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மத்திய வங்கிக்கு 

மாற்றாக நாணயசைப

05 24
ெடாலர் ெசலுத்த வழியில்ைல;

பயிற்சியாளர்கள் விலகல்!
பிரச்சிைனக்கு தனிக்கட்சியால் 

தீர்வு காண முடியாது

                                  2022 மே 08 ஞாயிற்றுக்கிழமே

இைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்பு
இலவச

ெபா�ஸார் முைறப்பாடு, 10 ஆம் �க� ப��லைன

04

ஜனநாயகத்�ன் அ�உயர் �டமாக ம�க்கப்படும் இடேம 
பாராளுமன்றம். நாட்�ன் ஒவ்ெவாரு �ரேதச மக்கைள-
யும் �ர���த்துவப்படுத்துபவர்கேள மக்கள் �ர���கள். 
அவர்க�ன் ெபரும்பான்ைமயானவர்கள் குழுவாக, கட்�-
யாக நாட்ைட �ர்வ�க்கும் ெபாறுப்ைப ஏற்�றார்கள். நாடு 
�றப்பாகவும், ெபாருளாதாரவளம் ெகாண்டதாகவும், பாது-
காப்பானதாகவும் �ளங்குவைத பாராளுமன்றம் உறு�ப்ப-
டுத்து�றது. எனேவ சட்டம் அ�ந்தவர்கள், கல்�ப்புலைம 
ெகாண்டவர்கள், மக்கள் அ�மானம் ெகாண்டவர்கள், 
�ஷயம் அ�ந்தவர்கள் மக்கள் �ர���களாக பாராளுமன்-
றத்�ல் �ற்�ருந்தார்கள். சைபயும் கண்�யம் ெகாண்ட-
தாக காணப்பட்டது. 

அச்சைப�ல் ேபச்சுகள் கண்�யம் ெகாண்டைவயாக 
�ளங்�ன என்பதால் தான் கண்�யக்குைறவான வார்த்-
ைதப் �ரேயாகங்கைள unparlimentary words என ஆங்�-
லத்�ல் அைழக்கும் வழக்கம் உள்ளது.

ஆனால் ச�பகாலமாக பாராளுமன்றத்துக்கு  கு�ப்பாக 
1977 இன் �ன்னர் - ெபாருத்தமற்றவர்க�ன் வருைக ப�ப்-
ப�யாக அ�க�க்கத் ெதாடங்�யது. த�நபர் து�, த�நபர் 
இ�வுபடுத்தல், �கவும் தரக்குைறவான வார்த்ைதகைள 
�கச் சாதாரணமாக பா�த்தல், 

எங்கள் ்கருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்து
பாராளுமன்றத்துக்கு தவறானவர்கைள
மக்கள் ெதரிவு ெசய்யலாகாது
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04 04 04 04

�ர� சபாநாயகர் வாக்ெகடுப்பு 
ெதாடர்�ல் அரசாங்கத்�ன் பலமான 
ஒருவருக்கும் எ�ர்க்கட்�த் தைலவ�ன் 
தாயாருக்கு�ைட�ல் தனது �ட்�ல் 
கலந்துைரயாடல் நைடெபற்றதாக முன்-
ைவக்கும் குற்றச்சாட்டு முற்�-
லும் ெபாய்யானெதன 

எனது வீட்டில் சந்திப்பா?  
அசிங்கப்படுத்த ேவண்டாம்  
ெதா�ல�பர் �ருக்குமார் நேடசன் கவைல

சமகால �ைலைமக்கு அவசரகால �ைல 
�ர்வாகாெதன இலங்ைக சட்டத்தர�கள் 
சங்கம் ெத��த்துள்ளது.   

இது ெதாடர்பாக இலங்ைக சட்டத்தர�-
கள் சங்கம் அ�க்ைக ஒன்ைற ெவ��ட்டு  
ேமற்கண்டவாறு ெத��த்துள்ளது. 

கருத்துச் சுதந்�ரம் மற்றும் அைம�யான 
முைற�ல் ஒன்றுகூடுதல் என்பன 

அவசரகால நிைலைய  
இரத்துச் ெசய்யவும்  

சட்டத்தர�கள் சங்கம் ேகா�க்ைக
முன்னாள் �ரதமரும் 

ஐக்�ய ேத�யக் கட்��ன் 
தைலவரும் பாராளுமன்ற 
உறுப்�னருமான ர�ல் 
�க்�ரம�ங்க�ன் �ட்டுக்கு 
முன்னால் ெபாதுமக்கள் 
ஆர்ப்பாட்டத்�ல் 
ஈடுபட்டுள்ளனர்.  

ரணில் வீட்டின் முன்பாக  
மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில்

ஆதரவாகவும் எ�ராகவும் இரு குழுக்கள்

டு�ட்டர் பக்கத்�ல் கஞ்சன �ேஜேசக்கர ப�வு
சர்வ மதத் தைலவர்கள் �ரதம�டம் ேகா�க்ைக �னமும் 04 ஆ�ரம் ெமற்� ெதான் 

�சல் மற்றும் 02 ஆ�ரத்து 500 
ெமற்�க் ெதான் 92 ரக ெபற்ேறால் 
��ேயா�க்கப்படுெமன �ன் வலு 
மற்றும் எ�சக்� அைமச்சர் கஞ்சன 
�ேஜேசக்கர ெத��த்துள்ளார்.  

தனது டு�ட்டர் பக்கத்�ல் ெவ�-
�ட்டுள்ள அ��ப்�ேலேய அவர் 
இவ்வாறு ெத��த்துள்ளார்.  நுைரச்ேசாைல �லக்-
க� அனல் �ன் �ைலயத்�ன் �ன் உற்பத்�கள் 

எரிெபாருள் விநிேயாகத்தில்  
வைரயறுக்கப்பட்ட நிைல  

  

�ரதமர் பத��ல் தாங்கேள 
ெதாடர்ந்தும் �ைலத்�ருக்க ேவண்-
டுெமன்றும் தங்களால் மட்டுேம 
நாட்�ல் �லவு�ன்ற ெபாருளாதாரப் 
�ரச்�ைனக்கு �ர்ைவக் காண மு�யு-
ெமன்றும் �ரதமர் ம�ந்த ராஜபக்ஷைவ 
அல� மா�ைக�ல் சந்�த்த சர்-
வமதத் தைலவர் கள்

பிரதமர் பதவியிலிருந்து  
விலகிவிட ேவண்டாம்  அர�யல்வா�களால் எடுக்கேவ மு�யாது  

 - நாமல் ராஜபக்ஷ எம்.�
ெபாருளாதாரம் ெதாடர்�ல் அர-

�யல்வா�களால் �ர்மானங்கைள 
எடுக்க மு�யாெதன பாராளுமன்ற 
உறுப்�னர் நாமல் ராஜபக்ஷ ெத�-
�த்துள்ளார். �.�.��க்கு வழங்-
�ய ேபட்�ெயான்�ேலேய அவர் 
இவ்வாறு கு�ப்�ட்டுள்ளார்.  �.�.��க்கு 
ெதாடர்ந்தும் கருத்து  ெத��த்த அவர்,  

ெபாருளாதாரம் ெதாடர்பில்  
தீர்மானங்கைள எடுப்பது யார்?  

நாைள முதல் 23 ஆம் �க� வைர  

சர்வேதச நாணய ��யத்�ன் குழு, 
இலங்ைகயுடன் நாைள 09 ஆம் �க� 
முதல் எ�ர்வரும் 23 ஆம் �க�வைர 
இைணயவ�யூடாக ேபச்சுவார்த்ைத நடத்-
தவுள்ளது.  

இலங்ைக ெதாடர்பான தமது புதுப்�க்-
கப்பட்ட அ��த்தைல ெவ��ட்டு சர்வேதச நாணய ��-
யத்�ன் இலங்ைக �ரதா� மசா�ேரா ெநாஸா� 
அ��த்துள்ளார்.  

IMF - இலங்ைகக் குழு  
இைணய வழியில் ேபச்சு  

2021 ஆம் கல்� ஆண்டுக்கான கல்�ப் 
ெபாதுத் தராதர சாதாரணதரப் ப�ட்ைச அனும� 
அட்ைடகள், எ�ர்வரும் 12 ஆம் �க�க்கு 
முன்னர் �ைடக்காத ப�ட்சார்த்�கள், ப�ட்ைச-
கள் �ைணக்களத்ைத ெதாடர்பு ெகாள்ளுமாறு 
அ��க்கப்பட்டுள்ளது.  

இம்மாதம் ேம 23ஆம் �க� முதல் 
ஜ�ன் மாதம் முதலாம் �க� வைர 

அனுமதி அட்ைடகள் கிைடக்கவில்ைலயா?

திைணக்களத்துடன் ெதாடர்பு ெகாள்ளவும் 
நடுவா�ல் பறந்த �மானத்�ல் பய-

�க�ைடேய ஒருவைரெயாருவர் தாக்-
�க்ெகாண்ட காெணா� இைணயத்�ல் 
ேவகமாக பர� வரு�றது.  

ெநதர்லாந்து ேநாக்� பறந்து ெகாண்�-
ருந்த �மானத்�ல் �றெவ�ைய தூண்டும் 
கருத்து ெத��த்ததாக இருவ�ைடேய 
சண்ைட மூண்டது. நடுவா�ல் பறந்த 
�மானத்�ல் ஒருவைர ஒருவர் கட்� சண்-
ைட�ட்டுக் ெகாண்டனர். �மா-
னத்�ன்  ெகப்டன் 

நடுவானில் பறந்த   
விமானத்தில் பயணிகள்
இருவர் ைககலப்பில்  

அக்கைரப்பற்று வடக்கு  �னகரன் �ருபர்

அ க் க ை ர ப் -
பற்ைறச் ேசர்ந்த  
இரண்டு �ள்ைள-
கள்  ��ல் மூழ்� 
அகால மரணமான 
துயரச் சம்பவம் ெவள்�க்�ழைம (06) நண்-
பகல் ேவைள�ல் இறக்காமம் 
ெபா�ஸ் ���ற்குட்பட்ட

ஆற்றில் நீராடச் ெசன்ற  
இரு சிறார்கள் மரணம்

ஒேர குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தர்கேள பலி

அவசரகால நிைல;  
USA தூதுவர் கவைல  
டு�ட்டர் ப��ல் ப�ர்வு

இ ல ங் ை க � ல் 
�ண்டும் அவசரகால 
�ைல அமுல்படுத்-
தப்பட்டைம கவைல-
ய�ப்பதாக இலங்-
ைகக்கான அெம�க்கத் 
தூதுவர் ஜ�� சுங் ெத�-
�த்துள்ளார்.  

அைம�யாக வாழும் மக்க�ன் குரல் ேகட்-
கப்பட ேவண்டும், இலங்ைகயர் 
எ�ர்ெகாள்ளும் உண்ைம யான

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்  

நாட்�ன் தற்ேபாைதய ெபாருளாதார, சமூக 
ெநருக்க� �ைலைய ெவற்� ெகாள்ளும் 
வைக�ல் ேமற்ெகாள்ளேவண்�ய மறு�-

ரைமப்புக்கு ேதைவப்படும் அர�யல்                   
ஸ்�ரத்தன்ைமைய உறு�ப்படுத்துவதற்-
கு�ய மக்க�ன் இயல்பு வாழ்க்ைகைய 
தைட�ல்லாமல் முன்ெனடுத்துச் ெசல்-
வதற்காக ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்-

ஷ�னால் அவசரகால �ைலைம 
� ர க ட ன ப் ப டு த் த ப் ப ட் டு ள் ள த ா க 
அரசாங்கம் ெத��த்துள்ளது.  

குறு�ய மற்றும் �ண்டகால 
ெசயற்பாடுக�ன் �ர�பலனாகேவ 
இலங்ைக சுதந்�ரத்துக்கு �ன்னர் 
இத்தைகய பா�ய ெபாருளாதார 
மற்றும் சமூக ெநருக்க�யுடன் அர-

�யல் ெநருக்க�ையயும் சந்�த்-
துள்ளது.   இந்த �ைல��ருந்து நாட்ைட 
கட்�ெயழுப்பும் வைக�ல் எமது அர�யல், 
ெபாருளாதார, சமூக மறு�ரைமப்பு ேமற்ேவ-
ெகாள்ளப்பட ேவண்டும்.  

அதன்ப�, குறு�ய காலத்�ல் எமது 
ெவ�நாட்டு ைக�ருப்ைப முகாைமத்து-
வம் ெசய்தல், ெபாருட்கள் மற்றும் 
ேசைவகைள வழங்குவைத 

மக்களின் பாதுகாப்புக்கு  
கடும் அச்சுறுத்தல் நிைல  
அரசியல் ஸ்திரத்தன்ைம, மக்களின் இயல்பு வாழ்க்ைகைய  
உறுதிப்படுத்தேவ அவசரகால நிைல பிரகடனம்  

பல நாட்களாக நாடு முழுவதும் ஆேவசமான ேபாராட்டங்கள்  

அரசுக்கு எ�ரான ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்துவ�ல் தப்�ல்ைல. அது மக்க�ன் ஜனநாயக உ�ைமயாகும். 
ஆனால் அத்து�றல்களும் அநாக�கமான ெசயற்பாடுகளும்  மக்க�ன் இயல்பு வாழ்க்ைகக்கு மட்டு-
மல்ல நாட்�ன் சட்ட �ட்டங்களுக்கும் பா�ப்பு ஏற்படுத்துவதாேலேய அவசரகால சட்டங்கைள அமுல்ப-
டுத்த ேந�டு�றது. அைம�வ� ேபாராட்டங்கள் ஆேராக்�யமானதாகும்...

நாட்ைட �ட்ெடடுக்கும் சக்� உங்க�டேம;

ெபாருளாதார அச்சுறுத்தலுக்கு  
மத்��ல் மக்கைள ேமலுெமாரு  
அச்சுறுத்தல் �ைலக்கு தள்��ட  
ஒருேபாதும் அனும�க்க மு�யாது  

�யல் ெநருக்க�ையயும் சந்�த்-

அவசரகால �ைல   

அ��ப்பு கு�த்து   

அரசாங்கம் �ளக்கம்  

04

04

04 04 04 04

04 04

காலி முகத்திடல் ேபாராட்டம்;   
ெபாது மக்களுக்கு அெசௗகரியம்

பரீட்சார்த்திகளுக்கு  
முக்கிய அறிவித்தல்

03
"ெபாருளாதார ெநருக்கடிைய

தீர்ப்பேத முக்கியம்
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ேகள்வி:- ஜனாதிபதிக்ெகதி-
ரான குற்றவியல் பிேரரைண 
ெகாண்டு வரவுள்ளீர்களா?

இரண்டு  நம்�க்ைக�ல்லாப் 
�ேர ரைணையயும் ஒேர ேநரத்�ல் 
ெகாண்டு வரச்ெசால்��ருக்�ன்-
ேறன். மக்களுக்கு அர�யல்வா�-
கள்ள �து நம்�க்ைக�ல்லாமல் 
இருப்பது �யாயமானது. அரசாங்-
கத்�ற்ெக�ரான நம்�க்ைக�ல்லா 
�ர்மானம் பாராளுமன்�ல் 
சமர்ப்�க்கப்படவுள்ளது. த�ழ் 
ேத�ய கூட்டைமப்பு இந்தப் 
�ேரரைணையக் ெகாண்டு வர-
�ல்ைல. �ரதான எ�ர்க்கட்�தான் 
�ேரரைணையக் ெகாண்டு வர 
ேவண்டும். ஆைகயால் �ரதான 

எ�ர்க்கட்� அந்தப் �ேரரைண-
ையக் ெகாண்டுவரும். 

அடுப்�ல் இருந்து ெநருப்புக்-
குள் பாய்ந்த கைத ேபான்று எமது 
கைத மா��டக்கூடாது. அதற்-
காக �ல சமேயா�த நடவ�க்ைக-
கைள எடுப்ேபாம். இந்த நடவ�க்-
ைககைள எடுக்�ற ேபாது த�ழ் 
மக்கள் சந்ேதக கண்ெகாண்டு பார்க்-
கக்கூடாது. நாங்கள் என்னத்ைதச் 
ெசய்�ன்ேறாம் என்ப�ல் மக்களுக்-
குத் ெத�வு இருக்க ேவண்டும். 
மக்களுக்கு ெத�வுபடுத்துவதற்-
காகத் தான் இந்த �டயங்கைளச் 
ெசால்�ன்ேறன்.

�ல சந்தர்ப்பங்க�ல் �ல �ேர-
ரைணகைளக் ெகாண்டு வருவது 
எமது �ைல ேமாசமா��டக்கூ-
டாெதன்பதற்காக மாத்�ரேமயன்� 
யாைரயும் காப்பாற்றுவதற்கான 
நகர்வு அல்ல. எங்கைளயும் காப்-
பாற்றுவதற்கான நடவ�க்ைக 
தான்.

அ�ப்பைட�ல் நம்�க்ைக-
�ல்லாப் �ேரரைணகளுக்கு 
ஆதரவாகத் தான் வாக்க�க்க 
ேவண்டும். கட்�யாக இன்னும் 
மு � ெ வ டு க் க ா � ட் ட ா லு ம் , 
அைத�ட ேவறு எந்த மு�ைவ-
யும் நாங்கள் எடுப்ேபாம் என்று 
நான் எ�ர்பார்க்க�ல்ைல. அத-
னுடன் இைணந்ததாக த�ழ் மக்-
களுக்கான ��ைவயும் எவ்வாறு 
ெகாண்டு வரலாம் என்பது கு�த்-
தும் நாங்கள் �ந்�க்க ேவண்டும். 

�ைறேவற்று அ�கார ஜனா�ப� 
முைற ஒ�க்கப்படுவது �கவும் 
முக்�யமான ஒரு �டயம். �ரதான 
எ�ர்க்கட்� தைலவ�ன் ெபய�ல் 
த�நபர் சட்டமூலம் பாராளுமன்-
�ல் சமர்ப்�க்கப்பட்டுள்ளது. 
அைதச் ெசய்�ன்ற ேபாது அ�கா-
ரப் ப�ர்வு என்�ன்ற �டயத்�ல் 
�ல �ல நன்ைமகள் எங்கள் சார்-
பாகவும் வரும். ஆனால் முழுைம-

யான அர�யல் �ர்ைவக் ெகாண்டு 
வருவதற்கான நகர்வுகைளயும், 
நாங்கள் தற்ேபாது முன்ெனடுக்-
�ன்ேறாம். அது உ�ய காலத்�ல் 
ச�யான சந்தர்ப்பத்�ல், மாற்றம் 
�கழ்�ன்ற ேவைள�ல், �ைலமா-
றுகால ஆட்� ஒன்று இருக்க ேவண்-
டுெமன்று ெசான்னால், இந்த முற்-
ேபாக்கான காலத்�ல் அ�காரப் 
ப�ர்�ற்கான மாற்றங்கள் இந்த 
�தமாக ெகாண்டு வரப்படலாம். 
அைனவரும் ஏற்றுக்ெகாள்ளும் 
முைற�ல் இது ெசயற்படுத்தப்ப-
டலாம் என்பது கு�த்து நாங்கள் 
ஆழமாக �ந்�க்�ன்ேறாம். மற்ற-
வர்களுடன் இணங்�, இைணந்து 
இந்த முன்ெனடுப்புக்கைள ெசய்-
�ன்ேறாம். �ங்கள இைளஞர்க-
�ன் ைககைளப் பற்�க்ெகாண்டு, 
உங்களுடன் இந்தப் பயணத்�ல் 
ேசர்ந்து பய�க்க நாங்களும் 
தயாராக இருக்�ன்ேறாம்.

ேகள்வி:- ேதசிய அரசாங்கம் 
ெதாடர்பில் உங்களின் நிைலப்-
பாடு என்ன?

ேத�ய அரசாங்கம் என்பது இேத 
தைலைம�ன் �ழ் ெசயற்படுத்தப்-
படுமாக இருந்தால், அ�ல் இைண-
யவும் மாட்ேடாம், அதற்கு எங்-
களுைடய ஆதரவும் இருக்காது. 
ெவறுமனேவ மக்கைள ஏமாற்று-
�ன்ற ெசயலாகத்தான் இருக்கப் 
ேபா�ன்றது. ஆனால், உண்ைம-
யான மாற்றம் ஒன்று ஏற்பட்டு, 
அதற்குப் �றகு அைமக்கப்படு�ற 
ஆட்�, அது எப்ப�யான ஆட்�-
யாக இருக்�றெதன்பைத பார்த்து 
நாங்கள் உத்ேத�ப்ேபாம்.

ேகள்வி:- பிரதமைர மாற்றி, 
புதிய அரசாங்கத்ைத அைமப்-
பைத விரும்புகின்றீர்களா? 
அல்லது ேதர்தல் நடாத்த ேவண்-
டுெமன்று விரும்புகின்றீர்களா?

ேதர்தல் ஒன்று �ைர�ல் 
வர ேவண்டுெமன்பது 
எமது எ�ர்பார்ப்பு, 
ஏென�ல் இந்தக் குழப்-
பத்�ன் �ன்னர் மக்க�ன் 
ஆைண ஒன்று பு�தாகப் 
ெபறப்பட ேவண்டும். 
அதற்கான கால சூழல் 
தற்ேபாது �ைடயாது என 
�லர் ெசால்�ன்றார்கள். நான் 
அப்ப� �ைனக்க�ல்ைல 
எவ்வளவு �ைரவாக ேதர்தைல 
நடாத்தலாேமா, அவ்வளவுக்கு 
அது �றப்பாக இருக்கும். பண 
�டயத்�லும் கூட, இன்று ேதர்தல் 
ைவப்பைத �ட நாைளக்குத் 
ேதர்தல் ைவப்பது இலகுவானது. 
ஏென�ல், �ைலைமயும் �க 
ேமாசமாக ேபாகப்ேபா�ன்றது. 
ஆைக�னால், ேதர்தல் ஒன்றுக்குச் 
ெசல்வது �கவும் நல்ல �டயம். 
அப்ேபாது தான் மக்கள் மத்��ல் 
ஏற்பட்�ருக்�ன்ற எழுச்�, ச�யான 
சட்ட வைரயைறக்குள்ேள, 
நாட்�ேல உண்ைமயான மாற்றத்-
ைதக் ெகாண்டு வர மு�யும்.

ேகள்வி:- 21திருத்தத்ைத 
ெகாண்டு வந்து ஆட்சி ெசய்ய 
ேவண்டுெமன்ற கருத்ைத 
நீங்கள் ஏற்றுக் ெகாள்கின்றீர்-
கள்?

21வது சட்டத் �ருத்தம் 
என்பது �ைறேவற்று ஜனா�ப� 
முைறைமைய முற்றாக ஒ�ப்பதற்-
கான ஒரு முன்ெமா�வு. அதற்கு 
எங்களுைடய ஆதரவு இருக்கும். 
ெவறுமனேவ �ல அ�காரங்க-
ைளக் குைறத்து, 20வது �ருத்-
தத்ைத �லக்�, 19வது �ருத்தத்ைத 
�ரும்பவும் ஏற்படுத்�, அந்த 
முைற�ல் ஆட்�ைய ஏற்படுத்து-
வதாக இருந்தால், அைதக் கு�த்து 
நாங்கள் �ந்�க்க ேவண்டும். அது 
ேபாதுமானதாக இருக்காது.

ேகள்வி:- 
தமிழ் ேதசிய 
கூட்டைமப்பின் நிைலப்பாடு 
என்ன?

த�ழ் ேத�ய கூட்டைமப்�ன் 
�ைலப்பாடு ஒன்று தான். எமது 
�ைலப்பாடு உறு�யானது. அ�ல் 
மாற்ற�ல்ைல. உடன� மாற்றத்-
�ற்கு குற்றப்�ேரரைண ெபாருத்-
தமற்றது. ஆைக�னால், நம்-
�க்ைக�ல்லாப் �ேரரைணைய 
�ைறேவற்�, ஜனநாயக அழுத்-
தத்ைத ெகாடுக்கலாம் என உத்ேத-
�த்துள்ேளாம்.

ேகள்வி: ெதன்னிலங்ைகயில் 
முன்ெனடுக்கப்படும் ேபாராட்டத்-
திற்கு சார்பாக, ேவறு ஏதாவது 
முயற்சிகள் உங்களால் முன்ென-
டுக்கப்படுகின்றதா?

எமது இைளஞர்கள், ெதன்�லங்-
ைக�ல் ேபாராட்டத்�ல் ஈடுபடு-
பவர்களுடன் ேபச்சுவார்த்ைத�ல் 
ஈடுபட்டு வரு�ன்றார்கள். வயது 
மட்டத்�ல் அர�யல் அ�வுைடய 
இைளஞர்கைள உற்சாகப்படுத்��-
ருக்�ன்ேறாம். அவர்களுடன் உற-
வாடச் ெசால்�, அர�யல்வா�கள் 
அங்கு வரக்கூடாது எனறு அவர்கள் 
ெசால்வ�ல் �யாயம் இருக்�ன்-
றது. அதனால் நாங்கள் அங்கு ெசல்-

ல�ல்ைல. இந்தப் ேபாராட்டத்ைத 
முழுைமயான ேபாராட்டமாக, 
ெபாருளாதார �க்க�னால் எழுந்த 
ேபாராட்டமாக இருந்தாலும், ஊழ-
லுக்கு எ�ரான ேபாராட்டமாகவும் 
இப்ெபாழுது முன்ெனடுக்கப்படு-
�ன்றது. அர�யல் ப�வாங்கலுக்கு 
எ�ரான ேபாராட்டமாகவும் முன்-
ெனடுக்கப்படு�ன்றது.

படுெகாைல ெசய்யப்பட்ட ஊட-
க�யலாளர் �வரா�ன் ெகாைலக்-
கான ��ையக் ேகா�யுள்ளதுடன், 
அஞ்ச�யும் ெசலுத்�யுள்ளார்கள். 
ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக ப�ணாமம் 
அைடந்து வரு�ன்றது. 

நாங்கள் ேகட்கக் கூடாத ேகள்-
�கைளக் ேகட்டு அவர்க�ன் 
ேபாராட்டத்ைத மழுங்க�க்கக் 
கூடாது. 

அவர்களுடன் ேசர்ந்து பய-
�த்து, த�ழ் ேத�ய �ரச்�ைன 
என்�ன்ற �டயத்ைத, அவர்களு-
டன் சுமூகமாக சம்பா�த்து, முன்-
ெனடுப்பதற்கான நடவ�க்ைக�ல் 
தான் ஈடுபட்�ருக்�ன்ேறாேம 
த�ர, ேதைவயற்றவற்ைறப் ேப�, 
அவர்கைள எங்களுைடய �ேரா-
�களாக ஆக்கு�ன்ற முட்டாள் 
தனமான ெசய�ல் நாங்கள் ஈடுப-
டப்ேபாவ�ல்ைல.

ேதர்தல் விைரவில் வரேவண்டும் 
என்பேத எமது எதிர்பார்ப்பு

சு�த்� தங்கராசா

உடன� மாற்றத்�ற்கு குற்-

றப்�ேரரைண ெபாருத்த-

மற்றது. ஆைக�னால், 

நம்�க்ைக�ல்லாப் �ேர-

ரைணைய �ைறேவற்�, 

ஜனநாயக அழுத்தத்ைத 

ெகாடுக்கலாம் என்�ன்-

றார் எம்.ஏ.சுமந்�ரன்.

த�ழ் ேத�ய கூட்டைமப்-

�ன் நாடாளுமன்ற உறுப்-

�னர் எம்.ஏ. சுமந்�ரன் 

வாரமஞ்ச�க்கு வழங்�ய 

ெசவ்� �ன்வருமாறு:-
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மக்கள் சகதி ஆசசரியமானது. வெற்றி 
அடைந்த்தற்கு சமமா்க பறிக்கபபடு -
்தலுககும் உள்்ாகின்றது. மி்கவும் 

குறுகிய ்காலத்தில் வபரும் மரியாட்தயுைன 
ஏற்றுக வ்காண்டு உயரத்தில் டெக்கபபடை 
அரசியல் ்தடலெர்கள் இனறு நிரா்கரிக்கபபட -
டுள்்ார்கள். விடரொ்க இடைெது பபானறு, 
பெண்ைாம் என்ற நிடலடம ஏற்பைவும் நீண்ை 
்காலம் எடுபபதில்டல. அண்டமக ்கால சமூ்க 
மற்றும் ்கலாசார சூழ்நிடலககு அடமய உயரவு 
்தாழ்டெ ஏற்றுக வ்காள்் பெண்டும். ஏற்றுக 
வ்காள்்பபைவும் மற்றும் நிரா்கரிக்கபபைவும் 
்தயாரா்க வசயல்படுெது அெசியமாகும்.

2015ஆம் ஆண்டு வபாதுத்ப்தர்தலில் ஆட-
சிககு ெந்த அரசாங்கம் பெண்ைாம் என்ற 
நிடலடய அடைெ்தற்கு நீண்ை ்காலம் எடுக்க -
வில்டல. பிர்தான இரண்டு ்கடசி்கள் இடைநது 
நாடடை புதிய யு்கம் ஒனறுககு எடுத்துச 
வசல்லும் என மக்கள் அனறு எதிரபாரபபுைன 
்காைபபடைார்கள். பாராளுமன்றத்துககு உள்-
ப்யும் பாராளுமன்றத்திற்கு வெளிபயயும் ஏற்-
படை பிரசசிடன்கள் ்காரைமா்க ப்தர்தல் குறிப -
பிடை ்காலத்துககு முனனபர நைத்்தபபடைது.

கூடடு அரசாங்கம் மக்களுககு 
பெண்ைாம் என்ற நிடலடமககு ெந்த-

ப்தாடு 2020 ஆம் ஆண்டு ஓ்கஸ்ட மா்தம் 
நைத்்தபபடை பாராளுமன்றத் ப்தர்தல் மூலம் 
்தற்பபாதுள்் அரசாங்கம் ஆடசிககு வ்தரிவு 
வசயயபபடைது. அந்த ப்தர்தல் முடிவு்களின-
படி இலடசக்கைக்கா்க வபரும்வு விருபபு 
ொககு்கட்ப வபற்று பாராளுமன்றத்துககு 
வ்தரிொன மக்கள் பிரதிநி்கள், இனறு வபரும் -
வில் மக்களினஅதிருபதிககு உள்்ாகியுள்்ார-
்கள். வபரும் மரியாட்தபயாடு அடைத்து ெந்த 
்தங்களுடைய வபாதுமக்களின பிரதிநிதி்கட் 
பெண்ைாம் எனறு கூசசலிடடு விரடடி விடும் 
அ்வுககு மக்கள் ெநதுள்்து ஆசசரியமாகும்.

மக்களின எதிரபபுககுக ்காரைம் எனன? 
வபாரு்ா்தாரம் வீழ்சசியடைநதுள்்து. ொழ்க -
ட்கச வசலவு ்தாங்க முடியா்த அ்வுககு அதி -
்கரித்துள்்து. மினசாரம்,எரிொயு ,எரிவபாருள் 
்தடடுபபாடு வபரும் பிரசசிடனயாகும். வபாரு -
்ா்தாரச சிக்கடல தீரத்துக வ்காள்் முடியும். 
மக்கள் பிரதிநி்கள் சிலர பிரசசிடனககு மு்கம் 
வ்காடுக்க முடியாமல் பினொஙகுெது இனனு-
வமாரு ஆசசரியம்.

ொகவ்கடுபபின மூலம் வ்தரிவு வசயயபபடடிருந-

்தாலும், மக்களுககு விடரவிபலபய பெண்ைாம் 
என்ற நிடலடம ஏற்படடு, அழுத்்தம் பிரபயா-
கிக்கபபடும் பபாது உறுபபினர்களும் அடமச-
சர்களும் அரசாங்கத்ட்த ட்கவிைத் ்தயாராெது 
்கெனத்திற்கு எடுக்க பெண்டிய விையமாகும். 
ஜனநாய்கம் மு்கம் வ்காடுத்துள்் நிடலடமடய 
இந்த இரண்டு பக்கங்களும் எமககு நன்றா்க 
எடுத்துக ்காடடுகின்றன. அடுத்து ஆடசிககு ெரத் 
்தயாராகும் அரசியல்ொதி்கள் இந்த சிக்கலான ்கட-
ைடமபடப புரிநது வ்காள்் பெண்டும்.

"வீடபைாடு மாபபிள்ட்" என்ற உெமானம் 
எமது நாபைாடி ்கட்த்களில் உண்டு. தீபபந்தம் 
மற்றும் படனபயாடலடய ்தயாரா்க டெத்துக 
வ்காண்டு மைபவபண்ணின வீடடில் வீடபைாடு 
மாபபிள்ட்யா்க இருக்க சம்ம்தம் அளிக்க 
பெண்டும். அெமானங்கட் சகிக்க முடியாமல் 
எந்தவொரு இரவிலும், வ்காடடும் மடையிலும் 
பாட்தயில் இ்றங்க பெண்டி பநரிடும். ்தற்்கா-
லி்க பலன்கட் அடிபபடையா்கக வ்காண்டு 
ஆடசிககு ெரத் ்தயாராகும் அரசியல் ்கடசி்கள் 
்தற்பபாது ்காைபபடும் ்கருத்துக்கள் மூலம் 
பாைங்கட்க ்கற்்க பெண்டும்.

ஆரபபாடைங்கட்த் தூண்டி விடடு,கூசச-
லிடடு விரடடியடிககும் அரசியலால் நாடடை 

ஆ் முடியாது. அரசாங்கத்ட்த வ்தரிவு வசயய -
வும், வெளிபயற்்றவும் முட்ற்கள் உள்்ன. அர-
சியலடமபவபானறு அஙகீ்கரிக்கபபடடுள்்து. 
அரசியலடமபபு வபாருந்தாது என வபரும் -
பானடமயினர முடிவு வசயயும் சந்தரபபத்தில் 
புதிய அரசியலடமபவபானறு அஙகீ்கரிக்கபபை 
முடியும். ்தற்பபாதுள்் பிரசசிடன அரசியல -
டமபபால் ஏற்படை்தல்ல. ெருமானம் மற்றும் 
வசலவுககு இடைபய ஏற்படை பமா்தலாகும். 
ஏற்றுமதி மற்றும் இ்றககுமதிககு இடைபயயான 
வபாருத்்தமற்்ற ்தனடமயாகும்.

அரச ெருமானம் பமாசமா்க வீழ்சசியடைந-
துள்்து. ெருமானம் கிடைககும் ெழி்கள் 
்தடைபபடடுள்்ன. ெருமானம் கிடைக்கக 
கூடிய ட்கத்வ்தாழில் மற்றும் ெரத்்த்க சந்தரப -
பங்கள் நலிெடைநதுள்்ன. மக்கள் இந்த 
அழுத்்தத்்தால் பாதிக்கபபடடுள்்ப்தாடு, வபாரு -
்ா்தாரத்ட்த சீரதிருத்தி அ்தடன ்கடடிவயழுப -
புெது மக்கள் பிரதிநிதி்களின வபாறுபபாகும். 
எங்களுககுத் வ்தரியா்த பபாதும் அதி்காரத்ட்த 
பிரிபபது வ்தாைரபில் தீரக்கபபைா்த பிரசசிடன -
்கள் உள்்ன. இந்த சிக்கலான ்கடைடமபடப 
அரசின மீது சுமத்தி ்தபபிக வ்காள்ளும் எதிரக -
்கடசி அரசியல் ்கடசி்களுககு மு்கம்வ்காடுக்க 

பநரிடும் சொல் இனட்றடய விை நாட் 
மி்கவும் பமாசமா்க இருககும் எனபட்த இஙகு 
ஞாப்கபபடுத்்த பெண்டும்.

வெளியில் இ்றஙகி கூசசலிடும் இட்-
ஞர்கள் உள்ளிடை வபாதுமக்களுககு பிரச-
சிடன்கள் உள்்ன. அெற்ட்ற தீரபப்தற்கு 
முட்ற்கள் உள்்ன. இவொ்றான பிரசசிடன-
்கள் ஏற்படை சந்தரபபங்களில் அரசாங்கத்ட்தக 
்கவிழ்த்து ்தடலெர்கட் விரடடிய சம்பெங்கள் 
அண்டமக ்காலங்களில் பல நாடு்களில் இைம் -
வபற்றுள்்ன. புதிய ்தடலடமடய ்கண்டுபிடிப -
பது வபாரு்ா்தாரம் மற்றும் சமூ்க பிரசசிடன-
்களுககு சரியான தீரடெ ்கண்டுபிடிபப்தற்கு 
பிரபயாசனமாகும்.

பெறுபு்றத்திலிருநது பதிடலக ்கண்டு பிடிக-
கும் ெழிெட்க்களும் ்காைபபைலாம். புதி்தா்க 
ெரும் ்தடலடமத்துெம் குறித்்த நம்பிகட்க, 
ஒபபு்தல், மற்றும் அரபபணிபபு எமககு இருக்க 
பெண்டும். ஆறு மா்தத்தில்,ஒரு ெருைத்தில் 
நாடடை ெ்ரசசி அடைய வசயயும் மநதிர 
தீரடெ எதிரபாரபபது மீண்டும் ெழி்தெறி 
வசல்லும் முயற்சியாகும்.

்தமிழில்: வீ.ஆர.ெயலட ...

ஆர்ப்பாட்டங்களை தூண்டி விடடு, கூச்சலிடும்
அரசியலபால் நபாடள்ட ஆடசி ச்சயய முடியபாது!

மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

மலரும் யு்கத்திற்கு 
புதியத�பார வடிவம்

த்க: பிர�மரின் முன்சமபாழிவுக்கு 
அளமய அரசியலளம்பபின் 

21 ஆவது திருத்�த்ள� அமுல்்டுத்� 
அளமச்சரளவ அனுமதி வழஙகியு-
ளைது. இது ்ற்றி உங்கள ்கருத்து 
என்்ன?

பதில்: தற்்பாழுது தயாரிக்்கபபட்டிருப-
பது 21 ஆவது திருததச் சட்்டததுக்்கான 
வமைபு அல்்ல எனபமத நாம் புரிந்து ்்காள்ள 
மவண்டும். பாைாளுேன்றததில் ஏற்்கனமவ 
இைண்டு திருததங்கள முனமவக்்கபபட்டுள-
்ளன. பாைாளுேன்ற உறுபபினர் விஜயதாச ைாஜ-
பக்ஷவினால் ஒரு அைசிய்லமேபபுத திருதத 
மயாசமனயும், ஐக்கிய ேக்்கள ்கட்சியினால் ேற்-
று்ோரு அைசிய்லமேபபுத திருதத மயாசமன-
யும் சேர்பபிக்்கபபட்டுள்ளன. இந்த இைண்டு 
திருததங்கம்ளயும் 21 ஆவது திருததங்கள என 
அமழக்்க்லாம். இவவா்றான நிம்லயில் 19 
ஆவது ேற்றும் 20 ஆவது திருததம் ஆகிய 
இைண்ம்டயும் ்கருததில் ்்காண்டு தற்-
மபாமதய அைசிய்லமேபபில் ஏற்படுத-
தக் கூடிய ோற்்றங்கம்ள அைசாங்கம் 
்கவனிக்்க மவண்டும் எனபது குறிதது 
அமேச்சைமவ ்க்லந்துமையாடி இணக்-
்கபபா்்டானறுக்கு வந்தது. இந்தத 
திருததங்களில் சி்ல நல்்ல வி்டயங்க-
ளும் சி்ல குழபபோன வி்டயங்களும் 
உள்ளன. எனமவ 21 ஆவது திருத-
ததமதக் ்்காண்டு வருவதன மூ்லம் 
தற்மபாதுள்ள அைசிய்லமேபமப மேம்படுதத 
முடியுோ எனபமத ஆைாய அமேச்சைமவ தீர்-
ோனிததது ேற்றும் மதமவயான முன்ோழிவு-
்கம்ள முனமவக்்க அமேச்சைமவ உபகுழு நிய-
மிக்்கபபட்்டது.

த்க: அளமசசு்ப ்�வி்களை ஏற்றுக் 
ச்கபாண்டு நபாடள்ட �ற்த்பா-

ள�ய நிளலயில் இருந்து விடு-
வி்ப்தில் உ�வுமபாறு த்கபாரிய�ற்கு 
எந்�சவபாரு ்கடசியும் ்சபா�்கமபா்க்ப ்தில் 
வழங்கவில்ளலசய்ன ம்கபா்சங்கத்தி-
ன் உயரபீ்டபாதி்தி்களுக்கு அனு-
்பபிய ்தில் ்கடி�த்தில் ஜ்னபாதி்தி 
குறி்பபிடடிருந்�பார. இ�ள்ன நீங்கள 
எவவபாறு ்பாரக்கின்றீர்கள?

பதில்: அதில் உண்மே உள்ளது. சர்வ்கட்சி 
அைசாங்க்ோனம்ற அமேக்்க மவண்டும் 
என அவர்்கள கூறினாலும், ஆட்சியமேக்்க 
வருோறு அமழததால் அதிலிருந்து வி்லகிச் 
்சல்கின்றனர். ்க்டந்த வாைம் கூ்ட ஜனாதி-
பதி சர்வ்கட்சி்களுக்கும் அமழபபு விடுதத 
மபாதும், முக்கிய எதிர்க்்கட்சி்கள இம்டக்்கா்ல 
அைசாங்கததில் பங்்கடுக்்கப மபாவதில்ம்ல-
்யனக் கூறியிருந்தன. இது சரியான மபாக்கு 
என நான ்கருதவில்ம்ல. சிறுசிறு அைசியல் 
இ்லாபங்கம்ள ே்றந்து நாட்டின ந்லனுக்்கா்க 
அமனவரும் ஒனறிமணய மவண்டும். எதிர்க்-
்கட்சியில் இருபபவர்்கள ஒன்றா்க இமணந்து 
ம்கம்கார்க்்கத தயாைா்க இல்்லாத மபாதும், 
ஜனாதிபதி அவர்்கம்ளத ்தா்டர்ந்தும் 
வருோறு அமழபபு விடுதது வருகின்றார்.

த்க: ்பாரபாளுமன்்றத்தில் சுதய-
சள்சயபா்க மபாறிய ச்பாதுஜ்ன 

ச்ரமு்ன ்பாரபாளுமன்்ற உறு்பபி்ன-
ர்கள குழு ஐக்கிய மக்்கள ்சக்தியின் 
அனு்சரளையு்டன் வழங்க்ப்டும் 
நம்பிக்ள்கயில்லபா்ப பிதரரளைக்கு 
ஆ�ரளவ வழங்க தீரமபானித்துளை-
து. இது ்ற்றிக் ்கருத்து ச�ரிவிக்்க 
விரும்புகிறீர்கைபா?

பதில்: ஐக்கிய ேக்்கள சக்தி, மதசிய ேக்்கள 
சக்தி, தமிழ்த மதசியக் கூட்்டமேபபு உள-
ளிட்்ட எதிர்க்்கட்சி்களின எண்ணிக்ம்கமயப 
பார்ததால், அவர்்கள அமனவரும் ஒனறி-
மணந்தாலும் பாைாளுேன்றததில் 65 ஆசனங-
்கள ோததிைமே உள்ளன. சுமயச்மசக் குழுவும் 
ஆதைவளிததால் ்வறும் 100 ஆசனங்கம்ள 
கிம்டக்கும். ஜனாதிபதிக்கு ்கடிதம் அனுபபி-

யுள்ள ஏமனய 10 ஸ்ரீ்லங்கா ்பாதுஜன ்பை-
முனவின உறுபபினர்்கள இதற்கு ஆதைவு 
வழஙகுவார்்க்ளா இல்ம்லயா எனபமதப 
்பாறுதமத சி்ல ோற்்றங்கள ஏற்ப்ட்லாம்.

த்க: �குதியற்்ற சிலர ்�வி்க-
ளுக்கு நியமிக்்க்ப்ட்டளமதய 

நபாடடின் �ற்த்பாள�ய சநருக்்கடி 
நிளலக்குக் ்கபாரைம் எ்ன ்பாரபாளு-
மன்்ற உறு்பபி்னர அனுர பிரிய�-
ர்ஷ்ன யபா்ப்பா ்க்டந்� வபாரம் ்பாரபாளு-
மன்்றத்தில் ச�ரிவித்�பார. இ�ள்ன 
நீங்கள ஏற்றுக் ச்கபாளகின்றீர்கைபா?

பதில்: திம்றமசரி ேற்றும் ேததிய வஙகியில் 
இருந்த சி்ல சிமைஷ்ட அதி்காரி்க்ளால் இந்த 
்நருக்்கடிமய தடுக்்க முடியவில்ம்ல எனபது 
ஒரு வம்கயில் ஏற்றுக் ்்காள்ளக் கூடியதாகும். 
எனினும், ்நருக்்கடியானது அவர்்க்ளால் உரு-
வாக்்கபப்டவில்ம்ல. இருந்தாலும் அவர்்களுக்-
குக் கிம்டதத த்கவல்்களின அடிபபம்டயில் 
விமைந்து ்சயற்பட்டிருந்தால் இந்த நிம்லமே-
மயத தடுததிருக்்க முடியும். அவர்்கள அமதச் 
்சயயவில்ம்ல. வரி்கம்ளக் கும்றபபமதயும், 
்தா்டர்ச்சியா்க பணம் அச்சி்டபபடுவமதயும் 
நிறுதத அவர்்கள விரும்பவில்ம்ல.

இதனால் எரி்பாருள ் நருக்்கடி மபான்றமவ 
நிம்லமேமய மேலும் சிக்்க்லாக்கியிருந்தன. 
எனமவ, பாைாளுேன்ற உறுபபினர் அனுை பிரிய-
தர்்ஷ யாபபா கூறுவது உண்மேமய. இனறு நாம் 
எதிர்மநாக்கியிருக்கும் நிம்லக்கு இந்த அதி்காரி-
்களும் ் பாறுபமபற்்க மவண்டும். உண்மேயில், 

இது ஒனறு அல்்லது இைண்டு நபர்்கள ேட்டு-
ேல்்ல, நான இஙகு ்பயர் குறிபபி்டவிரும்பாத 
கும்றந்த பட்சம் ஐந்து சிமைஷ்ட அதி்காரி்க்ளா-
வது இதற்குப ்பாறுபபுக் கூ்ற மவண்டும்.

த்க: நபாடு எதிரதநபாக்கும் ்சவபால்்க-
ளை சவற்றி ச்கபாளவ�ற்கு 

்சரவ்கடசி அர்சபாங்கத்ள� அளமத்து 
பிர�மர �ளலளமயிலபா்ன அளம-
ச்சரளவ இரபாஜி்னபாமபா ச்சயய 
தவண்டுசம்ன முன்்னபாள சவகு்ச்ன 
ஊ்ட்க அளமச்சர ்டலஸ் அழ்க்பச்ரும 
ச�ரிவித்துளைபார. இ�ள்ன எவவபாறு 
்பாரக்கின்றீர்கள?

பதில்: நானும் அவரும்டய ்கடிததமதப 
பார்தமதன. இருபபினும், அவர் தனது ் சாந்தக் 
்கருதமத ்வளிபபடுததியதால் அது பற்றி 
எனனால் ்கருததுக் கூ்ற முடியாது. ஏமனய 
தைபபினமையும் உள்ள்டக்கி அைசாங்கதமத உரு-
வாக்்க மவண்டும் எனக் கூ்றபபடுகி்றது.

உதாைணோ்க அந்த 40 சுமயச்மசக் 
குழுவில் நானகு ்வவமவறு குழுக்்கள 
உள்ளன. அமனவமையும் ஒனறிமணதது 
மதசிய அைசாங்கதமத அமேக்்க முடிந் -
தால், தற்மபாமதய ்பாரு்ளாதாை ்நருக்்க -
டிமய எதிர்்்காள்ள நாம் மி்கவும் வலுவான 
நிம்லயில் இருபமபாம்.

இந்தக் ்கட்்டததில் நாம் எடுக்்க மவண்டிய 
சி்ல முடிவு்களுக்கு ்பாதுவான ஒபபுதல் 
மதமவ. சி்ல ்கடினோன முடிவு்கம்ள எடுக்்க 

மவண்டியிருக்கும். அந்தக் ்்காளம்க்களுக் -
குப பாைாளுேன்றததில் ்பாதுவான ஒப-

பந்தம் இருந்தால், அது மி்கவும் எளிதா்க 
இருக்கும்.

அதனால்தான முனனாள 
அமேச்சர் அழ்கப்பருே முழு 
அமேச்சைமவமயயும் இைாஜி -
னாோ ்சயயுோறும், ஜனாதி -
பதி அமனததுக் ்கட்சி்கம்ளயும் 
சர்வ்கட்சி அைசாங்க்ோனம்ற 
அமேக்்க அமழக்குோறும் 

ம்காரிக்ம்க விடுததுள்ளார்.
ஒரு வம்கயில் நானும் 

அமத ்கருதமத பகிர்ந்து 
்்காளகிம்றன. தற்மபா -
மதய ்நருக்்கடிக்குத 
தீர்வு ்காண அமனதது 
தைபபினரும் ஒன -
றிமணவதற்கு ஒரு 
வாயபமப வழங்க 
மவண்டும் எனபமத 

நாங்கள கூறுவது. அதற்்கா்க தற்மபாமதய 
அமேச்சைமவ இைாஜினாோ ்சயய மவண்-
டியிருக்கும், சி்ல சேயங்களில் அவர்்கள 
மீண்டும் நியமிக்்கபப்ட்லாம். உதாைணோ்க, 
்பரும்பானமேயினரின விருபபோ்க இருந் -
தால், பிைதேர் உட்ப்ட அமனவரும் மீண்டும் 
நியமிக்்கபப்ட்லாம். அந்த வாயபமப ஜனா -
திபதிக்கு வழங்க மவண்டும் என முனனாள 
அமேச்சர் அழ்கப்பருே ்கருதது முனமவத-
துள்ளார் என நிமனக்கிம்றன.

த்க: ச்பாதுஜ்ன ச்ரமு்னவின்                                                                        
்பாரபாளுமன்்ற உறு்பபி்னர்கள                                                                                                    

மற்றும் மபா்கபாை ்சள்                                                                                 
உறு்பபி்னர்கள குழுவு்ட்னபா்ன                                                                            
்சந்தி்பபின் த்பாது, பிர�மர மஹிந்�                                                                                                 
ரபாஜ்க்ஷ �்னது ்�வியிலிரு-
ந்து வில்க்ப த்பாவதில்ளல எ்ன                                                                  
திட்டவட்டமபா்கத் ச�ரிவித்துளைபார. 
இது ்ற்றி?

பதில்: இதமன நான ்சயதி்களில் பார்த-
மதன. இந்தக் ்கட்்டததில் அது சரியான மபச் -
சுததானா எனறு கூ்றத ்தரியவில்ம்ல.

த்க: ஐக்கிய த�சியக் ்கடசியி-
ன் �ளலவரும் முன்்னபாள 

பிர�மருமபா்ன ரணில் விக்கிரமசிங்க, 
்பாரபாளுமன்்றத்தில் எந்�க் ்கடசி 113 
ஆ்ச்னங்களை்ப ச்ற்்றபாலும் இன்று 
நபாடு எதிரதநபாக்கும் பிரசசிள்ன்களு-

க்குத் தீரவு ்கபாை முடியபாது என்்த� 
அடி்ப்ள்ட ய�பாரத்�ம் எ்ன அண்ளம-
யில் ச�ரிவித்�பார. உங்கள ்பாரளவ-
்கள எவவபாறு உளை்ன?

பதில்: பாைாளுேன்றததிற்குள 113 ஆச-
னங்கம்ளக் ்காண்பிபபதில் ோததிைம் பிைச்சி -
மனக்குத தீர்வு ்கண்டுவி்ட முடியாது. எல்்லா -
விதோன ்கருதது்கம்ளயும் ஒருஙகிமணக்கும் 
வி்டயங்கள முன்னடுக்்கபப்ட மவண்டும். 
இவவா்றான சூழ்நிம்லயில் ஒரு ்கட்சி ஆட்சி 
அமேபபமத வி்ட அமனவமையும் உள்ள -
்டக்கிய ஆட்சி அமேபபமத மி்கவும் ்பாருத -
தோனது.

த்க: �ற்த்பாது எரிச்பாருள மற்றும் 
எரிவபாயு �டடு்ப்பாடு, ச�பா்டரந்து 

மின்சவடடு மற்றும் மருந்து்கள மற்றும் 
உைவு்ப ச்பாருட்களுக்கும் �டடு்ப்பாடு 
நிலவுகி்றது. மக்்களுக்்கபா்ன அடி-

்ப்ள்ட வ்சதி்களை அர்சபால் வழங்க 
முடியவில்ளல என்று சிலர கூறுகி-
ன்்ற்னர. இள�்ப ்ற்றி நீங்கள என்்ன 
ச்சபால்ல விரும்புகின்றீர்கள?

பதில்: பற்்றாக்கும்ற்கள இருந்தன, 
அவற்றில் சி்ல பிைச்சிமன்கள தீர்க்்கப -
பட்டு விட்்டன. ேருந்து்கள ்தா்டர்பா்க -
வும் தீர்வு்கள ்காணபபட்டு வருகின்றன. 
இந்த ்நருக்்கடிக்கு தற்மபாமதய அைசாங -
்கம் ேட்டும் ்பாறுபமபற்்க மவண்டிய -
தில்ம்ல. ஏ்னனில் ் வளிநாட்டு நாணயப 
பிைச்சிமன ப்ல ஆண்டு்க்ளா்க நீடிததது. 
இந்நிம்லமேக்கு முனமனய அைசாங்கங்க -
ளும் தற்மபாமதய அைசாங்கமும் ்காைணோ -
கும்.

மாற்றம்
வேண்டுமமன

இளைஞர்கள்
வ்காருேளை நான்
ஆைரிக்கின்வ்றன்

சவகுஜ்ன ஊ்ட்கத்துள்ற அளமச்சர ்கலபாநிதி நபாை்க ச்கபா்டதேவ அளித்� த்டடி

நாடு ைறவபாது எதிரம்காண்டுள்ை பிரச்சிளனக்கு
ைனிம�ாரு ்கட்சியினால் தீரவு ்காண முடி�ாது!

'நபாடு �ற்ச்பாழுது எதிரச்கபாண்டுளை பிரசசிள்னக்கு ஒரு 
்கடசியி்னபால் மபாத்திரம் தீரவு ்கபாை முடியபாது. அள்ன-

த்துத் �ர்பபி்னரும் இளைந்து ச்சயற்்்ட தவண்டிய த�ளவ 
ஏற்்டடுளைது' எ்ன சவகுஜ்ன ஊ்ட்கத்துள்ற அளமச்சர 
்கலபாநிதி நபாை்க ச்கபா்டதேவ ச�ரிவித்�பார. நபாடடின் �ற்த்பா-
ள�ய நிளலளம குறித்து எம்மி்டம் ்கருத்து்களை்ப ்கிரந்து 
ச்கபாண்்ட அவர இவவபாறு ச�ரிவித்�பார. அரசியல்

ரங்கம்
அர்ஜூன்
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பாராளுமன் றத்�ல் அ�த�க�ல் ஈடுபடுவது, 
ெசங்ேகாைல  தூக்�க் ெகாண்டு ஓடுவது என பாராளு-
மன்றத்�ன் மாண்ைப அதன் உறுப்�னர்கேள சந்� ��க்-
கச் ெசய்�ருக்�றார்கள். ஒருவர் ஒரு பத��ல் இருந்து 
இரா�நாமா ெசய்வதும் �ன்னர் அேத பத�க்கு ேபாட்-
��ட்டு ெவற்� ெபறுவதும் 24 ம�த்�யாலங்க�ல் 
அப் பத�ையத் துறப்பதும் மக்கள் மன�ல் பாராளுமன்-
றம் ெதாடர்பான மன�ைலைய எ�ர்�ைச�ல் �றுத்��-
ருக்�றது.

பாராளுமன்றத்�லும் ெவ��லும் ஒரு உறுப்�னர் 
எவ்வாறு நடந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்பதற்கு ��ட்-
ட�ல் சட்டம் இயற்றப்பட்டு நைடமுைற�ல் இருப்ப-
தாகவும் அதன் �ழ் மாண்பு தவ� நடந்து ெகாள்ளும் 
உறுப்�னர்கள் தண்�க்கப்பட மு�யும் என்றும் இன்ைறய 
வாரமஞ்ச��ல் ெவ�யா�யுள்ள ேநர்காண�ல் ர�ல் 
�க்�ரம�ங்க கு�ப்�ட்�ருப்பைத இங்ேக சுட்�க்காட்ட 
�ரும்பு�ேறாம். இலங்ைகப் பாராளுமன்றத்�லும் இக் 
கண்�யக்குைறவான மற்றும் தரம் தாழ்ந்த ேபச்சுக-
ளும் நடத்ைதகளும் இம் மன்றம் ெதாடர்பான மக்கள் 
அ�ப்�ராயத்ைத ெவகுவாக மாற்� ைவத்துள்ளது என்-
பதற்கு, பாராளுமன்றம் ெசல்லும் பாைதைய ம�த்தப� 
நைடெபறும் ேபாராட்டங்கைள உதாரணமாகச் சுட்டலாம். 
ஒரு முைற சபாநாயகேர சைப�னைரப் பார்த்து, கல�-
�ல் பாடசாைல மாணவர்கள் இருப்பதால் கண்�ய-
மாக நடந்து ெகாள்ளுங்கள் என எச்ச�க்ைக �டுத்த சம்-
பவத்ைதயும் இங்ேக சுட்�க்காட்ட �ரும்பு�ேறாம்.

பாராளுமன்ற உறுப்�னர்கள் இன்று �ராமத்து 
ேத�ர்க் கைடக�லும் ேபசுெபாருளாக மா� இருக்�-
றார்கள். முன்னைரப்ேபால ெசய்�கைள பத்��ைக�ல் 
வா�த்துத்தான் ெத�ந்து ெகாள்ளேவண்�ய அவ�யம் 
இன்�ல்ைல. அைனத்தும் உடனுக்குடன் ��ேயாக்-
களாகேவ �ைடக்�ன்றன. �ராமத்�ல் கு�ெவ��ல் 
கூச்ச�ட்டு சண்ைட ேபாடுபவருக்கும் இவர்களுக்கும் 
இைடேய என்ன �த்�யாசம் என அவர்கள் ேகட்�றார்-
கள். கணவனும் மைன�யும் தமது �ள்ைளகளுக்கு 
எ�ேர சண்ைட ேபாடக் கூடாது என்பார்கள். ெபற்ேறார் 
என்ற ம�யாைதைய குழந்ைதகள் இழந்து�டலாம் 
என்பேத காரணம். அவ்வாறானால், நாட்டு மக்கள் முன்-
�ைல�ல் அவர்களது �ர���கள் குஸ்��ல் ஈடுபடு-
வைத அவர்கள் எப்ப� எடுத்துக் ெகாள்வார்கள் என்பது 
கு�த்து பாராளுமன்ற உறுப்�னர்கள் �ந்�த்து பார்க்க 
ேவண்டும்.

தற்ேபாது பு�ய அர�யல் கலாசாரத்துக்கான மக்கள் 
குரல் உரக்கேவ எழுந்�ருக்�றது. பாராளுமன்ற உறுப்�-
னர்க�ன் ெசயற்பாடுக�ல், நடத்ைத�ல், அவர்க�ன் 
வரப்�ரசாதங்கள் கு�த்தும் ேகள்�கைள எழுப்பு�றார்-
கள். ஒருநாள் அமர்வுக்கு �ல்�யன்கள் ெசலவு ெசய்-
யப்படு�ன்றன. உறுப்�னர்கள் பல வரப்�ரசாதங்கைள 
அனுப�க்�றார்கள். எனேவ மக்களால் ேகள்� எழுப்பப்-
பட மு�யும்.

இேத சமயம் மக்களுக்கும் ஒரு ெபாறுப்பு உள்ளது. 
�கச் ச�யான நபர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்து, இன, மத 
உணர்வுகளுக்கு அப்பால், அவர்கள் சா�க்கக்கூ�யவர்-
களா என்பைத மட்டும் பார்த்து பாராளுமன்றத்துக்கு 
அவர்கைள அனுப்� ைவக்க ேவண்டும். இன்று யாைர-
ெயல்லாம் ேமாசம் எனக் கு�ப்�டு�றார்கேளா அவர்-
கள் அைனவைரயும் அனுப்� ைவத்தவர்கள் மக்கேள! 
அடுத்த முைற மக்கள் தங்கள் கடைமைய ஒழுங்காகச் 
ெசய்ய ேவண்டும்.

எங்கள் கருத்து...
பாராளுமன்றத்துக்கு 
தவறானவர்கைள மக்கள் 
ெதரிவு ெசய்யலாகாது...

மக்க�ன் பாதுகாப்புக்கு...
இயல்பு �ைலக்கு ெகாண்டுவருதல் ஆ�ய-

வற்றுக்கு முக்�யத்துவம் வழங்க ேவண்�யுள்-
ளது.  

மகாநாயக்க ேதரர்கள் உள்�ட்ட மதத்தைல-
வர்கள், ெபாருளாதார �ற்பன்னர்கள், வர்த்தக 
சமூகத்�னர், சட்டத்தர�கள் மற்றும் டாக்-
டர்கள் உள்�ட்ட பல தரப்�னரும் ெநருக்க�-
கைள ெவற்� ெகாள்வதற்கு மறு �ரைமப்�ன் 
அவ�யத்ைத இக்காலங்க�ல் ெத��த்து வரு-
�ன்றனர்.  இலங்ைக சட்டத்தர�கள் சங்கம் 
கடந்த ஏப்ரல் 23 ஆம் �க� ெவ��ட்டுள்ள 
அ�க்ைக�ல் மறு�ரைமப்புக்கான பல்ேவறு 
ஆேலாசைனகள் அ�முகப்படுத்�யுள்ளது.  

ெபாருளாதாரம் மற்றும் கடன் ெநருக்க-
�ைய குறு�ய காலத்துக்குள் முகாைமத்துவம் 
ெசய்ய ேவண்�யது நாட்�ல் தற்ேபாது �லவும் 
ெபரும் சவாலாகும். மறு�ரைமப்புக்கான நட-
வ�க்ைககைள ஆரம்�த்து அதைன முன்ென-
டுத்துச் ெசல்வதற்கு பலமான, அேதேவைள 
ஸ்�ரமான அரசாங்கம் இருக்க ேவண்�யது 
முக்�யமாகுெமன சட்டத்தர�கள் சங்கம் 
அதன் மூலம் ெத��த்துள்ளது.  

��, �வாரணங்கைள ெபற்றுக் ெகாள்வ-
தற்காக சர்வேதச நாணய ��யம் உள்�ட்ட 
ெவ�நாட்டு �� �றுவனங்கள் மற்றும் நட்பு 
நாடுகளுடனும் தற்ேபாது ேபச்சுவார்த்ைதகள் 
ஆரம்�க்கப்பட்டுள்ளன. அதற்கு சாதகமான 
�ர� பலன்கள் �ைடத்துள்ளன.  

அந்த சாத்�யப்பாட்டுக்�ணங்க ேதைவயான 
பலம் மற்றும் நம்�க்ைகைய கட்�ெயழுப்பு-
வது, அர�யல் ஸ்�ரத்தன்ைம மற்றும் அைம� 
�ைல முக்�ய �பந்தைனகளாகும்.  

கடந்த �ல �னங்களாக தைலநகர் உட்பட 
நாட்�ன் பல்ேவறு பகு�க�லும் ேமற்ெகாள்-
ளப்பட்டு வரும் ஆத்�ரமூட்டும் ஆேவசமான 
எ�ர்ப்புப் ேபாராட்டங்கள் மக்க�ன் இயல்பு 

வாழ்க்ைகக்கும் பாதுகாப்புக்கும் ெபரும் அச்சு-
றுத்தலா�யுள்ளன.  

எ�ெபாருள் ��ேயாகம் உள்�ட்ட அத்�யா-
வ�ய ேசைவகளுக்கு தைட ஏற்பட்டுள்ளன. 
ர�ல் ேபாக்குவரத்து உள்�ட்ட ெபாதுப் ேபாக்-
குவரத்து பா�க்கப்பட்டுள்ளது.  

ஆஸ்பத்��க�ல் வழைமயான நடவ�க்ைக-
களுக்கு பா�ப்பு ஏற்பட்டுள்ளதுடன் ேநாயா�-
கள் ெபரும் பா�ப்புக்கைள எ�ர்ேநாக்� வரு-
�ன்றனர்.  

ஆைடத் ெதா�ல் உட்பட உற்பத்�த்துைற 
ெசயற்பாடுகள் அவ்வப்ேபாது தைட ஏற்படுத்-
தப்படு�ன்றன. �ள்ைளகள் பாடசாைலக்கு 
ேபாகமு�யாத �ைல, அரச, - த�யார் இரு 
தரப்�னரும் �றுவனங்களுக்கு கடைமக்காக 
சமுகம�ப்ப�ல் ெபரும் அெசௗக�யங்கைள 
எ�ர்ேநாக்� வரு�ன்றனர்.  

இந்த எ�ர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்கள் மக்க�ன் 
இயல்பு வாழ்க்ைகக்கு பா�ப்புகைள ஏற்ப-
டுத்துவது மட்டுமன்� ெபாருளாதார ெநருக்-
க�ைய ேமலும் அ�க�க்கேவ வ�வகுத்துள்-
ளன.  

இத்தைகய �ைல�ல் மக்க�ன் பாதுகாப்பு 
மற்றும் இயல்பு வாழ்க்ைகைய கட்�ெயழுப்-
புதல், அத்�யாவ�ய ேசைவ, ��ேயாகங்கள் 
மற்றும் ேசைவகைள ெதாடர்ந்தும் முன்ென-
டுத்துச் ெசல்லுதல், ெபாதுமக்கள் சுதந்�ரமாக 
தமது பயணங்கைள ேமற்ெகாள்வைத உறு-
�ப்படுத்தும் ேநாக்�ேலேய ெபாது மக்கள் 
பாதுகாப்புக் கட்டைளச் சட்டத்�ன் �ரகாரம் 
ஜனா�ப�க்குள்ள அ�காரங்கைள பயன்ப-
டுத்� அவசரகால �ைல �ரகடனப்படுத்தப்-
பட்டுள்ளது.  

என்று தகவல் �ைணக்களப் ப�ப்பாளர் 
நாயகம் ெமாஹான் சமரநாயக்க ேநற்று இந்த 
தகவைல ெவ��ட்டுள்ளார்.(ஸ) 

�ரதமர் பத���ருந்து  �ல��ட...
ெத��த்துள்ளனர்.  
இந்துமத �வகாரங்களுக்கான �ரதம�ன் 

இைணப்புச் ெசயலாளர் கலா�� இராமச்சந்-
�ர குருக்கள் பாபு சர்மா மற்றும் முஸ்�ம் சமய 
�வகாரங்களுக்கான �ரதம�ன் இைணப்புச் 
ெசயலாளர் கலா�� ஹசன் ெமௗலானா உள்-
�ட்ட சர்வமதத் தைலவர்கள் ேநற்று �ரதமர் 
ம�ந்த ராஜபக்ஷைவ அல� மா�ைக�ல் சந்-
�த்த ேபாேத இவ்வாறு ெத��த்தனர்.  

நாட்�ன் ெபாருளாதார �ழ்ச்�க்கு இந்த 
அரசாங்கம் மட்டுேம காரணமல்ல. கடந்த 
நல்லாட்� அரசாங்கத்�ல் பல தூர ேநாக்கற்ற 
ெசயற்பாடுகளும் �ரதான காரணமாக இருந்-
தன. அத்துடன் ெகாேரானா அச்சுறுத்தல் 

மற்றும் ரஷ்ய உக்ைரன் யுத்தம் ேபான்ற கார-
ணங்க�னால் முழு உலகுேம இன்று ெபாரு-
ளாதார ெநருக்க�ைய எ�ர்ேநாக்��ருக்�-
றது. இலங்ைகையப் ெபாறுத்தவைர சற்று 
ேமாசமான �ைல காணப்பட்டாலும் அதைன 
�ட்ெடடுத்து நாட்ைட �ண்டும் வழைமக்கு 
ெகாண்டுவரும் �றைம இன்ைறய அரசாங்கத்-
�டமும் கு�ப்பாக �ரதமர் ம�ந்த ராஜபக்ஷ-
�டேம இருக்�றெதன்றும் சர்வமதத் தைலவர்-
கள் �ரதம�டம் ேநர�யாக ெத��த்துள்ளனர். 
எக்காரணம் ெகாண்டும் எவர் என்ன கூ�னா-
லும் பத���ருந்து �லக ேவண்டாெமன்-
றும் சர்வமத தைலவர்கள் �ரதம�டம் ேவண்-
டுேகாள் �டுத்தனர். 

எனது �ட்�ல் சந்�ப்பா? .... 
�ரபல ெதா�ல�பர் �ருக்குமார் 

நேடசன் ெத��த்துள்ளார்.  
“�ரும� ேஹமா �ேரமதாச என்ப-

வர் நான் ம�க்கும் ஒரு ெபண்ம�. 
கடந்த 10 வருடங்களாக நான் 
அவைர சந்�க்க�ல்ைல. ேமலும், 
ஒரு வாரத்துக்கு ேமலாக நான் இலங்-
ைக�ல் இருக்க�ல்ைல. ெதா�ல் 
�டயமாக ெவ�நாடு ெசன்�ருந்-
ேதன்.  

�ங்கள் கூறுவது ேபால் ேஹமா 
�ேரமதாசேவா அல்லது அரசாங்-
கத்�ன் பலமானவர்கேளா அல்லது 
எவேரனும் இந்த நாட்க�ல் எனது 
�ட்டுக்கு வர�ல்ைல. எனது 
�ட்�ல் அவ்வாறான அர�யல் கலந்-
துைரயாடல் எதுவும் நைடெபற-
�ல்ைல. அந்த �டயம் முற்�லும் 
ெபாய்யான ஒன்றாகும்.  

அர�யல்வா�கள் என்ன ெசய்தா-
லும், வயது மு�ர்ந்த ெபண்ணாக 

உள்ள முன்னாள் முதல் ெபண்ம� 
ெதாடர்�ல் இதுேபான்ற ெபாய்ப் 
�ரசாரங்க�ல் ஈடுபடுவது அ�ங்க-
மானது. அைத ெசய்ய ேவண்டாம்.  

குற்றச்சாட்டு முன் ைவப்பவர்கள் 
மு�ந்தால் என் �ட்�ல் அப்ப� 
ஒரு �வாதம் நடந்தைத �ரூ�த்துக் 
காட்டலாம். நான் அர�யல் ெசய்ய-
�ல்ைல.

 நான் அர�ய�ல் பணம் சம்பா-
�க்க�ல்ைல. என்ைன ஈடுபடுத்த 
ேவண்டாம்” என �ருக்குமார் 
நேடசன் �ங்கள ஊடகெமான்றுக்கு 
ெத��த்துள்ளார்.  

�ர� சபாநாயகர் வாக்ெகடுப்பு 
ெதாடர்�ல் �ருக்குமார் நேடச�ன் 
தைல�ட்�ல் கலந்துைரயாடல் 
நைடெபற்றதாக முன்னாள் அைமச்-
சர் �மல் �ரவன்ச மற்றும் அவரது 
தரப்�னர் குற்றம் சுமத்��ருந்தைம 
கு�ப்�டத்தக்கது. 

ர�ல் �ட்�ன் முன்பாக...
ர�ல் �க்�ரம�ங்க�ன் 

ெகாழும்�லைமந்துள்ள �ட்டுக்கு 
முன்னாேலேய இவ்வாறு மக்கள் 
ஆர்ப்பாட்டத்�ல் ஈடுபட்டனர்.  

ர�ல் �க்�ரம�ங்கவுக்கு 
ஆதரவு ெத��த்தும் அவ�ன் ஆதர-
வாளர்கள் இப் பகு��ல் ஆர்ப்பாட்-
டத்�ல் ஈடுபட்டனர்.

இதனால் இப்பகு��ல் சற்று 
அைம��ன்ைம ஏற்பட்டதுடன் 
ெபா�ஸார் கு�க்கப்பட்டு பாது-
காப்பு பலப்படுத்தப்பட்டது.ஆர்ப்-
பாட்டத்�ல் ஈடுபட்டுள்ளவர்க-

ளுக்கு ர�ல் �க்�ரம�ங்க தன்ைன 
சந்�க்க வருமாறும் ேவண்டுேகாள் 
�டுத்துள்ளார்.

இது கு�த்து ர�ல் �க்�ரம�ங்க 
ெத��க்ைக�ல்,  

எனது �ட்டுக்கு முன்னால் ஆர்ப்-
பாட்டத்�ல் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் 
�ரும்�னால் ��ெகாத்தா�ல் 
நாைள �ங்களன்று என்ைன சந்�க்க-
லாெமன ெத��த்துள்ளார்.இதைன-
யடுத்து இப் பகு��ல் ஆரப்பாட்-
டத்�ல் ஈடுபட்ட இரு தரப்�னரும் 
அங்�ருந்து கைலந்து ெசன்றனர்.

ப�ட்சார்த்�களுக்கு...
சாதாரணதரப் ப�ட்ைசகள் நைடெபறுெமன 

கல்� அைமச்சு ெத��த்துள்ளது.  
அதன்ப� ப�ட்சார்த்�க�ன் ப�ட்ைசக்கான 

அனும� அட்ைடகள் மற்றும் ப�ட்ைச அட்ட-
வைணகள் சம்பந்தப்பட்ட பாடசாைல அ�பர்-
களுக்கும், த�நபர் ப�ட்சார்த்�க�ன் ப�ட்ைச 
அனும�ப்பத்�ரங்கள் தத்தமது �ண்ணப்பத்-
�ல் கு�ப்�டப்பட்டுள்ள முகவ�க்கும் அனுப்� 
ைவக்கப்பட்டுள்ளன.  

அதைனத் ெதாடர்ந்து, இம்மாதம் 12ஆம் �க-
�க்கு முன்னர் ப�ட்ைச அனும� அட்ைடகள் 
�ைடக்காத பாடசாைலகள் மற்றும் த�நபர் 
ப�ட்சார்த்�கள், ப�ட்ைச �ைணக்களத்�ன் 
ெதாைலேப� இலக்கங்களுக்கு அ��க்குமாறு 

ப�ட்ைசகள் �ைணக்களம் அ�வுறுத்�யுள்ளது.  
அத்துடன், ப�ட்ைசக்கான ேநர அட்டவைண 

இலங்ைக ப�ட்ைசகள் �ைணக்களத்�ன் உத்�-
ேயாகபூர்வ இைணயத்தளம் www.donets.lk இல் 
ெவ��டப்பட்டுள்ளது.  

ேதர்வு �க்கல்கள் மற்றும் �ற �ரச்�ைனக-
ளுள்ள மாணவர்கள் �ேழ தரப்பட்டுள்ள இலக்-
கங்களுக்கு அைழப்ைப ஏற்படுத்துவதன் மூலம் 
ேமல�க தகவல்கைளப் ெபறலாம்.  

011-2784208, 011278453, 011-3188350 மற்றும் 
011-3140314 அல்லது 1911 என்ற இலக்கங்கைள 
ெதாடர்புெகாண்டு ேமல�க �பரங்கைள ெபற்-
றுக்ெகாள்ளலாெமன்றும் கல்� அைமச்சு அ�-
�த்துள்ளது. 

ஆற்�ல் �ராடச் ெசன்ற...
வாங்காமம் �ரேதசத்�ல் இடம்-
ெபற்றது.

இச்சம்பவம் ெதாடர்�ல் ேமலும் 
ெத�யவருவதாவது,

அக்கைரப்பற்��ருந்து வாங்கா-
மம் �ரேதசத்�ற்கு �டுமுைறைய 
க�ப்பதற்காக குடுபத்�னருடன் 
ெசன்ற 08 வயதான ெபண் �ள்ைள 
மற்றும் 06 வயதுைடய ஆண் 
�ள்ைள இருவரும் அப்�ரேதசத்�-
லுள்ள �ேராைட�ல் கு�ப்பதற்காக 
ெசன்ற சமயம், அளவுக்க�கமாக 
�ர் வந்ததனால் இவர்கள் இருவ-
ரும் ��ல் அ�த்து ெசல்லப்பட்டு 
காணாமல் ேபாயுள்ளனர்.

அதன்�ன்னர் அப்�ரேதச மக்-
க�ன் உத�யுடன் ��ல் மூழ்�ய 

ெபண் �ள்ைள உடன�யாக காப்-
பாற்றப்பட்டு ைவத்�யசாைலக்கு 
ெசல்லும் வ��ல் உ��ழந்தேதாடு, 
ஆண் �ள்ைள உ��ழந்த �ைல�ல் 
�ேராைட�ல் இருந்து �ட்கப்பட்-
டுள்ளார்.

இருவ�னதும் சடலம் அக்கைரப்-
பற்று ஆதார ைவத்�யசாைலக்கு 
ெகாண்டு வரப்பட்டு, �ேரத ப�-
ேசாதைன�ன் �ன்னர் நல்லடக்கத்-
�ற்காக சடலம் உற�ன�டம் ஒப்ப-
ைடக்கப்பட்டது.

சம்பவம் ெதாடர்�ல் இறக்காமம் 
ெபா�ஸார் ேமல�க �சாரைண-
கைள முன்ெனடுத்துள்ளதாகவும் 
ெபா�ஸ் ஊடகப்��வு கு�ப்�ட்-
டுள்ளது.

ெபாருளாதாரம் ெதாடர்�ல்...  
ேபா�ய வருமான�ன்� வ�ச்-

சலுைக வழங்கும் அர�ன் மு�வு 
ச�யல்ல என்றும் அவர் கூ�னார். 
உள்ளூர் வர்த்தக �றுவனங்கள் 
ெபாருளாதாரத்�ல் பணத்ைத �ள 
முத�டு ெசய்யுெமன்ற நம்�க்ைக-
�ல் ஜனா�ப� இந்த �ர்மானத்ைத 
எடுத்துள்ளார். எவ்வாறா�னும், 
ஜனா�ப� நம்�யவாறு அது நடக்க-
�ல்ைல எனவும் அவர் ெத��த்துள்-
ளார்.  

சர்வேதச நாணய ��யத்�ற்குச் 
ெசன்று ரூபாைய �தக்க�டுமாறு 
ெபாருளாதார �புணர்கள் வழங்-
�ய ஆேலாசைனைய அரசாங்கம் 

ஏன் �ன்பற்ற�ல்ைலெயன ஊட-
க�யலாளர் நாமல் ராஜபக்ஷ�டம் 
ேகள்� எழுப்�னார.  

இதற்குப் ப�ல�த்த நாமல், 
அதற்கு மு�ெவடுப்பவர்களும் 

ெபாறுப்ெபன்று கூ�னார். அர-
�யல்வா�கள் ெபாருளாதாரம் 
ெதாடர்பான �ர்மானங்கைள எடுக்க 
மு�யாத �ைலேய இதற்கு காரண-
ெமன அவர் ெத��த்தார். அ�கா-
�கள் தவறான அ�வுறுத்தல்கைள 
வழங்�யைத தற்ேபாைதய ��ய-
ைமச்சர் அ� சப்�யும் ஒப்புக்ெகாண்-
டுள்ளதாக அவர் ேமலும் ெத��த்-
தார். 

எ�ெபாருள் ��ேயாகத்�ல்...
�ள ஆரம்�க்கப்படும் வைர 

வைரயறுக்கப்பட்ட வைக�ல் 
இவ்வாறு எ�ெபாருள் ��ேயா�க்-
கப்படுெமனவும் அவர் ெத��த்-
துள்ளார்.  

அத்துடன் இலங்ைக வந்துள்ள கப்-

பல்க��ருந்து ேமலும் 40 ஆ�ரம் 
ெமற்� ெதான் ெபற்ேறால் மற்றும் 
மசகு எண்ெணய் நாைள �ங்கட்�-
ழைம இறக்கப்படவுள்ளதாகவும் 
அைமச்சர் ேமலும் ெத��த்துள்-
ளார்.  

அவசரகால �ைலைய  இரத்துச்...
ெபாதுமக்க�ன் அ�ப்பைட உ�-

ைமகளாகும். 
இந் �ைல�ல், தன்�ச்ைசயான 

ைகதுகள் மற்றும் தடுத்து ைவத்தல் 
என்பனவற்றுக்கு அவசரகால 
�ைலைய பயன்படுத்தக்கூடாெதன்-

றும் இலங்ைக சட்டத்தர�கள் 
சங்கம் ெத��த்துள்ளது.  

எனேவ அவசரகால �ைல �ரகட-
னத்ைத இரத்துச் ெசய்யுமாறு சட்டத்-
தர�கள் சங்கம் ஜனா�ப��டம் 
ேகா�க்ைக �டுத்துள்ளது. 

அவசரகால �ைல;  ...
சவால்க��ருந்து நாட்ைட வழ-
ைமக்கு ெகாண்டுவர ேவண்டும்.
எனேவ இதற்காக �ர்ைவ ேநாக்�ய 
பயணத்ைத ேமற்ெகாள்ள ேவண்டு-

ெமன ெத��த்த அவர், அதனூடாக 
இலங்ைகயருக்கு ஒரு �ண்டகால 
�ர்வு அவ�யெமனவும் அெம�க்க 
தூதுவர் ஜ� சுங் கு�ப்�ட்டார். 

நடுவா�ல் பறந்த...
மற்றும் ஊ�யர்கள் தைல�ட்டு 

ைககலப்ைப ச� ெசய்தனர்.  
சம்பவம் ெதாடர்பாக 06 ��ட்-

டன் பய�கைள ைகது ெசய்து 
ெநதர்லாந்து ெபா�ஸார் �சாரைண-
கைள ேமற்ெகாண்டு வரு�ன்றனர். 

IMF - இலங்ைகக் குழு ... 
சர்வேதச நாணய ��யம் தமது 

ெகாள்ைக எல்ைலக்குள் இலங்ைகக்கு 
ெதாடர்ந்தும் ஆதரவ�க்குெமன்றும் 
அ�ல் ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.  

நாட்�ன் ெபாருளாதாரம் �க 
ேமாசமாக பா�க்கப்பட்டுள்ள 
சூழ�லும் அ��ருந்து �ள்வதற்-
கான உத�கைள சர்வேதச நாடுக-
�டம் இலங்ைக ேகா�க்ெகாண்�-
ருக்கும் தருணத்�ல் அவசரகாலச் 
சட்டம் அமுல்படுத்தப்படுவதானது 
நாட்�ல் ஒரு ச�யான சட்ட ஒழுங்கு 
இல்ைல என்பைத அரசு ெவ�ப்-
படுத்து�றது என  இ.ெதா.கா�ன் 
தைலவர் ெசந்�ல் ெதாண்டமான் 
கண்டனம் ெவ��ட்டுள்ளார்.

அவர் ெவ��ட்டுள்ள அ�க்-
ைக�ல் ேமலும் வ�யுறுத்�-
யுள்ளதாவது,

நாட்�ல் யுத்தம் மு�வுக்கு வந்த 
�றகு பல சர்வேதச நாடுகளால் 

அவசரக்கால சட்டம் இலங்ைக�ல் 
ெதாடரக் கூடாது என்றும்,அது ஜன-
நாயகத்துக்கு எ�ரானது என்றும் 
வ�யுறுத்தப்பட்டு வந்தது. அதன் 
காரணமாக கடந்தக் காலங்க�ல் 
அைவ சர்வேதசத்�ன் அழுத்தம் கார-
ணமாக �ளப்ெபறப்பட்டது.

எமது நாடு �க ேமாசமான 
ெபாருளாதார ெநருக்க�க்குள் தள்-
ளப்பட்டுள்ளது. நாட்டு மக்கள் 
வ�ைச�ல் இருந்து எ�ெபாருள், 
அத்�யாவ�யப் ெபாருட்கள், ேகஸ் 
உட்பட ஏைனய ேதைவகைள 
�வர்த்� ெசய்துக்ெகாள்ள மு�யாத 
யுகெமான்ேற உருவா�யுள்ளது.

எ�ர்வரும் �ல மாதங்க�ல் இந்த 
ெநருக்க�கள் ேமலும் அ�க�க்கு-

ெமன ெபாருளாதார �பு-
ணர்கள் எச்ச�க்ைக �டுத்-
துள்ளனர். இத்தருணத்�ல் 
உலக வங்� உட்பட பல 
சர்வேதச நாடுக�டம் 
ெபாருளாதார ெநருக்க�-
��ருந்து �டுப்படுவதற்-
கான �ர்வுகைள இலங்ைக 
உத� ேகா�வரும் இந்த 
இக்கட்டான சூழ்�ைல-
�ல் ஜனா�ப� அவசரகா-
லச் சட்டத்ைத அமுல்படுத்�யுள்-
ளைமயால் நாட்�ன் �து உள்ள 
அ�ப்�ராயத்ைத சர்வேதச நாடுக-
ளுக்கு மத்��ல் இழக்க ேந�டும்.
இதனால் எமது நாட்டுக்கு சர்வேதச 
��யாக �ைடக்கும் அைனத்து உத-

�களும் தாமதமாகும்  
அபாயமும் எழுந்துள்-
ளது. 

