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பிரச்சிைனக்கு தனிக்கட்சியால்
தீர்வு காண முடியாது
எரிெபாருள் விநிேயாகத்தில்
வைரயறுக்கப்பட்ட நிைல

டு�ட்டர் பக்கத்�ல் கஞ்சன �ேஜேசக்கர ப�வு
�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 �லக்க� அனல் �ன் �ைலயத்�ன் �ன் உற்பத்�கள்
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"ெபாருளாதார ெநருக்கடிைய
தீர்ப்பேத முக்கியம்

நாட்ைட �ட்ெடடுக்கும் சக்� உங்க�டேம;

பிரதமர் பதவியிலிருந்து
விலகிவிட ேவண்டாம்

சர்வ மதத் தைலவர்கள் �ரதம�டம் ேகா�க்ைக

04

இைணப்பு

May 08 Sunday, 2022

மத்திய வங்கிக்கு ெடாலர் ெசலுத்த வழியில்ைல;
மாற்றாக நாணயசைப
பயிற்சியாளர்கள் விலகல்!

ெபாருளாதாரம் ெதாடர்பில்
தீர்மானங்கைள எடுப்பது யார்?
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,

�ரதமர் பத��ல் தாங்கேள
ெதாடர்ந்தும் �ைலத்�ருக்க ேவண்டுெமன்றும் தங்களால் மட்டுேம
நாட்�ல் �லவு�ன்ற ெபாருளாதாரப்
�ரச்�ைனக்கு �ர்ைவக் காண மு�யுெமன்றும் �ரதமர் ம�ந்த ராஜபக்ஷைவ
அல� மா�ைக�ல் சந்�த்த சர்வமதத் தைலவர் கள்
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நாைள முதல் 23 ஆம் �க� வைர

IMF

- இலங்ைகக் குழு
இைணய வழியில் ேபச்சு
சர்வேதச நாணய ��யத்�ன் குழு,
இலங்ைகயுடன் நாைள 09 ஆம் �க�
முதல் எ�ர்வரும் 23 ஆம் �க�வைர
இைணயவ�யூடாக ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தவுள்ளது.
இலங்ைக ெதாடர்பான தமது புதுப்�க்கப்பட்ட அ��த்தைல ெவ��ட்டு சர்வேதச நாணய ��யத்�ன் இலங்ைக �ரதா� மசா�ேரா ெநாஸா�
அ��த்துள்ளார்.
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பல நாட்களாக நாடு முழுவதும் ஆேவசமான ேபாராட்டங்கள்

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

அ
ரைமப்புக்கு ேதைவப்படும் அர�யல்
�த்து
அ��ப்பு கு�ளக்கம்
ஸ்�ரத்தன்ைமைய உறு�ப்படுத்துவதற்கு�ய மக்க�ன் இயல்பு வாழ்க்ைகைய
நாட்�ன் தற்ேபாைதய ெபாருளாதார, சமூக
அரசாங்கம்
தைட�ல்லாமல் முன்ெனடுத்துச் ெசல்ெநருக்க� �ைலைய ெவற்� ெகாள்ளும்
வதற்காக ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்வைக�ல் ேமற்ெகாள்ளேவண்�ய மறு��யல் ெநருக்க�ையயும் சந்�த்துள்ளது.
இந்த �ைல��ருந்து நாட்ைட
ஷ�னால் அவசரகால �ைலைம
கட்�ெயழுப்பும்
வைக�ல் எமது அர�யல்,
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ெபாருளாதார அச்சுறுத்தலுக்கு
ெபாருளாதார, சமூக மறு�ரைமப்பு ேமற்ேவஅரசாங்கம் ெத��த்துள்ளது.
மத்��ல் மக்கைள ேமலுெமாரு
ெகாள்ளப்பட ேவண்டும்.
குறு�ய
மற்றும்
�ண்டகால
அதன்ப�, குறு�ய காலத்�ல் எமது
ெசயற்பாடுக�ன்
�ர�பலனாகேவ
அச்சுறுத்தல் �ைலக்கு தள்��ட
ெவ�நாட்டு ைக�ருப்ைப முகாைமத்துஇலங்ைக சுதந்�ரத்துக்கு �ன்னர்
ஒருேபாதும் அனும�க்க மு�யாது
வம் ெசய்தல், ெபாருட்கள் மற்றும்
இத்தைகய பா�ய ெபாருளாதார
ேசைவகைள வழங்குவைத
மற்றும் சமூக ெநருக்க�யுடன் அர04
ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

எங்கள் ்கருத்து
ருத்து
பாராளுமன்றத்துக்கு தவறானவர்கைள
மக்கள் ெதரிவு ெசய்யலாகாது
ஜனநாயகத்�ன் அ�உயர் �டமாக ம�க்கப்படும் இடேம
பாராளுமன்றம். நாட்�ன் ஒவ்ெவாரு �ரேதச மக்கைளயும் �ர���த்துவப்படுத்துபவர்கேள மக்கள் �ர���கள்.
அவர்க�ன் ெபரும்பான்ைமயானவர்கள் குழுவாக, கட்�யாக நாட்ைட �ர்வ�க்கும் ெபாறுப்ைப ஏற்�றார்கள். நாடு
�றப்பாகவும், ெபாருளாதாரவளம் ெகாண்டதாகவும், பாதுகாப்பானதாகவும் �ளங்குவைத பாராளுமன்றம் உறு�ப்படுத்து�றது. எனேவ சட்டம் அ�ந்தவர்கள், கல்�ப்புலைம
ெகாண்டவர்கள், மக்கள் அ�மானம் ெகாண்டவர்கள்,
�ஷயம் அ�ந்தவர்கள் மக்கள் �ர���களாக பாராளுமன்றத்�ல் �ற்�ருந்தார்கள். சைபயும் கண்�யம் ெகாண்டதாக காணப்பட்டது.
அச்சைப�ல் ேபச்சுகள் கண்�யம் ெகாண்டைவயாக
�ளங்�ன என்பதால் தான் கண்�யக்குைறவான வார்த்ைதப் �ரேயாகங்கைள unparlimentary words என ஆங்�லத்�ல் அைழக்கும் வழக்கம் உள்ளது.
ஆனால் ச�பகாலமாக பாராளுமன்றத்துக்கு கு�ப்பாக
1977 இன் �ன்னர் - ெபாருத்தமற்றவர்க�ன் வருைக ப�ப்ப�யாக அ�க�க்கத் ெதாடங்�யது. த�நபர் து�, த�நபர்
இ�வுபடுத்தல், �கவும் தரக்குைறவான வார்த்ைதகைள
�கச் சாதாரணமாக பா�த்தல்,
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எனது வீட்டில் சந்திப்பா?
அசிங்கப்படுத்த ேவண்டாம்
ெதா�ல�பர் �ருக்குமார் நேடசன் கவைல

�ர� சபாநாயகர் வாக்ெகடுப்பு
ெதாடர்�ல் அரசாங்கத்�ன் பலமான
ஒருவருக்கும் எ�ர்க்கட்�த் தைலவ�ன்
தாயாருக்கு�ைட�ல் தனது �ட்�ல்
கலந்துைரயாடல் நைடெபற்றதாக முன்ைவக்கும் குற்றச்சாட்டு முற்�லும் ெபாய்யானெதன
04

நடுவானில் பறந்த
விமானத்தில் பயணிகள்
இருவர் ைககலப்பில்
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� சண்ைட�ட்டுக் ெகாண்டனர். �மா04
னத்�ன் ெகப்டன்

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

காலி முகத்திடல் ேபாராட்டம்;
ெபாது மக்களுக்கு அெசௗகரியம்
ெபா�ஸார் முைறப்பாடு, 10 ஆம் �க� ப��லைன
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அவசரகால நிைலைய
இரத்துச் ெசய்யவும்
சட்டத்தர�கள் சங்கம் ேகா�க்ைக

ரணில் வீட்டின் முன்பாக
மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில்

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

முன்னாள்
�ரதமரும்
ஐக்�ய ேத�யக் கட்��ன்
தைலவரும் பாராளுமன்ற
உறுப்�னருமான ர�ல்
�க்�ரம�ங்க�ன் �ட்டுக்கு
முன்னால்
ெபாதுமக்கள்
ஆர்ப்பாட்டத்�ல்
ஈடுபட்டுள்ளனர். 04

அனுமதி அட்ைடகள் கிைடக்கவில்ைலயா?

பரீட்சார்த்திகளுக்கு
முக்கிய அறிவித்தல்
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ஆதரவாகவும் எ�ராகவும் இரு குழுக்கள்

ஆற்றில் நீராடச் ெசன்ற

இரு சிறார்கள் மரணம்
ஒேர குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தர்கேள பலி

திைணக்களத்துடன் ெதாடர்பு ெகாள்ளவும்

அக்கைரப்பற்று வடக்கு �னகரன் �ருபர்

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�ட்ைசகள் �ைணக்களத்ைத ெதாடர்பு ெகாள்ளுமாறு
அ��க்கப்பட்டுள்ளது.
இம்மாதம் ேம 23ஆம் �க� முதல்
04
ஜ�ன் மாதம் முதலாம் �க� வைர

அ க் க ை ர ப் பற்ைறச்
ேசர்ந்த
இரண்டு �ள்ைளகள் ��ல் மூழ்�
அகால மரணமான
துயரச் சம்பவம் ெவள்�க்�ழைம (06) நண்பகல் ேவைள�ல் இறக்காமம்
04
ெபா�ஸ் ���ற்குட்பட்ட

அவசரகால நிைல;
USA தூதுவர் கவைல
டு�ட்டர் ப��ல் ப�ர்வு
இ ல ங் ை க � ல்
�ண்டும் அவசரகால
�ைல
அமுல்படுத்தப்பட்டைம கவைலய�ப்பதாக
இலங்ைகக்கான அெம�க்கத்
தூதுவர் ஜ�� சுங் ெத��த்துள்ளார்.
அைம�யாக வாழும் மக்க�ன் குரல் ேகட்கப்பட ேவண்டும், இலங்ைகயர்
04
எ�ர்ெகாள்ளும் உண்ைம யான
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ேதர்தல் விைரவில் வரேவண்டும்
என்பேத எமது எதிர்பார்ப்பு
உடன� மாற்றத்�ற்கு குற்றப்�ேரரைண ெபாருத்தமற்றது. ஆைக�னால்,
நம்�க்ைக�ல்லாப் �ேரரைணைய �ைறேவற்�,
ஜனநாயக அழுத்தத்ைத
ெகாடுக்கலாம் என்�ன்றார் எம்.ஏ.சுமந்�ரன்.
த�ழ் ேத�ய கூட்டைமப்�ன் நாடாளுமன்ற உறுப்�னர் எம்.ஏ. சுமந்�ரன்
வாரமஞ்ச�க்கு வழங்�ய
ெசவ்� �ன்வருமாறு:-

சு�த்� தங்கராசா
ேகள்வி:- ஜனாதிபதிக்ெகதிரான குற்றவியல் பிேரரைண
ெகாண்டு வரவுள்ளீர்களா?

இரண்டு
நம்�க்ைக�ல்லாப்
�ேர ரைணையயும் ஒேர ேநரத்�ல்
ெகாண்டு வரச்ெசால்��ருக்�ன்ேறன். மக்களுக்கு அர�யல்வா�கள்ள �து நம்�க்ைக�ல்லாமல்
இருப்பது �யாயமானது. அரசாங்கத்�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 �ேரரைணையக் ெகாண்டுவரும்.
அடுப்�ல் இருந்து ெநருப்புக்குள் பாய்ந்த கைத ேபான்று எமது
கைத மா��டக்கூடாது. அதற்காக �ல சமேயா�த நடவ�க்ைககைள எடுப்ேபாம். இந்த நடவ�க்ைககைள எடுக்�ற ேபாது த�ழ்
மக்கள் சந்ேதக கண்ெகாண்டு பார்க்கக்கூடாது. நாங்கள் என்னத்ைதச்
ெசய்�ன்ேறாம் என்ப�ல் மக்களுக்குத் ெத�வு இருக்க ேவண்டும்.
மக்களுக்கு
ெத�வுபடுத்துவதற்காகத் தான் இந்த �டயங்கைளச்
ெசால்�ன்ேறன்.
�ல சந்தர்ப்பங்க�ல் �ல �ேரரைணகைளக் ெகாண்டு வருவது
எமது �ைல ேமாசமா��டக்கூடாெதன்பதற்காக மாத்�ரேமயன்�
யாைரயும்
காப்பாற்றுவதற்கான
நகர்வு அல்ல. எங்கைளயும் காப்பாற்றுவதற்கான
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�ைவயும் நாங்கள் எடுப்ேபாம் என்று
நான் எ�ர்பார்க்க�ல்ைல. அதனுடன் இைணந்ததாக த�ழ் மக்களுக்கான ��ைவயும் எவ்வாறு
ெகாண்டு வரலாம் என்பது கு�த்தும் 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�காரப் ப�ர்வு என்�ன்ற �டயத்�ல்
�ல �ல நன்ைமகள் எங்கள் சார்பாகவும் 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, �ைலமாறுகால ஆட்� ஒன்று இருக்க ேவண்டுெமன்று ெசான்னால், இந்த முற்ேபாக்கான காலத்�ல் அ�காரப்
ப�ர்�ற்கான மாற்றங்கள் இந்த
�தமாக ெகாண்டு வரப்படலாம்.
அைனவரும்
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்
முைற�ல் இது ெசயற்படுத்தப்படலாம் என்பது கு�த்து நாங்கள்
ஆழமாக �ந்�க்�ன்ேறாம். மற்றவர்களுடன் 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 நிைலப்பாடு என்ன?

ேத�ய அரசாங்கம் என்பது இேத
தைலைம�ன் �ழ் ெசயற்படுத்தப்படுமாக இருந்தால், அ�ல் இைணயவும் மாட்ேடாம், அதற்கு எங்களுைடய ஆதரவும் இருக்காது.
ெவறுமனேவ மக்கைள ஏமாற்று�ன்ற ெசயலாகத்தான் இருக்கப்
ேபா�ன்றது. ஆனால், உண்ைமயான மாற்றம் ஒன்று ஏற்பட்டு,
அதற்குப் �றகு அைமக்கப்படு�ற
ஆட்�, அது எப்ப�யான ஆட்�யாக இருக்�றெதன்பைத பார்த்து
நாங்கள் உத்ேத�ப்ேபாம்.
ேகள்வி:- பிரதமைர மாற்றி,
புதிய அரசாங்கத்ைத அைமப்பைத விரும்புகின்றீர்களா?
அல்லது ேதர்தல் நடாத்த ேவண்டுெமன்று விரும்புகின்றீர்களா?

ேதர்தல் ஒன்று �ைர�ல்
வர
ேவண்டுெமன்பது
எமது
எ�ர்பார்ப்பு,
ஏென�ல் இந்தக் குழப்பத்�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 மாற்றத்ைதக் ெகாண்டு வர மு�யும்.
ேகள்வி:- 21திருத்தத்ைத
ெகாண்டு வந்து ஆட்சி ெசய்ய
ேவண்டுெமன்ற கருத்ைத
நீங்கள் ஏற்றுக் ெகாள்கின்றீர்கள்?

21வது
சட்டத்
�ருத்தம்
என்பது �ைறேவற்று ஜனா�ப�
முைறைமைய முற்றாக ஒ�ப்பதற்கான ஒரு முன்ெமா�வு. அதற்கு
எங்களுைடய ஆதரவு இருக்கும்.
ெவறுமனேவ �ல அ�காரங்கைளக் குைறத்து, 20வது �ருத்தத்ைத �லக்�, 19வது �ருத்தத்ைத
�ரும்பவும் ஏற்படுத்�, அந்த
முைற�ல் ஆட்�ைய ஏற்படுத்துவதாக 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 ெபாருத்தமற்றது.
ஆைக�னால்,
நம்�க்ைக�ல்லாப்
�ேரரைணைய
�ைறேவற்�, ஜனநாயக அழுத்தத்ைத ெகாடுக்கலாம் என உத்ேத�த்துள்ேளாம்.
ேகள்வி: ெதன்னிலங்ைகயில்
முன்ெனடுக்கப்படும் ேபாராட்டத்திற்கு சார்பாக, ேவறு ஏதாவது
முயற்சிகள் உங்களால் முன்ெனடுக்கப்படுகின்றதா?

எமது இைளஞர்கள், ெதன்�லங்ைக�ல் ேபாராட்டத்�ல் ஈடுபடுபவர்களுடன் ேபச்சுவார்த்ைத�ல்
ஈடுபட்டு வரு�ன்றார்கள். வயது
மட்டத்�ல் அர�யல் அ�வுைடய
இைளஞர்கைள உற்சாகப்படுத்��ருக்�ன்ேறாம். அவர்களுடன் உறவாடச் ெசால்�, அர�யல்வா�கள்
அங்கு வரக்கூடாது எனறு அவர்கள்
ெசால்வ�ல் �யாயம் இருக்�ன்றது. அதனால் நாங்கள் அங்கு ெசல்-

ல�ல்ைல. இந்தப் ேபாராட்டத்ைத
முழுைமயான
ேபாராட்டமாக,
ெபாருளாதார �க்க�னால் எழுந்த
ேபாராட்டமாக இருந்தாலும், ஊழலுக்கு எ�ரான ேபாராட்டமாகவும்
இப்ெபாழுது முன்ெனடுக்கப்படு�ன்றது. அர�யல் ப�வாங்கலுக்கு
எ�ரான ேபாராட்டமாகவும் முன்ெனடுக்கப்படு�ன்றது.
படுெகாைல ெசய்யப்பட்ட ஊடக�யலாளர் �வரா�ன் ெகாைலக்கான ��ை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, அவர்களுடன் சுமூகமாக சம்பா�த்து, முன்ெனடுப்பதற்கான நடவ�க்ைக�ல்
தான்
ஈடுபட்�ருக்�ன்ேறாேம
த�ர, ேதைவயற்றவற்ைறப் ேப�,
அவர்கைள எங்களுைடய �ேரா�களாக ஆக்கு�ன்ற முட்டாள்
தனமான ெசய�ல் நாங்கள் ஈடுபடப்ேபாவ�ல்ைல.
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தற்பொழுது எதிர்கொண்டுள்ள பிரச்சினைக்கு ஒரு
'நாடுகட்சியினால்
மாத்திரம் தீர்வு காண முடியாது. அனைத்துத் தரப்பினரும் இணைந்து செயற்பட வேண்டிய தேவை
ஏற்பட்டுள்ளது' என வெகுஜன ஊடகத்துறை அமைச்சர்
கலாநிதி நாளக க�ொடஹேவ தெரிவித்தார். நாட்டின் தற்போதைய நிலைமை குறித்து எம்மிடம் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து
க�ொண்ட அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.

கே:

பிரதமரின் முன்மொழிவுக்கு
அமைய அரசியலமைப்பின்
21 ஆவது திருத்தத்தை அமுல்படுத்த
அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது. இது பற்றி உங்கள் கருத்து
என்ன?

பதில்: தற்பொழுது தயாரிக்கப்பட்டிருப்பது 21 ஆவது திருத்தச் சட்டத்துக்கான
வரைபு அல்ல என்பதை நாம் புரிந்து க�ொள்ள
வேண்டும். பாராளுமன்றத்தில் ஏற்கனவே
இரண்டு திருத்தங்கள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விஜயதாச ராஜபக்ஷவினால் ஒரு அரசியலமைப்புத் திருத்த
ய�ோசனையும், ஐக்கிய மக்கள் கட்சியினால் மற்றும�ொரு அரசியலமைப்புத் திருத்த ய�ோசனையும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த இரண்டு
திருத்தங்களையும் 21 ஆவது திருத்தங்கள் என
அழைக்கலாம். இவ்வாறான நிலையில் 19
ஆவது மற்றும் 20 ஆவது திருத்தம் ஆகிய
இரண்டையும் கருத்தில் க�ொண்டு தற்ப�ோதைய அரசியலமைப்பில் ஏற்படுத்தக் கூடிய மாற்றங்களை அரசாங்கம்
கவனிக்க வேண்டும் என்பது குறித்து
அமைச்சரவை கலந்துரையாடி இணக்கப்பாட�ொன்றுக்கு வந்தது. இந்தத்
திருத்தங்களில் சில நல்ல விடயங்களும் சில குழப்பமான விடயங்களும்
உள்ளன. எனவே 21 ஆவது திருத்தத்தைக் க�ொண்டு வருவதன் மூலம்
தற்போதுள்ள அரசியலமைப்பை மேம்படுத்த
முடியுமா என்பதை ஆராய அமைச்சரவை தீர்மானித்தது மற்றும் தேவையான முன்மொழிவுகளை முன்வைக்க அமைச்சரவை உபகுழு நியமிக்கப்பட்டது.

கே:

அமைச்சுப் பதவிகளை ஏற்றுக்
க�ொண்டு நாட்டை தற்போதைய நிலையில் இருந்து விடுவிப்பதில் உதவுமாறு க�ோரியதற்கு
எந்தவ�ொரு கட்சியும் சாதகமாகப் பதில்
வழங்கவில்லையென மகாசங்கத்தின் உயர்பீடாதிபதிகளுக்கு அனுப்பிய பதில் கடிதத்தில் ஜனாதிபதி
குறிப்பிட்டிருந்தார். இதனை நீங்கள்
எவ்வாறு பார்க்கின்றீர்கள்?

பதில்: அதில் உண்மை உள்ளது. சர்வகட்சி
அரசாங்கம�ொன்றை அமைக்க வேண்டும்
என அவர்கள் கூறினாலும், ஆட்சியமைக்க
வருமாறு அழைத்தால் அதிலிருந்து விலகிச்
செல்கின்றனர். கடந்த வாரம் கூட ஜனாதிபதி சர்வகட்சிகளுக்கும் அழைப்பு விடுத்த
ப�ோதும், முக்கிய எதிர்க்கட்சிகள் இடைக்கால
அரசாங்கத்தில் பங்கெடுக்கப் ப�ோவதில்லையெனக் கூறியிருந்தன. இது சரியான ப�ோக்கு
என நான் கருதவில்லை. சிறுசிறு அரசியல்
இலாபங்களை மறந்து நாட்டின் நலனுக்காக
அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும். எதிர்க்கட்சியில் இருப்பவர்கள் ஒன்றாக இணைந்து
கைக�ோர்க்கத் தயாராக இல்லாத ப�ோதும்,
ஜனாதிபதி
அவர்களைத்
த�ொடர்ந்தும்
வருமாறு அழைப்பு விடுத்து வருகின்றார்.

கே:

பாராளுமன்றத்தில் சுயேச்சையாக மாறிய ப�ொதுஜன
பெரமுன பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் குழு ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின்
அனுசரணையுடன் வழங்கப்படும்
நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணைக்கு
ஆதரவை வழங்க தீர்மானித்துள்ளது. இது பற்றிக் கருத்து தெரிவிக்க
விரும்புகிறீர்களா?

பதில்: ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, தேசிய மக்கள்
சக்தி, தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளின் எண்ணிக்கையைப்
பார்த்தால், அவர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்தாலும் பாராளுமன்றத்தில் 65 ஆசனங்கள் மாத்திரமே உள்ளன. சுயேச்சைக் குழுவும்
ஆதரவளித்தால் வெறும் 100 ஆசனங்களே
கிடைக்கும். ஜனாதிபதிக்கு கடிதம் அனுப்பி-

மலரும் யுகத்திற்கு
புதியத�ோர் வடிவம்
மிலிந்த ம�ொரக�ொட

ம

க்கள் சக்தி ஆச்சரியமானது. வெற்றி
அடைந்ததற்கு சமமாக பறிக்கப்படுதலுக்கும் உள்ளாகின்றது. மிகவும்
குறுகிய காலத்தில் பெரும் மரியாதையுடன்
ஏற்றுக் க�ொண்டு உயரத்தில் வைக்கப்பட்ட
அரசியல் தலைவர்கள் இன்று நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். விரைவாக இணைவது ப�ோன்று,
வேண்டாம் என்ற நிலைமை ஏற்படவும் நீண்ட
காலம் எடுப்பதில்லை. அண்மைக் கால சமூக
மற்றும் கலாசார சூழ்நிலைக்கு அமைய உயர்வு
தாழ்வை ஏற்றுக் க�ொள்ள வேண்டும். ஏற்றுக்
க�ொள்ளப்படவும் மற்றும் நிராகரிக்கப்படவும்
தயாராக செயல்படுவது அவசியமாகும்.
2015ஆம் ஆண்டு ப�ொதுத்தேர்தலில் ஆட்சிக்கு வந்த அரசாங்கம் வேண்டாம் என்ற
நிலையை அடைவதற்கு நீண்ட காலம் எடுக்கவில்லை. பிரதான இரண்டு கட்சிகள் இணைந்து
நாட்டை புதிய யுகம் ஒன்றுக்கு எடுத்துச்
செல்லும் என மக்கள் அன்று எதிர்பார்ப்புடன்
காணப்பட்டார்கள். பாராளுமன்றத்துக்கு உள்ளேயும் பாராளுமன்றத்திற்கு வெளியேயும் ஏற்பட்ட பிரச்சினைகள் காரணமாக தேர்தல் குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு முன்னரே நடத்தப்பட்டது.

3

ரசியல்
ரங்கம்

வேண்டியிருக்கும். அந்தக் க�ொள்கைகளுக்குப் பாராளுமன்றத்தில் ப�ொதுவான ஒப்பந்தம் இருந்தால், அது மிகவும் எளிதாக
இருக்கும்.
அதனால்தான்
முன்னாள்
அமைச்சர் அழகப்பெரும முழு
அமைச்சரவையையும் இராஜினாமா செய்யுமாறும், ஜனாதிபதி அனைத்துக் கட்சிகளையும்
சர்வகட்சி அரசாங்கம�ொன்றை
அமைக்க
அழைக்குமாறும்
க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
ஒரு வகையில் நானும்
அதே கருத்தை பகிர்ந்து
க�ொள்கிறேன். தற்போதைய நெருக்கடிக்குத்
தீர்வு காண அனைத்து
தரப்பினரும்
ஒன்றிணைவதற்கு
ஒரு
வாய்ப்பை
வழங்க
வேண்டும்
என்பதே

அர்ஜூன்

க்குத் தீர்வு காண முடியாது என்பதே
அடிப்படை யதார்த்தம் என அண்மையில் தெரிவித்தார். உங்கள் பார்வைகள் எவ்வாறு உள்ளன?
பதில்: பாராளுமன்றத்திற்குள் 113 ஆசனங்களைக் காண்பிப்பதில் மாத்திரம் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு கண்டுவிட முடியாது. எல்லாவிதமான கருத்துகளையும் ஒருங்கிணைக்கும்
விடயங்கள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும்.
இவ்வாறான சூழ்நிலையில் ஒரு கட்சி ஆட்சி
அமைப்பதை விட அனைவரையும் உள்ளடக்கிய ஆட்சி அமைப்பதே மிகவும் ப�ொருத்தமானது.

கே:

தற்போது எரிப�ொருள் மற்றும்
எரிவாயு தட்டுப்பாடு, த�ொடர்ந்து
மின்வெட்டு மற்றும் மருந்துகள் மற்றும்
உணவுப் ப�ொருட்களுக்கும் தட்டுப்பாடு
நிலவுகிறது. மக்களுக்கான அடி-

நாடு தற்போது எதிர்கொண்டுள்ள பிரச்சினைக்கு
தனிய�ொரு கட்சியினால் தீர்வு காண முடியாது!
வெகுஜன ஊடகத்துறை அமைச்சர் கலாநிதி நாளக க�ொடஹேவ அளித்த பேட்டி
யுள்ள ஏனைய 10 ஸ்ரீலங்கா ப�ொதுஜன பெரமுனவின் உறுப்பினர்கள் இதற்கு ஆதரவு
வழங்குவார்களா இல்லையா என்பதைப்
ப�ொறுத்தே சில மாற்றங்கள் ஏற்படலாம்.

இது ஒன்று அல்லது இரண்டு நபர்கள் மட்டுமல்ல, நான் இங்கு பெயர் குறிப்பிடவிரும்பாத
குறைந்த பட்சம் ஐந்து சிரேஷ்ட அதிகாரிகளாவது இதற்குப் ப�ொறுப்புக் கூற வேண்டும்.

கே:

கே:

தகுதியற்ற சிலர் பதவிகளுக்கு நியமிக்கப்பட்டமையே
நாட்டின் தற்போதைய நெருக்கடி
நிலைக்குக் காரணம் என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அனுர பிரியதர்ஷன யாப்பா கடந்த வாரம் பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார். இதனை
நீங்கள் ஏற்றுக் க�ொள்கின்றீர்களா?

பதில்: திறைசேரி மற்றும் மத்திய வங்கியில்
இருந்த சில சிரேஷ்ட அதிகாரிகளால் இந்த
நெருக்கடியை தடுக்க முடியவில்லை என்பது
ஒரு வகையில் ஏற்றுக் க�ொள்ளக் கூடியதாகும்.
எனினும், நெருக்கடியானது அவர்களால் உருவாக்கப்படவில்லை. இருந்தாலும் அவர்களுக்குக் கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில்
விரைந்து செயற்பட்டிருந்தால் இந்த நிலைமையைத் தடுத்திருக்க முடியும். அவர்கள் அதைச்
செய்யவில்லை. வரிகளைக் குறைப்பதையும்,
த�ொடர்ச்சியாக பணம் அச்சிடப்படுவதையும்
நிறுத்த அவர்கள் விரும்பவில்லை.
இதனால் எரிப�ொருள் நெருக்கடி ப�ோன்றவை
நிலைமையை மேலும் சிக்கலாக்கியிருந்தன.
எனவே, பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அனுர பிரியதர்ஷ யாப்பா கூறுவது உண்மையே. இன்று நாம்
எதிர்நோக்கியிருக்கும் நிலைக்கு இந்த அதிகாரிகளும் ப�ொறுப்பேற்க வேண்டும். உண்மையில்,

நாடு எதிர்நோக்கும் சவால்களை வெற்றி க�ொள்வதற்கு
சர்வகட்சி அரசாங்கத்தை அமைத்து
பிரதமர் தலைமையிலான அமைச்சரவை இராஜினாமா செய்ய
வேண்டுமென முன்னாள் வெகுசன
ஊடக அமைச்சர் டலஸ் அழகப்பெரும
தெரிவித்துள்ளார். இதனை எவ்வாறு
பார்க்கின்றீர்கள்?

பதில்: நானும் அவருடைய கடிதத்தைப்
பார்த்தேன். இருப்பினும், அவர் தனது ச�ொந்தக்
கருத்தை வெளிப்படுத்தியதால் அது பற்றி
என்னால் கருத்துக் கூற முடியாது. ஏனைய
தரப்பினரையும் உள்ளடக்கி அரசாங்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் எனக் கூறப்படுகிறது.
உதாரணமாக அந்த 40 சுயேச்சைக்
குழுவில் நான்கு வெவ்வேறு குழுக்கள்
உள்ளன. அனைவரையும் ஒன்றிணைத்து
தேசிய அரசாங்கத்தை அமைக்க முடிந்தால், தற்போதைய ப�ொருளாதார நெருக்கடியை எதிர்கொள்ள நாம் மிகவும் வலுவான
நிலையில் இருப்போம்.
இந்தக் கட்டத்தில் நாம் எடுக்க வேண்டிய
சில முடிவுகளுக்கு ப�ொதுவான ஒப்புதல்
தேவை. சில கடினமான முடிவுகளை எடுக்க

நாங்கள் கூறுவது. அதற்காக தற்போதைய
அமைச்சரவை இராஜினாமா செய்ய வேண்டியிருக்கும், சில சமயங்களில் அவர்கள்
மீண்டும் நியமிக்கப்படலாம். உதாரணமாக,
பெரும்பான்மையினரின் விருப்பமாக இருந்தால், பிரதமர் உட்பட அனைவரும் மீண்டும்
நியமிக்கப்படலாம். அந்த வாய்ப்பை ஜனாதிபதிக்கு வழங்க வேண்டும் என முன்னாள்
அமைச்சர் அழகப்பெரும கருத்து முன்வைத்துள்ளார் என நினைக்கிறேன்.

கே:

ப�ொதுஜன பெரமுனவின்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
மற்றும் மாகாண சபை
உறுப்பினர்கள் குழுவுடனான
சந்திப்பின் ப�ோது, பிரதமர் மஹிந்த
ராஜபக்ஷ தனது பதவியிலிருந்து விலகப் ப�ோவதில்லை என
திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
இது பற்றி?

பதில்: இதனை நான் செய்திகளில் பார்த்தேன். இந்தக் கட்டத்தில் அது சரியான பேச்சுத்தானா என்று கூறத் தெரியவில்லை.

கே:

ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் தலைவரும் முன்னாள்
பிரதமருமான ரணில் விக்கிரமசிங்க,
பாராளுமன்றத்தில் எந்தக் கட்சி 113
ஆசனங்களைப் பெற்றாலும் இன்று
நாடு எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகளு-

மாற்றம்

வேண்டுமென

இளைஞர்கள்

க�ோருவதை நான்
ஆதரிக்கின்றேன்

ப்படை வசதிகளை அரசால் வழங்க
முடியவில்லை என்று சிலர் கூறுகின்றனர். இதைப் பற்றி நீங்கள் என்ன
ச�ொல்ல விரும்புகின்றீர்கள்?
பதில்:
பற்றாக்குறைகள்
இருந்தன,
அவற்றில் சில பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்பட்டு விட்டன. மருந்துகள் த�ொடர்பாகவும் தீர்வுகள் காணப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த நெருக்கடிக்கு தற்போதைய அரசாங்கம் மட்டும் ப�ொறுப்பேற்க வேண்டியதில்லை. ஏனெனில் வெளிநாட்டு நாணயப்
பிரச்சினை பல ஆண்டுகளாக நீடித்தது.
இந்நிலைமைக்கு முன்னைய அரசாங்கங்களும் தற்போதைய அரசாங்கமும் காரணமாகும்.

ஆர்ப்பாட்டங்களை தூண்டி விட்டு, கூச்சலிடும்
அரசியலால் நாட்டை ஆட்சி செய்ய முடியாது!
கூட்டு
அரசாங்கம்
மக்களுக்கு
வேண்டாம் என்ற நிலைமைக்கு வந்தத�ோடு 2020 ஆம் ஆண்டு ஓகஸ்ட் மாதம்
நடத்தப்பட்ட பாராளுமன்றத் தேர்தல் மூலம்
தற்போதுள்ள அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு தெரிவு
செய்யப்பட்டது. அந்த தேர்தல் முடிவுகளின்படி இலட்சக்கணக்காக பெருமளவு விருப்பு
வாக்குகளைப் பெற்று பாராளுமன்றத்துக்கு
தெரிவான மக்கள் பிரதிநிகள், இன்று பெருமளவில் மக்களின்அதிருப்திக்கு உள்ளாகியுள்ளார்கள். பெரும் மரியாதைய�ோடு அழைத்து வந்த
தங்களுடைய ப�ொதுமக்களின் பிரதிநிதிகளை
வேண்டாம் என்று கூச்சலிட்டு விரட்டி விடும்
அளவுக்கு மக்கள் வந்துள்ளது ஆச்சரியமாகும்.
மக்களின் எதிர்ப்புக்குக் காரணம் என்ன?
ப�ொருளாதாரம் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. வாழ்க்கைச் செலவு தாங்க முடியாத அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளது. மின்சாரம்,எரிவாயு ,எரிப�ொருள்
தட்டுப்பாடு பெரும் பிரச்சினையாகும். ப�ொருளாதாரச் சிக்கலை தீர்த்துக் க�ொள்ள முடியும்.
மக்கள் பிரதிநிகள் சிலர் பிரச்சினைக்கு முகம்
க�ொடுக்க முடியாமல் பின்வாங்குவது இன்னும�ொரு ஆச்சரியம்.
வாக்கெடுப்பின் மூலம் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்-

தாலும், மக்களுக்கு விரைவிலேயே வேண்டாம்
என்ற நிலைமை ஏற்பட்டு, அழுத்தம் பிரய�ோகிக்கப்படும் ப�ோது உறுப்பினர்களும் அமைச்சர்களும் அரசாங்கத்தை கைவிடத் தயாராவது
கவனத்திற்கு எடுக்க வேண்டிய விடயமாகும்.
ஜனநாயகம் முகம் க�ொடுத்துள்ள நிலைமையை
இந்த இரண்டு பக்கங்களும் எமக்கு நன்றாக
எடுத்துக் காட்டுகின்றன. அடுத்து ஆட்சிக்கு வரத்
தயாராகும் அரசியல்வாதிகள் இந்த சிக்கலான கட்டமைப்பை புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும்.
"வீட்டோடு மாப்பிள்ளை" என்ற உவமானம்
எமது நாட�ோடி கதைகளில் உண்டு. தீப்பந்தம்
மற்றும் பனைய�ோலையை தயாராக வைத்துக்
க�ொண்டு மணப்பெண்ணின் வீட்டில் வீட்டோடு
மாப்பிள்ளையாக இருக்க சம்மதம் அளிக்க
வேண்டும். அவமானங்களை சகிக்க முடியாமல்
எந்தவ�ொரு இரவிலும், க�ொட்டும் மழையிலும்
பாதையில் இறங்க வேண்டி நேரிடும். தற்காலிக பலன்களை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு
ஆட்சிக்கு வரத் தயாராகும் அரசியல் கட்சிகள்
தற்போது காணப்படும் கருத்துக்கள் மூலம்
பாடங்களைக் கற்க வேண்டும்.
ஆர்ப்பாட்டங்களைத் தூண்டி விட்டு,கூச்சலிட்டு விரட்டியடிக்கும் அரசியலால் நாட்டை

ஆள முடியாது. அரசாங்கத்தை தெரிவு செய்யவும், வெளியேற்றவும் முறைகள் உள்ளன. அரசியலமைப்பொன்று அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசியலமைப்பு ப�ொருந்தாது என பெரும்பான்மையினர் முடிவு செய்யும் சந்தர்ப்பத்தில்
புதிய அரசியலமைப்பொன்று அங்கீகரிக்கப்பட
முடியும். தற்போதுள்ள பிரச்சினை அரசியலமைப்பால் ஏற்பட்டதல்ல. வருமானம் மற்றும்
செலவுக்கு இடையே ஏற்பட்ட ம�ோதலாகும்.
ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதிக்கு இடையேயான
ப�ொருத்தமற்ற தன்மையாகும்.
அரச வருமானம் ம�ோசமாக வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. வருமானம் கிடைக்கும் வழிகள்
தடைப்பட்டுள்ளன. வருமானம் கிடைக்கக்
கூடிய கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தக சந்தர்ப்பங்கள் நலிவடைந்துள்ளன. மக்கள் இந்த
அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளத�ோடு, ப�ொருளாதாரத்தை சீர்திருத்தி அதனை கட்டியெழுப்புவது மக்கள் பிரதிநிதிகளின் ப�ொறுப்பாகும்.
எங்களுக்குத் தெரியாத ப�ோதும் அதிகாரத்தை
பிரிப்பது த�ொடர்பில் தீர்க்கப்படாத பிரச்சினைகள் உள்ளன. இந்த சிக்கலான கட்டமைப்பை
அரசின் மீது சுமத்தி தப்பிக் க�ொள்ளும் எதிர்க்கட்சி அரசியல் கட்சிகளுக்கு முகம்கொடுக்க

நேரிடும் சவால் இன்றையை விட நாளை
மிகவும் ம�ோசமாக இருக்கும் என்பதை இங்கு
ஞாபகப்படுத்த வேண்டும்.
வெளியில் இறங்கி கூச்சலிடும் இளைஞர்கள் உள்ளிட்ட ப�ொதுமக்களுக்கு பிரச்சினைகள் உள்ளன. அவற்றை தீர்ப்பதற்கு
முறைகள் உள்ளன. இவ்வாறான பிரச்சினைகள் ஏற்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில் அரசாங்கத்தைக்
கவிழ்த்து தலைவர்களை விரட்டிய சம்பவங்கள்
அண்மைக் காலங்களில் பல நாடுகளில் இடம்பெற்றுள்ளன. புதிய தலைமையை கண்டுபிடிப்பது ப�ொருளாதாரம் மற்றும் சமூக பிரச்சினைகளுக்கு சரியான தீர்வை கண்டுபிடிப்பதற்கு
பிரய�ோசனமாகும்.
வேறுபுறத்திலிருந்து பதிலைக் கண்டு பிடிக்கும் வழிவகைகளும் காணப்படலாம். புதிதாக
வரும் தலைமைத்துவம் குறித்த நம்பிக்கை,
ஒப்புதல், மற்றும் அர்ப்பணிப்பு எமக்கு இருக்க
வேண்டும். ஆறு மாதத்தில்,ஒரு வருடத்தில்
நாட்டை வளர்ச்சி அடைய செய்யும் மந்திர
தீர்வை எதிர்பார்ப்பது மீண்டும் வழிதவறி
செல்லும் முயற்சியாகும்.

தமிழில்:

வீ.ஆர்.வயலட் ...
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நாட்ைட ேமலும் ெநருக்கடிக்குள் தள்ள ேவண்டாம்

சவளக்கைடயில் ைவ.எம்.எம்.ஏ
கிைள அங்குரார்ப்பணம்

அர�டம் இ.ெதா.கா தைலவர் வ�யுறுத்து
நாட்�ன் ெபாருளாதாரம் �க
ேமாசமாக
பா�க்கப்பட்டுள்ள
சூழ�லும் அ��ருந்து �ள்வதற்கான 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�ப்படுத்து�றது என இ.ெதா.கா�ன்
தைலவர் ெசந்�ல் ெதாண்டமான்
கண்டனம் ெவ��ட்டுள்ளார்.
அவர் ெவ��ட்டுள்ள அ�க்ைக�ல்
ேமலும்
வ�யுறுத்�யுள்ளதாவது,
நாட்�ல் யுத்தம் மு�வுக்கு வந்த
�றகு பல சர்வேதச நாடுகளால்

அவசரக்கால சட்டம் இலங்ைக�ல்
ெதாடரக் கூடாது என்றும்,அது ஜனநாயகத்துக்கு எ�ரானது என்றும்
வ�யுறுத்தப்பட்டு வந்தது. அதன்
காரணமாக கடந்தக் காலங்க�ல்
அைவ சர்வேதசத்�ன் அழுத்தம் காரணமாக �ளப்ெபறப்பட்டது.
எமது நாடு �க ேமாசமான
ெபாருளாதார ெநருக்க�க்குள் தள்ளப்பட்டுள்ளது. 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 �புணர்கள் எச்ச�க்ைக �டுத்துள்ளனர். இத்தருணத்�ல்
உலக வங்� உட்பட பல
சர்வேதச
நாடுக�டம்
ெபாருளாதார ெநருக்க���ருந்து �டுப்படுவதற்கான �ர்வுகைள இலங்ைக
உத� ேகா�வரும் இந்த
இக்கட்டான
சூழ்�ைல�ல் ஜனா�ப� அவசரகாலச் சட்டத்ைத அமுல்படுத்�யுள்ளைமயால் நாட்�ன் �து உள்ள
அ�ப்�ராயத்ைத சர்வேதச நாடுகளுக்கு மத்��ல் இழக்க ேந�டும்.
இதனால் எமது நாட்டுக்கு சர்வேதச
��யாக �ைடக்கும் அைனத்து உத-

�களும்
தாமதமாகும்
அபாயமும்
எழுந்துள்ளது.
இந்த
அவசரக்கால
�ரகடனத்�னால் இலங்ைகக்கு வருைக தரும்
சுற்றுலாப் பய�க�ன்
வருைக முற்�லும் குைறவைடயும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது
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.

காலி முகத்திடல் ேபாராட்டம்; ெபாது மக்களுக்கு அெசௗகரியம்

ெபாலிஸார் முைறப்பாடு, 10 ஆம் திகதி பரிசீலைன
ெகாழும்பு - கா� முகத்�டலுக்கு
முன்பாக நடத்தப்பட்டு வரும்
ேபாராட்டம் காரணமாக, ெபாது
மக்களுக்கு அெசளக�யம் ஏற்படுத்தப்படுவதாக கூ� ெபா�ஸார் முன்
சமர்ப்�த்த முைறப்பாடு எ�ர்வரும்
10 ஆம் �க� ெகாழும்பு �ரதான
��வான் முன்�ைல�ல் ஆராயப்படவுள்ளது.
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 உத்தரெவான்ைறப் ெபற ேகாட்ைட
ெபா�ஸார் அரச சட்டத்தர� ச�ந்�ர �க்�ரமவுடன் ேமல�க ��வான்
ஹர்ஷ ெகக்குனவல முன்�ைல�ல்
ஆஜரா�னர்.
இதன்ேபாது ��மன்றத்�ல் �டயங்கைள முன்ைவத்த அரச சட்டத்தர�, கா� முகத்�டல் ஆர்ப்பாட்டம்
ெதாடர்�ல் இரு மனுக்கள் ��மன்றம் முன்�ைல�ல் �லுைவ�லுள்ளதால், அ�ல் ஒன்ைற ப��லைனக்கு
எடுக்க �தவான் �ரும்�னால் தான்
தனது ேகா�க்ைகைய முன்ைவப்ப-

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 �ரகடனத்ைத இரத்துச் ெசய்யுமாறு சட்டத்தர�கள் சங்கம் ஜனா�ப��டம்
ேகா�க்ைக �டுத்துள்ளது.

எங்கள் கருத்து...
பாராளுமன்றத்துக்கு
தவறானவர்கைள மக்கள்
ெதரிவு ெசய்யலாகாது...
பாராளுமன் றத்�ல்
அ�த�க�ல்
ஈடுபடுவது,
ெசங்ேகாைல தூக்�க் ெகாண்டு ஓடுவது என பாராளுமன்றத்�ன் மாண்ைப அதன் உறுப்�னர்கேள சந்� ��க்கச் ெ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 பாராளுமன்றம் ெதாடர்பான மன�ைலைய எ�ர்�ைச�ல் �றுத்��ருக்�றது.
பாராளுமன்றத்�லும் ெவ��லும் ஒரு உறுப்�னர்
எவ்வாறு நடந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்பதற்கு ��ட்ட�ல் சட்டம் இயற்றப்பட்டு நைடமுைற�ல் இருப்பதாகவும் 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 ேபச்சுகளும் நடத்ைதகளும் இம் மன்றம் ெதாடர்பான மக்கள்
அ�ப்�ராயத்ைத ெவகுவாக மாற்� ைவத்துள்ளது என்பதற்கு, பாராளுமன்றம் ெசல்லும் பாைதைய ம�த்தப�
நைடெபறும் ேபாராட்டங்கைள உதாரணமாகச் சுட்டலாம்.
ஒரு முைற சபாநாயகேர சைப�னைரப் பார்த்து, கல��ல் பாடசாைல மாணவர்கள் இருப்பதால் கண்�யமாக நடந்து ெகாள்ளுங்கள் என எச்ச�க்ைக �டுத்த சம்பவத்ைதயும் 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 ��ேயாக்களாகேவ �ைடக்�ன்றன. �ராமத்�ல் கு�ெவ��ல்
கூச்ச�ட்டு சண்ைட ேபாடுபவருக்கும் இவர்களுக்கும்
இைடேய என்ன �த்�யாசம் என அவர்கள் ேகட்�றார்கள். 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 ஈடுபடுவைத 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�றார்கள். ஒருநாள் அமர்வுக்கு �ல்�யன்கள் ெசலவு ெசய்யப்படு�ன்றன. உறுப்�னர்கள் பல வரப்�ரசாதங்கைள
அனுப�க்�றார்கள். எனேவ மக்களால் ேகள்� எழுப்பப்பட மு�யும்.
இேத சமயம் மக்களுக்கும் ஒரு ெபாறுப்பு உள்ளது.
�கச் ச�யான நபர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்து, இன, மத
உணர்வுகளுக்கு அப்பால், அவர்கள் சா�க்கக்கூ�யவர்களா என்பைத மட்டும் பார்த்து பாராளுமன்றத்துக்கு
அவர்கைள அனுப்� ைவக்க ேவண்டும். இன்று யாைரெயல்லாம் ேமாசம் எனக் கு�ப்�டு�றார்கேளா அவர்கள் அைனவைரயும் அனுப்� ைவத்தவர்கள் மக்கேள!
அடுத்த முைற மக்கள் தங்கள் கடைமைய ஒழுங்காகச்
ெசய்ய ேவண்டும்.

தாக கூ�னார்.
எ�னும் இதன்ேபாது ��மன்றத்�ல் சட்டத்தர�கள் குழாம்
ஒன்றுடன் ஆஜரான இலங்ைக சட்டத்தர�கள் சங்கத்�ன் தைலவர்
ஜனா�ப� சட்டத்தர� சா�ய
��ஸ், கா� முகத்�டல் ேபாராட்டம்
ெதாடர்�ல் ெபா�சார் ஏதும் உத்தரவுகைளப் ெபற முயன்றால், உத்தரவுகைள வழங்க முன்னர் ஏைனய தரப்�ன் �யாயங்களுக்கும் ��மன்றம்
ெச�சாய்க்க ேவண்டுெமன அவர்
ேகா�னார்.
ெபா�சார் ஒரு தைலபட்சமாக உத்தரவுகைளப் ெபற முயல்வது அவதா�க்கப்படுவதால் அவ்வாறு ேகாருவதாக அவர் கு�ப்�ட்டார்.

இதைனயடுத்து, இந்த �வகாரத்ைத 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��லைனக்கு வந்தது.
இதன்ேபாது மனுைவ ப���க்க
�ரும்பாத ேமல�க ��வான் �ல�
ெபேரராவும், இரு தரப்�ன் ஒப்புதலுடன் �ரதான ��வான் முன்�ைல�ல் மனுைவ ப���ப்பதற்காக
�சாரைணகைள எ�ர்வரும் 10 ஆம்
�க�க்கு ஒத்� ைவத்தார்.

எ�ெபாருள் ��ேயாகத்�ல்...
�ள ஆரம்�க்கப்படும் வைர
வைரயறுக்கப்பட்ட
வைக�ல்
இவ்வாறு எ�ெபாருள் ��ேயா�க்கப்படுெமனவும் அவர் ெத��த்துள்ளார்.
அத்துடன் இலங்ைக வந்துள்ள கப்-

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

ப�ட்சார்த்�களுக்கு...
சாதாரணதரப் ப�ட்ைசகள் நைடெபறுெமன
கல்� அைமச்சு ெத��த்துள்ளது.
அதன்ப� ப�ட்சார்த்�க�ன் ப�ட்ைசக்கான
அனும� அட்ைடகள் மற்றும் ப�ட்ைச அட்டவைணகள் சம்பந்தப்பட்ட பாடசாைல அ�பர்களுக்கும், 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�ைனகளுள்ள மாணவர்கள் �ேழ தரப்பட்டுள்ள இலக்கங்களுக்கு அைழப்ைப ஏற்படுத்துவதன் மூலம்
ேமல�க தகவல்கைளப் ெபறலாம்.
011-2784208, 011278453, 011-3188350 மற்றும்
011-3140314 அல்லது 1911 என்ற இலக்கங்கைள
ெதாடர்புெகாண்டு ேமல�க �பரங்கைள ெபற்றுக்ெகாள்ளலாெமன்றும் கல்� அைமச்சு அ��த்துள்ளது.

�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 இருந்தன. அத்துடன் ெகாேரானா அச்சுறுத்தல்

மற்றும் ரஷ்ய உக்ைரன் யுத்தம் ேபான்ற காரணங்க�னால் முழு உலகுேம இன்று ெபாருளாதார ெ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 தைலவர்கள் �ரதம�டம் ேநர�யாக ெத��த்துள்ளனர்.
எக்காரணம் ெகாண்டும் எவர் என்ன கூ�னாலும் பத���ருந்து �லக ேவண்டாெமன்றும் சர்வமத தைலவர்கள் �ரதம�டம் ேவண்டுேகாள் �டுத்தனர்.

மக்க�ன் பாதுகாப்புக்கு...
இயல்பு �ைலக்கு ெகாண்டுவருதல் ஆ�யவற்றுக்கு முக்�யத்துவம் வழங்க ேவண்�யுள்ளது.
மகாநாயக்க ேதரர்கள் உள்�ட்ட மதத்தைலவர்கள், ெபாருளாதார �ற்பன்னர்கள், வர்த்தக
சமூகத்�னர், சட்டத்தர�கள் மற்றும் டாக்டர்கள் 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 நடவ�க்ைககைள ஆரம்�த்து அதைன முன்ெனடுத்துச் ெசல்வதற்கு பலமான, அேதேவைள
ஸ்�ரமான அரசாங்கம் இருக்க ேவண்�யது
முக்�யமாகுெமன சட்டத்தர�கள் சங்கம்
அதன் மூலம் ெத��த்துள்ளது.
��, �வாரணங்கைள ெபற்றுக் ெகாள்வதற்காக 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�ெயழுப்புவது, அர�யல் ஸ்�ரத்தன்ைம மற்றும் அைம�
�ைல முக்�ய �பந்தைனகளாகும்.
கடந்த �ல �னங்களாக தைலநகர் உட்பட
நாட்�ன் பல்ேவறு பகு�க�லும் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வரும் ஆத்�ரமூட்டும் ஆேவசமான
எ�ர்ப்புப் ேபாராட்டங்கள் மக்க�ன் இயல்பு

வாழ்க்ைகக்கும் பாதுகாப்புக்கும் ெபரும் அச்சுறுத்தலா�யுள்ளன.
எ�ெபாருள் ��ேயாகம் உள்�ட்ட அத்�யாவ�ய ேசைவகளுக்கு தைட ஏற்பட்டுள்ளன.
ர�ல் ேபாக்குவரத்து உள்�ட்ட ெபாதுப் ேபாக்குவரத்து பா�க்கப்பட்டுள்ளது.
ஆஸ்பத்��க�ல் வழைமயான நடவ�க்ைககளுக்கு பா�ப்பு ஏற்பட்டுள்ளதுடன் ேநாயா�கள் ெபரும் பா�ப்புக்கைள எ�ர்ேநாக்� வரு�ன்றனர்.
ஆைடத் ெதா�ல் உட்பட உற்பத்�த்துைற
ெசயற்பாடுகள் அவ்வப்ேபாது தைட ஏற்படுத்தப்படு�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 ஏற்படுத்துவது மட்டுமன்� ெபாருளாதார ெநருக்க�ைய ேமலும் அ�க�க்கேவ வ�வகுத்துள்ளன.
இத்தைகய �ைல�ல் மக்க�ன் பாதுகாப்பு
மற்றும் இயல்பு வாழ்க்ைகைய கட்�ெயழுப்புதல், அத்�யாவ�ய ேசைவ, ��ேயாகங்கள்
மற்றும் ேசைவகைள ெதாடர்ந்தும் முன்ெனடுத்துச் ெசல்லுதல், ெபாதுமக்கள் சுதந்�ரமாக
தமது பயணங்கைள ேமற்ெகாள்வைத உறு�ப்படுத்தும் ேநாக்�ேலேய ெபாது மக்கள்
பாதுகாப்புக் கட்டைளச் சட்டத்�ன் �ரகாரம்
ஜனா�ப�க்குள்ள அ�காரங்கைள பயன்படுத்� அவசரகால �ைல �ரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
என்று தகவல் �ைணக்களப் ப�ப்பாளர்
நாயகம் ெமாஹான் சமரநாயக்க ேநற்று இந்த
தகவைல ெவ��ட்டுள்ளார்.(ஸ)

கல்முைன மத்�ய �னகரன் �ருபர்

அ�ல இலங்ைக ைவ.எம்.எம்.ஏ.
ேபரைவ�ன் அம்பாைர மாவட்ட
சவளக்கைட பு�ய �ைள�ன் அங்குரார்ப்பணம் ேபரைவ�ன் மாவட்ட
ப�ப்பாளர் �யாஸ் இஸ்மா��ன் ஏற்பாட்�ல் சவளக்கைட அல்தாஜ�ன் பாடசாைல மண்டபத்�ல்
அண்ைம�ல் நைடெபற்றது.
இ�ல் பு�ய �ர்வா�களாக �ன்வருேவார் ெ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�யலாளர் 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.ேபரைவ�ன் ேத�ய உப தைலவர் எஸ்.
தஸ்த�ர், ெகளரவ அ��களாக ேபரைவ�ன் �ட்ட த�சாளர் ேக.எல்.
சுைபர், பாலமுைன ைவ.எம்.எம்.ஏ.
தைலவர் ஐ.ஏ.�ராஜ் ஆ�ேயாரும்
கலந்து �றப்�த்தனர்.

