அமசவுகள் ஒவதவான்மையும், 
பூமியில் நிகழும் மந்ரத்திமலமய, இங்கு 
விண்தவளியிலும் நடித்துக்காட்டுகின் -
ைது. அந்�க் கண்கம்ளத் �ாங்கிநிற்கும் 
இயந்தி்ர ைண்மடமயாட்டின் மீது ஒரு 
ம�ாள் முகமூடிமய எடுத்துப ம்பார்த் -
திக்தகாள்கிைாள். தவறும் கண்கள் 

ைட்டுைன்றி அவன் கா�லியின் முழுமு -
கமும் அவன் கண்முன். பூமிக்கும் இவ -
னுக்கும் இமடயிலிருக்கும் நானூறு 
கிமலாமீட்டர்கம்ள அவள் ஒம்ர விைாடி -
யில் ்பாயந்து வந்துவிட்டாள்.

 #4
தைௌைக் கு்ளத்துள் ஒரு கல்லாக 

அவன் மு�ல் வார்த்ம�மய எறிகிைான்.
இவன் - “நான் உன்கூட அங்க இருந்தி -

ருக்கணும்”
வலிமையிழந்� அவள் கு்ரல் 

ஒவதவாரு தசாற்கம்ளயும் நடக்கப 
்பழகும் ஒரு குழந்ம�ம்பால் த்பாருத் -
திை .

அவள் - “இப்ப ைட்டும் என்ை குமைச் -

சல். தசால்லப ம்பாைா உன்மைாட இந்� 
ம்ராம்பா உன்ைவிட அழகா இருக்கு”

பூமியில் ைருத்துவைமை அமையில், 
இவமைபம்பான்ை உருவம் உள்்ள இயந் -
தி்ர ைனி�ன் இவனின் உடல் அமசவு -
கம்ள, வசைங்கம்ள, கண் கருைணியின் 
நுண்ணிய அமசவுகம்ள, அமைத்ம� -
யும் மீள் இயற்றி அவள் கண்முன் அ்ரங் -
மகற்றிைான்.

மககம்ளக் கூபபி நீரிமைத் ம�க்க 

முயற்சிப்பதும்பால், அவன் அவள் 
மகமயப பிடித்து நிமிடங்கள் கசியாைல் 
நிறுத்� முயற்சி�ான்.

இயந்தி்ரபத்பண் கண்கள் கசியும் கண் -
ணீம்ரக்கூட மிகவும் �த்ரூ்பைாய மீள் -
பிைபபித்�து. இ�யத் துடிபபுக் கூட 
விண்தவளி நிமலயத்தின் நீங்கா� ரீங் -
கா்ரத்துள் தும்ளத்�து. அபத்பாழுது 
ஒரு அசரீரியாய ஒலித்�து.

இயந்தி்ரக் கு்ரல் - “This call is being 
recorded” (இந்� அமழபபு ்பதிவு தசய -
யப்படுகிைது).

அவள் - “என்ை என் கமடசி நிமி -
டங்கம்ள த்ரக்மகார்ட் ்பண்ணி அந்� 
ம்ராம்பாமவ மவச்சு திருபபித் திருபபி 

நடிக்கமவக்கபம்பாறியா 
? எதுக்கு ? நான் �ான் 
உன்ை விட்டுப ம்பாக 
ைாட்டமை. ம்பயா  உன் -
கூடமவ சுத்துவன்.”

இவன்  - “ஹ்ம்ம்...
ம்பய வீடு மகள்விப்பட் -
டிருக்கன். ம்பய ஸ்ம்பஸ்  
ஸ்மடஷன்  இப்ப�ான் 
மகள்விப்படுைன்.”

அவள் - “ஏன்? பூமிக்குத் 
திருபபி வா்ர பி்ளாமை  
இல்மலமயா ஐயாக்கு.”

இவன்- “அபபிடிமய 
க�மவத் திைந்துட்டு குதிச் -
சிடனும் ம்பால இருக்கு”

அவள்- “நடிக்கா�டா, 
எைக்குக் கன்சர் எண்டு 
த�ரிஞச அடுத்� நாம்ள 
உன்கூட மவமலதசயயுை 
அந்�ப புள்ம்ளய கத்ரக்ட் 
்பண்ணத் த�ாடங்கியிருப -
்பாய.”

காற்றில்  மி�ந்து 
சரிந்து அந்� இயந்தி்ரப 
த்பண்மணக் கட்டிய -
மணத்துக்தகாண்டான். 
பூமியில் ைருத்துவைமை -
யில் இவனின் இயந் -
தி்ரப த்பாம்மையும் 
அவள் அருகில் ்படுத்து 

அவம்ள இறுக்க  அமணத்துக்தகாண் -
டது. த்பாயயாை சிரிபம்ப உமடத்துக் -
தகாண்டு கண்ணீர் த்பருகியது. அந்�க் 
கண்ணீர்த்துளிகள் விண்தவளியில் முத் -
துக்க்ளாய மி�ந்�ை.

அவள்- “எைக்கு ஒரு டவுட். இப்ப நீ 
விண்தவளியுல குதிச்சா கீழ விழுவியா 
? மைல ம்பாவியா?”

இவன் - “இங்க கீழ மைல வடக்கு 
கிழக்கு ஒன்றும் இல்ல, �ண்ணியில் -

லாை உயிர் பிரியும் வம்ர  அபபிடிமய 
விண்தவளிக்குள்்ள ம்பாயகிட்மட இருக் -
கமவண்டியது �ான்.”

அவள் - “திமசகள் இல்லா ம�சத்தில் 
உன்மை எங்தகைத் ம�டுமவன்.”

அவள் தநற்றிபத்பாட்டில் இவன் முத் -
�மிட்டான்.

அவள் - “நீ விண்தவளிக்குள்்ள 
்பாயஞசு தகாஞச மந்ரத்துல உன் 
ஸ்ம்பஸ் சூட்டில இருக்க பியூஎல் (எரி -
த்பாருள்)  முடிஞசிடும். அதுக்கபபு -
ைம் நீ விண்தவளியில �த்�ளிச்சுட்டு  
நடுவுல நிக்க ைாட்டியா.”

இவன் - “ஏய லூசு நியூட்டனின் 
மு�லாம் விதி - புைவிமச �ாக்கா�வி -
டத்து  ஓயவில் இருக்கும் த்பாருள் 
த�ாடர்ந்து ஓயவில் இருக்கும், இயங் -
கிக்தகாண்டிருக்கும் த்பாருள் ைாைா 
கதியுடன் மநர்மகாட்டில் த�ாடர்ந்து ்பய -
ணிக்கும். பியூஎல் விமசமய உருவாக் -
கத்�ான் ம�மவ. விமச திமசமயயும் 
கதிமயயும்  ைாற்ை ைட்டும்�ான்…”

அபத்பாழுது�ான் கவனித்�ான், 
அவன் தநஞமசாடு அழுத்தியிருந்� 
அவள் தநஞசு எழுந்து விழுவம� நிறுத் -
திவிட்டது.

#5
காலம் �ாண்டிக் 
கா�ல் ஒன்று 
தூ்ரம் �ாண்டித் 
தூருதின்று
தைௌைம் அமலகள்  வீசுது 
தைௌைம் அமலகள்  வீசுது 
நாணம் தகாண்டு வாைம் 
வண்ணம் அள்ளிப  பூசுது 
நாணம் தகாண்டு வாைம் 
வண்ணம் அள்ளிப  பூசுது 
தைௌைம் அமலகள் வீசுது 
அவ அமலகள் மீது இந்� 
விண்கப்பல் ம்பாகுது 
�ள்்ளாடி எங்மகா 
த�ன்ைல் காவிச்  தசல்லும் 
பூமவப ம்பால ம�கம் 
பூஜ்ஜிய ஈர்பபில் 
மி�ந்�து �ானும்  
இந்� உணர்ச்சிமய அன்மை 
நான் உணர்ந்�மை  உன்னில் 
இந்� உணர்ச்சிமய அன்மை 
நான் உணர்ந்�மை  உன்னில் 
விண்ணும் ைண்ணும் கா�ல் தகாண்டு 
மைாதி நிற்கும் ஒரு நிமிடத்தில் 
நானும் உன்மைக் கண்மடன் 

'விண் ' 

  

ரதிதேவி, மோனிப்�ோய் ...?

மு�லாம் ்பரிசு   
எஸ். துஷோந்த்,  
இல. 349/1/19, 

பி்ர�ாை வீதி,  
்பசமை.  

இ்ரண்டாம் ்பரிசு  
திருமதி துஸோரோ முகெமமட்  ்சோரோன்,  

இல. 238/A, �க்கியா ைாவத்ம�,  
கல்தலாலுவ,  

மினுவாங்தகாமட.  

மூன்ைாம் ்பரிசு   
ஏ.எல்.ஏ. ்சலோம,  
215, க்ராதகாட,  

எட்டியந்ம�ாட்மட.   

பா ்பாசாமகப  அம்ம்பத்கம்ரயும், 
பி்ர�ைர் நம்ரந்தி்ர மைாதிமயயும் 
ஒபபிட்டு 'அம்ம்பத்கர் அன்ட்  

மைாடி' என்ை �மலபபில் புளூகி்ராஃபட் 
்பதிப்பகம் தவளியிட்டுள்்ள நூலுக்கு  
இமசயமைப்பா்ளர் இம்ளய்ராஜா எழுதிய 
முன்னும்ர ்ப்ர்ப்ரப்பாக விவாதிக்கப்படுகிைது. 

அந்� முன்னும்ரயில் இம்ளய்ராஜா இப்படி 
எழுதியிருக்கிைார்:

"டாக்டர்  ்பா்பாசாமகப அம்ம்பத்கர் �ைது 
அறிவுத்திைன் ைற்றும் ்பாகு்பாடுகளுக்கு 
எதி்ராை  ம்பாரிைால் சமூகத்�ால் நிமைவுகூ-
்ரப்படும் ஒரு ைாத்பரும் ைனி�ர். அவருமடய  
்பணியின் ைகத்துவம், நைது அ்ரசியலமைப-
பின் மூலம் அவர் நம் அமைவருக்கும் உறுதி  
தசயதிருக்கும் உரிமைகள் ்பற்றி நாம் அமைவ-
ரும் அறிந்திருக்கிமைாம். 

எல்லா  சவால்கம்ளயும் கடந்து தவற்றி 
த்பை விரும்பும் ்பலருக்கு அவர் ஓர் உத்மவ-
கம்.  சில வ்ரலாற்று ஆளுமைகள் �ங்கள் வாழ்-
நாளில் த்பருமை த்பறுகின்ைைர். ஆைால்  
விம்ரவில் ைைக்கப்படுகிைார்கள். மவறு சிலர், 
�ாங்கள் வாழும் காலத்தில் த்பரிய  �ாக்கத்ம� 
ஏற்்படுத்துவதில்மல, பிற்காலத்தில் அவர்க-
ளுக்கு த்பாருத்�ப்பாடு  ஏற்்படும். 

ஆைால்,  'டாக்டர் ்பா்பாசாமகப அம் -
ம்பத்கர்' ஒரு அரிய �மலவர், அவர் �ைது 
காலத்திமலமய  சரித்தி்ரம் ்பமடத்�ார், அவர் 
ைமைந்து ்பல �சாப�ங்களுக்குப பிைகும் 
அவ்ரது  வாழ்க்மக ்ப்ரவலாக வாசிக்கப்பட்டு 

பின்்பற்ைப்படுகிைார். சில  ஆண்டுகளுக்கு 
முன், 'டாக்டர் அம்ம்பத்கர் இந்தியாவின் நீர் 
ைற்றும் ஆற்று  வழிப்பாம� தகாள்மகயின் 
சிற்பி' என்று குறிபபிட்டார் பி்ர�ைர் நம்ரந் -
தி்ர மைாடி.  

பி்ர�ைர் நம்ரந்தி்ர மைாடியின் �மலமை -
யில் இந்தியாவின் வ்ளர்ச்சிப  ்பயணமும், 
டாக்டர் அம்ம்பத்கரின் லட்சியங்களும் 
ஒன்மை ஒன்று சந்திக்கும்  புள்ளிமய ஆ்ராய 
இந்� நூல் முயற்சிக்கிைது. 

த�ாழில்ையைாக்கமலப  த்பாறுத்� -
வம்ர, பி்ர�ைரின் 'மைக் இன் இந்தியா' 
தகாள்மக ்பல சா�மைகம்ள  தசயதுள் -
்ளது. குறிப்பாக தைாம்பல் �யாரிபபில். 
சாமலகள், இ்ரயில்கள், அதிமவக  தநடுஞ -
சாமலகள், தைட்ம்ராக்கள் ம்பான்ை உலகத் 
�்ரம் வாயந்� உள்கட்டமைபம்ப  உருவாக் -
குவ�ற்காை முயற்சிகளுக்காக இந்தியாவும் 
நன்கு அறியப்படுகிைது.

சமூக  நீதி என்று வரும்ம்பாது, ்பல சட் -

டங்கள், அ்ரசமைபபுச் சட்ட ்பாதுகாபபுகள்  
மூலைாகவும், நீண்ட காலைாக நிலுமவ -
யில் இருந்� ஓபிசி ஆமணயத்ம� அமைத் -
�து  ஆகியவற்றின் மூலைாகவும் சமூக 
ரீதியாக ஒதுக்கப்பட்ட ைக்களுக்கு சட்டப  
்பாதுகாபபுகம்ள வலுப்படுத்தியுள்்ளார் பி்ர -
�ைர் நம்ரந்தி்ர மைாடி. 

கழிவமைகள்  கட்டு�ல், வீடுகள் கட்டு -
�ல் ைற்றும் வங்கிக் கணக்குகள் த�ாடங் -
கு�ல்  ம்பான்ைவற்றின் மூலம் ஏமழகளின் 
வாழ்க்மகமய ைாற்றுவ�ற்காை த்பரிய 
அ்ளவிலாை  முயற்சிமய அவர் முன்தை -
டுத்துள்்ளார். இதில் ்பயன்த்பறும் ்பலர் 
ஏமழகளிலும் மிக  ஏமழகள். சமூக ரீதியாக 
பின் �ங்கிய சமூகங்கம்ள மசர்ந்�வர்கள். 

வீட்டுவசதி,  சுகா�ா்ரம், மின்சா்ரம், நிதித் -
துமை ்பங்மகற்பு ஆகியவற்றின் தவற்றிகள்  
மகாடிக்கணக்காை ஏமழகள் ைற்றும் விளிம் -
புநிமல ைக்களுக்கு அதிகா்ரம்  அளிக்கின் -
ைை. 

சமீ்பத்தில்  த்பண்களின் திருைண வயம� 
உயர்த்தும் முடிமவ பி்ர�ைர் மைாதியின் 
அ்ரசு எடுத்��ாக  தசயதிகளில் ்படித் -
ம�ன். த்பண்கள், குறிப்பாக கி்ராைபபுைப 
த்பண்கள்  மைற்்படிபம்பத் த�ாடருவ�ற் -
காை சு�ந்தி்ரம் அளிக்கும் நடவடிக்மக 
இது. 

த்பண்களின்  முன்மைற்ைத்துக்காை பி்ர� -
ைரின் ்பணிகள் என்று கூறும்ம்பாது, இலவச 
மகஸ்  இமணபபுகள் வழங்கும் திட்டமும், 
த்பண் குழந்ம�கம்ளக் காப்பாற்றுவது 
குறித்�  பி்ர�ைரின் தசயதியும் நிமைவுக்கு 
வருகின்ைை.

த்பண்களுக்கு  ஆ�்ரவாை முத்�லாக் 
�மடச்சட்டம், ம்பட்டி ்பச்சாமவா, ம்பட்டி 
்படாமவா இயக்கத்தின்  மூலைாக ைக்கள் 
த�ாமகயில் த்பண்களின் விகி�ம் உயர்ந் -
�து ஆகியவற்றின் மூலைாக  நிகழ்ந்� சமூக 
ைாற்ைங்கம்ள நிமைத்து அம்ம்பத்கர் த்பரு -
மைப்பட்டிருப்பார்.

அம்ம்பத்கர்,  நம்ரந்தி்ர மைாடி 
ஆகிய இ்ரண்டு ஆளுமைகளுக் -
கும் இமடயிலாை ஆச்சரியமூட் -
டும்  ஒற்றுமைகம்ளயும் இந்� நூல் 
தவளிக்தகாணர்ந்துள்்ளது. இந்� 
இ்ரண்டு  ஆச்சரியமூட்டும் ஆளு -
மைகளும் சமூகரீதியில் அதிகா்ர -
ைற்ை ைக்கள் எதிர்தகாள்ளும்  மசா� -
மைகம்ள தவற்றிதகாண்டைர். 
இருவருமை வறுமைமயயும், ஒடுக் -
கும் சமூக  அமைபம்பயும் அருகில் 

இருந்து ்பார்த்து அவற்மை உமடத்த� -
றிந்�வர்கள்.  இருவருமை இந்தியாவுக் -
காக த்பரிய கைவுகம்ளக் கண்டவர்கள். 
ஆைால் இருவருமை  தவறுைமை சிந்திக் -
கிை மவமலமய ைட்டும் தசய�வர்கள் 
அல்லர். இருவருமை  தசயல்்படுவதில் 
நம்பிக்மக தகாண்ட எ�ார்த்�வாதிகள்," 
என்று அந்� முன்னும்ரயில்  இம்ளய்ராஜா 
த�ரிவித்துள்்ளார். டாக்டர்  அம்ம்பத்கம்ர -
யும், பி்ர�ைர் நம்ரந்தி்ர மைாடிமயயும் ஒப -
பிட்டு இந்� முன்னும்ரயில்  இம்ளய்ராஜா 
தவளியிட்டுள்்ள கருத்துகள் �மிழ் சமூக 
ஊடகங்களில் சலசலபம்பத்  ம�ாற்றுவித் -
துள்்ளை.  �மிழின் மூத்� இமசயமைப்பா -
்ளரும் இமசஞானி என்று  தகாண்டாடப -
்படுகிைவருைாை இம்ளய்ராஜா நம்ரந்தி்ர 
மைாடிமய அம்ம்பத்கம்ராடு ஒபபிட்டு  எழு-
தியுள்்ள இந்� முன்னும்ர ்ப்ர்ப்ரப்பாக விவா-
திக்கப்படுகிைது.

அம்பேத்கருடன் ந்ேந்திே ்�ோடியை 
ஒப்பிட்டு இயைைேோஜோ எழுதிைது என்்ன?
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மீண்டும் அப்பாவின் குரல்பான் 
ப்பான் வழிபே வந்து.   

அந  ்டேரரயும் ஜெகரகையும் டிரர-
வரிடம் ஜகைபாடுத்து உன்பனபாட ஜ�பாப-
புககு அனுப்வபா மதுமி்பா?"   

அப்பா இப்டிக பகைடடதும், ஆடிப 
ப்பாய் விடடபாள் மதுமி்பா!   

அப்பா அர  ்டிரரவரிடம் ஜகைபாடுத்து 
அனுபபினபால,   

்பான் ஜ�பாபபில இல்பா  ்வி�ேம் 
அப்பாவுககு ஜ்ரிநது விடும்!   

ஐபேபா!   
அது ஜ்ரிநதுவிடடபால ஜ்ரிே வி்ரீ-

்மபாகி விடுபம! இந  ்எண்்ணம் வந -்
தும், ் ்றிப ப்பானபாள் மதுமி்பா.   

"பவண்டபாம்.... அப்பா பவண்டபாம்... 
நபான் வீடடிககு வநப  ்அர  ்எடுத்துக 
ஜகைபாள்கிபேன்!"   

என்ேபாள்,   "ம்.. சரி... சரி கைவனமபாகை 
வீடடுககு வநது பசர்!"   

"கைடவுள் துர்ண அப்பா!" என்று 
ஜசபாலலிவிடடு,   

ப்பாரனரவத்து விடடவர். அவள் 
ப்பாரன ரவத்்தும்,   

"என்ன மது ப்பானில அப்பா 
உஙகைரை திடடினபார்்பாபன?" பிரசன்னபா 
்பான் பகைடடபான்.   

"ம்... ஸஜ்ேபா  ்வீர்யும் ஜெகரகை-
யும் ப்பாடடு விடடு வநது விடட்ற்குத் 

்பான் திடடினபார்!"   
"ஆமபாம்.... சுேநிரனவில்பாமல 

பவர  ்ஜசய்்பால அப்டித்்பான் திடடு-
வபார்கைள்!"   

பிரசன்னபா இப்டிச் ஜசபான்னதும்,   
மதுமி்பா சிந்ரனயுள் மூழ்கினபாள்.   
இபப்பாது அவளுரடே சிந்ரன-

ஜேல்பாம்,   
்னிேபாகை ப்சுவ்ற்கைபாகை பிரசன்னபா 

்ன்ரன ஏன் அரைத்து வந்பான் என்-
்ர்ப ் ற்றிபே சிநதிககை ஆரம்பித்்து   

இர்ப்ற்றி,   
பிரசன்னபாவிடபம பகைடடுத் ஜ்ரிநது 

ஜசபாள்வது்பான் நல்து என்று அவ-
ளுககுத் ப்பான்றிேது.   

"ம்... அதுசரி பிரசன்னபா இபப்பாது 
பகைள்வி என்ன ஜவன்ேபால என்னுடன் 

்னிேபாகை என்ன ப்சபப்பாகிறீர்கைள் 
என்று நபான் ஜ்ரிநது ஜகைபாள்ை்பாமபா?"   

பிரசன்னபா ஏப்பா ஜசபால்வபாஜேடுககை 
அப  ்பநரம்,   

பவடடர் வநது,   
அவர்கைள் பகைடட உ்ணவுகைரை ஜகைபாண்-

டுவநது ரவத்து விடடுச் ஜசன்ேபான்.   
"ம்... சபாபபிடுஙகை மது...!"   
"சரி.... நபான் சபாபபிடுகிபேன் நீங-

கைளும் சபாபபிடுஙகைள்... சபாபபிடடுக 
ஜகைபாண்பட எனது பகைள்விககும் ் திர்ச் 
ஜசபாலலுஙகைபைன்...!" வபாரைப்ைத்தில 
ஊசிரே ஏற்றினபாள் மதுமி்பா.   

"ஓ... பகைள்விககு ் தி்பா... ஜசபால-
லுபேன்... அ்பாவது உஙகைள் எதிர்கைபா-
்த்ர்ப்ற்றித் ஜ்ரிந  ்ஜகைபாள்ை 
விரும்புபேன்... உஙகைள் எதிர்்பார்பபுகைள் 
என்ன கைலேபா்ணத்ர்ப ் ற்றி என்ன 
நிரனககிறீர்கைள்...   

"அப்டீன்னபா...?" புருவஙகைரை 
உேர்த்திே ் டிபே,   

இரடயில புகுந்பாள் மதுமி்பா.   
"அப்டீன்னபா அம்மபா அப்பா ் பார்த்-

துரவககும் மபாபபிள்ரைககு ் பான் 
கைழுத்தி நீடடுவீஙகைைபா... இலர்டடி 
நீஙகைைபா ஒருத்்ன ப்ர்நஜ்டுத்து-
கிடடு அப்பா அப்பாபவபாட ஆசீர்வபா்த்-
ர்ப ஜ்ற்றுக ஜகைபாள்வீஙகைைபான்னு 
பகைடபடன்!"   

"ஓ... நீஙகை சரிேபான ் நதிரசபாலி 
பிரசன்னபா... ் ககைத்து இர்ககு ் பாேசம் 
பகைட்ர்ப ப்பா்பவ ப்சுறீஙகை... 
ஆனபாலும் ் ரவபாயில  ்நீஙகை பகைககும் 
பகைள்விககு நபான் ் தில ஜசபாலபேன்... 
ஆனபா ஒன்று உஙகைரை நம்பி்பான் 
இந  ்வி�ேஙகைரைச் ஜசபாலலுேன்... 
அர  ்அப்டிபே நீஙகை ் பாது கைபாப-
ப்ன்னு உத்்ரவபா்ம் ஜகைபாடுத்்பாத் 
்பான் நபான் இந  ்வி�ேஙகைரை உஙகை-
கிடட ஜசபாலலுபவன்...! என்ன ஜசபாலலு-
றீஙகை..." பிரசன்னபா?"   

"என்மீது சநப்கைம் வரவபாய்பப் 
இல  ்மது. அப்டி சநப்கைம் இருநதி-

ருந்பா இந  ்் ே்ணத்திற்கு என்னுடன் 
வர நீஙகை சம்மதிச்சிருககை மபாடடீஙகை... 
அதுவுமில்பாம நபாம் ் ைகை ஆரம்பி்ச்ச 
இந  ்மூன்று வபார கைபா்த்துககுள் 
என்ரனப ் ற்றி நீஙகை நன்ேபாகைபவ 
புரிஞ்சிகிடடிருபபீஙகை... அ்னபால 
நீஙகைபை ஒரு முடிவுககு வநது உஙகை-
ரைப ் ற்றி என்னிடம் ஜசபாலலுஙகை... 
ஆனபாலும் இறுதி முடிஜவடுககும் 
ஜ்பாறுபபு உஙகைள் ரகைகைளில ் பான் 
இருககிேது...!"   

"புதுரமேபான ் திலகைரைத்்பான் பிர-
சன்னபா நீஙகை ஜசபாலலுறீஙகை... ம்... சரி...
சரி... உஙகைள் மீது எனககு நிரேேபவ 
நம்பிகரகை இருககிேது... அ்னபால என்-
ரனப்ற்றி ஜசபாலலுகிபேன் பகைடடுக 
ஜகைபாள்ளுஙகைள்...!"   

"அபப்பா உஙகை கைர் திரரப்டக 
கைர்மபாதிரி சுவபாரஸேமபாகை இருக-
குமபா...?" அவனுரடே வபார்த்ர்கை-
ளில,   

கிண்டல கிசுகிசுத்்து!   
"சி் சமேம் அப்டியும் இருககை-

்பாம்... ஆனபாலும் சி் திரரப்டக-
கைர்கைள் உண்ரமேபானரவேபாகை 
இலர்பே... இது அப்டி அல் 
உண்ரமககைர்!"   

"சரி... சரி ஜசபாலலுஙகைள் உஙகை 
கைர்ரே நபான் பகைடடுக ஜகைபாண்டிருக-
கிபேன்...!"   

"இலர் பிரசன்னபா உஙகைளுககுத் 
ஜ்ரிேபாமல இருககை்பாம். ஆனபால 
நபான் இருப்து தீககுள்! நபான் 
சிரித்து மகிழ்நது ஜகைபாண்டிருந்பாலும் 
மனத்்வைவில ஜ்ரிே துன்்த்ர் 
்பாஙகிக ஜகைபாண்டிருககிபேன்! அது 
நபான் ப்பான ஜென்மத்தில ஜசய்் 
்பாவமபாகை இருககை்பாம்...! நபான் ஒரு 
பகைபாடீஸவரனின் மகைைபாகை இருநது 
ஜகைபாண்டு ஏன் இப்டி பவ்ரனயு-

டன் இருககிேபாள் என்்ர் பேபாசித்-
துக கூட ்பார்ககை முடிேபாது இலர்ேபா 
பிரசன்னபா.......என் முழுககைர்ரேயும் 
பகைடட பிேகு நீஙகைபை அந் முடிவிற்கு 
வருவீஙகை!"   

"ம்... உஙகைள் கைர் இப்டிப்டட 
ஒரு பசபாகைமபான கைர்ேபாகை இருககும் 
என்று நபான் நிரனககைவிலர  ்மது... 
சரி உஙகைள் கைர்ரே ஜசபாலலுஙகைள் 
்பார்பப்பாம்! ஆப்பாசரன ஜகைபாடுககை 
முடியுஜமன்ேபால ஆப்பாசரன ஜசபால-
லுகிபேன். உ்விஜசய்ே முடியுமபானபால 
உ்வி ஜசய்கிபேன்.   

இது ஜ்பாடர்்பாகை ஏ்பாவது முடி எடுககை 
பவண்டுமபானபால அர்யும் எடுககி-

பேன்!"   
பிரசன்னபாவுரடே அந  ்வபார்த்ர -்

கைள்,   
மதுமி்பாவுககு மிகைவும் ஆறு்்பாகை 

இருந்து என்று்பான் ஜசபால்பவண்-
டும்!   

ஆப்பாசரன!   
உ்வி!   
அல்து ஒரு முடிவு!   
இதில எர்பவண்டுமபானபாலும் எடுப-

்்ற்கு அவன் ் ேபாரபாகை இருப்்பாகை 
அவன் ஜசபான்னது,   

மதுமி்பாவுககு ஜ்ரிே ர்ரிேமபாகை 
இருந்து.   

இபப்பாது,   
பிரசன்னபாவின் மீது அவளுககு பூர-

்ணமபான ஒரு நம்பிகரகை வந்து.   
அ்னபால,   
அவனிடம் ் னது கைர்ரே ஜசபால் 

ஆரம்பித்்பாள்.   
"நீஙகைள் நிரனப்து ப்பால எனது 

அப்பா ் ரம்்ரர ் ்ணககைபாரர் அல ,் 
அவர் ் ்ணககைபாரரபாகி இபப்பாது ஐநது 
வருடம் ் பானபாகிேது. அ்ற்கு முன்பு என்-
அப்பா சபா்பார்ண ஒரு மனி்ரபாகைத்்பான் 
இருந்பார். அபப்பாது அவர் ் ்ரகை 
விேபா்பாரம் ் பான் ஜசய்து வந்பார்!" 
இப்டி ஜசபாலலிவிடடு,   

பிரசன்னபாவின் முகைத்தில ஏ்பாவது 
மபாறு்ல ஜ்ரிகிே்பா என்று ்பார்த்-
்பாள் மதுமி்பா.   

(இைரம வைரும்)   

24

க�ொல்லுவத�ொ இளமை க�ொடர�ம�மை வொசித்துக் க�ொண்டு 
வரும் வொச�ர�ளுக்கு ஓர இன்ப அதிரச்சி.   

ஆைொம்,   
இந� துப்பறியும் �ம�யில் க�ொமை�ொரன ைொர எனறு �ண்டு 

பிடித்து எழுதும் வொச�ர�ளில் மூனறு த்பருக்கு நம் நொட்டு 
எழுத்�ொளர�ளின விமை ைதிபபுளள நூல்�ள ்பரிசொ� வழங�ப்படும்.   

நீங�ள கசயை தவண்டிைது க�ொமை�ொரன ைொர எனறு 
�ண்டுபிடித்து எழுதி அனுபபுவது ைட்டும்�ொன. ஒருவர ஒரு 

்பதிமை ைட்டும்�ொன எழு�முடியும். 

க�ொலை�ொரலைக் 
�ண்டுபிடித்ொல்  பரிசு!   

க�ொலை�ொரலை �ண்டுபிடியுங�ள் நூல�லை 
பரிசொ� கெலலுங�ள்

க�ொல்லுவத�ொ இளமை 
தின�ரன் வொரைஞ்சரி தேக்ஹவுஸ் 

க�ொழும்பு- -10.

அனுப்பவண்டிே முகைவரி:

காதலுக்கு மட்டுமதான் கண் இல்லை   

  நட்புக்குமதான் நயனஙகள் இல்லை!   

ஈைத்து ்மிழ் நவீன இ்ககிே வர்பாறு 
1930கைளிலிருநது ்டிப்டிேபாகை வைர்ச்-
சியுற்ே ப்பாதும் ஒரு கைருத்துநிர்பேபாடு 

ஓர் இ்ககிே இேககைம் ்ரி்ணமித்்து '்மிழி்க-
கிே மறும்ர்ச்சிச் சஙகைம்' ப்பான்றிே பின்னர்-
்பான்.

எழுத்்பாைர் சஙகைம் ஒன்ரே உருவபாககை 
பவண்டும் என்ே எண்்ணத்துடன் ்னது நண்்ர்-
கைளுககு மு்லில அரைபபு விடுத்்வர் வர்ர்.  
13.06.1942 அன்று ேபாழ்நகைரில; 20ப்ர் கூடி 
ஆரம்பிககைப்டடது்பான்  '்மிழி்ககிே மறும்ர்ச்-
சிச் சஙகைம்'. இதுபவஈைத்தின் மு்்பாவது ்மிழ் 
எழுத்்பாைர் சஙகைமபாகும்.  

இந்ச் சஙகைத்திலிருநது'மறும்ர்ச்சி'என்ே 
சஞ்சிரகை 1946இல ஜவளியிடப்டடது.  இ்ன் 
ஆசிரிேரபாகை சஙகை உறுபபினர்கைைபால ப்ர்நஜ -்
டுககைப்டடவர் வர்ர்.  ்ரைே மரபுவழி கைபாவிேங-
கைள்,கைவிர்கைள்்பான் இ்ககிேம் என்று நம்பிக 
ஜகைபாண்டிருந்வர்கைளுககு மத்தியிப் புதிேசிறுகை-
ர்கைளும் நவீன கைவிர்கைளும்கூட இ்ககிேம்-
்பான் என்று எடுத்துககைபாடடிே மு்்பாவதுநவீன 
இ்ககிேச் சிற்றி்ைபாகை மறும்ர்ச்சி ம்ர்ந்து.

இநதிேபாவில  மணிகஜகைபாடிகைபா்ம்  ப்பான்று 
ஈைத்தில 'மறும்ர்ச்சிக கைபா்ம்'விைஙகிேது என-
ஆய்வபாைர்கைள் குறிபபிடுவர்.

'மறு்ர்ச்சி இேககைம்்பான் பிற்்டடகைபா்த்தில 
முற்ப்பாககு இ்ககிே இேககைம் முரைவிடுவ்ற்-
குப ் சரைேபாகை அரமந்து' என்று குறிபபிடுவபார் 
ப்ரபாசிரிேர் கைபார்த்திபகைசு சிவத்்ம்பி.

வர்ரின் இ்ககிேத் ்டம் விரிவபானது.  சிறுகை-
ர்ேபாைர், ்த்திரிரகைேபாைர், நபாவ்பாசிரிேர்,கைவி-
ஞர், நூலஜவளியீடடபாைர், ்த்திரிரகைேபாைர் என 
அவரது ்ணிகைள் ்ரநது்டடரவ.

ேபாழ்ப்பா்ணம் ஜ்பான்னபார்யில திேபாகைர் 
சண்முகைம் சின்னத்்ஙகைம் ்ம்்திககு  01-.07.-
1924இல மகைனபாகைப பிேந் வர்ரபாசன் ்னது 
ஆரம்்க கைலவிரே ஜ்பான்னபார் அஜமரிககை 
மி�ன் ்பாடசபார்யிலும் அ்ன்பின் அேற்கிரபா-
மஙகைளிலுள்ை ்பாடசபார்கைளிலும் ஜ்ற்ேபார். 
அச்சகை முகைபாரமேபாைரபாகைவும் நூலஜவளியீடடபாை-
ரபாகைவும் ஜ்பாழில புரிந்பார்.    

1940ல ஈைபகைசரி ஆண்டு ம்ரில 'கைலேபா-
ணியின் கைபா்ல'என்ே சிறுகைர்யிரன எழுதி 16 
வேதில இ்ககிேப பிரபவசம் ஜசய்்வர் வர்ர்.    
சபாதிகஜகைபாடுரம,ஜ்ண் விடு்ர்்ற்றி ஈைத்துஎ-
ழுத்்பாைர்கைள் விரிவபாகைச் சிநதிப்்ற்கு்்ஆண்டு-
கைளுககுமுன்னபர இரவ்ற்றித் ்னது எழுத்துக-
கைளில ஓஙகிக குரல ஜகைபாடுத்் புரடசி எழுத்்பாைர் 
இவர்.   இவரது'கைற்பு'என்ே சிறுகைர் ஐம்்து வரு-

டஙகைளுககு முன்னபர ஜவளிவந் ஜ்ண்ணிேச் 
சிந்ரனஜகைபாண்ட சிறுகைர்ேபாகும்.

வர்ர்,கைவிர்கஜகைனஒருமபா்இ்ரை'ப்ன் -

ஜமபாழி'என்ே ஜ்ேரில ஜவளியிடடுப புதுரமஜசய் -்
வர்.  இதுபவ ஈைத்தின் மு்்பாவது கைவிர்ச் சஞ்-
சிரகைேபாகும்.

வர்ரர நிர்வபாகை ஆசிேரபாகைவும் மஹபாகைவிரே 
இர்ணஆசிேரபாகைவும் ஜகைபாண்ட ஈைத்தின் மு்ல 
கைவிர் இ்ைபான  ப்ன் ஜமபாழி  1955ஆம் 
ஆண்டு புரடடபாதிமபா்ம்  ஜவளிவரத் ஜ்பாடஙகி-
ேது. 'கைவிர்கைரை மபாத்திரபம ்பாஙகிே ஒரு 
இ்ரைஜவளிகஜகைபா்ணரபவண்டும் என்்து ஒரு                                         
எண்்ணம். நவபாலியூர் பசபாமசுந்ரப பு்வ -
ருககு              ஒருநல் நிரனவுச் சின்னம் 
உருவபாககைபவண்டு ஜமன்்து மற்ே எண்்ணம். 
இந் இரண்டு எண்்ணஙகைளும் பசர்நது ப்ன் -
ஜமபாழிரே உருவபாககிவிடடன.' என்று மு்்பா -
வது இ்ழின் ஆசிரிேர்கைள் குறிபபிடடிருககி -
ேபார்கைள். ப்ன்ஜமபாழி ்தினபாறு ்ககைஙகைள் 
ஜகைபாண்ட சிறுசஞ்சிரகைேபாகை மபா்நப்பாறும் 
ஜவளிவந்து. ஆறு இ்ழ்கைபை ஜவளிவந்ன. 
ஒவஜவபாரு இ்ழின் அடரடயிலும் பசபாமசுந் -
ரப பு்வரின் ஒரு்பாடல இடம் ஜ்ற்றுள்ைது. 
ஒவஜவபாரு பின் அடரடயிலும் சிேப்பாகை ஒரு 
கைவிஞர் அறிமுகைப்டுத்்ப்டடுள்ைபார். ஈற்ே -
டிகைள் ஜகைபாடுத்து ஜவண்்பா ்பாடத் தூண்டும் 
முேற்சிகைளும் ப்ன்ஜமபாழி பமற்ஜகைபாண்டுள் -
ைது. சி் ஜமபாழிஜ்ேர்பபுக கைவிர்கைளும் 
்ழுவல கைவிர்கைளும் ப்ன்ஜமபாழியில ஜவளி-
வநதுள்ைன. குறிப்பாகை சீன, ஸ்பானிே, பிரபான்-
சிே,கைவிர்கைள் இவற்றுள் அடககைம்.ப்ன்ஜமபா-
ழியில அககைபா்த்தில புகைழ்ஜ்ற்ே கைவிஞர்கைள் 
்்ரும் கைவிர்கைள் எழுதினபார்கைள். வித்துவபான் 
பவந்னபாரின் 'கைபார்த் தூககிக கைண்ணில ஒற்-
றிககைடடிக ஜகைபாஞ்சும் அம்மபா| என்ே புகைழ்ஜ்ற்ே 
கைவிர்,ப்ன்ஜமபாழியிப்்பான் ஜவளிவந்து 
என்்து குறிபபிடத்்ககைது. (ப்ன்ஜமபாழி ஆறு 
இ்ழ்கைரையும் ஒன்றுபசர்த்் ஜ்பாகுபபு, நூ்பாகைத் 
்ற்ப்பாது ஜவளிவநதுள்ைது.)

ஈைத்தில புதுககைவிர் ்ற்றிப ப்சுவ்ற்கு 

முன்னபர அ்ற்குச் ஜசேலவடிவம் ஜகைபாடுத்்வர் 
வர்ர். 1943இல ஈைபகைசரியில அவர் எழுதிே' -
ஓர் இரவிப்'என்ே கைவிர்பே ஈைத்தின் மு்்பா-
வது நவீன கைவிர் எனப ப்பாற்ேப்டுகிேது.

அது ்ற்றி ஞபானம் சஞ்சிரகைககு அளித்் பநர் -
கைபா்ணலில வர்ர் பின்வருமபாறு கூறியுள்ைபார்:

'அந்ககைபா்த்தில ந.பிச்சமூர்த்தியும் பவறுசி -
்ரும் வசன கைவிர் என்று சி்கைவிர்கைரை 
எழுதிேர் நபான் ்பார்த்ப்ன்.அ்ற்கு முன்ப் 
்பாரதிேபாரும் வசனகைவிர்எழுதியிருந்து  எனக -
குப பின்னபால்பான் ஜ்ரியும். பிச்சமூர்த்தியின் 
இ்ககிே வடிவம் என்ரன மிகைவும் கைவர்ந்து.
எர்ேபாவது புதுரமேபாகைக கைண்டபாலநபானும் 
அந்மபாதிரிஜசய்து்பார்ககைபவண்டுஜமன்றுமுேல -
வதுஎனது இேலபு. 

நபானும் வசனகைவிர் எழு் பவண்டுஜமன்று 

ஆரசப்டபடன்.ஒரு சித்திரரமபா்ம் மூன்று 
நபான்கு நபாடகைைபாகை ஒபரமரை. ஊஜரல்பாம் 
ஜ்ருஜவள்ைம் அவற்றுடன் புேலும் பசர்நது 
ஊரர ஒரு ஆடடுஆடடிேது. அ்ரனபே வசன 
கைவிர்ேபாகை'ஓர் இரவிப் என்ே ்ர்பபில எழு -
திபனன்..'

வர்ர் எழுதிே வசன கைவிர் பின்வருமபாறு:
இருள்! இருள்! இருள்! 
இரவினிப்,நடு ெபாமத்திப்,
என் கைபாலகைள் ஜ்பாடும் பூமிஜ்பாடஙகி,
கைண்்பார்ரவக ஜகைடடபா் பமகைமண்ட்ம் வரர
இருள் இருள்! 
்பார்த்ப்ன். 
ப்ச்சுமூச்சற்று
பி்ணம்ப்பால கிடந்துபூமி
இது பூமி்பானபா? 
மனி்சந்டிபேேற்ே,
்ேஙகைரமபானப்ய்கைளின் புதிேஉ்கைபமபா? 
�ஒவ ஒவ|என்றிரரவது
ப்ேபா? கைபாற்ேபா? ப்ய்ககைபாற்ேபா?
ஹபா!
மனி்ன் சகதிேற்றுக கிடககும் இந்பவரை-

யில,
அவனுரடே சின்னபம அற்றுப ப்பாகும்்டி
பூமிரே ஹ்ம் ஜசய்ேபவபா வந்து இப -

ப்ய்ககைபாற்று! 
ஹபா, ஹபா, ஹபா!
'்ளிச்! ்ளிச்!'
அ்ன் ஒளியிப் இன்்ம் வரைவிப் 

இன்்ம்.
ஓ!
ஒளியிப்்ேஙகைரம்! வரைவிப்்ேஙகைரம்! 
பமகைத்தின் பகைபா்ம். 
அவன் கைண்கைள்...... கைண்கைள் ஏது? 
உடம்பிலிருநதுபீறிடடுக கிைம்பும் பகைபா்பாக -

கினி! 

விைககில விழுகின்ேவிடடிர்பப்பா்,மின் -
னலின் அைகிப்கைண் 

ஜகைடடுப ப்பாகைபாப்!
்த்திரம்! | கைண்ர்ண மூடிகஜகைபாள்.
'்ளிச்! ்ளிச்! ்ளிச்!
்ட,்ட...்டபாஹ்...........்ட,்ட்..... 
ஓ!......பஹபா !........ 
முைககைம்!
இடி! 
ப்ய்ககைபாற்றின் ஹுஙகைபாரத்ப்பாடு,பவ்பாை -

முைககைம்! முைககைம்! 
கைபாதுஜவடித்துவிடும்! 
உன் ஹிரு்ேத் துடிபபுநின்றுவிடும்! 
கைபார்பஜ்பாத்திகஜகைபாள்,வபானம் ஜவடித்துவி -

டுகிேது! 
'ட்பார்!'

வர்ர் ்்்ரப -
்டட சஞ்சிரகைகைரை 
கைபா்த்துககுக கைபா்ம் 
ஜவளியிடடுள்ைபார். 

ஆ னந ்ன் 
( 1 9 5 2 ) , ஜ வ ள் ளி 
(1957), புதினம் 
(1961) ,அறிவுககை -
ைஞ்சிேம் (மபா்ண -
வர்கைளுககைபான இ்ழ் 
1992) ப்பான்ே 
்லபவறு சஞ்சிரகை -
கைரை ஜவளியிடடு 
ஈைத்து இ்ழிேல வர -
்பாற்றில ்னது சுவடு -
கைரைஆைமபாகைப ்தித் -
்வர். 

'வர்ரின் ்்கு -
றிபபு'என்ே ஜ்ேரில 
இவர் மு்ன் மு்லில 
்மிழ் டிஜரகடரிரே 
ஜவளியிடடவர்.

ஈைத்துத் ்மிழி -
்ககிேத்தின் முககிே 
பிரசுரகைர்த்்ருள் வர -
்ரும் ஒருவரபாவபார். 
வர்ர் ஜவளியீடு, 
என்னும் அவரது பிர -
சுரபா்ேம் மூ்மபாகை 
் ண் டி ் ம ணி சி . 
கை ்ண ்திபபிள்ரை -
யின் இ்ககிேவழி 
என்ே நூல மு்்பா -
கை்் முககிேமபான  
நூலகைரை ஜவளி-
யிடடுள்ைபார்.

வர்ரின் ்ரடப -

புகைைபாகை நபாவ்ர்,வபாழ்கை நீசஙகிலிமன்னர் 
கைேரம மேககைம் (சிறுகைர்த்ஜ்பாகுதி),ம் -
ரும் நிரனவுகைள் (சுேவர்பாறு),்பார்ககை -
ர்,சிறுகைர்ப்டடறிவுக குறிபபுகைள் என்்ன 
ஜவளிவநதுள்ைன.

இ்ஙரகை அரசின் இ்ககிேத்திற்கைபான 
அதியுேர் விரு்பான சபாகித்திே ரத்தினபா 
விருதிரன (2002இல)மு்ன்மு்லில 
ஜ்ற்ே ்மிைர் இவர்.

வர்ர் 21.-12-.2006 அன்று ்னது 
82ஆவது வேதில அமரரபானபார்.

ஈழதது நவீை இைக்கிய இயக்�ததின்
பல்துலை மு்ல்்வர் ்வர்ர்

mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
gahfy> ehf`Jt> n`huf];fNy ghij> gj;Jk; caz vd;w 
Kfthpapy; trpf;Fk; ,se;jhth;z kN`\; ,uj;ehaf;f Mfpa 
ehd; 2017.01.11 Mk; jpfjpad;W gpurpj;j nehj;jhhp]; jpUkjp 
Mh;.lgps;A ykhN`thtpdhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 1674 
vd;w ,yf;fj;ijAKila mw;Nwhzpj;jj;Jtj;jpd; %ykhf 
Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Kfthpapy; trpf;Fk; ,se;jhth;z jpNd\; 
,uj;ehaf;f vd;gtUf;F toq;fg;gl;l mw;Nwhzpj;jj;JtkhdJ 
,j;jhy; ,uj;Jr; nra;ag;gl;L ntw;Wk; ntwpjhf;fg;gl;Ls;sJld; 
,q;F Fwpg;gpl;Ls;s jpfjpapd; gpd;dh; vdJ ngauhy; 
Nkw;nfhs;sg;gLk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s mw;Nwhzpj;jj;Jtj;jpdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gLk; vt;tpj nraw;ghl;bw;Fk; ehd; nghWg;Ngw;f 
khl;Nld; vd ,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpw;Fk; mjdJ 
nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;.

jpfjp: 2022.04.19 ,se;jhth;z kN`\; ,uj;ehaf;f                                 
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கே: தறேகால அரசியல் நிலலலை 
ததகாடர்காே உஙேளின்      

நிலலப்காடு?
பதில்:-  க�ாட்ாபய ்ராஜபக்்ச 2020 ஆம் 

அண்டு நவம்பர் ைாதம் 19 ஆம் தி�தி  ஜனா-
திபதியா�ப பதவிகயற்்றகபாது சிங�ள ைக்-
�ளி்ம் இருநத எதிர்பார்பபு அடுதத  ஒரு 
ஆண்டு�ளிகேகய கும்றவம்ய ஆ்ரம்பித-
துளளது. அகதகபான்று �்நத ஆண்டு  
ஓ�ஸ்ட ைாதம் பசில் ்ராஜபக்்ச நா்ாளு-
ைன்்ற உறுபபின்ரா�வும் நிதியமைச்-
்ச்ரா�வும்  பதவிகயற்்றகபாது, அ்ர-
்சாங�ததின் ச்சல்வாக்கு உயருவது 
கபான்்றசதாரு கதாற்்றபபாடு  
சதரிநதது.

ஆனால் அடுதத சிே ைாதங-
�ளிகேகய  அ்ர்சாங�ததின் 
ச்சல்வாக்குக் கும்றய 
ஆ்ரம்பிதது்ன் ஸ்ரீேங�ா 
சபாதுஜன சப்ரமுனக்  
�டசி அ்ர்சாங�ததுக்-
குள மு்ரண்பாடு�ளும் 
கைகோஙகியது. 69 
இேட்சம் சிங�ள  ைக்-
�ளும்ய வாக்கு�-
ளில் க�ாட்ாபய 
்ராஜபக்்ச ஜனாதிபதி-
யா�ப  பதவிகயற்றி-
ருநதார்.

ைக்�ள வீதிக்கு வரும் நிமேமை உருவாகு-
சைன அ்ரசியல் சதரிநத பேரும் �்நத ஆறு 
ைாதங�ளுக்கு முன்னக்ர எதிர்பார்ததிருநத-
னர்.  ஆ�கவ ஊழல்கைா்சடி, அதி�ா்ரத துஷ்-
பி்ரகயா�ம் ைாததி்ரைல்ே, சபாருளாதா்ர  
சநருக்�டிக்�ான மூேதமத இனிகைோவது 
சிங�ள ைக்�ள புரிநதுச�ாளள கவண்டும்.

சிங�ள அ்ரசியல்வாதி�ள பேரி்மும்  
ஊழல்கைா்சடிக் குற்்றச்்சாடடு�ள உண்டு. 
ஆ�கவ இனரீதியா� வகுக்�பபடடு வரும்  
சபாருளாதா்ரத திட்ங�ள சபாருளாதா்ர 
சநருக்�டிக்கு உரிய �ா்ரணம் என்பமத 
உண்ர  கவண்டும்.   

கே: அரசகாஙேத்திறதேதிரகான 
சிஙேள ைகேளின் க்காரகாடடம் 

ததகாடரபில் உஙேளின் நிலலப்காடு?
பதில்:-  சபாருளாதா்ர சநருக்�டி,  

விமேவாசி உயர்வுக்கு எதி்ரான சிங�ள ைக்-

�ளின்  கபா்ராட்ம் நியாயைானது. அநதப 
கபா்ராட்தமதத தமிழ் ைக்�ள ஆதரிப-
பார்�ள.  ஏசனனில் முபபது ஆண்டு�ாே 
கபாரினாலும் அதன் பின்ன்ரான 12 வரு-
்ங�ளிலும்  வ்க்குக்  கிழக்குத தமிழர்�ள 
எதிர்ச�ாண்் இன்னல்�ள துய்ரங�ள மி�ப 
சபரியமவ.

ஆ�கவ  கபா்ராட்ம் ஒன்ம்ற எபபடி 
எநதச் ்சநதர்பபததில் ஆதரிக்� கவண்டும் 
என்பது  சதா்ர்பா�த தமிழ் ைக்�ளுக்கு 
யாரும் ச்சால்லிக் ச�ாடுக்� கவண்டுசைன்-
பதில்மே.  ஆனால் அ்ரசுக்கு எதி்ரான 
சிங�ள ைக்�ளின் கபா்ராட்ததில் தமிழ் 
ைக்�ள  கந்ரடியா� ஆத்ரவு ச�ாடுக்� கவண்-
டுசைன யாருகை எதிர்பபார்க்�க்கூ்ாது.

 ஏசனனில்  டீ்சல், �ாஸ்,  சபற்க்றால் 
விமே�ள கும்றவம்நது அமவ வழ-
மைகபான்று இேகுவா�க்  கிம்ததுவிட-
்ால், அததியாவசியப சபாருட�ளுக்�ான 
விமே�ள கும்றவம்நது  நிமேமை 
வழமைக்குத திரும்பிவிட்ால், தற்கபாது 

வீதியில் நின்று கபா்ராடும்  சிங�ள ைக்�ள 
வீடடுக்குச் ச்சன்றுவிடுவார்�ள. சிங�-

ளவர்�ளும்ய பி்ரச்சிமன  முடி-
வுக்கு வநதுவிடும்.

ஆ�கவ ஜனாதிபதிமய 
வீடடுக்கு அனுபப கவண்-
டுசைனக் க�ா்சமிடடுப 
கபா்ராடும் சிங�ள ைக்�ள  
வ்க்குக் கிழக்குத தமிழ் 
ைக்�ளும்ய பி்ரச்சிமன-
�மள முதலில் நன்கு  
அறிநதிருக்� கவண்டும். 
தமிழர்�ளின் அ்ரசியல் 
விடுதமேப கபா்ராட்ம் 
எழுபது  ஆண்டு�ளுக்கும் 
கைோனது.

கே: தமிழ் தர-
பபுேளின் 

தைௌனம், அரசகாஙே-
த்திறகு ஆதரவகான-
தகா?

பதில்:- தமிழர்�ள  
சைௌனைா� இருக்-
� வி ல் ம ே . 
ச ப ா ரு ள ா த ா ்ர 
ச ந ரு க் � டி , 

விமேவாசி உயர்வு�ளினால்  ஏற்பட-
டுளள பி்ரச்சிமன�ள பற்றிப கபசுகி-
்றார்�ள. ஆனால் க�ா்சமிடும் சிங�ள 
ைக்�ள, சபாருளாதா்ர சநருக்�டிக்�ான  
மூே �ா்ரணதமத அறிய விரும்புகின்-
்றார்�ளா? அதி�ா்ரத  துஷ்பி்ரகயா�ம். 
ஊழல்கைா்சடி ைாததி்ரகை விமேவாசி 
உயர்வுக்கும் சபாருளாதா்ர  சநருக்�டிக்-
கும் �ா்ரணைல்ே.

இனரீதியா�  வகுக்�பபட் அ்ரசி-
யல் சபாருளாதா்ரத திட்ங�ள தற்-
கபாமதய சநருக்�டிக்குக்  �ா்ரணம். 
இதமன வீதியில் நின்று கபா்ராடும் 
சிங�ள ைக்�ள துணிகவாடு  சவளிபப-
டுதத கவண்டும்?

முபபது ஆண்டு�ாே  கபாருக்குச் ச்சே-
விட் சதாம� பற்றி எநதசவாரு அ்ர-
சியல் �டசி�ளும்  நா்ாளுைன்்றததில் 
விளக்�ம் க�ா்ரவில்மே. 2009 இற்குப 
பின்ன்ரான சூழலில்  வ்க்குக் கிழக்கில் 
இ்ராணுவ மு�ாம்�ள நவீனையபபடுத-

தும் திட்ங�ள துரிதபபடுததபபட்மை, 
சிங�ளக் குடிகயற்்றங�ள, புததர் வி�ாம்ர  
அமைக்�பபட்மை, புததர் சிமே�ள மவக்-
�பபடுகின்்றமை கபான்்ற இன ரீதியான  
திட்ங�ளுக்குரிய நிதி எஙகிருநது சப்றப-
பட்ன? இது பற்றி கஜ.வி.பிகூ்  நா்ாளு-
ைன்்றததில் க�ளவி எழுபபகவயில்மே. 

