
மூன்று ெபௗத்த �டங்க�ன் ேதரர்-
க�னால், தற்ேபாைதய ெநருக்க� 
�ைலையத் �ர்ப்பதற்காக ஜனா�ப-
�க்கு அனுப்� ைவத்துள்ள ேயாசைன 
கு�த்து, ��ர அவதானம் ெசலுத்துவ-
தாக �லங்கா ெபாதுஜன ெபரமுன 
ெத��த்துள்ளது.

ஜனா�ப�யுடன் ேநற்று முன்�னம் 
இடம்ெபற்ற ேபச்சுவார்த்ைத�ல் 
இது கு�த்து அவதானம் ெசலுத்தப்-
பட்டதாக, �லங்கா ெபாதுஜன ெபர-
முன�ன் ெபாதுச் ெசயலாளர் சாகர 
கா�யவசம் ெத��த்தார்.

�லங்கா ெபாதுஜன ெபரமுன�ன் 

ேத�ய அைமப்பாளர் ெப�ல் ராஜ-
பக்ஷ, த�சாளரான அைமச்சர் �.எல். 
��ஸ், ெபாதுச் ெசயலாளர் சாகர கா�ய-
வசம் உள்�ட்ேடார், ஜனா�ப�யுடன் 
ேநற்று முன்�னம் 7 ம�யள�ல், 
ஜனா�ப� மா�ைக�ல் கலந்துைரயா-

ட�ல் ஈடுபட்டுள்ளனர். தற்ேபாைதய 
ெநருக்க� �ைலைமக்கு மத்��ல், 
கட்� என்ற அ�ப்பைட�ல் நாட்டுக்கு 
முன்னு�ைமய�ப்பதாக �லங்கா 
ெபாதுஜன ெபரமுன இதன்-
ேபாது ெத��த்துள்ளது.
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இைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்பு
இலவச

சாதாரண ேதமல் கூட
ஆபத்தில் முடியலாம்

12
இது இைடப்பட்டிைய இறுக்க 

ேவண்டிய காலம் 

13 24

04
அறுபது வைகயான 
மருந்துகளின் விைலகள் 
மீண்டும் அதிகரிப்பு  

�ன்பற்றாக்குைற�ன் உச்சம்

பாகிஸ்தானில்
18 மணிேநர மின்தைட

04

நாட்�ன் இன்ைறய ெபாருளாதார �ைலைய எவரும் பு�-
தாகச் ெசால்�த் ெத�ந்து ெகாள்ளும் ேதைவ இல்ைல. 
இந்�ைலைய '�ேரக் ��படாத கார் பள்ளத்�ல் �ைரந்து 
ெகாண்�ருப்பைதப் ேபால' என மத்�ய வங்� ஆளுநர் நந்-
தலால் �ர�ங்க ஏற்கனேவ ஒப்�ட்டு �ட்டார். நாம் ெசய்ய 
ேவண்�யெதல்லாம் �ேரக்குகைளப் ெபாருத்� காைர �றுத்-
துவதன் மூலம் அது ெநாறுங்� �த� �டாமல் தடுப்பது-
தான் என்று கூ�ய அவர், தான் என்ன ெசய்யப் ேபா�ேறன் 
என்பைதயும் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.

எமது �ரச்�ைனெயல்லாம் ச�ந்து �ழ்ந்�ருக்கும் ெபாரு-
ளாதாரத்ைத மு�ந்தவைர �ைரவாக தூக்� �றுத்துவது 
எப்ப� என்பதுதான். அைதச் ெசய்ய ேவண்டுமானால் 
நாட்�ல் அர�யல் ஸ்�ரத்தன்ைம �லவ ேவண்�யது அவ-
�யம். ஒரு ஜனநாயக நாட்�ல் முத�ல் மக்கள் அரைசத் 
ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும். அவர்கள் அந்த அரைச நம்ப 
ேவண்டும். அப்ேபாது தான் அந்த அரசுக்கு ஸ்�ரத்தன்ைம 
�ட்டும். இது அயல் நாடுகள் இந்நாட்ைட நம்புவதற்கு வ� 
வகுக்கும். இந்�ைல உருவாக்கப்படும்ேபாது ெபாருளாதா-
ரம் தைல ��ர்வதற்கான சூழல் உருவாகும்.

தற்ேபாது மத்�ய வங்�த் தைலவர் தன் கடைமையச் 
ெசய்வதற்கான �ன்புலத்ைத நமது அர�யல்வா�கள் கு�ப்-
பாக எ�ர்க்கட்�கள் உருவாக்�த்தர ேவண்�யது அவ�யம். 
அர�யல் கட்�கள் மக்களுக்காக ேபசும் அைமப்புகள். அர�-
யல் அ�காரம் தரப்படுமானால் நாட்ைட முன்ேனற்� மக்கள் 
வச�யாகவும் பாதுகாப்புடனும் வாழ வ� ெசய்ேவாம் என்று 
ெசால்பைவ. அப்ப�ச் ெசய்�ருந்தால் நாடு இந்த 
�ைலக்கு ஆளா�யும் இருக்காது. 

எங்கள் ்கருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்து
மக்களின் எகிறும் எதிர்பார்ப்புகளும்
ஈடு ெசய்யத் தவறும் எதிர்த்தரப்பும்

ஸஹர் மு�வு:  - 
 04.23
ேநான்பு துறக்கும் ேநரம்: 
- 06.19

A message from

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

2022 உலகக்�ண்ண 
கால்பந்தாட்டத் ெதாடர்:

24பக்கங்கள்

இதுவைர
29 நாடுகள் தகுதி!

IMF நிதியின் ஒரு பகுதி 
நிவாரணத்துக்கு
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கறுப்பு ேமதினமாக ெகாண்டாடும்
நிைலயில் ெதாழிலாளர்கள்
ேம �ன ெசய்��ல் எ�ர்க்கட்�த் தைலவர் ச�த்
சுதந்�ரத்துக்குப் �ன்னர் 

இலங்ைக எ�ர்ெகாள்ளும் 
ெநருக்க�யான மற்றும் 
துயரமான ெதா�லாளர் 
�னம் இன்று �றந்துள்ளது.
தற்ேபாைதய ெபாறுப்பற்ற 
அரசாங்கம் இலங்ைக வர-

லாற்�ல் முதல் தடைவயாக 
எமது நாட்ைட வங்குேராத்து 
�ைலக்குத் தள்�யுள்ளது. 

உைழக்கும் மக்கள் தங்கள் 
உ�ர், இரத்தம், �யர்ைவ, 
�யாகம் ெசய்து, 
�ண்ட காலமாக

இன்று ெதாழிலாளர்  தினம்

நாடு இன்று எ�ர்ெகாண்-
டுள்ள சவாைல ெவற்�ெகாள்ள 
அைனவரும் ஒன்�ைணந்து மக்-
களுக்காக ஒரு�த்த கருத்துக்கு 
வருமாறு இன்ைறய ெதா�லா-
ளர் �னத்�ல், அைனத்து அர-
�யல் கட்�த் தைலவர்கைள-

யும் நான் �ண்டும் ஒருமுைற 
அைழக்�ேறெனன ஜனா�ப� 
ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ தனது 
ேம �ன ெசய்��ல் அைழப்பு 
�டுத்துள்ளார்.

உைழக்கும் மக்களுக்-
காக அர�யைல

சவால்கைள ெவற்றிக் ெகாள்ள
ஒன்றிைணந்து ெசயற்படுேவாம்

ேம �ன ெசய்��ல் ஜனா�ப� ேகாட்டாபய

ெபௗத்த பீடங்களின் கடிதம்;
அரசாங்கம் தீவிர அவதானம்

தற்ேபாைதய ெநருக்க� �ைலையத் �ர்ப்பதற்காக

நாட்�ல் ஏற்பட்டுள்ள பா�ய ெபாருளாதார 
ெநருக்க���ருந்து �ள்வதற்கு நாம் அைனவ-
ரும் ஒன்றாக ைகக்ேகார்த்து, முத�ல் இச்சவாைல 
ெவற்� ெகாள்ள ேவண்டுெமன �ரதமர் ம�ந்த 
ராஜபக்ஷ தனது ேம �ன ெசய்��ல் ெத��த்துள்-
ளார். �ரதம�ன் ேம �னச் ெசய்��ல் 
ேமலும் கு�ப்�டப்பட்டுள்ளதாவது,

ெபாருளாதார ெநருக்கடிகளுக்கு
மத்தியில் அர்ப்பணிப்புடன் ேசைவ

ேம �னத்�ல் �ரதமர் ெதா�லாளருக்கு வாழ்த்து

இலங்ைக ெதா�லாளர் காங்�ர�ன் 
அைழப்�ன் ேப�ல் த�ழக பா.ஜ.க 
தைலவர் அண்ணாமைல தைலைம�லான குழு�-
னர் இலங்ைக வந்துள்ளனர். இலங்ைக

இ.ெதா.கா�ன் அைழப்�ன் ேப�ல்

எ�வாயுைவ குைறந்த �ைல 
�ல் இறக்கும� ெசய்வதற்காக 
�றுவனெமான்று

சமகால மற்றும் கடந்தகால �வகாரங்கள் 
ெதாடர்�ல் சமூகத்துக்கு ெத�வுபடுத்த ஐக்�ய 
மக்கள் சக்��ன் பாராளுமன்ற உறுப்�-
னர் றவூப் ஹக்�ைம, �ரபலமான

குைறந்த விைலயில்
எரிவாயு இறக்குமதி

நாடு �க ேமாசமான ெபாரு-
ளாதார ெநருக்க�ைய எ�ர்-
ெகாள்வதால். தற்ேபாது நாட்�ன் 
�ற்பைன வ�ைய உயர்த்துவைதத் 
த�ர ேவறு வ��ல்ைலெயன ��-
யைமச்சர் அ� சப்� ெத��த்துள்-
ளார்.

லண்டன் �.�.�.க்கு அ�த்த 
ேநர்காண�ன் ேபாது ெத��த்த அைமச்சர் 
அ� சப்�, 

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்�ல் 
ம�ப்பு கூட்டப்பட்ட வ� ��-
தத்ைத 08 ��தமாக பா�யா-
கக் குைறத்தேபாது அரசாங்கம் 
தவறு ெசய்து�ட்டதாக ஒப்-
புக்ெகாண்டார்.

�னமும் அத்�யாவ�யப் 
ெபாருட்கைள இறக்கும� ெசய்-

வதற்கு அடுத்த எட்டு மாதங்க�ல் 
நாட்டுக்கு 04 �ல்�யன் ெடாலர்

விற்பைன வரிைய உயர்த்துவைத
தவிர ேவறுவழி ெதரியவில்ைல

ெபாருளாதார ெநருக்க�ைய த�ர்க்க இதுேவ ஒரு வ�

பாராளுமன்றத்�ல் ஐக்�ய மக்கள் சக்�  அடுத்த வாரம் ெபரும்-
பான்ைமைய �ரூ�க்குெமன பாராளுமன்ற உறுப்�னரும் எ�ர்க்-
கட்��ன் �ரதம ெகாறடாவுமான ல�மன் ��ெயல்ல ெத��த்-
துள்ளார்.  

ஊடகங்களுக்கு கருத்து ெத��க்கும் ேபாேத அவர் 
இவ்வாறு ெத��த்துள்ளார்.  அடுத்த வாரம் நாங்கள் 

பாராளுமன்�ல் அடுத்தவாரம்  

ல�மன் ��ெயல்ல ெத��ப்பு

ெகாழும்�ல் நைடெபறவுள்ள ேம 
�னக் கூட்டங்களுக்கு முன்னதாக 
இலங்ைக�ல் உள்ள அெம�க்கத் தூத-
ரகம் ஆர்ப்பாட்ட எச்ச�க்ைக ஒன்ைற 
ெவ��ட்டுள்ளது.

அைம�யான முைற�ல் நடத்தப்ப-

டும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் கூட ேமாதலாக 
மா� வன்முைறயாக மாறக்கூடும் என்று 
தூதரகம் எச்ச�த்துள்ளது. ேபாராட்டங்-
கைள த�ர்க்குமாறு அெம�க்க அரசு 
ஊ�யர்களுக்கு அ�வுறுத்தப்-
பட்டுள்ளது.

ெகாழும்பில் இன்று வன்முைறகள்
ெவடிக்குெமன அபாய எச்சரிக்ைக
அெம�க்க தூதரகத்�னால் பல 
�டயங்கைள சுட்�க்காட்� அ�க்ைக

ெபாருளாதார ெநருக்க�க்கு அரசாங்கம் �ர்-
வுகாண்பேத மக்க�ன் எ�ர்பார்ப்பாகுெமன 
ஐக்�ய ேத�யக் கட்� ெத��த்துள்ளது.  

மாறாக இத்தருணத்�ல் அர�யலைமப்புச் 
�ர்�ருத்தங்கைள மக்கள் எ�ர்பார்க்க�ல்ைல 
என அக்கட்��ன் த�சாளர் வ�ர அேபவர்தன 
ெத��த்தார்.  மக்களுக்கு எ�வாயு, 
எ�ெபாருள், உணவு மற்றும் 

மக்கள் எதிர்பார்ப்பது  
ெபாருளாதார தீர்ேவ  
அர�யலைமப்பு �ர்�ருத்தம் அல்ல

�லங்கா ெபாதுஜன முன்ன��ன் 
ஆட்�ைய எவரும் க�ழ்க்க மு�யாது. 
அேதேவைள, ஜனா�ப�ைய-
யும் பத���ருந்து எவரும்

SLPP ஆட்சிைய எவராலும்
கவிழ்த்துவிட முடியாது

ெபாதுஜன முற்-
ேபாக்கு ஊ�யர் சங்கத்-
�ன்   ேம�னக்கூட்டம் 
இன்று ெபாதுஜன 
முற்ேபாக்கு ஊ�யர் 
சங்கத்�ன் நுேகெகாட ஆனந்த சமர-
ேகான் ேமைட�ல் நைடெபறவுள்-
ளது. 

"சவால்களுக்கு மத்��ல் பலத்து 
உரக்கும் குரல்" என்ற ெதா��ல் 
இந்தக்கூட்டம் நைட ெபறவுள்ளதாக 
அ��க்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்ைக வந்துள்ளார்
தமிழக பா.ஜ.க தைலவர்

  பசில், ஜீ.எல்.பீரிஸ் ஆகிேயாருடன் ஜனாதிபதி கலந்துைரயாடல் -சாகர காரியவசம் ெதரிவிப்பு

'ெநருக்கடிக்கு மத்தியில் கட்சி
அடிப்பைடயில் நாட்டுக்ேக முன்னுரிைம 
அளிப்பதாக SLPP ெபாதுச் ெசயலாளர் 

முன்னாள் அைமச்சர் ப�ல் ராஜபக் ஷ சூளுைர

விைல அதிகரிப்பு

அச்சுத் தாள்க�ன்  �ைலயுயர்வு மற்றும் இதர 
ெசலவுக�ன் அ�க�ப்�ன் காரணமாக �னகரன் 
பத்��ைக�ன் �ைல 40 ரூபாவாகவும் �னகரன் 
வாரமஞ்ச� பத்��ைக�ன் �ைல 80 ரூபாகவும் 
இன்று முதல்  அ�க�க்கப்பட்டுள்ளைத வாசகர்க-
ளுக்கு அ�யத்தரு�ேறாம்.

பு�ய �றுவனத்ைத ெத�வு ெசய்த �ட்ேரா

ெபாதுஜன முற்ேபாக்கு 
ஊழியர் சங்க
ேமதினக்கூட்டம்

ெபரும்பான்ைமைய  
நிரூபிக்க SJB தயார்  

ஹக்கீைம பகிரங்க
விவாதத்திற்கு

அைழக்கும் நஸீர்



உக்ரைன், - ரைஷ்ய யுத்தம் காரைண-
மாக  மசகு எண்ணய் மற்றும் 
்�ாருடக்ை ்காணடு ்சல்வ-
்தற்கான கட்டண அதிகரிப்புககும்  
மககள் முகம் ்காடுகக வ்வணடி-
யுள்ைது. இப் பிரைச்சி்னகளில அதி-
கமான்்வ  அரைசாஙகத்தால ஏற்�-
டுத்தப்�ட்ட்்வ்யல்ல, ் ்வளிப்புற 
காரைணிகைால ஏற்�ட்டது  என்�்்த 
மககள் புரிந்து்காள்ை வ்வணடும். 
அண்மயில ந்்டமு்றப்�டுத-
்தப்�ட்ட  குறுகி்ய கா்ல ்காள்்க-
கள் �்ல்வற்றிற்கு ்�ாறுப்புககூற 
வ்வணடி்யவ்தாடு அ்்வ  நிரைந்்தரை-
மான பிரைச்சி்னகள் அல்ல்்வன்-
றும் ஒளிம்யமான எதிரகா்லம் 
முன்னால உள்ைது  என நான் கூற 
விரும்புகிவறன். ஒளிம்யமான 
எதிரகா்லம் உணடு.

நாம்  ்தற்வ�ாது நடபு நாடு-
களு்டன் உ்லகைாவி்ய ஒதது-
்ைப்்�  எதிர�ாரததுள்வைாம். 
நன்்கா்்ட ்வைஙகும் அ்மப்-
புகள் �்ல உ்தவிககு ்வந்துள்-
ைன.  அ்தன் �்லன் மககளுககு 
்தற்வ�ாது கி்்டதது ்வருகின்றது.

அ்தன்  காரைணமாக எரி்�ாரு-
ளுககான கியூ்வரி்ச கு்றந்து 
்வருகின்றது. மின்சாரைத  துண-
டிப்பு மடடுப்�டுத்தப்�டடுள்ைது. உரை விநி-
வ்யாகம், எரி்வாயு விநிவ்யாகம்  வி்ரைவில 
சீரைாகும். ்�ாருடகளின் அதிகரித்த வி்்ல 
குறிதது அரைசாஙகம் க்வனம்  ்சலுததி ்வரு-
கின்றது. மககளுககு வம்லதிக சலு்கக்ை 
்வைஙகவும் ந்ட்வடிக்க எடுககவுள்வைாம் 
என அ்மச்சர அலி சப்ரி ்தனது ்சவ்வியில 
்்தரிவிததுள்ைார.

கே: உஙேளுக்கு பரிச்சயமில்லாத 
நிதியமைச்சர் பதவிமய 

வகிபபது  குறித்து உஙேளது ேருத்து 
என்ன?

�தில:  நிதி்ய்மச்சர �்தவி்்ய ்வகிப்�து 
எனககு இ்லகு்வான்தாக இருககின்றது. மக-
களுககாக அப்�்தவியிலிருந்து �ணி ்சய்்ய 
முடியும் என நம்புகிவறன். ஜனாதி�தி வகாட-
்டா�்ய ரைாஜ�கச எனககு இந்்த �்தவி்்ய 
்வைஙகி்யது  அப்�்தவி்்ய ்வகிகக ்யாரும் 
முன்்வரைா்த வ்வ்ையி்லாகும். இது மகக-
ளுககு வச்்வ்யாற்ற  எனககு கி்்டத்த ஒரு 
சந்்தரப்�மாக நான் கருதுகிவறன்.

கே:   ெவலாஷிங்டனில நம்டெப-
ற்ற ்சர்வகத்ச நிதியம் ைறறும் 

வரு்டலாநத உ்ேளலாவிய வ்சநதேலா்  
ைேலாநலாட்டில ே்நது ெேலாண்டு நீஙேள் 
ெபற்ற முனக்னற்றம் என்ன?

�தில:  சர்வவ்தச நிதி்யததி்டம் ்சல்வது 
சரி்யா ்த்வறா என்ற வி்வா்தம் முன்னர  
காணப்�ட்டது. சி்லர ஐஎம்எப் உ்தவி ்சய்-
்வ்தற்கு முன்னர �்ல நி�ந்்த்னகள்  விதிக-
கும் என கூறினாரகள். அ்தன் காரைணமாக 
ஐஎம்எப் இன் உ்தவி்்ய ்�ற்றுக  ்காள்-
்வதில ்தாம்தம் ஏற்�ட்டது. அது ்�ாருைா-
்தாரை பிரைச்சி்ன அதிகரிககவும் காரைணமாக  
அ்மந்்தது. எவ்்வாறாயினும் அ்வரகளு்டன் 
்்தா்டர்� ஏற்�டுததி்ய பின்னவரை அ்வரகள்  
மிகவும் உண்ம்யாக உ்த்வ ்த்யாரைாக உள்-
ைாரகள் என்�்்த உணரந்வ்தாம். அ்வரகள்  
நி�ந்்த்ன விதிப்�்தற்கு �தி்லாக ஆவ்லாச-
்னக்ையும் முன்வனறிச் ்சல்வ்தற்கான 
்வழி  ்வ்கக்ையும் ்்தரிவித்தாரகள்.

்தற்வ�ா்்த்ய  நி்்ல்மயில மிகவும் �்ய-
னுள்ை்தாகவும் ்்வற்றிகரைமான ்தாகவும் 
இகக்லந்து்ரை்யா்டல  அ்மந்்தது. நாம் 
்தற்வ�ாது அ்தன் �்ல்ன ்�ற்று ்வருகி-
வறாம். இ்லங்கககு சர்வவ்தச  ரீதியில உ்த-
விக்ை ்வைஙக முன்்வந்்தது விவச்ட அம்-
சமாகும். சி்ல அ்மப்புகளும்  நாடுகளும் 
நல்்லணண ரீதியில ந்ட்வடிக்கயில ஈடு-
�டு்வது ்்தரிகின்றது. நாம்  ்தற்வ�ாது சர்வ-
வ்தச நாண்ய நிதி்யததின் கணகாணிப்பின் கீழ் 
இருகின்வறாம்.  எதிரகா்லததில அது சரி்யான 
�ா்்தயில ்சலலு்மன நம்புகின்வறாம். 
அவ்தவ�ான்று  இது  மு்தலீட்டாைரகளுககு 
நன்்ம �்யககும். அவ்தவ�ான்று இ்லங்கக-

கும் வி்வா்தமின்றி வநரைடி்யாக மு்தலீட்டாைர-
க்ை க்வர்வ்தற்கு  உ்தவி்யாக இருககும்.

கே: 2026 ஆம் ஆண்்டளவில                                    
இ்ஙமே 51 பிலலியன 

அெைரிக்ே ெ்டலா்மை ே்ட்னலாே 
ெ்சலுத்த கவண்டியுள்ளது.  
அண்மையில மூ்த்னத்மத அதி-
ேரித்துக்ெேலாள்ள ப் ெபலாருளலாதலாை 
கயலா்சம்னேள் வழஙேபபட்டுள்ள்ன. 
விக்ச்டைலாே இநதியலாவு்டன. அவறம்ற 
மீள ெ்சலுத்துவது எவவலாறு?

�தில: இ்லங்கயில ்தற்வ�ாது மு்தலி-
்டம்  ்�று்வது ்�ாருைா்தாரைத்்த சரி்யான 
�ா்்தயில ்காணடு ்சல்வ்தாகும். 
மு்தலில  அரைசி்யல  ஸ்திரைமற்றத்தன்்மககு 
தீரவு காண வ்த்்வ்யாக அ்னததுககும் 
முன்னால நாட்்ட முன்னிறுததி  ்ச்யல-
�்ட வ்வணடும். இரைண்டா்வ்தாக  சிறப்�ான 
்�ாருைா்தாரைக ்காள்்கக்ை ்ச்யல-
�டுத்த  வ்வணடும். வநரைடி ்்வளிநாடடு 
மு்தலீடுகள் மற்றும் ்வஙகி மு்றகவைாடு 
இ்லங்கககு  ்வரும் அந்நி்ய ்ச்லா்வணியு-
்டன் உல்லாசப் �்யணதது்ற்்ய மீணடும் 
வமம்�டுத்த  வ்வணடும். எமது அண்மக-

கா்ல �ண  இருப்பு குறிதது மு்தன்்ம்யான  
க்வனம் ்சலுத்தப்�ட்டது. அது சீரைான 

நி்்ல்ம்்ய அ்்டந்்தவு்டன் அபி-
விருததி  குறிதது க்வனம் ்சலுத-
்த்லாம். அது எமது ்�ாருைா்தா-
ரைத்்த சரி்யான ்வழியில  இடடுச் 
்சலலும். எமது விநிவ்யாக 

மு்ற்ம்்ய �்ை்ய  
நி்்ல்மககு ்காணடு 

்வரை வ்வணடும். ஏற்று-
மதி்்ய அதிகரிகக 

வ்வணடும். அது  
்தற்வ�ாது ந்்ட-
்�ற்று ்வரு-
கின்றது. இ்தன் 
மூ்லம் க்டன் 
் ச லு த து ் க -
யில நாடடுககு 
மீ ண டு ம் 
் க ௌ ரை ்வ -

மான இ்டம் 
கி ் ்ட க -

கு ம் . 

இவ்்வாறான ்ச்யற்�ாடுகள் மூ்லம்  ்தரை 
நிரண்ய நிறு்வனஙகளின் எதிரம்ற்யான 
்தரைப்�டுத்தலில இருந்து மீை முடியும்.  
அ்்தத்தவிரை க்டன் மீை ்சலுத்தல கட்ட-
்மப்்� மீை்மககவும் மற்றும் �ாது-
காப்�ான  நிதியு்தவி ந்ட்வடிக்ககளில 
ஈடு�்டவும் இ்ற்யான்்ம க்டன்முறி ்்வத-
திருப்வ�ாரு்டன் க்லந்து்ரை்யாடி ்வருகின்-
வறாம். 

கே: அதிேரிக்கும் ெ்டலா்ரின ெபறு 
ைதிமய ேட்டுபபடுத்த நீஙேள் 

எடுத்துள்ள ந்டவடிக்மேேள் என்ன?
�தில:  அதிகரிககும் அ்மரிகக ்்டா்லரின் 

்�றுமதி்்ய கடடுப்�டுத்த மததி்ய ்வங-
கிககு  உ்தவி ்வைஙகு்வ்தற்காக நடபு நாடுகள் 
சி்ல்வற்று்டன் க்லந்து்ரை்யாடி ்வருன்வறாம்.  
அ்தற்காக மததி்ய ்வஙகிககு விவச்ட ்வழியில 
வநரைடி்யாக �ணத்்த ்�று்வ்தற்கு  தீரமா-
னிததுள்வைாம். அதது்டன் ்வஙகிகள் ஊ்டாக 
அந்நி்ய ்ச்லா்வணி்்ய ்�ற்றுக்காள்்வ-
்தற்கு ஊககுவிப்பு ந்ட்வடிக்ககள் �்ல ்வற்-
்றயும் வமற்்காள்ை எணணியுள்வைாம். 
்தவிரை ்்டா்லரின் ்�றுமதி அதிகரிப்்�க 
கடடுப்�டுத்த மததி்ய ்வஙகியும் �்யனுள்ை 
�்ல ந்ட்வடிக்கக்ை வமற்்காணடுள்ைது. 

்வடடி வீ்தத்்த அதிகரித்தல 
மற்றும் வமலும்  �்ல ந்ட்வ-
டிக்ககள் அ்வற்றுள் அ்டங-
கும்.

கே: சீ்னலாவி்டம் 
இருநது ெபற்ற 

ே்டம்ன ெ்சலுத்துவது 
ெதலா்டர்பில நீஙேள் முன
மவக்கும் தீர்வு என்ன?

�தில:  சீனா இ்லங்கயு-
்டனான நடபு நாடு. அவ்த-
வ�ான்று இ்லங்கககு �்ல 
்வழிகளிலும்  உ்தவிக்ை 
்வைஙகி்ய நாடு. க்டந்்த ்வரு-
்டததில நிதிப்�ரிமாற்ற 
(SWAP) மு்றககு  வம்லதிக-
மாக covid-19 ்்தாற்று ஆரைம்-
�ததில சீனா ஒருஙகி்ணந்்த 
க்டன் ்்தா்க்்ய 1.3  பில-
லி்யன் அ்மரிகக ்்டா்லர 
்வ்ரை அதிகரித்தது. க்டன் 
குறித்த ்�ாது்வான  ஒப்�ந்-
்தம் ஒன்றில ஈடு�டு்வ்தற்காக 
நாம் ்்தா்டரந்து அ்வரகளு-
்டன்  இ்ணந்துள்வைாம். 

கே: வர்த்தேத்தும்ற                                                        
ைறறும் சிறிய 

ைறறும் நடுத்தை அள-
வி்லா்ன ெதலாழில 

மும்னகவலார் நிதிப பிைசசிம்ன  
ப்வறறிறகும் முேம்  ெேலாடுத்துள்ளலா-
ர்ேள். அவர்ேளுக்கு வழஙேபபட்டுள்ள 
தலாைத  ்சலுமேக் ேலா்த்மத கைலும் 
நீடிபபதறகு எதிர்பலார்த்துள்ளீர்ேளலா?

�தில:  ்வரத்தகதது்றயினர அனு�விதது 
்வரும் பிரைச்சி்னகள் ்்தா்டர�ாக நாம் 
க்வனம்  ்சலுததி ்வருகின்வறாம். எவ்்வா-
றாயினும் ்தற்வ�ா்்த்ய சலு்கக கா்லத்்த 
வமலும்  நீடித்தால அது ்வஙகித து்றககு 
்�ரும் எதிரம்ற்யான �ாதிப்்�  ஏற்�டுத-
்தககூடும். அவ்தவ�ான்று அ்த்ன வமலும் 
நீடிகக முடி்யா்த நி்்ல்மககு  உள்ைாகும். 
உ்லக ்வஙகி ஊ்டாக கி்்டககும் 500 மிலலி-
்யன் ்்டா்லர மூ்லம் ்வறு்மயில  ்வாடு�்வர-
களுககு அ்வரகளின் ்வாழ்க்கச் ்ச்ல்்வ 
ஓரைை்வா்வது பூரததி்சய்து ்காள்்வ்தற்கு  
அடுத்த மா்தமைவில உ்தவி ்வைஙக நாம் 
எதிர�ாரததுள்வைாம். 

கே:  தறகபலாமதய வட்டி வீத அதிேரிபபலால 
உயர் ெேலாள்முதல வீத நிம்மை 

ஏறபடுவதலால  முதலீடு ெதலா்டர்பலாே ஏறபடும் 
பலாதிபமப ெதளிவுபடுத்த முடியுைலா?

�தில:  இதில  இரைணடு �ககத்்தயும் நடு-
நி்்ல்யாக ஆைமாக சிந்திகக வ்வணடி்ய வி்ட-

்யமாகும்.  மததி்ய்வஙகி இ்தற்கான தீர்்வ 
எதிரகா்லததில எடுககும். ்வடடி வீ்தம் 
�்ை்ய  நி்்ல்மககு மாறி்ய பின்னர இது 
தீரும் என நான் நம்புகிவறன்.

கே: அைசுக்கு கிம்டக்கும் வரி 
வருைலா்னத்மத அதிேரிக்ே 

கைறெேலாள்ளபபடும் திட்்டஙேள் என்ன?
�தில:  நாம் மீணடும் �்ை்ய ்வரிக கட-

்ட்மப்புககு ்சல்ல வ்வணடும். அது 
்தற்வ�ாது ந்்ட்�ற்று ்வருகின்றது. அ்்தத-
்தவிரை அரைசுககு ் சாந்்தமான  வீதி அபிவிருததி 
திட்டஙகள் வ�ான்ற அநா்வசி்ய ்ச்லவு-
க்ை கு்றததுள்வைாம். முககி்யதது்வமல-
்லா்த சி்ல திட்டஙக்ை நிறுத்த வ்வணடும். 
ஆயினும் ்தற்வ�ாது நிதி ஒதுககப்�டடுள்ை  
அபிவிருததி திட்டஙகள் ்்தா்டரந்தும் வமற்-
்காள்ைப்�டும். இ்த்ன ்சய்்யாவிட்டால  
சி்ல பிரிவுகளுககு எதிரம்ற்யான �ாதிப்பு-
கள் ஏற்�்ட்லாம். அ்தன் �்லனாக  மககளுககு 
�ாரி்யைவில வ்வ்்ல ்வாய்ப்புகள் இல்லா-
மல வ�ாகும். மற்றும்  ்தனி்யார பிரிவின் ்வரு-
மானமும் �ாதிககப்�டும். 

கே: நட்்டத்தில இயஙகும் அை்ச 
நிறுவ்னஙேமள மீட்ெ்டடுபபது 

ெதலா்டர்பலாே உள்ள திட்்டஙேள் என்ன?
�தில:  எமககு ்வருமான ்வரி ்சலுதது-

வ்வார �ணத்தால அந்நிறு்வனஙக்ை  மீடக 
முடி்யாது  என்�்தால அது வி்ரை்வாக தீரவு 
காணவ்வணடி்ய வி்ட்யம் என்�்்த நாம்  
அறிந்து ்காணடுள்வைாம். சர்வவ்தச நிதி 
நிறு்வனததிற்கும் இது்்தா்டர�ாக க்வனம்  
்சலுததும் அ்வசி்யம் உள்ைது. இ்த்ன கட-
டுப்�டுதது்வ்தற்கு ஒரு ்வழி அ்வற்்ற  மட-
டுப்�டுதது்வ்தாகும். இ்லங்க்யரகைாக 
நாம் அ்வரகளின் உ்யர  முகா்மதது்வதது-
்டன் இ்ணந்து ்ச்யல�டுவ்வாம்.

கே: ெவளிநலாட்டு முதலீடுேமள ேவ-
ர்வதறேலா்ன திட்்டஙேள் என்ன?

�தில: ்�ாருைா்தாரைத்்த மீணடும் 
உறுதி ்சய்்த பின்னர மற்றும் நாடடின் 
நி்்ல்ம்்ய புதுப்பித்த்தன் பின்னர உ்லகம் 
பூரைாவும் 'அந்்தச் ்சய்தி்்யப் �ரைப்� எதிர-
�ாரததுள்வைாம். இ்தன் மூ்லம் நாம் ்்வளி-
நாடடு மு்தலீட்டாைரகளுககு அளிககும் 
்சய்தி என்ன்்வன்றால இ்லங்க மீணடும்  
்வரத்தகததுககு திறந்துவி்டப்�டடுள்ைது என்-
�்தாகும். அ்்தத ்தவிரை நாம் �்ல மு்தலீட்டா-
ைரகளு்டனும் இ்ண்ய ந்ட்வடிக்க எடுத-
துள்வைாம்.
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நீதி மற்றும் நிதி அமமச்சர் எம்.யு.எம்.அலி ்சப்ரி

உ்ே வஙகி வழஙகும் நிதியின ஒரு பகுதிமய
நிவலாைணத்துக்ேலாே பயனபடுத்துகவலாம்

வை்லாறறிக்கய  முதல த்டமவயலாே இ்ஙமே 
பலாரிய ெபலாருளலாதலாை ெநருக்ேடிக்கு 
முேம் ெேலாடுத்துள்ளது. ெபலாதுைக்ே-

ளும் ைறறும் அைசியலவலாதிேளும் தஙேளும்டய 
ேருத்மத ஒருபு்றம் மவத்துவிட்டு ஒரு நலாடு 
என்ற ெேலாள்மேயு்டன இமணநது ெ்சய-
லப்ட கவண்டும். இது ஒருவர் மீது ஒருவர் 
குற்றஞ்சலாட்டி ேலா்ம் ே்டத்த கவண்டிய  ்சநத-
ர்பபைல். ஒகை இ்னைலாே இமணநது ெ்சய-
லப்ட கவண்டிய ேலா்ம் எனறு எைது ்சகேலாதை 
பத்திரிமேயலா்ன ெ்டய்லி நியூஸுக்கு வழ-
ஙகிய ெ்சவவியில நிதியமைச்சர் அலி 
்சபரி ெதரிவித்துள்ளலார். ெவலாஷிங்டனில 
நம்டெபற்ற ்சர்வகத்ச நிதியம் ைறறும் வரு-
்டலாநத  உ்ேளலாவிய வ்சநதேலா் ைேலாநலாட்டில 
ே்நது ெேலாண்டு நலாடு திரும்பிய பின்னர் அவர்  
இதம்னத் ெதரிவித்துள்ளலார். எரிெபலாருள் 
ைறறும் எரிவலாயு ெபறுவதறேலாே ப்  
ைணித்தியலா்ஙேள் வரிம்சயில
நிறபதலாலும், பணவீக்ேம் 
அதிேரித்துள்ளதலாலும்,
ெபலாருட்ேளின விம் 
அதிேரிபபலாலும், உைப 
பற்றலாக்கும்றயலாலும், மின்சலாை  
துண்டிபபலாலும் ைக்ேள் படும் 
சிைைத்மத அை்சலாஙேம் நனகு 
புரிநது ெேலாண்டுள்ளது.

இ்ஙமேக்கு ்சர்வகத்ச ரீதியில உதவிேமள வழஙே
முனவநதது விக்ச்ட அம்்சைலாகும். சி் அமைபபுேளும்
நலாடுேளும் நலெ்ண்ண ரீதியில ந்டவடிக்மேயில
ஈடுபடுவது ெதரிகின்றது. நலாம் தறகபலாது ்சர்வகத்ச நலாணய

நிதியத்தின ேண்ேலாணிபபின கீழ் இருகினக்றலாம்.
எதிர்ேலா்த்தில அது ்சரியலா்ன பலாமதயில
ெ்சலலுெை்ன நம்புகினக்றலாம். அகதகபலானறு

இது முதலீட்்டலாளர்ேளுக்கு நனமை பயக்கும்.
அகதகபலானறு இ்ஙமேக்கும் விவலாத
மினறி கநைடியலாே முதலீட்்டலாளர்ேமள
ேவர்வதறகு உதவியலாே இருக்கும். பவுஸ் ம�ொஹம�ட்...?

தமிழில்: வீ.ஆர்.வயலட்

ஐஎம்எப உதவி ெ்சய்வதறகு முன்னர் ப் நிபநதம்னேள் 
விதிக்கும் எ்ன சி்ர் கூறி்னலார்ேள். அதன ேலாைணைலாே 
ஐஎம்எப இன உதவிமய ெபறறுக்  ெேலாள்வதில தலாைதம் 
ஏறபட்்டது. அது ெபலாருளலாதலாை பிைசசிம்ன அதிேரிக்ேவும் 
ேலாைணைலாே அமைநதது. ஐஎம்எப உ்டன ெதலா்டர்மப
ஏறபடுத்திய பின்னகை அவர்ேள் உண்மையலாே
உதவ தயலாைலாே உள்ளலார்ேள் எனபமத உணர்நகதலாம். 
அவர்ேள் நிபநதம்ன விதிபபதறகு பதி்லாே
ஆக்லா்சம்னேமளயும் முனக்னறிச ெ்சலவதறேலா்ன
வழிவமேேமளயும் ெதரிவித்தலார்ேள். 
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கே: ஜனாதிபதி மற்றும் அரசா-
ஙேத்தை பதைவி விலகுமாறு 

கோரி ததைாடர்ச்சியான கபாராடட-
ஙேள் ந்டதபறுகின்றன. இருநதை 
கபாதும் அரசியல் தநருகேடிககுத 
தீர்வு ோண பாராளுமன்றததில் 
ஒருமிததை ேருதது ஏற்படவில்்ல. 
இப்பிரச்சி்னககு எவ்ாறு தீர்வு 
ோண முடியும் என எதிர்பார்ககினறீ-
ர்ேள்?

பதில்: அடிபபமையில் இது அரசியல் 
நெருக்்கடியல்்ல, நிதி ரீதியான பிரச்சிமன-
யாகும். இதனால் விநிமயா்கச் சங்கிலி, எரி -
நபாருள், எரிவாயு ேற்றும் மினசாரம் தமை -
பட்டுள்்ளது. இநதப மபாராட்ைங்்கள் யாவும் 
இவற்றுக்கு எதிரா்கமவ முனநனடுக்்கபபடு-
கின்றன. நபாரு்ளாதார மு்காமேத்துவத் திட்-
ைத்தின ஊைா்க இதமனக் ம்கயாளுவமத 
சி்றநத வழியாகும். அரசியல் தீர்வு ்காண 
முயல்வதால் பிரச்சிமனக்குத் தீர்வு கிமைக் -
்காது.

பிரதேர் உட்பை 225 பாராளுேன்ற உறுபபி -
னர்்களும் பதவி வி்ல்க மவண்டும் எனக் ்காலி -
மு்கத்திைலில் ஆர்பபாட்ைக்்காரர்்கள் கூறி -
யதால், முழு அமேச்சரமவயும் ராஜினாோ 
நசயதது. ஜனாதிபதியும் பிரதேரும் இராஜி -
னாோ நசயதாலும் ொட்மை ெைத்துவதற் -
்கான நபாறிமும்ற எனன? ்காலிமு்கத்திைல் 
மபாராட்ைக்்காரர்்களிைம் ொட்மை ஒபப -
மைக்்க முடியாது. ்காலிமு்கத்திைல் மபாராட் -
ைக்்காரர்்கள் ொட்மை ெைத்த அனுேதிக்்க 
முடியாது.

எவ்வித தீர்மவயும் முனமவக்்காேல் 
மபாராட்ைம் ெைத்துகி்றார்்கள், அவர்்கள் 
எமதயும் பரிநதுமரக்்கவில்ம்ல. அடுத்து 
எனன ெைக்்க மவண்டும் எனறு அவர்்களி -
ைம் எநத மயாசமனயும் இல்ம்ல. அரசாங்-
்கம் பாராளுேன்றத்தில் மூனறில் இரண்டு 
நபரும்பானமேயுைன நதரிவு நசயயபபட் -
ைதால் நபாறுபபற்்ற மும்றயில் நசயற்பை 
முடியாது. உண்மேயில் எனன ெைநதாலும் 
அதற்கு ொமே நபாறுபமபற்்க மவண்டும். 
ந்காவிட்-19 நதாற்றுமொய ேற்றும் எடுக்-
்கபபட்ை முடிவு்கள் சி்லவற்்றாலும் நபாரு -
்ளாதார நெருக்்கடி ஏற்பட்டுள்்ளது. ஆனால் 
இது ்கைநத இரண்டு வருைங்்களில் எனன 
ெைநதது எனபதன அடிபபமையில் ேட்டும் 
அல்்ல.

ொங்்கள் ஆட்சிக்கு வநது இரண்டு ஆண்-
டு்கம்ள பூர்த்தியமைநதுள்்ளன. இநத 
நெருக்்கடி அநத இரண்டு ஆண்டு்களுக்-
குள் உருவா்கவில்ம்ல. நிதி நதாைர்பான 
நிம்லமேமய எடுத்து மொக்கினால் இது 
நீண்ை ்கா்ல நெருக்்கடியின ்கமைசிக் ்கட்ை-
ோகும். எனமவ, நீண்ை ்கா்ல நிதிமு்காமேத்-
துவ நெருக்்கடிமயத் தீர்க்்கமவ ெைவடிக்ம்க 
எடுக்்க மவண்டும். அரசாங்்கம் இதமனச் 
நசயவதற்ம்க தற்நபாழுது முயற்சிக்கி்றது. 
ஆனால் இநத எதிர்பபா்ளர்்கள் எவருக்கும் 
அமத எவ்வாறு சோளிபபது எனபது குறித்த 
பரிநதுமர்கள் இல்ம்ல. தற்மபாது புதிய 

நிதியமேச்சர் பதவிமயற்றுள்்ளார். மேலும், 
நிதி அமேச்சு ேற்றும் ேத்திய வங்கி ஆகிய-
வற்றில் ோற்்றங்்கள் நசயயபபட்டுள்்ளன. 
இபமபாது நிதியமேச்சர் சர்வமதச ொணய 
நிதியத்துைன ேட்டுேல்்லாேல் ேற்்ற ொடு்க-
ளுைனும் நிதி நிறுவனங்்களுைனும் மபச்சு-
வார்த்மத ெைத்துகி்றார்.

ஒரு அரசாங்்கம் என்ற வம்கயில், இநத 
நெருக்்கடிமய முனனமர ்கண்ைறிநதிருக்்க 
மவண்டும் என்ற உண்மேமய ொம் ஏற்றுக்-
ந்காள்்ள மவண்டும். ்கண்டுபிடித்திருநதால், 
இநத நிம்லக்கு வருவதற்கு முனமப தீர்த்தி -
ருக்்க்லாம். நெருக்்கடியான சூழ்நிம்லமயத் 
தீர்பபதற்கு மி்கவும் முனகூட்டிமய தீர்வுக்கு 
நசல்்லாதது அரசாங்்கத்தின தவறு எனறு 
ொன கூறுமவன.

கே: அரசாஙே மற்றும் எதிர்கேடசி-
ே்ைச் கசர்நதை பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்ேள் சிலர் ஒடடுதமாததை 
அரசாஙேமும் த்ளிகயறி இ்டகோல 
அரசாஙேத்தை உரு்ாககி, மகே-
ளின கோரிக்ேககு ஏற்ப உடனடி 
மாற்்றஙே்ை ஏற்படுததை க்ண்டும் 
எனறு ேருதுகின்றனர். இதுபற்றி 
உஙேள் நி்லப்பாடு எனன?

பதில்: இமைக்்கா்ல அரசாங்்கத்மத 
அமேபபதற்கு எங்்களுைன ம்கம்கார்க்்க 
வருோறு அமனத்துக் ்கட்சி்களுக்கும் ொம் 
அமழபபு விடுத்த மபாதும் எவரும் அதற்கு 
முனவரவில்ம்ல. அரசாங்்கம் இல்்லாேல் 

ஒரு ொடு இருக்்க முடியாது. 
ொங்்கள் இரண்டு வாரங்்க -
்ளா்க அரசாங்்கம் இல்்லாேல் 
இருநமதாம். அமனத்துக் ்கட்-
சி்களுைனும் தற்நபாழுது 
மபச்சுவார்த்மத ெைத்தி வரு -
கிம்றாம். ஆனால் எநதக் ்கட்-
சியும் முன வநது பதவி்கம்ள 
ஏற்று இமைக்்கா்ல அரசாங் -
்கத்மத அமேக்்க மவண்டிய 
்கைபபாட்மை ஏற்றுக் ந்காள்-
்ளவில்ம்ல. நிம்லமே அப-
படியானால், அடுத்த ்கட்ை-
ோ்க நசாநதோ்க ஆட்சிமய 
அமேத்து, தற்மபாதுள்்ள பிரச் -
சிமன்கம்ளத் தீர்க்்க முயற்சி 
நசயய மவண்டும்.

கே: ரம்புகே்ண 
சம்ப்ததில் 

ஒரு்ர் உயிரிழநதுள்ை-
துடன கமலும் 27 கபர் 
ோயம்டநதைனர்.இது 
ததைாடர்பாே பகேச்சா-

ர்பற்்ற விசார்ண 
நடததைப்பட க்ண்டும் 
எனறு அரசு மற்றும் 
எதிர்கேடசி கோ-
ருகி்றது. இதை்ன 
விைகே முடியுமா?

பதில்: தற்-
நபாழுது முன -
ந ன டு க் ்க ப -
பட்டு வரும் 
ம ப ா ர ா ட் ை ங் -

்க்ளால் எபமபாமதா ஒரு ொள் ெைக்்க மவண் -
டியநதாரு சம்பவமே அங்கு ெைநதுள்்ளது. 
ஜனாதிபதியின தனிபபட்ை இல்்லத்மத 
தாக்்கச் நசன்ற மபாது மிரிஹானவில் வன-
மும்றயா்க ோறியது. பினனர் நபாலிஸார் 
தடியடி ெைத்தினர். அமதமபானறு, ரம்புக்்க -
மணயும் இனனுநோரு சம்பவோகும்.

மபாராட்ைம் வனமும்றயா்க ோறியது. ரம்-
புக்்கமண பும்கயிரத நிம்லயத்திற்கு சற்று 
அருகில் 650 பயணி்களுைன பும்கயிரத-
நோனறு வழிேறிக்்கபபட்ைது. 33000 லீற்்றர் 
எரிநபாரும்ளக் ந்காண்ை நபௌசர் ஆர்ப-
பாட்ைக்்காரர்்க்ளால் தீயிட்டுக் ந்காழுத்த 
முயற்சிக்்கபபட்ைது. ஒருமவம்ள ஆர்ப-
பாட்ைக்்காரர்்க்ளால் எரிநபாருள் பவுசர் எரி -
யூட்ைபபட்டிருநதால் எதிர்பபா்ளர்்களில் 
இனனும் ப்ல உயிரிழபபு்கள் ஏற்பட்டிருக் -
கும் எனபதால் அவர்்கம்ளக் ்கம்லக்்கப 
நபாலிஸார் ெைவடிக்ம்க எடுத்தனர் என 
ொன நிமனக்கினம்றன. துரதிர்்ஷைவசோ்க, 
நபாலிசார் வானத்மத மொக்கி துபபாக்கி -
யால் சுட்ைனர். சி்ல மபாராட்ைக்்காரர்்கள் 
்காயேமைநதனர் ேற்றும் ஒருவர் ந்கால்்லப-
பட்ைார். ஜனாதிபதி ம்காட்ைாபய ராஜபக்-
ஷவின இரண்டு வருை ஆட்சிக் ்கா்லத்மத 
நீங்்கள் ்கணக்கில் ந்காண்ைால், எநதநவாரு 
அமேதியான மபாராட்ைத்திலும் அரசு தம்ல-
யிைவில்ம்ல.

சி்ல மெரங்்களில் இது தவ்றான முடிவா்க 
இருக்்க்லாம். உண்மேயில், நபாலிசாமர 
கும்ற கூ்ற முடியாது. அவர்்கள் நசயதது சரி 
எனறு ொன நசால்்ல முயற்சிக்்கவில்ம்ல. 
வனமும்றப மபாராட்ைங்்கம்ள முடிவுக் -

குக் ந்காண்டுவர நபாலிஸார் முயற்சிக்கும் 
மபாது அசம்பாவிதங்்கள் ெைநதிருக்்க்லாம். 
இமவ அரசியல் உள்மொக்்கம் ந்காண்ை 
மபாராட்ைங்்கள். பிரதான எதிர்க்்கட்சியும், 
எதிர்க்்கட்சியில் உள்்ள ேற்்ற சிறிய ்கட்சி -
்களும், அரசாங்்கத்மத தமரேட்ைோக்கு-
வதற்கு இதமன ஒரு வாயபபா்கப பார்க்-
கின்றன.

எனமவ, அவர்்கள் இநத சூழ்நிம்லமயப 
பயனபடுத்தி மபாராட்ைங்்கம்ள வ்ளர்க்கி -
்றார்்கள். துரதிர்்ஷைவசோ்க, அரசியல் குழுக் -
்க்ளால் ஏற்பாடு நசயயபபட்ை மபாராட்-
ைங்்கள் வனமும்றயானமவ. ரம்புக்்கண 
சம்பவமும் அவ்வா்றான ேற்றுநோரு துர -
தி்ஷைோன சம்பவோகும். இம்ளஞர்்கம்ள 
ஊக்குவிக்கும் ேற்றும் அவர்்கம்ள முனனி -
றுத்தும் அரசியல் உள்மொக்்கம் ந்காண்ை 
குழுக்்கள் உள்்ளன.

கே: ஆடே்ை மாற்று்தும் 
மீண்டும் அ்மச்சர்்்ய 

மாற்றிய்மப்பதும் மகேளின எரியும் 
பிரச்சி்னேளுககு தீர்்ாோது என்ற 
எண்ணததில் மகேள் உள்ைனர். 
உஙேள் நி்லப்பாடு எனன?

பதில்: ஆர்பபாட்ைக்்காரர்்கள் சிமர்ஷை 
உறுபபினர்்கம்ள விரும்பவில்ம்ல, அமேச்-
சுப பதவி்கள் இம்ளஞர்்களுக்கு வழங்்கபபை 
மவண்டும் எனக் கூறுகின்றனர். ொட்டிலுள்்ள 
இம்ளஞர்்களின நிம்லபபாடு அதுவா்க 
இருநதால், அவர்்களின முக்கிய பதவி்கம்ள 
இம்ளஞர்்களிைம் ஒபபமைத்து விட்டு, 
நவளியில் இருக்கும் இம்ளஞர்்களுைன 
ஒத்திமசநது, அவர்்களின பிரச்சிமன்கம்ளத் 
தீர்த்து மவக்்க முயற்சிபமபாம் எனறு ெேது 
மூத்தவர்்கள் ்கைமேபபட்டுச் நசானனார் -
்கள்.

அமதத்தான ொம் இபமபாது சரியா்கச் 
நசயது வருகிம்றாம்.

நிதி நெருக்்கடியா்க இருக்கும் மபாது, 
தம்லவர்்கம்ள ோற்றுவது பிரச்சிமனமயத் 
தீர்க்்காது. இருபபினும், முக்கிய பதவி்கம்ள 
வகிக்கும் மூத்த உறுபபினர்்களுக்கு எதிரா்க 
எதிர்பபு இருநதால் ேற்றும் இம்ளஞர்்கள் 
நபாறுபபில் இருக்்க விரும்பினால், அவர் -
்கள் ம்காருவதில் ஒரு சதவீதம் ேட்டுமே. 
எங்்கள் மூத்த உறுபபினர்்கள் ்கட்ைாயப -
படுத்தவில்ம்ல என்றால், அநத அமேச்ச -
ரமவ ோற்்றத்மத ஜனாதிபதி நசயதிருக்்க 
முடியாது. அவர் யாமரயும் வி்ல்க வற்புறுத் -
தவில்ம்ல. மூத்த உறுபபினர்்கள் ஒதுங்கி 
நினறு புதிய அமேச்சரமவமய நியமிக்்க 
அனுேதித்தனர்.

நீண்ட கால நெருககடியின் கட்டசிக கட்டமே
இதுவாகும். எனமவ, நிதிமுகாடேத்துவ
நெருககடிடைத் தீரககமவ ெ்டவடிகடக எடுகக
மவணடும். அரசாஙகம் இதடனச் நசயவதறமக
தறநபாழுது முைறசிககிறது. ஆனால் எதிர்பபா-
ளரகள் எவரி்டமும் தீரவுகள் கிட்டைாது!

ப�ொதுமக்கள் அன்ொட 
வொழக்்க்ை வொழ-
வதற்கொ்க ப�ொரொடுகி-

்ொர்கள். அவர்கள் ஆபவசமொ்க உள்்ளபதொடு, 
வொழக்்கச் பசலவு �றறி ்கவ்ல ப்கொண்டுள்-
்ளொர்கள். மக்களின பிரதிநிதி்கள் �ொரொளுமன -
்த்தில் புதிை அரசிைல்மப்புப் �றறி விவொ-
தித்து வருகின்ொர்கள்.

பிபரஞ்சு புரட்சியில் நடநதது என்ன? �ட்-
டினிைொல் வொடிை மக்கள் �ொண் ப்கட்டொர்கள். 
ம்கொரொணி மொரி ஆனபடொப்னொயிட் "�ொண் இல்-
்லபைன்ொல் ப்கக சொப்பிடுங்கள்" எனறு �தில-
ளித்ததொ்கக கூ்ப்�டுகி்து. சரித்திரத்தில் மொத்திர-
மல்ல, இனறும் �ொணுககும் ப்கககும் வித்திைொசம் 
அறிைொத ஆட்சிைொ்ளர்கள் இருககின்ொர்கள்.

இலங்்க பமொசமொ்ன ப�ொரு்ளொதொர பிரச்-
சி்்னயிலுள்்ளது. ப�ொதுமக்கள் �ொ்தயில் 
இ்ஙகியுள்்ளொர்கள். அரசிைபல பவண்டொம் 
என் நி்ல உருவொகியுள்்ளது. மு்்்களில் 
மொற்ம் பவண்டுபமனறு அழுத்தம் ப்கொடுக -
கின்ொர்கள். துைரப்�டும் மக்களுககு ்கட்சி, நி் 
ப�தம் இல்்ல. ஒரு பநர சொப்�ொட்டிறகு எ்த-
பைனும் சம்�ொதிக்க முைறசி பசய்யும் இலட்சக -

்கணக்கொ்ன மக்கள் மு்கம் ப்கொடுத்துள்்ள 
சிரமத்தின அ்ள்வ புரிநது ப்கொள்்ள 

பவண்டும். �ொரொளுமன் ஜ்னநொை்கத்்த 
பசைல்�டுத்துவதற்கொ்க இழப்பீடு பசலுத்தும் 
நொம் ப்கட்�து தீர்வபை ஆகும்.

அரசிைல்மப்்� மொறறுவது மக்கள் மு்கம் 
ப்கொடுத்துள்்ள பிரச்சி்்னககு �திலொகுமொ? 
1994 ஆம் ஆண்டு பதொடக்கம் நி்்பவறறு 
ஜ்னொதி�தி �தவி்ை ஒழிப்�தொ்க உறுதிபமொழி-
்கள் வழங்கப்�ட்ட்ன. அதி்கொரத்்த ்்கவிடும் 
ப�ொது பம்ட்களில் உறுதிபமொழி வழஙகும் 
அரசிைல்வொதி்கள், ஆட்சிககு வநதவுடன அநத 
உறுதிபமொழி்ை நி்்பவறறுவதில்்ல. 
�தவி்ை �ொது்கொத்து தங்களு்டை இருப்்� 
உறுதி பசய்கி்ொர்கள். மூனறு தசொப்த ்கொலம் 
அரசிைல்மப்புப் �றறி ்க்தத்த பநரத்்த 
ப�ொரு்ளொதொரத்்த வ்ளரச்சி அ்டைச் பசய்ை 
பத்வைொ்ன நடவடிக்்க்களுககு �ைன�டுத்தி 
இருநதொல் இனறு இலங்்க மி்கவும் அபிவிருத் -
திை்டநத நொடொ்க இருககும்.

அனறு மரம் பசடி ப்கொடி்க்்ள நட்டிருநதொல் 
அதன மூலம் இனறு �ல்்னப் ப�றறிருக்க -
லொம். முட்டொள்த்னத்திறகு முடிவில்லொத எம்மொல் 
இனறும் சரிைொ்ன �ொ்த்ை ்கண்டுபிடிக்க 

முடிைொது ப�ொயுள்்ளது. முடிவில்லொத எதிரப்பு 
்கொலிமு்கத்திடலில் ந்டப�றும் பவ்்ளயில் 
கூட்டப்�ட்ட �ொரொளுமன்த்தில், �ல விதங்க -
ளிலும் புதிை அரசிைல்மப்புககு ப�ரும்ளவு 
திருத்தங்கள் முன்வக்கப்�ட்டுள்்ள்ன. அரசொ-
லும் எதிரக்கட்சி அணியி்னரொல் மொத்திரமல்ல, 
சிவில் அ்மப்பு்கள் கூட பைொச்்ன்க்்ள முன-
்வத்துள்்ள்ன. இநத பைொச்்ன்க்்ள ்கலந -
து்ரைொடி விவொதிக்கலொம். �லரொலும் பமற-
ப்கொள்்ளப்�டும் விவொதம் இறுதியில் தீரவினறிபை 
முடிவுககு வரலொம் என�து நிச்சைம்.

உணவுப் �ற்ொககு்், எரிப�ொருள் பிரச்-
சி்்ன, மருநது வ்்க்கள், ்கல்வி மறறும் நிதி 
பதொகுதியின த்ட்கள் ்கொரணமொ்க மக்கள் 
மு்கம் ப்கொடுத்துள்்ள நி்ல்ம்ை அரசிைல-
்மப்�ொல் தீரக்க முடியுமொ? மக்களின பிரதிநி -
தி்கள் ப�ொறுப்புடன பசைற�ட பவண்டும். ஜ்னொ -
தி�தி மறறும் பிரதமரின நொற்கொலியில் அடுத்து 
அமரவது ைொர மறறும் அதி்கொரங்கள் குறித்து 
இவபவ்்ளயில் ்கலநது்ரைொடுவது பசய்ை 
பவண்டிை பசைலல்ல.

வறிை மக்கள் சிரமப்�டும் இவபவ்்ளயில், 
வழ்ம ப�ொனறு அரசிைல்மப்புப் பிரச்சி-
்்ன்ை முனப்னடுத்து ்கொலம் ்கடத்துவ்த 

ஒருப�ொதும் அனுமதிக்க முடிைொது. ஒறறு்ம 
மறறும் சமரசத்்த ்கருத்தில் ப்கொள்்ளொது 
முடிவு எடுத்ததன வி்்ளவு்கள் இனறு எம் 
்கண்முனப்ன உள்்ள்ன. பிரச்சி்்ன்கள் �றறி 
்கவ்னத்தில் ப்கொள்்ளொது பசைல்�டும் அரசிைல் 
மு்் �ொரிை பிரச்சி்்ன்ை ஏற�டுத்தி உள்்ள -
பதொடு, அது ப�ரும் தவ்ொகும்.

நடுத்தர வருமொ்னம் உ்டை சமூ்கம் சிக-
்கலொ்ன பத்வ்களுட்னொ்னது. மக்களின 
பத்வ்கள் �லவிதமொ்ன்வ. அன்ொட வொழக -
்்க்ை த்ட பசய்யும் முடிவு்கள் ஒருப�ொ -
தும் ப�ொருநதொதபதொடு, �்ழை கியூவரி்ச 
மு்்ககு மீண்டும் மொறுவது ப�ொருநதொது 
என�்த புரிநது ப்கொள்்ள பவண்டும். பிரச்சி-
்்னககு மு்கம் ப்கொடுக்கொத ஆட்சிைொ்ளர்களும், 
ஒட்டுப் ப�ொடும் தீரவு்க்்ள முன்வககும் அதி-
்கொரி்களும் இன்்ை நி்ல்மககு ப�ொறுப் -
புக கூ் பவண்டும்.

ப�ொரு்ளொதொர அவசர நி்ல்ம்ை மு்கொ-
்மத்துவம் பசய்து நிரவகிக்கக கூடிை நி்ல -
்மயுள்்ள பவ்்ளயில், அத்்ன அரசிைல் பிரச்-
சி்்ன வ்ர ப்கொண்டு பசன்து துரதிர்ஷடபம. 
அரசிைல்வொதி்கள் மறறும் அதி்கொரி்கள் சமூ்கத்-
்தப் �றறிை புரிநதுணரவுடன தீரமொ்னங்க்்ள 

எடுக்க பவண்டியுள்்ளபதொடு, அ்வ ந்ட -
மு்்ச் சொத்திைமொ்கவும் இருக்க பவண்டும். 
ஜ்னநொை்கம் எ்னக கூறும் மக்கள் பிரதிநிதி்கள் 
அரசிைல்மப்பு �றறிை விடைத்்த ஒருபு்ம் 
்வத்து விட்டு, ப�ொதுமக்களின அடிப்�்டத் 
பத்வ்க்்ள பூரத்தி பசய்வதறகு உட்னடிைொ்க 
முனவர பவண்டும்.

இனறு �ொரொளுமன்த்தில் உள்்ள 225 ப�ர 
இந நொட்டின இருப்்� முடிவு பசய்�வர்கள். 
�ைங்கரவொதத்்த தடுக்க சட்டம் இைற்லொம். 
ஆ்னொல் ப�ொதுமக்களின அ்ல்ை தடுப்� -
தறகு அரசிைல்மப்�ொல் முடிைொது. அரசொங-
்கத்்த மொறறுவது மறறும் ந�ர்க்்ள மொறறு-
வதொல் ப�ொரு்ளொதொரம் வ்ளரச்சிை்டைொது. 
தறப�ொதுள்்ள ப�ரழிவிலிருநது மீள்வதறகு 
அவசரமொ்ன மறறும் முககிைமொ்ன முடிவு்க்்ள 
எடுக்க பவண்டியுள்்ளது. அரசிைல்மப்்� 
திருத்துவதறகு முன்னர ப�ொதுமக்களின பிரதி-
நிதி்கள் அ்்னவரும் இ்ணநது ப�ொரு்ளொதொ-
ரத்்த பமம்�டுத்த சரிைொ்ன முடிவு்க்்ள எடுப் -
�து மக்கள் அ்்னவருககும் புரியும் �ொரிை 
பச்வைொகுபம்ன குறிப்பிட பவண்டும்.

தமிழில்: வீ.ஆர.வைலட் ...

உணவு கேடகும் மகேளுககு அரசியல்மப்்ப
தையாரிதது தோடுப்பது தபாருததைமான தசயலல்ல!

மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

மலரும் யுேததிற்கு 
புதியகதைார் ்டி்ம்

கபாககு்ரதது அ்மச்சர் திலும் அமுனுேம அளிததை கபடடி

அரசிைல் தீரவு காண முைறசி்பபதால்
பிரச்சிடனககு தீரவு கிட்டத்து வி்டாது!

நாடடில் ோணப்படும் தைற்கபா்தைய தநருகேடி்யத தீர்ப்பதைற்கு 
அரசாஙேம் என்ற ரீதியில் முயற்சிேள் கமற்தோள்ைப்படடு-
ள்ைன. இது நிதிதநருகேடி 

எனபதைால் நிதிமுோ்மதது்ததின
ஊடாேக் தீர்்்க ோண 
க்ண்டும் என கபாககு்ரதது 
அ்மச்சர் திலும் அமுனுேம 
ததைரிவிததைார். எமககு ்ழஙகிய
கபடடியிகலகய அ்மச்சர் 
இவ்ாறு ததைரிவிததைார். அரசியல்

ரங்கம்
அர்ஜூன்
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முஸ்�ம்க ள் ரமழான் மாதத்�ன் 
இறு�க்கட்டத்ைத அைடந்து �ட்டனர். 
இது ரமழா�ன் இறு�ப் பத்து நாட்க�-
லுள்ள ஒற்ைறப்பைடயான நாட்க�ன் 
இறு� நாளாகவும் �ளங்கு�றது. 

இந்த �ைல�ல் ேநான்பு ெபருநாள் 
அைமந்�ருக்கும் ஷவ்வால் மாதத்�ற்-
கா ன தைலப்�ைற இன்று மாைல 
இலங்ைக�ல் பார்க்கப்பட உள்ளது. 
இதற்கான ஏற்பாடுகள் ெகாழும்பு 
ெப � ய பள்�வாச�ல் வழைம 
ேபான்று ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 
இதற்கு ஏற்ப இன்று மாைல நாட்�ல் 
எந்தப் பகு��லாவது தைலப்�ைற 
ெதன்பட்டால் நாைள ஈதுல் �த்ர் 
ேநான்பு ெபருளாக  அைமயும். 
அது உத்�ேயாகபூர்வமாக அ��க்-
கப்படும். இல்லா��ல் நாைளயும் 
ேநான்பு ேநாக்கப்பட்டு ரமழான் 
மாதம் 30 ஆக பூர்த்� ெசய்யப்படும். 
அதுதான் ந� (ஸல்) அவர்க�ன் 
வ�காட்டல். அதற்கு ஏற்ப ெசயற்ப-
டுவது இைற�சுவா�க�ன் ெபாறுப்-
பாகும். 

என்றாலும் மகத்துவம் �க்க ரம-
ழா�ல் எஞ்� இருக்கும் இறு�ப் பகு-
�ையயும் உச்சள�ல் பயன்படுத்�க் 
ெகாள்வ�ல் அ�க கவனமும் அக்க-
ைரயும் எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.  
ரமழா�ல் உள்ள ஒவ்ெவாரு �னா-
�யுேம உச்ச ெபறும� �க்கைவ. 

இம்மாதத்�ல் ஆற்றப்படு�ன்ற 
ஒவ்ெவாரு நற்கா�யத்�ற்கும் ஒன்-
றுக்கு பத்து முதல் எழு நூறு மடங்கு-
கள் வைர�ல் நன்ைமகள் அ�க்கப்-
படு�ன்றன. 

அதனால் இம்முைற ேநான்பு 
ேநாற்று இைறவணக்கங்க�ல் ஈடு-
பட்ட ேபாது ஏதாவது தவறுகள், 
�ைழகள் ஏற்பட்டுள்ளதா என்று �ள்-
ப��லைன ெசய்து பார்க்க ேவண்டும். 
அவ்வாறு ஏற்பட்�ருப்�ன் அவற்றுக்-
காக அல்லாஹ்�டம் பாவமன்�ப்பு 
ேத�க்ெகாள்ள முயற்�க்க ேவண்டும். 
அத்ேதாடு �றுதவறுகள், �ைழகளுக்-
கான குற்றப்ப�காரமாக �ளங்கும் 
ஸகாதுல் �த்ைர �ைறேவற்றுவ�-
லும் அ�க அக்கைர எடுத்துக்ெகாள்ள 
ேவண்டும். ேமலும் ரமழா�ல் ெபற்-
றுக்ெகாண்டுள்ள உடல், உள ���-
லான பக்குவத்ைத வாழ்நாள் முழுவ-
தும் எடுத்து நடப்பதற்கு ஏற்ப தம்ைம 
ெந�ப்படுத்�க் ெகாள்வ�லும் கவனம் 
ெசலுத்த ேவண்டும். இைவ எல்லாவற்-
றுக்கும் ேமலாக எம்�ல் எல்லா சந்தர்ப்-
பங்க�லும் இைறயச்சம் ேமேலாங்�க் 
காணப்படுவதற்கு ஏற்ப எம்ைம ெந�ப்-
படுத்�க் ெகாள்ேவாம். அதற்கான �ட-
சங்கற்பம் பூணுேவாம். 

 சிந்தனை

 சிந்தனை

ukohd;   

ukohd;   

ukohd;ukohd;

வீணாக்கி விடக்கூடாத வினாடிகள்

மர்�ன் ம�க்கார்  ...

மாவத்தகம �னகரன் �ருபர்

ேநான்பு ெபருநாள் �னத்�ல் ெகாழும்பு  
�ைறச்சாைல�லுள்ள �ைறக்ைக�கள், 
அ�கா�கள்  உள்�ட்ட 1600 ேபருக்கு  
இஸ்லா�ய கலாசார பாரம்ப�ய பகல் 
உணவு அ�ல இலங்ைக ைவ. எம். எம். 
ஏ. ேபரைவ�னால் வழங்கப்படவுள்ள-
தாக அ�ல இலங்ைக ைவ. எம். எம். ஏ. 
ேபரைவ�ன் ேத�ய தைலவர் ச�ட் எம். 
�ஸ்� ெத��த்தார். அவர் ெதாடர்ந்து 
கருத்து ெத��க்ைக�ல்,..

தடுப்புக் காவ�லுள்ள  முஸ்�ம் 
�ைறக்ைக�கள்  ஏைனய   �ைறச்ைக-
�கள்  1400 ேபர்,பாதுகாப்பு கடைம-
�லுள்ள அ�கா�கள் 200 ேபர் உள்-
�ட்ட ெமாத்தமாக 1600 ேபருக்கான 
ேநான்புப் ெபருநாள் �ேசட இஸ்லா�ய 
கலாசார பாரம்�ய பகல் உணவு வழங்� 
ைவக்கப்படவுள்ளது.

அேதேவைள�ல்  ெகாழும்பு �மான்ட் 
�ைறச்சாைல�ன் ேவண்டுேகா�ன் 

�ரகாரம்  அ�ல இலங்ைக ைவ. எம். 
எம். ஏ. ேபரைவ�னால்  இரண்டாவது 
வருடமாகவும்  �ைறச்சாைல�லுள்ள 
முஸ்�ம் ைக�கள் �ேசடமாக  30 
நாட்கள் ேநான்பு ேநான்பதற்காகவும் 
மற்றும் ேநான்பு �றப்பதற்காகவும் அதற்-
குத் ேதைவயான அைனத்து உணவுப் 
ெபாருட்களும்  �ைறச்சாைல�ன்  அத்�-
யட்சகர்  �. ர�வ �ல்வா�டம் உத்�ேயா-
கபூர்வமாக �ைறச்சாைல�ல் ைவத்து 
ைகய�க்கப்பட்டைம கு�ப்�டத்தக்கது.

இந்த ேநான்பு ெபருநாள் உணவு 
வழங்கும் ைவபவத்�ல் ைவ. எம். எம். ஏ. 
ேபரைவ�ன் ேத�ய தைலவர் ச�ட் எம். 
�ஸ்�,  அ�ல இலங்ைக ைவ. எம். எம். 
ஏ. ேபரைவ�ன் முன்னாள் தைலவர்  
ேக. என். �ன், ப�ல் ெசயலாளர் ஹா�ப்  
சுக்�,  அ�ல இலங்ைக ைவ. எம். எம். 
ஏ. ேபரைவ�ன் ெபாருளாளர் யூ. எம். 
பா�ல் முத�யவர்கள் பங்ேகற்கவுள்ள-
னர். 

ேநான்பு ெபருநாள் தினத்தில் சிைறக்ைகதிகளுக்கு
இஸ்லாமிய கலாசார பாரம்பரிய பகல் உணவு

பாலாங்ெகாைட பனான த�ழ் 
�த்�யாலய ப�ல் அ�பர் ��ர் 
இடமாற்றப்பட்டு அங்கு கடைம-
யாற்றும் ஆ��யருக்கு அ�பர் பத� 
எவ்�த ப�முைறகளும் இன்� 
பலாங்ெகாைட கல்� அலுவலகத்-
தால் வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

பு�ய அ�பராக �ய�க்கப்பட்டுள்-
ளவர் இதற்கு முன்னர் அ�பராக கட-
ைமயாற்� பாடசாைல�ல் கட்டட 
�ர்மாணத்�ல் ஊழல் மற்றும் 
பா�யல் துஷ்�ரேயாக குற்றச்சாட்-
டுகள் காரணமாக ப�� �க்கப்-
பட்டவராவார்.பனான அ�பரான 
மேகந்�ரன் எவ்�த காரணங்களும் 
அ��க்காமல் இடமாற்றப்பட்டுள்-

ளது அவருக்கு ெபரும் பா�ப்ைப 
ஏற்படுத்�யுள்ளது.எவ்�த பாரதூ-
ரமான குற்றங்கள் அற்ற �ைல�ல் 
�று தவறுகள் ெப�துபடுத்தப்பட்-
டுள்ளது.இவ்வாறான தவறுகள் நாடு 
முழுதுமுள்ள பாடசாைலக�ல் 
காணப்படுவதாகவும் அத்ேதாடு 
ெகாேரானா பா�ப்பால் இைவ உரு-
வா�யுள்ளது.இவ்வாறான ெபாய் 
காரணங்களால் அ�பர் மேகந்�ரன் 
இடமாற்றம் ெசய்யப்பட்டுள்ளது 
உள�யல் ��யாக அவைர ெபரும் 
பா�ப்புக்கு உள்ளாக்�யுள்ளது.இது 
ெதாடர்�ல் சப்ரகமுவ கல்� அலுவ-
லக த�ழ் ��வு உ�ய நடவ�க்ைக 
எடுக்க ேவண்டும்.    

பாலாங்ெகாைட பனான தமிழ் 
வித்தியாலய அதிபர் திடீர் இடமாற்றம்

அர�யைல அர�யல்வா�க�ல் ெபரும்பாலாேனார் 
வர்த்தகமாகக் கரு�யதன் �ைளேவ இன்ைறய ெபாரு-
ளாதார �க்கல்களுக்கான �ரதான காரணம். உயர் 
மட்டம் முதல் சாதாரண மட்டம் வைர�லான ெதா�ல் 
வாய்ப்புகள் அர�யல் அல்லது கட்� ��யாக வழங்கப்-
பட்டு வந்தைம, �ர்வாகத்துைற�ல் கட்�/ அர�யல் 
��யான ெசல்வாக்கு அ�க�த்தைம என்பனவற்�ன் 
�ைளவாக �ைனத்�றன் குைறவைடந்தது. ேசைவ 
மனப்பான்ைம அரு� எைதச் சுருட்டலாம் என்ற மனப்-
பான்ைம �குந்தது. இலங்ைக�ல் தகு�யற்ேறாருக்கு 
உயர் மற்றும் �ர்வாகப் பத�கைள வழங்குவது �ண்ட 
கால வழக்கமானது.கட்டுக்கடங்காதப� கட்� அர�யல் 
நாெடங்கும் �யா�த்தது.

எனேவ அரைச மாற்றுவதாேலா, �ரதமைரயும், ஜனா-
�ப�ையயும், அைமச்சரைவையயும் மாற்றுவதாேலா 
பு�ய �ந்தைன ஊற்ெறடுக்கப்ேபாவ�ல்ைல. கால் புரட்� 
அைரப்புரட்� அல்ல, முழுப் புரட்�ேய நாட்�ல் �ந்தைன 
மாற்றத்ைத ஏற்படுத்தும். ஆனால் இந்த �ஸ்டத்ைத 
மாற்றுவதற்கான தைகைம எ�ர்க்கட்�க�டம் உள்ளதா? 
என்பது �கப் ெப�ய ேகள்�. நைடெபற்ற ச�பத்�ய 
பாராளுமன்ற அமர்வுக�ல் எ�ர்த்தரப்�னர் ெவட்�ப் 
ேபச்சு ேப�யைத நாம் கண்ேடாம். நாட்�ன் அவசர 
�ைலக்கு ஏற்றமா�� அைவ ெசயற்படாமல் கட்�, 
ேதர்தல், ெவற்� வாய்ப்பு பற்�ய �ந்தைனயுடேனேய 
ெசயல்படுவைத அவதா�த்ேதாம். மக்கள், கு�ப்பாக 
இைளயதைலமுைற�னர் எ�ர்பார்க்கும் மாற்றங்கள் 
கு�த்து ெவ��ல் புத்���கள் ேபசு�றார்கேள த�ர 
அர�யல்வா�கள் ேபசு�றார்கள் இல்ைல.

இன்று ஒரு ஆரம்பம் ேதைவ. சமூக ��யான ஆரம்-
பத்ைத கா�முகத்�ட�லும் நாெடங்�லும் பார்க்க மு�-
�றது. இதற்கு ஒரு அர�யல் முகம் ெகாடுக்கப்படேவண்-
டும். அது மக்க�ன் எ�ர்பார்ப்புக்கு ஈடாகவும் அைமய 
ேவண்டும். அைதச் ெசய்வதற்கு கட்�க�டம் ஒன்று-
ைமயும் பு�ந்துணர்வும் �க �க அவ�யம். அதுேவ 
இன்ைறய ேதைவயும் கூட. ஆனால் ��ப் ேபாராட்டங்-
கைளயும், ஊர்வலங்கைளயும் நடத்துபவர்கள் எப்ப� 
மாற்றங்கைளக் ெகாண்டு வரப்ேபா�றார்கள் என்பைத 
ெவ�ப்பைடயாகத் ெத��க்க ேவண்டும். 21ஆவது 
�ருத்தத்ைதக் ெகாண்டு வருவது, குற்றப் �ேரரைணைய 
சமர்ப்�ப்பது, அரசு �து நம்�க்ைக�ல்லாப் �ேரர-
ைணைய சமர்ப்�த்து, �ரதமைர �க்� பு�ய �ரதமைர 
ெத�வு ெசய்வது மற்றும் இைடக்கால அரைச உருவாக்-
குவது எனப் பல ஏற்பாடுகள் பற்� ேபசப்படு�ன்றன. 
எ�னும், இவற்�ன் �து இக் கட்�களுக்�ைடேய ெபாது 
உடன்பாடு உள்ளதா?, எவற்ைற முத�ல் எடுத்துக் 
ெகாள்ள ேவண்டும் என்ப�ல் மு�வுக்கு வந்துள்ளனவா? 
என்று ெத�ய�ல்ைல. மக்கள் ெவ�ேய காத்�ருக்�-
றார்கள். எ�ர்க்கட்�கேளா ேக�யும் க�யாட்டமுமாக 
ெபாழுைத �ண�க்�ன்றன.

மக்களின் எகிறும் எதிர்பார்ப்புகளும்
ஈடு ெசய்யத் தவறும் எதிர்த்தரப்பும்

எங்கள் கருத்து...
காரணங்கள் அறிவிக்கவில்ைலெயன குற்றச்சாட்டு  

60 வைகயான மருந்துக�ன் 
�ைலகைள �ண்டும் �ருத்துவதற்-
கான �ேசட வர்த்தமா� அ��த்தல் 
ெவ��டப்பட்டுள்ளது.  

இதன்ப�, கு�த்த மருந்துக�ன் 
�ைலகள் 40%த்தால் அ�க�க்கப்ப-
டுவதாக வர்த்தமா� அ��த்த�ல் 
ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.சுகாதார 
அைமச்சர் ேபரா��யர் சன்ன ஜய-
சுமன�ன் ைகெயாப்பத்துடன் 
வர்த்தமா� அ��த்தல் ெவ��-
டப்பட்டுள்ளதாக கு�ப்�டப்படு-
�ன்றது.மருந்துகளுக்கான அ�கபட்ச 
�ல்லைற �ைல கு�த்த வர்த்தமா� 
அ��த்தல் ஊடாக அ��க்கப்பட்-
டுள்ளது.  

இதன்ப�, 375 �ல்� �ராம் 
அேமாக்���ன் �ளாவ்��க் 
அ�ல மாத்�ைர�ன் �ைல 59.79 
ரூபா��ருந்து 83.71 ரூபாவாக அ�-
க�க்கப்பட்டுள்ளது.  

250 �ல்� �ராம் குேளா�த்ேரா-
ைம�ன் மாத்�ைர�ன் �ைலயும் 
ரூ.86.31 ஆக உயர்ந்துள்ளது.  

100 �ல்��ராம் ெடாக்�ைசக்�ன் 
மாத்�ைர�ன் �ைல 17.07 ரூபாவாக 
இருந்ததுடன், பு�ய �ைல 23.90 
ரூபாவாக அ�க�க்கப்பட்டுள்ளது.  

ேமலும், 75 �ல்� �ராம் எஸ்�-
�ன் மாத்�ைர�ன் �ைல ரூ.5.06ல் 
இருந்து ரூ.7.08 ஆக அ�க�த்துள்-
ளது.  

ெமட்ஃேபார்�ன் 500 �ல்��ராம் 
மாத்�ைர�ன் �ைல 6.64 ரூபாவாக 
இருந்ததுடன், பு�ய �ைல 9.34 
ரூபாவாக அ�க�க்கப்பட்டுள்ளது.  

10.29 ரூபா�ற்கு �ற்பைன ெசய்-
யப்பட்ட 50 �ராம் ைதெராக்�ன் 
ைமக்ேரா�ராம் மாத்�ைர�ன் 
�ைலயும் 14.41 ரூபாவாக உயர்ந்துள்-
ளதாக உ�ய வர்த்தமா� அ��த்த-
�ல் ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.  

கு�த்த மருந்துக�ன் �ைலகள் 
முன்னதாக மார்ச் 15 ஆம் �க� 
2241/43 இலக்கம் ெகாண்ட அ�-
�ேசட வர்த்தமா� அ��த்த�ன் 
மூலம் �ருத்தத்�ற்கு உட்படுத்தப்பட்-
�ருந்தைம கு�ப்�டத்தக்கது.    

பா�ஸ்தா�ல் கடும் ெவப்பத்-
�ற்கு மத்��ல் �ன் பற்றாக்குைற-
யால் பல்ேவறு இடங்க�ல் 18 
ம� ேநர �ன் தைட ஏற்பட்டதால் 
மக்கள் அவ�க்குள்ளா�யுள்ளதாக 
சர்வேதச ஊடகங்கள் ெசய்� ெவ�-
�ட்டுள்ளன.

�லக்க�, எ�ெபாருள் மற்றும் 
எ�வாயு தட்டுப்பாடு மற்றும் ��-
ேயாகத்த�ல் �லவும் ஸ்�ரத்தன்-
ைமயற்ற சூழலால் அனல் �ன் 
�ைலயங்க�ல் 6 ஆ�ரம் முதல் 7 

ஆ�ரம் ெமகாேவாட் �ன் உற்பத்� 
தைடபட்டுள்ளது.

இதனால் நகர்ப்புறங்க�ல் 
6 முதல் 10 ம� ேநரம் �ன் 
தைடயும், �ராம புறங்க�ல் 18 
ம� ேநரத்�ற்கும் ேமலாக �ன் 
தைட ஏற்பட்டுள்ளதாக ெத��க்-
கப்பட்டுள்ளது. 

ெதாடர் �ன் தைடயால் ெதா�ல், 
வர்த்தகம் உள்�ட்ட துைறகள் 
முடங்கும் �ைல ஏற்பட்டுள்ளதாக 
ெத��க்கப்படு�றது. 

சவால்கைள ெவற்�க் ெகாள்ள...
ஒதுக்� ைவத்து�ட்டு, ேபாராட்டத்ைத மக்கள் 
சார்பான புரட்�கர மாற்றத்துடன் ேநர்மைற-
யான �ைச�ல் ெகாண்டு ெசல்ல ஒன்�ைண-
யுமாறும் உைழக்கும் மக்க�டமும்  ெகளரவ-
மாக ேகட்டுக்ெகாள்�ேறன் என்றும் ஜனா�ப� 
ெத��த்துள்ளார்.

ெதா�லாளர் �னமான இன்று ஜனா�ப� 
ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ �டுத்துள்ள ெசய்��ல் 
ேமலும் ெத��க்கப்பட்டுள்ளதாவது,

உலகவாழ் உைழக்கும் சமூகம் �கப்ெபரும் 
சவாைல எ�ர்ெகாள்ளும் ேநரத்�ல், இவ்வருட 
சர்வேதச ெதா�லாளர் �னம் �ைனவுகூரப்படு-
�ன்றது.

நமது நாட்�ல் கடந்த மூன்று வருடங்கள் 
பா�ய சவாலுக்கு உள்ளா�யதும் ெதா�லா-
ளர் வர்க்கேம ஆகும். அத்தைன சவால்கைள-
யும் எ�ர்ெகாண்டு �டாமுயற்�யுடன் ேத�ய 
ெபாருளாதாரத்ைத வலுப்படுத்த உறு� பூண்-
டவர்களும் அவர்கள்தான். நாளுக்கு நாள் 
அவர்கள் �தான அழுத்தங்கள் தற்ேபாது அ�-
கமா�யுள்ளன. அ��ருந்து மக்கைள �ட்ெட-
டுப்பதற்கும், �லவு�ன்ற �க்கலான �ைல-
ைமையக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் அரசாங்கம் 
என்ற வைக�ல் பல்ேவறு அணுகுமுைறகைள 
ேமற்ெகாண்டு வரு�ன்றது.

அந்�யச் ெசலாவ� இழப்பு, பல �ரச்�-
ைனகைள உருவாக்�யுள்ளது. அைவ அைனத்-
ைதயும் முகாைமத்துவம் ெசய்வதுதான் தற்-
ேபாைதய �ரச்�ைனகைளத் �ர்ப்பதற்கான 
வ�யாகும்.

ஏற்பட்டுள்ள �க்கலான �ைலைம யாரால் 
ஏற்படுத்தப்பட்டது என்பைதப் �ன்ெதாடர்-
வதற்குப் ப�லாக, ெபாதுமக்களுக்கு உடன� 
�வாரணம் வழங்க என்ன நடவ�க்ைக எடுக்-
கலாம் என்ப�ல் கவனம் ெசலுத்துவதுதான் 
இப்ேபாது நாம் ெசய்ய ேவண்�யது. அதற்கான 
�கவும் ெபாருத்தமான மற்றும் ெசயற்�றன்-
�க்க ேவைலத்�ட்டத்துக்கு ெசன்று மக்க�ன் 
தற்ேபாைதய �ரச்�ைனகளுக்கு �ர்வு வழங்க 
ேவண்டும்.

இந்த நாட்டு மக்களுக்கு �றந்த எ�ர்கா-
லத்ைத உருவாக்குவதற்கான ெபாறுப்புடன் 
ஒன்�ைணந்து ெசயற்படுமாறு அைனத்து அர-
�யல் கட்�க�ன் தைலவர்கைளயும் அரச 
தைலவர் என்ற வைக�ல் மக்கள் சார்பாக நான் 
அைழத்ேதன். 

ஒவ்ெவாறு ெநா�யும் மக்க�ன் துன்பத்ைதத் 
�ர்க்கக்கூ�ய வ�முைறகளுக்குச் ெசன்று,தற்-
ேபாைதய ெநருக்க�களுக்கு �ர்வு காண்பேத 
எமது கு�க்ேகாள்.

