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                                  2022 மே 15 ஞாயிற்றுக்கிழமே

இைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்பு
இலவச

ஒரு வர்த்தக �றுவனமாகட்டும் அல்லது வாங்�யாகட்-
டும், அங்ேக ப� பு�பவர்கள் அைனவருேம தத்தமது 
ப�க�ல் ேதர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் �ர்வாகங்கள் 
�லைரத்தான் அைடயாளம் கண்டு அவர்க�டம் முக்�ய 
�டயங்கைள ெபாறுப்புக் ெகாடுக்கும் அல்லது மு�ெவ-
டுக்கச் ெசால்லும், ஏென�ல் அவர்கள் தமது துைறகைள 
மட்டுமன்� ஏைனய துைறக�ன் ெந�வு சு�வுகைளயும் 
நுணுக்கமாகத் ெத�ந்து ைவத்�ருப்பவர்களாக இருப்பார்-
கள்.  

இத்தைகய ஒரு பண்ைப பு�ய �ரதமர் ர�ல் �க்�-
ரம�ங்க�டம் அவதா�க்கலாம். அவரது ப�யாற்றும் 
முைற அலா�யானது. ெவ�ப்பூச்��ன்� ெத�வாக தன் 
கருத்ைத ெசால்லக் கூ�யவர். கா�யத்�ல் கண்ணாக இருப்-
பவர். மற்றவர்கள் தயங்கும் இடங்க�ல் இலாவகமாக 
புகுந்து புறப்படக் கூ�யவர். இல்ைலேயல், த�யாளாக, 
அதுவும் ேத�யப்பட்�யல் ஊடாக பாராளுமன்றம் வந்தவ-
ரால், ச�யான அர�யல் காய்நகர்த்தல்கள் மூலம் �ரதமரா-
குவது சாத்�யப்பட்�ருக்காது. இைத சூழ்ச்� என்றும் �லர் 
அைழக்கலாம். ஆனால் நன்ைம பயக்கக் கூ�ய அர�யல் 
சூழ்ச்� என்ைறக்குேம வரேவற்கத்தக்கதாகேவ இருந்�-
ருக்�றது. த�ெயாருவராக முன்வந்து நான் இப்ெபாரு-
ளாதாரத்ைத தூக்� �றுத்�க் காட்டு�ேறன் என்று சவால்-
�டுவேதாடு தான் ஏற்கனேவ கூ�வந்த உபாயங்கைள 
உடன�யாக நைடமுைறப்படுத்துவதற்கு   

24 ம�த்�யாலங்களுக்குள் தயாரா� �ட்டைத சூழ்ச்� 
என்றால் அது சூழ்ச்�யாகேவ இருந்து�ட்டுப் 
ேபாகட்டும்!  
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கட்சி அரசியலுக்கான
காலம் இதுவல்ல
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40,000 ெம. ெதான் டீசல்   
ேநற்று இலங்ைக வந்தது   
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அவுஸ்�ேர-
�யாவுக்கான 
இலங்ைக�ன் 
துைணத் தூது-
வராக கடைம-
யாற்� வந்த ல�மன் ஹ�லு-
கல்ல மரணமைடந்துள்ளார்.  
66 வயதான அவர் உடல் நல 
குைற�னால் 

ல�மன் ஹூலுகல்ல 
அவுஸ்திேரலியாவில்
ேநற்று காலமானார்

அரசியலைமப்புக்கு 
உட்பட்டதாகேவ தீர்வு ேவண்டும்!
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REGISTERED AS A NEWSPAPERREGISTERED AS A NEWSPAPER
IN SRI LANKAIN SRI LANKA

வரு.74  இல. 20வரு.74  இல. 20 

/ ThinakaranLKaran.lk

உட்பட்டதாகேவ தீர்வு ேவண்டும்!உட்பட்டதாகேவ தீர்வு ேவண்டும்!உட்பட்டதாகேவ தீர்வு ேவண்டும்!உட்பட்டதாகேவ தீர்வு ேவண்டும்!உட்பட்டதாகேவ தீர்வு ேவண்டும்! மீட்பதற்கான காலம்!மீட்பதற்கான காலம்!மீட்பதற்கான காலம்!மீட்பதற்கான காலம்!மீட்பதற்கான காலம்! மாக்களாவது எப்படி?மாக்களாவது எப்படி?உட்பட்டதாகேவ தீர்வு ேவண்டும்!உட்பட்டதாகேவ தீர்வு ேவண்டும்!உட்பட்டதாகேவ தீர்வு ேவண்டும்!உட்பட்டதாகேவ தீர்வு ேவண்டும்! மீட்பதற்கான காலம்!மீட்பதற்கான காலம்!மீட்பதற்கான காலம்!மீட்பதற்கான காலம்! மாக்களாவது எப்படி?மாக்களாவது எப்படி?மாக்களாவது எப்படி?

www.vaaramanjari.lk

இலங்ைக – பங்களாேதஷ்

ெடஸ்ட் ெதாடர் இன்று
சிட்டெகாங்கில் ஆரம்பம்

ஜனாதிபதி பதவி விலகல்   
ஒரு ேபாதும் நடக்காது   

ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களது உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு, உடன்பாடு இன்று புனித ெவசாக் தினம்

“சம்�ரதாய அர�ய�ல் இருந்து �லகுேவாம்”

சம்�ரதாய அர�ய�ல் இருந்து �ல� 
ஆட்��ல் பங்ேகற்று நாட்�ன் �ரச்�-
ைனகைள �ர்க்க முன்வருமாறு ஐக்�ய 
மக்கள் சக்��ன் தைலவரும் எ�ர்க்-
கட்�த் தைலவருமான ச�த் �ேரமதா-
சவுக்கு �ரதமர் ர�ல் �க்�ரம�ங்க 
க�தெமான்ைற அனுப்� ைவத்துள்ளார்.  

நாட்�ல் ஏற்பட்டுள்ள ெபாருளாதார ெநருக்க-
�க்கும், எ�ர்கால சந்த��ன�ன் சு�ட்சமான 

ஆட்சியில் பங்ேகற்று நாட்டின்
பிரச்சிைனகைள தீர்க்க முன்வாருங்கள்

பு�ய அைமச்-
சர்கள் நான்கு-
ேபர் ேநற்று, 
(14) ஜனா�ப� 
ம ா � ை க � ல் 
ஜ ன ா � ப � 
ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ முன்�ைல�ல் பத�ப்�ரமாணம் ெசய்து 
ெகாண்டனர். அரச �ர்வாக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சைபகள் 
மற்றும் உள்ளூராட்� அைமச்சராக �ேனஷ் 

புதிய அைமச்சர்கள் நால்வர்   
ேநற்று பதவிப் பிரமாணம்  

�ரதமர் ர�ல் �க்�ரம�ங்க தைலைம�லான அர�ல் பத-
�ேயற்க மாட்ேடாம்.அேதேபான்று இந்த அரைச உடன�யாக 
�ழ்த்துவதற்கு எவருக்கும் உத� ெசய்யவும் மாட்ேடாெமன 

த�ழ் முற்ேபாக்கு கூட்ட��ன் தைலவர் 
மேனா கேணசன் ெத��த்துள்ளார்.   

இது ெதாடர்�ல் த�ழ் முற்ேபாக்கு 
கூட்ட��ன் தைலவர் மேனா கேணசன் 
�டுத்துள்ள அ�க்ைக�ேலேய இவ்வாறு 
ெத��த்துள்ளார். 

அந்த அ�க்ைக�ல் ேமலும் 
ெத��க்கப்பட்டுள்ளதாவது,   

பதவி ஏற்கவும் மாட்ேடாம்   
வீழ்த்த உதவவும் மாட்ேடாம்

�ரதமர் ர�ல் தைலைம�லான அர�ல்

நல்ல �டயங்களுக்கு ெவ���ருந்து ஆதரவு  
ஐக்�ய அரபு அ�ரகத்�ன் ஜனா�ப� 

ேஷக் க�ஃபா �ன் ச�த் அல் நஹ்யான் 
(73) ேநற்று காலமானார்.அவர் கடந்த 
2004 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 03 ஆம் �க� 
முதல் ஐக்�ய அரபு அ�ரகத்�ன் ஜனா�-
ப�யாகவும் அபுதா��ன் ஆட்�யாளராக-
வும் இருந்து வந்தார்.

இவரது மைறவு கு�த்து அந்நாட்�ன் 
ஜனா�ப� �வகாரத்துைற அைமச்சு 
ெவ��ட்டுள்ள அ�க்ைக�ல் ெத��த்துள்ளதாவது,  

நாட்டு மக்களுக்கும் இஸ்லா�ய ேதசத்துக்கும் உலக 
மக்களுக்கும் இரங்கல் ெத��க்கப்படு�றது.

ஐக்�ய அரபு அ�ரக ஜனா�ப�   

ேஷக் கலீஃபா பின் சயீத்   
அல் நஹ்யான் காலமானார்   

 ஓமந்ைத �ேஷட �ருபர் 

கா�முகத்�டல் ேபாராட்-
டத்துக்கு தைட ஏற்படாெதன 
கூறப்பட்டைதப் ேபான்று முள்�-
வாய்க்கால் �ைனேவந்தல் �கழ்-
வுக்கும் தைட ஏற்படுத்தாது இட-
ம�ப்பேத ஜனநாயகமாகுெமன 
அர�யல் ைக�கைள �டுதைல 
ெசய்வதற்கான ேத�ய அைமப்-

�ன் இைணப்பாளர் அருட்தந்ைத 
மா.சக்�ேவல் ெத��த்துள்ளார். 

அத்துடன் முள்�வாய்க்கால் 
�ைனேவந்தல் �கழ்வு ெதாடர்-
பான �சாரைணகளுக்கு பு�ய �ர-
தமர் இடம�க்கக் கூடாெதன்றும் 
அவர்ேகட்டுக் ெகாண்டுள்ளார். 

ேநற்று (14) அவர் ெவ��ட்-
டுள்ள ஊடக அ�க்ைக�ேல 
இவ்வாறு ெத��த்துள்ளார். அ�க்-

ைக�ல் ேமலும் ெத��க்கப்பட்-
டுள்ளதாவது, 

கா� முகத்�டல் ேபாராட்டத்-
துக்கு தைட ஏற்படாெதன �ரதமர் 
கூ�யைதப் ேபான்று முள்�வாய்க்-
கால் �ைனேவந்தல் �கழ்வுக்கும் 
தைடகள் ஏற்படுத்தாது அதைன 
நடத்துவதற்கு இடம�ப்பது ஜன-
நாயகமாகும். கடந்து 
2015 ஆம் 

 Galle Face ேபாராட்டத்துக்கு தைட�ல்ைல   

சுமந்�ரன், சாணக்�யன், கேஜந்�ரகுமார் ஆ�ேயார்  

வ ட க் கு 
� ழ க் � ல் 
ெ ப ரு ம் -
ப ான் ை ம -
யான த�ழ் 
மக்கைள �ர-
���த்துவப்படுத்தும் பாராளுமன்ற உறுப்�னர்களான சுமந்�ரன், 
கேஜந்�ரகுமார், சாணக்�யன் ஆ�ேயார் �ரதமர் ர�ல் 
�க்�ரம�ங்க தைலைம�லான அைமச்சரைவ�ல்

புதிய அரசில் அைமச்சர்களாக  
பார்க்க விரும்பும் தமிழ் மக்கள்

மக்கள் தற்ேபாது 
எ�ர்ெகாள்ளும் 
�ரச்�ைனகைள 
ஆராய்ந்து ேயாசைன-
கைள முன்ைவக்க 
�ரதமர் ர�ல் �க்�-
ரம�ங்க 

வ�ர, ருவன், அ�ல, சாகல தைலைம�ல்  

களஞ்�யசாைல�ல் ேபா�யளவு 
�சல் ைக�ருப்�ல் இருப்பதாக 
இலங்ைக ெபற்ேறா�யக் கூட்டுத்தாப-
னத்�ன் தைலவர் சு�த் �ேஜ�ங்க ெத�-
�த்துள்ளார். 

�சல் தட்டுப்பாடு ெதாடர்�ல் வதந்�-
கைள மறுத்த அவர், இலங்ைக ெபற்ேறா-
�யக் கூட்டுத்தாபனத்�ன் களஞ்�யசாைல��-
ருந்து ேபாதுமான அளவு �சல் 

டீசலுக்கு தட்டுப்பாடு என்பது   
பரப்பப்படும் ெபாய் வதந்தி

2021ஆம் ஆண்டுக்கான க.ெபா.த சாதாரண 
தரப் ப�ட்ைசக்கான அனும� அட்ைடகைள 
ப�ட்ைசகள் �ைணக்களத்�ன் இைணயத்தளத்-
��ருந்து ப��றக்கம் ெசய்வதற்கான வச�கள் 
ெசய்யப்பட்டுள்ளதாக ப�ட்ைசகள் �ைணக்க-
ளம் ெத��த்துள்ளது.  

எ�ர்வரும் 23 ஆம் �க� ெதாடக்கம் ஜ�ன் 
மாதம் முதலாம் �க� வைர ப�ட்ைசகள் நைட-
ெபறுெமனவும் அதற்கான அனும� அட்ைட-
கள் ஏற்கனேவ தபா�ல் அனுப்� ைவக்கப்பட்-
டுள்ளதாகவும் ப�ட்ைசகள்

G.C.E. O/L ப�ட்ைச ேம. 23 இல்

ெபாருளாதார ெநருக்க�கைள எ�ர்ேநாக்-
கும் இலங்ைக �வசா�களுக்கு உதவுவதற்-
கும், பா�ப்புக்குள்ளாகும் �றுவர்களுக்கு 
உணவு வழங்குவதற்குெமன 5,00,000 �யூ-
�லாந்து ெடாலர்கைள வழங்குவதாக �யூ�-
லாந்து ெவ��வகார அைமச்சு அ�-
�த்துள்ளது.  

நியூசிலாந்து அரசு
இலங்ைகக்கு நிதியுதவி

புது ெடல்�-
�ன் ெவ�மா-
வட்டத்�லுள்ள 
முண்ட்கா 
ெமட்ேரா ர�ல் 
�ைலயமருேக 
உள்ள நான்கு 
மா� வர்த்தகக் 
கட்டடத்�ல் ஏற்பட்ட பயங்கர � �பத்�ல் 
இதுவைர 27 ேபர் உ��ழந்துள்ளதுடன் 12 ேபர் 
காயமைடந்துள்ளதாக புது�ல்� ெபா�ஸார் 
ெத��த்துள்ளனர். ேநற்று முன்�னம் ெவள்�க்-
�ைம மாைல ஏற்பட்ட இத் ��ர் �  �பத்�ல் 
�க்�யவர்களுள் இதுவைர 50 ேபர் 

 முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்�னர் ரஞ்சன் 
ராமநாயக்கவுக்கு ஆதரவாக ெகாழும்பு ெவ�க்-
கைட �ைறச்சாைல முன்பாக ேபாராட்ட-
ெமான்று ஆரம்�க்கப்பட்டுள்ளது.  

ரஞ்சன் ராமநாயக்கவுக்கு ெபாது மன்�ப்பு 
வழங்� அவைர �டுதைல ெசய்ய ேவண்டு-
ெமன ேபாராட்டக்காரர்கள் வ�யுறுத்� வரு�ன்-
றனர்.  

��மன்றத்ைத அவம�த்த குற்றத்துக்காக 
ரஞ்சன் ராமநாயக்க தற்ேபாது �ைறத் தண்டைன 
அனுப�த்து வரு�றார். 

ெவ�க்கைட �ைறச்சாைல முன்

மக்களின் பிரச்சிைனகைள 
ஆராய நான்கு குழுக்கள் 

வ�ர, ருவன், அ�ல, சாகல தைலைம�ல்  வ�ர, ருவன், அ�ல, சாகல தைலைம�ல்   
�ரதம�டம் 

அ�க்ைக சமர்ப்�க்க 
ேகா�க்ைக   

சஜித்துக்கு பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க கடிதம் புத்திஜீவிகள், சமயத் தைலவர்கள், கைலஞர்கள் கருத்து  

ேதைவயான அளவு ெதாைக ைக�ருப்�ல்   

டீசல் தாங்கி கப்பல்கள் வருகின்றன  – CPC தைலவர்

அனுமதி அட்ைடகைள  
இைணயத்திலும் ெபறலாம்

04

04

04

05 இலட்சம் 
�யூ�லாந்து 
ெடாலர்கைள 
வழங்�யது

27 ேபர் ப�,12 ேபர் 
காயம், 50 ேபர் �ட்பு   

ெடல்லி வணிக வளாகத்தில் 
பயங்கர தீ விபத்து  

ரஞ்சனுக்கு ஆதரவாக 
ேநற்று ேபாராட்டம்

அேதேபான்று முள்ளிவாய்க்காலுக்கும் ஜனநாயக ரீதியில் 
இடமளிக்குமாறு அருட்தந்ைத சக்திேவல் ேவண்டுேகாள்

இந்�யா வழங்�ய கடனுத��ன் �ழ்  

கடந்த அரசின் ெகாள்ைககைள
மாற்றி புதிய உத்ேவகத்துடன்
ெபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு
புத்துயிரளிக்க ஏற்பாடு

0404 04

04

நாட்ைட வழைம நிைலக்கு ெகாண்டுவருவேத இலக்கு

ஜனா�ப� ேகாட்டாபய 
ராஜபக்ஷைவ பத� �ல-

குமாறு ேகா� வரும் அரச 
எ�ர்ப்பாளர்க�ன் உணர்வு-

டன் தான் உடன்படுவதாகவும் 
எ�னும், அது ஒருேபாதும் 

நடக்காெதன பு�ய �ரதமராக 
பத�ேயற்றுள்ள ர�ல் �க்�ர-

ம�ங்க ெத��த்துள்ளார்.  
��� ெசய்�ச் ேசைவக்கு வழங்-

�ய ெசவ்��ேலேய �ரதமர் ர�ல் 
�க்�ரம�ங்க இவ்வாறு கூ�யுள்-
ளார். ராஜபக்ஷ அர�ன் அைனத்து 
ெகாள்ைககைளயும் மாற்றப் ேபாவ-
தாகவும் அவர் கு�ப்�ட்டார்.  

ெதாடர்ந்தும் கருத்து ெவ��ட்ட 
அவர், 

நாட்டு மக்களுக்கு மூன்று ேவைள 
உணவு �ைடப்பைத உறு�ெசய்ய-
ேவண்டும். 

BBC க்கு வழங்கிய ெசவ்வியில் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க ெதரிவிப்பு   



2 THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY MAY 15, 2022
 2022    ேம   15   ஞா�ற்றுக்�ழைம 

நாட்�ல் ஏற்பட்�ருக்கும் 
அர�யல், ெபாருளாதார 
ெநருக்க�க்களுக்கு மத்-

��ல் ர�ல் �க்�ரம�ங்க பு�ய 
�ரதமராகப் ெபாறுப்ேபற்றுள்ளார். 
ர��ன் பத�ேயற்பு அெம�க்-
காவுக்கும் இந்�யாவுக்கும் உற்சா-
கத்ைதக் ெகாடுத்துள்ளது. இதைன 
இலங்ைக�ல் உள்ள அெம�க்கத் 
தூதரும் இந்�யத் தூதரும் ெவ�ப்-
படுத்�யுள்ளனர். இந்�யத் தூதர் 
ேகாபால் பாக்ேல ர�ைல ேந�ல் 
சந்�த்து வாழ்த்துச் ெசால்��ருக்-
�றார். அெம�க்கத் தூதர் ஜ�� சுங் 
ட்�ற்ற�ல் உற்சாகமான முைற�ல் 
வாழ்த்துத் ெத��த்துள்ளார். 
கூடேவ IMF �ன் உத�ேயாடு �ண்-
டகால அ�ப்பைட�ல் இலங்ைக-
�ன் ெபாருளாதார ெநருக்க�க்குத் 
�ர்வு காணமு�யும் என்றும் ெசால்-
��ருக்�றார். 

ஆகேவ இந்�ய, அெம�க்க 
ேநாக்கு �ைல�ல் ர�ல் �க்�ரம-
�ங்க �ட்பராகத் ேதான்று�றார். 

இேதேவைள பு�ய �ரதமைர 
முன்னாள் �ரதமர் ம�ந்த ராஜபக்ஷ-
வும் முன்னாள் அைமச்சர் நாமல் 
ராஜபக்ஷவும் வாழ்த்�யுள்ளனர். 
இதற்குக் காரணம், இன்ைறய 
ெநருக்க�ச் சூழ��ன் �ட்பரா-
கவும் தம்ைமக் காப்பவராகவும் 
ர�ல் �க்�ரம�ங்கேவ உள்ளார் 
என்று இவர்களும் கருது�ன்றனர். 

ஆனால், இவற்றுக்கு அப்பால் 
ர��ன் பத�ேயற்ைப உண்ைம-
யான அர்த்த்�ல் ெபாறுப்புச் சுமத்-
தல் என்ேற ெசால்ல ேவண்டும். 
ராஜபக்ஷ�ன�ன் அர�யலுக்கும் 
ஆட்�க்கும் ஏற்பட்ட ெநருக்க-
�ையத் த�ப்பதற்கு அவர்கள் 
ேமற்ெகாண்ட ெபாறுப்புச் சுமத்-
தைல ர�ல் �க்�ரம�ங்க�ன் 
�து ஏற்�யுள்ளனர் எனலாம். இது 
அவர்களுைடய �ருப்பத்�ன் பாற்-
பட்ட ஒன்றல்ல. த�ர்க்க மு�யாத 
சூழ�ல் �ைளவாகும். 

ஆகேவ யார் யாருக்ெகல்லாம் 
ஒரு தைல இப்ெபாழுது ேதைவேயா 
அவர்கள் அைனவரும் இைணந்து 
அந்தத் தைலையத் ேதர்வு ெசய்துள்-
ளனர். அந்தத் தைல ப��டப்ப-
டுமா? ெவன்று ெகா�ேயற்றுமா 
என்பேத இப்ேபாதுள்ள ேகள்�. 
ஆனால், இந்தத் தைலையத் த�ர 
ெபாருத்தமான ேவறு தைலகள் 
எதுவும் இந்த அர�யற் கட்ட-
ைமப்புச் சுழலுக்குள் இப்ெபா-
ழுது இல்ைல என்பது கசப்பான 
உண்ைம. 

ச�த் �ேரமதாச, அநுரகுமார 
�ஸநாயக்க இருவரும் இந்தச் சூழ-
ைலயும் தங்கள் முன்னுள்ள சவா-
ைலையயும் எ�ர்ெகாள்ளத் தவ� 
�ட்டனர். அவர்களுைடய ேகா�க்-
ைககள் என்னதான் வலுவானதாக, 
�யாயமாக இருந்தாலும் அவற்ைறக் 
ைகயாளக் கூ�ய �றைன இருவரும் 
தவற �ட்டுள்ளனர். அர�ய�ல் 
ஒவ்ெவாரு கணமும் முக்�யமா-
னது. அதுவும் ெநருக்க�ச் சூழ�ல் 
உள்ள ஒவ்ெவாரு ெநா�யும் 
மு�ெவடுப்ப�ல் முக்�யமானது. 
இைதப் பு�ந்து ெகாள்ளத் தவ�ய-
தால் அந்த ெவற்�டத்ைத ர�ல் 
எடுத்�ருக்�றார். 

ர�ல் �க்�ரம�ங்க�ன் இந்தப் 
பத�ேயற்புத் ெதாடர்பாக பல�த-
மான வாதப்�ர�வாதங்கள் உண்டு. 
“ஜனநாயகத்துக்கு �ேராதமான 
முைற�ேலேய இந்தப் பத�ேயற்பு 
நைடெபற்றுள்ளது. இதனால்தான் 
அவைர முந்�ய காலத்�ல் ஆத�த்து 
வந்த நாம் இப்ெபாழுது எ�ர்க்-

�ேறாம்” என்று த�ழ்த்ேத�யக் 
கூட்டைமப்�ன் ேபச்சாளர் எம். 
ஏ. சுமந்�ரன் ெத��த்�ருக்�றார். 
ஏறக்குைறய இேத ெதா��ல்தான் 
த�ழ் முற்ேபாக்குக் கூட்ட��ன் 
தைலவரான மேனா கேணசனும் 
கூ��ருக்�றார். கா�முகத்�ட�ல் 
�ைல ெகாண்�ருக்கும் ேபாராட்-
டக்காரர்க�ன் �ைலப்பாடும் 
ர�லுக்கு எ�ரானதாகேவ உள்ளது. 
இைதத் த�ர, ஐக்�ய மக்கள் சக்�, 
��லங்கா சுதந்�ரக் கட்�, மக்கள் 
�டுதைல முன்ன� ேபான்றனவும் 
எ�ர்க்�ன்றன. ெபாதுஜனெபரமுன-
�லும் அதேனாடு இைணந்த பங்கா-
�க�லும் எத்தைனேபர் ர�ைல 
ஆத�ப்பர் என்று ெத�ய�ல்ைல. 

இவ்வளவுக்கு மத்��லும் தன்னு-
ைடய ஐ.ேத.க��ருந்து த�ெயாரு 
�ர���யாக �ன்ேற பு�ய ஆட்�ப் 
ெபாறுப்ைப ஏற்றுள்ளார். ஆ�ரம் 
�மர்சனங்களுக்கு அப்பாலும் 
இந்தத் து�ச்சல் கவனத்�ற்கு�ய 
ஒன்று. எைதயும் சமா�க்க மு�யும், 
எ�ர்ெகாள்ள மு�யும் என்ற து�ச்-
சலா? அல்லது ஆட்�ையப் ெபாறுப்-
ேபற்றுக் ெகாள்ளுங்கள். உங்களுக்கு 
ஆதரவாக நாங்கள் இருக்�ேறாம் 
என்று உற்சாகமூட்டும் அவருைடய 
உள்நாட்டு ெவ�நாட்டு ஆட்க�ன் 
தூண்டலா? அல்லது கடந்த ஐம்பது 
ஆண்டுகால அர�யல் அனுபவ-
மும் ஐந்து தடைவகள் �ரதமராக 
இருந்ததன் �ைளவா என்று ெத�ய-
�ல்ைல. 

ஆனால், அடுத்து வரும் நாட்-
க�ல் தன்ைன அவர் எப்ப�ப் 
பலப்படுத்தப்ேபா�றார்? பாராளு-
மன்றத்�ல் ெபரும்பான்ைமைய 
எப்ப� �ரூ�க்கப்ேபா�றார்? யார் 
யாெரல்லாம் அவருைடய அைமச்-
சரைவ�ல் இடம்ெபறப்ேபா�ன்ற-
னர்? ஜனா�ப� ேகாத்தபாய ராஜபக்-
ஷவுக்கும் அவருக்கும் இைட�ல் 
என்னமா��யான உடன்பாடும் 
(இணக்கமும்) பு�ந்துணர்வும் 
உள்ளன? இது எவ்வளவு காலத்-
துக்கு ��க்கும்? (இப்ப�த்தான் 
ேத�லவாகத் ெதாடங்கப்பட்ட 
ைமத்�� – ர�ல் நல்லாட்�க்-
கால உறவு �ன்னர் பாவற்காயாகக் 
கசப்பைடந்தது) என்ற பல ப�ட்ைச-
கைள அவர் ெவற்�கரமாகக் கடந்து 
ெசல்ல ேவண்டும். 

இேதேவைள இங்ேக நாம் இன்-
ெனான்ைறயும் கவ�க்க ேவண்டும். 
ர�ல் �க்�ரம�ங்க�ன் பத�-
ேயற்புப் பலரும் கடுைமயான 
�மர்சனங்கைள முன்ைவத்து 
வரும்ேபாது அைத ஜனநாயகத்ைத 
உயர்த்�ப்��க்கும் அெம�க்கா-
வும் இந்�யாவும் பாராட்�யுள்ளன 
என்பது.

ச�, தன்ைனச் சுற்�யுள்ள ெநருக்-
க�கைளக் கடந்து அல்லது ெவன்று 
ஆட்�யைமத்தாலும் நாடு எ�ர்-
ேநாக்�யுள்ள ெநருக்க�கைள எப்ப� 
அவர் ெவல்லப்ேபா�றார்?

இரட்ைட ெநருக்க�ைய எ�ர்-
ெகாள்ளும் ஒரு இக்கட்டான வரலாற்-
றுச் சூழ�ல் – அர�ய�ல் - ர�ல் 

இருக்�றார் என்பேத அவருைடய 
அர�யல் ெவற்�யும் எ�ர்காலமு-
மாகும். 

தன்ைனச் சுற்�யுள்ள ெநருக்க�-
கைள ெவற்� ெகாள்வைத அடுத்த 
ஒரு வார காலம் �ரூ�த்து �டும். 
அல்லது அடுத்த �ல வாரங்க�ல் 
ெத�ந்து �டும். ஆனால், நாடு 
எ�ர்ேநாக்��ருக்கும் ெநருக்க-
�ைய அவர் எப்ப� ெவற்� ெகாள்-
ளப்ேபா�றார் என்பதற்கு எவ்வளவு 
காலம் ெபாறுத்�ருக்க ேவண்டும்? 

இன்ைறய �ைல�ல் ஒரு நாைளக் 
கூட ெபாறுத்துக் ெகாள்வதற்கு 
மக்கள் தயாராக இல்ைல. அவர்களு-
ைடய வாழ்க்ைகச் சுைம குைறயும் 
வைர, ெபாருளாதார ெநருக்க� 
�ரும் வைர அவர்கள் ெபாறு�யைட-
யப்ேபாவ�ல்ைல. ஆகேவ சூழல் 
எப்ேபாதும் ெகா��ைல�ல்தான் 
இருக்கப்ேபா�றது. 

இைதத் த�ப்பதற்கு உடன�-
யான – �ண்டகால அ�ப்பைட�-
லான ெபாருளாதார மறு�ரைமப்புத்-
�ட்டங்களும் நடவ�க்ைககளும் 
அவ�யம். இந்த நடவ�க்ைககள் 
வழைமையப்ேபால மந்த க��-
லானைவயாக இல்லாமல் து�த 
க��லானதாக இருக்க ேவண்டும். 
இைதக் கண்கா�ப்புச் ெசய்யும் 
ெபா�முைறயும் அவ�யம். அப்ப-
�ச் ெசய்தால்தான் �ைலைமைய 
ஓரளவுக்ேகனும் �ர் ெசய்ய மு�யும். 

இதற்ெகல்லாம் ெபாருத்தமான 
��முைறகளும் சட்டங்களும் 
உருவாக்கப்பட ேவண்டும். உதா-
ரணமாக, இலவசங்கள், �வார-
ணங்கைள மட்டுப்படுத்துவைத 
எடுத்துக் ெகாள்ளலாம். பாடசாைல 
மாணவர்களுக்கான �ருைடயும் 
பாடப்புத்தகங்களும் இப்ெபாழுது 
அைனவருக்கும் இலவசமாகேவ 
வழங்கப்படு�ன்றன. இைதக் 
குைறக்கலாம். வச�யுள்ேளாருக்கு 
வழங்கைல இைட �றுத்தலாம். 
அதற்கான ��முைற உருவாக்கப்-
பட ேவண்டும். கற்�த்தல் அைன-
வருக்கும் வழைமையப்ேபால 
இருக்கும். �ருைடயும் பாடப்புத்-
தகமும் மட்டும் தரப்படுத்த�ன் 
அ�ப்பைட�ல் வழங்கப்படுவதாக 
அைமயும். 

இைதப்ேபால மதுேபாைத�ல் 
�பத்துக்குள்ளாேவார், அ�த� 
சண்ைட வன்முைறக�ல் காயம-
ைடேவாருக்ெகல்லாம் மருத்துவம் 
அரச மருத்துவமைனக�ல் வழைம-
ையப்ேபால மருத்துவம் ெசய்யப்ப-
டும். ஆனால், அவர்கள் ெபா�ஸ் 
�சாரைண�ன் அ�ப்பைட�ல் 
மருத்துவக் கட்டணத்ைதச் ெசலுத்த 
ேவண்டும். இவ்வாேற ேபாைத 
வஸ்துப்பயன்படுத்தலுக்குச் ெசய்-
யப்படும் புனர்வாழ்வு மற்றும் ��ச்-
ைசக்கு கட்டணம் ெசலுத்தப்பட 
ேவண்டும். 

இைதப்ேபால �� மன்றத்�னால் 
சட்ட��யாக ஏற்கப்படும் உட-
ைமகள் �ண்ட கால தாமத�ன்� 
ஏலத்�ல் �டப்பட ேவண்டும். 
அதற்�ைசவாக �� �சாரைணகள் 

து�தமாக்கப்படுவது அவ�யம். 
அதற்கான ஏற்பாடுகைளச் ெசய்தல் 
ேவண்டும். 

�� �றல்களுக்காக ��க்கப்-
படும் ெபா�ஸ் தண்டப்பணம் 
உடன�யாகச் ெசலுத்தப்படத்தக்க 
மாற்றம் ெசய்யப்பட ேவண்டும். 
குற்றம் மற்றும் தண்டப்பணத்-
ைதச் ெசலுத்துவதற்காக �� 
மன்றத்துக்குச் ெசல்லுதல் 
அல்லது ெபா�ஸ் மற்றும் 
தபால் �ைலயத்துக்குச் 
ெசல்ல ேவண்��ருத்-
த�ன் �ரமங்களால் 
ெபா�ஸ�க்குக் ைகயூட்-
டுக் ெகாடுத்துத் தப்� 
�டுவேத வழைமயாக 
உள்ளது. இது ஊழைல 
வளர்ப்பேதாடு அரசுக்குச் 
ேசரேவண்�ய வருமானத்-
ைதயும் இழக்க ைவக்�றது. 

பாராளுமன்ற உறுப்�னர்கள், 
மாகாணசைப உறுப்�னர்கள், 
�ரேதச சைப உறுப்�னர்கள் என 
மக்கள் �ர���கள் தமது �ரேத-
சங்க�ல் மக்கேளாடு இைணந்து 
ப�யாற்ற ேவண்டும். அந்தப் 
ப�க�ன் �வரம் ப�ரங்கப்படுத்-
தப்படுதல் அவ�யம். அதாவது, 
அந்தப் ப�க�ன் அைடவுமட்டம் 
கு�த்த �வரம். இல்ைலெய�ல் 
அதற்கான ெபாறுப்புச் ெசால்லுதல் 
– காரணமுைரத்தல் ேவண்டும்.

இப்ப� ஒவ்ெவாரு �டயங்-
க�லும் மாற்றங்கைளச் ெசய்ய 
ேவண்டும். அதற்கான ��முைறக-
ைளயும் சட்டங்கைளயும் உருவாக்-
குவது அவ�யம். ஒட்டுெமாத்த 
�ர்வாக முைறைமக�ல் �ருத்தங்-
களும் மாற்றங்களும் ெசய்யப்பட 
ேவண்டும். 

பலரும் ெசால்லது அல்லது கரு-
துவது அர�யலைமப்�ல் �ருத்தங்-
கள் ெகாண்டு வரப்பட ேவண்டும் 
என. அதுவும் �ைறேவற்று அ�கார-
முள்ள ஜனா�ப� ஆட்�முைறைய 
ஒ�த்து, பாராளுமன்றத்துக்கு 
அ�காரமுள்ள வைக�லான �ருத்-
தம் ேதைவ என. அேதாடு வங்�ச் 
சட்டங்கள் ெதாடக்கம் �� �றுவ-
னங்கள், �ர்வாக முைறைமகள், �ற 
அைமப்புகள், துைறகள் ேபான்ற-
வற்�ல் எல்லாம் பு�ய �ருத்தங்க-
ளும் மாற்றங்களும் ேதைவ. 

இைதப்ேபால முத�ட்டாளர்-
கைள ஊக்கு�க்கும் �தமாக 
இலகு �ர்வாக நைடமுைறகைள 
அ�முகப்படுத்த ேவண்டும். 
கூடேவ இதற்ெகன த�யான ஒரு 
அைமப்பும் ேதைவ. அேதாடு முத-
�ட்டாளர்கைள ஈர்க்கத்தக்க வைக-
�லான �புணத்துவத்ைதயுைடய 
குழு�ன் அ�முக ஊடாட்டமும் 
ேவண்டும். 

ஒட்டு ெமாத்தத்�ல் நாட்டு 
மக்கள் அைனவ�டத்�லும் ெநருக்க-
�க��ருந்து �ள ேவண்டும் என்ற 
எண்ணமும் ேதசத்துக்காக உைழக்க 
ேவண்டும் என்ற �ரத்ைதயும் ஒரு 
�கழ் பண்பாடாக உருவாக்கப்படு-
வது அவ�யம். ஒரு ��டத்ைதக் 

கூட பயனற்றதாகச் ெசலவ�க்கக் 
கூடாது, ெசலவ�க்க மு�யாது 
என்ற வைக�ல் வாழ்க்ைக 
முைற�ல் மாற்றம் ேவண்டும். 

இப்ெபாழுது அரசு ேவறு. 
மக்கள் ேவறு. அதாவது நாம் ேவறு 
என்ற வைக�லான �ந்தைன 
முைறேய பல�டத்�லும் உள்ளது. 
இதனால்தான் தாம் என்னவும் 
ெசய்யலாம் என்ற எண்ணத்ேதாடு 
ெபாறுப்பற்ற �தமாகப் பலரும் 
நடக்�ன்றனர். 

அப்ப�யல்ல. நாம் ெசய்�ன்ற 
ஒவ்ெவாரு தவறும், ஒவ்ெவாரு 
ெபாறுப்�ன்ைமகளும் ேதசத்ைதேய 
பா�க்�றது. ேதசத்�ன் பா�ப்பு 
மறுவளமாக நம்ைமேய தாக்கு-
�ன்றது என்ற பு�தைல – என்ற 
உண்ைமைய - உணர்த்த ேவண்டும்.

இவ்வாறு ெசய்யப்படும்ேபாது 
�ட்டத்தட்ட அ�ப்பைட மாற்றம் 
ஒன்று �கழும். அது தற்ேபாது 
ேகாரப்படும் கட்டைமப்பு மாற்றத்-
துக் (System change) �ட்டவாகச் 
ெசல்லக் கூ�யதாக இருக்கும். 
இதுேவ ெநருக்க�க��ருந்து 
�டுதைல ெபறுவதற்கான வ�ைய 
ஏற்படுத்தும். 

இவ்வாறு பலவற்ைறக் கு�த்-
துச் �ந்�க்க ேவண்டும். ஆனால், 
இவற்ைறக் கு�த்துச் �ந்�க்காமல் 
த�ேய ஒற்ைறப் ப�மாணத்�ல் 
�ைறேவற்று அ�காரமுைடய ஜனா-
�ப� ஆட்� முைற ஒ�க்கப்பட 
ேவண்டும் என்று ெசால்லப்படு�-
றது. 

இனவாத அ�ப்பைட�ல் ெசயற்-
படும் பாராளுமன்றத்�ல் ெபரும்-
பான்ைம�னர் எப்ப�ச் �ந்�ப்பர், 
ெசயற்படுவர் என்பைத இவர்க�ற் 
பலரும் �ந்�ப்ப�ல்ைல. �ைற-
ேவற்று அ�காரமுைற அ�முக-
மாகுவதற்கு முன்பு இருந்த பாரா-
ளுமன்றத்�ல் என்ன வைகயான 
நைடமுைறகளும் நல்�ைளவுக-
ளும் இருந்தன? இனப்�ரச்�ைன 
கூட எப்ப�க் ைகயாளப்பட்டது 
என்பைத �ைனத்துப் பார்க்க 
ேவண்டும். 

இது ஒரு புற�ருக்க, �ரும்பும் 
மாற்றங்கள் அைனத்தும் நடக்�ன்ற-
னேவா இல்ைலேயா நாம் சாத்�-
யமாகும் மாற்றங்கைளக் கு�த்துச் 
�ந்�க்க ேவண்டும். ர�ல் என்பது 
எதன் கு��டு என்று இன்னும் �ல 
நா�ல் பு�ந்து �டும்.

புதிய மீட்பர்?
கருணாகரன்

மாஸ்டர் �வ�ங்கம் 
காலமானார் எனும் 

ெசய்�ைய முக நூ�ல் பார்த்ேதன், 
அவ�யம் ெசன்று ��யா�ைட 
கூறேவண்�ய ம�தர் அவர், 
ெசல்லும் �ைல�ல் நான் இல்ைல, 
அவரது இறு� �கழ்�ல் கலந்து-
ெகாள்ளாைம �குந்த வருத்தேம 
பழுத்த ஓைலகள் �ழு�ன்றன, 
காலத்�ன் �ய� அது மாஸ்டர் 
என்ற ெசால் ஒருகாலத்�ல் மட்டக்-
களப்�ல் �வ�ங்கத்ைதேய கு�க்-
கும் ெசால்லாக இருந்தது. இத்த-
ைனக்கும் அவர் ஓர் பாடசாைல 
மாஸ்டர் அல்ல. பாடசாைல�ல் 
ப�ப்�க்காத அவருக்கு பலநூற்றுக் 
கணக்கான மாணவர்கள் இருந்த-
னர் மாஸட்ராக அல்ல மாமாவாக 
அவர் குழந்ைதக�ன் உள்ளத்�ல் 
ெகாலு �ற்�ருந்தார். அவரது 
மைறவு இயற்ைகயானது, அவர் 
தனது 89 ஆவது முது வய�ல் கால-
மானார். இருந்�ருந்தால் அடுத்த 
ஆண்�ல் அவரது 90 வயைதக் 
ெகாண்டா��ருப்ேபாம். மாஸ்டர் 
�வ�ங்கத்ைத அைனவரும் ஒரு 
கைதெசால்�யாக அ�லும் �றுவர்-
களுக்கான கைதெசால்�யாக மாத்-
�ரேம பார்க்�றார்கள். முக நூ�ல் 
அப்ப�ெயாரு �ம்பேம உருவா� 
இருந்தது. நான் அ�ந்த மாஸ்டர் 
�வ�ங்கம் இன்னும் �த்�யா-

சமானவர், அவருடனான முதல் 
சந்�ப்பு பசுைமயாக ஞாபகம் 
இருக்�றது. அப்ேபாது நான் வந்-
தாறுமூைல மத்�ய கல்லூ��ல் 
ப�த்துக்ெகாண்�ருக்�ேறன். காற் 
சட்ைட ேபாடும் வயது 13. எட்டாம் 
வகுப்பு அன்று. பாடசாைல பார�-
�ழா ெகாண்டாடு�றது. அதற்கு 
அவர்கள் அன்ைறய மட்டக்களப்-
�ன் �ரபல ேபச்சாளர்களான ெச, 
இராசதுைர, கமலநாதன் (அவர் �த்-
துவான் ஆகாத காலம் அது) எஸ் 
ெபான்னுதுைர ஆ�ேயாைரயும் 
அவர்களுடன் �வ�ங்கத்ைதயும் 
அைழத்�ருந்தனர், முன்னவர் இரு-
வரும் த�ழரசுக்கட்� ேமைடக�ல் 
�ளா�த் தள்� மக்கள் மத்��ல் 
�ரபலமானவர்கள். எஸ் ெபான்-
னுத்துைர இன்ெனாரு �தத்�ல் 
�ரபலமானவர். அவர்கள் அைனவ-
ரும் �வ�ங்கத்�லும் வயது கூ�-
யவர்கள். �வ�ங்கத்ைத மட்டக்க-
ளப்பு அ�கம் அ�யாத காலம் அது. 
�வ�ங்கம் அப்ேபாதுதான் த�ழ்-
நாட்டு வாசம் மு�த்து, மட்டக்க-
ளப்பு �ரும்��ருந்தார். த�ழ்நாடு 
ெசன்று வருவது என்பது அன்று 
ெப�ய �டயம். �வ�ங்கம் தனது 
ேபச்�ல் தனது த�ழ் நாட்டு அனு-
பவங்கைளச் சுைவயாக கூ�னார். 
அவர் அப்ேபாது ஒரு ��க்��க் 
கைலஞராக வளர ஆரம்�த்த காலம் 

அது, அவர் அன்ைறய முதலைமச்-
சர் காமராஜர்ேபால �ரா�டக் கழக 
தைலவர் ஈ ேவ ரா ேபால �ரா�ட 
முன்ேனற்றக்கழக தைலவர் அண்-
ணாதுைரேபால கருணா��ேபால 
��மா ந�கர் என் எஸ் �ருஸ்ணன் 
ேபால �வா� கேணசன் ேபால 
தனது குரைல மாற்� மாற்� ெசய்து 
அவர்கள் ேபசுவதுேபால ேப�க் 
காட்�னார். �றுவர்களா�ய எங்க-
ளுக்கு ஒேர ஆச்ச�யம். கு� சந்ேதா-
சம் ைகதட்டல் ெபரு �யப்பு. "பச்ச 
எடுத்து முஸ்துல அ�ச்சன் ஜஸ்து 
பு�ஸ்து" என்று ெமட்ராஸ் த�ைழ 
அப்ப�ேய கூ� அதற்கான அர்த்-
தத்�ைதயும் �ளக்�னார். பச்சத் 
தண்�ைய எடுத்து முகம் கழு�-
ேனன் ஜலேதாசம் ��த்துெகாண்-
டது என்றது அதன் அர்த்தம்.  பஸ்து 
என்றால் பச்சத்தண்� என்பது 
அர்த்தம். முஸ்து என்றால் முகத்�ல் 
என்று அர்த்தம். ஜஸ்து என்றால் ஜல-
ேதாசம் என்பது அர்த்தம். பு�ஸ்து 
என்றால் ��த்துெகாண்டது என்பது 
அர்த்தம்என அவர் �ளக்�யேபாது 
எமக்குப் பு�ய உலகங்கள் ��ந்-
தன.�ருஸ்ணா ஒ�ல் உங்களுக்-
குத் ெத�யுமா? என �றுவர்களான 
எங்க�டம் ேகட்டார், ெத�யாேத 
என்ேறாம், ஒ�ல் என்றால் 
எண்ெணய் என்பது ெத�யும் லாம்-
ெபண்ெணய், ேதங்காய் எண்ெணய்-

தான் நாம் அ�ந்த எண்ெணய்கள்-, 
ஒ�ல்கள் இது என்ன �ருஸ்ணா 
ஒ�ல்/�ெரசன் ஒ�ைல ெமட்-
ராஸ்காரன் �ருஸ்ணா ஒ�ல் 
என்று அைழத்தைத "�ருஸ்ணா 
ஒ�ல் �ருஸ்ணா ஒ�ல் வாங்ேகா 
வாங்ேகா" என அப்ப�ேய கூ�க் 
காட்�னார். அவரது உடல் குரல் 
கண் அைனத்தும் ேப�ன. �ரசன் 
ஒ�ல் தான் நமது லாம்ெபண்ெணய் 
அதாவது மண் எண்ெணய். �கச்-
�றந்த ேபசாளர்களான ெச.இரா-
சதுைர, கமலநாதன், எஸ் ெபான்-
னுத்துைர ஆ�ேயா�ன் ேபச்சுகைள 
�ட எம்ைம அன்று �கவும் கவர்ந்-

தது �வ�ங்கத்தா�ன் ேபச்ேச 
இந்தச் �வ�ங்கம் இந்�யா ெசன்-
�ருக்�றார், நாம் நூல்க�ல் ப�த்த 
ஈ ேவ ரா ெப�யார். அண்ணதுைர 
கருணா�� ேபான்ேறாைரக் கண்-
�ருக்�றார். அவர்கேளாடு ேப��-
ருக்�றார், நாம் �ைரப்படங்க�ல் 
கண்டு �ர�த்த என் எஸ் �ருஸ்-
ணன், �வா� கேணசன் ேபான்ற 
��மா ந�கர்கைளக் கண்டு உைர-
யா�யுள்ளார் என்ற �ர�ப்பு, அப்-
�ர�ப்பு �வ�ங்கத்தார் �தும் 
ஓர் �ர�ப்ைப ஏற்படுத்�யது. 
அந்தப் �ர�ப்பு ெதாடர்ச்�யாக 
அவர் ெசயல்கள் மூலம் வளர்ந்து 

வந்தது. இது இன்ெனாரு அனு-
பவம். எனது 15 ஆவது வய�ல் 
என �ைனக்�ேறன் அப்ேபாது 
அவருக்கு 25 வயது இரு.க்கும். 
சங்��யன் நாடகம் என �ைனவு 
�வ�ங்கமும் அந்த நாடகத்�ல் 
ந�க்�றார் . அ�ல் ஒரு காட்��ல் 
அவருக்கு அரசன் ேகாபத்ேதாடு ஏச 
சடாெரன்று முகத்ைத அவர் �ருப்� 
அஸ்டேகாணலாக்�ய காட்� அப்-
ப�ேய ஞாபகம் வரு�றது. அது 
நடந்தது பு�தாகக் கட்டப்பட்ட மட்-
டக்களப்பு நகர மண்டபத்�ல். என் 
அரு�ல் உட்கார்ந்�ருக்�றார் பாலு 
மாஸட்டர், அவர் ஒரு நாடக ஆ��-
யர். அத்ேதாடு அவர் ஒரு பகுத்த�-
வுவா�யும் கூட . எல்லாவற்ைறயும் 
எல்லாைரயும் �ண்டல் பண்ணும் 
இயல்�னர் அப்ப�யான அவேர 
�வ�ங்கத்தா�ன் அந்தக் கணேநர 
ந�ப்�ல் மயங்�ச் "சபாஸ் �வ�ங்-
கம்" என்று கூ� �ட்டார்.சைப�-
�ருந்து மாஸ்டர் �வ�ங்கத்�ற்-
குக் �ைடத்த அந்தப் பாராட்டு. 
இப்ேபாது ஞாபகம் வரு�றது. 
ஆம் மாஸ்டர் �வ�ங்கம் �றந்த-
ேவார் ந�கர். �ன்னா�ல் நைகச்-
சுைவ ந�கர் இந்த நைகசுைவைய 
அவர் வளர்த்ெதடுத்து �ன்னா�ல் 
குழந்ைதகளுக்குக் கைத ெசால்லும் 
நைகச்சுைவ மாமாவும் ஆனார். 
��க்�� கைலஞனாக, நைகச்சு-
ைவப் ேபச்சாளனாக பகுத்த�வு-
வா�யாக அர�யல் ெசயற்பாட்டா-
ளனாக, சத்�யாக்�ர�யாக, நாடக 
ந�கனாக கூத்துக்கைலஞனாக �ல்-
லுப்ப்பாட்டுக் கைலஞனாக �று-
வர்களுக்கான எழுத்தாளனாக கைத-
ெசால்�யாக கார்ட்டூ�ஸ்டாக 
பன்முகம் காட்�யவர் மாஸ்டர் �வ-
�ங்கம் அவரது இழப்பு துயரத்�ற்-
கு�யதன்று அவர் வாழ்வு ெகாண்-
டாட்டத்�ற்கு�யது.

மாஸ்டர் சிவலிங்கம்
சில மனப்பதிவுகள்சில மனப்பதிவுகள்

ேபரா��யர்
�.ெமௗனகுரு
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பாரிய பபாருளாதாரப் பிரச்சி-
னைக்கு முகம் பகாடுத்துளள 
இலஙனக மீண்டுப�ாரு துய -

ரத்தின் முன்ைால் உளளது. மீண்டும் ஒருமுனை 
எை குறிப்பிடுவதற்கு நடநதது என்ை? 
இலஙனக நாட்டின் வரலாற்றில் இரத்த ஆறு 
ஓடிய பல சநதரப்பஙகள உளளை. பீதி நினைநத 
இருண்ட இரவுகள பலவற்னை நாம் கடநது வந-
துள்ளாம். இை, �த ,அரசியல் ரீதியாக பிரிநது 
்�ாதி அழிவுக்கு உட்பட்ட காலஙகனள �ைக்க 
முடியாது.

பவற்றினய ்நாக்கிச் பசல்ல ்வண்டிய 
்பாராட்டத்னத கு்ராதம் இன்றி அன�தியாக 
பகாண்டு பசல்ல  ்வண்டிய தீர�ாைம் மிக்க 
சநதரப்பம் ்தான்றியுளளது. புத்தர பபரு�ா -
னின் வாழக்னகயின் மூன்று சநதரப்பஙகனளக் 
பகாண்டாடும் பவசாக் காலத்தில் புத்தரின் 
்பாதனைகளில் அடஙகியுளள உன்ைத�ாை 
கருத்துகளின்படி பசயற்படுவதற்கு நாம் உறுதி 
பகாளள ்வண்டும்.

பபரும் சிர�த்னத சநதிக்கும் பானதயில், 
்நருக்கு ்நர சநதிக்கும் நன்கு அறிமுக -
�ாை �க்கள ்�ாதலுக்குள தளளப்பட்டது 
எவவாறு?

உருவாகியுளள ்�ாதலின் தன்ன�னய 
ஆரம்பம், �த்தி, இறுதி எை அறிநது பகாளள 

்வண்டியுளளது. நடுத்தர வரு�ாைத்னத உனடய 
அனைவரும் பபாருளாதார வீழச்சியுடன் வறி-
யவரகளாகி உளளாரகள. வறியவரகள ்�லும் 
ஏழன�க்குள தளளப்பட்டுளளாரகள. பதாடரச்சி-
யாக மின்சாரத்னத பபைத் தவறிய, எரிபபாருள 
�ற்றும் எரிவாயு தட்டுப்பாட்டால் பாதிப்பனடநத 
�க்கள உடைடியாக தஙகளுனடய ்தனவகனள 
நினை்வற்ைக் ்காரிைாரகள.

அத்தியாவசிய உணவுப் பபாருட்களின் 
வினல அதிகரித்ததால் அவற்னை தஙகளால் 
வாஙகக் கூடிய வினலக்கு பபற்றுத் தரு�ாறு 
அழுத்தம் அளித்தாரகள. நிரவாகத்னத சரியாை 
முனையில் நடத்திச் பசல்ல, ்தனவகனள 
நினை்வற்ை தகுநதவரகளுக்கு அதிகாரத்னத 
அளிக்கு�ாறு �க்கள ஆரப்பாட்டஙகனள நடத்-
துகிைாரகள என்பனத குறிப்பிட்டாக ்வண்டும். 
சம்பிரதாய விதிகனள உனடத்து �க்கனள 
தூண்டுவதில் சமூக ஊடகஙகள பவற்றி பபற் -
றுளளதுடன், வாக்குகளால் பதரிவு பசயயப்பட்ட 

பிரதிநிதிகனள நிராகரிப்பது இநதப் ்பாராட்டத் -
தில் அடஙகியுளள பிரதாை அம்ச�ாகும்.

இனி்�ல் புதிய ஆரம்பம் ஒன்று அவசியம். 
�க்களின் இனைன� �ற்றும் ஜைநாயக உரி-
ன�கனள பாதுகாப்பது முக்கிய�ாகும். உரி -
ன�னயப் பபற்றுக் பகாளளும் ்பாராட்டத்தில் 
ஒரு்பாதும் எதிரபாராத முனைனய ்நாக்கி 
பசல்வதற்கும் இடமுண்டு. உலகில் நனடபபற்ை 
�க்கள ்பாராட்டஙகளின் இறுதியில் எஞ்சிய 
சாட்சியஙகனள புரிநது பகாளவது நல்லது.

நீதி �ற்றும் நியாயஙகளுக்காை சநதரப்பங-
கனள �ைநது ்பாவது இலஙனக தவறினைத்த 
இட�ாகும். 1983 இைஙகளுக்கினட்யயாை 
கு்ராதம் அழிவி்ல்ய முடிவனடநதது. 1987 
இநதிய எதிரப்பு பசயத பாதிப்பு ்�ாச�ாைதா-
கும். பதற்கில் நடநத ்பாராட்டத்தின் பின்ைர 
இனளஞரகளின் விரக்திக்காை காரணத்னத 
அறிய ஜைாதிபதி குழு ஒன்னை நியமித்தார. 
வடக்கு, -கிைக்கு பயஙகரவாதத்னத ஒழித்த 
பின்ைர கற்ை பாடஙகள �ற்றும் நல்லிணக்க 
ஆனணக்குழு நியமிக்கப்பட்டு விடயஙகள ஆரா-
யப்பட்டை. இவற்ைால் கற்ைனவ உண்டா?

தற்்பாது ஏற்பட்டுளள எழுச்சி பற்றிய விட-
யஙகனள புதிதாக ஆராய ்வண்டு�ா? சம்பி-
ரதாய அரசியல்வாதிகள �ற்றும் அதிகாரிகள 

இனட்ய ஒரு பிரிவிைர �க்களிடமிருநது எழும் 
குரனல புரிநது பகாளளவில்னல. முனைகனள 
�ாற்றும் முயற்சினய ்வண்டுப�ன்்ை தவிரத்-
தாரகள. அதன் முடிவு இன்று ஏற்பட்டுளள நிச்ச-
ய�ற்ை தன்ன�னய உருவாக்கியுளளது.

ஜைநாயகத்னத விட சிைநத நிரவாக முனை 
உலகில் இல்னல. திைநத பபாருளாதார 
முனையில் நியாய�ாை சநதரப்பஙகளுடன் 
கூடிய சமூகத்னத உருவாக்க முடியும் என்பது 
உறுதி பசயயப்பட்டுளளது. ஜைநாயகத்னத 
மீண்டும் உருவாக்க அரசியலன�ப்பு ரீதியாக 
நடவடிக்னகனய பின்பற்ை ்வண்டும். அரசிய -
லன�ப்பில் உளள பலவீைஙகனள கலநதுனர-
யாடி தீரத்துக் பகாளவ்த நல்லது.

அரசியலன�ப்பு பற்றி பாராளு�ன்ைத்தில் 
நடத்தப்பட்ட கலநதுனரயாடல்கள பதாடரபாக -
வும் நம்பிக்னகயின்ன� ஏற்பட்டுளளது. ஆட்-
சிக்கு வரும் ஆட்சியாளரகள தஙகளுக்குப் 
பபாருத்த�ாை தஙகளுனடய அதிகாரத்னத 
பாதுகாக்கக் கூடிய கட்டன�ப்ன�ப்புடன் கூடிய 
அரசியலன�ப்புக்கு பதிலாக �க்களிடமிருநது 
முன்னவக்கப்படும் புதிய கருத்துகனளயும் கவ -
ைத்திற் பகாளள ்வண்டும்.

்தரதல் நடவடிக்னககனள பசலவு குனைநத 
�ற்றும் ஊைனல கட்டுப்படுத்தக் கூடிய ஒன்ைாக 

�ாற்றுவது அவசியம். விகிதாசாரம் ்பான்ை 
சிக்கலாை முனைகனளத் தவிரத்து ்நரடியாை 
பபாது�க்களின் பிரதிநிதித்துவ பசயல்பாடு -
கனள அநத அரசியலன�ப்பு ்யாசனைக -
ளில் முன்னவத்தல் நல்லது. இனவ பல வருட 
கால�ாக பதாடரநதும் கலநதுனரயாடப்பட்ட 
விடயஙகள என்பனத ஞாபகப்படுத்த ்வண்டி -
யது அவசிய�ாகும்.

வினரவாை �ாற்ைம் சமூகத்துக்குத் 
்தனவயாக உளளது. ஆத்திரத்துக்குப் பதிலாக 
புத்திசாலித்தைம் அவசிய�ாை சநதரப்ப�ாகும். 
அண்ன�க் கால�ாக கஷட�ாை நினலன�க்கு 
ஆளாகியுளள �க்கள பதாடரநதும் பபாறுன� -
யுடனும் அரப்பணிப்புடனும் பசயல்படத் தயா -
ராயில்னல. அவசர�ாக பசயய ்வண்டிய 
சீரதிருத்தஙகள மூலம் அரசாஙகத்னத நியமிப்ப-
்தாடு நம்பிக்னகயாை பகாளனக, கலநதுனர-
யாடல் மூலம் நினலயாை திட்டத்னத தயாரிக்க 
்வண்டியது எம் அனைவரிைதும் பபாறுப்பா -
கும். அன�தியாை, கு்ராத�ற்ை ்பாராட்டத் -
துக்காக ஒன்றினணவது இன்று அளிக்கப்பட்-
டுளள கடன� என்பனத இஙகு குறிப்பிட்டாக 
்வண்டும்.

தமிழில்: வீ.ஆர.வயலட் ...

ஆக்ரோஷத்துககுப் பதிலோக புத்திசோலித்்தன்ே அவசியம்!
மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

ேலரும் யுகத்திற்கு 
புதிய்்தோர் வடிவம்

்க: இடைககோல அரசோஙகத்ட்த 
அடேப்ப்தன் ஊைோக ேககள் 

எதிர்்கோள்ளும் பிரச்சிடனகளுககு 
தீர்வு கிடைககும் என நீஙகள் நி-
டனககிறீர்களோ?

பதில்: தற்மபாமதய பபாருளாதார பெருக் -
கடி பதாடர்பில் காண மேண்டிய தீர்வு-
கள் எதுோக இருநதாலும் அது பாராளு -
ேன்றத்தின ஊடாகமே முனமேக்கபபட 
மேண்டும். பபாருளாதார ரீதியாகமோ, 
அரசியல் ரீதியாகமோ அல்்லது மேறுவிதோ -
கமோ அநதத் தீர்வுகள் காணபபட மேண்டு -
ோனால், ொட்டின அரசிய்லமேபபிற்குக் கட்-
டுபபட்டிருக்க மேண்டும். அரசிய்லமேபபுச் 
சட்டம் எனறு ேரும் மபாது, பபரும்பா்லான 
விடயஙகள் பாராளுேன்ற பசயற்பாடுகள் 
பதாடர்பானமே, எனமே பாராளுேன்ற 
உறுபபினர்களுக்கு முடிபேடுக்க உரிமே 
உண்டு.

்க: ேககளின் ்கோரிகடகககு 
ேதிப்பளித்து ஜனோதிபதியும் 

அரசோஙகமும் ப்தவி விலக ்வண்டும் 
எனக ்கோரி, ஆயிரத்திற்கும்                                                  
்ேற்படை ்்தோழிற்சஙகஙகள்                                                     
்கோழும்பில் அண்டேயில்                                  
ஆர்ப்போடைத்தில் ஈடுபடைன?                        
இது பற்றி உஙகள் கருத்து என்ன?

பதில்: அத்தியாேசிய உணவுப பபாருட்கள் 
கிமடக்காத நிம்லயில் டீசல், பபட்மரால், 
எரிோயு ேற்றும் சி்ல ேருநதுகளுக்கு தட் -
டுபபாடு நி்லவும் பினனணியில் அழுத்தம் 
பகாடுக்கும் குழுக்களின மகாரிக்மக நியா-
யோனது. அரசுக்கு எதிராக ேக்கள் வீதியில் 
இ்றஙகி மபாராட்டம் ெடத்துேது இயற்மக-
யானது. எவோ்றாயினும், ொன முனனர் 
குறிபபிட்டது மபால், தற்மபாதுள்ள அரசி-
ய்லமேபபிற்குள் ொம் பிரச்சிமனக்கு தீர்வு 
காண மேண்டும்.

எனமே, இநத ொட்டில் நிம்லயான பபாரு-
ளாதார நிம்லமேமய உருோக்குேதற்கு 
ொம் கடமேபபட்டேர்களாகவும் பபாறுப -
பாகவும் இருக்கிம்றாம். அரசாஙகம் அநத 
இ்லக்மக மொக்கிச் பசயற்பட்டு ேருகின -
்றது. எனமே அமனத்து அரசியல் கட்சிகளின 
உதவியும் எேக்குத் மதமே.

்க: ்தற்்போட்தய அரசியல் ்ெரு 
ககடிடய தீர்ககோேல் ்போரு-

ளோ்தோர ்ெருககடிககு தீர்வு கோண 
முடியோது என்று சிலர் கூறுகின்்றனர். 
இது பற்றி?

பதில்: முதலில் பபாருளாதார பெருக் -
கடி ஏற்பட்டது. இரண்டாேதாக, அரசியல் 
பெருக்கடி தம்லதூக்குேமதக் கண்மடாம். 
இபமபாது அதற்கு மெர்ோ்றாக இருக்கி்றது. 
அரசியல் ஸ்திரத்தனமே ஒனறுடன ஒனறு 
இமணநதிருபபதால் பபாருளாதார ஸ்திரத் -
தனமேமயப பபறுேது அேசியம். சமூக 
எழுச்சியும் இநத முழு சம்பேஙகளின ஒரு 
பகுதியாகும்.

ேக்களுக்குப பபாருளாதார நிோரணம் 
ேழஙகுேதற்கு மதமேயான அரசியல் ஸ்தி -
ரத்தனமேமய ேழஙக மேண்டியது கட்டாய-
ோன மதமேயாகும்.

்க: இதுவடர ்போரோடைஙகளில்                             
கலந்து ்கோள்ளோ்த     

இடளஞர்கள் ேற்றும் ெடுத்்தர 
வர்ககத்தினர், ்தஙகளின் அடிப்படைத்                                    
்்தடவகடள அரசு உறுதி 
்சயயத் ்தவறி விடை-
்தோகக குற்்றஞசோடடி,            
மு்தன்முட்றயோக 
வீதிககு வந்து-
ள்ளனர். இ்தடன 
எவவோறு போர்ககி-
ன்றீர்கள்?

பதில்: சி்ல 
ப க ா ள் ம க 
ரீதியான தேறு-
களுக்கு உண்-
ம ே யி ல் 
ொஙகளும் 

பபாறுபபுக் கூ்ற மேண்டும். நிதியமேச்சர் 
அலி சபரி அண்மேயில் பாராளுேன்றத்தில் 
உமரயாற்றும் மபாது அநத உண்மேமய 
ஒபபுக் பகாண்டார். முக்கியோக மூனறு 
விடயஙகள் கேனத்தில் பகாள்ளபபட 
மேண்டும். ேர்லாற்று ரீதியாக, ொம் 1977 
ஆம் ஆண்டு பதாடஙகி கடனில் மூழ்கி-
யிருக்கும் ொடு ேற்றும் ெேது கடன சுமே 
தாஙக முடியாத அளவிற்கு உயர்நதுள்ளது. 
அதனால்தான 2019 ஆம் ஆண்டு ஜனாதிபதி 
மகாட்டாபய ராஜபக்ஷ ஆட்சிக்கு ேநததும், 
இனி கடன ோஙகுேதில்ம்ல, திட்டக் கடன-
கமள கூட பபறுேதில்ம்ல என்ற பகாள்மக 
முடிமே எடுத்மதாம்.