இந்த அவசரக்கால 
�ரகடனத்�னால் இலங்-
ைகக்கு வருைக தரும் 
சுற்றுலாப் பய�க�ன் 
வருைக முற்�லும் குைற-
வைடயும் அபாயம் ஏற்-
பட்டுள்ளது இதனால் 
ெடாலர் தட்டுப்பாடு 

ேமலும் அ�க�க்கும்.
எனேவ  அவசரக்கால சட்டத்ைத 

உடன�யாக �ள்ப��லைன ெசய்ய 
ேவண்டுெமனவும் இ.ெதா.கா�ன் 
தைலவர் ெசந்�ல் ெதாண்டமான் 
வ�யுறுத்�யுள்ளார். 

நாட்ைட ேமலும் ெநருக்கடிக்குள் தள்ள ேவண்டாம் 

கல்முைன மத்�ய �னகரன் �ருபர்  

அ�ல இலங்ைக ைவ.எம்.எம்.ஏ. 
ேபரைவ�ன் அம்பாைர மாவட்ட 
சவளக்கைட பு�ய �ைள�ன் அங்கு-
ரார்ப்பணம் ேபரைவ�ன் மாவட்ட 
ப�ப்பாளர் �யாஸ் இஸ்மா�-
�ன் ஏற்பாட்�ல் சவளக்கைட அல்- 
தாஜ�ன் பாடசாைல மண்டபத்�ல் 
அண்ைம�ல் நைடெபற்றது.  

இ�ல் பு�ய �ர்வா�களாக �ன்வ-
ருேவார் ெத�வுெசய்யப்பட்டனர்.   

தைலவராக ஊடக�யலாளர் எம்.
எம்.ஜ�ர், ெசயலாளராக ஏ.எம். 
அஸ்�ர், ெபாருளாளராக எம். 

ஜஹான், உப தைலவராக ஏ.எம்.
ெஜஸார், உப ெசயலாளராக எச்.
அஸ்�க், ஆேலாசகராக ஊடக�ய-
லாளர் ஏ.ஆர்.ப�த் ஆ�ேயாருடன் 
�ர்வாக சைப உறுப்�னர்களாக 08 
ேபர்கள் ெத�வு ெசய்யப்பட்டனர்.  

இந்�கழ்�ல் �ரதம அ��யாக 
அ�ல இலங்ைக ைவ.எம்.எம்.ஏ.ேப-
ரைவ�ன் ேத�ய உப தைலவர் எஸ்.
தஸ்த�ர், ெகளரவ அ��களாக ேபர-
ைவ�ன் �ட்ட த�சாளர் ேக.எல்.
சுைபர், பாலமுைன ைவ.எம்.எம்.ஏ.
தைலவர் ஐ.ஏ.�ராஜ் ஆ�ேயாரும் 
கலந்து �றப்�த்தனர்.    

சவளக்கைடயில் ைவ.எம்.எம்.ஏ   
கிைள அங்குரார்ப்பணம்  

அர�டம் இ.ெதா.கா தைலவர் வ�யுறுத்து

ெகாழும்பு - கா� முகத்�டலுக்கு 
முன்பாக நடத்தப்பட்டு வரும் 
ேபாராட்டம் காரணமாக, ெபாது 
மக்களுக்கு அெசளக�யம் ஏற்படுத்-
தப்படுவதாக கூ� ெபா�ஸார் முன் 
சமர்ப்�த்த முைறப்பாடு எ�ர்வரும் 
10 ஆம் �க� ெகாழும்பு �ரதான 
��வான் முன்�ைல�ல் ஆராயப்ப-
டவுள்ளது. 

கடந்த ெவள்�க்�ழைம (06) 
இந்த முைறப்பாட்ைட ப���க்க 
ெகாழும்பு ேமல�க ��வான்களான 
ஹர்ஷ ெகக்குனவல மற்றும் ��� 
ெபேரரா ஆ�ேயார் �ரும்பாததால் 
��வான் ��� ெபேரராவால் 
இவ்வாறு 10 ஆம் �க�க்கு இவ் 
�டயம் �ரதான ��வான் முன்�-

ைல�ல் ப���க்கப்படுெமன அ�-
�க்கப்பட்டது. 

ேநற்று முதல், கா� முகத்�டல் 
ேபாராட்டத்துக்கு எ�ராக உத்த-
ரெவான்ைறப் ெபற ேகாட்ைட 
ெபா�ஸார் அரச சட்டத்தர� ச�ந்-
�ர �க்�ரமவுடன் ேமல�க ��வான் 
ஹர்ஷ ெகக்குனவல முன்�ைல�ல் 
ஆஜரா�னர். 

 இதன்ேபாது ��மன்றத்�ல் �ட-
யங்கைள முன்ைவத்த அரச சட்டத்த-
ர�, கா� முகத்�டல் ஆர்ப்பாட்டம் 
ெதாடர்�ல் இரு மனுக்கள் ��மன்-
றம் முன்�ைல�ல் �லுைவ�லுள்-
ளதால், அ�ல் ஒன்ைற ப��லைனக்கு 
எடுக்க �தவான் �ரும்�னால் தான் 
தனது ேகா�க்ைகைய முன்ைவப்ப-

தாக கூ�னார். 
எ�னும் இதன்ேபாது ��மன்-

றத்�ல் சட்டத்தர�கள் குழாம் 
ஒன்றுடன் ஆஜரான இலங்ைக சட்-
டத்தர�கள் சங்கத்�ன் தைலவர் 
ஜனா�ப� சட்டத்தர� சா�ய 
��ஸ், கா� முகத்�டல் ேபாராட்டம் 
ெதாடர்�ல் ெபா�சார் ஏதும் உத்தர-
வுகைளப் ெபற முயன்றால், உத்தரவு-
கைள வழங்க முன்னர் ஏைனய தரப்-
�ன் �யாயங்களுக்கும் ��மன்றம் 
ெச�சாய்க்க ேவண்டுெமன அவர் 
ேகா�னார். 

 ெபா�சார் ஒரு தைலபட்சமாக உத்-
தரவுகைளப் ெபற முயல்வது அவதா-
�க்கப்படுவதால் அவ்வாறு ேகாருவ-
தாக அவர் கு�ப்�ட்டார். 

இதைனயடுத்து, இந்த �வகா-
ரத்ைத தான் ப���க்க �ரும்ப-
�ல்ைலெயன அ��த்த ேமல�க 
��வான் ஹர்ஷ ெகக்குனவல, ேநற்று 
முன்�னம் �ரதான ��வானாக 
ப�ல் கடைமகைள ெபாறுப்ேபற்ற 
��வான் �ல� ெபேரராவுக்கு 
மனுைவ மாற்�னார். 

இந்த மனு ��வான் �ல� 
ெபேரரா முன்�ைல�ல் ப��ல-
ைனக்கு வந்தது. 

இதன்ேபாது மனுைவ ப���க்க 
�ரும்பாத ேமல�க ��வான் �ல� 
ெபேரராவும், இரு தரப்�ன் ஒப்பு-
தலுடன் �ரதான ��வான் முன்�-
ைல�ல் மனுைவ ப���ப்பதற்காக 
�சாரைணகைள எ�ர்வரும் 10 ஆம் 
�க�க்கு ஒத்� ைவத்தார்.  

காலி முகத்திடல் ேபாராட்டம்; ெபாது மக்களுக்கு அெசௗகரியம்
ெபாலிஸார் முைறப்பாடு, 10 ஆம் திகதி பரிசீலைன
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இலங்ைக அர�ய�ல் பல ேதால்�க-
ைளச் சந்�த்தவர் இவர்.  ெவள்ைளக்-
காரரைரேபால நடந்து ெகாள்பவர்; 

ேமட்டுக்கு�த் தன்ைமைய �ராம மக்க�-
டம் ெவ�ப்படுத்துபவர்: இடத்துக்கு தகுந்த 
மா�� ேபசத் ெத�யாதவர் அப்புறம் ஒரு 
�டாக்ெகாண்டன் என்ெறல்லாம் இவர் �து 
குற்றச்சாட்டுகள் ஒருபுறம் என்றால் பாராளு-
மன்ற ஜனநாயகத்ைத துைறேபாகத் ெத�ந்து 
ைவத்�ருக்கும் இவர் ெபாருளாதார அ�வு 
�க்கவர். �ைறய �ஷயங்கேளாடு ேகட்பவ-
ருக்கு பு�யும் வைக�ல் ேபசக் கூ�யவர்; தூர 
ேநாக்குக் ெகாள்ைக ெகாண்டவர் என்று புக-
ழப்படுபவரும் கூட.  இன்ைறய ெபாருளா-
தார �ழ்ச்� மற்றும் அர�யல் ெநருக்க�யான 
காலக் கட்டத்�ல் இவைர �ைனவு கூருப-
வர்கள் பலர். அேதசமயம் பலம் ெபாருந்�ய 
ஐக்�ய ேத�யக் கட்� கடந்த ேதர்த�ல் ஒரு 
ஆசனத்ைதக் கூடப் ெபற மு�யாமற் ேபான-
ைமக்கு இவேர ெபாறுப்பா� என்ற ெபயைர 
இவர் ஏற்க ேவண்�யதா�ற்று. ேத�ய பட்�-
யல் வா�லாக அக் கட்��ன் ஒேர ஒரு உறுப்-
�னராக பாராளுமன்றத்�ல் உள்ளவர். 

எ�னும் �ழடானானாலும் �ங்கம் �ங்-
கம்தான் என்பதுேபால இன்ைறக்கும் �ர-
�ப்பூட்டும் ேத�யத் தைலவராக, உலகம் 
அ�ந்த அர�யல்வா�யாக, ெபாறுப்பு-
கைள ஏற்று நடத்தக் கூ�யவராக �ளங்கு-
பவேர முன்னாள் �ரதமர் ர�ல் �க்�ரம 

�ங்க. இன்ைறய �க��ல் 
அ�கம் ேபசப்படுபவர். 
இவைரக் கடந்த புதனன்று 
��ெகாத்தா ஐ.ேத.க தைல-
ைமயகத்�ல் சந்�த்ேதாம். 
அது ஒரு பரபரப்பான பாரா-
ளுமன்ற �னம் என்பதால் 
அவருக்காகக் காத்�ருக்க 
ேவண்�யதா�ற்று. எம்ைமக் கண்டதும் வ�-
ெயல்லாம் வாகன ெந�சல், பாராளுமன்றத்-
�ல் இருந்து இங்கு வருவதற்கு 40 ��டங்-

களானது எனக் கூ� அலுத்துக் ெகாண்டார். 
�ன்னர் எம்முடன் உைரயா�னார். ேகட்ட 
ேகள்�க்களுக்கு எல்லாம் சடசடெவன 
ப�ல்கள் வந்தன. அ�வும் அனுபவமும் 
ெசயல்�றனும் ெகாண்ட ஒருவைரத் தப்பாக 
இம்மக்கள் பு�ந்து ெகாண்டு அவைரப் பயன்-
படுத்தாமல் �ட்�ருக்�றார்கேளா என்ற 
ேகள்� அவருடன் ேப�யேபாது எழத்தான் 
ெசய்தது.

அன்ைறய �னம்தான் ��, ��யைமச்சர் 
அ�சப்� நாட்�ன் ெபாருளாதாரம் மற்றும் 
�� �ைல ெதாடர்பான முக்�யமான ஒரு 
உைரைய பாராளுமன்றத்�ல் �கழ்த்�ருந்-
தார். அந்த உைரைய முன்னாள் �ரதமர் 
ர�ல் �க்�ரம�ங்க பாராட்�னார்.

"20ம் �ருத்தத்துக்கு நான் முற்�லும் எ�-
ரானவன். எனேவ 21ம் �ருத்தம் ெகாண்டு-
வரப்படுவதன் மூலம் ஜனா�ப��ன் அ�-
காரங்கள் குைறக்கப்படத்தான் ேவண்டும். 
அத்�ருத்தம் எவ்வாறு அைமய ேவண்டும் 
என்ப�ல் இப்ேபாது ேபச்சுவார்த்ைதகள் 
நைடெபற்று வரு�ன்றன. ஆனால் ஜனா�-
ப��ன் பத� அ�காரங்கைளக் குைறப்ப-
தால் நாட்�ன் இன்ைறய �ரச்�ைனகளுக்கு 
மு�வு வந்து�டப் ேபாவ�ல்ைல. இன்று 
�கவும் அவசரமாக ெசய்யப்பட ேவண்�-

யது ெபாருளாதார அ��ருத்� ெபாருளா-
தார மறு�ரைமப்பு. மக்கைள பட்���ல் 
இருந்து காப்பாற்றுவது என்பேத. எனேவ 
அதற்குத்தான் முக்�யத்துவம் அ�க்கப்பட 
ேவண்டும். ெபாருளாதார ெநருக்க�யா 
அல்லது அர�யல் ெநருக்க�யா என்றால் 
ெபாருளாதார ெநருக்க�ேய முதல் கா�ய-
மாக �ர்க்கப்பட ேவண்�யது. ஏென�ல் 
இப் ெபாருளாதார ெநருக்க� ேமலும் உக்�-
ரமைடயப் ேபா�றது" என்றார் ர�ல் �க்�-
ரம�ங்க.

வாழ்க்ைகச் ெசலவு அ�க�த்துச் 
ெசல்�றேத?
இது ஆரம்ப �ைலதான். அடுத்துவரும் 

மாதங்க�ல் பண�க்கம் ேமலும் அ�க�க்-
கும். அதற்கு முன் தடுத்து �றுத்த ஏேதனும் 
ெசய்தாக ேவண்டும். இந் �ைல ��க்குமா-
னால் எமது நாட்டு ெபாருளாதாரம் ெநாருங்க 
ஆரம்�க்கும். ��ர பண�க்கம் இ�ேமல்-
தான் வரப்ேபா�றது. அது ேமாசமான 
�ைளவுகைள ஏற்படுத்தும். ஏராளமாேனார் 
ெதா�ல்கள் இழப்பர். �றுவனங்கள் �வா-
லாகும். பட்�� �ைலேதான்றும், மரணங்-
களும் �கழும், அது ஒரு ேமாசமான காலக்-
கட்டம். எனேவ அர�யல் ெநருக்க�ைய 
ஒருபக்கம் ைவத்து�ட்டு ெபாருளாதாரத்ைத 
�ளவும் இயக்குவதற்கு நாம் முன்னு�ைம 
வழங்க ேவண்டும். ��யைமச்சர் நல்லெதாரு 

உைரைய பாராளுமன்றத்�ல் �கழ்த்�னார். 
அர�ன் தவறுகைள ஒப்புக் ெகாண்டார். 500 
�ல்�யன் அெம�க்க ெடாலருக்கு குைறவான 

ெவ�நாட்டு ��ேய 
ைகவசம் உள்ளது. 
எனேவ அர�யல் 
ெ ந ரு க் க � ை ய 
�ன்னர் பார்த்துக் 
ெகாள்ளலாம். மக்க-
�ன் வ�ற்றுப் பாட்-
டுக்கு முத�ல் வ� 
ெசய்ய ேவண்டும்.

�ங்கள் நாட்�ன் 
தைலவராக இருந்�-
ருந்தால் என்ன ெசய்-
�ருப்�ர்கள்?

என்ன ெசய்�ருப்ேபனா? இப்ப� ஒரு 
கூட்டம் கா�முகத்�ட�ல் கூ�ேய இருக்-
காது. முன்ெனசச�க்ைக நடவ�க்ைககைள 
எடுத்�ருப்ேபன். 2020- 21 காலப்பகு�க்கு 
ஏழு �ல்�யன் ெடாலர் இதற்காகத் ேதைவப்-
பட்�ருக்கும். சர்வேதச நாணய சைப�டம் 
மூன்று �ல்�யன் கடன் ெபற்�ருப்ேபன். சர்-
வேதச நாணய சைப�டம் ெசல்ல ேவண்டும். 
என்பைத முன்கூட்�ேய ெசான்னவன் நான் 
தான். நாங்கள் 2015இல் பத�க்கு வந்தேபாது 
அரசுஊ�யர்களுக்கு பத்தா�ரம் ரூபா சம்பள 
அ�க�ப்பு வழங்�யது தவறு என்பதுேபால் 
ெசால்லப்படு�றது. நாட்�ல் ஏற்படப்ேபா-
கும் பண�க்கத்ைத அல்லது �ைல உயர்ைவ 
சமா�ப்பதற்காகத்தான் அப் பணம் முன் 
கூட்�ேய வழங்கப்பட்டது. த�யார்த்துைற 
ஊ�யர்களுக்கும் சம்பள அ�க�ப்பு வழங்-
கப்பட்�ருக்க ேவண்டும்தான். நாங்கள் �ட்ட-
�ட்ேட ேவைல ெசய்ேதாம்.

கா�முகத்�டல் ேபாராட்டம் பற்� உங்கள் 
கருத்து?

மக்க�ன் மன�ைலைய எ�ெரா�க்கும் 
�ன்னமாகேவ அைதப் பார்க்�ேறன். அது மட்-
டுமல்ல; நாட்�ன் ேவறு பகு�க�லும் ஆர்ப்-
பாட்டங்கள் நைடெபறு�ன்றன. துப்பாக்�ச் 

சூட்�ல் ஒருவர் இறந்தும் ேபானார். அைம-
�யான ேபாராட்டங்க�ல் துப்பாக்�ச்சூடு 
நடத்தப்பட்�ருக்கக் கூடாது. இப் ேபாராட்-
டங்கைள ெபா�சார் ��ல் பாதுகாப்புக்கு 
உ�யவர்கள் என்ற வைக�ல் வன்முைற�ன்-
�ேய ைகயாள ேவண்டும். கட்டுப்பாடுகைள 
��க் ெசல்ைக�ேலேய ஒரு கட்டத்�ல் 
ெபா�சார் தமக்கு உதவும் வைக�ல் இராணு-
வத்ைத அைழக்கலாேம த�ர இராணுவம் 
இத்தைகய ேபாராட்டங்கைள கட்டுப்படுத்த 
அனும�க்கக்கூடாது, இராணுவம் யுத்தத்-
துக்கானது. இம் மக்கள் ேபாராசட்டங்கைள 
ெபாருளாதாரத்ைத ேவகப்படுத்துவது, மாற்� 
அைமப்பது, பு�ய முத�டுகைள ெகாண்டு 
வருவது, பு�ய அர�யல் கலாசாரத்ைத அ�மு-
கம் ெசய்வது எண்ணவற்�ன் மூலேம �றுத்த 
மு�யும்.

ஏென�ல் எமது ெபாருளாதார �ைல 
ேமலும் ேமாசமா� வரு�றது. அரசாங்கம் 
இந்�யா�டம் 500 �ல்�யன் அெம�க்க 
ெடாலர்கைளக் கடனாகக் ேகட்டுள்ளது. 
ஆனால் என்ன, 500 �ல்�யனுக்கு 12 கப்பல் 
எண்ெணய் மட்டுேம ெகாள்வனவு ெசய்ய 
மு�யும். ேமலும் ஒரு �ல்�யன் ெடாலர்-
கைள இந்�யா�டம் ேகட்டுள்ேளாம். 
இந்த ���ல் இருந்து எல்லாவைகயான 
ெபாருட்கைளயும் இந்�யா�ல் இருந்து 
ெபற்றுக் ெகாள்ள மு�யாது. மருந்துகள் 
ேபான்றவற்ைற ேவறுநாடுக�ல் இருந்தும் 
ெபற்றுக் ெகாள்ள ேவண்��ருக்கும், எவ்வா-
றா�னும் இந்�யக் கடன் உத� மூலம் 
ஜ�ன் நடுப்பகு�வைர சமா-
�க்கலாம். எனேவ 
ெ ப ா ரு ள ா -

தாரத்ைத �- ஸ்டார்ட் ெசய்தாக 
ேவண்டும்.

��வாகச் ெசால்�ர்களா?
ஆம். அர�யைலயும் ெபாருளாதாரத்ைத-

யும் குழப்�க் ெகாள்ளக்கூடாது. இப்ேபாது 
ெபாருளாதாரம் தான் முக்�யம், ��யைமச்-
சருடன் நாம் ��வாகப்ேப� எவ்வாறான 
ஒத்துைழப்புகைள வழங்கலாம் என்பைத 
பாராளுமன்றம் மு�வு ெசய்ய ேவண்டும். 
அதனால்தான் பாராளுமன்றத்துக்கு �� அ�-
காரம் வழங்கப்பட ேவண்டும் என்று கூ� 
வரு�ேறன். ெபாது ��ைய ைகயாளும் அ�-
காரம் பாராளுமன்ற குழு�டம் �டப்படு-
வேத ச�யான �� �ர்வாகத்துக்கு வ�வகுக்-
கும். ஏென�ல் ��ைய அைமச்சர்க�டம் 
வழங்குவதன் மூலம் �ரயத்துக்கும், ஒதுக்� 

ைவத்துக் ெகாள்ளப்படுவதற்கும் அது 
ஆளா� ச�யான பயன்பாட்டுக்குவராமல் 
ேபாய் �டலாம். ேமலும் வங்�கள் காப்-
பாற்றப்படுவதும் முக்�யமானது. நாம் உலக 
நாடுக�டம் உத� ெபற ேவண்டும். முத�-
டுகைள ெகாண்டுவர முயற்�க்க ேவண்டும். 
உத� வழங்கும் நாடுகைள அைழத்து இலங்-
ைக�ல் ஒரு மாநாட்ைட நடந்த முயற்�க்க 
ேவண்டும். ��யைமச்சர் �ைலைமகைள 
�ர்ெசய்ய இரண்டாண்டு காலெமடுக்கும் 
என்�றார். ஆனால் ஐந்தாண்டுகளும் எடுக்க-
லாம். எனேவ தாமதம் ெசய்யாமல் உடன�-
யாக ெசயல்பட ேவண்டும்.

ஜனா�ப�, �ரதமர் இருவரும் பத� 
�லக ேவண்டும், இைடக்கால அரசு 
அைமய ேவண்டும், பு�ய ேதர்தலுக்கு 
ெசல்ல ேவண்டும் என்ற பல உபாயங்கள் 
பற்� ேபசப்படு�ன்றன. உங்கள் கருத்து 
என்ன?

பல �யூகங்கள் உள்ளன. ஜனா�ப�-
யும் �ரதமரும் இருவருேம பத� �லக 
ேவண்டும் என்பது ஒன்று ஜனா�ப� இருக்க 
�ரதமர் பத� �லக ேவண்டும் என்பது 
இரண்டாவது. இருவருேம பத��ல் ��க்க 
ேவண்டும் என்பது மூன்றாவது. �ரதமர் பத-

��ல் ��க்க ஜனா�ப� �லக ேவண்டும் 
என்பது நான்காவது. இ�ல் எது ெபாருத்தமா-
னது என்பைத அரேச �ர்மா�க்க ேவண்டும். 
ேமலும் இைடக்கால அரசு அைமக்க அர�ய-
லைமப்�ல் இட�ல்ைல. பல கட்� �ர�-
��கைளக் ெகாண்ட அரைசேய அைமக்க 
மு�யும். இவ்�டயத்�ல் இலங்ைக சட்-
டத்தர�கள் சங்கம் ேயாசைனகைள முன்-
ைவத்துள்ளது. சட்டத்தர�கள் அைமப்-
பும் ேயாசைனகைள முன் ைவத்துள்ளது. 
இைவ ெதாடர்பாக ஆராய்ந்து ஒரு ெபாது 
�ைலப்பாட்டுக்கு வரலாம் என்பது என் 
அ�ப்�ராயம். ெபாருளாதார ெநருக்க�-
ையப் ேபாலேவ அர�யல் ெநருக்க�க்கும் 
�ர்வு காணப்பட ேவண்டும். அர�யைல-
யும் ெபாருளாதாரத்ைதயும் த�த்த�யாகப் 
பார்க்க ேவண்டும்.

ெபாருளாதாரத்ைத எடுத்துக் ெகாண்டால் 
�ண்ட கால, மத்�ய கால, குறு�யகால �ட்-
டங்கைள வகுத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும். 
வங்�கள் வ�ைம ெகாண்டைவயாக 
மாற்றப்பட்டு கடன்கைள �றுவனங்-
கள் ெபற்றுக்ெகாள்ளவ� ெசய்யப்பட 

ேவண்டும். முத�டுகள் ஊக்கு�க்கப்பட 
ேவண்டும். ஒரு இரும்பு சட்டம் (Iron frame) 
அைமக்கப்பட்டு ஒரு இருபது ஆண்டுகால 
ெபாருளாதார இலக்ைக அைமத்துக் ெகாள்ள 
ேவண்டும். ேமலும் ெவ�நாடுகளுடன் 
ெதாடர்ந்து ேப�வர ேவண்�யது அவ�யம். 
ஸாம்�யா ெபாருளாதார ெநருக்க��ல் 
இருந்து ஐந்து மாதங்க�ல் ெவ�வந்தைத 
நாம் உதாரணமாகக் ெகாள்ளலாம். 

இப் �ரச்�ைன�ன் மு�ச்சுகைள 
ெமதுவாக அ�ழ்க்கவும் மு�யும்; கத்-
�யால் ெவட்டவும் மு�யும். கத்�யால் 
ெவட்டுவதானால் சகல கட்�களும் ஒன்�-
ைணய ேவண்�யது அவ�யம்.

ேதர்தல் ஒன்றுக்கு ேபாவது இப்ேபாது 
உ�தமானதல்ல. ஒரு ேதர்தைல நடத்த 

20முதல் 25 �ல்�யன் ரூபா ெசலவாகும். 
ஒரு ேவட்பாளர் குைறந்த பட்சம் 25�ல்-
�யன் ரூபாைவ ெசல�ட ேவண்��ருக்-
கும். இைத�ட அ�கமாக ெசல�டும் 
ேவட்பாளர்களும் உள்ளனர். எனேவ ஒரு 
ெபாதுத்ேதர்தைல நடத்� மு�க்க 65 �ல்-
�யன் ரூபா ெசலவாகும். எனேவ இவ்வ-
ளவு பணத்ைத ெசல�டுவது இன்ைறய 
�ைல�ல் சாத்�யமாகுமா? ெபாதுத் ேதர்த-
ைலத் த�ர்த்து ேவறு வைகயான ஆட்�ைய 
அைமப்பேத ச�யானது.

பு�ய வரவு ெசலவு �ட்டெமான்ைறப் 
பற்� ��யைமச்சர் ேப��ருக்�றார்.  
அது அ��ருத்� வரவு ெசலவு �ட்டமாக 

அைமய ேவண்�யது முக்�யம். அவ�ய-
மற்ற எல்லா ெசலவுகளும் �றுத்தப்பட 
ேவண்டும். அ��ருத்� �ட்டங்கள் �றுத்-
தப்பட ேவண்டும். அந்��ைய �வாரணம் 
வழங்குவதற்கு பயன்படுத்த ேவண்டும். 
மக்க�ன் கஷ்டங்கைளக் குைறப்பேத 
இப்ேபாது முக்�யம்.

பாராளுமன்றத்�ல் அங்கத்தவர்கள் �று-
�ள்ைளகள் ேபால ெசயல்படு�றார்கேள!

ஆமாம். இந்த பாராளுமன்ற கலாசாரத்ைத 

மாற்�யாக ேவண்டும். இது ெதாடர்பாக 
ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தப்பட ேவண்டும் 
என நானும் கூ��ருக்�ேறன். இப் பாராளு-
மன்ற ஒழுக்கம் ��ட்ட�ல் ைகெகாள்ளப்-
படு�றது. பாராளுமன்றத்�லும் ெவ��-
லும் கண்�யமாக நடந்து ெகாள்ளும்ப� 
அங்கு ேகட்கப்பட்டுள்ளது. �றுேவாருக்கு 
அங்கு தண்டைன வழங்கப்படு�றது. பாரா-
ளுமன்றத்�ல் ஒழுக்கம் ேபணப்படா�ட்-
டால் மக்கள் 225 ேபைரயும் ெவ�ேய ேபா 
என்றுதான் ெசால்வார்கள்.

இவ்வாறு ேகள்�களுக்கு தயக்க�ல்-
லாமல் ப�ல் அ�த்த முன்னாள் �ரதமர் 
ர�ல் �க்�ரம�ங்க, தற்ேபாது நாட்டுக்கு 
ெவ�நாட்டு முத�டுகள் �க�க அவ�யப்-
படுவதாகவும் ஆனால் தான் அைத ெசய்ய-

முயன்றேபாது கடுைமயான எ�ர்ப்புகைள 
சந்�த்தாகவும்  கு�ப்�ட்டார். 

இந்�யாவுக்கு எண்ெணய்�ற்கும் 
உ�ைமைய வழங்க ேவண்டாம் என்றார்கள். 
இப்ேபாது பாருங்கள், ஐ.ஓ.�.தான் எமக்கு 
உத�க்கு வரு�றது. �ங்கப்பூருடன் வர்த்தக 
ஒப்பந்தம் அெம�க்காவுடன் வர்த்தக ஒப்பந்-
தம் ெசய்ய முயன்ற ேபாெதல்லாம் தடுத்தார்-
கள். 

அைவ நைடமுைற�ல் இருந்�ருந்தால் 
இன்று எமக்கு உதவுவதாக அைமந்�ருக்-
கும். இன்று எமக்கு அவ�யப்படுவது ெபாரு-
ளாதார சுதந்�ரம். அைத ேநாக்� பய�ப்-
பேத இன்ைறய முக்�யத் ேதைவ.

முன்னாள் பிரதமரும் ஐ.ேத.கவின் தைலவருமான 
ரணில் விக்கிரமசிங்கவுடனான ேநர்காணல்

ேநர்கண்டவர்: -  அருள் சத்தியநாதன்

"ெபாருளாதார ெநருக்கடிையத் தீர்ப்பேத முக்கியம்
அரசியல் ெநருக்கடிைய பின்னர் பார்க்கலாம்!"

இப்ேபாது ேதர்தல் நடத்துவது ெபாருத்தம் அல்ல 
அதற்கு ெபருமளவு பணம் ேதைவப்படும்

ஜனாதிபதியின் பதவி அதிகாரங்கைளக் குைறப்பதால் நாட்டின் 
இன்ைறய பிரச்சிைனகளுக்கு முடிவு வந்துவிடப் ேபாவதில்ைல. 
இன்று மிகவும் அவசரமாக ெசய்யப்பட ேவண்டியது ெபாருளாதார 
அபிவிருத்தி ெபாருளாதார மறுசீரைமப்பு. மக்கைள பட்டினியில் 
இருந்து காப்பாற்றுவது என்பேத. எனேவ அதற்குத்தான் முக்கியத்-
துவம் அளிக்கப்பட ேவண்டும். ெபாருளாதார ெநருக்கடியா அல்லது 
அரசியல் ெநருக்கடியா என்றால் ெபாருளாதார ெநருக்கடிேய முதல் 
காரியமாக தீர்க்கப்பட ேவண்டியது. ஏெனனில் இப் ெபாருளாதார 
ெநருக்கடி ேமலும் உக்கிரமைடயப் ேபாகிறது"
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மக்கள் வீதியில் இறங்கி ஆரம்பித்துள்்ள ப�ோரோட்-
டங்்கள்  ஒரு மோதத்்தயும் ்கடந்துள்்ள ப�ோதும், 
அரசியல்்ோதி்கள் நி்ையோன தீர்்ோன்ற முன-
்்க்கத் த்றியிருப�து ்கண்கூடு. அரசோங்்கம் 
எனற ரீதியில் அனறோடப பிரச்சி்ன்க்்ளத் தீரக்க 
்கடு்மயோன முயற்சி்கள் பமற்்்கோள்்ளப�ட்டு ்ரு-
கினற ப�ோதும், எதிரக்கட்சி தரபபில் குறிப�ோ்க 
பிரதோன எதிரக்கட்சி ஆக்கபூர்மோன முயற்சி்க்்ள 
முன்னடுப�தோ்கத் ்தரியவில்்ை.

அரசோங்்கம் மக்கள் பிரச்சி்ன்யத் தீரக்கத் 
த்றி விட்டது என எதிரக்கட்சி குற்றஞசோட்டு்தோ-
யின, அந்தத் த்று்க்்ளத் திருத்தக கூடிய மோற்று-
பயோச்ன்கள் முன்்க்கப�ட்டிருக்க ப்ண்டும். 
இது்்ர அவ்ோறு ஆக்கபூர்மோன முயற்சி்கள் 
எத்னயும் எதிரக்கட்சி எடுத்ததோ்கத் ் தரியவில்்ை.

ஆரம்�ம் முதபை எதிரக்கட்சியின ்சயற்�ோடு்கள் 
்்றுமபன அரசோங்்கத்்தக கு்றகூறு்்த மோத்-
திரபம இைக்கோ்கக ்்கோண்ட்்யோ்கப் ்கோணப�டு-
கினறன. குறிப�ோ்க ்்கோவிட்-19 ்தோற்று ஆரம்பித்த 

்கோைத்திலிருந்து எடுத்ததற்கு எல்ைோம் கு்ற கூறு-
்்தயும், குற்றங் ்கண்டுபிடிப�திலுபம எதிரக்கட்சி 
்கோைத்்தக ்கடத்தி ்ருகிறது.

அது மோத்திரமனறி ஆதோரமற்ற குற்றச்சோட்டுக்கள் 
மற்றும் பத்்யற்ற ்கருத்துக்க்ளோல் மக்கள் மத்தி-
யில் வீண் குழப�ங்்கப்ள ஏற்�டுத்தப�ட்டுள்்ளன. 
சிறந்த உதோரணமோ்க ்்கோவிட்-19 ்தோற்றுப�ோய்ககு 
எதிரோன தடுபபூசி ஏற்று்து ்தோடரபில் எதிரக்கட்சி-
யினர ்தரிவித்த ்கருத்துக்கள் மக்களுககி்டயில் 
பத்்யற்ற அச்சத்்த ஏற்�டுத்தின. இதனோல் 
�ைர தடுபபூசி ஏற்றிக ்்கோள்்தற்கு விருப�ம் ்தரி-
விக்கோத நி்ை ்கோணப�ட்டது.

இது ப�ோனறு �ல்ப்று விடயங்்களில் வீணோ்க 
அ்ர்கள் மக்க்்ளக குழபபியிருப�துடன, இனன-
மும் குழப�ங்்க்்ள   இருககினறனர.

மறு�க்கத்தில், பிரதோன எதிரக்கட்சியோ்கவுள்்ள 
ஐககிய மக்கள் சகதி ்கட்சிககுள் �ல்ப்று ்கட்சி்கள் 

�ங்்கோளியோ்க இ்ணந்துள்்ளன. இந்தப �ங்்கோ-
ளிக ்கட்சியின த்ை்ர்களுககி்டயில் �ோரிய்ளவு 
ஒற்று்ம இருப�தோ்கத் ்தரியவில்்ை. எதிரக்கட்-
சிக கூட்டணியில் அடுத்த த்ை்ருக்கோன உட்பூசல் 
அதி்கரித்துள்்ளது. ்கடந்த சிை �ோட்்களுககு முனனர 
பிரதோன எதிரக்கட்சி அரசோங்்கத்்தக ்கண்டித்து ்கண்-
டியிலிருந்து ்்கோழும்பு ்்ர ப�ரணி்யோன்ற 
�டத்தியிருந்தது.

இதன இறுதி�ோள் நி்கழ்வு பமதினத்திைனறு 
்்கோழும்பில் �்ட்�ற்றது. இதில் நி்கழ்வு்க்்ள 
ஒருங்கி்ணத்திருந்த �ோரோளுமனற உறுபபினர 
ஹரீன ்�ரனோண்படோவும், சிபரஷட �ோரோளுமனற 
உறுபபினரோன சரத் ்�ோனபச்கோவும் ்�ோது்்ளி-
யில் சண்்டயிட்டுக ்்கோண்ட்ம ஊட்கங்்களில் 
அறிக்்கயிடப�ட்டிருந்தது.

நி்கழ்வில் உ்ரயோற்று்தற்கு தனககு சந்தரப�ம் 
்ழங்்கப�ட ப்ண்டும் எனக ப்கோரிபய ்�ோனபச்கோ 
முரண்�ட்டுள்்ளோர. இச்சம்�்ம் குறித்து ஊட்கங்-
்களுககுக ்கருத்துத் ்தரிவித்திருந்த ்�ோனபச்கோ, 
ஒரு சிைர தனிப�ட்ட நி்கழ்ச்சி நிரல்்க்்ளக ் ்கோண்டு 
்சய்�டுகினற்ம்ய ்கட்சிககுள் அ்தோனிக்க முடி-
்தோ்கவும், சிபரஷட த்ை்ர எனற ரீதியில் தனககு 
உ்ரயோற்றும் சந்தரப�த்்த ்ழங்குமோறு ப்கோரி-
யதோ்கவும் குறிபபிட்டிருந்தோர. ்கட்சியின சிபரஷட 
உறுபபினர்களுககு ்ழங்்கப�ட ப்ண்டிய இடம் 
்தோடரபில் சிைர புரிந்து �டக்க ப்ண்டும் எனறும்  
அ்ர ் தரிவித்திருந்தோர. ஐ.ம.ச சிபரஷட த்ை்ர்க-
ளுககி்டயில் இவ்ோறோன குழப�ங்்கள் இடம்்�ற்-
ற்ம இது முதற்தட்்யல்ை.

இதற்கு முனனரும் ஐககிய மக்கள் சகதியினர 
்்கோழும்பில் ஏற்�ோடு ்சய்திருந்த மக்கள் ப�ர-
ணியில் உ்ரயோற்று்தற்கு சிபரஷட த்ை்ர-
்கள் சிைர தயோரோ்க இருந்தப�ோதும் எதிரக்கட்சித் 
த்ை்ர தவிர ப்று யோரும் அங்கு உ்ரயோற்று -்
தற்கு அனுமதிக்கப�ட்டிருக்கவில்்ை. இது ்தோடர-
பில் சிபரஷட த்ை்ர்கள் தமது அதிருபதி்ய 
்்ளியிட்டிருந்தனர.

ஐககிய மக்கள் சகதியில் உள்்ள சிைர தமது 
தனிப�ட்ட பிம்�த்்த பிர�ல்யமோககும் ப�ோககுட-

பனபய ்சயற்�ட்டு ்ரு்தோ்க ்�ோனபச்கோ விமர-
சித்திருந்தோர. எதிர்ரும் ்கோைத்தில் �டக்கக கூடிய 
்�ோதுத் பதரதல் மற்றும் ஜனோதி�தித் பதரத்ை 
இைககு ்்த்து எதிரக்கட்சியில் உள்்ள த்ை்ர்கள் 
்கோய்்க்்ள �்கரத்தி ்ரு்தோல் ஒரு்ருககு ஒரு்ர 
ப�ோட்டிப�ோடும் நி்ை ்கோணப�டு்தோ்க அரசியல் 
விமரச்கர்கள் சுட்டிக ்கோட்டுகினறனர.

�ோடு தற்்�ோழுது எதிர்்கோண்டிருககும் ஸ்திரமற்ற 
சூழ்நி்ையில் பிரதோன எதிரக்கட்சி ஆக்கபூர்மோ்க 

்சயற்�டவில்்ை்யனற விமரசனம் ்�ோதுமக-
்கள் மத்தியில் ்கோணப�டுகிறது. ்கடந்த ்்ள்ளிககி-
ழ்ம �ோரோளுமனறத்துககு அருகில் ஆரப�ோட்டத்-
தில் மக்கள் ஈடு�ட்டிருந்தனர. இதன ப�ோது ஐககிய 
மக்கள் சகதியின �ோரோளுமனற உறுபபினர்கள் 
சிைர ஆரப�ோட்டக்கோரர்கள் ்கோணப�ட்ட �குதிககுச் 
்சனறு அ்ர்களுடன ்க்தக்க முற்�ட்ட ப�ோது, 
ஆரப�ோட்டக்கோரர்களுடன முரண்�ோடு ஏற்�ட்டது.

“அரசியல்்ோதி்கள் அ்ன்ரும் பசரந்து �ோட்கம் 
ஆடி ் ருகினறீர்கள். நீங்்கள் அ்ன்ரும் ஒபர மோதி-
ரியோன்ர்கள், நீங்்கள் இங்்க ் ர ப்ண்டோம்” எனக 
கூறிய ஆரப�ோட்டக்கோரர்கள், கூககுரல் எழுபபி 
தமது எதிரப்� ்்ளியிட்டனர.  ஒட்டு்மோத்த அரசி-
யல் மு்ற்மககு எதிரோ்கவும் மக்கள் தமது எதிரப-
பி்ன ்்ளியிட்டு ்ரும் நி்ையில், ப�ோரோட்டங்-
்க்்ள தமககு சோத்கமோ்கப �யன�டுத்த அ்ர்கள் 
எடுத்த முயற்சி்கள் பதோல்வியில் முடி்்டந்திருப�-
்தபய இச்சம்�்ம் எடுத்துக ்கோட்டியிருந்தது.

எனப், மக்களின நியோயமோன ப�ோரோட்டங்்க-

்்ளத் தமது ்சோந்த அரசியல் ப�ோக்கங்்களுககுப 
�யன�டுத்த எதிரக்கட்சி்யச் பசரந்த்ர்கள் முயற்-
சிக்கக கூடோது. இத்ன விடுத்து அரசோங்்கத்தின 
பி்ழ்க்்ளச் சுட்டிக்கோட்டி �ோட்்ட இந்தக குழப�த்-
திலிருந்து மீட்்டடுப�தற்கு ஆக்கபூர்மோன முயற்சி-
்க்்ள எடுக்க ப்ண்டும்.

�ோட்டின மீது உண்்மயோன அக்க்ற ்்கோண்ட-
்ர்க்ளோயின தற்்�ோழுது ்கோணப�டும் குழப�த்்த 
தீரக்க இ்டக்கோை சர்்கட்சி அரசோங்்க்மோன்ற 

அ்மப�தற்கு ஒத்து்ழபபு ்ழங்்க ப்ண்டும். 
இல்ைோவிட்டோல் அரசோங்்கத்்த முழு்மயோ்கப 
்�ோறுப்�டுப�தற்்கோன தங்்க்ளது �ைத்்த நிரூ-
பிக்க ப்ண்டும். அ்ர்க்ளோல் ்�ரும்�ோன்மப 
�ைத்்த நிரூபிக்க முடியோது.

இ்ற்றில் எந்த்்ோரு ்தரி்்யும் பமற்்்கோள்-
்ளோமல் எதிரக்கட்சி எனற ஒபர ்கோரணத்துக்கோ்க 
அ்னத்்தயும் விமரசித்துக ்்கோண்டு மக்கள் 
பமலும் துன�ங்்களுககு ஆ்ளோ்தற்கு இடமளிக்கக 
கூடோது.

சுதந்திரத்துககுப பினனர ஆட்சி்சய்த அ்ன-
்ரும் தம்்ம ஏமோற்றியிருப�தோ்க மக்கள் கூறி 
்ரு்தோல் சரியோன அரசியல் ்கைோசோரத்்த உரு-
்ோககு்தில் அரசோங்்கத்துககு மோத்திரமனறி, எதிரக-
்கட்சிககும் ்�ோறுபபு உள்்ளது என�்த அ்ர்கள் 
மறந்து விடக கூடோது.

இவ்விஜயத்தின் ம�ாது முதலில் 
அவர் ஜஜர்ேனி தமைநகர் 
ஜ�ர்லின் ஜென்்ார். அங்கு அவர் 
அநத நாட்டின் பிரதேர் ஒைாப் 
ஸமகால்மஸை ெநதித்து இரு தரப்பு 
ம�ச்சுவார்த்மத நடத்தினார். 
பின்னர் ஜஜர்ேனி �யணத்மத 
முடித்து ஜகாணட பிரதேர் மோடி  
ஜடன்ோர்க் ஜென்்ார்.

ஜடன்ோர்க்கில் இரணடாவது, 
இநதியா - மநார்டிக் ோநாட்டில் 
மோடி �ங்மகற்்ார். இநத ோநாட்-
டில் இநதியப் பிரதேர் மோடியு-
டன் ஜடன்ோர்க், ஐஸைாநது, பின்-
ைாநது, சுவீடன் ேற்றும் மநார்மவ 
ஆகிய நாடுகளின் பிரதேர்களும் 
�ங்மகற்்னர்.

ஐமராப்பிய நாடுகளுக்கு மோடி 
சுற்றுப்�யணம் மேற்ஜகாணடி-
ருநத மவமையில், பிரதேர் நமரந-
திர மோடி ஜஜர்ேனியில் சுோர் 
30 வருடங்களுக்கு முன்னர் எடுத்-
துக் ஜகாணடு புமகப்�டம் ஒன்று 
இமணயத்தில் மவரைாகியது.

இநதப் புமகப்�டம் 1993 ஆம் 
ஆணடு நமரநதிர மோடி அஜேரிக்-
காவுக்குப் �யணம் ஜெய்துவிட்டுத் 
திரும்பிய ம�ாது ஜஜர்ேனியின் 
பிராங்ம�ர்ட்டில் தங்கியிருநதம�ாது 
எடுக்கப்�ட்டதாகும்.

ஐமராப்பிய நாடுகளுடன் இநதி-
யாவின் நட்பு மேலும் வலுப்�டுத்-
தப்�டும் என்றும், கூடுதல் ஒத்து-
மழப்புத் திட்டங்களில் கவனம் 
ஜெலுத்தப்�டும் என்றும் பிரதேர் 
மோடி கூறியுளைார்.

புதிதாக மதர்நஜதடுக்கப்�ட்ட 
ஜஜர்ேன் ொன்ெைர் Olaf Scholz  
உடன் மோடி நடத்திய ம�ச்சுக்கள 
மிகவும் �யனுளைதாக அமேநத-
தாக இநதிய ஜெய்திகள ஜதரிவித்-
தன. இநதியா – ஜஜர்ேனி இமடமய-
யான கூட்டுக்குழு ஆமைாெமனக் 
கூட்டம் பிரதேர் நமரநதிர மோடி 
தமைமேயில் நமடஜ�ற்றுளைமே 
குறிப்பிடத்தக்கது. இதில், ஜஜர்ே-

னியின் புதிய ொன்ெைர் Olaf Scholz 
�ங்மகற்்ார்.

ஜஜர்ேனி �யணத்மத முடித்-
துக் ஜகாணடு மோடி ஜடன்ோர்க் 
தமைநகர் மகா�ன்மஹேகனுக்கு 
ஜென்்ார். அங்கு, அவர் அநநாட்-
டுப் பிரதேர் Mette Frederiksen ஐ 
ெநதித்தார். முதல் மும்யாக ஜடன்-
ோர்க் ஜென்் நமரநதிர மோடி, 

இருதரப்பு ஆமைாெமன மேற்-
ஜகாணடார். அங்கு நமடஜ�ற்் 
வர்த்தக ஜதாழில் அதி�ர்கள கூட்-
டத்திலும், இநதிய வம்ொவளியி-
னர் கைநது ஜகாணட கூட்டத்தி-
லும்  அவர் �ங்மகற்்ார்.

ம�ர்லினுக்கான மோடியின் 
�யணம், பிரதேர் ஸமகால்சுடன் 
விரிவான இருதரப்பு விவாதம் 
நடத்துவதற்கான வாய்ப்�ாக 
அமேநதுளைது. இநதியாவின் 
ஜவளிநாட்டு வர்த்தக ஒத்து-
மழப்ம�ப் ஜ�ாறுத்தவமர இது 
முக்கிய ெநதிப்�ாகும். இநதியா 
தனது ஜ�ாருைாதாரத்மத 
அபிவிருத்தி ஜெய்து ஜகாளவ-
தற்கு மோடியின் இவ்விஜயம் 
ஜ�ரிதும் �யனளிக்குஜேன்�து 
நிட்ெயம்.

2021 இல்  இநதியாவும், மஜர்-
ேனியும் தூதரக உ்வுகள அமேந-
ததன் 70 ஆவது ஆணமடக் 
ஜகாணடாடின. 2000 ஆம் 

ஆணடு முதல் இருநாடுகளும் �ாது-
காப்பு ஒத்துமழப்ம� மேற்ஜகாண-
டுளைன. ஜஜர்ேனி பிரதேருடன் 
இரு தரப்புக்கும் �யன் விமைக்கும் 
�ாதுகாப்பு, பிராநதிய ேற்றும் உைக 
நிகழ்வுகள �ற்றி மோடி கருத்துக-
மைப் �ரிோறிக் ஜகாணடார்.

இநதியா- ஜஜர்ேனி இமடயிைான 
�ாதுகாப்பு கூட்டாணமேயின் 
முக்கிய தூணகளில் நீணடகாை 
வர்த்தக உ்வுகள ஒன்்ாகும். இரு 
நாடுகளிலும், ஜகாவிட் ஜ�ருந-
ஜதாற்றுக்கு பிநதிய ஜ�ாருைாதார 
மீட்டுருவாக்க நடவடிக்மககளுக்கு 
இவ்விஜயம் ஜ�ரிதும் வலுவூட்டுவ-
தாக அமேயும் என்கி்ார்கள ஜ�ாரு-
ைாதார நிபுணர்கள.

ஐமராப்பிய கணடத்தில் 10 இைட்-

ெத்துக்கும் அதிகோன இநதிய வம்-
ொவளியினர் வசித்து வருகின்்னர். 
ஜஜர்ேனியிலும் கணிெோன அைவு 

இநதியர்கள உளைனர். ஐமராப்�ா-
வுடனான இநதிய உ்வுகளுக்கு 
இநதிய வம்ொவளியினர் உறுதி-
யான �ங்களிப்பு வழங்கி வருகின்-
்னர். எனமவ இநதப் �யணத்தின் 
வாயிைாக ஐமராப்�ாவுடனான உ -்
வுக்கு மேலும் உரமூட்டியுளைார் 
மோடி.

பிரதேர் மோடி தனது ஐமராப்பிய 
�யணத்மத முடித்துக் ஜகாணடு 
திரும்பும்ம�ாது, �ாரிசில் ஜனா-
தி�தி ேக்மராமன ெநதித்துப் 
ம�சினார். ஜனாதி�தி ேக்மரான் 
மிக அணமேயில் மீணடும் மதர்ந-
ஜதடுக்கப்�ட்டுளைார். முடிவுகள 
அறிவிக்கப்�ட்டு �த்து நாட்களுக்-
குள மோடி தனது வாழ்த்மத மநரில் 
ஜதரிவித்துளைார்.  

ஐமராப்பிய பிராநதியம் �ை 
ெவால்கள ேற்றும் ஜநருக்கடிக-
மைச் ெநதித்து வரும் ெேயத்தில் 

மோடியின் விஜயம் இடம்ஜ�ற்-
றுளைமே குறிப்பிடத்தக்கது. 
இநதியாவின் ஜ�ாருைாதார அபி-
விருத்தியில் அவரது இப்�யணம் 
மிகுநத �ைன் தருஜேன்�மத 
ஜ�ாருைாதார வல்லுநர்களின் நம்-
பிக்மகயாகும். இநதியா தனது 
�ங்மகற்பு நிகழ்ச்சிகள மூைம், 
அமேதி ேற்றும் முன்மனற்்த்-
துக்கான தனது இைட்சியத்துக்கு 

முக்கிய நண�ர்கைாக ஐமராப்-
பிய நட்பு நாடுகளுடன் ஒத்து-

மழப்ம� வலுப்�டுத்திக் ஜகாணடு 
வருகின்்து.  

இமதமவமை பிரதேர் மோடி 
தனது விஜயத்தின் பின்னர் மஜர்ேனி-
யின் அரெ தமைவருக்கு இதயப்பூர்வ 
நன்றிமயத் ஜதரிவித்துக் ஜகாணடுள-
ைார்.   இநத ஆணடில் மோடியின் 
முதல் ஜவளிநாட்டுப் �யணம், 
ஜஜர்ேனியில் இருநது தான் ஜதாடங்-
கியுளைது.   இநத ஆணடில் ஜவளி-
நாட்டுத் தமைவருடனான அவரது 
முதல் ஜதாமைம�சி உமரயாடலும் 
மஜர்ேனிய அரெ தமைவருடன்-
தான் நமடஜ�ற்்து.   இதும�ான்் 
அமனத்து முதல் நடவடிக்மககளும், 
இநதியாவும் ஜஜர்ேனியும், முக்கி-
யோன இநத நட்பு்வுக்கு எநதைவு 
முக்கியத்துவம் அளிக்கின்்ன என்�-
மதமய எடுத்துக் காட்டுகின்்ன.  

ஜனநாயக நாடுகள என்் 
மும்யில், இநதியாவும் மஜர்ேனி-
யும், �ல்மவறு ஜ�ாதுவான நற்�ண-
புகமைப் �கிர்நது ஜகாணடுளைன.  

இநத நற்�ணபுகள ேற்றும் �கிர்நது 
ஜகாளைப்�ட்ட நைன் அடிப்�மட-
யில்,  கடநத �ை ஆணடுகளில் இரு 
நாடுகளுக்கிமடமயயான இருதரப்பு 
நட்பு்வு குறிப்பிடத்தக்க அைவு 
வைர்ச்சி அமடநதுளைது.

ஜகாமரானாவுக்கு பிநதிய 
உைகில், ேற்் வைரும் ஜ�ாருைா-
தார நாடுகளுடன் ஒப்பிடுமகயில், 
இநதியா மவகோன வைர்ச்சிமய 

அமடநது வருகி்து.   உைகைாவிய 
மீட்பு நடவடிக்மககளில் இநதியா 
முக்கிய தூணாக திகழ்கி்து.  அண-
மேயில், ஐக்கிய அரபு எமிமரட் 
ேற்றும் அவுஸதிமரலியாவுடன், 
குறுகிய காைத்தில் வர்த்தக ஒப்-
�நதங்களில் மகஜயழுத்திட்டுள-
ைது.  ஐமராப்பிய ஒன்றியத்துட-
னும் இநதியா தமடயற்் வர்த்தக 
வர்த்தக ஒப்�நதம்  ஜதாடர்�ாக 
விமரவில் முன்மனற்்த்மத எட்ட 
உறுதி பூணடுளைது.  இநதியாவின் 
தி்ன் �யிற்சி ஜ�ற்் ஜதாழிைாைர் 
ேற்றும் வல்லுநர்கள, �ல்மவறு 
நாடுகளின் ஜ�ாருைாதார வைர்ச்-
சிக்கு �ங்களிப்�ாற்றியுளைனர்.   
இநதியா – ஜஜர்ேனி  இமடயிைான 
விரிவான புைம்ஜ�யர்தல் ேற்றும் 
ம�ாக்குவரத்து ஒத்துமழப்பு ஒப்-
�நதம், இரு நாடுகளுக்கும் இமட-
மயயான ஜெயல்�ாடுகளுக்கு வமக 
ஜெய்யும் என நம்�ப்�டுகின்்து.

சாரங்கன்...?

எரிப�ொருள் தட்டுப�ொடு, விலைவொசி
அதிகரிபபு, மின்ொரத் துண்டிபபு
எனப �ல்வறு அன்ொடப பிரச்சி

லனகளுக்கு மக்கள் முகஙபகொடுத்து
வரும் இனல்ய நிலையில, பிரச்சிலனக
ளுக்குத் தீர்வு கொண்�தில அரசியல
ரீதியொன தலையீடு ்�ொதுமொனதொக
இலலைபயன் ்ொதொரண ்கொ�ம் 
ப�ொதுமக்கள் மத்தியில கொணப�டுகி்து.

எதிர்க்கட்சிக்குள் நொளுக்கு நொள்
வலுவலடயும் உட்கட்சிப பூ்ல!

பகொ்ரொனொவின தொக்கம் குல்ந்துள்்ள நிலையில, 
�ல்வறு நொடுகளுடன வர்த்தக உ்வுகல்ள
்மம்�டுத்த இந்தியொ முயற்சி ்மற்பகொண்டு

வருகி்து. உக்லரன-ரஷய ்�ொர் கொரணமொக ஐ்ரொபபிய ப�ொரு்ளொதொ
ரம் மிகவும் �ொதிக்கப�ட்டு இருக்கி்து. இந்த நிலையில பிரதமர்
ந்ரந்திர ்மொடி ஐ்ரொப�ொவுக்கு �யணம் ்மற்பகொண்டு திரும்பியுள்்ளொர்.

மக்களின சுலமகல்ள ம்ந்த நிலையில 
அரசியல அதிகொரத்துக்கொன ்�ொட்டி!

்ேர்மனியின அர் தலைவருடன முக்கிய 
இருதரபபு ்ந்திபபு; இந்தியொவின வர்த்தகத்துல் 
அபிவிருத்திக்கு அதிக வொய்பபுகள்

ஐ்ரொபபிய கண்டத்தில 10 இைட்்த்துக்கும்
அதிகமொன இந்திய வம்்ொவளியினர்
வசித்து வருகின்னர். பேர்மனியிலும்
கணி்மொன அ்ளவு இந்தியர்கள் உள்்ளனர்.
ஐ்ரொப�ொவுடனொன இந்திய உ்வுகளுக்கு 
இந்திய வம்்ொவளியினர் உறுதியொன
�ஙகளிபபு வழஙகி வருகின்னர்.

ஐக்கிய மக்கள் ்க்தியின �ஙகொளிக் கட்சிகளிலட்ய 
தலைலமத்துவப ்�ொட்டி! ஒருவலரபயொருவர் �கிர
ஙகமொக்வ விமர்சிக்கும் வலகயில முரண்�ொடுகள்!

பி.ஹர்ஷன்...?

முப�து ்ருடங்்களுககு முனனர பஜரமனியில் பமோடி எடுத்துக ்்கோண்ட பு்்கப�டம்.

பஜரமனியின அரச த்ை்ருடன பிரதமர பமோடி

இந்திய ப�ொரு்ளொதொரத்லத வலுப�டுத்துவதற்கு
அடித்த்ளமிட்டுள்்ள ்மொடியின ஐ்ரொபபிய விேயம்
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இதற்்கமேய அ வருக்கு எதிரா்கப் 
ம�ாட்டியிட்்ட ஐக்கிய ேக்்கள் சக்தி -
யின் பி ரதிநிதி இம்தியாஸ் �ாக்கீர் 
ோக்்காமர வி்ட 83 மேலதி்க வாக்கு-
்கமைப் ப�ற்று பிரதி ச�ாநாய்கரின் 
பவற்றி உறுதிப்�டுததப்�ட்்டது. 
இதன் மூலம் பிரதேர் ேஹிநத ராஜ-
�க்ஷ தமலமேயிலான அரசாங்கம் 
�ாராளுேன்்றததில் ப�ரும்�ான்-
மேமய நிரூபிக்கும் நிமலயில் 
்காணப்�டுகி்றது என்�து மீண்டும் 
ஒருமும்ற நிரூபிக்்கப்�ட்டுள்ைது.

ஆளும் ப�ாதுஜன ப�ரமுனவின் 
�ங்காளிக் ்கட்சியா்கவிருநத ஶ்ரீ -
லங்கா சுதநதிரக் ்கட்சி உள்ளிட்்ட 11 
்கட்சி்கள் அரசிலிருநது பவளிமயறி 
சுயாதீனோ்கக் குழுவா்கச் பசயற்�-
்டத தீர்ோனிததிருநதன. இததீர்ோ-
னததுக்கு அமேய ஶ்ரீலங்கா சுதநதி-
ரக் ்கட்சியின் உறுப்பினர்்கள் வகிதத 
அமனததுப் �தவி்களும் இராஜி-
னாோ பசயயப்�ட்்டன.

இநத அடிப்�ம்டயில் பிரதி ச�ாநா-
ய்கர் �தவிமய வகிதத ரஞ்சித சியம் -

�லாபிட்டியவும் தனது �தவிமய 
இராஜினாோ பசயதிருநதார்.

தனது இராஜினாோ குறிதத அறி -
விப்ம� எழுதது மூலம் ஜனாதி�தி 
ம்காட்்டா�ய ராஜ�க்ஷவுக்கு அவர் 
அனுப்பி மவததிருநதார். இருநத 
ம�ாதும் ஜனாதி�தி அதமன ஆரம்-
�ததில் ஏற்றுக் ப்காள்ைவில்மல.

ஜனாதி�தியின் ம்காரிக்ம்கக்கு 
அமேய ஏப்ரல் 30 ஆம் தி்கதி வமர 
குறிதத �தவியில் தான் பதா்டர்வதா-
்கவும், மே 4 ஆம் தி்கதி புதியவமரத 
பதரிவு பசயயுோறும் ரஞ்சித சியம்-
�லாபிட்டிய சம�யில் அறிவிததி -
ருநதார்.

இநத நிமலயில், புதிய பிரதி ச�ா -
நாய்கர் பதரிவு குறிதது மீண்டும் 
்க்டநத புதன்கிழமே �ாராளுேன்்றத-
தில் ்கருததுப் �ரிோற்்றம் இ்டம்ப�ற்-
்றது. ஜனாதி�தியின் நிமலப்�ாடு 
ச�ாநாய்கருக்கு அறிவிக்்கப்�்டவில் -
மலபயன ஆரம்�ததில் கூ்றப்�ட்்ட 
ம�ாதும், தனது ்கடிததமத ஜனாதி -
�தி ஏற்றுக் ப்காண்்டார் என்�தற்-
்கான �தில் கிம்டததுள்ைது என 
ரஞ்சித சியம்�லாபிட்டிய புதன்-
கிழமே பிற்�்கமல சம�க்கு அறி -
விதது விட்்டார்.

இதற்்கமேய ்க்டநத வியாழக்கி-
ழமே பிரதி ச�ாநாய்கமரத பதரிவு 
பசயவதற்்கான அமழப்ம� ச�ா -
நாய்கர் சம�யில் விடுததார். இதன் 
ம�ாது எதிர்க்்கட்சியில் உள்ை சுயா-
தீனக் குழுவினர் ரஞ்சித சியம்�-
லாபிட்டியவின் ப�யமர மீண்டும் 
பிரதி ச�ாநாய்கர் �தவிக்கு முன்-
போழிநதனர்.

நிேல் சிறி�ால டி.சில்வா இதமன 
முன்போழிய, ்கலாநிதி சுசில் பிமர-
ேஜயநத வழிபோழிநதார். இதற்கு 
ப�ாதுஜன ப�ரமுன ஆதரவு வழங -
குவதா்க அரசாங்கம் சார்பில் அமேச்-
சர் ம�ராசிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் அறி-
விததார்.

எனினும், ேறு�க்்கததில் பிரதி 
ச�ாநாய்கர் �தவிக்கு தேது மவட்-
�ாைமர நிறுததுவதா்க ஐக்கிய 
ேக்்கள் சக்தியின் ப�ாதுச் பசய-
லாைர் ரஞ்சித ேததுே �ண்்டார 
அறிவிததார். இம்தியாஸ் �ாக்கீர் 
ோக்்காரின் ப�மர அவர் முன்-
போழிய, லக்ேன் கிரியல்ல 

அதமன வழிபோழிநதார்.
பிரதி ச�ாநாய்கர் பதரிவுக்கு இரு 

மவட்�ாைர்்கள் நிறுததப்�ட்்டமே-
யால் இர்கசிய வாக்ப்கடுப்ம� ந்டத-
துவதற்கு ச�ாநாய்கர் �ணிததார். 
இதற்்கமேய ந்டததப்�ட்்ட இர்கசிய 
வாக்ப்கடுப்பில் ரஞ்சித சியம்�லா-
பிட்டியவுக்கு ஆதரவா்க 148 
வாக்கு்களும், இம்தியாஸ் 
�ாக்கீர் ோக்்காருக்கு ஆத -
ரவா்க 65 வாக்கு்களும் 
அளிக்்கப்�ட்்டன.

மூன்று வாக்கு்கள் 
பசல்லு�டியற்்றமவ -
யா்க அமேநதது்டன், 
8 ம�ர் வாக்ப்கடுப் -
பின் ம�ாது சம�யில் 
ச மு ே ்க ளி த தி ரு க் ்க -
வில்மல. இதற்்க-
மேய ரஞ்சித சியம்�-
லாபிட்டிய மீண்டும் 
பிரதி ச�ாநாய்கர் �த-
விக்குத மதர்நபதடுக்்கப்�ட்-
்டார்.

இநத வாக்ப்கடுப்பின் 
மூலம் அரசாங்கம் �ாராளு-
ேன்்றததில் மீண்டும் �லோன 
நிமலயில் ்காணப்�டுகி்றது 
என்�து நிரூபிக்்கப்�ட்டுள்ைது. 
எதிர்க்்கட்சியினர் தேது �லதமதக் 
்காண்பிப்�தற்கு பிரயததனங்கமை 
மேற்ப்காண்டிருநதாலும் இது �லன் 
தராேமலமய ம�ாய விட்்டது.

பிரதான எதிர்க்்கட்சியான ஐக்கிய 
ேக்்கள் சக்தி பிரதி ச�ாநாய்கர் 
பதரிவில் ரஞ்சித சியம்�லாபிட்டிய-
வுக்கு ஆதரவு வழஙகுவதா்க உறுதி -
யளிதத ம�ாதும், இறுதி மநரததில் 
தேது மவட்�ாைமர நிறுததியதால் 
அவர்்கள் ஏற்்கனமவ வழஙகிய உறு-
திபோழிமய மீறியிருப்�தா்க சுயாதீ-
னக் குழுவின் சார்பில் ந்டததப்�ட்்ட 
ஊ்ட்கவியலாைர் சநதிப்பில் விேல் 
வீரவன்ச குற்்றஞ்சாட்டினார்.

அமதமநரம், அரசாங்கததிலிருநது 
விலகி ச்கல �தவி்கமையும் இரா-
ஜினாோ பசயவது என்்ற ்கட்சியின் 
முடிவுக்கு அமேயமவ பிரதி ச�ா-
நாய்கர் �தவியிலிருநது விலகிக் 
ப்காள்ை தான் தீர்ோனிதததா்க 
மீண்டும் பதரிவு பசயயப்�ட்்ட 
பின்னர் ரஞ்சித சியம்�லாபிட்டிய 
�ாராளுேன்்றததில் அறிவிததார்.

அது ோததிரேன்றி எதிரணி 
சார்பில் தன்மனத பதரிவு பசயதமே 
குறிதது ேகிழ்ச்சியம்டவதா்கவும் 
அவர் கூறினார்.

இது ஒருபு்றமிருக்ம்கயில் 
நாடு தற்ப�ாழுது எதிர் -
ப்காண்டுள்ை ப�ாருைாதார 
பநருக்்கடி ேற்றும் அரசி-

யல் ரீதியான குழப்�ங்களுக்-
குத தீர்வு ்காணும் மநாக்கில் 

சர்வ்கட்சி அரசாங்கபோன்று 
அமேக்்கப்�்ட மவண்டும் என்்ற 
ம்காரிக்ம்க முன்மவக்்கப்�ட்டு 
வரும் நிமலயில், அரசாங்கததுக்குப் 
ப�ரும்�ான்மே உள்ைது என்�தால், 
தாமே பதா்டர்நதும் அரமச முன்பன-
டுததுச் பசல்மவாம் எனப் பிரதேர் 
ேஹிநத ராஜ�க்ஷ கூறியிருநதார்.

இவவா்றான பின்னணியில் சுயா-
தீனோ்கச் பசயற்�டுவதா்கக் கூறும் 
குழுவினரின் ஆதரவு்டன் அரசாங-
்கம் ப�ரும்�ான்மேமய நிரூபித-
துள்ைமே உறுதியாகியுள்ைது. �ாரா-
ளுேன்்றததில் எநதத தரப்பினராவது 
113 இற்கும் அதி்கோன ஆதரமவக் 
்காண்பிததால் �தவி வில்கத தயார் 

எனப் பிரதேர் ேஹிநத ராஜ�க்ஷ 
கூறியிருநத நிமலயில், அரசாங்கமே 
தற்ப�ாழுது ப�ரும்�ான்மேமய 
நிரூபிததுள்ைது.

ேறு�க்்கததில், �ாராளுேன்்றததில் 
அங்கம் வகிக்கும் அமனததுக் ்கட் -
சி்கமையும் உள்ை்டக்கியதா்க சர்வ-
்கட்சி அரசாங்கபோன்ம்ற அமேப்-
�தற்குத தயார் என ஜனாதி�தி 

ம்காட்்டா�ய ராஜ�க்ஷ கூறியி -
ருநதார். இது பதா்டர்பில் ்கலந-

துமரயாடுவதற்கு ்க்டநத 
வாரததிலும் ஜனாதி�தி 
அமனததுக் ்கட்சிக்கும் 
அமழப்பு விடுததிருநத 
ம�ாதிலும், சுதநதிரக் 

்கட்சி, மதசிய சுதநதிர முன்னணி 
ேற்றும் பிவிததுர பெல உறுேய 
உள்ளிட்்ட சுயாதீனோ்கச் பசயற்-
�டும் 10 ்கட்சி்களின் பிரதிநிதி்கள் 
ோததிரமே இக்கூட்்டததுக்குச் பசன்-
றிருநதனர்.

�ாராளுேன்்றததில் அங்கம் வகிக் -
கும் ஏமனய தரப்பினமரயும் இதில் 
இமணப்�தற்்கான ம�ச்சக்்கமை 

ந்டததும் ப�ாறுப்பு உதய ்கம்ேன்-
பில உள்ளிட்்டவர்்களுக்கு வழங-
்கப்�ட்டுள்ைது. இருநத ம�ாதும் 
பிரதான எதிர்க் ்கட்சிமயா அல்லது 
மதசிய ேக்்கள் ்கட்சிமயா எவரும் 
சர்வ்கட்சி அரசாங்கததுக்குத தயாரா -
்கவில்மல. அது ோததிரேன்றி தற்-
ப�ாழுது நாடு எதிர்ப்காண்டிருக்கும் 
பிரச்சிமனக்குத தீர்வு ்காணக் கூடிய 
எவவித விட்டுக்ப்காடுப்புக்கும் 
எதிர்க்்கட்சி தயாரா்கவில்மலபயன்-
�து இதன் மூலம் பதளிவாகி்றது.

இது இவவிதமிருக்்க அரசாங்கத-
தின் மீதும், ஜனாதி�தி மீதும் நம்பிக் -
ம்கயில்மலபயனக் கூறி இருமவறு 
நம்பிக்ம்கயில்லா தீர்ோனங்கமை 

பிரதான எதிர்க்்கட்சி ச�ாநாய்கரி்டம் 
ம்கயளிததுள்ைது. இதில் ஏ்றததாழ 
50 உறுப்பினர்்கமை ம்கபயாப்�மிட்-
டுள்ைனர்.

வி்டயததில் எதிர்க்்கட்சிக்குள் 
இருக்கும் தரப்பினருக்கிம்டயில் 
ோற்றுக் ்கருததுக்்கள் நிலவுவதா-
்கமவ பதரியவருகி்றது. அரசுக்கு 
எதிரான நம்பிக்ம்கயில்லா பிமர-
ரமணமய விமரவில் ஒழுஙகுப் 
�ததிரததில் உள்ை்டக்குவதற்கு 
ந்டவடிக்ம்க எடுப்�தா்க 
ச�ாநாய்கர் கூறியிருநதார். 
இருநதம�ாதும் ஜனா-
தி�திக்கு எதிரான 
நம்பிக்ம்கயில்லாப் 
பிமரரமண பதா்டர்-
பில் சட்்டோ அதி�ரின் ஆமலாச-
மனமயக் ம்காரியிருப்�தா்கவும் 
ச�ாநாய்கர், ்கட்சி்களின் தமலவர்்க-
ளுக்குத பதரிவிததர்ர.

�ாராளுேன்்ற நிமலயியற் ்கட்்ட-
மை்களுக்கு அமேய ஜனாதி�திக்கு 
எதிரா்க விமச்ட பிமரரமணபயான்-
ம்றமய ப்காண்டு வர முடியும் 
அல்லது அவருக்கு எதிரா்க குற்்றப்பி-
மரரமண (இம்பீச்பேன்ட்) ப்காண்டு 
வர முடியும்.

இருநதாலும் இதற்கு குறிப்பி -
்டப்�ட்்ட ்காரணி்கள் ்காணப்�்ட 
மவண்டும் என அரசியலமேப்-
புக் குறிப்பிடுகி்றது. இவவா்றான 
நிமலயில் ஜனாதி�திக்கு எதிரா்க 
விமச்ட பிமரரமணபயான்ம்றக் 
ப்காண்டு வருவதா்கவும், இதில் 
ஜனாதி�தி மீது �ாராளுேன்்றததுக்கு 

நம்பிக்ம்க இல்லாேல் ம�ாயுள்ைது 
என்்ற வி்டயதமதக் கூறியிருப்�தா-
்கவும் எதிர்க்்கட்சி உறுப்பினர்்கள் 
சுட்டிக் ்காட்டியிருநதனர்.

இருநதம�ாதும் இது வி்டயததில் 
சட்்டோ அதி�ரின் ஆமலாசமன-
மயப் ப�ற்று உரிய ந்டவடிக்ம்க 
எடுப்ம�ன் என்்ற உறுதிபோழிமய 
ச�ாநாய்கர் எதிர்க்்கட்சியினருக்கு 
வழஙகியுள்ைார்.

பிரதி ச�ாநாய்கர் பதரிவு வி்டயத -
தில் அரசாங்கததுக்குக் ்காணப்�டும் 
ப�ரும்�ான்மே மீண்டும் ஒருமும்ற 
நிரூபிக்்கப்�ட்டிருப்�தால் அர -
சுக்கு எதிரான நம்பிக்ம்கயில்லாப் 
பிமரரமண இலகுவில் மதாற்்கடிக்-
்கப்�ட்டு விடும் என அரசியல் அவ-
தானி்கள் சுட்டிக் ்காட்டுகின்்றனர்.

எதுவா்க இருநதாலும் ேக்்கள் 
எதிர்ப்காள்ளும் அன்்றா்டப் பிரச்-
சிமனக்கு அரசியல்வாதி்கள் தீர்வு 
வழங்க மவண்டும் என்�மத �லரு -
ம்டய மவண்டும்காைா்க உள்ைது. 
�ாராளுேன்்றததில் உள்ை அரசி-
யல்வாதி்கள் தேது �லதமத நிரூ -
பிப்�தற்கு எடுக்கும் முற்சி்கமைக் 
ம்கவிட்டு ேக்்களின் பிரச்சிமன்க -
மைத தீர்ப்�தற்கு ஆக்்கபூர்வோன 
பசயற்�ாடு்கமை மேற்ப்காள்ை 

மவண்டும். இது 
இவவிதமிருக்்க, 
நாடு எதிர்ப்காண்-
டுள்ை ப�ாருைா-
தார பநருக்்கடிக்குத 
தீர்வு்காண அரசாங்கம் முழுமே-
யான முயற்சி்கமை மேற்ப்காண்டி-
ருப்�தா்க நிதி அமேச்சர் அலி சப்ரி 
�ாராளுேன்்றததில் பதரிவிததார். 
தான் உள்ளிட்்ட அரசாங்கப் பிரதிநி -
தி்கள் சர்வமதச நாணய நிதியதது்டன் 
ந்டததியுள்ை ம�ச்சுவார்தமத்கள், 
அவற்றின் முன்மனற்்றம் பதா்டர்-
பில் அமேச்சர் �ாராளுேன்்றததுக்கு 
விைக்்கோ்கக் கூறியிருநதார். அமேச்-
சரின் விைக்்கதமத அடிப்�ம்டயா-
்கக் ப்காண்டு ்க்டநத மூன்று நாட்்கள் 
�ாராளுேன்்றததில் விவாதம் நம்ட-
ப�ற்்றமே குறிப்பி்டததக்்கது.

அரசுக்கு எதிரான நம்பிக்்கையில்ாப் 
பிரரர்ை இ்குவாகைரவ
ர�ாறகைடிக்கைப்்பட்டு விடுமென்பது உறுதி!

ஒன்ப�ாவது ்பாராளுென்றத்தின புதிய பிரதி
ச்பாநாயகைராகை ரஞ்சித் சியம்்ப்ாபிட்டிய மீண்டும்
ம�ரிவு மசயயப்்பட்்ார். இ�றகைாகை ந்த்�ப்்பட்்

இரகைசிய வாக்மகைடுப்பில அவருக்கு ஆ�ரவாகை 148
வாக்குகைள் ்பதிவு மசயயப்்பட்்ன.

அரசின ம்பரும்்பான்ெப் ்ப்த்்� மீண்டும்
உறுதிப்்படுத்திய பிரதி ச்பாநாயகைர் ம�ரிவு!

பிர�ான எதிர்க்கைட்சியான ஐக்கிய ெக்கைள் சக்தி 
பிரதி ச்பாநாயகைர் ம�ரிவில ரஞ்சித் சியம்்ப்ா
பிட்டியவுக்கு ஆ�ரவு வழங்குவ�ாகை ஏறகைனரவ
உறுதியளித்திருந�து. ஆனால இறுதி ரநரத்தில 
�ெது ரவட்்பாள்ர (இம்தியாஸ் ்பாக்கீர் ொக்கைார்) 
நிறுத்திய�ால, அவர்கைள் ஏறகைனரவ வழங்கிய 
உறுதிமொழி்ய மீறிவிட்்�ாகை குற்றசசாட்டு!

பாராளுமன்றத்தில் தமக்கு
பலமுள்ளததன நிரூபிபபதற்கு 

எதிரக்்கட்சியான ஐக்கிய மக்்கள 
சக்தி மமற்த்காண்ட முயற்சி்கள 

ஒமர நாளில் படுமதால்வி!
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பெ ருந்தோட்டப் பகுதிகளின் 
அபிவிருத்திககோக பல்வேறு 
தரப்புகளி்டம் இருநது கிட்டக -

கும் நிதி முடையோக்வேோ முழுடையோக்வேோ 
பயன்படுத்துவேது கிட்டயோது என்ை குறைச்-
சோடடு நெடுெோளோக்வே இருககிைது.   

குறிப்போக நபருந்தோட்டப் பகுதிகளுக-
குச் நசலலும் போடதகடளச் சீரடைப்பதில 
இ்டம்நபறும் குளறுபடிகள் ஏரோளம். வேழ-
டையோக ்தோட்டப் போடதகடள ்தோட்ட 
நிரவேோகஙகள்தோன் பரோைரிககும். இது ஆஙகி -
்ேயர கோேத்திலிருநது நிேவிவேரும் சஙகதி.   

இதன் பின்்னர ைத்திய ைடேெோடடில 
்கோப்பிப் பயிரச் நசயடகயில ஈடுபடும் 
்ெோககத்தில இரும்புப் போடதகடள அடைக -
கும் எண்ணமும் அவேரகளுககு வேநதது. 
இதறகோக ்வேணடி்ய 1820களில நதன் 
இநதியோவிலிருநது இநதிய வேம்சோவேளித் 
தமிழரகடள இஙகு நகோணடு வேர்வேணடி 
்ெரநதது.   

இ்த்ெரம் ஒலேோநதர கோேத்தி்ே்ய 
இநதிய தமிழரகள் இஙகு பணியோறை 
அடழத்துவேரப்படடிருககேோம் என்றும் ெம்-
பப்படுகின்ைது. வேோசட்னத் திரவிய வேரத் -
தகத்தில ஈடுபடடிருநத ஒலேோநதருககு 
இவேரகள் ஒத்தோடசப் புரிநதிருககேோம் என்ை 
கருது்கோளும் இருகக்வே நசயகின்ைது. 
எது எப்படியோயினும் நபருநநதோடகயி -
ேோ்ன இநதிய வேம்சோவேளித் தமிழரகள் இஙகு 
வேரவும் ெோ்டளோவிய ரீதியில ்போககுவேரத்து 
வேசதிகள் நசயயப்ப்டவும் கோர்ணைோக இருந-
தவேரகள் பிரித்தோனிய்ர என்பதில ஐயம் 
இலடே. ஆஙகி்ேயர ஏைககுடைய 3000 
அடிககு ்ைலுள்ள ைடேப் பிர்தசஙகளில 
்தயிடேப் பயிரச் நசயடகடய ஆரம்பிககக 
கோர்ணைோக இருநதவேரகள் இநதிய வேம்சோவே-
ளித் தமிழரக்ள. 

நபருஙகோடுகளோகவும் நகோடிய மிருகங-
கள் வேசிககும் பிர்தசஙகளோவும் கோ்ணப் -
பட்ட ைடேெோடட்ட வேளம் நகோழிககும் 
புூமியோக ைோறறி அநநியச் நசேோவேணிடய 
அள்ளித்தரும் நபோருளோதோர ்தோட்டைோக 
உருவேோககிய அவேரக்ள.  

கோேககிரைத்தில ்தோட்டத் நதோழிற-
சோடே, ்தோட்ட அதிகோரிகளின் வேசிப்பி -
்டஙகள் வேடர தோரப்போடத ்போ்டப்பட -
்ட்ன. ஆ்னோலும் நபரும்போேோ்ன ்தோட்டப் 
போடதகள் பிரதோ்ன போடதகள் இட்ணப்பு 
வேடர ைணபோடத அடிககடி பழுதுப்போரக -
கப்படடும் நசப்பனி்டப்படடும் வேநததோல 
நபோதுவேோக அது ்போககுவேரத்துககு உகந-
ததோக்வே அடைநத்ன. இதறகோக நபருந-
நதோடக ப்ணம் நசேவி்டப்பட்டது.   

ஆ்னோல ஆஙகி்ேய நிரவேோகத்துககு 
எதிரோ்ன முழககஙகள் சுதநதிரத்துககு பின் 
அதிகரிககப்பட்டது. ஆஙகி்ேய நிரவேோ-
கம் சிறுகச்சிறுக ்தோட்ட அபிவிருத்தியில 
தைது கவே்னத்டத குடைகக ஆரம்பித்தது. 
1970களில ்தோட்டஙகள் ்தசியையைோக-
கப்பட்ட்ன. எனினும் ்தோட்டப் போடத 
அபிவிருத்திக குறித்துப் நபரிதும் கவே்னம் 
நசலுத்தவிலடே. 1992இல மீணடும் 
நபருந்தோட்டஙகள் தனியோர கம்பனிக-
ளுககு குத்தடகககு வி்டப்பட்டது. ஆ்னோல 
ஒருசிே ்தோட்ட நிரவேோகஙகடளத் தவிர 

அ்ெகைோ்னடவே ்தோட்டப் போடதகள் பறறி 
கவே்னம் நசலுத்தவிலடே. சிே ்தோட்ட 
நிரவேோகஙகள் ்தோட்டப் போடதகடளச் 
சிைப்போக சீரடைத்துள்ளது்டன் அதனு்டோக 
பிர்வேசிககும் தனியோர வேோக்னஙகளுககு கட-
்ட்ணம் அைவிடுவேதும் குறிப்பி்டத்தககது.   

தற்போது நபருந்தோட்டப் போடதக-
ளின் நபோதுவேோ்ன நிடே பறறிய ஆயவு 
என்்ன நசோலகிைதோம். பே ்தோட்டஙக-
ளின் போடதகள் பழுதட்டநது கோ்ணப்படு-
கின்ை்ன. பே ்தோட்டஙகளுககு வேோக்னங -
கள் நசலே ்போககுவேரத்து வேசதிக்ள 
இலடே. குன்றும் குழியுைோக சிதிே-
ட்டநது கோ்ணப்படும் ்தோட்டப்போ-
டதகளில தனியோர வேோக்னஙகடளக 
கூலிககு அைரத்துவேதறகோக நபருை-
ளவு ப்ணம் நசேவி்ட ்வேணடியுள்-
ளது. 

்போககுவேரத்து வேசதிகள் இலேோத 
கோர்ணத்தோல இன்றும் கூ்ட பே 
்தோட்டஙகளில ைககள் தடேச்சுடை-
்யோடு கோல ெட்டயோக நசலே ்வேண -
டியுள்ளது.  

2006ஆம் ஆணடு நபருந்தோட்ட 
ைககள் சமூக அபிவிருத்திககோக ்தசிய 
ெ்டவேடிகடக திட்டத் தயோரிப்பிறகோ்ன ஆய-
வின்்போது நபருந்தோட்டப் பிர்தசஙக-
ளில 8000 கி்ேோமீட்டர போடதகளும் 2000 

கி்ேோமீட்டர ்தோட்ட இட்ணப்புப் போடத -
களும் பு்னரடைககப்ப்ட ்வேணடியுள்ள-
தோக இ்னம் கோ்ணப்பட்டதோக தகவேலகள் 
நதரிவிககின்ை்ன. அணடைககோேஙகளில 
ைோகோ்ண சடபகள், உள்ளுரோடசி சடபகளுக-
கூ்டோக சிே இ்டஙகளில ்தோட்டப் போடத -

களின் சீரடைப்பு இ்டம் நபறறுள்ளது.  
ஆ்னோல இஙகும் ஏகப்பட்ட குளறுபடிகள் 
இ்டம் நபறுவேதோக நதரிகின்ைது. ஒதுககப் -
பட்ட ப்ணம் நசேவேழிககப்படடும் புூரதி -
யோகோத போடதகள், தரககுடைவேோ்ன போடத 
நிரைோணிப்புகள், சீரநசயயப்படடு சிே 

ைோதஙகளுககுள்்ள்ய படழயபடி குன்றும் 
குழியுைோக விழிபிதுஙகும் போடதகள் என்று 
குடைபோடுகள். ்தோட்டப் போடதகடள பு்ன -
ரடைப்புச் நசயவேதில பல்வேறு ்ைோசடிகள் 
இ்டம்நபறுவேதோக்வே ைககள் விச்ன ப்படு -
கின்ைோரகள். சிே ்தோட்டஙகளில ைககள் 

அதிகைோக பயன் படுத்தோத 
போடதகடளககூ்ட பு்னர-

டைத்துக டகவேரிடச கோட்டப் -
படடுள்ளதோக ஊ்டகச் நசயதி-

கள் உறுதிப்படுத்துகின்ை்ன.   
இன்று நகோஙகிறீட போடதகள் 

அடைககப்படுவே்த ஒரு முடைடை 
ஆகிவிட்டது. ்தோட்டப் பகுதிகளிலும் 

இம்முடைடை்ய உள்வேோஙகப் படுகின்ைது. 