ெபாருளாதார ெநருக்க�களுக்கு...
அைனத்து கு�மக்க�ன் முன்ேனற்றத்�ற்கா-

கவும் இரவு, பகல் பாராது பாடுபடும் அன்பான 
உைழக்கும் மக்களுக்கு எனது மனமார்ந்த 
வாழ்த்துக்கைள ெத��த்துக் ெகாள்�ேறன்.

இரண்டு வருடங்களுக்கும் ேமலாக உலக-
ளா�ய ெதாற்றுேநாய் �ைலைமக்கு மத்��ல் 
பல்ேவறு ெபாருளாதார �ரச்�ைனகைள எ�ர்-
ெகாண்ட �ங்கள், நாட்�ல் காணப்படும் இந்த 
ெபாருளாதார ெநருக்க��னாலும் ெப�தும் 
பா�க்கப்பட்டுள்�ர்கள் என்பது இரக�யமல்ல.

எ�ர்பாராத �தமாக முகம் ெகாடுக்க ேந�ட்-
டுள்ள இப்ெபாருளாதார ெநருக்க� �ைலக்கு 
மத்��லும், �குந்த அர்ப்ப�ப்புடனும், �தா-
னத்துடனும் ெசயல்பட்டு �ங்கள் நாட்டுக்கு 
�றந்த முன்மா��யாக �கழ்�ன்�ர்கள்.

ெதா�லாளர் ேபாராட்டத்துக்காக உங்களு-
டன் ைகக்ேகார்த்�ருந்த நான், ெபாறுப்பு கூற 
ேவண்�ய சகல சந்தர்ப்பத்�லும் உங்களது உ�-

ைமகளுக்காக �ைறேவற்றப்பட ேவண்�ய கட-
ைமகைளயும் ெபாறுப்புகைளயும் ஒருேபாதும் 
புறக்க�த்த�ல்ைல.

எ�னும் நாட்�ல் ஏற்பட்டுள்ள இப்ெபாரு-
ளாதார ெநருக்க���ருந்து �ள்வதற்கு நாம் 
அைனவரும் ஒன்றாக ைகக்ேகார்த்து, முத�ல் 
இச்சவாைல ெவற்� ெகாள்ள ேவண்டும்.

ெபாருளாதார ெநருக்க�ைய �ர்வ�ப்பதற்கு 
இதுவைர முன்ெனடுக்க ேவண்�ய சகல நடவ-
�க்ைககைளயும் அரசாங்கம் முன்ெனடுத்�ருப்-
பதுடன், ேத�ய மற்றும் சர்வேதச ���ல் அதற்-
கான ஆதரைவ ெபற்று வரு�றது.

இந்த அைனத்து முயற்�க�னதும் இறு� 
ேநாக்கம் ஒரு �றந்த நாட்ைட �ர்மா�ப்ப-
தாகும். அதற்காக உைழக்கும் மக்க�ன் மகத்-
தான அர்ப்ப�ப்ைப சர்வேதச ெதா�லாளர் 
�னமான இன்ைறய �னத்�ல் �குந்த ம�யா-
ைதயுடன் �ைனவு கூரு�ேறன்.

கறுப்பு ேம�னமாக ெகாண்டாடும்...
இைட�டாத ெவற்�ைய ேநாக்� 

ெகாண்டு ெசன்ற கசப்பான ேபாராட்-
டத்�ன் வரலாற்ைற �ைனவுகூரும் 
அைடயாள �னேம ெதா�லாளர் 
�னமாகும்.

ஆனால், எங்கள் நாட்�ன் தற்-
ேபாைதய ஆட்��னால் ெதா�-
லாளர்கள் கடந்த காலங்க�ல் 
ெபற்றுக்ெகாண்ட உ�ைமகளும் 
ப�க்கப்பட்டுள்ளன.

ஆட்�க்கு வந்து குறு�ய காலத்-
�ல் நாட்டு மக்க�ன் முழு எ�ர்-
பார்ப்ைபயும் �ைதத்த அரசாங்கம், 
இதற்கு முன்னரான வரலாற்�ல் 
எமக்கு காணக்�ைடத்த�ல்ைல. 
அரசு மற்றும் த�யார் துைறக-
�ல் உைழக்கும் மக்க�ன் முழு 
எ�ர்பார்ப்புக்களும் அரசாங்கத்�-
னால்  சூைறயா�யாடப்பட்டுள்-
ளது. அன்றாடம் உைழக்கும் கூ� 
ேவைல ெசய்யும் மக்களுக்குக் கூட 
பாைதகேள ெசாந்தமா�யுள்ளன.

சுகாதாரம், �வசா�கள், �ன்-
��த்துைற, ெபருந்ேதாட்டங்-
கள், ேபாக்குவரத்து உள்�ட்ட 
அைனத்துத்துைறக�ன் உைழக்கும் 

வர்க்கமும் கடும் இன்னல்கைள 
எ�ர்ேநாக்� வரு�ன்றனர். உ�ைர 
பணயம் ைவத்து ப�யாற்றும் அத்-
�யாவ�ய ேசைவயார்கள் கூட ஆட்-
�யாளர்க�ன் கவனத்��ருந்து �ல-
�யுள்ளனர்.

எனேவதான், இவ்வாறான 
�ைல�ல், கட்� ேபதங்கைள 
மறந்து, இந்நாட்�ல் உைழக்கும் 
அைனத்து மக்களும் அரசாங்கத்�ன் 
தான்ேதான்�த்தனமாக ெசயற்பாட்-
டுக்கு எ�ராக ஜனநாயகப் ேபாராட்-
டத்துக்கு வருைகத்தந்துள்ளனர்.

 எனேவ, இம்முைற ெகாண்டா-
டப்படும் ெதா�லாளர் �னத்ைத, 
இந்த அராஜக ஆட்��ன் �ழ் ெகாண்-
டாடப்படும் இறு� ேம �னமாக 
மாற்றுவதற்கும், ெபாருளாதார, 
சமூக,கலாசார,அர�யல் ��யாக 
ேமம்பாடுகள் �ைறந்த மற்றும் அ�-
�ருத்�யைடந்த நாடாக எங்களு-
ைடய தாய் நாட்ைட உயர்த்துவதற்கு 
இருக்கும் மாற்றத்துக்கான சுதந்-
�ர ேபாராட்டத்ைத ெவற்�ெபறச் 
ெசய்யும் பலம் அைனத்து கு�மக்க-
ளுக்கும் �ைடக்கட்டும்

ெகாழும்�ல் இன்று வன்முைறகள்...
நாட்�ன் ெபாருளாதார �ைல-

ைமக்கு எ�ர்ப்பு ெத��க்கும் 
வைக�ல் இன்று ெகாழும்�லும் 
அைதச் சுற்�யுள்ள பகு�க�லும் 
பல ஆர்ப்பாட்டங்கள் மற்றும் ேபர-
�கள் நடத்த �ட்ட�டப்பட்டுள்ள-
தாக தூதரகம் ெத��த்துள்ளது.

இந்த ஆர்ப்பாட்டங்கள் ெகாழும்-
�ற்கு வருதல், ெகாழும்�ல் இருந்து 
ெசல்லல், ெகாழும்�ற்குள் பய-

�த்தல் ேபான்ற அைனத்ைதயும்  
�கவும் க�னமாக்கும் என அ�-
�க்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் நாள் 
முழுவதும் �� மூடல் மற்றும் 
ேபாக்குவரத்து ெந�சைல ஏற்படுத்-
தும் என தூதரகம் ெத��த்துள்ளது.

ெகாழும்�ன் பல பகு�க�ல் 
நைடெபறவுள்ள ஆர்ப்பாட்டங்கள் 
ெதாடர்�ல் அெம�க்க தூதரகம் பட்-
�யல் ஒன்ைற ெவ��ட்டுள்ளது.

மக்கள் எ�ர்பார்ப்பது  ெபாருளாதார...
மருந்துப் ெபாருட்கள் �ராக வழங்கப்படாத 
�ைல�ல் தற்ேபாதும் காணப்படுவதாக அவர் 
ெத��த்தார்.  இந்�ைல�ல் அர�யலைமப்-
�ன் 19, 20 அல்லது 21 வது �ருத்தத்ைத மக்கள் 
�ரும்ப�ல்ைல என வ�ர அேபவர்தன சுட்�க்-
காட்�னார்.  ேமலும் கடந்த அரசாங்கத்�ல் அத்�-

யாவ�யப் ெபாருட்களுக்கான �ைலைய ர�ல் 
�க்�ரம�ங்க உறு� ெசய்�ருந்தார் என்றும் 
அவர் ெத��த்தார். இேதேவைள ெபாதுமக்கள் 
ேபாராட்டத்�ல் �ல அர�யல் கட்�கள் தங்கள் 
த�ப்பட்ட நலன்கைள அைடய முயற்�ப்பதா-
கவும் வ�ர அேபவர்தன கடுைமயாக சா�னார்.   

ெபரும்பான்ைமைய...
ெபரும்பான்ைமைய �ரூ�ப்-

ேபாம் என்பைத அைனவரும் பார்க்க 
மு�யும், இப்ேபாது அைத எப்ப-

�ச் ெசய்யப் ேபா�ேறாம் என்பைத 
நான் ெவ�ப்படுத்த மாட்ேடன் 
எனவும் அவர் ெத��த்துள்ளார்.   

ஹக்�ைம ப�ரங்க �வாதத்�ற்கு...
ெதாைலக்காட்� ஒன்�ல் தன்னு-

டன் ப�ரங்க �வாதத்துக்கு வருமாறு 
சுற்றாடல் அைமச்சர் ஹா�ஸ் 
ந�ர் அஹமட் ப�ரங்க அைழப்பு 
�டுத்துள்ளார்.இது கு�த்து அவர் 
ெவௗி�ட்டுள்ள அ�க்ைக�ல் 

நடந்தவற்ைற உ�யவாறு சமூகத்�-
டம் ஒப்பு�க்கும் ெபாறுப்��ருந்து 

நா�ருவரும் நழு��ட மு�யாது. 
இ�ல், யார் குற்றவா� அல்லது சுத்-
தவா� என்பைதயும் எவரது ெபாறுப்-
புக்கள் சமூகக் கடைமக��ருந்து 
நழு�யது என்பைதயும் சமூகேம �ர்-
மா�க்க ேவண்டும். இதற்காக ஒரு 
ப�ரங்க �வாதம் நமக்குள் ேதைவப்-
படு�றது.

ெபௗத்த �டங்க�ன் க�தம்...
3 ெபௗத்த �டங்க�ன் ேதரர்க�-

னதும், ��ல் அைமப்புக்க�னதும் 
ேயாசைனகள் கு�த்து தமது கட்� 
�கவும் அவதானத்துடன் உள்ளதாக 
அவர்கள் கு�ப்�ட்டுள்ளனர்.

அத்துடன் சர்வகட்� அரசாங்-
கத்ைத அைமப்பதற்காக, சுயா�ன 
பாராளுமன்ற உறுப்�னர்கள் முன்-
ைவத்துள்ள ேயாசைன ெதாடர்�ல், 
�லங்கா ெபாதுஜன ெபரமுன அவ-
தானம் ெசலுத்�யுள்ளது.

அந்த ேயாசைனைய தமது கட்-
�க்கு வழங்குமாறு ேகாருவதாக, 
�லங்கா ெபாதுஜன ெபரமுன�ன் 
ெபாதுச் ெசயலாளர் சாகர கா�யவ-
சம் ெத��த்தார்.

கு�த்த ேயாசைன ெதாடர்�ல், 
தமது கட்� கலந்துைரயா�, ெபரும்-
பான்ைம�ன�ன் இணக்கப்பாட்-
�ன் அ�ப்பைட�ல், அது கு�த்து 
நடவ�க்ைக எடுப்பதாகவும் சாகர 
கா�யவசம் ெத��த்துள்ளார்.

இலங்ைக வந்துள்ளார்...
ெதா�லாளர் காங்�ரஸானது, 

இந்�யா�ல் ஆட்� பு�யும் பா.ஜ.க 
மற்றும் காங்�ரஸ் கட்�களுடன் 
ெநருக்கமான உறைவ ேப� வந்-
துள்ளது.

இலங்ைக ெதா�லாளர் காங்�-
ரஸ், இந்�யா�ல் இருந்து மைலயக 
மக்கள் சார்ந்த உத�கைள முதல் 
முதலாக இலங்ைக ெபற வ�வகுத்-
�ருந்தைம கு�ப்�டத்தக்கது. 

மைறந்த தைலவர்களான அமரர் 
ெசௗ�ய மூர்த்� ெதாண்டமான் 
காலம் முதல் அமரர் ஆறுமுகன் 
ெதாண்டமான் காலம் வைர இந்�-
யா�ல் எந்த அரசு ஆட்�க்கு வந்தா-
லும் இலங்ைக ெதா�லாளர் கங்�-

ரசுடன் காலம் ெதாட்டு  நட்புறைவ 
வலுப்படுத்� வந்தது.

அவ்வாேற இன்று இலங்ைக 
ெதா�லாளர் காங்�ர�ன் 
அைழப்ைப ஏற்று பாரத �ரதமர் 
நேரந்�ர ேமா��ன் �ர���யாக 
அண்ணாமைல இலங்ைக ெதா�லா-
ளர் காங்�ர�ன் �கழ்ச்��ல் கலந்து-
ெகாள்ள இலங்ைக வந்தைடந்தார். 

அவைர இலங்ைக ெதா�லாளர் 
காங்�ர�ன் ெகாழும்பு மாவட்ட 
உப தைலவர் �ருக்ேகஸ் ெசல்ல-
சா� மற்றும் அர�யல்  அைமப்பா-
ளர்களான ரகு, ேகா� ஆ�ேயார் 
தைலைம�லான குழு�னர் �மான 
�ைலயத்�ல்  வரேவற்றனர்.

�ற்பைன வ�ைய உயர்த்துவைத...
ேதைவப்படு�றது. “வ�கைள அ�-
க�க்க ேவண்டும். எங்க�டமுள்ள 
வருவாய் மற்றும் ெசல�ன இைட-
ெவ�ையக் குைறக்க வ�வைக 
ெசய்ய ேவண்டும்” என்றார்.

அத்�யாவ�யப் ெபாருட்க�ன் 
இறக்கும�ைய நம்��ருக்கும் 
இலங்ைக ேபான்ற ஒரு நாட்டுக்கு 
தற்ேபாைதய வற்வ� �ைல “�ச்சய-
மாக �ைலயானதல்ல” என்று கூ�ய 

அவர், 13 �தம் அல்லது 14 �தமாக 
உயர்த்தப்பட ேவண்டும் என்றார்.

ேகாட்டபாய ராஜபக்ஷ ஜனா�ப�-
யாக பத�ேயற்றவுடன் 2019 இல் 
வ�கைள குைறக்கும் நடவ�க்ைக 
தவறானது என்பைத ஒப்புக்-
ெகாண்ட அவர், சர்வேதச நாணய ��-
யத்�ன் உத�ைய நாட அரசாங்கம் 
�ண்ட நாள் காத்�ருந்துள்ளதாகவும் 
அ� சப்� கூ�னார்.

குைறந்த �ைல�ல்...
ெத�வு ெசய்யப்பட்டுள்ளதாக 
�ட்ேரா �றுவனத்�ன் தைலவர் 
��த ேஹரத் அ��த்துள்ளார்.

அதன்ப� தாய்லாந்�ன் �யாம் 
ேகஸ் என்ற �றுவனேம இவ்வாறு 
ெத�வு ெசய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் 
கு�ப்�ட்டுள்ளார்.ஊடகெமான்-
றுக்கு கருத்து ெத��க்கும் ேபாேத 
அவர் இந்த �டயத்ைத கூ�யுள்-
ளார். இது ெதாடர்�ல் அவர் ேமலும் 
ெத��க்ைக�ல்,

கடந்த இரு ஆண்டுக�ல் எ�வா-
யுைவ இறக்கும� ெசய்யும் �று-
வனமானது ெமட்�க் ெதான் ஒன்-

றுக்கு அற�ட்ட ெதாைகைய �ட 
9 ெடாலர் குைறவாக பு�ய �றுவ-
னத்�ட�ருந்து எ�வாயுைவ ெபற 
மு�யும்.

கடந்த 2 ஆண்டுகளாக, ஓமா�ல் 
இருந்து நாட்டுக்கு எ�வாயு இறக்கு-
ம� ெசய்யப்பட்�ருந்தது.எ�னும், 
கு�த்த �றுவனத்துடனான ஒப்பந்-
தம் இந்த மாதத்துடன் �ைறவைட-
�றது.இதற்கைமய அடுத்த மாதம் 
முதல் 2 ஆண்டுகளுக்கு எ�வா-
யுைவ ெபற்றுக் ெகாள்வதற்காக 
�ைலமனு ேகாரப்பட்�ருந்ததாக 
அவர் ெத��த்துள்ளார்.

SLPP ஆட்�ைய எவராலும்...
�ரட்டவும் மு�யாது என 

முன்னாள் �� அைமச்சர் ப�ல் ராஜ-
பக்ச ெத��த்துள்ளார்.

இது ெதாடர்�ல் ஊடகங்களுக்கு 
அவர் ேமலும் ெத��த்ததாவது,

ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்-
சவுக்கும் �ரதமர் ம�ந்த ராஜபக்ச-
வுக்கும் இைட�ல் எந்த�தமான 
முரண்பாடுகளும் இல்ைல. ஒருவ-
ைரெயாருவர் பத� �லகவும் ேகார-
�ல்ைல.

நாட்�ல் இன்று ெபரும்பாலான 
ஊடகங்கள் எமது அரசுக்கு எ�ரா-
கேவ ெசய்�கைள ெவ��டு�ன்-
றன. இதன் �ன்ன��ல் யார் 

ெசயற்படு�ன்றார்கள் என்று ெத�ய-
�ல்ைல.

ஊடகங்க�ல் ெவ�வரும் ெசய்-
�க�ன்ப� ஜனா�ப�க்கும் �ரத-
மருக்கும் இைட�ல் எந்த�தமான 
முரண்பாடுகளும் இல்ைல. ஜனா-
�ப�ையப் பத� �லகுமாறு �ர-
தமேரா அல்லது �ரதமைரப் பத� 
�லகுமாறு ஜனா�ப�ேயா ேகார-
�ல்ைல.

எனேவ, ஊடகங்கள் உண்-
ைமத்தன்ைமயுடன் ெசய்�கைள 
ெவ��ட ேவண்டும். நடு�ைலயு-
டன் ெசயற்பட ேவண்டும்” எனவும்  
ெத��த்துள்ளார்.

�ன்பற்றாக்குைற�ன் உச்சம்

பாகிஸ்தானில் 18 மணிேநர மின்தைட

அறுபது வைகயான மருந்துகளின்  
விைலகள் மீண்டும் அதிகரிப்பு
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ேபராசிரியர் ேசா.சந்திரேசகரம் நிைனவஞ்சலி நிகழ்வு

இலங்ைக �ல் கடும் இன்னலுக்குள்-
ளா��ருக்கும் மக்களுக்கு உதவும் 
வைக�ல், அர�னர் த�த்�ர்மானத்ைத 
முன்ெமா�ந்து சட்டமன்றத்�ல் முதல-
ைமச்சர் மு.க.ஸ்டா�ன் ேப�யதாவது:-

 கடல் சூழ்ந்த இலங்ைக நாடு, இன்று 
கண்�ரால் சூழப்பட்டுள்ளது. ஈழத்த�ழ் 
மக்களுக்காக �.மு.க. அரசு ஆளுங்கட்-
�யாக இருந்தேபாதும், எ�ர்க்கட்�யாக 
இருந்த ேபாதும் ஆற்�ய ப�கைள 
இந்த மாமன்ற உறுப்�னர்கள் நன்கு 
அ�வார்கள். ‘தான் ஆடா�ட்டாலும் தன் 
தைச ஆடும்’ என்பைதப் ேபால, நம்மு-
ைடய இ ரத்தத்�ல், உணர்�ல், வாழ்�ல் 
கலந்த ஒரு �ரச்�ைனயாக இலங்ைகப் 
�ரச்�ைன இருந்து வரு�றது.

 இலங்ைக�ல் வாழக்கூ�ய ஈழத்த�ழர் 
நலன் கரு� அர�யல் ��யாகப் பல்ேவறு 
முழக்கங்கைள ெவவ்ேவறு காலக்கட்டங்க-
�ல் நாம் முன்ைவத்�ருக்�ேறாம்.

 காலச்சக்கரம் இலங்ைக மக்கைள 
அைலக்க�த்து எங்ேகா ெகாண்டு ேபாய் 
�றுத்��ட்டது. இருப்�னும், ம�தா�-
மான அ�ப்பைட�ல் நாம் ைகெகாடுக்க 
ேவண்டும் என்பேத இந்த அர�னுைடய 

�ைலப்பாடா கும்.
 தற்ேபாது இலங்ைக�ல் ஏற்பட்டுள்ள 

ெநருக்க�களுக்கான காரண, கா�யத்�ற்-
குள் நான் ெசல்ல �ரும்ப�ல்ைல. அேத-
ேநரத்�ல், அங்குள்ள மக்கள் படக்கூ�ய 
துன்பங்கள், துயரங்கள் நம் அைனவரு-
ைடய மன�லும் ேசாகத்ைத உருவாக்��-
ருக்�றது.

 இலங்ைக முழுவதும் எ�ெபாருள் தட்-
டுப்பாடு �கக் கடுைமயாக இருக்�றது. 
ெபட்ேரால், �சலுக்காக வாகனங்கள் பல 
ம� ேநரம் வ�ைச�ேல காத்�ருக்க 
ேவண்�ய ஒரு சூழ்�ைல ஏற்பட்�ருக்�-
றது. மண்ெணண்ெணய் வாங்க ெபாதுமக்-
கள் 6 ம� ேநரம் காத்�ருக்க ேவண்�ய 
ஒரு அவல �ைலயும் ஏற்பட்�ருக்�றது. 
எ�வாயு ��ண்டர்கள் �ைடப்ப�ல் கடுைம-
யான தட்டுப்பாடும் இருக்�றது. இதனால் 
சைமயல் ெசய்வேத �க்கலுக்கு�யதாக 
மா��ருக்�றது என்று ெசய்�கள் அவ்-
வப்ேபாது வந்து ெகாண்�ருக்�ன்றன. 
நாடு முழுவதும் �ன்சாரத் தட்டுப்பாடு 
�லவு�றது. அரசு மற்றும் த�யார் அலுவ-
லகங்களும் ெசயல்பட மு�யாத �ைலக்கு 
ஆளாக்கப்பட்�ருக்�ன்றன. பல அத்�யா-

வ�யப் ெபாருட்களுைடய �ைல பன்-
மடங்கு உயர்ந்து ெகாண்ேட ேபா�றது. 
ேபருந்துகள், ெர�ல்கள் ஆ�ய ேபாக்குவ-
ரத்துச் ேசைவகள் குைறக்கப்பட்�ருக்�ன்-
றன; பல இடங்க�ல் அைவ �றுத்தப்பட்-
�ருக்�ன்றன.

 ரசாயன உரங்களுக்குத் தைட ��க்-
கப்பட்டதால், மைலயகப் பகு�க�ல் 
ேத�ைல �ைளச்சல் பா�க்கப்பட்�ருக்-
�றது என்ற தகவலும் நமக்கு வரு�றது. 
இதனால், ேத�ைலத் ேதாட்டங்க�ல் 
ப�பு�யக்கூ�ய மைலயகத் த�ழர்கள் 
கடுைமயாக பா�க்கப்பட்�ருக்�றார்கள்.

 இலங்ைக நாடு முழுவதும் உ�ர்காக்-
கும் பல மருந்துகளுக்குத் தட்டுப்பாடு 
�லவு�றது. யாழ்ப்பாணம், முல்ைலத்�வு 
உள்�ட்ட பகு�க�ல் ரசாயன உரம் �ைடக்-
காதது ெபரும் �ரச்�ைனயாக இருக்�-
றது. சாதாரணமாக 1200 ரூபாய்க்குக் 
�ைடத்த உர மூட்ைட தற்ேபாது 32,000 
ரூபாய்க்கு �ற்பைனயா�றது என்று தக-
வல்கள் ெத��க்�ன்றன.

 பால் �ைல, பால் மா �ைல, உணவுப் 
ெபாருள்கள் �ைல என அைனத்தும் 
பல நூறு மடங்கு உயர்ந்து�ட்ட காரணத்-
தால் பச்�ளம் குழந்ைதகளும் கூட துன்-
பத்�ற்கு உள்ளா��ருக்�றார்கள் என்ற 
ெசய்� ேகட்டு நம் ெநஞ்சம் பைதபைதக்-
�றது. ெமாத்தத்�ல் இலங்ைக மக்க�ன் 

வாழ்க்ைக என்பது �க�க ேமாசமான 
�ைலைய அைடந்துள்ளது.

 அண்ைட நாட்டுப் �ரச்�ைனயாக 
இைத நாம் பார்க்க மு�யாது. அங்கு யார் 
ஆட்��ல் இருக்�றார்கள். அவர்கள் எத்-
தைகயவர்கள் எனப் பார்க்க இயலாது. 
அந்த நாட்டு மக்களுக்கு நம்மால் ஆன 
உத�ைய நாம் ெசய்தாக ேவண்டும் என்-
பைதத் ெத��க்க நான் �ரும்பு�ேறன்.

 இலங்ைக�ல் இருந்து இத்தைகய 
ெசய்�கள் வந்ததுேம, ஈழத்த�ழ் மக்க-
ளுக்கு நம்மால் ஆன அைனத்ைதயும் 
வழங்குேவாம் என்று நான் அ��த்ேதன். 
�ரதமைர 31. -3-.2022 அன்று நான் 
ேந�ேல சந்�த்து வ�யுறுத்�ேனன்.

 அப்ேபாது அதைன அ�ந்து இலங்-
ைகத் த�ழர் தைலவர்களும், �ல 

த�ழ் அைமப்புகளும் எனக்கு ைவத்த 
ேகா�க்ைக, ‘த�யாகத் த�ழர்களுக்கு 
மட்டும் உத� என்று அனுப்ப ேவண்டாம். 
இலங்ைக மக்களுக்கு என்று ெபாதுவாக 
அனுப்புங்கள். மக்கைளப் ��த்துப் 
பார்க்க ேவண்டாம். அைனத்து இன மக்-
களும் ேசர்ந்துதான் இந்த ெநருக்க�ைய 
அனுப�த்துக் ெகாண்�ருக்�ேறாம்’ 
என்று ெசான்னார்.

 அைதக் ேகட்டேபாது நான் ெந�ழ்ந்து 
ேபாேனன். என்னால் உணர்ச்�ப் ெபருக்-
ைகக் கட்டுப்படுத்த மு�ய�ல்ைல. 
இதுதான் த�ழர் பண்பாடு. “பைகவர்க்-
கும் அருள்வாய் நன்ெநஞ்ேச” என்பைதப் 
ேபால, இலங்ைகத் த�ழர்கள் வாழ்�றார்-
கள் என்பதற்கு இது எடுத்துக்காட்டு.

 இந்த �ைல�ல், ஒட்டுெமாத்த 
இலங்ைக மக்களுக்காக நாம் உத�கள் 
ெசய்தாக ேவண்டும். அந்த வைக�ல் 
�ன்வரும் அத்�யாவ�யப் ெபாருட்கைள 
வழங்கலாம் எனத் த�ழ்நாடு அரசு மு�-
ெவடுத்துள்ளது.

 40 ஆ�ரம் ெதான் அ��, இதனுைடய 
ஒட்டுெமாத்த ம�ப்பு சுமார் 80 ேகா� 
ரூபாய். அேதேபால், உ�ர் காக்கக்கூ�ய 
137 மருந்துப் ெபாருட்கள், இதன் ம�ப்பு 

28 ேகா� ரூபாய். குழந்ைதகளுக்கு 
வழங்க 500 ெதான் பால்பவுடர். இதன் 
ம�ப்பு 15 ேகா� ரூபாய். இவற்ைற-
ெயல்லாம் இலங்ைக�ல் வாழக்கூ�ய 
அைனத்து மக்களுக்கும் நாம் வழங்க 
�ைனக்�ேறாம். இவற்ைற மா�ல அரசு 
ேநர�யாக வழங்க மு�யாது. ஒன்�ய 
அர�ன் அனும�ேயாடு இலங்ைக�ல் 
உள்ள இந்�யத் தூதரகம் வ�யாகத்தான் 
வழங்க ேவண்டும். இலங்ைக�ல் இத்த-
ைகய ெநருக்க� ஏற்பட்டதுேம, இந்�ய 
அர�டம் இதுகு�த்த ேகா�க்ைகைய நான் 
முன்ைவத்ேதன்.

 31.-3.-2022 அன்று ெடல்� ெசன்று 
�ரதமைர சந்�த்தேபாதும் இதைன நான் 
வ�யுறுத்��ருக்�ேறன். அதைனத் 
ெதாடர்ந்து ஒன்�ய ெவ�யுறவுத்துைற 
அைமச்சைர ெதாைலேப��ல் ெதாடர்பு 
ெகாண்டும் நான் ேகா�க்ைக ைவத்�ருக்-
�ேறன். அவருக்கும் 15-.4-.2022 அன்று 
க�தம் எழு� �ைனவூட்��ருக்�ேறன். 
இன்றுவைர எந்தத் தகவலும் இல்ைல. 
ஆனால் அங்கு �ைலைம தற்ேபாது 
�கவும் ேமாசமைடந்துள்ளது.

 ‘உடுக்ைக இழந்தவன் ைகேபால் 
ஆங்ேக இடுக்கண் கைளவதாம் நட்பு’ என்-
�றார் வள்ளுவர். உத� என்பதும் ம�தா-
�மான அ�ப்பைட�ல் உடன� உத�யாக 
இருக்க ேவண்டும். காலத்ேத ெசய்தால்-
தான் அது உத�. இதைனத்தான் த�ழக 
மக்களும் எ�ர்பார்க்�றார்கள்.

 இந்த எண்ணத்ைத ஒன்�ய அரசுக்-
குச் ெசால்லக்கூ�ய வைக�ல் ஒரு �ர்மா-
னத்ைத இந்த மாமன்றத்�ல் �ைறேவற்� 
அனுப்புவது காலத்�னுைடய கட்டைள 
என்று அரசு கருது�றது. அதன் அ�ப்ப-
ைட�ல், �ழ்க்காணும் �ர்மானத்ைத நான் 
இங்ேக முன்ெமா�யக் கடைமப்பட்�ருக்�-
ேறன் என்று அவர் ேப�னார்.

இலங்ைக மக்களுக்கு 123 ேகாடி ரூபா மதிப்பிலான அரிசி, 
மருந்து வைககள் வழங்க தமிழக அரசு முடிவு
ஒட்டுெமாத்த இலங்ைக மக்களுக்காக நாம் உத�கள் ெசய்தாக ேவண்டும். 
அந்த வைக�ல் அத்�யாவ�யப் ெபாருட்கைள வழங்க த�ழக அரசு மு�-
ெவடுத்துள்ளதாக முதலைமச்சர் மு.க.ஸ்டா�ன் கூறு�றார்.

ேபரா��யர் ேசா. சந்�ரேசகரத்�ன் �ைனவஞ்ச� கூட்டெமான்று கடந்த ஞா�று (24) 
ெகாழும்பு த�ழ்ச்சங்க மண்டபத்�ல் நைடெபற்றது. முன்னாள் ராஜாங்க அைமச்சர் �.�. 
ேதவராஜ், பாராளுமன்ற உறுப்�னர்களான மேனா கேணசன், ேவ. இராதா�ருஷ்ணன், 
மைலயக மக்கள் முன்ன��ன் �ேரஷ்ட உபதைலவர் முைனவர் ச�ஷ்குமார் �வ�ங்க-
ம், �னகரன் �ரதம ஆ��யர் ேத. ெசந்�ல்ேவலவர், �ரேகச� �ரதம ஆ��யர் எஸ். �-
கஜன், �றந்த பல்கைலக்கழகத்�ன் கல்� �டா�ப� ேபரா��யர் ச�கலா குகமூர்த்�, ேப-
ராதைனப் பல்கைலக்கழக த�ழ்த்துைற �டா�ப� ேபரா��யர் �ரசாந்தன், த�ழ்ச்சங்கத் 
தைலவர் சட்டத்தர� என். காண்�பன், மூத்த பத்��ைகயாளர் என்.எம்.அ�ன் ஆ�ேயார் 
�ைனவஞ்ச� உைரகள் �கழ்த்த சந்�ரேசகரம் குடும்பத்�னருடன் ேபரா��யர்களான 
எம். எஸ்.மூக்ைகயா, ஏ.எஸ். சந்�ரேபாஸ், எஸ்.கருணா��, ைத தனராஜ் உள்�ட்ேடார் 
மைறந்த ேபரா��ய�ன் �ருவுருவப் படத்�ற்கு மலரஞ்ச� ெசலுத்�யேதாடு சமூக ஆர்வ-
லர்கள், ஊடக�யலாளர்கள், எழுத்தாளர்கள் உள்�ட்ட பலரும் இந்�கழ்�ல் கலந்துெகா-
ண்டனர்.  படங்கள்: ஏ. ேக �ஜயபாலன்   
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ப�ாருளாதார  பெருக்்கடி-
்களுக்குத்  தீர்வு ்காண�தற்கு 
அரசியல் ஸ்திரத்தனமேமய 
உறு திப�டுத்த மேணடிய-
தன மதமே �ல்மேறு தரப-
பினராலும் பதாடர்ச்சியா்க 
ேலியுறுத்தப�ட்டு ேருகிறது. இதன 
ஒரு அங்கோ்க ே்காசங்கத்தினர் இது 
குறித்து ஜனாதி�திக்கு அறிவித்தி-
ருநதனர். இதற்குப �திலளிக்கும் 
ேம்கயில் ே்காசங்கத்தினருக்கு 
அனுபபியிருநத ்கடிதத்தில், சர்ே-
்கட்சி அரசாங்கத்மத அமேப�தற்-
குத் தான தயாரா்க இருப�தா்கவும், 
இதற்்கா்க அமனத்துக் ்கட்சி்கமள-
யும் சநதிப�தற்்கான அமழபம� 
விடுத்துளளதா்கவும் ஜனாதி�தி 
குறிபபிட்டிருநதார்.

அரசாங்கத்திலிருநது பிரிநது தற்-
ப�ாழுது சுயாதீனோ்கச் பசயற்�ட்டு-
ேரும் 11 அரசியல் ்கட்சி்களின பிரதி-
நிதி்கள, ஜனாதி�தியின அமழபம� 
ஏற்று ்கடநத பேளளிக்கிழமே 
ெமடப�ற்ற இச்சநதிபபில் ்கலநது 
ப்காணடனர். சுதநதிரக் ்கட்சி, மதசிய 
சுதநதிர முனனணி, பிவித்துரு பெல 
உறுேய ேற்றும் இடதுசாரிக் ்கட்சி-
்கள உளளடங்கலா்க 11 ்கட்சி்களின 
பிரதிநிதி்களுக்கும் ஜனாதி�திக்கும் 

இமடயில் ெமடப�ற்ற சநதிபபில், 
புதிய பிரதேர் ஒருேரின தமலமே-
யின கீழ் குறுகிய ்காலத்துக்கு சர்ே-
்கட்சி அரசாங்கபோனமற அமேப�-
தற்கு இணக்்கம் பதரிவிக்்கப�ட்டது.

இவோறான ஏற்�ாபடானறுக்கு 
ஜனாதி�தி இணக்்கம் பதரிவித்த-
தா்க சுதநதிரக் ்கட்சியின தமலே -
ரும் முனனாள ஜனாதி�தியுோன 

மேத்திரி�ால சிறிமசன ஊட்கங்க-
ளுக்குக் குறிபபிட்டார்.

�ாராளுேனறத்தில் அங்கம் ேகிக் -
கும் அமனத்துக் ்கட்சி்கமளயும் உள-
ளடக்கியதா்க அரசாங்கம் அமேய 
மேணடும் என�து ஜனாதி�தியின 
விருப�ோ்க அமேநதுளளது. இதற்-
கிணங்க ஏமனய ்கட்சி்கமளயும் 
உளோஙகுேது பதாடர்பில் ஆராய் -

ேதற்கும், சர்ே்கட்சி அர-
சாங்கத்தின ்கட்டமேபபுத் 
பதாடர்பில் ஆராய்ேதற்கும் 
சுயாதீனக் குழுமேச் மசர்நத 
ஐேர் அடஙகிய குழுபோன-
றும் நியமிக்்கப�ட்டுளளது.

அமதமெரம், தற்ம�ாமதய 
பிரதேர் ேஹிநத ராஜ�க்ஷமே 
குறித்த �தவியிலிருநது 
விலக்கி விட்டு புதியேர் 
ஒருேர் தமலமேயில் அரசாங-
்கம் அமேக்்கப�ட மேணடும் 
எனற ஒரு ்கருத்தும் அரசியல் 
அரங்கத்தில் ்காணப�டுகிறது.

இருநதம�ாதும் ்கடநத 
சில ொட்்களா்க ப�ாதுஜன 
ப�ரமுன ்கட்சியின ோ்கா -
ணசம� உறுபபினர்்கள 
ேற்றும் உளளூராட்சி ேனற 
உறுபபினர்்கள பிரதேமரச் சநதித்து 
அேமரப அப�தவியில் நீடிக்குோறு 
ேலியுறுத்தி ேருகினறனர். இவவிட-
யத்தில் ப�ாதுஜன ப�ரமுன ்கட்சி 
உறுபபினர்்களுக்கிமடயில் ோறு-
�ட்ட நிமலப�ாடு ்காணப�டுேதா்க 
ஊடங்கள அறிக்ம்கயிட்டுளளன.

இருநதம�ாதும் பிரதேர் �தவியி -
லிருநது ேஹிநத ராஜ�க்ஷமே வில-

குோறு தான ஒரும�ாதும் ம்காரவில்-
மலபயன ஜனாதி�தி ம்காட்டா�ய 
ராஜ�க்ஷ குறிபபிட்டுளளார். �ாரா-
ளுேனறத்தில் 113 ஆசனங்களுடன 
ப�ரும்�ானமேமய நிரூபிக்கும் 
தரபபு யாரா்க இருநதாலும் அேர்்க-
ளுடன இமணநது அரசாங்கத்மதக் 
ப்காணடு பசல்ல முடியும் எனறும் 
ஜனாதி�தி பதரிவித்துளளார். இவ -

ோறான பினனணியில் ப�ாதுஜன 
ப�ரமுன ்கட்சியின �ாராளுேனற 
உறுபபினர்்கள பிரதேர் ேற்றும் ஜனா-
தி�தி ஆகிமயாமரத் தனித்தனியா்கச் 
சநதித்துளளனர்.

(15ஆம் �க்்கம் �ார்க்்க)

இதனால் இலஙம்கயில் ப�ாரு-
ளாதார பெருக்்கடி தமலதூக்கியது. 
எரிப�ாருட்்களுக்குத் தட்டுப�ாடு 
ஏற்�ட்டதுடன ப�ாருட்்களின 
விமல்களும் அதி்கரித்துளளன. இந-
நிமலயில் அயல்ொடான இநதியா 
இலஙம்கக்கு ேழஙகிய உதவி்கள 
ஏராளம். நிதியுதவி்கள, எரிப�ாருள 
உதவி்கள எனபறல்லாம் இநதியா �ல-
விதோன உதவி்கமள இலஙம்கக்கு 
ோரி ேழஙகியுளளது. இலஙம்கயின 
பெருக்்கடிமய ெனகு புரிநது ப்காண-
ட�டி இநதியா உடனடியா்கமே 
இநத உதவி்கமள ேழஙகியுளளது. 
குமறநத ேட்டி வீதத்தில் இநதியா 
ேழஙகிய இலகுமுமற ்கடன ்கார-
ணோ்க இலஙம்க ேக்்களின சிரேங-
்கமள ெனகு குமறக்்க முடிநதது.   

இலஙம்கயின எரிப�ாருள �ற்-
றாக்குமறமயக் குமறப�தில் 
இநதியா தற்ம�ாதும் ேழஙகிக் 
ப்காணடிருக்கினற உதவி்கள அமெ 
்கம் ஆகும்.   

அமதமெரம் சீனா இலஙம்கக்கு 
ேழஙகிய நிதியுதவியின ேட்டி 
வீதம் அதி்கோகும். சீனாவின ்கடன 
உதவியானது அதமன மீளச்பச-
லுத்துேதில் இலஙம்கக்கு ப�ரும் 
சுமே்கமள ஏற்�டுத்துபேனறு 
இலஙம்கயின ப�ாருளாதார நிபு-

ணர்்கள ்கருத்துத் 
பதரிவித்திருந -
தனர். சீனாவி-
டம் ்கடனுதவி 

ப � று - ே -

தில் இலஙம்கயர்்கள �லருக்கு 
உடன�ாடு கிமடயாபதன�துவும் 
குறிபபிடத்தக்்கது.   

 உலகில் �ல ொடு்களுக்கு சீனா 
்கடன ேழஙகியுளளது. �ாகிஸ்-
தான ேற்றும் ஆபிரிக்்காவிலுளள 
சில ொடு்களுக்கும் சீனா ்கடனுதவி 
ேழஙகியுளளது. ஆனால் அநத 
்கடன்கமள மீளச்பசலுத்துேதில் அந-
ொடு்கள சிரேத்மத எதிர்ப்காளகின-
றன. 'சீனாவின ்கடனப�ாறி' எனறு-
தான இநத ்கடனுதவிமய சர்ேமதச 
ப�ாருளாதார நிபுணர்்கள குறிபபி-

டுகினறனர். ்கடமன மீளச்பசலுத்த 
முடியாத �ட்சத்தில் சீனாவின நி�ந-
தமன்களுக்கு அநொடு்கள இணங்க 
மேணடி ேரலாம் என�துதான அங-
குளள பிரச்சிமனயாகும்.   

இநத நிமலயில், இலஙம்கயானது 
தற்ம�ாமதய ப�ாருளாதார பெருக்-
்கடி மேமளயில் தனது ்கடன்கமள 
ேறுசீரமேபபு பசய்ய மேணடிய 
நிமலமேயில் உளளது. ்கடன ேறு-

சீரமேபபு விடயம் பதாடர்பில் 
சர்ேமதச ொணய நிதியத்-

தின உதவிமயப ப�றுே-
தற்குஇலஙம்க 

மு டி வு 

பசய்துளளது. இநத முயற்சியில் சர்-
ேமதச ொணய நிதியம் இலஙம்கக்கு 
சாத்கோன நிமலப�ாட்மட எடுக்கு-
பேனற ெம்பிக்ம்க மதானறியுளளது.   

ஆனால் ேறுபுறத்தில் ்கடன்கமள 
ேறுசீரமேபபு பசய்ேதில் இலஙம்க 
மேற்ப்காளளும் முயற்சியானது சீனா-
வுக்கு ேகிழ்ச்சிமயத் தரவில்மல-
பயன ஊட்கங்கள ்கருத்து பேளியிட்-
டுளளன. இலஙம்கக்கு மெரடியா்க 
உதவி ேழஙகுேதில் இநதியா பிரதி-
�லன எமதயுமே எதிர்�ார்க்்காேல் 
பசயற்�டுகினறபதன�து பேளிப-
�மடயானது. ஆனால் சீனாவின 
குறிக்ம்காள மேறானது. சீனா எவ-
மேமளயிலும் தனது ப�ாருளாதார 
ெலன்கமள ்கேனத்தில் ப்காணமட 
ேற்மறய ொடு்களுக்கு ்கடனுதவி-
்கமள ேழஙகுேது ேழக்்கம்.   

தற்ம�ாமதய மேமளயில், 
இலஙம்க தனது ்கடன்கமள ேறுசீர-

மேபபு பசய்ேதில் மேற்ப்காளளும் 
முயற்சியினால் இலஙம்கக்்கான 
2.5 பில்லியன படாலர் சீன உதவி 
பதாடர்�ான ம�ச்சுோர்த்மத்களில் 
தாேதம் ஏற்�ட்டுளளது. இநதத் 
தாேதம் குறித்து இலஙம்கக்்கான 
சீனத் தூதுேரும் த்கேல் பதரிவித்-
துளளார் என�து குறிபபிடத்தக்்கது.   

சர்ேமதச ொணய நிதியத்திட-
மிருநது இலஙம்கக்கு நிதியுதவி-
மயப ப�ற்றுக் ப்காடுப�தற்கு 
இநதியா முயற்சி மேற்ப்காணடு 
ேரும்கயில், ேறுபுறத்தில் சீனா 
தனது உதவிமயமய தாேதப�டுத்-
துகினறபதன�து ப�ாருளாதார 
நிபுணர்்களால் உற்றுமொக்்கப�டு-
கினறபதன�து இஙகு சுட்டிக்்காட்-

டத்தக்்கதாகும். இதுமே இநதிய 
உதவிக்கும், சீனாவின உதவிக்-
கும் இமடமயயான மேறு�ாடு 
ஆகுபேன அநநிபுணர்்கள கூறுகின-
றனர்.   

இநதியா எவமேமளயிலும் இலங-
ம்கமய தனது சம்காதர மதசோ்கமே 
மொக்குகினறபதன�து இதன மூலம் 
பதளிோகினறது. இலஙம்கமய 
்கடனப�ாறியில் சிக்்க மேக்்க 
மேணடுபேனற உளமொக்்கம் 
எதுவுமே இல்லாேல், அயல்ொட்-
டின பெருக்்கடி மேமளயில் உதவி 
புரிய மேணடுபேனற ெனமனாக்-
்கத்மத ேட்டுமே இநதியா ப்காணடி-
ருக்கினறபதன�து இத்தருணத்தில் 
புரிகினறது.   

இவோறான மேமளயிமலமய 
இநதியாவின ேற்பறாரு உதவியும் 
சில தினங்களுக்கு முனனர் இலங-
ம்கக்குக் கிமடக்்கவிருக்கினற 
பசய்தி பேளியாகியுளளது. நிதி 
பெருக்்கடியில் சிக்கித் தவிக்கும் 
இலஙம்கக்கு, எரிப�ாருள இறக்கு-
ேதி பசய்ேதற்்கா்க மேலும் 50 ம்காடி  
படாலர் ்கடன ேழங்க இநதியா 
ஒபபுக் ப்காணடுளளபதன�மத அச்-
பசய்தியாகும்.

இலஙம்கக்கு உடனடியா்க 400 
ம்காடி  படாலர் மதமேப�டுகிறது. 
இமதயடுத்து, நிதியமேச்சர் அலி 
சபரி  உளளிட்ட குழுவினர் உல்க 
ே ஙகி உளளிட்ட சர்ேமதச அமேப-
பு்களின உதவிமய ொடினர். அபே-

ரிக்்கா பசனறிருநத அமேச்சர் அலி 
சபரி, சர்ேமதச ொணய நிதியத்துடன 
ம�ச்சுோர்த்மத ெடத்தியிருநதார். 
இதுதவிர, சில ொடு்களிடமும் நிதியு-
தவி ம்காரியுளளார்.   

இலஙம்கயின ம்காரிக்ம்கமய 
ஏற்று, இநதிய அரசு ஏற்ப்கனமே 
190 ம்காடி  படாலர் ்கடன ேழங-
கியது. இமத  எரிப�ாருள ேற்றும் 
அத்தியாேசிய ப�ாருளா்க அனுபபி 
மேத்த து. குறிப�ா்க 40 ஆயிரம் 
பதான அரிசிமய ேழஙகியது.   

இநநிமலயில், எரிப�ாருள 
இறக்குேதி பசய்ேதற்்கா்க மேலும் 
50 ம்காடி  படாலர் ்கடன ேழங்க 
இநதியா ஒபபுக் ப்காணடுளளதா்க 
பசய்தி பேளியாகியுளளது. அமதச-
ேயம் மேலும் 100 ம்காடி  படாலர் 
்கடன  மேணடும் எனற இலஙம்க-
யின  ம்காரிக்ம்க மய இநதியா �ரிசீ-
லி க்கும் எனறு இலஙம்க அரசாங்க 
ேட்டாரங்கள பதரிவித்துளளமே 
குறிபபிடத்தக்்கது.

பி.ஹர்ஷன்...?

சாரங்கன்...?

நாடு எதிர்காண்-
டுள்ள ்�ாரு-
்ளாதார மற்றும் 

அரசியல் ்நருககடிகளுககு 
தீரவு காண்�தற்கான
முயற்சிகள �ல முனனகளி-
லும் மமற்்காள்ளப�ட்டு
வருகின்றன. குறிப�ாக 
ஜனாதி�தி மகாட்்ா�ய
ராஜ�க்ஷ அனனத்துக
கட்சிகளின பிரதிநிதிகன்ள 
யும் உள்ள்ககிய இன்க-
கால சரவகட்சி அரசாஙக-
்மானன்ற அனமப�தற்கான
விருப�த்னத மீண்டும் 
மீண்டும் ்வளிப�டுத்தி
வருகின்றார.

சரவகட்சி அரனச அனமப�மத
உ்னடித் தீரவுககான ஒமரவழி!

இலஙனக தற்ம�ாது �ாரிய ்�ாரு்ளாதார ்நருககடியில்
சிககித் தவிககின்றது. வரு்க கணககில் நிலவிய
்காவிட் ்தாற்று காரணமாக நாடு �ல மாதஙக்ளாக

மு்ககப�ட்டுக கி்நததால் சுற்றுலாத்துன்ற உட்�் அனனத்துத்
்தாழில் துன்றகளும் வீழ்ச்சியன்நதன. அநநிய ்சலாவணி
வருமானம் �ாதிககப�ட்்து. நாட்டில் ்்ாலருககுப �ற்்றாககுன்ற ஏற்�ட்்து.

சீனாவின 2.5 பில்லியன ்்ாலர   
க்னுதவி ம�ச்சுகளில் தாமதம்

பிரதி�லன கருதாது
இலஙனகககு ்தா்ரநதும்
உதவிகள வழஙகுவதில் 
இநதியா உறுதிப�ாடு

இலஙனக தனது க்ன 
மறுசீரனமபபு வி்யம் 
்தா்ரபில் சரவமதச 
நாணய நிதியத்தின 
உதவினயப ்�றுவதற்கு 
முயற்சிப�து சீனாவுககு 
மகிழ்ச்சி தரும் வி்யமல்ல

இன்ககால அரசாஙகத்னத அனமத்து அரசியல்
ஸ்திரத்தனனமனய ஏற்�டுத்தி, ்�ாரு்ளாதார
்நருககடியிலிருநது நாட்ன் மீட்்்டுப�மத
தற்ம�ாது அரசியல் கட்சிகளின முதற்�ணி

ஜனாதி�தியின இணககத்னதயடுத்து
அரசியல் க்ளத்தில் சாதகமான நகரவுகள

்�ாறுபபு வாயநத எதிரககட்சி
தரபபிலிருநது, ஒத்துனழபபுககான
சாதக சமிகனஞைகள இதுவனர
இல்னல. அரசியலனமபபு திருத்தம்
�ற்றியும், நின்றமவற்று அதிகாரம் 
்காண்் ஜனாதி�தி முன்றனய
ஒழிப�து �ற்றியுமம அவரகள கரிசனன



1972 ஆம் ஆண்டு இலங்கை குடி-
யரசான பினனர் ககைாண்டுவரப்பட்ட 
78 ஆம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்ட 
அரசியல்ைபபு இதுவ்ர 20 ்த்ட-
்வகைள் திருத்தப்படடுள்்ள ப்பாதும், 
நி்ைபவறறு அதிகைாரத்்த இல்-
லாைல் ஒழிப்ப்தறகைான முயறசிகைள் 
இனனமும் ப்பச்சு ைட்டததிபலபய 
கைாணப்படுகினைன. பே.ஆர்.ேய-
வர்த்தனவுக்குப பினனர் ஆடசிக்கு 
வந்த க்பரும்்பாலான ேனாதி்பதிகைள் 
நி்ைபவறறு அதிகைாரத்்த ஒழிப்ப்தா-
கைக் கூறி ப்தர்்தல்கைளில் வாக்குகை்்ளப 
க்பறறு ஆடசிக்கு வந்த ப்பாதிலும், 
அதிகைாரததுக்கு வந்த பினனர் அ்த்ன 
ஒழிப்ப்தறகு அவர்கைள் ந்டவடிக்்கை 
எடுததிருக்கைவில்்ல.

முனனாள் ேனாதி்பதி ை்ைந்த 
ஆர்.பிபரை்தாச, அ்தன பினனர் ஆட -
சிக்கு வந்த சநதிரிகைா குைாரதுஙகை, 
முனனாள் ேனாதி்பதியும் ்தறப்பா-
்்தய பிர்தைருைான ைஹிந்த ராே-
்பக்ஷ ஆகிபயார் ேனாதி்பதித ப்தர்்தல் 
கைாலததின ப்பாது இந்த மு்ை்ய 
ஒழிப்ப்தாகைக் கூறியிருந்தார்கைள். 
இருந்தப்பாதும் அ்த்ன ஒழிப்ப-
்தறகு அவர்கைள் ந்டவடிக்்கை எடுததி-
ருக்கைவில்்ல.

இந்த நி்லயில், இநதியாவின 
அழுத்தம் கைாரணைாகை பே.ஆர்.ேய -
வர்த்தனவின ஆடசிக் கைாலததில் அர-
சியல்ைபபுக்கு 13 ஆவது திருத்தம் 
ககைாண்டு வர பவண்டிய்தாயிறறு. 
அ்தாவது இநதியாவில் இருப்ப்்தப 
ப்பானறு ைாகைாணச்்ப மு்ை இ்தன 
ஊ்டாகை அறிமுகைப்படுத்தப்பட்டது. 
ைாகைாண ச்்பகைள் அ்ைக்கைப்படடு 
அவறறுக்கு அதிகைாரஙகை்்ளப ்பகிர்-
வ்தறகைான ஏற்பாடுகைள் 13 ஆவது 
திருத்தததினால் அறிமுகைப்படுத்தப -
்பட்டன. இருந்த ப்பாதும் கைாணி 
ைறறும் க்பாலிஸ் அதிகைாரஙகைள் 
இதுவ்ர ைாகைாண ச்்பகைளுக்கு 
வழஙகைப்ப்டவில்்ல. ைாறி ைாறி 
ஆடசிக்கு வந்த ேனாதி்பதிகைள் இந்த 
அதிகைாரத்்த வழஙகைாது ்தைது கைட-
டுப்பாடடின கீழ் ்வததுக் ககைாண்-
டிருந்தனர்.

ைாகைாண ச்்பகைள் அ்ைக்கைப -
்படடு அதிகைாரஙகை்்ளப ்பகிர்வ்தற-
கைான ஏற்பாடுகைள் இருந்த ப்பாதும் 
அவவபப்பாது நி்ைபவறறு அதி -
கைாரத்்த ஒழிப்பது ்பறறிய ப்பச்-
சுக்கைள் அடி்படடுக் ககைாண்ப்ட 
இருந்தன. அதது்டன, நி்ைபவறறு 
அதிகைாரத்்த ஒழிப்பது என்ப -
்தறகு அப்பால் அரசியல்ைபபின 
ஊ்டாகைப ்பல்பவறு திருத்தஙகைளுக்கு 
முயறசிகைள் எடுக்கைப்படடிருந்தன.

இவறறில் விபச்டைாகை சநதிரிகைா 
குைாரதுஙகைவின ஆடசிக் கைாலததில் 
ககைாண்டுவரப்பட்ட 17 ஆவது திருத-
்தம் குறிபபி்டத்தக்கை்தாகும். சுயாதீன 
ஆ்ணக்குழுக்கைளுக்கு அதிகைாரத்்த 
அளிக்கும் வ்கையிலும், ்பாராளுைன-
ைததின அதிகைாரத்்த வலுப்படுததும் 
வ்கையிலும் திருத்தஙகைள் ககைாண்டு 
வரப்பட்டன. இருந்த ப்பாதும், அ்தன 
பினனர் ஆடசிக்கு வந்த முனனாள் 
ேனாதி்பதி ைஹிந்த ராே்பக்ஷ சுயாதீன 
ஆ்ணக்குழுக்கைளுக்கைான அதிகைாரங-
கை்்ளக் கு்ைதது மீண்டும் ேனாதி-
்பதிக்கு அதிகைாரஙகை்்ளப க்பறறுக் 
ககைாள்ளும் பநாக்கில் 18வது திருத்தத-
்்தக் ககைாண்டு வந்தார்.

இ்தன ஊ்டாகை சுயாதீன ஆ்ணக் -
குழுக்கைளின கசயற்பாடுகைள் ைடடுப-
்படுத்தப்பட்டன. ்பாராளுைனைத-
தின அதிகைாரமும் கைணிசைான்ளவு 
ைடடுப்படுத்தப்பட்டது.

இவவாைான பினனணியில் கை்டந்த 
2015 ஆம் ஆண்டு ேனாதி்பதித ப்தர்-
்தலில் கவறறி க்பறை முனனாள் 
ேனாதி்பதி ்ைததிரி்பால சிறிபசன, 
ப்தர்்தலில் வழஙகிய வாக்குறுதிக்கு 
அ்ைய ்தனக்கு வழஙகைப்படடிருந்த 
நி்ைபவறறு அதிகைாரததில் கைணிச-
ைான வி்டயஙகை்்ளக் கு்ைப்ப்தறகு 

இணஙகினார். இ்தறகு அ்ைய 
அரசியல்ைபபு 19 ஆவது ்த்ட-
்வயாகைத திருத்தப்பட்டது.

நல்லாடசி அரசாஙகைம் எனக் 
கூைப்பட்ட அரசாஙகைததினால் 
ககைாண்டு வரப்பட்ட 19 ஆவது 
திருத்தததில் நி்ைபவறறு ேனாதி-
்பதிக்குக் கைாணப்படும் அதிகைாரங-

கைள் சில ்பாராளுைனைததுக்கு வழங-
கைப்பட்டன. ்பல வி்டயஙகை்்ளக் 
கு்ைப்ப்தறகு ேனாதி்பதி ்ைததிரி -
்பால சிறிபசன இணஙகிய ப்பாதும், 
அவறறுக்கு சர்வேன வாக்ககைடுபபு 
ந்டத்தப்ப்ட பவண்டும் என உயர்நீதி-
ைனைம் தீர்பபு வழஙகிய்ையால் சர்-
வேன வாக்ககைடுபபுக்குச் கசல்லாது 
கு்ைக்கைக் கூடிய அ்ளவிலான அதி -
கைாரஙகை்்ளக் கு்ைப்ப்தறகு அப -
ப்பா்்தய அரசு தீர்ைானித்தது.

அது ைாததிரைனறி, மீண்டும் 
சுயாதீன ஆ்ணக்குழுக்கை்்ள வலுப -
்படுத்தவும், உயர் நியைனஙகைள் உள் -
ளிட்டவற்ை அரசியல்ைபபுச் 
ச்்பயின ஊ்டாகை அஙகீகைரிப்ப்தற-
கும் இ்தன ஊ்டாகை ஏற்பாடுகைள் கசய்-
யப்பட்டன. அப்தபநரம், ேனாதி்பதி 
ஒருவர் இரண்டு ்த்ட்வகைளுக்கு 
பைலாகை ்ப்தவி வகிக்கை முடியாது, 
இரட்்டப பிரோவுரி்ை உள்்ள 
ஒருவர் ப்தர்்தலில் ப்பாடடியி்ட 
முடியாது ப்பானை வி்டயஙகைள் 
இதில் உள்்ள்டக்கைப்படடிருந்தன.

இவவாைான சட்ட ஏற்பாடு-
கைள் ஒரு சில ந்பர்கை்்ள இலக்கு 
்வதது அவசர அவசரைாகை உள் -
்ள்டக்கைப்பட்ட வி்டயஙகைள் எனை 
விைர்சனஙகைளும் முன்வக்கைப-
்படடிருந்தன. இவவாறு ககைாண்டு 
வரப்பட்ட 19 ஆவது திருத்தச் சட -
்டததில் க்தளிவறை ்தன்ைகைள் 
்பல கைாணப்பட்ட்ையால் நி்ை -
பவறறு அதிகைாரததுக்கும், சட்ட-
வாக்கைைான ்பாராளுைனைததுக்கும் 
இ்்டயில் ப்பாடடிநி்ல உருவா-
னது. முனனாள் ேனாதி்பதி ்ைததி-
ரி்பால சிறிபசன ்பாராளுைனைததில் 
ஆடசி்ய ைாறறுவ்தறகு எடுத்த 
முயறசிகைள் சட்டரீதியாகை சவாலுக்கு 
உட்படுத்தப்படடு ்பாரியக்தாரு 
குழப்பநி்ல ஏற்பட்டது.

இ்தனால் ஏற்பட்ட அனு்பவத -
்தால் ஸ்திரைான ஆடசிநி்ல்யக் 
ககைாண்டுவர 19 ஆவது திருத்தம் 
ஒழிக்கைப்படும் எனை உறுதிகைா-
ழி்ய வழஙகி ேனாதி்பதி பகைாட-
்டா்பய ராே்பக்ஷ ஆடசிக்கு வந்தார். 

நாட்்ட ஸ்திரைான நி்லயில் 
முனபநாக்கிக் ககைாண்டு கசல்-
வ்தாயின நி்ைபவறறு அதிகைா -
ரம் ்பலப்படுத்தப்ப்ட பவண்டும் 
எனக் பகைாரிபய ேனாதி்பதி ைக்கைள் 
ஆ்ண்யக் பகைாரியிருந்தார்.

இ்தறகு நாடடில் உள்்ள வாக் -
கைா்ளர்கைளில் 69 இலடசம் ப்பரின 
ஆ்ண வழஙகைப்பட்டது. ைக்கைளின 
ஆ்ணப்படி 20 ஆவது திருத்தம் 
ககைாண்டுவரப்பட்டது. சுயாதீன 
ஆ்ணக்குழுக்கைளின கசயற்பாடுகை-
ளில் ்கை்வக்கைப்ப்டாவிட்டாலும், 
நியைனஙகைள் ைறறும் தீர்ைானஙகைள் 
எடுப்ப்தறகு ேனாதி்பதிக்கு உள்்ள 
அதிகைாரஙகைள் வலுப்படுத்தப்பட-
்டன. இது ்தவிரவும், ்பாராளுைனை 
ச்்பயானது ேனாதி்பதிக்குப ்பரிநது-
்ர்ய பைறககைாள்ளும் கைட்ட்ைப-
்பாகை ைாறைப்பட்டது. உயர் நியை-
னஙகைள் குறிதது ேனாதி்பதி எடுக்கும் 
தீர்ைானத்்த ஆராய்நது ்பரிநது்ரப-
்பப்த ்பாராளுைனை ச்்பயின அதிகைா-
ரைாகும். இது ்தவிரவும் இரட்்டப 
பிரோவுரி்ை ககைாண்்டவர்கைள் ்பாரா-
ளுைனைததுக்கு வருவதில் கைாணப-
்பட்ட ்த்்டயும் நீக்கைப்பட்டது.

இ்தறகி்்டயில் புதிய அரசியல -
்ைப்்பத ்தயாரிக்கும் பநாக்கில் 
குழுகவான்ையும் ேனாதி்பதி 
பகைாட்டா்பய ராே்பக்ஷ நியமிததி-
ருந்தார். இந்தக் குழுவின அறிக்்கை 
்தறக்பாழுது ேனாதி்பதியி்டம் ்கைய-
ளிக்கைப்படடுள்்ளது. இவவாைான 
பினனணியில் ைக்கைள் ைததியில் அதி-
கைரிததுள்்ள எதிர்பபுக்கை்ளால் நி்ை-
பவறறு அதிகைாரம் ககைாண்்ட ேனாதி-
்பதி மு்ை்ய ஒழிப்பது, சுயாதீன 
ஆ்ணக்குழுக்கை்்ளப ்பலப்படுத-
தும் வ்கையில் 19 ஆவது திருத்தத-
தில் உள்்ள வி்டயஙகை்்ள பைலும் 
திருத்தஙகைளு்டன மீ்ள ந்்டமு்ைக் -
குக் ககைாண்டு வருவது ்பறறிப ப்பசப-
்படுகிைது.

பிர்தான எதிர்க்கைடசியான ஐக்கிய 
ைக்கைள் சக்தி, ஆளும் கைடசியிலிருநது 
எதிர்த்தரபபுக்குச் கசனறுள்்ள சுயா-
தீனக் குழுவினர் அரசியல்ைபபுத 
திருத்த பயாச்னகை்்ள ச்பாநாயகை-
ரி்டம் முன்வததுள்்ளனர். ஐக்கிய 
ைக்கைள் சக்தியின கசயலா்ளர் ரஞ்சித 
ைததுை ்பண்்டார ்தனிந்பர் பிபரர-
்ணயாகை 20 ஆவது திருத்தச்சட்ட -
மூலத்்த முன்வததுள்்ளார். சுயா -
தீனக் குழுவின சார்பில் விேய்தாச 
ராே்பக்ஷ 21 ஆவது திருத்தச்சட்டமூ-
லத்்த முன்வததுள்்ளார்.

இந்த இரண்டு பயாச்னகைளிலும் 
க்பரும்்பாலும் ்பாராளுைனைத்்தப 
்பலப்படுததும் பயாச்னகைப்ள உள் -
்ள்டஙகியுள்்ளன. அப்தபவ்்ள, 
முனனாள் பிர்தைரும், ஐக்கிய 
ப்தசியக் கைடசியின ்த்லவருைான 
ரணில் விக்கிரைசிஙகை ்பாராளுைனைத-
தின நிதி அதிகைாரத்்தப ்பலப்படுத-
்தல், ்பாராளுைனைததுக்குப க்பாறுப -
புக் கூைக் கூடிய அ்ைச்சர்வ்ய 
உருவாக்குது ப்பானை பயாச்னகைள் 
அ்டஙகிய வ்ரக்பான்ைச் சைர்ப-
பிததுள்்ளார். இ்தறகி்்டயில் அர-
சாஙகைம் சார்பில் பிர்தைர் ைஹிந்த ராே -

்பக்ஷவும் அ்ைச்சர்வயில் 
ைறறுகைாரு அரசியல்ைப-
புத திருத்த பயாச்ன்ய 
முன்வததுள்்ளார். ்பாராளு-

ைனைததின அதிகைாரம் ைறறும் 
சுயாதீன ஆ்ணக்குழுக்கை-
்்ளப ்பலப்படுததும் பயாச-
்னகைள் இதில் உள்்ள்டஙகியி-
ருப்ப்தாகைத க்தரியவருகிைது.

ஒடடுகைாத்தைாகை எடுததுக் 
ககைாண்்டால் ்தறக்பாழுது சைர்ப-
பிக்கைப்படடுள்்ள அரசியல்ைபபுத 
திருத்த பயாச்னகைள் யாவும் ஏைத-
்தாழ ஒபர ைாதிரியான வி்டயஙகை-
்்ளக் ககைாண்டிருப்ப்தாகைபவ க்தரி-

கிைது. எனபவ, ைக்கைளின 
பகைாரிக்்கைகை்்ள நி்ைபவற-
றும் வ்கையில் வி்ரவில் 
அரசியல்ைபபில் திருத-

்தஙகை்்ளக் ககைாண்டுவநது 
்பாராளுைனைத்்தப ்பலப-
்படுததுவ்தறகைான முயறசிகை-
்்ளபய அரசியல்வாதிகைள் 
அ்னவரும் பைறககைாள்்ள 

பவண்டும். நாட்்ட முறப்பாக்-
கைான ்பா்்தயில் ககைாண்டு கசல்லக் 
கி்்டததிருக்கும் இந்த அரிய சந்தர்ப-
்பத்்த அ்னவரும் சரியாகைப ்பயன-
்படுத்த பவண்டும் என்பப்த எல்பலா-
ரு்்டய எதிர்்பார்ப்பாகைவும் உள்்ளது.
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1978 ஆம் ஆண்டு
ஏற்படுத்தப்பட்ட
அரசியலமைபபு
இதுவமர 20
்த்டமவகள்

திருத்தப்படடுள்்ள
ப்போதிலும்,

நிமைபவறறு
அதிகோரதம்த
இலலோைல

ஒழிப்ப்தறகோன
முயறசிகள் இனனமும்
ப்பச்சு ைட்டததிபலபய
கோணப்படுகினைன

ன்னாள் ஜ்னாதிபதி ஜஜ.ஆர். ஜயவர்்த்த்வி்னால்
1978 ஆம் ஆண்டு க�னாண்டு வரபபட்ட நிறைஜவற்று
அதி�னாரம் க�னாண்்ட ஜ்னாதிபதி முறைறய

மனாற்றுவது க்தனா்டர்பில் �ரு்த்தனா்டல்�ள் ்தற்கபனாழுது
இ்டம்கபற்று வருகினை்.

இதுவறர இருபது ்த்டறவ�ளில் திரு்த்தங�ள்
�ண்டுள்்ள 78 ஆம் ஆண்டு அரசியலறமபபு

நிறைஜவற்று அதி�னார்தற்த
ஒழிபபக்தனை �ரு்த்தனா்டல் பல ்தசனாப்த 
�னாலமனா� முடிவினறி்த க்தனா்டர்கிைது

20 ஆவது திரு்த்த்ததில் 
இருந்து 21 ஐ ஜ�னாக்கிய 
��ர்வு; மற்கைனாரு
திரு்த்த்ததுக்கு
்தயனாரனாகினைது
அரசியல்யனாபபு!

மு
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ன்று நாட்டில் நிலவும் ப�ாரு -
ளாதார தளம்�ல் அரசியல் ஸ்திர -
மின்மேயின் பின்்னணியில் சர்வ -
மதச பதாழிலாளர தி்னம் 

ப�ாண்ா்ப�டுகின்்றது. �ல்ம்வறு பநருக் -
கு்வாரங�ளுக்கு ேத்தியில் இன்ம்றய 
மேதி்னம் அனுட்டிக்�ப�டு்வதால் மேதி்ன 
மேம்�ள் சூடுபிடிக்�ம்வ பசய்யும். 
ஆயினும் அத்தம்னயும் �்ந்தும�ா்ன �சப -
�ா்ன அனு�்வங�ளா� ேட்டுமே அமே்வது 
திண்ணம். ேமலய�த்திலும் இமத 
நிமலதான். உணமேயில் மேதி்னத்தின் 
மேன்மேமயப புரிந்து ப�ாண்ால் 
ேட்டுமே உரிய�லன் கிட்டுமே தவிர எதிர -
ணிமயத் திட்டும் பசயற்�ாடு�ளால் ஆ�ப-
ம�ா்வது எதுவுமே இல்மல.  

மேதினிபயஙகும் மேன்மேயா்ன 
தி்னோ� ப�ாண்ா்ப�டும் மேதி்னம். 
்வரக்� உ்ணரவுக்�ா்ன அம்யாளம். பதாழி -
லாளர மதாழர�ளுக்கும் உமழக்கும் ்வரக்�த் -
தி்னருக்கும் இது உன்்னதோ்ன நாள். அன்று 
சிக்�ாக்ம�ாவில் சீறி ப்வடித்து சிதறிய 

உரிமே எழுச்சி முழு உலம�யுமே மிரட் -
சிப�ாள்ள ம்வத்தது என்்னம்வா உணமே. 
8 ேணி மநர ம்வமல என்்ற பதானிபப�ா-
ருமள இலக்�ா� ப�ாணடு ஆரம்�ோ்ன 
பதாழிலாளர ம�ாராட்்ம் பிரான்ஸ், அவுஸ்-
திமரலியா, ரஷயா, அபேரிக்�ா என்று விரிவு -
ப�ற்்றது.   

 18 ஆம் நூற்்றாணடு இறுதியிலும் 19 ஆம் 
நூற்்றாணடு ஆரம்�த்திலும் பதாழிலாளர 
விடுதமலக்�ா்ன உ்ணர்வமல�ள் �ர்வலா� 
சுழன்்றடித்த்ன. ஏப்னனில் துரித ்வளரச்சி -
யம்ந்த நாடு�ளில் பதாழிலாளர�ளின் 
உமழபபு சுரண்ப�ட்்து. அ்வர�ளின் உரி -
மே�ள் ேறுக்�ப�ட்்்ன. அ்க்குமும்ற, 
ஒடுக்குமும்ற என்று �சக்கிப பிழியப�ட் -்
்னர.  

பதாழிலாளர�ளது சக்தி. உமழபபின் 
�மளபம�ப ம�ாக்� ஓய்விற்�ா்ன மநரம் 
இல்லாேல் உமழக்கும் ்வரக்�ம் உருக்கு -
மலந்து ம�ா்னது. நாபளான்றுக்கு 8 - 18 ேணி 
மநர �ட்்ாய ம்வமல மநர நம்மும்ற 

ப த ா ழி ல ா ள ர � ம ள ச் 
சி்னேம்யச் பசய்தது. எதிரப-

பு்ணரவு மேமலாஙகியது. இது �ல்ம்வறு 
நாடு�ளிலும் �ரவியது. பதாழிலாளர சாச்ன 
இயக்�ம் இதில் முக்கிய இ்ம் பிடித்ததுக் 
ப�ாண்து. 6 அம்சக் ம�ாரிக்ம��மள முன் -
ம்வத்து பதா்ர இயக்�ோ� இது �ரி்ணா -
ேம் ப�ற்்றது. இவ்வியக்�த்தின் முக்கிய 
அம்சம் 10 ேணி மநர ம்வமல ம்வணடும் 
என்�மத.   

 1830�ளில் பிரான்சில் 15 ேணிமநர 
ம்வமலமய எதிரத்து ம�ாராட்்ம் ஆரம்� -
ோ்னது. 1834 இல் ஆரம்�ோ்ன “ஜ்னநாய-
�ம் அல்லது ேர்ணம்” எனும் பதானிபப�ா-
ருளிலா்ன ம�ாராட்்ம் உலகின் �்வ்னத்மத 
ஈரத்தது. எனினும் இப ம�ாராட்்ம் மதால் -
விமயத் தழுவியது. இபம�ாராட்்ங�-
ளுக்கு எல்லாம் உச்சோ� தி�ழந்தது தான் 
அபேரிக்�ாவின் சிக்�ாம�ாவில் ஆரம்�-
ோ்ன ம�பரழுச்சி. 3000 க்கும் அதி�ோ்ன 
பதாழிலாளர�ள் இதில் �ஙம�ற்்றார�ள்.   

“பேக்�ர மிக் ஹார ்வாஸ்டிங” என்்ற 
பேசின் நிறு்வ்னம் இயஙகிக் ப�ாணடிருந்-

தது. இது மி�வும் பிரசித்திப�ற்்ற நிறு்வ்ன-
ோகும். இதன் நுமழ்வாயிலில் �ண்்னக் 
கூட்்ம் ஏற்�ா்ாகியிருந்தது. ம�ாராட்்க்-
�ாரர�மள �மலந்து பசல்ல ப�ாலிஸார 
�ட்்மள பி்றபபித்தார�ள். எனினும் 
பதாழிலாளர�ள் ேசிந்த�ாடில்மல. 
இத்னால் ப�ாலிஸார ம�ா�முற்்றார�ள். 
�ணமூடித்த்னோ� துப�ாக்கிச் சூடு ந்த்தி-
்னார�ள். 4 பதாழிலாளர�ள் சம்�்வ இ்த் -
திமலமய �லியா்னார�ள். இமத ம�ாலம்வ 
“மஹோரக்ப�ட்” சதுக்�த்திலும் மே ோதம் 
4 ஆம் தி�தி �ண்்னக் கூட்்ம் ந்ந்தது. 
இஙகும் �ல்வரம் ப்வடித்தது. யாராமலாமயா 
ப்வடிகுணடு வீச்சு இ்ம் ப�ற்்றது. இதில் 
ஒரு ப�ாலிஸ்�ாரா் �லியா்னார. இத்னால் 
�தற்்றம் சூழந்து ப�ாண்து. ப�ாலிஸா-
ருக்கும் ம�ாராட்்க்�ாரர�ளுக்குமிம்மய 
ம��லபபு ஆரம்�ோ்னது.   

இதன் விமள்வா� பதாழிலாளர�ளின் 
தமல்வர�ள் �லர ம�து பசய்யப�ட்்ார-
�ள். இ்வர�ளுக்கு எதிரா� ்வழக்கு �திவு 

பசய்யப�ட்்து. 21ஆம் தி�தி ஜுன் 
ோதம் 1986 இல் இவ்்வழக்கு விசார-
ம்ணக்கு ்வந்தது. 7 ம�ருக்கு தூக்குத் 
தண்ம்ன விதித்து தீரப்�ளித்தது நீதி 
ேன்்றம். இமதம்னமய “மஹரோரப�ட் 
�டுப�ாமல” என்று ்வரலாறு �திவு பசய்-
துள்ளது. இமதக்குறிக்கும் ்வண்ணம் 
இஙகு நிம்னவு சின்்னம் எழுப�ப�ட்-
டுள்ளது.   

இது �ல்ம்வறு நாடு�ளிலும் ம்வமல 
கும்றபபுக்�ா� ம�ாராட்்ங�மள 
ந்த்தி ்வந்த பதாழிலாளர�ளுக்கி-
ம்மய ஆத்திரத்மதயும் ப�ாந்தளிப-
ம�யும் ஏற்�டுத்தியது. பதாழிலாளர 
தமல்வர�ள் 7 ம�ரும் தூக்கிலி்ப�ட் -
்ார�ள். இவ்்வாறு தூக்கிலி்ப�ட்்்வர-
�ளில் ஒ�ஸ்ட் ஸ்ம�ஸ், ஆல்ம�ரட் �ார -
சன்ஸ், அப்ல்ஃபபிர, மஜாரஜ் ஏங�ல் 
ம�ான்்ற பிர�ல்யங�ளும் இருந்தார�ள். 
தூக்கிலி்ப�ட்் இ்வர�ளின் இறுதி 
ஊர்வலத்தில் 5 இலட்சம் ம�ர ்வமர �ங -
ம�ற்்றது முதலாளி ்வரக்�த்தி்னரிம்மய 
சலசலபம� ஏற்�டுத்தம்வ பசய்தது.   

அபேரிக்�ா முழு்வதும் இத்தி்னம் 
�றுபபு தி்னோ� அனுட்டிக்�ப�ட்்து. 
அபேரிக்� நாட்டுத் பதாழிலாளர�ளின் 8 
ேணிமநர ம்வமலக்�ா்ன ம�ாராட்்மும் சிக் -
�ாக்ம�ா தியாகி�ளின் தியா�மும் மே தி்னம் 

உரு்வா� �ார்ணோ� அமேந் -
நது.   

இதற்கு அனுசரம்ணயா� 
1889 ஆம் ஆணடு ஜுமல 14 
ஆம் தி�தி �ாரீசில் மசா‘லிஸ 
பதாழிலாளர�ளின் சர்வமதச 
பதாழிலாளர �ாரளுேன்்றம் 
கூட்்ப�ட்்து. 1890 மே 
ோதம் முதல் சர்வமதச ரீதியா� 
பதாழிலாளர இயக்�ங�மள 
முன்ப்னடுப�து என்்ற முடிவு 
எட்்ப�ட்்து. இதில் பிபரட்-
றிக் ஏங�ல்ஸ் �லந்துப�ாணடு 
�ருத்துக்�மள முன் போழிந் -
தது சி்றப�ம்சோ� இருந்தது.  

பிரான்ஸ், அவுஸ்திமரலியா, 
ரஷயா என்று ஆரம்�ோகி சிக் -

�ாக்ம�ாவில் ம�பரழுச்சியா� �ரி்ணாேம் 
ப�ற்று �ாரிசில் �ாராளுேன்்ற அேர்வா� 
ந்ந்து அம்றகூ்வலா� அகிலம் எஙகும் ஓங-
கிபயாலித்த ம�ாரிக்ம�யின் ப்வளிப�ாட் -
்ா� மேதி்னம் நிர்ணயோ்னது.  

இதன் பின்்னணியில் ம்வதம்ன, ஏோற்-
்றம், இழபபு, சித்திர்வமத என்று �ல்ம்வறு 
துன்பியல் நி�ழவு�ள் இ்ம்ப�்றம்வ 
பசய்த்ன. எனினும் இது உல�த்துக்கு புதிய 
பசய்திபயான்ம்றச் பசால்லம்வ பசய்ந்தது. 
அது ஒன்று�ட்்ால் உணடு �லன் என்்ற 
பசய்திமய. அதன் பின்்னர சர்வமதச ரீதியில் 
பதாழிலாளர நலன் �ருதிய �ல்ம்வறு சட்-
்த்திட்்ங�ள் அஙகீ�ாரம் ப�ற்்ற்ன. இன்று 
ஐ.நா. முதற்ப�ாணடு �ல்ம்வறு அமேபபு-
�ளும் கூ் பதாழிலாளர நல உரிமே �ற்றி 
�ரிசம்ன�ாட்் இபம�ாரட்் விமளவு�மள 
அடிப�ம்யா� அமேந்துள்ளது.  

ஆ்னால் இலஙம� ம�ான்்ற நாடு�ளில் 
இன்று மேதி்ன நி�ழவு�ள் என்�து முத -
லாளித்து்வம், அரசியல் சம்�ந்தப�ட்்-

ம்வயா� ோறிப ம�ாயிருப�மத �ா்ண 
முடிகி்றது. இந்த ்வரலாற்று நி�ழவு�ள், 
அது தரணிக்கு தந்த �டிபபிம்ன�ள், அதன் -
மூலம் சர்வமதச ரீதியில் உமழக்கும் ்வரக்-
�ம் ப�ற்று ்வரும் உரிமே�ள், சலும��ள் 
என்�்னப்வல்லாம் குறிபபி்த்தக்� வி் -
யங�மள தான். ஆ்னால் ப�ருந்மதாட்் 
ேக்�ளின் பதாழில்சார உரிமே�மளாடு 
ஒபபிடும்ம�ாது மேதி்ன ப�றும�று�ள் 
நியாயோ்ன ்வம�யில் கிம்க்�ப ப�று -
்வதாய் இல்மல. சர்வமதச பதாழிற் சட் -
்ங�ள், பதாழிற்சார நல உரிமே�ள், 
்வரபபிரசாதங�ள் ேறுதலிக்�ப �டும் ஓர 
உமழப�ாளர சமூ�ோ�ம்வ ப�ருந் -
மதாட்் ேக்�ள் ்வாழந்து ்வருகி்றார�ள்.  

ேமலய� பதாழிலாளர தங�ள் உரி -
மே�ளுக்�ா� �ல்ம்வறு ம�ாராட்்ங -
�மள ந்த்தியுள்ளார�ள.் உயிரத்தியா -
�ங�ளும் இ்ம் ப�ற்றுள்ள்ன. முதலாளி 
்வரக்�த்திற்கு எதிரா்ன அம்னத்துப பிர -
மயா�ங�ளும் முன்ப்னடுக்�ப�ட்டுள்ள்ன. 

ஆ்னால் ோற்்றத்துக்குத்தான் ்வழியில்மல.   
இலஙம�யில் முதன் முதலா� 1955 

ஆம் ஆணடு தான் மேதி்னம் ஒரு ப�ாது 
விடுமும்ற நாளா� பி�்்னப�டுத்தப�ட் -
்து. ேமலய� ேக்�மள ப�ாறுத்த்வமர 
1965 ஆம் ஆணடுதான் இந்த ்வாய்பபு 
கிம்த்தது. இமதத் பதா்ரந்து ேமலய -
�த்தின் �ல �குதி�ளிலும் மேதி்ன ஊர்வ -
லங�ள் கூட்்ங�ள் ந்த்தப �டு்வது ்வழ -
மேயா்னது. 

ப�ரும்�ாலும் பதாழிற்சங� ரீதியா�ம்வ 
மேதி்ன ப�ாண்ாட்்ங�ள் ந்த்தப�டு -
கின்்ற்ன. இமத மநரம் �ல பதாழிற்சங�ங -
�ள் அரசியல் �ட்சி�மள சாரதிருப�து மே 
தி்னத்தின் புனித மநாக்�ம் ோசம்ய �ார -
்ணோ� இருக்கின்்றது. அந்த ்வம�யில் 
இந்த மேதி்னத்தின் மநாக்�ம் உரிய 

மும்றயில் உள்்வாங�ப�்ாேமல 
ம�ாகின்்ற்ன.  

இலஙம�யின் ப�ருந்மதாட்் ேக்� -
ளுக்�ா்ன பதாழிற்சங� ந்்வடிக்ம��ள் 
1931 ஆம் ஆணடு நம்சஅய்யரி்னால் 
பதாழிலாளர சம்மேள்னம் ஆரம்பிக்�ப -
�ட்்து. ஹட்்ம்ன தமலமேய�ோ� 
ப�ாண் இச்சங�ம் 1940 ஆம் ஆணடு 
ஜ்ன்வரி ோதம் 19 ஆம் தி�தி �திவு 
பசய்யப�ட்்தா� அறியமுடிகி்றது. 
இமத ஆணடு ஜுன் ோதம் 22ஆம் தி�தி 
அகில இலஙம� மதாட்்த் பதாழிலாளர 
சங�ம் �தியப�ட்டுள்ளது. அமதம�ால 
ஜுன் ோதம் 25 ஆம் தி�தி இலஙம� 
இந்திய பதாழிலாளர �ாஙகிரஸ் �தி்வா -
கியுள்ளது.   

இதும்வ 1953 இல் இலஙம� பதாழி -
லாளர �ாஙகிரஸா� ோற்்றம் அம்ந்தது. 
பின்்னர இதிலிருந்து பிரிந்து பசன்்ற ஏ. 
அஸீஸ் 1955 இல் ஜ்னநாய� பதாழிலா -
ளர �ாஙகிரஸ் என்்ற பதாழிற்சங�த்மத 
ஆரம்பித்தார.   

இ.பதா.�ாம்வ ப�ாறுத்த்வமர தீரக் -
�ோ்ன முடிவு�மள எடுக்� ம்வணடிய 
�ட்்ாயத்தில் உள்ளது. பிந்திய பசய்தியா� 
அது அரசாங�ம் ேற்றும் ஜ்னாதி�திக்கு 
எதிரா� நம்பிக்ம�யில்லா பிமரரம்ண�ளுக்கு 
ஆதர்வா� பசயற்�  ்தயாராகியுள்ளமே புதிய 
திருப�ோ� ோறியுள்ளது.  

குறிப�ா� அதி�ரிக்�ப�ட்  ்1000 ரூ�ா சம்-
�ளத்மத உரிய மும்றயில் ்வழங�ாது ப�ருந்-
மதாட்்க் �ம்�னி�ள் பசய்யும் அ்ா்வடித்த்னம் 
அக்�ட்சிக்கு �ாரிய அச்சுறுத்தல். அது�ற்றி 
�லமும்ற �்வ்னப�டுத்தியும் �ணடு ப�ாள்-
ளாேமல இருக்கும் பதாழில் திம்ணக்�ளத்-
தின் மீது �டுபபு �ாட்டியுள்ளார இ.பதா.�ா 
தமல்வர பசந்தில் பதாண்ோன். இதற்�ா� 
பதாழில் திம்ணக்�ளத்தின் ம�ரில் ்வழக்குத்-
பதா்ர ஆ்வ்ணபசய்து ்வரு்வதா� அ்வர பதரிவித்-
துள்ளார. அந்த ்வம�யில் இ.பதா.�ாவிற்கு 
இது முக்கியோ்ன மே தி்னோ�ம்வ இருக் -
�பம�ாகின்்றது.    

மேதினம்
கண்ணீர் விட்டே வளர்்்்தோம்... 
அர்்்மற்று ்�தோய்விடேக்கூடேதோது 
த்தோழிலதோளர் உரிமமகள்  

பன். பாலா    ...?

நாவலப்பிட்டி  டி. வசந்தகுமார் ...?