அதனால்தான ஜபபானில் இருநது ேநத 

முனபோழியபபட்ட மோமனா ரயில் திட்-
டத்மத ரத்து பசயமதாம். எனமே, ொஙகள் 
கடன ோஙகவில்ம்ல. கடன சுமே ஒரு 
குறிபபிட்ட கா்லத்திற்கு மிகவும் சிக்க்லான-
தாகவும் அதிகோகவும் இருநதது. இரண்டா -
ேது விடயம், தனியார் தும்றயினர் அதிக 
ேணிகத்தில் ஈடுபடுேமத உறுதி பசயேதற்-
காக, அேர்களின திரட்டபபட்ட நிதி முதலீடு-
கமள ஊக்குவிக்கும் ேமகயில் அபிவிருத்தி 
ெடேடிக்மககளுக்குத் திருபபி விடபபட 
மேண்டும் எனபதற்காக, ேரிகமளக் கும்றப-
பதற்கு பகாள்மக ரீதியாக அரசாஙகம் எடுத்த 
முடிவு தே்றானாது.

உ்லகம் முழுேதும் பகாமரானா அச்சம் 
காரணோக முடக்கபபட்டமேயால் ேணிக 
பசயற்பாடுகள் மோசோகப பாதிக்கபபட்டு, 
ேக்கள் இயல்பான தி்றமனக் பகாண்டு முன-
மனறும் ோயபமப இழநதமே மூன்றாேது 
காரணியாகும்.

இருபபினும், ொஙகள் அேர்களுக்குச் சி்ல 
உதவிகமள ேழஙகியதால் ஓரளவு பாதுகாக்-
கபபட்டனர். ேறுபு்றம், ொஙகள் எதிர்பார்த்த 
முடிமேக் பகாண்டிருக்கவில்ம்ல. 

பகாவிட்-19 பதாற்றுமொயால் உ்லகம் 
முழுேதும் பாதிக்கபபட்டது. ொஙகள் 
மீண்டும் எழத் பதாடஙகியதும் உக்மரன  
ரஷயப மபார் பதாடஙகியது. இதனால் 
எண்பணய, எரிோயு ேற்றும் மகாதுமே 
ோவின விம்லகள் உச்சேரம்புக்கு மேம்ல 
ெகர்நதன. அநத சூழ்நிம்லகள் அமனத்தும் 
படிபபடியாக கடனகமள எடுபபமத பாதித் -
தன. மேலும், ேரி ேருோனம், பகாவிட்-
19 பதாற்று ேற்றும் உக்மரன-ரஷய யுத்தம் 
பதாடர்பான சி்ல தே்றான கணிபபுகள் 
இ்லஙமகயின பபாருளாதாரத்மத பாதித்-
துள்ளன.

்க: நிட்ற்வற்று அதிகோர-
ம் ்கோண்ை ஜனோதிபதி 

முட்றடேடய நீககுேோறு எதிர்கக-
டசிகள் ேற்றும் பல்்வறு குழுககளோல் 
முன்டவககப்படை ்கோரிகடகடய 
நீஙகள் எவவோறு போர்ககிறீர்கள்?

பதில்: உண்மேயில், இது விோதத்திற்-
குரிய தம்லபபாகும். 1978 ஆம் ஆண்டு, 
ேம்றநத ஜனாதிபதி மஜ.ஆர்.பஜயேர்தன 
சி்ல முற்மபாக்கான ெகர்வுகமள எதிர்பார்த்து 
நிம்றமேற்று ஜனாதிபதி மும்றமய அறிமு -
கபபடுத்தினார். இருபபினும், கா்லஙகா்ல -
ோக, ொஙகள் அமத அகற்்ற முயற்சித்து ேரு -
கிம்றாம். நிம்றமேற்று அதிகாரம் பகாண்ட 
ஜனாதிபதி மும்றமேமய நீக்குமோம் 
எனக் கூறி ப்ல அரசியல் கட்சிகளும், அரசி-
யல்ோதிகளும் ஆட்சிக்கு ேநத மபாதிலும் 
எேரும் இதமன அகற்்ற ெடேடிக்மக எடுக்-
கவில்ம்ல. இதனால் இது இனறும் ஒரு 
விோதப பபாருளாகமே உள்ளது. அரசிய -
்லமேபபின 13ேது திருத்தத்தின பிரகாரம் 
ோகாணஙகளுக்கு ப்ல அதிகாரஙகள் ேழங -
கபபட்டுள்ளன. அநத ோகாணஙகள் ஓரளவு 
கட்டுபபடுத்தபபட்டு அநத ோகாணஙகமள 
ஆளும் ஜனாதிபதியின பிரதிநிதியால் ஒன-
ம்றாபடானறு இமணக்கபபட்டுள்ளன.

நிம்றமேற்று அதிகாரம் பகாண்ட ஜனா -
திபதி மும்றமேமய ொம் நீக்கினால், 
ோகாணஙகமளக் கட்டுபபடுத்துேது 
பதாடர்பான மேறு ேழிகமளயும் அதிகாரங-
கமளயும் பற்றிச் சிநதிக்க மேண்டியிருக்கும். 
அமேகள் மிகவும் கடினோன விடயஙக-
ளாகும். நிம்றமேற்று அதிகாரம் பகாண்ட 
ஜனாதிபதி மும்றமேமய ஒழிக்க மேண்டு -

ோயின, சர்ேஜன ோக்பகடுபபுக்குச் பசல்்ல 
மேண்டும் எனபதும் பதளிோகத் பதரிகி்றது. 
அநதப பிரச்சிமனகமள உடனடியாகத் தீர்க்க 
முடியாது, ஆனால் ொம் விோதித்து முன-
மனாக்கிச் பசல்்லக் கூடிய ப்ல பிரச்சிமனகள் 
உள்ளன.

்க: அரசியல்வோதிகள் 
கணககோயவுகளு-

ககு உடபடுத்்தப்படடு அவர்களின் 
கணககில் வரோ்த ்சோத்துககள் 
அடனத்தும் அரசோல் பறிமு்தல் 
்சயயப்பை ்வண்டும் என்்ற கரு-
த்துப் பரவலோக முன்டவககப்படு-
கி்றது. இ்தடன எவவோறு போர்ககி-
ன்றீர்கள்?

பதில்: பேளிபபமடத்தனமேமய 
சி்றநத பகாள்மக எனறு ொன நிமனக் -
கிம்றன. பாராளுேன்ற உறுபபினர்கள் 

ேற்றும் அமேச்சர்கள் என்ற ேமகயில், 
ஒவபோரு ேருடமும், சபாொயகர் அல்்லது 
ஜனாதிபதியிடம் எஙகளது பசாத்துப பிரகட -
னப படிேஙகமள சேர்பபிக்கிம்றாம். அது 
ஒரு பபாது ெமடமும்றயாகும். யார் மேண் -
டுோனாலும் விபரஙகமள எடுக்க்லாம். இது 
ஒரு ெல்்ல ெடேடிக்மக ேற்றும் இது ஒரு இர -
கசிய ஆேணம் அல்்ல. 

(15ஆம் பக்கம் பார்க்க)

முன்னோள் அடேச்சரும், கோலி ேோவடை போரோளுேன்்ற உறுப்பினருேோன ர்ேஷ் பத்திரண ்படடி

அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டதாகவே நாடடின்
அமைத்து சிக்கலகளும் தீரக்கப்்ப்ட வேண்டும்!

ேககள் எதிர்்கோள்ளும் ்போருளோ்தோரப் பிரச்சிடன ேற்றும் அரசியல் குழப்பம் 
என்பன அரசியலடேப்புககு கடடுப்படடு போரோளுேன்்றத்தின் ஊைோக தீர்ககப்பை

்வண்டும் என முன்னோள் அடேச்சரும், கோலி ேோவடை போரோளுேன்்ற உறுப்பினரு
ேோன ர்ேஷ் பத்திரண ்்தரிவித்்தோர். அரசோஙகம் எடுத்்த சில ்தவ்றோன 
்கோள்டகத் திடைஙகள், ்கோவிட ்்தோற்று்ெோய ேற்றும் ரஷ்ய – உகடரன் 
்ேோ்தல் ்போன்்ற கோரணிகள் ெோடு ்தற்்போழுது எதிர்்கோண்டுள்ள ்ேோசேோன 
நிடலககு வலுச் ்சர்த்திருப்ப்தோக அவர் குறிப்பிடைோர். ்தற்்போட்தய அரசியல்
நிடலடேகள் குறித்து அவர் எேககுப் ்படடியளித்்தோர்.

சில ககாளமக ரீதியாை தேறுகளுக்கு 
உண்மையில நாஙகளும் க்பாறுப்புக்கூற
வேண்டியுள்ளது. நிதியமைச்சர
அலி ்சப்ரி அண்மையில ்பாராளுைன்ற
த்தில உமரயாற்றும் வ்பாது அநத
உண்மைமய ஒப்புக் ககாண்்டார.

க்சலேத்மதக்
குவிப்்பதற்காை

வதமேயற்ற ேழிகளில
ேரிம்சயாக நிற்கிறாரகள.
அேரகள ேருைாை ேரி
க்சலுத்துேதிலமல.

அரசியல்
ரங்கம்

அர்ஜூன்
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�யூ�லாந்து அரசு...
 உலக உணவுத் �ட்டம் மற்றும் 

ஐக்�ய நாடுக�ன் உணவு மற்றும் 
�வசாய அைமப்பு ஆ�யவற்�னூ-
டாக இலங்ைகக்கு இந்த ��யுத� 
வழங்கப்படுெமன �யூ�லாந்�ன் 
ெவ��வகார அைமச்சர் நைனயா 
மஹ�டா (Nanaia Mahuta) டு�ட்-
டர் ெசய்� ஊடாக ெத��த்துள்-
ளார்.  

 இது இலங்ைகக்கும் �யூ�லாந்-
துக்கு�ைட�லான 30 வருட கால 
ஒத்துைழப்ைப ேமலும் வலுப்படுத்-
துெமன்றும், இந்த 30 வருட காலத்-
�ற்குள் �யூ�லாந்து இலங்ைகக்கு 
25.07 �ல்�யன் �யூ�லாந்து 
ெடாலர்கைள அ��ருத்� �ட்டங்-
களுக்காக உத�யாக வழங்�யதாக-
வும் அவர் கூ�னார்.  

பு�ய அைமச்சர்கள் நால்வர்   ...
குணவர்த்தனவும் ெவ�நாட்டலு-

வல்கள் அைமச்சராக ேபரா�ய�யர் 
�.எல்.��ஸ், நகர அ��ருத்�, �ட-
ைமப்பு அைமச்சராக �ரசன்ன ரண-

துங்கவும், �ன்சக்� மற்றும் எ�சக்� 
அைமச்சராக கஞ்சன �ேஜேசக்கரவும் 
ேநற்று ஜனா�ப� முன்�ைல�ல் பத-
�ப்�ரமாணம் ெசய்து ெகாண்டனர்.

அனும� அட்ைடகைள...
ஆைணயாளர் நாயகமான எல்.

எம்.� தர்மேசன ெத��த்துள்-
ளார்.   

ப�ட்சார்த்� ஒருவர் தனக்கு�ய 
அனும� அட்ைடைய இதுவைர 
ெபற�ல்ைலெயன்றால், www.
doenets.lk தளத்�னூடாக பார்ைவ-
�டலாம், G. C. E. O/L 2021 எனக் 
��க் ெசய்து, அனும� எண்ைணச் 

ேசர்த்து உள்ளடக்கத்ைதப் ப��றக்-
கம் ெசய்யலாம்.  

ெபயர் மாற்றங்கள், தைலப்பு மாற்-
றங்கள் மற்றும் ஊடகத் �ருத்தங்கள் 
இருந்தால், www.onlineexams.gov.
lk/cec என்ற இைணப்புக்குச் ெசன்று 
அந்தத் �ருத்தங்கைள ஒன்ைல�ல் 
ெசய்வதற்கும் வச�கள் ேமற்ெகாள்-
ளப்பட்டுள்ளன.  

பு�ய அர�ல் அைமச்சர்களாக  ...
�ச்சயம் இம்முைற அைமச்சு பத� எடுக்க 

ேவண்டுெமன த�ழ்ச் சமூகத்��ருந்து குரல் 
எழுப்பப்பட்டுள்ளது.    த�ழ் புத்���கள், 
கைலஞர்கள், சமயத் தைலவர்கள் மற்றும் 
ெபாது அைமப்புக்கள் என்பன இைணந்து 
இந்தக் ேகா�க்ைகைய முன்ைவத்துள்ளனர். 
அத்துடன் புலம்ெபயர் சமூகத்��ருந்தும் 
இந்த �டயம் ெதாடர்பாக �ரஸ்தா�க்கப்பட்-
டுள்ளது.   இந்த சந்தர்ப்பத்ைத முைறயாகப் 
பயன்படுத்� த�ழ் மக்களுக்கு அர�யல் ��-

யாகவும் ெபாருளாதார ��யாகவும் த�ழ்ப் �ர-
���கள், தம்மாலான முயற்�கைள ேமற்-
ெகாண்டு உத�பு�ய ேவண்டுெமனவும் பல 
தரப்��ருந்தும் ேகா�க்ைககள் எழுந்துள்ளன.  

அரசுக்கு ெவ�ய இருந்து ஆதரவு தருவ�-
லும் பார்க்க அரசுக்குள்ேள இருந்து அர�ல் 
அங்கம் வ�த்து த�ழ் மக்கள் மற்றும் முழு 
நாடு சம்பந்தமான �டயங்களுக்கு ஆதரவ-
�க்க இவர்கள் முன்வர ேவண்டுெமனவும் 
ெத��க்கப்பட்டுள்ளது . 

ேஷக் க�ஃபா �ன் ச�த்   ...
ஜனா�ப��ன் மைறவுக்காக 40 

நாட்கள் துக்கம் அனுஷ்�க்கப்ப-
டும். ெகா�கள் அைரக்கம்பத்�ல் 
பறக்க�டப்படும். அைமச்சுகள், 
துைறகள், மத்�ய அரசு மற்றும் உள்-
ளாட்� அைமப்புகளுக்கு �டுமுைற 
அ�க்கப்படுவதாகவும் கு�ப்�டப்-
பட்டுள்ளது.   

1971 ஆம் ஆண்டு முதல் ேஷக் 
க�ஃபா�ன் தந்ைத ேஷக் ச�த் 
�ன் சுல்தான் அல் நஹ்யான் அரபு 

நாட்�ன் முதல் ஜனா�ப�யாக 
இருந்து வந்தார். இவரது மைறவுக்கு 
�ன்னர் ேஷக் க�ஃபா இரண்டா-
வது ஜனா�ப�யாக ேதர்ந் ெதடுக்-
கப்பட்டார்.  

1948 ஆம் ஆண்�ல் �றந்த ேஷக் 
க�ஃபா, ஐக்�ய அரபு அ�ரகத்�ன் 
இரண்டாவது ஜனா�ப�யாகவும், 
அபுதா� அரசாங்கத்�ன் ஆட்�யா-
ளராகவும் இருந்தாெரன்பது கு�ப்�-
டத்தக்கது.   

ஆட்��ல் பங்ேகற்று நாட்�ன்...
எ�ர்காலத்துக்காகவும் அைனவ-

ரும் ஒன்�ைணந்து ெசயற்பட ேவண்-
�யதன் அவ�யத்ைத �ரதமர் இந்த 
க�தத்�ல் வ�யுறுத்�யுள்ளார்.  

அத்ேதாடு, இந்தத் தருணத்�ல் 
கட்� ேபத�ன்� தாய்நாட்டுக்காக 

அைனவரும் ஒன்�ைணந்து ேபாராட 
ேவண்டுெமனவும், அதற்காக ஐக்�ய 
மக்கள் சக்�க்கு அைழப்பு �டுப்ப-
தாகவும் எ�ர்க்கட்�த் தைலவருக்கு 
அனுப்�ைவத்துள்ள க�தத்�ல் �ரத-
மர் ெத��த்துள்ளார்.  

ல�மன் ஹ�லுகல்ல ...
அவுஸ்�ேர�யா�ல் ேநற்றுக் 

காைல மரணமைடந்ததாக குடும்பத்-
�னர் ெத��த்துள்ளனர்.  

முன்னாள் �ரதமர் ம�ந்த ராஜ-
பக்ஷ ஜனா�ப�யாக பத� வ�த்த 
காலத்�ல், �டுதைலப் பு�கள் 
அைமப்புக்கும் இலங்ைக பைட�ன-

ருக்கு�ைட�லான யுத்தம் ெதாடர்-
பான ெசய்�கைள ஊடகங்களுக்கு 
வழங்� வந்த, ேத�ய பாதுகாப்பு 
ெதாடர்பான ஊடக மத்�ய �ைலயத்-
�ன் ப�ப்பாளராக ல�மன் ஹ�லு-
கல்ல கடைமயாற்� வந்தார் என்பது 
கு�ப்�டத்தக்கது.

ெடல்� வ�க வளாகத்�ல்...
�ட்கப்பட்டுள்ளதாக ெத��க்கப்ப-

டு�றது.   
இந்த கட்டடத்�ல் பல �றுவனங்க-

ளுக்கான அலுவலகங்கள் இருந்தன. 
முதல் தளத்�ல் � �பத்து ஏற்பட்டது, 
அ�ல் ���� ேகமராக்கள் மற்றும் 
ரவுட்டர்கள் தயா�க்கும் �றுவனம் 
இருந்துள்ளது. �றுவன உ�ைமயாளர்-
கள் ஹ�ஷ் ேகாயல் மற்றும் வருண் 
ேகாயல் ஆ�ேயார் ைகது ெசய்யப்பட்-
டுள்ளதாக ெபா�ஸார் ெத��த்தனர். 
மக்கைள �ட்க கட்டடத்�ன் ஜன்னல்-
கைள உைடக்க ேவண்டெமன்றும் 
இன்னும் �லர் கட்டடத்துள் �க்�-

யுள்ளதாக  ெபா�சார் ெத��த்தனர்.   
� �பத்து கு�த்து இரங்கல் ெத�-

�த்துள்ள �ரதமர் நேரந்�ர ேமா�, 
உ��ழந்தவர்க�ன் குடும்பத்�-

னருக்கு தலா 02 இலட்சமும், காய-
மைடந்தவர்களுக்கு தலா 50 ஆ�-
ரமும், �ரதமர் ேத�ய �வாரண 
����ருந்து தலா 02 இலட்சமும் 
வழங்கப்படெமன அ��த்துள்ளார்.   

ேத�ய ேப�டர் �ட்புப் பைட�-
னர் சம்பவ இடத்�ற்கு வந்து �ட்பு 
மற்றும் �வாரணப் ப�க�ல் உத� 
ெசய்தெரன மத்�ய உள்துைற அைமச்-
சர் அ�த் ஷா கூ�னார்.   

மக்க�ன் �ரச்�ைனகைள...
நான்கு குழுக்கைள �ய�த்துள்-

ளார். அத்�யாவ�ய உணவுப் 
ெபாருட்கைள தட்டுப்பா�ன்� ��-
ேயா�ப்பதற்காக வ�ர அேபவர்த்-
தன மற்றும் பா�த்த ரங்ேக பண்டார 
ஆ�ேயார் �ய�க்கப்பட்டுள்ளனர்.  

மருந்துத் தட்டுப்பாடு ெதாடர்�ல் 
ஆராய்வதற்காக ருவன் �ேஜவர்த்-
தன �ய�க்கப்பட்டுள்ளார்.  

நாட்�ல் உரப் �ரச்�ைன ெதாடர்-
�ல் ஆராய்வதற்காக அ�ல �ராஜ் 

கா�யவசம் �ய�க்கப்பட்டுள்ளார்.  
எ�ெபாருள் �ரச்�ைன ெதாடர்-

�ல் ஆராய்வதற்காக சாகல கா�யவ-
சம் �ய�க்கப்பட்டுள்ளார்.  

இந்த குழுக்கள் ெதாடர்�ல் அந்-
தந்த தரப்�னருடன் கலந்துைரயா� 
�ரச்�ைனகைள �ர்ப்பதற்காக ேயாச-
ைனகைள முன்ைவக்கவுள்ளதாக 
ஐக்�ய ேத�யக் கட்��ன் ெபாதுச் 
ெசயலாளர் பா�த்த ரங்ேக பண்டார 
கூ�னார்.  

�சலுக்கு தட்டுப்பாடு என்பது...
ெவ��டப்படுெமன்றும் ெத��த்துள்ளார். 
இது ெதாடர்�ல் அவர் ேமலும் ெத��த்துள்-

ளதாவது, 
ெபா�ஸ் ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக 

எ�ெபாருள் ��ேயாகம் இைட�றுத்தப்பட்�-
ருந்த ேபா�லும் அத்�யாவ�ய ேசைவகளுக்-
காக எ�ெபாருள் �டு�க்கப்பட்டது.  

நாைள �ங்கட்�ழைம (16) மற்றுெமாரு 
�சல் தாங்� கப்பல் வரவுள்ளது. அதுவைர 
நாட்ைட �ராக நடத்துவதற்கு ேபாதுமான 
�சல் ைக�ருப்�லுள்ளது என்றும் கு�ப்�ட்-
டுள்ளார். 

இேதேவைள, அத்�யாவ�ய ேசைவகைளத் 
த�ர ��ேயா�ப்பதற்கு �சல் வழங்கப்ப-
ட�ல்ைலெயன இலங்ைக ெபற்ேறா�யக் 
கூட்டுத்தாபனத்துடன் இைணந்த எ�ெபாருள் 
ெபௗசர்கள் சங்கம் ெத��த்துள்ளது. 

ெபௗசர்கைள இயக்குவதற்கு �சல் வழங்-
கப்படுவ�ல்ைலெயன சங்கத்�ன் அ�கா� 
ஒருவர் குற்றம் சுமத்�யுள்ளைதயடுத்து, அவர்-
களுக்கு வழங்கப்பட்ட வைரயறுக்கப்பட்ட 
�சல் ைக�ருப்பு ெபற்ேறால் ெகாண்டு ெசல்ல 
மட்டுேம பயன்படுத்த மு�யுெமன்று ெத�-
�த்துள்ளார். 

பத� ஏற்கவும் மாட்ேடாம்...
�ரதமர் ர�ல் �க்�ரம�ங்க தைலைம-

�லான அரசாங்கத்�ல் த�ழ் முற்ேபாக்குக் 
கூட்ட� பங்ேகற்காது. ஆனால், அந்த அரைச 
உடன�யாக கா�ல் இழுத்து �ழ்த்தும் எந்-
தெவாரு முயற்�க்கும் ஆதரவ�க்கவும் 
மாட்ேடாம். ெபாது மக்க�ன் வாழ்வாதார 
�ரச்�ைனகளுக்கு குைறந்தபட்ச �ர்வுகைளக் 
காண பு�ய அரசுக்கு அவகாசம் ேதைவ 
என்பைத நாம் ஏற்�ேறாம்.   

தமது அர�ல் பங்ேகற்க �ரதமர் ர�ல் 
�க்�ரம�ங்க எமக்கு அைழப்பு �டுத்தார். 
அவரது அைழப்புக்கு நன்� கூ�, ெகாள்ைக 
அ�ப்பைட�ல் அைத நாம் நாக�கமாக 
மறுத்து �ட்ேடாம். ஆனால் அதற்காக நாம் 
கட்� அர�யல் ெசய்து கூச்சல், குழப்பம் 
�ைள�க்க �ரும்ப�ல்ைல. வாழ்வாதார 
ெநருக்க��ல் �க்� த�க்கும் மக்கைள �ட்க 
அவரால் இயன்றைத �ரதமர் ெசய்யட்டும்.   

ர�ல் �க்�ரம�ங்க, எமது முன்னாள் �ர-
தமர். அவரது பலமும், பல�னமும் எமக்கு 
நன்கு ெத�யும். பல�னம் பற்� இப்ேபாது 
ேப� ஜனரஞ்சக அர�யல் ெசய்ய த�ழ் முற்-
ேபாக்கு கூட்ட��ல் எவரும் �ரும்ப�ல்ைல. 
சர்வேதச ெதாடர்பாடல் ெதாடர்பான ர��ன் 
பலம் மூலம் நாட்டுக்கு நன்ைம நடக்குமா�ன் 
அைத நான் முழு மனதுடன் வரேவற்�ேறாம்.   

இன்று நாட்�ல் உணவு இல்ைல, மருந்து 
இல்ைல,எ�வாயு இல்ைல,எ�ெபாருள் 
இல்ைல, உரம் இல்ைல, �ன்சாரம் இல்ைல. 
இவற்றுக்கு குைறந்தபட்ச �ர்வுகைளயாவது 
அவர் தரேவண்டும். 

�ரதமர் அைத ெசய்யட்டும். அதற்கு 
ெபாறுப்புள்ள கட்�யாக நாம் இடம் ெகாடுப்-
ேபாம். ஆகேவ இன்ைறய சூழ�ல் பாராளுமன்-
றத்�ல் அவரது அர�ன் காைல இழுத்து �டும் 
எந்தெவாரு முயற்�ையயும் நாம்  ெசய்ய 
மாட்ேடாம்.   

அத்�யாவ�ய ேதைவகைள ெபற அெம-
�க்க ெடாலர் இல்லாமல் உள்ளது. இதற்காக 
நட்பு நாடுக�டம் கடன்வ� உத�கைள, 
நாணய மாற்று உத�கைள ெபற ேவண்டும். 
இந்�யா இவற்ைற ஏற்கனேவ வழங்� வரு�-
றது. இைவ இன்னமும் அ�க�க்க ேவண்டும். 
ஏற்கனேவ உத� தரும் நட்பு நாட்டு குழுமம் 
(Consortium) ஒன்ைற ஏற்படுத்த �ரதமர் 
முயற்� ெசய்�றார். இது நல்லது. வ�-
ெகாள்ைக �ரைமக்கப்பட ேவண்டும்.

நாட்டு  மக்க�ன் குரலுக்கு ம�ப்ப�த்து 
ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ பத� �லக 
ஒரு கால அட்டவைண தயாராக ேவண்டும் 
என்றும் த�ழ் முற்ேபாக்கு கூட்ட��ன் 
தைலவர் மேனா கேணசன் ெத��த்துள்ளார்.  

அேதேபான்று முள்�வாய்க்காலுக்கும்...
ஆண்ைடத் ெதாடர்ந்து ைமத்�� 

மற்றும் தற்ேபாைதய �ரதமர் ர�ல் 
�க்�ரம�ங்க தைலைம�லான நல்-
லாட்�க் காலத்�ல் முள்�வாய்க்-
கால் �ைனேவந்தலுக்கு பா�யதைட-
கள் இருக்க�ல்ைல. 

இது ேபா�ல் ெகாத்துக் ெகாத்தாக 
ெகால்லப்பட்டவர்கைள கூட்டாக 
�ைனவு கூறுவைதயும் வ� சுமக்-
கும் மக்கள் ஆறுதல் அைடவைதயும் 
தடுக்கும் அநாக�க ெசயலாகவும் 
அைமந்தது. இது இ�யும் நடக்கக் 
கூடாெதன்பேத த�ழர்க�ன் எ�ர்-
பார்ப்பாகும். 

இதைன�ட தற்ேபாைதய பு�ய 
�ரதமர் "கா� முகத்�டல் ேபாராட்-
டத்�ன் �து ைக ைவக்க மாட்ேடன்" 
என ப�ரங்கமாக அ��த்துள்ளார்.

இது அவ�ன் அடுத்த கட்ட அர-
�யல் இராஜதந்�ர ெசயற்பாடாக 
இருக்கலாம். எ�னும் இக் கூற்று 
ேபாராட்டக்காரர்களுக்கு பாது-
காப்பு கவசமாக அைமந்துள்ளது. 

ேபாராட்ட சுதந்�ரத்ைதயும் அ�த்-
துள்ளது. இது வரேவற்கத்தக்கேத. 

கா�முகத்�டல் நடக்கும் 
ேபாராட்டமும் அதைனெயாட்� 
நாட்�ன் பல்ேவறு �ரேதசங்க�-
லும் நடக்கும் ேபாராட்டம் வ�று 
மற்றும் ெபாருளாதாரம் சார்ந்தது. 
மக்க�ன் அன்றாட ேதைவகைள 
�ைறேவற்��ட்டால் ேபாராட்-
டம் நகரும், அதற்கு ஆயுள் இல்-
ைலெயன �ரதமர் �ைனத்�ருக்க-
லாம்.ஆதலால் ேபாராட்டத்துக்கு 
அனும� அ�த்�ருக்கலாம்.

ஆனால் வடக்கு, �ழக்கு மக்க-
�ன் ேபாராட்டம் த�ழர்க�ன் 
வாழ்ேவாடும், உ�ேராடும், இரத்-
தத்ேதாடும் கலந்த �ண்டகால அர�-
யல் ேபாராட்டமாகும். 

தற்ேபாைதய சூழ்�ைல�ல் த�ழ் 
மக்கள் தம்முைடய துயர் ேபாக்க-
வும் வ�கைள ஆற்�க் ெகாள்வதற்-
கும் துைண �ற்க ேவண்டும் என 
ேமலும் ெத��த்தார்.

ஜனா�ப� பத� �லகல்...
நாட்�ன் ெபாருளாதாரம் �ைதந்-

து�ட்டது. இந்�ைல�ல், மக்கள் 
ெபாறுைமயாக இருக்க ேவண்டும்.  

இந்த �டயங்கைள ச�ெசய்து 
�ண்டும் நாட்ைட வழைமக்கு 
ெகாண்டு வருேவன் என்றும் �ரதமர் 
கு�ப்�ட்டுள்ளார்.  

ஐேத.க தைலவர் ர�ல் �க்�ர-
ம�ங்க இலங்ைக�ன் பு�ய �ரத-
மராக பத�ப் �ரமாணம் ெசய்து 
ெகாண்டார். எ�னும், அவரது 
�யமனம் ெபரும் ஏமாற்றத்ைத சந்-
�த்துள்ளதாகவும் அவர் அர�யல் 
��யாக ஆ�க்கம் ெசலுத்தும் ராஜ-
பக்ஷ குடும்பத்துக்கு �கவும் ெநருக்-
கமானவராக ெசயற்படு�ன்றார் 
என்ற குற்றச்சாட்ைட எ�ர்ேநாக்�-
யுள்ளார்.  

ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்-
ஷைவ பத� �லகுமாறு ேகா� 
வரும் அரசாங்க எ�ர்ப்பாளர்க�ன் 
உணர்வுடன் தான் உடன்படுவதாக 
கு�ப்�ட்டுள்ள �ரதமர் ர�ல் �க்-
�ரம�ங்க, பத� �லகல் ஒருேபா-
தும் நடக்காெதன்றும் கூ�யுள்ளார்.  

இலங்ைக�ல் தற்ேபாது ஏற்பட்-
டுள்ள ெநருக்க�ைய �ர்க்க சர்வேதச 
நாடுகள் உதவ முன்வர ேவண்டும் 
எனவும் அவர் கூ�யுள்ளார்.   

1948 இல் ��ட்ட�ட�ருந்து 
சுதந்�ரம் ெபற்ற �றகு இலங்ைக 
எ�ர்ெகாண்டுள்ள �க ேமாசமான 
ெபாருளாதார ெநருக்க� இதுவா-
கும். உணவு, மருந்து மற்றும் எ�-
ெபாருள் கட்டுப்ப�யாகாததா�-
�ட்டன. �லர் எ�ெபாருள் �ரப்பு 
�ைலயங்க�ல் வ�ைச�ல் காத்-
�ருந்து உ��ழந்துள்ளனர். இதன் 
காரணமாக அரசாங்கத்�ற்கு எ�ராக 
மக்கள் ேபாராட்டம் ெவ�த்தது.  

இதைன ெதாடர்ந்து கடந்த 09ஆம் 
�க� �ரதமர் பத��ல் இருந்து 
ம�ந்த ராஜபக்ஷ �ல�னார். இந்-
�ைல�ல், நாட்�ல் ஏற்பட்டுள்ள 
அர�யல் ெநருக்க� மற்றும் மக்கள் 
எ�ர்ப்புகைள த�க்கும் முயற்�-
யாக ஐ.ேத.க தைலவர் ர�ல் �க்-
�ரம�ங்கைவ பு�ய �ரதமராக 
ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ 
�ய�த்துள்ளார்.  

40,000 ெமற்�க் ெதான் �சலுடன் 
மற்றுெமாரு கப்பல் ேநற்று நாட்ைட 
வந்தைடந்ததாக இலங்ைக ெபற்ேறா-
�ய கூட்டுத்தாபனம் கு�ப்�ட்டுள்-
ளது.    இந்�யா�ன் கடனுத��ன் 
�ழ் இந்த எ�ெபாருள் இலங்ைகக்கு 
வருவதாக இலங்ைக ெபற்ேறா�ய 
கூட்டுத்தாபனத்�ன் தைலவர் சு�த் 
�ேஜ�ங்க ெத��த்தார்.   

இேதேவைள, எ�ெபாருள் �ரப்பு 

�ைலயங்களுக்கான எ�ெபாருள் 
��ேயாகம் குைறக்கப்பட்டுள்ள-
தாக எ�ெபாருள் �ரப்பு �ைலய 
உ�ைமயாளர்கள் சங்கம் ெத��த்-
துள்ளது.   இதன் காரணமாக எ�-
ெபாருள் �ரப்பு �ைலயங்க�ல் 
�ண்ட வ�ைசகள் காணப்படுவதாக 
அ�ல இலங்ைக எ�ெபாருள் �ரப்பு 
�ைலய உ�ைமயாளர்கள் சங்கம் 
கூ�யுள்ளது.   

இந்�யா வழங்�ய கடனுத��ன் �ழ்

இலங்ைக�ன் கடந்த நூறாண்டு காலப்பகு��ல் 
இவ்வாறான ஒரு ெபாருளாதார ெநருக்க�ைய நாடு 
சந்�த்தேத இல்ைல. இதற்கு ெகா�ட் ெதாற்று மட்டும் 
காரணமல்ல. �ண்டகாலமாக ைகெகாள்ளப்பட்டு வந்த 
கட்� அர�யல் மற்றும் ேதர்தல் அர�யலால் �ைளந்த 
ேசதங்க�ன், அர�யைல ஒரு வர்த்தகமாகப் பார்த்ததன் 
�ைளவுக�ன் ெமாத்த உருவமாகேவ இப் ெபாருளா-
தார ெநருக்க�ைய கருத ேவண்டும். தற்ேபாது �ளாய்வு 
ெசய்வதால் எந்தப் பயனும் �ைளயப்ேபாவ�ல்ைல. 
இந்த ஆபத்�ல் இருந்து �டுபடுவேத முதலும் முக்�ய-
முமாகும்.அதற்கு அைனவரும் தயாரா? என்பேத ேகள்-
�யாகும்.  

ஒரு நாள் வாழ்க்ைகைய முன்ெனடுப்பேத ெபரும் �ரச்-
�ைனயா�யுள்ள இச் சமயத்�ல் நாட்ைடத் தூக்� �றுத்-
துேவாம் என்ற ேகாஷத்துடன் முன்வந்�ருப்ேபாருக்கு 
ைகெகாடுப்பதா அல்லது அவர் �து குற்றச்சாட்டுகைள 
சுமத்�யப� அ�ல் கு�ர்காய்ந்து ம�ழ்வதா என்பைத 
அைனத்து ெபாறுப்புணர்வு ெகாண்ட ம�தர்களும், அர-
�யல்வா�களும் �ர்மா�க்க ேவண்�ய ேநரம் இது.  

ர�ல் �க்�ரம�ங்க �ரதமராக ெபாறுப்ேபற்ற 
�ன்னர் அயல்நாட்டு தூதுவர்கள் அவைரச் சந்�த்து 
�ைலைமகள் கு�த்து ��வாக ேப�யுள்ளனர். �ரத-
ம�ன் ெசய்�ைய எடுத்துக் ெகாண்டு ஜப்பானுக்கு அந்-
நாட்டுத் தூதுவர் ெசன்றுள்ளார். இலங்ைகக்கு உத� 
வழங்கும் நாடுக�ன் கூட்டம் ேஜ. ஆர். காலத்�ல் பா�ஸ் 
நக�ல் நைடெபற்று வந்தது. அேதேபான்ற ஒரு உத� 
வழங்கும் நாடுக�ன் சம்ேமளனத்ைதக் கூட்டும் முயற்-
��ல் �ரதமர் ஈடுபட்டுள்ளார். அடுத்தடுத்து எடுக்கப்பட்டு 
வரும் இந் நடவ�க்ைகக�ன் �ைளவாக ெடாலர் ஒரு 
ஸ்�ரத்ைதயும், பங்கு சந்ைத ஒரு ஸ்�ர �ைலையயும் 
உடன� பச்ைச   

ச�க்ைஞகளாக ெவ�ப்படுத்�யுள்ளைம கு�ப்�டத்-
தக்கது. இது ஒரு தற்கா�க ச�க்ைஞ என்றாலும் கூட, 
பு�ய அர�ன் �தான உலகளா�ய நம்�க்ைகைய 
மற்றும் வர்த்தக உல�ன் நம்�க்ைகைய ெவ�ப்படுத்�-
�ருப்பதாக நாம் எடுத்துக் ெகாள்ளலாம்.  

இச் சந்தர்ப்பத்�ல் பு�ய அர�ன் ெசயற்பாடுகளுக்கு 
உதவும், ஊக்கம�க்கும் வைக�ல் பாராளுமன்றத்�ல் 
உள்ள தகு�வாய்ந்த மற்றும் துைறசார் �புணத்துவம் 
வாய்ந்த உறுப்�னர்கள் �ரதமருடன் அ�ேசர ேவண்-
�யது அவ�யம். ஏென�ல் இது கட்� அர�யல் ேபசு-
வதற்கான ேநரம் அல்ல. ெபாருளாதாரத்ைத தூக்� 
�றுத்துவதற்கு ைகெகாடுக்க ேவண்�ய காலம். �ரதமர் 
ர�ல் எைதச் ெசய்வ�ல் ஈடுபட்டுள்ளாேரா அதற்கு கரம் 
ெகாடுப்பேத உண்ைமயான ேதசப்பற்றாகும்.    

எங்கள் கருத்து...
கட்சி அரசியலுக்கான
காலம் இதுவல்ல

40,000 ெம. ெதான் டீசல்   
ேநற்று இலங்ைக வந்தது   

மஸ்ெக�யா �னகரன் �ேசட �ருபர்

�வெனா�பாதமைல யாத்��ைய 
காலம் �ங்கட்�ழைம ைவகா� 
�சாகம் ெபௗர்ண� �னத்துடன் 
�ைறவைட�றது. அன்ைறய �னம் 
�வெனா�பாதமைல உச்��ல்  
��த் ஓதப்பட்டு சமய �கழ்வுகளும் 
நைடெபறும். அதன் �ன்னர் நல்ல-
தண்� வ�யாக �வெனா�பாதம-
ைல�ல் ைவக்கப்பட்டுள்ள ெபௗத்த 

ெபாருட்கள்  ெபாகவந்தலாவ மற்றும் 
ேநாட்டன் வ�யாகவும் மைல உச்-
��ல் இருந்து குரு�ற்ற வ�யாக  
இரத்�னபு� கல்ெபாத்தாவல ரஜமகா 
�காைரக்கு ெகாண்டு வரப்பட்டு 
ைவக்கப்படும்.இம் முைற ஏ� 
ெபாருள் தட்டுப்பாடு காரணமாக 
யாத்��கர்க�ன் வருைக�ல் ெபரும் 
�ழ்ச்� காணப்பட்டதாக �டு� முகா-
ைமயாளர்கள் ெத��க்�ன்றனர்.

சிவெனாளிபாதமைல யாத்திரிைய காலம்
திங்கட்கிழைமயுடன் நிைறவைடகிறது

�ருச்� எம்.ேக. ஷாகுல் ஹ�து  

‘இலங்ைக �ைற�ல் இருந்து �ன-
வர்கள் �டுதைல ெசய்யப்பட்டுள்-
ளது, இந்�ய அர�ன் ெவ�யுறவு 
ெகாள்ைகக்கு �ைடத்த ெவற்�’ என 
த�ழக பா.ஜ.க. தைலவர் அண்ணா-
மைல ெபரு�தத்துடன் கு�ப்�ட்-
டுள்ளார்.  

இது கு�த்து த�ழக பா.ஜ.க. 
தைலவர் அண்ணாமைல ெவ��ட்-
டுள்ள அ�க்ைக�ல் கூ��ருப்பதா-
வது: பா.ஜ.க. அர�யல் பயணத்�ல் 
�க முக்�யமான ஒரு �கழ்வு என்னு-
ைடய இலங்ைக பயணம். த�ழக 
அரசு சார்�ல் இல்லாமலும், மத்�ய 
அரசு சார்பு இல்லாமல் த�ப்பட்ட 

முைற�ல் �ல முக்�ய �ஷயங்க-
ளுக்காக நான் ேமற்ெகாண்ட இந்த 
பயணம், உண்ைம�ேலேய �க 
ெவற்�கரமாக அைமந்தது.  

இலங்ைக பயணம் கு�த்த என்னு-
ைடய ��வான அ�க்ைகைய கட்-
��ன் உயர்மட்ட தைலவர்களுக்கு 
அனுப்� ைவத்ேதன். 

அ�ல் �டுதைல �ைடக்காமல் 
ைக�களாக ைவக்கப்பட்�ருந்த 
�னவர்க�ன் �டுதைல கு�த்தும் 
��வாக கூ��ருந்ேதன். மத்�ய 
அரசும் து�தமாக ெசயல்பட்டு உட-
ன�யாக அந்த �னவர்கைள �ட்க 
நடவ�க்ைக எடுத்தது ம�ழ்ச்� 
அ�க்�றது.  

இலங்ைக�ல் தற்ேபாது 
நைடெபற்றுக் ெகாண்�-
ருக்கும் �க்கலான சூழ-
�லும் �னவர்களுக்கு 
�ைடத்�ருக்கும் இந்த 
�டுதைல நமது ெவ�யு-
றவு ெகாள்ைகக்கு �ைடத்த 
ெவற்�.  

இலங்ைக�ல் �க்��-
ருந்த த�ழக �னவர்கைள சட்ட 
�க்கல் இல்லாமல் முயற்� எடுப்ப-
�ல் ��ர முைனப்பு காட்� ெவற்-
�கரமான �டுதைலக்கு வ�வைக 
ெசய்த மத்�ய �ன் வளத்துைற 
இைண அைமச்சர் முருகன், உட-
ன�யாக �ட்பு நடவ�க்ைககைள 

அரசு ��யாக முன்ெனடுக்-
கும் மத்�ய ெவ�யுறவுத்-
துைற இைண அைமச்சர் 
முர�தரன், சட்ட��யான 
�ட்பு நடவ�க்ைகக்கு �த்-
�ட்ட மத்�ய ெவ�யுறவு 
துைற அைமச்சர் ெஜய்சங்-
கர், நாட்�ன் கைடக்ேகா� 
கு�மக�ன் நலத்துக்காக 

நாெளல்லாம் �ட்ட�ட்டு ஓயாது 
உைழக்கும் �ரதமர் நேரந்�ரேமா� 
ஆ�ேயாருக்கு �னவர்க�ன் �டுத-
ைலக்காக த�ழக மக்க�ன் சார்�ல் 
மனமார்ந்த நன்�கைள ெத��த்-
துக்ெகாள்�ேறன்.இவ்வாறு அவர் 
கூ�யுள்ளார்.    

இலங்ைக சிைறயில் இருந்த மீனவர்கள் விடுதைல;  

இந்திய அரசின் ெவளியுறவு   
ெகாள்ைகக்கு கிைடத்த ெவற்றி

புத்தெபருமா�ன் வாழ்க்ைகப் பய-
ணத்�ல் �க முக்�யத்துவ�க்க மூன்று 
�கழ்வுகள் இடம்ெபற்ற ெவசாக் 
�னத்ைத ெகாண்டாடும் ெபௗத்த 
மக்கள் அைனவருக்கும்  ெவசாக் �ன 
வாழ்த்துக்கைள இ.ெதா.கா தைலவர் 
ெசந்�ல் ெதாண்டாமான் ெத��த்துள்-
ளார். 

எவரும் �றப்�ேல உயர்ந்தவராகேவா 
தாழ்ந்தவராகேவா காணப்படுவ�ல்ைல என்ப-
தைன உறு� ெசய்து ம�த வர்க்கத்�னர் அைன-
வைரயும் சமமாக ம�த்து சமூகங்களுக்�ைடேய 
காணப்பட்ட பல்ேவறு ஏற்றத்தாழ்வுகள் மற்றும் 
���ைனகள் என்பவற்�ைன அகற்� பா�ய 
சமூக மாற்றத்�ைன ஏற்படுத்துவதற்கு புத்த�ரா-

னால் மு�ந்துள்ளது.
புத்த�ரான் பு�த கால� எடுத்து-

ைவத்த இப்பூ��ல் இன்னல்கள் 
மற்றும் துயர்கள் அற்ற வைக�ல் 
அைனத்�ன சமூகங்களுக்கும் சமமான 
உ�ைமகள் மற்றும் ��, �யாயம் 
என்பன �ைடக்கப் ெபறு�ன்ற 
�ைலயான சமாதானத்ைத �ைலநாட்டு-
வதற்கு நாம் அைனவரும்  ஒன்றுப்பட 

ேவண்டும். 
சமாதானம் மற்றும் ஒத்துைழப்புடன் கூ�ய சக-

வாழ்�ன் ஒ��ன் ஊடாக இப்பு�த ெவசாக் 
�னத்�ல் எமது ேதசத்ைத ெமருகூட்டுேவாம். 
ெபளத்த மக்கள் அைனவருக்கும் பு�த ெவசாக் 
�ன வாழ்த்துக்கள் என ெத��த்துள்ளார்.

சமாதானம், சகவாழ்வின் ஒளியின் ஊடாக 
புனித ெவசாக் தினத்ைத ெமருகூட்டுேவாம்
இ.ெதா.கா தைலவர் ெசந்தில் ெவசாக் தின வாழ்த்து

மன்னார் குறூப் �ருபர்

மன்னார் ெசளத்பார் பகு��ல் ேநற்று முந்�னம்  �ன் 
��ப்பதற்காக வைல பாய்ச்ச ெசன்ற இளம் குடும்பஸ்-
தரான �னவர் ஒருவர் எ�ர்பாராத �தமாக மன்னார் 
புைக�ரத பாலத்�ற்கு அருகாைம�ல் உள்ள பள்ளத்�ல் 
�ழுந்து காணாமல் ேபான �ைல�ல் ேநற்று   ச�க்�-
ழைம(14) காைல சடலமாக �ட்கப்பட்டுள்ளார்.உ��ழந்-
தவர் மன்னார் எ�ல் நகர் பகு�ைய ேசர்ந்த ��ஸ்ேதாபர் 
ஜாக்�ன் வயது-29 என அைடயாளம் காணப்பட்டுள்-
ளார். ேநற்று முந்�னம் (13) ம�யம்  கடலுக்குள் �ழுந்த 
�ைல�ல் உள்ளூர் �னவர்கள் மற்றும் கடற்பைட�னர் 
இைணந்து கு�த்த நபைர ேதடும் ப��ல் ஈடுபட்ட-
னர்.இருப்�னும் கு�த்த நபர் �ட்கப்படாத �ைல�ல்    
ேநற்று ச�க்�ழைம காைல ெதா�லுக்குச் ெசன்ற �ன-
வர்க�னால் கு�த்த �னவர் சடலமாக �ட்கப்பட்டார்.

சம்பவ இடத்�ற்கு வருைக தந்த மன்னார் ெபா�ஸார் 
மரணம் கு�த்து ேமல�க �சாரைணகைள ேமற்-
ெகாண்டு வரு�ன்றனர்.�ன்னர் சடலம் மன்னார் மாவட்ட 
ெபாது ைவத்�யசாைல�ல் ஒப்பைடக்கப்பட்டுள்ளது.

மன்னார் கடலில் மீன் பிடிக்க ெசன்ற 
மீனவன் கடலில் விழுந்து பலி



ஆ ங்கிலத்தில் expect the 
unexpected  என்று 
ச�ொல்்ொர்கள். இதைத் -

ைொன் ்கமல்்ொ�ன் ைன் பிகசபொஸ் 
நி்கழ்ச்சியில் எதிரபொரொைதை எதிர -
பொருங்்கள் என்று கூறு்ொர. எதிர -
பொரொை்றதறை எதிரபொரக்கக கூடிய 
ஒரு ்களமைொன் அரசியல். மமலும, 
மனிைன் தீரமொனிபபொன்  ்கடவுள் 
நிரொ்கரிபபொர என்றை ்�னமும இக்க -
ருத்துடன் இதைந்து மபொ்கக கூடிய-
துைொன்.

ச்றறிமீது ச்றறி சபறறுச் 
ச�ன்றை செபமபொலியனுககு ம்ொட் -
டரலூ யுத்ைம முடிவுதர எழுதியது. 
ச்றறிதயத் ைவிர ம்சறைொன்று-
மில்தல என்றிருந்ை ஹிட்லருககு 
ரஷய மீைொன பதடசயடுபபு படு-
மைொல்விதயயும சபரும பின்னதட -
த்யும ைந்ைது. ்கண்ணுகச்கட்டிய 
தூரத்துககு எதிரி்கமள இல்தல என 

செயலலிைொ மொரைட்டிய சில மொைங் -
்களில் அ்ர ்கொலமொகிப மபொனொர. 
அரசியலில் எதுவும ெடக்கலொம!

இந்ைப பீடித்க்கள் எல்லொம 
ஏன் என்று உங்்களுககுத் சைரியும. 
குழபபங்்களுககு மமல் குழபபங் -
்களொ்க நீடித்துக ச்கொண்டிருககும 
இலங்த்க அரசியலில் ஒரு ஒளிக -
கீறறு சைன்பட்டிருபபைொ்கம் ்கருை 

ம்ண்டியிருககிறைது. அலரி மொளி-
த்கயில் �ந்ைரபபம அறியொமல் ஒரு 
கூட்டம. அைன்பின் �த்தியககிரொ-
கி்களொன இதளஞர மீது ைொககுைல் 
இதைக ்கண்டிககும ்த்கயில் 
ெொசடங்கும அர� எதிரபபு ஆரப -
பொட்டங்்களும ்ன்முதறைச் �மப-
்ங்்களும என்று ம்்கமொ்கக ்கொட் -
சி்கள் மொறிக ச்கொண்டிருந்ைன. 
இறுதியொ்க பிரைமர மஹிந்ை ரொெ-
பக ஷ ைன் பைவிதய இரொஜிெொமொ 
ச�ய்துவிட்டு திரும்கொைமதல 
்கடறபதடத் ைளத்தில் ைஞ�ம பு்க, 
அர�ொங்்கமறறை ெொடொகிப மபொனது 
இலங்த்க. ஒரு புறைம அத்தியொ -்
சிய பொ்தனப சபொருட்்களின் 
விதல்கள் �டுதியொ்க அதிரித்துச் 
ச�ல்ல, அந்ை விதல்களிலும கூட 
அத் கிதடக்கொை நிதல என்றைொல் 

மறுபுறைம ஊடரங்கும அரசியல் ஸ்தி -
ரத்ைன்தமயறறை நிதலயும நீடித்துச் 
ச�ன்றை மபொதுைொன் எதிரபொரொைது 
ெடந்மைறியிருககின்றைது.

மெ.வி.பி. ைதல்ர அனுரகுமொர 
தி�ொெொயக்க, அரத� ெொன் ஏறறு 
ெடத்துகிமறைன் என்று ச�ொல்லக 
கூடிய்ர அல்ல. ஆனொல் வியொ-
ழனன்று அ்ர பிரைமர பைவிதய 
ஏற்க முன்்ந்ைொர. ெொன்கு நிபந்ை -
தன்கதள முன்த்த்து எதிரக்கட்-
சித் ைதல்ர �ஜித் பிமரமைொ�வும 
பிரைமர பைவிதய ஏறறு இதடக-
்கொல அரச�ொன்தறை அதமக்க முன்-
்ந்ைொர. இவ்விரு்ருமம, ெனொ -
திபதி முதறைதமதய நீககும்ொம.  
அைறகு முன் ெனொதிபதியின் அதி -
்கொரங்்கதள ்கத்ைரிபமபொம என்ப-
ைொ்க கூறியிருந்ைொர்கள். எனினும 
அன்தறைய ்கொதலப பத்திரித்க்க-
ளில் அடுத்ை பிரைமர ரணிலொ? என்றை 

ம்கள்வியுடன் முன்பக்கச் ச�ய்தி்கள் 
ச்ளியொகி இருந்ைமை இவ்விரு் -
ரும இதடக்கொல அரத� அதமபப-
ைறகு முன்்ந்ைதமக்கொன ்கொரைம 
என்சறைொரு ை்க்லும விமர�்கர ்ட் -
டொரத்தில் கிளமபியிருந்ைது.

முைல்ெொள் ரணிலுடன் ெனொதி -
பதி நீண்ட மெர மபச்சு்ொரத்தைதய 
ெடத்தியிருந்ைொர. ரணில் விககிரம-

சிங்்க எவ்்ொறைொன நிபந்ைதன்கதள 
விதித்திருந்ைொர என்பது சைரிய்ர-
வில்தல. குழபபத்திலும ஊரடங் -
கிலும சிககிக கிடககும ெொட்தட 
மீட்சடடுத்ைொல்ைொன் மறுபடியும 
ெொடு இயங்கும. அயல் ெொடு்களின் 
ெமபிகத்கதயப சபறும. சைொடரச்-
சியொன இயக்கத்துககும ஒரு சபொது 
இலகத்க மெொககி ெ்கர்ைறகும 
்ழி கிதடககும என்றை எண்ைத்தி-
மலமய, அைறகு சபொருத்ைமொன -்
ரொ்க இருபபொர என்றை ெமபிகத்கயில் 
ரணில் விககிரமசிங்்க சைரி்ொகியி-
ருக்கக கூடும.

இமை�மயம பிரைமர ரணில் 
அதமக்கவுள்ள அரசு இதடக-
்கொல அர�ொ அல்லது சபொதுென 
சபரமுன அரசின் சைொடரச்சியொ 
என்பதை அ்ர ைொன் சைளிவுப -

டுத்ை ம்ண்டும. எவ்்ொறைொயினும, 
பொரொளுமன்றைத்தில் அங்கும ்கிக-
கும திறைதம�ொலி்களொன உறுபபினர-
்கதள அ்ர்கள் எந்ைக ்கட்சிதயச் 
ம�ரந்ை்ர்களொனொலும அ்ர்கதள 
அதமச்�ர்களொ்க நியமிககும அதி்கொ-
ரம ெனொதிபதிககு உண்டு. அவ்்ொறு 
நியமனம ச�ய்்தை சபருமபொலும 
்கட்சி்கள், இத் ைருைத்தில் ஆட்ம�-
பிக்கவும மபொ்தில்தல. இங்ம்க 
சுமந்திரன் அதமச்�ரொ்ொரொ? 
என்சறைொரு ம்கள்வி இருககிறைது. 
அவ்்ொறு நி்கழ்ந்ைொல் ஆச்�ரியபப-
டு்ைறகில்தல. அது நியொயமொன 
சைரி்ொ்கவும இருககும.

இன்று ெமககுத் மைத் ஒரு 
மைரைல் அல்ல. அது 25 முைல் 30 
பில்லியன் ரூபொ ச�லத் ஏறபடுத்-
ைக கூடியது. இரண்டு தின சைொடர 
ஊடரங்கின் பின்னர ெொடு திறைக்கப-
பட்டதும வீதி்களில் சபொருட்்கதள 

்ொங்்க மக்கள் முண்டியடிபபொர்கள் 
என எதிரபொரக்கபபட்ட மபொதும 
வீதி்கள் ச்றிச்ம�ொடிமய ்கொைப -
பட்டன. எரி்ொயு விநிமயொ்க நிதல-
யங்்களிலும எரிசபொருள் நிரபபு 
நிதலயங்்களிலுமைொன் கூட்டம கூடி 
நின்றைது. எனம் இன்தறைய உடன-
டித்மைத் ஒரு மக்கள் அரத� நிறு-
வு்மை. அபபடி ஒரு அரத� நிறுவு -

்ைறகு சபொருத்ைமொன ஒரு 
ைதல்ரொ்கத்ைொன் ரணில் 

விககிரமசிங்்க தி்கழ்கிறைொர.
ஐ.மை.்க. வின் ஒமர 

பிரதிநிதி அ்ர. அ்ரு -
டன் ம்று யொருமில்தல. 
ைனிசயொரு ெபரொ்க, மைசிய 
பட்டியல் ஊடொ்க உள்மள 
்ந்து அ்ரொல் பிரைமரொ-
்கவும முடிந்திருககிறைது 
என்பமை இந்ை ெொடு 

இைறகு முன் ்கண்டிரொை ஒரு �ொை -
தனைொமன! அ்ரது சபொருளொைொர 
அறிவு, அரசியல் அனுப்ம, உல்க 
ெொடு்களுடனொன அ்ரது மமம-
பட்ட சைொடரபு்கள் என்பன, அ்ர 
மீைொன விமர�னங்்களுககு அபபொல், 
அ்தர மெரத்துககு சபொருத்ைமொன 
பிரைமர என்பதைமய அழுத்ைமொ்க 
சுட்டி நிறகின்றைன.

எந்ை மெரத்தில் எது சபொருத்ைமமொ 
அந்ை மெரத்தில் அதை ச�ய்து முடிப-
பதுைொன் அரசியல் இரொெைந்திரம. 
ச�ய்து முடிபப்ரொ்கவும இருக்க 
ம்ண்டும ைன் மொரபில்; பொயொை் -
ரொ்கவும இருக்க ம்ண்டும என்பது 
ஒரு அரசியல் ்கைககு.

மபொரத் ைந்திரங்்களில் சிறைந்ை 
மமொமஷையொன் எதிரக்கட்சியில் 
அமரந்திருந்ைமபொது இஸ்மரலில் 

யுத்ை மம்கங்்கள் சூழ்ந்ைன. எகிப -
திய அதிபர ்கமொல் அபதுல் ெொஸர 
ைதலதமயில் அரபு ெொடு்கள் 
இஸ்மரதல உல்க ்தரபடத்தில் 
இருந்மை அழிக்கப மபொ்ைொ்க சூளு -
தரத்து நின்றைமபொது இஸ்மரலின் 
அன்தறைய ஆளும ்கட்சி, பொது்கொபபு 
அதமச்த� சபொறுபமபறகுமொறு 
மமொமஷையொதன அதழத்ைது. 
அ்ர ஒபபுக ச்கொண்டொர, 
்கட்சி அரசியல் 
ம ப ை ங் ்க த ள 
ஒ து க கி 

ஒருபுறைம த்த்து -
விட்டு இபமபொது முககியம மைசிய 
ெலன். முைலில் ெொசடொன்றிருக்க 
ம்ண்டொமொ அரசியல் ச�ய்ைறகு!

மமொமஷையொன் பொது்கொபபு 
அதமச்�ரொனொர. பு்கழ்சபறறை 
ஆறுெொள் அரபு இஸ்மரல் யுத்ைம 
1966 இல் ச்டித்ைது. ஆறைொ்து 
ெொள் முடிந்ைமபொது ைன்னிலும 
பொரக்க இரண்டு மடங்கு பிரமை -

�த்தை இஸ்ரம்ல் த்கபபறறி 
சுயஸ்்கொல்்ொய்க ்கதரதய சைொட்டி -
ருந்ைது!

இலங்த்கதயச் சுறறி எந்ை 
மபொர மம்கமும இல்தல. ஆனொல் 
அைறகு ஒபபொன சபொருளொைொர சீர -
ழிவில் ெொம நிறகிமறைொம. ெமககு 
இபமபொது மைத் மமொமஷையொ -
தனப மபொன்றை ஒரு்ர, இலங் -
த்கதய இச் சீரழிவில் இருந்து மீட் -
பைறகு. ரணில் விககிரமசிங்்கத் 
பல்ம்று ்கொரைங்்களுக்கொ்க தூற -
றும்ொர, பரி்கசிபமபொரும கூட, 
அ்ர ச�ய்து முடிக்கக கூடிய்ர 
என்றை ்கருத்தில் உடன்படம் ச�ய் -
்ொர்கள்.

எந்ைச்ொரு ்கட்சி ஆைரவுக்கொன 
்ொய்பபுமின்றி ைனி மனிைரொ்க 
பொரொளுமன்றைத்தில் வீறறிருபப் -
தரத்ைொன் அ்தர எதிரபமபொரும 
எதிரபொரத்திருககிறைொர்கள், ச�ய்து 
முடிபபொசரன்று. ்கடந்ை ஒரு மொை 
்கொலமொ்க ைள்ளி நின்று ம்டிகத்க 
பொரத்து்ந்ை ைமிழர ைரபபும, 
ரணில் ைதலதமயிலொன புதிய அர -
சுககு ஆைரவு ்ழங்கும்ொம என 
அறிவித்திருபபது ஒரு மொறறுச் 
சிந்ைதனயொ்கம் ்கருைபபட 
ம்ண்டும. டி.எஸ்.ம�னெொயக்க 
அரசில் ஜி.ஜி.சபொன்னமபலமும, 
அறுபது்களில் டட்லி ம�னெொ -
யக்க அரசில் ைமிழரசு ்கட்சியும 
இதைந்து அதமச்சுப சபொறுப -
பு்கதள ஏறறைைன் பின்னர மைசிய 
அரச�ொன்றில் ைமிழர ைரபபு 
இதைந்து சபொறுபபு்கதள ஏறறை -
மையில்தல.

சுமந்திரன் எம.பி. ரணில் அரசி -
யல் அதமச்சுப சபொறுபசபொன்தறை 

ஏற்கலொம என அர�ல் புர�லொ்க 
மபச்சு்கள் அரசியல் அரங்கில் அடி -
படுகின்றைன. ைமிழ் மைசிய ைரபபு 
இதை அ்�ர அ்�ரமொ்க மறுக்க 
ம்ண்டியதில்தல. மைசிய செருக -
்கடி மெரசமொன்றில் எமது உரிதமப 
பிரச்சிதன வி்்கொரங்்கதளயும 
டகளஸ் மை்ொனந்ைொ எம.பி. 
என்ன வியொககியொனம ச�ய்்ொமரொ 
என்றை ்க்தலயும ஒரு புறைம த்த் -

துவிட்டு சிங்்கள மக்களுககு ஒரு 
பச்த� விளகத்கக ்கொட்டு்மை 
சபொருத்ைமொனைொ்க இருககும. 
பொரொளுமன்றை �ந்தி ஆரபபொட் -
டக்கொரர்கள் அவ்்ழியொ்க ்ந்ை 
'�மகி பலம்்கய' உறுபபினர -
்களொன ்ரீன் சபரைொன்மடொ 
உட்பட சிலதர திருபபி அனுபபி -
னொர்கள். ஆனொல் அவ்்ழியொ்க 
்ந்ை ைமிழ் ெொடொளுமன்றை உறுப -
பினதர மபொ்கச் ச�ொல்லி விட் -
டொர்கள் என்றை ஒரு ச�ய்திதயப 
பொரத்மைொம. ைமிழர பிரச்சிதன 
அல்லது உரிதம்கதள இனச்றிக 
்கண்மைொட்டத்துடன் பொரககும, 
அணுகும நிதல, சிங்்கள இதள -
ஞர்கள் மத்தியில் சபருமளவில் 
மரபணு மொறறைம சபறறிருபபைொ்க 
நிச்�யமொ்கம் ்கருைலொம.

எனம் ைமிழர ைரபபு பச்த� 
விளகத்கக ்கொட்ட ம்ண்டிய 
ைருைம இது, ெொங்்கள் பூட்சு்க -
ளொல் மிதிக்கபபட்டமபொது நீங்்கள் 
இத� நி்கழ்ச்சி்களில் மூழ்கிக கிடந் -
தீர்கமள, இபமபொது படுங்்கள் பொடு 
என்றை பழி தீரககும எண்ைத்துககு 
இது மெரமல்ல.

எந்ை நிபந்ைதனயுமின்றி ைனியொ-
ளொ்க, இபபிரச்சிதனதயத் தீரத்து 
த்ககிமறைன்; அது என்னொல் 
ஆகும என்று ஒரு்ர ைன் அரசியல் 
எதிர்கொலம என்ன்ொகுமமொ என்றை 
அச்�மின்றி முன்்ந்திருககிறைொர. 
இது ஒரு �தி; ரொெபக ஷமொர்கதளக 
்கொபபொறறும ஒரு முயறசி என்ப -
சைல்லொம ்கட்சி அரசியல் பொர-
த்்கள். ெமமுதடய பிரச்சிதன 
சபொருளொைொர சீரகுதலவு. த்கயில் 
பைமில்லொதம. ெமககு பிரொை-

தனப மபொன்றை சபொருட்்கதளக 
ச்கொள்்னவு ச�ய்ய பைமில்தல. 
வீதி்கள் ச்றிச்ம�ொடிக கிடககின் -
றைன. பலரது பைப தப்களும அபப -
டித்ைொன். எதுவும ச�ய்யொவிட்டொல் 
ெொம பட்டினி நிதல மெொககியும ெ்க-
ரலொம.

எனம் புதிய பிரைமரின் சபொரு-
ளொைொர மீட்பு முயறசி்களில் 
அதனத்து ்கட்சி்களும சபொது 

இலககு அடிபபதடயில் 
ஒன்றிதைய ம்ண்டியது 
அ்சியம. இது 'மபொஸ்மமொர-
டம' ச�ய்்ைற்கொன �ந்ைரபப-
மல்ல. இவ் ்த்கயில் ்டககு 
கிழககு ைமிழ்த் ைரபபு ்கட்சி-
்கள் எத்ைத்கய �மிகதஞ்கதள 
விடுக்கவுள்ளன என்பது முக -
கியம. இச் �மிகதஞ்கள் புதர-
மயொடிபமபொன ைமிழர பிரச்சி-
தன்களுககு ஒரு ெல்ல முடிவு 
கிதடபபைற்கொன ஆைொரத் ைள-
மொ்கவும அதமயலொம.