நெடுஞசோடே அடைப்பதில கூ்ட ்ைோச-
டிகள் இ்டம் நபறுவேதும் அடவே கணடுக 
நகோள்ளப்ப்டோை்ே வி்டப்படுவேதும் சோதோ -
ர்ணம். இனி நபருந்தோட்டப் பகுதிகடளப் 
பறறிச் நசோலேவேோ ்வேணடும். ்தோட்ட 
ைககள் இது பறறிக கவே்னம் நசலுத்துைள-

வுககு கரிசட்ன நகோணடிருப்பதோகத் நதரி -
யவிலடே. அடத ஆரோயககூடிய அறிவும் 
்ெரமும் அவேரகளுககு இலடே. போடத 
வேசதி இலேோவிட்டோல பேைோக ்கோஷமி-
டுவேோரகள். போடதகள் அடைககப்படும்-
்போது அவேதோ்னம் நசலுத்த நிட்னப்பது 
இலடே. மீணடும் குறுகிய கோேத்தில 
பழுதோகிப் ்போ்னோல திரும்பவும் குடைகூ-
றுவேோரகள். இட்டககோேத்தில எதட்னயும் 

கணடு நகோள்வேதிலடே.  
இதுவேடர கோேமும் ்தோட்டக 
கட்டடைப்புககுள் இருநத 
போடத பு்னரடைப்பு பணி 
இனி பிர்தச சடபகளின் 
முழு பஙகளிப்பு்டன் இ்டம் 
நபை க்டநத ஆடசியின்்போது 
பிர்தசசடப சட்ட மூேத்தில 
திருத்தம் ஒன்று நகோணடுவேரப்-
பட்டது. இதன் மூேம் பிர்தச 
சடபககூ்டோ்ன வேரப்பிரசோதங-
கள் நபருந்தோட்ட பகுதிகடள 
நசன்ைட்டவேதில கோ்ணப்பட்ட 
சட்டரீதியிேோ்ன தட்டகள் நீக-
கப்படடுள்ள்ன.   

எ்ன்வே இனியும் ்தோட்ட 
நிரவேோகஙகடள குடைககூறிக 
நகோணடு இருகக முடியோது. 
்தசிய ரீதியில விடரவு நெடுஞ-
சோடேகள் அடைககப்படுவேது 

அவேசியைோ்ன த். அ த்் போன்று நபருந்தோட்டப் 
பகுதி அபிவிருத்திககோக ் தோட்டப் போடதகடள 
சீரடைப்பதும் முககியைோ்னதோகும்.    
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பன். பாலா    ...?

பெருந்தோட்டப் ெோதத அபிவிருத்தி  
அன்றும் இன்றும்

மலையக பகுதிகளில் ஆங்கிலையர் ஆட்சிக் 
காைத்தில் காடுகலை அழித்து பாலைகலை 
அலைக்கும் லபாது ஓலைகளுக்கு குறுக்-

காக சிறிய பாைங்கலை அலைத்ைனர். இவறலறை 
லபாக்குகள் என அலைத்ைனர் இவறறுக்கு பயன்-
படுத்ைபபட்டுள்ை கருங்கற பாலறைகலை யாலனக-
ைால் கூை தூக்கமுடியாை அைவு அைவில் பபருத்-
ைலவ.   

இன்றும் ைலையக பபருநலைாட்ை பாலைகளில் 
இநை லபாக்குகள் உள்ைன இவறறில் பஸலசேலவ-
களும் நலைபபறுகின்றைன. அநை அைவு உறுதி-
மிக்கது. இயநதிரங்கள் இன்றி இவவைவு பபரிய 

பாலறைகலை எவவாறு தூக்கினர்? பூைங்களின் 
துலையுைன் அலைத்ைார்கைா? ஆசசேரியம் ைான்!   

இவறலறை அலைத்ைவர்கள் இநதிய வம்சோவளித் 
ைமிைர்கள். இவர்கள் நல்ை பைசோலிகைாக இருந-
துள்ைனர். பவள்லைக்கார துலரைார்களின் குதி-
லரகள் கட்டுபபாலை இைநது ஒடியலபாது குறுக்லக 
ைறித்து ைனது லககைால் நிறுத்தியுள்ைனர்.   

இபபடி அசுர பைம்பலைத்ைவர்கைாக இவர்கள் 
இருநதுள்ைனர். ஒரு மூட்லை சீலை உரத்லை 
ைலை உசசிக்கு ைலையில் சுைநது பசேன்றுள்ை-
னர்.   

அவர்களின் வாரிசுகளுக்கு இநை உைல் உரம் 
இல்ைாதுலபானது ஏன் என்றை லகள்வி எழுது-
கிறைது அல்ைவா? எைது உைவு முலறைைான் 
காரைம் என்று பசோல்ைைாம். அன்று அவர்கள் 
உணை உைவு வலககளும் அைவும் இன்று நாம் 
உணணும் உைவிலிருநது முறறிலும் ைாறுபபட்-
ைலவ.   

அன்று குரக்கன், பைாசலசே, ைாசி, பருபபு 
வலககள்,  கருவாடு, முட்லை என்பன தினசேரி 
அவர்கள் உைவில் இருநதுள்ைது. ஒரு பகாத்து 
அரிசி லசோறும் ஒரு லகாழியும் சோபபிட்ைவர்களும் 
இருநதுள்ைனர்.   

வீடுகள் லைாறும் லகாழி வைர்த்ைனர். ஆடுகலை-
யும் வைர்த்ைனர். இலவ வியாபார லநாக்கதுைன் 
அல்ை. தினமும் ைாமிசே உைவுகலையும் உணடு 
வநைனர். இன்று நாம் உணணும் உைவு ைரத்தி-
லும் அைவிலும் குலறைவானது. சேத்து குலறைவா-
னது. சேத்ைான உைவு பசேைவு மிக்கது. அன்று 
லபாலை பைக்கம் இருக்கவில்லை.   

கள்ளு, சோராயம் இருநைாலும் வியாதி அைவில் 
காைபபைவில்லை. உைவுக்லக முக்கியத்துவம் 
பகாடுக்கபபட்ைது. ஆங்கிலையர் ஆட்சிக்கு பிறபட்ை 
காைபபகுதியில் ைலையக நகர் பகுதிகளில் ைதுக் 
கலைகள் வநைன. எம்ைவர்கள் அரசியலுக்கு 
வநைதும் லைாட்ைப பகுதிகளில் லைாட்ை குடியிருப-
புகளுக்கு ைத்தியிலும் ைதுக் கலைகள் வநைன. 
ைதுபாவலன உைவு முலறையில் ைாறறைங்கலை 
ஏறபடுத்தியது.   

வீட்டுக்கு ஒரு ஆட்லை அடித்து சேலைத்ை மீதிலய 
உபபிட்டு அடுபபுக்கு லைல் கட்டி பைாங்கவிட்டு 

விடுவர். லைலவபபடும்-
லபாது அதில் லைலவயான 
அைவு எடுத்து சேலைபபர். 
ஆட்டுக்கால் சூபபு, ஆட்டு 
இரத்ை பபாரியல், ஆட்டு 
குைல் பால்கறி என எத்-
ைலனலயா விைைான 
இலறைசசி சேலையல் 
முலறைகள் வைக்கில் 
இருநைன.   

ஆட்டு இரத்ைத்தில் 
சின்ன பவங்காயம், 
குணடு பகாசசிக்காய் 
லபாட்டு பபாரித்து 
எடுத்து லசோறறுைன் சிறு 
பராயத்தில் சோபபிட்டி-
ருக்கிலறைன். ஆடு பவட்ை 
அன்று அனுைதி லைலவ-
யில்லை. பவள்லைக்கா-

ரர் நிர்வாகம் கணடு பகாள்வதில்லை.   
ஆடுகள் ைட்டும் அல்ை; ைாடுகலை அறுத்தும் 

பங்கிட்டு உணடு வநைனர். ைாடுகலை பவட்டும் 
இைங்கள் ைாடுபவட்டு பள்ைம் என அலைக்கபபட்-
ைது.   

இன்றும் ைலையகத்த்தில் பை லைாட்ைங்களில் 
ைாடு பவட்டு பள்ைங்கள் உள்ைன. கணடி, கைஹா 

குறூப அபபர் கைஹாவில் ஓரிைம் பலைய ைாடு-
பவட்டு பள்ைம் என அலைக்கபபடுகின்றைது. இவற-
றுக்கு லைைாக காட்டு விைங்குகலை லவட்லையாடி 
உணைனர். வீடுகள் லைாறும் லவட்லை நாய்கள் 
வைர்த்ைனர்.   

லைாட்ைங்கள் லைாறும் லவட்லைக்காரர்கள் இருந-
ைனர். லவட்லை இலறைசசிலய ைைது லைலவலபாக 
குலறைநை விலைக்கு விறறைனர்.   

ைான், ைலர, முயல், முள்ைம்பன்றி, பன்றி, 
அழுங்கு லபான்றை காட்டு விைங்குகலை லவட்லை-
யாடி ைனது இலறைசசித் லைலவலய பூர்த்தி பசேய்-
ைனர். இலவ பயிர்கலை அழிபபைால் லைாட்ை 

நிர்வாகங்கள் லவட்லையாடுவலை கணடு பகாள்-
வதில்லை.   

எனலவ பைாழிைாைர்கள் அனுைதி பபறறை துப-
பாக்கிகலை லவத்திருநைனர். குலறைநைபட்சேம் 30 
குடும்பங்களில் ஒருவரிைம் துபபாக்கி இருநைது.   

1970, 1971 லே.வி.பி. கிைர்சசி காைபப-
குதியில் இத் துபபாக்கிகலை அரசு மீைபபபற-
றைது. எனலவ லவட்லை நாய்கலை துலையாகக் 
பகான்டு விைங்கு லவட்லையில் ஈடுபட்ைனர். 
எனினும் லவட்லையாடுவது படிபபடியாக குலறைநது 
வநைது.   

லவட்லையாடும் காட்டு விைங்குகளின் ைாமி-
சேத்லை லநாய்களுக்கான இயறலக ைருநைாக 
பயன்படுத்தினர். முள்ைம் பன்றியின் குைல் பாகங்-
கலை பவயிலில் காயலவத்து தீராை வயிறறு 

வலிக்கு சீரகத்துைன் 
லசேர்த்து அவித்து, அநை 
அவித்ை நீலர குடித்ைனர். 
காட்டுப பன்றிகளின் ைாமி-
சேத்லை பவளி ைறறும் 
உள் மூை லநாய்களுக்-
கான ைருநைாகவும் பயன்-
படுத்தினர்.   

பவைவால் இலறைச-
சிலய தீராை சேளி ைறறும் 
காசே லநாய்களுக்கு ைருந-
ைாகவும் உணைனர். 

முள்ைம் பன்றி ஒரு நாளில் விடிய-
முன் 108 வலகயான ைரலவர்கலை 
உணபைாகவும் அது ைருத்துவ குைம் 
உலையைாகவும் கருதினர்.   

காய்சசேல் என்றைால் நணடு இரசேம், 
பவைக்லகாழி இரசேம். இபபடி ைாமி-
சேத்லை ைருநைாக பயன்படுத்தி ைாமிசே 
பிரியர்கைாக நல்ை கட்டு ைஸைான 
உைலைாடு ஆலராக்கியைாக வாழநை-
னர்.   

ைலர ைறறும் ைாட்டு இலறைசசிலய 
பவள்லைப பூணடுைன் லசேர்த்து 
சேலைத்து லைன் கைநது சோடிகளில் 
இட்டு உைவுைன் லசேர்த்து உணடு வந-
ைனர்.   

இவவாறு பைாைர்நது உணடு 
வநைால் ஆஸைா குைைலையும் 
என்பது இவர்களின் நபபிக்லக-
யாக இருநைது. எம்ைவர் இலறைசசி 
வலககலை அதிகைாக விரும்பி 
உணை ஆங்கிலையர் ஊக்குவித்ைனர்.   

லைாட்ைங்கள் லைாறும் பன்றிகலை 
வைர்த்ைனர். இநைப பன்றிகளுக்கு உைவாக வற-
றைாலைக் கிைங்குகலை பயிர்பசேய்ைனர். ஞாயிற-
றுக் கிைலைகளில் பன்றிகலை அறுத்து ஒரு 
வீட்டுக்கு 5 இறைாத்ைல் வீைம் பகாடுபபர். இபபடி 
பபறறை இலறைசசிலய அடுத்ை வாரம் வலர பயன்ப-
டுத்ை அடுபபுக்கு லைைாக கட்டி உைர்த்தி பழுைலை-
யாது பார்த்துக் பகாள்வது அன்லறைய வைக்கம். 
ஏபனனில் அபலபாது பிரிட்ஜ் கிலையாது!   

கணடி, புபபுரஸசே பைல்ைா லைாட்ைப பகுதிக-
ளில் ைாமிசேத்லை உைர்த்தி பக்குவபபடுத்துவது 
சுகநதிரத்திக்கு பின்பும் வைக்கில் இருநதுள்ைது. 
இன்றும் எம்ைவர் இலறைசசி வலககலை விரும்பி 
உணடு வநைாலும் ைாமிசே வலககள் முன்னலரப-
லபால் ைாராைைாகக் கிலைபபதில்லை.   

ைறலபாது காட்டு விைங்குகலை லவட்லையாை 

முடியாது ைலை உள்ைது. இச சேட்ைங்கள் எைது 
நாட்டில் உருவாக்கபபட்ைலவ அல்ை. இவவிைங்கு 
வலை சேட்ைம் எநை வலகயிலும் எைக்கு பபாருந-
ைாது.   காட்டு விைங்குகலை லவட்லையாடுவலை 
ைலை பசேய்ை பின் இநை இயறலக சேைநிலை ைாறி 
காட்டு விைங்குகளின் பபருக்க அசுர லவகத்தில் 
உயர்கிறைது. லபாதிய உைவு கிலைக்காைைால் 
ைக்கள் வாழும் பகுதிகளுக்கு வநது விவசோய பயிர்-
கலை நாசேம் பசேய்து வருகின்றைன.   

இைனால் விவசோயிகள் பாதிபபலைகின்றைனர். 
பை லைாட்ைப பகுதிகளில் இரவுலவலை ைட்டுைல்-
ைாைலும் பகலில் கூை நைைாை அசசேைாக உள்ைது. 
காட்டுப பன்றிகள் கூட்ைம் கூட்ைைாக வீட்டு வைவுக்-
குள் வருகின்றைன.   

விவசோயத்லை நாசேம் பசேய்யும் இநை காட்டு 
விைங்குகலை ஒருவர் லவட்லையாடி அவறறின் 
லைாலை உரிக்கு முன்னலரலய அக்கம்பக்கத்ைவர் 
பபாலிசுக்குத் ைகவல்பகாடுத்து இலை பசேய்யும் 
இந நபர்கள் கசிபபு காசசுபவலரயும் கள்ைசோரா-
யம் விறபவலரயும் காட்டி பகாடுக்க முன்வருவ-
தில்லை.   

காட்டு விைங்குகலை லவலையாடி உணை அரசு 
அனுைதிக்க லவணடும். காட்டு விைங்குகலை லவட்-
லையாடி உைலுக்கு லைலவயான புரைசேத்லை இைகு-
வாக பபறறுக்பகாள்ை முடியும். ைறலபாது லகாழி 
ஒரு கிலைா 900/= ரூபா, ஆட்டிறைசசி 2500/=, 
ைாட்டிறைசசி 1500/=, முட்லை 30/= பருபபுவலக 
எல்ைாம் 600/= அதிகம்.   

இன்லறைய சூைலில் விவசோயத்லை நாசேம் பசேய்து 
ைனிைனுக்கு அசசுறுத்ைைாக விைங்கும் மிரு-
கங்கலை லவட்லையாடி உைவாகக் பகாள்ளும் 
வலகயில் அரசு ைன் அலுங்குப பிடிலயத் 
ைைர்த்ை லவணடும். உைவுப பஞசேம் ஒன்லறையும் 
லபாஷாக்கு குலறைபாட்லையும் நாடு எதிர்பகாண-
டிருக்கிறைது. இைன் அர்த்ைம் சிறுத்லைகலை லவட்-
லையாை லவணடும் என்பைல்ை. ஒரு குறிபபிட்ை 
காைபபகுதிக்கு ைாத்திரம் ைைர்லவ அனுைதிக்க-
ைாம். பைாழிைாைர்கள் ஊட்ைத்துைன் இருநைால்-
ைான் அவர்கைால் ஊக்கமுைன் பைாழில் பசேய்ய 
முடியும்.     உைவுக்காக காட்டுயிர்கலை லவட்லை-
யாை அனுைதி லவணடும்!

ஓர் அலசல் பார்்வை:  

பைல்லைாட்ை ஆர். நவராஜா ...?  

உணவுக்ோ் ்ோடடுயிர்தை 
்ேடத்டயோ்ட அனுமதி ்ேண்டும்!   
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“ேபா�லும் ேதர்த�லும் 
ெவற்�ையப் ெபற்-
றவர்கள் ஆட்��ல் 

ெநருக்க�ையச் சந்�க்க ேவண்�-
�ருப்பது ஏன்?” என்று ேகட்�றார் 
நண்பர் ஒருவர். இந்தக் ேகள்�தான் 
இன்று பல�டத்�லும் எழுந்�ருக்�-
றது. இதற்கான ப�ைலக் காண்பதாக 
இருந்தால், “எங்ேக தவறு நடந்�ருக்-
�றது? என்ெனன்ன தவறுகள் நடந்-
துள்ளன” என்று பார்க்க ேவண்டும்.   

நடந்த,  நடந்து ெகாண்�ருக்கும் 
தவறுகைளப் பற்�யும் அவற்றுக்குக் 
காரணமான, ெபாறுப்பானவர்கைளப்  
பற்�யும்  பலரும் பல்ேவறு �தமான  
�யாக்�யானங்கைளச் ெசால்�-
றார்கள். அவற்�ல்  ச�யும் உண்டு. 
தவறும் உண்டு. இது ஒரு பக்கம் 
என்றால் அடுத்த பக்கம்,  இந்தத்  தவ-
றுகைளத் �ருத்த மு�யாதா? இவற்-
றுக்குப் ப�காரம் காண மு�யாதா? 
ஏற்பட்�ருக்கும் ெநருக்க�க்குத் �ர்-
ெவன்ன? அைத  எப்ப�க் காண்பது? 
எப்ேபாது காண்பது? என்ற �டயங்-
கள். 

இந்த இரண்டாவது பக்கத்ைதேய 
இன்று பலரும் எ�ர்ேநாக்கு�ன்-
றனர். 

ஏெனன்றால் ஏற்பட்�ருக்கும் 
ெநருக்க� என்பது ேநர�யாகேவ 
வாழ்க்ைகையப் பா�க்�றது. அது 
வ�ற்றுப் �ரச்�ைனயா�ருக்�றது. 
எ�ர்காலத்ைதக் கு�த்த �ரச்�ைன-
யாக உள்ளது. 

ெபாருளாதாரம்  ச�ந்து �ட்டால், 
முழு அ�யாதாரமும் ச�ந்து �டும். 
என்பதால்தான் எல்லாவற்றுக்கும் 
ஆதாரமான  ெபாருளாதாரத்�ல் 
கவனம் ெசலுத்த ேவண்டும் என்-
�றார்கள். த� ம�த�ல் இருந்து 
நாடுகள்  வைர�ல் முதற் கவனம் 
ெகாள்வது ெபாருளாதாரத்�ல-
ேலேய. ெபாருளாதாரத்�ல் கவனக் 
குைறவாக  இருக்கும்  நபர்க�-
�ருந்து நாடுகள் வைர�ல் �கப் 
ெப�ய ெநருக்க�ைய – துயரத்ைத 
– அவலத்ைதேய சந்�க்க ேவண்டும். 
இன்று இலங்ைக�ல்  ஏற்பட்�-
ருப்பது அப்ப�யான ஒரு கவனப் 
�ைழயான சங்க�ேய. இந்தக் 
கவனப் �ைழ என்பது சாதாரணமான-
தல்ல.  �கப் பாரதூரமானது. அதுேவ 
நாட்ைட ேமாசமாகப் பா�த்�ருக்-
�றது. 

இப்ேபாதுள்ள ெநருக்க�ைய �ட 
�கக் க�னமான – அ�கமான ெநருக்-
க� எ�ர்வரும் நாட்க�ல் ஏற்படவுள்-
ளது. 

ஆகேவ தவறுகள் எந்தளவுக்-
குப் பாரதூரமானதாக இருக்�றேதா 
அதற்குப் ப�காரம் காண்பதாக 
இருந்தாலும் அந்தளவுக்கு ஆழமா-
னதாக, உச்ச�ைல முயற்� எடுத்ேத 
ப�காரம் காண ேவண்டும். இ�ல் 
காய்தல் உவத்தல் இருக்க மு�யாது. 
யாருைடய முகத்ைதயும் பார்க்காமல் 
�ர்மானங்கள் எடுக்க ேவண்டும். 

மக்க�ன் மன�ல் ெகாந்த�ப்பும் 

என் நடக்கப் ேபா�றது என்ற பு�ரும் 
எழுந்துள்ளது. இதுவும் வரவரக் 
கூடும். இந்தக் ெகா�ப்ைப �ற சக்�-
கள் தமக்கு வாய்ப்பாகப் பயன்படுத்-
தவும் �ைளயும். அப்ப�ெயன்றால் 
நாடு இன்னும் ேமாசமான கட்டத்துக்-
குத் தள்ளப்படும். 

இப்ெபாழுது ஏற்பட்�ருக்கும் 
ெபாருளாதார ெநருக்க�க்கான கார-
ணங்கைளப் பலரும் பட்�ய�ட்டுள்-
ளனர். அைதப்ேபால இ��ருந்து 
�ள்வதற்கான வ�முைறகள், உபா-
யங்கைளயும் பலரும் பட்�யற்படுத்-
��ருக்�றார்கள். 

அப்ப�ெயன்றால் அைதச் ெசய்வ-
தற்குத் தாமதெமன்ன? எைதயாவது 
ெசய்து ெநருக்க�ையத் த�க்க 
ேவண்�யதுதாேன என்ற ேகள்� 
எழு�றது. 

இங்ேகதான் �ரச்�ைன. 
எைதயும் நைடமுைறப்படுத்து-

வதற்குச் ச�யான, பலமான ஒரு 
கட்டைமப்பு ேவண்டும். அந்தக் 
கட்டைமப்பானது ெபாருத்தமான 
வ�முைறகைளக் கண்ட�ந்து, உ�ய 
ெபா�முைறகைள வகுத்து, அைத 
நைடமுைறப்படுத்துவதற்கான 
ெசயற்�ட்டங்கைள உருவாக்�, 
அவற்ைற நைடமுைறப்படுத்�, 
அந்த நைடமுைற�லுள்ள ெவற்� 
ேதால்�கள், தாமதங்கள் ேபான்ற-
வற்ைறக் கவனெமடுத்துச் ெசயற்-
பட ேவண்டும். இதற்கு ச�யான – 
வலுவான அரசாங்கம் ேதைவ. 

அந்த அரசாங்கம் �ைலைம�ன் 
தாற்ப�யத்ைதப் பு�ந்து ெகாண்டு 
அதற்கு�ய வைக�ல் �கத்��ர-
மாக ேவைல ெசய்ய ேவண்டும். 
இன்ைறய இலங்ைகச் சூழல் 
அல்லது இலங்ைக�ன் �ைலைம 
என்பது நாளாந்தம் ேமாசமைடந்து 
ெகாண்�ருக்கும் ஒரு ேநாயா��ன் 
உடல் �ைலையப் ேபான்�ருக்�-
றது. ஏறக்குைறய பரைலஸ் (முடக்க) 
�ைலக்குச் ெசன்று ெகாண்�ருக்�-
றது. இந்த �ைலைய எப்ப�க் கட்-
டுப்படுத்துவது? இ��ருந்து எப்ப� 
�ள்வது என்பேத இன்ைறய ெபரும் 

சவால். இது யுத்தத்ைத ெவற்� 
ெகாள்வைதயும் �டக் க�னமானது. 

ஆகேவ இந்தக் க�னமான 
�ைலையக் கடக்க ேவண்டும் 
என்றால், இைத ெவற்� ெகாள்ள 
ேவண்டும் என்றால், அதற்குக் க�-
னமாக ேவைல ெசய்ய ேவண்டும். 
முழுைமயாக ேவைல ெசய்ய 
ேவண்டும். இந்த ேவைல என்பது 
நாட்�லுள்ள அைனத்துத் தரப்-
பும் (மக்களும்தான்) இைணந்த 
ேவைலயாக இருக்க ேவண்டும். 

அதாவது இது ஒரு ேத�ய இடர் 
என்ற அ�ப்பைட�ல், அந்த உணர்-
வுடன் இைதப் பு�ந்து ெகாண்டு 
ேவைல ெசய்ய ேவணும். அதற்கு 
ேத�ய ஒருைமப்பாட்டுணர்ைவ உரு-
வாக்கக் கூ�ய ஏது�ைலகைள அர-
சாங்கம் உருவாக்குவது அவ�யம். 
கட்�களாக, இனங்களாக, சமூகங்க-
ளாக, �ரேதசங்களாக ��ந்து �ன்று, 

கூறுபட்டு �ன்று ேத�ய இடைரக் 
கடக்க மு�யாது. ஒன்�ைணந்து 
ேவைல ெசய்யவும் மு�யாது. 

ஆகேவ  இந்த இடர்கால ெநருக்க-
�ைய த�ேய ெபாருளாதார ெநருக்-
க� என மட்டுறுத்�க் ெகாள்ளாமல் 
இது உருவாகக்  காரணமான இன-
வாதத்ைதயும் மு�வுக்குக் ெகாண்டு 
வர ேவண்டும். இனவாதத்�னால் 
உருவான அர�யல்  ெநருக்க�ேய 
ெபாருளாதாரத்ைதத் �ன்றது என்ப-
ைதயும் பு�ந்து ெகாள்வது அவ�யம். 
அப்ப�ச் ெசய்தாலும்  அதற்குப் �ன்  
அல்லது அைதத் ெதாடர்ந்து �ல 
ேவைலகைளச்ெசய்ய ேவண்டும். 

ஒன்று, இங்ேக நாட்�லுள்ள ம�த 
வளம், இயற்ைக வளம் உள்�ட்ட 
அைனத்து வளங்கைளயும் பயன்-
படுத்�, அவற்�ன் மூலம் குறு�ய 
காலத்�ல் பயன் ெபறுவதற்கான �ட்-
டங்கள் உருவாக்கப்பட ேவண்டும். 

இரண்டாவது, ெவ�நாட்டுக் 
கடன் மற்றும் முத�டுக�ன் 
வ�யாக �ைலயான வருவாையப் 
ெபறத்தக்க உபாயங்கள், ெசயற்-
�ட்டங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண்டும். 

மூன்றாவது, மக்கள் அைனவரும் 
இடர்கால �ைலைய எ�ர்ெகாள்வ-
தற்கான தயார்ப்படுத்தலுக்குள்ளாக்-
கப்பட ேவண்டும். கூடேவ இந்த 
ெநருக்க�ைய ஒரு இடர்காலமாகக் 
கரு�, இ��ருந்து �ள்வதற்கு 
அைனவரும் கடுைமயாக உைழக்க 
ேவண்டும். அவரவர் தத்தம் தரப்-
�ல், துைறக�ல் இந்தப் பங்க�ப்-
ைபச் ெசய்ய ேவண்டும். இதற்கான 
உளத்தூண்டைலயும் சமூகச் சூழல், 
�ர்வாகச் சூழைலயும் உருவாக்க 
ேவண்டும்.  துைறசார் �புணர்கள், 
வல்லுநர்கள், ெசயற்பாட்டாளர்கைள 
ஒருங்�ைணத்து ெபாருத்தமான �ட்-
டங்கைளயும் ெபா�முைறகைளயும் 
உருவாக்க ேவண்டும். 

இதற்ெகல்லாம் முதல் �ைலப் 
பாத்�ரத்ைத வ�க்க ேவண்�யது 
அரசாங்கமாகும். 

ஆனால் அரசாங்கத்�ல் - நாட்�ல் 

இப்ெபாழுது குழப்ப �ைலேய உரு-
வா�யுள்ளது. 

இந்தக் குழப்ப�ைல�ல் எைதத்-
தான் ெசய்ய மு�யும்?

அரசாங்கம் மட்டுமல்ல, நாேட 
குழம்�யுள்ளது. 

மக்க�டமும் ெத�வுக�ல்ைல. 
ெத�வுக�ல்ைல என்று ெசால்வைத 
�ட என்ன வைகயான ெத�வு-
கைள ேமற்ெகாள்ள மு�யும் என்று 
வ�காட்டத்தக்க தரப்புகள் எதுவு-
�ல்ைல. இதுதான் �கப் ெப�ய 
துயர �ைல. 

எல்ேலாரும் எங்காவது கடன் 
பட்டு �ைலைமையச் சமா�த்துக் 
ெகாள்ேவாம் என்ேற �ந்�க்�றார்-
கள். இ�ல் மக்களும் அரசும் ஒன்-
றாகேவ உள்ளைம 
ேவதைனக்கு�யது. 
மு�வற்ற ெதாடர் 
கடனால் ஏற்பட்ட 
இந்த �ைலைய-
யும் இது ேமலும் 
உண்டாக்கக் கூ�ய 
பாதகமான சூழ-
ைலயும் பற்� 
யாரும் கணக்�ற் 

ெகாள்ள�ல்ைல. அதாவது, இந்தக் 
கடன் படுதலுக்கு எல்ைல என்ன 
என்று யாரும் �ந்�ப்பதாகத் ெத�ய-
�ல்ைல. மட்டுமல்ல, கடன் படுத-
�ன் மூலம் �ைலைமையச் �ராக்�, 
நாட்ைட �ட்கலாமா என்ப�லும் 
இவர்களுக்குத் ெத��ல்ைல. 

அப்ப�ெயன்றால் என்ன 
ெசய்வது?

இப்ேபாதுள்ள �ைல�ல் து�-
கரமான – �றனுைடய ஒரு அ� 
�ட்புப் பைடயாகச் ெசயற்பட 
ேவண்டும். அது  காட்டும் வ��ல், 
அதன் ெசயலாக்கத் �ட்டத்�ல்தான் 
நாடு ெநருக்க���ருந்து �டுபடும். 

இந்த அ� இன்னும் உருவாக-
வும் இல்ைல. உருவாக்கப்படவும் 
இல்ைல. ��ல் ெசயற்பாட்டாளர்-
கள் என்று ெசால்லப்படுேவாரும் 
மந்த �ைலக்குத் தள்ளப்பட்டுள்-
ளனர். அல்லது குழப்ப �ைல�ல் 
உள்ளனர். 

ெபரும்பாலாேனாருைடய கவ-
னமும் அரசாங்கத்ைத மாற்றுவது 

அல்லது அ�லுள்ள தைலகைள 
மாற்றுவது என்றவாறாகேவ 
உள்ளது. மக்கள் எழுச்� என 
நடக்�ன்ற ேபாராட்டங்க�லும் 
இதுேவ ெதா�ப்ெபாருள். ஆனால், 
தைலகைள மாற்றுவதுடன் �ரச்-
�ைன �ர்ந்து �டுமா? என்ற ேகள்-
�க்குப் ப�ல் இல்ைல. இதுதான் 
�ரச்�ைனேய. 

எ�ர�க�ல் யார் அடுத்த கட்டத் 
தைலைமக்குப் ெபாருத்தனமாவர் 
என்றால் அதுவும் ேகள்�ேய. அப்ப-
�த்தான் ஒரு தைலைமையக் காட்�-
னாலும் அதன் வ�முைறகள் என்ன? 
�ட்டங்கள் என்ன? ெசயற்பாடுகள் 
என்ன? உபாயங்கள் என்ன என்று 
யாருேம ெசால்லக் காேணாம். 

உண்ைம�ல் இன்ைறய சூழ�ல் 
எ�ர்த்தரப்புகள் நாட்டுக்கு வ� 
காட்ட ேவண்டும். அந்தப் ெபாறுப்பு 
அவர்களுக்கும் உண்டு. எ��ன்ற 
�ட்ைட எட்ட �ன்று ேவ�க்ைக 
பார்க்க மு�யாது. அதற்குள் �க்-
குண்ட மக்கைளயும் அவர்களு-
ைடய உடைமகைளயும் காப்பாற்ற 
ேவண்டும் �ைய அைணக்கவும் 
ேவண்டும். அத்தைகய ஒரு �ைலேய 
இலங்ைக என்ற இந்தத் �ைவக் காப்-
பாற்றும். 

இதற்கு ஒரு பு�ய அர�யற் கலாசா-
ரம் கட்�ெயழுப்பப்பட ேவண்டும். 
கட்� ேபதங்கள், இனேபதங்களுக்கு 
அப்பால் ேத�ய உணர்வுடன் அது 
உருவாக்கப்பட ேவண்டும்.இைத-
ெயல்லாம் ெசய்வது யார்? அது 
எப்ேபாது? அது எப்ப� �கழும்? 

ெசந்ெநல் ெச�க்கும் 
ெபான்�ற மருதமாம் 
சம்மாந்துைறயூ�ன்
சங்ைகயான வம்சத்�ல் 
வந்து�த்த வரலாற்றாளன் 

உயர்தர குணங்களால் 
உலகளந்த உத்தமன்
சாந்தமான பண்பாளன்
சாதுவான பக்�யாளன் 
கண்டெதல்லாம் ப�த்ேத 

பண்�தரானார் - இந்த 
இரங்கைல  வா�க்க 
தன் சுவாசத்ைத �ட்காமல் 
அவர் �ரந்தரமாய்
�றுத்� �ட்டார் 

புகழ் ெபா�யும் முகம்மத� 
தபால�ப�ன் முத்துக்க�ெலான்றாய் 
�ர் ெபற்ற �� �தாைன�ன் 
�றப்பு�கு ெசாத்தானாய் 
ெசல்லு�டெமங்கும் 

நற்குணம் �சும் 
சந்தனக் காற்றானாய் 
த�க்�ன்ேறாம் நா�ங்கு
ப�த�க்�ன்ேறாம் இன்று
 தைலவ�ன்� அநாதரவாய் 
தூய்ைமயுடன் ஆ��யப் ப��ல் 
ஆற்றல்�க்க ஏ�யாக
அர்ப்ப�ப்புடன் ேசைவ ெசய்தாய்
பன்முக ஆளுைம  அ�பரானாய் 
அன்பால் �ருவாகம் பு�ந்து 

ெத�ந்�ருக்க ெத�வூட்�னாய்
அ�ந்�ருக்க அ�வூட்�னாய்
பாசமுடன் மாணவ�ன் 
இதயத்�ல் இடம் ��த்தாய் 
பட்�ெயங்கும் பலநூறு 

பட்டதா�கள் உருவாக்�

யுக புருஷராய் அ�சயங்கள் 
அவாவுடன் அ�கம் பு�ந்தாய்
கைறகளற்ற உன் கரங்கள்
துைறயூ�ன் வைரயற்ற வரங்கள் 

'ேசர்மன்' எனும் பத�யும் 
உன்னால் தான் ெகளரவமானது 
பு�தமான ேசைவகளால் 
சத்த�ன்� சமூக மாற்றம் ெசய்தாய்
மும்ெமா�ப் ேபச்சுக்க�ல்  ெச�வு

அ�ஞர் அைவகள் �யந்து 
வாய் �ளக்கும் ஆழமான அ�வு 
நாலும�ந்த நடமாடும் நூலகமாய் 
புண்�யங்கள் ெசய்தாய் 
காலேவாட்டத்�ல் 

கண்�யமான கல்�மானானாய்
சமாதானப் புறாவாக
�ரைஜகள் �ர���யாய் 
இந்�ய ஒப்பந்த காலத்�ல் 
வலம் வந்�ர்

சமாதான �தவானாகேவ 
வாழ்ந்த சாமா�யன் �ங்கள்
ஆயுத குழுக்க�ன் 
ேபாராயுதங்கள் கூட அன்று 
அைம�யைடந்து ேபா�ன 

உந்தன் ேநர்ைம கண்டு 
�றருக்காக வாழ்ந்து  
சமுகத்�ற்கு வ�காட்�யதால் 
ேதசமா�ய �ருதும் 
உன்ைனத்ேத�ேய வந்தது 

பா�ற்கும் துைறயூருக்கும் 
முகவ� தந்த பூமரெமான்று
வாழ தன் வளைவேய 
�ட்டுக் ெகாடுத்த வள்ளல் 
அந்த பூமரேம இல்லாத ஊ�ல்

இ� இருந்ெதன்ன என்று 

புறப்பட்டு �ட்டாேயா இன்று ?
பூ�க்கும் வ�க்காத 
உன் வ�த்தடங்கைள 
எண்� எண்� �ம்மலுடன் 

மண்ேணாடு �ண்ணும் அழு�றது
உங்கைள 
மரணம் ெநருங்�ய ேவைள 
அைதக் கூறாமல் நான் 
மைறத்துக் ெகாண்டைத 
அ�ந்�ருந்தும் 

உங்கைளச் சுற்��ருந்தவர்ைள 
ைத�யப்படுத்�யவாேற 
உங்கள் இதயத்�ன்
இறு�த் து�ப்பும் �ன்று ேபானது 
இருந்தும் ஈற்�ல்

உள்ளம் ஏற்க மறுக்�றது 
உ�ரம் ெகா�க்�றது 
இமாலய இரங்கலால் 
இதயம் ெவ�க்�றது 
���ரும் கூட 
அழுது  வ�க்�றது 

�ம்ம�யாக ��த்த முகத்துடன் 
�தானமாக கண்கைள மூ�க்ெகாண்�ர் 
உங்க�ன் அந்த 
கைட� மூச்�ன் உஷ்ணம் இன்னும் 
என் ைகக�ல் சூடாக�ருக்�றது 

அந்த இறவாத �ைனவுகள்
இன்னும் ஈரமா�ருக்�றது 

 அஸாத்  
எம் ஹ�பா

முதுசெமான்று முந்திக்ெகாண்டது

கருணாகரன் ...

கட்சி, இன ேபதங்களுக்கு அப்பாலான 
அரசியல் கலாசாரேம இன்ைறய ேதைவ

tpisahl;L tpQ;Qhd jpizf;fsk;

gpuNahf tpQ;Qhdq;fs; gPlk;

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;

tpisahl;L tpQ;Qhdk; kw;Wk; Kfhikj;Jtj;jpy; cah;ju bg;Nshkh
= [ath;jdGu gy;fiyf;fof gpuNahf tpQ;Qhdq;fs; gPl tpisahl;L tpQ;Qhd 

jpizf;fsj;jpdhy; Kd;itf;fg;gLk; tpisahl;L tpQ;Qhdk; kw;Wk; Kfhikj;Jtj;jpy; 

cah;ju bg;Nshkhtpw;fhd 2 Mk; cl;Nrh;;g;gpw;fhf tpz;zg;gq;fs; ,g;NghJ 

miof;fg;gLfpd;wd.

ahUf;fhf?

•  tpisahl;Lf;fspy; mth;fspd; gpuNahf kw;Wk; nfhs;ifhPjpapyhd mwpit 

Nkk;gLj;Jtjw;fhf fy;tp mikr;rpd; mq;fPfhuj;jpw;fikthf murhq;f 

ghlrhiyfspy; Gjpjhf Ml;Nrh;f;fg;gl;Ls;s tpisahl;L gapw;Wtpg;ghsh;fSf;fhdJ. 

•  Fwpg;gpl;l Jiwapy; mth;fspd; njhopy;hPjpapyhd nrad;Kiwia Nkk;gLj;Jtjw;fhf 

tpisahl;L mYtyh;fs;/ Nghjdhrphpah;fs; / gapw;Wtpg;ghsh;fs; / clw;fy;tp 

gapw;Wtpg;ghsh;fs; kw;Wk; NtNwjhtJ tpisahl;L Mh;tyh;fs;.

fw;ifnewp jfty;:

Qualification  : SLQF Level IV
Duration   : 02 years
Medium   : English/Sinhala

Mode of Study  : Part-time (Weekends 8.00 a.m. to 5.00 p.m.)

Mode of Delivery  : Lectures (Physical and Online ) and Practical (Physical at USJ)

Course Fee  : Rs.150,000/- (can be paid in 2 instalments)

Registration Fee  : Rs.5000/-
Entry Qualification:
1.   f.ngh.j. (cah; juk;) my;yJ epfuhdnjhU jifikapy; rpj;jp my;yJ completion of 

NVQF level 5 followed by a corresponding cognitive bridging program.

2.  f.ngh.j. rhjhuz juk; kw;Wk; khfhzhPjpapy;> Njrpa kw;Wk; rh;tNjr tpisahl;L 

rhjidfs; my;yJ tpisahl;L tpQ;Qhd jpizf;fsj;jpdhy; jpl;ltl;lkhf 

Fwpg;gpl;Ls;sthW tpisahl;Lj; Jiwapy; Ie;J (5) tUl mDgtk;.

tpz;zg;gpf;Fk; Kiwik:

Applicants should apply online via the given link at the university website (www.sjp.ac.lk) and should 
upload a scanned copy of the bank slip for the payment of Rs.1500/- in favour of “University of Sri 
Jayawardenepura” to the account number 097-1-001-7-001-4075 at People’s Bank, Gangodawila.
xd;-iyd; tpz;zg;gq;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; jpfjpahdJ 2022 Nk 30 Mk; 

jpfjpahFk;. 

Nkyjpf jftYf;fhf gpd;tUgtUld; njhlh;G nfhs;sTk;.

xUq;fpizg;ghsh;>

tpisahl;L tpQ;Qhdk; kw;Wk; Kfhikj;Jtj;jpy; cah; ju bg;Nshkh>

tpisahl;L tpQ;Qhd jpizf;fsk;> gpuNahf tpQ;Qhdq;fs; gPlk;>

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;> fq;nfhltpy> ENfnfhl.

njhiyNgrp: 0112881530/1, 0760010997
kpd;dQ;ry;: adssm@sjp.ac.lk
Fwpg;G:  gy;;fiyf;fofj;jpd; rhh;ghf Nkw;nfhs;sg;gLk; gzf;nfhLg;gdTfs; ve;jnthU 

#o;epiyapYk; kPsspf;fg;glhjitfSk; khw;wf;$bajhfTky;yitahFk;. 

gjpthsh;> 

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;. 
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மேஷத்தில்  புதன் வக்்ரேமைந்துள்ார். அங்கு 
உச்ச ம்பெற்்ற சூரியம�ாடு இமைந்து புத - ஆதித்ய 
மயாகத்மத உருவாக்குகி்றார். சூரியனும சுக்்ரனும 
உச்சம்பெற்றிருக்கின்்ற�ர். குரு ்சனி ஆகிய இ்ரண்டு 
கி்ரகங்களும ்்சாந்த வீட்டில் ்சஞ்சரிக்கின்்ற�.நான்கு 
கி்ரகங்கள பெலம்பெற்றிருக்கும இந்த மந்ரத்தில் நல்ல 
காரியங்கள இல்லத்தில் நமை்பெறும.சில ோற்்றங்-
கம் ்சந்திப்பீர்கள. உத்திமயாகத்தில் இருப்பெவர்கள 
சுய்தாழில் ்தாைங்க முயற்சிப்பீர்கள.பிளம்களின் 
கல்வி ்சமபெந்தோக எடுத்த முயற்சிகள மககூடும.  

மேஷத்தில் புதன் வக்்ரேமைந்துள்ார். அங்கு 
உச்சம்பெற்்ற சூரியம�ாடு இம�ந்து புத - ஆதித்ய 
மயாகத்மத உருவாக்குகி்றார். அவம்ராடு ்ராகுவும 
இமைந்திருப்பெதால் வி்ரய ஸதா�ம பெலம்பெற்றிருக்-
கி்றது. அமத மந்ரத்தில் ்சனி, குரு ஆகிய இ்ரண்டு கி்ர-
கங்களும ்்சாந்த வீட்டில் ்சஞ்சரிக்கின்்ற�. சூரியன் 
சுக்்ரன் ஆகிய இ்ரண்டு கி்ரகங்களும உச்சம ்பெற்றிருக்-
கின்்றார்கள. இப்பெடி நவகி்ரகங்களில் நான்கு கி்ரகங்கள 
பெலம ்பெற்றிருக்கின்்ற�. எ�மவ எதிர்பொ்ராத நல்ல 
வாய்ப்புக்கள வந்து ம்ச்ரலாம. உத்திமயாகத்தில் உள -்
வர்களுக்கு பெதவி உயர்வு கிமைக்கலாம.்தாழில் புரிபெ-
வர்களுக்கு புதிய ஒப்பெந்தங்கள வந்து ம்சரும.  

மேஷத்தில் புதன் வக்்ரேமைந்துள்ார். அங்கு உச-
்சம்பெற்்ற சூரியம�ாடு இமைவது ஒரு ்பொற்காலோ-
கும. புத - ஆதித்ய மயாகம ்்சயற்பெடும இந்த மந்ரத்தில் 
்பொரு்ாதா்ர பி்ரசசிம� அகலும. அமத மந்ரத்தில் 
குரு ்சனி இ்ரண்டும ்்சாந்த வீட்டில் ்சஞ்சரிக்கி்றார்கள. 
சுக்்ரன் சூரியன் உச்சத்தில் உள்�ர். நவக்கி்ரகங்களில் 
நான்கு கி்ரகங்கள நல்ல மும்றயில் இருக்கும இந்த 
மந்ரத்தில் ்தாட்ை காரியங்களில் எல்லாம ்வற்றி 
கிமைக்கும.்தாழில் வ்ம சி்றப்பொக இருக்கும.தி்ற-
மேக்குரிய அங்கீகா்ரம கிமைக்கும.  

மேஷத்தில் புதன் வக்்ரேமைந்துள்ார். உங்கள 
்ராசிக்கு 3,12 ஆகிய இைங்களுக்கு அதிபெதியா� 
புதன் ்தாழில் ஸதா�த்தில் ்சஞ்சரிக்கும இந்த 

மந்ரம ்தாழில் வ்ர்சசி கூடும .சூரியம�ாடு புதன் 
இமைந்து புத - ஆதித்ய மயாகத்மத உருவாக்குவதால் 
அ்ரசு வழியில் எதிர்பொர்த்த ்சலுமககள கிமைக்கும. 
அமத மந்ரத்தில் சுக்்ரன், சூரியன் இ்ரண்டும உச்சம 
்பெற்றிருக்கி்றார்கள. குரு, ்சனி ஆகிய இ்ரண்டு கி்ர-
கங்களும தன் ்்சாந்த வீட்டில் பெலம்பெற்று ்சஞ்சரிக்-
கி்றார்கள. நவகி்ரகங்களில் நான்கு கி்ரகங்கள வலி-
மேமயாடு ்சஞ்சரிக்கும இந்த மந்ரத்தில், உற்்சாகம 
அதிகரிக்கும.  

மேஷத்தில் புதன் வக்்ரேமைந்துள்ார். அங்கு உச்சம-
்பெற்்ற சூரியம�ாடு இமைந்து புத - ஆதித்ய மயாகத்மத 
உருவாக்குகி்றார்.இக் காலம ஒரு ்பொற்காலோகும. 
குரு, ்சனி ஆகிய இ்ரண்டு கி்ரகங்களும ்்சாந்த வீட்டில் 
பெலம்பெற்று ்சஞ்சரிக்கின்்ற�. சூரியன், சுக்்ரன் ஆகிய 
இ்ரண்டு கி்ரகங்களும உச்சம்பெற்றிருக்கின்்ற�. அட்-
ைேத்தில் குரு ்சஞ்சரித்தாலும அதன் பொர்மவ குடுமபெ 
ஸதா�த்தில் பெதிவதால் குடுமபெத்தில் ேங்கல ஓம்ச 
மகட்கும.்தாழில் ஸதா�ாதிபெதி சுக்்ரன் உச்சம்பெற்-
றிருப்பெதால் ்தாழில் வ்ர்சசி சி்றப்பொக இருக்கும.
இமையூறு ்சக்திகள விலகும.  

மேஷத்தில் புதன் வக்்ரேமைந்துள்ார். அங்கு உச்சம-
்பெற்்ற சூரியம�ாடு இமைந்து புத - ஆதித்ய மயாகத்மத 
உருவாக்குகி்றார். எ�மவ கல்வி ்சமபெந்தோக எடுத்த 
முயற்சி மககூடும.இைோற்்றம இனிமே தரும.உங்கள 
்ராசிக்கு 2ம இைத்திற்கு அதிபெதியா� சுக்்ரன் உச்சம-
்பெற்றிருக்கி்றார். குரு, ்சனி ஆகிய இ்ரண்டு கி்ரகங்க-
ளும ்்சாந்த வீட்டில் ்சஞ்சரிக்கின்்ற�. எ�மவ சிந்த-
ம�யும ்்சயலும ஒருங்மக அமேயும.  

மேஷத்தில் புதன் வக்கி்ரேமைந்துள்ார். அங்கு 
உச்சம்பெற்்ற சூரியம�ாடு இமைந்து புத - ஆதித்ய 
மயாகத்மத உருவாக்குகி்றார். எ�மவ கல்வி ்சமபெந்த-
ோக எடுத்த முயற்சிகளில் ் வற்றி கிமைக்கும.்தாழில் 
மபொட்டிகள அகலும. வாைமக கட்டிைத்தில் நமை-
்பெற்்ற ்தாழிமல ்்சாந்த கட்டிைத்திற்கு ோற்றும 
முயற்சி மககூடும. சுக்கி்ரன் சூரியன் உச்சம்பெற்றும 
குருவும ்சனியும ்்சாந்த வீட்டில் பெலம்பெற்றும ்சஞ-
்சரிக்கும இந்த மந்ரத்தில் தமைப்பெட்ை காரியங்கள 
ஒவ்வான்றும தா�ாக நமை்பெறும. பெடிப்பிற்மகற்்ற 
மவமல கிமைக்கும.  

மேஷத்தில் புதன் வக்்ரேமைந்துள்ார். அங்கு உச்சம-
்பெற்்ற சூரியம�ாடு இமைந்து புத - ஆதித்ய மயாகத்மத 
உருவாக்குகி்றார். அமத மந்ரத்தில் மீ�த்தில் சுக்கி்ரனும 
உச்சம்பெற்றிருக்கி்றார். குரு,்சனி ஆகிய இருவரும 
தன் ்்சாந்த வீட்டில் பெலம்பெற்றுள்�ர்.இப்பெடி நவ-
கி்ரகங்களில் நான்கு கி்ரகங்கள நல்ல நிமலயில் இருக்-
கின்்ற�.இக்காலத்தில் நல்ல தகவல்கள இல்லம மதடி 
வரும.நல்ல காரியங்கள பெல இல்லத்தில் நமை்பெறும.
்்சாத்மத விற்பெதன் மூலம கிமைக்கும ்தாமகயில் 
்தாழிமல விரிவு ்்சய்வீர்கள.பிளம்களின் முன்-
ம�ற்்றம திருப்தி தரும.  

மேஷத்தில் புதன் வக்கி்ரேமைந்துள்ார். அங்கு 
உச்சம்பெற்்ற சூரியம�ாடு இமைந்து புத - ஆதித்ய 
மயாகத்மத உருவாக்குகி்றார். பெஞ்சே ஸதா�த்தில் 
புதன் உலா வரும்பொழுது பூர்வபுண்ணிய ஸதா�ம 

வலுவமைகி்றது.எ�மவ பொக பிரிவிம� சுமுகோக 
முடியும. சூரியன், சுக்கி்ரன் உச்சமும குரு ேற்றும ்சனி 
்்சாந்த வீட்டில் பெலம்பெற்று ்சஞ்சரிக்கும நிமல 
மபொன்்ற கா்ரைங்க்ால் வருோ�ம திருப்திக்ரோக 
இருக்கும. வ்சதிகள ்பெருகும. சுய ்தாழில் ்தாைங்-
கும முயற்சியில் ஆர்வம கூடும.ோற்று ேருத்துவத்-
தால் உைல் நலத்மத சீ்ராக்கிக் ்காளவீர்கள.  

மேஷத்தில் புதன் வக்கி்ரேமைந்துள்ார். அங்கு 
உச்சம்பெற்்ற சூரியம�ாடு இமைந்து புத - ஆதித்ய 
மயாகத்மத உருவாக்குகி்றார். கல்வி ஸதா�த்தில் 
புதனும சூரியனும இமைவதால் கல்வி வ்ம 
சி்றப்பொக இருக்கும.மேற்பெடிப்பிற்கா� முயற்சிகள 
்்சய்தால் அதில் ் வற்றி கிமைக்கும. தாய் வழி ஆத்ரவு 
உண்டு. சூரியன், சுக்கி்ரன் உச்சம குரு ேற்றும ்சனியின் 
பெலம ஆகியவற்்றால் எடுத்த முயற்சிகள அம�த்தும 
்வற்றியாகும.  

மேஷத்தில் புதன் வக்கி்ரேமைந்துள்ார். அங்கு 
உச்சம்பெற்்ற சூரியம�ாடு இமைந்து புத - ஆதித்ய 
மயாகத்மத உருவாக்குகி்றார். உங்கள ்ராசிப்பெடி பெஞ்ச-
ோதிபெதியும, ்சப்தோதிபெதியும ம்சருவது மயாகமதான். 
அவம்ராடு ்ராகு இருப்பெது அவவ்வு நல்லதல்ல. 
்சமகாத்ர வழியில் ே�க்க்சப்பு உருவாகும. அமத மந்ரம 
சுக்கி்ரன் உச்சம ்பெறுவதால் பெைப்புழக்கம அதிகோ-
கும. த�ாதிபெதி குரு த� ஸதா�த்திலும வி்ரயாதிபெதி 
்சனி வி்ரய ஸதா�த்திலும இருப்பெதால் பெைம வந்த 
ேறு நிமிைமே ்்சலவாகிவிைலாம.  

மேஷத்தில் புதன் வக்்ரேமைந்துள்ார். அங்கு உச்சம-
்பெற்்ற சூரியம�ாடு இமைந்து புத - ஆதித்ய மயாகத்மத 
உருவாக்குகி்றார். எ�மவ ்காடுத்த வாக்மக காப்பொற்-
றுவீர்கள.்காளமகப்பிடிப்மபொடு ்்சயற்பெடுவீர்கள. 
நல்ல காரியங்கள இல்லத்தில் நமை்பெறும. அமத 
மந்ரத்தில் குரு உங்கள ்ராசியிமல பெலம ்பெற்றுள்ார்.
எ�மவ புதிய முயற்சிகள ்வற்றியாகும. பெடிப்பிற்-
மகற்்ற மவமல கிமைக்கும. ்பொதுவாழ்வில் இருப்பெ-
வருக்கு ்பொறுப்புக்கள ோற்்றப்பெைலாம. வி்ரயங்கள 
அதிகரிக்கும மந்ரம இது. 
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 மேஷம்  

க�ொழுமபு 7 இல் பி்ரோண்ைோ� 
்காழுமபு ோநக்ர்சமபெக் கட்டி-
ைத்தின் முன்�ால் அமேந்துள் 

அழகிய விகா்ரேகாமதவி பூங்கா ்காழுமபு நகரின் 
்பெரிய பூங்காவாகும. இது மிகப் பெழமேயா� வ்ரலாற்-
ம்றயும ்காண்ைது. ்சகல வயதி�ரும வந்து அேர்ந்து, 
விம்யாடி, ஆறுதல் ்பெறுவதற்கும, ஒன்று கூடுவதற்-
கும, இம்ப்பொறுவதற்கும பெயன்பெட்டு வருகி்ற இந்த 
பெசுமேப் பூங்காமவ தரிசிக்காத இலங்மகயர்கள கும்ற-
்வன்ம்ற கூ்ற மவண்டும.  

இப்மபொது கறுவாத் மதாட்ைம என்று அமழக்கப்பெடும 
பெகுதியும விஹா்ரேகாமதவி பூங்கா, மகமபெல் பூங்கா, 
காலிமுகத்திைமல அண்டிய பெகுதிகள எல்லாமே 
முன்�ர் கறுவாக் காடுக்ாகத் தான் இருந்த�.  

இலங்மகயில் பூங்காமவ முதன்முதலில் 1810 இல் 
ஆங்கிமலயர் அமேத்தமபொது அமத ஸமலவ ஐலன்ட், 
்காமபெனி வீதி பெகுதியில் ஏழு ஏக்கர் நிலத்தில் “கியூ 
பூங்கா” என்கி்ற ்பெயரில் அமேத்தார்கள. அதன் 
அருமக ்்சல்லும வீதிக்கும கியூ வீதி என்று ்பெயரிட்-
ைார்கள. இன்று அந்த வீதிமயக் காைலாம. ஆ�ால் 
அங்மக அப்பெடி்யாரு பூங்கா இல்மல. அது ஒரு தாவ-
்ரவியல் பூங்காவாக இருந்தது. ஆ�ால் அப்பூங்காமவ 
அங்கிருந்து அகற்றி களுத்தும்றயில் உக்கல்்காைவில் 
அமேத்தார்கள. பின்�ர் அது ்பொருத்தேற்்ற பெகுதி எ� 
அறிந்ததும இலங்மகயில் அப்பெடி்யாரு பூங்காமவ 

அமேக்க இைத்மதத் மதடி�ார்கள. அதன் விம்வாகத் 
தான் மபெ்ராதம�யில் ம்ராயல் கார்ைனில் மிகப் ்பெரிய 
பூங்காமவ அமேத்தார்கள. பின்�ர் தான் விக்மைாரியா 
பூங்கா உருவா�து  

1865 ஆம ஆண்டு ்காழுமபில் இப் பூங்கா 120 ஏக்-
கரில் ்தாைக்கப்பெட்ைது ்்சர்கியூலர் பொர்க் (Circular 
Park - வட்ைப்பூங்கா). வட்ை வடிவில் அமேக்கப்பெட்டி-
ருந்ததால் அது ஒன்்றம்ர நூற்்றாண்டுக்கு முன் வட்ைப் 
பூங்கா என்று அமழக்கப்பெட்ைது. 1887 ஆம ஆண்டில் 
பிரிட்டிஷ் ்ராணியின் ்பொன் விழாமவ நிம�வுகூரும 

வமகயில் விக்மைாரியா பூங்கா என்று ேறு்பெயரிைப்பெட்-
ைது. 1956 ஆம ஆண்டு பெண்ைா்ரநாயக்க ஆட்சியமேத்த-
மபொது அமத ஆண்டு புத்த ஜயந்தி ் காண்ைாைப்பெட்ைது. 
அதம�ாடு இமைந்த பெல சிங்க் ் பெ்த்த மவமலத்திட்-
ைங்கள முன்்�டுக்கப்பெட்ை�. அதன் ஒரு அங்கோக 
2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்�ர் வாழ்ந்த இலங்மகயின் 
ேகாவம்ச நாயக�ா� துட்ைமகமுனுவின் தாயா்ரா� 
விஹா்ர ேகா மதவியின் நிம�வாக விஹா்ர ேகாமதவி 

என்று ்பெயம்ர ோற்்றமவண்டும என்று விோக்ரேகா-
மதவி நிம�மவந்தல் குழு மகாரிக்மக விடுத்தது. அதன் 
விம்வாக இப்பூங்காவின் ்பெயர்விகா்ரேகாமதவி 
பூங்கா என்று 1958 ஆம ஆண்டு யூமல 18 ஆம திகதி 
ோற்்றப்பெட்ைது.ஆ�ாலும இன்றும பெலர் “விக்மைாரியா 
பொர்க்” என்று அமழப்பெமதயும நாம காைமுடியும.  

இன்்�ாரு எல்மலயில் ்காழுமபு நூத�்சாமல, 
புதிய நக்ர ேண்ைபெம, கலாபெவ�ம, மஜான் டி சில்வா 
ஞாபெகார்த்த அ்ரங்கம ேற்றும ோநக்ர விம்யாட்டுக் 
கழகம, இப்மபொமதய ்நலும ்பொக்கு� ேண்ைபெ 
வ்ாகம ஆகியமவயும இந்த வட்ைத்துக்குள அைங்கியி-
ருந்த�. நடுவில் அதன் குறுக்காக வீதி அமேத்து பூங்கா 
இ்ரண்ைாக பிரிக்கப்பெட்டிருக்கி்றது. அப்பெடி குறுக்காக 
பிரிக்கப்பெட்ை வீதியின் இன்ம்றய ்பெயர் ஆ�ந்த குோ்ர-
சுவாமி ோவத்மத. இது வட்ைோக அப்பெகுதி இருந்ததற்-
கா� ஆதா்ரத்மத வம்ரபெைத்தின் உதவியுைன் இப்மபொ-
தும நீங்கள காைலாம.  

பூங்காவின் இன்்�ாரு மூமலயில் ்காழுமபு ்பெரிய 
்பொது நூலகமும, அத�ருகில் உலகமபொரின் நிம�விை-
மும அமேந்துள்து.  

1900 களின் முற்பெகுதியில் விக்மைாரியா பூங்கா, 
நூறு ஏக்கர் பெ்ரப்பெ்வில் புல்்வளிகள, மதாட்ைங்கள, 
பெம�கள பெல வண்ை ேலர்கம்க் ்காண்ை ஒரு பூங்-
காவாக இருந்தது. தாேம்ர ேலர்க்ால் மூைப்பெட்ை ஒரு 
கு்மும இருந்தது. ்காழுமபின் மேற்தட்டு ேக்க்ால் 

அப்மபொது அதிகம பெயன்பெடுத்தப்பெட்ை இைம.  
ஆர்ம�ால்ட் ம்ரட் இருபெதாம நூற்்றாண்டு இமப்்்ர-

ஷன்ஸ ஆஃப் சிமலான் (1907) இல் கூறுகி்றார்: “விக்-
மைாரியா பூங்கா என்பெது 100 ஏக்கர் பெ்ரப்பெ்வில், நீள-
வட்ை வடிவத்தில், தி்றந்த, பெ்ரந்த நிமலயில், ே்ரங்கள 
தனியாகவும, ்தாகுதிக்ாகவும பெ்ரவிக் கிமைக்கின்-
்றது. அமத மந்ரத்தில் அது கறுவாத் மதாட்ைம என்று 
்நடுங்காலோக அமழக்கப்பெடுகி்ற குடியிருப்புப் பெகு-
தியால் சூழப்பெட்டுள்து, இப்மபொது ஒரு சில கறுவாப்-
பெட்மை புதர்கள ேட்டுமே அக்கமபெக்கத்தில் காைப்பெ-

டுகின்்ற�”. என்று குறிப்பிடும 
அவர், “இலங்மக விவ்சாய ்சங்கத்-
தின் வருைாந்த நிகழ்சசிகள விக்-
மைாரியா பூங்காவின், நூத�்சாமல-
யின் பின்பு்றத்தில் நைத்தப்பெட்டு 
வருகின்்ற�” என்கி்றார்.  

விக்மைாரியா பூங்காமவப் 
பெற்றிய பெல விபெ்ரங்கம் எழுதிய 
பெமழய முக்கிய நூல்களில் 
ஒன்்றாக ்ஹன்றி மகவ எழுதிய 
நூமலக் குறிப்பிைமுடியும.  

“விக்மைாரியா புூங்கா என்று 
இப்மபொது அறியப்பெடும பெகு-
தியில் பெம� ே்ரங்கள ேற்றும 
அத்திப்பெழங்களின் நிழலில் 
அமலந்து திரியலாம, அல்லது 
மிகவும வசீகரிக்கும வமகயி-
லா� ேலர்கள ேற்றும வா்சம� 
தி்ரவியங்க்ால் சுூழப்பெட்ை 
அழகிய மூங்கில் குவியல்களுக்கு 

அடியில் ஓய்்வடுக்கலாம. மேலும புத்துைர்சசிமயத் 
தரும அழகா� ேலர்கள, ஓர்க்கிட்கள, பி்ரகா்சோ� இமல-
கம்க் ்காண்ை கலாடியமகளும, பி்ற ்வப்பெேண்ைல 
தாவ்ரங்களின் கூட்ைமும இங்மக எங்கும ்்சழித்து ்பெரு-
குகின்்ற�”.  

1901 ஆம ஆண்டின் இலங்மக நிர்வாக அறிக்மகயின்-
பெடி இப்பூங்காவின் ே்ரநடுமககளுக்காக 3584 ரூபொ ் ்சலவி-
ைப்பெட்டிருக்கி்றது. அமத ஆண்டு அதன் நிலத்மத மேலும 

விஸதீ�ப்்பெடுத்துவதற்காக 329 ரூபொய் ்்சலவிைப்பெட்டி-
ருக்கி்றது. அன்ம்றய காலத்தில் இது ஒரு ்பெருந்்தாமக. 
அப்பெடிப்பொர்க்மகயில் இப்பூங்காவின் இருப்புக்காக அ்ரசு 
மிகக் கவ�ம ் ்சலுத்தி வந்திருப்பெமதக் உைர்ந்து்காள் 
முடியும 1900களின் ஆ்ரமபெம வம்ர ் பொலிஸ இம்சக்குழு 
ோமல மந்ரங்களில் வட்ைோக அேர்ந்து இம்ச நிகழ்சசி-
கம் நைத்துவார்கள. இந்த இம்சக் கசம்சரிகம்ப் பெற்றிய 
குறிப்புகள பெல நூல்களிலும காைக் கிமைக்கின்்ற�, 
அமத மகட்பெதற்காக அங்மக பெலர் கூடுவார்கள. ஆ�ால் 
இ்ரண்ைாம உலகப் மபொர் ்தாைங்கியதும அந்தப் பொர்ே-
பெரியம நின்று மபொ�து. மபொர் நைவடிக்மக திமைக்க்த்-
தின் கட்டுபொட்டுக்குள ்காண்டுவ்ரப்பெட்ை இப்பூங்கா, 
இ்ராணுவ முகோக இ்ரண்ைாம உலகப் மபொர் காலத்தில் 
பெயன்பெடுத்தப்பெட்ைது.  

இ்ரண்ைாம உலகப்மபொரின் பின்�ர் இலங்மகயும 
1948இல் சுதந்தி்ரேமைந்தது. ஆ�ாலும இப்பூங்கா மபொது 
ேக்களுக்காக தி்றக்கப்பெைவில்மல. சுதந்தி்ர இலங்மகயின் 
அப்மபொமதய ்காழுமபு ோந்ர்சமபெ மேய்ராக இருந்த 
எஸ.்்சல்லமுத்து 1951 இல் மீண்டும இமத பு�்ரமேத்து 
தி்றந்து மவத்தார். இப்பூங்காவின் இயக்கம கம்கட்-
டியது. அதன் பின்�ர் பெல ்சர்வமத்ச கண்காட்சிகள கூை 
இங்மக நைத்தப்பெட்ை�.  

முதலாம உலகப்மபொரில் ோண்ைவர்களுக்காக காலிமு-
கத்திைலில் எழுப்பெப்பெட்ை நிம�வுத் தூபி அங்கிருந்து 
அகற்்றப்பெட்டு இப்பூங்காவின்மேற்கு மூமலயில் நிறுவப்-

பெட்டிருக்கி்றது.  
1920இல் ்வளியா� The 

handbook Colombo என்கி்ற 
நூலில் இப்பூங்காமவப் பெற்றி 
இப்பெடிக் குறிப்பிைப்பெடுகி்றது 
“விக்மைாரியா பூங்காவா�து, 
இம்சக்கும ்பொழுதுமபொக்குக்-
கும மபெர்்பெற்்ற மேயோகும, 
இது ்காழுமபிற்கு ்தற்மக 
சிறிது தூ்ரத்தில் உள்து. இம்சக்-
குழு கசம்சரிகள, நமைபொமத-
கள, ்பெண்களுக்கா� மகால்ஃப் திைல், ்ைன்னிஸ 
மேதா�ங்கள என்பெ� இங்மக வரும ேக்களுக்கு சி்றந்த 
்பொழுதுமபொக்மக வழங்குகின்்ற�. விக்மைாரியா பூங்கா-
வில் உள் ஈர்ப்புகளில் ஒன்்றா� ் காழுமபு நூத�்சாமல. 
அரிய ம்சகரிப்புகம்க் ்காண்டிருக்கி்றது. ஆலே்ரம இப் 
பூங்காவில் உள் வசீகரிக்கும அம்சங்களில் ஒன்்றாக 
இருக்கி்றது. ஆலே்ரம, அத்தி ே்ரத்தின் ஒரு இ�ோகும 
அதன் கிம்கள ்தாங்கி, ேண்ணில் மவரூன்றி, ஒரு 
புதிய ே்ரோக வ்ர்கின்்ற�, இந்த ்்சயல்மும்ற ஒற்ம்ற 
ே்ரம ஒரு மதாப்பொக ோறும வம்ர ்பெருகிக்்காண்மை 
இருக்கும”. உண்மேயில், இங்மக குறிப்பிைப்பெட்டுள் 
ஆலே்ரம அருங்காட்சியக வ்ாகத்தில் இன்றும காைப்-
பெடும மிகப் ்பெரிய ே்ரோ என்று எண்ைத் மதான்றுகி்றது.  

விக்மைாரியா பூங்கா கண்காட்சிகள ேற்றும கண்காட்சிக-
ளுக்கா� இைோகவும ்்சயல்பெட்ைது. இலங்மக ேற்றும 
்காழுமபுக் கண்காட்சி, ஆளுநர் நாயகம ம்சால்பெரி பி்ரபு-
வி�ால் தி்றந்து மவக்கப்பெட்ைது. பிப்்ரவரி முதல் ோர்ச 
1952ஆம ஆண்டு ்பெப்்ரவரி ோர்ச ோதங்களில் பிரித்-
தானிய ்பொதுநலவாய நாடுகளின் வர்த்தகக் கண்காட்சி 
இங்மக தான் ்பெரும திருவிழாமவப் மபொல நைத்தப்-
பெட்ைது. அமத அப்மபொமதய ஆளுநர் ம்சால்பெரி பி்ரபு 
தி்றந்து மவத்தார்.  1980 களில் ஆங்காங்மக ஊஞ்சல்கள 
இருந்தமதப் பொர்த்திருக்கிம்றன். ஒரு உய்ரோ� மகாபு்ரம 
மபொன்்ற ்கான்கிரீட் பொய்ே்ரம இருந்தது. ்கான்கிரீட்-
ைால் ்்சய்யப்பெட்ை ஒரு பி்ரமோண்ைோ� ஆமே இருந்-
தது, அதன் முதுகில் சிறுவர்கள ஏறி விம்யாடுவார்கள. 
ே்ரத்தால் கட்ைப்பெட்ை ஒரு ே்ர வீடு இருந்தது. ஒரு கயிற்-

றுப் பொலம இருந்தது. இப்மபொது அதன் மதாற்்றம மவறு 
வடிவம ்பெற்றுவிட்ைது. இப் பூங்காவில் உள் ்பெரிய 
ே்ரங்களிலிருந்து ்தாங்கிக்்காண்டு இருக்கும வவவால்-
கம்க் காை முடியும. காதலர்கள ்சந்தித்துக் ்காளகின்்ற 
பி்ரபெலோ� பூங்காவாக இது இருந்த காலமும இருந்தது. 
அவர்கம்க் கண்காணிக்கமவ காவலர்கம் கைமேக்கு 
அேர்த்தப்பெட்டிருந்த காலமும இருந்தது. தி�மும 
ஆயி்ரக்கைக்காம�ார்இங்கு வந்து இயற்மகக் காற்ம்ற 
ஆசுவா்சோக சுவாசித்து ஓய்வாக ே்ரநிழலில் அேர்ந்து 

சிற்றுண்டியும ்காறித்து இன்புற்றுச ்்சல்கி்றார்கள தர்-
ேபொலோவத்மத அமேந்துள் பூங்காவின் மேற்குத்தி-
ம்சயில் “்சத்துட்டு உய�” (ேகிழ்சசிப் பூங்கா) என்கி்ற 
சிறுவர் பூங்கா நி்ரந்த்ரோ� ஒன்்றாக இயங்கி வருகி்றது. 
70 களில் இந்தப் பூங்காவுக்குள அழகா� சிறிய விம -்
யாட்டு இ்ரயில் ம்சமவ ்தாைக்கப்பெட்ைது. சிறிய அழகிய 
அந்த இ்ரயிலில் பெயணிப்பெதற்கு பெல சிறுவர்கள ஆர்வம 
்காளவார்கள. இ்ரண்டு த்சாப்தங்க்ாக அது இயங்கியது. 
இப்மபொது இயந்தி்ரக் கார்களும மவறு விம்யாட்டுகளும 
அங்மக உள்�. குதிம்ரச ்சவாரியும ்்சய்யலாம. புூங்கா-
வின் உளம் ஒரு தண்ணீர்க் கு்மும உண்டு.  இப்புூங்-
காவின் பி்ரதா� வாயிலில் காைப்பெடும ்பெரிய புத்தர் 
சிமலயா�து ்காழுமபு ோநக்ர ்சமபெயின் நூற்்றாண்டு 
்காண்ைாட்ைங்களின் மபொது அதன் நிம�வாக அடிக்கல் 
நாட்ைப்பெட்ைது. பின்�ர் அது வில்லியம ்காபெல்லாவ-
வால் தி்றக்கப்பெட்ைது.  

இலங்மகயில் சிவில் யுத்தம முடிந்ததும மகாட்ைா-
பொய ்ராஜபெக்ஷ ்காழுமபு நக்ர அபிவிருத்திச ்சமபெமய 
பொதுகாப்பு அமேசசின் கீழ் ்காண்டு வந்ததும இந்தப் 
பூங்காமவ அந்த ்சமபெயின் அனு்ச்ரமையுைன் பெல ோற்-
்றங்கம் ்்சய்து ேறு சீ்ரமேத்தார்.  

100 ஏக்கர் பெ்ரப்பெ்மவக் ்காண்டிருந்த அந்தப் பூங்கா 
இன்று 40 எக்கர்களுக்குள சுருங்கிவிட்ைாலும இன்றும 
அது பெ்ரபெ்ரப்பொ� ்காழுமபில் பெல்ராலும அனுபெவிக்-
கப்பெடும ஒரு ேகிழ்சசிப் பெசுமேப் பூங்கா என்ம்ற கூ்ற 
மவண்டும. ஒன்்றம்ர நூற்்றாண்டு பெழமேமய தாங்கி 
நிற்கும பூங்கா இது.    

இன்னிசைக்கும் ப�ொழுதுப�ொக்குக்கும் ப�யர்   
ப�ற்றிருந்த விக்படொரியொ பூங்ொ  

க�ொழும்பின் 
கதை

என். சரவணன்
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ேட்டக்்களப்பு ோவட்டத்தின் 
தென்்ால் அமேந்துளள துமைநீலா-
வமை கிராேத்மெச் மேரந்ெ ஆசிரி-
யரும், ஊ்ட்கவியலாளரும், ்கமல-
ஞரும், இளம்எழுத்ொளருோன 
வயது-34 வயதும்டய ்ாக்கியராஜா 
மோ்கனொஸ்  23.05.2022 அன்று 
சுோர 8.30 ேணிக்கு  ேட்டக்்களப்பு 
ம்ாெனா மவத்தியோமலயில் 
சிசிச்மே ்லனின்றி உயிரிழந்ொர. 
அவர ்ாக்கியராோ சிவராணி ெம் -்
தி்களின் சிமரஷ்ட புெல்ராவார. ஒரு 
ேம்காெரனும், இரண்டு ேம்காெரி்க-
ளு்டனும் வாழ்ந்து வந்ொர. இவர 
துமைநீலாவமை மெசிய ் ா்டோமல-
யில் உயரெரக்்கல்வி ்கற்று கிழக்கு 
்ல்்கமலக்்கழ்கத்தின் சுவாமி விபு-
லானந்ொ அழகியல் ்கற்ம்க நிறுவ்கத்-
தின் நுண்்கமலத்துமை (நா்ட்கமும் 
அரங்கியலும்) ்ட்டத்மெ பூரத்தி 
தேய்துளளார. மூன்று வரு்டங்்க-
ளுக்கு முன்னர ஆசிரியர நியேனம் 
த்ற்று அம்்ாமை ோவட்டத்தின் 
்கமு.ேம்ோந்துமை ேத்திய ்கல்லூரி-
யில்(மெசிய ்ா்டோமலயில்) ்கல்வி 
்கற்பித்து வந்ெமொடு, ெமலந்கரிலி-
ருந்து தவளிவரும் ்த்திரிம்க்களுக்-
கும் பிராந்திய தேய்தியாளரா்கக் 
்க்டமேயாற்றி வந்ொர. குறிப்்ா்க 
தின்கரன் ்த்திரிம்கக்கு ேண்டூர 
குறூப் தேய்தியாளரா்கவும் திைம்்்ட 
்ணியாற்றிவந்ொர. 

நாளிெழ்்களில் வாராந்ெம் ்கடடு-
மர்கள, ேக்்கள பிரதிநிதி்களின் மநர-
்காைல்்கள, ்கமலஞர்களின் ்ம்டப்-
புக்்கள, என ்ல்மவறு வி்டயங்்கமள 
பிரசுரிக்்க அவர பின்னிற்்கவில்மல. 
கிழக்கு ோ்காை ்ண்்ாடடு அலு-
வல்்கள திமைக்்களத்தினால் இவர 
'கிழக்கு ோ்காை இளம் ்கமலஞர 
விருது” வழங்கி த்கௌரவிக்்கப்்டடி-
ருந்ொர. 

சிறிய வயதிமலமய மோ்கன-

ொஸி்டம் த்ரிய இலடசியங்்கள 
இருந்ென. ோதிக்்க மவண்டும் என்ை 
எண்ைத்மெக் த்காண்டிருந்ொர. 
இலக்கியத்திலும், ஊ்ட்கத்துமையி-
லும், இன்னுமின்னும் வளரச்சித்ை 
மவண்டும் என்ை குறிக்ம்காமளயும் 
த்காண்டிருந்ொர. அவரது இழப்பு 
நிரப்்முடியாெதொரு தவற்றி்டோ-
கும்.

துமைநீலாவமை கிராேத்தில் 
உளள சுப்்ரகிங்ஸ் இமளஞர ்கழ்க 
முன்னாள ெமலவரா்கவும், துமை-
நீலாவமை வ்டக்கிற்்கான கிராே 
அபிவிருத்திச் ேங்்கத்தின் தேயலாள-
ரா்கவும் நல்ல ேமூப் ்ணி்கமள முன்-
தனடுத்து வந்ொர.

ஊ்ட்கவியலாளர ்ாக்கியராோ 
மோ்கனொஸின் இைப்புச் தேய்தி 
துமைநீலாவமை கிராேத்மெ ோத்தி-
ரமின்றி இங்ம்க முழுவதிலுமுளள 
ெமிழ் ம்சும், ஊ்ட்கவியலாளர்கள, 
எழுத்ொளர்கள, ்கவிஞர்கள, ்கமல-
ஞர்கள, நண்்ர்கள, உளளிட்ட 
அமனவமரயும் மோ்கத்தில் ஆழ்த்தி-
யுளளது. 

ஈழத்துஇலக்கியவரலாற்றில்அதி -
்கஆளுமேயாளர்களின்அனு்வங் -
்கமளம்சும்முெல்மநர்காைல்நூல் 
“்ம்டப்்ாக்்கஆளுமே்கள".

ஈழத்து ்கமல இலக்கிய ஆவை 
தொல்லியல் ஆய்வ்கப் ்ரப்பில் 
்கவிமெ, புமன்கமெ, நாவல், 
நா்ட்கப் ்னுவல், திைனாய்வு என 
்ல்மவறு இலக்கிய ்ம்டப்பு்கள 
அவவப்ம்ாது தவளிவந்ொலும் 
்ல்மவறு துமைோர ்ம்டப்்ாக்்க 
ஆளுமேயாளர்களின்  அனு்வப் 
்கிரவு்கள நூல்்கள வாயிலா்க ்கிரப்-
்ட்டது மி்கக் குமைவு எனலாம்.

இந்நிமலயில் ்ம்டப்்ாக்்க 
ஆளுமே்கள எனும் மநர்காைல் 
தொகுப்பு நூலின் மெமவ இலக்கி-
யவுலகில் மி்க அவசியோ்க ்கிரப்-
்்ட மவண்டிய மெமவ ஏற்்ட்டது. 
இென் விமளவா்கமவ, ஒமர ்ார-
மவயில் 73 எழுத்திலக்கிய ஆளு-

மே்களின் உளளக்குமுைல்்கமள 
மநர்காைல் ஊ்டா்க வாே்கர்களுக்கு 
அளிப்்தில் ேட்டற்ை ேகிழ்ச்சி-
யம்டகிமைன் எனப் ்ல்துமைப் 
்ம்டப்்ாளியான ஊ்ட்கவியலாளர 
்ாக்கியராஜா மோ்கனொஸ் தெரிவித்-
திருந்ொர.

இவரும்டய இந்ெ ்ம்டப்்ாக்்க 
ஆளுமே்கள என்ை நூலின் தவளி-
யீடடு விழா நீங்்களும் எமுெலாம் 
வாே்கர வட்டத்தின் ஏற்்ாடடில் 
05.03.2022 திரும்காைேமல ேர-
மவாெய ேண்்ட்த்தில் இ்டம்த்ற்றி-
ருந்ெது.

ஆளுமேயாளர்களின் ்ம்டப்-
பு்கள உல்களாவிய ரீதியில் த்ரி-
ொ்கப் ம்ேப்்டுவதும்ால 
்ம்டப்்ாளி்கள அறியப்்டுவது 
த்ருங்குமையா்க சிந்மெயில் தென்-
்ட்டென் விமழவா்கமவ புலம்த -்
யர ேற்றும் ஈழத்திலுளள ஆளுமே-
யாளர்களின் உடகி்டக்ம்க்கமள 
்கிரமவண்டும் என்ை ஒரு உந்துெல் 
ஏற்்ட்டது என மோ்கனொஸ் குறிப்-
பிடடிருந்ொர.

ேே்கால ேமூ்க ேற்றும் ்கமலயி-
லக்கியக் ்கடடுமர்கள, ேமூ்க ேட்ட 
அமேப்பிலுளள ்ல்மவறு துமைோர 
நிபுைர்கள ேற்றும்  அரசியலாளர-
்களின் தேவவி்கள, திைனாய்வு்கள 
ேற்றும் தேய்தி்கள  உட்்ட ்லவி-
்டய ொனங்்கமள 2011ஆம் ஆண்டு 
முெல் தின்கரன்,  சு்டரஒளி, தினக்கு-
ரல், வீரம்கேரி, ஆகிய தேய்தித்ொள-
்களுக்கு எழுதி வந்ெ நிமலயிமலமய 
எழுத்திலக்கியப் ்ம்டப்்ாளர-
்களின் ்கிரவு்கமள மநர்காைல் 
வடிவில் த்காண்டுவர பிரயத்ெனம் 
மேற்த்காண்்டார.  

இென்  விமழவா்க ்த்திரிம்க்க-
ளின் வாரதவளியீடு்களில் எழுத்தி-
லக்கிய ஆளுமேயாளர்களின் மநர-
்காைல்்கள பிரசுரோகி ேகிழ்ச்சிமய 
ஏற்்டுத்தியிருந்ெது. ஆளுமேயா-
ளர்களின் இல்லம்மெடி அவர்களு-
்டன் உைவாடி ம்களவிக்்கமை்கமள 

தொடுத்து குரல் ் திவு்கமள  தேய்வது 
முெல் வீடு வந்து ஒலிப்்திவிமன 
தேவிேடுத்து ஒவதவாரு வேனோ்க 
ம்கடடுக் ம்கடடு அவற்மை ொள்க-
ளில் ம்கதயழுத்தில் எழுதி ெ்ாலில் 
அனுப்பியது முெல், ்காலப்ம்ாக்-
கில் ெட்டச்சு தேய்து மின்னஞேல் 
ஊ்டா்க ்த்திரிம்க நிறுவனத்திற்கு 
அனுப்பும் ்காலோன இன்றுவமர 
எனது எழுத்துக்்கள தொ்டரகின்ைன. 
எழுத்து்களுக்கு பின்னால் தேன்ைமெ 

வி்ட எழுத்து்கமள என்மன அமழத்-
துச் தேன்று ்ாராடடு த்கௌரவிப்பு 
விருது்கமள த்ற்றுத்ெந்ென எனவும் 
அவர ்திவு தேய்திருந்ொர.

்த்திரிம்க நிறுவனத்தினர ெனது 
எழுத்ொக்்கங்்கமள தொ்டரச்சியா்க 
பிரசுரங்்கள தேய்ெெனாமலமய, எழு-

ெமவண்டும் என்ை ஆரவம் 
ஏ ற் ் ட ்ட ெ ா ்க -

வும் வாராந்-
ெ ம் 

தொ்டரச் -
சியா்க தேய்-

தி த் ெ ா ள ்க ளி ல் 
பிரசுரோ்க மவண்டும் என்ை சிந்மெ-
யுமே இரவு ்்கல் ்ாராது ்ல்மவறு 
வி்டயங்்கமள எழுெ தூண்டியது 
என்று தோல்லியிருக்கிைார மோ்க-
னொஸ், ்க.த்ா.ெ உயரெர ்கமலப்-
பிரிவு ்ா்ட ்ரீடமே்களில் ்கடடுமர 
வினாக்்களுக்கு மி்க ஆழோ்க 
விரிவா்க விம்ட எழுதிய ்காலங்்கமள 
எழுத்துத் துமைக்குள ்காலடி ்திக்்க 
உெவியா்க இருந்ெது. 