IMF - இலங்ைகக் குழு ...
சர்வேதச நாணய ��யம் தமது
ெகாள்ைக எல்ைலக்குள் இலங்ைகக்கு

ெதாடர்ந்தும் ஆதரவ�க்குெமன்றும்
அ�ல் ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.

நடுவா�ல் பறந்த...
மற்றும் ஊ�யர்கள் தைல�ட்டு
ைககலப்ைப ச� ெசய்தனர்.
சம்பவம் ெதாடர்பாக 06 ��ட்-

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

அவசரகால �ைல; ...
சவால்க��ருந்து நாட்ைட வழைமக்கு ெ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.

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 ஆதரவாளர்கள் இப் பகு��ல் ஆர்ப்பாட்டத்�ல் ஈடுபட்டனர்.
இதனால் இப்பகு��ல் சற்று
அைம��ன்ைம
ஏற்பட்டதுடன்
ெபா�ஸார் கு�க்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டது.ஆர்ப்பாட்டத்�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 ஆர்ப்பாட்டத்�ல்
ஈடுபட்டுள்ளவர்கள்
�ரும்�னால்
��ெகாத்தா�ல்
நாைள �ங்களன்று என்ைன சந்�க்கலாெமன ெத��த்துள்ளார்.இதைனயடுத்து இப் பகு��ல் ஆரப்பாட்டத்�ல் ஈடுபட்ட இரு தரப்�னரும்
அங்�ருந்து கைலந்து ெசன்றனர்.

ெபாருளாதாரம் ெதாடர்�ல்...
ேபா�ய வருமான�ன்� வ�ச்சலுைக 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��த்துள்ளார்.
சர்வேதச நாணய ��யத்�ற்குச்
ெசன்று ரூபாைய �தக்க�டுமாறு
ெபாருளாதார �புணர்கள் வழங்�ய ஆேலாசைனைய அரசாங்கம்

ஏன் �ன்பற்ற�ல்ைலெயன ஊடக�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 காரணெமன அவர் ெத��த்தார். அ�கா�கள் தவறான அ�வுறுத்தல்கைள
வழங்�யைத தற்ேபாைதய ��யைமச்சர் அ� சப்�யும் ஒப்புக்ெகாண்டுள்ளதாக அவர் ேமலும் ெத��த்தார்.

ஆற்�ல் �ராடச் ெசன்ற...
வாங்காமம் �ரேதசத்�ல் இடம்ெபற்றது.
இச்சம்பவம் ெதாடர்�ல் ேமலும்
ெத�யவருவதாவது,
அக்கைரப்பற்��ருந்து வாங்காமம் �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 இருவரும் ��ல் அ�த்து ெசல்லப்பட்டு
காணாமல் ேபாயுள்ளனர்.
அதன்�ன்னர் அப்�ரேதச மக்க�ன் உத�யுடன் ��ல் மூழ்�ய

ெபண் �ள்ைள உடன�யாக காப்பாற்றப்பட்டு ைவத்�யசாைலக்கு
ெசல்லும் வ��ல் உ��ழந்தேதாடு,
ஆண் �ள்ைள உ��ழந்த �ைல�ல்
�ேராைட�ல் இருந்து �ட்கப்பட்டுள்ளார்.
இருவ�னதும் சடலம் அக்கைரப்பற்று ஆதார ைவத்�யசாைலக்கு
ெகாண்டு வரப்பட்டு, �ேரத ப�ேசாதைன�ன் �ன்னர் நல்லடக்கத்�ற்காக சடலம் உற�ன�டம் ஒப்பைடக்கப்பட்டது.
சம்பவம் ெதாடர்�ல் இறக்காமம்
ெபா�ஸார் ேமல�க �சாரைணகைள
முன்ெனடுத்துள்ளதாகவும்
ெபா�ஸ் ஊடகப்��வு கு�ப்�ட்டுள்ளது.

எனது �ட்�ல் சந்�ப்பா? ....
�ரபல ெதா�ல�பர் �ருக்குமார்
நேடசன் ெத��த்துள்ளார்.
“�ரும� ேஹமா �ேரமதாச என்பவர் நான் ம�க்கும் ஒரு ெபண்ம�.
கடந்த 10 வருடங்களாக நான்
அவைர சந்�க்க�ல்ைல. ேமலும்,
ஒரு வாரத்துக்கு ேமலாக நான் இலங்ைக�ல் இருக்க�ல்ைல. ெதா�ல்
�டயமாக ெவ�நாடு ெசன்�ருந்ேதன்.
�ங்கள் கூறுவது ேபால் ேஹமா
�ேரமதாசேவா அல்லது அரசாங்கத்�ன் பலமானவர்கேளா அல்லது
எவேரனும் இந்த நாட்க�ல் எனது
�ட்டுக்கு
வர�ல்ைல.
எனது
�ட்�ல் அவ்வாறான அர�யல் கலந்துைரயாடல் எதுவும் நைடெபற�ல்ைல. அந்த �டயம் முற்�லும்
ெபாய்யான ஒன்றாகும்.
அர�யல்வா�கள் என்ன ெசய்தாலும், வயது மு�ர்ந்த ெபண்ணாக

உள்ள முன்னாள் முதல் ெபண்ம�
ெதாடர்�ல் இதுேபான்ற ெபாய்ப்
�ரசாரங்க�ல் ஈடுபடுவது அ�ங்கமானது. 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 அைமச்சர் �மல் �ரவன்ச மற்றும் அவரது
தரப்�னர் குற்றம் சுமத்��ருந்தைம
கு�ப்�டத்தக்கது.
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"ெபாருளாதார ெநருக்கடிையத் தீர்ப்பேத முக்கியம்
அரசியல் ெநருக்கடிைய பின்னர் பார்க்கலாம்!"
முன்னாள் பிரதமரும் ஐ.ேத.கவின் தைலவருமான
ரணில் விக்கிரமசிங்கவுடனான ேநர்காணல்
ேநர்கண்டவர்:-

அருள் சத்தியநாதன்

இ

லங்ைக அர�ய�ல் பல ேதால்�கைளச் சந்�த்தவர் இவர். ெவள்ைளக்காரரைரேபால 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 பாராளுமன்ற ஜனநாயகத்ைத துைறேபாகத் ெத�ந்து
ைவத்�ருக்கும் இவர் ெபாருளாதார அ�வு
�க்கவர். �ைறய �ஷயங்கேளாடு ேகட்பவருக்கு பு�யும் வைக�ல் ேபசக் கூ�யவர்; தூர
ேநாக்குக் ெகாள்ைக ெகாண்டவர் என்று புகழப்படுபவரும் கூட. இன்ைறய ெபாருளாதார �ழ்ச்� மற்றும் அர�யல் ெநருக்க�யான
காலக் கட்டத்�ல் இவைர �ைனவு கூருபவர்கள் பலர். அேதசமயம் பலம் ெபாருந்�ய
ஐக்�ய ேத�யக் கட்� கடந்த ேதர்த�ல் ஒரு
ஆசனத்ைதக் கூடப் ெபற மு�யாமற் ேபானைமக்கு 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 �ங்கம்தான் என்பதுேபால இன்ைறக்கும் �ர�ப்பூட்டும் ேத�யத் தைலவராக, உலகம்
அ�ந்த
அர�யல்வா�யாக,
ெபாறுப்புகைள ஏற்று நடத்தக் கூ�யவராக �ளங்குபவேர முன்னாள் �ரதமர் ர�ல் �க்�ரம

யது ெபாருளாதார அ��ருத்� ெபாருளாதார 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�யமாக �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�க்கும். அதற்கு முன் தடுத்து �றுத்த ஏேதனும்
ெசய்தாக ேவண்டும். இந் �ைல ��க்குமானால் எமது நாட்டு ெபாருளாதாரம் ெநாருங்க
ஆரம்�க்கும். ��ர பண�க்கம் இ�ேமல்தான் வரப்ேபா�றது. அது ேமாசமான
�ைளவுகைள ஏற்படுத்தும். ஏராளமாேனார்
ெதா�ல்கள் இழப்பர். �றுவனங்கள் �வாலாகும். பட்�� �ைலேதான்றும், மரணங்களும் �கழும், அது ஒரு ேமாசமான காலக்கட்டம். எனேவ அர�யல் ெநருக்க�ைய
ஒருபக்கம் ைவத்து�ட்டு ெபாருளாதாரத்ைத
�ளவும் இயக்குவதற்கு நாம் முன்னு�ைம
வழங்க ேவண்டும். ��யைமச்சர் நல்லெதாரு

சூட்�ல் ஒருவர் இறந்தும் ேபானார். அைம�யான ேபாராட்டங்க�ல் துப்பாக்�ச்சூடு
நடத்தப்பட்�ருக்கக் கூடாது. இப் ேபாராட்டங்கைள ெ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 இராணுவத்ைத அைழக்கலாேம த�ர இராணுவம்
இத்தைகய ேபாராட்டங்கைள கட்டுப்படுத்த
அனும�க்கக்கூடாது, இராணுவம் யுத்தத்துக்கானது. இம் மக்கள் ேபாராசட்டங்கைள
ெபாருளாதாரத்ைத ேவகப்படுத்துவது, மாற்�
அைமப்பது, பு�ய முத�டுகைள ெகாண்டு
வருவது, பு�ய அர�யல் கலாசாரத்ைத அ�முகம் ெ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 ெடாலர்கைள
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, எவ்வாறா�னும் இந்�யக் கடன் உத� மூலம்
ஜ�ன் நடுப்பகு�வைர சமா�க்கலாம். எனேவ
ெ ப ா ரு ள ா -

��ல் ��க்க ஜனா�ப� �லக ேவண்டும்
என்பது நான்காவது. இ�ல் எது ெபாருத்தமானது என்பைத அரேச �ர்மா�க்க ேவண்டும்.
ேமலும் இைடக்கால அரசு அைமக்க அர�யலைமப்�ல் இட�ல்ைல. பல கட்� �ர���கைளக் ெகாண்ட அரைசேய அைமக்க
மு�யும். இவ்�டயத்�ல் இலங்ைக சட்டத்தர�கள் சங்கம் ேயாசைனகைள முன்ைவத்துள்ளது. சட்டத்தர�கள் அைமப்பும் ே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�யைலயும் ெபாருளாதாரத்ைதயும் த�த்த�யாகப்
பார்க்க ேவண்டும்.
ெபாருளாதாரத்ைத எடுத்துக் ெகாண்டால்
�ண்ட கால, மத்�ய கால, குறு�யகால �ட்டங்கைள வகுத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும்.
வங்�கள் வ�ைம ெகாண்டைவயாக
மாற்றப்பட்டு கடன்கைள �றுவனங்கள் ெபற்றுக்ெகாள்ளவ� ெசய்யப்பட

அைமய ேவண்�யது முக்�யம். அவ�யமற்ற எல்லா ெசலவுகளும் �றுத்தப்பட
ேவண்டும். அ��ருத்� �ட்டங்கள் �றுத்தப்பட ே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

ே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

மாற்�யாக ேவண்டும். இது ெதாடர்பாக
ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தப்பட ேவண்டும்
என நானும் கூ��ருக்�ேறன். இப் பாராளுமன்ற ஒழுக்கம் ��ட்ட�ல் ைகெகாள்ளப்படு�றது. பாராளுமன்றத்�லும் ெவ��லும் கண்�யமாக நடந்து ெகாள்ளும்ப�
அங்கு ேகட்கப்பட்டுள்ளது. �றுேவாருக்கு
அங்கு தண்டைன வழங்கப்படு�றது. பாராளுமன்றத்�ல் ஒழுக்கம் ேபணப்படா�ட்டால் மக்கள் 225 ேபைரயும் ெவ�ேய ேபா
என்றுதான் ெசால்வார்கள்.
இவ்வாறு ேகள்�களுக்கு தயக்க�ல்லாமல் ப�ல் அ�த்த முன்னாள் �ரதமர்
ர�ல் �க்�ரம�ங்க, தற்ேபாது நாட்டுக்கு
ெவ�நாட்டு முத�டுகள் �க�க அவ�யப்படுவதாகவும் ஆனால் தான் அைத ெசய்ய-

இப்ேபாது ேதர்தல் நடத்துவது ெபாருத்தம் அல்ல
அதற்கு ெபருமளவு பணம் ேதைவப்படும்
�ங்க. இன்ைறய �க��ல்
அ�கம்
ேபசப்படுபவர்.
இவைரக் கடந்த புதனன்று
��ெகாத்தா ஐ.ேத.க தைலைமயகத்�ல் சந்�த்ேதாம்.
அது ஒரு பரபரப்பான பாராளுமன்ற �னம் என்பதால்
அவருக்காகக்
காத்�ருக்க
ேவண்�யதா�ற்று. எம்ைமக் கண்டதும் வ�ெயல்லாம் வாகன ெந�சல், பாராளுமன்றத்�ல் இருந்து இங்கு வருவதற்கு 40 ��டங்-

இது பண�க்கத்�ன் ஆரம்ப �ைல, ��ர
பண�க்கம் இ�த்தான் வரப்ேபா�றது
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 பாட்டுக்கு முத�ல் வ�
ெசய்ய ேவண்டும்.
�ங்கள் நாட்�ன்
தைலவராக இருந்�ருந்தால் என்ன ெசய்�ருப்�ர்கள்?

தாரத்ைத �ேவண்டும்.

ஸ்டார்ட்

ெசய்தாக

��வாகச் ெசால்�ர்களா?
ஆம். அர�யைலயும் ெபாருளாதாரத்ைதயும் குழப்�க் ெகாள்ளக்கூடாது. இப்ேபாது
ெபாருளாதாரம் தான் முக்�யம், ��யைமச்சருடன் 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 �டப்படுவேத ச�யான �� �ர்வாகத்துக்கு வ�வகுக்கும். ஏென�ல் ��ைய அைமச்சர்க�டம்
வழங்குவதன் மூலம் �ரயத்துக்கும், ஒதுக்�

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 முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட ேவண்டும். ெபாருளாதார ெநருக்கடியா அல்லது
அரசியல் ெநருக்கடியா என்றால் ெபாருளாதார ெநருக்கடிேய முதல்
காரியமாக தீர்க்கப்பட ேவண்டியது. ஏெனனில் இப் ெபாருளாதார
ெநருக்கடி ேமலும் உக்கிரமைடயப் ேபாகிறது"
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 பயன்படுத்தாமல் �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�ருந்தார். அந்த உைரைய முன்னாள் �ரதமர்
ர�ல் �க்�ரம�ங்க பாராட்�னார்.
"20ம் �ருத்தத்துக்கு நான் முற்�லும் எ�ரானவன். எனேவ 21ம் �ருத்தம் ெகாண்டுவரப்படுவதன் 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 குைறப்பதால் நாட்�ன் இன்ைறய �ரச்�ைனகளுக்கு
மு�வு வந்து�டப் ேபாவ�ல்ைல. இன்று
�கவும் அவசரமாக ெசய்யப்பட ேவண்�-

என்ன ெசய்�ருப்ேபனா? இப்ப� ஒரு
கூட்டம் கா�முகத்�ட�ல் கூ�ேய இருக்காது. முன்ெனசச�க்ைக நடவ�க்ைககைள
எடுத்�ருப்ேபன். 2020- 21 காலப்பகு�க்கு
ஏழு �ல்�யன் ெடாலர் இதற்காகத் ேதைவப்பட்�ருக்கும். சர்வேதச நாணய சைப�டம்
மூன்று �ல்�யன் கடன் ெபற்�ருப்ேபன். சர்வேதச 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 ஏற்படப்ேபாகும் பண�க்கத்ைத அல்லது �ைல உயர்ைவ
சமா�ப்பதற்காகத்தான் அப் பணம் முன்
கூட்�ேய வழங்கப்பட்டது. த�யார்த்துைற
ஊ�யர்களுக்கும் சம்பள அ�க�ப்பு வழங்கப்பட்�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 மட்டுமல்ல; நாட்�ன் ேவறு பகு�க�லும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நைடெபறு�ன்றன. துப்பாக்�ச்

ைவத்துக்
ெகாள்ளப்படுவதற்கும்
அது
ஆளா� ச�யான பயன்பாட்டுக்குவராமல்
ேபாய் �டலாம். ேமலும் வங்�கள் காப்பாற்றப்படுவதும் முக்�யமானது. நாம் உலக
நாடுக�டம் உத� ெபற ேவண்டும். முத�டுகைள ெகாண்டுவர முயற்�க்க ேவண்டும்.
உத� வழங்கும் நாடுகைள அைழத்து இலங்ைக�ல் ஒரு மாநாட்ைட நடந்த முயற்�க்க
ேவண்டும். ��யைமச்சர் �ைலைமகைள
�ர்ெசய்ய இரண்டாண்டு காலெமடுக்கும்
என்�றார். ஆனால் ஐந்தாண்டுகளும் எடுக்கலாம். 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-

20முதல் 25 �ல்�யன் ரூபா ெசலவாகும்.
ஒரு ேவட்பாளர் குைறந்த பட்சம் 25�ல்�யன் ரூபாைவ ெசல�ட ேவண்��ருக்கும். இைத�ட அ�கமாக ெசல�டும்
ேவட்பாளர்களும் உள்ளனர். எனேவ ஒரு
ெபாதுத்ேதர்தைல நடத்� மு�க்க 65 �ல்�யன் ரூபா ெசலவாகும். எனேவ இவ்வளவு பணத்ைத ெசல�டுவது இன்ைறய
�ைல�ல் சாத்�யமாகுமா? ெபாதுத் ேதர்தைலத் 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

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 ஒப்பந்தம் ெசய்ய முயன்ற ேபாெதல்லாம் தடுத்தார்கள்.
அைவ நைடமுைற�ல் இருந்�ருந்தால்
இன்று எமக்கு உதவுவதாக அைமந்�ருக்கும். இன்று எமக்கு அவ�யப்படுவது ெபாருளாதார சுதந்�ரம். அைத ேநாக்� பய�ப்பேத இன்ைறய முக்�யத் ேதைவ.
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ரிப�ொருள் தட்டுப்பாடு, விலைவாசி
அதிகரிப்பு, மின்சாரத் துண்டிப்பு
எனப் பல்வேறு அன்றாடப் பிரச்சி
னைகளுக்கு மக்கள் முகங்கொடுத்து
வரும் இன்றைய நிலையில், பிரச்சினைக
ளுக்குத் தீர்வு காண்பதில் அரசியல்
ரீதியான தலையீடு ப�ோதுமானதாக
இல்லையென்ற சாதாரண க�ோபம்
ப�ொதுமக்கள் மத்தியில் காணப்படுகிறது.
மக்கள் வீதியில் இறங்கி ஆரம்பித்துள்ள ப�ோராட்டங்கள் ஒரு மாதத்தையும் கடந்துள்ள ப�ோதும்,
அரசி யல்வாதிகள் நிலையான தீர்வொன்றை முன்வைக்கத் தவறியிருப்பது கண்கூடு. அரசாங்கம்
என்ற ரீதியில் அன்றாடப் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க
கடுமையான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்ற ப�ோதும், எதிர்க்கட்சி தரப்பில் குறிப்பாக
பிரதான எதிர்க்கட்சி ஆக்கபூர்வமான முயற்சிகளை
முன்னெடுப்பதாகத் தெரியவில்லை.
அரசாங்கம் மக்கள் பிரச்சினையைத் தீர்க்கத்
தவறி விட்டது என எதிர்க்கட்சி குற்றஞ்சாட்டுவதாயின், அந்தத் தவறுகளைத் திருத்தக் கூடிய மாற்றுய�ோசனைகள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
இதுவரை அவ்வாறு ஆக்கபூர்வமான முயற்சிகள்
எதனையும் எதிர்க்கட்சி எடுத்ததாகத் தெரியவில்லை.
ஆரம்பம் முதலே எதிர்க்கட்சியின் செயற்பாடுகள்
வெறுமனே அரசாங்கத்தைக் குறைகூறுவதை மாத்திரமே இலக்காகக் க�ொண்டவையாகவே காணப்படுகின்றன. குறிப்பாக க�ொவிட்-19 த�ொற்று ஆரம்பித்த

எதிர்க்கட்சிக்குள் நாளுக்கு நாள்
வலுவடையும் உட்கட்சிப் பூசல்!
காலத்திலிருந்து எடுத்ததற்கு எல்லாம் குறை கூறுவதையும், குற்றங் கண்டுபிடிப்பதிலுமே எதிர்க்கட்சி
காலத்தைக் கடத்தி வருகிறது.
அது மாத்திரமன்றி ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுக்கள்
மற்றும் தேவையற்ற கருத்துக்களால் மக்கள் மத்தியில் வீண் குழப்பங்களே ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
சிறந்த உதாரணமாக க�ொவிட்-19 த�ொற்றுந�ோய்க்கு
எதிரான தடுப்பூசி ஏற்றுவது த�ொடர்பில் எதிர்க்கட்சியினர் தெரிவித்த கருத்துக்கள் மக்களுக்கிடையில்
தேவையற்ற அச்சத்தை ஏற்படுத்தின. இதனால்
பலர் தடுப்பூசி ஏற்றிக் க�ொள்வதற்கு விருப்பம் தெரிவிக்காத நிலை காணப்பட்டது.
இது ப�ோன்று பல்வேறு விடயங்களில் வீணாக
அவர்கள் மக்களைக் குழப்பியிருப்பதுடன், இன்னமும் குழப்பங்களை இருக்கின்றனர்.
மறுபக்கத்தில், பிரதான எதிர்க்கட்சியாகவுள்ள
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி கட்சிக்குள் பல்வேறு கட்சிகள்

மக்களின் சுமைகளை மறந்த நிலையில்
அரசியல் அதிகாரத்துக்கான ப�ோட்டி!

க�ொ

ர�ோனாவின் தாக்கம் குறைந்துள்ள நிலையில்,
பல்வேறு நாடுகளுடன் வர்த்தக உறவுகளை
மேம்படுத்த இந்தியா முயற்சி மேற்கொண்டு
வருகிறது. உக்ரைன்-ரஷ்ய ப�ோர் காரணமாக ஐர�ோப்பிய ப�ொருளாதா
ரம் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த நிலையில் பிரதமர்
நரேந்திர ம�ோடி ஐர�ோப்பாவுக்கு பயணம் மேற்கொண்டு திரும்பியுள்ளார்.

இவ்விஜயத்தின் ப�ோது முதலில்
அவர்
ஜெர்மனி
தலைநகர்
பெர்லின் சென்றார். அங்கு அவர்
அந்த நாட்டின் பிரதமர் ஒலாப்
ஸ்கோல்ஸை சந்தித்து இரு தரப்பு
பேச்சுவார்த்தை
நடத்தினார்.
பின்னர் ஜெர்மனி பயணத்தை
முடித்து க�ொண்ட பிரதமர் ம�ோடி
டென்மார்க் சென்றார்.
டென்மார்க்கில் இரண்டாவது,
இந்தியா - ந�ோர்டிக் மாநாட்டில்
ம�ோடி பங்கேற்றார். இந்த மாநாட்டில் இந்தியப் பிரதமர் ம�ோடியுடன் டென்மார்க், ஐஸ்லாந்து, பின்லாந்து, சுவீடன் மற்றும் ந�ோர்வே
ஆகிய நாடுகளின் பிரதமர்களும்
பங்கேற்றனர்.
ஐர�ோப்பிய நாடுகளுக்கு ம�ோடி
சுற்றுப்பயணம்
மேற்கொண்டிருந்த வேளையில், பிரதமர் நரேந்திர ம�ோடி ஜெர்மனியில் சுமார்
30 வருடங்களுக்கு முன்னர் எடுத்துக் க�ொண்டு புகைப்படம் ஒன்று
இணையத்தில் வைரலாகியது.
இந்தப் புகைப்படம் 1993 ஆம்
ஆண்டு நரேந்திர ம�ோடி அமெரிக்காவுக்குப் பயணம் செய்துவிட்டுத்
திரும்பிய ப�ோது ஜெர்மனியின்
பிராங்பேர்ட்டில் தங்கியிருந்தப�ோது
எடுக்கப்பட்டதாகும்.
ஐர�ோப்பிய நாடுகளுடன் இந்தியாவின் நட்பு மேலும் வலுப்படுத்தப்படும் என்றும், கூடுதல் ஒத்துழைப்புத் திட்டங்களில் கவனம்
செலுத்தப்படும் என்றும் பிரதமர்
ம�ோடி கூறியுள்ளார்.
புதிதாக
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
ஜெர்மன் சான்சலர் Olaf Scholz
உடன் ம�ோடி நடத்திய பேச்சுக்கள்
மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்ததாக இந்திய செய்திகள் தெரிவித்தன. இந்தியா – ஜெர்மனி இடையேயான கூட்டுக்குழு ஆல�ோசனைக்
கூட்டம் பிரதமர் நரேந்திர ம�ோடி
தலைமையில் நடைபெற்றுள்ளமை
குறிப்பிடத்தக்கது. இதில், ஜெர்ம-

னியின் புதிய சான்சலர் Olaf Scholz
பங்கேற்றார்.
ஜெர்மனி பயணத்தை முடித்துக் க�ொண்டு ம�ோடி டென்மார்க்
தலைநகர்
க�ோபன்ஹேகனுக்கு
சென்றார். அங்கு, அவர் அந்நாட்டுப் பிரதமர் Mette Frederiksen ஐ
சந்தித்தார். முதல் முறையாக டென்மார்க் சென்ற நரேந்திர ம�ோடி,

பங்காளியாக இணைந்துள்ளன. இந்தப் பங்காளிக் கட்சியின் தலைவர்களுக்கிடையில் பாரியளவு
ஒற்றுமை இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. எதிர்க்கட்சிக் கூட்டணியில் அடுத்த தலைவருக்கான உட்பூசல்
அதிகரித்துள்ளது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர்
பிரதான எதிர்க்கட்சி அரசாங்கத்தைக் கண்டித்து கண்டியிலிருந்து க�ொழும்பு வரை பேரணிய�ொன்றை
நடத்தியிருந்தது.
இதன் இறுதிநாள் நிகழ்வு மேதினத்திலன்று
க�ொழும்பில் நடைபெற்றது. இதில் நிகழ்வுகளை
ஒருங்கிணைத்திருந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
ஹரீன் பெர்னாண்டோவும், சிரேஷ்ட பாராளுமன்ற
உறுப்பினரான சரத் ப�ொன்சேகாவும் ப�ொதுவெளியில் சண்டையிட்டுக் க�ொண்டமை ஊடகங்களில்
அறிக்கையிடப்பட்டிருந்தது.
நிகழ்வில் உரையாற்றுவதற்கு தனக்கு சந்தர்ப்பம்
வழங்கப்பட வேண்டும் எனக் க�ோரியே ப�ொன்சேகா
முரண்பட்டுள்ளார். இச்சம்பவம் குறித்து ஊடகங்களுக்குக் கருத்துத் தெரிவித்திருந்த ப�ொன்சேகா,
ஒரு சிலர் தனிப்பட்ட நிகழ்ச்சி நிரல்களைக் க�ொண்டு
செய்படுகின்றமையை கட்சிக்குள் அவதானிக்க முடிவதாகவும், சிரேஷ்ட தலைவர் என்ற ரீதியில் தனக்கு
உரையாற்றும் சந்தர்ப்பத்தை வழங்குமாறு க�ோரியதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார். கட்சியின் சிரேஷ்ட
உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய இடம்
த�ொடர்பில் சிலர் புரிந்து நடக்க வேண்டும் என்றும்
அவர் தெரிவித்திருந்தார். ஐ.ம.ச சிரேஷ்ட தலைவர்களுக்கிடையில் இவ்வாறான குழப்பங்கள் இடம்பெற்றமை இது முதற்தடவையல்ல.
இதற்கு முன்னரும் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியினர்
க�ொழும்பில் ஏற்பாடு செய்திருந்த மக்கள் பேரணியில் உரையாற்றுவதற்கு சிரேஷ்ட தலைவர்கள் சிலர் தயாராக இருந்தப�ோதும் எதிர்க்கட்சித்
தலைவர் தவிர வேறு யாரும் அங்கு உரையாற்றுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. இது த�ொடர்பில் சிரேஷ்ட தலைவர்கள் தமது அதிருப்தியை
வெளியிட்டிருந்தனர்.
ஐக்கிய மக்கள் சக்தியில் உள்ள சிலர் தமது
தனிப்பட்ட பிம்பத்தை பிரபல்யமாக்கும் ந�ோக்குட-

ஆண்டு முதல் இருநாடுகளும் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை மேற்கொண்டுள்ளன. ஜெர்மனி பிரதமருடன்
இரு தரப்புக்கும் பயன் விளைக்கும்
பாதுகாப்பு, பிராந்திய மற்றும் உலக
நிகழ்வுகள் பற்றி ம�ோடி கருத்துகளைப் பரிமாறிக் க�ொண்டார்.
இந்தியா- ஜெர்மனி இடையிலான
பாதுகாப்பு
கூட்டாண்மையின்
முக்கிய தூண்களில் நீண்டகால
வர்த்தக உறவுகள் ஒன்றாகும். இரு
நாடுகளிலும், க�ொவிட் பெருந்த�ொற்றுக்கு பிந்திய ப�ொருளாதார
மீட்டுருவாக்க நடவடிக்கைகளுக்கு
இவ்விஜயம் பெரிதும் வலுவூட்டுவதாக அமையும் என்கிறார்கள் ப�ொருளாதார நிபுணர்கள்.
ஐர�ோப்பிய கண்டத்தில் 10 இலட்-

னேயே செயற்பட்டு வருவதாக ப�ொன்சேகா விமர்சித்திருந்தார். எதிர்வரும் காலத்தில் நடக்கக் கூடிய
ப�ொதுத் தேர்தல் மற்றும் ஜனாதிபதித் தேர்தலை
இலக்கு வைத்து எதிர்க்கட்சியில் உள்ள தலைவர்கள்
காய்களை நகர்த்தி வருவதால் ஒருவருக்கு ஒருவர்
ப�ோட்டிப�ோடும் நிலை காணப்படுவதாக அரசியல்
விமர்சகர்கள் சுட்டிக் காட்டுகின்றனர்.
நாடு தற்பொழுது எதிர்கொண்டிருக்கும் ஸ்திரமற்ற
சூழ்நிலையில் பிரதான எதிர்க்கட்சி ஆக்கபூர்வமாக

ளைத் தமது ச�ொந்த அரசியல் ந�ோக்கங்களுக்குப்
பயன்படுத்த எதிர்க்கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் முயற்சிக்கக் கூடாது. இதனை விடுத்து அரசாங்கத்தின்
பிழைகளைச் சுட்டிக்காட்டி நாட்டை இந்தக் குழப்பத்திலிருந்து மீட்டெடுப்பதற்கு ஆக்கபூர்வமான முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும்.
நாட்டின் மீது உண்மையான அக்கறை க�ொண்டவர்களாயின் தற்பொழுது காணப்படும் குழப்பத்தை
தீர்க்க இடைக்கால சர்வகட்சி அரசாங்கம�ொன்றை

ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பங்காளிக் கட்சிகளிடையே
தலைமைத்துவப் ப�ோட்டி! ஒருவரைய�ொருவர் பகிர
ங்கமாகவே விமர்சிக்கும் வகையில் முரண்பாடுகள்!
செயற்படவில்லையென்ற விமர்சனம் ப�ொதுமக்கள் மத்தியில் காணப்படுகிறது. கடந்த வெள்ளிக்கிழமை பாராளுமன்றத்துக்கு அருகில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் மக்கள் ஈடுபட்டிருந்தனர். இதன் ப�ோது ஐக்கிய
மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
சிலர் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் காணப்பட்ட பகுதிக்குச்
சென்று அவர்களுடன் கதைக்க முற்பட்ட ப�ோது,
ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களுடன் முரண்பாடு ஏற்பட்டது.
“அரசியல்வாதிகள் அனைவரும் சேர்ந்து நாடகம்
ஆடி வருகின்றீர்கள். நீங்கள் அனைவரும் ஒரே மாதிரியானவர்கள், நீங்கள் இங்க வர வேண்டாம்” எனக்
கூறிய ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள், கூக்குரல் எழுப்பி
தமது எதிர்ப்பை வெளியிட்டனர். ஒட்டும�ொத்த அரசியல் முறைமைக்கு எதிராகவும் மக்கள் தமது எதிர்ப்பினை வெளியிட்டு வரும் நிலையில், ப�ோராட்டங்களை தமக்கு சாதகமாகப் பயன்படுத்த அவர்கள்
எடுத்த முயற்சிகள் த�ோல்வியில் முடிவடைந்திருப்பதையே இச்சம்பவம் எடுத்துக் காட்டியிருந்தது.
எனவே, மக்களின் நியாயமான ப�ோராட்டங்க-

அமைப்பதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்.
இல்லாவிட்டால் அரசாங்கத்தை முழுமையாகப்
ப�ொறுப்பெடுப்பதற்கான தங்களது பலத்தை நிரூபிக்க வேண்டும். அவர்களால் பெரும்பான்மைப்
பலத்தை நிரூபிக்க முடியாது.
இவற்றில் எந்தவ�ொரு தெரிவையும் மேற்கொள்ளாமல் எதிர்க்கட்சி என்ற ஒரே காரணத்துக்காக
அனைத்தையும் விமர்சித்துக் க�ொண்டு மக்கள்
மேலும் துன்பங்களுக்கு ஆளாவதற்கு இடமளிக்கக்
கூடாது.
சுதந்திரத்துக்குப் பின்னர் ஆட்சிசெய்த அனைவரும் தம்மை ஏமாற்றியிருப்பதாக மக்கள் கூறி
வருவதால் சரியான அரசியல் கலாசாரத்தை உருவாக்குவதில் அரசாங்கத்துக்கு மாத்திரமன்றி, எதிர்க்கட்சிக்கும் ப�ொறுப்பு உள்ளது என்பதை அவர்கள்
மறந்து விடக் கூடாது.

பி.ஹர்ஷன்...?

இந்தியர்கள் உள்ளனர். ஐர�ோப்பாவுடனான இந்திய உறவுகளுக்கு
இந்திய வம்சாவளியினர் உறுதியான பங்களிப்பு வழங்கி வருகின்றனர். எனவே இந்தப் பயணத்தின்
வாயிலாக ஐர�ோப்பாவுடனான உறவுக்கு மேலும் உரமூட்டியுள்ளார்
ம�ோடி.
பிரதமர் ம�ோடி தனது ஐர�ோப்பிய
பயணத்தை முடித்துக் க�ொண்டு
திரும்பும்போது, பாரிசில் ஜனாதிபதி
மக்ரோனை
சந்தித்துப்
பேசினார். ஜனாதிபதி மக்ரோன்
மிக அண்மையில் மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். முடிவுகள்
அறிவிக்கப்பட்டு பத்து நாட்களுக்குள் ம�ோடி தனது வாழ்த்தை நேரில்
தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய ப�ொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்துவதற்கு
அடித்தளமிட்டுள்ள ம�ோடியின் ஐர�ோப்பிய விஜயம்

இருதரப்பு ஆல�ோசனை மேற்க�ொண்டார். அங்கு நடைபெற்ற
வர்த்தக த�ொழில் அதிபர்கள் கூட்டத்திலும், இந்திய வம்சாவளியினர் கலந்து க�ொண்ட கூட்டத்திலும் அவர் பங்கேற்றார்.
பேர்லினுக்கான
ம�ோடியின்
பயணம், பிரதமர் ஸ்கோல்சுடன்
விரிவான இருதரப்பு விவாதம்
நடத்துவதற்கான
வாய்ப்பாக
அமைந்துள்ளது. இந்தியாவின்
வெளிநாட்டு வர்த்தக ஒத்துழைப்பைப் ப�ொறுத்தவரை இது
முக்கிய சந்திப்பாகும். இந்தியா
தனது
ப�ொருளாதாரத்தை
அபிவிருத்தி செய்து க�ொள்வதற்கு ம�ோடியின் இவ்விஜயம்
பெரிதும் பயனளிக்குமென்பது
நிட்சயம்.
2021 இல் இந்தியாவும், ஜேர்மனியும் தூதரக உறவுகள் அமைந்ததன் 70 ஆவது ஆண்டைக்
க�ொண்டாடின.
2000
ஆம்

ம�ோடியின் விஜயம் இடம்பெற்றுள்ளமை
குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தியாவின் ப�ொருளாதார அபிவிருத்தியில் அவரது இப்பயணம்
மிகுந்த பலன் தருமென்பதே
ப�ொருளாதார வல்லுநர்களின் நம்பிக்கையாகும். இந்தியா தனது
பங்கேற்பு நிகழ்ச்சிகள் மூலம்,
அமைதி மற்றும் முன்னேற்றத்துக்கான தனது இலட்சியத்துக்கு

ஜேர்மனியின் அரச தலைவருடன் முக்கிய
இருதரப்பு சந்திப்பு; இந்தியாவின் வர்த்தகத்துறை
அபிவிருத்திக்கு அதிக வாய்ப்புகள்
ஜேர்மனியின் அரச தலைவருடன் பிரதமர் ம�ோடி
சத்துக்கும் அதிகமான இந்திய வம்சாவளியினர் வசித்து வருகின்றனர்.
ஜெர்மனியிலும் கணிசமான அளவு

முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னர் ஜேர்மனியில் ம�ோடி எடுத்துக் க�ொண்ட புகைப்படம்.

இந்த நற்பண்புகள் மற்றும் பகிர்ந்து
க�ொள்ளப்பட்ட நலன் அடிப்படையில், கடந்த பல ஆண்டுகளில் இரு
நாடுகளுக்கிடையேயான இருதரப்பு
நட்புறவு குறிப்பிடத்தக்க அளவு
வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது.
க�ொர�ோனாவுக்கு
பிந்திய
உலகில், மற்ற வளரும் ப�ொருளாதார நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில்,
இந்தியா வேகமான வளர்ச்சியை

ஐர�ோப்பிய பிராந்தியம் பல
சவால்கள் மற்றும் நெருக்கடிகளைச் சந்தித்து வரும் சமயத்தில்

ஐர�ோப்பிய கண்டத்தில் 10 இலட்சத்துக்கும்
அதிகமான இந்திய வம்சாவளியினர்
வசித்து வருகின்றனர். ஜெர்மனியிலும்
கணிசமான அளவு இந்தியர்கள் உள்ளனர்.
ஐர�ோப்பாவுடனான இந்திய உறவுகளுக்கு
இந்திய வம்சாவளியினர் உறுதியான
பங்களிப்பு வழங்கி வருகின்றனர்.

முக்கிய நண்பர்களாக ஐர�ோப்பிய நட்பு நாடுகளுடன் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்திக் க�ொண்டு
வருகின்றது.
இதேவேளை பிரதமர் ம�ோடி
தனது விஜயத்தின் பின்னர் ஜேர்மனியின் அரச தலைவருக்கு இதயப்பூர்வ
நன்றியைத் தெரிவித்துக் க�ொண்டுள்ளார். இந்த ஆண்டில் ம�ோடியின்
முதல் வெளிநாட்டுப் பயணம்,
ஜெர்மனியில் இருந்து தான் த�ொடங்கியுள்ளது. இந்த ஆண்டில் வெளிநாட்டுத் தலைவருடனான அவரது
முதல் த�ொலைபேசி உரையாடலும்
ஜேர்மனிய அரச தலைவருடன்தான் நடைபெற்றது. இதுப�ோன்ற
அனைத்து முதல் நடவடிக்கைகளும்,
இந்தியாவும் ஜெர்மனியும், முக்கியமான இந்த நட்புறவுக்கு எந்தளவு
முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றன என்பதையே எடுத்துக் காட்டுகின்றன.
ஜனநாயக
நாடுகள்
என்ற
முறையில், இந்தியாவும் ஜேர்மனியும், பல்வேறு ப�ொதுவான நற்பண்புகளைப் பகிர்ந்து க�ொண்டுள்ளன.

அடைந்து வருகிறது. உலகளாவிய
மீட்பு நடவடிக்கைகளில் இந்தியா
முக்கிய தூணாக திகழ்கிறது. அண்மையில், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்
மற்றும்
அவுஸ்திரேலியாவுடன்,
குறுகிய காலத்தில் வர்த்தக ஒப்பந்தங்களில்
கையெழுத்திட்டுள்ளது.
ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்துடனும் இந்தியா தடையற்ற வர்த்தக
வர்த்தக ஒப்பந்தம்
த�ொடர்பாக
விரைவில் முன்னேற்றத்தை எட்ட
உறுதி பூண்டுள்ளது. இந்தியாவின்
திறன் பயிற்சி பெற்ற த�ொழிலாளர்
மற்றும் வல்லுநர்கள், பல்வேறு
நாடுகளின் ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்கு
பங்களிப்பாற்றியுள்ளனர்.
இந்தியா – ஜெர்மனி இடையிலான
விரிவான புலம்பெயர்தல் மற்றும்
ப�ோக்குவரத்து ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தம், இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான செயல்பாடுகளுக்கு வகை
செய்யும் என நம்பப்படுகின்றது.

சாரங்கன்...?

2022 மே 8 ஞாயிற்றுக்கிழமை
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ன்பதாவது பாராளுமன்றத்தின் புதிய பிரதி
சபாநாயகராக ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய மீண்டும்
தெரிவு செய்யப்பட்டார். இதற்காக நடத்தப்பட்ட
இரகசிய வாக்கெடுப்பில் அவருக்கு ஆதரவாக 148
வாக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன.

இதற்கமைய அ வருக்கு எதிராகப்
ப�ோட்டியிட்ட ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பி ரதிநிதி இம்தியாஸ் பாக்கீர்
மாக்காரை விட 83 மேலதிக வாக்குகளைப் பெற்று பிரதி சபாநாயகரின்
வெற்றி
உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.
இதன் மூலம் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தலைமையிலான அரசாங்கம்
பாராளுமன்றத்தில்
பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கும் நிலையில்
காணப்படுகிறது என்பது மீண்டும்
ஒருமுறை நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆளும் ப�ொதுஜன பெரமுனவின்
பங்காளிக் கட்சியாகவிருந்த ஶ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி உள்ளிட்ட 11
கட்சிகள் அரசிலிருந்து வெளியேறி
சுயாதீனமாகக் குழுவாகச் செயற்படத் தீர்மானித்திருந்தன. இத்தீர்மானத்துக்கு அமைய ஶ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் உறுப்பினர்கள் வகித்த
அனைத்துப் பதவிகளும் இராஜினாமா செய்யப்பட்டன.
இந்த அடிப்படையில் பிரதி சபாநாயகர் பதவியை வகித்த ரஞ்சித் சியம்-

எனினும், மறுபக்கத்தில் பிரதி
சபாநாயகர் பதவிக்கு தமது வேட்பாளரை நிறுத்துவதாக ஐக்கிய
மக்கள் சக்தியின் ப�ொதுச் செயலாளர் ரஞ்சித் மத்தும பண்டார
அறிவித்தார். இம்தியாஸ் பாக்கீர்
மாக்காரின் பெரை அவர் முன்ம�ொழிய, லக்ஷ்மன் கிரியல்ல

அரசின் பெரும்பான்மைப் பலத்தை மீண்டும்
உறுதிப்படுத்திய பிரதி சபாநாயகர் தெரிவு!
அதேநேரம், அரசாங்கத்திலிருந்து
விலகி சகல பதவிகளையும் இராஜினாமா செய்வது என்ற கட்சியின்
முடிவுக்கு அமையவே பிரதி சபாநாயகர் பதவியிலிருந்து விலகிக்
க�ொள்ள தான் தீர்மானித்ததாக
மீண்டும் தெரிவு செய்யப்பட்ட
பின்னர் ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய
பாராளுமன்றத்தில் அறிவித்தார்.
அது
மாத்திரமன்றி
எதிரணி
சார்பில் தன்னைத் தெரிவு செய்தமை
குறித்து
மகிழ்ச்சியடைவதாகவும்
அவர் கூறினார்.

அரசுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லாப்
பிரேரணை இலகுவாகவே
த�ோற்கடிக்கப்பட்டு விடுமென்பது உறுதி!
பலாபிட்டியவும் தனது பதவியை
இராஜினாமா செய்திருந்தார்.
தனது இராஜினாமா குறித்த அறிவிப்பை எழுத்து மூலம் ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவுக்கு அவர்
அனுப்பி வைத்திருந்தார். இருந்த
ப�ோதும் ஜனாதிபதி அதனை ஆரம்பத்தில் ஏற்றுக் க�ொள்ளவில்லை.
ஜனாதிபதியின்
க�ோரிக்கைக்கு
அமைய ஏப்ரல் 30 ஆம் திகதி வரை
குறித்த பதவியில் தான் த�ொடர்வதாகவும், மே 4 ஆம் திகதி புதியவரைத்
தெரிவு செய்யுமாறும் ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய சபையில் அறிவித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், புதிய பிரதி சபாநாயகர் தெரிவு குறித்து மீண்டும்
கடந்த புதன்கிழமை பாராளுமன்றத்தில் கருத்துப் பரிமாற்றம் இடம்பெற்றது. ஜனாதிபதியின் நிலைப்பாடு
சபாநாயகருக்கு அறிவிக்கப்படவில்லையென ஆரம்பத்தில் கூறப்பட்ட
ப�ோதும், தனது கடிதத்தை ஜனாதிபதி ஏற்றுக் க�ொண்டார் என்பதற்கான பதில் கிடைத்துள்ளது என
ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய புதன்கிழமை பிற்பகலே சபைக்கு அறிவித்து விட்டார்.
இதற்கமைய கடந்த வியாழக்கிழமை பிரதி சபாநாயகரைத் தெரிவு
செய்வதற்கான அழைப்பை சபாநாயகர் சபையில் விடுத்தார். இதன்
ப�ோது எதிர்க்கட்சியில் உள்ள சுயாதீனக் குழுவினர் ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டியவின் பெயரை மீண்டும்
பிரதி சபாநாயகர் பதவிக்கு முன்ம�ொழிந்தனர்.
நிமல் சிறிபால டி.சில்வா இதனை
முன்மொழிய, கலாநிதி சுசில் பிரேமஜயந்த வழிம�ொழிந்தார். இதற்கு
ப�ொதுஜன பெரமுன ஆதரவு வழங்குவதாக அரசாங்கம் சார்பில் அமைச்சர் பேராசிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் அறிவித்தார்.

அதனை வழிம�ொழிந்தார்.
பிரதி சபாநாயகர் தெரிவுக்கு இரு
வேட்பாளர்கள் நிறுத்தப்பட்டமையால் இரகசிய வாக்கெடுப்பை நடத்துவதற்கு சபாநாயகர் பணித்தார்.
இதற்கமைய நடத்தப்பட்ட இரகசிய
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வாக்குகளும்,
இம்தியாஸ்
பாக்கீர் மாக்காருக்கு ஆதரவாக 65 வாக்குகளும்
அளிக்கப்பட்டன.
மூன்று
வாக்குகள்
செ ல் லு ப டி ய ற ்ற வை யாக அமைந்ததுடன்,
8 பேர் வாக்கெடுப்பின் ப�ோது சபையில்
ச மு மக ளி த் தி ரு க ்க வில்லை.
இதற்கமைய ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய மீண்டும்
பிரதி சபாநாயகர் பதவிக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
இந்த
வாக்கெடுப்பின்
மூலம் அரசாங்கம் பாராளுமன்றத்தில் மீண்டும் பலமான
நிலையில்
காணப்படுகிறது
என்பது
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.
எதிர்க்கட்சியினர் தமது பலத்தைக்
காண்பிப்பதற்கு பிரயத்தனங்களை
மேற்கொண்டிருந்தாலும் இது பலன்
தராமலேயே ப�ோய் விட்டது.
பிரதான எதிர்க்கட்சியான ஐக்கிய
மக்கள் சக்தி பிரதி சபாநாயகர்
தெரிவில் ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டியவுக்கு ஆதரவு வழங்குவதாக உறுதியளித்த ப�ோதும், இறுதி நேரத்தில்
தமது வேட்பாளரை நிறுத்தியதால்
அவர்கள் ஏற்கனவே வழங்கிய உறுதிம�ொழியை மீறியிருப்பதாக சுயாதீனக் குழுவின் சார்பில் நடத்தப்பட்ட
ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் விமல்
வீரவன்ச குற்றஞ்சாட்டினார்.

எனப் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ
கூறியிருந்த நிலையில், அரசாங்கமே
தற்பொழுது பெரும்பான்மையை
நிரூபித்துள்ளது.
மறுபக்கத்தில், பாராளுமன்றத்தில்
அங்கம் வகிக்கும் அனைத்துக் கட்சிகளையும் உள்ளடக்கியதாக சர்வகட்சி அரசாங்கம�ொன்றை அமைப்பதற்குத் தயார் என ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ கூறியிருந்தார். இது த�ொடர்பில் கலந்துரையாடுவதற்கு
கடந்த
வாரத்திலும்
ஜனாதிபதி
அனைத்துக்
கட்சிக்கும்
அழைப்பு விடுத்திருந்த
ப�ோதிலும், சுதந்திரக்

நடத்தும் ப�ொறுப்பு உதய கம்மன்பில உள்ளிட்டவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இருந்த ப�ோதும்
பிரதான எதிர்க் கட்சிய�ோ அல்லது
தேசிய மக்கள் கட்சிய�ோ எவரும்
சர்வகட்சி அரசாங்கத்துக்குத் தயாராகவில்லை. அது மாத்திரமன்றி தற்ப�ொழுது நாடு எதிர்கொண்டிருக்கும்
பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காணக் கூடிய
எவ்வித
விட்டுக்கொடுப்புக்கும்
எதிர்க்கட்சி தயாராகவில்லையென்பது இதன் மூலம் தெளிவாகிறது.
இது இவ்விதமிருக்க அரசாங்கத்தின் மீதும், ஜனாதிபதி மீதும் நம்பிக்கையில்லையெனக் கூறி இருவேறு
நம்பிக்கையில்லா தீர்மானங்களை

நம்பிக்கை இல்லாமல் ப�ோயுள்ளது
என்ற விடயத்தைக் கூறியிருப்பதாகவும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள்
சுட்டிக் காட்டியிருந்தனர்.
இருந்தப�ோதும் இது விடயத்தில்
சட்டமா அதிபரின் ஆல�ோசனையைப் பெற்று உரிய நடவடிக்கை
எடுப்பேன் என்ற உறுதிம�ொழியை
சபாநாயகர்
எதிர்க்கட்சியினருக்கு
வழங்கியுள்ளார்.
பிரதி சபாநாயகர் தெரிவு விடயத்தில் அரசாங்கத்துக்குக் காணப்படும்
பெரும்பான்மை மீண்டும் ஒருமுறை
நிரூபிக்கப்பட்டிருப்பதால்
அரசுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லாப்
பிரேரணை இலகுவில் த�ோற்கடிக்கப்பட்டு விடும் என அரசியல் அவதானிகள் சுட்டிக் காட்டுகின்றனர்.
எதுவாக இருந்தாலும் மக்கள்
எதிர்கொள்ளும் அன்றாடப் பிரச்சினைக்கு அரசியல்வாதிகள் தீர்வு
வழங்க வேண்டும் என்பதே பலருடைய வேண்டுக�ோளாக உள்ளது.
பாராளுமன்றத்தில் உள்ள அரசியல்வாதிகள் தமது பலத்தை நிரூபிப்பதற்கு எடுக்கும் முற்சிகளைக்
கைவிட்டு மக்களின் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்கு ஆக்கபூர்வமான
செயற்பாடுகளை
மேற்கொள்ள

பாராளுமன்றத்தில் தமக்கு

148

இது ஒருபுறமிருக்கையில்
நாடு தற்பொழுது எதிர்க�ொண்டுள்ள ப�ொருளாதார
நெருக்கடி மற்றும் அரசியல் ரீதியான குழப்பங்களுக்குத் தீர்வு காணும் ந�ோக்கில்
சர்வகட்சி
அரசாங்கம�ொன்று
அமைக்கப்பட வேண்டும் என்ற
க�ோரிக்கை
முன்வைக்கப்பட்டு
வரும் நிலையில், அரசாங்கத்துக்குப்
பெரும்பான்மை உள்ளது என்பதால்,
தாமே த�ொடர்ந்தும் அரசை முன்னெடுத்துச் செல்வோம் எனப் பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்ஷ கூறியிருந்தார்.
இவ்வாறான பின்னணியில் சுயாதீனமாகச் செயற்படுவதாகக் கூறும்
குழுவினரின் ஆதரவுடன் அரசாங்கம் பெரும்பான்மையை நிரூபித்துள்ளமை உறுதியாகியுள்ளது. பாராளுமன்றத்தில் எந்தத் தரப்பினராவது
113 இற்கும் அதிகமான ஆதரவைக்
காண்பித்தால் பதவி விலகத் தயார்

பலமுள்ளதென நிரூபிப்பதற்கு

எதிர்க்கட்சியான ஐக்கிய மக்கள்
சக்தி மேற்கொண்ட முயற்சிகள்
ஒரே நாளில் படுத�ோல்வி!