பெருந்மதாட்்ங�ளில் பதாழில் 
பசய்யும் பதாழிலாளர� -
ளுக்கு இன்ம்றய ்வாழக்ம�ச் 

பசலம்வ சோளிக்�க்கூடிய நாட்சம்� -
ளோ� 2500 ரூ�ா ்வழங�ப�டு்வமத 
நியாயம். உ்ல் உமழபம� உறிஞ்சி -
விட்டு பிச்மசக்�ாரனுக்கு தட்டில் �ாசு 

ம�ாடு்வமதப ம�ால சம்�ளம் தரு்வது 
எந்த ்வம�யில் ப�ாருத்தம்? இன்று 
ம�ாதுமே ோ ஒரு கிமலா 240 ரூ�ா, 
அரிசி ஒரு கிமலா 200 ரூ�ா, சீனி ஒரு 
கிமலா 240 ரூ�ா, �ருபபு ஒரு கிமலா 470 
ரூ�ா, �ால்ோ 400 கிராம் ஒரு �க்�ட் 1025 
ரூ�ா. இந்த �ால்ோவிற்கும் தட்டுப�ாடு 
ஏற்�ட்டுள்ளது. �ால்ோ பிரச்சிம்னயால் 
ப�ருந்மதாட்்ங�ளில் அமந� குழந்மத -
�ளுக்கு தாய்ோர பிமளன் டீயும் ப�ாத்த -
ேல்லி நீரும் ்வழஙகி ்வருகின்்ற்னர.  

ந�ரங�ளில் ்வாழும் ேக்�ள் எரி்வாயு 
ேணப்ணணப்ணய் ம�ான்்ற ப�ாருட்�மள 
�ல ேணி மநரம் ்வரிமசயில் �ாத்திருந்து 
ப�ற்றுக் ப�ாள்ள ம்வணடியுள்ளது. இன்று 
ந�ரத்தில் ஒரு குடும்�த்மத மசரந்த ஒரு்வர 
முக்கிய ப�ாருட்�மள ப�ற்றுக்ப�ாள் -
்வதற்கு நீண் ்வரிமச�ளில் �ாத்திருக்� 
ம்வணடிய நிமலக்கு தள்ளப�ட்டுள்ள்னர. 
ஆ்னால் இந்த ்வாய்பபும் ப�ருந்மதாட்் 
ேக்�ளுக்கு கிம்ப�தில்மல. குறிப�ா� 
ேணப்ணணப்ணய் ப�ற்றுக்ப�ாள்ளக்கூ் 
ஒரு நாள் ம்வமலமய இழந்து எரிப�ாருள் 

நிரபபும் நிமலயத்தில ்வரிமசயில் �ல 
ேணிமநரம் �ாத்திருந்து ப�்றம்வணடிய 
துரப�ாக்கிய நிமலயிலுள்ள்னர.  

நாளுக்கு நாள் ப்ாலரின் ப�றுேதி 
அதி�ரித்து பசல்லச் பசல்ல உ்ணவு 
ப�ாருட்�ளி்ன விமலயும் உயரந்து பசல் -
கின்்றது. ப�ருந்மதாட்்ங�ளிலுள்ள 

ேக்�ள் ந�ரங�ளுக்குச் பசன்று உ்ணவு 
ப�ாருட்�ள் ்வாஙகு்வது கும்றவு. மதாட் -
்ங�ளில் அருகிலுள்ள �ம்�ளில் 
ப�ாருட்�ளின் விமலமயக் கூ்றம்வண -
டிய அ்வசியமில்மல. அ்வர�ள் விற்கும் 
யாம்ன விமல�ளில்தான் இ்வர�ள் 
ப�ாருட்�மள ்வாஙகியா� ம்வணடும்.   

மதாட்்த் பதாழிலாளர�ளுக்கு 1000 
ரூ�ா சம்�ளத்மத முழுமேயா� ப�ற் -
றுக்ப�ாள்்வமத ப�ரும்�ாடு. இந்த 
நிமலயில் இ்வர�ளுக்கு இன்ம்றய ்வாழக் -
ம�ச் பசலம்வ சோளிக்� கும்றந்தது 2500 
ரூ�ா சம்�ளத்மத ப�ற்றுக்ப�ாடுப� -
தற்கு ேமலய� பதாழிற்சங�்வாதி�ளும் 
அரசியல்்வாதி�ளும் முன்்வரு்வார�ளா? 
ப்வற்று அறிக்ம� விடு்வதில் எந்த அரத்த -
மும் இல்மல.  

முன்்னாள் பதாழிற்சங� தமல்வர� -
ளா்ன பதாண்ோன், அஸீஸ், பசல்ல -
சாமி ம�ான்்ற்வர�ள் இருக்கும் �ாலத்தில் 
பதாழிற்சங�ங�ள் �லோ�விருந்த்ன. 
இதற்கு �ார்ணம் அ்வர�ள் ோதத்திற்கு 
ஒன்று அல்லது இரணடு ப�ாதுக்கூட் -

்ங�மள ேமலய�ப �குதி�ளுக்கு ேட் -
டுேல்ல, �ாலி, ோத்தம்ற, பதனியாய, 
ேத்து�ே, �ளுத்தும்ற ம�ான்்ற �குதி�ளி -
லுள்ள மதாட்்ங�ளிலும் ந்த்தி பதாழி -
லாளர�ளுக்கு விழிபபு்ணரச்சிமய ஏற்� -
டுத்தி்னர.   

இன்று பதாழிற்சங�்வாதி�ள்  மதரதல் 

�ாலங�ளில் ்வாக்கு -
�மள ப�று்வதற்கு 
ோத்திரமே மதாட் -
்ங�ளுக்கு பசல்கின் -
்றார�ள். அந்த �ாலத் -
தில் ஒரு மதாட்்த்மத 
எ டு த் து க் ப � ா ண ் ா ல் 
ஒன்று அல்லது இரணடு 
ப த ா ழி ற் ச ங � ங � ம ள 
மதாட்்ங�ளில் �ா்ணப�ட் -
்்ன. 

அந்தக் �ாலத்தில் பதாழிற்சங�ங -
�ள் என்்றால் மதாட்் நிரு்வா�ம் மயாசிக் -
கும். பதாழிற்சங� பிரதிநிதி�ளுக்கும் 
பதாழிலாளர ேத்தியில் நல்ல ேரியாமத 
இருந்தது. அமதப �யன்�டுத்தி பதாழிற் -
சங�த் தமல்வர�ளும் பதாழிலாளர -
�ளின் பிரச்சிம்ன�மளத் தீரப�தில் 
�்வ்னம் பசலுத்தி்னர. பதாழிலாளர� -
ளின் பிரச்சிம்ன என்்றால் மதாட்்க் 
�ாரியாலயத்திற்கு பசன்று மதாட்் அதி -
�ாரிமய சந்தித்து பிரச்சிம்ன�மளத் தீரப -
�தில் ோ்வட்் பதாழிற்சங�்வாதி�ளும் 

�ணணும் �ருத்துோ� இருந்த்னர.   இன்று 
அந்த நிமல ோறி ஒரு மதாட்்த்தில் 
நான்கு ஐந்து பதாழிற்சங�ங�ள் முமளத் -
துள்ள்ன. பதாழிலாளர�ளுக்கு பிரச்சிம்ன 
என்்றால் அதம்ன ம�சித்தீரக்� முடியாத 
நிமலயில் ம�ாராட்்ம் பசய்ய முற்� -
டும்ம�ாது ேற்்ற பதாழிற்சங�ங�மள 
மசரந்த்வர�ள் ம்வமலக்கு பசல்்வார�ள். 
ம�ாராட்்த்துக்கு ஒத்துமழபபு தரோட் -
்ார�ள். 

எ்னம்வ பிரச்சிம்ன�ளுக்கு தீரவு�ாண -
�து �டி்னோ�விருக்கி்றது. சில மதாட் -
்ங�ளில் பதாழிலாளர�ள் �ா்வல் 
ம்வமல ேற்றும் �ங�ாணி ம்வமல�மள 
ப�ற்றுக்ப�ாள்்வதற்�ா� தேக்ப�்ன ஒரு 

பதாழிற்சங�த்மத உரு -
்வ ா க் கி க் ப � ா ள் ்வ ர . 
இதுதான் இன்று ேமல -
ய�த்தில் சங�ங�ள் ்வலு -
விழக்�க் �ார்ணம்.   

பதாழிலாளர -

�ளுக்கு ப�ாய் ்வாக்குறுதி�மள ப�ாடுத்து    
்வாக்கு�மள ப�ற்றுக்ப�ாணடு ப்வற் -
றிப�ற்்ற பின் பதாழிலாளர�ளின் 
ம�ாரிக்ம� சம்�ந்தோ� ம�ரம் ம�சாேல் 
தேக்கு அமேச்சர ேற்றும் பிரதியமேச் -
சர �தவி�மள ப�ற்றுக்ப�ாள்்வதற்�ா� 
ம�ரம் ம�சு்வமதத்தான் �ா்ணமுடிகி்றது. 
அது ேட்டுேல்லாேல் அரசியல் �ட்சித் 

தமல்வர�ள் மதரதல்�ாலத்தில் ம�சியமத -
யும். ே்றந்துவிடுகின்்ற்னர. இதுதான் 1000 
ரூ�ாவிற்கும் ந்ந்தது.

ேமலய� அரசியல்்வாதி�ள் ேக்�ளின் 
்வாக்குறுதி�மள ப�று்வதற்கு புதிதா� 
பதாழிற்சங�ங�மள ஆரம்பித்து அதில் 
அ்வர�மள அங�த்தி்னராக்கிக் ப�ாள்கின் -
்ற்னர. இதும்வ ேமலய�த்தில் பதாழிற்சங -
�ங�ள் அதி�ரிபபுக்கு �ார்ணோகும்.  

�்ந்த  20 நாட்�ளுக்கு  மேலா� 
ப�ாழும்பு �ாலிமு�த்தி்லில் இமளஞர, 
யு்வதி�ள் ம�ாராட்்ம் பசய்கின்்ற்னர. 225 
நா்ாளுேன்்ற உறுபபி்னர�ளும் மதம்வ -
யில்மல என்கி்றார�ள். ஒரு ்வம�யில் 
�ாரக்கும்ம�ாது இது ேமலய�த்திற்கும் 
ப�ாருத்தோ� இருக்குபே்ன எண்ணத் 
மதான்றுகி்றது.  

ஆ�ம்வ, எதிர�ாலத்தில் பதாழிற்சங -
�த் தமல்வர�ள் பதாழிலாளர�ளின் பிரச் -
சிம்ன�ளுக்கு முன்னுரிமே ப�ாடுத்து 
இன்ம்றய ்வாழக்ம�ச் பசலம்வ சோ -
ளிக்�க்கூடிய நியாயோ்ன சம்�ளத்மத 
ப�ற்றுக் ப�ாடுக்� ந்்வடிக்ம� எடுக்� 
ம்வணடும். உணமேயா�ம்வ ேமலய� 

பதாழிற்சங�்வாதி�ளுக்கும் அரசியல் -
்வாதி�ளுக்கும் மதாட்்த் பதாழிலா -

ளர�ள் மீது அக்�ம்ற இருந்தால் 
எல்லா அரசியல்்வாதி�ளும் ஒன் -

றிம்ணந்து ஓமரமேம்யில் 
அேரந்து கூடி ம�ச்சு்வாரத்மத 
ந்த்தி ேமலய� ேக்�ளின் 
பிரச்சிம்ன�மளத்  தீரப�தற்கு 
ந்்வடிக்ம� எடுக்� முடியும். 
அமதவிட்டு விட்டு ஒரு்வர மீது 
ஒரு்வர அறிக்ம� விட்டு மசறு 

பூசு்வமத ம�வி்ம்வணடும்.  
ஆசிரிய சமூ�த்தின் ேத்தியில் 

�ல்ம்வறு பதாழிற்சங�ங�ள்     இருந் -
தம�ாதிலும் அ்வர�ளின் உரிமே 

ம�ாராட்்ம் என்று ்வரும்ம�ாது �ட்சி அர -
சியல் இ்ன ேதம் எல்லா்வற்ம்றயும் ே்றந்து 
ம�ாராட்்த்தில் ஈடு�ட்்மத இஙம� 
குறிபபி் விரும்புகிம்றன். ஒன்றிம்ணந்தத -
்னால் அ்வர�ள் ப்வற்றி ப�ற்்ற்னர. 

இதம்ன ேமலய� அரசியல் பதாழிற்சங -
�்வாதி�ள் ே்றந்துவி்க்கூ்ாது.  ஒன்று�ட் -
்ால் உணடு ்வாழவு என்�தற்கு ஆசிரிய 
சமூ�மே சான்று.

ேலையக சஙகஙகள் இலைந்து 
பணியாற்றுவது எபமபாது? 

ஒன்றுெட்டால் உண்டு வடாழ்வு என்ெதற்கு 
ஆசிரிய சமூகமே சடான்று  



1886ல் அெம�க்கா�ன் �க்காக்ேகா 
நக�ல் எட்டு ம�ேநர ேவைல ேகா�க்-
ைகைய முன்ைவத்து நடத்�ய ேபாராட்-
டத்�னால் உல�லுமுள்ள சகல உைழக்-
கும் மக்களும் எட்டு ம� ேநர ேவைல 
உ�ைமைய அனுப�க்�ன்றனர். 

இைத �ைனவுகூர்ந்து சகல நாடுக�-
லும் ேம�ன �ழாக்கள் நைடெபறு�ன்-
றன. ஆனால், நமது நாட்�ல் அ�களவு 
வருமானத்ைதத் ேத�த்தரும் ேத�ைல, 
இறப்பர், ெதங்கு ெதா�ல் துைற�ல் 
ெதா�ல் பு�யும் ெதா�லாளர்க�ன் 
�ைல �கவும் ப�தாபகரமாக உள்ளைத 
நாம் கவனத்�ல் ெகாள்ளேவண்டும். 
1920ம் ஆண்டு முதல் முழு உலகத்-
ைதயும் ெகாேரானா உ�ர்க்ெகால்� 
ேநாய் (COVID 19) வாட்�ய காலத்�ல் 
அ�கமான ெதா�ற்துைறகள் மூடப்பட்-
�ருந்தேபாதும் நமது நாட்�ல் ேதாட்டத் 
ெதா�ற்துைற மட்டும் ெசயற்பட்டது, 
ஆனால் கம்ப�கேளா நட்டம் என்ற பல்-
ல�ையேய பா�க்ெகாண்�ருக்�ன்றன. 

ஆ�ரம் ரூபா சம்பள உயர்வானது 
ேத�ைல -இறப்பர் சம்பள �ர்ணய 
சைபகளால் 05.03.2021 இல் அங்�-
க�க்கப்பட்டது. குைறந்தபட்ச நாளாந்த 
சம்பள அளவு ரூபா. 900.00 எனவும் 
வரவு ெசலவுத்�ட்ட சலுைக ெகாடுப்பனவு 
ரூபா. 100.00 எனவும் ஆகெமாத்தம் 
ரூபா. 1000.00 மார்ச் மாதம் முதல் 
வழங்க ேவண்டுெமன �ர்மா�க்கப்பட்ட-
தனால் ெதா�லாளர்கைள ப�வாங்கும் 
ேநாக்கத்ேதாடு ேதாட்டக் கம்ப�களால் 
ெதா�லாளர் உைழப்பு �க�கக் ெகாடூர-
மாக சுரண்டப்படு�ன்றது. 

சம்பள �ர்ணய சைபகள் �ர்மானத்ைத 
ஆட்ேச�த்து 20 ேதாட்டக் கம்ப�க-
ளால் ேமன் முைற�ட்டு ��மன்றத்�ல் 
தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட வழக்கு இன்னும் 
மு�வு ெபறாமல் உள்ளதால் ெதா�ற் சங்-
கங்கள் ெதா�ல் ஆைணயாளர் நாயகத்-
�டம் ெசய்த முைறப்பாடுகளுக்கும் �ர்வு 
காண மு�யாமல் உள்ளது. 

இதனால் ஆ�ரம் ரூபா சம்பளம் �ல 
ெதா�லாளர்களுக்கு மட்டும் �ைடப்ப-
ேதாடு அ�கமானவர்களுக்கு �ைடப்-
பேதா 700ரூபா மட்டுேம. ேத�ைலக் 

ெகாழுந்து ப�ப்பவர்க-
ளுக்கு �ேலா�ற்கு 40 
ரூபா என்ற �தப்ப�ேய 
வ ழ ங் க ப் ப டு �ன் ற து . 
ஞா�ற்றுக் �ழைமக-
�ல் ேவைல வழங்�னால் 
ஒன்றைர நாள் சம்பளம் 
வழங்க ேவண்டுெமன்பது 
சட்டமாகும். ஆனால், இந்த சட்-
டத்ைத �� ஞா�ற்றுக்�ழைம 
30 �ேலா ேத�ைல ெகாழுந்து 
ப�க்க ேவண்டும் இல்ைலேயல் 
20 �ேலா�ற்கு 500 ரூபாவும் 
அதற்கு ேமல் உள்ள ெகாழுந்�ற்கு 
40 ரூபா �தமும் வழங்கப்படு�ன்றது. 
ஆனால் ேதாட்ட �ர்வாகங்கேளா ஆ�ரம் 
ரூபாைவக் காரணம் காட்� பல ஆ�ரங்-
கைள சம்பா�த்துக் ெகாள்�ன்றன. 

1992ம் ஆண்டு ஜனவசம மற்றும் 
அரச ேதாட்டக் கூட்டுத்தாபன ேதாட்டங்-
கைள மக்கள் மயப்படுத்துவதாக �ரசா-
ரப்படுத்� 22 த�யார் கம்ப�களுக்கு 
குத்தைகக்கு ெகாடுக்கப்பட்டன. இதற்கு 
ெதா�லாளர்கள் வன்ைமயாக எ�ர்ப்பு 

ெத��த்தைமயால் பல கவர்ச்�கரமான 
வாக்குறு�கள் வழங்கப்பட்டு அன்ைறய 
அர�ன் பங்கா�த் ெதா�ற் சங்கங்க-
ளான இலங்ைக ெதா�லாளர் காங்�-
ரஸ் மற்றும் இலங்ைக ேத�ய ேதாட்டத் 

ெதா�லாளர் சங்கம் இரண்டும் மக்கள் 
மயமாக்கலுக்கு முழ ஆதரைவயும் 
நல்�ன. 

பல இலட்சக்கணக்கான ெதா�லாளர்க-

ைளயும் ஆ�ரக்கணக்கான உத்�ேயாகத்-
தர்கைளயும் உள்ளடக்�ய ேதாட்டங்கைள 
த�யார் கம்ப�கள் கடந்த 30 வருடங்-
க�ல �ர�த்து�ட்டன. ெதா�லாளர்க-
ளும் உத்�ேயாகத்தர்களும் ேபாராட்டங்-
க�னால் ெவற்�கண்ட உ�ைமகளும் 

சலுைக-
களும் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக 

குைறக்கப்பட்டு தற்ேபாது அவர்கள் கூ�-
களாக நடத்தப்படு�ன்ற அவல �ைலக்கு 
வந்து�ட்டனர். 

கம்ப�கள் ெதா�லாளர் ெதாைகைய 
மட்டுப்படுத்த ேசைவக்காலப் பணம் (14 
நாள் சம்பளம்) வழங்குவதாக கூ� 
ேவைல �றுத்தப்பட்டுேசைவ காலப் 
பணம் வழங்க காலதாமதத்ைத ஏற்படுத்-
துதல், சுக�னம் அல்லது மரண �கழ்-
வுகள் ேபான்றைவகளுக்குச் ெசன்று 
ேவைலக்கு ஒரு �ல நாட்களுக்குெசல்லா 
�ட்டால் அரசாங்க ைவத்�ய அத்தாட்�ப் 
பத்�ரம் ேவண்டுெமன �ர்ப்பந்�க்கப்ப-
டு�ன்றனர். அப்ப� சமர்ப்�க்கா�ட்டால் 
ேவைல மறுக்கப்படு�ன்றது. 

அவசர காரணங்களுக்காக ெவ�ேய 
ெசல்ல ேவண்��ருந்தால் க�தமூலம் 
�ருவாகத்�டம் அ��த்து�ட்டு �ரும்-
�வந்து ேவைலக்குச் ெசன்றால் கம்-
ப�க்கு எழு��ருக்�ன்ேறாம் ப�ல் 
வந்தவுடன் ேவைல தருவதாகத் ேதாட்ட 
�ர்வாகம் ெத��த்து ஒரு மாதம் கடந்த 
�ன் கண��ல் ெபயர் �க்கப்பட்டுள்ள-
ெதன கூ� கைட��ல் ேவைல மறுக்கப்-
பட்டார்கள். இப்ப�ப்பட்ட காரணங்களால் 
பா�க்கப்பட்டவர்க�ன் உைழப்ைப �ழ் 
கண்ட முைற�ல் �ர்வாகங்கள் சுரண்-
டு�ன்றன. - எவ்�த உ�ைமகளும் சலு-
ைககளும் இல்லாமல் நாெளான்றுக்கு 
ைகக்காசுக் ெகாடுப்பனவாக 700 ரூபா 
மட்டும் வழங்குதல். 

- எவ்�த உ�ைமகளும் சலுைககளும் 

இன்� மாதத்-
�ற்கு 30 நாள் ேவைல 20,000.00 

ரூபாெகாடுப்பனவு, ஆனால் ேவைலக்கு 
ெசல்லா�ட்டால் நாெளான்றுக்கு 700 
ரூபா �தம் க�க்கப்படுதல். 

- ேத�ைலக் ெகாழுந்து40 ரூபா-
வுக்கு ப�த்துக்ெகாடுத்தல். ப�க்கப்ப-
டும் ெகாழுந்ைத �ருவாகத்�ற்கு பாரம் 
ெகாடுக்கும் ஒவ்ெவாரு முைறக்கும் 2 
- முதல் 3 �ேலா �தம் க�த்துக்ெகாள்-
ளல் என்பன சம்பந்தமாக எவ்�த ஆவ-
ணங்களும் ெகாடுக்கப்படுவ�ல்ைல. 

- கம்ப�கள் குத்தைகக்கு எடுத்த-
�ன் பல்லா�ரக் கணக்கான ேத�ைல 
மைலகைள காடுகளா�க் ைக�டப்பட்ட 
மைலக��ருந்த புல், பூண்டு, ெச�-
ெகா�கள் ேபான்றனவற்ைற கைளந்து 
ேத�ைல ெச�கைள கவ்வாத்து ெவட்� 
அதன் �ன் மட்டம் ெவட்� ெகாழுந்து 
ப�த்து �ருவாகத்�ற்கு ெகாடுப்பது. 
இப்ப� ெகாடுக்கும் ேத�ைல ெகாழுந்-
துக்கு ஆகக் குைறந்த ெதாைகேய 
ெகாடுக்கப்படு�ன்றது. இந்தக் குைறந்த 
ெதாைக�ல் கா� வ�, உரம், மருந்து 
ேபான்றைவகளுக்கும் க�த்து �கு�-
தான் ெகாடுக்கப்படு�ன்றன. கு�ப்�ட்ட 
நா�ல் ெகாழுந்து ப�க்கா�ட்டால் ேவறு 
ஆட்கைளக் ெகாண்டு ப�த்து �ர்வாகம் 
எடுத்துக் ெகாள்ளுவதால், ேதாட்ட �ர்வா-
கம் ஐந்து சதேமனும் ெசல�ல்லாமல் 
இலட்சக் கணக்�ல் சம்பா�த்துக் ெகாள்-
�ன்றது. இது ெவ�யார் உற்பத்� முைற 
என ெசால்லப்படு�ன்றது. இதன் �� 
முைறகள் சம்பந்தமான ஆவணத்�ல் 
�ர்வாகங்கள் ைகெயாப்பம் ெபற்றுக்ெ-

காள்�ன்றன. ஆனால் 
அதன் நகல்கள் ெதா�-
லாளர்களுக்கு ெகாடுக்-
கப்படுவதும் இல்ைல. 
இங்கு இன்ெனாரு 
�டயம் என்னெவன்-
றால் �று ேதாட்டங்க-
��ருந்து ேத�ைலக் 
ெகாழுந்து ெகாடுப்பவர்-
களுக்கு ெகாடுக்கப்படும் 

ெதாைகயும் ெகாடுக்கப்படு-
வ�ல்ைல. 
ே ம ற் கு � ப் � ட் ட வ ர் க ள் 

ெதா�லாளர் அந்தஸ்து இல்லாத 
உற்பத்�யாளர்கள் என்பதால் எவ்�த 
எழுத்து மூலமான அத்தாட்�களும் �ர்-
வாகத்தால் ெகாடுக்கப்படுவ�ல்ைல. 
ஆகக்குைறந்தது இவர்களால் உற்பத்� 
ெசய்யப்படு�ன்ற ேத�ைல தூள்தானும் 
�ர்வாகத்தால் ெகாடுக்கப்படுவல்ைல. 
அது மாத்�ரமல்ல, சம்பள �ர்ணய சைப 
�ர்மா�த்த சம்பளம், ஊ�யர் ேசமலாப 
��, ஊ�யர் நம்�க்ைக ��யம், ேசைவ-
காலப் பணம், வருடாந்த �டுமுைற, 
சம்பளம் ேபான்றனவற்ைற வழங்காம-
லும் எவ்�த �பத்துகள் ஏற்பட்டாலும் 
ெபாறுப்ெபடுக்காமல் தப்�த்துக் ெகாள்-
வதற்கும் ேதாட்டக் கம்ப�கள் ேபாடும் 
தந்�ரமாகும். 

அேத ேநரத்�ல் ப�த்தவர்க�ல் க�-
சமானவர்கள் இருந்தேபாதும் இைதப்-
பற்� எவ்�த அக்கைறயும் அற்�ருப்-
பது கவைலக்கு�ய �டயமாகும். கடந்த 
காலங்க�ல் ெதா�ற்சங்க ேபாராட்டங்-
க�னால் ெவன்ெறடுத்த உ�ைமகள் 
தற்ேபாது ஒவ்ெவான்றாக கம்ப�களால் 
ப�க்கப்பட்டு வரு�ன்றன. 

ேம �னமான இன்றும் ெவ�யார் 
உற்பத்� முைற�ல் ேத�ைலக்ெகா-
ழுந்து ப�த்துக்ெகாண்�ருக்கும் அவல 
�ைல�ல் உள்ளனர். ஆைக�னால், 
இவ்�டயம் சம்பந்தமாக மக்கள் நன்கு 
பு�ந்து தங்களது உைழப்ைப சுரண்-
டும் முைறக்கு முற்றுப்புள்� ைவக்க 
இன்ைற ேம �னத்�ல் ஐக்�யப் பட 
ேவண்டும். இல்ைலேயல் கம்ப�க-
�ன் சுரண்டலுக்கு முகம் ெகாடுத்துக்-
ெகாண்ேட காலத்ைத கடத்த ேவண்��-
ருக்கும்.

�ல் ேவைல வழங்�னால் 
ஒன்றைர நாள் சம்பளம் 
வழங்க ேவண்டுெமன்பது 
சட்டமாகும். ஆனால், இந்த சட்-
டத்ைத �� ஞா�ற்றுக்�ழைம 
30 �ேலா ேத�ைல ெகாழுந்து 
ப�க்க ேவண்டும் இல்ைலேயல் 
20 �ேலா�ற்கு 500 ரூபாவும் 
அதற்கு ேமல் உள்ள ெகாழுந்�ற்கு 
40 ரூபா �தமும் வழங்கப்படு�ன்றது. 
ஆனால் ேதாட்ட �ர்வாகங்கேளா ஆ�ரம் 
ரூபாைவக் காரணம் காட்� பல ஆ�ரங்-
கைள சம்பா�த்துக் ெகாள்�ன்றன. 

1992ம் ஆண்டு ஜனவசம மற்றும் 
அரச ேதாட்டக் கூட்டுத்தாபன ேதாட்டங்-

சலுைக-
களும் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக 

�ற்கு 30 நாள் ேவைல 20,000.00 
ரூபாெகாடுப்பனவு, ஆனால் ேவைலக்கு 

��ருந்து ேத�ைலக் 
ெகாழுந்து ெகாடுப்பவர்-
களுக்கு ெகாடுக்கப்படும் 

ெதாைகயும் ெகாடுக்கப்படு-
வ�ல்ைல. 
ே ம ற் கு � ப் � ட் ட வ ர் க ள் 

ெதா�லாளர் அந்தஸ்து இல்லாத 
உற்பத்�யாளர்கள் என்பதால் எவ்�த 
எழுத்து மூலமான அத்தாட்�களும் �ர்-
வாகத்தால் ெகாடுக்கப்படுவ�ல்ைல. 

ஒன்றைர நாள் சம்பளம் 
வழங்க ேவண்டுெமன்பது 
சட்டமாகும். ஆனால், இந்த சட்-
டத்ைத �� ஞா�ற்றுக்�ழைம 
30 �ேலா ேத�ைல ெகாழுந்து 
ப�க்க ேவண்டும் இல்ைலேயல் 
20 �ேலா�ற்கு 500 ரூபாவும் 
அதற்கு ேமல் உள்ள ெகாழுந்�ற்கு 
40 ரூபா �தமும் வழங்கப்படு�ன்றது. 
ஆனால் ேதாட்ட �ர்வாகங்கேளா ஆ�ரம் 
ரூபாைவக் காரணம் காட்� பல ஆ�ரங்-
கைள சம்பா�த்துக் ெகாள்�ன்றன. 

1992ம் ஆண்டு ஜனவசம மற்றும் சலுைக-
இன்� மாதத்-

�ற்கு 30 நாள் ேவைல 20,000.00 

களுக்கு ெகாடுக்கப்படும் 
ெதாைகயும் ெகாடுக்கப்படு-

வ�ல்ைல. 
ே ம ற் கு � ப் � ட் ட வ ர் க ள் 

ெதா�லாளர் அந்தஸ்து இல்லாத 
உற்பத்�யாளர்கள் என்பதால் எவ்�த 
எழுத்து மூலமான அத்தாட்�களும் �ர்-

ெதாழிலாளர்கள் 
ஓரணி திரள ேவண்டும்  
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இ�ேமல் இந்நாட்�ல் குண்டு 
ெவ�க்கும் ஓைசேய �ைடயாது 

என்று மக்கள் நம்�க் ெகாண்�-
ருந்த ேவைள�ல்தான் ேகாரமான 
உ�ர்த்த ஞா�று குண்டுத் தாக்குதல் 
�கழ்ந்து அதன் ரணங்களும், வ�க-
ளும் இன்னும் ெதாடரும் �ைல�ல் 
அதற்கு �� ேகட்கும் ேபாராட்டங்க-
ளும் ெதாடர்�ன்றன.

உ�ர்த்த ஞா�று பயங்கரவாத 
குண்டு தாக்குதல் சம்பவம் இடம்-
ெபற்று மூன்று வருடங்கள் �ைறவு 
ெபற்�ருந்தாலும் பா�க்கப்பட்டவர்-
க�ன் சந்ேதகங்கள் கைளயப்பட்ட-
தாக இல்ைல.

உண்ைமகைள அ�யும், ��ைய 
�ைலநாட்டும் ேபாராட்டங்கள் ஒரு-
புறம் நைடெபற்றுக் ெகாண்�ருக்க, 
அந்த சம்பவங்க�ல் உ��ழந்த-
வர்கள் மற்றும் பா�க்கப்பட்டவர்-
கைள �ைனவுகூர்ந்து வத்�க்கா�ல் 
�ேசட �றப்புத் �ருப்ப� மற்றும் 
வ�பாடுகள் ப�சுத்த பாப்பரச�ன் 
தைலைம�ல் கடந்த 26 ஆம் �க�  
நைடெபற்றன.

உல�ன் �கப் ெப�ய ஆலயமான 
வத்�க்கான் பு�த ேபதுரு ேபரால-
யத்�ல் நைடெபற்ற ேமற்ப� �கழ்வு-

க � ல் 
இ ல ங் -

ை க � � -
ருந்து ேபராயர் 

கர்�னால் ெமல்கம் 
ரஞ்�த் ஆண்டைக�ன் 

தைலைம�ல் 60 ேபர் ெகாண்ட 
குழு�னர் கலந்து ெகாண்டனர். 
அவர்க�ல் உ�ர்த்த ஞா�று குண்டுத்-
தாக்குத�ல் பா�க்கப்பட்டவர்கள் 
மற்றும் அவர்களது குடும்பத்�னரும் 
அடங்குவர்.

இலங்ைக�ல்  கடந்த 2019ஆம்  
ஆண்டு ஏப்ரல் 21ஆம் �க�  உ�ர்த்த 
ஞா�று �னத்தன்று  பயங்கரவாத 
குண்டுத் தாக்குதல்கள் இடம்ெபற்-
றன.

அன்ைறய �னம் காைல உ�ர்த்த 
ஞா�று �ேசட �ருப்ப� பூைச 
நைடெபற்றுக் ெகாண்�ருந்த சமயம் 
எவரும் சற்றும் எ�ர்பார்க்காத 
வைக�ல் ெகாழும்பு ெகாச்�க்கைட 
பு�த அந்ேதா�யார் ஆலயத்�ல் 
நூற்றுக்கும் ேமற்பட்ட மக்கைள ப� 
ெகாண்ட அந்த பயங்கர குண்டுத் 
தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. அந்த 
தாக்குத�ல் 200க்கு ேமற்பட்ேடார் 
ெகால்லப்பட்டுள்ளதுடன் ெபருமள-
வாேனார்  காயமைடந்தனர். கம்�ர-
மாக காட்�ய�த்த பு�த அந்ேதா�-
யார் �ருத்தலம் இரத்தக் கள�யானது. 

 �ல ��ட ேநரத்�ல்  இைட-
ேவைள�ல் கட்டுவாப்�ட்�ய 
பு�த ெசபஸ்�யார் ஆலயத்�லும் 
அதைனத் ெதாடர்ந்து மட்டக்களப்பு 
பு�த �ேயான் ேதவாலயத்�லும் 
அடுத்தடுத்து குண்டுத் தாக்குதல்-
கள் நடத்தப்பட்டன. இந்த மூன்று 

குண்டுத் தாக்குதல் 
ச ம் ப வ ங் க � லு ம் 
சுமார் 300க்கும் ேமற்-
பட்ேடார் ப�யா�-
னர்.

இேத சமயத்�ல் 
இரண்டு நட்சத்�ர 

ேஹாட்டல்க�ல் தாக்கு-
தல்கள் �கழ்ந்தன.
உ�ர்த்த ஞா�று �றப்பு 

�ருப்ப� மற்றும் வ�-
பாடுகள்   நைடெபற்றுக் 
ெகாண்�ருந்த சமயம் அந்த 

வ�பாடுக�ல் கலந்து ெகாண்-
�ருந்த �சுவா�கைள இலக்கு 

ைவத்ேத இந்த குண்டு தாக்குதல்-
கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன.
இலங்ைக�ன் வரலாற்�ல் 

இதுவைர இடம்ெபற்�ராத  சம்ப-
வமாக இந்த பயங்கரவாத குண்டுத் 
தாக்குதல் சம்பவங்கைள கு�ப்�டமு-
�யும். எத்தைகய காரணங்களும் இல்-
லாமேல அப்பா� மக்க�ன் உ�ர்-
கள் ப�க்கப்பட்டேபாது நாட்ைட 
மட்டுமன்� முழு உலைகயும் அது 
அ�ர்ச்�க்குள்ள்ளாக்�யது. 

உ�ர்த்த ஞா�று உலெகங்�லு-
முள்ள  ��ஸ்தவ மக்க�ன் �க 
முக்�யமான �னமாகும். ��ஸ்தவ 
மக்கள் நாற்பது நாட்கள் தவக்கா-
லத்ைத அனுஷ்�த்து அவரது உ�ர்த்-
ெதழுதைல �ைனவு கூறும் வைக�ல் 
ஈஸ்டர் பண்�ைகைய ெகாண்டாடு-
�ன்றனர்.

அத்தைகய ஒரு பண்�ைக �ன 

�றப்புத் �ருப்ப� பூைச�ன் ேபாேத 
குண்டுத் தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்ட-
தானது

இது ��ஸ்தவ சமூகத்ைத மட்டு-

�ன்� முழு நாட்டு மக்கைளயும் க�-
கலங்கச் ெசய்து துயரத்�ல் ஆழ்த்�-
யது.

இந்தக் ேகார சம்பவத்�ன் துய-
ரங்கள் எ��ல் மறந்து ேபாகக்கூ-
�யைவ அல்ல. ஒரு குடும்பத்�ல் 
ெபற்ேறார் இறந்து �ள்ைளகள் தப்-
�த்தும் இன்னும் �ல குடும்பங்க�ல் 
�ள்ைளகள் இறந்து ெபற்ேறார்கள் 
தப்�த்தும் ேமலும் �ல குடும்பங்க-
�ல் தமது ெநருங்�ய உறவுகைள 
இழந்தும் உறவுகள்  ப�த�த்த 
காட்� இன்னும் எமது �ைனவுக-
�ல் இருந்து மைறய�ல்ைல அைவ 
மறக்க மு�யாதைவ. (இ�ல் எனது 
உற�னர்களும் நண்பர்களும் ப�யா-
னதும் கு�ப்�டத்தக்கது.

அந்த அப்பா� மக்க�ன்  படுெகா-
ைலகள் என்ன காரணத்�ற்காக யாரால்  
�ட்ட�டப்பட்டன. அதன் �ன்புலம் 
என்ன என்பது ெதாடர்�ல் இன்னும் 
கூட ச�யான தகவல்கள் �ைடக்காத 
�ைலேய காணப்படுவதால் ெபரும் 
ேகள்�களுக்கு �ைட காண ேவண்�-
�ருப்பதாகேவ கத்ேதா�க்க சமூகம் 
உறு�யாக நம்பு�றது.

அந்த சம்பவம் ெதாடர்�ல் பலர் 
ைகது ெசய்யப்பட்டும் ேமலும் பலர் 
�சாரைணகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்-
டும் வரு�ன்ற �ைல�ல் இந்த சம்-
பவத்�ற்கான உண்ைமயான சூத்�-
ரதா� யார் என்பது இன்னும் ெத�ய 
வராத �ைலேய உள்ளது.

குண்டுத் தாக்குத�ல் உ��ழந்த 
மற்றும் பா�க்கப்பட்ட மக்களுக்கு 

�� �ைடக்க ேவண்டும் என கத்-
ேதா�க்கத் �ருச்சைப ெதாடர்ந்தும் 
குரெலழுப்� வரும் �ைல�ல் 
ேபராயர் கர்�னால் ெமல்கம் ரஞ்�த் 

ஆண்டைக அது ெதாடர்�ல் தமது 
அர்ப்ப�ப்ைப ெவ�ப்படுத்� வரு-
�ன்றார்.

இம்முைற ஈஸ்டர் பண்�ைகக் 
காலத்�ல் அது ெதாடர்�ல் �ருச்ச-
ைப�ன் தைலவரான ப�சுத்த பாப்ப-
ரசருக்கு அ��க்கப்பட்தைதயடுத்ேத 
குண்டுத் தாக்குத�ல் உ��ழந்த 
மற்றும் பா�க்கப்பட்டவர்களுக்கு 
�� �ைடக்க ேவண்டும் என இைற-
வ�டம் ேவண்டுதல்கள் முன்ைவக்-
கப்பட்டு வத்�க்கா�ல் ப�சுத்த 
பாப்பரச�ன் தைலைம�ல் �றப்பு 
வ�பாடுகள் நைடெபற ஏற்பாடா�-
யது.

இந்த வ�பாடுக�ல் கலந்து ெகாள்-
வதற்காக குண்டுத்தாக்குத�ல் பா�க்-
கப்பட்டு காயமைடந்த மற்றும் அங்-
க�னர்கள் பலரும் வத்�க்கானுக்கு 
ெசன்�ருந்தனர். ப�சுத்த பாப்பரசைர 
�க ெநருக்கமாக சந்�ப்பதற்கான 
வாய்ப்பு அவர்களுக்கு ெபற்றுக் 
ெகாடுக்கப்பட்டது. ப�சுத்த பாப்ப-
ரசர் அவர்களுக்கு அரு�ல் ெசன்று 
ெதாட்டு அவர்கைள ஆ�ர்வ�த்து 
தமது கவைலையயும் ெத��த்துக் 
ெகாண்டார். அவர்களுக்காக �ேசட 
�ரார்த்தைனகைள ேமற்ெகாண்ட ப�-
சுத்த பாப்பரசர் பா�க்கப்பட்டவர்க-
ளுக்கு ��ைய ெபற்றுக் ெகாடுக்க சம்-
பந்தப்பட்ட அ�கா�கள் நடவ�க்ைக 
எடுக்க ேவண்டும் என்றும் ேகட்டுக் 
ெகாண்டார்.

சாதாரண மக்கள் ப�சுத்த பாப்பர-
சைர ேராம் ேபராலயத்�ல் �க ெநருக்-
கமாக சந்�ப்பது சாத்�யமானது 
அல்ல. வத்�க்கான் பு�த ேபதுருவா-
னவர் ேபராலயத்�ற்குள் �ரேவ�த்து  
ேநர�யாக வ�பாடுக�ல் கலந்து 
ெகாள்வதும் பாப்பரசைர அரு�ல் த�-
�ப்பதும் அபூர்வம்.

கர்�னால் ெமல்கம் ரஞ்�த் ஆண்-

டைக�ன் அர்ப்ப�ப்புள்ள முயற்-
��னாலும் இைறவ�ன் அருள் 
வரப்�ரசாதம் அந்த மக்களுக்கு �ச்ச-
�க்கப்பட்�ருந்த காரணத்�னாலும்  
இந்த வாய்ப்பு இலங்ைகையச் ேசர்ந்த 
சாதாரண மக்களுக்கு �ைடத்துள்ளது 
என்பது ெபருைமப்படக் கூ�யது.

இந்த ஆராதைன�ன் மூலம் ஈஸ்டர் 
குண்டுத்தாக்குதலும் அதன் �ைளவு-
களும் ��ையப் ெபற்றுக் ெகாள்வதற்-
காக  சர்வேதச மட்டத்துக்கு  ெகாண்டு 
ெசல்லப்பட்டுள்ளன.

ஐக்�ய நாடுகள் சைப ம�த 
உ�ைமப் ேபரைவ�ல் ேபராயர் கர்-
�னால் ெமல்கம் ரஞ்�த் ஆண்டைக 

அது ெதாடர்�ல் �ரஸ்தா�த்துள்ளார். 
இந் �ைல�ல் பா�க்கப்பட்டவர்-

களுக்கு  �� �ைடக்கும் என்ற நம்-
�க்ைக அ�க�த்துள்ளைத காணமு�-
�ன்றது.

உண்ைமகள் தாமதமாகலாம் என்-
றாலும் ஒரு நாள் ெவ�ப்படும்  என 
நம்புேவாம்.

ப�சுத்த ேவதாகமத்�ன் பு�ய ஏற்-
பாட்�ல் லூக்கா நற்ெசய்� 8 ஆம்  
அ�காரத்�ல், 

"ெவ�ப்படாது மைறந்�ருப்பது 
ஒன்று�ல்ைல; அ�யப்படாமலும் 
ெவ�யாகாமலும் ஒ�ந்�ருப்பதும் 
ஒன்று�ல்ைல" என்று ெசால்லப்பட்-
�ருப்பைதயும் எ�ேரயர் 4: 13இல் 
அவருைடய பார்ைவக்கு மைறவான 
�ருஷ்� ஒன்று�ல்ைல; சகலமும் 
அவருைடய கண்களுக்கு முன்பாக 
�ர்வாணமாகவும் ெவ�யரங்கமாயு-
�ருக்�றது. அவருக்ேக நாம் கணக்கு 
ஒப்பு�க்க ேவண்டும் என்று கூறப்-
பட்�ருப்பைதயும் இங்ேக �ைனவுப-
டுத்த �ரும்பு�ேறன்.

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலில் பாதிப்புற்ேறார்

 ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

க � ல் 
இ ல ங் -

ை க � � -
ருந்து ேபராயர் 

கர்�னால் ெமல்கம் 
ரஞ்�த் ஆண்டைக�ன் 

தைலைம�ல் 60 ேபர் ெகாண்ட 
குழு�னர் கலந்து ெகாண்டனர். 
அவர்க�ல் உ�ர்த்த ஞா�று குண்டுத்-

இரண்டு நட்சத்�ர 
ேஹாட்டல்க�ல் தாக்கு-

தல்கள் �கழ்ந்தன.
உ�ர்த்த ஞா�று �றப்பு 

�ருப்ப� மற்றும் வ�-
பாடுகள்   நைடெபற்றுக் 
ெகாண்�ருந்த சமயம் அந்த 

வ�பாடுக�ல் கலந்து ெகாண்-
�ருந்த �சுவா�கைள இலக்கு 

ைவத்ேத இந்த குண்டு தாக்குதல்-
கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன.
இலங்ைக�ன் வரலாற்�ல் 

இதுவைர இடம்ெபற்�ராத  சம்ப-
வமாக இந்த பயங்கரவாத குண்டுத் 
தாக்குதல் சம்பவங்கைள கு�ப்�டமு-
�யும். எத்தைகய காரணங்களும் இல்-
லாமேல அப்பா� மக்க�ன் உ�ர்-
கள் ப�க்கப்பட்டேபாது நாட்ைட 
மட்டுமன்� முழு உலைகயும் அது 
அ�ர்ச்�க்குள்ள்ளாக்�யது. 

உ�ர்த்த ஞா�று உலெகங்�லு-
முள்ள  ��ஸ்தவ மக்க�ன் �க 
முக்�யமான �னமாகும். ��ஸ்தவ 
மக்கள் நாற்பது நாட்கள் தவக்கா-

ஆ. முத்து�ங்கம்   
ெபாதுச் ெசயலாளர்   

ஐக்�ய ேதாட்டத் ெதா�லாளர் சங்கம்

உைழப்புச் சுரண்டலுக்கு முற்றுப்புள்ளி ைவக்க   

வத்�க்கான் சதுக்கம்

ேபதுரு ேபராலயத்தில் நியாயம் ேகாரி முைறயிட்ட
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க�ொட்டாஞ்சேனை ஒரு கடாலத்தில் கிறிஸ்தவர் -
கள் அதிகமடாக வடாழ்ந்த பகுதி. இன்றும் கூ் 
ககடாட்டாஞ்சேனை ககடாச்சிககன் ஆகிய 

இரு பகுதிகனையும் உள்ை்ககிய ககடாழும்பு 13 பகுதியில் 
கபௌத்்தர்களும், கிறிஸ்தவர்களும், இ்நதுககளும் ஏறத்்தடாை 
சேமமடாக வடாழும் பகுதி. அ்தற்கறறடாற ்படால சேமய ஸ்தலஙக -
ளும் சேமமடாக உள்ைை.

ககடாழும்பில் உள்ை சேரித்திர முககியத்துவம் வடாய்ந்த 
கபௌத்்த விகடானரகளில் முககியமடாை விகடானரயடாக ககடாட-
்டாஞ்சேனை தீபதுத்்தடாரம விகடானரனயக குறிப்பி்லடாம். இரு 
நூறறடாண்டுகளுககும் ்மறபட் வரலடாறனறக ககடாண்்து 
அது. ககடாட்டாஞ்சேனை கபடாலிஸ நினலயத்தின் மதில் சுவர் 
்தடான் இ்ந்த விகடானரயின் எல்னலச் சுவர்.

கடாலனித்துவ ஆடசி கடாலத்தில் ஒல்லடா்ந்தர்கள் கத்்்தடாலிகக 
சேமயத்ன்த ்தன் கசேயதிரு்ந்தடார்கள். அத்து்ன் சு்்தசிய ம்தங-
கனையும் கடுனமயடாக ஒடுககிைடார்கள். இ்ந்தக கடாலப்பகுதி-
யில் ககடாழும்பில் கைனி க்தடா்ககம் கபல்லன்வில பன்சேனல 
வனர எ்ந்த பன்சேனலகளும் இருககவில்னல. கவறும் புத்்த 
சினலகனை னவத்து மடடும் ்தடான் வணஙகி வ்ந்தடார்கள். அப்-
படிப்பட் நினலயில் ககடாழும்பில் மு்தலடாவ்தடாக க்தடா்ககப்-
பட் பன்சேனல தீபதுத்்தடாரடாம பன்சேனல.

உபயகுலதுஙக வி்ேசிறிவர்்தை மகடா மு்தலி அன்னறய 
ஒல்லடா்நது ஆளுநரி்ம் ்தனிப்பட் அனுமதி கபறறு ்தைது 
கடாணியில் இ்ந்த விகடானரனயக கடடிகககடாண்்டார். ஆரம் -
பத்தில் அவர் சீனிகம ்தம்மகக்ந்த ்்தரனரக ககடாண்டு சேமய 
ந்வடிகனககனை க்தடா்ர்்நது வ்ந்தடார். ஆைடால் அது வசேதி -
பன்த்்த ்மடடுககுடி சிஙகை கபௌத்்தர்கள் மடடு்ம அனுப-
விககின்ற ஸ்தலமடாக இரு்ந்தது. 1806 ஆம் ஆண்டு சீனிகம 
தீரகக்ந்த ்்தரர் ந்த்திய பிரித் நிகழனவத் க்தடா்ர்்நது சேடா்தடா-
ரணர்களும் இ்ந்த பன்சேனலககு வ்நது வணஙகத் க்தடா்ஙகி-
ைடார்கள். இ்தனைத் க்தடா்ர்்நது பிரித்்தடானியரின் கடும் ம்தத் 
்தனலயீடுகைடால் ஸ்தம்பித்து ்படாயிரு்ந்த இ்ந்த விகடானரககு 
1935 இல் மூன்றடாவது ்தனலனம பிககுவடாக குணடாை்ந்த 
்்தரர் வ்ந்தன்்ந்தடார்.

தாய்ாந்து இளவரசர்
குணடாை்ந்த ்்தரருககுப் பின்ைர் அவரது சிஷயர் ஜிைடா -

ை்ந்த ்்தரர் ்தனலனம பிககுவடாைடார். அவருககுப் பின் 
்தடாயலடா்நது இைவர சேர்பிரிஸ்ங (Prisdang) 1896இல் 
இலஙனக வ்நது கபௌத்்தம்தபிககுவடாக தீடனசே கபறறு “ஜிை -
வரவன்சே”என்கிற கபயரில் தீபதுத்்தடாரடாமய விகடானரயில் 
்தனலனம பிககுவடாக ஆைடார். 1911 இல் ்தைது ்த்நன்த 
மன்ைர் சூல்லடாங்கடார்ன் (King Chulalongkorn) மனற்ந்த 
்படாது இறுதிச் சே்ஙகுகளில் கல்நது ககடாள்வ்தறகடாக அவர் 
்தடாயலடா்நது கசேன்றிரு்ந்த்வனை அவரது சே்கடா்தரரடால் வலு-
கட்டாயமடாக மீண்டும் அரசே குடும்பத்திறகுள் இருத்்தப்பட்டார். 
அவர் 1935 இல் ்தைது 85 வது வயதில் இறககும் வனர 
அவனர அவர்கள் கபௌத்்த துறவியடாக வடாழ வி்வில்னல.

பின்ைர் பல ஆண்டுகைடாக இ்ந்த விகடானர கவனிப்படா-
ரறறு கி்்ந்தது. அ்தனை மீண்டும் உயிர்பிப்ப்தறகடாக ்தடாய-
லடா்நது அரசேரின் பு்தல்விகள் இருவர் 1999, 2013 ஆகிய 
ஆண்டுகளில் வ்நது உ்தவிகள் கசேயது இ்தனை சீர்திருத்தி 
மீண்டும் இயககிைர். அது்படால ்தடாயலடா்நதின் இரு பிர்தமர்-
கள் இங்க வ்நது வணஙகிச் கசேன்றடார்கள். இலஙனகககு 
தூதுவர்கைடாக வரும் சேகல ்தடாயலடா்நது தூதுவர்களும் ப்தவி-
்யறறதும் இங்க வ்நது வணஙகிச் கசேல்வன்த வழககமடாகக 
ககடாண்டுள்ைைர்.

கிறிஸ்தவ மிஷைரிகனை எதிர்த்து குணடாை்ந்த ்்தரரடால் 
க்தடா்ஙகப்பட் “சு்தர்ஷை” என்கிற சேஞசினக  கபௌத்்த 
கண்்ை இலககியஙகளில் முன்்ைடாடியடாைது. அன்த பிர-

சுரிப்ப்தறகடாை அச்சு இய்நதிரம் 1862 இல் ்தடான்  ்தடான் 
ககடாண்டு வரப்படடு “லங்கடாபகடார” அச்சேகம் ஆரம்பமடாைது. 
அ்ந்த அச்சேகத்ன்த நிறுவுவ்தறகு நிதிப் பஙகளித்்தவர்களில் 
முககியமடாைவர் அன்னறய சியடாம் அரசேர் நடான்கடாவது ரடாமடா 
(King Mongkut).

1835 ஆம் ஆண்டுகளில் குைடாை்ந்த ்்தரரடால் இ்ந்த 
விகடானரயின் அனமப்பில் மடாறறஙகள் கசேயயப்பட்ை. 
ஆைடாலும் ஒல்லடா்நது, ஆஙகி்லய வடாஸது கட்் அனமப்-
பின் கசேல்வடாககு இ்ந்த விகடானரயின் அனமப்பில் இருப்பன்த 
உணரலடாம்.

இலஙனகயின் மு்தலடாவது ம்தக கலவரம் என்று நடாம் 
அறிகிற ககடாட்டாஞ்சேனை கலவரம் இ்ந்த விகடானரயில் 
்தடான் க்தடா்ஙகியது. கபௌத்்த மறுமலர்ச்சியின் ்்தடாறறம் 
இஙகிரு்நது ்தடான் க்தடா்ஙகியது. இலஙனகயில் கபௌத்்த 
மறுமலர்ச்சிககு வித்திட் பிர்தடாைமடாைவர்கைடாக குைடாை்ந்த 
்்தரனரயும் ்கர்ைல் ஒல்ககடாடன்யும் குறிப்பிடுவது வழக-
கம். அவர்கள் இருவரதும் மு்தல் சே்நதிப்பு இ்ந்த விகடானர-
யில் ்தடான் நிகழ்ந்தது. அது்படால அநகடாரிக ்தர்மபடாலவின் 
வசிப்பி்மும் இ்ந்த விகடானரயின் அருகில் ்தடான் இரு்ந்தது. 
அவர் தீவிர கபௌத்்தைடாக ஆைதும் இங்க ்தடான். அவரின் 
கபௌத்்த ஞடாைத் ்த்நன்த இ்்த ஒல்ககடாட ்தடான்.

அநகடாரிக ்தர்மபடாலனவ கவர்்ந்த 
பல நிகழவுகள் இஙகு ்தடான் நிகழ்ந -
்தை. இலஙனகயின் கபௌத்்த ககடாடி 
உருவடாைதும் இஙகு்தடான். அ்ந்த ககடாடி 
மு்தலில் ஏறறப்பட்தும் இஙகு ்தடான். 
கவசேடாக திைம் விடுமுனற திைமடாக ஆக-
குவ்தறகடாக ்படாரடாடியதும் இஙகிரு்நது 
்தடான். அ்தனை மு்தலில் அறிவித்்ததும் 
இஙகிரு்நது ்தடான்.

இலஙனகயின் கபௌத்்த மறுமலர்ச் -
சிககு வித்திட் பஞசேமகடா விவடா்தஙக-
ளில் கபௌத்்த ்தரப்னப பிரதிநிதித்துவம் 
கசேய்த பிர்தடாை விவடாதியடாக இரு்ந்தவர் 
குணடாை்ந்த ்்தரர். குறிப்படாக இறுதி 
விவ்தமடாை படாண்நதுனற விவடா்தத்தின் 
க்தடாநடாயகன் அவர். எை்வ அவர் நடா்-
றி்ந்த கசேல்வடாக-
குள்ை பிககுவடாக 

அறியப்படடிரு்ந்தடார். படாண்நதுனற 
விவடா்தத்ன்த ஆஙகிலப் பத்திரினகயில் 
க்தடா்ர்்நது வடாசித்்த ஒல்ககடாட  கபௌத் -
்தத்்தடால் ஈர்ககப்படடு அகமரிககடாவில் 
இரு்நது இலஙனக வ்நது  கபௌத்்த 
மறுமலர்ச்சிககு ்தனலனம ்தடாஙகிைடார் 
என்பன்த அறிவீர்கள். இ்ந்த விவடா்தங-
களுககடாை கருத்துருவடாககத் ்தைமடாக 
இ்ந்த விகடானர திகழ்ந்தது.

1875 ஆம் ஆண்்ைவில் ககடாழும்பு 
்தனலநகரில் சேடா்தடாரண மககளுககடாை 
சு்்தசே படா்சேடானலகள் இருககவில்னல. 
அப்படி படா்சேடானல கசேல்பவர்கள் 
ககடாழும்புககு கவளியில் கைனி படா் -
சேடானலக்கடா அல்லது இரத்மலடாை படா -்
சேடானலக்கடா ்தடான் கசேல்ல்வண்டும். 
அப்படி ககடாழும்பில் மு்தலடாவது சு்்தசே 
படா்சேடானலனய இ்ந்த தீபதுத்்தடாரடாமடா-
வில் க்தடா்ககிைடார் குைடாை்ந்த ்்தரர். 
கிறிஸ்தவ படா்சேடானலகைடால் ஆககிர-
மிககப்படடிரு்ந்த ககடாழும்பு நகரில் இப்-
படிகயடாரு படா்சேடானலயின் உருவடாககத்-
்தடால் குைடாை்ந்த ்்தரரும், விகடானரயும் 
்மலும் பிரசித்தி கபறறைர். இன்றும் “குமடார வித்தியடாலய” 
என்கிற கபயரில் அப்படா்சேடானல இயஙகிவருகிறது.

்மலும் இ்ந்த விகடானரயில் கணபதி, க்ந்தன், சேரஸவது, 
கடாளி, லடசுமி ்படான்ற இ்நதுக க்வுள்களின் சினலகளும் 
னவககப்படடுள்ைை. அவறனற ்்தஙகடாய உன்த்து, பூககள் 
னவத்து வழிபடும் வழககம் பல ஆண்டுகைடாகத் க்தடா்ர்கிறது.  
விகடானரயின் உள்்ை ஏனைய பல விகடானரகளில் உள்ை-
ன்தப் ்படால விஷணுவின் சினல சுவரில் கபரி்தடாக உள்ைது.
குணடாை்ந்த ்்தரர் பயன்படுத்திய அனற இன்றும் அப்படி்ய 
கடாடசிககு னவககப்படடுள்ைது.

க�ாட்ாஞ்சனைக�்வரம்
1883 ஆம் ஆண்டு ககடாட்டாஞ்சேனையில் கிறிஸ்தவர்-

களுககும், கபௌத்்தர்களுககும் இன்யில் கபரும் கலவரம் 
உருவடாைது. அது நடாடு பூரடாவும் பரவியது. மடார்ச் 25ஆம் 
திகதி கிறிஸ்தவர்களுககு உயிர்த்்தஞடாயிறு நடாள். அ்்த 

நடாள் ்தடான் ககடாட்டாஞ்சேனை தீபதுத்்தடாரடாமயவில் உள்ை 
கபௌத்்த சினலககு கண்கள் னவப்ப்தறகடாை சே்ஙனகச் 
கசேயயும் கபரஹரவும் ஒழுஙகு கசேயயப்படடிரு்ந்தது. ஆைடால் 
கபௌத்்தர்களின் கபரஹர ஊர்வலத்தில் இ்யசுவின் உருவ-
மும், அன்னை மரியடாளின் உருவமும் ்கலி கசேயயப்படும் 
வி்தத்தில் ககடாண்டுவரப்படுவ்தடாக கிைப்பப்பட் புரளியடால் 
கலவரம் கவடித்்தது. ககடாட்டாஞ்சேனையில் இரு ்தரப்பும் 
னககளில் கின்த்்தவறனறக ககடாண்டு ்தடாககிக ககடாண்்தில் 
கபரும் கலவரம் ந்்நது முடி்ந்தது. ஒருவர் ககடால்லப்பட்டார். 
பலர் படுகடாயமுறறைர். இ்தனை விசேடாரிகக ஒரு ஆனணககு-
ழுவும் நியமிககப்படடு The Kotahena Riots – Commission 
report என்கிற ஒரு அறிகனகயும் கவளியி்ப்பட்து.

1883 ககடாட்டாஞ்சேனைக கலவரம் கபௌத்்த மறுமலர்ச் -
சியில் கபரும் திருப்புமுனைனய ஏறபடுத்தியது. ககடாட்டாஞ-
்சேனைக கலவரம் பறறிய ஆனணககுழு அறிகனக கபௌத்-
்தர்களுககு சேடா்தகமடாக அனமயவில்னல. இரண்டு ்தரப்பிலும் 
எவருககும் ்தண்்னை விதிககப்ப்வுமில்னல. தீபதுத்்தடாரம 
விகடானரககு ஏறபட் ்சே்தத்துககு நஷ்ஈடு ்கடாரி கத்்்தடா -
லிகக ்தரப்பிைருககு எதிரடாக க்தடாடுககப்பட் வழககும் ்்தடால்-
வியன்்ந்தது. இ்ந்த பின்ைணியில் ஒல்ககடாட இலஙனகககு 
மீண்டும் 27.01.1884 இல் வ்நது ்சேர்்ந்தடார். கபௌத்்தத் 

்தனலவர்களு்ன் ஒன்று ்சேர்்நது கல்நதுனரயடாடிய -
்தன் வினைவடாக ஹிககடு்வ ஸ்ரீ சுமஙகல ்்தரரின் 
்தனலனமயில் “கபௌத்்த படாதுகடாப்பு சேனப” உருவடாக -
கப்பட்து. ்கணல் ஒல்ககடாட, குணடாை்ந்த ்்தரர், 
அநகடாரிக ்தர்மபடால உள்ை்ஙகிய 10 ்பர் ககடாண்் 
நினற்வறறுக குழு அனமககப்பட்து.

கபௌத்்த படாதுகடாப்பு சேனபயின் முககிய 6 அம்சே 
்கடாரிகனக உள்ளிட் முனறப்படாடுகள் குறித்து கடாலனித்துவ 
கசேயலடாைரு்ன் ்பச்சுவடார்த்ன்த ந்த்துவ்தறகடாக ஒல்ககடாட 
அவர்கனை இஙகிலடா்நதுககு அனுப்பும் தீர்மடாைத்ன்த நினற -
்வறறியது. ஒல்ககடாட 10.02.1884 இல் இஙகிலடா்நன்த 
்நடாககி புறப்பட்டார். அ்ந்த 6 முககியம்சே ்கடாரிகனககள் 
இனவ ்தடான்.

1. ககடாட்டாஞ்சேனை கலவரத்திறகு கடாரணமடாைவர்கனை 
நீதியின் முன் நிறுத்தி ்தண்டிகக ்வண்டும்.

2. சிஙகை கபௌத்்தர்களின் ம்த உரினமகள், சேலுனககனை 

உறுதிகசேயய ்வண்டும்.
3. அரசேடாடசி கடாலத்திலிரு்நது புத்்தர் பிற்ந்த கவசேடாக 

கபௌர்ணமி நடானை விடுமுனற நடாைடாக அனுஷடித்து வ்ந-
்தடார்கள். மீண்டும் அ்ந்த நடானை அரசே விடுமுனற நடாைடாகக 
்வண்டும்.

4. ம்த ஊர்வலத்தின்்படாது இனசேககுழு வடாத்தியமினசேப்பது 
குறித்்த ்தன்னய நீககி, கபௌத்்தர்களின் கபரஹர ஊர்வலங-
களுககு இ்மளிகக்வண்டும்

5. கபௌத்்தர்களின் விவடாகப் பதிவுககடாக கபௌத்்த விவடாகப் 
பதிவடாைர்கனை நியமிகக ்வண்டும்.

6. 1856ஆம் ஆண்டின் 10 வது இலகக விகடானரகனை 
பதிவுகசேயயும் சேட்த்தில் உள்ை இன்ஞசேல்கனை நீககுவ்தற -
கடாை வழிவனககள் கசேயயப்ப்்வண்டும்.

இ்ந்த ்கடாரிகனககளுககு நியடாயமடாை பதினல அளிகக 
்வண்டிய இககடடுககுள் ்தள்ைப்பட்டார் கடாலனித்துவ கசேய -
லடாைர் ்்ர்பி துனர.

கவசாக திைத்தின் ்தாற்றம்
இ்ந்த கவசேடாக திைத்ன்த கபடாது விடுமுனறயடாககுவ்தற -

கடாை ்யடாசேனைனய அரசேசேனபயில் ஆளுநர் ்கடார்்ன் 
முன்னவத்்தடார். ஆைடால் கனர்யடார சிஙகைவர்கனைப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய ஏ.எல்.அல்விஸ அ்தறகு ஆ்தரவு 
க்தரிவிககவில்னல. கவசேடாக விடுமுனறககு ஆ்தரவடாக 
உனரயடாடிவர்களில் கபடான்ைம்பலம் இரடாமநடா்தனும் குறிப்-
பி்த்்தககவர். கபௌத்்தர்களுககடாக மடடும் இப்படி விடுமுனற 
அளித்்தது நியடாயமல்ல என்றும் இ்நதுககளுககும் விடுமுனற 
நடாகைடான்னற வழஙகடா்தது ஒரு குனற என்றும அன்னறய 
Times of ceylon (11.08.1885) பத்திரினகயில் கடடுனர 
கவளியடாகியிரு்ந்தது. இ்ந்த விவகடாரம் 15.01.1886 அன்று 
சேட்சேனபயிலும் ஒலித்்தது. அ்ந்த கடாரசேடாரமடாை விவடா்தத்தின் 

வினைவடாக ்தமிழ சிஙகை சித்தினர புத் -
்தடாண்டு திைமும் உருவடாைது. இ்நதுக-
களுககு விடுமுனற ்வண்டும் என்று 
உறுதியடாக குரல் ககடாடுத்்தவர்கள் பலர் 
அன்னறய ஆஙகில பிரதிநிதிக்ை.

28.04.1885 அன்றிலிரு்நது கவசேடாக 
கபௌர்ணமி திைம் அரசே கபடாது விடுமுனற-
யடாக ஆைது. அது உத்தி்யடாகபூர்வமடாை 
சேட்மடாக 1886 ஆம் ஆண்டு 06 ஆம் 
இலகக சேட்மடாக பிரக்ைப்படுத்்தப்பட -
்து. கவசேடாக திைத்்தன்று கபௌத்்த ககடாடி 
ஏறறப்படடு ககடாண்்டா்ப்ப்்வண்டும் 
என்றும் அ்தறகடாை ஒரு ககடாடினய உரு -
வடாககுவது என்றும் கபௌத்்த படாதுகடாப்பு 
சேனப தீர்மடானித்்தது. கபௌத்்த ககடாடினய 
உருவடாககும் குழுவில் சுமஙகல ்்தரர், 
குணடாை்ந்த ்்தரர், க்ரடாலிஸ ்ஹவவி -
்தடாரை (அநகடாரிகக ்தர்மபடால) ்படான் -
்றடாரும் உள்ை்ககம். ஒல்ககடாடடின் வழி -
கடாடடு்தலில் க்ரடாலிஸ குணவர்்தை 
என்பவரடால் கபௌத்்த ககடாடி ்தயடாரிககப் -
பட்து.

இ்ந்த சேம்பவத்தின் பின்ைர் கபௌத்்த 
மறுமலர்ச்சியின் ்பரடால் கபௌத்்த ்தரப்பு 
பலமன்்ந்தது. அவர்கள் ந்த்திய அணி -

திரள்வின் வினைவடாக கவசேடாக திைத்ன்த விடுமுனற நடாட -
கைடாக 27.03.1887 அன்று அறிவித்்தது அரசு. 1770 
இல் இரு்நது இ்ந்த கவசேடாக விடுமுனற ஆஙகி்லயர்கைடால் 
்தன் கசேயயப்பட்து. மு்தலடாவது ்த்னவயடாக தீபதுத்்தடா -
மடாறடாம  விகடானரயில் குணடாை்ந்த ்்தரர் ்தனலனமயில் 
கபௌத்்த ககடாடி உருவடாககப்படடு 1885 ஏப்ரல் 28 அன்று 
ககடாட்டாஞ்சேனை தீபதுத்்தமடாறடாமவில் மு்தல் ்த்னவ ஏற-
றப்பட்து. இ்ந்தக ககடாடி்ய 1956ஆண்டிலிரு்நது சேர்வ்்தசே 
கபௌத்்த ககடாடியடாைது. 

1956இல் இலஙனகயில் ந்்ந்த உலக கபௌத்்த மடாநடாட -
டின் ்படாது உலக கபௌத்்த ககடாடியடாக ஏகமடாை்தடாக அஙகீக-
ரிககப்பட்து.

இப்படி இரு நூறறடாண்டுகளுககும் ்மலடாக பல கபௌத்்த 
வரலடாறறு சேம்பவஙகளுககு கசேடா்ந்தமடாகவும், சேடாடசியமடாக -
வும் ககடாட்டாஞ்சேனை தீபதுத்்தடாரடாமய விைஙகுகிறது.

(க்தடா்ரும்)

ப�ௌத்த மறுமலர்ச்சியின் த்தோற்றிடம் 
ப�ோடடோஞதசேனை தீ�துத்தோரோம

க�ொழும்பின் 
கதை

என். சரவணன்
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மனி்தன் உடப் முழு உயிரி-
ைத் க்தடாகுதிககும் சூழலுககும் 
இன்்ய பிரிகக முடியடா்த 

க்தடா்ர்பு உள்ைது. பழஙகடாலத்திலி-
ரு்ந்்த சூழலு்ன் மனி்தன் ்பணி வ்ந்த 
ஆழமடாை க்தடா்ர்பு இன்று அழி்நது வரு-
கிறது.

மனி்தன் சூழலின் ஒரு கூறு மடாத்திர்ம-
யடாகும் என்பது்ன் சூழலின் உயிர்வடாழ-
விறகு மனி்தன் இன்றியனமயடா்த கடாரணி 
அல்ல. ஆைடால் மனி்தர்களின் நினலயடாை இருப்-
புககு சூழல் சேமநினல அவசியமடாகும். இது சூழல் 
நினலப்பு வடா்தம் என்று அனழககப்படுகிறது. 
இன்த உணர்்ந்த பண்ன்ய மககள், மனி்தன் 
இயறனகயடால் ஆைப்படுகிறடான் என்பன்த 
எண்ணி வடாழ்ந்தைர். ஆைடால் சேமூக பரிணடாம 
வைர்ச்சியு்ன், சூழல் மனி்த விருப்பத்திறகு ஏறப 
பயன்படுத்்தககூடிய ஒரு கசேடாத்்தடாக மடாறியது. 
இ்தன் வினைவடாக, உலகைடாவிய ரீதியில் சூழல் 
மடாசேன்வு அதிகரித்து வருகிறது.

உயிர்க்கடாைத்ன்த கசேயறனகயடாக மடாறறு -
வ்தன் மூலம் அல்லது அ்தன் மீது ஆதிககம் 
கசேலுத்துவ்தன் மூலம் சூழல் க்தடா்ர்பின் வீழச்சி, 
சூழல் மடாசேன்வு எை வனரயறுககப்படுகிறது. 
இன்னறய கடாலகட்த்தில் பல்்வறு மனி்த ந்-
வடிகனககள் கடாரணமடாக, எதிர்கடால சே்ந்ததியி -

ைர் படாதுகடாப்படாை சூழல் க்தடாகுதியில் வடாழவ-
்தறகடாை வடாயப்புகள் குனறவன்்நதுள்ைை. 
எை்வ, ஒடடு கமடாத்்த சூழல் க்தடாகுதினயப் படாது -
கடாககவும், பரடாமரிககவும், ்பணுவ்தறகுமடாை 
கபடாறுப்பு முழு மனி்த இைத்திறகும் உள்ைது.

அ்ந்த வனகயில், இலஙனகயில் சூழல் மடாறறம் 
க்தடா்ர்பில் அ்தனை ்தணிப்பவர்கைடாக, சூழல் ஆர்-
வலர்கைடாக இனைஞர்கனை  ஈடுபடுத்துவதில் 
்தைது கவைத்ன்த கசேலுத்தியுள்ை British Council, 
இ்தறகடாக Caritas Sri Lanka National Institute உ்ன் 
னக்கடார்த்துள்ைது. இ்ந்த உன்ை்தப் பணியின் 
பலனை அன்யும் வடாயப்னப Caritas Sri Lanka 
National Institute நிறுவைமடாைது Caritas Chilaw 
Janasaviya SEDEC இறகு வழஙகியுள்ைது. இலங-
னகயின் வ்்மறகுப் பகுதியில் கசேழுனமயடாை 
வரலடாறனறக ககடாண்் புத்்தைம் மடாவட்ம், ஒருபு-
றம் அழகிய க்றகனரனயயும், மடாவட்ம் முழுவ-

தும் நினற்ந்த நீர்ப்படாசேை க்தடாகுதினயயும், 
அ்தன் மூலம் ்படாசேனண அன்யும் பல்த-
ரப்பட் விவசேடாய க்தடாகுதினயயும் ககடாண்-
டுள்ைது. மடாவட்த்தின் கடாலநினலச் சேமநி-
னலனய ்பணுவ்தறகு ஆனைவிழு்ந்தடான் 
இயறனக பறனவகள் சேரணடாலயம் மறறும் 
வில்பத்து படாதுகடாககப்பட் வைப்பிர்்தசேம் 
ஆகியை முககியமடாைனவயடாகும். அது 
மடாத்திரமன்றி, மடாவட்ம் முழுவதும் பர்நது 
கடாணப்படும் பல சிறிய வைப் பகுதிகனை-
யும் அது ககடாண்டுள்ைது.

மூன்று இைஙகளின் நடான்கு ம்தஙக-
னைச் ்சேர்்ந்த கவவ்வறு சேமூகஙகளிைடால் கல்ந-
துள்ை சேமூக அனமப்னப இஙகு கடாணமுடியும். 
இ்தன் கடாரணமடாக இலஙனகயில் மிகவும் பிரபல-
மடாை பல சேமய மறறும் கலடாசேடார னமயஙகனை 
புத்்தைம் மடாவட்த்தில் கடாணலடாம். மடாவட்த்தின் 

்க்நதிர நினலயமடாக கரு்தககூடிய சிலடாபம் நகர-
மடாைது, முன்ைடாளில் 'முதுபுரய' எை அனழககப்-
பட்து. இவவடாறடாை விழுமியஙகள் நினற்ந்த புத்-
்தைம் மடாவட்ம் மனி்த கசேயறபடாடுகள் கடாரணமடாக 
வீழச்சியன்்நது வருவன்தக கடாண முடி்நதுள்ைது. 
அ்தறகுத் தீர்வு கடாணும் வனகயில் இனைஞர்கனை 
வலுவூடடுவ்தறகடாக, British Council மறறும் Caritas 
Sri Lanka - SEDEC நிறுவைமும் இனண்நதுள்ைது.

Caritas Sri Lanka நிறுவைம் மறறும் British 
Council ஆகியவறறின் வழிகடாட்லின் கீழ, 
இனைஞர் நிகழச்சித் திட்மடாைது சிலடாபத்ன்த 
அண்டிய பிர்்தசேஙகனை ்்தர்்நக்தடுத்து அஙகு 
கடாணப்படும் சூழலுககு எதிர்ப்படாை நினலனம-
கனை அன்யடாைம் கண்டு, கபடாருத்்தமடாை தீர்-
வுகனை கண்்றி்நது, உரிய வி்யஙகள் மறறும் 
அறிவின் மூலம் இனைஞர்கனை வலுவூடடும் 
வனகயில் இ்நநிறுவைஙகைடால் ‘British Council 
Active Citizens’ பயிறசித் திட்ஙகள் முன்கை-

டுககப்பட்து. ஆறு நடாடகளில், ஐ்நது வைவடாைர்-
களின் வழிகடாட்லின் கீழ க்தரிவு கசேயயப்பட் 
அறுபது இனைஞர், யுவதிகள் குழுவிைருககு, 
இரண்டு கட்ஙகைடாக இப்பயிறசிகள் முன்கைடுக-
கப்பட்து. இஙகு, க்தரிவு கசேயயப்பட் பிர்்தசேத்-
தில் சூழல் பிரச்சினைகள் மககளின் வடாழகனகனய 
எவவடாறு படாதிககிறது எை கண்கடாணிககப்படடு, 
அப்பிர்்தசேத்திறகு ஏறற நினல்பறடாை வைர்ச்சித் 
திட்த்திறகடாை முன்கமடாழிவுகனை உருவடாககுவது 
மறறும் சேமூகத்தின் பல்்வறு மட்ஙகளில் உள்ை 
மககள் மறறும் அதிகடாரிகளின் ஆ்தரனவ எவவடாறு 
கபறுவது என்பது பறறியும், திட்த்ன்த கசேயல்ப-
டுத்துவ்தறகு ்்தனவயடாை நிதி ந்வடிகனககனை 
முனறனமப்படுத்துவது எவவடாறு என்பது க்தடா்ர்பி-
லும் இனைஞர்கள் ஆரடாய்ந்தைர். 

சூழலை பாதுகாபபதில் 
பஙகளித்த சிைாபம் மககள்

்தடாயலடா்நது இைவரசேர் பிரிஸ்ங 
இைவரசேரடாகவும் துறவியடாகவும்

குணடாை்ந்த ்்தரர்

தீபதுத்்தடாரடாம
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ஈத் என்ால் விழா அல்்லது மீண்டும் மீண்டும் 
வரும் ேகிழ்ச்சி எனறு ப�ாருளாகும். அந்த 
வமையில் ப�ருநாள் ப்தாழுமை முஸ்லிம்-

ைள் அமைவருக்கும்  மிை முக்கியோை்தாை உள்ளது.  இது 
அன்ாடத் ப்தாழுமையின சி்ப்புக்ைமளயும் ஜூம்ஆத் 
ப்தாழுமையின �்லனைமளயும் பைாண்டுள்ளம்தாடு முஸ் -
லிம்ைள் ேத்தியில் பிமைப்புைமள வலுப்�டுத்தும் ்தன-
மேமயயும் ஏற்�டுத்்தக்கூடிய்தாகும்.

இஸ்்லாத்தில் இரண்டு ப�ருநாடைள் உள்ளை. அவற் -
றில் ஒனறு ஈதுல் பித்ர் என்மழக்ைப்�டும் மநானபுப் 
ப�ருநாளாகும். இது ரேழான ோ்தத்தின மநானபு 
ைடமேமய நிம்மவற்றியம்தத் ப்தாடர்நது ஆரம்�ோ-
கும் இஸ்்லாமிய வருடக் ைணிப்பின �த்்தாவது ோ்தோை 
ஷவவால் ோ்தத்தின மு்தல் நாள் பைாண்டாடப்�டக்கூடி -
ய்தாகும்.  

ரேழான ோ்தத்தில் ்தான அல் குர்ஆன அருளப்�டடது. 
அம்த ோ்தத்தில் ்தான மநானபு ைடமேயும் நிம்மவற்்ப்-
�டுகி்து.  

இரண்டாவது ப�ருநாள் 'ஈதுல் அழ்்ா' (தியாைத் 
திருநாள்) எைப்�டும் ்ஜஜஜுப் ப�ருநாளாகும். இப்ப�-
ருநாள் இஸ்்லாமிய வருடக் ைணிப்பின இறுதி ோ்தோை 
'துல்்ஜ' �த்்தாம் நாளில் பைாண்டாடப்�டக்கூடிய-
்தாகும். அ்தாவது வருடாவருடம் ்ஜ ைடமே (ேக்ைா 
யாத்திமர) நிம்மவற்்ப்�டுவம்தத் ப்தாடர்நது இப்ப�-
ருநாள் உ்லபைங்கிலும் முஸ்லிம்ைளால் பைாண்டாடப்� -
டும்.  

இஸ்்லாமியப் ப�ருநாடைள் ஒவபவானறும் ்தனித் -
்தனமே வாயந்தமவ. அமவ எ்தற்கும் ஈடாை ப�ரு -
நாடைள் அல்்ல.  மிை உயரிய ஆனமீை ஒழுக்ை பநறிை -
மளாடு, குடும்�, சமூை ஒற்றுமேமய பவளிப்�டுத்தி 
நிற்கும் ்தனிப்�ண்புைள் �்லவற்ம் பைாண்டுள்ள ப�ரு -
நாடைளாகும்.  ஒவபவாரு முஸ்லிமும் இம்வனின 
ைடடமளப்�டி ்தம் ைடமேமய நிம்மவற்றியம்தத் 
ப்தாடர்நது பைாண்டாடுவது ்தான ஈத் ப�ருநாடைள். 
அந்த வமையில் ரேழான ோ்தம் முழுவதும் மநானபு 
மநாற்று இம்வைக்ைங்ைளில் ஈடு�டடு அ்தமை பவற் -
றிைரோை நிம்மவற்றியமேக்ைாை மநானபு ப�ருநாள் 
பைாண்டாடப்�டுகின்து. 

்தேது ஆனமீைக் ைடமேைமள நிம்மவற்றுவ்தற்கு 
இம்வன உ்தவிய்தற்ைாை அவனுக்கு நனறிகூறும் 
வமையில், முஸ்லிம்ைள் அமைவரும், சமைா்தரத்துவ 
உைர்மவாடும், ேை ேகிழ்ச்சிமயாடும் பைாண்டாடும் 
நாளாைமவ ப�ருநாள் விளங்குகி்து. இவவாறு நனறி 
பசலுத்துவது பவறும் ம�ச்மசாடு முடிநது விடுவ -
தில்ம்ல. அ்தற்ைப்�ாலும் அது சமூை ேற்றும் ேனி்தாபி -

ோை உைர்வுைமள பவளிப்�டுத்தி நிற்கி்து.  ரேழான 
ோ்தத்தின மநானபிமை பவற்றிைரோை நிம்வு பசய -
்தம்தத் ப்தாடர்நது ஏமழ எளியவர்ைளுக்கு மநானபுப் 
ப�ருநாளில் ்தாை்தர்ேங்ைள் பசயவ்தன மூ்லோை 
(இம்வனுக்குத்) ்தங்ைளது நனறிமய இம்விசுவாசிை -
ளாை முஸ்லிம்ைள் பவளிப்�டுத்துகின்ைர். 

அம்தம�ானறு (்ஜ ப�ருநாள்) 'ஈதுல் அழ்்ா' 
அனறு ்ஜ ைடமேமய நிம்மவற்றிய முஸ்லிம்ை -
ளும் ஏமைய முஸ்லிம்ைளும் புசிப்�்தற்குத் ்தகுந்த 
பிராணிைமள அறுத்து எளியவர்ைளுக்கு �ங்கீடு பசயது 
(குர்�ான) ்தங்ைளுமடய நனறிமய பவளிப்�டுத்துகின -
்ார்ைள். ்தாை்தர்ேங்ைமளயும், குர்�ானி ப�ாருடைமள -
யும் வழங்குவது ப�ருநாடைளின மிை முக்கியோை 
அம்சங்ைளாகும். இவவாறு நனறி பசலுத்துவது ஆனமீை 
உைர்மவயும், ேனி்தாபிோை உைர்மவயும் ஒருங்கி -
மைக்கும் ஒரு உனை்த பசய்லாை அமேநதிருக்கின -
்ை. இவவா்ாை உயரிய ்தனித்துவ ோண்பிமை இஸ் -
்லாமிய ப�ருநாடைள் பைாண்டுள்ளை. 

அம்தமநரம் ஒவபவாரு ப�ருநாளும் இம்வமை 

நிமைவு கூறும் புனி்தத் திருநாடைளாை உள்ளை. இஸ் -
்லாத்தில் ப�ருநாடைள் மிகுந்த ேகிழ்ச்சிக்குரிய நாடைள் 
என்ாலும் இம்வமைத் ப்தாழு்த�டிமய அந்த 
நாடைமள முஸ்லிம்ைள் ஆரம்பிக்கின்ைர். இம்வன 
்தங்ைளுக்கு அருளிய ந்லனைமளயும் �்லனைமளயும் 
நிமைவு கூறும் வமையில் அவமைத் ப்தாழுது அவன 
திருநாேத்ம்தப் ம�ாற்றிப் புைழ்கி்ார்ைள். அம்தாடு 
இ்நது ம�ாைவர்ைளின ஆத்ே ந்லனுக்ைாைவும் இம் -
வனிடம் இம்ஞ்சுகி்ார்ைள். வறியவர்ைளுக்கு உ்தவி 
பசயகி்ார்ைள். துன�ங்ைளில் உழல்�வர்ைளுக்கு 
ைருமை ைாடடுகி்ார்ைள். மநாயுற்்வர்ைமள பசனறு 
�ார்த்து அவர்ைளுக்கு ஆறு்தல் கூறுகின்ார்ைள். ்தங் -
ைமளப் பிரிநது பவளியூர்ைளுக்குச் பசனறுள்ள நண் -
�ர்ைளுக்கும், உ்விைர்ைளுக்கும் வாழ்த்துக்ைள் கூறி 
அவர்ைமளயும் எண்ணிப் �ார்க்கின்ார்ைள். இப்�டி 
எல்ம்லாமரயும் எண்ணிப் �ார்க்கின் ஒரு நாளாைவும் 
ஈத் ப�ருநாள் விளங்குகின்து. 

மேலும் ஒவபவாரு ஈத் ப�ருநாளும் ஒரு பவற்றித் 
திருநாளாகும். நம்பிக்மைமயாடும், விசுவாசத்ம்தாடும் 
்தம் ைடமேைமள நிம்மவற்றி வந்த ஒவபவாருவரும் 
பவற்றியாளராவார். அவர்ைள் ்தேது ஆமசைளின மீது 
�்லோை ைடடுப்�ாடு பைாண்டவர்ைளாைவும், சுயைட -
டுப்�ாடு உமடயவர்ைளாைவும், அ்தமை அடிப்�மட -
யாைக் பைாண்ட வாழ்க்மைமய விரும்பு�வர்ைளாைவும் 
இருக்கின்ைர் என�ம்த பேயப்பித்துக் ைாடடுகின -
்ைர். ஒருவர் இத்்தமைய �ண்புைமள ப�ற்றுவிட -
டால், அவர் ஒரு ோப�ரும் பவற்றிமய அமடநது 
விடடார் என�து ்தான அர்த்்தோகும். ஏபைனில் ்தன -
மைத்்தாமை ைடடுப்�த்திக் பைாள்ளவும் ்தனனுமடய 
ஆமசைமள பநறிப்�டுத்திக் பைாள்ளவும் அறிநது 
பைாண்ட ஒருவர் �ாவம், ்தவறு, அச்சம், �்லவீைம், 
மைவ்லம், ப�ா்ாமே, ம�ராமச, ஏளைம் இனனும் 
இமவ ம�ான்வற்றிலிருநது விடு�டடவராைமவ 
விளங்குவார். இந்த விடு்தம்லயின அமடயாளமே 'ஈத்' 
ப�ருநாளாகும். இப்ப�ருநாமள  வரமவற்கும்ம�ாது 
அவர் உண்மேயிம்லமய ்தைது பவற்றிக்கு விழா எடுக் -
கின்ார் எனம் ப�ாருளாகும். ஆைமவ ஈத் எனும் 
ப�ருநாள் ஒரு பவற்றித் திருநாமள அனறி மவறில்ம்ல. 

ஒவபவாரு ஈத் ப�ருநாளும் நனமேைளின அறுவமட 
நாளாைவும் உள்ளை. இம்�ணியில் ஈடு�டடிருந்த 
நல்்லடியார்ைள், நம்பிக்மையாளர் அமைவரும் ்தங்ை -
ளது நற்பசயல்ைளுக்ைாை �்லனைமள அந்தப் ப�ருநா -
ளனறு அறுவமட பசயது பைாள்கின்ைர். இம்வன 
்தைது ைருமைமயயும் �ாக்கியங்ைமளயும் அவர்ை -
ளுக்கு வாரி வழங்குகின்ான. 

சமைா்தரத்துவம், அனபு, �ரிவு, �ாசம் இவற்ம் 

முஸ்லிம்ைள் ஏமைமயாருடன �ரிோறிக் பைாள்கி்ார் -
ைள். ஒவபவாரு ப�ருநாளிலும் எல்்லா முஸ்லிம்ை -
ளுமே நனமேமய அமடகி்ார்ைள். ்தனமைப் ம�ான் 
நம்பிக்மையாளர்ைளின ந்லனில் அக்ைம் பைாள்ளும் 
நம்பிக்மையாளர்ைளுக்கு அனறு இம்வன ்தன அருட -
பைாமடைமள அள்ளித் ்தருகின்ான. வறியவர்ைளுக்கு 
அனம்ய திைம் சை நம்பிக்மையாளர்ைளின அன�ளிப் -
புைளும், அனபும் கிமடக்கின்ை. ஆைமவ ஒவபவாரு 
ப�ாருநாளும் இம்வனின ைருமை, அனபு ஏமைய 
முஸ்லிம்ைளின அன�ளிப்பு, �ாசம், �ரிவு இவற்றின 
அறுவமட நாளாை விளங்குகின்ை. 