ஆ�கவ கபா்ராட்ததில் தமிழ் ைக்�ள 
சைௌனைா� இருபபதா� யாருகை கூ்ற 
முடியாது. தமிழ் ைக்�ளுக்கு வலி�ள ஏ்ராளம்.

கே: விைரசனத்திறகுளளகான  
சுைந்திரனின் தீப்ந்தப               

க்காரகாடடம் ததகாடரபில் உஙேளின் 
நிலலப்காடு?

பதில்:-  சுைநதி்ரன் எபகபாதுகை சதன்-
பகுதி அ்ரசியகோடு ஒததுபகபா�க்கூடிய 
நிமேபபாடம்  எடுதது வரும் ஒருவர். 
ஆனாலும் சுைநதி்ரன் யாழ்பபாணததில் 
ந்ததிய  கபா்ராட்தமதக் ச�ாச்ம்சபப-
டுதத முடியாது. அவர் தனது �டசி ்சார்நது  
தீபபநதப கபா்ராட்தமத ந்ததிச் சிங�ள 
ைக்�ளின் கபா்ராட்ததுக்கு ஆத்ரவு  சதரி-
விததிருக்கி்றார். ஆனால் இநதப கபா்ராட-

்ததின்கபாது வ்க்குக் கிழக்கு  ைக்�ளின் 
அ்ரசியல். சபாருளாதா்ர  நியாயபபாடு�மள 
சவளிபபடுததியிருக்�  கவண்டும்.

குறிபபா�ச் சிங�ள ைக்�ள தற்கபாது  
எதிர்கநாக்கும் சபாருளாதா்ர சநருக்�டி-
�ள, விமேவாசி உயர்வு�ள தமிழ்  ைக்�-
ளுக்குப கபார்க்�ாேததில் பரிச்்சயைானமவ 
என்று கூறியிருக்� கவண்டும். 1999�ளில் 
ஒரு லீற்்றர் சபற்க்றால் 1,500 ரூபாவுக்கும் 
கூடுதோன விமேக்கும் வ்க்குக் கிழக்கில் 
விற்பமன ச்சயயபபட்து.

2014 ஆம் ஆண்டுவம்ர யாழ்பபாணததில் 
எரிசபாருட�ளின் விமே ச�ாழும்பு  விமே-
மயவி்க் கூடுதோ�கவ விற்பமன ச்சய-
யபபட்து. ஆ�கவ இநத நிமேமை�ள 
பற்றி  எடுததுக் கூறியிருக்� கவண்டும்.  

கே: ைகேளிடம் ஆடசிலய ஒப்-
லடகே கேகாரும் சிஙேள ைகே-

ளின் கேகாரிகலே நியகாயைகானதகா?
(15ஆம் பக்�ம் பார்க்�)

நாடடில் நாளாநதம் மின்சவடடு சதா்ர்நதும் 
அமுலில் உளளது. அததியாவசியப சபாருள-
�மள இ்றக்குைதி ச்சயவதற்கு கபாதிய அநநியச் 
ச்சோவணி நாடடில் இல்ோத நிமேயில் இபபி-
்ரச்சிமன�ள அடுதத சிே வா்ரங�ளில் கைலும் 
தீவி்ரைம்யும் அபாய நிமேமய உளளதா� ்சம்-
பநதபபட் த்ரபபு�ள கூறுகின்்றன.

நீண்்�ாே இழுபறி�ளுக்குப பின்னர் 
இேஙம� ஒருவாறு ைனமதத கதற்றிக் 
ச�ாண்டு ்சர்வகத்ச நாணய நிதியததின் உத-
வி�மள சபற்றுக்ச�ாளளோம் என்று முடிவு 
ச்சயது நியுூகயார்க் ந�்ரததில் IMF உ்ன் 
கபச்சுவார்தமத�ளில் ஈடுபடடு வருகி்றது.

2020ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதியில் இேங-
ம�யின் சபாருளாதா்ர சநருக்�டி தமேமயக் 
�ாண்பிதத உ்கனகய வருமுன் �ாபகபா-
னா� IMF இமன நாடியிருநதால் இபகபாது 
ஏற்படடுளள சபாருளாதா்ர சநருக்�டிமயத 
தவிர்ததிருக்�ோம் அல்ேது அதன் தீவி்ரத-
தன்மைமயக் கும்றததிருக்�ோம் என தும்ற-
்சார்நத வல்லுநர்�ள சுடடிக்�ாடடுகின்்றனர்.

இபகபாது வநதபின் �ாபகபானா� IMF 
இன் நிதி உதவி�மள இேஙம� நாடி நிற்கி-
்றது. தற்கபாது 190 அங�ததுவ நாடு�மளக் 
ச�ாண்் IMF நிறுவனம் இ்ரண்்ாம் உே-
�பகபாரின் முடிவிமனத சதா்ர்நது 1944 
ஜூமே ைாதம் அசைரிக்�ாவின் நியூஹம்்ஷ-
யர் ைாநிேததில் உளள பிச்ரட்ன் வூடஸ் 
என்்ற ந�்ரததில் இ்ம்சபற்்ற ைாநாடடில் ஏற்-
பட் இணக்�பபாடம் அடுதது உருவாக்-
�பபட்து.

கபாரினால் பாதிக்�பட் நாடு�ளின் 
ச்சன்ைதி நிலுமவப பி்ரச்சிம�ளுக்கு தீர்வு�ா-
ணும் சபாருடடு குறுங�ாே நிதி உதவி வழங-
�கவ இது உருவாக்�பபட்து. அதது்ன் 

கபாரினால் பாதிக்�பபட் 
நாடு�மள மீளக்�டடியமைக்-
�த கதமவயான நிதியுதவி-
�மள வழங� உே� வஙகிக் 
குழுைமும் (World Bank 
Group) இகத ைாநாடடில் உரு-
வாக்�பபட்து. எனகவ தான் 
இவ்விரு நிறுவனங�மளயும் 
பிச்ரட்ன்வூடஸ் இ்ரடம்ச் 
்சக�ாதரி�ள (Brettonwoods 
twinsisters) என அமழக்கின்்ற-
னர்.

இேஙம� IMF இல் 1950 
ஆ�ஸ்ட ைாதம் 29ஆம் தி�தி 
அங�ததுவதமதப சபற்றுக் 
ச�ாண்்து. இேஙம� IMF 
இலிருநது முதோவது �்மன 
1965இல் சபற்றுக்ச�ாண்-
்து. அதிலிருநது இற்ம்ற 
வம்ரயிலும் 16 த்மவ�ள 
�்ன்�மளப சபற்றுக் ச�ாண்-
டுளளது. IMF இன் �்ன்�ள 
பல்கவறு வம�பபட்மவ. 
அவற்றுள ்சலும�க் �்ன்�-
ளும் ்சலும� அல்ோக் �்ன்�-
ளும் உளள்ஙகும். IMF இன் �்ன்�ள வ்சதி-
�ள (facility) என்க்றா ஏற்பாடு (arrangement) 
என்க்றா அமழக்�பபடும்.

�்நத �ாேங�ளில் இேஙம� தயார் 
நிமே ஏற்பாடு (Standby Arrangement) 
அல்ேது விரிவுபடுததபபட் நிதி 
ஏற்பாடு (Extended Fund/Credit Facility) 
வடிவிகேகய �்ன்�மளப சபற்றுள-
ளது. அவற்றிலும் ஏழு த்மவ�ள அநதக் 
�்ன்�மள முழுமையா�ப பயன்படுத-
தாைல் இம்நடுவில் ம�விடடுளளது.

உதா்ரணைா�, இறுதியா� 2016இல் 
இணங�பபட் �்ன் சதாம�யில் 
50 ்சதவீததமத ைடடுகை இேஙம� 
பயன்படுததியுளளது. IMF இன் ச்சயற்-
திட்தமத இம்நடுவில் ம�விடடு-
விட்தன் விமளவா� இக்�்ன் நிறுத-
தபபட்தா�கவ சபாருளச�ாளள 
கவண்டும். ஆ�கவ இேஙம� 16 த்-
மவ�ள IMF இ்ம் ச்சன்று �்ன் சபற்-
றிருநத கபாதிலும் சபரும்பாலும் ச்சய-
வதா� ஏற்றுக் ச�ாண்் சபாருளாதா்ரச் 
சீ்ராக்�ங�மளச் ச்சயயாது இம்நடுவில் 
ம�விடடுளளது.

சபாருளாதா்ர நிமேமை�ள வழமைக்-
குத திரும்பும் கபாது நாடு�ள சபாரு-
ளாதா்ரச் சீ்ராக்�ங�மள இம்நடுவில் 

ம�விடடு விடுவது வழமையா� அவதானிக்-
�பபடடுவரும் ஒரு ந்தமத தான்.

இம்மும்ற இேஙம� மி� கைா்சைான 
சபாருளாதா்ர சநருக்�டி நிமேமையின் 
கபாகத IMFஐ நாடியுளளது. அதுவும் மி� 
அவ்ச்ரைான நிமேமையின் கீழ் துரித �்ன் 
�ருவியின் (Rapid Finance Instrument) வ்சதி-
யிமனப சபற்றுததருைாறு இேஙம� க�ாரி 
க்ம� விடுததிருக்கி்றது.

இயற்ம� அனர்ததங�ள கநாயததாக்�ங-
�ள துரித விமேயதி�ரிபபு�ள கபான்்ற 
நிமேமை�ளின் கபாது அங�ததுவ நாடு�-
ளுக்கு உதவும் சபாருடடு இக்�்ன் வ்சதி 
உருவாக்�பபட்து. IMF இல் இேஙம�யின் 
அனுைதிபபஙகின் (Quota) அடிபபம்யி-
கேகய இவ்வ்சதி அனுைதிக்�பபட்ால் 
இேஙம� நிதிமயப சப்றோம். ஆனால் 
இநத வ்சதியின் கீழ் உளள நிபநதமன�ளின்-
படி இேஙம� இதமனபசப்ற முடியாசத-
னக் கூ்றபபடுகி்றது. ஆனால் இநதியா இேங-
ம�க்கு இவ்வ்சதிமயபசப்ற தனது புூ்ரண 
ஆத்ரமவ வழஙகியுளளது.

தற்கபாது IMF இல் இேஙம�யின் அனுை-
திபபஙகு 786 மில்லியன் அசைரிக்� ச்ாேர்-
�ள ைாததி்ரகையாகும். இதில் 50 ்சதவீததமத 
அதாவது 395 மில்லியன் ச்ாேர்�மள ைாத-
தி்ரகை ்சாதா்ரண நிமேமையில் துரித �்ன் 

�ருவி மூேம் சப்றமுடியும். இேஙம�யின் 
கதமவக்கு இது எவ்விதததிலும் கபாதுைான-
தல்ே. ஆனால் தயார்நிமே வ்சதியின் மூேம் 
அனுைதிபபஙகின் 435 ்சதவீததமத அதாவது 
3.4 பில்லின் ச்ாேர்�மள 36 ைாத �ாே 
இம்சவளியில் சபற்றுக் ச�ாளள முடியும்.

ஆனால் வாஷிங்னில் உளள IMF அதி-
�ாரி�ளின் �ருததின்படி கபச்சுவார்தமத�ள 
மி� ஆ்ரம்பக்�ட்ததில் இருபபதா�வும் 
எநத ஒரு �்மனயும் வழங� முன்னர் ஏற்ச�-
னகவ சபற்றுளள �்ன்�மள மீளச்ச்சலுதது-
வதற்�ான சபாறிமும்ற ஒன்ம்ற உருவாக்கி 
அ்ர்ச �்ன் நிமேகப்றற்்ற தன்மையிலிருநது 
விடுபடுவதற்குப கபாதுைான நம்ப�்ரைான 
உறுதிசைாழி வழங�பப் கவண்டும் என 
நிபநதமன விதிக்�பபடடுளளது. ஆ�கவ 
இன்ம்றய நிமேயில் IMF இ்ம் ச்சன்்ற ைாத-
தி்ரததில் இேஙம�யின் பி்ரச்சிமன�ள தீர்நது-
விடும் என பிமழயா� �ருதிவி்க் கூ்ாது.

எனகவ தான் இேஙம� அயல்நா்ான 
இநதியாவி்மும் சீனாவி்மும் கைேதி� 
நிதி உதவி�மளக் க�ாரியுளளது. அதது்ன் 
ஜபபான், ஓைான், �ட்ார் ைற்றும் �ல்ப 
க�ாபக்ர்ஷன் �வுன்ஸில் அ்ரபு நாடு�ளி்-
மும் நிதியுதவி�மளப சப்ற எதிர்பார்க்கி்றது. 
ஆனால் இமவ அததமனயுகை இன்னமும் 
கபச்சுவார்தமத நிமேயிகேகய உளளன.

இலங்கையின் ப�ொருளொதொர 
பெருககைடி ம�ொச�்ைந்து ஒரு 
அரசியல் பெருககைடியொகைவும் சமூகை 

பெருககைடியொகைவும் �ொறிவருவ்த மிகுந்த 
கைவ்லயுைன் சுட்டிககைொட்ை மவண்டியுளளது. 
எரிப�ொருள உணவு �ற்றும் �ருந்துவ்கை-
கைள என்�வற்றின் வி்லகைள �ொரியளவில் 
அதிகைரித்துச் பசன்றுளளதுைன் சந்்தயில் 
வி்ல அதிகைரிப்புககு �த்தியிலும் அவற்று-
ககு தட்டுப்�ொடு நிலவுகிறது.

ம�ொரொட்ைம் ஒன்்ற எப்�டி 
எந்தச் சந்தரப்�த்தில் 
ஆதரிககை மவண்டும் 

என்�து  பதொைர�ொகைத் தமிழ் �ககைளுககு 
யொரும் பசொல்லிக பகைொடுககைத் மத்வ-
யில்்ல என்கிறொர வன்னி �ொவட்ை 
முன்்ொள �ொரொளு�ன்ற உறுப்பி்ர 
சிவசகதி ஆ்ந்தன். தி்கைரன் வொர�ஞசரி-
ககு அவர அளித்த மெரகைொணலில் அரசுககு 
எதிரொ் சிஙகைள �ககைளின் ம�ொரொட்ைத்தில் 
தமிழ் �ககைள மெரடியொகை ஆதரவு பகைொடுககை 
மவண்டுப�் யொரும� எதிரப்�ொரககைககூைொது
என்கிறொர. மெரகைொணலின் முழுவி�ரம்...

க்காரகாடடத்லத ஆதரிகே தமிழரேளுககு
யகாரும் தசகால்லித்தரத் கதலவயில்லல

முன்்ொள எம்.பி சிவசகதி ஆ்ந்தன்

இலங்கையும் சர்வதேச
நாணய நிதியமும்

'வகாஷிஙடனில் உளள IMF அதிேகாரிேளின்
ேருத்தின்்டி க்ச்சுவகாரத்லதேள மிே ஆரம்்கேடடத்தில் 
இருப்தகாேவும் எந்த ஒரு ேடலனயும் வழஙே முன்னர 
ஏறதேனகவ த்றறுளள ேடன்ேலள மீளச்தசலுத்துவ-
தறேகான த்காறிமுலை ஒன்லை உருவகாககி அரச ேடன் 
நிலலக்ைறை தன்லையிலிருந்து விடு்டுவதறகுப
க்காதுைகான நம்்ேரைகான உறுதிதைகாழி வழஙேப்ட 
கவண்டும் என நி்ந்தலன விதிகேப்டடுளளது'

சுமித்தி தங்கராசா...?

பகைொழும்பு பசட்டியொர பதரு முத்து விெொயகைர மகைொயிலில் கைண்ணகி கை்ல கூைம் ஏற்�ொட்டில் அண்்�யில் இைம்
ப�ற்ற 'வொழ்க்கையின் இரு �ககைஙகைள' என்னும் தி்ரப்�ை பூ்ையில் மூத்த கை்லஞர கைலொபூஷணம் கை்லச்பச-
ல்வன், தயொரிப்�ொளர ப�ொன் �த்�ெொதன், கை்லஞர பையககு�ொர, கை்லஞர விமைய், ெடி்கை �ொரகிரட், சொமிலொ 
ெசொர, �த்திரி்கை ஆசிரியர ரொதொ ம�தொ கிரொமிய கை்ல  ஒன்றிய த்லவர விையகு�ொர �ற்றும் கை்லஞரகைள 
கைலந்து சிறப்பித்த்ர.

ெொணய நிதியத்திைம் இலங்கை ப�ற்ற கைைன் விவரஙகைள
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கல்வியியல் துமையில் பே்ராசிரிய்ரா-
கவும் ககாழும்பு ேல்கமைக்கழக 
பீடாதிேதியாகவும் ேதவிவகித்து 

ஓய்வுகேற்ை ப�ாைசுநத்ரம் �நதி்ரப�க்ரம் 
கல்வியியல் �ாரநத சிநதமைகமையும்,உ -
ைகைாவிய கல்விமுமைகளின் அணமைக் -
காைக�யல் கெறிகள் ேற்றிய அறிமவயும் 
வகுபேமை ைாணவரகளுடன் ைட்டும் 
ேகிரநதுககாள்ைாைல்,�கஆசிரியரகள், 
கல்வித்துமை அலுவைரகள் ைற்றும் அதி -
காரிகள்;கேற்பைாரகள் கல்வியில் ஈடுோ -
டுககாணட கோதுைக்கமையும் வா�கர -
கமையும் இச்சிநதமைகள் க�ன்ைமடய 
பவணடும் எனும் உயரநத பொக்குடன் 
அச்சுைற்றும் இைத்தி்ரனியல் ஊடகஙகளு -
டாகத் தைது கட்டும்ரகள், அறிக்மககள், 
உம்ரகள் மூைம் ே்ரவைாக �மூகத்தின் 
ேல்பவறு ைட்டஙகமையும் கல்வியின் 
ேயன்கள் க�ன்ைமடய உமழத்தமை அவ -
ருமடய ேணிகளின் சிக்ரைாக அமைேமவ.   

கல்வியியமை கற்பித்தல் கல்வியியல் 
அறிமவ ே்ரபபுதல் போன்ைமவகளுக்கு -
ைபோல் கல்விபைம்ோடு கதாடரோக 
நிறுவபேட்ட ேல்பவறு அ்ர�ாஙகஆமணக் -
குழுக்கள், நிறுவைஙகள் ஆகியவற்றில் 
ேணியாற்றி இைஙமகயின் கல்விவைரச்சி 
கதாடரோை அறிமவயும் அனுேவஙகமை -
யும் கேற்றுக்ககாணடவர.  

ைமையகத்தின் ஊவாைாகாணத் தமை -
ெகர ேதுமையில் 23-.12-.1944ல் பிைநத -
வர இவர. ேதுமை ஊவா கல்லூரியில் 
கதல்லிபேமழ ைகாஜைாக் கல்லூரி ஆகி -
யவற்றில் கல்வி ேயின்று உயரகல்விமய 
பே்ராதமை ேல்கமைக்கழகத்தில் கேற் -
றுக்ககாணடவர.  

ேல்கமைக்கழக ேட்டதாரியாை புதிதில் 
பே்ராதமை ேல்கமைக்கழக கல்வியியல் 
போதைாசிரிய்ராகப ேதவி ஏற்றுக்ககாண -

டார.  ைத்திய வஙகியின் கைாழிகேயரப -
ோைர,கல்லூரி ஆசிரியர,விரிவும்ரயாைர 
எை ேணியாற்றி ஜபோனிய அ்ரசின் புை -
மைபேரிசில் கேற்று ஒ�ாக்கா அயல் -
கைாழிப ேல்கமைக்கழகம், ஹிப்ராஷிைா 
ேல்கமைக்கழகம் ஆகியவற்றில் ேட்டம் 
கேற்று ககாழும்பு ேல்கமைக்கழக 
இமணபபே்ராசிரிய்ராகவும் பீடாதிேதி -

யாகவும் உயர ேதவிவகித்தவர.  கல்வி -
யியல் சிநதமைகளில் நிக்ரற்ை வைரச்சி 
கேற்ை �மூகஊழியைாகத் தன்மை புடம் -
போட்டுக்ககாணட முழுவை ைனிதைாை 
பே்ராசியரியர ப�ா.�நதி்ரப�க்ரனின் திடீர 
ைமைவு கல்வித்துமைக்கு ைட்டுைல்ைாது 
முழுைனித �மூகத்துக்குைாை ஒருபேரிழப -
பேஆகும்.  

அவர விட்டுச்க�ன்றுள்ை கவற்றி -

டம் இட்டுநி்ரபபுவதற்கரியது.காற்மைப 
போை,ஒரு கவிமதமயப போை,எழுத் -
மதப போை, இைக்கியம் போை,ைானுட -
கைஙகனும் அவர இல்ைாத இடம்,நுமழ -
யாத இடம் இல்மைஎன்று கூறுைைவுக்கு 
ைனிதரகள் ைத்தியில் ைனிதரகளுடன் 
வாழநதவர அவர.   

எழுத்திலும் கல்வியியல் சிநதமைகளும் 
அவருமடய உயிர மூச்�ாக இயஙகியமவ.   

ைமையக �மூகம் �ாரநத கல்வியியைா -
ைரகளில் மிகவும் தனித்துவைாைவர. 
முக்கியத்துவம் ககாணடவர பே்ராசிரியர 
ப�ா.�நதி்ரப�க்ரம்.  

ைமையகத் தமிழரின் கல்விநிமைமை 
ேற்றி ஏ்ராைைாை கட்டும்ரகமை ஆஙகிைத் -
திலும் தமிழிலும் எழுதியுள்ைபே்ராசிரியர 
இவ்விடயம் ேற்றி வாகைாலி,கதாமைக் -
காட்சி ஆகியவற்றிலும் நிமையபவ உம்ரக -
ைாற்றியுள்ைார.  

ைமையகைக்கள் ேற்றியதும் கல்வியியல் 

ேற்றியதுைாை முபேதுக்கும் பைற்ேட்ட 
நூல்கமை தமிழிலும் ஆஙகிைத்திலுைாக 
கவளியிட்டுள்ை பே்ராசிரியரின் முதல் நூல் 
'இைஙமக இநதியர வ்ரைாறு' 1989. ஒரு 30 
ஆணடுகாைத்தின் பின் 2020ல் அவர கவளி -
யிட்ட (கமடசியாக கவளிவநத) நூல்: 
'இைஙமக ைமையகத் தமிழரகள் நூல் விே -
்ரபேட்டியல்' என்ேது.  

பே்ராதமை ேல்கமைக்கழக அ்ரசியல் 
விஞஞாைத்துமை சிப்ரஷட விரிவும்ரயா -
ைரும் ைமையகக் கல்வித்துமையின் விடி -
கவள்ளியாக ஒளிவிடும் கைாநிதி இ்ரா.
்ரபைஷுடன் இமணநது கவளியிட்ட நூல் 
இது.  

ைமையகம் கதாடரோை �மூக,கோருைா-
தா்ர அ்ரசியல் கணபணாட்டஙகளில் கவளி-
யிடபேட்ட நூல்களின் விே்ரஙகள் அடஙகிய 
நூல் இது.  

இைஙமகயின் கல்வி வ்ரைாற்றில் காற்றுநு -
மழயா இடஙகளில் எல்ைாம் தான் நுமழநது 

பைற்ககாணட பதடல்கள் மூைம் தன்மை 
ஒரு முழு வைரச்சிகேற்ை ைனிதபெயம் 
ககாணட ைமையகம் கேருமை ககாள்ளும் 
இப கேரியாரின் சுயவ்ரைாற்மை இவப்ர 
எழுதிக்ககாணடிருநத சூழலில் ஒரு கள்வ -
மைப போல் இருட்டுக்குள் வநத ை்ரணம் 
அவம்ர இழுத்துக் ககாணடு போய்விட் -
டது.  

கேரும் காற்ைடித்து ஓய்நத இடம் போல் 
அமைதியாய்க் கிடக்கும் அவம்ரப ோரக் -
மகயில் கெஞம� அமடக்கிைது. அன்ைா -
ரின் அன்பு ைமைவி �ாநதா,ைகன் தயா -
ைன்,ைகள்கைாை கவிதா,யப�ாதா ைற்றும் 
உைவிைரகளுக்காைஆறுதமையும் ஆற்றுப -
ேடுத்தமையும் அஞ�லிகமையும் கதரிவித்-
துக் ககாள்ளுகின்பைாம்.  

வ்ரைாற்பைாட்டத்தின் குறியீடுகைாக தனி-
ைனிதரகளும் அமைவாரகள் என்ேதற்பகார 
அமடயாைைாக வாழநதுகாட்டியவர பே்ரா-
சிரியர ப�ா.�நதி்ரப�க்ரம்.  

 பேராசிரியர் ப�ா.�ந்திரப�கரம்   
(23.12.1944 – 04.04.2022)  

யுத்தம் ெடநத காைத்தில் ைக்களின் கிைரச்-
சிகமை அடக்கும் விதைாக க�ய்தித் 
தணிக்மக அமுலில் இருநதது. �நதிரிகா 

அம்மையாரின் ஆட்சிக்காைம் என் நிமைக் -
கிபைன். க�ய்திகள் ஒட்டுகைாத்த ைக்க -
ளுக்கு போய்க் ககாணடிருக்கும். அமதபய 
வடக்கு ைக்களும் பகட்ோரகள். மின்�ா்ரம் 
இல்ைாதபோதும் ம�க்கிள் மடைபைாமவ 
சுற்றி வாகைாலியில் பகட்ேர. கதாமைக் -
காட்சி கிமடயாது. ேத்திரிமக எபபோதா -
வது வரும். ஆைால் இநத வாகைாலிச் 
க�ய்திகள் உடபை வரும்.

வன்னி ைக்களின் கணகணதிப்ர நிகழச்சி -
கள் ெடக்கும். அமத தமைகுபபுை ைாற்றி 
வாகைாலி க�ய்திகமை ஒலிே்ரபபும். இந -
தக�ய்தி நிறுவைம் �ற்பைைக் குமைய ஹிட் -
ைரின் காைத்து பகாயேல்ஸின் க�ய்திகமை 
ஒத்திருக்கும். எைபவ ஊருக்குள் புளுகுச் 
க�ய்திகமைப ே்ரபபுபவாரகமை ைஙகாபு -
வத் எை அமழக்கும் வழக்கம் ஏற்ேட்டது. 
இநதச் க�ய்திகைால் யாருக்கும் எதுவிதப 
ேைனும் இருபேதில்மை. 

ஆைால் உள்ளூரில் அடிேட்டு வரும் 
ேத்திரிமகமய அடிேட்டு வாஙகத் துடிப -
ோரகள். ேைைக்களுக்காை வ்ரைாற்றுச் 
க�ய்திகள் வநதாலும். எநதப ேத்திரிமக -
யிலும் தைக்குத் பதமவயாை' கட்டிங'எ -
டுத்து மவபேபதா அல்ைது ேத்திரிமகமய 
ப�ரத்து மவபேபதா  முடியாத காரியைா -
யிற்று. கா்ரணம். பேபேர தட்டுபோடு. 
எழுதும் தாள்கள் ேத்திரிமக அடிக்கும் 
தாள்கள் எதுவும் வருவதில்மை'புல்்ஸகாப' 
தாள் என்னும் பகாடுபோட்ட தாளில்தான்   
ேத்திரிமக அச்சிடபேட்டது. அச்சிடும் 
மைக்கும் தமட. எைபவ கதன்ைம் கோச் -
சுகமை எரித்து கரியாக்கி அமத பதஙகாய் 
கெய்யில் குமழத்து மை தயாரித்து அச்சிட் -
டாரகள். 

ேத்திரிமக ேடித்துவிட்டுஉபோட்டால் 
தாைாகபவஉஎணமணய் ஊறி சிைொட்க -
ளிபைபய ைஙகி ைமைநதுபோகும். புத்த -
கஙகள் �ஞசிமககள் எல்ைாபை வநதை. 

பகாட்டுத்தாளில். ேத்திரிமககளுக்கு -
காத்தி்ரைாை ஆக்கஙகமை ொம் பேைா -
ககாணடு தாளில்தான் எழுதுபவாம். 

அமத பி்ரதிேணணுவ கதல்ைாம் 
கிமடயாது. எைபவ ேத்திரிமககைாக -
வும் ப�ரத்து மவக்கமுடியாது. ஆைால் 

எைது ஞாேக�க்திமய கூரமையாக மவத் -
திருநதுதான் ேைவிடயஙகமை இபபோது 
மீட்டு வருகிபைாம். ஏகைனில் யுத்தத் -
துக்கு அபோல் என்றில்ைாைல் போருக்குள்  
வாழநபதாம் எனும் ைைமத, க�ருக்கு,துன் -
ேஙகமை எதிரத்து வாழநத ைதரபபு எஙக -
ளுக்குள் க�ழித்துநிற்கிைது.

இபபோது ஏன் இமத க�ால்கிபைன் 
என்ைால் இ்ரணடு லீட்டர ைணகணய்  
வாஙகுவதற்காக எரிகோருள் நி்ரபபு நிமை -
யத்துக்குப போபைன். அஙபக ஆட்கள் 
இல்ைாைபை ககாள்கைன்கள் வரிம�யில் 
நின்ைை. 

அவற்றின் க�ாநதக்கா்ரரகள் ை்ரநிழ -
லில் அ்ரட்மட அடித்துக் ககாணடிருநத -
ைர. அவரகள் முகத்தில் எநதப�ாரவும் 
இல்மை. அவரகள் எஙபகயும் ககாடிபி -
டித்துக் ககாணடுபகாஷம் போடுவமதப -
ேற்றியும் பேசிக் ககாணடிருக்கவில்மை. 
நீ வயல் உழுதிட்டியா? உன்்ர கத்தரிபூக்கத் 
கதாடஙகீட்டுதா? என்ை ைாதிரி சின்ைவன் 
ேடிக்கிைாைா? என்ேது போன்ை பகள்வி -
கபை இருநதை. இன்னும் அவரகளுக்காை 
சிற்றுணடி பதநீர என்ேை வீடுகளிலிருநது 
வநதை. அருகில் வீடுள்ைவரகள் போய்வந -
தாரகள்.

'என்ைபோ கஷடைா இருக்கா'என்பைன் . 
'சும்ைா போஙகம்ைா மகயிை காசு இருநதும் 
�ாபோட்டுக்கு �ாைானில்ைாை எவ்வைவு 
அமைஞ�ம் இகதன்ை கஷடம். ை்ரக்கறி 
இல்ைாைல் ொன்கு ைாதம்,பதஙகாய் இல் -

ைாைல் புளி இல்ைாைல்,கவறும் அரிசிமய 
உபபுப போட்டு அவிச்சு தின்ையில்ையா? 
இகதன்ை கஷடம் பூூஃ.'என்ைார ஒருவர. 

அரிசி ஆமையின் கழிவு உமிமய தூற்றி 
குருணி ப�கரித்து கஞசிமவத்து குடித்த -
வரகள் வீட்டில் இபபோது அறுவமட 
க�ய்தகெல் இருநதது. ஏபதா சிை ைைக்க -
றிபேயிரகள் அவரகைது ககால்மையில் 
விமைகிைது. பதஙகாய் தா்ராைைாக கிமடக் -
கிைது. வாழக்மகக்குஆதா்ரைாை முக்கிய -
ைாை ேழக்கவழக்கம் ப�மிபபு சிக்கைம் 
இ்ரணடுபை அவரகமை நிமி்ர மவத்துள் -
ைது.

உைகம் முழுவமதயும் ஆக்கி்ரமித்துள்ை 
கோருைாதா்ரச் சிக்கமை அ்ர�ாஙகத்மத 
ைாற்றுவதால் �ரிபேணணி விடைாம் என் 
நிமைத்துக் ககாணடு அமையும் ைக்கள் 
கூட்டம் தைது நிமைக்காை கா்ரணம் 
பதான்றிக் ககாணடிருக்கும் போது இநத -
அ்ர�ாஙகத்மத ஊக்குவித்துக் ககாணடி -
ருநதாரகள் என்ேமத ைைநதா போபைாம். 
எஙகள் போரியல் வ்ரைாற்றில் ஒருபுகழ 
கேற்ைேழகைாழிஉணடு. 

இமதக�ால்வதால் எைக்கு கல்கைறிவி -
ழக்கூடும். எனினும் க�ால்கிபைன்.'பதாற் -
ைால் தைேதி கவன்ைால் தமைவர' இபத 
நிமைமயத்தான் ொம் எஙகும் எதிலும் 
காணகிபைாம்.கவற்றியமடநதுள்ை அபிவி -
ருத்திதிட்டஙகள் அமைத்துக்கும் அ்ரசின் 
தமைமைதான் கா்ரணம் என்று ோ்ராட்டிய 

ைக்களுக்கு இநத திட்டஙகைால் ஏற்ேட்ட 
பதால்விகளுக்கு ோவபேட்ட ைநதிரிகள் 
ேதவி துைநதுள்ைாரகள். என்ேது புரிய -
வில்மை.

�ாதா்ரண ைக்களிடம் இபேடி அ்ரசியல் 
பேசிைால். 'எஙகளுக்பகன் கேரிய இடத் -
துக் கமதயள் அன்ைாடம் உமழச்�ைா 
திணடைா எணடுபோகாை எஙகளுக்பகன் 
அ்ரசியல்'எை நீட்டிமுழக்கி பேசுவாரகள். 

ஆைால் ோருஙகள் அரிசியிலும் அ்ர -
சியல் இருக்கிைது என்று க�ான்ைால் 
சிரித்துவிட்டுப போகும் அறிவாளிகள். 
இபபோது அநத அரிசியில் வநத அ்ரசிய -
மையும் ைக்களின் வாழமவபய அம�த் -
துப போட்டுவிட்ட அதன் தாக்கத்மதயும் 
கணடு ககாதித்து நிற்ேமத காணமுடிகிைது. 
போ்ராட்டஙகைால் கோசுஙகிப போயிருக் -
கும் உமழபமேபயா...பைலும் இறுக்கை -
மடயபபோகும் கோருைாதா்ரத்மதபயா 
எதுவும் க�ய்யமுடியாைல் ொடு திணறிக் 
ககாணடிருக்கப போவமத எதுவும் க�ய்ய -
முடியாது. 

கி்ராைத்துப ேழிகைாழி ஒன்றுணடு. 
'�ட்டியில் இருநதால்தான் அகபமேயில் 
வரும்' இமத பவறுவிதைாகவும் அரத்தம் 
க�ய்யைாம். பெ்ரடியாகபவொம் அரத்தம் 
ககாள்பவாம்.புத்தாணமட முன்னிட்டு 
�கை கமடகளிலும் கோருட்கள் தட்டுப -
ோடின்றி கிமடக்க ஏற்ோடு க�ய்யபேட் -
டுள்ைது. �கை �.கதா.� நிறுவைஙகளிலும் 
அரிசி, ேருபபு, சீனி,ைா, போன்ைமவ -
கட்டுபோட்டு விமையில் கிமடக்கும். 
என்ை க�ய்திமய இ்ரவு வாகைாலியின் 
�கை அமைவரிம�யின் க�ய்திகளிலும் 
பகட்படாம். காமையில் எழுநததும் முதல் 
பவமையாக �.கதா�வுக்குப போைால் 
�கதா� நிறுவைத்தின் முன் ைக்கள் கூட் -

டமில்ைாைல் கவறிச் ப�ாடியிருநதது.
உள்பை அரிசி. ேருபபு, சீனி,ைா. எதுவுபை 
இல்மை. கட்டுபோட்டு விமைபோடும் 
முன்பை எபபோதும் கோருட்கள் தட்டுப -
ோடு �கை இடஙகளிலும் ெடக்கும்.

' இநத ைஙகாபுவத் க�ய்தியக் பகட் -
டிட்டுவிடியக்காத்தாை கவளிக்கிட்டு 
வநதா.... �கதா�விைபய �ாைான்கள் 
இல்மை �கதா� முற்ைத்தில் நின்கைாருவர  
கூச்�ல் போட இன்னும் சிைர அவருடன் 
கூட்டுச் ப�ரநதைர. . �கதா� ஊழியரக -
ளுக்கு இது 'எருமைைாட்டிை ைமழ கேய் -
தைாதிரி' இருநதது.. 

இது இயற்மகயா? க�யற்மகயா? �ாதா -
்ரணைாக �கைகமடகளிலும் கூட்டுைவுப 
ேணடக�ாமை உட்ேட அரிசிஉணடு.

விமைதான் �்ரா�ரி இருநூறு ரூோ.
ைாவும் அபேடிபய. சீனி இருநூற்று முபேது 
என்பைன் ொன்.இருநூற்று அறுேதுரூோ 
என்ைார ைல்ைாவிவாசி.இரு அ்ர�ாஙகத் -
தால் இநதப கோருட்கமை கட்டுபோட்டு 
விமைக்கு ககாணடுவ்ர முடியவில்மை 
என்ேபத பைா�ைாை நிமையாகும்.
கோருள் இல்மை என்ேதுபவறு இருக் -
கும் கோருமை அதிகவிமைக்கு விற்று 
ககாள்மை ைாேமீட்டுபவாம்ர அ்ர�ாஙகம் 
எதுவும் க�ய்யமுயைவில்மை. அமத விட்-
டுவிட்டு �கதா�விற்கு முன்ைால் வநது 
ைக்கள் குவியபவணடும் என்று எதிரோரக்கி-
ைாரகைா? 

நூலின் கேயர: 
மு்ரணோட்டு ஒழுக்கத்திலிருநது  
மு்ரணோட்டுத் தவிரபமே பொக்கி
நூலின் ஆசிரியர: 
கைாநிதி தாஹா ஜாபிர அல் அல்வானி
தமிழ கைாழிகேயரபபு: 
அக்்ரம் அபது்ஸ ஸைத்
கவளியீடு: புஷின் கடக்்ஸ, 
இை: 23/3, ைாரக்ககட் வீதி, 
தரகா ெகர - 12090

இ்ஸைாமிய உைகின் முன்ைணி 
புத்திஜீவிகளில் கைாநிதி தாஹா 
ஜாபிர அல் அல்வானியும் ஒருவ-

்ராவார. அவர  எழுத்துைகில் பி்ரபவசித்த 
ஆ்ரம்ே காைபேகுதியாை 1990 களில் எழுதி 
கவளிட்ட முக்கிய நூல்களில் 'மு்ரணோடு-
கள் ேற்றிய இ்ஸைாமிய ஒழுக்க கெறிகள்' 
நூலும் ஒன்ைாகும். இதமை விடவும் பவறு 
ேை தமைபபுக்களிலும் அவர நூல்கமை 
எழுதி கவளியிட்டுள்ைார. 

என்ைாலும் மு்ரணோடுகள் ேற்றிய இ்ஸ-
ைாமிய ஒழுக்க கெறிகள் நூல் கவளியிடப-
ேட்ட குருகிய காைபேகுதிக்குள் ைக்கள் 
ைத்தியில் அதிக வ்ரபவற்மேப கேற்றுக்-
ககாணடது. அதன் விமைவாக ஒரு வருட 
காைபேகுதிக்குள் ேை ேதிபபுக்கமை கணட 
இநநூல் 18 கைாழிகளுக்கு கைாழிகேயரப-
மேப கேற்றுள்ைபதாடு அம்கைாழிகளி-
லும் ேை ேதிபபுக்கமை கணடிருக்கின்ைது 
இநநூல். 

இவ்வாைாை சூழலில் தமிழ பேசும் ெல்-
லுைகிற்கும் இநநூமைப கேற்றுக்ககாடுக்-
கும் பொக்கில் புஷின் கடக்்ஸ கவளியீட்-
டக உரிமையாைர அல் ஹாஜ் ஏ.பஜ.எம். 
ஸனீர ெடவடிக்மககமை பைற்ககாணடார. 
அதற்பகற்ே 2007 இல் தமிழ கைாழியில் 
முதன் முதலில் கவளியாை இநநூல் 2017 
இலும் மீள் ேதிபோகவும் கவளியாைது.

 ஆைாலும் கேரும் வ்ரபவற்மேப கேற்று 
விைஙகும் இநநூலில் சிை இமணபபுக்க-
மைச் க�ய்து �ற்று ைாற்றியமைக்குைாறு மூை 
நூைசிரியருக்கு ஆபைா�மைகள் வழஙகப-
ேட்டுள்ைை. இநநிமையில் இநநூலில் முன்-
மவக்கபேட்டுள்ை சிநதமைகமை இன்மைய 
நிமையில் மீள் வாசிபபுக்கு உட்ேடுத்திய மூை 
நூைாசிரியர கைாநிதி ஜாபிர அல் அல்வானி 
அதில் தாம் விட்டுள்ை தவறுகமைப ேகி்ரங-
கைாக ஏற்றுக்ககாணடு ைன்னிபபும் பகட்டுள்-
ைார. 

இது கதாடரபில் கைாநிதி அல்வானி குறிப-
பிடும் போது, 'இநநூலின் மீள் வாசிபமே 
ஆ்ரம்பித்த போது அதில் ேை தவறுகமை 
ொன் இமழத்துள்ைமத அவதானித்பதன். 
அல்ைாஹ் என்மை ைன்னிபோைாக! 

அபதபெ்ரம் என்னுடன் ேணியாற்றிய 
சிை ஆய்வாைரகளும் எைது ைாணவரகளில் 
சிைரும் இநநூலில் சிற்சிை தவறுகமையும் 
சுட்டிக்காட்டிைர. இநதப பின்புைத்தில் 
அவற்மை எல்ைாம் ொபை திருத்தியமைக்க 
முமைநபதன். அல்ைாஹ்வுக்பக எல்ைாப 
புகழும். உணமையில் எைது நூமைப ேற்றி 
என்னிடம் பிைர க�ால்ைாத அல்ைது மிகவும் 
�ஙகடபேட்டு தயக்கதுடன் க�ான்ை ேை 
விடயஙகமை இபபோது என்ைால் மதரிய-
ைாகப பே� முடிகிைது' என்று சுட்டிக்காட்டி-
யுள்ைார. 

இபபின்ைணியில் தான் 'மு்ரணோடு-
கள் ேற்றிய இ்ஸைாமிய ஒழுக்க கெறிகள்' 
என்ை நூலின் திருத்திய ேதிபோக 'மு்ரண-
ோட்டு ஒழுக்கத்தில் இருநது மு்ரணோட்டு 
தவிரபமே பொக்கி' என்ை தமைபபில் 
இநநூமை நூைாசிரியர எழுதி கவளியிட்-

டிருக்கின்ைார. தைது முன்மைய நூலில் 
இடம்கேற்றுள்ை தவறுகமையும் பிமழக-
மையும் சுட்டிக்காட்டி அவர இநநூமைத் 
திருத்தியமைத்திருக்கின்ைார. இதன் ஊடாக 
ைக்கள் ைத்தியில் தவைாைதும் பிமழயாைது-
ைாை விடயஙகள் ேதிவாவமதத் தவிரக்கும் 
வமகயிபைபய அவர இநெடவடிக்மகமய 
பைற்ககாணடிருக்கின்ைார. ஒரு உணமை-
யாை புத்திஜீவியின் ேணமே அவர கவளிபே-
டுத்தியுள்ைார. 

இநத நிமையில் இவ்ரது முதல் நூமை 

தமிழில் கவளியிட்ட புஷின் கவளியீட்டக 
உரிமையாைர, தமிழ பேசும் ைக்கள் ைத்தி-
யிலும் இவ்ரது மு்ரணோடுகள் ேற்றிய இ்ஸ-
ைாமிய ஒழுக்க கெறிகள்' நூலின் ஊடாக 
பிமழயாைதும் தவைாைதும் ேதிவுகள் ஏற்ே-
டுவமதத் தவிரக்கும் வமகயிலும் மூை நூைா-
சிரியர திருத்தி கவளியிட்டுள்ை நூமையும் 
தற்போது தமிழ கைாழியில் கவளியிட்டு 
இருக்கின்ைார. 

இநநூமை தமிழ கைாழிக்கு கைாழி -
கேயரபபு க�ய்துள்ை அக்்ரம் அபது்ஸ 
ஸைத், 'கைாநிதி அல்வானி இநநூமை 
எழுதிைா்ரா? அல்ைது உம்ரயாற்றிைா்ரா?  
என்ை �நபதகம் வரும் அைவுக்கு மிகவும் 
�்ரைைாை �மூக கைாழிமய அவர இந -
நூலில் மகயாணடுள்ைார. இது அவ்ரது 
ைை உணரவுகமைப பி்ரதிேலிக்கும் ஒரு 
கைாழி எைைாம். நீணட ொட்கைாக 
அவ்ரது சிநதமையில் கருக்ககாணடு 
வைரநது வநத எணணஙகள், கருத்துக் -
கமை கதாகுத்து ேரிைாறிக் ககாணடுள்ை -
மைமய இநநூலில் அவதானிக்க முடிகிைது' 
என்றுள்ைார. 

எவரும் புரிநது விைஙகிடக்கூடிய 
வமகயில் இைகுகைாழி ெமடயில் அமைந-
திருக்கும் இநநூல், 400 க்கும் பைற்ேட்ட ேக்-
கஙகமைக் ககாணடதாக உள்ைது. ஆறு ேகுதி-
கமைக் ககாணடுள்ை இநநூலில் ஒவ்கவாரு 
விடயத்திற்கும் உே தமைபபுகளின் கீழ 
விைக்கம் அளிக்கபேட்டுள்ைை. எவரும் கற்று 
ேயன்கேைக்கூடிய வமகயில் அமைநதுள்ை  
இநநூமை முன்ைணி புத்தக நிமையஙகளில் 
கேற்றுக்ககாள்ைைாம்.  

மஞ்சரி களஞசியம் H
u

dh
a

வாழவாதாரமா 

சேதாரமா 220

தமிழக் கவி
சேசுகின்ார்

கட்டுப்பாட்டு விலைலைத்
தபாண்டிச் சென்ற ச்பாருட்கள்

தெளிவத்ெ ஜ�ோசப்...?

மர்லின் மரிக்ோர் ...?

 நூலறிமுகம் 

அனைவனையும் விரும்பும்
அனைவைாலும் விரும்்பப்படும் ஆ�ான்
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கிருஷாகிருஷாகிருஷா

ஆைசக்கும் அள�ட ேவண்டும்
அைண கடந்தால் ெதால்ைல கூடும்
காைச கைரத்�ட ைவக்கும்
கடன்படும் �ைலதைன ேசர்க்கும்

காண்பைத வாங்�டச் ெசால்லும்
க��ைன மறந்�டச் ெசய்யும்
�ண் வ� ெசன்�டத்தூண்டும்
�ராப்பாய் க�ந்�ட ைவக்கும்

நல்லைத பு�யாததாக்கும்
நாசகா�யும் ெசய்�டைவக்கும்
எல்ைல இல்லாத தாகும்
எல்லாம் நல்லேத என்ேற ேதான்றும்

ஆைசக்கு அைணதைன ேபாடு
அைனத்தும் பு�ந்த உணர்வுடன் வாழு
மாைச மனம்�ட்டு கைளந்து
மங்கலமாய் உன் �ைல�ைன ஆக்கு!

ஆைசக்கு அைணேபாடு!
- பசைறயூர் மல்�கா பத்மநாதன்

ஏமாற்�ப் ேபா�ன்ற
எங்க�ன் ேதவைதேய!
எச்சாமம் வருவாேயா?
எவ்ேவைள மைறவாேயா?

வாள்ெவட்டு �ன்றெதன
வாட்டம் த�ர்க்ைக�ேல
�ன்ெவட்டாய் ெதாடரும்
��க் ெகாடுைமகேள!

ப�ட்ைசக்கு ப�க்ைக�ேல
பா� � மைற�ன்றாய்!
து�க்க �ட்டுத் தூரத்ேத
ெசன்ேற �ைற�ன்றாய்!

சத்�ர ��ச்ைச ேவைள
சத்த�ன்�ப் ேபா�ன்றாய்
��கைள இருளாக்�
�பத்ைத �ைதக்�ன்றாய்!

சம்சாரத் ேத(ள்)வைத ேபால்
சாக�க்கும் �ன்சாரம்-உன்
சாராம்சப் �ன்ன�ைய
சற்ேறனும் கூறாேயா?

ெதன்றல் ெதாட்டு 
இளம் ேசாைல 
ஆ�க் க� பாட 
ஆைச ெகாண்டு 
இரு கண்கள் 
அைதப் பார்க்கும் 

பகைல �ட்டுப் 
��ந்து 
இரைவ எட்�த் 
ெதாடத் து�க்கும் 
மாைல ேநரம் 
காயப்பட்ட 
மனங்கைளயும் 
புத்துணர்வு ெகாடுத்து 
உற்சாகமாக்கும் 

மாைல ேநரத்து 
மல்�ைக�ன் மணம் 
மயக்கம் ெகாள்ள 
ைவக்கும் 

�ன்�ல்லாக் கம்�ையக் 
கா�க் ெகாண்டு 
�ற்கும் கம்பங்களும் 
எண்ைண இல்லா 
�ளக்குகளும் 
ெவறுைமையக் 
காட்� �ற்கும் 

முழு ம��ன் 
ெவ�ச்சத்ைத நம்�ய 
முற்றத்து இரவும் 
�று மா� ேபால 
வரும் மைழக்கால 
இருளால் 
காணாமல் ேபாகும் 

ம�த ஏமாற்றல்களும் 
ம�த ஏமாற்றங்களுமான 
நாட்க�ன் மு�வு 
ெத�யாத நகர்வுகள் 
எ�ர் பார்ப்ைப 
புறக்க�த்து 
�ண்டு ெகாண்ேட 
ெசல்லும் 

தூக்கம் இல்லா 
இரவுக்காய் 
பாய் ேதடும் 
கண்கள் 
ஓர் மூைல�ல் 
ஒதுங்�க் ெகாள்ளும் 
இருளா�ப் ேபான 
இர�ல் - இது 
மட்டுேம மு��றது 

எங்க�ன் 
உ�ர்த்ெதழும் 
நம்�க்ைககளும் 
காணாமல் ேபா�றது 
எல்லாம் வல்ல 
இேயசு �ராேன 
எங்கைளயும் 
உ�ர்த்ெதழச் 
ெசய்�ராக

ப�த்த ைவ�ற்�ல் உைதக்க ேவண்டாம்
உத�க்கரத்�ல் உதா�னம் ேவண்டாம்
ஏைழ உ��ல் ஏளனம் ேவண்டாம் 
ம�ைம காக்கும் ம�தேம

மனம் சாகும் �ந்தைன ேவண்டாம்
பட்டப் பத� பாகுபாடு ேவண்டாம்
ஏற்றத்தாழ்ைவ ப�ர்ந்�ட ேவண்டாம்
உத்தமம் காக்கும் ம�தேம

கற்ைப காவும் கயவர் ேவண்டாம்
மமைத �ண்டும் ேபாைத ேவண்டாம்
பு�ந்துணர்�ன்�ய ��வும் ேவண்டாம்
மானம் காக்கும் ம�தேம

அ�கார ேமாகம் ேவண்டாம்
ெசய�ல் சட்டம் �ற ேவண்டாம்
குரு� கு�த்ேதாட யுத்தம் ேவண்டாம்
கடைம காக்கும் ம�தேம

பணப்�த்து வாழ்�ல் ேவண்டாம்
ேபாதம் மறந்த ஆணவம் ேவண்டாம்
மனைத ெகாள்ளும் �ைம ேவண்டாம்
அன்பு காக்கும் ம�தேம

ம�தேம � அ�ய ேவண்டும்
ெநஞ்ைச ��ர்த்� மார்பு தட்�ய �ரலும்
மண்ணுக்குள் ஓர்நாள் ம�யும்
மண்ணுக்குள் � மைறய முன்
ம�தம் காத்து வாழேவண்டும்

கடவுேள இன்னும்
ஒேரெயாரு ெஜன்மம் ெகாடு
அந்த ெஜன்மத்�லும்
என்னவள் தந்து ெசன்ற
வ�கைள �ைனத்து
வாழ்வதற்கு

தூய்ைமயான காதைலயும்
அழகான வ�கைளயும்
ெகாடுைமயான ��ைவயும்
�ண்டும் சுமக்க ஆைசப்படு�றது
அ��ழந்த இந்த இதயம்...

காயங்கள் எவ்வளேவா
கடந்து வந்தவன் நான்
இன்று உன்ைன மட்டும்
கடந்து ெசல்ல மு�யாமல்
�ன் தங்� �டு�ேறன்
ஏெனன்று கூறாேயா!!

காத�ல் �ழும் ேபாது
க�ைத ேதான்றுேம
உ�ர் ேதட�ல் �ழும்ேபாது
ேதகம் தாண்டுேம
 
��ைனத் தைல�ழாய்
�றுத்தமு�யுமா
இதயத் ��ைன
உன் வ��ல்
ெசலுத்த மு�யுமா
 
ைககட்� �ல்
அது கண்கட்�க் கூட்�ப்ேபாகுேம
கதைவத்தட்� வந்து
அைழத்துச் ெசல்லும்
காத்�ரு
காத�ற்காகேவ

இன்பப் ெபருநாள் வந்ததம்மா
ஈைகத்�ருநாள் வந்ததம்மா
அன்புப் ெபருநாள் வந்ததம்மா
அழகுத் �ருநாள் வந்ததம்மா

�ரும் �றப்பும் ெபாங்�டேவ
�ந்ைதெயங்கும் தங்�டேவ
ஊரும் உலகும் ெச�த்�டேவ
உறங்கும் உள்ளம் ��த்�டேவ

வ�ேயார் ெநஞ்சம் ம�ழ்ந்�டேவ
வாழ்த்துைர கூ�ப் புகழ்ந்�டேவ
அ�ந்ேத அள்� ஈந்�டேவ
இன்பப் ெபருநாள் வந்ததம்மா!

ஒேரெயாரு ெஜன்மம் ெகாடு
அந்த ெஜன்மத்�லும்
என்னவள் தந்து ெசன்ற
வ�கைள �ைனத்து
வாழ்வதற்கு

தூய்ைமயான காதைலயும்
அழகான வ�கைளயும்
ெகாடுைமயான ��ைவயும்
�ண்டும் சுமக்க ஆைசப்படு�றது
அ��ழந்த இந்த இதயம்...

காயங்கள் எவ்வளேவா
கடந்து வந்தவன் நான்
இன்று உன்ைன மட்டும்
கடந்து ெசல்ல மு�யாமல்
�ன் தங்� �டு�ேறன்
ஏெனன்று கூறாேயா!!

ெபருநாள் 
வந்ததம்மா!

அஸ்மா பா�ஸ்
மள்வாைன

குப்�ளான் 
குமரன்

இரா.ெஜயக்குமார்

ர�ேத�, மா�ப்பாய்
அ�லா ஜவுபர்

ஏத்தாைள புத்தளம்

அ. ெஜகன் 
சு�ஸ்

மின்சார  
ேதவைதேய...!

ப�த்த ைவ�ற்�ல் உைதக்க ேவண்டாம்

பு�ந்துணர்�ன்�ய ��வும் ேவண்டாம் வ�ேயார் ெநஞ்சம் ம�ழ்ந்�டேவ
வாழ்த்துைர கூ�ப் புகழ்ந்�டேவ

காதலிற்காகேவ
மனிதேம நீ 
மறவாேத! 