இமை�மயம முஸ்லிம ்கட் -
சி்களும ரணில் அரசின் நியொய-

மொன திட்டங்்களுககு ஆைரவு ்ழங் -
கும என எதிரபொரக்க முடியும. 
இ.சைொ.்கொ. புதிய அரசுககும ைன் 
ஆைரத் ்ழங்கியிருககிறைது. 
எதிரக்கட்சியில் இருந்து ஆைரவு 
்ழங்கு்ைொ்க ைமிழ் முறமபொககு 
அணி சைரிவித்துள்ளது. பல ்கட்சி்க -
தளயும ம�ரந்ை்ர்கள் சபொது இலக-
கின் –  சபொருளொைொர சீரதமபபு 
– அடிபபதடயில் அதமச்�ர 
சபொறுபமபறபது, புதிய சிந்ைதன 
எமது அரசியலில் பிறைந்திருககிறைது 
என்பைறகு ்கட்டியம கூறு்ைொ்க 
அதமயும.

ஈழத் ைமிழர்களின் பைம ச்ளி-
ெொடு்களில் பில்லியன் பில்லியன்-
்களொ்கக ச்கொட்டிக கிடககின்றைன. 
இலங்த்கயில் ைமிழர பிரச்சிதனககு 
நியொயமொன தீரவு கிதடககுமொனொல் 
இபபைத்தை இலங்த்கயில் முைலீடு 
ச�ய்ய இ்ர்கள் ையொரொ்கம  ்இருககி-
றைொர்கள். மைத  ்பச்த� விளககு �மிக-
தஞைொன் என்சறைொரு ்கருத்து புலமசப-
யரந்ை ைமிழ்ச் �மூ்கத்தினர மத்தியில் 
உள்ளது.

புதிய பிரைமர இதைக ்க்னத்தில் 
ச்கொள்ள ம்ண்டும.

ஜி.எஸ்.டி. பிளஸ் �லுத்கககு 
ஆபத்து ்ரலொம என்றை நிதல ்கொைப-
படு்ைொல் செனீ்ொவில் இருககும 
ெமம்ர்கள் ்ொதயப சபொத்திக 
ச்கொண்டிருக்க ம்ண்டும என்சறைொரு 
்கருத்தை புதிய பிரைமர ச்ளியிட்டி-
ருந்ைொர. அ்மர சபொறுபபுககு ்ந்தி-
ருபபைொல் பயபபடத்மைத்யில்தல.

இது த்க ச்கொடுககும மெரம.

புதிய பிரதமராக ரணில்
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ர�ொறனர�ொ நக� மேயர் ேற்றும் நக� சபை அஙகத்தவர் ஆகிமயொர்  ஸகொபுமறொவில் உள்ள சில ்தமிழர் வர்த்தக நிறுவனஙகளுக்கு விஜயம் ரசய்தனர் ----------. ர�ொறனம�ொ ேொநக� மேயர் மஜொன ம�ொரி ேற்றும் ஸகொபு மறொ ைொர்க் வட்ொ�ததின ேொநக� அஙகத்தவர் திருேதி 
ரஜனிைர் ஆகிமயொர் ஸகொபுமறொவில் அபேந்துள்ள இ�ொ சுபைர் ேொர்க்கட,  ரூஜ் மைக்கரி, ஏர்ைன சில்க்ஸ அக்்ஸயொஸ பு்பவ ேொளிபக  ஆகியவற்றுக்கு நடைொன சுற்றுப ையணம் ஒனபற மேற்ரகொண்னர். அவர்கப்ள வ�மவற்கும் வபகயில் ' உ்தயன' ைததிரிபகயின 
பி�்தே ஆசிரியர் மலொமகந்தி�லிஙகம் ேற்றும் ைொரியொர் சகி்தம் ரைொனனொப் மைொர்ததி ரகௌ�விக்கபைட்ொர்கள.ர்தொ்ர்ந்து வீடு விற்ைபனததுபற கொபபுறுதித துபற வர்த்தகப பி�முகர் ரஜயொ ந்�ொஜொ ேற்றும் யுகம் வொரனொலி அதிைர் கணைதி �வீந்தி�ன ஆகிமயொர் ேலர் 
ேொபல அணிவிதது வ�மவற்றனர். ர்தொ்ர்ந்து இந்்தக் குழுவினர் மேற்ைடி நொனகு வர்த்தக நிறுவனஙகளுக்கும் விஜயம் ரசய்தனர். அனபறய தினம் ர�ொறனம�ொ ேொநக� மேயர் மஜொன ம�ொரி ேற்றும் ஸகொபுரறொ ைொர்க் வட்ொ�ததின ேொநக� அஙகத்தவர் திருேதி ரஜனிைர் 
ஆகிமயொர் மிகவும் உற்சொகேொக அபனதது ்தமிழ் மைசும் ேக்கம்ளொடும் மநசதது்ன உப�யொடி ேகிழ்ந்்தனர்.

இது கை கைொடுத்து மீட்பதறைொன ைொலம்!

அருள் சத்தியநாதன்  ...?

தனிய�ொரு நபரொக, ததசி� பட்டி�ல் ஊடொக உளதளே வந்து 
அவரொல் பிரதமரொகவும் முடிந்திருக்கிறது எனபதத இந்த நொடு 
இதற்கு முன கண்டிரொத ஒரு சொதனைதொதை! அவரது 
யபொருளேொதொர அறிவு, அரசி�ல் அனுபவம், உலக நொடுகளுடைொை 
அவரது தமம்பட்ட யதொடர்புகள எனபை, அவர் மீதொை 
விமர்சைஙகளுக்கு அபபொல், அவனர தநரத்துக்கு யபொருத்தமொை 
பிரதமர் எனபனதத� அழுத்தமொக சுட்டி நிற்கினறை.

தமிழர் தரபபு பசனச விளேக்னகக் கொட்ட தவண்டி� தருணம் 
இது, நொஙகள பூட்சுகளேொல் மிதிக்கபபட்டதபொது நீஙகள இனச 
நிகழ்சசிகளில் மூழ்கிக் கிடந்தீர்கதளே, இபதபொது படுஙகள பொடு 
எனற பழி தீர்க்கும் எண்ணத்துக்கு இது தநரமல்ல.
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கடந்த தி ஙகட்கிழமே முன்ாள் பிர்தேர் 
ேஹிந்த ராஜபக்ஷ ்த்து ப்தவியிலிருநது வில-
கியம்தத் த்தாடர்நது ஒட்டுதோத்்த அமேச்ச-
ரமையும் விலகியது. இவைாறா் நிமலயில் 
சுோர் 72 ேணித்தியாலஙகள் இலஙமகயில் 
எந்ததைாரு அர்சாஙகமும் இல்லாது நிமற-
மைற்று அதிகாரம் தகாணட ஜ்ாதிபதி ஒரு-
ைருடன ோத்திரம் காணபபட்டது.

நாட்டின அரசியல் தநருக்கடிமயத் தீர்க் -
கும் தபாருட்டு பிர்தேர் ப்தவிமய ஏற்குோறு 
எதிர்க்கட்சித் ்தமலைர் ்சஜித் பிமரே்தா்ச உள் -
ளிட்ட எதிர்க்கட்சித் ்தரபபி்ருக்கு ஜ்ாதி-
பதி பல ்தடமை அமழபபு விடுத்திருந்தார். 
இருந்தமபாதும் எதிர்க்கட்சித் ்தமலைரிட -
மிருநது உரிய பதில் ைழஙகபபடவில்மல. 
ோறாக ஜ்ாதிபதி மகாட்டாபய ராஜபக்ஷ 
ப்தவி விலகிச த்சனற பின்மர பிர்தேர் 
ப்தவிமய ஏற்க முடியும் எனற கடுமேயா் 
நிபந்தம் விதிக்கபபட்டது.

ேறுபக்கத்தில், ேற்றுதோரு எதிர்க்கட்சி-
யா் ம்தசிய ேக்கள் ்சக்தியின பாராளுேனற 
உறுபபி்ரும், மஜ.வி.பியின ்தமலைரு-
ோ் அநுரகுோர திஸாநாயக்கவும் பிர்தேர் 
ப்தவிமய ஏற்ப்தற்கு ஜ்ாதிபதி ப்தவி விலக 
மைணடும் எனற நிபந்தம்மய முனமைத்-
்தார்.

எனினும், கடந்த சில ைாரஙகளுக்கு 
முன்ர் அர்சாஙகத்திலிருநது விலகிய 11 
கட்சிகளின உறுபபி்ர்க -
மைக் தகாணட சுயாதீ்க் 
குழு டலஸ் அழகபதபருே, 
நிேல் சிறிபால.டி.சில்ைா, 
விஜய்தா்ச ராஜபக்ஷ ஆகிய 
மூைரில் ஒருைமரப பிர்தே-
ராக நியமிக்குோறு ஜ்ாதிப -
திக்கு கடி்தம் மூலம் அறிவித் -
திருந்தது. இருந்தமபாதும் 
கடந்த பு்தனகிழமே ோமல 
ரணில் விக்கிரேசிஙகமை 
அமழத்திருந்த ஜ்ாதிபதி, 
அைமரப பிர்தேர் ப்தவிமய 
ஏற்குோறு மகாரிக்மக விடுத்-
்தார்.

இந்தக் மகாரிக்மகமய 
ஏற்றுக் தகாணட ஐக்கிய 
ம்தசியக் கட்சியின ்தமல -
ைரும், ம்தசியப பட்டியல் 
பாராளுேனற உறுபபி்ரு-
ோ் ரணில் விக்கிரேசிஙக கடந்த வியாழக் -
கிழமே பிர்தேராகப ப்தவிமயற்றார். ரணில் 
விக்கிரேசிஙக பிர்தேராகப ப்தவிமயற்ப்தற்கு 
சில ேணித்தியாலஙகளுக்கு முன்ர் எதிர்க் -
கட்சித் ்தமலைர் ்சஜித் பிமரே்தா்ச ஜ்ாதி -
பதிக்கு கடி்ததோனமற அனுபபியிருந்தது -
டன, குறுகிய காலத்தின பின்ர் ஜ்ாதிபதி 
ப்தவி விலகுைார் எனற அடிபபமடயில் 
பிர்தேர் ப்தவிமய ஏற்றுக் தகாள்ைத் ்தயார் 
எனறு குறிபபிட்டிருந்தார்.

இருந்தமபாதும் பிர்தேராக ரணிமல நிய -
மிக்க முடிவு எடுத்்த பின்ர் கால்தாே்தா-
கமை அக்கடி்தம் கிமடத்்த்தாகவும், மைணடு -
ோயின அமேச்சரமைக்குப பிரதிநிதிகமை 
முனதோழியுோறும் ஜ்ாதிபதியிடமிருநது 

எதிர்க்கட்சித் ்தமலைருக்குப பதில் 
கடி்தம் அனுபபபபட்டுள்ைது.

இலஙமகயில் ்தற்தபாழுது ஏற் -
பட்டுள்ை தபாருைா்தார தநருக்கடி 
த்தாடர்பில் ரணில் விக்கிரேசிஙக சில 
ோ்தஙகளுக்கு முன்மர த்தாடர்ச-
சியாக எச்சரிக்மக விடுத்து ைந்தார். 
உட்டியாக ்சர்ைம்த்ச நாணய நிதியத்-
திடம் த்சனறு தீர்தைானமறப தபறா-
விட்டால் மோ்சோ் ்சைால்களுக்கு 
முகஙதகாடுக்க மைணடி ைரும் எனப-
ம்தயும் அைர் கணித்திருந்தார்.

இருந்தமபாதும் முனம்ய அர -
்சாஙகம் விமரநது நடைடிக்மக எடுக்-
காமேயால் ்தற்தபாழுது மோ்சோ் 
விமைவுகமைச ்சநதிக்க மைணடிய 
நிமல ஏற்பட்டுள்ைது. இவைாறா் 
நிமலயில் பிர்தேராகப ப்தவிமயற்-
றுள்ை ரணில் விக்கிரேசிஙக முனனி-
மலயில் பாரிய ்சைால்கள் காணபப-
டுகினற். நாட்டின எதிர்காலத்ம்தக் 
கருத்தில் தகாணமட ்தான இந்தப 
ப்தவிமய ஏற்றுக் தகாணட்தாக அைர் 

குறிபபிட்டுள்ைார்.
ரணில் விக்கிரேசிஙகவுக்கு ்சர் -

ைம்த்ச நாடுகளுடன காணபபடும் 
த்தாடர்புகள் குறித்து நாம் அம்ை -
ரும் அறிமைாம். நாட்மடப தபாரு-
ைா்தார ரீதியில் கட்டிதயழுபபி நிமலயா் 
ஸ்்தா்த்துக்குக் தகாணடுைர அைருமடய 
ஒத்துமழபபு நிச்சயம் அைசியம் எனபது 
கடந்த சில ைாரஙகளுக்கு முன்ர் பல்மைறு 
்தரபபி்ராலும் ைலியுறுத்்தபபட்டு ைந்தது.

குறிபபாக ேக்கள் எதிர்தகாள்ளும் எரிதபா -
ருள் ்தட்டுபபாடு, எரிைாயு ்தட்டுபபாடு, 
மின்சாரத் ்தமட மபானற உட்டிப பிரசசி -
ம்களுக்கு தீர்வு தபற்றுக் தகாடுக்கபபட 
மைணடியுள்ைது. இ்தற்குத் ம்தமையா் 

அநநியச த்சலாைணிமயப தபறுை்தற்கா் 
ைழிகள் குறித்து ரணில் விக்கிரேசிஙக மீது 
ேக்களுக்கு நம்பிக்மக காணபபடுகிறது.

பிர்தேராகப தபாறுபமபற்றுக் தகாணட 
பின்ர் ரணில் விக்கிரேசிஙக இநதிய உயர்ஸ் -
்தானிகர், சீ்த் தூதுைர் ேற்றும் ஜபபான 
தூதுைர் ஆகிமயாமரச ்சநதித்துக் கலநதுமர-
யாடல்கமை நடத்தியிருந்தார். இலஙமகக்-
குத் த்தாடர்நதும் உ்தவிகமை ைழஙகுை்தற்கு 
அநநாடுகள் விருபபம் த்தரிவித்துள்ை்.

இது ோத்திரேனறி பிர்தேர் ப்தவிமயற்று 

ஒரு சில நிமிடஙகளில் டுவிட்டர் மூலம் 
அைருக்கு ைாழ்த்துத் த்தரிவித்திருந்த இலங -
மகக்கா் அதேரிக்கத் தூதுைர், புதிய அர -
்சாஙகத்துடன இமணநது த்சயற்படத் ்தயார் 
எனற த்சய்திமயயும் த்தரிவித்திருந்தார். 
இைற்மற அடிபபமடயாகக் தகாணடு பார்க் -
கும் மபாது பிர்தேர் ரணில் விக்கிரேசிஙக ்சர்-
ைம்த்சத்துடன தகாணடிருக்கும் நல்லுறவுக -
ளின அடிபபமடயில் நாட்டிற்குப பல்மைறு 
உ்தவிகமைக் தகாணடு ைர முடியும் எனற 
நம்பிக்மக பரைலாகக் காணபபடுகிறது.

இருந்தமபாதும், ரணில் விக்கிரே-
சிஙக ்தமலமேயிலா் அர்சாஙகத்தில் 
இமணநது தகாள்ை்தற்கு எதிர்க்கட் -
சிகள் எதுவும் இணக்கம் த்தரிவிக்க -
வில்மல. ஐக்கிய ேக்கள் ்சக்தி, ம்தசிய 
ேக்கள் ்சக்தி, ்தமிழ்த் ம்தசியக் கூட் -
டமேபபு ேற்றும் சுயாதீ்க் குழு 
உள்ளிட்ட கட்சிகள் அர்சாஙகத்தில் 
அஙகம் ைகிக்கப மபாைதில்மல -
தயனறு த்தரிவித்துள்ை்.

ேறுபக்கத்தில் பாராளுேனறத்தில் 
தபரும்பானமேமய நிரூபிக்குோறு 
பிர்தா் எதிர்க்கட்சி பிர்தேருக்கு 
்சைால் விடுத்துள்ைது. எனினும், அர-
்சாஙகத்தில் பஙதகடுக்காவிட்டாலும் 
தகாணடு ைரபபடும் நல்ல திட்டங-
களுக்கு ஆ்தரவு ைழஙகபபடும் எ் 
சுயாதீ்க் குழு குறிபபிட்டுள்ைது.

இந்த அடிபபமடயில் பார்க்கும் மபாது 
ரணில் விக்கிரேசிஙக பிர்தேராக இருந்தா-
லும் தபாதுஜ் தபரமு் உறுபபி்ர்கமைக் 
தகாணட அமேச்சரமையுடம்மய த்சயற் -
பட மைணடிய நிமல அைருக்குக் காணபப -
டும்.

இது இவவி்தமிருக்க, கடந்த திஙகட்கி-
ழமே அமேதியா் ஆர்பபாட்டக்காரர்கள் 
மீது ்தாக்கு்தல் நடத்தியைர்களுக்கு எதிராக 
நடைடிக்மக எடுபப்தற்குப பிர்தேர் நட -
ைடிக்மக எடுக்க மைணடும் எ் காலிமு-
கத்திடலில் மபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ை 
இமைஞர், யுைதிகள் மகாரிக்மக விடுத்துள் -
ை்ர். இவைாறா் ்சைால்களுக்கு முகக்தகா-
டுத்து உட்டியா் தீர்வுகமை முனமைக்க 
மைணடிய தபாறுபபு பிர்தேர் ரணில் விக்கிர-
ேசிஙக ்தமலமேயில் அமேயும் அர்சாஙகத்-
துக்குக் காணபபடுகிறது.

இலங்கை ப�ொருளொதொர
பெருககைடி மற்றும் ஸ்திரமற்்ற 
அரசியல் நி்ல்மகைளொல் 

�ல்்வேறு சவேொல்கை்ள எதிரபகைொண்டி-
ருககும் சூழ்நி்லயில், புதிய பிரதமரொகை 
ரணில் விககிரமசிஙகை �தவி்யற்றுளளொர. 
இவேர கைடநத வியொழககிழ்ம ஜனொதி�தி
்கைொடடொ�ய ரொஜ�க்ஷ முன்னி்லயில் 
�தவி்யற்்ற்தத் பதொடரநது ஆ்றொவேது 
தட்வேயொகைவும் பிரதமர �தவி்ய ஏற்்ற 
அரசியல் த்லவேர என்்ற ப�ரு்ம்யப் 
ப�ற்றுளளொர.

ெொடடின் பெருககைடி ்வே்ளயில்
ெம்பிக்கை மிகுநத ஒ்ரபயொரு
எதிர�ொரப்பு பிரதமர ரணில்!

பி.ஹர்ஷன்...?

சரவே்தசத்துடன் பெருஙகிய ெடபு்றவு 
பகைொண்டவேர ரணில் விககிரமசிஙகை 
என்�தொல், அவேரது த்ல்மயின்
கீழ் இலங்கையின் வீழ்ச்சிய்டநத
ப�ொருளொதொரத்்த வி்ரவில்
மீளககைடடிபயழுப்� முடியும் என்�்த �ல 
தரப்பினரதும் உறுதியொன ெம்பிக்கை

இலஙமகயில் எந்ததைாரு அர-
்சாஙகம் ஆட்சிக்கு ைந்தாலும் 
இலஙமக த்தாடர்பாக இநதி-
யாவின ம்தசியக் தகாள்மகயில் 
ோற்றம் இருந்ததில்மல. இலஙமக 
்த்து அயல்நாடு எனபது ேட்டுமே 
இநதியாவின அம்சக்க முடியா்த 
தகாள்மகயாக இருநது ைருகினறது. 
இலஙமகயின அரசியல் தநருக்கடி 
பற்றிமயா அரசியல் ோற்றஙகள் 
பற்றிமயா சிநதிக்காேல் இநதியா 
்த்து உ்தவிகமை இலஙமகக்கு 
த்தாடர்நதும் ைழஙகி 
ைருகினறது.

இநநிமலயில் இல 
ஙமகயின இனமறய 
நிமலமே த்தாடர்-
பாக இநதிய தைளியு -
றவுத் துமற அமேச-
்சகம் சில முக்கிய 
கருத்துகமை சில தி் 
ஙகளுக்கு முன்ர் 
த ்த ரி வி த் தி ருந ்த து . 

பிர்தேராகப ப்தவி ைகித்்த ேஹிந்த 
ராஜபக்ஷவின ப்தவி விலகல் குறித்-
தும், இலஙமகயில் நிலவிய ைனமு-
மறச ்சம்பைஙகள் குறித்தும் இநதிய 
ேத்திய அரசு மு்தன முமறயாக இக் -
கருத்துகமைப பகிர்நது தகாணடுள்-
ைது.

'இலஙமக ேக்களின நலனக -
மைக் கருத்தில் தகாணடு இநதியா 
முடிவு எடுக்கும்' எனறு இநதியா 
கூறியுள்ைது. இது த்தாடர்பாக 
இநதிய ேத்திய அரசு தைளியிட்-
டுள்ை அறிக்மகயில், இலஙமகக்கு 
இநதியா த்தாடர்நது தபாருைா்தார 
உ்தவிகமைச த்சய்யும் எனறும் 
அம்தமநரம் அரசியல் ரீதியிலா் 
ஆ்தரமை ைழஙகாது எனறும் கூறப-
பட்டுள்ைது.

இது த்தாடர்பாக இநதிய ேத்திய 

தைளியுறவுத் துமற த்சய்தித் 
த்தாடர்பாைர் அரிந்தம் பாக்சி கூறு-
மகயில், "அணமட நாடா் இலங-
மகயுடன இநதியா தநருக்கோ் 
ைரலாற்று உறவுகமைக் தகாணடுள்-
ைது. இலஙமகயின ஜ்நாயகம், 
ஸ்திரத்்தனமே ேற்றும் தபாருைா -
்தார ரீதியிலா் மீட்தடடுபபுக்கு 
இநதியா முழுமேயாக ஆ்தரைளிக்-
கிறது. இலஙமக ேக்களின நலனக-
ளுக்கு முனனுரிமே அளிக்கபபட்டு 
முடிவுகள் எடுக்கபபடும்" எனறு 
த்தரிவித்துள்ைார்.

இலஙமகயில் தபாருைா்தார 
தநருக்கடி ்தற்மபாது நிலவுகின -
றது. இலஙமகயின ைரலாற்றில் 
முனத்ாரு மபாதுமில்லா்தைாறு 
்தற்மபாது தபாருைா்தார தநருக்கடி 
நிலவுகினறது. தகாவிட் த்தாற்று 

காரணோக நாட்டின ைருோ் 
மூலஙகள் யாவும் முடஙகிப மபாயி-
ருந்த்தன காரணோக ஏற்பட்டுள்-
ைம்த இந்த நிமலமேயாகும். 
இந்த நிமலமேயில் இருநது நாடு 
மீணதடழ மைணடியது அைசியம்.

ஆ்ால் அ்தற்கு சில காலம் 
ம்தமை. அதுைமர ஏம்ய நாடுக -
ளிடம் தபாருைா்தார மீட்சிக்கா் 

உ்தவி மகாருைதில் ்தைறில்மல. 
இநதியாவிடம் ோத்திரம் இலஙமக 
உ்தவி மகாரவில்மல. சீ்ா உட்பட 
பல நாடுகளிடமும் இலஙமக உ்தவி 
மகாரியிருந்தது. ஆ்ாலும் பிரதிப -
லன கரு்தாது உட்டியாக உ்தவிக் 
கரம் நீட்டிய நாடு இநதியா ஆகும். 
இந்த உ்தவியா்து உணமேயி-
மலமய பாராட்டத்்தக்கது. இநதியா-

வின உ்தவி குறித்து இலஙமகயின 
பிரபலஙகள் பலரும் ்தஙகைது நன-
றிமயயும் பாராட்மடயும் த்தரிவித்-
திருந்த்ர்.

இலஙமகக்கு மநரடியாக உ்த-
விகள் ைழஙகுைதுடன ோத்திரம் 
இநதியா நினறுவிடவில்மல. ்சர்ை-
ம்த்ச நாணய நிதியத்திடமிருநது உ்த-
விமயப தபற்றுக் தகாடுபபதிலும் 

இநதியா விம்சட கை்ம் த்சலுத்-
தியிருந்தத்தனபது குறிபபிடத்-
்தக்கது. இலஙமகயின இனமறய 
துனபத்ம்த எவைாறாயினும் நீக்-
கிவிட மைணடுதேனபது ோத்தி-
ரமே இநதியாவின எணணோக 
இருநது ைருகினறது.

தடாலர் பற்றாக்குமற காரண-
ோக இலஙமகயில் ்தற்மபாது 
ேருநதுப தபாருட்களின 
விமலகளும் அதிகரித்துள்ை். 
்தனியார் மைத்திய்சாமலகளில் 
ேருநதுகள் பலைற்றுக்கு ்தட்டுப -

பாடு ஏற்பட்டுள்ை்தாக த்சய்திகள் 
தைளிைருகினற். இலஙமகயில் 
ேருநதுப தபாருட்களுக்கு ஏற்பட்-
டுள்ை பற்றாக்குமறமயத் தீர்த்து 
மைபபதிலும் இநதியா ்சமீபத்தில் 
உ்தவி ைழஙகியிருந்தது. இநதியா -
விடமிருநது இது மபானற உ்தவிகள் 
எதிர்காலத்திலும் த்தாடருதேனறு 
த்தரிகினறது.

ஆசிய பிராநதியத்தில் இநதியா 
ோதபரும் ம்த்சம் ஆகும். இநதியா 
தபாருைா்தார ைல்லர்சாகவும், ஆயு -
்தபலத்தில் ைல்லர்சாகவும் திகழ் -
கினறது.

(15ஆம் பக்கம் பார்க்க)

சாரங்கன்...?

அயல்ெொடடுடன்
எககைொலமும் இரொஜ
தநதிர உ்றவு 

பெருககைமொகைப் ்�ணப்�ட ்வேண்டு
பமன்�தற்கு இலங்கை-இநதிய 
ெொடுகைளுககி்டயிலொன ெல்லு்றவு 
ெல்லபதொரு முன்னுதொரணமொகும். 
இலங்கையும் இநதியொவும் தஙகை-
ளுககி்டயிலொன இரொஜதநதிர 
உ்றவுகை்ள பெருககைமொகைப் ்�ணி 
வேநததன் கைொரணமொகை்வே எமது 
ெொடடின் இன்்்றய பெருககைடி 
்வே்ளயில் இநதியொ உடனடியொகை 
உதவிககைரம் நீடடியது.

இலங்கைககு உதவுவேதில் இநதியொவின்
்தசியக பகைொள்கையில் மொற்்றமில்்ல!

இலங்கையில் அரசியல் பெருககைடி
நிலவுகின்்ற ்�ொதிலும், அயல் ்தசத்தின் 
மனித்ெய உதவிகைள என்றும் பதொடரும்

ப�ொருளொதொர ரீதியில் உதவிகைள
பதொடரும்; அரசியல் விடயஙகைளில் 
த்லயீடுகைள இல்்ல
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க�ாழும்பி ல்  �டந்த திங�ட்கி -
ழமே இடம்கபெற்்ற அரசியல் அரசி-
யல் கூட்டம் நாட்டின் பெ்தற்்றோன 
நிமைமேமய மோசேமடயச் கசய்-
்ததுடன், நிச்சயேற்்ற சூழகைான்-
றுக்கு வழிவகுத்திருந்தது என்பெம்த 
உணமே. புதிய பிர்தேரா� ரணில் 
விக்கிரேசிங� பெ்தவிமயற்றுள்ள 
மபொதிலும், நாட்டில் நிைவி வரு -
கின்்ற அரசியல் கநருக்�டியானது 
இன்னும் முடிவுக்கு வரவில்மை -
கயன்பெம்த ேறுக்� முடியாதுள்ளது.

முன்னாள பிர்தேர் ேஹிந்த 
ராஜபெக்ஷமவப் பெ்தவி விைகுோறு 
பெல்மவறு ்தரப்பு�ளிலிருநதும் 
ம�ாரிக்ம� விடுக்�ப்பெட்டு வந்த 
நிமையில், அவர் �டந்த திங�ட்கி-
ழமே �ாமை ்தனது பெ்தவி விை�ல் 
முடிமவ அறிவிப்பொர் என அமன -
வரும் எதிர்பொர்த்திருந்தனர். இது 
க்தாடர்பொன ஊ�ங�ள நாகடஙகும் 
பெரவியிருந்தன. ஆனால் அவர் பெ்தவி 
விை�மை அறிவித்்தாலும், அது 
பொரிய வன்மும்றகயான்றுக்குப் பின் -
னரான அறிவிப்பொ� அமேந்தமே 
துரதிர்்ஷடோன்தாகும்.

முன்னாள பிர்தேர் ேஹிந்த ராஜ-
பெக்ஷவுக்கு ஆ்தரவா� இருந்த அரசி-
யல்வாதி�ள ்தேக்கு ஆ்தரவா�வும் 
ேக்�ள இருக்கின்்றார்�ள என்பெம்தக் 
�ாணபிப்பெ்தற்�ா� ம�யாணட மும்ற-
யானது நிமைமே�ம்ளச் சிக்�ைாக்கி 
விட்டது என்ம்ற கூ்ற மவணடும்.

�டந்த திங�ட்கிழமே ேஹிந்த 
ராஜபெக்ஷவுக்கு ஆ்தரவு க்தரிவிப்பெ-
்தா�க் கூறி அவருக்கு விசுவாசோன 
அரசியல்வாதி�ள மேற்க�ாணட 
முயற்சிமய கபெரும் �ம்ளபெரத்தில் 
முடிந்தது. அந்த அரசியல்வாதி� -
ளில் முன்னாள அமேச்சர்�ள ோத்-
திரேன்றி உளளூராட்சி ேன்்றங�-
ளின் ்தமைவர்�ள உட்பெடப் பெைரும் 
அடஙகியிருந்தனர்.

அவர்�ள ்தேது பெகுதி�ளிலி-
ருநது ஆ்தரவா்ளர்�ம்ள அமழத்துக் 
க�ாணடு க�ாழும்புக்கு வநதிருந்த-
னர். ்தனியார் பெஸ�ள, இைஙம� மபொக்-
குவரத்துக்குச் கசாந்தோன பெஸ�ள 
எனப் பெை வா�னங�ளில் க�ாழும்-
புக்கு அமழத்து வரப்பெட்டிருந்த நூற்-
றுக்�ணக்�ானவர்�ள மு்தலில் அைரி 
ோளிம�யில் நமடகபெற்்ற கூட்டத்தில் 
�ைநது க�ாணடனர்.

அம்தசேயம் அமேதியான 
மும்றயில் நடத்்தப்பெட்டு வரும் 
ஆர்ப்பொட்டங�ம்ளக் குழப்பும் 
மநாக்கில் குணடர்�ளும், பொ்தா்ள 
உை�க் குழுவினரும் க�ாழும்புக்கு 
அமழத்து வரப்பெடவிருப்பெ்தா� 
முன்மனய தினமே ஊட�வியைா-
்ளர்�ள சிைர் எச்சரித்திருந்தனர். 
இவவா்றான பின்னணியில் �டந்த 
திங�ட்கிழமே �ாமை க�ாழும்-
புக்கு அமழத்து வரப்பெட்ட ேஹிந்த 
ஆ்தரவா்ளர்�ள ஆரம்பெம் மு்தமை 
ஆக்மராஷோ� ேஹிந்த ராஜபெக்ஷ-
வுக்கு ஆ்தரவா�க் குரல் க�ாடுக்�த் 
க்தாடஙகியிருந்தனர்.

அைரி ோளிம�யில் அரங�ம் 
நிம்றந்த கூட்டத்தின் ேத்தியில் 
ேஹிந்த ராஜபெக்ஷ ஆ்தரவு பொராளு-
ேன்்ற உறுப்பினர்�ள உமரயாற்றி-
னர். அஙகு உமரயாற்றிய மஜான்ஸ-
ரன் கபெர்னாணமடா மபொன்்றவர்�ள 
அஙகிருந்த கூட்டத்்தவர்�ம்ள உசுப் -
மபெற்றும் வம�யில் உமரயாற்றிய-
்தா� ்த�வல்�ள கவளிவநதுள்ளன. 
அதுமவ அன்ம்றய தினம் வன்மு -
ம்றக்கு வழிவகுத்து விட்ட்தா� ்த�-
வல்�ள வநதுள்ளன.

�ாலி மு�த்திடலில் ஆர்ப்பொட்டக்-
�ாரர்�ள மு�ாமிட்டிருந்த இடத்ம்த 
மநாக்கிச் கசல்வ்தற்�ான மநரம் 
இதுமவ என்று மஜான்ஸரன் கபெர்-
னாணமடா அஙகு கூறியிருந்த்தா� 
க்தரியவநதுள்ளது.

இ்தன் பின்னர் ேஹிந்த ராஜ -
பெக்ஷ அஙகு உமரயாற்றும�யில், 
எவவா்றான சவால்�ம்ளயும் ்தான் 
எதிர்க�ாள்ளத் ்தயார் என்றும், ேக்-
�ளுக்�ா� எந்த விட்டுக்க�ாடுப்புக்-
�ம்ளயும் கசய்ய முடியும் என்றும் 
கூறியிருந்தார்.

இவர்�ள ோத்திரேன்றி இஙகு 
உமரயாற்றிய பெவித்ரா வன்னியாராச்சி 
மபொன்்றவர்�ளும் ்தேது ஆ்தரவா்ளர்-
�ம்ள உசுப்மபெற்றும் வி்தத்தில் மபெசி-
ய்தா� ்த�வல்�ள கவளிவநதுள்ளன.

கூட்டம் முடிவமடந்ததும் ஆக் -
மராஷோ� கவளிக்கி்ளம்பிய ேஹிந்த 
ஆ்தரவார்�ள, அைரிோளிம�க்கு 
முன்னால் கூடாரம் அமேத்து 
அமேதியான மும்றயில் மபொராடி 
வந்தவர்�ள மீது �டுமேயான ்தாக்-
கு்தல்�ம்ள நடத்தினர். இரும்புக் 
�ம்பி�ள, ேரக்�ட்மட�்ளால் அங-
கிருந்தவர்�ம்ளத் ்தாக்கியதுடன், 

கூடாரங�ள உளளிட்ட அமனத்ம்த-
யும் தீயிட்டுக் க�ாளுத்தினர்.

இவற்ம்ற அடித்து கநாருக்கி 
விட்டு �ாலி மு�த்திடல் மநாக்கி 
அந்தக் குழு முன்மனறியது. இவர் -
�ம்ளத் ்தடுப்பெ்தற்குப் கபொலிஸார் 
�டுமேயான முயற்சி�ள எ்தமனயும் 
முன் க ன டு க் � வி ல் ம ை க யன் பெ து -
்தான் அஙகு பெைராலும் அவ்தானிக்-
�ப்பெட்ட விடயோகும்.

மபொராட்டம் நடத்திய பெல்� -
மைக்�ழ� ோணவர்�ம்ளத் ்தடுக்� 
கபொலிஸார் எடுத்்த நடவடிக்ம��-
ளுக்கும், வன்மும்றக் கும்பெமைத் 
்தடுப்பெ்தற்குப் கபொலிஸார் மேற்-
க�ாணடு முயற்சி�ளுக்கும் இமடயில் 
பொரிய வித்தியாசத்ம்தக் �ாண முடிந-
்த்தா� சம்பெவத்ம்த மநரில் �ணமடார் 
கூறுகின்்றனர்.

ஆக்மராஷோ� முன்மனறிச் 
கசன்்ற அவர்�ள, �ாலிமு�த்திடலில் 
அமேக்�ப்பெட்டிருந்த கூடாரங�ம்ள-
யும், அஙகு ஆர்ப்பொட்டத்தில் ஈடு -
பெட்டிருந்தவர்�ம்ளயும் சரிோரியா-
�த் ்தாக்கினர். சிை நிமிட மநரங�ளில் 

�ாலிமு�த்திடல் �ைவர பூமியா� 
ோறியது. கபொலிஸார் மி�வும் 
்தாே்தா� நீர்த்்தாமரப் பிரமயா�ம் 
மேற்க�ாணடதுடன், ஒருசிை 
�ணணீர் பும�க்குணடுத் ்தாக்கு்தல்-
�ம்ளயும் மேற்க�ாணடிருந்தனர். 
இந்தத் ்தாக்கு்தல்�்ளால் எதிர்ப்மபெ 
கவளியிட்டு வந்த இம்ளஞர், யுவதி-

�ள �ாயேமடந்தனர். மபொராட்டக்-
�ாரர்�ள மீது நடத்்தப்பெட்ட ்தாக்கு-
்தல்�ள குறித்து ம�ளவியுற்்ற மஜ.வி.
பியின் ்தமைவர் அநுரகுோர திஸா-
நாயக்� ேற்றும் அக்�ட்சியின் பிரமு-
�ர்�ள உடனடியா� �ாலிமு�த்திட-
லுக்குச் கசன்்றனர். சிறிது மநரத்தில் 
எதிர்க்�ட்சித் ்தமைவர் சஜித் பிமரே-
்தாச அஙகு வந்தார். இருந்த மபொதும் 
ஆர்ப்பொட்டக்�ாரர்�ள சஜித்துக்கு 
எதிர்ப்புத் க்தரிவித்து அவமரத் ்தடி-
�்ளால் ்தாக்குவ்தற்கு முயற்சித்்தனர். 
இ்தமனயடுத்து பொது�ாப்பு அதி�ா -

ரி�ள அவமரப் பொது�ாப்பொ� அஙகி-
ருந்த கவளிமயற்றினர்.

இ்தற்கிமடயில் ்தாக்கு்தல்�ள 
குறித்து ம�ளவியுற்று பு்றக்-
ம�ாட்மட, �ம்பெனிவீதி ேற்றும் 
க�ாளளுப்பிட்டி பெகுதி�ளில் பெணி-
யாற்றிக் க�ாணடிருந்த இம்ளஞர்-
�ள உளளிட்ட பெைர் �ாலிமு�த்திட-
லுக்கு ஓடி வந்ததுடன், ்தாக்கு்தல் 
நடத்திய ேஹிந்த ஆ்தரவா்ளர்�ள 
மீது பெதில் ்தாக்கு்தல் நடத்தினர். ்தப்-
பிமயாடிய ேஹிந்த ஆ்தரவா்ளர்�ள 
இமடவழியில் ஆங�ாஙம� ேறித்து 
்தாக்�ப்பெட்டனர்.

கபெரும் எணணிக்ம�யானவர்�ள 

�ங�ாராேவில் அமேநதுள்ள மபெமர 
வாவிக்குள ்தளளி விடப்பெட்டனர். 
'நிராயு்தபொணி�்ளா� அமேதியான 
மும்றயில் ஆர்ப்பொட்டம் கசய்்த 
எேது இம்ளஞர்�ள மீது ஏன் ்தாக்-
கு்தல் நடத்தினீர்�ள' எனக் ம�ட்டு 
அவர்�ள மீது ்தாக்கு்தல் நடத்்தப்பெட்-
டதுடன், அவர்�ள வாவியிலிருநது 
கவளிமயறுவ்தற்கும் இடேளிக்�ப்பெ-
டவில்மை. அன்று இரவு 9 ேணிக்கு 
மேைா�வும் அவர்�ள வாவிக்குள-
ம்ளமய ்தவிக்� மவணடிய நிமைமே 
ஏற்பெட்டது.

ேறுபெக்�த்தில், முன்னாள பிர்த -
ேர் ேஹிந்த ராஜபெக்ஷவுக்கு ஆ்தரவு 
க்தரிவிக்கும் ்தரப்பினமர ஏற்றி 
வந்த மபெருநது�ள பெை க�ாழும்பி-
லும் ஏமனய பெகுதி�ளிலும் ்தாக்கு-
்தல்�ளுக்கு உள்ளாகின. இரணடு 
மபெருநது�ளும், ேஹிந்த ்தரப்பின-
ருக்கு ஆ்தரவான அரசியல்வாதி-
�ள சிைரின் வா�னங�ளும் மபெமர 
வாவிக்குள ்தளளி விடப்பெட்டன. 
20 இற்கும் அதி�ோன மபெருநது�ள 
அடித்து கநாருக்�ப்பெட்டு சிை தீயி-
டப்பெட்டிருந்தன.

மபொராட்டக்�ாரர்�ள மீது நடத் -
்தப்பெட்ட ்தாக்கு்தல்�ளின் பிரதிபெை-
னா�மவ பெதில் ்தாக்கு்தல்�ள நடத் -
்தப்பெட்டிருந்தன. அது ோத்திரேன்றி 
க�ாழும்பிலிருநது கவளிோவட்-
டங�ளுக்குச் கசன்்ற மபெருநது�ள 
ேற்றும் வா�னங�ள வீதி�ளில் ேறிக்-
�ப்பெட்டு சா்தாரண கபொதுேக்�்ளால் 
மசா்தமனயிடப்பெட்டிருந்தன.

நிட்டம்புவ பிரம்தசத்தில் 
இவவாறு மசா்தமனயிடப்பெட்ட 
வா�னகோன்றில் கபொைனறுமவ 
ோவட்ட பொராளுேன்்ற உறுப்பினர் 
அேரகீர்த்தி அத்தும�ாரை �ாணப்பெட்-
டார். இவருமடய வா�னத்தின் மீது 
ேக்�ள ்தாக்கு்தல் நடத்தியிருந்தனர். 
இவர்�ளிடமிருநது ்தப்பிச் கசல்வ-
்தற்�ா� பொராளுேன்்ற உறுப்பினரின் 
பொது�ாப்பு அதி�ாரி துப்பொக்கிச் சூடு 
நடத்தியிருந்தார். இ்தன் பின்னர் 
பொராளுேன்்ற உறுப்பினரும் அவரு -
மடய பொது�ாப்பு அதி�ாரியும் உயிரி -
ழநதிருந்தனர்.

இது இவவி்தமிருக்�, அன்ம்றய-
தினம் ோமையும், இரவும் ேஹிந்த 
ராஜபெக்ஷவுக்கு ஆ்தரவான ேற்றும் 
கபொதுஜன கபெரமுனவின் பொராளு -
ேன்்ற உறுப்பினர்�ள சிைருமடய 
வீடு�ம்ள கும்பெல்�ள தீயிட்டுக் 
க�ாழுத்தியிருந்தன. பெை வீடு�ள 
முற்்றா� எரிநது சாம்பெைாகியி-
ருந்தன. ஒரு சிை ேணி மநரத்தில் 
நடத்்தப்பெட்ட இந்த வன்மும்றச் 
சம்பெவங�ள ஏற்�னமவ திட்டமிட்-
பெட்டமவயா என்்ற சநம்த�ம் வலு-
வா�க் �ாணப்பெடுகி்றது.

அமேதியான மும்றயில் ஆர்ப் -
பொட்டம் நடத்தியவர்�ள மீது 
நடத்்தப்பெட்ட ்தாக்கு்தலினால் ஆத்-
திரேமடந்தவர்�ள ்தாக்கு்தல் நடத்தி -
யவர்�ள மீது பெதில் ்தாக்கு்தல் நடத்தி -
யிருந்தனர்.

(15ஆம் பெக்�ம் பொர்க்�)

இலங்கையில் ஏற்பட்ட ப்பொருளொதொர
பெருககைடி மறறும் ஸ்திரமற்ற அரசியல்
சூழல் என்பவற்றொல் ெொடு ்பல்்வறு

பிரச்சி்ைகை்ள எதிரபகைொண்டிருப்பது்டன, ெொடடின
அபிவிருத்தியொைது ்பல வரு்டஙகைள் பின்ைொககித்
தள்ளிச் பெல்லப்படடுள்ளது. அரசியல் ்ெொககைத்்தக
கைருத்திற பகைொண்டு எடுககைப்பட்ட சில தீரமொைஙகைளும்,
அரசியல் ெகதிகைள் தமது ்பலத்்த நிரூபிககின்்றொம்
என்ற ்்பொர்வயில் மககை்ள உசுப்்பறறும்
வ்கையில் ்மறபகைொண்்ட ெ்டவடிக்கைகைளும் இநதக
குழப்பகைரமொை சூழ்நி்லககு எண்பணெய்
ஊறறுவதொகை அ்மநது விட்டை.

கைலவர பூமியொகை
மொறிய பகைொழும்பு!

இரு தரபபு குழுவிைர ஆக்ரொஷமொை 
்மொதல்; ்்பருநதுகைள், வீடுகைள் தீககி்ர; 
கைஙகைொரொம ்்பர வொவிககுள் தள்ளிவி்டப்பட்ட 
மஹிநத ரொஜ்பக்ஷ ஆதரவொளரகைள்;
ஆரப்பொட்டககைொரரகைளொல் ்பஸ்கைள்
வழிமறிககைப்படடு மஹிநத ஆதரவு
தரபபிைர மீது தொககுதல்கைள்!

அலரி மொளி்கையில் ெ்்டப்பற்ற 
கூட்டத்்தயடுத்து உருபவடுத்த 
கைடடுப்படுத்த முடியொத உச்ெககைட்ட 
கைலவரஙகைள்!

வனமு்்றககு வழிவகுத்த
கைொரணிகைள் எ்வ? அரசுககு 
எதிரொகை ஆரப்பொட்டம் பெய்்தொ்ர 
ஆத்திரமூடடிய ெம்்பவஙகைள் எ்வ?



நாட்டில் தற்பாழுது ஏறபட்டுள்ள  
்பாரு்ளாதார பின்னடைவு 
அதட்ன டையபபடுத்தியதாக அத்-

தியாவசிய ்பாருட்களின தட்டுபபாடு. ைககள 
அன்ாைம் தஙகளுடைய ததடவகளுககாக 
்பாருட்கட்ள ்பறறுக ்காளவதறகாக நீணை 
வரிடையில் நிறக தவணடிய நிடைடை. நாடு 
முழுவதும் தபாராட்ைஙகள. இநத தபாராட்ைத்-
தின ஒரு கட்ைைாக கைநத திஙகட்கிழடை பிரதைர் 
ைகிநத ராஜபகை பதவிவிைகல். அதன பின்னர் 
ஏறபட்ை அைாதாரண நிடைடைகள. ்தாைரும் 
தபாராட்ைஙகள. இபபடி பை பிரச்சிட்னகளுககு 
ைத்தியில் மீணடும் இைஙடகயின 26வது பிர-
தைராக  ஐககிய ததசிய கட்சியின தடைவர் 
ரணில் விககிரைசிஙக ,   ஜ்னாதிபதி தகாட்ைா-
பாய ராஜபகைவி்னால் கைநத வியாழககிழடை 
(12) நியமிககபபட்டுள்ளார்.  

இவவா்ா்ன ஒரு நிடைடையில் ைடையகக 
கட்சிகள தஙகளுடைய அரசியல் நிடைபபா-
டுகட்ள எவவாறு டகயா்ளபதபாகின்ார்கள. 
புதிய பிரதைரின ைாதக பாதக தனடைகள 
என்ன? இநத நியை்னத்டத ைடையக அரசி-
யல் தடைவர்கள எவவாறு பார்ககின்ார்கள? 
இதட்ன அறிநது ்காளளும் முகைாக அவர் -
களுைன ்தாைர்பு ்காணடு தகட்ை ்பாழுது 
வழஙகிய கருத்துககள.  

இைஙடக ்தாழிைா்ளர் காஙகிரஸ்  
இைஙடக ்தாழிைா்ளர் காங-

கிரசின ்ையைா்ளரும் முன்னாள 
அடைச்ைருைா்ன ஜீவன ்தாண -
ைைான தனனுடைய டுவிட்ைர் 
பதிவில் பிரதைர் ரணில் விக-
கிரைசிஙகவிறகு தனனுடைய 
வாழ்த்துககட்ள ்தரிவித்துள்ள -
துைன எது எபபடியாக இருநதா-
லும் மிகவும் அவைரைாக தீர்த்து 
டவகக தவணடிய முககிய 
பிரச்சிட்னகட்ள தாைதமினறி 
தீர்ககவும் தாஙகள இைஙடக 
்தாழிைா்ளர் காஙகிரஸ் என் 
வடகயில் தஙகளுடைய முழு -
டையா்ன ஒத்துடழபடப பிர-
தைருககு வழஙகுவதாகவும் 
பிரதைருடைய முயறசிகளுககு 
ஒத்துடழத்து இநநாட்டை கட்டி்யழுபபுவதறகு 
தஙகளுடைய முழுடையா்ன ஒத்துடழபடப 
வழஙகுவதாகவும் ்தரிவித்துள்ளார்.  

இைஙடக ்தாழிைா்ளர் ஐககிய முன்னணி   
இனட்ய நிடையில் ்பாரு்ளாதாரம் வீழ்ச் -

சியடைநது ைககள மிகவும் 
சிரைபபடுகின்ார்கள. எ்னதவ 
அவர்களுடைய பிரச்சிட்னககு 
உை்னடியாக ஒரு தீர்டவ 
்பறறுக ் காடுகக தவணடும். 
்பாரு்ளாதாரத்டத கட்டி்ய -
ழுபப தவணடும். ைககள வரி -
டைகளில் நிறபடத முடிவுககு 
்காணடுவர தவணடும். 
அவர்களுடைய பசி பட்டி -
னிடய இல்ைாைல் ்ையத 
ஒர்ளவிறகு நிம்ைதியாக 
வாழ்வதறகா்ன ஒரு சூழடை 
ஏறபடுத்த தவணடும் எ்ன 
முன்னாள பாராளுைன் 
உறுபபி்னரும் இைஙடக 
்தாழிைா்ளர் ஐககிய முன்ன -
ணியின ்ையைா்ளருைா்ன சுபடபயா ைதாசி -
வம் குறிபபிடுகின்ார்.  

தைலும் இநத நாட்டின ்பாரு்ளாதாரத்டத 
கட்டி்யழுபப தவணடுைாக இருநதால் எஙக -
ளுடைய நாட்டு ்பாரு்ளாதாரத்தின மூைைாக 
அதட்ன ்ையய முடியாது. ்வளிநாட்டு உத -

விகட்ள ்ப்தவணடும். அநத உதவிகட்ள 
்பறறுக ்காள்ளககூடிய அனுபவம் மிககவர் -
தான இநத பிரதைர். பைர் பை குற்ச்ைாட்டு-
கட்ள முனடவககைாம். அதறகு ஒரு கமிைன 
அடைத்து அதட்ன விைாரடண ்ையது 
தீர்பபு வழஙகைாம். ஆ்னால் ைககளு -
டைய பசிடயத் தீர்கக தவணடும். எ்னதவ 
இநத தநரத்தில் அனுபவமும் ்வளிநாட்டு 
்தாைர்புகட்ள ்காணை ஒருவடர நியமிப -
பதத சி்நதது. அநத வடகயில் இநத நிய -
ை்னம் ்பாறுத்தைா்னது. ைநதர்பபத்திறகு 
ஏற் வடகயில் தீரைா்னஙகட்ள எடுகக 
தவணடும்.  

வடிதவல் புத்திரசிகாைணி  
முன்னாள அடைச்ைர் 
நாடு எதிர்தநாககியுள்ள இககட்ைா்ன 

நிடையில் இது ஒரு ைரியா்ன ்தரிவு. 
தைலும் ரணில் விககிரைசிஙகவின அர-
சியல் ைாணககியம் ்வளிபபடுகின்து. 
தனி ஒரு ைனித்னாக பாராளுைன்த் -
திறகு வருடக தநது பிரதைராகியிருககி்ார். 
தைலும் கைநத காைஙகளில் இநத ்பாரு -
்ளாதார ்நருககடி நிடைடை ஏறபட்ைவுைன 
அவர் பாராளுைன்த்தில் ஆறறிய உடரகள 
அட்னத்தும் சிநதித்துப பார்கக தவணடியடவ -
க்ளாகதவ இருககின்து.நாடு இனறு எதிர் -
தநாககியுள்ள ் பாரு்ளாதார பிரச்சிட்ன உட்பை 
ஏட்னய பிரச்சிட்னகளுககு அவரால் ைாத் -

திரதை தீர்டவ ்பறறுக 
்காடுகக முடியும்.  

பிரதைர் பதவிதயற் 
சிை நிமிைஙகளில் அவ -
ருககு ைர்வததை ரீதியாக 
பை தரபபி்னரிைம் இருந -
தும் பாராட்டுகள ்தரி -
விககபபட்டிருககின்து . 
இதன மூைம் ைர்வததைத் -
துைன இவர் ்காணடுள்ள 
்தாைர்புகட்ள ்தளிவாக 
நாம் புரிநது ்காள்ள 
முடியும். குறிபபாக அ்ை -
ரிககா, இநதியா, ஜபபான 
தபான் நாடுகட்ள குறிப -
பிைைாம். அதறகு காரணம் 
அவர் ஜ்னநாயக நாடுக -

ளுைன ்காணடுள்ள மிகவும் ்நருககைா்ன 
உ்வு. இநத நாடுகளின ஜ்னநாயகத்டத 
நிடைநாட்டும் அடைபபுகளின தடைவரா -
கவும் பிரதித் தடைவராகவும் அவர் ்ையற -
பட்டுள்ளார். இதன காரணைாக ைர்வததைம் 
அவடர ைதிககின்து. இநத ைநதர்பபத்தில் 

அட்னவரும் அவருககு ஒத்து -
டழபபு வழஙக தவணடுதை 
தவிர. அவடர விைர்ை்னம் 
்ையவதால் எதுவும் நைக -
காது. எ்னதவ அடுத்து 
வருகின் ஆறு ைாதத்தில் 
பிரச்சிட்னகளுககு ஒர்ளவு 
தீர்வுகணடு ஒரு ததர்தடை 
தநாககி ்ைல்ைைாம்.  

ைடையக 
ைககள முன்னணி  
எஙகட்ள ்பாறுத்த்ளவில் 

நாஙகள தமிழ் முறதபாககு 
கூட்ைணியாக ்தாைர்நதும் 
ஜககிய ைககள ைகதியுைன 
்ையறபடுவதறகு தீர்ைானித் -

திருககினத்ாம். ஜ்னாதிபதி இவடர எவவாறு 
பிரதைராக ்தரிவு ்ையதார் எனபது ஒரு 
்பரும் தகளவிககுறிதய? காரணம் பாரா -
ளுைன்த்தில் ஒரு ஆை்னத்டத ்காணைவர். 
ைகக்ளால் கைநத ததர்தலில் நிராகரிககபபட்ை -
வர். அவருடைய கட்சியும் நிராகரிககபபட்ைது.  

எ்னதவ இவடர எவவாறு பிரதைராக 
்தரிவு ்ையய முடியும்? ஜ்னாதிபதி அணடை -
யில் நாட்டு ைககளுககு ஆறறிய உடரயில் 
பாராளுைன்த்தில் ்ைல்வாககு ்பற் 

ஒருவடர பிரத -
ைராக தான நிய -
மிககவுள்ளதாக 
குறிபபிடுகின்ார். 
அதறகு முனபு 
ரணில் விககி -
ர ை சி ங க வு ைன 
தபச்சுவார்த்டத 
ந ை த் து கின ் ா ர் . 
ரணில் பிரதை -
ராக ்தரிவு ்ைய -
யபபட்டு ஒரு சிை 
நி மி ை ங க ளி ல் 
முன்னாள பிரத -
ைர் ைகிநத ராஜ -
பகை த்னது டிவிட் -
ைரில் வாழ்த்து 

்தரிவிககின்ார். எ்னதவ இதட்ன எல்ைாம் 
பார்ககின் ்பாழுது ஏததா ஒரு இைத்தில் 
ஒனறுக்கானறு ்தாைர்பு இருபபடத காண 
முடிகின்து.  

எ்னதவ இவருடைய ்தரிவா்னது நாட்டு 
ைககளுககு நனடைபயககாது. ராஜபகை 
குடும்பத்திறகு நனடை பயககும். அதில் எநத 
ைநததகமும் இல்டை. அதன காரணைாகதவ 
இவடர ஜ்னாதிபதி நியமித்திருககின்ார். 
கைநத அரைாஙகம் ததர்தலின ்பாழுது 
ைத்திய வஙகிடய உடைத்தவர்கட்ள 
தாஙகள ்வறறி ்பற்வுைன எஙகிருநதா -
லும் காடத பிடித்து இழுத்துக ்காணடு 
வநது டகது ்ையவதாக கூறி்னார்கள நைந -
ததா? ஏ்்னன்ால் அவர்கள ரணிடை 
காபபாறறுவார்கள. ரணில் இவர்கட்ள காப -
பாறறுவார். இதுதான அவர்களுககுள இருக -
கின் ஒறறுடை. எ்னதவ இதுவும் ஒரு ராஜ -
பகைககட்ள பாதுகாககின் இனனும் ஒரு 
சித்த விட்ளயாட்டு. நாஙகள முழுடையா்ன 
இநத ைககளுைத்னதய இருககினத்ாம்.  

பழனி திகாம்பரம்
்தாழிைா்ளர் ததசிய ைஙகம்  
தமிழ் முறதபாககு 

கூட்ைணிடய ்பாறுத்த -
்ளவில் நாஙகள அட்ன -
வரும் தகாட்ை தகா என் 
ைககளின எணணஙக -
ளுைத்னதய இருககின -
த்ாம். அதறகு ைா்ாக 
நாஙகள எநத ைநதர்ப -
பத்திலும் ்ையறபை 
ைாட்தைாம். எ்னதவ 
எஙகளுடைய எதிர் -
பார்பபு ைககள எதட்ன 
எதிர்பார்ககின்ார்கத்ளா 
அதட்ன தநாககி பய -
ணிபபதத. நாஙகள 
எககாரணம் ்காணடும் 
அரைாஙகத்தில் அங -
கத்துவம் வகிகக 
ைாட்தைாம். அது ைட்டுைல்ை, நாட்ள ைஜித் 
பிதரைதாை இடைககாை அரைாஙகம் ஒனட் 
அடைத்தாலும் நான அநத இடைககாை 
அரைாஙகத்தில் அடைச்ைராக பதவிதயறக 
ைாட்தைன. ஆ்னால் நான முழுடையா்ன 
ஒத்துடழபடப வழஙகுதவன. ததர்தலில் 
்வறறி ்பறறு அடைககபபடுகின் அரைாங -
கத்தில் ைாத்திரதை நான அடைச்சு ்பாறுபபு -
கட்ள எறறுக ்காளதவன. இது எனனுடைய 
தனிபபட்ை கருத்து.  

இனறு நாட்டில் ைககளுடைய எதிர்பார்பபு 
ராஜபகை குடும்பத்டத அகற் தவணடும் 

எனபதத. ஏ்்னன -
்ால் நாட்டை சீர -
ழித்தவர்கள அவர் -
கத்ள. எ்னதவ 
அநத அரைாங -
கத்தில் நாஙகள 
பதவி வகிகக 
முடியாது. அபபடி 
்ையதால் ைககள 
எஙகட்ள தூககி எறிந -
துவிடுவார்கள. எ்னதவ 
நாஙகள ைககளுைன இருநது 
்காணடு தகாட்ைா வீட்டிறகு தபாக -
தவணடும் என் நிடைபபாட்டிதைதய 
இருககினத்ாம்.  

ையில்வாக்னம் உதயகுைார்
பாராளுைன் உறுபபி்னர் 
 
ைககளுடைய முககியைா்ன 

தகாரிகடக தகாட்ைா ்வளிதய் 
தவணடும் எனபதத. அடுத்து 
ராஜபகை குடும்பம் ்வளிதய் 
தவணடும். இநத ஆட்சி கடைக -
கபபை தவணடும். 
இதுதவ ைககளு -
டைய முககிய 
த க ா ரி க ட க க ள . 
இதன ஒரு கட்ை -
ைாக ைககளின 
அழுத்தம் காரண -
ைாக பிரதைரும் 
அடைச்ைரடவயும் 
பதவி விைகியது. 
ஆ்னால் மீணடும் 
ஒரு பித்தைாட் -
ைத்டத ஆரம்பித்து 
ர ா ஜ ப க ை க க ட ்ள 
காபபாறறுவதறகாக 
ரணில் விககிரைசிங -
கடவ பிரதைராக 
நியமித்திருககின்ார்கள.  

இது பிரச்சிட்னககு தீர்வல்ை. இது ஒரு 
ைைாளிபபு.ஆகதவ உணடையாலுதை பாரா -
ளுைன்த்தின முககிய எதிர்கட்சியா்ன ஜககிய 

ைககள ைகதிகதக அநத ைநதர்ப -
பத்டத ்காடுத்திருகக 
தவணடும். நாஙகள 
மிகவும் ்தளிவாக 
இருககினத்ாம் இநத 
ஜ்னாதிபதியின கீழ் ஒரு 
அரைாஙகத்டத அடைகக 
முடியாது எனறு.  

அதறகாகதவ நாஙகள 
நானகு முககிய தகாரிக -
டககட்ள முனடவத் -
ததாம். அநத தகாரிக -
டககள அட்னத்தும் 
எஙகளுடையது ைட்டு-
ைல்ை. அது இநநாைடு 
ைககளுடையது. ைதத்த-
டைவர்களுடையது. ைட்-
ைத்தரணிகள ்காடுத்த 

தகாரிகடககள. எ்னதவ அதறகு ைம்ைதம் ்தரி -
வித்தால் ைாத்திரதை பிரதைராக பதவிதயற -
கைாம். ஆ்னால் நாஙகள இநத இககட்ைா்ன 
நிடையில் அதட்ன ஏறறுக்காள்ள தயாரா -
கதவ இருககித்ாம். 

அது ஒரு நிபநதட்னயின அடிபபடையில்் 
ஒரு கட்ைடைபதபாடு ்ைல்ை தவணடும். 
ஆ்னால் ஜ்னாதிபதிதயா அதட்ன தாணடி பாரா-
ளுைன்த்தில் பைம் இல்ைாத ஒருவடர நிய-
மிககின்ார் என்ால் அதில் ஒரு உளதநாககம் 
இருககின்து எனபடத அட்னவராலும் புரிநது 
்காள்ள முடியும். எ்னதவ இதட்ன நாஙகள 

ஒரு ஜ்னநாயக விதராத ்ையைாகதவ 
பார்ககினத்ன.  

ஜ்னநாயக ைககள முன்னணி   
நாஙகள யாரும் அடழத்தவுைன 

்ைனறு அரைாஙகத்டத அடைகக 
முடியாது. நாஙகள நானகு தகாரிக -
டககட்ள முனடவத்திருககினத்ாம். 
எ்னதவ அதட்ன ஜ்னாதிபதி எறறுக 
்காள்ள தவணடும். அதத தநரத் -
தில் இப்பாழுது யாரும் இல்ைாத 
நிடையில் ரணில் பிரதைாகியுள்ளார். 
அவருககு வாழ்த்துககள! ஆ்னால் 
நாஙகள அநத அரைாஙகத்தில் அஙகம் 
வகிகக ைாட்தைாம்.  எைது ஐககிய 
ைககள கூட்ைணி ஆட்சிப ்பாறுபடப 
ஏறகாடைககு காரணம் பிரதா்ன எதிர-

ணியா்ன எைது ்காளடக தகாட்பாடுகள. நாம் 
எைது தமிழ் ைககளின தனித்துவைா்ன அரசியல் 
அணி. எைது ைககட்ள நாம் தநரடியாக பிரதிநிதித்-
துவம் ்ையகித்ாம்.  

இநத நிமிைத்தில்கூை எைது அரசியல் குழு 
முடிவு ்ையதால் மிக 
பிரபைைா்ன அடைச்சு 
பதவிகட்ள ்பறறு 
ஆட்சியில் நாம் 
பஙகு ்ப்ைாம். 
இதறகா்ன அடழபபு 
எைககு எபதபாதும் 
இருககின்து. இடத 
அட்னத்து தரபபி்ன-
ரும் ை்னதில் ்காள்ள 
தவணடும். ஆ்னால் 
அடத நாம் ்ையய -
வில்டை. ைா்ாக 
் வ ளி யி லி ருந து 
எைது முன்னாள 
பிரதைடர வாழ்த்து -
கினத்ாம். தறைை -

யம் நாம் தமிழ் முறதபாககு கூட்ைணியாக 
எதிரணியில் இருககினத்ாம். நைபபுகட்ள 
அவதானித்து ்பாறுபபுைன கைசியாக பய -
ணிககினத்ாம். அதத தநரத்தில் எதிர்வரும் 
தி்னஙகளில் அவர் ஆட்சியடைத்து அடைச்ை -
ரடவடய அடைத்தால் அவருககு 113ககும் 
அதிகைாகவும் கிடைககைாம். அபதபாது அவர் 
தனிநபர் அல்ை. ஆகதவ ஆ்ளட்டும்.    
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்தாகுபபு:

நுவ்ரலியா எஸ். தியாகு  ...?

பன். பாலா    ...?

நா ட்டில் நிைவும் அரசியல் நிடைடைக-
ளின  பின்னணியில் ைகை அரசியல் 
கட்சிகளும் ்பாதுைககளின ைகதிடய 

உளவாஙகிக ்காணடிருககும் எனறு நம்புகி -
த்ாம். குறிபபாக இட்ளஞர்களின தன்்னழுச்-
சிப தபாராட்ைத்தின விட்ளவுகள பாைம் கறபித்தி-
ருகக தவணடும். இத்னால் ைடையக கட்சிகளும் 
கைககம் அடைநதுள்ள்ன. 74 வருைகாை அரசி-
யல் ஏைாற்ஙகள உணர்வுபூர்வைாக ்வளிபப -
டுத்தபபட்டுள்ள்ன. 200 வருைகாை ஏைாற்ங-
ககளின உணர்வுகள ைடையகக கட்சிகட்ள 
அச்சுறுத்ததவ ்ையயும். வயிறறுப பிடழபபுக -
காகவும் வரபபிரைாதஙகளுககாகவும் அரசியல் 
்ையய வருதவார் இனி எச்ைரிகடகயாக இருகக 
தவணடியது கட்ைாயம்.  