மேலும் ஒவபவாரு ஈத் ப�ருநாளும் �ாவேனனிப் -
புப் ப�றும் நாளாைவும் திைழுகின்ை. முஸ்லிம் -
ைள் அமைவரும் ப�ருநாள் ப்தாழுமைக்கு ஒன்ாை 
கூடும்ம�ாது, இம்வனிடம் ேனனிப்புக் மைாருகின -
்ார்ைள். ்தங்ைளது நம்பிக்மை மேலும் உறுதிப�் 
இம்ஞ்சுகின்ார்ைள்.  தூயமேயாை உள்ளத்ம்தாடு 
்தனனிடம் மைாருகின்வர்ைளுக்கு ேனனிப்பு அருளுவ -
்தாை இம்வன உறுதி கூறுகின்ான. ப�ருநாள் ப்தாழு -
மைைாை ஒனறு கூடுகின் அந்த புனி்தக் கூடடத்தில், 
இனபைாரு நம்பிக்மையாளருக்கு எதிராை எண்ைங் -
ைமள பைாள்வ்தற்கு ஒரு முஸ்லிம் பவடைப்�டமவ 
பசயவான. சமைா்தரத்துவமும் ஆனமீைமும் ஒருங்கி -
மைநது விளங்கும் இந்தக் கூடடத்தில் ேகிழ்ச்சியும் 
நல்ப்லண்ைமுமே எல்ம்லார் உள்ளத்திலும் இருக்கும். 
தீய எண்ைங்ைள் எதுவும் அவர்ைளின உள்ளங்ைளில் 
இருக்ைாது. அப்�டி ஏம்தனும் தீய எண்ைங்ைள் ஒரு -
வரிடம் ்தம்லதூக்குமேயாைால், அ்தமை அவர் அைற் -
றிடுவார். ்தனனுமடய இ்தயத்ம்தயும் ஆனோமவயும் 
தூயமேப்�டுத்துவ்தற்ைாை ப�ருநாளின புனி்தோை 
சூழ்நிம்லயில் அவர் ேற்்வர்ைளுடன ை்லநது �ழகு -
வார். இந்த நல்்ல நாளில் ்தைக்கு தீங்கிமழத்்தவர்ைமள 
அவர் ேனனித்துவீடுவார்.  

ஏபைனில் அவர் இமழத்்த ்தவறுைளுக்ைாை அவரும் 
இம்வனிடம் ேனனிப்புக் மைாரும் நாளாை அது 
உள்ளது. இம்வனின ேனனிப்ம�ப் ப�றுவ்தற்ைாை 
்தனைால் முடிந்தம்தபயல்்லாம் அவர் பசயகி்ார். 
இம்யச்சம் மிகுநதிருக்கும் இந்தக் கூடடத்தின புனி்த -
ோை நிம்ல, அவர் ேற்்வர்ைமள ேனனித்்தால் அவமர 
இம்வன ேனனிப்�ான என் ்தத்துவத்ம்த அவருக்கு 
புைடடுகின்து. அவர் ேனனிக்கும்ம�ாது இம்யருள் 
அவருக்கு கிமடக்கின்து. இப்�டி ஒவமவாரு ப�ரு -
நாளும் �ாவேனனிப்பு ப�றும் நாளாகி்து.

அத்ம்தாடு ஒவமவாரு ப�ருநாளும் ஓர் அமேதி 
நாளாைவும் உள்ளை. இம்வனின வழிைாடடு்தல் -
ைள் �டி வாழ்வ்தன மூ்லம் ஒரு முஸ்லிம் ்தன இ்த -
யத்திம்ல அமேதிமய நிம்லநாடடுகின்ார். இ்தன 
ஊடாை இம்வனுடன ஒர் அழிக்ை முடியா்த அமேதி 
உடன�டிக்மைமய அவர் பசயது பைாள்கி்ார். இ்தன 
விமளவாை அவர் ்தனமை சுற்றியுள்ள உ்லைத்ம்தாடும் 
அமேதிமயாடு வாழ்கி்ார். ஒருவர் ஈத் எைப்�டும் 
ப�ருநாமள ேை ேகிழ்ச்சிமயாடு பைாண்டாடுகி்ார் 
என்ால் அவர் இம்வனுடன பசயது பைாள்ளும் 
அமேதி உடன�டிக்மைமய நிம்மவற்றுகின்ார் 
எனறு்தான ப�ாருளாகும்.  ஆைமவ ஈத் எைப்�டும் 
ப�ருநாள் ஓர் அமேதித் திருநாளகும்.

இதுமவ ப�ருநாடைளின ப�ாருளாகும். அந்த 
வமையில் மநானபு ப�ருநாள் ஒரு அமேதி நாள். நனறி 
பசலுத்தும் நாள். ேனனிப்பு நாள். பவற்றியின விழா 
நாள். நனமேமய அறுவமட பசயயும் நாள். சா்தமை -
ைள் நிம்வமடந்த நிம்வு நாள். நல்ம்லார்ைமளயும், 
நண்�ர்ைமளயும் நிமைவுகூறும் நாள். இவற்றிற்பைல் -
்லாம் மே்லாை அது இஸ்்லாத்தின நாள். இம்வனின 
நாள் என்ால் அது மிமையாைாது. 

 ஈத் மு�ாரக்

<Jy; gpj;u; பெருநாள் மலர்

இ ம்  அருமளயும் �ாவ விமோ-
சைத்ம்தயும் அமடய ரேழான 
எனும் விமஷட ேைத்துவோை 

ோ்தத்ம்த  வழியனுப்பி மவத்து ைவம்லயில் 
ஆழ்ந்த இம் விசுவாசிைளுக்கு ஆறு்த்லா-
ைவும்  ேகிழ்ச்சியாைவும் இம்வன வழங்-
கிய ோண்பு மிக்ை திைமே புனி்த மநானபுப்  
ப�ருநாள் திைோகும்.

புனி்த ரேழான ோ்தத்தில் �ைல்  முழுவ-
தும் மநானபு மநாற்று, இரபவல்்லாம் வைக்ை 
வழி�ாடுைளில் ஈடு�டடு வந்த  முஸ்லிம்ைள் 
ஷவவால் ோ்த ்தம்லப்பிம் ப்தன�டடவு-
டன ஈதுல் பித்ர் எனும் ஈமைத்  திருநாமள குதூ-
ை்லோை பைாண்டாடுகின்ைர். ரேழானில் 
நனமேைமளக்  பைாள்மளயிடட உள்ளங்ைள் 
ஷவவால் ோ்த ்தம்லப் பிம்யுடன ரேழா-
னுக்கு விமட  பைாடுத்து விடடு மநானபுப் 
ப�ருநாள் குதூை்லத்தில் திமளக்கின்ை. 

ப�ருநாள்  திைம் என�து சிறிமயார், 
ப�ரிமயார், ஏமழ, �ைக்ைாரன, முதியவர் 
என் எவவி்த  �ாகு�ாடும் இனறி ேகிழ்ச்-
சியுடன ைழிக்ைக் கூடிய திைோகும். இப்-
ப�ருநாள்  திைத்தில் மநானபு மநாற்�ம்த 
்ராோக்கியுள்ள இஸ்்லாம் அல்்லாஹ்வின  
உவப்புக்குரிய வழிைளில் ப�ருநாமளக் 
பைாண்டாட வழிைாடடியுள்ளது. 

ப�ருநாள்  திைம் அல்்லாஹ்மவ ஞா�-
ைமூடடக் கூடிய, அவமைப் புைழக் கூடிய 
திைோை இருக்ை  மவண்டுமே ்தவிர நற்பச-
யல்ைளுக்கு மூடமட ைடடும் திைோை அமே-
ய்லாைாது. ஈதுல்  பித்ர் ப�ருநாளில் அதிைோ-
ைளவு நனமேைமள பசயய நாம் முனவர 
மவண்டும். நாம்  ேடடும் ப�ருநாமளக் 
பைாண்டாட அயல் வீடடார் ப�ருநாமளக் 
பைாண்டாட வசதியற்்வைாை  இருப்�ாமரயா-
ைால் நாம் பைாண்டாடும் ப�ருநாளில் எனை 
்தாற்�ரியம் உண்டு என�ம்த  நாம் ஒவபவாரு-
வரும் உைர மவண்டும்.

மநானபுப்  ப�ருநாளுக்கு ஒவபவாரு 
முஸ்லிமும் ்தயாராகும் ம�ாது பித்ரா 
(்தர்ேம்)  பைாடுப்�ம்தக் பைாண்மட ்தயாராை 
மவண்டும் எனறு நபி (ஸல்) அவர்ைள்  குறிப்-
பிடடுள்ளார்ைள். மநானபுப் ப�ருநாள் ்தர்ேம் 

மநானபின ம�ாது ஏற்�டட  ்தவறுைளுக்-
குப் �ரிைாரோைவும் ஏமழ, எளியவர்ைள் 
ப�ருநாள் திைத்தில் �சி,  �டடினிமயாடு 
இருக்ைக் கூடாது என் மநாக்ைங்ைளின அடிப்-
�மடயிலும்  ைடமேயாக்ைப்�டடுள்ளது.

முஸ்லிம்ைளின ப�ருநாள் திைம் ்தனித்-
துவோை்தாைவும் முனோதிரியாை்தாைவும் 
அமேய மவண்டுபேனறு இஸ்்லாம் எதிர்-
�ார்க்கின்து. முஸ்லிம்ைள்  இந்த நாடடில் 
்தனியாை வாழ்�வர்ைள் அல்்லர். நாம் ப�ரும்-
�ானமே சமூைங்ைளுடன  இரண்ட்க் 
ை்லநம்த வாழ்கிம்ாம். எைமவ அவர்ைளின 
உைர்வுைமள ேதிக்ை மவண்டும்.  அவர்ைள் 
ஆமவசப்�டுகின், ஆத்திரப்�டுகின் சூழ்நி-
ம்லைமள நாம் உருவாக்ைக்  கூடாது.

இஸ்்லாம் இம்மே, ேறுமே �யனைமள 
அமடநதுபைாள்ளக் கூடிய வமையில் ப�ருநா-
மளக் பைாண்டாட வழிைாடடியுள்ளது. 

வறிய  ேக்ைளின துயர் துமடக்கும் பித்ரா 
என் ைடமேயுடன ப�ருநாள் ப்தாடங்குவ-
்தன  ைாரைோைமவ பித்ர் என் வார்த்ம்தயு-
டன மசர்நது ஈதுல் பித்ர் எனறு  இப்ப�ருநாள் 
அமழக்ைப்�டுகின்து. ப�ருநாள் திைத்தில் 
இரவு, �ைல் இரண்டு  மவமளைளுக்கு ்தைக்-
கும் ்தைது �ராேரிப்பிலுள்ள குடும்� அங்-

ைத்்தவர்ைள்  அமைவருக்கும் ம�ாதுோை 
அத்தியாவசிய வாழ்க்மை வசதிைமளயுமடய 

ஒவபவாரு  முஸ்லிமும் இத்்தமைய வசதி-
ைள் அற்் அல்்லது வசதிைள் கும்ந்த ஏமழ-
ைளுக்கு  ைடடாயோைக் பைாடுப்�்தற்குரிய 
நனபைாமடமய ஸைாதுல் பித்ர் எைப்�டும். 

ப�ருநாள்  திைத்்தனறு சை்ல முஸ்லிம்ை-
ளும் சநம்தாஷோை உண்டு ேகிழ மவண்டும், 
எவரும்  �சியுடன இருக்ைக் கூடாது என் 
சமு்தாய மநாக்கு மு்த்லாவ்தாைவும், பித்ராமவ  
வழங்கும் ஒவபவாருவரும் ரேழான ோ்தத்-
தில் விடட பிமழைளுக்குப் �ரிைாரோைவும்  
ஸைாதுல் பித்ர் இருப்�்தைால் மநான�ாளிைள் 
�ரிசுத்்தவானைளாை ோறுவ்தைால்  ்தனியார்-
ைள் நனமே ப�றுவது இரண்டாவது மநாக்-
ைோைவும் திைழ்கின்து.ஒவபவாரு  முஸ்லி-
மின பசயல்ைள் ேற்் சமைா்தர முஸ்லிம்ைளின 
சுைதுக்ைங்ைளில்  �ங்கு�ற்்க் கூடிய வி்தத்தில் 
அமேநதிருக்ை மவண்டும். இந்த உண்மேமய 
ஸைாதுல்  பித்ர் அமேப்பு மும்யிலும் ைாைக்-

கூடிய்தாை உள்ளது.  ப�ருநாள்  திைத்தில் 
நாங்ைள் எல்ம்லாரும் அதிைாம்லயில் குளித்து, 

புத்்தாமடைள் அணிநது,  நறுேைம் பூசி, 
அறுசுமவ உைவுைமள உண்டு ேகிழ்கின-
ம்ாம் அல்்லவா? இம்த ம�ானறு  அனம்ய 
திைத்தில் நாம் பின�ற்றி நடக்ை மவண்டிய 
நபி வழியில் வந்த  பசயற்�ாடுைளும் உண்டு. 

இ்லங்மையில் சிறு�ானமேயாை  வாழும் 
முஸ்லிம்ைளாகிய நாம் எேது ப�ருநாளின 
சி்ப்புக்ைமள ோற்று ே்த  இைங்ைளுடன 
�கிர்நதுபைாள்வதில் எந்தத் ்தவறுமில்ம்ல. 
அவவாறு நாம்  முனோதிரியாை நடநது 
பைாள்ளும் ம�ாது்தான இந்த நாடடில் இை 
நல்லு்மவக்  ைடடிபயழுப்� முடியும். ஒரு-
வருக்கு இருக்கும் உரிமேைளும் ே்த, ை்லாசார  
பைாள்மைச் சு்தநதிரங்ைளும் ப்தாழில் நடவ-
டிக்மைைளும் இனனுபோருவருக்கு  இமடஞ்-
ச்லாை இருக்ை முடியாது என�து ஜைநாயை 
்தத்துவங்ைளில் ஒன்ாகும்.  அண்மேக்ைா்ல-
ோை நாம் ைடடிக்ைாத்து வந்த இை நல்லு்வுச் 
பசயற்�ாடுைள் �ல்மவறு  சிக்ைல்ைமள. இை 
விமரா்தங்ைமள அரசியல் ேடடத்தில் ஏற்�-
டுத்தி வருவ்தால்  இப்ப�ருநாள் திைங்ைளில் 
மிை அவ்தாைத்ம்தாடும் ப�ாறுப்புைர்மவா-
டும் குமரா்தம்,  விமரா்தம் ஏற்�டா்த வமையில் 
புரிநதுைர்மவயும் சை வாழ்மவயும் இப்ப�ரு-
நாள்  ஏற்�டுத்்த அல்்லாஹ் அருள் புரிவாைாை.
மேலும் இ்லங்மையில் வாழும்  சிறு�ானமே 
முஸ்லிம்ைளாகிய நாம் ப�ரும்�ானமேயிை-
ருடனும் ஏமைய சிறு�ானமே  சமூைங்ைளு-
டனும் பிரச்சிமைைளிலிருநது நீங்கி சோ்தா-
ைமும் சைவாழ்வும்  இைங்ைளுக்கிமடமய 
சகிப்புத் ்தனமேயும் புரிநதுைர்வும் ஏற்�ட-
வும் அல்்லாஹ்  அருள் புரிவாைாை.மேலும் 
எேது நாடடில் ஏற்�டடிருக்கும் ப�ாருளா்தார 
பிரச்சிமை நீங்ைவும் அல்்லாஹ் கிரும� பசய-
வாைாை. ஆமீன.

புனித ந�ோன்பு 
பெரு�ோளை
ப�ோண்ோடுந�ோம்

ந�ோன்பு 
பெரு�ோளின் 
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எம்.எப்.எம். இக்பால் 
(ஜே.பி) யாழ்ப்ாணம்

ம�ௌலவி  
எம்.யூ.எம். வபாலிஹ் 
 (அல் அஸ்ஹரி, ்ாரி) 

மெலிக�
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இலஙமகையின் அரசியல் நெருக்கைடிக்கு 
தீர்வு கைாணாேல் ந�ாருளாதார நெருக்-
கைடிக்கு தீர்வுகைாண முடியாது என்்ற 

யதார்்தத்தமத சம�நதப�ட்ட தரபபினர் சரி -
வரப புரிநது நகைாண்டதாகை்த நதரியவில்மல.   
அரசியல் உறுதிப�ாடு ஏற்�்டாேல் ந�ாரு -
ளாதார நெருக்கைடிமயக் மகையாளவது கைடின-
ோனது.

ந�ாருளாதார நெருக்கைடி நிமலமய அர -
சியல் நெருக்கைடியிமன்த மதாற்றுவி்தத 
கைாரண்ததால் இபம�ாமதக்கு ந�ாருளா -
தார நெருக்கைடிக்கு தற்கைாலிகைோகைமவணும 
ஒரு தீர்மவக் நகைாடு்ததுவிட்டால் அரசியல் 
நெருக்கைடி தானாகைமவ தணிநதுவிடும என 
கைணக்குபம�ாடடுக் கைாயெகைர்்ததப�டுவதா-
கை்த நதரிகி்றது.   

ஆனால் கைள யதார்்ததஙகைள முற்றிலும 
ோ்றாகை இருக்கின்்றன. அரச எதிர்பபு 
ம�ாராட்டஙகைளில் ஈடு�டடு வரு�வர்கை -
ளுக்கைான ஆதரவு ொளாநதம ந�ருகிவருகி -
்றது. தனியார்தும்ற நதாழிற்சஙகைஙகைள ேட -
டுேன்றி அரசதும்ற நதாழிற்சஙகைஙகைளும 
இதில் இமணநது நகைாணடுளளன.   

சமூகை்ததின் வீ.ஐ.பிகைள நதா்டக்கைம 

சாதாரண ந�ாதுேக்கைள வமரயிலான 
�ல்மவறு தரபபினரி்டமிருநதும ம�ாராட்ட்த -
திற்கு ஆதரவு ந�ருகிவருகி்றது. அரசாஙகை்த-
திற்கு எதிரான ஒரு சிறிய குழுவினர் எதிர்ப-
புப ம�ாராட்ட்ததில் ஈடு�டடு வருகின்்றனர் 
என்று தடடிக்கைழி்ததுவி்ட முடியாத ஒரு கைட -
்ட்தமதக் கை்டநது விட்டதாகைமவ நதரிகி்றது.   

சர்வகைடசி அரசாஙகைோ அல்லது கூட்ட-
ரசாஙகைோ என்்ற அக்கைபம�ார் ஒரு பு்றம. 
113 ம�மராடு வாருஙகைள என்று ஜனாதி�தி 
நசால்கி்றார். எநத அரசாஙகைம அமேக்கைப-
�ட்டாலும தனக்குக் கீமழமய அமேக்கைப-
�்டமவணடும என்கி்றார் பிரதேர். எநத அர -
சாஙகை்ததிலும �ஙகைளிக்கைப ம�ாவதில்மல 
என்கி்றார் எதிர்க்கைடசி்த தமலவர். ராஜ�க்ச 
முழுக்குடும�மே �தவிவிலகை மவணடும. 
இபம�ாதிருக்கும 225 ம�ருமே பிரமயாசன-
மில்மல என்கி்றது ம�ாராடுநதரபபு. இதிமல 
எதிலும ஒரு முன்மனற்்றமுமின்றி ொடகைள 
ெகைர்நது நகைாணடிருக்கின்்றன.   

ொடடின் ொணய ோற்று வீதம மஜாராகை 
மேமல நசன்று ஒரு ந்டாலருக்கு 359 ரூ�ா 
என்்ற உ்ததிமயாகைபூர்வ ேட்ட்தமத எடடி -
யுளளது. நவளிசசநமதயிமல 400 ரூ�ா ேட -
்ட்தமத எடடுவதாகை்த நதரிகி்றது. கைாணுந-
தூர்ததிற்கு ந்டாலமரக் கைாவிக்நகைாணடு 
இலஙமகைக்கு எவரும வருவமதக் கைாமணாம.   

IMF இ்டம நசன்்றால் பிரசசிமன தீரும என் -
்றார்கைமள இஙகுளளவர்கைள.  அஙகு ம�ாய 
ம�சசுவார்்தமதகைளில் ஈடு�டடுவிடடு வநத 
பின்னரும பிரசசிமன தீர்வதற்கைான எநதவித 
அறிகுறிமயயும கைாமணாமே என்று �லர் 
முணுமுணுக்கின்்றனர்.   

ந�ற்ம்றாலியப ந�ாருள விமலகைள 
�ல த்டமவகைள அதிகைரிக்கைப�ட்டன. 
மகைாதுமே, சீனி, �ருபபு உளளிட்ட 
உணவுப ந�ாருடகைளின் விமலகைள சடுதி -
யாகை அதிகைரி்ததன. எரிவாயு விமலகைள அண -
மேயில் சுோர் இருே்டஙகைாகை அதிகைரி்ததன.   

சில தினஙகைளுக்கு முன்னர் மின்சார்த -
தின் விமலயும அதிகைரிக்கைப�்டவுளளதாகை 
நசயதி நவளியானது. முக்கிய ேருநது 
வமகைகைளின் விமலகைளும 40 வீத்ததினால் 
அதிகைரிக்கைப�டடுளளன. 

இனி எஞ்சியிருக்கும நீர்க்கைட்டணமும 
நிசசயோகை அதிகைரிக்கைப�டும. சுருக்கைோ -
கைச நசான்னால் ஒரு தனிேனிதனும்டய 
ொளாநத வாழ்வுக்கு எமவநயல்லாம 
மதமவப�டுமோ அமவ அ்ததமனயும 
விமல அதிகைரிபம�க் கைணடுளளன. அதிகை -
ரிக்கைாத ஒன்ம்ற ஒன்று என்்றால் அது ேக்கை -
ளின் வருோனம ோ்ததிரமே.   

விளிமபு நிமலயில் உளள கும்றநத 
வருோனம ந�று�வர்கைளின் உயிர்வாழ்க் -
மகைக்கு அசசுறு்ததல் ஏற்�டடுளளது. 
1970ஆம தசாபத்ததின் முற்�குதியில் ொடு 

மோசோன ஒரு ந�ாருளாதார நெருக் -
கைடி நிமலமயச சநதி்ததம�ாது ொடடில் 
அபம�ாது அமுலில் இருநத உணவு 
ேற்றும அ்ததியாவசியப ந�ாருள �ஙகீட -
டு்த திட்ட்ததின் கைாரணோகைமவ ேக்கைள 
�ாதுகைாக்கைப�ட்டனர்.   

இன்ம்றய சுழ்நிமலயில் அவவா்றான 
கைா்ததிரோன ஒரு சமூகைப �ாதுகைாபபு 
வமலபபின்னல் ொடடில் இல்மல. 
தற்ம�ாது உலகை வஙகியின் அவசர உத -

வியின் கீழ் 300 மில்லியன் அநேரிக்கை 
ந்டாலர்கைமள ந�ற்று �ாதிக்கைப�டடுளள 
வறிய குடும�ஙகைளின் மதமவகைளுக்கு 
உதவும திட்டம முன்நனடுக்கைப�டுநேன 
ே்ததிய வஙகி அறிவி்ததுளளது. ஆனால் 
அது வநது மசரும வமரயில் ேக்கைள 
எவவாறு தாக்குபபிடிக்கைப ம�ாகி்றார்கைள 
என்�து நதரியவில்மல.   

ந்டாலர் �ற்்றாக்கும்றயால் இ்றக்குே -
திப �ண்ட விமலகைள அதிகைரி்தது சஙகி -
லி்தநதா்டராகை உளளீடுகைளின் விமலகைளும 
நவளியீடுகைளின் விமலகைளும சடுதியாகை 
அதிகைரி்ததுளள நிமலயில் உற்�்ததி ெ்டவ -
டிக்மகைகைமள்த நதா்டர்நது மேற்நகைாளள 
முடியாத நிமல உருவாகியுளளது. இதனால் 
�லர் தேது மவமல வாயபபுகைமள இழக் -
கும நிமல மதான்றியுளளது.   

குறிப�ாகை கைட்ட்ட நிர்ோணப ந�ாருளகை -
ளின் விமலகைள �லே்டஙகு அதிகைரி்ததுளள -
மேயால் கைட்ட்ட நிர்ோண்ததும்ற �ல்தத 
சரிவிமனச சநதி்ததுளளது. அதில் ஈடு�ட -

டுளள �லர் தேது மவமலகைமள இழநதுள -
ளனர்.   

இது ம�ாலமவ சிறுமகை்தநதாழில் உற் -
�்ததியாளர்கைளும மூலபந�ாருள விமல -
யதிகைரிபபு எரிந�ாருள விமலயதிகைரிபபு 
ம�ான்்ற கைாரணஙகைளால் தேது நதாழில்கை -
மள்த நதா்டர முடியாத நிமல மதான்றியுள -
ளது.  

இவவாறு �ல்மவறு நதாழில்கைளும 
மதக்கை நிமலயம்டகின்்றம�ாது ேக்கைள 

தேது நதாழில்கைமள இழக்கை மவணடிய 
நிமல ஏற்�டுவது்டன் வறுமே நிமலக்கு்த 
தளளப�டுவதனால் அரசாஙகை்ததின் ோனி -
யஙகைளில் தஙகி வாழ்மவாரின் எணணிக்மகை 
அதிகைரி்ததுச நசல்லும.   

இன்ம்றய நிமலயில் ொடடில் உணவுப 
�ாதுகைாபம� உறுதிப�டு்தத மவணடியது 
முக்கியோனது. 

விவசாயிகைளுக்கு அ்ததியாவசியோன இர -
சாயன உரஙகைமளயும கிருமி ேற்றும கைமள 
ொசினிகைமளயும கும்றநத �டசம ஒரு சில 
ோதஙகைளுக்கைாவது ோனிய விமலயில் 
ந�ற்று்த தருவதன் மூலம அடு்ததுவரும 
ஆறு ோதஙகைளுக்குள உணவு உற்�்ததிமய 
அதிகைரிக்கை முடியும. அதன் மூலம உணவு 
இ்றக்குேதிக்கைாகை தற்ம�ாது கை்டன் ந�ற்று 
நசலவி்டப�டும நதாமகையிமனக் கும்றக் -
கைலாம.   

உளொடடில் உற்�்ததி நசயயப�டும 
உணவுபந�ாருளகைளின் விமலகைள மேலும 
அதிகைரி்ததுச நசல்லும அ�ாய நிமல கைாணப-

�டுவதால் ேக்கைள கும்றநத�டச  உணமவ-
மயனும ந�ற்றுக்நகைாளவமத உறுதிப�டு்தத-
மவணடியது அரசாஙகை்ததின் கை்டமேயாகும. 
அல்லாதுவிடின் இலஙமகை உணவு நெருக்-
கைடி நிமலயிமன எதிர்நகைாணடு மசாோலி -
யாமவபம�ான்று உலகை உணவு்ததிட்ட்ததின் 
உதவிமய எதிர்மொக்கி வாழும நிமல ஏற்� -
்டலாம.   

இபம�ாது ஏற்�டடுளள ந�ாருளாதார 
நெருக்கைடிமய எதிர்நகைாளள ஒவநவாரு 

குடும�மும தீவிர சிக்கைன ெ்ட -
வடிக்மகைகைமள மேற்நகைாளள 
மவணடியிருக்கும. ெகைர்பபு -
்றஙகைளில் வாழ்�வர்கைளின் 
நிமல மிகைவும கைவமலக்கி்ட -
ோனதாகை ோறும.   

ெகைர்பபு்றவாசிகைள அ்ததியா-
வசிய்த மதமவகைள எல்லாவற் -
ம்றயுமே �ண்ததிற்கு நகைாள-
வனவு நசயய மவணடிய 
நிமலயில் தவிர்க்கை முடியா-
தவாறு அவர்கைளின் வாழ்க் -
மகை்ததரம வீழ்சசியம்டயும. 
கிராேப�குதிகைளில் எரிவாயு, 
மின்சாரம ம�ான்்றவற்ம்ற 
�யன்�டு்ததுவமதக் கும்றக்-
கைலாம. அ்தது்டன் தற்கைாலி-
கைோகைமவனும �ாரம�ரிய 
வாழ்க்மகை மும்றக்கு ோறுவ -
தன் மூலம தேது வாழ்க்மகைச 
நசலமவ ஓரளவுக்கு சோ-
ளிக்கை முயலலாம.   

�ணமணப �்றமவகைள, 
வளர்பபு கைால்ெம்ட வளர்பபு 
ம�ான்்றவற்ம்ற ஆரமபிப-

�தன் மூலம �ால், முடம்ட, இம்றசசி 
ம�ான்்ற புரதபந�ாருள உணவு உடநகைாள -
ளப�டுவமத உறுதிப�டு்ததலாம. ேரக்கை -
றிவமகைகைள, �ழவமகைகைள என்�னவற்றின் 
கிம்டப�னவும நவகுவாகைக் கும்றநது 
ம�ாயுளள நிமலயில் கைாணி வசதி உம்ட-
யவர்கைள சுயமதமவக்கைாவது அவற்ம்றப 
�யிரிடுவதன் மூலம உணவுப �ாதுகைாபம� 
உறுதி நசயயலாம.  இமவ இலஙமகையர்கை -
ளால் நசயய முடியாதமவகைளல்ல. 1970கைள 
1980கைளில் இவவா்றான ந�ாருளாதார 
மும்றமேக்கு �ழக்கைப�ட்டவர்கைள தாம. 
இலஙமகை முழுவதும மின்சாரம இருநத-
தில்மல. வீடுகைளிமல மின்சாரப ந�ாருளகைள 
இருநததில்மல  மிக்ஸியும கிமரண்டரும 
சட்டர்மலட நதாமலக்கைாடசியும மெற்று 
வநதமவதாம.   தாம வாழ்க்மகை முழுவ-
தும எரிவாயுவில் சமே்ததவர்கைளுேல்ல. 
ஆகைமவ நிமலமேமயப புரிநது நகைாணடு 
அதற்மகைற்� ெமமே இமய�ாக்கிக் நகைாளள 
மவணடிய கைாலப�குதி இது.    

'இன்றைய நி்ையில் நாட்டில் உணவு-
ப்ாதுகாப்் உறுதிப்டுத்த வேண்டியது 
முக்கியமானது. விேசாயிகளுக்கு அததி-
யாேசியமான இரசாயன உரஙக்ையும் 
கிருமி மற்றும் க்ை நாசினிக்ையும் 
கு்றைந்த ்ட்சம் ஒரு சிை மா்தஙகளுக்காேது 
மானிய வி்ையில் ப்ற்றுத ்தருே்தன 
மூைம் அடுததுேரும் ஆறு மா்தஙகளுக்குள் 
உணவு உற்்ததி்ய அதிகரிக்க முடியும். 
அ்தன மூைம் உணவு இறைக்கமதிக்காக 
்தற்வ்ாது கடன ப்ற்று பசைவிடப்டும் 
ப்தா்கயி்னக் கு்றைக்கைாம்'

இது இடைப்பட்டிடை இறுக்க வேண்டிை ்காலம்  

2022இன் ஆரம�்ததில் உலகைப -
ம�ாருக்கைான அதிகை எசசரிக்மகை -

கைளு்டன் உலமகை உலுக்கிய ம�ாராகை ரஷய 
-உக்மரன் ம�ார் ஆரமபி்ததது. இதனடிப -
�ம்டயில், ஆரம�்ததில் ரஷய- உக்மரன் 
ம�ார் சர்வமதச அரசியல்; �ரபபில் அதிகை 
நகைாதிநிமலமய ஏற்�டு்ததியிருநதது. 
எனிலும இரணடு ோத்ததுக்கு மேலாகை 
யு்ததம நீடி்தது வரும நிமலயில் அதன் 
நசயதிவீசசு ொளம்டவில் சர்வமதச �ரப -
பில் �ரவலாகை கும்றவம்டநதுளளது. 
மேற்கு ஊ்டகைஙகைளும சாதாரண நசயதி -
யாகை ரஷய- உக்மரன் ம�ாமர அறிக்மகையி்ட 
ஆரமபி்ததுளளது. இதன் பின்னனணியில் 
ரஷயாவின் ஆதிக்கைம மேமலாஙகுவதும, 
ஐமராபபிய ொடுகைளின் ஆதரவு்ததளம 

அநேரிக்கைாவிற்கு கும்றவம்டநது நசல் -
வதுமே கைாரணநேன சர்வமதச அரசியல் 
ஆயவு �ரபபில் உமரயா்டப�டுகி்றது. 
இக்கைடடுமரயும ரஷய -உக்மரன் ம�ாரின் 
பிநதிய நிமலமேகைமள மதடுவதாகைமவ 
அமேகின்்றது.

ஒன்று, ரஷயா ஜனாதி�தி புடின் சர்வ -
மதச தமலவர்கைளு்டனான சநதிபபுக்கைமள 
விமரவு�டு்ததுவது்டன், ரஷயாவின் ஆக்கி -
ரமிபபு ம�ார்கைமள நியாயப�டு்ததும கைரு்த -
தா்டல்கைமள முன்னிமலப�டு்ததி வரு -
கின்்றார். இதனடிப�ம்டயிமலமய ஐக்கிய 
ொடுகைளின் ந�ாதுசநசயலாளர் அன்ம்டா -

னிமயா குட்டரஸ் ஏபரல்-24அன்று புடிமன 
நோஸ்மகைாவில் சநதி்ததமே அதிகைம முக்கி -
ய்ததுவம ந�றுகின்்றது. அசசநதிபபு �ற்றி 
ஐ.ொ. ந�ாதுசநசயலாளர் குறிபபிடுமகை -
யில், மிகைப�யனுளள சநதிப�ாகை அமேந -
தது என்றும வரலாற்று முக்கிய்ததுவம 
வாயநத சநதிபபு என்று அவர் நதரிவி்ததுள -
ளார். அது ேடடுேன்றி உக்மரன் ம�ாமர 
நிறு்ததுோறும உக்மரனின் பிரமதச ஒரு -
மேப�ாடம்ட �ாதுகைாக்குோறும 
மகைாரியிருநதமே குறிபபி்ட்ததக்கைதா -
கும. உக்மரன் மீதான தாக்குதலில் 
முக்கிய தும்றமுகை ெகைரோகை இரு தரப -
�ாலும கைருதப�டும ேரியபம�ால் 
ெகைர்ததில் தஙகியிருக்கும ந�ாது 
ேக்கைமள அமேதியான மும்றயில் 
நவளிமயற்றுவதற்கு ரஷயா உதவும 
எனவும ஐ.ொ.ந�ாதுச நசயலா -
ளருக்கு ரஷய ஜனாதி�தி உறுதி -
யளி்ததுளளமே குறிபபி்ட்ததக்கை 
முன்மனற்்றோகை்த நதரிகி்றது. தனது 
இராணுவ்தமத விலக்கிக் நகைாளவது -
்டன் குறி்தத கைாலப�குதியில் ந�ாது -
ேக்கைமள நவளிமயறுவதற்கு அனுே -
திப�தாகை புடின் நதரிவி்ததுளளார். 
மேலும ஜனாதி�தி புடின் நகைாள -
மகையடிப�ம்டயில் ஐ.ொ சம�யின் 
சர்வமதச நசஞ்சிலுமவ அமேய்த -
தின் ெ்டவடிக்மகைகைமள ஏற்றுக் -
நகைாளவநதன்றும ந�ாதுேக்கைமள 

அபபிரமதச்ததிலிருநது நவளிமயற்றுவதற் -
கைான ெ்டவடிக்மகைகைமள நசஞ்சிலுமவச -
சஙகைம மேற்நகைாளவதற்கு உதவுவதாகைவும 
நதரிவி்ததுளளார். மேலும, உக்மரன் ொட -
டுக்கு எதிராகை ரஷய ஆதரவு ம�ாராளிகைள 
ம�ாராடி வருகின்்ற நிமலயில் ந்டான்�ாஸ் 
பிராநதிய்ததின் பிரசசிமனக்கு முடிவு 
எட்டப�்டாேல் எநதநவாரு �ாதுகைாபபு 
உ்டன்�டிக்மகையிலும மகைநயழு்ததி்ட 
முடியாநதன புடின் நதளிவாகை அறிவி்த -
துளளார். அமதமெரம உக்மரனு்டனான 
ம�சசுவார்்தமத சாதகைோன �லமன தரு -
நேன்றும தாம ெமபுவதாகைவும ரஷய ஜனா -

தி�தி ஐ.ொ ந�ாதுசநசயலாளருக்கு நதரி -
வி்ததுளளார். இநநிமலயில் ரஷயாவின் 
தாக்குதலில் �ாதிக்கைப�ட்ட ேக்கைமள �ாது -
கைாப�ாகை  நவளிமயறுவதற்கும ரஷயா உத -
வுநேன்றும நதரிவி்ததுளளார்.     

இரணடு, ரஷய உக்மரன் ம�ார்க்கைள்த -
தில் ஆரம�்ததில் உக்மரனுக்கைான ஆதரவு 
தள்ததில் ஒன்று�டடு நின்்ற ஐமராபபிய 
ொடுகைளிம்டமய தற்ம�ாது அதிகை விரிசல் -

கைளும உக்மரனுக்கைான ஆதரவு தள்த -
திலிருநது பின்ஒதுஙகும நிமலயும 
கைாணப�டுகின்்றது. அதாவது ஐமராப -
பிய ொடுகைள தேக்கைான எரிந�ாருள 
இ்றக்குேதியில் அதிகைம ரஷயாமவ 
சார்நதிருப�தனால் அதுசார்நது 
நதா்டர்சசியாகை ரஷயாமவ �மகை்த -
துக்நகைாளள இயலாத சூழல் கைாணப -
�டுகி்றது. குறிப�ாகை ரஷயாவின் 
எரிந�ாருளில் அதிகைம தஙகியிருக் -
கும மஜர்ேனி ரூபிளில் ரஷயாவிற்கு 
ந�ற்ம்றாலிய இ்றக்குேதிக்கைான 
நிதிமய வழஙகுவதற்கு தயாராகுவ -
தாகை நதரிய வருகி்றது. 

அமத மெரம ரஷய- -உக்மரன் ம�ார்க் -
கைால்ததில் ரஷயாவி்டமிருநது எரிந�ா -
ருமள அதிகைம இ்றக்குேதி நசயயும 

ொ்டாகை மஜர்ேனிமய கைாணப�டுகின்்ற -
மேயும குறிபபி்ட்ததக்கைது. அவவாம்ற 
ஹஙமஹரி, ஆஸ்திரியா, ஸ்மலாவாக்கியா 
ம�ான்்ற ொடுகைளில் எரிசக்தி விநிமயாகை்ததர் -
கைள ரஷயாவி்டமிருநது ந�றுகின்்ற ந�ற் -
ம்றாலிய்ததுக்கைான நிதியிமன ரூபிளில் 
வழஙகை சுவிஸ் ொடடில் உளள ஹஸ்ப -
மரான் வஙகியினூ்டாகை �ரிோற்்றம நசயய 
ெ்டவடிக்மகை எடு்ததுளளதாகை நதரிய வருகி -
்றது. இதன்மூலம, ஐமராபபிய- ரஷய உ்றவு 
புதிய திமசயில் ெகைர்வமதாடு அநேரிக்கைா -
விற்கு எதிரான ெ்டவடிக்மகை   ஐமராபபிய 
பிராநதிய்ததில் முதன்மேப�டு்ததப�டு -

கின்்றது என்�மத மகைாடிடடு கைாடடுவதாகை 
நதரிகின்்றது. இமதமெரம அநேரிக்கைா  
ரஷயாவிற்கு �திலாகை ந�ற்ம்றாலிய்தமத 
ஐமராபபிய ொடுகைளுக்கு வழஙகுவதாகை 
நதரிவி்தத ம�ாதும ெம்டமும்றயில் அதற் -
கைான சா்ததியப�ாடுகைள �லவீனோகை 
கைாணப�டுவது்டன் மேற்கைாசியாவில் 
அநேரிக்கைாவிற்கு ஏற்�டடுளள நெருக் -
கைடியில்  ந�ற்ம்றாலிய வள்தமத தனது 

சுயமதமவக்கைாகை �ாதுகைாக்கை 
மவணடிய நிமலக்கு அநே -
ரிக்கைாமவ்த தளளியிருப� -
தாகைவும மேற்கு ஊ்டகைஙகைள 
குறிபபிடுகி்றன. எனமவ 
மேற்கு ஐமராப�ாவு்டன் 
அநேரிக்கைா நகைாணடுளள 
உ்றவானது, அரசியல் ரீதியி -
லும ந�ாருளாதார மேற்கைட -
டுோன அடிப�ம்டகைளிலும 
தஙகியிருக்கின்்றது எனவும 
தமரவழி நதா்டர்புகைளால் 
அல்லது ந�ாருடகைள �ரி -
ோற்றுவதற்கைான திட்டமி -
்டல்கைளால் அல்ல என்�தும 
இ்ததமகைய புவிசார் அர -
சியல் முக்கிய்ததுவ்தமத 
ரஷயாவின் �க்கைம வலுப -
�டு்ததுகின்்றது என்�மத -
யும விளஙகிக்நகைாளளுதல் 
மவணடும. 

மூன்று, சேகைால்ததில் 
ரஷய ஜனாதி�தி புடினின் உமரயா்டல்கை -
ளும அதற்கைான அணுகுமும்றகைளும ஒரு -
�க்கைம அமேய ேறு�க்கை்ததில் தீவிர ம�ார் 
ெகைர்வுகைள உக்மரன் மீது நிகைழ்்ததப�டு -
கி்றது. ேரியபம�ா தும்றமுகைெகைரம ேட -
டுேன்றி உக்மரனின் கிழக்கு பிராநதியம 
முழுவதும �ாரிய ம�ார் நிகைழ்வதாகைவும 
ரஷயாவின் தீவிர தாக்குதலில் உக்மரனின் 
நசா்ததுக்கைள அழிக்கைப�டுவதாகைவும 
நதரியவருகி்றது. 

இதிலிருநது மீளவதற்கு உக்மரனுக்கு 
�ல ஆணடுகைள பிடிக்குநேன்றும �ாரிய 
நிதி உதவி அவசியம என்�மதயும ஆய -
வுகைள உறுதிப�டு்ததுகின்்றது. இபம�ா -
ரின் ரஷசியாவின் பிரதான மொக்கைமே 
உக்மரமன �லவீனப�டு்தது்டன் அதன் 
வளஙகைமள முற்்றாகை அழிப�தாகைமவ 
கைாணப�டுகி்றது. ேரியபம�ா ெகைர்தமத 
ரஷயா மகைப�ற்றியமேயால் உக்மரனின் 
ஏற்றுேதி முற்்றாகை தகைர்க்கைப�டடுளள -
து்டன் உக்மரனில் கைாணப�டும ந�ற் -
ம்றாலிய உற்�்ததியின் கைடடுப�ாடு ரஷய 
�ம்டகைளி்டமே கைாணப�டுவதாகை நதரி -
யவருகி்றது. ஏ்றக்கும்றய உக்மரனின் 
ஏற்றுேதிகைளும அதற்கைான ந�ாருளாதார 
வாயபபுக்கைளும முற்்றாகைமவ அம்ட�ட -
டுளளமதக் கைாணமுடிகி்றது. 

ொன்கு, ரஷய- உக்மரன் ம�ார் பிரான் -
சில் நிகைழ்நத ஜனாதி�தி மதர்தலில் அதிகை 
தாக்கை்தமத நசலு்ததியுளளது. குறிப�ாகை 

ஐமராப�ாமவ ஒன்றிமணப�தும பிரான் -
சின் சுதநதிர்தமத முதன்மேப�டு்ததுவ -
தும ஐமராப�ாவிமன மீளமேப�தும 
என்்ற கைருபந�ாருமளாடு எதிர்க்கைடசி 
மவட�ாளர் லி ந�ன் ோ்ததிரமின்றி ஜனா -
தி�தி ேக்மரானும அ்ததமகைய கைரு்தது 
நிமலமய நகைாணடிருநதார். 

அதனால் ஜனாதி�தி மதர்தலின் இறுதி 
கைாலப�குதியில் உக்மரன் -ரஷய ம�ாமர 
தூணடுவதில் அநேரிக்கைா முன்னின்று 
நசயற்�டுவதாகைவும குற்்றம சாடடிய -
மதாடு ஐமராப�ாவின் கைட்டமேபம� 
அநேரிக்கைாவுக்கு பு்றம�ாகை மேற்நகைாள -
ளும உ்ததிகைமள பிரான்சும பிரான்ஸ் 
தமலமே தாஙகும ஐமராபபிய யூனிய -
னும நகைாணடிருப�து என்�து மதர்தல் 
கைால்ததில் நவளிப�ம்டயாகை அவதானிக் -
கைக்கூடியதாகை உளளது. ஜனாதி�தி மதர் -
தலில் ேக்மரான் நவற்றி ந�ற்்றாலும 
இரண்டாவது அதிகை வாக்குகைமள ந�ற்்ற 
லி ந�ன் �ாராளுேன்்ற மதர்தமல இலக்கு 
மவ்தது ெகைர்வதாகை தன்னும்டய மதர்தல் 
பிரசசார்ததிலும முடிவுகைள நவளிவநத 
பிற்�ாடு தன்னும்டய வாக்கைாளர்கைமளாடு 
உமரயாடும ம�ாதும நவளிப�டு்ததி -
யுளளார். இவர் �ாராளுேன்்ற மதர்தமல 
நவற்றிக்கைான கைளோகை மதர்நநதடு்ததுள -
ளாதாகை வாக்கைாளர் ஒருவர் பி.பி.சிக்கு 
நதரிவி்ததுளளார். எனமவ இவர் ரஷயா 
மீதும புடின் மீதும நகைாணடுளள நெருக் -
கைமும ஐமராபபிய மீளுருவாக்கைம �ற்றிய 
சிநதமனயும பிரான்சினூ்டாகை ோற்்ற்தமத 
மொக்கி ெகைரக்கூடிய வாயபபும நிலவுவ -
தாகை நதரிகி்றது. அவவமகை சூழல் ஒன்று 
ஏற்�டுோயின் அநேரிக்கைா ேற்றும பிரிட -
்டன்' உ்றவு நிமலயும அதனூ்டாகை கைடடி -
நயழுப�ப�ட்ட  முயற்சிக்கும ஐமராப -
பிய அநேரிக்கை உ்றவு எதிர்நிமலக்கு 
தளளப�டும அல்லது ம�ாடடி்ததன்மே 
உருவாகும.

எனமவ, விளாடிமிர் புடினது இராஜதநதிர 
நசயமும்றகைளும ம�ாரும ந�ாருளாதார 
ரீதியிலான அணுகுமும்றகைளும தவிர்க்கை 
முடியாது ஐமராபபிய -ரஷய உ்றமவ சாதகை-
ோக்கும வாயபம� ஏற்�டு்ததக்கூடியதாகை 
கைாணப�டுகி்றது. அமதமெரம அநேரிக்கைா -
வின் ரஷயா மீதான ந�ாருளாதார தம்டயும 
ரஷயாமவ �லப�டு்ததம நசயமும்றயாகை 
புடினால் ோற்்றப�டுகி்றது. 

ரஷய ந�ற்ம்றாலிய்ததில் தஙகியிருக்கும 
ஐமராப�ாமவ உக்மரனிய ம�ாருக்கூ்டாகை 
புடின் மகையாளுவதில் நவற்றிகைணடு வருகி-
்றார். ஆனால் அவரது ம�ார் அணுகுமும்ற-
யானது அதிகை ஆ�்ததுமிக்கைநதான்்றாகைவும 
தீவிர்ததன்மே மிக்கைதாகைவும ஐமராபபிய- 
அநேரிக்கை ொடுகைள மீதான எசசரிக்மகைகை-
மளயும அதிகைம நகைாணடுளளது. இது ரஷய 
ஜனாதி�தி ஆக்கிரமிபபுவாதியாகை குறிபபிட-
்டமதயும வி்ட, அதீதோனவராகை கைாணப -
�டுகின்்றார் என்�மதமய நவளிப�டு்த -
துகி்றது.

அதி்பர் புட்டினின் தந்திவ�ா்பாை ந்கர்வு!

வ்ராசிரியர் 

வக.ரீ.கவணசலிஙகம்-

தீவிர ப�ோர் நகர்வுகள் உக்ரன் மீது 
நிகழ்த்தப�டுகிறது. மரியபப�ோ து்றமுகநகரம் 
மட்டுமன்றி உக்ரனின் கிழககு பிரோந்தியம் 
முழுவதும் �ோரிய ப�ோர் நிகழவ்தோகவும் ரஷயோவின் 
தீவிர ்தோககு்தலில் உக்ரனின் ச�ோ்ததுககள் 
அழிககப�டுவ்தோகவும் ச்தரியவருகிறது. 
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மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் த�ாழு 
ந�ாயாளர்களின் எண்ணிக்்க 
அதி்கரித்து வருகின்்றது. இந்நி்ை-

யில் ஐனவரி மா�ம் மு�ல் மாரச் மா�ம் வ்ை-
யிைான ்காைப்்பகுதிககுள் 50 ந்பர இந்ந�ாய் 
�ாக்கத்துககு இைக்காகியுள்ளனர. த�ாழு-
ந�ாயினால் ்பாது்காப்புககுள்ளான சு்கா�ாை 
்வத்திய பிரிவு்களா்க ஆ்ையம்்பதி, ஏ்றாவூர, தெங்-
்கைடி ந்பான்்ற ்பகுதி்களில் அதி்கமான த�ாற்றாளர-
்கள் இனங்்காணப்்பட்ட�ா்க சு்கா�ாை ்வத்திய அதி-
்காரி்கள் த�ரிவிககின்்றனர.  

ந�சிய ரீதியா்க ்கணிககும் ந்பாது மட்டக்களப்பு 
மாவட்டத்தில் இத்த�ாறறுந�ாயானது மு�ைாவது 
இ்டத்தில் ்காணப்்படுகி்றது. த�ாழுந�ாயானது 
சுவாெ த�ாறறின் மூைம் ்பைவும் 
ஒரு த�ாறறு ந�ாயாகும். 
இத்த�ாறறினால் ்பாதிக்கப்-
்பட்டவ்ை இனங்்காண்்ப�றகு 
்பை வரு்டங்்கள் ந�்வப்்படுகி-
்றது. த்பாதுவா்க த�ாழுந�ாய் 
அ்்டயாளங்்களா்க ந�ாலில் 
உணரவு அற்ற தவந்நி்ற ்ப்ட-
ைங்்கள், சிறு ்கடடி்கள் ்காணப்-
்படுகி்றது.  

இந்ந�ாயின் ஆைம்்ப அறி-
குறி்கள் த�ன்்படும் ்படெத்தில் 
உ்டனடியா்க ந�ால் ்வத்திய 
நிபுண்ை அணுகி உ்டனடியா்க 
சிகிச்்ெ்ய 6 மா�ம் மு�ல் 

ஒரு வரு்டத்தினுள் த்பறுவ�ன் 
மூைம் 100 ெ�வீ� பூைணசு்க-
ம்்டயைாம் என இந்நி்கழ்வில் 
சு்கா�ாை அதி்காரி்களால் த�ரி-
விக்கப்்பட்டது.  

1983 இறகு முற்பட்ட ்காை-
்கட்டத்தில் இந்ந�ாய்க்கான 
மருத்துவ வெதி்கள் ்காணப்்ப்ட-
வில்்ை �றந்பா்�ய ்காை்கட-
்டத்தில் ெரவந�ெ �ைத்திைான 
மருந்து்கள் உை்க சு்கா�ாை 
ஸ�ா்பனம் மூைம் ந�ாயாளர்க-
ளுககு வழங்்கப்்படடு வருகி்றது 
குறிப்பி்டத்�க்கது.  

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இந்ந�ாய் த�ா்டர-
்பான விழிப்புணரவு இன்்மயால் சிறுவர மு�ல் 
த்பரியவர வ்ை ்பாதிக்கப்்படடுள்ளனர.  

இந்ந�ாய் த�ாறறினால் ்பாதிக்கப்்பட்டவர்கள் 
மு்்றயான சிகிச்்ெ த்பறுவ�ான் மூைம் �ம்்ம-
யும் �மது ெமூ்கத்்�யும் ்பாது்காக்க நவண்டியது 
அவர்கள் ்க்ட்மயாகும்.  

இந்நி்ையில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் அதி-
்கரித்துவரும் த�ாழுந�ா்யக ்கடடுப்்படுத்துவது 
த�ா்டரபில் மாவட்ட அைொங்்க அதி்பர ்க.்கருணா-
்கைன் �்ை்மயில் த�ாழுந�ாய் �டுப்பு இயக-
்கம், பிைாந்திய சு்கா�ாை நெ்வ்கள் ்பணிப்்பாளர 
அலுவை்கத்தின் ஏற்பாடடில் மாவட்ட தெயை்கத்-
தில் நமைதி்க அைொங்்க அதி்பர சு�ரசினி சிறி்காந், 
உ�வி மாவட்ட தெயைாளர ஏ.�நவஸவைன், 
்வத்தி அதி்காரி்களான, நவ.குணைாஐநெ்கைம், 
்டான், த்பாது சு்கா�ாை ்பரிநொ�்கர நவணி�ைன் 
அ்ைன்ஸ த்டவநைாப்மன்ட டைஸட அைெ மறறும் 
ொர்பற்ற நிறுவனங்்களின் உயர அதி்காரி்கள் ்பங்கு-
த்காண்்ட தெயைமரவு ஒன்றும் பு�ன்கிழ்ம(27)
இ்டம்த்பற்றது.  

இைங்்்கயில் அதிகூடிய த�ாழுந�ாய் 
�ாக்கம் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில்  
எந்�தவாரு நீண்்ட்காை ந�ால் வியாதி ்காணப்-

்பட்டாலும் உ்டனடியா்கநவ அருகிலுள்ள ்வத்திய-
ொ்ையிநைா அல்ைது சு்கா�ாை ்வத்திய அதி்காரி 
அலுவை்கத்திநைா தென்று ஆநைாெ்ன த்பறுங்-
்கள்.  

ொ�ாைண ந�மல் என்று �ாம் நி்னப்்பது ஆ்பத்-
தில் முடியைாம். �ாம் மட்டக்களப்பு மாவட்டம் பூைா்க 
த�ாழுந�ாய் �டுப்பு �்டவடிக்்க்கள் மி்கத்தீவிை-
மா்க முன்தனடுக்கவுள்நளாம். அது த�ா்டர்பான 
ஆநைாெ்னக கூட்டதமான்று அண்்மயில் எமது 
அலுவை்கத்தில் �்்டத்பற்றது. ்க்டந்� வரு்டம் 
(2021) இைங்்்கயில் 731 ந்பர யா்னக்கால் 
ந�ாய்த் த�ாறறுககு உள்ளாகினர, அதில் மட்டக-
்களப்பு மாவட்டத்தில் மாத்திைம் 110 ந்பர  அ்்ட-
யாளம் ்காணப்்படடுள்ளனர. இவவரு்டம் (2022) 
ஜனவரி மா�ம் இைங்்்க பூைா்கவும் 30  அ்்டயா-
ளம் ்காணப்்பட்டனர.  

அதில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மாத்திைம் 18 
ந்பர அ்்டயாளம் ்காணப்்படடுள்ளார்கள். இது ஒரு 
்பயங்்கைமான  நி ் ை்மயா்கவுள்ளது. இ�்ன 
மி்கவும் அவ�ா னமா்க ்கடடுப்்படுத்� நவண்டி 
இருககின் ்றது. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில்  அைெ, 

அைெ ொர்பற்ற அ்மப்புக்கள், ஊ்ட்கவியைாளர்க-
ளு்டனும் இ்ணந்து, த�ாழு ந�ாய் �டுப்பு வாைம் 
பிை்க்டனப்்படுத்�ப்்ப்டவுள்ளது.   25 த�ா்டக்கம் 50 
ஆயிைம் ந்பர வ்ையில் ்பரிநொதிப்்ப�றகுத் திட்டமி-
்டப்்படடுள்ளது. இ�்னத் த�ா்டரந்து இந்ந�ா்யக 
்கடடுப்்பாடடுககுள் த்காண்டுவைைாம் என மட்டக்க-
ளப்பு பிைாந்திய சு்கா�ாை நெ்வ்கள் ்பணிப்்பாளர 

ஜீ.சுகுணன் த�ரிவிககின்்றார.  

த�ாழுந�ாய் என்்றால் என்ன?  
்மகநைா ்பகடீரியம் தைப்நை 

என்்ற ்பாகடீரியாவால் உண்-
்டாகும் ஒரு த�ாறறு ந�ாநய 
த�ாழுந�ாய். மி்கதமதுவா்கப் 
த்பருகுவ�ால் த�ாறறு ஏற்படடு 
3 த�ா்டக்கம் 5 வரு்டங்்கள் 
்கழித்ந� இந்ந�ாய் அறிகுறி்கள் 
ந�ான்றுகின்்றன. இந்� ந�ாய் 
த்பாதுவா்கத் ந�ால், �ைம்பு 
விளிம்பு்கள், நமல் மூச்சு மண்-
்டைம் உள்ளிட்ட ்பைவறந்றநய 
்பாதிககின்்றது.  

ந�ாய் எவவாறு ்பைவுகி்றது?  
த�ாழுந�ாயாளியின் உ்டலில் இருந்து ந�ாய்க-

கிருமி்கள் ்பைவும் முககிய வழி சுவாெ மண்்டைநம. 
குறிப்்பா்க மூககு. சிகிச்்ெ த்ப்றா�வர்கநளாடு 
த�ா்டரந்து த்காள்ளும்  ந்பாது ந�ாய்ககிருமி்கள் 
வாய் அல்ைது மூககு வாழியா்க சுவாெ மண்்டைத்-
துககுள் நு்ழகி்றது. உ்டலுககுள் நு்ழந்� நுண்-
ணுயிரி்கள் �ைம்பு்கள் மறறும் ந�ா்ை அ்்டகின்-
்றன. ஆைம்்பக ்கட்டத்தில் ்கண்்டறிந்து சிகிச்்ெ 
த்ப்றாவிட்டால் �ைம்பு்களுககு நமலும் சி்�வு ஏற-
்படடு நிைந்�ை ஊனம் உண்்டா்கைாம்.  

த�ாழுந�ாய் சிகிச்்ெயால் குணப்்படுத்�க 
கூடியது. த�ா்டரந்து சிகிச்்ெ்ய நமறத்காள்ளும் 
ந்பாது ந�ாய் முறறிலுமா்கக குணப்்படுத்�ப்்படடு, 
ஊனங்்கள் �விரக்கப்்படடு, ்பைவலும் �டுக்கப்்படு-
கி்றது. ஆைம்்பக்கட்ட ந�ாயறி�ல், �குந்� சிகிச்்ெ 
மறறும் முழுநவ்ள மருந்து த�ாழு ந�ாயால் ஏற-
்படும் ஊனத்்�த் �டுககும். த�ாழுந�ாய் மைபுவழி 
ந�ாயல்ை. இது த்பறந்றாரி்டம் இருந்து பிள்்ள-
்களுககுக ்க்டத்�ப்்படுவதில்்ை. ்்ககுலுககு�ல், 
நெரந்து வி்ளயாடு�ல் அல்ைது நெரந்து ்பணிபு-
ரி�ல் ஆகிய வழக்கமான �்டவடிக்்க்கள் மூைம் 
த�ாழுந�ாய் ்பைவுவதில்்ை. சிகிச்்ெ த்ப்றா� 
�்பர்கநளாடு த�ருங்கிய த�ா்டரபு ்வத்துக த்காள்-
வ�ால் ்பைவக கூடும். த�ாழுந�ாய், ்ப்ழய ்பாவத்-
�ாநைா த்கட்ட �்டத்்�யாநைா ஏற்படுவதில்்ை. 
்மகந்கா்பாகடீரியம் என்்ற ஒரு நுண்ணுயிரியால் 
ஏற்படுகி்றது. என சு்கா�ாைத்து்்ற த�ரிவிககின்-
்றது.  

எனநவ மாட்டத்தில் எப்ந்பாதுமில்ைா� வ்்கயில் 
அதி்கரித்துவரும் த�ாழுந�ா்யக ்கடடுப்்படுத்� 
நவண்டியது து்்றொரந்� ்வத்திய மறறும் 
நிருவா்கத்து்்றயினரின் ்பாரிய த்பாறுப்பு மிக்க 
்க்ட்மயா்க இருந்�ாலும், அவர்கள் கூறும் அறி-
வு்ை்க்ளயும், த�றிமு்்ற்க்ளயும், பின்்பற-
றிக ்்ககத்காள்ள நவண்டியது த்பாதுமக்களின் 
�்ையாய ்க்ட்மயாகும். �ன்்னயும். �ான்-
ொரந்� சூழ்ையும், �ற்காை த�ருக்கடியா்க ்காைத்-
திலும், ்பாரிய த்காவிட - 19 இலிருந்து ்பாது்காப்்பது 
ந்பான்று த்காள்்ள ந�ாயா்க மட்டக்களப்பு மாவட-
்டத்தில் தமல்ை தமல்ை உருதவடுத்து �றந்பாது 
வியாபித்துள்ள இந்� த�ாழுந�ா்ய  முற்றா்க நீக-
குவ�றகு அ்னவரும் த்பாறுப்புணரவு்டன் தெயற-
்ப்ட நவண்டும் என்்பதுநவ ்பைைதும் எதிர்பரப்்பாகும்.  

சாதாரண ததமல் கூட
ஆபத்தில் முடியலாம்
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தமிழக் கவி
சேசுகின்ார்

ன்ன�ான் �்்ட வந்�ாலும் விழாக்களும் 
ெ்டங்கு்களும் நிற்பதில்்ை. மக்கள் அ்� 
தியா்கம் தெய்வதுமில்்ை. �ாங்்கள் சின்ன 

வயதில் இருந்� ந்பாது என் �ந்்� தொல்வார.
  ' ்பண்டி்்க்கள் ஒரு�ாளில் வரும்ந்பாது 

அன்்றா்டம் உணவின்றி இருப்்பவனும் கூ்ட ்க்டன 

உ்டனப்்படடு பிள்்ள்களுககு புதுத்துணி எடுத்து 
�ல்ை ்படெணங்்கள் தெய்து மு�ல்�ைதமன 
�ாம் ்கருதும் உண்வத் �யாரித்து உ்றவு்க்ள 
அ்ழத்து ்பங்கிடடு உண்டு மகிழ்வான். அது 
முடிந்� பின்னும் மனம் ந�ா்காமல் இது ்பண்டி-
்்கக்கா்க �ான் ்பட்ட ்க்டன் என்று மகிழ்ச்சியா்க 
உ்ழத்துக ்கடடுவான். அ�றகு அந்� ்பண்டி்்க-
யன்று அவன் உ்றவு்களு்டனும் �ன் குடும்்பத்தின-
ரு்டனும் அனு்பவித்� மகிழ்ச்சிப் ்பைவெம் அவனுக-
குள் ஒரு த�ம்்்பத் �ரும்.' 

   என் �ந்்�யும் அப்்படித்�ான் ஒவதவாரு 
்பண்டி்்க வருமுன்னும் �ான்கு �ாட்களுககு 
முன்னா்க வா்ழத் ந�ாட்டத்தில் ்பருவமான 
வா்ழககு்ை்க்ள தவடடி பு்்க ந்பாடடு ்பழுக்க 
்வப்்பார. மைக்கறி்க்ள ஒழுங்கு ்படுத்துவது 
ந்பாை ந்காழிச் நெவநைா வி்ட்ைப்்பருவத்து 
நெவநைா அது ்பண்டி்்க �ாளுக்கா்க வி்டப்்ப-
டும். அப்்படிநய ்பச்்ெத�ல் குத்தி ்பச்்ெயரிசி 
நொறறுககு முத்துச்ெம்்பா என �னித்�னி குத்� 
நவண்டும். இந்� ஏற்பாடு்க்ள ஒவதவாரு ்பண்-
டி்்கககும் ்பாரத்துப் ்பழகிய �ாம் அந�ந்பாை 
எனது குடும்்பத்திலும் தெய்ந�ன். இப்ந்பாது எனது 
பிள்்ள்கள் ந்பைர்களும் அ்�த் த�ா்டரந்து தெய்-
கி்றார்கள். 

  ்காைம் மாறிவிட்டது. அப்ந்பாதிருந்�து ந்பாை 
இப்ந்பாது விவொய வி்ள த்பாருட்கள் இல்்ை. 
த�ல்ைரிசி்ய வி்ைககு வாங்்க நவண்டியுள்-
ளது. வா்ழப்்பழமும் அப்்படிநய ந்காழிச்நெவ-
லும் அப்்படித்�ான் ஆ்க, எல்ைாவறறுககும் ்பணம் 
ந�்வப்்படுகி்றது. அந�ந்பாை ந�்க ஆநைாககிய-
மும் மாத்தி்ை்களில்' �ங்கியுள்ளது. மூடடு வலி 
வீடடுககு வீடு இருககி்றது. ைத்� அழுத்�ம் அந�-
ந்பாைத்�ான். சிறு நீை்கப் பிைச்சி்ன ஒவதவாரு 
த�ருவிலும் த�ரிகி்றது. யா்ையாவது ்பாரத்து 

உ்பெரிக்க நவண்டியிருந்�ால். மு�லில் �ாம் 
அவரி்டம் உங்்களுககு சு்கர இருகந்கா? 
த்காைஸநைால் இருகந்கா என்று ந்கடடுத்-

�ான் விருந்்� �யாரிககிந்றாம். இைண்டு 
வரு்டங்்களுககுமுன் என் வீடடில் ஒருநவ்ள 
உண்வ ஏற்ற �ண்்பர இன்்்றய நி்ையில் 

�னககு உணவளிக்க நவண்்டாம் என மறுத்துவிட-
்டார. ்காைணம் த்பாருட்களில் வி்ை்கள் அவ்ை 
விருந்துககுப் ந்பாவ்� அனுமதிக்கவில்்ை 
என்கி்றார. அப்்படியாயின் �ான் வருந்தியிருக்க 
நவண்டுநம ஊகும் �ான் நைொ்க ஒரு ்கணககுப் 
ந்பாடடுப் ்பாரத்ந�ன். சிை நூறுரூ்பாக்கள் மீ�மா-
கி்றது. எனககுள் ஏற்பட்டது வருத்�மா அல்ைது 
திருப்தியா என்்பது புரியவில்்ை. இப்ந்பாது 
இைங்்்கவாழ் மக்களின் த்பாதுத்ந�ரவு இதுவா-
்கத்�ான் இருககும். என்னநவா விநவ்க சிந்�ாம-
ணியில் வருநம ஒரு ்பா்டல்.

  ' �ாங்த்காணா வறு்ம வந்�ால் ெ்்ப�னில் 
தெல்ை �ாணும். 

நவங்்்கந்பால் வீைங்குன்றும் விருந்தி்னக-
்காண �ாணும்

பூங்த்காடி ம்னயாட ்கஞ்சும். புல்ைருககு 
இணங்்கச் தெய்யும்.

ஓங்கிய அறிவு குன்றி உைத்கைாம் ்பழிககுந்-
�ாநன.'

                                      இருக்கா�ா பின்நன 
மனி�ர்க்ள இப்ந்பாது நிமிரந்து நிற்க ்வப்்பது 
்பணந்�ான். அந்�ப்்பணம் �ன் மதிப்்்ப இழந்து 
த்பாருள்்க்ள உயரத்திக த்காண்்டாடும் இந்� 
ந�ைம் ொ�ாைண மக்களில் மகிழ்ச்சி என்்பது இந்� 
்பண்டி்்க �ாட்களில் மடடுந்�ான் நி்ைககி்றது. 

  ஒவதவாரு குடும்்பத்திலும் ருசிககு ொப்பிட்டது 

ந்பாய் ்பசிககு ொப்பிடும் ்காைம் இது. த்பண்்க-
ளின் நி்ை மி்க நமாெம். இருககி்ற்� ்வத்துக 
த்காண்டு ெ்மக்க முடியாமல் உணவு விடுதி்க-
ளில் ்கடடுச்நொறு ்கடடிய குடும்்பங்்கள் இப்ந்பாது 
்கடடுப்்படியா்காமல் ெ்மத்ந�யா்க நவண்டிய 
்கட்டாயம் ஏற்படடுள்ளது. ்பண்டி்்க வருகி்றந� 
என்ன ்பை்காைம் தெய்யப்ந்பாகிறீர்கள்?'  என்்றால், 
'்பை்காைமா இந்� மு்்ற ஒண்டுமில்்ை' என்்றவர 
்க்்டயிநைநய ந்கக பிஸ்கட த�ா�ல் சிப்ஸ என்று 
வாங்கி அெத்தி விட்டார. என்ன ைா்ப �ட்டக்கணககு 
்பாரககிறீர்களா? 

   வி்ைவாசி அதி்கம்�ான் அ�ற்கா்க ்பண்டி்்க 
த்காண்்டா்டாமல் வி்ட முடியுமா? ஆனால் 
இம்மு்்ற மது்பானக்க்்ட்கள் பூடடியிருப்்ப�ால் 
அது ஒரு நீண்்ட விடுமு்்றயா்கவும் இருப்்ப�ால் 
கிைாமத்தில் ெைககு விற்ப்ன ெக்்கப்ந்பாடு ந்பாடு-

கி்றது. இ�ற்கா்கதவல்ைாம் த�ாந்து த்காள்ளககூ-
்டாது. இைங்்்கயின் ஆைம்்ப ்பணக்காைர்களின் 
மு�லீடும் வியா்பாை உத்தி்களும் இைங்்்கயின் 
ஏ்ழத் த�ாழிைாளர்க்ளயும் �ாட்்டயும் எந்� 
நி்ையில் ்வத்திருந்�து  அ�ாவது தவள்்ள-
யர ஆடசிக்காைத்தில். இன்்்றய அைசியற பிைமு-
்கர்களின் முப்்பாட்டன்மார எந்�ளவுககு �ாட்்ட 
வங்குநைாத்து ((bankrupt  என்்ற தொல்லின் 
திரிந்ப வங்குநைாத்து எனப்்படும்) நி்ைககு �ள்ளி-
னார்கள் என்்பது  �னி வைைாறு. அ�னால்�ான் 
இன்்்றய குடிமக்கள் மது்பானங்்க்ள ெட்டரீதி-
யா்க அல்ைாமல் ெட்ட விநைா�மா்கவும் �யாரிககும் 
தி்ற்ம்ய த்பறறுய்ந்�ார்கள்.

   இம்மு்்ற வானமும் த்பாத்துக த்காண்டு 
அ்்டம்ழ்ய நி்கரத்� தவள்ளப் த்பருக்்க ஏற-
்படுத்திவிட்டது துணிக்க்்ட்கள் மி்கவும் நொரவா்க 
்காணப்்பட்டன. ்காைணம் ஒவதவாரு ்க்்ட்களும் 
ஒவதவாரு த்பாருளுக்கா்க கியூ வரி்ெ்க்ள 
்வத்திருந்�து. ்கா்ையில் வங்கியில் ்ைன் 
அங்கிருந்� ெத�ாெவில் ் ைன் அப்்படிநய எரித்பா-
ருள் நிைப்பு நி்ையத்தில் ்ைன். த்பாழுது ெரியா-
கிவி்ட ்க்ளத்து வந்து வீடடில் ்படுக்க, �ா்ளய 
த்பாழுதுக்கான ்படடியல். இதில் நவ்ைககும் 
ந்பா்க நவண்டும். என்ன ெ்மயல் எரிவாயு்வ 
விடடுவிடந்டனா �ல்ை உமி எடுத்து ்வத்திருக-
கிந்றன். உமி அடுப்பில் தெைவில்ைா� ெ்மயல் 
வெதியா்கவும் நவ்கமா்கவும் தெய்ய முடிகி்றது.    

   �ல்ை வி்றகு்க்ள ்க்்றயான் தின்ன,  
்காஸவாங்கி ெ்மப்்ப�றகு �ான் என்ன ்்கயா-
ைா்கா�வளா. இயற்்க்ய �ாம் ந்பாறறி வாழ் -
்பவர்களா்க இருந்�ால் எவருககும் எ�றகும் 
்பயப்்ப்ட நவண்டியதில்்ை. இப்ந்பாத�ல்ைாம் 

வீடடில் ஆ்்ட்க்ள ்�த்து அணி்பவர்கள் மி்க 
அரிது ஒருவிழாவிறகு ந்பாட்ட ஆ்்ட்ய மற்ற 
விழாவுககும் ந்பா்டககூ்டாது என்று ்பழக்கமாகி 
வருகி்றது. இ�றகு அந்� ஒரு�ாள் உ்்டயின் 
த்பறுமதி ்்க்யக ்கடிககுமளவுககு உள்ளது. 
இந்� ஒரு�ாள் வி்டயம் இப்ந்பாது அதி்கமாகி 
வருகி்றது '்பாஸட பு்ட' என்று இந்தியாவில் ஒன்று 
்பாரத்ந�ன். அது ஒன்றும் ்பாஸட இல்்ை. ஆ்ற 
அமை �யாரித்�து�ான். ொப்பிடு்பவர்கள்�ான் 
நவ்கமா்க ொப்பிட்டார்கள்.  உட்காைவில்்ை. 
நின்்ற நி்ையில் ்்கயில் �ட்்ட ஏந்தி ொப்பிட்ட -
பின் �ட்்ட எறிந்து விடடு தெல்வர. இந்�க ்க்்ட -
்களும் த�ருவில் ஓடிகத்காண்டிருககும்,  மக்கள் 
அந�்கமா்க இ்� ்்கநயந்தி்பவன் என்றும் 
குறிப்பிடுவார்கள். முற்காைத்தில் �ாங்்கள் ்கள்-
ளுகத்காடடில்்க்ள ்்கநயந்தி மா�ா ந்காவில் 
என்று கூறுவது நி்னவிருககி்ற�ா?  எறிகி்றார-
்கள் என்்றால் 'வண்ந்ட்கப்'; 'வண்ந்டபிநளட'-
வண்ந்ட (one day ) த்பாடடில்' என எல்ைாம் 
'வண் ந்ட' ஆகி �ாடும் குப்்்பயாகிக த்காண்டி-
ருககி்றது. ஆச்ொ இப்ந்பாது அ�றகும் �டடுப்்பா-
்டாகி விட்டது. 

    'எண்ணித்துணி்க ்கருமம் துணிந்�பின் 
எண்ணுவம் என்்பது இழுககு 'வாழ்க்்க்ய 
வாழநவண்டியது ்க்ட்ம. ஆனால் அதில் 
நெமிப்பு, த்காள்வனவு, வெதி வாய்ப்பு்கள் என் -
்பத�ல்ைாம் ஒரு அங்்கமா்க ்வத்திருந்திருக்க 
நவண்டும். ஆனால் �ாங்்கள் அ�ாவது �ாடடு-
மக்களும் அைசும் ்க்ட்னப்த்பருககி வெதி்க்ள 
ஏற்படுத்தி மா�ாந்�ம் வடடி்கடடும் வாழ்க்்க -
்யத்�ான் வாழ்ந்து த்காண்டிருககிந்றாம்; 
சும்மா என்னத்துககு ்கவ்ை. 'அைென் எவவழி 
குடி்களும் அவவழி' அ்� மாறறிப்ந்பாடு -
நவாம் 'குடி்கள் எவவழி அைெனும் அவவழி' 

ருசிக்கு சாப்பிட்டது ப�ாய் 
�சிக்கு சாப்பிடும் காலம் இது

 தெளிவத்ெ ஜ�ோசப் ...?

 வ.சக்திஜவல்    ...?

்கல்வியியல் து்்றயில் ந்பைாசியைா்க-
வும் த்காழும்பு ்பல்்க்ைக்கழ்க பீ்டா -
தி்பதியா்கவும் ்ப�விவகித்து ஓய்வு 

த்பற்ற நொமசுந்�ைம் ெந்திைநெ்கைம் ்கல்வியி -
யல் ொரந்� சிந்�்ன்க்ளயும், உை்களாவிய 
்கல்வி மு்்ற்களின் அண்்மக்காை தெல்த�-
றி்கள் ்பறறிய அறி்வயும் வகுப்்ப்்ற மாண-
வர்களு்டன் மடடும் ்பகிரந்து த்காள்ளாமல் 
ெ்க ஆசிரியர்கள், ்கல்வித்து்்ற அலுவைர்கள் 
மறறும் அதி்காரி்கள் த்பறந்றார்கள் மறறும் ்கல்-
வியில் ஈடு்பாடு த்காண்்ட த்பாது மக்க்ளயும் 
வாெ்கர்க்ளயும் இச்சிந்�்ன்கள் தென்்ற்்டய 
நவண்டும் எனும் உயரந்� ந�ாககு்டன் அச்சு 
மறறும் இைத்திைனியல் ஊ்ட்கங்்களூ்டா்கத் �னது 
்கடடு்ை்கள் அறிக்்க்கள் உ்ை்கள் மூைம் ்பைவ-
ைா்க ெமூ்கத்தின் ்பல்நவறு மட்டங்்க்ளயும் ்கல்வி-
யின் ்பயன்்கள் தென்்ற்்டய உ்ழத்�்ம அவரு-
்்டய ்பணி்களின் சி்கைமா்க அ்ம்ப்வ.

்கல்விய்ை ்கறபித்�ல் ்கல்வியியல் அறி்வ 
்பைப்பு�ல் ந்பான்்ற ்வ்களுககு மப்்பால் ்கல்வி 
நமம்்பாடு த�ா்டர்பா்க நிறுவப்்பட்ட ்பல்நவறு அை-
ொங்்க ஆ்ணககுழுக்கள், நிறுவனங்்கள், ஆகிய-
வறறில் ்பணியாறறி இைங்்்கயின் ்கல்விவளரச்சி 
த�ா்டர்பான அறி்வயும் அனு்பவங்்க்ளயும் 
த்பறறுக த்காண்்டவர.

ம்ைய்கத்தின் ஊவாமா்காணத் �்ை�்கர ்பது-
்ளயில் 23/12/1944ல் பி்றந்�வர இவர. 

்பது்ள ஊவா ்கல்லூரி, த�ல்லிப்்ப்ழ ம்காஜ-
னாக ்கல்லூரி ஆகியவறறில் ்கல்வி ்பயின்று உயர 
்கல்வி்ய ந்பைா�்ன ்பல்்கழ்கத்தில் த்பறறுக 
த்காண்்டவர.்பல்்க்ைக்கழ்க ்பட்ட�ாரியான புதிதில் 

ந்பைா�்ன ்பல்்க்ைக்கழ்க ்கல்-
வியியல் ந்பா�னா ஆசிரியைா்கப் 
்ப�வி ஏறறுக த்காண்்டனர.

மத்திய வங்கியின் தமாழி-
த்பயரப்்பாளர, ்கல்லூரி ஆசி-
ரியர, விரிவு்ையாளர எனப் 
்பணியாறறி ஜப்்பானிய அைசின் 
்பை்மப் ்பரிசில் த்பறறு ஒொக்கா 
அயல்தமாழிப் ்பல்்க்ைக்கழ-
்கம்,  ஹிநைாஷிமா ்பல்்க்ைக-
்கழ்கம் ஆகியவறறில் ்பட்டம் 
த்பறறு த்காழும்பு ்பல்்க்ைக்கழ்க  
இ்ணப்ந்பைாசிரியைா்கவும் பீ்டாதி-
்பதியா்கவும் உயர்ப�வி வகித்�வர.

்கல்வியியல் சிந்�்ன்களில் நி்கைற்ற வளரச்சி 
த்பற்ற ெமூ்க ஊழியனா்கத் �ன்்ன பு்டம் ந்பாடடுக 
த்காண்்ட முழுவள மனி�னான ந்பைாசிரியர நொ. 
ெந்திைநெ்கைனின் திடீர ம்்றவு ்கல்வித்து்்றககு 
மடடுமல்ைாது முழு மனி� ெமூ்கத்துககுமான ஒரு-
ந்பரிழப்ந்ப ஆகும்.

அவர விடடுச் தென்றுள்ள தவறறி்டம் இடடு நிைம்-
புவ�ற்கரியது. ்காற்்றப் ந்பாை, ஒரு ்கவி்�்யப் 
ந்பாை எழுத்்�ப் ந்பால், இைககியம் ந்பாை மானு்ட-
தமங்்கனும் அவர இல்ைா� இ்டம் நு்ழயா� இ்டம் 
இல்்ை என்று கூறுமளவுககு மனி�ர மத்தியில்  
வாழ்ந்�வர அவர.

எழுத்தும் ்கல்வியியல் சிந்�்ன்களும் அவரு-
்்டய உயிர மூச்ொ்க இயங்கிய்வ.

ம்ைய்க ெமூ்கம் ொரந்� ்கல்வியியைாளர்க-
ளில் மி்கவும் �னித்துவமானவர. முககியத்துவம் 
த்காண்்டவர. ந்பைாசிரியர நொ. ெந்திைநெ்கைம்.

ம்ைய்கத் �மிழரின் ்கல்வி 
நி்ை்ம ்பறறி ஏைாளமமான 
்கடடு்ை்க்ள ஆங்கிைத்திலும் 
�மிழிலும் எழுதியுள்ள ந்பைாசிரி-
யர இவவி்டயம் ்பறறி வாதனாலி, 
த�ா்ைக்காடசி ஆகியவறறிலும் 
நி்்றயநவ உ்ை்களாறறியுள்ளார.

ம்ைய்க மக்கள் ்பறறியதும் 
்கல்வியியல் ்பறறியதுமான முப்்ப-
துககும் நமற்பட்ட நூல்்க்ள �மி-
ழிலும் ஆங்கிைத்துலுமா்க தவளி-
யிடடுள்ள ந்பைாசிரியரின் மு�ல் 
நூல் இைங்்்க இந்தியர வைைாறு 
(1989). ஒரு 30 ஆண்டு ்காைத்-

தின் பின் 2020ல் அவர தவளியிட்ட (்க்்டசியா்க 
தவளிவந்�) நூல் 'இைங்்்க ம்ைய்கத் �மிழர-
்கள் நூல் வி்பைப் ்படடியல்' என்்பது. ம்ைய்கம் 
த�ா்டர்பான ெமூ்க, த்பாருளா�ாை அைசியல் ்கண்-
நணாட்டங்்களு்டன் தவளியி்டப்்பட்ட நூல்்களின் வி்ப-
ைங்்கள் அ்டங்கிய நூல் இது. இைங்்்கயின் ்கல்வி 
வைைாறறில் ்காறறு நு்ழயா இ்டங்்களில் எல்ைாம், 
�ான் நு்ழந்து நமறத்காண்்ட ந�்டல்்கள் மூைம் 
�ன்்ன ஒரு முழுவளரச்சி த்பற்ற மனி� ந�யம் 
த்காண்்டவைா்க நி்ை நிறுத்திக த்காண்்டார.

�ன் சுயவைைாற்்ற �ாநன எழுதிகத்காண்டி-
ருந்� சூழலில் ஒரு ்கள்வ்னப் ந்பால் இருடடுக-
குள் வந்� மைணம் அவ்ை இழுத்துக த்காண்டு 
ந்பாய் விட்டது.  த்பரும் ்காற்றடித்து ஓய்ந்� இ்டம் 
ந்பால் அ்மதியாய்க கி்டககும் அவ்ைப் ்பாரக-
்்கயில் த�ஞ்்ெ அ்்டககி்றது. அன்னாரின் 
அன்பு ம்னவி ொந்�ா, ம்கன் �யாளன் ம்களான 
்கவி�ா, யநொ மறறும் உ்றவினர்களுககு ஆறு�-
்ையும் ஆறறுப்்படுத்�்ையும் அஞ்ெலி்க்ள-
யும் த�ரிவித்துகத்காள்ளுகின்ந்றாம்.

சரிநதது அறிவு நிழல் பரப்பிய ஓர் ஆலமரம்
1944. 13. 23 -- 2022.04.04பேராசிரியர் ச�ோ. �ந்திரச�கரத்தின்

 மறைவுக்கு மறைநாட்டு 
எழுத்ாளர் மனைம் அஞ்சலி

மட்டககளப்பு மோவட்டத்தில் அதிகரிககும்   
த�ோழு ச�ோயோளரகளின் எண்ணிக்க  
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வ�களால் வைரயப்பட்ட
வாழ்க்ைக�ல் ��கைள
ெதாைலத்தப� த�க்கும்
க௫ப்பன் நான்

வஞ்சகமான மா�டர்களுடன்
ெகாஞ்சமாவது வாழ்ந்�ட
ேவண்டும் என
து�த்து ���றது
இந்த இதயம் 

௮ரக்கன் ஓங்�யதால்
இரக்கம் மாய்ந்து
ேபானதாம் என்று
கடந்து ேபா�ன்றனர்
௨றவுகள் என
கூ�க் ெகாண்டு

இன்பமான வாழ்க்ைக�ல்
ெசாற்பமான வ�கள்
என �ைனத்து
கற்பைனயான ௨றவுகைளத்
ேத� ௮ைழந்து
என்ன பயன்

இங்கு வ�கைள
�ட வ�களுக்ேக
௮�க வரேவற்பு
௨ண்டு என்பைத
பலர் ௮(பு)�ந்தும்
௨ள்ளனர் இன்று

இ௫ந்தும்!
வாழ்ந்�ட ேவண்டும்
என்று து�த்தப�
இ௫க்�றது இந்த
இதயம்

ஆண்டுக்ெகாரு முைற
உன் வரவு
அதற்காய் ெதாடருது
எம் காத்�ருப்பு

தரா�ஹ் ெதாழுைகயும்
இஃப்தார் ேநரமும்
ேநான்புக் கஞ்�யும் 
ெநா�க்கு ெநா�யான 
�ரார்த்தைனகளும்
எைம நைனத்த
சுக அனுபவங்கள்
ஏராளம் ஏராளம்

தைல தாழ்த்�ய 
தஹஜ்ஜத் ேநரங்களும்
�� கலங்�ய
ஒவ்ேவார் ெபாழுதுகளும்
தூக்கம் கைலந்த 
ஒற்ைற இரவுகளும்
��யைலத் தாண்� ஒ�த்த
இைற வசனங்களும்
இைறேயாைன ேநாக்�ய 
இரு கரங்களும்

எல்லாேம
முப்பது நாளுடன்
முற்றுப் ெபற்றன

முன்னூறு நாட்களா�னும்
அ�ல் நைனய 
நாம் தயார்

அத்தைனயும் சுமந்த
ஒரு நன்நாள் இன்று
அதுேவ எம்
ேநான்புப் ெபருநாள்

புத்தாைட புதுக்ேகால�ட
சந்ேதாஷங்கள் சங்க�க்க
புன்னைக பூத்துக் குலுங்க
வைகயான உணவுகள்
வட்ட ேமைசைய வட்ட�ட
அ�யாய் இைணேவாம் 
ெபருநாள் ெதாழுைகய�ல்
ெபரும் குதூகலமாய்..

வருடம் ஒரு முைற வந்தாலும்
வசந்தம் ெபா�யும்

இந் நன்நா�ல் 
ெபரும் ெபான்நா�ல் 
அைனவர் வாழ்வும் 
உன்னத மாற்றத்துடன் 
உருெவடுக்க
இரு கரம் ஏந்து�ேறன்
இைறேயான் அவ�டம்...

ெபருநா�ன் ெபரு ம�ழ்வுடன்..