இருளாகிப் ேபான இரவுகள்

விடிவு தரும் 
வளர்ச்சி

வாழ்நாள் முழுவைதயும்
�யாகம் ெசய்தனர் தமது
ெநருங்�ய உறவுகளுக்காக
வ�ைதயர்கள் அன்று

முழுைமயாக முடக்கப்பட்டனர்
ெபண்கள் நம் ேதசத்�ல் �டுகளுக்குள்
�றருக்கு ேசைவ ெசய்யும்
தா�கள் ேபால

ெபண்கள் �றப்பேத ேப��யானது
ெபற்ேறாருக்கு அன்று
உலகத்ைத உருவாக்கும் 
�ற்�கைள வ�வைமப்பவள் ெபண்ேண
அப்ப��ருக்க சமுதாய கட்டைமப்பு

ெபண்கைளேய ெபண்களுக்கு
எ�ராகதூண்�யது எவ்வாறு
இந்த �ைலைம
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்டதற்கு
காரணம் என்னேவா

�ந்தைனக�ல் ��ப்பைடந்த
ெபற்ேறார் �லர் உருவாக்�னர்
தம் ெபண்கைள சமூகத்�ற்காக
மங்ைகயர் வளர்ச்� ேவகம்
அ�க�த்தேபாது வ�ைதயர்கள்
உரமூட்�னர் உயர்ந்த பத�கைள

இன்ைறய சமூகத்�ன் மங்ைகயர்
முன்�ற்�ன்றனர் முழுைமயாக
எல்லாத் துைறக�லும்
மங்ைகய�ன் வ�நடத்த�ல்

ெசய்யப்படும் ெசயற்பாடுகளுக்கு
தமது உைழப்ைப �ற்�ன்றனர்
இன்று பல ஆண்கள்
வ�ைதய�ன் �ைரவான வளர்ச்�
��வு தரும் உல�ற்கு ஏென�ல்
ஆண்கள் உல�ற்கு வழங்�யவற்ைற
ெபண்கேள பாதுகாத்து
அறுவைட ெசய்�ன்றனர்

அறூபா அஹ்லா, கல்முைன

என். பாரத், மா�ப்பாய்

 பாண்�யூர் ெபான். நவ�தன்

இர்ஷாத்
வாைழச்ேசைன

பறந்து ெசல்ல வா
�ைதந்த �றகால் 
�கரம் ெதாட்�ட மு�யாதா?

இரு �ற�ல் 
ஒரு �றகு உைடந்தால்
மறு �றகு இருக்குத் தாேன
எழுந்து பறந்�ட....

நம்�க்ைகைய உன்�ல் ைவ
முயற்�ைய �ேய ேபாடு

ஒரு �றகு ெகாண்டும்
பறந்�ட மு�யுேம...

பறந்து ெசல்ல வா ெபண்ேண
மைறந்து இருந்தது ேபாதுேம
உன் கூட்ைட �ட்டு
�றந்து வா ெபண்ேண
�றைமகைள காட்�ட
உன் �றகுகைள ��த்�டு

என் இதயம்உைடந்த
என் இதயத்ைத
து�க்க ைவத்த
ேதவைதேய
என் இதயம்
து�க்க மறக்கமுன்
என் இதயத்ைத
தத்ெதடுத்து ெகாள்
உைடந்த
என் இதயத்�ல்
உ�ர் இல்லாமல்
ேபா�ன்றது

 பாண்�யூர் ெபான். நவ�தன்

ஊட்�
வளர்க்�றான்
ஒருவன் - கத்�
�ட்�
அறுக்�றான்
மற்றவன் - இைத
பார்த்துச் ��க்�றான்
இைறவன்!இ

ை
றவ

ன்
 

சிரி
க்கி

றா
ன்

ஒ��ல் ெத�ந்த
அவள் �ம்பத்ைதக்
��க்�ேறன்

துகள்கள்
காற்�ல் பறந்து 
எண்�ைசயும்
இருள்

விடியல்...

என்னவேள!

ஆர். �லான்
மாதம்ைப ேதாட்டம்
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ெகாழும்பு 03 இல் அைமந்துள்ள 
Durdans மருத்துவமைன, அதன் 
சத்�ர ��ச்ைச ெசயற்பாடுகைள 
ேமலும் ேமம்படுத்தும் ேநாக்�ல், 
உலகத்தரம் வாய்ந்த ZEISS KINEVO 
900 Neuro Microscope �ைன �று-
�யுள்ளது. அந்த வைக�ல் இவ்-
வைகயான நுணுக்குக்காட்�ைய 
ெபாருத்�யுள்ள இலங்ைக�ன் முத-
லாவது த�யார் மருத்துவமைனயாக 
Durdans �கழ்�ன்றது. ச�பத்�ய 

ெதா�ல்நுட்பங்களுடன் உள்ளூர் 
சுகாதாரத் துைறைய ேமம்படுத்த 
ேவண்டும் எனும் முயற்�களுக்கு 
அைமய, இலங்ைக�ன் முன்ன�-
�ல் உள்ள பல்வைகப்பட்ட கூட்டு 
�றுவனங்க�ல் ஒன்றான DIMO, 
இதற்கான ப�கைள அண்ைம�ல் 
�ைறவு ெசய்�ருந்தது.

1945ஆம் ஆண்டு ஆரம்�க்கப்-
பட்ட Durdans மருத்துவமைனயா-
னது, மக்க�ன் ஆேராக்�யத்ைத 

ேமம்படுத்த ேவண்டும் எனும் எ�ய 
தத்துவத்ைத ேநாக்காகக் ெகாண்டு, 
மருத்துவத் துைற�ல் �றப்பானவற்-
ைறயும், புத்தாக்க கண்டு��ப்புக-
ைளயும் இப்�ராந்�யத்�ல் அ�மு-
கப்படுத்� அ�ல் அதன் நற்ெபயைரக் 
கட்�ெயழுப்�யுள்ளது. இந்த ேநாக்-
கத்ைத அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்டு, 
Durdans மருத்துவமைனயானது, 
DIMO உடன் இைணந்து, அ�ந-
�ன நுணுக்குக்காட்�யான ZEISS 

KINEVO 900 இைன �றுவுவதற்கான 
முயற்�ைய எடுத்துள்ளது. இது 
அறுைவ ��ச்ைச �புணரால் இயக்-
கப்படும் ஒரு பு�ய ேராேபா�யல் 
காட்�ப்படுத்தல் ெதாகு�யாகும். 
இது அறுைவ��ச்ைச நுணுக்குக்-
காட்��ன் ெசயற்பாட்ைட, �ேசட 
ேராேபா ெசயற்பாட்டு கட்டுப்பாட்டு 
அைமப்புகளுடன், 4K தரத்�ல் 
அைமந்த, முப்ப�மாண (3D) காட்-
�ப்படுத்தலாக ெவ�ப்படுத்து�றது.

2005 ஆம் ஆண்டு �றுவப்பட்ட ஆைட உற்-
பத்�யாளர் எம்ேஜ - ெபன்கு�ன் த�ழ் �ங்கள 
புத்தாண்ைட முன்�ட்டு ஏப்ரல் 11ம் �க� 
தனது ேசைவயாளர்கள் அவர்களது �டுமு-
ைறக்காக �டுகளுக்கு ெசல்வதற்கு முன் 4500 
உலர் உணவு ெபா�கைள அவர்களது முழு 
ேசைவயாளர்களுக்கும் வழங்�யுள்ளது.

அவர்க�ன் �ங்கள மற்றும் த�ழ் புத்-
தாண்டு ெகாண்டாட்டங்கைள மறக்கமு�-
யாத �கழ்வாக மாற்றுவதற்காகவும், இந்த 
க�னமான காலத்�ல் அவர்க�ன் சுைமைய 
குைறக்கும் வைக�லும் �றுவனத்�ன் 
'அத்ெவல' CSR �கழ்ச்�த் �ட்டத்�னுௗடாக 
இந்�கழ்வு ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்�ருந்தது.

மார்ச் 08ம் �க� சர்வேதச மக�ர் �னத்-
�ைன �றப்�க்கும் முகமாக, �ண்டேநர 

�ன்ெவட்�ன் ேபாது பயன்படுத்துவதற்காக, 
அவர்க�ன் �றுவனத்�ல் ப�பு�யும் ெபண் 
ேசைவயாளர்களுக்கு அவசர �ன்�ளக்குகள் 
அன்ப�ப்பாக வழங்கப்பட்டன.

எம்ேஜ - ெபன்கு�ன் �றுவனத்�ன் 
'அத்ெவல' CSR �கழ்ச்�த்�ட்டத்�ன் 
�ழ் குருநாகல் மற்றும் கண்��ல் அைமந்-
துள்ள ெதா�ற்சாைலகளுக்கு அருகாைம-
�ல் பரந்து ��ந்துள்ள �ராமங்க�ல் 
வ�க்கும் கு�மக்க�ன் வாழ்வாதாரத்-
�ற்கு ைகெகாடுக்கும் முகமாக பல்ேவறு 
ேசைவ �ட்டங்கைள நடத்து�றது. மருத்-
துவ முகாம்கள், இரத்ததான முகாம்கள், 
பள்� மாணவர்களுக்கான புத்தக நன்ெகா-
ைடகள், மரம் நடும் �ரச்சாரங்கள் மற்றும் 
பாடசாைலகளுக்கும், மருத்துவமைனக-
ளுக்கும் நன்ெகாைடகள், ெதா�ல் வ�-

காட்டுதல் �ட்டங்கள் மற்றும் சுற்றுசூழைல 
சுத்தம் ெசய்யும் �ட்டங்கள் ஆ�யைவ இந்த 
CSR �கழ்ச்�த்�ட்டத்�ன் �ழ் அடங்கும்.

எம்ேஜ ெபன்குயின் ேசைவயாளர்களுக்கு 
அத்தியாவசிய உலருணவு ெபாருட்கள் நன்ெகாைட

KINEVO 900 இைன �றுவுவதற்கான 
முயற்�ைய எடுத்துள்ளது. இது 
அறுைவ ��ச்ைச �புணரால் இயக்-
கப்படும் ஒரு பு�ய ேராேபா�யல் 
காட்�ப்படுத்தல் ெதாகு�யாகும். 
இது அறுைவ��ச்ைச நுணுக்குக்-
காட்��ன் ெசயற்பாட்ைட, �ேசட 
ேராேபா ெசயற்பாட்டு கட்டுப்பாட்டு 
அைமப்புகளுடன், 4K தரத்�ல் 
அைமந்த, முப்ப�மாண (3D) காட்-
�ப்படுத்தலாக ெவ�ப்படுத்து�றது.

ZEISS KINEVO 900 Neuro Microscope ெகாண்டுள்ள 
இலங்ைகயின் முதலாவது தனியார் 
மருத்துவமைனயாக Durdans

ெகாழும்பு இரத்மலாைன இந்துக் கல்லூ��ல் பு�ய மாணவர்கள் தரம் -1இல் ேசர்த்துக் ெகாள்ளும் ைவபவம் கடந்த 19ம் �க� கல்லூ-
��ல் கல்லூ� அ�பர் �ர� அ�பர் , �ரும� இ. �ேஜந்�ரன் தைலைம�ல் நைடெபற்றது. ��யந்தைல கல்� வலயத்�ன் த�ழ்ப் 
��வு உத�க் கல்�ப் ப�ப்பாளர் ேக.எஸ். முருகானந்தன் இந்�கழ்�ல் கலந்து ெகாண்டார்.

Rw;Wyhj;Jiw mikr;R

,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rig

Nfs;tp Nfhuy;
,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rigapd; 

fl;Lehaf;fhtpy; mike;Js;s cj;jpNahfg+h;t tpLjpfspy;; 
jpUj;jNtiyfisr; nra;jy;

 Nfs;tp ,y. SP/2022-7
1. rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rig rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOj; (DPC) jiythpdhy; ,yq;if rptpy; tpkhd 

Nritfs; mjpfhu rigapd; fl;Lehaf;ftpy; mike;Js;s cj;jpNahfg+h;t tpLjpfspy; jpUj;jNtiyfisr; nra;tjw;fhf   

jifik tha;e;j jFjpfisg; g+h;j;jp nra;Js;s Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

2. xg;ge;jj;ij ifaspg;gjw;fhd jFjpiag; g+h;j;jp nra;tjw;fhd jifik tha;e;jth;fs; eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp 

mjpfhu rigapy; (CIDA) fl;bl eph;khzj;jpw;fhd gjpT ,Uj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd 

tpiyf;Nfhuy; nraw;ghLfspd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

3. ,e;j Ntiy xg;ge;jj;ij ifaspf;fg;gLk; ehs; Kjy; njhz;Z}W (90) ehl;fSf;Fs; epiwT nra;jy; Ntz;Lk;.

4. Nfs;tpiaf; ifaspg;gjw;F fle;j %d;W (03) tUlj;jpDs; ,iaGila khjphpapyhd Nrit toq;fpa mDgtk; 

NjitahFk;.

5. 2022 Vg;uy; khjk; 25Mk; jpfjp Kjy; 2022 Nk khjk; 17Mk; jpfjp tiuahd ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 

kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpDs; vOj;J %y Ntz;LNfhs; xd;iwr; rkh;g;gpj;jjd; gpd; kPsspf;fg;glhj 

Mapuj;J Ie;E}W (1500.00) (ntl; ,d;wp) &gh fl;lzj;ijr; ,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rigf;F nuhf;fg; 

gzkhfr; nrYj;jpajd; gpd; Nfs;tp Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

6. ,J njhlh;gpy; Mh;tk; fhl;Lk; Nfs;tpjhuh;fs; fl;Lehaf;f> kpDtq;nfhl tPjp> ,y. 152/1, rptpy; tpkhd Nritfs; #oy; 

Muha;r;rp kw;Wk; nraw;wpl;lg; gphptpd; 0112358824 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;Jld; njhlh;G nfhz;L Nkyjpf jfty;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

7. Nfs;tp;fisr; rkh;g;gpf;Fk; midj;J Nfs;tpjhuh;fspdhYk; Ik;gjhapuk; (50>000.00) &ghTf;fhd ,yq;if kj;jpa 

tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpapy; ngw;Wf;nfhz;l gpiz Kwpnahd;iw itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpfs; 

jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; 120 ehl;fSf;F Nfs;tpg; gpiz Kwp nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

8. Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022 Nk khjk; 05Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F fl;Lehaf;f> kpDtq;nfhl tPjp> ,y. 

152/1, ,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rigapy; ,lk;ngWk;. 

9. 2022 Nk khjk; 18Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; fl;Lehaf;f> kpDtq;nfhl tPjp> ,y. 152/1, ,yq;if rptpy; tpkhd 

Nritfs; mjpfhu rigapd; jpizf;fs ngWiff; FOj; jiytUf;F Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfisf; 

fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~fl;Lehaf;ftpy; mike;Js;s cj;jpNahfg+h;t 

tpLjpfspy; jpUj;jNtiyfisr; nra;jy;|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

10. Nfs;tpiaf; ifaspg;gjw;F jifik ngWk; epWtdj;jpdhy; KO xg;ge;jg; ngWkjpapd; 10% ngWkjpahd ,yq;if 

rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rigapd; ngahpy; ngw;Wf;nfhz;l epge;jidfsw;w nraw;wpwd; gpiz Kwpnahd;iwr; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. vjph;ghh;f;fg;gLk; nraw;wpwd; kl;lj;jpyhd Nrit fpilf;fhtpl;lhy; mij mwtpl;Lf; nfhs;Sk; 

chpikia  ,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

11. 2022 Nk khjk; 18Mk; jpfjp gp.g. 02.00 kzpf;F Nfs;tpfisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd fhyk; Kbtile;jTld; cld; jpwf;fg;gLk;. 

jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ.

12. CIDA mDkjpj;j khWgLk; tpiyr; #j;jpuj;jpd; gpufhuk; nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

jiyth;> 

jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rig>
,y. 152/1, kpDthq;nfhl tPjp> 

fl;Lehaf;f.

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;

tpiyf;NfhuYf;fhd miog;G (IFB)
= [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; gpuNahf tpQ;Qhd gPlj;jpd; fUtpfs; 

epiyaj;jpw;F cah; nray;jpwDs;s jput FNuhnkl;Nlhfpugp (HPLC) Kiwik 

kw;Wk; 3D mr;Rg;nghwpfis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy; kw;Wk; epWTjy;

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; gpuNahf tpQ;Qhd gPlj;jpd; fUtpfs; epiyaj;jpw;F cah; nray;jpwDs;s 
jput FNuhnkl;Nlhfpugp (HPLC) Kiwik kw;Wk; 3D mr;Rg; nghwpfis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy; kw;Wk; 
epWTjYf;fhf jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l 
tpiykDf;fis = [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiyth; ,g;NghJ 
miof;fpd;whh;.

1.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; gpd;tUk; cUg;gbfspd; nkhj;j vz;zpf;iff;Fk;; tpiyfisr; rkh;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk;.

Nfs;tp 
,yf;fk;

SJP/FAS/F002/22/NCB/01

cUg;gb ,y. cUg;gbapd; ngah; vz;zpf;if tpiyf;Nfhuy; 
gpiz Kwp

01 cah; nray;jpwDs;s jput FNuhnkl;Nlhfpugp (HPLC) 
Kiwik

01

&gh 180>000.00

02 3D mr;Rg; nghwp 01

2.  mur epWtdq;fSf;F ,jidnahj;j vz;zpf;ifahd Ma;T$l cgfuzq;fis toq;Fjy;> epWTjy; 
kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy; vd;gtw;wpy; Mff; Fiwe;jJ 5 tUl fhyk; mDgtj;ijf; nfhz;l 
tpiykDjhuh;fs; tpiyf;Nfhuy;fisr; rkh;g;gpf;fyhk;.

3. tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; %yk; eilKiwg;gLj;jg;gLk;.

4.  rfy tpiykDf;fSlDk; tpiykD Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;s tbtj;jpy; ,yq;if &gh njhiff;F xU 
tq;fpapypUe;J ngwg;gl;l tq;fp cj;juthjk; tpiyf;Nfhuy; gpizahf ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.  
tq;fp cj;juthjkhdJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,yq;ifapy;  nraw;gLk; 
tq;fpnahd;wpdhy; cWjpg;gLj;jg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. ,e;j tpiyf;Nfhuy; gpiz KwpahdJ epge;jidaw;w 
Nfhhpf;if Kwp tbtj;jpYk; kw;Wk; 2022-10-02Mk; jpfjp tiuapYk; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

5.  Mh;tKs;s jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf tpguq;fis = [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;> gpuNahf 
tpQ;Qhd gPlk;> cjtp epjpahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tpiykD Mtzq;fis mYtyf 
Neuq;fspy; = [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; gpuNahf tpQ;Qhd gPlhjpgjpapd; mYtyfj;jpy; ,ytrkhfg; 
ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

6.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022 Vg;uy; 25Mk; jpfjp Kjy; 2022 [_d; 01Mk; jpfjp tiuahd 
Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj 10>000.00 &ghit 
gy;fiyf;fofj;jpd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jpAk; kw;Wk; = [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;> gpuNahf tpQ;Qhd 
gPlk;> cjtp epjpahsUf;F vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; nra;tjd; Nghpy; Mq;fpy nkhopapyhd 
KOikahd tpiyf;Nfhuy; Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

7.  efy; gpujpfSld; Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l ntt;Ntwhd ciwfspy; ,l;L mjpy; ~~%yg; gpujp|| kw;Wk; 
~~efy; gpujp|| vdf; Fwpg;gpl;L kPz;Lk; NtnwhU ciwapy; ,l;L me;j %d;W fbj ciwfspd;  ,lJgf;f 
Nky; %iyapy; Ntiyapd; ngah; kw;Wk; Nfs;tp ,yf;fk; vd;gtw;iwf; Fwpg;gpl;L Kj;jpiuf; Fwp  nghwpj;J 
xd;wpy; ~~jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO (Nky;epiy)> gpuNahf tpQ;Qhd gPlk;> = [ath;jdGu 
gy;fiyf;fofk;> fq;nfhltpy> ENfnfhl|| vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ gpuNahf 
tpQ;Qhd gPlk;> gPlhjpgjpapd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

8. efy; gpujpahdJ %yg; gpujpapd; rhd;WgLj;jg;gl;l Gifg;glg; gpujpahftpUj;jy; Ntz;Lk;.

9.  tpiykDf;fs; 2022 [_d; 02Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F gpuNahf tpQ;Qhd gPl gzpg;ghsh; rig miwapy; 
jpwf;fg;gLk; vd;gJld; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; 
gpujpepjpfs; fye;Jnfhs;s mDkjpf;fg;gLth;.

10.  KOikaw;w kw;Wk; gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk; vd;gJld; tpiykDf;fis 
Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpikia ngWiff;FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO (Nky; epiy)>
gpuNahf tpQ;Qhd gPlk;>
= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;>
fq;nfhltpy> 
ENfnfhl.

,yq;if Nrkpg;G tq;fpapd; thfdq;fspd; Vytpw;gid

Bid No. 2022/04/02

fPNo tpghpf;fg;gl;lthwhd thfdj;jpd; Vytpw;gidf;fhf ,yq;if Nrkpg;G tq;fpapd; mfw;wy; FOj;; 
jiyth; ~Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis| ,j;jhy; NfhUfpd;whh;. 2022.05.17 Mk; jpfjpad;W 
gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 
nfhOk;G-07> Nthl; gpNs];> 265 Mk; ,yf;fj;jpyike;Js;s jiyik mYtyf jiu khbapy; 
itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 

nfhOk;G-07> Nthl; gpNs];> 265 Mk; ,yf;fj;jpYs;s jiyik mYtyf fl;blj;jpy; 2022.05.17 
Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F tpiykDf;fs; gfpuq;fkhf jpwf;fg;gLk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; 
epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fis jpwf;Fk;  epfo;;tpy; tpiykDjhuh;; my;yJ mth;;fspd; mjpfhuk; 
toq;fg;gl;l gpujpepjpfs; rKfkspf;fyhk;. 

thfdj;jpd; tpsf;fk;

thfd gjpT ,yf;fk; thfdj;jpd; ,dk; kw;Wk; cUkhjphp
cw;gj;jp nra;ag;gl;l 

Mz;L

WP GK – 4663 eprhd; rptpypad; g]; (4160 CC) 1996

2022.04.25 Mk; jpfjpapypUe;J Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; tq;fpapdhy; 
cWjpg;gLj;jg;gl;l kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 500 &ghtpw;fhd tq;fp gztuTj;Jz;il rkh;g;gpj;J> 
nfhOk;G-07> Nthl; gpNs];> 265 Mk; ,yf;fj;jpYs;s jiyik mYtyf epUthfj;jpw;fhd 
jiythplkpUe;J tpiykD gbtq;fisAk; thfdj;ij ghh;itapLtjw;fhd mDkjpg;gj;jpuj;ijAk; 
ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

2022.04.25Mk; jpfjpapypUe;J 2022.05.17Mk; jpfjpf;Fkpilapy; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; 

thfdj;ij ghh;itaplyhk;.   Nkyjpf jftiy 0701 819 219 vd;w ,yf;fj;jpD}lhf  mwtPLfs; 
jpizf;fsj;jpypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

jiyth; - mfw;wy; FO> 
,yq;if Nrkpg;G tq;fp>
,y. 265>Nthl; gpNs];> 

nfhOk;G-07. 

tpiykDtpw;fhd miog;G
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க�ாழும்பில் உள்ள உயர்த்ரபபு ைக்�-
ம்ளயய இங்கு அதி�ம் �ாணக் கூடிய்தா� 
இருப்பதுடன், நா்ளாந்தம் கெலவு கெயயப -
்படும் ்பணதம்தப ்பாரக்கும் ய்பாது ய்பா்ராட்-
டததின் பின்்னணி குறிததும் ய�ளவி�ள எழு -
கின்்ற்ன.

இங்கு வழங்�ப்படும் உணவு�ள ைற்றும் 
குடி்பா்னங்�ளுக்கு எங்கிருநது, யா்ரால் ்பணம் 
வழங்�ப்படுகின்்ற்ன என்்பது இன்்னமும் ைர -
ைைா�யவ �ாணப்படுகி்றது. ைக்�ள ய்பா்ராட் -
டம் �ளியாட்டைா� ைாற்்றப்பட்டிருப்பது 
க்தாடரபில் நாளுக்கு நாள விைரெ்னங்�ள அதி-
�ரிதய்த வருகின்்ற்ன. இவவா்றா்ன கெயற்்பா -
டு�்ளால் ொ்தா்ரண ைக்�ளி்னால் நடத்தப்படும் 
நியாயைா்ன ய்பா்ராட்டங்�ளுக்�ா்ன ைதிபபும் 
இழக்�ப்படுகி்றது எ்ன அ்ரசியல் அவ்தானி -
�ள சுட்டிக் �ாட்டுகின்்ற்னர.

இது இவவி்தமிருக்�, �ாலிமு�ததிடலில் 
ய்பா்ராட்டததில் ஈடு்பட்டிருப்பவர�ளுடன் 
ய்பச்சுவாரதம்த நடத்தத ்தயார எ்னப பி்ர்தைர 
ைஹிந்த ்ராஜ்பக்ஷ ்பகி்ரங்�ைா� அறிவிததிருந -
்தார. இருந்தய்பாதும் ஆரப்பாட்டக் �ா்ரர�ள 
இ்தற்குத ்தயா்ரா�வில்மல. அததுடன், ்பா்ரா -
ளுைன்்றததில் உள்ள 225 ய்பரும் ய்தமவ -
யில்மலகய்ன அவர�ள முன்மவக்கும் 
ய�ாரிக்ம� நமடமும்றக்குச் ொததியைற்்ற 
ஒன்்றா�யவ �ாணப்படுகி்றது.

அ்ரசியலமைபபின்்படி ைக்�்ளால் க்தரிவு 
கெயயப்பட்ட 225 ய்பய்ர அ்ரசியல் ரீதியா்ன 
முடிவு�ம்ள எடுப்ப்தற்�ா்ன பி்ரதிநிதி�்ளா-
�க் �ாணப்படுகின்்ற்னர. அவர�ள அம்னவ -
ம்ரயும் நீக்கி விட்டு ஜ்னநாய� ரீதியில் எவ-
வா்றா்ன கெயற்்பாடு�ம்ளயும் முன்க்னடுக்� 
முடியாது. அவவாறு கெயற்்படுவது அ்ரசிய -
லமைபபுக்கு மு்ரணா்ன விடயைா� அமைநது 
விடும். இவற்ம்ற அடிப்பமடயா�க் க�ாண்டு 
்பாரக்கும் ய்பாது �ாலிமு�ததிடலில் உள்ளவர -
�ளின் ய�ாரிக்ம�யில் நியாயம் இருப்ப்தா�த 
க்தரியவில்மல எ்ன அ்ரசியல் அவ்தானி�ள 
குறிபபிடுகின்்ற்னர.

அய்தயந்ரம், எரிக்பாருள விமல அதி�ரிப-
ம்பக் �ா்ரணம் �ாட்டி நாட்டின் ்பல்யவறு 
்பகுதி�ளில் ஆரப்பாட்டங்�ளில் ஈடு்படும் 
ைக்�ள வீதி�ம்ள ைறிதது நடததும் ய்பா்ராட் -
டங்�ள ்பல ்த்ரபபி்னம்ர அகெௌ�ரியங்� -
ளுக்கு உள்ளாக்குகின்்ற்ன. வீதிமய ைறிதது 
ஆரப்பாட்டம் கெயவ்தால் அவெ்ரைா� மவத-
தியொமல�ளுக்குச் கெல்லும் யநாயாளி�ள 
உளளிட்ட அன்்றாட �டமை�ம்ள நிம்ற -
யவற்்றச் கெல்லும் ்பலரும் சிக்�ல்�ளுக்கும், 
�ஷடங்�ளுக்கும் உள்ளாகின்்ற்னர. எ்னயவ 
இது குறிததும் ய்பா்ராடும் ைக்�ள சிநதிக்� 
யவண்டும் என்்பய்த க்பாதுவா்ன யவண்டு-
ய�ா்ளா� உள்ளது.

இது இநதியா_ -இலங்ம� 
இமடயயயா்ன உ்றமவ அதி�ரிக்-
கும்' எ்னக் குறிபபிட்டுள்ளது.

ெரவய்தெ நாணய நிதியததி-
டம் இலங்ம� ொரபில் இநதி -
யாவும் ய�ாரிக்ம��ம்ள முன்-
மவததிருப்ப்தா்னது இலங்ம� 
மீது இநதியா க�ாண்டிருக்கும் 
கநருங்கிய ெய�ா்த்ர உ்றவின் 
கவளிப்பாடாகுகைன்று இலங் -
ம�யில் உள்ள புததிஜீவி�ள 
சுட்டிக் �ாட்டியுள்ள்னர.

இலங்ம�யின் அண்மட 
நாடா்ன இநதியாவின் �ருதம்த-
யும் ்பரிசீலித்த பி்றய�, இலங்-
ம�க்கு நிதி உ்தவி வழங்குவம்த 
ெரவய்தெ நாணய நிதியம் ்பரி-
சீலிக்கும் என்று  ்த�வல்�ள 
முன்்னர கவளியாகியிருந்த்ன. 
இநநிமலயில் இநதியாவின் 
யவண்டுய�ாளுக்கிணங்� இலங் -
ம�க்கு ெரவய்தெ நாணய நிதியத-
தின் உ்தவி கிமடப்பது இலகுவா-
கியுள்ளது.

இலங்ம�யின் நிதி 
நிமலமைமய சீ்ராக்�, இநதிய 
அ்ரசு ஏற்க�்னயவ யைற்க�ாண்ட 
நடவடிக்ம��ம்ள ெரவய்தெ 
நாணய நிதியம் ்பா்ராட்டியது 
எ்னவும், இலங்ம�யின் ொரபில் 
முன்மவக்�ப்பட்ட சி்றபபுக் 
ய�ாரிக்ம��ம்ள ்பரிசீலம்ன 
கெயய நாணய நிதியம் உறுதிய -
ளிததிருப்ப்தா�வும் இலங்ம� 
நிதி அமைச்சு கவளியிட்ட அறிக் -
ம�யில் க்தரிவிததுள்ளது.

�டந்த 2021 நவம்்பரில், இ்ரொ-
ய்ன உ்ரங்�ளின் இ்றக்குைதிமய 
இலங்ம� அ்ரொங்�ம் நிறுததிய-
்தால், இநதியா 100 க்தான் நய்னா 
மநற்றிஜன் தி்ரவ உ்ரங்�ம்ள 
இலங்ம�க்கு வழங்கியிருந்தது. 
50 நாட்�ளில் இலங்ம� ைக்�-
ளுக்கு இநதியாவி்னால் வழங்-
�ப்பட்ட கைாத்த எரிக்பாருள, 
200,000 கைற்றிக் க்தான் ஆகும். 
அததுடன் இநதிய க்பற்ய்றாலிய 
கூட்டுத்தா்ப்னததி்னால், 40,000 
கைற்றிக் க்தான் எரிக்பாருள 
வழங்�ப்பட்டுள்ளது.

இலங்ம�மய க்பாரு்ளா்தா்ர 
கநருக்�டியில் இருநது மீட்்ப்தற்-
�ா� க்தாடரநதும் ஒததுமழபபு-
�ம்ள வழங்குவதில் இநதியா 
ஆரவைா� உள்ள்தா� புதுடில்லி 
வட்டா்ரங்�ள க்தரிவிததுள்ள்ன.

"நாங்�ள நிச்ெயைா� அவர�-
ளுக்கு உ்தவுயவாம் என்று நம்-
புகிய்றாம். யைலும் ்பரிைாற்்றங் -
�ள ைற்றும் �டன்�ம்ள வழங்� 
நாங்�ள ்தயா்ரா� இருக்கிய்றாம்" 
என்று இநதியாவின் மூத்த அ்ர-
ொங்� வட்டா்ரம் க்தரிவிததுள்ள-
்தா� இநதிய கெயதி ஊட�ங்�ள 
க்தரிவிததுள்ள்ன.

இமவ ஒருபு்றமிருக்� இலங்-
ம�யின் க்பாரு்ளா்தா்ர கநருக்�-
டிமய கவற்றி க�ாளவ்தற்�ா� 
இலங்ம�க்கு இநதியா வழங்கிய 
ஆ்த்ரவிம்ன ெரவய்தெ நாணய 
நிதியததின் மு�ாமைததுவப 
்பணிப்பா்ளர கிரிஸடாலி்னா 
யஜாரஜிவா ்பா்ராட்டியுள்ளார. 
அய்தெையம், ெரவய்தெ நாணய 
நிதியம் இலங்ம�யுடன் க்தாடரச்-
சியா்ன ஈடு்பாட்டிம்ன க�ாண்டி-
ருக்கும் என்றும் நிதி அமைச்ெர 
நிரைலா சீ்தா்ராைனிடம் உறுதிய -
ளிததுள்ளார.

யவாஷிங்டன் டிசியில் ெரவ -
ய்தெ நாணய நிதியம் ைற்றும் 
உல� வங்கி ஆகியவற்றின் இ்ள-
யவனில்�ால கூட்டகைான்று 
இடம்க்பற்றிருந்த நிமலயில், 
நிரைலா சீ்தா்ராைம்ன ெநதித்த-
ய்பாய்த யஜாரஜிவா இவவாறு 
கூறியுள்ளார.

க�ாவிட் 19 க்தாற்றிம்ன �ட் -
டுப்படுததுவ்தற்கு இநதியா 
்தடுபபூசித திட்டததிம்ன கவற்-
றி�்ரைா� முன்க்னடுத்தமைக்�ா-
�வும் யஜாரஜிவா இநதியாமவப 
்பா்ராட்டியுள்ளார. க�ாவிட்-19 
க்பருயநாயிம்ன �ட்டுப்படுதது-
வ்தற்�ா� நலிவமடந்த நாடு�-
ளுக்கு இநதியா வழங்கிய உ்தவி-
�ளுக்�ா�வும் அவர இநதியாமவ 
்பா்ராட்டியுள்ளார.

இநதியாவின் க்பாரு்ளா்தா -
்ரம் க்தாடரநதும் உறுதியா்ன 
நிமலயில் இருப்ப்தற்கு நன்கு 
திட்டமிடப்பட்ட இநதியாவின் 
க�ாளம��ள ஆ்த்ரவா� அமைந-
திருப்ப்தா� யஜாரஜிவா சுட்டிக் -
�ாட்டியுள்ளார.

இலங்ம�யின் கநருக்�டிமயத 
தீரப்பதில் இநதியா யைற்க�ாண்-
டுள்ள முயற்சியா்னது அண்மட 
நாட்டுக்கு முன்னுரிமையளிப்ப-
க்தன்்ற இநதியாவின் ய்தசியக் 
க�ாளம�மயயய கவளிப்படுத-
துவ்தா� உள்ளது.

திசை மாறிச் சைல்லும்... 
(06ஆம் ்பக்�த க்தாடர)

ப�ாராட்டதசதை ஆதைரிக்க தைமிழர்களுககு யாரும் சைால்லிததைரத பதைசையில்சலை... (12ஆம் ்பக்�த க்தாடர)

இது  நல்ல ய�ளவி- ஆட்சிமயத ்தம்மிடம் 
ஒப்பமடக்குைாறு ய�ா்ர ைக்�ளுக்கு முழு  
உரிமையும் உண்டு. ஏக்னனில் இலங்ம� 

அ்ரசு என்்ற �ட்டமைபபு ைக்�ளி்னாயலயய  
ய்தாற்றுவிக்�ப்பட்டது. ஆ�யவ ஆட்சிமய 
்தம்மிடம் ஒப்பமடக்� யவண்டுகை்ன ைக்�ள  
ய�ாருவ்தன் அரத்தம் என்்னகவன்்றால், 
இலங்ம�யின் ்தற்ய்பாம்தய அ்ரெ �ட்ட -
மைபம்ப ைாற்்ற  யவண்டும் என்்பய்த.

ஆ�யவ ்தமிழ், முஸலிம் ைக்�ளும்  ஆட்சி 
அதி�ா்ரததில் ்பங்க�டுப்ப்தற்குரிய புதிய 
அ்ரெ �ட்டமைபம்ப உருவாக்�  சிங்�்ள 
ைக்�ள ஒன்று்பட்டால், ்தமிழ் ைக்�ள நிச்ெய-
ைா� முழுமையா்ன ஆ்த்ரவு  க�ாடுப்பார�ள.

்தமிழர�ளின் அதி�ா்ரப  ்பங்கீட்டுக்�ா்ன 
ய�ாரிக்ம� இலங்ம� சு்தநதி்ரைமடவ-
்தற்கு முன்பிருநய்த  ய்தான்றியது. அ்தற்�ா� 
முப்பது வருட அகிம்மெப ய்பா்ராட்டமும் 
அடுத்த முப்பது  வருட ஆயு்தப ய்பா்ராட்ட -

மும் நடத்தப்பட்டது. ஆ்னால் புவிொர அ்ரசி-
யல்  ய்பாட்டிக்குள ஈழவிடு்தமலப ய்பா்ராட் -
டமும் இல்லாக்தாழிக்�ப்படடது.

்தற்ய்பாது  ய்பா்ராடும் சிங்�்ள ைக்�ள 
க்பாரு்ளா்தா்ர  கநருக்�டிக்கு இ்னரீதியா்ன 
அ்ரசியல், க்பாரு்ளா்தா்ரத திட்டங்�ள்தான் 
மூல �ா்ரணம்  என்்பம்த உணரநது, இலங்ம� 
ஒற்ம்றயாட்சி அ்ரெ �ட்டமைபபின் அதி�ா்ர 
மும்றமை�ம்ள  ைாற்்ற முற்்பட்டால் நிச்ெய-
ைா� இலங்ம�ததீவில் அ்ரசியல் க்பாரு்ளா -
்தா்ர ைறுைலரச்சி  ஏற்்படும்.

கே: தமிழ் மகேள் எநத ஆர்வமுமி-
ன்றி இருககின்்றாரேள்,,, அது 

அரசறாஙேத்திற்கு ஆதர்வறானதறா?
்பதில்:  அ்ரொங்�ததிற்கு ஆ்த்ரவு என்்ப -

்தல்ல. ்தமிழ் ைக்�ம்ளப க்பாறுத்தவம்ர 
க�ாழும்பில்  எந்த அ்ரொங்�ம் ்ப்தவியில் 
இருந்தாலும், ஒன்று்தான். �ாஸ. டீெல்  
கிமடததுவிடடால் சிங்�்ள ைக்�ள ய்பா்ராட் -

டதம்த நிறுததிவிடுவார�ள. ஆ்னால்  ்தமி -
ழர�ளின் ய்பா்ராட்டம் க்தாடரச்சியா்னது. 
சிங்�்ள ைக்�ள உண்மைமயத க்தரிநது  
க�ாண்டு முழுமையா்ன அதி�ா்ரப ்பங்கீட்டு 
ைாற்்றததுக்கு ஒன்றுதி்ர்ள யவண்டும்.

சிங்�்ள  அ்ரசியல் �ட்சி�ள ஒவகவான்றும் 
ைாறி ைாறி ஆட்சியமைத்தய்பாது ய்பாம்ரத  
க்தாடரச்சியா� முன்க்னடுத்த்ன. அ்தற்�ா�ச் 
சிங்�்ள ைக்�ளுக்கு இ்னவா்த  �ருததுக்�ம்ள-
யும் ய்தர்தல் �ாலங்�ளில் விம்தத்தார�ள. அது 
பிமழயா்ன ்பாம்த  என்்பம்தத்தான் ்தற்ய்பாம்தய 
க்பாரு்ளா்தா்ர கநருக்�டியும், விமலவாசி உயர-
வும் சிங்�்ள  ைக்�ளுக்கு உணரததி நிற்கின்்ற்ன.

கே: அரசு 
மற்றும் 

அமமசசரம்வ 
மறாற்்ம் ததறாடரபில் 
தமிழ் ேட்சிேளின் 
நிமைப்றாடு?

்பதில்: -நிமலயா்ன  அ்ரசியல் தீரவு முன் -
மவக்�ப்படா்தவம்ர ்தமிழ் ைக்�ள எந்த -
கவாரு அ்ரொங்�தம்தயும்  அ்தன் அமைச் -
ெ்ரமவயும் ஏற்� ைாட்டார�ள. கவறுைய்ன 
அ்ரசியல் யநாக்கிலா்ன  அபிவிருததி யவமலத 
திட்டங்�ய்ள வடக்கு கிழக்கில் முன்க்னடுக்-
�ப்படுகின்்ற்ன.

்தமிழ்  ைக்�ளுக்கு எது ெரி எது பிமழகய்ன  
எல்லாயை வி்ளங்குகின்்றது.   ்தற்ய்பாம்தய 
கநருக்�டியா்ன சூழலில், ்தைது அதி�ா்ரத -
ம்தத க்தாடநதும்  ்தக்�மவப்ப்தற்�ா�ச் கெய-
யப்பட்டுள்ள அமைச்ெ்ரமவ ைாற்்றத்தால் ஒட் -
டுகைாத்த  இலங்ம�ததீவுக்ய� ்பயனில்மல.

இலைஙச்கககு IMF உதைவிசய... (06ஆம் ்பக்�த க்தாடர)

Njit
fWth/fuhk;G/kpsF

Vw;Wkjp juj;jpyhd ,yq;ifapy; gaphplg;gLk; 
thriddj; jputpaq;fs;> gpujhdkhf fWth> fuhk;G 
kw;Wk; kpsF gaph;r; nra;ifahsh;fs;/toq;Feh;fis 
XH rpwg;ghf ];jhgpf;fg;gl;l fk;gdp NjLfpwJ.

thuhe;jk; 250kg thrizj; jputpaq;fs; tPjk; 
toq;ff; $bajhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

jaT nra;J rfy rk;ge;jg;gl;l jfty;fisAk; 
jhUq;fs;

tpsg;gujhuh;
Nk/gh jpdfud; thukQ;rhp> Nyf;`T];> nfhOk;G.

,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;
STHRD nraw;wpl;lk;

fy;tp mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fldpyf;fk; kw;Wk; jiyg;G 3698/3699- SRI: tpQ;Qhdk; kw;Wk; 

njhopy;El;gtpay; kdpjts mgptpUj;jp 

nraw;wpl;lk;                      

xg;ge;j ,yf;fk; kw;Wk;

jiyg;G

STHRD/SB/-E39: ,yq;if rg;ufKt 

gy;fiyf;fof njhopy;El;gtpay; gPl 

kUe;jpay; Ma;T$l cgfuz ngWif

tpiykDf;fis 

rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; 

jpfjp

2022.04.27 Mk; jpfjpad;W gp.g. 1.30 kzpf;F 

(cs;@h; Neuk;)

tpiykD %Lk; jpfjpapd; khw;wq;fs;

01.  tpiykDtpd; NkNyAs;s miog;gpd; %Lk;/ jpwj;jy; jpfjp Mfpad gpd;tUkhW 
khw;wg;gl;Ls;sd. 

tpiykDf;Nfhuy; fhyg;gFjp -  2022 Vg;uy; 03 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 
Nk 18 Mk; jpfjpf;F (gp.g. 1.30 kzpf;F)

tpiykDtpd; %ly;/jpwj;jy; -  2022 Nk 18 Mk; jpfjpad;W (gp.g. 1.30 
kzpf;F)

tpiykDf;fs; nry;YgbahFk; jpfjp  -  2022 Xf];l; 14 Mk; jpfjpad;W - 90 
ehl;fs; (tpiykDf;fis jpwf;Fk;;;;;;;;;;;;;;;;;; jpfjp 
mlq;fyhf)

tpiykDg;gpizahdJ nry;YgbahFk; jpfjp -  2022 etk;gh; 2 Mk; jpfjpad;W - 180 
ehl;fs; (tpiykD jpwj;jy; jpfjp 
mlq;fyhf)

 tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lj;jpd; gpd;dh; gpw;Nrh;f;ifnahd;W toq;fg;gLtJld;   
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis nfhs;tdT nra;j tpiykDjhuh;fspd; 
cj;jpNahfg+h;t kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;gg;gLk;. 

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;>
ngyp`_y;xa> ,yq;if.

ZIP code: 70140
njhiyNgrp: 0452280081
kpd;dQ;ry;:  sposb-sthrd@mohe.gov.lk

jpfjp: 24.04.2022

,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;
STHRD nraw;wpl;lk;

fy;tp mikr;R

fldpyf;fk; kw;Wk; jiyg;G 3698/3699- SRI: tpQ;Qhdk; kw;Wk; 
njhopy;El;gtpay; kdpjts mgptpUj;jp 
nraw;wpl;lk;                      

xg;ge;j ,yf;fk; kw;Wk;
jiyg;G

STHRD/SB/-E40: ,yq;if rg;ufKt 
gy;fiyf;fof njhopy;El;gtpay; gPl 
kUe;jhf;fy; Ma;T$l cgfuz ngWif

tpiykDf;fis 
rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; jpfjp

2022.04.27 Mk; jpfjpad;W gp.g. 1.30 kzpf;F 
(cs;@h; Neuk;)

01.  tpiykDtpd; NkNyAs;s miog;gpd; %Lk;/ jpwj;jy; jpfjp Mfpad gpd;tUkhW 
khw;wg;gl;Ls;sd. 

  tpiykDf;Nfhuy; fhyg;gFjp -  2022 Vg;uy; 03Mk; jpfjpapypUe;J 
Nk 18 Mk; jpfjpf;F (gp. g. 1.30 
kzpf;F)

  tpiykDtpd; %ly;/jpwj;jy;  -  2022 Nk 18Mk; jpfjpad;W (gp.g. 
1.30 kzpf;F)

  tpiykDf;fs; nry;YgbahFk; jpfjp -  2022 Xf];l; 14Mk; jpfjpad;W 
- 90  ehl;fs; (tpiykDf;fis 
jpwf;Fk;;;;;;;;;;;;;;;;;; jpfjp  mlq;fyhf)

  tpiykDg;gpizahdJ nry;YgbahFk; -  2022 etk;gh; 2Mk; jpfjpad;W - 
  jpfjp    180 ehl;fs; (tpiykD jpwj;jy; 

jpfjp mlq;fyhf)
   tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lj;jpd; gpd;dh; gpw;Nrh;f;ifnahd;W toq;fg;gLtJld;   

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis nfhs;tdT nra;j tpiykDjhuh;fspd; 

cj;jpNahfg+h;t kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;gg;gLk;. 

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;>
ngyp`_y;xa> ,yq;if.
ZIP CODE: 70140
njhiyNgrp: 045 2280081
kpd;dQ;ry;: sposb-sthrd@mohe.gov.lk

jpfjp: 24.04.2022

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

tpiykD %Lk; jpfjpapd; khw;wq;fs; 

tpLjp ghJfhg;ghsH Nritia toq;Fjy;

fsdp gy;fiyf;fofk;
fsdpg; gy;fiyf;fofj;jpw;F nrhe;jkhd (uhfk kUj;Jt 
gPlk; cl;gl) cs;sf kw;Wk; ntsp tpLjpfspy; tpLjp 
ghJfhg;ghsH Nritia toq;Ftjw;fhf gjpT nra;Js;s 
kdpj ts toq;fy; epWtdq;fspypUe;J nghwpaplg;gl;l 
tpiykDf;fs; 2022.05.10k; jpfjp gpw;gfy; 2.30 tiu vd;dhy; 
Vw;fg;gLk;.

Nfs;tpf;fhf kPsspf;fg;glhj &gh 1000/- Nfs;tpf; 
fl;lzj;ij gy;fiyf;fofj;jpd; fhrhshplk; nrYj;jp gw;Wr; 
rPl;il rkHg;gpj;j gpd;dH Nfs;tp khjphpg; gj;jpuk; kw;Wk; 
mjNdhL rk;ge;jg;gl;l Vida tpguq;fis 2022.05.09k; 
jpfjp gpw;gfy; 2.30 tiu cjtpg; gjpthsH (nghJ epHthfk;) 
,lk; ngw;Wf;nfhs;s KbtJld; rpNu\;l cjtpg; gjpthsH 
(khztH Nrit) I re;jpj;J Fwpj;j tpLjpfis ghPl;rpj;Jg; 
ghHf;fyhk;.

Fwpj;jthW g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; ,U 
gpujpfSld; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpia NtW Ntwhf 
ciwfspy; ,l;L nghwpapl;L ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 
~fsdpg; gy;fiyf;fofj;jpd; tpLjp ghJfhtyH Nrit Nfs;tp| 
vd;W Fwpg;gpl;L 2022.05.10 gpw;gfy; 2.30 ,w;F Kd;G fsdpg; 
gy;fiyf;fofj;jpd; jSfk tshfj;jpy; gpujk ghJfhg;G 
mjpfhup mYtyfj;jpd; Kd;dhy; itf;fg;gl;Ls;s nghJ 
epHthfg; gpuptpw;F nrhe;jkhd Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; 
Ntz;Lk;. g+Hj;jpaw;w Kiwapy; epug;gg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 
gj;jpuq;fs; kjpg;gPL nra;ag;glhkNyNa epuhfhpf;fg;gLk;.

2022.05.10 gpw;gfy; 2.30 ,w;F fsdpg; gy;fiyf;fofj;;jpd; 
jSfk tshfj;jpy; gPlhjpgjp FO $l;l kz;lgj;jpy; Nfs;tpg; 
gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mtuJ 
mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F ,t; Ntisapy; 
rKfkspg;gjw;F tha;g;G toq;fg;gLk;.

jiytH> ngWiff; FO>

fsdpg; gy;fiyf;fofk;>

2022.04.24

ngWif mwptpj;jy;

,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;
STHRD nraw;wpl;lk;

fy;tp mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fldpyf;fk; kw;Wk; jiyg;G 3698/3699- SRI: tpQ;Qhdk; kw;Wk; 

njhopy;El;gtpay; kdpjts mgptpUj;jp 

nraw;wpl;lk;                      

xg;ge;j ,yf;fk; kw;Wk;

jiyg;G

STHRD/SB/-R41: ,yq;if rg;ufKt 

gy;fiyf;fof njhopy;El;gtpay; gPl 

Ez;Zaphpay; Ma;T$l cgfuz ngWif

tpiykDf;fis 

rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; 

jpfjp

2022.04.27 Mk; jpfjpad;W gp.g. 1.30 kzpf;F 

(cs;@h; Neuk;)

tpiykD %Lk; jpfjpapd; khw;wq;fs;

01.  tpiykDtpd; NkNyAs;s miog;gpd; %Lk;/ jpwj;jy; jpfjp Mfpad gpd;tUkhW 
khw;wg;gl;Ls;sd. 

tpiykDf;Nfhuy; fhyg;gFjp -  2022 Vg;uy; 03 Mk; jpfjpapypUe;J 
2022 Nk 18 Mk; jpfjpf;F (gp.g. 1.30 
kzpf;F)

tpiykDtpd; %ly;/jpwj;jy;  -  2022 Nk 18 Mk; jpfjpad;W (gp.g. 1.30 
kzpf;F)

tpiykDf;fs; nry;YgbahFk; jpfjp -  2022 Xf];l; 14 Mk; jpfjpad;W - 90 
ehl;fs; (tpiykDf;fis jpwf;Fk;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
jpfjp mlq;fyhf)

tpiykDg;gpizahdJ nry;YgbahFk; jpfjp -  2022 etk;gh; 2 Mk; jpfjpad;W -  180 
ehl;fs; (tpiykD jpwj;jy; jpfjp  
mlq;fyhf)

 tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lj;jpd; gpd;dh; gpw;Nrh;f;ifnahd;W toq;fg;gLtJld;   
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis nfhs;tdT nra;j tpiykDjhuh;fspd; 
cj;jpNahfg+h;t kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;gg;gLk;. 

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;>
ngyp`_y;xa> ,yq;if.

ZIP code: 70140
njhiyNgrp: 0452280081
kpd;dQ;ry;:  sposb-sthrd@mohe.gov.lk

jpfjp: 24.04.2022



THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY APRIL 24, 2022 172022 ஏப்ரல் 24 ஞாயிற்றுக்கிழமை

பருவைமைந்த பபண்களுக்கு 
பாவாமை ்தாவணிமை நம் 
முன்னார்கள் ஏன அணிை 
ப�ானனார்கள் ப்தரியுைா?

அனமறைை ்கால்கடைத்தில் பபண 
பிள்மளை்கள் பூபபமைந்ததில் இருநது 
பாவாமை ்தாவணி ்கடடுவம்த 
வழக்்கைா்க ப்காணடிருந்தனர. பினனர 
சில வருைங்கள் ்கழித்து ்�மல 
்கடடினார்கள். இ்தற்கு ்கா்ரணம் 
எனனபவனறு நீங்கள் எப்பா்தாவது 
்ைாசித்்தது உணைா? 

பருவைமைந்ததில் இருநது 
்கரபபபமப உள்ளை இைத்திலும் 
ப்தாபபுமளை சுற்றிலும் ்காற்்றைாடைம் 
இருக்்க ்வணடும் எனப்தற்்கா்கத் ்தான 
பாவாமை ்தாவணி ைற்றும் ்�மல 
அணியும் பழக்்கத்ம்த நம் முன்னார்கள் 
ஏற்படுத்தினார்கள். அப்பாது ்தான 
அஙகு அதி்க உஷணம் ஏற்பைாைல் 
இருநது ்கரபபபமபமை ்காக்கும் 
எனப்தற்்கா்கத்்தான. 

ஆனால், இப்பா்்தா அந்த 
இைத்ம்த ்காற்்றைாடைம் 
பைாைல் ஜீனஸ், டீ �ரட, 

சுடி்தார என ்பாடடுக் 
ப்காணடு ப்காள்வ்தால் 
்கரபபபமப உஷணம் 
அமைநது அந்த உஷணம் 
பவளி்ைறை வழியினறி 
உை்ல ்கரபபபமபமை 

்காக்்க நீர்கடடிமை ்கரபபபமபக்குள் 
ஏற்படுத்தி உஷணத்ம்த குமறைக்்க 
முைற்சி ப�ய்கிறைது. ்கணினி பைாழிமை 
்கற்றுக் ப்காணைவர்களுக்கு உைல் 
பைாழிமை ்கற்றுக் ப்காள்ளை ்ந்ரம் 
இருபபது இல்மல. 

ஆதி ்காலத்தில் பபண்கள் வீடடிமன 
�ாணம் இடடு பைாழுகுவார்கள். அது 
ஓர சிறைந்த உைற்பயிற்சி. வயிற்றிமன 
அழுத்தி ைணடியிடடு ்வமலப�ய்யும் 
பபாழுது, ந்ரம்பு்களும், இடுபபு 
எலும்பு்களும் வலுபபடும். இன்றைா 
அமனவருக்கும் உட்காரநது ைற்றும் 
நினறுப்காணடு ப�ய்யும் ்வமல 
ப�ய்கிறைார்கள். அதி்கைான பபண்கள் 
ஐ.டி நிறுவனங்களில் ைணிக்்கணக்்கா்க 
உட்காரநது ்வமல ப�ய்யும் 
பணி்களி்ல்ை ஈடுபடுகினறைனர. 
இ்தனால், இ்ரத்்த ஓடைம் 
்தமைபடுகிறைது. 

ஆம்கைால்,  ் �ா்ைான்களும் 
�ரிவ்ர இைஙகுவதில்மல. இ்ரவில் ்கண 
விழித்து, பல ்வமல ப�ய்து, ப்கலில் 
தூஙகுவ்தனால், உைல் பவபபம் கூடும். 
இ்தனால், அதி்கம் பாதிக்்கபபடுவது 
பபண்களின வயிற்றுப பகுதி்ை. 