ஈழத்து நவீன ்கமல இலக்கியப் 
வளரச்சிப் ம்ாக்கிமன அறிந்து-
த்காளளக்கூடிய வம்கயில் ்ம்டப்-
்ாக்்க ஆளுமே்கள எனும் நூல் 
தொகுப்பிலுளள மநர்காைல்்கள 
அவவாளுமே்களின் பிைந்ெ வரு்ட 
அடிப்்ம்டயில் வரிமேப்்டுத்-
ெப்்டடுளளெனால் வரலாற்று 
ஆவைப் ்திவா்க இந்நூல் முென்-
மேப்்டுத்ெப்்டடுளளது.

்ம்டப்்ாக்்க ஆளுமே்கள எனும் 
த்ருந்தொகுதியில், ்கமலயிலக்-
கியம் தொ்டர்ான ்கருத்தியல், 
அழகியல், ்ம்டப்்ாக்்க முமை-
மே்கள, ஆளுமே்களின் வாழ்வி-
யல், ஈழத்து ்கமலயிலக்கிய வளரச்-
சிக்கு ஆளுமே்களின் ்ங்்களிப்பு 
ம்ான்ை இன்மனாரன்ன வி்டயங்்க-
ளில்  தொ்டரச்சியான உமரயா்டல் 
தவளிக்கு அமழத்து தேல்கிைது. 

இந்நூலிலுளள மநர்காைல்்கள 
அமனத்தும் அறிவாரந்ெ த்ரிமயார 
்லரின் அனு்வத்திரடடு்கள ேடடு-
மின்றி, இமளயத் ெமலமுமையின் 
அறிவுத் மெ்டல்்களா்கவும் இருப்்து 
கூடுெல் சிைப்பு. 

எதிர்கால ேந்ெதிக்கு ம்களவிச் சிக்-
்கல்்கமள அவிழ்க்குதோரு இலக்-
கிய அமிரெம்ம்ால் இப்்ம்டப்பும், 
மோ்கனொஸின் நாேமும் நிமலத்தி-
ருக்கும் என்்மொடு, ேமைந்ெ ஊ்ட-
்கவியலாளர மோ்கனொஸ் விடடுச் 
தேன்ை அழியாச் தேல்வமும் இது 
எனலாம்.

நீங்்கள ெமிழ் சினிோவின் இனிய 
்ா்டல்்கமள ம்கட்க ஆவலு்டன் 
்காத்திருக்கும் இமே பிரியரா இமொ 
மெனா்க ேனமெ வருடும் ்ா்டல்்களு-
்டன் இந்ெ தநருக்்கடியான 
்கால்கட்டத்மெக் ்க்டக்்க, மே 
ோெம் 13 ஆம் தி்கதி அந்தி-
மவமளமய எல்ஃபினிங்ஸ்-
்டன் அரங்கிற்கு வரும்கத் 
ெந்து ேங்கீெ மே்கதேனும் 
இன்னிமே நி்கழ்வு்டன் 
இமைந்துத்காளளுங்்கள. 
இவவிமே நி்கழ்வானது 
ம்டாக்கிமயா சிதேண்ட, 
அமி்கா உைவ்கம் ேற்றும் 
த்டல்மேஜ் அனுேரமையு-
்டன் ஏற்்ாடு தேய்யப்்ட-
டுளளது.  

ேங்கீெ மே்கம் எனும் 
இமே நி்கழ்வானது தேளந்-
ெரி ம்டவிடடின் ஏற்்ாடடில் 
தென்னிந்திய சினிோவின் 
உன்னெ இமே ஜாம்்ாவான்-
்களான இமேஞானி இமள-
யராஜா, ஏ.ஆர.ரகுோன், 
ஹரிஸ் தஜயராஜ் ேற்றும் ஏமனய 
இமேயமேப்்ாளர்கமள த்களர-
விக்கும் மநாக்கில் இலங்ம்கயின் 
இளம் திைமேயாளர்களின் இனிய 
குரலிலும் இமே வித்தி்கர்களின் 
இன்னிமே நாெங்்களிலும் ஓர வித் -
தியாேோன முயற்சியா்க நம்டத்ை-
வுளளது.  

80 ேற்றும் 90 ஆம் ஆண்டு்களில் 
ெமிழ் இமே பிரியர்களின் தநஞேங்-
்கமள ்கவரந்ெ இமளயராஜா ேற்றும் 
ஏ.ஆர. ரகுோன் ேற்றும் ெமிழ் 
இமேயமேப்்ாளர்களின் இனிய 
தவற்றிப்்ா்டல்்கமள இமேக்்க 
ெயாரா்க உளளது்டன் தேளந்ெரி 
ம்டவிட அவர்களின் ்காெலில் எனும் 
தேல்லிமே ் ா்டல்்கள ேற்றும் ெனித்-
துவோன இமே ேங்்கேத்து்டன் சில 
உன்னெ நிமனவமல்கமள மீடத்ட-

டுக்கும் ஓர நி்கழ்வா்கவும் அமேய-
வுளளது குறிப்பி்டத்ெக்்கது. 

நம் நாடடு திைமே்கமள வரமவற்-
கும் ரசி்கர்களுக்கு Vocie பு்கழ் பிர்காஷ 

ம்கயின் உன்னெ குரலில் பு்கழ்த்ற்ை 
்ா்டல்்கமள இமேயரங்கில் அரங்-
ம்கற்ை இருப்்தும் குறிப்பி்டத்ெக்்கது. 
அத்து்டன் தேளந்ெரி ம்டவிட்டால் 
இலங்ம்க இமேத்துமைக்கு மே்கன் 
ொக்ஷினி ஷத்ரு்கன், அபிமனஷ ரவிச்-
ேந்திரன், அோன் ரிஃ்ாய் ேற்றும் 
ெனுஜா மஜாேப் வரகீஸ் ஆகிமயார 
அறிமு்கப்்டுத்ெப்்டுவதும் குறிப்-
பி்டத்ெக்்கொகும். ேங்கீெ மே்கம் 
இமே நி்கழ்ச்சி தேளந்ெரி ம்டவிட 
ஏற்்ாடடில் த்காழும்பு எல்ஃபி-
னிங்ஸ்்டன் அரங்கில் மே ோெம் 13 
ஆம் தி்கதி ோமல 7 ேணிக்கு நம்ட-
த்ைவுளளது. டிக்த்கடடு்கமள த்ற்-
றுக்த்காளள விரும்புமவார the Soul 
Sounds Academy  57/2 ்கஸப்்ா வீதி, 
ஜாவத்மெ வீதி த்காழும்பு 05 இல் 
த்ற்றுக்த்காளளலாம். 

தேன்மன ம்ட்டல் ்ாரக்-
கில் ஜூன் 17 & 18 ஆம் தி்கதி்க-
ளில் ்ன்னாடடு ெமிழ் ெ்கவல் 
தொழில்நுட் ஆராய்ச்சி ்கருத்ெ-
ரங்்கம் ‘INTERNATIONAL TAMIL 
INFORMATION TECHNOLOGY 
RESEARCH CONFERENCE 
(ITITRC)’ நம்டத்ை உளளது. 
அந்நி்கழ்வில் இந்தியாவில் உளள 
்ல்மவறு முன்னணி ெ்கவல் 
தொழில்நுட் நிறுவனங்்கள 
்கலந்து த்காளள உளளன. இந்நி-
்கழ்வில் ோைவர்கள ேற்றும் IT 
்ணியாளர்கள, புதியொ்க ்கண்டு-
பிடிக்கும் ெ்கவல் தொழில்நுட் 
ஆராய்ச்சிக் ்கடடுமர்கமள தவளியி-
்டஉளளது. மேலும் புதிய தொழில்-
நுட் ்கண்டுபிடிப்பு்களுக்கு அங்-
கீ்காரம் வழங்்கவும், தொழில் 
முமனமவார ஆக்்கவும் புதிய ்ெவி-
்கமள த்ைவும், ்கருத்ெரங்்கம் முன்-

தனடுக்்க உளளது.   
முன்னணி நிறுவனங்்களின் 

முென்மே தேயல் அதி்காரி்கள 
20 ெமலப்பு்களில் ்கருத்துமரக்்க 
உளளனர. இந்நி்கழ்வில் ்ளளி, 
்கல்லூரி ோைவர்கள, ோைவி்கள 
த்ற்மைார்கள ்ாரமவயாளர்களா்க 

்கலந்து த்காளள உளளனர. மேலும் 
அண்ைா ்ல்்கமலக்்கழ்கத்தின் கீழ் 
தேயல்்டும் சிைந்ெ 10 ்கல்லூரி்கள, 
ென்னாடசி ்ல்்கமலக்்கழ்கங்்கள, 
தவளிநாடடு ்ல்்கமலக்்கழ்கங்்கள, 
்கலந்து த்காளள உளளன.  

மேலும், இந்நி்கழ்வில் ெ்கவல் 

தொழில்நுட்த்தில் உடபிரிவு்க-
ளில் மவமலவாய்ப்பு ்கருத்ெரங்-
்கமும் மவமலவாய்ப்பு மு்காம் 
ம்ான்ை நி்கழ்வு்களும் நம்டத்ை 
உளளன. இந்நி்கழ்வில் ெமிழ்க 
ெ்கவல் தொழில்நுட்த் துமை 
ேற்றும் டிஜிட்டல் அமேச்ே்கத்-
தின் ஆமலாேமனயின்்டி ‘ெ்கவல் 
தொழில்நுட்த்தில்வளரும்ெமிழ -
்கம்’ என்ை ெமலப்பில் ்கண்்காட-
சியும் நம்டத்ை உளளது, என 
உல்கத் ெமிழ் வம்ோவளி அமேப்-
பின் ெமலவர ேற்றும் நி்கழ்ச்சி ஏற்-
்ாடடுக் குழு ெமலவர தேல்வகு-
ோர தெரிவித்ொர  

இந்நி்கழ்வில் ்ாரமவயாளரா்க 
ஆராய்ச்சி ்கடடுமர்கமள ்திமவற்-
ைம் தேய்யவும் மவமலவாய்ப்பு 
மு்காமில் ்கலந்து த்காளளவும் 
www.ititrc.com என்ை வமலெளத்-
தில் ்திவு தேய்யலாம்.  

வ.சக்திவவல்

ஊடகவியலாளர் ம�ாகனதாஸ்
விட்டுச் சென்ற 
அழியாச் செல்வம்

ஆளுமையாளர்களின்  
அனுபவப் பகிரவு்கள்

தக்வல சதாழிலநுட்்ப 
கண்டுபிடிப்புகளுக்கு அங்கீகாரம்

சதனனிந்திய இசெ 
ஜாம்்ப்வானகளுக்கு 
ெமரப்்பணமாகும்

சங்கீத ம�கம் 
இன்னிசச நிகழ்வு  

யாழ். வண்ார்பண்் ்வத்தீஸவரன் வித்தியாலயத்தில் புல்ைப்பரிசில் ்பரீட்ச-
யில் சித்திய்ைந்து அதிக புள்ளிகள் ப்பற்றுக்பகாணை ைா்வர ஒருவருக்கு துவிசசக்கர 
வணடி வழஙகப்படைது. துவிசசக்கர வணடி்ய யாழ் ைாநகரச்்ப உறுபபினரும் பூைணி-
யம்ைா அறக்கடை்ை த்லவருைான லயன் கலாநிதி நா.தவனந்திரன்  தனது ை்னவி-
யின் 65ஆவது பிறந்தநாள் நி்னவாக வழஙகினார.  
 ்பைம் – வவல்் குறூப நிரு்பர

இரண்ம்ட வாரத்தில் நீங்்கள 
விரும்பும் உ்டல் அமேப்ம் 
த்ை ஒரு இயற்ம்க வழிமய 
தெரிந்து த்காளளலாம்.

்ானம் ெயாரிக்கும் முமை
முெலில் மிக்ஸி ஜாரில் ஏழு 

்கற்பூரவல்லி இமல, புதினா 
இமல இவற்றிமன சுத்ெம் தேய்து 
ம்ா்டவும்.

பின்பு ஐந்து மெக்்கரண்டி ெயிர 
ேற்றும் ஒரு மொல் சீவிய ஒரு அ 
ங்குலஅளவு இஞசி ஆகியவற்மை 
மேரத்து த்காளளுங்்கள.

இதில் த்காஞேோ்க ெண்ணீர 
ஊற்றி நுமர த்ாங்்க அமரத்து 
த்காளளவும். ்கம்டசியில் அமர 
மெக்்கரண்டி மென் மேரத்து ்ரு்க -
வும்.

ஒவர ைாதத்தில் உைல் 
எ்ை்யக் கு்றக்க 
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மேரேனி க்கு இந்தியப் பிரதேரது விே-
யத்தின் ம�ாது ப�ரும் உலகத் தமலவமர 
வரமவற்்றது ம�ான்று அமேந்திருந்தது. 
இராணுவ அணிவகுப்பு ேரியாமதயும் இந்-
தியப் பிரதேருக்கு மேரேனிய ஆட்சியாளர-
களால் வழஙகப்�ட்்டது. அவவாம்ற ப்டன்-
ோரக் பிரான்ஸ் நாட்டுத் தமலவரகளால் 
இந்தியப் பிரதேர உலக முதல்தமலவராக 
கருதப்�டுேளவுக்கு வரமவற்�ளித்தனர. 
இந்நாடுகளில் தமலவரகளு்டன் உமரயா-
டியது்டன் ப�ாருளாதார ரீதியிலும் வரத்தக 
அடிப்�ம்டகளிலும் அதிக முக்கியத்துவம் 
பகாடுத்தமதாடு  �ாதுகாப்பு ஒத்துமழப்-
பிமன அதிகரிக்கும் மநாக்கிலும் இந்தியப் 
பிரதேரது உமரயா்டல் அமேந்திருந்தது. அது 
ேட்டுேன்றி ப்டன்ோரக் பிரதேரு்டனான 
சந்திப்பின் ம�ாது 'உக்மரன் ம�ார உ்டனடி-
யாக நிறுத்தப்�்ட மவண்டும். பிரச்சிமனக்கு 
ம�ச்சு மூலம் தீரவு காணப்�்ட மவண்டும். 
உக்மரனில் நிலவும் ேனிதாபிோனப் பிரச்-

சிமன கவமலயளிகி்றது. ஐ.நா. 
விதிகள் ேற்றும் சரவமதச விதிகளுக் -
கும் ேற்ம்றய நாடுகளின் இம்றயாண்-
மேக்கும் ேதிப்�ளிக்க மவண்டும்' 
என்று குறிப்பிட்்டார. அமதம�ான்று 
மேரேன் பிரதேரான ஓலப் ஸ்கால்மச 
உ்டனான சந்திப்பில் ஊ்டகஙகளுக்கு 
கருத்து பதரிவிக்கும் ம�ாது 'உக்மரன்-
ரஷயாவுக்கும்  இம்டயிலான ம�ாரில் 
யாரும் பவற்றியம்டயப் ம�ாவ-
தில்மல. இந்தப் ம�ாரில் அமனவரும் 
கடுமேயான �ாதிப்புகமள சந்திக்க 
மநரிடும் அதனால் தான் அமேதியின் 
�க்கம் இந்தியா நிற்கி்றது' என்று பதரி-
வித்தார. இவவாறு இந்தியப் பிரதேர 
நமரந்திர மோடியின் உமரயா்டல்கள் 
பவளிப்�டுத்தும் அரசியல் புரிந்து 
பகாள்ளப்�்ட மவண்டியது.      

முதலாவது, இந்தியப் பிரதேரது 
ஐமராப்பிய விேயத்திற்கு பின்னால் 
வலுவான அம்சம் ஒன்று காணப்�டு-
கி்றது. இந்தியாவின் ரஷயா �ற்றிய 
அணுகுமும்றயிலுள்ள அடிப்�ம்ட-
யான வி்டயமே அதுவாகும். அதாவது ரஷ-
யாவு்டனான உ்றவு இந்தியாவுக்கு முதன்-
மேயானது என்�மத உக்மரன் -ரஷயப் 
ம�ாரில் இந்தியா பதளிவாக பவளிப்�டுத்-
தியுள்ளது. இந்மதா -�சுபிக் தந்திமரா�ாயம் 
ேற்றும் குவாட் அமேப்பு ம�ான்்றவற்றில் 
இந்தியாமவ மேற்கு முதன்மேப்�டுத்தி-
னாலும் இந்தியா பதளிவான பவளியு்றவுக் 
பகாள்மகயாக ரஷயமவ மநாக்கியபதன்-
�மத மேற்குலகத்தின் எச்சரிக்மககளுக்கப்-
�ால் நிமலநிறுத்தியுள்ளது. அதனால் இந்தி -
யாமவ மேற்குலகம் வமளத்துப் ம�ாடும் 
உ�ாயத்மத அதிகம் ஏற்�டுத்தத் பதா்டங-
கியுள்ளது. குறிப்�ாக இந்தியா மநாக்கிய 
ேப்�ான் அவுஸ்மரலியா பிரித்தானியா 
ேற்றும் அபேரிக்க ம�ான்்ற நாடுகளின் 
தமலவரகள் இராேதந்திரிகள் �யணஙகள் 
பதா்டராக இந்தியா மநாக்கி முதன்மேப்�-
டுத்தப்�ட்்டன. அவவாம்ற முதலீடுகளும் 
வரத்தக ந்டவடிக்மககளும் அதிகரிக்கும் 
உ�ாயஙகளாக இந்தியாவு்டன் மேற்பகாள்ள 
முயன்்றன.

இரண்்டாவது, இத்தமகய மேற்குலகத்-
தின் நகரவுக்கு �திலளிக்கும் விதத்திமலமய 
இந்தியப் பிரதேரது ஐமராப்பிய நாடுகளுக் -
கான விேயம் அமேந்துள்ளது. ஆனால் இந்-
தியப் பிரதேர குவாட் நாடுகமள தவிரத்மத 
இந்த விேயத்மத திட்்டமிட்டுள்ளார என்�து 
கவனத்திற்குரியதாகும். இது இரு தரப்பினது 
இராேதந்திர அணுகுமும்றயாகமவ பதரிகி-

்றது. அதாவது இந்தியா குவாட் நாடுகமளத் 
தவிரத்துள்ளது எனக் குறிப்பிட்்டாலும் அமத 
அணுகுமும்றயும்டய நாடுகமள மநாக்கிமய 
நமரந்திர மோடி நகரந்துள்ளார. அப்�டி-
யாயின் அபேரிக்கா தமலமேயிலான 
குவாட் அணி ஐமராப்�ாவுக்குள்ளால் இந்தி-
யாமவ மகயாள முமனகி்றதாகமவ விளங-
கிக் பகாள்ள மவண்டியுள்ளது. ஆனாலும் 
ஐமராப்�ாவுக்குள் அதிக முக்கியத்துவம் 
உம்டய அமதமநரம் அபேரிக்காவு்டன் அவ-
வப்ம�ாது முரண்�ாட்ம்டக் பகாண்டுள்ள 
ேறு�க்கத்தில் ரஷயாவு்டன் ப�ாருளாதார 
உ்றமவ ம�ணவிரும்புகின்்ற நாடுகளான 
மேரேனி ப்டன்ோரக் பிரான்ஸ் ம�ான்்ற 
மதசஙகளுக்கு இந்தியப் பிரதேர �யணம் 
பசய்துள்ளார என்்ற புரிதலும் தவிரக்க முடி -
யாதது. 

மூன்்றாவது, இந்தியப் பிரதேர ஐமராப்-
�ாவில் நின்று பகாண்டு ரஷய-உக்மரன் 
ம�ாரில் இரு நாடுகளுமே பவற்றி பகாள்ள 
முடியாது எனவும் பதரிவித்தது்டன் இந்-
தியாவின் நடுநிமலத் தன்மேக்கான கார-
ணஙகமள ஊ்டகஙகளுக்கு பதளிவு�டுத்தி-
யுள்ளார. இன்மனார வமகயில் �ாரத்தால் 
இந்தியாமவ நடுநிமலயும்டய நா்டாக்கு-
வதில் மேற்குலகம் அதிக பவற்றிமய எட்-
டியுள்ளமே பதரிகி்றது. ஆனால் இந்தியா 
எப்ம�ாதும் நடுநிமலமய ஒரு பகாள்மகயா-
கக் பகாண்்டது என்�து யதாரத்தோனமத. 
இந்தியாவின் நடுநிமலயானது ரஷயாவுக்கு 

உக்மரனு்டனான ம�ாரில் எதிரபகாண்்டமத 
வி்ட அதிக மதால்வியாகமவ பதரிகி்றது. 
ரஷயா சீனா ேற்றும் இந்தியா ஓரணியில் 
அமேயுோயின் மேற்குலகத்திற்கு அதிக 
பநருக்கடியாக அமேந்திருக்கும். அதமனக் 
க்டந்து இந்தியா நடுநிலமே வகிப்�பதன்-
�து இந்தியாவுக்கும் மேற்குலகத்திற்கும் 
இலா�கரோனமத..

நான்காவது, இவவமக விேயம் இந்தி-
யாமவ வலுவான மதசோக்குவதன் ப�யரில் 
மேற்குலகி்டம் முழுமேயாக தஙகியிருக்கச் 
பசய்வதாக அமேந்துவி்ட வாய்ப்பு அதிகம். 
அதாவது இந்தியாமவ பகௌரவப்�டுத்துவ-
தன் மூலம் மேற்குலகத்தின் சந்மத வாய்ப்-
புக்கமள தக்கமவப்�து்டன் ரஷயாவுக்கும் 
இந்தியாவுக்குோன ப�ாருளாதார உ்றமவ 
தகரக்க முடியும் என்�மத மேற்கின் பிரதான 
உ�ாயோகும். அவவாம்ற இந்தியப் பிரதே-
ரும் ஐமராப்�ாவு்டனான வரத்தக ந்டவடிக்-
மகமய இறுதி பசய்ய மவண்டும் எனவும் 
இந்தியப் ப�ாருட்களுக்கான சந்மதக்காக 
ஐமராப்�ா தி்றந்துவி்ட மவண்டும் எனவும் 
பதரிவித்துள்ளார. அதுேட்டுேல்லாது �ாது-
காப்புத் தும்றயில் ஒத்துமழப்ம� வலுப்� -
டுத்த மவண்டும் எனவும் இந்தியப் பிரதேர 
வலியுறுத்தியிருந்தார. இது இந்தியாவின் 
உ�ாயோகமவ பதரிகி்றது. தற்ம�ாமதய சந் -
தரப்�த்மத �யன்�டுத்திக் பகாண்டு ஐமராப்-
�ாவு்டன் ப�ாருளாதார ேற்றும் �ாதுகாப்பு 
வி்டயஙகளில் பநருக்கோன உ்றமவ நிமலப்-

�டுத்துவமத நமரந்திர மோடியின் தந் -
திமரா�ாயோக பதரிகி்றது. ஏற்கனமவ 
பிரான்ஸி்டமிருந்து ரம்ம�ால் ம�ார 
விோனஙகமள இந்திய எல்மலமயா-
ரப் �ாதுகாப்புக்காக பகாள்வனவு 
பசய்துள்ளது. பதா்டரந்தும் ஐமராப்�ா-
வு்டன் பநருக்கோன �ாதுகாப்பு ஒத்து-
மழப்ம� உருவாக்க முயலுகி்றது. 

ஐந்தாவது, இந்தியப் பிரதேர �ாது-
காப்பு ஒத்துமழப்பு பதா்டரபில் 
ஐமராப்�ாவுக்கு அமழப்பு விட்்டதன் 
மநாக்கம் தனித்துவோனதாகமவ பதரி-
கி்றது. குறிப்�ாக அபேரிக்கா பவளிப்-
�ம்டயாக �ாதுகாப்பு ஒத்துமழப்ம� 
இந்தியாவு்டன் மேற்பகாள்ள தயாராக 
இருப்�தாக அறிவித்துள்ளது. ரஷயா-
வின் ஆயுத தள�ா்டஙகமள பகாள்வ-
னவு பசய்வமத மகவிட்டு  அபேரிக்-
காவி்டம் ஆயுதஙகமள பகாள்வனவு 
பசய்யுோறும் அபேரிக்கா பவளிப்�-
ம்டயாக இந்தியாமவக் மகட்டிருந்-
தமே கவனத்திற்குரியதாகும். ஆனால் 
இந்தியா அபேரிக்காமவ வி்ட ஐமராப்-

�ாமவ மநாக்கி நகரந்திருப்�து ரஷயா சாரந்-
ததாக அமேயும் என்ம்ற கருதப்�டுகி்றது. 
இந்தியப் பிரதேர ரஷய- உக்மரன் ம�ார 
பதா்டரபில் புலம்ப�யரந்த இந்தியர ேத்திய-
லும் மேற்�டி மூன்று நாட்டுத் தமலவரகள் 
ேத்தியிலும் ம�ாமர தவிரக்குோறு மகட்டி-
ருந்தமே கவனத்திற்குரியதாகும். குறிப்�ாக 
ரஷய- உக்மரன் ம�ாரில் அமனவரும் கடு -
மேயான �ாதிப்ம� சந்திக்க மநரும் என எச்-
சரிக்மகப் �ாணியில் பசய்தி பவளியிட்்டார. 

எனமவ இந்தியப் பிரதேரது மூன்று நாடு-
களுக்கான ஐமராப்பிய விேயம் அதிக முக்-
கியத்துவத்மத ஏற்�டுத்தியுள்ளது. உலகளா -
விய ரீதியல் இந்தியாவினதும் ஐமராப்பியத் 
தமலவரகளதும் உ�ாயத்மத பவளிப்�டுத்து-
வதாக அமேந்திருந்தது்டன் ரஷயாவு்டனான 
இந்திய உ்றமவ நியாயப்�டுத்துவதாகவும் 
அமேந்துள்ளது. அமதமநரம் ஆ�த்தான 
ஐமராப்�ாமவ எதிர பகாள்ள மவண்டிய 
நிரப்�ந்தம் உக்மரன் மீதான ம�ாரால் ஏற்�-
டும் என்�மத ேம்றமுகோக மோடி ஐமராப் -
பியத் தமலவரகளுக்கு பதரிவித்துள்ளார. 
அதனால் ம�ாமர தவிரக்க முயலுவது அவ -
சியம் என்�மத மகாடிகாட்டியுள்ளமதயும் 
கவனத்தில் பகாள்ளுதல் மவண்டும். வரத்த-
கம் சந்மத �ாதுகாப்பு என்்ற வி்டயஙகமள 
மோடி முதன்மேப்�டுத்தினாலும் ரஷய- 
உக்மரன் ம�ாமர முதன்மேயானது என்�மத 
பதளிவாக ஐமராப்பியத் தமலவரகளுக்கு 
இந்தியப் பிரதேர உணரத்தியுள்ளார.

அண்மேக்காலம் வமர 203 ரூ�ாவுக்கு கட்-
டுப்�டுத்தி மவக்கப்�ட்டிருந்த ப்டாலரின் 
உத்திமயாகபூரவ ப�றுேதி வார இறுதியில் 370 
ரூ�ாமவ எட்டியிருந்தது. இவவாறு முன்-
பனாரும�ாதும் இலஙமக ரூ�ாவின் ப�றுேதி 
மதய்வம்டந்து பசன்்றதில்மல. நாட்டில் 
மகயாளப்�ட்்ட விமவகபூரவேற்்ற �ணக்-
பகாள்மகயும் அரசிம்றக் பகாள்மகயும் ஒருங-
கிமணந்து இவவா்றானபதாரு மோசோன 
நிமலக்குத் தள்ளிவிட்டிருக்கின்்றன.   

அரசாஙகத்தின் பிர�லோன �ாதீட்டுக் -
பகாள்மககளும் �ாதீட்டு இம்டபவளிமய 
நிரப்பீடு பசய்வதற்காக அரச பிமணயஙக-
மளப் �யன்�டுத்தி ரூ�ாமவ கட்டுப்�ா-
்டற்்ற விதத்தில் அச்சிட்டு பவளியிட்்டமே -
யும் நாட்டின் பவளிநாட்டுச் ஒதுக்குகளில் 
கணிசோன பவளிமயற்்றத்மத ஏற்�டுத்தின.   

இன்ம்றய சூழலில் ஒதுக்குகள் இல்மல 
என்னும் நிமலக்கு நாடு தள்ளப்�ட்டுள்ளது. 
இந்தியா ேட்டும் மகபகாடுக்காேல் விட் -
டிருக்குோயின் நாட்டின் நாளாந்த ேக்கள் 
வாழக்மக இமதவி்ட மோசோனதாக இருந் -
திருக்கும். இன்றும் கூ்ட தமிழ நாட்டு அரசு 
இலஙமக ேக்களின் அவலத்மத தணிக்கும் 
விதத்தில் �ண உதவிகமளயும் ப�ாருளு-
தவிகமளயும் பசய்ய முன்வந்துள்ளமே 
தமிழநாட்ம்ட மகவலோக சித்தரித்த பதன்-
னிலஙமக ேக்களுக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்-
கும் ஒரு �ா்டோக இருக்கும்.  

ரூ�ாவின் ப�றுேதி பதா்டரந்தும் அழுத் -
தஙகளுக்கு உட்�ட்டுவரும் நிமலயில் அதன் 
உள்நாட்டு ேற்றும் பவளிநாட்டுப் ப�றுேதி-
கமள நிமலப்�டுத்துவதற்கு ேத்தியவஙகி 

நாணயசம� (currency board) என்்ற மும்ற-
மேயிமனக் பகாண்டுவர மவண்டும் என 
மோன் ப�ாப்கின்ஸ் �ல்கமலக்கழகத்மதச் 
மசரந்த மகமதரந்த நாணயவியல் நிபுணரான 
ஸ்டீவ ப�ன்கி (Steve Hanke) கூறுகி்றார. 
இலஙமகவி்ட மோசோகப் �ாதிக்கப்�ட் -
டிருந்த நாடுகளில் கூ்ட இந்த மும்றமே 
சி்றப்�ாகச் பசயற்�ட்டு பநருக்கடியிலிருந்து 
மீட்சி ப�்ற உதவியதாக அவர கூறுகி்றார.   

இமத கருத்மதமய இலஙமக ேத்திய 
வஙகியின் முன்மனநாள் பிரதி ஆளுநராக 
இருந்த விேயவரதனவும் வழிபோழிகி்றார. 
உண்மேயில் 1950இல் இலஙமக ேத்திய 
வஙகி ஆரம்பிக்கப்�்ட முன்பு 1884 பதா்டக் -
கம் 1950 வமர இலஙமகயில் நாணய சம� 
மும்றமேமய நம்டமும்றயில் இருந்ததாக-
வும் சி்றப்�ாகச் பசயற்�ட்்டதாகவும் அவர 
குறிப்பிடுகி்றார.   

இந்த மும்றமேயின் கீழ ேத்திய வஙகி-
யால் தான் விரும்பிய�டி அல்லது அரசாஙகம் 
விரும்புகின்்ற�டி மகமய வீசி உள்நாட்டு 
நாணயத்மத அச்சிட்டு பவளியி்ட முடியாது. 
நுாறு சதவீதம் பசாத்து ஒதுக்குகமள அடிப்�-
ம்டயாகக் பகாண்ம்ட நாணயத்மத அச்சிட்டு 
பவளியி்ட முடியும்.   

உதாரணோக, முதலில் உள்நாட்டு நாண-
யத்மத பவளிநாட்டு கடினநாணயம் ஒன்-
று்டன் நிமலயான விதத்தில் இமணக்க 
மவண்டும். பின்னர அந்த நாணயத்தில் ேத்திய 
வஙகியில் உள்ள ஒதுக்குகளின் ப�றுேதிக்கு 
ஏற்� உள்நாட்டு நாணயத்மத அச்சிட்டு 
பவளியி்ட மவண்டும். குறித்த பவளிநாட்டு 
நாணயம் நாட்டுக்கு உள்வரும் ம�ாதும் 
பவளிச் பசல்லும் ம�ாதும் ஏற்�டும் மதறிய 
ோற்்றஙகளுக்மகற்� நாணய ஒகுக்குகளில் ஏற்-
�டும் ோற்்றஙகளுக்கு ஏற்� உள்நாட்டு நாண-
யத்தின் அச்சடிப்பு இ்டம்ப�றும்.   

நாட்டின் பவளிநாட்டு பசாத்து ஒதுக்-
குகள் என்�தற்குள் மவறுநாடுகளின் அர -
சாஙகஙகள் பவளியிடும் பிமணயஙகள் 
இருக்கலாம். ஆனால் உள்நாட்டு அரசாங-
கத்தின் பிமணமுறிகமள இதில் உள்ள்டக்க 
முடியாது. அதாவது இலஙமக அரசாஙகம் 
இப்ம�ாது பசய்வமதப்ம�ால பிமணமுறி-
கமள ேத்திய வஙகிக்கு வழஙகி �ணத்மத 
அச்சிட்டு பவளியி்ட முடியாது.   

இலஙமக பவளிநாடுகளு்டன் மேற்பகாள்-
ளும் பகாடுக்கல் வாஙகல்களில் மிமகநிமல -
பயான்று ஏற்�ட்்டால் உள்நாட்டுப் �ணத்மத 
அச்சி்ட முடியும். ஏற்றுேதிகமள அதிகரித்தல் 
பவளிநாட்டு மநரடி முதலீடுகமளப் ப�ற்-

றுக்பகாள்ளல் பவளிநாட்டில் இருந்து வரும் 
ோனியஙகள் உள்ளிட்்ட ஏமனய �ண உள்-
வருமககள் அதிகரித்தாமலயன்றி நாட்டின் 
�ண அச்சடிப்பின் மூலம் ேத்திய வஙகியி்ட-
மிருந்து க்டமனப்ப�ற்று தஙகளின் கனவுத் 
திட்்டஙகமளயும் பவள்மள யாமனகமள -
யும் வரவு பசலவுத் திட்்டத்தின் ஊ்டாக நிதிப் -
�டுத்த முடியாது.   

சுருக்கோகச் பசான்னால், அரசாஙகத்திற்கு 
அரசிம்ற நிதி ஒழுக்கம் (fiscal discipline) 
�ற்றிக் கற்பிப்�தற்கு இமதவி்ட சி்றந்த 
கருவி இருக்க முடியாபதன மேமல குறித்த 
நிபுணரகள் கூறுகின்்றனர. நாட்டின் நாண -
யோற்று வீதம் அபேரிக்க ப்டாலர ம�ான்்ற 
ஒரு கடின நாணயத்து்டன் இமணக்கப்�ட்-
டிருப்�தால் அதன் ப�றுேதியில் நிமலம�-
றும்டய தன்மே உருவாகும். வணிகரகளும் 
நிச்சயத்தன்மேயு்டன் தேது வணிக ந்டவடிக்-
மககமள மேற்பகாள்ளலாம். �ணநிரம்�ல் 
கட்டுப்�டுத்தப்�டுவதால் �ணவீக்கம் ஏற்�-
டுவதும் தடுக்கப்�டும்.   

பிரித்தானியாவி்டமிருந்து சுதந்திரம் ப�ற்-
்றதன் பின்னர சிஙகப்பூர ம�ான்்ற நாடுகள் 
நாணயசம� மும்றமேயிமனமய பின்�ற்-
றின. இதன் மூலம் நாட்டின் நிதித்தும்றயில் 
ஏற்�டும் தளம்�ல்கமளக் கட்டுப்�்டத்தக் 
கூடியதாக இருந்தது. ஆனால் இலஙமகயில் 
பவளிநாட்டு நாணயஙகளின் அழுத்தஙகள் 
இன்றி சுயோக நாட்டின் ப�ாருளாதாரத்மத 
நிரவகிக்க ேத்தியவஙகி மும்றமேமய சி்றப் -
�ானது என அப்ம�ாதிருந்த அரசியல்வாதி-
கள் நிமனத்த�டியினாமலமய புகழப�ற்்ற 

ேத்திய வஙகியாளரான மோன் எக்ஸ்்டரின் 
(John Exter) வழிகாட்்டலு்டன் 1950இல் 
இலஙமக ேத்திய வஙகி தாபிக்கப்�ட்்டது. 
ஆனால் இலஙமக ரூ�ாவின் உள்நாட்டுப் 
ப�றுேதியும் பவளிநாட்டுப் ப�றுேதியும் 
பதா்டரந்தும் தளம்�ல்கமள எதிரமநாக்கி-
யது.   

குறிப்�ாக 1977இன் பின்னர இந்தத் தளம்-
�ல்கள் மிகத் தீவிரோனதாக அமேந்தது்டன் 
ேத்திய வஙகி ஒரு சுயாதீனோன நிறுவன-
ோன தனது நாணயக்பகாள்மக பதா்டர�ான 
தீரோனஙகமள எடுக்க முடியாேல் ம�ானது. 
அரசியல் தமலயீடுகள் காரணோக �தவியில் 
இருக்கும் அரசாஙகத்தின் விருப்பு பவறுப்பு -

களுக்கு ஏற்� பசயற்�்டமவண்டிய கட்்டா -
யம் ஏற்�ட்்டது. அதிலும் ேத்திய வஙகியின் 
ஆளுநா் அரசியல் நியேனோக இருக்கி்ற�-
டியினால் தாளத்திற்கு ஆடும் ஒருவமர தமல-
மேப்ப�ாறுப்பிற்கு நியமிக்கப்�டுவமத 
காண முடிகி்றது.   

ேத்திய வஙகியின் சுதந்திரம் (central bank 
independence) மிக மோசோக மீ்றப்�ட்டிருக்-
கி்றது. குறித்த காலத்தில் �தவியில் இருக்கும் 
அரசாஙகம் தேது அரசியல் பிர�லம் கருதி 
அதிக பசலவினஙகமள மேற்பகாள்ளும் 
ம�ாது ேத்திய வஙகிமய அதற்கான நிதி வச-
திகமளயும் ஏற்�டுத்தித்தர மவண்டியுள்ளது. 
பிமழபயனத் பதரிந்து அதிகாரிகள் குரபல -
ழுப்பினாலும் அது பசவி்டன் காதில் ஊதிய 
சஙகாகமவ இருந்திருக்கி்றது. க்டந்த காலத் -
தில் அச்சட்டு பவளியி்டப்�ட்்ட நாணயத் -

தின் அளவு இதற்கு நல்லமதார உதாரணம்.   
இன்ம்றய நிமலயில் ரூ�ாவின் ப�றுேதி 

இமதவி்ட மிக மோசோக மதய்ந்து பசல்லும் 
அ�ாயநிமலயில் ரூ�ாவின் ப�றுேதிமய 
நிமலப்�டுத்தி ப�ாருளாதார சரிமவ தடுத்து 
நிறுத்த மவண்டுோனால் நாணய சம� 
மும்றமேக்கு ோறுவது புத்திசாலித்தனோ -
னது. நாட்டின் சுதந்திரம் �ாதிக்கப்�டுகி்றது 
இம்றமே �ாதிக்கப்�டுகி்றது என்று வழ -
மேயான புலம்�ல்கள் எழும். ஆனால் உள் -
நாட்டுத் தீரவுகள் (home grown solutions) 
ஒவபவான்்றாகத் மதால்வியம்டந்துவரும் 
மகயறுநிமலயில் நம்டமும்றச் சாத்திய -
ோன தீரவுகமள மநாக்கி நகரவது நல்லது.

இலங்கை ரூபாவின் உள்ாட்டு-
ப் பபறுமதியும் பெளி்ாட்டுப் 
பபறுமதியும் மிகைக் குறுகியகைால 

இ்ைபெளியில் மிகைப்பபரிய சரி்ெச் 
சந்தித்துள்ளன. ்ாட்டில் உள்ாட்டுப் பண-
வீக்கைம் 50 சதவீதத்்த விை அதிகைம் என்று 
பெளி்ாட்டு ்ாணயவியல் அறிஞர் ஒருெர் 
கூறுகிறார்.

இந்தியப் பிரதமரது ஐரராப்பிய 
விஜயம் அதிகை அரசியல் முக்கிய 
த்துெத்்த சமகைாலத்தில் ஏறப-

டுத்தியுள்ளது. ரஷய- உக்்ரன் ரபார் 
முடிவுறாத சூழலில் ரஷயாவினதும் அரத 
ர்ரம் ரமறகினதும் ்ட்பு ்ாைான இந்தி-
யாவின் பிரதமர் ஐரராப்பிய ்ாடுகைளுக்கு 
பயணம் ரமறபகைாணை்ம அதிகை அரசியல் 
முக்கியத்துெத்்த தந்துள்ளது. மூன்று 
்ாள ரஜர்மனி பிரான்ஸ் மறறும் பைன்மா-
ர்க் ஆகிய ்ாடுகைளுக்கு இந்தியப் பிரதமர் 
பயணம் பசய்துள்ளார். இந்தியாவின் 
அரசியல் பபாரு்ளாதார மறறும் இராணு-
ெம் சார்ந்து ஐரராப்பிய இந்திய உற்ெப் 
பலப்படுத்தும் ர்ாக்கிலானதாகை அ்மந்தா-
லும் ரஷயா- உக்்ரன் ரபார் பதாைர்பிலான 
பசய்தி்யயும் அெரது விஜயம் ஐரராப்பிய-
ருக்கு உணர்த்துெதாகை அ்மந்திருந்தது.
இக்கைட்டு்ரயும் இந்தியப் பிரதமரது ஐரரா-
ப்பிய ்ாடுகைளுக்கைான பயணம் ஏறபடுத்தி-
யுள்ள அரசியல் தாக்கைஙகை்்ளத் ரதடுெ-
தாகை ெடிெ்மக்கைப்பட்டுள்ளது.

கலாநிதி 
கக.ரீ.ககேசலிஙகம் 
யாழ். பலகலலககழகம்

நகேந்திே க�ாடியின் ஐகோப்பிய விஜயம்
ேஷய-உகலேன் கபாலே நிறுத்து�ா?

       �த்திய வஙகியின் சுதந்திேம் (central bank 
independence) மிக க�ாச�ாக மீறப்பட்டிருககிறது.
குறித்த காலத்தில பதவியில இருககும்
அேசாஙகம் த�து அேசியல பிேபலம் கருதி
அதிக சசலவினஙகலை க�றசகாள்ளும்கபாது 
�த்திய வஙகிகய அதறகான நிதி வசதிகலையும் 
ஏறபடுத்தித்தே கவண்டியுள்ைது.

மத்தியவங்கி முறைறமக்கு மாறைாக   
நாணயசறை முறைறய ககாண்டு வரலாம்   
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ன்னையர் தம் பிள்ளைகளின மீது ்ைத்திருக்கும் 
அன்பை அளைவிட முடியாது. அநத அனபு மிகவும் தூய்-
்ையானைது. அைர்கள எப்பைாது்ை தைது குழந்தகள 

மீது நிபைநத்னையற்ற அன்பை ்ைத்திருபபைர்.  
 அன்னையர் அைர்தம் பிள்ளைகளுக்கு ைறறும் குடும்பைஙக-

ளுக்கு அளளித் தரும் அளைவிட முடியாத அன்பை, அைர்களின 
ஒபபைற்ற பைஙகளிப்பை ைறறும் அைர்களின தனனைலைற்றத் தியா-
கத்்த ககாணடாடுை்த அன்னையர் தினைம் ஆகும். அம்ைா 
என்ற க�ால்ல உச�ரிக்கும் ்பைாது நம் அ்னைைரு்டய உள-
ளைஙகளும் உணர்சசி மிகுதியால தழுதழுக்கின்றனை. அன்னையின 
அனபு தனித்துைைானைது. ைற்ற எை்�ாடும் அன்னையின அன்பை 
ஒபபிட முடியாது.  

 தாயின அன்பைப 
பைறறி பி�பைல எழுத்-
தாளை�ானை அகதா 
கிறிஸ்டி கூறும் ்பைாது 
இவைாறு கூறுைார். 
"ஒரு குழந்தக்கு 
அதனு்டய தாயின 
அன்பைவிட சி்றநத 
ஒனறு இநத உலகில 
கி்டயாது. தாயின 
அனபு �டடத்்த 
அறியாது, பைரிதாபைத்்த அறியாது. அநத தாயின அனபு பைா்தயில 
எத்த்னை த்டகள ைநதாலும் அைற்்ற அடித்து கநாறுக்கி அதன 
அனபு ைழியில கதாடர்நது க�லலும்" எனறு கூறுைார்'   ஒவகைாரு 
ஆணடும் அன்னையர் தினைம் கைவ்ைறு திகதிகளில ைருகி்றது. 
அதாைது ஒவகைாரு ஆணடும் ்ை ைாதத்தின இ�ணடாைது ஞாயிற-
றுக் கிழ்ை அனறு அன்னையர் தினைம் ககாணடாடபபைடுகி்றது. அநத 
ை்கயில இநத ைருடம் ்ை ைாதம் 8 அனறு அன்னையர் தினைம் 
ககாணடாடபபைடுகி்றது.  

 முதன முதலாக அன்னையர் தினைம் அகைரிக்காவில ககாண-
டாடபபைடடது. அகைரிக்கா்ைச ்�ர்நத அனனைா ஜார்விவிஸ் என்ற 
கபைணைணி அன்னையர் தினை ககாணடாடடத்்தத் கதாடஙகி 
்ைத்தார். அைரு்டய அன்னை தான இ்றபபைதறகு முனபைாக அன-
்னையர் தினைத்்தக் ககாணடாட ்ைணடும் எனறு விரும்பினைார். 
ஆனைால அைரு்டய அன்னை உயி்�ாடு இருக்கும் ்பைாது அன-
்னையர் தினைத்்தக் ககாணடாட முடியவில்ல. ஆனைால ஜார்விஸ் 
எடுத்த முயறசிகளின வி்ளைைாக, அைரு்டய அன்னை இ்றநது 
3 ஆணடுகள கழித்து, அதாைது 1908 ஆம் ஆணடு ்ைறகு 
கைர்ஜீனியாவில உளளை தூய ஆணடரூ கைத்தடிஸ்ட ஆலயத்தில 
முதன முதலாக அன்னையர் தினைம் ககாணடாடபபைடடது.  

 முதல அன்னையர் தினைக் ககாணடாடத்தில ஜார்விஸ் கலநது 
ககாளளை முடியவில்ல. ககாணடாடடத்தில கலநது ககாணடைர்க-
ளுக்கு ைாழ்த்துக்க்ளைத் கதரிவித்து ஒரு தநதி அனுபபினைார். ஒரு 
தாய் எனபைைர், இநத உலகில எை�ாலும் த�முடியாத்த நைக்குத் 
த�க்கூடியைர் ஆைார் எனறு ஜார்வீஸ் நம்பினைார்.  

 அன்னையர் தினைம் அனறு கபைாது விடுமு்்றயாக அறிவிக்க 
்ைணடும் எனறு அனனைா ஜார்விஸ் ்ைணடு்காள விடுத்தார். 
ஆனைால கதாடக்கத்தில அதாைது 1911 ஆம் ஆணடு அைரு்டய 
்ைணடு்காள ைறுக்கபபைடடது. ஆனைால அன்னையர்களுக்கு 
நனறி க�ாலலும் விதைாக அகைரிக்கா முழுைதும் அன்னையர் 
தினைம் அனு�ரிக்கபபைடடது.  

 காலப்பைாக்கில அதாைது 1941ல அன்னையர் தினைத்்தக் 
ககாணடாடும் ை்கயில உட்�ா வில�ன ஒவகைாரு ஆணடும் 
்ை ைாதத்தில ைரும் 2ைது ஞாயிறறுக் கிழ்ை்ய அகைரிக்கா-
வின ்தசிய விடுமு்்றயாக அறிவித்து அதறகானை ஆைணத்தில 
்ககயழுத்திடடார்.

அன்னையின அனபு 
தனித்துவமானைதத
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தமிழக் கவி
சேசுகின்ார்

ைனிதர்கள கறகாலத்்த ்நாக்கிப 
்பைாக ்ைணடிய ்த்ை ஏற -
பைடடது,  ஒரு காலம். ஆயி�த்து 

கதாளைாயி�த்து கதானனூறறு  ஒனறு ஆ�ம் -
பித்த ்பைாது ைடைாகாணத்தின இ�ாணுைக்-
கடடுபபைாடற்ற பைகுதிகளுக்கு ைணகணய் 
�ைர்க்கா�ம் மினகலனகள கபைற்்றால ஓயில  
யூரியா அ்ைானியா பை�்ளை ை்ககள 
்பைான்ற கபைாருடகளும் அத்்தாடு ்�ர்த்து 
மிதிைணடிகள அதன உதிரிபபைாகஙகள ஏதும் 
ை�வில்ல. சும்ைா்ை ைக்களுக்கு இ்ை 
கைடிகுணடுகள க�ய்யப பையனபைடும் கபைாருட -
கள எனபைது கதரிநது ்பைாயிறறு.

அப்பைாது இலங்க �ாணுைத்திலும் 
்பைார்க்கலஙகள எனை கபைரிதாக எதுவும் 
இல்ல. ஏன ் பைார் விைானைஙக்ளை இல்ல. 
பையணிகள விைானைம் உலஙகுைானூர்திகள 
எனபைனை்ை இருநதனை எனை நி்னைக்கி்்றன. 
இைர்களிடம் உலஙகு ைானூர்தியிலிருநது சுட 
முடியும். அலலது கபைற்்றால அ்டத்த ஜாம் 
்பைாத்தலக்ளை வீ� முடியும். ஆனைால விைா-
னைத்திலிருநது பீபபைாக்குணடுக்ளை உருட -
டித்தளளை முடியும். கீ்ழ விழுநது கைடித்த 
பீபபைாக்களிலிருநது கழிவுபகபைாருடகள ைனி -
தைலம் உடபைட சிதறுைதும் தீபபிடித்து எரிை-
தும் உணடு.

 ்ந�ாக த்லயில விழுநதால ஓழிய 
உயிர்ச்�தம் கு்்றைாக்ை இருக்கும். க�ாத்-
தழிவுகள இருநதனை.  க்த இபபைடி இருக்க, 
குணடு விழுநத இடஙகளுக்கு ்ைடிக்்க 
பைார்க்க ைக்கள வி்�நது க�லைர். நானும் 
்பைாயிருக்கி்்றன. ைா்யபபிளைநது ககாணடி -
ருநத பீபபைாவில �ன்லட ்�ாப்பைால ஏ�ா-
ளைைானை ்�ாபை்ககள இருக்கும் . ்�க்கிள 
்பைாலஸ் இரும்புத்துருைலகள எனை அன்றா-
டம் நாம் ஏஙகிக் ககாணடிருநத கபைாருடகள 
இருக்கும். ஆனைால அச�த்தில நாம் அருகில 
்பைாைதில்ல. 

இநத �ைர்க்கா�ம் ைக்களுக்கு ஒரு தி�வி-
யப கபைாருளைாகத்தான இருநதது. ைடபைகுதிக்-

கும் கதனபைகுதிக்குைானை கட்ைபபைகுதி-
யில.... அது ைாறி ைாறி ைரும். முதல 
தாணடிக்குளைம் பினனைர் பை்றனநாடடகு-
ளைம் பி்றகு ைணியந்தாடடம் பி்றகு 

ஓைந்த எனை ைாறி ைாறி ைநதிருக்கி-
்றது. இநதபபைகுதி �ாணுை ்�ாத்னைச 
�ாைடியில நின்றைர்கள ைடபைகுதி 

ைக்களிடம் பிடுஙகிப ்பைாடட �ைர்க்கா�ங-
க்ளை அைர்களைது ஆத�ைாளைர்கள அளளிச 
க�லைர். 

  �ைர்கா�மிலலாத ைாழ்க்்க எபபைடி 
இருநதது குளைஙகளில கபைரும்பைாலும் குளிப-
பைதும் து்ைபபைதும் ைக்கள ைழக்கம். அடிக்-
குளைத்து களிைண த்லக்கு ்ைத்து க�க்கி 
முழுகினைால த்ல அழுக்கு நீஙகி பைஞ்சு 
்பைால இருக்கும். உடலுக்கு பைாசிபபையறு 
ைா அது முடியதைர்கள �ாம்பூ ்பைாடடும் 
குளிபபைர். ்தால நா�ாகிவிடும். 

 ஒரு தட்ை க�டடிகுளைம் எல்ல 
ைழியாக �ாணுைம் முன்னைறியது. 
ைடுபபைகுதி்ய ்கபபைறறும் நடை-
டிக்்க அது ்பைா�ாளிகள த�பபில 
்பைாதியளைவு பைதுஙகுகுழிகள அ்ைக்க 
ைனிதைளைம் இல்ல. எனை்ை ்பைா�ாளி -
கள ைக்க்ளை அநதபபைணிக்காக முதல -
நாள கஷடபபைடடுத் தி�டடி ககாணடு 
க�ன்றனைர். ைா்ல நானகு ைணிக் -
ககலலாம் ்ை்ல முடித்து அைர்க்ளை 

உழவு ஊர்திகளில ஏறறி ைநது தட�ணாை-
ருத ைடுக்குளைத்தில குளிக்க விடுைார்கள. 
சும்ைாைலல ஓவகைாருைருக்கும் ஒரு �ைர்க்-
கா�க்கடடி ைழஙகபபைடும். இநத �ைர்க்கா� 
விைகா�ம் ைக்களி்ட்ய தீ ்பைாலபபை�வி-
யது. ைறுநாள எநத நிர்பபைநதமுமினறி நான 
நீகயனறு ்பைாடடி ்பைாடடுக்ககாணடு பைஙகர் 
கைடடப பு்றபபைடடனைர் ைக்கள. பைஙகர் கைட-
டிக்ககாணடிருக்கும் ்பைாது எறிக்ணகள 
ை�லாம் என்ற பையத்்த �ைர்க்கா�ம் க்�த்-
துப ்பைாடடது. 

   மீணடும் இநத �ைர்க்கா�த்த்ட எைக்கு 
புதிய அலல பைா�ம்பைரிய காலத்து ைழ்ை-
க்ளை மீடடும் தநதது. கைடுக்குநாறி ை�த்-
தின பைடுகி்ளைக்ளை எரித்து அதன �ாம்பை்ல 
க்�த்து அதில துணிக்ளை ஊ்ற்ைத்து 
து்ைத்து பைளிசசிட ்ைப்பைாம். ்தஙகாய் 
உரித்த ைட்டக்ளை எரித்து அதன �ாம்பை்ல 
நீரில க்�த்து உ்டக்ளை து்ைத்திருக்கி-
்்றாம் இைற்்ற கபைருைளைைாக க�ய்து தன 
�ல்ைத் கதாழி்ல க�ய்த ஒருை்� எைக்கு 
இநத ஆ்லா�்னை்ய தநதைர். ஆயிற்றா? 
பைனைம்பைழஙகள பைழுக்க ஆ�ம்பித்ததும் 
பைனைம்பைழத்தின ்தா்ல நீரில ஊ்ற்ைத்து 
அலசி அநத நீரில துணிக்ளை ஊ்ற்ைத்து 
து்ைத்திருக்கி்்றாம். இது தவி� �ைர்க்கா-

�க்காய் எனை அ்ழக்கபபைடும் இ�்ணக் 
காய்பபைழஙக்ளை ககாணடுைநது அைற்்ற 
உ�லில இடித்து நீரில க்�த்தால �ல்ைப-
பைவுடர் ்பைால நு்� கபைாஙகிைரும். அது 
உ்டக்ளையும் பைாத்தி�ஙக்ளை கழுைவும் 
்�கரிப்பைாம். இநதக்காய்க்ளை ந்கக்ளை 
சுத்தம் க�ய்ய பைத்தர்களும் உபை்யாகித்தார்-
கள. இப்பைாது இநத ை�ம் எஙகாைது கதன -
பைடுகி்றதா எனை ்தடிபபைார்க்கி்்றன. கணணில 
பைட்ையில்ல.

    இப்பைாது எனனை நடநது விடடது. �ைர்க் -
கா�ம் வி்ல உய�ப்பைாகி்றது எனக்றாரு 
க�ய்தி. க�ய்தி கி்டத்த ைறுநா்ளை எநதக்க-
்டயிலும் �ைர்க்கா�ம் இலலாைல ்பைாய்விட-

டது. கபைடடி கபைடடியாக �ைர்க்கா�க் ககாள-
்ளையர்கள அளளிச க�லல க்டக்க�ார்கள 
்த்ைகயனறு ககாடுத்தும் அனுபபியிருக்கி-
்றார்கள தடடுபபைாட்ட உணர்நத யாழ் ைர்த்-
தகர்கள ஒருைருக்கு ஒனறு என்ற ை்கயில 
விற்றதானை க�ய்தியும் கி்டத்திருக்கி்றது.

   நறுைணம் கைழ ைா�்னை சுகநத ை்கக -
்ளையும் பூசிக்ககாணடு நான பைைனிை�,  அன-
்றாடம் உ்ழத்து அநதபபைணத்தில அன்்றய 
்த்ைக்கு கபைாருடக்ளை ைாஙகும் ஏ்ழ 
தான ்ை்ல க�ய்து ்ைர்்ை ைடிநத 
அநத க்ளைப்பை க்்ற்ய ்பைாக்க �ைர்க்-
கா�ம் ைாஙகக் கூடாது. நான இநத ைருடம் 
முழுதும் குளிக்க இபபை்ை ைாஙகிக் குவித்து 
விடும் அநத ஆ்�க்குப கபையர் ககடடித்தனை-
ைலல திருடடு. ைற்றைர் ைாழக்கூடாது என்ற 
ககடுபுத்தி அலலாைல ்ைக்றனனை. ஒருைன 
பைசிகிடக்க ்நரு்ை என்ற பையத்தில உணவுப-
கபைாரு்ளை ் �கரிக்கலாம் அதில தைறில்ல. 
ஏகனைனில முளளிைாய்க்கால எைக்கு அந-
தபபையத்்த எச�ரிக்்க்ய தநதிருக்கி -
்றது. இநதப கபைாருடக்ளைக்கூட..?! ்ைல 
நாடுக்ளை ககா்�ானைா ஆக்கி�மிக்க கதாடங -
கிய ் ந�ம் அஙகும் இ்த்பைால கபைரிய இடர்ப -
பைாடுக்ளை எதிர் ்நாக்கிய ைக்கள உணவுப 
பைணடஙக்ளை விட ைல�லகூடத்துக்கானை 

்பைபபை்� அதிக அளைவில ககாளைனைவு ்�ர்த்-
தார்களைாம். க்டகளில தடடுபபைாடு நிலவிய 
கபைாருள அதுதான. நலல ்ை்ளையாக 
நைக்கு அநத நி்ல இல்ல. நாம் இனனும் 
நீ்�த்தான பையனபைடுத்துகி்்றாம்.

 அ்நகைாக பைணம் பை்டத்்தார் தாம் -
ைடடும் ைாழ்நதால ்பைாதும் என்ற ைனை-
நி்லயில இருபபைது இயலபு. ஆனைால 
இைர்களுக்கு கதாணடு க�ய்யவும் ்ைறு 
ைனிதர்கள ்த்ை எனபை்த இைர்கள 
நி்னைபபைதில்ல.க்டகளில கபைாருடகள தட-
டுபபைாடு நிலவுைது உண்ைதான ஆனைால 
அநத தடடுபபைாடு ைலிநது உருைாக்கபபைடு-
ைதுதான. முடிநத அளைவுக்கு கபைாருடக்ளை 

ைாஙகி ்�ர்க்கும் ை்னைாநி்லயில புதிய 
கபைாருடக்ளை இழக்கும் அபைாயமும் உளளைது. 
எனைக்கு கதரிநது ககா்�ானைா காலத்தில 
ஒருைர் களைஞ்சியபபைடுத்திய கைஙகாயம் பூடு 
எனபைனை மு்ளைகடடியதால அைற்்ற அைர் 
நடடு நீர்பைாசசிக் ககாணடிருநதார் உறபைத்தி 
எனனைைாயிற்்றா கதரியவில்ல. இகதல-
லாம் ்த்ையா? 

 க்டகளில �கல ்நாய் நிைா�ணி-
யாக கருதபபைடும் ்நாவு நிைா�ணிகள 
இல்ல. ை�ாத ்நாய்க்கும் ைநதால எனனை 
க�ய்ைது என்ற பையத்தில ைருநதுக்ளை 
ைாஙகி ்�கரித்துளளைனைர். எனைக்கு கதரிந-
தைர் ஓருைர் என்னை �ந்தயில கண-
ட்பைாது க�ானனைார். தான கபைரியளைவில 
்த்ையானை ைருநகதலலாம் ்�கரித்துவிடட-
தாகவும் இனிபபையமில்ல என்றார். இனித்-
தான பைய்ை உளளைது என்்றன நான. 

ஏன?;.  இனி முணுக்ககன்றவுடன நீ்ய 
கடாக்ட�ாகி ்த்ையிலலாத குளி்�க -
்ளையும் ்பைாடப்பைாகி்றாய் ்ைக்றனனை ? 
என்்றன. ைனிதர் அ�நது ்பைானைார். அட 
நானைானைாலும் பை�ைாயில்ல பிள்ளைகள 
்கயில அகபபைடடால... எனை ்யாசித்தார். 
நாம் ஒன்்ற ை்றக்கக் கூடாது 'தீதும் நனறும் 
பி்றர்த�ைா�ா'

கடைகளில்  நிலவும் தட்டுப்பாடு 
வலிந்து உருவபாககப்டுவதத

அ. கனகசூரியர்  ...?

தற்பைாது  நாடளைாவிய ரீதியில அவைப -
்பைாது மினகைடடு ்ைறககாளளைபபைடடு 
ைரும்  இக்காலகடடத்தில, கைழுகுதிரி 

விறபை்னை அதிகரித்துக் காணபபைடுகின்றது.  
ஆனைாலும், எைது பி�்த�த்தில கைழுகுக்-
கடடிக்கு தடடுபபைாடு நிலவுைதால,  உரிய 
மு்்றயி்லா, உரிய ்ை்ளையி்லா கைழு-
குதிரி உறபைத்தியில ஈடுபைட  
முடியாதுளளைதாக, கபைண 
சுயகதாழில முயறசியாளை-
�ானை கைழுகுதிரி உறபைத்-
தியில  ஈடுபைடும்  திருைதி 
ககங்கஸ்ை�ன வித்திய -
கலா கதரிவித்துளளைார். 

ைடடக்களைபபு  ைாைட-
டத்்தப கபைாறுத்தை்�-
யில கைழுகுதிரி உறபைத்தி-
யில ஈடுபைடு்ைார்களின  
எணணிக்்க மிக மிகக் 
கு ் ்ற ை ா க வு ள ளை து .  
ஆ்கயால, இம்ைாைட-
டத்தில  கைழுகுக்கடடி்ய 
க பை ற று க் க க ா ள ை தி ல 
சி�ைம் காணபபைடுகின -
்றது. 

இநநி்லயில, கைழு-
குக்கடடிக்காக க்டயில 
நாம் முறகூடடி ஓடர் 
க�ய்யும் பைட�த்தி்ல்ய, 
கைழுகுக்கடடி்ய கபைற-
றுக்ககாளளை முடிகின்றது. 

நான  காத்தானகுடி-
யிலுளளை க்டகயானறி-
்ல்ய கைழுகுக்கடடி்ய 
கபைறறு ைருகின்்றன.  
அக்க்டயில நான முறகூடடி ஓடர் க�ய்்த, 
கைழுகுக்கடடி்ய கபைறறு  ைருகின்்றன. 
இதனைால எைது ்த்ைக்்கறபை உடனைடியாக 
கைழுகுக்கடடி்ய  கபைறறுக்ககாளளை முடியாத 
நி்ல்ை இஙகு காணபபைடுகின்றது எனகின -
்றார் அைர்.  

கடநத  டி�ம்பைர் ைாதத்திலிருநது கைழுகுக் -
கடடிக்கானை வி்லயும் அதிகரித்துக்  காணபபை-
டுகின்றது. முனனைர் 300 ரூபைாய்க்கு ககாளை-
னைவு க�ய்திருநத ஒரு கி்லா  கைழுகுக்கடடி, 
தற்பைாது 500 ரூபைாய் முதல 600 ரூபைாய் 
ை்� வி்ல அதிகரித்துக்  காணபபைடுகின்றது. 

கைழுகுக்கடடிக்கானை தடடுபபைாடு  ைறறும் 
அதன வி்ல அதிகரிபபுக் கா�ணைாக எனைது 
கைழுகுதிரி உறபைத்தியில  �றறு பினனை்டவு 
காணபபைடுகின்றது எனைவும்,  அைர் கதரிவித்துள-

ளைார். அலலாவிடின, மினகைடடு ்ைறககாள-
ளைபபைடும் இக்காலகடடத்தில,   கைழுகுக்கடடி்ய 
நி்னைத்த ைாத்தி�த்தில எனைக்கு கபைறறுக்ககாள-
ளும்  �நதர்பபைம் கி்டக்கு்ையானைால,   கைழுகு-
திரி உறபைத்தி்ய அதிகரிக்க முடியும்  எனகின்றார் 
அைர். 

ைடடக்களைபபு ைாைடடத்தின ையிலம்பைாகைளி,  
விபுலானைநதபு�ம் கி�ாைத்்தச ்�ர்நத 45 ைய-
து்டய திருைதி ககங்கஸ்ை�ன  வித்தியகலா, 
தனைது சுயகதாழில முயறசியாக சுைார் 12 ைருட-
காலைாக கைழுகுதிரி  உறபைத்தித் கதாழிலில ஈடு-
பைடடு ைருகின்றார். 

தனைது  வீடடிலிருநதைா்்ற அைர் இத்கதாழி-
்லச க�ய்து ைருை்தாடு,  அதன மூலம்  கி்டக்-
கும் ைருைானைத்தில தனைது குடும்பைச க�ல்ையும் 
அைர்; கைனித்து  ைருகின்றார். 

தனைது குடும்பைத்தின ஏழ்்ை நி்ல பைறறியும், 

அவ  ஏழ்்ையிலிருநது மீணகடழுைதறகாக 
தான ஈடுபைடடுளளை அய�ாத உ்ழபபு  பைறறி-
யும், தினைக�ன ைா�ைஞ்�ரி ைா�கர்களுடன 
அைர் பைகிர்நது ககாளகின்றார்.  இது கதாடர்-
பில அைர் ்ைலும் கதரிவிக்்கயில, 

எனைது கணைர் ஒரு கூலித் கதாழிலாளி-
யாக உளளை்தாடு, எைக்கு ஒரு கபைண பிள-
்ளையும் ஓர் ஆண பிள்ளையும் இருக்கிருக்-
கின்றார்கள.

கூலித்  கதாழிலாளியானை எனைது கணை-
ரின ைருைானைத்தின மூலம் எைது குடும்பைச 
க�ல்ை உரிய  மு்்றயில கைனிக்க முடி-
ைதில்ல. ்பைாதியளைைானை ைருைானைமினறி 
நாம் கஷடபபைடட்தாடு  ைாத்தி�மினறி, நி�ந-

த� ைருைானைமினறியும் தவித்்தாம். 
்ைலும்,  எனைது கணைர் கூலித் கதாழில மூலம் 

�ம்பைாதித்துக்ககாணடு ைரும் பைணம், அன்்றய  
நாள க�லவுட்னை்ய தீர்நது விடும். அத்்தாடு,  
கணைர் ் நாய் ைாய்பபைடடு  கதாழிலுக்குச க�லல 
முடியாது ்பைாகும் �நதர்பபைஙகளிலும், எைது 
அன்்றய நாள  க�ல்ை �ைாளிபபைதறகு பைண 
ை�தியினறி இலலாது திணடாடி்னைாம். 

எைது  குடும்பைக் கஷடம் ைறறும் எைது பிள்ளை-
களின எதிர்காலம் பைறறிச சிநதித்த  நான, எனைது 
கணைரின ைருைானைத்தில ைாத்தி�ம் குடும்பைச 
க�ல்ைக் ககாணடு க�லல  முடியாது எனபை்த 
உணர்ந்தன. இநநி்லயி்ல்ய, நான; வீடடில 
இருநதைாறு,  எனைது கணைர் ைறறும் பிள்ளை-
க்ளையும் பை�ாைரித்துக்ககாணடு ஏதாைகதாரு 
சுயகதாழிலில  ஈடுபைடடு ைருைானைம் ஈடட ்ைண-
டுகைனறு உத்்தசித்்தன.  

அவ்ை்ளையில  எனைக்கு கைழுகுதிரி தயாரிக்-
கும் பையிறசிகநறியில பைஙகுபைறறுைதறகானை ஒரு  
ைாய்பபுக் கி்டத்தது. கடநத 2010ஆம் ஆணடு 
க�ஙகலடி பி�்த� �்பையால  கபைணகளுக்-
காக ைாத்தி�ம் நடத்தபபைடட கைழுகுதிரி உறபைத்தி  
கதாடர்பைானை  மூனறு  நாள பையிறசிகநறியில 
நான பைஙகுபைறறி்னைன. அபபையிறசிகநறி்ய 
பையினறு  விடடு நான சுயைாக கைழுகுதிரி உற-
பைத்தி க�ய்யும்  கதாழி்ல கதாடஙகி்னைன. 

இத்கதாழி்ல  கதாடஙகும்்பைாது ஆ�ம்பைத்தில 
எனனிடம் ் பைாதியளைவு பைணம் இலலா்ையினைால, 

உரிய  மு்்றயில முதலீடு க�ய்து கதாழி்ல 
கதாடஙக முடியவில்ல. இருநத்பைாதிலும்,  
'ைலலைனுக்கு புலலும் ஆயுதம்' எனும் பைழகைா-
ழிக்கு அ்ைய, சிறிதளைவு பைணத்தின  உதவியுடன 
கைழுகுதிரி உறபைத்தி க�ய்யும்  கதாழி்ல எனைது 
வீடடில ்ைத்து  கதாடஙகி்னைன.

அப்பைாது கைழுகுக்கடடி, அதறகுரிய திரி  
ைறறும்  இ��ாயனைப பைதார்த்தம், நி்றச�ாயம் 
ஆகியைற்்ற ைாத்தி�ம் நான  க்டயில ைாங-
கி்னைன. ஆனைால; கைழுகுதிரி உறபைத்தி க�ய்யும் 
இயநதி�த்்த  ைாஙகுைதறகு எனனிடம் பைணம் 
இல்ல. ஆ்கயால, அயலைர் ஒருைரிடமிருநது  
கைழுகுதிரி உறபைத்தி க�ய்யும் இயநதி�த்்த 
நான இ�ைலாக கபைறறு, கைழுகுதிரி  உறபைத்தி-
யில ஈடுபைட்டன. 

அவைாறு உறபைத்தி க�ய்த  கைழுகுதிரிக்ளை 
விறபை்னை க�ய்து, அதன மூலம் கி்டத்த ைருைா-
னைத்தின மூலம்  கைழுகுதிரி தயாரிக்கும் இயநதி-
�கைான்்றயும் நான ககாளைனைவு க�ய்்தன.  

இத்னைத்  கதாடர்நது எனைது கைழுகுதிரி 
உறபைத்தித் கதாழி்ல நான கபைருகிக்ககாணடு  
க�ன்்றன. இநநி்லயில, எைது கி�ாைத்்தச 
்�ர்நதைர்கள தஙகளைது  ் த்ைகளுக்்கறபை என-
னிடம் ைநது கைழுகுதிரிக்ளைக் ககாளைனைவு க�ய்-
ை்தாடு,  க்டகளுக்கும் நான 
கைழுகுதிரிக்ளை விறபை்னை 
க�ய்து ைருகின்்றன. 

         (22 பைக்கம் பைார்க்க)

கைழுகுதிரி உறபைத்தி இலகுைானைது:

மெழுகுதிரி உற்பத்தியாளர் மெ.வித்தியெலா

ஆர். சுகந்தினி  ...?

மின்வெட்டுக் காலத்தில்
உற்பத்தியை ்்பருக்குவவொம்
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ேபரிடர் கைளந்திடப்
பாரினில் விைதப்ேபாம்
பல்துைறச் சாதைனப் 
பைடத்திடும் ெபண்கல்வி

ெபண்ணின் கல்வியால்
ெபருகிவருகிறது முன்ேனற்றம்
ேபதைம ஒழிந்து
வளர்கிறது பாலின சமத்துவம்

இயல்பிேல இனியவராம்
துணிவிேல தளராதவராம்
உலகத்தில் உயிர்கைளச் 
சிருஷ்டிக்கும் ெபண்டிர்

குடும்பத்தின் குத்துவிளக்கு
குதூகலத்தின் ெமாத்தக்கணக்கு
ேபாடுவாள் கிழிந்தைவக்குத் ைதயல்
அவேள குற்றமில்லாத்ைதயல்

சார்ந்தவருக்குதவிேய
சந்ததிைய வளர்க்கின்றது 
சமூகச் சமர்ப்பணமாகுது
ெபண் கற்கும் கல்வி

தைலகுனிந்து நாணும்
நளின நங்ைகயல்ல அவள்
தைலகுனிந்து கற்று
சமூகத்தின் தைலநிமிர்த்தப் பிறந்தவள்

ெமன்ைமயான மனதினிேல
மகாவலிைம மிக்கவள்
மூடநம்பிக்ைக தகர்த்து 
முன்னணியில் இருப்பவள்

கனவுகள் வளர்ந்து
காசினியில் ெவன்றது
அறிவுத் திறைமயில்
அைணயாத விளக்காய் நம்மாதர்

மூடநம்பிக்ைகயால்
முடங்கியது ஒரு காலம்
கல்விச் சாட்ைடயால்
சாடுகிறாள் ெபண் இக்காலம்

மைனக்குள் பூட்டி ைவத்தாலும்
மணக்கின்றார் பூமியிேல
மாைலயின் பூஞ்சராமாய்
கல்வியிேல ெபண்கள்

ஒழுக்கம் ெநறி தவறாது
ஒழுங்காய்க் கட்டைமக்கிறார்
சமூகவிருத்திக்குத் தனியளாய்
அர்ப்பணிக்கும் மகளிர்

திணித்தாலும்
தணிந்து விரும்புகிறாள்
துணிந்து நின்று
குடும்பம் சுமக்கின்றாள் ெபண்

பாரினில் இப்ேபாது
பாந்தமாய் வலம் வருகின்றாள்
பாரதி கனைவ உயிர்ப்பித்து
தைடகைளயுைடத்த புதுைமப்ெபண்

கல்வி கற்றிடப்
படிகள் தாண்டுகிறாள்
கண்ணியம் காத்திடும்
ெபண்ணியம் வாழ்கேவ

நானிலம் ேபாற்றிட
நல்லுறவுகளாய்  மிளிர்கிறாய்
நீடூழி வாழ்கேவ
நம் நங்ைகயர் திலகங்கள்

கிருஷாகிருஷாகிருஷா

இல்லத்�ன் அட்சயபாத்�ரம்
உல�ன் �ைலத்�ருக்கும் அ�சயம்
குடும்ப நலன் ேப�டும்
கடைமகள் வகுத்�டாத ேசவ�

ெபாருளற்ற உல�லும் ெபாறுப்பாய்
ெபற்றவர் ப�யாற்�டும் ெதய்வம்
ெபற்றவர் நல�ற்காய் என்றும்
தன் இன்பம் துறந்து ம�ழ்ந்�டுவர்

�ள்ைளகள் வளமாய் வாழ
இைறவ�டம் வரங்கள் ேகட்டு
இைறஞ்�ேய நாளும் வாழ்வார்
ேவெறான்றும் தமக்கு ேவண்�லார்

ஓய்�ல்லா உலக இயக்கத்�ன்ேசய்
ேச�ைன காக்கும் தடுப்பூ�
ேநா�ைன ேபாக்கும் மாத்�ைரகள்
தாெயனும்  �ட்டுக் கருவைற

நடுநடுங்கும் கு��ல் 
அவள் என்ைன
அைணத்துக் ெகாண்டு 
�ம்�யழுத ேபாது 

�ரக்��ன் உச்சத்�ல் 
உைறந்�ருந்தாள்

அழும் வைர 
ெமௗனம் ெதாடர 
அைம�யாக ெச�மடுத்ேதன்
அத்தைன இலகு�ல் �றக்க�ல்ைல
அவளது மூ�ய உதடுகள்

அழுைகப் ேபாராட்டம் 
அடங்�ய ெநா�
குைற கூ�க் 
குத்�க் காட்டு�றார்கள் என்றாள்
குத்�க் ��த்து �டு 
உன் ெசயல்கைளக் ெகாண்டு 

கயவர்க�ன் ஆட்டத்ைத என்ேறன்

தப்பாகப் ேபசு�ன்றார்கள் என்றாள்
தப்�த்து �ட்டாய்
ெகட்ேடாைர �ட்டுெமன்ேறன்

உரு�ப் ேப�ேயா�ன் 
உறைவேய காேணாம் என்றாள்
உ�ர் வாழ இலகுெவன்ேறன் 

ெமாத்தத்�ல் என்ன தான் 

ெசால்ல வரு�றாய் என்றாள்

ெமத்தச் ச�யாக ேயா�த்து நட
இ�ேம�ந்த 
ேவண்டாத அழுைக 
அறேவ ேவண்டாேம என்ேறன்

உன் ேபால் நட்புக் �ைடக்க
தவ�ருப்ேபன� என்றாள்
என்ைனயும் நம்பாேத

ம�த இயல்புகளுக்கு 
நான் மட்டும் 
���லக்�ல்ைல என்ேறன்

குறுநைக ெகாஞ்சமாய் 
ெவ�ப்பட்டது
கலங்�ய அவள் ��க��ருந்து

கு�த்து கு�த்து அ��றாய்
கு��ல் �தம் �ழு�றாய்
கு�யும் ெகட் ட�யுது – உன்
குலேம உன்�ல் உ�ழுது
மது மதுெவன அைல�றாய்
மண்�ல் �தம் புைத�றாய்
ம�யும் உன்ைன ெவறுக்குது
மடைம வந்து எ�க்குது
கள்ளு கு�த்து கைற�றாய்
காைச யள்� இைறக்�றாய்
ெசால்� யுனக்கு பு�யல
�றந்து வாழ ெத�யல
மாடு ேபால் உைழக்�றாய்
மதுவுக் கைத இைரக்�றாய்
�ட்�ல் �ளக் ெக�யல – உன்
��களுக் கது ெத�யல
சாயும் ெபாழு�ல் ேபா�றாய்
சாராய மருந்� சாகுறாய்
தாயுள்ள மங்கு பதறுேத
த�யேன உனக்கது பு�யேல
நாலு கா�ல் நடக்�றாய்
நாையப் ேபால் குைரக்�றாய்
நாளு ேபர் ம�க்கல
உனக்கது உைரக்கல
மது��ல் ெதாடர்ந்து ேபானால்
முதுைம�ல் �ழ்ந்து சாவாய்
மது�ல் மாண்டவர் பார்த்து
ம�தேன உன்�ைல மாற்று

மூன்று பத்துடன்
இன்னும் ஒரு வருடம்
முன்னாேல...
ஏப்ரல் மாதத்து
இருபத்ைதந்தாம் நாளிேல...
துயில் ெகாண்ட கிராமம்
எழுந்தது...
இனிவரும் நாட்கள்
விடியாத இரவுகள்
என்று அறியாது!

ெசய்திகள் வந்த
சில மணி ேநரங்களில்...
ேசர்த்து ைவத்தெதல்லாம் 
விட்டு விட்டு
உயிர் விடாது இருப்பதற்காக...
இறுதி இடம் ெபயர்வு
என்று ஆனது!

சில நூறு ேபர்கள்
எஞ்சி நின்றார்கள்...
அங்கும் இங்கும் ேகாயில்கேள
அகதி முகாம்கள் ஆகின...
ஏதும் அறியாத அப்பாவிகள்
சில பத்து ேபர்கள்
ெசத்து மடிந்தும் ேபானார்கள்!

இடம் ெபயர்வு என்பது
ெபயர்ந்து வந்த தடங்களில்
மீள வந்து ேசருவது 
என்றிருந்ேதாம்....
வாழ்ந்து ெசன்ற இடங்களில்
மீள வந்து வாழ்வது
என்றிருந்ேதாம்...
எமது இடம் ெபயர்வு
முடிவிலா பயணம் என்று

அறியாது இருந்ேதாம்!

ெபான்னாைல சந்தி வந்து
எட்டி எட்டி பார்த்து நின்ேறாம்...
ஏது வழி பிறக்கும் என்று
எந்த வழியும் திறக்கவில்ைல...
நாட்கள் வாரங்கள் மாதங்கள்
காத்திருந்து காத்திருந்து
காலங்கள் கைரந்தன...
நம்பிக்ைககளும் மைறந்தன!

உலெகங்கும் ெசன்றாலும்
ஊர் வந்து ேசர்ந்ேதாம்...
ஒன்றாக வாழ்ந்த நாம்
ஒரு நாளில்
சிதறிப் ேபாேனாம்...
மாளிைககளில் வாழ்ந்த நாம்
மாற்றான் வீட்டு ேகாடியிேல

குடிைசகள் அைமத்ேதாம்!

உலெகலாம் வாழ்கிேறாம்...
வருடத்தில் ஒரு நாேளனும்
பஞ்ச இரதங்களின்
வடம் பிடிக்கும்
திண்ைண புரத்தான் திருநாேளனும்...
ஒன்றாக ேசர்ேவாம்
ஊேராடு வந்து
உறேவாடு கலந்து!

எமது காைர மண்
இல்ைல என்று ெசால்ல 
எதுவும் இல்ைல என்ற மண்!
இயன்ற வைர ெசல்ேவாம்
இயன்ற வைர வாழ்ேவாம்!
மனம் மகிழ மண் மகிழ
அைடயாளம் என்றும் நிைலக்க!

கண்ணீர்த்துளிகளின் ஈரம் 
அவள் இைமகள் உணர்ந்து திறக்கும் 
கால் பற்றி அழும் ஒரு தாயும் 
ரீங்காரமிட்டுலவும் ேசயும் 
அைறயின் ஒளிெயாடுருகி நிற்பர்

“அம்மா, என்ேனாட இரண்டு குழந்ைதங்க 
ஏழுவயசு வரும் ேபாது ெசத்திடுச்சு 
இவளுக்கு ஐஞ்சு வயசிப்ப, 
பயமா இருக்கும்மா”

ெமௗனம் மரணம் 
இரண்டும்  அறிந்தவள் 
அழுவெததற்கு 
அவள் அழுவெததற்கு 

வீசும் காற்ேறாடு 
விைளயாடும் முகம் பார்த்தாள் 
மூன்று இதயத்துள்ளும் 
நிைறயும் மூச்ைச  இைரத்தாள் 

விைட ெபற்றுக்ெகாண்டாள் மாது 
அைணத்து முத்தம் ஒன்ைற 
ெநற்றிப் ெபாட்டின் நடு 
விைத ேபால இட்டு 
மூடி மைறத்து விட்டு 

தீரும் எண்ைண 
சுடர் நூரும் உண்ைம 
நிழல் சூழும் மண்ைண 
கதிர் பாயும் விண்ைண 

ஆயிரம் அைலகள் 
மூழ்கி முடிந்த பின் 
நாட்கள் ஓடிக் 
கைளத்து விழுந்த பின் 
ஒரு நாள் வந்தாள் 
உடல் தந்த தாய் 
உயிைர மீண்டும் 
எடுத்துச் ெசல்ல

க�ைத வா�ல்
கைல கட்�ப்பறந்த
வானம் பா� அவர்

கட்டுக்கடங்காத
கற்பைன�ன்
கைலயரசன்

"அந்�" என்ற
அ�ய வைக க�ைதயால்
அந்�ைய பலருக்கு
அ�முகப்படுத்�ய
அ�ஞன்

"காத�த்துப்பார்" என்னும்
காலத்�ன் கண்ணா�யால்
கற்பைனைய �ஞ்�ய
காதலன்

சுமந்தவைள பற்�
சுருக்கச்ெசால்�
எல்ேலார் மன�லும்
தா�ன் த�ப்ைப
உணர்த்�ய உத்தமன்

ைவரமுத்துக்கான
வார்த்ைதகள் அல்ல
அைவ..
அவர் கற்பைன கண்டு
என்ைன அ�யாமல்
உ�ர்த்த முத்துக்கள்
இைவ...

எழுத்தாள�ன் இலக்�ய
முகத்ைத கண்ேடன்..
ெமய் மறந்து
�யப்பு ெகாண்ேடன்...