கட்சி, தேசிய சுதந்திர முன்னணி
மற்றும் பிவித்துர ஹெல உறுமய
உள்ளிட்ட சுயாதீனமாகச் செயற்படும் 10 கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள்
மாத்திரமே இக்கூட்டத்துக்குச் சென்றிருந்தனர்.
பாராளுமன்றத்தில் அங்கம் வகிக்கும் ஏனைய தரப்பினரையும் இதில்
இணைப்பதற்கான
பேச்சக்களை

பிரதான எதிர்க்கட்சியான ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
பிரதி சபாநாயகர் தெரிவில் ரஞ்சித் சியம்பலா
பிட்டியவுக்கு ஆதரவு வழங்குவதாக ஏற்கனவே
உறுதியளித்திருந்தது. ஆனால் இறுதி நேரத்தில்
தமது வேட்பாளரை (இம்தியாஸ் பாக்கீர் மாக்கார்)
நிறுத்தியதால், அவர்கள் ஏற்கனவே வழங்கிய
உறுதிம�ொழியை மீறிவிட்டதாக குற்றச்சாட்டு!

பிரதான எதிர்க்கட்சி சபாநாயகரிடம்
கையளித்துள்ளது. இதில் ஏறத்தாழ
50 உறுப்பினர்களே கைய�ொப்பமிட்டுள்ளனர்.
விடயத்தில்
எதிர்க்கட்சிக்குள்
இருக்கும்
தரப்பினருக்கிடையில்
மாற்றுக் கருத்துக்கள் நிலவுவதாகவே தெரியவருகிறது. அரசுக்கு
எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை விரைவில் ஒழுங்குப்
பத்திரத்தில்
உள்ளடக்குவதற்கு
நடவடிக்கை
எடுப்பதாக
சபாநாயகர் கூறியிருந்தார்.
இருந்தப�ோதும் ஜனாதிபதிக்கு
எதிரான
நம்பிக்கையில்லாப்
பிரேரணை த�ொடர்பில் சட்டமா அதிபரின் ஆல�ோசனையைக்
க�ோரியிருப்பதாகவும்
சபாநாயகர், கட்சிகளின் தலைவர்களுக்குத் தெரிவித்தர்ர.
பாராளுமன்ற நிலையியற் கட்டளைகளுக்கு அமைய ஜனாதிபதிக்கு
எதிராக விசேட பிரேரணைய�ொன்றையே க�ொண்டு வர முடியும்
அல்லது அவருக்கு எதிராக குற்றப்பிரேரணை (இம்பீச்மென்ட்) க�ொண்டு
வர முடியும்.
இருந்தாலும் இதற்கு குறிப்பிடப்பட்ட காரணிகள் காணப்பட
வேண்டும் என அரசியலமைப்புக் குறிப்பிடுகிறது. இவ்வாறான
நிலையில் ஜனாதிபதிக்கு எதிராக
விசேட
பிரேரணைய�ொன்றைக்
க�ொண்டு வருவதாகவும், இதில்
ஜனாதிபதி மீது பாராளுமன்றத்துக்கு

65

வேண்டும். இது
இவ்விதமிருக்க,
நாடு எதிர்கொண்டுள்ள ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்குத்
தீர்வுகாண அரசாங்கம் முழுமையான முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருப்பதாக நிதி அமைச்சர் அலி சப்ரி
பாராளுமன்றத்தில்
தெரிவித்தார்.
தான் உள்ளிட்ட அரசாங்கப் பிரதிநிதிகள் சர்வதேச நாணய நிதியத்துடன்
நடத்தியுள்ள பேச்சுவார்த்தைகள்,
அவற்றின் முன்னேற்றம் த�ொடர்பில் அமைச்சர் பாராளுமன்றத்துக்கு
விளக்கமாகக் கூறியிருந்தார். அமைச்சரின் விளக்கத்தை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு கடந்த மூன்று நாட்கள்
பாராளுமன்றத்தில் விவாதம் நடைபெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.
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ஓர் அலசல் பார்வை:

பெ

ருந்தோட்டப்
பகுதிகளின்
அபிவிருத்திக்காக
பல்வேறு
தரப்புகளிடம் இருந்து கிடைக்கும் நிதி முறையாகவ�ோ முழுமையாகவ�ோ
பயன்படுத்துவது கிடையாது என்ற குற்றச்சாட்டு நெடுநாளாகவே இருக்கிறது.
குறிப்பாக பெருந்தோட்டப் பகுதிகளுக்குச் செல்லும் பாதைகளைச் சீரமைப்பதில்
இடம்பெறும் குளறுபடிகள் ஏராளம். வழமையாக த�ோட்டப் பாதைகளை த�ோட்ட
நிர்வாகங்கள்தான் பராமரிக்கும். இது ஆங்கிலேயர் காலத்திலிருந்து நிலவிவரும் சங்கதி.
இதன் பின்னர் மத்திய மலைநாட்டில்
க�ோப்பிப் பயிர்ச் செய்கையில் ஈடுபடும்
ந�ோக்கத்தில் இரும்புப் பாதைகளை அமைக்கும் எண்ணமும் அவர்களுக்கு வந்தது.
இதற்காக வேண்டியே 1820களில் தென்
இந்தியாவிலிருந்து இந்திய வம்சாவளித்
தமிழர்களை இங்கு க�ொண்டு வரவேண்டி
நேர்ந்தது.
இதேநேரம் ஒல்லாந்தர் காலத்திலேயே
இந்திய தமிழர்கள் இங்கு பணியாற்ற
அழைத்துவரப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் நம்பப்படுகின்றது. வாசனைத் திரவிய வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டிருந்த ஒல்லாந்தருக்கு
இவர்கள் ஒத்தாசைப் புரிந்திருக்கலாம் என்ற
கருதுக�ோளும் இருக்கவே செய்கின்றது.
எது எப்படியாயினும் பெருந்தொகையிலான இந்திய வம்சாவளித் தமிழர்கள் இங்கு
வரவும் நாடளாவிய ரீதியில் ப�ோக்குவரத்து
வசதிகள் செய்யப்படவும் காரணமாக இருந்தவர்கள் பிரித்தானியரே என்பதில் ஐயம்
இல்லை. ஆங்கிலேயர் ஏறக்குறைய 3000
அடிக்கு மேலுள்ள மலைப் பிரதேசங்களில்
தேயிலைப் பயிர்ச் செய்கையை ஆரம்பிக்கக்
காரணமாக இருந்தவர்கள் இந்திய வம்சாவளித் தமிழர்களே.
பெருங்காடுகளாகவும் க�ொடிய மிருகங்கள் வசிக்கும் பிரதேசங்களாவும் காணப்பட்ட மலைநாட்டை வளம் க�ொழிக்கும்
புூமியாக மாற்றி அந்நியச் செலாவணியை
அள்ளித்தரும் ப�ொருளாதார த�ோட்டமாக
உருவாக்கிய அவர்களே.
காலக்கிரமத்தில் த�ோட்டத் த�ொழிற்சாலை, த�ோட்ட அதிகாரிகளின் வசிப்பிடங்கள் வரை தார்ப்பாதை ப�ோடப்பட்டன. ஆனாலும் பெரும்பாலான த�ோட்டப்
பாதைகள் பிரதான பாதைகள் இணைப்பு
வரை மண்பாதை அடிக்கடி பழுதுப்பார்க்கப்பட்டும் செப்பனிடப்பட்டும் வந்ததால்
ப�ொதுவாக அது ப�ோக்குவரத்துக்கு உகந்ததாகவே அமைந்தன. இதற்காக பெருந்த�ொகை பணம் செலவிடப்பட்டது.
ஆனால் ஆங்கிலேய நிர்வாகத்துக்கு
எதிரான முழக்கங்கள் சுதந்திரத்துக்கு பின்
அதிகரிக்கப்பட்டது. ஆங்கிலேய நிர்வாகம் சிறுகச்சிறுக த�ோட்ட அபிவிருத்தியில்
தமது கவனத்தை குறைக்க ஆரம்பித்தது.
1970களில் த�ோட்டங்கள் தேசியமயமாக்கப்பட்டன. எனினும் த�ோட்டப் பாதை
அபிவிருத்திக் குறித்துப் பெரிதும் கவனம்
செலுத்தவில்லை.
1992இல்
மீண்டும்
பெருந்தோட்டங்கள் தனியார் கம்பனிகளுக்கு குத்தகைக்கு விடப்பட்டது. ஆனால்
ஒருசில த�ோட்ட நிர்வாகங்களைத் தவிர

ம

லையக பகுதிகளில் ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்
காலத்தில் காடுகளை அழித்து பாதைகளை
அமைக்கும் ப�ோது ஓடைகளுக்கு குறுக்காக சிறிய பாலங்களை அமைத்தனர். இவற்றை
ப�ோக்குகள் என அழைத்தனர் இவற்றுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள கருங்கற் பாறைகளை யானைகளால் கூட தூக்கமுடியாத அளவு அளவில் பெருத்தவை.
இன்றும் மலையக பெருந்தோட்ட பாதைகளில்
இந்த ப�ோக்குகள் உள்ளன இவற்றில் பஸ்சேவைகளும் நடைபெறுகின்றன. அந்த அளவு உறுதிமிக்கது. இயந்திரங்கள் இன்றி இவ்வளவு பெரிய

பெருந்தோட்டப் பாதை அபிவிருத்தி
அன்றும் இன்றும்
அநேகமானவை த�ோட்டப் பாதைகள் பற்றி
கவனம் செலுத்தவில்லை. சில த�ோட்ட
நிர்வாகங்கள் த�ோட்டப் பாதைகளைச்
சிறப்பாக சீரமைத்துள்ளதுடன் அதனுடாக
பிரவேசிக்கும் தனியார் வாகனங்களுக்கு கட்டணம் அறவிடுவதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
தற்போது பெருந்தோட்டப் பாதைகளின் ப�ொதுவான நிலை பற்றிய ஆய்வு
என்ன ச�ொல்கிறதாம். பல த�ோட்டங்களின் பாதைகள் பழுதடைந்து காணப்படுகின்றன. பல த�ோட்டங்களுக்கு வாகனங்கள் செல்ல ப�ோக்குவரத்து வசதிகளே
இல்லை. குன்றும் குழியுமாக சிதிலடைந்து காணப்படும் த�ோட்டப்பாதைகளில் தனியார் வாகனங்களைக்
கூலிக்கு அமர்த்துவதற்காக பெருமளவு பணம் செலவிட வேண்டியுள்ளது.
ப�ோக்குவரத்து வசதிகள் இல்லாத
காரணத்தால் இன்றும் கூட பல
த�ோட்டங்களில் மக்கள் தலைச்சுமைய�ோடு கால் நடையாக செல்ல வேண்டியுள்ளது.
2006ஆம் ஆண்டு பெருந்தோட்ட
மக்கள் சமூக அபிவிருத்திக்காக தேசிய
நடவடிக்கை திட்டத் தயாரிப்பிற்கான ஆய்வின்போது பெருந்தோட்டப் பிரதேசங்களில் 8000 கில�ோமீட்டர் பாதைகளும் 2000

களின் சீரமைப்பு இடம் பெற்றுள்ளது.
ஆனால் இங்கும் ஏகப்பட்ட குளறுபடிகள்
இடம் பெறுவதாக தெரிகின்றது. ஒதுக்கப்பட்ட பணம் செலவழிக்கப்பட்டும் புூர்தியாகாத பாதைகள், தரக்குறைவான பாதை
நிர்மாணிப்புகள், சீர்செய்யப்பட்டு சில

கில�ோமீட்டர் த�ோட்ட இணைப்புப் பாதைகளும் புனரமைக்கப்பட வேண்டியுள்ளதாக இனம் காணப்பட்டதாக தகவல்கள்
தெரிவிக்கின்றன. அண்மைக்காலங்களில்
மாகாண சபைகள், உள்ளுராட்சி சபைகளுக்கூடாக சில இடங்களில் த�ோட்டப் பாதை-

மாதங்களுக்குள்ளேயே பழையபடி குன்றும்
குழியுமாக விழிபிதுங்கும் பாதைகள் என்று
குறைபாடுகள். த�ோட்டப் பாதைகளை புனரமைப்புச் செய்வதில் பல்வேறு ம�ோசடிகள்
இடம்பெறுவதாகவே மக்கள் விசன ப்படுகின்றார்கள். சில த�ோட்டங்களில் மக்கள்

நெடுஞ்சாலை அமைப்பதில் கூட ம�ோசடிகள் இடம் பெறுவதும் அவை கண்டுக்
க�ொள்ளப்படாமலே விடப்படுவதும் சாதாரணம். இனி பெருந்தோட்டப் பகுதிகளைப்
பற்றிச் ச�ொல்லவா வேண்டும். த�ோட்ட
மக்கள் இது பற்றிக் கவனம் செலுத்துமள-

அன்று குரக்கன், ம�ொச்சை, மாசி, பருப்பு
வகைகள், கருவாடு, முட்டை என்பன தினசரி
அவர்கள் உணவில் இருந்துள்ளது. ஒரு க�ொத்து
அரிசி ச�ோறும் ஒரு க�ோழியும் சாப்பிட்டவர்களும்
இருந்துள்ளனர்.
வீடுகள் த�ோறும் க�ோழி வளர்த்தனர். ஆடுகளையும் வளர்த்தனர். இவை வியாபார ந�ோக்கதுடன்
அல்ல. தினமும் மாமிச உணவுகளையும் உண்டு
வந்தனர். இன்று நாம் உண்ணும் உணவு தரத்திலும் அளவிலும் குறைவானது. சத்து குறைவானது. சத்தான உணவு செலவு மிக்கது. அன்று
ப�ோதை பழக்கம் இருக்கவில்லை.

குறூப் அப்பர் கலஹாவில் ஓரிடம் பழைய மாடுவெட்டு பள்ளம் என அழைக்கப்படுகின்றது. இவற்றுக்கு மேலாக காட்டு விலங்குகளை வேட்டையாடி
உண்டனர். வீடுகள் த�ோறும் வேட்டை நாய்கள்
வளர்த்தனர்.
த�ோட்டங்கள் த�ோறும் வேட்டைக்காரர்கள் இருந்தனர். வேட்டை இறைச்சியை தமது தேவைப�ோக
குறைந்த விலைக்கு விற்றனர்.
மான், மரை, முயல், முள்ளம்பன்றி, பன்றி,
அழுங்கு ப�ோன்ற காட்டு விலங்குகளை வேட்டையாடி தனது இறைச்சித் தேவையை பூர்த்தி செய்தனர். இவை பயிர்களை அழிப்பதால் த�ோட்ட

வலிக்கு
சீரகத்துடன்
சேர்த்து அவித்து, அந்த
அவித்த நீரை குடித்தனர்.
காட்டுப் பன்றிகளின் மாமிசத்தை வெளி மற்றும்
உள் மூல ந�ோய்களுக்கான மருந்தாகவும் பயன்படுத்தினர்.
வெளவால்
இறைச்சியை தீராத சளி மற்றும்
காச ந�ோய்களுக்கு மருந்தாகவும்
உண்டனர்.

அதிகமாக பயன் படுத்தாத
பாதைகளைக்கூட
புனரமைத்துக் கைவரிசை காட்டப்பட்டுள்ளதாக ஊடகச் செய்திகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.
இன்று க�ொங்கிறீட் பாதைகள்
அமைக்கப்படுவதே ஒரு முறைமை
ஆகிவிட்டது. த�ோட்டப் பகுதிகளிலும்
இம்முறைமையே உள்வாங்கப் படுகின்றது.

உணவுக்காக காட்டுயிர்களை
வேட்டையாட அனுமதி வேண்டும்!
பாறைகளை எவ்வாறு தூக்கினர்? பூதங்களின்
துணையுடன் அமைத்தார்களா? ஆச்சரியம் தான்!
இவற்றை அமைத்தவர்கள் இந்திய வம்சாவளித்
தமிழர்கள். இவர்கள் நல்ல பலசாலிகளாக இருந்துள்ளனர். வெள்ளைக்கார துரைமார்களின் குதிரைகள் கட்டுப்பாடை இழந்து ஒடியப�ோது குறுக்கே
மறித்து தனது கைகளால் நிறுத்தியுள்ளனர்.
இப்படி அசுர பலம்படைத்தவர்களாக இவர்கள்
இருந்துள்ளனர். ஒரு மூட்டை சீமை உரத்தை
மலை உச்சிக்கு தலையில் சுமந்து சென்றுள்ளனர்.

அவர்களின் வாரிசுகளுக்கு இந்த உடல் உரம்
இல்லாதுப�ோனது ஏன் என்ற கேள்வி எழுதுகிறது அல்லவா? எமது உணவு முறைதான்
காரணம் என்று ச�ொல்லலாம். அன்று அவர்கள்
உண்ட உணவு வகைகளும் அளவும் இன்று நாம்
உண்ணும் உணவிலிருந்து முற்றிலும் மாறுப்பட்டவை.

கள்ளு, சாராயம் இருந்தாலும் வியாதி அளவில்
காணப்படவில்லை. உணவுக்கே முக்கியத்துவம்
க�ொடுக்கப்பட்டது. ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கு பிற்பட்ட
காலப்பகுதியில் மலையக நகர் பகுதிகளில் மதுக்
கடைகள் வந்தன. எம்மவர்கள் அரசியலுக்கு
வந்ததும் த�ோட்டப் பகுதிகளில் த�ோட்ட குடியிருப்புகளுக்கு மத்தியிலும் மதுக் கடைகள் வந்தன.
மதுபாவனை உணவு முறையில் மாற்றங்களை
ஏற்படுத்தியது.
வீட்டுக்கு ஒரு ஆட்டை அடித்து சமைத்த மீதியை
உப்பிட்டு அடுப்புக்கு மேல் கட்டி த�ொங்கவிட்டு
விடுவர். தேவைப்படும்ப�ோதுஅதில்தேவையான
அளவு எடுத்து சமைப்பர்.
ஆட்டுக்கால் சூப்பு, ஆட்டு
இரத்த ப�ொரியல், ஆட்டு
குடல் பால்கறி என எத்தனைய�ோ
விதமான
இறைச்சி
சமையல்
முறைகள்
வழக்கில்
இருந்தன.
ஆட்டு
இரத்தத்தில்
சின்ன
வெங்காயம்,
குண்டு க�ொச்சிக்காய்
ப�ோட்டு
ப�ொரித்து
எடுத்து ச�ோற்றுடன் சிறு
பராயத்தில்
சாப்பிட்டிருக்கிறேன். ஆடு வெட்ட
அன்று அனுமதி தேவையில்லை. வெள்ளைக்காரர் நிர்வாகம் கண்டு க�ொள்வதில்லை.
ஆடுகள் மட்டும் அல்ல; மாடுகளை அறுத்தும்
பங்கிட்டு உண்டு வந்தனர். மாடுகளை வெட்டும்
இடங்கள் மாடுவெட்டு பள்ளம் என அழைக்கப்பட்டது.
இன்றும் மலையகத்த்தில் பல த�ோட்டங்களில்
மாடு வெட்டு பள்ளங்கள் உள்ளன. கண்டி, கலஹா

நிர்வாகங்கள் வேட்டையாடுவதை கண்டு க�ொள்வதில்லை.
எனவே த�ொழிலாளர்கள் அனுமதி பெற்ற துப்பாக்கிகளை வைத்திருந்தனர். குறைந்தபட்சம் 30
குடும்பங்களில் ஒருவரிடம் துப்பாக்கி இருந்தது.
1970, 1971 ஜே.வி.பி. கிளர்ச்சி காலப்பகுதியில் இத் துப்பாக்கிகளை அரசு மீளப்பெற்றது. எனவே வேட்டை நாய்களை துணையாகக்
க�ொன்டு விலங்கு வேட்டையில் ஈடுபட்டனர்.
எனினும் வேட்டையாடுவது படிப்படியாக குறைந்து
வந்தது.
வேட்டையாடும் காட்டு விலங்குகளின் மாமிசத்தை ந�ோய்களுக்கான இயற்கை மருந்தாக
பயன்படுத்தினர். முள்ளம் பன்றியின் குடல் பாகங்களை வெயிலில் காயவைத்து தீராத வயிற்று

முள்ளம் பன்றி ஒரு நாளில் விடியமுன் 108 வகையான மரவேர்களை
உண்பதாகவும் அது மருத்துவ குணம்
உடையதாகவும் கருதினர்.
காய்ச்சல் என்றால் நண்டு இரசம்,
வெடக்கோழி இரசம். இப்படி மாமிசத்தை மருந்தாக பயன்படுத்தி மாமிச
பிரியர்களாக நல்ல கட்டு மஸ்தான
உடல�ோடு ஆர�ோக்கியமாக வாழ்ந்தனர்.
மரை மற்றும் மாட்டு இறைச்சியை
வெள்ளைப்
பூண்டுடன்
சேர்த்து
சமைத்து தேன் கலந்து சாடிகளில்
இட்டு உணவுடன் சேர்த்து உண்டு வந்தனர்.
இவ்வாறு
த�ொடர்ந்து
உண்டு
வந்தால் ஆஸ்மா குணமடையும்
என்பது
இவர்களின்
நப்பிக்கையாக இருந்தது. எம்மவர் இறைச்சி
வகைகளை
அதிகமாக
விரும்பி
உண்ண ஆங்கிலேயர் ஊக்குவித்தனர்.
த�ோட்டங்கள் த�ோறும் பன்றிகளை
வளர்த்தனர். இந்தப் பன்றிகளுக்கு உணவாக வற்றாளைக் கிழங்குகளை பயிர்செய்தனர். ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் பன்றிகளை அறுத்து ஒரு
வீட்டுக்கு 5 இறாத்தல் வீதம் க�ொடுப்பர். இப்படி
பெற்ற இறைச்சியை அடுத்த வாரம் வரை பயன்படுத்த அடுப்புக்கு மேலாக கட்டி உலர்த்தி பழுதடையாது பார்த்துக் க�ொள்வது அன்றைய வழக்கம்.
ஏனெனில் அப்போது பிரிட்ஜ் கிடையாது!
கண்டி, புப்புரஸ்ச டெல்டா த�ோட்டப் பகுதிகளில் மாமிசத்தை உலர்த்தி பக்குவப்படுத்துவது
சுகந்திரத்திக்கு பின்பும் வழக்கில் இருந்துள்ளது.
இன்றும் எம்மவர் இறைச்சி வகைகளை விரும்பி
உண்டு வந்தாலும் மாமிச வகைகள் முன்னரைப்ப�ோல் தாராளமாகக் கிடைப்பதில்லை.
தற்போது காட்டு விலங்குகளை வேட்டையாட

வுக்கு கரிசனை க�ொண்டிருப்பதாகத் தெரியவில்லை. அதை ஆராயக்கூடிய அறிவும்
நேரமும் அவர்களுக்கு இல்லை. பாதை
வசதி இல்லாவிட்டால் பலமாக க�ோஷமிடுவார்கள். பாதைகள் அமைக்கப்படும்ப�ோது அவதானம் செலுத்த நினைப்பது
இல்லை. மீண்டும் குறுகிய காலத்தில்
பழுதாகிப் ப�ோனால் திரும்பவும் குறைகூறுவார்கள். இடைக்காலத்தில் எதனையும்
கண்டு
க�ொள்வதில்லை.
இதுவரை காலமும் த�ோட்டக்
கட்டமைப்புக்குள்
இருந்த
பாதை புனரமைப்பு பணி
இனி பிரதேச சபைகளின்
முழு பங்களிப்புடன் இடம்
பெற கடந்த ஆட்சியின்போது
பிரதேசசபை சட்ட மூலத்தில்
திருத்தம் ஒன்று க�ொண்டுவரப்பட்டது. இதன் மூலம் பிரதேச
சபைக்கூடான வரப்பிரசாதங்கள் பெருந்தோட்ட பகுதிகளை
சென்றடைவதில் காணப்பட்ட
சட்டரீதியிலான தடைகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன.
எனவே இனியும் த�ோட்ட
நிர்வாகங்களை குறைக்கூறிக்
க�ொண்டு இருக்க முடியாது.
தேசிய ரீதியில் விரைவு நெடுஞ்சாலைகள் அமைக்கப்படுவது
அவசியமானதே. அதேப�ோன்று பெருந்தோட்டப்
பகுதி அபிவிருத்திக்காக த�ோட்டப் பாதைகளை
சீரமைப்பதும் முக்கியமானதாகும்.

பன். பாலா ...?

முடியாது தடை உள்ளது. இச் சட்டங்கள் எமது
நாட்டில் உருவாக்கப்பட்டவை அல்ல. இவ்விலங்கு
வதை சட்டம் எந்த வகையிலும் எமக்கு ப�ொருந்தாது. காட்டு விலங்குகளை வேட்டையாடுவதை
தடை செய்த பின் இந்த இயற்கை சமநிலை மாறி
காட்டு விலங்குகளின் பெருக்க அசுர வேகத்தில்
உயர்கிறது. ப�ோதிய உணவு கிடைக்காததால்
மக்கள் வாழும் பகுதிகளுக்கு வந்து விவசாய பயிர்களை நாசம் செய்து வருகின்றன.
இதனால் விவசாயிகள் பாதிப்படைகின்றனர்.
பல த�ோட்டப் பகுதிகளில் இரவுவேளை மட்டுமல்லாமலும் பகலில் கூட நடமாட அச்சமாக உள்ளது.
காட்டுப் பன்றிகள் கூட்டம் கூட்டமாக வீட்டு வளவுக்குள் வருகின்றன.
விவசாயத்தை நாசம் செய்யும் இந்த காட்டு
விலங்குகளை ஒருவர் வேட்டையாடி அவற்றின்
த�ோலை உரிக்கு முன்னரேயே அக்கம்பக்கத்தவர்
ப�ொலிசுக்குத் தகவல்கொடுத்து இதை செய்யும்
இந் நபர்கள் கசிப்பு காச்சுபவரையும் கள்ளசாராயம் விற்பவரையும் காட்டி க�ொடுக்க முன்வருவதில்லை.
காட்டு விலங்குகளை வேடையாடி உண்ண அரசு
அனுமதிக்க வேண்டும். காட்டு விலங்குகளை வேட்டையாடி உடலுக்கு தேவையான புரதசத்தை இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும். தற்போது க�ோழி
ஒரு கில�ோ 900/= ரூபா, ஆட்டிறச்சி 2500/=,
மாட்டிறச்சி 1500/=, முட்டை 30/= பருப்புவகை
எல்லாம் 600/= அதிகம்.
இன்றைய சூழலில் விவசாயத்தை நாசம் செய்து
மனிதனுக்கு அச்சுறுத்தலாக விளங்கும் மிருகங்களை வேட்டையாடி உணவாகக் க�ொள்ளும்
வகையில் அரசு தன் அலுங்குப் பிடியைத்
தளர்த்த வேண்டும். உணவுப் பஞ்சம் ஒன்றையும்
ப�ோஷாக்கு குறைபாட்டையும் நாடு எதிர்கொண்டிருக்கிறது. இதன் அர்த்தம் சிறுத்தைகளை வேட்டையாட வேண்டும் என்பதல்ல. ஒரு குறிப்பிட்ட
காலப்பகுதிக்கு மாத்திரம் தளர்வை அனுமதிக்கலாம். த�ொழிலாளர்கள் ஊட்டத்துடன் இருந்தால்தான் அவர்களால் ஊக்கமுடன் த�ொழில் செய்ய
முடியும். உணவுக்காக காட்டுயிர்களை வேட்டையாட அனுமதி வேண்டும்!
தெல்தோட்ட

ஆர். நவராஜா ...?
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கட்சி, இன ேபதங்களுக்கு அப்பாலான
அரசியல் கலாசாரேம இன்ைறய ேதைவ
கருணாகரன் ...

“ேபா

�லும் ேதர்த�லும்
ெவற்�ையப் ெபற்றவர்கள் 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 நடந்துள்ளன” 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 தவறுகைளத் �ருத்த மு�யாதா? இவற்றுக்குப் ப�காரம் காண மு�யாதா?
ஏற்பட்�ருக்கும் ெநருக்க�க்குத் �ர்ெவன்ன? அைத எப்ப�க் காண்பது?
எப்ேபாது காண்பது? என்ற �டயங்கள்.
இந்த இரண்டாவது பக்கத்ைதேய
இன்று பலரும் எ�ர்ேநாக்கு�ன்றனர்.
ஏெனன்றால் ஏற்பட்�ருக்கும்
ெநருக்க� என்பது ேநர�யாகேவ
வாழ்க்ைகையப் பா�க்�றது. அது
வ�ற்றுப் �ரச்�ைனயா�ருக்�றது.
எ�ர்காலத்ைதக் கு�த்த �ரச்�ைனயாக 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�லேலேய. ெ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 சாதாரணமானதல்ல. �கப் பாரதூரமானது. அதுேவ
நாட்ைட ேமாசமாகப் பா�த்�ருக்�றது.
இப்ேபாதுள்ள ெநருக்க�ைய �ட
�கக் க�னமான – அ�கமான ெநருக்க� எ�ர்வரும் நாட்க�ல் ஏற்படவுள்ளது.
ஆகேவ தவறுகள் எந்தளவுக்குப் பாரதூரமானதாக இருக்�றேதா
அதற்குப் ப�காரம் காண்பதாக
இருந்தாலும் அந்தளவுக்கு ஆழமானதாக, 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 பயன்படுத்தவும் �ைளயும். அப்ப�ெயன்றால்
நாடு இன்னும் ேமாசமான கட்டத்துக்குத் தள்ளப்படும்.
இப்ெபாழுது ஏற்பட்�ருக்கும்
ெபாருளாதார ெநருக்க�க்கான காரணங்கைளப் பலரும் பட்�ய�ட்டுள்ளனர். அைதப்ேபால இ��ருந்து
�ள்வதற்கான வ�முைறகள், உபாயங்கைளயும் பலரும் பட்�யற்படுத்��ருக்�றார்கள்.
அப்ப�ெயன்றால் அைதச் ெசய்வதற்குத் தாமதெமன்ன? எைதயாவது
ெசய்து ெநருக்க�ையத் த�க்க
ேவண்�யதுதாேன என்ற ேகள்�
எழு�றது.
இங்ேகதான் �ரச்�ைன.
எைதயும் நைடமுைறப்படுத்து-

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 தரப்பும் (மக்களும்தான்) இைணந்த
ேவைலயாக இருக்க ேவண்டும்.
அதாவது இது ஒரு ேத�ய இடர்
என்ற அ�ப்பைட�ல், அந்த உணர்வுடன் இைதப் பு�ந்து ெகாண்டு
ேவைல ெசய்ய ேவணும். அதற்கு
ேத�ய ஒருைமப்பாட்டுணர்ைவ உருவாக்கக் கூ�ய ஏது�ைலகைள அரசாங்கம் உருவாக்குவது அவ�யம்.
கட்�களாக, இனங்களாக, சமூகங்களாக, �ரேதசங்களாக ��ந்து �ன்று,

மூன்றாவது, மக்கள் அைனவரும்
இடர்கால �ைலைய எ�ர்ெகாள்வதற்கான தயார்ப்படுத்தலுக்குள்ளாக்கப்பட ேவண்டும். கூடேவ இந்த
ெநருக்க�ைய ஒரு இடர்காலமாகக்
கரு�, இ��ருந்து �ள்வதற்கு
அைனவரும் கடுைமயாக உைழக்க
ேவண்டும். அவரவர் தத்தம் தரப்�ல், துைறக�ல் இந்தப் பங்க�ப்ைபச் ெசய்ய ேவண்டும். இதற்கான
உளத்தூண்டைலயும் சமூகச் சூழல்,
�ர்வாகச் சூழைலயும் உருவாக்க
ேவண்டும். துைறசார் �புணர்கள்,
வல்லுநர்கள், ெசயற்பாட்டாளர்கைள
ஒருங்�ைணத்து ெபாருத்தமான �ட்டங்கைளயும் ெபா�முைறகைளயும்
உருவாக்க ேவண்டும்.
இதற்ெகல்லாம் முதல் �ைலப்
பாத்�ரத்ைத வ�க்க ேவண்�யது
அரசாங்கமாகும்.
ஆனால் அரசாங்கத்�ல் - நாட்�ல்

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 ேபான்றவற்ைறக் கவனெமடுத்துச் ெசயற்பட ேவண்டும். இதற்கு ச�யான –
வலுவான அரசாங்கம் ேதைவ.
அந்த அரசாங்கம் �ைலைம�ன்
தாற்ப�யத்ைதப் பு�ந்து ெகாண்டு
அதற்கு�ய வைக�ல் �கத்��ரமாக ே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 கட்டுப்படுத்துவது? இ��ருந்து எப்ப�
�ள்வது என்பேத இன்ைறய ெபரும்

கூறுபட்டு �ன்று ேத�ய இடைரக்
கடக்க மு�யாது. ஒன்�ைணந்து
ேவைல ெசய்யவும் மு�யாது.
ஆகேவ இந்த இடர்கால ெநருக்க�ைய த�ேய ெபாருளாதார ெநருக்க� என மட்டுறுத்�க் ெகாள்ளாமல்
இது உருவாகக் காரணமான இனவாதத்ைதயும் மு�வுக்குக் ெகாண்டு
வர ேவண்டும். இனவாதத்�னால்
உருவான அர�யல் ெநருக்க�ேய
ெபாருளாதாரத்ைதத் �ன்றது என்பைதயும் 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 பயன்படுத்�, அவற்�ன் மூலம் குறு�ய
காலத்�ல் பயன் ெபறுவதற்கான �ட்டங்கள் உருவாக்கப்பட ேவண்டும்.
இரண்டாவது, ெவ�நாட்டுக்
கடன் மற்றும் முத�டுக�ன்
வ�யாக �ைலயான வருவாையப்
ெபறத்தக்க உபாயங்கள், ெசயற்�ட்டங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட
ேவண்டும்.

இப்ெபாழுது குழப்ப �ைலேய உருவா�யுள்ளது.
இந்தக் குழப்ப�ைல�ல் எைதத்தான் ெசய்ய மு�யும்?
அரசாங்கம் மட்டுமல்ல, நாேட
குழம்�யுள்ளது.
மக்க�டமும் ெத�வுக�ல்ைல.
ெத�வுக�ல்ைல என்று ெசால்வைத
�ட என்ன வைகயான ெத�வுகைள ே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�றார்கள். இ�ல் மக்களும் அரசும் ஒன்றாகேவ உள்ளைம
ேவதைனக்கு�யது.
மு�வற்ற ெதாடர்
கடனால் ஏற்பட்ட
இந்த �ைலையயும் இது ேமலும்
உண்டாக்கக் கூ�ய
பாதகமான சூழைலயும் பற்�
யாரும் கணக்�ற்

முதுசெமான்று முந்திக்ெகாண்டது
ெ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

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

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

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

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

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

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

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

பட்டதா�கள் உருவாக்�

இ� இருந்ெதன்ன என்று

ெ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 உருவாகவும் இல்ைல. உருவாக்கப்படவும்
இல்ைல. ��ல் ெசயற்பாட்டாளர்கள் என்று ெசால்லப்படுேவாரும்
மந்த �ைலக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். அல்லது குழப்ப �ைல�ல்
உள்ளனர்.
ெபரும்பாலாேனாருைடய கவனமும் அரசாங்கத்ைத மாற்றுவது
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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 �க்குண்ட மக்கைளயும் அவர்களுைடய உடைமகைளயும் காப்பாற்ற
ேவண்டும் �ைய அைணக்கவும்
ேவண்டும். அத்தைகய ஒரு �ைலேய
இலங்ைக என்ற இந்தத் �ைவக் காப்பாற்றும்.
இதற்கு ஒரு பு�ய அர�யற் கலாசாரம் கட்�ெயழுப்பப்பட ேவண்டும்.
கட்� ேபதங்கள், இனேபதங்களுக்கு
அப்பால் ேத�ய உணர்வுடன் அது
உருவாக்கப்பட ேவண்டும்.இைதெயல்லாம் ெசய்வது யார்? அது
எப்ேபாது? அது எப்ப� �கழும்?

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

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

Duration

: 02 years

Medium

: nglish/Sinhala
E

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)

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

Registration Fee

: Rs.5000/-

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

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.

அந்த இறவாத �ைனவுகள்
இன்னும் ஈரமா�ருக்�றது

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

அஸாத்
எம் ஹ�பா

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;.

xd;-iyd; tpz;zg;gq;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; jpfjpahdJ 2022 Nk 30 Mk;
jpfjpahFk;.

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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வலுவடைகிறது.எனவே பாக பிரிவினை சுமுகமாக
முடியும். சூரியன், சுக்கிரன் உச்சமும் குரு மற்றும் சனி
ச�ொந்த வீட்டில் பலம்பெற்று சஞ்சரிக்கும் நிலை
ப�ோன்ற காரணங்களால் வருமானம் திருப்திகரமாக
இருக்கும். வசதிகள் பெருகும். சுய த�ொழில் த�ொடங்கும் முயற்சியில் ஆர்வம் கூடும்.மாற்று மருத்துவத்தால் உடல் நலத்தை சீராக்கிக் க�ொள்வீர்கள்.

மேஷம்
மேஷத்தில்
புதன் வக்ரமடைந்துள்ளார். அங்கு
உச்ச ம்பெற்ற சூரியன�ோடு இணைந்து புத - ஆதித்ய
ய�ோகத்தை உருவாக்குகிறார். சூரியனும் சுக்ரனும்
உச்சம்பெற்றிருக்கின்றனர். குரு சனி ஆகிய இரண்டு
கிரகங்களும் ச�ொந்த வீட்டில் சஞ்சரிக்கின்றன.நான்கு
கிரகங்கள் பலம்பெற்றிருக்கும் இந்த நேரத்தில் நல்ல
காரியங்கள் இல்லத்தில் நடைபெறும்.சில மாற்றங்களை சந்திப்பீர்கள். உத்திய�ோகத்தில் இருப்பவர்கள்
சுயத�ொழில் த�ொடங்க முயற்சிப்பீர்கள்.பிள்ளைகளின்
கல்வி சம்பந்தமாக எடுத்த முயற்சிகள் கைகூடும்.

ரிஷபம்
மேஷத்தில் புதன் வக்ரமடைந்துள்ளார். அங்கு
உச்சம்பெற்ற சூரியன�ோடு இனைந்து புத - ஆதித்ய
ய�ோகத்தை உருவாக்குகிறார். அவர�ோடு ராகுவும்
இணைந்திருப்பதால் விரய ஸ்தானம் பலம்பெற்றிருக்கிறது. அதே நேரத்தில் சனி, குரு ஆகிய இரண்டு கிரகங்களும் ச�ொந்த வீட்டில் சஞ்சரிக்கின்றன. சூரியன்
சுக்ரன் ஆகிய இரண்டு கிரகங்களும் உச்சம் பெற்றிருக்கின்றார்கள். இப்படி நவகிரகங்களில் நான்கு கிரகங்கள்
பலம் பெற்றிருக்கின்றன. எனவே எதிர்பாராத நல்ல
வாய்ப்புக்கள் வந்து சேரலாம். உத்திய�ோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம்.த�ொழில் புரிபவர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரும்.

மிதுனம்
மேஷத்தில் புதன் வக்ரமடைந்துள்ளார். அங்கு உச்சம்பெற்ற சூரியன�ோடு இணைவது ஒரு ப�ொற்காலமாகும். புத - ஆதித்ய ய�ோகம் செயற்படும் இந்த நேரத்தில்
ப�ொருளாதார பிரச்சினை அகலும். அதே நேரத்தில்
குரு சனி இரண்டும் ச�ொந்த வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார்கள்.
சுக்ரன் சூரியன் உச்சத்தில் உள்ளனர். நவக்கிரகங்களில்
நான்கு கிரகங்கள் நல்ல முறையில் இருக்கும் இந்த
நேரத்தில் த�ொட்ட காரியங்களில் எல்லாம் வெற்றி
கிடைக்கும்.த�ொழில் வளம் சிறப்பாக இருக்கும்.திறமைக்குரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.

08.05.2022 - 14.05.2022

நேரம் த�ொழில் வளர்ச்சி கூடும் .சூரியன�ோடு புதன்
இணைந்து புத - ஆதித்ய ய�ோகத்தை உருவாக்குவதால்
அரசு வழியில் எதிர்பார்த்த சலுகைகள் கிடைக்கும்.
அதே நேரத்தில் சுக்ரன், சூரியன் இரண்டும் உச்சம்
பெற்றிருக்கிறார்கள். குரு, சனி ஆகிய இரண்டு கிரகங்களும் தன் ச�ொந்த வீட்டில் பலம்பெற்று சஞ்சரிக்கிறார்கள். நவகிரகங்களில் நான்கு கிரகங்கள் வலிமைய�ோடு சஞ்சரிக்கும் இந்த நேரத்தில், உற்சாகம்
அதிகரிக்கும்.

சிம்மம்
மேஷத்தில் புதன் வக்ரமடைந்துள்ளார். அங்கு உச்சம்பெற்ற சூரியன�ோடு இணைந்து புத - ஆதித்ய ய�ோகத்தை
உருவாக்குகிறார்.இக் காலம் ஒரு ப�ொற்காலமாகும்.
குரு, சனி ஆகிய இரண்டு கிரகங்களும் ச�ொந்த வீட்டில்
பலம்பெற்று சஞ்சரிக்கின்றன. சூரியன், சுக்ரன் ஆகிய
இரண்டு கிரகங்களும் உச்சம்பெற்றிருக்கின்றன. அட்டமத்தில் குரு சஞ்சரித்தாலும் அதன் பார்வை குடும்ப
ஸ்தானத்தில் பதிவதால் குடும்பத்தில் மங்கல ஓசை
கேட்கும்.த�ொழில் ஸ்தானாதிபதி சுக்ரன் உச்சம்பெற்றிருப்பதால் த�ொழில் வளர்ச்சி சிறப்பாக இருக்கும்.
இடையூறு சக்திகள் விலகும்.

கன்னி

மகரம்

துலாம்
மேஷத்தில் புதன் வக்கிரமடைந்துள்ளார். அங்கு
உச்சம்பெற்ற சூரியன�ோடு இணைந்து புத - ஆதித்ய
ய�ோகத்தை உருவாக்குகிறார். எனவே கல்வி சம்பந்தமாக எடுத்த முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும்.த�ொழில்
ப�ோட்டிகள் அகலும். வாடகை கட்டிடத்தில் நடைபெற்ற த�ொழிலை ச�ொந்த கட்டிடத்திற்கு மாற்றும்
முயற்சி கைகூடும். சுக்கிரன் சூரியன் உச்சம்பெற்றும்
குருவும் சனியும் ச�ொந்த வீட்டில் பலம்பெற்றும் சஞ்சரிக்கும் இந்த நேரத்தில் தடைப்பட்ட காரியங்கள்
ஒவ்வொன்றும் தானாக நடைபெறும். படிப்பிற்கேற்ற
வேலை கிடைக்கும்.

விருச்சிகம்
மேஷத்தில் புதன் வக்ரமடைந்துள்ளார். அங்கு உச்சம்பெற்ற சூரியன�ோடு இணைந்து புத - ஆதித்ய ய�ோகத்தை
உருவாக்குகிறார். அதே நேரத்தில் மீனத்தில் சுக்கிரனும்
உச்சம்பெற்றிருக்கிறார். குரு,சனி ஆகிய இருவரும்
தன் ச�ொந்த வீட்டில் பலம்பெற்றுள்ளனர்.இப்படி நவகிரகங்களில் நான்கு கிரகங்கள் நல்ல நிலையில் இருக்கின்றன.இக்காலத்தில் நல்ல தகவல்கள் இல்லம் தேடி
வரும்.நல்ல காரியங்கள் பல இல்லத்தில் நடைபெறும்.
ச�ொத்தை விற்பதன் மூலம் கிடைக்கும் த�ொகையில்
த�ொழிலை விரிவு செய்வீர்கள்.பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் திருப்தி தரும்.

மேஷத்தில் புதன் வக்கிரமடைந்துள்ளார். அங்கு
உச்சம்பெற்ற சூரியன�ோடு இணைந்து புத - ஆதித்ய
ய�ோகத்தை உருவாக்குகிறார். கல்வி ஸ்தானத்தில்
புதனும் சூரியனும் இணைவதால் கல்வி வளம்
சிறப்பாக இருக்கும்.மேற்படிப்பிற்கான முயற்சிகள்
செய்தால் அதில் வெற்றி கிடைக்கும். தாய் வழி ஆதரவு
உண்டு. சூரியன், சுக்கிரன் உச்சம் குரு மற்றும் சனியின்
பலம் ஆகியவற்றால் எடுத்த முயற்சிகள் அனைத்தும்
வெற்றியாகும்.

கும்பம்
மேஷத்தில் புதன் வக்கிரமடைந்துள்ளார். அங்கு
உச்சம்பெற்ற சூரியன�ோடு இணைந்து புத - ஆதித்ய
ய�ோகத்தை உருவாக்குகிறார். உங்கள் ராசிப்படி பஞ்சமாதிபதியும், சப்தமாதிபதியும் சேருவது ய�ோகம்தான்.
அவர�ோடு ராகு இருப்பது அவ்வளவு நல்லதல்ல.
சக�ோதர வழியில் மனக்கசப்பு உருவாகும். அதே நேரம்
சுக்கிரன் உச்சம் பெறுவதால் பணப்புழக்கம் அதிகமாகும். தனாதிபதி குரு தன ஸ்தானத்திலும் விரயாதிபதி
சனி விரய ஸ்தானத்திலும் இருப்பதால் பணம் வந்த
மறு நிமிடமே செலவாகிவிடலாம்.

மீனம்
மேஷத்தில் புதன் வக்ரமடைந்துள்ளார். அங்கு உச்சம்பெற்ற சூரியன�ோடு இணைந்து புத - ஆதித்ய ய�ோகத்தை
உருவாக்குகிறார். எனவே க�ொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுவீர்கள்.க�ொள்கைப்பிடிப்போடு செயற்படுவீர்கள்.
நல்ல காரியங்கள் இல்லத்தில் நடைபெறும். அதே
நேரத்தில் குரு உங்கள் ராசியிலே பலம் பெற்றுள்ளார்.
எனவே புதிய முயற்சிகள் வெற்றியாகும். படிப்பிற்கேற்ற வேலை கிடைக்கும். ப�ொதுவாழ்வில் இருப்பவருக்கு ப�ொறுப்புக்கள் மாற்றப்படலாம். விரயங்கள்
அதிகரிக்கும் நேரம் இது.

மேஷத்தில் புதன் வக்ரமடைந்துள்ளார். அங்கு உச்சம்பெற்ற சூரியன�ோடு இணைந்து புத - ஆதித்ய ய�ோகத்தை
உருவாக்குகிறார். எனவே கல்வி சம்பந்தமாக எடுத்த
முயற்சி கைகூடும்.இடமாற்றம் இனிமை தரும்.உங்கள்
ராசிக்கு 2ம் இடத்திற்கு அதிபதியான சுக்ரன் உச்சம்பெற்றிருக்கிறார். குரு, சனி ஆகிய இரண்டு கிரகங்களும் ச�ொந்த வீட்டில் சஞ்சரிக்கின்றன. எனவே சிந்தனையும் செயலும் ஒருங்கே அமையும்.