நீங்கள் நா்கரீ்கம் வளைரச்சி எனறு எடுத்து 
மவக்கும் ஒவபவாரு அடியின ்பாதும் 
ஆ்்ராக்கிைம்  எனறை விைைத்தில் 
பத்து அடி பின்னாக்கி ப�ல்கிறீர்கள் 
எனபம்த நிமனவில் ப்காள்ளுங்கள்.  

பாவாடை தாவணி 
அணியச் ச�ாலவது ஏன்?

உைல் எமை குமறைக்்க 
்வணடும் என முடிவு 
ப�ய்்ததும், மு்தற்்காரிைைா்க 
பலரும் அரிசி உணவு்கமளை 
்தவிரபபார்கள். அமவ 
எமைமை அதி்கரிக்கும் 
்தனமை ப்காணைமவ 
எனறை ்கருத்து 
பபரும்பாலான 
வர்களிைம் இருக்கிறைது. 

ஆசிைாவின பல 
நாடு்களில் அரிசி 
்தான பி்ர்தான 
உணவா்க இருக்கிறைது. 
பா்ரம்பரிைைா்க 
இஙகிருக்கும் 
்தடபபவடப 
சூழலுக்கு ஏற்ப நைக்கு 
பழக்்கபபடுத்்தபபடை 
உணவு அரிசி 

உணவாகும். அ்தனால் 
அவற்மறை முற்றிலுைா்க 

்தவிரக்்கக்கூைாது. 
அரிசி உணவு்கமளை 

்தவிரபப்தால் ைடடும் எமைமை 
குமறைக்்க முடிைாது. �ரிைான 

உணவு முமறை, உைற்பயிற்சி, 
சீ்ரான தூக்்கம், ்நரைமறைைான 

ைனநிமல ்பானறைவற்றின மூல்ை 
உைல் எமைமை �ரிைா்க ப்ராைரிக்்க 

முடியும். நைது ்தடப பவபப நிமலயில் 
வளைரும் உணவு வம்க்க்ளை உைல் 

ஆ்்ராக்கிைத்துக்கு ஏற்றைமவ. அந்த 
வம்கயில் அரிசி உணவு்கள் உைலுக்கு 

நனமை அளிபபமவைாகும்.
அதி்கைா்க உைல் உமழபபு ப�ய்பவர்களுக்கு 

ப�ல்்களில் ்�ரக்்கபபடுகினறை குளுக்்்காஸ் 
்கம்ரக்்கபபடும். இ்்த ஒ்்ர இைத்தில் உட்காரநது 

்வமல ப�ய்கிறைவர எனறைால் அமவ எல்லா்ை 
ப்காழுபபா்க ைாறும், ஏபனனறைால் �க்தி 

விம்ரைைாவதில்மல. அதி்கபபடிைான 
்கார்பாம�ட்்ரட 
இருக்கும் 
உணவு்கமளைச் 
�ாபபிடுவ்தால் 
அமவ 

உங்களைது இனசுலின அளைவிமன அதி்கரித்து, 
குளுக்்்காமை ்�்கரிக்கும் ைற்றும் ப்காழுபபின 
அளைமவ உை்ரச் ப�ய்திடும். அ்தனால் ்தான அரிசி உணவு 
�ாபபிடைால் குணைா்வாம் எனறு ப�ால்லபபடுகிறைது. 

நாம் பவள்மளை அரிசிமை அதி்கம் 
பைனபடுத்துகி்றைாம். 1 ்கப ்வ்க மவத்்த பவள்மளை 
அரிசியில் 242 ்க்லாரி்கள், 4.4 கி்ராம் பு்ர்தம், 0.4 கி்ராம் 
ப்காழுபபுச்�த்து, 53.4 கி்ராம் ்கார்பாம�ட்்ரட 
ைற்றும் 0.6 கி்ராம் நாரச்�த்து உள்ளைது. விடைமின 
பி, ்பானறை �த்துக்்கள் இதில் நிமறைநதுள்ளைன. 
்கார்பாம�ட்்ரடடினால் நீங்கள் �ாபபிடைவுைன 
இ்ரத்்தத்தில் �ரக்்கம்ர அளைவு அதி்கரித்திடும்.

மி்க முக்கிைைா்க நீங்கள் ப�ய்ை ்வணடிைது எடுத்துக் 
ப்காள்ளைக்கூடிை அரிசியின அளைமவ குமறைத்துக் 
ப்காணடு, ்காய்்கறி பழங்களின அளைமவ அதி்கரித்துக் 
ப்காள்ளுங்கள். பவள்மளை அரிசிக்கு பதிலா்க 
சிவபபரிமை பைனபடுத்்தலாம்.

�மைபபது எளி்தா்க இருக்கும் ்கா்ரணத்்தால் பலரும் 
அரிசிமை குக்்கரில் ்வ்க வத்து �ாபபிடுகிறைார்கள். அம்த 
்தவிரத்து நம் முன்னார்கமளை ்பால வடித்து �ாபபிடும் 
முமறைமை பினபற்றுங்கள். இ்தன மூலம் உைல் 
எமைமை அதி்கரிக்்க ப�ய்யும் ைாச்�த்ம்த குமறைக்்க 
முடியும்.

உைல் எமைமை அதி்கரிபப்தற்கு ்கா்ரணைான 
்�ாடிைம், ப்காழுபபு ்பானறைமவ அரிசியில் 
மி்கவும் குமறைவான அளை்வ உள்ளைன. படமை 
தீடைபபைா்த அரிசியில் உள்ளை நாரச்�த்து உைலில் 
்�ரும் ப்கடைக்ப்காழுபமப ்கம்ரபப்தற்கு 

அவசிைைானது. இவவாறு ஏ்ராளைைான 
நனமை்கள் இருபப்தால் உைல் 

எமைமை குமறைக்்க 
முைற்சிபபவர்களுக்கு 

அரிசி உணவு 
சிறைந்த்தாகும்.

சபண்களுக்கு 
ஏறபடும் உைற்�ார்வு

   
ஒ்ரஞ்சுப 

ப ழ த் 
்்தாலில் உள்ளை 

விடைமின சி �த்து 
உங்கள் தின�ரி �ருைப 

ப்ராைரிபபில் முக்கிை 
அங்கம் வகிக்கிறைது.
விடைமின சி ்தவி்ர 

ஒ்ரஞ்சுப பழத்்்தாலில் அதி்க 
அளைவு எனடி ஒக்சிபென்கள் 

நிமறைநதிருபப்தால், இவற்மறை 
ஸ்கின பபக் ைற்றும் ைாஸ்க்கு்களில் 

்�ரத்து பைனபடுத்்தலாம்.
ஒ்ரஞ்சுத் ்்தால் கிருமி எதிரபபு 

ைற்றும் நுணணுயிர ப்தாற்றுத் ்தனமை்கமளை 
ப்காணடுள்ளை்தால் உங்களுமைை 
எணபணய் பம� ைற்றும் பருக்்கள் 
நிமறைந்த �ருைத்திற்கு நல்ல பலன ்தரும். 

* ஒரு ஒ்ரஞ்சுப பழத்ம்த உரித்து ்்தாமல 
பவயிலில் ்காைமவத்து, அ்தனுைன 10 மு்தல் 
20 பா்தம் பருபபு்கமளை ்�ரத்து மிருதுவா்க 

அம்ரத்துக் ப்காள்ளைவும். இம்த தினமும் 
சிறி்தளைவு பாலுைன ்�ரத்து பூசி வந்தால் 

மு்கத்தில் உள்ளை அழுக்கு்கள் நீஙகும். 
்்தமவபபடைால் இந்த ்கலமவயில் 

சிறி்தளைவு ்்தன ்�ரத்து மு்கத்தில் ை�ாஜ் 
ப�ய்ைலாம்.

* ஒ்ரஞ்சுத் ்்தால் ைற்றும் ்தயிர 
்கலமவ ஒரு  அற்பு்தைான �ருைப 

ப்ராைரிபபிற்கு உ்தவும். 
இது சுருக்்கங்கமளையும் 

் ்க ா டு ்க ம ளை யு ம் 
நீக்குவ்்தாடு 

உ ங ்க ள்  
� ரு ை த் தின 
இ றைந ்த 
ப�ல்்கமளை நீக்்க 
உ்தவுகிறைது. ஒ்ரஞ்சுத் 
்்தால் பவுைம்ர  ்தயிரில் 
்கலநது உங்கள் மு்கத்தில் 
சுழற்சி முமறையில் ை�ாஜ் 
ப�ய்ைவும். சிறிது ்ந்ரம் 
்கழித்து குளிரந்த நீரில் ்கழுவி 
விைவும்.

* ஒ்ரஞ்சுத் ்்தால் ைற்றும் 
்வம்புக் ்கலமவ பருமவ எதிரத்துப 

்பா்ராை உ்தவும். இந்த ஸ்கின பபக் 
மூலம் எணபணய் பம� மிகுந்த ைற்றும் 

பருக்்கள்  ஏற்பைக்கூடிை �ருைத்திற்கு 
நல்ல பலமன பபறை 

முடியும்.

�ரும பராமரிப்புக்கு ஒரஞ்சு ்தால

அதி்க ்வமலபபளுவால் பபண்களுக்கு ஏற்படும் உைற்்�ாரவுக்கு 
பல ்கா்ரணங்கள் இருந்தாலும் அ்தற்்கான உறுதிபபடுத்்தபபடை தீரவு்கள் 
இனறும் முனமவக்்கபபைவில்மல. இ்தற்கு ஒரு சில திைானம்,்ைா்கா 
ப�ய்வ்தன மூல்ை உைற்்�ாரமவ ்பாக்்க முடியும். 

நாற்படை ்�ாரவு எனபது பபண்களுக்கு எபபபாழுதும் ்கமளைபமபத் 
்தரும். பபாதுவா்க ஒரு ைனி்தனுக்கு ்கமளைபபு ஏற்படைால், சிறிது ்ந்ரம் 
தூஙகினால் �ரிைாகும். ஆனால், இந்த வம்கைான ்கமளைபபு தூஙகினாலும் 
�ரிைா்காது. இ்தற்கு �ரிைான ்கா்ரணம் ப்தரிைவில்மல என்றை நவீன 
ைருத்துவம் கூறுகிறைது. ஒரு சில மவ்ரஸ்்கள் இ்தற்குக் ்கா்ரணைா்க இருக்கும் 
எனபது ைருத்துவர்களின நம்பிக்ம்க. ைன அழுத்்தம், குடும்பச் சூழ்நிமல, 
்வமலயில் விருபபமினமை ்பானறை ்கா்ரணங்களைாலும் இந்த வம்கைான 
அ�தி ஏற்பைலாம். 30 வைது மு்தல் 50 வைதுவம்ர உள்ளை பபண்களுக்கு 
இந்த வம்கைான ்கமளைபபு அதி்கைா்க வருகிறைது.

்காய்ச்�மல ்பானறை அறிகுறி்க்ளை இதில் ப்தரிகினறைன. ்தம� 
வலி, ்தமலவலி, அதீ்த ்�ாரவு ்பானறைமவ 6 ைா்தங்களுக்கு ்ைல் 
நீடித்திருக்்கலாம். உைற்பயிற்சி ப�ய்்தாலும் ்�ாரவு வரும். ்காமல 
எழுந்தவுைன ்கமளைபபா்க ்காணபபடும். ைறைதி 
ஏற்படும், ைனதின ஒருமு்கத்்தனமை 
குமறையும், குழபபம் வரும், மூடடு 
வலி வரும். ஒரு சிலருக்குத் 
ப்தாணமை வலியும் 
வரும்.

இந்த வம்க 
்க ம ளை ப பு க் கு 
என சிறைபபுப 

பரி்�ா்தமன்கள் ஒனறும் இல்மல. நீரிழிவு ்நாய், இ்ரத்்தக் 
ப்காதிபபு, ம்தப்ராய்ட, ப்காழுபபு ்பானறை பரி்�ா்தமன்க்ளை 
இ்தற்கும் ப�ய்ைபபடுகினறைன. இவர்களுக்கு    ம்த ப்ராய்ட,   இ்தைம், 
சிறுநீ்ர்கம் �ரிைா்க இைஙகுகிறை்தா, ைனச் ்�ாரவு உள்ளை்தா, ஏ்தாவது 
்கடடி்கள் உள்ளைனவா என பரி்�ாதித்து உறுதி ப�ய்ை ்வணடும். 
பவள்மளைைணுக்்கள், மூமளை எம்.ஆர.ஐ. ்பானறை பரி்�ா்தமன்களும் 
ப�ய்வதுணடு. பலருக்கு ைனச்்�ாரவு இருக்கும். எதிலும் ஆரவமினமை, 

படுக்ம்கயில் இருநது எழுநதிருக்்க விருபபம் இல்லாமை, �ாபபாடடில் 
விருபபமினமை அல்லது அதி்கைா்க �ாபபிடு்தல் ்பானறை ப�ைல்்கமளை 
ப�ய்வார்கள்.

மிம்க அ�திைால் ்�ாரவா்க இருபபவர்கள் பைதுவா்க ்வமல ப�ய்ை 
்வணடும். ் வமலமையும், ஓய்மவயும், தூக்்கத்ம்தயும் முமறைபபடுத்்த 
்வணடும். ஒரு பபரிை ் வமலமை, சிறிது சிறி்தா்க பிரித்து ப�ய்வ்தற்கு 
பழ்க ்வணடும். ்ைா்கா, திைானம் ப�ய்ை ்வணடும். ஆழைா்க 
மூச்ம� இழுத்து பவளிவிடுவது மி்கவும் நல்லது. சிலருக்கு ்�ா்கம், 
அவர்களுமைை குடும்ப சூழ்நிமலைால் ஏற்படுகிறைது. ைனம் 
விடடுப ்பசுவ்தால், இம்த படிபடிைா்கக் குமறைக்்க முடியும்.

கி்ராம்பு, நில்வம்மப �ை அளைவு எடுத்துத் ்தணணீரில் 
்பாடடு ப்காதிக்்க மவத்து வடி்கடடி அந்த ்கஷாைத்ம்த 

�ாபபிடடு வந்தால் உைல் ்கமளைபபு குமறையும். 
ஒரு ைம்ளைர அனனாசி பழச் �ாற்றுைன 

மிளைகுத்தூள் ்�ரத்துத் தினமும் 
அருநதி வந்தால் உைல் 

்�ாரவு குமறையும்.

அரிசி உணவுகளை தவிர்ப்பதால்
உடல் எளடளை குளைகக முடியுமா?

ஆ்்ராக்கிைைான 
ைற்றும் �ைச்சீ்ரான 

�த்துணவு �ாபபிை 
வி ரு ம் பு ப வ ர ்க ள் 

குமைமிளை்காமை ்தவறைாைல் 
்�ரத்துக்ப்காள்வது நல்லது. 

குமைமிளை்காயில் அதி்களைவில் 
ஊடைச்�த்து்கள் இருக்கினறைன. ைற்றை 
்காய்்கறி்கமளைவிை குமைமிளை்காமை �மைைலில் 
குமறைவா்க்வா, எப்பா்தாவ்்தா ்தான ்�ரக்கும் 
வழக்்கம் இருக்கிறைது. 

உைல் எமைமை குமறைக்்க விரும்புபவர்கள் 
குமைமிளை்காமை ்தா்ராளைைா்க �மைைலில் 
்�ரத்துக்ப்காள்ளைலாம். இது அதி்க நாரச்�த்து 
ப்காணைது. வயிற்றுக்கும் இ்தைளிக்கும். ்ைலும் 
இதில் அதி்க அளைவில் விடைமின சி �த்தும் உள்ளைது. 
இந்த ஊடைச்�த்து உைலின பபரும்பாலான 
உறுபபு்களின ப�ைல்பாடு்களுக்கு மி்கவும் 
முக்கிைைானது. அதுைடடுைல்லாது, விடைமின ஏ 
�த்தும் குமைமிளை்காயில் அதி்கம் உள்ளைது. இது ் நாய் 
எதிரபபு �க்திமையும், இனபபபருக்்க அமைபமபயும் 
ஒழுஙகுபடுத்்த உ்தவும். குமைமிளை்காயில் ப்காழுபபு 
குமறைவா்க இருபபது ்கவனிக்்கத்்தக்்க விைைைாகும்.

உ ை லி ல் 
உள்ளை ப�ல்்கள் 
் � ்த ை ம ை ை ா ை ல் 

்தடுபபதில் எனடி 
ஒக்சிென்களின பங்களிபபு 

இன றி ை ம ை ை ா ்த து . 
குமைமிளை்காயில் இருக்கும் எனடி 

ஒக்சிென்கள் ப�ல்்கள் ்�்தைமைவம்த 
்தடுத்து நிறுத்தும் ப�ைல்முமறைமை துரி்தபபடுத்்த 
உ்தவுவ்்தாடு சிலவம்க புற்று்நாய்்களில் இருநதும் 
பாது்காக்கும் ்தனமை ப்காணைது. 

குமைமிளை்காயில் அதி்க அளைவு விடைமின சி 
�த்தும் இருக்கிறைது. இது ்நாய் எதிரபபு �க்திமை 
அதி்கரிக்்க உ்தவும். பபரும்பாலான பழங்கள் ைற்றும் 
்காய்்கறி்களில் இந்த ஊடைச்�த்து நிமறைநதிருபபது 
குறிபபிைத்்தக்்கது. இந்த ஊடைச்�த்து்தான உைல் 
இைக்்க ப�ைல்பாடு்களுக்கு ஊக்்க �க்திைா்க 
விளைஙகுகிறைது.

உணவில் குமைமிளை்காமை ்�ரத்்தால் உைல் 
எமைமை குமறைபப்தற்கும் உ்தவும். ஏபனனில் 
இதில் இருக்கும் விடைமின பி6, வளைரசிம்த 
ைாற்றை ப�ைல்முமறைக்கு நல்லது. குமைமிளை்காமை 
ப�லடைா்க்வா, உணவி்லா தினமும் ்�ரத்்தால் 
அதி்கைான ஆ்்ராக்கிை நனமை்கமளை பபறைலாம்.

குடை மிள்காய்

ச�ட்டிநாடு சபப்பர் சிக்்கன்
தேவையான ப�ாருட்கள்: த்காழி 

இவைச்சி --- ஒரு கித�ா, மஞ்சள் தூள் 
-- அவை தே.்கைண்டி, ேயிர் -- 1 1/2 
தே.்கைண்டி, இஞசிபூண்டு விழுது, 
எண்பணெய், உப்பு தேவையான 
அளவு - 

மிள்காய் ைறைல் - 4,  - மிளகு -- 2 
தே.்கைண்டி, முழு மல்லி -3 1/2 தே. 

்கைண்டி, சீை்கம் - 3 -தே. ்கைண்டின் 
- (ேனியா்க ைறுத்து அவைத்து 
வைத்துக் ப்காள்ளவும்)

ப்சய்மு வை : ஒரு �ாத்திைத்தில்  
இவை ச்சிவயப்  த�ாடடு மஞ்சள் 
தூள், உப்பு, ேயிர், இஞசிபூண்டு 
விழுது த்சர்த்து பிைடடி ஊை வைத்துக் 
ப்காள்ளவும்.

பிைகு இன்னுபமாரு �ாத்திைத்தில் 
எண்பணெய் ஊறறி, எண்பணெய் 
்காய்்நேதும் ஊை வைத்திருக்கும் 

இவைச்சித் துண்டு்கவள த்சர்த்து, 
நன்கு கிளறி விடடு மூடி வைத்து தை்க 
விடவும். சிக்்கன் நன்கு பை்நேதும், 
அதில் அவைத்ே ப�ாடிவய 
த�ாடடு பிைடடி அடி பிடிக்்காமல் 
இருக்குமாறு �ார்த்துக் ப்காள்ளவும். 
தைண்டுபமன்ைால் சிறிது ேண்ணீர் 
பேளித்துக் ப்காள்ள�ாம்.

சிக்்கன் நன்கு பை்நேதும், அேன் 
தமல் சிறிது ப்காத்ேமல்லிவயத் 
தூவி, கிளறி விடவும்.
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நாட்டுக்கு தேவ ஆசீரவாேம் 
தவண்டிய பிரார்தேனை   

நைது நாடு இன்று பாரிய பபாரு-
ளாதா்ர பநருக்்கடிக்கு மு்கம் 
ப்காடுத்துளளது. இநத  இக்்கட்டிலி-
ருநது நாட்மடை மீட்கும் பபாறுபபு 
இநநாட்டின் ஒவபவாரு பிம்ர-
மைக்கும்   உண்டு. அநத வம்கயில் 
எைது இமடைவிடைாத பைபத்திற்கூ -
டைா்க ்கரத்த்ராகிய ததவன்    எைக்கு 
தநத தரிசனத்மதப பகிரநது பயனு-
மடையதாக்குதவாம்.   

நாம் எைது ஸதாபனத்திற்கு 
Bless Srilanka என பபயர மவத் -
துளதளாம். ்கா்ரணம்    இலஙம்க 
ததசத்மத ஆசீரவதிபபதத ததவ 
னின் சித்தம். இதன் ்கா்ரணைா்க    
இலஙம்கயின் 9 ைா்காணங்களில், 
ப்காழும்பு, ்கண்டி, யாழபபாணம், 

்காலி,    இ்ரத்தினபுரி தபான்்ற பி்ரதத -
சங்களில் நானும் எனது துமணவி-
யாரும் இன்னும்    கிறிஸதவ ஸதா 
னங்களும், கிறிஸதவ சமப்களும் 
ஒன்று தசரநது பைப    கூட்டைங்கமள 
நடைாத்திதனாம். ்கரத்தர நாட்மடை 
ஆசீரவதிக்்க தவண்டுபைன்பதத 
இதன்    தநாக்்கைாகும். எம் நாட்-
டிலுளள ைண் வளத்மத ஆசீரவ -
திக்்க தவண்டும். சாபங்கள    நீங்க 
தவண்டும், பில்லி சூனிய ைநதி -
்ரங்கள இன்னும் இ்ரத்த ததாயநத 
நிலங்கள நல்ல  நிலங்களா்க ைா்ற 
தவண்டும். அது ைாத்தி்ரைல்ல 
ைக்்கள ைத்தியிலுளள    ைதபவறி -
்கள ப்காமல்கள, வன்பசயல்்கள 
பசாத்துக்்கள பறிமுதல் பசயதல்,    

இனக்்கலவ்ரங்கள இவற்றிலிருநது 
விடுதமல பபற்று ைக்்கள ைனநதி-
ரும்ப தவண்டும்.   

இது ஒரு தனிபபட்டை ஊழியம் 
அல்ல, இலஙம்க முழுவதிலு-
முளள கிறிஸதவ சமப்கள ஒன்று 
கூடி நாட்டில் ஏற்பட்டுளள பபாரு-
ளாதா்ர பநருக்்கடிக்கு  அ்ரசாங்கம் 
ைட்டுைல்ல ்கா்ரணம், ததவன் 
இபபபாறுபமப கிறிஸத சமப்க-
ளின்    ்க்ரங்களில் ப்காடுத்துளளார. 
இலஙம்க ததசம் ஆசீரவதிக்்கபபடை 
தபாகி்றது.   

இபபபாழுது நடைநது ப்காண்டி-
ருக்கும் பி்ராரத்தமன்கள ஊடைா்க 
ைாற்்றங்கள    உட்பி்ரதவசிக்்க 
தபாகி்றது. இநத பஞசம், பசி, 

பட்டினி, பபாருளாதா்ர பி்ரச்சிமன    
பவகு நாட்்களுக்கு நீடிக்்காது. 
கிறிஸத சமபக்்களூடைா்க வரும் 
ஆசீரவாதம்    வ்றண்டை நிலத்துக்கு 
நீர கிமடைக்்கவும் பசழிபபமடைய -
வும் ததவன் பசயவார. சமப்கதள    
விழித்பதழுதவாம். இலஙம்க 
ததசத்மத பி்ராரத்தமனயினால் 
ஆசீரவதிபதபாம்.   

இலஙம்க ததசம் ஆசீரவதிக்்கப-
படை தபாகி்றது. ைகிமை அமடைய 
தபாகி்றது. ்கரத்தர தீரபமப வழங -
குவார.   

Bless Srilanka அமைப்பின் ஸ்தாபகர் ர�தாய் ஐசக்   
இலங்கை தேசத்ே ஆசீர்வதிப்பதே தே்வனின் சிதேம்

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள ப்பாரு்ளாோர பநருககைடிககு அரசாஙகைம் மட்டுமல்ல 
கைாரணம், தே்வன் இபப்பாறுப்்ப கிறிஸே ச்்பகைளின் கைரஙகைளில் 
பகைாடுததுள்ளார. இலங்கை தேசம் ஆசீர்வதிககைப்பட த்பாகிறது

வணக்கத்திற்குரிய ர�ோய் ஐசக   
Bless Srilanka     
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துயரம் களைவ�ோம்!
இன்றைய ச�ோத்ைமிக்க ்கோல்கட்டத்தில் வறியவர்கள் 

மடடுமனறி மத்திய தரத்தவர்களும், மற்றும் பலரும் 
அனறைோ்ட வோழக்்க்ய க்கோண்டு ந்டோத்துவதில் 
பல்சவறு சிரமங்க்ை எதிரசநோககியுள்ைைர. இவவோறு 
்கஸ்டம், துனபம், துயரங்களிைோல் அல்லல்படும் 
மக்களுககு உதவுவது, வ�தியும் வோய்ப்பும் உள்ைவர்கள் 
மீதுள்ை போரிய கபோறுப்போகும்.  

 நோைோநத க�லவு்களுககு ஏற்றை வ்்கயில் வரவு 
சபோதியதோ்க இல்லோ்ம, வருமோைத்துக்கோை வழி்க்ை 
எதிரபோரோத விதத்தில் இழநதுள்ை்ம, அனறைோ்ட கதோழில் 
ந்டவடிக்்க்க்ை முனகைடுத்து க�ல்ல முடியோ்ம, 
திைககூலிக்கோை சவ்ல்க்ை கபற்றுகக்கோள்ை 
இயலோ்ம சபோனறை பல்சவறு ்கோரணங்கள் இன்றைய 
நி்லயில் எண்ணற்சறைோரின வோழ்வ மி்கப்கபரிய 
அைவில் போதிப்ப்்டய க�ய்துள்ைது. 

இநத சூழலில் மற்றைவர்களின தய்வ நோடி உதவி்கள் 
ச்கடடு தமது சத்வ்க்ை நி்றைசவற்றிக க்கோள்பவர்கள் 

மி்கச்சிலசர. அசத 
சவ்ை, தமது 
துனபங்க்ையும் துயர 
ங்க்ையும் பிறைருககு 
க வ ளி க ்க ோ ட ்ட 
மு டி ய ோ த வ ர ்க ளு ம் , 
மற்றைவர்கள் அத்ை 
க த ரிந து க ்க ோ ள் ை க 

கூ்டோது எை விரும்புபவர்களும், எத்த்்கய 
சூழநி்லயிலும் பிறைர தய்வ நோ்டககூ்டோது எனறு 
இருப்பவர்களும் அசந்கம் சபர. இத்த்்கயவர்க்ை 
சதடிப்பிடித்து, அறிநது, கதரிநது, புரிநது அவர்களின 
சத்வ்க்ை இயனறை அைவில் பூரத்தி க�ய்வது வ�தி 
ப்்டத்சதோர்கள் மீதுள்ை தோரமீ்கக ்க்ட்மயோகும்.

இ்றைவன ஒரு சிலருககுத்தோன பிறைருககு து்ண 
க�ய்யவும், நனக்கோ்்ட்கள் வழஙகி்டவும், உதவி்கள் 
புரிநதி்டவும் இயலுமோை �கதி்ய,‘க�ல்வத்்த, வ�தி 
வோய்ப்பு்க்ை வழஙகியுள்ைோன எனறு சிலர கூறைலோம். 
ஆைோல் சத்வயுள்சைோருககு து்ண க�ய்யும் 
�நதரப்பம் எல்சலோருககும் இருக்கசவ க�ய்கிறைது. 
ஆைோல் அதற்்கோை மைப்போன்மசய முககியமோ்கத் 
சத்வபடுகிறைது.

எைசவ, ‘வ�தி ப்்டத்சதோர’ எனறை பிரிவில் வரோத 
ஏ்ையவர்களும் தமது �கதிககும், வ�திககும் ஏற்றை 
வ்்கயில் சிறிய அைவிசலனும் பணத்தோசலோ, 
கபோருட்கைோசலோ, க�யலோசலோ உதவி்கள் க�ய்து 
பிறைரின துனபத்்த கு்றைப்பதற்கு மைமுவநது 
முனவர சவண்டும். துனபத்தோல் துயரத்தில் 
துவள்சவோருககு து்ண நிற்பது மி்கப்கபரிய மனித 
தரமமோகும். 

அருளகளின் மோதம் ரமழோன்
 முஸலிம்்களின சநோனபு மோதமோை ரமழோன மோதத்்த 

எவவோறு மு்றையோ்க பயனபடுத்த சவண்டும்? அதன 
சநோக்கங்க்ை அ்்டநது க்கோள்வதற்்கோை வழிமு்றை்கள் 
எ்வ? சபோனறை பயனுள்ை வி்டயங்க்ை உள்ை்டககியதோ்க 
“அருள்்களின மோதம் ரமழோன” எனும் சிறிய நூல் ்கோலத்துககு 
கபோருத்தமோைதோ்க இநத சநோனபு மோதத்தில் கவளியோகியுள்ைது. 
‘ரமழோன மோதத்தின 
க�யற்போடு்க்ை �ரியோ்க 
புரிநது க்கோண்டு அவற்றின 
பயன்க்ை வி்ைத்திறைைோ்க 
க ப ற் று க க ்க ோ ள் வ ் த 
உறுதிப்படுத்துவசத இநநூல் 
கவளியி்டப்படுவதன சநோ 
க்கம்  எனறுபதிப்போசிரியர குழு 
கதரிவித்துள்ைது.

ரமழோன பற்றி அல்குரஆன, 
அல்்ஹதீஸ எனபவற்றின 
அடிப்ப்்டயில் விைககும் 
இச்சிறுநூல் ந்்டமு்றையில் 
இம்மோதத்்த எவவோறு 
பயனபடுத்த சவண்டும் 
எனப்த கதளிவோ்க எடுத்துக்கோடடுகிறைது. உதோரணத்துககு 
இரண்டு வழி்கோட்டல்்கள் இஙச்க: 

 சநோனபு எம்மில் எத்த்்கய பண்போடடு 
மோற்றைங்க்ை ஏற்படுத்துகிறைது எனபது பற்றி 
குடும்ப உறுப்பிைர்களு்டன நண்பர்களு்டன 
்கலநது்ரயோடி குறிப்புப் புத்த்கத்தில் அவற்்றைக 
குறித்துக க்கோள்ளுங்கள்.

 ரமழோனிய பயிற்சிசயோடு எமது நோ, ்கண், 
்கோது, ்்க, ்கோல் முதலோை உறுப்புக்க்ை 
்கடடுப்போடடில் ்வத்து புலை்டக்கத்சதோடு 
வோழவதற்்கோை ந்்டமு்றைச் �ோத்தியமோை 
்்கசயடு ஒன்றை நீங்கசை தயோரித்துக 
க்கோள்ளுங்கள். அவயவங்கைோல் ஏற்ப்டககூடிய 
போவங்கள் பற்றி ஆழமோ்கச் சிநத்ை க�ய்யுங்கள்.

ஒவகவோரு முஸலிமும் இநநூ்ல வோசிப்பதன மூலம் 
ரமழோன மோதத்தின பயன்க்ை உச்� அைவில் கபற்றுகக்கோள்ை 
முடியுமோைதோ்க இருககும்.

நூல்:- அருள்்களின மோதம் ரமழோன, முதற் பதிப்பு: ஏப்ரல் 
2022, பக்கங்கள்:- 35 + iii, வி்ல:- ரூபோ.100/=, கவளியீடு:- 
தோருள் ஈமோன டரஸட, கதோ்டரபு்களுககு: 0115925935

  பணவம ! உனக்கு இததளன பபயரகைோ?
அரச்�்கருககு க்கோடுத்தோல் தட�்ண 
ச்கோயில் உண்டியலில் க�லுத்திைோல் ்கோணிக்்க 
யோசிப்பவருககுக க்கோடுத்தோல் பிச்்� 
்கல்விக கூ்டங்களிசலோ ்கட்டணம் 
திருமணத்தில்   
வரதட�்ண 
திருமண விலககில்  
தோபரிப்பு 
விபத்து்களில் இறைநதோல் 
நஷ்டஈடு 
ஏ்ழ்கள் ச்கடடுக 
க்கோடுத்தோல், தருமம் 
நோமோ்க விரும்பி ஏ்ழ்களுககு க்கோடுத்தோல் தோைம் 
திருமண வீடு்களில் பரி�ோைோல் கமோய் 
திருப்பித்தர சவண்டும் எை யோருக்கோவது க்கோடுத்தோல், ்க்டன 
திருப்பிதர சவண்்டோம் எை இலவ�மோ்கக   க்கோடுத்தோல் 
அனபளிப்பு 
விரும்பிக க்கோடுத்தோல் நனக்கோ்்ட 
நீதி மனறைத்தில் க�லுத்திைோல் அபரோதம் 
அரசுககுச் க�லுத்திைோல் வரி 
கபோது, தரம ஸபோைங்களுககு க்கோடுத்தோல் நிதி 
க�ய்த சவ்லககு, மோதநசதோறும் கி்்டப்பது �ம்பைம் 
க�ய்யும் சவ்லககு, திைமும் கி்்டப்பது கூலி 
பணி ஓய்வு கபற்றைோல் கி்்டப்பது ஓய்வூதியம் 
�ட்டத்திற்கு விசரோதமோை ்்கயூடடு இலஞ�ம் 
்க்டன வோஙகிைோல் அத்கதோ்்க அ�ல் 
வோஙகிய ்க்டனுககுக க்கோடுப்பது வடடி 
வரத்த்கம் கதோ்டங்க சபோடுவது முதல் 
வரத்த்கத்தில் கி்்டககும் வருமோைம் இலோபம் 
குருவிற்குக க்கோடுககும்சபோது குருதட�்ண 

இவவோறு பல்சவறு கபயர்களில் உலோ வருகிறைது, ்்கககு 
்்கமோறும் இநத பணம்! 

உயன்�தத றம்்ோனின் ‘ப்ரிய நிலோ’
 1980்களின இறுதிப் பகுதியில் ஆரம்பித்து கவளிவநத 

்கோலோண்டு ்க்ல, இலககிய இதழ தோன ‘ப்ரிய நிலோ’. 
்கோலஞக�னறை உயனவத்த றைம்்ோன ஆசிரியரோ்க இருநது, அவசர 
அ்ைத்து வி்டயங்க்ையும் 
்கவனித்து, பதிப்பித்து கவளியிட்ட 
�ஞசி்்க ‘ப்ரிய நிலோ’ பல 
ஆண்டு்கள் கவளிவநதது தமிழ 
எழுத்தோைர்களி்்டசய நல்ல 
அபிமோைத்்த கபற்றைது. 

கபரும்போலும் இலங்்கயின 
பிரபல எழுத்தோைர்கள் எல்சலோருசம 
‘ப்ரிய நிலோ’வில் பங்களிப்பு 
க�ய்துள்ைைர. திகவல்்ல 
்கமோல், சமமன ்கவி, அநதனிஜீவோ, 
நூருல் அயின நஜ்முல் ்ஹு்�ன, 
்க்லவோதி ்கலீல், ஹிதோயோ எம். 
ரிஸவி, பதியதைோவ ச்க.எம். போறூக, 

ரோதோ கிருஷணமூரத்தி, சமமன்கவி சபோனறை பலரின ஆக்கங்கள் 
ப்ரிய நிலோவின இதழ்க்ை அலங்கரித்துள்ைை. கபரும்போலும் 
ஒவகவோரு இதழிலும் பிரபல எழுத்தோைர்கள், ்க்லஞர்கள், 
புரவலர்கள், அரசியல் த்லவர்கள் எை பலதரப்பட்டவர்களின 
பு்்கப்ப்டங்கள் ப்ரிய நிலோவின அட்்டயில் இ்டம்பிடித்துள்ைை. 

ஆண்டு மலர்கள் உடப்ட முககிய விச�்ட வி்டயங்களுக்கோை 
சிறைப்பிதழ்கள் எனபைவும் கவளிவநதுள்ைை. உயனவத்த 
றைம்்ோனின தனி முயற்சியில் கவளிவநத ‘ப்ரிய நிலோ’ அவரது 
ம்றைசவோடு நினறுவிட்ட்ம ்கவ்லககுரியது. எனினும் 
இலங்்கயின தமிழ இதழ்களின  வரலோற்றில் ‘ப்ரிய நிலோ’ 
தைகக்கை தனியோைகதோரு இ்டத்்த பிடித்துள்ைது எனப்த 
மறுக்க முடியோது.

இன்றைய கநருக்கடியோை நி்ல்மயில் க்கோஞ�ம் 
ஆசுவோசிப்படுத்திகக்கோள்ை ‘கமோழி வோணன ’ தரும்  

மோத்தி சயோசி! அ்தசய சுவோசி!!

 கதோண்்்டயில்ஏதோவது அ்்டத்துக க்கோண்்டோல் 
தண்ணீ்ரக குடிப்சபோம்; 

 தண்ணீசர அ்்டத்துகக்கோண்்டோல் எ்தக 
குடிப்பதோம்..!           

 இனி்மயோை கபோருளுககு உதோரணம் ்கோட்ட 
சவண்டுகமனறைோல் சத்ைக்கோடடுசவோம்; 

 சதனுககு உதோரணம் ்கோட்ட சவண்டுமோைல் 
எ்தக ்கோடடுவதோம்!

 அழகிய கபண்்க்ைக ்கண்்டோல் "சதவ்த்யப் 
சபோல் இருககிறைோள்" எனறு க�ோல்சவோம்; 

 சதவ்த்யசய ்கண்்டோல் யோ்ரப் சபோல் 
இருககிறைோள் எனறு க�ோல்வதோம்!

போ.வி்ய் தரும் தன்னம்பிக்ளக சிநதளனகள சில
புறைப்படு உன புத்துணரச்சிசயோடு, ந்டநதிடு உன 
நம்பிக்்கசயோடு
்்கப்்ப்ய வீடடில் மறைநதுவிடடுப் சபோைோலும் 
பரவோயில்்ல
நம்பிக்்க்ய வீடடிசல ்வத்து விடடுப் சபோ்கோசத
நம்பிக்்க்ய நம்புபவசை! நம்பிக்்க எனபது 
ஏழோவது அறிவு
நம்பிக்்க எனபது அதி்கபட� துணிவு
நம்பிக்்க இருப்பவைோல் தண்ணீருககுள்ளும் 
சுவோசிக்க முடியும்
நம்பிக்்க அற்றைவனுககு கவளியிசலசய மூச்சுத்திணறும்
நம்பிக்்க எனபது நமககு நோசம குடிககும் தோய்ப்போல்
அ்தத் துப்பி வி்டோசத
நம்பிக்்க எனபது நமககு நோசம க�ய்யும் 
ஆயுள் ்கோப்பீடடுத் திட்டம். மறுதலிக்கோசத!
ஒருவனு்்டய பு்கழின அைவு எனபது அவன இதயத்தில்
உள்ை நம்பிக்்கயின அை்வப் கபோறுத்சத 
ஏறும் கு்றையும்

ஒவகவோரு விடிய்லயும் நம்பிக்்கசயோடு எதிரக்கோள்
ஒவகவோரு இரவிலும் நம்பிக்்கசயோடு உறைங்கப்சபோ

புது வரவு

     ந�ொறுக்குத் தீனி

பசிக்கு உணவின்றி பரிதவிப்போர் துயர் கண்டு 

பரி்�ோடு உதவிடு்�ோம் போசத்தின் பணி்�ோடு

கசிந்துருகி �ழங்கிடும் தோனத்தின் துணண்யோடு

பசி நீங்கி மகிழ�ோ்ே உள்ளத்தில் நிணை்�ோடு!
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திரு�ளளு�ருக்குச் சமனோக புகழப்படும் பரிவமலழகர  
திருக்குறளுக்குப் 

பல உளரகள 
கோலததுக்குக் கோலம் 
வதோன்றியுளைதோல் 
அ�றளற ஒப்பிட்டுப் 
போரக்கின்ற �ோய்ப்பு 
�ோசிப்ப�ரகளுக்கு 
ஏறபடுகின்றது. பல்வ�று 
உளரகளை ஒப்பிட்டு 
வ�ோக்கும்வபோது 
பல்வ�று மோறுபட்்ட 
கருததுகள 
ப�ளிப்படுகின்றன. 
நூலின்அளமப்பு, 
உளரயோசிரியரகளின் 
வ�ோக்கு, ஒவப�ோரு 
போலிலும்  அளமநதுளை 
இயல்கள, ஒவப�ோரு 
அதிகோரததிலும்  உளை 
குறளகளின்  அளமப்பு, 
ஒவர குறளுக்கு 
�ழஙகப்படும்  
பல்வ�றுகருததுக்கள 
விைக்கஙகள, 
ஒவர பசோல்லுக்கு 
�ழஙகப்படும் 
வ�றுவ�று பபோருளகள 
ஆகிய�றளறத  
பதளி�ோக 
அறியமுடிகின்றது 
என்பது பபரிவயோரகளின் 
கருதது.

ஒவகவோரு போலிலும்  
அ்மநதுள்ை இயல் 
பற்றிய ஆரோய்ச்சி 
மி்கவும்சு்வயோைது 
எனபது அறிஞர்களின 
்கருத்து. இயல் பிரிப்்ப 
படிப்பதன மூலம்தோன  
உ்ரயோசிரியர்கள் 
திருககுறை்ை சநோககிய 
சநோக்கங்க்ை 
அறிநதுக்கோள்ை முடியும் 
எனபது இவர்களின ்கருத்து. 
திருககுறைளில்  இயல்்கள் 

அ்மநதுள்ை விதத்்த  
திருவள்ளுவமோ்லயில் 
இருநது அறியலோம்.

திருவள்ளுவ 
மோ்லயில் உள்ை,

 “போயிரம் நோனகு 
இல்லறைம் இருபோன 
பனமூனசறை

    தூய துறைவறைம் 
ஒனறு ஊழோ்க - ஆய

    அறைத்துப்போல் 
நோல்வ்்கயோ 
ஆய்நது்ரத்தோர நூலின

    திறைத்துப்போல் 
வள்ளுவைோர சதரநது”  
(திருவள்-25)

எனறை கவண்போ 
அறைத்துப்போலில் உள்ை  
இயல்்க்ைக ்கணககிடடுக 
கூறுகிறைது. அசதசபோனறு 

“அரசியல் ஐ்யநது; 
அ்மச்சியல் ஈ்ரநது

    உருவல் அரண்இரண்டு; 
ஒனறு ஒண்கூழ;- இருவியல்

    திண்ப்்ட நடபுப் 
பதிசைழ குடிபதினமூனறு   

    எண்கபோருள் ஏழோம் 
இ்வ”  (திருவள்-26)

எனறை கவண்போ, 
கபோருடபோலில் உள்ை 
இயலக்ைக ்கணககிடடுக  
்கோடடுகினறைது. அசதசபோனறு 

“ஆண்போல்ஏழ; ஆறிரண்டு 
கபண்போல்; அடுத்தனபு

    பூண்போல் இருபோல் 
ஓரஆறைோ்க - மோண்போய

    ்கோமத்துப் பக்கம்ஒரு 
மூனறைோ்கக ்கடடு்ரத்தோர

    நோமத்தின வள்ளுவைோர 
நனகு” (திருவள்-27)

எனறை கவண்போ 
்கோமத்துப்போலில் 
உள்ை இயல்்க்ை 
எடுத்து்கோடடுகினறைது .

தருமர, மணககு்டவர, 
தோமத்தர, நச்�ர, பரிதி, 
திரும்லயர, மல்லர, 
பரிப்கபருமோள், 
்கோலிங்கர ஆகிய ஒனபது 
உ்ரயோசிரியர்களுககும் 
்கோலத்தோல் பிற்பட்ட 
பரிசமலழ்கர எழுதிய 
உ்ரசய திருககுறைளுககு 
முனைர எழுதப்பட்ட 
உ்ர்களுள் சிறைநதது 
எனபது அறிஞர்களின 
முடிவு. பரிசமலழ்கர 
்கோலத்தோல் பிநதியவர 
எனப்த 

“க�வவி முப்போலுககு
    ஓரஉ்ர யினறி ஒனபது 

க�னறும்
    ஐயுறை வோ்க ்நயுறு 

்கோ்ல
    குறைடபோத் தமிழமனு 

நூலிற்கு

    விழுப்கபோருள் 
சதோனறை விரித்தினிது 
உ்ரத்தைன

    பரிசமலழ்கன 
எைப்கபயர 
ப்்டத்துத்

    த்ரசமல் 
உதித்த த்ல்ம 
சயோசை” எனறு 
உ்ரப்போயிரமும் 
உறுதி க�ய்கிறைது.

திருககுறைளுககுப் 
பத்தோவது உ்ரயோ்கத் 

சதோனறிய பரிசமலழ்கர 
உ்ர மற்றை உ்ர்க்ைவி்டச் 
க�ல்வோககுப் கபற்றுப் 
பரவியது. ஏ்ைய 
உ்ர்களுககுஇல்லோத 
கபரு்ம அதற்கு ஏற்பட்டது 
எனபது பல்சவறு 
பழம்போ்டல்்களின மூலம் 
அறியககி்டககினறைது.

“போகலல்லோம் நல்லோவின 
போலோசமோ போரிலுள்ை

    நூகலல்லோம் 
வள்ளுவரக�ய் நூலோசமோ - 
நூலில்

    பரித்தவு்ர எல்லோம் 
பரிசம லழ்கன

    கதரித்தவு்ர யோசமோ 
கதளி”

“வள்ளுவன மீைவும் 
வநதுஉதித்து உலச்கோரககு

    உள்ளிய கபோரு்ை 
உ்ரத்தைன எனை ...

    விழுப்கபோருள் சதோனறை 
விரித்துஇனிது உ்ரத்தோன ...

    பரிசம லழ்கன 
எைப்கபயர ப்்டத்துத்

    த்ரசமல் உதித்த 
த்ல்ம சயோசை”

  “திருத்தகுசீரத் கதய்வத் 
திருவள் ளுவரதம்

்கருத்த்மதி தோசை ்கருதி - 
விரித்து்ரத்தோன

பனனு தமிழச�ர பரிசம 
லழ்கன எனும்

மனனு முயரநோமன 
வநது”

“கதய்வப் புல்மத் 
திருவள் ளுவரகுறைளில்

உய்விககும் நூகலல்லோம் 
உள்ைகதைச் - க�ய்வித்தோன

தத்துவம்எல் 
லோம்உ்டம்பில் 
தநதுணரவோர சபோல்உல்கம்

ஒத்தபரி சமலழ்கன 
ஓரநது.” 

எனறு பல போ்டல்்கைோல் 
பரிசமலழ்க்ரப் 
புலவர்கள் சிறைப்பித்தைர.

இவர்களுகக்கல்லோம் ஒரு 
படி சமசல சபோய் உமோபதி 
சிவோச்�ோரியோர 

“வள்ளுவரசீர 
அனபரகமோழி 
வோ�்கம்கதோல் ்கோப்பியசம

கதள்ளுபரி சமலழ்கர 
க�ய்தவு்ர – ஒள்ளியசீரத்

கதோண்்டர புரோணம் 
கதோகுசித்தி ஓரோறும்

தண்்டமிழின 
சமலோம் தரம்” எனறு 
சபோற்றுகினறைோர.

   “வள்ளுவன மீைவும் 
வநதுஉதித்து உலச்கோரககு

    உள்ளிய கபோரு்ை 
உ்ரத்தைன எனை

    எழுத்து முதல 
இலக்கண வ்்கயும்

    வழுத்து சவதோ்கம 
வ்்கயதன பயனும்

    தஙகிய குறைடபோத் 
தமிழமனு நூலிற்கு

    இதுசவ உ்ரஎனறு 
யோவரும் வியப்பப்

கபோழிப்பு அ்கலத்கதோடு 
நுடப எச்�ம்

    விழுப்கபோருள் 
சதோனறை விரித்தினிது 
உ்ரத்தைன” எனறு  
உ்ரப்போயிரம் 
திருவள்ளுவருககுச் 
�மைோ்க பரிசமலழ்க்ரப் 
பு்கழகினறைது

(பதோ்டரும் )
கோளரக்கவி கநளதயோ 

பதமோனநதன் 

முகாமையாளர் வக. பதமோனநதன்

திருவள்ளுவர் எனும் தெய்வீக
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ஒரு வங்கிக்கு ச�ொந்தமொன  
்தளபொடங்்கள் மற்றும் 
அலுவல்க உப்கர-
ணங்்களின் இருப்பு,  
20KVA செனரர-
டடர் உடபட (மி்கவும் 
நலல நிலலயில 
உள்ளது) ்கொத்தொன்குடி 
டவுனில விற்பலனக்கு 
உள்ளது. ஆய்வுக்கு 
0766622833 என்்ற 
எண்ணிற்கு அலைக்்கவு-
ம். 026788

பயன்படுததிய ்தள-
பொடங்்கள் மற்றும் 
அலுவல்க உப்கரண-
ங்்கள் ச்கொழும்பில 
(மரு்தொலன) வங்கிக்கு  
ச�ொந்தமொனது வி-
ற்பலனக்கு உள்ளது. 
ரமலதி்க ஆய்வுக்கு 
0766622833 என்்ற 
எண்ணிற்கு அலைக்்கவு-
ம். 026787

விற்பலனயொளர்/  வரரவ-
ற்பொளர் (சபண்்கள்) 
சவள்ளவ தல்தயில 
அலமநதுள்ள பிர-
பலயமொன �லவொர் 
்கொடசியல்றக்கு வி-
ற் ப ல ன த து ல ்ற யி ல 
முன் ன னு ப வ மு ள் ள 
Sales Girls உடனடியொ்க 
ச்தொடர்புச்கொள்ளவும். 
்தங்குமிடம் வைங்்க-
ப்படும் தி்றலமயின் 
அடிப்பலடயில �ம்ப-
ளம் சப்றலொம். 011-
5945994,  011-
2367778 027038

விற்பலன மு்கவர்்கள் 
ர்தலவ! சநஸர்கொ 
என்டர்பிலர�ஸ நிறு-
வனததிற்கு வயது 18- 
50 அனுபவமுள்ள 
அலலது பொட�ொலலக் 
்கலவிலய முடித்தவர்்க-
ள் ர�ர்ததுக் ச்கொள்ள-
ப்படுவர். அடிப்பலடச் 
�ம்பளததுடன் ரூபொ 
50, 000/ - இற்கு ரமல 
்கவர்ச்சி்க ரமொன �ம்ப-
ளம். உ டன் அலைக்்க-
வும்.  0777263954,  
076 7639155. 
மு்கவரி - 29/ 5,  4ஆம் 
ஒழுங்ல்க,  இரதமலொன.
 026227

ச வ ள் ள வ த ல ்த யி ல 
அலமநதுள்ள பிர-
பலயமொன குர்ததி 
shopக்கு விற்பலன-
ததுல்றயில அனுப-
வமுள்ள Sales Girls 
ச்தொடர்புச்கொள்ளவும். 
்தங்குமிடம் வைங்்கப்படு-
ம். தி்றலமக்ர்கற்ப �ம்ப-
ளம். 011-5945994,  
0 7 7 3 6 8 6 1 6 2
 027039

டின்்கர் சபயின்டர்மொர் 
ர்தலவ. அலனதது 
வ�தி்களும் உண்டு. 
நு ர ்க ச ்க ொ ல ட 
0 7 7 7 2 5 2 8 7 6
 027021

 ரமொடடொர் ல�க்கிள் ச்தொழி-
லநுடப ல்கயு்தவியொள் 
ர்தலவ. ்தங்குமிடம் 
வைங்்கப்படும். A.K. 
ரமொடடர்ஸ,  மீச்கொட. 
077144448 9,  
075055558 9.
 027285

Juki Machine Operators/  
Trainees/  Helpers 
வத்தலளயில  அலம-

நதிருக்கும் ஏற்று மதி 
்தரததில துணி உற்பததி  
ச�ய்யப்படும் ்கம்பனி-
க்கு துவொய் மற்றும் 
சபடஷீட ல்தப்ப்தற்கு 
அனுபவமுள்ள ல்தயல 
இயநதிர இயக்குநர்்கள் 
(Juki Machine Trainee 
Operators) மற்றும் 
ஆண் சபண் உ்தவி-
யொளர்்கள் (Helpers) 
ர்தலவ. (Sub Con-
tract ச்கொடுக்்கப்பட 
மொடடொது.) ஒரு நொள் 
�ம்பளம் ரூ. 1, 200/ 
-,  (மொ்தொந்த  �ம்பள-
ம்)  ்தங்குமி ட வ�தி,  
குல்றந்த  விலலக்கு 
மூன் று ரநர ஆ்கொரம். 
இல. 18,  சவளி அமு-
ன வீதி,  ரேகித்த,  
வத்த லள .  ச்தொ.ரப . 
இல. 076-6200300
 027474

சநஸர்கொ என்டர்பிலர-
�ஸ நிறுவனததிற்கு 
்கனர்க வொ்கன �ொரதி-
யர் ர்தலவ. �ம்பளம் 
ரூபொ 45, 000/ - இற்கு 
ரமல இரதமலொன ,  
்களுததுல்ற,  நீர்ச்கொ-
ழும்பு பிரர்த� �ொரதிய-
ர்்களிற்கு முன்னுரிலம 
மு்கவரி. இல. 29/ 
5,  4ஆம் ஒழுங்ல்க,  
இரதமலொன. அலை க்்க-
வும். 0777263954,  
0 7 6 7 6 3 9 1 5 5
 026229

வரயொதிப ்தொயொலர 
பொர்ததுக் ச்கொள்வ்த-
ற்கு அன்பொன சபண் 
ர்தலவ. ்தங்கியிருத்த-
ல ரவண்டும் �ம்பளம்  
ரூ. 30, 000/ - ச்தொ. ரப. 
இல. 071 -4439791.
 026785

�லமயற்்கொரர் ர்தலவ. 
சபொலச்கொடவிலுள்ள 
சுற்றுலொ/  ்தனியொர் 
பங்்களொ விற்கு அனுப-
வமுள்ள �லமயற்்கொ-
ரர் ஒருவர் ர்தலவ. 
(Full or Part Time) 
அலனதது விபரங்்க-
ளுடன் கூடிய விண்ண-
ப்பங்்கலள ்தபொலில 
அலலது ரநரில ஒப்ப-
லடக்்கலொம். இலக்்கம் 
7,  ்கடடுகுருநதுவத்த,  
வீ தி,  இரதமலொன. 
ச்தொ. ரப. இலக்்க ம் - 
0112-622402/ 3
 027124

்தனி ஆண் ஒருவருக்கு 
உணவு �லமப்ப்தற்கு 
45 இற்கு ரமற்படட சப-
ண்சணொருவர் ர்தலவ. 
ர்தசிய அலடயொள 
அடலடயுடன் விண்ண-
ப்பிக்்கவும். கிரிலல-
வல 0789235043
 027121

ச ்த ஹி வ ல ள யி லு ள் ள 
வீசடொன்று சிறு கு-
ைநல்தலயப் பரொம-
ரிப்ப்தற்்கொ்க 20-35 
வயதுலடய சபண் ஒரு-
வலரத ர்தடுகின்ர்றொம். 
இப்ரபொது அலைக்்கவு-
ம். 0776130055/  
0 7 7 7 7 8 7 6 7 7
 026640

பிலியந்தலல வீடடில 
்தங்கி ரவலல ச�ய்வ-
்தற்கு வீடடுப் பணிப்சப-
ண் ர்தலவ. 45 வய-
திற்கு குல்றந்தவர்்கள் 
அலையுங்்கள். 071-
5701020. 
 027190

பி லி யந ்த ல ள யி லு ள் ள 
எமது வீடடில ்தங்கிப் 
ப ணி ய ொ ற் று வ ்த ற் கு 
18-45 வயது நம்பி-
க்ல்கயுள்ள ்தமிழ்ப் சப-
ண்சணொருவர் ர்தலவ. 
�ம்பளம் 45, 000/ 
- குடும்ப அங்்கத்தவர் 
ரபொன்று ்கவனிக்்கப்படு-
வொர். 074-0900685
 027097

வீ டடு ரவலலக்கு வயது 
40-50க்கு இலடப்படட 
பணிப் சபண் ர்தலவ. 
வய்தொன சபண்மணி-
லய பரொமரித்தல வீடடு 
ரவலல்களில உ்தவு-
்தல ரவண்டும். ரூபொ. 
40000.00 �ம்பளம் 
வைங்்கப்படும் ்கலந்தொ-
ரலொசிததுக் ச்கொள்ளலொ-
ம். Tel: 077 1927042.
 027344

Mr.Barger உணவ்கததில 
kitchen மற்றும் Res-
taurant இல பணிபு-
றிய ரவலலயொட்கள் 
உடனடியொ்கத ர்தலவ. 
்தங்குமிட வ�தி உண்டு. 
உடரன ச்தொடர்பு 
ச்கொள்ளவும். 077 
1232227. 027359

்கம்பேொ பண்லணக்கு 

(இல்றச்சி ரவலல 

அலலொ்த) ல்கயு்தவி-

யொட்கள் (�ம்பளம் 35, 

000/ -) ர்தலவ. இலவ� 

்தங்குமிடம். 077-

1077077. 027258

மீசமக்ஸ ்தனியொர் நிறு-

வனததிற்கு மி்க அவ�-

ரமொ்க ச்தொழிலொளர்்கள் 

ர்தலவ. ச்தொடர்பு 077 

9980257. 026565

ச்தொழிற்�ொலல சவற்றி-

டங்்கள் ேங்சவலல 

நிரந்தர ர�லவக்கு நொ-

ளொந்தம் ஊழியர் ரூ. 