காற்ைற ெகாண்டு சுவாசம் தந்ேதன்
நீைரக்காத்து உன் தாகம் தனித்ேதன்
உணைவ தந்து பசிைய ேபாக்கிேனன்
பூக்கள் பரப்பி மனைத மகிழ்வித்ேதன்

உயர்ந்து வளர்ந்து மைழைய தந்ேதன்
உன் ேநாைய விரட்ட மூலிைகயாேனன்
இைளப்பார உனக்கு நிழைல தந்ேதன்
ேவரால் இயற்ைக இடைரயும் தடுத்ேதன்

கூட்டாய் வளர்ந்து வாழிடம் தந்ேதன்
வனமாய் ெபறுத்து ெவப்பம் குைறத்ேதன்
என்னுறுப்ைப இழந்து உைழப்ைப தந்ேதன்
என்ைனேய தியாகித்து சூழல்சமநிைல காத்ேதன்

என்னாயுள் முழுதும் உன்ைன வளர்த்ேதன்
ஏர்ெரடுத்து பார்க்காது ெசல்கிறாேய மனிதா
ெசாட்டு நீைரேயனும் யாசகம் தருவாேயா
என்னிருப்ேப உன்னிருப்ைப தீர்மானிக்கும் மறவாேத

புன்னைகைய ெபான்னைக
ஆக்�க் ெகாண்டாய் - ெபண்ேண
�ைலேயற்றம் பற்� கவைல�ல்ைல
முழும� முகமா�ப் ேபானதுேவ
முகத்�ன் ஒப்பைனப்பற்�க்
கவைல�ல்ைல!
அன்னத்ைத நைடயாக்�க்
ெகாண்டாய் - ெபண்ேண
அதுபற்�யும் எனக்கு
கவைல�ல்ைல!
சல சல �ரூற்று உன் மனத் ெத�வு
என்று தக்கப� காட்டுவதால்
அது பற்�யும் எனக்கு
கவைல�ல்ைல - உன்ைன
என் மண வாழ்க்ைகக்கு
துைணயாக்கப் ேபா�ேறன்
இ�ேமலும் எனக்கு
கவைல�ல்ைல!

நாணும் 
ெபண்ணல்ல 
அவள்
Dr ஜ�லா முஸம்�ல்

ஏறாவூர்

அ�லா ஜவுபர்
ஏத்தாைள புத்தளம்

அம்மா இணு�ல் வா�சன் 

-வரக்காமுைறயூர் ரா�க்

வாைழயூர் க��லா 
நுஸ்ஹா அ�ம்

க�க் குஞ்சு சர்ேவஸ்..

ஷப்ரா இல்முத்�ன்
அட்டாைளச்ேசைன

-ர�ேத�, மா�ப்பாய்

கலாபூஷணம் �ழ்ரைவ குேலேசகரன்
அப்புத்தைள

யாசகேன நான்

கவைலயில்ைல

உன்னிைல மாற்று..

நான் கண்ட 
இலக்கிய ேதசம்

ஆயிரம் 
அைலகள்

மாண்புறு மங்ைகேய!

மண்ணுல�ல் மாண்புறு
மங்ைகயாய்ப் �றந்தவேள!
மைனக்கு என்றுேம
மகரா� ஆனவேள!
பண்�ன் அன்�ன்
உருவாய்த் �கழ்பவேள!
பாைரயும் ஆளும்
வல்லைம ெகாண்டாேய!

��க்காய்ப் ேபா�டும்
ெநஞ்சம் பைடத்தவேள!
�ைறந்த அ�ேவாடு
�ர்வாகம் ெசய்வாேய!
சா�த்ேத பலவற்ைற
ச�த்�ரங்கள் பைடப்பாேய!
சக்� �க்க
�ராங்கைனயாய்த் �கழ்வாேய!

�ட்�ன் �ளக்காக
�ளங்குபவள் �ேய!
�டுதைல ேபா�லும்
�றுெகாண்டு எழுவாேய!
ஏட்�லும் உன்
புகைழ ஏத்�டுவாேர!
எல்ேலார்க்கும் தாயாக
�ளங்�யும் �ற்பாேய!

எங்கள் குலப்
பண்பாட்ைடக் காத்�டுவாேய!
எல்ேலார்க்கும் உத�டும்
எண்ணம் ெகாள்வாேய!
எங்கும் புகழ்
பூக்க வாழ்ந்�டுவாேய!
எ�ல் நங்ைகயாக
ஏற்றங்கள் காண்பாேய!

இடம்ெபயர்ந்து 
முப்பத்ெதாரு 
வருடங்கள்!!!

விரக்தி...

�யப்பு ெகாண்ேடன்...

மாண்புறு மங்ைகேய!

பசைறயூர் 
மல்�கா பத்மநாதன்
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மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல :22

இடமிருந்து வலம்  

(01) இபமபாது இது மபசுபபாருளாகிவிடடது.   
(05) இரவு.  
(07) தங்குமிடம் அலலது ஸதாபனம்.  
(08) வழமே நிமலயிலிருந்து மவறுபடுவது. (குழம்பியுளளது)  
(09) மபாமத தரும் பானம். (திரும்பியுளளது)  
(10) பருவ வயதிற்கு குமைந்த ஆண்பிளமள குழம்பிவிடடான்.   
(11) உடம்பு.   
(12) சிசு அலலது பமடபபின் உற்பத்தி.   
(13)  சாதமன நிகழ்வு அலலது பசயற்பாடுகளில பங்குபகாண்டு 

பவற்றியீடடிக் பகாடுபபவர். (குழம்பியுளளது)  
(14) மசமல முதலான துணி வமககள.   
(16) தினந்மதாறும் குழம்பிக் காணபபடுகிைது.   
(18)  நீர்த்தன்மேயான பபாருமள இபபடிச் பசாலவர்.                                          

(குழம்பியுளளது)  
(20) பதாலமல, வருந்துதல.  
(21) சந்மதகத்தின் மபரில காவல நிமலயம் அமழத்துச் பசலவது.  

 
மேலிருந்து கீழ்  

(01) இதுவும் பைமவயினத்மதச் மசர்ந்தது.   
(02) ஊக்கம், இமடவிடாத உமழபபு.   
(03) இதுவும் ஒரு விலங்கு.   
(04) வண்ணம். (குழம்பியுளளது)  
(06) சாத்தியேற்ை தன்மே, கஷட நிமல.   
(08) ஆண்டு. (குழம்பியுளளது)  
(09) கவமல, துக்கம்.  
(10) இது ஒரு நிைம். (குழம்பியுளளது)  
(11) ஒரு தமிழ் ோதம்.   
(13) அளவு முமை, பங்கு.  
(15) பபறுேதியான இரத்தினம்.   
(17) பணம்.   
(19) பழிபபு, இகழ்ந்து மபசுதல.   

விடைகள்

பாராட்டு பபறுவ�ார்

இடமிருந்து வலம்   
(01) தூதுவமள  (04) மவகாசி  (06) சகாரா 
(08) மேதிலி  (10) குசலம்  (13) குன்று 
(14) ஆதவன்  (17) தம்புரா  (18) நாகு 
(19) பூம்புகார்  (21) வானம்  (22) கவிமத  

மேலிருந்து கீழ்  
(01) தூயமே  (02) வசதி  (03) காமள 
(05) காவலன்  (07) ராகு  (09) லிகிதம் 
(11) சகுனி  (12) குறும்பு  (14) ஆதனம்
(15) புவனம்  (16) பூரான்  (18) நாகர் 
(20) காவி

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 21

1. போஹேட பிலால,  
ேதார் சதுக்கம்,  
பழநகர்,   மூதூர் 02.  

2. அ. சந்தியாகு,  
34/12, பசேனரிவத்த வீதி,  
பதன்னக்கும்புர, கண்டி.   

3. மு.ச. முகம்ேது லியாவுடீன்,  
12/6, பசன் பீற்ைர்ஸ மலன்,  
நிந்தனி.   

4. எஸ சந்திரிகா,  
344, சித்திரகூடம்,  
களுவாஞ்சிக்குடி.   

5. ஏ.ஆர்.எம். அபூபக்கர்,  
411, புதிய வீதி,  
பவலிகே.   

6. எம்.ஏ.எச்.எம். வபா,  
517, காலி வீதி,   
பம்பலபபிடடி.  

7. எஸ. நாகராஜா,   
சாரதா வீதி,   
காமரதீவு 02.  

8. எஸ.எச்.எம். ஜிபரி,  
155/32, 
போஹிதீன் ேஸஜித் வீதி,  
ேருதாமன,  
பகாழும்பு 10. 
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திரு/திருமதி.்்சல்வி ......................................................

          (ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது விரும�த்்தககெது)

முகெவரி ...........................................................................

 ........................................................................... 

 ...........................................................................

..............................         ...........................................

      திகெதி                            ககெ்�ோப்�ம

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்து ப�ோட்டி 
இல: 22

மஞ்சரி குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி
ப�ோட்டி இல. 22

த.ெ�.இல.834. ெகோழும்பு

தமலநகரில தமலநிமிர்ந்து நிற்கும் 
பபரிய ஆமடகள விற்பமன 
நிமலயம் அது. மநான்புப 

பபருநாள விற்பமன கலகலபபாக 
நடந்துபகாண்டிருந்தது. புத்தம் புதிய 
டிமசன்களில கண்மணக் கவரும் கலர் -
களில விதம் விதோன ஆமடயணிகள 
நிரபபப படடிருந்தன. வாடிக்மகயா -
ளர்கள உற்சாகத்மதாடு தேக்குப பிடித் -
தோன ஆமடகமள மதர்வு பசயது 
பகாண்டிருந்தனர்.

இவர்களுக்கு ேத்தியில ரினாஸ, 
அவரது ேமனவி, ேகள அம்ரா மூவரும் 
கூட மும்முரோக ஆமடத் பதரிவில 
ஈடுபடடிருந்தனர். பல புதிய டிமசன் 
ஆமடகமள புரடடிப புரடடிப பார்த்த 
பின் அம்ரா இறுதியாக ஒன்மைத் பதரிவு 
பசயதாள.

“உம்ோ! இந்த பலபஹங்கா நலலா -
ருக்கும்ோ! இத வாங்கிடுமவாம்ோ.” 
உம்ோவிடம் ஒரு பலபஹங்காமவ நீட -
டினாள அம்ரா.

“சரி ேக! அத மகயில வச்சிக் -
மகாங்மகா. நா இத பாத்து முடிக்கிைன்”. 
பசாலலிவிடடு தனது பதரிவுகமளத் 
பதாடர்ந்தாள அம்ராவின் உம்ோ.

தனது மகயில மவத்திருந்த பலபஹங் -
காவின் அழமக இரசித்துக்பகாண்டி -
ருந்த அம்ராவின் நிமனவில கடந்த 
வாரம் தனது பாடசாமலயில நமட -
பபற்ை தமிழ்-சிங்கள புத்தாண்டு ஒன்று -
கூடல நிகழ்ச்சி நிழலாடியது.

X--- - - - - - - - - - - -X-- - - - - - - - - -X-- - - - - - - - - - - - - -X-- - - - - - - - -X
அம்ரா பகாழும்பின் பிரபலோன 

ேகளிர் கலலூரியில பதிமனாராம் வகுப -
பில கலவி கற்றுக்பகாண்டிருக்கிைாள. 
அவளது கலலூரியின் வருடாந்த தமிழ்-
சிங்கள புத்தாண்டு நிகழ்ச்சி கடந்த 
வாரம் நமடபபற்ைது. அது ஒரு பகாண் -
டாடட நிகழ்ச்சி என்பதால ோணவிகள 
பாடசாமல சீருமடமயமயா அலலது 
விரும்பிய எந்தவித ஆமடகமளமயா 
அணிந்து வருவதற்கான சுதந்திரத்மத 
அக்கலலூரி வழங்கியிருந்தது.

பபண்கள கலலூரியலலவா! கிமடத்த 
சந்தர்பபத்மத நழுவ விடுவார்களா 
ோணவிகள? ஒவபவாரு ோணவியும் 
தத்தேது விருபபபடி விதவிதோன புத் -
தம்புதிய டிமசன்களில, கண்மணக்கவ -
ரும் நிைங்களில அலங்கரித்து வந்திருந் -
தனர்.

ஒவபவாரு ோணவிக்கும் தனது ஆமட 
மீது ஒருவித பபருமிதம். ஆனாலும், 
தன்மனவிட சிைபபாக அணிந்திருந்தவர் -
கள மீது ஒருவித இமலசான பபாைாமே -
யும் வரத்தான் பசயதது. இவர்களுக்கு 
ேத்தியில ஒமரபயாரு ோணவி கரீோ 
ேடடும் பாடசாமல சீருமட அணிந்து, 
பவளமள ஆமடயுடன் தனித்துத் பதரிந் -
தாள.

“என்ன கரீோ நீ ேடடும் யுனி -
மபார்ம்ல. மவமைதாவது சலவாராவது 
உடுத்திடடு வந்திருக்கலாம் தாமன!” 

அம்ரா உடபட அவரது மதாழிகள 
கரீோமவ குமடந்து எடுத்தனர். 

எலமலாருக்கும் ஏமதா ஒரு பதிமல 
பசாலலி சோளித்துக் பகாண்டிருந்தாள 
கரீோ. அவளது பதிலில உண்மே இருப -
பதாகத் பதரியவிலமல. ஆனாலும் 
அவளது ேனதில பவளியில பசாலல 
முடியாத ஆழ்ந்த கவமலயும் நிமைந் -
திருந்தது. புத்தாண்டு ஒன்று கூடல 

முடிந்து ோணவிகள கலலூரியிலிருந்து 
பவளிமயறிக் பகாண்டிருந்தனர். கரீோ 
வர்ண உமட அணியாேல பாடசாமல 
சீருமடயில வந்திருந்தது அம்ராமவ 
உறுத்திக் பகாண்மடயிருந்தது. அம்ரா 
கரீோமவ அமழத்தாள 

“கரீோ! இங்க வாடி!” 
“என்ன அம்ரா?” மகடடுக்பகாண்மட 

அவளருகில வந்தாள கரீோ.
“உண்மேமய பசாலலுடி! ஏன் நீ 

ஸகூல யுனிமபார்ம்ல வந்த. ஏதாவது 
ஒரு சலவார மபாடடுடடு வந்திருக்க -
லாம்தாமன!” அம்ரா ஆதங்கத்மதாடு 
மகடடாள. 

“இலல அம்ரா! அது வந்து....” கரீோ 
தயங்கினாள.

“என்ன வந்து... மபாயி... உண்மேய 
பசாலலுடி” அம்ரா விடாபபிடியாகக் 
மகடடாள.

மவறு வழியிலலாேல கரீோ மபசத் 

பதாடங்கினாள. 
“இலல அம்ரா! எங்கட வாபபா 

பேௌத்தான பபாைவு உம்ோ தனியா 
கஷடபபடடு சம்பாதிக்கிைாங்க. இது 
உனக்கு பதரியும்தாமன. அவங்கமள 
எலலா பசலவுகமளயும் பசயைாங்க, 
என்னயும் தம்பிமயயும் படிக்க மவக் -
கிைதுத்மக பராம்ப கஷடபடுைாங்க. 
பகாமலஜுக்கு அனுபபுைமத பபரிய 
பாடு. இதுல நலல உடுபபு வாங்குைது 
எபபுடிடீ...? அதான் உளளத உடுத்து 
சோளிக்கிரம். என்னடட இபப இருக் -

கிை உடுபப உடுத்துடடு வந்து உங்கட 
உடுபமபாட பாத்தா  பராம்ப மகவலோ 
இருக்கும் டீ. அதாலதான் ஸகூல யுனி -
மபார்ம்மலமய வந்து சோளிச்சிட -
மடன்.”

கரீோ தன்னிமல விளக்கேளித்த -
மபாது அம்ராவுக்கு அவளது நிமலமே 
நன்ைாகமவ புரிந்தது. அவள கரீோமவப 
பற்றி பகாஞ்சம் நிமனத்துப பார்த்தாள. 

***

கரீோவின் வாபபா சிறு வியாபாரம் 
பசயது வரவுக்மகற்ப சிைபபாக வாழ்ந் -
தவர். தனது பிளமளகமள சிைபபாக 
படிபபிக்க மவண்டுபேன்று பசலமவப 

பற்றிபயலலாம் கவமலபபடாேல 
கரீோமவ இந்தக் நலல கலலூரியிலும் 
அவளது தம்பிமய இன்னுபோரு சிைந்த 
ஆண்கள பாடசாமலயிலும் மசர்த்தி -
ருந்தார்.

தாய, தந்மத, ேகள, ேகன் எனச் 
மசர்ந்து அவர்களது சிறிய குடும்பம் 
சீராக பசன்று பகாண்டிருந்தமபாது 

திடீபரன ‘பகாமரானா’ எனும் பகாடும் 
மநாய அவளது தந்மதயின் உயிமரப 
பறித்து, அந்த குடும்பத்மதமய சீர்கு -
மலத்தது. 

எலலா குடும்பச் சுமேகளும் அவளது 
தாயின் தமலயிமலமய விழுந்தது. மவறு 
யாருமே துமணக்கு வராத மபாது அவள 
கற்ை கலவி ேடடுமே அவளுக்குத் 
மதாள பகாடுத்தது. 

தனியார் பாடசாமலபயான்றில ஆசிரி -
மயயாக மசர்ந்து உமழக்கத் பதாடங்கி -
னாள. கூடமவ டியுசன் வகுபபுகமளயும் 
நடாத்தினாள. 

வாடமக வீடாயினும் பகாழும்பில 
வசதியாக வாழ்ந்து வந்த வீடமட அதன் 
உரிமேயாளரிடம் திருபபி ஒபபமடத்து -
விடடு பவலலம்பிடடியில சிறியபதாரு 
வீடமட வாடமகக்கு எடுத்து வாழத் 
பதாடங்கினாள. அவளது ஒமர மநாக்கம் 
இரு பிளமளகமளயும் நன்ைாக படிக்க 

மவக்க மவண்டும் என்பதாகமவ இருந் -
தது. இதனால எலலா பசலவுகமளயும் 
குமைத்து பிளமளகளின் கலவி பசலவுக -
ளுக்மக முன்னுரிமே பகாடுத்தாள. 

கரீோவும், தம்பியும் தம் குடும்ப 
நிமலமய புரிந்து, தாயின் சிரேம் 
அறிந்து  சிக்கனோக வாழப பழகிக் 
பகாண்டார்கள. உளளமதக் பகாண்டு 
சோளித்துக் பகாண்டார்கள. 

கரீோவும் கலலூரியில மேலதிக 
பசலவு வரும் விடயங்கமள எபமபா -
தும் தவிர்த்துக் பகாளவாள. அதன் ேற்று -
போரு பிரதிபலிபமப இந்த பாடசாமல 
சீருமட விடயம். நிமனத்துப பார்த்த 
மபாது அம்ராவின் கண்கள இமலசாகக் 
கலங்கின. 

“பசாரி கரீோ! 
மடான்ட பவாரி. 
எலலாம் சரியாயிடும். 
இன்்ா அலலாஹ்!” 

ஆறுதல கூறி விமட -
பபற்ைாள அம்ரா. 
ஆனாலும் அவளது 
ேனம் மிகவும் கனத்தது. 

‘கரீோவுக்கு ஏதாவது 
ப ச ய ய ணு ம ே ! ’ 
உமலன்ர எண்ணம் அம் -
ராவின் ேனதில ஒலித் -
தது. 

***

“என்னடி மயாசிக் -
கிமை!” தாயின் குரல 
மகடடுத் பதளிந்த 
அம்ரா உடனடியாகமவ 
தாயிடம் மகடடாள 

“உம்ோ இமத 
பலபஹங்காவுல அந்த 
கலர்ல உளளமதயும் 
வாங்கித் தாங்கமள!” 

“ஒன்று மபாதும் 
அம்ரா! மவமைதாவது 
பகாைஞ்ச பவலயில 
வாங்குங்கமள!”

“இலலம்ோ இதமய 
வாங்கித் தாங்க” 
அவள வாங்கிய அமத 

பலபஹங்காவில இன்னுபோரு நிைத் -
துல உளளத எடுத்து அதமனமய வாங் -
கித்தருோறு வற்புறுத்தினாள அம்ரா.

அம்ராவின் வற்புறுத்தமல ேறுக்க 
முடியாத ரினாஸ அந்த பலபஹங்கா -
மவயும் வாங்கிக் பகாடுத்தார்.

மநான்புப பபருநாள ‘ப்ாபபிங்’ 
முடிந்து காரில ஏறிய மபாது அம்ரா 
மகடடாள, “வாபபா’ மநான்பு 
திைக்க பநைய மநரம் இருக்குதாமன! 
பகாஞ்சம் பவலலம்பிடடிக்கு 
மபாயிடடு வருவோ?”

“ஏம்ோ! இந்த மநரத்தில பவலலம் -
பிடடிக்கு மபாகணும்?” 

ரினாஸ மகடட மபாது அம்ரா தனது 
மதாழி கரீோ பற்றிய அமனத்மதயும் 
விளக்கோகக் கூறினாள. இரண்டாவது 
பலபஹங்காமவ கரீோவுக்குத்தான் 
வாங்கியதாகவும் அதமன பகாடுத்து -
விடடு வரமவ பவலலம்பிடடியவில 
உளள கரீோவீன் வீடடுக்குப மபாக 
மவண்டுபேன்றும் விளக்கினாள.

“மபாயிடடு வருவமே வாபபா!” 
பகஞ்சினாள அேரா. அம்ரா பசான்ன 
கரீோவின் கமதமய மகடடபின் அம் -
ராவின் பகஞ்சமல ரினாஸால ேறுக்க 
முடியவிலமல.

“சரிம்ோ! எடரஸ இருக்கா? இல -
லாடடி மகாலபண்ணி மகடடுபபார்” 
என்ைார். தந்மதயின் பதிலால உற்சாக -
ேமடந்த அம்ரா உடமன கரீோவுக்கு 
‘மபான்’ பசயதாள.

‘நலல காலம் ‘சூம்’ வகுபபுகளுக் -

காக கரீோவுக்கு அவளது உம்ோ 
ஸோர்ட மபான் வாங்கிக் பகாடுத்தது. 
இலலாடடி எபபடித்தான் அவமளாட 
மபசுைது?’ தன் ேனதுக்குள நிமனத்துக் 
பகாண்டாள அம்ரா.

பதாமலமபசியில கரீோவின் முகவ -
ரிமயப பபற்று ‘கூகூள’ துமணமயாடு 
கரீோவின் வீடமட பநருங்கினாலும் 
அவளது வீடடின் அருமக காமரக் 
பகாண்டு பசலல முடியவிலமல. கரீ -
ோவின் வாடமக வீடு அமேந்திருந்தது 
ஒரு சிறிய ஒழுங்மகயில. கார் அதில 
பசலல முடியாததால பிரதான வீதியில 
ஓரோக காமர நிறுத்தினார் ரினாஸ.

“வாபபா! நீங்களும் வாங்கமலன்! 
இத குடுத்திடடு வந்திடுமவாம்.” 

அம்ரா தந்மதமயயும் தன்மனாடு 
அமழத்தாள. தாயாமர காரில இருக்கச் 
பசாலலி விடடு அம்ராவும், தந்மதயும் 
கரீோவின் வீடடுக்குச் பசன்ைனர். 

சிறிய ஒழுங்மகயில இருந்த சிறிய 
வீடு அது. உளமள பசன்ை அவர்கமள 
கரீோ ஒருவித தயக்கத்மதாடுதான் வர -
மவற்ைாள. அம்ராவும் தந்மதயும் ஒமர 
பார்மவயில அவவீடமட அளந்து 
பகாண்டனர்.

ஒரு பிரதான சாமல, ஒரு அமை, 
சமேயலமை, குளியலமை அடங் -
கிய சிறிய வீடடில அத்தியாவசியப 
பபாருடகமள தவிர மவபைதமனயும் 
அவர்களால காண முடியவிலமல. 
தனது வீடடில உளள பபாருடகமளாடு 
அதமன ஒபபிடட அம்ராவால தன் 
கண்களில துளிர்ந்த கண்ணீமரத் தடுக்க 
முடியவிலமல. அம்ராவின் தந்மதயின் 
ேனமும் கலங்கியது.

அம்ரா தன் வாங்கி வந்த 
‘பலபஹங்கா’ பார்சமல கரீோவின் 
மகயில பகாடுத்து, “திஸ இஸ மபார் 
யூ கரீோ! மே பபருநாள கிபட.” 
என்ைாள. 

“என்ன அம்ரா! இபதலலாம் எதுக் -
குடீ” என்ைவள, தயக்கத்மதாடு 
அதமன வாங்கிக் பகாண்டாள.

பகாஞ்சம் மநரம் சம்பிரதாயபூர்வ -
ோக மபசிக்பகாண்டிருந்த மபாது அவர் -
கள படுகின்ை கஷடங்களும், துன்பங் -
களும் ரினாசுக்கு நன்ைாகப புரிந்தது. 
விமடபபறும் மபாது தனது மபர்மஸ 
எடுத்த அவர் அதிலிருந்த ஐயாயிரம் 
ரூபாய மநாடடுகள சிலமத அம்ராவின் 
மககளில திணித்தார். 

“அம்ராம்ோ இத கரீோடட 
குடுங்க!” 

உற்சாகோக அதமனப பபற்ை 
அம்ரா கரீோவிடம் அதமனக் பகாடுத் -
தாள. அவள அதமனப பபை ேறுத்த 
மபாதும் கடடாயோக கரீோவின் 
மககளில திணித்து விடடு விமடபபற் -
ைனர். 

அம்ராவும் தந்மதயும் தேது காமர 
மநாக்கி திரும்பி நடந்த மபாது. அவர் -
களது உளளங்களில ஒரு இனம்புரி -
யாத திருபதி நிமைந்தது. அது உதவி 
மதமவபபடுமவாருக்கு உதவும் -
மபாது இமைவன் வழங்கும் ேகிழ்ச்சி 
மபாலும்.

மதமவமயாடு காத்திருந்த குடும்ப -
போன்றுக்கு துமண பசயது. அவர்க -
ளும் மநான்புப பபருநாமள ேகிழ் -
மவாடு பகாண்டாட துமண புரிந்த 
அலலாஹ்மவத் துதித்து. அவர்களது 
உதடுகள முணுமுணுத்தன. 

“அலஹம்துலிலலாஹ்! அலஹம் -
துலிலலாஹ்!”‘கரீோவின் குடும்பத்த 
மபால இன்னும் எத்தமன குடும்பங் -
கள இந்தப பபருநாமள பகாண்டாட 
முடியாேல தவிக்கிைார்கமளா?’ 

இந்தக் மகளவி அம்ரா, ரினாஸ இரு -
வரது உளளங்களிலும் ஒமர மநரத்தில 
ஒன்ைாகமவ விஸவரூபபேடுத்தது.

“அவளுக்கும் ஒரு லெலெங்கா”

  

கெலோபூஷணம

்சட்்டத்்தரணி ரஷீத் எம். இம்தியாஸ்...?

பரிசு பபறுவ�ோர்

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 20

முதலாம் பரிசு  

திருமதி அனுரோ்தோ �ோககி�ரோஜோ,  
இல. 88/1/1, பசலஸ மலன்,

பவளளவத்மத,
பகாழும்பு 06.  

இரண்டாம் பரிசு  

்சோ. ்தமிழமலர்,  
127 புதிய மசாேநாதர் வீதி,  

பாண்டிருபபு 01B,  
கலமுமன.   

மூன்ைாம் பரிசு  

எம.பி.எம. அஸுஹதி,  
இல. 34/2A, முதலாம் 

ஒழுங்மக,  தனிப பபாலகஹ சந்தி,  
காலி. 

தேவைத�ோடு கோத்திருநே குடும்பம�ோன்றுக்கு 
துவை மெய்து. அைரகளும த�ோன்புப் 
ம்பரு�ோவை �கிழதைோடு மகோண்ோ் துவை 
புரிநே அல்ோஹவைத் துதித்து. 
அைரகைது உேடுகள் முணுமுணுத்ேன. 
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Mh;tj;ij ntspg;gLj;Jtjw;fhd miog;G

,e;jpa cah; ];jhdpfuhyak;> nfhOk;G
,e;jpa tPlikg;Gj; jpl;lj;jpd; fPo; ,yq;ifapd; ngUe;Njhl;lg; gpuNjrq;fspy; 

10>000 tPl;L myFfis eph;khzpg;gjw;F MNyhrfuhf <LgLtjw;F jFjp 

tha;e;j Mh;tKs;s jug;gpdhplkpUe;J ~~Mh;tj;jpd; ntspg;ghLfs; (EOI)” 
miof;fg;gLfpd;wd.

EOI Mtzq;fis 2022 Nk 09Mk; jpfjp tiuahd ve;jnthU Ntiy 

ehl;fspYk; K.g. 10.00 kzp Kjy; gp.g. 4.00 kzp tiuapy; (,yq;if) 

nfhOk;G-03> ,y. 36-38> fhyp tPjp> ,e;jpa cah; ];jhdpfuhyak;> 

mgptpUj;jp $l;Lj;jhgd fpisapypUe;J  ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

(njhlh;gpyf;fk;: 0777906494 / 0764861875 my;yJ 011-2472684 ePbg;G 
631/635).  ,e;j  Mtzq;fis  www.hcicolombo.gov.in vDk; ,e;jpa 

cah; ];jhdpfuhyaj;jpd; ,izajsj;jpy; jutpwf;fk; nra;J nfhs;tjw;F 

fpilf;fj;jf;fjhfTs;sd.

ghpe;Jiuf;fg;gl;l rfy  EOI Mtzq;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjp ehs; 

2022 Nk 23Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzpahFk;.

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

tptrhaj;Jiwia etPdkakhf;Fk; nraw;wpl;lk; - fkj;njhopy; mikr;R

IDA Credit No.: 5873 LK

ngWif mwptpj;jy;
tlf;F> fpof;F> kj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F Fiwe;j mOj;jKila kpdp 

njspf;Fk;; ePh;g;ghrd Kiwikfs; (Mini Sprinkler Irrigation Systems) kw;Wk; nrhl;L ePh; 
ePh;g;ghrd Kiwikfis (Drip Tape Irrigation Systems) toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;;> 

epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy; 

1.  fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l (ASMP) fpuar; nrytpw;fhf 58.63 

kpy;ypad; If;fpa mnkhpf;f nlhyUf;F epfuhd njhifia gytpjkhd gzj;njhiffspy; flndhd;iw 

rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (IDA) ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ ngw;Ws;sJld; 

,f;fldpd; ngWiffspd; gFjpnahd;iw tlf;F> fpof;F> kj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F Fiwe;j 

mOj;jKila kpdp njspf;Fk;; ePh;g;ghrd Kiwikfs; (Mini Sprinkler Irrigation Systems) kw;Wk; nrhl;L ePh; ePh;g;ghrd 
Kiwikfis (Drip Tape Irrigation Systems) toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy; 

vd;gtw;wpw;F xg;ge;jj;jpd; fPOs;s jFjpAs;s gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpLtjw;F cj;Njrpj;Js;sJ. 

2.  tlf;F> fpof;F> kj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F Fiwe;j mOj;jKila kpdp njspf;Fk;; ePh;g;ghrd Kiwikfs; 

(Mini Sprinkler Irrigation Systems) kw;Wk; nrhl;L ePh; ePh;g;ghrd Kiwikfis (Drip Tape Irrigation Systems) 
toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy; vDk; ngWiff;fhf jFjpAk; jifikAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;l tpiykDf;fis fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj;Jiw 

etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lj;jpd;> nraw;wpl;l ngWiff; FOtpd; jiyth; miof;fpwhh;.

tpguq;fs; xg;ge;j ,yf;fk;

tpiykDg; 

gpiz 

Kwpapd; 

ngWkjp (&gh)

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

tlf;F khfhzk;> Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; ,ilf;fhy kpsfha; 

gaph;r;nra;iff;F Drip Tape ePh;g;ghrd Kiwik kw;Wk; NfhopFl;L 

thior; nra;iff;F 50 vz;zpf;ifahd Fiwe;j mOj;jKila 

kpdp njspf;Fk; ePH;g;ghrd Kiwikfs; 

LK-MOA-PMU-
260929-GO-RFB 240,000.00 5,000.00

kj;jpa khfhzk;> khj;jis khtl;lj;jpy; ,ilf;fhy kpsfha; 

gaph;r;nra;iff;F Drip Tape ePh;g;ghrd Kiwik kw;Wk; khk;gor; 

nra;iff;F 200 vz;zpf;ifahd Fiwe;j mOj;jKila kpdp 

njspf;Fk; ePH; Kiwikfs; 

LK-MOA-PMU-
260967-GO-RFB 960,000.00 15,000.00

tlf;F khfhzk;> Kj;ijad;fl;Ltapy; kpsfha; nra;iff;F 50 

vz;zpf;ifahd Drip Tape ePh;g;ghrd Kiwikfs;

LK-MOA-PMU-
247012-GO-RFB 140,000.00 5,000.00

nkhduhfiy khtl;lj;jpy; ,ilf;fhy kpsfha; gaph;r;nra;iff;F 

Drip Tape ePh;g;ghrd Kiwik kw;Wk; Cavendish thior; nra;iff;F 

200 vz;zpf;ifahd Fiwe;j mOj;jKila kpdp njspf;Fk; 

ePH;g;ghrd Kiwikfs; 

LK-MOA-PMU-
260938-GO-RFB 480,000.00 7,500.00

tlf;F kw;Wk; fpof;F khfhzq;fspd; khJsk; nra;iff;F 150 

vz;zpf;ifahd Drip Tape ePh;g;ghrd Kiwikfs; 

LK-MOA- PMU-
260835-GO-RFB 720,000.00 10,000.00

Cth khfhzj;jpd; nkhduhfiy khtl;lj;jpy; ,ilf;fhy kpsfha; 

gaph;r;nra;iff;F Drip Tape ePh;g;ghrd Kiwik kw;Wk; khk;gor; 

nra;iff;F 200 vz;zpf;ifahd Fiwe;j mOj;jKila kpdp 

njspf;Fk; ePH;g;ghrd Kiwikfs; 

LK-MOA- PMU-
260958-GO-RFB 960,000.00 15,000.00

tlf;F khfhzk;> aho;g;ghzj;jpy; ,aw;if thior; nra;iff;F 50 

vz;zpf;ifahd Fiwe;j mOj;jKila kpdp njspf;Fk; ePH;g;ghrd 

Kiwikfs;

LK-MOA- PMU-
260918-GO-RFB 180,000.00 5,000.00

fpof;F khfhzj;jpd; ,ilf;fhy kpsfha; gaph;r;nra;iff;F Drip 
Tape ePh;g;ghrd Kiwik kw;Wk; Cavendish thior; nra;iff;F 

Fiwe;j mOj;jKila kpdp njspf;Fk; ePH; Kiwikfs; 200 

vz;zpf;iffs;

LK-MOA-PMU-
260845-GO-RFB 480,000.00 7,500.00

mk;ghiw khtl;lj;jpy; kpsfha;r; nra;iff;F 300 vz;zpf;ifahd  

Drip Tape ePh;g;ghrd Kiwikfs;

LK-MOA-PMU-
260838-GO-RFB 900,000.00 15,000.00

 

3.  tpiykDf;NfhuyhdJ cyf tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; 

eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis fkj;njhopy; mikr;R> tptrhaj;Jiw 

etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l> ngWif jpizf;fsj;jpd; ngWifg; gphptpypUe;J  0777419521 vDk; njhiyNgrp 

,yf;fj;jpD}lhf ngw;Wf;nfhs;syhk; kw;Wk; 2022-05-09Mk; jpfjpapypUe;J 2022-05-30Mk; jpfjp tiuapyhd 

fhyg;gFjpapy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 2.00 kzp tiuapy;; tpiykD Mtzq;fisg; 

ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;JUtpyhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. gzf;nfhLg;gdthdJ nraw;wpl;lj;jpd; epjpaply; 

KfhikahsUf;F nuhf;fg; gzj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 

6.  2022-05-30Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gpd;tUk; Kfthpf;F 

tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; tpiykDf;fs; mDkjpf;fg;;glkhl;lhJ. jhkjkhd 

tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. 2022-05-30Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F gpd;tUk; Kfthpapy; jhkhf 

tUif je;Js;s tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

7.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis ,U gpujpfspy; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

%yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd;gd jdpj;jdpahd ciwfspy; ,lg;gl;L ~%yg;gpujp| kw;Wk; ~efy;gpujp| vd 

jghYiwfspy; Fwpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mjd; gpd;dh; ,t;tpuz;L jghYiwfSk; NtnwhU jghYiwapy; ,l;L 

Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J mjd;  ,lJ gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;j ,yf;fk; kw;Wk; ~~tlf;F> fpof;F> kj;jpa 

kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F Fiwe;j mOj;jKila kpdp njspf;Fk;; ePh;g;ghrd Kiwikfs; (Mini Sprinkler Irrigation 
Systems) kw;Wk; nrhl;L ePh; ePh;g;ghrd Kiwikfis (Drip Tape Irrigation Systems) toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;;> epWTjy; 
kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy;|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

8.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpahdJ:

 jiyth;>

 nraw;wpl;l ngWiff; FO>

 tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;>

 ,y. 123/2, gd;dpgpl;ba tPjp> gj;juKy;y. 

 njhiyNgrp: 0112696086 my;yJ 0777419521

   jpfjp: 08.05.2022 

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;

fy;tp mikr;R

fldpyf;fk; kw;Wk; jiyg;G
3698/3699- SRI: tpQ;Qhdk; kw;Wk;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; njhopy;El;gtpay; kdpj 

tsk; mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;.

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

jiyg;G

STHRD/SB-V1: ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fof 

njhopy;El;gtpay; gPlj;jpw;F khzth; Muha;r;rp Ntiy 

kw;Wk; nghUl;fs; Nrfhpg;gjw;fhf thfdq;fspd; ngWif

tpiykDf;fis 

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

2022.06.07 Mk; jpfjpad;W cs;@h; Neuk; gp.g. 1.30 

kzpf;F

1.  ,yq;if rdehaf Nrhrypr FbaurhdJ epjpankhd;iw Mrpa mgptpUj;jp tq;fpaplkpUe;J 

145 kpy;ypad; m.I.nlh. ,w;F rkkhd epjpankhd;iw fy;tp mikr;rpd; fPo; tpQ;Qhdk; 

kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpjts mgptpUj;jp nraw;wpl;lj;jpw;fhf (STHRD nraw;wpl;lk;) 
mKy; elhj;Jtjw;fhd MFnrytpw;fhf nrytpl cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJld;  ,e;j 

epjpaj;jpd; ngWiffspd; gFjpnahd;iw NkNyAs;s xg;ge;jj;jpw;fhf nrytpl 

cj;Njrpj;Js;sJ. ,e;j tpiykDf;Nfhuypy; jFjpAs;s tsehLfspd; tpiykDjhuh;fs; 

gq;F ngw;wyhk;.

2.  ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fof njhopy;El;gtpay; gPlj;jpw;fhf khzth; Muha;r;rp 

Ntiy kw;Wk; nghUl;fs; Nrfhpg;gjw;fhf thfdq;fis (~~gz;lq;fs;||) nfhs;tdT 

nra;tjw;fhf - STHRD-V1 – jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J rg;ufKt 

gy;fiyf;fof tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpjts mgptpUj;jp nraw;wpl;l> 

nraw;wpl;l gpujpg; gzpg;ghshpd; (~~nfhs;tdTf;fhuh;") rhh;ghf gy;fiyf;fof ngWiff; 

FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. g+h;j;jp nra;Ak; 

fhyg;gFjpahdJ cld;gbf;ifapy; ifnahg;gkpLk; jpfjpapypUe;J 12 thuq;fshFk;.

3.  tpiykDjhuuhdth; ,e;j tpiykDf;Nfhuypy; gq;F ngWtjw;F gpd;tUk; Kf;fpa 

jifikfis nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

  fle;j %d;W tUlq;fspy; gpujhd toq;Feuhf rpj;jpfukhf Mff; Fiwe;jJ 

,U xg;ge;jq;fis g+h;j;jpnra;jpUe;jJld; xt;nthd;wpd; ngWkjpahdJ gpd;tUk; 

ml;ltizapd; 2 Mk; epuypy; Fwpg;gpl;Ls;sthW jd;ik kw;Wk; rpf;fy;jd;ikAld; 6 

Mk; gphptpy; tpghpf;fg;gl;lthW toq;fypd; Nehf;fk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

  fle;j %d;W tUlq;fspy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l my;yJ eph;khzpf;fg;gl;Lf; 

nfhz;bUf;Fk; xg;ge;jq;fSf;fhf ngw;Wf; nfhz;l nkhj;j gzf;nfhLg;gdTfshf 

fzf;fplg;gl;l gpd;tUk; ml;ltizapd; 3 Mk; epuypd; Mff; Fiwe;j ruhrhp 

tUlhe;j epjpg;Gus;thftpUj;jy;. 

,e;j tpiykDf;Nfhuypy; gq;F ngWtjw;fhd Kf;fpa jifikfs;:

gphpT ,y. tpsf;fk; vz;zpf;if                          •  epuy; 2 •  epuy; 3
01 Nyyz;l; g];fs;     02 28 kpy;ypad; 70 kpy;ypad;

4.  gfpuq;f Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf; NfhuyhdJ ADB ,d; gz;lq;fspd; ngWif 

jdpf;fl;l - xU ciw eilKiwapy; elhj;jg;gLtJld; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; 

tpghpf;fg;gl;lthW midj;J tpiykDjhuh;fSk; jFjpAs;s ehLfspypUe;J gq;F ngw;wyhk;. 

5.  Nkyjpf jftiyg; ngwTk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fTk; 

tpiykDjhuh;fs; gpd;tUgtUld; njhlh;Gnfhs;sy; Ntz;Lk;. 

 rpNu\;l ngWif mYtyh;

 nraw;wpl;l mKy;elhj;jy; gzpkid

 tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpjts mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;

 njhopy;El;gtpay; gPlk;

 ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;> ngyp`_y;Xa> ,yq;if. 

 ZIP code: 70140
 njhiyNgrp: 045-2280081

 kpd;dQ;ry;: sposb-strhd@mohe.gov.lk

6.  ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fof njhopy;El;gtpay; gPlj;jpd; rig miwapy; tpiykD 

Kd;Ndhbf;;;;;;;;;;;;;;;;;;; $l;lk; eilngwTs;sJld; jpfjp kw;Wk; Neuk; Mfpad 3 ehl;fSf;F 

Kd;duhf mwptpf;fg;gLk;. 

7.  Mq;fpyj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ngWtjw;fhf> jFjpAs;s tpiykDjhuh;fs; 

NkNyAs;s Kfthpf;F“STHRD/SB-V1 – Procurement  of Vehicles for student research 
work and materials collection for the Faculty of Technology,  Sabaragamuwa University 
of Sri Lanka”  ,w;fhf tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; Njitnad tpz;zg;gnkhd;iw 

mDg;gpa gpd;dh;> kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 5>000 ,yq;if &ghit (Iahapuk; ,yq;if 

&ghit) ngyp`_y;Xa ,yq;if tq;fpapYs;s 0083695474 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F 

tuT itf;fg;gly; Ntz;Lk;. Mtzq;fs; 2022 Nk 9 Mk; jpfjpapypUe;J toq;fg;gLk;. 

,og;G my;yJ jhkjkhd tpepNahfj;jpw;F nghWg;G Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. 

8.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; tpghpf;fg;gl;lthW tpiykDg;gpiznahd;Wld; 2022.06.07 

Mk; jpfjpad;W gp.g. 1.30 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; cq;fs; 

tpiykDf;fis mDg;gpitAq;fs;. 

 nraw;wpl;l gpujpg; gzpg;ghsh;>

 nraw;wpl;l mKy;elhj;jy; gzpkid>

 STHRD  nraw;wpl;lk;>
 njhopy;El;gtpay; gPlk;>

 ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;> ngyp`_y; Xa> ,yq;if.

g+h;j;jpnra;ag;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; %yg;gpujp kw;Wk;  efy;gpujpnad 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpahdJ jdpj;jdpahf mlf;fg;gl;;L 

KiwNa~~%yg;gpujp|| kw;Wk; ~~efy;gpujpnad|| milahskplg;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l 

ciwfspy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;.  mjd; gpd;dh; mitapuz;Lk;> ,d;ndhU 

jdpAiwnahd;wpy; Nrh;f;fg;gl;L  chpj;jhd xg;ge;j ID I ciwapd; ,lJgf;fNky; 

%iyapy;  milahskplg;gly; Ntz;Lk;. 

9.  tpiykDf;fs; mitfspd; rkh;g;gpj;jYf;fhd ,Wjp Neuj;jpd; gpd;dh; rKfkspj;jpUf;Fk; 

tpiykDjhuhpd; rKfj;jpy; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;.

jiyth;>

jpizf;fsngWiff; FO>

,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;>

ngyp`_y;Xa> ,yq;if.

ZIP code: 70140     jpfjp: 08.05.2022
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தனது �ரசன்னத்ைத 
ேமம்படுத்துவது, �� 
உள்ளடக்கத்ைத ��வாக்கம் 
ெசய்வது மற்றும் 
��ட்டல் ெகாடுக்கல் 
வாங்கல்கைள ஊக்கு�க்கும் 
தந்�ேராபாயத்துக்கைமய, 
அைனவருக்குமான வங்�ச் 
ேசைவகைளப் ெபற்றுக் 
ெகாடுக்கும் DFCC வங்�, தனது 
25 ஆவது ெவ�யக ATM/CRM 
ஐ பனாெகாட, ெடம்�ள்ேபர்க் 
ெதா�ற்ேபட்ைட வளாகத்�ல் 
அ�முகம் ெசய்துள்ளது. இந்த 
அ�முக �கழ்�ல் வங்��ன் 
�ேரஷ்ட முகாைமத்துவ 
அ�கா�கள் பலரும் கலந்து 
ெகாண்டதுடன், ெடம்�ள்ேபர்க் 
ெதா�ற்ேபட்ைடையச் 
ேசர்ந்த அ�கா�களும், 
ெத�வு ெசய்யப்பட்ட 
வா�க்ைகயாளர்களும் 
அடங்��ருந்தனர். இந்த 
வலயத்�ல் 34 �றுவனங்கள் 
மற்றும் 5000 க்கும் அ�கமான 
ஊ�யர்கள் காணப்படும் �ைல�ல், 
இந்த அைம�டத்��ருந்து 3 
�ேலா�ற்றர் சுற்றுவட்டாரத்ைதச் 
ேசர்ந்த வா�க்ைகயாளர்களுக்கும் 
அனுப�க்கக்கூ�ய வைக�ல் இந்த 

ATM/CRM ேசைவ அைமந்துள்ளது. 
�ண்ட தூரம் பய�க்க 
ேவண்�ய ேதைவ இல்லாமல் 
ெசய்யப்பட்டுள்ளதுடன், 
ெசௗக�யமான முைற�ல் தமது 
��ட்டல் ��ச் ேசைவகைள ெபாது 
மக்களுக்கு ெபற்றுக் ெகாள்ளக்கூ�ய 
வச�யும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

DFCC வங்��ன் பு�ய ெவ�யக 
வச�க�ல், ந�ன வச�கள் 
பைடத்த CRM இயந்�ரமும் 
அடங்�யுள்ளது. இதனூடாக 
வா�க்ைகயாளர்களுக்கும் 
ெபாது மக்களுக்கும் எந்தெவாரு 
வங்�க் கணக்��ருந்தும் 
பணத்ைத �ளப் ெபற்றுக் ெகாள்ள 

மு�யும் என்பதுடன், DFCC 
வங்�க் கணக்குகளுக்கு பண 
ைவப்புகைள ேமற்ெகாள்ளவும் 
மு�யும். ேமலும், DFCC 
வா�க்ைகயாளர்களுக்கு கார்ட் 
மற்றும் கார்ட் இல்லாத கட்டணப் 
பட்�யல் ெகாடுப்பனவுகைள 
ேமற்ெகாள்ளும் வச�யும், 
DFCC கடனட்ைடகளுக்கான 
ெகாடுப்பனவுகைள ேமற்ெகாள்ளும் 
வச�யும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

CRM இயந்�ரத்துக்கு 
ேமல�கமாக, DFCC வங்��னால் 
Pay and Go இயந்�ரெமான்றும் 
�றுவப்பட்டுள்ளதுடன், 
அதனூடாக ெபாது மக்களுக்கு 
இலகுவான முைற�ல் ��ட்டல் 
ெமாைபல் �ேலாட்கள், கட்டணப் 
பட்�யல் ெகாடுப்பனவுகள் 
மற்றும் காப்புறு�, ��ங் ேபான்ற 
�றுவனசார் ெகாடுப்பனவுகைள 
ேமற்ெகாள்ளவும் மு�யும். 
ெமாைபல் �ேலாட் வச��னூடாக, 
சகல வைலயைமப்பு 
ேசைவ வழங்குநர்க�ன் 
இைணப்புகளுக்கும் �ேலாட் 
ெசய்து ெகாள்ள மு�யும் 
என்பதால், ப�யாளர்களுக்கு 
ெபரும் ெசௗக�யமானதாக 
அைமந்துள்ளது. 

சுற்றுலாப் பய�கள் நாட்�ற்கு �ண்டும் 
வருவதற்கு ஆரம்�த்துள்ள �ைல�ல், 
சுற்றுலாத்துைற�லுள்ள �று வ�கங்கள் 
ெகா�ட் ெதாற்றுேநாய்க்குப் �ன்னரான 
�ட்� மற்றும் வளர்ச்�க்கான வலுவாக 
அத்�வாரத்ைதக் கட்�ெயழுப்புவைத 
�ைரவுபடுத்த உதவும் வைக�ல், 
இலங்ைக�ல் உள்ள ஐேராப்�ய ஒன்�யத்�ன் 
�ர���கள் குழுவும், இலங்ைக சுற்றுலா 
அ��ருத்� அ�கார சைபயும் தலா ரூபா 
1 �ல்�யன் ெபறும�யான முதல் மூன்று 
மா�யங்கைள வழங்�யுள்ளனர்.

ஐேராப்�ய ஒன்�யத்�ன் ��யுத�யுடன் 
கூ�ய ‘சுற்றுலாத்துைற �ள் எழுச்�த்�ட்டம்’ 
என்பதன்�ழ் அடுத்த இரண்டு மாதங்க�ல் 
60 ��ய மற்றும் நடுத்தர அள�லான 
ெதா�ல் �றுவனங்களுக்கு மா�யங்கள் 
வழங்கப்படவுள்ளன.

��ப் பற்றாக்குைறயால் பல ��ய மற்றும் 
நடுத்தர அள�லான ெதா�ல்முயற்�கள் 
தங்கள் வ�கத்ைத �ண்டும் ஆரம்�ப்ப�ல் 
தாமதம் காட்டு�ன்றன. இந்த மா�யங்கள் 
��ய மற்றும் நடுத்தர அள�லான ெதா�ல் 

முயற்�கள் தங்கள் ெசயல்பாடுகைள 
�ண்டும் ஆரம்�க்கவும், சுற்றுலாத்துைற�ல் 
ஏற்பட்டுள்ள மறுமலர்ச்�ைய �றப்பாகப் 
பயன்படுத்�க்ெகாள்வதற்கும், எ�ர்காலத்�ல் 
ேமலும் �ள்எழுச்�யுடன் ெசயல்படுவதற்கும் 
�றந்த ஸ்தானத்�ல் இருக்கும் என்று 
எ�ர்பார்க்கப்படு�றது.

ஐேராப்�ய ஒன்�ய தூதுக்குழு�ன் 
இலங்ைகக்கான தூதுவர் ெட�ஸ் 
சாய்� முதல் மா�யங்கைள வழங்கும் 
இந்�கழ்�ல் உைரயாற்றுைக�ல், 
“சுற்றுலாத்துைற�ல் உள்ள �று வ�க 
�றுவனங்கள் ெதாற்றுேநாயால் கடுைமயாக 
பா�க்கப்பட்டுள்ளதுடன், மா�ய �� 
உட்பட பல முைனக�ல் அவற்றுக்கு ஆதரவு 
ேதைவப்படு�றது.

நாட்�ன் தற்ேபாைதய சூழ்�ைல காரணமாக 
உள்ளூர் சுற்றுலாத்துைறைய மற்ெறாரு 
�ச்சயமற்ற �ைலைமக்கு தள்ளு�றது. எனேவ, 
குறு�ய காலத்�ல் வ�கங்கள் தங்கள் 
ெசயல்பாடுகைள �ண்டும் �ைல�றுத்தவும் 
எ�ர்கால வளர்ச்�க்கான வலுவான 
அத்�வாரத்ைத இடவும் இலங்ைக சுற்

DFCC வங்கியின் 25வது 
ெவளியக ATM அறிமுகம்

இலங்ைக அச்சு �றுவனமும் 
அச்�ட்டாளர்க�ன் சங்கமும் இைணந்து 
ஏற்பாடு ெசய்த இலங்ைக அச்சு மற்றும் 
வர்த்தக கண்காட்� அண்ைம�ல் 
�.எம்.ஐ.�.எச் இல் நைடெபற்றது. JDC 
��ண்�ங் ெடக்ெனாெலா�ஸ் �றுவனம் 
வர்த்தக கண்காட்��ன் �ரதம அனுசரைண 
வழங்��ருந்தது. 150 இற்கும் ேமற்பட்ட 
கண்காட்�க் கூடங்களுடன் நைடெபற்ற 
இந்�கழ்ச்��ல், பாவைன�லுள்ள 
சகலவைகயான ந�ன உற்பத்�கள், ெபா�த் 
ெதாகு�கள் மற்றும் சாதனங்கள் காட்�க்கு 
ைவக்கப்பட்�ருந்தன.

1979 ஆம் ஆண்�ல் ெதாடங்கப்பட்ட 
JDC ��ண்�ங் ெடக்ெனாெலா�ஸ் 
இலங்ைக�ன் அச்சுமற்றும் ெபா��டல் 
ைகத்ெதா�லுக்கு ேதைவயான 
ெபா�த்ெதாகு�கைளயும் கரு�கைளயும் 
வழங்கும் முன்ன� வழங்குநராகும். 
அ�ந�ன Konica Minolta Accorio Label AL 

230 ��ட்டல் ேலபல் அச்சு இயந்�ரங்கள் 
வர்த்தக அச்சுத் துைறக்கு ெபரும் 
உந்துசக்�யாகும்.

Konica Minolta Accorio Label AL 230 
ேலபல் அச்சு இயந்�ரத்�ன் முதலாவது 
இயந்�ரம் ��கம Sanmik ��ண்�ங் 
அன்ட் பக்ேக�ங் �றுவனத்�னால் இந்த 
கண்காட்��ன் ேபாது ெகாள்வனவு 
ெசய்யப்பட்டது. ஒரு ��டத்துக்கு 
76 அ� அச்சு ேவகத்துடன் அச்சு 
ேவைலகளுக்�ைடேய குைறந்தபட்ச 
ேநரத்�ல், அச்சு ஊடகங்களான ெநான் 
ெடக்ஃெடக், ெடக் ேகாடட் ேபான்ற 
பல்ேவறு அச்சு கடதா�க�ன் ேமல் இந்த 
��ட்டல் அச்சு இயந்�ரத்�ன் மூலம் 
அச்�ட்டுக் ெகாள்ளமு�யும்.

ெதா�ற்பாட்டுேவகம், ெந�ழ்வுப்ேபாக்கு, 
முன் ப�ப்பு அச்சு ஆற்றல், �ரயத்ைத 
தடுத்து ெசலைவக் குைறக்கும் ஆற்றல் ஆ�ய 
�றன்கள் இதற்கு உண்டு. 

JDC பிரிண்டிங் ெடக்ெனாெலாஜிஸ் 
அனுசரைணயில் 2022 அச்சு 
மற்றும் வர்த்தக கண்காட்சி

தனது ஊ�யர்கள் மத்��ல் 
�றந்த ெதாடர்பாடல் �றன் மற்றும் 
தைலைமத்துவ ஆற்றல்கைள 
கட்�ெயழுப்பும் ேநாக்�ல், முன்ன� 
பன்முகப்படுத்தப்பட்ட �யாபாரக் 
குழுமமான ஏ. பவர் அன்ட் கம்ப� 
(�ைரவட்) ��ெடட், Baurs 
Toastmasters Club (BTC) எனும் கழகத்ைத 
�று��ருந்ததுடன், அதன் �ைறேவற்றுக் 
குழு�ன் ஸ்தா�ப்பு ைவபவத்ைதயும் 
முன்ெனடுத்�ருந்தது.

�ங்ஸ்ப� ேஹாட்ட�ல் ஏப்ரல் 29 
ஆம் �க�, மங்கல �ளக்ேகற்றலுடன் 
இந்�கழ்வு ஆரம்பமானது. இந்�கழ்�ன் 
�ரதம அ��யாக பவர் �றுவனத்�ன் 
முகாைமத்துவ ப�ப்பாளரும் �ரதம 
�ைறேவற்று அ�கா�யுமான ெரால்ஃவ் 
ப்லாசர் கலந்து ெகாண்டதுடன், மாவட்ட 
ப�ப்பாளர் DTM �யந்� சல்காேடா 
�றப்பு அ��யாக கலந்து ெகாண்டார். 
இந்�கழ்�ல் பவர் �றுவனத்�ன் 
ப�ப்பாளர் சைப அங்கத்தவர்கள், The 
Colombo Toastmasters Club இன் தைலவர் 

DTM�யாம� ஜயேசகர அடங்கலாக 
District 82 Toastmasters International 
அங்கத்தவர்களும் கலந்து ெகாண்டனர்.

இந்�கழ்�ல் ெரால்ஃப் ப்லாசர் 
கருத்துத் ெத��க்ைக�ல், “Baurs 
Toastmasters Club ஸ்தா�ப்�ல் கலந்து 
ெகாள்ள மு�ந்தைம உண்ைம�ல் �கவும் 
முக்�யமான தருணமாக அைமந்துள்ளது. 
எமது பல �றுவன அங்கத்தவர்களுக்கு 
�ைனத்�றன் வாய்ந்த ெதாடர்பாடல் 
மற்றும் தைலைமத்துவம் பற்�ய அ�ைவப் 
ெபற்றுக் ெகாள்வதற்கு இது உத�யாக 
அைமந்�ருக்கும் என்பதுடன், முக்�யமாக 
தாம் ேசைவயாற்றும் சமூகங்களுக்கு 
ெதாடர்ந்தும் பங்க�ப்பு வழங்கக்கூ�யதாக 
இருக்கும்.” என்றார்.

Toastmasters Internationalஐப் 
ெபாறுத்தமட்�ல் பவர் �றுவனத்துக்கு 
பு�ய �டயமல்ல. கடந்த காலங்க�ல் பல 
��வுக�ல் பல்ேவறு ேபச்சுத்�றன் �ருத்� 
�கழ்வுகைள முன்ெனடுத்�ருந்ததுடன், 
இதற்கு Colombo Toastmasters Clubஇன் 
வ�காட்டல்கைளயும் ெபற்�ருந்தது.

பவர் Toastmasters 
கழகம் ஸ்தாபிப்பு

சுற்றுலாத்துைற சிறு வணிகங்களுக்கு மானியமாக
ஐேராப்பிய ஒன்றியம் ரூபா 60 மில்லியன் நிதியுதவி

சமூக வைலயைமப்புக்கள் 
ஊடாக வங்�ச் ேசைவகைள 
வழங்கும் இலங்ைக�ன் 
முதலாவது வங்�யான 
ெகாமர்ஷல் வங்� வட்ஸ்எப் 
மற்றும் ைவபர் ெசய�கள் 
ஊடாக மும்ெமா�க�லும் 
வங்�ச் ேசைவகைள அ�முகம் 
ெசய்துள்ளதாக அ��த்துள்ளது. 
நாட்�ல் முதல் தடைவயாக 
இவ்வாறான ேசைவ அ�முகம் 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது. ெகாமர்ஷல் 
வங்� நாட்�ல் முதன்முதலாக 
அ�முகம் ெசய்த ேசைவகள் 
பட்�ய�ல் தற்ேபாது இதுவும் 
இடம் ��த்துள்ளது.

இதன் �ைளவாக ேமற்ப� 
ெசய�கைளப் பயன்படுத்தும் 

ெகாமர்ஷல் வங்� 
வா�க்ைகயாளர்கள் கணக்கு 
�� �சாரைணகள், கணக்கு 
�பர ேமலாய்வுகள், காேசாைல 
புத்தகத்துக்கான ேவண்டுேகாள், 
ெகாம்ேபங்க் ��ட்டலுடனான 
ப�வுகள், பு�தாக �ளாஷ் 
��ட்டல் கணக்குகைள �றத்தல் 
ேபான்ற ேசைவகைள தமக்கு 
ேதைவயான ெமா�க�ல் ெத�வு 
ெசய்து ெபற்றுக் ெகாள்ளலாம். 
ஒவ்ெவாரு முைறயும் இந்த 
ேசைவகைளப் ெபறுவதற்கான 
ெதாடர்பு ெகாள்ள�ன் ேபாது 
�ங்களம், த�ழ், ஆங்�லம் என 
தமக்கு �ருப்பமான ெமா�ையத் 
ெத�வு ெசய்து ெகாள்ளலாம் என 
வங்� அ��த்துள்ளது.

ெகாமர்ஷல் 
வங்� 
ஏற்கனேவ 
மும்மா�கள் 
மூலமான 
இைணயத்தள 
ேசைவையக் 
ெகாண்டுள்ளது. வா�க்ைகயாளர் 
ேசைவ நலன் அ�கா�களுடன் 
ெதாடர்பு ெகாள்ளக் கூ�ய 
ஒருங்�ைணக்கப்பட்ட ஓ�ட 
மும்ெமா� ெதாடர்பாடல் 
ைமயத்ைதயும் அது 
ெகாண்டுள்ளது. இதன் 
மூலம் எழுத்து மூலமான 
ெதாடர்பாடல், வா�க்ைகயாளர் 
ேதைவகள், வா�க்ைகயாளர் 
கருத்துக்கள் என்பனவும் 

சமூக ஊடகங்கள் வா�லாக 
கு�ப்�ட்ட குழுத் தைலவர்கள் 
மற்றும் ப�லுனர்கள் ஊடாகப் 
ெபறப்படு�ன்றன.

இலங்ைக�ன் முதல் 100% 
கார்பன் பாவைன�ைன குைறத்த 
வங்�, உல�ன் தைல�றந்த 1000 
வங்�க�ல் ெதாடா்ந்தும் 11 
வருடங்களாக பட்�ய�டப்பட்ட 
ஒேரெயாரு இலங்ைக வங்�, 
ெகாமர்ஷல் வங்�யாகும். 

WhatsApp மற்றும் Viber ஊடாக வங்கிச்
ேசைவகைள வழங்கும் ெகாமர்ஷல் வங்கி

ஏழு தசாப்த காலப்பகு�க்கு ேமலாக, 
இலங்ைக�ல் முதல் தர மருந்துப் ெபாருட்கள் 
இறக்கும�யாளரும் ��ேயாகத்தருமாக 
�கழும் ேஹமாஸ் பார்ம�யுட்�கல்ஸ், 
மருந்தாளுநர்க�ன் �ரத்�ேயக �றன்கள் 
�ருத்� �கழ்ச்�ைய பூர்த்� ெசய்த இரண்டாவது 
ெதாகு��னருக்கு சான்ற�ப்பு ைவபவத்ைத 
�ல்டன் ெர�ெடன்�ஸ் இல் அண்ைம�ல் 
முன்ெனடுத்�ருந்தது. 35 மாணவர்கள் இந்த 
�கழ்�ல் பங்ேகற்று தமது �றன்கைள �ருத்� 
ெசய்�ருந்தனர்.  இலங்ைக மருந்தாக்கல் 
சங்கத்துடன் இைணந்து இந்த �கழ்வு ஏற்பாடு 
ெசய்யப்பட்�ருந்ததுடன், ேத�ய ���ல் ப�வு 
ெசய்யப்பட்ட மருந்தாளுநர்களுக்கு அவ�யமான 
�றன்கள் மற்றும் அ�ைவப் ெபற்றுக் ெகாடுக்கும் 
ேநாக்�ல் இந்த �கழ்வு 2019 ஆம் ஆண்�ல் 
அ�முகம் ெசய்யப்பட்�ருந்தது. 

மருந்தாளுநர்களாக �கழ எ�ர்பார்ப்ைபக் 
ெகாண்ட மாணவர்களுக்கு ப�பூரண அ�ைவப் 
ெபற்றுக் ெகாடுக்கும் ேநாக்�ல் இந்த 
மருந்தாளுநர்க�ன் �ரத்�ேயக �றன்கள் 
�ருத்� �கழ்ச்� ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்�ருந்தது. 
ப�வு ப�ட்ைசக்கு ேதாற்ற எ�ர்பார்க்கும் 
�ண்ணப்பதா�களுக்கு வாய்ப்ப�க்கும் 
வைக�லும், இலங்ைக மருந்தாக்கல் 
�றுவனத்�ட�ருந்து மருந்தாளுநர்கள் 

ப�ைவ ெபற்றுக் ெகாள்வதற்கும் உதவும் 
வைக�ல் 6 மாத காலப்பகு�க்கு இலவசமாக 
அவர்கைள தயார்ப்படுத்தும் வைக�ல் 
இந்த �கழ்வு அைமந்�ருந்தது. இதனூடாக, 
ெதா�ற்துைறக்கும் சமூகத்துக்கும் தைகைம 
வாய்ந்த மருந்தாளுநர்கள் தயார்ப்படுத்தப்பட்டு 
ேசைவக்கு அமர்த்தப்படுவது உறு� 
ெசய்யப்படு�ன்றது. இந்த கற்ைக�ன் பாட 
�தானத்�ல் சமூக மருந்துப் ெபாருட்கள் 
ெசயன்முைற, Pharmaceutics, Pharmacology 
மற்றும் Therapeutics, Pharmacy Management, 
Regulatory requirements, Pharmacognosy, Cold 
Chain Management மற்றும் வா�க்ைகயாளர் 
பராம�ப்பு ேசைவ �றன்கள் ேபான்றன 
அடங்�யுள்ளன.

இந்தத் �ட்டம் ெதாடர்பாக ேஹமாஸ் 
பார்ம�யுட்�கல்ஸ் மற்றும் ேஹமாஸ் 
ேசர்�கல்ஸ் மற்றும் டயக்ேனாஸ்�க்ஸ் 
முகாைமத்துவ ப�ப்பாளர் ஜ�ட் 
ெபர்னான்ேடா கருத்துத் ெத��க்ைக�ல், 
“மருந்தாளுநர்க�ன் �ரத்�ேயக �றன்கள் 
�ருத்� �கழ்ச்��ன் இரண்டாம் ெதாகு�ைய 
பூர்த்� ெசய்துள்ளைத�ட்டு நான் �கவும் 
ம�ழ்ச்�யைட�ன்ேறன். ஆர்வமுள்ள 
மாணவர்க�ன் நலனுக்காகவும், நாம் 
ேசைவயாற்றும் சமூகத்துக்கு பயைனப் 
ெபற்றுக் ெகாடுக்கும் ேநாக்�லும் இந்த 
�கழ்ச்�ைய ெதாடர்ந்து முன்ெனடுத்துச் 
ெசல்ல எ�ர்பார்க்�ன்ேறன். ெபாது 
மக்களுக்கு உயர் தரம் வாய்ந்த மருந்துப் 
ெபாருட்கள் ��ேயாக ேசைவைய 
ேமற்ெகாள்வ�ல் மருந்தாளுநர்கைள 
�ருத்� ெசய்ய ேவண்�யது �கவும் 
முக்�யமானதாக அைமந்துள்ளது. உயர் தரம் 
வாய்ந்த மருத்துவ ேசைவகைளப் ெபற்றுக் 
ெகாடுப்ப�ல் ேஹமாஸ் பார்ம�யுட்�கல்ஸ் 
எப்ேபாதும் முன்ன��ல் �கழ்வதுடன், 
ெதா�ற்துைற�ன் முன்�ைலயாளர்கைள 
ப�ற்று�ப்பது எமது ெபாறுப்பாக 
அைமந்துள்ளது என நாம் கருது�ன்ேறாம்.” 
என்றார்.

மருந்தாளர்க�ன் �றைன ேமம்படுத்துவதற்கு 
நடவ�க்ைக எடுத்துள்ள ேஹமாஸ் பார்ம�யுட்�கல்ஸ் 

கனடா ஸ்காபுேறா�ல் அைமந்துள்ள  MAJESTIC CITY த�ழர் அங்கா��ன் 
உள்ேள �றந்து ைவக்கப்ெபற்ற   EXPRESS AIR 'எக்ஸ்�ரஸ் ஏயர்' �ரயாண முகவர் 
�ைலயத்�ன் �றப்பு �ழா�ல் எடுக்கப்ெபற்ற �ல புைகப்படங்கள்.

உ�ைமயாளர் ர�வன் மற்றும் அவரது துைண�யார் முன்�ைல�ல் 
நைடெபற்ற �கழ்�ல் கனடா உதயன் பத்��ைக ஆ��யர் நாகம� 
ேலாேகந்�ர�ங்கம் உட்பட பல �ரமுகர்கள் கலந்து ெகாண்டனர்.
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மூத்த எழுத்ததாளர் தி. ஞதானசேகரன்

ஈழத்து நவீன 
இலக்கிய முன்னோடிகள்

4

 சிறிது நேரம் பிரசன்னாவைநே 
பனார்த்துக் க�னாண்டிருந்து விட்டு,   

மதுமிதனா கமல்ல நபசி்னாள்.   
"எனவ்விட மி�வும் அழ�னா் -

ைள் என தஙவ�. அைள் அபபடி 
அழ�னா� இருந்ததி்னாந்லநே அை-
ளுக்கு 22 ைேதிந்லநே திருமண-
மனாகிவிட்டது. அைவைத் திருமணம் 
கசய்து க�னாண்ட அந்த தம்பியின 
கபேர் பிரபு. க�னாம்பியூட்டர் படிபபில 
அதி உசசம் கதனாட்டைன... அைன 
அபபனாவும் ஒரு கதனாழில அதிபர். 

நதயிவ்ல விேனாபனாரம் அைருவடேது. 
எங�ை அபபனாவைப நபனால இல்லனா-
மல நேர்வமேனா� சம்பனாதிபபைர். 
அநதநபனால தனான பிரபு தம்பியும் 
மி�வும் நேர்வமேனா்ைன!"   

"சரி இபபடி இருந்தும், உங�ள் 
தஙவ� இறந்து நபனா்து எபபடி!   

"அந்தக் �வதவேக் ந�ட்டனால 
நீங�நை விேபபவடவீர்�ள் பிர -
சன்னா! பிரபு தம்பி. என தஙவ� 
பூமி�னாவை மணந்து, க�னாண்ட ஒரு 
ைருடத்தில எங�ள் அபபனாவைப 
பற்றி விஷேம் பிரபு தம்பிக்கு 
கதரிந்து விட்டது. உடந் அவத 
நிறுத்த நைண்டுகமனறு அபபனா-

விடம் நேரடிேனா�நை கசனான்னான 
பிரபு. ஆ்னால என அபபனா எஙந� 
அவதக் ந�ட்டனார். இன்மும் அைர் 
அவதத்தனான கசய்து க�னாண்டிருக்கி -
றனார்.   

"சரி....அபபுறம் என் ேடந்தது... 
பிரபு உங�ள் தஙவ� பூமி�னாவை 
விட்டு விட்டுச கசனறு விட்டனா்னா?"   

"வபத்திேமனா பிரசன்னா உங�-
ளுக்கு... பிரபு அந்த மனாதிரி ஆள் 
கிவடேனாது. தங�க் �ம்பி அைன. 

அபபனாவின இந்த சட்ட விநரனாத 
விேனாபனாரத்வத பனார்த்துக் க�னாண்-
டிருக்� முடிேனாமல... கைளிேனாட் -
டில நபனாய் கசட்டில ஆைதற்கு 
அைன பூமி�னாவைக் கூபபிட்டனான. 
ஆ்னாலும் பூமி�னா அதற்கு மறுத்து 
விட்டனாள். எனவ்யும் அம்மனாவை-
யுேம் அபபனாவையும் விட்டுப நபனா� 
அைள் விரும்பவிலவ்ல. இதனபிறகு 
நி்லவம மி�வும் நமனாசமனா� ஆரம் -
பித்தது!"   

"சரி அதன பிறகு, என்தனான 
ேடந்தது?" ஆைவ்ல அடக்� முடிேனா-
மல ந�ட்டனான பிரசன்னா.   

"ஒரு ேனாள் அபபனாவை சந்தித்த 
பிரபு, அைரிடம், இந்த விேனாபனாரத்வத 

இனநற நிறுத்தனா விட்டனால இது சம்-
பந்தமனா� கபனாலிஸனாருக்கு அறிவிக் -
�ப நபனாைதனா�க் கூறி்னான. இதற்கு 
அபபனா பேந்து விட்டனார். இத்னால 
ஆத்திரம் க�னாண்ட அபபனா மறுேனாநை 
த்து அடிேனாட்�வை வைத்து பிரபு -
வைக் �டத்திச கசனறு �னாட்டுக்குள் 
வைத்து க�னாவ்ல கசய்து விட்டனார்!"   

"எ...ஏ... என்து... உங�ள் 
அபபனா அவைைவு நமனாசமனா்ைரனா- 

கபனாலிஸனார் விசனாரிக்�விலவ்லேனா?"   
"பிரபு தம்பி �னாணனாமலநபனாய் 

விட்டனார் எனறுதனான கபனாலிஸனார் 
நதடிக் க�னாண்டிருக்கிறனார்�ள். 
ஆ்னாலும் இதுைவரயில பிரபுவின 
கபனாடி கூட கிவடக்�விலவ்ல பிர-
சன்னா!"   

இந்தத் த�ைல�ள் எல்லனாம் உங�-
ளுக்கு எபபடித் கதரியும் அது?"   

"இந்த விபரங�வை எல்லனாம் 
ஒருேனாள் அம்மனாவிடம் அபபனா 
கசனாலலிக் க�னாண்டிருந்தவத ேனான 
ந�ட்நடன"   

"சரி... உங�ள் தஙவ� எபபடி 
இறந்து நபனா்னாள்?"   

"அைளுக்கு இவதபபற்றிகேல-
்லனாம் எதுவும் கதரிேனாது. பிரபுவை 

அபபனாதனான க�னாவ்லகசய்து விட்டனார் 
எனபதும் அைளுக்குத் கதரிேனாது! 
பிரபுவை பூமி�னா கரனாம்பவும் நேசித்-
தனாள். இத்னால அைன ைரும்ைவர 
அைள் �னாத்திருந்தனாள். இதற்கிவட -
யில பிரபு இறந்து நபனா்து பற்றி 
அைளிடம் அம்மனா கசனால்லனாமல 
கசனாலலியிருக்கிறனாள். இவதக் 
ந�ட்டது அைைனால தனாஙகிக் க�னாள்ை 
முடிேவிலவ்ல. மறுேனாநை ேஞவசக்-
குடித்து இறந்து விட்டனாள்!"   

"நசனா�மனா் �வதேனா�த்தனான 
இருக்கிறது உங�ள் �வத...! நீங� 
எதுக்கும் பேபபடனாதீங� மது... ேனான 
உங�ளுக்கு உதவி கசய்கிநறன!"   

"இந்த துர்பனாக்கிேம் பிடித்தை -
ளுக்கு நீங� எபபடி பிரசன்னா 
உதவி கசய்ேபநபனாறீங�...?"   

"அதற்கு முனபு இனனும் ஒரு 
த�ைவ்ல உங�ளிடமிருந்து 
கதரிந்து க�னாள்ை நைண்டியுள்-
ைது. ஆ்னாலும் அதற்கு இபநபனாது 
நேரமிலவ்ல. இபநபனாநத மணி 
பனனிகரண்வடத் தனாண்டி விட்டது. 
எ்க்கு மூனறு மணிக்கு மீட்டிங 
இருக்கிறது. அத்னால ேனாவைக்கு 
லீவு நபனாட்டுட்டு ைந்தனாைது நமலும் 
உங�ள் �வதவேக் ந�ட்கிநறன. 
அதில எ்க்கு இந்த பிரசசிவ்யும் 
இலவ்ல!"   

"எ்க்கும் இபநபனாது எந்தப பிரச -
சிவ்யும் இலவ்ல. அநத நபனால 
எந்தபபேமும் இலவ்ல. அதுக்குக் 
�னாரணம் என் கதரியுமனா பிர-
சன்னா" ந�ட்டு விட்டு,   

விழி�வைத் தனாழ்த்தி,   
பிரசன்னாவைப பனார்த்தனாள் 

மதுமிதனா.   
"என்ைனாம்?" எனறு ந�ட்டுவிட்டு,   
விழி�வை ேடமனாட விட்டனான பிர -

சன்னா,   
"என் பனாது�னாக்�க் கூடிே ஒரு -

ேல்ல இதேம் இபநபனாது எ்க்குக் 

கிவடத்திருக்கிறது!" கசனாலலிவிட்டு,   
பிரசன்னாவின ை்லது வ�வேப-
பிடித்து தனபக்�ம் இழுத்துக் 

க�னாண்டனாள் மதுமிதனா!   
"ஓ... அபபடிேனா... சரிமது 

அபநபனாது ேனான கிைம்புநறன. நீங-
�ளும் �ை்மனா�ப நபனாங�...இர-
வைக்கு ந�னால ஒனறு தருகிநறன. 
மீண்டும் சந்திபநபனாம். �டவுள் 
துவண!"   

"உங�ளுக்கும் �டவுள் துவண 

பிரசன்னா... நீ்ங�ளும் �ை்மனா�ப 
நபனாங�!"   

அடுத்து,   
இருைரும் தங�ள் தங�ள் ைனா�-

்ங�ளில புறபபட்டனார்�ள்.   
ஆ்னாலும்,   
மதுமிதனாவின ம்தில மட்டும் 

நிம்மதிநே இருக்�விலவ்ல.   
க�னாழும்பு பல�வ்லக்�ழ�த்-

திற்கு கசனற ர�சிே கபனாலிஸின 
கபண் கபனாலிஸ் அதி�னாரி�ள் 
மூைரும்.   துபபறியும் இனஸ்கபக்-
டர் இனபரனாஜின �ட்டவைபபடி,   

தீபனின ேண்பர்�ைனா்   
பிரதீப,   
சஞசீைன,   
ஜீை�ன மூைரிடமும் மீண்டும் 

தங�ள் விசனாரவண�வை ஆரம்-
பித்தனார்�ள்.   

"தீபனும் தீபி�னாவும் பள்ளி �னா்லத்-
தில இருந்நத அனபனா� இருந்திருக்-
கிறனார்�ள். இதற்கிவடயில க�ம்-
பஸில நைறு எைரனாைது தீபவ் 
�னாதலித்தனார்�ைனா?"   

கபண் கபனாலிஸ் அதி�னாரி இபப-
டிக் ந�ட்டதும்,   

ேண்பர்�ள் மூைரும் ஒருைர் 
மு�த்வத ஒருைர் பனார்த்துக் க�னாண்-
டனார்�ள்!   

பிறகு,   
ஜீை�ன தனான கமதுைனா� பதில 

கசனான்னான.   
"ஆமனாம்... ஆமனாம்... அபபடி ஒரு 

கபண் இருந்தனாள் மிஸ்!"   
(இைவம ைரும்) 

        மனதுக்குள் வந்து விட்டா ல�டா கடாதல்   

அடுத்து வரத் தயடாரடாகுலம லமடாதல்!26

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.

அனுபபநைண்டிே மு�ைரி:

ஈழத்து இ்லக்கிே ைர்லனாற்றில 
அதிகூடிே �னா்லம் கைளிைந்த 
சிற்றிதழ் எனற கபருவம மல -

லிவ�க்குரிேது. கடனாமினிக் ஜீைனா,  
1966ஆம் ஆண்டு ஆ�ஸ்ட் மனாதம் 
15ஆம் தி�தி மலலிவ�வே கைளியி-
டத் கதனாடஙகி்னார்.  ஈழத்து ேவீ் இ்லக்-
கிே ைர்லனாற்றில மலலிவ�    ஏறத்தனாழ 

48 ைருடங�ள் இ்லக்கிே உ்லகில பை-
னிைந்து சனாதவ் பவடத்தது. முதலில 
ேனாழ்பபனாணத்திலிருந்து கைளிைந்த 
மலலிவ�, முபபது ஆண்டு�ளின 
பின்ர் க�னாழும்பிலிருந்து கைளிை-
ரத் கதனாடஙகிேது. ேனாழ்பபனாணத்துப 
நபனார்சசூழல �னாரணமனா� இடம்கப-
ேர்ந்து க�னாழும்புக்கு ைந்த கடனாமினிக் 
ஜீைனா, 05-02-1997 அனறு மலலிவ�க் 
�னாரிேனா்லத்வத க�னாழும்பில புதிதனா� 
ஆரம்பித்தனார். அதனபின்ர் மீண்டும் 
மலலிவ� கைளிைரத்கதனாடஙகி டிசம்பர் 
2012ைவர கைளிைந்தது. க�னாழும்-
பில மலலிவ�ப பந்தல எனற பதிபப -
�த்தினூடனா�ப ப்ல தரமனா் நூல�வை 
கைளிக் க�னாணர்ந்தனார் ஜீைனா.

மலலிவ� கைளிேனா்தும் அந்த 
இதழ்�வைச சுமந்து கசனறு நேரடி-
ேனா� ைனாச�ர்�ளிடம் க�னாடுத்து அடுத்த 
இதழ் கைளியிடுைதற்�னா் பணத்வதச  
நச�ரித்து விடுைனார் ஜீைனா. 'பிரதி�வைத் 
நதனாளில சுமந்து வீதி வீதிேனா� விற்�த் 
கதனாடஙகிந்ன எனபவதவிட திணிக் -
�த் கதனாடஙகிந்ன எனபநத சரிேனா-
கும்'  எ்க் குறிபபிடும் ஜீைனா,  ஒரு 
முழுநேர இ்லக்கிே உவழபபனாளிேனா� 
இருந்து மலலிவ�வே கைளியிட்டனார்.

ஆய்வுக்�ட்டுவர�ள், கமனாழிகபேர்ப -
பு�ள்,   இ்லக்கிே சர்சவச�ள் ப்லைற் -
றுக்கு �ைம் ைழஙகிேது மலலிவ�. ப்ல 
பிரநதசச சிறபபு ம்லர்�வை கைளியிட்-
டதனமூ்லம் ப்ல புதிே எழுத்தனாைர்�ள் 

இ்ங�னாணபபட்டு ைைர்த்கதடுக்�பபட்-
டனார்�ள். முஸ்லிம் பிரநதச எழுத்தனாைர்-
�ள், மவ்லே� எழுத்தனாைர்�ள் எ்ப 
ப்லர் கைளிசசத்துக்கு ைந்தனார்�ள். 
மலலிவ� ப்ல இ்லக்கிே �ர்த்தனாக்�-
ளின படங�வை அட்வடயில கபனாறித்து 
அைர்�ள் பற்றிே விபரங�வையும் 
கைளியிட்டு அைர்�வைக் க�ௌரவித் -

தது. சிங�ை எழுத்தனாைர் சி்ல-
வரயும் அட்வடயில கபனாறித்துக் 
க�ௌரவித்தனார் ஜீைனா. சிங�ை 
இ்லக்கிே ைட்டனாரத்தில அதி�ம் 
அறிேபபட்ட தமிழ் எழுத்தனாைர் 
கடனாமினிக் ஜீைனாதனான.

மலலிவ�யில கைளிைந்த 
தூண்டில எனற ந�ள்வி - பதில 
பகுதி ஜீைனாவின அபிபபிரனாேங-
�ள், சிந்தவ்�ள், அனுபைக்கு-
றிபபு�வை ஒளிவு மவறவினறி 
கைளியிடுகினற அரங�மனா� 
விைஙகிேது. 

மலலிவ� இதழ் மனார்க்சிேக் 
ந�னாட்பனாட்வட  ஈழத்து ேவீ் 
இ்லக்கிேத்தில அறிமு�பபடுத்தி 
�ருத்திேல ரீதிேல கூர்வமபப-
டுத்தி நுண்வமபபடுத்திேது. மலலிவ�-
யின கைற்றிக்கு மற்றுகமனாரு முக்கிே 
�னாரணம் இ்லஙவ�யின முற்நபனாக்கு 
எழுத்தனாைர் சங�த்தின குர்லனா� அது 
ஒலித்ததுதனான எ்க்குறிபபிட்டுள்ைனார் 
சிறுசஞசிவ��ளின கசவிலித்தனாய் 
எனறு நபனாற்றபபட்ட ைலலிக்�ண்ணன.

முதுவம �னாரணமனா� ஜீைனாைனால மக்-
�ளிடம் கசனறு அடுத்துைரும் மலலி-
வ�க்�னா் கபனாருள் நதட்டத்வதப கபற-
முடிேனாத நிவ்லயில மலலிவ� நினறு 
நபனா்து.

கைள்வை நைட்டி, கைள்வை ேஷ்ல 
உவடயுடன �னாணபபடும் ஜீைனா, அநத 
உவடயுடன இந்திேப பேணங�ள், 

நசனாவிேத் யூனிேன, ஐநரனாப-
பிே ேனாடு�ள் எ்ப ப்ல ேனாடு-
�ளுக்கும் கசனறு ைந்தநதனாடு 
த்து பேண அனுபைங�வை-
யும் மலலிவ�யில பதிவு கசய்-
துள்ைனார்.                                                        

எழுதபபடனாத �விவதக்கு 
ைவரேபபடனாத சித்திரம் 
கடனாமினிக் ஜீைனாவின சுேச-
ரிவத நூல. இதன இரண்டனா-
ைது பனா�ம் அசசுத் தனாளின 
ஊடனா� ஓர் அனுபைப பேணம் 
எனபதனாகும். கடனாமினிக் 

ஜீைனாவின சுேசரிவத நூல UNDRAWN 
PORTRAIT FOR UNWRITTEN POETRY 
எனற கபேரில ஆஙகி்லத்தில கைளிைந்-
துள்ைது.  