மேஷத்தில் புதன் வக்கிரமடைந்துள்ளார். அங்கு
உச்சம்பெற்ற சூரியன�ோடு இணைந்து புத - ஆதித்ய
ய�ோகத்தை உருவாக்குகிறார். பஞ்சம ஸ்தானத்தில்
புதன் உலா வரும்பொழுது பூர்வபுண்ணிய ஸ்தானம்

ழும்பு 7 இல் பிரமாண்டமான
க�ொழும்பு மாநகரசபைக் கட்டிடத்தின் முன்னால் அமைந்துள்ள
அழகிய விகாரமகாதேவி பூங்கா க�ொழும்பு நகரின்
பெரிய பூங்காவாகும். இது மிகப் பழமையான வரலாற்றையும் க�ொண்டது. சகல வயதினரும் வந்து அமர்ந்து,
விளையாடி, ஆறுதல் பெறுவதற்கும், ஒன்று கூடுவதற்கும், இளைப்பாறுவதற்கும் பயன்பட்டு வருகிற இந்த
பசுமைப் பூங்காவை தரிசிக்காத இலங்கையர்கள் குறைவென்றே கூற வேண்டும்.
இப்போது கறுவாத் த�ோட்டம் என்று அழைக்கப்படும்
பகுதியும் விஹாரமகாதேவி பூங்கா, கேம்பல் பூங்கா,
காலிமுகத்திடலை அண்டிய பகுதிகள் எல்லாமே
முன்னர் கறுவாக் காடுகளாகத் தான் இருந்தன.
இலங்கையில் பூங்காவை முதன்முதலில் 1810 இல்
ஆங்கிலேயர் அமைத்தப�ோது அதை ஸ்லேவ் ஐலன்ட்,
க�ொம்பனி வீதி பகுதியில் ஏழு ஏக்கர் நிலத்தில் “கியூ
பூங்கா” என்கிற பெயரில் அமைத்தார்கள். அதன்
அருகே செல்லும் வீதிக்கும் கியூ வீதி என்று பெயரிட்டார்கள். இன்று அந்த வீதியைக் காணலாம். ஆனால்
அங்கே அப்படிய�ொரு பூங்கா இல்லை. அது ஒரு தாவரவியல் பூங்காவாக இருந்தது. ஆனால் அப்பூங்காவை
அங்கிருந்து அகற்றி களுத்துறையில் உக்கல்கொடவில்
அமைத்தார்கள். பின்னர் அது ப�ொருத்தமற்ற பகுதி என
அறிந்ததும் இலங்கையில் அப்படிய�ொரு பூங்காவை

என்று பெயரை மாற்றவேண்டும் என்று விமாகரமகாதேவி நினைவேந்தல் குழு க�ோரிக்கை விடுத்தது. அதன்
விளைவாக இப்பூங்காவின் பெயர்விகாரமகாதேவி
பூங்கா என்று 1958 ஆம் ஆண்டு யூலை 18 ஆம் திகதி
மாற்றப்பட்டது.ஆனாலும் இன்றும் பலர் “விக்டோரியா
பார்க்” என்று அழைப்பதையும் நாம் காணமுடியும்.
இன்னொரு எல்லையில் க�ொழும்பு நூதனசாலை,
புதிய நகர மண்டபம், கலாபவனம், ஜ�ோன் டி சில்வா
ஞாபகார்த்த அரங்கம் மற்றும் மாநகர விளையாட்டுக்
கழகம், இப்போதைய நெலும் ப�ொக்குன மண்டப
வளாகம் ஆகியவையும் இந்த வட்டத்துக்குள் அடங்கியிருந்தன. நடுவில் அதன் குறுக்காக வீதி அமைத்து பூங்கா
இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி குறுக்காக
பிரிக்கப்பட்ட வீதியின் இன்றைய பெயர் ஆனந்த குமாரசுவாமி மாவத்தை. இது வட்டமாக அப்பகுதி இருந்ததற்கான ஆதாரத்தை வரைபடத்தின் உதவியுடன் இப்போதும் நீங்கள் காணலாம்.
பூங்காவின் இன்னொரு மூலையில் க�ொழும்பு பெரிய
ப�ொது நூலகமும், அதனருகில் உலகப�ோரின் நினைவிடமும் அமைந்துள்ளது.
1900 களின் முற்பகுதியில் விக்டோரியா பூங்கா,
நூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் புல்வெளிகள், த�ோட்டங்கள்,
பனைகள் பல வண்ண மலர்களைக் க�ொண்ட ஒரு பூங்காவாக இருந்தது. தாமரை மலர்களால் மூடப்பட்ட ஒரு
குளமும் இருந்தது. க�ொழும்பின் மேற்தட்டு மக்களால்

விஸ்தீனப்்படுத்துவதற்காக 329 ரூபாய் செலவிடப்பட்டிருக்கிறது. அன்றைய காலத்தில் இது ஒரு பெருந்தொகை.
அப்படிப்பார்க்கையில் இப்பூங்காவின் இருப்புக்காக அரசு
மிகக் கவனம் செலுத்தி வந்திருப்பதைக் உணர்ந்துக�ொள்ள
முடியும் 1900களின் ஆரம்பம் வரை ப�ொலிஸ் இசைக்குழு
மாலை நேரங்களில் வட்டமாக அமர்ந்து இசை நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவார்கள். இந்த இசைக் கச்சேரிகளைப் பற்றிய
குறிப்புகள் பல நூல்களிலும் காணக் கிடைக்கின்றன,
அதை கேட்பதற்காக அங்கே பலர் கூடுவார்கள். ஆனால்
இரண்டாம் உலகப் ப�ோர் த�ொடங்கியதும் அந்தப் பார்மபரியம் நின்று ப�ோனது. ப�ோர் நடவடிக்கை திணைக்களத்தின் கட்டுபாட்டுக்குள் க�ொண்டுவரப்பட்ட இப்பூங்கா,
இராணுவ முகமாக இரண்டாம் உலகப் ப�ோர் காலத்தில்
பயன்படுத்தப்பட்டது.
இரண்டாம் உலகப்போரின் பின்னர் இலங்கையும்
1948இல் சுதந்திரமடைந்தது. ஆனாலும் இப்பூங்கா ப�ோது
மக்களுக்காக திறக்கப்படவில்லை. சுதந்திர இலங்கையின்
அப்போதைய க�ொழும்பு மாநரசபை மேயராக இருந்த
எஸ்.செல்லமுத்து 1951 இல் மீண்டும் இதை புனரமைத்து
திறந்து வைத்தார். இப்பூங்காவின் இயக்கம் களைகட்டியது. அதன் பின்னர் பல சர்வதேச கண்காட்சிகள் கூட
இங்கே நடத்தப்பட்டன.
முதலாம் உலகப்போரில் மாண்டவர்களுக்காக காலிமுகத்திடலில் எழுப்பப்பட்ட நினைவுத் தூபி அங்கிருந்து
அகற்றப்பட்டு இப்பூங்காவின்மேற்கு மூலையில் நிறுவப்-

றுப் பாலம் இருந்தது. இப்போது அதன் த�ோற்றம் வேறு
வடிவம் பெற்றுவிட்டது. இப் பூங்காவில் உள்ள பெரிய
மரங்களிலிருந்து த�ொங்கிக்கொண்டு இருக்கும் வவ்வால்களைக் காண முடியும். காதலர்கள் சந்தித்துக் க�ொள்கின்ற
பிரபலமான பூங்காவாக இது இருந்த காலமும் இருந்தது.
அவர்களைக் கண்காணிக்கவே காவலர்களை கடமைக்கு
அமர்த்தப்பட்டிருந்த காலமும் இருந்தது. தினமும்
ஆயிரக்கணக்கான�ோர்இங்கு வந்து இயற்கைக் காற்றை
ஆசுவாசமாக சுவாசித்து ஓய்வாக மரநிழலில் அமர்ந்து

அமைக்க இடத்தைத் தேடினார்கள். அதன் விளைவாகத்
தான் பேராதனையில் ர�ோயல் கார்டனில் மிகப் பெரிய
பூங்காவை அமைத்தார்கள். பின்னர் தான் விக்டோரியா
பூங்கா உருவானது
1865 ஆம் ஆண்டு க�ொழும்பில் இப் பூங்கா 120 ஏக்கரில் த�ொடக்கப்பட்டது செர்கியூலர் பார்க் (Circular
Park - வட்டப்பூங்கா). வட்ட வடிவில் அமைக்கப்பட்டிருந்ததால் அது ஒன்றரை நூற்றாண்டுக்கு முன் வட்டப்
பூங்கா என்று அழைக்கப்பட்டது. 1887 ஆம் ஆண்டில்
பிரிட்டிஷ் ராணியின் ப�ொன் விழாவை நினைவுகூரும்

அப்போது அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்ட இடம்.
ஆர்னோல்ட் ரைட் இருபதாம் நூற்றாண்டு இம்ப்ரெஷன்ஸ் ஆஃப் சில�ோன் (1907) இல் கூறுகிறார்: “விக்ட�ோரியா பூங்கா என்பது 100 ஏக்கர் பரப்பளவில், நீள்வட்ட வடிவத்தில், திறந்த, பரந்த நிலையில், மரங்கள்
தனியாகவும், த�ொகுதிகளாகவும் பரவிக் கிடைக்கின்றது. அதே நேரத்தில் அது கறுவாத் த�ோட்டம் என்று
நெடுங்காலமாக அழைக்கப்படுகிற குடியிருப்புப் பகுதியால் சூழப்பட்டுள்ளது, இப்போது ஒரு சில கறுவாப்பட்டை புதர்கள் மட்டுமே அக்கம்பக்கத்தில் காணப்படுகின்றன”. என்று குறிப்பிடும்
அவர், “இலங்கை விவசாய சங்கத்தின் வருடாந்த நிகழ்ச்சிகள் விக்ட�ோரியாபூங்காவின்,நூதனசாலையின் பின்புறத்தில் நடத்தப்பட்டு
வருகின்றன” என்கிறார்.
விக்டோரியா
பூங்காவைப்
பற்றிய பல விபரங்களை எழுதிய
பழைய
முக்கிய
நூல்களில்
ஒன்றாக ஹென்றி கேவ் எழுதிய
நூலைக் குறிப்பிடமுடியும்.
“விக்டோரியா புூங்கா என்று
இப்போது அறியப்படும் பகுதியில் பனை மரங்கள் மற்றும்
அத்திப்பழங்களின்
நிழலில்
அலைந்து திரியலாம், அல்லது
மிகவும் வசீகரிக்கும் வகையிலான மலர்கள் மற்றும் வாசனை
திரவியங்களால்
சுூழப்பட்ட
அழகிய மூங்கில் குவியல்களுக்கு
அடியில் ஓய்வெடுக்கலாம். மேலும் புத்துணர்ச்சியைத்
தரும் அழகான மலர்கள், ஓர்க்கிட்கள், பிரகாசமான இலைகளைக் க�ொண்ட கலாடியம்களும், பிற வெப்பமண்டல
தாவரங்களின் கூட்டமும் இங்கே எங்கும் செழித்து பெருகுகின்றன”.
1901 ஆம் ஆண்டின் இலங்கை நிர்வாக அறிக்கையின்படி இப்பூங்காவின் மரநடுகைகளுக்காக 3584 ரூபா செலவிடப்பட்டிருக்கிறது. அதே ஆண்டு அதன் நிலத்தை மேலும்

பட்டிருக்கிறது.
1920இல் வெளியான The
handbook Colombo என்கிற
நூலில் இப்பூங்காவைப் பற்றி
இப்படிக் குறிப்பிடப்படுகிறது
“விக்டோரியா
பூங்காவானது,
இசைக்கும் ப�ொழுதுப�ோக்குக்கும் பேர்பெற்ற மையமாகும்,
இது க�ொழும்பிற்கு தெற்கே
சிறிது தூரத்தில் உள்ளது. இசைக்குழு கச்சேரிகள், நடைபாதைகள், பெண்களுக்கான க�ோல்ஃப் திடல், டென்னிஸ்
மைதானங்கள் என்பன இங்கே வரும் மக்களுக்கு சிறந்த
ப�ொழுதுப�ோக்கை வழங்குகின்றன. விக்டோரியா பூங்காவில் உள்ள ஈர்ப்புகளில் ஒன்றான க�ொழும்பு நூதனசாலை.
அரிய சேகரிப்புகளைக் க�ொண்டிருக்கிறது. ஆலமரம் இப்
பூங்காவில் உள்ள வசீகரிக்கும் அம்சங்களில் ஒன்றாக
இருக்கிறது. ஆலமரம், அத்தி மரத்தின் ஒரு இனமாகும்
அதன் கிளைகள் த�ொங்கி, மண்ணில் வேரூன்றி, ஒரு
புதிய மரமாக வளர்கின்றன, இந்த செயல்முறை ஒற்றை
மரம் ஒரு த�ோப்பாக மாறும் வரை பெருகிக்கொண்டே
இருக்கும்”. உண்மையில், இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
ஆலமரம் அருங்காட்சியக வளாகத்தில் இன்றும் காணப்படும் மிகப் பெரிய மரமா என்று எண்ணத் த�ோன்றுகிறது.
விக்டோரியா பூங்கா கண்காட்சிகள் மற்றும் கண்காட்சிகளுக்கான இடமாகவும் செயல்பட்டது. இலங்கை மற்றும்
க�ொழும்புக் கண்காட்சி, ஆளுநர் நாயகம் ச�ோல்பரி பிரபுவினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. பிப்ரவரி முதல் மார்ச்
1952ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மார்ச் மாதங்களில் பிரித்தானிய ப�ொதுநலவாய நாடுகளின் வர்த்தகக் கண்காட்சி
இங்கே தான் பெரும் திருவிழாவைப் ப�ோல நடத்தப்பட்டது. அதை அப்போதைய ஆளுநர் ச�ோல்பரி பிரபு
திறந்து வைத்தார். 1980 களில் ஆங்காங்கே ஊஞ்சல்கள்
இருந்ததைப் பார்த்திருக்கிறேன். ஒரு உயரமான க�ோபுரம்
ப�ோன்ற க�ொன்கிரீட் பாய்மரம் இருந்தது. க�ொன்கிரீட்டால் செய்யப்பட்ட ஒரு பிரம்மாண்டமான ஆமை இருந்தது, அதன் முதுகில் சிறுவர்கள் ஏறி விளையாடுவார்கள்.
மரத்தால் கட்டப்பட்ட ஒரு மர வீடு இருந்தது. ஒரு கயிற்-

சிற்றுண்டியும் க�ொறித்து இன்புற்றுச் செல்கிறார்கள் தர்மபாலமாவத்தை அமைந்துள்ள பூங்காவின் மேற்குத்திசையில் “சத்துட்டு உயன” (மகிழ்ச்சிப் பூங்கா) என்கிற
சிறுவர் பூங்கா நிரந்தரமான ஒன்றாக இயங்கி வருகிறது.
70 களில் இந்தப் பூங்காவுக்குள் அழகான சிறிய விளையாட்டு இரயில் சேவை த�ொடக்கப்பட்டது. சிறிய அழகிய
அந்த இரயிலில் பயணிப்பதற்கு பல சிறுவர்கள் ஆர்வம்
க�ொள்வார்கள். இரண்டு தசாப்தங்களாக அது இயங்கியது.
இப்போது இயந்திரக் கார்களும் வேறு விளையாட்டுகளும்
அங்கே உள்ளன. குதிரைச் சவாரியும் செய்யலாம். புூங்காவின் உள்ளே ஒரு தண்ணீர்க் குளமும் உண்டு. இப்புூங்காவின் பிரதான வாயிலில் காணப்படும் பெரிய புத்தர்
சிலையானது க�ொழும்பு மாநகர சபையின் நூற்றாண்டு
க�ொண்டாட்டங்களின் ப�ோது அதன் நினைவாக அடிக்கல்
நாட்டப்பட்டது. பின்னர் அது வில்லியம் க�ொபல்லாவவால் திறக்கப்பட்டது.
இலங்கையில் சிவில் யுத்தம் முடிந்ததும் க�ோட்டாபாய ராஜபக்ஷ க�ொழும்பு நகர அபிவிருத்திச் சபையை
பாதுகாப்பு அமைச்சின் கீழ் க�ொண்டு வந்ததும் இந்தப்
பூங்காவை அந்த சபையின் அனுசரணையுடன் பல மாற்றங்களை செய்து மறு சீரமைத்தார்.
100 ஏக்கர் பரப்பளவைக் க�ொண்டிருந்த அந்தப் பூங்கா
இன்று 40 எக்கர்களுக்குள் சுருங்கிவிட்டாலும் இன்றும்
அது பரபரப்பான க�ொழும்பில் பலராலும் அனுபவிக்கப்படும் ஒரு மகிழ்ச்சிப் பசுமைப் பூங்கா என்றே கூற
வேண்டும். ஒன்றரை நூற்றாண்டு பழமையை தாங்கி
நிற்கும் பூங்கா இது.

கடகம்
மேஷத்தில் புதன் வக்ரமடைந்துள்ளார். உங்கள்
ராசிக்கு 3,12 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியான
புதன் த�ொழில் ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும் இந்த
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என். சரவணன்

இன்னிசைக்கும் ப�ொழுதுப�ோக்குக்கும் பெயர்
பெற்றிருந்த விக்டோரியா பூங்கா

வகையில் விக்டோரியா பூங்கா என்று மறுபெயரிடப்பட்டது. 1956 ஆம் ஆண்டு பண்டாரநாயக்க ஆட்சியமைத்தப�ோது அதே ஆண்டு புத்த ஜயந்தி க�ொண்டாடப்பட்டது.
அதன�ோடு இணைந்த பல சிங்கள பெளத்த வேலைத்திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டன. அதன் ஒரு அங்கமாக
2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த இலங்கையின்
மகாவம்ச நாயகனான துட்டகைமுனுவின் தாயாரான
விஹார மகா தேவியின் நினைவாக விஹார மகாதேவி

2022 மே 8 ஞாயிற்றுக்கிழமை
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ஊடகவியலாளர் ம�ோகனதாஸ்

விட்டுச் சென்ற
அழியாச் செல்வம்

த�ொடுத்து குரல் பதிவுகளை செய்வது
முதல் வீடு வந்து ஒலிப்பதிவினை
செவிமடுத்து ஒவ்வொரு வசனமாக
கேட்டுக் கேட்டு அவற்றை தாள்களில் கையெழுத்தில் எழுதி தபாலில்
அனுப்பியது முதல், காலப்போக்கில் தட்டச்சு செய்து மின்னஞ்சல்
ஊடாக பத்திரிகை நிறுவனத்திற்கு
அனுப்பும் காலமான இன்றுவரை
எனது எழுத்துக்கள் த�ொடர்கின்றன.
எழுத்துகளுக்கு பின்னால் சென்றதை

ஆளுமையாளர்களின்
அனுபவப் பகிர்வுகள்
விட எழுத்துகளே என்னை அழைத்துச் சென்று பாராட்டு க�ௌரவிப்பு
விருதுகளை பெற்றுத்தந்தன எனவும்
அவர் பதிவு செய்திருந்தார்.
பத்திரிகை நிறுவனத்தினர் தனது
எழுத்தாக்கங்களை த�ொடர்ச்சியாக
பிரசுரங்கள் செய்ததனாலேயே, எழுதவேண்டும் என்ற ஆர்வம்
ஏ ற்ப ட ்ட த ா க வும் வாராந்த
ம்

வ.சக்திவேல்
மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்தின்
தென்பால் அமைந்துள்ள துறைநீலாவணை கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஆசிரியரும், ஊடகவியலாளரும், கலைஞரும்,
இளம்எழுத்தாளருமான
வயது-34 வயதுடைய பாக்கியராஜா
ம�ோகனதாஸ் 23.05.2022 அன்று
சுமார் 8.30 மணிக்கு மட்டக்களப்பு
ப�ோதனா
வைத்தியசாலையில்
சிசிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
அவர் பாக்கியராசா சிவராணி தம்பதிகளின் சிரேஷ்ட புதல்ராவார். ஒரு
சக�ோதரனும், இரண்டு சக�ோதரிகளுடனும் வாழ்ந்து வந்தார். இவர்
துறைநீலாவணை தேசிய பாடசாலையில் உயர்தரக்கல்வி கற்று கிழக்கு
பல்கலைக்கழகத்தின் சுவாமி விபுலானந்தா அழகியல் கற்கை நிறுவகத்தின் நுண்கலைத்துறை (நாடகமும்
அரங்கியலும்) பட்டத்தை பூர்த்தி
செய்துள்ளார். மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னர் ஆசிரியர் நியமனம்
பெற்று அம்பாறை மாவட்டத்தின்
கமு.சம்மாந்துறை மத்திய கல்லூரியில்(தேசிய பாடசாலையில்) கல்வி
கற்பித்து வந்தத�ோடு, தலைநகரிலிருந்து வெளிவரும் பத்திரிகைகளுக்கும் பிராந்திய செய்தியாளராகக்
கடமையாற்றி வந்தார். குறிப்பாக
தினகரன் பத்திரிகைக்கு மண்டூர்
குறூப் செய்தியாளராகவும் திறம்பட
பணியாற்றிவந்தார்.
நாளிதழ்களில் வாராந்தம் கட்டுரைகள், மக்கள் பிரதிநிதிகளின் நேர்காணல்கள், கலைஞர்களின் படைப்புக்கள், என பல்வேறு விடயங்களை
பிரசுரிக்க அவர் பின்னிற்கவில்லை.
கிழக்கு மாகாண பண்பாட்டு அலுவல்கள் திணைக்களத்தினால் இவர்
'கிழக்கு மாகாண இளம் கலைஞர்
விருது” வழங்கி க�ௌரவிக்கப்பட்டிருந்தார்.
சிறிய வயதிலேயே ம�ோகன-

தாஸிடம் பெரிய இலட்சியங்கள்
இருந்தன. சாதிக்க வேண்டும் என்ற
எண்ணத்தைக்
க�ொண்டிருந்தார்.
இலக்கியத்திலும், ஊடகத்துறையிலும், இன்னுமின்னும் வளர்ச்சிபெற
வேண்டும் என்ற குறிக்கோளையும்
க�ொண்டிருந்தார். அவரது இழப்பு
நிரப்பமுடியாதத�ொரு வெற்றிடமாகும்.
துறைநீலாவணை
கிராமத்தில்
உள்ள சுப்பர்கிங்ஸ் இளைஞர் கழக
முன்னாள் தலைவராகவும், துறைநீலாவணை வடக்கிற்கான கிராம
அபிவிருத்திச் சங்கத்தின் செயலாளராகவும் நல்ல சமூப் பணிகளை முன்னெடுத்து வந்தார்.
ஊடகவியலாளர்
பாக்கியராசா
ம�ோகனதாஸின் இறப்புச் செய்தி
துறைநீலாவணை கிராமத்தை மாத்திரமின்றி இங்கை முழுவதிலுமுள்ள
தமிழ் பேசும், ஊடகவியலாளர்கள்,
எழுத்தாளர்கள், கவிஞர்கள், கலைஞர்கள், நண்பர்கள், உள்ளிட்ட
அனைவரையும் ச�ோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
ஈழத்துஇலக்கியவரலாற்றில்அதிகஆளுமையாளர்களின்அனுபவங்களைபேசும்முதல்நேர்காணல்நூல்
“படைப்பாக்கஆளுமைகள்".
ஈழத்து கலை இலக்கிய ஆவண
த�ொல்லியல் ஆய்வகப் பரப்பில்
கவிதை,
புனைகதை,
நாவல்,
நாடகப் பனுவல், திறனாய்வு என
பல்வேறு இலக்கிய படைப்புகள்
அவ்வப்போது
வெளிவந்தாலும்
பல்வேறு துறைசார் படைப்பாக்க
ஆளுமையாளர்களின்
அனுபவப்
பகிர்வுகள் நூல்கள் வாயிலாக பகிரப்பட்டது மிகக் குறைவு எனலாம்.
இந்நிலையில்
படைப்பாக்க
ஆளுமைகள் எனும் நேர்காணல்
த�ொகுப்பு நூலின் தேவை இலக்கியவுலகில் மிக அவசியமாக பகிரப்பட வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டது.
இதன் விளைவாகவே, ஒரே பார்வையில் 73 எழுத்திலக்கிய ஆளு-

மைகளின் உள்ளக்குமுறல்களை
நேர்காணல் ஊடாக வாசகர்களுக்கு
அளிப்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சியடைகிறேன் எனப் பல்துறைப்
படைப்பாளியான ஊடகவியலாளர்
பாக்கியராஜா ம�ோகனதாஸ் தெரிவித்திருந்தார்.
இவருடைய இந்த படைப்பாக்க
ஆளுமைகள் என்ற நூலின் வெளியீட்டு விழா நீங்களும் எமுதலாம்
வாசகர் வட்டத்தின் ஏற்பாட்டில்
05.03.2022 திருக�ோணமலை சர்வ�ோதய மண்டபத்தில் இடம்பெற்றிருந்தது.
ஆளுமையாளர்களின்
படைப்புகள் உலகளாவிய ரீதியில் பெரிதாகப்
பேசப்படுவதுப�ோல
படைப்பாளிகள்
அறியப்படுவது
பெருங்குறையாக சிந்தையில் தென்பட்டதன் விழைவாகவே புலம்பெயர் மற்றும் ஈழத்திலுள்ள ஆளுமையாளர்களின்
உட்கிடக்கைகளை
பகிரவேண்டும் என்ற ஒரு உந்துதல்
ஏற்பட்டது என ம�ோகனதாஸ் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
சமகால சமூக மற்றும் கலையிலக்கியக் கட்டுரைகள், சமூக மட்ட
அமைப்பிலுள்ள பல்வேறு துறைசார்
நிபுணர்கள் மற்றும் அரசியலாளர்களின் செவ்விகள், திறனாய்வுகள்
மற்றும் செய்திகள் உட்பட பலவிடய தானங்களை 2011ஆம் ஆண்டு
முதல் தினகரன், சுடர்ஒளி, தினக்குரல், வீரகேசரி, ஆகிய செய்தித்தாள்களுக்கு எழுதி வந்த நிலையிலேயே
எழுத்திலக்கியப்
படைப்பாளர்களின் பகிர்வுகளை நேர்காணல்
வடிவில் க�ொண்டுவர பிரயத்தனம்
மேற்கொண்டார்.
இதன் விழைவாக பத்திரிகைகளின் வாரவெளியீடுகளில் எழுத்திலக்கிய ஆளுமையாளர்களின் நேர்காணல்கள் பிரசுரமாகி மகிழ்ச்சியை
ஏற்படுத்தியிருந்தது. ஆளுமையாளர்களின் இல்லம்தேடி அவர்களுடன் உறவாடி கேள்விக்கணைகளை
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த�ொடர்ச்சியாக செய்தி த்தா ள ்க ளி ல்
பிரசுரமாக வேண்டும் என்ற சிந்தையுமே இரவு பகல் பாராது பல்வேறு
விடயங்களை எழுத தூண்டியது
என்று ச�ொல்லியிருக்கிறார் ம�ோகனதாஸ், க.ப�ொ.த உயர்தர கலைப்பிரிவு பாட பரீட்சைகளில் கட்டுரை
வினாக்களுக்கு
மிக
ஆழமாக
விரிவாக விடை எழுதிய காலங்களே
எழுத்துத் துறைக்குள் காலடி பதிக்க
உதவியாக இருந்தது.
ஈழத்து நவீன கலை இலக்கியப்
வளர்ச்சிப் ப�ோக்கினை அறிந்துக�ொள்ளக்கூடிய வகையில் படைப்பாக்க ஆளுமைகள் எனும் நூல்
த�ொகுப்பிலுள்ள
நேர்காணல்கள்
அவ்வாளுமைகளின் பிறந்த வருட
அடிப்படையில்
வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதனால்
வரலாற்று
ஆவணப் பதிவாக இந்நூல் முதன்மைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
படைப்பாக்க ஆளுமைகள் எனும்
பெருந்தொகுதியில்,
கலையிலக்கியம் த�ொடர்பான கருத்தியல்,
அழகியல், படைப்பாக்க முறைமைகள், ஆளுமைகளின் வாழ்வியல், ஈழத்து கலையிலக்கிய வளர்ச்சிக்கு ஆளுமைகளின் பங்களிப்பு
ப�ோன்ற இன்னோரன்ன விடயங்களில் த�ொடர்ச்சியான உரையாடல்
வெளிக்கு அழைத்து செல்கிறது.
இந்நூலிலுள்ள
நேர்காணல்கள்
அனைத்தும் அறிவார்ந்த பெரிய�ோர்
பலரின் அனுபவத்திரட்டுகள் மட்டுமின்றி, இளையத் தலைமுறையின்
அறிவுத் தேடல்களாகவும் இருப்பது
கூடுதல் சிறப்பு.
எதிர்கால சந்ததிக்கு கேள்விச் சிக்கல்களை அவிழ்க்கும�ொரு இலக்கிய அமிர்தம்போல் இப்படைப்பும்,
ம�ோகனதாஸின் நாமமும் நிலைத்திருக்கும் என்பத�ோடு, மறைந்த ஊடகவியலாளர் ம�ோகனதாஸ் விட்டுச்
சென்ற அழியாச் செல்வமும் இது
எனலாம்.

தென்னிந்திய இசை
ஜாம்பவான்களுக்கு
சமர்ப்பணமாகும்

சங்கீத மேகம்
இன்னிசை நிகழ்வு

நீங்கள் தமிழ் சினிமாவின் இனிய
பாடல்களை கேட்க ஆவலுடன்
காத்திருக்கும் இசை பிரியரா இத�ோ
தேனாக மனதை வருடும் பாடல்களுடன் இந்த நெருக்கடியான
காலகட்டத்தைக் கடக்க, மே
மாதம் 13 ஆம் திகதி அந்திவேளையை எல்ஃபினிங்ஸ்டன் அரங்கிற்கு வருகைத்
தந்து சங்கீத மேகமெனும்
இன்னிசை
நிகழ்வுடன்
இணைந்துக�ொள்ளுங்கள்.
இவ்விசை
நிகழ்வானது
ட�ோக்கிய�ோ
சிமெண்ட்,
அமிகா உணவகம் மற்றும்
டெல்மேஜ் அனுசரணையுடன் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சங்கீத மேகம் எனும்
இசை நிகழ்வானது செளந்தரி டேவிட்டின் ஏற்பாட்டில்
தென்னிந்திய சினிமாவின்
உன்னத இசை ஜாம்பாவான்களான இசைஞானி இளையராஜா,
ஏ.ஆர்.ரகுமான்,
ஹரிஸ் ஜெயராஜ் மற்றும் ஏனைய
இசையமைப்பாளர்களை
கெளரவிக்கும் ந�ோக்கில் இலங்கையின்
இளம் திறமையாளர்களின் இனிய
குரலிலும் இசை வித்திகர்களின்
இன்னிசை நாதங்களிலும் ஓர் வித்தியாசமான முயற்சியாக நடைபெறவுள்ளது.
80 மற்றும் 90 ஆம் ஆண்டுகளில்
தமிழ் இசை பிரியர்களின் நெஞ்சங்களை கவர்ந்த இளையராஜா மற்றும்
ஏ.ஆர். ரகுமான் மற்றும் தமிழ்
இசையமைப்பாளர்களின்
இனிய
வெற்றிப்பாடல்களை
இசைக்க
தயாராக உள்ளதுடன் செளந்தரி
டேவிட் அவர்களின் காதலில் எனும்
மெல்லிசை பாடல்கள் மற்றும் தனித்துவமான இசை சங்கமத்துடன் சில
உன்னத நினைவலைகளை மீட்டெ-

டுக்கும் ஓர் நிகழ்வாகவும் அமையவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
நம் நாட்டு திறமைகளை வரவேற்கும் ரசிகர்களுக்கு Vocie புகழ் பிரகாஷ்

கேயின் உன்னத குரலில் புகழ்பெற்ற
பாடல்களை இசையரங்கில் அரங்கேற்ற இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
அத்துடன் செளந்தரி டேவிட்டால்
இலங்கை இசைத்துறைக்கு மேகன்
தாக்ஷினி ஷத்ருகன், அபினேஷ் ரவிச்சந்திரன், அமான் ரிஃபாய் மற்றும்
தனுஜா ஜ�ோசப் வர்கீஸ் ஆகிய�ோர்
அறிமுகப்படுத்தப்படுவதும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். சங்கீத மேகம்
இசை நிகழ்ச்சி செளந்தரி டேவிட்
ஏற்பாட்டில் க�ொழும்பு எல்ஃபினிங்ஸ்டன் அரங்கில் மே மாதம் 13
ஆம் திகதி மாலை 7 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. டிக்கெட்டுகளை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புவ�ோர் the Soul
Sounds Academy 57/2 கஸப்பா வீதி,
ஜாவத்தை வீதி க�ொழும்பு 05 இல்
பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

ஒரே மாதத்தில் உடல்
எடையைக் குறைக்க

இரண்டே வாரத்தில் நீங்கள்
விரும்பும் உடல் அமைப்பை
பெற ஒரு இயற்கை வழியை
தெரிந்து க�ொள்ளலாம்.
பானம் தயாரிக்கும் முறை
முதலில் மிக்ஸி ஜாரில் ஏழு
கற்பூரவல்லி இலை, புதினா
இலை இவற்றினை சுத்தம் செய்து
ப�ோடவும்.

பின்பு ஐந்து தேக்கரண்டி தயிர்
மற்றும் ஒரு த�ோல் சீவிய ஒரு அ
ங்குலஅளவு இஞ்சி ஆகியவற்றை
சேர்த்து க�ொள்ளுங்கள்.
இதில் க�ொஞ்சமாக தண்ணீர்
ஊற்றி நுரை ப�ொங்க அரைத்து
க�ொள்ளவும். கடைசியில் அரை
தேக்கரண்டி தேன் சேர்த்து பருகவும்.

தகவல் த�ொழில்நுட்ப

கண்டுபிடிப்புகளுக்கு அங்கீகாரம்

யாழ். வண்ணார்பண்ணை வைத்தீஸ்வரன் வித்தியாலயத்தில் புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்து அதிக புள்ளிகள் பெற்றுக்கொண்ட மாணவர் ஒருவருக்கு துவிச்சக்கர
வண்டி வழங்கப்பட்டது. துவிச்சக்கர வண்டியை யாழ் மாநகரசபை உறுப்பினரும் பூமணியம்மா அறக்கட்டளை தலைவருமான லயன் கலாநிதி நா.தனேந்திரன் தனது மனைவியின் 65ஆவது பிறந்தநாள் நினைவாக வழங்கினார்.
படம் – வேலணை குறூப் நிருபர்

சென்னை
டைடல்
பார்க்கில் ஜூன் 17 & 18 ஆம் திகதிகளில் பன்னாட்டு தமிழ் தகவல்
த�ொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கம் ‘INTERNATIONAL TAMIL
INFORMATION TECHNOLOGY
RESEARCH
CONFERENCE
(ITITRC)’ நடைபெற உள்ளது.
அந்நிகழ்வில் இந்தியாவில் உள்ள
பல்வேறு
முன்னணி
தகவல்
த�ொழில்நுட்ப
நிறுவனங்கள்
கலந்து க�ொள்ள உள்ளன. இந்நிகழ்வில் மாணவர்கள் மற்றும் IT
பணியாளர்கள், புதியதாக கண்டுபிடிக்கும் தகவல் த�ொழில்நுட்ப
ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகளை வெளியிடஉள்ளது. மேலும் புதிய த�ொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கவும், த�ொழில்
முனைவ�ோர் ஆக்கவும் புதிய பதவிகளை பெறவும், கருத்தரங்கம் முன்-

னெடுக்க உள்ளது.
முன்னணி
நிறுவனங்களின்
முதன்மை செயல் அதிகாரிகள்
20 தலைப்புகளில் கருத்துரைக்க
உள்ளனர். இந்நிகழ்வில் பள்ளி,
கல்லூரி மாணவர்கள், மாணவிகள்
பெற்றோர்கள் பார்வையாளர்களாக

கலந்து க�ொள்ள உள்ளனர். மேலும்
அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ்
செயல்படும் சிறந்த 10 கல்லூரிகள்,
தன்னாட்சி பல்கலைக்கழகங்கள்,
வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்கள்,
கலந்து க�ொள்ள உள்ளன.
மேலும், இந்நிகழ்வில் தகவல்

த�ொழில்நுட்பத்தில்
உட்பிரிவுகளில் வேலைவாய்ப்பு கருத்தரங்கமும் வேலைவாய்ப்பு முகாம்
ப�ோன்ற நிகழ்வுகளும் நடைபெற
உள்ளன. இந்நிகழ்வில் தமிழக
தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை
மற்றும் டிஜிட்டல் அமைச்சகத்தின் ஆல�ோசனையின்படி ‘தகவல்
த�ொழில்நுட்பத்தில்வளரும்தமிழகம்’ என்ற தலைப்பில் கண்காட்சியும் நடைபெற உள்ளது, என
உலகத் தமிழ் வம்சாவளி அமைப்பின் தலைவர் மற்றும் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டுக் குழு தலைவர் செல்வகுமார் தெரிவித்தார்
இந்நிகழ்வில் பார்வையாளராக
ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை பதிவேற்றம் செய்யவும் வேலைவாய்ப்பு
முகாமில் கலந்து க�ொள்ளவும்
www.ititrc.com என்ற வலைதளத்தில் பதிவு செய்யலாம்.
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மத்தியவங்கி முறைமைக்கு மாற்றாக
நாணயசபை முறையை க�ொண்டு வரலாம்

இ

லங்கை ரூபாவின் உள்நாட்டுப் பெறுமதியும் வெளிநாட்டுப்
பெறுமதியும் மிகக் குறுகியகால
இடைவெளியில் மிகப்பெரிய சரிவைச்
சந்தித்துள்ளன. நாட்டில் உள்நாட்டுப் பணவீக்கம் 50 சதவீதத்தை விட அதிகம் என்று
வெளிநாட்டு நாணயவியல் அறிஞர் ஒருவர்
கூறுகிறார்.
அண்மைக்காலம் வரை 203 ரூபாவுக்கு கட்டுப்படுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ட�ொலரின்
உத்திய�ோகபூர்வ பெறுமதி வார இறுதியில் 370
ரூபாவை எட்டியிருந்தது. இவ்வாறு முன்ன�ொருப�ோதும் இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி
தேய்வடைந்து சென்றதில்லை. நாட்டில்
கையாளப்பட்ட விவேகபூர்வமற்ற பணக்க�ொள்கையும் அரசிறைக் க�ொள்கையும் ஒருங்கிணைந்து இவ்வாறானத�ொரு ம�ோசமான
நிலைக்குத் தள்ளிவிட்டிருக்கின்றன.
அரசாங்கத்தின் பிரபலமான பாதீட்டுக்க�ொள்கைகளும் பாதீட்டு இடைவெளியை
நிரப்பீடு செய்வதற்காக அரச பிணையங்களைப் பயன்படுத்தி ரூபாவை கட்டுப்பாடற்ற விதத்தில் அச்சிட்டு வெளியிட்டமையும் நாட்டின் வெளிநாட்டுச் ஒதுக்குகளில்
கணிசமான வெளியேற்றத்தை ஏற்படுத்தின.
இன்றைய சூழலில் ஒதுக்குகள் இல்லை
என்னும் நிலைக்கு நாடு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்தியா மட்டும் கைக�ொடுக்காமல் விட்டிருக்குமாயின் நாட்டின் நாளாந்த மக்கள்
வாழ்க்கை இதைவிட ம�ோசமானதாக இருந்திருக்கும். இன்றும் கூட தமிழ் நாட்டு அரசு
இலங்கை மக்களின் அவலத்தை தணிக்கும்
விதத்தில் பண உதவிகளையும் ப�ொருளுதவிகளையும் செய்ய முன்வந்துள்ளமை
தமிழ்நாட்டை கேவலமாக சித்தரித்த தென்னிலங்கை மக்களுக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கும் ஒரு பாடமாக இருக்கும்.
ரூபாவின் பெறுமதி த�ொடர்ந்தும் அழுத்தங்களுக்கு உட்பட்டுவரும் நிலையில் அதன்
உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டுப் பெறுமதிகளை நிலைப்படுத்துவதற்கு மத்தியவங்கி

நாணயசபை (currency board) என்ற முறைமையினைக் க�ொண்டுவர வேண்டும் என
ஜ�ோன் ஹ�ொப்கின்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தைச்
சேர்ந்த கைதேர்ந்த நாணயவியல் நிபுணரான
ஸ்டீவ் ஹென்கி (Steve Hanke) கூறுகிறார்.
இலங்கைவிட ம�ோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நாடுகளில் கூட இந்த முறைமை
சிறப்பாகச் செயற்பட்டு நெருக்கடியிலிருந்து
மீட்சி பெற உதவியதாக அவர் கூறுகிறார்.
இதே கருத்தையே இலங்கை மத்திய
வங்கியின் முன்னைநாள் பிரதி ஆளுநராக
இருந்த விஜயவர்தனவும் வழிம�ொழிகிறார்.
உண்மையில் 1950இல் இலங்கை மத்திய
வங்கி ஆரம்பிக்கப்பட முன்பு 1884 த�ொடக்கம் 1950 வரை இலங்கையில் நாணய சபை
முறைமையே நடைமுறையில் இருந்ததாகவும் சிறப்பாகச் செயற்பட்டதாகவும் அவர்
குறிப்பிடுகிறார்.
இந்த முறைமையின் கீழ் மத்திய வங்கியால் தான் விரும்பியபடி அல்லது அரசாங்கம்
விரும்புகின்றபடி கையை வீசி உள்நாட்டு
நாணயத்தை அச்சிட்டு வெளியிட முடியாது.
நுாறு சதவீதம் ச�ொத்து ஒதுக்குகளை அடிப்படையாகக் க�ொண்டே நாணயத்தை அச்சிட்டு
வெளியிட முடியும்.
உதாரணமாக, முதலில் உள்நாட்டு நாணயத்தை வெளிநாட்டு கடினநாணயம் ஒன்றுடன் நிலையான விதத்தில் இணைக்க
வேண்டும். பின்னர் அந்த நாணயத்தில் மத்திய
வங்கியில் உள்ள ஒதுக்குகளின் பெறுமதிக்கு
ஏற்ப உள்நாட்டு நாணயத்தை அச்சிட்டு
வெளியிட வேண்டும். குறித்த வெளிநாட்டு
நாணயம் நாட்டுக்கு உள்வரும் ப�ோதும்
வெளிச் செல்லும் ப�ோதும் ஏற்படும் தேறிய
மாற்றங்களுக்கேற்ப நாணய ஒகுக்குகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப உள்நாட்டு நாணயத்தின் அச்சடிப்பு இடம்பெறும்.
நாட்டின் வெளிநாட்டு ச�ொத்து ஒதுக்குகள் என்பதற்குள் வேறுநாடுகளின் அரசாங்கங்கள் வெளியிடும் பிணையங்கள்
இருக்கலாம். ஆனால் உள்நாட்டு அரசாங்கத்தின் பிணைமுறிகளை இதில் உள்ளடக்க
முடியாது. அதாவது இலங்கை அரசாங்கம்
இப்போது செய்வதைப்போல பிணைமுறிகளை மத்திய வங்கிக்கு வழங்கி பணத்தை
அச்சிட்டு வெளியிட முடியாது.
இலங்கை வெளிநாடுகளுடன் மேற்கொள்ளும் க�ொடுக்கல் வாங்கல்களில் மிகைநிலைய�ொன்று ஏற்பட்டால் உள்நாட்டுப் பணத்தை
அச்சிட முடியும். ஏற்றுமதிகளை அதிகரித்தல்
வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடுகளைப் பெற்-

களுக்கு ஏற்ப செயற்படவேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. அதிலும் மத்திய வங்கியின்
ஆளுநா் அரசியல் நியமனமாக இருக்கிறபடியினால் தாளத்திற்கு ஆடும் ஒருவரே தலைமைப்பொறுப்பிற்கு
நியமிக்கப்படுவதை
காண முடிகிறது.
மத்திய வங்கியின் சுதந்திரம் (central bank
independence) மிக ம�ோசமாக மீறப்பட்டிருக்கிறது. குறித்த காலத்தில் பதவியில் இருக்கும்
அரசாங்கம் தமது அரசியல் பிரபலம் கருதி
அதிக செலவினங்களை மேற்கொள்ளும்
ப�ோது மத்திய வங்கியே அதற்கான நிதி வசதிகளையும் ஏற்படுத்தித்தர வேண்டியுள்ளது.
பிழையெனத் தெரிந்து அதிகாரிகள் குரலெழுப்பினாலும் அது செவிடன் காதில் ஊதிய
சங்காகவே இருந்திருக்கிறது. கடந்த காலத்தில் அச்சட்டு வெளியிடப்பட்ட நாணயத்றுக்கொள்ளல் வெளிநாட்டில் இருந்து வரும்
மானியங்கள் உள்ளிட்ட ஏனைய பண உள்வருகைகள் அதிகரித்தாலேயன்றி நாட்டின்
பண அச்சடிப்பின் மூலம் மத்திய வங்கியிடமிருந்து கடனைப்பெற்று தங்களின் கனவுத்
திட்டங்களையும் வெள்ளை யானைகளையும் வரவு செலவுத் திட்டத்தின் ஊடாக நிதிப்படுத்த முடியாது.
சுருக்கமாகச் ச�ொன்னால், அரசாங்கத்திற்கு
அரசிறை நிதி ஒழுக்கம் (fiscal discipline)
பற்றிக் கற்பிப்பதற்கு இதைவிட சிறந்த
கருவி இருக்க முடியாதென மேலே குறித்த
நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். நாட்டின் நாணயமாற்று வீதம் அமெரிக்க ட�ொலர் ப�ோன்ற
ஒரு கடின நாணயத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பதால் அதன் பெறுமதியில் நிலைபேறுடைய தன்மை உருவாகும். வணிகர்களும்
நிச்சயத்தன்மையுடன் தமது வணிக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம். பணநிரம்பல்
கட்டுப்படுத்தப்படுவதால் பணவீக்கம் ஏற்படுவதும் தடுக்கப்படும்.
பிரித்தானியாவிடமிருந்து சுதந்திரம் பெற்றதன் பின்னர் சிங்கப்பூர் ப�ோன்ற நாடுகள்
நாணயசபை முறைமையினையே பின்பற்றின. இதன் மூலம் நாட்டின் நிதித்துறையில்
ஏற்படும் தளம்பல்களைக் கட்டுப்படத்தக்
கூடியதாக இருந்தது. ஆனால் இலங்கையில்
வெளிநாட்டு நாணயங்களின் அழுத்தங்கள்
இன்றி சுயமாக நாட்டின் ப�ொருளாதாரத்தை
நிர்வகிக்க மத்தியவங்கி முறைமையே சிறப்பானது என அப்போதிருந்த அரசியல்வாதிகள் நினைத்தபடியினாலேயே புகழ்பெற்ற

மத்திய வங்கியின் சுதந்திரம் (central bank
independence) மிக ம�ோசமாக மீறப்பட்டிருக்கிறது.
குறித்த காலத்தில் பதவியில் இருக்கும்
அரசாங்கம் தமது அரசியல் பிரபலம் கருதி
அதிக செலவினங்களை மேற்கொள்ளும்போது
மத்திய வங்கியே அதற்கான நிதி வசதிகளையும்
ஏற்படுத்தித்தர வேண்டியுள்ளது.
மத்திய வங்கியாளரான ஜ�ோன் எக்ஸ்டரின்
(John Exter) வழிகாட்டலுடன் 1950இல்
இலங்கை மத்திய வங்கி தாபிக்கப்பட்டது.
ஆனால் இலங்கை ரூபாவின் உள்நாட்டுப்
பெறுமதியும் வெளிநாட்டுப் பெறுமதியும்
த�ொடர்ந்தும் தளம்பல்களை எதிர்நோக்கியது.
குறிப்பாக 1977இன் பின்னர் இந்தத் தளம்பல்கள் மிகத் தீவிரமானதாக அமைந்ததுடன்
மத்திய வங்கி ஒரு சுயாதீனமான நிறுவனமான தனது நாணயக்கொள்கை த�ொடர்பான
தீர்மானங்களை எடுக்க முடியாமல் ப�ோனது.
அரசியல் தலையீடுகள் காரணமாக பதவியில்
இருக்கும் அரசாங்கத்தின் விருப்பு வெறுப்பு-

தின் அளவு இதற்கு நல்லத�ோர் உதாரணம்.
இன்றைய நிலையில் ரூபாவின் பெறுமதி
இதைவிட மிக ம�ோசமாக தேய்ந்து செல்லும்
அபாயநிலையில் ரூபாவின் பெறுமதியை
நிலைப்படுத்தி ப�ொருளாதார சரிவை தடுத்து
நிறுத்த வேண்டுமானால் நாணய சபை
முறைமைக்கு மாறுவது புத்திசாலித்தனமானது. நாட்டின் சுதந்திரம் பாதிக்கப்படுகிறது
இறைமை பாதிக்கப்படுகிறது என்று வழமையான புலம்பல்கள் எழும். ஆனால் உள்நாட்டுத் தீர்வுகள் (home grown solutions)
ஒவ்வொன்றாகத் த�ோல்வியடைந்துவரும்
கையறுநிலையில் நடைமுறைச் சாத்தியமான தீர்வுகளை ந�ோக்கி நகர்வது நல்லது.

நரேந்திர ம�ோடியின் ஐர�ோப்பிய விஜயம்
ரஷ்ய-உக்ரைன் ப�ோரை நிறுத்துமா?
கலாநிதி

கே.ரீ.கணேசலிங்கம்
யாழ். பல்கலைக்கழகம்

இ

ந்தியப் பிரதமரது ஐர�ோப்பிய
விஜயம் அதிக அரசியல் முக்கிய
த்துவத்தை சமகாலத்தில் ஏற்படுத்தியுள்ளது. ரஷ்ய- உக்ரைன் ப�ோர்
முடிவுறாத சூழலில் ரஷ்யாவினதும் அதே
நேரம் மேற்கினதும் நட்பு நாடான இந்தியாவின் பிரதமர் ஐர�ோப்பிய நாடுகளுக்கு
பயணம் மேற்கொண்டமை அதிக அரசியல்
முக்கியத்துவத்தை தந்துள்ளது. மூன்று
நாள் ஜேர்மனி பிரான்ஸ் மற்றும் டென்மார்க் ஆகிய நாடுகளுக்கு இந்தியப் பிரதமர்
பயணம் செய்துள்ளார். இந்தியாவின்
அரசியல் ப�ொருளாதார மற்றும் இராணுவம் சார்ந்து ஐர�ோப்பிய இந்திய உறவைப்
பலப்படுத்தும் ந�ோக்கிலானதாக அமைந்தாலும் ரஷ்யா- உக்ரைன் ப�ோர் த�ொடர்பிலான
செய்தியையும் அவரது விஜயம் ஐர�ோப்பியருக்கு உணர்த்துவதாக அமைந்திருந்தது.
இக்கட்டுரையும் இந்தியப் பிரதமரது ஐர�ோப்பிய நாடுகளுக்கான பயணம் ஏற்படுத்தியுள்ள அரசியல் தாக்கங்களைத் தேடுவதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜேர்மனி க்கு இந்தியப் பிரதமரது விஜயத்தின் ப�ோது பெரும் உலகத் தலைவரை
வரவேற்றது ப�ோன்று அமைந்திருந்தது.
இராணுவ அணிவகுப்பு மரியாதையும் இந்தியப் பிரதமருக்கு ஜேர்மனிய ஆட்சியாளர்களால் வழங்கப்பட்டது. அவ்வாறே டென்மார்க் பிரான்ஸ் நாட்டுத் தலைவர்களால்
இந்தியப் பிரதமர் உலக முதல்தலைவராக
கருதப்படுமளவுக்கு
வரவேற்பளித்தனர்.
இந்நாடுகளில் தலைவர்களுடன் உரையாடியதுடன் ப�ொருளாதார ரீதியிலும் வர்த்தக
அடிப்படைகளிலும் அதிக முக்கியத்துவம்
க�ொடுத்தத�ோடு
பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பினை அதிகரிக்கும் ந�ோக்கிலும் இந்தியப்
பிரதமரது உரையாடல் அமைந்திருந்தது. அது
மட்டுமன்றி டென்மார்க் பிரதமருடனான
சந்திப்பின் ப�ோது 'உக்ரைன் ப�ோர் உடனடியாக நிறுத்தப்பட வேண்டும். பிரச்சினைக்கு
பேச்சு மூலம் தீர்வு காணப்பட வேண்டும்.
உக்ரைனில் நிலவும் மனிதாபிமானப் பிரச்-

சினை கவலையளிகிறது. ஐ.நா.
விதிகள் மற்றும் சர்வதேச விதிகளுக்கும் மற்றைய நாடுகளின் இறையாண்மைக்கும் மதிப்பளிக்க வேண்டும்'
என்று குறிப்பிட்டார். அதேப�ோன்று
ஜேர்மன் பிரதமரான ஓலப் ஸ்கால்சை
உடனான சந்திப்பில் ஊடகங்களுக்கு
கருத்து தெரிவிக்கும் ப�ோது 'உக்ரைன்ரஷ்யாவுக்கும் இடையிலான ப�ோரில்
யாரும் வெற்றியடையப் ப�ோவதில்லை. இந்தப் ப�ோரில் அனைவரும்
கடுமையான பாதிப்புகளை சந்திக்க
நேரிடும் அதனால் தான் அமைதியின்
பக்கம் இந்தியா நிற்கிறது' என்று தெரிவித்தார். இவ்வாறு இந்தியப் பிரதமர்
நரேந்திர ம�ோடியின் உரையாடல்கள்
வெளிப்படுத்தும் அரசியல் புரிந்து
க�ொள்ளப்பட வேண்டியது.
முதலாவது, இந்தியப் பிரதமரது
ஐர�ோப்பிய விஜயத்திற்கு பின்னால்
வலுவான அம்சம் ஒன்று காணப்படுகிறது. இந்தியாவின் ரஷ்யா பற்றிய
அணுகுமுறையிலுள்ள அடிப்படையான விடயமே அதுவாகும். அதாவது ரஷ்யாவுடனான உறவு இந்தியாவுக்கு முதன்மையானது என்பதை உக்ரைன் -ரஷ்யப்
ப�ோரில் இந்தியா தெளிவாக வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இந்தோ ப
- சுபிக் தந்திர�ோபாயம்
மற்றும் குவாட் அமைப்பு ப�ோன்றவற்றில்
இந்தியாவை மேற்கு முதன்மைப்படுத்தினாலும் இந்தியா தெளிவான வெளியுறவுக்
க�ொள்கையாக ரஷ்யவை ந�ோக்கியதென்பதை மேற்குலகத்தின் எச்சரிக்கைகளுக்கப்பால் நிலைநிறுத்தியுள்ளது. அதனால் இந்தியாவை மேற்குலகம் வளைத்துப் ப�ோடும்
உபாயத்தை அதிகம் ஏற்படுத்தத் த�ொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக இந்தியா ந�ோக்கிய
ஜப்பான் அவுஸ்ரேலியா பிரித்தானியா
மற்றும் அமெரிக்க ப�ோன்ற நாடுகளின்
தலைவர்கள் இராஜதந்திரிகள் பயணங்கள்
த�ொடராக இந்தியா ந�ோக்கி முதன்மைப்படுத்தப்பட்டன. அவ்வாறே முதலீடுகளும்
வர்த்தக நடவடிக்கைகளும் அதிகரிக்கும்
உபாயங்களாக இந்தியாவுடன் மேற்கொள்ள
முயன்றன.
இரண்டாவது, இத்தகைய மேற்குலகத்தின் நகர்வுக்கு பதிலளிக்கும் விதத்திலேயே
இந்தியப் பிரதமரது ஐர�ோப்பிய நாடுகளுக்கான விஜயம் அமைந்துள்ளது. ஆனால் இந்தியப் பிரதமர் குவாட் நாடுகளை தவிர்த்தே
இந்த விஜயத்தை திட்டமிட்டுள்ளார் என்பது
கவனத்திற்குரியதாகும். இது இரு தரப்பினது
இராஜதந்திர அணுகுமுறையாகவே தெரிகி-

றது. அதாவது இந்தியா குவாட் நாடுகளைத்
தவிர்த்துள்ளது எனக் குறிப்பிட்டாலும் அதே
அணுகுமுறையுடைய நாடுகளை ந�ோக்கியே
நரேந்திர ம�ோடி நகர்ந்துள்ளார். அப்படியாயின்
அமெரிக்கா
தலைமையிலான
குவாட் அணி ஐர�ோப்பாவுக்குள்ளால் இந்தியாவை கையாள முனைகிறதாகவே விளங்கிக் க�ொள்ள வேண்டியுள்ளது. ஆனாலும்
ஐர�ோப்பாவுக்குள் அதிக முக்கியத்துவம்
உடைய அதேநேரம் அமெரிக்காவுடன் அவ்வப்போது முரண்பாட்டைக் க�ொண்டுள்ள
மறுபக்கத்தில் ரஷ்யாவுடன் ப�ொருளாதார
உறவை பேணவிரும்புகின்ற நாடுகளான
ஜேர்மனி டென்மார்க் பிரான்ஸ் ப�ோன்ற
தேசங்களுக்கு இந்தியப் பிரதமர் பயணம்
செய்துள்ளார் என்ற புரிதலும் தவிர்க்க முடியாதது.
மூன்றாவது, இந்தியப் பிரதமர் ஐர�ோப்பாவில் நின்று க�ொண்டு ரஷ்ய-உக்ரைன்
ப�ோரில் இரு நாடுகளுமே வெற்றி க�ொள்ள
முடியாது எனவும் தெரிவித்ததுடன் இந்தியாவின் நடுநிலைத் தன்மைக்கான காரணங்களை ஊடகங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். இன்னோர் வகையில் பார்த்தால்
இந்தியாவை நடுநிலையுடைய நாடாக்குவதில் மேற்குலகம் அதிக வெற்றியை எட்டியுள்ளமை தெரிகிறது. ஆனால் இந்தியா
எப்போதும் நடுநிலையை ஒரு க�ொள்கையாகக் க�ொண்டது என்பது யதார்த்தமானதே.
இந்தியாவின் நடுநிலையானது ரஷ்யாவுக்கு

உக்ரைனுடனான போரில் எதிர்கொண்டதை
விட அதிக த�ோல்வியாகவே தெரிகிறது.
ரஷ்யா சீனா மற்றும் இந்தியா ஓரணியில்
அமையுமாயின் மேற்குலகத்திற்கு அதிக
நெருக்கடியாக அமைந்திருக்கும். அதனைக்
கடந்து இந்தியா நடுநிலமை வகிப்பதென்பது இந்தியாவுக்கும் மேற்குலகத்திற்கும்
இலாபகரமானதே..
நான்காவது, இவ்வகை விஜயம் இந்தியாவை வலுவான தேசமாக்குவதன் பெயரில்
மேற்குலகிடம் முழுமையாக தங்கியிருக்கச்
செய்வதாக அமைந்துவிட வாய்ப்பு அதிகம்.
அதாவது இந்தியாவை க�ௌரவப்படுத்துவதன் மூலம் மேற்குலகத்தின் சந்தை வாய்ப்புக்களை தக்கவைப்பதுடன் ரஷ்யாவுக்கும்
இந்தியாவுக்குமான ப�ொருளாதார உறவை
தகர்க்க முடியும் என்பதே மேற்கின் பிரதான
உபாயமாகும். அவ்வாறே இந்தியப் பிரதமரும் ஐர�ோப்பாவுடனான வர்த்தக நடவடிக்கையை இறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும்
இந்தியப் ப�ொருட்களுக்கான சந்தைக்காக
ஐர�ோப்பா திறந்துவிட வேண்டும் எனவும்
தெரிவித்துள்ளார். அதுமட்டுமல்லாது பாதுகாப்புத் துறையில் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்த வேண்டும் எனவும் இந்தியப் பிரதமர்
வலியுறுத்தியிருந்தார். இது இந்தியாவின்
உபாயமாகவே தெரிகிறது. தற்போதைய சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் க�ொண்டு ஐர�ோப்பாவுடன் ப�ொருளாதார மற்றும் பாதுகாப்பு
விடயங்களில் நெருக்கமான உறவை நிலைப்-