1500 சபண் ஊழியர்  

ரூ. 1100 (வொர மு-

ற்பணம்,  ்தங்குமிடம் 

இலவ�ம்  + உணவு 

ச்கொடுப்பனவு) வயது 

60 இற்குக் கீழ். 077 

3077813,  0722 

273273. 026708

பொது்கொ ப்பு உததிரயொ்க-
த்தர்்கள்/  அலுவல்க 
சு த தி ்க ரி ப் ப ொ ள ர் ்க ள் 
ர்தலவ . 18 வயதுக்கு 
ரமற்படட ஆண்/  சபண் 
இருவரும் ச்தொ டர்பு 
ச்கொள்ளவும் . ்தங்கு-
மிட வ� தி இலவ�ம். 
�ொ்தொரண விலலயில 
�ொப்பொடு ஒழுங்கு 
ச�ய்து ்தரப்படும். சித்த-
முலலல,  அநுரொ்தபுரம்,  
்கலச்க்தர ,  வஸ்கமுவ,  
வடசர க்்க,   சவலி வி ட,  
பொணநது லர,  ்கொலி ,  
சமொரடடுவ,  ரபொகுந்தர,  
இரததினபுரி,  பம்பலப்பி-
டடி,  ேலபிட,  மீச்கொட,  
இர தமலொ லன,   நுவ-
சரலிய,  சவலலவொய,  
சியம்பலொண்டுவ,  பி-
லியந ்தலல,  ேங்சவ-
லல,  ்கண்டி,  ்கம்சபொல,  
்களுதது ல்ற - வடக்கு,  
உலபலன மற்றும் 
இலங்ல்க  மு ழுவதும் 
மது்கம,  ்தலவததுச்கொட 
V/ O - ச்கொழும்பு/  சபொ-
லன்னறுலவ ரமொடடொர் 
ல� க்கிள் அனுமதிப்ப-
ததிரம் மற்றும் OIC/ 
SSO/ S O / LSO சவ-
ற்றிட ங்்க ளும் உண்டு. 
075 - 3828200 /  
076 - 8228200
 027196

077 - 9975547,  071-
865 3 778 நட�ததிர 
்தர ரேொடடலுக்கு 
சி வி ல உலடயில பொ-
து்கொப்பு அதி்கொரி்கள் 
உ டன் ர�ர்ததுக் ச்கொ-
ள்ளப்படுவர். உணவு 
இலவ�ம் (12 மணி 
ரநரம்) இற்கு - 1750/ - 
1450/ - ச்கொழும்பு- 071-
865378 0 அலுவல-
்கம் - 0763155331,  
07066 55331
 027281

07186 53781 பொது-
்கொ ப்பு சவற்றிடங்்கள்,  
பொணநதுல்ற,  இரதம-
லொலன,  பிலியந்தலல,  
சபப்பிலியொன,  சபொரல-
ஸ்கமுவ,  ச்கொேுவல 
நு ர்கச்கொ ட,  ்கலகில�,  
ச்த ஹி வ லள,  சமொ-
்ற டடு வ,  ச்கொழும்பு,  
சேொர ண,  
ர்கொண சபொல,  
ர்கொவின்ன,  ச்தொம்ரப,  
ரனொல,  ்கடுவலள,  ரொ-
ெகிரிய ,  ரபலியச்கொட,  
்கடடுநொயக்்க,  வத்தலள,  
ஒருச்கொ ட வ த்த ,  எல்க-

ந்த,  ்க ட வ த்த,  ர்தவொ-
ரல்கம,  சவன்சவலல,  
அம்ரபபுஸ்ஸ,  உலலிதூ-
வொவ,  ்தரணிய்கல,  ச்த-
ஹிஓ வி டட ,  பொணநது-
ல்ற - 0704545051. 
சமொ்றடடு வ 
- 07 1 8 379981 
ச்கொழும்பு - 071-
8653780,  சேொரண 
- 07 0 2513 418 
ச்தொ ம்ரப 07 1-
2125238 வத்தலள 
- 071-865 3 779
 027283

ர்தக்கு பலல்க சபொடி 
வி ற் ப ல ன க் கு . 
விலல்கள் ரபசித  
தீர்க்்கலொம். ச்தொடர்பு 
0 7 6 - 3 6 8 8 7 0 9
 026601

ச்தஹிவலள ந்கரில சப-
யொர்லலன் வீதியில 
இலணந்த குளியல-
ல்றயுடன் ்தனி அல்ற 
வொடல்கக்கு. 12000/ 
- ச்தொடர்பு 0777 
348764. 027193

8.5 ரபர்ச் ்கொணி வி-

ற்பலனக்கு. ்கலகில� 

்கொலி வீதி உடன் 

விற்பலன ஒரு ரபர்ச் 

35 இலட�ம் விலல ரப-

சிததீர்க்்கலொம். ச்தொ.ரப.- 

0 7 6 - 0 2 1 1 8 8 6 ,  

0 7 7 0 7 6 5 2 9 0

 027235

641

ரேொமொ்கம பிர்தொன பஸ 

நிலலயததிற்கு அரிகில 

1 அல்றயுடன் வீடு 

ரூ. 18, 000/ -. 077-

8009927 027280

24/ 18/ 1/ 1 சவள்ளவ-

தல்த சமனிங் பிரளஸ 

2 படு க்ல்க யல்ற்க-

ளுடன் வீடு வொடல்க-

க்கு ச்தொ.ரப - 076-

1263828 027239

2 படுக்ல்கயல்ற வீடு வொட-

ல்கக்கு அலவிஸ டவுன் 

சேந்தலள,  வத்தலள,  

35, 000 மொ்தொந்த 

வொடல்க ச்தொ.ரப. - 076-

8155695 026809

பி்றந்த தினம் 1978,  
� ர ்க ொ ்த ரி க் கு 
துலணவலர �ர்கொ்த-
ரன் ர்தடுகி்றொர். கூடடு்ற-
வு துல்றயில ச்தொழில 
ச�ய்பவர் சீ்தனம் 
உண்டு. பி்ற ம்தத்தவ-
ர்்களும் பரவொயிலலல. 
சிங்்களததில அலலது 
ஆங்கிலததில பதில எழு-
துங்்கள். ('அர்்த்கொல 
�ர்பரயொகி' இரொசி உலட-
யவர் (உயரம் 5' 2")
 B179274

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

Nritfs;
gytUlq;fshf ek;gpf;ifAs;s Nrit

jpUkz

000000377
*
*

100/-

Nritfs;
jpUkz

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

nra;tjw;fhd rpwe;j top.

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

Kjy; 15 nrhw;fSf;F

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

,yq;if tq;fp – 
fzf;fpyf;fk; 

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

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

(Nyf;`T]; fpis)
&gh

 - 077 7 278 948
    - 011 2 429 383

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

classified@lakehouse.lk

Nritfs;
jpUkz

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

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

mD\h ukzp

gpAkp fadp

Hot Line - 011 2 429 369 | 011 2 429 368 
Fax - 011 2 429 330 / E-mail - adzsuo@gmail.com

 Chamara -077 727 0067 / Umanga - 077 727 0845

classifi ed@lakehouse.lk

Nritfs;
jpUkz

cq;fs; tpsk;guq;fis 

gpd;tUk; 

kpd;dQ;rYf;F mDg;gTk

tprhuizfSf;F gpd;tUgth;fSld; 

njhlh;G nfhs;sTk;

cq;fs; vjph;fhy fdTfis 

g+h;j;jp nra;tjw;fhd rpwe;j 

top.

cq;fs; gzf;nfhLg;gdit 

nrYj;Jtjw;fhd 

,yFthd top.

100/-
Kjy; 15 nrhw;fSf;F

&gh

000000377,yq;if tq;fp fzf;fpyf;fk; 

(Nyf;`T]; fpis)

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

- xt;nthU Nkyjpf 

nrhy;Yf;Fk; 10 &gh 

- Mff;$ba nrhw;fspd; 

vz;zpf;if 65

mD\h - 077 7 278 948
gpAkp - 011 2 429 383

ukzp - 011 2 129 347
fadp - 011 2 429 342
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 ்ராசியில்  சுக்கி்ரன�ாடு குரு இமைந்து சஞசரிக்கி -
றார்.மீ�ம் சுக்கி்ரனுக்கு உசசவீடு  அசு்ர குரு உசசம் -
பெற்று, னேவ குருவின் பசாந்ே வீட்டில் அவன்ராடு 
இமைந்து  சஞசரிக்கும் பொழுது நிமறய ைாற்றங்கள் 
ஏற்ெடும். ே� ஸோ�ாதிெதியா�  சுக்கி்ரன் உசசம் 
பெறுவோல் ே�வ்ரவு ோ்ராளைா்க வந்து னசரும் 
நிம�தேமே  நிம�தே னே்ரததில் பசய்து முடிபபீர் -
்கள். ஆமை, ஆெ்ரை னசர்க்ம்க உண்டு.  இல்்லததில் 
ைங்க்ல ஓமச ன்கட்கும். வி்ரய ஸோ�ததில் சுக்கி்ரன் 
இருபெோல்  வி்ரயங்கள் ஏற்ெட்ைாலும் அமவ சுெ 
வி்ரயங்களா்கனவ இருக்கும்.

மீ�  ்ராசியில் சுக்கி்ரன�ாடு குரு இமைந்து சஞசரிக் -
கிறார். அசு்ர குரு, னேவ குரு  னசர்க்ம்க ஏற்ெடுவோல் 
எதிர்ொ்ராே விேததில் ஏ்ராளைா� ேற்ெ்லன்்கள் கிமைக் -
கும்.  மீ�்ராசி, சுக்கி்ரனுக்கு உசச வீைாகும். எ�னவ 
ஆன்ராக்கியம் சீ்ராகும் ேங்கம்,  பவள்ளி னசர்க்ம்க 
உண்டு உததினயா்கததில் ேல்்ல பொறுபபு்களும் 
கிமைக்கும் னே்ரம்  இது.

மீ� ்ராசியில்  சுக்கி்ரன் குருனவாடு இமைந்து சஞ -
சரிக்கிறார். மீ� ்ராசி சுக்கி்ரனுக்கு உசச  வீைாகும். 
உங்கள் ்ராசிக்கு 5, 12 ஆகிய இைங்களுக்கு அதிெ -
தியா� சுக்கி்ரன்  உசசம் பெறுவது ேன்மைோன். 
அதிலும் அவர் பூர்வ புண்ணிய ஸோ�ாதிெதி என்ெ -
ோல்  அமசயா பசாததுக்்களால் ஆோயம் உண்டு. உத -
தினயா்கததில் உள்ளவர்்களுக்கு அதி்க  சம்ெளததுைன் 
னவம்ல வாய்பபிற்்கா� அமழபபு வரும். வ்ரன்்கள் 
வாசல் னேடி வ்ர்லாம்.

-மீ�  ்ராசியில் சுக்கி்ரன் சஞசரிக்கிறார். 4 ,11 ஆகிய 
இைங்களுக்கு அதிெதியா�  சுக்கி்ரன் உசசம் பெறுவ -
னோடு, ெம்கக் கி்ர்கைா� குருவுைன் இமைந்திருப -
ெோல்  திடீர் திடீப்ர� ைாற்றங்கள் வந்து ப்காண்னை 

இருக்கும். னேமவயற்ற ை�ப ெயம்  உருவாகும். உததி -
னயா்கததில் உைன் ெணிபுரிெவர்்களால் உெததி்ரவம்  
ஏற்ெடும். உமழபபிற்ன்கற்ற ெ்லன் கிமைக்்காது. 
இ்ரண்டு மு்ரண்ொைா� கி்ர்கங்களின்  னசர்க்ம்க 
ொக்கிய ஸோ�ததில் இருபெோல் எந்ே பசயலும் 
பெரிய  னொ்ராட்ைததிற்கு பின்�ன்ர முடிவுக்கு 
வரும்.

மீ�  ்ராசியில் சுக்கி்ரன் குருனவாடு இமைந்து சஞச -
ரிக்கிறார். மீ� ்ராசி  சுக்கி்ரனுக்கு உசசவீடு. அசு்ர குரு 
உசசம் பெற்று குருவின் பசாந்ே வீட்டில்  அவன்ராடு 
இமைந்து சஞசரிக்கும் பொழுது ேல்்ல திருபெங்கள் 
வந்து னசரும்  ேமைபெட்டு வந்ே ்காரியங்கள் ேமை -
பெறும். மிேமிஞசிய பொருளாோ்ரம்  கிமைக்்கபனொ -
கிறது.

மீ�  ்ராசியில் சுக்கி்ரன் குருனவாடு இமைந்து சஞ -
சரிக்கிறார். அசு்ர குரு உசசம்  பெற்று சஞசரிக்கும் 
பொழுது அற்புேைா� ெ்லன்்கள் கிமைக்கும். குறிப -
ொ்க  உங்கள் ்ராசிக்கு 2, 9 ஆகிய இைங்களுக்கு அதிெ -
தியா� சுக்கி்ரன் உசசம் பெறும்  பொழுது மிேமிஞசிய 
பொருளாோ்ரம் ஏற்ெடும். கிமளத போழில் போைங -
கும் வாய்பபு  உண்டு. குருவின் னே்ரடிப ொர்மவ 
்ராசியில் ெதிவோல் ை�க்்கசபபு ைாறும்.

மீ�  ்ராசியில் சுக்கி்ரன் குருனவாடு இமைந்து சஞ -
சரிக்கிறார்.மீ� ்ராசி  சுக்கி்ரனுக்கு உசச வீைாகும். 
உங்கள் ்ராசிோேன் உசசம் பெற்று 6ஆம் இைததில்  
சஞசரிக்கும் பொழுது ைமறமு்க எதிர்பபு்கள் வி்லகும். 
ைங்க்ல நி்கழ்சசி்கள்  இல்்லததில் ேமைபெறும். 
ஆெ்ரை னசர்க்ம்க உண்டு பவளிோட்டில் ெணிபுரிய  
அமழபபு்கள் வ்ர்லாம். ஆன்ராக்கியம் சீ்ராகும் உததி -
னயா்க ைாற்றங்கள் உறுதியாகும்.  போழிலில் புதிய 
ஒபெந்ேங்கள் வந்து னசரும்.

மீ�  ்ராசியில் சுக்கி்ரன் குருனவாடு இமைந்து சஞ -
சரிக்கிறார். அசு்ர குருவா�  சுக்கி்ரன் உசசம் பெற்று 
னேவகுருவின் பசாந்ே வீட்டில் அவன்ராடு இமைந்து  
சஞசரிக்கும் பொழுது திட்ைமிட்ை ்காரியங்கள் திட்ை -
மிட்ைெடினய ேமைபெறும்.  திடீர் ே�வ்ரவு உண்டு. 
உததினயா்கததில் அதி்காரி்களின் ஆே்ரவு கிமைக்கும்.  
சந்ேர்பெங்கள் அம�ததும் சாே்கைா்க அமையும்.

மீ�  ்ராசியில் சுக்கி்ரன் குருனவாடு இமைந்து சஞ -
சரிக்கிறார். மீ� ்ராசி  சுக்கி்ரனுக்கு உசசவீடு. அசு்ர 
குரு உசசம் பெற்று னேவ குருவின் பசாந்ே  வீட்டில் 
அவன்ராடு இமைந்து சஞசரிக்கும் பொழுது எதிர்பபு -
்கள் அதி்கரிக்கும்.  திட்ைமிட்ை ்காரியங்கமள திடீப்ர� 

ைாற்றியமைக்்க னேரிடும். திடீர் வி்ரயம்  வந்து 
னச்ர்லாம். னேவ குருனவாடு சுக்கி்ரன் இமைந்திருபெ -
ோல் ைம்லனொல் வந்ே  துய்ரம் ெனினொல் வி்லகும். 
உறவு்களுை�ா� ை�க்்கசபபு ைமறயும்.

மீ�  ்ராசியில் சுக்கி்ரன் குருனவாடு இமைந்து சஞச -
ரிக்கிறார். அசு்ர குரு உசசம்  பெற்று வி்ரய குருவின் 
பசாந்ே வீட்டில் அவன்ராடு இமைந்து சஞசரிக்கும் 
பொழுது  போழில் முயற்சி பவற்றியாகும். பொரு -
ளாோ்ரம் உயரும். புததிக்கூர்மையுைன்  பசயல் -
ெட்டு பவற்றி ெடியில் ஏறுவீர்்கள். உததினயா்கத -
தில் கூடுேல்  பொறுபபு்களும் சம்ெள உயர்வும் 
உண்டு. பிள்மள்களின் னைற்ெடிபபு, னவம்லக் -
்கா�   ஏனேனும் புது முயற்சி பசய்திருந்ோல் அதில் 
பவற்றி கிமைக்கும். 

மீ�  ்ராசியில் சுக்கி்ரன் குருனவாடு இமைந்து சஞ -
சரிக்கிறார்.அசு்ர குரு உசசம்  பெற்ற னேவ குருவின் 
பசாந்ே வீட்டில் அவன்ராடு இமைந்து சஞசரிக்கும் 
பொழுது சி்ல  ேல்்ல ைாற்றங்கள் ேமைபெற்லாம். 
அனேனே்ரம் ெம்கக் கி்ர்கங்களின் னசர்க்ம்கயால்  
ெைவ்ரவு ேமைபெடும். குடும்ெப பி்ரசசிம� நீடிக் -
கும். போழிலில் ்கவ�ம் பசலுதே  இய்லாது. வ்ரன் -
்கள் ம்க ேழுவிசபசல்்ல்லாம். ெணிபுரியும் இைததில் 
ெேற்றம்  அதி்கரிக்கும்.

மீ�  ்ராசியில் சுக்கி்ரன் குருனவாடு இமைந்து சஞ -
சரிக்கிறார்.மீ� ்ராசி  சுக்கி்ரனுக்கு உசச வீைாகும். 
உங்கள் ்ராசிக்கு 3, 8 ஆகிய இைங்களுக்கு  அதிெ -
தியா� சுக்கி்ரன் உசசம் பெறுவது அவவளவு ேல்்ல -
ேல்்ல. அதிலும் உங்கள்  ்ராசியில் உள்ள குருனவாடு 
அவர் இமைவோல் நிம�தேது ஒன்று ேைந்ேது ஒன் -
றுைா்க  இருக்கும். ஆன்ராக்கியத போல்ம்ல ேம்லதூக் -
கும். இைைாற்றம், ஊர் ைாற்றம், வீடு  ைாற்றம், உததி -
னயா்க ைாற்றம் ெற்றி சிந்திக்்க உ்கந்ே னே்ரம் இது.
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 மேஷம்  

எஸ்.என். உதயநாயகம்  ...?
பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபா ேததி்ய 

(ககாழும்பு) நிலை்யம்    

சா ்ரல்ோைனின் 'வா�ம் சிவந்ே ோட்்கள்' 
என்ற ோவல் பவளியீடு ்லண்ைனில் 

பசன்ற  சனிக்கிழமை (16.4.22) விம்ெததின் 
ஆே்ரவில் ஓவியர் ன்க.கிருஷை்ராஜா ேம்லமை -
யில்  சிறபொ்க ேமைபெற்றது. விைர்ச்கர் மு.நித -
தியா�ந்ேனிைமிருந்து  இந்ோவலின் சிறபபுப 
பி்ரதிமய நூ்ல்கம் வம்லதேளததின் நிறுவ�ர் 
இ.ெதைோெ ஐயர் பெற்றுக்ப்காண்ைார்.  

   'ன்காகி்லம் சுபமெயாவின் 'தூ்ரததுபெசமச', 
மு.சிவலிங்கததின் 'ெஞசம்  பிமழக்்க வந்ே 
சீமை' ஆகிய சிறந்ே ைம்லய்க நூல் வரிமச -
யில் சா்ரல்ோைனின் 'வா�ம்  சிவந்ே ோட்்கள்' 
ோவலும் வந்து னசர்கிறது.  வீ்ரன்கசரியில்  பவளி -
வந்ே இத  போைர் 
ோவம்ல நூ்லா்க 
பவளியிடும் முயற்சி -
யில் சா்ரல்ோைன்  முன் -
னு ம ்ர யி ம � ம ய யு ம்  
எழுதித ேயார்நிம்ல -
யில் இருந்ேனொது, 
அவர்  சு்கவீ�முற்று, 
ை ரு த து வ ை ம � யி ல் 
அ னு ை தி க் ்க ப ெ ட் டு 
ைமறந்ேமை து்ரதிர்ஷ -
ைைா�து.  அவர் 
ைமறந்து எட்டு ஆண் -
டு்களின் பின், அவ்ரது 
ோவல் பி்ரதிமயப 
னெணி  மவததிருந்ே  
திருைதி. புஷொ சா்ரல் 
ோைன் ப்கான்ரா�ா 
போற்றி�ால் ோடு  
மு ை ங கி ப ன ெ ா � 
நிம்லயில், நிம்லமை -
்கள் சீ்ராகி இயல்பு 
வாழ்க்ம்கக்குத  திரும் -
பியபின் ்லண்ைனில் 
விம்ெம் ேைததும் 
முேல் விழாவில்,  
சா்ரல்ோைனின் ோவல் 
பவளியிைபபெறுவது 
ைகிழ்சசியா� ேல்்ல 
ஆ்ரம்ெைாகும்'  என்று 
ோவல் பவளியீட் -
டிம� பேறிபெடுததிய  
மீ�ாள் நிததியா�ந் -
ேன்  பேரிவிதோர்.  

' ப ே ா ழி ற் ச ங ்க த -
மேக் ்கட்டிஎழுபபும்  
னொ்ராட்ைததில் உயிர் -

நீதே தியாகி்களின்  உண்மைச 
சம்ெவதமே மவதது சா்ரல்ோ -
ைன் எழுதிய இந்ோவல் சமூ்க, 
வர்க்்க, இ�  ரீதியில் ஒடுக் -
்கபெட்ை ைம்லய்க சமூ்கததின் 
னொ்ராட்ை வ்ர்லாற்மறப  னெசு -
கிறது.இ்லஙம்கயில் ஒடுக்்கப -
ெட்ை ஒரு சமூ்கததின் ன்காரிக் -
ம்கமய  முேல்ெட்சைா்க 
எடுததுக்ப்காள்ள னவண்டுபை -
னில் அது ைம்லய்க ைக்்களின்  
ன்காரிக்ம்கனயயாகும். 

இந்ோவலுக்கு மு.நிததியா -
�ந்ேன் எழுதியுள்ள 
முன்னும்ர  இந்ோவலுக் -
குள் நுமழவேற்்கா� 
சிறந்ே ஆய்வுக் ம்கனய -
ைா்கத தி்கழ்கிறது. 

ோற்ெது  ெக்்கங -
்கள் ப்காண்ை  இந்ே 
முன்னும்ர இந்நூலின் 
்க�திமயக் கூட்டி -
யுள்ளது.  ஒரு சிறந்ே 
்கம்லபெைதமேத ேயாரிபெேற்்கா� 
சிறந்ே ்கமேயிம�, சம்ெவங்கமள,  
னொ்ராட்ை நி்கழ்வு்கமளக் ப்காண்ை 
ோவ்லா்க சிததிரிபெதில் சா்ரல்ோைன் 
பவற்றி  ்கண்டிருக்கிறார்' என்று   இந் -
ோவல் ெற்றிய விைர்ச�  உம்ரயாற்றிய   

ன்காகு்லரூென்  இந்ே பவளி -
யீட்ை்ரஙகில் பேரிவிதோர்.     
'வா�ம் சிவந்ே ோட்்கள்' 
ஒரு ோவல் என்ெேம� 
விை பேடுங்கமே என்ெனே 
பொருதேைா்க  இருக்கும். 
ைம்லய்கததில் போழிற்சங -
்கததின் உருவாக்்கம் ேமை -
பெற்ற ்கா்லததில்  தும்ரத -
ே�ததின் ப்காடுமைமய 
எதிர்தது னொப தும்ரயின் 
ப்காம்லயில்  முடிந்ே ஒரு  
னொ்ராட்ை யு்கதமே சா்ரல் -
ோைன் இந்ே ோவலில் சிறப -
ொ்க  பவளிபெடுததியுள் -
ளார்.

ோற்ெது்களில்  ைம்லய்கத -
தில் ேமைபெற்ற னொ்ராட் -
ைங்களின்  னொது பொலிசார் 
போழி்லாளர் வர்க்்கததிற்கு 

எதி்ரா்க எவவாறு ேைந்து  ப்காண்டிருந்ே�ர் என் -
ெேற்கு பொலிஸ இன்ஸபெக்ைர் னோ்ரபேனிய  
அளிக்கும்   சாட்சியதமே இந்நூல் துல்லியைா -
்கப ெதிவு பசய்திருக்கிறது. ஒரு  ெமைபொளி -
யின் ைமறவிற்குபபின் அவ்ரது ஆக்்கங்கமள 
்கவ�ைா்கப னெணிப  ொது்காக்்காமையால் ெ்ல 

ெமைபபு்கமள ோம் இழந்திருக்கி -
னறாம். ைஹா்கவியின்  ைமறவிற் -
குபபின் அவ்ரது துமைவியார் 
ெதைாசினி  ்கைவரின் அம�தது  
எழுதது்கமளயும் னெணிப ொது -
்காதேமை ொ்ராட்ைனவண்டிய 
பசயற்ொைாகும்.  அனே னொன்று 
புஷொ சா்ரல்ோைனும் ே�து 
்கைவரின் எழுதது்கமளப  ொது -
்காதது நூ்லாகும் முயற்சியில் 
ஈடுொடு்காட்டியேற்கும், அவ -
ருக்குக்  ம்கப்காடுதது உேவி இந் -
நூம்லப ெதிபபிதே விக்்ரைசிங்க -
வின் அய்ராே  பசயற்ொட்டிற்கும் 
இ்லக்கிய உ்ல்கம் ேன்றிகூறுகி -
றது' என்று 'ெனிை்லர்'  ஆசிரி -
யர் ோ.சனெசன் ே�து உம்ரயில்  
குறிபபிட்ைார்.   

 'ைம்லய்கததின் போழிற்சங -
்கப னொ்ராட்ை  வ்ர்லாற்மற 
மி்கக்்கசசிேைா்க, அலுபபுத  ேட் -
ைாைல், இ்லகுவா� பைாழியில் 

ோவ்லா்க வடிபெதில் சா்ரல்ோைன் பவற்றி  ்கண் -
டிருக்கிறார். போழிற்சங்கத ேம்லமைமய ஹிட் -
்லரின் ேம்லமைனயாடு ஒபபிட்டும்,  தும்ரைார்்க -
ளின் அட்டூழியங்கமள நியாயபெடுததி அதி்கா்ர 
வர்க்்கம்  பொய்பபி்ரசா்ரம் ேைததிய னவமளயில், 
போழி்லாளர் வர்க்்கம் அந்ே அைக்குமுமறமய  
எதிர்தது னைற்ப்காண்ை அம�தது ேைவடிக்ம்க்க -
ளும் நியாயைா�மவனயயாகும். 

னொப தும்ர  ப்காம்ல வழக்கின் தீர்பபு என்ம� 
அதிர்சசிக்குள்ளாக்கியது. வீ்ராசாமி,  னவ்லாயுேம் 
ஆகிய னொ்ராளி்களுக்கு வழங்கபெட்ை தீர்பபு  
இ்ரண்டு ெடுப்காம்ல்களுக்குச சைைா�ோகும். 

இந்ேபனொ்ராளி்களின் னொ்ராட்ை  ஆக்ன்ராஷதமே 
ஓவியர் ன்க.ன்க.்ராஜா மி்க அற்புேைா்க இந்ோவலின் 
மு்கபபு  ஓவியததில்  பவளிபெடுததியிருக்கிறார். 
பவறும் போழிற்சங்கப னொ்ராட்ைம்  என்ற எல்-
ம்லக்குள் இல்்லாைல், அ்ரசியல் ையபெடுதேபெட்ை 
னொ்ராட்ைதமேனய  போழி்லாளர் வர்க்்கம் முன்ப�-
டுக்்க னவண்டும்' என்று பெண்ணியச பசயற்ொட் -
ைாளர்  ொ்ரதி சிவ்ராஜா பேரிவிதோர்.           

சாயி ெக்ேர்்களுக்கு ேம்பிக்ம்கயும், பொறுமையும் ்கண்டிபொ -
்கத னேமவ. ெக்தி திைைா்கவும், ை�ைா�து இைம் விட்டு 

இைம் ோவாதும் இருதேல்னவண்டும். சதயசாயியும் சீ்ரடிசாயி-
யும் ஒருவன்ர! என்ற ப்காள்ம்கமய எபனொதும் ஏற்றுக்ப்காள்ள 
னவண்டும். சாயி அவோ்ரங்கள் சைாதிநிம்லமய அமைந்ோலும், 
அவர்்கள் இன்றும் ேம்மிமைனய வாழ்ந்துப்காண்டுோனிருக்கிறார் -
்கள். ஆ�ால் அவர்்களது இமைபவளிமய நி்ரபபுவேற்கு யாம்ரயும் 
அவர்்கள் நியமிபெதில்ம்ல. இன்று இ்ரண்டு சாயி அவோ்ரங்களும் 
ஒன்று னசர்ந்து, ெ்ல பேய்வீ்க அதிர்வு்கமள, உ்ல்கபைஙகும் ேைாத-
திக்ப்காண்டு இருக்கிறார்்கள்.   

1975 னை ைாேம் 25ம் தி்கதி னசவாேள ை்காோட்டில் ெ்கவான் சதய 
சாயி ொொ னெசும்கயில் ஒரு சி்லர் ேம்வழினய சுவாமி பசயல்ெடு -
வோ்கனவா, சுவாமியிைமிருந்து ்கட்ைமள்கள் கிமைபெோ்கனவா 

கூறிக்ப்காண்டு சி்ல னவடிக்ம்கயா� ேந்தி்ரங்கமளச பசய்யும் -
னொது, ேைது னசவாேள போண்ைர்்கள் அஙகு பசன்று அவர்்கமள  
ஊக்குவிக்கிறார்்கள். ெ்கவானிைம் னே்ரடித போைர்பு இருக்கும்-
னொது இதேம்கய டூபளிக்ன்கட் சுவாமி்களின் னேமவ எஙகுள்ளது 
என்றும், 1965 ைார்ச 25ம் தி்கதி ே�து அருளும்ரயில், ோன் இன்-
ப�ாருவர் மூ்லம் னெசுவதில்ம்ல, இன்ப�ாருவர் உைலில் புகுவ -
தில்ம்ல, ோன் னெச இன்ப�ாருவம்ர ஊை்கைா்கப ெயன்ெடுதது-
வதில்ம்ல. ோன் னேரில் ோ�ா்கனவ வந்து உங்களுக்கு அமைதியும் 
ஆ�ந்ேமும் ேருனவன் என்றும் கூறி�ார்.  

அன்பு நிமறந்ே, ேன்�்லைற்ற னசமவமய ைனிே சமுோயததுக்கு 
வழஙகும் ஒன்ர னோக்்கததுைன், ெ்கவான் 1972இல் சதய சாயி 
ைததிய அறக்்கட்ைமளமய நிறுவி�ார். ோன் புட்ைெர்ததியின்லனய 
எபனொதும் இருபனென், எ�து அவோ்ர னோக்்கததின் மையதே -
்லைா்க இந்ேப புனிேபூமிமயனய ப்காள்னவன் என்ெோ்க அவர் 
ே�து பேய்வீ்க அன்ம�யிைம் வாக்குப்காடுததிருந்ோர். அே�ால் -
ோன் அவர் ே�து ை்கா சைாதிமயயும் அஙன்கனய னேர்ந்பேடுதோர். 
இன்றும் அவ்ரது வாக்கு. அந்ே ை்கா சைாதியில் எதின்ராலிதேெடியி -
ருக்கிறது.   

ெ்கவானின் ை்கா சைாதி தி�ம்  ஆ்ராே�ா ைன்காற்சவம் என்ற 
பெயரில், வருைாவருைம், புதுசபசட்டிதபேருவிலுள்ள சாயிநிம்ல-
யததில், ெ்கவான் ஸ்ரீ சதய சாயி ொொ ைததிய (ப்காழும்பு) நிம்லய 
ஏற்ொட்டில் ப்காண்ைாைபெடுகின்றது. ஏப்ரல் ைாேம் 24ம் தி்கதி 
புேன்கிழமை, ்காம்ல 5 ைணி போைக்்கம் ை்கா ரூத்ராயா்கம், ெ்கல் 
ஆ்ராததியுைன் அன்�ோ�ம் வழங்க ஒழுஙகுபசய்யபெட்டுள்ளது. 
இ்லஙம்கயில் ஒவபவாரு வருைமும் இைம்பெறும் ை்கா ரூத்ராயா -
்கததில், புட்ைெர்ததி ை்கா சைாதியில் மவதது பூஜிதது எடுததுவ்ரப -
ெட்ை ொொவின் ெஞசன்லா்க திருவுருவததுக்கு, ெக்ேர்்களி�ால் ெரி -
பூ்ரை அபினஷ்கம் இைம்பெறும்.   

பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின்   
“ஆராதனா மககாறசவம்”  லண்டனில் சாரல்்ா்டனின் 

நூல் வெளியீடு
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kUe;jhf;fy;fspd;; cw;gj;jp> toq;fy; kw;Wk; 
xOq;FgLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

,yq;if mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk; (SPMC)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
rHtNjr Nghl;b hPjpahd tpiy Nfhuy; - (ICB)

Nfs;tp ,y: SPMC/02/2022 - 2022 [_d; 01Mk; jpfjp KbTWj;jg;gLk;

kUe;jhf;fy; %yg;nghUl;fSf;fhd ngWif
1.  ,yq;if> ,uj;kyhid> fe;jty v];Nll;> NrH. N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> 11Mk; ,yf;fj;jpy; 

mike;Js;s ,yq;if mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; ngWiff; FOtpd; jtprhsH 

mtHfshy; 2022 [_d; 01Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu kUe;jhf;fy; %yg;nghUl;fis toq;Ftjw;fhf  

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

nghUs;
msT   

(KG)

kPs; nrYj;jg;glhj 
Nfs;tpf; fl;lzk;

(,y. &gh)

1 Amoxicillin Trihydrate BP (Compacted)  9,000.00  20,000.00 

2 Ascorbic Acid BP  6,000.00  4,000.00 

3 Atorvastatin Calcium IP  500.00 5,000.00 

4 Benzhexol Hydrochloride BP  100.00  1,000.00 

5 Carbamazepine BP   4,000.00  20,000.00 

6 Clopidogrel Bisulphate USP  2,000.00 8,000.00 

7 Domperidone Maleate BP  500.00 2,500.00 

8 Enalapril Maleate USP  200.00  3,000.00 

9 Frusemide BP  1,500.00 5,000.00 

10 Gabapentin USP  1,000.00  4,000.00 

11 Gliclazide BP 6,000.00 30 ,000.00 

12 Losartan Potassium BP  7,000.00  25,000.00 

13 Metformin Hydrochloride BP  9,000.00  5,000.00 

14 Phenoxymethyl penicillin Potassium (Compacted) BP  2,000.00  6,000.00 

15 Spironolactone USP  250.00 5,000.00 

16 Theophylline Anhydrous USP/BP  500.00  1,000.00 

17 Ammonio methacrylate Copolymer (Type B) USNF  700.00  4,000.00 

18 Calcium Sulphate Dihydrate BP  500.00  500.00 

19 Di Basic Calcium Phosphate (Dihydrate) USP  2,000.00  500.00 

20 Colloidal Silicon Dioxide USP/USNF  540.00  1,000.00 

21 DC Lactose (Lactose Anhydrous USNF/ USP)  6,000.00 3,500.00 

22 Hydroxypropyl Cellulose-L JP  500.00 2,500.00 

23 Lactose Monohydrate BP /USP (200 Mesh)  50,000.00 8,000.00 

24 Magnesium Stearate BP  500.00  500.00 

25 Maize Starch BP  54,000.00 4,000.00 

26 Microcrystalline Cellulose USNF/ BP  12,000.00 2,500.00 

27 Microcrystalline Cellulose USNF/ PH EUR/JP (PH 200 LM)  6,000.00 2,500.00 

28 Povidone K-30 USP/ BP  500.00  500.00 

29 Pre-gelatinized Maize Starch  2,500.00  500.00 

30 Purified Talc BP  5,000.00  500.00 

31 Sodium Starch Glycolate BP/USNF  5,000.00 2,500.00 

32 Stearic Acid BP (Grade 50)  200.00  500.00 

33 Tartaric Acid BP  200.00  500.00 

34 Titanium Dioxide BP  600.00  500.00 

2. KOj; njhFjpnahd;wpy; jahhpf;fg;gl;l Kj;jpiuaplg;gl;l %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpfspyhd 

tpiykDf;fis ntt;Ntwhf ~~jiyth;> ngWiff; FO> ,yq;if mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; 

$l;Lj;jhgdk;> ,y. 11> NrH. N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> fe;jty v];Nll;> ,uj;kyhid ,yq;if|| 

vDk; Kfthpf;Fg; gjpTj; jghy; %yk; mDg;gp itj;jy; Ntz;Lk; my;yJ ,yq;if> ,uj;kyhid> 

fe;jty v];Nll;> NrH. N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> ,y. 11> ,yq;if mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; jiu jsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. 

3. fPo; fhZk; Mtzq;fis xg;gilg;gjd; %yk; 2022 Vg;uy; 20Mk; jpfjp Kjy; 2022 Nk 31Mk; jpfjp tiu 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp kw;Wk; gp.g. 3.00 kzp ,ilNa NkNy $wg;gl;l Kfthpapy; tpiykD 

Mtzq;fisg; ngwyhk;. 

• ,yq;if ,uj;kyhid> fe;jty v];Nll;> NrH. N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> ,y. 11,y; mike;j  

mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; gpujpg; nghJ KfhikahsH - jpl;lkply; kw;Wk; nfhs;tdT 

mth;fSf;F XH vOj;J %y tpz;zg;gj;ij rkHg;gpj;jy;.  

• kPs; nrYj;jg;glhj Nky; $wg;gl;l Nfs;tpf; fl;lzj;ij mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jp $l;Lj;jhgdj;jpd; 

fzf;Fg; gphptpw;F nrYj;jy;. 

4. tpiykDf;fs; 1987Mk; Mz;bd; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jr; rl;lj;jpd; cld;ghLfspdhy; 

epHtfpf;fg;gLtJld; Nfs;tpjhuH rhHgpy; tpiykDjhuH xU Kftiu> cg Kftiu> gpujpepjpia> 

epakpf;fg;gl;ltiu mkHj;Jtjhapd; nghJ xg;ge;jr; rl;lj;jpd; (PCA) 10Mk; gphptpd; gpufhuk; mt;thwhd 

nghJ xg;ge;jj;Jf;fhf jd;idg; gjpT nra;Jnfhs;s Ntz;baJld; Nfs;tpapd; vj;jUzj;jpYk; nfhLf;fy; 

thq;fy;fspd; NghJ nry;YgbahFk; mt;thwhd gjpTj; rhd;wpjio rkHg;gpf;f Ntz;Lk;. 

5. tpiykDf;fs; Vw;fg;gLk; Neuk; Kbtile;jTld; ,uj;kyhid mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdj;jpy; 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtJld; mj;jUzj;jpy; rKfe;ju tpiykDjhuH my;yJ mtuJ mq;fPfhuk; 

toq;fg;gl;l KftHfSf;F mDkjp toq;fg;gLk;. 

6. tpiykD Mtzq;fis mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdj;jpy; ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. 

7. Nkyjpf jfty;fis mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdj;jpy; gpujpg; nghJ KfhikahsH  

jpl;lkply; kw;Wk; ngWiffs; mtHfsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp ,y.: 2623298)

 ~~tpiyf;Nfhuy; jfty;fs;|| njhlHghd tpguq;fis vkJ ,izaj;jsj;jpy; ghHitaplyhk;. 

(www.spmclanka.lk)
 ntspehl;L Kjd;ikahsh;fs; tpiykD Mtzq;fis vkJ ,izajsj;jpypUe;J jutpwf;fk; nra;J 

nfhs;syhk;. (cs;ehl;L Kfth;fshy; gpujpepjpj;Jtk; nra;ag;glhjth;fs;> mj;jifa tpiyf;Nfhuy;fSf;F 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykD Mtzj;jpw;fhd fl;lzq;fis epfuhd I.mnkhpf;f nlhyh; ngWkjp/
ngWkjpfspy; tq;fp tiuthf tpiykD Mtzq;fSld; ,izj;jy; Ntz;Lk;.)

jiyth; - ngWiff; FO>
mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk;>
,y. 11> NrH. N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij>
fe;jty v];Nll;> ,uj;kyhid> ,yq;if.

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

fWth mWtilia ngWjy; kw;Wk; 
nfhs;tdT nra;jy;

`Gf];njd;d/ clGry;yht 
ngUe;Njhl;lf; fk;gdp

`Gf];njd;d kw;Wk; clGry;yht 
ngUe;Njhl;lf; fk;gdpfSf;F nrhe;jkhd 
,uj;jpdGhp> nkhduhfy kw;Wk; 
khj;jis khtl;lq;fspy; mike;Js;s 
Njhl;lq;fspy; jahhpf;fg;gl;l fWth 
kw;Wk; gr;ir fWthit ngWtjw;fhf 
nfhs;tdthsHfisg; gjpT nra;tjw;F 
jPHkhdpf;fg;gl;Ls;sJ.

,Jgw;wp MHtk; fhl;LtPHfshapd; 
fPo;f;fhZk; tpguq;fSldhd tpz;zg;gj;ij 
Nk 01k; jpfjpf;F Kd;dH kpd; mQ;ry; 
%yk; kosalakum@brownplanta  ons.com 
my;yJ fPo;f;fhZk; Kfthpf;F mDg;GkhW 
Nfl;Lf; nfhs;fpNwhk;.

ngaH Kfthp milahs 
ml;il 
,yf;fk;

njhiyNgrp 
,yf;fk;

kpd; 
mQ;ry;

jahhpf;fg; 
gl;l fWth/ 
mWtilia 

ngwy;

epiwNtw;W gzpg;ghsH
`Gf];njd;d/ clGry;yht 
ngUe;Njhl;lf; fk;gdp>
,y. 95/A> ek;gghd> ,q;fphpa.

njq;F mWtilia 
nfhs;tdT nra;jy;

altj;j Njhl;lk; 

clGry;yht ngUe;Njhl;lf; fk;gdp

altj;j Njhl;lj;jpd; khjhe;jk; 75>000 
Njq;fha;fSf;F fpl;ba mstpyhd 
njq;F mWtilia nfhs;tdT 
nra;tjw;fhf nfhs;tdthsHfis 
gjpT nra;tjw;F jPHkhdpf;fg;gl;Ls;sJ.
,J rk;ge;jkhf MHtk; 
fhl;LtPHfshapd;> ngaH> Kfthp> 
milahs ml;il ,yf;fk;> 
njhiyNgr p ,yf ;fj ;Jld; 
tpz;zg;gq;fis kpd;dQ;ry; %yk; 
Kosalakum@brownsplantations.com 
my;yJ fPo;f;fhZk; Kfthpf;F Nk 
khjk; 01k; jpfjpf;F Kd;G mDg;GkhW 
Nfl;Lf;nfhs;fpNwhk;. 

epiwNtw;W gzpg;ghsH> 
clGry;yht ngUe;Njhl;lf; fk;gdp
,y. 95A> ek;gghd> 
,q;fphpa. 

,yq;if Nrkpg;G tq;fpapd; fhzpfs; kw;Wk; Mjdq;fspd; Vytpw;gid

tpiykDtpw;fhd miog;G
Bid No. 2022/04/01

fPNo tpghpf;fg;gl;lthW fhzpfs;/ Mjdq;fspd; Vytpw;gidf;fhf ,yq;if Nrkpg;G tq;fpapd; mfw;wy; FOj;; jiyth; 

~Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis| ,j;jhy; NfhUfpd;whh;. 2022.05.17 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F 

Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; nfhOk;G-07> Nthl; gpNs];> 265 Mk; ,yf;fj;jpyike;Js;s 

jiyik mYtyf jiukhbapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ fz;b>nfhl;Lnfhly;y 

tPjpa> 88 Mk; ,yf;fj;jpYs;s Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; fpisapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

nfhOk;G-07> Nthl; gpNs];> 265 Mk; ,yf;fj;jpYs;s jiyik mYtyf fl;blj;jpy; 2022.05.17 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 

kzpf;F tpiykDf;fs; gfpuq;fkhf jpwf;fg;gLk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fis jpwf;Fk;  

epfo;;tpy; tpiykDjhuh;; my;yJ mth;;fsps; mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjpfs; rKfkspf;fyhk;. 

fhzpfs; / Mjdq;fspd; tpguk;:

,y. miktplk; Mjdj;jpd; ngah; tp];jPuzk; tpsf;fk;

01. 45B, fe;Njtj;j ghij> ENfnfhl fe;Njtj;j fhzp 7.1 Ng. ntw;Wf; fhzp

02. 280/012A, = tpf;uk ,uh[rpq;` 

ghij> Fuz> ePh;nfhOk;G
Fuz fhzp 38.7 Ng. ntw;Wf; fhzp

03. tp];lhpd; ghij> ePh;nfhOk;G ~~ngytj;j||> fk;Gt fpuhkk; 87.75 Ng. ntw;Wf; fhzp

04. klhfk tPjp> mk;gpl;ba ~~N`d`_q;nfhl> nyhl; ,y. 1 60.89 Ng. ntw;Wf; fhzp

05. jh;kuh[h khtj;ij> fz;b ~~j fz;b ,d;l];upay; v];Nll;|| 

,d; gphpj;njLg;G - ~~gl;bafy 

v];Nll;|| vd Kd;G miof;fg;gl;lJ.

25.38 Ng. ntw;Wf; fhzp

06. kl;lnfhl;Lt fpuhkk;> NjhLtht>                             

k`hntt
~~jpytpytj;j|| nyhl; V

37V 3 Mh; 

4Ng

,why; FQ;R 

nghhpf;Fk; ePh; 

jhq;fpfSldhd 

njd;dq; fhzp

2022.04.25 Mk; jpfjpapypUe;J Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; tq;fpapdhy; 

cWjpg;gLj;jg;gl;l kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 2000 &ghtpw;fhd tq;fp gztuTj;Jz;il rkh;g;gpj;J> nfhOk;G-07> 

Nthl; gpNs];> 265 Mk; ,yf;fj;jpYs;s jiyik mYtyf epUthfj;jpw;fhd jiythplkpUe;J tpiykD 

gbtq;fisAk; fhzpfspd; Mjdq;fis ghh;itapLtjw;fhd mDkjpg;gj;jpuj;ijAk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

2022.04.25 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.05.17 Mk; jpfjpf;Fkpilapy; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; fhzpfis 

ghh;itaplyhk;.   Nkyjpf jftiy 0701 819 219 vd;w ,yfj;jpD}lhf  mwtPLfs; jpizf;fsj;jpypUe;J ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. 

jiyth; - mfw;wy; FO> 

,yq;if Nrkpg;G tq;fp>

,y. 265> Nthl; gpNs];> nfhOk;G-07. 

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR
tptrhaj;Jiw etPdkakhf;;fy; nraw;wpl;lk; - fkj;njhopy; mikr;R  

IDA Credit No.: 5873 LK

ngWif mwptpj;jy;
Supply and Delivery  of Tissue  Culture Banana Plants (Cavandish), Chili Seeds 

(MICH-HY-1 HIBRID) and Fruit covering Bags (Guava, Mango and Banana) for 
Northern, Eastern, Central & Uva Provinces. 

1.  fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l (ASMP MFnrytpw;fhf) 58.63 
kpy;ypad; mInlh ,w;F epfuhd njhifia gy;NtW ehzaq;fspy; rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J 
(IDA)  flndhd;iw ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ ngw;Ws;sJld; ,f;fld; ngWiffspd; 
gFjpnahd;iw Tissue Culture Banana Plants (Cavandish), Chili Seeds (MICH-HY-1 HIBRID) and Fruit 
Covering Bags (Guava, Mango & Banana) Mfpatw;iw tlf;F> fpof;F> kj;jp kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F 
toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jYf;fhf nrytpl cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

2.  Tissue Culture Banana Plants (Cavandish), Chili Seeds (MICH-HY-1 HIBRID) and Fruit Covering Bags (Guava, 
Mango & Banana) Mfpatw;iw tlf;F> fpof;F> kj;jp kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F toq;fy; kw;Wk; 
xg;gilj;jYf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J fkj;njhopy; mikr;rpd; 
tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l> nraw;wpl;l ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l 
tpiykDf;fis ,g;NghJ miof;fpd;whh;. 

tpsf;fk; xg;ge;j ,yf;fk; msT

tpiykDg; 
gpizapd; 
ngWkjp 
(&ghtpy;)

kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk; 
(&ghtpy;)

Supply & Delivery of Tissue  culture Banana 
Plants (Cavandish) for Batticaloa District.

LK-MOA-PMU-
283045-GO-RFB

175>000 
vz;zpf;iffs;

210>000.00 5>000.00

tlf;F> fpof;F> kj;jp kw;Wk; Cth 
khfhzq;fSf;F kpsfha; tpijfis 
toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jy;

LK-MOA-PMU-
283021-GO-RFB

109.5 fp.fp. 160>000.00 2>500.00

kj;jpa khfhzj;jpw;F nfha;ah kw;Wk;;;;;; 
khk;goq;fis %Lk; igfis toq;fy; 
kw;Wk; xg;gilj;jy;

LK-MOA-PMU-
283058-GO-RFB 

3>000>000 
vz;zpf;iffs;

540>000.00 10>000.00

fpof;F khfhzj;jpw;F thiog;goq;fis 
%Lk; igfis toq;fy; kw;Wk; 
xg;gilj;jy;.

LK-MOA-PMU-
283056-GO-RFB

200>000 
vz;zpf;iffs;

170>000.00 5>000.00

3.  cyf tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; %yk; tpiykDf;Nfhuy; 
elhj;jg;gLk;. 

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy 2022.04.26 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.05.17 
Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2 kzp tiuAk; 0777419521 vd;w 
njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf tptrha mikr;R> tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l ngWif 
jpizf;fsj;jpypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

5.  kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd 
tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 
KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. nraw;wpl;lj;jpd; 
epjp KfhikahsUf;F nuhf;fg; gzj;jpy; gzf;nfhLg;gdT Kiwik ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

6.  2022.05.17 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpapy; tpiykDf;fs; 
xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; tpiykDf;Nfhuy; mDkjpf;fg;glkhl;lhJ. jhkjkhd 
tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. 2022.05.17 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F fPNoAs;s Kfthpapy; 
Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

7.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpnad rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
%yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpahdJ jdpj;jdpahf mlf;fg;gl;L KiwNa ~%yg;gpujp| kw;Wk; ~efy;gpujp| 
vd milahskplg;gl;L Kj;jpiuaplg;gly; Ntz;Lk;. ,e;j ,U jghYiwfSk; jdpnahU jghYiwapy; 
mlf;fg;gl;L xg;ge;j ,yf;fkhd “Supply and Delivery of Tissue Culture Banana Plants (Cavandish), Chili 
Seeds (MICH-HY-1 HIBRID) and Fruit Covering Bags (Guava, Mango & Banana) for Northern, Eastern, 
Central & Uva Provinces” vd;w nrhw;fs; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.  

8. NkNy FwpaPL nra;ag;gl;Ls;s KfthpahdJ gpd;tUkhW:

  jiyth;>
  nraw;wpl;l ngWiff; FO>
  tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;>
  ,y. 123/2, gd;dpg;gpl;ba ghij> gj;juKy;y.

  njhiyNgrp: 011-2696086 my;yJ 0777419521
  jpfjp: 24.04.2022.
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பி. தனுசாலனி,  
தரம் 11A, ப/ இதல்கஸ்ஹின்ன தமிழ் வித்தியாலயம்,  
ஹப்புத்தளை.