ேனாழ்பபனாணத்தில ஓர் ஏவழக் குடும்-
பத்தில 27-06-1927இல பிறந்தைர் 
கடனாமினிக் ஜீைனா. இைர் ஐந்தனாம் ைகுப-

புைவர ேனாழ். கசனற் நமரிஸ் பனாடசனா-
வ்லயில படித்தைர். ஆரம்ப �னா்லத்தில 
கபனாதுவுடவமச சித்தனாந்த நூல�வை 
ைனாசிபபதற்கு ஜீைனாவுக்கு உதவிேைர் புத்-
த�சனாவ்ல அதிபர் ஆர்.ஆர். பூபனா்லசிங-
�ம். கபனான. �ந்வதேனா, �னார்த்திந�சன, 
லிங�ன ஆகிநேனாரின ைழி�னாட்டலில 
ஜீைனா �ம்யூனிஸ்ட் �ட்சியில இவணந்து 
க�னாண்டனார்.

 இருபது ைேதில ஜீைனா எழுதிே முதற்-
�வத எழுத்தனாைன| சுதந்திரனில பிர-
சுரமனாகிேது. 1948இல தமிழ�த்திலி-
ருந்து இ்லஙவ� ைந்து தவ்லமவறவு 
ைனாழ்க்வ� நமற்க�னாண்ட நதனாழர் ப. 
ஜீைனா்ந்தத்வத சந்திக்கும் ைனாய்பபு 

கடனாமினிக் ஜீைனாவுக்கு ஏற்பட்டது. அசசந்-
திபபு ஜீைனாவின ைனாழ்க்வ�யில ஒரு திருப-
புமுவ்வே ஏற்படுத்திேது. மனார்க்சிேக் 
க�னாள்வ�வே ஆதனாரமனா�க் க�னாண்டு 
ஜீைனாவின எழுத்துபபணி பரிணமிக்� 
ைழி�னாட்டிேைர் ப. ஜீைனா்ந்தம்.  அைர்-
மீது க�னாண்ட பக்தியி்னால, கடனாமினிக் 
எனற த்து கபேருடன ஜீைனா எனற 
கபேவரயும் இவணத்துக்க�னாண்டு 
கடனாமினிக்ஜீைனா எ் எழுத்து்லகில  
இேங�த் கதனாடஙகி்னார்.  

தமிழ� சரஸ்ைதி இதழ் ஜீைனாவின 
நிழற்படத்வத 1958இல அட்வடயில 
பதித்துப கபருவமபபடுத்திேது. 1968 
ஜூவ்லயில கைளிைந்த தனாமவர சிறு�-
வதச சிறபபும்லர் ஜீைனாவின உருைத்வத 
அட்வடயில தனாஙகி கைளிைந்து ஈழத்து 
எழுத்தனாைர்�ளுக்குக் க�ௌரைத்வத ஏற்-
படுத்திேது.

 இ்லஙவ�யில 1956இல ஏற்பட்ட 

அரசிேல மனாற்றத்வதத் கதனாடர்ந்து 
சமூ� கபனாருைனாதனார நிவ்ல�ைனால இ்லங-
வ�த் தமிழரிவடநே நதசிே உணர்சசி 
பிறந்தது. அதனவிவைைனா� ைர்க்� 
உணர்வு�ள் தீவிரமவடந்த். நதசிே 
விழிபபும் ைர்க்�ப நபனாரனாட்டங�ளும் 
மக்�ளிவடநே கபரிேகதனாரு சிந்தவ் 
மறும்லர்சசிவே ஏற்படுத்திேது. அதன 
தனாக்�ம் இ்லக்கிேத்திலும் பிரதிபலித் -
தது. 

1957இல இ்லஙவ�யில நதசிே 
சனாஹித்திே மண்ட்லம் உருைனாக்�ப -
பட்டது. இக்�னா்ல�ட்டத்திந்லதனான 
கடனாமினிக் ஜீைனாவின தண்ணீரும் �ண்-
ணீரும் எனற முத்லனாைது சிறு�வதத் 

கதனாகுதிவே சரஸ்ைதி ஆசிரிேர் கைளி-
யிட்டனார்.

1960இல இசசிறு�வதத் கதனாகுதி 
அவைனாண்டின சனாஹித்திே மண்ட-
்லப பரிசிவ்ப கபற்றது. அதுநை 
இ்லஙவ�யில முதனமுதலில ேவீ் 
புவ்�வத இ்லக்கிேத்திற்�னா் சனாஹித்-
திே விருதுகபற்ற நூ்லனாகும். பரிசு கபற்-
றுைந்த ஜீைனாவை, ேனாழ். 
புவ�யிரத நிவ்லேத்தில 
13-10-1961 அனறு 
ம்லர்மனாவ்ல அணிந்து 
ைரநைற்றனார் ேனாழ்ே�ர-
சவப முதலைர் ரி. எஸ். 
துவரரனாசனா . 

கடனாமினிக் ஜீைனா 
கபற்ற இந்தபபரிசு 
ஈழத்து மரபுைழி இ்லக்கி-
ே�ர்த்தனாக்�வை சீற்றம் 
க�னாள்ை வைத்தது. 

பண்டித ைர்க்�த்தி்ர் ஒன -
றுநசர்ந்து நபரனாசிரிேர் ஆ.ச-
தனாசிைம் தவ்லவமயில மர-
புபநபனாரனாட்ட அணிகேனானவற 
உருைனாக்கி்ர். 'சிறு�வதயும் 
ைச் �விவதயும் இ்லக்கிே-
மனா�னா. இனவறே சிறு�வதப-
பவடபபில இழிசி்ர் ைழக்கு 
அதி�ரித்துவிட்டது. நபசசுத் தமி-
ழுக்கு இடமளிக்கும் கபனாதுவுட-
வமைனாதி�ள் தமிவழக் க�னாவ்ல 
கசய்கிறனார்�ள்' எ் மரபுைனாதி-
�ள் ைனாதிட்ட்ர். ஈழத்து இ்லக் -
கிே ைர்லனாற்றில மி� உசசமனா் 
தர்க்�மனா� இந்த மரபுப நபனாரனாட்-
டம் அவமந்தது. இந்தத் தர்க்�ம் 
கடனாமினிக் ஜீைனாவின நூலுக் -

குப பரிசு கிவடத்ததன பின்ணியில 
எழுந்தது. ேனாழ்பபனாணத்தில 1963இல 
ேடந்த சனாஹித்திே விழனாவில, இ்லஙவ� 
முற்நபனாக்கு எழுத்தனாைர் சங�ம் முட்வட 
எறிந்து கூட்டத்வதக் குழபபிே நி�ழ்வு-
டன இந்தப நபனாரனாட்டம் முடிவுற்றது. 

இத்தவ�ேகதனாரு பினபு்லம், 
கடனாமினிக் ஜீைனாவுக்குக் கிவடத்த 
சனாஹித்திே விருது, மக்�வை இ்லகு-
வில கசனறவடயும் ேவீ் உவரேவடப 
புவ்வு இ்லக்கிேத்வத ஆக்� இ்லக்கி-
ேமனா� ஈழத்தில அஙகீ�ரிக்� வைத்தது.

'தண்ணீரும் �ண்ணீரும்' சிறு�வதத் 
கதனாகுதிவே மதுவர �னாமரனாஜர் பல-
�வ்லக்�ழ�ம் எம்.ஏ. பனாடத்திட்டத்தில 

நசர்த்துக் க�னாண்டது. ருஷே, கசக்ந�னா-
சி்லைக்கிே, ஆஙகி்ல, சிங�ை கமனாழி-
�ளில இைரது சிறு�வத�ள் கமனாழி 
கபேர்க்�பபட்டுள்ை்.

எழுதபபடனாத �விவதக்கு ைவரேப -
படனாத சித்திரம் கடனாமினிக் ஜீைனாவின 
சுேசரிவத நூல. இதன இரண்டனாைது 
பனா�ம் அசசுத் தனாளின ஊடனா� ஓர் அனு -

பைப பேணம் எனபதனாகும். கடனாமினிக் 
ஜீைனாவின சுேசரிவத நூல UNDRAWN 
PORTRAIT FOR UNWRITTEN 
POETRY எனற கபேரில ஆஙகி்லத்தில 
கைளிைந்துள்ைது. 

கடனாமினிக் ஜீைனாவின நூல�ைனா� தண்-
ணீரும் �ண்ணீரும் (1960), பனாதுவ� 
(1962), சனாவ்லயின திருபபம் (1967), 
ைனாழ்வின தரிச்ங�ள், கடனாமினிக் ஜீைனா 
சிறு�வத�ள், அனுபை முத்திவர�ள், 
முபகபரும் தவ்லே�ரில முபபது ேனாட்�ள் 
ஆகிேவை கைளிைந்துள்ை்.

இ்லக்கிேப பணிக்�னா� கடனாமினிக் 
ஜீைனா ப்ல பரிசில�வைப கபற்றுள்ைனார். 
ேனாழ்.பல�வ்லக்�ழ�ம் கடனாமினிக் ஜீைனா-
வுக்கு எம்.லிட். எனற பட்டத்வத ைழஙகிக் 
க�ௌரவிக்� முனைந்தது. அந்தப பட்டம் 
�லவித்தவ�வமசனார் பட்டம் எனபத்னால 
அதவ் ஏற்றுக்க�னாள்ை முடிேனாது எ் 
ஜீைனா மறுத்துவிட்டனார்.

2005ஆம் ஆண்டில பிரதமரனால 
ைழங�பபடும் நதசநேத்துரு (நதசத்தின 
�ண்) எனற விருது கடனாமினிக் ஜீைனா-
வுக்கு ைழங�பபட்டது.  அநத ஆண்டி்ல 
அரச சனாஹித்திேரத்்னா உேர்விருதும் 
ைழங�பபட்டது. �்டிேத் தமிழ் இ்லக்கி-
ேத் நதனாட்டத்தின ைனாழ்ேனாள் சனாதவ்ேனா-
ைர் விருது 2013இல ைழங�பபட்டது.

ஈழத்து இதழிேல ைர்லனாற்றில 
சனாதவ் பவடத்த முனந்னாடி 
கடனாமினிக் ஜீைனா 28-.01-.2021அனறு  
அமரரனா்னார்.

இதழியல் வாழ்ாள் சாதனையாளர் மல்லினை ஜீவா
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சர்வேதச அன்ைனயர் �னம்
ஒவ்ெவாரு வருடமும் ேம மாதம் இரண்டாவது 

ஞா�ற்றுக்�ழைம,‘சர்வேதச அன்ைனயர் �னம்’ எனக் 
ெகாண்டாடப்படு�றது. ஏைனய சர்வேதச �னங்கைளப் 
ேபாலன்�, வருடத்�ன் ஒரு கு�த்த �னத்�ல் அல்லாமல் 
ேம மாதத்�ன் இரண்டாவது ஞா�ற்றுக்�ழைமயன்று 
சர்வேதச அன்ைனயர் �னம் ெகாண்டாடப்படுவதால் 
ஒவ்ெவாரு வருடமும் ேம மாதத்�ன் ெவவ்ேவறு 
�னங்க�ல் அன்ைனயர் �னம் ெகாண்டாடப்படுவைதக் 
காணலாம்.

அன்ைன, மாதா, தாய், அம்மா என பல்ேவறு 
ெபயர்கைள ெகாண்டு அைழத்தாலும் அன்ைன என்பவள் 
ஒவ்ெவாருவ�னது வாழ்�லும் ேபாற்�ப் புகழப்படும் 
ஓர் உயர் அங்கம் என்றால் �ைகயல்ல. அன்ைனய�ன் 
ெபருைம பற்� எழுதாத எழுத்தாளர்கள் இல்ைல, பாடாத 
க�ஞர்கள் இல்ைல, ேபசாத ேபச்சாளர்கள் இல்ைல 
எனும் அளவுக்கு அன்ைனய�ன் புகழ் ேபாற்றப்படு�றது. 
எ�னும் நைடமுைற�ல் அன்ைனயர்கள் எந்த அள�ல் 
ெகௗர�க்கப்படு�றார்கள்? அவர்களுக்கு குடும்பங்க�ல் 
உ�ய இடம் வழங்கப்படு�றதா? என்ப�ல் நூறு�த 
�ருப்�யான ப�ைல காண மு�யாதுள்ளது. 

இன்ைறய நவநாக�க உல�ல், ெபரும்பாலான 
குடும்பங்க�ல் இைளஞர்கள் தமது �ருமணங்க�ன் 
�ன்னர் கு�ப்பாக இளம் ெபண்கள் கணவ�ன் 
கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்த �ன்னரும், வா�பர்கள் 
தமது மைன�க�ன் வார்த்ைதகளுக்கு அடங்� 
நடக்�ன்ற சந்தர்ப்பங்க�லும் தமது அன்ைனயருக்கு 
உ�ய இடம�ப்ப�ல் தவ�ைழத்து �டுக்�ன்றனர்.  
இதனால் அன்ைனயரது ேதைவகைள உ�ய முைற�ல் 
�ைறேவற்றுவ�லும், அவர்களது அ�லாைஷகைள 
பூர்த்� ெசய்து ெகாடுப்ப�லும் தமது கடைமகைள 
ெசய்�ட தவறு�ன்றனர்.

கு�ப்பாக த� கு�த்தனம் நடத்தும் �ள்ைளகள் தமது 
அன்ைனயைர தமது �டுக�ல் ேசர்த்து பராம�ப்பைதத் 
த�ர்க்கேவ முயற்�க்�ன்றனர். இதனால் தமது மு�ய 
வய�ல் கவ�ப்பாரற்று அல்லல்படும் அன்ைனயர்கள் 
ஆ�ரம் ஆ�ரம். இந்த இ� �ைலைய மாற்�யைமக்க 
ஒவ்ெவாருவரும் உள உறு� ெகாள்ேவாமா�ன் 
அதுேவ சர்வேதச அன்ைனயர் �னத்�ன் ேநாக்கத்ைத 
அர்த்தமுள்ளதாக ஆக்கும். குைறந்தபட்சம் இந்த ஒரு 

�டயத்ைதயாவது இவ்வருட அன்ைனயர் �னத்�ல் 
தவறாது ெசய்�ட உறு� ெகாள்ேவாம். 

அன்ைனயர் �னத்�ல் மட்டு�ன்� எல்லாத் 
�னங்க�லும் அன்ப�ப்புகள் வழங்�யும், ேவறு 
�தத்�லும் தமது தாய்மார்கைள ம�ழ்ச்�ேயாடு 
ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்�யது �ள்ைளக�ன் தைலயாய 
ெபாறுப்பாகும். 

இப்பூவுல�ல் இைறவ�ன் அ�யுயர் பைடப்பான 
அன்ைனயர்கள் அைனவருக்கும் சர்வேதச அன்ைனயர் 
�ன நல் வாழ்த்துக்கள்!

புவனேலா�� நடராஜ�வம்
இலங்ைக�ன் மூத்த ெபண் ஒ�பரப்பாளரும், ஐந்து 

தசாப்தங்களுக்கும் ேமலாக அ��ப்பாளராக ேநயர் 
ெநஞ்சங்கைள ெவன்றவருமான �ரும� புவனேலா�� 
நடராஜ�வம் அவர்கள் கடந்த 
03ம் �க�யன்று (2022.05.03) 
தனது 7௦வது வய�ல், 
யாழ்ப்பாணத்�ல் காலமானார். 
இலங்ைக வாெனா��ல் 
1966ல் இைணந்த இவர், த�ழ் 
வர்த்தக ேசைவ�ன் மக்கள் 
அ�மானம் ெவன்ற �ேரஸ்ட 
அ��ப்பாளராகத் �கழ்ந்தார். 
‘பூவும் ெபாட்டும்’ எனும் 
மங்ைகயர் மஞ்ச� �கழ்ச்�ைய 
25ஆண்டுகளுக்கும் ேமல் 
நடாத்�ய இவர், இல்லறத் 
ேதா�, ெபண் உலகம், வ�தா 
மண்டலம், ெசவ்வந்�, 
ம�மலர், வளரும் ப�ர், அரங்ேகற்றம் ேபான்ற 
பல்ேவறு ஜனரஞ்சக �கழ்ச்�கைள ெதாகுத்து வழங்�, 
இர�கர்கள் மத்��ல்  தனக்ெகன த��டம் ��த்தார்.

வாெனா� நாடகங்க�ல் மட்டுமல்லாமல் ேமைட 
நாடகங்க�லும் தனது ந�ப்புத்�றைன ெவ�க்காட்�ய 
�றந்த ந�ைக புவனேலா�� நடராஜ�வம். அ��ப்பு, 
ந�ப்பு என்பவற்றுக்கு அப்பால் �றந்த  எழுத்தாளராகவும் 

இருந்த இவரது கைதகள், க�ைதகள், கட்டுைரகள் என 
பல ஆக்கங்கள் இலங்ைக�ன் ேத�யப் பத்��ைகக�ல் 
�ரசுரமா�யுள்ளன.

ஊடகத்துைற�ல் ஒ�பரப்புக்காகேவ தனது 
வாழ்நா�ல் ெபரும் பகு�ைய ெசல�ட்ட இவருக்கு, 
அரசாங்க கலாசார அலுவல்கள் �ைணக்களம் 2021ம் 
வருட வாெனா� அரச �ருது�ழா�ல் “�ர�பா 
�ரணாம” எனும் வாழ்நாள் சாதைனயாளர் உயர் 
�ரு�ைன வழங்� ெகௗர�த்தது!

நான் வாெனா� �கழ்ச்�க�ல் பங்குபற்ற ஒ�பரப்புக் 
கூட்டுத்தாபனத்துக்கு ெசல்லும்ேபாது இவைரச் 
சந்�த்துப் ேப�ய சந்தர்ப்பங்க�ல் இவரது அைம�யான, 
ஆர்ப்பாட்ட�ல்லாத பண்�ைன  நன்கு அவதா�த்து 
ம�ழ்ந்�ருக்�ேறன். அந்த �ைனவுகள் இன்றும் என் 
மன�ல் பசுைமயானைவ. 

வல்ெவட்�த்துைற�ல் �றந்து, ெகாழும்�ல் 
�ண்ட காலம் வாழ்ந்த  புவனேலா��, புகழ்பூத்த 
மூத்த ஊடக�யலாளர், காலஞ்ெசன்ற நடராஜ�வம் 
அவர்க�ன் மைன� என்பதும் கு�ப்�டத்தக்கது.

‘2022 ��யா �ெரக்ட�’
�லங்கா முஸ்�ம் ��யா ேபாரம் ‘2022 ��யா 

�ெரக்ட�’ (Media Directory) எனும் பல்ேவறு தகவல்கள் 
அடங்�ய புத்தகத்ைத அண்ைம�ல் ெவ��ட்டுள்ளது. 
��யா �ெரக்ட�ெதாட�ல் 
ேபாரம் ெவ��ட்டுள்ள 
ஆறாவது ��யா 
�ெரக்ட� இதுவாகும். 
ஒ வ் ெ வ ா ரு வ ரு க் கு ம் 
அன்றாடம் ேதைவப்ப 
டக்கூ�ய பல்ேவறு 
�றுவனங்க�ன் முகவ 
�கள், ெதாைலேப� 
இலக்கங்கள், �ன்னஞ்சல் 
முகவ�கள், இைணயத்தள 
�பரங்கள் ேபான்றன இ�ல் 
இடம்ெபற்றுள்ளன.

ஜனா�ப�, �ரதமர், 
பாராளுமன்றம், அைமச்சுக்கள், பாராளுமன்ற 
அங்கத்தவர்கள், மாகாண சைபகள், அவற்�ன் 
ஆளுனர்கள், ெசயலாளர்கள், ெவ�நாட்டு 
தூதுவராலயங்கள், அர�யல் கட்�கள், 
பல்கைலக்கழகங்கள், ஊடக �றுவனங்கள், �னச�, 
வாரப்பத்��ைககள், வாெனா� ெதாைலகாட்� 
�றுவனங்கள் என்பவற்�ன் ெபயர்கள், முகவ�கள், 
ெதாைலேப� இலக்கங்கள், �ன்னஞ்சல் முகவ�கள் 
ேபான்ற இன்ேனாரன்ன �பரங்கள் இந்த ��யா 
�ெரக்ட��ல் ெதாகுக்கப்பட்டுள்ளன.

�ல முஸ்�ம் அைமப்புக்கள், சர்வேதச அைமப்புக்கள், 
கலாசார சமய அைமப்புகள் ேபான்றன பற்�ய 
�பரங்களும் இ�ல் உள்ளடங்�யுள்ளன. �லங்கா 
முஸ்�ம் ��யா ேபாரத்�ன் �ர்வாகக்குழு மற்றும் 
சுமார் முன்னூற்� நாற்பது உறுப்�னர்க�ன் முகவ�, 
ெதாைலேப� இலக்கங்கள், �ன்னஞ்சல் முகவ� 
ேபான்ற �டயங்கள் படங்களுடன் இடம் ெபற்றுள்ளன. 
ேபாரத்�ன் உறுப்�னர்களுக்கு மட்டுமன்� ெபாதுவாக 
எல்ேலாருக்கும் பயன�க்கும் புத்தக�து.

நூல்:- 2022 ��யா �ெரக்ட�, ெவ��டு:- �லங்கா 
முஸ்�ம் ��யா ேபாரம், பக்கங்கள்:- 368, �ைல:- 
900.00,ெதாடர்புகளுக்கு:- 0772612288

கணவனும் மைன�யும்
மைன�:  என் மு�ைய ெவட்� குட்ைடயாக்கலாமா?
கணவன்:  ெவட்�க்ெகாள்.
மைன�: நான் �ண்ட காலமாக இைத வளர்க்க �ைறய 

முயற்�கள் எடுத்ேதேன.
கணவன்: அப்ப�யானா 

அைத ெவட்ட 
ேவண்டாம்

மைன�: குட்ைட மு� 
தான் இன்ைறய 
ஃ ே ப ஷன் 
என்று ெசால்� 
றார்கள்.

கணவன்: அ ப் ப � ய ா 
னால் அைத ெவட்� க்ெகாள்.

மைன�: நான் ெவட்�ய �றகு ஃேபஷன் மா�னால் 
என்ன ெசய்வது?

கணவன்:  அப்ப�யானால் அைத ெவட்ட ேவண்டாம்
மைன�: குட்ைடயான கூந்தலுடன் நான் அழகாக 

இருப்ேபன் என்று என் நண்பர்கள் 
 அைனவரும் கூறு�றார்கேள.
கணவன்:  அப்ப�யானால் அைத ெவட்�க்ெகாள்.
மைன�: ஆனால் குட்ைட மு� என் ��ய முகத்�ற்கு 

ெபாருந்துமா என்பது எனக்கு சந்ேதகம்.
கணவன்:  அப்ப�யானால் அைத ெவட்ட ேவண்டாம். 
மைன�: ஆனால் குட்ைடயான மு�ைய �ர்வ�ப்பது 

�கவும் இேலசானேத..
கணவன்:  அப்ப�யானால் அைத ெவட்�க்ெகாள்.
மைன�: ஆனால் நான் எப்ப� என் தைலமு��ல் 

பூக்கைள அ�ய மு�யும். எனக்கு பூக்கள் 
 அ�வது ��க்குேம.
கணவன்: அப்ப�யானால் அைத ெவட்ட  ேவண்டாம்
மைன�: ஆனா ஒருமுைற முயற்� ெசய்வ�ல் 
  தவ�ல்ைல என்று �ைனக்�ேறன்...
கணவன்: அப்ப�யானால் அைத ெவட்�க்ெகாள்.
மைன�: ஆனால் �ண்டும் மு� வளர �ண்ட  

காலம்ஆகுேம.
கணவன்: அப்ப�யானால் அைத ெவட்ட  ேவண்டாம்
மைன�: இன்னும் ஒருமுைற முயற்� ெசய்து பார்க்க 

ேவண்டும் என்று �ைனக்�ேறன்
கணவன்:  அப்ப�யானால் அைத � ெவட்�க்ெகாள்ள 

லாம்
மைன�: என் தைலமு�ைய ெவட்�ய �றகு நான் 

அ�ங்கமாக இருந்தால் என்ன ெசய்வது?
கணவன்:  அப்ப�யானால் அைத ெவட்ட 

ேவண்டாம்....!

இந்த உைரயாடல் இப்ப�ேய 
ெதாடர்ந்தது. தற்ேபாதுகணவர் மனநல 
மருத்துவமைன�ல் ��ச்ைச ெபற்று 
வரு�றாராம். அங்கு அவர் இரண்டு 
வாக்�யங்கைளத் த�ர ேவெறதைனயும் 
ேபச�ல்ைலயாம். அவர் ேப�ய இரு 
வார்த்ைதகள் ‘அைத ெவட்�க்ெகாள்’,  ‘அைத 
ெவட்ட ேவண்டாம்’ என்பனதாம். ‘எைத 
ெவட்டுவது?’ என்று மருத்துவர்கள் தைலைய 
�ய்த்துக்ெகாள்�றார்களாம்.

  ��ந்தார் ெபருைம

இைறவனது பைடப்பினில் உயர்ந்தவேள அன்ைன

குைறயற்ற தியாகங்களால் வளர்த்தாேள என்ைன

நிைறந்துயாம் ெசய்திடனும் மகிழ்வுறேவ அன்ைன

இைறயாசி ேகட்டிடனும் ெதாட்டிடேவ விண்ைண
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நல்லைத ெசால்�ேறாம்

புது வரவு

ெநஞ்சுக்கு ��

ெகாஞ்சம் ��ங்க!

எச்ெசயைலயும் எவ்வாறு முகாைமத்துவம் ெசய்யேவண்டும் என்பைத ெசால்லும் �ருக்குறள் 
ஒரு �றுவன 

ெமான்�ன் 
ேநாக்�ைன 
ெவற்�கரமாக அைடயும் 
ெபாருட்டு முகாைமத்துவம் 
�ல முக்�யமான 
கருமங்கைள 
(Functions) 
ஆற்றேவண் �யுள்ளது. 
இத்தைகய கருமங்கள் 
முகாைமத்துவ 
கருமங்கள் ஆகும். 
ெஹன்� பேயா�ன் 
(Henri Fayol 1841-
1925) கருத்துப்ப� 
�ட்ட�டல் (Planning), 
ஒழுங்கைமத்தல் 
(Organizing), 
ஆைண�டுதல் 
அல்லது இயக்குதல் 
(Comm anding), 
ஒருங்�ைணத்தல் 
(Co-ordinating ) 
கட்டுப்படுத்தல் ( 
Controlling) என்பனேவ 
இம் முகாைமத்துவ 
கருமங்களாகும்.

�ட்ட�டல் (Planning)
எந்த ஒரு ெசயைலயும் 

ெசய்யத் ெதாடங்குவதற்கு 
முன்பாகேவ அதைன ஏன் ெசய்ய 
ேவண்டும், எப்ப�ச் ெசய்ய 
ேவண்டும், அதைன எங்கு ெசய்ய 
ேவண்டும், அதைன எப்ேபாது 
ெசய்ய ேவண்டும், அதற்கான 
வளங்கைள எைவ அவற்ைற 
எங்�ருந்து எவ்வாறு ெபறுவது, 
அது ெதாடர்பான ப�கைள 
யார் எவ்வாறு �ைறேவற்றுவது 
என்பன பற்�ெயல்லாம் முன்ேப 
முகாைமத்துவம் �ர்மா�த்து 
�ட்ட�டும்.

ஒழுங்கைமத்தல் 
(Organizing)

�ட்ட�ட்டுள்ள ப�ைய 

� ை ற ே வ ற் று வ த ற் கு த் 
ேதைவயான �� வளம், 
ம�த வளம், ெபாருட்கள், 
இ யந் � ர ங் க ள் , அ � வு , 
அனுபவம், இடம் ஆ�ய 
அைனத்து வளங்கைளயும் 
முகாைமத்துவம் �ரட்டுதல் 
ஒழுங்கைமத்தல் ஆகும்.

ஆைண�டுதல் 
அல்லது இயக்குதல் 
(Commanding /

Directing)
�றுவனத்�ல் ப� பு�யும் 

ஊ�யர்களுக்கு ப� ெதாடர்பான 
ேதைவயான அ�வுறுத்தல்கைள 
கட்டைளகைள அதாவது 
ேவைலக்கான ப�ப்புைரகைள 
ச�யான ேநரத்�ல் ச�யான 
முைற�ல் முகாைமத்துவம் 
வழங்கல் ஆைண�டுதல் அல்லது 
இயக்குதல் ஆகும் .

ஒருங்�ைணத்தல் 
(Co-ordinating)

எந்த எந்தப் ப�கைள 
யார் யா�டம் எப்ெபாழுது 
ஒப்பைடக்கலாம் எவ்வாறு 
ஒப்பைடக்கலாம் என்பது 
பற்� முகாைமத்துவம் மு�வு 

ெசய்து அதன்ப� ப�கைள 
ஒப்பைடத்தல் ஒருங்�ைணத்தல் 
ஆகும். இதனால் ஒேர ப�ைய 
இருவர் ெசய்வது அல்லது ஒரு 
ப�ைய யாருேம ெசய்யாமல் 
�ட்டு �டுவது ேபான்றைவ 
த�ர்க்கப்படு�ன்றன.

கட்டுப்படுத்தல் 
(Controlling)

�ட்ட�ட்ட ப�கைள ஒரு 
கு�ப்�ட்ட பாைத�ல் அல்லது 
இலக்ைக ேநாக்�ச் ெசலுத்த ேவண் 
டும்.அவ்வாறு ெசலுத்துைக�ல் 
அப்பாைத�ல் இருந்து யாேரனும் 
ஊ�யேரா அல்லது ஒரு �ல 
ப�கேளா �லகுவதாகத் 
ேதான்�னால் முகாைமத்துவம் 
அவர்கைள அல்லது அவற்ைற 
�ண்டும் ச�யான பாைத�ல் 
ெகாண்டு ெசலுத்துவது கட்டுப்ப 
டுத்துதல் எனப்படும்.

இக்கருமங்கைள ெஹன்� 
பேயால் POCCC என்ற கு��டாக 
சுருக்� �ளக்கு�றார். இைவ த�ர 
ஊக்கப்படுத்தல் (Motivation), 
அலுவலக முகாைமத்துவம் (Off 
ice Administration), ம�தவள 
முகாைமத்துவம் ( Human Resource 
Management), �� முகாைமத்து 
வம் (Finance Management) , 
ெநருக்�டு முகாைமத்துவம் 
(Stress Management), ேநர 
முகாைமத்துவம் (Time 
management), தந்�ேராபாய 
முகாைமத்துவம் (Strategy 
Management), மாற்ற 
முகாைமத்துவம் (Change 
Management), �ட்ட 
முகாைமத்துவம் (Project Manag 
ement), சந்ைதப்படுத்தல் 

மு க ா ை ம த் து வ ம் 
(MarketingManagement), 
ேப�டர் முகாைமத்துவம் 
(Disaster Management )
ெதாடர்பாடல் (Commu 
nication) மாற்ற 
முகாைமத்துவம் ( Change 
Management), ஆபத்து 
முகாைமத்துவம்( Risk 
Management), உற்பத்� 
முகாைமத்துவம் ( Prod 
uction Management), 
அ�வுசார் தகவல்கள் 
முகாைமத்துவம் ( Kno 
wledge and informa tion 

Management) ேபான்றைவயும் 
முகாைமத்துவ கருமங்களாகக் 
ெகாள்ளப்படும்.

முகாைமயாள�ன் 
கடைமகள்

ஒரு �றுவனத்ைத ெவற்�கரமாக 
தைலைமதாங்� இயக்� 
அதைன முன்ேனாக்� ெகாண்டு 
ெசல்பவைர முகாைமயாளர் 
எனலாம். ெஹன்� பெயால் ஒரு 
முகாைமயாளர் ஆற்றேவண்�ய 
�கமுக்�யமான கடைமகளாக 
�ன்வரும் ஆறுகடைமகைள 
வைரயைற ெசய்துள்ளார்.

1. ெதா�ல்நுட்ப நடவ�க்ைககள்:
 கால ேதச வர்த்தமா னங்க�ற்கு 

ஏற்ப பு�யநுட்பங்கைள 
உள்வாங்�  அவற்ைற 
தான் சார்ந்த �றுவனத்�ன்  
உற்பத்�க்கு அல்லது 
ெதா�லுக்குப் பயன்படுத்தல் 
ெதா�ல்நுட்ப நடவ�க்ைகக� 
ல் உள்ளடங்கும்.

2. �யாபார நடவ�க்ைககள்:
 சந்ைதப்படுத்தல்,�ளம்பரம், 

களஞ்�ய சாைல, காப்புறு� 
நடவ�க்ைககள், �ர்வா கம் 
மற்றும் பணப் ப�வர்த்த 
ைன ேமற்ெகாள்ளல் என்பன 
�யாபார நடவ�க்ைகக�ல் 
உள்ளடங்கும் .

3. �� நடவ�க்ைககள்:
 �றுவனத்�ற்குத் ேதைவ 

யான ��மூலங்கைள 
இனம்காணலும் அவற்ைற 
�ைனத்�றனுடன் ைகயாளலும் 
�� நடவ�க்ைகக�ல் 
உள்ளடங்கும்.

4. பாதுகாப்பு நடவ�க்ைககள்:
 �றுவனத்�ன் ஆள�, 

இரக�யம், தகவல்கள், அ�வு, 
ஞானம் மற்றும் ெசாத்துக்கைள 
பாதுகாத்தல் என்பன 
பாதுகாப்பு நடவ�க்ைகக�ல் 
உள்ளடங்கும்.

5. கணக்�டு நடவ�க்ைககள்:
 இருப்ெபடுத்தல், புள்��பரம் 

மற்றும் கணக்குப் ப�வுகைள 
ேமற்ெகாள்ளல் என்பன 
கணக்�டு நடவ�க்ைகக�ல் 
உள்ளடங்கும்.

6.  முகாைமத்துவ நடவ�க்ைககள்:
 �ட்ட�டல்,ஒழுங்குபடுத்த,

இயக்குதல்,ஒருங்�ைணத்தல்
மற்றும்கட்டுப்படுத்தல் ஆ�ய 
ெபாதுவான முக்�ய நடவ�க்
ைகைககள்முகாைமத்துவநடவ
�க்ைகக�ல் உள்ளடங்கும்.

இந்தக் கு�ப்�டப்பட்ட 
ஆ று ந ட வ � க் ை க க ளு ள் 
முகாைமத்துவ நடவ�க்ைகேய 
�கமுக்�யமானதும் க�னமா 
னதும் ஏைனய நடவ�க்ைககைள 
ஒருங்�ைணப்பதுமான ப�யா 
கும். இம்முகாைமத்துவ நடவ� 
க்ைகக�ல் ம�தவளங்கைள 
ைகயாளுவது த�யாள் 
ேவறுபாடு காரணமாகவும் 
நடத்ைத ேவறுபாடுகள் 
காரணமாகவும் �கவும் 
க�னமான ஒரு ெசயற்பாடாக ஒரு 
முகாைமயாளருக்கு அைம�றது.

லூதர் ெஹல்� கு�க் (Luther 
Halsey Gulick 1892–1993) என்பவர் 
POSDCORB என்னும் சுருக்கம் 
மூலம் முகாைமயாள�ன் ப�கைள 
அ�முகப்படுத்� யுள்ளார். 
இங்கு P-Planning / �ட்ட�டல், 
O-Organizing / ஒழுங்கைமத்தல், 
S-Staffing /ஆட்ேசர்த்தல்,D-Directing 
/இயக்குதல், C-Coordinating /
ஒருங்�ைணத்தல், R-Reporting /
அ�க்ைக�டல், B-Budgeting/ வரவு 
ெசலவுத்�ட்ட அ�க்ைக�டல் ஆ�ய 
கடைமகைளக் கு�க்கும் .

முகாைமத்துவம் அல்லது முகா 
ைமயாளர் ெதாடர்பான பல்ேவறு 
வைர�லக்கணங்களும் அல்லது 
கருத்துக்களும் ேமற் கூறப்பட்ட 
ெசயற்பாடுகளுள் ஏேதா ஒரு ெசயற்பா 
ட்�ல் ஈடுபட்டதன் அனுபவத்�ன் 
அ�ப்பைட�ல் பல்ேவறு 
அ�ஞர்களாலும் வழங்கப்பட்டன.

( ெதாடரும்)

முகாைமயாளர் ேக. பத்மானந்தன்

�ருவள்ளுவர் எனும் ெதய்வீக
06
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Hot Line - 011 2 429 369 | 011 2 429 368 
Fax - 011 2 429 330 / E-mail - adzsuo@gmail.com

 Chamara -077 727 0067 / Umanga - 077 727 0845

classifi ed@lakehouse.lk

Nritfs;
jpUkz

cq;fs; tpsk;guq;fis 

gpd;tUk; 

kpd;dQ;rYf;F mDg;gTk

tprhuizfSf;F gpd;tUgth;fSld; 

njhlh;G nfhs;sTk;

cq;fs; vjph;fhy fdTfis 

g+h;j;jp nra;tjw;fhd rpwe;j 

top.

cq;fs; gzf;nfhLg;gdit 

nrYj;Jtjw;fhd 

,yFthd top.

100/-
Kjy; 15 nrhw;fSf;F

&gh

000000377,yq;if tq;fp fzf;fpyf;fk; 

(Nyf;`T]; fpis)

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

- xt;nthU Nkyjpf 

nrhy;Yf;Fk; 10 &gh 

- Mff;$ba nrhw;fspd; 

vz;zpf;if 65

mD\h - 077 7 278 948
gpAkp - 011 2 429 383

ukzp - 011 2 129 347
fadp - 011 2 429 342

Nghl;Nlh 
FWk; 

tpsk;guk;

E.mail: contactskyplants@gmail.com | Web : www.skyplants.lk

ARTIFICIAL GREEN WALL 
& ARTIFICIAL TURF

Sky Plants
& ARTIFICIAL TURF

Tel : 0115 219 596

No. 1
Supplier in 

Sri Lanka

169, Nawala Road, Narahenpita

No. 312, Galle Road, Mt. Lavinia, Sri Lanka.
TEL. : 0112 626 159, 0114 481 307/  FAX. : 0112 626 173, 0114 481 898

HOTLINE : 0777 219 940, 0777 888 387
E-Mail : vincypowersolutions@gmail.com

NO MORE POWER-CUTS
WHEN YOU ARE WITH YOUR POWER PARTNER, MEGA POWER

LIMITED STOCKS ARRIVED !RESERVE YOUR GENERATOR
RESERVE YOUR GENERATOR
RESERVE YOUR GENERATOR

TODAY

A.C. Generators
5kVA to 6500kVA

Vincy Engineering (Pvt) Ltd.
Your Reliable Alternative Power Solutions ProviderSpare Parts

Maintenance and Repairs

After Sales Service

0710 554 571 / 0117 871 507 / 0117 871 508

NIGHTINGALE
HOSPITAL OPD

SERVICE
No. 129, Thelagapatha, WATTALA

NG tube insertion
Catheter change
Saline and I.V. Drips
Paying ward
Blood, Urine sample collection

 

 

 

 

 Special Offer

HOME VISITDOCTOR WITH
NURSE

40%
 DISCOUNT

Baby care
Wound dressing
Home nursing
All other treatments

Powerful and durable, High brightness, 
Can work full night, No sensor

SOLAR COBRA STREET LIGHT
100W  &  200W

Solar X
96, New Moor Street, Colombo 12

0777 806 542
KIA Cerato 2014 model, 

Metal steam exterior, 02nd 

Owner, 65000Km genuine 

mileage (KIA motors service 

records available), New 

Battery, Cruise control, 

AC, power mirrors, multi 

functional steering wheel, 

Available at Katunayake

Price Rs. 7,850,000.00

Contact - 076 0 550 845

Classifi ed
* Trusted Marketplace of Classifi ed Advertisers...

E-mail - classifi ed@lakehouse.lk
Inquiries :- Ramani - 077 7 278 948/ 011 2 429 347 | Piyumi - 011 2 429 383 | Gayani - 011 2 429 342/ 343Piyumi - 011 2 429 383 | Gayani - 011 2 429 342/ 343

077 7 270 067

Green Light for 
Online Transfer

Lake House Branch
Acc. No. 000000377
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gz;iz tpyq;F> gz;iz Nkk;ghLfs; kw;Wk; ghYw;gj;jp kw;Wk; 
Kl;il rhh;e;j ifj;njhopy; ,uh[hq;f mikr;R 

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rig

gjtp ntw;wplk;

,yq;ifapd; jFjpAs;s gpui[fsplkpUe;J gpd;tUk; gjtpf;fhf tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

gjtp - cjtpg; nghJ Kfhikahsh; (epjp) - HM 1-1 – 2016

jifikfs; :  mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofj;jpypUe;J 

ngw;Wf;nfhz;l fzf;fpay; / th;j;jfk; / tpahghu 

Kfhikj;Jtk; my;yJ ICASL/ ACCA/CIMA 
,ilepiyaj; jifik rfpjk; gl;lg; gpd;gbg;Gj; 

jifik (Masters) my;yJ ICASL/ ACCA/CIMA 
vd;gtw;wpy; rf / ,iz (Associate / Fellow) mq;fj;Jtk; 

mj;Jld; fPh;j;jp tha;e;j jdpahh; / nghJ mikg;Gfspy; 

jifikf;Fg; gpd;duhd 15 tUlfhy mDgtk;

taJ  :  35 tajpw;Ff; FiwahkYk; 50 tajpw;F Nkw;glhkYk; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

rk;gsk;  : HM 1-1-2016: &gh. 80,295/-, 15x2,270/- &gh 114,345/-

NkNyAs;s rk;gsj;jpw;F Nkyhf murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

nfhLg;gdTfs; toq;fg;gLk;.

Nkyjpf ed;ikfs; : 

   i. cs;sf kw;Wk; ntspg;Gw kUj;Jt ed;ikfs;

   ii.  xU khjj;jpw;F 960 fp.kP. gpuj;jpNaf Xl;lk; rfpjk; 
thfdk; xd;W toq;fg;gLk;.

xt;nthU tpz;zg;gjhhpAk; 

 i. ,yq;ifg; gpui[ahftpUj;jy; Ntz;Lk;.

 ii.  gjtpapd; flikfis epiwNtw;Wtjw;fhd cly; cs 

MNuhf;fpaj;ijAk; ehl;bd; vg;ghfj;jpYk; Nritahw;Wtjw;fhd 

jFjpiaAilatuhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

 iii. rpwe;j Fzeyd;fisAilatuhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

 iv. Mq;fpyj;jpy; Ntiy nra;Ak; mwpT Nkyjpfj; jifikahFk;.

 

2022 Nk 24Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; midj;J 

RajuT kw;Wk; cwtpduy;yhj ,Uthpd; ngah;fs;> mth;fspd; Kfthpfs; 

kw;Wk; njhiyNgrp vz;fs; Mfpatw;iw mlf;fpa Rakhf jahhpf;fg;gl;l 

tpz;zg;gq;fs; mj;Jld; rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; vd;gtw;iw gjpTj; jghypy; 

jiyth;> Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rig> ,y. 40> ehty 

tPjp> ehuhN`d;gpl;l> nfhOk;G-05 vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia jaT 

nra;J Fwpg;gplTk;. murhq;f epWtdq;fspy; Nritahw;Wk; Copah;fs; jkJ 

tpz;zg;gq;fis epWtdj;jpd; jiyikapD}lhf mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

Fwpg;G: cah; jifikfs; kw;Wk; mDgtj;ij mbg;gilahff;  nfhz;L 

FWk;gl;bayplg;gl;L Neh;Kfj; Njh;tpw;F miof;fg;gLth; kw;Wk; Neh;Kfj; 

Njh;tpy; fhl;Lk; nray;jpwDf;fika njhpT nra;ag;gLth;. fhy;eil kw;Wk; 

ngUe;Njhl;lj; Jiwapy; fzf;fpaypy; mDgtKs;sth;fSf;F Kd;Dhpik 

toq;fg;gLk;.

jiyth;>

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rig>

,y. 40> ehty tPjp>

ehuhN`d;gpl;l> 

nfhOk;G-05.

 - 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

க�ொழும்பு-08 இல் உள்ள 
நி று வ ன த் தி ற் கு ச் 
க�ொந்தமொன அலுவ-
ல� உப�ரணங�ள 
மற்றும் ்த்ளபொடங�ள 
உடன் விற்பனனக்கு. 
அனனத்தும் நல்ல 
நினலயில் உள்ளன. 
க ்த ொ ன ல க் � ொ ட் சி ப் 
கபட்டி (சிங�ர் 32'',  
49'',  55''),  (பிலிப்ஸ் 
55'' ஸ்மொர்ட்) . வளி-
ச்சீரொக்கி�ள (கபனச�ொ-
னிக் 18 000BTU,  
Damro  9000BTU ). 
�ணனி�ள,  பு ன�ப்பட-
ப் பிர தி இயநதிரங�ள 
(HP,  Samsung),  னவட் 
சபொர்ட்�ள (4' x 4’) 
்தம்சரொ னபலிங க�-
பிகனட்டு�ள,  Work-
station 6  Cubicles,  
மரக் � ப்சபொர்டு�ள. 
உருக்கு அலுமொரி�ள,  
L வடிவிலொன ்தனலவர் 
சமன� (மச�ொ�னி ),  
�ட்டில் (கி ங ன�ஸ் 
ச்தக்கு). மரக்�ட்டில்�ள 
(ஒற்னறை) க்தொடர்பு�-
ள. 0705993113,  
0 7 0 4 3 2 3 5 5 8
 030155

க்தல்க�ொட முன்னணி 

சிறைப்பு விற்பனன நி-

னலயத்திற்கு விற்பனன 

உ ்த வி ய ொ ்ள ர் � ள 

ச்தனவ. உணவு. ்தஙகு-

மிட வ�தி�ள �கி்தம். 

0 7 1 2 9 0 6 2 2 2 ,  

0 1 1 2 4 0 2 4 0 5

 030108

கநஸ்ச�ொ என்டர்பினர-

�ஸ் நிறுவனத்திற்கு 

�னர� வொ�ன �ொரதி-

யர் ச்தனவ. �ம்ப்ளம் 

ரூபொ 45, 000/ - இற்கு 

சமல் இரத்மலொன ,  

�ளுத்துனறை,  நீர்க�ொ-

ழும்பு பிரச்த� �ொரதிய-

ர்�ளிற்கு முன்னுரினம 

மு�வரி. இல. 29/ 

5,  4ஆம் ஒழுஙன�,  

இரத்மலொன. அனை க்�-

வும். 0777263954,  

0 7 6 7 6 3 9 1 5 5

 026229

 க�ொழும்பு -7 இலுள்ள 

வீ கடொன்றிற்கு கவ-

ளி யிலிருநது வநது 

சவனல க�ய்யும் 

பணிப்கபண் ச்தனவ. 

0 7 7 0 8 7 2 5 4 2

 029724

பொதுக்� ச�ொட்டகலொன்றி-

ற்கு �னமயலனறையில் 

சவனல க�ய்வ்தற்கு 

அனுபவமுள்ள கப-

ண்கணொன்று ச்தனவ. 

0773-211246 என்றை 

எண்னண அனைக்�வு-

ம். 029943

புக்ளொக் �ல் க�ய்வ்தற்கு 

அனுபவமுள்ள ஆள 

ச்தனவ. (கவலிவி-

ற்றை) 0716113309

 029685

அதி� வருமொன நினல-

க்�ொன க்தொழில்�ொர் 

வொய்ப்பு. உயர்்தரம் 

சித்தியனடந்த பிலிய-

ந்தனலக்கு அரு�ொனம-

யிலுள்ள ஆண்,  கபண். 

28 வயதிற்கும் 45 

வ ய தி ற் கு மி ன ட யி -

ல். வருமொனம் 60, 

000.00 ரூபொவுக்கு 

சமல். SMS க�ய்யும் 

0 7 2 5 4 4 5 9 3 1

 030128
நீர்க�ொழும்பில் ஆட்டுப் 

ப ண் ன ண யி ல் 

ஆடு�ன்ள பரொமரிப்ப்த-

ற்�ொ� ஊழியர் ச்தனவ. 

இருப்பிடம் மற்றும் 

உணவு வைங�ப்படும். 

�ம்ப்ளம் சபசித்தீர்க்�-

லொம். 0773067074, 

 029686

071-8653781 பொது�ொ-
ப்பு ஊழியர் கவற்றிட-
ங�ள இரத்மலொனன. 
பிலியந்தனல,  கபபி-
லியொன கபொரகலஸ்�-
முவ,  க�ொ �ு வல,  
நுச�க�ொட. கமொர-
ட்டு வ . �ல்கிஸ்்ஸ,  
பொ ணநதுனறை,  க்தொ-
ட்ட லங�,  ஒ ருக�ொட-
வ த்்த ,  �ட்டுநொயக்�,  
சீ துவ ,   வத்்தன்ள,  சப-
லியக�ொட ,  க�ொழும்பு,  
க்தொ ம்சப ,  ரணொல ,  
�டுவன்ள ,  ரொஜகிரிய,  
நொ வ ல ,   க�ொரண,  
ச�ொ ண கபொ ல ,   க்தர-
ணிய�ல,   க்தஹிசயொ-
வி ட்ட ,   இ ர த்மலொனன 
0 7 1 8 3 7 9 9 8 1,  
பொ ணந து னறை 
07 0 4 5 4 5 051,  
வ த்்த ன்ள  071-
8653779,  க�ொழும்பு 
071 - 8 6 537 80,  
க்தொ ம்சப  07 1-
2125238,  க�ொரண 
070-25 134 18,  
அலுவல�ம் - 07 6-
09891 29 ,  0 76-
31553 31 ,  0 70-
66553315 030082

617

ரொ�ம வல்கபொல 04 

அனறையுடன் கூடிய முழு-

னமயொன வீடு மற்றும் 

03 அனறை அகனக்ஸ் 

�கி்தம் 62 சபர்ச் முழு-

னமயொ� மதிலினொல் 

சூைப்பட்ட �ொணி வி-

ற்பனனக்கு. 38 மில்லி-

யன். 070-3880243,  

0 7 6 2 8 0 0 0 9 3

 030127

641

 க்தஹிவன்ள மூன்று 

ப டுக்ன�யனறை�ளு-

டன் வீடு,  மண்டபம்,  

கபன்றி,  ,  கடரொச�ொ,  

வொ�ன நி றுத்து மி டம் 

�ொலி வீதி க்கு அருகில். 

க்தொடொ் பு  077 

9502080. 028198

Rfjjhr Njrpa tpisahl;Lf; fl;blj;njhFjp 

mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
njh. 

,y.

ngWif 

Nfhit ,y.

tpguk; tpiykD 

Mtzq;fs; 

toq;fg;gLk; 

,Wjp ehs; 

kw;Wk; jpfjp

tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

kPsspf;fg; 

glhj 

tpiykD 

Mtzf; 

fl;lzk;

tpiykDg; 

gpiz

01 QTN 353/2019 Rfjjhr mjpfhu rigf;F 

chpj;jhd Nghfk;gu 

tpisahl;luq;fpd; 

rpw;Wz;br;rhiyia 

Fj;jiff;F toq;Fjy;

2022-05-27 

K.g. 10.00 

kzp tiu

2022-05-30

gp.g.  2.00 

kzpf;F

&gh 

3>000.00

&gh 

50>000.00

•  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l NritfSf;F ,iaGila Jiwapy; mDgtk; tha;e;j kw;Wk; Nkw;gb Nritfis 

toq;Fk; epWtdq;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

•  tpiykD Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F fbjj; jiyg;gpy; (Letter Head) vOj;J %ykhd 

Ntz;LNfhs; tpLj;jy; Ntz;Lk;. tpiykD Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;s mwpTiufSf;fika jahhpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ gpd;tUk; KfthpapYs;s tpiykDg; ngl;bapy; Nehpy; 

nfhz;L te;J cs;splyhk;.

•  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tplaq;fSf;fhd tpiykD Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;s tifapy; kPsspf;fg;gLk; 

fl;lzj;ij nuhf;fg; gzkhf Rfjjhr Njrpa tpisahl;Lfs; fl;blj;njhFjpf;F nrYj;jp tpiykD 

Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; Njitahdth;fSf;F mYtyf ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp 

Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiu tpiykD Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

• tpiykD Mtzq;fs;; 2022-05-10Mk; jpfjp Kjy; 2022-05-27Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzp tiu toq;fg;gLk;.

•  tpiykDg; gbtj;Jld; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ve;jnthU th;j;jf tq;fpapdhYk; 

toq;fg;gl;l Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ngWkjpf;fhd 119 ehl;fs; (2022-09-23Mk; jpfjp tiu) nry;YgbahFk; 

tpiykDg; gpizKwpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

•  ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis Rfjjhr Njrpa tpisahl;Lf;fs; fl;blj;njhFjp mjpfhu rigapd; 

nfhs;tdTf; fpisapy; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; Njitahdth;fs; mt;tpiykDf;fis ,ytrkhfg; 

ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

 njhiyNgrp ,y. 0112384385 ePbg;G 120
 njhiyefy; ,y. 2445675

jiyth;>

Rfjjhr Njrpa tpisahl;Lfs; fl;blj;njhFjp mjpfhurig>

j.ng. ,y. 2211> Mh;jh; j rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G-13.
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மின்வெட்டுக் காலத்தில் உற்பத்தியை...   (13 ்பக்கத் ்�ாடர்)

எனது  கணவெரின சம்பாத்திைத்திலும எனது 
்ெழுகுதிரி உற்பத்தித் ்�ாழில் மூலம  கியடக்கும 
வெருொனத்திலும எெது குடும்பத்ய�க் கவெனித்-
துக்்காண்டு  வெருகின்றாம. இந்நியலயில் எெது 
இரண்டு பிளயளைகளில்,  மூத்� ்்பண்  பிளயளை-
ைானவெள, க.்்பா.�. உைர்�ரத்தில் உயிர்முயறகள 
்�ாழில்நுட்்பப் பிரிவில்  கல்வி கறறு ்பல்கயலக் -
கழத்திறகு ்�ரிவொகியுளளை்�ாடு, எெது இயளைை 
ெகன;  �ற்்பாது க.்்பா.�. சா�ாரண�ரத்தில் 
கல்வி ்பயினறு வெருகினறார். 

எனது  வீட்டுக் கடயெகயளை காயல 
்வெயளையில் முடித்துவிட்டு, அ�ன பினனர் 
நான  ்ெழுகுதிரி உற்பத்தித் ்�ாழிலில் ஈடு -
்பட்டு வெருகின்றன. இம்ெழுகுதிரி  உற்பத்தித் 
்�ாழியல, எெது இரண்டு பிளயளைகளுக்கும 
நான ்பழக்கிக்  ்காடுத்துள்ளைன. அவெர்களும 

்பாடசாயலக் கடயெகயளை முடித்துவிட்டு,  ஓய்வு -
்வெயளையில் எனனுடன ்சர்ந்து ்ெழுகுதிரி உற-
்பத்தியில் ஈடு்படுவொர்கள.

எெது  இரண்டு பிளயளைகயளையும கல்வியில்  
நல்ல்�ாரு நியலக்கு ்காண்டு வெந்துள்ளைன.  
இந்நியலயில், நாம வெசிக்கும வீடானது, உரிை 
முயறயில் கட்டி  முடிக்கப்்படவில்யல. �ற்்பாது 
ஒரு வெர்வெறபு ெண்ட்பம ெறறும ஓர் அயற  
ொத்திர்ெ ்காண்ட வீட்டில் நாம வெசித்து வெரு -
கின்றாம. சயெைலயற கூட இல்யல.  செை-
லயறயை �றகாலிகொக �கரத்தில் அயடத்து, 
அதில் யவெத்்� சயெைல் ்வெயலகயளை  ்சய்து 
வெருகின்றன. ஆயகைால், அயரகுயறைாக-
வுளளை எெது வீட்யட கட்டி முடிக்க  ்வெண்டிை 
சவொல் என கண் முனனால் உளளைது எனகின -
றார் அவெர். 

இளைம ்்பண்க்ளை  ்களுஙகள! குடும்பத் -
ய�க் காப்்பாறறுவெ�றகாக எெது கணவெனொர்-
கள  கஷடப்்பட்டுவெரும நியலயில், நாமும அவெர்-
களுக்கு ஒத்�ாயசைாக இருக்க  ்வெண்டும. 

�ற்்பாது ்்பாருட்களின வியலவொசி  அதிக -
ரித்துக் காணப்்படும நியலயில் கணவெரின வெரு -
ொனத்தில் ொத்திரம  குடும்பத்ய�க் காப்்பாறற 
முடிைாது. ஆயகைால் கணவென, ெயனவி ஆகிை 
இருவெரு்ெ  வெருொனம ஈட்டும ்�ாழிலில் 
ஈடு்பட ்வெண்டும. இவவொறான்�ாரு நியலயி-
்ல்ை  குடும்பச் ்சலயவெ நிர்வெகிக்க முடியும 
என்ப்�ாடு, குடும்பத்ய�யும  முன்னறறகரொ-
ன்�ாரு நியலக்கு ்காண்டு ்சல்ல முடியும 
எனகினறார்; அவெர். 

்ெழுகுதிரி  உற்பத்தித் ்�ாழில் கூட, மிகவும 
இலகுவொனது என்ப்�ாடு, அத்்�ாழிலில் 

எவவி�  சிரெமும இல்யல. அத்்�ாடு, ்்பண் -
களைாகிை நாம, எெது வீட்டு ்வெயலகயளையும  
கவெனித்துக்்காண்டு, ்ெழுகுதிரி உற்பத்தித் 
்�ாழிலிலும ஈடு்பட முடியும என்ப்�  எனது 
நியலப்்பாடாகும. ஆயகைால், ்்பண்களைாகிை 
நாம எெது ்நரத்ய�  ்பைனுயடை�ாக்கும 
வெயகயில், வீண்்்பாழுது ்்பாக்யகத் �விர்த்து, 
்ெழுகுதிரி  உற்பத்தித் ்�ாழிலில் ஈடு்படுவெ�ன 
மூலம வெருொனம ஈட்ட முடியும எனகினறார்  
அவெர். எனது ்ெழுகுதிரி உற்பத்திக் ்�ாழியல, 
்ெலும  முன்னறறகரொன நியலக்கு ்காண்டு 
்சல்ல ்வெண்டும என்ப்� எனது  எதிர்்பார்ப் -
்பாகும என்ப்�ாடு, இத்்�ாழில் மூலம சமூ -
கத்தில் நலிவுறற  ்்பண்களுக்கு எனனாலான 
உ�வியைச் ்சய்ை ்வெண்டும என்பதும எனது  
விருப்்பொகும. இருந்�்்பாதிலும, �ற்்பா -

ய�ை ்்பாருட்களின வியலவொசி  அதிகரிப்பி -
னால், எனது ்ெழுகுதிரி உற்பத்தித் ்�ாழியல 
்ெலும முன்னறறகரொன  நியலக்கு 
்காண்டு ்சல்வெ�றகு எனனிடம �ற்்பாது 
்்பாதிைளைவொன மு�லீடு இல்யல. இத்்�ாழி -
லுக்காக  ்்பாதிைளைவொன மு�லீடு கியடத்து, 
்�ாழில் ்�ாடஙகும ்பட்சத்தில், இத்்�ாழி -
லில்;  நலிவுறற ்பல ்்பண்கயளை இயணத் -
துக்்காண்டு, அவெர்களுக்கு இத்்�ாழியல 
்பழக்கிக்  ்காடுக்க ்வெண்டும என்ப்� எனது 
எதிர்்பார்ப்்பாகும.  சமூகத்தில் நலிவுறற  அப் -
்்பண்களின வொழக்யகயை முன்னறறகர-
ொன்�ாரு நியலக்கு ்காண்டு வெருவெ�றகு,  
நான அவெர்களுக்கு ஒத்�ாயசைாக இருப்்்பன. 
இது்வெ எனது எதிர்்பார்ப்்பாகும  எனகினறார் 
அவெர். 

ntspehl;L Ntiytha;g;G kw;Wk; re;ij gy;tifg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;Gg; gzpafk;

toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022/2023
01.  1985Mk; Mz;bd; 21Mk; ,yf;f ghuhSkd;wr; rl;lj;jpd; fPo; 

];jhgpf;fg;gl;l ,yq;if ntspehl;L Ntiy tha;g;Gg; gzpafj;jpw;F 

2022/2023Mk; tUlq;fSf;fhd toq;Feh;fisg; gjpT nra;tjw;fhf 

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

02.  ,jd;nghUl;L ,iaGila epWtdj;jpd; fbjj; jiyg;gpy; 

tpz;zg;gq;fis / tpz;zg;gj;ij toq;FkhW Ntz;LNfhs; 

fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; gzpafj;jpd; ngWifg; 

gphptpypUe;J tpz;zg;gj;ijg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld;  

gzpafj;jpd; cj;jpNahfg+h;t ,izajsj;jpypUe;J (www.slbfe.lk) 
jutpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;.

03.  2022-05-09Mk; jpfjp Kjy; 2022-05-30Mk; jpfjp tiuahd flik 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; ,yq;if 

ntspehl;L Ntiytha;g;Gg; gzpafj;jpd; ngWifg; gphptpdhy; 

tpz;zg;gq;fs; toq;fg;gLk;. g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; 

gbtq;fs; 2022-05-30Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzp tiu kl;LNk 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

04.  xU cUg;gb my;yJ xd;Wf;F Nkw;gl;l cUg;gbfSf;F 

tpz;zg;gpf;fyhk; vd;gJld;> mjw;fhf ntt;Ntwhf tpz;zg;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

05.  xt;nthU cUg;gbf;Fk; kPsspf;fg;glhj 1000.00 &gh (nuhf;fg; 

gzkhf kl;Lk; nrYj;jyhk;) mwtplg;gLk; vd;gJld;> ,jd;nghUl;L 

gzpafj;jpd; jiyik mYtyfj;jpy; my;yJ ve;jnthU fpis 

mYtyfq;fspYk; tq;fp tuTr;rPl;ilg; (Bank slips) ngw;Wf;nfhs;syhk; 
vd;gJld; fhNrhiyfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. me;jg; gzj; 

njhifia ehl;bd; ve;jnthU ,yq;if tq;fpf; fpisapYk; 

nrYj;jp me;j 2 tq;fp tuTr;rPl;ilAk; (gzpafg; gpujp kw;Wk; epjpg; 

gphptpd; gpujp)   tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

(ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s xU tpz;zg;g ,yf;fj;jpw;F xU 

tq;fp tuTr;rPl;il (Bank slips) gad;gLj;Jjy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

xd;Wf;F Nkw;gl;l Nrit cUg;gbfSf;F tpz;zg;gpg;gjhapd; 

xt;nthU cUg;gbf;fhfTk; ntt;Ntwhd tq;fp tuTr;rPl;il (Bank 
slips) ,iaGila tpz;zg;gj;Jld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.)

06.  gjpT nra;Jnfhs;tjw;Fj; Njitahd jifikfs; kw;Wk; 

rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;ba Mtdq;fs; vd;gd fPNo fhl;lg;gl;Ls;sd.

 6.1  tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; rhd;WgLj;jg;gl;l gpujp 

fl;lhakhFk;. (Business Registration Certificate)
 6.2  jpUj;jfnkhd;Wf;fhf (fuh[;) gjpT nra;Ak; NghJ> mJ 

jiyik mYtyfk; my;yJ ,iaGila fpis 

mYtyfj;jpypUe;J 15 fp.kPw;wh; J}uj;jpy; mike;jpUj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gJld; BRC ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthpapy; 

jpUj;jfk; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;. (gzpafj;jpy; gjpT nra;J 

Kd; ,iaGila jpUj;jfj;ij epWtdk; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;Fk; 

vd;gJld; gzpafj;jpd; fpis mYtyfq;fspd; Kfthpfs; 

gzpafj;jpd; cj;jpNahfg+h ;t ,izajsj;jpy; 

gpuRhpf;fg;gl;Ls;sd)

 6.3  ml;ltizapy; cs;s 37Mk; ,yf;f eph;khz Ntiyf;fhf 

tpz;zg;gjhuh; eph;khzj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhu rig 

(CIDA)  cldhd gjpT Mtzj;jpd; Gifg;glg; gpujpnahd;iwr; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 6.4  ,iaGila tq;fp tuTr; rPl;bd; gzpafj;jpd; gpujp kw;Wk; epjpg; 

gphptpd; gpujp (Bank slips) vDk; gpujpfis tpz;zg;gg; 

gbtj;Jld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. (gzpafj;jpd; gpujp kw;Wk; 

epjpg; gphptpd; gpujp)

07.  xd;Wf;F Nkw;gl;l cUg;gbfSf;F tpz;zg;gpf;Fk;NghJ ,iaGila 

Mtzq;fs; kw;Wk; tq;fp tuTr;rPl;il ntt;Ntwhfr; rkh;g;gpj;jy; 

fl;lhakhFk;. (KOikaw;w Mtzq;fs; rfpjkhd tpz;zg;gq;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;.)

08.  rfy tpz;zg;gq;fisAk; xU ciwapy; ,l;Lr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld;  2022-05-30Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzpf;F Kd; gpd;tUk; 

Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J 

xg;gilf;fyhk;;. tpz;zg;gj;ijj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; 

,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 

2022/2023|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

09.  gjpT nra;J nfhs;Sk; ,e;j toq;Feh;fSf;Fg; Gwk;ghf 

gzpafj;jpw;Fj; Njitahd nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis 

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf ngWif topfhl;bapd; gpufhuk; NtW 

topKiwfisj; njhpT nra;tjw;F gzpafj;jpw;F ,aYik cz;L.

10.  tpiyfisf; Nfhhp miog;G tpLf;fg;gl;ljd; gpd; %d;W Kiw (3 

Kiw) gjpyspf;fhjpUj;jy;> Ntz;lg;gLk; toq;fy; kw;Wk; Nritfis 

chpa Neuj;jpy; toq;Ftjw;Fj; jtWk; kw;Wk; xg;Gjy; mspf;fg;gl;l 

khjphpfSf;F mikthf toq;fhik Nghd;w fhuzq;fspdhy; 

Kd;dwptpj;jypd;wp toq;Feiu> toq;fy; gjpNtl;bypUe;J mfw;Wk; 

mjpfhuj;ij gzpafj;jpd; ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ 

vd;gJld; tpiyfisr; rkh;g;gpf;f Kbatpy;iyahdhy; mJgw;wp 

vOj;J %yk; mwptpj;jy; Ntz;Lk;.

11.  fhuzk; fhl;lhky; 2022Mk; tUlj;jpy; toq;Feuhfg; gjpT nra;J 

nfhs;tjw;F rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;s ve;jnthU tpz;zg;gg; gbtj;ijAk; 

epuhfhpf;Fk; mjpfhuj;ij ,yq;if ntspehl;L Ntiy tha;g;Gg; 

gzpafj;jpd; jpizf;fsg; ngWiff; FOj; jiyth; jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;shh;.

jiyth;>

,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;Gg; gzpafk;>

,yf;fk;> 234> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> nfh];tj;j> gj;juKy;y.

,izjsk;- www.slbfe.lk njhiyNgrp - 0112880550/ 0112887585

mf;fiuapy; khd;Gw ,f;fiuapy; ifNfhh;g;Nghk;

ml;ltiz
gFjp I   

nghUl;fs;
01. tspr; rPuhf;fpfs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;

02.  ghlrhiyg; igfs;> mYtyfg; igfs;> ifg; igfs;> rg;ghj;Jf;fs; 

(ngz;fs; kw;Wk; Mz;fs;) kw;Wk; Mz;fSf;fhd ,ilthHfs;

03.  mYtyfj;jpw;fhd jpiur;rPiy> Nkyiz ciwfs; kw;Wk; 

Jzptiffs;

04. tpuy; Nuif gjpT ,ae;jpuk;

05. epiyahd njhiyNgrpfs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;

06. ,bjhq;fp

07. kUe;Jg; nghUl;fs; kw;Wk; kUj;Jt cgfuzq;fs;

08.  nrukpf; nghUl;fs;> kl;ghz;lg; nghUl;fs; kw;Wk; fz;zhbg; 

nghUl;fs;

09. Water Dispenser, jz;zPh; Nghj;jy;fs; 

10. gy;NtW tifahd fdufg; (Hardware) nghUl;fs; 
11. ifalf;fj; njhiyNgrpfs;

12.  mYtyf kw;Wk; tPl;Lj; jsghlq;fs; (ku> cUf;F> ehhpio> 

gpsh];jpf;).

13.  mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;; (Gifg;;glg; gpujp 

,ae;jpuq;fs;> njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;> NwhzpNah ,ae;jpuq;fs;> 

Kj;jp;iu ,ae;jpuq;fs;> gzj;jhs;fis vz;Zk; ,ae;jpuq;fs; cl;gl)

14. mYtyf gFjp gphpg;Gg; nghUl;fs;.

15.  cj;jpNahfg+Ht milahs ml;ilfs; kw;Wk; tUif jUgtHfSf;fhd 

mDkjpg; gj;jpuk; jahhpj;jy;

16. jpfjp Kj;jpiu/ cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu jahhpj;jy;.

17. Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs;

18. tpisahl;Lg; nghUl;fs; / tpisahl;L cilfs;

19. gzpahl;njhFjp rPUilfs;

20. fhfpjhjpfs;

21. tpUJfs; / gjf;fq;fs;
22.  fl;Gy nrtpg;Gy cgfuzk; kw;Wk; JizAWg;Gfs; (gy;Y}lf xsp 

cUg;gbtf; fUtpfs;> tPbNahfkuhf;fs; kw;Wk; JizAWg;Gf;fs;> 

BETACAM, DV cam, Mini DV, Cassettes, CD kw;Wk;  DVD, ];by; fkuhf;fs; 

kw;Wk; JizAWg;Gf;fs;> Display units kw;Wk; Display Solutions)
23.  ifg;gzpg; nghUl;fs; kw;Wk; Cf;Ftpg;Gg; nghUl;fs; (B Nrh;l;> 

njhg;gpfs;> igfs;> jl;Lfs;> Filfs;> rhtpf; Nfhh;g;Gfs;> Ngidfs;> 

NjePh; Ftisfs; Nghd;wd)

24. rpy;yiwg; nghUl;fs; / FNwhrhpg; nghUl;fs;
25.  ghJfhg;G cgfuzq;fs; kw;Wk; nghUl;fs; (cjh - tha;f; ftrq;fs;> 

Kff; ftrq;fs;> ifAiwfs;> jiyf; ftrq;fs;> ghJfhg;G 

cilfs;)

26.  fpUkpehrpdpj; jputq;fs; kw;Wk; mJ rhh;e;j Vida Jg;GuNtw;ghl;Lj; 

jputq;fs;

gFjp II  

Nritfs;

27.  tpsk;gu gpurhu Ntiy (gjhiffs;> Mf;f Ntiyfs; (Art Work) 
kw;Wk; fhl;rpg; gyiffs;> fz;fhl;rpf; $lk;> nrl; birdpq;> Digital 
Printing)

28.  mYkpdpa rl;l tbtikj;jy; (fjTfs;> ad;dy;fs;> mYtyf gFjp 

gphpg;Gf;fs;> kw;Wk; rPypq; kw;Wk; mJ rhh;e;j njhopy;El;g 

NritfSld;)

29. czT> ghd> cgrhu Nrit Vw;ghLfs; nra;jy;

30. Rj;jpfhpg;Gr; Nritfs; toq;Fjy;

31. ghJfhg;Gr; Nritfs; toq;Fjy;;

32. J}jQ;ry; (Courier) Nritfs; toq;Fjy;

33. Rq;f Nghf;Ftuj;Jr; (Cargo) Nritfs; toq;Fjy;

34. Gj;jfq;fs; ntspapLk; epWtdk;

35.  Nghf;Ftuj;J trjpfs; (fhh;> Ntd;> lgs; nfg;> g];> nyhwp 

Nghd;witfis thlif mbg;gilapy; toq;Fk; Nritfs;;)

36. MNyhridr; Nritfs; (fl;bl eph;khzk; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;)

37.  eph;khz (fl;blq;fs;) xg;ge;j epWtdq;fs; (ICTAD epWtdj;jpy; 

gjpTnra;j epWtdq;fs;)

38. njhopy;tsh; Nritfs; 

38.1 Nkrd; Ntiyfs; / Foha; Ntiyfs;

38.2 jr;R Ntiy / jsghlq;fs; kpDf;FNthh;

38.3 cUf;fpnahl;LNthh;> filry; gl;liw / ,Uk;G Ntiyfs;

38.4  fl;bl epwg;g+r;R Ntiyfs; / rpwpa jpUj;jNtiyfs; / kpd;rhu 

Kiwik

38.5  ,ae;jpu cgfuzq;fs; kw;Wk; mJ rhh;e;j Nritfs; / kpd; kw;Wk 
ePh;g; gk;gp Nkhl;lh; Rw;WNthh;

39.  fopTfis mg;Gwg;gLj;Jk; Kiwik eph;khzpj;jy; kw;Wk; fopT ePiu 

ntspNaw;wy; rhh;e;j Nritfis toq;Fjy;

40.  mYtyf fjpiufSf;F Nkyiz ,Ljy;> mYtyf jsghl 

jpUj;jNtiyfs;

41. Rq;fg; nghUl;fis mfw;Wk; Nritfs;

42. tpoh epfo;TfSf;fSf;fhd ehl;baf; FOf;fis toq;Fjy;

43.  fypfis Rj;jpfhpFk; Nritfs; / fopTfis mg;Gwg;gLj;Jk; kw;Wk; 

Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nritfs;

44. kpd;rhuk; kw;Wk; tspr;rPuhf;fp Ntiyfs; njhlh;ghd Nrit

45.  fzf;fha;T Nritfs; kw;Wk; njhopy;rhh; MNyhrid Nritfs; 

toq;Fjy;

46. epyr; rPuhf;fk;; / tPl;L kyh; fd;Wfis toq;Fk; Nritfs; 

47.  Nfgs; njhiyf;fhl;rp Nrit kw;Wk; nraw;iff;Nfhy; (Satellite) 
njhiyf;fhl;rp trjpfs;

48. gPil / Esk;G kw;Wk; vypfs; fl;Lg;ghl;Lr; Nritfs;

49.  Gifg;glf;; fiy> XbNah> tPbNah gjpT nra;jy;> glk; mr;rply;> glk; 

gpNuk; Nghly; kw;Wk; nky;Yiwaply;> my;gk; jahhpj;jy;> Box Mount 
nra;jy;

50. kpd; cah;j;jpfspd; jpUj;jNtiy Nritfs;

51.  gzpahl;njhFjpapdUf;fhd gapw;rpr; Nritfs; (jfty; njhopy;El;gk;> 

eph;thfk; kw;Wk; kdpj tsq;fs;> epjp> njhopy;El;gk;> rl;lk;> 

ngWiffs;> fzf;fha;T> nkhop Nghd;wd)

52. njhiyj;njhlHG Kiwikfs; kw;Wk; nghJkf;fs; njhlh;G Kiwik.

53. njhopyhsh;fis toq;Fk; Nritfs;

54.  N`hl;ly; kw;Wk; nu];l;^uz;l; (,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jpr; rig 

my;yJ efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; gjpT rfpjk;)

55.  fhg;GWjp epWtdq;fs; (mYtyf cj;jpNahfj;jh;fs;> ntspehl;Lg; 

gpujpepjpfs;> thfdq;fs;> fl;blq;fs;> mYtyf  cgfuzq;fs; 

Nghd;wd)

gFjp III  
thfd jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G Nritfs;

56.  thfdq;fSf;fhd Audio Players, Video Players kw;Wk; Reverse 
Camera toq;Fjy; kw;Wk; nghUj;Jjy;

57. thfd cjphpg;ghfq;fs;

58. thfd tspr;rPuhf;f Ntiyfs;

59.  thfd kpd;dpay; Kiwik jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; mJ njhlh;ghd 

Nritfs;

60.  thfd Rj;jpfhpg;G Nritfs; (cs;sf Rj;jpfhpg;Gfs; kw;Wk; ntspg;Gw 

Rj;jpfhpg;G  Ntiyfs;)

61.  thfd jpUj;jNtiyfs; (jfu Ntiy> epwg;g+r;R Ntiy> kpd;dpay; 

kw;Wk; ,ae;jp;u jpUj;jNtiyfs;) 

62. Nkhl;lhh; irf;fps;fs;> Kr;rf;fu tz;bfSf;fhd jpUj;jNtiyfs; 

63. Nkhl;lhh; irf;fps;fs;> Kr;rf;fu tz;bfSf;fhd Nrh;tp];fs;  

64. thfdq;fSf;F F\dpLjy;

65. rf;fur; rkr;rPuhf;fk; kw;Wk; rf;fu rkepiy Nritfs;

66.  thfdq;fSf;fhd lah;> ba+g; kw;Wk; ngl;lwpfs;

gFjp IV  
jfty; njhopy;El;gk; njhlh;ghd cgfuzq;fs; kw;Wk; 
Nritfs;> kpd;rhu cgfuzq;fs; kw;Wk; Nritfs;

67.  nkd;nghUs; nghjpfs; kw;Wk; (System Software and  Application Software)  
nfhs;tdT nra;jy; kw;Wk; ,iaGila Nritfis toq;Fjy;

68.  fzdpfs;> kbf; fzdpfs; kw;Wk; fzdp mr;Rg; nghwpfs;> fzdp 

rhh;e;j rfy Jizg;ghfq;fs;> flTr; rPl;Lfis thrpf;Fk; fUtpfs; 

(Passport scanners) gzpaf ghJfhg;G FwpaPL thrpf;Fk; fUtpfs; 

(Barcode Reader)  kw;Wk; mJ rhh;e;j Jizg;ghfq;fisf;; nfhs;tdT 

nra;jy;> guhkhpj;jy;> jpUj;jNtitfs; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;

69.  Toners, Cartridges, Ink, Ribbons, (fzdp mr;Rg; nghwpfs;> njhiyefy; 

,ae;jpuq;fs; kw;Wk; Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; NuhzpNah 

,ae;jpuq;fSf;fhdit)

70.  UPS nfhs;tdT nra;jy;> gl;lwpfs;; nfhs;tdT nra;jy;> UPS 
Kiwik kw;Wk; Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;sy;> UPS ,ae;jpu 
jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;

71.  gpujhd fzdp Nrkpg;gfk; (Server) kw;Wk; njhlh;ghd cgfuzq;fisf; 

nfhs;tdT nra;jy;> MNyhrid Nritfs;> guhkhpg;G Nritfs;> 

jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; mJ rhh;e;j Nritfs; kw;Wk; gpujhd fzdp 

nkd;;nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;jy;

72.  nlhq;fy;fs;; (Dongle) kw;Wk; fk;gpapy;yh ,iza ,izg;Gr; 

Nritfisf; nfhs;tdT nra;jy;

73.  fzdp tiyaikg;Gf;fhd fk;gp ,izg;G rhh;;e;j Nritfs;> 

tiyaikg;Gr; NritfSf;fhd Jizg;ghfq;fs; toq;Fjy; 

(njhiyj;njhlh;G Kfhikj;Jt Kiwik (PABX) tiyaikg;G 

Ntiyfs; IP/VPN  uTl;lh;> Rtpl;r;> fzdp Nrh;th; njhlh;ghd 

Ntiyfs;> epWty;fs;> fzdp Nrh;th; jiuaikg;G (Floor) fk;gpapy;yh 
,izg;G> fk;gp rfpjkhd ,izg;G Nritfs; toq;fy;

74. jfty; njhopy;El;g MNyhrid Nritfs; toq;Fjy;

75.  nkd;nghUs; mDkjpg;gj;jpuk; kw;Wk; ghJfhg;Gr; rhd;wpjo;fisf; 

(SSL Certificate) nfhs;tdT nra;jy; 
76.  fzdp nkd;nghUs; tbtikg;G mgptpUj;jp> epWTjy; kw;Wk; mJ 

njhlh;ghd Nritfs;

77.  CCTV Kiwikfisf; nfhs;tdT nra;jy;> guhkhpg;G Nritfs; 

kw;Wk; mJ rhh;e;j Nritfs; toq;Fjy;

gFjp V  
kpd;rhu cgfuzq;fs; kw;Wk; mJ rhh;e;j Nritfs;
78.  kpd;rhu rhjdq;fs; (kpd;tprpwpfs;> njhiyf;fhl;rpg; ngl;bfs; kw;Wk; DVD 

tPl;Lg; ghtidg; nghUl;fs; kw;Wk; rikayiw rhjdq;fs; cl;gl)

79. kpd;rhu rhjdq;fs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;

80. kpd;Dah;j;jp kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;

81.  kpd;gpwg;ghf;fpfisf; nfhs;tdT nra;jy; kw;Wk; thliff;fkh;j;Jjy;> 

jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nritfs; toq;Fjy;

82.  kpd;rhu / ,ae;jpu / rptpy; MNyhrid Nritfs; kw;Wk; njhopy;El;g 

(Technical) Nritfis toq;Fjy;

gFjp VI  
Vida Nritfs;
83. nfhz;lhl;lq;fSf;fhd Kfhikj;Jt Ntiyfs;

84.  nfhz;lhl;lq;fSf;fhd xspaikg;G kw;Wk; myq;fhu Ntiyfs;/ 
xypngUf;fp Ntiyfs;

85. mYtyf myq;fhu Ntiyfs;

86. Clf rhjdq;fs; kw;Wk; njhFg;Gr; rhjdq;fs; 

87.  mr;R Ntiyfs; (Off-set, Letter Press, Digital, Fabric, Design Printing, 
Nfhit Nkyl;ilfs;> ehl;fhl;bfs;> jpdf; Fwpg;;Gfs;> rQ;rpiffs;> 

nra;jpg;gj;jphpiffs;> gw;Wr;rPl;L Gj;jfq;fs;)

88. ,Wtl;Lf;fis gpujp gz;zy;.

89. jl;lr;R ,ae;jpuj; jpUj;jNtiyfs;

90.  nkhopngaHg;Gr; Nritfs; (rpq;fsk;> Mq;fpyk;> jkpo;> muG> nfhhpah> 

[g;ghd; kw;Wk; ,j;jhyp)

91.  tpNrl epfo;r;rpfSf;fhd nghUl;fs; toq;Fjy;. (jw;fhypf Fby;fs;;> 

$lhuq;fs;> fjpiufs;> Nkirfs;> xypaikg;Gfs;> jiu tphpg;Gfs;> 

xypaikg;Gfs; Podium (Nghbak;) nfhbf; fk;gq;fs;;)
92.  njhiyf;fhl;rp kw;Wk; thndhyp epfo;r;rpj; jahhpg;G> njhiyf;fhl;rp 

tpsk;guq;fs; jahhpj;jy;> Clf gpurhu Ntiyfs;> tPbNah jahhpg;Gfs;> 

tPbNah trd gjq;fisj;; njhFj;jy; kw;Wk; gjpT nra;jy;> tptuzr; 

rpj;jpuk; kw;Wk; njhiyf;fhl;rp ehlfq;fisj; jahhpj;jy;

93.  cile;j nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;jy; (fzdp kw;Wk; mJ 

rhh;e;jit> fhfpjq;fs; / mYtyf cile;j nghUl;fs; cl;gl)

94.  tpkhd Nrit epWtdq;fs; / tpkhdg; gazr; rPl;L Kfth; epWtdq;fs;

95. Kd; fl;likf;fg;gl;l fl;blq;fs; (nfhs;fyd; toq;Feh;fs;)

96.  nfhs;fyd; toq;Feh;fs; (fd;nla;dh; Nghd;wit)

97. #hpa rf;jp epWTjy;> cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;. 

khjphp tpz;zg;gk; (xt;nthU nghUs; kw;Wk; Nritf;fhfTk; 

ntt;Ntwhd tpz;zg;gk; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;)

toq;FeHfisg; gjpT nra;jy; - 2022/ 2023
01.  tpz;zg;gjhuhpd;/ epWtdj;jpd; ngaH: ......................................................
  (tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; rhd;WgLj;jpa Gifg;glg; gpujpia 

,izj;jy; Ntz;Lk;;)

02.  tpz;zg;gjhuhpd; / epWtdj;jpd; Kfthp:  ..............................................

  (toq;fpa Kfthp> tpahghug; gjptpd; gpufhuk; khw;wkile;jhy; 

mJgw;wp vOj;JUtpy; gjpTj; jghy; %yk; ngWifg; gphptpw;F 

mwptpj;jy; Ntz;Lk;.)

03.  toq;fy; / Nritfspd; jd;ik:  .............................................................

 cUg;gb ,yf;fk;:.............................................   njhlhpyf;fk;: .............

04. njhiyNgrp> njhiyefy; ,y. kw;Wk; kpd;dQ;ry; Kfthp:

 njhiyNgrp:  ................................................................................................

 njhiyefy;: ..................................................................................................

 kpd;dQ;ry; Kfthp:  ....................................................................................

05.  njhlHGnfhs;s Ntz;bathpd; ngaH> gjtpg; ngaH kw;Wk; ifalf;fj; 

njhiyNgrpfs;

 ngaH:  ............................................................................................................

 gjtpg;  ngaH:  ............................................................................................ 

 ifalf;f njhiyNgrp ,y:  ....................................................................

06. tq;fpahshpd; ngaH:  ..................................................................................