அரசியல் ஆடுக்ளம் தடுைாற்த்துககு உட்ப -
டுத்தபபட்டுள்ளதால் ைடையகத்தின ்தாழிற -
ைஙகஙகளின ததடவ மீணடும் அவசியைாகியுள-
்ளது. ்தாழிறைஙகஙகள மூைம் ்பருநததாட்ை 
ைககத்ளாடு தநரடியாக ்தாைர்புகட்ள வ்ளர்த்-
துக ்காள்ள முடிவதால் அரசியல் ரீதியிைா்ன 
உளவாஙகல்கட்ள தைற்காளவது இைகுவாகி 
விடுகின்து. அரசியலுக்கனறு தனியாக பணி -
ைட்னகளும் ததடவயில்டை. ்ையறபாட்ைா்ளர்-
களும் ததடவயில்டை.   

ைடையகத்தில் 70 இறகும் தைறபட்ை ்தாழிற -
ைஙகஙகள காணபபடுகின்்ன. இவறறில் 
இயஙகுதனடை ்காணைடவ. இதட்ன எ்ன 
ஆராயவது வீண தவடை. ஏழு தபடர டவத் -
துக்காணடு ஒரு ் தாழிறைஙகத்டத ஆரம்பித்து 
விைைாம் என்ால் எணணிகடகககு ஏது அ்ளவு.   

சிவில் அடைபபுகள ைடையகத்தில் புதிதாக 
்தாழிறைஙகஙகட்ள ஆரம்பிபபதில் ்நடுநாட் -
க்ளாகதவ நாட்ைம் காட்டி வநதுள்ள்ன. இவற-
றுள சிை ைடையக ததசிய கட்சிகளின முகவர் 
அடைபபுக்ளாகதவ குபடப ்காட்டுகின்்ன.  

ைடையகத்தில் கழுடதத் ததயநது கட்்ைறும்பு 
ஆ்ன நிடைடையிதைதய ் பரிய ் தாழிறைஙகங-
களும் இருககின்்ன. இடத்யல்ைாம் ்தரிநது 
்காணடும் புரிநது்காணடும் அவர்கட்ள விைா -்
ை்னம் ்ையது ்காணடுதை இநத சிவில் அடைப-
புகள தாமும் ்தாழிறைஙகஙகட்ள அடைகக 
தடைபபடுவதன ைர்ைம் இதுதான.  

உணடையில் ைடையகத்தில் ்தாழிறைஙக 
அடைபபுகள பைவீ்னபபட்டுள்ளடை வரதவற-
கத்தகக விையைல்ை. ஏ்்னனில் ்தாழிறைஙக 
முட்டையா்னது இம்ைககளின ்தாழில்ைார் 
உரிடைகத்ளாடு ைட்டும் ைம்பநதபபட்டு வ்ளர -
வில்டை. வாழ்வியல் அம்ைஙகத்ளாடும் இரண -
ை் கைநது விட்ைடவ. இடணயாகி வ்ளர்நதடவ.   

1931களில் இவவா்ா்ன்தாரு பினபுைத்-
துைனதான தகா. நதைையயர் முதனமுட்யாக 
்பருநததாட்ை ைககளுககா்ன ்தாழிறைஙக 
அடைபடப உருவாககி்னார். பிநதிய ்தாழிற -
ைஙக பி்பபுகளுக்கல்ைாம் கருவாக அடைந-
தது இவரது முயறசி.  

1939களில் இைஙடக இநதிய காஙகிரஸின 
ததாற்ம் 1950களில் இைஙடக ்தாழிைா -
்ளர் காஙகிரஸாக ைாற்ம் ்பற்தன ததடவ 
எல்ைாதை தகா. நதைையயரின முனைாதிரிடய 
அடிபபடையாகக ்காணை-
டவதய. இ.்தா.கா.வின தடை-
வராக இருநத அைரர் ்ை்ளமி-
யமூர்த்தி ்தாணைைானின 
ஆளுடைமிகக தடைடைத்துவத்தால் ஆைவி -
ருட்ைம் எ்ன அதைாக வ்ளர்ச்சி கணைது. இனறு 
ைடையகத்தில் காணபபடும் ்தாழிறைஙகஙக -
ளின வரைாறு இ.்தா.காடவ பறறிபபைர்நது 
நிறபதாகதவ அடைகின்து. இநத ்தாழிறைங -
கத்திலிருநது பி்ளவுணைதத பின்னால் புதியபுதிய 
்தாழிறைஙகஙகட்ளப படைத்த்னர்.   

ஜ்னநாயக ்தாழிைா்ளர் காஙகிரஸ், ைடையக 
்தாழிைா்ளர் முன்னணி, ்தாழிைா்ளர் ததசிய 
ைஙகம் எல்ைாதை இ.்தா.காவில் இருநது ்வளி -
தயறிதயார் உருவாககிய ் தாழிறைஙகஙகத்ளயா-

கும். ஒரு காைககட்ைத்தில் ்பாரு்ளாதார ரீதியில் 
நாட்டை தாஙகிநின் பைமிகக ஆ்ளணி வ்ளத் -
டதப பிரதிநிதித்துவபபடுத்தியது ்பருடைககுரி -
யடவயாகதவ இநத ைடையக ்தாழிறைஙகங -
கள வி்ளஙகி்ன.   

்தாழிறைஙகஙகஙகளின ஆதிககைா்னது 
1978களின பின்னதர சிறுகச் சிறுக வலு 
குனறி வரைா்னது. இககாைககட்ைத்தில் நாட்டுககு 
அறிமுகபபடுத்தபபட்ை புதிய அரசியல் அடைபபு, 
1978களில் ்காணடுவரபபட்ை ைாகாண 
ைடபகள அறிமுகம் எல்ைாதை ைடையக 
்தாழிறைஙகஙகளின ஆதிககத்திட்ன ஆட்ைம் -
காண டவத்தது.  

இககாைஙகளில் அரசியல் ரீதியாக ்ப்பபட்ை 
உரிடைகளின பை்னாக ்தாழிறைஙக ்ையறபா -
டுகள அருகி அரசியல் வழிமுட்கட்ள தைற -
்காளவதறகா்ன ஊைகைாக இடவ ைாற்ம் 

்ப்ைாயி்ன. ஆ்னால் 
்தாழிறைஙகஙக்ளாக அர-
தைாச்சிய நிடையில் அதன 
தைடவகள ் பருநததாட்ை ைகக -

ளின வாழ்கடக நிடைடைடய உயர்தனடைககு 
இட்டுச் ் ைல்வதறகா்ன அத்திவாரம் எதட்னயுதை 
இைவில்டை எனபதத பைரதும் அபிபபிராயைா-
கும். கவ்னம் ்ைலுத்தபபைதவணடிய பை அடிப -
படை அம்ைஙகள கணடுக்காள்ளபபைாைதை 
விைபபட்ை்ன. எ்னதவ தான அச்ைமூகம் இறட -்
வடர முழுடை ்ப்ாத வாழ்வியல் இயஙகு 
நிடைககு ஆ்ளாக தநர்நதுள்ளது.   

இதததநரம் ்தாழிறைஙகஙகள அரசியல் 
பாைட்க்ளாக ஆககபபட்ை நிடையிலும் அதன 
முட்னபபுகள ைமூக ைாற்த்துககா்ன விதிமு-

ட்கட்ள இ்னம்காண தவறிவிட்ை்ன என்ால் 
்பாருநதும்.  

இத்னால் ்தாழிறைஙக 
முயறசிகளும் முைககம் 
கணை்ன. அரசியல் 
அணுகு முட்களும் 
ஆககம் இழநத்ன. 
இத்னாதைதய வாககு-
ரிடையின ்பறுதபறு -
கள வடரயட்ககுள்ளாகி 
காணபபடுகின்்ன. எநத வாககு-
ரிடை ்தாழிறைஙக ைகதிடய ததாறகடிகக உத-
வியததா அதத வாககுரிடை அவர்கட்ள ததசிய 
ரீதியில் தபைபபடும் நிடைடய ததாறறுவிகக 
உதவ முடியாது தடுைாறிக ்காணடிருககின்து.   

்வறும் வாககளிககும் இயநதிரஙக்ளாகதவ 
இம்ைககளின பைம் பயனபடுத்தபபட்டு வநதிருப-
பதத இதறகு காரணம்.  

ைககளிைம் படழயபடி தநரடி ்தாைர்பாைடை 
தைம்படுத்தககூடிய ்தாழிறைஙக முட்டைடய 
வலுபபடுத்த தவணடியதன அவசியம் வலியுறுத்-
தபபடுகி்ன்து. இதறகாக கணைறியபபட்ை கார-
ணைாக ைடையகம் எனும் அடையா்ளம் காக -
கபபை அரசியல் கட்சிகட்ள விை ்தாழிறைஙக 
அடைபபுகத்ள காககபபை தவணடும் எனபது 
நிறுவபபடுகின்து.  

ஏ்்னனில் ைடையக ைககளின வரைாறறுக 
குறிபபுகட்ள வடரவிைககணம் ்ையய ்தாழிற -
ைஙக பாரம்பரியஙகள நிட்யதவ உதவுகின-
்்ன. எனினும் இனறு நடைமுட்யில் காணப-
படுவது என்னதவா பைவீ்னைா்ன நகர்வுத் 
தனடைகத்ள. இதறகுக காரணம் ்தாழிறைங -

கஙகள மூைம் ஆளபிடிககும் அரசியல் கட்சிகள 
அவர்கட்ள டவத்து அரசியல் ைதுரஙகம் ஆை 
முறபடுகின்்ன. இதனமூைம் ஆட்சியதிகாரத்தில் 
பஙதகறகவும் முடிகின்து.  

எனினும் ஏகபபட்ை ்தாழிறைஙகப பிரதிநிதித்-
துவஙகளின காரணைாக ்தாழிைா்ளர்கள கூறு 
தபாைபபடுகி்ாா்கள. இனறு பிரததை ரீதியாக 
ைட்டுபபடுத்தபபட்ை ்தாழிறைஙக இயககங -
கள ஏரா்ளம். அவதானிகளின கணிபபினபடி 
இவவாறு இயஙகும் ்தாழிறைஙகஙகளின நிர் -
வாகிக்ளாக ைடையகத்டதச் ைாராதவர்கத்ள 
இருககின்ார்கள எனபது குறிபபிைத்தககது.   

இதன பின்னணியில் ைநதா அ்விை ைாத-
கைாக ்தாழிறைஙக முட்டை 

டக்காடுபபதால் இது சிைருககு 
வயிறு வ்ளர்ககும் ்தாழிைாக 
ைாற்ம் கணடுள்ளது. ்பரிய 
் த ா ழி ற ை ங க ங க ங க ள 
்தாழிறைஙக இைககணங -

கட்ள மூட்டைக கட்டிவிட்டு அர -
சியல் ்ையறபாடுகளில் ைட்டுதை 

அககட் ்காளகின்்ன. இதறகாக 
அ்விைபபடும் ைநதாபபணம் பயனபடுத்தபபடு-
வும் நைககின்து. இத்னால் ்தாழிைா்ளர்க்ளரது 
்தாழில்ைார் நைனபுரி நைவடிகடககள டகவிைப -
படுகின்்ன. ைநதாபபணம் மூைம் ைாதகைா்ன 
ஏது நிடைகள எதுவுதை ்தாழிைா்ளர்கட்ள எட் -
டுவதாக இல்டை. இத்னால் விரகதியடைநது 
தபாகும் ்தாழிைா்ளர் ைமூகம் அடிககடி ்தாழிற -
ைஙகஙகட்ள ைாறறிக்காள்ள தடைபபடுகின -
்்ன.  

நாட்டில் ஆகககூடிய ்தாழிறைஙகஙகட்ள 
உளவாஙகிக ்காணடுள்ள ்தாழிறதுட -்
யாக ்பருநததாட்ை கட்ைடைபபு வி்ளஙகுகி்து. 
்தாழிறைஙகஙக்ளாதைா அதட்ன்யாட்டி அரசி-
யல் நைத்தும் கட்சிக்ளாதைா ஆகககூடிய பயன -
கள எதட்னயும் அடையாத ைமூகம் வாழும் 
இைைாக ைடைத்ததைைாக காணபபடுகின்து. 
அரசியல், ்தாழிறைஙக, வர்த்தகப பணைைாக 
இச்ைமூகம் பாவிககபபைககூைாது. ்தாழிறைஙக 
பைம் படழயபடி ்பறுகுவததாடு அரசியல் 
ரீதியில் ஆககம்்ப் அது உதவுைாறு பார்த்துக 
்காளவது நல்ைது.    

ரணில் நிறுவும் புதிய அரசு  
இவர்கள் என்ன ச�ொல்கிறொர்கள்?  

புதிய அரசியல் 
கலாசாரம் 

உருவாகுமா?

்கழுதை தைய்ந்து ்கடசடெறும்ொ்ன 
நிதையில் மதைய்க சைொழிற�ங்கங்கள் 

ஜீவன ்தாணைைான

எஸ்.ைதாசிவம்

தவ.இராதாகிருஷணன

பழனி திகாம்பரம்

ையில்ைவாக்னம் உதயகுைார்

ைத்னா கதணைன



THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY MAY 15, 2022 92022  மே 15 ஞாயிற்றுக்கிழமே

கைமீறிப் ப�ோன வன்முகைைள், ைட்டவிழ்த்து 
வி்டப்� ட்ட அழிவிற்கு யோர்  ப�ோறுப்பு. நோடடில் 
திஙைட கிழகை (09) ஏற்�ட்ட �தற்ை நிகைக்கு ைத்-
தியில் பிரதைர் �தவிகய ைஹிநத ரோஜ�க்ஷ இரோஜி-
னோைோ பெய்திருநதோர்.

அன்று இரவு ந்டநத வன்முகைைளுக்கு எநத-
விதத்திலும் எதிர்விகனயோற்ைோைல், இரோணுவத்-
தினரும் ப�ோலிெோரும் அகைதியோை இருநததும், 
தற்ப�ோது இருப்�தும் ப�ரும் ெநபதைத்கத ஏற்�டுத்-
துகின்ைது.சிநதித்து பெயற்�்ட பவண்டிய தருணம் 
இது. �ோரோளுைன்ை அைர்வுைள் பிற்ப�ோ்டப்�ட்டகை, 
அவெரைோை ெட்டம் பிரை்டனப்�ட்டகை, இவற்றின் ைத்-
தியிலும், அரளிைோளிகையில் பிரதைர் குண்்டர்ைகை 
கூடடி அகைதிப் ப�ோரோட்டத்தின் மீது ஏவி விடடு 
தோக்கியகை, ைோவல்துகையினரின் குகைவோன பிர-
ென்னம், தகைநைரில் குண்்டர்ைளின் பவறியோட்டம், 
நோடடின் �ோதுைோப்பிற்கு ெவோல்விட்ட அரெ �யஙைர-

வோதம் என திட்டமிட்ட பெயல்ைள் ந்டநபதறின. 
அகனவகரயும் உள்ை்டக்கிய, அகைதியோன 

எதிர்ப்பு ஆர்ப்�ோட்டம் அரெோஙை ஆதரவு வன்முகை-
யோல் முடிவுக்குக் பைோண்டு வர முயற்சிக்ைப்�ட்டது.  
இைஙகையில் ைக்ைைோல் ஒபர இரவிபைபய அரெ 
�யஙைரவோதம் உக்டத்பதறியப்�டடுள்ைபதன்ைோல், 
இநத ஜனநோயை புரடசிக்ைோரர்ைகை மிைக்ைச்சிதைோை 
ஒன்றிகணத்து, உயர்பதோழிநுட�ம், பதோ்டர்�ோ்டல் 
மூைம் உ்டனுக்கு்டன் ந்டநபதறியுள்ைது. ஒபர பநரத்-
தில் ஒருஙகிகணக்ைப்�ட்ட ரீதியில் நோடு முழுவதும், 
ந்டோத்தப்�டும் இவவன்முகைைள் ெோதோரண ப�ோது-
ைக்ைைோல் பெய்யப்�ட்டதோை பதரியவில்கை, இதன் 
பின்புைத்கத ஆரோயபவண்டியுள்ைது. சிநதிக்ைத் 
பதோன்றுகிைது. எது எப்�டி இருப்பினும் �யஙைரவோ-
தம் ஒழிநது ஜனநோயைம் / ெட்டவோடசி திரும்புவது 
மிைச் சிைநதபத, அதுபவ அகைதியோன ப�ோரோட்டக்-
ைோரர்ைளினதும், ப�ோதுைக்ைளினதும் ப�ரவோ.  

நோடடில் அகைதிகய நிகைநோடடுவதற்ைோை ஊர-
்டஙகுச் ெட்டம் அமுல்ப்�டுத்தப்�டடுள்ைது. எனபவ 
இக்ைோைப்�குதிக்குள் ெட்டத்கத ைதித்து பெயற்�்ட 
பவண்டியது நோடடு ைக்ைளின் ப�ோறுப்பு. முப்�க்ட-
ைள் ைற்றும் ப�ோலிஸோருக்கு ஒத்துகழப்பு வழஙகி, 
நோடடில் அகைதிகய ஏற்�டுத்த உதவி பெய்ய 
பவண்டுபைன இரோணுவத் தை�தி ெபவநதிர சில்வோ 
ப�ோதுைக்ைளி்டம் பைோரிக்கை விடுத்துள்ைோர்.

குண்்டர்ைளின் வன்முகைகயத் பதோ்டர்நது 
ப�ோது ைக்ைைோல் அரசியல்வோதிைளின் பெோத்துக்ை-
ளும் உ்டகைைளும் தீ கவத்து எரிப்பு, 55க்கு பைற்-
�ட்ட வீடுைளுக்குத்  தீ கவப்பு,200க்கும் பைற்�ட்ட 
வோைனஙைளுக்கு  பெதம்,9ப�ர் ைரணம், 260க்கு 
பைற்�டப்டோர் கவத்திய ெோகையில்.

�ோரோளுைன்ைத்கத உ்டனடியோை கூடடுைோறு ெ�ோ-
நோயைர் ைஹிநத யோப்�ோ அப�வர்தன, ஜனோதி�தி 
பைோட்டோ�ய ரோஜ�க்ஷவி்டம் அவெர பைோரிக்கை-
பயோன்கை விடுத்துள்ைோர்.

ஜனோதி�தியும் இநத கிழகைக்குள் புதிய பிரதை-
கரயும், எல்பைோரும் விரும்பிய �டி இக்டக்ைோை 
அரெோஙைத்கதயும்  நிறுவுவதோை உறுதியளித்-
துள்ைோர்.

ஓரிரு வோரஙைளில் அரசியல் ஸ்திரத்தன்கைகய 
உருவோக்ைோவிட்டோல் தோன் �தவி விைகுவதோை 
ைத்திய வஙகியின் ஆளுநர் நநதைோல் வீரசிஙை 
அறிவித்துள்ைோர். இைஙகைகய மீட�து �ோரிய 
ெவோைோை ைோறியுள்ைது.

இைஙகையில் இனிபைல் �ண�ைம், குடும்� 

பைைரவம், மிரட்டல் என்�னவற்கைபயல்ைோம் மூை-
தனைோை கவத்து பதர்தல்ைளில் பஜயிக்ை முடியோது. 
இனி இகைஞர்ைள் தகைகை ஏற்கும் ைோைம்தோன்.

அதிைோரம் நிகையில்ைோதது. ைோகையில் ஒருவ-
னி்டம் இருநதோல் ைோகையில் அது பவபைோருவன் 
கையில் இருக்கும். இது ைோலி முைத்தி்டல் தநத 
மிைச் சிைநத உதோரணம். உயர்நதவன் தோழ்நதவன் 
ஏகழ �ணக்ைோரன் ஆண்்டோன் அடிகை என்�ன 
ைோைத்தோல் நிர்ணயிக்ைப்�டுகின்ைன என்�து ைறுக்ை 
முடியோத உண்கை. 

ைோலிமுைத்தி்டல் ைற்றும் அைரிைோளிகை 
முன்�ோன அகைதிவழிப் ப�ோரோட்டஙைகை ைக்ைள் 
எநதைவு பநசித்திருக்கிைோர்ைள் என்�தற்கு ைக்ைள் 
பைோடுத்த  �திைடி தக்ைெோன்று. ெோது மிரண்்டோல் 
ைோடு பைோள்ைோது என்�கத ஆடசியோைர்ைள் ைண்-
்டோர்ைள். திஙைடகிழகை ப�ோரோட்ட முன்ைலுக்குள் 
குண்்டர்ைள் நுகழநதோர்ைள் என்�கத பைோத்த 
இைஙகையர்ைளும் மிகுநத அதிர்ச்சியு்டபனபய 
எதிர்பைோண்்டோர்ைள்.  

மிரிஹோன ப�ோரோட்டம் பதோ்டஙகி 41 நோடைளும், 
பைோல்ப�ஸ் ப�ோரோட்டம் பதோ்டஙகி 31நோடைளும் 
அக்டயும் நோளில்... அகைதி ப�ோரோட்டக்ைோரர்ை-
ளுக்கு எதிரோை அரசியல் குண்்டர்ைைோல் மிைக் பைோடூ-
ரைோன வன்முகைைள் ைட்டவிழத்துவி்டப்�ட்டன.

இவற்றிக்கிக்டயில் ைத்தியவஙகி ஆளுநர் 
ைோற்ைம், �ைமுகை அகைச்ெரகவ ைகைப்பு, 
அகைச்ெரகவ விைைல், ரோஜ�க் ஷக்ைள் அற்ை புதிய 
அகைச்ெரகவ, நோடக்ட எரித்து பிரதைர் ரோஜ�க்ஷ 
�தவி விைகி ஓட்டம் என்�னவற்ைோல் ப�ோரோட்ட ைைத்-
தில் முன்கவக்ைப்�டும் பிரதோன பைோரிக்கையோன 
'பைோட்டோ பைோ பஹோம்' ைோத்திரபை எஞ்சி நிற்கிைது.

அதுவும் பிரதைர் �தவி விைைலின் பின்னர் பவறு 
ஒரு �ரிைோணத்தில் பவளிக்கிைம்பியுள்ைது. இனி,-
ெவோைோை அகையப்ப�ோவது... அடுத்து அகையப் 
ப�ோகும் ஆடசி எத்தகையது ? யோர் அநதப் ப�ோறுப்-
பிகன வகிக்ைப் ப�ோகிைோர்ைள்? என்�தில் தோன் 
தஙகி இருக்கிைது. இன்னும் �ோரோளுைன்ைத்தில் 
தீர்க்ைைோன முடிவுைள் எடுக்ைோது தஙைைது அரசியல் 
பதகவைளுக்ைோை இழுத்தடிப்புக்ைள் இன்றி உ்டனடி-
யோை ந்டவடிக்கை எடுக்ைப்�்ட பவண்டும். �ோரோளு-
ைன்ை உறுப்பினர்ைள் அகனவரும்  ைக்ைள் விருப்-
�த்கத பைடை முன்வர பவண்டும். இல்ைோவிட்டோல்  
ைக்ைைோல் வீதிக்கு விரடடியடிக்ைப் �டுவோர்ைள் என்ை 
பெய்தி பைோடுக்ைப்�டடுள்ைது.

பைபை �டடியலி்டப்�ட்ட 41  நோள் அக்டவுை-

ளுக்கும் பெோநதக்ைோரர்ைள் இநத நோடடின் இகைய 
ெமுதோயத்தினர் என்�தில் எநத ைோற்றுக் ைருத்தும் 
இருக்ை முடியோது. 

அபத பநரம் அநத இகைய ெமுதோயத்தில் இருநது 
அரசியல்வோதிைள் பவளிப்�்டோதப�ோது, பவளிவரோத-
ப�ோது, பவளிக் பைோண்டு வரப்�்டோதப�ோது 

இன்னும் சிை வரு்டஙைளில் '.......... பைோ பஹோம்' 
என ெத்தம் மீண்டும் பைடைத் பதோ்டஙகும்.

அழைோன இநத இைஙகை பூமி எத்தகன முகை 
எரிவது இரோணவன் ைோைம் பதோடடு இன்றுவகர 
எரிநதுபைோண்ப்ட இருக்கிைது, இன்று ைைவர 
பூமியோை ைோறியதும் அநோைரிைைோன அரசியைோல். 
இைஙகை வரைோற்றில் இ்டம்ப�ற்ை ைைவரஙைள்.
ைக்ைள் இநதக் ைைவரஙைைோல் தூண்்டப்�டடு 
பைோழிைைோல், ைதஙைைோல், இனத்தோல், இன்ன-
பிை �ோகு�ோடுைைோல் துண்்டோ்டப்�டடுப் பிரித்தோளு-
கைபெய்யப்�ட்டகையோனது அரசியல்வோதிைளுக்கு 
பைோண்்டோட்டபை...

அரெோஙைம் ப�ோருைோதோரத்கத தவைோைக் 
கையோண்்டதற்ைோை அழுத்தஙைளுக்கு உள்ைோகியுள்-
ைது. இைஙகை அண்க்ட நோ்டோன இநதியோ ைற்றும் 
சீனோ உள்ளிட்ட பிை நோடுைளின் உதவிகய நோடும் 
அபத பவகையில், ை்டன் திட்டத்-
திற்ைோை ெர்வபதெ நோணய நிதியத்-
து்டன் (IMF) ப�ச்சுக்ைகை ஆரம்-
பித்திருக்கிைது.

அடுத்தடுத்த அரெோஙைஙைளின் 
தவைோன ப�ோருைோதோர நிர்வோை-
ைோனது இைஙகையின் ப�ோது 
நிதிகய �ைவீனப்�டுத்தியது, 

பைோவிட-19 பநருக்ைடிக்கு சிை 
ைோதஙைளுக்கு முன்பு வநத, அர-
ெோஙைம் இயற்றிய  வரிக் குகைப்பு-
ைைோல் நிகைகை பைோெைோகியது.

பதோற்றுபநோய் ப�ோருைோதோரத்-
தின் சிை �குதிைகை அழித்துவிட-
்டது - முக்கியைோை இைோ�ைரைோன 
சுற்றுைோத் பதோழில், - அபத பநரத்தில் பநகிழ்வற்ை 
அநநிய பெைோவணி விகிதம் பவளிநோடடு ஊழியர்-
ைள் �ணம் அனுப்புவகதக் குகைத்தது.

இைஙகையின் கையிருப்பு ப�ோதுைோனதோை 
இல்கை,  டீெல் முதல் சிை உணவுப் ப�ோருட-
ைள் வகர அகனத்திற்கும் தடடுப்�ோடு ஏற்�ட்டது.
பவைைோை பைோெைக்டநது வரும் ப�ோருைோதோரச் 
சூழகை எதிர்பைோண்்ட அரெோஙைம், விகரவோை நைர்-
வதற்குப் �திைோை, ெர்வபதெ நோணய நிதியம் ைற்றும் 
பிை ஆதோரஙைளின் உதவிகயப் ப�றுவதற்குப் 
�திைோை ைோத்திருநதது.

சுதநதிரத்திற்குப் பின்னர் மிை பைோெைோன 
பநருக்ைடிகய எதிர்பைோண்டுள்ை இைஙகையின் 
ப�ோருைோதோரம், விபவைைற்ை பைோள்கை வகுப்-
பின் விகைவுைகை இப்ப�ோதுதோன் அனு�விக்ைத் 
பதோ்டஙகியுள்ைது.   

ப�ோதுவோை ை்டனளிப்�வர்ைளு்டனோன ப�ச்சு-
வோர்த்கதைளின் பின்னபர ை்டகனத் திருப்பிச் 
பெலுத்த முடியோது, ஆனோல் இைஙகையின் ஒரு-
தகைப்�டெைோன இயல்புநிகை ை்டனளிப்�வரின் 
நம்பிக்கைகய �ோதித்தது ைற்றும் நோடடிற்கு அநநிய 
பெைோவணி வரவில் எதிர்ைகையோன தோக்ைத்கத 
ஏற்�டுத்தியுள்ைது. 

தற்ப�ோகதய அரசியல் ைற்றும் ப�ோருைோதோர 
ஸ்திரமின்கைகயத் தீர்க்ை தன்னி்டம் ஒரு திட்டம் 
உள்ைது என்று அரெோஙைம் ெர்வபதெ நோணய நிதி-
யத்கத நம்� கவக்ை பவண்டும். இது புைம்ப�-
யர்நத பதோழிைோைர்ைளின் நம்பிக்கைகய மீண்டும் 

நிகைநிறுத்தும். ைற்றும் �ணம் அனுப்பும் �ோய்ச்-
ெகை மீண்டும் தூண்டும் ைற்றும் அரசியல் ஸ்தி-
ரத்தன்கைகய ெோர்நது இருக்கும் சுற்றுைோத்துகை-
யின் ைறுைைர்ச்சிக்கு உதவும் - இகவ இரண்டும் 
இைஙகைக்கு அநநிய பெைோவணிகய ஈடடித்தரும். 
விகைக் ைடடுப்�ோடுைகை நீக்கி, உணவு ைற்றும் எரி-
ெக்தி விகைைகை ெநகத ெக்திைகை நிர்ணயிக்ை 
அனுைதிக்குைோறு இைஙகையி்டம் ெர்வபதெ நோணய 
நிதியம் பைோரியுள்ைது. 

இது பெைவு-மிகுதி �ணவீக்ைத்கத ஏற்�டுத்தும் 
ைற்றும் பநருக்ைடியில் மிைவும்  �ோதிப்புக்குள்ைோன 
குடிைக்ைளின் நிகைகய  பைலும்  பைோெைோக்கும். 
ப�ோருடைள் ைற்றும் பெகவைளின் விகைைகை 
அதிைரிக்கும்.எனபவ இைஙகையின் மிைக் குகைநத 
வருைோனம் ஈடடு�வர்ைள் மீதோன �ோதிப்க� தணிக்ை  
ெமூை �ோதுைோப்பு திட்டம்  ஒரு முக்கியைோன ைோர-
ணியோை இருக்கும். ெர்வபதெ நோணய நிதியத்தின் 
பைோடுப்�னவுைள் ப�ோதுவோை 3-6 ைோதஙைள் நீடிக்-
கும்.  ஆனோல் இைஙகையின் அரசியல் ஸ்திரத்-
தன்கை, எடுக்ைப்�டும் ந்டவடிக்கைைள் என்�கதப் 
ப�ோறுத்து, ஒருஙகிகணக்ைப்�ட்ட நிதிக்ைோன ெோத்தி-
யம் உள்ைது. ெோத்தியைோன ெர்வபதெ நோணய நிதி-

யத்தின் உதவிக்கு பைைதிைைோை 
இநதியோ ைற்றும் சீனோவு்டன் பிை 
நோடுைளு்டன் பதோ்டரப்�ட்ட இருத-
ரப்பு தகையீடுைகை இைஙகை 
எதிர்�ோர்க்ை பவண்டும்.

இநத பநருக்ைடி ைனித-
னோல் உருவோக்ைப்�ட்டதோகும். 
2018ஆம் ஆண்டில் நோடடின் 
பவளிநோடடு கையிருப்பு 6.9 பில்-
லியன் அபைரிக்ை ்டோைர்ைைோை 
இருநதது. ை்டன் சுகை ைோரண-
ைோை இகவ ைடுகையோை வீழ்ச்சிய-
க்டநது ப�ோயுள்ைது.  

இருநதப�ோதிலும், ைத்திய வஙகியின் முன்னோள் 
அதிைோரிைள் உட�்ட �ை �ல்ைகைக்ைழை ைல்வியோ -
ைர்ைள் ைற்றும் ப�ோருைோதோர வல்லுனர்ைள் ை்டநத 
இரண்டு வரு்டஙைைோை எச்ெரிக்கை விடுத்து, நோடு 
ெர்வபதெ நோணய நிதியத்திற்கு பெல்ைோவிட்டோல் 
அல்ைது வரவில்கை என்ைோல் நோடு எதிர்பைோள்ை 
பவண்டிய ைடுகையோன பிரச்சிகனைள் குறித்து 
அரெோஙைத்கத எச்ெரித்தனர். ெோத்தியைோன ைோற்று 
திட்டத்து்டன். ெர்வபதெ நோணய நிதியத்தின் உதவி 
தோைதைோனோல், அதன் நி�நதகனைள் மிைவும் 
ைடுகையோனதோகிவிடும் என்�கத அவர்ைள் சுடடிக்-
ைோடடி நிகைகையின் தீவிரத்கத வலியுறுத்தினர்.  

ஆனோல் அவர்ைள் பதோ்டர்நது ஓரஙைட்டப்�ட்டனர். 
அவர்ைளின் அறிவுகரைளுக்கு பெவிெோய்க்ைப்�டடி-
ருநதோல், அவர்ைள் �ரிநதுகரத்த ந்டவடிக்கைைள் 
பெயல்�டுத்தப்�டடிருநதோல், ப�ோருைோதோரம் இநத 
அைவுக்கு �ோதிக்ைப்�டடிருக்ைோது.   

ைோைோை இரெோயன உரத்தக்ட ப�ோன்ை �ை 
தவைோன முடிவுைைோல் நோடடின் ப�ோருைோதோரத் 
திைனில் �ோரிய வீழ்ச்சி ஏற்�ட்டது. இதற்கிக்ட-
யில், மின்பவடடு ைற்றும் எரிப�ோருள் தடடுப்�ோடு 
ஆகியவற்ைோல் பதோழில்துகைக்கு பின் பதோழில் 
பதோ்டர்நது மு்டஙகியுள்ைது, இது ப�ோருைோதோர 
சுருக்ைத்திற்கும் ெோத்தியைோன ப�ோருைோதோர ைநதநி-
கைக்கும் �ஙைளிக்கிைது.  

எரிப�ோருள் ைப்�ல்ைள் வநது பெல்கின்ைன, அவற்-

றில் �ைவற்றிற்ைோன பைோடுப்�னவுைள் இன்னும் 
தீர்க்ைப்�்டவில்கை. ஒவபவோரு  ப்டோைரும் ைவ-
னைோை நிர்வகிக்ைப்�்ட பவண்டிய சூழலில், நோம் 
பைோெைோன நிகைகய எதிர்பைோள்கிபைோம்.

இயற்கை ப�ரழிவுைள், சுைோதோர அவெரநி-
கைைள் ைற்றும் ெர்வபதெ பைோதல்ைள் நோடடின் 
நிகைகைக்கு தஙைள் �ஙைளிப்க� வழஙகியுள்-
ைன. COVID-19 நிச்ெயைோை ப�ோருைோதோரத்தில் 
ப�ரழிவு தரும் தோக்ைத்கத ஏற்�டுத்தியுள்ைது, 
இதனோல் நோடடின் மீடசிக்ைோன ெோத்தியக்கூறுைள் 
பவகுவோைக் குகைக்ைப்�டடுள்ைன.

�ணம் அனுப்புதல் ைற்றும் ப�ோருடைள் ஏற்-
றுைதி, இைஙகையின் இரண்டு வருைோன ஆதோ-
ரஙைள் குகைநதுவிட்ட நிகையில், 2022 ஜன-
வரியில் சுற்றுைோ ஓரைவுக்கு முன்பனறியது. 
ஆயினும், ரஷயோ-உக்கரன் ப�ோருக்குபின், சுற்-
றுைோப் �யணிைளின் எண்ணிக்கையில் ஏற்�ட்ட 
அதிைரிப்பின் �ைன்ைள் சிகதநதன. ஒருபுைம், 
ரஷய ைற்றும் உக்பரனிய சுற்றுைோப் �யணிைள் 
சுற்றுைோத் துகையில் குறிப்பி்டத்தக்ை �குதிகய 
உருவோக்கினர்; ைறுபுைம், ப�ோர் எரிப�ோருள் 
விகைகய அதிைரித்தது, அநநிய பெைோவணி 
இருப்புைளில் கூடுதல் அழுத்தத்கத ஏற்�டுத்-
தியது.

�ணவீக்ைம் ைோர்ச் ைோதத்தில் 30 ெதவீதைோை 
உயர்நதது. ரூ�ோய் ைதிப்பு ெரிவு �ணவீக்ைத்தி-
லும் �ோதிப்க� ஏற்�டுத்தியது, குறிப்�ோை இைக்-
குைதி மூைம். ெோைோனியர்ைளின் வோழ்க்கைச் 
பெைவு தோவிச் பென்று, எல்ைோவற்றிலும் அழுத்-
தத்கத ஏற்�டுத்தி, வோழ்க்கைகய முற்றிலும் 
தோஙை முடியோததோை ஆக்கியுள்ைது. �ணவீக்ைம், 
இக்டயிக்டபய ஏற்�டும் மின்பவடடு ைற்றும் எரி-

ப�ோருள் தடடுப்�ோடு ஆகியவற்று்டன் இன்று நோடடில் 
பவகுஜன கிைர்ச்சிகயத் தூண்டியுள்ைது.   

இருப்பினும் எதிர்ைோைம் முன்பனப்ப�ோகதயும் 
வி்ட நிச்ெயைற்ைதோைத் பதரிகிைது. ப�ோருைோதோர 
மீடபு என்�து ஒரு நீண்்ட ைற்றும் மிகைப்�டுத் -
தப்�ட்ட பெயல்முகையோகும், அரசியல் பநருக் -
ைடிகயக் ைருத்தில் பைோண்டு, தீவு முழுவதும் 
ஆர்ப்�ோட்டஙைகை ைட்டவிழ்த்துவிட்டதோல், எைது 
நோடு பெயைற்ை அரெ இயநதிரத்தில் �யணிக்ை 
பவண்டியிருக்கிைது. 

இதற்கிக்டயில், தற்ப�ோகதய குழப்�த்தில் 
இருநது விடு�டுவதற்கு இைஙகை என்ன பெய்ய 
பவண்டும் என்�து குறித்து IMF ைருத்து பதரிவித்-
தது. குறிப்�ோை, அரெோஙைத்தின் பெைவினஙைகைக் 
குகைக்கும் அபத பவகையில், அரெோஙைத்தின் 
வருவோகய அதிைரிக்ைவும் �ரிநதுகரக்கிைது. நஷ-
்டத்கத ஏற்�டுத்தும் அரெ நிறுவனஙைளுக்குைோன 
ஆதரகவக் குகைப்�தன் மூைம் இகவ ப�ரும்-
�ோலும் பைற்பைோள்ைப்�டும். இத்தகைய ந்டவடிக்-
கைைள் குறுகிய ைோைத்தில் பிர�ைைோைோது, அபத 
ெையம் ைோனியஙைள் ைற்றும் பிை நைத் திட்டஙை-
ளில் குகைப்பு ஏகழ ைக்ைகை �ோதிக்கும், இது அர-
ெோஙைத்திற்கு இன்னும் ப�ரிய அழுத்தத்கத ஏற்�-
டுத்தும். ைறுபுைம், ெமூை �ோதுைோப்பு திட்டஙைளின்  
மூைம் மிைவும் �ோதிக்ைப்�்டக்கூடிய குழுக்ைகை அர-
ெோஙைம் �ோதுைோக்ை பவண்டும் என்று குறிப்பிடடு, 
IMF         ப�ோதுநை குகைப்புக்ைளுக்கு எதிரோை 
எச்ெரித்துள்ைது.

�ோரிய ப�ோருைோதோரச் சீர்குகைவில் இருநது 
இைஙகை ைண்கண மீட்டப்டடுக்கும் �ணியில் ஈடு-
�டடுள்ைது. 

முன்பனோக்கி நீண்்ட �யணத்கத எதிர்பைோண்-
்டோல், அது ை்டநத ைோைத்கத ை்டநது, இபத ப�ோன்ை 
பநருக்ைடிைகை ை்டநது, பைலும் வலுவோை பவளிப்-
�ட்ட அண்க்ட நோ்டோன இநதியோவி்டமிருநது ைற்-
றுக்பைோள்ைைோம்.

1991ல் இநதியோ, அதிைரித்து வரும் பவகை-
யில்ைோ திண்்டோட்டம், குகைநதுவரும் அநநிய கையி-
ருப்பு ைற்றும் விகைவோசி உயர்வு ஆகியவற்ைோல், 
இன்று நோம் இஙகு ைோணும் எதிர்ப்புைளுக்கு ைோைோை 
�ோரிய எதிர்ப்புைள் ைற்றும் ஆர்ப்�ோட்டஙைளின் 
பவளிப்�ோடக்ட எதிர்பைோண்்டது.முழு நோடடினதும்  
பவளிநோடடு கையிருப்பு ஒரு �திகனநது நோடை-
ளுக்கு பைல் இைக்குைதி பெய்ய ப�ோதுைோனதோை 
இல்கை.

இநதப் பின்னணியில்தோன் பிரதைர் நரசிம்ை  
ரோவ நோடடின் நிதி அகைச்ெரோை  ப�ோருைோதோர 
நிபுணர் ்டோக்்டர் ைன்பைோைன் சிஙகை நியமித்தோர். 
ெர்வபதெ நோணய நிதியத்திற்குச் பெல்வது ைற்றும் 
அதன் நி�நதகனைகைக் ைக்டப்பிடிப்�து உட�்ட 
அவர் எடுத்த ந்டவடிக்கைைள், நீண்்ட ைோைத்திற்கு 
ப�ோருைோதோரத்கத உறுதிப்�டுத்த அவருக்கும் 
அவரது அரெோஙைத்திற்கும் உதவியது. வரி, அந-
நியச் பெைோவணி, வர்த்தைம் ைற்றும் முதலீடடுக் 
பைோள்கை உட�்ட அகனத்துத் துகைைளிலும் 
அவரது முன்பைோழிவுைளில் சீர்திருத்தஙைள் அ்டங-
கும்.

திைகையோன ந�ர்ைகையும் நிபுணர்ைகையும் 
உயர் �தவிைளில் நியமிப்�தன் மூைம் ைடடுபை 
இவற்கைச் பெயல்�டுத்தவும், நிர்வகிக்ைவும் 
முடியும்.

நிகைகைகய ைடடும் ைோற்றினோல் ப�ோதோது....!!! 
நீஙைளும் ைோை பவண்டும்.. எல்பைோரும் ைோை 
பவண்டும், அவவோைோன ைோற்ைபை புதிய இைங-
கைக்ைோன ைோற்ைைோை அகையும்.

இவவிருவரும் இப்�தவிக்ைோை இக்ைோைப்  �குதி-
யில் எடுத்துக்பைோண்்ட பிரயத்தனஙைளும், வியூ-
ைஙைளும்தோன் பதசிய  அரசியகைச் சூ்டோக்கி ெர்-
வபதெத்தின் �ோர்கவகய திருப்பியிருநதது. அைரி  
ைோளிகைக்குள் வருவதும் அஙகிருநது பவளிபயறு-

வதுைோன அரசியல் ைைஙைள்,  ஆதரவோைர்ைளின் 
அபிைோனஙைகை ஆற்றுப்�டுத்தின. இநநைர்வுைள் 
சுழன்று இன்று  ரணிலின் ைரஙைளில் வநதுள்ைது. 
'இப் �தவிகய அரெோஙைத்தரப்பு விரும்பித்தோபன  
வழஙகியது, இதிபைன்ன வியூைம்' என்ைைோம் 
சிைர். வழஙகுைைவுக்கு நிைவரஙைகை  இறுக்கிய 
பின்னணி ரணிலி்டம் இருப்�து எவ-
ருக்கும் பதரியோைைோ ப�ோகும். 

�தவிபயற்ை ைணபை வநத  
வோழ்த்துக்ைளும், ப்டோைரின் 
ப�றுைதி வீழ்நததும் இறுக்கிய பின்-
னணிக்குள்  இருப்�கவதோபன. 
தன்னி்டமிருநத வியூைப்�ைமும் 
ெர்வபதெப் �ைமும்தோன், வியர்கவ  
சிநதோைல் ரணிகைப் பிரதைரோக்கி-
யது. இது சிைகர வியர்கவ வரோை-
லும்  ஆக்கியிருக்கிைது. ஜனநோயைம் 
�ற்றிப்ப�சும் ெர்வபதெம் இவரின்  
பதரிவிலிருநதகவ குறித்து வோய் 
திைக்ைோததும், ரணிலுக்கு அடித்த  
அதிஷ்டம்தோன். மிதவோதத் தகைவ-
ரோை தன்கன அக்டயோைம் ைோடடிய 
இவர்,  பதகவயோன பநரம்  நோட-

டுக்கு பதகவப்�டடிருக்கிைோர். �சி வநதோல் �த்தும் 
�ைக்கும் என்�தும்  இகதத்தோன். 

1970 இல் அரசியகை ஆரம்பித்த  இவர்,1977 
முதல் நக்டப�ற்ை ெைை பதர்தலிலும் �ோரோளு-
ைன்ைம் நுகழநதோர்.  எப்�டிபயோ இம்முகையும் 
23.06.2021 �ோரோளுைன்ைத்துக்குள் நுகழந-

தவர்  என்�தோல், பதோற்ைவர் 
என்ை ைருத்து வலுவிழக்கிைது-
தோபன!1993 இல் அதிஷ்டைோைப்  
�ற்றிக்பைோண்்ட பிரதைர் �தவி, 
அடிக்ைடி இவரி்டம் வநபத பெல்-
கிைது. பின்னர்  2001, 2014, 
2015, 2018 இன்னும், இப்ப�ோது 
2022.05.12 லும் வநதிருக்கிைது. 

ஜனநோயைத்கத உச்ெைவில் 
ப�ணும் ஒரு  அரசியல்வோதி 
இநதப் பிரதைர். இதனோல், ெர்-
வபதெத்தில் இவருக்குப் ப�ரும்  
பிர�ைம். இவவோைோன இவர், இப் -

�டியோ பிரதைரோவது என்ை விைர்ெனம் இருக்ைபவ  
பெய்கிைது. ஸ்ரீைஙைோ ப�ோதுஜன ப�ரமுனவின் 
ஆசீர்வோதம் இருப்�தோல், 113 ஆெனத்கத எளி-
தோைக் ைோண்பிக்ைைோம் புதிய பிரதைர். இது ரோஜதந -
திர பநருக்ைடிக்கு ைடடுைல்ை ரோஜயத்தின் பூஜய 
நிகைகைக்கும் தீர்வோைைோம்  என்�பத அரசியல் 
விபவகிைளின் ஆரு்டம். ைோைோை ஏகனய எல்ைோம் 
எழுைோநத விைர்ெனஙைள்தோன். எதுவகரக்கும் 
பதரியுைோ? ைக்ைகைப் பீடித்துள்ை  பநருக்ைடிைள் 
நீஙகும்வகர.

ரணில்: சர்வதேச ஆேரவு
பெற்ற ஜனநாயக்வாதி

சுஐப் எம்.காசிம்...?

ப�ரோசிரியர் வ.சிவல�ாகதாசன்...?

அரெ இயநதிரத்தின் இரடக்டச்
ெக்ைரஙைைோை ை்டநத இரு
தெோப்தஙைைோை ைஹிநத

ரோஜ�க்ஷவும், ரணிலும்தோன் சுழல்கின்ைனர்.
அரெோஙைத்தின் அச்ெோணியோைக் ைருதப்�டும்
உயர் �தவிக்குரிய பிதோைைன்ைளும்
இவவிருவரும்தோன். 2004 முதல் இன்று 
வகரக்கும் பவறு எவரும் இப்�தவிக்கு 
எதிரும் புதிருைோை ப�ோடடியி்டவில்கை. 
இதுதோன், இவர்ைகை அஙகீைரிக்ைப்�ட்ட 
அக்டயோைைோக்கி உள்ைது. நோடடு
அரசியலில் ை்டநத இரு தெோப்தஙைைோை 
ஏற்�ட்ட ைோற்ைஙைள் (2004-2022)
அரசியலில் நிரநதர எதிரியுமில்கை,
நண்�ரும் இல்கை என்�கத
நிரூபித்திருக்கிைது.

தீப்�ற்றி எரியும் இைஙகை பதெம்,
வரைோறுைள் �ை ைண்டும் ைற்றுக்
பைோண்டு ைோற்ைமுைோ ெமூைைோை 

இன்னும் நோம். 22 மில்லியன் ைக்ைகைக் 
பைோண்்ட இத்தீவு பதெம் நீடித்த மின்பவடடு, 
எரிப�ோருள் ைற்றும் ைருநதுைள் உட�்ட 
அத்தியோவசியப் ப�ோருடைளின் �ற்ைோக்கு-
கையு்டன் ப�ோரோடி வருகின்ைது. இைஙகை-
யின் பைோெைோன ப�ோருைோதோர பநருக்ைடி 
முன்பனப்ப�ோதும் இல்ைோத வகையில் 
தன்பனழுச்சியோன எதிர்ப்பு அகைகயத் 
தூண்டியுள்ைது.

அமைதியான ப�ாராட்டதமதை 
திமைதிருப்பிய வன்முமைகள்
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லரி ோளிமை” என்கிற அமே அர்தே்ததில் ோன் 
சிஙைள்ததிலும் “அரலிய ைஹா ேந்திரய” (அலரி 
ேர ோளிமை) என்று அமழக்ைப்படுகிறது. 

ஆனால் ஆஙகில்ததில் இேமன “டெம்பில் ட்ரீ” (Temple 
Trees) என்கிற ட்பயர டைாண்டு அமழக்ைப்படுகிறது. 
இலஙமையில் அலரி எஙடைஙகும் ைாணப்படும் ேரம். எப-
ம்பாதும் பூ்ததுக் குலுஙகும் ேரோை இருப்போல் அேமன 
ட்பௌ்தே விைாமரைளில் வணஙகுவேற்ைாைப ்பயன்்படு்த-
ேப்படுகிறது. எனமவ ்பல ட்பௌ்தே விைாமரைளில் நிச்சயம் 
ைாணப்படும் ேரோைப ம்பர ட்பற்றது. அேற்கு ஒரு டேய்வீை 
ேரியாமே இலஙமையில் இருக்கிறது. எனமவ ஆஙகில்த-
தில் இேமன மைாவில் ேரஙைள் (Temple Trees) என்கிற 
ட்பயர டைாண்டு அமழப்பதில் ஆச்சரியமில்மல.[1]  

டைாழும்பு 3 டைாள்ளுபபிட்டி ைாலி வீதியில், அடேரிக்ை 
தூதுவராலய்ததுக்கு முன்னால் ைடும் ்பாதுைாபபுென் இருக்-
கிறது இந்ே ோளிமை. இலஙமையில் அதிை ்பாதுைாபபுென் 
இருக்கும் இல்லம் இது ோன் என்றும் கூற முடியும்.  

ஆயிரக்ைணக்ைாமனார கூெக்கூடிய ேண்ெ்பமும், ்பல ்சந்-
திபபு அமறைமளயும், அமேச்சரமவக் கூட்ெ அமற, வசிப-
பிெ்தமேயும், மேலும் ்பல நிலக்கீழ் அலுவலைஙைமளயும் 

டைாண்ெ ோளிமை அது.  
இன்மறய அலரி ோளிமை பிரேேரின் உ்ததிமயாைபூரவ-

ோன வா்சஸேலோை இருக்கிறது. மே.ஆர.டேயவரேனா-
மவ்த ேவிர சுேந்திர்ததிற்குப பின்னர பிரேேரைளாை ்பேவி 
வகி்தே அமன்தது ேமலவரைளும் ேேது ்பேவிக் ைால்ததில் 
இஙமை வசி்ததிருக்கிறாரைள்.  

அதுேட்டுேன்றி ்பல அர்சாஙை ைவிழ்பபுக் ைமேைளின் 
புைலிெோை இது இருக்கிறது. ்பல கிளரசசிைளின் ைமேை-
மளயும் ்பரைசியோைக் டைாண்டிருக்கும் ோளிமை.  

மே.ஆர.டேயவரேன ஒரு சில நாட்ைமள இஙகு வாழ்ந்-
ோர. அவரின் ட்சாந்ே ட்சாகுசு ்பஙைளாவிமலமய (Braemar) 
அவர 1977 இல் பிரேேராை ்பேவிமயற்ற சில நாட்ைளின் 
பின்னர வாழ்ந்ோர. 1978இல் 2வது குடியரசு அரசியல-
மேபபு டைாண்டுவரப்பட்டு பிரேேரின் உரிமேைள் குமறக்-
ைப்பட்டு நிமறமவற்று அதிைார ேனாதி்பதிமுமற டைாண்டு 
வரப்பட்ெ பின்னர பிமரேோ்ச அலரி ோளிமைமய உ்ததி-
மயாைபூரவோன இல்லோை ஆக்கிக்டைாண்ெம்பாதும், 
அதிைோன ைால்தமே அவர ேனது ட்சாந்ே இல்லோன 
வாமழ்தமோட்ெ்ததில் இருந்ே “சுச்சரி்தே” இல்ல்தமே 
்பயன்்படு்ததினார. ேனாதி்பதியான பின்னரும் பிமரேோ்ச 
அமே சுச்சரி்தே இல்ல்தமே்த ோன் ட்பரும்்பாலும் ்பயன்்ப-
டு்ததினார.  

ஒல்லாந்ேர ைால்ததில் ைறுவா உற்்ப்ததிக்கு அடு்தேோை 
வருோனம் ஈட்ெக்கூடிய ட்பரிய லா்பைர டோழிலாை இருந்-
ேது ்சாராய உற்்ப்ததி்த டோழிமல. இலஙமையில் இருந்ேது. 
ஏற்றுேதி ட்சய்யப்பட்ெ ்சாராய்ததுக்கு ட்பரும் ேவுசு இருந்-
ேது.   

கிழக்ை்தமேய நாடுைளில் ்பரவிய ேமலரியா ம்பான்ற 
டோற்று மநாய்ைளுக்கு டேய்வீை ேருந்ோை அேமனப ்பயன்-
்படு்தே முயன்றனர. அவரைளின் ்பமெடயடுபபு ராணுவ்த-
தின் நாளாந்ே ்பாவமனக்ைாை அனுபபிமவ்தோரைள்.  

இந்ே ்சாராய உற்்ப்ததி மேற்டைாள்ளப்பட்ெ டேன்மன 
நிமறந்ே ைெற்ைமர பிரமே்சஙைளில் ்பேப்படு்ததும் குளிர 
ைளஞ்சியஙைமளயும் (De Brandery) ைட்டினாரைள். 
அவவாறு டைாழும்பு நைரில் பிரோன “பிறன்ெரி” அலரி 

ோளிமைக்கு ட்சாந்ேோன ைட்டிெ்த டோகுதியில் ோன் 
இருந்ேது. டைாள்ளுபிட்டியில் இருந்ே வி்சாலோன டேன்-
னந்மோபபுக்கு அருைாமேயில் இப்படி ்சாராயம் வடிைட்டு-
வேற்கு இலகுவாை இந்ே “பிறன்ெரி” இருந்ேது. அேற்கும் 
முன்னர அஙமை ஒரு சிறுவரைளுக்ைான அநாமே இல்ல-
மும், இராணுவ அலுவலைமும் இருந்ேோை அறியப்படுகி-
றது.  

ஒல்லாந்ேர ைால்ததில் டைாள்ளுபபிட்டி குடியிருபபுைள் 
உள்ள ்பகுதியாை ைாணப்பெவில்மல. டைாழும்பு மைாட்-
மெக்கு அப்பாலுள்ள ஹல்ஸொப, புளுடேண்ெல், வுல்-
ட்பண்ெல், புனிே ட்ச்பஸதியன் ம்பான்ற மேவாலயஙைமள 
அமே்தது அமே அண்டிய குடியிருபபுைமள ம்பணி வந்-
ோரைள். இன்மறய டைாழும்பு 7 கூெ ைறுவா்த மோட்ெப 
்பகுதியாை்த ோன் இருந்ேது.  

ஆஙகிமலயர இலஙமைமயக் மைப்பற்றிய பின்னர அவர-
ைளுக்கு முன்னர ஆட்சியாளரைளாை வாழ்ந்ே ஒல்லாந்ேரை-
ளில் நிரந்ேரக் குடியிருப்பாளரைளாை ஆகியிருந்ே ஒல்லாந்-
ேரைமள ேேது நிரவாை்ததில் இமண்ததுக்டைாண்ொரைள். 
அப்படி இமணக்ைப்பட்ெ ஒருவர ோன் பிடரடிரிக் ட்பரன் 
மேலியஸ (Frederick Baron Mylius). அவர ஒரு ைாலி 

ோ்தேமற ோவட்ெ்ததின் நீேவானாை 
ைெமேயாற்றினார. இந்ே ோளிமைமய 
அவர ோன் முேற் ேமெமவயாை (1805) 
வா்சஸேலோை ஆக்கிக்டைாண்ொர. 
அதுவமர அஙகு இயஙகிய ்சாராய 
“பிறன்ெரி” மயயும் அவர அைற்றி-
னார. முன்னாள் ஒல்லாந்து ஆளுநரான 
வில்லம் யாமைாபபின் (Willem Jacob van 
de Graaf) புேல்விமய்த ோன் மேலியஸ 
திருேணம் முடி்ததிருந்ோர. அேனால் 
ேனது புேல்வியின் திருேண்தமே இந்ே 
ோளிமையில் ோன் நெ்ததினார வில்லம் 
யாமைாப. அந்ே திருேண மவ்பவ்ததுக்கு 
இலஙமையின் முேலாவது ஆஙகிமலய 
மே்சாதி்பதியான பிடரடெரிக் மநார்ததும் 

(Frederick North) ைலந்து டைாண்ொர. வில்லம் யாமைாப-
பின் ேமனவியின் ேந்மே ோன் இலஙமையின் இறுதி ஒல்-
லாந்து ஆளுநர டயாைான் வான் எஙடைல்பீக் (Johan van 
Angelbeek).  

மேலியஸ ஒரு ்சமூை சீரதிரு்தேவாதியாை இயஙகி 
வந்ோர. இலஙமையில் அபம்பாது நிலவிய அடிமே 
முமறமய ஒழிப்பேற்ைாை டோெரந்து அவர குரல் டைாடு்த-
ோர. இது பிரி்தோனிய அர்சாஙை்ததுக்கு டநருக்ைடியாை 
இருந்ேது. இறுதியில் 14 ஓைஸட் 1807 இல் ேனது 45வது 
வயதில் ேரேோன முமறயில் இறந்து கிெந்ோர. ஆனால் 
அவர திடீர ேரணமுற்றார என்று வர்தேோனி ்ப்ததிரிமை-
யில் அறிவிபபு டவளியிெப்பட்டிருந்ேது. மேலியஸ இந்ே 
ோளிமையில் இரண்டு ஆண்டுைள் ோன் வாழ்ந்ோர.  

அவருக்குப பின்னர இந்ே ோளிமையின் உரிமே, சிவில் 
உ்ததிமயாை்தேரைளான டலயாரட் ்சமைாேரைளிெம் இருந்-
ேது. சுோர 30 ஆண்டுைளாை மேல்ோைாண அர்சாஙை 
அதி்பராை பிர்பலோை இருந்ே இருந்ே பீட்ெர டலயரட் 

அவரைளில் ஒருவர. டைாழும்பு கிராண்ட் ்பாஸஸிலுள்ள 
டலயாரட் பமராட்மவ வீதி அவரின் நிமனவாை மவக்ைப-
்பட்ெ ட்பயர. அவருக்குப பின்னர மோன் வால்ம்பப (John 
Walbeoff) என்கிற ைறுவா திமணக்ைள்ததின் ேமலவர 1830 
குப பின் இேமன ட்சாந்ேோக்கி இருந்ோர. எபம்பாதும் 
நண்்பரைமளக் கூட்டி ைளியாட்ெம் ட்சய்யும் வழக்ைமுள்ள-
வராை இருந்ோர அவர. அப்படி வருமை ேந்ே ஒரு இமளஞர 
மோன் வால்ம்பபபின் ேமனவியுென் ைாேல் டைாண்டு-
விட்ொர. இது ்சரசம்சயாகிவிட்ெது. இேமன முடிவுக்கு 
டைாண்டு வருவேற்ைாை வால்ம்பப ேனது நண்்பமர வாள் 
்சண்மெக்கு அமழ்தோர. அலரி ோளிமையின் மோட்-
ெ்ததில் ்சண்மெ ஏற்்பாொனது. இருவரும் ைடுமேயாை 
மோதிக்டைாண்ெதில் வால்ம்பப டைால்லப்பட்ொர.  

வால்ம்பபபுக்குப பின்னர மேல் ோைாண அர்சாஙை அதி்ப-
ராை இருந்ே சீ.ஆர. புல்லர (C.R. Buller) 1840 இல் இருந்து 
வாழ்ந்து வந்ோர. இன்றும் ட்பாரல்மலயிலிருந்து ்பம்்பலப-
பிட்டி வமரயான வீதிக்கு மவக்ைப்பட்டிருக்கிற “புல்லர 
வீதி” இவரின் நிமனவாை மவக்ைப்பட்ெது ோன்.  

அேன் பின்னர இலஙமையின் முேலாவது சுேந்திரப ்ப்ததி-
ரிமையான “சிமலான் ஒபம்சரவர”(1835 இல் இது Colombo 

Observer ஆனது) ்ப்ததிரிமையின் ஆசிரியரும், இலஙமை 
பிரோன ேரு்ததுவ அதிைாரியுோன கிறிஸமோப்பர எலியட் 
(Dr, Christopher Elliot) 1848ஆம் ஆண்டு இேமன வாங-
கினார. ேனது ்ப்ததிரிமையின் மூலம் ஆஙகிமலய அரம்ச 
ைடுமேயாை விேரசி்தேவர அவர. 1848 இல் ோ்தேமள 
கிளரசசிமய ஆஙகிமலய அரசு அெக்கிய விே்தமே எதிர்தது 
ைடுமேயாை ்சாடியது இந்ே அலரி ோளிமையில் வசி்தது 
வந்ே ம்பாது ோன். அன்மறய ஆளுநர டொரிஙெனுக்கு 
எதிராை இமே அலரி ோளிமையில் ட்பரும் எதிரபபுக் கூட்-
ெ்தமே ஒழுஙகு ட்சய்ோர எலியட். ஆளுநர ட்பாலி்சாமர 
அலரி ோளிமைக்கு அனுபபி கூட்ெ்தமேக் ைமல்தோர. இறு-
தியில் எலியட் டவன்றார. ஆளுநர டொரிஙெனும் ைால-
னி்ததுவ ட்சயலாளர எேர்சன் டெனண்டும் ்பேவி விலக்ைப-
்பட்டு இஙகிலாந்துக்கு திருபபி அமழக்ைப்பட்ொரைள்.  

ைாலி வீதி அமேக்ைப்படுவேற்கு முன்னர வி்சாலோன 
நிலோை இருந்ே இந்ே ைாணி 
பின்னர ்பாமேக்ைாைவும், 
டைாள்ளுபபிட்டி ட்பாலிஸ 
ம்பான்றவற்றுக்ைாைவும் குறுகி 
சிறியோை ஆனாலும் இன்றும் 
அது ஒரு அழைான ்பசுமேப 
்பகுதி ோன்.  

1856ஆம் ஆண்டு மோன் 
பிலிப கிரீன் (John Philip Green) 
இேமன 2300 ்பவுண்ைளுக்கு 
வாஙகினார. சூழலியலாளரான 
அவருக்கு மைாபபி்த மோட்ெங-
ைள் உரிமேயாை இருந்ேன. 
ோவரவியல் அறிவியலில் நிபு-
ணராை இருந்ோர. அவர ோன் 
இந்ேக் ைாணிமய ்பசுமேயாை 
ோற்றியவர. அவர மவ்தே 
ேரஙைள் ோன் அலரி ேரஙைள். 
அவர சூட்டிய ட்பயர ோன் 

“Temple Tree”. அஙமை அவர ேயில்ைமளயும், ்பல்மவறு 
்பறமவ, விலஙகுைமளயும் வளர்தோர. 1881ல் பிர்பல ோவ-
ரவியலாளர ஏரனஸட் டஹக்கில் அபம்பாது இலஙமை வந்-
திருந்ே ம்பாது அலரி ோளிமையில் அவர ைண்ெ இ்தேமைய 
ைாட்சிைமளப ்பற்றி ேனது நூலில் குறிபபிட்டிருக்கிறார.  

மோன் பிலிபபுக்குப பின்னர இது அவரின் ்சமைாேரர 
ஸமெனிஸட்ப்ததுக்கு ட்சாந்ேோனது. அவர ோன் இலங-
மையின் ஐஸ டோழிற்துமறயின் முன்மனாடியாை ைருேப-
்படு்பவர. அவர அலரி ோளிமைக்குப பின்னால் ஒரு ஐஸ 
உற்்ப்ததிச்சாமலமய உருவாக்கினார. ம்பமர வாவி அேன் 
எல்மலயாை இருந்ேது. அவரின் ேரண்ததுக்குப பின்னர 
அலரி ோளிமை 1899 இல் ஏல்ததுக்கு விெப்பட்ெது. ஏல்த-
துக்ைான அன்மறய விளம்்பர்ததில் “"இந்ே ைட்டிெ்தமே 
வாஙகு்பவர டைால்லுபிட்டியில் உள்ள மிை இனிமேயான 
நில்ததின் உரிமேயாளராை ேட்டுேன்றி நைர்ததில் உள்ள ்பல 
வரலாற்று நிறுவனஙைளின் உரிமேயாளராைவும் ஆவார". 
என்று குறிப்பெப்பட்டிருந்ேது.  

அர்சாஙை்ததின் பிரோன அதிைாரிைளின் வசிபபிெோை 
ஆக்குவேற்ைாை அர்சாஙைம் 1903 ஆம் ஆண்டு இேமன 
99,000 ரூ்பாவுக்கு டைாள்வனது ட்சய்ேம்பாது இந்ே ைாணி 
ஏக்ைரைமளயும், 8 ம்பச்சரஸைமளயும் ேட்டுமே டைாண்-
டிருந்ேது. அேன் பிரைாரம் அஙமை முேலாவது குடிமயறிய 
ஆளுநர ஹியூஜ் கிலிம்பாரட் (Hugh Clifford 1907-/13). ஆளு-
நருக்கு ேனிக்குடியிருபபு ஒதுக்ைப்பட்ெ   நிமலயில், பிரி்த-
ோனிய ைாலனி்ததுவ ட்சயலாளரின் வசிபபிெோை இது 
ஆக்ைப்பட்ெது. ்சர்சாரல்ஸ டைாலின்ஸ அஙமை குடிமயறி-
னார.  