குறளமுதம் : குறளமுதம் :  

ததாடர்பு்களுக்கு  :  0112429294   
மின்னஞசல  :  editor.vm@lakehouse.lk   

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 04குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 8

அல்்பட்்ராஸ் ்பறமை-
கள் மிகத் திறனுடன் 
காற்்றாடட ்ைறு்பா -
டுகமைப ்பயன்்படுத்தி 
வைகு வ�ாமைவு ்பறக்க 
ைல்ைமை. இமை நீரில் 
ைாழும் கணைாய் (squid) 
மீன குறில் (krill) மு�லிய-
ைற்மற உணைாக உட-
வகாள்கின்றன. அல்்பட-
்்ராஸ் ்பறமைகள் கடல் 
்பகுதியில் காணப்படும் 
சிறு தீவுகளில் வ்பருங் -
கூடடைாக ைாழ்கின் -
றன. அல்்பட்்ராஸ் ்பறமைகை இமணயாக 
அ�ன் ைாழ்்ாள் முழுைதும்  இமண பிரியா-

ைல்    ைாழ்கின்றன. இனபவ்பருக் -
கக் காைங்களில் ஒரு முமறக்கு 
ஒரு முடமட�ான் இடுகின்றன. 
அல்்பட்்ராஸ் வ�ன்முமனப 
வ்பருங்கடலிலும் ைட ்பசுபிக் 
வ்பருங்கடலிலும் காணப்படும் 
கடற் ்பறமையினைாகும். இமை 
வ்பரும்்பாலும் வைண்ணிறக் 
கழுத்தும் வ்பரிய அைகும் மிகப-
வ்பரிய இறக்மக விரிப்பைவும் 
வகாண்டமை.  

ஆ. அன்னாஜன,  
தரம் 09, ன�ார்வூட் தமிழ் ம்கா 

வித்தியாலயம்,  
ன�ார்வூட்.

அச்சு இயந்திரம் ்கண்டுபிடித்த

பி. விதுர்்ஷனி,  
தரம் 07, 
ப/ இதல்கஸ்ஹின்ன தமிழ் வித்தியாலயம்,  
ஹப்புத்தளை.  

வி. திவா்கர்,  
தரம் 07, ப/இதல்கஸ்ஹின்ன தமிழ் வித்தியாலயம்,  
ஹப்புத்தளை.  

A. பவித்ரா,   
தரம் 10, ப/இதல்கஹின்ன தமிழ் வித்தியாலயம்,  
ஹப்புத்தளை

ஆள்விள்னயும் ஆன்ற அறிவும் எ்னஇரண்டின   
நீள்விள்னயால நீளும் குடி.    

தெளிவுரை :  
முயற்சி, நிரைநெ அறிவு என்று த�ொல்லப்படும் இைண்-

டிரையும் உரைய இரைவிைொெ த�ய்லொல ஒருவனுரைய 
குடி உயர்நது விளங்கும்.   

இடமிருந்து வலம்   
01. ்காளை  03. இஞசி  06. வறுளம 12. சுப 
14. அ்கராதி  21. மலலிள்க  

னமலிருந்து கீழ்   
02. வளை  03. இளம  05. சிறபம்  07. ்கனறு 
10. தாதி  15. ராதா  17. அணில

விளட்கள்
குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 07

இடமிருந்து வலம்   
(01)  ஆலமரத்தின அ்கன்ற கிளை்களைத் தாங்குகின்ற 

னவர்்கள் இப்தபயர் தபறும்.   
(04) திரவப் பதார்த்தங்்களின சிறு தசாட்டு இது.   
(08)  உயிரி்னங்்களின ்கலங்்களுக்குள், அணுவுக்குள் மாத்-

திரமனறி முட்ளடக்குள் இருப்பதறகும் இதுதான தபயர் 
(தளலகீழா்ன தசால)  

(10)  ்கலவியி்னாலும், தி்றளமயி்னாலும் மறறும் மக்்களின 
ஆதரவி்னாலும் ஒரு மனிதனுக்கு தா்னா்கனவ வந்து 
னசர்ந்துவிடுவது இது. மனிதன தா்னா்க வலிந்து தசனறு 
இதள்னத் னதடிக்த்காள்ை முறபடலா்காது.   

(15)  அக்்காலத்தில ஒவதவாருவரது வீட்டிலும் இந்த ்கருங்்கல 
உப்கரணத்ளதக் ்காணமுடியும். தானியங்்கள், னதங்்காய் 
னபான்றவறள்ற சளமயலுக்்கா்க அளரத்துக் த்காள்வ-
தறகு பயனபடுத்தப்பட்ட ்கருங்்கல உப்கரணம். இனறு 
அருகிச் தசலகி்றது.   

(21)  தபரும்பாலும் ்கடற்களரனயாரங்்களில வைருகின்ற 
தாவரம். மிண்டி னவர்்கள் த்காண்டது.   

(23)  எரிவாயு, மண்தணண்தணய் னபான்றவறறுக்குப் 
பதிலா்க பயனபடுத்தக்கூடிய இயறள்க எரிதபாருள்.  

னமலிருந்து கீழ்   
(01)  நிளலக்்கண்ணாடி முனபா்க நீங்்கள் நின்றால அக்்கண்-

ணாடிக்குள் ததரிகின்ற உங்்கள் னதாற்றம் இது.  
(03)  தாவரங்்களில தபரும்பாலா்னவறறின இ்னப்தபருக்-

்கத்துக்்கா்ன உறுப்பு இது. தளரதயங்கும் இளவ ஆங்-
்காங்ன்க வீழ்ந்து புதிய தாவரங்்கைா்க முளைத்ததழுகின-
்ற்ன. (தளலகீழா்ன தசால)  

(04)  புவியின வடக்கு, ததறகு முள்னவு்களை இவவாறு குறிப்-
பிடுவர்.   

(05)  கூளரனயாடு, சளமயல மட்பாண்ட பாத்திரங்்கள், தசங்்கல 
னபான்றவறள்றத் தயாரிப்பதற்கா்ன மூலப்தபாருள். 
(தளலகீழா்ன தசால)  

(15)  நீர்வீழ்ச்சியி்னால வீழ்ந்து, பாய்ந்னதாடும் சிறு�திளய 
இவவாறு குறிப்பிடலாம்.   

(17)  உணவுக்கு சுளவயூட்டியா்க (உள்றப்பு) னசர்க்்கப்படுவது. 
ஆ்னால மிை்காய் அலல. த்காடிவள்கத் தாவரத்திலி-
ருந்து விளைவது இது.   

(18)  உள்ைத்தில பயந்த சுபாவம் உள்ை ஒருவளர இவவாறு-
தான குறிப்பிடுவர். 

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 08
சிறுவர் உலகம்   
தினகரன் வாரமஞ்சரி  

த.பெ.இல : 834 பகாழும்பு.  

முதலாம் பரிசு  
ச. சஞஜ்னா,  
தரம் 12 (்களல),  
மட்/விஷ்ணு ம்கா வித்தியாலயம்,  
வந்தாறுமூளல.  

இரண்டாம் பரிசு  
தமீம் சாபில அப்துலலா,  
தரம் 10, அக்/அலமு்னவவ்றா ்கனிஷ்ட ்கலலூரி,  
அக்்களரப்பறறு 04.  

மூன்றாம் பரிசு  
்க. வின்னாபா,  
தரம் 06, ்கமு/்கார்னமல பறறிமா னத.பா.,  
69/C, வட்ளட விதாள்ன வீதி, ்கலமுள்ன 02.  

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல: 06 
பரிசு பபறுவ�ோர்  

போரோட்டு பபறுவ�ோர் 
1. த. ்காயத்ரி,  
தரம் 12, பது/சரஸ்வதி மத்திய ்கலலூரி,  
அமுனுனதாவ,  மடுலசிம.  
2. �ா. அம்சாயினி,  
தரம் 12 பி,  தி/�சண்மு்கா வித்தியாலயம்,  
திருன்காணமளல.   
3. எஸ். சவிலக் ்ஷ்னா,  
தரம் 10 A, பது/தமிழ் ம்களிர் ம்கா வித்தியாலயம்,  
பதுளை.  
4. ஆர். இமாம் சப்்னம்,  
தரம் 08, அக்.அல முனீ்றா தபண் உயர்தர பாடசாளல,  
அட்டாளைச்னசள்ன.   
5. ச. ்கபிதூரி்கா,  
தரம் 08, மட்/வினசன னதசிய பாடசாளல,  
பூம்பு்கார், மட்டக்்கைப்பு. 
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உலகில ன்காடிக்்கணக்்கா்ன புத்த்கங்்கள் தவளி-
யிடப்படுகின்ற்ன. அச்சிடும் முள்ற ்கண்டுபி-
டிக்்கப்பட்ட பினதான, ்கலவியில மாதபரும் 

புரட்சி ஏறபட்டது. ்காகித தயாரிப்பு முள்ற, 1,000 ஆண் -
டு்களுக்கு முன, சீ்னாவில ஏறபட்டது. எனினும் அச்சு-
முள்ற, 14ம் நுாற்றாண்டின துவக்்கத்தில உருவாகியது.  

ஆதிமனிதர்்கள், ்கலலிலும், ஓளலச்சுவடியிலும், பின 
தசப்னபடு்களிலும் எழுதி்னர். எழுத்துக்்கள் எழுத துவங்கி, 
பல ஆண்டு்களுக்கு பின, சிலர் அச்தசழுத்துக்்களை, தயா-
ரிக்்க முயன்றாலும், முழுளமயா்ன, சுலபமா்ன அச்தசழுத்-
துக்்களை உருவாக்கிய தபருளம, னஜாஹன்னஸ் குட்டன-
பர்க்ள்க சாரும்.  

இவர், தஜர்மனியில, தமயினஸ் என்ற ஊரில, 1398ல 

தபாறத்காலலர் பிரிலீனலடன, எலசுளவரிச் தம்பதிய-
ரின ம்க்னாய் பி்றந்தார். அரசுக்கு �ாணயங்்கள் தசய்து 
த்காடுக்கும் பணியில, இவரது குடும்பம் ஈடுபட்டு வந்தது. 
இது தவிர, இவரது தந்ளத துணி வியாபாரமும் தசய்து, 
தபரும் தசலவந்தராய் இருந்தார். பள்ளிப் படிப்ளப உள்-
ளூரிலும், உயர்படிப்ளப, எப்பர்ட் பல்களலக்்கழ்கத்திலும் 
முடித்தார் குட்டனபர்க். தன ததாழிலினலனய ம்கள்ன 
ஈடுபடுத்த விரும்பி்னார் தந்ளத. எனினும், குட்டனபர்க்-
குக்கு அச்தசழுத்துக்்களை உருவாக்குவதினலனய ்கவ்னம் 
தசன்றது.  கி.பி. 868ல சீ்னாவில, புத்த்கம் தவளியிட்டி-
ருந்த்னர். ஆ்னால, அளத உருவாக்்க அதி்கமா்க சிரமப்-
பட்டிருந்த்னர். ்களிமண்ணில எழுத்துக்்களை உருவாக்கி, 
அதில ளமளய தடவி, ்காகிதத்தில அச்சிட்டவுடன, மண் 
எழுத்துக்்கள் �சுங்கிவிடும்.  

குட்டனபர்க், முதலில ரப்பரில எழுத்துக்்களை தசய்து, 
ஒரு மரப்பலள்கயில அளத ஒட்டளவத்து, உருளை 
னபான்ற ஒனள்ற உருவாக்கி, அதில பலள்களய ளவத்து, 
்காகிதத்தில சுழலமுள்றயில அச்சிட்டார். ஆ்னால, அது 
சரியா்க வரவிலளல.  

இது ஒருமுள்ற மட்டுனம பதிக்்க வந்தது. ஒனர அச்சில, 
பல பக்்கங்்கள் என்ற முள்றயில அச்தசழுத்துக்்களை உரு-
வாக்்க முள்னந்தார்.  

பின, பலள்கக்கு பதில உனலா்கத்ளத பயனபடுத்த 
நிள்னத்தார். இதறகு அவரது குலத்ததாழில பயனபட்டது. 
�ாணயத்ளத உருவாக்குவதறகு உனலா்க அச்சு பயன-
படுத்தியது, இப்னபாது அவருக்கு பயனபட்டது. திடீதர்ன 
குடும்பத்தில வறுளம சூழ்ந்தது. அச்சுக் ்கருவிளய தயா-
ரிக்கும் அவரது முயறசிக்கு தளட விழுந்தது.  

எழுத்துக்்களை உனலா்கத்தில உரு-
வாக்கி, ஒரு உருளையில அளத 
பதித்து, னமலிருந்து அழுத்துவளத 
னபால தசய்தால, அச்சு �ன்றா்க 
விழும், அதி்கமா்ன பிரதி்களும் எடுக்்க-
லாம் எனறு முடிவு தசய்தார். ஆ்னால, 
அதறகு நிள்றய பணம் னதளவப்பட்-
டது.  

அவரது ததாழில ஆர்வத்ளத ்கண்ட, 
னஜாஹனீச் பரீஸ்ட் என்ற தசலவந்தர் 
அவருக்கு உதவி தசய்தார். மி்கவும் 
மகிழ்ச்சியளடந்த குட்டனபர்க், அச்சு 
கூடத்ளத உருவாக்கி்னார். இயங்கும் 

எழுத்து உருக்்களை 
உருவாக்கி்னார். அந்த 
அச்சுக் கூடத்தின 
மூலம், முதனமுத-
லில, 1450ல தஜர்மா-
னிய ்கவிளத ஒனள்ற அச்சடித்தார்.  

பின, அந்த அச்சுக்்களை �வீ்ன 
முள்றயில எந்தவித சிரமமும் இனறி, 
ஒவதவாரு பக்்கமும் அச்சு விழும்படி, 
�்கர்த்தும் ததாழில நுட்பத்துடன இளணத்-
தார். 1455ல உலகின முதல அச்சு புத்-
த்கம் உருவா்னது. இலத்தீன தமாழியில, 
இரு பா்கங்்கைா்க 300 பக்்க ளபபிள் அச்-
சிடப்பட்டது. புத்த்க புரட்சி ஏறபட்டது.  

ஆ்னால, துரதிர்ஷ்டவசமா்க அச்சிட்ட, 
180 பிரதி்களும், முள்றயா்க விற்கப்ப-
டவிலளல. இத்னால பணம் த்காடுத்து 
உதவிய பரீஸ்ட், குட்டனபர்க்கிடம் ்கடள்ன 

திருப்பி ன்கட்டார். ்கடள்ன திருப்பி த்காடுக்்க முடியாததால, 
பரீஸ்ட் நீதிமன்றம் தசன்றார்.  ளபபிள் பிரதி்கள் மறறும் 
அச்சுக்கூடத்ளத ்கடனுக்கு ஈடா்க ள்கப்பறறி்னார் பரீஸ்ட். 
ள்கயில பணம் இலலாமல, சிறிது ்காலம் னவறு சில 
ததாழில்களை தசய்து வந்தார் குட்டனபர்க். பின, மறுப-
டியும் சிறிய அச்சுக் கூடம் ஒனள்ற நிறுவி சிறு சிறு பிர-
சுரங்்களை அச்சிட்டு த்காடுத்தார். இனறு, பலலாயிரக் 
்கணக்்கா்ன புத்த்கங்்கள் அச்சிடப்படுகின்ற்ன.  

சிறுவர் முதல தபரியவர் வளர, படித்து அறிளவ 
வைர்க்கின்றாம். ்கலவி, பத்திரிள்க, விைம்பரம், னபான்ற 
துள்ற்களில அதி�வீ்ன அச்சு இயந்திரங்்கள் வந்துவிட்-
ட்ன. மணிக்கு, லட்சக்்கணக்்கா்ன பிரதி்களை அச்சிடும் 
இயந்திரங்்கள் ன்கானலாச்சுகின்ற்ன.  

ஆ்னால இத்ததாழிளல உருவாக்கிய குட்டனபர்க், 
வறுளமயால, பிப்., 3, 1468ல, தன, 70ம் வயதில 
மரணம் அளடந்தார்.  

்கணினி, ஸ்மார்ட் னபான, இளணயதைம் எ்ன மாற -
்றங்்கள் வந்தாலும், அச்சிட்ட புத்த்கங்்களை படிப்ப -
ளதனய மக்்கள் விரும்புகின்ற்னர்.  குட்டனபர்க் அச்சிட்ட, 
உலகின முதல ளபபிளில, ௨௨ பிரதி்களை, தஜர்மானி-
யர் இனறும் பாது்காத்து வருகின்ற்னர்.  

உலகில அறிவு புரட்சிக்கு வித்திட்ட, னஜாஹன்னஸ் 
குட்டனபர்க்ள்க னபாறறுனவாம்...!  

குட்டீஸ், இனி நீங்்க புத்த்கம் வாசிக்கும் னபாது குட் -
டனபர்க்ள்கயும் ம்றந்து விடாதீர்்கள்!  

வின்னா மதிவதனி,  
லுனு்களல.    

வேோஹன்னஸ் குட்்டனபர்க்  

எங்கள் வீடடு பூமன  
எலிமயப பிடிக்கும் பூமன  
்பங்கம் இல்ைா பூமன  
்பாமை விரும்பும் பூமன  
  
்பதுங்கிப ்பாயும் பூமன  
்பாசமிகுந� பூமன  
கம�கள் ்பைதும் ்்பசும்  
கண்மண வகாண்ட பூமன  
  
்பநம� வி்ரடடி ஓடும்  
்பைவி�ைாய் ஆடும்  
விநம� ்பை புரிநது  
வியக்க மைக்கும் பூமன  
  
ைாமை தூக்கி ஆடடும்   
ைருடி உணவு ்கடகும்  

           காமை கத்தி எழுபபும்  
கண்மண உருடடி ்பார்க்கும்  
  
வசல்ைப பி்ராணி பூமன  
சிறுத்ம� ்்பான்ற பூமன  
்பள்ளி வசல்லும் ்்பாது  
பின்்ன ைரும் பூமன  
  
�னது காைால் முகத்ம�  
�டவிப ்பார்க்கும் பூமன  
எனது ைடியில் உறங்கும்   
எங்கள் வீடடுப பூமன!  

 ்கபில்கன,  
லுனு்களல.

பூனை  

அல்பட்ரோஸ் ்பறவைகள் (Albetross)  

அமனத்து ்டபுக்கு பின்னாலும் ஒரு சுய்ைம் 
இருக்கிறது. சுய்ைங்கள் இல்ைா� ்டபு இல்மை. 
இது ஒரு மிகவும் கசப்பான உண்மை.

வ்பாருள்:   
்டபு என்்பது ைனி� ைாழ்வின் அற்பு�ங்களில் 

இருக்கும் மிகச்சிறந� அற்பு�ைாகும். எங்்கா 
பிறந� ஒருைர் ்ைக்காக கண்ணீர் விடுைதும், 
கஷடங்களில் உ�வுைதும் ்டபில் ைடடு்ை 
சாத்தியம். ஆனால் சுய்ைம் என்்பது ைனி�ர்கள் 
உடன்பிறந� குணைாகும். என்ை அது எந்ா -
ளும் அது ைனி�மன விடடு பிரியாது. ்டபிற்கும் 
இது வ்பாருநதும். இம� ஏற்றுக்வகாள்ை முடியா -
�ைர்கள் �ங்கமை �ாங்க்ை ஏைாற்றிக்வகாள்கி -
றார்கள்.  

சிங்கத்திடம் இருநது ைனி�ன் கற்றுக்வகாள்ை 
்ைண்டியது யாவ�னில் எம� வசய்�ாலும் 
அ�மன �ன் முழுைனதுடனும், கடுமையான 
முயற்சியுடனும் வசய்ய்ைண்டும். 

வ்பாருள்:   
சிங்கம் ஒரு இம்ரமய குறிமைத்துவிட-

டால் அ�மன ்ைடமடயாடும் ைம்ர 
அ�ன் கைனம் ்ைறு எங்கும் திமச -
ைாறாது. இம்ரமய ்ைடமடயாட 
சிங்கம் எந� எல்மைக்கும் வசல்லும். 
அ்�்்பாை ைனி�னும் �ன் குறிக் -
்காமை அமடயும் ைம்ர திமசைாறா -
ைல் கடினைான முயற்சியுடன் �ன் 
இைடசியத்ம� அமடய ்ைண்டும்.   

ப�ொனபமொழியும் அதன விளக்கமும்

எஸ். கீர்த்திவேஷ் ,

இவ்ோர 
மழலல

சரண்சிங் - தனு்ஷா ,
  நுவதரலியா வீதி, வகு்கபிட்டிய, 

புசலலாவ. 

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY APRIL 24, 2022
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பெர்மிங்காம் பெகாதுநலவகாய விளையகாட்டு பெகாட்டி

15 விளையாட்டுக்களில் 
இருந்து வீரர்கள் தயார

சுபகிருது சித்திம்ர வருடபபிறபமப முன்னிட்டும், 
காம்ரதீவு விமையாட்டுக் கழகத்தின் 39வது ஆண்டு 
நிமறமவ முன்னிட்டும் காம்ரதீவு விமையாட்டுக் கழ-
கமும் விபுலானந்ா சனசமூக நிமலயமும், காம்ரதீவு 
பி்ரத்ச சசயலகம் ைற்றும் சமூர்த்தி அபிவிருத்தி திமைக்-
கைத்தின் இமை அனுச்ரமையுடன் விபுலானந்ர் மை்ா-
னத்தில் நடாத்திய 24வது ைாசபரும் கலாசா்ர விமையாட்டு 
விழா இடம்சபற்றது. இநநிகழ்வில் அம்பாமற ைாவட்ட 
தைலதிக அ்ரசாஙக அதிபர் வி. செகதீசன், காம்ரதீவு 
பி்ரத்ச சசயலாைர் எஸ். செக்ராென், காம்ரதீவு பி்ரத்ச 
சமப ்விசாைர் தக. செயசிறில் உட்பட உய்ரதிகாரிகள், 
முக்கியஸ்்ர்கள் பலரும் கலநது சகாண்டனர்.

அட்டாமைசதசமன ைத்திய நிருபர்

அட்டாமைசதசமன தசாபர் விமையாட்டுக் 
கழகத்தின் வருடாந் பா்ரட்டு விழா     ைற்றும் 
தநான்பு துறக்கும் இப்ார் நிகழ்வுகள் அட்டா-
மைசதசமன சபாது விமையாட்டு மை்ான 
பாத்திருபபு ைண்டபத்தில் இடம்சபற்றன.    
அட்டாமைசதசமன தசாபர் விமையாட்டுக் 
கழகத் ்மலவவர் என்.எம்.நிஸார் ்மலமை-
யில் நமடசபற்ற நிகழ்வில் ப்வி உயர்வு-
சபற்ற கழக நிர்வாகிகள், பல்கமலக்கழகத்-
திற்கு ச்ரிவு சசயயபபட்ட கழக வீ்ரர்கள் 
ைற்றும்    அட்டாமைசதசமன 
பி்ரத்ச சசயலக கழகஙகளுக்-
கிமடயிலான விமையாட்டு 
விழாவில் பஙகுபற்றி கழகத்-
திற்கு சபருமை தசர்த்் வீ்ரர்-
கள் ஆகிதயார் விருது ைற்றும்      
ப்க்கம் வழஙகி பா்ராட்டி 
சகௌ்ரவிக்கபபட்டனர்.

அட்டாமைசதசமன பி்ர-
த்சைட்ட விமையாட்டு 
விழாவில் பஙகுபற்றிய 
அட்டாமைசதசமன தசாபர் 

விமையாட்டுக் கழகம் 06 
்ஙகம், 03 சவள்ளி, 01 
சவண்கலப     ப்க்கஙகமைப 
சபற்று மு்ன்மை நிமலமயப 
சபற்றுக் சகாண்டமை குறிப-
பிடத்்க்கது.    இநநிகழ்வுக-
ளில் விமையாட்டு உத்திதயா-
கத்்ர்கள், கழக நிர்வாகிகள், 
சித்ரஷட, கனிஷட விமை-
யாட்டு வீ்ரர்கள் என அதிகைா-
தனார் கலநது சிறபபித்்னர்.

எதிர்வரும் ெூமல ைா்ம் இங-
கிலாநதின் சபர்மிங்ாமில் 
நமடசபறவுள்ை சபாதுநலவாய 
விமையாட்டுப தபாட்டிகளில் 
இலஙமக 15 விமையாட்டுக்க -
மைப பி்ரதிநிதித்துவபபடுத்தும் 
என எதிர்பார்க்கபபடுகிறது. 
இதில் 7 தபர் ஏற்கனதவ தந்ரடி -
யாக ்குதி சபற்றுள்ைனர்.

இந் 7 விமையாட்டுகளும் 
ைற்ற 8 விமையாட்டுகளும் இந் 
ஆண்டு சபாதுநலவாய விமை -
யாட்டுப தபாட்டிகளுக்காக 
இலஙமகயால் ் யார் சசயயபபட்-
டுள்ைதுடன், அவுஸ்தித்ரலியா -
வின் தகால்ட் தகாஸ்டில் கடந் 
சபாதுநலவாய விமையாட்டுப 
தபாட்டிகமை விட 3 கூடு்ல் 
விமையாட்டுக்கமைப பி்ரதிநி-
தித்துவபபடுத்தும்.பளு தூக்கு்ல் 
ஆண்கள் ைற்றும் சபண்கள், கூமடப -
பநது, கடற்கம்ர மகபபநது ஆண்கள் 
ைற்றும் சபண்கள், ரி 20 சபண்கள் 
கிரிக்சகட், ்ரக்பி சசவன்ஸ் ஆண்கள் 
ைற்றும் சபண்கள், தடபிள் சடன்னிஸ் 
ைற்றும் ப்ரா ்டகைம் ஆகியமவ இலங-
மகயில் இருநது ஏற்கனதவ தந்ரடியாக 
்குதி சபற்ற விமையாட்டுகைாகும்.
தைலும், இந் ஆண்டு சபாதுநலவாய 
விமையாட்டுப தபாட்டிகளில் ்டக-
ைம், நீசசல், பூபபநது, குத்துசசண்மட, 
ெூதடா, ஸ்குவாஷ ைற்றும் ைல்யுத்்ம் 
தபான்றவற்றில் இலஙமகமய பி்ரதி-
நிதித்துவபபடுத்தும் வாயபபு இலங-
மகக்கு கிமடக்கும்.

ஆண்கள் ைற்றும் சபண்கள் பளுதூக்-
கு்ல் அணிகளில் ஆறு ஆண்கள் ைற்றும் 
ஐநது சபண்கள் ்குதி சபறுகின்றனர், 
அத் தந்ரத்தில் கூமடபபநது அணியில் 

மூன்று வீ்ரர்கள் உள்ைனர். கடற்கம்ர 
க்ரபநது ஆடவர் அணி ஆடவர் அணிக்-
கும், ைகளிர் அணி சபண்கள் க்ரபபநது 
அணிக்கும் ்குதி சபற்றன. இலஙமக 
இருபதுக்கு 20 ைகளிர் கிரிக்சகட் 
அணியில் இருநது 15 வீ்ராஙகமனக-
ளும், ஆண்கள் ைற்றும் சபண்கள் ்ரக்பி 
சசவன்ஸ் அணிகளிலிருநது ்லா 12 
வீ்ராஙகமனகளும், தடபிள் சடன்னிஸ் 
ைற்றும் ப்ரா ்டகை வீ்ரர்களில் இருநது 
்லா ஒரு வீ்ரரும்  ்குதி சபற்றுள்ைனர்.
எவவாறாயினும், நாட்டில் நிலவும் நிதி 
நிமலமைமய கருத்திற்சகாண்டு, ப்க்-
கஙகமை சவல்லும் ்ருவாயில் உள்ை-
வர்களுக்கு ைாத்தி்ரம் அனுச்ரமை வழங-
குவ்ாகவும், ஏமனய விமையாட்டு 
வீ்ரர்கள் ்ைது சசாந் விமையாட்டு 
சஙகம் அல்லது ்னியார் அனுச்ரமை-
யில் பஙகுபற்றுவ்ற்கு வசதி சசயது ்ரு-

வ்ாகவும் விமையாட்டு அமைசசு 
ச்ரிவித்துள்ைது. விமையாட்-
டுத்துமற அமைசசின் தபசசா-
ைர் ச்ரிவித்்ார். 2018 ஆம் 
ஆண்டில், அவுஸ்தித்ரலியாவின் 
தகால்ட் தகாஸ்டில் நமடசபற்ற 
காைன்சவல்த் விமையாட்டுப 
தபாட்டிகளில் 12 விமையாட்டு-
களில் இருநது 80 விமையாட்டு 
வீ்ரர்கள் தபாட்டியிட்டனர், அஙகு 
இலஙமக ஒரு சவள்ளி ைற்றும் 
ஐநது சவண்கலப ப்க்கஙகமை 
சவன்றது. 69 கிதலா பளு தூக்-
கு்ல் பிரிவில் இநதிக திஸாநா-
யக்க சவள்ளிப ப்க்கத்ம்யும், 
லக்ைால் சது்ரஙக (56 கிதலாகி-
்ராம்), தினுஷா தகாம்ஸ் (48 கிதலா-
கி்ராம்), அனுஷா சகாடித்துவக்கு 
(49 கிதலாகி்ராம் ைற்றும் குத்-
துசசண்மட) சவண்கலப ப்க்-

கஙகமையும் சவன்றனர். பண்டா்ர 
(குத்துசசண்மட 52 கிதலாகி்ராம்) சவன்-
றனர். தகால்ட் தகாஸ்ட் விமையாட்-
டுப தபாட்டிகளில், இலஙமக ்டகை 
வீ்ரர்கள் ்டகைம், நீசசல், பூபபநது, 
கடற்கம்ர மகபபநது, மசக்கிள் ஓட்டு-
்ல், ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ், ்ரக்பி, துபபாக்கி 
சுடு்ல், ஸ்குவாஷ, தடபிள் சடன்னிஸ், 
ைல்யுத்்ம் ைற்றும் ைல்யுத்்ம் ஆகியவற்-
றில் தபாட்டியிடுகின்றனர்.

விமையாட்டுப தபாட்டியில் ஆஸ்-
தித்ரலியா 80 ்ஙகம், 59 சவள்ளி, 59 
சவண்கலம் என சைாத்்ம் 198 ப்க்-
கஙகமையும், இஙகிலாநது 45 ்ஙகப 
ப்க்கஙகமையும் சவன்றன. அண்மட 
நாடான இநதியா 26 ் ஙகம், 20 சவள்ளி, 
20 சவண்கலம் என சைாத்்ம் 66 ப்க்-
கஙகளுடன் இ்ரண்டாவது இடத்ம்ப 
பிடித்்து.

24 வது சித்திளை வருட ்லகாசகாை 
விளையகாட்டு விழகா 2022'

அட்டகாளைசபசளை பசகாெர் விளையகாட்டு
்ழ்த்தின் ெகாைகாட்டு விழகா

இ�ஙகைகே பிரித்்தானிேர் கைப்பற்றி சுமார் 
நான்கு ்தசாப்தஙைளின் பின் ்தான் இ�ஙகைகே 
ஒேர நிர்வாைத்தின் கீழ் கைாண்டுவந்து ஆடசி 

கசயவ்தற்ைான முகைோன அரசாஙை நிர்வாை ைட்டகமபபு 
உருவாக்ைப்பட்டது.  அ்தன்்படி நிகைேவற்றுப ே்பரகவ, 
இ�ஙகை மு்த�ாவதுசட்டவாக்ைப ே்பரகவ ஆகிேன 1833 
ஆம ஆண்டு ஆளுநர் ேசர் கைா்பட ேஹாட்டன் (Governor 
Sir Robert Wilmot Horton) என்்பவரால் ஆரமபித்து கவக்ைப-
்பட்டன. இன்கைே கவளியுைவு அகமச்சு இருக்கின்ை ைாரிோ-
�ேம ்தான் மு்த�ாவது சட்டவாக்ைப ே்பரகவ நக்டக்பறும 
நா்டாளுமன்ைமாை இேஙைத் க்தா்டஙகிேது.

இன்று கவளியுைவு அகமச்சைம இருக்கிை ைட்ட்டத்துக்கு 
ஒரு முக்கிே வர�ாறு உண்டு. ்ப�ருக்கும அது ஒரு ்பழ -
கமோன ைட்ட்டமாை மடடுேம க்தரியும. இன்கைே ஜனாதி -
்பதி மாளிகை சி� ஆண்டுைளுக்கு முன்னர் வகர இராணி 
மாளிகை என்ேை அகழக்ைப்பட்டது. அ்தற்கும முன்னர் அது 
ேைார்்டன் ைார்்டன் (Gordon Gardens) என்று அகழக்ைப்பட-
்டது. அ்தன் வர�ாற்றுப பின்பு�த்க்த ்தனிோை பிறிக்தாரு-

முகை ்பார்பே்பாம.
இராணி மாளிகைேோடு அண்டிச்கசல்லும வீதி ராணி 

வீதி என்று அகழக்ைப்பட்டது. இந்்த இராணி மாளிகைக்கு 
(Queen's House) அருைாகமயில் உள்ள கவளியுைவு 
அகமச்சுக் ைட்ட்டம 1970 ைளின் பின்னர் குடிேரசுக் ைட்ட்டம 
(Republic Building) என்று அகழக்ைப்பட்டது. 1920 ைளில் 
இ�ஙகையின் அரசாஙை சக்ப (அ்தாவது அன்கைே ்பாரா-
ளுமன்ைம) இஙகு ்தான் இேஙகிேது என்ைால் இன்று விேப-
்பான கசயதிோை இருக்கும.

அ்தற்கும முன்னர் இக் ைடடி்டம ைா�னித்துவ கசே�ா்ள -
ரின் ைாரிோ�ேமாை இேஙகிேது. ஆஙகிே�ேர் ைா�த்தில் 
ைா�னித்துவ கசே�ா்ளர் என்கிை ்ப்தவி கவளியுைவு அகமச் -
சருக்கு நிைரானது. ஆனால் அக்த வி்ட அதிைாரம கூடிே ்ப்த-
விோை அது இருந்்தது. இந்்தக் ைட்ட்டத்தில் ்பகழே ஓக�ச்-
சுவடிைள, மற்றும அரச ஆவணஙைக்ளப ்பாதுைாக்கும 
சுவடிைள திகணக்ை்ளமும இேஙகியிருக்கிைது. இன்கனாரு 
்பகுதியில் முன்னூறு ஊழிேர்ைள ்பணிபுரிந்்த அரசாஙை அச் -
சைக் ைாரிோ�ேமும இேஙகியிருக்கிைது. அரசாஙை கவளியீ-
டுைள, ்த்பால் ்தக�ைள, இரயில் டிக்கைடடுைள ே்பான்ைகே 
இஙேை அச்சடிக்ைப்படடுவந்்தன.

இன்னும கசால்�பே்பானால் ைா�னித்துவ ைா�த்தில் 
கைாழுமபின் அரச இேந்திரத்தின் பிர்தான கமேம இந்்த 
சுற்றுப பிரே்தசம என�ாம. இக்த கமேப்படுத்திே சுமார் 
ஐநூறு மீற்ைர் சுற்று வட்டத்தில் உள்ள ைட்ட்டஙைள அகனத் -
தும அரசாஙைத்தின் முக்கிே ைட்ட்டஙை்ளாை திைழ்ந்்தன. எச்.
ஏ.ேஜ.ஹுலுைல்� (H. A. J. Hulugalle) கைாழுமபு மாநைர-
சக்ப ்பற்றிே ்தனது நூலில் அரசாஙைக் ைடடி்டக் ைக�ஞர் 
க்டம கநவில் கவன் ேஜான்ஸ் இந்்தக் ைட்ட்டஙைளின் வர -
�ாற்கைக் ைண்்டறிந்்த வி்தத்க்தயும அகவ எவவாறு ைாப-
்பாற்ைப்பட்டன என்்பக்தயும ்பதிவு கசயகிைார். ேசர்ச் வீதியி-
லும, ராணி வீதியிலும, பிரின்ஸ் வீதியிலும இன்றும ்ப� 
்பகழே அரசாஙைக் ைட்ட்டஙைள உள்ளன. அரசாஙைத்தின் 
ேமற்சக்ப இருந்்த ைட்ட்டம ்தான் குடிேரசுக் ைடடி்டம.ஆனால் 
அக்ைட்ட்டம சிறிே அகைைக்ளக் கைாண்்டகவ இருட்டாைவும, 
ைாற்ேைாட்டமற்ை்தாைவும அது இருந்்தது. 1929ல் அரசாங-
ைத்தின் பிர்தான ைாரிோ�ேம ைாலிமுைத்தி்டலில் உள்ள கசே -
�ைத்திற்கு மாற்ைப்பட்டது்டன், இந்்த ராணி வீதிக் ைட்ட்டஙைள 
இடிக்ைப்படடும ்பல்ேவறு மாற்ைஙைளுக்கும உள்ளாகின. 
அதுே்பா� இந்்த புனரகமபபுைளின் பின்னர் குகைந்்த முக் -

கிேத்துவத்தினாலும அ�டசிேத்தினாலும விகரவாை சீரழிந் -
்தன.

1948 ஆம ஆண்டு சு்தந்திர ைா�ம வகர அரசாஙைத் -
தின் ைாரிோ�ேஙைள இஙேை இேஙகின. 1948 இன் பின் 
இக்ைட்ட்டத்தின் ே்தாற்ைம நிகைேேவ மாற்ைத்துக்கு உள்ளா-
கிேது. இகவ புதிே ைட்ட்டஙைள என்று ்ப�ர் நிகனக்கும்ள -
வுக்கு அவற்றின் ே்தாற்ைம மாறி இருந்்தன. இந்்தக் ைட்ட்டத் -
தில் ்தான் பிர்தமர் அலுவ�ைம,அகமச்சரகவ, கசனட சக்ப 
என்்பகவ இேஙைத் க்தா்டஙகின. 1930 ஆம ஆண்டில் 
அரசாஙை சக்ப ைாலிமுைத்தி்டலில் (இபே்பாது ஜனாதி்பதி 
கசே�ைம) ைட்டப்பட்ட ்பாராளுமன்ைக் ைட்ட்டத்திற்கு  நைர்த் -
்தப்பட்டது. 1948 ஆம ஆண்டு நாடு சு்தந்திரம க்பற்ைே்பாது, 
ேசால்்பரி அரசிே�கமபபின் கீழ் இேஙகிே ்பாராளுமன்ைத்-
தின் இரண்்டாவது சக்போன கசனட சக்ப இக் ைட்ட்டத்தில் 
இேஙைத் க்தா்டஙகிே்தால் அ்தன் பின்னர் இக்த கசனட 
பில்டிங என்ேை க்பாதுவாை அகழத்்தார்ைள.

1972 ஆம ஆண்டில் நாடடின் மு்த�ாவது குடிேரசு அர -
சிே�கமபபின் கீழ் கசனட ைக�க்ைப்பட்டே்பாது, இந்்த 

ைட்ட்டம குடிேரசு ைட்ட்டம என்று அகழக்ைப்பட்டது. 
இராஜ்தந்திரிைக்ளயும, அரச ்தக�வர்ைக்ளயும 
உத்திேோைபூர்வமாை வரேவற்று சந்திபபுைக்ள ந்டத்-
துவ்தற்கு 70 ைளில் ்பேன்்படுத்்தப்பட்டது. ்தற்ே்பாது 
அது கவளிவிவைார அகமச்சாை இேஙகி வருகிைது. 
அக்ைட்ட்டத்ே்தாடு ேசர்த்்தாற்ே்பால் அகமந்திருக்கும 
ைடடி்டம ்தான் இ�ஙகையின் பு�னாயவுத் திகணக் -
ை்ளத் ்தக�கமேைமாைவும ்ப�ராலும நான்ைாம 
மாடி என்று அகழக்ைப்படுகின்ை ைட்ட்டமாைவும 
அகமந்துள்ளது.

ைறுவாத் ே்தாட்டத்தில் ேசர் எர்னஸ்ட டி சில்வா (Sir 
Earnest De Silva Mawatha)மாவத்க்தயில் பிர்தமர் 
அலுவ�ைம அகமவ்தற்கு முன் இது்தான் பிர்தமர் 
அலுவ�ைமாை திைழ்ந்்தது. 

்பகழே ்பாராளுமன்ைக் ைடடி்டம
இந்திேப க்பருஙை்டக� ்பார்த்்தவாறு ைாலிமுைத்-

தி்டலின் ஒரு முகனயில் ்பகழே ்பாராளுமன்ைக் 
ைட்ட்டம இன்று ஜனாதி்பதி கசே�ைமாை அகமந்-
திருக்கும ைாடசிேளிக்கிைது. மாக�யில் இந்திே 
சமுத்திரத்தில் இைஙகும சூரிே அஸ்்தமனத்தின் 
ே்பாது ேநரடிோை அடிக்கும சூரிே ஒளியில் கசம -
மண்ணிைத்தில் அழைாை ைாடசி ்தரும ்பழகமோன ைட்ட்டம. 
இது கிேரக்ை ைட்ட்டக் ைக�யின் சாேக�க் கைாண்்ட்தாை 
ஐேோனிக் (Ionic) வடிவில் இது அகமக்ைப்படடிருக்கிைது. 
ஏக்தன்ஸில் உள்ள (Parthenon)்பழகமோன ்பார்த்தினகன 
ைட்ட்டத் தூண்ைக்ள நிகனவு்படுத்தும ேமற்ைத்ே்தே ்பாணி -
யி�ான ைட்ட்டக் ைக�யு்டன் கூடிே அழைான ைடடி்டம அது. 
இ்தன் ைக�த்துவ, ைடடுமான வி்டேஙைள ்தனித்து ்பார்க்ை 
ேவண்டிே ்தனிோன அஙைம.

1920 ைளில் அன்கைே ஆளுநர் ேசர் கஹன்றி கமக்ை -
�த்தின் (Sir Henry McCallum) திட்டத்தில் இது உருவானது. 
அபே்பாக்தே க்பாதுப்பணித் துகையின் ்தக�கம ைட்ட்டக் 
ைக�ஞரான Austin Woodeson ஆல் வடிவகமக்ைப்பட்டது 
இக்ைட்ட்டம. அபே்பாது 400,000 �டச ரூ்பாவில் முடிப்ப -
்தற்கு திட்டமி்டப்பட்டாலும சுமார் 450,000 ரூ்பாய வகர 
கச�வானது.

இ்தகனக் ைடடி முடிப்ப்தற்கு ே்தகவோன 1530 க்தான் -
விேச்ட நிைமுக்டே ைருஙைற்ைள கைாழுமபிலிருந்து 70 

கிே�ாமீட்டர் க்தாக�வில் உள்ள ருவன்கவல்�வில் இருந்து 
கைாண்டு வரப்பட்டன. அபே்பாக்தல்�ாம ஒழுஙைான 
்பாக்தைள இல்க�. இன்று இருப்பக்தப ே்பான்ை வாைன 
வசதிைளும இல்க�. ை்ளனி ைஙகைக்கு ஊ்டாை ே்பை வாவி 
வகர ஆற்றின் வழிோைேவ இவற்கை கைாண்டு வந்து ேசர்த்-
்தார்ைள. ைல்க�ான்றின் உேரம 51 அடியும ஏழு க்தான் 
்பாரத்க்தயும கைாண்டிருந்திருக்கிைது.

ைட்ட்டத்தின் முைபபின் முக்ேைாணப ்பகுதியில் 1948 வகர 
பிரித்்தானிே சாமராஜ்ஜிேத்தின் அரச சின்னேம இருந்்தது. 
அ்தன் பின்னர் அது அைற்ைப்படடு இ�ஙகை க்டாமினிேன் 
சின்னத்்தால்  அ�ஙைரிக்ைப்பட்டது. மீண்டும அது 1972 
ஆம ஆண்டு இ�ஙகைக் குடிேரசின் புதிே அரச சின்னம 
்பதிக்ைப்பட்டது.

இந்்தப ்பாராளுமன்ைக் ைட்ட்டம 1930 இல் திைக்ைப்பட்ட -
ே்பாது நாடடில் உள்ள அகனவரும வாக்குரிகமகே க்பற்-
றிருக்ைவில்க�. ஆனால் 1931 இல் க்டானமூர் திட்டம 
வழஙகிே சர்வஜன வாக்குரிகமகே அகனத்து மக்ைளுக்கும 
அனு்பவிக்ைத் க்தா்டஙகி மக்ை்ளால் உருவான அரசாஙைம 

மு்தலில் இஙகிருந்து ்தான் சட்டவாக்ைப ்பணிைக்ள ஆரமபித் -
்தது. அதிலிருந்து சுமார் அகர நூற்ைாண்டு ைா�ம நாடடின் 
சட்டமன்ைமாை கசேல்்பட்டது.

1930, சனவரி 29 இல் இ�ஙகைக்ைான பிரித்்தானிே 
ஆளுநர் சர் கஹர்்பர்ட ஸ்்டான்லி (Sir Herbert Stanley 
-1927–1931) இப்பாராளுமன்ைத்க்த திைந்து கவத்்தார்.

1948 க்பபரவரியில் சு்தந்திரப பிரை்டனத்க்தத் க்தா்டர்ந்து 
1972 வகர சு்தந்திர இ�ஙகையின் மு்த�ாவது சட்டமன்ை-
மாை இேஙகிேது. இ்ளவரசர் கஹன்றி (Prince Henry, Duke 
of Gloucester)1948 சு்தந்திரத்தின் ே்பாது சமபிர்தாேபூர்வ-
மாை அமர்வுைளுக்ைாை திைந்து கவக்ைப்பட்ட பின்னர் “பிரதி-
நிதிைள சக்ப”ோைவும சு்தந்திர இ�ஙகையின் மு்த�ாவது 
சட்டவாக்ை  சக்போைவும 1972 வகர இேஙகிேது. அ்தன் 
பின்னர் அது சிறிமாேவா ்பண்்டாரநாேக்ைவின் ேசாசலிச அர -
சாஙைத்தின் கீழ் “ே்தசிே அரசுப ே்பரகவ”ோை 1977 வகர 
இேஙகிேது. 1977 இல் ஐக்கிே ே்தசிேக் ைடசியின் கவற்றி-
யின் பின்னர் “இ�ஙகைப ்பாராளுமன்ைம” என அகழக்ைப-

்பட்டது. 1982 ஆம ஆண்டு  இ�ஙகையின் ்தக�நைராை 
ஸ்ரீ ஜேவர்்தனபுர ேைாடே்ட அறிவிக்ைப்படடு 1983 இல் 
அஙகு புதிே ்பாராளுமன்ைம திைக்ைப்பட்ட்தன் பின்னர் 
1983 கசப்டம்பர் 08 இலிருந்து ஜனாதி்பதி கசே�ை -
மாை மாற்ைப்படடு இன்று வகர அப்படிேே நீடிக்கிைதும.

இது திைக்ைப்பட்ட ைா�த்தில் 49 உறுபபினர்ைக்ளக் 
கைாண்டிருந்்தது அரசாஙை சக்ப. க்டானமூர் திட்டக் 
ைா�த்தில் 61 உறுபபினர்ை்ளாை உேர்ந்்தது. அதுேவ 
ேசால்்பரி ைா�த்தில் 101 ஆை அதிைரிக்ைப்பட்டது. 

1959 இல் 157உறுபபினர்ைக்ளக் 
கைாண்டிருந்்த சட்டவாக்ை சக்ப, 
1972 இல் 168 உறுபபினர்ை்ளானது. 
1978 இல் 225ஆை உேர்த்்தப்பட-
்டது. ்பாராளுமன்ைத்தின் ே்தகவைளும 
உேர்ந்்தன. க்பரிேக்தாரு ்பாராளு -
மன்ைக் ைடடி்டத்தின் ே்தகவகே அரசு 
உணர்ந்்தது.

1979 யூக� 4 இல், அன்கைே 
பிர்தமர் ஆர். பிேரம்தாச கைாழுமபில் 
இருந்து 16 கிமீ கிழக்ேை ேைாடே்ட 
நைரில் திேவன்ன ஏரியில் அகமந்-
துள்ள 12 ஏக்ைர் தீவில் புதிே நா்டாளு -
மன்ைக் ைட்ட்டத்க்த அகமக்ை நா்டாளு -
மன்ைத்தில் இருந்து அனுமதி க்பற்ைார். 
இந்்த இ்டத்தில் ்தான் முன்னர் ேைாடக்ட 
அரசர் மூன்ைாம விக்கிரம்பாகுவின் 
அகமச்சர் நிஸ்ஸை அ�ேைஸ்வரவிண் 
அரண்மகன அகமந்திருந்்தது. புதிே 
்பாராளுமன்ைக் ைட்ட்டம கஜஃபரி ்பாவா 
என்கிை பிர்ப� ைட்ட்டக் ைக�ஞரால் 
வடிவகமக்ைப்படடு, இ�ஙகை அரசின் 

நிதியு்தவியில் ைட்டப்பட்டது. 1982 ஏபரல் 29 இல் புதிே ஸ்ரீ 
கஜேவர்த்்தனபுர ேைாடே்ட ்பாராளுமன்ைம அன்கைே ஜனாதி -
்பதி ேஜ. ஆர். கஜேவர்்தனவால் திைந்து கவக்ைப்பட்டது.

இரண்்டாம உ�ைப ே்பார் ைா�த்தில் சுைா்தாரம, ைல்வி, 
க்தாழில், கைத்க்தாழில், வர்த்்தை  அகமச்சுக்ைக்ளக் கைாண் -
டிருந்்த ்தக�கமச் கசே�ைக் ைட்ட்டமாை இ்பகழே ்பாராளு -
மன்ைம இேஙகிேது. ்தற்ே்பாது நிதி அகமச்சும ்ப� வரு்டஙை-
்ளாை இஙேை இேஙகி வருகிைது.

ைட்ட்டத்தின் முன்னால் இ�ஙகையின் ே்தசத் ்தக�வர்ைள 
நால்வரின் சிக�ைள கவக்ைப்படடுள்ளன. இ�ஙகையின் 
ஆரம்பப பிர்தமர்ை்ளான டி.எஸ். ேசனாநாேக்ை, ்டடலி ேசனா-
நாேக்ை, ேசர் ேஜான் கைாத்்த�ாவ� ஆகிேோரின் சிக�ை-
ளு்டன் ்தமிழ் அரசிேல் ்தக�வரான ேசர் க்பான்னம்ப�ம 
இராமநா்தன், க்தாண்்டமான் ஆகிேோரின் சிக�ைக்ளயும 
இஙேை ைாண�ாம.

92 ஆண்டுைக்ள ை்டந்து ்பாராளுமன்ைக் ைடடி்டம நாடடின் 
பிர்தான கமே அக்டோ்ளஙைளில் ஒன்ைாைத் திைழ்கிைது.

கதை பேசும் ேதைய ோராளுமன்ற கட்ட்டம்

க�ொழும்பின் 
கதை

என். சரவணன்

24



                                  2022 ஏப்ரல் 24 ஞாயிற்றுக்கிழமை

கலைலை 
விலைைாட்ாக
கற்றுத் தேர்நே 
ேர்ாஹினி
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tpz;fy; jhf;fpa Kjyhktu;
md;dh n`hf]; vd;gtu; cyfpy; 

Nfhbf;fzf;fhd kf;fspy; JujpU\;lkhdtu; 
vd;W Fwpg;gplyhk;. mjhtJ tpz;fy; xd;W 
g+kpapy; tpOtJ mupjhdJ. mJNt epyj;jpy; 
tpOtJ kpfkpf mupjhdJ. mJNt kdpjid 

jhf;FtJ kpfTk; mupjhdJ. mg;gbahd 
mupjhd jhf;FjYf;F ,yf;fhdtu; jhd; ,e;j 
md;dh n`hf];.
mjhtJ> mwpe;j tuyhw;wpy; tpz;fy; 

jhf;FjYf;F ,yf;fhd Kjy; kdpjDk; ,tu; 
jhd;. 
1954 Mk; Mz;L etk;gu; 30 Mk; jpfjp 

34 tajhf ,Ue;j n`hf]; myghkhtpy; 
,Uf;Fk; jdJ tPl;bd; Nrhghtpy; cwq;fpf; 
nfhz;bUe;jhu;. 
mg;NghJ $iuia gPa;j;Jf;nfhz;L te;j 

fWg;G epwkhd fy; xd;W NubNah ,Ue;j 
gf;fkhf tpOe;J n`hf]pd; ,Lg;G gFjpia 
cuha;e;J nrd;wJ. mtu; eLf;fKw;W vOe;J 
epd;whu;. $iuapy; ngupa Xl;il> jiuapy; 
tprpj;jpukhd fy; xd;W ,Ue;jJ> ghupa 
JisAk; Vw;gl;bUe;jJ.
Gy;yl; Ntfj;jpy; te;j me;j tpz;fy;ypy; 

,Ue;J mtu; capu; jg;gpaNj ngupa 
mjpu;\;lk; jhd;.   

Nghijia fiyf;Fk; Gjpu; ghij

பிர்தௌஸ்
சஞசசாரம்
பூக�சாள

Nkhdhyp]h Xtpak; cyfg; gpugyk; 

miltjw;Fk; jiyrpwe;j Xtpakhf $wg;gLtjw;Fk; 

vj;jidNah tpahf;fpahdq;fs; ,Uf;fpd;wd. 

cz;ikiar; nrhy;yg;Nghdhy; gpugykiltjw;F 

mwpTg+u;tkhd tpsf;fq;fSf;F mg;ghy; VNjh xd;W 

,Uf;fpwJ vd;gjw;F me;j Nkhdhyp]h XtpaNk 

ey;y cjhuzk;. 

gpuhd;]pd; yt;Nuh 

mUq;fhl;rpafj;jpy; 

itf;fg;gl;bUf;Fk; 

,e;j Xtpak; 1911 Mk; 

Mz;L jpUl;LNghdJ. 

mjid fz;Lgpbg;gjw;F 

ghupa tprhuizfs; 

Muk;gpf;fg;gl;ld. 

gj;jpupifiaj; jpwe;jhy; 

gf;fk; gf;fkhf 

Nkhdhyp]htpd; fij 

jhd;. 

,jdhy; jpUl;LNghd 

nkhdhyp]h Xtpak; 

itf;fg;gl;l ,lj;ij ghu;g;gjw;F mUq;fhl;rpaj;jpy; 

$l;lk; ms;spaJ. mJ me;j Xtpak; ,Ue;jNghJ 

ghu;f;f te;jtu;fis tplTk; mjpfk;. 

filrpapy; ,uz;L Mz;Lfs; fopj;J Xtpak; 

fz;Lgpbf;fg;gl;lJ. cz;ikapy; ,e;j rk;gtNk 

,e;j Xtpak; tpiy kjpg;gw;w Xtpakhf khWtjw;F 

fhuzk; vd;W $Wgtu;fSk; ,Uf;fpwhu;fs;.  

n[u;kdp Nguuru; ,uz;lhk; gpnunlupf;fpw;F xU 

tprpj;jpukhd re;Njfk;. cyfpy; Njhd;wpa Kjy; 

nkhop vJ 

vd;gJ jhd; 

mtuJ Iak;. 