�ங்கள் என்ைனப்பற்�
ஏதாவது �ைனக்கலாம்
என்பதற்காகவும்
�ங்கள் ேகட்கும் ேபாெதல்லாம்
உங்களுக்கு
உதவேவண்டும் என்ற 
உங்கள் �ைனப்�ற்காகவும்
உங்கள் மன�ைல 
மாற்றங்க�ன் ேபாெதல்லாம்
நானும் மாறேவண்டும்
என்ற உங்கள்
�ருப்�ற்காகவும் 
உங்கள் ேதைவக�ன் ேபாது
நானாக உதவேவண்டும் 
என்ற உங்கள் 
எண்ணத்�ற்காகவும்
உங்கள் �ேரா�கள்
எனக்கும் �ேரா�யாக ேவண்டும்
என்ற உங்கள் �ருப்�ற்காகவும்
என்ைன மாற்�க்ெகாள்ள
மு�யாது
நான் நானாகேவ 
வாழ �ரும்பு�ன்ேறன் 

ெபாறாைம இல்லா உள்ளம் ேவண்டும் 
ெபாய்ைம ெமா�யாத நாவும் ேவண்டும், 
ஏழ்ைம இல்லாத �ைலயும் ேவண்டும் 
எ�ைம �லகாத வாழ்வும் ேவண்டும் 

இன்னல் குைற�ல் இன்பமும் ேவண்டும் 
இன்னும் எ��ல் எண்ணமும் ேவண்டும்,
உண்ணும் உண�ல் உைழப்பும் ேவண்டும் 
உன்னத வளர்ச்��ல் முயற்�யும் ேவண்டும்

பார்க்கும் பார்ைவ�ல் ப�வும் ேவண்டும் 
பார்ப்பவர் ெமச்சும் பண்பும் ேவண்டும், 
பட்�கள், �லங்�ல் கருைணயும் ேவண்டும்
பலன் தரும் அறமும் ேவண்டும்

உறவுகைள ம�க்கும் தன்ைமயும் ேவண்டும் 
உ�ர் காக்கும் நன்ைமயும் ேவண்டும்,
ேகாபம் குைறக்கும் குணமும் ேவண்டும்
குைற�லாது க�க்கும்  ம�தமும் ேவண்டும்

பாவம் தடுக்கும் பக்குவமும் ேவண்டும்
பரம் ெபாருளும் துைணெயன ேவண்டும்,
சுற்றம் சூழும் உறவும் ேவண்டும் 
சுகேதகம் ெபறவும் இைறயும் ேவண்டும்

ம�தம் ெகாள்ளும் மனமும் ேவண்டும்
ம�ையத் துலக்கும் ஆற்றலும் ேவண்டும்,
பு�தம் ெசய்யும் ப�யும் ேவண்டும் 
பு�யைவ கடக்கும் ெபாறுைமயும் ேவண்டும்

உள்ளத்தில் அன்ைபக் ெகாண்டவர்கள் 
பிறர் கண்களுக்கு என்றும் அழகானவர்கள் 
பிறருக்ேகேதனுெமன்றால் துடித்துப் ேபாவார்கள் 
பிறருக்கு ேதைவ ஏற்படின் ெகாடுத்துச் ெசல்வார்கள் 
பிறருக்காகேவ தன்ைன அர்ப்பணிப்பார்கள் 
பிறருக்காகேவ தன் வாழ்வின் 
பாதிைய தியாகம் ெசய்வார்கள்

தனக்குத் துயரெமன்றாலும்
அைதக் கவனிக்காமல் தூரப்படுத்திவிட்டு 
பிறர் துயர் துைடக்க துடிப்பார்கள்
தன் வலிகைள  மைறத்து பிறர் வாழ்க்ைகேமம்பட 
அன்பால் அரவைணப்பார்கள்
பிறர் குைறகைள ெசவிமடுத்து
நிவர்த்தி ெசய்ய நித்தமும் ேபாராடுவார்கள் 

உள்ளத்தில் அன்பு ெகாண்ேடார்
பிறருக்கும் அைதேய அள்ளித் தருவார்கள்
உள்ளத்தில் அன்ைபக் ெகாண்ேடார் 
பிறர் கண்களுக்கு என்றும் அழகானவர்கள் தான் 
ஆனால் 
அன்ைப ஏைனேயாருக்கு ெகாடுத்து விட்டு மகிழ்ந்து
சிறு அன்புக்காக ஏங்குபவர்களும் அவர்கள்தான் 
நமக்காக அன்ைப வழங்கும் உள்ளங்களுக்கு
அன்ைபேய பரிசாய் ெகாடுப்பதல்லவா சிறந்த மனது....

வருடந்ேதாறும்
வந்து ேபா�றது ேம �னம்
எங்கும் �யா�த்து
ஊர்வலங்கள் பல
வைளந்து ெந�ந்து ேபா�ன்றன
பலத்த ேகாஷங்களுடன்!

சம்�ரதாயங்களுக்கு
எல்லாமா�ப் ேபான
காலம்  இதுவாக!

�னந்�னம் வரும் 
�னங்க�ல் ஒன்றாக
ேம�னமும் அதன்
உன்னதங்கைள இழந்து ?

ெகா� ��த்து
ேகாஷங்கள் ேபாட்டு
ஊர்வலங்கள்ேபாய் தமது
உள்�ருப்ைப ெவ�க்காட்�
அலங்கார ேமைடக�ல்
உைழக்கும் வர்க்கத்துக்காய்
ஓங்�க் குரல் ெகாடுப்பதுமான ஒரு

ேவ�க்ைக �ேனாத �னமாக
ேம �னமானது ேவதைனயாய்!

உச்� மைல�ல் உைழப்பவனும்
�த்தம் �யர்ைவ �ந்�
பாடுபடும் பாட்டா�யும்
�வசா�யும்
மு�வுகாணா ஏழ்ைம�ன் ��ம்�ல்!
 
மாற்றம் ஒன்ேற மாறாதது

இவர்கைள ஏமாற்றும் வர்க்கத்�ன்
�ைலப்பாடுகேளா 
நூற்றாண்டுகள் பல கடந்தும்
மாறாத வ�த்தடத்�ல்
�க்க இறுமாப்புகளுடன்....!

இதற்ேகார் முற்றுப் புள்�யாய்.....

�க்காக்ேகா�ல் �வந்ெதழுந்த
ேம �னேம.......
�ண்டும் � முகங்காட்டு
ேம���ல் ஓர் ��யல்வர....!

மாதெமான்று ேநான்�ருந்து ம�ழ்ந்ேத
ஏைழஎ�யவர் பணக்காரர் ேபத�ன்�ேய
ெகாண்டா� ம�ழ வந்தது வாழ்�ல் வசந்தம் தந்தது
இைறவன் தந்த இப்ெபருநாள்!
புத்தாைட அ�ந்து ம�ழ்ந்�ட
�த்�க்கும் உணவுகள் ப�மாற
உள்ளெமல்லாம் பூவாய் மணக்க
�த்�க்கும் இன்பத் �ருநாளாய்
இதயம் மணக்கும் இப்ெபருநாள்!
வா�ல் புதுக் �ற்றாய்
புது மாதமாய் வளர்�ைறயாய்
ஷவ்வா�ன் தைலப் �ைறயாய்
�ழ்வா�ல் புதுப் ெபா�வாய்
வந்து�த்தது இப் ெபருநாள்!
ெகாண்டாடுேவாம் ெகாண்டாடுேவாம் இ�தாக
இல்லெமங்கும் இன்பம் ெபாங்�ட
உறவுகள் யாவும் கூ�ம�ழ
அகெமங்கும் சந்ேதாஷம் �ைறக்க
அருளாகக் �ைடத்தது இப்ெபருநாள்!
ஈத் முபாரக்! ஈத் முபாரக்!!

இைற�ருந்தா�யாய் 
இல்லம் வந்த 
ேநான்பு எனும் நான்
�ைட ெபறு�ன்ேறன்...
ெவறுங் ைகேயாடு
�ைடெபறாமல்
ஈத் ஐ ப�ச�க்�ன்ேறன்...

ஆனால்...

அ�யாத 
அ�ங்கங்கள்
இதயத்�ன் இடுக்குக�ல்
இன்னும் இருக்�ன்றதா...
உனக்கு  இல்ைல ஈத்..

மைறேயாடு 
மனம் ல�த்து 
மனம் மா�ட�ல்ைலயா..
உனக்கு  இல்ைல ஈத்..

கால் கடுக்க 
கத்ர் இரவுகைள
கண்�யப்படுத்த�ல்ைலயா..
உனக்கு இல்ைல ஈத்..

அருள் மைற�ன்
அச்சமூட்டும் வசனங்களால்
அந்தக் கண்கள் 
அழு�ட�ல்ைலயா...
உனக்கு இல்ைல ஈத்.. 

இைற வ��ல்
இ�யும் வாழ 
இதயத்�ல் இட�ல்ைலயா..
உனக்கு இல்ைல ஈத்...

மைற வ��ல்
ம�தனாய் வாழ
மன�ல்ைலயா..
உனக்கு இல்ைல ஈத்..

உ�ர் தந்த தாைய
உட�ருந்து கவ�க்க
உள்ளம் இடம�க்க�ல்ைலயா..
உனக்கு இல்ைல ஈத்...

அரவைணத்து ஆளாக்�ய
அன்புத் தந்ைதைய
ஆரத்தழு�ட மு�யல்ைலயா..
உனக்கு இல்ைல ஈத்..

இரத்த உறேவாடு
இணங்� வாழ
இன்னும் தயா�ல்ைலயா..
உனக்கு இல்ைல ஈத்..

பல்லா�ரம்
பாவங்களுக்கு �
�ராயச்�த்தம் ேத�ட�ல்ைலயா..
உனக்கு இல்ைல ஈத்... 

பக்கத்�ல் 
ப�த்த வ��ருக்க
ப�ர்ந்துண்ண
பாசம் வர�ல்ைலயா..
உனக்கு இல்ைல ஈத்...

இர�ரவாய்
இருகரேமந்�
இருகண்களும் குளமா�
இைற இன்பம் காண�ல்ைலயா...
உனக்கு இல்ைல ஈத்..

உன் புத்தாைட 
உன் ைக�லா...
உள் மன�டம் ேகட்டுப்பார்
இந்த ஈத் உனக்கு�யதா...

உள் மனம் இல்ைல என்றால்...

உன் ேபால் நஷ்டவா�
யாரு�ல்ைலேய...

உள் மனம் ஆம் என்றால்...

உனக்குத்தான் இந்த ஈத்...
 *ஈத் முபாரக்....*

உள்ளம் ேமா� உைடயும் உன்�ல்
ெவள்ளம் ஆ�ப் பாயும் கண்�ர்
கள்ளம் கபடம் அற்று 
மனம் ெவற்று ெவ�யாகும்
உண்ைம உணர்ந்து 
கள்ளுக் க� ெகாள்ளும்

மதம் ெகாண்ட யாைனயாய்
ெநஞ்ைச ��த்தனன் பார்ைவ�ல்
உண்ைம உைரத்தனன் இ�ெயன
ெவண்ைம த�த்தனன் மு�ெலன

கு�ர்மைல ���ல்
எ�ைம உைடத�ல்
இளம் ம�ல் பார்வ�
பாதம் ��த்�ட
பைடகள் வணங்�ட
முருகனும் கணப�யும்
ேதாள் ேமல் ஏ� �ைளயாட
அைலமகள் ��ட
கூர்�ைற ஒ� ��ட
கண்ைணக் கூ�ட
என் கண்முன்ேன ேதான்�ய
எம்�ரான் ேபாற்�

கிருஷாகிருஷாகிருஷா

ேமதினிக்கு ஓர் ேமதினம்....! ெஷல்�தாசன்
�ருேகாணமைல

ஈத் 
முபாரக்!!

க�யர� 
எஸ்.ஏ.இஸ்மத் பாத்�மா

பஸ்யால

"ஏரூர்க்க�" எச்.எம்.எம்.ற�ம்
�ழக்குப்பல்கைலக்கழகம்

ஷப்ரா இல்முத்�ன்
அட்டாைளச்ேசைன

ம�னா உமறு ெலவ்ைவ
மாவ�ப்பள்�

இணு�ல் வா�சன்

- ர�ேத�, மா�ப்பாய்

 நுஸ்ரத் மஹ்ரூப்f
 மாதம்ைப

இதயத்திடம் 
ேகள் 
உனக்கும் 
தானா ஈத்...

எனக்கு 
ேவண்டும்

சிறந்த மனது
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ெபாத்து�ல் அஜ்மல்கான்
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�ரதமர் த ைலைம�ல் நைடெபற்ற 
சந்�ப்�ல் அவர் �தான நம்�க்ைகைய 
107 உறுப்�னர்கள் ெவ�ப்படுத்�-
யுள்ளனர்.

ஜனா�ப� தைலைம�ல் நைடெபற்ற 
சந்�ப்�ல் அரசாங்கத்�ன் தற்ேபாைதய 
�ைலைமகள் கு�த்து கருத்துப் ப�-
மாற்றங்கள் இடம்ெபற்றுள்ளன. இ�ல் 
�� அைமச்சர் அ� சப்� நாட்�ன் தற்-
ேபாைதய ெபாருளாதார �ைலைமகள் 
கு�த்து �ளக்கம�த்ததுடன், எ�சக்�, 
�ன்சக்� அைமச்சர் கஞ்சன �ேஜேச-
கர நாட்�ன் �ன் உற்பத்� மற்றும் எ�-
ெபாருள் ேதைவகள் கு�த்த �ந்�ய 
�ைலைமகைள அரசாங்கத்�ன் உறுப்-
�னர்களுக்கு �ளக்�க் கூ��ருந்தார். 
அத்துடன், எ�வாயுத்துைற அைமச்சர் 
ெஷஹான் ேசம�ங்ஹ எ�வாயு �ைல-
ைமகள் கு�த்து �ளக்கம�த்துள்ளார்.

அேதேநரம், கடந்த �யாழக்�ழைம 
சபாநாயகர் தைலைம�ல் நைடெபற்ற 
பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்�ய குழுக் 
கூட்டத்�லும் எ�சக்� மற்றும் �ன்சா-
ரத்துைற, எ�வாயுத்துைற ெதாடர்�ல் 
கலந்துைரயாடப்பட்டதுடன், சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்சர்கள் கட்�த் தைலவர்களுக்கு 
�ைலைமகைள �ளக்�க் கூ��ருந்த-
னர்.

ெபாருளாதாரப் �ரச்�ைனக்குத் �ர்வு 
காணும் ேநாக்�ல் அரசாங்கம் சர்வேதச 

நாணய ��யத்�ன் உத�ைய நா�யுள்ள 
சூழ்�ைல�ல், எ�ர்வரும் இரண்டு மாதங்-
க�ல் சர்வேதச நாணய ��யத்துடன் 
அ�கா�கள் மட்டத்�லான ேபச்சுக்கைள 
ஆரம்�க்க மு�யும் என மத்�ய வங்-
��ன் ஆளுநர் நம்�க்ைக ெத��த்-
துள்ளார்.

இருந்தேபாதும் ெபாருளாதாரப் �ரச்�-
ைனக்குத் �ர்வு காண அர�யல் ஸ்�ரத்-
தன்ைமைய ஏற்படுத்த ேவண்�யது கட்டா-
யமாகும்.

அர�யல் மாற்றெமான்ைறக் ேகா� 
கா�முகத்�ட�லும் நாட்�ன் பல்ேவறு 
பகு�க�லும் ெதாடர்ச்�யாக மக்கள் 
ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்� வரும் �ைல�ல், 
மக்க�ன் �ைலப்பாடு ெதாடர்�ல் 
கவனம் ெசலுத்துவது அவ�யமானது 
என முன்னாள் அைமச்சர் நாமல் ராஜ-
பக்ஷ உள்�ட்ட அர�யல்வா�கள் பலரும் 
வ�யுறுத்�யுள்ளனர்.

இருந்தேபாதும் எ�ர்க்கட்� தரப்��-
ருந்து ஒத்துைழப்பதற்கான சாதக ச�க்-
ைஞகள் எதுவும் ெதன்பட�ல்ைல. அர�-
யலைமப்பு ��யான �ருத்தம் பற்�யும், 
�ைறேவற்று அ�காரம் ெகாண்ட ஜனா�-
ப� முைறைய ஒ�ப்பது பற்�யும் அவர்-
கள் ேப�க் ெகாண்�ருக்�ன்ற ேபாதும், 
நைடமுைறச் சாத்�யமான ேயாசைனகள் 
எதைனயும் முன்ைவக்க�ல்ைல.

அர�யல் ஸ்�ரத்தன்ைமைய ஏற்படுத்து-

வதற்குத் ேதைவயான அர�யலைமப்புத் 
�ருத்தத்ைதக் ெகாண்டு வரேவண்�யது 
காலத்�ன் ேதைவ என்ப�ல் யாருக்கும் 
மாற்றுக் கருத்து இருக்க மு�யாது. இருந்-
தேபாதும் நாடும் மக்களும் எ�ர்ெகாண்-
டுள்ள அன்றாடப் �ரச்�ைனக்குத் �ர்வு 
காண �ைரந்து ெசயற்பட ேவண்�ய கடப்-
பாடு ஆளும் கட்�, எ�ர்க்கட்� உறுப்�னர்க-
ளுக்குக் காணப்படு�றது.

நாட்�லுள்ள மக்கள் அைனவரும் 
���ல் இறங்�ப் ேபாரா�னாலும் பாரா-
ளுமன்றத்�ன் ஊடாகேவ தற்ேபாைதய 
�ரச்�ைனக்கு அர�யல் ��யான �ர்-
ெவான்ைற வழங்க மு�யும். எனேவ, 
மக்கள் �ர���களாகப் பாராளுமன்-
றத்�ல் உள்ள 225 ேபரும் �ைனத்-
�றன் �க்க �ர்ெவான்ைறத் ேதட 
ேவண்டும். அர�யல் ��யாகத் தமக்�-
ைட�ல் காணப்படும் �ருப்புெவறுப்-
புகள் மற்றும் குறு�ய அர�யல் இலா-
பங்கைள ஒருபுறம் ஒதுக்� ைவத்து 
�ட்டு மக்கைள அன்றாடப் �ரச்�ைன-
��ருந்து �ட்பதற்கான முயற்�கைள 
அவர்கள் ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும். அர-
சாங்கமும் த�ப்பட்ட நபர்கள் பற்�ய 
�ந்தைனகைளக் ைக�ட்டு ஒட்டுெமாத்த 
நாட்டு மக்க�ன் நலன் கு�த்து அக்க-
ைறயுடன் மு�வுகைள எடுக்க ேவண்டும்.

இதுேவ மக்க�ன் எண்ணமாக இருக்-
�ன்றது.

சர்வகட்� அரைச அைமப்பேத... (06ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

கா� முகத்�டல் ஆர்ப்பாட்டம் அமர்வதாகவும் 
இல்ைல, அரசாங்கம் அடங்குவதாகவும் இல்ைல. 
ெபாதுமக்கள் எ�ர்ப்புக்கைள ெபாருட்படுத்தாமல் 
இருப்பது, ெபாறுப்புள்ள அரசாங்கத்�ன் பண்பா-
டும் இல்ைல. இந்த லட்சணத்�ல் இன்னும் �ல 
நாட்கள் �ண்டால் �ைலைமகள் ைக ��ப்ேபா-
கலாம். இரண்டு வைக�ல், இந்த ைக �றல்கள் 
இருக்கும். ஒன்று அரசாங்கம் ெபாறுைம�ழப்பது, 
மற்றது �ர்வாகம் �ரைலவது. ச�யாகக் கணக்�ட்-
டால் இந்த இரண்டும் மக்களுக்குத்தான் அ�க 
பா�ப்ைப ஏற்படுத்தும். எனேவ, மக்களா�ய நம்-

�டம் ெபாறுைமயும் ெபாறுப்பும் �ரதானமாக 
இருக்க ேவண்டும். 

இயலுமான வைர, அரசாங்கத்துக்கு அழுத்-
தம் ெகாடுத்�ருக்�றது கா�முகக் ேகாஷங்கள். 
இதனால்தான், அரசாங்கம் ேபச்சுவார்த்ைதக்கும் 
அைழத்�ருக்�றது. எனேவ, ேபச்சுக்க�ல் கலந்து-
ெகாண்டவாறு நமது நாட்டுப் ெபாருளாதாரத்ைத 
உயர்த்த வ�முைறகைள ��ப்பதுதான் இப்ேபா-
ைதக்குள்ள வ�. 

ஏென�ல், இந்த �ைலைமகள் ஏற்பட்ட நாட்-
க��ருந்து ேவறு எந்த அர�யல் நகர்வுகளும் 
ெவற்�ய�ப்பதாகவும் இல்ைல. இைளஞர்கள் 

இந்த அரசாங்கத்ைத �ட்டுக்குப் ேபாகுமாறு ெசால்-
�ன்றனர். இந்�ைல�லுங் கூட, உள்ள ஆட்�க்-
காலத்ைத து�ந்து ெபாறுப்ெபடுக்க எவரும் 
வருவதாக இல்ைல. ஒரு வைக�ல், இதுவும் மக்-
க�ன் அ�லாைஷகைள அலட்�யம் ெசய்வது 
மா��த்தான். 

ஐக்�ய மக்கள் சக்�, �லங்கா சுதந்�ரக் கட்-
�,ேஜ.�.� மற்றும் ஐக்�ய ேத�யக் கட்� என்று 
பலதும் எ�ர��ல் உள்ளன. இருந்துெமன்ன, 
ஒன்றாக இருந்தாலும் இவர்கள் ஒன்றுபட-
�ல்ைல. அர�யலுக்கான த�த்த� அஜந்தாக்-
கேள இவர்கைள ஒேர அ��ல் ��த்து ைவத்�-

ருக்�றது. இந்த இைளஞர் சக்� இைதப் பு�வது 
அவ�யம். நன்கு �டயம் ெத�ந்தவர்களாக 
இருப்பதால்தான், நாளாந்தம் இவர்க�ன் ெசல்-
வாக்குகள் உயர்ந்து ெசல்�றன. ஆகேவ, இந்தச் 
ெசல்வாக்ைகப் �ரேயா�க்கும் ெபாறுப்��-
ருந்து நமது இைளஞர்கள் �ன்வாங்கக் கூடாது. 

எவரும் முன்வராத �ைல�ல் அரசாங்கத்ைத 
�ட்ெட�ந்து�ட்டுப் ேபாவது எப்ப�? இதுதான் 
இன்ெறழும் ேகள்�. �ல ேவைளக�ல், 225 
எம்.�க்கைளயும் பத� துறக்கும்ப� இப்ப-
ைடய� ேகாரு�றது. இவ்வாறு ேகாருவதும் 
ெபாருத்த�ன்�ேய ேபா�றது. நாட்�ன் ெமாத்த 

வருமானத்�ல், சுற்றுலாத்துைற, ஏற்றும�த்-
துைற, ேசைவத்துைற ெவ�நாட்டு நன்ெகாைட-
கள், ெவ�நாடுக�ல் ெதா�லாற்றும் நம்மவர் 
அனுப்பு�ன்றைவ, கடன்ெபறுைககள் மற்றும் 
ெவ�நாட்டு இருப்புக்கள்தான் �ரதானமானைவ. 
இந்தத் துைறகளுக்குள் அர�யல் அ�காரங்கள் 
ைகயா�யதால் வந்தைவதான் இந்த �ழ்ச்�கள்.
இ��ருந்து �ண்டு, எ�ர்கால சந்த�கைளப் பாது-
காக்குமாேற எமது இைளஞர்கள் ேவண்டு�ன்ற-
னர். 

ஆட்�ைய யார் ெபாறுப்ெபடுத்தாலும், இந்ெந-
ருக்க�கள் இன்னும் �ல காலங்களுக்கு ��க்-

கும் என்�றார் ர�ல் �க்�ரம�ங்க. இதற்காகத்-
தான், ெபாறுப்ெபடுக்க �லர் �ன்ன�க்�ன்றனேரா 
ெத�யாது. எனேவ, இந்த இழுப�கள் நம்ைமேய 
�ர�க்கப்ேபா�ன்றன. இதனால்தான் ெசால்�-
ேறாம், நாட்�ன் �கப்ெப�ய சக்�யாக அைடயா-
ளப்பட்டுள்ள இைளஞர்கள், அரசுடன் ேபசப்ெபா-
ருத்தமான தருணேம 
இது. இருப்பவர்களால் 
வந்த �ைனைய, 
இன்ெனாருவர் வந்து 
�ர்க்க இயலாது. 
எனேவ, இருக்கும் 
காலத்ைத அவகாச-
மாக வழங்�, ெநருக்-
க�கைள �க்குவது 
பற்�ேய இைளஞர் 
பைடய� ேபசுவது 
�றந்தது. 

இருபது நாட்கள் 
கடந்தும் இருப்பவர்கள் 
ேபாகவு�ல்ைல, இன்-
ெனாருவர் வருவதற்-
கான 113 பலம் காட்-
டப்படவு�ல்ைலேய! 

வ�ற்றுப்ப�க்கான ேபாராட்டத்ைத வாழ்நாள் 
முழுவதுமா இழுத்துச் ெசல்வது? இப்ேபாது எழும் 
ேகள்�கேள இைவ. உருப்ப�யான ஒரு ெபாருளா-
தாரத் �ட்டத்ைத எவரும் முன்ைவக்காததால், அர�-
யல் சாயம் பூசப்படும் ஆபத்துக்கள் ஏற்படுவதற்கு 
முன்னர், நமது இைளஞர்கள் ேபச்சுவார்த்ைத 
ேமைசைய ேநாக்� நகர ேவண்டும். 

�மான, கப்பல் ேசைவகளால் �ைடக்கும் 
அந்�யச்ெசலாவ�கள் �ழ்�யைடந்தேதன்? 
பாரம்ப�ய ஏற்றும�த்துைற வருமானத்துக்கு 
நடந்தெதன்ன? சுற்றுலாத்துைறைய ஊக்கு�க்க 
இன்னும் �றந்த �ட்டங்கள் இருக்�றதா? ெவ�-
நாடுக�ன் நன்ெகாைடகைள ேமலும் ெபறுவ-
தற்கு உள்ள வ�கெளன்ன? படுகடன்க��ருந்து 
இப்ேபாது �ள மு�யாது. ஆனாலும், இக்கடைன 
இ�யும் ெபறாம�ருப்பது எப்ப�?இவற்றுக்கு �ர்-
வுடன், வருேவாருடன்தான் இந்த இைளஞர்கள் 
பைடய� ேபச ேவண்டும். 

இைளஞர் பைடயணி விைரவு
எைதச் ெசால்ல விைழகிறது?

சுஐப் எம். கா�ம்- 

கடந்த காலத்�ல் நுவெர�யா  �ேசட 
ெபாருளாதார மத்�ய �ைலயத்�ல் 
ஒரு �யாபா� நாெளான்றுக்கு 3000 
�ேலா முதல் 5000 �ேலா மரக்க� 
மற்றும் உருைளக்�ழங்கு வைககைள 
�ற்பைன ெசய்துவந்தனர். இன்று 200 
�ேலா மரக்க�கைள கூட �ற்பைன 
ெசய்ய மு�யாத �ைல ஏற்பட்டுள்ளது. 
நுவெர�யா �ேசட ெபாருளாதார 
மத்�ய �ைலய �யாபா�கள் தான் இப்-
ப�ச் ெசால்�றார்கள்.

�சல் தட்டுப்பாட்டால் ெவ�மாவட்டத்-
�லுள்ள �யாபா�கள் மரக்க�கைள 
ெகாள்வனவு ெசய்வதற்கு நுவெர�யா 
�ேசட ெபாருளாதார மத்�ய �ைலயத்-
�ற்கு வருவது �கவும் குைறந்து �ட்டது. 
இதனால் மரக்க� �ைலகள் �ழ்ச்� 
அைடந்துள்ளன. இேதேவைள மரக்க� 
உற்பத்��ல் ஈடுபட்டுள்ள �வசா�க-
ளும் உற்பத்� ெசய்த மரக்க�கைள 
�ற்பைன ெசய்ய மு�யாமல் �ண்டாடு-
�ன்றனர்.

அத்ேதாடு மரக்க� ேதாட்டங்க�லும் 
மரக்க� �யாபா�க�டம் ெதா�பு�யும் 
ெதா�லாளர்களும் ெதா�ல் இல்லா-
மல் கஷ்டப்படு�ன்றனர். ேமலும் கடந்த 
காலத்�ல் 1500 ரூபா�ற்கு �ற்பைன 
ெசய்யப்பட்ட ஒரு மூட்ைட இரசாயன 
உரம் தற்ெபாழுது 25000 ரூபா�ற்கு 
�ற்பைன ெசய்யப்படு�ன்றது உரத்-
துக்கு இவ்வளவு ெப�ய ெதாைக ெசல-
�ட்டு ப�ர்கைளப் பராம�த்து அவற்ைற 
�ற்பைன ெசய்ய மு�யாது த�க்�ன்ற-
னர்.

 யூ�யா ஒரு மூட்ைட 35000 ரூபா-
�ற்கு �ற்கப்படு�ன்றது. ஆனாலும் 
அந்த �ைலக்கும் யூ�யா ெவ�ச்-
சந்ைத�ல் �ைடப்ப�ல்ைல. ேமலும் 
உருைளக் �ழங்கு மற்றும் மரக்க� 
உற்பத்�க்கு கடந்த காலத்ைத �ட தற்-

ெபாழுது ெசலவு அ�கம். ெசல�ற்ேகற்ப 
வருமானம் �ைடப்ப�ல்ைல. இது இவ்-
வா�ருக்க தற்ெபாழுது இந்த நாட்�ல் 
ஏற்பட்டுள்ள எ�ப்ெபாருள் தட்டுபாடு 
மற்றும் சைமயல் எ�வாயு ெநருக்க� 
காரணமாக மரக்க� உற்பத்�யாளர்க-
ளும் மரக்க� �யாபா�களும் 60 �த 
வருமான �ழ்ச்�யால் பா�க்கப்பட்டுள்-
ளார்கள்.

கடந்த வருடம் இரசாயன உரமும் �ரு-
�நா��களும் தைட ெசய்யப்பட்டதால் 
மரக்க� உற்பத்��ல் பா�ய பா�ப்பு 
ஏற்பட்டது. அதைன ெதாடர்ந்து �சல், 
ெபற்ேறால், மண்ெணண்ெணய் தட்டுப்-
பாடு காரணமாக மரக்க� உற்பத்�யா-
ளர்களும்  வர்த்தகர்களும் பா�க்கப்பட்-
டார்கள். தற்ெபாழுது சைமயல் எ�வாயு 
தட்டுப்பாடு காரணமாகவும் மரக்க� 
உற்பத்�யாளர்களும் மரக்க� வர்த்தகர்-
களும் ெப�தும் பா�க்கப்பட்டுள்ளார்கள்.

சைமயல் எ�வாயு தட்டுப்பாடு காரண-
மாக பல இடங்க�ல் உணவகங்க�லும் 
சுற்றுலா �டு�க�லும் உணவு மற்றும் 
ேத�ர் வழங்க மு�யாமல் உணவங்க-

ளும் ேஹாட்டல்களும் தற்கா�கமாக 
மூடப்பட்டுள்ளன. இதனால் சந்ைதக்கு 
காய்க�கைள ெகாள்வனவு ெசய்வதற்-
ககு ேஹாட்டல்காரர்கள் வருவ�ல்ைல. 
மரக்க� உற்பத்� ெசலவு அ�க�ப்புக்கும் 
அதன் �ற்கும் �ைலக்கும் இைடேய 
ெப�ய �த்�யாசம் காணப்படு�றது. 
மரக்க�ைய நல்ல �ைலக்கு �ற்பைன 
ெசய்ய மு�யாமல் மரக்க� உற்பத்�யா-
ளர்கள் நட்டமைட�ன்றார்கள். 

மரக்க� உற்பத்� என்றால் என்-
ைறக்குேம அது நுவெர�யாதான், �ற 
மாவட்டங்க�ல் மரக்க�ச் ெசய்ைக அறு-
பதுக�ன் �ன்னேரேய ஏற்பட்டது. நுவ-
ெர�யாவுக்கு உ�ய மரக்க�கள் ேவறு 
மாகாணங்க�லும் ப��டப்பட்டு வந்தா-
லும் இன்ைறக்கும் நுவெர�யா மரக்க� 
என்றால் ஒரு �ேஷசம்தான். மரக்க� 

ெசய்ைகையயும் சுற்-
றுலாைவயும் �ட்டால் 
நுவெர�ய மக்களுக்கு 
ேவறு வாழ்க்ைக 
இல்ைல. நுவெர�-
யா�ன் வாழ்க்ைக 
வட்டம், ெபருந்ேதாட்-
டம், சுற்றுலா, மரக்-
க� என்ற மூன்ைற 
மட்டுேம ைமயமாகக் 
ெகாண்டுள்ளது.

எழுபதுக�ன் ஆரம்பத்�ல் நுவெர�-
யா�ல் Vegetabale boom எனச் ெசால்-
லப்படும் �வசாய புரட்� ஏற்பட்டது. 
ெவ�யாட்கள் நுவெர�யா�ல் கா� 
வாங்� உருைளக்�ழங்கு �வசாயத்�ல் 
ஈடுபடத் ெதாடங்�னர். கா� �ைலயும் 
பல்மடங்காக அ�க�த்தது.

ஆனால் இப்ேபாது ஏற்பட்�ருக்கும் 
�ைல இம்மாவட்ட �வசா�கள் முன் 
எனப்ெபாழுதும் எ�ர்ெகாள்ளாதது. 
�ழங்ேகா, மரக்க�கேளா - அவற்ைற 
ெப�ய அள�ல் உற்பத்� ெசய்பவர்கள் 
ஒரு புற�ருக்க, ேதாட்டங்க�லும், �டுக-
ளும் ��ய அள�ல் ேமல�க வருமான-
மாக மரக்க�கைள ப��டுேவார் மறுபு-
றம் என இருதரப்�னரும் கூடேவ அைத 
சார்ந்து இருப்பவர்கைளயும் இன்ைறய 
சூழல் �கக் கடுைமயாக பா�த்துள்ளது. 
அடுத்ததாக என்ன ெசய்வது என்ற 
�ைல�ல் அங்கலாய்த்து �ற்�ன்றனர்.

மரக்க�களுக்கு ேபா�ய �ைல 
இல்ைல என்பதால் ேதாட்டங்க�ேலேய 
�ட்டு ைவக்க மு�யாது. ேபாஞ்�, 
அவைர, ேகாஸ் என்பன முற்� அழு� 
�டும். �ழங்குகள் ெவ�த்து அழுக 
ெதாடங்கும். எனேவ அைவ ப�க்கப்பட்-
டாக ேவண்டும். ெபாருளாதார மத்�ய 
�ைலயத்துக்கு ெகாண்டுவந்தால் வாங்-
குவதற்கு ஆள் இல்ைல. அப்ப�ேய 
வாங்க வரும் ெமாத்த �யாபா�களும் 
அ�மட்ட�ைலக்ேக வாங்கு�ன்றனர். 
�சல் பற்றாக்குைற என்பதால் ேபாக்-
குவரத்�லும் தாமத�ைல உள்ளது. 
ெபாருளாதார மத்�ய �ைலயத்�ல் மரக்-
க� மூட்ைடகள் ேதங்குமானால் அைவ 
அழுகத் ெதாடங்கும். வாங்க வருபவர்-
கள் அ�மட்ட �ைலக்குத்தான் அவற்ைற 
ேகட்பார்கள்.

இந்த �ஷ வட்டம் எவ்வளவு 
பா�ப்ைப �வசா�கள் முதல் ெகாள்வ-
னவு ெசய்யும் பாவைனயாளர்கள் வைர 
பா�ப்ைப ஏற்படுத்து�றது என்பைத 
வாசகர்கள் இப்ேபாது பு�ந்துெகாண்�-
ருப்பார்கள் என்று கருது�ேறாம்.

சிரமதைசைய எதிர்ெகாண்டிருக்கும்
நுவெரலியா மரக்கறி விவசாயிகள் 

நூரைளயூரான்

 Fj;jif fhyk; 5- 10 tUlq;fs; tiu.

  gpujhd tPjpf;F Kfg;gpid nfhz;ljhfTk; efu vy;iyf;Fs; mike;jpUf;f Ntz;Lk; vd;gJld; fpisfSf;F 

jiuj; jskhf ,Uf;f Ntz;Lk;.

  khfhz mYtyfq;fSf;F 3000 -4000 rJu mbfs;> khtl;l mYtyfj;jpw;F 2500 -3000 rJu mbfs; kw;Wk; 

fpisfSf;F 2000 -2750 rJu mb ,ltrjp ,Uf;fNtz;Lk;.

  Mff;Fiwe;jJ Kd;Gwk; 4 thfdq;fs; epWj;jf; $ba jupg;gpl trjp Kd;Gw jiu Interlock fw;fs; gjpj;J 
my;yJ NtW tifapy; kdk; ftUk; tifapy; ,Uf;f Ntz;Lk;.

  mbg;gil Njitahd ePu; trjp kw;Wk; 2000 yPl;lu; my;yJ mjw;F Nkw;gl;l nfhs;ssT cs;s jz;zPu; jhq;fp 

,Uf;f Ntz;Lk;. %d;W fl;l kpd;rhuk; (Three Phase) trjp (60 AMP) LED kpd;Fkpo; nghUj;jg;gl;Ls;sik> 

Mz;> ngz; ,UghyUk; jdpj;jdpahf ghtpf;ff; $ba kyry$l trjp> kpd;gpwg;ghf;fp ,ae;jpuj;jpw;fhd 10 
x10 mstpyhd fhw;Nwhl;l trjpAldhd miw (fl;blj;jpw;F ntspapy;)> gpd;Gwj;jpy; mtru ntspNaw;w 

fjT (Emergency Exit) kw;Wk; Vida cl;fl;likg;G trjpfs;.

  fl;bl cupikahsu; trk; 20-25 KVA kpd;gpwg;ghf;fp ,ae;jpuk; %yk; kpd;rhuk; ngw;Wf; nfhs;Sk; trjp 

,Ug;gpd; mf;fl;blq;fSf;F jPtpu Kd;Dupik toq;fg;gLk;.

  fl;blj;jpd; cl;Gwk; kw;Wk; ntspg;Gwk; nts;is tu;zk; g+rg;gl;bUf;f Ntz;Lk; vd;gJld; epyk; jiuNahL 

gjpf;fg;gl;bUf;f Ntz;Lk;.

  fl;blj;jpd; Kfg;gpd; mfyk; 25 mbfs; my;yJ mjw;F Nkw;gl;ljhf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gJld; Kd;Gwk;  

gjg;gLj;jpa fz;zhb (Tempered Glass) nghUj;jg;gl;L (Center Lock rfpjk;) kdk; ftUk; tifapy; 

epu;khzpf;fg;gl;bUf;f Ntz;Lk;.

  tpN\l Njitg;ghLfs; cs;s egu;fs; rf;fu ehw;fhypapy; ,yFthf gpuNtrpf;ff; $ba ghij (RAMP) 
fl;lhak; ,Uf;fNtz;Lk;.

njd; khfhzk;

g(l;)lnghy

fuhg;gpl;ba

`pf;fLt

nja;ae;ju

ntypfk

njdpaha

,kJt

tPunfl;ba

`k;ghe;Njhl;il khtl;l 

mYtyfk;

tlNky; khfhzk;

ntd;dg;Gt

nky;rpupGu

etfj;Njfk

nguFk;Gu

Gj;jsk; khtl;l mYtyfk;

Fspahg;gpl;ba

tlf;F kw;Wk; tlkj;jpa khfhzk;

kd;dhu;

Nghf];ntt

muyfq;tpy

aho;g;ghzk;.

Rd;dhfk;.

fpspnehr;rp

nrtdg;gpl;ba

Cth khfhzk;

jpajyht

gpgpiy

rpak;gyhz;Lt

gz;lhutis

ntypkl

Cth khspfhnjd;d

Gj;js

nty;ytha

kLy;y 

Nky; khfhzk;

ghze;Jiw

n`huz

nkhuf`hN`d

kPupfk

ePu;nfhOk;G

tynfju

kpy;ydpa

fSj;Jiw khtl;l mYtyfk;

epl;lk;Gt

fsdp

fpof;F khfhzk;

fe;jsha;

fSthQ;rpf;Fb

%J}u;

k`h Xah

epe;jt+u;

fhj;jhd;Fb

nfhf;fl;br;Nrhiy

kj;jpa khfhzk;

fz;b khfhz mYtyfk; 

fz;b khtl;l mYtyfk;

fz;b ,uz;lhk; efu fpis - Ky;fk;nghy

nrq;flfy

clnty

tj;Njfk

cLJk;gu

jTyfs

ehtyg;gpl;b

rg;ufKt khfhzk;

ngy;kLy;y

,uj;jpdGup fpis 

,uj;jpdGhp khtl;l mYtyfk;

f`tj;j

al;bae;njhl;l

ePq;fSk; Nkw;gb trjpfisf; nfhz;l fl;bl cupikahsu; vdpd; fl;bl miktplk;> fl;bl jpl;lk;> fhzp 

tiuglk;> mz;ikapy; fhzp gjpT mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf; nfhz;l fhzp gjpT rhd;wpjo; kw;Wk; 

cupik khw;W mwpf;if Mfpatw;wpd; gpujpfSld;> vjpu;ghu;f;Fk; khjhe;j thlifia Fwpg;gpl;L gpujp nghJ 

Kfhikahsu;> nraw;ghLfs; kw;Wk; tq;fp Jizr; Nritfs;> gpuNjr mgptpUj;jp tq;fp> jiyik mYtyfk; 

,y.933> fz;b tPjp> ntjKy;y> fsdp vDk; Kftupf;F 14 ehl;fSf;Fs; cq;fsJ tpz;zg;gg;gbtq;fis 

gjpTj; jghypy; mDg;gp itf;f Ntz;Lk;. tpz;zg;gg;gbtj;ij jhq;fp tUk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky;%iyapy; 

“fl;blq;fis Fj;jif mbg;gilapy; ngWjy; 2022” vd Fwpg;gpl Ntz;Lk;.

gpujp nghJ Kfhikahsu; - nraw;ghLfs; kw;Wk; tq;fp Jizr; Nritfs;> 

gpuNjr mgptpUj;jp tq;fp> 

jiyik mYtyfk;> 

,y. 933> fz;b tPjp> ntjKy;y> fsdp

2022.05.01

Fj;jif mbg;gilapy; fl;blq;fis ngw;Wf; nfhs;Sjy;
fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s efuq;fspy; tq;fpapd; fpis mYtyfq;fis elhj;jpr; nry;tjw;F 

gpd;tUk; trjpfSldhd fl;blq;fs; Fj;jif mbg;gilapy; ngw;Wf; nfhs;s Njitg;gLfpd;wJ.
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ரிஷப  ராசியில் புதன் சஞசாரம் சசய்கிறார். உங்கள் 
ராசிக்கு 3, 6 ஆகிய  இடங்களுக்கு அதிபதியான புதன் 
தன ஸதானத்தில் சஞசரிபபதால் மதமைக்ம்கற்ற தன  
ைரவு ைந்து ச்காணமட இருக்கும். உத்திமயா்க ஸதா -
னத்மத குரு பார்பபதால்  உத்திமயா்கத்தில் சைற்றி 
கிமடக்கும். உங்கள் திறமேக்கு ஏற்ற அஙகீ்காரம்  
கிமடக்கும். இழந்த சலும்க்கமை மீணடும் சபறுவீர் -
்கள். புதிய மைமைக்கு  விண்ணபபித்தைர்்களுக்கு 
மீணடும் அமழபபுக்்கள் ைரைாம். இல்ைத்தில் சுப  
்காரியங்கள் நமடசபறும்.

ரிஷப  ராசியில் புதன் சஞசாரம் சசய்கிறார். உங்கள் 
ராசிக்கு 2, 5 ஆகிய  இடங்களுக்கு அதிபதியானைர் 
புதன். தன ஸதானம் ேற்றும் பூர்ைபுணணிய  ஸதானத் -
திற்கு அதிபதியான அைர் உங்கள் ராசியிமை சஞசரிப -
பது மிகுந்த  மயா்கம்தான். தன ைரவு தாராைோ்க ைந்து 
மசரும். குடும்பத்தில் சுப்காரிய  மபச்சுக்்கள் நல்ை முடி -
விற்கு ைரும். சதாழில் ைைர்சி திருபதி தரும். பூர்வீ்க  
சசாத்துப பிரச்சிமன்கள் அ்கலும். பூர்ைபுணணிய 
ஸதானத்தில் குருவின் பார்மை  பதிைதால் பிள்மை -
்களின் மேற்படிபபு, மைமை ைாய்பபு சம்பந்தோ்க 
எடுத்த  முயற்சியில் சைற்றி கிமடக்கும். உத்திமயா்கத் -
தில் மேைதி்காரி்கள் உங்கள்  குரலுக்கு சசவிசாய்பபர்.

ரிஷப  ராசியில் புதன் சஞசாரம் சசய்கிறார். உங்கள் 
ராசிநாதன் விரய ஸதானத்திற்கு  சசல்லும் சபாழுது 
விரயங்கள் கூடும். ஏமதனும் ஓரு ோற்றம் ைரக்கூடிய 
ைாய்பபு  உணடு. உத்திமய்கத்தில் சபாறுபபு கூடும். 
மைமைபபளு அதி்கரிக்கும். சுயசதாழில்  சதாடஙகும் 
முயற்சியிலும் சிைர் ஆர்ைம் ்காட்டுைர். 4ஆம் இடத் -
திற்கு  அதிபதியா்கவும் புதன் விைஙகுைதால் தங்க -
ளுக்ம்கா தங்கள் குடும்பத்மத  சார்ந்தைர்்களுக்ம்கா 
மேற்படிபபு சம்பந்தோ்க எடுத்த முயற்சி ம்ககூடும். 
புதிய  ைா்கனம் ைாஙகுைதில் ்கைனம் சசலுத்துவீர்்கள்.

ரிஷப  ராசியில் புதன் சஞசாரம் சசய்கிறார். ச்காய 
ஸதானம் ேற்றும் விரய  ஸதானத்திற்கு அதிபதியான 

புதன் ைாப ஸதானத்திற்கு ைருைதால் விரயத்திற்ம்கற்ற  
ைருோனம் ைந்துச்காணமட இருக்கும். இந்த ்காை -
்கட்டத்தில் எந்த புதிய  முயற்சிமயயும் மேற்ச்காள்ை -
ைாம். எனமை சபாருைாதாரத்மத சபாறுத்தைமர ்கை -
மைபபட  மைணடியதில்மை. குடும்பத்தில் ஒருைர் 
ேட்டுமின்றி ேற்றும் ஒருைருக்கும்  மைமை கிமடத்து 
உதிரி ைருோனம் ைந்து மசரும். பணி புரியும் இடத் -
தில்  ேறுக்்கபபட்ட சலும்க்கள் கிமடக்கும்.

உங்கள்  ராசிக்கு 10ஆம் இடோன ரிஷப ராசியில் 
புதன் சஞசாரம் சசய்கிறார். தன  ைாபாதிபதியான 
புதன் சதாழில் ஸதானத்தில் சஞசரிக்கும் இந்த மநரம் 
ஒரு  அற்புதோன மநரோகும்.சதாழில் ைைர்ச்சி சிறப -
பா்க இருக்கும். புதிய ஒபபந்தங்கள்  அடுக்்கடுக்்கா்க 
ைந்து மசரும். தமடக்்கற்்கள் எல்ைாம் படிக்்கற்்கைா்க  
ோறும். சைளிநாட்டில் பணிபுரியும் நணபர்்கள் உங -
்களுக்கு உதவிக்்கரோ்க  இருபபர்.்கமரந்த மசமிபபுக் -
்கமை ஈடு்கட்டுவீர்்கள். உத்திமயா்கத்தில் உயர்  பதவி -
்கள் கிமடக்கும்.

ரிஷப  ராசியில் புதன் சஞசாரம் சசய்கிறார். உங்கள் 
ராசிக்கு 9ஆம் இடோன பாக்கிய  ஸதானத்தில் உங்கள் 
ராசிநாதன் புதன் சஞசரிபபது மயா்கம்தான். சதாழிலில்  
எதிர்பார்த்தமத ்காட்டிலும் கூடுதல் ைாபம் கிமடக் -
கும்.நணபர்்களின்  ஒத்துமழபமபாடு சிை நல்ை ்காரி -
யங்கமை முடித்துக்ச்காள்வீர்்கள். ேங்கை நி்கழ்ச்சி்கள்  
நமடசபறும். பணி நிரந்தரம் பற்றிய நல்ை த்கைல் 
ைந்து மசரும். புதிய மைமையில்  மசரும் ைாய்பபு 
ம்ககூடும்.

ரிஷப  ராசியில் புதன் சஞசாரம் சசய்கிறார். உங்கள் 
ராசிக்கு 9, 12 ஆகிய  இடத்திற்கு அதிபதியானைர் 
புதன். 12 க்கு அதிபதியான அைர் அட்டேத்திற்கு  
ைரும்மபாது “ ச்கட்டைன் ச்கட்டிடில் கிட்டிடும் ராஜ 
மயா்கம்” என்பதற்ம்கற்ப சிை  எதிர்பாராத நல்ை சம் -
பைங்கள் நமடசபறும். பா்கபபிரிவிமன   சுமு்கோ்க  
முடியும். ேமறந்த புதன் நிமறந்த தன ைாபம் தரும் 
என்பதால் ்கமரந்த  மசமிபபுக்்கமை ஈடு்கட்டுவீர்்கள். 
உத்திமயா்கத்தில் சம்பை உயர்வு  கிமடக்கும். குடும்ப 
உறுபபினர்்களில் ேற்றைர்்களுக்கும் மைமை கிமடத்து  
ேகிழ்ச்சியமடவீர்்கள்.

ரிஷப  ராசியில் புதன் சஞசாரம் சசய்கிறார். உங்கள் 
ராசிக்கு அட்டம்  ஸதானாதிபதியான புதன் ்கைத்திர 
ஸதானத்தில் சஞசரிக்கும்சபாழுது சுப  ்காரியங்கள் 
இல்ைத்தில் நமடசபறும். ைாழ்க்ம்கத் தும்ணக்கு 
நல்ை மைமை  கிமடக்கும். புதிய ைா்கனம் ைாஙகு -
ைது பற்றி சிந்திபபீர்்கள். உத்திமயா்கத்தில்  உள்ைைர் -
்களுக்கு எதிர்பார்த்த படிமய கூடுதல் சபாறுபபுக்்களும் 
உத்திமயா்க உயர்வும்  உணடு.

ரிஷப  ராசியில் புதன் சஞசாரம் சசய்கிறார். உங்கள் 
ராசிக்கு 7, 10 ஆகிய  இடங்களுக்கு அதிபதியான 
புதன் 6இல் சஞசரிக்கும்சபாழுது நல்ை பைன்்கமை  
நமடசபறும். அத்மதாடு புதன் ம்கந்ராதிபத்ய மதாஷம் 
சபற்ற கிர்கம் என்பதால்  ைாய்பபுக்்கள் ைாசல் மதடி 

ைரும். வீட்மட சீரமேபபதில் அக்்கமற  ்காட்டுவீர் -
்கள்.ேமறமு்க பம்க ோறும். இல்ைத்தில் சுப ்காரியங -
்கள் நமடசபற்று  ேகிழ்ச்சிமய ைழஙகும். உத்திமயா -
்கத்தில் எதிர்பார்த்தபடிமய ோற்றங்கள் நி்கழைாம்.

ரிஷப  ராசியில் புதன் சஞசாரம் சசய்கிறார். உங்கள் 
ராசிக்கு 6, 9 ஆகிய  இடங்களுக்கு அதிபதியான புதன் 
5இல் சஞசரிக்கும்சபாழுது நல்ை பைன்்கள்  கிமடக் -
கும்.சபற்மறார்ைழி அனுகூைங்கள் உணடு.பிரச் -
சிமன்கள் படிபபடியா்க  தீரும். உத்திமயா்கத்தில் 
அதி்காரி்களின் ஆதரவு ்கார்ணோ்க இதுைமர ேறுக் -
்கபபட்ட  சலும்க்கள் இபசபாழுது கிமடக்கும்.
குடும்பத்தில் மேலும் சிைருக்கு மைமை  கிமடத்து 
ைருோனம் உயரும்.திருே்ண மபச்சுக்்கள் முடிைா -
கும். சபாதுைா்க  இல்ைத்தில் நல்ை ்காரியம் நமட -
சபறும் மநரம் இது.

ரிஷப  ராசியில் புதன் சஞசாரம் சசய்கிறார்.  உங்கள் 
ராசிக்கு 5, 8 ஆகிய  இடங்களுக்கு அதிபதியான புதன் 
4 ஆம் இடத்தில்; சஞசரிக்கும் சபாழுது  ச்கடுக்்கல் 
ைாங்கல்்களில் ஏோற்றங்கமை சந்திபபீர்்கள்.ைா்கன 
பய்ணத்தில் ்கைனம்  மதமை.நன்மே என்று நீங்கள் 
சசய்த ்காரியம் ேற்றைர்்களுக்கு தீமேயா்க  சதரியும்.
உத்திமயா்கத்தில் மேைதி்காhரி்கமை பம்கத்துக் -
ச்காள்ை மைணடாம். திடீர்  இடோற்றம் ேன உமைச் -
சமை ச்காடுக்கும்.ைந்த ப்ணம் அடுத்த நிமிடமே 
சசைைாகிவிடும்.

ரிஷப  ராசியில் புதன் சஞசாரம் சசய்கிறார். 
உங்கள் ராசிக்கு 4,7 ஆகிய இடங்களுக்கு  அதிபதி -
யான புதன் ச்காய ஸதானத்தில் சஞசரிக்கும்சபாழுது 
இடம்,  பூமி ைாஙகும்  மயா்கம் உணடு. தாய்ைழி 
ஆதரவு கிமடக்கும். ைாழ்க்ம்கத் தும்ணக்கு மைமை  
அமேயும். சைளிநாட்டு அமழபபு ைந்தாலும் சனி 
பார்மை இருபபதால் அமத ஏற்்க  மைணடாம். உத்தி -
மயா்கத்தில் மைமைபபளு கூடும். உங்கள் பணி்கமை 
ேற்றைர்்களிடம்  ஒபபமடத்தால் பிரச்சிமன உருைா -
்கைாம்.  தன்னம்பிக்ம்க குமறயாேல்  பார்த்துக் -
ச்காள்ளுங்கள்.
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 மேஷம்  

நீர்கொழும்பு ேொநகரம் கம்பஹொ ேொவட்-
டத்தின் உத்திம�ொகபூரவேற்ற தலை-
நகரம்.  வடமேல்  ேொகொணத்திலுள்ள 

சிைொபத்துக்கும் ்கொழும்புக்கும் இலடம�யுள்ள 
ஓர தலைசி்றநத நகரேொக நீர்கொழும்பு  திகழ் -
கின்்றது. பல்மவறு வரத்தக நிறுவனஙகள நீர -
்கொழும்பு ேொநகரத்திலும் அலேநதுள்ளன . 
அரச ேறறும் தனி�ொர வரத்தக வஙகிகள கூட 
குறிப்பிடத்தக்க வ்ளரச்சில�யும் நீர்கொழும்பு 
ேொநகரில் எட்டியுள்ளன. அரச கல்விக் கூடங -
கள ேறறும் தனி�ொர கல்வி நிறுவனஙகள 
ஆகி�லவகளுக்கு நீர்கொழும்பு நகரம் ்ப�ர 
மபொன இடேொகவும் ேொறியுள்ளது. அரச நிறுவ -
னஙகள, நீர்கொழும்பு ்பரி�ொஸபத்திரி, களி -
�ொட்ட விடுதிகள ேறறும் வில்ள�ொட்டு லேதொ-
னஙகள என்பன நீர்கொழும்பில் ேக்கள ஒன்று 
மசருகின்்ற இடஙகள எனவும் குறிப்பிட்டுக்  
கூ்றைொம். இவவொ்றொக ேக்களுக்கு அன்்றொட நட-
வடிக்லககல்ள ்சவவமன நில்றமவறறுவதறகு 
வொகனப் மபொக்குவரத்து மிக மிக  அவசி�ேொ-
கும். அது ேொத்திரமின்றி ேக்களின் அடிப்பலட 
மதலவகல்ள நில்றமவறறுவதறகும் மபொக்கு -
வரத்துச் மசலவகள இன்றி�லே�ொதலவ�ொ-
கும். ்பொதுேக்களின் நொ்ளொநத மபொக்குவரத்து 
மசலவகல்ள ஓர ஒழுஙகலேப்புடன் நில்றமவற-
றுவதறகு நீர்கொழும்பு ்பொது பஸ நிலை�ம் 
மிகுநத பஙகளிப்பிலன வழஙகி வருகின்்றலே 
குறிப்பிடத்தக்கதொகும். நீர்கொழும்பு ேொநகர 
சலபயின் பூரணேொன கணகொணிப்பிலும் மேல் 
ேொகொண சலபயின்  அனுசரலணயிலும் நீர்கொ -
ழும்பு ்பொது பஸ நிலை�த்தின் சகை நடவடிக்-
லககளும் நொ்ளொநதம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரு -
கின்்றன. நீர்கொழும்பு ்பொது பஸ நிலை�த்தில் 
ப�ணிகளின் பொதுகொப்புக்கொக பொதுகொப்பு அலு -
வைகம் ஒன்றும்  அலேக்கப்பட்டுள்ளது. இநத 
அலுவைகம்  நீர்கொழும்பு ேொநகர சலபயின் 

பூரணேொன கட்டுப்பொட்டின் கீமழம� இ�ஙகி வரு -
கின்்றது . 

பஸ நிலை�த்திலிருநது தேது ப�ணஙகல்ள 
மேற்கொளளும் ப�ணிகள எவவிதேொன சஙக-
டஙகல்ளயும் இதனொல் எதிரமநொக்க மவணடி� 
அவசி�மில்லை எனவும் பொதுகொப்பு அதிகொரிகள 
்தரிவிக்கின்்றனர. பிச்லசக்கொரரகளின் �ொசகம் 
மகட்கும் நடவடிக்லககல்ள குறித்த பொதுகொப்பு 
அதிகொரிகள நொ்ளொநதம் தடுத்து வருகின்்றனர. 

முடிச்சு ேொறிகளின் திருட்டுச் ்ச�ல்கல்ள முற -
்றொகக் கட்டுப்படுத்த ்பொது பஸ நிலை�த்தின் 
பொதுகொப்பு அதிகொரிகள நீர்கொழும்பு ்பொலிஸ 
நிலை�த்துடன் மநரடி�ொக ்தொடரபுகல்ள 
லவத்துக் ்கொணடு வருகின்்றனர. இதனொல் 
பொதுகொப்பு ்தொடரபில் ்பொது பஸ நிலை�த்தில் 
எதுவித அச்சமும் இல்லை என அவரகள ்தரி -
விக்கின்்றனர.  நீர்கொழும்பு பஸ நிலை�த்திலி-
ருநது தனி�ொர பஸகள ேறறும் இைஙலக மபொக் -

குவரத்துச் சலபக்குச் ்சொநதேொன பஸகள 
என்பன  நொ்ளொநத மசலவகளில் ஈடுபட்டு 
வருகின்்றன. நீணட தூர ப�ணஙகளுக்கொன 
மசலவகளும் இநத ்பொது பஸ நிலை�த்தி-
லிருநது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்்றன. 
அதிகொலை 4 ேணி ்தொடக்கம் நீர்கொழும்பு 
்பொது நிலை�த்திலிருநது பஸ மபொக்குவ-
ரத்து மசலவகள ஆரம்பிக்கப்பட்டு வருவதொக  
தனி�ொர பஸ மபொக்குவரத்து மசலவகள 
அதிகொர சலபயின் நீர்கொழும்பு ்பொது பஸ 
நிலை�த்தின் ்பொறுப்பதிகொரி டபிளயு. டீ 
.திமனஷ் ்தரிவித்தொர . அவர மேலும் ்தரி-
விக்லகயில் " இைஙலக மபொக்குவரத்துச் 
சலபக்கு ்சொநதேொன பஸ மபொக்குவரத்து 
மசலவகளுடன் கூட்டிலணநமத நொம் எேது 

தனி�ொர பஸ மபொக்குவரத்து மசலவகல்ளயும் 
இஙகு  மேற்கொணடு வருகின்ம்றொம்.  கணடி, 
குருநொகல், குளி�ொப்பிட்டி� ஆகி� தூர

பிரமதசஙகளுக்கொன மசலவகல்ள நொம் 
கூட்டிலணநமத மேற்கொணடு வருகின்ம்றொம்.
எனினும் இரவு மநர மசலவகல்ள இைஙலக 
மபொக்குவரத்துச் சலபயின் பஸகம்ளமேற-
்கொணடு வருகின்்றன. நீர்கொழும்பிலிருநது  
இரவு மநர மசலவகல்ள இஙகு குறிப்பிட்டுக் 
கூ்றைொம். ்கொழும்பு - இரவு 9.30 ேணி அல்ைது 
10.00 ேணி, குருநொகல் - இரவு 9 .00 ேணி, 
குளி�ொப்பிட்டி� - இரவு 10.00 ேணி  ஆகி�

மசலவகல்ள நீர்கொழும்பிலிருநது வழலே-
�ொக ்பறறுக் ்கொள்ளைொம். மதசி� மபொக்கு-
வரத்து மசலவயின் ஆமைொசலனக்கு இணஙக 
அதிகொலை 4 ேணி முதல் பஸ மபொக்குவரத்து 
மசலவகள நீர்கொழும்பில் இடம்்பறறு வருகின்-
்றன. அதிகொலை 4.00 ேணிக்கு இைஙலகயில் 
ேத்தி� பிரமதசத்துக்கொன மசலவல� இ.மபொ.ச. 
பஸஆரம்பித்து லவக்கின்்றது. அதொவது நுவ-
்ரலி�ொ நகரத்துக்கு அருகிலுள்ள ்வலிேட 
நகரத்துக்கு அதிகொலை 4.00 ேணிக்கு தனது 

மசலவல� இ.மபொ.ச. ஆரம்பிக்கின்்றது. இமத-
மபொன்று நொட்டின் ்தன் பகுதிக்கொன பஸ மபொக்-
குவரத்து மசலவல�யும் நீர்கொழும்பிலிருநது 
்பறறுக் ்கொள்ளைொம். 

தஙகல்ை நகரத்துக்கொன மசலவல�யும்  
அதிகொலை மவல்ளயில் ்பறறுக் ்கொள்ளைொம். 
உடுகே பிரமதசத்துக்கொன மசலவ அதிகொலை 
4.00 ேணிக்கு ஆரம்பிக்கப்படுகின்்றது. இமத -
மபொன்று பைொங்கொட -  கொலை 10 .45 , 
ஹட்டன் கொலை 10 . 45 ஆகி� தூர பிரமதச 
மசலவகளின் மசலவகள இஙகிருநது ஆரம்பிக் -

கப்படுகின்்றன. கிழக்கு ேொகொணத்தில் அக்கலரப்-
பறறு நகரத்துக்கொன மபொக்குவரத்து மசலவ 
பின்மனரம் 6.30 ேணிக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டு 
வருகின்்றது . இலவ அலனத்தும் நொ்ளொநதம் 
இடம்்பறறு வருகின்்றன " என்று குறிப்பிட் -
டொர. நீர்கொழும்பு ேொநகர சலபயின் சுத்திக -
ரிப்பு பிரிவின் சிறறூழி�ரகள தினமும் இரணடு 
மவல்ள நீர்கொழும்பு ்பொது பஸ நிலை�த்லத 
சுத்தம் ்சய்கின்்றனர. நீர்கொழும்பு ்பொது பஸ 
நிலை�ம் இரணடு ேொடிகல்ளக் ்கொணடுள்ளது. 

இக் கட்டிடத்தின்முதைொவது ேொடியில் வரத்தக 
நிலை�ஙகள உள்ளன. பஸ நிலை�த்திலிருநது 
மநரடி�ொக வரத்தக நிலை�ஙகளுக்கும் சிற-
றுணடிச்சொலைகளுக்கும் மநரடி�ொக ்சல்லும் 

வசதிகளும் உணடு. கடநத 2011ம் ஆணடு 
ஒக்மடொபர ேொதம் 5 ம் திகதி நீர்கொழும்பு ேத்தி� 
பஸ நிலை�ம் தறமபொலத�  உத்திம�ொகபூரவ-
ேொக தி்றநது லவக்கப்பட்டது. முன்னொள ஜனொதி -
பதியும் தறமபொலத� பிரதேருேொன ேகிநத ரொஜ-
பக்ஷவின் ஆட்சிக் கொைத்திமைம� நீர்கொழும்பு 
்பொது பஸ நிலை�த்தின் நிரேொணப் பணிகள 
நில்றவு ்சய்�ப்பட்டு தி்றநது லவக்கப்பட்டது

 நீர்கொழும்பு ேொநகர சலபயின் முன்னொள 
மே�ரும் முன்னொள இரொஜொஙக அலேச்சரு-
ேொன நிேல் ைொன்சொ நீர்கொழும்பு ்பொது பஸ 
நிலை�த்லத நவீன ே�ப்படுத்துவதறகொன 
சகை நடவடிக்லககல்ளயும் மேற்கொணடொர. 
அவர நீர்கொழும்பு ேொநகர சலபயின் மே�ரொக 
கடலே�ொறறும் மபொமத குறித்த பஸ

நிலை�த்தின் அபிவிருத்தி நடவடிக்லககல்ள 
ஆரம்பிப்பதறகொன மபச்சுவொரத்லதகல்ள  அப் -
மபொலத� அரசொஙகத்துடன் மேற்கொணடொர. 
220 மில்லி�ன் ரூபொய் நிதி ஒதுக்கீட்டில் நீர்கொ -
ழும்பு ்பொது பஸ நிலை�த்தின் நவீன கட்டடத் -
்தொகுதி அலேக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் குறித்த 
கட்டடத்தில் நில்றவு்சய்�ப்படொத நிரேொணப் 

பணிகளும் உள்ளன. மினி திம�ட்டர ஒன்ல்ற 
குறித்த கட்டடத்தில் அலேப்பதறகொன ஏறபொடுக-
ளும் முன்்னடுக்கப்பட்டன. இது வலரயில் அது 
நில்றவு ்சய்�ப்படவில்லை என்ம்ற கூ்றைொம். 
்வளிநொட்டு உல்ைொசப் ப�ணிகளின் ஓய்வு 
அல்றகளும் இநத கட்டடத்தில் அலேக்கப்பட 
மவணடும் எனவும் பல்மவறு தரப்பினர கூறி 
வருகின்்றனர. நீர்கொழும்பு நவீன ்பொது பஸ -
நிலை�ம் தி்றநது லவக்கப்பட்டது முதல் கடநத 
10 வருடஙக்ளொக கடலே புரியும்.

பிரதி நிலை�ப் ்பொறுப்பதிகொரி ்ரொஹொன் 

பரணொணமடொ மபசுலகயில் " ்கொரனொ லவரஸ 
்தொறறி� கொைத்தில் நீர்கொழும்பு ்பொதுச் சுகொ-
தொரப் பிரிவினரின் நொ்ளொநத மபொக்குவரத்து 
மசலவக்கு நொம் பொரி� ஒத்துலழப்புக்கல்ள 
வழஙகிமனொம். 

இதறகு எேது பஸ நிலை�த்தின் சொரதிகள 
பூரணேொன ஒத்துலழப்புக்கல்ள வழஙகினர. 
்பொதுச் சுகொதொர அதிகொரிகளின் வீடுகளுக்கு 
நொம் மநரடி�ொன மசலவகல்ள வழஙகிமனொம் 
" என்று கூறினொர.  நீர்கொழும்பு ்பொது பஸ 
நிலை�த்தின் மசலவகள பொரொட்டுக்குரி�து.

பாராட்டுக்குரிய நீர்காழும்பு
பஸ்நிலைய சேலைகள்

(படஙகள ;  நீர்கொழும்பு தினகரன் நிருபர )

 நீர்கொழும்பு  ருஸ்ொன்...?
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ZTE இன் உ யர்-நடுத்தர 
வகுப்பு வரிமையில் முன்்னணி-
யில் திகழும், ZTE Blade V30 
ஆ்ன து கறுப்பு ேற்றும்  நீலம் 
ஆகிய இரண்டு நிறஙகளிலும் 
கிமைப்்பதுைன், இந்த மநர்த-
தியா்ன ்பாணியிலா்ன ைா்த்னம் 
நாம் சைலுததும் விமலமய 
விை அதிக விமலப் ச்பறுேதி 
சகாண்ைது.  இருப்பினும்,  
ரூ்பா 69,999/- என்ற விமலமய 
ேட்டுமே சகாண்டுள்ள  இந்த 
கண்மணைக்கவரும் அழகா்ன  
ைா்த்னம்  ்பய்னர்களுக்கு நடுத-
்தர வகுப்பு ச்தாமலம்பசி 
ைா்த்னஙகள  வழஙகும்  
அம்னதது சிறப்பு ச்தாழில்-
நுட்்ப அம்ைஙகம்ளயும் 
மிகவும் கட்டு்படியா்ன விமலயில் வழஙகுகி-
றது. ச்தாமலம்பசி ைா்த்னததின் பின்புறததில் 
கட்ைமேக்கப்்பட்டுள்ள ்பல்துமற ஆற்றல் 
ேற்றும் திறன் சகாண்ை 4 மகேரா அமேப்பு, 
்தமலசிறந்த புமகப்்பைம் ேற்றும் வீடிமயா 
திறன்களுக்கு வழிமகாலியுள்ளதுைன், இதில் 
64 MP பிர்தா்ன மகேராவும், 8 MP அதிவிைால 
சலன்ஸ் வில்மல ேற்றும் 5 MP சேக்மரா 
சலன்ஸ் வில்மல, 2 MP ஆழோ்ன உணைர்தி-
றன் சகாண்ை மகேரா ஆகியவற்றின் ்பக்க்ப-
லதம்தக் சகாண்டுள்ளது. ைா்த்னததின் முன்பு-

றம் 16 MP மகேராமவக் சகாண்டுள்ளதுைன், 
இது எத்தருணைதம்தயும் மநர்ததியாக வைப்்ப-
டுத்த உ்தவுகிறது.

இதச்தாமலம்பசி ைா்த்னம் மிகவும் ்தாரா்ள-
ோ்ன 128 GB மைமிப்்பகதம்தயும், 4 GB RAM 
ேற்றும் ைக்திவாயந்த octa-core சையலிமய-
யும்  சகாண்டுள்ளதுைன்,  இது மிகவும் திற-
மேயா்ன ேற்றும் ைக்திவாயந்த ச்தாமலம்பசி 
ைா்த்னததிற்கு இைேளிக்கின்றது. ZTE Blade 
V30 இன் 5,000 mAh ம்பட்ைரி, நீஙகள நாள 
முழுவதும் நீடிதது நிமலக்கும் ம்பட்ைரிமய 

அனு்பவிக்க முடியும். அம்த 
மநரததில் ைா்த்னஙகளின் 
ைக்திவாயந்த GPU ேற்றும் 
6.67-அஙகுல 1080p IPS முகத-
திமர மூலம் எஙகிருநதும் 
சில சோம்பல் மகமிஙகிற்-
காக அ்தம்னப் ்பயன்்படுததிக் 
சகாள்ளலாம்.

இன்னும் கூடு்தலா்ன 
அ்ளவில் கட்டு்படியாகும் 
விமலயில் ஆற்றல் ேற்றும் 
திறன் சகாண்ை மகேராக்க-
ம்ளத ம்தடும் நுகர்மவாருக்கு, 
ZTE Blade V30 Vita ஏமவய 
ஆ்னது 128GB மைமிப்்பகம் 
ேற்றும் 4GB RAM உைன் 
மிகச் ைரியா்ன ச்தரிவாகும். 
சவறும் ரூ்பா 53,999/- என்ற 

விமலயில், வாடிக்மகயா்ளர்கள 48MP பிர்தா்ன 
மகேரா, 5MP சேக்மரா மகேரா ேற்றும் 2MP 
ஆழோ்ன உணைர்திறன் மகேரா ஆகியவற்மறக் 
சகாண்ை மிகவும் திறமேயா்ன மூன்று பின்புற 
மகேரா கட்ைமேப்ம்ப அனு்பவிக்க முடியும். 
நீலம், ைாம்்பல் ேற்றும் ்பச்மை நிறஙகளில் 
கிமைக்கும், ZTE Blade V30 Vita ஒரு சிறந்த, 
மநர்ததியா்ன ேற்றும் நவீ்ன ்பாணியிலா்ன ச்தரி-
வாகும். மேலும், மிகப்ச்பரிய 5,000 mAh 
ம்பட்ைரி நாள முழுவதும் அ்தம்ன முழுமே-
யாகப் ்பயன்்படுத்த இைேளிக்கின்றது.

உலக்ளாவிய காப்புறுதி வர்த்தகநாே-
ோ்ன அலியான்ஸ் லஙகா, நிமலம்பற்-
றியல் சகாண்ை ச்பாரு்ளா்தாரஙகள 
ேற்றும் ைமூகஙகம்ளத ம்தாற்றுவிதது, 
வ்ளர்ப்்ப்தற்கு உ்தவும் நிறுவ்னததின் 
உலக்ளாவிய ேற்றும் உளளூர் குறிக்-
மகாம்ள நிமலநாட்டும் வமகயில் 
்த்னது 2ஆவது ்பாரிய நிமலம்பற்றி-
யல் முயற்சிமய ேஹியஙகம்ன பிர-
ம்தைததில் சவற்றிகரோக பூர்ததிசைய-
துள்ளது. 

இததிட்ைோ்னது, ேஹியஙகம்ன-
யிலுள்ள பிபிமல / ேஹியஙகம்ன / 
மை்னானிகே ஆரம்்பப் ்பாைைாமலயில் 
ஒளி மின்்னழுத்த சூரியமின் உற்்பததித 
ச்தாகுதிமய ச்பாருதது்தல் ேற்றும் 
ச்தாழிற்்படுத்தல் ஆகியவற்மற உள-
்ளைக்கியது. இப்ம்பாது ்பாைைாமல 
்த்னது தி்னைரி எரிைக்தித ம்தமவகம்ள 
புதுப்பிக்கத்தக்க எரிைக்திமூலததிலி-
ருநது ச்பறமுடியும் என்்பம்த உறுதிப்-
்படுததும் அம்தமநரததில், உற்்பததி சைய-
யப்்படும் ம்தமவக்கதிகோ்ன மின்ைாரதம்த 
ம்தசிய மின் விநிமயாகததிற்கும் ்பஙகளிக்-
கிறது.

அலியான்ஸ் லஙகா நிறுவ்னததின் 
்தமலமே ைநம்தப்்படுத்தல் அதிகாரி  ேங-
க்ள்பண்ைார, “உளம்ளயும், சவளிமயயும் 
எேது அம்னதது முயற்சிகளிலும் நிமல-
ம்பற்றியமல உளவாஙகுவ்தற்கும் மேம்்ப-
டுததுவ்தற்கும்  அர்ப்்பணிப்புைன் உள்ள-
்தாக கூறி்னார்.  ேஹியஙகம்ன நகரிலிருநது 
சுோர் 15 கிமலாமீற்றர் ச்தாமலவிலுள்ள 
மை்னானிகே ஆரம்்பப்்பாைைாமலக்கு 
இந்த புதிய சூரியைக்தி மின்னுற்்பததி 
ச்தாகுதிமய ஆரம்பிதது மவப்்ப்தன் 
மூலம், அப்்பாைைாமல ்தற்ம்பாது புதுப்பிக்-

கத்தக்க மின்ைக்தி மூலதம்த அனு்பவிப்்பது 
ேட்டுேன்றி, புதிய சூரிய மின்னுற்்பததித 
ச்தாகுதி மூலோக ம்தமவக்கு அதிகோக 
உற்்பததி சையயப்்படுகின்ற மின்ைாரதம்த 
ம்தசிய மின்விநிமயாக கட்ைமேப்புக்கு 
வழஙகி அ்தற்கு உ்தவவும் முடியும். நிமல-
ம்பற்றியல் சகாண்ை எரிைக்தி என்்பது 
காலததின் முக்கிய ம்தமவயாக இருப்-
்ப்தால், ்படிே எரிச்பாருட்களிலிருநது 
விலகி, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிைக்திமய 
மநாக்கிய உலக்ளாவிய ோற்றததிற்கு 
உ்தவ நாம் முயல்வ்தால், எதிர்காலததில் 
இதும்பான்ற ்பல திட்ைஙகளுக்கு உ்தவு-
வ்தன் மூலம் நிறுவ்னப் ச்பாறுப்ம்பத 
ச்தாைர்நது முன்ச்னடுததுச் சைன்று, நிமற-
மவற்ற விரும்புகிமறாம்,” எ்ன மேலும் 
குறிப்பிட்ைார். 

நியாயமான விலையில்  
ZTE ஸமார்ட் ப�ான்கள் 

இலஙமகயில் இயஙகும் ஒரு முழு-
மேயா்ன காப்புறுதி நிறுவ்னோ்ன 
அோ்னா ்தகாஃபுல் பிஎல்சி (ATI), 2021 
ஆம் ஆண்டில் சகாவிட் ச்தாற்று உள-
ளிட்ை ஏம்னய ச்பாரு்ளா்தார அழுத்தங-
கம்ள துணிச்ைலாக எதிர்சகாண்டிருந-
்தது. அந்த வமகயில், நிறுவ்னம் அ்தன் 
குழுே விற்்பம்ன வருோ்னததில் 23% 
வ்ளர்ச்சி ேற்றும் ஏம்னய வருோ்னத-
திற்கு முன்்பாக குழுே நிகர இலா்பததில் 
13% உயர்ச்சியுைன் 2021 ஆம் ஆண்மை 
நிமறவு சையதுள்ளது. 

குழுேததின் கைந்த வருை சையற்-
்பாடுகள ச்தாைர்பில், அோ்னா 
்தகாஃபுல் காப்புறுதி முகாமேததுவ 
்பணிப்்பா்ளர் ஹஸன் காசிம் கருததுத 
ச்தரிவிக்மகயில், "எந்தசவாரு காப்பு-
றுதி வர்த்தகநாேததிற்கும் கடி்ன நிமலயி-
லிருந்தா்ன மீச்ளழுச்சி அவசியோகும். 
அந்த வமகயில், அோ்னா ்தகாஃபுல் 
காப்புறுதியும் (Amana Takaful Insurance 
- ATI) இ்தற்கு விதிவிலக்கல்ல. ATI யின் 
2021 ஆம் ஆண்டின் ஒட்டுசோத்த வரு-
ைாந்த சையற்றிறன் ஆ்னது, நான்காவது 
காலாண்டில் ைா்தம்ன இலக்கததின் 
மூலம் ்பலப்்படுத்தப்்பட்டுள்ளது. எேது 
ைமீ்பததிய எதிர்்பார்ப்பு அறிக்மககளின் 
அடிப்்பமையில், ஏம்னய வருோ்னத-
திற்கு முன்்பாக ரூ. 250.34 மில்லிய்னாக 
வருைாந்த குழுே நிகர இலா்போ்னது 
13% அதிகரிப்புைன் ATI உறுதிசைய-
துள்ளது. 

கைந்த வருைததின் 4ஆவது காலாண்-
டில் ோததிரம், நிறுவ்னம் அ்தன் 
(காலாண்டு) ஏம்னய வருோ்னததிற்கு 
முன்்பாக குழுே நிகர இலா்பததில் 132% 
வ்ளர்ச்சியின் மூலம் அ்தம்ன இரட்-
டிப்்பாக்கியுள்ளது. ைமீ்பததிய 4ஆவது 
காலாண்டு முடிவுகளின் அடிப்்பமை-
யில், மு்தலாவது காலாண்டு ச்தாைக்-
கம் 3ஆவது காலாண்டு வமர, அது 
ைா்தகோ்ன ம்பாக்குைன் ச்தாைர்ச்சி-
யாக அ்தம்ன ம்பணி வநதுள்ளமேமய 
General Insurance பிரிவிலும் காணை முடி-
கின்றது.

23% வருமான வளர்ச்சிலயக் ்காண்பித்த 
அமானா ்த்காஃபுல் ்காப்புறுதி

அம்னவருக்கும் ஏற்ற வஙகியா்ன DFCC 
வஙகி, 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நமைமு-
மறப்்படுத்தப்்பட்ை அ்தன் ்தற்ம்பாம்தய 
நிமலயா்ன, ்பஙகு்தாரர்கம்ள மேயோ-
கக் சகாண்ை, ்பன்முக வடிவ, ்பன்முக- 
ஊைக அணுகுமுமறக்கு ஏற்்ப, 2021 
ஆம் ஆண்டிற்கா்ன அ்தன் ஆண்ைறிக்-
மகமய அண்மேயில் சவளியிட்டுள்ளது. 
அறிக்மகயிைலுக்கா்ன இந்த ்தனிதது-
வோ்ன அணுகுமுமறயா்னது, டிஜிட்-
ைல் முமறயில் இமணைக்கப்்பட்ை்தாக 
உலகம் ோறி வருகின்றமேக்கு ேததியில், 
இன்னும் கூடு்தலா்ன அ்ளவில் ்பஙகு்தா-
ரர்கம்ள மேயப்்படுததிய வஙகியாக ோற 
உ்தவியுள்ளது. அ்தன் ்பரந்த ேற்றும் ோறு-
்பட்ை ்பஙகு்தாரர் ைமூகததின் ்பல்மவறு 
ம்தமவகள ேற்றும் விருப்்பஙகம்ளயும் 
இ்தன் மூலோகப் பூர்ததி சையகிறது.

DFCC வஙகியின் ஆண்ைறிக்மக-
யா்னது ச்தாழில்துமறயில் பின்வரும் 
்தனிததுவோ்ன அம்ைஙகள ேற்றும் 
வடிவஙகம்ளக் சகாண்டுள்ளது: ்பஙகு்தா-
ரர் குழுக்களின் ்பல்மவறு நலன்கம்ள 
இலக்காகக் சகாண்டு HTML வடிவத-
தில் ஒரு விரிவா்ன ஒருஙகிமணைந்த 
ஆண்ைறிக்மக ேற்றும் ்தகவல்கம்ள 
எளி்தாகக் கண்ைறிநது, ்பதிவுசையது, 
்பகிர்நது சகாளவ்தற்கா்ன மேம்்பட்ை 
்பய்னர் அனு்பவதம்த வழஙகுகிறது. 
அதிக ம்தடுச்பாறி திறன் சகாண்ை்தாக 
(search engine) இருப்்ப்தால், இந்த 
வடிவம் ்பரந்த அ்ளவிலா்ன ்பார்மவ-
யா்ளர்கம்ளயும் இலக்கு மவக்கிறது. 
மேலும், ஏம்னய ம்பாட்டியா்ளர்களிை-
மிருநது ஆண்ைறிக்மகயின் ம்தாற்றம் 
ேற்றும் உணைர்மவ மவறு்படுததும் 
வமகயில் இைதுமகப்்பக்க புத்தக-
வுரு ைார்ந்த, மகாப்பி மேமை புத்தக 

்பாணியிலா்ன வடிவமேப்்பா்னது 
PDF, அச்சு ேற்றும் குறுவட்டு (CD) 
வடிவஙகளில் ஒரு சுருக்கோ்ன ஒருஙகி-
மணைந்த ஆண்ைறிக்மக மு்தன்மேயாக 
ஆவணை காப்்பகம் ேற்றும் ைட்ைப்பூர்வ 
ம்தமவப்்பாட்டு ைேர்ப்பித்தல் மநாக்கங-
களுக்காக வடிவமேக்கப்்பட்டுள்ளது. 
ச்பாதுேக்களின் அறி்தல் குறிப்புக்காக 
ஆஙகிலம், சிஙக்ளம் ேற்றும் ்தமிழ் 
சோழிகளில் ஆண்ைறிக்மக முக்கிய 
சுருக்கஙகள ேற்றும் சவளியீட்டிற்குப் 
பிநம்தய முக்கியோ்ன ்தகவல்கம்ள 
உை்னடியாக ச்பற்றுக்சகாளவ்தற்கா்ன 
ஆண்ைறிக்மக புதுப்பிப்பு நுமழமுகம் 
ேற்றும் இமணைந்த ஆண்ைறிக்மக புதுப்-
பித்தல் சையலி ஆகிய்னவும் உள்ள்ன.  

இந்த ஆண்டு, வஙகியின் ஆண்ைறிக்-
மகயா்னது, “Designed to Excel” கருப்ச்பா-
ருள வடிவில் வடிவமேக்கப்்பட்ைது. 

�ங்கு்தாரர் ஈடு�ாட்லடை புரட்சி்கரமா்க 
மாற்றியலமததுள்ள DFCC வங்கி 

நிலைப�ற்றியல் முயற்சிலய வவற்றி்கரமா்க 
நிலைவு வெய்துள்ள அலியானஸ ைங்்கா 

80ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக 
மூலிமககம்ளக் சகாண்ை 
்தனிப்்பட்ை ்பராேரிப்புப் 
ச்பாருட்களின் உற்்பததி 
ேற்றும் விற்்பம்னயில் இலங-
மகயின் மிகப்ச்பரிய நிறு-
வ்னோகத திகழ்நது வரும் 
சுவம்தஷி (Swadeshi Industrial 
Works PLC) நிறுவ்னததின் 
வர்த்தகநாே உற்்பததிக்ளா்ன 
குழநம்தகள மு்தல் வ்ளர்ந்த-
வர்களுக்கா்ன ைவர்க்கார உற்-
்பததி வமககள, ச்பாடிமவாஷ் 
ேற்றும் ஷவர்சஜெல் உற்-
்பததி வமககள Vegetarian 
Societyஇன் அஙகீகாரதம்தப் 
ச்பற்றுள்ள்ன. ஐக்கிய இராச்-

சியததின் ேதிப்புமிக்க 
Vegetarian Society ஆல் 
100%கம்்பனியின் ்தயாரிப்-
புக்கள Vegetarian என்ற 
அதிகார பூர்வ அஙகீகரிக்-
கப்்பட்ை வர்த்தக முததிமர-
மயக் காண்பிப்்ப்தற்கா்ன 
உரிமேமயப் ச்பற்றுள்ள்ன. 

பின்வரும் ்தயாரிப்பு-
கள இப்ம்பாது Vegetarian 
Society ஆல் அஙகீகரிக்கப்-
்பட்ை வர்த்தக முததிமரமய 
ச்பாதிகளில் சகாண்டிருக்-
கும்: சுவம்தஷி மகாம்்பா-
மஹர்்பல், சுவம்தஷி மகாம்்பா-
கிளியர் ைவர்க்காரம், சுவம்தஷி 
மகாம்்பா ச்பாடிமவாஷ் ்தயா-

ரிப்புவமக, ராணி ைந்த்னம், 
ராணிசஜெல்்பார், ராணி ஷவர்கி-
ரீம் ்தயாரிப்பு வரிமை ேற்றும் 

சுவம்தஷி மகாம்்பா ம்பபிைவர்க்-
காரம்.என்்ப்ன அவற்றில் அைங-
கும். 

VEGETARIAN SOCIETYஇன் அங்கீகாரத்தினைப் பெற்றுள்ள
சுவதேஷி வரத்ேகநாம ேயாரிப்புகள

்த்ள்பாை உற்்பததி ேற்றும் உட்புற வடிவ-
மேப்புத துமறயின் முன்ம்னாடி நிறுவ்ன-
ோ்ன ஆர்.எம் ச்பமரரா ்தனியார் நிறுவ்னம், 
இலஙமக மகதச்தாழில் அபிவிருததிச் ைம்ப 
ஏற்்பாடு சைய்த சிறந்த மகச்தாழிலுக்கா்ன 
விருது விழாவில் ேததிய ேற்றும் ்பாரிய்ளவி-
லா்ன பிரிவுகளில் ்தஙகவிரும்த சவன்றுள-
்ளது.

ஜெ்னாதி்பதி மகாட்ைா்பய ராஜெ்பக்ஷ ்தமல-
மேயில் மவாட்ைர்ஸ் ஏஜ் மஹாட்ைலில் 
நமைச்பற்ற விருது விழாவில் அ்தன் முகா-
மேததுவப் ்பணிப்்பா்ளர் ஆர். எம். ச்பமரரா 
்தேக்கா்ன விரும்த ச்பற்றுக்சகாண்ைார்.