படுத்துவதே நரேந்திர ம�ோடியின் தந்திர�ோபாயமாக தெரிகிறது. ஏற்கனவே
பிரான்ஸிடமிருந்து ரம்போல் ப�ோர்
விமானங்களை இந்திய எல்லைய�ோரப் பாதுகாப்புக்காக க�ொள்வனவு
செய்துள்ளது. த�ொடர்ந்தும் ஐர�ோப்பாவுடன் நெருக்கமான பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை உருவாக்க முயலுகிறது.
ஐந்தாவது, இந்தியப் பிரதமர் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு த�ொடர்பில்
ஐர�ோப்பாவுக்கு அழைப்பு விட்டதன்
ந�ோக்கம் தனித்துவமானதாகவே தெரிகிறது. குறிப்பாக அமெரிக்கா வெளிப்படையாக பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை
இந்தியாவுடன் மேற்கொள்ள தயாராக
இருப்பதாக அறிவித்துள்ளது. ரஷ்யாவின் ஆயுத தளபாடங்களை க�ொள்வனவு செய்வதை கைவிட்டு அமெரிக்காவிடம் ஆயுதங்களை க�ொள்வனவு
செய்யுமாறும் அமெரிக்கா வெளிப்படையாக இந்தியாவைக் கேட்டிருந்தமை கவனத்திற்குரியதாகும். ஆனால்
இந்தியா அமெரிக்காவை விட ஐர�ோப்பாவை ந�ோக்கி நகர்ந்திருப்பது ரஷ்யா சார்ந்ததாக அமையும் என்றே கருதப்படுகிறது.
இந்தியப் பிரதமர் ரஷ்ய- உக்ரைன் ப�ோர்
த�ொடர்பில் புலம்பெயர்ந்த இந்தியர் மத்தியலும் மேற்படி மூன்று நாட்டுத் தலைவர்கள்
மத்தியிலும் ப�ோரை தவிர்க்குமாறு கேட்டிருந்தமை கவனத்திற்குரியதாகும். குறிப்பாக
ரஷ்ய- உக்ரைன் ப�ோரில் அனைவரும் கடுமையான பாதிப்பை சந்திக்க நேரும் என எச்சரிக்கைப் பாணியில் செய்தி வெளியிட்டார்.
எனவே இந்தியப் பிரதமரது மூன்று நாடுகளுக்கான ஐர�ோப்பிய விஜயம் அதிக முக்கியத்துவத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உலகளாவிய ரீதியல் இந்தியாவினதும் ஐர�ோப்பியத்
தலைவர்களதும் உபாயத்தை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்திருந்ததுடன் ரஷ்யாவுடனான
இந்திய உறவை நியாயப்படுத்துவதாகவும்
அமைந்துள்ளது. அதேநேரம் ஆபத்தான
ஐர�ோப்பாவை எதிர் க�ொள்ள வேண்டிய
நிர்ப்பந்தம் உக்ரைன் மீதான ப�ோரால் ஏற்படும் என்பதை மறைமுகமாக ம�ோடி ஐர�ோப்பியத் தலைவர்களுக்கு தெரிவித்துள்ளார்.
அதனால் ப�ோரை தவிர்க்க முயலுவது அவசியம் என்பதை க�ோடிகாட்டியுள்ளதையும்
கவனத்தில் க�ொள்ளுதல் வேண்டும். வர்த்தகம் சந்தை பாதுகாப்பு என்ற விடயங்களை
ம�ோடி முதன்மைப்படுத்தினாலும் ரஷ்யஉக்ரைன் ப�ோரே முதன்மையானது என்பதை
தெளிவாக ஐர�ோப்பியத் தலைவர்களுக்கு
இந்தியப் பிரதமர் உணர்த்தியுள்ளார்.
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கும் தென்பகுதிக்குமான கடவைப்பகுதியில்.... அது மாறி மாறி வரும். முதல்
தாண்டிக்குளம் பின்னர் பறன்நாட்டகுளம் பிறகு மணியந்தோட்டம் பிறகு
ஓமந்தை என மாறி மாறி வந்திருக்கிறது. இந்தப்பகுதி ராணுவ ச�ோதனைச்
சாவடியில்
நின்றவர்கள்
வடபகுதி
மக்களிடம் பிடுங்கிப் ப�ோட்ட சவர்க்காரங்களை அவர்களது ஆதரவாளர்கள் அள்ளிச்
செல்வர்.
சவர்காரமில்லாத வாழ்க்கை எப்படி
இருந்தது குளங்களில் பெரும்பாலும் குளிப்பதும் துவைப்பதும் மக்கள் வழக்கம். அடிக்குளத்து களிமண் தலைக்கு வைத்து கசக்கி
முழுகினால் தலை அழுக்கு நீங்கி பஞ்சு
ப�ோல இருக்கும். உடலுக்கு பாசிப்பயறு
மா அது முடியதவர்கள் சாம்பூ ப�ோட்டும்
குளிப்பர். த�ோல் நாராகிவிடும்.
ஒரு தடவை செட்டிகுளம் எல்லை
வழியாக ராணுவம் முன்னேறியது.
மடுப்பகுதியை கைப்பற்றும் நடவடிக்கை அது ப�ோராளிகள் தரப்பில்
ப�ோதியளவு பதுங்குகுழிகள் அமைக்க
மனிதவளம் இல்லை. எனவே ப�ோராளிகள் மக்களை அந்தப்பணிக்காக முதல்நாள் கஷ்டப்பட்டுத் திரட்டி க�ொண்டு
சென்றனர். மாலை நான்கு மணிக்கெல்லாம் வேலை முடித்து அவர்களை

ரக்காய் என அழைக்கப்படும் இரணைக்
காய்ப்பழங்களை க�ொண்டுவந்து அவற்றை
உரலில் இடித்து நீரில் கரைத்தால் சலவைப்பவுடர் ப�ோல நுரை ப�ொங்கிவரும். அது
உடைகளையும் பாத்திரங்களை கழுவவும்
சேகரிப்போம். இந்தக்காய்களே நகைகளை
சுத்தம் செய்ய பத்தர்களும் உபய�ோகித்தார்கள். இப்போது இந்த மரம் எங்காவது தென்படுகிறதா என தேடிப்பார்க்கிறேன். கண்ணில்
படவேயில்லை.
இப்போது என்ன நடந்து விட்டது. சவர்க்காரம் விலை உயரப்போகிறது என்றொரு
செய்தி. செய்தி கிடைத்த மறுநாளே எந்தக்கடையிலும் சவர்க்காரம் இல்லாமல் ப�ோய்விட்-

உழவு ஊர்திகளில் ஏற்றி வந்து தட்சணாமருத மடுக்குளத்தில் குளிக்க விடுவார்கள்.
சும்மாவல்ல ஓவ்வொருவருக்கும் ஒரு சவர்க்காரக்கட்டி வழங்கப்படும். இந்த சவர்க்கார
விவகாரம் மக்களிடையே தீ ப�ோலப்பரவியது. மறுநாள் எந்த நிர்ப்பந்தமுமின்றி நான்
நீயென்று ப�ோட்டி ப�ோட்டுக்கொண்டு பங்கர்
வெட்டப் புறப்பட்டனர் மக்கள். பங்கர் வெட்டிக்கொண்டிருக்கும் ப�ோது எறிகணைகள்
வரலாம் என்ற பயத்தை சவர்க்காரம் கரைத்துப் ப�ோட்டது.
மீண்டும் இந்த சவர்க்காரத்தடை எமக்கு
புதிய அல்ல பாரம்பரிய காலத்து வழமைகளை மீட்டும் தந்தது. வெடுக்குநாறி மரத்தின் படுகிளைகளை எரித்து அதன் சாம்பலை
கரைத்து அதில் துணிகளை ஊறவைத்து
துவைத்து பளிச்சிட வைப்போம். தேங்காய்
உரித்த மட்டைகளை எரித்து அதன் சாம்பலை
நீரில் கரைத்து உடைகளை துவைத்திருக்கிற�ோம் இவற்றை பெருமளவாக செய்து தன்
சலவைத் த�ொழிலை செய்த ஒருவரே எமக்கு
இந்த ஆல�ோசனையை தந்தவர். ஆயிற்றா?
பனம்பழங்கள்
பழுக்க
ஆரம்பித்ததும்
பனம்பழத்தின் த�ோலை நீரில் ஊறவைத்து
அலசி அந்த நீரில் துணிகளை ஊறவைத்து
துவைத்திருக்கிற�ோம். இது தவிர சவர்க்கா-

டது. பெட்டி பெட்டியாக சவர்க்காரக் க�ொள்ளையர்கள் அள்ளிச் செல்ல கடைக்கரார்கள்
தேமேயென்று க�ொடுத்தும் அனுப்பியிருக்கிறார்கள் தட்டுப்பாட்டை உணர்ந்த யாழ் வர்த்தகர்கள் ஒருவருக்கு ஒன்று என்ற வகையில்
விற்றதான செய்தியும் கிடைத்திருக்கிறது.
நறுமணம் கமழ வாசனை சுகந்த வகைகளையும் பூசிக்கொண்டு நான் பவனிவர, அன்றாடம் உழைத்து அந்தப்பணத்தில் அன்றைய
தேவைக்கு ப�ொருட்களை வாங்கும் ஏழை
தான் வேலை செய்து வேர்வை வடிந்த
அந்த களைப்பை கறையை ப�ோக்க சவர்க்காரம் வாங்கக் கூடாது. நான் இந்த வருடம்
முழுதும் குளிக்க இப்பவே வாங்கிக் குவித்து
விடும் அந்த ஆசைக்குப் பெயர் கெட்டித்தனமல்ல திருட்டு. மற்றவர் வாழக்கூடாது என்ற
கெடுபுத்தி அல்லாமல் வேறென்ன. ஒருவன்
பசிகிடக்க நேருமே என்ற பயத்தில் உணவுப்ப�ொருளை சேகரிக்கலாம் அதில் தவறில்லை.
ஏனெனில் முள்ளிவாய்க்கால் எமக்கு அந்தப்பயத்தை எச்சரிக்கையை தந்திருக்கிறது. இந்தப் ப�ொருட்களைக்கூட..?! மேல்
நாடுகளை க�ொர�ோனா ஆக்கிரமிக்க த�ொடங்கிய நேரம் அங்கும் இதேப�ோல பெரிய இடர்ப்பாடுகளை எதிர் ந�ோக்கிய மக்கள் உணவுப்
பண்டங்களை விட மலசலகூடத்துக்கான
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தமிழ்க் கவி
பேசுகின்றார்

ம

னிதர்கள் கற்காலத்தை ந�ோக்கிப்
ப�ோக வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டது, ஒரு காலம். ஆயிரத்து
த�ொளாயிரத்து த�ொன்னூற்று ஒன்று ஆரம்பித்த ப�ோது வடமாகாணத்தின் இராணுவக்கட்டுப்பாடற்ற பகுதிகளுக்கு மண்ணெய்
சவர்க்காரம் மின்கலன்கள் பெற்றோல் ஓயில்
யூரியா அம�ோனியா பசளை வகைகள்
ப�ோன்ற ப�ொருட்களும் அத்தோடு சேர்த்து
மிதிவண்டிகள் அதன் உதிரிப்பாகங்கள் ஏதும்
வரவில்லை. சும்மாவே மக்களுக்கு இவை
வெடிகுண்டுகள் செய்யப் பயன்படும் ப�ொருட்கள் என்பது தெரிந்து ப�ோயிற்று.
அப்போது இலங்கை ராணுவத்திலும்
ப�ோர்க்கலங்கள் என பெரிதாக எதுவும்
இல்லை. ஏன் ப�ோர் விமானங்களே இல்லை.
பயணிகள் விமானம் உலங்குவானூர்திகள்
என்பனவே இருந்தன என நினைக்கிறேன்.
இவர்களிடம் உலங்கு வானூர்தியிலிருந்து சுட
முடியும். அல்லது பெற்றோல் அடைத்த ஜாம்
ப�ோத்தல்களை வீச முடியும். ஆனால் விமானத்திலிருந்து பீப்பாக்குண்டுகளை உருட்டித்தள்ள முடியும். கீழே விழுந்து வெடித்த
பீப்பாக்களிலிருந்து கழிவுப்பொருட்கள் மனிதமலம் உட்பட சிதறுவதும் தீப்பிடித்து எரிவதும் உண்டு.
நேராக தலையில் விழுந்தால் ஓழிய
உயிர்ச்சேதம் குறைவாகவே இருக்கும். ச�ொத்தழிவுகள் இருந்தன. கதை இப்படி இருக்க,
குண்டு விழுந்த இடங்களுக்கு வேடிக்கை
பார்க்க மக்கள் விரைந்து செல்வர். நானும்
ப�ோயிருக்கிறேன். வாயைப்பிளந்து க�ொண்டிருந்த பீப்பாவில் சன்லைட் ச�ோப்போல ஏராளமான ச�ோப்வகைகள் இருக்கும் . சைக்கிள்
ப�ோல்ஸ் இரும்புத்துருவல்கள் என அன்றாடம் நாம் ஏங்கிக் க�ொண்டிருந்த ப�ொருட்கள்
இருக்கும். ஆனால் அச்சத்தில் நாம் அருகில்
ப�ோவதில்லை.
இந்த சவர்க்காரம் மக்களுக்கு ஒரு திரவியப் ப�ொருளாகத்தான் இருந்தது. வடபகுதிக்-

த

பேப்பரை அதிக அளவில் க�ொள்வனவு சேர்த்தார்களாம். கடைகளில் தட்டுப்பாடு நிலவிய
ப�ொருள் அதுதான். நல்ல வேளையாக
நமக்கு அந்த நிலை இல்லை. நாம் இன்னும்
நீரைத்தான் பயன்படுத்துகிற�ோம்.
அநேகமாக பணம் படைத்தோர் தாம்மட்டும் வாழ்ந்தால் ப�ோதும் என்ற மனநிலையில் இருப்பது இயல்பு. ஆனால்
இவர்களுக்கு த�ொண்டு செய்யவும் வேறு
மனிதர்கள் தேவை என்பதை இவர்கள்
நினைப்பதில்லை.கடைகளில் ப�ொருட்கள் தட்டுப்பாடு நிலவுவது உண்மைதான் ஆனால்
அந்த தட்டுப்பாடு வலிந்து உருவாக்கப்படுவதுதான். முடிந்த அளவுக்கு ப�ொருட்களை

கடைகளில் நிலவும் தட்டுப்பாடு
வலிந்து உருவாக்கப்படுவதே

ற்போது நாடளாவிய ரீதியில் அவ்வப்ப�ோது மின்வெட்டு மேற்கொள்ளப்பட்டு
வரும் இக்காலகட்டத்தில், மெழுகுதிரி
விற்பனை அதிகரித்துக் காணப்படுகின்றது.
ஆனாலும், எமது பிரதேசத்தில் மெழுகுக்கட்டிக்கு தட்டுப்பாடு நிலவுவதால், உரிய
முறையில�ோ, உரிய வேளையில�ோ மெழுகுதிரி உற்பத்தியில் ஈடுபட
முடியாதுள்ளதாக, பெண்
சுயத�ொழில் முயற்சியாளரான மெழுகுதிரி உற்பத்தியில் ஈடுபடும் திருமதி
கெங்கேஸ்வரன் வித்தியகலா தெரிவித்துள்ளார்.
மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்தைப் ப�ொறுத்தவரையில் மெழுகுதிரி உற்பத்தியில் ஈடுபடுவ�ோர்களின்
எண்ணிக்கை மிக மிகக்
கு றைவ ா க வு ள ்ள து .
ஆகையால், இம்மாவட்டத்தில் மெழுகுக்கட்டியை
பெற் று க் க ொ ள ்வ தி ல்
சிரமம்
காணப்படுகின்றது.
இந்நிலையில், மெழுகுக்கட்டிக்காக கடையில்
நாம் முற்கூட்டி ஓடர்
செய்யும் பட்சத்திலேயே,
மெழுகுக்கட்டியை பெற்றுக்கொள்ள முடிகின்றது.
நான்
காத்தான்குடியிலுள்ள கடைய�ொன்றிலேயே மெழுகுக்கட்டியை
பெற்று
வருகின்றேன்.
அக்கடையில் நான் முற்கூட்டி ஓடர் செய்தே,
மெழுகுக்கட்டியை பெற்று
வருகின்றேன்.
இதனால் எமது தேவைக்கேற்ப உடனடியாக
மெழுகுக்கட்டியை பெற்றுக்கொள்ள முடியாத
நிலைமை இங்கு காணப்படுகின்றது என்கின்றார் அவர்.
கடந்த டிசம்பர் மாதத்திலிருந்து மெழுகுக்கட்டிக்கான விலையும் அதிகரித்துக் காணப்படுகின்றது. முன்னர் 300 ரூபாய்க்கு க�ொள்வனவு செய்திருந்த ஒரு கில�ோ மெழுகுக்கட்டி,
தற்போது 500 ரூபாய் முதல் 600 ரூபாய்
வரை விலை அதிகரித்துக் காணப்படுகின்றது.
மெழுகுக்கட்டிக்கான தட்டுப்பாடு
மற்றும்
அதன் விலை அதிகரிப்புக் காரணமாக எனது
மெழுகுதிரி உற்பத்தியில் சற்று பின்னடைவு
காணப்படுகின்றது எனவும், அவர் தெரிவித்துள்-

வாங்கி சேர்க்கும் மன�ோநிலையில் புதிய
ப�ொருட்களை இழக்கும் அபாயமும் உள்ளது.
எனக்கு தெரிந்து க�ொர�ோனா காலத்தில்
ஒருவர் களஞ்சியப்படுத்திய வெங்காயம் பூடு
என்பன முளைகட்டியதால் அவற்றை அவர்
நட்டு நீர்பாச்சிக் க�ொண்டிருந்தார் உற்பத்தி
என்னவாயிற்றோ தெரியவில்லை. இதெல்லாம் தேவையா?
கடைகளில் சகல ந�ோய் நிவாரணியாக கருதப்படும் ந�ோவு நிவாரணிகள்
இல்லை. வராத ந�ோய்க்கும் வந்தால் என்ன
செய்வது என்ற பயத்தில் மருந்துகளை
வாங்கி சேகரித்துள்ளனர். எனக்கு தெரிந்தவர் ஓருவர் என்னை சந்தையில் கண்டப�ோது ச�ொன்னார். தான் பெரியளவில்
தேவையான மருந்தெல்லாம் சேகரித்துவிட்டதாகவும் இனிப்பயமில்லை என்றார். இனித்தான் பயமே உள்ளது என்றேன் நான்.
ஏன்?;. இனி முணுக்கென்றவுடன் நீயே
ட�ொக்டராகி தேவையில்லாத குளிசைகளையும் ப�ோடப்போகிறாய் வேறென்ன ?
என்றேன். மனிதர் அசந்து ப�ோனார். அட
நானானாலும் பரவாயில்லை பிள்ளைகள்
கையில் அகப்பட்டால்... என ய�ோசித்தார்.
நாம் ஒன்றை மறக்கக் கூடாது 'தீதும் நன்றும்
பிறர்தரவாரா'
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அன்னையின் அன்பு
தனித்துவமானதே
ன்னையர் தம் பிள்ளைகளின் மீது வைத்திருக்கும்
அன்பை அளவிட முடியாது. அந்த அன்பு மிகவும் தூய்மையானது. அவர்கள் எப்போதுமே தமது குழந்தைகள்
மீது நிபந்தனையற்ற அன்பை வைத்திருப்பர்.
அன்னையர் அவர்தம் பிள்ளைகளுக்கு மற்றும் குடும்பங்களுக்கு அள்ளித் தரும் அளவிட முடியாத அன்பை, அவர்களின்
ஒப்பற்ற பங்களிப்பை மற்றும் அவர்களின் தன்னலமற்றத் தியாகத்தை க�ொண்டாடுவதே அன்னையர் தினம் ஆகும். அம்மா
என்ற ச�ொல்லை உச்சரிக்கும் ப�ோது நம் அனைவருடைய உள்ளங்களும் உணர்ச்சி மிகுதியால் தழுதழுக்கின்றன. அன்னையின்
அன்பு தனித்துவமானது. மற்ற எவர�ோடும் அன்னையின் அன்பை
ஒப்பிட முடியாது.
தாயின் அன்பைப்
பற்றி பிரபல எழுத்தாளரான
அகதா
கிறிஸ்டி கூறும் ப�ோது
இவ்வாறு கூறுவார்.
"ஒரு குழந்தைக்கு
அதனுடைய தாயின்
அன்பைவிட சிறந்த
ஒன்று இந்த உலகில்
கிடையாது. தாயின்
அன்பு
சட்டத்தை
அறியாது, பரிதாபத்தை அறியாது. அந்த தாயின் அன்பு பாதையில்
எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் அவற்றை அடித்து ந�ொறுக்கி அதன்
அன்பு வழியில் த�ொடர்ந்து செல்லும்" என்று கூறுவார்' ஒவ்வொரு
ஆண்டும் அன்னையர் தினம் வெவ்வேறு திகதிகளில் வருகிறது.
அதாவது ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே மாதத்தின் இரண்டாவது ஞாயிற்றுக் கிழமை அன்று அன்னையர் தினம் க�ொண்டாடப்படுகிறது. அந்த
வகையில் இந்த வருடம் மே மாதம் 8 அன்று அன்னையர் தினம்
க�ொண்டாடப்படுகிறது.
முதன் முதலாக அன்னையர் தினம் அமெரிக்காவில் க�ொண்டாடப்பட்டது. அமெரிக்காவைச் ேசர்ந்த அன்னா ஜார்விவிஸ் என்ற
பெண்மணி அன்னையர் தின க�ொண்டாட்டத்தைத் த�ொடங்கி
வைத்தார். அவருடைய அன்னை தான் இறப்பதற்கு முன்பாக அன்னையர் தினத்தைக் க�ொண்டாட வேண்டும் என்று விரும்பினார்.
ஆனால் அவருடைய அன்னை உயிர�ோடு இருக்கும் ப�ோது அன்னையர் தினத்தைக் க�ொண்டாட முடியவில்லை. ஆனால் ஜார்விஸ்
எடுத்த முயற்சிகளின் விளைவாக, அவருடைய அன்னை இறந்து
3 ஆண்டுகள் கழித்து, அதாவது 1908 ஆம் ஆண்டு மேற்கு
வெர்ஜீனியாவில் உள்ள தூய ஆண்ட்ரூ மெத்தடிஸ்ட் ஆலயத்தில்
முதன் முதலாக அன்னையர் தினம் க�ொண்டாடப்பட்டது.
முதல் அன்னையர் தினக் க�ொண்டாடத்தில் ஜார்விஸ் கலந்து
க�ொள்ள முடியவில்லை. க�ொண்டாட்டத்தில் கலந்து க�ொண்டவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்து ஒரு தந்தி அனுப்பினார். ஒரு
தாய் என்பவர், இந்த உலகில் எவராலும் தரமுடியாததை நமக்குத்
தரக்கூடியவர் ஆவார் என்று ஜார்வீஸ் நம்பினார்.
அன்னையர் தினம் அன்று ப�ொது விடுமுறையாக அறிவிக்க
வேண்டும் என்று அன்னா ஜார்விஸ் வேண்டுக�ோள் விடுத்தார்.
ஆனால் த�ொடக்கத்தில் அதாவது 1911 ஆம் ஆண்டு அவருடைய
வேண்டுக�ோள் மறுக்கப்பட்டது. ஆனால் அன்னையர்களுக்கு
நன்றி ச�ொல்லும் விதமாக அமெரிக்கா முழுவதும் அன்னையர்
தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது.
காலப்போக்கில் அதாவது 1941ல் அன்னையர் தினத்தைக்
க�ொண்டாடும் வகையில் உட்ரோ வில்சன் ஒவ்வொரு ஆண்டும்
மே மாதத்தில் வரும் 2வது ஞாயிற்றுக் கிழமையை அமெரிக்காவின் தேசிய விடுமுறையாக அறிவித்து அதற்கான ஆவணத்தில்
கையெழுத்திட்டார்.

அ. கனகசூரியர் ...?

மெழுகுதிரி உற்பத்தி இலகுவானது:

மின்வெட்டுக் காலத்தில்
உற்பத்தியை பெருக்குவ�ோம்
மெழுகுதிரி உற்பத்தியாளர் கெ.வித்தியகலா

ளார். அல்லாவிடின், மின்வெட்டு மேற்கொள்ளப்படும் இக்காலகட்டத்தில், மெழுகுக்கட்டியை
நினைத்த மாத்திரத்தில் எனக்கு பெற்றுக்கொள்ளும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமேயானால், மெழுகுதிரி உற்பத்தியை அதிகரிக்க முடியும் என்கின்றார்
அவர்.
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் மயிலம்பாவெளி,
விபுலானந்தபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த 45 வயதுடைய திருமதி கெங்கேஸ்வரன் வித்தியகலா,
தனது சுயத�ொழில் முயற்சியாக சுமார் 12 வருடகாலமாக மெழுகுதிரி உற்பத்தித் த�ொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றார்.
தனது வீட்டிலிருந்தவாறே அவர் இத்தொழிலைச் செய்து வருவத�ோடு, அதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தில் தனது குடும்பச் செலவையும்
அவர்; கவனித்து வருகின்றார்.
தனது குடும்பத்தின் ஏழ்மை நிலை பற்றியும்,

அவ் ஏழ்மையிலிருந்து மீண்டெழுவதற்காக
தான் ஈடுபட்டுள்ள அயராத உழைப்பு பற்றியும், தினகரன் வாரமஞ்சரி வாசகர்களுடன்
அவர் பகிர்ந்து க�ொள்கின்றார். இது த�ொடர்பில் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,
எனது கணவர் ஒரு கூலித் த�ொழிலாளியாக உள்ளத�ோடு, எமக்கு ஒரு பெண் பிள்ளையும் ஓர் ஆண் பிள்ளையும் இருக்கிருக்கின்றார்கள்.
கூலித் த�ொழிலாளியான எனது கணவரின் வருமானத்தின் மூலம் எமது குடும்பச்
செலவை உரிய முறையில் கவனிக்க முடிவதில்லை. ப�ோதியளவான வருமானமின்றி
நாம் கஷ்டப்பட்டத�ோடு மாத்திரமின்றி, நிரந்தர வருமானமின்றியும் தவித்தோம்.
மேலும், எனது கணவர் கூலித் த�ொழில் மூலம்
சம்பாதித்துக்கொண்டு வரும் பணம், அன்றைய
நாள் செலவுடனையே தீர்ந்து விடும். அத்தோடு,
கணவர் ந�ோய் வாய்ப்பட்டு த�ொழிலுக்குச் செல்ல
முடியாது ப�ோகும் சந்தர்ப்பங்களிலும், எமது
அன்றைய நாள் செலவை சமாளிப்பதற்கு பண
வசதியின்றி இல்லாது திண்டாடின�ோம்.
எமது குடும்பக் கஷ்டம் மற்றும் எமது பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் பற்றிச் சிந்தித்த நான், எனது
கணவரின் வருமானத்தில் மாத்திரம் குடும்பச்
செலவைக் க�ொண்டு செல்ல முடியாது என்பதை
உணர்ந்தேன். இந்நிலையிலேயே, நான்; வீட்டில்
இருந்தவாறு, எனது கணவர் மற்றும் பிள்ளைகளையும் பராமரித்துக்கொண்டு ஏதாவத�ொரு
சுயத�ொழிலில் ஈடுபட்டு வருமானம் ஈட்ட வேண்டுமென்று உத்தேசித்தேன்.

அவ்வேளையில் எனக்கு மெழுகுதிரி தயாரிக்கும் பயிற்சிநெறியில் பங்குபற்றுவதற்கான ஒரு
வாய்ப்புக் கிடைத்தது. கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு
செங்கலடி பிரதேச சபையால்
பெண்களுக்காக மாத்திரம் நடத்தப்பட்ட மெழுகுதிரி உற்பத்தி
த�ொடர்பான மூன்று நாள் பயிற்சிநெறியில்
நான் பங்குபற்றினேன். அப்பயிற்சிநெறியை
பயின்று விட்டு நான் சுயமாக மெழுகுதிரி உற்பத்தி செய்யும் த�ொழிலை த�ொடங்கினேன்.
இத்தொழிலை த�ொடங்கும்போது ஆரம்பத்தில்
என்னிடம் ப�ோதியளவு பணம் இல்லாமையினால்,

உரிய முறையில் முதலீடு செய்து த�ொழிலை
த�ொடங்க முடியவில்லை. இருந்தப�ோதிலும்,
'வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம்' எனும் பழம�ொழிக்கு அமைய, சிறிதளவு பணத்தின் உதவியுடன்
மெழுகுதிரி உற்பத்தி செய்யும் த�ொழிலை எனது
வீட்டில் வைத்து த�ொடங்கினேன்.
அப்போது மெழுகுக்கட்டி, அதற்குரிய திரி
மற்றும் இரசாயனப் பதார்த்தம், நிறச்சாயம்
ஆகியவற்றை மாத்திரம் நான் கடையில் வாங்கினேன். ஆனால்; மெழுகுதிரி உற்பத்தி செய்யும்
இயந்திரத்தை வாங்குவதற்கு என்னிடம் பணம்
இல்லை. ஆகையால், அயலவர் ஒருவரிடமிருந்து
மெழுகுதிரி உற்பத்தி செய்யும் இயந்திரத்தை
நான் இரவலாக பெற்று, மெழுகுதிரி உற்பத்தியில் ஈடுபட்டேன்.
அவ்வாறு உற்பத்தி செய்த மெழுகுதிரிகளை
விற்பனை செய்து, அதன் மூலம் கிடைத்த வருமானத்தின் மூலம் மெழுகுதிரி தயாரிக்கும் இயந்திரம�ொன்றையும் நான் க�ொள்வனவு செய்தேன்.
இதனைத்
த�ொடர்ந்து எனது மெழுகுதிரி
உற்பத்தித் த�ொழிலை நான் பெருகிக்கொண்டு
சென்றேன். இந்நிலையில், எமது கிராமத்தைச்
சேர்ந்தவர்கள் தங்களது தேவைகளுக்கேற்ப என்னிடம் வந்து மெழுகுதிரிகளைக் க�ொள்வனவு செய்வத�ோடு, கடைகளுக்கும் நான்
மெழுகுதிரிகளை
விற்பனை
செய்து வருகின்றேன்.
(22 பக்கம் பார்க்க)

ஆர். சுகந்தினி ...?

14

2022 ேம 8 ஞா�ற்றுக்�ழைம

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY MAY 08, 2022

யாசகேன நான்
அ�லா ஜவுபர்
ஏத்தாைள புத்தளம்
காற்ைற ெகாண்டு சுவாசம் தந்ேதன்
நீைரக்காத்து உன் தாகம் தனித்ேதன்
உணைவ தந்து பசிைய ேபாக்கிேனன்
பூக்கள் பரப்பி மனைத மகிழ்வித்ேதன்

கிருஷா

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

உன்னிைல மாற்று..
-வரக்காமுைறயூர் ரா�க்
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

நான் கண்ட
இலக்கிய ேதசம்
வாைழயூர் க��லா
நுஸ்ஹா அ�ம்
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

அம்மா

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

இணு�ல் வா�சன்

ெமன்ைமயான மனதினிேல
மகாவலிைம மிக்கவள்
மூடநம்பிக்ைக தகர்த்து
முன்னணியில் இருப்பவள்

கவைலயில்ைல

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

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

ெமௗனம் மரணம்
இரண்டும் அறிந்தவள்
அழுவெததற்கு
அவள் அழுவெததற்கு

தீரும் எண்ைண
சுடர் நூரும் உண்ைம
நிழல் சூழும் மண்ைண
கதிர் பாயும் விண்ைண

�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!

சார்ந்தவருக்குதவிேய
சந்ததிைய வளர்க்கின்றது
சமூகச் சமர்ப்பணமாகுது
ெபண் கற்கும் கல்வி
தைலகுனிந்து நாணும்
நளின நங்ைகயல்ல அவள்
தைலகுனிந்து கற்று
சமூகத்தின் தைலநிமிர்த்தப் பிறந்தவள்

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

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

குடும்பத்தின் குத்துவிளக்கு
குதூகலத்தின் ெமாத்தக்கணக்கு
ேபாடுவாள் கிழிந்தைவக்குத் ைதயல்
அவேள குற்றமில்லாத்ைதயல்

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

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

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

Dr ஜ�லா முஸம்�ல்
ஏறாவூர்

இயல்பிேல இனியவராம்
துணிவிேல தளராதவராம்
உலகத்தில் உயிர்கைளச்
சிருஷ்டிக்கும் ெபண்டிர்

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

-ர�ேத�, மா�ப்பாய்

கலாபூஷணம் �ழ்ரைவ குேலேசகரன்
அப்புத்தைள

அவள்

ெபண்ணின் கல்வியால்
ெபருகிவருகிறது முன்ேனற்றம்
ேபதைம ஒழிந்து
வளர்கிறது பாலின சமத்துவம்

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

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

மாண்புறு மங்ைகேய!

ெபண்ணல்ல

ேபரிடர் கைளந்திடப்
பாரினில் விைதப்ேபாம்
பல்துைறச் சாதைனப்
பைடத்திடும் ெபண்கல்வி

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

ஆயிரம்
அைலகள்

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

நாணும்

வீசும் காற்ேறாடு
விைளயாடும் முகம் பார்த்தாள்
மூன்று இதயத்துள்ளும்
நிைறயும் மூச்ைச இைரத்தாள்

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

விரக்தி...

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 மனத்ெத�வு
என்று தக்கப� காட்டுவதால்
அது பற்�யும் எனக்கு
கவைல�ல்ைல - உன்ைன
என் மண வாழ்க்ைகக்கு
துைணயாக்கப் ேபா�ேறன்
இ�ேமலும் எனக்கு
கவைல�ல்ைல!

ெசால்ல வரு�றாய் என்றாள்
ெமத்தச் ச�யாக ேயா�த்து நட
இ�ேம�ந்த
ேவண்டாத அழுைக
அறேவ ேவண்டாேம என்ேறன்

�ரக்��ன் உச்சத்�ல்
உைறந்�ருந்தாள்

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

பசைறயூர்
மல்�கா பத்மநாதன்

ஷப்ரா இல்முத்�ன்
அட்டாைளச்ேசைன

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

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

கனவுகள் வளர்ந்து
காசினியில் ெவன்றது
அறிவுத் திறைமயில்
அைணயாத விளக்காய் நம்மாதர்

கயவர்க�ன் ஆட்டத்ைத என்ேறன்

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

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

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

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

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

ெமாத்தத்�ல் என்ன தான்

க�க் குஞ்சு சர்ேவஸ்..
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

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

இடம்ெபயர்ந்து
முப்பத்ெதாரு
வருடங்கள்!!!

அறியாது இருந்ேதாம்!

குடிைசகள் அைமத்ேதாம்!

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

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

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

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

2022 மே 8 ஞாயிற்றுக்கிழமை
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லைநகரில் தலைநிமிர்ந்து நிற்கும்
பெரிய ஆடைகள் விற்பனை
நிலையம்
அது.
ந�ோன்புப்
பெருநாள் விற்பனை கலகலப்பாக
நடந்துக�ொண்டிருந்தது. புத்தம் புதிய
டிசைன்களில் கண்ணைக் கவரும் கலர்களில் விதம் விதமான ஆடையணிகள்
நிரப்பப் பட்டிருந்தன. வாடிக்கையாளர்கள் உற்சாகத்தோடு தமக்குப் பிடித்தமான ஆடைகளை தேர்வு செய்து
க�ொண்டிருந்தனர்.
இவர்களுக்கு மத்தியில் ரினாஸ்,
அவரது மனைவி, மகள் அம்ரா மூவரும்
கூட மும்முரமாக ஆடைத் தெரிவில்
ஈடுபட்டிருந்தனர். பல புதிய டிசைன்
ஆடைகளை புரட்டிப் புரட்டிப் பார்த்த
பின் அம்ரா இறுதியாக ஒன்றைத் தெரிவு
செய்தாள்.
“உம்மா! இந்த லெஹெங்கா நல்லாருக்கும்மா! இத வாங்கிடுவ�ோம்மா.”
உம்மாவிடம் ஒரு லெஹெங்காவை நீட்டினாள் அம்ரா.
“சரி மக! அத கையில வச்சிக்க�ோங்கோ. நா இத பாத்து முடிக்கிறன்”.
ச�ொல்லிவிட்டு தனது தெரிவுகளைத்
த�ொடர்ந்தாள் அம்ராவின் உம்மா.
தனது கையில் வைத்திருந்த லெஹெங்காவின் அழகை இரசித்துக்கொண்டிருந்த அம்ராவின் நினைவில் கடந்த
வாரம் தனது பாடசாலையில் நடைபெற்ற தமிழ்-சிங்கள புத்தாண்டு ஒன்றுகூடல் நிகழ்ச்சி நிழலாடியது.
X-- - - X- - -X- - - X- - X
அம்ரா க�ொழும்பின் பிரபலமான
மகளிர் கல்லூரியில் பதின�ோராம் வகுப்பில் கல்வி கற்றுக்கொண்டிருக்கிறாள்.
அவளது கல்லூரியின் வருடாந்த தமிழ்சிங்கள புத்தாண்டு நிகழ்ச்சி கடந்த
வாரம் நடைபெற்றது. அது ஒரு க�ொண்டாட்ட நிகழ்ச்சி என்பதால் மாணவிகள்
பாடசாலை சீருடையைய�ோ அல்லது
விரும்பிய எந்தவித ஆடைகளைய�ோ
அணிந்து வருவதற்கான சுதந்திரத்தை
அக்கல்லூரி வழங்கியிருந்தது.
பெண்கள் கல்லூரியல்லவா! கிடைத்த
சந்தர்ப்பத்தை நழுவ விடுவார்களா
மாணவிகள்? ஒவ்வொரு மாணவியும்
தத்தமது விருப்பபடி விதவிதமான புத்தம்புதிய டிசைன்களில், கண்ணைக்கவரும் நிறங்களில் அலங்கரித்து வந்திருந்தனர்.
ஒவ்வொரு மாணவிக்கும் தனது ஆடை
மீது ஒருவித பெருமிதம். ஆனாலும்,
தன்னைவிட சிறப்பாக அணிந்திருந்தவர்கள் மீது ஒருவித இலேசான ப�ொறாமையும் வரத்தான் செய்தது. இவர்களுக்கு
மத்தியில் ஒரேய�ொரு மாணவி கரீமா
மட்டும் பாடசாலை சீருடை அணிந்து,
வெள்ளை ஆடையுடன் தனித்துத் தெரிந்தாள்.

முடிந்து மாணவிகள் கல்லூரியிலிருந்து
வெளியேறிக் க�ொண்டிருந்தனர். கரீமா
வர்ண உடை அணியாமல் பாடசாலை
சீருடையில் வந்திருந்தது அம்ராவை
உறுத்திக் க�ொண்டேயிருந்தது. அம்ரா
கரீமாவை அழைத்தாள்
“கரீமா! இங்க வாடி!”
“என்ன அம்ரா?” கேட்டுக்கொண்டே
அவளருகில் வந்தாள் கரீமா.
“உண்மையை ச�ொல்லுடி! ஏன் நீ
ஸ்கூல் யுனிப�ோர்ம்ல வந்த. ஏதாவது
ஒரு சல்வார ப�ோட்டுட்டு வந்திருக்கலாம்தானே!” அம்ரா ஆதங்கத்தோடு
கேட்டாள்.
“இல்ல அம்ரா! அது வந்து....” கரீமா
தயங்கினாள்.

“என்ன வந்து... ப�ோயி... உண்மைய
ச�ொல்லுடி” அம்ரா விடாப்பிடியாகக்
கேட்டாள்.
வேறு வழியில்லாமல் கரீமா பேசத்

த�ொடங்கினாள்.
“இல்ல அம்ரா! எங்கட வாப்பா
ம�ௌத்தான ப�ொறவு உம்மா தனியா
கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறாங்க. இது
உனக்கு தெரியும்தானே. அவங்களே
எல்லா செலவுகளையும் செய்றாங்க,
என்னயும் தம்பியையும் படிக்க வைக்கிறதுத்கே ர�ொம்ப கஷ்டபடுறாங்க.
க�ொலேஜுக்கு அனுப்புறதே பெரிய
பாடு. இதுல நல்ல உடுப்பு வாங்குறது
எப்புடிடீ...? அதான் உள்ளத உடுத்து
சமாளிக்கிரம். என்னட்ட இப்ப இருக்-
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கரீமாவின் வாப்பா சிறு வியாபாரம்
செய்து வரவுக்கேற்ப சிறப்பாக வாழ்ந்தவர். தனது பிள்ளைகளை சிறப்பாக
படிப்பிக்க வேண்டுமென்று செலவைப்

காக கரீமாவுக்கு அவளது உம்மா
ஸ்மார்ட் ப�ோன் வாங்கிக் க�ொடுத்தது.
இல்லாட்டி எப்படித்தான் அவள�ோட
பேசுறது?’ தன் மனதுக்குள் நினைத்துக்
க�ொண்டாள் அம்ரா.
த�ொலைபேசியில் கரீமாவின் முகவரியைப் பெற்று ‘கூகூள்’ துணைய�ோடு
கரீமாவின் வீட்டை நெருங்கினாலும்
அவளது வீட்டின் அருகே காரைக்
க�ொண்டு செல்ல முடியவில்லை. கரீமாவின் வாடகை வீடு அமைந்திருந்தது
ஒரு சிறிய ஒழுங்கையில். கார் அதில்
செல்ல முடியாததால் பிரதான வீதியில்
ஓரமாக காரை நிறுத்தினார் ரினாஸ்.
“வாப்பா! நீங்களும் வாங்கலேன்!
இத
குடுத்திட்டு
வந்திடுவ�ோம்.”

“ச�ொரி
கரீமா!
ட�ோன்ட்
வ�ொரி.
எல்லாம் சரியாயிடும்.
இன்ஷா அல்லாஹ்!”
ஆறுதல் கூறி விடைபெற்றாள்
அம்ரா.
ஆனாலும்
அவளது
மனம் மிகவும் கனத்தது.
‘கரீமாவுக்கு ஏதாவது
செ ய ்ய ணு ம ே ! ’
உலேன்ர எண்ணம் அம்ராவின் மனதில் ஒலித்தது.

அம்ரா
தந்தையையும்
தன்னோடு
அழைத்தாள். தாயாரை காரில் இருக்கச்
ச�ொல்லி விட்டு அம்ராவும், தந்தையும்
கரீமாவின் வீட்டுக்குச் சென்றனர்.
சிறிய ஒழுங்கையில் இருந்த சிறிய
வீடு அது. உள்ளே சென்ற அவர்களை
கரீமா ஒருவித தயக்கத்தோடுதான் வரவேற்றாள். அம்ராவும் தந்தையும் ஒரே
பார்வையில் அவ்வீட்டை அளந்து
க�ொண்டனர்.
ஒரு பிரதான சாலை, ஒரு அறை,
சமையலறை,
குளியலறை
அடங்கிய சிறிய வீட்டில் அத்தியாவசியப்
ப�ொருட்களை தவிர வேறெதனையும்
அவர்களால் காண முடியவில்லை.
தனது வீட்டில் உள்ள ப�ொருட்கள�ோடு
அதனை ஒப்பிட்ட அம்ராவால் தன்
கண்களில் துளிர்ந்த கண்ணீரைத் தடுக்க
முடியவில்லை. அம்ராவின் தந்தையின்
மனமும் கலங்கியது.
அம்ரா
தன்
வாங்கி
வந்த
‘லெஹெங்கா’ பார்சலை கரீமாவின்
கையில் க�ொடுத்து, “திஸ் இஸ் ப�ோர்
யூ கரீமா! மை பெருநாள் கிப்ட்.”
என்றாள்.
“என்ன அம்ரா! இதெல்லாம் எதுக்குடீ”
என்றவள்,
தயக்கத்தோடு
அதனை வாங்கிக் க�ொண்டாள்.
க�ொஞ்சம் நேரம் சம்பிரதாயபூர்வமாக பேசிக்கொண்டிருந்த ப�ோது அவர்கள் படுகின்ற கஷ்டங்களும், துன்பங்களும் ரினாசுக்கு நன்றாகப் புரிந்தது.
விடைபெறும் ப�ோது தனது பேர்ஸை
எடுத்த அவர் அதிலிருந்த ஐயாயிரம்
ரூபாய் ந�ோட்டுகள் சிலதை அம்ராவின்
கைகளில் திணித்தார்.
“அம்ராம்மா
இத
கரீமாட்ட
குடுங்க!”
உற்சாகமாக
அதனைப்
பெற்ற
அம்ரா கரீமாவிடம் அதனைக் க�ொடுத்தாள். அவள் அதனைப் பெற மறுத்த
ப�ோதும் கட்டாயமாக கரீமாவின்
கைகளில் திணித்து விட்டு விடைபெற்றனர்.
அம்ராவும் தந்தையும் தமது காரை
ந�ோக்கி திரும்பி நடந்த ப�ோது. அவர்களது உள்ளங்களில் ஒரு இனம்புரியாத திருப்தி நிறைந்தது. அது உதவி
தேவைப்படுவ�ோருக்கு
உதவும்ப�ோது இறைவன் வழங்கும் மகிழ்ச்சி
ப�ோலும்.
தேவைய�ோடு காத்திருந்த குடும்பம�ொன்றுக்கு துணை செய்து. அவர்களும் ந�ோன்புப் பெருநாளை மகிழ்வ�ோடு க�ொண்டாட துணை புரிந்த
அல்லாஹ்வைத் துதித்து. அவர்களது
உதடுகள் முணுமுணுத்தன.
“அல்ஹம்துலில்லாஹ்!
அல்ஹம்துலில்லாஹ்!”‘கரீமாவின் குடும்பத்த
ப�ோல இன்னும் எத்தனை குடும்பங்கள் இந்தப் பெருநாளை க�ொண்டாட
முடியாமல் தவிக்கிறார்கள�ோ?’
இந்தக் கேள்வி அம்ரா, ரினாஸ் இருவரது உள்ளங்களிலும் ஒரே நேரத்தில்
ஒன்றாகவே விஸ்வரூபமெடுத்தது.

பற்றியெல்லாம்
கவலைப்படாமல்
கரீமாவை இந்தக் நல்ல கல்லூரியிலும்
அவளது தம்பியை இன்னும�ொரு சிறந்த
ஆண்கள் பாடசாலையிலும் சேர்த்திருந்தார்.
தாய், தந்தை, மகள், மகன் எனச்
சேர்ந்து அவர்களது சிறிய குடும்பம்
சீராக சென்று க�ொண்டிருந்தப�ோது
கலாபூஷணம்
சட்டத்தரணி

ரஷீத் எம். இம்தியாஸ்...?

திடீரென ‘க�ொர�ோனா’ எனும் க�ொடும்
ந�ோய் அவளது தந்தையின் உயிரைப்
பறித்து, அந்த குடும்பத்தையே சீர்குலைத்தது.
எல்லா குடும்பச் சுமைகளும் அவளது
தாயின் தலையிலேயே விழுந்தது. வேறு
யாருமே துணைக்கு வராத ப�ோது அவள்
கற்ற கல்வி மட்டுமே அவளுக்குத்
த�ோள் க�ொடுத்தது.
தனியார் பாடசாலைய�ொன்றில் ஆசிரியையாக சேர்ந்து உழைக்கத் த�ொடங்கினாள். கூடவே டியுசன் வகுப்புகளையும்
நடாத்தினாள்.
வாடகை வீடாயினும் க�ொழும்பில்
வசதியாக வாழ்ந்து வந்த வீட்டை அதன்
உரிமையாளரிடம் திருப்பி ஒப்படைத்துவிட்டு வெல்லம்பிட்டியில் சிறியத�ொரு
வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்து வாழத்
த�ொடங்கினாள். அவளது ஒரே ந�ோக்கம்
இரு பிள்ளைகளையும் நன்றாக படிக்க

“என்னடி
ய�ோசிக்கிறே!” தாயின் குரல்
கேட்டுத்
தெளிந்த
அம்ரா உடனடியாகவே
தாயிடம் கேட்டாள்
“உம்மா
இதே
லெஹெங்காவுல அந்த
கலர்ல
உள்ளதையும்
வாங்கித் தாங்களே!”
“ஒன்று
ப�ோதும்
அம்ரா! வேறேதாவது
க�ொறஞ்ச
வெலயில
வாங்குங்களே!”
“இல்லம்மா இதயே
வாங்கித்
தாங்க”
அவள் வாங்கிய அதே
லெஹெங்காவில் இன்னும�ொரு நிறத்துல உள்ளத எடுத்து அதனையே வாங்கித்தருமாறு வற்புறுத்தினாள் அம்ரா.
அம்ராவின் வற்புறுத்தலை மறுக்க
முடியாத ரினாஸ் அந்த லெஹெங்காவையும் வாங்கிக் க�ொடுத்தார்.
ந�ோன்புப் பெருநாள் ‘ஷ�ொப்பிங்’
முடிந்து காரில் ஏறிய ப�ோது அம்ரா
கேட்டாள்,
“வாப்பா’
ந�ோன்பு
திறக்க நெறய நேரம் இருக்குதானே!
க�ொஞ்சம்
வெல்லம்பிட்டிக்கு
ப�ோயிட்டு வருவமா?”
“ஏம்மா! இந்த நேரத்தில வெல்லம்பிட்டிக்கு ப�ோகணும்?”
ரினாஸ் கேட்ட ப�ோது அம்ரா தனது
த�ோழி கரீமா பற்றிய அனைத்தையும்
விளக்கமாகக் கூறினாள். இரண்டாவது
லெஹெங்காவை
கரீமாவுக்குத்தான்
வாங்கியதாகவும் அதனை க�ொடுத்துவிட்டு வரவே வெல்லம்பிட்டியவில்
உள்ள கரீமாவீன் வீட்டுக்குப் ப�ோக
வேண்டுமென்றும் விளக்கினாள்.
“ப�ோயிட்டு வருவமே வாப்பா!”
கெஞ்சினாள் அமரா. அம்ரா ச�ொன்ன
கரீமாவின் கதையை கேட்டபின் அம்ராவின் கெஞ்சலை ரினாஸால் மறுக்க
முடியவில்லை.
“சரிம்மா! எட்ரஸ் இருக்கா? இல்லாட்டி க�ோல்பண்ணி கேட்டுப்பார்”
என்றார். தந்தையின் பதிலால் உற்சாகமடைந்த அம்ரா உடனே கரீமாவுக்கு
‘ப�ோன்’ செய்தாள்.
‘நல்ல காலம் ‘சூம்’ வகுப்புகளுக்-

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல :22

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 21
விடைகள்

இடமிருந்து வலம்

04

10

***

வைக்க வேண்டும் என்பதாகவே இருந்தது. இதனால் எல்லா செலவுகளையும்
குறைத்து பிள்ளைகளின் கல்வி செலவுகளுக்கே முன்னுரிமை க�ொடுத்தாள்.
கரீமாவும், தம்பியும் தம் குடும்ப
நிலையை புரிந்து, தாயின் சிரமம்
அறிந்து சிக்கனமாக வாழப் பழகிக்
க�ொண்டார்கள். உள்ளதைக் க�ொண்டு
சமாளித்துக் க�ொண்டார்கள்.
கரீமாவும்
கல்லூரியில்
மேலதிக
செலவு வரும் விடயங்களை எப்போதும் தவிர்த்துக் க�ொள்வாள். அதன் மற்றும�ொரு பிரதிபலிப்பே இந்த பாடசாலை
சீருடை விடயம். நினைத்துப் பார்த்த
ப�ோது அம்ராவின் கண்கள் இலேசாகக்
கலங்கின.

***

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்து ப�ோட்டி
01

கிற உடுப்ப உடுத்துட்டு வந்து உங்கட
உடுப்போட பாத்தா ர�ொம்ப கேவலமா
இருக்கும் டீ. அதாலதான் ஸ்கூல் யுனிப�ோர்ம்லேயே
வந்து
சமாளிச்சிட்டேன்.”
கரீமா தன்னிலை விளக்கமளித்தப�ோது அம்ராவுக்கு அவளது நிலைமை
நன்றாகவே புரிந்தது. அவள் கரீமாவைப்
பற்றி க�ொஞ்சம் நினைத்துப் பார்த்தாள்.

“அவளுக்கும் ஒரு லெஹெங்கா”

தேவைய�ோடு காத்திருந்த குடும்பம�ொன்றுக்கு
துணை செய்து. அவர்களும் ந�ோன்புப்
பெருநாளை மகிழ்வோடு க�ொண்டாட துணை
புரிந்த அல்லாஹ்வைத் துதித்து.
அவர்களது உதடுகள் முணுமுணுத்தன.
“என்ன கரீமா நீ மட்டும் யுனிப�ோர்ம்ல. வேறேதாவது சல்வாராவது
உடுத்திட்டு வந்திருக்கலாம் தானே!”
அம்ரா உட்பட அவரது த�ோழிகள்
கரீமாவை குடைந்து எடுத்தனர்.
எல்லோருக்கும் ஏத�ோ ஒரு பதிலை
ச�ொல்லி சமாளித்துக் க�ொண்டிருந்தாள்
கரீமா. அவளது பதிலில் உண்மை இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. ஆனாலும்
அவளது மனதில் வெளியில் ச�ொல்ல
முடியாத ஆழ்ந்த கவலையும் நிறைந்திருந்தது. புத்தாண்டு ஒன்று கூடல்
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(01) இப்போது இது பேசுப�ொருளாகிவிட்டது.
(05) இரவு.
(07) தங்குமிடம் அல்லது ஸ்தாபனம்.
(08) வழமை நிலையிலிருந்து வேறுபடுவது. (குழம்பியுள்ளது)
(09) ப�ோதை தரும் பானம். (திரும்பியுள்ளது)
(10) பருவ வயதிற்கு குறைந்த ஆண்பிள்ளை குழம்பிவிட்டான்.
(11) உடம்பு.
(12) சிசு அல்லது படைப்பின் உற்பத்தி.
(13) சாதனை நிகழ்வு அல்லது செயற்பாடுகளில் பங்குக�ொண்டு
வெற்றியீட்டிக் க�ொடுப்பவர். (குழம்பியுள்ளது)
(14) சேலை முதலான துணி வகைகள்.
(16) தினந்தோறும் குழம்பிக் காணப்படுகிறது.
(18)நீர்த்தன்மையான ப�ொருளை இப்படிச் ச�ொல்வர்.
(குழம்பியுள்ளது)
(20) த�ொல்லை, வருந்துதல்.
(21) சந்தேகத்தின் பேரில் காவல் நிலையம் அழைத்துச் செல்வது.
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இடமிருந்து வலம்
(01) தூதுவளை (04) வைகாசி
(08) மைதிலி
(10) குசலம்
(14) ஆதவன்
(17) தம்புரா
(19) பூம்புகார்
(21) வானம்

(06) சகாரா
(13) குன்று
(18) நாகு
(22) கவிதை

மேலிருந்து கீழ்
(01) தூய்மை
(05) காவலன்
(11) சகுனி
(15) புவனம்
(20) காவி

(02) வசதி
(07) ராகு
(12) குறும்பு
(16) பூரான்

(03) காளை
(09) லிகிதம்
(14) ஆதனம்
(18) நாகர்

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 20
பரிசு பெறுவ�ோர்
முதலாம் பரிசு

இரண்டாம் பரிசு

மூன்றாம் பரிசு

திருமதி அனுராதா பாக்கியராஜா,

சா. தமிழ்மலர்,
127 புதிய ச�ோமநாதர் வீதி,
பாண்டிருப்பு 01B,
கல்முனை.

எம்.பி.எம். அஸுஹதி,

இல. 88/1/1, பசல்ஸ் லேன்,
வெள்ளவத்தை,
க�ொழும்பு 06.

இல. 34/2A, முதலாம்
ஒழுங்கை, தனிப் ப�ொல்கஹ சந்தி,
காலி.

மேலிருந்து கீழ்

திரு/திருமதி.செல்வி ......................................................
(ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது விரும்பத்தக்கது)
முகவரி ...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
..............................