டொனமூர அரசியல் திட்ெ்ததின்்படி உருவாக்ைப்பட்ெ 
நான்கு பிரோன ட்சயலாளரைளின் உ்ததிமயாைபூரவ வா்சஸ-
ேலோை ோறியது.  

1948 பிபரவரியில்ஆஙகிமலயரைள் சுேந்திரம் வழஙகிய-
தும் “சுேந்திர” இலஙமையின் பிரேேரின் வா்சஸேலோை 
ஆக்ைப்பட்ெது. அேன்்படி இலஙமையின் முேலாவது பிர-
ேேர டீ.எஸ.ம்சனநாயக்ை இஙமை குடிமயறினார. அவரக்-
குப பின்னர எஸ.ெபிள்யு ஆர டி ்பண்ொரநாயக்ை இஙகு 
வசிக்ை வரவில்மல. அேற்குப ்பதிலாை அவரின் மராஸமீட் 
பிமளஸ இல்ல்ததிமலமய வசி்தோர. அவர டைால்லப-
்பட்ெதும் அவரது அந்ே இல்ல்ததில் மவ்தது்த ோன். 
அலரி ோளிமைமய அவர ்சம்பிரோயபூரவோன நிைழ்வு-
ைளுக்கு ேட்டும் ்பயன்்படு்ததிக்டைாண்ொர. ்பண்ொரநா-
யக்ைவின் ைால்ததில் வாராந்ேம் திஙைள் மோறும் நெ்ததும் 
ஊெை ோநாட்மெ “கிரி்ப்த” (்பாற்ம்சாறு) ஊெை ்சந்திபபு 
என்மற அமழ்தோரைள். ்ப்ததிரிமையாளரைளுக்கு அஙமை 
்பாற்ம்சாறு வழஙைப்பட்ெது.  

1978 ஆம் ஆண்டு நிமறமவற்று ேனாதி்பதிமுமற அறி-
முைப்படு்தேப்பட்ெ ம்பாது அதுவமர ஆளுநரின் வா்சஸ-
ேலோை இருந்ே இராணி ோளிமை ேனாதி்பதி இல்லோை 
ஆனது. ஆனால் அமே ்சம்பிரோய நிைழ்வுக்கு ேட்டும் 
ோன் மே.ஆர. ்பயன்்படு்ததினார. வா்சஸேலோை அலரி 
ோளிமைமய்த ோன் ்பயன்்படு்ததினார. எனமவ பிரேேரின் 
இருபபிெ்ததுக்கு மவறு இெ்தமே ஒழுஙகு ட்சய்ய மநரிட்-
ெது.  

பிமரேோ்ச, டி.பி.விமேதுஙை, ்சந்திரிைா ்பண்ொரநாயக்ை, 
ேகிந்ே அமனவரும் அப்படி்தோன் ்பயன்்படு்ததினாரைள். 
2015 ஆம் ஆண்டு நல்லாட்சி அர்சாஙை்ததின் ம்பாது ரணில் 
விக்கிரேசிஙை அலரி ோளிமைமய வா்சஸேலோை அல்லா-
ேல் அலுவலைோை ேட்டும் ்பயன்்படு்ததினார. ஆனால் 
மீண்டும் ேகிந்ே ராே்பக்்ச 2019 இல் பிரேேராை ஆனதும் 
ேனது வா்சஸேலோை ்பயன்்படு்தே்த டோெஙகினார.   

மூன்று நூற்றாண்டுைளாை வரலாற்று முக்கிய்ததுவமுள்ள 
ைமேைமள மேக்கி மவ்ததிருகிறது அலரி ோளிமை.  

அலரி ோளிமையில் 
வசி்தே ேமலவரைள்

1948 -– 1952 டி.எஸ.ம்சனநாயக்ை  
1952 -–1956 ெட்லி ம்சனநாயக்ை  
 1956 -–1959 எஸ.ெபிள்யூ.ஆர.டி.்பண்ொரநாயக்ைா  
1959 -–1960 விமேயானந்ே ேஹநாயக்ை  
1960 -–1960 ெட்லி ம்சனநாயக்ை  
1960 -–1965 சிறிோமவா ்பண்ொரநாயக்ைா  
1965 – -1970 ெட்லி ம்சனநாயக்ை  
1970 -–1977 சிறிோமவா ்பண்ொரநாயக்ைா  
1977 -–1978 மே. ஆர. டேயவர்தேமன (அவரது 
ேனிப்பட்ெ இல்லோன பிமரேரில் வாழ்ந்ோர)  
1978 – -1989 ரணசிஙை பிமரேோ்ச  
1989 – -1993 டிஙகிரி ்பண்ொ விமேதுஙை  
1993 – -1994 ரணில் விக்கிரேசிஙை  
 1994 -– 2001 ்சந்திரிைா குோரதுஙை (ேனாதி்பதியாை 
வாழ்ந்ோர), பிரேேர டஹாரடைால்ல வளவவயில் உள்ள 
அவரது ேனிப்பட்ெ இல்ல்ததில் ேஙகியிருந்ோர.  
2001- – 2004 ரணில் விக்கிரேசிஙை  
 2004- – 2015 ேகிந்ே ராே்பக்்ச (ேனாதி்பதியாை வாழ்ந்ே-
வர), பிரேேர விசும்்பயாமவப ்பயன்்படு்ததினார  
2015- – 2019 ரணில் விக்கிரேசிஙை  
2019- – 2022 ேகிந்ே ராே்பக்்ச  
 [1]Ernst Haeckel, A Visit to Ceylon, Boston, S.E.Cassono 
and company 1883.  
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த�ொ ற்றா மநாய்ைள் ேக்ைளின் வாழ்வாோர்ததிலும் அேனு-
ென்  டோெரபு்பட்ெோை ட்பாருளாோர மேம்்பாட்டிலும் 
ோக்ைம் ட்சலு்ததுகின்றன. எனமவ,  டோற்றா மநாய்ை -

மள்த ேடுப்பேற்கு முன்னுரிமே அளிக்ைப்பெ மவண்டும் என சுைாோர  
அமேசசின் டோற்றா மநாய்க்ைான ்பணியை்ததின் ்சமுோய ேரு்ததுவ நிபுணர 
விந்தியா  குோரம்பலி டேரிவி்தோர.   

டோற்றா மநாய்ைளின் ோக்ை்தமேக் குமறக்கும் மநாக்கில், ்சமூை  ேட்ெ்ததில் 
ேக்ைளுக்கு விழிபபுணரவூட்ெ, ம்சல்ட்ஃ்பன்ட் இலஙமை அமேபபு,  சுைாோர 
அமேசசுென் இமணந்து 2021ஆம் ஆண்டில் “உலைளாவிய மீள்்பாரமவ 
(குமளா்பல்  ரீைப): ஆமராக்கியோன உணவு முமறைள் ேற்றும் உெல் ட்சயல் -
்பாடுைமள இலஙமையில்  ஊக்குவி்தேல்” திட்ெ்தமே ஆரம்பி்ததிருந்ேது. இ்த -
திட்ெோனது ்சரவமே்ச  அபிவிரு்ததி ்சட்ெ நிறுவனம் (IDLO), ைனொவின் 
்சரவமே்ச அபிவிரு்ததி ஆய்வு  நிமலயம் ேற்றும் உலை சுைாோர ஸோ்பனம் 
ஆகியவற்றுென் இமணந்து  முன்டனடுக்ைப்படும் நிைழ்சசி்த திட்ெமே உல -
ைளாவிய மீள்்பாரமவ (குமளா்பல்  ரீைப) திட்ெோகும். இேன் ஒரு அஙைோை 
டோற்றா மநாய்ைள் குறி்தது ேக்ைளுக்கு  விழிபபுணரவூட்டும் மநாக்கில் ேரு்த -
துவ நிபுணர விந்தியா குோரம்பலி  ்பகிரந்துடைாண்ெ விெயஙைள் வருோறு,   

மைள்வி : இலஙமையில் ட்பாதுவாைக் ைாணப்படும் டோற்றா மநாய்ைள் ்பற்றி -
யும், அவற்றின் ேற்ம்பாமேய நிமலமேைள் ்பற்றியும் கூற முடியுோ?   

்பதில் : டோற்றா மநாய்ைளில் இருேய மநாய்ைள் (ோரமெபபு,  ்பக்ைவாேம்), 
நீரிழிவு, நாள்்பட்ெ நுமரயீரல் மநாய்ைள் (அஸதுோ,  மூசசுக்குழாய் அழற்சி, 
நாள்்பட்ெ நுமரயீரல் அமெபபு மநாய் [COPD]),  புற்றுமநாய்ைள், நாள்்பட்ெ 
சிறுநீரை மநாய் ஆகியமவ அெஙகும்.   

2016 ஆம் ஆண்டு நாட்டில் ஏற்்பட்ெ டோ்தே இறபபுைளில் 83% ஆனமவ 
டோற்றா மநாய்ைளினால் ஏற்்பட்ெமவயாகும்.   

வருொந்ே சுைாோர அறிக்மையின்்படி, 2019 ஆம் ஆண்டு, அர்சாஙை  ேரு்தது-
வேமனைளில் 50.7% ஆன இறபபுைள் டோற்றா மநாய்ைளினால் ஏற்்பட்ெமவ 
எனப  ்பதிவாகியுள்ளது. ைெந்ே ே்சாபே்ததில், அர்சாஙை ேரு்ததுவேமன இறப -
புக்ைளுக்ைான  முக்கிய ைாரணோை இருேய மநாய் விளஙகுகிறது.   

டோற்றா மநாய் ஆ்ப்ததுக் ைாரணி ைணக்டைடுப்பான STEPS 2015ற்கு  
அமேய, 7.4% ம்பர (18-69 வயது) உயர இர்தே சீனியளமவக் டைாண்டிருந்ே -
னர. வயது  வந்ேவரைளில் 9% ஆமனார, அதிை இருேய மநாய் அ்பாய்தமேக் 
டைாண்டிருந்ேனர அல்லது  இருேய மநாய்ைமளக் டைாண்டிருந்ேனர. ேக்ைள் 
டோமையில், நான்கில் ஒரு  ்பஙைானவரைளுக்கு ்சாோரண டோ்தே டைாலஸட் -
மரால் ஆனது குறிபபிட்ெ அளமவ விெ  அதிைோை இருந்ேது. 26% ம்பருக்கு 
உயர குருதி அழு்தேம் இருந்ேது.   

2016 ஆம் ஆண்டில், டோ்தே 464 பில்லியன் ேற்ம்பாமேய சுைாோர  ட்சல-
வீன்ததில் ட்பரும்்பகுதி (36%) டோற்றா மநாய்ைமள முைாமே்ததுவம் ட்சய்வ -
ேற்கு  ட்சலவிெப்பட்ெது.   

மைள்வி : இலஙமையில் ஏற்்படுகின்ற அதிை திடீர ேரணஙைளுக்கு  ைாரண-
ோை டோற்றா மநாய்ைள் விளஙகுகின்றன. இலஙமையில் டோற்றா மநாய் 
ஆ்ப்ததிற்ைான  ைாரணிைள் யாமவ? இதில் அதிைம் ்பாதிக்ைப்படும் குழுவினர 
யார? இமளமயார  ேற்றும் குழந்மேைளுக்கு ைாணப்படும் ்பாதிபபு எவவாறா -
னது?   

்பதில் : டோற்றா மநாய்ைள் ஆனமவ, ஆமராக்கியேற்ற வாழ்க்மைமுமற -

யுென்  டோெரபு்பட்ெமவ (புமையிமல, ேது்பான ்பாவமன, ஆமராக்கிய -
ேற்ற உணவுப ்பழக்ைம்,  உெற்ட்சயற்்பாடின்மே).    டோற்றாமநாய் ஆ்ப்ததுக் 
ைாரணி ைணக்டைடுப்பான STEPS 2015 இன் ்படி,  இலஙமையில் 30.4% வயது-
வந்மோர ம்பாதிய உெற்ட்சயற்்பாட்மெக் டைாண்டிராேவரைள்.  73% ம்பர ஒரு 
நாமளக்கு ்பரிந்துமரக்ைப்பட்ெ ்பழஙைள் அல்லது ைாய்ைறிைமள  உட்டைாள் -
வதில்மல. ஆண்ைளில் ஏற்தோழ மூன்றில் ஒரு ்பகுதியினர புமையிமலமய  
புமைக்கிறாரைள், அமே ்சேயம் 20% ம்பர தின்சரி புமைபபிடிப்பவரைளாை உள் -
ளனர.  18% வயதுவந்ேவரைள் ேற்ம்பாது ேது்பானம் அருந்துகின்றனர.   

இலஙமையில் ஏற்்படுகின்ற டோற்றா மநாய் இறபபுக்ைளில், ஏற்தோழ  
அமரப்பகுதி (45%) 70 வயதுக்குட்்பட்ெவரைள் ஆவர (டோற்றா மநாய்ைளி -
னால்  ஆண்ைளின் இறபபு 54% ேற்றும் ட்பண்ைளின் இறபபு 36%).   

மைள்வி : டோற்றக்கூடிய மநாய்ைளுென் ஒபபிடுமையில் டோற்றா  மநாய்ை -
மள்த ேடுப்பதும், ைட்டுப்படு்ததுவதும் ஏன் சிக்ைலான ்பணியாைக்  ைாணப்ப -
டுகிறது?   

்பதில் : டோற்றக்கூடிய மநாய்ைமளக் ைட்டுப்படு்ததுவதுென்  ஒபபிடுமை-
யில் டோற்றா மநாய்ைமளக் ைட்டுப்படு்ததுவது மிைவும் சிக்ைலான  ்பணியா -
கும். இேற்குப ்பல ைாரணஙைள் உள்ளன. டோற்றா மநாய்ைமள்த ேடுப்பது,  
டோற்றா மநாய்ைளுக்ைான ஆ்ப்ததுக் ைாரணிைளின் டவளிப்பாட்மெ குமறப-
்பது வாழ் நாள்  முழுவதும் ைாணப்படுவோகும். அோவது டைாள்மை ேற்றும் 
ஒழுஙகுமுமற  நெவடிக்மைைள்/ேக்ைள் டோமை அடிப்பமெயிலான உ்ததி -
ைள் ேற்றும் ஆமராக்கியோன  வாழ்க்மை முமறமய ைமெபிடிப்பது, அோவது 
ேனிப்பட்ெ நெவடிக்மைைள் என்்பன இதில்  இன்றியமேயாேமவயாகும்.   

மைள்வி : உெல்நலம் ேற்றும் முன்மனற்ற்ததில் டோற்றா மநாய்ைளின்  அழி -
வுைரோன ோக்ைம் உணரப்பட்டுள்ள நிமலயில், இலஙமையில் டோற்றா 
மநாய்ைளின்  தீவிரம் எந்ேளவு ைாணப்படுகிறது?   

்பதில் : டோழிலாளர உற்்ப்ததி்ததிறன் ேற்றும் ட்பாருளாோர  மேம்்பாட்டில் ம்பர-
ழிவுைரோன ோக்ை்தமே ஏற்்படு்ததுவோல், ேடுபபு ேற்றும்  ைட்டுப்பாட்டு உ்ததிைள் 
என்்பன டோற்றா மநாய்ைளினால் முன்கூட்டிய இறபபு  ஏற்்படுவமேக் குமறக்ை 
முன்னுரிமே அளிக்ைப்பெ மவண்டும்.  உயிரைள் ேற்றும் வாழ்வாோர இழபபு ஆகி-
யவற்றுென் இமணந்ே  ட்பாருளாோர்த ோக்ைம் என்்பன டோற்றா மநாய்ைளினால் 

ஏற்்படுவோல் இமவ சுைாோரச  
ட்சலவு ேற்றும் உற்்ப்ததி்த திறன் 
என்்பவற்றில் எதிரேமறயான 
ோக்ை்தமே  உருவாக்குகின்றன.   

வறுமே டோற்றா மநாய்ை-
ளுென் டநருஙகிய டோெர-
புமெயது. டோற்றா  மநாய்ை-
ளின் விமரவான அதிைரிபபு 
வறுமேக் குமறபபு முயற்-
சிைமள்த ேடுக்கும்  என்றும் 
ைணிக்ைப்பட்டுள்ளது, குறிப்பாை 
சுைாோரப ்பாதுைாபபுென் டோெர-
புமெய  வீட்டுச ட்சலவுைமள அதி-
ைரிக்கிறது. ்பாதிக்ைப்பெக்கூடிய 
ேற்றும் ்சமூை  ரீதியாைப 
பின்ேஙகிய ேக்ைள், 
உயர ்சமூை நிமல-
ைளில் இருப்ப-
வரைமள விெ  
வி ம ர வி ல் 
ம ந ா ய் -
வ ா ய் ப -
்ப ட் டு 
இ றந் -
து வி டு -

கிறாரைள், குறிப்பாை புமையிமல,  ஆமராக்கியேற்ற உணவுப ்பழக்ைவழக்ைஙைள் 
ேற்றும் சுைாோர ம்சமவைளுக்குக்  ைாணப்படும் குமறந்ே அணுைல் ம்பான்றவற்-
றால் அவரைள் அதிை ஆ்ப்தமே  எதிரடைாள்கின்றனர.   

  
  (22 ஆம் ்பக்ைம் ்பாரக்ை)

ப�ொருளொதொர மேம�ொட்டில் தொக்கம   
பெலுத்தும பதொற்ொ ம�ொய்கள்  

மருத்துவ நிபுணர்
 விந்தியா குமாரபேலி

பி.வீரசிங்கம்



கே: நாட்டின் தறோல நிலலலைேள்                                                                 
ததாடர்பில் உஙேள் பார்லவை என்்ன?

பதில்:- திறந்த 
பபொருளொ்தொர ப�ொள்-
க�கைக் �கைப்பி-
டித்த்தனொல் ஏறபடை 
பிரச்சிகன்தொன் இது.  
நொடு பபொருளொ்தொர 
ரீதிைொ� பொ்தொளததிற-
குள் விழுநது கிைக்கின்-
றது. மொறிமொறி வந்த 
அரசு�ள் ்தங�களப் 
பொது�ொப்ப்தறகும், மக்-
�ளுக்கு ை்தொரத்தமொன 
விைைங�களச் ப�ொல்்ொமலும், ்தமது ந்னிற�ொ� 
�றபகனைொன �க்த�களப் புகனந்ததுமம மக்-
�ளின் இன்கறை பிரச்சிகனக்கு �ொரணமொகின.  
இதில் இருநது மீளும் பபொருடடு அர�ொங�தக்தப் 
பபொறுப்பபடுக்கும் நபர�ளுைன் ்தொன் நொங�ள் 
மவக்ப�யைமுடியும். ்தறமபொது புதிை பிர்தமர வந-
திருக்கின்றொர. அது ஒரு நல்் வொயப்பொ� அகமயும். 
அந்த வொயப்கப பைன்படுத்த மவண்டும். 

புதிை பிர்தமர ப்தவிமைறற பின்னர ப் பவளி-
நொடடு அர�ொங�ங�ள் அவருக்கு ஆ்தரவளிப்ப்தொ� 
ப்தரிவிததிருக்கின்றன.

கே: இலடகோல அரசாஙேம் அலைபபது 
ததாடர்பாேவும், தமிழ் ைகேள் சா-

ர்பாேவும் உஙேளின் நிலலபபாடு எவவைாறு 
அலையும்?
பதில்:- இ்ஙக� இநதிை ஒப்பந்தம் க�பைொப்பமி-

ைப்படை �ொ்ததில் இருநது 13ம் திருத்ததக்த பைன்ப-
டுததியிருந்தொல், இந்த நிக்கம ்தமிழ் மக்�ளுக்கு 
ஏறபடடிருக்�ொது. �ொ்ங �ைந்த ஞொனம் மபொன்று, 
்தமிழ் ம்தசிைபரப்பில் உள்ள �டசி�ள் அன்று எதிரத-
துவிடடு, இன்று �டி்தம் அனுப்பியுள்ளொர�ள். அன்று 
வொயப்கப பைன்படுத்தொது,  இன்று இந்த நிக -்
கமயில் இருக்கின்மறொம். அரசிைல் தீரபவொன்கறப் 
பபறமவண்டுபமன்றொல், நொங�ள் �ரிைொ� ப�ைறபை 
மவண்டும். பிரச்சிகன�களத தீரொப் பிரச்சிகனைொ� 
கவததிருந்தொல், ்தமது சுை்ொப அரசிைலுக்�ொ�, 
மபொலித ்தமிழ் ம்தசிைம் �க்தப்பவர�ள் இவறகறச் 
ப�யைப் பொரக்கின்றொர�ள். 

இனியும் ்தமிழ் �டசி�ள் பிரச்சிகன�களத தீரொப் 
பிரச்சிகனைொ� கவததிருப்பக்தவிடடு, பிரச்சிகன-
�கள தீரக்கின்றவக�யில் அணு� மவண்டும். 

்தமிழ் ம்தசிை கூடைகமப்பினர கமததிரிபொ்சி-
றிம�னகவக் ப�ொண்டுவந்தொர�ள். எங�ளுகைை 
ஆடசிஎன்றவர�ள். அக்தக்கூை �ரிைொ�ச் ப�யை-
வில்க். ஆக�யினொல், அந்த �ந்தரப்பதக்த 
்தமிழ் ம்தசிை கூடைகமப்பினர பைன்படுத்தமவண்-
டும். அவர�ள் எந்தளவிறகுப் பைன்படுததுவொர�ள் 
என்பது ம�ள்விக்குறி. ஆனொலும், அகைப்பு விடுத-
திருக்கின்மறன்.

கே: இலைஞர்ேள் தைது லேயில் 
ஆட்சிலைத் தருைாறு கேட்கின்்ா-

ர்ேகை!
பதில்:- இகளஞர�ள் நைததுவப்தன்றொலும், ்தக -்

கமததுவம் இருக்�மவண்டும். ம்தர்தல் ஒன்கற 
நைததி,�ைலில் உப்புமபொடுவக்தப் மபொன்றுமபொை 
முடிைொது. ்தக்கம ஒன்று வநது ஆடசிைொளர�-
ளுைன்,  இருக்� கூடிைவர�ளுைன் �்நதுகரைொடி, 
ஜனநொை� வழிமுகற�ள் ஊைொ�வந்தொல் மொததி-
ரமம அது �ொததிைம்.

கே: பிரதைர் ரணில் தலலலையிலா்ன 
அரசாஙேத்துடன் இலைந்து 

தசைறபடநீஙேள் தைாரா?
பதில்:- ைொர ஆடசிக்கு வந்தொலும், அவர�ள் 

ஊைொ� எமது மக்�ளின் பிரச்சிகன�களத தீரக்-
�்ொம் என்பது்தொன் எமது நிக்ப்பொடு. ஜனநொ-
ை�ததின் ஊைொ�வும், ம்தசிை நல்லிணக்�ததின் 
ஊைொ�வும், பிரச்சிகன�களத தீரக்�முடியும் என்ற 
சிந்தகனயில் ப�ைறபடடு வநதிருக்கிமறொம். கிகைக்-
கின்ற வொயப்கப பைன்படுததிச் ப�ல்்மவண்டும். 
நல்்ொடசி அர�ொங�ததின் �ொ்ததில் ்தமிழ் ம்தசிை 
கூடைகமப்பு எந்தப் பிரச்சிகனக்கும் தீரவு �ொண-
வில்க். வொயப்பு ஒன்று வநதுள்ளது. அந்த 
வொயப்கப �ரிைொ� பைன்படுத்த மவண்டும். நொன் 
அன்று ப�ொன்னது இன்று நகைபபறறுள்ளது.

பிரதமர் முன்னரரரே
இராஜிநாமா செய்திருக்கலாம்

அங்கஜன் இராமநாதன் 

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் ்கட்சியின்
பாராளுமன்்ற உறுப்பினர் 

கே: நாட்டின் தறகபாலதை தநருகேடி 
சூழ்நிலலேள் ததாடர்பில் உஙேளி-

ன் ேருத்து என்்ன?

பதில்:- மக்�ள் மி�ப்பபரிை �ஷைங�கள அனு-

பவிததுக் ப�ொண்டி-
ருக்கின்றொர�ள். அர-
சிைல் பிரதிநிதி�ள் 
எல்ம்ொரும் ப�வி-
�ொயக்� மவண்டும். உை-
னடிைொ� அர�ொங�ம் 
உருவொ�மவண்டும். 
அர�ொங�ததில் மக்-
�ளுக்கு நம்பிக்க� 
இருக்� மவண்டும். 
நொடடிறகு ஒரு ஸ்திர 
்தன்கமகைக் ப�ொடுக்-
�மவண்டும். அ்தனூைொ� எமது பபொருளொ்தொரதக்த 
மீளவும் �டடிபைழுப்ப மவண்டும். குறிப்பிடை �ொ்த-
தின் பின்னர மக்�ளிைம் ம்தர்தல் ஊைொ�மக்�ளின் 
ஆகணகைப் பபற்ொம்.

கே: நீஙேள் அரசாஙேத்துடன் 
இலைந்து தசைறபட்டவைர் என்்ரீதி 

யில், நலடதபற் வைன்முல்ச் சம்பவைஙேள் 
ததாடர்பாே என்்ன நில்னககிறீர்ேள்?
பதில்:-  நொங�ள் மக்�ள் �ொரபொ� அரசுக்கு ஆ்த-

ரகவக் ப�ொடுதது, மக்�ளுக்�ொன அபிவிருததி திட-
ைங�கள முன்பனடுததுவநம்தொம். ஒருமொ்தததிறகு 
முன்னமர அர�ொங�ததிைம் இருநது வி்கி எதிரக்�ட-
சியில் அமரநம்தொம். அன்கறை �ம்பவம் ஒருதுைர-
மொன �ம்பவம். பிர்தமர அன்கறை தினம் ப்தவிகை 
ரொஜினொமொ ப�யைொது மு்தலிம்மை ப�யதிருக்-
�்ொம். �ொதவி�மொன மபொரொடைததில் இருந்தவர-
�கள குைப்பியிருக்�க் கூைொது. அது உண்கமயில் 
�ண்டிக்�த்தக்� விைைம். அது மன்னிக்� முடிைொ்த 
பிகை. நொடு முழுவதும் நி�ழ்ந்த இக் �்வரம் 
ஜூக் �்வரதக்த ஞொப�மூடைக் கூடிை்தொ� இருந-
்தது. பவளிநொடு�ளில் ்தவறொன ஒரு �ருதக்தக் 
ஏறபடுத்தக் கூடிை்தொ� அகமததுவிடைது. �ரவம்த� 
உ்தவி�களப் பபறுவ்தற�ொன பின்னகைகவ �ந-
திக்கும் சூழ்நிக்கை உருவொக்கியுள்ளது. இப்மபொது 
மநரகமைொன பபொலிஸ் வி�ொரகண�கள நைொததி, 
�ம்பந்தப்படைவர�ள், தூண்டிவர�ள்,்தொக்கு்தலில் 
ஈடுபடைவர�கள அகைைொளம் �ண்டு ்தண்டிக்� 
மவண்டும். 

கே: இலடகோல அரசாஙேம் ஒன்ல் 
அலைபபதறகு ஜ்னாதிபதி இை-

ஙகியுள்ை நிலலயில், பிரதைர் ரணில்                            
விககிரைசிஙே நிைமிகேபபடவுள்ைார்.                                    
இலடகோல அரசாஙேம் ததாடர்பாே 
உஙேளின் நிலலபபாடு என்்ன?
பதில்:- அரசு நொடடிறகு முக்கிைம். மக்�ளுக்குப் 

பபொறுப்பு கூறக் கூடிை பிர்தமர முக்கிைம். இந்தப் 

பிரச்சிகன�களத ்தொண்டிமபொவ்தறகு மக்�ளின் 
நம்பிக்க�க்குரிை  அர�ொங�ம் ம்தகவ. அ்தறகு 
இகைக்�ொ் அரசு்தொன் �ரி. �ரவ�டசி�ளின் பங�-
ளிப்புைன் கூடிை அர�ொ� இருந்தொல் மக்�ள் வரமவற-
பொர�ள். இஙகிருநது புதிை நொடு புதிை முகறகம-
கைக் ப�ொண்டுவருவ்தற�ொன வொயப்பு உள்ளது. 
இகைக்�ொ் அரசிறகு எனது முழு ஆ்தரவு நிச்�ை-
மொ� இருக்கும்.

தர்மலிங்கம் சிததார்ததன் 
புள�ாட் அமமப்பின் தமலவர்

கே: தறகபாலதை அரசிைல் நிலவைரம் 
ததாடர்பாே உஙேளின் ேருத்லதப 

பகிர்ந்து தோள்வீர்ேைா?

பதில்:- இது மி�ப் 
பபரிை பிரச்சிகன. 
�ொ்தொரண மக்�ள் 
அகனவருமம பபொரு-
ளொ்தொர ரீதிைொ� 
பொதிக்�ப்படடிருக்கின்-
றொர�ள். நொளொந்த 
வ ொ ழ் க் க � க ை 
நைொத்த �ஷைப்படும் 
மக்�ளுக்கு உைனடி-
ைொன தீரவு கிகைக்� 
மவண்டும். இந்தப் 
பபொருளொ்தொர பிரச்சிகனக்�ொன தீரவு �ொணப்பை 
மவண்டும் மக்�ள் சுமூ�மொ� வொழ்வ்தறகு வழிவ-
குக்� மவண்டும். அ்தன் பிறகு்தொன் ஏகனைவறகற 
தீரமொனிக்�்ொம். எங�ளுகைை ்தமிழ் மக்�ளுகைை 
ம்தசிை இனப்பிரச்சிகன மி� முக்கிைமொ� இருந்தொ-
லும், இன்கறை நிக்யில் மக்�ளின் பபொருளொ்தொர 
பிரச்சிகனகை தீரக்�மவண்டும் என்பதில் நொங�ள் 
மி� அக்�கறயுைன் இருக்கின்மறொம்.

கே: பிரதைராே ஐககிை கதசிை ேட்சியின் 
தலலவைர் ரணில் விககிரைசிஙே நி-

ைமிகேபபட்டுள்ைார். அவைருடன் இலைந்து 
தசைறபடுவீர்ேைா?
பதில்:- பிர்தமர ரணில் விக்கிரமசிங�கவ ஆ்தரிப்-

பது ப்தொைரபில் எமது �டசியும், ்தமிழ் ம்தசிை கூடை-
கமப்புைனும் �்நதுகரைொடிை பின்னர ்தொன் எமது 
நிக்ப்பொடுபறறி அறிவிப்மபொம். அ்தன் பின்னர 
்தொன் ரணில் விக்கிரமசிங�கவ ஆ்தரிப்ப்தொ? �ஜித 
பிமரம்தொ�கவ ஆ்தரிப்ப்தொ என்பது பறறி முடிபவ-
டுக்�ப்படும். 

கே: நலடதபற் பிரச்சில்னேள் ைறறும் 
கபாராட்டஙேளில் தமிழ் ைகேள் 

இலைந்து தோள்ைாது ஒதுஙகி நிறகி-
ன்்ார்ேள். தமிழ் ைகேளின் நலன் சார்ந்து 
தமிழ் கதசிை கூட்டலைபபு என்்ன நிலல-
பபாட்டில் உள்ைது?

பதில்:- எமது மக்�ள் மி�ப் பபரிைளவில் பொதிக்-
�ப்படடுள்ளொர�ள். நொடடில் உள்ள அகனதது மக்-
�ளும் பபொருளொ்தொர பிரச்சிகனைொல் மமொ�மொ�ப் 
பொதிக்�ப்படடுள்ளொர�ள். எமதுமக்�ள் �ைந்த �ொ்ங-
�ளில் இக்தவிைமி�ப் பபரிை �ஷைங�கள அனு-
பவித்தமபொது,  பபரிைளவில் ப்தன்னி்ஙக�யில் 
இருநது ஆ்தரவொன குரல்�ள் எழுப்பப்பைவில்க். 
அது எமது மக்�ளின் அடிமனதில் படிநதிருக்கி-
றது. நொங�ள் மக்�கள பிரதிநிதிததுவப்படுததுவ-
்தனொல், இந்தப் பபொருளொ்தொர பிரச்சிகன�ளுக்கு 
உைனடித தீரவுகிகைக்� மவண்டுபமன்று்தொன் 
விரும்புகின்மறொம். ஏபனனில் இந்தப் பிரச்சிகன 
எமது மக்�களயும் ்தொன் பொதிக்கும். இந்தப் பிரச்சி-
கன�ள் எழுவ்தறகு முன்னர ்தமிழ் ம்தசிை இனப் 
பிரச்சிகன என்பது அடிப்பகைைொ� இருநதுவநதுள்-
ளது. எமது இனப் பிரச்சிகனக்�ொன தீரவு�ள் ஏற-
�னமவ �ொணப்படடிருந்தொல், இரண்டு இனமுமொ� 
இகணநது அபிவிருததி ப�ைறபொடு�கள முன்பன-
டுததிருந்தொல், இப்படிைொன பிரச்சிகனக்கு எமது 
நொடு மு�ங ப�ொடுததிருக்�மொடைொது.

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY MAY 15, 2022 112022  மே 15 ஞாயிற்றுக்கிழமே

ஜனநொை�ம் என்பது உைரகுைொம் அரசி-
ைக் அல்்து அரசிைல் �டசி�கள அடிபைொட-
டிமை இ து வகர �ொ்மும் விவொதிக்�ப்படைது. 
குறிப்பொ� மமல்்தடடு வரக்�ததின் விருப்பங�-
களமை பவளிப்படுததியுள்ளது என்ற விமர�-
னம் ப்தொைரச்சிைொ� முன்கவக்�ப்படைது.   

இ்தறகு இ்ஙக�யின் பிரதிநிதிததுவ ஜன-
நொை�மும் முக்கிை �ொரணமொகும். ஆனொல் 
இன்கறை மபொரொடைங�ள் ஊைொ� ஜனநொை�ம் 
மக்�ள் மைப்படுத்தப்படடிருப்ப்தகனயும், ்தன்-
னொரவ மக்�ள் மபொரொடைங�ள் மறறும் �மூ� 
இைக்�ங�ள் இன்று ஜனநொை�ததிறகுப் புதிை 
வடிவதக்த வைஙகி இருப்பக்தயும் அவ்தொனிக்� 
முடிகின்றது. இது நொம் இதுவகர �ொ்மும் ம�ொட-
பொடடு ரீதிைொ� மநொக்கிை ஜனநொை�ததில் இருநது 
முறறொ� மவறுபடடுள்ளது.   

ஆ�மவ, இப்புதிை ம�ொ்ங�கள எதிர�ொ்த-
தில் ஆயவுக்குடபடுததுவது ஜனநொை�ம் ப்தொைர-
பொன அறிவுதப்தொகுதிக்கு பங�ளிப்பு ப�யவ்தொ� 
அகமயும். �ொலிமு�ததிைலில் இைம்பபறும் மபொரொட-
ைங�ளின் நகைமுகற�ள், ஒழுஙகு�ள், அதில் 
�ொணப்படும் ஒழுக்�ம் அல்்து �டடுப்பொடு அல்்து 
பரஸ்பர மரிைொக்த, பன்கமததுவததுக்கு மதிப்-
பளித்தல், பபண்�ளுக்�ொன பொது�ொப்பு மபொன்ற 
�ொரணி�ள் ஜனநொை� சித்தொந்தததிகன மீள்�ற-
பகன ப�யவ்தறகும், புதிை �டை�ததுக்குள் இருநது 
ஜனநொை�ததிகன மநொக்குவ்தறகுமொன ஒரு பரந்த 
வொயப்பிகன வைஙகியுள்ளது.   

ம�ொடைொபொை ரொஜபக்� ஜனொதிபதிைொ�ப் ப்தவி-
மைறற பின்னர ஜனநொை�ததின் மீது பபரும் ்தொக்-
கு்தல் இைம்பபறறு விடைது மபொன்ற பபரும் அச்�ம் 
எம்மததியில் ஏறபடைது. ஆயினும் அகவ இன்று 
்தக்கீைொ� மொறியுள்ளதுைன், உண்கமைொன ஜன-
நொை�ததிகன, ஜனநொை� எழுச்சியிகன, குறிப்-
பொ� அடிமடைததில் ஜனநொை�ம் எழுச்சி பபறறு 
வருவ்தகன இந்த ஆடசியின் கீமைமை நொம் �ொணு-
கின்மறொம். இநநிக் முன்னர ஒருமபொதும் இைம் 
பபறற்தறகு ஆ்தொரங�ள் இல்க். அந்தவக�-
யில் இக்�டடுகரைொனது �ொலிமு�ததிைல் உடபை 
நொடடின் ஏகனை பொ�ங�ளில் இைம்பபறறுவரும் 
மக்�ள் மபொரொடைங�ள் மூ்ம் இ்ஙக�ப் பிரகஜ-

�ள் �றறுக்ப�ொள்ள மவண்டிை படிப்பிகன�ள் 
என்ன, இ்ஙக� ம்த�ததிகன மறறும் அரசிகனக் 
�டடிபைழுப்புவதில் �ைந்த �ொ்ங�ளில் விைப்படை 
்தவறு�கள எவவொறு �ரிப�யவது மறறும் இப்ப-
டிப்பிகன�கள புதிை இ்ஙக� ம்த�ததிகனக் �ட-
டிபைழுப்புவ்தறகு எவவொறு பைன்படுத்த முடியும் 
அகிை விைைங�கள ஆரொை முறபடுகின்றது.   

இக்�டடுகரைொனது ஒரு பக்�ம், நொடடில் அர�ொங-
�மில்்ொ்த, மி�வும் ப்வீனமொன, ஆளுக� ப�ய-
வ்தற�ொன இைலுகமயிகன முறறொ� இைநதுள்ள, 
ம்தொல்விைகைந்த அரப�ொன்று உருவொகியுள்ள சூழ்-
நிக்யிலும், மறபுறமொ�, இ்ஙக� �மூ�ம் மி�த 
தீவிர பொது�ொப்புமைமொக்�ம் மறறும் இரொணுவம-
ைமொக்�ததிறகு உள்ளொகி வரும் பின்பு்ததிம்மை 
எழு்தப்படுகின்றது.  

மபொரொடைங�ளின் பின்பு்ம்  

இ்ஙக�ைர�ள் சுமொர 90 ஆண்டு�ொ்ம் பிரதி-
நிதிததுவ ஜனநொை�ததிகன அனுபவிதது வந்தொ-
லும், மக்�ள் இன்னும் ஜனநொை�ததின் பபறுமதி-
யிகன உள்ளுர உணரவில்க் என்ற விமர�னம் 
ப்தொைரச்சிைொ�மவ முன்கவக்�ப்படடு வநதுள்ளது. 
இ்தறகு சு்தநதிரததிறகுப் பின்னர இைம்பபறறு வந-
துள்ள ஜனநொை�ததுக்கு எதிரொன �ம்பவங�ள் 
முக்கிை பங�ளிப்பிகன ப�லுததுகின்றன. முக்கி-
ைமொ�, இ்ஙக�ைர�ள் மபொரொடைம் ப�யது சு்தந-
திரததிகனப் பபறறுக் ப�ொள்ளவில்க், அ்தனொல் 
ஜனநொை� விழுமிைங�ளின் பபறுமதி�கள 
அ்டசிைம் ப�யது �ரவொதி�ொர ஆடசிைொளர�கள, 
குடும்ப ஆடசியிகன ஊக்குவிக்கிறொர�ள் என்ற 

விமர�னம் ஜனநொை�தக்த மநசிக்கும் ்தரப்பின-
ரொல் ப்தொைரச்சிைொ�மவ முன்கவக்�ப்படைது.   

இன்கறை பபொருளொ்தொர மறறும் அரசிைல் 
பநருக்�டிக்கு விகனததிறனறற �ைன் மு�ொகமத-
துவம், ்தவறொன பபொருளொ்தொர ப�ொள்க��ள் 
மறறும் நிதி ப�ொள்க��ள், ஊைல் மமொ�டி�ள் 
மறறும் ப்வீனமொ� ஆளுகம என்பவறறிறகு 
அப்பொல், பபரும்பொன்கம மக்�ள் ப்தொைரச்சிைொ� 
�ரவொதி�ொர மறறும் குடும்ப ஆடசியிகன விரும்பி 
ஏறறுக்ப�ொண்ைகம மறறும் அவர�ள் பின்பறறிை 
தீவிர ்தமிழ் முஸ்லிம் எதிரப்புக் ப�ொள்க�யிகன 
நிபந்தகனைறறு ஏறறுக்ப�ொண்ைகம என்பன 
மி� முக்கிை �ொரணங�ளொ� அகமநதுள்ளன என 
சுவிைன் நொடடில் அகமநதுள்ள உப்�்ொ பல்�க்க்-
�ை�ததில் �மொ்தொனம் மறறும் மமொ்தல் �றக��ள் 
துகறயின் மபரொசிரிைர அம�ொக் ஸ்கவன் ்தமது 
டுவிடைர பதிவில் அண்கமயில் குறிப்படடிருந்தொர.   

ஆ�மவ, ரொஜபக்ஷ குடும்பததினர ம�ொ �ங�ததின-
ருைன் இகணநது க�ைொண்டு வந்த தீவிர 'சிங�ள 
பபௌத்த ம்தசிைவொ்தமும்' நொடடின் இன்கறை வங-
குமரொதது நிக்க்குக் �ொரணபமன வொதிை முடியும். 
ஆனொல் இன்று நகைபபறுகின்ற மபொரொடைங�ள் 
இகளஞர�கள கமைப்படுததிை்தொ�, குறிப்பொ� 
ம�ொடைொபொைவுக்கு வொக்�ளித்த இ்ட�க்�ணக்-
�ொன இகளஞர யுவதி�ள் ஜனநொை�ததிற�ொ� 
குரல் ப�ொடுப்பதும், அ்தன் பபறுமதிகைப் புரிநது-
ப�ொண்டு ப�ைறபடுவதும் புதிை இ்ஙக� ம்த�த-
திகன மநொக்கிை பைணததின் ஆரம்பமொ� ப்தன்ப-
டுகின்றது. இப்மபொரொடைங�ளில் ப் வகுப்பினகர 
நொம் அவ்தொனிக்� முடியும். படித்த மததிை்தர வரக்-

�ம், ந�ரப்புற இகளஞர யுவதி�ள், கிரொமிை 
இகளஞர யுவதி�ள் விவ�ொயி�ள், ப்தொழில் 
வல்லுனர�ள், ஆசிரிைர �மூ�ம், ப்தொழிற�ங-
�ங�ள், சிவில் அகமப்புக்��ள், அர� அதி�ொ-
ரி�ள், பல்�க்க்�ை� விரிவுகரைொளர�ள், 
்தமிழ் மறறும் முஸ்லிம் மக்�ள் என பல்மவறு 
்தரப்பினரும் பஙப�டுதது வருகின்றனர. ைொவ-
கரயும் உள்வொஙகும் வக�யி்ொன இத்த-
க�ை மபொரொடைங�ள் இ்ஙக� வர்ொறறில் 
இதுவகர இைம்பபறவில்க் எனக் குறிப்பிை-
முடியும். ஆயினும் �ைந்த�ொ் மபொரொடைங�-
ளொன 1970, 1987 மறறும் 1989 �ளில் 
இைம்பபறற மக்�ள் விடு்தக் முன்னணியின் 
மபொரொடைங�ள் மறறும் விடு்தக்ப்புலி�ளின் 
மபொரொடைம் என்பவறறில் இகளஞர�மள ்தக -்
கமததுவதக்த வைஙகினொர�ள். ஆயினும் 
அகவ ஒரு குறிப்பிடை இனததிகன மறறும் 
வகுப்பினகர கமைப்படுததிை்தொ�மவ �ொணப்-
படைன. அவறறில் இருநது முறறிலும் மவறுபட-
ை்தொ� இந்தப் மபொரொடைம் �ொணப்படுகின்றகம 
இ்ஙக� வர்ொறறில் ஒரு சிறப்பம்�மொகும்.  

மபொரொடைங�ள் பவளிப்படுததும்
முக்கிை பண்பு�ள்  

இன்கறை மபொரொடைங�ள் ப் முக்கிை விைைங-
�கள பவளிப்படுததி நிறகின்றன. அந்தவக�யில், 
மரபு ரீதிைொன அரசிைல் ்தக்கமததுவம் மீ்தொன 
அவநம்பிக்க�, பிரதிநிதிததுவ ஜனநொை�ததின் 
மீ்தொன அதிருப்தி, ஊைல் மமொ�டி�ள் நிகறந்த 

அரசிைல் �்ொ�ொரம் மீ்தொன விரக்தி மபொன்ற ப் 
விைைங�கள அவ்தொனிக்� முடியும். இன்று அர-
சிைல்வொதி�ளும் அரசிைல் �டசி�ளும் முறறொ-
�மவ நம்பிக்க�கை இைநதுள்ளன. ஆ�மவ்தொன் 
225 பொரொளுமன்ற உறுப்பினர�ளும் வீடு ப�ல்் 
மவண்டும் என்ற ம�ொஷம் எழுச்சி பபறறுள்ளது. 
அர�ொடசியில் பபொதுமக்�ளின் நம்பிக்க� என்பது 
அடிப்பகைைொன்தொகும். அந்த நம்பிக்க�மை ஆட-
சிைொளர�ள் ்தமது ப�ொள்க��கள, �டைங�கள 
மறறும் ஏகனை ப�ைறபொடு�கள நகைமுகறப்ப-
டுததுவ்தற�ொன �டை ்தன்கமயிகன (ைநபகவiஅ-
ைஉ்) வைஙகுகின்றது என்ப்தகன மனம்ப�ொள்ள 
மவண்டும். சுமொர 85 �்தவீ்தததிறகும் மமறபடை 
மக்�ள் ஜனொதிபதி பிர்தமர மறறும் ஒடடுபமொத்த 
அர�ொங�மும் ப்தவி வி்� மவண்டும் என்ற விை-
ைதக்த அண்கமயில் ப�ொழும்பில் அகமநதுள்ள 
மொறறுக் ப�ொள்க��ளுக்�ொன நிக்ைம் மமற-
ப�ொண்ை ஆயவில் குறிப்பிடடிருந்தனர. இது மரபு 
ரீதிைொன அரசிைல் ்தக்கம�ள் மீ்தொன இன்கறை 
்தக்முகறயினரின் உச்��டை அவநம்பிக்க�யி-
கனயும், புதிை அரசிைல் �்ொ�ொரம் ஒன்றிற�ொன 
ம்தகவயிகனயும் குறிதது நிறகின்றது. 

(ப்தொைரும்)

தமிழர் பிரச்சில்ன தீர்கேபபட்டிருந்தால் 
தபாருைாதார சிகேல் ஏறபட்டிருகோது!

நொடடின் ்தறமபொக்தை பபொருளொ-
்தொர பநருக்�டி மறறும் அரசி-
ைல் குைப்பங�ள் ப்தொைரபில், 

்தமிழ் அரசிைல் பிரமு�ர�ளொன முன்னொள் 
அகமச்�ர ைக்ளஸ் ம்தவொனந்தொ, பொரொளு-
மன்ற உறுப்பினர அங�ஜன் ரொமநொ்தன், 
புபளொட ்தக்வர ்தரமலிங�ம் சித்தொ-
ரத்தன் ஆகிமைொரிைம் ம�டமைொம்.

புதிே பிரதமரின வருக்க 
ஒரு நலல வாய்ப்பு

முன்னாள் அமமச்சர்
டக்�ஸ் ததவானந்தா

இன்ல்ை தநருகேடி ததாடர்பாே
தமிழ்த் தலலவைர்ேளின் ேருத்துேள்

சுமித்தி தங்கராசா...?

17ஆம் தி�தி ப�வவொயக்கி-
ைகம இரவு 8. 15க்கு  ஒலிபரப்-
பொகும் "பொரம்பரிைம்" நி�ழ்ச்சியில் 
மீண்டும் முஸ்லிம் ம�கவயின்  
முன்னொள் பணிப்பொளர மர்ூம் 
இஸட. எல். எம். மு்ம்மததின் 
நிகனவு�ள் நிகனவுக்கூரப்பை 
விருக்கின்றன.  அகி் இ்ஙக� 
ஜம்மிைததுல்  உ்மொவின் 
முன்னொள் ்தக்வரும் ப�ை்ொ-
ளருமொன மர்ூம் பமௌ்வி 
அஷமஷக் எம். எம்.  ஏ. முபொ-
ரக்ம�ொடு, இ்ஙக� ஒலிபரப்புக் கூடடுத்தொபன 
்தமிழ் ம�கவயின்  முன்னொள் பணிப்பொளரும், 
முன்னொள் பிரதிப் பணிப்பொளர நொை�முமொன 

பு�ழ்பூத்த  சிமரஷை ஒலிபரப்பொளர 
வி. என். மதிைை�னும் (�னைொ) 
�்நதுப�ொண்டு  மர்ூம் இஸட. 
எல். எம். மு்ம்மத  நிகனவு�கள 
சிறப்பொ� பகிரநது  ப�ொள்கின்ற-
னர. அததுைன் முஸ்லிம் ம�கவ-
யுைனொன ்தமிழ்ச் ம�கவயின் அந-
நொட�ளின்  மந�மிகு க�ம�ொரப்பு 
குறிததும் முன்னொள் ்தமிழ்ச் 
ம�கவ பணிப்பொளர நொை�ம்  வீ. 
என். மதிைை�ன் மனநிகறமவொடு 
பகிரநதுப�ொள்வது குறிப்பிைத்தக்-

�து.  நி�ழ்ச்சியிகன எம்.எஸ்.எம். ஜின்னொ 
ப்தொகுக்� முஸ்லிம் ம�கவப் பணிப்பொளர எம்  
ஜி பொததிமொ ரினூஸிைொ ்தைொரிததிருக்கிறொர.

பாரம்பரிைம் நிேழ்ச்சியில் மீண்டும் 
இஸட்.எல்.எம். முஹம்ைத் நில்னவைலலேள்

அரசிைல்-தபாருைாதார தநருகேடிகதேதிரா்ன
கபாராட்டஙேள் புதிை இலஙலே கதசத்தில்னக
ேட்டிதைழுபப உதவுைா? சில அவதானிப்பு்கள்

ோலி முேத்திடலில் ஒரு 
ைாதத்திறகு கைலாே 
இடம்தபறறுவைரும் 'கோடா 

கோேை' தன்த்னழுச்சி கபாராட்டம்
இலஙலேயின் சமூே-அரசிைல்
வைரலாறறில் மிே முககிைைா்ன நிேழ்வைாேக
ோைபபடுகி்து. சுதந்திரத்திறகு
முன்்னரும், பின்்னரும் இத்தலேைததாரு
ைகேள் எழுச்சி இடம்தபற்தாே
ஆதாரஙேள் இல்லல. இபகபாராட்டஙேள் 
இலஙலேயின் ஆட்சிக ேட்டலைபபில் 
அடிபபலட ைாற்ஙேலை கோரி நிறகி-
ன்்்ன. தறகபாலதை தபாருைாதார 
ைறறும் அரசிைல் தநருகேடிேளுககு 
ஆளுலே ேட்டலைபபில் ததாடர்ச்சிைாே
நிலவிவைந்த குல்பாடுேள் ைறறும் 
பலவீ்னைா்ன ஆளுலை மிே முககிை 
ோரைைாே அலைந்திருபபதல்ன 
கபாராட்டகோரர்ேள் ததாடர்ச்சிைாே 
முழகேமிட்டு வைருகின்்்னர்.

�்ொநிதி இரா. ரமேஷ்...?
சிமரஸ்ை விரிவுகரைொளர,

அரசிைல் விஞஞொனததுகற,
மபரொ்தகனப் பல்�க்க்�ை�ம்



முன்னரும் ப�ொருளொதொர நிலைலைகள் சீர் -
பகட்டுப்�ொ்ன �ல்வேறு சநதர்ப�ஙகளில 
இவேர் தலையிட்டு நிலைலைகலள சீர்பசய்து 
எதிரணியி்னருக்கு ஆடுகளதலத சொதகைொக்கி -
விட்டு கொணொைல ்�ொயிருக்கிறொர்.   

சுதநதிர இைஙலகயில ஆட்சியலைதத 
முதைொவேது கட்சியின தலைவேரொக கடநத 
ப�ொதுத்தர்தலில த்னது ஆச்னதலதயும் 
இழநது ்தசியப�ட்டியல மூைம் தனல்னப 
�ொரொளுைனறில உள்வேொஙகிக் பகொணடவே -
பரனறு கடுலையொ்ன விைர்ச்னம் முனலவேக்-
கப�ட்ட ்�ொதிலும் பிரிததொனியொவின 
வின்ஸடன ்சர்ச்சில எவவேொறு ்�ொர்க்கொ-
ைப பிரதைரொகப �தவி்யறறொ்ரொ அ்த 
�ொணியில தொனும் சீரழிநது ்�ொயுள்ள இைங -
லகப ப�ொருளொதொரதலத கட்டிபயழுபபும் 
சவேொைொ்ன �ணிலய எறறு �தவி்யறறதொக 
ஊடகவியைொளர் ஒருவேரின ்கள்விக்குப �தி -
ைளிக்கும் ்�ொது கூறி்னொர்.   

�தவி்யறபின பின்னர் பகொள்ளுப -
பிட்டி வேொலுகொரொையவில வேழி�ொடுகலள 
முடிதத பின்னர் அஙகிருநத ைதகுரு ஒருவேர் 
முனல்னய அரசொஙகம் விட்ட பிலழகலள 
விட்வேணடொபைனறும் அவவேொறு பசய்தொல 
யொல்னகளும் ்�லர வேொவியில குளிக்க 
்வேணடி்யற�டுபைனற லையொணடி கைநத 
எச்சரிக்லகலயயும் விடுததொர். கஙகொரொைய-
வின குருபவேொருவேரும் இ்த கருததுப�ட 
ஆசி வேழஙகியலைலயயும் கொணமுடிநதது. 

இரு பிரதொ்ன ப�ளதத ைதபீடஙகளின குரு-
ைொரும் எச்சரிக்லக கைநத ஆசீர்வேொதஙகலள 
புதிய பிரதைருக்கு வேழஙகி்னர். ஆக்வே 
புதிய பிரதைரின வேருலகலய இைஙலகயின 
ப�ளதத குருைொர் எச்சரிக்லக கைநத விடய-
ைொக்வே �ொர்க்கினறலை பதளிவேொகத பதரிகி -
றது.   

ஒரு ைொதததிறகும் ்ைைொக முனப்னடுக் -
கப�ட்டுவேரும் '்கொட்டொ ்கொ கை' வேழஙகி-
யுள்ள அனு�வேஙகள் இதறகு �ஙகளிததுள் -
ள்ன என�து இரகசியைொ்ன ஒரு விடயைலை. 
ஒரு முழுலையொ்ன முலறலை ைொறறதலதக் 
்கொரி நிறகும் இலளய சமுதொயதலத இநத 
ஆட்சி ைொறறம் எவவிதததிலும் திருபதிப� -
டுததொது என�லத ைதகுருைொர் ைனகு 
அவேதொனிதத பின்ன்ர இவவேொறொ்ன ஒரு 
எச்சரிக்லகலய விடுததிருக்கினற்னர்.   

ஆ்னொல த்னது �ணி சிலதநது்�ொ-
யுள்ள ப�ொருளொதொரதலத மீளக்கட்டிபய-
ழுபபுவே்த எனறு புதிய பிரதை ைநதிரி 
மீணடும் மீணடும் வேலியுறுததுகிறொர். 
இவேர் �தவி்யறற ைறுைொள் பவேள்ளிக் -
கிழலை இைஙலகயின �ஙகுச் சநலதச் 
சுட்படணகள் சடுதியொ்ன முன்்னறறத-
லதக் கொட்டி்ன. அததுடன நீணட ைொட் -
களுக்குபபிறகு இைஙலக ரூ�ொவிறகு 
எதிரொக படொைரின ப�றுைதியில ஒரு 
வீழ்ச்சிலயயும் அவேதொனிக்க முடிநதது. 
படொைர் ஒனறிறகு 390 ஆகக் கொணப-
�ட்ட ைொணயைொறறு வீதம் பவேள்ளி -
யனறு 365 ரூ�ொவேொக வீழ்ச்சியலடநதது.  

இவவிரு விலளவுகளும் ரணில விக்-
கிரைசிஙக பிரதைரொகப �தவி்யறறத -
்னொல ஏற�ட்ட வேர்ததக ைம்�கததனலை 
்ைம்�ொட்டின விலளவு எ்ன ஒரு சிைர் 
சுட்டிக்கொட்டுகினற்னர். ஆ்னொல ைததி -
யவேஙகி ைொணயைொறறுவீத வீச்பசலலை 
ஒனலற அறிமுகப�டுததி பவேளியிட்ட 
சுறறு நிரு�ம் ஒனறின விலளவி்னொல 
படொைரின ப�றுைதியில வீழ்ச்சி ஏறப�ட்ட-
தொகக் குறிபபிடுகினற்னர்.   

ஆ்னொல இைஙலகப �ஙகுச் சநலத அர -
சியல ைொறறஙகளுக்கு உயர் உணர்திறன 
பகொணடதொக இருப�து பதரிகிறது. ஆக்வே 
இலவே இரணலடயும் ைலை சமிக்லஞைகளொ-
கக் கருதி்னொலும் எதிர்கொைததில படொைர் 
உள்வேருலககள் முலறசொர்நத வேழிகள் 
ஊடொக ைொட்டுக்குள் அதிகரிப�தன மூை்ை 
இைஙலக ரூ�ொவின ப�றுைதி அதிகரிக்க 
முடியும்.   

புதிய பிரதைர் �தவி்யறற உட்்ன்ய 
இநதியொ, ஜப�ொன, அபைரிக்கொ ைறறும் சீ்ன 
ரொஜதநதிரிைொர் சநதிதது வேொழ்ததுக்கலளக் 
கூறி இைஙலகக்கு தஙகளது ஒததுலழபபு-
கள் வேழஙகப�டுபை்னத பதரிவிததுள்ள்னர். 
இஙகிைொநது அவு்ஸதி்ரலியொ ்�ொனற ைொடு-
களும் தைது ைகிழ்ச்சிலய பவேளிப�டுததி -
யுள்ள்ன. ைகிநத ரொஜ�க்ஷ பிரதைரொக பதரிவு 
பசய்யப�ட்ட்வேலள ்ை்ை குறிபபிட்ட 
ைொடுகளின ப�ரும்�ொைொ்னலவே பைள்னம் 
கொததலையும் குறிபபிடததக்கது.   

இைஙலகக்கு உதவி வேழஙகும் ைொடுக -
ளின அலைபப�ொனலற தொபிக்க உதவி 
வேழஙகுைொறு இநைொடுகளிடம் புதிய பிரதைர் 

்கொரிக்லக விடுததுள்ளொர். இது சொதகைொகப 
�ரிசீலிக்கப�டுபை்னவும் பதரிகிறது. �ொரொ-
ளுைனறததிலும் கூட ரணில விக்கிரைசிஙக 
�ை தடலவேகள் ப�ொருளொதொரதலத தூக்கி 
நிறுதத பசய்ய ்வேணடியவேறலற விரிவேொகப 
்�சியிருக்கிறொர்.   

அப்�ொபதலைொம் அதறகு எதிரொகப 
்�சிய ப�ொதுஜ்ன ப�ரமு்ன �ொரொளுைனற 
உறுபபி்னர்கள் அ்த கட்சி அரசொஙகததின 
பிரதைரொக ரணில முனலவேக்கும் ப�ொருளொ-
தொர திட்டஙகளுக்கு எவவேொறு ஆதரவு வேழங -
கப ்�ொகினற்னர் எ்னத பதரியவிலலை. 

பிரதொ்ன எதிர்க்கட்சியும் சுதந-
திரக்கட்சியும் ஏல்னய கட்சி-
களும் புதிய அரசொஙகததில 
�ஙகு �றறப ்�ொவேதிலலை 
எ்னவும் ஆ்னொல ப�ொருளொ-
தொரதலத சீர்�டுதத புதிய 
அரசொஙகம் எடுக்கும் ைடவே -
டிக்லககலளக் குழப�ப்�ொ-
வேதிலலை எ்னவும் பதரிவித -
துள்ள்ன. ஆ்னொல இைஙலக 
அரசியலில கட்சிததொவே-
லைத தலடபசய்யும் சட்ட 
ஏற�ொடுகள் இலைொத கொர-
ணததி்னொல �ொரொளுைனற 

உறுபபி்னர்கள் குரஙகுச் ்சட்லட கொட்டுவே -
தறகொ்ன வேொய்பபுகள் பிரகொசைொக்வே பதன�-
டுகினற்ன.   

புதிய ஆட்சி ைொறறம் ்�ொததலின 
மூடிலய ைட்டு்ை ைொறறியுள்ளது. உள்ளடக் -
கம் உட்�ட ைறலறயலவே யொவும் அப�டி்ய 
ைைைொக உள்ள்ன. குலறநத�ட்சம் ைக்கள் 
அனறொடம் எதிர்்ைொக்கும் விலை அதிக -
ரிபபு �றறொக்குலற நீணடவேரிலச,  நீணட 
மினபவேட்டு ்�ொனற வேொழ்வேொ சொவேொ எனற 
்�ொரொட்டததிறகு முடிவுகொண ரணில விக் -
கிரைசிஙக முயறசிப�ொர். அதறகு ்ைறகுைக 

ைொடுகளின உதவியும் அனுசரலண-
யும் கிட்டும். ஆ்னொல உட்னடியொக 
எலைொம் சரியொகி நிலைலைகள் வேழ-
லைக்குத திரும்பிவிடும் எ்ன எதிர்-
�ொர்க்க முடியொது.   

ஆயினும் ரணிலின வேருலக ஒரு 
ைம்பிக்லகலய ஏற�டுததியிருக்கிறது. 
இது நிச்சயைறற தனலைலயக் குலறக்-
கும். வேர்ததக ைம்�க்தனலைலய ்ைப-
�டுதத உதவும். ஆ்னொல சர்வே்தச 
ரீதியில உைகபப�ொருளொதொர நிலை -
லைகள் இைஙலகக்கு இப்�ொது சொத-
கைொ்னதொக இலலை. குறிப�ொக நீண-
டுபசலலும் ரஷய உக்லரன யுததம், 
எரிப�ொருள் விலை அதிகரிபபு, 
்ைறகுைக ைொடுகளில சடுதியொக 
அதிகரிததுச் பசலலும் �ணவீக்கம், 
உைகப ப�ொருளொதொரததில இப்�ொது 
அவேதொனிக்கப�டும் பைதுவேலட-
தல (slowdown) என�்ன இைஙலகப 
ப�ொருளொதொரததின மீட்சிலய தொைதப-
�டுததைொம்.   

ப�ொருளொதொரதலத மீட்படடுக்க புதிய அர -
சொஙகததின முயறசி பவேறறியளிக்கும் �ட்சத -
தில இப்�ொது ைக்களொல பவேறுக்கப�டும் 
ப�ொதுஜ்ன முன்னணி ப�ொருளொதொர பவேறறி -
லயக் கொரணம் கொட்டி மீள ைக்கள் ைததியில 
ஆதரவு ்தடைொம். ஒரு்வேலள அம்முயறசி 
்தொறறுப ்�ொ்னொல அதறகுரிய �ழிலய 
தற்�ொலதய பிரதைர் கலடபபிடிதத பகொள் -
லககளின மீது ்�ொட்டு தபபியும் விடைொம். 
்�ொரொட்டக்களக்கொரர்கள் என்ன பசய்வேொர் -
கள் என�லதப ப�ொருததிருநதுதொன �ொர்க்க 
்வேணடும்.

மே 09 (2022) அன்று நடைபெற்ற மேரே-
லின் முடிபுகள் மே11 இல் பெளியாகின அேன்-
பிரகாரம் ொஙொங ோர்மகாஸ் ஏ்ற்குட்றய 
31 மில்லியன் ொ்குகள் பெறறு மேர்நபேடு -்
கபெட்டுள்்ார. ேனது பெறறியின் பின்னரான 
உடரயாைலில் ஊைகஙகளு்கு பெளியிட்ை பெய்-
தியில் ேனது குடும்ெத்தின் கை்நே காலத்டே 
டெத்து ேன்டன ேதிபபிை மெணைாம் என 
உலகத்டே் மகட்டு் பகாணடுள்்ோக அறி-
வித்துள்்ார. 1965 முேல் 1986ஆம் ஆணடு-
ெடர ஆட்சியில் இரு்நே ோர்மகாஸ் ே்க்து 
புரட்சியினூைாக ஆட்சியிலிரு்நது அகற்றபெட்-
ைார. ோர்மகாஸ் குடும்ெம் மீது ொரிய ஊழல் 
குற்றசொட்டுகள் எழு்நேதுைன் ஏ்ற்குட்றய 10 
பில்லியன் அபேரி்க பைாலர அரொஙகத்தின் 
நிதிடய மோெடி பெய்ேோக குற்றசொட்டு முன்-
டெ்கபெட்டிரு்நேது. இ்காலத்தில் பிலிபடென்-

ஸின் பொரு்ாோரம் மிக மோெோன 
நிடலடய அடை்நதிரு்நேது. ஏ்ற்குட்றய 
இலஙடகயின் இன்ட்றய நிடல மொன்று 
காணபெட்ைது. அத்ேடகய குடும்ெத்திலி-
ரு்நது மீ்வும் ஒருெர ஆட்சிடய பிலிப-
டென்ஸில் அடேத்துள்்டே கெனத்-
திறகுரியோகும். உலக ெரலாறறிமலமய 
அதிக மோெடி பெய்ே குடும்ெ அரசிய-
லாக அன்ட்றய காலபெகுதியில் ோர -்
மகாஸ் குடும்ெம் விேரசி்கபெட்ைது. இத்ே-
டகய குற்றசொட்டை மொஙொங மீட்ெரா 
என்ெமே இன்ட்றய மகள்வியாகும். அது 
ேட்டுேல்ல ெரொதிகார குடும்ெஙகளு்கு 
ே்கள் ஆேரவு ொத்தியோெது எவொறு 
என்ெதும் மு்கியோன மகள்வியாகும். 
இேடன ெறறு விரிொக மநா்குெது அெ-
சியோனது.   