ச்தாைர்ச்சியா்ன முமறயில் வர்த்தகதம்த 
வ்ளர்ச்சிப் ்பாம்தயில் இட்டுச்சைல்லு்தல், 
ச்பாருட்கள உற்்பததிக்கு புதிய ச்தாழில்-
நுட்்பதம்த ்பயன்்படுத்தல் ேற்றும் நாட்டின் 
ச்பாரு்ளா்தாரததுக்கு ்பஙகளிப்பு சைய்தமே 
ஆகிய காரணிகள இந்த விரும்த சவல்வதில் 
ச்பரும் ்பஙகாற்றியுள்ள்ன.

40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக உயர் ்தரததி-

லா்ன ேரத ்த்ள்பாைஙகம்ளயும் உட்புற வடி-
வமேப்புகம்ளயும் வழஙகிய்தன் மூலம் 
ஆர். எம்.ச்பமரரா நிறுவ்னம் ச்பரும் புகமழ 
ஈட்டியுள்ளது. அரை ேற்றும் ்தனியார் நிறுவ-
்னஙகள, ேருததுவேம்னகள, மஹாட்ைல்-
கள ேற்றும் குடிேம்னகளுக்கு ேரத ்த்ள்பா-
ைஙகம்ள வழஙகியமே ேற்றும் உட்புற 
வடிவமேப்பு ்பணிகம்ள மேற்சகாண்ை்தன் 
மூலம் நீண்ை காலததிற்கு உமழக்கக்கூடிய 
கமலநயததுைன் கூடிய ச்பறுேதிமய வழங-
குவ்தற்கு ஆர்.எம். நிறுவ்னததி்னால் முடிந-
துள்ளது.

உயர் ்தரததிலா்ன மூலப்ச்பாருள ்பாவம்ன, 
அனுவ்பமிக்க ்பணியா்ளர்களின் ்பஙகளிப்-
பின் மூலம் ச்பாருள உற்்பததி ேற்றும் மைமவ 
வழஙகு்தல் மூலம் இந்த நிறுவ்னம் வாடிக்-
மகயா்ளர்களின் நம்பிக்மகயிம்ன ச்பரிதும் 
சவன்றுள்ளது. இந்த விரும்த வழஙகி எம்மே 
ஊக்கப்்படுததிய மகதச்தாழில் அபிவிருத-
திச் ைம்பக்கு நன்றிமய ச்தரிவிததுக்சகாள-
கின்மறன்.

சிறந்த கைத்்தொழிலுகைொன ்தஙைவிருது
்ெனற ஆர். எம். ்ெரேேொ நிறுெனம்

மு்தலீட்டு ைம்பயில் ்பதிவு சையயப்்பட்ை 
லஙகா ஸ்ச்பஷல் ஸ்டீல் லிமிசைட் (லஙகா 
SSL), அ்தன் உயர் ்தரம் வாயந்த கம்பிகள விநி-
மயாகததுக்காக ஒப்்பற்ற கீர்ததி நாேதம்தக் 
சகாண்டுள்ளதுைன், E B Creasy& Company 

PLC நிறுவ்னததின் துமணை 
நிறுவ்னோக திகழ்கின்றது. 
அண்மேயில் இைம்ச்பற்ற 
ம்தசிய வியா்பார சிறப்பு 
விருதுகள 2021 நிகழ்வில் 
்பாரிய்ளவு பிரிவில் இரண்-
ைாமிைதம்தப் ச்பற்றுக் 
சகாண்ைது. இநநிகழ்மவ 
இலஙமக ம்தசிய வர்த்தக 
ைம்மே்ள்னம் (NCCSL) 
ஏற்்பாடு சையதிருந்தது.

ஏம்னய - உற்்பததி 
பிரிவில் லஙகா SSL சவற்-
றியா்ளராகவும் ச்தரிவு 
ச ை ய ய ப் ்ப ட் டி ருந ்த து . 
இ்தற்கு முன்்ன்தாக, 2018 
ஆம் ஆண்டுக்கா்ன விரு-

துகள வழஙகும் நிகழ்விலும் இநநிறுவ்னம் 
ஒட்டுசோத்த ்பாரிய பிரிவில் மூன்றாமிைத-
ம்தயும், ஏம்னய - உற்்பததிப் பிரிவில் ்தஙக 
விரும்தயும் சுவீகரிததிருந்தமே குறிப்பிைத-
்தக்கது.

கைந்த காலஙகளில், உறுதி சையயப்்பட்ை 
விஞஞா்னபூர்வ ஆயவுகள ேற்றும் நிபுணைத-
துவ வழிகாட்ைல்களினூைாக ்பரந்த்ளவு கல்-
வம்னஸ் சையயப்்பட்ை இரும்புக் கம்பிகள 
உற்்பததியில் லஙகா SSL ்தன்ம்ன ஈடு்படுததி-
யுள்ளதுைன், எல்மல முட்கம்பிகள பிரிவில் 
ோச்பரும் உற்்பததியா்ளராகவும், ைநம்த 
முன்ம்னாடியாகவும் திகழ்கின்றது. ைநம்தயின் 
70 ை்தவீ்தோ்ன ்பஙமக ்தன்வைம் சகாண்டுள-
்ளது. நாட்டில் காணைப்்படும் ஒமர கல்வம்னஸ் 
உருக்கிரும்பு கம்பிகள உற்்பததியா்ளர் எனும் 
ச்பருமேமயயும் லஙகா SSL ்தன்்னகதம்த 
சகாண்டுள்ளது.

லஙகா SSL ்பணிப்்பா்ளரும் பிர்தே நிமற-
மவற்று அதிகாரியுோ்ன பிரவீன் டி சில்வா 
கருததுத ச்தரிவிக்மகயில், “எேது ஊழியர்க-
ளின் அர்ப்்பணிப்்பா்ன சையற்்பாடுகள ேற்றும் 
எம்மீது ச்தாைர்நதும் நம்பிக்மக சகாண்டு 
சகாடுக்கல் வாஙகல்களில் ஈடு்படும் வாடிக்-
மகயா்ளர்கள ேற்றும் விநிமயாகத்தர்களின் 
்பஙகளிப்பின்றி எம்ோல் இந்த ைா்தம்னமய 
எயதியிருக்க முடியாது.” என்றார். 

SSL க்கு இரட்லடை விருது்கள் 
வழங்கிக் வ்கௌரவிப்பு
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தமிழக மககளால் ஈழத்து நவீன 
இலககியஙகளும் அறியப்பட -
வேண்டும், வ்பாற்றப்படவேண் -

டும் என்ற வதசியப்பறறுக காரண-
மாக சிறபி  'ஈழத்துச் சிறுகததகள்| 
என்ற ஈழத்தின முதலாேது சிறுகததத் 
ததாகுதிதய 1958இல் தேளிகதகா-
ணர்நதார. 'இ்நதத் ததாகுபபு தேளி-
ே்நதவ்பாது ஈழத்து இலககிய உலகம் 
த்பருதம தகாண்டது, தனதன ஒருக -
கால் சிலிரத்துகதகாண்டது. இலககிய 
உலகில் ஓர அறபுதம் நிகழ்்நது விடட -
ததபவ்பால வியப்பதட்நதது' எனக 
குறிபபிடடுள்ளார தெஙதக ஆழியான. 

இ்நதச் சிறுகததத் ததாகுதிதய 

தேளிக தகாணர்நததறகான கார-
ணத்தத சிறபியேரகள் ஞானத்திறகு 
அளித்த வநரகாணலில் பினேருமாறு 
குறிபபிடடுள்ளார: '1956 அளவில் 
தடல்கியிலுள்ள ொகித்திய அககடமி 
சிறுகதத மஞெரி| என்ற தமிழ்ச் சிறுக-
ததகளின ததாகுபபு ஒனத்ற தேளி-
யிடடது. தமிழ் நாடடின ததலசி்ற்நத 
எழுத்தாளரகளின சிறுகததகதள 
கல்கி ஆசிரியராக இரு்நத மீ.்ப. வொமு 
ததாகுத்திரு்நதார. ஆன்நத விகடன, 
கதலமகள், கிராமஊழியன வ்பான்ற 
தமிழக இதழ்களில் எழுதிப பிர்பல -
மான இலஙதகயரவகான, சி. தேத்-
திலிஙகம், ெம்்ப்நதன வ்பான்றேரகள் 
இலஙதகயில் இரு்நதனர. சிறுகதத 
மஞெரியில் இலஙதகதயச் வெர்நத 
எ்நத ஒருேரின கததயுவம இடம்த்ப்ற-

வில்தல. இது ஒரு த்பரிய குத்றயாக 
– பு்றககணிப்பாக எனககுப்படடது. 
இஙகிரு்நவத தரமான ஒரு சிறுகததத் 
ததாகுதிதய தேளியிடுேவத ெரியான 
நடேடிகதகயாக இருககும் என எனக -

குத் வதானறியது. தெனதனயில் 
நண்்பரகள் அழ. சிதம்்பரம், அனபுப 
்பழம் நீ ஆகிவயாருககு எழுதிவனன. 
தெனதன ்பாரி நிதலயத்தின உதவி-
தயப த்பறறுத்தருேதாகச் தொனனார-
கள். இலஙதகயரவகான, ெம்்ப்நதன, 
தேத்திலிஙகம், ே.அ.இராெரத்தினம், 
கனக தெ்நதிநாதன, ேரதர, இராஜ அரி-
யரத்தினம், ெகிவதவி தியாகராஜா, சு.இ -
ராஜநாயகன, தாதழயடி ெ்பாரத்தினம், 
வக.டானியல், தெ.கவணெலிஙகன ஆகி-
வயாரது சிறுகததகள் இ்நத ஈழத்தின 
முதலாேது சிறுகததத் ததாகுபபில் 
அடஙகியுள்ளன.

எழுத்தாளரகள் ்பறறிய குறிபபுகளு -
டனும், ்பண்டிதர த்பா. கிருஷணபிள் -
தளயின அணி்நதுதரயுடனும் ஈழத்துச் 
சிறுகததகள் ததாகுதி தேளிே்நதது. 

ஈழத்துச் சிறுகதத ஆசிரியரக-
ளின ஆககத் தி்றதன முதன 
முதலில் தமிழ்கூறும் நல்-
லுலகிறகு எடுத்துககாடடிய 
ததாகுதி இதுதான' 

சிறபி எழுதிய முதறசி-
றுகதத  மலர்நதகாதல்| 
1952இல் சுத்நதிரனில் 
தேளிே்நதது. 1955இல் 
உதயம் ெஞசிதக நடத்திய 
சிறுகததபவ்பாடடியில் இேரது 

மறுமணம்| என்ற சிறுகதத முதற்பரி -
சிதனப த்பற்றது. இரு்நதவ்பாதிலும் 
தான தேளிகதகாணர்நத ஈழத்தின முத-
லாேது சிறுகததத் ததாகுபபில் அேர 
தனது சிறுகதத எததனயும் வெரத்துக-
தகாள்ளவில்தல  என்பது சிறபியின 
இலககியப ்பண்புககுச்  சிகரமிடுேதாய் 
அதம்நதது.

 சிறபிதய  ஆசிரியராகக தகாண்டு 
1958 ஆடி முதல் 1966 ஆேணி 
ேதர எடடு ேருடகாலம் இலககிய 
உலகில் கதலச்தெல்வி ெஞசிதக ்பேனி 
ே்நதது. கதலச்தெல்வியின முதலாேது 
இதழில் அதனவநாககம் ்பறறி ஆசிரியர 
பினேருமாறு குறிபபிடடுள்ளார.

ஈழத்துத் தமிழ் அன்பரகளிடம் நல்ல 
கததகள் கடடுதரகள் எழுத வேண்டும் 

என்ற ஆரேமும் துடிபபும் இருககின-
்றது. ஆனால் நமது தனித்தனதமதய 
நிதலநாடடி நம் கதலத்தி்றதனயும் 
கற்பதன ேளத்ததயும் உலவகாரககு 
எடுத்துககாடடி எல்வலாரககும் மகிழ்-
வூடடககூடியதாக கதலத்தூதன இஙகு 
இல்தல... மற்றேரகள் தெய்ய மறுத்-
ததத மனத்துணிவுடன தெய்யத் 
ததாடஙகுகிவ்றாம் நாம். நம் வதமதுரத் 
தமிவழாதெ உலகதமலாம் ்பரேவேண்-
டும். தமிழனின தமாழி, கல்வி, கதல 

கலாொரம் ஆகியேறறிறகு அேறறின 
ததானதம மணம் குன்றாது புதுதம 
வமருவகற்ற வேண்டும் இதேதான 
கதலச்தெல்வியின வநாககஙகள்|

ஈழத்தின தனித்துேம் மிளிரும் 
இலககியமலராக கதலச் தெல்விதய 
தேளிேரச் தெய்ேதில் நான கண்ணும் 
கருத்துமாக இரு்நவதன, எனககுறிபபிட-
டுள்ளார சிறபி. 

கதலச்தெல்வி தேளிே்நத காலகட -
டம் ஈழத்து இலககிய ேளரச்சியில் மிக-
முககியமானவதார காலகடடமாகும்.

மரபு, ்பண்டிதபவ்பாககு, இழிசினர 
இலககியம், யதாரத்தம், மண்ோெதன 
முதலியதே ்பறறிப ்பகிரஙகமாக விோ-
திககப்படட காலம். இதே ெம்்ப்நதமான 
தம் சி்நததனயின அடிப்பதடயில் எழுத்-
தாளரகளில் ்பலர இருவேறு அணிகளாகப 
பிரி்நது தெயற்படட காலம். அணிவெரா 
எழுத்தாளரகளாகவும் சிலர இயஙகிய 
காலம்.

'தமிழ் இலககிய மரபு என ஒனறு இருப-
்பதத ஏறறுகதகாண்டு வததேயான 
ெ்நதரப்பஙகளில் அ்நத மரத்ப மீறும் 
உரிதம எழுத்தாளரகளுககு உண்டு' 
என்பது கதலச்தெல்வியின நிதலப்பா-
டாக இரு்நதது.

'தரம் ோய்்நத பிர்பல்யம் மிகக ஆக-
கஙகளால் ஈழத்து தமிழ் இலககியத் 
துத்றதயச் தெழுதமப ்படுத்திேரும் 
தெஙதக ஆழியான, தெம்பியன 
தெல்ேன, தெ. வயாகநாதன, யாழ்-
நஙதக, ொ.வே. ்பஞொடெரம், த்பன-
டிகற ்பாலன, ொ்நதன, வே.குமாரொமி, 
மயிலன, த்பா.ெண்முகநாதன, மு. 
த்பானனம்்பலம், தி. ஞானவெகரன, மு. 
கனகராஜன, ்பா. ெத்தியசீலன, மடடு-
விலான, கவிதா, ்பாமா ராஜவகா்பால், 

கானமயில்நாதன, து. தேத்தியலிங-
கம், வி.க. ரடணெ்பா்பதி, இதளயேன, 
தெ. கதிரகாமநாதன, முனியப்பதாென, 
க. ்பரராெசிஙகம், மணியம், முகிலன, 
த்பா. ெண்முகநாதன என்பேரகள் 
கதலச்தெல்வியின ்பண்தணயில் 
ேளர்நதேரகவள' என்ற சிறபியின 
கூறறிதன எண்ணிப ்பாரககும்வ்பாது 
ஈழத்தில் இத்ததகய பிர்பல்யம் ோய்்நத 
ஓர எழுத்தாளர ்படடாளத்தத ேளரத்தத-
டுத்த த்பருதமதய வேறு எ்நத இதழா -

சிரியரகளும் த்ப்றவில்தல என்ற நிதரெ-
னம் தேளிப்படுகி்றது.

ஈழத்துச் சிறு ெஞசிதகயாளரகளில் 
அதிகூடிய துத்றகளில் தமது ்பதடப-
புககதளத் த்நதேர சிறபி அேரகவள. 
சிறுகதத, நாேல், கவிதத, கடடுதர, 
விமரெனம், நாடகம், ோதனாலி 
நாடகம் ஆகிய துத்றகளில் எழுதியேர. 
இத்ததன துத்றகளில் இதுேதர ஈழத்-
தில் எ்நததோரு இதழாசிரியரும் தமது 
்பதடபபுககதளத் தரவில்தல என்பது 
குறிபபிடத்தககது.

1933இல் காதரநகரில் சிேஸ்ரீ சு.சி -
ேசுபபிரமணிய ஐயர, ஸ்ரீமதி தெௌ்நத-
ரம்மாள் தம்்பதிககு மகனாகப பி்ற்நத 
சிறபியின இயறத்பயர சிேெரேண்ப-
ேன.  இேர தனது ஆரம்்பக கல்விதய 
க்நதவராதட தமிழ்க கலேன ்பாடொ-
தலயிலும் இதடநிதலக கல்விதய 
ஸக்நதேவராதயக கல்லூரியிலும் த்பற-
்றேர. இலண்டன இனரர ்பரீடதெயில் 
சித்தித்பற்றேர. தெனதன கிறிஸதே 
கல்லூரியில் கதலமாணி ்படடம்த்பற-
்றேர. பினனர யாழ். ்பல்கதலககழகத்-
தின முதுமாணி ்படடம் த்பற்றேர. தமிழ், 
ஆஙகிலம், ெமஸகிருத தமாழிகளில் 
புலதமயுள்ளேர. ஈழத்துச் ெஞசிதகயா-
ளர ேரிதெயில் இேவர அதிகூடிய கல் -
வித்ததகதம தகாண்டேர. 

சிறுேயது முதவல சிறபி அேரகளி-
டம் இலககியப்பறறு வேரூனறியிரு்ந-
தது. தனது ்பத்தாேது ேயதிவலவய 
ஆயிரம் ்பககம் ேதரயான இராமயண 
ேெனத்தத  ோசித்து முடித்தேர. அத்-
துடன தம் இலககியப ்பசிககு கதலம-
கள், கல்கி, ஈழவகெரி முதலியேறத்ற 
ததாடர்நது ோசித்தார. இேரிடத்து ்பரம்-
்பதரத் தாககமும் இரு்நதது. இேரது 

த்நதத, தாய்மாமன ஆகிவயார ்பண்டித 
ஆசிரியரகளாேர. சிறபி, மாணேராக 
இருககும்வ்பாவத ஆககஙகள் எழுதும் 
முயறசியில் தனதன ஈடு்படுத்தியுள்-
ளார. 1948ஆம் ஆண்டு ஷ்பழம்்பண்-
த்பப ்பறறி ்பகரேதிற ்பயனில்தல| 
என்ற ததலபபில் சுத்நதிரனில் எழுதிய 
கடடுதரவய இேரது கனனி முயறசியா-
கும்.

இேர தெனதன கிறிஸதேக கல்லூ-
ரியில் உயரகல்வி கற்றவ்பாது ராஜா 

வெது்பதி தஙகப்பதககம்|, ஒளதே 
தமிழ்ச்ெஙகக கடடுதரப வ்பாடடி|யில் 
்பரிசு ஆகியேறத்றப த்பற்றேர. அக-
கல்லூரியில் தேளியிடப்படட இள்நதமி -
ழன| என்ற ்பத்திரிதகயின ஆசிரியரா-
கப ்பணியாறறியேர.

 ஈழத்தில் உள்ள எழுத்தாளரகள் 
கதலஞரகதளப்பறறி தமிழகத்தில் உள்-
ளேரகளும் அறி்நதுதகாள்ள வேண்டும் 
என்ற வநாககில் நா. ்பாரத்தொரதிதய 
ஆசிரியராகக தகாண்டு தேளிே்நத தீ்பம் 
ெஞசிதகயில் ஷஇலஙதகக கடிதம்| 
என்ற ததாடதர யாழ்ோசி என்ற புதன-
த்பயரில்  எழுதியதன மூலம் இலஙதக 
எழுத்தாளரகள் ்பறறியும் இஙகு இடம்-
த்பற்ற கதல இலககிய ெமய கலாொர 
நிகழ்ச்சிகள் ்பறறியும் அறி்நது தகாள்ே-
தறகு ேழிெதமத்தேர.  

திருதநல்வேலி தெஙகு்நதா கல்லூரி-
யில் ஆசிரியராகவும் உென இராமநாதன 
மகா வித்தியாலயம், யாழ்.தேத்தீஸேர 
வித்தியாலயம் ஆகியேறறில் அதி்பராகக 
கடதமயாறறியேர சிறபி.

இேரது சிறுகததத் ததாகுதிகளாக ஷநி-
லவும் நிதனவும்|, ஷெத்திய தரிெனம்|, 
ஷநிதனவுகள் மடிேதில்தல| ஆகியதே 
தேளிே்நதுள்ளன. ஷஉனககாகக 
கண்வண| இேர எழுதிய நாேலாகும்.

2015இல் தனது 82ஆேது ேயதில் 
09-11-2015 அனறு  சிறபி அமரரா-
னார. ஞானம் ெஞசிதகயில் அேர 
ததாடராக எழுதிய கதலச்தெல்விக 
காலம்| பினனர நூலாக தேளிே்நது 
அரெ வதசிய ொகித்திய விருதிதன 
2017இல் த்பறறுகதகாண்டது. அேர 
அமரராகிய நிதலயில் அவ்விருதத 
அேரது மதனவி ெரஸேதி அம்மா த்பற -
றுகதகாண்டார.

மூத்த எழுத்ததாளர் தி. ஞதானசேகரன்

ஈழத்து நவீன 
இலக்கிய முன்னோடிகள்
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மதுமிதா வ்பசுேதத நிறுத்தி 
விடடு, தான தொல்லும் 
கதததய அேன வகடகி-

்றானா எனறு ்பாரத்ததும், பிரெனனா 
தமல்லச் சிரித்தான.  

"ம்... தொல்லுஙகள் மது உஙகள் 
கதததய நான வகடடுக தகாண்டு-
தான இருககிவ்றன!" எனறு அேதள 
வமலும் உடகாெப்படுத்தினான.  

"அப்படி அ்நத வியா்பாரம் அதம-
தியாக நட்நது தகாண்டிரு்நதவ்பாது 
தான யாவரா ஒருேன அப்பாவின 
ோழ்கதகப ்பாதததயவய மாறறி 
விடடன!"  

"அப்படீனனா...?"   

இதடயில் குறுககிடடான பிர-
ெனனா.  

"அதாேது ெடடத்திறகு பு்றம்்பான 
முத்றயில் ்பலதக வியா்பாரத்தில் 
ஈடு்படுேதறகு அப்பாதேயும் மாறறி 
விடடான!" எனறு தொல்லி விடடு 
நிறுத்திவிடடாள் மதுமிதா.'  

"அப்படீனனா...?" புரியாமல் புரு-
ேஙகதள உயரத்தினான பிரெனனா.  
"அப்படீனனா...அப்பாவிடம் அ்நத 
சில நாடகளிவலவய ்பணபபுழக-
கம் அதிகமாகியது. த்பரிய த்பரிய 
தெல்ே்நதரகளின உ்றவு ஏற்படடது. 
இதனால் அப்பாவுககும் ்பணத்தின 

மீது ஆதெ ே்நது விடடது! இதனால் 
திருடடுத்தனமாக ்பலதக ோஙகி 
விறகும் வியா்பாரத்தில் அேர 
தனதன முழுதமயாக ஈடு்படுத்திக 
தகாண்டார எனறு தான தெல்ல 
வேண்டும்! த்பரிய த்பரிய விதல 
உயர்நத ோகனஙகதள எல்லாம் 
ோஙகிப வ்பாடடார. அவதவ்பால் 
காணி பூமிகதளயும் அளவினறி 
ோஙகிப வ்பாடடார. இ்நத ஏற்பாடுக-
ளுககு அம்மாவும் மிகவும் உதவியா-
கவே இரு்நதார. இறுதியில் அப்பா 
ஒரு வகாடீஸேர வியா்பாரியாக 
மாறினார.!"  

"அப்படியா... அது 
ெரி, ்பலதக வியா்பாரம் தெய்த 
உஙக அப்பா எப்படி ஜவுளி வியா-
்பாரியானார?" பிரெனனா தான 
வகள்விககதள ததாடுத்தார.  

"அதுதான பிரெனனா பிரச்சி-
தனவய... அததப்பறறித் தான 
நான தொல்லப வ்பாகிவ்றன...
்பலதக வியா்பாரத்தில் உச்ெம் 
ததாடட அப்பாவுககு வமலும் 
்பணம் ெம்்பாதிகக வேண்டும் 
என்ற எண்ணம் ே்நது விடடது. 
அபவ்பாது நாஙகள் இரு்நத வீடு 
வ்பாதாததனறு முடிவு தெய்த அப்பா 
இபவ்பாது நாஙகள் இருககும் 
மூனறு மாடி வீடதட அதிகவிதல 

தகாடுத்து ோஙகினார!"  "இ்நத 
ெமயத்தில் அப்பாவுககு நித்றயவே 
வகாடீஸேர நண்்பரகள் இரு்நதார-
கள். எல்வலாருவம ெடடவிவராதமாக 
வியா்பாரம் தெய்யும் நண்்பரகள்-
தான. புதிதாக வீடுோஙகப வ்பான 
ஊருககு, நாஙக புதுசு. அஙகுள்ள-
ேரகளுககு தான ஒரு த்பரிய ஜவுளி 
வியா்பாரி என்பததக காடடுேதற-
காக சும்மா ஒரு வ்பருககு புடதே 
வியா்பாரத்தத ஆரம்பித்தார. 
ஆனாலும் அ்நத வியா்பாரத்ததப 

்பறறி எதுவுவம உண்தம-
யில் அப்பாவுககுத் ததரியாது. இப்ப-
டித்தான அேர ஜவுளி வியா்பாரியாக 
மாறினார!"  

"உண்தமயிவலவய இபவ்பாது 
உஙகள் அப்பா தெய்யும் பிஸனஸ 
எனனது மது?"  

"அகில உலக ரீதியிலான கள்ளக 
கடத்தல். அதறகு தி்றதமயான சில 
கூடடாளிகள் அப்பாவுடன இருககி-
்றாரகள். அேரகவளாடு வெர்நதுதான 
இ்நத மாதிரியான ெடடவிவராத 
வியா்பாரத்தில் ஈடு்படடுக தகாண்டிருக-
கி்றார!"  

"எனன மாதிரியான ெடடவிவராத 
வியா்பாரத்தில் அேர ஈடு்படுகி்றார 
எனறு நீஙகள் நிதனககிறீஙக மது?"  

"தேளிநாடடு ொராய ேதககள் 
சிகரடடு ேதககள், அவத வ்பால் 
வ்பாததேஸது வியா்பாரத்திலும் 
அேர ஈடு்படடிருப்பார எனறு நான 
நிதனககிவ்றன பிரெனனா?"  

"ம்.... தீககுள் ோழ்ேதாக நீஙகள் 
தொனனது ெரியாகத்தான இருககி்றது 
மது. ெடடவிவராதமான வியா்பாரங-
களுககு ஆயுள் குத்றவு. மிகவிதர-
விவலவய உஙகள் அப்பா ெடடத்தின 
பிடியில் சிககிக தகாள்ோர. உஙகள் 
அம்மாவும் அேவராடு ததாடரபு ்படடி-
ரு்நதால் அேரும் உஙகள் அப்பா-
வோடு வெர்நது தஜயிலுககுப வ்பாக 
வேண்டிேரும். அப்படி ஒரு ெம்்பேம் 
நட்நதால் உஙகள் நிதல எனன-
ோகும் மது. த்பறவ்றார என்றால் 

தஙகள் குழ்நததகளின எதிரகா-
லத்ததப ்பறறி சி்நதிகக வேண்டும்.  

அவநகமாக எல்லா த்பறவ்றா-
ரும் அப்படித்தான இருககி்றாரகள். 
ஆனால் உஙகளுககுக கிதடத்த 
த்பறவ்றாரகள் வித்தியாெமானேரக-
ளாக அல்லோ இருககி்றாரகள்!'  

"எனது ோழ்வில் இனனும் 
இரண்டு வித்தியாெமான ்பககங-
கள் இருககி்றது பிரெனனா. அதத 
நீஙகள் வகள்விப்படடால் உண்-
தமயிவலவய வியப்பதடவீரகள்! 
மனதில் இருககும் ்பாரஙகதள யாரி-
டமாேது இ்றககி தேத்தால் தான 
நிம்மதி கிதடககும் எனறு தொல்லு-
ோரகள். இதத எல்லாம் உஙகளி-
டம் தொல்லுேது ெரியா எனறு கூட 
எனககுத் ததரியாது பிரெனனா!"  

"நான தான ஆரம்்பத்திவலவய 
உஙகளிடம் தொனவனவன உஙகள் 
மனதில் உள்ள குத்றகதள எனனி-
டம் தொல்லுஙகள் எனறு...!"  

"நான இபவ்பாதுதான எஙகள் 
குடும்்பத்துககு உள்ள ஒரு 
த்பண்ணாக இருககிவ்றன. ஆனால் 
மூனறு ேருடஙகளுககு முனபு எனக-
கும் ஒரு தஙதக இரு்நதாள்!"  

"எ... எனனது... உஙகளுககும் 
ஒரு தஙதகயா?"  

"ம்...!"  
"இபவ்பாது அே எஙவக...?" 

"மிகவும் துரதிஷடமான விதத்தில் 
எஙகளிடமிரு்நதும் இ்நத உலகத்-
திலிரு்நதும் அேள் விதடத்பறறுச் 
தெனறுவிடடாள்!"  

இப்படிச் தொல்லி விடடு, முகத்-

ததப த்பாத்திக தகாண்டு அழுவத 
விடடாள் மதுமிதா.  

இதனால்,  
பிரெனனா ்பதறிப வ்பானான.  
சிறிது வநரம் ேதரயில் தேத்த 

கண் ோஙகாமல் அேதளவய ்பாரத்-
துக தகாண்டிரு்நதான.  

அேள் வ்பொமல் அழுது தகாண்டி-
ரு்நதாள்.  

பிரெனனா தான மீண்டும் வ்பெ 
ஆரம்பித்தான.  

"உஙகள் வொகம் எனககு புரிகி்றது 
மது, ெரி உஙகள் தஙதகககு எனன 
நட்நததனறு தொல்லுஙகள் ்பாரப-
வ்பாம்... அ்நத வொகத்தத வகடக 
வேண்டும் வ்பாலிருககி்றது!"    
         

 (இளதம ேளரும்)  

25

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.

அனுப்பவேண்டிய முகேரி:

ஈழத்து இலக்கியம் என்ற உணர்வுக்கு 
உரமூட்டிய முன்னோடி சிற்பி! 

சிவசரவணபவன  
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உழைப்பாளர்கள் தினம்!
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கடந்த கால நிகழ்வுகளை எடுத்து ந�ாக்கும் ந�ாது, 

அரசியல் கட்சிகள் ்தமது 
�லத்ள்த காட்டவும், 
்தமக்குரிய ஆ்தரளை 
ப�ருக்கிக் பகாள்ைவும், 
்தமது உறுப்பினரகளின் 
எ ண் ணி க் ள க ள ய 
அதிகரித்துக்பகாள்ைவுநம 
இ த் தி ன த் ள ்த 

ப�ருமைவில் �யன்�டுத்திக் பகாள்ைள்தக் காண 
முடிகிறது. 

ப்தாழிற்சஙகஙகளும் இைறறுக்கு விதிவிலக்காக 
இருப்�்தாகத் ப்தரியவில்ளல. ப்தாழிலாைரகளின் 
்சம்�ை அதிகரிப்பு, ்சம்�ை முரண்�ாடுகளுக்கான தீரவு, 
நமலதிக பகாடுப்�னவு, ப்தாழிலாைரகளின் ஓய்வூதிய 
பகாடுப்�னவு ந�ான்ற �ல்நைறு பிரச்சிளனகளுக்கும் 
நிரந்தரமான தீரவுகள் காணப்�ட்டுள்ை்தாகவும் 
ப்தரியவில்ளல.

அவைப்ந�ாள்தய அர்சாஙகஙகளும் காலத்துக்நகறற 
ைளகயில் நம தின கூட்டஙகளின் ந�ாது ைாக்குறுதிகள் 
ைழஙகுகின்றனநையன்றி அைறறில் ப�ரும்�ாலானளை 
நிளறநைறறப்�டுைது அரி்தாகநை உள்ைது. ந்தாட்டத் 
ப்தாழிலாைரகளின் ்சம்�ை அதிகரிப்பின் இழி�றியான 
விடயத்ள்த இ்தறபகாரு சிறந்த உ்தாரணமாக 
குறிப்பிடலாம்.

இத்்தளகய நிளலளமயில் மாறறம் ஏற�ட்டு, 
ப்தாழிலாைரகளின் �ன்ளமயான தீரவுகள் 
�ளடமுளறப்�டுத்்தப்�டும் �ாைாக இத்ப்தாழிலாைர 
தினமாகிய நம தினம் அளமயுமாயின் அதுநை 
இத்தினத்தின் உண்ளமயான ந�ாக்கத்ள்த 
நிளறநைறறிய்தாக இருக்கும். 

உலகபமஙகும் ைாழும் உண்ளமயான, ந�ரளமயான 
உளழப்�ாைரகள் அளனைருக்கும் எமது ப்தாழிலாைரகள் 
தின �ல் ைாழ்த்துக்கள்!

‘ஈதுல் பித்ர’ ந�பான்புப ப்ரு�பாள்!
மனி்தரகளின் �ண்புகளை �ட்ளடத் தீட்டி, மாண்புறு 

மானிடரகைாக அைரகள் ைாழ்ை்தறகான �யிறசிளய 
ைழஙகிய முஸ்லிம்களின் 
புனி்த ரமழான் ந�ான்பு 
மா்தம் முடிைளடநது, ‘ஈதுல் 
பித்ர’ ந�ான்புப் ப�ரு�ாளை 
ப க ா ண் ட ா டு ை ்த ற கு 
முஸ்லிம்கள் ்தயாரா 
கிக்பகாண்டு இருக்கிறா ரகள். 

மு்தலாைது ந�ான்புக்கு 
முநதிய தினம் இருந்த ்தமது �டத்ள்த, �ண்புகள், 
எண்ணஙகள் என்�ைறறில் சீரான, சிறப்�ான, �ல்ல 
மாறறஙகள் ஏற�ட்டிருந்தால் மட்டுநம இந்த ரமழான் 
ந�ான்பு மா்தத்தின் ந�ாக்கம் நிளறநைறிய்தாக இருக்கும் 
என்�ள்த ஒவபைாரு முஸ்லிமும் புரிநது பகாள்ை நைண்டும். 

அத்்தளகய �ல்ல மாறறஙகநைாடு, �ல்லைரகைாக, ்தம் 
குடும்�த்்தாருக்கும், ்சமு்தாயத்துக்கும், முழு �ாட்டுக்கும் 
�ல்நலாரகைாக ைாழ இந்த ரமழானில் ப�றற �யிறசிளய 
�யன்�டுத்்த நைண்டியது ஒவபைாரு இஸ்லாமியர மீதுமுள்ை 
ப�ாறுப்�ாகும். இ்தளன ்தம் மனதில் ஆழப்�தித்து மனி்தப் 
புனி்தரகைாக ைாழ ஒவபைாரு முஸ்லிமும் உறுதி பகாள்ை 
நைண்டும். 

முஸ்லிம்கள் அளனைருக்கும் முன்கூட்டிநய ‘ஈதுல் பித்ர’ 
ஈளகத் திரு�ாள், ந�ான்புப் ப�ரு�ாள் �ல் ைாழ்த்துக்கள்.

‘நீங்களும் எழுதலபாம்’
திருநகாணமளலயிலிருநது எஸ். ஆர. ்தன�ாலசிஙகம் 

பைளியிடும் ‘நீஙகளும் எழு்தலாம்’ எனும் இருமா்த 
கவிள்த இ்தழின் 31 ைது (ஜனைரி, பிப்ரைரி 2022) 

இ்தழ் பைளிைநதுள்ைது. 
வித்தியா்சமான ைடிைத்தில் 
வித்தியா்சமான அைவில் (10 ப்ச.மீ  
X 24 ப்ச.மீ)கவிள்தகளுக்காகநை 
இச்சிறறி்தழ் பைளிைருைது 
விந்சடமாகக் குறிப்பிடத்்தக்கது. 

‘ஞானம்’ ்சஞ்சிளகயின் பிர்தம 
ஆசிரியர தி. ஞானந்சகரனின் 
என்�்தாைது அகளைளய 
முன்னிட்டு கடந்த இரு�து 
ைருடஙகளில் (2000 மு்தல்  - 
2020 ைளர) பைளிைந்த �ாைல், 
சிறுகள்த, கவிள்த, கட்டுளர, 
�ழந்தமிழ் ஆய்வு, சிறறி்தழ் என 
ஆறு பிரிவுகைாக �டாத்்தப்�ட்ட 
மாப�ரும் இலக்கியப் 
ந�ாட்டியில் ‘சிறறி்தழ்’ பிரிவில் 
‘நீஙகளும் எழு்தலாம்’ ஆறு்தல் 
�ரிள்சப் ப�றறுக்பகாண்டுள்ைது.

‘நீஙகளும் எழு்தலாம்’ 31ைது 
இ்தழில் சுமார இரு�த்ள்தநது 
கவிள்தகளும், நூல் அறிமுகம் உட்�ட சில கட்டுளரகளும் 
இடம்ப�றறுள்ைன. இைம் எழுத்்தாைரகளுடன் மூத்்த 
இலக்கியைாதிகளும் இச்சிறறி்தழில் �ஙகளிப்புச் 
ப்சய்ைது �ாராட்டுக்குரியது. 

இ்தழ்:- நீஙகளும் எழு்தலாம், ஆசிரியர:- எஸ். ஆர. 
்தன�ாலசிஙகம், விளல:- ரூ�ா. 100/00, ப்தாடரபுகளுக்கு:- 
0778812912

மனிதம் சபா்கவில்ழல
அந்தக் கிராமத்தில் உள்ை சிறிய ந�ாட்டல் அது.
ஒரு சின்னஞ் சிறுமி ளகயில் சிறிய தூக்குைாளியுடன் 

ைநது, “அண்ணா...! அம்மா �த்து இட்லி ைாஙகி ைரச் 
ப்சான்னாஙக! காசு �ாளைக்கு ்தருைாஙகைாம்” என்றாள்.

உடநன ந�ாட்டல் �டத்து�ைர சிறுமியிடம், 
“ஏறகனநை கணக்கு நிளறய �ாக்கி இருக்கும்மா. 
அம்மாக்கிட்நட ப்சால்லி கூடிய சீக்கிரம் 
்தரச்ப்சால்லும்மா.” என்று கூறியைாறு தூக்குைாளிளய 
ைாஙகி  ்சாம்�ார ஊத்தினார., 

பின்னர �த்து இட்லிளயயும் �ார்சல் ப்சய்து, அந்த 
�ார்சளலயும், ்சாம்�ார நிளறத்்த தூக்குைாளிளயயும் அந்த 
சிறுமியிடம் பகாடுத்்தார. 

அ்தளனcப�றறுக்பகாண்ட சிறுமி, “்சரி அண்ணா! �ா 
அம்மாட்ட ப்சால்நறன்.ந�ாயிட்டு ைநரன் அண்நண” 
என்று ப்சான்னைாநற 
ம கி ழ் ச் சி ந ய ா டு 
கிைம்பிச் ப்சன்றாள்.

‘நிளறய கடன் 
ள ை த் தி ரு ப் � ்த ா க ச் 
ப ்ச ான் ன ா லு ம் 
மீண்டும் நகட்ட 
இட்லிளய அப்�டிநய 
ப க ா டு க் கி ற ா ந ர ! 
ஏன்?’ எனக்குப் 
புரியவில்ளல.

அந்த களடயில் �ான் ைாடிக்ளகயாய் ்சாப்பிடுைது 
ைழக்கம். அ்தனால் ந�ாட்டல் �டத்து�ைரிடம்  �ான் 
ந�ரடியாகநை நகட்நடன்.

“நிளறய �ாக்கி ைச்சிருக்கிற்தா ப்சான்னீஙக. அப்�டி 
இருக்௧ ஏன் மறு�டியும் அை நகட்ட்த அப்�டிநய 
பகாடுக்குறீஙக. காசு கிளடக்குமா?”.

ந�ாட்டல் �டத்து�ைர அளமதியாகச் ப்சான்னார,
“அட ்சாப்�ாடு்தாநன ்சார.�ான் மு்தல் ந�ாட்டுத்்தான் 

களடய �டத்துநறன். இருந்தாலும் இது மாதிரி 
குழநள்தகள் ைநது நகட்கும்ந�ாது பகாடுக்காம இருக்க 
மனசு ைரல ்சார.அப்தல்லாம் அைஙக குடுத்துடுைாஙக.
என்ன பகாஞ்்சம் நலட் ஆகும்.எல்லாருக்கும் �ணம் 
நல்சாைா ்சம்�ாதிக்க முடியுது? குழநள்த �சியால் 
நகட்டிருக்கும். அ்தான் ்சார அனுப்பி இருக்காஙக. �ான் 
எப்�டியும் பகாடுத்துடுநைன் அப்டிஙகற �ம்பிக்ளக்தான் 
்சார. அைஙக �மபிக்ளகய �ா ப�ாய்யாக்க விரும்�ல ்சார”.

அைர நமலும் ப்சான்னார, “இது �ா உளழச்சி 
்சம்�ாதிக்கிற காசு.கட்டாயம் ைநதுடும் ்சார.ஆனா 
இப்ந�ாள்தக்கு அந்த குடும்�ம் ்சாப்பிட்டு அைஙகட �சி 
ந�ாகுப்தல்ல, அது்தான் ்சார முக்கியம்”.

அைரது �தில் என்ளன திளகக்க ளைத்்தது. 
இந்தக் காலத்திலும் இப்�டி ஒரு மனி்தரா?‘இந்த 
உலகில் இன்னும் மனி்தம் ்சாகவில்ளல. இைளரப் 
ந�ான்றைரகைால்்தான் இன்றும் உலகில் காலத்துக்கு 
மளழ ப�ய்கிறது ந�ாலும்!’

�ான் எனக்குள் நிளனத்துக் பகாண்நடன்.

்கணவனுக்கு இத்தழன ப்யர்களபா?
கணைன் என்னும் ப்சால்லுக்கு ்தமிழில் பைநைறு 

்சந்தரப்�ஙகளில் �யன்�டுத்்தப்�டும் �ல்நைறு ப�யரகள் 
இளை:

   நெஞ்சோடு  நெஞசம்

       நசந்தமிழ் அது ்்தன் ்தமிழ்உழைக்கும் கரஙகள்தாம் என்றும் உயர்ந் கரஙகள

உணர்நது உழைத்தாலே வளரும் நதாட்டின் வளஙகள

உழைபலபதாரின் உரிழைகழள சரியதாக வைஙகுஙகள

உேகலை உயரவழையும் வைஙகுனலர விளஙகுஙகள
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சிந்ததை நசய் மை்ம

நெஞசுக்கு நீதி

புது வரவு

1) �தி  
2) இல்லைன் 
3) ஆள்
4) பகாழுனன் 
5) கிழைன் 
6) ஆைன்
7) இல்லாைன் 
8) உரியைன் 
9) ைரன்
10) அகமுளடயான்
11) உடனிகழ்ைான்
12) கண்டன்
13) ஆம்�ளடயான்
14) ்தளலமகன் 
15) ைல்லைன்
16) வீட்டுக்காரர 
17) ்தம்ந�ான் 
18) ைல்லைர
19) ஆத்துக்காரர 
20) குடும்பி 
21) கண்ைாைர
22) என்னைன் 
23) ்தாட்டான் 
24) ்தறபகாண்டான்
25) மளனயான் 
26) மகிணன் 
27) ஆரைலன்
28) மணாைன் 
29) �த்்தன் 
30) அகைாைன்

31) மணைாைன் 
32) கண்ணாைன் 
33) ஆைான்
34) உறறான் 
35) அன்�ன் 
36) இல்லாைான்
37) பகாண்டைன்
38) நகைைன் 
39) இறகிழைன்
40) பகாண்டகன் 
41) நகாமகன்்தைண்
42) இளற
43) ்தளலைன் 
44) மன் 
45) ஐ
46) �ாயகன் 
47) �ாச்சியன் 
48) �ாதி
49) அல்நுகன்
50) ளமந்தன் 
51) கூந்தறகிழைன்
52) ஆம்�ான் 
53) விளழநந்தான்
54) நைட்ளகதுளணைன்
55) இயமான் 
56) நைட்டான் 
57) உயிரக்கிழைன்
58) இல்லான் 
59) கூந்தறகிழைர
60) நகள்ைன்

்கபாலம் ்கடந்தும் நதசம் ்கடந்தும்  யபாவருக்கும்  ப்பாருந்துவது
திருக்குறளிறகு எழு்தப்�ட்ட 

�ளழய உளரகளைப் 
�ாரக்கின்றந�ாது  
மணக்குடைர உளர 
இயல்�ாகவும் எளிளமயாகவும் 
அளமநதுள்ைள்தயும்  
�ரிப்ப�ருமாள் உளர ப�ரிதும் 
மணக்குடைளரச் ப்சால்லிலும் 
ப�ாருளிலும் ்தழுவிச் 
ப்சல்ைள்தயும் �ரிதியார உளர 
�ல இடஙகளில் மூலத்ந்தாடு 
ப்தாடரபில்லாமல் ்தனித்து 
நிற�ள்தயும்  காலிஙகர 
உளர �ல்ல �ளடயழநகாடு 
அளமநதிருப்�ள்தயும் 
�ரிநமலழகர உளர ப்சறிவும் 
நுண்ளமயும் இலக்கணத் 
திட்�மும் உளடய்தாய் 
இருப்�ள்தயும் காணலாம் 
என்�து ப�ரிநயாரகளின் 
கருத்து.

திருக்குறளிறகு உளர 
எழுதுகின்றந�ாது ்சமண, ப�ைத்்த, 
ளைதிக ள்சை, ளைணை, அத்ளை்த, 
துளை்த, கிருத்்தை, ்சாஙகிய, 
�குத்்தறிவு, இயறளக ப�றி, 
காநதிய, ப�ாதுவுளடளம ந�ாக்கில் 
என்று �லரும் �லவி்தமாக உளர 
எழுதி இருக்கிறாரகள். ்சமயம் 
்சாரநது உளர எழுதியைரகள் 
்தாம் ்சாரந்த  ்சமயஙகளின் 
நகாட்�ாடுகளின் சித்்தாந்தஙகளின் 
�ாரளையில், குறளை மறு விைக்கம் 
அளித்துக்பகாண்டாரகள். ்சாரபுகநை 
அறற குறளை, விரும்பிநயா 
விரும்�ாமநலா, ்சாரபு நூல் ஆக்க 
முயறசித்திருக்கிறாரகள் என்ற ஒரு 
கருத்து நிலவுகிறது. உ்தாரணமாக 
ந்சக்கிழார ளைணைர, �ரிதியார ள்சைர 
மணக்குடைர, காளிஙகர ஆகிநயார 
்சமணர என்�்தனால் அைரகளின் 
உளரகளில் அைரகள் ்சாரந்த ்சமயக் 
கருத்துக்கள் நமநலாஙகி இருப்�ள்தக் 
காணலாம் . 

மு்தலாம் அதிகாரத்தில் 
ந�ாறறப்�ட்டிருப்�ைன் ஆதி�கைன், 
ைாலறிைன், மலரமிள்ச ஏகினான், 
நைண்டு்தல் நைண்டாளமயிலான், 
ப�ாறிைாயில் ஐந்தவித்்தான், 
்தனக்குைளம இல்லா்தான், அறைாழி 
அந்தணன், எண்குணத்்தான், இளறைன் 
என்று  வி�ரிக்கப்�ட்டுள்ைான். 
பைவநைறு ்சமயப் பிரிவிளனச்  
ந்சரந்தைரகளும் இஙகு கூறப்�ட்டுள்ை  
வி�ரிப்புக்கள் இன்ன இன்ன 
கடவுள்களுடன் அல்லது இன்ன 

இன்ன ்சமய �ம்பிக்ளககளுடன் 
அல்லது இன்ன இன்ன ்சமய 
ந�ா்தளனயாைனுடன் ஒத்துப் 
ந�ாை்தால் திருக்குறைானது 
இன்ன இன்ன ்சமயம் ்சாரந்தது 
என்ற கருத்திளன முன்ளைத்து, 
ளஜனம், ள்சைம், ளைணைம், 
ளைதீகம், ப�ௌத்்தம் எனச் ்சகல 
்சமயஙகளுடனும் இளணத்துக்  
கூறுைள்தக் காணலாம் .

ஆயினும் இன, ம்த ,பமாழி, 
்சாதி, ்சமூக, �ாலின, கால, 
ந்த்ச ந�்தஙகளின்றி காலம் 
கடநதும் ந்த்சம் கடநதும்  
யாைருக்கும்  ப�ாருநதுைது 
ந�ால் கூறி உள்ை்தால் 
ப�ாதுமளற எனப்�டும் திருக்குறள்  
குரரானுக்கும் ள�பிளுக்கும் 
அடுத்்த்தாக நூறநறழு பமாழிகளில் 
பமாழி ப�யரக்கப்�ட்டுள்ைது என்ற 
ப�ருளமக் குரிய ்சமயச்்சார�றற 
இலக்கிய நூலாகும்.திருக்குறள் ஒரு 
ைகுப்�ாரிறநகா, ஒரு ம்தத்்தாரிறநகா, 
ஒரு நிறத்்தாரிறநகா,ஒரு 
பமாழியாரிறநகா, ஒரு�ாட்டாரிறநகா 
உரிய்தன்று அது மனி்த  உலகுக்குப் 
ப�ாது என்கிறார திரு வி.க அைரகள். 

எம்ம்தமும் எவவினமும் எந�ாளும் 
்சம்ம்தம் என்று ஏறகும் ்தமிழ்நை்தம் 
திருக்குறள் என்று சுத்்தானந்த �ாரதியார 
கூறுகின்றார. திருைள்ளுைரின்  
சிந்தளனகள்  எக்காலத்துக்கும்  
உலக மக்கள் அளன ைருக்குநம 
எந்தவி்த நைறு�ாடும் இல்லாமல் 
உ்தவும் ைளகயில் இருக்கின்றன 
என்�்தனால்த்்தான் திருக்குறள் உலகப் 
ப�ாதுமளற எனப்�டுகிறது.

திருக்குறளின் முன்நனாடியாக 

புற�ானூறும் அ்தன் விைக்கமாக 
�ாலடியாரும் அ்தன் ப�ருளமளய 
கூறுை்தாக  திருைள்ளுை 
மாளலயும் அ்தன் ்சாரமாக நீதிப�றி 
விைக்கமும் அ்தன் ஒழிபு ஆக 
திருைருட்�யனும்  இருப்�்தாக 
்தமிழ் அறிஞரகள் கூறுகின்றாரகள்.
நமலும் சிைசிை பைண்�ா,  தினகர 
பைண்�ா, ைட மளல பைண்�ா 
ந�ான்ற �ல நூல்களும்  திருக்குறளின் 
ப�ருளமளயக்  கூறுைள்தக் 
காணலாம்.

முகாமைத்துவம்  
எனப்படுவது

முகாளமத்துைம் என்�து ்தனி 
ைாழ்வில், குடும்�ைாழ்வில், 
ப�ாதுைாழ்வில், ப்தாழில்்சாரைாழ்வில் 
ந்தளைப்�டுகின்ற ஒன்றாகும். 
சுருக்கமாக ப்சய்ைன திருந்தச்ப்சய் 
என்று முகாளமத்துைத்ள்தக் 
கூறலாம். அ்தாைது எத்்தளகய ஒரு 
காரியத்ள்தயும் பைறறிகரமாக 
திருத்்தமாகச் ப்சய்து முடிக்கநைண்டும். 
அப்ந�ாது்தான் ஒருைரது 
்தனிப்�ட்ட ைாழ்க்ளகநயா, குடும்� 
ைாழ்க்ளகநயா, ப�ாதுைாழ்க்ளகநயா, 
ப்தாழி்சார ைாழ்க்ளகநயா 
பைறறிகரமாக அளமயும். எனநை 
பைறறி ப�றுை்தறகு சிறப்�ான 
முகாளமத்துைம் ந்தளைப்�டும். 
சிறப்�ான முகாளமத்துைம் 
இருந்தால்த்்தான்  வீநடா �ாநடா 
அல்லது ஒரு நிறுைனநமா  
சிறப்�ாக இருக்கும். ப�ாதுைாக  
முகாளமத்துைம் எனும் ந�ாது  
ப்தாழி்சார முகாளமத்துைத்ள்தநய 
அ்தாைது நிறுைனம்்சார முகாளமத்து 
ைத்ள்தநய கருதுைது ைழக்கம்.

இந்தைளகயில் முகாளமத்துைம் 
எனும் ப்சால் ஒரு நிறுைனத்தில் 
�ணிபுரியும்  ஊழியரகளைக் பகாண்டு 
அநநிறுைனத்தின்  ்சகல ைைஙகளையும் 
�யனுறுதிமிக்க்தாக முளறயாகப் 

�யன்�டுத்தி  அநநிறுைனத்ள்த 
பைறறிகரமாக ைழி 
�டத்திச்ப்சல்ல எடுக்கப்�டும் 
எல்லா �டைடிக்ளககளையும்  
வி�ரிக்கும். ஒரு நிறுைனத்தில்  
இத்்தளகய �டைடிக்ளககளை  
நமறபகாள்ளு�ைநர  
முகாளமயாைர  எனப்�டுைார. 
ஒரு நிறுைனத்தின்  ைைஙகள் 
எனச்  ப்சால்லப்�டுைது  அந்த 
நிறுைனத்தில்  காணப்�டும் 
மனி்தைைம்,நிதி ைைம், ப�ாருள் 
ைைம், புலளம்சார ைைம், 
கட்புலனாகா ைைம் ஆகிய எல்லா 
ைைஙகளையும்  குறிக்கும். 

முகாளமத்துைம்  �றறி �ல்நைறு 
அறிஞரகைால் காலத்திறகு காலம் 
�ல்நைறு ைளரவிலக்கணஙகள் 
ைழஙகப்�ட்டுள்ைன. நமரி �ாரக்கர 
ஃ�ாலட் (Mary Parker Follet 1868-1933) 
என்�ைநர முகாளமத்துைத்திறகான 
மு்தலாைது ைளரவிலக்கணத்ள்த 
முன்ளைத்்தைராைார. இைரின் 
கருத்தின்�டி முகாளமத்துைம் 
என்�து "ஊழியரகளைக்  பகாண்டு 
கருமஙகள் ஆறறுவிப்�து ப்தாடர�ான 
ப்சயற�ாடாகும்". 

ப�ாதுைாகநை  முகாளமயாைர  
ஒரு நைளலளய அல்லது �ணிளய 
்தாநம ப்சய்ைதில்ளல மாறாக 
அைர அந்த �ணி யாரால்  சிறப்�ாக 
ப்சய்யப்�ட  முடியும் என்�ள்த இனம் 
கண்டு முடிவு ப்சய்து அைரிடம்  
அப்�ணிளய ஒப்�ளடக்கிறார. 
அவைாறு ஒப்�ளடக்கப்�ட்ட  ��நர 
அந்தப் �ணிளயச்  ப்சய்து முடிக்கிறார. 
முகாளமயாைளரப்  ப�ாறுத்்த 
ைளரயில் ஒப்�ளடக்கப்�ட்ட  அந்தப்  
�ணி  உரிய முளறயில் ப்சய்து முடிக்க 
ப்�டுகிறது.இ்தளனநய நமரி �ாரக்கர 
ஃ�ாலட் ்தனது ைளரவிலக்கணத்தில் 
குறிப்பிட்டுள்ைார.

நமரி �ாரக்கர ஃ�ாலட்ளடத் 
ப்தாடரநது காலத்திறகு காலம்  
�லரும் முகாளமத்துைத்திறகு 
�லவி்த ைளரவிலக்கணஙகளை 
அளித்துள்ைனர. இறுதியாக ஒரு 
நிறுைனத்தில்  அநநிறுைனத்ள்த 
பைறறிகரமாக இயக்குை்தறகாக 
"முகாளமயாைர  என்ன 
பைல்லாம் ப்சய்கின்றாநரா 
அதுநை முகாளமத்துைம்" எனப்  
ப�ாருள்�டுத்தியுள்ைனர. இ்தறகு  
காரணம் நிகழுலகில் முகாளமத்துைம் 
ப்தாடரநதும் ைைரநதுைரும் ஒரு 
துளறயாக இருப்�துடன் �ல்நைறு  
முகாளமத்துை மட்டஙகளுக்கிளடநய 
ஆறறப்�டும் கருமஙகளில் அல்லது 

ப்சயற�ாடுகளில் நைறு�ாடுகள்  
காணப்�டுைதும்  ஆகும்.

சில முகாளமத்துை 
ைளரவிலக்கணஙகள் பின்ைருமாறு,

"மறளறயைரகள் என்ன ப்சய்ய 
நைண்டும் என்�ள்தச்்சரியாகத் ப்தரிநது 
பகாண்டு அைரகளைக் பகாண்டு 
அந்தநைளலகளை சிறந்த மறறும் 
மலிைான ைழிகளில் ப்சய்விக்கும் 
களல முகாளமத்துைம்  ஆகும் " 
(Frederick Winslow Taylor 1856 – 
1915).

"குளறந்த�ட்்ச முயறசியின்மூலம் 
அதிக�ட்்ச முடிவுகளைப் 
(விளைவுகளை) ப�றறு மு்தலாளி 
ப்தாழிலாளிக்கு ைைம் ந்சரப்�துடன் 
ப�ாதுமக்களுக்கும் சிறந்த ந்சளைளய 
ைழஙகும் களல முகாளமத்துைம்  
ஆகும்” (John F. Mee 1937-2014).

“ஆட்கள் ,ப�ாருள்கள் மறறும் 
�ணம் என்�ைறளற ஒருஙகிளணத்து 
ஒரு �யனுள்ை இயக்க அலகாக 
மாறறுை்தறகாக நிறுைனத்தின் 
நிரைாகம் முகாளமத்துைம் மீது 
ளமயப்�டுத்்தப்�ட்டுள்ைது”. ( Donald 
J. Wheeler 1944)

“முகாளமயாைர உரிய முளறயில் 
ஒரு ப்சயலிநலா அல்லது 
ப்சயல்களிநலா ஈடு�டுைது 
நிறுைனத்தின் குறிப்பிட்ட 
ந�ாக்கஙகளை நிளறநைறறிக் பகாள் 
ை்தறநகயாகும்”.(Peter Ferdinand 
Drucker 1909 –2005 ) .அ்தாைது 
நிறுைனத்தின் �ணியாைரகளையும், 
ைைஙகளையும் பகாண்டு 
்தகுந்த திட்டஙகள் மூலமாகவும் 
ஒழுஙகளமப்பு மூலமாகவும் 
உரிய ஊக்குவிப்பு மூலமாகவும் 
கட்டுப்�ாடுகள் மூலமாகவும் 
அநநிறுைனத்தின் ந�ாக்கஙகளை 
நிரணயித்து அைறளற அளடயும் 
முகமாக ப்சயற�டும் ப்சயற�ாடு 
முகாளமத்துைம் எனலாம் . 

எனநை நமறகூறப்�ட்ட 
ைளரவிலக்கணஙகளிலிருநது 
முகாளமத்துைம் என்�து ஒரு 
ப்சயல்முளற என்று விைஙகுகின்றது  
அ்தாைது  ஒரு நிறுைனத்தின் 
முகாளமயாைரின்  �டைடிக்ளககள் 
அல்லது ப்சயல்�ாடுகளின் ப்தாகுப்ந� 
முகாளமத்துைம் ஆகும்  .இன்னும் 
கூறுை்தானால் முகாளமத்துைம் 
என்�து ஒரு நிறுைனத்தில் 
நைளலகளைச் ப்சய்விக்கும் ஒரு 
முளற அல்லது, அநநிறுைனத்தின் 
ந�ாக்கஙகளை, இலக்குகளை, 
குறிக்நகாள்களை அளடை்தறகான ஒரு 
ப�ாறி முளறயாகும்.

(பதபாடரும் ) 

முகாமையாளர் ந்க. ்த்மபானந்தன்

திருவள்ளுவர் எனும் தெய்வீக
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Nritfs;
gytUlq;fshf ek;gpf;ifAs;s Nrit

jpUkz

000000377
*
*

100/-

Nritfs;
jpUkz

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

nra;tjw;fhd rpwe;j top.

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

Kjy; 15 nrhw;fSf;F

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

,yq;if tq;fp – 
fzf;fpyf;fk; 

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

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

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

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

classified@lakehouse.lk

Nritfs;
jpUkz

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

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

mD\h ukzp

gpAkp fadp

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

rpW tpsk;guq;fs;

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

கெவன்டிஷ் வகெ 
வாகைக் ென்றுெள் 
விற்பகை கெயவத-
றகு இகைய ஒட்டு கெ-
யயப்பட்்ட கெவன்டிஷ் 
வகெ வாகைக் ென்று-
ெள் ரூ. 80.00 வீதம் 
விற்பகைக்கு உண்டு.
குகைநத்பட்ெ ஓ்டர் 
500 ென்றுெள். 011 
2809337,  077 
4090988. 028153

அ ம் ்ப ல ங க ெ ா க ்ட க் கு 

அருகில் வியா்பாரஸத-

லத்திறகு ஊழியர்ெள் 

ததகவ. சிஙெளம் 

த்பெக்கூடிய மறறும் 

சிஙெளம் வாசிக்ெக் கூ-

டியவர்ெள் அகையுஙெ-

ள் 091-2257083.

 028307

விற்பகை முெவர்ெள் 
ததகவ! கெஸதொ 
என்்டர்பிகரெஸ நிறு-
வைத்திறகு வயது 18- 
50 அனு்பவமுள்ள 
அல்லது ்பா்டொகலக் 
ெல்விகய முடித்தவர்ெ-
ள் தெர்த்துக் கொள்ள-
ப்படுவர். அடிப்பக்டச் 
ெம்்பளத்து்டன் ரூ்பா 
50, 000/ - இறகு தமல் 
ெவர்ச்சிெ ரமாை ெம்்ப-
ளம். உ ்டன் அகைக்ெ-
வும்.  0777263954,  
076 7639155. 
முெவரி - 29/ 5,  4ஆம் 
ஒழுஙகெ,  இரத்மலாை.
 026227

கெஸதொ என்்டர்பிகர-
ெஸ நிறுவைத்திறகு 
ெைரெ வாெை ொரதி-
யர் ததகவ. ெம்்பளம் 
ரூ்பா 45, 000/ - இறகு 
தமல் இரத்மலாை ,  
ெளுத்துகை,  நீர்கொ-
ழும்பு பிரததெ ொரதிய-
ர்ெளிறகு முன்னுரிகம 
முெவரி. இல. 29/ 
5,  4ஆம் ஒழுஙகெ,  
இரத்மலாை. அகை க்ெ-
வும். 0777263954,  
0 7 6 7 6 3 9 1 5 5
 026229

ொணியிலுள்ள வீக்டா-
ன்றில் தஙகியிருநது 

தவகல கெயவத-
றகு 50 வயதிறகு 
குகைவாை க்பண் 
ததகவ. அன்பு்டன் 
்பார்த்துக் கொள்ள-
ப்படும். ெம்்பளம் 
த்பசித் தீர்க்ெப்படும். 
0 7 7 3 6 6 3 9 7 8 /  
0 7 1 2 1 8 1 8 1 1 .
 027978

கொழும்பிகை வசிபபி-
்டமாெக் கொண்்ட 
இயக்குெர் ஒருவரி-

ன் வீடு ஒன்றுக்கு 
ெகமயல் மறறும் வீட்டு 
தவகலெகள கெயவ-
தறகு ஆண் ஊழியர் 
ஒருவர் ததகவப்படு-
கிைார். ெம்்பளமாைது 
த்பசித்தீர்மாணிக்ெப்ப்ட -
லாம். please Contact 
0777 703050.  
 028788

பிலியநதகல எமது 
வீட்டில் சுத்திெரிபபு 
வி்டயஙெளுக்கு தஙகி 
தவகல கெயயக்கூடிய 
க்பண் ததகவ. ெம்்ப-
ளம் 45000/ - தயவு-
கெயது அகையுஙெள் 
071-8699 903.
 028419

கரஸடூரன்ட் ஒன்றி-

றகு ்பயிறசி க்பறை/  

க்பைாத ஊழியர்ெ ள் 

ததகவ. தொக்கி,  கிச்ென் 

கெல்்பர்,  கவ யிட்்டர். 

ெம்்பொ,   சீதுவ வீதி. 

077514 3 538.

 027835

Mr.Bar g er உணவெத்தில் 

kitche n  மறறும் Res-
tauran t  இல் ்பணிபு-

றிய தவ கலயாட்ெள் 

உ்டைடி யாெத் ததகவ. 

தஙகுமி்ட வெதி உண்டு. 

உ்ட தை கதா்டர்பு 

கொள்ளவும். 077 

1232227. 027359

குருொெல் மாவட்்டத்தில் 

கதன்ைந ததாட்்டத்திறகு 

டிரக்்டர் க்டவர் மறறும் 

கதாழிலாளர் ததகவ. 

வீட்டு மின்ொரம் வைஙெ-

ப்படும். ெம்்பளம் த்பசி-

த்தீர்க்ெலாம். கதா்டா்பு 

077 7715501.

 028098

ததகவ. ்பன்றிப ்பண்கண-
க்கு ஊழியர்ெள் தஙகி 
தவகல கெயயக் கூடி-
யவர்ெள் தஙகுமி்டம் 
இலவெம். ெம்்பளம் 
50, 000/ - S.N. பிர-
த ர்ஸ உ ல்லலக்பால,  
திவுலபபிட்டிய . 0777 
780587. 028332

ெட்டி்டம் மட்டும் தளத்தி-
றகு ொர்க்பன்்டர்ெளு-
க்ொை ொலியி்டம். 
ெம்்பளம் த்பசித் தீர்மா-
னிக்ெலாம். கதா்டர்பு 
கொள்ள - குதவநதிரன் 
- 0773960218.
 028128

சுத்தம் கெயதல் தெகவ-
க்ொெ ்பணிபக்பண் 
ததகவ. அதியுயர்நத 
ெம்்பளம் கதா்டர்க்ப-
ண் 076-0989129. 
071-4358475,  077 
9975105. தலா ட்்டஸ 
கிளினீங. 028480

ஒரு வஙகிக்கு கொநத-
மாை தள்பா்டஙெள் 
மறறும் அலுவலெ உ்ப-
ெரணஙெளின் இருபபு 
20KVA கெைதரட்்டர் 
உட்்ப்ட (மிெவும் ெல்ல 
நிகலயில் உள்ளது) 
ொத்தான்குடி ்டவுனில் 
விற்பகைக்கு உள்ளது. 
ஆயவுக்கு 076 
6622833 என்ை 
எண்ணிறகு அகைக்ெவு-
ம். 028646

்பயன்்படுத்திய தள்பா்டஙெ-

ள் மறறும் அலுவலெ 

உ்பெரணஙெள் கொ-

ழும்பில் (மருதாகை) 

வஙகிக்கு கொநதமா-

ைது விற்பகைக்கு 

உள்ளது. தமலதிெ 

ஆயவுக்கு 076 

6622833 என்ை 

எண்ணிறகு அகைக்ெவு-

ம். 028645

617

ெம்்பொ,  அஸகிரிவ-

ல்க்பால முழுகம-

யாெ 26 த்பர்ச் வீடு 

விற்பகைக்கு. (மு-

ழுகமயாை க்டல்,  

3 அகைெள்,  2 

இகணநத குளி யல-

கை,  Living Room 1,  
Dini ng R oom 1,  ெள-

ஞ்சிய அகை,  Car Park,  
கி ணறு ,   தெட்,   ெெல 

வெதிெளு்டன்,   1/ 90 

தொடி (190/ - லட்ெம்). 

0775 143 5 3 8.

 027834
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 கதஹிவகள மூன்று 

்ப டுக்கெயகைெளு-

்டன் வீடு,  மண்்ட்பம்,  

க்பன்றி,  ,  க்டராதொ,  

வாெை நி றுத்து மி ்டம் 

ொலி வீதி க்கு அருகில். 

கதா்டா் பு  077 

9502080. 028198

கொழும்பு மாவட்்டத்கத 
தெர்நத மிெவும் கெௌர-
வமாை முஸலிம் குடு-
ம்்பத்கத தெர்நத ென்கு 
்படித்த ஆஙகில புலகம-
யும்,  அைொை இளகம 
ததா றைமுமுள்ள 29 
வயது மணமெளுக்கு 
உயர் ெல்வி தகெகம 
உக்டய மணமென் 
ஒருவகர எதிர்்பார்க்கி-
தைாம். கதா்டர்புெளு-
க்கு - o f f i c e a l 4 2 @ g a 
m i l .  c o m  WhatsApp 
No - 07 1 4 9 4 4 3 9 2 
011-5067096  (இரவு 
9.30 மணிக்கு பின்பு)
 B179280

கவௌிொடு கென்றுள்ள 
ெணனிப க்பாறியிய-
லாளராை ெதொதரரு-
க்கு பிள்களெளறை 
விதகவ அல்லது வி-
வாெரத்தாை சிஙெளம் 
அல்லது ஆஙகிலம் 
ென்ைாெ ெகதக்ெக் 
கூடிய க்பௌத்த,  இநது 
அல்லது முஸலிம் 
துகணவிகய ெதொதரி 
ததடுகிைார். கதா்டர்புெள் 
ொதெத்தின் பிரதிெளு-
்டன் n e w d a d 3 0 @ h o t m 
a i l . c o m  G179543

Hot Line - 011 2 429 369 | 011 2 429 368 
Fax - 011 2 429 330 / E-mail - adzsuo@gmail.com

 Chamara -077 727 0067 / Umanga - 077 727 0845

classifi ed@lakehouse.lk
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100/-
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Advertise Here
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5.8cm (Height) x 8cm (Width)
Rs. 1,500/- +VAT
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மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 21

இடமிருந்து வலம்

(01) ேருத்துவக் குணமுள்ள செடி.  

(04) ஒரு தமிழ் ோதம்.  

(06) உலகிலுள்ள பாமலவனங்களில் ஒன்று.   

(08)  இராோயண ்கதாபாத்திரம் சீமதக்கு இபபடியும் ஒரு சபயர். 

(குழம்பியுள்ளது)   

(10) சு்கநலம்.   

(13) சிறிய ேமல.   

(14) சூரியன்.  

(17) ஒரு வாத்தியக் ்கருவி.  

(18) இ்ளம் பசுக்்கன்று.   

(19) சிலபபதி்காரத்தில் வரும் ஒரு ந்கரம். (குழம்பியுள்ளது)  

(21) ஆ்காயம். (குழம்பியுள்ளது)  

(22) பாடல் வம்க. (குழம்பியுள்ளது)  

மேலிருந்து கீழ்
  

(01) பரிசுத்தம்.   

(02) செௌ்கரியம்.   

(03) ஆண் ோடு.  

(05) பாது்காபபு பணி செயபவர்.   

(07) நவக்கிர்கங்களில் ஒன்று.   

(09) ்கடிதம்.  

(11) ே்காபாரதத்தில் வரும் பாத்திரங்களில் ஒன்று.   

(12) சதால்மலதரும் விம்ளயாட்டுச் செயல். (குழம்பியுள்ளது)  

(14) சொத்து.   

(15) உல்கம் குழம்பிவிட்டது.   

(16) இதுவும் ஒரு விஷ ஜந்து. (தமலகீழ்)  

(18) தமிழ் பழஙகுடி ேக்்களுள இவர்்களும் அடஙகுவர். 

        (குழம்பியுள்ளது)  

(20) இதுவும் ஒரு நிறம்.  

விடைகள்

பரிசு பபறுவ�ோர்

பாராட்டு பபறுவ�ார்

இடமிருந்து வலம்   
01. சு்கந்தம்  05. வாதி  07. பாேரன் 
08. ேலிவு  09. வம்ெம்  10. தினம் 
12. ோன்  13. ்கவின்  15. பாதி 
17. ஏடு  18. ்கரடி  20. ்கருமண 
22. சவள்ளம் 23. எதிரி  

மேலிருந்து கீழ்  
01. சுபாவம்  02. ்கேம்  03. ெந்திரன் 
04. தன்ோனம்  05. வாலி  06. பதிவு 
08. ேழு  11. செவி  13. ்கடு்கதி 
14. மபன்  15. பா்கம்  16. திரள 
17. ஏமண  19. சவடி  21. எரு 

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 20

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 19

முதலாம் பரிசு  
எம்.ஏ.எம். அதீப்,  

41/15D, வித்தியாலய 
ஒழுஙம்க,  பதும்ள.   

1. ஏ.ஆர்.எம். அபூபக்்கர்,  
இல. 411, 
அலுத் வீதிய,  
சவலி்கே.   

2. எம்.எம். அமீன்,  
263C, ேக்்காேதி வீதி,  
ேருதமுமன 03.  

3. எம்.எச்.எம். பாஸி,  
இல. 02, கும்புக்்கந்துமற,  
ரஜசவல்ல.   

4. ஏ.எச்.ஏ. அலீம்,  
தபால்கம் விடுதி,  
ஏறாவூர்.   

5. பி. நமடென்,  
3ஆம் குறுக்குத்சதரு,  
பூம்பு்கார்,  
ேட்டக்்க்ளபபு.   

6. மவல்நாய்கம் ராமஜந்திரன்,  
88, விபுலானந்த வீதி,  
்காமரதீவு 01.   

7. தமீம் எஸ். அபதுல்லா,  
132/2, அரபிக் ்கல்லூரி வீதி,  
அக்்கமரபபற்று 18.  

8. ்காயத்ரி,  
அமுனுமதாவ,  
ேடுல்சீமே.     
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திரு/திருமதி.்்சல்வி ......................................................

          (ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது விரும்�த்்தககெது)

முகெவரி ...........................................................................

 ........................................................................... 

 ...........................................................................

..............................         ...........................................

      திகெதி                            ககெ்�ோப்�ம்

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்து ப�ோட்டி 
இல: 21

மஞ்சரி குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி
ப�ோட்டி இல. 21

த.ெ�.இல.834. ெகோழும்பு

வலது ம்க ஆட்்காட்டி விரலில் 
மீத மிருந்த சுண்ணாம்மப மின் -
்கம்பத்தில் மதயத்து விட்டுப 

சபயர் சதரியாத அந்தப சபரிய ேரத் -
தின் மவராெனத்தில் அேர்ந்தார் சவத்தல 
குதம்பிச் சித்தர்.

மெற்றுக்்கானில் சவற்றிமலச் 
ொற்மறத் துபபினார். மதாளில் கிடந்த 
துணிபமபக்குளளிருந்த அபதுற்றஹீ -
மின் 'எண்ணமே வாழ்வு' என்ற புத்த -
்கத்மத சவளிமய எடுத்தார்.

ெந்மதாஷ் மதநீரும் பணிஸும், 
வாமழபபழமும் ச்காண்டு வந்து 
மவத்தான். முன்னால் இருந்த சதரு -
மவாரக் குழாயில் வாமயக் ச்காபபளித் -
தார். மதநீமரக் குடிக்்கத் சதாடஙகினார். 
மின் ்கம்பக் '்கண்ணீர் அஞெலி' யில் தங -
்கராஜா சிரித்துக் ச்காண்டிருந்தார்.

"அஞஞானம் விட்மட அருள ஞானத் 
சதல்மல சதாட்டு சேயஞஞான வீடு 
சபற்று சவளிபபடுவ சதக்்காலம்...?"

பத்ரகிரியார் பாடமல ெத்தோ்கப 
பாடினார். தங்கோன ராஜாவா்க இருந் -
தாலும் இஙம்க யாருமே நிரந்தரோ்கத் 
தங்க முடியாது ராஜா!

மபா்க ோட்மடன் என்று அடம்பி -
டித்து இந்த பூமியில் தஙகியவர்யாருமே 
கிமடயாது. இது ெத்திரம் தஙகுேடம். 
சிறு ச்காசுவின் இறக்ம்கக்கு ஒபபானது. 
என்ற அநித்தியச் சிந்தமன அமலமோதி -
யது. 

"நிறந்தரும் நிலமிது!
நிரந்தர மிமலயிது!
உதிர்ந்திடு மிமலயிது!" தாசனழுதிய 

பாட்மடயும் ஒருமுமற பாடிபபார்த் -
தார்.

"ஐயா....!'
குரல் ம்கட்டு நிமிர்ந்தார் சவத்தல 

குதபபிச் சித்தர்.
்காரிலிருந்து இறஙகி வந்த ச்காண்டி -

ருந்தான் நாஸிக்!
'அடடா... நம்ே நவாஸ் சதார...!'
'வணக்்கம் ஐயா'
'வணக்்கம் வணக்்கம்... வாராொ!'
'எபபடி ஐயா... சு்கோ இருக்கிறீர் -

்க்ளா?' ம்கட்டான் நாஸிக்.
'நல்ல சு்கம் ராொ... நீ என்ன ்கத?"
'சதரிந்தமதச் செயனு சொல்லித் தந் -

தீங்க இபப
நீங்க எனக்குத் தந்த எங்கமரஜல... 

என் ்கராஜில..
நாலு மபர் மவல செயறாங்க ஐயா...'
'சராம்ப ெந்மதாஷம்... சராம்ப ெந் -

மதாஷம்...'
'இந்தாங்க ஐயா...!'
பார்ெமல நீட்டினான்.
மநான்புக் சபருநாள விருது. உங்க -

ளுக்கும் புது உடுபசபடுத்தன் ஐயா... 
என்றவன் பணமும் தந்தான். 

'இசதல்லாம் எதுக்கு ராொ...' ்கண்்க -
லஙகினார் சித்தர். மலபரரில ஒங்கட 
்கமத சொல்லும் மநரத்துல வந்து மெர -
மலன்னா... நானும் மபாமத வஸ்துக் 
கூட்டாளி ோமராட கூடி இந்மநரம்... 
என் வாழ்க்ம்கமய நாெோகியிருக்கும் 
ஐயா... நீங்க குரு ஐயா...'

'இன்சனாருவருக்கு ஒபபமடக்கிற 
விஷயங்க்ளத்தான் இமறவன் ஒவசவா -
ருத்தருக்கும் ஒபபமடத்திருக்கிறான். 
பணம், பதவி, ்கல்வி.... இமதசயல் -
லாம் நம்ே கூடமவ சவச்சுக்்கப 
படாது... நம்ே கூடமவ இருக்கிற 
நாலு ேனுஷருக்கு அதால பலன் 
கிமடக்்கணும்...' 'ேனித மநயம் 
ேட்டும்தாமன ஐயா... ஒங்கட உயிர் -
மூச்சு' 'ராொ ஒங்க வாபபா நவாஸ் 
இருக்கிறாமன... அவனும் நானும் 
மெர்ந்து சநறய ெமூ்க மெவ செஞெம்.. 
ஒங்க வாபபா சொல்லுவான்... 
இரத்தோன ெமூ்கத்த உருவாக்்கபப -
டாது... இரக்்கோன ெமூ்கத்த உரு -
வாக்்கணும்னு. நான் ்கவிமதப மபத் -
தியம்.

ஒரு நாள ஒங்க ஊர் மலபரரிக் -
குக் கூட்டிட்டுப மபானார்.  இவர் 
பிளம்ள்களுக்கு நல்ல அறிவான 
்கமத்கள சொல்லுவார். இவரப 
பயன்படுத்துங்க. ்கமதசொல்லும் 
மநரம்னு ஒரு நி்கழ்ச்சிய ஆரம்பிங்கன் -

னான். அந்த சேடமும் அத விரும்பினா. 
அபப சதாடஙகின பயணம்...

'நான், ரவி, ேம்கஷ், தீபன், நுஸ்ரத், 
ெலாம் எல்லாரும் அதுல வ்ளர்ந்தவங்க 
தாமன ஐயா..' என்றவன், 'நல்லம் 
ஐயா... சபருநாம்ளக்கு வீட்டுக்கு 
வாங்க ஐயா' என்றான்.

அவன் ஏறியதும் ்கார்க் ்கதமவ 
மூடினார் சவத்தல குதபபிச் சித்தர்.

சொற்ப ்கால வாழ்க்ம்க நிமறயத் 
சதாமலத்து விட்மடாம் மநரத்மத! 
இன்னும் ்கடக்்கவில்மல தூரத்மத! 
இந்த ேண்ணில் 'ேனித மநயம்' ேட் -
டும்தான் சவற்றி சபறும் என்பதில் 
அமெக்்க முடியாத நம்பிக்ம்க ச்காண்ட -

வர் சவத்தல குதபபிச் சித்தர்.
கிழக்கிசலாரு சிறிய கிராேம் தான் 

இவரது பூர்வீ்கம். பளளிப பிடிபபு 
்கம்மி. நிமறயப புத்த்கங்கள வாசித் -
தார். நூல்கம் என்றால் அபபடிசயாரு 
அதீத ஆர்வம் 'சவறுஙம்கமயான்' என்ற 
புமன சபயரில் ்கவிமத்கள எழுதி -
னார். ஏறக்குமறய துறவி. தமலந்கரில் 
தற்மபாது அவர் தன் மபத்தியின் வீட்டில் 
வாழ்ந்தாலும்... இந்த நாேல் உயன ்க்ள-
னியாற்றுக் ்கமரமயார ேரமவர் ே்கராொ-
வாகி நான்கு வருடங்கள ஆகின்றன. 
நிமறய இடங்களில் சதாழில் செயதார். 
எதிலும் நிரந்தரம் கிமடயாது. ்கடந்த 
்காலக் ்கவமல்களுமில்மல. வருங்காலப 
பயமுமில்மல. இன்றுதான். நி்கழ்்காலம் 
ஒன்றுதான் ேகிழ்்காலம் என வாழும் ஒரு 
ஜீவன்.

 ேறுநாள ோமல.  
மூன்று ேணிக்ம்க வந்து விட்டார்.
ெந்மதாஷ், அபதுல் அஸீஸ், தருஸ, 

ெஞஜஜூ, சபக்்கம், ரிஸ்்கான், ்கவிஷ்்கர், 
பிரவீன், எல்மலாரும் அவமரச் சூழ்ந்து 
ச்காண்டனர்.

'உல்க நீதி யாருக்குப பாடம்?' ம்கட்டார் 
சவத்தல குதபபிச் சித்தர்.

'எனக்குப பாடம் ஐயா...' ெந்மதாஷோ -
கினான். 'பாடிக்்காட்டு ெந்மதாஷ்...'

ஓதாேல் ஒருநாளும் இருக்்க 
மவண்டாம். முழுதா்கப பாடி முடித்தான்.

'அடுத்தவமர ஒருநாளும் ச்கடுக்்க 
மவண்டாம்' என்பமத மி்க அழுத்திச் 
சொன்னார் சித்தர்.

ஆத்தி சூடி, ச்கான்மறமவந்தன், 
திருக்குறள, நாலடியார் என்று ஒருவர் 

பின் ஒருவரா்க சித்தரிடம் தாம் ேன -
னித்த பாடங்கம்ள ஒபபுவித்தார்்கள.

'ெரி, நேது இம்ோத 'சவளிச்ெ 
விடியல்' தமலவர் ்கவிஷ்்கர்... மவல 
ஒழுங்கா நடக்குதா ராொ?' என்று 
ம்கட்டார் சவத்தல குதபபிச் சித்தர்.

"ஓம்... ஐயா.. பாதி முடிஞசு பர் -
ஸாமனாட ஆச்சியும் சவளிநாட்டுல 
இருந்து ்காசு அனபபினாங்க்ளாம்..." 
என்றான் ்கவி.

"ஆோம்... ஐயா' என்றான் பிரவீன்.
'எந்தக் குடும்பத்துக்கு...? சதரிவு 

செுஞொச்ொ?'
"ஓம்... ஐயா... ரிஸ்்கான்ட ொச்சிட 

ே்க'

'சபருநாம்ளக்கு சோதக் ச்காண்டு 
மபாயக் ச்காடுத்திடனும் ெரிதாமன...?'

'ெரி... ஐயா...'
'அவர் ஒரு மயாகிமயா... அல்லது 

அந்த மவஷத்துல அமலயுற சிறுவர் 
துஷ்பிரமயாகிமயா...?' இபபடியும் 
அவரது ்காதுபட வந்த சொல்லடி்களும் 
ஏரா்ளம். சிலர் குடித்து விட்டு வந்தும் 
அவமரத் தாக்கினார்்கள.

ஆனாலும்... எந்த ஆனாலும் அவமர 
அந்த இடத்மத விட்டும் விரட்ட முடி -
யாேல் மபாயிற்று.

அவர் ஒண்ணும் ்கஞொ - குடு - ஐஸ் 
விற்்கவரவில்மல. அறசநறிப மபாத -
்கரா்க... ஒரு ெற்குருவா்க... நம்ே பிள -
ம்ள்கம்ள ேனிதமநயம்... மிக்்கவர்்க -
்ளா்க... நற்பிரமஜ்க்ளா்க செதுக்்க வந்த 
சிற்பி... என்ற மபருண்மேமயப புரிந்து 
ச்காண்ட அக்கிராேப சபரியவர்்கள... 
அக்கிராே  அநியாயங்கள அழிக்்க வந்த 
ஞானியா்க... அவமர ஏற்றுக்ச்காண் -
டனர். எது நடந்தமதா அது நல்லதா -
்கமவ நடந்தது. நாேல் உயன நாலின 
ேக்்களும்... நல்லிண ேக்்க்ளா்க ஒற்று -
மேயா்க அவர்்கம்ள ஒற்றுமேயாக்்க 
சவத்தல குதபபிச்சித்தர் ஓர் அரணா்க 
முன் நின்றார். அன்பால் ஊர் ேக்்கள உள -
்ளத்மத சவன்றார்.

'சவளிச்ெ விடியல்' சிறுவர் முன்மனற் -
றச் ெங்கம்' என்ற இந்த அமேபபின் 
மூலம்.... சவத்தல குதபபிச் சித்தரின் 
வழி்காட்டுதலில் நாேல் உயனச் சிறுவர் -
்கள செயத ெமூ்கப பணி்களின் விபரங -
்கள பின்வருோறு

I. உமடந்த மெக்்களில் மீன் வியாபா -

ரம் செயவதற்கு சிரேபபட்டுக் ச்காண்டி -
ருந்த ோணிக்்கத்திற்குப புதுச் மெக்கிள 
ஒன்மற வாஙகிக் ச்காடுத்தனர்.

II. ச்காமரானாவில் மவத்தியொமல -
யில் அனுேதிக்்கபபட்டிருந்த நபீலா -
வின் வீட்டுக்கு... அவள குணோகி வீடு 
வந்து மெரும் வமர 'மூன்று மவம்ளச் 
ொபபாடு' அனுபபி மவத்தனர். 

III ஜினதாஸ வீட்டுக் கூமர ்காற்றில் 
பறந்த மபாது... த்கரங்கள வாஙகிக் 
ச்காடுத்தனர்.

ஊர் ேக்்கள ஆச்ெரியத்தில் மூழ்கினர். 
இபபடியும் நடக்குோ?

நடந்தமத. நடந்தால் நடக்குமே!
ஒத்துமழபபுக்கு சவற்றி கிமடக்கும்.

மூம்ளச் ெலமவ மூலம்... 
எமதயும் ொதிக்்க முடியும். 
முதலில் தமலமேத்துவம் நீதோ -
னதா்கவும்....

செயலில் தீர்ோனோனோ்க -
வும் இருக்்க மவண்டும்.

ஒரு ்காலமிருந்தது.
அஞமொ பத்மதா பந்மதா 

பஸ்மதா மெர்க்்காத ஊர்த் தமல -
வர்்கள வாழ்ந்த ்காலம்...!