Nguuru; my;yth! 

re;Njfj;ij 

jPu;f;f 

KbntLj;jhu;. 

md;W gpwe;j 

Ik;gJ 

Foe;ijfis 

milj;J 

mitfis 

jdp fhg;gfk; 

xd;wpy; tsu;f;f 

Muk;gpj;jhu;. 

czT mspg;gJ> 

Fspg;ghl;LtJ 

vd;W me;jf; 

Foe;ijfspd; 

guhkupg;G Ntiyfs; nra;ag;gl;ld. Mdhy; me;jf; 

FOe;ijfSlNdh my;yJ Foe;ijfs; Kd;dhNyh 

NgRtJ jtpu;f;fg;gl;lJ. vdNt> Foe;ijfs; 

,aw;ifahf vd;d nkhop NgRfpd;wd vd;gij 

fz;Lgpbg;gJ jhd; mtuJ gpukhj jpl;lk;. Mdhy;> 

mtuhy; mjid fz;Lgpbf;f Kbahky; NghdJ 

jhd; gupjhgk;. mt;thW Ma;Tf;F cl;gLj;jg;gl;l 

midj;Jf; rpRf;fSk; ,we;Jtpl;ld vd;gJ jhd; 

mjid tplTk; gupjhgk;.     

gpugyj;jp ufrpak; 

 cyfpd; Kjy; 
nkhop vJ?

kJf;filfs; Njrpa 
neLQ;rhiyapy; ,Ue;J 
Fiwe;jJ 500 kPw;wUf;F 
mg;ghy; ,Uf;f Ntz;Lk; 
vd;W ,e;jpa cr;r 
ePjpkd;wk; mspj;j jPu;g;G 
gy kJg; gpupau;fSf;F 
tpidahf khwptpl;lJ. 
tPjpf;F mUfpy; ,Uf;Fk; 
kJf;filfs; %lg;gl;ld. 
,e;jj; jil Nfus 

khepyj;jpw;Fk; nghUe;Jk;. 
gy kJf;filfSk; 
rhjhuz filfshfTk; 
tpLjpfshfTk; 
khw;wg;gl;ld. ,e;j rl;lk; 
nfhz;Ltug;gl;ljpy; 
jg;Gf;$wTk; KbahJ. 
Fbj;Jtpl;L tPjpf;F tUk; 
thfdq;fs;> ghjrhupfs; 
epjhdk; jg;gf;$lhJ 
vd;gNj ,jd; ju;f;fuPjpahd 
tpsf;fk;.
,jid Nfushtpd; 

Vu;dhFsk; khtl;lj;ijr; 

Nru;e;j kJghdf; 
fil xd;W rupahf 
Gupe;Jnfhz;lJ. rl;lj;jpy; 
,Ue;J jg;GtjhfTk;> 
rl;lk; nfhz;Ltug;gl;ljd; 
ju;f;fj;ij 
epiwNtw;WtjhfTk; tPjpapy; 
,Ue;J 250 kPw;wu; J}uj;jpy; 
,Uf;Fk; jdJ kJghdf; 
filapd; J}uj;ij 500 
kPw;wUf;F mjpf J}ukhf 
khw;w Gj;jprhypj;jdkhf xU 
Ntiyia nra;jJ.   
tlf;F guht+upy; ,Uf;Fk; 

‘I\;tu;ah ghu;‘ vd;w 
me;j kJghdf; fil 
tPjpf;fhd jdJ ghijia 
Gjpu; ghijahf 
Nghl;lJ. rupahf 
eLNt ful;il 
itj;J ntspNa xU 
Kaiy itj;J Gjpu; 
ghijapy; ful;il 
Kay; miltjw;fhd 
rupahd ghijia 

fz;LgpbAq;fs; vd;W tUk; 
Gjpu; NghyNt ,Ue;jJ 
me;jg; ghij. 
‘ehk; xd;Wk; jtwhfr; 

nra;atpy;iy. kJghdf; 
filf;F gpd;dhy; ,Uf;Fk; 
fhzpAk; cupikahsUf;F 
nrhe;jkhdJ. ehk; kJghdf; 
filia miltjw;fhd 
ghijia ePbf;fr; nra;Njhk;. 
,g;NghJ neLQ;rhiyapy; 
,Ue;J kJghdf; filia 
mila 520 kPw;wu;fs; J}
uk; ,Uf;fpwJ. ehk; 
mjpfhupia mZfp Gjpa 
ghijf;fhd mDkjpia 
NfhupNdhk;. mtu;fSk; 
ghijia Nrhjpj;Jg; 
ghu;j;Jtpl;L kJghdf; 
filia kPz;Lk; jpwf;f 
mDkjp mspj;jhu;fs;‘ vd;W 
me;j kJghdf; filapd; 
Kfhikahsu; \p[{ gP 
$Wfpwhu;.   
,e;j kJghdf; filapy; 

Fbj;J tpl;L tUgtu;fs; 
me;jg; Gjpu; ghijia 
tpLtpj;J kPz;Lk; tPL 
nrd;W Nru;tjw;Fs; ghjp 
Nghij fiye;JtpLk; 
vd;gJ jhd; ,q;Fs;s xNu 
gpur;rpid. 
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பரீட் இகபபால்
யபாழ்பபபாணம்

வபாய்விட்டு சிரித்பால் 
ந�பாய்விட்டு நபபாகும் 

எனபபார்கள் அ்பபடி்பபபாரத்பால் 
�ம்்மை வபாய்விட்டு சிரிக்க 
்வ்பபவர்க்ை மைருததுவர்களுககு 
சமைம் எனறு சசபால்்ல்லபாம். உ்லகில் 
அதி்க மைக்க்ை சிரிக்க ்வத் �பர யபார 
எனறு ந்கட்்பால் ஒநே ஒரு �ப்ேத்பான 
வே்லபாறு புன்னை்்கயு்ன உதிரககும். 
அவர்பான ஈடு இ்ணயற்ற ஆங்கி்ல 
�்்கச்சு்வ �டி்கர சபாரலி சபா்பளின . இனறு 
தி்ே்பப்ங்்களில் வசனைங்்க்ை ந்கட்டு 
சிரிககிந்றபாம் ஆனைபால் ஊ்மை்பப்ங்்கள் 
மைட்டுநமை சவளிவந் ஒரு ்கபா்ல ்கட்்ததில் 
சமைபாழியின து்ணயினறி வசனைம் எதுவும் 
நபசபாமைல் ்ன அங்்க அ்சவு்கைபாந்ல 
ேசி்கர்க்ை வயிறு குலுங்்க சிரிக்க 
்வத்வர்பான சபாரலி சபா்பளின.

1889 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 16 ஆம் திகதி லண்்டனில் 
உள்ள வால்்வார்த் நகரில் சாளஸ்க்கும் ஹன்ா 
ஹாரியட் ஹில்லுக்கும் மக்ாகப பிறந்ார். இவன 
பிறந் சில நாட்கள கழித்து ்ெற்றார்க்ளது திருமண 
வாழக்்க முறிந்து. 

்ெற்றார் இருவரும் ்ம்்ட இ்சக் க்லஞர்கள 
ஆவர். மிகவும் ஏழ்ம நி்லயில் இருந்்ர். 
சம்ொதிக்கும் ெணத்்் எல்லாம் ்ந்் குடித்்் 
தீர்த்்ார். ஒரு நாள்ம்்டயில் ொடும்்ொது சாபளினின 
அம்மாவிறகுத் ்்ாண்்்டயில் பி்ரச்சி்் ஏறெட்்டது. 
அவ்ளால் ொ்ட முடியவில்்ல. அ்்ால் ்ரசிகர்கள 
ஒ்்ர கூச்சலிட்்ட்ர். அவமா்ம் கண்ணீ்ராகக் க்்ரய 
்ம்்ட்ய விட்டு கீ்ே இறங்கி்ாள ்ஹன்ா. 
அப்ொது ஐநது வயது சிறுவன சார்லி சாபளின என் 
நி்்த்்ா்்ா ்்ரியவில்்ல. உ்ட்் ்வகமாக 
்ம்்ட்யறி்ான. அது ஒரு மகா க்லஞனின 
மு்ல் க்லப ெயணம் எனறு யாருக்கும் அப்ொது 
்்ரிநதிருக்காது! 

்ன அம்மா ்சால்லிக் ்காடுத்் ொ்ட்லப ொடி, 
்ன பிஞ்சு கால், ்கக்்ள அ்சத்து ந்ட்மா்டத் 
்்ா்டங்கி்ான. ்ரசிகர்களின விசில் சத்்த்்ாலும், 
்கத்்ட்்டலாலும் அ்ரங்க்ம அதிர்ந்து! ்ம்்ட்ய 
்நாக்கிச் சில்ல்றகள சீறிப ெறந்். சிறுவ்ா் 
சார்லி சாபளின உ்ட்் ொடுவ்் நிறுத்திவிட்டுச் 
சில்ல்றக்்ளப ்ொறுக்கி்ான. கூட்்ட்மா சார்லி 
சாபளி்் ொ்டச் ்சால்லி கூச்சலிட்்டது!

ஆ்ால் சார்லி சாபளி்்ா சிறிதும் ச்்ளக்காது 
'சிறிது ்ந்ரம் ்ொறுத்திருங்கள! சில்ல்றக்்ளப 
்ொறுக்கிய பிறகு்ான ொடு்வன; ஒ்்ர ்ந்ரத்தில் 
இ்ரண்டு ்வ்லக்்ள என்ால் ்சயய முடியாது!' 
எனறு கூறிவிட்டுச் சில்ல்றக்காசுக்்ளப ்ொறுக்கத் 
்்ா்டங்கி்ான சார்லி சாபளின. கூட்்டத்தி்ர் 
சிரித்்்ர். மீண்டும் மீண்டும் எழுந் சிரிபொல் வா்ம் 
அதிர்ந்து! ்ன ்ாய ொ்டமுடியாமல் ்வித்்்் 
நடித்துக் காட்்ட மீண்டும் காது கிழியும் சிரிப்ொலி 
எழுந்து. 

சார்லி சாபளின ஆ்்ரவற்றாருக்கா் 
ொ்டசா்ல ஒனறில் வ்ளர்ந்ான. சார்லி சாபளினின 
ெனனி்ரண்்டாவது வயதில், அவ்து ்ந்் குடிப 

ெேக்கத்்ால் உ்டல் நலம் குனறி இறந்ார். ்ாயும் 
்ெரும் ம் உ்்ளச்சலுக்கு உள்ளாகி ஒரு ம் 
நலம் ொதிக்கபெட்்்டாருக்கா் காபெகம் ஒனறில் 
்சர்க்கபெட்்டார். 

சார்லி சாபளின ெத்து வய்ாக இருந் ்ொது ஒரு 
பூ்்யாக ந்கச்சு்வயா் ொத்தி்ரத்தில் நடிக்கும் 
வாயப்ெ ்ெறறிருந்ார். 1903ஆம் ஆண்டில் 
ஒரு நா்டகத்தில் நடித்்ார். ்ெர்லக் ்ஹாம்ஸ் 
நா்டகத்தில் ்சயதித்்ாள விறகும் சிறுவன பில்லி 
்வ்டத்தில் நடித்்ார். இ்்்த் ்்ா்டர்நது ெல்சு்வ 
நிகழச்சியிலும், ஒரு ந்கச்சு்வ நிறுவ்த்திலும் 
்காமாளி ்வ்டத்திலும் நடித்்ார்.

1912 ஆம் ஆண்டு ஒக்்்டாெர் 2 இல் நா்டகக் 
குழு்வானறு்டன சார்லி சாபளின ஐக்கிய 
அ்மரிக்காவுக்கு சுறறுலா ்மற்காண்்டார். பின்ர் 
அங்்க்ய ்ங்கிவி்ட தீர்மானித்்ார்.

அவர் நடித்் மு்லாவது ஊ்மபெ்டம் 1914 
ஆம் ஆண்டு ்வளிவந்து. இபெ்டம் ்ெரிய 
வ்ர்வறபு எ்்்யும் ்ெறவில்்ல. அ்் 
ஆண்டில் ்வளிவந் மற்றாரு தி்்ரபெ்டத்தில் 
்ான விரும்பியெடி நடிபெ்றகு சார்லி சாபளினுக்கு 
அவகாசம் வேங்கபெட்்டது. இதில்்ான சார்லி 
சாபளின எவ்ராலும் மறக்க முடியா் ்்து வி்்ா் 
ஆ்்டகளு்டன மு்ன மு்லாக காட்சியளித்்ார். 
்ெ ்ொனற நீ்ளக் காறசட்்்ட, மாறறி அணிந் 
சபொத்துக்கள, குட்்்டயாக கத்்ரிக்கபெட்்ட மீ்ச, 

அழுக்குத் ்்ாபபி, ்கத்்டி, ்ள்ளாடிய 
ந்்ட மு்லிய சார்லி சாபளினின சிறபபு 
சின்ங்கள இத் தி்்ரபெ்டத்தி்ல்ய்ான 
மு்ன மு்லாக புகுத்்பெட்்ட். 
இ்வ்ய அவருக்கு ம்றயா் புக்ேப 
்ெறறுக்்காடுத்் சிறபபு சின்ங்க்ளாக 
அ்மந்். இந் தி்்ரபெ்டத்்் ்்ா்டர்நது 
அவ்ரது புகழ அ்மரிக்காவில் மட்டுமனறி 
உலகின ெல நாடுகளிலும் வி்்ரவாகப 
ெ்ரவியது. இ்வ அ்்த்தும் அவ்ரா்ல்ய 
்யாரித்து இயக்கெட்்ட்வயாகும் எனெது 
குறிபபி்டத்்க்க்ாகும். சார்லி சாபளினின 
முழுநீ்ள தி்்ரபெ்டங்களுள ெல ்வறறி 
்ெறற். 

சார்லி சாபளினின மு்ல் ்ெசும் 
ெ்டம் 1940 ஆம் ஆண்டில் ்வளியா்து. 

இது அ்்டால்ஃப 
ஹிட்ல்்ரயும் அவ்ரது 
ொசிச ்காள்க்யயும் 
எதிர்த்து கு்ரல் ்காடுத்் 
ெ்டம். இபெ்டம் அ்மரிக்கா 
இ்ரண்்டாம் உலகப ்ொரில் 
புகுவ்றகு ஒரு வரு்டம் முனபு 

அங்கு ்வளியி்டபெட்்டது. 
இதில் சார்லி சாபளின இரு 

்வ்டங்கள பூண்டிருந்ார். அ்வ 
ஹிட்லர் மறறும் நாசியர்க்ளால் 

்காடு்மயாக ்கால்லபெடும் யூ் இ்த்்்ச் 
்சர்ந் ஒரு நாவி்ன. சினிமா மீது ்மாகம் ்காண்்ட 
ஹிட்லர் இபெ்டத்்் இரு மு்ற ொர்த்்ார். 

சார்லி சாபளினின ெ்டங்கள சா்ா்ரண மக்க்ளால் 
மாத்தி்ரமனறி உலகின பி்ரெல ்்லவர்க்ளாலும் 
விரும்பி ்ரசிக்கபெட்்ட். வினஸ்்டன ்சர்ச்சில், 
்லனின, ஸ்்டாலின, ஜவஹர்லால் ்நரு, அ்்டால்ப 
ஹிட்லர் ்ொனற அக்கால உலகத் ்்லவர்கள சார்லி 
சாபளினின தி்்ரபெ்டங்களின பி்ரத்தி்யக பி்ரதிக்்ள 
்வத்துக்்காண்டு ஓயவு ்ந்ரங்களில் ொர்த்து 
மகிழந்்ர். ஹிட்லர் எந்்ளவு சார்லி சாபளினின 
மீது பிரியம் ்வத்திருந்ா்்ரனறால் ்்து ஹிட்லர் 
மீ்ச்ய கூ்ட சார்லி சாபளி்் பினெறறி்ய 
்வத்திருந்ார். 

சாபளினின அ்ரசியல் சிந்்்கள இ்டது 
சார்பு்்டய்ாகக் கரு்பெடுகிறது. இது இவ்ரது 
தி்்ரபெ்டங்களில் பி்ரதிெலித்்். இபெ்டம் 
ொட்்டாளிகள மறறும் ஏ்ேகளின கவ்லக்கி்டமா் 
நி்ல்ம்ய சித்்ரித்்து. இவர் அ்மரிக்க 
்காள்ககளுக்குப புறம்ொ் ந்டவடிக்்ககளில் 
ஈடுெடுவ்ாகவும், கம்யூனிஸ்ட் ்காள்கவாதி 
எ்வும் சந்்கிக்கபெட்்டார். அ்்ால் 
புல்ாயவு பிரிவி்டம் இவ்்ர கண்காணிக்குமாறு 
உத்்்ரவி்டபெட்்டது. அ்மரிக்காவில் சார்லி சாபளின 
வாழும் உரி்ம்ய நீக்க முயறசி எடுக்கபெட்்டது. 
சார்லி சாபளினின ்வறறிகள அ்்த்து்ம 
அ்மரிக்காவில் அ்மந்ாலும், அவர் பிரிட்டிஷ் 
குடியுரி்மயி்்்ய நீடித்்ார். 1952 ஆம் ஆண்டில் 
சார்லி சாபளின இங்கிலாநதுக்கு சுறறுப ெயணம் 
்மற்காண்்டார். இ்்் ்்ரிநது்காண்்ட 
புல்ாயவு பிரிவி்ர் சாபளின அ்மரிக்கா திரும்பும் 
அனுமதிச் சீட்்்ட ்ரத்து ்சய்ார்கள. ஆ்லால் 
அவர் இங்கிலாநதி்ல்ய ்ங்கும்ெடி ்நர்ந்து. 
்ெரும்ொலும் சுவிஸர்லாநதில் வாழந்ார். இவர் 1972 
ஆம் ஆண்டில் ்்க்கு அளிக்கபெட்்ட ்கௌ்ரவ ஒஸ்கார் 
விரு்்ப ்ெறுவ்றகாக அ்மரிக்கா திரும்பி்ார்.

சார்லி சாபளின ஒனறன பின ஒனறாக நானகு 
ம்்விக்்ள மணந்ார். மு்லாவது ம்்வி 
மில்ட்்்ரட் ஹாரிஸ் அவர்களு்டனும் (ஒரு பிள்்ள), 
இ்ரண்்டாவது ம்்வி லீட்்டா கி்்ர அவர்களு்டனும் 
(இரு பிள்்ளகள), மூனறாவது ம்்வி ்ொ்லட் 
்கா்டாட் அவர்களு்டனும் நானகாவது ம்்வி ஊ்ா 
ஓ நீல் அவர்களு்டனும் (எட்டு பிள்்ளகள) வாழந்ார். 
1943 ஆம் ஆண்டு ஜூன ெதி்ாறாம் திகதி சார்லி 
சாபளின ்்து 54 ஆம் வயதில் 17 வயது நி்ரம்பிய 
நானகாவது ம்்வியா் ஊ்ா ஓ நீ்ல மணந்ார். 
இத் திருமண வாழக்்க மகிழச்சியு்டன ெல வரு்டங்கள 
நீடித்்து. இவர்களுக்கு எட்டு பிள்்ளகள பிறந்்ர். 

1975 மார்ச் நானகாம் திகதி பிரித்்ானியாவின 
இ்ரண்்டாம் எலிச்ெத் மகா்ராணி '்சர்' ெட்்டம் 
வேங்கி ்கௌ்ரவித்்ார். 1985 ஆம் ஆண்டு பிரித்்ானிய 
அ்ரசாங்கம் இவ்ரது உருவத்்் ்ொல் ்்லயில் 
்வளியிட்டு ்ெரு்ம ்சர்த்்து. சார்லி சாபளினின 
வாழக்்க வ்ரலாறு 1992 ஆம் ஆண்டு 'சாபளின' 
எனற ்ெயரில் ஒஸ்கார் 
விருது ்ெறற ்சர் 
ரிச்சர்ட் அட்்்டனெ்்ரா 
எனெவ்ரால் இயக்கி 
தி்்ரபெ்டமாக்கபெட்்டது. 
இந்ப ெ்டத்தில் அவ்ரது 
மகள ்ஜ்ரால்டின 
சாபளின, சார்லி சாபளினின 
்ாயாக நடித்திருந்்ம 
குறிபபி்டத்்க்கது.

சார்லி சாபளின 1977 
ஆம் ஆண்டு கிறிஸ்மஸ் 
தி்த்்னறு ்்து 88 ஆவது 
வயதில் சுவிட்சர்லாநதின 
்வ்வ நகரில் இறந்ார். 
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உலகில் அதிக 
மககளை சிரிகக ளைத்த 

சார்லி சாப்ளின் 

கலாபூெணம்
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புலம்பெயர் எழுத்ாளர் பூங்காம் எழுதிய "நிறமில்லா ைனி்ர்கள்" நூல் ் ெளியீட்டு விழா ் காழுமபுத ் மிழ்ச் சஙகததில் ் காழுமபுத ் மிழ்ச் சஙகத 
்மலெர் நட்ராஜர் காண்டீபென் ் மலமையில் அண்மையில் இடம்பெற்றது. நிகழ்வில் ைனி் உரிமைகள் ் சயற்பொட்டாளர் திருைதி நளினி ்ரட்்ண்ராஜா 
ெ்ர்ெற்பும்ர ஆற்ற, ஊடகவியலாளர் உைாச்சந்தி்ரா பி்ரகாஷ் நுால் அறிமுக ஆற்றினார். அகில இலஙமக இந்து குருைார் ஒன்றியததின் ்மலெர் 
சிெ�. க. மெததீஸெ்ரக்குருக்கள் கல்வி அமைச்சின் முன்னாள் ்ைலதிக ்சயலாளர் உடுமெ எஸ. தில்மலநட்ராஜா, ்காழுமபுத ்மிழ்ச் சஙகததின் 
்சயலாளர் ஆழ்ொபபிள்மள கந்்சாமி ஆகி்யார் ொழ்ததும்ர ஆற்றினார்கள். சி்்ரஷ்ட ஊடகவியலாளர் திருைதி அன்னலட்சுமி இ்ராஜதும்ர நுால் 
நயவும்ர ஆற்றினார். இ்ன்்பொது நுாலின் மு்ல் பி்ரதிமய முன்னாள் அமைச்சரும பொ்ராளுைன்ற உறுபபினருைான ை்னா க்்ணசனிடமிருந்து 
ஞானம சஞ்சிமகயின் ஆசிரியர் டாக்டர் தி. ஞான்சக்ரன் ்பெற்றுக் ்காண்டார். நூலின் ஆசிரிமய பூங்காம் ஏற்பும்ரயாற்றினார். 

புலம்பெயர் எழுத்தாளர் பூங்கதாத்யின் "நிறமிலலதா மனி்ர்கள்" நூல ்ெளியீட்டு விழதா
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வேலு : வேத்து பலவலே விலேக்கலலே .. ..
ரமனன் : ஏன் .. ..

வேலு : என் மலனவி பக்கத்திவலே 
இருந்த்தால ோவே திறக்க முடிேலலே ..

ராணி : வபாஸ்ட் வமலனக 
்கா்தலிககிறீவே... என்ன ச�ாலறார் ?

வேனி : ரிஜிஸ்்டர் வமவரஜ் 
பண்ணிக்கலோம்கிறார்

ேண்பர் : என்ன வ�ாஸிேவர, 
கிளிக கூண்டு சராம்பச் 

சின்ன்தாயிருககு ?
வ�ாசிேர் : உளவளே இருககிறது, 

சேட்டுககிளிங்க

வ�ான்ஸ் : இேர் பழ்க இனிபபானேர்
பீன்ஸ் : என்ன ச�யறார்?

வ�ான்ஸ் : ஸ்வீட் ்கல்ட ேச்சிருக்கார்.

பூ�ா : அேர் ஏன் 
தூஙகும் வபாது ்கண்்ாடி 

வபாட்டுககிறார்?
ரா�ா : அேருககு அடிக்கடி 

லலேபரரி வபாற மாதிரி ்கனவு 
ேருமாம்

வேலு : �ாரம் விோபாரி 
எபபடி சிரிபபாரு?

பாககி : கு'லுஙகி' கு'லுஙகி' த்்தான். மீல�க்காரர் : அந்த ேடில்க, இது 
என்வனா்ட மானபபிரச்சிலன வி்டமாட்வ்டன்னு 

ச�ாலறாங்கவளே என்னாச்சி ?
பிட்டுக்காரர் : ப்டத்துலே அேங்க குளிககிற 

ஸீலன ச�ன்்ார்லே 
்கட் பண்ணிட்்டாங்களோம்

 ்தளேபதி : வபார் ச்தா்டங்க இன்னும் ச்காஞ� 
வேரம்்தான் இருககு... ஏன் இன்னும் ேமது ஆயு்தக 

கி்டஙல்க திறக்கவிலலலே?
வீரன் : ேமது அர�ர் அதுககுளவளே்தான் 

ஒளிஞசுககிட்டிருக்காரு... எபபடித் திறபபது?

சமாகல்க : மு்தலோளி.. எனககு 
்கலோ்மாயிருச்சு.. ச்காஞ�ம் �ம்பளேத்ல்த

 வ�ர்த்துக ச்காடுங்க..
மு்தலோளி : ்கம்சபனி ேளோ்கத்துககு சேளிவே 
ே்டக்கற விபத்து்களுககு ோன் ேஷ்ட ஈடு ்தர 

இேலோது..!
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தாஜ்மஹானுக்கு க�ாழும்பில் ்மாகெரும் ொராட்டு விழா

நான் தர்ாஹினி ஜெகநாதன் 
எனது தநமத கணபதிபபிளமளை 
ஜெகநாதன் எனது தாய் நளினி 
ஜெகநாதன்.

மிகச் சிறிய வயதில் இருந்த 
எனக்கு நடனக் கமை மீது ஜபரும் 
ஆரவம் இருநது வநதது. ்ைமட 
நிகழ்ச்சிகளில் ஆற்றுமக ஜெய்ய 
சிறிய வாய்பபுக் கிமடததாலும் 
்பாதும் அநத வாய்பமப 
இறுக்கைாக பற்றிக் ஜகாள்வன். 
பாடொமையில் ஒரு பாடைாக 
ப்ரத நாட்டியதமத கற்று 
வந்தன். நடன ்பாட்டிகள, 
விவாத ்பாட்டிகள, ்பச்சு 
்பாட்டிகளில் ைற்றும் ஆன்மிகம் 
ொரநத ்பாட்டிகளில் அதிகைாக 
பஙஜகடுதது ஜகாள்வன். 
ஜகாழும்பு முகததுவா்ரம் 
இநது கல்லூரியில் எனது 
பாடொமை படிபமப 2012ம் 
ஆண்டு  முடிததுக் ஜகாண்்டன். 
எனது பாடொமையில் அநத 
ஆண்டுக்கான best performer award 
எனக்குக் கிமடததது.

பாடொமை படிபமப முடிதததன் 
பின்பு நடனததின் மீது இருநத 
ஆரவததினால் இநதியா ஜென்று 
படிக்க்வண்டும் என்்ற ஆமெ 
ஏற்பட்டது. குடும்ப ஜபாருளைாதா்ர 
சூழல் கா்ரணைாக அப்பாது 
அநத வாய்பபு கிமடக்கவில்மை.  
இருநத்பாதிலும் கமை மீது 
ஜகாண்ட ஆரவததினால் 
சுவாமி விபுைானநத அழகியல் 

கற்மககள  நிறுவகம், 
கிழக்கு பல்கமைகழகததில் 
நடனததும்றயில் 
பட்டபபடிபபிமன 
்ைற்ஜகாண்டு  நுண்கமை 
ைாணி  பட்டபபடிபபிமன 
பூரததி ஜெய்து ஜகாண்்டன்.  
பல்கமைகழக படிபபின் 
்பாது அதில் தி்றமையாக 
ஜெயற்பட்டதன்  விமளைவாக அநத 
வகுபபு ைாணவரகளிமட்ய 
சி்றநது விளைஙகிய்தாடு அ்த 
பல்கமைக்கழகததில் ஒருவருடம் 
தற்காலிக விரிவும்ரயாளை்ராக  
கடமையாற்றும் வாய்பபு 
ஜபற்றுக் ஜகாண்்டன். 
அதன் பின் முதுகமைைாணி 
பட்டபபடிபபிமன இநதியாவில் 
ஜதாடரவதற்காக ICCR ( Indian 
Council for Cultural Relations) 
Scholarship ஜபற்று The Maharaja 
Sayajirao University of Baroda,  
எனும் பல்கமைகழகததில் 
எனது முதுகமைைாணி 
பட்டபபடிபபிமன  ஆஙகிை 
ஜைாழி மூைம் ஜவற்றிக்ரைாக 
முடிததுக் ஜகாண்்டன்.

எனது முதுகமைைாணி 
பட்டபடிபபின் ்பாது இதுவம்ர 
அநத பல்கமைக்கழகததில் யாரும் 
ஜபற்றிடாத அதிக ைதிபஜபண் 
ஜபற்று (97.4) ொதிதத ்தாடு  
2021க்கான  அபபல்கமைக்கழக 
தஙக பதக்கததிமன 
ஜபற்றுக்ஜகாண்்டன். பல்்வறு 
நாடுகளிலிருநது அஙகு கல்வி 
பயின்்ற ைாணவரகள ைததியில் 
எனது நாட்டிமன பி்ரதிநிதிததுவப 
படுததி 2021க்கான சி்றநத 
ைாணவியாக ஜதரிவு 
ஜெய்யபபட்டதில் ஜபருமை 
ஜகாளகி்்றன்.

 அததுடன் இநதியாவில் இருநத 
காைஙகளில் இ்ரண்டு வருட கதக் 
நடன டிபளை்ைா படிபபிமனயும் 
பூரததி ஜெய்துள்ளைன். எனது 
முதுகமை பட்டதமத முடிதது 
வீடு திரும்பிய பின்பு  
"தர்ண ்ெத்ரா"  எனும் 
கமைக்கூடதமத ஆ்ரம்பிதது 
ப்ரதநாட்டிய வகுபபுகமளை நடாததி 
வருகி்்றன்.

வயது
 நடனததும்றக்குள எனது 

பி்ர்வெம் எனது ஐநதாவது வயதில் 
இடம்ஜபற்்றது. எனது தாயின் தாய் 
(அம்ைம்ைா) நடனக்கமையில் 
மிகவும் விருபபம் ஜகாண்டவர. 
அவர என்மன நடன வகுபபிற்குக் 
ஜகாண்டு ஜென்று  வருவ்தாடு 
எனது நடனதமத வீட்டிலும் 
்ைமடயிலும் பாரதது இமணயற்்ற 
ைகிழ்ச்சி ஜகாளவார. என்மன 
நிம்றய ்ைமடநிகழ்ச்சிகளில் 

காண்வண்டும் என்பது அவ்ரது 
அவாவாக இருநதது. இவவாறு 
எனது அம்ைம்ைாவிற்காக 
அவரினூடக்வ நடனததும்றக்குள 
எனது பி்ர்வெம் இடம் ஜபற்்றது. 
ஆனால் சிறிது காைஙகளி்ை்ய 
அவர இம்றபதம் அமடநது 
விட்டார. அவ்ரது ஆசீரவாதஙக்ளை 
இன்றும் என்மன வழிநடததுகி்றது  
என நம்புகி்்றன்.

பரதம் மற்றும் கதக் கலை 
கற்பிதத ஆசானகள்

  எனக்கு ப்ரதக்கமைமய 
அறிமுகபபடுததியவர 
பாடொமை ஆசிரிய்ராகத திகழ்நத 
திருைதி திைகா ை்கஷவ்ரன்.  

இ்ரண்டாவதாக 
கைா்ெததி்ராவில் 
தனது ப்ரதநாட்டிய 
படிபபிமன 
முடிததுக்ஜகாண்ட திருைதி 
ெகிதா ஜி்னா்ரஞென் ஆசிரிமய, 
இவ்்ர ப்ரதக்கமையின் மீது 
எனக்கு ்பரும் பக்திமயயும் 
அரபபணிபமபயும் 

ஏற்படுததியவர. இவரும் சிை 
வருடஙகளில் ்வமை நிமிததைாக 
சிஙகபபூர ஜென்று விட்டார. 
அதன் பின் கைா்ெத்ராவில் 
தனது ப்ரதநாட்டிய படிபபிமன 
முடிததுக்ஜகாண்ட திருைதி 
றி்ாநதினி ெஞசீவன் ஆசிரியரிடம் 
சிறிது காைம் ப்ரதம் பயின்்்றன். 
யாழ்பபாணததிற்கு வநததன் பி்றகு 
கைாபூெணம் திருைதி பதமினி 

அளவில்்ாத ஆர்வம்ம ெரதக்�ல்யில்
எல்ல்யில்்ா ஆனநததலதத தநதது

 

எனது 
முதுகலைமாணி 

பட்டபடிப்பின பபாது 
இதுவலர அநத 

பலகலைக்கழகததில 
யாரும் பபற்றி்டாத 
அதிக மதிப்பபண் 

பபற்று (97.4) சாதிதத 
பதாடு  2021க்கான  
அப்பலகலைக்கழக 
தஙக பதக்கததிலன 
பபற்றுக்பகாண்ப்டன. 

பலபவறு 
நாடுகளிலிருநது 

அஙகு கலவி 
பயின்ற மாணவரகள் 

மததியில எனது 
நாடடிலன 

பிரதிநிதிததுவ 
படுததி 2021க்கான 

சி்றநத மாணவியாக 
பதரிவு 

பசயயப்பட்டதில 
பபருலம 

பகாள்கிப்றன.

"தர்ஷண சேத்ரா"  கலைக்கூட 
ஸதராபகர தர்ஷராஹினி ஜெகநராதன்
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நீ இருப்ாயென்று
நானும் பிறக்்கவில்மலை
ொன் 
இருப்்யென்று
நீயும் பிறக்்கவில்மலை
தாயிருநதாள் ்லைருக்கு
அவள் கூட இல்மலை
சிலைருக்கு..
உலைகில் பிறக்கும்
உயிருக்குள் அவன்
ஒழிநதிருப்ான் 
என்்்த
உணமை.
 
அவன் ைதத்துக்குள்
அடங்காத
ைாய்ரும் யவளி
நீர், ்காற்று, தீ, நிலைம்
ஆ்காெம் அமெத்தும்
அவன் மூச்சில்தான்
ஆடுகிறது
அணட்ை
அவயெனும் ்்ாது
முணடைாய்- நாம்
ைதச்்சணமடயிட்டு
ைடிகி்றாம்.

 

்நாய் வநது
அழிக்கும்்்ாது அநத
நுன்னுயிம்ர
அழிக்்க ொ்ரால் முடிகிறது
அன்று
்டித்தது இன்று
புதிெது எனும் ்்ாது
்டித்தவன்
என்்வன் ொ்்ரா
உண்ண உ்ணவில்மலை
எனும் ்்ாது
்்காடீஸவ்ரன்
என்்வன் எவ்ொ
 
எல்லைாம் 
யதரிநதுவிட்டால்
ஞானி
நாங்கள் இஙகு யவறும்
்்ணி்ெ
்தடு்வாம் யவளி்ெ
இல்மலை
எம்முக்குள்்ள்வ
இமறவமெ..

 
பசுவூர்க்கோபி-
ஐயகோ்குட்டி க்கோவிந்தநகோ்தன்.
நந்தர்கோநது.

க். ஈஸ்வரலிங்ம்

ய்சல்்வநதி்ரகுைார் ஆசிரிெரிடம் 
நடெ ்யிற்சிமெ ்ைற்ய்காணடு 
வருகி்றன்.

்கதக் நடெத்மத யெெபபூர் 
்ாணிமெ ்்சர்நத யெ்கதீஸ 
்கங்காணி எனும் பு்கழ் ய்ற்ற ்கதக் 
ஆற்றும்கொ்ளரின் ைா்ணவி்க்ளாெ 
Dr. பரீத்தி ஷா ைற்றும் யுதி 
்ாணடிொவிடம்  ்கற்றுக்ய்காண்டன். 
இவர்்கள் The Maharaja Sayajirao 
University of baroda வில் 
விரிவும்ரொ்ளர்்க்ளா்க தி்கழ்கிறார்்கள்.

 இத்தரு்ணத்தில் எெது  
்ல்்கமலைக்்கழ்கங்களிலும் எெது 
குருவா்க தி்கழ்நத அமெத்து 
விரிவும்ரொ்ளர்்கம்ளயும் நிமெவு 
்டுத்த ்கடமைப்ட்டுள்்்ளன்.

அரஙக்ற்றம் 
  ்ாட்சாமலை ைற்றும் 

்ல்்கமலைக்்கழ்க ்காலைங்களில் 
்ல்்வறு விதைாெ  ்ைமட 
நி்கழ்ச்சி்களில் ்ங்்கற்கும் 
வாய்பபு கிமடத்தது. இலைஙம்கயில் 
ய்காழும்பு, ைட்ட்க்ளபபு, திரு்்கா்ணைமலை, 
்கதிர்்காைம், ொழ்ப்ா்ணம் எெ ்ல்்வறு 
பி்ர்த்சங்களில் ்ைமட நி்கழ்ச்சி்களில் 
ஆற்றும்க ய்சய்துள்்்ளன். ்்ரதநாட்டிெம் 
ைட்டும் அல்லைாது கி்ராமிெ நடெம்,  ்கணடிெ 
நடெம் ்்ான்ற நடெங்கம்ளயும் ஆற்றும்க 
ய்சய்துள்்்ளன். எெது அ்ரங்்கற்றம் 2017ஆம் 
ஆணடு ைட்டக்்க்ளபபில் சுவாமி  விபுலைாெநதா 
அழகிெல் ்கற்ம்க்கள் நிறுவ்கத்தில் இ்ரா்சதும்ர 
அ்ரஙகில் மி்கச் சிறப்ா்க இடம்ய்ற்றது.

ஊ்்பபடுத்திகயகோர
 எெது தாய், தநமத.  எெது துமற 

்சம்்நதைாெ ்தர்வில் எெது விருப்திற்கும் 
ஆர்வத்திற்கும் உரித்தாெ துமறமெ நான் 
்தர்நது எடுப்தில் என்றும் எதிர்பபு 
்காட்டிெதில்மலை. அது்வ அவர்்கள் எெக்கு 
அளித்த ய்ரும் ஊக்்கைா்க ்கருதுகி்றன்.  
எெது  சித்தப்ா ்கமலை யதாடர்்ாெ எெது 
்தடல்்களுக்கு அருமைொெ புத்த்கங்கம்ள 
எெக்கு ்ரி்சளிப்வர் அடிக்்கடி என்மெ 

ஊக்்கப்டுத்தியும் வநதார். தவி்ர எெது 
ஆசிரிெர்்கள், விரிவும்ரொ்ளர்்கள், 
உறவிெர்்கள் ைற்றும் நண்ர்்கள் எெது 
சிறிெ முெற்சி்களிலும் ்ா்ராட்டுக்்கள் ஊட்க 
ஊக்்கப்டுத்தி வருகிறார்்கள்.

்தர்ஷனகேத்ரகோ
தற்்்ாழுது தர்ஷெ ்்சத்்ரா என்னும் 

்கமலைக்கூடத்மத ொழ்ப்ா்ணம் 
்்காப்ாயில்  ஆ்ரம்பித்து நடாத்தி 
வருகி்றன். அதில் ்யிற்சி ய்ரும்  
ைா்ணவர்்களுக்கு முமறொ்க 
்்ரதநாட்டிெம் ்கற்றுக் ய்காடுப்துடன் 
்கதக் நடெத்மதயும் ்கற்றுக்ய்காடுக்்க 
முடிவு ய்சய்துள்்்ளன். யவறும் 
்ாட்சாமலை ்ரீட்ம்சக்்காெ 
்கற்பித்த்லைாடு  நின்று விடாைல் 
எல்மலை  இல்லைாத ்கடலைா்க  
்்ரநது விரிநது  
இருக்கும் 
்்ரதநாட்டிெ ்கடலில் 
அவர்்கம்ள மூழ்கி 
முத்யதடுக்்க ய்சய்யும் 
ஆர்வத்மத அவர்்களுக்குள் 
புகுத்தி இலைஙம்கயின் 
புதிெ ்்ரதநாட்டிெ 
வ்ரலைாற்றுக்கு ்ாலைைா்க 
சிறநத ஆற்றும்கொ்ளர்்க்ளா்க 
அவர்்கம்ள உருவாக்்க 
்வணடும்  என்்்த இநத 
்கமலைகூடத்தின் ்நாக்்கம்.

இ்ட்சியம்
்கமலையில் 

பூ்ர்ணத்துவம் அமடெ 
்ல்்வறு வழி்கள் 
்கா்ணப்டுகின்றெ. 
எெக்கு ்கமலைமெ 
்கற்்க ்கல்வி்ெ 
ஊட்கைா்க தி்கழ்நதது.  
்கமலைத்துமறயில் 

இன்னும் இன்னும் ்கற்்கவும் 
்கற்பிக்்கவும் ஆவலைா்க உள்்்ளன். 
நடத்தில் புதிெ ்ாமத்கம்ள 
உருவாக்்க ்வணடும், ஒரு 
ஆற்றும்க ்கமலைஞ்ரா்க வலைம் வ்ர 
்வணடும், நிமறெ ஆற்றும்க 
்கமலைஞர்்கம்ள உருவாக்்க்வணடும், 
என்மெ்்ான்ற ்கமலைஞர்்களுக்கு 
முன்ைாதிரிொ்க தி்கழ்வணடும் 
என்்து எெது ய்ருவிருப்ம் .

ஆர்வம் ஏறபட ்கோரணம்
்்ரதநாட்டிெத்மத ஆற்றும்க 

ய்சய்யும் ்்ாது எபய்ாழுதும் 
அ்ளவில்லைா ைகிழ்ச்சிச்சிக் 
ய்காள்்வன்.  ஆ்ரம்்த்தில் இநத 
்கமலைமெ விம்ளொட்டா்கத்தான் 
்கற்றுவந்தன்.  ஒரு ்காலை்கட்டத்தின் 
பின்பு அதன் மீது அ்ளவில்லைாத 
ஆர்வம் ஏற்்ட்டது. அதிலிருநது 
எெது ்கமலை தான் என்மெ 
வழிநடத்தி வருகிறது. ஒரு  
துமறயில் நாங்கள் முழுமைொெ 
அர்ப்ணிபபுடன் ஈடு்டும் 
ய்ாழுது அதற்்காெ வழி தாொ்க்வ 

உருவாகும் என்்து எெது நம்பிக்ம்க. யகோ
ர ்

டவு
ள்.

.?
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ஆர். எல்.முத்து.
 வவுனியா.

கேள்வி:-- எம்.ஜி.ஆருக்ோே 
டி.எம்.ச�ௌந்தி்ராஜன் பாடிய முதல் 
பாடல் எது?

பதில்:- 
'ைமைக்ேள்்ளன்' 
படத்தில் 
இடம் சபற்்ற 
"எத்தமைக் 
ோைம் தான் 
ஏைாற்றுவார் 
இந்த 
நாட்டிகை"என்்ற 
பாடல். இது 
இன்ம்றக்கும் 
சபாருத்தைாை 
பாடைாேகவ இருக்கி்றது!

ஆர். எம்.புஹாரி.
மன்ார்.

கேள்வி:-- ேவிஞர் 
ேண்ணதா�ன் 
எழுதிய ேமடசிப 
பாடல் எது? 
மவ்ரமுத்து 
எழுதிய முதல் 
பாடல் எது?

பதில்:- ேவிஞர் ேண்ணதா�ன் 
எழுதிய இறுதிப பாடல் "ேணக்ண 
ேமைைாகை",

மவ்ரமுத்து எழுதிய முதைாவது 
பாடல் "இது ஒரு சபான் ைாமைப 
சபாழுது"!

ஆர்.முபாரக்.
க�ாக�ான்ாவ.

கேள்வி:- இம� 
அமைபபா்ளரும் 
நடிேருைாை 
விஜய் அந்கதானி 
இபகபாது படஙேளில் 

நடிபபதில்மையா...?

பதில்:- தன்னுமடய 
கதாற்்றத்திற்கும் ,வ�ை 

உச�ரிபபு க்கும் ஏற்்ற 
வமேயிைாை க்ம்ரம்,த்ரில்ைர் 
ேமதேம்ள சதரிவு ச�ய்து 
அத்தமேய படஙேளில் 
நடித்து தைக்சேை 
ஒரு ்ரசிேர் கூட்டத்மத 

உருவாக்கிக் 
சோணடவர் இம� 

அமைபபா்ளரும் 
நடிேருைாை 
விஜய் அந்கதானி.
இவரின் நடிபபில் 
தற்கபாது உருவாகி 

வரும் 'சோமை'என்்ற 
படமும்,சோமையும் 

சோமை �ார்ந்த 

ைர்ைமும் சோணட  க்ம்ரம். 
திரில்ைர் திம்ரபபடைாகும். 
இதில் இவர் சோையாளிேம்ள 
ேணடு பிடிபபதற்ோை துபபறியும் 
புைைாய்வு கவடத்தில் நடித்து 
அ�த்தியிருக்கி்றார். 'விடியுமுன்' 
படத்மத இயக்கிய பாைாஜி குைார் 
இயக்ேத்தில் தயா்ராகி வரும் 
இந்த எக்�ன் க்ம்ரம் திரில்ைர் 
படத்தில் விஜய் அந்தனிக்கு 
கஜாடியாே நடிமே ரித்திோசிங 
நடித்திருக்கி்றார். ச�ாலிவுட்டில் 
சவளியாை' மநவ்ஸ் அவுட்' 
படம் பாணியில் 'சோமை'தயா்ரகி 
வருகி்றது எை படக்குழுவிைர் 
சதரிவித்திருக்கி்றார்ேள். இந்தப 

படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் சவளியாகி 
சபரும் எதிர்பார்பமபயும் 
ஆர்வத்மதயும் உணடாக்கி 
இருக்கி்றது.

ரஷ்மி�ா
வத்்தளை.

கேள்வி:- 'பீஸ்ட்' படத்மதத் 
சதாடர்ந்து த்ளபதி விஜய் ஏதாவது 
படத்தில் நடிக்ே ஒபபந்தைாகி 
இருக்கி்றா்ரா?

பதில்:-த்ளபதி விஜய் நடிபபில் 
ஏப்ரல் 13ஆம் திேதி அன்று 
'பீஸ்ட' படம் சவளியாைமதத் 
சதாடர்ந்து உற்�ாேத்தில் விஜயின் 
்ரசிேர்ேள் இருக்கும்கபாது...அவர் 
நடிபபில் உருவாகும் அடுத்த 

படத்திற்ோை சதாடக்ே 
விழாவும் படபபிடிபபும் 

ச�ன்மையில் 
சதாடஙகி 
இருக்கி்றது. 'கதாழா' 
என்்ற சவற்றிப 
படத்மத இயக்கிய 
வம்சி இயக்ேத்தில் 

தயா்ராகும் இந்த 
படத்திற்கு 

தற்ோலிேைாே 
'த்ளபதி 66'என்று 
சபயரிபபட்ருடிக்கி்றது. 
சபரும் எதிர்பார்பபிற்குப 
பின் நடிமே ்ரஷ்மிோ ைந்த்்ரா 
விஜய்க்கு கஜாடியாே நடிக்ே 
ஒபபந்தைாகி இருக்கி்றார். 
இந்தப படத்தில் முதன் 
மும்றயாே அவருடன் சுபரீம் 
ஸ்டார் �்ரத்குைார் இம்ணந்து 
நடிக்கி்றார். இந்தமும்ற 
'த்ளபதி 66'படத்திற்கு இம� 
அமைபபா்ளர் எஸ்.தைன் இம� 
அமைக்கி்றார்.விஜய் வம்சி தைன் 
கூட்டணி சவற்றிமய வழஙகும் 
எை உறுதியாே நம்பைாம்.

எம்.மா�ரட் 
 எ�பட�ம.

கேள்வி:-'பிக் சபாஸ்' 
மூைம் பி்ரபைைாை நம்நாட்டு 
சைாஸ்லியா இபகபாது என்ை 
ச�ய்து சோணடிருக்கி்றார்?

பதில்:- அவர் தற்கபாது 
'அன்ை பூ்ரணி'எனும் புதிய 
படத்தில் ேதாநாயகியாே நடிக்ே 
ஒபபந்தைாகி யிருக்கி்றார். 
இந்தபபடத்தில் அவருடன் 
'சஜய் பீம்' படம் புேழ் 

நடிமே விகஜா கபாய் கஜாஸ் 
ைற்றும் 'சைட்்ராஸ்'படப புேழ் 
நடிேர் �ரிகிருஷ்்ணன் ஆகிகயார் 
முதன்மை ேதா பாத்தி்ரஙேளில் 
நடிக்கி்றார்ேள். இந்தப 
படத்மத'குதிம்ரவால்' படத்மத 
இயக்கிய இயக்குைர்ேளில் 
ஒருவ்ராை ைகயாைல் கஜாஷுவர் 
இயக்குகி்றார். இந்தப படத்தின் 
துவக்ே விழா ச�ன்மையில் 
எளிமையாே நடந்தது.சைாஸ்லியா 

நடிபபில் சவளியாை 
'பி்ரணட்ஷிப' 

திம்ரபபடம்  
எதிர்பார்த்த 

அ்ளவிற்கு 

வணிேரீதியாே 
சவற்றி சப்றாததால், 

தமிழ்த்திம்ர உைகில் முன்ைணி 
நடிமேயாே முன்கைறுவதற்கு 
ேடுமையாை கபா்ராட்டத்மத 
எதிர் சோணடிருக்கி்றார்.இவ்ரது 
நடிபபில் விம்ரவில் சவளியாே 
விருக்கும்'கூகுள் குட்டபபா' 
சவற்றிமயப சபறும் என்று 
நம்பிக்மேயுடன் ோத்திருக்கி்றார் 
நடிமே சைாஸ்லியா.நாமும் 
'அன்ைபூ்ரணி''யாே சஜாலிபபார் 
என்று எதிர் பார்பகபாம்.

கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ம�ொழிவொணன்

சினி பஜார் கேள்வி பதில், 
தி்�ரன வார மஞ்சரி,

ல�க் ஹவுஸ், க�ாழும்பு--10. 

தந்த & மகனுடன் 
நடிததது பெரு்ம

‘ஓ மை டாக்’ படத்தில் முதன்மும்றயாே தந்மத 
ைற்றும் ைேனுடன் இம்ணந்து பணியாற்றியமத 
ஆசீர்வாதைாே நிமைத்து சபருமைபபடுகிக்றன் எை 
நடிேர் அருணவிஜய் சதரிவித்திருக்கி்றார்.

நடிேர் அருண விஜய், அவருமடய தந்மத நடிேர் 
விஜயகுைார், ைேன் அர்ைவ் விஜய் ஆகிய மூன்று 
கபரும் ‘ஓ மை டாக்’ என்்ற படத்தில் இம்ணந்து 
நடித்து இருக்கி்றார்ேள். இந்த படத்மத சூர்யா, 

கஜாதிோ ஆகிய இருவரும் தயாரித்துள்்ளைர். இது, 
ச�ல்ைபபி்ராணிேம்ளயும், அமவேளின் பா�த்மதயும் 
சித்தரிக்கும் ேமத. 

இதுபற்றி அருண விஜய் கூறியதாவது:-
“ஒரு நாய் குட்டிக்கும், குழந்மதக்கும் இமடகயயாை 

புரிதமை அடிபபமடயாே சோணட படம், இது. 
அறிமுே இயக்குைர் �க்ராவ் �ணமுேம் எழுதி 
இயக்கியிருக்கி்றார். இந்த படம் ஒக்ர குடும்பத்மத 

க�ர்ந்த மூன்று 
தமைமும்ற 
நடிேர்ேம்ள 
ஒன்றிம்ணத்து 
இருக்கி்றது.

நான், அபபா 
விஜயகுைார், என் 
ைேன் அர்ைவ் 
விஜய் ஆகிய மூன்று 
கபரும் இம்ணந்து 
நடித்துள்க்ளாம். 
தாத்தா, தந்மத, 
கப்ரன்  ஆகிய  
நிஜைாை உ்றவுேம்ள 
திம்ரயிலும் 
ோட்டியிருக்கிக்றாம்.

இது, எைக்கு 
கிமடத்த ஒரு 
மிேபசபரிய 

ஆசீர்வாதம். தமிழ் திம்ரயுைகில் இபபடி 
நடபபது, இதுகவ முதல் மும்ற. எஙே்ளால் 
ை்றக்ே முடியாத அனுபவம். ஊட்டியில் 
நடந்த படபபிடிபபின்கபாது என் தந்மத 
ைற்றும் ைேனுடன் ச�ைவழித்த தரு்ணஙேள், 
அழோைமவ.”

இவ்வாறு அருண விஜய் கூறிைார்.

இன்ஸ்டாகி்ராம் வாயிைாே ்ரசிேர்ேளுடன் 
ேைந்தும்ரயாடிய பிரியா பவானி �ஙேர் ்ரசிேர்ேள் 
கேட்ட ஏ்ரா்ளைாை கேள்விேளுக்கு பதிைளித்தார்.

சதாமைக்ோட்சியில் அறிமுேைாகி 
சவள்ளித்திம்ரயில் சஜாலித்து வரும் 
நடிமேேளில், பிரியா பவானி ஷஙேரும் 
ஒருவர். ‘கையாதைான்', ‘ேமடக்குட்டி சிஙேம்', 
‘ைான்ஸ்டர்', ‘ஓ ை்ணபசபணக்ண...' உள்ளிட்ட 
பை படஙேளில் நடித்துள்்ளார்.

இதுதவி்ர ‘யாமை', ‘பத்து தை', 
‘திருசசிற்்றம்பைம்', ‘இந்தியன்-2' உள்பட 
9 படஙேம்ள மேவ�ம் மவத்துள்்ளார். 
ஓய்வு கந்ரஙேளில் அவ்வபகபாது 
�மூே வமைத்ளஙேளில் ்ரசிேர்ேளுடன் 

ேைந்தும்ரயாடுவமதயும் 
அவர் வாடிக்மேயாே 
சோணடுள்்ளார்.

�மீபத்தில் �மூே வமைத்த்ளத்தில் 
ஒரு ேைந்தும்ரயாடலில் ்ரசிேர் ஒருவர், 
உஙேள் உள்்ளாமட அ்ளவு என்ை? என்று 
ஏடாகூடைாை கேள்விமய கேட்டார். இதைால் 
பிரியா பவானி ஷஙேர் ஆகவ�ம் அமடந்தார்.

“34 டி �கோத்ரக்ர... என் உடல் உறுபபுேம்ள 
கவற்று கி்ரேத்தில் இருந்து வாஙகிக் சோணடு 
வ்ரவில்மை. உஙேள் வாழ்க்மேயிலும் சபணேள் 
இருக்கி்றார்ேள். உற்று பார்த்தால் உணமை 
சதரியும்... வாழ்த்துக்ேள்”, என்று அவர் பதிைடி 
சோடுத்துள்்ளார். இந்த பதிமை ஆதரித்து 
திம்ர பி்ரபைஙேளும் ேருத்துேம்ள பதிவிட்டு 
வருகி்றார்ேள்.

பிரியா ெவானி ஷஙகர் ெதிலடி

நடிேர் 
விஜய்யின் பீஸ்ட் 
படத்மத அஜித் 
குடும்பத்திைர் 
திம்ரய்ரஙகில் 
ேணடு ்ரசித்தைர்.

நடிேர் விஜய் 
நடித்துள்்ள பீஸ்ட் 
திம்ரபபடம் 
திம்ரய்ரஙகில் 
சவற்றிே்ரைாே 
ஓடிக்சோணடு 
இருக்கி்றது. 

இந்த 
நிமையில், பீஸ்ட் 
திம்ரபபடத்மத 
பார்பபதற்ோே 
அஜித் 
குடும்பத்திைர் 
வருமேதந்தைர். 
அஜித்தின் 

ைமைவி ஷாலினி, தன் ைேள் ைற்றும் ைேனுடன் ச�ன்மை 
�த்யம் திம்ரய்ரஙகில் ேணடு்ரசித்தார். அபகபாது அவருடன் 
்ரசிேர்ேள் புமேபபடம் எடுத்து ைகிழ்ந்தைர்.

பீஸ்ட் திம்ரபபடத்மத ோ்ண அஜித் குடும்பத்திைர் வந்தது 
்ரசிேர்ேளிமடகய ைகிழ்சசிமய ஏற்படுத்தியது. 