முேலாெது ஜீனியர ோர்மகாஸ் ே்ந-
டேயார விட்ை ேெட்ற நிரபபீடு பெய்ய 
மெணடும் என்்ற எணணத்டே அவெப-
மொது பெளிபெடுத்தியுள்்ார. குறிபொக 
ேனது ஜனாதிெதி பிரசொரத்தின் மொதும் 
பெறறியின் பின்பும் அத்ேடகய எண-
ணத்டே பெளிபெடுத்தியுள்்ார. ெமூக 
ெடலத்ே்ஙகளில் அதிக பிரசொரங-
கட் நிகழ்த்தியுள்்ார. ஏ்ற்குட்றய 
அெரது பெறறி்கு அடிபெடை ெமூக ெடலத்ே-
்ஙக்ாகமெ விேரெகரகள் குறிபபிடுகின்்றனர. 
ேனது குடும்ெத்டே டெத்து் பகாணடு ேன்டன 
ேதிபபீடு பெய்ய மெணைாம் என்ெதில் அதிக 
கெனம் பகாள்் முயன்்றேனால் ோற்றஙகட் 
பிலிபடென்ஸில் ஏறெடுத்ே் கூடியெராக ஆட்சி 
பெய்யலாம் என்்ற எதிரொர்டக காணபெடுகி்றது.   

இரணைாெது, அெரது ஆேரொ்ரகள் ோர -்
மகாஸின் ஆட்சி்காலம் பெறகாலம் எனும் பிரசொ-
ரம் ஒன்றிடன முன்பனடுத்ோரகள். அேடனயும் 
ெமூக ெடலத்ே்ஙகளிமலமய அதிகம் முேன்-
டேபெடுத்தினர. அேறகான ஆேராஙகட் காட்-
சிபெடுத்தினாரகள். குறிபொக ோர்மகாஸின் 
முேல் ஆட்சி்காலபெகுதி வீதி அபிவிருத்தி உட்-
கட்ைடேபபு விருத்தி பநடுஞொடலகள் விருத்தி 
என்ெெறறுைன் போழில் துட்றயிலும் பொரு-
்ாோர அடி்கட்டுோனத்திலும் அதிக கெனம் 
பெலுத்தினார. ெை்கு லுொன் விடரவுபொடேத் 
திட்ைம் ேஹரலிகா பநடுஞொடலத் திட்ைம் நாடு-
முழுெடேயும் ஒரு மேசிய கட்ைடேபொக ோறறி-
யது. தீவுகட் இடணபெதிலும் ேனிலா நகரத்-
துைன் பிரா்நதியஙகட் கட்ைடேபெதிலும் அதிக 
அ்கட்ற பெலுத்தினார. பெளிநாட்டு் கைடன் 
பகாணடு உட்கட்ைடேபபுத் திட்ைஙகட் பெறறிக-
ரோக உருொ்கிய மொதும் அேனால் ெணவீ்கம் 
அதிகரித்ேதுைன் உள்நாட்டு உறெத்தி்கான எ்ந-
ேவிே முகா்நதிரமும் இல்லாே நிடல ஏறெட்ைது. 

இது அெரது இரணைாெது காலத்டே அடேதி-
யற்றோ்கியது. இரணைாெது ஆட்சி்காலம் முடி-
ெடைெேறகுள் 1972(9/23) இல் முட்றயற்ற 
விேத்தில் இராணுெச ெட்ைத்டே பகாணடுெ்நது 
ஆட்சிடய நீடித்து் பகாணைார. இதில் ஜீனியரின் 
ஆேரொ்ரகள் சீனியரின் பொரு்ாோரத் திட்-
ைஙகட்யும் அெர ஏறெடுத்திய உட்கட்ைடேபபு 
ெெதிகட்யும் முேன்டேபெடுத்தினாரகம் 
அன்றி அெரது ேெ்றான ஆட்சி முட்றகட்மயா 
குடும்ெத்தின் மோெடிடயமயா முேன்டேபெடுத்ே-
வில்டல. அேனால் பிலிபடென்ஸ் ே்கள் ெழித்-
து் பகாள்் மெணடியது அெசியோனது.   

மூன்்றாெது, ோர்மகாஸ் குடும்ெம் நாடுகைத்-
ேபெட்ை ஐ்நது ஆணடுகளு்கு பின்னர பிலிப-
டென்்ஸு்கு திரும்பியதுைன் அரசியலில் ேேது 
ஈடுொட்டை் பெளிபெடுத்ே ஆரம்பித்ேனர. 
1992 இல் ோர்மகாஸின் ேடனவி இபேல்ைா 
ஜனாதிெதி மேரேலில் மொட்டியிட்ைார. மொஙொங 
போைரசசியாக அரசியலில் ஈடுெட்ைதுைன் ஏமோ 
ஒரு ெேவியில் போைர்நது காணபெட்ைார. ஏ்ற்கு-
ட்றய 23 ெது ெயதிலிரு்நது அெர அரசியலில் 
ஈடுொடு காட்டியடே் காண் கூடியோக உள்்து. 
குறிபொக, ஆளுனர துடண ஆளுனர ெேவி-
கட் பெற்றமோடு கிலூங ொமகாங லிபூனான் 
கட்சியின் உறுபபினராகவும் மு்கிய ெேவிக-
ளிலும் காணபெட்ைார. ஜனாதிெதி பகாரொன் 
அகிமனாஸ் காலத்தில் நாட்டு்குள் அனுேதி்கப-

ெட்ை ஜீனியர ோர்மகாஸ் 1992 முேல் 1995 
ெடர மீ்வும் இமலாமகாஸ் மநாரட்டின் ோெட்ைப 
பிரதிநிதியாக இரணைாெது காஙகிரஸில் பேரிொ-
னார. இமே பிரா்நதியத்தில் 1998 இல் ஆளுந-
ராக மேர்நபேடு்கபெட்ைார 2010 முேல் 2016 
ெடர மேசியொே் கட்சியிலிரு்நது பெனட்ைராக 
பேரிொனார. 2016 இல் துடண ஜனாதிெதி 
ெேவி்கு மொட்டியிட்ைார. அத்மேரேலில் 0.64 
ெேவீே ொ்குக்ால் மோல்வியடை்நேேனால் 
மேரேல் போைரபில் தீரபொயத்தில் ெழ்குத் 
ோ்கல் பெய்ோர. அேனால் மீ் எணணபெட்ை 
மொது எதிரத்து மொட்டியிட்ை துடண ஜனாதிெதி 
ராபபரட்மைா அதிக ொ்குக்ால் முன்னிடல 
பெற்றார. . (15.93) 2021 இமலமய ஜஸுனியர 
ோர்மகாஸ் ஜனாதிெதி மோரேலில் மொட்டியிைப 
மொெோக அறிவித்ோர.   

நான்காெது பிலிபடென்ஸின் இயல்ொன 
அரசியல் கலாொரம் அதிக ென்முட்றடய் 
பகாணைது. குறிபொக ோர்மகாஸ் ேட்டுேல்ல 
பிலிபடென்ஸ்ட் ஆட்சி பெய்ே ஆட்சியா்ர-
கள் அடனெரும் ென்முட்றடய அதிகோக பிர 
மயாகித்ேெரகள். குறிபொக மின்ைாமன விடுே-
டலப மொராட்ைத்டே இராணுெ அை்குமுட்ற 
யினாமலமய முடிவு்கு பகாணடுெ்நேனர. 
அேன் பின்னர மேறகு கலாொரத்தினால் ஏற-
ெட்ை மொடேப பொருள் பிரமயாகத்ோல் பிலிப-
டென்ஸின் இருபமெ காணாேல் மொயுள்்து. 

அேடன ேடு்க கை்நே கால ஆட்சியா்ர-
களில் பரட்றிமகா இராணுெச ெட்ைத்திறகு 
நிகரான நைெடி்டகடய மேறபகாணடி-
ரு்நோர. அசெத்டேயும் பகாடல்கலாொ-
ரத்டேயும் ெட்ைரீதியாக அரஙமகறறியது-
ைன் ெரெமேெ நாடுகளின் ஒபபுேடலயும் 
பெறறிரு்நோர. அேனால் பிலிபடென்ஸ் 
எபமொது ென்முட்றடய போைரசசியாக 
பகாணடிரு்கும் நாைாகமெ பேரிகி்றது.   

ஐ்நோெது, பிலிபடென்ஸின் அடேவி-
ைம் தீொகவும் அரசியல் மக்நதிரோகவும் 
சீனா இ்நமோமனசியா வியட்நாம் மொன்்ற 
நாடுக்து அரசியலாலும் அதிகம் ொதி -்
கபெடும் நாைாகவுள்்து. அது ேட்டுேன்றி 
மேறகு நாடுகளு்கும் சீனாவு்கும் உள்் 
மொட்டித்ேன்டேயும் பேன் சீன்கைடலப 
பொறுத்ே பிரா்நதிய நாடுகளு்கான இழு-
ெறியும் அதிக அரசியல் பநரு்கடிடய 
பிலிபடென்்ஸூ்கு ஏறெடுத்திெருகி்றது. 
அேனால் பிலிபடென்ஸின் ெட்ை ஒழுங-
கும் இராணுெொேஙகளும் ெலோன ஆட்-
சியும் அெசியோனோக அடேெதுைன் 
அேன் புவிொர அரசியடல டகயாளும் 
தி்றனும் உத்திகளும் ேெறும் ெட்ெத்தில் 
ே்கள் மீோன ஆ்கிரமிபபு ஆட்சியா -்
ரால் இயல்ொகமெ அரஙமகற்றபெடுகி்ற-

டே் காணமுடிகி்றது. போத்ேத்தில் இலஙடகத் 
தீவு்குரிய அமேய்ொன ஆனால் மெறுெட்ை 
புவிொர அரசியல் நியேஙகள் பிலிபடென்்ஸு்கு 
உணடு. ோர்மகாஸ் ொணியில் இலஙடக 
ஆட்சியா்ரகள் பெயல்ெடுெடேயும் நிடனவு 
பகாள்ெது பொருத்ேோனோக அடேயும்.   

எனமெ பிலிபடென்ஸின் புதிய ஜனாதிெதி 
மொஙொங ோர்மகாஸ் மீ்வும் ோர்மகாஸ் 
ொணியில் ஆட்சிடய போைருெரா அல்லது 
ேனித்துெோக ோற்றஙகட் ஏறெடுத்துெரா 
என்மே மு்கியோனது. அெர ே்நடேயின் பெயல்-
களு்கு ேன்னிபமொ அரொஙகத்திறகு இடழத்ே 
மோெடி்கு ெதிலீமைா பெய்யாே ெடர அெரது 
ஆட்சியின் எதிரகாலத்டே ெறறிய எசெரி்டக-
கம் மிசெோகவுள்்து. மீணடும் ோர்மகாஸ் 
ொணியில் பிலிபடென்ஸ் ஆ்பெடும் என்ெதில் 
ோறறு் கருத்து்கள் இல்டல என்ம்ற மோன்று-
கி்றது. இேறகு ெலுொன காரணம் ஒன்று காணப-
ெடுகி்றது. அோெது சீனியர ோர்மகாஸின் ஆட்-
சி்காலம் பொறகாலம் என அடையா்பெடுத்திய 
வீடிமயா்கள் அடனத்துமே திரிபுகட்் பகாண-
ைபேன பிலிபடென்ஸ் ெல்கடல்கழக ேகெல் 
போைொைல் துட்றடயச மெர்நே ொத்திோ ஹான் 
எனும் ஆய்ொ்ர குறிபபிட்டுள்்ார ஜஸுனியரது 
பெளியு்றவு் பகாள்டகயும் உள்நாட்டு் பகாள்-
டககட்யும் பொறுத்மே அதில் ஏறெைவுள்் 
ோற்றத்டே காணமுடியும்.
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'இலங்கைக்கு உதவி வழஙகும் நாடுகைளின்
அ்ைப்பான்்றை தாபிக்கை உதவி வழஙகுைாறு
இநநாடுகைளிடம் புதிய பிரதைர் ககைாரிக்்கை
விடுத்துள்ார். இது சாதகைைாகைப பரிசீலிக்கைப
படு்ைனவும் ்தரிகிறைது. பாராளுைன்றைத்திலும்
கூட ரணில் விக்கிரைசிஙகை பல தட்வகைள
்பாரு்ாதாரத்்த தூக்கி நிறுத்த ்சயய 
கவண்டியவற்றை விரிவாகைப கபசியிருக்கிறைார்'

இலஙடகயின் புதிய பிரேேராக 
ரணில் வி்கிரேசிஙக
ெேவிமயறறிரு்கி்றார. பநா்நது 

நூலாகிப மொயுள்் இலஙடகப
பொரு்ாோரத்டேத் தூ்கி நிறுத்ேமெ 
ோன் பிரேோரகப ெேவிமயற்றோக்
கூறியிரு்கி்றார. அெரது ெேவிமயறபின்
ஏறபுடைத்ேன்டே போைரபில் கடும் 
விேரெனஙகள் நிலவுகின்்ற மொதிலும் 
இபமொது ஆட்சியிலிருபமொரு்கு
இெடரவிை நம்ெகரோன பேரிவு
இரு்நதிரு்க ொய்பபில்டல.

பிலிபடென்ஸ் நாட்டில் நடைபெற்ற 
ஜனாதிெதி உெ ஜனாதிெதி்கான 
மேரேல் முடிவுகள் பெளியாகியு-

ள்்ன. முன்னாள் ெரொதிகாரி மெடினன் 
ோர்மகாஸின் ேகனான மொஙொங 
ோ்மகாஸ் ஜனாதிெதியாக மேர்நபேடு்க-
பெட்டுள்்ார. பிலிபடென்ஸ் பேன்கிழ்கா-
சியாவில் அடே்நதுள்் ஒரு தீவு. ஏ்ற-
்குட்றய ஏழாயிரம் தீவுகட்் பகாணை 
நாடு. மேறகு ெசுபி் பிரா்நதியத்தில் அடே-

்நதுள்் பிலிபடென்ஸ் பேன்சீன் கைலா-
லும் பிலிபடென்ஸ் கைலாலும் அரணடே-
்கபெட்டுள்் நாைாகும். சீனா, லாமொஸ், 
ோய்லா்நது, வியட்னாம், கம்மொடியா, 
ேமலசியா, இ்நமோமனசியா, மொன்்ற 
நாடுகட் அயல்நாைாக் பகாணை 
தீொகும். பிலிபடென்ஸ்ன் இரணைாெது 
மிகப பெரிய (லுொன்) தீொன மின்ைாமன 
ேனிநாட்டு் மகாரி்டகடய முன்டெத்து 
நீணைகாலோக மொராடியது. இ்கட்டுடரயு-
ம் 36 ஆணடுகளு்குப பின்னர ோர்மகா-
ஸின் ேகனது பேரிவு பிலிபடென்ஸின் 
குடும்ெ அரசியடலயும் ெரொதிகார அரசி-
யடலயும் கை்நது ெயணி்குோ என்ெடே 
மேடுெோக அடேயவுள்்து.

கைலாநிதி 
ககை.ரீ.கைகேசலிஙகைம் 
யாழ். பல்கை்லக்கைழகைம்

ஜூனியர் ைார்க்ககைாஸின் புதிய ஆட்சி   
மீண்டும் சர்வாதிகைாரத்திறகு வழிவகுக்குைா?

நம்பிக்கை்ை ஏற்படுத்தியிருககும் 

ரணிலின் வரு்கை
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லண்ட�ல்  மைலயக  இலக்�ய மாநாடு நடத்துவ-
தற்கான ஏற்பாடுகள்  முழு�ச்�ல் நடந்து வரு�ன்-
றன. மைலயகத் த�ழர்க�ன் வாழ்வு, கலாசாரம்,  

கைலகள் சார்ந்து பல �கழ்ச்�கள் இ�ல் அரங்ேகற�ருக்�ன்-
றன.  

இம்மாநாட்�ன்  ஒரு பகு�யாக  ேகா�லம்  சுப்ைபயா  
அரங்கு,  இர.�வ�ங்கம் அரங்கு,  ேசா.சந்�ரேசகரம் அரங்கு,  
�.�.ேவலுப்�ள்ைள அரங்கு,  த�ேழா�யன் அரங்கு,  சாரல்-
நாடன் அரங்கு,  காத்தா�  அரங்கு  என ஏழு  அரங்குக�ல்  23 
மைலயக  நூல்கள்  அ�முகமாக  இருக்�ன்றன.

புைனவு  இலக்�யத்ைதப் ெபாறுத்தமட்�ல் அல்-அஸ�மத், 
மாத்தைள ேசாமு,   ஆ�ேயா�ன்  நாவல்களும்  மு.�வ�ங்கம், 
�ர�ளா  �ர�பன், பதுைள  ேசனா�ராஜா,  தங்கேவல்  ஆ�-
ேயா�ன்  �றுகைதகளும்  ேதர்வு ெசய்யப்பட்டுள்ளன. அமரர்   
உபா�  �லாரட்னா எழு�ய  �ங்கள  நாவ�ன்  த�ழாக்கமான  
இரா.சடேகாப�ன்  'ேதத்தண்�'  முக்�ய ெமா�ெபயர்ப்பு  
நாவலாக  ஆய்�ற்குத்  ேதர்வு ெபற்�ருக்�றது.  எஸ்தர், வண்-
ணச்�றகு  (அரு.�வானந்தன்) ஆ�ேயா�ன்  க�ைதத் ெதாகுப்-
புகளும்  இ�ல் இடம்ெபற்�ருக்�ன்றன.

�.ஆர்.ெப�யசா�,  ச.�தப்ெபான்கலம்,  ந.சரவணன்,  மல்-
�யப்பு சந்� �லகர்,  வரதன்  �ருஷ்ணா, எம்.வாமேதவன், கந்-
தப்பைள  தாமைர  யு.ேயாகா   ஆ�ேயா�ன்  சமூக,  அர�யல்  
நூல்களும்  இம்மாநாட்�ல்  முக்�ய  கவனம்  ெபற�ருக்�ன்-
றன. ேசா. சந்�ரேசகரம் , மு. �த்�யானந்தன்,  ெபான். �ரபா-
கரன்  ஆ�ேயா�ன்   ஆய்வுநூல்கள்   �தான  �மர்சனங்களும்  
உள்ளன.

ைமத்�  ெஜக�ச�ன்  ேத�ரும்  பு�ந்துணர்வும் (Tea and 
Solidarity),  ேயாேகஸ்வ�  �ஜயபால�ன்  மு��ல்லா  சமத்-
துவ�ன்ைம (Endless  Inequality)  ஆ�ய  இரு ஆங்�ல ஆய்வு 
நூல்கள்  �தான  �மர்சனங்களும்  இந்�கழ்�ல்   இடம்ெப-
றவுள்ளன.  ெமய்ெவ�  நாடக  அரங்�ற்காக   சாம்  �ர�பன்  
தயா�த்த�க்கும்  'காத்தா� காைத'  என்ற  நாடகம்  இம்மாநாட்-
�ல்  அரங்ேகறு�றது.

முக்�ய  �கழ்வாக   மு.�த்�யானந்தன், ெஹச்.ெஹச்.�க்-
ரம�ங்க ெதாகுத்து  வழங்கும்  �.�.ேவலுப்�ள்ைள�ன் 
'மைலயக  அர�யல்  தைலவர்களும்  தளப�களும்' என்ற  
நூல்  இம்மாநாட்�ல்  ெவ��டப்பட�ருக்�றது. ��ட்டன், 
ெஜர்ம�,  ேநார்ேவ, ெடன்மார்க், �ரான்சு ஆ�ய  நாடுக��-
ருந்து  25 உைரஞர்கள்  இம்மாநாட்�ல்  கலந்து ெகாள்�ன்ற-
னர். �ம்பம்  அைமப்�ன்  சார்�ல், ஓ�யர்  ேக.�ருஷ்ணராஜா 
மைலயக இலக்�ய  மாநாட்டு  �கழ்ச்�களுக்கான  ஒருங்�-
ைணப்ைப ேமற்ெகாள்�றார்.

லண்டனில் மைலயக  
இலக்கிய மாநாடு

மஞ்சரி களஞசியம் H
u

dh
a

வாழ்வாதாரமா 

ேசதாரமா 223

த�ழ்க் க�
ேபசு�ன்றார்

ன்ைன ராஜா அண்-
ண ா ம ை ல பு ர த் � ல் 
உள்ள டாக்டர் எம்.

�.ஆர் – ஜான� மக�ர் கைல 
மற்றும் அ��யல் கல்லூ��ல் பத்-
��ைகயாளர் மணா எழு�ய பத்து 
நூல்கள் ேம 5ஆம் �க�யன்று 
ெவ��டப்பட்டன.  

டாக்டர் எம்.�.ஆர் – ஜான� 
மக�ர் கைல மற்றும் அ��யல் 
கல்லூ�த் தைலவரான முைனவர் 
குமார் ராேஜந்�ரன் தைலைம�ல் 
நடந்த �ழா�ல், வழக்க�ஞர் 
ேக.எஸ்.இராதா�ருஷ்ணன் வர-
ேவற்புைர �கழ்த்�னார்.  

�ழா�ல் �றப்பு �ருந்�னர்-
களாக �டுதைலச் �றுத்ைதகள் 

தைலவர் ெதால்.�ரு-
மாவளவனும், இந்�-
யப் ெபாதுவுடைமக்-
கட்��ன் மா�லத் 
தைலவர்க�ல் ஒருவ-
ரான �.மேகந்�ரனும் 
கலந்து ெகாண்டார்-
கள்.  

மணா ப�ப்பா��ய-
ராகப் ப�ப்�த்த ‘முள்-
�வாய்க்கால் – குரு� 
ேதாய்ந்த கு�ப்புகள்’ 
என்ற நூைல ெதால்.
� ரு ம ா வ ள வ னு ம் , 

‘உ�ருக்கு ேநர்’ என்�ற 
ெமா�ப்ேபாராட்ட வர-
லாற்று நூைல �.மேகந்-
�ரனும்ெவ��ட்டுப் 
ேப�னார்கள்.  

ெதாடர்ந்து த�ழகத்-
�ல் உள்ள முன்ன� 
ஊடக�யலாளர்களான 
சன் �யூஸ் ெசய்�யா��-
யர் குணேசகரன், பு�ய தைலமுைற 
கார்த்�ேகயன், கல்� ப்�யன், 
அருஞ்ெசால் ஆ��யர் சமஸ், வழக்-
க�ஞர் சும�,  

சுந்தரபுத்தன், சத்�யம் �� அர-
�ந்தாக்சன், அறம் ஆ��யர் சா�த்-
�� கண்ணன், இயக்குநர் ரா� அழ-
கப்பன், �வா டுேட �வசகாப்தன், 

மக்கள்ெதாடர்பாளர் ராம்குமார் �ங்-
காரம், �யூ புக்ேலண்ட்ஸ் ��வா-
சன், ��� பாலா� ேபான்றவர்கள் 
நூல்கைள ெவ��ட்டும், ெபற்றுக் 
ெகாண்டும் ேப�னார்கள்.  

மக்கள் மாக்களாக மா�வரு-
�ன்றனர். தம்மால் எைதயும் 
சா�க்க மு�யும் என்ற �ைனவு 

அேநகருக்கு இருப்ப�ல்ைல. ஆனால் மந்-
ைதகளாக மக்கள் மா��ட்டால் எல்லாேம 
நாம்தான் என்ற எண்ணம் வந்து�டு�றது. 
வாழ்க்ைகைய வாழத் தகு�யற்றவர்களாக 
��மான் ெபாதுசனம் மா�க் ெகாண்�ருக்-
�றார். 

இப்ேபாது ��லங்கா�ல் எ�ெபாருள் 
தட்டுப்பாடா? இல்லேவ இல்ைல மக்கள் 
தமது ெசாந்த ெசாத்துகைள �ைவத்-
துக் ெகாளுத்தும் அளவுக்கு எ�ெபாருள் 
�ைறந்�ருந்�ருக்�றது. ஆனால் ெபாது-
மக்கள் ெகாளுத்தும் ெவய்��ல் எண்-
ைணக்காக எ�ெபாருள் �ரப்பு �ைலயங்-
க�ல் காத்�ருக்�றார்கள். என்ன ஒரு 
முரண்பாடு. ம�தவளம் ேதைவயற்ற 
வ�க�ல் ெசலவா�க் ெகாண்�ருக்�றது.
ஒரு குடும்பத்�ல் ஒருவருைடய உைழப்பு 
இரண்ெடாருநாள் �ன்று�ட்டாேல அந்த 
�ட்�ல் பல கஸ்ட நட்டங்கள் வருவதுண்டு. 
ெபாருளாதாரம் �க்கலாக உள்ள இந்த 
ேநரத்�ல் உைழப்பும் �ன்றால் அந்தக் 
குடும்பம் என்னவாகும். கணவன் மைன�-
ய�ைடேய �வாகரத்தாகுமளவுக்கு �ரச்�-
ைனகள் வரத்தான் ெசய்யும். 

ஒரு த�ம�தன் தனது ெதா�லுக்-
காக குடும்பத்ைத �ட்டு ெவ�யூ�ல் 
ேவைலெசய்தால் அவன் தனது உணவுத் 
ேதைவைய �ரவல் ெசய்யெபரும் கஸ்-
டத்ைத எ�ர் ேநாக்கு�றான். ெபரும்பா-
லும் அேநக உணவு �டு�கள் பூட்டப்-
பட்டு �ட்டன. இதனால் ஏராளமாேனார் 
ெதா�ைல இழந்துள்ளனர். எ�ர்பாராமல் 
நடக்கும் அசம்பா�தங்களும் ஊரடங்-

கும் மக்க�ன் வாழ்க்ைகைய 
ேகள்�க்குள்ளாக்��ட்டது. எப்-
ப�யாவது இந்த மண்ைண�ட்டு 
ஓ�த் தப்��ட ேவண்டும் என்று 
ேப�னார் ஒருவர். 

அக� வாழ்க்ைக உலகம் முழுவ-
தற்குேம சர்வ சாதாரணமா� �ட்டது. இது 
எனது கா�. இந்த ஊர் எனது ஊர் என்ற 
கைதைய இன்னும் �கச்�லேர ைவத்�-
ருக்�ன்றனர். 'ஒ  அந்த ஊரா அதுதான் 
எங்கட பூர்�கம் எண்டு அம்மா ெசால்��-
ருக்�றா நான் அங்க ேபான�ல்ைல'என்று 
ெபருைம ேபசுெவாேர இப்ேபாது அ�கம்

அண்ைம�ல் வவு�யாைவ �ட்டு 
அரு�ல் மன்னா�ல் ெதா�ல் ெசய்யும் 
ஓருவர் தனது சம்பளப் பணத்�ல் �ட்டுக்-
காக இருபதா�ரம் மட்டுேம ெகாடுத்துள்-
ளார். அவரது சம்பளம் எண்பதா�ரமாம். 
அவரது மைன�ேவைலக்குப் ேபா�றாள் 
ஆனால் அதற்கும் ெபருமளவு ெசலவு-
கள் காத்�ருக்�றது. எனேவ சண்ைடயா-
��ட்டது. '�எ னக்குேவண்டாம். நாேன 
பார்த்துக் ெகாள்�ேறன் எனக்கு�வா-

கரத்து ேவண்டும்'என்று கூ��ட்டாள். 
இது ஒருதடைவயல்ல என்றாலும் அவன் 
அழு�றான். 'நான் என்ன ெசய்யலாம் 
நான் மூன்றுேவைளகூட சாப்�ட�ல்ைல. 
இரண்டு ேவைளதான் சாப்�டு�ேறன். ஒரு 
ேத��ன் �ைலேய நூறு ரூபாவா��ட்-
டது. இ�ல் காைல உணைவ உண்ணேவ 
இருநூற்றுக்குேமலா�றது. அவன் புைக�-
�க்கும் பழக்கமற்றவன். ஆனால் அவன் 
தங்��ருக்கும் அைறக்கு வாடைக ெசலுத்-
தேவண்டும். அன்றாடம் ெதாைலேப��-
ேலேய ெசய்�கள் க�தங்கள் இன்னும் 
பல்சுைவ�டயங்கைளயும் பார்த்து�டு-
வதால் அதற்கும் இருநூறு ரூபாேதைவ.
மாதமு��ல் என்�டம் இவ்வளவு இருப்-
பேத அ�கம் என்�றான். ஒரு த�ம�-
தன் வாழ அதுவும் சாதாரணமாக வாழ 
அறுபதா�ரம் ரூபாக்கள் ேதைவ. அன்-
றாடம் கூ�ெசய்பவனுக்கும் இன்ைறய 
�ைல�ல் கூ� இரண்டா�ரம் முதல் 
இரண்டா�ரத்து ஐநூறு என்றா�றது. அவ-
னுக்கு மைன� �ள்ைளகளும் இருப்ப-
தால் அவனது வாழ்க்ைக �ட்ட�டப்பட்டு 
நடத்தப்படு�றது. அப்ப�யும் அவனுக்கும் 
பாடசாைல ைவத்�யம் என ெசலவுகள் 
ேமல�கமாக வந்து �டும். �ட்�ல் ஒரு 
வேயா�பரும் இருந்து�ட்டால்...அைதயும் 
கணக்�ல் ேசர்த்தால் இன்னும் அ�கமா-
��டும்.�ற்றுண்�ச்சாைலகளும் லாபம் 
கரு� நடத்தப்படுபைவதான்.

ேபார் நடந்த காலத்�ல் சுைமதூக்�க் 
ெகாண்டு காைல��ருந்து காடுகள் 
�ர் ேமாட்ைடகள் ேசற்று�லங்கள் என 
நடந்து கைளத்து வ��ல் இைளப்பாறும் 
ேபாது ஒருேத�ர் கு�த்தால் நல்லது என 
�ைனத்தேபாது,ேத�ர்க்கைட இருந்தது. 

ஆனால் �ற்றுண்� எதுவு�ல்ைல. அதன்-
�ன் அடுத்த இடப்ெபயர்வுக்காக ேவ�டம் 
ேபானேபாது உணவு �டு��ல் க�மட்டும் 
வாங்��ட்�ல் ெராட்� சுட்டு சாப்�ட்ேடாம். 

ஏென�ல் க�க்கான மூலப்ெபாருட்கள் 
த�யா�டம் இல்ைல. அந்தக் கைடகளும் 
ெபாக்கைணேயாடு மூடப்பட்டு�ட்டன. 
அதுவும் �ன்றுேபாய் கைளத்து�ழும் 
வ��ல் கு�தண்�ர்கூட �ைடக்காமல் 
அல்லா��ருக்�ேறாம். உணவு�டுகள் 
முக்�யமானைவதான். அத்�யாவ�யமா-
னைவதான். ஆனால் அைத இப்ப�யான 
சூழ�ல் நடத்த த�த் து�வுேவண்டும். 
அவர்களும்தான் என்னெசய்வார்கள். வ�-
ெத�யாமல் ெகாழும்�ல் ெசன்று மாட்�க்-
ெகாண்ட ெதா�லாளர்கள் பல ைமல்கைள 
கடந்து ��தளவு உணைவப் ெபற்றதாக  
இைணயதளங்க�ல் ப�ர்ந்துெகாள்�றார்-
கள்.

'உழுதுண்டு வாழ்வாேர வாழ்வார் மற்-
ெறல்லாம் ெதாழுதுண்டு�ன் ெசல்பவர்.' 
என்ற ெமா� எனக்கு �ைனவுக்கு வந்தது. 
அவர்களுக்கும் ேபா�ய �ல�ருந்தது. 
ஆனால் சட்ைடக் ெகால�ல் அழுக்குப்ப-
டாமல் கழுத்துப்பட்�யும் கட்�க்ெகாண்டு 
பார்க்கும் ேவைலக்குஆைசப்பட்டால் இப்ப-
�த்தான். ெபரும்பாலான இைளஞர்கைள 
ெபற்ேறாேர �லத்�ல் இறங்�ேவைல 
ெசய்ய அனும�ப்ப�ல்ைல. 'மண்டைணக் 
�ண்� ��யம் நடத்�றது எங்கேளாடேபா-
கட்டும் �யும் ஏன் இதுக்க வாறாய் �ெயண்-
டாலும் ஒரு உத்�ேயாகம் பாக்கப�. 
இல்ைல ெவ�நாட்டுக்குப் ேபாமகேன' 
என்பவர்கைளத்தான் காண்�ேறாம்.

இரண்டு ஏக்கர் �ல�ருக்கும் ஒருவர் 
ெசான்னார் 'எனக்கு அ�� இருக்�றது. 
மரக்க�கைள நட்�ருக்�ேறன். அயலவர்க-
ளுக்கும் ெகாடுக்�ேறன். ேகா�முட்ைட�டு-
�றது மாடுதான் வளர்க்க�ல்ைல. அதுவும் 
அய�ல் �ல�டம் இருப்பதால் முட்ைட-

ையக் ெகாடுத்து பசுப்பாைல வாங்கமு��-
றது.'என்று.இம்முைற மைழயும் �டாமல் 
ெபய்து வளம் ேசர்க்�றது. �வசாயத்துக்கு 
ேதைவயான பசைளயும் �ைடத்�ருந்தால் 

இந்த அ��ப்  பஞ்சம் கூட வந்�ருக்காது. 
இலங்ைக�ன் இன்ைறய ேதைவப-

ணம் பணம் பணந்தான். அைத எவ்வளவு 
கு�த்து ைவத்�ருந்தாலும் �ருப்�யாக 
வாழமு�வ�ல்ைல. அேநகமான உற்பத்-
�கள் ஸ்தம்�தமைடந்து ேபாய்�ட்டன. 
நாட்டுப்புற மக்கள் தமதுேகா� ஆடு 
ேபான்ற கால்நைடகைள ெகாண்டுவந்து 
அறா�ைலக்கு �ற்று�ட்டுப் ேபா�றார்-
கள்.இதற்கு பணத்ேதைவ மட்டுமல்ல 
காரணம். அவற்றுக்கு �வனம் ைவத்துக் 
கட்டுப்ப�யாகாது. என்பதும்தான். முட்ைடக் 
ேகா�கைள நான்கு மாதம் வளர்த்தவர்  
அது முட்ைடேபாடும் தருணத்�ல் �ற்�-
றார். �வனம் அந்தளவுக்கு �ைலயா��ட்-
டது.

உண்ைம�ல் நாம் ெபாருளாதாரக் 
கஸ்டத்�ல் இருப்பதாகத்தான் எண்�க்-
ெகாண்�ருக்�ேறாம்.ஆனால் நாமாக எவ்வ-
ளவு �டயங்கைள �ரயம் ெசய்து ெகாண்-
�ருக்�ேறாம் என்பைத உணர�ல்ைல. 
ஒருவருக்கு ேநாய் வந்து�ட்டது என்பதற்-
காக அவைர �ட்��ருந்து துரத்��ட்டால்.
அந்த ேநாய் நாடுமுழுதும் பரவத்தான் 
ெசய்யும். அதுேபால வறுைம இயலாைம   
என்பைவயும் நமக்குள் ைவத்துப் ேபாக்கா-
மல் ெவ�ேய பரவ அனும�க்கக் கூடாது. 
ஆனானப்பட்ட  ெகாரனாைவேய த�-
ைமப்படுத்�த்தான் அ�த்துக் ெகாண்�-
ருக்�ேறாம். ஆனால் ம�தமனங்க�ல் 
�ழுந்த ெபரு��சலால் அப்பா�ம 
க்க�ன் வாழ்வாதாரம் �ைதக்கப்பட்டுக் 
ெகாண்�ருக்�றது. த�ம�தனால் �ந்-
�த்துெசயலாற்ற மு�யும் அவேன கு�ய-
லா��ட்டால் மந்ைததான். மக்கள் மாக்க-
ளாவது இப்ப�த்தான்.

பார்த்துக் ெகாள்�ேறன் எனக்கு�வா- வாங்��ட்�ல் ெராட்� சுட்டு சாப்�ட்ேடாம். ேதைவயான பசைளயும் �ைடத்�ருந்தால் 

மக்கள் மாக்களாவது எப்படி?

மணா�ன் பத்து நூல்கள் 
ெசன்ைன�ல் ெவ��ட்டு �ழா!

சமரசமற்ற விமர்சனத்ைத 
முன்ைவக்கும் எழுத்தாளர் மணா!

ெச

ெதாடர் 15ஆம் பக்கம்...

ெதாகுப்பு

எச்.எச்.�க்ரம�ங்க
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கிருஷாகிருஷாகிருஷா

ெபற்ேறால்வரிைசயிேலா
சைமயல் வாயு வரிைசயிேலா
நிற்கக்கூடும்

குழந்ைதயின் மருந்துக்காகேவா
ைவத்தியசாைல விடுதிகளிேலா
மருத்துவ ேசைவக்காக
காத்திருக்கலாம்

அலுவலக  கடைமயில்
லீவு கிைடக்காமல் இருக்கலாம்

ேபாக்குவரத்து வசதிகளும்
இல்லாமலிருக்கலாம்

நான் வரவில்ைல என்பதற்காகவும்
நீங்கள் வராமல் இருக்கலாம்
நீங்கள் வந்தது வராைத
நான் ஒருேபாதும் 
அறியப்ேபாவதில்ைல

எனக்கு யாரும்
ெசால்லப்ேபாவதும்  இல்ைல

ஆதலால்
இதுவைர என்னிடம் வராதவர்கள்
இனியும் வரேவண்டாம்

இது என் மரண ஊர்வலம் 

மயக்கும் மாைல
ேநரம் இளம்
ெதன்றல் இதமாய்
�ச மாைல
மஞ்சள் ெவ�ல்
மனைத மயக்க
அந்� மலர்கள்
எ�லால் இதழ்
��த்து
நறுமணம்
பரப்ப மன�ல்
இ�ைமயான
காதல் �ைனவுகளுடன்
காத்�ருப்பதும் சுகேம

�லவா�ல் பவ�
வரும் ெபான்
�லாைவ மல்லாந்து
படுத்து பார்த்து
ர�த்து மனதுக்கு
��த்த இ�ய
�ைனவுகைள ெநஞ்��ேல
�ட்�ப் பார்ப்பதும்
இதமான சுகேமா
சுகம்

கார் மு�லுக்குள்
ஒ�ந்து �ைளயாடும்
ெவண்�லா ெவ��ல் 
வரும்வைர கண்கைள
மூ� காதல்
எண்ணங்கைள க�ப்புடன்

�ைனந்து �ைனந்து
காத்�ருப்பதும்
சுகேமா சுகம்

ஈரமான காதல்
�ைனவுகைள இதயத்�ல்
பூட்� ைவத்து
�ைனவைலக�ல்
மூழ்� �ந்துவதும்
சுகேம

க�யாத காதைல
எண்� எண்�
இதயச் சுைமவுடன்
காத�ல் க�ந்துரு�
காத்�ருப்பதும்
சுகேமா சுகம்

இர�ன் ேமகங்களுக்குள்�ருந்து 
க��றது �லெவா� 
கண் இைமகள் மூ�த்�றக்கும் ஒரு கணத்�ல் 
மைற�றது பறைவக்கூட்டம்

இந்த பூ��ன் ேசாகங்கள் துயரங்கள் யாவும் 
ஒரு புள்��ல் கு��ன்றன 
அப்புள்� ெகாடூர ெவப்ப�ைல�ல் ெகா�க்�றது 
அப்ப� ஆ�ரம் �ரபஞ்சங்க�ன் 
அத்தைன துயர்களும் 
இன்று இரவு வா�ன் ஆபரணமாய் ��ர்�ன்றன 

யார் அ�ந்தார் 
இந்தத் துயரங்கேள �ைதகள் என்று 

ஒ��ன் நடனத்�ல் பார்ைவயும் 
காற்�ன் நடனத்�ல் ெமா�யும் 
ெமா��ல் �ன்று மனமும் 
மனத்�ல் �ன்று அர்த்தமும் உணர்ச்�களும் ேதான்�ன 

ஆனால் �சு கருவைறைய உத� �ட்டுக் 
கு�க்கேவண்�யது எவ்வாறு �ய�ேயா 
என் பூ�த்தா�ன் வ�ற்�ல் 
ஓங்� உைதத்து�ட்ேட 
நான் முக்� அைட�ேறன் 
எனேவ ேமாட்சத்ைதப்ேபால் 
ெகாடூர பாவச்ெசயல் 
இல்ைல எனலாம் 

அன்ேப ேவராக 
என்ைன இன்னும் இப்பூ�ேயாடு 
இழுத்துைவத்துள்ளது 
உண்ைமயான பு��ர்ப்பு 

என் �ைளகள் 
ெபரும் பருந்�ன் இறக்ைககளாக ���ன்றன 
என் இைலகள் 
சூ�யைனக் கு�த்துக் கு�த்து எ��ன்றன 
அைலகள் என் கால�ைய ஈரம் ெசய்�ன்றன 
ெமௗனம் என் மனைத மூழ்க�க்�ன்றது 
மரணம் என் வாச�ல் காத்து �ற்�ன்றது 
மு��ன்� இப்��யா�ைட ெதாடர்�ன்றது 
ஓம் நம�வாய 

தாயவ�ன்
�யாகங்களுக்கு 
எது இங்கு ஈடு?

ஈன்ெறடுக்க முன்
சுைமதாங்�யது 
அவள் வ�று...
ஈன்ெறடுத்த �ன்
ஈன்றவேள சுைம 
தாங்�யா�ப் 
ேபானாேள...

வாயும் வ�றுமாய்
வ�கைளத் 
தாங்�னாள் அன்று...
கைரேசர்த்�ட 
கைரயானாய் 
உைழக்�றாள் இன்று...

அரச குலத்�லா
�றந்தது அவள் மகவு?
ஆனால்
அரச குழந்ைதயாய் 
வளர்த்ெதடுத்தாேள தாயவள்...

மக�ன் ம�ழ்�ல்
மனம் ம�ழ்ந்தாேள...
குழ��ன் குறும்��ல்
கவைலகள் கைளந்தாேள!

அகைவகள் அறுபது
அவளுக்கு ஆனாலும்
குழந்ைதகள் கும�களாய்
வளர்ந்தாலும்
ஈன்றவ�ன் பார்ைவ�ல்
மகவுகள் தாேன  அவளுக்கு...

ெத�ட்டாத பாசத்ைத 
ெதாட��யாய் ெகாடுப்பாேள...

கும�யாய் இருக்ைக�ல் 
குதூகலமாய் ம�ழ்ந்தவள்
தாயான �ன்ேன
தாைர வார்த்தாேள
அவள் வாழ்க்ைக முழுைதயும்
ஈன்ெறடுத்த தன் மகவுகளுக்காய்...

தாயவ�ன் �யாகங்கைள
ஒற்ைறச் ெசால்லுக்குள்
சுருக்�டத்தான் மு�யுமா???

தடம் மா�ய உள்ளங்கள்
தம் தவைற உணர்வது
தாம�த்துத்தான்...

தங்கு தைட�ன்�க் �ைடத்த
அன்ைப �ட ...
தவறாய் �ைடத்த
அன்பால் வந்த �ைன
தன்ைனக் ெகால்லுேம...

ஆ�ரம் காரணங்கள் கூ�
அ�ங்கங்கைள அரங்ேகற்��டலாம்....
அழகு மங்�..
அங்கம் ெதாய்யும் ேநரம்
அரவைணத்த கரங்கள் 
தூரம் ேபா�ருக்கலாம்...

�ேராைடயாய் ேபான வாழ்வு
�ண்டு ேபா�ருக்கனுேம...
�ன்று �தா�த்து 
� ேபா�ருந்தால்..
�ன்ற பந்தம் 
�ண்டு ேபா�ருக்குேம...

�க்க�ன்�ய �லைரத்தான்
காட்டமு�யுமா...
�ல்லைற மு�வுகளால் 
�க்கல்கைள �ராக்�டலாமா...

பூரணத்துவம் இைற பண்பு...
அைத
உன் ச�பா�யாய் வாய்த்தவ�(�) டம்
எ�ர்பார்ப்ப�ல் யாது �யாயம்...
அங்கங்ேக குைறகள் இருக்கத்தான்
ெசய்யும்...

இந்த வாழ்�ல் 
இறு�த்தவைண
இயல்பாகேவ உண்டு... 
இன்பம் முற்� 
இ�ைம காண்பது
இல்லற வாழ்�ல்
இறு�ப்பாகத்�ல் தான்...

ஆதலால்.....

இறுகப்பற்�க் ெகாள்ேவாம்
இனணயவ�(�)ன் 
இரு கரங்கைளயும்
இறு�வைர...

ஏைன�ல்....

தடம் மா�ய உள்ளங்கள்
தம் தவைற உணர்வது
தாம�த்துத் தான்...

உன் �தான 
காதல் காலத்து 
�ைனவுகைள 
நான் எழுதும் 
ேபாெதல்லாம் 
ம�ழ்வு ெகாள்ளும் 
என் எழுதுேகா�ல் 
இருந்து வரும் 
எழுத்துக்கள் 
அழகாகவும் 

� �ைட ெபற்றுச் 
ெசன்ற �ன்பான 
வ�கைளச் சுமந்த 
என் இதயத்�ன் 
�ைனவுகைள 
எழுதும் ேபாெதல்லாம் 
கண்�ைர ைமயாக்�ய 
ேபனா�ன் எழுத்துக்கள் 
தன் அழைக இழந்தும் 
ெவ� வரு�றது 

என் உணர்வுகைள 
ெவ�க் ெகாண்டு 
வரும் 
எழுதுேகா�ன் 
ெவ�ப்பாேட 
நடந்த கைதகைளயும் 
அைத கடந்த 
கைதகைளயும் 
காட்� �ற்�றது 

நான் என்னுள் 
ெகாண்�ருக்கும் 
ெமௗனங்கைளயும் 
தாண்� 
என் கைதகைள 
ெவ�க் ெகாண்டுவரும் 
எழுதுேகால் 
வ�ைமயானதாக  
எப்பவுேம எனக்கு 

நான் ெசால்ல 
மறந்த கைதகைளயும் 
மைறத்த கைதகைளயும் 
�ல பக்கங்க�ல் 
ப�வு ெசய்து �டு�றது 
காலம் அதைன 
ெவ�க் ெகாண்டு 
வரும் என்ற 
நம்�க்ைக�ல் 

யாருடனாவது நான் 
ேகாபங்கைளத் 
த�ர்ப்பதற்காக 
ேந�ைடயாக ெசால்லத் 
த�ர்ப்பைத 
எழு� ைவத்து 
என்ைன அைம�ப் 
படுத்து�றது 

என் உணர்வுகள் 
சுமந்�ருக்கும்
சுைமகைள 
தான் சுமந்�ருந்து 
ெவ��ல் தரும் 
எழுதுேகா�ன் 
உணர்வும் 
என் நம்�க்ைகேய

புன்னைக�னால் �தக்க 
ைவத்து, கண்��னால்
வாழ்ந்து ேபானவளுக்கான 
வ�கள் இது...

௮ழகு முகம்
காண ஆைசயாய்
௨ள்ளது ௮�லம்
இதுெவன காண்�த்து
ெசன்றவள் என்பதனால்...

௨ரக்கத்�ைன ஓரந்தள்�
ஓரா�ரம் சுைமகைளயும்
எனக்காக ஒ�க்� 
ைவத்துப் ேபான 
ேதவைத ௮வேள.

௮ரவைணத்து ேபானதால்
௮கம் ம�ழ்ந்து 
ேபானது யுகம் 
கடந்து ேபானாலும்
மறந்தும் இழந்தும் 
ேபாக மு�யாத
ெசாந்தம் �
என்பதால்.

வ�களுக்காய் வர்�த்துப்
ேபாக�ல்ைல �
மர�த்துப் ேபானாலும்
இழந்து ேபாகாத
பந்தமாய் �
இ௫க்ைக�ல்...

௮�லங்கைள காண்�த்து
௮ன்�ைன என்னுல்
�ைதத்து �ட்டவளுக்கு
என் ௮ன்பான
வாழ்த்து!

காைல ேவைள�ேல
கருமு�ல் �ழ�ேல
கறுப்�ன் நடுேவ
கைடக்கு முன்ேன
கைட��ல் வந்தாய்
என்ைனக் கவ� என்று
மஞ்சள் புஷ்பேம.....

��கேள
அவளது ��க�ல்
��த்துக் ெகாள்ளா�ர்கள்
��த்தாள்
��த்ததும்
கண்�ர் து�கைள
ப�ச�ப்பாய்
�த்தமும்
��கேள
��த்துக் ெகாள்ளா�ர்கள்

தாயவளின் தியாகங்கள்
அறூபா அஹ்லா

கல்முைன

அ. ெஜகன் 
சு�ஸ்

- ர�ேத�, மா�ப்பாய்

ெபாத்து�ல் 
அஜ்மல்கான்

அம்மாவுக்கான வாழ்த்து!

தூங்கச் ெசல் 
நாைள ��யும் என்று
கனவு ெகாள் 
ஓர்நாள் நடக்கும் என்று
து�ந்து ெசல்
உன்னால் மு�யும் என்று
ேபாட்��டு ெவற்�
உனேத என்று
ேநர்ைம ெகாள் 
அவ� �றக்கும் என்று
�� ெசய்
அ�� அ�யும் என்று
உவைல கைள
வ�ய உ�ர் வாழும் என்று
இைறத்து ெகாடு
யாசகைக உயரும் ேபாது
�ருத்�க்ெகாடு

தவறு தைழக்கும் ேபாது
தட்�க்ேகள் 
உ�ைம �றும் ேபாது
வ�ைம ெகாள்
வன்ைம சுடும் ேபாது
�ந்ைதக் ெகாள்
சு�ேபதம் சுழலும் ேபாது
உறு� ெகாள் 
உபாைத �ண்டும் ேபாது
எ�ர்த்து �ல் 
எ�� ��க்கும் ேபாது
எழுந்து �ல் 
ேதால்� துரத்தும் ேபாது
 நம்�க்ைக ைவ
வாழ்�ல் ெவற்� உண்டு
முழுமனதாய் முயற்� ெசய்
இைறவன் உத� உண்டு

அ�லா ஜவுபர்
ஏத்தாைள புத்தளம்.

புதிய திருப்பம்! 

- ர�ேத�, மா�ப்பாய்

சித்தன் 
புலம்பல்

எழுதுேகாலின் 
உணர்வு

ேபாைர நிறுத்தி
ெபாது நலன் 
காப்ேபாம்!

கலாபூஷணம் �ழ்கரைவ 
குலேசகரன் அப்புத்தைள

- என்.ேக. ேவ�,
பலாங்ெகாைட.

என். பாரத்,
மா�ப்பாய்

எம்.எஸ்.முஹம்மது ஸ�ஜ்
மருதமுைன

நுஸ்ரத் மஹ்ரூப்f
மாதம்ைப

இணு�ல் வா�சன் 

அ�கார ெவ�யாேல
அ�லம் எங்கும்,
அனு�னமும் ேபாராட்டம்
நடப்பதைனப் பா�ர்!
உ�ரத்ைதச் �ந்�யுேம
மக்கள் தங்கள்,
உ�ர்க�ைன இழப்பதும்
முைறேயா ெசால்�ர்!

உ�ைமகைள, உைடைமகைள
இழந்ேத மக்கள்
உலெகங்கும்
அக�களாய் அைல�ன்றாேர!
அ�தான மா�டப்
�றப்ைப எடுத்தும்
அைம� இன்�ேய
வாழ்ைவக் க�க்�ன்றாேர!

அ��யலால் ஆயுத
கலாசாரத்ைத வளர்த்து
அ�வுகைள ஏற்படுத்தும்
ேபாைர �றுத்�,
அ��ய�ன் வ���ேல
அன்பால் இைணந்து,
அைனவரதும் ெபாது
நலன்கைளக் காப்ேபாேம!

தடம் மாறிய தடம் மாறிய 
உள்ளங்கள்...

யாரும் 
வரேவண்டாம்

என் விழிகள்
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இமைவரித் திமைக்்கள அதி-
்காரி்கள்ான் விசாரமை நடத்் 
மவண்டும், ேற்ை நபர்களின் சசாத்து 
குறித்தும் விசாரிக்்க மவண்டும். 
அவர்கள ம்மவயற்ை வம்கயில் 
சசாத்து மசரத்திருந்ால் அவவாைா -
னவர்கள சடடத்தின் முன் நிறுத்்ப் -
பட மவண்டும். துரதிர்ஷடவசோ்க, 
அந்ச் சடடங்கள இந் நாடடில் 
மி்கவும் பலவீனோ்க உளளன.

கே: இலங்ேயில் ஊழல் 
ஏன் நடக்கிறது என 

நீஙேள் நி்னக்கின்றீரேள்?                                   

க�ோச�ோன ஆட்சிதோன் 
இதற்கு முக்கிய ேோரண�ோ?

பதில்: இது மோசோன நிரவா்கத் -
தின் ஒரு பகுதியாகும். ஓரளவுக்கு 
முமையான சடடங்கள இயற்ைப்பட-
வில்மல. இலஞச ஊழல் ஆமைக்-
குழு மபான்ை சபரும்பாலான நிறு -
வனங்கள மி்கவும் பலவீனோ்க 
உளளன, அமவ சபரிய நபர்களின் 
பின்னால் சசல்லவில்மல, சிறிய 
நபர்கமள பிடிபடுகிைார்கள. அரசி -
யல்வாதி்கள ேடடுேல்லாது சடடத் -
்ரணி்களும் சடடத்ம் வலுப்படுத் -
துவது ேற்றும் ஊழல்வாதி்கமள 

சடடத்தின் முன் ச்காண்டுவருவது 
அவசியம். அக்்கடமே அரசியல்-
வாதி்களுக்கு ோத்திரம் உரிய்ல்ல, 
சடடத்்ரணி்களுக்கும் இதில் பஙகு 
உளளது.

ஒவசவாரு சமூ்கமும் உயரேடட, 
நடுத்்ர ேற்றும் மி்கக் கீழேடடத்-
தில் இருநது, அவர்கள அமனவ -
ரும் சசல்வத்ம்க் குவிப்ப்ற்்கான 
ம்மவயற்ை வழி்களில் வரிமசயா்க 
நிற்கிைார்கள. அவர்கள வருோன 
வரி சசலுத்துவதில்மல ேற்றும் 
மி்கக் குமைந் எண்ணிக்ம்கயிலான-
வர்கள ேடடுமே அவவாறு சசய்கி -
ைார்கள.

அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டதாகவே நாடடின்... (03ஆம் பக்்கத் ச்ாடர)

இலஙமகக்கு உதவுேதில் இந்தியாவின்... (06ஆம் பக்்கத் ச்ாடர)

கலேர பூமியாக ைாறிய... (07ஆம் பக்்கத் ச்ாடர)

அயல்நாடு்களில் இருநது சவால் -
்கமள எதிரச்காளகின்ை மபாதிலும், 
அத்்மனமயயும் சோளித்்படி 
இநதியா சவற்றியுடன் முன்மனற் -
ைேமடநது வருகின்ைது. ்னது 
முன்மனற்ைத்தில் ோத்திரம் ்கவனம் 
சசலுத்்ாேல் அயல்நாடு்களின் 
சநருக்்கடி்கமளத் ்ணிப்பதிலும் 
இநதியா கூடு்ல் ்கவனம் சசலுத்தி 
வருகின்ைது.

இலஙம்கயின் சநருக்்கடிமயத் 
்ணிப்பதிலும் இநதியா அவவாறு -
்ான் உ்வி்கள வழஙகி வருகின்ைது. 
இலஙம்கயில் ச்காவிட ச்ாற்று 
உச்ச்கடடத்திற்குச் சசன்றிருந் 
மவமளயில் இநதியா வழஙகிய 
உ்விமய ஒருமபாதுமே ேைநது 
விட முடியாது.

அன்மைய ்காலப்பகுதி மி்கவும் 
பயங்கரம் நிமைந்்ா்க இருந்து. 
உல்க நாடு்கள ச்காவிட ்டுப்பூசி 
வழஙகும் நடவடிக்ம்கயில் இைஙகி-
யிருந் ்காலப் பகுதி அது. உலகின் 
அத்்மன நாடு்களும் சபாருளா்ாரத்-
தில் வீழச்சியமடநதிருந் மவமள 
அது. ச்காவிட ்டுப்பூசிமய ச்காள -
வனவு சசய்து ச்காளவம் மி்கவும் 

சிரேோன்ா்க அவமவமளயில் 
இருந்து.

இலஙம்கயும் ச்காவிட ்டுப்பூ-
சிமய ேக்்களுக்குப் சபற்றுக் ச்காடுக் -
கும் எண்ைத்தில் இருந்து. அவமவ -
மளயில் இநதியா வழஙகிய உ்வி 
அளப்பரிய்ாகும். மு்ல் ்கடடோ்க 
இலஙம்கக்கு அன்பளிப்பா்கமவ 
்டுப்பூசி்கமள இநதியா வழஙகியி-
ருந்து. அயல்ம்சத்தின் நலனுக்ம்க 
முன்னுரிமே என்பம் இநதியாவின் 
உறுதியான குறிக்ம்காளா்க இருநது 
வருகின்ைது.

ச்காவிட ்டுப்பூசி்கமள ஏற்றி-
யபடி இநதியாவின் மு்லாவது 
விோனம் இலஙம்கயில் ்மரயிைங-
கிய மபாது அது உைரச்சிபூரவோன 
்ருைோ்க இருந்து. இலஙம்க 
ேக்்களின் உயிர்காக்்க வந் மு் -
லாவது நாடான இநதியாவின் 
அரப்பணிப்மப அன்று இலஙம்க 
ேக்்கள நன்றியுடன் மநாக்கினார்கள. 
ச்காவிட ்டுப்பூசி வழஙகும் விட -
யத்தில் இநதியா ச்ாடரநதும் ்னது 
உ்வி்கமள இலஙம்கக்கு வழஙகி 
வநதிருக்கின்ைது.

இவவாறு்ான் சபாருளா்ார 

சநருக்்கடியில் சிக்கித் ்விக்கும் 
இலஙம்கக்கு, இநதிய ேத்திய 
அரசு சாரபில் ஏராளோன ேருநதுப் 
சபாருட்கள, இநதிய ்கடற்பமட ்கப்-
பலில் அண்மேயில் அனுப்பப்படடி -
ருந்ன.

இலஙம்கயில் ேருநது்களுக்கு 
்டடுப்பாடு ஏற்படடுளள்ா்கவும், 
ேருநதுப் சபாருட்கமள அனுப்பி 
உ்வும்படியும், இலஙம்க அரசு 
ேருத்துவர சங்கம், சமீபத்தில் இநதி-
யாவுக்கு ம்காரிக்ம்க விடுத்திருந்து. 
இம்மயற்று ஏராளோன ேருநது 
சபாருட்கள அனுப்பி மவக்்கப்பட-
டிருந்ன.இவற்மை இநதிய துா்ர 
ம்காபால் பக்மல, இலஙம்க அதி -
்காரி்களிடம் ஒப்பமடத்்ார. இந் 
ேருநது்கள இலஙம்கயில் உளள 
அரசு ேருத்துவேமன்களுக்கு பிரித்து 
அனுப்பி மவக்்கப்படடன.

இலஙம்கயில் ்ற்மபாது சபாரு-
ளா்ார சநருக்்கடிக்கு அப்பால் அர-
சியல் சநருக்்கடியும் நிலவுகின்ைது. 
இநநிமலயில் அரசியல் சநருக்்கடி்க-
ளுக்கு அப்பால் இநதியாவின் உ்வி -
்கள ச்ாடருசேன்பம் நம்பிக்ம்க -
யா்க இருக்கின்ைது.

இருந்மபாதும் திடடமிடட 
வம்கயில் வன்முமை்கள  ்கடட-
விழத்து விடப்படடமேமய ஏற்றுக் 
ச்காளள முடியாது என்பம் ேக்்க-
ளின் ்கருத்்ா்க உளளது.

இவவாைான வன்முமை்கமளத் 
ச்ாடரநம் திங்கடகிழமே பிற்ப -
்கல் பிர்ேர ப்வியிலிருநது வில -
குவ்ா்க ேஹிந் ராஜபக்ஷ அறி-
வித்்ார. இருந் மபாதும் ேறுநாள 
அதி்காமலயிமலமய ேஹிந் ராஜ -
பக்ஷ உளளிடட அரசியல்வாதி்க-
ளால் அலரி ோளிம்கயிலிருநது 
சவளிமயறிச் சசல்ல முடிந்து. 
அம்மநரம், திங்கடகிழமே பிற்ப -

்கல் ஊடரஙகுச் சடடம் பிைப்பிக்-
்கப்படடது. மு்லில் சபாலிஸ் ஊர -
டஙகுச் சடடம் பிைப்பிக்்கப்படடது. 
அ்ன் பின்னர அவசர்காலச் சடடத் -
தின் கீழ ஊரடஙகுச் சடடம் பிைப் -
பிக்்கப்படடது.

ஊடரஙகுச் சடடம் பிைப்பிக்்கப்-
படட மபாதும் ஒரு சில இடங்களில் 
பாராளுேன்ை உறுப்பினர்கள உள -
ளிடட அரசியல்வாதி்களின் சசாத்-
துக்்களுக்கு மச்ங்கள விமளவிக் -
்கப்படடன. இருந்மபாதும் இந் 
நிமலமே்கள ்ற்சபாழுது ஒரளவுக் -
குக் ்கடடுப்பாடடுக்குள ச்காண்டு 
வரப்படடுளளன.

இவவாைான பின்னணியில் 
ஐக்கிய ம்சியக் ்கடசியின் பாராளு-
ேன்ை உறுப்பினரும், அக்்கடசியின் 
்மலவருோன ரணில் விக்ரேசிங்க 
்கடந் வியாழக்கிழமே புதிய பிர் -
ேரா்கப் ப்விமயற்ைார. நாடு எதிர -
ச்காண்டுளள சவால்்களுக்கு ேத்தியில் 
பிர்ேர ப்விமய அவர ஏற்றுள-
ளார. எதிரவரும் சசவவாய்க்கிழமே 
பாராளுேன்ைம் கூடவுளளது. இந் 
நிமலமேயில் பிர்ேர ்மலமேயி-
லான அரசாங்கம் எவவாறு நிமல-
மே்கமளச் சரிசசய்யப் மபாகிைது 
என்பம்ப் சபாறுத்திருநம் பாரக்்க 
மவண்டும்.

ப்பாருளாதார வைம்பாடடில்... (10 ஆம் பக்்கத் ச்ாடர)

ம்களவி : ச்ாற்ைா மநாய்்கள 
குறித்் ச்காளம்க்கமள இயற்று-
வ்ற்கும்  சசயல்படுத்துவ்ற்கும் 
ஏம்னும் ம்சிய திடடங்கள 
அல்லது ஏற்்கனமவ  ்யாரிக்்கப் -
படட அரசாங்கத்தின் முயற்சி்கள 
உளளனவா?   

பதில் : சு்கா்ார அமேச்சு ேற்றும் 
ஏமனய பஙகு்ாரர்களின்  ஒத்து -
மழப்புடன் 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள 
அமடயப்பட மவண்டிய உல்களா-
விய ச்ாற்ைா  மநாய் இலக்கு்களுடன் 
ஒத்துப்மபாகும் ம்சிய இலக்கு்களின் 
ச்ாகுப்பின்  அடிப்பமடயில், 2016-
2020 ச்ாற்ைா் மநாய்்கமளத் ்டுப்-
ப்ற்கும்  ்கடடுப்படுத்துவ்ற்கும் 
ம்சிய பல்துமை சசயல் திடடத்ம் 
உருவாக்கியது.  இதில்,   

1.  இரு்ய மநாய்்கள, புற்றுமநாய், 
நீரிழிவு, அல்லது நாடபடட 
சுவாச மநாய்்களால் ஏற்படும் ஒட-
டுசோத்் இைப்புக்்கமள 25% 
ஆல் குமைத்்ல்   

2.  தீஙகிமளக்கும் ேதுப்பாவ-
மனமய ஒப்பீடடளவில் 10% 
ஆ்கக் குமைத்்ல்   

3.  உடற்சசயற்பாடின்மே பரவலில் 
10% குமைத்்ல்   

4.  உப்பு/மசாடியம் அதி்கம் 
உடச்காளளும் சராசரி ேக்்கள 
ச்ாம்கமய ஒப்பீடடளவில் 30% 
குமைத்்ல்.   

5.  15 வயதுக்கு மேற்படடவர்களில் 
்ற்மபாம்ய பும்கயிமல உப-

மயா்கத்ம் ஒப்பீடடளவில் 30% 
குமைத்்ல்   

6.  அதி்கரித்் இரத்் அழுத்்த்தின் 
பரவமல ஒப்பீடடளவில் 25% 
குமைத்்ல்   

7.  நீரிழிவு ேற்றும் உடல் பருேன் 
அதி்கரிப்பம் நிறுத்்ல்   

8.  ோரமடப்பு ேற்றும் பக்்கவா்ம் 
ஏற்படுவம்த் ்டுக்்க,  குமைந-
்படசம் 50% ்குதியுளள நபர-
்கள ேருநது சிகிச்மச ேற்றும் 
ஆமலாசமன  (குருதியிலுளள 
சீனியளவின் ்கடடுப்பாடு 
உடபட) சபறு்ல்.   

9.  அரச ேற்றும் ்னியார ேருத்-
துவ நிறுவனங்களில், முக்கிய  
ச்ாற்ைா மநாய்்களுக்குச் சிகிச்-
மசயளிக்்க ம்மவயான, 
சபாதுவான அடிப்பமட  
ச்ாழில்நுடபங்கள ேற்றும் 
அத்தியாவசிய ேருநது்கள 80% 
ஆனளவு கிமடத்்ல்.   