தியாகி்கள!
ஆனால்... இன்று
்கடுக்்கண் வாஙகின சுருக் -

கும்... அதக் ்காதுல ோட்டுன 
சுருக்கும். அத ஆட்டிப பார்த்த 
சுருக்கும்... அது அறுந்து விழுந்து 
சுருக்கும்.. என்றாகிப மபாச்சு! 
ஆமெ. மபராமெ. நாேல்ல, 
தாோகியதால் தாோ்கமவ வீணா -
கினமர பலரும்... ஆங்காஙம்க... 
சவவமவறு ஊர்்களிலும்!

சவத்தல குதபபிச் சித்தர்... தூர 
மநாக்கு மிக்்கவர். ஆமெ்கள துறந்த 
ேனசு்கம்ள ஆழோ்க அவதானிபப-
வர்.

உமலாபத்தனம் இருக்கிற உள-
்ளத்தில் ேனித மநயம்... இரக்்கம் 
இருக்்காது என்ற உண்மேமயயும் 
பணிவு இல்லாதவர்்களும் துணிவு 
இல்லாதவர்்களும் பயன் தரப 

மபாவதில்மல என்பமதயும் மி்க ஆழோ-
்கக் ்கண்டறிந்தார்.

அடிபபமடயா்க முதலில் அடுத்தவர் 
பசிமய உணரும் படிசெயதார். வறிமயார் 
எனக் குதவுகிற இரக்்க குணத்மத, 
ஈம்கயின் இன்பத்மத சிறுவர்்கள அனுப-
வத்தால் உணர மவண்டும் என்று விரும்பி-
னார்.

அடுத்தவர்க்கு எந்நாளும் உதவ 
மவண்டும்.... நம்ோல் பிறரும் பிரச்சி-
மன்கள இல்லாேல் இருக்்க மவண்டும். 
இதற்கு என்ன மவண்டும்? ேனித மநயம் 
மவண்டும். 'தன்மனப மபால பிறமர 
எண்ணும் தன்மே மவண்டுமே! அந்தத் 
தன்மே வர உள்ளத்திமல ்கருமண 
மவண்டும் என்ற பட்டுக் ம்காட்மட 
யாரின் ெமூ்க அக்்கமற இவருக்கும் ெர்க்-
்கமர  இனிபபாயத் சதாடர்ந்தது சபாது 
நலபபணி.  

கீமத, மபபிள, குர்ஆன் எல்லாம் அன்-
மபத்தாமன சொல்கிறது. தீமத நாடிப 
பாமத ோறி ேனிதம் எஙம்க செல்கிறது...? 
இபபடி... நாம்ளய ெந்ததிக்கு நல்ல தமல-
மேத்துவங்கள அமேவதற்குப மபரா-
மெயற்ற ்கஞெத்தனேற்ற... ேனிதமநயம் 
மிக்்க... ஒழுக்்கோன தமலமுமற இன்-
றிலிருந்மத உருவாக்்கபபட மவண்டும் 
என்ற முயற்சியில் மும்முர முமனபபுடன் 
செயற்பட்டார் சவத்தல குதபபிச் சித்தர்.

சிறுவர்்கள ்கண்ணாடிப பாத்திரங்கள. 
நாம் எமத வமரகின்மறாமோ... அமதத்-
தான் அந்தக் ்கண்ணாடி பிரதிபலிக்கும்.

அந்த ஒரு வினாடி வமரதாமன இந்த 
வாழ்க்ம்க? ஒரு தரம்! ஒமரசயாரு தரம்!

்கண் மூடினால்..

ேண் மூடுமே!
ேனிதன், ேண்ணுக்குள அடஙகினா-

லும், ேனிதர் தம் ேனதுக்குள அடங்க 
மவண்டும்.

இஙம்க... இமறவன் தந்த அரியசதாரு 
வாயபபு இந்த வாழ்க்ம்க.

ம்காடி... லட்ெம்... ஆயிரம்... மதமவ-
யில்மல. ஒரு ரூபாய மபாதும்...!

சொர்க்்கம் மபா்கவும் கூடும்.
அந்த ஒரு ரூபாய.. உள்ளம் உருகி இமற-

வனுக்்கா்க என்ற உணர்வுடன் வழங்கப-
பட மவண்டும்.

வாழ்ந்த பிறகும், வாழ்மவாமர வாழ 
மவக்கும் பணி்கம்ள, உதவி்கம்ளச் 
செயது ேமறந்தாமர இவ மவயம் வாழ்நா-
ளில் ேறக்்காது.

இவவாறு... பல எண்ண அமல்களில் 
மிதந்து ச்காண்டிருந்தவாமற தூக்்கத்தி-
லாழ்ந்தார் சித்தர்.

இன்னும் இரண்டு நாட்்களில் மநான்புப 
சபருநாள. ேகிழ்ச்சியளிக்கும் சவளிச்ெ 
விடியல்... நாேல் உயன ஆற்மறாராம்.

ேர மவர்.
சவத்தல குதபபிச் சித்தர் அேர்ந்திருந்-

தார்.
'சவளிச்ெ விடியல் தமலவர் ்கவிஷ்்கர் 

மபெ எழுந்தான். 'எல்லாருக்கும் வணக்-
்கம்... ஐயா... இதுல எழுபதாயிரம் ரூபா 
இருக்கு நாங்க ஒவசவாருத்தரும் ஆளுக்கு 
மூவாயிரம் மெர்த்தம் ஐயா. பர்ஸானாட 
ஆச்சி இருபதாயிரம்... தருஸட சபரி-
யம்ோ பத்தாயிரம்... நசீர் ஹாஜியார் சதார 
பத்தாயிரம்... சில்வா அஙகிள ஐயாயிரம்... 
எல்லாோ எழுவதாயிரம் மெர்த்தம் ஐயா..,. 
இந்தாங்க...!'

சவத்தல குதபபிச் சித்தர் அமத வாஙகிக் 
ச்காண்டார். அவரது அமழபமபமயற்று 
சிறபபதிதியா்க வரும்க தந்திருந்தார். 
சபாலிஸ் அதி்காரி. ்கவிஞர், பாலமுமன 
வாஹிட் .

அவர் உமர நி்கழ்த்தினார்!
 அவரது மி்க நீண்ட உமரயின் ொராம்ெம் 

இதுதான்; நல்ல நீதி நூல்்கள வாசிக்கும் 
பழக்்கம் இல்லாேல் மபாயவிட்ட துர்ப-
பாக்கியொலி்க்ளான ெமுதாய வாலிபர்்கள 
துபபாக்கியால் பலியாகிற குற்றவாளி்க்ளா-
கிப மபாவதற்கு இந்த வாழ்வியல் ஒழுக்்க 
சநறி்களும்... இமறயச்ெமும்... ெமூ்க அக்-
்கமறயும்... இரக்்க குணமும் இல்லாேல் 
மபானதுதான் பிரதான ்காரணம். சித்தர் 
ோதிரி... இபபடியான தனி ேனிதவ்ள 
ெமூ்க அமேபபா்ளர்்கள ஒவசவாரு ஊருக்-
கும் மதமவ. அந்த வம்கயில் இந்தத் 
சதாம்கயில் இம்முமற இந்த மநான்புப 
சபருநாம்ள ்கஷ்டோன ஒரு குடும்பம் 
ேகிழ்ச்சியா்கக் ச்காண்டாட சவளிச்ெவி -
டியல்' சிறபபான பணிமயச் செயகிறது. 
எனது நல்லாசி்கள.  

இபதார் மநான்பு துறக்கும் மநரம்.
அமனவரும் அந்த ஏமழயின் இல் -

லம்மநாக்கி விமரந்தனர்.
மநான்புக் ்கஞசியிருந்து இபதாருக்குத் 

மதமவயான தின்பண்டங்களும், குளிர்பா-
னங்களும் ச்காண்டு சென்றனர். இபதார் 
இனிமத நிமறவுற்றது.

சவத்தல குதபபிச் சித்தர் 'சவளிச்ெ 
விடியல்' அமேபபின் செயற்பாட்டு மநாக்-
்கத்மத வி்ளக்்கோ்க எடுத்துச் சொன்னார்.

எழுபதாயிரம் ரூபாயப பணத்மத அந்தத் 
தாயாரிடம் வழஙகினார்.

அவ்ளது அழும்கயில்...
எத்தமனமயா தாயோர்-

்களின் பாவங்களும் ்கழு-
வபபட்டிருக்்கலாம்...

அ்கத்தழுக்குப மபாவ-
தற்கு

ெ வ ர் க் ்க ா ர ங ்க ள 
மதமவயில்மல!

வெளிச்ச விடியல்...  

  

கிண்ணியா அமீர்அலி  ...?

இரண்டாம் பரிசு  
�ோத்திமோ ்ெமினோ,  

73/1A, பமழய ெந்மத வீதி,  
ஏறாவூர் 03.  

மூன்றாம் பரிசு  
திருமதி அனுரோ்தோ �ோககி�ரோெோ,  

இல. 88 1/1 பெல்ஸ் ஒழுஙம்க,  
சவள்ளவத்மத, ச்காழும்பு 06.  

ப�ோன்புப் 
்�ரு�ோள் 
சிறுகெக்த
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க�ொழும்பு  டீ. எஸ். சேனொநொயக�    �ல்லூரி முஸ்லிம் மஜ்லிஸ் தனது வருடொநத இஃபதொர்  நி�ழ்வினன அணனமயில் �ல்லூரி வினையொட்டுத் கதொகுதியில் நடொத்தியது.  �ல்லூரியின் பனைய 
மொணவர்�ைொன பிரபல வர்த்த�ர் எம். முஸ்லிம்  ேலொஹுதீன் பிரதம அதிதியொ�வும், நத்வி பஹொவுதீன் சிறபபதிதியொ�வும்  �லநது க�ொணடனர்.  கமௌலவி மொஹிர் சிறபபுனரயொற்றினொர். 
இஸ்லொமிய மஜ்லிஸ்  கபொறுபபொசிரினய  பிர்கதௌஸியொ  பொரூக  இநத  நி�ழ்னவ கவகு விமரினேயொ�   ஏற்பொடு கேய்திருநதொர்.  இன, மத சபதமின்றி ே�ல  இன மதத் தனலவர்�ளும் இந 
நி�ழ்வில் �லநது க�ொணடது சிறபபம்ேமொகும்.

புதிய அமைச்சர்களின்
ச்சயற்பாடு்களுக்கு ்கச்சட்

புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட அமேச்சரகள் ேற்றும் 
இராஜாஙக அமேச்சரகளின் வி்டயதானஙகள் 
ேற்றும் ச்சயற்்பாடுகள் சதா்டர்பான வர்ததோனி 
அறிவி்ததல் ஜனாதி்பதி மகாட்டா்பய ராஜ்பக்ஷவின் 
மகசயாப்ப்தது்டன் சவளியி்டப்படடுள்்ளது.

அமேசசுக்கள் ேற்றும் இராஜாஙக அமேசசுக்-
களின் வி்டயதானஙகள் ேற்றும் ச்சயல்்பாடுகள் 
வர்ததோனியில் சவளியி்டப்படடுள்்ள நிமையில் 
அதற்கான நிறுவன ேற்றும் ்சட்டக் கட்டமேபபும் 
அறிவிக்கப்படடுள்்ளது.

்பாதுகாபபு, சதாழில்நுட்பம், பு்தத்சா்சனம், 
்சேய ேற்றும் கைா்சார அலுவல்கள், நிதி, நீதி, 
சவளிநாடடு அலுவல்கள், ச்பாது நிரவாகம், உள்-
நாட்டலுவல்கள், ோகாண ்சம்பகள் ேற்றும் உள்-
ளூராடசி, கல்வி, சுகாதாரம், சதாழிைா்ளர, சுற்்ா-
்டல் ஆகிய அமேசசுக்கம்ள ம்பான்று அதனு்டன் 
சதா்டரபும்டய இராஜாஙக அமேசசுக்களின் வி்ட-
யதானஙகள் ேற்றும் ச்சயல்்பாடுகளும் குறி்தத வர்த-
தோனி அறிவி்ததலில் சவௌியி்டப்படடுள்்ளது.

மேலும் வனவிைஙகு ேற்றும் வன வ்ளஙகள் 
்பாதுகாபபு, விவ்சாயம், நீரப்பா்சனம், காணி, 
க்டற்ச்ாழில், ச்பருநமதாட்டம் , நீர வழஙகல், 
மின்்சாரம், எரி்சக்தி, தும்முகஙகள் ேற்றும் கப்பல் 
ம்பாக்குவர்தது, சநடுஞ்சாமைகள், ம்பாக்குவர்தது, 
இம்ளஞர ேற்றும் விம்ளயாடடு, சுற்றுைா, வர்தத-
கம், சதாழில், ஊ்டகம், ச்பாது ்பாதுகாபபு ேற்றும் 
்சமூர்ததி அபிவிரு்ததி ஆகிய அமேசசுக்களினதும் 
ேற்றும் இராஜாஙக அமேச்சகஙகளின் வி்டயதா-
னஙகள் ேற்றும் ச்சயல்்பாடுகளும் வர்ததோனியில் 
சவளியி்டப்படடுள்்ளன.

ஜனொதிபதியின் ன�கயழுத்துடன் கவளியொனது

இஙகிைாநதிலிருநது ்சட்டவிமராதோக சகாண்டு 
வரப்பட்ட வர்ததகர ஒருவருக்குச ச்சாநதோன சுோர 
4 மகாடி ரூ்பா ச்பறுேதியான இரு அதிச்சாகுசு ரக 
வாகனஙகள் உட்ப்ட ்பை ச்பாருடகள் மகப்பற் ப்பட-
டுள்்ளதாக இைஙமக சுஙக்த திமணக்க்ளம் சதரிவி்த-
துள்்ளது. சகாழும்பு-பு க்்மகாடம்ட ்பகுதி வர்ததகர 
ஒருவருக்கு ச்சாநதோன 4 மகாடி ரூ்பாவுக்கும் அதிக 
ச்பறுேதியான இரு அதிச்சாகுசு ரக வாகனஙகள், 5 
வாகன உதிரி ்பாகஙகள் ேற்றும் 1,000 கிமைா கிராம் 
ேஞ்சள் தூள் உள்்ள்டஙகிய ச்பாருடகள் மகப்பற் ப-
்பட்டதாக இைஙமக சுஙக பிரிவு சதரிவி்ததுள்்ளது.

்சட்்டவிர�பாதைபா்க இறக்குைதி
ச்சயயப்ட்்ட ச்சபாகுசு ்கபார்கள்
இலஙன� சுங� தினணக�ைத்தொல் பறிமுதல்

kUe;jhf;fq;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
Supply, Installation, Commissioning and Service providing of 02 Nos. of 

Brand New Vertical Sticker Label Machine
Bid Ref.: SPMC/PD/06/2022 -  2022.06.02 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F %lg;gLk;

1.  2022 [_d; 2 Mk; jpfjp gp.g. 2 kzptiuAk; ,yq;if> ,uj;kyhid> fe;jts Njhl;lk;> 

Nrh; N[hd;; nfhj;jyhty khtj;ij> 11 Mk; ,yf;fj;jpYs;s murkUe;J cw;gj;jpf; 

$l;Lj;jhgd ngWiff; FO jiythpdhy; Supply, Installation and Commissioning 
and Service Providing of 02 Nos. of Brand New Vertical Sticker Label Machine with Label 
Printer and proving training vd;gjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ngw;Wf; 

nfhs;sg;gLk;.

mk;rk;
kPsspf;fg;glhj 

tpiykDf; fl;lzk;

01.   Supply, Installa  on and Commissioning and Service 
Providing of 02 Nos. of Brand New Ver  cal S  cker Label 
Machine with Label Printer and providing Training.

                                            
7,500.00

2.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; KOikahd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspy; 

efy; gpujp kw;Wk; %yg; gpujpnad ,U gpujpfspy; jdpj;jdpahf jahhpf;fg;gl;L 

gjpTj;jghypy; jiyth;>ngWiff; FO> murkUe;jhf;fy; $l;;Lj;jhgdk;> ,y. 11>Nrh; 

N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> fe;jtsNjhl;lk;> ,uj;kyhd> ,yq;if vd;w 

Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ ,yq;if> ,uj;kyhid>fe;jts Njhl;lk;> 

Nrh; N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> 11 Mk; ,yf;fj;jpYs;s murkUe;jhf;fy; 

$l;Lj;jhgd jiu khbapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

3.  gpd;tUtdtw;iwr; rkh;g;gpj;J 2022.05.04 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.06.01 Mk; jpfjp 

tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; NkNyAs;s 

KfthpapypUe;J tpiykD Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;.

•  ,yq;if> ,uj;kyhid> fe;jts Njhl;lk;> Nrh; N[hd; nfhj;jyhty 

khtj;ij> 11 Mk; ,yf;fj;jpYs;s murkUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgd 

jpl;lkply; kw;Wk; ngWiff;fhd gpujp nghJKfhikahsUf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;jy;.

•  SPMC ,d; fzf;fply; gphptpw;F nuhf;fg; gzj;jpy; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s 

kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzj;ij nrYj;Jjy;.

4.  tpiykDf;fs; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfspdhy; eph;tfpf;fg;gLtjdhy; tpiykDjhuh; mtuJ rhh;ghf KftnuhUtiu> 

cgKftnuhUtiu> gpujpepjpnahUtiu>ngah; Fwpg;gplg;gLgnuhUtiu 

mkh;j;Jthuhapd;> mg;gbahd nghJ xg;ge;jj;jpd; NghJ nghJ xg;ge;j rl;l 10 Mk; 

gphptpw;fikthf gjpT nra;jgpd;dh; mt;thwhd nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s 

rhd;wpjio ,f;Nfs;tp  njhlh;ghd ve;jnthU nfhLf;fy; thq;fy; NtisapYk; 

my;yJ tpiykDf;;Nfhuypd; fhyg;gFjpapd; vf;fl;lj;jpd; ve;jnthU eltbf;ifapd; 

NghJk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;F Kd;duhf Vertical Sticker Label Machine with Label 
Printer  vd;w ,ae;jpuk; njhlh;ghdnjhU tpopg;Gzh;r;rpia Njhw;Wtpg;gjw;fhf mNj 

ehspy; miktplj;jpw;F tp[ak; nra;J ghPl;rpg;gJ midj;J tpiykDjhuh;fSf;Fkhd 

fl;lhakhd gq;FngWjy; vd;gJld; 2022 Nk 19 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F 

tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W ele;NjWk;. 

6.  tpiykDf;fs; mitfis %bagpd;dh; ,uj;kyhid SPMC ,y; jpwf;fg;gLtJld; 
tpiykDf;fisj; jpwf;Fk; Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; 

mjpfhukspf;fg;gl;l Kfth;fs; rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;.

7. tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis SPMC ,y; ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;.
8  Nkyjpf jftiy 0112637574 vd;w njhiyNgrp vz;zpD}lhf SPMC ,d; 

cw;gj;jpf;fhd gpujp nghJKfhikahshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

www.spmclanka.lk vd;w vkJ ,izajsj;jpy; tpiykDf;fspd; tpguq;fis 

ghh;itaplyhk;.

jiyth;> ngWiff; FO> 

murkUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk;> 

,y.: 11>Nrh; N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij: 

fe;jtsNjhl;lk;>

,uj;kyhid> ,yq;if.

njhiyNgrp : (00) 94-11-2635353/(00) 94-11- 2637574 / (00) 94-11-2623298
kpd;dQ;ry;  : spmclanka@sltnet.lk, ,izajsk; : www.spmclanka.lk

vhprf;jp mikr;R

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

ePz;lfhy fld; rYifAld; krF vz;nza; 

kw;Wk; Rj;jpfhpf;fg;gl;l ngw;Nwhypa 

cw;gj;jpfis toq;Fjy;

ePz;lfhy fld; rYifAld; krF vz;nza; kw;Wk; Rj;jpfhpf;fg;gl;l 

ngw;Nwhypa cw;gj;jpfis toq;Ftw;fhf jq;fsJ Kd;nkhopTfis 

rkh;g;gpf;FkhW jpwikahd toq;Feh;fs; kw;Wk; mth;fspd; 

mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; / Kfth;fsplk; ,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; rhh;gpy; mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l tpNrl 

epiyahd ngWiff; FOj; jiyth; NfhUfpd;whh;.

vhprf;jp mikr;R vd;gJ ehl;bd; vhprf;jp ghJfhg;ig cWjpg;gLj;Jk; 

gpujhd Nehf;fj;Jld; $ba xU mikr;ruit mikr;rhFk;. NkYk; 

re;ijapy; ngw;Nwhypag; nghUl;fis jilapd;wp toq;Ftjw;fhf 

vhprf;jp njhlh;ghd nfhs;iffis tFg;gjpy; mikr;R <Lgl;Ls;sJ. 

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdkhdJ ghuhSkd;wj;jpdhy; 1961Mk; 

Mz;bd; 28Mk; ,yf;fr; rl;lk; kw;Wk; mjd; gpd;dh; Nkw;nfhs;sg;gl;l 

jpUj;jq;fspd; %yk; mur epWtdkhf cUthf;fg;gl;lJ. ngw;Nwhypag; 

nghUl;fspd; ,wf;Fkjpahsh;fs;> Vw;Wkjpahsh;fs;> tpw;gidahsh;fs;> 

toq;Feh;fs; kw;Wk; tpepNahf];juhf tpahghuj;ij Kd;ndLj;Jr; 

nry;Yjy;> cw;gj;jp nra;jy;> Rj;jpfhpj;jy; Nghd;wtw;iw Nkw;nfhs;tJ 

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; gpujhd Nehf;fkhFk; vd;gJld; 

tpahghukhdJ jw;nrayhdjhfNth my;yJ Nehf;fq;fis miltjw;F 

cfe;jjhfNth ,Uf;fyhk;.

gpd;tUk; tpguq;fisf; $wp krF vz;nza;ia toq;Ftjw;fhd rfy 

jpwikahd toq;Feh;fs; kw;Wk; mtw;wpd; gpujpepjpfs; / Kfth;fsplkpUe;J 

Kd;nkhopTfis ,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; rhh;gpy; 

mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l tpNrl epiyahd ngWiff; FOj; 

(SSCAPC) jiyth; NfhUfpd;whh;.

  krF vz;nza; kw;Wk; Rj;jpfhpf;fg;gl;l ngw;Nwhypa cw;gj;jpfspd; 

tpguf;Fwpg;Gfs;

  ,ng$ Rj;jpfhpg;G epiyaj;jpw;fhd tof;fkhd krF vz;nza;

  g+h;tPf ehL (Country of origin)
 toq;fy; tsk;

   nfhOk;gpYs;s ntspNaw;w Kidaq;fspd; njhopy;El;g 

msTUfSf;F ,zq;Fjy;> Foha; ,izg;Gfs;> Nrkpg;gf 

fl;Lg;ghLfs;; kw;Wk; jahhpg;G Nrh;khdq;fs;

   krF vz;iza;f; fg;gy;fs; kw;Wk; epug;gg;gl;l ngw;Nwhypaf; 

fg;gy;fspd; njhopy;El;g tpguf;Fwpg;Gfs;

   ,ng$ cld; xg;ge;j tiutpy; ifr;rhj;jpLtjw;F toq;Feh;fs; 

xg;Gjy; mspj;jy;

 eLepiy kw;Wk; jfuhW jPh;Tfs;

 ,ng$ nghJ tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs;

  tpiykDf;fspd; nry;Ygbf; fhyk; Fiwe;jgl;rk; ,uz;L (02) 

thuq;fs;

  LC %yk; gzk; nrYj;JtJ kPsspf;fg;glhjJ> xJf;fKbahjJ> 

khw;w KbahJ kw;Wk; cWjpg;gLj;jg;glhjJ.

tsKs;s jug;gpdh; jkJ Kd;nkhopTfis Nkw;Fwpg;gplg;gl;l jfty;fSld; 

th;j;jf KfhikahsUf;F cm@ceypetco.lk/ commercial@ceypetco.gov.lk  
vDk; kpd;dQ;ry; Kfthpapd; Clhf rkh;g;gpf;fyhk;. Nkyjpf jfty;fis 

gpd;tUk; ,izajs Link Clhf ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

https://ceypetco.gov.lk/public-tenders/

toq;Feh;fs; (Incoterm 2010) nfhOk;G mbg;gilapy; Kd;nkhopTfis 

toq;f Cf;Ftpf;fg;gLfpwhh;fs;.

jiyth;>

mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l tpNrl epiyahd ngWiff; FO>

Nk/gh th;j;jf Kfhikahsh;>

th;j;jf nraw;ghLfs;>

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>

7Mk; khb> ,y. 609> lhf;lh; nldp];lh; b rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G -09.

njhiyNgrp: 0094 11 5455455

njhiyefy: 0094 11 5455400

kpd;dQ;ry;;: commercial@ceypetco.gov.lk

Kd;nkhopTfSf;fhd miog;G (IFP)

ntspehl;L Ntiytha;g;G Nkk;ghL kw;Wk; 

re;ij gy;tifg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

,yq;if ntspehl;L Ntiy tha;g;Gg; gzpafk;

mYtyf fl;blnkhd;iw Fj;jif 
mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf tpiykDf; 

Nfhuy; - tlkj;jpa khfhz mYtyfk;
,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;Gg; gzpafj;jpd; tlkj;jpa khfhz mYtyfj;ij 

elhj;jpr; nry;tjw;fhf mDuhjGuk; efuj;jpw;F mz;ikapy; mike;Js;s 3000 - 3500 rJu 

mb msthd jifikfSldhd mYtyfj;jpw;F nghUj;jkhd fl;blnkhd;iw Fj;jif 

mbg;gil/thlif mbg;gilapy; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

fl;blk; rk;ge;jkhf g+Hj;jp nra;a Ntz;ba jifikfs;

� ,f; fl;blk; khjhe;j Fj;jif mbg;gilapy; toq;fg;gl Ntz;Lk;.

�  ,f; fl;blk; nghJ Nghf;Ftuj;J trjpfis ghtpj;J ,yFthf milaf; $ba th;j;jf 

kakhd gpuNjrj;jpw;Fs; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; th;j;jf kakhd ghtidf;F 

eph;khzpf;fg;gl;ljhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

�  Fiwe;j gl;rk; Rkhh; 05 thfdq;fs; epWj;jp itg;gjw;F ,ltrjpfs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

�  %d;W Rw;W kpd; toq;fYld; Ntwhf kpd; kPw;wh; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. kpd;rhuk; jilg;gLk; 

Ntisapy; ghtpg;gjw;F kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuk; ,Ug;gJ Nkyjpf jifikahFk;.

�  Neub ePHf; Foha; ,izg;GfSld;; Ntwhd ePH kPw;wh; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld; 

fl;blj;jpw;F Nkyhf ePH fpl;lj;jl;l 2000 yPw;wh; msT Nrkpj;J itf;ff; $ba ePHjhq;fp/ 
jhq;fpfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

� epiyahd njhiyNgrp trjpfs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

�  gpujhd kpd; tpepNahf gyifAld; mbg;gil kpd; fl;Lg;ghl;L mikg;G kpd; tprpwpfs; kw;Wk; 

Vida Jizg;ghfq;fisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

�  ,lj;ij Njh;e;njLj;Jf; nfhz;ljhf mwptpj;j gpd;dh; fl;blk; KOikahf Ntiy g+Hj;jp 

nra;ag;gl;L 02 thuj;jpw;Fs; toq;ff;$ba jifik ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

�  Nritia ngw;Wf; nfhs;tjw;F tUifjUk; gadhspfs; 10 Ngh; kl;by; xNu Kiwapy; 

mkh;e;J jkJ flik Nritfis epiwNtw;wpf; nfhs;tjw;fhd ,ltrjpfs; fl;blj;jpw;Fs; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

�  fopT ePH kw;Wk; kyf;fopTfis mfw;Wk; Kiwikfs; Kiwahfj; jahh; nra;ag;gl;l 

fl;blkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

�  Copah; Fohk; kw;Wk; ntspahl;fSf;F ghtpg;gjw;fhf fpl;lj;jl;l 06 kyry$lq;fs; NtW 

Ntwhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

�  miwfis Ntwhf;Fjy; gzpafj;jpd; Njitapd; gpufhuk; ,lk; ngwf; $bajhf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

�  mYtyfj;ij elj;jpr; nry;tjdhy; Fwpj;j fl;blk; mike;Js;s gpuNjrj;jpw;F mUfpy; 

trpg;gth;fSf;F ve;j njhe;juTk; mw;w ,lkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

� tspr;rPuhf;fp Kiwik nghUj;jg;gl;bUj;jy;; Nkyjpf jifikahFk;.

�  mjpfhhpfs; jq;Fkpl trjpfs; ngw;Wf;nfhs;sf;$ba tifapy; Ntwhf;fg;gl;l ,uz;L 

miwfs; my;yJ gy miwfs; kyry$l trjpfSld; fl;blj;jpDs; mike;jpUj;jy; kw;Wk; 

mjd;nghUl;L Ntwhd Eiothapy; ,Uj;jy; Ntz;Lk; kw;Wk; ,e;j tstpDs; ,jw;fhd 

fl;blnkhd;W mike;jpUj;jy; Nkyjpf jifikahFk;.

�  Fj;jif toq;Feuhy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s khjhe;j thlif njhif mur kjpg;gPl;L 

mwpf;iff;F cl;gl;L nfhLg;gdTfs; ,lk;ngWk; (Fiwe;jgl;r njhif)

fl;bl chpikahsuhy; ,q;F Fwpg;gplg;gLk; Mtzq;fspd; gpujpfis rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;

� tpiykDg; gj;jpuj;Jld; gzpafj;jpw;F toq;fg;gLk; Nfs;tp Mtzk;

� khjhe;j Fj;jifj;  njhif &gh

� Fj;jifAld; rk;ge;jg;gl;l nrhj;jpd; epiyahd Kfthp

�  fl;bl chpikahsh; chpik ngw;Wf; nfhz;l cWjpapd; cWjp nra;ag;gl;l gpujpnahd;W 

kw;Wk; mjNdhL rk;ge;jg;gl;l Mtzq;fs;

� rk;ge;jg;gl;l Mjdj;jpd; tiuglk;

� cWjp nra;ag;gl;l mDkjpf;fg;gl;l fl;bl tiuglk;

�  rhd;WgLj;jpa mDkjpf;fg;gl;l fl;bl tiuglk;. (Fwpj;j fl;bl tiuglk; A4 msthd 

my;yJ A3 msthdjhf rpwpajhf;fg;gl;L ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l Gifg;glg; gpujpahf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;)

�  Fj;jif toq;Fehpd; ngah;/Kfthp/Njrpa milahs ml;il ,y kw;Wk; mjd; 

njspthd Gifg;glg; gpujp

� fl;bl chpikahshpd; njhiyNgrp ,yf;fk;

� ,zf;fr; rhd;wpjo;

� kpd;rhuk;> njhiyNgrp> thpf;fl;lzk; Nghd;w fl;lzg; gw;Wr;rPl;bd; gpujpfs;

�  Fj;jiff;F tpLtjw;F vjph;ghh;f;Fk; Fwpj;j nrhj;jpw;fhd chpj;Jhpik mwpf;ifia 

nrhj;JhpikAld; rkh;g;gpf;f Ntz;baJld; mjid gpuNjrj;jpd; rl;lj;juzpnahUtuhy;  

jahhpj;J ,Wjpapy; mtuJ ghpe;JiuAld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

gj;juKy;y> nfh];tj;j> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;j> ,yf;fk; 234> ,yq;if ntspehl;L 

Ntiy tha;g;Gg;gzpafj;jpd; gpujp nghJ Kfhikahsh; (nraw;ghl;L ngWif) gphptpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 2022.05.25k; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F 

Kd;G cs;sply; Ntz;Lk;. cq;fsJ tpz;zg;gj;ij jhq;fp tUk; fbj ciwapd; 

,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~fl;blj;ij thlif mbg;gilapy;/Fj;jif  mbg;gilapy; 

nfhs;tdT nra;jy; - mEuhjGuk;. PR/02/04-1(49)-01” vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

VNjDk; tpz;zg;gnkhd;iw epuhfhpf;Fk; my;yJ Vw;Wf;nfhs;Sk; chpikia gzpafj;jpd; 

ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ vd;gJld;  ngWiff;  FOtpd; jPHkhdNk 

,Wjpj; jPHkhdkhFk;. mur kjpg;gPl;lhshpd; mwpf;iffSf;F cl;gl;L njhpTfs; ,lk;ngWk;. 

kPsspf;fg;glhj 1000.00 &gh njhifia ,yq;if tq;fpapy; 0000001650 vDk; gzpafj;jpd; 

fzf;fpyf;fj;jpw;F itg;Gr; nra;J mjd; gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;jJ ,y. 29> thd;vy 

,y;yk;> mEuhjGuk; vDk; Kfthpapy; mike;Js;s ntspehl;L Ntiy tha;g;Gg; 

gzpafj;jpd; fpis mYtyfj;jpypUe;J 2022-05-02Mk; jpfjp Kjy; 2022-05-24Mk; jpfjp 

tiuahd mYtyf Neuj;jpDs; Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nfs;tpfs; 2022-05-25Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F gpd;tUk; Kfthpapy; jpwf;fg;gLk;. 

jiyth; - jpizf;fs ngWiff;FO>

,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;Gg; gzpafk;>

,y. 234> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;j>

nfh];tj;j> gj;juKy;y.

njhiyNgrp/ njhiyefy; 2880550/ 2887585
,izajsk;: www.slbfe.lk mf;fiuapy; khz;Gw ,f;fiuapy; ifNfhh;g;Nghk;
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வீ. பார்கவி,  

இவ்வார 
மழலை

கே. ேவீஷா,   
தரம் 03,  
க�ாமன் ேதகதாலிகே தமிழ்ப் பாடசாலை,   
வததலை. 

அனிஸோன் இரபான்,   
தரம் 06, தி/கிண்/யூசுப் விததியாையம்,   
கிண்ணியா. 

நி. லஷனி,   
தரம் 01, கோ/ லசவமஙலேயர விததியாையம்,   
கவௌ்ைவதலத,  கோழும்பு 06.  

முேம்மது நளீம் ஆமிர,   
தரம் 05, தி/ கிண்ணியா எகுததார விததியாையம்,   
கிண்ணியா.

குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
ஆற்றுவார ஆற்�ல் பணிதல்; அதுசான்க�ார   
மாற்�ாலர மாற்றும் பலட.   

தெளிவுரை :  
ஆற்றலுரையவரின் ஆற்றலானது பணிவுைன் நைதெ-

லாகும். அது சான்்்றார் ெம் பரைவரைப் பரைரையிலி -
ருந்து ைாறறுகின்்ற ைருவியாகும்.  

 

விலடேள்

இடமிருந்து வைம்
01. விழுது  04. துளி  08. ேரு  10. பதவி 
15. அம்மி  21. தாலை  23. வி�கு  

கமலிருந்து கீழ்  
01. விம்பம்  03. விதது  04. துருவம் 05. ேளி 
15. அருவி  17. மிைகு  18. கோலை  

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 08

இடமிருந்து வைம்  
(01)  இன்ல�ய நவீன உைகில், மனிதனின் அததலன 

விஞ்ான சாதனஙேலையும் இயககுகின்� சகதி இது. 
ேண்்ால் ோ் முடியாது. உகைாேம் ஊடாே ேடததப்-
படுவது.   

(11)  பூகேளின் அமுததலத கசேரிககும், ப�ககும் வலே பூச்-
சியினம்.  

(13)  எமது மூககுத துவாரததினுள் ஒவவாத துணிகலேேள் 
ஏகதனும் புகுந்து விடடால், இயல்பாேகவ அதலன 
கவளிகயற்றுவதற்ோே கவௌளிப்படுவது. அடகே முடி-
யாதது. (தலைகீைான கசால்)  

(18) மூதத சகோதரி இவள். (தலைகீைான கசால்)  
(21)  பாம்பாடடியின் லேயில் இருப்பது இது. ஒலி எழுப்பும் 

ஒருவலே இலசகேருவி.   

கமலிருந்து கீழ்  
(01)  ஐம்பூதம் அததலனயுகம இயற்லே அனரதததலதத 

தரவல்ைலவ ஆகும். நிைம், நீர, ோற்று, ஆோயம், 
கநருப்பு ஆகிய இவற்றில் ஆோயததிலிருந்து நிைதலத 
வந்தலடகின்� இயற்லே அனரததம் இதுவாகும். ஓரிரு 
கசகேன்ேளில் உயிராபதலதகய தந்துவிடும்.   

(03) அலமதி என்� அரததம் தருகின்� கசால்.   
(05)  எமது உடலை கமனி, உடம்பு, சரீரம் ஆகிய கபயர-

ேைால் மடடுமன்றி இப்கபயராலும் குறிப்பிடைாம்.                        
(தலைகீைான கசால்)   

(14)  தண்ணீலர அள்ளிச் கசல்ைககூடிய பாததிரம்.                           
(தலைகீைான கசால்)  

(16)  ஒலிலய உ்ரந்தறியும் புைனஙேம்.                                                      
       (தலைகீைான கசால்)  
(20)  ஏதாவது ஒரு முழுப்பகுதியின் பாதிலயக குறிப்பிடும் 

கசால்.   

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

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 09
சிறுவர் உலகம்   
தினகரன் வாரமஞ்சரி  

த.பெ.இல : 834 பகாழும்பு.  

முதைாம் பரிசு  
 எஸ. சவிைக ஷனா,  

 (தரம் 10A, பது/தமிழ் மேளிர ம.வி),  
 270/2, மூன்�ாம் ேடலட,  
 பசல� வீதி,  
 பதுலை.   

இரண்டாம் பரிசு  
ஆர.எம். அஸலிம்,  

 தரம் 07, தி/அல்அக ஷா விததியாையம்,  
 இை.115 அண்்ல் வீதி,  
 மாஞகசாலைச்கசலன,  
 கிண்ணியா.  

மூன்�ாம் பரிசு  
றுலமஸ பாததிமா எரிசா,  

 தரம் 05, சது/அமீர அலி விததியாையம்,  
 இ�கோமம்.   

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல: 07 
பரிசு பபறுவ�ார  

பாராட்டு பபறுவ�ார 
1. துவிசாலினி,  

 தரம் 05, இராமகிருஷ் கபண்ேள் ேல்லூரி,  
 திருமால்முே வீதி,  
 ோலரதீவு 07.  

2. ஸீமா மனாஸிர,  
 தரம் 05, அ.தே. பாடசாலை,  
 கபரிய ேரிசல், கபசாலை.   

3. எம்.ஐ. ஜனா,  
 தரம் 05, ப/ பாததிமா முஸலிம் மேளிர ேல்லூரி,  
 பதுலை.   

4. அ.அ. நிஹாருஸ லைனி ைாரா,  
 தரம் 05, மட/மம/லவ அஹமட வீதி,  
 கோலமனி வீதி, வாலைச்கசலன.   

5. பிரணுோ பிரசாந்த,  
 தரம் 03, 
 மட/வின்சன்ற் மேளிர உயரதரப் பாடசாலை,  
 புலேயிரத நிலைய வீதி,  
 மடடகேைப்பு.    

விகஜகுமார - ்ானரூபி    
நியூபீகோக கமற்பிரிவு,   

புசல்ைாவ.  
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கோழும்பு லசவமஙலேயர விததியாையததின் 2022ஆம் ேல்வியாண்டுகோன இலைய மா்வத தலை-
விேளுககு சின்னம் சூடடும் விைா ேடந்த 22ஆம் திேதியன்று  விததியாைய அதிபர  திருமதி  அருந்ததி 
ராஜவிஜயன்  தலைலமயில்   நலடகபற்�கபாது...

'நீஙேள் ஒரு நபர மீது எரிச்சலும், கோபமும் கோள்-
ளும்கபாது உஙேள் மூலையில் ஒரு வடிவம் உரு -
வாகி�து. உஙேள் எரிச்சலும், கோபமும் அதிேரிகே 

அதிேரிகே அந்த வடிவம் அதிே வலுவாே மாறிவிடுகி�து. 
அந்த வலுவான நிலைலம பின்னர உஙேள் இயல்பா-
ேகவ மாறிப்கபாகி�து. அதன்பின் கோபமும், எரிச்சலும் 
இல்ைாமல் வாழ்வது உஙேளுககு குதிலரக கோம்பாகி 
விடும்' என்கின்�ன மருததுவ ஆராய்ச்சிேள். 'மன்னிககும் 
பைகேமுலடய மனிதரேள் ஆனந்தமாேவும், ஆகராககிய-
மாேவும் இருககி�ாரேள்' என்கின்�ன பல்கவறு ஆராய்ச்சி 
முடிவுேள்.   

'கேம்லபன் பார பரகிவனஸ ரிசரச்' சுமார 48 ஆராய்ச் -
சிேளின் முடிலவ விைாவரியாே எடுததுலரககி�து. எல்ைா 
ஆராய்ச்சிேளுகம மன்னிககும் மனிதரேள் உடலிலும், 
உள்ைததிலும் ஆகராககியமாேவும் ஆனந்தமாேவும் இருப் -
பதாே அடிததுச் கசால்கின்�ன. ஸடான்கபாரட பல்ேலைக 
ேைே கபராசிரியர தனது 'கைரன் டு பரகிவ' (மன்னிகேக 
ேற்றுக கோள்ளுஙேள்) எனும் நூலில் மன்னிப்பின் மேத -
துவதலதயும், அது தரும் ஆகராககியமான வாழ்கலேலய-
யும் பற்றி பிரமிப்பூடடும் வலேயில் எழுதியிருககி�ார.   

மன்னிப்பவரேளுககு புற்றுகநாய் வரும் வாய்ப்பும் 
குல�வு என்கின்�ன ஏல் கமடிகேல் பல்ேலைகேைே 
ஆய்வுக ேடடுலரேள். மன்னிககும் மனம் நமது உடலில் 
கநாய் எதிரப்புச் சகதிலய அதிேரிககும். மன அழுதததலத 
குல�ககும். இதுகவ ோர்மாம். இந்தியா மதஙேளின் 
நாடு. மதஙேள் எல்ைாகம மன்னிப்லபப் கபசுகின்�ன. 
'ஒரு மனிதன் கதவ நிலைலய அலடயகவண்டுகமனில் 
மன்னிப்பும் அவனிடம் இருகே கவண்டும்' என்கி�து 
பேவத கீலத. இஸைாம் ேடவுலை 'அல் ேபிர' என்கி�து, 
முழுலமயாய் மன்னிப்பவர என்பது அதன் அரததம். 'மன்-
னிகே மறுப்பவரேள் சுவரகேம் கசல்ை முடியாது' என்கி -
�து கிறிஸதவம்.   

ஆனால் மதஙேலைப் பின்பற்றும் நமது நாடடில் மன் -
னிப்பு எவவைவு தூரம் ஆகராககியமாே இருககி�து? 
நாடடில் நலடகபறும் இன்ல�ய நிேழ்வுேலை மீடியாகே-
ளில் பாரததாகை உண்லமததன் லமலய கதரிந்துகோள்ை 
முடியும். மன்னிப்பு சடட திடடஙேைால் வருவதில்லை. மன்-
னிககும் மனதுலடய மகேளுடன் பைகும்கபாது நம்லம 
அறியாமகைகய அந்த நல்ை பைகேமும் நம்முடன் வந்து 

ஒடடிக கோள்கி�து. மன்னிககும் 
மனநிலை கபற்க�ாருககு இருந் -
தால் கபற்க�ாரேலைப் பாரதது 
வைரும் குைந்லதேள் மன்னிக-
கும் மனநிலைலய எளிதாேகவ 
கபற்று விடுவாரேள். குைந்லதே-
ளுககு மன்னிககும் மனம் இயல்-
பாகும்கபாது எதிரோை சமூேம் 
வன்முல�ேளின் கவரேலை 
அறுததுவிடும்.   

அடுததவரேளுலடய மன-
நிலையில் இருந்து கோண்டு 
நமககு கநரந்த ேசப்பான 
நிேழ்லவ கயாசிததுப் பாரததால், 
கபரும்பாைான கோபஙேள் விை-
கிவிடும். குறிப்பாே ே்வன் 
மலனவி, குடும்பததினருககு 
இலடகயயான பி்ககுேள், எரிச்சல்ேள், கவறுப்புேள் 
கபான்�லவகயல்ைாம் ேதிரவன் ேண்ட பனிகபாை விைகி -
விடும்.   

பைகவலைேளில் நாம் கோபதலத விடடுவிட 
கராம்பகவ தயஙகுகிக�ாம். கோபம் என்பது வீரததின் 
அலடயாைம் என்று கபாலியாே ேற்பலன கசய்து 
கோள்கிக�ாம். எதிர நபர மன்னிப்புககுத தகுதியற்�-
வர என்று முடிவு ேடடி விடுகிக�ாம். அப்படி நிலனப்ப -
தன் மூைம் நாம் கபரியவரேைாே முயலும் உைவியல் 
சிகேகை இது.   மன்னிப்பு ேடந்த ோைததின் நிேழ்வு -
ேலை மாற்�ாது. ஆனால் அது எதிரோைததின் பாலத-
ேளில் ஆனந்தமான பூகேலைச் கசாரியும். வாழ்கலே 
ப்ததினாகைா, கசல்வததினாகைா ேடடப்படுவதல்ை. 
அது அன்பின் இலைேைால் பின்னப்படுவது.   

உண்லமயான அன்பு இருககும் இடததில் மன்னிககும் 
மனம் தாகன முலைவிடும்.   

மன்னிப்புக கேடகும் எவருககும், மன்னிப்லப மறுக-
ோதீரேள். மன்னிப்புக கேடோதவரேலையும் மன்னிகே 
ம�கோதீரேள்.   

கசா. விகனாஜ்குமார,   
யாழ்.பல்ேலைகேைேம்.   

மன்னிப்ல�ப் �ற்றி 
மருத்து்ம் ெ�வால்து   

இலஙமகை நான்கு பஙகை-
மும் கைடலால் சூழபபடட 
தீவு ஆகும்.    இலஙமகை 
1948ஆம் ஆண்டு சுதந்தி-
ரேமடந்தது.   இலஙமகை 
1972ஆம் ஆண்டு குடியர-
சாகை ோறியது.   

இலஙமகையின் முதலா-
வது பிரதேர் டி.எஸ். மசன-
நாயக்கை ஆவார்.   

இலஙமகையின் மதசிய 
கீததமத இயற்றியவர் 
ஆனந்த சேரக்மகைான் ஆவார்.   

மதசிய கீததமத தமிழ் 
மோழியில் இயற்றியவர் மு. 
நல்லததம்பி புலவர் ஆவார்.   

இலஙமகையின் மிகை 
நீளோன நதி ேகைாவலி கைங-
மகையாகும்.   

இலஙமகையின் மிகை உயர-
ோன ேமல மபதுருதாலகைால ேமலயாகும்.   

இலஙமகையின் மிகை உயரோன நீர்வீழ்ச்சி பம்பரகைந்மத.   
இலஙமகையின் மதசிய ேரம் நாகைேரம்.   
இலஙமகையின் மதசிய ேலர் நீமலாற்பலம்.   
இலஙமகையின் இலவசக் கைல்வியின் தந்மத 
சி.டபிள்யூ.டபிள்யூ. கைன்னஙகைரா.   
இலஙமகையின் இயற்மகைத துமைமுகைம் 
திருமகைாணேமலயில் அமேந்துள்ளது.   
இலஙமகையின் மிகைபமபரிய தாவரவியல் பூஙகைா 
மபராதமனயில் அமேந்துள்ளது.   

ஆர.எப். குலூத,   
தரம் 05, தி/கிண்/யூசுப் விததியாையம்,   

பூவரசந்தீவு,   கிண்ணியா.    

இைஙலக   

கைலர் கைலராய்ப படடஞமசய்து - நல்ல   
கைாற்ைடிக்கும் திமசயினிமல   
பாலர் கைடடம் விடுகின்ைார் - பலர்   
பார்தது அமத ேகிழ்கின்ைார் !   
  
வாலறுந்த படடம் ஒன்று - மிகை   
மவகைோகை இைஙகுது   
நூலறுந்த படம் ஒன்று - தன்   
நிமனவிழந்து மேயுது !   
   
இரடமடப படடம் ஒன்று - அஙமகை   
ஆடடம் நன்ைாய்ப மபாடுது   
முரடடுப படடம் ஒன்று - இஙமகை   
முன்னும் பின்னும் ஓடுது !   
   
ேஞசற் நிைததுப படடம் - ஒன்று   
மேகைதமதமய தாண்டுது   
குஞசம் மவதத படடம் - ஒன்று   
குடடிக் கைரணம் மபாடுது !   
   
பள்ளிக் கூடம் மபாகைாேமல - யாரும்   
படடம் விடுதல் கூடாது   
விளக்குக் கைம்பச் சாமலயிமல - ஓடிப   
படடம் விடுதல் ஆகைாது !   
  
ோமல மநரக் கைாற்றிமல - நல்   
மேதானததின் நடுவிமல   
ஆற்ைஙகைமர மேடடிமல - கூடி   
ஆடிப படடம் விடுகைமவ !   

 ேல்கைாளுலவ பாரிஸ  

பட்டம்!   
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இவ்வருடம்  ந்வம்்பர் ோதம் 21ம் திகதி 

முதல் டிசம்்பர் 18ம் திகதி ்வமை கடடாரில் 
நமடப்பறவுள்ள 22்வது உலகக் கிண்ணக் கால்-
்பநதாடடப் ம்பாடடிக்கு இது்வமை 29 நாடுகள 
பதரி்வாகியுள்ளன. இதபதாடரில் ்பங்குபகாள-
ளும் ேற்மறய மூன்று நாடுகளுக்கான பதரிவுப் 
ம்பாடடிகள எடடு நாடுகளுக்கிமடயில் எதிர்்வ-
ரும் ஜுமல ோதததில் நமடப்பறவுள்ளன.  

கடநத 2018ம் ஆணடு உலகக் கிண்ணம் 
முடி்வமடநதவுடன் 2022ம் ஆணடுக்கான 
உலகக்கிண்ணப் ம்பாடடிகளுக்கான பதரிவு 
ம்பாடடிகள ஆைம்்போகி நமடப்பற்று ்வநதன. 
பகாமைானா பதாற்றின் ்பை்வல் காை்ணோக 
பதாடர்கள சற்று தளளிப்ம்பானது. கடநத 
2020ம் ஆணடு பதாடக்கம் 6 ்வலயங்களில் 
நமடப்பற்ற பதரிவுச் சுற்றுக்களில் இநத 29 
நாடுகளும் ப்வற்றி ப்பற்றுத பதரி்வாகியுள்ளன. 
அவ்வடிப்்பமடயில் ஐமைாப்பிய ்வலயததிலி-
ருநது 13 நாடுகளும், ஆசிய ேற்றும் பதன் அபே-
ரிக்க ்வலயததிலிருநது 10 நாடுகளும், ஆபிரிக்க 
்வலயததிலிருநது 5 நாடுகளும், ்வட, ேததிய 

அபேரிக்கா ேற்றும் பகரிபியன் ்வலயததிலி-
ருநது 4 நாடுகளும் இம்முமற கால்்பநதாடட 
உலகக்கிண்ணத பதாடரில் ்பங்குபகாள்ளவுள-
்ளன.  

இம்முமற கால்்பநதாடட உலகக் கிண்ணத 
பதாடருக்குத பதரிவுபசயயப்்படடுள்ள கடடார் 
அணி 2010ம் ஆணமட பதாடமை நடாததும் 
அணி என்ற்வமகயில் பதரிவுபசயயப்்படடது.  

2021ம் ஆணடு அக்மடா்பர் ோதம் ஐமைாப்்பா 
கால்்பநதாடட சங்கததினால் நடததப்்படட 
சுற்றுத பதாடரில் மஜ. பிரிவின் சம்பியனாத 
பதரிவு பசயய்படடதால் மஜர்ேனி அணி 
பதரிவு பசயயப்்படடது. இது்வமை இவ்வணி 
19 உலகக் கிண்ணத பதாடர்களில் ்பங்கு்பற்றி-
யுள்ளதுடன் 1954, 1974, 1990, 2014ம் ஆணடு-
களில் கிண்ணதமதக் மகப்்பற்றியது.  

2021ம் ஆணடு ந்வம்்பர் ோதம் ஐமைாப்்பா 
கால்்பநதாடட சங்கததினால் நடததப்்படட 
சுற்றுத பதாடரில் எப். பிரிவில் சம்பியனாகத 
பதரிவு பசயயப்்படடதன் மூலம் படன்டார்க் 
இம்முமற உலகக் கிண்ணத பதாடருக்குத 
பதரிவு பசயயப்்படடது. 5 உலகக் கிண்ணத 
பதாடர்களில் ்பங்குபகாணட அவ்வணி 1998ம் 
ஆணடு காலிறுதிக்குத பதரி்வானமே உலகக் 
கிண்ணத பதாடரில் உச்ச சாதமனயாகும்.  

பிமைசில் அணி 2021ம் ஆணடு பதன் அபே-
ரிக்க ்வலய கால்்பநது சம்மே்ளனததினால் நடத-
தப்்படட சுற்றுப்ம்பாடடியில் சம்பியனாகத 
பதரிவு பசயயப்்படடதால் இம்முமற உலகக் 
கிண்ணத பதாடருக்குத பதரி்வானது. இது்வமை 
21 உலகக் கிண்ணத பதாடருக்குத பதரிவு பசய-
யப்்படடுள்ள பிமைசில் அணி 1958, 1962, 1970, 
1994, 2002ம் ஆணடுகளில் கிண்ணதமதக் 
மகப்்பற்றியது,  

2021ம் ஆணடு ந்வம்்பர் ோதம் ஐமைாப்்பா 
கால்்பநதாடட சங்கததினால் நடததப்்படட 
சுற்றுத பதாடரில் டீ பிரிவில் சம்பியனாகத 
பதரிவு பசயயப்்படடதன் மூலம் பிைான்ஸ் 
அணி இம்முமற உலகக் கிண்ணத பதாடருக்கு 
பதரி்வாகியுள்ளது. இது்வமை 15 முமற பதரி்வா-
கியுள்ளதுடன் 1998, 2018ம் ஆணடு கிண்ணத-
மதக் மகப்்பற்றியது.  

2021ம் ஆணடு ந்வம்்பர் ோதம் ஐமைாப்்பா 
கால்்பநதாடட சங்கததினால் நடததப்்படட 
சுற்றுத பதாடரில் ஈ பிரிவில் சம்பியனா-
கத பதரிவு பசயயப்்படடதால் ப்பல்ஜியம் 
இம்முமற பதரி்வாகியுள்ளது. 13 முமற உலகக் 
கிண்ணத பதாடரில் ்பங்கு்பற்றியுள்ள அவ்வணி 
2018ம் ஆணடு மூன்றாடமிதமதப் ப்பற்றமத 
அவ்வணியில் உச்ச்படச உலகக்கிண்ண சாத-
மனயாகும்.  

2021ம் ஆணடு ந்வம்்பர் ோதம் ஐமைாப்்பா 
கால்்பநதாடட சங்கததினால் நடததப்்படட 
சுற்றுத பதாடரில் ஈ பிரிவில் சம்பியனாகத 
பதரிவு பசயயப்்படடதால் குமைாஷிய அணி 
இம்முமற உலகக்கிண்ணத பதாடருக்குத பதரி-
்வானது. இது்வமை 5 முமற உலகக்கிண்ணத 
பதாடரில் விம்ளயாடியுள்ள அவ்வணி 2018ம் 
ஆணடு 2ம் இடதமதப் ப்பற்றமத அவ்வணி-
யின் உச்ச்படச உலகக்கிண்ண சாதமனயாகும்.  

2021ம் ஆணடு ந்வம்்பர் ோதம் ஐமைாப்்பா 
கால்்பநதாடட சங்கததினால் நடததப்்படட 
சுற்றுத பதாடரில் பி பிரிவில் சம்பியனாகத 
பதரிவு பசயயப்்படடதால் ஸ்ம்பயின் அணி 
இம்முமற உலகக்கிண்ணத பதாடருக்குத பதரி-
்வானது. இது்வமை 15 முமற உலகக்-கி ண -
்ணத பதாடரில் ்பங்-

மகற்றுள்ள அவ்வணி 2010ம் ஆணடு கிண்ணம் 
ப்வன்றது.  

2021ம் ஆணடு ந்வம்்பர் ோதம் ஐமைாப்்பா கால்-
்பநதாடட சங்கததினால் நடததப்்படட சுற்றுத 
பதாடரில் ஏ பிரிவில் சம்பியனாகத பதரிவு 
பசயயப்்படடதால் பசர்பிய அணி இம்முமற 
பதரிவு பசயயப்்படடுள்ளது. இது்வமை 12 
உலகக்கிண்ணத பதாடரில் விம்ளயாடியுள்ள 
அவ்வணி 1930, 1962 ஆணடுகளில் 4்வது இடத-
மதப் ப்பற்றமத அவ்வணியின் உலகக்கிண்ணத 
பதாடரில் உச்ச்படச சாதமனயாகும்.  

2021ம் ஆணடு ந்வம்்பர் ோதம் ஐமைாப்்பா 
கால்்பநதாடட சங்கததினால் நடததப்்படட 
சுற்றுத பதாடரில் ஐ பிரிவில் சம்பியனாகத 
பதரிவு பசயயப்்படடதால் இங்கிலாநது 
அணி இம்முமற உலகக் கிண்ணத-
தில் விம்ளயாடத தகுதி ப்பற்றது. 
இது்வமை 15 முமற உலகக்கிண-
்ணத பதாடரில் விம்ளயாடியுள்ள 
அவ்வணி 1966ம் ஆணடு கிண்ணத-
மதக் மகப்்பற்றியது.  

2021ம் ஆணடு ந்வம்்பர் ோதம் 
ஐமைாப்்பா கால்்பநதாடட சங்கததினால் 
நடததப்்படட சுற்றுத பதாடரில் சி 
பிரிவில் சம்பியனாகத பதரிவு பசயயப்-
்படடதால் இம்முமற உலகக் கிண்ணத 
பதாடரில் விம்ளயாடத தகுதிப்பற்றுள்ள சுவிட-
சர்லாநது இது்வமை 15முமற உலகக் கிண்ணத 
பதாடரில் ்பங்கு்பற்றியுள்ளதுடன், 1934, 1938, 
1954ம் ஆணடுகளில் காலிறுதிக்குத பதரி்வா-
னமத அவ்வணியின் உச்ச்படச சாதமனயாகும்.  

2021ம் ஆணடு ந்வம்்பர் ோதம் ஐமைாப்்பா கால்-
்பநதாடட சங்கததினால் நடததப்்படட சுற்றுத 
பதாடரில் ஜி பிரிவில் சம்பியனாகத பதரிவு பசய-
யப்்படடதால் பநதர்லாநது அணி இம்முமற 
உலகக் கிண்ணத பதாடரில் விம்ளயாடும் சநதர்ப்-
்பதமத உறுதி பசயதுபகாணடுள்ளது. இது்வமை 
10 முமற உலகக்கிண்ணத பதாடருக்குத பதரி்வா-
கியுள்ள அவ்வணி 1974, 1978, 2012ம் அணடுக-
ளில் இைணடாம் இடம்ப்பற்றமத உலகக்கி்ணத-
தில் உச்ச்படச சாதமனயாகும்.  

ஆர்பஜன்டீனா அணி 2021ம் ஆணடு பதன் 
அபேரிக்க ்வலய கால்்பநது சம்மே்ளனததினால் 
நடததப்்படட கால்்பநதாடட சுற்றுப்ம்பாடடி-
யில் 2ம் இடதமதப் ப்பற்றதால் இம்முமற 
உலகக் கிண்ணத பதாடருக்குத பதரி்வானது. 
இது்வமை 17 உலகக் கிண்ணச் சுற்றுக்குத பதரி-
்வாகியுள்ள அவ்வணி 1978, 1986ம் ஆணடுக-
ளில் சம்பியனாக ேகுடம் சூடியது.  

இவ்வருடம் ஜன்வரி ோதம் நமடப்பற்ற 
ஆசிய கால்்பநது சம்மே்ளனததினால் நடாத-
தப்்படட 3்வது சுற்றின் ஏ பிரிவில் சம்பியன் 
்படடதமத ப்வன்றதன் மூலம் ஈைான் அணி 
இம்முமற உலகக் கிண்ணத பதாடருக்குத பதரி-
்வானது. 5 முமற உலகக்கி்ணததுக்குத பதரி்வான 
அவ்வணி முதல் சுற்றுடமன ப்வளிமயறியது.  

இவ்வருடம் ஜன்வரி ோதம் நமடப்பற்ற 
ஆசிய கால்்பநது சம்மே்ளனததினால் நடாத-
தப்்படட 3்வது சுற்றின் ஏ பிரிவில் 2்வது இடத-
மதப் ப்பற்றதன் மூலம் பதன்பகாரியா அணி 
இம்முமற உலகக் கிண்ணத பதாடருக்குத பதரி-
்வானது. 10 உலகக்கிண்ணத பதாடரில் விம்ள-
யாடியுள்ள பதன்பகாரியா 2002ம் ஆணடு 4்வது 
இடதமதப் ப்பற்றமத அவ்வணியின் உச்ச்படச 

சாதமனயாகும். இவ்வருடம் ோர்ச் ோதம் 
நமடப்பற்ற ஆசிய கால்்பநது சம்மே்ளனததி-
னால் நடாததப்்படட 3்வது சுற்றின் பி பிரிவில் 
இைணடா்வது இடதமதப் ப்பற்றதன் மூலம் 
ஜப்்பான் அணி இம்முமற உலகக் கிண்ணத 
பதாடருக்கு பதரி்வானது. 6 முமற உலகக் 
கிண்ணத பதாடரில் விம்ளயாடியுள்ள 
அவ்வணி 2002,2010, 

2018ம் ஆணடுகளில் இைணடா்வது சுற்றுத பதரி-
்வானமத அவ்வணியின் உச்ச்படச சாதமனயா-
கும்.  

இவ்வருடம் ோர்ச் ோதம் நமடப்பற்ற 
ஆசிய கால்்பநது சம்மே்ளனததினால் நடாத-
தப்்படட 3்வது சுற்றின் பி பிரிவில் சம்பியன் 
்படடதமத ப்வன்றதன் மூலம் சவூதி அமைபிய 
அணி இம்முமற உலக்கக்கிண்ணச் சுற்றுக்-
குத பதரிவு பசயயப்்படடது. 5 முமற உலகக் 
கிண்ணத பதாடருக்கு பதரிவு பசயயப்்பட-
டுள்ள அவ்வணி 1994ம் ஆணடு இைணடாம் சுற்-
றுக்குத பதரி்வானது அவ்வணியின் உச்ச்படச 
சாதமனயாகும்.  

இக்கு்வமடார் அணி 2022ம் ஆணடு ோர்ச் 
ோதம் பதன் அபேரிக்க ்வலய கால்்பநது 
சம்மே்ளனததினால் நடததப்்படட கால்்பந-
தாடட சுற்றுப்ம்பாடடியில் 4ம் இடதமதப் 
ப்பற்றதால் இம்முமற உலகக் கிண்ணத 
பதாடருக்குத பதரி்வானது. இது்வமை 3 
முமற உலகக் கிண்ணத பதாடருக்கு பதரி -
்வாகியுள்ள அவ்வணி 2006ம் ஆணடு இைண-
டாம் சுற்றுக்குத பதரி்வானமத அவ்வணியின் 
உச்ச்படச சாதமனயாகும்.  

உருகும்வ அணி கடநத ோர்ச் ோதம் பதன் 
அபேரிக்க ்வலய கால்்பநது சம்மே்ளனததினால் 
நடததப்்படட கால்்பநதாடட சுற்றுப்ம்பாடடி-
யில் 3ம் இடதமதப் ப்பற்றதால் இம்முமற 
உலகக் கிண்ணத பதாடருக்குத பதரி்வானது. 
இது்வமை 13 முமற உலகக்கிண்ணத பதாட-
ருக்கு பதரி்வான அவ்வணி 1930 ேற்றும் 1950ம் 

ஆணடுகளில் கிண்ணம் 
ப்வன்ற அணியாகும்.  

கடநத ோர்ச் 
ோதம் நமட-
ப ்ப ற் ற 
ே த தி ய 
அபேரிக்க 

ேற்றும் பகரிபியன் சங்கததினால் நடாததப்-
்படட 3்வது சுற்றில் சம்பியனாகத பதரிவு பசய-
யப்்படடதன் மூலம் கனடா அணி இம்முமற 
உலகக் கிண்ணத பதாடருக்குத பதரி்வானது. 
1986ம் ஆணடு ேடடுமே உலகக் கிண்ணத 
பதாடருக்கு பதரி்வான அவ்வணி முதல் சுற்றி-
மலமய ப்வளிமயறியது.  

கடநத ோர்ச் ோதம் ஆபிரிக்க கால்்பநது சம்-
மே்ளனததினால் நடாததப்்படட ம்பாடடித 
பதாடரில் மூன்றா்வது சுற்றில் சம்பியனாகத 
பதரிவு பசயயப்்படடதன் மூலம் கானா அணி 
இம்முமற உலகக் கிண்ணத பதாடருக்குத பதரி-
்வானது. இது்வமை மூன்று உலகக்கிண்ணத 
பதாடரில் ்பங்கு்பற்றியுள்ள அவ்வணி 2010ம் 
ஆணடு காலிறுதிக்குத பதரி்வானமத உச்ச்படச 
சாதமனயாகும்.  

கடநத ோர்ச் ோதம் ஆபிரிக்க கால்்பநது சம்-
மே்ளனததினால் நடாததப்்படட ம்பாடடித 
பதாடரில் மூன்றா்வது சுற்றில் சம்பியனாகத 
பதரிவு பசயயப்்படடதன் மூலம் பசனகல் அணி 
இம்முமற உலகக் கிண்ணத பதாடருக்குத பதரி-
்வானது. இது்வமை 2 முமற உலகக் கிண்ணத 
பதாடருக்கு பதரி்வான அவ்வணி 2002ம் 
ஆணடு காலிறுதிக்குத பதரி்வானமத அவ்வணி-
யின் உச்ச்படச சாதமனயாகும்.  

கடநத ோர்ச் ோதம் நமடப்பற்ற ஐமைாப்பிய 
கால்்பநதாடட சம்மே்ளனம் நடததிய பதாடரில் 
2்வது சுற்றின் சம்பியனாகத பதரி்வானதன் மூலம் 
இம்முமற ம்பார்ததுக்கல் உலகக்கிண்ணத 
பதாடருக்குத பதரி்வானது. இது்வமை 7 உலகக் 
கிண்ணத பதாடருக்கு பதரி்வாகியுள்ள அவ்வணி 
1966ம் ஆணடு மூன்றா்வது இடததுக்கு ்வநதமத 
அவ்வணியின் உச்ச்படச சாதமனயாகும்.  

கடநத ோர்ச் ோதம் ஆபிரிக்க கால்்பநது சம்-
மே்ளனததினால் நடாததப்்படட ம்பாடடித 
பதாடரில் மூன்றா்வது சுற்றில் சம்பியனாகத 
பதரிவு பசயயப்்படடதன் மூலம் டுனீசியா 
அணி இம்முமற உலகக் கிண்ணத பதாடருக்-
குத பதரி்வானது. இது்வமை 5 முமற உலகக் 
கிண்ணத பதாடருக்குத பதரி்வான அவ்வணி 
முதல் சுற்றுடமனமய ப்வளிமயறியது.  

கடநத ோர்ச் ோதம் ஆபிரிக்க கால்்பநது சம்-
மே்ளனததினால் நடாததப்்படட ம்பாடடித 
பதாடரில் மூன்றா்வது சுற்றில் சம்பியனாகத 
பதரிவு பசயயப்்படடதன் மூலம் போமைாக்மகா 
அணி இம்முமற உலகக் கிண்ணத பதாடருக்-
குத பதரி்வானது. இது்வமை 5 முமற உலகக்-
கிண்ணப் ம்பாடடிகளில் விம்ளயாடியுள்ள 
அவ்வணி 1986ம் ஆணடு இை்ணடா்வது சுற்றுக்-
குத பதரி்வானது உச்ச்படச சாதமனயாகும்.  

கடநத ோர்ச் ோதம் ஆபிரிக்க கால்்பநது சம்-
மே்ளனததினால் நடாததப்்படட ம்பாடடித 
பதாடரில் மூன்றா்வது சுற்றில் சம்பியனாகத 
பதரிவு பசயயப்்படடதன் மூலம் பகேரூன் 
அணி இம்முமற உலகக் கிண்ணத பதாடருக்-
குத பதரி்வானது. இது்வமை 7 முமற உலகக் 
கிண்ணத பதாடருக்குத பதரி்வான அவ்வணி 
1990ம் ஆணடு காலிறுதிப் ம்பாடடிக்குத பதரி-
்வானது சாதமனயாகும்.  

கடநத ோர்ச் ோதம் ்வட, ேததிய அபேரிக்க 
ேற்றும் பகரீபியன் ்வலய மூன்றா்வது சுற்றின் 

மூன்றா்வது இடம் ப்பற்றதன் மூலம் 
அபேரிக்க அணி இம்முமற உலகக் 

கிண்ணத பதாடருக்குத பதரி்வானது. 
இது்வமை 10 முமற உலகக் கிண்ணப்-
ம்பாடடிக்குத பதரி்வான அவ்வணி 
1930ம் ஆணடு மூன்றா்வது இடம்-
ப்பற்றுள்ளது.  

கடநத ோர்ச் ோதம் ்வட, ேததிய 
அபேரிக்க ேற்றும் பகரீபியன் 
்வலய மூன்றா்வது சுற்றின் மூன்றா-
்வது இடம் ப்பற்றதன் மூலம் பேக்-
ஸிக்மகா அணி இம்முமற உலகக் 
கிண்ணத பதாடருக்குத பதரி்வானது. 
இது்வமை 16 முமற உலகக் கிண-
்ணதபதாடருக்கு பதரி்வாகியுள்ளது-
டன் 1970, 1986ம் ஆணடுகளில் காலி-
றுதிக்குத பதரி்வானமத அவ்வணியின் 
உச்ச்படச சாதமனயாகும்.  

கடநத ோர்ச் ோதம் நமடப்பற்ற 
ஐமைாப்பிய கால்்பநது சம்மே்ளனததி-
னால் நடாததப்்படட 2்வது சுற்றின் 
சம்பியனானதன் மூலம் இம்முமற 

ம்பாலநது அணி உலகக் கிண்ணத பதாட-
ருக்குத பதரி்வானது. இது்வமை 8 முமற 

உலகக் கிண்ணத பதாடருக்கு பதரி்வான 
அவ்வணி 1974, 1982ம் ஆணடுகளில் முன்-

றாமிடம் ப்பற்றமத அதன் உலகக் கிண்ணப் 
ம்பாடடிகளில் உச்ச்படச சாதமன-

யாகும்.

2022 உலகக்கிண்ண கால்பந்ாட்டத் த்ா்டர்:

இதுவரை
29 நாடுகள் 
தகுதி!

எம்.எஸ்.எம்.ஹில்மி...?



                                  2022 மே 01 ஞாயிற்றுக்கிழமே

கலைமகன் 
தாஜ்மஹான்  
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cyfpd; kpfg;ngupa ehzaj;ij 
mr;rpl;l `q;Nfup பிர்தௌஸ்

சஞசசாரம்
பூக�சாள

Nghyp ehzaj;jhs;fs; mr;rpLtJ 

cynfq;Fk; elf;Fk; fhupak;. Mdhy;> 

gpupl;lidr; Nru;e;j fpspd;ld; mjpYk; xU 

je;jpuk; nra;jhu;. xU gTz;l; ngWkjpahd 

Nghyp ehazf; Fw;wpfis jahupj;jhu;. 

Nghyp ehzaj; jhs;fs; vd;why; 

fz;Lgpbg;gJ ,yFthdJ. mjw;nfd;W 

jdp ,ae;jpuNk ,Uf;fpwJ. Nghyp ehzaf; 

Fw;wpfs;> mJTk; ntWkNd 1 gTz;l; 

ngWkjp nfhz;l ehzaf; Fw;wpfis ahUk; 

nghUl;gLj;jg;Nghtjpy;iy. 

,jdhy; fpspd;ld; jd;dp\;lj;jpw;F 

jahupj;jhu;. VO Mz;Lfspy; mtu; ,t;thW 

14 kpy;ypad; Nghyp ehzaf; Fw;wpfis 

jahupj;jpUf;fpwhu;. 

xUehs; mtuJ njhopw;rhiyia 

Nrhjidapl;lNghJ fpspd;ld; ifAk;nka;Akhf 

gpbgl;lhu;.

Nghyp ehzaf; 
Fw;wpfis 

cUthf;fpa 
fpy;yhb

cyfpy; Nkhrkhd 
gztPf;fj;jhy; 
ghjpf;fg;gl;l ehL 
vd;why;> cld; 
cq;fSf;F n[u;kdp 
jhd; Qhgfj;Jf;F 
tUk;. Kjyhk; cyfg; 
NghUf;Fg; gpd;du; 
n[u;kdpapy; gztPf;fk; 
cyfg; gpugykhdJ. 
1920,y; me;ehl;L gzk; 
xd;wpd; kjpg;G tpwFj; 
Jz;il tplTk; rupe;jJ. 
Mdhy; 1946 ,y; `q;Nfup> 

1992-1993,y; ANfh];yhtpa 
kw;Wk; 2004 njhlf;fk; 2009 
tiu rpk;ghg;Ntapd; gztPf;fk; 
n[u;kdpia tplTk; NkhrkhdJ. 
Fwpg;ghf rpk;ghg;Nt nlhyu; njU 
ehia tplf; Nftyg;gl;lJ. xU 
fl;lj;jpy; 100>000>000>000>000 
ehzaj;ij mr;rbf;f Ntz;b 
Vw;gl;lJ.
,J vy;yhtw;iwAk; tpl 

`q;Nfupapd; kpifg;gztPf;fk; 
gLgaq;fukhdJ. Kjyhk; cyfg; 
Nghupy; m];l;Nuh–`q;Nfup NguuR 
Njhw;Fk; gf;fj;jpy; ,Ue;jJ. 
vdNt NghUf;Fg; gpd; me;jg; 
NguuR tPo;e;jJ. Gjpjhf gpwe;j 
`q;Nfup Njrj;jpy; Kiwahd 
mur fl;likg;G ,Uf;ftpy;iy. 
gl;[l; NghLtjw;F fz;kz; 
njupahky; gzj;ij mr;rbj;jJ. 
`q;Nfup ehzaj;jpd; ngau; 

FNuhdd;. mJ Kjyhk; 
cyfg; NghUf;F Kd; xU 
mnkupf;f nlhyUf;F 5 mstpy; 
cWjpahfNt ,Ue;jJ. Mdhy; 
1924 ,y; mJ 70>000 FNuhdd; 
Mf nuhf;nfl;by; gwe;jJ. 

jhq;fKbahjNghJ 
FNuhdd; vd;w ehza 

Kiwia khw;wp ngd;Nfh vd;w 
ehzaj;ij mwpKfk; nra;jJ. 
mjhtJ xU FNuhdDf;F 12>500 
ngd;Nfh vd;w kjpg;gpNyNa Gjpa 
gzk; mr;rbf;fg;gl;lJ.
Mdhy; ,uz;lhk; cyfg; Nghu; 

epiyikia NkYk; Nkhrkilar; 
nra;jJ. me;j ehL u\;ah kw;Wk; 
n[u;kdpapd; Nghu;f;fskhf ngUk; 
mopit re;jpj;jJ. ghjp msthd 
`q;Nfup njhopw;Jiwfs; 
mope;jNjhL 90 tPjkhdit 
ghjpg;Gf;F cs;shdJ.  
NghUf;Fg; gpd; `q;Nfupapy; 

cw;gj;jpfs; tPo;e;jjhy; 
tpiy mjpfupg;G Vw;gl tup 
tUkhdk; ,y;yhjNghJ muRk; 
jd;dp\;lj;jpw;F gzj;ij 
mr;rbj;jJ. gzk; kuj;jpy; 
fha;f;ftpy;iy vd;why; vdd 
mr;R ,ae;jpuq;fspy; fha;f;f 
Muk;gpj;jJ.  
gz tPf;fj;ij nrhy;yTk; 

Ntz;Lkh? gz tPf;fk; cr;rk; 
ngw;wNghJ tpiyfs; ehisf;F 
150>000 tPjk; vd;w tifapy; 
mjpfupf;f Muk;gpj;jJ. mjhtJ 
fhiyapy; ,Uf;Fk; gzj;jpd; 
kjpg;G md;W khiyahFk;NghJ 

ghjpahf FiwAk; msTf;F 
epiyik gLNkhrkhdJ. 
gzj;jpd; kjpg;G ehSf;F ehs; 
tPo;tjhy; muR tup mwtpLtJk; 
mu;j;jkw;wjhfptpl;lJ. 
1946 [_iy khjk; 

MFk;NghJ mnkupf;f nlhyu; 
xd;Wf;F epfuhd ngd;Nfh 
ehzaj;jpd; kjpg;G 460 
bupy;ypad; bupy;ypadhf cr;rk; 
njhl;lJ. cz;ikapy; ,e;j 
bupy;ypad; fzf;Ff;F vj;jid 
g+[;[paq;fs; ,Uf;Fk; vd;W 
fzf;Fg; ghu;f;fg;Nghdhy; 
jiy Rw;Wk;. mjid itj;J 
gzk; mr;rplg;Nghdhy; g+[;[pak; 
NghlNt ,lk; ,y;yhky; 
Ngha;tpLk;.
vd;whYk; cyfpy; 

kpfg;ngupa ,yf;fj;jpy; gzk; 
mr;rbj;j ehL vd;w cyf 
rhjidia `q;Nfupaplk; 
,Ue;J ,d;W tiu ve;j 
ehLk; gwpj;Jf;nfhs;stpy;iy. 
1946 Mk; Mz;L `q;Nfup 
mr;rpl;l ehzaj;jpd; ngWkjp 
100 kpy;ypad; gp–ngd;Nfh. 
,yf;fkhf Fwpg;gpLtnjd;why; 
100>000>000>000>000>000>000. 
,jid ,yf;fkhf NghLtjw;F 
ehzaj; jhspy; ,lk; ,y;iy 
vd;gjhy; vOj;jpNyNa kjpg;G 
Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ. 

ehzaj;jpd; kjpg;G vd;gjw;F 
cz;ikapy; me;j ehzak; 
kjpg;Ng ,y;iy. mnkupf;f 
nlhyUld; xg;gpl;lhy; 0.20 
nlhyu;fs; khj;jpuNk. 
epiyikia 

fl;Lg;gLj;j gy cj;jpfs; 
ifahsg;gl;lNghJk; vJTk; 
ntw;wp jUtjhf ,y;iy. 
filrpapy; ehzaj;jpd; 
ngaiu khw;wp khw;wp 
itj;jhu;fs;. Kjypy; ngd;Nfh> 
kpy;ngd;NfhthdJ> gpd;du; 
gpy;ngd;Nfhthf khw;wg;gl;l> 
mJTk; ntw;wp juhjNghJ 
mNlhngd;Nfhthf mwpKfk; 
nra;ag;gl;lJ.  
,g;gb mbf;fb ngau; 

khw;wpaNghJk; ehzaj; jhs; xNu 
tbtpy;jhd; ,Ue;jJ. Mdhy; 
epwk; khj;jpuk; khw;wg;gl;lJ. 
epiyika fl;Lg;gLj;j muR 

gpd;du; mjpub eltbf;iffis 
vLj;jJ. tup rPu;jpUj;jk;> 
ntspehLfSf;F nfhz;L 
nry;yg;gl;l jq;f nrhj;Jfis 
kPl;gJ Nghd;wit ,jpy; 
mlq;Fk;.  
,Wjpahf 1946 Xf];by; 

Nghupd;l; vd;w Gjpa ehzak; 
mwpKfk; nra;ag;gl;lJ. 
mjw;F gpd; epiyik rw;W 
];jpuk; mila Muk;gpj;jJ. 
1960fs; MFk;NghJk; tpiy 
xg;gPl;lstpy; cWjpahdJ. 
gpd;du; tof;fj;Jf;F jpUk;gpaJ. 
,d;W tiu `q;Nfup Nghupd;l; 
ehzaj;ijNa gad;gLj;JfpwJ. 
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அரச கலாபூஷண விருதுபெற்ற கலலமகன் தாஜமஹான்  
வானவில்லிமே
எத்துமை எத்துமை
வரை ம�ாேம் !
உங�ள் வாய்ச் 
ச�ால்லிமே
எத்துமை எத்துமை
வாரத்மதை ஜாேம் !

�திராட்டம் ம�ாடும்
வயலுக்குள்மளே செல்லு !
�திராட்டம் ம�ாடும்
உங�ள் வாய்க்குள்மளே
தைமிழ்ச் ச�ால்லு !

நீங�ள் இருநதைால்
ஒரு சோழி தைாஙகி !
எழுநதைால் ஒரு
ஒலி வாஙகி !

�ாதிப�தில் திறமே !
�மூ�த்தில் ச�ருமே !
�ண்பிமே அருமே !
�ாரமவயிமே
ஒரு குளிரமே !

�மே உே�த்துக்கு
நீங�ள் ஒரு �ண்ைாடி !
�மே அரங�த்திமே
நீங�ள் ஒரு முனமனாடி !
ம�னா முமனயிலிருநது
ச�ாடடும்  "மே"

ேமறநதிடும், ேஙகிடும்,
ஓய்நதிடும் !
ஆனால்
உங�ளி்டம் ொன
�ண்்ட "மே"
ேமறயாது,நிமறயாது,
ேங�ாது _ ச�ாஙகும் !
ஓய்நதி்டாது - உயரநதிடும் !
ஆம் இது உண்மே !

ச�ய்து சவல்வது
உங�ள் ம� ராசி !
சிரித்துப ம�சுவது
உங�ள் மு�ராசி !

ச�ாஞ�மும் வஞ�மில்ோ
உங�ள் செஞ�ம்
ஒரு பூ ேஞ�ம் !
அதில் உங�ள்
விசிறி�ள் எல்ோம் தைஞ�ம் !

உங�ள் மேனி எஙகும் !
ச�ான தைமிழ் ச�ாஙகும்!

 ச�ால்லுக்கு
ச�ால் �ே�ேபபு !
வாரத்மதைக்கு
வாரத்மதை விறு விறுபபு!
ம�ச்சுக்கு
ம�ச்சு துடி துடிபபு !
அம�வுக்கு
அம�வு சுறு சுறுபபு !
ஆயிரம் ொமவ

ஆண்்டவன தைநதைாலும்
அடுக்�டுக்�ாய்
அ�ராதி�ள் வநதைாலும்
உங�ள் ஆளுமேமய
அளேநது ச�ால்ே
ஓர அளேவு ம�ாலும் 
இல்மே !
உங�ள் திறமேமய
திறநது �ாரக்� _ ஒரு
திறவு ம�ாலும் இல்மே !
உங�ள் ம�ச்சு �ே ர�ம்!
எங�ள் ேனசு
உங�ள் வ�ம் !
இதில் ோற்றமில்மே
இது நி�மே நி�ம் !

பிள்மளேக் குைம் !
வள்ளேல் தைனம் !
உள்ளேம் சவள்மளே !
�ள்ளேம் இல்மே !
உங�ள் ச�ற்மறார�ளுக்கு!
நீங�ள்
ே�னா� ஜனனம் !
ேற்றவரக்கு நீங�ள் 
ே�ானா� �ரைம் !

உங�ள் சிநமதைக்கு - ஒரு 
�ேங�மர விளேக்கு
அதில் உங�ள் சிநதைமன
�ளேங�மில்ோ இேக்கு !

ேேர மதைாட்டத்திமே
பூக்�ளின �ரிேளேம் !
உங�ள்
�மே ம�ாட்டத்திமே
�ாக்�ளின சோழி வளேம் !
 
வாசனாலியில்
�ே நி�ழ்வு �ரிோறும் !
உங�ள் வாய் சோழியில்
�ே உைரவு அரஙம�றும் !

ேமழ மே�ம் சூழ்
ச�ாண்்டால்
வானத்துக்கு �ருமே !
உங�ள் �மே மோ�ம்
�ால் ச�ாண்்டால்
உங�ள் ஞானத்துக்கு
ச�ருமே !
 
புவி ேனனருக்குரியது
சிம்ோ�னம் !
இநதை �வி ேனனருக்குரியது
�ோ பூஷைம் !

 வாழ்த்துக்�ள்
இேஙம�
ச�ானேனச் ச�ம்ேல்
ச�ான தைமிழ் �விஞர
�ோ பூஷைம்
தைாஜேஹான...

"கவியமுதன் "
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இலஙமகைக் கைல்வி வரலாற்றில் 
நிரப்போய் நின்ற நாேம் கைல்விப 
ம்பராசிரியர் ம�ாேசுந்தரம் 
�நதிரம�கைரம்.

அணமேயில் 
இம்ற்ப்தேமைந்த ம்பரா�ான. 
இலஙமகைக் கைல்வித் தும்றயிலும் 
குறிப்பாகைத் ்தமிழ்க் கைல்வி 
எழுச்சியிலும் அமர 
நூற்்றாணடுகைளாகைத் துடிபம்பாடு 
நினறிலஙகியவர்.

கைல்விவரலாற்ம்றயும் அ்தன 
ம்பாக்குகைமளயும் ஆய்ந்த கைனறு மநாக்கி 
எளிமேயாகைப ்பனனீர் த்தளிப்பதும்பால 
ோணாக்கைமர ஆற்றுப்படுத்திய 
கைல்வி வளளல். ஆயிரக்கைணக்கைான 
கைல்வியியலாளர்கைமளத் ்தன கைாலத்திமலமய 
உருவாக்கிய உனன்த புருஷர். அ்தற்தகைன 
்தன ம்பனாமவத் தூய்மேப்படுத்திக் 
தகைாணடு இமைய்றாது எழுதிநின்றஎ ழுத்துச் 
த�யற்்பாடைாளர்.

தகைாழும்பு ்பல்கைமலக்கைழகைக் 
கைல்விப பீைத்தின பீைாதி்பதியாய் 
த�யற்்படை கைாலத்தில் உயிமராடைோன 
வகுப்பம்றகைளுக்கூைாகைத் ்தனது கைல்விப 
்பல் ஆளுமேமய ்தன ோணாக்கைருக்கைளித்்த 
த்பருேகைனார் ஆவார்.

மும்தோழித் ம்தர்ச்சியால் �ம்பகைள 
்பலகைணை ம்பச்�ாளர் ம்பரா�ான அவர்கைள. 
அவரது ம்பச்சுக்கைள, வாதனாலி உமரகைள, 
கைலநதுமரயாைல்கைள ்பதியப்படடுத் 
த்தாகுக்கைப்படடிருக்குோயின ஒரு 
மூதுமரயாளனின அனு்பவப த்படைகைம் நம் 
வ�ம் கிமைத்திருக்கும்.

அவர் எழுதிக் குவித்்த கைல்விப 

்பனுவல்கைள, ்தன மகைப்பை 
எழுதி இனனும் தவளிவராேல் 
அவரது வீடடு அலுோரியடுக்கில் 
கைாத்திருக்கும் மகைாமவகைள அவர் 
த�துக்கிய சிற்்பஙகைளாகும்.

�ேகைாலத்தில் கைல்விப புலத்தில் 
இயஙகிய ோனுை மநயர் ோமேம்த 
ம�ா.�நதிரம�கைரம். ம்ப்தஙகைள 
கைைந்த �மூகை மநாக்கைாளர். எல்லா 
ேனி்தர்கைளுைனும் இனிது ்பழகை 
வல்ல வளளலார். இனிய ம்பச்சும், 

ேனசுத்தாடும் அவரது சிரிபபும், ேனம்தத் 
த்தம்பூடடும் அவரது நமகைச்சுமவயும், 
அகைஙகைாரேற்்ற எளிமேயும் எல்மலார் 
ேத்தியிலும் அனனாமர மேயஙதகைாளளச் 
த�ய்்தது.

ம்பரா�ான ம�ா.�நதிரம�கைரம் ்பனமுகை 
ஆளுமேகைளின சிகைரோகைத் திகைழ்ந்தவர்.