திகதி

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

கைய�ொப்பம்

மஞ்சரி குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி
ப�ோட்டி இல. 22
த.பெ.இல.834. க�ொழும்பு

(01) இதுவும் பறவையினத்தைச் சேர்ந்தது.
(02) ஊக்கம், இடைவிடாத உழைப்பு.
(03) இதுவும் ஒரு விலங்கு.
(04) வண்ணம். (குழம்பியுள்ளது)
(06) சாத்தியமற்ற தன்மை, கஷ்ட நிலை.
(08) ஆண்டு. (குழம்பியுள்ளது)
(09) கவலை, துக்கம்.
(10) இது ஒரு நிறம். (குழம்பியுள்ளது)
(11) ஒரு தமிழ் மாதம்.
(13) அளவு முறை, பங்கு.
(15) பெறுமதியான இரத்தினம்.
(17) பணம்.
(19) பழிப்பு, இகழ்ந்து பேசுதல்.

பாராட்டு பெறுவ�ோர்
1. ம�ொஹமட் பிலால்,

4. எஸ் சந்திரிகா,

7. எஸ். நாகராஜா,

மதார் சதுக்கம்,
பழநகர், மூதூர் 02.

344, சித்திரகூடம்,
களுவாஞ்சிக்குடி.

சாரதா வீதி,
காரைதீவு 02.

2. அ. சந்தியாகு,

5. ஏ.ஆர்.எம். அபூபக்கர்,

8. எஸ்.எச்.எம். ஜிப்ரி,

34/12, செமனரிவத்த வீதி,
தென்னக்கும்புர, கண்டி.

411, புதிய வீதி,
வெலிகம.

3. மு.ச. முகம்மது லியாவுடீன்,

6. எம்.ஏ.எச்.எம். வபா,

155/32,
ம�ொஹிதீன் மஸ்ஜித் வீதி,
மருதானை,
க�ொழும்பு 10.

12/6, சென் பீற்றர்ஸ் லேன்,
நிந்தனி.

517, காலி வீதி,
பம்பலப்பிட்டி.



Green Light for

Mh;tj;ij ntspg;gLj;Jtjw;fhd miog;G

தினகரன் வாரமஞ்சரி

,e;jpa cah; ];jhdpfuhyak;> nfhOk;G

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

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

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.

2.

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.
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;
kPsspf;fg;
gpiz
glhj
Kwpapd;
fl;lzk;
ngWkjp (&gh)
(&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 LK-MOA-PMUthior; nra;iff;F 50 vz;zpf;ifahd Fiwe;j mOj;jKila 260929-GO-RFB
kpdp njspf;Fk; ePH;g;ghrd Kiwikfs;

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; LK-MOA-PMUnra;iff;F 200 vz;zpf;ifahd Fiwe;j mOj;jKila kpdp 260967-GO-RFB
njspf;Fk; ePH; Kiwikfs;

960,000.00

15,000.00

tlf;F khfhzk;> Kj;ijad;fl;Ltapy; kpsfha; nra;iff;F 50 LK-MOA-PMU247012-GO-RFB
vz;zpf;ifahd Drip Tape ePh;g;ghrd Kiwikfs;

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 LK-MOA-PMU200 vz;zpf;ifahd Fiwe;j mOj;jKila kpdp njspf;Fk; 260938-GO-RFB
ePH;g;ghrd Kiwikfs;

480,000.00

7,500.00

tlf;F kw;Wk; fpof;F khfhzq;fspd; khJsk; nra;iff;F 150 LK-MOA- PMU260835-GO-RFB
vz;zpf;ifahd Drip Tape ePh;g;ghrd Kiwikfs;

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; LK-MOA- PMUnra;iff;F 200 vz;zpf;ifahd Fiwe;j mOj;jKila kpdp 260958-GO-RFB
njspf;Fk; ePH;g;ghrd Kiwikfs;

960,000.00

15,000.00

tlf;F khfhzk;> aho;g;ghzj;jpy; ,aw;if thior; nra;iff;F 50
LK-MOA- PMUvz;zpf;ifahd Fiwe;j mOj;jKila kpdp njspf;Fk; ePH;g;ghrd
260918-GO-RFB
Kiwikfs;

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 LK-MOA-PMUFiwe;j mOj;jKila kpdp njspf;Fk; ePH; Kiwikfs; 200 260845-GO-RFB
vz;zpf;iffs;

480,000.00

7,500.00

mk;ghiw khtl;lj;jpy; kpsfha;r; nra;iff;F 300 vz;zpf;ifahd LK-MOA-PMU260838-GO-RFB
Drip Tape ePh;g;ghrd Kiwikfs;

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

,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;.
Ofle;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;.
Ofle;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;

01

Nyyz;l; g];fs;

vz;zpf;if
02

• epuy; 2
28 kpy;ypad;

•

epuy; 3

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.
Og+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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,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.
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DFCC வங்கியின் 25வது
ெவளியக ATM அறிமுகம்
2022 ேம 08 ஞா�ற்றுக்�ழைம

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.

WhatsApp மற்றும் Viber ஊடாக வங்கிச்
ேசைவகைள வழங்கும் ெகாமர்ஷல் வங்கி
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.

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.

JDC பிரிண்டிங் ெடக்ெனாெலாஜிஸ்
அனுசரைணயில் 2022 அச்சு
மற்றும் வர்த்தக கண்காட்சி

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

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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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.

சுற்றுலாத்துைற சிறு வணிகங்களுக்கு மானியமாக
ஐேராப்பிய ஒன்றியம் ரூபா 60 மில்லியன் நிதியுதவி

மருந்தாளர்க�ன் �றைன ேமம்படுத்துவதற்கு
நடவ�க்ைக எடுத்துள்ள ேஹமாஸ் பார்ம�யுட்�கல்ஸ்
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.

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
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ச�ோவியத் யூனியன், ஐர�ோப்பிய நாடுகள் எனப் பல நாடுகளுக்கும் சென்று வந்தத�ோடு
தனது பயண அனுபவங்களையும் மல்லிகையில் பதிவு செய்துள்ளார்.
எழுதப்படாத
கவிதைக்கு
வரையப்படாத
சித்திரம்
ட�ொமினிக் ஜீவாவின் சுயசரிதை நூல். இதன் இரண்டாவது பாகம் அச்சுத் தாளின்
ஊடாக ஓர் அனுபவப் பயணம்
என்பதாகும்.
ட�ொமினிக்
ஜீவாவின் சுயசரிதை நூல் UNDRAWN
PORTRAIT FOR UNWRITTEN POETRY
என்ற பெயரில் ஆங்கிலத்தில் வெளிவந்துள்ளது.
யாழ்ப்பாணத்தில் ஓர் ஏழைக் குடும்பத்தில் 27-06-1927இல் பிறந்தவர்
ட�ொமினிக் ஜீவா. இவர் ஐந்தாம் வகுப்-

ஈழத்து நவீன 4
இலக்கிய முன்னோடிகள்
மூத்த எழுத்தாளர் தி. ஞானசேகரன்

ஈ

ழத்து இலக்கிய வரலாற்றில்
அதிகூடிய காலம் வெளிவந்த
சிற்றிதழ் என்ற பெருமை மல்லிகைக்குரியது. ட�ொமினிக் ஜீவா,
1966ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம்
15ஆம் திகதி மல்லிகையை வெளியிடத் த�ொடங்கினார். ஈழத்து நவீன இலக்கிய வரலாற்றில் மல்லிகை ஏறத்தாழ

இனங்காணப்பட்டு வளர்த்தெடுக்கப்பட்டார்கள். முஸ்லிம் பிரதேச எழுத்தாளர்கள், மலையக எழுத்தாளர்கள் எனப்
பலர் வெளிச்சத்துக்கு வந்தார்கள்.
மல்லிகை பல இலக்கிய கர்த்தாக்களின் படங்களை அட்டையில் ப�ொறித்து
அவர்கள் பற்றிய விபரங்களையும்
வெளியிட்டு அவர்களைக் க�ௌரவித்-

ட�ொமினிக் ஜீவாவுக்கு ஏற்பட்டது. அச்சந்திப்பு ஜீவாவின் வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியது. மார்க்சியக்
க�ொள்கையை ஆதாரமாகக் க�ொண்டு
ஜீவாவின் எழுத்துப்பணி பரிணமிக்க
வழிகாட்டியவர் ப. ஜீவானந்தம். அவர்மீது க�ொண்ட பக்தியினால், ட�ொமினிக்
என்ற தனது பெயருடன் ஜீவா என்ற
பெயரையும்
இணைத்துக்கொண்டு
ட�ொமினிக்ஜீவா என எழுத்துலகில்
இயங்கத் த�ொடங்கினார்.
தமிழக சரஸ்வதி இதழ் ஜீவாவின்
நிழற்படத்தை 1958இல் அட்டையில்
பதித்துப் பெருமைப்படுத்தியது. 1968
ஜூலையில் வெளிவந்த தாமரை சிறுகதைச் சிறப்புமலர் ஜீவாவின் உருவத்தை
அட்டையில் தாங்கி வெளிவந்து ஈழத்து
எழுத்தாளர்களுக்குக் க�ௌரவத்தை ஏற்படுத்தியது.
இலங்கையில் 1956இல் ஏற்பட்ட

த�ொகுதியை சரஸ்வதி ஆசிரியர் வெளியிட்டார்.
1960இல் இச்சிறுகதைத் த�ொகுதி
அவ்வாண்டின் சாஹித்திய மண்டலப் பரிசினைப் பெற்றது. அதுவே
இலங்கையில் முதன்முதலில் நவீன
புனைகதை இலக்கியத்திற்கான சாஹித்திய விருதுபெற்ற நூலாகும். பரிசு பெற்றுவந்த ஜீவாவை, யாழ்.
புகையிரத நிலையத்தில்
13-10-1961
அன்று
மலர்மாலை அணிந்து
வரவேற்றார் யாழ்நகரசபை முதல்வர் ரி. எஸ்.
துரைராசா .
ட�ொமினிக்
ஜீவா
பெற்ற
இந்தப்பரிசு
ஈழத்து மரபுவழி இலக்கியகர்த்தாக்களை சீற்றம்
க�ொள்ள
வைத்தது.

சேர்த்துக் க�ொண்டது. ருஷ்ய, செக்கோசிலவக்கிய, ஆங்கில, சிங்கள ம�ொழிகளில் இவரது சிறுகதைகள் ம�ொழி
பெயர்க்கப்பட்டுள்ளன.
எழுதப்படாத கவிதைக்கு வரையப்படாத சித்திரம் ட�ொமினிக் ஜீவாவின்
சுயசரிதை நூல். இதன் இரண்டாவது
பாகம் அச்சுத் தாளின் ஊடாக ஓர் அனு-

இதழியல் வாழ்நாள் சாதனையாளர் மல்லிகை ஜீவா
48 வருடங்கள் இலக்கிய உலகில் பவனிவந்து சாதனை படைத்தது. முதலில்
யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து
வெளிவந்த
மல்லிகை, முப்பது ஆண்டுகளின்
பின்னர் க�ொழும்பிலிருந்து வெளிவரத் த�ொடங்கியது. யாழ்ப்பாணத்துப்
ப�ோர்ச்சூழல் காரணமாக இடம்பெயர்ந்து க�ொழும்புக்கு வந்த ட�ொமினிக்
ஜீவா, 05-02-1997 அன்று மல்லிகைக்
காரியாலத்தை க�ொழும்பில் புதிதாக
ஆரம்பித்தார். அதன்பின்னர் மீண்டும்
மல்லிகை வெளிவரத்தொடங்கி டிசம்பர்
2012வரை வெளிவந்தது. க�ொழும்பில் மல்லிகைப் பந்தல் என்ற பதிப்பகத்தினூடாகப் பல தரமான நூல்களை
வெளிக் க�ொணர்ந்தார் ஜீவா.
மல்லிகை வெளியானதும் அந்த
இதழ்களைச் சுமந்து சென்று நேரடியாக வாசகர்களிடம் க�ொடுத்து அடுத்த
இதழ் வெளியிடுவதற்கான பணத்தைச்
சேகரித்து விடுவார் ஜீவா. 'பிரதிகளைத்
த�ோளில் சுமந்து வீதி வீதியாக விற்கத்
த�ொடங்கினேன் என்பதைவிட திணிக்கத் த�ொடங்கினேன் என்பதே சரியாகும்' எனக் குறிப்பிடும் ஜீவா, ஒரு
முழுநேர இலக்கிய உழைப்பாளியாக
இருந்து மல்லிகையை வெளியிட்டார்.
ஆய்வுக்கட்டுரைகள், ம�ொழிபெயர்ப்புகள், இலக்கிய சர்ச்சைகள் பலவற்றுக்கு களம் வழங்கியது மல்லிகை. பல
பிரதேசச் சிறப்பு மலர்களை வெளியிட்டதன்மூலம் பல புதிய எழுத்தாளர்கள்

தது. சிங்கள எழுத்தாளர் சிலரையும் அட்டையில் ப�ொறித்துக்
க�ௌரவித்தார் ஜீவா. சிங்கள
இலக்கிய வட்டாரத்தில் அதிகம்
அறியப்பட்ட தமிழ் எழுத்தாளர்
ட�ொமினிக் ஜீவாதான்.
மல்லிகையில் வெளிவந்த
தூண்டில் என்ற கேள்வி - பதில்
பகுதி ஜீவாவின் அபிப்பிராயங்கள், சிந்தனைகள், அனுபவக்குறிப்புகளை ஒளிவு மறைவின்றி
வெளியிடுகின்ற
அரங்கமாக
விளங்கியது.
மல்லிகை இதழ் மார்க்சியக்
க�ோட்பாட்டை
ஈழத்து நவீன
இலக்கியத்தில் அறிமுகப்படுத்தி
கருத்தியல் ரீதியல் கூர்மைப்படுத்தி நுண்மைப்படுத்தியது. மல்லிகையின் வெற்றிக்கு மற்றும�ொரு முக்கிய
காரணம் இலங்கையின் முற்போக்கு
எழுத்தாளர் சங்கத்தின் குரலாக அது
ஒலித்ததுதான் எனக்குறிப்பிட்டுள்ளார்
சிறுசஞ்சிகைகளின்
செவிலித்தாய்
என்று ப�ோற்றப்பட்ட வல்லிக்கண்ணன்.
முதுமை காரணமாக ஜீவாவால் மக்களிடம் சென்று அடுத்துவரும் மல்லிகைக்கான ப�ொருள் தேட்டத்தைப் பெறமுடியாத நிலையில் மல்லிகை நின்று
ப�ோனது.
வெள்ளை வேட்டி, வெள்ளை நஷனல்
உடையுடன் காணப்படும் ஜீவா, அதே
உடையுடன் இந்தியப் பயணங்கள்,

சிறிது நேரம் பிரசன்னாவையே
பார்த்துக் க�ொண்டிருந்து விட்டு,
மதுமிதா மெல்ல பேசினாள்.
"என்னைவிட மிகவும் அழகானவள் என் தங்கை. அவள் அப்படி
அழகாக இருந்ததினாலேயே அவளுக்கு 22 வயதிலேயே திருமணமாகிவிட்டது. அவளைத் திருமணம்
செய்து க�ொண்ட அந்த தம்பியின்
பெயர் பிரபு. க�ொம்பியூட்டர் படிப்பில்
அதி உச்சம் த�ொட்டவன்... அவன்
அப்பாவும் ஒரு த�ொழில் அதிபர்.

விடம் நேரடியாகவே ச�ொன்னான்
பிரபு. ஆனால் என் அப்பா எங்கே
அதைக் கேட்டார். இன்னமும் அவர்
அதைத்தான் செய்து க�ொண்டிருக்கிறார்.
"சரி....அப்புறம் என்ன நடந்தது...
பிரபு உங்கள் தங்கை பூமிகாவை
விட்டு விட்டுச் சென்று விட்டானா?"
"பைத்தியமா பிரசன்னா உங்களுக்கு... பிரபு அந்த மாதிரி ஆள்
கிடையாது. தங்கக் கம்பி அவன்.

புவரை யாழ். சென்ற் மேரிஸ் பாடசாலையில் படித்தவர். ஆரம்ப காலத்தில்
ப�ொதுவுடமைச் சித்தாந்த நூல்களை
வாசிப்பதற்கு ஜீவாவுக்கு உதவியவர் புத்தகசாலை அதிபர் ஆர்.ஆர். பூபாலசிங்கம். ப�ொன். கந்தையா, கார்த்திகேசன்,
லிங்கன் ஆகிய�ோரின் வழிகாட்டலில்
ஜீவா கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இணைந்து
க�ொண்டார்.
இருபது வயதில் ஜீவா எழுதிய முதற்கதை எழுத்தாளன்| சுதந்திரனில் பிரசுரமாகியது. 1948இல் தமிழகத்திலிருந்து இலங்கை வந்து தலைமறைவு
வாழ்க்கை மேற்கொண்ட த�ோழர் ப.
ஜீவானந்தத்தை சந்திக்கும் வாய்ப்பு

இன்றே நிறுத்தா விட்டால் இது சம்பந்தமாக ப�ொலிஸாருக்கு அறிவிக்கப் ப�ோவதாகக் கூறினான். இதற்கு
அப்பா பயந்து விட்டார். இதனால்
ஆத்திரம் க�ொண்ட அப்பா மறுநாளே
தனது அடியாட்களை வைத்து பிரபுவைக் கடத்திச் சென்று காட்டுக்குள்
வைத்து க�ொலை செய்து விட்டார்!"
"எ...ஏ...
என்னது...
உங்கள்
அப்பா அவ்வளவு ம�ோசமானவரா-

அரசியல் மாற்றத்தைத் த�ொடர்ந்து
சமூக ப�ொருளாதார நிலைகளால் இலங்கைத் தமிழரிடையே தேசிய உணர்ச்சி
பிறந்தது. அதன்விளைவாக வர்க்க
உணர்வுகள் தீவிரமடைந்தன. தேசிய
விழிப்பும் வர்க்கப் ப�ோராட்டங்களும்
மக்களிடையே பெரியத�ொரு சிந்தனை
மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. அதன்
தாக்கம் இலக்கியத்திலும் பிரதிபலித்தது.
1957இல் இலங்கையில் தேசிய
சாஹித்திய மண்டலம் உருவாக்கப்பட்டது.
இக்காலகட்டத்திலேதான்
ட�ொமினிக் ஜீவாவின் தண்ணீரும் கண்ணீரும் என்ற முதலாவது சிறுகதைத்

அப்பாதான் க�ொலைசெய்து விட்டார்
என்பதும் அவளுக்குத் தெரியாது!
பிரபுவை பூமிகா ர�ொம்பவும் நேசித்தாள். இதனால் அவன் வரும்வரை
அவள் காத்திருந்தாள். இதற்கிடையில் பிரபு இறந்து ப�ோனது பற்றி
அவளிடம் அம்மா ச�ொல்லாமல்
ச�ொல்லியிருக்கிறாள்.
இதைக்
கேட்டது அவளால் தாங்கிக் க�ொள்ள
முடியவில்லை. மறுநாளே நஞ்சைக்குடித்து இறந்து விட்டாள்!"
"ச�ோகமான
கதையாகத்தான்
இருக்கிறது உங்கள் கதை...! நீங்க
எதுக்கும் பயப்படாதீங்க மது... நான்
உங்களுக்கு உதவி செய்கிறேன்!"
"இந்த துர்பாக்கியம் பிடித்தவளுக்கு நீங்க எப்படி பிரசன்னா
உதவி செய்யப்போறீங்க...?"
"அதற்கு முன்பு இன்னும் ஒரு
தகவலை
உங்களிடமிருந்து
தெரிந்து க�ொள்ள வேண்டியுள்ளது. ஆனாலும் அதற்கு இப்போது
நேரமில்லை. இப்போதே மணி
பன்னிரெண்டைத் தாண்டி விட்டது.
எனக்கு மூன்று மணிக்கு மீட்டிங்
இருக்கிறது. அதனால் நாளைக்கு
லீவு ப�ோட்டுட்டு வந்தாவது மேலும்
உங்கள் கதையைக் கேட்கிறேன்.
அதில் எனக்கு இந்த பிரச்சினையும்
இல்லை!"
"எனக்கும் இப்போது எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லை. அதே ப�ோல்
எந்தப்பயமும் இல்லை. அதுக்குக்
காரணம் என்ன தெரியுமா பிரசன்னா" கேட்டு விட்டு,

பண்டித வர்க்கத்தினர் ஒன்றுசேர்ந்து பேராசிரியர் ஆ.சதாசிவம் தலைமையில் மரபுப்போராட்ட அணிய�ொன்றை
உருவாக்கினர். 'சிறுகதையும்
வசன கவிதையும் இலக்கியமாகா. இன்றைய சிறுகதைப்படைப்பில் இழிசினர் வழக்கு
அதிகரித்துவிட்டது. பேச்சுத் தமிழுக்கு இடமளிக்கும் ப�ொதுவுடமைவாதிகள் தமிழைக் க�ொலை
செய்கிறார்கள்' என மரபுவாதிகள் வாதிட்டனர். ஈழத்து இலக்கிய வரலாற்றில் மிக உச்சமான
தர்க்கமாக இந்த மரபுப் ப�ோராட்டம் அமைந்தது. இந்தத் தர்க்கம்
ட�ொமினிக் ஜீவாவின் நூலுக்குப் பரிசு கிடைத்ததன் பின்னணியில்
எழுந்தது. யாழ்ப்பாணத்தில் 1963இல்
நடந்த சாஹித்திய விழாவில், இலங்கை
முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் முட்டை
எறிந்து கூட்டத்தைக் குழப்பிய நிகழ்வுடன் இந்தப் ப�ோராட்டம் முடிவுற்றது.
இத்தகையத�ொரு
பின்புலம்,
ட�ொமினிக்
ஜீவாவுக்குக்
கிடைத்த
சாஹித்திய விருது, மக்களை இலகுவில் சென்றடையும் நவீன உரைநடைப்
புனைவு இலக்கியத்தை ஆக்க இலக்கியமாக ஈழத்தில் அங்கீகரிக்க வைத்தது.
'தண்ணீரும் கண்ணீரும்' சிறுகதைத்
த�ொகுதியை மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் எம்.ஏ. பாடத்திட்டத்தில்

க�ொலைகாரனைக்
கண்டுபிடித்தால் பரிசு!
க�ொல்லுவத�ோ இளமை த�ொடர்கதையை வாசித்துக் க�ொண்டு
வரும் வாசகர்களுக்கு ஓர் இன்ப அதிர்ச்சி.
ஆமாம்,
இந்த துப்பறியும் கதையில் க�ொலைகாரன் யார் என்று கண்டு
பிடித்து எழுதும் வாசகர்களில் மூன்று பேருக்கு நம் நாட்டு
எழுத்தாளர்களின் விலை மதிப்புள்ள நூல்கள் பரிசாக வழங்கப்படும்.
நீங்கள் செய்ய வேண்டியது க�ொலைகாரன் யார் என்று
கண்டுபிடித்து எழுதி அனுப்புவது மட்டும்தான். ஒருவர் ஒரு
பதிலை மட்டும்தான் எழுதமுடியும்.

க�ொலைகாரனை கண்டுபிடியுங்கள் நூல்களை
பரிசாக வெல்லுங்கள்
அனுப்பவேண்டிய முகவரி:

க�ொல்லுவத�ோ இளமை

தினகரன் வாரமஞ்சரி லேக்ஹவுஸ்
க�ொழும்பு-10.
கிடைத்திருக்கிறது!" ச�ொல்லிவிட்டு,
பிரசன்னாவின் வலது கையைப்பிடித்து
தன்பக்கம்
இழுத்துக்
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தேயிலை வியாபாரம் அவருடையது.
எங்கள அப்பாவைப் ப�ோல் இல்லாமல் நேர்மையாக சம்பாதிப்பவர்.
அதேப�ோல் தான் பிரபு தம்பியும்
மிகவும் நேர்மையானவன்!"
"சரி இப்படி இருந்தும், உங்கள்
தங்கை இறந்து ப�ோனது எப்படி!
"அந்தக் கதையைக் கேட்டால்
நீங்களே வியப்படைவீர்கள் பிரசன்னா! பிரபு தம்பி. என் தங்கை
பூமிகாவை மணந்து, க�ொண்ட ஒரு
வருடத்தில் எங்கள் அப்பாவைப்
பற்றி விஷயம் பிரபு தம்பிக்கு
தெரிந்து விட்டது. உடனே அதை
நிறுத்த வேண்டுமென்று அப்பா-

அப்பாவின் இந்த சட்ட விர�ோத
வியாபாரத்தை பார்த்துக் க�ொண்டிருக்க முடியாமல்... வெளிநாட்டில் ப�ோய் செட்டில் ஆவதற்கு
அவன் பூமிகாவைக் கூப்பிட்டான்.
ஆனாலும் பூமிகா அதற்கு மறுத்து
விட்டாள். என்னையும் அம்மாவையுயம் அப்பாவையும் விட்டுப் ப�ோக
அவள் விரும்பவில்லை. இதன்பிறகு
நிலமை மிகவும் ம�ோசமாக ஆரம்பித்தது!"
"சரி அதன் பிறகு, என்னதான்
நடந்தது?" ஆவலை அடக்க முடியாமல் கேட்டான் பிரசன்னா.
"ஒரு நாள் அப்பாவை சந்தித்த
பிரபு, அவரிடம், இந்த வியாபாரத்தை

ப�ொலிஸார் விசாரிக்கவில்லையா?"
"பிரபு தம்பி காணாமல்போய்
விட்டார் என்றுதான் ப�ொலிஸார்
தேடிக்
க�ொண்டிருக்கிறார்கள்.
ஆனாலும் இதுவரையில் பிரபுவின்
ப�ொடி கூட கிடைக்கவில்லை பிரசன்னா!"
இந்தத் தகவல்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு எப்படித் தெரியும் அது?"
"இந்த விபரங்களை எல்லாம்
ஒருநாள்
அம்மாவிடம்
அப்பா
ச�ொல்லிக் க�ொண்டிருந்ததை நான்
கேட்டேன்"
"சரி... உங்கள் தங்கை எப்படி
இறந்து ப�ோனாள்?"
"அவளுக்கு
இதைப்பற்றியெல்லாம் எதுவும் தெரியாது. பிரபுவை

விழிகளைத் தாழ்த்தி,
பிரசன்னாவைப்
பார்த்தாள்
மதுமிதா.
"என்னவாம்?" என்று கேட்டுவிட்டு,
விழிகளை நடமாட விட்டான் பிரசன்னா,
"என்ன பாதுகாக்கக் கூடிய ஒருநல்ல இதயம் இப்போது எனக்குக்

பவப் பயணம் என்பதாகும். ட�ொமினிக்
ஜீவாவின் சுயசரிதை நூல் UNDRAWN
PORTRAIT
FOR
UNWRITTEN
POETRY என்ற பெயரில் ஆங்கிலத்தில்
வெளிவந்துள்ளது.
ட�ொமினிக் ஜீவாவின் நூல்களாக தண்ணீரும் கண்ணீரும் (1960), பாதுகை
(1962), சாலையின் திருப்பம் (1967),
வாழ்வின் தரிசனங்கள், ட�ொமினிக் ஜீவா
சிறுகதைகள், அனுபவ முத்திரைகள்,
முப்பெரும் தலைநகரில் முப்பது நாட்கள்
ஆகியவை வெளிவந்துள்ளன.
இலக்கியப் பணிக்காக ட�ொமினிக்
ஜீவா பல பரிசில்களைப் பெற்றுள்ளார்.
யாழ்.பல்கலைக்கழகம் ட�ொமினிக் ஜீவாவுக்கு எம்.லிட். என்ற பட்டத்தை வழங்கிக்
க�ௌரவிக்க முன்வந்தது. அந்தப் பட்டம்
கல்வித்தகைமைசார் பட்டம் என்பதனால்
அதனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என
ஜீவா மறுத்துவிட்டார்.
2005ஆம் ஆண்டில் பிரதமரால்
வழங்கப்படும் தேசநேத்துரு (தேசத்தின்
கண்) என்ற விருது ட�ொமினிக் ஜீவாவுக்கு வழங்கப்பட்டது. அதே ஆண்டில
அரச சாஹித்தியரத்னா உயர்விருதும்
வழங்கப்பட்டது. கனடியத் தமிழ் இலக்கியத் த�ோட்டத்தின் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது 2013இல் வழங்கப்பட்டது.
ஈழத்து
இதழியல்
வரலாற்றில்
சாதனை
படைத்த
முன்னோடி
ட�ொமினிக் ஜீவா 28-.01-.2021அன்று
அமரரானார்.

க�ொண்டாள் மதுமிதா!
"ஓ...
அப்படியா...
சரிமது
அப்போது நான் கிளம்புறேன். நீங்களும் கவனமாகப் ப�ோங்க...இரவைக்கு க�ோல் ஒன்று தருகிறேன்.
மீண்டும்
சந்திப்போம்.
கடவுள்
துணை!"
"உங்களுக்கும் கடவுள் துணை

பிரசன்னா... நீ்ங்களும் கவனமாகப்
ப�ோங்க!"
அடுத்து,
இருவரும் தங்கள் தங்கள் வாகனங்களில் புறப்பட்டார்கள்.
ஆனாலும்,
மதுமிதாவின் மனதில் மட்டும்
நிம்மதியே இருக்கவில்லை.
க�ொழும்பு
பல்கலைக்கழகத்திற்கு சென்ற ரகசிய ப�ொலிஸின்
பெண் ப�ொலிஸ் அதிகாரிகள்
மூவரும். துப்பறியும் இன்ஸ்பெக்டர் இன்பராஜின் கட்டளைப்படி,
தீபனின் நண்பர்களான
பிரதீப்,
சஞ்சீவன்,
ஜீவகன் மூவரிடமும் மீண்டும்
தங்கள் விசாரணைகளை ஆரம்பித்தார்கள்.
"தீபனும் தீபிகாவும் பள்ளி காலத்தில் இருந்தே அன்பாக இருந்திருக்கிறார்கள். இதற்கிடையில் கெம்பஸில் வேறு எவராவது தீபனை
காதலித்தார்களா?"
பெண் ப�ொலிஸ் அதிகாரி இப்படிக் கேட்டதும்,
நண்பர்கள் மூவரும் ஒருவர்
முகத்தை ஒருவர் பார்த்துக் க�ொண்டார்கள்!
பிறகு,
ஜீவகன் தான் மெதுவாக பதில்
ச�ொன்னான்.
"ஆமாம்... ஆமாம்... அப்படி ஒரு
பெண் இருந்தாள் மிஸ்!"
(இளமை வரும்)

2022 ேம 08 ஞா�ற்றுக்�ழைம

gbj;jJk;
gfu;tJk; 94
rpNu\;l rl;lj;juzp> fyhG+\zk;

u\Pj; vk; ,k;jpah];

நல்லைத ெசால்�ேறாம்
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
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�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!

ெநஞ்சுக்கு ��
இைறவனது பைடப்பினில் உயர்ந்தவேள அன்ைன
குைறயற்ற தியாகங்களால் வளர்த்தாேள என்ைன
நிைறந்துயாம் ெசய்திடனும் மகிழ்வுறேவ அன்ைன
இைறயாசி ேகட்டிடனும் ெதாட்டிடேவ விண்ைண

��ந்தார் ெபருைம
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.

புது வரவு
‘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

ெகாஞ்சம் ��ங்க!
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.
இப்பத்��ல் இடம்ெபறும் அம்சங்க�ன் ேநாக்ைக, ேபாக்ைக,
அைமப்ைப, அளைவ, அழைக �ன்பற்� எழுத �ரும்புேவார்,
“ப�த்ததும் பகர்வதும்” பகு�யுடன் ெதாடர்பு ெகாள்ள, �ன்னஞ்சல்
(email): pptknvm@gmail.com, வாட்ஸ்எப் (WhatsApp): 0777314207

எச்ெசயைலயும் எவ்வாறு முகாைமத்துவம் ெசய்யேவண்டும் என்பைத ெசால்லும் �ருக்குறள்

ஒ

ரு �றுவன
� ை ற ே வ ற் று வ த ற் கு த்
மு க ா ை ம த் து வ ம்
ேதைவயான �� வளம்,
(MarketingManagement),
ெமான்�ன்
ம�த வளம், ெபாருட்கள்,
ேப�டர் முகாைமத்துவம்
ேநாக்�ைன
இ யந் � ர ங் க ள் , அ � வு ,
(Disaster Management )
ெதாடர்பாடல் (Commu
ெவற்�கரமாக அைடயும் அனுபவம், இடம் ஆ�ய
அைனத்து
வளங்கைளயும்
nication)
மாற்ற
ெபாருட்டு முகாைமத்துவம் முகாைமத்துவம் �ரட்டுதல்
முகாைமத்துவம் ( Change
�ல முக்�யமான
ஒழுங்கைமத்தல் ஆகும்.
Management), ஆபத்து
முகாைமத்துவம்( Risk
கருமங்கைள
Management), உற்பத்�
ஆைண�டுதல்
(Functions)
முகாைமத்துவம் ( Prod
எனும்
ெதய்வீக
அல்லது இயக்குதல்
ஆற்றேவண் �யுள்ளது.
uction
Management),
அ�வுசார்
தகவல்கள்
(Commanding / முகாைமயாளர் ேக. பத்மானந்தன்
இத்தைகய கருமங்கள்
06
முகாைமத்துவம்
( Kno
Directing)
முகாைமத்துவ
wledge and informa tion
கருமங்கள் ஆகும்.
�றுவனத்�ல் ப� பு�யும்
Management)
ேபான்றைவயும்
ஊ�யர்களுக்கு
ப�
ெதாடர்பான
முகாைமத்துவ
கருமங்களாகக்
ெஹன்� பேயா�ன்
ஒருங்�ைணத்தல்
ேதைவயான அ�வுறுத்தல்கைள
ெசய்து அதன்ப� ப�கைள ெகாள்ளப்படும்.
(Henri Fayol 1841கட்டைளகைள
அதாவது
ஒப்பைடத்தல் ஒருங்�ைணத்தல்
(Co-ordinating)
ேவைலக்கான ப�ப்புைரகைள
ஆகும். இதனால் ஒேர ப�ைய
1925) கருத்துப்ப�
முகாைமயாள�ன்
ச�யான
ேநரத்�ல்
ச�யான
எந்த
எந்தப்
ப�கைள
இருவர் ெசய்வது அல்லது ஒரு
�ட்ட�டல் (Planning),
கடைமகள்
முைற�ல்
முகாைமத்துவம் யார்
யா�டம்
எப்ெபாழுது ப�ைய யாருேம ெசய்யாமல்
ஒழுங்கைமத்தல்
வழங்கல் ஆைண�டுதல் அல்லது ஒப்பைடக்கலாம்
எவ்வாறு �ட்டு �டுவது ேபான்றைவ
ஒரு �றுவனத்ைத ெவற்�கரமாக
இயக்குதல் ஆகும் .
ஒப்பைடக்கலாம்
என்பது த�ர்க்கப்படு�ன்றன.
தைலைமதாங்�
இயக்�
(Organizing),
பற்� முகாைமத்துவம் மு�வு
அதைன முன்ேனாக்� ெகாண்டு
ஆைண�டுதல்
ெசல்பவைர
முகாைமயாளர்
கட்டுப்படுத்தல்
அல்லது இயக்குதல்
எனலாம். ெஹன்� பெயால் ஒரு
(Controlling)
முகாைமயாளர் ஆற்றேவண்�ய
(Comm anding),
�ட்ட�ட்ட ப�கைள ஒரு �கமுக்�யமான
கடைமகளாக
ஒருங்�ைணத்தல்
கு�ப்�ட்ட பாைத�ல் அல்லது �ன்வரும்
ஆறுகடைமகைள
(Co-ordinating )
இலக்ைக ேநாக்�ச் ெசலுத்த ேவண் வைரயைற ெசய்துள்ளார்.
டும்.அவ்வாறு ெசலுத்துைக�ல்
கட்டுப்படுத்தல் (
அப்பாைத�ல் இருந்து யாேரனும் 1. ெதா�ல்நுட்ப நடவ�க்ைககள்:
Controlling) என்பனேவ
ஊ�யேரா அல்லது ஒரு �ல
கால ேதச வர்த்தமா னங்க�ற்கு
ப�கேளா
�லகுவதாகத்
ஏற்ப
பு�யநுட்பங்கைள
இம் முகாைமத்துவ
ேதான்�னால்
முகாைமத்துவம்
உள்வாங்�
அவற்ைற
கருமங்களாகும்.
அவர்கைள அல்லது அவற்ைற
தான் சார்ந்த �றுவனத்�ன்

�ருவள்ளுவர்

�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

�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

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:
� ட் ட � ட ல் , ஒ ழு ங் கு ப டு த் த ,
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)
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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

SOLAR COBRA STREET LIGHT

Nghl;Nlh
FWk;
tpsk;guk;

100W & 200W

Powerful and durable, High brightness,
Can work full night, No sensor

Solar X

96, New Moor Street, Colombo 12

0777 806 542

NO MORE POWER-CUTS
LIMITED STOCKS
ARRIVED !
RESERVE YOUR
GENERATOR

Metal steam exterior, 02nd
Owner, 65000Km genuine
mileage (KIA motors service

A.C. Generators
5kVA to 6500kVA

No. 129, Thelagapatha, WATTALA

DOCTOR WITH
NURSE

HOME VISIT

Baby care
Wound dressing
 Saline and I.V. Drips  Home nursing
 Paying ward
 All other treatments DISCOUNT
 Blood, Urine sample collection
Special Offer
 NG tube insertion



 Catheter change



40%

records available), New
Battery, Cruise control,

ARTIFICIAL GREEN WALL
& ARTIFICIAL TURF

Sky Plants

AC, power mirrors, multi

TODAY

SERVICE

0710 554 571 / 0117 871 507 / 0117 871 508
KIA Cerato 2014 model,

WHEN YOU ARE WITH YOUR POWER PARTNER, MEGA POWER

NIGHTINGALE
HOSPITAL
OPD

No. 1r in

Supplie

Sri Lanka

functional steering wheel,
Available at Katunayake
Price Rs. 7,850,000.00
Contact - 076 0 550 845

Spare Parts

After Sales Service

Maintenance and Repairs

Your Reliable Alternative Power Solutions Provider

Vincy Engineering (Pvt) Ltd.

Tel : 0115 219 596

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

169, Nawala Road, Narahenpita

E.mail: contactskyplants@gmail.com | Web : www.skyplants.lk

E-Mail : vincypowersolutions@gmail.com

jpUkz
Nritfs;

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

classified@lakehouse.lk
cq;fs; vjph;fhy fdTfis
g+h;j;jp nra;tjw;fhd rpwe;j

top.
cq;fs; gzf;nfhLg;gdit
nrYj;Jtjw;fhd
,yFthd top.
Kjy; 15 nrhw;fSf;F

100/- &gh

,yq;if tq;fp fzf;fpyf;fk;
(Nyf;`T]; fpis)

000000377

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

- xt;nthU Nkyjpf
nrhy;Yf;Fk; 10 &gh
- Mff;$ba nrhw;fspd;
vz;zpf;if 65
tprhuizfSf;F gpd;tUgth;fSld;
njhlh;G nfhs;sTk;

mD\h -

077 7 278 948
- 011 2 429 383

ukzp

gpAkp

fadp

* Trusted Marketplace of Classified Advertisers...

Classified

Inquiries :- Ramani - 077 7 278 948/ 011 2 429 347 | Piyumi - 011 2 429 383 | Gayani - 011 2 429 342/ 343
077 7 270 067
E-mail - classiﬁed@lakehouse.lk

- 011 2 129 347
- 011 2 429 342

Green Light for

Online Transfer
Lake House Branch
Acc. No. 000000377
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rpW tpsk;guq;fs;

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;

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

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

க�ொழும்பு -7 இலுள்ள அதி� வருமொன நினலக்�ொன
க்தொழில்�ொர்
வீ கடொன்றிற்கு கவவொய்ப்பு.
உயர்்தரம்
ளி யிலிருநது வநது
சித்தியனடந்த
பிலியசவனல
க�ய்யும்
ந்தனலக்கு
அரு�ொனமபணிப்கபண் ச்தனவ.
க்தல்க�ொட
முன்னணி
யிலுள்ள ஆண், கபண்.
0770872542
சிறைப்பு விற்பனன நி28 வயதிற்கும் 45
029724
னலயத்திற்கு விற்பனன
வ ய தி ற் கு மி ன ட யி உ ்த வி ய ொ ்ள ர் � ள
ல். வருமொனம் 60,
ச்தனவ. உணவு. ்தஙகு000.00
ரூபொவுக்கு
மிட வ�தி�ள �கி்தம்.
சமல். SMS க�ய்யும்
0712906222,
0725445931
0112402405

071-8653781 பொது�ொப்பு ஊழியர் கவற்றிடங�ள இரத்மலொனன.
பிலியந்தனல,
கபபிலியொன கபொரகலஸ்�முவ, க�ொ �ு வல,
617
நுச�க�ொட.
கமொரட்டு வ . �ல்கிஸ்்ஸ,
பொ ணநதுனறை, க்தொட்ட லங�, ஒ ருக�ொடவ த்்த , �ட்டுநொயக்�,
சீ துவ , வத்்தன்ள, சபலிய க�ொ ட , க�ொழும்பு,
க்தொ ம்சப , ரணொல ,
�டு வ ன்ள , ரொஜ கி ரிய, ரொ�ம வல்கபொல 04
அனறையுடன் கூடிய முழுநொ வ ல , க�ொரண,
ச�ொ ண கபொ ல , க்தரனமயொன வீடு மற்றும்
ணிய � ல , க்த ஹிசயொ03 அனறை அகனக்ஸ்
வி ட்ட , இ ர த்மலொனன
�கி்தம் 62 சபர்ச் முழு0 7 1 8 3 7 9 9 8 1,
பொ ணந து னறை
னமயொ� மதிலினொல்
07 0 4 5 4 5 051,
சூைப்பட்ட �ொணி விவ த்்த ன்ள
071ற்பனனக்கு. 38 மில்லி8653779, க�ொழும்பு
071 - 8 6 537 80,
யன். 070-3880243,
க்தொ ம்சப
07 10762800093
2125238, க�ொரண
030127
070-25 134 18,
அலுவல�ம் - 07 6641
09891 29 , 0 7631553 31 , 0 7066553315 030082

க�ொழும்பு-08 இல் உள்ள
நி று வ ன த் தி ற் கு ச்
க�ொந்தமொன
அலுவல�
உப�ரணங�ள
மற்றும் ்த்ளபொடங�ள
உடன் விற்பனனக்கு.
அனனத்தும்
நல்ல
நினலயில்
உள்ளன.
030128
க ்த ொ ன ல க் � ொ ட் சி ப்
030108
நீர்க�ொழும்பில்
ஆட்டுப்
கபட்டி (சிங�ர் 32'',
ப
ண்
ன
ண
யி ல்
49'', 55''), ( பிலிப்ஸ்
பொதுக்� ச�ொட்டகலொன்றிஆடு�ன்ள பரொமரிப்ப்த55'' ஸ்மொர்ட்) . வளிற்கு �னமயலனறையில்
ற்�ொ� ஊழியர் ச்தனவ.
ச்சீரொக்கி�ள (கபனச�ொசவனல
க�ய்வ்தற்கு
இருப்பிடம்
மற்றும்
னிக் 18 000BTU,
அனுபவமுள்ள
கபஉணவு
வைங�ப்படும்.
Damro 9000BTU ).
ண்கணொன்று ச்தனவ.
�ம்ப்ளம் சபசித்தீர்க்��ணனி�ள, பு ன�ப்பட0773-211246 என்றை
லொம். 0773067074,
ப் பிர தி இயநதிரங�ள
என்டர்பினர029686
எண்னண அனைக்�வு(HP, Samsung), னவட் கநஸ்ச�ொ
�ஸ்
நிறுவனத்திற்கு
029943
ம்.
சபொர்ட்�ள (4' x 4’)
�னர� வொ�ன �ொரதி்தம்சரொ னபலிங க�யர் ச்தனவ. �ம்ப்ளம்
பிகனட்டு�ள, Workரூபொ 45, 000/ - இற்கு
station 6 Cubicles,
சமல் இரத்மலொன ,
மரக் � ப்சபொர்டு�ள.
�ளுத்துனறை, நீர்க�ொஉருக்கு அலுமொரி�ள,
ழும்பு பிரச்த� �ொரதியL வடிவிலொன ்தனலவர்
ர்�ளிற்கு முன்னுரினம
சமன� (மச�ொ�னி ),
cq;fs; tpsk;guq;fis gpd;tUk;
மு�வரி. இல. 29/
�ட்டில் (கி ங ன�ஸ்
kpd;dQ;rYf;F mDg;gTk
புக்ளொக்
�ல்
க�ய்வ்தற்கு
5, 4ஆம் ஒழுஙன�,
ச்தக்கு). மரக்�ட்டில்�ள
அனுபவமுள்ள
ஆள classified@lakehouse.lk
இரத்மலொன. அனை க்�(ஒற்னறை)
க்தொடர்பு�tprhuizfSf;F gpd;tUgth;fSld; njhlh;G nfhs;sTk;
ச்தனவ.
(கவலிவிவும். 0777263954,
ள. 0705993113,
ற்றை) 0716113309 mD\h - 077 7 278 948 ukzp - 011 2 129 347
0767639155
0704323558
gpAkp
- 011 2 429 383 fadp - 011 2 429 342/343
030155
026229
029685

jpUkz
Nritfs;

,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
nfhLg;gdTfs; toq;fg;gLk;.
Nkyjpf ed;ikfs;

ப

Nkyhf

murhq;fj;jpdhy;

mq;fPfhpf;fg;gl;l

:
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.

க்தஹிவன்ள
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,yq;ifg; gpui[ahftpUj;jy; Ntz;Lk;.

flikfis
epiwNtw;Wtjw;fhd
cly;
cs
ii. gjtpapd;
MNuhf;fpaj;ijAk;
ehl;bd;
vg;ghfj;jpYk;
Nritahw;Wtjw;fhd
jFjpiaAilatuhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

மூன்று

டுக்ன�யனறை�ளு-

டன் வீடு,

மண்டபம்,

iii. rpwe;j Fzeyd;fisAilatuhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

கபன்றி, ,

கடரொச�ொ,

iv. Mq;fpyj;jpy; Ntiy nra;Ak; mwpT Nkyjpfj; jifikahFk;.

வொ�ன நி றுத்து மி டம்

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;.

�ொலி வீதி க்கு அருகில்.
க்தொடொ்

பு

077

9502080.

028198

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.

Rfjjhr Njrpa tpisahl;Lf; fl;blj;njhFjp
mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
njh.
,y.

01

ngWif
Nfhit ,y.

tpguk;

QTN 353/2019 Rfjjhr mjpfhu rigf;F
chpj;jhd Nghfk;gu
tpisahl;luq;fpd;
rpw;Wz;br;rhiyia
Fj;jiff;F toq;Fjy;

tpiykD
Mtzq;fs;
toq;fg;gLk;
,Wjp ehs;
kw;Wk; jpfjp
2022-05-27
K.g. 10.00
kzp tiu

tpiykDf;fs;
jpwf;fg;gLk;
jpfjp kw;Wk;
Neuk;
2022-05-30
gp.g. 2.00
kzpf;F

kPsspf;fg;
glhj
tpiykD
Mtzf;
fl;lzk;
&gh
3>000.00

tpiykDg;
gpiz

&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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2022 மே 8 ஞாயிற்றுக்கிழமை

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY MAY 08, 2022

மின்வெட்டுக் காலத்தில் உற்பத்தியை...
எனது கணவரின் சம்பாத்தியத்திலும் எனது
மெழுகுதிரி உற்பத்தித் த�ொழில் மூலம் கிடைக்கும்
வருமானத்திலும் எமது குடும்பத்தைக் கவனித்துக்கொண்டு வருகின்றோம். இந்நிலையில் எமது
இரண்டு பிள்ளைகளில், மூத்த பெண் பிள்ளையானவள், க.ப�ொ.த. உயர்தரத்தில் உயிர்முறைகள்
த�ொழில்நுட்பப் பிரிவில் கல்வி கற்று பல்கலைக்கழத்திற்கு தெரிவாகியுள்ளத�ோடு, எமது இளைய
மகன்; தற்போது க.ப�ொ.த. சாதாரணதரத்தில்
கல்வி பயின்று வருகின்றார்.
எனது
வீட்டுக் கடமைகளை காலை
வேளையில் முடித்துவிட்டு, அதன் பின்னர்
நான் மெழுகுதிரி உற்பத்தித் த�ொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றேன். இம்மெழுகுதிரி உற்பத்தித்
த�ொழிலை, எமது இரண்டு பிள்ளைகளுக்கும்
நான் பழக்கிக் க�ொடுத்துள்ளேன். அவர்களும்

பாடசாலைக் கடமைகளை முடித்துவிட்டு, ஓய்வுவேளையில் என்னுடன் சேர்ந்து மெழுகுதிரி உற்பத்தியில் ஈடுபடுவார்கள்.
எமது இரண்டு பிள்ளைகளையும் கல்வியில்
நல்லத�ொரு நிலைக்கு க�ொண்டு வந்துள்ளேன்.
இந்நிலையில், நாம் வசிக்கும் வீடானது, உரிய
முறையில் கட்டி முடிக்கப்படவில்லை. தற்போது
ஒரு வரவேற்பு மண்டபம் மற்றும் ஓர் அறை
மாத்திரமே க�ொண்ட வீட்டில் நாம் வசித்து வருகின்றோம். சமையலறை கூட இல்லை. சமயலறையை தற்காலிகமாக தகரத்தில் அடைத்து,
அதில் வைத்தே சமையல் வேலைகளை செய்து
வருகின்றேன். ஆகையால், அரைகுறையாகவுள்ள எமது வீட்டை கட்டி முடிக்க வேண்டிய
சவால் என் கண் முன்னால் உள்ளது என்கின்றார் அவர்.

இளம் பெண்களே கேளுங்கள்! குடும்பத்தைக் காப்பாற்றுவதற்காக எமது கணவன்மார்கள் கஷ்டப்பட்டுவரும் நிலையில், நாமும் அவர்களுக்கு ஒத்தாசையாக இருக்க வேண்டும்.
தற்போது ப�ொருட்களின் விலைவாசி அதிகரித்துக் காணப்படும் நிலையில் கணவரின் வருமானத்தில் மாத்திரம் குடும்பத்தைக் காப்பாற்ற
முடியாது. ஆகையால் கணவன், மனைவி ஆகிய
இருவருமே
வருமானம் ஈட்டும் த�ொழிலில்
ஈடுபட வேண்டும். இவ்வாறானத�ொரு நிலையிலேயே குடும்பச் செலவை நிர்வகிக்க முடியும்
என்பத�ோடு, குடும்பத்தையும் முன்னேற்றகரமானத�ொரு நிலைக்கு க�ொண்டு செல்ல முடியும்
என்கின்றார்; அவர்.
மெழுகுதிரி உற்பத்தித் த�ொழில் கூட, மிகவும்
இலகுவானது என்பத�ோடு, அத்தொழிலில்

(13 பக்கத் த�ொடர்)
எவ்வித சிரமமும் இல்லை. அத்தோடு, பெண்களாகிய நாம், எமது வீட்டு வேலைகளையும்
கவனித்துக்கொண்டு, மெழுகுதிரி உற்பத்தித்
த�ொழிலிலும் ஈடுபட முடியும் என்பதே எனது
நிலைப்பாடாகும். ஆகையால், பெண்களாகிய
நாம் எமது நேரத்தை
பயனுடையதாக்கும்
வகையில், வீண்பொழுது ப�ோக்கைத் தவிர்த்து,
மெழுகுதிரி உற்பத்தித் த�ொழிலில் ஈடுபடுவதன்
மூலம் வருமானம் ஈட்ட முடியும் என்கின்றார்
அவர். எனது மெழுகுதிரி உற்பத்திக் த�ொழிலை,
மேலும் முன்னேற்றகரமான நிலைக்கு க�ொண்டு
செல்ல வேண்டும் என்பதே எனது எதிர்பார்ப்பாகும் என்பத�ோடு, இத்தொழில் மூலம் சமூகத்தில் நலிவுற்ற பெண்களுக்கு என்னாலான
உதவியைச் செய்ய வேண்டும் என்பதும் எனது
விருப்பமாகும். இருந்தப�ோதிலும், தற்போ-

தைய ப�ொருட்களின் விலைவாசி அதிகரிப்பினால், எனது மெழுகுதிரி உற்பத்தித் த�ொழிலை
மேலும் முன்னேற்றகரமான
நிலைக்கு
க�ொண்டு செல்வதற்கு என்னிடம் தற்போது
ப�ோதியளவான முதலீடு இல்லை. இத்தொழிலுக்காக ப�ோதியளவான முதலீடு கிடைத்து,
த�ொழில் த�ொடங்கும் பட்சத்தில், இத்தொழிலில்; நலிவுற்ற பல பெண்களை இணைத்துக்கொண்டு, அவர்களுக்கு இத்தொழிலை
பழக்கிக் க�ொடுக்க வேண்டும் என்பதே எனது
எதிர்பார்ப்பாகும். சமூகத்தில் நலிவுற்ற அப்பெண்களின் வாழ்க்கையை முன்னேற்றகரமானத�ொரு நிலைக்கு க�ொண்டு வருவதற்கு,
நான் அவர்களுக்கு ஒத்தாசையாக இருப்பேன்.
இதுவே எனது எதிர்பார்ப்பாகும் என்கின்றார்
அவர்.

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.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

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.
,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;.
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;.
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;.
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;.)
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; y J
,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; j pd;
cj; j pNahfg+h; t
,izajsj; j py;
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)
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;.)
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;.
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.
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;.
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

15.

gFjp II

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

Nritfs;

kpd;rhu cgfuzq;fs; kw;Wk; mJ rhh;e;j Nritfs;

27.

78.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.

26.

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
38.1
38.2
38.3
38.4
38.5
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.