ம்களவி : ச்ாற்ைா மநாய், சமூ்க 
ரீதியில் அதி்கரிப்பம்த்  ்டுப்ப்ற்கு 
சு்கா்ார அமேச்சின் ச்ாற்ைா மநாய் 
பிரிவு எடுத்துளள நடவடிக்ம்க்கள  
ேற்றும் ்மலயீடு்கள யாமவ? குழந-
ம்்கள, இமளஞர்கள ேற்றும் சிவில் 
சமூ்க  உறுப்பினர்கள குறித்் திடடங-
்கள யாமவ?   

பதில் : ச்ாற்ைா மநாய் பணிய்கம், 
ஏமனய சு்கா்ார ேற்றும் சு்கா்ாரம்  
சாரா துமை்களின் கூடடாண்மேயு-
டன் பல்மவறு அமேப்புக்்களின் 

ஊடா்க சமூ்க  ேடடத்தில் பும்கயி-
மலப் பயன்பாடமடத் ்டுக்்க நடவ-
டிக்ம்க எடுத்துளளது.   

ஆமராக்கியோன வாழக்ம்க முமை 
மேயங்கள (HLCs) நாடு முழுவதும்  
சபாது ேக்்களிமடமய ்காைப்படும் 
ச்ாற்ைா மநாய்்களின் ஆபத்து ்கார-
ணி்கமளக்  ்கண்டறியவும், வாழக்ம்க 
முமை ோற்ைங்கமள ஊக்குவிக்்கவும் 
நிறுவப்படடன.  ஆமராக்கியோன 
வாழக்ம்க முமை மேயங்களில் 
பரிமசா்மனக்குடபடுத்துவ்ன் 
முக்கிய  மநாக்்கம், நடத்ம் ேற்றும் 
இமடநிமல ஆபத்து ்காரணி்கமளக் 
்கண்டறிவதும்,  ஆரம்பத்திமலமய 
அவற்றுக்்கான ்மலயீடமட மேற்-
ச்காண்டு ்கடடுப்படுத்துவதுோகும்.  
35 வயது ேற்றும் அ்ற்கு மேற்படட 
வயதுமடயவர்கள இந்ப் பரிமசா -்
மனக்கு  உடபடுத்்ப்பட மவண்டிய 
ேக்்கள ச்ாம்கயினரா்கக் ்கரு்ப்ப-
டுகின்ைனர. இவர்கள 40%  நடுத்்ர 
வயதுமடய சனத்ச்ாம்கயாகும். 
20-34 வயதுமடய நபர்களும் இந்ப்  
பரிமசா்மனக்கு உடபடுத்்ப்பட 
மவண்டியவர்களா்கக் ்காைப்படு-
கின்ைனர.  வாடிக்ம்கயாளர்கள, 
நடத்ம், ஆபத்து ்காரணி்கள ேற்றும் 
இமடநிமல ஆபத்து  ்காரணி்கள 
(இரத்் சீனி ேற்றும் ச்காழுப்பு 
அளவு்கள, இரத்் அழுத்்ம், உடல்  
பருேன்) ச்ாற்ைா மநாய்்கள குறித்துப் 
பரிமசாதிக்்கப்படுகின்ைனர.   

ம்களவி : ஆமராக்கியத்தின் முக்கி-

யத்துவம் ேற்றும் சவாலான  ்கால்கட-
டத்தில் மநாய்்கமள அறி்ல், அவற்-
மைத் ்டுப்பது எவவாறு என்பது 
ச்ாடரபில்  சற்றுப் மபசுமவாோ?   

பதில் : ச்ாற்ைா மநாய்்கள ேற்றும் 
அவற்றின் ஆபத்து ்காரணி்கள  மீது 
சசயற்படத் ்வறிய்ால் ேக்்கள-
ச்ாம்க, சு்கா்ார அமேப்பு்கள ேற்றும்  
சபாருளா்ாரம் ஆகியமவ ச்காவிட-
19 மபான்ை ச்ாற்று மநாய்்கள ஏற்-
படும்மபாது, சபரிய  ்ாக்்கங்களின் 
அபாயத்ம் எதிரச்காளகின்ைன. 
ச்ாற்ைா மநாய்்களுடன் ச்ாடர-
புமடய  வாழக்ம்கமுமை ஆபத்-
துக்்களுக்்கான ்காரணி்கமள மு்கா -
மேத்துவம் சசய்வது இவற்றின்  
வளரச்சிமயத் ்டுப்ப்ற்்கான திை -
வும்காலாகும். உ்ாரைோ்க, அதி்க 
ோச்சத்து, சீனி,  உப்பு, ச்காழுப்பு, 
எண்சைய், குமைவான பழங்கள 
ேற்றும் ்காய்்கறி்கள என்பமவ  
ச்ாற்ைா மநாய்்களின் வளரச்சிக்கு 
வழிவகுக்கும். ஆமராக்கியோன 
உைவுப்பழக்்கம்,  உடற்பயிற்சி -
்கள, பும்கபிடித்்ல் ேற்றும் ேது 
பாவமன என்பவற்மை நிறுத்்ல்  
மபான்ை வாழக்ம்க முமை ோற்ைங -
்கள, ச்ாற்ைா மநாய்்கமளக் ்கடடுப்-
பாடடில்  மவத்திருப்பம் ஊக்குவிக்-
கும்.  

சைரசைற்ற விைரசனதமத முன்மேக்கும... 13ஆம ்பக்க பதா்டர...

 ‘பரிதி’ பதிப்ப்கம் எடடு நூல்்க-
ளும், டிஸ்்கவரி புக் மபலஸ் இரண்டு 
நூல்்களும் மநரத்தியா்க பதிப்பித்தி-
ருந்ன.  

ச்ால். திருோவளவனும், சி.ே -
ம்கநதிரன் இருவரும், ஒரு பத்தி -
ரிம்கயாளரா்க ேைாவின் மநரே -
மையான அணுகுமுமை, ச்ாடர 
முயற்சி, ்கடும் உமழப்பு ேற்றும் 
அவரது மநரமேயான எழுத்தின் 
சாத்தியங்கமளப் பற்றி ேனநதிைநது 
பாராடடினார்கள.  

அவர்கமளத் ச்ாடரநது மபசிய 
சாவித்திரி ்கண்ைனின் வாரம்்களி -
லிருது சில...  

“ேைாமவ எழுத்து ராடசஷன் 
என்ைால், மிம்கயல்ல! அவமரப் 
மபால எழுதிக் குவித்்வர்கள இ்ழி -
யலில் சே ்காலத்தில் மவறு யாரும் 
எனக்கு ச்ரிந் வமர இல்மல.  

ஓய்வு, ஒழிச்சலற்ை உமழப்பாளி. 
்ன் சே்கால முக்கிய ஆளுமே்கள 
அமனவமரயும் அவர மநர்காைல் 
சசய்துளளார.  

எனக்கும், அவருக்கும் சபரிய 
முரண் என்னசவன்ைால், அவர 
எல்லா விஷயங்கமளயும் பாசிட -
டிவவா்க ேடடுமே பாரப்பார! நான் 
இரு பக்்கங்கமளயும் விேரசனக் 
்கண்மைாடடத்தில் பாரப்மபன். 

அதுவும் ்வறு்கள ்கண்டால், அம் 
சுடடிக் ்காடடாேல் எனக்கு நிம்ேதி 
ஏற்படாது!  

சபாது சமூ்கத்திற்ம்க எதிரி என்று 
ேனதில் படடுவிடடால் அப்படிப் -
படட அந்ச் சிலரிடம் இருநது நான் 
வலிநது விலகி நிற்மபன். ஆனால், 
அவர அமனவமரயும் அரவ -
மைத்து சசல்பவர. அ்ன் சவளிப் -
பாடு ்ான் அவர பலராலும் விரும் -
பப்படுகிைார.  

அசா்ாரை சகிப்புத் ்ன்மே 
ேைாவிற்கு உண்டு. அது அளவுக்கு 
மீறியது. ேனதிற்குளமள மபாடடு 
ேருகிக் ச்காளவார.  

ஆனால், பிைர ேனம் புண்பட 
மபச ோடடார! இந் சுபாவம் ்ான் 
அவரது ப்ளஸ் பாயிண்ட ேற்றும் 
மேனஸ் பாயிண்டும் கூட!  

இந் நி்கழமவ மி்கச் சிைப்பான 
முமையில் ஏற்பாடு சசய்திருந் 
ம்க.எஸ்.இரா்ாகிரு்ஷைன், குோர 
ராமஜநதிரன் ஆகிமயாமரயும், 
நி்கழச்சிமய ச்ாகுத்து அளித்் 
மபராசிரியர அபி்ா சபாபதிமயயும் 
பாராடடாேல் இருக்்க முடியாது.  

நீண்ட நாள நண்பர்கள ராசி அழ -
்கப்பன், சுந்ர புத்்ன், பிரியன், 
பரிசல் சசநதில் நா்ன், புதிய 
்மலமுமை ்காரத்திம்கயன், சன் 

ச்ாமலக்்காடசி குைமச்கரன், 
்ம்பி ஜீவ ச்காப்்ன், ஹமீது, புதிய 
நண்பர்கள அரவிந்ாக்ஷன், பதிப்பா -
ளர பரிதி,ஓவியர பாலசுப்பிரேணி -
யன் உளளிடட பலரிடம் மபசி அள -
வளாவியது ேன நிமைமவ ்ந்து! 
ேைாவின் குடும்பத்்ாமரயும் 
பாரத்து மபசியது மேலும் ேகிழச் -
சியா்க இருந்து” என்று ்னது 
மபச்மச நிமைவு சசய்்ார.   

இந் விழாமவ எம்.ஜி.ஆர – 
ஜானகி ்கல்லூரியின் ்மிழத்துமை 
்மலவர முமனவர அபி்ா சபாபதி 
ச்ாகுத்து வழங்க, பதிப்பாளரான 
இளம்பரிதி நன்றியுமரக் கூறினார.  

நூலாசியர ேைா ஏற்புமர வழங -
கினார.  

விழாவில் சவளியிடப்படட நூல் -
்களின் படடியலும், அந் நூல்்களின் 
சாரம்சமும்முளளிவாய்க்்கால் குருதி 
ம்ாய்ந் குறிப்பு்கள: – இலஙம்க -
யில் ்மிழச் சமூ்கத்திற்கு எதிரா்க 
சபரும் இன அழிப்மப இலஙம்க 
அரசு அநநாடடு ராணுவத்துமை -
மயாடு 12 ஆண்டு்களுக்கு முன்பு 
நடத்தியமபாது உருவான வலிமய, 
ஈழத்்மிழர்களும் சரி உல்களாவிய 
்மிழர்களும் சரி எளிதில் ேைநது 
விட முடியாது.  

 அப்மபாம்ய இன அழிப்பிற் -

்கான ஒரு வரலாற்று ரீதியான சாட -
சியங்கமள முன் மவக்கின்ை இந் 
நூலின் ்மலப்பில் குருதி ம்ாய்ந் 
குறிப்பு்கள என்கின்ை சசாற்்கள 
இடம்சபற்றிருப்பம் இந் நூலின் 
வீரியத்ம் எடுத்துக் ்காடடுகிைது.   

உயிருக்கு மநர: – கீழடி அ்கழாய் -
வில் ேடடுேல்ல, ச்ான்ேத்திலும் 
மூத்் சோழியான ்மிமழ ்ங்கள 
உயிருக்கு நி்கரா்க மநசித்்வர்கள 
இந் ேண்ணில் இருநதிருக்கிைார -
்கள. சவவசவறு ்கடடங்களா்க 
்மிழ சோழிமயக் ்காப்ப்ற்்கான 
தீவிரோன மபாராடடங்கள 1930-
லிருநம் நடநதிருக்கின்ைன. இந் 
எழுச்சியான மபாராடட வரலாற்மை 
ஆவைப்படுத்தியிருக்கிைது இந் 
நூல்.  

ஊ்டகம யாருக்கானது
?: – ்மிழ ஊட்கங்களில் சுோர 43 

ஆண்டு்கால அனுபவம் ச்காண்ட 
பத்திரிம்கயாளர ேற்றும் எழுத்்ாள -
ரான ேைாவின் சசாந் ஊட்க அனு -
பவங்கள இந் நூலில் ச்ாகுக்்கப் -
படடிருக்கின்ைன. அண்மேயில் 
இன்மைக்கு ஊட்கத்தில் பஙம்கற்்க 
விரும்புபவர்களுக்்கான ஒரு முன் -
ோதிரியான நூலா்கவும் இந் நூல் 
இருக்கும்.  

 சாதி என்்பது குரூரைான யதாரதத -
ம:

 – ்மிழ்க பண்பாடடு அமசவு -
்கள உடபட பல்மவறு முக்கியோன 
நூல்்கமள எழுதியிருக்கும் ஆய்வா -
ளரான ச்ா.பரேசிவனுடனான 
மநர்காைலும், ச்ா.பரேசிவன் 
எழுதிய சில ்கடடுமர்களும் அடங -
கிய இந் நூல் எளிய சோழியில் 
்மிழ்கத்தின் ஏற்ைமும் இைக்்கமு -
ோன சமூ்க அவலங்கமளச் சசால் -
கிைது.  

ஓவிய நிழல்்கள: – இலஙம்கயில் 
சபரும் இன அழிப்பு நடந்மபாது 
்மிழ்கத்திலுளள முக்கியோன 
நவீன ஓவியர்கள ம்காடு்களாலும் 
வரைங்களாலும் நி்கழத்திய எதிர -
விமனமய இந் ஓவியத் ச்ாகுப்பு.  

ஆளுமே்கள சநதிப்பு்கள உமர -
யாடல்்கள: – ்மிழ்க அரசியல் 
பண்பாடு ேற்றும் ்கள ஆய்வில் 
முன்னணியில் உளள 30 ஆளுமே -
்களுடனான விரிவான உமரயாடல் -
்களின் ச்ாகுப்மப இந் நூல். பல 
இ்ழ்களில் பத்திரிம்கயாளர ேைா 
எடுத்து பதிவு சசய்் இந் நூல் ஒரு 
்கால ்கடடத்தின் சாடசியம்.  

்மிழர்கள எதில் குமைநது மபாய் 
விடடார்கள: – ் மிழர்களுக்கு என்று 
நீண்ட சநடிய பண்பாடடு ரீதியான 
ச்ால் ேரபும் வாழவியலும் நிமைந -
திருந்ாலும் இன்மைக்கு அம் 
்மிழர்கள எப்படிப்படட சரிமவ 
சநதித்துக் ச்காண்டிருக்கிைார்கள? 
ஏன் இத்்ம்கய அநநியோ்ல் 

நி்கழந்து என்பம்ச் சுடடிக் ்காட -
டுகிைது இந் நூல்.  

 மிருதுவாய்ச் சில அஞசலி்கள: 
– இலக்கியம், அரசியல், ஊட்கத் -
துமை ேற்றும் பண்பாடு சாரந் பல 
ஆளுமே்கள ேமைந்மபாது எழு -
்ப்படட அஞசலிக் ்கடடுமர்களின் 
ச்ாகுப்மப இந் நூல். இப்படி 30 
ஆளுமே்கமளப் பற்றிய ்கடடுமர -
்கள ச்ாகுக்்கப்படடிருப்பது இந் 
நூலின் ்னிச்சிைப்பு.  

ஒசாே அசா: – பத்திரிம்க, 
நாட்கம், திமரப்படம், அரசி -
யல் என்று பல்மவறு ்ளங்களில் 
்ான் சநதித்் அனுபவங்கமள மசா 
சசால்ல, அம்ப் பதிவு சசய்திருக் -
கிைார பத்திரிம்கயாளரான ேைா.  

 பிரபல வார இ்ழில் சவளி -
வந்மபாது சபரும் பாராடமடப் -
சபற்ைது இந் மசாவின் விரிவான 
அனுபவங்கள. ்மிழ்க அரசியல் 
குறித்் விருப்பம் உளளவர்களுக்கு 
ம்மவயான பாடம்.   

10.சஜய்காந்ன் – ஒரு ேனி்ன் 
ஒரு உல்கம்: – ்மிழ இலக்கிய 
உலகில் ்னக்்கான ்னித்்ன்மே -
யுடன் சிறு்கம், நாவல், திமரப் -
படம், பயைக்்கடடுமர என்று 
பல்மவறு ்ளங்களில் இயஙகிய 
சஜய்காந்ன் என்கிை எழுத்்ா -
ளமரப் பற்றியும் ச்க ேனி்ரா்க 
அவருடன் பல எழுத்்ாளர்கள 
சவளிப்படுத்திய அனுபவங்கமள -
யும் அவருமடய மி்க அபூரவோன 
பும்கப்படங்கமளயும் ஒரு மசர 
ச்ாகுத்திருக்கிைது இந் நூல்.

ghfp];jhd; cau; ];jhdpfuhyak;
nfhOk;G

[pd;dh`; Gyikg;guprpy; jpl;lk; - 2022
“[pd;dh`; Gyikg;guprpy;” tbtj;jpy; xU Kiw toq;fg;gLk; gz 

cjtpf;fhf tpz;zg;gpg;gjw;F 2020 ,y; f.ngh.j. cau; jug; guPl;irapy; 

%d;W gpujhd ghlq;fspy; “A” ju rpj;jpia ngw;w jFjpAila ,yq;ifapd; 

midj;J ,dq;fisAk; Nru;e;j mur fy;tp epWtdq;fspd; khztHfsplk; 

,Ue;J nfhOk;gpy; cs;s ghfp];jhd; cau; ];jhdpfuhyak; 

tpz;zg;gq;fSf;F miog;G tpLf;fpwJ.  

tpz;zg;gg; gbtq;fis ,y. 42> Gy;yu;]; xOq;if> nfhOk;G–7 vd;w 
Kfthpapy; cs;s ghfp];jhd; caH];jhdpfuhyaj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

tpz;zg;gg; gbtq;fis http://www.pakistanhc.lk vd;w vkJ cj;jpNahfg+u;t 

,izajsj;jpy; ,Ue;Jk; jutpwf;fk; nra;a KbAk;. 

Gyikg;guprpYf;fhf Kiwahf g+u;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gj;ij gpd;tUk; 

kpd;dQ;ry;/ jghy; Kftupf;F mDg;g Ntz;Lk;.  

kpd;dQ;ry; Kftup : pahiccolombo@mofa.gov.pk

jghy; Kftup :  ghfp];jhd; cau; ];jhdpfuhyak;> 

,y. 42–44>  Gy;yu;]; xOq;if> nfhOk;G–7

tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; filrpj; jpfjp : 

2022 Nk 30

J}jufj; jiytu;

ghfp];jhd; cau; ];jhdpfuhyak;
42-44> Gy;yu;]; xOq;if> nfhOk;G>

njhiyNgrp : 011-2055681-2

,yq;if E}yf rq;fk;
Mz;L nghJf;$l;lk; xj;jpitg;G

,yq;ifapd; jw;Nghija #o;epiy fhuzkhf ,yq;if 
E}yf rq;fj;jpd; 62tJ nghJf;$l;lk; jpl;lkpl;l jpfjpapy; 
(24.06.2022) elj;jg;glhJ vd 2021/22 MSdHfs; 
rig jPHkhdpj;Js;sJ. $l;lk; eilngWk; jpfjp gpd;dH 
mwptpf;fg;gLk;.

jpy;`hdp Kdrpq;f
nghJ nrayhsH
,yq;if E}yf rq;fk; 2021/22
275/75, OPA ikak;.
NguhrphpaH ];lhd;yp tpN[Re;ju khtj;ij>
nfhOk;G 07

2022.05.12
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xslj cw;gj;jpfs;> toq;Feh;fs; kw;Wk; 

xOq;FWj;Jif ,uh[hq;f mikr;R

,yq;if mur kUe;jhf;fy;                  

cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk; (SPMC) 

tpiykDf;fSf;fhd miog;G - IFB
01 vz;zpf;ifapy; Gj;jk;Gjpa th;j;jf juj;jpyhd kUe;jhf;fy; yPg;nyl; Nghy;bq; nkrPid 
toq;Fjy;> epWTjy;> ,af;Fjy; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy; mj;Jld; gapw;rpia toq;Fjy;

tpiykD Fwpg;G :  SPMC/PD/07/2022 %lg;gly;
  2022.06.17Mk; jpfjp 14.00 kzpf;F

01.  01 vz;zpf;ifapyhd Gj;jk;Gjpa th;j;jf juj;jpyhd kUe;jhf;fy; yPg;nyl; Nghy;bq; nkrPid 

toq;Fjy;> epWTjy;> ,af;Fjy; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy; mj;Jld; gapw;rpia toq;Ftjw;fhd 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis 2022 [{d; 17Mk; jpfjp 14.00 kzp tiu ,yq;if> ,uj;kyhid> 

fe;jty v];Nll;> Nrh; N[hd; nfhj;jyhty khtj;j> ,y.11> ,yq;if mur kUe;jhf;fy; 

cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk;> ngWiff;FOtpd; jiytu; ngw;Wf;nfhs;thh;.

cUg;gb
kPsspf;fg;glhj 

tpiykDf; fl;lzk;

01 vz;zpf;ifapy; Gj;jk;Gjpa th;j;jf juj;jpyhd kUe;jhf;fy; 
yPg;nyl; Nghy;bq; nkrPid toq;Fjy;> epWTjy;> ,af;Fjy; 
kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy; mj;Jld; gapw;rpia toq;Fjy;

&.3500.00

03.  mry; kw;Wk; efy;fSldhd Xh; KOikahd njhFjpapyhd nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis 

ntt;Ntwhf ,yq;if > ,uj;kyhid> fe;jty v];Nll;> Nrh;.N[hd;.nfhj;jyhty khtj;j> 

,y-11> mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; ngWiff;FOj; jiytUf;F 

Kfthpaplg;gl;l gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ ,yq;if> ,uj;kyhid> fe;jty 

v];Nll;> Nrh; N[hd; nfhj;jyhty khtj;j> ,y.11> mur  kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; jiukhbapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; itg;gpyply; Ntz;Lk;.

04.  Ntiy ehl;fspy; 2022.05.17mk; jpfjp Muk;gpj;J 2022.06.15 9.00 kzpf;Fk; 15.00 kzpf;Fk; 

,ilapy; tpiykD Mtzq;fis fPo;f;fhZk; tplaq;fis rkh;g;gpj;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

  ,yq;if> ,uj;kyhid> fe;jty v];Nll;> Nrh;N[hd; nfhj;jyhty khtj;j> ,y.11> mur 

kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk;> gpujpg; nghJ Kfhikahsh; - jpl;lkply; kw;Wk; 

ngWiff;F Xh; vOj;J %y tpz;zg;gk;

  ,.m.k.$ ,d; fzf;fhsh; jpizf;fsj;jpw;F fhrhf NkNy Fwpg;gplg;gLk; kPsspf;fg;glhj 

tpiykDf;fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; Nghpy;.

05.  1987 Mk; Mz;bd; 3Mk; ,y  nghJ xg;ge;jr; rl;lj;jpd; tpjpfspdhy; tpiykDf;fs; 

eph;thfg;gLj;jg;gLk;. tpiykDjhuh;> Kfth;> cjtp Kfth;> gpujpepjp> ngah; Fwpg;gplg;gLgth;> 

tpiykDjhuhpd; rhh;ghf gjpthsuhFk; nghJ xg;ge;jr; rl;lk; (PCA) ,d; gphpT 10,d; gpufhuk; 
nghJ xg;ge;jf;fhuuhf jhkhf gjpT nra;J nfhs;sy; Ntz;Lk;. mj;Jld; VjhtJ tpiykDTld; 

rhh;e;j nfhLf;fy; thq;fy;fs; my;yJ tpiykD fhyg;gFjpapd; ve;jf; fl;lj;jpYk; rk;ge;jg;gl;l 

nry;YgbahFk; rhd;wpjio rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

06.  Xh; tpiykDTf;F Kd;duhd $l;lk; 2022 Nk 31k; jpfjp 10.00 kzpf;F elj;j jPh;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. 

vy;yh tpiykDjhuh;fSk; fl;lhakhf fye;Jnfhs;sy; Ntz;Lk;. mj;Jld; tpiykD 

rkh;g;gpg;gjw;F Kd; mNj jpdk; Gj;jk; Gjpa th;j;jf juj;jpyhd kUe;jhf;fy; yPg;nyl; Nkhy;bt; 

nkrPd;fspd; Xh; mwpKfj;jpw;fhf miktplq;fis tp[ak; nra;J ghprPypj;jy; Ntz;Lk;.

07.  tpiykDf;fs; ,uj;kyhid m.k.c $l;Lj;jhgdj;jpy; %lg;gl;l  gpd;G cldbahfj; jpwf;fg;gLk; 

tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fsJ mq;fPfhuk;ngw;w Kfth;fs; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 

NghJ rKfkspf;f mDkjpf;fg;gLth;

08. tpiykD Mtzq;fis m.k.c. $l;Lj;jhgdj;jpy; ,ytrkhf ghprPypf;fyhk;.

09.  Nkyjpf jfty;fis gpujpg; nghJ Kfhikahsh; - jahhpg;G> m.k.c.$ (njh.Ng-011263754) 

,lkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. 'tpiykD jfty;fspd;" tpguq;fis vkJ ,izajsj;jpy; 

ghh;itaplyhk;.

jiyth; - ngWiff;FO>

mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk;

,y-11> Nrh;.N[hd; nfhj;jyhty khtj;j>

fe;jty v];Nll; ,uj;kyhid> ,yq;if

njhiyNgrp  - (00)94-11-2635353/ (00)94-11-2637574/(00)94-11-2623298
kpd;dQ;ry;  - spmclanka@sltnet.lk
,izaj;jsk;  - www.spmclanka.lk

          

 

,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofk;

STHRD nraw;wpl;lk;
 fy;tp mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
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 ,y. kw;Wk; 

jiyg;G

STHRD/SB/-E40: ,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofk;>  

njhopy;El;gg; gPlj;jpd; kUe;jhf;fy; Ma;T$lj;jpw;fhd  

Ma;T$l cgfuzq;fspd; ngWif

tpiykDf;fis 

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

jpfjp

2022.06.07Mk; jpfjpad;W gp.g. 1.30 kzpf;F (cs;@h; 

Neuk;)

tpiyf;Nfhuy; KbTWj;jy; jpfjp khw;wk;

01  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiyf;Nfhuy; miog;gpd; (IFB) tpiykDf;fs; KbTWj;jy; 

kw;Wk; jpwf;fg;gLk; jpfjpfspy; gpd;tUkhW khw;wq;fs; nra;ag;gl;Ls;sd.

tpiyf;Nfhuy; fhyk; -  2022 Vg;uy; 03 Kjy; 2022 

[_d; 07Mk; jpfjp tiu 

(gp.g. 1.30 kzp)

tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLjy;/ jpwf;fg;gLjy; -  2022 [_d; 07Mk; jpfjp (gp.g. 

1.30 kzp)

tpiykDf;fspd; nry;Ygbf; fhyk;  -  2022 nrg;nlk;gh; 04Mk; 

jpfjp tiu - 90 ehl;fs; 

(tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 

ehs; cl;gl)

tpiykD gpiz Kwpapd; nry;Ygbf; fhyk; -  2022 brk;gh;; 02Mk; jpfjp 

tiu - 180 ehl;fs; 

(tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 

ehs; cl;gl)

02.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhb $l;lj;jpd; gpd; ,izg;nghd;W toq;fg;gLk; vd;gJld; 

mJ tpiykDf;fisf; nfhs;tdT nra;j tpiykDjhuh;fspd; cj;jpNahfg+h;t 

kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;gg;gLk;.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofk;>

ngyp`{y;Xa> ,yq;if.

ZIP code: 70140
njhiyNgrp: 045-2280081
kpd;dQ;ry;: sposb-sthrd@mohe.gov.lk
2022-05-15Mk; jpfjp

          

 

,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofk;

STHRD nraw;wpl;lk;
 fy;tp mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
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 ,y. kw;Wk; 

jiyg;G

STHRD/SB/-E39: ,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofk;>  

njhopy;El;gg; gPlj;jpd; kUe;jpay; Ma;T$lj;jpw;fhd  

Ma;T$l cgfuzq;fspd; ngWif

tpiykDf;fis 

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

jpfjp

2022.06.07Mk; jpfjpad;W gp.g. 1.30 kzpf;F (cs;@h; 

Neuk;)

tpiyf;Nfhuy; KbTWj;jy; jpfjp khw;wk;

01  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiyf;Nfhuy; miog;gpd; (IFB) tpiykDf;fs; KbTwj;jy; 

kw;Wk; jpwf;fg;gLk; jpfjpfspy; gpd;tUkhW khw;wq;fs; nra;ag;gl;Ls;sd.

tpiyf;Nfhuy; fhyk; -  2022 Vg;uy; 03 Kjy; 2022 

[_d; 07Mk; jpfjp tiu 

(gp.g. 1.30 kzp)

tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLjy;/ jpwf;fg;gLjy; -  2022 [_d; 07Mk; jpfjp (gp.g. 

1.30 kzp)

tpiykDf;fspd; nry;Ygbf; fhyk;  -  2022 nrg;nlk;gh; 04Mk; 

jpfjp tiu - 90 ehl;fs; 

(tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 

ehs; cl;gl)

tpiykD gpiz Kwpapd; nry;Ygbf; fhyk; -  2022 brk;gh;; 02Mk; jpfjp 

tiu - 180 ehl;fs; 

(tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 

ehs; cl;gl)

02.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhb $l;lj;jpd; gpd; ,izg;nghd;W toq;fg;gLk; vd;gJld; 

mJ tpiykDf;fisf; nfhs;tdT nra;j tpiykDjhuh;fspd; cj;jpNahfg+h;t 

kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;gg;gLk;.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofk;>

ngyp`{y;Xa> ,yq;if.

ZIP code: 70140
njhiyNgrp: 045-2280081
kpd;dQ;ry;: sposb-sthrd@mohe.gov.lk
2022-05-15Mk; jpfjp

          

 

,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofk;

STHRD nraw;wpl;lk;
 fy;tp mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
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 ,y. kw;Wk; 

jiyg;G

STHRD/SB/-E41: ,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofk;>  

njhopy;El;gg; gPlj;jpd; Ez;Zaphpay; Ma;T$lj;jpw;fhd  

Ma;T$l cgfuzq;fspd; ngWif

tpiykDf;fis 

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

jpfjp

2022.06.07Mk; jpfjpad;W gp.g. 1.30 kzpf;F (cs;@h; 

Neuk;)

tpiyf;Nfhuy; KbTWj;jy; jpfjp khw;wk;

01  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiyf;Nfhuy; miog;gpd; (IFB) tpiykDf;fs; KbTWj;jy; 

kw;Wk; jpwf;fg;gLk; jpfjpfspy; gpd;tUkhW khw;wq;fs; nra;ag;gl;Ls;sd.

tpiyf;Nfhuy; fhyk; -  2022 Vg;uy; 03 Kjy; 2022 

[_d; 07Mk; jpfjp tiu 

(gp.g. 1.30 kzp)

tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLjy;/ jpwf;fg;gLjy; -  2022 [_d; 07Mk; jpfjp (gp.g. 

1.30 kzp)

tpiykDf;fspd; nry;Ygbf; fhyk;  -  2022 nrg;nlk;gh; 04Mk; 

jpfjp tiu - 90 ehl;fs; 

(tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 

ehs; cl;gl)

tpiykD gpiz Kwpapd; nry;Ygbf; fhyk; -  2022 brk;gh;; 02Mk; jpfjp 

tiu - 180 ehl;fs; 

(tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 

ehs; cl;gl)

02.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhb $l;lj;jpd; gpd; ,izg;nghd;W toq;fg;gLk; vd;gJld; 

mJ tpiykDf;fisf; nfhs;tdT nra;j tpiykDjhuh;fspd; cj;jpNahfg+h;t 

kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;gg;gLk;.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofk;>

ngyp`{y;Xa> ,yq;if.

ZIP code: 70140
njhiyNgrp: 045-2280081
kpd;dQ;ry;: sposb-sthrd@mohe.gov.lk
2022-05-15Mk; jpfjp

நெஸ்கோ என்டர்பிரை-
சஸ நிறுவனத்திற்கு 
கனைக வோகன சோைதி-
யர் ்ேரவ. சம்பளம 
ரூ்போ 45, 000/ - இற்கு 
்ேல் இைத்ேலோன ,  
களுத்துரை,  நீர்நகோ-
ழுமபு பிை்ேச சோைதிய-
ர்களிற்கு முனனுரிரே 
முகவரி. இல. 29/ 
5,  4ஆம ஒழுஙரக,  
இைத்ேலோன. அரை கக-
வும. 0777263954,  
0 7 6 7 6 3 9 1 5 5
 026229

கம்பஹோ வீந்டோனறில் 
ஜப்போன ெோட்டு இரு பி-
ளரளகளு்டன (வயது 
10 ேற்றும 14)  
விரளயோடிக நகோண்டு 
இருவரையும ்போர்த்து-
கநகோளவேற்கு சிஙகள 
நேோழி ்்பசககூடிய 18 
வயதிற்கும 40 வயதி-
ற்கும இர்டப்பட்்ட ந்ப-
ண்நணோருவர் ்ேரவ. 
ேஙகியிருநேல் ேற்றும 
உணவு வீட்டிலுளளவர்க-
ளு்டன,  துணி துரவத்ே-
ல் ேற்றும உணவு சரே-
ககும எநே ்வரலயும 
இல்ரல. குடும்பத்தில் 
ஒருவர் ்்போல் இருகக-
லோம. 0777888623.
 030540

நஹட்டிந்போல  பிை-
்ேசத்தில் ்கோழிப 
்பண்ரணககு அனு்ப-
வமுளள ஊழியர் குடு-
ம்பநேோனறு ்ேரவ. 
சம்பளம ்்பசித் தீ-
ர்ககலோம. ேஙகுமி்ட 
வசதிகள உளளன. 
0 7 0 6 9 5 1 0 7 9 ,  
0 7 0 6 9 5 1 0 8 0 .
 030539

 நகோழுமபு 03இல் ்்பர்ச் 
3 . 5  ேற்றும மூனறு 
ேோ டி வீந்டோனறும 60 
்்பர்ச் கோணிநயோனறும. 
விற்்பரனககு உண்டு. 
ே ை கர் ்வண்்டோம. 
0 3 32288303,  
0 7 73810404
 030396

000000377
*
*

100/-

Nritfs;
jpUkz

cq;fs; vjph;fhy fdTfis g+h;j;jp 

nra;tjw;fhd rpwe;j top.

cq;fs; gzf;nfhLg;gdit nrYj;Jtjw;fhd 
,yFthd top.

Kjy; 15 nrhw;fSf;F

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

,yq;if tq;fp – 
fzf;fpyf;fk; 

xt;nthU Nkyjpf nrhy;Yf;Fk; 10 &gh 

Mff;$ba nrhw;fspd; vz;zpf;if 65

(Nyf;`T]; fpis)
&gh

 - 077 7 278 948
    - 011 2 429 383

 - 011 2 129 347
 - 011 2 429 342/343

classified@lakehouse.lk

Nritfs;
jpUkz

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

tprhuizfSf;F gpd;tUgth;fSld; njhlh;G nfhs;sTk;

mD\h ukzp

gpAkp fadp

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

rpW tpsk;guq;fs;

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

- Auto Focus

To Buy Your Dream Vehicle within your Budget

Hot Line
E-mail

adzsuo@gmail.com

YOU NAME IT,
   WE HAVE IT

If it is a vehicle you want,

 Magazine Issued with  Sunday Observer

THE ONLY PLACE 
TO BUY YOUR
DREAM CAR!

011 2 429 369
011 2 429 368
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குக்்கரில்  ஒரு ்கப் 
தூள் உப்மபைப் பைரப்பை-
வு ம் .  உப்பின் மீது ஒரு 
த ட்டு மைத்து குக்்கமர 
மூடி மூன்று நிமிடங்-
்கள் ைமர சூடாக்்கவும். 
(விசில் பையன்பைடுத்த 
மைணடாம். குக்்கர் வைடித்து விடும்).

பிறகு ஆறு இன்ச் அளவு ம்கக் தட்டில் சிறித-
ளவு பைட்டர் தடவி, மேதா ோமைத் தூைவும். 

இத் தட்டில் ம்கக் ோமை முக்்கால் அளவு 
ைமர ஊற்றி, மேசா்கத் தட்டி ்கேமைமய சேன் 
வசயயவும். 

இநதப் பைாத்திரத்மத குக்்கருக்குள் மைத்து 
மூடி, சிறு தீயில் முப்பைது நிமிடங்்கள் ைமர மை்க -

மைத்து எடுக்்கவும். 

மதமையானால் மீணடும் பைத்து நிமிடங்்கள் 
மை்கவிட்டு, ம்கக் தட்மட வைளிமய எடுத்து 

ஆறவிடவும். 

்கருப்மபை நீர்க்-
்கட்டி்கள் உங்்களுக்கு 

இருநதால் உடனடியா்க ேருத்து -
ைரிடம் வசன்று பைரிமசாதமன வசயது 

வ்காள்ளவும். அமே்கோன ்கருப்மபை நீர்க் -
்கட்டி்கள் உங்்கள் ோதவிடாய சுழற்சிமயாடு 

ைருைதும் மபைாைதும் உணடு. இதமன தனிப் -
பைட்ட முமறயில் நிர்ைகிக்்க மைணடிய அைசியம் 
இல்மே. ஆனால் 20% வபைண்களுக்கு உணடாகும் 
இத்தம்கய நீர்க்்கட்டி்கள் தானா்க ேமறைதில்மே. 
இைற்மறப் மபைாக்்க அறுமை சிகிச்மச மதமைப் -
பைடுகிறது. அல்ேது புற்று மோயக்்கான அறிகு -
றி்களா்க இமை ோறுகிறது. அல்ேது உடல் 

ேேத்தில் பைாதிப்மபை உணடாக்குகிறது. சிே மேரங் -
்களில் இநத நீர்க்்கட்டி்கள், ்கருப்மபை மபைப்-
வராயட் அல்ேது ோதவிடாயக்கு முநமதய பைாதிப்பு 
(ையிறு ேநதம் ேற்றும் இடுப்பு ைலி) ஆகியைற்று-
டன் இமைநது வ்காணடு பைாதிப்மபைத் தருகிறது.

ோதவிடாய ைருைதும் மபைாைதும் இயல்பு 
என்பைது மபைால் இநத ்கட்டியும் அதனால் உண-
டாகும் ைலியும் ேமறய மைணடும். ஒருமைமள 
இநத ைலி ேமறயாேல் இருநதால் குமறநத 
பைட்சம் அல்ட்ரா சவுணட் ஸம்கன் வசயது பைார்ப் -
பைது ேல்ேது. 

நீர்க்்கட்டி்கள் இருப்பைதற்்கான அறிகுறி்கள்

இடுப்பு பைகுதிக்கு கீமழ, ைேது அல்ேது இடது 
புறத்தில் ைலி இருப்பைது ்கருப்மபை நீர்க்்கட்டி இருப் -
பைதற்்கான வபைாதுைான அறிகுறியாகும். இநத 
இடத்தில் தான் ்கருப்மபை உள்ளது. ோதவிடாய 
முடிநத பின்னும் அநத ைலி நீடித்து இருக்கும். 
இநத ைலி மி்கவும் அதி்கோகும்மபைாது நீங்்கள் 
்கருப்மபை முறுக்்கத்தால் பைாதிக்்கப்பைடுவீர்்கள்.

அடிையிற்று ைலி ேற்றும் வீக்்கம் என்பைது ையிற் -
றில் மைறு ஏமதா ஒன்று உருைாைதன் ்காரைோ்க 
இருக்்கோம். ையிற்று பைகுதியில் ேட்டும் எமட 
அதி்கரித்து ்காைப்பைட்டால் அல்ேது உங்்கள் 
எமட அதி்கரிப்பிற்கு ்காரைம் வதரியாேல் இருந-

தால் அது எச்சரிக்ம்க ேணி 
அடிப்பைது மபைான்றதாகும்.

்கருப்மபை மபைப்வராயட் ்கட்டிமயப் 
மபைான்று ்கருப்மபை நீர்க்்கட்டியும் ையிற்றில் 
்கனோன உைர்மைத் தரும். சிறுநீர் ்கழிப்பை-
தில் அல்ேது ேற்ற வசயற்பைாடு்களில் மைறு 
எநத பிரச்சிமனயும் இல்ோேல், ஆனால் 
ையிறு ்கனத்த உைர்வு ேட்டும் வதாடர்நது 
இரணடு அல்ேது மூன்று ைாரங்்களுக்கு 
நீடித்தால் ்கருப்மபையில் நீர்க்்கட்டி்கள் இருப்-
பைமத உறுதி வசயது வ்காள்ைது ேல்ேது.

அடிக்்கடி சிறுநீர் ்கழிக்்க மைணடும் என்ற 
உைர்வு மதான்றுைது. உங்்கள் சிறுநீர்ப்மபைமய 
ஒட்டி ்கட்டி மதான்றியிருநதால், உங்்களுக்கு சிறுநீர் 

்கழிக்கும் உைர்வு மதான்றும். சிே வபைண்கள் 
அடிக்்கடி சிறுநீர் ்கழித்தாலும், ஒவவைாரு முமற 
சிறுநீர் வைளிமயறுைதில் சிரேம் இருக்கும். நீர்க்-
்கட்டி சிறுநீர் பைாமதமய தடுப்பைதால் இநத பைாதிப்பு 
உணடாகும். 

்கருப்மபையில் நீர்க்்கட்டி்கள் வபைரிதா்க ைளரும்-
மபைாது, ்கருப்மபைக்கு பின், சரியா்க ்கருப்மபை ைாய 

அரும்க ைளர்நது இருநதால் 
உறவின் மபைாது ைலி மதான்ற-
ோம். 

ஆ்கமை உடனடி -
யா்க வபைண ேருத்துைமர 
அணுகி, உங்்கள் பிரச்சி-
மனக்கு தீர்வு வபைறோம்.

உங்்கள் இடுப்பு பைகுதியில் 
அதி்க இடமில்ோத ்காரைத் -
தால், ்கட்டி ைளர்நது வபைரிதா -
கும்மபைாது, இடுப்பில் ்கட்டி இருக்-
கும் இடத்மதப் வபைாறுத்து முதுகு 
அல்ேது ்கால் ைலி உணடா்கோம். 

உங்்கள் இடுப்பு ைலிக்-
்கான ்காரைத்மத ேருத்து-
ைரால் அறிய முடியாவிட் -
டால், அது நீர்்கட்டியின் 
ஆதாரோ்க இருப்பைதற்-
்கான ைாயப்பு்களா்க 
இருக்்கோம்.

எழுமிச்சைப் பழத்தை சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்டி நீரில் வகாதிகக 
விடவும். இநதை எழுமிச்சை நீராவி்ை முகததிற்கு பிடிததைால் முகம் 

சுததைமாகும். அததுடன் முகப்பருகக்ள கு்ைககும். 
பளபளப்பான நிைத்தை தைருகிைது.  

பற்ப்சையுடன் 2 ததை.கரண்டி தகாது்ம மா்ெ கலநது மூககின் தமல் தைடவி 
2 நிமிடம் வமதுொக மசைாஜ் வசையதை பின் கழுெவும், இது பிளகவஹட்ஸ் மற்றும் 

்ெட்வஹட்ஸ்க்ள எளிதில் அகற்ை உதைவும். 

2 ததை.கரண்டி அரிசி்ை 1 கப் தைண்ணீரில் 30 - 45 நிமிடஙகள் ஊை 
்ெககவும். பின்பு ஸ்பிதர தபாததைலில் அரிசி தைண்ணீ்ர ஊற்றி 

குளிரசைாதைன வபட்டியில் ்ெககவும். ஒரு நா்ளககு 3 மு்ை அரிசி நீ்ர 
உஙகள் முகததில் ஸ்பிதர வசையைவும். உஙகள் முகம் கண்்ாடி தபால 

வ�ாலிககும். 

1 ததை. கரண்டி  ததைன் மற்றும் பீட்ரூட் சைாற்்ை நன்ைாக கலநது உதைடுகளில் 
தைடெவும். அ்தை 10 நிமிடஙகள் அப்படிதை ்ெககவும். 

உஙகள் கரு்மைான உதைடுகள் சிெப்பாக மாறுெது மட்டுமல்லாமல் 
வமன்்மைான உதைடுக்ளப் வபைலாம். 

பீட்ரூட் லிப் மாஸ்க 

அரிசி தைண்ணீர

பிளகவஹட்்ஸுககு பற்ப்சை

எழுமிச்சை நீராவி
அழகு குறிப்புகள்

அறிகுறிகள் வதைன்பட்டால் மருததுெ்ர நாடவும்
கருப்்பை நீர்ககட்டிகள்

வபைண்களுக்குப் வபைரும்பைாலும் ைமளயல்்கள் 
மீது தனிப் பிரியம் இருக்கும். அதனாமேமய 
ஒவவைாரு ஆமடக்கும் ஏற்றைாறு ைமளயல்-
்கமள ைாங்்க விரும்புைார்்கள்.

இவைாறு, பையன்பைடுத்தி பைமழயதாகிப்மபைான 
ைமளயல்்கமள தூக்கி எறியாேல், 
அைற்மறக் வ்காணடு வீட்மட அழ-
குபைடுத்தும் ம்கவிமனப் வபைாருட்-
்கமள  எளிமேயா்கச் வசயது வ்காள்-
ளோம்.

்கணைாடி ேற்றும் பிளாஸடிக் 
என ோம் பையன்பைடுத்தும் பைல்மைறு 
ைம்கயான ைமளயல்்கமள அப்-
பைடிமய மச்கரித்து மைத்து, ேம்-
முமடய ்கற்பைமனத் திறமனப் 
பையன்பைடுத்தி அைற்மற வீட்மட 
அேங்்கரிக்கும் அேங்்காரப் வபைாருட்-
்களா்க ோற்றோம். பைமழய ேணி, 
பிளாஸடிக் வபைாருட்்கள், உல்ேன் 

நூல், சில்க் நூல் மபைான்ற பைமழய வபைாருட்்க-
மளக் வ்காணமட ைமளயல்்கமளப் பையன்பைடுத்தி 
பைல்மைறு விதோன அேங்்காரப் வபைாருட்்கமளச் 
வசயயோம்.

இன்மறக்குப் பைேருமடய ்கைனம் நூல் ைமள-
யல்்களின் மீது திரும்பியுள்ளது. புதிய ைமளயல்்க-
மளப் பையன்பைடுத்தாேல், ோம் பையன்பைடுத்திய ஒமர 
அளவிோன பைமழய ைமளயல்்கமளமய பையன்பை-
டுத்தி இைற்மறத் தயாரித்துக் வ்காள்ளோம்.

மபைாத்தல்்கமளக் வ்காணடு ம்கவிமனப் 
வபைாருட்்கள் வசயயும் வபைாழுது, உமடநத 
்கணைாடி ைமளயல்்கமள ஒட்டி அழகுபைடுத்த-
ோம்.

வீட்டு நிமேப்பைடி, ்கதவு ேற்றும் ஜன்னலில் 
வதாங்்க விடுைதற்்கான ‘மைால்வஹெங்கிங்’ 

மபைான்றைற்மற ைமளயல்்கமளக் 
வ்காணடு வசயயோம். பூமஜ 
அமற்களின் நுமழவில் கூட 
மதாரைம் மபைான்று அமேக்்க-
ோம்.

முழு ைமளயமேப் பையன்பை-
டுத்தி மபைாட்மடா பிமரம் வசயய-
ோம்.

பைடம் ைமரயும் வபைாழுது 
உமடநத ்கணைாடி ைமளயல்்க-
மளக் வ்காணடு, ேேக்கு பிடித்தோன 
உருைங்்கமள அமேத்து, ேேது ்கற்பை-
மனத் திறமனக் ்காணபிக்்கோம்.

ைமளயமே ஒன்றன்மீது ஒன்று 

அடுக்கி, அைற்றின் ேடுவில் வேழுகுைர்த்தி ஏற்றி 
மைத்துப் பைணடிம்க ்காே அேங்்கார விளக்கு்கள் 
வசயயோம். ்கணைாடி ைமளயல்்களின் ஒளி பிர-
திபைலிப்பு அமறமய அழ்காக்கும்.

பைமழய ைமளயல்்கமளயும் உல்ேன் நூமேயும் 
பையன்பைடுத்தி, கூமட மபைான்று வசயயோம். 
இைற்மற வீட்டின் ைரமைற்பைமற அலுோரி்களில் 
மைக்கும் வபைாழுது பைார்ப்பைதற்கு மி்கவும் அழ்கா்க 

இருக்கும்.
மேலும், வீட்டில் சிறிய சிறிய வபைாருட்்கமள 

(ஊக்கு,வஹெயார்பின்) மைப்பைதற்்கான ஸடாணட் 
வசயயோம். சின்னச் சின்ன ்காதணி்கள் மைப்பை-
தற்்கான ேம்க வபைட்டி்கமளயும் ைமளயல்்கமளக் 
வ்காணடு வசயயோம்.

ப்ழை ெ்ளைல்க்ள 
தூககி எறிைாதீரகள்

* ்காமேயில் சரியான மேரத்-
திற்குச் சாப்பிடுைது அைசியம். 
இதனால் உடலில் இன்சுலின் சீரா்கச் 
சுரக்கும். வ்கட்ட வ்காழுப்பின் 
அளவு குமறயும். ோர்ச்சத்து நிமறநத 
உைவு்கமளச் மசர்த்துக் வ்காள்ள 
மைணடும். ்கமோரி நிமறநத 
உைமைத் தவிர்க்்க மைணடும். 

* தினமும் 10,000 அடி்கள் ேடக்்க 
மைணடும். லிஃப்மடத் தவிர்த்து -
விட்டு பைடி்கட்டு்கமளப் பையன்பை-
டுத்துங்்கள். மைமேக்கு ேடுமை, 
ஒவவைாரு 30 நிமிடங்்களுக்கு 
ஒருமுமற எழுநது 30 அடி தூரம் 
ேடக்்க மைணடும். 

* தினமும் குமறநதபைட்சம் 8 
டம்ளர் தணணீர் குடிக்்க மைணடும். 

அடர் ேஞசள நிறத்தில் சிறுநீர்  வைளி -
மயறுைது உடலுக்குப் மபைாதுோன 
அளவு தணணீர் கிமடக்்கவில்மே 
என்பைதற்்கான அறிகுறி. 

* அடிையிறு ேற்றும் தமச்கமளப் 
பைேப்பைடுத்துைதற்கு 'பிளாங்க்' 
(Plank),  ஸகுைாட்ஸ '(Squats), 
'மசட் ஸட்வரச்சஸ' (Side Streches) 
பையிற்சி்கமளச் வசயயோம். 

* எமராபிக் பையிற்சி்கமள வசய -
யோம். அமை இதயச் வசயற்பைாடு-
்கமள அதி்கரிப்பைது மபைால் உடலி-
லுள்ள வ்காழுப்மபைக் ்கமரக்்கவும் 
உதவும். முதன்முதோ்க எமராபிக் 
பையிற்சி மேற்வ்காள்பைைர்்கள், ைாரத்-
தில் மூன்று முமற ேட்டும் வசயைது 
ேல்ேது.

இடுப்புச சை்தை்ை 
இப்படியும் கு்ைககலாம்

குக்கரில் 
க்கக 

செய்வது 
எப்படி?
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மூத்த எழுத்ததாளர் தி. ஞதானசேகரன்

ஈழத்து நவீன 
இலக்கிய முன்னோடிகள்

4

தீபனின் நட்பு வட்்டாரத்தில் 
இன்னும் ஒரு பபண் இருந்டாள் 
என்று ப�டான்்னதும்,   

மூன்று பபண் பபடாலிஸ் அதிகடாரி-
களும்,   

ஒருவர் முகத்்் ஒருவர் படார்த்துக் 
பகடாண்்டார்கள்!   

"அவள் பபயர் என்்ன?"   
"பிர�டாநதினி!"   
"அவள் எத்்்்னயடாவது வரு்ம்?"   
"இரண்்டாவது வரு்ம்!"   
"நட்பு என்்டால் என்்ன மடாதிரியடா்ன 

நட்பு?"   "தீபன் பபடாதுவடாகவவ               
எல்வலடாரு்னும் அன்படாகவவ பழகு-

வடான். அவ் வபடால் 
உ்வியும் ப�யவடான். பிர�டாந்ன் 
பபடாருளடா்டார ரீதியில் பின் ்ங்கிய 
நி்லயிவலவய இருந்டான். அ்்னடால் 
அவளு்்ய வ்்வயடா்ன சில உ -்
விக்ள தீபன் அவவபவபடாது ப�யது 
வந்டான்!"   

"பவறும் நட்பு மட்டும் ்டா்னடா 
அல்லது கடா்ல் ப்டா்ர்பு ஏ்டாவது 
இருந்்டா?"   

"எங்களுக்குத் ப்ரிந் வ்ர 
தீபிகடாவு்ன் மட்டும் ்டான் தீபன் 
அந் மடாதிரி பழகி வந்டான். மற்படி 
பிர�டாநதினியு்ன் பழகியப்ல்லடாம் 
அவளுக்கு உ்வி ப�யய வவண்டும் 
என்் வநடாக்கில் ்டான்!"   "இந் பிர-

�டாநதி என்பவள் அழகடா்னவளடா?"   
"ஆமடாம் மிஸ் தீபிகடா்வ வி் 

அழகடாக இருபபடாள்!"   
"அவள் அவவளவு அழகடா்ன 

பபண்்டா இருந்டால், அவளுக்கு 
ஏன் வபடாய பிபரண்டுகள் யடாரும் 
இருக்கவில்்ல?"   

"பிர�டாநதினி பரடாம்பவும் அழகடா-
்னவளடாக இருந்டாலும் கண்் கண்் 
்பயன்களு்ன் எல்லடாம் அவள் 
வபசுவதில்்ல! அவள் ஏ்ழப 
பபண்்டாக இருந்டாலும் பரடாம்பவும் 

கட்டுபபடாடுகளு்ன் வளர்ந -்
வள். அ்்னடால் அவளுக்கு வபடாயபி-
பரண்டுகள் யடாரும் இருக்கவில்்ல!"   

"நீங்கள் இபபடி ப�டான்்னடாலும் 
பிர�டாநதினி ஏவ்டா ஒரு எதிர்படார்ப-
பு்ன் பழகியவளடாக ஏன் இருக்கக் 
கூ்டாது?"   

"அ்்பபறறி உறுதியடாக எ்்யும் 
எங்களடால் ப�ல்ல முடியடாது மிஸ்!"   

"�ரி இந் பிர�டாநதினியின் ஊர் 
எது?"   

"அவள் நடாவலபபிட்டியில் இருநது 
வந்வள்!"   

"இங்வக ப�டாஸ்்லிலடா அவள் 
்ங்கி இருக்கி்டாள்!"   

"இல்்ல.... கடுபவலயில் அவள் 
உ்வுகடாரப பபண் இருக்கி்டாள். 

அங்கிருநது்டான் வருவடாள்!"   
"நீங்கள் எல்வலடாரும் வன்வ் 

டிரிப வபடாவ்டாகச் ப�டான்னீர்கள் 
அல்லவடா... அபபடிப வபடாகும் வபடாது 
பிர�டாநதினியும் உங்களு்ன் 
வருவடாளடா?"   

"இல்்ல... அந் டிரிபபின்வபடாது 
அவள் எங்கள் கூ் வந்தில்்ல!"   

"கடுவலயில் அவள் எங்வக ்ங்கி 
இருக்கி்டாள் என்று உங்களில் 
யடாருக்கடாவது ப்ரியுமடா?"   

"எ்னக்பகன்்டால் ப்ரியடாது 
மிஸ்!" என்்டான் பிரதீப.   

"நடான் ஒருநடாள் புஸ்்கங்-
க்ள பகடாடுபப்றகடாக தீபனு்ன் 
அங்வக வபடாவ்னன் மிஸ்!" என்்டான் 
�ஞ�ய!"   

"ஓ அபபடியடா்னடால் உங்களுக்கு 
அவள் வீடு ப்ரியும் ்டாவ்ன �ஞ�ய"   

"நடாங்களும் அன்று வகட்டுக் 
பகடாண்டு்டான் வபடாவ்னடாம். 
ஆ்னடாலும் எ்னக்கு ஞடாபகம் இருக்கி-
்து... கடுவல பெயசிங்க மடாவத்் -்
யும் 500/ 1 இலக்க வீடும்!"   

"அப்பபடி அந் முகவரி உங்-
களுக்கு அவவளவு ஞடாபகத்தில் 
இருக்கி்து �ஞ�ய?"   

"தீபனும் தீபிகடாவும் இ்பப-
்றகு ஒரு வடாரத்திறகு முன்பு்டான் 

நடாங்கள் அங்வக வபடாவ்னடாம். 
அது்டான் அந் முகவரி என் 
நி்்னவில் நிறகி்து..!"   "�ரி... 
இந்த் ்கவல்க்ள பகடாடுத்்ற-
கடாக உங்கள் மூவருக்கும் எங்கள் 
நன்றிகள்!"   

"நடாங்கள் ்டான் இந்த் ்கவல்-
க்ள எல்லடாம் பகடாடுத்வ்டாம் என்் 
விபரம் பவளியில் ப்ரியவவண்-
்டாம் மிஸ்! ப்ரிந்டால் எங்களுக்கு 
சில பிரச்சி்்னகள் வரவும் வடாயபபி-
ருக்கி்து!"   

"அ்்பபறறிபயல்லடாம் நீங்கள் 
பயபப் வவண்்டாம். அந் ரகசியங்-
க்ள படாதுகடாபபது பபடாலிஸடாரடாகிய 
எங்கள் க்்ம!"   

"ஆகட்டும் மிஸ்... அ்றகடாக 
நடாங்கள் மகிழ்ச்சிய்்கிவ்டாம்!"   

அங்கிருநது வி்்பபறறுச் 
ப�ன்் பபடாலிஸ் அதிகடாரிகளில், 
�ரண்யடா என்் பபடாலிஸ் உத்தி-
வயடாகஸ்்ர்,   இந் மூவரி்மும் 
பபறறுக் பகடாண்் ்கவல்க்ள,   

துபபறியும் இன்ஸ்பபக்்ர் இன்-
பரடாெூக்கு,   ப�ல்வபடான் மூலம் 
அறிவித்்டார்.   

அடுத்து,   
அவர் என்்ன ப�யயவவண்டும் 

என்றும் �ரண்யடாவி்ம் ப�டான்்னடார்!   
பிர�டாநதினியின் வீட்டிறகுச் 

ப�ன்று அங்கு ்ங்கியிருந்டாவது 
அவ்ளபபறறிய ்கவல்க்ள 
வி�டாரித்து வரும்படி ப�டான்்னடார்.   

"ஆகட்டும் வ�டா், நடான் பிர�டாந -
தினியின் வீட்டுக்குச் ப�டால்கிவ்ன். 
அங்கு வபடாய வி�டாரித்து. உ்வ்ன 

அந் ரிவபடாட்்் உங்களுக்கு 
அனுபபுகிவ்ன்!" என்்டாள்.   

இன்ஸ்பபக்்ர் ப�டான்்னது வபடால் 
�டா்டார் உ்்யிவலவய மறுநடாள்,   

பிர�டாநதினியின் வீட்டுக்குச் 
ப�ன்்டார் �ரண்யடா.   அவர் அங்வக 
ப�ன்்வபடாது,   

அந் வீட்டில்,   �டா்டார் 
வய்் உ்்ய ஓர் ஆணும்,   

அவ்னது ம்்னவி என்று மதிக்கக் 
கூடிய இருவரும் ்டான் இருந்டார்-
கள்!   

வ�்ல்யக் கட்டிக் பகடாண்டு,   
ஒரு பபரிய இ்த்துப பபண்ணின் 

வ்டாற்த்தில்்டான் அவர் அங்கு 
ப�ன்றிருந்டார்.!   

வீட்டில் வடா�லில் வநது நின்் 
அவ்ரபபடார்த்து,   

"யடார் நீங்க...? யடா்ரப படார்க்க-

ணும்?"   
"இந் வீட்டுக்-

கடா்ரப படார்த்து 
பகடாஞ�ம் வப� வவண்-

டுபமன்று ்டான் 
நடான் வநவ்ன்" 
ப்க்கடாரத் 
வ்டார் -்
யில் வபசி்னடார் 
�ரண்யடா?   

"ம்... நடான் 
இந் வீட்டுச் 
ப�டாந்க் 
கடாரன்... 

குடும்பத்்்லவன், 
உங்களுக்கு என்்ன 
ப்ரிநது பகடாள்ள 
வவண்டும்... ம்... 
மு்லில் உட்கடாருங்க-
வளன்!"   "ஓ... பரடாம்ப 
நன்றி. எ்னது பபயர் 
ஊர்வசி. படாதுகடாபபு 
அ்மச்சில் ்டான் 
வவ்ல ப�யகிவ்ன். 
எ்னது ஊர் பண்்டார-
பவல. எ்னக்கு அம்மடா, 
அபபடா பரண்டுவபரும் 
இருக்கி்டாங்க. ஒரு 
வரு்த்துக்கு இங்வக 
வடா்்கக்கு ்ங்க முடியுமடா என்று 
வகட்டுப வபடாகத் ்டான் வநவ்ன்!"   
"இங்வக வடா்்கக்கு எவ்ரயும் 
நடாங்க ்ங்க ்வபபதில்்ல வம்ம்... 
இங்வக ஒரு பபடாண்ணு இருக்கி்டாள். 

இங்கிருந்து்டான் அவ பகம்பசுக்குப 
வபடா்டா... ஆ்னடா அவ எங்க் ப�டாந-
்க்கடாரப பபடாண்ணு!"   

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

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

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

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

்பதிமை ைட்டும்�ொன எழு�முடியும். 

க�ொலை�ொரலைக் 
�ண்டுபிடித்ொல்  பரிசு!   

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

க�ொல்லுவத�ொ இளமை 
தின�ரன் வொரைஞ்சரி தேக்ஹவுஸ் 

க�ொழும்பு-10.

அனுபபவவண்டிய முகவரி:

க்னக ப�நதிநடா்ன் எழுதிய 
ஈழத்து இலக்கிய வளர்ச்சி 
என்் நூல் 1946ஆம் 

ஆண்டு பவளிவந்து. இநநூவல ஈழத்து 
இலக்கியம் பறறிப வபசிய மு்லடாவது 
வரலடாறறு நூலடாகும். இநநூலுக்கு 
முன்னு்ர எழுதிய ஈழவக�ரி பத்திரி்க 
ஆசிரியர் . இரடாெ அரியத்தி்னம்  ்்னது 
முன்னு்ரயில் பின்வருமடாறு குறிபபிட்-
டுள்ளடார்

'.  க்னக ப�நதிநடா்ன் ஆறுமுக 
நடாவலர் ப்டா்க்கம் இன்்்ய இளம் 
கவிஞர்கள்வ்ர ஆரடாயநது பழ்ம்ய-
யும் புது்ம்யயும் நமக்கு இநநூலில் 
கடாட்டியுள்ளடார். ்மிழ்ச்சு்ர் மணிக்ள-
யும், ஈழத்து ஒளி விளக்குக்ளயும், 
வப்னடா மன்்னர்க்ளயும், இளம் எழுத்-
்டாளர்க்ளயும் கடாலத்்்  ்வத்துப 
பிரித்து ஆரடாயநதிருபபது மிக நன்று. 
ஒவபவடாரு பத்்டாண்டு கடாலத்்்ப 
பறறி முகவு்ரயடாக விஷயங்க்ளயும் 
�ரித்திர நிகழ்ச்சிகளின் எழுச்சிகள் ஆகி-
யவற்்யும் கூறிவிட்டு அபபத்்டாண்டு 
கடாலத்தில் எழுதிய எழுத்்டாளர்க்ளயும் 
அவர்்ம் ப்்பபுக்ளயும் அறிமுகம் 
ப�யதுள்ளடார். பின் முடிவு்ரயடாக பத்-
்டாண்டு கடாலத்தில் இலக்கிய உலகம் 
என்்ன �டாதித்்து என்ப்்த் ப்டாகுத்துக் 
கூறியுள்ளடார்'.

இரசிகமணியின் இயறபபயர் திருச்-
ப�வவவழ்.  குரும்பசிட்டி க்னக�்ப 
- பபடான்்னம்மடா ்ம்பதிக்கு 05-.11.-
1916இல் மக்னடாகப பி்ந் இவர், 
குரும்பசிட்டி மகடாவ்வ வித்தியடாலயம், 
திருபநல்வவலி முத்துத்்ம்பி வித்தியடா-
�டா்ல ஆகியவறறில் கல்வி கற்வர். 

பமலிந் உயரிய உ்ல்வடாகு பகடாண்-
்வர் ப�நதிநடா்ன். 1937/-1938 
கடாலபபகுதியில் திருபநல்வவலி ்�வ 
ஆசிரியர் கலடா�டா்லயில் பண்டி்மணி 
சி.க்பதிபபிள்்ளயின் மடா்வ்னடாகப 
படித்து பவளிவயறி ஆசிரியரடாகப பணி-
யடாறறியவர்.

இவர், சிறுக்் நடாவல், கவிஅரங்கு, 
கட்டு்ர, கவி்், வம்் நடா்கம், 
வடாப்னடாலி நடா்கம், விமர்�்னம், 
வடாழ்க்்க வரலடாறு, சிறுவர்படா்ல் எ்னப 
பல்து்்களில் இயங்கியவர்.  

இவரது வீட்டின் முன்பகுதியில் ஒரு 
ப்ன்வ்னடா்லக் பகடாட்டில் அ்மநதி-
ருந்து. அதுவவ இவரது நூல்நிலயம். 