கைல்வியியலாளர், �மூகைவியலாளர், 
வரலாற்்றாய்வாளர், ்பனதோழிப 
புலமேயாளர், ஆய்வறிஞர், 
ம்பா்தனாத்்தமலவர், ்பாைவி்தான ஆக்குனர், 
இலக்கிய ஈடு்பாடைாளர் எனப ்பல 
்தளஙகைளில் உயர்நது நின்ற உனன்த புருஷர்.

அ்தனாத் ்தான அவர் த்பயர் 
்தமலமேயிைத்தில் மவக்கைப்படைது. 
தகைாழும்பு ்தமிழ்ச் �ஙகைத் ்தமலவர், கைல்விச் 
ம�மவ ஆமணக்குழு உறுபபினர், அர� கைருே 
தோழிகைள ஆமணயாளர் எனப ்பலப்பல.

கீழ்ேடை ேக்கைள ்பற்றிய சிந்தமன 
அவரிைம் எபம்பாதும் உணடு. ேமலயகைக் 
கைல்வி மேம்்பாடடில் த்பரிதும் அக்கைம்ற 
த�லுத்தினார். முஸ்லிம்கைள கைல்வியில் 
எழுச்சி த்ப்றமவணடுதேன விரும்பினார்.
அவரது மநாக்குகைளும் இலக்குகைளும் 
எணணப்பாடுகைளும் அவர் உருவாக்கிய்பாம்த 
வழி த்தாைரமவணடும்.

இலக்கியவாதிகைளுைன எனறுமே 
தநருக்கைோன உ்றவுவளர்த்்தவர் ம்பரா�ான.
இலக்கிய நிகைழ்வுகைள ்பலவற்றில் ்தமலமே 
முகைம் ்பதித்்தவர். உற்�ாகைப்படுத்துவதிலும், 
்பாராடடுவதிலும், வழிப்படுத்துவதிலும் 
ேகைான.

ம்பரா�ான நேக்கைாகைத்்தன இறுதி 
மூச்சுவமர எழுதிக் தகைாணடிருந்தவர்.
இனிஅவர் ்பற்றிநாம் எழு்தமவணடும்.
ம்பரா�ானது வாழ்க்மகை வரலாறு ்தன 
வரலா்றாகை வரவுளளது ேகிழ்ச்சி.

இனனும் அவரதுஒளித்்தைம் 
த்தாைரமவணடும்.ம்பரா�ான 
ம�ாேசுந்தரம் �நதிரம�கைரம் ேன்றம் 
அமேக்கைப்பைமவணடும். அவர்த்பயரில் 
�கைாயநிதியம் உருவாக்கைப்பைமவணடும். 
�நதிரம�கைரன கைல்விப புலமேப ்பரிசில் 
வருைநம்தாறும் ஏமழ ோணவர்கைளுக்கு 

வழஙகைப்பைல் மவணடும். அவர் 
த்பயரில் கைல்வி, �மூகைவியல், 
கைமல இலக்கிய ஆய்வரஙகுகைள 

த்தாைர்நது நிகைழ்த்்தப்படு்தல் 
மவணடும். ம்பரா�ான ம�ா. �நதிரம�கைரம் 

விருது  வருைநம்தாறும் கைல்வி, கைமல, 
இலக்கிய, �மூகை ம�மவயாளர்கைளுக்கு 
வழஙகைப்பைமவணடும். ்பல்கைமலக்கைழகைக் 
கைல்விபபீைத்தில் அவர் நாேம் 
ஒளிரமவணடும். இது ம்பான்ற அனனார் 
குறித்்த த�யற்்படுமும்றகைள த்தாைர்வது அவர் 
விடடுச்த�ன்ற புத்திஜீவித்துவஙகைளதும், 
�மூகைஅமேபபுக்கைளினதும் கைைமேகைளாகும்.

கைல்விப ம்பரா�ான ம�ா. �நதிரம�கைரம் 
இலஙமகைக் கைல்வி வரலாறு உளளவமர 
உளதளாளியாய் ஒளிர்வார்.

இயற்மகைமீது இ்றகு கைடடி விடுவது 
மைக்கூ எனும் கைற்்பமன. கைைல், நதி, 

கைாற்று, வானம், மேகைம், ேமழ, சூரியன, 
நிலவு, நடஷத்திரம் என மைக்கூ 
மினமினிகைளால் ம்தாரணம் கைடடிவிடும் 

கைாடசி அழகைானது. ேன லயிபம்பத் 
்தருவது. அ்தன உடத்பாதிந்த த்பாருளாழம் 
அற்பு்தம் மிக்கைது.

நிலமவப ்பாடும் மைக்கூக்கைள சில 
வற்ம்ற உ்தாரணம் கைாடைலாம்.

அறுவடை நிலா
புமகை ்தவழும்

நதிப்பரபபு

இது ைடமகைாரிரன்ஸட்ஸஸூ 
கைவிம்த.

ஒரு துமணயுமில்மல 
்தரி�ான வயல் தவளியில், ஆ... 

குளிர்மேயான நிலவு
இது தராத�கியினுமைய மைக்கூ.

மைக்கூக் கைவிம்த ேனம்  இயற்மகைமயாடு 
இமழமயாடி உணர்வு துடிப்ப்தமன யும், 

கைருத்துச் சுழியில் சுழல்வ்தமன யும் 
்தரிசிக்கிம்றாம்.

குளம்
முகைம் ்பார்க்கும் நிலா

குளிக்கைாேல் திரும்பிமனன
என்ற மித்ரா கைவிம்தயில் நிலாப்பற்று, 
அழகிய ்தரி�னத்ம்த உமைத்து 

விைா தேன ேனம், தியாகை ஈர்பபு என்பவற்ம்ற 
அனு்பவிக்கிம்றாம்.

ஏமழக் கிராேத்து ேக்கைள மீனுமில்மல பூவுமில்மல 
நிலமவப ்பகிர்நது தகைாளளலாம்
்ஸாய்கைாகு மைக்கூவில் வறுமேயின வடிவம் 
தவளிப்படுகி்றது.எனினுதேனன தேனமேயான 
அழகும், எல்மலாருக்கும் த்பாதுவான 
ர�மனயுணர்வும் ஒளி்பாயும் நிலவினூைாகை 
நிரப்போகி்றது.

என வீடு எரிநதும்பான்தால்
நன்றாகைப ்பார்க்கைமுடிகி்றது
உதிக்கும் நிலாமவ

என்ற ே�ாஹிமையின மைக்கூ துனபியமல 
மிஞ்சிநிற்கும் அழகியமல அல்லது அ்தமனச் 
�கித்துக் தகைாளளும் ேனப்பக்குவத்ம்த அல்லது 
வறுமே மீ்தான மகையாலாகைாத் ்தனத்ம்த நிரூ்பணம் 
த�ய்கி்றது.

இமலயுதிர் நாள முழுநிலா
ேமழ பிடித்துக் தகைாணை, �ாளரம்
அரற்றும் ஈச்�ேரம்

உத�னின இந்தக் மைக்கூ அரற்றும் ஈச்� 
ேரத்தினூைாகை இயற்மகை நிகைழ்மவ ேடடும் 
ம்ப�வில்மல. அ்தனடியாகைத் ம்தானறும் 
சிக்கைல் அல்லது துயரம் அல்லது ்தடுோறும் 
ேனநிமலமயப ்பற்றி ம்ப�ப்படுகி்றது. 
இப்படித்்தான மைக்கூக் கைவிம்தகைள உணர்வின 
�ாளரத்ம்தத் தி்றநது விடடு ேனசின வி்றாணைமல 
அல்லது தேல்லிய வருைமலஅனு்பவிக்கைத் 
்தருகின்றன.
நிலா இந்தஎல்லாக் மைக்கூக்கைளிலும் 
உதிப்பம்தத் ்தரிசிக்கிம்றாம்.

 மனம் ததும்பும் 
ஹைக்கூ 5

ச�ோ.�ந்திரச�கரம் 
எனும் கல்விச் சிகரம்

ஒளவன் கவிடை
சருகிடலயின் இருப்பு
ஒன்ப்தாவது �ருகுதிர்ந்த ்பழுத்்த 
த�ம்ேஞ்�லிமல
கைாய்ந்த த்பாழுதின கைனத்ம்த 
தநற்றியில் ஒற்றிய
வியர்மவயின பிசுபிசுபபு..
த�ாற்கைளில் தவதும்பிய சிரிபத்பாலி
உமைந்த கைனவுகைமளச் சுேந்த நிசி
உறுமுமோர் ஒற்ம்றமயாம�
�ாளரத்திமலறிய கை்றல் பூடடு
யாரும் வநதிலர்
யாரும் உள நுமழநதிலர்

அஙகிஙதகைன அமலந்தது �ருகிமல
அ்தன ்பழுபபுச் த�ம்ேஞ்�ளில்
நிசியின மூன்றாமிரவு ஒளிர்ந்தது

மூடிய கை்தவிடுக்கில் கைசிந்த
அ்தன துளி
்பத்்தாவது �ருகுதிருமோர் கைணம்
நானிழந்தது
மவர்...
இமல....
வீடு....
மீ்தமிருந்த கைனவு....

மநத்ரா அமலவரிம�யில் 
�னிம்தாறும் கைாமல 
8.30 இற்கு �ாளரம் 
புதிய கைாற்றுக்கைாகைத் 
தி்றக்கைப்படுகி்றது. 
பிரவாகைம், மகைாமைேமழ 
ஆகிய மினனி்தழ்கைளின 
இயக்குநர் ஆத்ோ 
ஜாபிரின இனதனாரு ்பமைபபு 
�ாளரம். இது புதிய கைாற்றுக்கைாகைத் 
தி்றக்கைப்படுகி்றது.
கைமல, இலக்கியச்  த�யற்்பாடுகைள 
அ்பரிமி்தோகைத் ம்தானறும் சூழலில், 
ஊைகை இலக்கியக்கைளஙகைள ேரபு�ார்நது 
இயஙகும் ்பாஙகிலிருநது மவறு்படடு 
புதிய உத்மவகைத்துைன புதிய ்பாணியில் 
மநர்த்தியாகை ஊைகை ஒலி-ஒளி இயக்கைச் 
த�யற்்பாடுகைமள முனதனடுக்கை வல்லவர் 
ஆத்ோ. அவரது முனனிரு இ்தழ்கைளும் 
இ்தற்குச் �ானறு.
கைமல, இலக்கியம், சினிோ,ஓவியம், 
நிழற்்பைம்,இம�, நைனம், 
த்பணணியம், ்பால்யம் என உளளைக்கை 
வீச்�த்ம்தாடு �ேகைால இயஙகு நிமலயில் 
நினறியஙகும் ஆளுமேப ்பமைப்பாகை 

�ாளரம் தி்றக்கி்றது.
அச்சூைகை இலக்கியம், வாதனாலி 
இலக்கியம், �மூகைஊைகை இலக்கியம் 
என்பவற்ம்றக் கைாடடிலும் 
த்தாமலக்கைாடசி வழி விரியும் 
�ாளரம் முப்பரிோணங தகைாணை 
உயிர்பபுவடிவம் என்ற வமகையில் 
அ்தன வருமகைஅவசியோனது. 
எனினும் மினனி்தழில் ம்தானறும் 
த்தாகுப்பாளர்கைள அல்லது மநர்கைாணல் 
நைத்துனர்கைள தும்ற�ார் ஆய்வறிமவாடும் 
தோழிச் த�ழுமேமயாடும் 
திகைழமவணடும் என்பதில் �ாளரம் 
கைவனம் த�லுத்்த மவணடும். இனி 
புதிய கைாற்ம்றதயழுபபும்; புதிய 
கைாற்ம்றப்பரபபும்; புதிய கைாற்றின ்பக்கைம் 
ஈர்க்கும். �ாளரம் அகைல விரியடடும்.

மின்னிதழ்: 
சாளரம்

புதிய 
காற்றுககாக
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வாடிக்கையாளர்: இந்த மிச்சர் பக்கைட் என்ன வி்ை?  
கை்ைககைாரர்: பத்து ரூபா. 

வாடிக்கையாளர்: லூசுன்னா எவ்ளா?
கை்ைககைாரர்: எலைாருககும் ஒ்ர வி்ை ்தானபா.

்தரகைர்: ்பாண்ணுககு என்ன வயசு 
ஆகுது?

அபபா: ஆடி வந்த 18 முடியுது.
்தரகைர்: அப்பா ஆைாம வந்தா?

்பரன : ஏன பாட்டி என ்மை இவவளவு பா்சமா இருககை?
பாட்டி : நீ்தாண்ைா ்பராண்டி நா்ளககு எ்னககு 

்கைாள்ளி ்வககைணும்!
்பரன : ்பா பாட்டி! எ்னககு நா்ளககு ஸ்கூல 
இருககு! இன்்னக்கை ்கைாள்ளி வசசு்ரன.

மாம்னார் : மாபபிள்்ளககு கைாது 
்கைககைாதுஙகைற விஷயம் ்த்ை தீபாவளி 

அனனிககுத்்தான ்்தரிஞ்சது!
அத்்்த : எபபடி?

மாம்னார் : இந்த வருஷம் தீபாவளிககு 
ஏன யாரு்ம பட்ைாசு ்வடிககை்ைனனு 

்கைட்ைாரு!

கை்ைககைாரர்: ்சார், இந்த கைாற்சட்்ை 10 
வருஷமா்னாலும் ்சாயம் ்பாகைாது, கிழியாது.
வாடிக்கையாளர்: அ்்தபபடி அவவளவு உறுதியா 

்்சாலறீஙகை?
கை்ைககைாரர்: 10 வருஷமா நம்ம கை்ைை்தான 

இருககு.

 ஒருவர் : உஙகைள் மகை்்ன ஏன 
மண்்ணெண்்ணெய் ஊறறிக குளிககை 

்வககிறீர்கைள்?
மறறவர் : அவன மிகைவும் துரு துரு ்வனறு 

இருககைான அ்தான?
ஒருவர் : ??

 கைைவுள் : உன ்தவத்்்த ்மசசி்்னன ஏ்தாவது 
இரண்டு வரம் ்கைள்?

பக்தன : நான தூஙகும்்பாது ்சாகை ்வண்டும்.
கைைவுள் : ஆகைட்டும். மற்றாரு வரம்?

பக்தன : எ்னககு தூககை்ம வரககூைாது.
கைைவுள் : ??

மகைன : அபபா எஙகை கைா்தலுககு ்த்ை ்பாைாதீஙகை. 
எஙகை கைா்தல ்்தய்வீகைக கைா்தல!

அபபா : அது என்னைா ்்தய்வீகைக கைா்தல?
மகைன : என ்பயர் பரமசிவம். என கைா்தலி ்பயர் 

பார்வதி. அ்்த ்வசசுத்்தான!

மகைள் : Valentine's Day அபபடி்னா 
என்னம்மா?

அம்மா : எதுககு நீ ்கைககுற?
மகைள் : கைா்ையிை அபபா யாருக்கைா ்பான 
பண்ணி Valentine's Day வாழ்த்துகைள்-னு 

்்சான்னா்ர.
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சிறுவயதில் இருந்தே எனக்கு 
நடனம் பயில ்வண்டும் 
என்ற ஆரவம் இருநதேது. 

எனது தேந்தேயாரும் 
சிறு வயதில் நடனம் 

கற்றுப் பின மருத்துவக் 
கல்வி காரணமாகத் 

ததோடரமுடியாமல் ்கவிடடார. 
அதேனால் அவரது கனவும் 
என்ன நடனக்க்லயில் 

சி்றநதே ்தேரச்சி தபற்்றவளாக்க 
்வண்டும் எனப்தே. 

அவரது கனவுடன எனது 
ஆரவத்தி்னயும் புரிநது 

தகாண்ட எனது தேந்தேயார 
நான பரதேநாடடியக் 

க்ல்யப் பயில்வதேற்குப் 
பலவழிகளிலும் 
ஊக்கமளித்தோர.

பரதேநாடடியக் க்லஞராக 
தேன தி்ற்ம்ய காடடிவரும் 
திருமதி தேரஷி சுகன ஆனமீகம், 
க்ல, கலாசாரம் என பல் ்வறு 
து்்றகளில் அரும் பணியாற்றி 
வருவது குறிப்பிடத்தேக்கது. 
இவ்ர அண்்மயில் தசநதுாரம் 
இதேழுக்கு ்படடி கண்ட ்பாது 
அவர அளித்தே விபரஙகள் 
வருமாறு,

உஙக்ளப் பற்றி
கூறுஙக்ளன.........

நான் தென்மகைமை எனப் தெயர் 
தெற்்ற திருமகைாணேமை நகைரில் 

பிரெை ேருத்துவரான Dr. நடராஜகுரு 
ரவிச்சந்திரனுக்கும் திருேதி 
கைருமணேணிக்கும் (ேைர்) இரண்டு 
்சமகைாெரர்கைளுடன் கைனிஷட புெல்வியாகைப் 
பி்றந்மென். எனது மூத்ெ ்சமகைாெரர் 
துஷயந்ென். இமைய ்சமகைாெரர் 
ஹ்ரித்திக்மராஷன்.

கல்வியில் க்ரகண்ட
விபரஙகள் பற்றி கூறுஙக்ளன....

எனது ஆரம்ெக் கைல்வியிமன 
திருமகைாணேமை புனிெ ேரியாள் 
கைல்லூரியில் (St. Mary's College) ஆரம்பித்து 
திருேமை புனிெ பிரான்சிஸ் ெமிழ் ேகைா 
வித்தியாையத்தில் (St. Francis Xavier TMV) 
நிம்றவு த்சயமென்.

நடனத்தில் ஆரவம்
ஏற்படக் காரணம் 

எனன?

சிறுவயதில் இருந்மெ 
எனக்கு நடனம் ெயிை 
மவண்டும் என்்ற 
ஆர்வம் இருந்ெது. 
எனது ெந்மெயாரும் 
சிறு வயதில் நடனம் 
கைற்றுப் பின் ேருத்துவக் 
கைல்வி கைாரணோகைத் 
தொடரமுடியாேல் 
மகைவிடடார். 
அெனால் அவரது 
கைனவும் என்மன 
நடனக்கைமையில் சி்றந்ெ 
மெர்சசி தெற்்றவைாக்கை 
மவண்டும் என்ெமெ. 
அவரது கைனவுடன் 
எனது ஆர்வத்திமனயும் 
புரிந்து தகைாண்ட 
எனது ெந்மெயார் 
நான் ெரெநாடடியக் 
கைமைமயப் 
ெயில்வெற்குப் 
ெைவழிகைளிலும் 
ஊக்கைேளித்ொர்.

அெற்கு வித்திடும் 
வமகையில் எனது ஆரம்ெ 
நடனக்கைல்விமய நடன 
ஆசிரிமய திருேதி 
்சசிகைைா பிரொகைரனிடம் 
மிகைவும் ஆரவத்துடன் 
ெயிை ஆரம்பித்மென். 
அத்துடன் எனது 
ொட்சாமை ஆசிரிமய 
திருேதி கைமைசத்சல்வி 
ரவிச்சந்திரனிடமும் 
நடனம் ெயின்ம்றன். 

ொட்சாமையில் ெை நடன நிகைழ்சசிகைளில் 
ெங்குெற்றிப் ெரிசில்கைமையும் 
ொராடடிமனயும் தெற்ம்றன்.

அென் பி்றகு எனது ெந்மெயாரது தொழில் 
இடோற்்றம் கைாரணோகை ெமைநகைராம் 
தகைாழும்பிற்குக் குடிதெயர்ந்மொம். 
அங்கு தகைாழும்பு தகைாடடாஞம்சமனயில் 
அமேந்துள்ை ஹமர கிருஷணா 
நாடடியப்ெள்ளியில் நடன ஆசிரிமய 
திருேதி சுேதியிடம் நடனக் கைல்விமயத் 
தொடர்ந்மென்.

அமெ மொன்று இம்சக் கைமைமயயும் 
மும்றயாகைப் ெயிை மவண்டும் என்்ற 
மநாக்கைத்துடன் இைங்மகை ்சங்கீெ ்சமெ 
நிறுவனரும் அென் அதிெருோன திருேதி 
தகைௌரீஸ்வரி ராஜப்ெனிடம் ்சங்கீெம் 
ெயின்ம்றன். அத்துடன்   திருேதி 
ெரமேஸ்வரி மோகைனமவலிடம் வயலின் 
கைமைமயயும், திருேதி ராதிகைா ேற்றும் 
திருேதி அனுஷா தோ்றாயஸிடம் வீமணக் 
கைமைமயயும் மும்றயாகைப் ெயின்ம்றன்.

அத்துடன்   திருேதி துஷயந்தி 
பிரகைைாெனிடமும் நடனம் ெயிைத் 
தொடங்கிமனன். அவர் எனது 
தி்றமேயிமனப் ெடமடதீடடி நடனக் 
கைமையில் மெர்சசி தெ்றப் தெரிதும் 
ொடுெடடார்.

அருங்கைமைமயப் மொதித்து
அனுெவங்கைமைப் ெகிர்ந்து
ஆயகைமைகைள் கைற்பித்து
வாழ்விற்கு வழிகைாடடும்
வாழ்வியல் புத்ெகைமே

இவர் எனது ெந்மெமயயும் ொமயயும் 
மொன்றும் ஒரு உற்்ற நண்ெமனப் மொன்றும் 
என்மன வழி நடத்திய ஆசிரியர் என்ம்ற 
கூ்றைாம்.

இவரது ஊக்கைத்தின் கைாரணோகைவும் எனது 
ெந்மெயாரின் முயற்சியினாலும் என்னுமடய 
மேற்ெடிப்பிமன இந்தியாவில் ்சர்வமெ்சப் 
புகைழ் தெற்்ற திருசசி ோநகைரில் அமேந்துள்ை 
ொரதிொ்சன் ெல்கைமைக்கைழகைத்தில் 
ெரெநாடடியக் கைல்விமயப் ெயின்று 
முெல் வகுப்பில் மெறி ெரெநாடடியத்தில் 
இைங்கைமைப் (BFA) ெடடம் தெற்ம்றன். 
இெற்குப் ெைவழிகைளிலும் எனது 
ெந்மெயுடன் இமணந்து எனது கைணவர் 
சுகைந்ென் உெவி புரிந்ொர்.

எனக்கு அமேந்ெ கைணவர் மிகைவும் 
சி்றந்ெவர் என்ெதுடன் அவர் ஒரு 
ஆன்மீகைவாதியுோவார். நான் எனது 
இைடசியத்திமன அமடய அரும்ொடு 

கலைப்பயணத்திற்கு 
உறுதுலணயாக

இருந்து வரு்பவர் கணவர்



72022   மே 01  ஞாயிற்றுக்கிழமே

கே. ஈஸ்வரலிஙேம்

பட்டவர்களில் அவரும் ஒருவராவார. 
இன்றுவமர எனது ்கமைபபயணத்திற்கு 
உறுதுமணயா்க இருந்து வருகின்்ார.

ம்காமணஸவரா இமை நாடடியபபள்ளிமய 
நிறுவிப பை ோணவர்களுக்கு இமை, ந்டன 
வகுபபு்கமை ந்டாத்தி வருகின்ம்ன்.

அத்து்டன் மேகித்மதை ைபரிகிரீஷ 
ஐயபபன் மதைவஸதைானத்தில் அ்நநறி 
ஆசிரிமயயா்கவும் வத்தைமை ேூணுபபிடடி 
அருண் ோணிக்்கவாை்கர இந்துக் 
்கல்லூரியில் ஆசிரிமயயா்கவும் பணியாற்றி 
வருகின்ம்ன்.

இந்து ்கைாசைார அலுவல்்கள் 

அமேசசினால் ந்டத்தைபபட்ட 
நி்கழ்சசி்கள் பயிற்சி வகுபபு்களில் 
பங்குபற்றிச ைான்றிதைழ்்கமையும், 
வ்ட இைங்ம்க ைங்கீதை ைமபயினால் 
ந்டாத்தைபபட்ட ந்டனம், இமை ேற்றும் 
வீமணப பரீடமை்களில் சித்தியம்டந்து 
ைான்றிதைழ்்கமையும் நபற்றுக் 
ந்காண்டுள்மைன்.

 எனது ே்கள்ோர ரம்யவரஷினி , ைதுரஷா.

 
 
 

ேன்னார தைமிழ்ச ைங்்கத்தின்  பாரதியார விழா "பாரதி-மபந்தைமிழ்த் மதைரின் ைாரதி" என்னும் தைமைபபில் சி்பபா்க நம்டநபற்்து. இவ்விழாவில் தைமிழருவி 
தை சிவகுோரன் சி்பபுமர ஆற்றினார.  ைமபயின் தைமைவர, சிவஸ்ரீ ே்கா தைரேகுோரக் குருக்்களின் அனுபவபபட்ட மநரத்தியான ஒழுங்்கமேபபில் தைமிழ்ச 
ைங்்கத்தினர இ மணந்து இவ் விழாமவ சி்பபா்கந்டத்தியிருந்தைனர.
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ஆர்.ராஜா.
தாண்டியடி.

மேள்வி:- மூன்று தமைமுமைமைச் 
மேர்நத  நடிேரேள் இமை்நது 
நடித்திருக்கும் படோன சூரைாவின் 
'ஓ மே மடாக்' படம் 
எபமபாது வெளிெரும்.?

பதில்:- நடிேர 
சூரைாவின் வோ்நதப 
பட நிறுெனோன 
2டி என்டரவட 
யன்வேணட 
நிறுெனமும், அமேேன் 
டிஜிடடல் தளமும் 
இமை்நது தைாரிக்கும் 
படம்தான் 'ஓ மே மடாக்' 
இபபடம் ஏப்ரல் 21ஆம் திேதி 
அன்று வெளிைாகும் என. அதிோ்ரப 
பூரெோே அறிவித்திருக்கிைாரேள்.
தமிழில் முதன் முமைைாே 
மூன்று தமைமுமைமைச் மேர்நத 
நடிேரேள் இமை்நது நடித்திருக்கும் 
படம் 'ஓ மே மடாக்'. மூத்த 
நடிேர விஜைகுோர, அெ்ரது 
ேேன் அருண விஜய,அெ்ரது 
ேேன் அரனவ் விஜய ஆகிமைார 
இமை்நது ேமதயின் நாைேரேளாே 
நடித்திருக்கிைாரேள்.பாரமெைற்ை 

நாயக்குடடி ஒன்றிற்கும் சிைார 
ஒருெனுக்கும் 

இமடமைைான பாேத்மத  
மேைபபடுத்தி உருொகி 
இருக்கும்'ஓ மே மடாக்'படத்திற்கு 
டிஜிடடல் தளத்தில் 
வெளிைானாலும் வபரும் ஆத்ரவு 
கிமடக்கும் என்று எதிர பாரக்ேப 

படுகிைது.

எம். அஹ்மத் - 
்மாத்தறை

மேள்வி:- MGR, 
சிொஜி, வஜமினி 

மபான்ை புேழொய்நத 
நடிேரேள் நடித்த பமழை 

படஙேமள (ேமத ெேனம், 
பாடல்ேள் உடபட) தற்மபாதுள்ள 

நடிேரேமளக் வோணடு மீணடும் 
தைாரித்து திம்ரக்கு 
அனுபபினால் ....

பதில்:-அன்மைை 
நடிபபு மெறு இன்மைை 
நடிபபு மெறு! 
இதனால் ேமத,ெேனம் 
எல்ைா ெற்மையும் 
அபபடிமை எழுதி 
நடித்தால் ேணடிபபாே அது 
எடுபாடாது. இன்றுள்ள நடிேர 
நடிமேேளால் அபபடிவைல்ைாம் 
"நடிக்ே"முடிைாது. அதனால்...
ேமதயில் ோற்ைம் வேயது அெ்ரெர 

"பாணி"க்கு ோற்றினால் தான் 
வெற்றி வபறும்.

 ்மாகிரட். எலபடக்ம.
மேள்வி:- என்ன...

இது...நமேச்சுமெ நடிேர 
மைாகி பாபு மஜாடிைாே 
நடிமே ைடசுமி மேனன் 
நடிக்கிைா்ராமே...?

பதில்:- ோைோற்ைத்தில் 
இவதல்ைாம்...ேேஜம் தாமன...16 
ெைதில் 'கும்கி'படத்தில் 
அறிமுேோகி அமனெம்ரயும் 
ேெர்நதெர நடிமே ைடசுமி மேனன்.
அதன் பிைகு வதாடர்நது'குடடிப 
புலி','வோம்பன்'நான் சிேபபு 
ேனிதன்'என பை படஙேளில் 

நடித்து முன்னணி நடிமேைாேவும் 
்ராசிைான நடிமேைாேவும் ெைம் 
ெ்நதார.பிைகு திடீவ்ரன்று உைர ேல்வி 
ேற்ேப மபாகிமைன் என்று தனது தாய 
ேணைான மே்ரளாவுக்கு வேன்ைார.
அதன் பிைகு ொயபபுேள் ெ்ரவில்மை.
தற்மபாது ஏமதனும் ஒரு ொயபபு 
கிமடத்துவிடாதா?என் ஏக்ேத்துடன் 
தவிைாயத் தவித்துக் வோணடிரு்நதார.
அெ்ரது நிமைமை அெதானித்த 
திம்ரயுைகினர,மைாகி பாபு நாைேனாே 
நடிக்கும் 'ேமை'எனும் படத்தில் 
அெருக்கு மஜாடிைாே நடிக்ே மெத்து 
விடடனர.

      'ேமை'படத்தின் இைக்குநர 
ேருமேஷ்

 
ஆர்.எஸ்.ககாபால்.

வவுனியா.
மேள்வி:-  

'தளபதி'யின் 
படோன 
'பீஸ்ட'படத்மத 
விழுஙகி ஏபபம் 

விடடு 
விடடதாமே 

"மே.ஜி.எப 
2' உணமேைா 
வோழி?

பதில்:- உணமேதான். 
'பீஸ்ட',மே.
ஜி.எப2'இ்ரணடு 
படஙேளின் 
வெளியீடடுக்கு 

முன்பு'பீஸ்ட'படத்துக்கு 
மபாடடிைாே'மே.

ஜி.எப.'படோ என்ை ஒரு ேரச்மே 
எழு்நதது.

ஆனால், 
வெளியீடடுக்குப 
பிைகு'மே.எப.
ஜி'படத்மத 
'பீஸ்ட'வநருஙேமெ 
முடிைாது 
என்பதுதான் 
உணமேைாகிப 
மபானது!

          'பீஸ்ட'படம் 
முதலில் ெ்நததால் 
அ்நதபபடம் பற்றிை மபச்சு 
ஒருநா

ள் இரு்நதது.
ஆனால்,ேறுதினமே'மே.ஜி.எப2'. 
படம் ெ்நதது.இதன்பிைகு 'மே.
ஜி.எப.'படம் பற்றிை மபேசுதான் 
அதிேோே இரு்நதது.ேமூே 
ெமைத்தளஙேளில்'மே.எப.
ஜி2.படத்மத ்ரசிேரேள் 
வோணடாடுகிைாரேள்.

            இ்நதிை திம்ரயுைேத்தில் 
அக்ஷன் படஙேளுக்வேன்றுஒரு 
டாரவேடமட. படத்தின் 
இைக்குனர பி்ரோ்நத் நீல் 
'பிக்ஸ்'வேயது விடடார.
இனி அ்நத அளவுக்கு அடுத்து 
ெருபெரேள்  ஆக்ஷன் 

படவேடுக்ே மெணடிை ேடடாைம் 
ெ்நது விடடது.

      'மே.ஜி.எப 2'படத்துக்கு 
கிமடத்துள்ள ெ்ரமெற்பு 
ோ்ரைோே படம் வெளி 
ெ்நத இ்ரணடு நாடேளுக்குப 
பின்னும் பை திமைடடரேளில் 
அதிோமை, ோமையில் ோடசிேள் 
திடடமிடப படடுள்ளன.'மே.
ஜி.எப2'படத்திற்கு ேக்ேளின் ெருமே 
ஆதிேோகி உள்ளதால்,அமனத்து 
ெ்ரமெற்மபயும் பைோக்ே 

மெணடும் என்பதால் பை 
திமைடடரேள் சிைபபுக் 

ோடசிேமள நடத்து 
கின்ைன.

இதனால் 'பீஸ்ட'பட 
வ்ரகுைர ோடசிேள் 
ேடடுமே நமட

 வபறுகின்ைன.
அடுத்து ெரும் நாடேளில் 

அதன் ோடசி மந்ரஙேள் 
குமைக்ேபபடும் எனகிைாரேள்

அதற்குப பதிைாே 'மே.
ஜி.எப.2படத்மத திம்ரயிட முடிவு 

மேயதுள்ளாரேள்.

கஜ.எம்.முபாரிஸ்.
கல்முறை.

 மேள்வி:-

- இ்ரடமட 
மெடஙேளில் 
அதிேோே 
நடித்த நடிேர 
ைார..எம்.
ஜி.ஆ்ரா...

சிொஜிைா...?

கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ம�ொழிவொணன்

சினி பஜார் கேள்வி பதில், 
திைகரன் வார ்மஞ்சரி,

கலக் ஹவுஸ், ககாழும்பு--10. 
வதலுஙகில் மிேவும் 

ெ்ரமெற்மப வபற்ை நடிமே 
பூஜா வெக்மட தனது ேனதில் 
இருக்கும் ஆமேமை மபடடி 
ஒன்றில் கூறியுள்ளார.

நடிமே பூஜா வெக்மட 
விஜயக்கு மஜாடிைாே பீஸ்ட 
திம்ரபபடத்தில் நடித்துள்ளார. 
இபபடத்தில், வேல்ெ்ராேென், 
விடிவி ேமைஷ், அபரைா 
தாஸ், மைாகிபாபு என 
அமனத்து நடிேரேளும் 
நடித்துள்ளனர.

வநல்ேன் இைக்கி உள்ள 
இத்திம்ரபபடம் மநற்று 
வெளிைாகி பை வநேடடிவ் 
ேருத்துக்ேள் இமைைத்தில் 
ப்ரவி ெருகின்ைன. 
மிேபவபரிை அளவில் 
வெற்றி வபறும் என்று 
எதிரபாரக்ேபபடட பீஸ்ட 
திம்ரபபடம் ஏோற்ைத்மத 
அளித்துள்ளதால் தளபதியின் 
்ரசிேரேள் மோேத்தில் 
ஆழ்நதுள்ளனர.

இ்நநிமையில், நடிமே 
பூஜா வெக்மட அளித்துள்ள 
மபடடியில், என்னுமடை 
சினிோ ொழக்மே 
ஆ்ரம்பித்தமத தமிழில் 

இரு்நதுதான். முேமூடி 
படத்திற்கு பிைகு எனக்கு எ்நத 
திம்ரபபடத்திலும் நடிக்கும் 
ொயபபு ெ்ரவில்மை. ம்ராைர 
மோஸ்ட மபாை எனது 
திம்ரொழக்மேயில் பள்ளம் 
மேடுேள் இரு்நதன. பை 
மபா்ராடடஙேளுக்கு பிைகு 
ஸ்டார நடிமே என்ை வபைர 
கிமடத்துள்ளது என்ைார

நீணட ஆணடுேளுக்கு 
பிைகு மீணடும் தமிழில் 
என்டரி ஆனதற்கு மிேவும் 
ேகிழச்சி அமடகிமைன். 
அதுவும் பீஸ்ட படத்தில் 
விஜயயுடன் இமை்நது 
நடித்ததில் இ்ரடடிபபு 
ேகிழச்சி. விஜய ோர வ்ராம்ப 
அமேதி அெம்ராட படத்தில் 
நடித்தமத நல்ை அனுபெோே 
இரு்நதது. பீஸ்ட படத்தில் 
விஜயயுடன் எனக்கு 
வேமிஸ்டிரி நன்ைாே இரு்நதது 
என்ைார.

புடடவபாம்ோ பாடல் 
எனக்கு மிேபவபரிை ்ரசிேர 
படடாளத்மத வபற்றுக் 
வோடுத்தது. ஆனால், 
இமதவிட இ்ரணடு 
ேடஙகு உைேம் ழுழுெதும் 

புேமழ ஏற்படுத்திக் 
வோடுத்தது அ்ரபிக்குத்து 
பாடல். உைேநாடுேள் 
பைெற்றிலிரு்நது மோஷிைல் 
மீடிைாவில், அ்ரபிக்குத்துக்கு 
டான்ஸ் ஆடுெமத பாரக்கும் 
மபாது அ்நத பாடல் எவ்ெளவு 
பி்ரபைோகி உள்ளது என்பமத 
பாரக்ே முடிகிைது என்ைார.

வதாடர்நது மபசிை 
பூஜா வெக்மட, தமிழில் 
படொயபபுேள் இல்ைாேல் 
இரு்நத மபாது கூடவதாடர்நது 
தமிழ படஙேமள பாரத்மதன். 
விஜய மேதுபதியின் 96 
திம்ரபபடம் எனக்கு 
பிடித்த படஙேளில் ஒன்று, 
வதாடர்நது தமிழ படஙேளில் 
நடிக்ே மெணடும்,அதுவும் 
ேதாநாைகிேளுக்கு 
முக்கிைத்துெம் வோடுக்கும் 
படஙேளில் நடிக்ே மெணடும் 
என்பது எனது ஆமே என்ைார. 
என் அபபா ேேல்ொேனின் 
தீவி்ர ்ரசிேர, அெருக்கு 
நாைேன் படம் பிடிக்கும், 
அ்நத படத்மத டிவியில் 
எபமபா மபாடடாலும் 
அபபா அவ்ெளவு ஆரெோே 
பாரபபார என்ைார.

பத்திரிமேைாள்ராே ேமை பைைத்மத 
துெஙகி, ஆர.வஜ.,- வி.வஜ., சின்னத்திம்ர, 
ோடலிங என பை துமைேளில் ேக்ேளின் ேனம் 
ேெர்நத பாரெதி, தற்மபாது வெள்ளித்திம்ரயில் 
வஜாலிக்ே துெஙகியுள்ளார. ொள் வீசும் 
பாரமெ... ெமை வீசும் ொரத்மதைால் ...  ேனம் 
திை்நது மபசிைதாெது:

உஙேமள பற்றி வோ்நத ஊர ேதும்ர. அபபா 
ெழக்ேறிஞர, அம்ோ மப்ராசிரிமை. ேமோத்ரர, 
ேமோதரி இருெரும் ெழக்ேறிஞரேள். நான் 
வேன்மனயில் பி.ஏ., வஜரனலிேம், ேதும்ரயில் 
எம்.எஸ்.சி., வஜரனலிேம் படித்மதன்.

ஆர.வஜ., டூ வி.வஜ., இ்நத ோற்ைம் எபபடி
ேதும்ரயில் இரு ஆணடுேள் ஆர.வஜ.,ொே 

பணிைாற்றிமனன். வேன்மனயில் படிக்கும் 
மபாமத யுடியூபில் சினிோ ரிவியூ பணணிமனன். 
விஷூெல் மீடிைாவில் வதாட்ர மெணடும் 
என்பமத ஆமே. அதனால் வேன்மன வேன்று 
வி.வஜ., ஆமனன். ஆர.வஜ.,ொே இருக்கும் 

மபாது என் 
கு்ரல் ேக்ேளுக்கு பரீடேைோனது. இபமபாது 
எனது முேம் பரீடேைோகியுள்ளது. பாரெதியின் 
வதருக்கூத்து நிேழச்சி நல்ை ெ்ரமெற்மப 
வபற்ைது. அதன் மூைம் இமளஞரேளிடம் 
பி்ரபைம் ஆமனன். வதருக்கூத்து மபடடிேள் 
மீம்ஸ் கிரிமைடடரேளால் அதிேம் பகி்ரபபடடது 
முதல் படம் பற்றிசிெகுோரின் ேபதம் படத்தில் 
சிறிை மே்ரக்டர தான். ஆனாலும் நான் நிஜ 
ொழக்மேயில் எபபடிமைா அதுமபாைமெ 
அ்நத ேதாபபாத்தி்ரம் அமே்நதது. நுாறு மோடி 
ொனவில் படத்தில் உஙேள் ம்ரால் பூ படம் 
இைக்கிை ேசியின் படம். நிமைை பயிற்சிக்கு 
பின் இதில் மதரொமனன். இ்நத படத்தில் நல்ை 
மே்ரக்டர அமே்நதுள்ளது. ெரீஷ் ேல்ைாண 
உடன் நடித்தது ே்நமதாஷம்.

மோமெ ே்ரளா உடன் நடித்த அனுபெம்
நிமைை அனுபெஙேமள என்மனாடு பகிர்நது 

வோணடார. நடிபபு நுணுக்ேஙேமள கூறினார. 
பை ஆணடுேளாே சினிோவில் பைணிபபெர; 

அெருடனான அனுபெம் நிமைை 
ேற்றுக்வோடுத்தது.

பாரெதிமை வெள்ளித்திம்ரயில் 
ேடடும் தான் பாரக்ே முடியுோ 
டிவி.,யில் எபமபாதும் மபால் 
பாரக்ேைாம். அமனத்து தளஙேளிலும் 
இைஙே மெணடும் என்பது ஆமே. 
சினிோவில் தனிக்ேெனம் வேலுத்தி 
ெருகிமைன். டான்ஸ், இமே ேற்று 
ெருகிமைன்ஹீம்ராயினாே எபமபாது 
பாரக்ேைாம்ந ல்ை ேதாபாத்தி்ரஙேமள 
மதர்நவதடுத்து நடிக்ே மெணடும். 
ேமனா்ரோ, ஊரெசி, ே்ரணைா மபான்று 
குைச்சித்தி்ர மெடஙேளில் நடிக்ே 
ஆமே. ஹீம்ராயின் பிம்பத்மத 
தாணடி இன்றும் ேக்ேளால் 
இெரேளது ேதாபபாத்தி்ரம் 
வோணடாடபபடுகிைது. அதற்ோே 
ஹீம்ராயின் ம்ரால் மெணடாம் 
என்றில்மை. ொயபபு கிமடத்தால் 
அ்நத அெதா்ரம் எடுக்ேவும் வ்ரடி. 

மனம் கவர்ந்த பாரவதி

அமோக் வேல்ென், ேதீஷ், பிரிைா பொனி ேஙேர நடித்து, சுே்நத் 
்ராதாகிருஷ்ைன் இைக்ேத்தில் உருொகியிருக்கும் படம் ‘ொஸ்டல்’. 
இ்நத படக்குழுவினர நிருபரேளுக்கு மபடடி அளித்தனர. அபமபாது ேதீஷ் 
கூறிைதாெது:- பிரிைா பொனி ேஙேர என் வநருக்ேோன மதாழிைாே ோறிவிடடார.

வ்ராம்ப ஜாலிைாே மெமை பாரத்த படம் இது. எல்மைாரும் 
ொழக்மேயில் அனுபவித்த ேமததான். நான் ொஸ்டலில் தஙகி 
படித்ததில்மை. ஆனால், நணபன் ொஸ்டலில் மபாய தஙகியிருக்கிமைன். 
அ்நத நிமனவுேமள இ்நத படம் தூணடிவிடும். அமோக் வேல்ென் நடித்த 
ஒரு படம் ேமீபத்தில்தான் வெளிைானது.

இபமபாது அடுத்த படத்மதாடு ெ்நது விடடார. அெர 3 
ேதாநாைகிேமளாடு வநருக்ேோே நடிபபமத பாரத்து வபாைாமேைாே 
இரு்நதது. பிரிைா பொனி ேஙேர என் வநருக்ேோன மதாழிைாே 
ோறிவிடடார. இ்நத படத்தின் மட்ரக்டர சுே்நத் ்ராதாகிருஷ்ைன் என் 
நணபர. படபபிடிபபின்மபாது நன்ைாே ேெனித்துக்வோணட தைாரிபபாளர 
ஆர.்ரவீ்நதி்ரனுக்கு நன்றி.

இவ்ொறு நடிேர ேதீஷ் மபசினார.

மெம்பாமை பிலிம்ஸ்  தைாரிபபில் புதிை 
படத்மத சுதா வோஙே்ரா இைக்குகிைார 
இ்நத படத்தில் நடிேர சூரைா இமைை 
உள்ளதாே கூைபபடுகிைது.

ேணி்ரத்திடம் உதவி இைக்குன்ராே 
பணிபுரி்நத சுதா வோஙே்ரா, 2008-ம் 
ஆணடில் ‘தும்ராகி' என்ை படத்மத 
இைக்கினார. 2016-ம் ஆணடு ‘இறுதிச்சுற்று' 
படத்மத இைக்கினார. எதிரபாரபபின்றி 
வெளிைான இ்நதபபடம் மிேபவபரிை 

வெற்றிமைப வபற்ைது. 2020-ம் ஆணடு 
சூரைா நடிபபில் ‘சூ்ரம்ரபமபாற்று' 
படத்மத இைக்கினார. இ்நத படம் 
ஓ.டி.டி. தளத்தில் வெளிைாகி நல்ை 
ெ்ரமெற்மப வபற்ைது. இ்நதியில் இதன் 
‘ரீமேக்' படத்மத தற்மபாது அெர இைக்கி 
ெருகிைார. அமதத்வதாடர்நது தமிழில் ஒரு 
படத்மத இைக்ே இருக்கிைார.

‘மே.ஜி.எப.' படத்தின் பி்ரோணட 
வெற்றிமைத் வதாடர்நது தமிழிலும் 

படஙேமள தைாரித்து ெரும் 
மெம்பாமை பிலிம்ஸ் தைாரிபபில் 
புதிை படத்மத சுதா வோஙே்ரா 
இைக்குகிைார. ‘‘சிை ேமதேமள 
நிச்ேைம் கூைமெணடும். இது 
நாடு முழுெதும் வேன்ைமடயும். 
ஒரு புதிை அத்திைாைத்துக்கு, 
அழுத்தோன ேமதயுடன் சுதா 
வோஙே்ரா இைக்ேத்தில், உணமே 
ேம்பெஙேளின் அடிபபமடயில் 
ஒரு ேமத’, என்று அ்நத பட 
நிறுெனம் தனது ‘டுவிடடர' 
பக்ேத்தில் அதிோ்ரபூரெோே 
அறிவித்துள்ளது. இ்நத படத்தில் 
நடிேர சூரைா இமைை உள்ளதாே 
கூைபபடுகிைது. வெற்றிோைனின் 
‘ொடிொேல்' ேற்றும் பாைாவின் 
புதிை படத்துக்கு பிைகு, சுதா 

சு�ா ந்காங்கராவின்
படத்தில் சூர்யா

பல துறைகளில் மககளின் 

அரபி குத்து பூஜா ஹெக்டேயின் ஆசை
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ஈழவைள நாட்டின் மகுடமாம் 
யாழப்பாணத்தில் வையல்்களும் 

த�ாட்டங்களும் த்காவிலும் குளங்களும் 
சூழ்ந� ஒரு அழகிய கிராமமான புத்தூ்ர 
பிறபபிடமா்க ல்காணட இவைர்  �றத்பாது 
சுவிஸொ்நதில் வைசித்து வைருகிறார்.

இவரது கணவர் யாழ்ப்ாண ்லகமைக்கழக 
கலலூரி முன்ாள் விரிவுமரயாளராவார்.

இவரது கவிமை்ப ்யணம் தைாடர்வைற்கு 
உந்துசக்தியும்

அமை நூைாக்கம் தசயவைற்கு முைற்காரணமும்  
முைல வாசகரும்  ை்து கணவர்ைான எ்க் கூறுகிறார்

இவரது ைந்மை யாழ ்லகமைக்கழக 
தேயயியற்துமற முன்ாள் ம்ராசிரியராவார்.

இவர் எழுத்துமறயில கால மவ்ப்ைற்கு அவரின 
சிந்ைம்களும் ம்சசாற்றலும் ைான முக்கிய 
காரணம். ைன கவிமைகளின 
முைல விேர்சகரும் 
வழிகாட்டியும் 
ைந்மைைான. 
இவரது ைந்மையின 
ைந்மை ஒரு ைமிழ 
்ண்டிைர் என்தும் 
குறி்பபிடத்ைக்கது. 

இவர் ஆரம்்க் 
கலவிமய (1-5) யாழ 
புத்தூர் மசாேஸகந்ைக் 
கலலூரியிலும் பினபு (6-
12) சுண்டிக்குளி ேகளிர் 
கலலூரியிலும் கற்றார்.

பின்ர் மைசிய 
டி்பமளாோ 
தேனத்ாறியியைாளர் 
higher national diploma 
in software engineering 
முடித்துவிட்டு

சிறிது காைம் வைம்புரி ்த்திரிமகயில 
்ணிபுரிந்ைார்.

்ாடசமைக்காைஙகளிலிருந்மை கவிமை 
எழுதுவதில ஆர்வமுமடய இவர் கவிமைநூலகள் 
்டி்ப்தும் கவிமைகள் எழுதுவமையும் 
்ழக்க்ப்டுத்திக் தகாண்டார்.  

உயர்ைரம் ்டிக்கும் ம்ாமை வைம்புரி ்த்திரிமக 
கவிமைக்கைசம் ்குதியிலும் தி்முரசு வாரேைரிலும் 
இவரது கவிமைகள் பிரசுரிக்க்ப்ட்ட்.

அைன பின்ர் இமணயத்ைளஙகள் முகநூல 
ஊடாகமவ இவர் கவிமைகமள ்திவிடுவமைாடு

மினனிைழலகள், சஞ்சிமககள், ்த்திரிமககள் 
எ் ்லமவறு ைளஙகளிலும் இவரது கவிமைகள் 
்திவிட்ப்டுகினற்.

இவரது ்மட்பபுக்கள்  இயற்மக, காைல, 
த்ண்ணியம், சமூகம், வாழவியல, ஈழம் 
ம்ானறவற்மற சார்ந்ைைாகமவ அமேந்துள்ளது. 
காைத்தின எலமைமய இவர் கடந்ை பினபும் ைன 

காலைடஙகல அழியாதிருக்க மவண்டுதேனமற ை்து 
கவிமைகமள நூைாக்கம் தசயைார்.

இவர் "உன நிைம் ம�ாக்கி �கரும் மேகம்" எனும் 
கவிமை நூதைானமற தவளியிட்டுள்ளார்.

அண்மேயில இந்தியாவில  �மடத்ற்ற 
தசனம்்ப புத்ைகக் கண்காட்சியில எழிலினி்ப 
்தி்ப்கத்ைால இவர் கவிமை நூல தவளியீடு தசயது 
மவக்க்ப்ட்டது..

சுவிஸைாந்தில ச்பகவுசன ோநிைத்தில அந்நூலின 
அறிமுகவிழா 03.04.2022 அனறு ்ை புைம்த்யர்ந்ை 
ஈழத்து எழுத்ைாளர்கமளாடு தவகு விேர்மசயாக 
�மடத்ற்றது.

இவரது இரண்டாவது கவிமைத் தைாகு்ப்ா் 
"அரூ் நிழலகள்" முழுக்க முழுக்க த்ண் 
வாழவியலின மைமவகமள இடர்கமள 
கவிமைகளாய வடித்துள்ளார். இந்நூல இனனும் சிை 
ோைஙகளில ைன  ைந்மையால ைன ைாயநிைத்தில 
தவளியீடு தசயய்ப்டவுள்ளைாக கூறி்ார்.

மேலும் ஏன கவிமை எழுை மவண்டும்? எனும் 
மகள்வியா்து இனறு ்ைராலும் மகட்க்ப்டும் 
மகள்வியாக உள்ளது.

காைமை கனிமவ ஆத்ோர்த்ை உணர்வுகமள,
ேறக்க்ப்ட்ட,  ேறக்கடிக்க்ப்ட்ட 

சுைந்திரஙகமள, விைக்க்ப்ட்ட, ஒடுக்க்ப்ட்ட 
விடுைமைகமள,

கவிமைகளாக கமைகளாக ்மடக்கும் ம்ாது
காைத்தின எலமைமய அந்ை ்மட்ப்ாளி 

கடந்துவிட்ட பிறகும், எழுத்துக்களின வழிமய  
காைம் ைாண்டி நிமை த்றசதசயயும் ஓர் உன்ை 
கமைைான இந்ை எழுத்துக்கமையும்.

காைத்தின நீட்சியில கமைந்து ம்ாகாேல 
்திய்ப்ட மவண்டியமவைான. சமூகத்திலுள்ள 
அத்ைம் ோற்றஙகளும் ஆைைால கவிமையாகமவா 
கமையாகமவா ்மட்பபுகள் தவளியாக மவண்டும் 
எ்க் கூறுகிறார்.

மேலும் குறி்பபிடுமகயில  கவிமையா்து 
கண்டுணர்ந்ைமவ, மகட்டறிந்ைமவ, வாசி்பபின 
மூைம் த்ற்றமவ எ் சிந்ைம்கள் அருந்துகினற 
அருவஙகமள, உருவஙகளாக ே்து ஏற்றுக் 
தகாள்ளும் த்ாழுது விரலகள் அழகின ்டிேஙகமள 
த�யயத் தைாடஙகிவிடுகினற். அமவ ்டி்பம்ார் 
ே்தில இைகுவாக ்தியக்கூடிய வமகயில 
எளிமேயாக ைாவகோ் விைத்தில ஒரு கவிமை 
அமேய மவண்டும் என்து ை்து கருத்து எ்க் 
கூறுகிறார்.

 

சுவிஸ்லாந்த்
சங்கரி சிவ்கணேசன்

உயர்�ரம் ்படிக்கும் 
த்பாத� வைெம்புரி 

்பத்திரி்்க ்கவி்�க்்கெசம் 
்பகுதியிலும் தினமுரசு 

வைாரமெரிலும் 
இவைரது ்கவி்�்கள் 
பிரசுரிக்்கப்பட்டன.
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சாரீக் அமீன் மடவளை – பஸார் வர்்ாலினி வன்்கால் ்பஸ்

வாணி – ககாடடாஞ்சளை

டி்வாைா – ககாடடாஞ்சளைஇராமன் – வத்தளைபிரவீன் ச்தா

சாரா ்ாலினி – வத்தளை
ஆமிர் டான் – கபாததுவில்

கி்ாலன் – ்மா்தர கடறகளர

கெஸ்லி



12 2022 மே 01 ஞாயிற்றுக்கிழமே

06 வித்தியாசங்களை
 ்கண்டுபிடியுங்கள் நிறம் தீட்டுங்கள்
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பழங்களின் 
பபயர்களை 
எழுதுங்கள்
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இன்றைய சமூகத்தில் ப�ோ்ைப் 
ப�ோருடகளுக்கு அடி்ையோகி 
ப�ோறுப்�றறை நி்ையில் வோழ்ந்து 
பகோண்டிருக்கும் சிை இ்ைஞரகள் 
ைத்தியில் ைனது இரு�ைோவது 
வயதில் சுய பைோழில் முயறசியோக 
�சஙக எப்.எம். இ்ைய 
வோபனோலி்ய ஆரம்பித்து இனறு 
யோழ்ப்�ோைம் பெல்லியடி 
�குதியில் பிர�ல்யைோன 
ஊடகைோகவும், ைக்கைோல் 
விரும்�ப்�டும் ெ�ரோகவும் 
ைன்ன அ்டயோைப்�டுத்திக் 
பகோண்டவபர ெோகரோசோ ைருஜன.

பகள்வி: உங்கமைப் பற்றிய அறிமு்கம்
�தில்: நான் நா்கராசாதருஜன் உயரதர ்கல்வியில் 

ததாழில்நுடபப் பாடப் பிரிவில் ்கல்வி ்கற்மறேன். 
எனக்கு 22 வயது. தற்மபாது யாழப்பாணம், 
தநல்லியடியில் பசங்க இமணய வாதனாலிமய 
நடத்தி வருகின்மறேன்.

பகள்வி: இமணய வாதனாலிமய 
ஆரம்பிப்பதற்்கான ்காரணம் என்ன?

�தில்: வாழக்ம்கயில் ேற்றேவர்களிடமிருந்து 
தனித்துவோ்க என்மன தவளிக்்காடடிக் த்காளை 
மவண்டும் என்பதற்்கா்கமவ இந்த இமணய 
வாதனாலி என்னும் ததாழில் முயற்சிமய நான் 
ஆரம்பித்மதன். எனக்கு ேற்றேவர்களிடம் மவமை 
தசயவதில் அவவைவா்க விருப்பமில்மை. 
நான் சுயோ்க ததாழில் தசயது உரிமேயாைரா்க 
இருக்்க மவண்டும் என்பமத எனது ஆமச. 
இதன் அடிப்பமடயிமைமய நான் ஒரு இமணய 
வாதனாலிமய ஆரம்பித்மதன்.

பகள்வி: இமணய வாதனாலியில் வருோனத்மத 
ஈடடிக் த்காளவது அவவைவு எளிதான விடயேல்ை 
இருப்பினும் இந்தத் துமறேமய  ததாழில் துமறேயா்க 
ததரிவு தசயதமேக்்கான ்காரணம் என்ன?

�தில்: நிசசயோ்க இமணய வாதனாலியில் 
அவவைவா்க வருோனத்மத ஈடடிக் த்காளை 
முடியாது. ஆனால் சிை  நுடபங்களும், 
திடடமிடல்்களும் இமணய வாதனாலி ஊடா்க 
வாழக்ம்கமய நடத்துவதற்கு ஏற்றே வம்கயிைான 
வருோனத்மத தபற்றுக் த்காளை வழிவகுக்கும். அது 
எேது முயற்சியிமைமய தஙகியுளைது.

பகள்வி: இமணய வாதனாலிமய நடத்துவதில் 
தபாருைாதார சிக்்கல்்கமை சந்தித்துளளீர்கைா?

�தில்: நிசசயோ்க! மி்கவும் தபாருைாதார 
தநருக்்கடிக்கு உடபடட நிமையில் எேது இமணய 
வாதனாலி ்காணப்படடது. நாங்கள ஆரம்பத்தில் 
எவவித மூைதனமும் இல்ைாேல் ஒரு ்கடனுதவி 
மூைோ்கமவ இமணய வாதனாலி நடத்துவதற்்கான 
ததாழில்நுடப ்கருவி்கமை தபற்றுக்த்காண்மடாம். 
நாம் இமணய வாதனாலி நடத்த மவண்டும் எனில் 
மூைதனம் இல்ைாேல் நடத்த முடியாது. மவறு ஒரு 
ததாழிலில் ஈடுபடடு த்காண்டு நடத்த முடியும். 
சிறிது ்காைத்திற்குப் பின்னர மவண்டுதேன்றோல் 
இமத ோத்திரம் ததாழிைா்க மவத்துக்த்காளை 
முடியும்.

பகள்வி: எவவாறோன வழிமுமறே்கள ஊடா்க 

இமணய வாதனாலியில் வருோனத்மத ஈடடிக் 
த்காளை முடியும்?

�தில்: முதலில் நாம் ேக்்களிடம் எேது இமணய 
வாதனாலிமய பிரபல்யேமடய தசயய மவண்டும். 
அவர்களிடம் எேது நி்கழசசி்கமைக் த்காண்டு 
மசரக்்க மவண்டும். இதன்மூைம் மநயர்கமை ஒருசிை 
நி்கழசசி்களுக்கு அனுசரமண வழஙகுவார்கள. 
அதுேடடுமில்ைாேல் தபாதுவா்கமவ ஊட்கங்கள 
என்றோல் அவர்களுக்்கான அடித்தைம் வருோனத்மத 
தபற்றுக் த்காடுப்பது விைம்பரங்கைாகும்.   எேது 
பசங்க இமணய வாதனாலிமய பாரத்மதாோனால் 
நாங்கள எேது தநல்லியடிந்கரத்திற்குள 
விைம்பரங்கமையும் த்கவல்்கமையும் வழஙகுவதற்கு 
ஒலிதபருக்கி மவத்து தசயல்படுகின்மறோம். 
இதனூடா்க விைம்பரங்கமை ஒலிபரப்பி 
வருோனத்மத தபற்றுக்த்காளகின்மறோம்.

பகள்வி: இமணய வாதனாலிக்்கான ஊட்க பரப்பு 
எவவாறு உளைது?

�தில்: இமணய வாதனாலிமய பாரத்தால் 
அதற்த்கன்று ஒரு இமணயதை மு்கவரி 
்காணப்படுகின்றேது. அமதமநரம் தசயலி்கள,  இமணய 
வாதனாலிக்்கானமு்கப்புத்த்கபக்்கம், யூடியூப்தைங்கள 
என்பன ்காணப்படுகின்றேன. இமணயத்தில் 
ோத்திரேல்ைாேல் இவற்றினூடா்க வாதனாலி்களின் 
நி்கழசசி்கமை உை்க அைவில் எம்ோல் த்காண்டு 
மசரக்்க முடிகின்றேது.

பகள்வி: பண்பமை வாதனாலி்கமைாடு 

இமணய வாதனாலி்கமை எவவாறு மவறுபடுத்தி 
பாரக்கின்றீர்கள?

�தில்: பண்பமை வாதனாலி்களில் அவர்களுமடய 
மநயர்கள ேத்தியில் பிரபல்யம் அமடந்து 
அவர்களுமடய திறேமே்கள மதசிய அைவில் 
்காணப்படும். ஆனால் இமணய வாதனாலிமய 
தபாருத்தவமரயில் ஒரு நாடு ்கடந்து உை்க அைவில் 
பை உறேவு்கமை ஏற்படுத்திக் த்காளைமுடியும்.  
சுயோ்க, சுதந்திரோ்க தசயல்படக் கூடிய ஒரு 
தன்மே இமணய வாதனாலி அறிவிப்பாைர்களுக்கு 
கிமடக்கின்றேது. ஒவதவாருவரும் தங்களுக்கு 
விருப்போன மநரங்கமை தாங்கள ததரிவு தசயது 
த்காண்டு தனக்த்கன்று ஒரு பாணிமய உருவாக்கிக் 
த்காண்டு சுதந்திரோ்க இமணய வாதனாலியில் 
தசயற்பட முடியும்.

பகள்வி: இமணய வாதனாலி மூைம் உங்களுக்கு 
எவவாறோன வாயப்பு்கள கிமடக்கின்றேன?

�தில்: இமணய வாதனாலி மூைம் எேக்கு 
நிமறேய உறேவு்கள தவளிநாடு்களில் இருந்து 
கிமடக்கின்றேனர. அமதமநரம் விருப்போன 
நி்கழசசி்கமை மநயர்களுக்கு ஏற்றே வம்கயில் வழங்கக் 
கூடியதா்க இருக்கின்றேது. மநயர்களுமடய இமணதல் 
தசயற்பாடடின் ஊடா்க திடடமிடடுதசயற்படக்கூடிய 
வாயப்பு ்காணப்படுகின்றேது. எங்களுமடய 
இைக்குதபறுனர்கள புைம்தபயரந்த தமிழர்கைா்க 
்காணப்படுவதால் உளநாடடு ேக்்களுக்கு நிமறேய 
நிதி உதவி்கமை, நிவாரண உதவி்கமை தபற்றுக் 
த்காடுக்்கக் கூடிய வாயப்பு்கள இமணய வாதனாலி 
ஊடா்க கிமடக்கின்றேது.

பகள்வி: இமணய வாதனாலி்கள ஊடா்க 
ஏற்படக்கூடிய சவால்்கள என்னதவன்று 
நிமனக்கின்றீர்கள?

�தில்: நிசசயோ்க இமணய வாதனாலி்களுக்கு 
தபாருைாதார சிக்்கல் என்பது தபரிய சவாைா்க 
்காணப்படுகின்றேது. இமணய வாதனாலிமய 
நடத்துவதற்்கான இடவசதி அதற்்கான வாடம்க, 
மின்சாரக் ்கடடணங்கள ேற்றும் ததாழில் புரியும் 
அறிவிப்பாைர்களுக்்கான சம்பைம் வழஙகுதல். 
இமதத்தவிர விைம்பரங்கமை தபற்றுக்த்காளவதற்கு 
ேக்்கமை தசன்றேமடய மவண்டும்.ேக்்களுக்கு 
விருப்போன நி்கழசசி்கமை மதரந்ததடுத்து வழங்க 
மவண்டும். இல்மைதயனில் ேக்்கள இமணய 
வாதனாலி்கமை நாடி வரோடடார்கள. எனமவ பை 
சிக்்கல்்களின் ேத்தியிமை இமணய வாதனாலிமய 
நடத்த மவண்டும்.

பகள்வி: இைம் வயதில் ஒரு ஊட்கத்தின் 
உரிமேயாைரா்க இருந்து குறிப்பிடத்தக்்க வைரசசிமய 
அமடந்துளளீர்கள. நீங்கள இைம் சமுதாயத்திற்கு கூறே 
விரும்புவது?

�தில்: இைம் சமுதாயத்தினர நேக்்கான ஒரு 
தனித்துவோன அமடயாைத்மத உருவாக்கிக் 
த்காளைமவண்டும். சுதந்திரோ்க தசயல்படும் 
தன்மேமய உருவாக்்க மவண்டும். சுயததாழில் 
முயற்சி என்பது ஆரம்பத்தில் ்கடினோ்க இருந்தாலும் 
பிறேகு நேக்்கான அமடயாைத்மத ஏற்படுத்திக் 

த்காடுப்பதா்க இருக்கும் எனமவ 
சுதந்திரோ்க தசயற்படுவதற்்கான சுய 
ததாழில் முயற்சி்கமை மேற்த்காளவது 
வாழக்ம்கக்கு சிறேப்பா்க அமேயும்.

பச.எழிைன
ஊடகக் கற்ககள்து்றை

யோழ்ப்�ோை �ல்க்ைக்கழகம்

இணைய வான�ாலி ஊடாக 
த�கனக� தனியிடம் பிடிதத நாகராசா தருஜன்
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உடலின் சீரான 
இயக்கத்திற்கு 

வைடடமின்்களின் 
பங்களிப்பு 
முககியமானது. 
உடல் உள் 
உறுப்பு்கள் 
மற்றும் சருமத்தின் 
ஆரராககியத்திற்கும் 
வைடடமின்்கள் 
உறுதுவையா்க 
இருககின்்றன. 

சருே அழமை 
மேம்படுத்துவதற்கு 
மவட்டமின் ஈ 
அவசியோனதாை 
இருக்கிறது. மவட்டமின் ஈ 
ோத்திமைைமை ்பயன்்படுத்தி 
சருேத்மத மேருமைற்றலாம. 
அதமன எப்படி 
்பயன்்படுத்துவது என்்பது 
்பற்றி ்பாரபம்பாம.

*சூரிய மவப்பத்தாக்ைத்மத 
பிைதி்பலிக்கும புற 
ஊதாக்ைதிரைளி்டம இருந்து 
சருேத்மத ைாப்பதற்கு 
மவட்டமின் ஈ உதவுகிறது. 
சருே சுருக்ைத்திற்கும 
நிவாைணம அளிக்கிறது. 
இைண்டு மவட்டமின் ஈ 
ோத்திமைைளு்டன் சிறிதைவு 
ஆலிவ் ஆயில் மசரத்து 
இைவில் தூஙை மசல்வதற்கு 
முன்பு சருேத்தில் 

த்டவிக்மைாளை மவண்டும. 
ைாமலயில் எழுந்ததும 
மவதுமவதுப்பான நீரில் 
ைழுவ மவண்டும.

 * பிைசவத்தின்ம்பாது 
வயிற்றில் உருவாகும 
மைாடுைமை மவட்டமின் ஈ 
ோத்திமையால் ம்பாக்ைலாம. 
ஒரு ம்டபிளஸ்பூன் மதஙைாய் 
எண்மணய்மய எடுத்து 
மலசாை சூடு்படுத்தி 
அதனு்டன் 

மவட்டமின் ஈ ோத்திமைமய 
மசரத்து குழபபி தழுமபுைள 
உளை இ்டத்தில் த்டவி ேசாஜ் 
மசய்துவி்ட மவண்டும. 
10 நிமி்டம ைழித்து 
மவதுமவதுப்பான நீரில் 
ைழுவ மவண்டும. தினமும 
இைண்டு முமற இவ்வாறு 

மசய்து வந்தால் தழுமபுைள 
ேமறய மதா்டஙகும.

* சிறிதைவு எலுமிசமச 
சாறு்டன் ஐந்து மவட்டமின் 
ஈ ோத்திமைைமை மசரத்து 
குமழத்தும தழுமபுைளில் 
த்டவி ேசாஜ் மசய்யலாம. 
30 நிமி்டஙைள ைழித்து 
மவதுமவதுப்பான நீரில் 
ைழுவ மவண்டும.

* மவது மவதுப்பான நீரில் 
1 ம்டபிளஸ்பூன் எலுமிசமச 
சாறு, சிறிதைவு மதன் 
ேற்றும மவட்டமின் 
ஈ ோத்திமைமய 
ைலந்துமைாளை 
மவண்டும. அந்த 
நீரில் மை, ைால்ைமை 
15 நிமி்டம முக்கி 
மவக்ை மவண்டும. 
பின்னர விருமபிய 
ோய்சசமைசமை 
த்டவிக்மைாளைலாம. 
தினமும அவ்வாறு மசய்து 
வந்தால் நல்ல ்பலன் 

கிம்டக்கும.

சரும அழகை மமம்படுத்தும 

வைட்டமின் ஈ மாத்திவை

ரேவையான பபாருட்கள் :
பிைட - 4
சீஸ் துருவல் - மதமவயான அைவு
மசாை ோவு - 3 மதக்ைைண்டி
பிமைட தூள - 1/2 ைப
எண்மணய் - மதமவயான அைவு

பசய்முவ்ற:
பிமைடடின் ஓைஙைமை மவடடி 

விடடு முக்மைாண வடிவில் 
மவடடிக்மைாளைவும.

அடுத்து அதன் மீது துருவிய 
சீமை தூவி, அதன் மேல் ேற்மறாரு 
பிமைடம்ட மவக்ைவும.

மசாை ோவில் தண்ணீர மசரத்து 
ைமைத்து மைாளைவும.

சீஸ் மவத்த பிமைட துண்ம்ட 
மசாை ோவில் நமனத்து பிமைட 
தூளில் பிைடடி மவக்ைவும. இவ்வாறு 

அமனத்மதயும 
மசய்து மவக்ைவும.

ை்டாயில் 
எண்மணய் ஊற்றி 
சூ்டானதும மசய்து மவத்த 
பிமைடம்ட ம்பாடடு 
ம்பான்னிறோை ம்பாரித்து 
எடுக்ைவும.

இபம்பாது சூப்பைான 
பிமைட சீஸ் ம்படஸ் மைடி.

பிரைட சீஸ் வைடஸ்
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"மருதூர் க�ோபோல கமனன் 
ரோமச்சந்திரன்" என்்ற தமிழ� 
மக�ளின் "இதயத்துடிப்பு"  எம்ஜி-
யோரின் சினிமோத்திரர வோழ்வில் 
பபரும் திருப்பு முரன�ரை மட்டு-
மன்றி பதன்ன� திரரச ்சரித்திரத்-
ரதகய மோற்றியரமத்த பவற்றிக 
�ோவியம்  "மதுரர வீரன் "..!

மக்கள் தில்கம் எம்ஜியாரின் ம்கத்ான 
வெற்றிப் படங்களில்  ஒன்்ான "மதுரை 
வீைன் "திரைககு ெந்து  66 ஆண்டு்கள் 

நிர்ெரடந்துள்்ளது.(13.04.1956).
சாதி அடிப்பரடயில் ஒடுக்கப்படடெர்களின் 

்கடவு்ளா்க இன்்்ளவிலும் க்காவில் அரமதது 
ெழிபடும் ்காெல் வ்யெமான "மதுரை வீைன்" 
ெைலா்ானது,16ஆம் நூற்்ாண்டில் மதுரை 
திருமரல நாயக்கர மன்னன் ்காலததில் நடந்் 
உண்ரமயான சரிததிைமாகும்.ர்கயில் ொளு-
டன்,அரிொள் மீரசயுடன், வபாம்மியம்மாள்,-
வெள்ர்ளயம்மாள் என இரு மனுவியர்களுடன் 
்கம்பீைமா்க வீற்றிருப்பெகை "மதுரை வீைன்". 
இக்காவியமானது மதுரையில் ொழந்் ஓர மாவீ-
ைனின் வீை ெைலா்ாகும்.மதுரையம் பதி ெைலாற்-
றில் இடம் வபற்்

"வ்காரலக ்க்ளங்களின் ொககுமூலம்"
என்ப்ன் ஆயவு்கர்ள சான்று்களுடன்
அருணன் என்் கபைாசிரியர எழுதிய 

உண்ரமச் சம்ெங்கர்ளக வ்காண்டு சினிமா-
வுகக்கற்ப திரைக்கர் அரமதது உருொன 
வெற்றிப் படகம "மதுரை வீைன் " ஒடுக்கப்படட 
அருந்்தியர குலததில் பி்ந்் ஒருென் வபயர"-
வீைன்".

வபயருகக்கற்்ாற்கபால் சுத் வீைனா்ககெ 
தி்கழந்்ென். ஒரு பார்ளயக்காைன் ம்க்ளான 
வபாம்மிரயயும்,வெள்ர்ளயம்மாள் என்் 
ஆடல் அழகிரயயும் ்கா்லால் சிர்ப் பிடித் 
வீைன்,இறுதியில் உண்ரமககுப் பு்ம்பான 
ெர்கயில் குற்்ம் சாடடப்படடு மாறு ர்க மாறு 
்கால் வெடடப்படட நிரலயில் மைணமாகின்்ான்.
இவ்வுண்ரமச் சம்பெதர் சிறு மாறு்ல் வசய-
து,்க்ாநாய்கரன ஒடுக்கப்படட அருந்்தியைா்க 
சித்ரிக்காமல், அைசகுல்ெைா்க மாற்றி சினிமாத 
திரைக்கர்ககு ஏற்ப ்கவியைசு ்கண்ண்ாசன் 
திரைக்கர் ெசனம் எழுதி "மதுரை வீைனா"்க 
மக்கள் தில்கம் எம்ஜியார நடித் படகம "மதுரை 
வீைன் "...

திரைக்கர்ப்படி, ஒரு மன்னருககு அழகிய ஓர 
ஆண் குழந்ர் ொரிசா்க பி்ககின்்து.வ்காடி 
சுற்றி பி்ந்் இககுழந்ர்யால் அைசுககு வபரும் 
ஆபதது ஏற்படுவமன அைண்மரன க�ாதிடர்கள் 
ஆரூடம் கூறியபடியால் இககுழந்ர்ரய ெனத-
தில் விடடு விடுகின்்னர.ொைணாசிப்பார்ளயம் 
என்் பகுதியில் இருககும் அருந்்தியர குலத-
ர்ச் கசரந்் ஒரு குடும்பம் இககுழந்ர்ககு 
"வீைன்"என வபயர சூடடி எடுதது  ெ்ளரககின்்னர.

வீைன் ெ்ளரந்து ொலிபனான பின் அப்பகு-
திரய ஆளும் மன்னன் ம்க்ளான வபாம்மி ஒரு 
சமயம் ஆற்றுச் சுழலில் மூழகி விடுகின்்ாள்,வீ-
ைன் வபாம்மிரய ்காப்பாற்்கெ, இருெருககும் 
்கா்ல் அரும்புகின்்து. பல எதிரப்பு்களுககு மத-
தியில் வீைன் வபாம்மிரய சிர்பிடிககின்்ான்.

வீைனின் வீைப்பிை்ாபங்கர்ள அறிந்் 
திருமரல நாயக்க மன்னன் ்ன் நாடடில் ்கள்ெ-
ை்களின் வ்காடடதர் அடக்க வீைரன நியமிககின்-
்ான்.

அப்கபாது அஙக்க ஆடல் அழகியா்க நடனமா-
டும் வெள்ர்ளயம்மாளுககும்

வீைனுககும் ்கா்ல் மலைகெ, வெள்ர்ளயம்-
மார்ள மணககின்்ான் வீைன். இரடயில் நைசப்-
பன் எனபெனின் சூழச்சியாலும், வீைனுகவ்கதி-
ைான புரனயப்படட குற்்ச்சாடடு்க்ளாலும் மைண 
்ண்டரனக்கா்ளாகி உயிர விடுகின்்ான் வீைன்.
வபாம்மியும், வெள்ர்ளயம்மாளும் வீைனுடன் 
்ங்கள் உயிர்கர்ளயும் விடுகின்்னர. முடிவில் 
மூெரும் சிரல்க்ளா்க உருவெடுதது ்காெல் வ்ய-
ெங்க்ளாகின்்னர....!

ொைணாசிப்பார்ளயம் எனும் இடததில் ஆைம்-
பித் ்கர் இறுதியில் மதுரை மாமன்னின் 
வ்காரலக்க்ளததில் முற்று வபறும்.

்கவியைசு ்கண்ண்ானின் கூரரமயான அனல் 
்கககும் ெசனங்கள் "மதுரை வீைன்" படததின் 
வெற்றிககு ்கடடியம் கூறிற்று.இெரின் ெசனங-
்கள் நர்கச்சுரெயிலும் ெல்லரம புரிந்்து.ஒரு 
்கடடததில் நைசப்பனா்க நடிககும் டி.எஸ்.பாரலயா, 
"நாங்கள் வீைரன பின் கநாககி துைததிச் 
வசன்க்ாம் அெகனா எங்கர்ள முன் கநாககிச் 
வசன்று விடடான்" என கூறும் ்காடசி்களில் ்கவிய-
ைசின் ரநயாண்டி ெரி்கள் நறுகவ்கன இருககும். 
மதுரை வீைனா்க மக்கள் தில்கம் அருரமயா்க 
வியாபிததிருப்பார. பதமினி,பானுமதி ொள் சண்-
ரடயில் ்காடடும் வீைாகெசக ்காடசி்கள் அக்கால 
ைசி்கர்கர்ள ஆச்சரயததுடன் ைசிக்கத தூண்டியது.
படததில் இடம்வபற்் ொங்க மச்சான் ொங்க,-
ஏச்சிப் பிரழககும்,நாட்கவமல்லாம் ்கண்கடன் 
கபான்் பாடல்்கள் படு �னைஞச்கம்.  மதுரை 
வீைன் வ்ன்ன்க சினிமா ெைலாற்றில் பல திரை-
யைஙகு்களில் நூறு நாட்களுககு கமலா்க ஓடி  
சா்ரன பரடத்து. மாந்கைாடசி,

ந்கைாடசி,ஊைாடசி ,சா்ாைண சினிமா வ்காடட-
ர்க,கிைாமங்கள் என பல இடங்களில் ெைலாறு 
்காணா் ெசூல் மரழயில் நரனந்்ான் 
"மதுரை வீைன்". இப்படததின் வெற்றிககுப் பின் 
எம்ஜிஆர  ெசூல் ைா�ா என படடம் வபற்்ார. 
அதி்க ைசி்கர மன்்ங்கள்,அதி்க பட ஒப்பந்-
்ங்கள் என எம்ஜியாரின் சினிமா ொழகர்க 
்ைம் உயரந்்து. இ்ற்கு முன்ன்ா்கவும் படங-
்கள் ஓடியிருககின்்ன. ெசூல் குவிந்திருககின்-
்ன. ஆனால் "மதுரை வீைன்"கபால் அப்படி-
வயாரு ெசூரல அ்ற்கு முன்பு கெறு எந்்ப் 
படங்களும் வ்காடுத்தில்ரல எம்ஜிஆருககு. 
அக்கபால், அெரை ைசிக்கத வ்ாடஙகிய 
கூடடம் முன்னகம இருந்்து. ைசி்கர மன்்ங்க-
ளும் கூட முன்கப ரெக்கத வ்ாடஙகி

விடடார்கள்்ான். ஆனால், "மதுரை வீைன்" 
படம் ெந்் பி்கு்ான், எம்ஜிஆரின் திரை 
ொழவு படவடாளி வீசிப் ப்க்கத வ்ாடஙகியது.

இன்ர்ககும் வ்ன் மாெடடங்களில் பலைா-
லும் ெணங்கப்படடு ெரும் வ்யெம்... மதுரை 
வீைன். ்மிழ கூறும் நல்லுலகில், மதுரை வீைன் 
குறிததும் அெருரடய மரனவியர குறிததும் 
்கரண பைம்பரைக ்கர்்கள் பல

உண்டு. அந்்க ்கர்்கர்ளகய ஆ்ாைமா-
்கக வ்காண்டு, மி்கப்வபரும் ்யாரிப்பா்ளைான 
கிருஷணா பிக்ஸரஸ்  கலனா வசடடியார, எம்-
ஜிஆரின் ்கால்ஷீடரட ொஙகி, ‘மதுரை வீைன்’ 
படதர் பிைம்மாண்டமா்க உருொககினார.

அகந்கமா்க, எம்ஜிஆருககு மி்கப்வபரிய 
வெற்றியும் ‘யாைது எம்.ஜி.ைாமசந்திைன்?’ 
என்று எல்கலாரும் வியந்து வ்காண்டாடியது-
மான மு்ல் படம், முககியமான படம் ‘மரலக-

்கள்்ளன்’ திரைப்படமா்கத்ான் இருககும். திரை-
யிடட அைஙகு்களிவலல்லாம் நூறுநாட்கர்ளக 
்கடந்து ஓடியது.

இர்யடுதது வமாடரன் திகயடடரஸின் ‘அலி-
பாபாவும் 40 திருடர்களும்’ திரைப்படமும் மி்கப் 
வபரிய வெற்றிரயச் சந்தித்து. ‘அண்டா்கா 
்க்ஸம், அபூக்கா ஹுகும், தி்ந்திடு சீகசம்’ 
என்கி் ெசனதர்ச் வசால்லா் ்மிழ ைசி்கர-
்கக்ள இல்ரல. ் மிழின் மு்ல் க்கொ ெண்ணப் 
படததில் நடித் வபருரமயும் இ்னால் எம்ஜிஆ-
ருககு ெந்து கசரந்்து.

எம்ஜிஆரின் கெ்கதர்யும் சுறுசுறுப்ரப-
யும் மு்க ெசீ்கைதர்யும் முககியமா்க அெரின் 
வ்ள்ளுத ்மிழ ெசன உச்சரிப்ரபயும் ்கண்-
டுணரந்் டி.ஆர.ைாமண்ணா, ‘குகலப்காெலி’ 
திரைப்படதர் எடுதது எம்ஜிஆரை புலியுடன் 
கமா்விடடு  சா்கசக்காைனாககினார.இந்் சம-
யததில்்ான் கலனா வசடடியாரின் ‘மதுரை 
வீைன்’ படததில் நடிக்க  ஒப்பந்்மானார எம்ஜி-
ஆர.

ஆைம்பததில் புைாணககுறிப்பு்கள் அதி்கமா்க 
்காணப்படட்ால் இப்படததில் நடிக்க எம்ஜியார 
மறுதது விடடார. பின்னர ஆர.எம்.வீைப்பன், ்கவி-
யைசு ்கண்ண்ாசன் கபான்க்ாரின் ெற்புறுத -்
்ாலும், ஆழமான ்கர்க ்க்ளததின் ெ்ளங்களி-

னாலும் இப்படததில் நடித்ார மக்கள் தில்கம்.  
நர்கச்சுரெயுடன் ந்கரும் திரைக்கர், படத-
துககுப் பலம் கசரத்து. ஜி.ைாமனா்னின் 
எல்லாப் பாடல்்களும்,பின்னணி இரசயும் 
மி்கப்வபரிய வெற்றிரய அளித்ன.இந்்ப் 
படம் ் மிழ்கவமஙகும் நூறு நாட்கர்ளக ்கடந்து, 
இருநூறு நாட்கள், அ்ற்கும் கமகல என்க்ாடி 
மி்கப்வபரிய ெசூல் சா்ரன வசய்து. ’மதுரை 
வீைன்’ திரைப்படம், முககியமா்க மதுரை சிந்-
்ாமணி திகயடடரில் வ்ாடரந்து ஹவுஸ்புல் 
்காடசி்க்ளா்க, 200 நாட்கர்ளக ்கடந்து ஓடியது. 
இந்்ப் படததின் மூலமா்க எம்ஜிஆருககு மூன்-
றுவி்மான வெற்றி கிரடத்து என்கி்ார்கள் 
ைசி்கர்கள். அ்ாெது, எம்ஜிஆருககு இந்்ப் படம் 
வெளிெந்் ர்ககயாடு, ்மிழ்கவமஙகும் நூற்-
றுக்கணக்கான  ைசி்கர மன்-
்ங்கள் வ்ாடங்கப்படடன. 
‘மதுரை வீைன்’ படததுககுப் 
பி்கு எம்ஜிஆரின் சினிமா 
சந்ர்யும், சம்ப்ளமும் திரை-
யுலகில் கூடியது. 

 மதுரர வீரனுககு 66 வயது  
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காலிமுகத் திடலில்...
அழுததிச் சீவிய
மண்ணி்ச் சிைடரடயில்,
நுரை்கள் முர்ளதது,
வபாஙகி ெழிய,
உடனி்ககிய
பனங ்கள்ர்ள
உனககுப் பரிசளிதக்ன்.

நீகயா...
கீழிருந்து விரிந்து கமவலாடுஙகும்,
ஒரு வெண்ணி்க குடுரெயில்,
குடடி நீரககுமிழி்கள்
அடரததியாய கமவலழ,
அக்கணகம இ்ககிய
கிததுல் ைாரெப் பரிசளித்ாய.

என்னவொரு
அழ்கான கபார் ஏறியது
நம்மிருெருககும்...
அகடயப்பா..!

நான் 'மால ஹிைவிகய...' இரசக்க,
நீகயா 'என்னடி ைாக்கம்மா' இரசத்ாய...

அன்ப...!
இருெரும் கசரந்து
எர்ப் பரிமாறிகனாம் என்பர் 
இப்கபா்ாெது அறிொயா...?

வசால்கிக்ன் க்கள்...!
என் அப்பனும்
உன் அப்பனும்
ஒருெருகவ்காருெைர
'மாதர்யா' ஆகினர!

என் அப்பனுககு நீயும்
உன் அப்பனுககு நானும்
'புத்ா' ஆகிகனாம்!

இெற்றுககும் கமலா்க,
உனதும் எனதுமான
நம்மிரு அம்மாக்கர்ளயும்
நாமிருெரும் 'அம்மா'
என்க் அரழதக்ாம்.

அறிொயா? பின் இருண்ட வபாழு-
வ்ான்றில்... என்ரன நீகயா...
கீரிமரலககுரியென்
என்று குரைத்ாய!

நாகனா உனககு...
சிெவனாளிபா் மரலயிகல்ான்
சூரிகயா்யதர்க ்காண விரும்புகிக்ன்,
ம்காெலி ்கஙர்கயில்்ான்
உடலா்க குளிக்க விரும்புகிக்ன்,
்க்ளனிக ்கஙர்ககயாைந்்ான்
்காலா் நடக்க விரும்புகிக்ன்,
்கடடுநாயக்காவில் இருந்து்ான்
விமானம் எடுததுப் ப்க்க விரும்புகிக்ன்,
என்வ்ல்லாம் மறுபடியும் 
மறுபடியும் கூறிகனன்.

நீகயா
என் மு்கததில், என்ரனகய கநாககி
'நீ கீரிமரலககுரியென்!
என்று பலமுர் கூவி அர்ந்்ாய...

்காலத தீயில்
இருெரும் எரிந்க்ாம்!
அ்ன் பின்பும் நீகயா,
கீனயானம், ம்காயானம் மறுதது,
மயானகம ெழிவயனத
க்ரந்்ாய...

நாம் இருெரும்
்கண்ணயரந்் கபாது...
உனது 'பத'தும்
வபாலஸ் ்கறியும்
்கால் மா்ஸும் பருப்பும்
பாணும் ்காணாமல் கபாயிற்று...

ெற்றிய உனது ெயிற்றில் எழும்
பசியின் அழுகுைலால்,
்காலிமு்கததுக ்காற்று,
ஓவென்று இரைந்்து!

அன்ப! நாம் இருெரும் நமககுள்
'மாதர்யா' ஆ்க கெண்டாமா?

சிெவனாளி பா்ததில்
சூரிய உ்யமும்
கீரிமரலக ்கடலில்
அ்ன் மர்வும்
நாமிருெரும்
்காண கெண்டாமா!
்காலிமு்கதது அரலக கூ்லில்
இப்கபாது
புைடசி கபார்யாகிய்ா?
அல்லது
புர்கக்க விருப்பமில்ரலயா?
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