07.  gpujhd tpahghu mYty;fs; kw;Wk; tpahghuj;jpd; jd;ik: (epWtdk;> 

jdp egh; tpahghuk; Nghd;wit)  ............................................................

08.  jw;NghJ nghUl;fs;/ Nritfs; toq;fg;gLk; mur kw;Wk; jdpahH 

Jiw mikg;Gf;fspd; gl;bay; (tprhhpj;jwptjw;fhd njhiyNgrp 

,yf;fj;ijr; rkh;g;gp;j;jy; Ntz;Lk;) .........................................................

09.  nfhs;tdTr; nraw;ghLfspd; NghJ Njitg;gLk; re;jh;g;gq;fspy; 

Nfs;tpg; gpiz Kwp / nrayhw;Wifg;; gpizia toq;f rk;kjkh 

vd;gJ gw;wp : ................................................................................................

10. toq;f KbAkhd fld; trjpfs; (fhy msT/ njhif):  ..................

  (fld; mbg;gilapy; nghUl;fisg; ngw;Wf;nfhs;sf;$ba fhy 

vy;iyiaf; fhl;lj; Njitapy;iy vd;gJld; Njitahd Ntisfspy; 

Nfs;tpg; gpiz Kwp (Bid Security)  kw;Wk; nrayhw;Wifg;; gpizia 

(Performance bond) toq;f ,zq;Fjy; Ntz;Lk;)

11. ngWkjp NrHthp (VAT) gjpntz; (,Ug;gpd;):  .......................................

12.  gjpTf; fl;lz tpguq;fs; - gzg; gw;Wr;rPl;L ,y: (gzpafg; gpujp 

kw;Wk; epjpg; gphpT gpujpia rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;)

ehd;;/ vk;khy; ,yq;if ntspehl;L Ntiy tha;g;Gg; gzpafj;jpd; 

tpguf;Fwpg;GfSf;fika nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;F> 

me;j tpiyfis ,yq;ifapy; nry;YgbahFk; &gh myfpy; tpiyfisr; 

rkh;g;gpg;gjw;F ,j;jhy; ,zq;FfpNwd;/Nwhk;. mt;thW toq;fg;gLk; 

nghUs; kw;Wk; Nrit vd;gtw;iw tpguf;Fwpg;GfSf;fika toq;fj; 

jtWk; gl;rj;jpy; 2022/2023Mk; tUlq;fSf;fhd toq;Feh;fs; 

ngah;g;gl;baypy; vkJ epWtj;jpd; ngah; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; 

Nrh;f;fg;gLk; vd;gij mwpNtd;/Nthk;.
ifnahg;gk; : 

gjtpg; ngaH :  

,wg;gH Kj;jpiu : 

jpfjp :  



மண் வாசனை  
பட்டூஸ் மழை பபய்தவுடன் ஒரு வி்தமான வாசழன வரும். அழ்த 

மண் வாசழன என்று பசால்வாம். இந்த மண் வாசழனழை பிடிக்-
கா்தவரக்ே இருக்க மாட்டாரகள். இந்த வாசழன எபபடி வருகிறது 
ப்தரியுமா?  

நிலத்தில ஸ்ட்்ாப்டாழமசிஸ், ஆக்டி்னாழமசிஸ் ்பான்ற பாக்டீ -
ரிைாக்கள், நுண்ணுயிரகள் நிழறை உள்ேன. இழவ மழை பபய்தவுடன் 
ஜி்ைாஸ்மின் மற்றும் ழட-மிழ்தல ப்்ாமிைால ்பான்ற எளி்தாக ஆவி -
ைாகக் கூடிை ் வதிைல பபாருட்கழே உற்பத்தி பசயயும். இந்த ் வதிைல 
பபாருட்கள்்தான் வாசழனக்கு கா்ணமாகும்.
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டி. ரிட்டிஷா ஹன்வி,
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எஸ். டிலானிகுமாரி,  
தரம் 07, ஸ்ரீ சண்முகா தமிழ் மகா வித்தியாலயம்,  
மமானறாகலல.
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க. கி்ஷாலன்,  
தரம் 06, லசாலி ஆங்கில பாடசாலல,  
மகாடடாஞஜசலன.

குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
பலகஎன்னும் பண்பு இலதலன ஒருவன்  
நலகஜயயும் ஜவறடறபாறறு அன்று. 

தெளிவுரை :  
பரை என்று த�ொல்லபபடும் பண்பு இல்லொெ தீரைரை 

ஒருவன் சிரித்துப தபொழுதுபபொக்கும் விரைைொட்ொைவும் 
விரும்புெ்லொைொது.   

 

விலடகள்
இடமிருந்து வலம்  

(01) மின்சாரம்  (11) ஜதனீ  (13)தும்மல் (18) அககா  
(21) மகுடி   

ஜமலிருந்து கீழ்  
(01) மின்னல்  (03) சாந்தம்  (05) ஜதகம் (14) குடம்  
(16) காது  (20) அலர  
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இடமிருந்து வலம்
(01)  இது ஒரு கனி. உள்ஜை மணிமணியாக இனிப்புச் 

சுலவ மிகுந்த முத்துகள்.
(04)  நமது வீடுகளில் உள்ை தைபாடங்களில் ஒன்று இது. 

மாணவரகைாகிய நீங்கள் கறபதறகு இத்தைபாடம் 
அவசியம்.

(07)  இது அககால ஜபார ஆயுதம். பண்லடக காலத்தில் 
மன்னரகள் இந்த கூரலமயான ஆயுதம் மகாண்டும் 
ஜபார புரிந்தாரகள். (தலலகீழான மசால்)

(10) இவன் இலைய சஜகாதரன்
(14)   எமது பயிரகளுககுள் தானாகஜவ வைருகின்ற 

ஜதலவயறற மசடிகள் இப்மபயர மபறும்.  இவற-
லறப் பிடுங்கி அழிப்பது எமது பயிரகளுககு நல்லது. 
(தலலகீழான மசால்)

(16)  தலலமயிலர வாரிக மகாள்வதறகுத் ஜதலவ.
(21)  சீகிரியலவ தனது பாதுகாப்புக ஜகாடலடயாக, சுவ-

ஜராவியங்கள் வலரந்து, அழகாக வடிவலமத்த 
மன்னன்.

 ஜமலிருந்து கீழ்
(01)  மத்திய மாகாணத்திலுள்ை மாவடடங்களில் ஒன்று 

இது
(03)  மதன்லன, கமுகு ஜபான்றவறறின் இைலமப் பருவ 

மரபுப் மபயர. (தலலகீழான மசால்)
(05)  இடியப்பம், இடலி ஜபான்று இதுவும் ஒரு ஆகாரம். 

உழுந்துமாவில் தயாராவது. (தலலகீழான மசால்)
(11)  காடடுககு அரசனாகக குறிப்பிடப்படும் மகாடிய 

மிருகம். (தலலகீழான மசால்)
(13)  கறி சலமப்பதறகுப் பயன்படுவது. மஞசள் நிறம் 

மகாண்ட சிறிய  தானியவலக.(தலலகீழான மசால்)

மதாடரபுகளுககு  :  0112429294   
மின்னஞசல்  :  editor.vm@lakehouse.lk   
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சிறுவர் உலகம்   
தினகரன் வாரமஞ்சரி  

த.பெ.இல : 834 பகாழும்பு.  

முதலாம் பரிசு
ஜே.எப். சஹானி,
தரம் 08 F, மகா/ முஸ்லிம் மகளிர கல்லூரி,
30/2, கம்மமத வீதி,
சரிககாமுல்லல, பாணந்துலற. 

இரண்டாம் பரிசு
ச. கபிதூரிகா,
தரம் 08, மட/வின்சன் ஜதசிய பாடசாலல
435/36, 2ம் குறுககு,
பூம்புகார, மடடககைப்பு. 

மூன்றாம் பரிசு
கனகசிங்கம் விஜனாபா,
தரம் 06, கமு/காரஜமல் பறறிமா ஜத.பா,
69C, வடலடவிதாலன வீதி, கல்முலன  02.

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல: 08 
பரிசு பபறுவ�ார்  

பாராட்டு பபறுவ�ார் 
1. ஸீனத் தஹானி சாட,
தரம் 09, பதியுதீன் மகளிர கல்லூரி,
டி.எஸ். ஜசனநாயகக கல்லூரி, கண்டி. 

2.  நி. இலககியா,
தரம் 06, மகா/லசவ மங்லகயர கழக பாடசாலல,
மகாழும்பு 06.

3. எம்.ஐ. ேனா,
தரம் 05, ப/பாத்திமா முஸ்லிம் மகளிர கல்லூரி,
45/15, தயாகுணஜசகர வீதி, பதுலை. 

4. என். நிஜவதிதா,
தரம் 04,
கிங்ஸ்டன் சரவஜதச பாடசாலல,
கண்டி. 

5. ஜே. லிவிங்ஸ்ரன்,
தரம் 03, பாமஸ்ரன் தமிழ் வித்தியாலயம்,
லிந்துலல. 

அருள் / எம். லீலா,
  இல. 35, ேலாச வீதி,  பண்டாரவலை.   
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உலகத்தில் எத்தலனஜயா விதமான சங்கங்க-
ளும், இயககங்களும் இயங்கி வருகின்றன. 
ஆனால், ஆறு வயது குழந்லதப் பருவத்தி 

லுள்ை மாணவ மாணவியருககுக கூட ஒழுககத்துடன் 
விலையாடடு முலறயில் கீழ்படிதல், மபறஜறாலர மதித்-
தல், கடடலைகளுககு கீழ்படிதல், மபரிஜயாலர மதித்து 
நடத்தல் ஜபான்ற நறபுண்புகலை வைரககும் ஒஜர இயக -
கம் 'சாரண இயககம்' என்றால் மிலகயாகாது.  

சாரணியம் முதன் முதலில் 1907 ஆம் ஆண்டில் 
இங்கிலாந்து நாடடில் ஜதாறறுவிககப்படடது. 
இந்த இயககத்லத இங்கிலாந்லதச் ஜசரந்-
தவரான ராபரட ஸ்டீபன்சன் ஸ்மித் 
ஜபடன் பவுல் என்பவர ஜதாறறுவித் -
தார.  

இவ்வியககம் ஜதான்றிய சில 
ஆண்டுகளுககுள் உலகம் முழுவ-
தும் பரவியது. இவ்வியககத்தின் 
முககியக குறிகஜகாள் நாடடுப்பறறு, 
இலறப்பறறு, அன்பு, கருலண, 
பணிவு, பிரதி பலன் கருதாமல் பிற-
ருககு உதவி மசயதல், தன்னம் 
பிகலக முதலான பண்புகலை மாண-
வரகளிடத்தில் உருவாககுதலாகும். 
ஜமலும், இது உறறு ஜநாககுதல், 
ஜவடலடயாடுதல் அறிவுத் திறலன 
வைரத்தல், லகவிலனப் மபாருடகள் 
மசயதல் ஜபான்ற திறலமகலையும் 
வைரககிறது.  

சாரண இயககத்தில் பயிறசி மபறற 
சாரண சாரணியரகள் நம்பிகலகககு 
உரியவரகைாகவும், மாறாப் பறறுலட-
யவரகைாகவும், மரியாலத உலடயவர-
கைாகவும், பிறலரச் சஜகாதரரகைாக 
ஜநசிககும் பண்புலடயவரகைாகவும், 
இயறலகலய ஜநசிககிற வரகைாக -
வும், விலங்குகளிடத்ஜத அன்பு காடடுபவரகைாகவும், 
கடடுப்பாடு உலடயவரகைாகவும், மபாதுவுடலமகலைப் 
பாதுகாப்பவராகவும், சிககனமானவரகைாகவும் 
எண்ணம், வாககு, மசயல்களில் தூயலம உலடயவரக -
ைாகவும் விைங்குவர.  

சாரணியம் மூன்று பிரிவுகலை உலடயது. குருலை-
யர, சாரணர, திரிசாரணர ஆகியலவ மாணவரகளுககும் 
நீலப்பறலவ, சாரணியர, திரி சாரணியர என்ற மூன்று 
பிரிவுகள் மாணவியருககும் மபாருத்தமான முலறயில் 
அலமககப்படடுள்ைன.  

சாரண இயககத்தின் குறிகஜகாள்!  
சாரணரகலைப் பயிறறுவிககும் 

ஆசிரியரகள் ஸ்கவுட மாஸ்டரகள் 
எனவும், சாரணியரகலைப் பயிற -
றுவிககும் ஆசிரிலயகள்  'மபண் 
சாரணிய தலலவிகள்' எனவும் 
அலழககப்படுகின்றனர.  

சாரண இயககத்தில் மாணவர-
கலைப் பள்ளி சூழலில் இருந்து 
விடுவித்து இயறலகச் சூழலுககு 

அலழத்துச் மசன்று அங்கு பயற-
சிகள் மகாடுககப்படுகின்-

றன. இதில் பலவலகயான 
முடிச்சுகளிடுதல் அவற-
றின் பயன்கள், எளிய 
உடறபயிறசிகள், சமிக-
லைகள் ஜமப் மறறும் 

முதலுதவி ஜபான்ற பல்ஜவறு மசயல்முலறத் திடடங்க -
ளும் மாணவரகளுககுக கறபிககப்படுகின்றன.  

சாரண மாணவரகள் மறற மாணவரகளில் இருந்து 
ஜவறுபடடு தனித்துக காணப்படுவர. அவரகளுலடய 
சாரண வணககமும், சாரண லகககுலுககலும், லகதடடு -
தலும் சிறப்பான முலறயில் பிறலரககவரும் வண்ணம் 
இருககும்.  

ஆர. ராஹினி,  
மவளிமலட.   

சாரணியர் இயக்கம்

அமமரிககாவில் தங்கியிருந்த ஜபாது ஒரு நாள், 
நீஜராலட அருஜக நடந்து மகாண்டிருந்தார 

சுவாமி விஜவகானந்தர. இலைைரகள் சிலர, துப்பாககி-
யால் சுடுவதறகு பயிறசி மசயது மகாண்டிருந்தனர.  

அதறகாக, முடலட ஓடுகலை நூலில் கடடி, நீஜராலட-
யில் மிதகக விடடிருந்தனர. நூலின் ஒரு முலன, கலரயி-
லிருந்த கல்லில் கடடப்படடிருந்தது.  

நீஜராடடத்துககு ஏறப, முடலட-
ஜயாடுகள் அலசந்து மகாண்டிருந்-
தன. பாலத்தில் நின்றபடி, முடலட 
ஓடுகலை சுட முயறசித்தனர 
இலைைரகள். குறி தவறிகமகாண்-
டிருந்தது. ஒன்லறககூட சுட முடிய-
வில்லல.  

இச்மசயலல புன்னலகயுடன் 
பாரத்தபடி நின்றார விஜவகானந்-
தர. இலத கவனித்த இலைைர-
கள், "முடலட ஓடுகலை சுடுவது 
சுலபமான மசயல் ஜபால் மதரியும். 
ஆனால் எளிதானதல்ல, முயறசி 
மசயது பாருங்கள் அப்ஜபாது மதரியும் சிரமம்..." என்றனர.  

துப்பாககிலய எடுத்து சுட ஆரம்பித்தார விஜவகானந்-
தர. லவத்த குறி ஒன்றுகூட தவறாமல் அத்தலன முடலட 
ஓடுகளும் சிதறின!  வியப்புடன், "துப்பாககி சுடுவதில் ஏற-

மகனஜவ நீங்கள் நல்ல பயிறசி மபறறிருகக ஜவண்டும் 
அதனால் தான், தவறாமல் சுடடீரகள்...' என்றனர.  

புன்னலகயுடன், "வாழ்நாளில் இன்றுதான் முதன் 
முலறயாக துப்பாககிலய மதாடடிருககிஜறன்.." என்றார 
விஜவகானந்தர. இலைைரகள் நம்ப முடியாமல், "அப்ப-
டியானால், குறி தவறாமல் எப்படி சுட முடிந்தது..."  என் -

றனர.  
"மவறறியின் ரகசியம், மனலத ஒரு -

முகப் படுத்துவதில் தான் இருககிறது. 
உயரந்த மனிதலனயும், தாழ்ந்த மனி-
தலனயும் ஒப்பிடடுப் பாருங்கள். இரு -
வருககும் உள்ை ஜவறுபாடு மனலத 
ஒருமுகப்படுத்துவதில் தான் இருககும். 
மனலத ஒருமுகப்படுத்தும் ஆறறல் 
வைரும்ஜபாது கூரலமயான அறிலவ 
மபறலாம்..."

"மசருப்புககு மமருகு ஏறறுபவர 
மனலத ஒருமுகப்படுத்தினால் சிறப் -

பாக மசயல்பட முடியும். மனலத ஒருமு-
கப்படுத்தினால் தான் சிறந்த முலறயில் 

சலமகக முடியும். பணம் ஜசரப்பஜதா, கடவுள் வழிபாஜடா. 
எந்த ஒன்லறயும், மனலத ஒருமுகப்படுத்தும் ஆறறலல 
வைரப்பதன் மூலம் சிறப்பாக மசயது முடிககலாம்" என்று 
ஜபாதித்தார விஜவகானந்தர. 

வெற்றி மனதில் இருக்கிறது !  

மதரிந்துமகாள்ஜவாம்!  

மத்துகம கலலமகள் ஜதசிய பாடசாலலயில் அண்லமயில் இடம்மபறற மாணவத் தலலவரகளுககான     
பயிறசிப் படடலறயின்ஜபாது ..



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022  ேம மா்தம 8ம திைதி ஞாயிற்றுக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY MAY 08, 202224 2022  மே 8 ஞாயிற்றுக்கிழமே

நாட்டில் தற்மபாது ஏற்பட்டுள்ள நநருக்்கடி நிமை 
யாவரும் அறிநதமத. சு்காதாரத்துமை, ்கல்வித்துமை, மபாக்-
குவரத்துத்துமை அமைத்துமே முடங்கிய நிமையிமைமய 
உள்ளது. இமவ எல்ைாவற்றுக்கும் நடாைர் நநருக்்கடி 
ேற்றும் நபாரு்ளாதார சிக்்கல்்கம்ள ்காரணோகும். இைங்-
ம்கயின் விம்ளயாட்டுப் பயிற்சியா்ளர்்க்ளா்க அதி்கோ்க 
நவளிநாட்டுப் பயிற்சியா்ளர்்கம்ள நியமிக்்கப்படுகின்ை-
ைர். ்கடநத ோதம் கூட இைங்ம்க கிரிக்ந்கட் அணியின் 
பயிற்சியா்ளரா்க இங்கிைாநதுநாட்மடச் மேர்நத சில்வர்-
வூட்மட நியமித்துள்ளைர். நவளிநாட்டுப் பயிற்சியா்ளர்-
்கள நியமிக்்கப்படும் மபாது அவர்்களுக்்காை ந்காடுப்பை-
வு்கம்ள நடாைர்்களிமைமய நேலுத்த மவண்டியுள்ளதால் 
தற்மபாது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள நடாைர் பிரச்சிமை ்கார-
ணோ்க விம்ளயாட்டுத்துமையிலும் நபரும் சிக்்கல் ஏற்-
பட்டுள்ளது.

இநநிமையில் இைங்ம்க உமதபநதாட்டம், ்கடற்்கமர 
்கரப்பநதாட்டம் ேற்றும் ்கபடி அணி்களுக்கு நவளிநாட்டு 
பயிற்சியா்ளர்்கள நியமிக்்கப்பட்டுள்ளைர். தற்மபாது அவர்-
்களுக்கு ேம்ப்ளம் வழங்குவதில் சிக்்கல் ஏற்பட்டுள்ளதன் 
்காரணோ்க அவர்்கள பதவி்கம்ளச் விட்டுச்நேல்ை தீர்ோ-
னித்துள்ளைர்.

இைங்ம்க ்கால்பநதாட்ட அணியின் பயிற்சியா்ளரும், 
நதாழில்நுட்ப இயன்குைருோை நபாஸ்னியாமவச் 
மேர்நத அமீர் அைஜிக் நடாைரில் ேம்ப்ளம் நபறுவது ்கடி-
ைோை விடயம் என்பதால் புட்மபால் ஸ்ரீ-
ைங்்கா, ேற்றும் அதன் தமைவர் ஜஸ்வர் உே-
ருடன் நடநத மபச்சுவார்த்மதயின் பின் அவர் 
மேமவமய முடித்துக்ந்காள்ள இணங்கியுள-
்ளார். இவர் 2020ம் ஆண்டு இைங்ம்க உமத-
பநதாட்ட அணியின் பயிற்சியா்ளரா்க இமணந-
தார். இவரின் பயிற்சியின் கீழ் இைங்ம்க 
அணி நம்பிக்ம்க அளிக்்கக் கூடிய விதத்தில் 
விம்ளயாடி வருகிைது. குறிப்பா்க ்கடநதாண்டு 
நமடநபற்ை நான்கு நாடு்களுக்கிமடயிைாை 
மபாட்டித் நதாடரில் இைங்ம்க ்கால்பநதாட்ட 
அணி சிைப்பா்கச் நேயற்பட்டிருநதது. பிரதேர் 
ேவால் கிண்ணத்துக்்கா்க நமடநபற்ை இத்-
நதாடரில் இைங்ம்க இறுதிப் மபாட்டிக்குத் 
தகுதிநபற்ைது. இது இைங்ம்க ்கால்பநதாட்ட 
அணி 18 வருடங்்களுக்குப் பின்ைர் ேர்வமதே 
மபாட்டித் நதாடரில் இறுதிப்மபாட்டிக்குத் 
நதரிவு நேயயப்பட்டிருநத முதல் ேநதர்ப்ப-
ோகும். அண்மேயில் முடிவுற்ை ோ்காணங்்க-
ளுக்கிமடயிைாை உமதபநதாட்டப் மபாட்டித் 
நதாடரும் சிைப்பா்க நமடநபற்று பை கிராேங்-
்களிலிருநதும் இ்ளம் வீரர்்கள உருவாவதற்கும் 
இவரின் பங்்களிப்பும் ஒரு ்காரணோகும்.

இமதமவம்ள இதுவமர யூமராக்்களில் ஊதியத்மதப் 
நபற்றுவநத இைங்ம்க ்கடற்்கமர ்கரப்பநதாட்ட பயிற்-
சியா்ளர் பின்ைாநமதச் மேர்நத ஒயைண்ட் ராம்மடாவின் 
மேவமவமய நிறுத்துவதற்கு இைங்ம்க ்கரப்பநதாட்ட 
ேம்மே்ளைம் தீர்ோனித்துள்ளது. இவர் 2021ம் ஆண்டு 
இைங்ம்க அணிக்கு பயிற்சி வழங்்க நியமிக்்கப்பட்டார். 
ேர்வமதே ்கடற்்கமர ்கரப்பநதாட்ட ேம்மே்ளைத்தின் அங்-
கீ்கரிக்்கப்பட்ட முதல்தர பயிற்சியா்ளராை இவரின் பயிற்-
சியின் கீழ் இைங்ம்க ஆண்்கள, நபண்்கள ்கடற்்கமர ்கரப்-
பநதாட்ட அணி்கள ஆசிய விம்ளயாட்டுப் மபாட்டிக்குத் 
தகுதி நபற்ைமே குறிப்பிடத்தக்்கது. இவர் ஜூமை ோதம் 
இங்கிைாநது பர்மிங்்ாமில் ஆரம்போ்கவிருக்கும் 
ந்காதன்நவல்த் விம்ளயாட்டுப் மபாட்டி வமர இைங்ம்க 
்கரப்பநதாட்ட அணிக்கு நியமிக்்கப்பட்டிருநதார், நநருக்-

்கடி ்காரணோ்க முன்கூடிய தைது மேமவமய முடிக்்கவி-
ருக்கிைார்.

மேலும் இைங்ம்க ்கபடி அணியின் பயிற்சியா்ளரா்கச் 
நேயற்பட்டு வரும் தமிழ்நாட்மடச் மேர்நத ம்க. எஸ். 
பாஸ்்கரனுக்கு நடாைர்்களில் ேம்ப்ளம் ந்காடுப்பதில் 
சிக்்கல் ஏற்பட்டுள்ளதால் அதற்குப் பதிைா்க ரூபாவில் 
ேம்ப்ளம் வாங்்க அவர் தயக்்கம் ்காட்டியுள்ளார். இதைால் 
இம்ோதத்துக்்காை ேம்ப்ளத்மத ோத்திரம் தங்்கத்தில் 
வழங்கிமைாம். அதாவது அவரின் ேம்ப்ளத்துக்குப் நபறு-
ேதியாை நதாம்கமய இைங்ம்க ரூபாயில் தங்்கம் வாங்-
கிக்ந்காளவதற்்கா்க நேலுத்தப்பட்டதா்க ்கபடி ேம்மே்ள்கத்-
தின் தமைவர் அனுர பத்திரை நதரிவித்தார்.

பயிற்சியா்ளர்்களின் விை்கலிைால் இைங்ம்க விம்ள-
யாட்டுத்துமை இவவாறு பாதிக்கும் நிமையில் எதிர்வ-
ரும் ்காைங்்களில் நமடநபைவுள்ள ேர்வமதே விம்ள-

யாட்டு விழாக்்களிலும் இநத நடாைர் 
பிரச்சிமை விஸ்வரூநேடுக்கும் நிமை ஏற்-
பட்டுள்ளது.

எதிர்வரும் ஜுமை ோதம் இங்கிைாநது 
பர்மிங்்ாம் நபாதுநைவாய விம்ளயாட்டு 
விழா நமடநபைவுள்ளது. இதில் பங்கு-
ந்காள்ள இைங்ம்க வீர, வீராங்்கமை்கள ஏற்்க-
ைமவ தேது பயிற்சி்கம்ள ஆரம்பித்துள்ளைர். 
இதில் பங்குந்காளளும் வீரர்்களுக்்காை இருப்-
பிட வேதி்கம்ள மபாட்டி ஏற்பாட்டுக்குழு 
ஏற்பாடு நேயது ந்காடுத்தாலும் அவர்்களுடன் 
நேல்லும் அதி்காரி்கள அடங்கிய குழுவுக்்காை 
தங்குமிட வேதி்கம்ள இைங்ம்க ஒலிம்பிக் 
ேங்்கம்தான் ஏற்பாடு நேயய மவண்டும். தற்-
மபாமதய நநருக்்கடி நிமையில் அதி்காரி்களுக்-
கும், மேைதி்க வீரர்்களுக்குோை தங்குமிட 
வேதி்கம்ளச் நேயது ந்காடுப்பதில் மி்கப்நப-
ரிய நநருக்்கடி நிமைமய இைங்ம்க ஒலிம்பிக் 
ேங்்கம் ேநதித்துள்ளது.

மேலும் அமதத் நதாடர்நது சீைாவில் 
நமடநபைவுள்ள ஆசிய விம்ளயாட்டு விழாவில் பங்கு-
ந்காளளும் நபாருட்டு இைங்ம்கயிலிருநது அதி்க்ளவாை 
வீரர்்கம்ளக் ந்காண்ட அணிமயத் தயார் நேயது வருகிைது. 
நடாைர் பிரச்சிமையால் நதாடர்நது நவளிநாட்டுப் பயிற்-
சியா்ளர்்கள நவளிமயறி வருவதால் இநத விம்ளயாட்டு 
விழாவுக்்கா்க தயாராகும் வீர, வீராங்்கமை்களும் நபரும் 
சிரேத்மத எதிர்ந்காள்ளமவண்டியுள்ளது. மேலும் நீச்ே-
லில் பங்குந்காளளும் வீரர்்களுக்கு தங்்க்ளது விோை டிக்-
ந்கட்டு்கம்ள அவர்்க்ளது நேைவிமைமய நபற்றுக்ந்காள்ள 
முடியுோைால் நபாதுநைவாய விம்ளயாட்டுவிழாவுக்கு 
அனுேதிக்்கப்படுவார்்கள என்ை த்கவல்்களும் தற்மபாது 
நவளியாகியுள்ளது.

ை்டந்த மா்தம இ�ஙகை 
ேைால்ஃப  ்தரவரிகைப ே்பாடடி 
ேராேல் கைாழுமபு ேைால்ஃப 
கம்தானத்தில் 31 ேைால்ப வீரர்-
ைள ை்ளமிறஙகிேது. M.H.ைலி்தா, 
புஷ்பிைா அணிக்கு முன்னால் 
வந்தவு்டன், ஒரு ஆர்வமுள்ள 
ேைால்ப வீரர்ைள உேர் ே்பாடடிை-
ளுக்ைாை ே்பாராடினர்.

2022 ஆம ஆண்டு கைப-
க்டம்பர் மா்தம சீனாவில் 
நக்டக்பறவுள்ள ஆசிே விக்ள-
ோடடுப ே்பாடடிைளுக்ைான 

்தோர்நிக�யில் உச்ைநிக�கே எடடுவ-
்தற்கு, இ�ஙகை ேைால்ஃப, ே்தசிே ்தரத்-
தின் உேர்மட்ட லீக் மு்தல் வ்ளர்நது வரும 
்தரம வகர ே்தர்நக்தடுக்ைப்பட்ட ேைால்ப 
வீரர்ைளுக்கு ைவா�ான திட்டத்க்த அகமத்-
துள்ளது.ேைால்ஃப பேராஸ் மற்றும அகமச்-
சூர்ைள, ஆசிே விக்ளோடடுப ே்பாடடிைளின் 
உச்ை நிக�கே அக்டே விரிவான ்பயிற்சி 
மற்றும மனக்த வலுப்படுத்தும அட்டவகை  
கைாடுக்ைப்படுகின்றன.

உலகம் முழுவதும் சிஙகக் ககொடியை
ஏற்றுவது அயைவரின் க�ொறுப�ொகும்

எதிர்வரும் மபாட்டி்களில் 
இைங்ம்க கிரிக்்கட் அணிமய நவற்-
றிப்பாமதயில் இட்டுச் நேல்வதும், 
மதசியக் ந்காடிமய உை்கம் முழுவ-
தும் ஏற்றுவதற்்காை ந்கௌரவோை 
சூழமை உருவாக்குவதும் அமைவ-
ரிைதும் நபாறுப்பு எை இைங்ம்க 
கிரிக்ந்கட் அணியின் தமைமேப் 
பயிற்றுவிப்பா்ளர் கிறிஸ் சில்வர்வுட் 
நதரிவித்துள்ளார்.

மிக்கி ஆர்தருக்குப் பின்ைர் 
இைங்ம்க கிரிக்ந்கட் அணியின் 
தமைமேப் பயிற்றுவிப்பா்ளரா்க 
இரு வாரங்்களுக்கு முன்ைர் நபாறுப்-
மபற்ை கிறிஸ் சில்வர்வுட் இரண்டு மபாட்டி்கள 
ந்காண்ட நடஸ்ட் நதாடருக்்கா்க தைது அணி-
யுடன் எதிர்வரும் 8ஆம் தி்கதி பங்்க்ளாமதஷ் 
நேல்ைவுள்ளார்.அநத விஜயத்திற்கு முன்ைதா்க 
சில்வர்வுட் முதன்முமையா்க ந்காழும்புக்கு 
விஜயம் நேயதார். பிமரேதாே விம்ளயாட்டரங்-
கில் மநற்றுமுன்திைம் நமடநபற்ை ஊட்கவிய-
ைா்ளர் ேநதிப்பில் ்கைநதுந்காண்டு ்கருத்து நதரி-
வித்த அவர், எதிர்்காை ேவால்்கள ேற்றும் தேது 
திட்டங்்கள நதாடர்பில் ்கருத்து நவளியிட்டார்.
எதிர்வரும் ்காைங்்களில் ேர்வமதே கிரிக்ந்கட் தர-
வரிமேயில் இைங்ம்க அணிமய மேலும் முன்-
நைடுத்துச் நேல்வமத தைது முதன்மேயாை 
நம்பிக்ம்க எை  கிறிஸ் சில்வர்வுட் நதரிவித்-
தார்.“சிை ்காைத்திற்கு முன்பு, ேர்வமதே கிரிக்-
ந்கட் ்கவுன்சில் தரவரிமேயில் முதல் அணி்க-
ளில் இைங்ம்க இருநதது. நல்ை முடிவு்களின் 
மூைம் அநத டாப் லிஸ்டில் மீண்டும் இடம் நபை 
முடியும். நேது அணி முன்மைை மவண்டும்.
அதிலிருநது நாங்்கள தரவரிமேயில் நிச்ேயம் 
முன்மைை வாயப்பு உள்ளது. அமதமபால், 
சிைநத வீரர்்கம்ள நவளிக்ந்காணர விரும்புகி-
மைன். ேரியா்க நதாடர்புந்காளவது எைது ேவால்-

்களில் ஒன்று.நான் நேயல்படுத்த விரும்பும் 
திட்டங்்கள எங்்கள வீரர்்களுக்கு ேரியா்கத் நதரி-
விக்்கப்பட்டை என்பமத நான் அறிய விரும்-
புகிமைன். இதற்கு நவீத் நவாஸின் சிைப்பாை 
பங்்களிப்மபப் நபற்ைதில் நான் ேகிழ்ச்சியமட-
கிமைன், ”என்று சில்வர்வுட் கூறிைார்.இைங்ம்க 
கிரிக்ந்கட் அணியின் புதிய உதவிப் பயிற்று-
விப்பா்ளரா்க முன்ைாள நடஸ்ட் கிரிக்்கட் வீரர் 
நவீத் நவாஸ் நியமிக்்கப்படவுள்ளதா்கவும், இது 
அடுத்த இரண்டு வருடங்்களுக்கு நமடமுமை-
யில் இருக்கும் எைவும் இைங்ம்க கிரிக்ந்கட் 
நதரிவித்துள்ளது.கிறிஸ் சில்வர்வுட்டின் உதவி-
யா்ளரா்கப் நபாறுப்மபற்பதற்கு முன்பு, நவீத் 
நவாஸ் பங்்க்ளாமதஷ்  - 19 அணியின் தமைமேப் 
பயிற்சியா்ளரா்க இருநதார், அங்கு பங்்கா்ள-
மதேம் 2020 இம்ளஞர் உை்கக் ம்காப்மபமய 
நவன்ைது.உதவிப் பயிற்சியா்ளரா்க  நவாஸின் 
முதல் பணி இைங்ம்க கிரிக்ந்கட் அணிக்்கா்க 
பங்்க்ளாமதஷ் சுற்றுப்பயணம் ஆகும்.

"எங்்கள வீரர்்களுக்கு நம்பிக்ம்கமயயும் 
ஒழுக்்கத்மதயும் ஏற்படுத்துவமத எைது முதன்-
மேயாை குறிக்ம்காள என்று நான் நோல்ை 
மவண்டும். ்கடநத இரண்டு வாரங்்க்ளா்க 

வீரர்்களின் புளளிவிவரங்்களில் 
அதி்க ்கவைம் நேலுத்தி வரு-
கிமைன்.அதன் மூைம் எப்படி 
மேம்படுத்துவது என்று ஆயவு 
நேயமதன். துடுப்பாட்ட வீரர்்கள 
பதற்ைமின்றி ஓட்டங்்க குவிக்்க 
நல்ை நம்பிக்ம்கமய ந்காடுக்்க 
மவண்டும். நீங்்கள ்கவைக்கு-
மைவா்க விம்ளயாட மவண்டும் 
என்று இது அர்த்தப்படுத்துவ-
தில்மை.ேதிப்நபண்்கம்ள ்கவ-
ைோ்கவும் ேரியாை மநரத்திலும் 
நேயய மவண்டும். வீரர்்கள மநர்-
ேமையா்கவும் மதரியோ்கவும் 

விம்ளயாடுவார்்கள என்று எதிர்பார்க்கிமைன். 
அநத ேைப்பான்மேயுடன் ஆட்டத்தில் இைங்கி-
ைால், அடித்த ஓட்டங்்களின் எண்ணிக்ம்கமயக் 
குமைத்து, ஸ்ம்காமர அடிக்கும் மவ்கத்மத அதி்க-
ரிக்்கைாம்,” என்ைார் சில்வர்வுட்.

“இைங்ம்க கிரிக்ந்கட்டின் பயிற்சியா்ளரா்கப் 
நபாறுப்மபற்பதற்கு முன்பு, அணியில் ோற்-
ைத்மத ஏற்படுத்த முடியுோ என்று மயாசித்துக்-
ந்காண்டிருநமதன். என்ைால் அநத ோற்ைத்மத ஏற்-
படுத்த முடியும், ”என்று சில்வர்வுட் கூறிைார்.
உதவிப் பயிற்சியா்ளர் நவீத் நவாஸ் கூறும்கயில், 
வீரர்்களின் ேைநிமைமய மேம்படுத்துவது பயிற்-
சியா்ளர்்களின் நபாறுப்பாகும். "பை நாடு்களில், 
விம்ளயாட்டு வீரர்்களின் ேைநிமைமய மேம்-
படுத்துவதில் நிபுணத்துவம் நபற்ை நிபுணர்்கள 
உள்ளைர்.பயிற்சியா்ளர்்கள வீரர்்களுடன் நன்ைா-
்கப் மபேவும், அனுபவத்தின் மூைம் அவர்்களின் 
ேை வலிமேமய வ்ளர்க்்கவும் முடியும், ”என்று 
உதவி பயிற்சியா்ளர் கூறிைார்.ேர்வமதே கிரிக்-
ந்கட் ்கவுன்சில் (ஐசிசி) உை்கக் ம்காப்மபயில் 
இரண்டு நடஸ்ட் மபாட்டி்களுக்்கா்க இைங்ம்க 
அணி பங்்க்ளாமதசில் சுற்றுப்பயணம் நேயது 
விம்ளயாடுகிைது.

ட�ொலர் டெலுத்த வழியில்ல;
பயிற்சியொளர்்கள் வில்கல!

எம்.எஸ்.எம்.ஹில்மி...?

19 வேதின் கீழ் டிவிஷன் -3 கிரிக்கைட

இறுதிப்�ொட்டியில் ைொழ்.
மத்திை கல்லூரி அணி

்பா்டைாக�ைளுக்கு இக்டயி�ான 19 வேதின் கீழ் டிவிஷன் 3 
ஐம்பது ஓவர்ைள கைாண்்ட கிரிக்கைட க்தா்டரின் இறுதிபே்பாடடிக்கு 
ோழ்ப்பாைம மத்திே ைல்லூரி அணி ்தகுதிக்பற்றுள்ளது.

அகரயிறுதிபே்பாடடியில், மதுைம கைன்.ேமரிஸ் ைல்லூரிகே 
எதிர்த்்தாடிே மத்திே ைல்லூரி அணி ஆனந்தன் ைஜனின் மற்றும 
ரஞ்சித்குமார் நியூட்டன் ஆகிேோரின் பிரைாசிபபுைளின் உ்தவியு்டன் 
4 விக்கைடடுைள வித்திோைத்தில் கவற்றியிகன ்பதிவுகைய்தது.

ே்பாடடியின் நாைேச் சுழற்சியில் கவற்றிக்பற்ற கைன்.ேமரிஸ் 
ைல்லூரி அணி மு்தலில் துடுபக்படுத்்தா்ட தீர்மானித்்தது. அ்தன் 
அடிப்பக்டயில் ை்ளமிறஙகிே கைன்.ேமரிஸ் ைல்லூரி அணி, அணித்-
்தக�வர் ஹிேமஷ மது்பஷனாவின் அகரச்ை்தம மற்றும ேசி்த ைத்ை-
ரவின் நி்தானமான ஆட்டத்து்டன் 50 ஓவர்ைள நிகறவில் ைை� விக்-
கைடடுைக்ளயும இழநது 178 ஓட்டஙைக்ள க்பற்றுக்கைாண்்டது.

கைன். ேமரிஸ் அணிகே க்பாறுத்்தவகர ஒவகவாரு துடுப்பாட்ட 
வீரர்ைளுக்கும இக்டயில் சிறந்த இகைப்பாட்டஙைள க்பறப்படடி-
ருந்த ே்பாதும, ேவைமாை ஓட்டஙைக்ள குவிக்ை ்தவறிே்தால் அவர்ை-
்ளால் ்பாரிே ஓட்ட எண்ணிக்கைகே அக்டேமுடிேவில்க�. இதில் 
ேசி்த மற்றும ஹிேமஷ ஆகிேோர் 5வது விக்கைடடுக்ைாை 45 ஓட-
்டஙைக்ள அதிை்படைமாை ்பகிர்நதிருந்தனர்.

ோழ். மத்திே ைல்லூரியின் ்பநதுவீச்கை க்பாறுத்்தவகர, ரஞ்-
சித்குமார் நியூட்டன் 4 விக்கைடடுைக்ளயும, சு்தர்ஷன் அனுைாநத் 
மற்றும கஜேதீஷ்வரன் விதுைன் ஆகிேோர் ்த�ா ஒவகவாரு விக்-
கைடடுைக்ள வீழ்த்தினர்.

இறுதிபே்பாடடிக்ைான வாயபக்ப ேநாக்கி ்பதிலுக்கு துடுபக்படுத்-
்தாடிே மத்திேக் ைல்லூரி அணிக்கு நியூட்டன் சிறந்த ஆரம்பத்க்த 
கைாடுத்்தாலும விதுைன், ைன்ைேன், அஜய மற்றும ைாரஙைன் 
ஆகிேோர் குகறந்த ஓட்டஙைளுக்கு ஆட்டமிழந்தனர்.

நியூட்டன் 45 ஓட்டஙைக்ள க்பற்றுக்கைாடுத்து ஆட்டமிழக்ை, 74 
ஓட்டஙைளுக்கு 4 விக்கைடடுைக்ள இழநதிருந்த மத்திே ைல்லூரி 
அணி, 5வது விக்கைடக்ட 95 ஓட்டஙைளுக்கு இழந்தது. எனினும 
ஆனந்தன் ைஜன் க்பாறுப்பான ஆட்டத்க்த கவளிப்படுத்தி, விநாேை-
கைல்வம ைவி்தர்ஷன் மற்றும ைைாே்தவன் ைேந்தன் ஆகிேோரு்டன் 
மிைச்சிறந்த இகைப்பாட்டத்க்த ை்டநது அணிகே கவற்றிப்பா-
க்தக்கு அகழத்துச்கைன்றார்.

ைவி்தர்ஷன் மற்றும ைஜன் ஆகிேோர் 6வது விக்கைடடுக்ைாை 50 
ஓட்டஙைக்ள ்பகிர்ந்தது்டன், ைேந்தன் மற்றும ைஜன் 7வது விக்கைட-
டுக்ைாை 38 ஓட்டஙைக்ள ்பகிர்நது அணியின் கவற்றிகே உறுதி-
கைய்தனர். ைஜன் இறுதிவகர ஆட்டமிழக்ைாமல் ை்ளத்தில் நின்று 
துடுபக்படுத்்தாடி 87 ்பநதுைளில் 2 சிக்ஸர்ைள மற்றும 9 க்பௌண்-
்டரிைள அ்டஙை�ாை 74 ஓட்டஙைக்ள க்பற்றுக்கைாடுத்்தார். இதில், 
ைவி்தர்ஷன் 9 ஓட்டஙைக்ளயும, ைேந்தன் 7 ஓட்டஙைக்ளயும க்பற்-
றுக்கைாடுத்்தனர். இவவாறான துடுப்பாட்ட பிரைாசிபபுைளின் உ்தவி-
யு்டன் மத்திே ைல்லூரி அணி 41 ஓவர்ைளில் 6 விக்கைடடுைக்ள 
இழநது 183 ஓட்டஙைக்ள க்பற்று கவற்றிகே ்பதிவுகைய்தது. 
கைன்.ேமரிஸ் அணியின் ்பநதுவீச்சில் இசுரு ே்தஷான் 2 விக்கைடடு-
ைக்ள கைப்பற்றினார்.

அகரயிறுதிபே்பாடடியில் கவற்றிக்பற்றுள்ள ோழ். மத்திே 
ைல்லூரி அணி  இறுதிபே்பாடடியில் கமாறடடுவ கம்தடிஸ்ட உேர் 
ைல்லூரிகே எதிர்கைாள்ளவுள்ளகம குறிபபி்டத்்தக்ைது.

kQ;rhpkQ;rhp

இலஙயக ்கொல்ப வீரரகள் கிைரஸ் அப
எம்.எச்.சலிதொ, புஷ்பிகொ சிறப�ொக பிரகொசிபபு 
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xUtu; ,Utu; ,y;iy 918 Ngu; $l;lhfj; jw;nfhiy 
nra;j rk;gtj;ij vg;gb fpufpg;gJ vd;gJ Gupatpy;iy. 
mjid nghj;jhk; nghJthf jw;nfhiy vd;W 

nrhy;yptplTk; KbahJ. vndd;why; 
capupoe;jtu;fspy; %d;wpy; xU 
gq;fpdu; rpWtu;fs;. 
mnkupf;fhitr; Nru;e;j [pk; N[hd;]; 
vd;w kjg; Nghjfiu FUl;Lj; 
jdkhf gpd;gw;wpajd; fhuzkhfj; 
jhd; xU fpuhkNk ,g;gb $l;lhf 
jw;nfhiy nra;J nfhz;lJ. 
[pk; N[hd;]; fk;a+dpr rpj;jhe;jk; 
nfhz;ltu;. mnkupf;f muRld; 

Kuz;gl;l mtu; jkJ rPlu;fis mioj;Jf; 
nfhz;L fahd fhLfSf;Fr; nrd;W fpuhkk; xd;iw 
mikj;jhu;. mtiu flTshf ek;gpa gf;ju;fs; mtu; 
$Wtijnay;yhk; nra;jhu;fs;. 
me;j FUl;L ek;gpf;ifapd; cr;r rk;gtk; 1978 etk;gu; 18 
Mk; jpfjp ,lk;ngw;wJ. 
xU ngupa njhl;bapy; Fspu;ghdj;ij jahupj;J mjpy; 
tprj;ij fye;J gf;ju;fis mioj;jhu;. $l;lhf 
jw;nfhiy nra;Jnfhs;Sk; mwptpg;ig tpLj;J 
midtUf;Fk; me;j ghdj;ij Fbf;ff; nfhLj;jhu;. 
mjid Ntjthf;fhf ek;gpatu;fs; kW Ngr;R ,y;yhky; 
Fbj;jhu;fs;. rpyNuh vjpu;f;f mtu;fs; tYf;fl;lhakhff; 
Fbf;f itf;fg;gl;lJ. 
xl;Lnkhj;j fpuhkNk capiu kha;j;Jf; nfhz;lJ. 2001 
nrg;nlk;gu; jhf;Fjy; tiu mnkupf;f tuyhw;wpy; mjpfk; 
Ngu; capupoe;j rk;gtkhf ,J ,Ue;jJ.   
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Nfypahf ele;j ngz; Gul;rp

cyfpy; ,Jtiu fz;Lgpbf;fg;gl;l kpfg;ngupa 
ituf;fy;ypd; ngau; fy;ypdd; ituk;. ,jd; vil 
621.35 fpuhk;. 1905 Mk; Mz;L njd;dhgpupf;fhtpy; 
,Uf;Fk; itur; Ruq;fj;jpy; jhd; ,J 
fz;Lgpbf;fg;gl;lJ. cz;ikapy; ,jd; ngWkjp 
tpiykjpg;gw;wJ. 

cynfq;Fk; mtjhdj;ij ngw;w ,e;j ituk; 
jpULNghfyhk; vd;w mr;rk; vy;yhtw;iwAk; tpl 
ngupjhf ,Ue;jJ. ,e;j ituj;ij gpupl;lDf;F 

mDg;g Ntz;b ,Ue;jJ jhd; mg;Nghija 
ngupa rpf;fy;. fg;gypy; fLk; fhtYf;F kj;jpapy; 
g+l;Lg;Nghl;l ngl;bapy; me;j ituf; fy; 
gpupl;lDf;F mDg;gg;gl;ljhfr; nra;jp. mg;gb xU 
fg;gy; cz;ikapNyNa njd;dhgpupf;fhtpy; ,Ue;J 
gpupl;lid Nehf;fp Gwg;gl;lJ. 

Mdhy; me;jg; ghJfhg;ghd g+l;Lg;Nghl;l 
ngl;bf;Fs; ituk; ,Uf;ftpy;iy. Vndd;why; 
me;jg; gazj;jpYk; ituk; jpULNghfyhk; vd;w 
mr;rk; ,Ue;jjhy; me;jf; fg;gypy; ituk; mDg;gg; 
glNt ,y;iy. ,J xU jpirjpUg;Gk; Ntiy.

nrhd;dhy; ek;gkhl;Bu;fs; mj;jid 
ngWkjpahd me;j ituf;fy;> rhjhuz 
ngl;b xd;wpy; itf;fg;gl;L gjpTj; jghypy; 
njd;dhgpupf;fhtpy; ,Ue;J gpupl;lDf;F ghJfhg;ghf 
mDg;gg;gl;lJ.   

gpupl;lDf;F nfhz;L nry;yg;gl;l me;j 
ituf;fy;iy ahUk; thq;fhj epiyapy; ,uz;L 
Mz;Lfspd; gpd; Ruq;f Kjyhspahy; vl;tu;l; 
kd;dUf;F guprhf toq;fg;gl;lJ. 

fhyg;Nghf;fpy; mJ xd;gJ 
ngupa fw;fshfTk;> 100 
rpwpajhfTk; cilf;fg;gl;lJ. mjpy; 
ngupa %d;W fw;fs; yz;ldpy; 
fhl;rpf;fhf itf;fg;gl;bUf;fpwJ. 

Rtpl;ru;yhe;jpy; 1955 Mk; Mz;L 
,lk;ngw;w Nkhl;lhu; Xl;lg; 
ge;jaj;jpd;NghJk; Nkhl;lhu; 
thfdj;jpd; ngupa Jz;L xd;W 
ghu;itahsu;fs; ,Uf;Fk; 
gf;fk; tpOe;jjpy; 83 Ngu; 
nfhy;yg;gl;lhu;fs;. Rkhu; 180 Ngu; 
fhakile;jhu;fs;. Nkhl;lhu; ge;ja 
tuyhw;wpy; ,lk;ngw;w kpfg; gaq;fu 

tpgj;jhf ,J ,d;Wk; tuyhw;wpy; 
,lk;ngw;wpUf;fpwJ. 
md;W njhlf;fk; Rtpl;ru;yhe;jpy; 
Nkhl;lhu; ge;jaq;fSf;F 
jil tpjpf;fg;gl;lJ. 2007 Mk; 
Mz;L jilfis jsu;j;j 
ghuhSkd;w fPoitapy; jPu;khdk; 
nfhz;Lte;jNghJk; mjid 
Nkyit Vw;ftpy;iy.  ,e;j 

Kaw;rp ,U jlitfs; 
epuhfupf;fg;gl;ljhy; 
me;j jPu;khdk; 
2009 Mk; Mz;L 
iftplg;gl;lJ. vd;whYk; 
2015 Mk; Mz;L 
,e;jj; jilapy; rw;W 
jsu;it nfhz;Lte;j 
Rtpl;ru;yhe;J epu;thfk; 
kpd;rhu thfdq;fspd; 
ge;jaj;jpw;F khj;jpuk; 
mDkjp mspj;jJ.

918 Ngu; $l;lhf jw;nfhiy!

Nkhl;lhu; ge;jaj;jpw;F 
gag;gLk; Rtpl;ru;yhe;J

nfhLj;Jitf;fhj  ffhup

mu;j;jk; njupahj filrp thu;j;ij

 cyfpd; kpfg;ngupa ituf;fy;ypd; fij

STENDEC vd;gjw;F nghUs; njupAkh? njupe;jhy; 
cz;ikapNyNa ePq;fs; ehYk; njupe;jtu; jhd;. Mq;fpyj;jpdhy; 
vOjg;gl;l ,e;j nrhy; my;yJ vOj;JfSf;F nghUs; 
njhupahJ fle;j 73 Mz;Lfshf jiyia gPa;j;Jf; 

nfhz;ltu;fs; gyu;. 
,jw;Ff; fhuzk; 1947 Xf];l; 2 Mk; jpfjp ,lk;ngw;w 

tpkhd tpgj;Jj; jhd;. gpupl;b\; rTj; mnkupf;fh Vahu;ntap]; 
epWtdj;jpd; yq;fh];l;upad; tpkhdk; rpyp ehl;bd; LGd;fhNlh 
kiyg;gFjpapy; tpgj;Jf;F cs;shdJ. tpkhdj;jpy; ,Ue;j 11 
NgUk; capupoe;jdu;. ,e;j tpkhdj;jpd; ghfq;fs; 1990fspd; 
gpw;gFjpapNy fz;Lgpbf;fg;gl;ld. 

tpkhdk; tpgj;Jf;F cs;shtjw;F Kd;du; filrpahf 
mDg;gg;gl;l nra;jpapy;> STENDEC vd;W $wg;gl;bUf;fpwJ. 
,t;thW xU Kiw mDg;gg;gl;bUe;jhy; jg;ghf mDg;gg;gl;ljhf 
$wyhk;. %d;W jlitfs; ,e;j thu;j;ij mDg;gg;gl;bUf;fpwJ. 
vd;d ku;kk; vd;why; ,e;j thu;j;ijf;F ve;j mfuhjpapYk; 
njspthd nghUs; ,y;iy.     

a+up ffhup Kjy; 
Kiw tpz;ntspf;Fr; 
nrd;wtu;. Nrhtpal; 
xd;wpa tpkhdpahd 
ffhup 1961 vg;uy; 12 
Mk; jpfjp �nth];nlhf; 
1� tpz;fyj;jpy; 
g+kpia Rw;wpte;jhu;. 
mg;NghJ kdpjid 
epyTf;F mDg;Gtjpy; 
mnkupf;fhTf;F Nrhtpal; 
xd;wpaj;jpw;Fk; Nghl;lh 
Nghl;b ,Ue;jJ. 
Mdhy; kdpjd; 
epytpy; fhy;itg;gij 
ghu;g;gjw;F a+up ffhup 
nfhLj;Jitf;ftpy;iy. 
1969 [_iy 21 Mk; 
jpfjp ePu; Mk;];l;Nuhq; 
Kjy; Kiw epytpy; 
fhy; itf;Fk;NghJ ffhup 
capNuhL ,y;iy. Xu; 
Mz;Lf;F Kd;du; Vw;gl;l 

tpkhd tpgj;jpy; ffhup jdJ 34 MtJ tajpy; capupoe;jhu;.    

�ர்ெதௗஸ்�ர்ெதௗஸ்�ர்ெதௗஸ்
சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்
பூேகாள
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நான் சபீனா மசாேசுந்தரம். நான் 
ஒரு சிறுகம்த எழுத்தாளர். 

கடந்த ஐநது வருடஙகளாக இமையத்தள 
சசய்தி ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகின்-
மேன். மசாேசுந்தரம் - திருேதி சுசீலாம்தவி 
ஆகிமயாரின் மூத்த பு்தல்வி நான். எனக்கு 
இரண்டு சமகா்தரிகள் ேற்றும் ஒரு சமகா்த-
ரன் இருக்கிோர்கள்  

நான் ்தற்மபாது திருேைம் முடிதது கிழங-
கிலஙமகயில் ேடடக்களப்பு ோவடடததில் 
வசிதது வருகின்மேன். எனது கைவர் ேட-
டக்களப்பு ோவடட முன்னாள் அரசாஙக 
அதிபர் அழமகயா கிஙஸ்லி பதேநா்தன் 
- திருேதி லலித்தாம்பிமக ஆகிமயாரின் 
ேகனாவார். எனக்கு இரண்டு சபண் 
குழநம்தகள் இருக்கிோர்கள். மடனா 
டனீஷா,லியா அமடானியா.  

யாழப்பாைதம்த பிேப்பிடோ-
கக் சகாண்ட நான் மபார் சூழ-
நிமலயில் இடம்சபயர்நது 
ேன்னாரில் குடிமயறிமனன். 
எனது குடும்பதம்தாடு. நான் 
எனது ஆரம்பக் கல்விமய 
பதுமள ோவடடததில் 
உள்ள ேடுல்சீமே ்தமிழ 
ம்தசிய பாடசாமல-
யில் கற்மேன். மிகக் 
குமேவான வளஙகமளக் 
சகாண்டு பல படட்தாரி-
கமள உரு-
வாக்கிய 
அந்த 

பாடசாமலயில் 1998 ஆம் ஆண்டு இடம்-
சபற்ே புலமேப்பரிசில் பரீடமசயில் சிததி-
யமடநது பாடசாமலக்கு சபருமே ம்தடிக் 
சகாடுதம்தன்.   

அதுேடடுேன்றி ேடுல்சீமே- ஊவாக்சகல 
எஸ்மடட என்ே நான் வசித்த பிரம்தசததின் 
வரலாற்றில் அவ்வூரில் இருநது மு்தன்மு-
மேயாக புலமேப்பரிசில் பரீடமசயில் 

சிததியமடந்த ோைவி என்ே சபருமேமய 
சபற்றுக் சகாண்மடன். அ்தற்காக ேமேந்த 
இலஙமக ச்தாழிலாளர் காஙகிரஸின் 
்தமலவர் சசௌமியமூர்ததி ச்தாண்டோன் 
ஐயாவிடமிருநது பரிசிலும் சபற்றுக் 
சகாண்டுள்மளன்.   

அ்தன்பின் உயர் கல்விமய ேன்னார் 
புனி்த சமவரியார் சபண்கள் கல்லூரியில் 
கற்மேன். உயர்்தரததில் கமலப்பிரிவில் 
கற்மேன்.   

சிறுவயதிலிருநம்த ஓவியம் வமரவ-

தில் எனக்கு அலாதி பிரியம். நிமேய 
ஓவியப் மபாடடிகளில் பஙகு பற்றியுள்-
மளன். அம்தமபான்று புத்தகம் வாசிப்பது 
என்ோல் எனக்கு மிகவும் பிடித்தோன ஒரு 
சசயல். சிறு வயது மு்தமல ்தமிழ இலக்-
கியததிலும் வாசிப்பிலும் அதிகநாடடம் 
இருந்தது எனக்கு. நான் மு்தன் மு்தலாக 
கம்தகள் வாசிக்கத ச்தாடஙகியமபாது 
குடும்ப சமூக கம்தகமள விட க்மரம் 
கம்தகள் அதிக விரும்பி வாசித்ததுண்டு. 
இநதிய நாவலாசியர் க்மரம் ேன்னன் என்று 
அமழக்கப்படும் ராமேஸ் குோரின் மிகப் 
சபரிய ரசிமக நான்.  

நானும் இப்படிசயல்லாம் கம்தகள் 
எழு்த மவண்டும் என்று ஆர்வம் இளம் வய-
திலிருநம்த இருந்தது. எனினும் கம்தமய 
எழுதி அம்த எவ்வாறு வாசகர்களிமடமய 
சகாண்டு மசர்ப்பது என்பது ச்தாடர்பில் 
எனக்கு மிகப்சபரிய ஐயம் இருந்தது. இருந-
்தாலும் இமையத்தள சசய்தி ஆசிரியராக 
பணியாற்றிக் சகாண்டிருந்த நான் சில 

இமையத ்தளஙகளில் கடடுமர, கம்த, 
கவிம்த மபான்ேவற்மே எழுதி வநம்தன்.   

அப்மபாது்தான் 2019 ஆம் ஆண்டு ேட-
டக்களப்பில் சவளி வநது சகாண்டிருந்த 
அரஙகம் பததிரிமகயில் எழு்த வாய்ப்பு 
கிமடத்தது. அரஙகம் பததிரிமகயின் ஆசி-
ரியர் சீவகன் பூபாலரடைம் ஐயா மு்தன் 
முமேயாக அச்சு ஊடகததில் எனது எழுத-
துக்களுக்கு வாய்ப்பளித்தார்.   

நான் உளவியலில் டிப்மளாோ கற்மகசந-
றிமயப் பூர்ததி சசய்துள்மளன். ஆகமவ உள-
வியல் சார்ந்த சிறிய கடடுமரகமள ஆரம்பத-
தில் அரஙகம் பததிரிமகயில் எழுதிமனன். 
அம்த மநரம் யாழில் இருநது சவளியாகும் 
உ்தயன் பததிரிமகக்கும் ்தற்சகாமலகள் 
பற்றிய ஒரு நீண்ட கடடுமரமய எழுதி 
இருநம்தன்.   

உண்மேயில் உ்தயன் பததிரிமகயில் 
சவளி வந்த அந்த கடடுமரமய ேேக்க 
முடியாது. 

(04 ஆம் பக்கம் பார்க்க)

கலைத் துலையின் 
அலையாளமாக திகழும் 
சபீனா சசாமசுந்தரம்   
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காரணம் அமை உையனில் பிரசுரிக்க உை-
வியவர் ேமைநை நண்பர் அேரர் பிரகாஷ் 
ஞானப்பிரகாசம். ககாவிட்-19 கைாற்று 
ைநை இழப்புகளில் பிரகாஸின் ேரணம் 
ஈடுகசயய முடியாை ஒன்று.   

அைன்பின் அச்சு ஊடகோக இருநை 
அரஙகம் ்பத்திரிமக அச்சிட்டு கவளிவ-
ருவது நிறுத்ைப்்பட்டது. அமைாடு எனது 
எழுத்தும் ைற்காலிகோக ைமடப்்பட்டது.   

அைன்பின் 2020 ஆம் ஆணடு மீணடும் 
சீவகன் ஐயாமவ கைாடர்பு ககாள்ளும் 
சநைர்ப்்பம் கிமடத்ைது. அப்ம்பாது நான் 
அவரிடம் கமை எழுதி அனுப்புகிமைன் 
உஙகளுமடய இமணயத்ைளத்தில் ்பதிவி-
டுகிறீகளா? எனக் மகட்மடன்.   

சபீனா ைாமன? நிச்சயோக அனுப்-
புஙகள் ்பதிவிடுகிமைன் என்ைார். முைல் 
முைலாக வாமழச்மசமனயில் நடநை ஒரு 
உணமேச் சம்்பவத்மை அடிப்்பமடயாக 
மவத்து ோட்டுக்கார ேமனாகரி என்ை 
கமைமய எழுதிமனன். சீவகன் ஐயா 
அமை வாசித்து விட்டு என்மன ்பாராட்-
டினார். உஙகளுக்குக் கட்டுமரமய விட 
கமை ைான் நன்ைாக எழுை வருகிைது. 
கைாடர்நது கமைகள் எழுதுஙகள் என்ைார். 
குமை நிமைகமள சுட்டிக்காட்டி வழிகாட்-
டினார்.   

அன்று எழுை ஆரம்பித்மைன். இன்றும் 
எழுதிக் ககாணடிருக்கிமைன்.   

எனது இநை இலக்கிய ்பயணத்தில் 
குறிப்பிட்டுச் கசால்ல மவணடிய ேற்கைா-
ருவர் ்பத்திரிமக ஆசிரியரும் கமலஞரு-
ோன ராைா மேத்ைா ஐயா. ஒரு ைநமைமய 
ம்பான்று அன்்பான கனிவான ம்பச்சு 
அவரிடம் இருக்கும். அவர் மூலம் இநைத் 
துமையில் எனக்கு நிமை அறிமுகஙகள் 
கிமடத்ைன.   

ராைா மேத்ைா ஐயாவின் புதிய 
அமலகமல வட்டம் அமேப்பினால் 
நடாத்ைப்்பட்ட இலக்கிய விழாவில் 
கடநை வருடம் சிைநை நமகச்சுமவ 
எழுத்திற்கான விருமை நான் க்பற்றுக் 
ககாணமடன். ைமிழன் ்பத்திரிமகயிலும் 
எனது நமகச்சுமவ துணுக்கு பிரசுரிக்கப்-
்பட்டது.   

எனது கமைகமள க்பாறுத்ை வமரயில் 
இமணயத்ைளஙகளில் ோத்திரமே கவளி-
யாகிக் ககாணடிருநைது. அப்ம்பாது ைான் 
முைல் முமையாக எனது கமை ஒன்று அச்சு 

ஊடகோன சஞ்சிமக 
ஒன்றில் பிரசுரிக்கப்-
்பட்டது.   

இநதியாவில் கவளி-
யாகும் க்பணகளின் 
குரல் என்ை சஞ்சிமக-
யில் மநர்முகத் மைர்வு 
என்ை எனது கமை 
பிரசுரிக்கப்்பட்டது. 
அைமனத் கைாடர்நது 
தினக்குரல் ்பத்திரிமக-
யில் சநதித்ைமவமள, 
மித்திரன் வாரேலர் 
சஞ்சிமகயில் வானம் 
காணாை கவணணிலா, 
சிரித்திரன் ்பத்திரிமக-
யில் அமரப் ம்பாத்ைல் 
கள்ளு, சுபீட்சம் ்பத்தி-
ரிமகயில் சின்னஞ்சிறு 
ரகசியமே ஆகியமவ 
பிரசுரிக்கப்்பட்டன.  

கடநை வருடம் 
இலஙமக எழுத்ைாளர் 
அமேப்பினால் நடாத்-

ைப்்பட்ட இலக்கிய ம்பாட்டியில் எனது 
ோட்டுக்கார ேமனாகரி சிறுகமை ்பரிசில் 
க்பற்றுள்ளது. இலக்கிய உலகின் முைல் 
கவற்றியாக எனது சிறுகமை கைாகுப்புப் 
புத்ைகம் கடநை வருடம் ்பதிப்பிடப்-
்பட்டது. என்னுமடய சிறுகமைகமள 
கைாகுத்து “கமையில்லாக் குற்ைஙகள்” 
என்ை ைமலப்பில் புத்ைகோக கவளியிட்-
டுள்மளன். என்னுமடய புத்ைகத்திற்கு 
அணிநதுமர ராைா மேத்ைாவும் ஆசிரியமர 
்பற்றி சீவகன் பூ்பாலரட்ணமும் எழுதி-

யுள்ளார்கள். அமைமவமள என்னுமடய 
முைல் புத்ைகத்மை அச்சிட நிதியுைவி 
வழஙகிய நண்பர் திருமகாணேமல ரஜிை-
ரன் ைஙகராஜாமவயும் நான் இஙகு குறிப்-
பிட்டுச் கசால்ல மவணடும்.   

நான் சில விழிப்புணர்வு குறும்்படஙக-
ளுக்கும் விழிப்புணர்வு நாடகஙகளுக்கும் 
கமை எழுதியிருக்கிமைன். அத்துடன் 
ஆவணப்்படஙகள் ையாரிப்்பதும் எனது 
்பணிகளில் ஒன்ைாக இருக்கிைது.   

இலஙமக இலக்கிய துமையில் சபீனா 
மசாேசுநைரம் என்ை க்பயர் ஒரு அமட-
யாளோக இருக்க மவணடும் என்்பமை 
எனது இலட்சியம். நிச்சயம் எனது இலட்-
சியத்மை அமடமவன் என்ை நம்பிக்மக 
இருக்கிைது.   

அத்துடன் நான் எனது ்பணியிலும் சரி 
இலக்கிய துமையிலும் சரி ஒவகவாரு-
கவற்றிகமளயும் க்பை ைனது மநரத்மை 
ஒதுக்கி ்பல விட்டுக் ககாடுப்புகமள 
எனக்காக கசயது ககாணடிருக்கும் 
எனது சமகாைரி மரகா மசாேசுநைரத் -
துக்குத்ைான் எனது கவற்றிகமள நான் 
அர்ப்்பணிக்கிமைன்.   

அத்மைாடு மடம்ஸ் வுேன் (Times 
Women) இமணநது வழஙகும் வுேன் 
ஐகன்(Women Icon) சர்வமைச விரு -
திற்கு ஒரு எழுத்ைாளராக,ஒரு கசயதி 
ஆசிரியராக,ஒரு சிைநை ைாயாக 
Wonder Women விருதிமன நான் 
கவன்றுள்மளன் என்்பமை இஙகு குறிப் -
பிடுகிமைன்.

ஓவியம், சிறுகதை, 
குறும்்படம் என 

்பல்பரிமாண திறன் 
ககாணட க்பணதம  

கலைஞர் ராதமேததா மூைம் இைக்கியத துலையில் 
நிலைய அறிமுகஙகள் கிலைததன

கக. ஈஸ்வரலிஙகம்
easwarantkn@gmail.com

whatsapp 0773124543
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ஆண் :  உங்கப்ா ்காய்கறி வியா்ாரியா இருக்்கலாம். 
அதுக்்கா்க இப்டியா ்ண்்றது ?   
ப்ண் :  ஏன் .. .. ? என்்ாச்சு.. .. .. ?   
ஆண் :  முதலிரவு அம்றயில் ம்ாய ்ாரு .. .. பூச்்சரத்துக்கு ்திலா 

புடலங்காமய பதாங்க விட்டிருக்்கார்  

்காநதன் :  ஒரு ம்யன் தன் தமலக்்கடியில் டிக்்ஸ் -
ரிமய வச்சுகிட்டு தூஙகு்றான், ஏன்?ஏன்்ா...   

லீலா :  அவனுக்கு அர்த்தமில்லாத ்க்வா வருதாம்..  

ம்காபு :  உங்க ம்யன் ம்காவிலுக்குப ம்ா்ா 
அதி்கோ ப்ாய ம்்ச்றாம், ஏன்?  

்ாபு :  ம்காவிலுக்குளமளே ம்ா்தும் அவன் பேய 
ே்றநதுடுவான். 

ம�ான்்ஸ : என் �ாத்கப்டி எ்க்கு அறிவு 
பராம்் �ா்ஸதியாம்.

்ஸபடலா : இப்வாது பதரியுதா நான் ஏன் 
�ாத்கத்மத நம்பு்றதில்மலன்னு.

 

 மவலு : பேதுவமட, வமட்கறி - இரண்டுக்கும் என்் 
வித்தியா்சம்?

ரே்ன் : ஒரு நாள வித்தியா்சம்

ஒருவர் : என்்யயா இது, ்்ம்்ழம் மவணும்்ா 
்ம் ேரத்துல ஏறிப ்றிக்்கணும்... எதுக்கு ்ம்ேரத்-
துக்குக் கீமழமய நிற்்கம்ற..?

ேற்்றவர் : ஏதாவது குருவி உக்்கார்நது ்்ம்்ழம் 
விழாதான்னுதான்...

ப்ண் மடரக்டர் : நூறு ப்க்ஸட் நடி்கர்்கள கிமடப-
்ாங்களோ .. .. .. ?

உதவியாளேர் : எதுக்கு .. .. ?
ப்ண் மடரக்டர் : ே்கா்ாரதத்துல ப்கௌரவர்்களோ 

நடிக்்கத்தான்

நண்்ர் 1 : நாக்ம்க பிடுஙகிக்ப்காண்டு ்சா்கலாம் என்று 
நிம்த்மதன்.

நண்்ர் 2 : ப்சயவதுதாம்
நண்்ர் 1 : ம்க எச்்சலாகிவிடுமே.

டாக்டர் : எங்க 'ஆ' ்காட்டுங்க ்ாக்்கலாம்..
ம்காபு : ஏன் டாக்டர் நீங்க 'ஆ' ் ார்த்தமத இல்மலயா..?
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நான் பன்னீர்செல்வம் 
புனிதப்ரியா. நான் பிறந்து 
்வளரந்தது நு்வ்ெலியா 
மா்வட்டத்தின் உ்டப்புஸல்ா்வ 
பிெததசெத்தில தான். நான் மிகவும் 
்வறுமமக் தகாடடிற்குடபட்ட 
குடும்பத்தில பிறந்து ்வளரந்த 
குமறந்த ்வருமானம் ்பறும் 
தாய் தந்மதக்கு பிறந்த 
இெண்டா்வது மகள். எனக்கு 
்வயது 29. எனக்கு அக்கா, 
தம்பி, தஙமக என மூன்று 
செதகாதெரகள். எனக்கு ஒரு மகன் 
இருக்கின்றார. 

இழந்து ப�ான சந்பதாஷங்களின் 
வெளிசசம் என் ை்கன். என் �லமும், 
�லவீனமும் என் குடும்�ம் தான். யார் 
என்ன வசான்னாலும் என் குடும்�தமத 
தாண்டிய சிந்தமன எனக்வ்கன்று 

எதுவும் இருந்ததிலமல. 
அம்ைா, அப�ா, அக்்கா, 
ைசசான், அக்்காவின் 
பிளமளை்கள, தம்பி, தஙம்க, 
ை்கன் என அழகிய குடும்�ததின் 
வசாந்தக்்காரி நான். தற்ப�ாது 
ெலப�மன பிரபதச சம�யின் 
வைாழிவ�யர்ப�ாளைரா்க 
தற்்காலி்கைா்க 
்கடமைபுரிகின்பறேன். எனது 
�ாடசாமலக் ்கலவிமய 
நான் சாதாரண தரம் ெமர 
வெலிைமட முஸ்லிம் ைததிய 
ை்கா விததியாலயததிலும், 
உயர்தரதமத இரா்கமல உயர் 
�ாடசாமலயிலும் ்கற்பறேன்.

நான் சிறு ெயது முதல 
ஊட்கததுமறேயில அதி்கைான 
ஈடு�ாடு வ்காண்டெர். நான் 
2011 ம் ஆண்டு பதசிய 
இமளைஞர் பசமெ ைன்றேததினால 
நடததப�டட ைாெடட ைடட 
அறிவிப�ாளைர் ப�ாடடியில நுெவரலியா 
ைாெடடததில முதலிடதமத 
வ�ற்பறேன். நான் இலஙம்க ைன்றேக் 
்கலலூரியில எனது ஊட்கததுமறே �யிற்சி 
வநறிமயயும், பதசிய இமளைஞர்்கள 
பசமெ ைன்றேததில நாட்கம் வதாடர்�ான 
டிபபளைாைா �யிற்சி வநறிமயயும், அரச 
்கருை வைாழி்கள திமணக்்களைததில 
தமிழ், சிங்களை வைாழி ெளைொளைருக்்கான 
�யிற்சிமயயும், பிரிடடிஷ் நிறுெனததில 
வைாழிவ�யர்ப�ாளைருக்்கான 
�யிற்சிவநறிமயயும் நிமறேவு 
வசய்துளபளைன். இருமுமறே சிங்களை 

வைாழி பைமட நாட்கங்களில 
�ஙப்கற்று மூன்றோமிடதமத 
வ�ற்றுளபளைன். நாட்கததுமறேயில 
்கமலஞர் ்கமலசவசலென் தான் என் 
குருொ்க விளைஙகியெர்.

எனது முதலாெது ஊட்கப 
பிரபெசம் வெற்றி �ண்�மலயில 
உதவி வசய்தி ஆசிரியரா்கவும், வசய்தி 
பச்கரிப�ாளைரா்கவும் �ணிபுரிந்பதன். 
பின்னர் ெசந்தம் வதாமலக்்காடசியின் 
தமிழ் வசய்தி பிரிவில வசய்தி 
தடடசசாளைரா்க �ணிபுரிந்பதன். எனக்கு 
ஊட்கததுமறேயில அறிவிப�ாளைர் 
விஸ்ெநாதனும், அறிவிப�ாளைர் 

்கஜமு்கனும்   துமறே சார்ந்த �ல 
விடயங்கமளை எனக்கு ்கற்றுத 
தந்துளளைனர். பைலும் ஊட்கத துமறேயின் 
முதல பிரபெசததில வலனின்ராஜ் 
அண்ணா, வறோமி பஜாதினி அக்்கா, 
கிறிஸ்டினா ரடனம் அக்்கா ஆகிபயார் 
எனக்கு உறுதுமணயா்கவும், �ல 
புதிய விடயங்கமளையும் ்கற்று 
தந்துளளைனர். திருைணததின் பின் சில 
்காலம் தமிழ்வின் இமணய வசய்தி 
�க்்கததிலும் வசய்தி ஆசிரியரா்க 
�ணியாற்றியுளபளைன்.

 நான் �ாடசாமல ்காலம் 
வதாடக்்கம் ்கவிமத எழுதுெதில 
ஆர்ெம் வ்காண்டெர். �ாடசாமல 
்காலங்களில ொரம் ஒரு ்கவிமத எழுதி 
�ததிரிம்க்களுக்கு அனுபபுபென். எனது 
தமிழ் �ாட ஆசிரியர் ைஸாஹிரா எனது 
்கவிமதமய ொசிதது விடடு இன்னும் 
அதி்கைா்க எழுதுங்கள என என்மன 
ஊக்குவிததார். இன்றும் ்கவிமத்கள 
எழுதுெதில ஏதும் குமறேயிலமல. 
ஆனாலும் இதுெமர புதத்கம் 
வெளியிடடதிலமல. ைபலசியாவில 
வெளிெரும் ெளைரி எனும் ்கவிமத 
இதழில ்கவிமத்கமளை வெளியிடடு 
ெருகின்பறேன். விமரவில எனது 
்கவிமத நூமல வெளியிடுெதற்்கான 
ஏற்�ாடு்கள நமடவ�ற்று ெருகின்றேன. 
ெளைரி இதழின் ஒருஙகிமணப�ாளைர் 
அருணா சுந்தரராஜன் என்மன ்கவிமத 
எழுத இன்னும் அதி்கைாய் ஊக்குவிதது 
ெருகின்றோர். நான் ெளைரி இதழின் 
பிராந்திய ஒருஙகிமணப�ாளைர். நான் 
தற்ப�ாது சிங்களை வைாழி ்கவிமத்கமளை 
தமிழ் வைாழியில, வைாழிவ�யர்பபு 
வசய்து ெருகின்பறேன். அண்மையில 
Our Stories எனும் இமணய �க்்கததில 
என் ்கவிமத்கள மும்வைாழியிலும் 
பிரசுரைாகின. வெகு சீக்கிரததில என் 
வசாந்த ்கவிமத புதத்கதமத தமிழ்  
ைற்றும் சிங்களை வைாழி்களில வெளியிட 
்காததிருக்கின்பறேன்.

நா்டகத்துமறயில கம்ஞர
கம்ச்செல்வன் தான் என் குரு!
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மமையக கவிஞரகளில் விரல்விட்டு எண்ணும் எழுத்ா-
ளரகள் மததியில் நானும் ஒருததியாய் மிளிர ேேண்டும் 
என்பே் எனது அோ. எனக்கு எழுததுத துமையிலும் 
ஊடகததுமையிலும் அைாதிப்பிரியம். மீண்டும் ஊடகதது -
மையில் பிரேேசிக்க ோய்ப்புக்கிட்டுமகயில் ஊடகததின 
ஊடாக ்மிழ் சமூகததிற்கு ்பை சமூக ேசமேப் ்பணிகமள 
ஆற்றுே்ற்கு காததிருக்கேைன. ோழ்க்மகயில் யார எனன 
சசானனாலும் நாம் துேண்டு ே்பாகாமல் எதிரதது நினறு 
ே்பாராட ேேண்டும். ோழ்க்மக எனக்கு நல்ை ்பை அநு -
்பேங்௧மள கற்று சகாடுததுள்ளன. 

நான எம் சசய்்ாலும் எனது குடும்்பததினர எனக்கு 
்பக்க்பைமாக இருப்்பது ே்பாை எனக்கு களுததுமைமயச் 
ேசர்ந் ஜயரட்னம் நேரன அப்்பா மிகவும் ம்ரியம், ்ன -
னம்பிக்மக சகாடுப்்பேர. இனமைய காைகட்டததில் 
ஊடகம் எனறு அணுகுகினை ே்பாது ோசனாலி ச்ாமைக் -
காட்சி உட்்பட சமூக ேமைத்ளங்கமளயும் கருததில் 
சகாள்ளைாம். 

இவோறு பிமைக்கப்்பட்ட ஒரு ஊடக ேட்டததில் 
எனக்கு சமாழி ே்ப்மினறி ேசமேயாற்ைக் கிமடத்து. 
இைங்மக முழுேதும், இ்நதியாவிலும், சுவீடன, சுவிற் -
சரைா்நதிலும் அன்பான உடன பிைோ சேகா்ரரகள் 
அேநகர, எனக்கு நண்்பரகளாக இருக்கினைனர. என 
ோழ்க்மகயில் ்பை நல்ை உள்ளங்கமள சம்்பாதிததுள் -

ளே் என ோழ்வின அமசக்க முடியா 
சாம்ராஜயம். என மீ்ான சமூக கண் -
ேைாட்டங்கமளயும்  நம்பிக்மககமள -
யும் நான ஒரு ே்பாதும் ச்பாருட்்படுத -
தியதில்மை. 

நான ச்நதித் சோல்கமள ஏற் -
றுக்சகாண்டு எனக்கான நகர்ல்கள் 
மூைேம என ோழ்வின நிமைததிருக் -
மககமள நான நிமைச்பைச் சசய்து 
சகாண்டு ேருகினேைன. ோழ்வில் 
இனனும் அதிகமாய் சாதிக்க 
ேேண்டும். 

மமையகததில் மமை்நது இருக்கும் 
ச்பண் எழுத்ாளரகளுக்கு சிை்ந் 
முனனு்ாரைமாக திகழ ேேண்டும். 
எனமனப் ே்பாை ்னனம்பிக்மக 
சகாண்ட ச்பண்கமள ஊக்குவிக்க 
எனனால் முடி்ந் உ்விகமள ேழங்க 
காததிருக்கினேைன. நான என 
ோழ்வில் இதுேமர ே்ந் ்பயைத -
தில் எனக்கு உ்விபுரி்ந் அமனதது 
உள்ளங்களுக்கும் இ்ன 
ஊடாக நனறி ச்ரிவிதது 
சகாள்கினேைன.

நான் சிறு வயது முதல் 
ஊடகத்துறையில் அதிகமான 

ஈடுபாடு ககாணடவர். நான் 
2011 ம் ஆணடு ததசிய இறைஞர்
 தேறவ மன்ைத்தினால் நடத்தப்

படட மாவடட மடட அறிவிப்பாைர் 
தபாடடியில் நுவகெலியா 

மாவடடத்தில் 
முதலிடத்றத கபறதைன். 

தக. ஈஸவெலிஙகம்
easwarantkn@gmail.com
whatsapp 0773124543
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உயர்ந் உைகின  
உைரோன ்பண்பு  
உமழதது ோழும்  
விருப்பு அனேைா?  

உடல் உமழதது  
வியரமே சி்நதி;  
அயரமே துை்நது  
துயமரப் ே்பாக்கி;  

்பசி விரட்ட நாமக்கு  
நல்ை உைவூட்டி;  
உடல் ேலு ச்பை  
உரமிட்டு ்பயிர நாட்டி;  

உைகுக்ேக உைவிட்ட  
அ்ந் விேசாயி கூட  
நல்ை உமழப்்பாளி ்ான.  
புரி்நதிட மறுக்குேமா?  

அதிகாமை எழு்நது  
ஆ்ேன எட்ட முனேன  
்ன கடன முடிதது  
ஆையம் திை்ந்ேரும்;  

ஆமைக்கு அடி மேதது  
விமர்நது இய்நதிரம்  
இயக்கி ஆங்ேக ்பாரும்  
முடிவுகள் ச்பற்ைேரும்;  
எழுதுேகால் பிடிதது  

நூல்கள் நூரதே்ாரும்;  
கருவிகள் சகாண்டு  
களங்கள் சேனைேரும்;  
மமை்நது ோழ்்நது  

நாடு ோழ ்ம்  
உயிர விட்ேடாரும்;  
உமழப்்பாளி அனேைா?  
தினம் ேரும்  
பிணி நீக்கியேரும்;  

ஓடி ஆடி விமளயாடும்  
பிஞ்சுகளும் இங்ேக;  
உமழப்்பாளிகள் ்ான  
எனறு சகாண்டு  
ேம ஒண்டில் ்ான  

ே்பாற்றிடுேோம் நாம்.  
ேநாக்கிய முமையும்  
நட்ந் முமையும்  
ேேைாகி ே்பானது.  

உண்மம்ான ்பாரும்.  
ச்ாழிைாளர தினம்  
ே்ந் ே்பாது ே்பாற்றும்;  
அ்ந் மகத்ான நாளில்  

மாற்றி சி்நதிப்ே்பாம்.  
நாடு ேளர உமழதது  
ஏற்ைம் ்்நது நினறு;  
புனனமக ்்நதிடும்  

அத்மன ே்பருக்கும்.  
உமழதது ோழும்  
உைரவுக்கு நனறி.  
உயிர உள்ளேமர  
உமழததிட ோழ்ததுேோம்.  



8 92022   மே 08  ஞாயிற்றுக்கிழமே 2022   மே 08  ஞாயிற்றுக்கிழமே

எஸ்.ஜே.பார்வதி.
கண்டி.
ஜகள்வி:- நடிகர சிம்பு நடித்து அடுத்து 

வ்வளி்வர இருக்கும் படம் எது?
பதில்:-'வ்வந்து தணிந்தது காடு'
இந்தப் படத்்த வகௌதம் ஜேனன் 

இயக்கியுள்்ார.

ஜே.எம்.முபாரிஸ்,
கல்மு்ன.
ஜகள்வி:- இரட்ட ஜ்வடஙகளில் அதிக-

ோக நடித்த நடிகர யார..எம்.ஜி.ஆரா...
சி்வாஜியா...?

பதில்:- எம்.ஜி.ஆரதான்!

எம்.ோகிரட,   
எலபடகே.   
ஜகள்வி:- ே்ைந்த நடி்க 

�ஜதவியின் ேகள் ோன்வி கபூர தமிழ் 
படத்தில் நடிக்கப் ஜபாகிைாராஜே....
உண்்ேயா?   