52.
53.
54.
55.

thfd jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G Nritfs;
56.

mf;fiuapy; khd;Gw ,f;fiuapy; ifNfhh;g;Nghk;
ml;ltiz

nghUl;fs;
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

14.

tspr; rPuhf;fpfs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;
ghlrhiyg; igfs;> mYtyfg; igfs;> ifg; igfs;> rg;ghj;Jf;fs;
(ngz;fs; kw;Wk; Mz;fs;) kw;Wk; Mz;fSf;fhd ,ilthHfs;
mYtyfj;jpw;fhd jpiur;rPiy> Nkyiz ciwfs; kw;Wk;
Jzptiffs;
tpuy; Nuif gjpT ,ae;jpuk;
epiyahd njhiyNgrpfs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;
,bjhq;fp
kUe;Jg; nghUl;fs; kw;Wk; kUj;Jt cgfuzq;fs;
nrukpf; nghUl;fs;> kl;ghz;lg; nghUl;fs; kw;Wk; fz;zhbg;
nghUl;fs;
Water Dispenser, jz;zPh; Nghj;jy;fs;
gy;NtW tifahd fdufg; (Hardware) nghUl;fs;
ifalf;fj; njhiyNgrpfs;
mYtyf kw;Wk; tPl;Lj; jsghlq;fs; (ku> cUf;F> ehhpio>
gpsh];jpf;).
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)
mYtyf gFjp gphpg;Gg; nghUl;fs;.

tpsk;gu gpurhu Ntiy (gjhiffs;> Mf;f Ntiyfs; (Art Work)
kw;Wk; fhl;rpg; gyiffs;> fz;fhl;rpf; $lk;> nrl; birdpq;> Digital
Printing)
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;)
czT> ghd> cgrhu Nrit Vw;ghLfs; nra;jy;
Rj;jpfhpg;Gr; Nritfs; toq;Fjy;
ghJfhg;Gr; Nritfs; toq;Fjy;;
J}jQ;ry; (Courier) Nritfs; toq;Fjy;
Rq;f Nghf;Ftuj;Jr; (Cargo) Nritfs; toq;Fjy;
Gj;jfq;fs; ntspapLk; epWtdk;
Nghf;Ftuj;J trjpfs; (fhh;> Ntd;> lgs; nfg;> g];> nyhwp
Nghd;witfis thlif mbg;gilapy; toq;Fk; Nritfs;;)
MNyhridr; Nritfs; (fl;bl eph;khzk; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;)
eph;khz (fl;blq;fs;) xg;ge;j epWtdq;fs; (ICTAD epWtdj;jpy;
gjpTnra;j epWtdq;fs;)
njhopy;tsh; Nritfs;
Nkrd; Ntiyfs; / Foha; Ntiyfs;
jr;R Ntiy / jsghlq;fs; kpDf;FNthh;
cUf;fpnahl;LNthh;> filry; gl;liw / ,Uk;G Ntiyfs;
fl;bl epwg;g+r;R Ntiyfs; / rpwpa jpUj;jNtiyfs; / kpd;rhu
Kiwik
,ae;jpu cgfuzq;fs; kw;Wk; mJ rhh;e;j Nritfs; / kpd; kw;Wk
ePh;g; gk;gp Nkhl;lh; Rw;WNthh;
fopTfis mg;Gwg;gLj;Jk; Kiwik eph;khzpj;jy; kw;Wk; fopT ePiu
ntspNaw;wy; rhh;e;j Nritfis toq;Fjy;
mYtyf fjpiufSf;F Nkyiz ,Ljy;> mYtyf jsghl
jpUj;jNtiyfs;
Rq;fg; nghUl;fis mfw;Wk; Nritfs;
tpoh epfo;TfSf;fSf;fhd ehl;baf; FOf;fis toq;Fjy;
fypfis Rj;jpfhpFk; Nritfs; / fopTfis mg;Gwg;gLj;Jk; kw;Wk;
Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nritfs;
kpd;rhuk; kw;Wk; tspr;rPuhf;fp Ntiyfs; njhlh;ghd Nrit
fzf;fha;T Nritfs; kw;Wk; njhopy;rhh; MNyhrid Nritfs;
toq;Fjy;
epyr; rPuhf;fk;; / tPl;L kyh; fd;Wfis toq;Fk; Nritfs;
Nfgs; njhiyf;fhl;rp Nrit kw;Wk; nraw;iff;Nfhy; (Satellite)
njhiyf;fhl;rp trjpfs;
gPil / Esk;G kw;Wk; vypfs; fl;Lg;ghl;Lr; Nritfs;
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;
kpd; cah;j;jpfspd; jpUj;jNtiy Nritfs;
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)
njhiyj;njhlHG Kiwikfs; kw;Wk; nghJkf;fs; njhlh;G Kiwik.
njhopyhsh;fis toq;Fk; Nritfs;
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;)
fhg;GWjp epWtdq;fs; (mYtyf cj;jpNahfj;jh;fs;> ntspehl;Lg;
gpujpepjpfs;> thfdq;fs;> fl;blq;fs;> mYtyf
cgfuzq;fs;
Nghd;wd)

gFjp III

57.
58.
59.
gFjp I

cj;jpNahfg+Ht milahs ml;ilfs; kw;Wk; tUif jUgtHfSf;fhd
mDkjpg; gj;jpuk; jahhpj;jy;
jpfjp Kj;jpiu/ cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu jahhpj;jy;.
Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs;
tpisahl;Lg; nghUl;fs; / tpisahl;L cilfs;
gzpahl;njhFjp rPUilfs;
fhfpjhjpfs;
tpUJfs; / gjf;fq;fs;
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)
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)
rpy;yiwg; nghUl;fs; / FNwhrhpg; nghUl;fs;
ghJfhg;G cgfuzq;fs; kw;Wk; nghUl;fs; (cjh - tha;f; ftrq;fs;>
Kff; ftrq;fs;> ifAiwfs;> jiyf; ftrq;fs;> ghJfhg;G
cilfs;)
fpUkpehrpdpj; jputq;fs; kw;Wk; mJ rhh;e;j Vida Jg;GuNtw;ghl;Lj;
jputq;fs;

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

thfdq;fSf;fhd Audio Players, Video Players kw;Wk; Reverse
Camera toq;Fjy; kw;Wk; nghUj;Jjy;
thfd cjphpg;ghfq;fs;
thfd tspr;rPuhf;f Ntiyfs;
thfd kpd;dpay; Kiwik jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; mJ njhlh;ghd
Nritfs;
thfd Rj;jpfhpg;G Nritfs; (cs;sf Rj;jpfhpg;Gfs; kw;Wk; ntspg;Gw
Rj;jpfhpg;G Ntiyfs;)
thfd jpUj;jNtiyfs; (jfu Ntiy> epwg;g+r;R Ntiy> kpd;dpay;
kw;Wk; ,ae;jp;u jpUj;jNtiyfs;)
Nkhl;lhh; irf;fps;fs;> Kr;rf;fu tz;bfSf;fhd jpUj;jNtiyfs;
Nkhl;lhh; irf;fps;fs;> Kr;rf;fu tz;bfSf;fhd Nrh;tp];fs;
thfdq;fSf;F F\dpLjy;
rf;fur; rkr;rPuhf;fk; kw;Wk; rf;fu rkepiy Nritfs;
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.
68.

69.

nkd;nghUs; nghjpfs; kw;Wk; (System Software and Application Software)
nfhs;tdT nra;jy; kw;Wk; ,iaGila Nritfis toq;Fjy;
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;
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.

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.
84.
85.
86.
87.

88.
89.
90.
91.

92.

93.
94.
95.
96.
97.

nfhz;lhl;lq;fSf;fhd Kfhikj;Jt Ntiyfs;
nfhz;lhl;lq;fSf;fhd xspaikg;G kw;Wk; myq;fhu Ntiyfs;/
xypngUf;fp Ntiyfs;
mYtyf myq;fhu Ntiyfs;
Clf rhjdq;fs; kw;Wk; njhFg;Gr; rhjdq;fs;
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;)
,Wtl;Lf;fis gpujp gz;zy;.
jl;lr;R ,ae;jpuj; jpUj;jNtiyfs;
nkhopngaHg;Gr; Nritfs; (rpq;fsk;> Mq;fpyk;> jkpo;> muG> nfhhpah>
[g;ghd; kw;Wk; ,j;jhyp)
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;;)
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;
cile;j nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;jy; (fzdp kw;Wk; mJ
rhh;e;jit> fhfpjq;fs; / mYtyf cile;j nghUl;fs; cl;gl)
tpkhd Nrit epWtdq;fs; / tpkhdg; gazr; rPl;L Kfth; epWtdq;fs;
Kd; fl;likf;fg;gl;l fl;blq;fs; (nfhs;fyd; toq;Feh;fs;)
nfhs;fyd; toq;Feh;fs; (fd;nla;dh; Nghd;wit)
#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
:
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பெயர் 		
வகுப்பு		
த�ொலைபேசி இல
பாடசாலை பெயர்
வதிவிட முகவரி
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...........................................................
..............................
...........................................
வகுப்பாசிரியர் பெற்றோர் கையொப்பம்

மாணவரின் பெயர்

இடமிருந்து வலம்
(01) இது ஒரு கனி. உள்ளே மணிமணியாக இனிப்புச்
சுவை மிகுந்த முத்துகள்.
(04) நமது வீடுகளில் உள்ள தளபாடங்களில் ஒன்று இது.
மாணவர்களாகிய நீங்கள் கற்பதற்கு இத்தளபாடம்
அவசியம்.
(07) இது அக்கால ப�ோர் ஆயுதம். பண்டைக் காலத்தில்
மன்னர்கள் இந்த கூர்மையான ஆயுதம் க�ொண்டும்
ப�ோர் புரிந்தார்கள். (தலைகீழான ச�ொல்)
(10) இவன் இளைய சக�ோதரன்
(14) எமது பயிர்களுக்குள் தானாகவே வளருகின்ற
தேவையற்ற செடிகள் இப்பெயர் பெறும். இவற்றைப் பிடுங்கி அழிப்பது எமது பயிர்களுக்கு நல்லது.
(தலைகீழான ச�ொல்)
(16) தலைமயிரை வாரிக் க�ொள்வதற்குத் தேவை.
(21) சீகிரியவை தனது பாதுகாப்புக் க�ோட்டையாக, சுவர�ோவியங்கள் வரைந்து, அழகாக வடிவமைத்த
மன்னன்.
மேலிருந்து கீழ்
(01)	மத்திய மாகாணத்திலுள்ள மாவட்டங்களில் ஒன்று
இது
(03) தென்னை, கமுகு ப�ோன்றவற்றின் இளமைப் பருவ
மரபுப் பெயர். (தலைகீழான ச�ொல்)
(05) இடியப்பம், இட்லி ப�ோன்று இதுவும் ஒரு ஆகாரம்.
உழுந்துமாவில் தயாராவது. (தலைகீழான ச�ொல்)
(11) காட்டுக்கு அரசனாகக் குறிப்பிடப்படும் க�ொடிய
மிருகம். (தலைகீழான ச�ொல்)
(13) கறி சமைப்பதற்குப் பயன்படுவது. மஞ்சள் நிறம்
க�ொண்ட சிறிய தானியவகை.(தலைகீழான ச�ொல்)

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 09
விடைகள்
இடமிருந்து வலம்
(01) மின்சாரம் (11) தேனீ (13)தும்மல் (18) அக்கா
(21) மகுடி
மேலிருந்து கீழ்
(01) மின்னல் (03) சாந்தம் (05) தேகம் (14) குடம்
(16) காது
(20) அரை

குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல: 08
பரிசு பெறுவ�ோர்

முதலாம் பரிசு

ஜே.எப். சஹானி,
தரம் 08 F, க�ொ/ முஸ்லிம் மகளிர் கல்லூரி,
30/2, கம்மெத வீதி,
சரிக்காமுல்லை, பாணந்துறை.

இரண்டாம் பரிசு

ச. கபிதூரிகா,

சாரணியர் இயக்கம்

உ

லகத்தில் எத்தனைய�ோ விதமான சங்கங்களும், இயக்கங்களும் இயங்கி வருகின்றன.
ஆனால், ஆறு வயது குழந்தைப் பருவத்தி
லுள்ள மாணவ மாணவியருக்குக் கூட ஒழுக்கத்துடன்
விளையாட்டு முறையில் கீழ்படிதல், பெற்றோரை மதித்தல், கட்டளைகளுக்கு கீழ்படிதல், பெரிய�ோரை மதித்து
நடத்தல் ப�ோன்ற நற்புண்புகளை வளர்க்கும் ஒரே இயக்கம் 'சாரண இயக்கம்' என்றால் மிகையாகாது.
சாரணியம் முதன் முதலில் 1907 ஆம் ஆண்டில்
இங்கிலாந்து நாட்டில் த�ோற்றுவிக்கப்பட்டது.
இந்த இயக்கத்தை இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்தவரான ராபர்ட் ஸ்டீபன்சன் ஸ்மித்
பேடன் பவுல் என்பவர் த�ோற்றுவித்தார்.
இவ்வியக்கம் த�ோன்றிய சில
ஆண்டுகளுக்குள் உலகம் முழுவதும் பரவியது. இவ்வியக்கத்தின்
முக்கியக் குறிக்கோள் நாட்டுப்பற்று,
இறைப்பற்று, அன்பு, கருணை,
பணிவு, பிரதி பலன் கருதாமல் பிறருக்கு உதவி செய்தல், தன்னம்
பிக்கை முதலான பண்புகளை மாணவர்களிடத்தில்
உருவாக்குதலாகும்.
மேலும், இது உற்று ந�ோக்குதல்,
வேட்டையாடுதல் அறிவுத் திறனை
வளர்த்தல், கைவினைப் ப�ொருட்கள்
செய்தல் ப�ோன்ற திறமைகளையும்
வளர்க்கிறது.
சாரண இயக்கத்தில் பயிற்சி பெற்ற
சாரண சாரணியர்கள் நம்பிக்கைக்கு
உரியவர்களாகவும், மாறாப் பற்றுடையவர்களாகவும், மரியாதை உடையவர்களாகவும், பிறரைச் சக�ோதரர்களாக
நேசிக்கும் பண்புடையவர்களாகவும்,
இயற்கையை நேசிக்கிற வர்களாகவும், விலங்குகளிடத்தே அன்பு காட்டுபவர்களாகவும்,
கட்டுப்பாடு உடையவர்களாகவும், ப�ொதுவுடமைகளைப்
பாதுகாப்பவராகவும்,
சிக்கனமானவர்களாகவும்
எண்ணம், வாக்கு, செயல்களில் தூய்மை உடையவர்களாகவும் விளங்குவர்.
சாரணியம் மூன்று பிரிவுகளை உடையது. குருளையர், சாரணர், திரிசாரணர் ஆகியவை மாணவர்களுக்கும்
நீலப்பறவை, சாரணியர், திரி சாரணியர் என்ற மூன்று
பிரிவுகள் மாணவியருக்கும் ப�ொருத்தமான முறையில்
அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

அ

கனகசிங்கம் வின�ோபா,
தரம் 06, கமு/கார்மேல் பற்றிமா தே.பா,
69C, வட்டைவிதானை வீதி, கல்முனை 02.

பாராட்டு பெறுவ�ோர்
1. ஸீனத் தஹானி சாட்,
தரம் 09, பதியுதீன் மகளிர் கல்லூரி,
டி.எஸ். சேனநாயக்க கல்லூரி, கண்டி.

சாரண இயக்கத்தின் குறிக்கோள்!
சாரணர்களைப் பயிற்றுவிக்கும்
ஆசிரியர்கள் ஸ்கவுட் மாஸ்டர்கள்
எனவும், சாரணியர்களைப் பயிற்றுவிக்கும் ஆசிரியைகள் 'பெண்
சாரணிய தலைவிகள்' எனவும்
அழைக்கப்படுகின்றனர்.
சாரண இயக்கத்தில் மாணவர்களைப் பள்ளி சூழலில் இருந்து
விடுவித்து இயற்கைச் சூழலுக்கு
அழைத்துச் சென்று அங்கு பயற்சிகள்
க�ொடுக்கப்படுகின்றன. இதில் பலவகையான
முடிச்சுகளிடுதல் அவற்றின் பயன்கள், எளிய
உடற்பயிற்சிகள், சமிக்ஞைகள் மேப் மற்றும்

டி. ரிட்

டிஷா ஹ
ன்

அருள் / எம். லீலா,

முதலுதவி ப�ோன்ற பல்வேறு செயல்முறைத் திட்டங்களும் மாணவர்களுக்குக் கற்பிக்கப்படுகின்றன.
சாரண மாணவர்கள் மற்ற மாணவர்களில் இருந்து
வேறுபட்டு தனித்துக் காணப்படுவர். அவர்களுடைய
சாரண வணக்கமும், சாரண கைக்குலுக்கலும், கைதட்டுதலும் சிறப்பான முறையில் பிறரைக்கவரும் வண்ணம்
இருக்கும்.

ஆர். ராஹினி,

வெளிமடை.

கெனவே நீங்கள் நல்ல பயிற்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்
அதனால் தான், தவறாமல் சுட்டீர்கள்...' என்றனர்.
புன்னகையுடன், "வாழ்நாளில் இன்றுதான் முதன்
முறையாக துப்பாக்கியை த�ொட்டிருக்கிறேன்.." என்றார்
விவேகானந்தர். இளைஞர்கள் நம்ப முடியாமல், "அப்படியானால், குறி தவறாமல் எப்படி சுட முடிந்தது..." என்றனர்.
"வெற்றியின் ரகசியம், மனதை ஒருமுகப் படுத்துவதில் தான் இருக்கிறது.
உயர்ந்த மனிதனையும், தாழ்ந்த மனிதனையும் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். இருவருக்கும் உள்ள வேறுபாடு மனதை
ஒருமுகப்படுத்துவதில் தான் இருக்கும்.
மனதை ஒருமுகப்படுத்தும் ஆற்றல்
வளரும்போது கூர்மையான அறிவை
பெறலாம்..."
செருப்புக்கு மெருகு ஏற்றுபவர்
மனதை ஒருமுகப்படுத்தினால் சிறப்பாக செயல்பட முடியும். மனதை ஒருமுகப்படுத்தினால் தான் சிறந்த முறையில்
சமைக்க முடியும். பணம் சேர்ப்பத�ோ, கடவுள் வழிபாட�ோ.
எந்த ஒன்றையும், மனதை ஒருமுகப்படுத்தும் ஆற்றலை
வளர்ப்பதன் மூலம் சிறப்பாக செய்து முடிக்கலாம்" என்று
போதித்தார் விவேகானந்தர்.

"

எஸ். டிலானிகுமாரி,
தரம் 07, ஸ்ரீ சண்முகா தமிழ் மகா வித்தியாலயம்,
ம�ொனறாகலை.

தெரிந்துக�ொள்வோம்!
ப

மண் வாசனை

ட்டூஸ் மழை பெய்தவுடன் ஒரு விதமான வாசனை வரும். அதை
மண் வாசனை என்று ச�ொல்வோம். இந்த மண் வாசனையை பிடிக்காதவர்களே இருக்க மாட்டார்கள். இந்த வாசனை எப்படி வருகிறது
தெரியுமா?
நிலத்தில் ஸ்ட்ராப்டோமைசிஸ், ஆக்டின�ோமைசிஸ் ப�ோன்ற பாக்டீரியாக்கள், நுண்ணுயிர்கள் நிறைய உள்ளன. இவை மழை பெய்தவுடன்
ஜிய�ோஸ்மின் மற்றும் டை-மிதைல் ப்ரோமியால் ப�ோன்ற எளிதாக ஆவியாகக் கூடிய வேதியல் ப�ொருட்களை உற்பத்தி செய்யும். இந்த வேதியல்
ப�ொருட்கள்தான் வாசனைக்கு காரணமாகும்.

ஜே. கிஷானி,

2. நி. இலக்கியா,
தரம் 06, க�ொ/சைவ மங்கையர் கழக பாடசாலை,
க�ொழும்பு 06.

3. எம்.ஐ. ஜனா,
தரம் 05, ப/பாத்திமா முஸ்லிம் மகளிர் கல்லூரி,
45/15, தயாகுணசேகர வீதி, பதுளை.

4. என். நிவேதிதா,
தரம் 04,
கிங்ஸ்டன் சர்வதேச பாடசாலை,
கண்டி.

5. ஜே. லிவிங்ஸ்ரன்,
தரம் 03, பாமஸ்ரன் தமிழ் வித்தியாலயம்,
லிந்துலை.

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 10

சிறுவர் உலகம்
தினகரன் வாரமஞ்சரி

த.பெ.இல : 834 க�ொழும்பு.
த�ொடர்புகளுக்கு
மின்னஞ்சல்

: 0112429294
: editor.vm@lakehouse.lk

வி,

இல. 35, ஜலாச வீதி, பண்டாரவளை.

வெற்றி மனதில் இருக்கிறது !

மெரிக்காவில் தங்கியிருந்த ப�ோது ஒரு நாள்,
நீர�ோடை அருகே நடந்து க�ொண்டிருந்தார்
சுவாமி விவேகானந்தர். இளைஞர்கள் சிலர், துப்பாக்கியால் சுடுவதற்கு பயிற்சி செய்து க�ொண்டிருந்தனர்.
அதற்காக, முட்டை ஓடுகளை நூலில் கட்டி, நீர�ோடையில் மிதக்க விட்டிருந்தனர். நூலின் ஒரு முனை, கரையிலிருந்த கல்லில் கட்டப்பட்டிருந்தது.
நீரோட்டத்துக்கு ஏற்ப, முட்டைய�ோடுகள் அசைந்து க�ொண்டிருந்தன. பாலத்தில் நின்றபடி, முட்டை
ஓடுகளை
சுட
முயற்சித்தனர்
இளைஞர்கள். குறி தவறிக்கொண்டிருந்தது. ஒன்றைக்கூட சுட முடியவில்லை.
இச்செயலை
புன்னகையுடன்
பார்த்தபடி நின்றார் விவேகானந்தர். இதை கவனித்த இளைஞர்கள், "முட்டை ஓடுகளை சுடுவது
சுலபமான செயல் ப�ோல் தெரியும்.
ஆனால் எளிதானதல்ல, முயற்சி
செய்து பாருங்கள் அப்போது தெரியும் சிரமம்..." என்றனர்.
துப்பாக்கியை எடுத்து சுட ஆரம்பித்தார் விவேகானந்தர். வைத்த குறி ஒன்றுகூட தவறாமல் அத்தனை முட்டை
ஓடுகளும் சிதறின! வியப்புடன், "துப்பாக்கி சுடுவதில் ஏற்-

தரம் 08, மட்/வின்சன் தேசிய பாடசாலை
435/36, 2ம் குறுக்கு,
பூம்புகார், மட்டக்களப்பு.
மூன்றாம் பரிசு

இவ்வார
மழலை

தெளிவுரை :
பகை என்று ச�ொல்லப்படும் பண்பு இல்லாத தீமையை
ஒருவன் சிரித்துப் ப�ொழுதுப�ோக்கும் விளையாட்டாகவும்
விரும்புதலாகாது.
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தரம் 06, ஸ்ரீ சண்முகா தமிழ் மகா வித்தியாலயம்,
ம�ொனறாகலை.

03

பி. சதுர்ஷன்,

02

பகைஎன்னும் பண்பு இலதனை ஒருவன்
நகையேயும் வேற்டற்பாற்று அன்று.

தரம் 10, கம்மடுவ தமிழ் மகா வித்தியாலயம்,
மாத்தளை.

01

குறளமுதம் :

23

க. கிஷாலன்,
மத்துகம கலைமகள் தேசிய பாடசாலையில் அண்மையில் இடம்பெற்ற மாணவத் தலைவர்களுக்கான
பயிற்சிப் பட்டறையின்போது ..

தரம் 06, லசாலி ஆங்கில பாடசாலை,
க�ொட்டாஞ்சேனை.
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ட�ொலர் செலுத்த வழியில்லை;

பயிற்சியாளர்கள் விலகல்!
19 வயதின் கீழ் டிவிஷன் -3 கிரிக்கெட்

இறுதிப்போட்டியில் யாழ்.
மத்திய கல்லூரி அணி

பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான 19 வயதின் கீழ் டிவிஷன் 3
ஐம்பது ஓவர்கள் க�ொண்ட கிரிக்கெட் த�ொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு
யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரி அணி தகுதிபெற்றுள்ளது.
அரையிறுதிப்போட்டியில், மதுகம சென்.மேரிஸ் கல்லூரியை
எதிர்த்தாடிய மத்திய கல்லூரி அணி ஆனந்தன் கஜனின் மற்றும்
ரஞ்சித்குமார் நியூட்டன் ஆகிய�ோரின் பிரகாசிப்புகளின் உதவியுடன்
4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியினை பதிவுசெய்தது.
ப�ோட்டியின் நாணயச் சுழற்சியில் வெற்றிபெற்ற சென்.மேரிஸ்
கல்லூரி அணி முதலில் துடுப்பெடுத்தாட தீர்மானித்தது. அதன்
அடிப்படையில் களமிறங்கிய சென்.மேரிஸ் கல்லூரி அணி, அணித்தலைவர் ஹிமேஷ மதுபஷனாவின் அரைச்சதம் மற்றும் யசித சத்சரவின் நிதானமான ஆட்டத்துடன் 50 ஓவர்கள் நிறைவில் சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 178 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது.
சென். மேரிஸ் அணியை ப�ொறுத்தவரை ஒவ்வொரு துடுப்பாட்ட
வீரர்களுக்கும் இடையில் சிறந்த இணைப்பாட்டங்கள் பெறப்பட்டிருந்த ப�ோதும், வேகமாக ஓட்டங்களை குவிக்க தவறியதால் அவர்களால் பாரிய ஓட்ட எண்ணிக்கையை அடையமுடியவில்லை. இதில்
யசித மற்றும் ஹிமேஷ ஆகிய�ோர் 5வது விக்கெட்டுக்காக 45 ஓட்டங்களை அதிகபட்சமாக பகிர்ந்திருந்தனர்.
யாழ். மத்திய கல்லூரியின் பந்துவீச்சை ப�ொறுத்தவரை, ரஞ்சித்குமார் நியூட்டன் 4 விக்கெட்டுகளையும், சுதர்ஷன் அனுசாந்த்
மற்றும் ஜெயதீஷ்வரன் விதுசன் ஆகிய�ோர் தலா ஒவ்வொரு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
இறுதிப்போட்டிக்கான வாய்ப்பை ந�ோக்கி பதிலுக்கு துடுப்பெடுத்தாடிய மத்தியக் கல்லூரி அணிக்கு நியூட்டன் சிறந்த ஆரம்பத்தை
க�ொடுத்தாலும் விதுசன், சன்சயன், அஜய் மற்றும் சாரங்கன்
ஆகிய�ோர் குறைந்த ஓட்டங்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர்.
நியூட்டன் 45 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொடுத்து ஆட்டமிழக்க, 74
ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்த மத்திய கல்லூரி
அணி, 5வது விக்கெட்டை 95 ஓட்டங்களுக்கு இழந்தது. எனினும்
ஆனந்தன் கஜன் ப�ொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, விநாயகசெல்வம் கவிதர்ஷன் மற்றும் சகாதேவன் சயந்தன் ஆகிய�ோருடன்
மிகச்சிறந்த இணைப்பாட்டத்தை கடந்து அணியை வெற்றிப்பாதைக்கு அழைத்துச்சென்றார்.
கவிதர்ஷன் மற்றும் கஜன் ஆகிய�ோர் 6வது விக்கெட்டுக்காக 50
ஓட்டங்களை பகிர்ந்ததுடன், சயந்தன் மற்றும் கஜன் 7வது விக்கெட்டுக்காக 38 ஓட்டங்களை பகிர்ந்து அணியின் வெற்றியை உறுதிசெய்தனர். கஜன் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் நின்று
துடுப்பெடுத்தாடி 87 பந்துகளில் 2 சிக்ஸர்கள் மற்றும் 9 ப�ௌண்டரிகள் அடங்கலாக 74 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொடுத்தார். இதில்,
கவிதர்ஷன் 9 ஓட்டங்களையும், சயந்தன் 7 ஓட்டங்களையும் பெற்றுக்கொடுத்தனர். இவ்வாறான துடுப்பாட்ட பிரகாசிப்புகளின் உதவியுடன் மத்திய கல்லூரி அணி 41 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகளை
இழந்து 183 ஓட்டங்களை பெற்று வெற்றியை பதிவுசெய்தது.
சென்.மேரிஸ் அணியின் பந்துவீச்சில் இசுரு தேஷான் 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
அரையிறுதிப்போட்டியில் வெற்றிபெற்றுள்ள யாழ். மத்திய
கல்லூரி அணி இறுதிப்போட்டியில் ம�ொறட்டுவ மெதடிஸ்ட் உயர்
கல்லூரியை எதிர்கொள்ளவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

நாட்டில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடி நிலை
யாவரும் அறிந்ததே. சுகாதாரத்துறை, கல்வித்துறை, ப�ோக்குவரத்துத்துறை அனைத்துமே முடங்கிய நிலையிலேயே
உள்ளது. இவை எல்லாவற்றுக்கும் ட�ொலர் நெருக்கடி
மற்றும் ப�ொருளாதார சிக்கல்களே காரணமாகும். இலங்கையின் விளையாட்டுப் பயிற்சியாளர்களாக அதிகமாக
வெளிநாட்டுப் பயிற்சியாளர்களே நியமிக்கப்படுகின்றனர். கடந்த மாதம் கூட இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின்
பயிற்சியாளராக இங்கிலாந்துநாட்டைச் சேர்ந்த சில்வர்வூட்டை நியமித்துள்ளனர். வெளிநாட்டுப் பயிற்சியாளர்கள் நியமிக்கப்படும் ப�ோது அவர்களுக்கான க�ொடுப்பனவுகளை ட�ொலர்களிலேயே செலுத்த வேண்டியுள்ளதால்
தற்போது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள ட�ொலர் பிரச்சினை காரணமாக விளையாட்டுத்துறையிலும் பெரும் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் இலங்கை உதைபந்தாட்டம், கடற்கரை
கரப்பந்தாட்டம் மற்றும் கபடி அணிகளுக்கு வெளிநாட்டு
பயிற்சியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். தற்போது அவர்களுக்கு சம்பளம் வழங்குவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதன்
காரணமாக அவர்கள் பதவிகளைச் விட்டுச்செல்ல தீர்மானித்துள்ளனர்.
இலங்கை கால்பந்தாட்ட அணியின் பயிற்சியாளரும்,
த�ொழில்நுட்ப இயன்குனருமான ப�ொஸ்னியாவைச்
சேர்ந்த அமீர் அலஜிக் ட�ொலரில் சம்பளம் பெறுவது கடினமான விடயம் என்பதால் புட்போல் ஸ்ரீலங்கா, மற்றும் அதன் தலைவர் ஜஸ்வர் உமருடன் நடந்த பேச்சுவார்த்தையின் பின் அவர்
சேவையை முடித்துக்கொள்ள இணங்கியுள்ளார். இவர் 2020ம் ஆண்டு இலங்கை உதைபந்தாட்ட அணியின் பயிற்சியாளராக இணைந்தார். இவரின் பயிற்சியின் கீழ் இலங்கை
அணி நம்பிக்கை அளிக்கக் கூடிய விதத்தில்
விளையாடி வருகிறது. குறிப்பாக கடந்தாண்டு
நடைபெற்ற நான்கு நாடுகளுக்கிடையிலான
ப�ோட்டித் தொடரில் இலங்கை கால்பந்தாட்ட
அணி சிறப்பாகச் செயற்பட்டிருந்தது. பிரதமர்
சவால் கிண்ணத்துக்காக நடைபெற்ற இத்த�ொடரில் இலங்கை இறுதிப் ப�ோட்டிக்குத்
தகுதிபெற்றது. இது இலங்கை கால்பந்தாட்ட
அணி 18 வருடங்களுக்குப் பின்னர் சர்வதேச
ப�ோட்டித் த�ொடரில் இறுதிப்போட்டிக்குத்
தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்த முதல் சந்தர்ப்பமாகும். அண்மையில் முடிவுற்ற மாகாணங்களுக்கிடையிலான உதைபந்தாட்டப் ப�ோட்டித்
த�ொடரும் சிறப்பாக நடைபெற்று பல கிராமங்களிலிருந்தும் இளம் வீரர்கள் உருவாவதற்கும்
இவரின் பங்களிப்பும் ஒரு காரணமாகும்.
இதேவேளை இதுவரை யூர�ோக்களில் ஊதியத்தைப்
பெற்றுவந்த இலங்கை கடற்கரை கரப்பந்தாட்ட பயிற்சியாளர் பின்லாந்தைச் சேர்ந்த ஒய்லண்ட் ராம்டோவின்
சேவவையை நிறுத்துவதற்கு இலங்கை கரப்பந்தாட்ட
சம்மேளனம் தீர்மானித்துள்ளது. இவர் 2021ம் ஆண்டு
இலங்கை அணிக்கு பயிற்சி வழங்க நியமிக்கப்பட்டார்.
சர்வதேச கடற்கரை கரப்பந்தாட்ட சம்மேளனத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதல்தர பயிற்சியாளரான இவரின் பயிற்சியின் கீழ் இலங்கை ஆண்கள், பெண்கள் கடற்கரை கரப்பந்தாட்ட அணிகள் ஆசிய விளையாட்டுப் ப�ோட்டிக்குத்
தகுதி பெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. இவர் ஜூலை மாதம்
இங்கிலாந்து பர்மிங்ஹாமில் ஆரம்பமாகவிருக்கும்
க�ொதன்வெல்த் விளையாட்டுப் ப�ோட்டி வரை இலங்கை
கரப்பந்தாட்ட அணிக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்தார், நெருக்-

கடி காரணமாக முன்கூடிய தனது சேவையை முடிக்கவிருக்கிறார்.
மேலும் இலங்கை கபடி அணியின் பயிற்சியாளராகச்
செயற்பட்டு வரும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த கே. எஸ்.
பாஸ்கரனுக்கு ட�ொலர்களில் சம்பளம் க�ொடுப்பதில்
சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதால் அதற்குப் பதிலாக ரூபாவில்
சம்பளம் வாங்க அவர் தயக்கம் காட்டியுள்ளார். இதனால்
இம்மாதத்துக்கான சம்பளத்தை மாத்திரம் தங்கத்தில்
வழங்கின�ோம். அதாவது அவரின் சம்பளத்துக்குப் பெறுமதியான த�ொகையை இலங்கை ரூபாயில் தங்கம் வாங்கிக்கொள்வதற்காக செலுத்தப்பட்டதாக கபடி சம்மேளகத்தின் தலைவர் அனுர பத்திரன தெரிவித்தார்.
பயிற்சியாளர்களின் விலகலினால் இலங்கை விளையாட்டுத்துறை இவ்வாறு பாதிக்கும் நிலையில் எதிர்வரும் காலங்களில் நடைபெறவுள்ள சர்வதேச விளை-

யாட்டு விழாக்களிலும் இந்த ட�ொலர்
பிரச்சினை விஸ்வரூமெடுக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
எதிர்வரும் ஜுலை மாதம் இங்கிலாந்து
பர்மிங்ஹாம் ப�ொதுநலவாய விளையாட்டு
விழா நடைபெறவுள்ளது. இதில் பங்குக�ொள்ள இலங்கை வீர, வீராங்கனைகள் ஏற்கனவே தமது பயிற்சிகளை ஆரம்பித்துள்ளனர்.
இதில் பங்குக�ொள்ளும் வீரர்களுக்கான இருப்பிட வசதிகளை ப�ோட்டி ஏற்பாட்டுக்குழு
ஏற்பாடு செய்து க�ொடுத்தாலும் அவர்களுடன்
செல்லும் அதிகாரிகள் அடங்கிய குழுவுக்கான
தங்குமிட வசதிகளை இலங்கை ஒலிம்பிக்
சங்கம்தான் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். தற்ப�ோதைய நெருக்கடி நிலையில் அதிகாரிகளுக்கும், மேலதிக வீரர்களுக்குமான தங்குமிட
வசதிகளைச் செய்து க�ொடுப்பதில் மிகப்பெரிய நெருக்கடி நிலையை இலங்கை ஒலிம்பிக்
சங்கம் சந்தித்துள்ளது.
மேலும் அதைத் தொடர்ந்து சீனாவில்
நடைபெறவுள்ள ஆசிய விளையாட்டு விழாவில் பங்குக�ொள்ளும் ப�ொருட்டு இலங்கையிலிருந்து அதிகளவான
வீரர்களைக் க�ொண்ட அணியைத் தயார் செய்து வருகிறது.
ட�ொலர் பிரச்சினையால் த�ொடர்ந்து வெளிநாட்டுப் பயிற்சியாளர்கள் வெளியேறி வருவதால் இந்த விளையாட்டு
விழாவுக்காக தயாராகும் வீர, வீராங்கனைகளும் பெரும்
சிரமத்தை எதிர்கொள்ளவேண்டியுள்ளது. மேலும் நீச்சலில் பங்குக�ொள்ளும் வீரர்களுக்கு தங்களது விமான டிக்கெட்டுகளை அவர்களது செலவிலேயே பெற்றுக்கொள்ள
முடியுமானால் ப�ொதுநலவாய விளையாட்டுவிழாவுக்கு
அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்ற தகவல்களும் தற்போது
வெளியாகியுள்ளது.

எம்.எஸ்.எம்.ஹில்மி...?

உலகம் முழுவதும் சிங்கக் க�ொடியை இலங்கை க�ோல்ப் வீரர்கள் கியர்ஸ் அப்
ஏற்றுவது அனைவரின் ப�ொறுப்பாகும் எம்.எச்.சலிதா, புஷ்பிகா சிறப்பாக பிரகாசிப்பு
எதிர்வரும்
ப�ோட்டிகளில்
இலங்கை கிரிக்கட் அணியை வெற்றிப்பாதையில் இட்டுச் செல்வதும்,
தேசியக் க�ொடியை உலகம் முழுவதும் ஏற்றுவதற்கான க�ௌரவமான
சூழலை உருவாக்குவதும் அனைவரினதும் ப�ொறுப்பு என இலங்கை
கிரிக்கெட் அணியின் தலைமைப்
பயிற்றுவிப்பாளர் கிறிஸ் சில்வர்வுட்
தெரிவித்துள்ளார்.
மிக்கி
ஆர்தருக்குப்
பின்னர்
இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின்
தலைமைப்
பயிற்றுவிப்பாளராக
இரு வாரங்களுக்கு முன்னர் ப�ொறுப்பேற்ற கிறிஸ் சில்வர்வுட் இரண்டு ப�ோட்டிகள்
க�ொண்ட டெஸ்ட் த�ொடருக்காக தனது அணியுடன் எதிர்வரும் 8ஆம் திகதி பங்களாதேஷ்
செல்லவுள்ளார்.அந்த விஜயத்திற்கு முன்னதாக
சில்வர்வுட் முதன்முறையாக க�ொழும்புக்கு
விஜயம் செய்தார். பிரேமதாச விளையாட்டரங்கில் நேற்றுமுன்தினம் நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்துக�ொண்டு கருத்து தெரிவித்த அவர், எதிர்கால சவால்கள் மற்றும் தமது
திட்டங்கள் த�ொடர்பில் கருத்து வெளியிட்டார்.
எதிர்வரும் காலங்களில் சர்வதேச கிரிக்கெட் தரவரிசையில் இலங்கை அணியை மேலும் முன்னெடுத்துச் செல்வதே தனது முதன்மையான
நம்பிக்கை என கிறிஸ் சில்வர்வுட் தெரிவித்தார்.“சில காலத்திற்கு முன்பு, சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் தரவரிசையில் முதல் அணிகளில் இலங்கை இருந்தது. நல்ல முடிவுகளின்
மூலம் அந்த டாப் லிஸ்டில் மீண்டும் இடம் பெற
முடியும். நமது அணி முன்னேற வேண்டும்.
அதிலிருந்து நாங்கள் தரவரிசையில் நிச்சயம்
முன்னேற வாய்ப்பு உள்ளது. அதேப�ோல்,
சிறந்த வீரர்களை வெளிக்கொணர விரும்புகிறேன். சரியாக த�ொடர்புக�ொள்வது எனது சவால்-

களில் ஒன்று.நான் செயல்படுத்த விரும்பும்
திட்டங்கள் எங்கள் வீரர்களுக்கு சரியாகத் தெரிவிக்கப்பட்டன என்பதை நான் அறிய விரும்புகிறேன். இதற்கு நவீத் நவாஸின் சிறப்பான
பங்களிப்பைப் பெற்றதில் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன், ”என்று சில்வர்வுட் கூறினார்.இலங்கை
கிரிக்கெட் அணியின் புதிய உதவிப் பயிற்றுவிப்பாளராக முன்னாள் டெஸ்ட் கிரிக்கட் வீரர்
நவீத் நவாஸ் நியமிக்கப்படவுள்ளதாகவும், இது
அடுத்த இரண்டு வருடங்களுக்கு நடைமுறையில் இருக்கும் எனவும் இலங்கை கிரிக்கெட்
தெரிவித்துள்ளது.கிறிஸ் சில்வர்வுட்டின் உதவியாளராகப் ப�ொறுப்பேற்பதற்கு முன்பு, நவீத்
நவாஸ் பங்களாதேஷ் - 19 அணியின் தலைமைப்
பயிற்சியாளராக இருந்தார், அங்கு பங்காளதேசம் 2020 இளைஞர் உலகக் க�ோப்பையை
வென்றது.உதவிப் பயிற்சியாளராக நவாஸின்
முதல் பணி இலங்கை கிரிக்கெட் அணிக்காக
பங்களாதேஷ் சுற்றுப்பயணம் ஆகும்.
"எங்கள் வீரர்களுக்கு நம்பிக்கையையும்
ஒழுக்கத்தையும் ஏற்படுத்துவதே எனது முதன்மையான குறிக்கோள் என்று நான் ச�ொல்ல
வேண்டும். கடந்த இரண்டு வாரங்களாக

வீரர்களின்
புள்ளிவிவரங்களில்
அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறேன்.அதன் மூலம் எப்படி
மேம்படுத்துவது என்று ஆய்வு
செய்தேன். துடுப்பாட்ட வீரர்கள்
பதற்றமின்றி ஓட்டங்க குவிக்க
நல்ல நம்பிக்கையை க�ொடுக்க
வேண்டும். நீங்கள் கவனக்குறைவாக விளையாட வேண்டும்
என்று இது அர்த்தப்படுத்துவதில்லை.மதிப்பெண்களை
கவனமாகவும் சரியான நேரத்திலும்
செய்ய வேண்டும். வீரர்கள் நேர்மறையாகவும்
தைரியமாகவும்
விளையாடுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறேன்.
அந்த மனப்பான்மையுடன் ஆட்டத்தில் இறங்கினால், அடித்த ஓட்டங்களின் எண்ணிக்கையைக்
குறைத்து, ஸ்கோரை அடிக்கும் வேகத்தை அதிகரிக்கலாம்,” என்றார் சில்வர்வுட்.
“இலங்கை கிரிக்கெட்டின் பயிற்சியாளராகப்
ப�ொறுப்பேற்பதற்கு முன்பு, அணியில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியுமா என்று ய�ோசித்துக்க�ொண்டிருந்தேன்.என்னால்அந்தமாற்றத்தைஏற்படுத்த முடியும், ”என்று சில்வர்வுட் கூறினார்.
உதவிப் பயிற்சியாளர் நவீத் நவாஸ் கூறுகையில்,
வீரர்களின் மனநிலையை மேம்படுத்துவது பயிற்சியாளர்களின் ப�ொறுப்பாகும். "பல நாடுகளில்,
விளையாட்டு வீரர்களின் மனநிலையை மேம்படுத்துவதில் நிபுணத்துவம் பெற்ற நிபுணர்கள்
உள்ளனர்.பயிற்சியாளர்கள் வீரர்களுடன் நன்றாகப் பேசவும், அனுபவத்தின் மூலம் அவர்களின்
மன வலிமையை வளர்க்கவும் முடியும், ”என்று
உதவி பயிற்சியாளர் கூறினார்.சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐசிசி) உலகக் க�ோப்பையில்
இரண்டு டெஸ்ட் ப�ோட்டிகளுக்காக இலங்கை
அணி பங்களாதேசில் சுற்றுப்பயணம் செய்து
விளையாடுகிறது.

கடந்த மாதம் இலங்கை
க�ோல்ஃப் தரவரிசைப் ப�ோட்டி
ர�ோயல் க�ொழும்பு க�ோல்ஃப்
மைதானத்தில் 31 க�ோல்ப் வீரர்கள் களமிறங்கியது. M.H.சலிதா,
புஷ்பிகா அணிக்கு முன்னால்
வந்தவுடன், ஒரு ஆர்வமுள்ள
க�ோல்ப் வீரர்கள் உயர் ப�ோட்டிகளுக்காக ப�ோராடினர்.
2022 ஆம் ஆண்டு செப்டெம்பர்
மாதம்
சீனாவில்
நடைபெறவுள்ள ஆசிய விளையாட்டுப்
ப�ோட்டிகளுக்கான

தயார்நிலையில் உச்சநிலையை எட்டுவதற்கு, இலங்கை க�ோல்ஃப், தேசிய தரத்தின் உயர்மட்ட லீக் முதல் வளர்ந்து வரும்
தரம் வரை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட க�ோல்ப்
வீரர்களுக்கு சவாலான திட்டத்தை அமைத்துள்ளது.க�ோல்ஃப் ப்ரோஸ் மற்றும் அமெச்சூர்கள், ஆசிய விளையாட்டுப் ப�ோட்டிகளின்
உச்ச நிலையை அடைய விரிவான பயிற்சி
மற்றும் மனதை வலுப்படுத்தும் அட்டவணை
க�ொடுக்கப்படுகின்றன.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2022 மே மாதம் 8ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.
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cyfpd; kpfg;ngupa ituf;fy;ypd; fij 918 Ngu; $l;lhf jw;nfhiy!

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.

ள
ா
க
ே
பூ ம்
சஞ்சாரதௗஸ்

Nfypahf
ele;
mu;j;jk; njupahj filrp
thu;
jj;ingz;
j Gul;rp
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;

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.

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.

nfhLj;Jitf;fhj ffhup
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;.

�ர்ெ

Nkhl;lhu; ge;jaj;jpw;F
gag;gLk; Rtpl;ru;yhe;J
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.
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ச�ோமசுந்தரம். நான்
நான்சபீனா
ஒரு சிறுகதை எழுத்தாளர்.
கடந்த ஐந்து வருடங்களாக இணையத்தள
செய்தி ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகின்றேன். ச�ோமசுந்தரம் - திருமதி சுசீலாதேவி
ஆகிய�ோரின் மூத்த புதல்வி நான். எனக்கு
இரண்டு சக�ோதரிகள் மற்றும் ஒரு சக�ோதரன் இருக்கிறார்கள்
நான் தற்போது திருமணம் முடித்து கிழங்கிலங்கையில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில்
வசித்து வருகின்றேன். எனது கணவர் மட்டக்களப்பு மாவட்ட முன்னாள் அரசாங்க
அதிபர் அழகையா கிங்ஸ்லி பத்மநாதன்
- திருமதி லலித்தாம்பிகை ஆகிய�ோரின்
மகனாவார். எனக்கு இரண்டு பெண்
குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள். டேனா
டனீஷா,லியா அட�ோனியா.
யாழ்ப்பாணத்தை பிறப்பிடமாகக் க�ொண்ட நான் ப�ோர் சூழ்நிலையில் இடம்பெயர்ந்து
மன்னாரில் குடியேறினேன்.
எனது குடும்பத்தோடு. நான்
எனது ஆரம்பக் கல்வியை
பதுளை மாவட்டத்தில்
உள்ள மடுல்சீமை தமிழ்
தேசிய பாடசாலையில் கற்றேன். மிகக்
குறைவான வளங்களைக்
க�ொண்டு பல பட்டதாரிகளை உருவாக்கிய
அந்த

பாடசாலையில் 1998 ஆம் ஆண்டு இடம்பெற்ற புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்து பாடசாலைக்கு பெருமை தேடிக்
க�ொடுத்தேன்.
அதுமட்டுமன்றி மடுல்சீமை- ஊவாக்கெல
எஸ்டேட் என்ற நான் வசித்த பிரதேசத்தின்
வரலாற்றில் அவ்வூரில் இருந்து முதன்முறையாக புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில்

3

சித்தியடைந்த மாணவி என்ற பெருமையை
பெற்றுக் க�ொண்டேன். அதற்காக மறைந்த
இலங்கை த�ொழிலாளர் காங்கிரஸின்
தலைவர் ச�ௌமியமூர்த்தி த�ொண்டமான்
ஐயாவிடமிருந்து பரிசிலும் பெற்றுக்
க�ொண்டுள்ளேன்.
அதன்பின் உயர் கல்வியை மன்னார்
புனித சவேரியார் பெண்கள் கல்லூரியில்
கற்றேன். உயர்தரத்தில் கலைப்பிரிவில்
கற்றேன்.
சிறுவயதிலிருந்தே ஓவியம் வரைவ-

கலைத் துறையின்
அடையாளமாக திகழும்
சபீனா ச�ோமசுந்தரம்
தில் எனக்கு அலாதி பிரியம். நிறைய
ஓவியப் ப�ோட்டிகளில் பங்கு பற்றியுள்ளேன். அதேப�ோன்று புத்தகம் வாசிப்பது
என்றால் எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு
செயல். சிறு வயது முதலே தமிழ் இலக்கியத்திலும் வாசிப்பிலும் அதிகநாட்டம்
இருந்தது எனக்கு. நான் முதன் முதலாக
கதைகள் வாசிக்கத் த�ொடங்கியப�ோது
குடும்ப சமூக கதைகளை விட க்ரைம்
கதைகள் அதிக விரும்பி வாசித்ததுண்டு.
இந்திய நாவலாசியர் க்ரைம் மன்னன் என்று
அழைக்கப்படும் ராஜேஸ் குமாரின் மிகப்
பெரிய ரசிகை நான்.
நானும் இப்படியெல்லாம் கதைகள்
எழுத வேண்டும் என்று ஆர்வம் இளம் வயதிலிருந்தே இருந்தது. எனினும் கதையை
எழுதி அதை எவ்வாறு வாசகர்களிடையே
க�ொண்டு சேர்ப்பது என்பது த�ொடர்பில்
எனக்கு மிகப்பெரிய ஐயம் இருந்தது. இருந்தாலும் இணையத்தள செய்தி ஆசிரியராக
பணியாற்றிக் க�ொண்டிருந்த நான் சில

இணையத் தளங்களில் கட்டுரை, கதை,
கவிதை ப�ோன்றவற்றை எழுதி வந்தேன்.
அப்போதுதான் 2019 ஆம் ஆண்டு மட்டக்களப்பில் வெளி வந்து க�ொண்டிருந்த
அரங்கம் பத்திரிகையில் எழுத வாய்ப்பு
கிடைத்தது. அரங்கம் பத்திரிகையின் ஆசிரியர் சீவகன் பூபாலரட்ணம் ஐயா முதன்
முறையாக அச்சு ஊடகத்தில் எனது எழுத்துக்களுக்கு வாய்ப்பளித்தார்.
நான் உளவியலில் டிப்ளோமா கற்கைநெறியைப் பூர்த்தி செய்துள்ளேன். ஆகவே உளவியல் சார்ந்த சிறிய கட்டுரைகளை ஆரம்பத்தில் அரங்கம் பத்திரிகையில் எழுதினேன்.
அதே நேரம் யாழில் இருந்து வெளியாகும்
உதயன் பத்திரிகைக்கும் தற்கொலைகள்
பற்றிய ஒரு நீண்ட கட்டுரையை எழுதி
இருந்தேன்.
உண்மையில் உதயன் பத்திரிகையில்
வெளி வந்த அந்த கட்டுரையை மறக்க
முடியாது.
(04 ஆம் பக்கம் பார்க்க)
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கலைஞர் ராதமேத்தா மூலம் இலக்கியத் துறையில்
நிறைய அறிமுகங்கள் கிடைத்தன

காரணம் அதை உதயனில் பிரசுரிக்க உதவியவர் மறைந்த நண்பர் அமரர் பிரகாஷ்
ஞானப்பிரகாசம். க�ொவிட்-19 த�ொற்று
தந்த இழப்புகளில் பிரகாஸின் மரணம்
ஈடுசெய்ய முடியாத ஒன்று.
அதன்பின் அச்சு ஊடகமாக இருந்த
அரங்கம் பத்திரிகை அச்சிட்டு வெளிவருவது நிறுத்தப்பட்டது. அத�ோடு எனது
எழுத்தும் தற்காலிகமாக தடைப்பட்டது.
அதன்பின் 2020 ஆம் ஆண்டு மீண்டும்
சீவகன் ஐயாவை த�ொடர்பு க�ொள்ளும்
சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது. அப்போது நான்
அவரிடம் கதை எழுதி அனுப்புகிறேன்
உங்களுடைய இணையத்தளத்தில் பதிவிடுகிறீகளா? எனக் கேட்டேன்.
சபீனா தானே? நிச்சயமாக அனுப்புங்கள் பதிவிடுகிறேன் என்றார். முதல்
முதலாக வாழைச்சேனையில் நடந்த ஒரு
உண்மைச் சம்பவத்தை அடிப்படையாக
வைத்து மாட்டுக்கார மன�ோகரி என்ற
கதையை எழுதினேன். சீவகன் ஐயா
அதை வாசித்து விட்டு என்னை பாராட்டினார். உங்களுக்குக் கட்டுரையை விட
கதை தான் நன்றாக எழுத வருகிறது.
த�ொடர்ந்து கதைகள் எழுதுங்கள் என்றார்.
குறை நிறைகளை சுட்டிக்காட்டி வழிகாட்டினார்.
அன்று எழுத ஆரம்பித்தேன். இன்றும்
எழுதிக் க�ொண்டிருக்கிறேன்.
எனது இந்த இலக்கிய பயணத்தில்
குறிப்பிட்டுச் ச�ொல்ல வேண்டிய மற்றொருவர் பத்திரிகை ஆசிரியரும் கலைஞருமான ராதா மேத்தா ஐயா. ஒரு தந்தையை
ப�ோன்று அன்பான கனிவான பேச்சு
அவரிடம் இருக்கும். அவர் மூலம் இந்தத்
துறையில் எனக்கு நிறை அறிமுகங்கள்
கிடைத்தன.
ராதா மேத்தா ஐயாவின் புதிய
அலைகலை வட்டம் அமைப்பினால்
நடாத்தப்பட்ட இலக்கிய விழாவில்
கடந்த வருடம் சிறந்த நகைச்சுவை
எழுத்திற்கான விருதை நான் பெற்றுக்
க�ொண்டேன். தமிழன் பத்திரிகையிலும்
எனது நகைச்சுவை துணுக்கு பிரசுரிக்கப்பட்டது.
எனது கதைகளை ப�ொறுத்த வரையில்
இணையத்தளங்களில் மாத்திரமே வெளியாகிக் க�ொண்டிருந்தது. அப்போது தான்
முதல் முறையாக எனது கதை ஒன்று அச்சு

யுள்ளார்கள். அதேவேளை என்னுடைய
முதல் புத்தகத்தை அச்சிட நிதியுதவி
வழங்கிய நண்பர் திருக�ோணமலை ரஜிதரன் தங்கராஜாவையும் நான் இங்கு குறிப்பிட்டுச் ச�ொல்ல வேண்டும்.