நடிமே பூஜா ச�க்கட தைது ைைதில் இருக்கும் ஆம�மய கபட்டி 
ஒன்றில் கூறியுள்்ளார்.

2012-ம் சவளியாை ‘முேமூடி' படத்தின் மூைம் தமிழ் சினிைாவில் 
ேதாநாயகியாே அறிமுேைாைவர் பூஜா ச�க்கட. அதமைத்சதாடர்ந்து 
சதலுஙகு படஙேளில் சதாடர்ந்து நடித்து வந்த அவர், 10 
ஆணடுேளுக்குப பி்றகு ‘பீஸ்ட்' படத்தில் விஜய்க்கு கஜாடியாே 

நடித்துள்்ளார்.
�மீபத்தில் 

ஒரு நிேழ்சசியில் 
ேைந்துசோணட பூஜா 
ச�க்கட, தமிழ் சினிைா 
பய்ணம் குறித்து கபசிைார். 
அதில், “எைது சினிைா 
பய்ணம் சதாடஙகியது 
தமிழில்தான். ஆைாலும் 
‘முேமூடி' படத்திற்கு 
பி்றகு தமிழில் எந்த பட 
வாய்பபுேளும் வ்ரவில்மை. 
‘க்ராைர் கோஸ்டர்' கபாை 
எைது திம்ர வாழ்க்மேயில் 
கைடு-பள்்ளஙேள் 
நிம்றய இருந்தை. பை 
கபா்ராட்டஙேளுக்கு 
பி்றகே நட்�த்தி்ர 
நடிமே என்்ற அந்தஸ்து 
எைக்கு கிமடத்தது. 10 
வருடஙேளுக்குப பி்றகு 
மீணடும் தமிழில் நடித்தது 

ைகிழ்சசி அளிக்கி்றது. அதுவும் விஜய் கஜாடியாே நடித்தது இ்ரட்டிபபு 
ைகிழ்சசி”.

இவ்வாறு பூஜா ச�க்கட சநகிழ்சசியுடன் சதரிவித்தார்.

விஜய் ஜஜோடியோக நடித்ததில் 
இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி- பூஜா ஹெக்டே

பீஸ்ட் படத்்த கண்டு ரசித்த 
நடிகர் அஜித குடுமபததினர்

 நடிகர் அருண் விஜய்

ஏடாகூட கேள்விக்கு

ஜமோதிப்போர்ப்பதில் உள்ள குதூகலம ஆடிப்போடுவதில் வருஜமோ
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மஜினா உமறு லெவ்வை
மாவைடிப்பள்ளி.

2022  ஏப்ரல் 24 ஞாயிற்றுக்கிழமை

இந்தியாவில் மயிொடுது்ை மாவைட்டம் 
ல�ாள்ளி்டம் எனை ஊரில் வைசித்து 
வைருகிைார்  ல்டய்சி. இவைரது �ணவைர்  மாைன 
அஞ்சல் து்ையில் வவை்ெ ல்சய்கிைார்.  இரு 
பிள்்ளை�ளின தாயான

இவர்  இளங்கமை ்கணிதம் (Bsc Maths) 
படித்துளளார்.   ்கணவரின் ச�ாநத ஊர் ச�ன்மனை 
என்பதால் திருைணத்திற்கு பிறகு ச�ன்மனையில்  15 
வருடங்களா்க ்கமத , ்கட்டும்ர, ்கவிமத, சிறு்கமத என்று 
எழுதிக் ச்காண்டிருநத இவர் ்கடநத ஆறு வருடங்களா்க 
நாவல்்களும்  எழுதிக்ச்காண்டிருக்கிறார். இதுவம்ரயில் 
மூன்று நூல்்கமள சவளியிட்டுளளார்.

ைக்்கள விரும்பி வாசிக்கும் அமனைத்து ைாத 
இதழ்களிலும் இவருமடய நாவல்்கள சவளிவநதுளளனை.

இதுவம்ர 63 நாவல்்களும் 95  சிறு்கமத்களும் 
எழுதியுளளதா்க கூறினைார். இவர்  தினைைைர் TVR  
சிறு்கமதப பபாட்டியில் இ்ரண்டு பரிசு்களும், செர்ைன் 
ஞானைச�ௌநதரி பபாட்டியில் முதல் பரிசும், வானைதி ைாத 
இதழ நடாத்திய சிறு்கமதப பபாட்டியில் இ்ரண்டாவது 
பரிசும், இைக்கியசப�ாமை ைற்றும் �ஹானைா ைாத 
இதழ்களில் இ்ரண்டாவது பரிசும் சபற்றுளளார்.

பைலும் அபை�ான் ைற்றும் புஸத்கா, பாக்ச்கட் எபஎம் 
பபான்ற இமணய தளங்களில் இவ்ரது ஐம்பதிற்கும் 
பைற்பட்ட நாவல்்கள ஆடிபயா ஸகிரிபட் ஆ்கவும் e-book 
க்்கா்கவும் சவளிவநதுளளதா்க குறிபபிட்டார்.

பளளிப பருவத்திபைபய ்கவிமத்கள எழுதத் 
சதாடஙகிய பபாதும்  அமத ்கவிமத என்று ஏற்றுக்ச்காளள 
முடியாைல் பின்னைர் ்கல்லூரி ்காை்கட்டங்களில் அநத 
ஆர்வம் பைபைாஙகி எழுதத் சதாடஙகினைார். எழுத்து 
மூைைா்க தன்மனை  ச�துக்கிக் ச்காண்டார். தனைக்கு 
அவவபபபாது ஊக்்கைளித்து எழுதுவதற்கு 
சநம்புப்காைாய் இருநதது 
தன்னுமடய தமிழப 
பப்ராசிரிமய புஷப்ராணி 
பைடம் எனை கூறி அவருக்கு 
தனைது நன்றி்கமள கூறுகிறார்.

பைலும் அவர்்களுமடய 
ஊக்்கத்தாலும் 
தூண்டுதைாலும் பை 
்கவிமத்கள எழுதியபதாடு 
்கல்லூரி ஆண்டு ைைரில் 
இவரின்  ்கவிமத்கள 
சவளிவநதனை. இறுதியாண்டு 
படிக்கும்பபாது 7 ்கல்லூரி்கள 
இமணநது நடாத்திய ஒரு 
்கவிமத பபாட்டியில் 'சுதநதி்ரம்' 
என்ற தமைபபில் இவர் 
எழுதிய ்கவிமதக்கு முதல் 
பரிசு கிமடத்தது. அபபபாமதய 
ைாவட்ட ஆட்சியாளர் ்க்ரங்களில் 
இருநது பரிம� சபற்ற பபாது 
மி்கவும் ைகிழசசியா்கவும் கூடபவ அடுத்தடுத்து 
எழுத பவண்டும் என்ற ஊக்்கமும் இவருக்கு எழுநதது.

இதுவை்ர  இவைர் ல்பறை விருது�ளைா�
1. ்காம்ரக்்கால் அம்மையார் விருது.( பன்னைாட்டு சபண்்கள 

அமைபபு).
2. இைக்கியசப�ாமை இையம் விருது.
3. தமிழ எழுத்தாளர் ஒன்றிமணபபு விருது.

4. சதன்ச�ன்மனை தமிழச�ங்கம் ்கவி திை்கம் 
விருது.
5. வானைதி விருது 2016.
6. தமிழநாடு அ்ரசு சபாது நூை்கத்துமற(அ்ரசு 
விருது).
7. அன்மனை ்கல்வி அறக்்கட்டமள �மூ்க ப�மவ 
விருது பபான்ற விருது்களாகும்.

இவைர் லவைளியிட்ட நூல்�ள்
1. '்கனைசவல்ைாம் நீயானைாய்!'

    (நாவல் சதாகுபபு)
2. '்கண்ணகி ந்க்ரம்!'
     (கிம்ரம் நாவல்)
3. 'மின்னைல் பதான்றியபத!  
      (சிறு்கமதத்சதாகுபபு) பபான்ற மூன்று நூல்்களாகும்.

பைலும் ்கவிமத பற்றி குறிபபிடும்கயில் ்கவிமத 
என்பது படிபபபாரும் ப்கட்பபாரும் ைகிழும் வண்ணம் 

நல்ை நமடயுமடயதா்க விளங்க பவண்டியது ்கவிமதக்கு 
அவசியைானைபதார் இைக்்கணைாகும். ்கருத்து, உணர்சசி, 
்கற்பமனை, வடிவம் ஆகியவற்றால் பிற எல்ைாவற்றிலும் 
சிறநதிருக்்க பவண்டியது ்கவிமதக்கு மி்கத் பதமவயானை 
பண்பாகும்.

பைலும் நம்முமடய பமடபபு ்கவிமதயா்கபவா, 
்கமதயா்கபவா எது பவண்டுைானைாலும் வாசிபபவர்்கமள 
்கவ்ர பவண்டுசைன்றால் ஒவசவாரு வார்த்மதயிலும் 
சுவா்ரஸயத்மத தி்ரட்டிக் ச்காடுக்்க பவண்டும்.

்கவிமதயா்க இருநதால் உணவின் சுமவ நாவில் 
எஞ்சி இருபபது பபால் ்கவிமதயின் சுவடு வாசித்து 
முடித்த பிறகும் இதயத்பதாடு ஒன்றி இருக்்க பவண்டும். 
்கமதயா்க இருநதால் வாசிபபவர்்கள பக்்கங்கமள 
ைடித்து அமடயாளபபடுத்தாைல் முழுவதும் படித்து 
முடித்து விட்டுத்தான் கீபழ மவக்்க பவண்டும். அதுதான் 
பமடபபாளரின் சவற்றி!. அநத அளவுக்கு ்கமத்களில் 
ஆர்வத்மத  ச்காண்டு வ்ர பவண்டும் எனைக் கூறுகிறார்.

சபண்ணா்க எழுத்துத்துமறயில் எதிர்பநாக்கிய 
�வால்்கள பற்றி வினைவிய பபாது இவவாறு பதிைளித்தார். 
இ்ரண்டு இருக்கிறது முதைாவது இமணயத்தளத்தில் நீண்ட 
நாவல் ஒன்று எழுதும் வாய்பபு கிமடத்தது. நாளபதாறும் 
ஒரு அத்தியாயம் என்ற ்கணக்கில் (25 பக்்கங்கள) எழுதி 
அனுபப பவண்டும் என்று �ம்ைதித்து அக்ரிசைன்டில் 
ம்கசயழுத்து பபாடும் தருவாயில் இது உன்னைால் முடியாது 
என்று வீட்டினைர் தமட பபாட்டார்்கள. என்னைால் முடியும் 
என்று ்கடுமையா்க உமழத்து அநத நாவமை  குறித்த 
தி்கதிக்குள 1800 பக்்கங்களில் முடித்துக் ச்காடுத்பதன். 
அபத ்காை்கட்டத்தில், மூன்று ைாத நாவல்்களும், 
பத்துக்கும் பைற்பட்ட சிறு்கமத்களும் எழுதி முடித்பதன். 
சிறு்கமதப பபாட்டிக்்கா்க ஒப்ர நாளில் எழுதிய ஒரு 
சிறு்கமதக்கு (ரூ10000) இ்ரண்டாவது பரிசு கிமடத்தது  
எதிர்பா்ராத சவற்றி.

 ஒரு உண்மை �ம்பவத்மத மையைா்க மவத்து எழுதிய 
நாவல் மி்கபசபரிய �ர்சம�மய உண்டாக்கிவிட்டது. 
அநத பி்ரச�மனை்கமள மதரியைா்க எதிர்ச்காண்டு அநதப 
பி்ரசசிமனை்களுக்கு தீர்வு ்கண்டு அதிலிருநது சவளியில் 
வநபதன் அதற்ப்க  பை ைாதங்களானைது எனை தான் எதிர் 
பநாக்கிய �வால்்கமள ைனைம் திறநது பகிர்நது ச்காண்டார்.

பைலும் ்கவிமத என்பது உணர்வு்களின் உளளடக்்கம்  
இ்ரண்டு வரி ்கவிமதயில்  (மஹக்கூ)உை்கத்மதபய 
உளளடக்கும் �க்தியுளளது. இ்ரண்டு அடி்கமள ச்காண்ட  
உை்கப சபாதுைமற திருக்குறள  உை்கசைஙகும் ப்ரவி 
சிறநது விளங்க வில்மையா? அபபடித்தான் நாம் எழுதும் 
்கவிமதயும். 

்கவிமத என்பது ைனைதுக்கும் அறிவுக்கும் இமடபய 
பாைம் அமைபபது. ைனைதின் ்காயங்களுக்கு ைருநதாவது 
்கவிமத. ்கனைவு்களுக்கும் ்கற்பமனை்களுக்கும் 
வண்ணமும் வடிவமும் தருவது ்கவிமத. பநற்று 
இன்று நாமளமயக் கூட சநாடியில் இ்ரண்டறக் 
்கைநதுவிடுவது, இடம் சபயர்த்துவிடுவது ்கவிமத. 
ைமைக்கும் ைடுவுக்கும் உளள வித்தியா�த்மதத் 
சதாமைக்்க வழியமைத்துக்ச்காடுபபது ்கவிமத. 
அன்பின் சைாழியாவது ்கவிமத. இபபடி ்கவிமத �ார்நத 
விடயங்கமள ச�ால்லிக் ச்காண்பட பபா்கைாம்.

சபண்்கள அமனைவரும் ்கல்வி ்கற்று ‘பவதம் 
பமடக்்கவும் நீதி ச�ய்யவும் பவண்டி’ வ்ரபவண்டும் எனை 
விரும்பினைார் பா்ரதி.

சபண்்களின் நைன் ்கருதி சபண்்களுக்்கா்கபவ  
தன்னுமடய ்கவிமத்களின் வாயிைா்க கு்ரல் ச்காடுத்தவர் 
பா்ரதி. ்கவிமத வாயிைா்க எமதயும் �ாதிக்்க முடியும் 
என்பதற்கு பா்ரதிதான் முதல் உதா்ரணம் எனைக் கூறுகிறார்.

்கவிமதயால் �முதாயத்திற்கு விழிபபுணர்மவ 
உண்டாக்்க முடியும்.  பகுத்தறிவு வள்ரச ச�ய்யைாம் 
பகுத்தறிவு வளர்நதால்  நாட்டில் ஒற்றுமை நிைவும்.  நாடு 
ஒற்றுமையா்க இருநதால் உை்கத்தில் அமைதி நிைவும்  
எனை தனைது பதில்்கமள வழஙகினைார்.

 

டெய்சி 
மாறன்
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உடப்பில் ஐம்பெரும விழா
வாழ்ாள் சாதனையாளர்கள் வாழும் ப�ாது வாழத்தி க்கௌரவிப்பு

தினகரனின்  ஆவது நிறைறவய�ொட்டி
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07 வித்தியாசங்களை
 ்கண்டுபிடியுங்கள் நிறம் தீட்டுங்கள்

வ
ழி

்கா
ட்டு

ங
்கள்

சரியான விளைளய எழுதுங்கள்
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கேள்வி:  நீங்கள் ைலாய் மைாழிமை தாய்மைாழிைா்கக் 
ம்காண்ட குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர் தமிழ் மைாழி மீதான 
்பற்றும ்பாணடித்திைமும எவவாறு ஏற்்பட்டது? அதமன சற்று 
விளக்குவீர்்களா?
பதில்: அல்்ஹமதுலில்லாஹ் (எல்லாபபு்கழும அல்லாஹ் ஒரு-
வனுக்்்க) எனது தந்மதைார் வு.லு. டிவங்ஸா உட்ப்ட அவ்ரது 
குடும்ப உறவு்கள் அமனவரும இலஙம்க ்பாது்காபபுத் துமற்களில் 
்சமவைாற்றிை ைலாைர்்கள். பினனர் எனது தந்மதைார் ம்டமஸ் 
ஒஃப சி்லான எனற ்பத்திரிம்க நிறுவனத்தில் ஓய்வு ம்பறும வம்ர 
்பணிைாற்றினார். ைலாய், சிங்களம ைற்றும ஆஙகிலம எனும 
மைாழி்கள் குடும்ப வழக்்கத்தில் ்்பசப்படடு வந்தாலும, 
எனது தந்மதைார் தமிழின மீது அ்பா்ர ்பற்றுக் ம்காணடி-
ருந்தார். ஆனமி்கத்தில் அதீத ஈடு்பாடு ம்காண்ட அவர் 
அ்ரபுத்தமிழ் ஞானைணி ைாமல, குணஙகுடி ைஸ்தான 
சாகிபு அவர்்களால் இைற்றப்பட்ட ்பழங்கால தமிழ் 
மைாழியிலான இஸ்லாமிை ்காவிைங்கமள ்தடித் 
திரிந்து ம்பற்றுப ்படிப்பதில் ஆர்வம ம்காணடிருந்-
தார். அதன ்பைனா்க்வ குடும்பத்தில் மூத்த ை்கனான 
எனமன தமிழ் மைாழி மூலம ்கற்்க மவத்தார். தமிழில் 
்கற்று சிறந்து விளங்க ்வணடுமைன்ப்த அவ்ரது ்�ாக்-
்கைா்க இருந்தது.

கேள்வி: ஆ்ரம்ப ்கல்வி அதமனத் மதா்டர்ந்து இளவைதுப ்பருவ 
உங்களது இலக்கிைப ்பங்களிபபு்கமள கூறுவீர்்களா?
பதில்: ம்காழுமபு 10, ைருதாமன, மைாஹிதீன ைஸ்ஜித் வீதியில் 
வசித்து வந்தது எனது குடும்பம. ்பகுதிவாழ் ைக்்களுக்ம்கன புதி-
ை்தார் இ்டத்தில் புதிை ்கட்ட்டங்க்ளாடு ம்காழுமபு – அல்ஹி-
தாைா ை்கா வித்திைாலைம எனற �ாைத்்தாடு எழுந்து நினறது 
புதிை ்பா்டசாமல. புதிை ்பா்டசாமலயில் புது ைாணவனா்க தமிழ் 
மூலைான முதலாம வகுபபில் ்சர்த்தார் எனது தந்மதைார். �ானும 
வள்ர எனதான தமிழ் மைாழியும அழகுற்வ என்னாடு ்சர்ந்து 
வளர்ந்தது ஆசிரிை ம்பருந்தம்க்களின உதவியினால். ைாழ்ப்பா-
ணத்மத ்சர்ந்தவர்்களா்க திருவாளர் ்வலும ையிலும, ஜனாப. 
இனனூன (டீ.யு) அவர்்களால் எனது தமிழ் ஆர்வத்திற்கு ்ைலும 
வித்திட்டனர். ்பா்டசாமலக் ்காலங்களில் ்கலா ைனற நி்கழ்வு்களில் 
எனது ஆக்்கங்கள் ்பல இ்டமம்பற்று ்பா்ராடடுக்்கமளப ம்பற்றன. 
்பா்டசாமல ஆணடு விழாவின ்்பாது ்பல ்பரிசில்்கமளயும சான-
றிதழ்்கமளயும ம்பற்றுள்்ளன. பினனர், தின்பதி, சிந்தாைணி, 
தின்க்ரன ்்பானற ்தசிை ்பத்திரிம்க்களில் எனது இளவைது 
்கால சிறிை ஆக்்கங்கள் ்பல பி்ரசு்ரைாகி, எனது தமிழ் ஆர்வத்மத 
்ைலும வளர்த்தது. சத்திை எழுத்தாளர் �ாகூர்்கனி   தின்பதி 
ைற்றும சிந்தாைணி ்பத்திரிம்க்களில் எனது ஆக்்கங்கள் மவளிவ்ர 
ம்பரும உதவிைா்க இருந்தார். இளமைக்்காலம முத்ல இலக்கிைத் 
துமறயில் ஆர்வம ஏற்்பட்டதால் ‘்பா்ரம்பரிைம’ பு்கழ் ்கலாபூசணம 
எம.எஸ்.எம. ஜினனா (இலஙம்க ஒலி்ப்ரபபு கூடடுத்தா்பனம), 
்கலாபூசணம ்கவிைணி �ஜிமுல் ்ஹுமசன, சித்தீக் ைாஸ்்டர் ஆகி-
்ைாரு்டன இமணந்து ‘ைதிவளர் ைனறம’ எனற அமைபபினூ்டா்க 
்கமல இலக்கிை மசைற்்பாடு்களில் ஈடு்படடு வந்்தன.    

கேள்வி: சமூ்க ்சமவ, அ்ரசிைல் ைற்றும ஆனமி்கத்தில் தங்களது 
்பங்களிபபுப ்பற்றி?
பதில்: சமூ்கத்தில் ைாற்றமைானறிமன ஏற்்படுத்தி ஆனமி்க 
வழியில் ்�ர்வழிப்படுத்தி்ட ்வணடுமைனற �ன்னாக்்்காடு 
இமளஞர்்கள் �ாம ஒனறிமனந்து மைாஹிதீன ைஸ்ஜித் வீதி 
வாலி்பர் �லனபுரி இைக்்கம ஒனறிமன ஆ்ரமபித்்தாம. �பி்க-
ளாரின ஜனன விழா, விணமவளிப ்பைணைாம மிஃ்ராஜ் விழா 
்்பானற விழாக்்கமள பு்கழ்ம்பற்ற மவளி�ாடடு உள்�ாடடு உலைா 
ம்பருைக்்கமளக் ம்காணடு வி்ே்டைா்க ம்பண்கள் ைத்தியிலுள்ள 
மைௌடடீ்க ம்காள்ம்க்கமள இல்லாமதாழிப்பதற்்கா்கவும விழிப-
பிமன ஏற்்படுத்துவதற்்கா்கவும ்பைான்கமளயும சனைார்க்்கப 
்்பாதமன்கமளயும �்டாத்தி்னாம. ஒருமுமற மிஃ்ராஜ் விழா-
வின்்பாது துணடுப பி்ரசு்ரத்திலும அமழபபிதழிலும தமலப-
்பா்க ‘ைானு்டத்தின அறிவிைலின ்ைனமைைால் விணமவளியில் 
சாதமனைா்க அப்்பா்லாவும சு்ைஸ_ம’ இமணந்திருக்கும 
இவ்வமளயில் ைணணிலிருந்து ைா�பிமை ஸ்தூல உ்டம்்பாடு 
விணணுக்கு ஏகி்ட மவத்த ைமற்ைானின விந்மதயிமன ்்கடடு 
்பைனம்பற வாரீர் எனறு �ான எழுதிை வாச்கம இனனும எனனுள் 
நிழலாடுகினறது. அ்ரசிைல் ைா்ைமத ைர்்ஹஹூம எம.எச்.எம. 
அஷ்ரப அர்்க்ளாடும ைர்்ஹஹூ ம ைணிபபுலவர் அவர்்க்ளாடும 
ஆ்ரம்பக் ்கால ்்பா்ராளிைா்க இமணந்து மசைற்்பட்டமத எணணி 
ம்பருமிதம ம்காள்கின்றன. அந்்�்ரத்தில் ைர்்ஹும ைணிபபுலவர் 
ைருதூர் ைஜீத் அவர்்கள் என்னாடு மி்க ம�ருக்்கைா்க ்பழ்க ஆ்ரம-

பித்தார். அ்ரசிைலில் அவ்்ராடு 
இமணந்திருந்தாலும எனனுள் ்கனனறு ம்காணடிருக்கும இலக்-
கிை ஆர்வத்திமனக் ்கண்டறிந்த அவர், தூணடு்்காலாய் ஆனார் 
�ான மீணடும ்கவித்துமறயில் ஈடு்ப்ட. அது ைடடுைல்லாது தின-
்க்ரன புதுபபுனல் ்பகுதி ஆசிரிைர் ேமஸ் ்பாஹிம அவர்்கமளயும 
எனக்கு அறிமு்கப்படுத்தி மவத்தார். அனறு மதா்டஙகிை ேமஸ் 
்பாஹிமு்டனான உறவு இனறு வம்ரக்கும எவவிதக் குமறயும 
இல்லாைல் மதா்டருகினறது. எனது ஆக்்கங்கமள தின்க்ரனில் 
பி்ரசுரித்த ேமஸ் ்பாஹிமுக்கும, எனது ்ைம்டைான வ்கவக் ்கவி-
ை்ரஙகிற்கு தின்க்ரன மசந்தூ்ரம இமணபபிதழ் மூலைா்க ஆக்்கபூர்-
வைான ஆத்ரவிமன தா்ராளைாய் அளித்து வரும தின்க்ரன பி்ரதை 
ஆசிரிைர் திருவாளர் மசந்தில் ்வலவருக்கும வி்ே்டைா்க 
எனது �னறிைறிதமல மதரிவித்துக் ம்காள்கின்றன. ரூ்பவா -
ஹினி முஸ்லிம ்சமவ தைாரிப்பாளர் ை்பாஹிர் மைௌலானா -
வுக்கும, இலஙம்க ஒளி்ப்ரபபுக் கூடடுத்தா்பனத்தில் �ம்ட -
ம்பற்ற ்ஹஜ்ஜஹூப ம்பரு�ாள் ்கவிை்ரங்கத்மத தமலமைதாஙகிை 
தமிழ்மதனறல் அலி அக்்பருக்கும, இலஙம்க ஒளி்ப்ரபபுக் கூட -
டுத்தா்பன முஸ்லிம ்சமவ தைாரிப்பாளர் முல்மல முஸ்ரி்பா 
அவர்்களுக்கும, தைாரிப்பாளர் ்பாத்திைா றி்னாசிைா றழீனுக் -
கும �னறி கூறக் ்க்டமைப்படடுள்்ளன.  

கேள்வி: அ்ரச ்கலாபூசண விருதால் ைகு்டம சூட்டப்பட -
டுள்ள நீங்கள் இலக்கிைத்துமறமைத் ்தர்ந்மதடுக்்கக் ்கா்ரணம 
எனன?
பதில்: �ான இ்ரவு ்ப்கல் என ்பா்ராது ்பள்ளிப்பருவம முத்ல 
நிமறை வாசிக்கும ்பழக்்கத்மதக் ம்காணடிருந்்தன. அதிலும 
ைர்்ஹும எம.எச்.எம. ேமஸ்   எழுதிை ்கவிமத்கள் நூல்்கள் 
ஆகிைவற்மற தவறாது வாசிப்பமத வழக்்கத்தில் ம்காணடி -
ருந்்தன. முற்்்பாக்கு எழுத்தாள்ரான அவர் எைது சமூ்கத்தில் 
பும்ர்ைாடிப ்்பாயிருக்கினற மைௌடடீ்க ம்காள்ம்க்களுக்கு 
எதி்ரா்க தனது ்்பனா முமனயின வலிமையினால் தனிமைாரு 
ஆளா்க நினறு ்்பா்ராடினார். அவ்ரது ஆக்்கங்கள் ்வற ைாதிரி. 
அந்தளவுக்கு அழகுற எழுதுவார். அதனால் நிமறை எதிரி்கமள 
சம்பாதித்துக் ம்காண்டார். சமூ்கத்தில் ைாற்றம ்காணவும, 
இமறைார்க்்கைமத அதன தூை வழியில் ்்பணி ஒழு்கவும 
்பைம சிறி்தனும இனறி ்பா்ர்படசம ்காட்டாது ்பகி்ரங்கைா்க 
எழுதிடுவார் ைர்்ஹும எம.எச்.எம. ேமஸ் . அவர் எனக்கு 
முனைாதிரிைாவார். 
ம்காழுமபில் ்பல வரு்டங்களா்க இைஙகி வரும வலமபுரி 
்கவிதா வட்டம (வ்கவம) அகிலைறிை எனமன அ்ரங்்கற்றி 
அழகு்பார்த்து ம்பருமைப்படுத்திைது. முனனணிக் ்கவிஞர்்க -
ளில் ஒருவ்ரா்க முனனிமலப்படுத்திைது. ்பஞ்சினும மைன -
மையும்டை ம�ஞ்சமும்டை ்கலாபூசணம ்கவிைணி �ஜிமுல்  
்ஹஹூமசன   ஆக்்கத்்தாடு ஊக்்கத்மதயும தந்து உருவாக்கினார் 
எனமன எனறால் அது மிம்கைா்காது. எனமன மசமமைப -
்படுத்திைவர்்களில் ைாழ் அசீமும ்கவிஞர் ்ஹசீரும   இருவ -
ரும ்கட்டாைம நிமனவு கூறத்தக்்கவர்்கள். ்கவிஞர் ்ஹசீரின 
மூலைா்க ம்காழுமபு தமிழ் சங்கத்தில் வ்கவத்தில் வரு்டாந்த 
்கவிை்ரஙகு �ம்டம்பற்ற ்்பாது ்கமலவாதி ்கலீல் அவர்்கமள 
எனக்கு அறிமு்கம மசய்து மவத்தார்்கள். அனறு மதா்டஙகிை 
உறவு இனறும நீளுர்திைாய் ்பைணிக்கினறது. �ற்றமிழில் 
குற்றம ்காணுமி்டத்து �க்கீ்ர்ராய் ைாறி கு்ரல் ம்காடுத்திடும 
்கமலவாதி ்கலீல் ஈழத்து சுபபுடு என மசல்லைாய் அமழப்ப -
துணடு. தாஜஹூல்உலும ்கலீல்   முதுசங்களின மூலவர் என்ற 
அமழக்்கலாம. அவர் வாழும்்பா்த வாழ்த்தப்ப்ட ்வணடி -
ைவர் இலக்கிை உலகுக்கு இவ்ரால் அறிமு்கைா்னார் ஏ்ராளம. 
அதில் �ானும ஒருவன. இனனும இமளஞ்ராய் வளம வரு -
கினறார். �வைணி ்பத்திரிமை ஊ்டா்க ்கவியுலகிற்கு எனமன 
அறிமு்கப்படுத்தி ‘ைலாய்க்்கவி’ என �ாைம சூடடி அழகு்பார்த் -
தவர் ஆவர். அத்து்டன எனது ்கமல இலக்கிைப ்பைணத்திற்கு 
மி்கவும உறுதுமணைா்க நினற ைாளி்காவத்மதமைச் ்சர்ந்த 
எனது ம்பறா ை்கன்களான மு்கைட டில்ோன ைற்றும மு்கைட 
றிஸ்னி எனும இருவரும ்கலாபூேண விருமத �ான அம்டந்து -
ம்காள்வதற்்கா்க மசய்த அளப்பரிை உதவி்கமள எனமறனறும 
ைற்வன. ்கலாபூேண விருமத �ான அம்டந்தும்காள்வதற்்கா்க 
தின்க்ரன ்பத்திரிம்கயின ்பங்களிபபு அளப்பரிைது. எனறும 
ைறக்்க முடிைாதது. எைது மதா்டர்பு மதா்டர்ந்து ம்காணடிருக் -
கிறது.

கேள்வி: வளர்ந்து வரும இமளை சந்ததியினருக்கு தாங்கள் 
கூறும அறிவும்ர எனன?
பதில்: அருகிவரும வாசிபபுப ்பழக்்கத்திற்கு உயிரூட -
டுங்கள். �ல்ல நூல்்கமள வாஙகி ்படியுங்கள். ்தசிை 
்பத்திரிம்க்கமள தினமும வாசியுங்கள். சிறு குழுவின்ரா்க 
இமணந்து தைக்குள் புத்த்கங்கமள ்பகிர்ந்து ம்காள்ளுங -
்கள். இைலுைானால் ம்பரிைவர்்களின உதவி்கமளப ம்பற்று 
சிறிை நூல்கமைானமற தத்தைது ்பகுதி்களில் அமைத்துக் 
ம்காள்ளுங்கள். இதனால் எழுத்தாற்றல் ம்பருகும �ல்ல 
மசால்லாடசி்கமள ம்பற்றுக் ம்காள்ளலாம. ்பள்ளி ஆசிரி -
ைர்்களி்டத்தி்லா அறிமு்கைான ஆன்றார்்களி்டத்தில் தாம 
எழுதிை ஆக்்கங்கமள சரிபிமழ ்பார்த்து ்பத்திரிம்க்களுக்கு 
அனுபபி மவயுங்கள்.
�ான ்க்டந்து வந்த ்பாமத ்படடுப்பாமத அல்ல. நிமறை 
துன்பங்கமள அவைானங்கமள மவடடுக் குத்து்கமள 
சந்தித்திருக்கின்றன. ்கவிை்ரஙகின்்பாதும விைர்சனங -
்களுக்கு உள்ளா்னன. அத்தமனமையும தாஙகி ம்பாறு -
மையு்டனிருந்து எனது குறிக்்்காளான அ்ரச ்கலாபூசண 
விருமத மவனறுள்்ளன. அல்்ஹமதுலில்லாஹ். எனது 
இலக்கிை ்பைணத்தில் ம்க்்கார்த்து நினற அத்தமன �ல்லுள்-
ளங்களுக்கும எனது 
இதைபூர்வைான 
�னறி்கமள மதரிவித்-
துக் ம்காள்ள இதமன 
சந்தர்ப்பைாக்கிக் ம்காள்-
கின்றன.

அரச கலாபூசண விருதால் மகுடம் சூடடப்படுவதற்கு
தினகரன் ்பத்திரிககயின் ்பஙகளிபபு அளப்பரியது
- ேலாபூசணம் மலாய்கேவி டிவஙகஸாவுடனான ஒரு கேரோணல்
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காலஙகள் 

மாறினாலும் 
பெணகள் தஙகளது 
கூநதல் மீது 
பகாணடிருக்கும் 
ஈர்ப்பு என்றுமம 
மாறாது. ஆரம்ெ 
காலத்தில் 
முன்மனார்கள் 
ெயன்ெடுத்திய 
இயற்கப் 
பொருடகளின் 
காரணமாக, 
வயதான பின்னரும் 
கூநதலின் கரு்ம 
நிறம் மாறாமல், முடி 
உதிர்வு பிரச்சி்ன 
இல்லாமல் கூநதல் 
அடர்த்தியாக 
இருநதது.

இன்று கூந்தல் 
ப்ராைரிபபுக்கு எண்ணற்்ற 
பபாருட்கள் வந்தபபாதிலும், 
இளம் பருவத்திபேபே 
இளநம்ர ஏற்படுகி்றது. 
இ்தற்கு ்கா்ர்ணம் கூந்தல் 
ப்ராைரிபபு பபாருட்களில் 
உள்ள பவதிபபபாருட்கள்.  
பைலும் உணணும் உ்ணவு, 
ஹாரபைான் சு்ரபபில் உள்ள 
ஏற்்றத்்தாழ்வு ்கா்ர்ணைா்கவும் 
இளநம்ர ஏற்படுகி்றது.

இவவாறு இளநம்ர, 
கூந்தல் உதிர்தல், 
கூந்தல் வ்றடசி, 
கூந்தல் நுனியில் 

பவடித்்தல், பபாடுகுத் 
ப்தால்மே பபான்்ற 
பாதிபபு்கள் ஏற்படாைல், 
கூந்தல் படடுபபபால் 
மின்னுவ்தற்்கான இேற்ம்க 
குறிபபு்கமள  பாரக்்கோம்.

பவந்தேத்ம்த நன்்றா்க 
ஊ்றமவத்து, பமைபபாே 
அம்ரத்து கூந்தலில்  
்தடவுங்கள். 15 நிமிடங்கள் 
்கழித்து  ்தமேக்கு குளிக்்க 
பவணடும். இவவாறு 
பையவ்தன் மூேம்  உடல் 
குளுமை அமடவப்தாடு, 
கூந்தலும் பளபளபபாகும்.

ைா்தம் ஒரு மும்ற 
பவபபிமே ைற்றும் துளசி 
இமே பைரத்து அம்ரத்து 
்தமேயில் ்தடவோம். 
அம்ர ைணிபந்ரம் ்கழித்து 
்தமேக்கு குளிபப்தன் மூேம்  
பபாடுகுத் ப்தால்மே ைற்றும் 
பபன் ப்தால்மேயில் இருநது 
விடுபடுவப்தாடு கூந்தலும் 
பளபளபபாகும்.

்கற்்றாமழயின் 
ைம்தபபகுதியுடன் சிறி்தளவு 
்தயிர ்கேநது, கூந்தலின் 
பவரக்்கால்்களில் நன்்றா்க 

படும் படி அழுத்தித் 
ப்தயக்்கவும். 

அம்ர 
ைணி 
பந்ரம் 

்கழித்து ்தமேக்கு குளிக்்கவும். 
இ்தன் மூேம் பபாடுகுத் 
ப்தால்மே நீஙகுவப்தாடு 
முடியின் நுனியில் ஏற்படும் 

பவடிபபு 
பி்ரச்சிமனயும் நீஙகி கூந்தல் 
பளபளபபாகும்.

கூந்தல் வ்றணடு 
இருபபவர்கள் 
முடமடயின் ைஞைள் ்கரு 
ைற்றும் எலுமிச்மை ைாறு 
இ்ரணமடயும் ்கேநது, 
வா்ரத்தில் இ்ரணடு 
மும்ற கூந்தலில் ப்தயத்து 
குளித்துவ்ரோம். இ்தன் 

மூேம் வ்றணட கூந்தல் 
படடுபபபாே பளபளக்கும்.

்தோ 50 மில்லி அளவு 
்கறிபவபபிமே ைாறு 
ைற்றும் ைரு்தாணி  ைாறு 
இ்ரணமடயும் ஒன்்றா்கக் 

்கேநது, 150 மில்லி 
ப்தங்காய 

எணப்ணயயுடன் 
பைரத்து  
சூடுபடுத்்த 
பவணடும். இந்த 
எணப்ணயமே 
இளம் சூடடில் 

்தமேமுடியில் 
ப்தயத்து வந்தால் 

இளநம்ர நீஙகும். முடி 
உதிர்தல் கும்றயும். 

கூந்தல் பளபளபபாகும்.
அம்ர மூடி ப்தங்காயில் 

இருநது ப்தங்காய பால் 

எடுக்்கவும். அ்தன் மு்தல் 
பாமே கூந்தலில் நன்்றா்க 
ப்தயக்்கவும். ஒரு ைணிபந்ரம் 
்கழித்து  குளிரந்த நீரில் 
கூந்தமே ்கழுவுவ்தன் மூேம்,  
பளபளபபான கூந்தமேப 
பப்றோம்.

பநல்லிக்்காய 
எணப்ணயமே தினமும் 
்தமேயில் ப்தயபப்தன் 
மூேம், முடி உதிரவது 
கும்றநது கூந்தல் 
வலுவாகும்.

சின்ன பவங்காேச் ைாறிமன 
முடியின் பவரக்்கால்்களில் 
நன்்றா்கத் ப்தயத்து ைைாஜ் 
பையவ்தன் மூேம் முடி 
உதிர்தல், புழுபவடடு 
ைற்றும் ்தமேயில் உள்ள 
நுண கிருமி்கள் அமனத்தும் 
நீஙகும்

கூந்தல் பட்டு பபோல் பளபளக்க...
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கானகத்தின் மையத்தில் நாட்டப்பட -
டிருந்தது. கி.மு. நூற்்ாண்டிலிருநது 
கற்கள் முமைத்திருந்தன அல்்லது ஒரு கல் 
இன்்னாரு கல்ம்ல வைரந்தது அல்்லது 
வழி்பாட்டால் கற்கள் நாடடி மவக்கப -
்படடிருக்கின்்ன. கற்கள்்தான் வாழ்வின் 
ஆ்தா்ரம் என்கி் நம்பிக்மக முன்னிருநது 
இருப்பது்தான். அ்தனால் கற்கமைச் 
சுற்றிச்சுற்றி வரு்தல் நிகழ்நதிருக்கி்து. 
அல்்லது கல் ்தன்மன நிம்ல ்காள்வ்தற்கு 
இந்தக் கூட்டத்தின் ைத்தியில் இருபபுக் 
்காண்்டது.

கற்கள் ்ப்லவி்த வடிவத்தில்/ வமகயில் 
/ வண்்ணத்தில் / அைவில் என்்்ல்்லாம் 
நாடடியிருந்த சுவட்டம்டயாைஙகள் 
உண்டு. வ்ர்லாற்றுக் குறிபபுகள் நாவழியி -
லும் காது வழியிலும் உண்டு.

மையத்ம்தச் சுற்றி வரு்தல் கா்லாகா -
்லைான இயல்பு்தான். இ்தனால் கல்லுக் -
குப ்்பருமை, ்தனித்துவம், ஆளுமு -
்ணரவு. சுற்றிய கால்கள்  அல்்லது நாடடிய 
மககளின் ர்ரமக அழி்தல் ்பற்றிய கவம்ல -
கள் எதுவும் வ்ர்லாற்றுக் குறிபபிலில்ம்ல. 
்வவரவறு கற்கள் ்வவரவறு நி்ஙக -
ளில் இருநதிருக்கின்்ன.

இப்படித்்தான் உறுதியாய் இருக்கு -
்ைன்் நம்பிக்மகயில் நாடடிய கல் -
்்லான்று ரவர ் காண்்டது. ரவர முழுக்கத் 
்தம் கா்லடித்்த்ட்ைன ஒரு பூரிபபும் மிகுந -
்தது. கல் வைரநது குடடியும் ர்பாட்டது. 
கல் ரைலும் ரைலும் வைரந்தது. கல்லின் 
நிழலில் நின்று ைார்தடடி கல் வைரத் -
ர்தாருக்கு நிழல் ர்தய்ந்தது. ்வறும் ்வயி -
லுக்கு வந்தன. வந்தன என்ன தூக்கிவீசப -

்பட்டன. இபர்பாது ்வயில்்தான் நிழல். 
சூடு ்தாஙக்வாண்்ணாத் ்தரு்ணம். ்தகிப -
பில் வ்ரண்டு ர்பாயின நாவும், அகநாவும்.

கல் மீது பூத்தூவிய க்ரஙகைால் ்சால் -
்்லறியத் ்்தா்டஙகின-்சால்்்லன்்பது 
கல். ்சால்லின் அரத்்தத்ம்த ந்டப்பட்ட 
கல்; மீது எறிநது ்காண்டிருக்கின்்ன. 
ஆனால் அந்தக் கல்லுக்கு உ்ணரச்சியு -
மில்ம்ல உண்மையுமில்ம்ல.

இன்்னாரு நூற்்ாண்டுச் சிறு்பா்தம் 
இந்தக் கல்ம்லச் சுற்றிச்சுற்றி வ்ரவும் 
கூ்டாது. கல்லுக்குப பிமழ ர்பாடடுப 
ர்பாடடு பிமழ்ப்டவும் கூ்டாது. கல் -
லுள்ை இ்டத்தில் நல்்ல ைனம் ்காண்்ட 
்்பருவனம் முமைக்க ரவண்டு்ைன 
தி்டலில் ரவரவிட்ட கால்கள் கம்தத்துக் 
்காண்்டன.

கல் என்்பது எைது ர்தரவு; எைக்கானது; 
எைது, வைஙகமை, வைரப்பது;எம்ைா -
்லானது@  எைது கும்ட அது;  எைது குதூ -
க்லமும் அது; எைது ஒளிக்கு வழிகாடடி;  
திமசகாடடி;  துடுபபு; தும்டப்பான்; 
எைது மககளில் வைரந்த நகம். ்வடடி 
வீசுவது்டன் புதிது புதி்தாய் வைரப்பதும் 
எைது விருப்பம். நிழல்கல், காற்றுகல், 
ைமழகல், வானம்கல், பூமிகல் என்்பது 
்பற்றிய வியாக்கியானஙகளில் வைரந்தது 
கா்லம்.

இந்தக் கம்்பட்ட கல்ம்லப பிடுஙகி -
்யறிநது விடடு புனி்தக் கல் வைரக்கத் 
்்தா்டஙகின கால்கள்.

-    
 ப�ொன்மீரொ

என் சட்டைப் 
்�க்குள்
மின்மினிப் பூச்சிகள்
கவிம்த என்்பது வாழ்வியலின் 

ரகா்லம். அது அனு்பவச் ்சறிவும் 
உ்ணரவுச் சா்ரமும் க்லந்த ்வளிப-

்பாடு.கவிம்த என்்பது ்வறும் 
்சாற்களினால் ைடடும் அமைநது 
விடுவதில்ம்ல. ்சாற்களின் 
இம்ட்வளிகைாலும் ஆனது. 
்சாற்கமையும் க்டநது ்வவரவறு 

அரத்்தஙகளினாலும் ஆனது. கவி-
ஞனின் அனு்பவைானது. வாச-

கனின் ர்த்டல், அனு்பவம், 
கருத்துரிமை, ஆற்்ல், சிந-
்தமனப ர்பாக்கு உள்ளிட்ட 
ஆளுமைத்்தைஙகள் ஊ்டாகப 

புதிய ரகா்லஙகமை வம்ரநது 
்காண்டிருக்கும். இத்்தமகய 

அழகுமிக்கச் சித்தி்ரஙகளில் மைக்கூ 
கவிம்தயும் உள்ை்டஙகும். மைக்கூ 
ஜப்பானிய ்ைாழியின் ்லாவகம். உ்ல-

கைவில் புகழ்்்பற்றுத் திகழும் அழ-
குக்கவிம்த வடிவம். வாசிப-
ர்பாம்ர ையஙகு்ச் ்சய்யும் 
வசிய சக்தி்தான் மைக்கூ.
மைக்கூ என்்பது 'சிந்தமன 

எனும் ஜ்லப்ப்ரபபில் எறியப்படும் 
சிறியகல் ர்பான்்து” என்கி்ார 
சுஜா்தா. கல் நீரில் அம்லச்-

சுழிமய ஏற்்படுத்தி அதி்ர மவப்பது 
ர்பா்ல மைக்கூவும் வாசிப்பாைனி-
்டத்தில் அதிரவுகமை மூடடி வி்டவல்-
்லது. மைக்கூ என்்பது 'தூய்மையான 
கவிம்தயின் அ்டரத்தியான சாறு பிழிவு” 
என்்பார ்கன்னத் யசூ்தா. எளிமையான 
சின்னச் ்சாற்களுக்குள் மிகவும் ்்பரி-
ய்தான அரத்்தப்பாடுகமைக் கிைரத்தி 
விடுகி் ஆற்்ல் மைக்கூவுக்கு உண்டு. 
இ்தனால்்தான் 'சின்ன்தாய் இருக்கும் ்்பரி-
யஅற்பு்தம்” என்கி்ார கவிக்ரகாஅபதுல் 
்ரகுைான்.

மைக்கூ '்பாதியாய்த் தி்ந்த க்தவு. 
அ்தன் வழி எம்மை அமழக்கும் 
மகச்மசமக” என்கி்ார ஆர.எம்.பிளித். 
க்தமவ முழுமையாகத் தி்நதுபின் உள் 
நுமழய ரவண்டியதும் ்்பாருட்சறிவு 
கா்ண ரவண்டியதும் வாசகனின் ரவம்ல-
யாகும்.'கவிஞன் இ்ஙகிக் ்காள்ை 
வாசகர அ்தன் மீது ்பய்ணம் ்்தா்டர-
வான்” என்கி்ார ர்ராைாண்ட ர்ராசலிப. 
மைக்கூ ்பற்றிய கூற்று வாசகனும் மைக்-
கூவின் கூடடுப ்பம்டப்பாளி என்்பம்தச் 
சுடடி நிற்கி்து. எனரவ மைக்கூமவ 
'கவிம்த உ்லகின் புதிய ைழம்ல” என்று 
ரை்லாண்மை ்்பான்னுசாமி குறிபபிடு-
வது ்்பாருத்்தைான்தாகும். (நன்றி மின்மி-
னிகைால் ஒரு ர்தா்ர்ணம்) இனி மைக்-
கூவின் வமக அ்தன் ர்தாற்்ம், அ்தன் 
வ்ர்லாறு, அமைபபு, மைக்கூமவப 
புரிநது ்காள்ளு்தல், வாசிபபுமும், 
மைக்கூவின் உட்்பாதிந்த உ்ணரவுச்சா-
்ரம் குறித்தும் ைனம் ்ததும்பும் மைக்கூ.

 மனம் ததும்பும் 
ஹைக்கூ 6கல்

ஒளவன் கவி்ை
மேற்புறம் மேங்கிக் 
கிடதேல்
ர்தஙகிக் கி்டக்கி்்்தன்
ைனசின் அடிபபு்ம்
குடம்டயாகி
்பாய்நர்தாடும் நதி்யடுபபின்
திமசகள் ைஙகின
எத்திமசயில் நிற்கிர்ன்
விழிகளும் ையஙகின
கால்களும் ரவ்ரற்றுச் சுருண்்டன

இருைால் மூ்டப்பட்டரைற்பு்த்தில்
மூன்றுரசாடிக் கண்கள் ்ைாய்த்்தன
ஒன்ம்்யான்று தின்னும் ்்தாம்லவு
ஒன்ம்்யான்று அண்்டா்த அம்லவு
மூன்றும் ரசரநது ரைற்பு்த்ம்த இழுக்மகயில்
வசமிழநது ர்பாகும் உ்தயம் ்பற்றி
்பமழய நூற்்ாண்டி்்லழுதிய குறிப்்பான்று
ைனசினடியில் உயிர துடிக்கி்து

இபர்பாதிருக்கும் இருள்
இபர்பாதிருக்கும் திமச
இபர்பாதிருக்கும் கண்கள்
எபர்பாது வி்லகு்ைன்்ாவது
குறிப்்பான்று எழுதி மவ ைறு ்சால்லின் ்பக்கத்தில் சைகா்லத்தில் ்வளிவரும் இ்லக்-

கியப ்பனுவல்கள் ்பற்றிய தி்னாய்வுக் குறிபபுகமை ைறு-
்சால்்லால் எழு்தவும் முமனகிர்ாம். உஙகள் புதுப்பனுவல்-

கள்-கவிம்த, சிறுகம்த, நாவல், நா்டகம், வ்ர்லாறு, தி்னாய்வு, 
கடடும்ர- எதுவாக இருபபினும் அனுபபுஙகள். புதுப்பனுவல்க -
ளின் கனதி குறித்துக் கருத்்தா்ட்லாம்.

புதுப் �னுவலகளுக்கொன அ்ைப்பு

பு து மனசுகளாலும் புத்ாடைகளாலும் 
பூததுவிரியும் சிததிடைப் புத்ாண்டு 

வருைா வருைம் புலரும் ப�ாது என் மனசின் 
வடை�ைததில் எஙகள் ஊர்ச்  சிததிடைப் புத-
்ாண்டுக் ககாண்ைாடைஙகள் சவாரி ஓைத 
க்ாைஙகிவிடும்.

சிததிடைப் புதுவருைம் ்மிழ், சிஙகள மக்-
களுக்குரியது்ான். அவர்களின் புதுவருைச் 
சமய, கலாசாை விழுமியம் �ற்றி எதுவும் க்ரி-
யா்ப�ாதும், அ்ற்கும் அப்�ாலான எஙகள் 
ஊர்ப் புத்ாண்டு நிகழ்ச்சிநிைலுக்குள் மூழ்-
கிப்ப�ாகும் வழக்கம் சின்ன வயசிலிருந்து 
என் க�ாழுதுப�ாக்கில் டமயஙககாண்டி-
ருந்்து.

்ண்ணீரூற்று, முள்ளியவடள, மாமூடல, 
கணுக்பகணி, வற்்ாப்�டளகயன்று சுற்றி-
யுள்ள ஊர் மக்கள் எல்பலாரும் ஒன்றுகலக்-
கும் சிததிடைப் புதுவருை நிகழ்வு மாக�ரும் 
விடளயாடடு விழாவாகபவ ஆண்டுப்ாறும் 
உற்சாகமூடடிய வண்்ணம் வந்து பசரும். 

நீைாவிப்பிடடி, ஹிஜைாபுை இடளஞர்கள், 
சிறுவர்கள், விடளயாடடு விரும்பிகளும் 
பசர்ந்து ககாள்வார்கள்.

டசக்கிபளாடைம், மை்பனாடைம், 
வண்டிச்சவாரி, கைப்�ந்்ாடைம், உட -்
�ந்்ாடைம், டம்ானப்ப�ாடடிகள் 

மற்றும் கடலநிகழ்ச்சிகள் என ஒரு நாள் 
நிகழ்வாக அல்லது இைண்டு, மூன்று நாள் 
நிகழ்வாகச் சிததிடை விழா கலகலப்�ாய் 
இருக்கும்.

டசக்கிபளாடைம், மை்பனாடைம் காடல-
யிபலபய க்ாைஙகிவிடும்.க்ாைக்கம் �ார்ப்-
�்ற்கு விததியானந்்ாக் கல்லூரியடிக்பகா, 
்ண்ணீரூற்றுச் சந்திக்பகா, ஆலடிச் சந்-
திக்பகா, எஙகாயினும் நானும் கூடைததிடை-
யில் நுடழந்திடுபவன்.

டசக்கிபளாடைததில் நானறிந்் வடை முத-
்ற்் மகன், துடையப்�ாைசிவா, கசௌகத்லி, 
பிபைம் நஸீர் ப�ான்ப்ாரின் க�யர்கள் இப்-
ப�ாதும் ஞா�கததில் வருகின்்ன. டசக்கி-
பளாடைம் அறு�து, எழு�து டமல் க்ாடலவு 
வடைச் சுற்றி வரும்.முத்ற்்மகன் 
ஒவகவாரு முட்யும் �ஙகு�ற்றுவான். முன் 
வரிடசயில்்ான் கசல்லுவான். ஆனால், 
ஏ்ாவது இடைஞசல் வந்து சூழும். டசக்கிள் 
உடையும். அல்லது ையர் கவடிக்கும் என்று 

ஏ்ாவக்ான்று. அ்னால் மு்லிைம் க�றும் 
அதிஷைதட்க் காடடிலும் ப்ாற்றுப்ப�ாகும் 
துைதிஷைம் ்ான் அவடனச் சுற்றி நிற்கும்.

ஓடைம் முடிய ்ண்ணீரூற்றுச் சந்தியில் 
அவடனச் சுற்றி நின்று விசாரிக்கும் கூடைத-
திலும் நான் உள்நுடழந்து நிற்ப�ன். அவன் 
மீது எனக்கு ஒரு வி் இைக்கமுண்டு. ஒரு 
முட் விததியானந்்ா நுடழவாயிலில் முடி-
வடைந்் ப�ாடடியில் �ார்தப்ன். இன்னும் 
எனக்குள் �ைமாக ஓடுகி்து. இைண்ைாவது 
வந்துககாண்டிருந்்வன் இறுதிக் கடைத-
தில் எழும்பி நின்று க�ைடல உழக்கினான். 
டசக்கிள் பவகமாகி முடிவிைதட் மு்லில் 
க்ாடைது. 

இப்�டித்ான் இன்கனாருமுட் சிவா 
மு்ன் மு்லில் �ஙகு�ற்றிய ப�ாடடியது. 
கணுக்பகணிச் சந்தியால் திரும்பும் காடசி 
�ார்க்க அவவிைததுக்கு நானும் ப�ாய் 
நின்ப்ன். அந்்ச்சந்தி 'வி' வடிவமானது.
பவகமாக ப்ாடடில் திரும்புவது கடினம். 
ஆறு, ஏழு ப�ர் ஒரு குறூப்�ாக வந்்னர். 
வந்் பவகததில் திரும்பியவி்ம், அ்ற்குள் 
சிவா திருப்பிய வி்ம் என் கண்களுக்குள் 
இப்ப�ாதும் ஒடடிபயயுள்ளது.

(நன்றி: என் மனசின் வடை�ைம்)

பூப்ப�ால வருடும் 
சிததிடைப் புது வருைம்
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