பதில்:- தமிழில் அடுத்த-
டுத்து அஜித்்த ்்வத்து 
படஙக்்த் தயாரித்து 
்வருப்வர ஜபானி 
கபூர. இ்வரது மூத்த 
ேகள் ோன்வி கபூர, 
வதலுஙகு, தமிழில் 
அறிமுகோ்வது 

பற்றி 

அடிக்கடி வெய்திகள் ்வரும். இது ்வ்ர 
பலமு்ை இப்படியான வொய்திகள் 
்வந்து விடடன. ஆனால் அ்னத்துக்கும் 
அவ்வப்ஜபாது ேறுப்புக்்த் வதரி-
வித்தார ோன்வி.    அந்த விதத்தில் 
தற்ஜபாது மீண்டும் ஒரு ேறுப்பு வதரி-
வித்துள்்ார. விேய் ஜத்வரவகாண்டா 
அடுத்து நடிக்க உள்் 'ேனகனேண' 

படத்தில் ோன்வி கதாநாயகியாக 
நடிக்கப் ஜபா்வதாக வெய்தி-

கள் ்வந்தன. ஆனால் 
அ்வற்றுக்கு ேறுப்பு 
வதரிவித்து ஒரு ஜபட-
டியில் "நான் எந்த 
ஒரு தமிழ், வதலுஙகு 
படஙகளிலும் ஒப்-
பந்தோகவில்்ல. 
அப்படி ஏதா்வது ஒன்று 

நடந்தால் அ்த நாஜனா 
அல்லது படத்தயாரிப்பு 

நிறு்வனஜோ 
அது பற்றி 
அறிவிப்பார-
கள்."என்று 
வதரிவித்துள்-
்ார.   

 ோன்வி 
யின் அம்ோ-
்வான ே்ைந்த 
நடி்க �ஜதவி 
தமிழ் வதலுஙகில் முன்ன-
ணிக்கு ்வந்த பிைகுதான் ஹிந்தியில் 
அறிோகி அஙகும் நம்பர 1இடத்தில் 
இருந்தார. என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.   

ஆர .எம்.ராோ   
ஜகள்வி:- ரஜினிகாந்தின் அடுத்த 

படத்்த யார இயக்கப் ஜபாகிைாரகள்?   
பதில் :-விேய்யின் 'பீஸ்ட' படத்்த 

இயக்கிய 

வநல்ென் தான் 
அடுத்து ரஜினி்ய இயக்கப் ஜபாகிைார.   

இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்்ப 
ேூ்லயில் வதாடஙகத் திடடமிடடுள்்னர. 
இது பற்றி வநல்ென் ்வடடாரத்தில் விொரித்த-
ஜபாது கி ட்த்த தக்வல்.""வநல்ென் ரஜினி 
169 ஸ்கிரிப்ட்வரக்கில் க்வனம் வெலுத்தி 
்வருகிைார. 'பீஸ்ட'படத்தில் ஸ்கிரிப்டில் அ்வர 
க்வனம் வெலுத்தியிருக்கலாம்"என்ை 
ஜபச்சு கி்ம்பியது. அ்வ ர் 
அப்வெட ஆக்கியிருக்கி-
ைது. ரஜினி படத்தில் 
அந்த ஜபச்சு 
எழாத 

்வ்கயில் படு சின்ஸி-
யராக இன்வனாரு 
மு்ை ஸ்கி-
ரிப்்ட வரடி 
வெய்து ்வருகி-
ைார. தி்ரக்க-
்த்ய முழு்வதும் 

வெதுக்கிய பின்னஜர 
படப் பிடிப்புக்குக் கி்ம்பு-

கிைார.  

ஜக.ஆர.ேதி்வதனி.  
 ேன்னார  
ஜகள்வி:- ெேந்தா்்வ பிரிந்து விடட 

நடிகர நாக ்ெத்தன்யா இரண்டா்வது 
திருேணம் வெய்து வகாள்்ப் ஜபாகி-
ைாராஜே...உண்்ேயா...வோழி..?  

பதில்:- வதலுஙகு நடிகர நாக 
்ெத்தான் யாவும் நடி்க 
ெேந்தாவும் 2017 ஆம் 

ஆண்டு திருேணம் வெய்து 
வகாண்டாரகள். திரு-

ேணோகி நான்கு 
ஆண்டுகளில் அ்வர 
களுக்கி்டஜய கருத்து 
ஜ்வறுபாடு ஏற்படடு 
தாஙகள் பிரி்வதாக அறி-
வித்தாரகள். தற்ஜபாது 

இரு்வரும் அ்வர்வர படஙக-
ளில் பிஸியாக உள்்னர.  

 இந்த நி்லயில் நாக ்ெத்-
தன்யா இரண்டா்வது திருேணத்திற்கு 

தயாராகி விடடதாகவும் அ்வருக்கு 
வபற்ஜைார வபண் பாரத்து ்வரு்வதாக-
வும் ஜொசியல் மீடியாவில் பரபரப்பாக 
வெய்திகள் வ்வளியாகி 
்வந்தன. அந்த வெய்திக்கு 
ஒரு வி்க்கம் வகாடுத்திருக்-
கிைார நாக ்ெத்தன்யா.  

 

இது குறித்து அ்வர 
கூறு்கயில்"-
ெேந்தாவும் 
நானும் இன்னும் 
ெடடப்படி பிரிய 
வில்்ல.

ஆனால், அதற்குள்-
்ாக நான் இரண்-

டா்வது திருேணத்திற்கு 
தயாராகி விடடதாக ்வதந்திகள் 

வ்வளியாகி ்வரு்வது ்வருத்தத்்த 
அளிக்கிைது.இது ஜபான்ை உண்்ேக்கு 
புைம்பான வெய்திக்் வ்வளியிட 

ஜ்வண்டாவேன 
ஜகடடுக் வகாள்-

கிஜைன்' என 
வதரிவித்தி-
ருக்கிைார. 

எஸ்.

ோத்வன்   
்வவுனியா.   

ஜகள்வி:- 
வேயலலிதா,ெ-

ஜராோ ஜதவி இரு்வரில் ,எம். 
ஜி. ஆருடன் ஜோடி ஜெரந்து அதிக படஙக-
ளில் நடடித்த்வர வேயலலிதா தாஜன?   

பதில்:- இல்்ல...ெஜராோ ஜதவிதான் 
அதிக படஙகளில் நடித்திருக்கிைார.   

வேயலலிதா 17 படஙகளிலும் 
ெஜராோ ஜதவி 18 படஙகளிலும் ஜோடி 
ஜெரந்து நடித்திருக்கிைாரகள். 

கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ம�ொழிவொணன்

சினி பஜார் கேள்வி பதில், 
தினகரன் ்வார ேஞெரி,

ஜலக் ஹவுஸ், வகாழும்பு--10. இங்கிலாந்து சென்ற நடிமை 
ராதிைாவுக்கு அந்்த நாட்டின பாரா-
ளுேன்றத்தில் நடந்்த நிைழ்ச்சியில் 
ொ்தமையாளர் விருது வழங்ைபபட்-
டது. ்தமிழ் ஸடடீஸ யூமை எனும் 
அமேபபின ொர்பாை இங்கி-
லாந்து நாடாளுேன்ற உறுபபிைர் 
ேரியா மில்லர் ஏற்பாடு செய்தி-

ருந்்த இந்்த நிைழ்ச்சியில் 
உலசைங்கும் பல்மவறு 
தும்றைளில் ொதித்்த 
சபணைள் சைௌரவிக்ைப -
பட்டைர். விருது சபற்்ற 
இங்கிலாந்து நாடாளுேன-
்றத்தில் ராதிைா மபசும்-
மபாது...

“இங்கிலாந்து நாடா-
ளுேன்றத்தில் விருது 
சபற்்றது மிகுந்்த ேகிழ்ச்-
சியும் சபருமேயும் 
நிரம்பிய ்தருணம். 
இவ்விருதிற்கு எனமை 
ம்தர்ந்ச்தடுத்்த ம்தர்வுக்கு-
ழுவிைருக்கும், இத்்தமை 
ஆணடு ைாலம் எைக்கு 
ஆ்தரவளித்்த திமர ேற்றும் 
ச்தாமலக்ைாட்சித் தும்ற-
யிைருக்கும், குடும்பத்தி-
ைருக்கும் மிக்ை நனறி", 
என்றார்.

விஜய் மெதுபதி, ைாயத்ரி, குரு மொேசுந்்தரம் 
உட்பட பலர் நடித்துள்ள படம், ’ோேனி்தன’. சீனு 
ராேொமி இயக்கியுள்ளார். யுவன ெங்ைர் ராஜா 
்தயாரித்து, இமெ அமேத்துள்ள இந்்தப படத்ம்த, 
ஸடூடிமயா 9 ொர்பில் ஆர்.மை.சுமரஷ் சவளியிடு-
கி்றார். 

3 ஆணடுைளுக்கு முனமப முடிக்ைபபட்ட 
இந்்தபபடம் சைாமராைா உள்ளிட்ட சில பிரச்சி-
மைைள் ைாரணோை ரிலீொைாேல் இருந்்தது.மே 
6ம் ம்ததி சவளியாவ்தாை அறிவிக்ைபபட்டு, 
பினைர் மே 20-ம் திைதிக்கு ோற்்றபபட்டது. 
இபமபாது, இ்தன ரிலீஸ திைதி மீணடும் 
ோற்்றபபட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து படத்ம்த சவளியிடும் 
ஆர்.மை.சுமரஷ் கூறியிருபப்தாவது: 
விஜய் மெதுபதி நடித்துள்ள படங்ைள் 
அடுத்்தடுத்து சவளியாவ்தால், ’ோே -
னி்தன’ படத்தின சவளியீடு மே 
20-ம் திைதியில் இருந்து ஜூன 24-ம் 
திைதிக்குத் ்தள்ளி மவக்ைபபட்டது. 

்தமிழ்நாடு முழுவதும் 400 திமர -
யரங்குைளில் சவளியிட ’ோேனி்தன’ 

்தகுதியாை படம். அமைத்துத் திமரயரங்ை உரி -
மேயாளர்ைள் ேற்றும் விநிமயாைஸ்தர்ைளிடம் ேைப -

பூர்வோை ேனனிபபுக் மைட்டுக்சைாள்கிம்றன. எனறு 
கூறியுள்ளார்.

்தமிழ் திமரயுலகில் முனைணி நடிமையாை வலம் வரும் ஓவியா, 
ஆண பிள்மளைமள சபற்ம்றார் ைவைோை வளர்க்ை மவணடும் எனறு 
ைருத்து ச்தர்வித்துள்ளார்.

நடிமை ஓவியா நடித்்த படங்ைள் சவளிவந்து பல ஆணடுைள் ஆகி்றது. 
அவரது முழு ைவைமும் ்தனியார் நிைழ்ச்சிைளில் ைலந்து சைாள்வதில்்தான 
இருக்கி்றது. இ்தற்கு ்தனியாை சபரிய ச்தாமை ெம்பளோை சபறுகி்றாராம் 

ஓவியா. சில ோ்தங்ைளுக்கு முனபு டுவிட்டர் மூலம் 
்தைது ேைதில் பட்ட ைருத்துக்ைமள சவளிபப -

மடயாை ச்தரிவித்து வந்்தார். இ்தைால் அவ-
ருக்கு சபரிய ஆ்தரவு இருந்து வந்்தது. 

இந்்த நிமலயில் ைல்லூரி விழா 
ஒனறில் ஓவியா மபசியது பரபரபபாகி 
வருகி்றது. அவர் கூறிய்தாவது:- ைலாச்ொ -
ரம் என்ற சபயரில் எம்தயும் ேம்றக்ை 
மவணடாம். ஓபைாை அமைத்ம்தயும் 
மபெ மவணடும். அபமபாது ்தான தீர்வு 
கிமடக்கும். ஆண பிள்மளைளிடம் 
சபண குழந்ம்தைளிடம் எபபடி நடந்து 
சைாள்ள மவணடும் எை சபற்ம்றார்ைள் 
சொல்லிக் சைாடுத்து வளர்க்ை மவணடும். 
சிறுவயதிமலமய அவ்வாறு வளர்த்்தால் 
எந்்தவி்தோை குற்்ற செயல்பாடுைளிலும் 
ஆண பிள்மளைள் ஈடுபட ோட்டார்ைள் 
எனறு அவர் மபசிைார். ஓவியா மபசிய 
இந்்த மபச்சு பரபரபமப ஏற்படுத்தியி -
ருக்கி்றது.

மமலயாளத்தில் சவளியாை பிமரேம் படம் மூலம் 
திமரயுலகிற்கு  அறிமுைோை நடிமை ொய் பல்லவிக்கு 

விமரவில் திருேணம் நடக்ை இருபப்தாை இமணயத்தில் ்தை-
வல்ைள் ைசிந்து உள்ளது.

மு்தல் படத்தின ஹிட் ைாரணோை ொய் பல்லவிக்கு 
ச்தலுங்கு சினிோவிலும் நடிக்ை வாய்பபுைள் ம்தடி வந்்தை.

்தற்மபாது ொய்பல்லவி ்தமிழ், ச்தலுங்கு , ைனைடம், 
ேமலயாளம் எை பல சோழிப படங்ைளில் நடித்துள்ளார்.

அ்தன ைாரணோை ்தற்மபாது அம்ேணி ்தான ச்தலுங் -
கில் டாப நடிமை. ெமீபத்தில் இவர் நடிபபில் சவளியாை 
லவ் ஸமடாரி படம் அடித்்த சூபபர் ஹிட் ைாரணோை ொய் 
பல்லவியின ோர்க்சைட் எங்மைா செனறு விட்டது. சினிோ -
வில் நுமழந்்த குறுகிய ைாலத்திமலமய உச்ெ நடிமைைமள 
பினனுக்கு ்தள்ளி டாப நடிமையாை உயர்ந்்த ொய்பல்லவி 
நடிபபில் ெமீபத்தில் ஷ்யாம் சிங்ைாராய் படம் சவளியாை 
மிைபசபரிய அளவில் ஹிட்டடித்்தது.

இந்நிமலயில், ்தற்மபாது மடாலிவுட் சூபபர் ஸடார் 
ேமைஷ் பாபுவின அடுத்்த படத்தில் ொய் பல்லவி 
அவரின ்தங்மையாை நடிக்ை இருபப்தாை கூ்றபபடுகி -
்றது. இ்தற்ைாை இயக்குைர் திரிவிக்ரம் சீனிவாஸ அவரி -

டம் மபச்சுவார்த்ம்த நடத்தி உள்ளார். ொய் பல்லவிக்கு 
ேமைஷ்பாபுவின ்தங்மையாை நடிக்ை விருபபம் இல்மல 
எனறும், இருபபினும் திரிவிக்ரம் படத்ம்த ்தவ்றவிட 
விரும்பவில்மல எனறு கூறியுள்ளார். அம்தமபால, அஜித் 
நடித்்த ்தமிழ் படோை மவ்தாளம் ச்தலுங்கு ரீமேக்கில் 
சேைாஸடார் சிரஞ்சீவியின ்தங்மையாை நடிக்ை அவரிடம் 
மபச்சுவார்த்ம்த நடத்்தபபட்டது. அந்்த வாய்பமபயும் 
மவணடாம் எனறு ்தட்டிைழித்துவிட்டார். அதுேட்டுமில் -
லாேல் இதுவமர எந்்த புதிய படத்திலும் ஒபபந்்தோை -
வில்மல.

இதுகுறித்து ொய் பல்லவியிடம் மைட்டமபாது, ச்தலுங் -
கில் ்தைக்சைை ்தனி இமேஜ் இருந்து வருகி்றது. ொய்பல் -
லவி திருபதிைரோை ை்தாபாத்திரத்தில் ்தான நடிபபார் 
எனறு ரசிைர்ைள் நம்புகி்றார்ைள். அ்தைால்்தான நல்ல ைம்த -
ைளுக்ைாை ைாத்திருக்கிம்றன எனறு கூறியுள்ளார் ொய்பல் -
லவி. ஆைால், மடாலிவுட் வட்டாரமே ொய்பல்லவிக்கு 
வீட்டில் ோபபிள்மள பார்க்ை ஆரம்பித்து விட்டார்ைள் இ்த -
ைால்்தான படங்ைளில் ைமிட்டாைாேல் இருபப்தாை ்தைவல்ைள் 
கிசுகிசுக்ைபபட்டு வருகின்றை. இந்்த ்தைவமல மைள்வி பட்ட 
இளசுைளின ேைசு நிச்ெயம் பஞ்ெராகி இருக்கும்.

விஜய்சேதுபதிக்கு 
மீண்டும் ஆப்பு

லண்டன் 
பாராளுமன்றில் ராதிகாவுக்கு 

ககௌரவம்

முத்தம் அ்ல ஜோதும் ஜநரம்- - - காதல்
பித்தம் த்லக்ஜகறி ஆடும்
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எங்களூர் பெருநாளின் வரைெடம் எனக் -
குள் விரிந்து ப்காண்ட இருக்கின்்றது.

்நான்பு பெருநாரைக்ப்கன்று நான் உணடி -
யல் ்ேர்்ப்ென். அந்்தக் ்காலத்தில், பிைாஸ்ரிக் -
கில் இ்ப்ொது உள்ைது ்ொல வி்தவி்தமான 
உருவ உணடியல்்கள் கிரடயாது. மண உண -
டியல்்களும் ்த்கை உணடியல்்களும் ்தான்.  

ஐந்து ே்தம், ெத்துச் ே்தம், ஏன் ஒருே்தம் 
கூட எனக்கு்ப பெரியது்தான். சிறு்கச் சிறு்கச் 
்ேர்்ப்ென். உம்மா போல்லுவா, உணடிய -
லில் ்காசு ்ேர்்பெது ்ொல ைமழானில் நன் -
ரம்கரையும் நிர்றய நிர்றயச் ்ேமிக்்க 
்வணடுபமன்று. அர்தக் ்்கட்டு ்தஸ்பீஹ் 
மணி உருட்டுவது ்ொல சுெஹானல்லாஹ் 
சுெஹானல்லாஹ் ...என்று போல்லிச் 
போல்லி உணடியலில் சில்லர்ற்கரைச் 
்ே்கரித்்த வரைெடம் இன்னும் எனக்குள் 
்ேமிக்்க்பெட்்டயுள்ைது.  

்நான்பு்ப பெருநாள் ்தரல்பபிர்ற 
ொர்க்்க ்வணடுபமன்று எனக்குமி்கவும் 
ஆரேயா்க இருக்கும். பெரியவர்்கள் நீைாவி 
வித்்தனிலும் ெள்ளிவாேல் பவளியிலும் 

பிர்ற ொர்த்துக் ப்காணடு நிறொர்்கள். 
நானும் ்ேர்ந்து விடு்வன். சின்ன வயசில் 
்தரல்பபிர்ற ொர்த்்த ஞாெ்கத்தின் வரை -
ெடம் என்னிடம் இல்ரல. எனினும் இைண -
டாம், மூன்்றம் பிர்ற்கரை ்கரடயடி வைவு 
மாமைக் கிரைக்குள்ைா்கக் கூட ்கண ைசித்்த -
்தன் வரைெடம் என்னிடம் உணடு.   

்தரல்பபிர்ற ்கணடதும் ்்றடி்யாவில் 
்தக்பீர் முழஙகும். ெள்ளிவாேலிலும் ்தக்பீர் 
ஒலிக்கும். எங்கள் உள்ை்மா மகிழ்ச்சி -
யில் துள்ளும். பெருநாள் இைவிலும் ஸஹ -
ருக்கு ்ொல் விடிய பவள்ைன்வ உம்மா -
வும் ைாத்்தாமாரும் எழும்பி விடுவார்்கள். 
நானும் பெருநாள் ்கனவு்க்ைாடு விழித்து 
விடு்வன்.  

மா, ்்தக்கு, ேமுரை, ்வலிக் கிழுரவ்கள் 
எல்லாம் ்தமது ்தரல்கரைச் சிலு்பபி ்தாைா -
ைமா்க ேருகு்கரை முற்றம் முழுதும் உதிர்த் -
திருக்கும். ைாத்்தாமார் கூட்டி து்பெைவு பேய் -
வார்்கள்.  

எங்களூரில் பெருநாரைக்ப்கன்று 
மூன்று, நாலு்ோடி உடு்பபெடு்பெ -

தில்ரல. அ்ன்கம் ஒரு 
்ோடி்தான். புதிய உடு்ப -
புடன்்தான் ப்காத்ொவுக்கு 
்ொவம். அதிலிருந்து -
்தான் பெருநாள் ப்தாடங -
கும்.   

இைணடு நாட்்களுக்கு 
முன்பிருந்்்த ெல்காைம் 
சுடும் ெடலம் ப்தாடங -
கிவிடும். து்தல் கிணடு -
்தல், ்்கக் அடித்்தல் என்று ்தடல்புடலான 
்வரல்கள், அலியாை்ப ெணியாைம், 
சிறறுணடி, லட்டு, ைரவலட்டு, முறுக்கு, 
சீனிமாவு ்ொன்்ற வர்கய்றாக்்கள்்தான் 
பெருநாரைஅலங்கரிக்கும். ெனங்காய்ச் 
சீேனாய் இருந்்தால் ெனங்காய்்ப ெணியாை -
மும் ஸ்பெேலா்க இருக்கும்.  

எங்களூரில் பெருநாள் ோ்பொடும் சுரவ -
யானது எளிரமயானதும்்தான். ்்தங்காய்ச் 
்ோறு, மாட்டிர்றச்சிக்்கறி, ்மலதி்கமா்க 
்்காழி அல்லது ஆட்டிர்றச்சி, மைக்்கறி 
பெரும்ொலும் ெரு்பபு, ்கத்்தரிக்்காய், உரு -

ரைக்கிழஙகு, மைவள்ளிக்கிழஙகு இ்பெடித் -
்தான். பிர்றட் ர்றஸ், பிரியாணி என்்்றா 
ஸஹன் ோ்பொ்டன்்்றா கிரடயாது.  

ஆனாலும் ்்தங்காய்ச்்ோறுஎன்்றால் 
பெரும் மவுசு. சுரவச் ேைக்ப்கல்லாம் 
்ொட்டு, ்்தங்காய்்பொலூறறிபுழுங்கல் 
அரிசியில் ்காய்ச்ே்பெடும். மஞேள் நி்றத்தில் 
இரு்பெ்தனால் மஞேள் ்ோறு என்றும் போல்-
லு்வாம். ்கம்கமக்கும் வாேரன இன்னும் 
ெடமா்க எனக்குள் சுரவக்கி்றது.  

(நன்றி: என் மனசின் வரைெடம்)  

ஜ்பொனிய ்கவிர்த மைபு ்தன்்கா, 
்ோக்்கா, பைங்கா, டாங்கா, 

பேன்றியு, ரஹபுன், பஹாக்கு 
என்ப ெலவர்க்ப ொவடிங்கரைத் 
்தன்னுள் பொதிந்து ரவத்துள் -
ைது. அ்தன் இன்பனாரு வடிவ்ம 
ரஹக்கூ.   

இ்தரன ெரிணாம அடி்பெ -
ரடயில் ்நாக்கும் ்ொது மு்தல் 
்்தான்றிய வடிவங்கைா்க வா்கா, 
பைங்கா, ்தன்்கா என்ென அரமந் -
்தன. இவறறுள் ்தன்்காவின் இைணடு 
வடிவங்க்ை பஹாக்கு மறறும் ரஹக்கூ -
வுமாகும். 

பிற்காலத்தில் ரஹக்கூ ரஹ்கா, 
ரஹபுன் என்ப ெரிணாமம் ்கணட்தா்க வடி -
வரம்பபு வர்கயிடுகி்றது.   

இவறறுள் வா்கா என்ெது குறும்ொ/ 
பநடும்ொ ்கட்டரம்பபுக் ப்காணடது. 
பைங்கா ப்தாடர் நிரல்பொ ெணொ -
டா்க அரமவது-ஒருவர் ப்தாடங்க்ப ெலர் 
ப்தாடரும் ேஙகிலி இரண்பபு்பொ.   

்தன்்கா என்ெது குறும்ொ - ் வடிக்ர்க, கூர் -
தி்றன் ப்காணடியஙகும் ொவடிவம். இ்தன் 
ப்தாடக்்க்கால வடிவம் ்தான் பஹாக்கு. 
்தனித்து நிரல ப்காணட பஹாக்கு 
வடிவ்ம ரஹக்கூ.   

யா்பபியல் அரம்பரெ ்நாக்கின், 
இரவ அரே அரம்பபில் ்வறுெடு -
ெரவ. பைங்கா -5, 7, 5, 7, 7 அரே்கள் 
ப்காணடது. ்தன்்கா-5,7,5, 7, 7 அரே்கள் 
ப்காணடது்தான். ஆனால் பஹாக்கு 
மறறும் ரஹக்கூ -5, 7, 5 அரேய -
ரம்பபுக் ப்காணடரவ. ரஹக்கூ என் -
ெ்தன் அர்த்்தம் என்ன என்்ற ்்கள்விக்கு 
்ேம்ெர்ஸ் அ்கைாதி '5, 7, 5 அரே்கள் 
(syllables) ப்காணட ஜ்பொனிய ்கவிர்த'' 
என்று ெதிலுரைக்கி்றது.   

ரஹக்கூவின் ஒரு வடிவமான, 
ரஹ்கா- ஓவியக் ரஹக் கூவாகும். 
இது ஓவிய்ப பொருணரம ப்காணடி -
ரு்பெ்்தாடு வரி்களிலும் ஓவிய வடிவம் 
ப்காணடிருக்கும் மறுவடிவமான 
ரஹபுன்- ்கவிர்த இரடயிட்ட உரைநரட 
வீச்சு என்பெட்டது. இது ரஹக்கூவின் 
கிரையியல் அரம்பொகும்.   

ப்தாடக்்க ்காலக் ரஹக்கூ ்வடிக்ர்க்ப 
ொவினால் அரமந்்தது. இதில் போல்லா -

டல் (Pun), முைண (Irony), இளிவைல் 
(Stire), விடு்கர்த (Riddle) ஆகிய ெண -
பு்கள் நிர்றந்திருக்கும். ப்தாடர்ந்்த ்காலக் 
ரஹக்கூ கூர் தி்றன்ொ என்பெட்டது. 
இது்வ இ்தன் பொருைரமவு்ப ்ொக் -
்காகும். இ்தறகு ரஹக்கூவின் ம்கா்கவி 
ொ்�ாவிடம் ோன்று ்காணலாம்.   

ேற்்ற உரல்யறறு   
சுறறி முறறும் விரையாட்டு ொர்   
பமத்்த்ப பெரியெனி   
Will you start a fire   
Poll show you something nice   
A huge snow ball   
என்ெது ொ்�ாவின் ்வடிக்ர்க்பொ.   
்ோ்கத்தின் உச்ேக்்கட்டமாய் ஒரு ொடல்   
உலர்ந்்த மைக் கிரைரய   
்கரைத்து்ப ெறறுது ோக்குருவி   
இரலயுதிர் நாள் அந்தி   
On a barren branch   
a raven has perched   
autumn dusk என்ெது ொ்�ாவின் கூர் -

தி்றன் ொ.   
 ரஹக்கூரவ அ்தன் வடிவரம்பபு 

ரீதியில் இவவாறு நுணி்தா்க ்நாக்குர்க -
யில் அ்தன் ெரிமாணத்ர்தயும் இனங்கா -
ணலாம். 

உணரமயில் ரஹக்கூ என்ெது ஒரு 
அனுெவ்ப ெகிர்வு, விய்பபில் ஆழ்த்தும் 
வீச்சு, இைேரன மூட்டும் அழகு, சிந்்த -
ரனரயபயழு்பபும் அரல, உணர்ச்சி -
ரய்யறறும் தூணடிய்தா்க அரமயும் 
ஆற்றல் மிக்்க வடிவம். ஒரு மின்னல் 
அல்லது மின்மினி.   

உல்கக் ்கவிர்த பவளி நி்கழ்த்தி வந்திருக்கி்ற 
அதிர்வு அறபு்தமானது. எதிர்க் குைலில் வீரி-

யத்ர்தக் ்கலந்து ்கவிர்த ்தன் பமாழியில் திமிறும் 
ொஙகு உணர்வு பூரி்பெ்தால் அரமயும். ெலஸ்தீன் 
அைபுக் ்கவிர்த பவளியிலும் இத்்தர்கய குைலற்ற -
வர்்களுக்்கான உைத்்த குைரல வாசிக்்கலாம். அத்-
்தர்கய குைல்்களில் முக்கியமானவர் ேமீஹ் அல் 
்காசிம். ்தன் மு்பெ்தாவது வயதி்ல்ய ஆறு ்கவிர்த்ப 
ெனுவல்்கரைத் ்தந்்தவர். அைபுக் ்கவிர்த பவளிரய 
உணர்வுச் போற்கைால் நிை்பபியவர் ேமீஹ். அவைது 'வவ-
வால்்கள்'' ்ெைாசிரியர் எம்.ஏ. நுுஃமானின் ெலஸ்தீனக் 
்கவிர்த்கள் திைட்டிலுள்ைது.

என் ஜன்னலில் வவவால்்கள்
என் வார்த்ர்த்கரை உறிஞசுகின்்றன
என் வீட்டு வாயிலில் வவவால்்கள்
ெத்திரிர்க்களின் பின்னால், மூரல்களில்
என் ்தரலயின் ஒவபவாரு அரேரவயும் 
்கண்காணித்்தவாறு
என் ்காலடி்கரைத் ப்தாடர்கின்்றன

்கதிரையின் பின்னால் இருந்து
வவவால்்கள் என்ரன ்கண்காணிக்கின்்றன
புத்்த்கங்களில், இைம் பெண்களின் ்கால்்களில்
என் ்கண்கள் ்தரி்பெர்த ்கவனித்்தவாறு
ொர்த்களில் என்ரன பின்ப்தாடர்கின்்றன
அரவ ்கண்காணிக்கின்்றன

ப்தாடர்ந்தும் ்கண்காணிக்கின்்றன

என் அயலவரின் மாடியில் வவவால்்கள்
சுவர்்களில் இலத்திைன் ்கருவி்கள்
மர்றத்து ரவக்்க்பெட்டுள்ைன
இ்ப்ொது வவவால்்கள்
்தறப்காரல பேய்யும் நிரலயில் உள்ைன
நான் ெ்கல் ஒளிரய ் நாக்கி
ஒரு ொர்தரய கிணடுகி்்றன்
நான் ெ்கல் ஒளிரய ்நாக்கி ஒரு ொர்தரயக் கிணடு-

கி்்றன் என முடியும் ேமீஹ் அல் ்காசிம் இந்;்தக் ்கவிர்த 
எழு்பபும் உணர்வு்களும் உைத்துச் போல்லும் அைசியலும் 
்கவனிக்்கத்்தக்்கது. அவர் வவவால்்கரை குறியீடாக்கி உள் 
அைசியரல்ப ்ெசுவர்த உணைலாம். என் ஜன்னலில் 
வவவால்்கள் என் வார்த்ர்த்கரை உறிஞசுகின்்றன என்்ற 
ப்தாடக்்கச் போல்லாடலில் ஒடுக்்க்பெட்ட அல்லது குைலற்ற 
ஒரு உயிரியின் உணர்ரவ அவர் வரைகி்றார். எனினும் 
வவவால்்களின் ்காலத்ர்த உரடத்து ஒளிபொருந்திய 
ொர்தரய உருவாக்குகி்றது அந்்த உயிரி. விடு்தரல -
யின் எழுச்சிரய இஙகு ்தரிசிக்்கலாம்.

மனம் ்ததும்பும் ரஹக்கூ -7   

பிறை ப�ோல் அழகிய ப�ருநோள்  

இது வவவவால்களின் ்கவாலம்

என் ் ெனாமுரனயில்   
பூக்்கள் துளிர்்பெ்தாய் ்கனவு ்கண்டன்   
அந்்தக் ்கனவு்ப பூக்்கரை   
வாழ்வின் ம்னாைதியங்கள் மீது தூவி்னன்   
பூக்்கரை யா்ைா அெ்கரித்து   
முட்்கரை்ப ெை்பபினர்   

எனது ் ெனாவில் ் ம்கங்கள் ெடர்வ்தாகிக் 
்கனவு ்கண்டன்   
பெரு்ம்கக் கூட்டங்கரை   
என் குடிரேயின் ் மல் பொழிய விட்்டன்   
மரழரயயள்ளிபயறிந்து விட்டு வைட்சிரய 
யா்ைா பெய்து விட்டனர்   

எனது ் ெனாவில் ப்தன்்றல் விரிவ்தா்க   
்கனவு ்கண்டன்   
்கனவுத் ப்தன்்றரல   
என் குடியிரு்பபின் மீது திரு்பபி்னன்   
ப்தன்்றரல திரே திரு்பபி   

புயற ்காலபமான்ர்ற ெரிேளித்்தனர்   

எனது ் ெனாவின் நுனியில்   
்கா்தல் மலைக் ்கனவு ்காணுகி்்றன்   

என் ்கா்தல் ்கனரவ   
வாழ்வின் மீது ொய்ச்சுகி்்றன்   

்கழுகு்கள் என் ்கா்தல் ்கனவு்கரைத்   
்கல்விச் பேல்லுகின்்றன   

்கா்தலற்ற வாழ்வில் உயிர் 
துடிக்கி்றப்தன் ஆன்மா 

பின்  
என் ் ெனாவின் சி்றகுநுனியில் 

்தழல் துளிபயான்ர்றக்   
்கனவில் ்காணுகி்்றன்   

்தழல்   
என் மீ்தான எதிர் மு்கங்களில் தீய்க்கி்றது 

அ்தனூ்ட வன்போற்கரை  

ஒளவன் கவிதை   என் ப�னோவில் எரிதழல்   இருப�தோய் கனவு கணபடேன்
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நீண்டகால  ஒவ்ாமேயி-
னால் நுமையீைல் ேற்றும் 
சு்ாசக் குழாயகளில் ஏற்்ப-

டும்  ோற்்றஙகளின் விமை்ாக 
ஏற்்படும் இமைப்பு ம�ாமே 
ஆஸ்துோ எனப்்படுகி்றது. 

அதிகப்்படிோன  மூச்சுத் 
திண்றல் அல்லது இமைப்பு, 
அதிகப்்படிோன இருேலால் ஏற் -
்படும்  தூக்கமின்மே, ந�ஞ்சில் 
ஏற்்படும் ்லி, இறுக்கம் ஆகிே-
்ற்ம்ற ஆஸ்துோவின்  அறிகு -
றிகைாக ேருத்து்ரகள் நெரிவிக் -
கின்்றனர. 

உலக  சுகாொை அமேப்பின் 
2019ஆம் ஆணடு அறிக்மகயின்-
்படி, உலகைவில் சுோர 262  மில் -
லிேன் ஆஸ்துோ ம�ாோளிகள் 
உள்ைனர. அநெ ஆணடு ேட்டும் 
4.60 லட்சம்  இ்றப்புகள் ஏற்்பட் -
்டொக கணக்கி்டப்்பட்்டது. 

இது 2016ஆம் ஆணடு 
ஆயம் வி்ட அதிகோனொகும் 
(235 மில்லிேன் ). இதில், சுோர 
15-20 மில்லிேன் ம�ாோளிகள் 
இநதிோவில் உள்ைனர. 

இநதிோவில்  சுோர 15 முெல் 
49 ்ேது ்மை உள்ை ந்பணக-
ளில் சுோர 2 செவீெம் ம்பரும் 
12  முெல் 19 ்ேது ்மை உள்ை 
ந்பணகள் ஒரு செவீெத்தினரும் 
15 முெல் -49 ்ேது ்மை உள்ை  
ஆணகளில் ஒரு செவீெத்தினரும் 
்பாதிக்க்பட்்டொகவும் நெரிே ்ந-
துள்ைது. 

குழநமெகளுக்கு  4 % - 20 % 
்மை ஆஸ்துோ ொக்கம் காணப் -
்படு்ொகவும் உலக சுகாொை 
அமேப்பின்  (WHO) ஆயவுகள் 
நெரிவிக்கின்்றன. ஆஸ்துோ 
இ்றப்புகள் ந்பாருைாொை 
்ைரச்சி  கும்றநெ ேற்றும் �டுத்-
ெை ந்பாருைாொை ்ைரச்சி �ாடு -
களிமலமே அதிகோக  காணப்்ப-
டுகி்றது.உலக ஆஸ்துோ தினம் 
ஏன் ? 

ஆஸ்துோ  ம�ாமே ெடுத்ெல், 
சிகிச்மச ேற்றும் விழிப்புணரவு 
ஏற்்படுத்தும் ்மகயில்  ஆஸ்-
துோவிற்கான உலகைாவிே 
அமேப்பு (The Global Inititive for 

Asthma - 
GINA)  க்டநெ 

1993ம் ஆணடு ஏற்்படுத்ெப்்பட்-
்டது. 

இது,  அநேரிக்காவின் மெசிே 
இெேம், நுமையீைல் ேற்றும் ைத்ெ 
நிறு்னம், மெசிே  சுகாொை நிறு-
்னம், ேற்றும் உலக சுகாொை 
அமேப்பு ஆகிே்ற்று்டன் 

இமணநது  நசேல்்பட்டு ்ருகி-
்றது. 

ஆஸ்துோ  ்பாதிப்பு ேற்றும் 
இ்றப்பு ஆகிே்ற்ம்றக் கும்றக்க 
உலகம் முழு்தும் உள்ை  
ேருத்து் நிபுணரகள், ந்பாது 
சுகாொைத்தும்ற அதிகாரிகமை 
ஒருஙகிமணத்து  ்பணிோற்றி 
்ருகின்்றனர. 

ஜினா  அமேப்பு நொ்டஙகி, 
முெல் சநதிப்பு மே ோெம் 
முெல் நசவ்ாய கிழமே  �ம்ட-
ந்பற்்றமெேடுத்து, ஒவந்ாரு 
ஆணடும் மே ோெத்தின் முெல் 
நசவ்ாயக் கிழமே  உலக 
ஆஸ்துோ தினோக கம்டபிடிக்-
கப்்படுகி்றது. 

இென்்படி,  ஆஸ்துோ ஒழிப்பு 
ேற்றும் விழிப்புணரம் அடிப்்ப-
ம்டோகக் நகாணடு ஒவந்ாரு  
ஆணடும் ஒரு மேேக் கருத்மெ 
அறிவித்து ்ருகி்றாரகள். இென் -
்படி, உலக ஆஸ்துோ  தினம் 
2022ம் ஆணடிற்கு "ஆஸ்துோ-

விற்கான சிகிச்மசயில் இம்ட-
ந்ளிமே  நீக்குெல்'' என்கி்ற 
மேேக் கருத்மெ ந்ளியிட்டுள்-
ைது. 

ோருக்நகல்லாம் ஆஸ்துோ 
ஏற்்படும்?

ஆஸ்துோ  ம�ாய ோருக்நகல் -
லாம் ஏற்்படும் ்ாயப்புள்ைது. 
அமெத் ெடுக்கும் ்ழிமும்றகள்  
குறித்து ஆஸ்துோ, அலரஜி ேருத்-
து் நிபுணர ்டாக்்டர ஜி.கேல் 
பிபிசி  ெமிழி்டம் ம்பசினார.

ஆஸ்துோ  ஏற்்ப்ட ஒவ்ாமே 
ஒரு காைணோகி்றது. சுற்றுச் 
சூழலில் ஏற்்படும் ோசு,  நொழிற் -
சாமல கழிவுகள் நுமையீைல் 
ேற்றும் சு்ாசக் குழாயகளில் 
அதிக ்பாதிப்ம்ப  ஏற்்படுத்துகி-
்றது. 

நசயயும்  ம்மல, அொ்து 
ஒவ்ாமே காைணிகள் உள்ை-
்டக்கிே சூழலில் நீண்ட �ாட்கள்  
இருப்்பது, குறிப்்பாக ்பஞ்சாமல, 
அதிக புமக ந்ளிமேறும் 
நொழிற்சாமலகள்,  சிநேணட், 
கல் உம்டக்கும் நொழிற்சாமல-
களில் ெகுநெ ்பாதுகாப்பின்றி 
நொ்டரநது  ்பணிோற்று்து ஆகி-
ே்ற்்றால் ஆஸ்துோ ஏற்்படும்.'' 
என்கி்றார. ்பைம்்பமையும் காைண-
ோகுோ ? 

ஆஸ்துோவிற்கு  ்பைம்்பமையும் 
ஒரு காைணோகி்றது. அொ்து 
ந்பற்ம்றார அல்லது மூொமெேர 
அல்லது  குடும்்பத்தில் ைத்ெ உ்ற-
வினரகளில் ோருக்மகனும் இநெ 
ம�ாய ொக்கியிருநொல்,  அநெ 
குடும்்பத்தில் உள்ை்ரகளுக்கு 
ஏற்்படும் ்ாயப்புள்ைது.'' என்கி -
்றார  ்டாக்்டர கேல். ெவிரக்கும் 
்ழிமும்றகள்

நொ்டரநது  அ்ர கூறுமக-
யில், இநெ ம�ாய ்பாதிக்கப்்பட்-
்ட்ரகள், தூசிேம்டநெ சூழமல  
கட்்டாேம் ெவிரக்க ம்ணடும். 
்படுக்மக, ெமலேமண 
உம்றகமை ்பேன்்படுத்ெ 
ம்ணடும்.  அ்ற்ம்ற அடிக்கடி 
சுத்ெம் நசயே ம்ணடும். ்பஞ்சு 
ெமலேமணகமைத் ெவிரக்க  

ம்ணடும். 
ெமை  விரிப்புகமை சுத்ெம் 

நசயே ம்ணடும். நசல்லப்பிைா -
ணிகமை ்படுக்மக,  ்படுக்மகே-
ம்றகளில் அனுேதிக்க கூ்டாது. 
அ்ற்ம்ற ்ாைம் ஒருமும்ற கட் -
்டாேம்  குளிப்்பாட்்ட ம்ணடும். 

ஒவ்ாமே ்பரிமசாெமன நசயது 
நகாள்ை ம்ணடும். இென் 
மூலம்  ம�ாயக்கான ஒவ்ாமே 
காைணிமே கண்டறிநது, 
அெற்மகற்்ற ெடுப்பு ேற்றும்  
சிகிச்மசகமை மேற்நகாள்ை 
முடியும். புமகப்்பமெத் ெவிரக்க 
ம்ணடும்

ஆஸ்துோ  ்பாதிக்கப்்பட்்ட -
்ரகள் புமகப்பிடிப்்பமெயும் 
அ்ரகளுக்கு அருகில்  புமகபி-
டிப்்பது ேற்றும் புமக சூழமல 
ெவிரக்க ம்ணடும். ேகைநெ்பா-
சிகள்,  பூஞ்மசகள் இருக்கும் 
இ்டஙகமை ெவிரக்க ம்ணடும். 
சரிோன இம்டந்ளியில் இநெ  
ம�ாயக்கான சி்றப்பு ேருத்து -
்மை அணுகி, மசாெமன ேற்றும் 
சிகிச்மச ந்ப்ற ம்ணடும்.

குறிப்்பாக,  ஆஸ்துோ சிகிச் -
மசயில் முென்மேோனது 
இன்மஹேலர ்மக சிகிச்மச. 
பிரி்ண்டார  (ெடுப்பு) ்மக, 
ேற்ந்றான்று ரிலீ்ர ்மக என்று 
இைணடு ்மக இன்மஹேலர 
்மக  சிகிச்மச அளிக்கப்்படுகி -
்றது. ஆனால், இது அமன்ருக் -
கும் கட்்டாமில்மல. ம�ாய  ொக் -
கத்தின் அடிப்்பம்டயில் இநெ 
சிகிச்மச மும்றமே மேற் -
நகாள்ை ம்ணடும்.  நுமையீைல் 

நசேல்தி்றன் ்பரிமசாெமன 
அடிப்்பம்டயில் இென் 
மெம்மே கண்டறிே 
முடியும்.  இம்மிமனாநெைபி 
சிகிச்மசயில் இன்மஹேலர 
மெம்ப்்படு்தில்மல. க்-
னத்தில் நகாள்ை ம்ணடி -
ேம்

ஆஸ்துோ  ்பாதித்ெ்ர-
கமை, குறிப்்பாக குழநமெக-
ளுக்கு ்பேத்மெ ஏற்்படுத்ெக் 
கூ்டாது.  குழநமெகமை அந-
ெநெ ்ேதிற்மகற்்ற இேல்-
்பான �்ட்டிக்மகமை 
மேற்நகாள்ை அனுேதிக்க  
ம்ணடும். ஆஸ்துோ 
்பற்றிே சுே விழிப்புணரவு, 
குழநமெகள் ேற்றும் குடும்்ப  

உறுப்பினரகளுக்கும் விழிப்பு -
ணரவு ஏற்்படுத்து்து அ்சிேம். 
ம�ாய  ்பாதிக்கப்்பட்்டால் அச்சப் -
்ப்டத் மெம்யில்மல. ஆைம்்ப 
நிமலயில் கண்டறிநது, நொ்டர  
சிகிச்மச எடுத்ொல், கட்டுப்்படுத்-
ெலாம்.

ஆஸ்துமா 
ந�ாய் ஏன்  
ஏற்படுகின்்றது?

இந்த ந�ோய் போதிக்கபபட்டவர்கள், 
தூசியட்டந்த சூழடை  ்கட்டோயம் 
்தவிரக்க நவண்டும். படுகட்க, 
்தடையடை உடை்கடை பயனபடுத்த 
நவண்டும்.  அவறடை அடிக்கடி 
சுத்தம் செய்ய நவண்டும். பஞ்சு 
்தடையடை்கடைத ்தவிரக்க  நவண்டும். 
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05 வித்தியாசங்களை
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      2021 ம் ஆண்டுக்கா் ்லகாசகார 
அலுவல்ள் திணைக்ளத்தினகால 
தேசிய ்லகாபூஷை விருதுககுத் தேரிவு 
தசயயப்பட்ட முஸ்லிம் ்ணலஞர்ள் 
்பதிதனகாரு த்பரில ்பகாைந்துணை 
தேகாட்டவத்ணேணயச் தசரந்ே ்ஸ்்காலி 
அஷஷம்்ஸும் ஒருவர.்ணல 
இலககியத் துணை்ளில ஆற்றியுள்ள 
்பங்ளிபபுக்கா் இவ்விருது அவருககு 
வழங்ப்படடுள்ளது.          

்்டந்ே மகாரச் மகாேம்   B.M.I.C.H இல 
இ்டம்த்பற்ை ்பரிசளிபபு விழகாவில விருது 
வழஙகி அவர த்ௌரவிக்ப்பட்டகார.

முற்்பாக்குச் சிந்தமையாளராகிய அவர் சமூக 
அநீதிகளுக்்கதிராக ஓங்கிக் குர்ெழுப்பும் 
பமைப்பாளியாவார்.

       பிைபபு
பாணநதுமை ்்தாடைவதம்தமயச் ்சர்ந்த 

காெஞ்சனைவர்களாை ைனசூர் மபஸல், ஸிததி 
முப்லிஹா இருவருக்கும் ்தமெைகைாக 1961 ம் ஆண்டு 
்்தாடைவதம்தயில் கஸஸாலி அஷ்ஷம்ஸ பிைந்தார்.

     ்லவியும் ஆசிரியப
     ்பணியும்            

வறுமைக்கு ைததியிலும் ்பற்ைாரின விைா்த 
ஊக்குவிப்பிைால் ்்தாடைவதம்த அல்- பஹ்ரியா ைகா 
விததியாெயததில்                (்தற்்பாது ்்தசியக் கல்லூரி) 
உயர்்தரம் வமர கல்வி கற்ைார். 

1983 இல் ஆசிரிய நியைைம் கிமைத்தது.
1989/ 90 களில் ைகரகை ஆசிரியர் பயிற்சிக் 

கல்லூரியில் சிங்கள ்ைாழி மூெம் வி்சை கல்வி 
ஆசிரியப் பயிற்சி ்பற்று பயிற்ைப்படை ஆசிரியராக 
்வளி்யறிைார்.

எந்தப் பிரததி்யக 
வகுப்புகளுக்கும் ்சல்ொது 
பாைக்குறிப்புகளின 
உ்தவியுைன 1995 ம் 
ஆண்டு ்பரா்தமை 
பல்கமெக்கழகததில் 
படைப்படிப்மப பூர்ததி 
்சய்தார்.

 2000ம் ஆண்டு ்காழும்பு 
பல்கமெக்கழக படைப்பின 
கல்வி டிப்்ளாைா ( உளவாரி)  
பாை்ெறிக்குத ்்தரிவாகி  
அ்தமையும் ்வற்றிகரைாகப் 
பூர்ததி ்சய்தார்.

       அதி்பரகா் .........
    27 வருைங்கள ஆசிரிய 

்சமவமயப் பூர்ததி ்சய்த 
நிமெயில் ,  இெங்மக அதிபர் 
்சமவயின ்தரம் இரண்டுக்கு 
்பாடடிப் பரீடமச 
மூெம் ்்தரிவாகி 2010 ம் 
ஆண்டிலிருநது, நீர்்காழும்பு 
அல்ஹிொல், பாணநதுமை 
அல்பஹ்ரியா, பெகததுமை 
அல்பொஹ் எனபவற்றில் 
அதிபராகக் கைமையாற்றி 2020 
இல் ஓயவு ்பற்ைார்.

 ஆசிரியராகவும் 
அதிபராகவும் பணியாற்றிய  
பாைசாமெகளின கல்வி, 
இமணப்பாைவி்தாை/ புைப்பாைவி்தாை வளர்ச்சியில் 
மிகுந்த பங்காற்றியுளள்்தாடு கமெததுமைக்கும் அரும் 
பணியாற்றியுளளார்.

   திருமை ்பந்ேத்தில       
       அடுளுகமைமயச் ்சர்ந்த ைர்ஹஹூைா மீைத 
ஹுமஸைா கொபூ்ஷணததின வாழக்மகத 
துமணவியாவார். ஆண்கள இரண்டு ்பண்கள மூன்ைை 
ஐநது பிளமளகள. அவர்களில் இருவர் ஆசிரியப் 
பணியாற்றுகினைைர்.

பு்தல்வர் சிராப் ஆசிரியரும் வளர்நது வரும் ஓர் இளம் 
கவிஞ்ரனபது கவனிக்கத்தக்கது.

     ேந்ணேயும் ேனயனும்
கஸஸாலி அஷ்ஷம்ஸின ்தநம்த ைனசூர் மபஸலும் 

ஒரு கமெஞ்ர. பெ வருை முயற்சியில் பல்்வறு 
்தமெப்புகளில் ஆயிரததிற்கும் ்ைற்படை ஒடடுப் 
புத்தகங்கமள உருவாக்கிய சா்தமைக்காக  ைமைந்த 
அமைச்சர் அல்ஹாஜ். ஏ.எச்.எம். அஸவர் அவர்களிைால் 
பாராடைப்படைவர். அவரது ்சமவமயப் பாராடடி 
புரவெர் ஹாஸிம் உைர் ்பாற்கிழி வழங்கி ்பானைாமை 
்பார்ததி ்கௌரவித்ததும் சிைப்பம்சைாகும். ஒடடுப் 
புத்தகப் பணிக்காக அவர் 2009 ஆம் ஆண்டு கொபூ்ஷண 
விருது வழங்கப்படடு ்கௌரவிக்கப்படைார்.கொபூ்ஷண 
விருது ்பற்ை ்தகப்பனும் ைகனும் எனை வரொற்றுச் 
சா்தமைமய கஸஸாலி அஷ்ஷம்ஸும் அவரது 
்தகப்பைாரும் ்பறுகினைைர்.

        
எழுத்துல்ப பிரதவசம்

1984 ம் ஆண்டு திருைண பந்தததின மூெம் 
அடுளுகமைக்கு வந்த கஸஸாலி அஷ்ஷம்ஸுக்கு 
திக்குவல்மெ கைாலின அறிமுகம் கிமைத்தது. அவரது 

நூெகதம்த உச்ச அளவில் பயனபடுததிக் ்காண்ை்்தாடு, 
்்தாைர்ச்சியாை இெக்கியக் கெநதுமரயாைல்கள 
மூெம் ்தனமை படிப்படியாக வளர்ததுக் ்காண்ைார். 
திக்குவல்மெ கைாமெ ்தைது இெக்கிய குருவாக எனறும் 
ெனறியுைன நிமைவு கூறுகிைார்.

சிறுசிறு கவிம்தகள மூெம் எழுததுெகில் பிர்வசிதது 
படிப்படியாக ்தன பரப்மப விரிவுபடுததிக் ்காண்ைார். 
சிந்தாைணி 'ைணிக்கவிம்தகள' அவரது கனனி 
ஆக்கததுக்கு களைமைததுக் ்காடுத்தது.

      இலககியப ்பங்ளிபபு
திைகரன மு்தொம் ்்தசியப் பததிரிமகக்ளாடு ைல்லிமக 

்பானை பிரபெ சஞசிமககளும்  அவரது ஆக்கங்கமள 
விரும்பிப் பிரசுரிதது வருகினைை.

்ைலும், இமளஞர் இ்தயம், ஒலிைஞசரி, இெக்கிய 
ைஞசரி எனபவற்றிலும் அவரது குரல் வழிக் 
கவிம்தகள ஒலிபரப்பாகியுளளை.அத்்தாடு, ஒலி/ 
ஒளி அமெவரிமசகளில் காெததுக்குக் காெம் ஏற்பாடு 
்சயயப்படும் வி்சை கவியரங்குகளிலும் கெநது 
்காண்டுளளார்.வகவம் ்பௌர்ணமிக் கவியரங்குகளில் 
ஆர்வததுைன கெநது ்காண்டு சுமவபைக் கவியுமரக்கும் 
கவிஞராகவும் விளங்குகினைார்.  குடும்பச் சூழநிமெயிைால் 
சுைார் 15 வருைங்கள எழுததுெகிலிருநது அஞஞாைவாசம் 
்சனறிருந்தவர், ொடடு ெைப்புகளால் ைைம்்வநது 2014 
இல் மீண்டும் ்பைா பிடிக்கத ்்தாைங்கிைார்.

ஆரம்ப காெததில் ்தாக்கமுளள சிறுகம்தகள பெ 
எழுதிைாலும் பிற்படை காெததில் கவிம்தயி்ெ்ய அதிக 
ஈடுபாடு காடைத ்்தாைங்கிைார். இனி்ைல் சிறுகம்த 
எழு்தைாடைாரா எைக் கவமெப்படைவர்கள பெர். 
1991இல் திைகரனில் ்வளிவந்த " ஒரு பிஞசு உளளததின 
்சாகம்" எனை சிறுகம்தமய  சந்தக்கவி  கிண்ணியா அமீர் 
அலி எனறும் சிொகிததுப் பாராடடுவது இ்தற்கு சிைந்த 
உ்தாரணைாகும். சமீபகாெததில் மீண்டும் அவர் சிறுகம்தத 
துமையில் நுமழநதிருப்பது ைகிழச்சிக்குரியது.

          தவற்றிககு முனதனகாடி்ள்
சிறு வயது மு்த்ெ கடும் வறுமைக்கு ைததியிலும் 

பததிரிமககள சஞசிமககள வாங்கித ்தநது எழுததுத 
துமையில் ்தனமை  ஊக்குவித்த ்தநம்த ( கொபூ்ஷணம் 
ைனசூர் )்ய  ்தைது ்வற்றிகளுக்்கல்ொம்  
மூெகாரணம் எைக் குறிப்பிடுகிைார் கஸஸாலி.

இெக்கிய முன்ைாடி திக்குவல்மெ கைாலுைன, 
அனபு ஜவஹர்்ஷா, கமெவாதி கலீல், எஸ. ஐ. ொகூர் 
கனி, அல்அஸஹூைத ஆகி்யா்ராடு "பாமிஸ சஞசிமக" 
வாயிொக சிறுகம்த எழு்த ஊக்குவித்த எம்.எச்.எம். 
்ஷம்ஸ அவர்களும் ்தனமை வளர்தது விடைவர்க்ளை  
கஸஸாலி அஷ்ஷம்ஸ குறிப்பிடுகிைார்.

தவளியீடு்ள்
2019 ம் ஆண்டு " மக்யாடு கூடடி வாங்க" எனும் 

கவிம்தத ்்தாகுப்பு பாணநதுமை துமை்யாளி இெக்கிய 
வடை ்வளியீைாக ்வளிவந்தது. 

விமரவில் இரண்டு கவிம்தத ்்தாகுப்புகள ்வளிவர 
இருப்ப்்தாடு, சிறுகம்தத ்்தாகுப்்பானமையும்  
எதிர்பார்க்கொம்.

்பரிசு்ளும் ்பகாரகாடடுக்ளும்
1989, 1990ம் ஆண்டுகளில் அகிெ இெங்மக 

முஸலிம் லீக் வாலிப முனைணி ்்தசிய ரீதியில் 
ெைாததிய மீொத கவிம்தப் ்பாடடிகளில் 
முமை்ய இரண்ைாம், மு்தொம் இைங்கமள 
கஸஸாலி அஷ்ஷம்ஸ ்தடடிக் ்காண்ைார். நிந்தவூர் 
எழுத்தாளர் சங்கம் 1987 ம் ஆண்டு ெைாததிய 
்வளளிவிழாப் ்பாடடிகளில் கவிம்தக்கு 
மூனைாமிைமும் சிறுகம்தக்கு இரண்ைாமிைமும் 
கிமைத்தது. ஆசிரியர் கல்விக் கூடடுைவுச் 
சங்கம் 1991 இல் ்வளியிடை பரிசுக்கம்தத 
்்தாகுப்பிலும் அவரது " வடைார விமளயாடடுப் 
்பாடடி" எனும் ஆறு்தல் பரிசுக்குரிய சிறுகம்த 
இைம்்பற்ைது.

 துணைதயகாளி இலககிய வட்டம்
இல்யாஸ ஆகி்யாருைன இமணநது  1985 

இல் பாணநதுமை துமை்யாளி இெக்கிய 
வடைதம்த உருவாக்கி ஸ்தாபகச் ்சயொளராகப் 
பணியாற்றுகிைார்.

 இெக்கிய வடைததின சார்பில் 1986 ம் 
ஆண்டு "எதிர்பார்ப்புகளும் ஏைாற்ைங்களும்" 
எனும் ்ரானி்யா மீொத கவிம்தத ்்தாகுப்பு 
்வளியிைப்படுவதிலும் கவிஞரின பங்கு 
அளப்பரியது.

 ஓயவுநிமெ அதிபர் ஓயவு்பைாப் 
பமைப்பாளியாக இனனும் பெ 
சா்தமைகள பமைக்க எைது 
ெல்வாழததுக்கள.

கலாபூஷணம் 
கஸ்ாலி 
அஷஷம்ஸ

shumsfahim@gmail.com

 சமூக அநீதிகளுக்கதிராக 
ஓங்கிக குர்லழுப்பும் 

ேந்ணே
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35 வயைதக் கடந்த ெபண்களுக்குத்தான் 
இடுப்புவ�, முதுகுவ�, மூட்டுவ� எனப் பல 
�ரச்�ைனகள் ஏற்படுவது வழக்கம். காரணம், 
எலும்பு ேதய்மானம். 35 வயைதத் தாண்�யதும் 
எலும்பு ேதய்மானம் ஏற்படுவதாக மருத்துவர்கள் 
ெத��க்�ன்றனர். எதனால் எலும்பு ேதய்மானப் 
�ரச்�ைன வரு�றது... அதற்கு என்ன �ர்வு என்பைத 
பற்� ��வாக பார்க்கலாம்.

எலும்பு ேதய்மானத்துக்கு முக்�யக் காரணம், உடல் 
உைழப்பு இல்லாதேத. அந்தக் காலத்துப் 
ெபண்கள் நன்றாக ஓ�, ஆ� 
ேவைல ெசய்தனர். ஆனால் 
இப்ேபாது, து� துைவக்க, 
சட்� அைரக்க, மாவு அைரக்க 

எல்லாவற்றுக்குேம ெம�ன்கள் வந்து�ட்டன. 
அேதாடு, �ட்டு ேவைலகள் ெசய்வதற்கு 
ஆட்கைளயும் ைவத்துக்ெகாள்�றார்கள். 
மார்க்ெகட்டுக்குச் ெசன்று ம�ைகப் 
ெபாருட்கள், காய்க�கைளத் தூக்� வருவது 
இல்ைல. எல்லாவற்றுக்கும் ஆட்ேடா, டூ �லர் 
பயன்படுத்து�றார்கள். இதனால் உடல் இயக்கம் 
இன்� இருப்பதால், கல்�யம் (சுண்ணாம்புச்சத்து) 
�ர�க்கப்படுவது பா�க்கப்பட்டு, எலும்பு ேதய்மானம் 
அைடவதற்கு முக்�யக் காரணமா��டு�றது.

இன்ைறக்கு இருக்கும் பரபரப்பான சூழ்�ைல�ல், 
ேமற்ெசான்ன ேவைலகைளெயல்லாம் ெசய்ய 
மு�ய�ல்ைல என்றால், �னமும் காைல�ல் 
20 முதல் 40 ��டங்கள் வைர ெர�டன்ஸ் 
ப�ற்� (Resistance exercise...) ெசய்வது நல்லது. 
அதாவது, நம் உடைல நாேம தாங்�ச் ெசய்யக்கூ�ய 
உடற்ப�ற்�கைளச் ெசய்ய ேவண்டும்.

தண்�ர் பாட்�ைலக் ைக�ல் ைவத்துக்ெகாண்டு 
ேமேல, �ேழ தூக்� ைககைள இயக்குவதால், 
ேதாள்களுக்கு வலுேசர்க்கும். ேதாப்புக்கரணம் 
ேபாடுவது, கால்களுக்கு வலு ேசர்க்கும். அேதாடு 
ஏேரா�க் ேபான்ற உடற்ப�ற்�கைளயும் 
ெசய்ய ேவண்டும் அல்லது குைறந்த பட்சம் 20 
��டங்களாவது  நைடப்ப�ற்� ேமற்ெகாள்ள 
ேவண்டும். எலும்புகைள உறு�யாக ைவத்துக்ெகாள்ள 

ைவட்ட�ன் � உதவு�றது. அதனால், காைல 
ேநரங்க�ல், வாரத்�ல் மூன்று நாட்கள் 
�தமான ெவ��ல் 15 ��டங்களாவது 
இருப்பது நல்லது. இதன் மூலம் எலும்பு 
ேதய்மானத்ைதத் தடுக்கலாம்.

எலும்புகள் என்றால் உறு�யானதுதாேன... 

அது 
என்ன 

ெசய்யப்ேபா�றது 
என்று �ைனக்கக் 
கூடாது. உடலுக்கு 
ஆக்�வ் தரக்கூ�ய 
ேவைலகைளச் 
ெசய்துவந் 
தால்தான், 
எலும்புகள் 
கல்�யத்ைத 
நன்றாக 
�ர�த்து 
க்ெகாள்ள 
மு�யும். `அய்ேயா, எனக்கு 50 வயது 
ஆ��ட்டேத... இைத எல்லாம் எப்ப�ச் 
ெசய்வது?’ என்று �ட்�ேலேய உட்கார்ந்து 
ெகாண்�ருந்தால், எலும்புகளுக்கு ச�வர கல்�யம் 
சத்துக் �ைடக்காமல், எலும்பு ேதய்மானம்தான் 
ஏற்படும். இதனால் ெபண்களுக்கு இடுப்பு, ேதாள், 
ம�க்கட்டு, மூட்டு, முதுகு, கழுத்துப் பகு�க�ல் 
வ� ஏற்படும்.

�ர�க்கப்படுவது பா�க்கப்பட்டு, எலும்பு ேதய்மானம் அது 
என்ன 

ெசய்யப்ேபா�றது 
என்று �ைனக்கக் 
கூடாது. உடலுக்கு 
ஆக்�வ் தரக்கூ�ய 
ேவைலகைளச் 
ெசய்துவந் 
தால்தான், 
எலும்புகள் 
கல்�யத்ைத 
நன்றாக 
�ர�த்து 

ெபண்களுக்கு ��த்த �ஷயங்க�ல் ஒன்று 
தங்கைள அழகுபடுத்� ெகாள்வது. இதற்காக 
உபேயா�க்கும் அழகு சாதனப்ெபாருட்கைள 
ேதர்ந்ெதடுப்ப�ல் கவனமாக இருக்க ேவண்டும். 
சந்ைத�ல் பல�தமான ஒப்பைன ெபாருட்கள் 
�ைடக்�ன்றன. இவற்�ல் எைத வாங்குவது 
என்ப�ல் குழப்பம் ஏற்படலாம். எைத வாங்குவதாக 
இருந்தாலும் முக்�யமாக கவ�க்க ேவண்�ய �ல 
அம்சங்கள் உள்ளன. அைத பற்� இங்ேக பார்க்கலாம்.

ஒப்�டுதல்
சந்ைத�ல் �ைடக்கும் மற்ற ஒப்பைன 

ெபாருட்களுடன் �ங்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கும் ெபாருள் 
எந்த வைக�ல் �றந்தது என்பைத ெத�ந்து ெகாள்ள 
ேவண்டும். எைத வாங்குவதற்கு �றந்த இடம் எது? 
அதற்கான தகுந்த �ைல என்ன? என்பைதயும் 
கவனத்�ல் ெகாள்ள ேவண்டும். இதனால் குைறந்த 
�ைல�ல் கூட தரமான ெபாருட்கைள வாங்க 
மு�யும்.

எ�ைமயாகவும், ��த்தும் இருத்தல்
ஒப்பைன ெபாருட்கள் எ�ைமயாக ைகயாளும் 

வைக�ல் இருக்க ேவண்டும். ெவ��ல் ெசல்லும் 
�ல ம� ேநரத்�ற்குள்ளாகேவ ஒப்பைன கைலந்து 
�டக்கூடாது. �ண்ட ேநரம் ��த்து இருக்கும் 
வைக�லான ஒப்பைன ெபாருட்கைள ேதர்வு ெசய்ய 
ேவண்டும். கு�ப்பாக ஐ-ைலனர் வாங்கும் ேபாது 
�ர்த்த வ�வத்�ல் இருப்பைத வாங்குவைத த�ர்த்து 
ெபன்�ல் ஐ-ைலனர் வாங்குவது �றந்தது.

சருமத்�ற்கு உகந்தைத ேதர்ந்ெதடுத்தல்
ஒவ்ெவாரு ஒப்பைன ெபாரு�லும் பல வைகயான 

வாசைனப்ெபாருட்கள் கலக்கப்படு�ன்றன. 
இைவ அைனத்தும் உங்கள் சருமத்�ற்கு ஏற்றதா 
என்பைத கவனத்�ல் ெகாள்ள ேவண்டும். எனேவ 
சருமத்துக்கும் ச�யாக ெபாருந்தும் வைக�லான 

ஒப்பைன ெபாருட்கைள ேதர்வு ெசய்ய ேவண்டும், 
ெவ��ல் ெசல்லும் ேபாது புற ஊதாக்க�ர்களால் 
சருமம் பா�க்காமல் இருப்பதற்கு எஸ்.�.எப் தன்ைம 
ெகாண்டைத கவ�த்து வாங்க ேவண்டும்.

ெபாருத்தமானைத ேதர்வு ெசய்தல்
ஒவ்ெவாருவருக்கும் முகம், கண், உதடு, சருமம் 

த�த்தன்ைம ெகாண்டதாக இருக்கும். எனேவ 
அதற்கு ஏற்ற வைகயான ஒப்பைன ெபாருட்கைள 

ேதர்வு ெசய்ய ேவண்டும். ேபக்ேகஜ் முைற�ல் 
பவுண்ேடஷன் முதல் �ப்ஸ்�க் வைர அைனத்ைதயும் 
ஒன்றாக வாங்கலாம்.

ப�ேசா�த்தல்
எந்த�தமான ஒப்பைன ெபாருைளயும் 

வாங்�யவுடன் ேநர�யாக பயன்படுத்தாமல் 
முத�ல் அைத ��து எடுத்து ைக�ல் தட�ப்பார்க்க 
ேவண்டும். அதனால் சருமத்�ற்கு எந்த பா�ப்பும் 
இல்ைல என்பைத உறு� ெசய்த �ன்பு மட்டுேம 
பயன்படுத்த ேவண்டும். இதன் மூலம் சருமத்�ல் 
ஏற்படும் பா�ப்புகைள த�ர்க்க மு�யும்.

இயற்ைகக்கு முத�டம்
இயற்ைகயான மூலப்ெபாருட்கைள 

ெகாண்டு தயா�க்கப்பட்டது என்று 
�ளம்பரப்படுத்தப்பட்டாலும் அவற்�லும் 
ரசாயனப்ெபாருட்கள் 
கலந்�ருக்கலாம். எனேவ 
நன்கு ஆராய்ந்து ஒப்பைன 
ெபாருட்கைள ேதர்வு 
ெசய்து வாங்குவது 
�றந்தது.
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இந்தியாவின் தேசிய கீேமான 'ஜன 
கண மன' பாடலை இயற்றியவரும் 
பஙகளாதேஷின் தேசிய கீேமான 
'அமர் த�ானா பஙகளா' பாடலை 
இயற்றியவரும் இவதே. உைகிதைதய 
ஒரு கவிஞோல் இரு வவவதவறு 
நாடுகளின் தேசிய கீேஙகள் 
இயற்்றபபடடது என்்றால் அது 
வபருலமக்குரிய விடயமாகும். 
அபவபருலமக்குரிய ஒதே ஒரு கவிஞர் 
இவதே. அவர்ோன் ேவீந்திேநாத் ோகூர் 
ஆவார். 

ரவீந்திரநாத் தாகூர் கலகத்தாவில ஒரு பணக்கார 
பிராைணக் குடுமபத்தில ஜ�ாராசாஙஜகா ைாளிமகயில 
07-05-_1861 இல ஜதஜேந்திரநாத், சாரதா ஜதவி 
தமபதியினருக்கு பதினான்கு பிளமளைகளில கமைசிப் 
பிளமளையாக பிறந்தார். ரவீந்திரநாத் தாகூரது இளைம 
ேயதிஜேஜய தாயார் இறந்து விடைதாலும தந்மதயார் 
அடிக்கடி பயணஙகமளை ஜைற;n௧ாணைதாலும இேரின் 
ோழக்மகயிஜே அதிக ஆதிக்கம சசலுத்தியேர்கள அேரது 
ைாளிமகயிலிருந்த பணியாடகளும அேரது பாைசாமே 
ஆசிரியர்களுமதான். அேர்களிைமிருந்து கமதகமளையும 
பாைலகமளையும ஜகடடு ரசித்து ேந்த ரவீந்திரநாத் தாகூர் 
சிறுேயதிஜேஜய கவிமதகமளைப் புமனேதில ஆர்ேம 
காடடினார். இேருக்கு பதிசனாரு ேயதில 'உபாநயன்' 
எனும பூணூல சைஙகு நைத்தப்படைது. இதன் பின்னர் 
தகப்பனாருைன் ரவீந்திரநாத் தாகூர் கலகத்தா விடடு 
புறப்படடு பேைாதஙகள இந்தியாவின் இதர ைாநிேஙகளில 
சுற்றுப்பயணம ஜைற்சகாணைார். இேரது தந்மதயாரின் 
'சாந்தி நிஜகதன்' ஜதாடைத்திற்கும சசன்றார். பின்னர் 
இைய ைமேப்பகுதியான ைாலகூசிக்கு சசலேதற்கு 
முன்னர் அமரித்சாரிலும இேர்கள தஙகினர். அஙஜக 
அேர் பேருமைய ேரோறுகமளை கற்றதுைன் ோனியல, 
அறிவியல, சைஷ்கிருதம ஆகிய பாைஙகமளை படித்தார். 
காளிதாசனின் கவிமதகமளையும கற்றார். 

அேரது பதினான்காேது ேயதில தைது கவிமதமய 
சபாதுஜைமைசயான்றில அரஙஜகற்றும ோய்ப்புக் 
கிடடியது. ேஙகாளைக் கோசார விழாசோன்றின் ஜபாது 
அேர் ோசித்த அந்தக் கவிமத அமனேரது பாராடமையும 
சபற்றது. அேர் எழுதிய முதல நூல 'ைாமேப் பாைலகள' 
ஆகும. கஙமக நதியின் ேனப்புகமளை பற்றி அேர் இயற்றிய 
அந்தப் பாைலகள கற்றறிந்ஜதார் ைத்தியில அேருக்கு 
புகமழத் ஜதடிக் சகாடுத்தது.

ரவீந்திரநாத் தாகூர் தான் ஒரு ேழக்கறிஞராக 
ஜேணடும என்ற எணணத்தில பிமரடைன், ேணைனில 
உளளை ஒரு கலலூரியில 1878 ஆம ஆணடில ஜசர்ந்தார். 
பின்னர் ேணைன் சர்ே கோசாமேயில கலவி கற்றார். 
ஆனால ஜேக்ஸ்பியரினதும அேர் ஜபான்ற பிறரினதும 
ஆக்கஙகமளை ஆராய்ேதிஜேஜய ஆர்ேம காடடியதால 
படைம சபறாைஜே 1880 ஆம ஆணடில கலகத்தாவிற்கு 
திருமபி ேந்துவிடைார்.

 1883 ஆம ஆணடில டிசமபர் ைாதம ஒன்பதாம திகதி 
பத்து ேயது சபணணான மிருனாலி ஜதவிமய ைணந்தார். 
அேர்களுக்கு ஐந்து குழந்மதகள பிறந்தன. ஆனால 
இரணடு குழந்மதகள ோலிபப் பருேம அமைய முன்னஜர 
இறந்துவிடைனர். 1884 இல 'ஜகாரி-ஓ கைல' (ோர்ப் ைற்றும 
பிளைாட) என்ற கவிமதத் சதாகுப்மப எழுதினார். 1890 ஆம 
ஆணடில ரவீந்திரநாத் தாகூர் இன்மறய ேஙகாளைஜதசத்தின் 
பகுதியாக உளளை சிமேைாகா எனும இைத்திலிருந்த 
குடுமபத்தின் சபரிய பணமணமய நிர்ோகம சசய்யத் 
சதாைஙகினார். 1893--_1900 ேமர ரவீந்திரநாத் தாகூர் ஏழு 
கவிமதத் சதாகுதிகளைான 'சசானார் சதாரி' (ஜகாலைன் 
பைகு) ைற்றும 'கனிகா' ஜபான்றேற்மற எழுதியுளளைார். 
1901 இல சிமேதஹாவில இருந்து சாந்தி நிஜகதனுக்கு 
குடிஜயறினார். அஙகு அேர் ஒரு ஆசிரைத்மத நிறுவினார். 
அஙகு அேர் ஒரு பிரார்த்தமனக் கூைம, ஒரு பாைசாமே, 
நூேகம என்பனேற்மற நிறுவி, ைரஙகள பேேற்மறயும 
நடடு ஓர் அழகிய பூஞஜசாமேமய உருோக்கினார். 
அஙகு ைாணேர்களுக்கு தாய்சைாழியில கலவி 
கற்பிக்கப்படைதுைன் ஜதாடை ஜேமே, உைற்பயிற்சி, 
சமூக ஜசமே, விமளையாடடு என அத்தமன கமேகளும 
கற்பிக்கப்படைன. பிற்காேத்தில இப்பாைசாமே 'விஷ்ே 
பாரதி' எனும உேகப் பலகமேக்கழகைாக உருசேடுத்தது. 
சாந்தி நிஜகதனுக்கு அருகில உளளை 'சுருள' என்ற இைத்தில 
'ஸ்ரீ நிஜகதன்' எனும சபயரில ஒரு ைாதிரிக் கிராைத்மதயும 

அேர் உருோக்கினார். 
1910 ஆம ஆணடில ரவீந்திரநாத் தாகூர்  சேளியிடை 

'கீதாஞசலி' எனும கவிமத நூஜே அேருக்கு சபரும 
புகமழ ஈடடிக் சகாடுத்தது. அேரது தாய்சைாழியான 
ேஙகாளை சைாழியில எழுதப்படை அந்நூல, 1912 
ஆம ஆணடு ஆஙகிேத்தில சைாழிசபயர்க்கப்படடு 
சேளிேந்தது. அஜத ஆணடு ரவீந்திரநாத் தாகூர் ேணைன் 
சசன்ற ஜபாது 

 புகழ சபற்ற ஆஙகிேக் கவிஞர்களுைன் அேருக்கு 
சதாைர்பு ஏற்படைதன் விமளைோக அேரது கவிமதகளின் 
சைாழிசபயர்ப்புகள ஆஙகிே சஞசிமககளில சேளிேரத் 
சதாைஙகின. ரவீந்திரநாத் தாகூர் எழுதிய கீதாஞசலி 
கவிமத நூலுக்கு 1913 ஆம ஆணடு உேகின் மிக உயரிய 
இேக்கியத்திற்கான ஜநாபல பரிசு ேழஙகப்படைது. 
கலகத்தாவிற்கு அருஜக சாந்தி நிஜகதன் கலவிக் கூைத்தில 
தஙகியிருந்த கவிஞமர பாராடடுேதற்காக நாடடின் 
பே பாகஙகளில இருந்தும ைக்கள கூடைம கூடைைாக 
குவிந்தார்கள. ஜநாபல பரிசு அேமர உேகப் புகழ 
சபற்றேராக ஆக்கியது. இதனால அேர் சீனா, �ப்பான், 
ஐஜராப்பா, ஐக்கிய அசைரிக்கா ஆகிய நாடுகளுக்கு 
அடிக்கடி வி�யம சசய்ய ஜேணடியதாயிற்று. 
ஜநாபல பரிசு சபற்ற முதோேது ஆசிய நாடைேர் 
என்ற சபருமைக்குரிய கவிஞர் ரவீந்திரநாத் தாகூர் 
கமே, இேக்கிய துமறகளில ஆற்றிய பணி இன்றும 
நிமனவுகூர்ந்து ஜபாற்றப்படுகின்றது.  

1915 ஆம ஆணடு பிரித்தானிய அரசர் ஜ�ார்ஜ் 
அேர்கள ரவீந்திரநாத் தாகூர் அேர்களுக்கு ஜசர் படைம 
ேழஙகி சகௌரவித்தார். 1919 ஆம ஆணடில பஞசாப்பில 
உளளை அமரித்சரசில நைந்த ஜகாரச் சமபேத்மத 
ஜகடைதும ரவீந்திரநாத் தாகூர் தைக்கு ஆஙகிஜேயர் 

அளித்த ஜசர் படைத்மதத் துறந்ததுைன், உளளைன்பிலோத 
சேளி நைப்பில தைக்குப் பற்றிலமே என்பமதயும 
புேப்படுத்தி சசவி மதக்குமபடி சுடுசசால பகர்ந்தார். 
இந்திய அரசியலில ஜநரடியாக ரவீந்திரநாத் தாகூர் அதிக 
ஆர்ேம காடைவிலமே. இந்திய அரசியலில மிதோதம, 
தீவிரோதம என பிரிவிமனகள ஜதான்றியது ைடடுமின்றி 
முஸ்லிம, இந்துக்கள பிரச்சிமனகளும தமேதூக்கஜே 
ஜநரடி அரசியலில இருந்து ஒதுஙகி இருந்தார். இந்திய 
அரசியலில ரவீந்திரநாத் தாகூர் அதிக ஆர்ேம காடைாத 
ஜபாதிலும ைகாத்ைா காந்தியுைன் சநருஙகிய நடபு 
சகாணடிருந்தார். 1916 ஆம ஆணடில காந்திமய 
'ைகாத்ைா' என்று குறிப்பிடடு, அந்தப் படைத்மத 
பிரபேப்படுத்தியேரும ரவீந்திரநாத் தாகஜர. 

ரவீந்திரநாத் தாகூர் தனது எடடு ேயதில கவிமதகள 
எழுத ஆரமபித்து அமேகமளை பானுேஙஜகா என்ற 
புமனப் சபயரில 1877 ஆம ஆணடில சேளியிடைார். 
பதினாறாேது ேயதில சிறுகமதகளும இருபதாேது 
ேயதில தனது முதல நாைகத்மத (ோலமீகி பிரபிதா ) 
எழுதினார். அேரது அறுபதாேது ேயதில ஓவியஙகமளை 
ேமரயவும ேணணஙகமளை தீடைவும ஆரமபித்தார். 
சதற்கு பிரான்சில சந்தித்த ஒரு கமேஞரின் 
ஊக்குவிப்பினால தனது பமைப்புகமளை மேத்து 
சபாருடகாடசி நைாத்தினார். ரவீந்திரநாத் தாகூர் ைகாகவி 
ைடடுைலே சிறுகமத, நாேல, நாைகம, கடடுமர 
ஆகியேற்மறயும திறமபை பமைத்துளளைார். இது தவிர 
அேர் மகஜதர்ந்த ேணண ஓவியரும கூை. அேர் தீடடிய 
மூோயிரம நவீன பாணி ஓவியஙகளும ேமரந்த ஜகாடடுச் 
சித்திரஙகளும கலகத்தா 'விஷ்ே பாரதி' அரஙகில 
காடசிக்கு மேக்கப்படடுளளைன. 

ரவீந்திரநாத் தாகூரது இேக்கியப் பமைப்புக்களின் 
சபருமபகுதி இருபத்தாறு சபரும சதாகுப்புக்களைாக 
சேளியிைப்படடுளளைன.

ரவீந்திரநாத் தாகூர்  இரணைாயிரத்துக்கும அதிகைாக 
பாைலகள எழுதி சிே பாைலகளுக்கு அேஜர இமசயும 
அமைத்துளளைார். அேர் எழுதிய பே பாைலகளில 
ஒரு பாைல இந்தியாவின் ஜதசிய கீதைாகவும 
இன்சனாரு பாைல பஙகளைாஜதஷின் ஜதசிய கீதைாகவும 
உருசேடுத்தன. ஜநாபல பரிசுைன் கிமைத்த பணம, 
தந்மதயார் மூேைான சசாத்து அத்துைன் குடுமப நமககள, 
பூரியில இருந்த கைற்கமரஜயார ைாளிமக என்பேற்மற 
விற்றதன் மூேமும இேர் ேருைானம சபற்றார். இது தவிர 
இேரது ஆக்கஙகளுக்கான உரிைைாகவும பே ரூபாய்கள 
கிமைத்தது. இமே அமனத்மதயும 'விஷ்ே பாரதி' 
பலகமேக்கழகத்திற்கு சசேேழித்தார்.

சாந்தி நிஜகதனின் ேளைர்ச்சிக்காக பாரத நாடு 
முழுேதும சுற்றினார். சீனா, �ப்பான், இத்தாலி, ஜநார்ஜே, 
அசைரிக்கா முதலிய நாடுகளுக்கு சசன்று 'விஷ்ே பாரதி' 
பலகமேக்கழகத்திற்கு நன்சகாமை திரடடினார். அேரின் 
கனவுகள ஒவசோன்றாக பலித்து ேந்தன. 'விஷ்ே பாரதி' 
பலகமேக்கழகமும ேளைர்ந்து ேந்தது. 1878 ஆம ஆணடு 
முதல 1932 ஆம ஆணடு முடியும ேமர ரவீந்திரநாத் 
தாகூர் உேகின் 31 நாடுகளுக்கு சசன்று ேந்தார்.    

1940 ஆம ஆணடு இஙகிோந்து நாடடின் ஒக்ஸ்ஜபார்ட 
பலகமேக்கழகம சாந்தி நிஜகதனுக்ஜக ேந்து ரவீந்திரநாத் 
தாகூருக்கு 'இேக்கிய முமனேர்' என்ற விருது ேழஙகியது. 

ரவீந்திரநாத் தாகூரின் 80 ஆேது பிறந்தநாள விழா 
1941 இல சாந்தி நிஜகதனில சகாணைாைப்படைது. 
அந்த நாடகளில அேரது உைல ஜைலும 
பேவீனைமைந்திருந்தது. கலகத்தாவிலுளளை ஒரு 
ைருத்துேைமனயில தீவிர சிகிச்மச நமைசபற்றும 
சிகிச்மச பேனின்றி 1941 ஆம ஆணடு ஓகஸ்ட ைாதம 
ஏழாம திகதி அேரது 80 ஆேது ேயதில இறந்தார். 

ரவீந்திரநாத் தாகூர்  ைமறந்தமதசயாடடி ைகாத்ைா 
காந்தி சேளியிடை இரஙகல சசய்தியில 'ரவீந்திரநாத் 
தாகூரின் ைரணத்தில நாம இந்த சகாப்தத்தின் மிகச் 
சிறந்த கவிமய ைடடும இழக்கவிலமே; அபரிமித 
ைனிதாபிைானிமயயும ஆர்ேமிக்க ஜதசியோதிமயயும 
இழந்துவிடஜைாம. அேரது சக்திமிக்க 
தனித்தன்மை, தைம பதிக்காத சபாது 
நைேடிக்மக எதுவுமிலமே. சாந்தி 
நிஜகதனிலும ஸ்ரீ நிஜகதனிலும 
நம நாடு முழுேதற்கும, ஏன், 
இவமேயகம முழுேதற்கும ஒரு 
ைரபுரிமை சசலேத்மத அளித்துச் 
சசலகிறார்' என்று அஞசலி 
சசலுத்தினார். 

காந்தியை மகாதமா 
என பிரபலபபடுததிை
 பபருயமக்குரிைவர் 
ரவீந்திரநாத தாகூர்

௧ைாபூஷணம்  பரீட இக்பால்
யாழபபாணம்
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