ஊடகமான சஞ்சிகை
ஒன்றில் பிரசுரிக்கப்பட்டது.
இந்தியாவில் வெளியாகும் பெண்களின்
குரல் என்ற சஞ்சிகையில் நேர்முகத் தேர்வு
என்ற எனது கதை
பிரசுரிக்கப்பட்டது.
அதனைத் த�ொடர்ந்து
தினக்குரல் பத்திரிகையில் சந்தித்தவேளை,
மித்திரன் வாரமலர்
சஞ்சிகையில் வானம்
காணாத வெண்ணிலா,
சிரித்திரன் பத்திரிகையில் அரைப் ப�ோத்தல்
கள்ளு, சுபீட்சம் பத்திரிகையில் சின்னஞ்சிறு
ரகசியமே ஆகியவை
பிரசுரிக்கப்பட்டன.
கடந்த வருடம்
இலங்கை எழுத்தாளர்
அமைப்பினால் நடாத்தப்பட்ட இலக்கிய ப�ோட்டியில் எனது
மாட்டுக்கார மன�ோகரி சிறுகதை பரிசில்
பெற்றுள்ளது. இலக்கிய உலகின் முதல்
வெற்றியாக எனது சிறுகதை த�ொகுப்புப்
புத்தகம் கடந்த வருடம் பதிப்பிடப்பட்டது. என்னுடைய சிறுகதைகளை
த�ொகுத்து “கறையில்லாக் குற்றங்கள்”
என்ற தலைப்பில் புத்தகமாக வெளியிட்டுள்ளேன். என்னுடைய புத்தகத்திற்கு
அணிந்துரை ராதா மேத்தாவும் ஆசிரியரை
பற்றி சீவகன் பூபாலரட்ணமும் எழுதி-

ஓவியம், சிறுகதை,
குறும்படம் என
பல்பரிமாண திறன்
க�ொண்ட பெண்மை

நான் சில விழிப்புணர்வு குறும்படங்களுக்கும் விழிப்புணர்வு நாடகங்களுக்கும்
கதை எழுதியிருக்கிறேன். அத்துடன்
ஆவணப்படங்கள் தயாரிப்பதும் எனது
பணிகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது.
இலங்கை இலக்கிய துறையில் சபீனா
ச�ோமசுந்தரம் என்ற பெயர் ஒரு அடையாளமாக இருக்க வேண்டும் என்பதே
எனது இலட்சியம். நிச்சயம் எனது இலட்சியத்தை அடைவேன் என்ற நம்பிக்கை
இருக்கிறது.
அத்துடன் நான் எனது பணியிலும் சரி
இலக்கிய துறையிலும் சரி ஒவ்வொருவெற்றிகளையும் பெற தனது நேரத்தை
ஒதுக்கி பல விட்டுக் க�ொடுப்புகளை
எனக்காக செய்து க�ொண்டிருக்கும்
எனது சக�ோதரி ரேகா ச�ோமசுந்தரத்துக்குத்தான் எனது வெற்றிகளை நான்
அர்ப்பணிக்கிறேன்.
அத்தோடு டைம்ஸ் வுமன் (Times
Women) இணைந்து வழங்கும் வுமன்
ஐகன்(Women Icon) சர்வதேச விருதிற்கு ஒரு எழுத்தாளராக,ஒரு செய்தி
ஆசிரியராக,ஒரு சிறந்த தாயாக
Wonder Women விருதினை நான்
வென்றுள்ளேன் என்பதை இங்கு குறிப்பிடுகிறேன்.

கே. ஈஸ்வரலிங்கம்
easwarantkn@gmail.com
whatsapp 0773124543
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ஆண் : உங்கப்பா காய்கறி வியாபாரியா இருக்கலாம்.
அதுக்காக இப்படியா பண்றது ?
பெண் : ஏன் .. .. ? என்னாச்சு.. .. .. ?
ஆண் : முதலிரவு அறையில் ப�ோய் பாரு .. .. பூச்சரத்துக்கு பதிலா
புடலங்காயை த�ொங்க விட்டிருக்கார்
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ஜ�ோன்ஸ் : என் ஜாதகப்படி எனக்கு அறிவு
ர�ொம்ப ஜாஸ்தியாம்.
ஸ்டெலா : இப்பவாது தெரியுதா நான் ஏன்
ஜாதகத்தை நம்புறதில்லைன்னு.
வேலு : மெதுவடை, வடைகறி - இரண்டுக்கும் என்ன
வித்தியாசம்?
ரமனன் : ஒரு நாள் வித்தியாசம்

காந்தன் : ஒரு பையன் தன் தலைக்கடியில் டிக்ஸ்னரியை வச்சுகிட்டு தூங்குறான், ஏன்?ஏன்னா...
லீலா : அவனுக்கு அர்த்தமில்லாத கனவா வருதாம்..
ஒருவர் : என்னய்யா இது, பனம்பழம் வேணும்னா
பனை மரத்துல ஏறிப் பறிக்கணும்... எதுக்கு பனைமரத்துக்குக் கீழேயே நிற்கறே..?
மற்றவர் : ஏதாவது குருவி உக்கார்ந்து பனம்பழம்
விழாதான்னுதான்...
நண்பர் 1 : நாக்கை பிடுங்கிக்கொண்டு சாகலாம் என்று
நினைத்தேன்.
நண்பர் 2 : செய்வதுதானே
நண்பர் 1 : கை எச்சலாகிவிடுமே.

பெண் டைரக்டர் : நூறு கெஸ்ட் நடிகர்கள் கிடைப்பாங்களா .. .. .. ?
உதவியாளர் : எதுக்கு .. .. ?
பெண் டைரக்டர் : மகாபாரதத்துல க�ௌரவர்களா
நடிக்கத்தான்

டாக்டர் : எங்க 'ஆ' காட்டுங்க பாக்கலாம்..
க�ோபு : ஏன் டாக்டர் நீங்க 'ஆ' பார்த்ததே இல்லையா..?

க�ோபு : உங்க பையன் க�ோவிலுக்குப் ப�ோனா
அதிகமா ப�ொய் பேசறானே, ஏன்?
பாபு : க�ோவிலுக்குள்ளே ப�ோனதும் அவன் மெய்
மறந்துடுவான்.
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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

2022 ேk 08 ஞாயிற்றுக்கிழமை

நா்டகத்துமறயில கம்ஞர
கம்ச்செல்வன் தான் என் குரு!
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.
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உயர்ந்த உலகின்
உணர்வான பண்பு
உழைத்து வாழும்
விருப்பு அன்றோ?
உடல் உழைத்து
வியர்வை சிந்தி;
அயர்வை துறந்து
துயரைப் ப�ோக்கி;
பசி விரட்ட நாமக்கு
நல்ல உணவூட்டி;
உடல் வலு பெற
உரமிட்டு பயிர் நாட்டி;

ளதே என் வாழ்வின் அசைக்க முடியா
சாம்ராஜ்யம். என் மீதான சமூக கண்ண�ோட்டங்களையும் நம்பிக்கைகளையும் நான் ஒரு ப�ோதும் ப�ொருட்படுத்தியதில்லை.
நான் சந்தித்த சவால்களை ஏற்றுக்கொண்டு எனக்கான நகர்தல்கள்
மூலமே என் வாழ்வின் நிலைத்திருக்கைகளை நான் நிலைபெறச் செய்து
க�ொண்டு வருகின்றேன். வாழ்வில்
இன்னும்
அதிகமாய்
சாதிக்க
வேண்டும்.
மலையகத்தில் மறைந்து இருக்கும்
பெண் எழுத்தாளர்களுக்கு சிறந்த
முன்னுதாரணமாக திகழ வேண்டும்.
என்னைப் ப�ோல தன்னம்பிக்கை
க�ொண்ட பெண்களை ஊக்குவிக்க
என்னால் முடிந்த உதவிகளை வழங்க
காத்திருக்கின்றேன்.
நான்
என்
வாழ்வில் இதுவரை வந்த பயணத்தில் எனக்கு உதவிபுரிந்த அனைத்து
உள்ளங்களுக்கும் இதன்
ஊடாக நன்றி தெரிவித்து
க�ொள்கின்றேன்.

கே. ஈஸ்வரலிங்கம்

easwarantkn@gmail.com
whatsapp 0773124543

அதிகாலை எழுந்து
ஆதவன் எட்ட முன்னே
தன் கடன் முடித்து
ஆலயம் திறந்தவரும்;
ஆலைக்கு அடி வைத்து
விரைந்து இயந்திரம்
இயக்கி ஆங்கே பாரும்
முடிவுகள் பெற்றவரும்;
எழுதுக�ோல் பிடித்து
நூல்கள் நூர்த்தோரும்;
கருவிகள் க�ொண்டு
களங்கள் வென்றவரும்;
மறைந்து வாழ்ந்து
நாடு வாழ தம்
உயிர் விட்டோரும்;
உழைப்பாளி அன்றோ?
தினம் வரும்
பிணி நீக்கியவரும்;
ஓடி ஆடி விளையாடும்
பிஞ்சுகளும் இங்கே;
உழைப்பாளிகள் தான்
என்று க�ொண்டு
மே ஒண்டில் தான்
ப�ோற்றிடுவ�ோம் நாம்.
ந�ோக்கிய முறையும்
நடந்த முறையும்
வேறாகி ப�ோனது.
உண்மைதான் பாரும்.
த�ொழிலாளர் தினம்
வந்த ப�ோது ப�ோற்றும்;
அந்த மகத்தான நாளில்
மாற்றி சிந்திப்போம்.
நாடு வளர உழைத்து
ஏற்றம் தந்து நின்று;
புன்னகை தந்திடும்
அத்தனை பேருக்கும்.
உழைத்து வாழும்
உணர்வுக்கு நன்றி.
உயிர் உள்ளவரை
உழைத்திட வாழ்த்துவ�ோம்.

அன்புடன் நதுநசி ...

நான் சிறு வயது முதல்
ஊடகத்துறையில் அதிகமான
ஈடுபாடு க�ொண்டவர். நான்
2011 ம் ஆண்டு தேசிய இளைஞர்
சேவை மன்றத்தினால் நடத்தப்
பட்ட மாவட்ட மட்ட அறிவிப்பாளர்
ப�ோட்டியில் நுவரெலியா
மாவட்டத்தில்
முதலிடத்தை பெற்றேன்.

உலகுக்கே உணவிட்ட
அந்த விவசாயி கூட
நல்ல உழைப்பாளி தான்.
புரிந்திட மறுக்கும�ோ?

மாற்று சிந்தை க�ொண்டு நடப்போம்

மலையக கவிஞர்களில் விரல்விட்டு எண்ணும் எழுத்தாளர்கள் மத்தியில் நானும் ஒருத்தியாய் மிளிர வேண்டும்
என்பதே எனது அவா. எனக்கு எழுத்துத் துறையிலும்
ஊடகத்துறையிலும் அலாதிப்பிரியம். மீண்டும் ஊடகத்துறையில் பிரவேசிக்க வாய்ப்புக்கிட்டுகையில் ஊடகத்தின்
ஊடாக தமிழ் சமூகத்திற்கு பல சமூக சேவைப் பணிகளை
ஆற்றுவதற்கு காத்திருக்கறேன். வாழ்க்கையில் யார் என்ன
ச�ொன்னாலும் நாம் துவண்டு ப�ோகாமல் எதிர்த்து நின்று
ப�ோராட வேண்டும். வாழ்க்கை எனக்கு நல்ல பல அநுபவங்௧ைள கற்று க�ொடுத்துள்ளன.
நான் எதை செய்தாலும் எனது குடும்பத்தினர் எனக்கு
பக்கபலமாக இருப்பது ப�ோல எனக்கு களுத்துறையைச்
சேர்ந்த ஜயரட்னம் நரேன் அப்பா மிகவும் தைரியம், தன்னம்பிக்கை க�ொடுப்பவர். இன்றைய காலகட்டத்தில்
ஊடகம் என்று அணுகுகின்ற ப�ோது வான�ொலி த�ொலைக்காட்சி உட்பட சமூக வலைத்தளங்களையும் கருத்தில்
க�ொள்ளலாம்.
இவ்வாறு பிணைக்கப்பட்ட ஒரு ஊடக வட்டத்தில்
எனக்கு ம�ொழி பேதமின்றி சேவையாற்றக் கிடைத்தது.
இலங்கை முழுவதும், இந்தியாவிலும், சுவீடன், சுவிற்சர்லாந்திலும் அன்பான உடன் பிறவா சக�ோதரர்கள்
அநேகர், எனக்கு நண்பர்களாக இருக்கின்றனர். என்
வாழ்க்கையில் பல நல்ல உள்ளங்களை சம்பாதித்துள்-
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சினி பஜார்
கேள்வி பதில்
ம�ொழிவொணன்
எஸ்.ஜே.பார்வதி.

நிறுவனம�ோ
அது பற்றி
அறிவிப்பார்கள்."என்று
தெரிவித்துள்ளார்.
ஜான்வி
யின் அம்மாவான மறைந்த
நடிகை �தேவி
தமிழ் தெலுங்கில் முன்னணிக்கு வந்த பிறகுதான் ஹிந்தியில்
அறிமாகி அங்கும் நம்பர் 1இடத்தில்
இருந்தார். என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வகையில் படு சின்ஸியராக இன்னொரு
முறை ஸ்கிரிப்டை ரெடி
செய்து வருகிறார். திரைக்கதையை முழுவதும்
செதுக்கிய பின்னரே
படப் பிடிப்புக்குக் கிளம்புகிறார்.

கே.ஆர்.மதிவதனி.
மன்னார்
கேள்வி:- சமந்தாவை பிரிந்து விட்ட
நடிகர் நாக சைத்தன்யா இரண்டாவது
திருமணம் செய்து க�ொள்ளப் ப�ோகிறாராமே...உண்மையா...ம�ொழி..?
பதில்:- தெலுங்கு நடிகர் நாக
சைத்தான் யாவும் நடிகை
சமந்தாவும் 2017 ஆம்
ஆண்டு திருமணம் செய்து
க�ொண்டார்கள். திருமணமாகி நான்கு
ஆண்டுகளில் அவர்
களுக்கிடையே கருத்து
வேறுபாடு ஏற்பட்டு
தாங்கள் பிரிவதாக அறிவித்தார்கள். தற்போது
இருவரும் அவரவர் படங்களில் பிஸியாக உள்ளனர்.
இந்த நிலையில் நாக சைத்தன்யா இரண்டாவது திருமணத்திற்கு
தயாராகி விட்டதாகவும் அவருக்கு
பெற்றோர் பெண் பார்த்து வருவதாகவும் ச�ோசியல் மீடியாவில் பரபரப்பாக
செய்திகள் வெளியாகி
வந்தன. அந்த செய்திக்கு
ஒரு விளக்கம் க�ொடுத்திருக்கிறார் நாக சைத்தன்யா.

ஆர் .எம்.ராஜா

கண்டி.
கேள்வி:- நடிகர் சிம்பு நடித்து அடுத்து
வெளிவர இருக்கும் படம் எது?
பதில்:-'வெந்து தணிந்தது காடு'
இந்தப் படத்தை க�ௌதம் மேனன்
இயக்கியுள்ளார்.

கேள்வி:- ரஜினிகாந்தின் அடுத்த
படத்தை யார் இயக்கப் ப�ோகிறார்கள்?
பதில் :-விஜய்யின் 'பீஸ்ட' படத்தை
இயக்கிய

ஜே.எம்.முபாரிஸ்,
கல்முனை.
கேள்வி:- இரட்டை வேடங்களில் அதிகமாக நடித்த நடிகர் யார்..எம்.ஜி.ஆரா...
சிவாஜியா...?
பதில்:- எம்.ஜி.ஆர்தான்!

எம்.மாகிரட்,
எலபடகம.
கேள்வி:- மறைந்த நடிகை
�தேவியின் மகள் ஜான்வி கபூர் தமிழ்
படத்தில் நடிக்கப் ப�ோகிறாராமே....
உண்மையா?
பதில்:- தமிழில் அடுத்தடுத்து அஜித்தை வைத்து
படங்களைத் தயாரித்து
வருபவர் ப�ோனி
கபூர். இவரது மூத்த
மகள் ஜான்வி கபூர்,
தெலுங்கு, தமிழில்
அறிமுகமாவது
பற்றி

அடிக்கடி செய்திகள் வரும். இது வரை
பலமுறை இப்படியான ச�ொய்திகள்
வந்து விட்டன. ஆனால் அனைத்துக்கும்
அவ்வப்போது மறுப்புகளைத் தெரிவித்தார் ஜான்வி. அந்த விதத்தில்
தற்போது மீண்டும் ஒரு மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். விஜய் தேவரக�ொண்டா
அடுத்து நடிக்க உள்ள 'ஜனகனமண'
படத்தில் ஜான்வி கதாநாயகியாக
நடிக்கப் ப�ோவதாக செய்திகள் வந்தன. ஆனால்
அவற்றுக்கு மறுப்பு
தெரிவித்து ஒரு பேட்டியில் "நான் எந்த
ஒரு தமிழ், தெலுங்கு
படங்களிலும் ஒப்பந்தமாகவில்லை.
அப்படி ஏதாவது ஒன்று
நடந்தால் அதை நான�ோ
அல்லது படத்தயாரிப்பு

விஜய்சேதுபதிக்கு
மீண்டும் ஆப்பு

முத்தம் அலை ம�ோதும் நேரம்- - - காதல்
பித்தம் தலைக்ேகறி ஆடும்

நெல்சன் தான்
அடுத்து ரஜினியை இயக்கப் ப�ோகிறார்.
இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பை
ஜூலையில் த�ொடங்கத் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
இது பற்றி நெல்சன் வட்டாரத்தில் விசாரித்தப�ோது கிடைத்த தகவல்.""நெல்சன் ரஜினி
169 ஸ்கிரிப்ட்வர்க்கில் கவனம் செலுத்தி
வருகிறார். 'பீஸ்ட்'படத்தில் ஸ்கிரிப்டில் அவர்
கவனம் செலுத்தியிருக்கலாம்"என்ற
பேச்சு கிளம்பியது. அவரை
அப்செட் ஆக்கியிருக்கிறது. ரஜினி படத்தில்
அந்த பேச்சு
எழாத

இது குறித்து அவர்
கூறுகையில்"சமந்தாவும்
நானும் இன்னும்
சட்டப்படி பிரிய
வில்லை.
ஆனால், அதற்குள்ளாக நான் இரண்டாவது திருமணத்திற்கு
தயாராகி விட்டதாக வதந்திகள்
வெளியாகி வருவது வருத்தத்தை
அளிக்கிறது.இது ப�ோன்ற உண்மைக்கு
புறம்பான செய்திகளை வெளியிட
வேண்டாமென
கேட்டுக் க�ொள்கிறேன்' என
தெரிவித்திருக்கிறார்.

எஸ்.

மாதவன்
வவுனியா.
கேள்வி:ஜெயலலிதா,சர�ோஜா தேவி இருவரில் ,எம்.
ஜி. ஆருடன் ஜ�ோடி சேர்ந்து அதிக படங்களில் நடடித்தவர் ஜெயலலிதா தானே?
பதில்:- இல்லை...சர�ோஜா தேவிதான்
அதிக படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.
ஜெயலலிதா 17 படங்களிலும்
சர�ோஜா தேவி 18 படங்களிலும் ஜ�ோடி
சேர்ந்து நடித்திருக்கிறார்கள்.

ம

லையாளத்தில் வெளியான பிரேமம் படம் மூலம்
திரையுலகிற்கு அறிமுகமான நடிகை சாய் பல்லவிக்கு
விரைவில் திருமணம் நடக்க இருப்பதாக இணையத்தில் தகவல்கள் கசிந்து உள்ளது.
முதல் படத்தின் ஹிட் காரணமாக சாய் பல்லவிக்கு
தெலுங்கு சினிமாவிலும் நடிக்க வாய்ப்புகள் தேடி வந்தன.
தற்போது சாய்பல்லவி தமிழ், தெலுங்கு , கன்னடம்,
மலையாளம் என பல ம�ொழிப் படங்களில் நடித்துள்ளார்.
அதன் காரணமாக தற்போது அம்மணி தான் தெலுங்கில் டாப் நடிகை. சமீபத்தில் இவர் நடிப்பில் வெளியான
லவ் ஸ்டோரி படம் அடித்த சூப்பர் ஹிட் காரணமாக சாய்
பல்லவியின் மார்க்கெட் எங்கோ சென்று விட்டது. சினிமாவில் நுழைந்த குறுகிய காலத்திலேயே உச்ச நடிகைகளை
பின்னுக்கு தள்ளி டாப் நடிகையாக உயர்ந்த சாய்பல்லவி
நடிப்பில் சமீபத்தில் ஷ்யாம் சிங்காராய் படம் வெளியாக
மிகப்பெரிய அளவில் ஹிட்டடித்தது.
இந்நிலையில், தற்போது ட�ோலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார்
மகேஷ் பாபுவின் அடுத்த படத்தில் சாய் பல்லவி
அவரின் தங்கையாக நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதற்காக இயக்குனர் திரிவிக்ரம் சீனிவாஸ் அவரி-
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டம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உள்ளார். சாய் பல்லவிக்கு
மகேஷ்பாபுவின் தங்கையாக நடிக்க விருப்பம் இல்லை
என்றும், இருப்பினும் திரிவிக்ரம் படத்தை தவறவிட
விரும்பவில்லை என்று கூறியுள்ளார். அதேப�ோல, அஜித்
நடித்த தமிழ் படமான வேதாளம் தெலுங்கு ரீமேக்கில்
மெகாஸ்டார் சிரஞ்சீவியின் தங்கையாக நடிக்க அவரிடம்
பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. அந்த வாய்ப்பையும்
வேண்டாம் என்று தட்டிகழித்துவிட்டார். அதுமட்டுமில்லாமல் இதுவரை எந்த புதிய படத்திலும் ஒப்பந்தமாகவில்லை.
இதுகுறித்து சாய் பல்லவியிடம் கேட்டப�ோது, தெலுங்கில் தனக்கென தனி இமேஜ் இருந்து வருகிறது. சாய்பல்லவி திருப்திகரமான கதாபாத்திரத்தில் தான் நடிப்பார்
என்று ரசிகர்கள் நம்புகிறார்கள். அதனால்தான் நல்ல கதைகளுக்காக காத்திருக்கிறேன் என்று கூறியுள்ளார் சாய்பல்லவி. ஆனால், ட�ோலிவுட் வட்டாரமே சாய்பல்லவிக்கு
வீட்டில் மாப்பிள்ளை பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இதனால்தான் படங்களில் கமிட்டாகாமல் இருப்பதாக தகவல்கள்
கிசுகிசுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த தகவலை கேள்வி பட்ட
இளசுகளின் மனசு நிச்சயம் பஞ்சராகி இருக்கும்.

சினி பஜார் கேள்வி பதில்,

லண்டன்

தினகரன் வார மஞ்சரி,

லேக் ஹவுஸ், க�ொழும்பு--10.

பாராளுமன்றில் ராதிகாவுக்கு
ம்
வ
ர
ௌ
க�

விஜய் சேதுபதி, காயத்ரி, குரு ச�ோமசுந்தரம்
உட்பட பலர் நடித்துள்ள படம், ’மாமனிதன்’. சீனு
ராமசாமி இயக்கியுள்ளார். யுவன் சங்கர் ராஜா
தயாரித்து, இசை அமைத்துள்ள இந்தப் படத்தை,
ஸ்டூடிய�ோ 9 சார்பில் ஆர்.கே.சுரேஷ் வெளியிடுகிறார்.
3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே முடிக்கப்பட்ட
இந்தப்படம் க�ொர�ோனா உள்ளிட்ட சில பிரச்சினைகள் காரணமாக ரிலீசாகாமல் இருந்தது.மே
6ம் தேதி வெளியாவதாக அறிவிக்கப்பட்டு,
பின்னர் மே 20-ம் திகதிக்கு மாற்றப்பட்டது.
இப்போது, இதன் ரிலீஸ் திகதி மீண்டும்
மாற்றப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து படத்தை வெளியிடும்
ஆர்.கே.சுரேஷ் கூறியிருப்பதாவது:
விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ள படங்கள்
அடுத்தடுத்து வெளியாவதால், ’மாமனிதன்’ படத்தின் வெளியீடு மே
20- ம் திகதியில் இருந்து ஜூன் 24- ம்
திகதிக்குத் தள்ளி வைக்கப்பட்டது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் 400 திரையரங்குகளில் வெளியிட ’மாமனிதன்’
தகுதியான படம். அனைத்துத் திரையரங்க உரிமையாளர்கள் மற்றும் விநிய�ோகஸ்தர்களிடம் மனப்பூர்வமாக மன்னிப்புக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். என்று
கூறியுள்ளார்.

இங்கிலாந்து சென்ற நடிகை
ராதிகாவுக்கு அந்த நாட்டின் பாராளுமன்றத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில்
சாதனையாளர் விருது வழங்கப்பட்டது. தமிழ் ஸ்டடீஸ் யூகே எனும்
அமைப்பின் சார்பாக இங்கிலாந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்
மரியா மில்லர் ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த நிகழ்ச்சியில்
உலகெங்கும் பல்வேறு
துறைகளில் சாதித்த
பெண்கள் க�ௌரவிக்கப்பட்டனர். விருது பெற்ற
இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றத்தில் ராதிகா பேசும்ப�ோது...
“இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றத்தில் விருது
பெற்றது மிகுந்த மகிழ்ச்சியும் பெருமையும்
நிரம்பிய தருணம்.
இவ்விருதிற்கு என்னை
தேர்ந்தெடுத்த தேர்வுக்குழுவினருக்கும், இத்தனை
ஆண்டு காலம் எனக்கு
ஆதரவளித்த திரை மற்றும்
த�ொலைக்காட்சித் துறையினருக்கும், குடும்பத்தினருக்கும் மிக்க நன்றி",
என்றார்.

தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வரும் ஓவியா,
ஆண் பிள்ளைகளை பெற்றோர் கவனமாக வளர்க்க வேண்டும் என்று
கருத்து தெர்வித்துள்ளார்.
நடிகை ஓவியா நடித்த படங்கள் வெளிவந்து பல ஆண்டுகள் ஆகிறது.
அவரது முழு கவனமும் தனியார் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து க�ொள்வதில்தான்
இருக்கிறது. இதற்கு தனியாக பெரிய த�ொகை சம்பளமாக பெறுகிறாராம்
ஓவியா. சில மாதங்களுக்கு முன்பு டுவிட்டர் மூலம்
தனது மனதில் பட்ட கருத்துக்களை வெளிப்படையாக தெரிவித்து வந்தார். இதனால் அவருக்கு பெரிய ஆதரவு இருந்து வந்தது.
இந்த நிலையில் கல்லூரி விழா
ஒன்றில் ஓவியா பேசியது பரபரப்பாகி
வருகிறது. அவர் கூறியதாவது:- கலாச்சாரம் என்ற பெயரில் எதையும் மறைக்க
வேண்டாம். ஓபனாக அனைத்தையும்
பேச வேண்டும். அப்போது தான் தீர்வு
கிடைக்கும். ஆண் பிள்ளைகளிடம்
பெண் குழந்தைகளிடம் எப்படி நடந்து
க�ொள்ள வேண்டும் என பெற்றோர்கள்
ச�ொல்லிக் க�ொடுத்து வளர்க்க வேண்டும்.
சிறுவயதிலேயே அவ்வாறு வளர்த்தால்
எந்தவிதமான குற்ற செயல்பாடுகளிலும்
ஆண் பிள்ளைகள் ஈடுபட மாட்டார்கள்
என்று அவர் பேசினார். ஓவியா பேசிய
இந்த பேச்சு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
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இது வவ்வால்களின் காலம்

மனம் ததும்பும் ஹைக்கூ -7

உ

லகக் கவிதை வெளி நிகழ்த்தி வந்திருக்கிற
அதிர்வு அற்புதமானது. எதிர்க் குரலில் வீரியத்தைக் கலந்து கவிதை தன் ம�ொழியில் திமிறும்
பாங்கு உணர்வு பூரிப்பதால் அமையும். பலஸ்தீன்
அரபுக் கவிதை வெளியிலும் இத்தகைய குரலற்றவர்களுக்கான உரத்த குரலை வாசிக்கலாம். அத்தகைய குரல்களில் முக்கியமானவர் சமீஹ் அல்
காசிம். தன் முப்பதாவது வயதிலேயே ஆறு கவிதைப்
பனுவல்களைத் தந்தவர். அரபுக் கவிதை வெளியை
உணர்வுச் ச�ொற்களால் நிரப்பியவர் சமீஹ். அவரது 'வவ்வால்கள்'' பேராசிரியர் எம்.ஏ. நுஃமானின் பலஸ்தீனக்
கவிதைகள் திரட்டிலுள்ளது.
என் ஜன்னலில் வவ்வால்கள்
என் வார்த்தைகளை உறிஞ்சுகின்றன
என் வீட்டு வாயிலில் வவ்வால்கள்
பத்திரிகைகளின் பின்னால், மூலைகளில்
என் தலையின் ஒவ்வொரு அசைவையும்
கண்காணித்தவாறு
என் காலடிகளைத் த�ொடர்கின்றன
கதிரையின் பின்னால் இருந்து
வவ்வால்கள் என்னை கண்காணிக்கின்றன
புத்தகங்களில், இளம் பெண்களின் கால்களில்
என் கண்கள் தரிப்பதை கவனித்தவாறு
பாதைகளில் என்னை பின்தொடர்கின்றன
அவை கண்காணிக்கின்றன

ஜ
த�ொடர்ந்தும் கண்காணிக்கின்றன
என் அயலவரின் மாடியில் வவ்வால்கள்
சுவர்களில் இலத்திரன் கருவிகள்
மறைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளன
இப்போது வவ்வால்கள்
தற்கொலை செய்யும் நிலையில் உள்ளன
நான் பகல் ஒளியை ந�ோக்கி
ஒரு பாதையை கிண்டுகிறேன்
நான் பகல் ஒளியை ந�ோக்கி ஒரு பாதையைக் கிண்டுகிறேன் என முடியும் சமீஹ் அல் காசிம் இந்;தக் கவிதை
எழுப்பும் உணர்வுகளும் உரத்துச் ச�ொல்லும் அரசியலும்
கவனிக்கத்தக்கது. அவர் வவ்வால்களை குறியீடாக்கி உள்
அரசியலைப் பேசுவதை உணரலாம். என் ஜன்னலில்
வவ்வால்கள் என் வார்த்தைகளை உறிஞ்சுகின்றன என்ற
த�ொடக்கச் ச�ொல்லாடலில் ஒடுக்கப்பட்ட அல்லது குரலற்ற
ஒரு உயிரியின் உணர்வை அவர் வரைகிறார். எனினும்
வவ்வால்களின் காலத்தை உடைத்து ஒளிப�ொருந்திய
பாதையை உருவாக்குகிறது அந்த உயிரி. விடுதலையின் எழுச்சியை இங்கு தரிசிக்கலாம்.

என் பேனாவில் எரிதழல் இருப்பதாய் கனவு கண்டேன்
என் பேனாமுனையில்
பூக்கள் துளிர்ப்பதாய் கனவு கண்டேன்
அந்தக் கனவுப் பூக்களை
வாழ்வின் மன�ோரதியங்கள் மீது தூவினேன்
பூக்களை யார�ோ அபகரித்து
முட்களைப் பரப்பினர்
எனது பேனாவில் மேகங்கள் படர்வதாகிக்
கனவு கண்டேன்
பெருமேகக் கூட்டங்களை
என் குடிசையின் மேல் ப�ொழிய விட்டேன்
மழையையள்ளியெறிந்து விட்டு வரட்சியை
யார�ோ பெய்து விட்டனர்
எனது பேனாவில் தென்றல் விரிவதாக
கனவு கண்டேன்
கனவுத் தென்றலை
என் குடியிருப்பின் மீது திருப்பினேன்
தென்றலை திசை திருப்பி

ஒளவன் கவிதை

புயற் காலம�ொன்றை பரிசளித்தனர்
எனது பேனாவின் நுனியில்
காதல் மலரக் கனவு காணுகிறேன்
என் காதல் கனவை
வாழ்வின் மீது பாய்ச்சுகிறேன்
கழுகுகள் என் காதல் கனவுகளைத்
கல்விச் செல்லுகின்றன
காதலற்ற வாழ்வில் உயிர்
துடிக்கிறதென் ஆன்மா
பின்
என் பேனாவின் சிறகுநுனியில்
தழல் துளிய�ொன்றைக்
கனவில் காணுகிறேன்
தழல்
என் மீதான எதிர் முகங்களில் தீய்க்கிறது
அதனூடே வன்சொற்களை

ப்பானிய கவிதை மரபு தன்கா,
ச�ோக்கா, ரெங்கா, டாங்கா,
சென்றியு, ஹைபுன், ஹ�ொக்கு
எனப் பலவகைப் பாவடிங்களைத்
தன்னுள் ப�ொதிந்து வைத்துள்ளது. அதன் இன்னொரு வடிவமே
ஹைக்கூ.
இதனை பரிணாம அடிப்படையில் ந�ோக்கும் ப�ோது முதல்
த�ோன்றிய வடிவங்களாக வாகா,
ரெங்கா, தன்கா என்பன அமைந்தன. இவற்றுள் தன்காவின் இரண்டு
வடிவங்களே ஹ�ொக்கு மற்றும் ஹைக்கூவுமாகும்.
பிற்காலத்தில்
ஹைக்கூ
ஹைகா,
ஹைபுன் எனப் பரிணாமம் கண்டதாக வடிவமைப்பு வகையிடுகிறது.
இவற்றுள் வாகா என்பது குறும்பா/
நெடும்பா
கட்டமைப்புக்
க�ொண்டது.
ரெங்கா த�ொடர் நிலைப்பா பண்பாடாக அமைவது-ஒருவர் த�ொடங்கப் பலர்
த�ொடரும் சங்கிலி இணைப்புப்பா.
தன்கா என்பது குறும்பா - வேடிக்கை, கூர்திறன் க�ொண்டியங்கும் பாவடிவம். இதன்
த�ொடக்ககால வடிவம் தான் ஹ�ொக்கு.
தனித்து நிலை க�ொண்ட ஹ�ொக்கு
வடிவமே ஹைக்கூ.
யாப்பியல் அமைப்பை ந�ோக்கின்,
இவை அசை அமைப்பில் வேறுபடுபவை. ரெங்கா -5, 7, 5, 7, 7 அசைகள்
க�ொண்டது. தன்கா-5,7,5, 7, 7 அசைகள்
க�ொண்டதுதான். ஆனால் ஹ�ொக்கு
மற்றும் ஹைக்கூ -5, 7, 5 அசையமைப்புக் க�ொண்டவை. ஹைக்கூ என்பதன் அர்த்தம் என்ன என்ற கேள்விக்கு
சேம்பர்ஸ் அகராதி '5, 7, 5 அசைகள்
(syllables) க�ொண்ட ஜப்பானிய கவிதை''
என்று பதிலுரைக்கிறது.
ஹைக்கூவின்
ஒரு
வடிவமான,
ஹைகா- ஓவியக் ஹைக் கூவாகும்.
இது ஓவியப் ப�ொருண்மை க�ொண்டிருப்பத�ோடு வரிகளிலும் ஓவிய வடிவம்
க�ொண்டிருக்கும்
மறுவடிவமான
ஹைபுன்- கவிதை இடையிட்ட உரைநடை
வீச்சு எனப்பட்டது. இது ஹைக்கூவின்
கிளையியல் அமைப்பாகும்.
த�ொடக்க காலக் ஹைக்கூ வேடிக்கைப்
பாவினால் அமைந்தது. இதில் ச�ொல்லா-

பிறை ப�ோல் அழகிய பெருநாள்

எ

ங்களூர் பெருநாளின் வரைபடம் எனக்குள் விரிந்து க�ொண்டே இருக்கின்றது.
ந�ோன்பு பெருநாளைக்கென்று நான் உண்டியல் சேர்ப்பேன். அந்தக் காலத்தில், பிளாஸ்ரிக்கில் இப்போது உள்ளது ப�ோல விதவிதமான
உருவ உண்டியல்கள் கிடையாது. மண் உண்டியல்களும் தகர உண்டியல்களும் தான்.
ஐந்து சதம், பத்துச் சதம், ஏன் ஒருசதம்
கூட எனக்குப் பெரியதுதான். சிறுகச் சிறுகச்
சேர்ப்பேன். உம்மா ச�ொல்லுவா, உண்டியலில் காசு சேர்ப்பது ப�ோல ரமழானில் நன்மைகளையும் நிறைய நிறையச் சேமிக்க
வேண்டுமென்று. அதைக் கேட்டு தஸ்பீஹ்
மணி உருட்டுவது ப�ோல சுபஹானல்லாஹ்
சுபஹானல்லாஹ்
...என்று
ச�ொல்லிச்
ச�ொல்லி உண்டியலில் சில்லறைகளைச்
சேகரித்த வரைபடம் இன்னும் எனக்குள்
சேமிக்கப்பட்டேயுள்ளது.
ந�ோன்புப்
பெருநாள்
தலைப்பிறை
பார்க்க வேண்டுமென்று எனக்குமிகவும்
ஆசையாக இருக்கும். பெரியவர்கள் நீராவி
வித்தனிலும் பள்ளிவாசல் வெளியிலும்

பிறை பார்த்துக் க�ொண்டு நிற்பார்கள்.
நானும் சேர்ந்து விடுவேன். சின்ன வயசில்
தலைப்பிறை பார்த்த ஞாபகத்தின் வரைபடம் என்னிடம் இல்லை. எனினும் இரண்டாம், மூன்றம் பிறைகளை கடையடி வளவு
மாமரக் கிளைக்குள்ளாகக் கூட கண் ரசித்ததன் வரைபடம் என்னிடம் உண்டு.
தலைப்பிறை கண்டதும் றேடிய�ோவில்
தக்பீர் முழங்கும். பள்ளிவாசலிலும் தக்பீர்
ஒலிக்கும். எங்கள் உள்ளம�ோ மகிழ்ச்சியில் துள்ளும். பெருநாள் இரவிலும் ஸஹருக்கு ப�ோல் விடிய வெள்ளனவே உம்மாவும் ராத்தாமாரும் எழும்பி விடுவார்கள்.
நானும் பெருநாள் கனவுகள�ோடு விழித்து
விடுவேன்.
மா, தேக்கு, சமுளை, வேலிக் கிழுவைகள்
எல்லாம் தமது தலைகளைச் சிலுப்பி தாராளமாக சருகுகளை முற்றம் முழுதும் உதிர்த்திருக்கும். ராத்தாமார் கூட்டி துப்பரவு செய்வார்கள்.
எங்களூரில்
பெருநாளைக்கென்று
மூன்று,
நாலுச�ோடி
உடுப்பெடுப்ப-

தில்லை. அனேகம் ஒரு
ச�ோடிதான். புதிய உடுப்புடன்தான் க�ொத்பாவுக்கு
ப�ோவம்.
அதிலிருந்துதான் பெருநாள் த�ொடங்கும்.
இரண்டு நாட்களுக்கு
முன்பிருந்தே பலகாரம்
சுடும் படலம் த�ொடங்கிவிடும். துதல் கிண்டுதல், கேக் அடித்தல் என்று தடல்புடலான
வேலைகள்,
அலியாரப்
பணியாரம்,
சிற்றுண்டி, லட்டு, ரவைலட்டு, முறுக்கு,
சீனிமாவு ப�ோன்ற வகையறாக்கள்தான்
பெருநாளைஅலங்கரிக்கும்.
பனங்காய்ச்
சீசனாய் இருந்தால் பனங்காய்ப் பணியாரமும் ஸ்பெசலாக இருக்கும்.
எங்களூரில் பெருநாள் சாப்பாடும் சுவையானது எளிமையானதும்தான். தேங்காய்ச்
ச�ோறு, மாட்டிறைச்சிக்கறி, மேலதிகமாக
க�ோழி அல்லது ஆட்டிறைச்சி, மரக்கறி
பெரும்பாலும் பருப்பு, கத்தரிக்காய், உரு-

டல் (Pun), முரண் (Irony), இளிவரல்
(Stire), விடுகதை (Riddle) ஆகிய பண்புகள் நிறைந்திருக்கும். த�ொடர்ந்த காலக்
ஹைக்கூ கூர் திறன்பா எனப்பட்டது.
இதுவே இதன் ப�ொருளமைவுப் ப�ோக்காகும். இதற்கு ஹைக்கூவின் மகாகவி
பாஷ�ோவிடம் சான்று காணலாம்.
சற்றே உலையேற்று
சுற்றி முற்றும் விளையாட்டு பார்
மெத்தப் பெரியபனி
Will you start a fire
Poll show you something nice
A huge snow ball
என்பது பாஷ�ோவின் வேடிக்கைப்பா.
ச�ோகத்தின் உச்சக்கட்டமாய் ஒரு பாடல்
உலர்ந்த மரக் கிளையை
களைத்துப் பற்றுது சாக்குருவி
இலையுதிர் நாள் அந்தி
On a barren branch
a raven has perched
autumn dusk என்பது பாஷ�ோவின் கூர்திறன் பா.
ஹைக்கூவை அதன் வடிவமைப்பு
ரீதியில் இவ்வாறு நுணிதாக ந�ோக்குகையில் அதன் பரிமாணத்தையும் இனங்காணலாம்.
உண்மையில் ஹைக்கூ என்பது ஒரு
அனுபவப் பகிர்வு, வியப்பில் ஆழ்த்தும்
வீச்சு, இரசனை மூட்டும் அழகு, சிந்தனையையெழுப்பும் அலை, உணர்ச்சியையேற்றும் தூண்டியதாக அமையும்
ஆற்றல் மிக்க வடிவம். ஒரு மின்னல்
அல்லது மின்மினி.

ளைக்கிழங்கு, மரவள்ளிக்கிழங்கு இப்படித்தான். பிறைட் றைஸ், பிரியாணி என்றோ
ஸஹன் சாப்பாடேன்றோ கிடையாது.
ஆனாலும்
தேங்காய்ச்சோறுஎன்றால்
பெரும் மவுசு. சுவைச் சரக்கெல்லாம்
ப�ோட்டு,
தேங்காய்ப்பாலூற்றிபுழுங்கல்
அரிசியில் காய்ச்சப்படும். மஞ்சள் நிறத்தில்
இருப்பதனால் மஞ்சள் ச�ோறு என்றும் ச�ொல்லுவ�ோம். கமகமக்கும் வாசனை இன்னும்
படமாக எனக்குள் சுவைக்கிறது.
(நன்றி: என் மனசின் வரைபடம்)
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ஆஸ்துமா
ந�ோய் ஏன்

ஏற்படுகின்றது?
நீ

ண்டகால
ஒவ்வாமையினால் நுரையீரல் மற்றும்
சுவாசக் குழாய்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களின் விளைவாக
ஏற்படும் இளைப்பு ந�ோயே
ஆஸ்துமா எனப்படுகிறது.
அதிகப்படியான
மூச்சுத்
திணறல் அல்லது இளைப்பு,
அதிகப்படியான இருமலால் ஏற்படும் தூக்கமின்மை, நெஞ்சில்
ஏற்படும் வலி, இறுக்கம் ஆகியவற்றை ஆஸ்துமாவின் அறிகுறிகளாக மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
உலக சுகாதார அமைப்பின்
2019ஆம் ஆண்டு அறிக்கையின்படி, உலகளவில் சுமார் 262 மில்லியன் ஆஸ்துமா ந�ோயாளிகள்
உள்ளனர். அந்த ஆண்டு மட்டும்
4.60 லட்சம் இறப்புகள் ஏற்பட்டதாக கணக்கிடப்பட்டது.
இது
2016ஆம்
ஆண்டு
ஆய்வை விட அதிகமானதாகும்
(235 மில்லியன் ). இதில், சுமார்
15-20 மில்லியன் ந�ோயாளிகள்
இந்தியாவில் உள்ளனர்.
இந்தியாவில் சுமார் 15 முதல்
49 வயது வரை உள்ள பெண்களில் சுமார் 2 சதவீதம் பேரும்
12 முதல் 19 வயது வரை உள்ள
பெண்கள் ஒரு சதவீதத்தினரும்
15 முதல் -49 வயது வரை உள்ள
ஆண்களில் ஒரு சதவீதத்தினரும்
பாதிக்கபட்டதாகவும் தெரிய வந்துள்ளது.
குழந்தைகளுக்கு 4 % - 20 %
வரை ஆஸ்துமா தாக்கம் காணப்படுவதாகவும் உலக சுகாதார
அமைப்பின் (WHO) ஆய்வுகள்
தெரிவிக்கின்றன.
ஆஸ்துமா
இறப்புகள்
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சி குறைந்த மற்றும் நடுத்தர ப�ொருளாதார வளர்ச்சி நாடுகளிலேயே அதிகமாக காணப்படுகிறது.உலக ஆஸ்துமா தினம்
ஏன் ?
ஆஸ்துமா ந�ோயை தடுத்தல்,
சிகிச்சை மற்றும் விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்தும் வகையில் ஆஸ்துமாவிற்கான
உலகளாவிய
அமைப்பு (The Global Inititive for

Asthma GINA) கடந்த
1993ம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
இது, அமெரிக்காவின் தேசிய
இதயம், நுரையீரல் மற்றும் ரத்த
நிறுவனம், தேசிய சுகாதார நிறுவனம், மற்றும் உலக சுகாதார
அமைப்பு
ஆகியவற்றுடன்

இணைந்து செயல்பட்டு வருகிறது.
ஆஸ்துமா பாதிப்பு மற்றும்
இறப்பு ஆகியவற்றைக் குறைக்க
உலகம்
முழுவதும்
உள்ள
மருத்துவ நிபுணர்கள், ப�ொது
சுகாதாரத்துறை
அதிகாரிகளை
ஒருங்கிணைத்து
பணியாற்றி
வருகின்றனர்.
ஜினா அமைப்பு த�ொடங்கி,
முதல் சந்திப்பு மே மாதம்
முதல் செவ்வாய் கிழமை நடைபெற்றதையடுத்து, ஒவ்வொரு
ஆண்டும் மே மாதத்தின் முதல்
செவ்வாய்க் கிழமை
உலக
ஆஸ்துமா தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது.
இதன்படி, ஆஸ்துமா ஒழிப்பு
மற்றும் விழிப்புணர்வை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு ஒவ்வொரு
ஆண்டும் ஒரு மையக் கருத்தை
அறிவித்து வருகிறார்கள். இதன்படி, உலக ஆஸ்துமா தினம்
2022ம் ஆண்டிற்கு "ஆஸ்துமா-

விற்கான சிகிச்சையில் இடைவெளியை நீக்குதல்'' என்கிற
மையக் கருத்தை வெளியிட்டுள்ளது.
யாருக்கெல்லாம்
ஆஸ்துமா
ஏற்படும்?
ஆஸ்துமா ந�ோய் யாருக்கெல்லாம் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது.
அதைத் தடுக்கும் வழிமுறைகள்
குறித்து ஆஸ்துமா, அலர்ஜி மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் ஜி.கமல்
பிபிசி தமிழிடம் பேசினார்.

செய்யும் வேலை, அதாவது
ஒவ்வாமை காரணிகள் உள்ளடக்கிய சூழலில் நீண்ட நாட்கள்
இருப்பது, குறிப்பாக பஞ்சாலை,
அதிக
புகை
வெளியேறும்
த�ொழிற்சாலைகள், சிமெண்ட்,
கல் உடைக்கும் த�ொழிற்சாலைகளில் தகுந்த பாதுகாப்பின்றி
த�ொடர்ந்து பணியாற்றுவது ஆகியவற்றால் ஆஸ்துமா ஏற்படும்.''
என்கிறார். பரம்பரையும் காரணமாகுமா ?
ஆஸ்துமாவிற்கு பரம்பரையும்
ஒரு காரணமாகிறது. அதாவது
பெற்றோர் அல்லது மூதாதையர்
அல்லது குடும்பத்தில் ரத்த உறவினர்களில் யாருக்கேனும் இந்த
ந�ோய் தாக்கியிருந்தால், அந்த
குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு
ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது.'' என்கிறார் டாக்டர் கமல். தவிர்க்கும்
வழிமுறைகள்
த�ொடர்ந்து
அவர் கூறுகையில், இந்த ந�ோய் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், தூசியடைந்த சூழலை
கட்டாயம் தவிர்க்க வேண்டும்.
படுக்கை,
தலையணை
உறைகளை
பயன்படுத்த
வேண்டும். அவற்றை அடிக்கடி
சுத்தம் செய்ய வேண்டும். பஞ்சு
தலையணைகளைத்
தவிர்க்க

ஒவ்வாமை பரிச�ோதனை செய்து
க�ொள்ள வேண்டும். இதன்
மூலம் ந�ோய்க்கான ஒவ்வாமை
காரணியை
கண்டறிந்து,
அதற்கேற்ற தடுப்பு மற்றும்
சிகிச்சைகளை
மேற்கொள்ள
முடியும். புகைப்பதைத் தவிர்க்க
வேண்டும்
ஆஸ்துமா
பாதிக்கப்பட்டவர்கள்
புகைப்பிடிப்பதையும்
அவர்களுக்கு அருகில் புகைபிடிப்பது மற்றும் புகை சூழலை
தவிர்க்க வேண்டும். மகரந்தபாசிகள்,
பூஞ்சைகள் இருக்கும்
இடங்களை தவிர்க்க வேண்டும்.
சரியான இடைவெளியில் இந்த
ந�ோய்க்கான சிறப்பு மருத்துவரை அணுகி, ச�ோதனை மற்றும்
சிகிச்சை பெற வேண்டும்.
குறிப்பாக, ஆஸ்துமா சிகிச்சையில்
முதன்மையானது
இன்ஹேலர் வகை சிகிச்சை.
பிரிவண்டார் (தடுப்பு) வகை,
மற்றொன்று ரிலீவர் வகை என்று
இரண்டு வகை இன்ஹேலர்
வகை சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. ஆனால், இது அனைவருக்கும் கட்டாமில்லை. ந�ோய் தாக்கத்தின் அடிப்படையில் இந்த
சிகிச்சை
முறையை
மேற்க�ொள்ள வேண்டும். நுரையீரல்
செயல்திறன் பரிச�ோதனை
அடிப்படையில்
இதன்
தேவையை
கண்டறிய
முடியும். இம்மின�ோதெரபி
சிகிச்சையில் இன்ஹேலர்
தேவைப்படுவதில்லை. கவனத்தில் க�ொள்ள வேண்டியவை
ஆஸ்துமா
பாதித்தவர்களை, குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு பயத்தை ஏற்படுத்தக்
கூடாது. குழந்தைகளை அந்தந்த வயதிற்கேற்ற இயல்பான
நடவடிக்கைளை
மேற்கொள்ள அனுமதிக்க
வேண்டும்.
ஆஸ்துமா
பற்றிய சுய விழிப்புணர்வு,
குழந்தைகள் மற்றும் குடும்ப
உறுப்பினர்களுக்கும்
விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது அவசியம்.
ந�ோய் பாதிக்கப்பட்டால் அச்சப்படத் தேவையில்லை. ஆரம்ப
நிலையில் கண்டறிந்து, த�ொடர்
சிகிச்சை எடுத்தால், கட்டுப்படுத்தலாம்.

இந்த ந�ோய் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்,
தூசியடைந்த சூழலை கட்டாயம்
தவிர்க்க வேண்டும். படுக்கை,
தலையணை உறைகளை பயன்படுத்த
வேண்டும். அவற்றை அடிக்கடி
சுத்தம் செய்ய வேண்டும். பஞ்சு
தலையணைகளைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
ஆஸ்துமா ஏற்பட ஒவ்வாமை
ஒரு காரணமாகிறது. சுற்றுச்
சூழலில் ஏற்படும் மாசு, த�ொழிற்சாலை கழிவுகள் நுரையீரல்
மற்றும் சுவாசக் குழாய்களில்
அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது.

வேண்டும்.
தரை
விரிப்புகளை சுத்தம்
செய்ய வேண்டும். செல்லப்பிராணிகளை படுக்கை, படுக்கையறைகளில் அனுமதிக்க கூடாது.
அவற்றை வாரம் ஒருமுறை கட்டாயம் குளிப்பாட்ட வேண்டும்.
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கண்டுபிடியுங்கள்
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த�ொடர்புபடுத்துங்கள்

கணிதம்
கூட்டுக

கழிக்குக

வழிகாட்டுங்கள்

ப�ொருத்மான இடத்தில்
வெட்டி ஒட்டுங்கள்

பெருக்குக

x
x
x
x
x
x
x
x
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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.

சமூக அநீதிகளுக்கதிராக
ஓங்கிக குர்லழுப்பும்

கலாபூஷணம்

கஸ்ாலி
அஷஷம்ஸ

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
ேந்ணே
அதிபராகவும் பணியாற்றிய
பாைசாமெகளின கல்வி,
இமணப்பாைவி்தாை/ புைப்பாைவி்தாை வளர்ச்சியில்
மிகுந்த பங்காற்றியுளள்்தாடு கமெததுமைக்கும் அரும்
பணியாற்றியுளளார்.

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

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

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.

shumsfahim@gmail.com
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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
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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...

ெ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.

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.

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.

இயற்ைகக்கு முத�டம்

இயற்ைகயான மூலப்ெபாருட்கைள
ெகாண்டு தயா�க்கப்பட்டது என்று
�ளம்பரப்படுத்தப்பட்டாலும் அவற்�லும்
ரசாயனப்ெபாருட்கள்
கலந்�ருக்கலாம். எனேவ
நன்கு ஆராய்ந்து ஒப்பைன
ெபாருட்கைள ேதர்வு
ெசய்து வாங்குவது
�றந்தது.

எ�ைமயாகவும், ��த்தும் இருத்தல்

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

ெ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.

ேதர்வு ெசய்ய ேவண்டும். ேபக்ேகஜ் முைற�ல்
பவுண்ேடஷன் முதல் �ப்ஸ்�க் வைர அைனத்ைதயும்
ஒன்றாக வாங்கலாம்.

ஒப்�டுதல்

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.

அது
என்ன

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
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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

காந்தியை மகாதமா
என பிரபலபபடுததிை
பபருயமக்குரிைவர்
ரவீந்திரநாத தாகூர்
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.

பரீட இக்பால்
யாழபபாணம்
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இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2022 மே மாதம் 8ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள மைசூரில் அண்மையில் நடந்த 'உலக திருக்குறள் நான்காவது மாநாட்டில் தமிழ் அறிஞர்கள், புலவர்கள், பேராசிரியர்கள், தமிழ் ஆர்வலர்கள், பல்கலைக்கழக மாணவர்கள்
என பலரும் கலந்து க�ொண்டு ஆய்வுக் கட்டுரைகளை சமர்ப்பித்து தத்தமது கருத்துக்களை முன்வைத்தார்கள்.

'உலக திருக்குறள் நான்காவது மாநாடு - 2022'