ஏரடாளமடா்ன நூல்கள் அவரது வ�கரிபபில் 
இருந்்ன. அந் நூல்நி்லயத்்் மற-
்வர்களும் பயன்படுத்துவ்றகு அவர் 
அனுமதிபபடார். இ்ன் கடார்மடாக இலக்-
கிய கர்த்்டாக்கள் கூடும் இ்மடாகவும் 
அவரது இல்லம் விளங்கியது. இலக்-
கியவடாதிகள் யடார் ப�ன்்டாலும் ்்னது 
ம்்னவி நடாகம்மடா்வ அ்ழத்து அவர்-

க்ள அறிமுகம் ப�யவடார்.
அவரி்ம் பநருங்கிபபழகி்னடால், 'அ்.. 

ப�டாக்கடா..' என்று ப�ல்லமடாக அ்ழத்து 
உ்ரயடா்த் ப்டா்ங்கிவிடுவடார்.

க்னக ப�நதிநடா்ன் ஈழத்து நவீ்ன 
இலக்கியக் க்க்பகடுப்ப அ்ன் 
ஆரம்ப கடாலத்திலிருநவ் வமறபகடாண் -்
வர்.  எந்பவடாரு ஈழத்துப ப்்பபு பத்தி-
ரி்கயிவலடா, �ஞசி்கயிவலடா பவளிவந-
்டாலும் அ்்்னத் வ்டிபபபறறு அந்ப 
ப்்பபி்்ன  கவ்னமடாக பவட்டிபய-
டுத்து சீ.ஆர். பகடாபபிகளில் ஒட்டி ்வத்-
துக்பகடாள்வடார்.

பிறபட்் கடாலத்தில் ஈழத்து இலக்கிய 
வளர்ச்சி என்் பயன்மிக்க ஆயவுநூ்ல 
எழுதுவ்றகு அவர் வ�கரித்து ்வத்தி-

ருந் ஒட்டுக்பகடாபபிகள்  உ்வி-
யிருக்கின்்்ன.

அந்க் கடாலத்தில் ஈழத்-
துப வப்னடா மன்்னர்கள் என்் 
எழுத்்டாளர்கள் பறறிய அறிமு-
கத்ப்டா்்ர  ஈழவக�ரியில், கர-
்வக்கவி கந்பப்னடார் என்் 
பு்்னபபயரில்  எழுதி்னடார். 
அந்த் ப்டா்ரில் நடாறபது 
எழுத்்டாளர்கள் அறிமுகபபடுத்-
்பபட்்்னர். அவரது இத்்்கய 
இலக்கியச் ப�யறபடாடுகள் கடார-
்மடாக அவர் ந்மடாடும் நூல்நி-

்லயம் என்று இலக்கிய உலகில் வப�ப-
பட்்டார்.

அவரது கிரடாமமடாகிய  குரும்பசிட்டி-
யில் �ன்மடார்க்க�்ப என்் இலக்கிய 
அ்மபபு இயங்கிவந்து. அங்கு அடிக்-
கடி இலக்கிய நிகழ்வுகள் இ்ம்பபறும். 
அநநிகழ்வுகளில் அவரும்  ஒரு சி்ப-

புப வபச்�டாளரடாக இருபபடார். அவரது 
ப�டாறபபடாழிவுகள் கருத்்டாழம் மிக்க்டா-
கவும் சுவடாரஸ்யமடா்ன்டாகவும் அ்மந-
திருக்கும். ்்னது வபச்சின் நடுவவ 
அவ்னகமடா்ன �ந்ர்பபங்களில் ்டான் 
வடாசித்் சிறுக்்பயடான்்்யும் விமர்-
�்னப படாங்கில் விபரித்து அக்க்்்ய 
எழுதிய எழுத்்டாளர் பறறிய குறிப்ப-
யும் கூறுவடார். வகட்வபடார் இலக்கியச் 
சு்வயில் தி்ளபபர்.

எழுத்்டாளர் எஸ். பபடான்னுத்து்ர  
ஞடா்னம் �ஞசி்கக்கு அளித்் வபட்டி-
பயடான்றில் க்னக ப�நதிநடா்னின் நூல் 
பறறி பின்வருமடாறு குறிபபிட்டுள்ளடார்.

'ஈழத்து இலக்கிய முயறசிகளின் 
- ்றகடால இலக்கியப ப்்பபு முயறசிக-
ளின் உத்திவயடாக பூர்வமடா்ன மு்லடாவது 

உண்்மயடா்ன வரலடாறறு ஆவ்ம் 
ஈழத்து இலக்கிய வளர்ச்சி என்னும் வர-
லடாறறு நூல். க்னக ப�நதிநடா்்்ன 
மு்லில் நடான் �நதித்்பபடாழுது எ்னக்கு 
ஏறபட்் பிரமிபபு என்்னபவன்்டால் அவர் 
ஒரு யுக�ங்கமத்தின் ் ்லவ்னடாத் திகழ்ந-
்டார். ப்ழய பண்டி் வர்க்கத்தி்னரதும் 
படித்் இலக்கியச் சு்வஞர்களி்னதும் 
பரம்ப்ரயடாக வநது புதிய இலக்கிய மடாற-
்ங்க்ள வரவவறகக் கூடிய ஒரு ப்்ப-
படாளியடாக க்னக ப�நதிநடா்ன் வடாழ்நது-
பகடாண்டிருந்டார். அதுமட்டுமன்றி ்மிழ் 
ஆசிரியரடா்ன அவர், மிகச்சி்ந் ப்்ப-
புகள் அ்்னத்்்யும் வருத்்ம் கரு்டாது 
ஒட்டுபபுத்்கங்களடாகத் ்யடாரித்து அவற-
்்வய அவர் ஒரு நூல் நி்லயம் வபடால 
்வத்திருநது இவற்்ச் �டாதித்்டார். 
இந்ச் �டா்்்ன்ய  இலங்்க இலக்-
கிய வரலடாறறில்  வவறு யடாருவம �டாதித்-
்தில்்ல. இந்ச் �டா்்்ன்ய அவர் 

ப�யவ்றகு தூண்டுவகடாலடாக இருந-
்து இரண்டு விஷயங்கள்  எ்ன நடான் 
நம்புகிவ்ன். ஒன்று பண்டி்மணியின் 
பரம்ப்ரயில் அவர் ஒரு கல்விமடா்னடா-
கவும் ஆசிரியரடாகவும் வடாழ்க்்க்ய 
அ்மத்துக் பகடாண்்து. இரண்்டாவ்டாக 
யடாழ்பபடா் மண்ணில் பண்்்ய ்மிழ் 
இலக்கியப படாரம்பரியத்்் மட்டுமன்-
றிப புதிய அரசியல் மடாற்ங்க்ளயும் 
பிரசித்்பபடுத்துவ்றகடாகத் ப்டா்க்கப-
பட்் ஈழவக�ரி பத்திரி்க்ய ந்த்திய 
பபடான்்்னயடா பி்ந் குரும்பசிட்டியிவல 
வடாழ்ந்து. இவறறின் கடார்மடாகத்்டான் 
இந்த் ்றகடால இலக்கிய வரலடாற்் 
எழு்க்கூடிய ஒரு மடாமுனி க்னக ப�நதி-
நடா்ன் என்ப்் அறிநது, ்கலடா�பதி 
ஊக்குவித்து ஈழத்து இலக்கிய வளர்ச்சி 

என்் ப்டா்ர் தி்னகரனில் வந்து...' 
(ஞடா்னம் 2005 டி�ம்பர் இ்ழ்- 67. பக் 
38)

1964இல் கிழக்கிலங்்க எழுத்-
்டாளர் �ங்கம் க்னகப�நதிநடா்னுக்கு 
இரசிகமணி என்் பட்்த்்் வழங்கி-
யது. அவரது மிகபநருங்கிய நண்பரடாக 
விளங்கியவர் எஸ்.பபடா. அவவர இவரது 
சிறுக்்த் ப்டாகுதியடா்ன 'பவண்�ங்கு 
சிறுக்்த் ப்டாகுதிக்கு அணிநது்ர 
எழுதியிருக்கி்டார். 

கடால்ரி�்னம் என்் எ்னது மு்லடாவது 
சிறுக்்த் ப்டாகுதியின் பவளியீட்டு 
விழடா 1973ஆம் ஆண்டில் 
எ்னது கிரடாமமடாகிய புன்-
்னடா்லக்கட்டுவனில் இ்ம்-
பபற்து.   அந் விழடாவில் 
பவளியீட்டு்ர வழங்கிய இர-
சிகமணி க்னக ப�நதிநடா்ன், 
கடால்ரி�்னம் என்் இந்ச் 

சிறுக்்த் ப்டாகுதி ஈழத்-
தின் 66ஆவது சிறுக்்த் 
ப்டாகுதியடாக பவளிவருகி்து 
என்று கூறி விழடாவில் கலநது-
பகடாண்் அத்்்்னவப்ரயும் 
வியபபில் ஆழ்த்தி்னடார். அபப-
டித் துல்லியமடாகக் கணிபபிட்-
டுக்  கூ்க்கூடியவரடாக  அவர் 
விளங்கி்னடார். 

'ஈழத்து இர�்்னமு்் விமர்�்ன 
வளர்ச்சியிவல திருபபத்்் ஏறபடுத்திய-
வர் க்னக ப�நதிநடா்ன். இத்்்கய இர�-
்்னமு்் முன்வ்னடாடிகளில் முக்கியமடா-
்னவர் பண்டி்மணி சி.க்பதிபபிள்்ள. 
அவரது அம்மரபிவல பழந்மிழ் இலக்-
கியங்கள் மு்ன்்மபபற்்ன. மடா்டாக, 
அவரது மடா்வரடா்ன க்னக ப�நதிநடா-
்ன் அவவழியிவல நவீ்ன இலக்கியங்-
க்ள அணுக முறபட்்டார்.

மு்ன்மு்லடாக ்னிபபட்் ஆளு-
்மக்ள அத்்கு விமர்�்ன வநடாக்கில் 
அணுகி ்னி நூல்களடாக பவளிபபடுத்தி-
யவரும் க்னக ப�நதிநடா்வ்ன. வ�டாமசுந-
்ரபபுலவர், அல்வடாயூர் மு.ப�ல்்லயடா, 
பண்டி்மணி பறறிய நூல்கள் அத்்்க-
ய்னவவயடாகும்.

இளம் எழுத்்டாளர்க்ளயும் விமர்�கர்-
க்ளயும் இ்னங்கண்டு கவ்னத்திறகுரிய 
விமர்�்னத் ப்டா்ர்  குறிபபுக்ள மு்ன்-
மு்லில் எழுதியவரும் அவவர.

இவவழி இத்்்கய ்மிழ் விமர்�்னப 
படாரம்பரிய வழிநின்று நவீ்ன இலக்கியங்-
க்ள அணுகமுறபட்் ஈழத்து முன்வ்னடா-

டியடாக க்னப�நதிநடா்ன் கடா்பபடுகி-
்டார். 

நமது இலக்கிய இர�்்னயும் அ்ன் 
மதிபபீடும் நமது மண்ணிவலயும் ்மிழ் 
பநஞ�ங்களிவலயும் வவரூன்றிய 
மரபிவல நிர்்யிக்கபபட்டுள்ள்ன என்று 
ஆணித்்ரமடாகக்குறிபபிட்டு (ஈழத்து 
இலக்கிய வளர்ச்சி பக்:123) அ்்்ன 
இ்னங்கடா் முறபட்்வர் க்னகப�நதிநடா-
்ன். இலக்கிய விமர்�்னம் என்பது வவறு. 
இர�்்ன என்பது வவறு என்் ப்ளிவு  
க்னக ப�நதிநடா்னி்ம் கடா்பபட்்து 
என்பதும் வி்நது்ரக்கபப்வவண்டி-

யவ்.' எ்னக் குறிபபிட்டுள்ளடார் வபரடாசிரி-
யர் ப�. வயடாகரடா�டா ( ஈழத்து இலக்கிய 
வளர்ச்சியில் இரசிகமணி க்னக ப�நதி-
நடா்ன் சிலகுறிபபுகள் -ஞடா்னம் ெூ்ல 
2018 பக்:9)

இரசிகமணி க்னக ப�நதிநடா்ன் 25 
சிறுக்்க்ளயும் நடான்கு புதி்னங்க-
்ளயும் பன்னிரண்டு நடா்கங்க்ளயும் 
பல கட்டு்ரக்ளயும் எழுதியுள்ளடார். 
அவரது 'ஒரு பிடி வ�டாறு| என்் சிறுக்் 
ருஷய பமடாழியில் பமடாழிபபயர்க்கப பட்-
டுள்ளது.

 பிறபட்் கடாலத்தில் அவர் நீரிழிவு 
வநடாயடால் படாதிக்கட்டு �த்திர சிகிச்்�மூ-
லம் அவரது ்கவிரல்களும் கடால்விரல்க-
ளும் அகற்பபட்்்ன. ஷந்மடாடும் நூல்-
நி்லயம்| எ்ன அ்ழக்கபபட்் அந்ப 
பபருமகன் ந்மடா்முடியடா் நி்லயில் 
வீட்டில் மு்ங்கிபவபடா்னடார். அவருக்கு 
எழுத்்டாளர் ்டானியல் ஒரு �க்கர நடாறகடா-
லி்யச் ப�யதுபகடாடுத்்டார். 

க்னக ப�நதிநடா்ன் 16.-11.-1977இல் 
்்னது அறுபத்வ்டாரடாவது வயதில் அமர-
ரடா்னடார்.

கதைக்குள் புதிைாகப் புகுந்துவிட்ாளே பிரசாந்தினி 

ககாதையில் அவள் கெயரும் அடிெடுளே இனி!  

ஈழதது இைக்கிய வளர்ச்சி பற்றிய மு்ைொவது 
வரைொற்று நூலிலைத ்ந் �ை� கெநதிநொ்ன்
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இப்பத்��ல் இடம்ெபறும் அம்சங்க�ன் ேநாக்ைக, ேபாக்ைக, 
அைமப்ைப, அளைவ, அழைக �ன்பற்� எழுத �ரும்புேவார், 
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அசாதாரண சூழ்�ைல�ல் �ள்ைளகளது கல்�
நாட்�லும், தம் �ரேதசங்க�லும், சுற்றுப்புற 

சூழ�லும், தம் �டுக�லும் எத்தைகய மாற்றமான, 
ேமாசமான, பாதகமான �கழ்வுகள் இடம் ெபற்றாலும் 
அைவ தமது  �ள்ைளக�ன் கல்�ையயும், கல்� 
நடவ�க்ைககைளயும் பா�க்காதவாறு பார்த்துக்ெகாள்ள 
ேவண்�யது ெபற்ேறார் �துள்ள பா�ய ெபாறுப்பாக 
உள்ளது. 

ெகாேரானா ேபான்ற 
ேநாய்கள், அது 
ெதாடர்பான ஊரடங்கு, 
� ட் ை ட � ட் டு 
ெவ�ேயறுவதற்கான 
கட்டுப்பாடுகள், ெபாரு 
ளாதார �ரச்�ைனகள், 
அர�யல் குழப்பங்கள், 
அ�க பாடசாைல 
�டுமுைற நா 

ட்கள் ேபான்ற பல காரணங்கள் மாணவர்க�ன் 
கல்� நடவ�க்ைகக�ல் பா�ய பா�ப்புக்கைள 
ஏற்படுத்துவதற்கு காரணங்களாக உள்ளன. 

இத்தைகய அசாதாரண �ைலைமக��ருந்து 
�ள்வதற்கும், தமது  �ள்ைளக�ன் கல்� �டயங்க�ல் 
பா�ப்புக்க�ன் தாக்கங்கைள குைறத்துக்ெகாள்வதற்கும் 
அல்லது தடுத்துக்ெகாள்வதற்கும் ெபாருத்தமான 
ெசயற்பாடுகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�யது அவ�யம். 
கற்ற�ந்த ெபற்ேறார் தம் �ள்ைளகளுக்கும், சேகாதர 
சேகாத�கள், தமது தம்� தங்ைககளுக்கும் ேநரெமாதுக்� 
கற்றல் நடவ�க்ைகக�ல் உத� ெசய்தல் ேவண்டும். 
ப�ேவாடு அவர்கைள  வ� நடாத்த ேவண்டும். 
இயலுமான சந்தர்பங்க�ல் ேமல�க வகுப்புக்கைள 
�டுக�ேலேய நடாத்துவதற்கு ஆ��யர்கைள ஏற்பாடு 
ெசய்யவும் மு�யும். 

இவற்றுக்கு ேமல�கமாக, தமது வச�-க்கும் 
வாய்ப்புக்கும் ஏற்றவாறு ‘சூம்’ ேபான்ற இைணயவ� 
வகுப்புக்கைள ஒழுங்கு ெசய்து ெகாடுத்தல் 
�ள்ைளக�ன் கல்�க்கு ேபருத�யாக அைமயும். 
இவற்ேறாடு தமது �ள்ைளகள் அைம�யான சூழ�ல் 
சாந்தமான, அைம�யான  மேனா �ைல�ல் கற்றல் 
நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளும் வைக�ல் சூழைல 
அைமத்துக்ெகாடுத்தல் ேவண்டும். 

கு�ப்பாக, கல்�ப் ெபாதுத்தராதர சாதாரண 
தரப் ப�ட்ைச அடுத்த வாரம் நைடெபறவுள்ளது. 
இலங்ைக�ல் இப்ெபாதுப் ப�ட்ைச ஒவ்ெவாரு  
மாணவரதும் வாழ்க்ைக�ல் �ருப்புமுைனயாக 
அைமயும் �க முக்�ய ப�ட்ைசயாகும். இப்ப�ட்ைசக்குத் 
ேதாற்றும் மாணவர்களுக்கு இவ் இக்கட்டான சூழ�ல் 

�ரான, ெவற்�யான, ைத�யமான மேனா�ைலயுடன் 
இப்ப�ட்ைசைய எழு�ட வ� ெசய்தல் ேவண்டும்.

இத்தைகய, அமுல் நடத்தக்கூ�ய ெசயற்பாடுகள் 
மூலம் மாணவர்களான தமது �ள்ைளகளது கல்� 
நடவ�க்ைககள் பா�ப்புக்குள்ளாகாதவாறு பார்த்துக் 
ெகாள்ள ேவண்�யது அவ�யம் என்பேதாடு  ஒவ்ெவாரு 
ெபற்ேறா�னதும்  கடைமயுமாகும்.

 

ேபரா��யர் ேதசமான்ய எம்.�.ஏ. ஃபுர்கான்
இலங்ைக�ன் �ரபல வர்த்தகரும், சுற்றுலாத் துைற�ன்   

முன்ேனா�க�ல்  ஒருவரும், ெகாழும்பு சா�ராக் கல்லூ� 
முன்னாள் அ�பரும், அதன் ஆளுநர் சைப�ன் முன்னாள் 
தைலவருமான புரவலர், ேபரா��யர் , ேதசமான்ய எம்.
�.ஏ. ஃபுர்கான் கடந்த வாரம் (09.05.2022) காலமானார்.

1965ல் முகாைமத்துவக் கணக்�யல் ெதா��ன் 
அ�ப்பைடைய இலங்ைக�ல் ேதாற்று�ப்ப�ல்
மு தன் ை ம ய ா ன வ ர் க � ல்
ஒருவராக இருந்த  இவர் 
1970ல், ெசலவு மற்றும் ப� 
கணக்காளர்கள் சங்கத்�ன் 
தைலவராக �ய�க்கப்பட்டார்; 
1972ல், ெசலவு மற்றும் 
ேவைல கணக்காளர்கள் 
�றுவனம் (இப்ேபாது CIMA)  
இலங்ைகக்கு முதன்முதலாக 
�ைள அந்தஸ்ைத வழங்�ய 
ேபாது, அதன் முதல் 
தைலவராக ெத�வானார்.

இலங்ைக�லும்  ெவ�நாடு 
க�லும் �ரபலமான பல வர்த்தக �றுவனங்க�ல் 
இயக்குநராக ப�யாற்�யுள்ள ேபரா��யர் ஃபுர்கான், 
ெகான்�� ேஹாட்டல் கம்ப�கள் குழுமத்�ன் (Confifi 
Group of Hotel Companies) ஸ்தாபகராவார். 1974 முதல் 
1976 வைர � ஜயவர்தனபுர பல்கைலக்கழகத்�ல் 
ேமலாண்ைம கணக்�யல் ேபரா��யராகவும் 
ெசயல்பட்டுள்ளார்.

வ�கத்துைற�ல் பல்ேவறு �ருதுகைளயும், 
ெகௗரவங்கைளயும், பத�கைளயும், சான்�தழ்கைளயும் 

ெபற்றுள்ள ேபரா��யர் ஃபுர்கான்,  த�க்ைக மற்றும் 
ேமலாண்ைம ேசைவக�ன் அரசாங்க ப�யகத்�ன் 
ஆேலாசைனக் குழு உறுப்�னர், வருமான வ� 
ெசலுத்துேவார் சங்கத்தைலவர், ேத�ய ெதா�ல் சைப 
உறுப்�னர், இலங்ைகப் பல்கைலக்கழக முகாைமத்துவ 
கற்ைககள் �டத்�ன் ஆேலாசைனக் குழு உறுப்�னர்,  
இலங்ைக வர்த்தக அ��ருத்� �ைலயத்�ன் ஆளுநர், 
மத்�ய ேபாக்குவரத்து வா�ய �� இயக்குனர்,  இலங்ைக 
ெதன்�ழக்கு பல்கைலக்கழகக் கவுன்�ல் உறுப்�னர் 
ேபான்ற பல்ேவறு பத�கைள அலங்க�த்துள்ளார்.

ெகாழும்பு வடக்கு ேராட்ட� கழகம், முகாைமத்துவ 
ேசைவகள் �றுவகம், இலங்ைக சுற்றுலா ேஹாட்டல் 
சங்கம், ெகாழும்பு ஸா�ரா கல்லூ� ஆளுநர் சைப, 
அதன் பைழய மாணவர் சங்கம் என்பவற்�ன் 
தைலவராக இருந்து அரும் ப�யா�யுள்ளார். இவரது 
ேசைவகளுக்காக இலங்ைக அரசாங்கம் இவருக்கு 1987ல் 
ேதசபந்து,  2005ல் ேதசமான்ய பட்டங்கைள வழங்� 
ெகௗரவம�த்தது.

ெகாழும்பு ஸா�ராக் கல்லூ� ஆரம்பப் ��வுக்காக 
26 வகுப்பைறகள், நூலகக் கூடம் உள்ளடங்�ய பல 
�ல்�யன் ரூபாய்கள் ெபறும�யான ந�ன கட்�டத்ைத 
தனது ெசாந்த ெசல�ல் �ர்மா�த்துக் ெகாடுத்தேதாடு, 
பல்ேவறு தரப்�னர்க�ட�ருந்து பல �ல்�யன் 
ரூபாய்கைள கல்லூ��ன் வளர்ச்�க்காக ெபற்றுக் 
ெகாடுத்துள்ளார்.

அ�ல இலங்ைக முஸ்�ம் கல்� மாநாட்டு 
�டயங்களுக்காக இவைர நான் ேந�ல் சந்�த்த  
சந்தர்ப்பங்க�ெலல்லாம் இவரது ஆளுைமையயும், 
தாராள மனப்பான்ைமையயும் என்னால் அ�ய மு�ந்தது. 
எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் அவரது மறுைம வாழ்ைவ 
�றப்பாக்� அருள்பு�வானாக! 

த�ழ் அ�ேவாம்
த�ழ்நாடு, ஈேராடு, �. இராேஜந்�ரன் ‘த�ழ்  

அ�ேவாம்’ எனும் தைலப்�ல் தரு�ன்ற த�ழ்ச் 
ெசாற்களுக்கான அழ�ய �ளக்கங்கள் �ல:   

ஒன்�ல் பா�யாய் இருப்பது அைர
ஒரு �ட்�ன் பகு�யாய் இருப்பது அைற
பறைவகள் நாெளல்லாம் ேதடுவது இைர
ேப�யற்ைகயாய் பா��ல் இருப்பது இைற

ெசய்யுளுக்கு ெபாருள் தருவது உைர
ெசய்�டும் நற்ெசயலால் ெபறுவது உைற
ஆற்�ன் இருபுறமும் இருப்பது கைர
அறெந� �ரழ்வதால் வருவது கைற

அகைவ கூ�னால் வருவது சைர
ஆக்கம் குைறவதால் வருவது சைற
மு�ர்ந்த பருவத்�ல் வருவது நைர
மனம்மயங்க ைவத்துக் ெகாடுப்பது நைற

ஐந்து மரக்கால் அளெவனஆவது பைர
அகம�ழ த�ழன் இைசத்தது பைற
ெபரும்மைலெயனெசால்லப்படுவது வைர
ெபா�க்க� என உண்ணப்படுவது வைற

{உைற – ெபருைம, சைர – �ழத்தன்ைம, 
சைற – தாழ்வு, நைற – மது} 

ெப�யவரும்  ஃெபரா�காரும்!
�யூயார்க் நக�ல் இருந்த அந்த புகழ் ெபற்ற 

வங்�க்குள் நுைழந்தார் ஒரு ெப�ய ம�தர். அங்�ருந்த 
அ�கா��டம்ெசன்ற அவர், தனக்கு 5000 டாலர்கள் கடன் 
ேவண்டும் என்றும் தான் ெவ�நாட்டுக்கு இரண்டு வாரப் 
பயணம் ெசல்வதாகவும் 
�ரும்�வந்து கடன் 
பணத்ைதயும், வட்� 
ையயும் ெசலுத்� 
�டுவதாகவும் ெசான்னார்.

அதற்கு அந்த அ�கா�, 
“உங்களுக்கு கடன் 
ெகாடுக்கேவண்டுெம�ல் 
�ங்கள் அதற்காக ஏதாவது 
உத்தரவாதம் ெகாடுக்கேவண்டுேம” என்றார்.

இைதக் ேகட்ட அந்தப் ெப�யவர், அந்த வங்�க்கு 
முன்னால் �றுத்� ைவக்கப்பட்�ருந்த தனது புத்தம்பு�ய, 
ஆடம்பர ஃெபரா� கார் சா�ைய அந்த அ�கா��டம் 
ெகாடுத்தார். கூடேவ கா�ன் உ�ைமப் பத்�ரங்கைளயும், 
அவ�யமான ஏைனய ஆவணங்கைளயும் ெகாடுத்தார்.

வங்� அ�கா� அவற்ைறப் ப���த்த �ன்னர், 
�ருப்�யுடன் அந்த ெப�யவருக்கு அவர் ேகட்ட கடன் 
ெதாைகயான 5000 டாலைர ெகாடுத்தார்.

250,000 டாலர் ம�ப்புள்ள ஃெபரா� காைர ெவறும் 
5000 டாலர் கடன் வாங்க அடமானம் ைவத்த அந்த 
ெப�யவைர �ைனத்து வங்��ன் தைலவரும் மற்ற 
அ�கா�களும் தங்களுக்குள் ஏளனமாகப் ேப�ச் 
��த்தனர். �றகு வங்��ன் ஊ�யர் ஒருவர் அந்தக் காைர 
வங்��ன் �ழ்தளத்�ல் உள்ள பாதுகாப்பான கார்கள் 
�றுத்து�டத்�ற்கு ெகாண்டு ெசன்று �றுத்�னார்.

இரண்டு வாரங்கள் க�த்தது. �ரும்� வந்த அந்தப் 
ெப�யவர்,  அந்த வங்��ல் தான் வாங்�ய 5000 
டாலைரயும் அதற்கான வட்�யாக 5.41 டாலைரயும் 
ெகாடுத்தார். அதைனப் ெபற்றுக்ெகாண்ட, கடன் 
ெகாடுத்த அந்த வங்� அ�கா�, "சார், உங்களுடன் 
�யாபாரம் ெசய்த�ல் எங்களுக்கு �கவும் ம�ழ்ச்�.
நமது ப�வர்த்தைன �க நல்ல முைற�ல் நடந்தது. 
�ங்கள் ெதாடர்ந்து எங்கள் வா�க்ைகயாளராக இருக்க 
ேவண்டும்” என்றார்.

“அதற்ெகன்ன! அப்ப�ேய ஆகட்டும்” என்று 
ப�ல�த்தார். அதற்கு அந்த அ�கா�, “ஆனா சார். ஒேர 
ஒரு �சயம்தான் எங்களுக்கு இன்னும் பு�யல, �ங்க 
ேபான �றகு உங்கைளப் பத்� நாங்க �சா�ச்ேசாம். �ங்க 
ஒரு ெப�ய ேகா�ஸ்வரர் என்று ெத�ந்தது. இவ்வளவும் 
ெப�ய பணக்காரர். ேகவலம் 5000 டாலர் கடன் 
வாங்கு�றாேர என்று எங்களுக்கு ஒேர குழப்பம்" என்றார்.

அதற்கு அந்தப் ெப�யவர்,"  எனக்கு �யூயார்க் நகரத்�ல் 
கார் �றுத்தும் வச� இல்ைல.

இரண்டு வாரம் ெவ�நாடு ேபாகும் நான் எங்கு 
ெகாண்டுப்ேபாய் எனது காைர பாதுகாப்பாக  �றுத்துவது? 
இவ்வளவு குைறந்த 5.41 டாலர் கட்டணத்�ற்கு அதுவும் 
நான் �ரும்� வரும் வைர யாரும் �ரு�க்ெகாண்டுப் 
ேபாகாமல் �கவும் பாதுகாப்பாக ேவறு எங்குதான் காைர 
�றுத்த மு�யும்" என்றார் ெவகு சாவகாசமாக! அந்தப் 
ப�ைலக் ேகட்ட வங்� அ�கா��ன் ��கள் �யப்பால் 
��ந்தன.

  ��ந்தார் ெபருைம

கல்விேய கருந்தனம் கருத்ததனில் ெகாள்வீர்
கல்வியால் உயர்வுதான் கனவிலும் மறவாதீர்
அல்லல்கள் அளவின்றி எங்கிருந்து வந்தாலும்
நல்லதாய் கற்றிடணும் கடுகளவும் தவறாதீர்
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நல்லைத ெசால்�ேறாம்

ெசந்த�ழ் அது ேதன் த�ழ்

ெநஞ்சுக்கு ��

ெநாறுக்குத் ��

�ருவள்ளுவம் வழங்கும் முகாைமத்துவ வைர�லக்கணம்
த��ல் '�ரு' என்றால் 

ெசல்வம் அல்லது ெவற்� 
என்றும் குறள் என்றால் 
சுருக்க உைரெயன்றும் 
ெபாருள் ெகாள்ளலாம். எனேவ 
�ருக்குறள் என்றால் ெசல்வம் 
அல்லது  ெவற்� பற்�ய 
சுருக்கம் என்றும்  ெபாருள் 
ெகாள்ளலாம் .ஒருவர் தனக்கு 
ேவண்�ய ெசல்வம்  ெபற 
ேவண்டுமா�ன் அல்லது 
ெபாருள்  ஈட்ட ேவண்டுமா�ன் 
அல்லது தனது கருமத்�ல் 
ெவற்� ெபறேவண்டுமா�ன் 
அல்லது தனது த�, ெபாது, 
குடும்ப ,ெதா�ல்  வாழக்ைக�ல் 
ெவற்�ெபற ேவண்டுமா�ன்  
�றந்த முகாைமயாளராக  
இருக்க ேவண்டும்  அல்லது 
அவர்  �றந்த முகாைமத்துவ 
�ந்தைனக�ன் வ��ல்  
ெசயற்பட  ேவண்டும் என்ற 
கருத்ைத �ருக்குறள் 
அங்கங்ேக வ�யுறுத்துவைதக் 
காணலாம் .

த�ழ் ெமா��ன் 
த�த்துவத்ைதயும் 
ெசழுைமையயும்  
வளப்பத்ைதயும் துைணயாகக் 
ெகாண்டு  பல அர்த்தங்கள், 
பல ெபாருள்கள்  ெபா�ந்த 
ெசாற்கைள �கச் �க்கனமாகப்  
பயன்படுத்� �ருவள்ளுவர் 
முகாைமத்துவம்  பற்�யா  
�கவும் ��வான தந்து 
ேயாசைனகைள எண்ணங்கைள 
கருத்துக்கைள �ந்தைனகைள 
எல்லாம் இரண்டா�ரம் 
ஆண்டுக�ற்கு முன்ேப �கச் 
�றப்பாக உலகத்�ற்குக்  
ெகாடுத்�ருக்�றார்.

இவ்வாறு �ருவள்ளுவர் 
�ருக்குற�ல் முன்ைவத்த 
ேயாசைனகள் இன்ைறய 
பல்ேவறு ந�ன முகாைமத்துவ 
கருத்துக்கள் அல்லது 
�ந்தைனக ளுடன் �கவும் 
ஒத்துப் ேபாவைதக் காணலாம் 
.முன்னர் கு�ப்�ட்டது ேபால் 
முகாைமத்துவத்�ற்கான 
முதலாவது வைர�லக்கணத்ைத 

முன்ைவத்த ேம� ேபாேலற்�ன்   
கருத்�ன்ப� 
முகாைமத்துவம் 
என்பது ஊ�யர்க ைளக்  
ெகாண்டு கருமங்கைள 
ஆற்று �க்கும்  ஒரு 
ெசயற்பாடாகும். ேம� 
ேபாேலற்�ன் இந்த   
வைர�லக்கணத்ைத 
�ழ்வரும் ஈர��ல் 
�ருவள்ளுவர் கு�ப் 
�ட்டுள்ளார்.

இதைன இதனால் 
இவன்மு�க்கும் என்றாய்ந்து 

அதைன அவன்கண் �டல்.    ( 
குறள்- 517)

ஒருவர் தான் ெபாறுப்ெபடுத்த 
ஒரு கா�யத்ைத எவ்வாறு 
எதைன எல்லாம் பயன்படுத்� 
ெவற்�கரமாக  ெசய்து மு�ப்பார் 
என்பைத ஆராய்ந்து பார்த்து 

அ�ந்த �ன் அவ�டம் அந்தக் 

கா�யத்ைத  முகாைமயாளர் 
ஒப்பைடக்க ேவண்டும் என்பது 
இக்குற�ன் ெபாருளாகும் . 
அதாவது முகாைமயாளர் ஒரு 
கா�யத்ைத ெவற்�கரமாகச 
ெசய்யக் கூ�யவைர இனம் 
கண்டு அவ�டம் மட்டுேம 

அக்கா�யத்ைத ஒப்பைடத்து  
அவைரக் ெகாண்டு 
அக்கா�யத்ைத ஒப்ேபற்ற  
ேவண்டும்  . அதாவது 
அடுத்தவர்கைள/ ஊ�யர்கைளக் 
ெகாண்டு ேவைலகைளச் 
ெசய்�க்க ேவண்டும் என்ற 
கருத்ைத �ருவள்ளுவர் இங்கு 
ெசால்�றார்.

”இதனால்” என்பதற்கு 
உைரயா��யர்கள் கூறுவது 
ேபால் கரு�ைய மட்டுேம 
ெபாருளாகக் ெகாள்ளாமல்  
இன்ன காரணத்�னால் அல்லது  
இன்ன தகு ��னால் அல்லது  
இன்ன அனுபவத்�னால்  
என்றும் ெபாருள் ெகாள்ள 
மு�யும். எனேவ  ஒரு ெசயைல 
ஒருவ�டம் ஒப்பைடக்க கரு� 
மட்டுேம மு�ெவடுக்கும் அளவு 
ேகாலாக அைமய மு�யாது. 
மாறாக அவருைடய தகு�யும் 
அவருைடய அனுபவமும், 
அ�வும் , ஆற்றலும் , �றனும்   
அவர் சார்ந்த சூழலும் கூட 
அளவு ேகால்களாக அைமய 
மு�யும் . எனேவ ஒரு  ெசயைல 
ெசயல்படுத்தச் ச�யான நபைர 
அவ�ன் தகு�ய�ந்து அனு 
பவம�ந்து, அ�வாற்றைல 
அ�ந்து , �றைன அ�ந்து   
அல்லது சூழல�ந்து அவ�டம் 
முகாைமயாளர் அப்ப�ைய 
ஒப்பைடக்க ேவண்டும் 
என்பைத �ருவள்ளுவர் இங்கு 
வ�யுறுத்து�ன்றார் .

முகாைமத்துவம் என்பது 
ஏைனயவர்கைளக் ெகாண்டு 
கா�யங்கைள ெசய்து 
மு�த்தலாகும் என்ற தனது  

கருத்ைத  �ருவள்ளுவர் 
�ழ்வரும் 
ஈர��லும்   �றப்பாக 
�ளக்கு�ன்றார் .

�ைனயான் 
�ைனயாக்�க் ேகாடல் 
நைனகவுள் 

யாைனயால் 
யாைனயாத் தற்று.(குறள் 
-678)

ஒருவர் ஒரு ெசய�ல் 
அல்லது ேவைல�ல் 

ஈ.டுபடும்ேபாது, அச்ெசயல் 
மூலமாக மற்ெறாரு ெசயைலயும் 
அல்லது ேவைலையயும் 
மு�த்துக் ெகாள்ள ேவண்டும் 
என்�றார் �ருவள்ளுவர் . 
அதாவது  ஒரு யாைனையப் 
��த்துப் பழக்�ப் �ன்பு 
அந்த யாைனையப்(கும்� 
யாைன) பயன்படுத்� 
மற்ெறாரு யாைனையப் (காட்டு 
யாைன) ��த்து பழக்குவது  
ேபான்றதாகும் இச்ெசயல் என்று 
�ருவள்ளுவர் கு�ப்�டு�ன்றார் 
.எவ்வாறு பழக்கப்பட்ட 
ஒரு யாைனயால் மற்ெறாரு 
யாைன ��க்கப்படு�ன்றேதா 
எவ்வாறு அேதபழக்கப்பட்ட 
யாைனையப் பயன்படுத்� 
பு�ய யாைன ப�ற்று�க்கப் 
படு�றேதா  அேத  ேபான்று 
முகாைமத்துவம்என்பது 
பழ�யவர்கைளக் ெகாண்டு 
ஏைனயவர்கைளப் பழக்� 
எடுத்து அவர்கைளக் ெகாண்டு 
ேவைல ெசய்�த்தலாகும் 
என்பைத �ருவள்ளுவர் 
வ�யுறுத்து�ன்றார் .

�ருவள்ளுவ�ன் 
இக்கூற்�ைனேய �ற்றர் ட்ரக்கர் 
(Peter Drucker ) என்பவர் 
ஒருகு�க்ேகாைள ேநாக்� 
பலைர உைழக்கும் ஆற்றல் 
உள்ளவர்களாக மாற்றுதல் 
முகாைமத்துவம் (it is important 
to align employee team members 
to focus on the mission)என்று  
கு�ப்�டு�றார் .ஆகேவ 
முகாைமயாளர்  என்பவர்   தான் 
ேவைல ெசய்வைத �ட்டு�ட்டு  
ஏைனயவர்கைளக் ெகாண்டு 
ேவைலைய  ெசய்�க்க 

ேவண்டும்  என்று �ருவள்ளுவர் 
�ளக்கு�ன்றார். �ருவள்ளுவ�ன்  
இக்   கருத்துக்கள் ேலாறன்ஸ் 
அப்��ன் (LawrenceAppley) 
முகாைமத்துவம் என்பது 
ஏைனயவர்கைளக் ெகாண்டு 
ேவைல ெசய்�த்தலாகும் 
(Accomplishment of results 
through the efforts of other 
people)என்ற முகாைமத்துவ  
வைர�லக்கணத்துடன்  ஒத்துப் 
ேபாவைதக் காணலாம். 

இன்ெனாரு வைக�ல் 
கூறுவதா�ன் ஒரு �றுவனம் 
தனது வளங்கைளக் ெகாண்டு 
முைறயான �ட்ட�டல், 
ஒழுங்கைமப்பு, கட்டுப்படுத்தல் 
ஆ�ய ெசயற்பாடுக�ன் 
மூலம் தனது ேநாக்கத்�ைன 
அைடந்து ெகாள்ள உதவும் ஒரு 
ெசயல்முைறேய முகாைமத்துவம்  
எனலாம். இதைன இன்னும் 
சுருக்கமாகச் ெசால்வதா�ன் 
பற்றாக்குைறயான வளங்கைளக் 
ெகாண்டு தனது ேநாக்�ைன 
அைடயும் ஒரு ெபா�முைற 
முகாைமத்துவம்எனலாம்.

இதைன வள்ளுவரும் �ழ்வரும் 
ஈர��ல்  ெசால்�யுள்ளார்.

“அளவ�ந்து வாழாதான் 
வாழ்க்ைக உளேபால

இல்லா�த் ேதான்றாக் ெகடும்”. 
(குறள் 479)

அதாவது தன்�டம் இருக்�ன்ற 
ெபாரு�ன் அளவு அ�ந்து 
வாழாதவனுைடய வாழ்க்ைக 
பல வளமும் இருப்பது ேபால் 
ேதான்� கைட��ல் இல்லாமல் 
மைறந்து ெகட்டு �டும் என்பது 
இக்குற�ன் ெபாருளாகும். 
இதன்மூலம் ஒரு �றுவனத்�ல்  
இருக்�ன்ற  வளங்கைள 
இனங்கண்டு அவற்ைறச் 
ெசம்ைமயாகப் பயன்படுத்� 
அந்த �றுவனத்�ன் இலக்குகைள 
அைடதேல முகாைமத்துவம் 
என்ற ெசய்��ைனத் 
�ருவள்ளுவர்  ெசால்� உள்ளார் 

(ெதாடரும் )

முகாைமயாளர் ேக. பத்மானந்தன்

�ருவள்ளுவர் எனும் ெதய்வீக
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இலஙமகை அதன் வரலாற்றில் 
மிகைமோசோன சமூகை, ப�ாருளாதார 
பெருக்கைடிமை எதிரபகைாண்டுளளது. 
தவறான நிரவாகைததால் இநத-
நிமல ஏற்�ட்டுளளது. பகைாவிட்-19 
பதாற்றுமொய் ேற்றும் அதனால் 
ஏற்�ட்டுளள ப�ாருளாதாரசசரிவு 
ம�ான்ற ம�ரண்்ட ப�ாருளாதாரக் 
கைாரணிகைளாலும் இநதசசிக்கைல்கைள 
மேலும் தீவிரேம்டநதுளளன. 
தற்ம�ாமதை இநபெருக்கைடிமை 
சோளிக்கை 10 அம்ச பசைலாக்கை 
திட்்டதமத, இலஙமகையின் இளம்-

பதாழில்முமனமவார சம்மேளனம் 
(COYLE) உளளிட்்ட பதாழில்-
சார நிறுவனஙகைளின் குழு முன்-
மவததுளளது. குறிதத குழுவில், 
Chamber of Commerce and 
Industries of Yarlpanam, Nugegoda 
Entrepreneurs and Professionals 
Alliance, Minuwangoda Trade 
Association, Lanka Business Ring, 
Nawalapitiya Traders Association, 
Entrepreneurs Lanka, Mahanuwara 
Sinhala WelandaPeramuna, 
Kiribathgoda Sinhala Merchant 

Association, Galle District Chamber 
Of Commerce & Industries, Event 
Management Association-Sri Lanka, 
Lanka Confectionary Manufactures 
Association, Kurunagala Sinhala 
WeladaPeramuna, All Ceylon 
Bakery Owners Association, 
Association of container transport, 
Association of clearing and 
forwarding and the Federation 
of Chambers of Commerce and 
Industry of Sri Lanka ஆகிை 
அமேப்புகைள அஙகைம் வகிக்கின் -

றன. அண்மேயில் ெம்டப�ற்ற 
நிகைழபவான்றில் இக்குழுவானது 
இததிட்்டதமத முன்மவததிருநதது.

இதன்முதலாவது அம்சோகை, அரசி -
ைல் ேற்றும் நிரவாகை ஸ்திரததன்மே 
உ்டனடிைாகை அவசிைம் என்�து 
முன்மவக்கைப்�ட்டுளளது. இது, 
நிமறமவற்று அதிகைார ஜனாதி�திக்கு 
வழஙகைப்�ட்டுளள அதிகைாரஙகைமளக் 
குமறப்�து்டன் அமேசசரமவ 
ேற்றும் ஏமனை முக்கிை �தவிகை -
ளில், ப�ாருததோன, நிபுணததுவம் 
ேற்றும் அனு�வமுளள நிபுணரகைமள 
நிைமிப்�மத குறிக்கின்றது.

இலங்கை்ை மீளககைட்டியைழுப்ப இளம் ய�ொழில் மு்ைவ�ொர்

நீண்்டகைால �ணி �கிஷகைரிப்பு பசய்வ -
தன் மூலம் தற்ம�ாமதை ப�ாருளாதார 
பெருக்கைடி இன்னும் மோசோகும் என -
கூட்டு ஆம்ட சஙகைஙகைளின் ேன்றம் அறி -
வுறுததியுளளது

உலமகை விைப்பில் 
ஆழததிை �ம்டப்புக் -
கைமள நிரோணிதத 
இலஙமகைக்கு, அந-
தப�ருமே மிகு�ை-
ணததின் 2500 ஆண்-
டுகைளுக்கு பின்னர 
தற்ம�ாது ொட்டில் 
ஏற்�ட்டுளள நிமல-
மேைானது உண்-
மேயிமலமை ேனம் 
வ ருந த க் த க் கை து . 
ப�ாருளாதார பெருக்-
கைடிைாகை ஆரம்பிதது, 
இன்று அரசிைல் பெருக்கைடிைாகை ோறி -
யுளளது்டன் ஒட்டுபோதத இலஙமகை -
ைரகைளும் தேது எதிரகைாலம் பதா்டர�ாகை 
இப்ம�ாது ெம்பிக்மகைைற்றுளளனர. 
ொட்டின் சட்்டஙகைமள இைக்கும் பிரதான 
சட்்டவாக்கை நிறுவனோன ொ்டாளுேன் -
றமோ அல்லது உலகின் எநதபவாரு ஜன-
ொைகை ொட்டின் ஜனாதி�திக்கும் இல்லாத 
அளவு முழுமேைான நிமறமவற்று 
அதிகைாரஙகைமள தன்வசம் பகைாண்டுளள 
ஜனாதி�தியி்டமோ அதற்குசாதகைோன 

பசைற்திட்்டபோன்மற கைாணமுடிைா-
துளளது. ஆமகைைால் பெருக்கைடி ேததி-
யில் வாழநது ம�ாராட்்டததில் ஈடு�டும் 
இலட்சக்கைணக்கைான இலஙமகைைரகைளின் 

குரல்கைளுக்கு ஜனாதி�தி, பிரதேர ேற்றும் 
பகைாளமகைவகுப்�ாளரகைள பசவிசாய்க்கை 
மவண்டுமே தவிர அவரகைளுக்கு ோற்று-
வழி இல்மல என்�மத கூட்டுஆம்ட 
சஙகைஙகைளின் ேன்றோன ொம் பதரிவிக் -
கின்மறாம். 

அதது்டன் நீண்்டகைால �கிஷகைரிப்பிற்கு 
ொட்ம்ட தளளுவதன் ஊ்டாகை ொடு என்ற 
வமகையில் எேது அழிவு துரிதப்�டுமே 
தவிர பெருக்கைடிமை தீரப்�தற்கு அது 
எவ்விதததிலும் உதவாது என்�மத ொம் 
மீளவும் வலியுறுததுகிமறாம்.

மககைளின் இ்ைைொண்மககு 
யெவிெொயககை வ�ணடும்

இலஙமகைக்கைான தமர ேற்றும் 
சுவரகைளுக்கைான ம்டல் சநமத-
யில் முன்னணிைாளரான லஙகைா-
ம்டல்ஸ் கை்டநத வரு்டததிலிருநது 
10 இ்டஙகைள முன்மனறி பிரான்ட் 
ஃம�னான்ஸின் 'மிகைவும் ப�றுே-
திைான நுகைரமவார வரததகைொேச 
சுட்டி' 2022இல் மீண்டும் இ்டம்-
பிடிததுளளது. வரததகை ொேததின் 
ப�றுேதியில் 48மூ வளரசசிமை 
அம்டநதுளளதானது, ொட்டில் 
தற்ப�ாழுது கைாணப்�டும் ப�ாரு-

ளாதார சூழநிமலயில் ஈரக்கைக் 
கூடிை சாதமனைாகும். 'ம்டல்' 
பிரிவில் மிகைவும் ப�றுேதி வாய்நத 
வரததகை ொேோகை வளரசசி கைண் -
டுளள லஙகைாம்டல்ஸ், சநமதயின் 
முன்னணிைாளர என்ற தனது ஸ்-
தானதமத உறுதிப்�டுததியுளளது. 
சநமதப்�டுததலுக்கும், நிதிதது-
மறக்கும் இம்டயில் கைாணப்�டும்  
இம்டபவளிமைக் குமறக்கும் 
உலகின் முன்னணி வரததகைொே 
ேதிப்பீட்டு ஆமலாசமன நிறு -

வனமே பிரான்ட் 
ஃம�னான்ஸ் ஆகும். 
வரததகை சூழலின் 
பவளிைகை ோற்றஙகை-
ளுக்கு ஏற்ற வமகையில் 
மிகைவும் ப�றுேதி 
மிக்கை வரததகைொேச சுட்டியும் 
கைாலததுக்குக் கைாலம் ோற்றேம்ட -
யும். 

இநதச சாதமன பதா்டரபில் 
கைருததுத பதரிவிதத லஙகைா மவால்-
ம்டல்ஸ் பிஎல்சி ேற்றும் லஙகைா 

ம்டல்ஸ் பிஎல்சி இன் முகைாமேத-
துவப் �ணிப்�ாளர ேமகைநதிர 
ஜைமசகைர, 'இநத அஙகீகைாரததின் 
மூலம் ொம் பகைௌரவிக்கைப்�ட்டி-
ருப்�து்டன், தற்ம�ாமதை சூழநி-
மலயில் இநத பவற்றி குறிப்பி்டத-
தக்கைபதான்றாகும்.' என்றார.

2022 இன் பெறுமதி வாய்ந்த சிற்ந்த 100  
வர்த்தக நாமஙகளில் லஙகா டைல்ஸ்

சுற்றுலாப் �ைணிகைள ொட்டிற்கு மீண்டும் 
வருவதற்கு ஆரம்பிததுளள நிமலயில், 
சுற்றுலாததுமறயிலுளள சிறு வணிகைஙகைள 
பகைாவிட் பதாற்றுமொய்க்குப் பின்னரான 
மீட்சி ேற்றும் வளரசசிக்கைான வலுவாகை அத -
திவாரதமதக் கைட்டிபைழுப்புவமத விமர -
வு�டுதத உதவும் வமகையில், இலஙமகையில் 
உளள ஐமராப்பிை ஒன்றிைததின் பிரதிநிதிகைள 
குழுவும், இலஙமகை சுற்றுலா அபிவிருததி 
அதிகைார சம�யும் தலா ரூ�ா 1 மில்லிைன் 
ப�றுேதிைான முதல் மூன்று ோனிைஙகைமள 
வழஙகியுளளனர.

ஐமராப்பிை ஒன்றிைததின் நிதியுதவியு்டன் 
கூடிை ‘சுற்றுலாததுமற மீள எழுசசிததிட்-
்டம்’ என்�தன்கீழ அடுதத இரண்டு ோதஙகை-
ளில் 60 சிறிை ேற்றும் ெடுததர அளவிலான 
பதாழில் நிறுவனஙகைளுக்கு ோனிைஙகைள 
வழஙகைப்�்டவுளளன.

நிதிப் �ற்றாக்குமறைால் �ல சிறிை ேற்றும் 
ெடுததர அளவிலான பதாழில்முைற்சிகைள 
தஙகைள வணிகைதமத மீண்டும் ஆரம்பிப்�தில் 

தாேதம் கைாட்டுகின்றன. இநத ோனிைஙகைள 
சிறிை ேற்றும் ெடுததர அளவிலான பதாழில் 
முைற்சிகைள தஙகைள பசைல்�ாடுகைமள மீண்டும் 
ஆரம்பிக்கைவும், சுற்றுலாததுமறயில் ஏற்�ட்-
டுளள ேறுேலரசசிமை சிறப்�ாகைப் �ைன்�டுத-
திக்பகைாளவதற்கும், எதிரகைாலததில் மேலும் 
மீளஎழுசசியு்டன் பசைல்�டுவதற்கும் சிறநத 
ஸ்தானததில் இருக்கும் என்று எதிர�ாரக்கைப்-

�டுகிறது.ஐமராப்பிை ஒன்றிை தூதுக்குழுவின் 
இலஙமகைக்கைான தூதுவர ப்டனிஸ் சாய்பி 
முதல் ோனிைஙகைமள வழஙகும் இநநிகைழவில் 
உமரைாற்றுமகையில், “சுற்றுலாததுமறயில் 
உளள சிறு வணிகை நிறுவனஙகைள பதாற்றுமொ-
ைால் கைடுமேைாகை �ாதிக்கைப்�ட்டுளளது்டன், 
ோனிை நிதி உட்�்ட �ல முமனகைளில் அவற்-
றுக்கு ஆதரவு மதமவப்�டுகிறது. 

சுற்றுலாத்துறை சிறு வணிகஙகளுக்கு மானியமாக
ஐர�ாப்பிய ஒன்றியம் ரூபா 60 மில்லியன் நிதியுதவி

தும்புசாரநத ப�றுேதி மசரதத உற்�ததித 
துமறயில் சிறநது விளஙகும் Chas P Hayley நிறு-
வனம், மகைதபதாழில் அபிவிருததி சம� (IDB) 
ஏற்�ாடு பசய்த சிறநத மகைதபதாழில் முைற்சி-
ைாளருக்கைான விருது விழாவில் தும்பு ேற்றும் 
அதுசாரநத உற்�ததிதுமறயின் �ாரிைளவிலான 
பிரிவின் தஙகைவிருமத பவன்றுளளது.   

ஜனாதி�தி மகைாட்்டா�ை ராஜ�க்ஷ தமலமே-
யில் மவாட்்டரஸ் ஏஜ் ம�ாட்்டலில் ெம்டப�ற்ற 
விருது விழாவில் நிறுவனததின் மகைதபதாழில் 
முகைாமேைாளர பிரதீப் அேரதாச இவ்விருமத 
ப�ற்றுக்பகைாண்்டார.  

ஆஙகிமலை பதாழில் முைற்சிைாளரான 
சாரளஸ் பீ. ம�ரலியினால் 1876 ஆம் ஆண்டு 
வாசமனத திரவிை ப�ாருள ஏற்றுேதியில் 
பதா்டஙகைப்�ட்்ட இத பதாழில் முைற்சிைானது, 
பிற்கைாலததில் தும்பு ேற்றும் அதுசாரநத உற்�த-
தித துமறக்கு கைாலடிபைடுதது மவததது. தற்-
ப�ாழுது 100%ஏற்றுேதிமை அடிப்�ம்டைாகைக் 
பகைாண்்ட Chas P Hayley நிறுவனம் அபேரிக்கைா, 
பதன்பகைாரிைா, இஙகிலாநது, ம�ாலநது, ரஷைா,-

அவுஸ்திமரலிைா, ஜப்�ான் ம�ான்ற �ல்மவறு 
ொடுகைளுக்கு தேது உற்�ததிகைமள ஏற்றுேதி பசய்-
கின்றது.  

Chas P Hayley நிறுவனம் அடிப்�ம்டயில் தும்-
புக்கையிறு, சுருள கையிறு உளளிட்்ட தும்புசாரநத 
ஏராளோன உற்�ததிகைமள உைர தரதது்டன் உற்-
�ததி பசய்கின்றது. உலகின் முன்னணி பசாகுசு 
வாகைனஙகைள �லவற்றுக்கு ஆசன வடிவமேப்-
புக்கு Chas P Hayl ெல உற்�ததிகைமள �ைன்�டுத-

தப்�டுகின்றன. 250 இற்கு மேற்�ட்்ட ஊழிைர-
கைள �ணிைாற்றுகின்ற Chas P Hayley நிறுவனம் 
இலஙமகையின் முன்னணி பதாழில் முைற்சி 
நிறுவன குழுேோன ம�லீஸ் நிறுவனததின் 
இமண நிறுவனம் என்�து்டன் அதன் முதலா-
வது மகைதபதாழிற்சாமல கைாலியில் அமேநதுள-
ளது.   உளொட்டு வளஙகைமள உற்�ததிதிறனு-
்டன் �ைன்�டுததி இலஙமகைக்கு ப�ருேளவு 
அநநிை பசலாவணிமை ஈட்டிததருவதில் 100 
ஆண்டுகைளுக்கு மேலாகை ொம் முன்னின்று 
உமழதது வருகின்மறாம்.   

எேது பவற்றிக்கு ஏதுவான பிரதான கைாரணி-
ைாகை விளஙகுவது புததாக்கை சிநதமனமை ஆகும். 
ஆகைமவ,தும்புசாரநத ப�றுேதிமசரதத �ல்மவறு 
உற்�ததிகைமள அறிமுகைப்�டுததுவதற்கு கை்டநத 
கைாலஙகைளில் எஙகைளால் முடிநதுளளது. இநத 
பவற்றிக்கு உறுதுமணைாகை நின்ற ப�றுேதிமிக்கை 
சரவமதச வாடிக்மகைைாளரகைளுக்கும் �ணிைாட்-
ப்டாகுதி அஙகைததவரகைளுக்கும் ென்றிமை பதரிவித-
துக் பகைாளவதாகை முகைாமேததுவப் �ணிப்�ாளர 
ரஜீவ் குணதிலகை பதரிவிததார.   

சிைந� ்கைதய�ொழில் முைற்சிைொளருககைொை �ஙகைவிருது

ேஹிநதிரா ஐடிைல் ஃபினான்ஸ், கிராேப் -
புற ேற்றும் அமர ெகைரப்புற நுகைரமவாமர 
மேைோகைக் பகைாண்டு இைஙகுவது்டன், 
அதன் ொடுதழுவிை வமலைமேப்பு விஸ்த -
ரிப்பின் கீழ புதிை கிமளமை அண்மேயில் 
மசரததுளளது.

பதற்கின் �ாரிை வரததகை மேைோன 
கைாலியில் அமேநதுளள இநத புதிை கிமள -
ைானது, ொடு முழுவதும் ேஹிநதிரா ஐடிைல் 
ஃபினான்ஸின் வளரநது வரும் பிரசன்னதமத 

விரிவு�டுததும் அமதமெரததில் வாடிக்மகை -
ைாளரகைளுக்கு கூடுதல் பசௌகைரிைதமதயும், 
ப�ற்றுக்பகைாளவதற்கைான வாய்ப்ம� வழங -
குகிறது.

பதரிவுபசய்ைப்�ட்்ட வாடிக்மகைைாளர -
கைள, �ல்மவறு பிரமுகைரகைள ேற்றும் ேஹிந -
திரா ஐடிைல் ஃபினான்ஸ் நிறுவனததின் 
முகைாமேததுவ அணியின் சிமரஷ்ட உறுப்பி -
னரகைள இவ்விழாவில் கைலநது சிறப்பிததனர. 
இலக்கைம் 18, �ளளிவாசல்வீதி, பிரதான 

வீதி, கைாலி என்ற முகைவரியில் இப்புதிை 
கிமள அமேநதுளளது.

ேஹிநதிரா ஐடிைல் ஃபினான் ஸின் தஙகைக் 
கை்டன்கைளுக்கைான உதவிப் ப�ாது முகைாமே -
ைாளரான பிரதீப் டி சில்வா கைருததுத பதரி -
விக்மகையில், “எஙகைள வாடிக்மகைைாளரகை -
ளுக்கு, குறிப்�ாகை கிராேப்புற ேற்றும் அமர 
ெகைரப்புற சநமதகைளில் ப�ாருததோன நிதி -
யிைல் தீரவுகைமள வழஙகுவதில் ொஙகைள 
கைவனம் பசலுததியுளமளாம்.

2021ஆம் ஆண்டில் SDB வஙகி 
சிறநத நிதிப்ப�றும�றுகைமள 
�திவுபசய்திருநதது. சவால்கைள 
நிமறநத ப�ாருளாதாரச சூழலில் 
இநத உறுதிைான நிதிப்ப�றும�-
றுகைமள வஙகி எய்தியிருநதது. 
2021 டிசம்�ர 31ஆம் திகைதியு்டன் 
நிமறவம்டநத நிதிைாண்டில் 
போதத இலா�ம் ரூ. 909 மில்லி-
ைனாகை �திவாகியிருநதது. இது 
முன்மனை ஆண்டு்டன் ஒப்பிடு-
மகையில் 9 சதவீத வளரசசிைாகும். 
ொன்கைாம் கைாலாண்டில் வஙகியின் 
இலா�ம் ரூ. 159 மில்லிைனாகை 
�திவாகியிருநதது. மதறிை வட்டி 
வருோனம் முன்மனை ஆண்டு-
்டன் ஒப்பிடுமகையில் 11 சதவீதம் 
வளரசசிைம்டநது ரூ 6.774 பில்-
லிைனாகை �திவாகியிருநதது்டன், 
போதத பதாழிற்�டு வருோனம் முன்மனை 
ஆண்டு்டன் ஒப்பிடுமகையில் 9 சதவீதததால் 
அதிகைரிதது ரூ. 7.4 பில்லிைனாகை �திவாகியி -
ருநதது. SDB வஙகியின் கை்டன்புததகைப் ப�று -
ேதியும் குறிப்பி்டததக்கைளவு வளரசசிமை 
�திவுபசய்திருநதது்டன், முன்மனை ஆண்டு -
்டன் ஒப்பிடுமகையில் 9 சதவீதம் உைரநது ரூ. 
111.89 பில்லிைனாகை �திவாகியிருநதது. 

மீளாய்வுக்குட்�டுததப்�ட்்ட ஆண்டில் 
98,185 கைணக்குகைளினூ்டாகை ரூ. 65 �கிரநத -
ளிக்கைப்�ட்டிருநதது. மதறிை பதாழிற்�்டா 
இலா�ம் (NPL) விகிதததிலும் மெரததி -
ைான ோற்றம் அவதானிக்கைப்�ட்டிருநதது. 
2021 ஆம் ஆண்டில் 1.49 சதவீதததுக்கு 
உைரநதிருநதது. இநதப் ப�றுேதி 2020ஆம் 
ஆண்டில் 1.79 சதவீதோகை �திவாகியிருநதது. 
மேம்�டுததப்�ட்்ட ஒதுக்கீடுகைளின்  கைார-
ணோகை இநத வளரசசி அவதானிக்கைப்�ட்டி-
ருநதது. வஙகியின் போதத பசாததுக்கைளின் 
ப�றுேதியும் 15 சதவீதததினால் அதிகைரிதது 
ரூ. 147.8 பில்லிைனாகை �திவாகியிருநதது. 
மவப்பு இலாகைா முன்மனை நிதிைாண்டு்டன் 

ஒப்பிடுமகையில் 1 சதவீதததால் அதிகைரிததிருந-
தது.

உைரநத நிதிப்ப�றும�றுகைள பதா்டரபில் 
SDB வஙகியின் இம்டக்கைால பிரதே நிமற-
மவற்று அதிகைாரி நிரஞஜன் திைாகைராஜா 
கைருததுத பதரிவிக்மகையில், “எேது பிரதான 
சிறிை ெடுததரளவு பதாழில் முைற்சிைாண்மே 
ேற்றும் நுண் சிறிை ெடுததரளவு பதாழில் 
முைற்சிைாண்மே வாடிக்மகைைாளரகைள 
பதா்டரபில் ொம் அதிகைளவு கைவனம் பசலுததி-
யிருந மதாம். குறிப்�ாகை ப�ண்கைள தமலமேத-
துவததில் இைஙகும் விைா�ாரஙகைளில் அதிகை 
அக்கைமறபகைாண்டிருநமதாம். எேது விரிவாக்-
கைேம்டநது பசல்லும் கை்டன் பிரிவுகைளில் இது-
பிரதி�லிக்கைப்�ட்டிருநதது்டன், ெலிவம்டந-
திருநத பதாழிற்�்டா கை்டன்கைளினூ்டாகைவும் 
அவதானிக்கை முடிநதது. 2022 ஆம்ஆண்டில், 
கை்டநத ஆண்டில் ொம் ப�ற்றுக்பகைாண்்ட 
சாதமனகைமள மேலும் கைட்டிபைழுப்� எதிர-
�ாரக்கின்மறாம். எேது வாடிக்மகைைாளரகைள 
ேற்றும் �ஙகைாளர பதா்டரசசிைாகை வழஙகும் 
ஆதரவுக்கு ொம் ென்றி பதரிவிக்கின்மறாம்.” 
என்றார.

அலுவலகை தன்னிைக்கை பசைற்�ாடுகைமள 
முன்பனடுப்�தில் முன்மனாடிகைளாகைவும், 
�ல தசாப்த கைால நீண்்ட வரலாற்மறக் பகைாண்-
டுளள நிறுவனமுோன Gestetner of Ceylon 
PLC இன் புதிதாகை நிறுவப்�ட்்ட பிரிவான 
Gestetner-Telkom பதாமலதபதா்டர�ா்டல் 
உ� பிரிவில் பிரமவசிததுளளது்டன், உலகின் 
மவகைோகை வளரநது வரும் ஸ்ோரட்ஃம�ான் 
வரததகை ொேஙகைளில் ஒன்றும், ஆபிரிக்கைா 
ேற்றும் பதற்கைாசிை பிராநதிைஙகைளில் ஸ்-
ோரட்ஃம�ான்கைள ேற்றும் உதிரிப்�ாகைஙகைள 
பிரிவில் சநமத முன்மனாடிைாகை அமேநதி-
ருக்கும்TECNO போம�ல்கைமள இலஙமகை-
யில் விநிமைாகிக்கை Transsion Holdings உ்டன் 
மகைமகைாரததுளளது. 

“Stop At Nothing” எனும் உைரநத பதானிப்-
ப�ாருமளக் பகைாண்டுளள முன்னணி ஸ்-
ோரட்ஃம�ான் வரததகை ொேமும், ஸ்ோரட் 
சாதனமுோகைவும் திகைழும் TECNO, தேது 
ேதிநுட்�ோன ேற்றும் ெவொகைரீகைோன 
வாழக்மகை முமறகைமள இமணப்�தற்கு உல-
குக்கு ஸ்ோரட் சாதனஙகைமள வடிவமேதது 
வழஙகுகின்றது. 70 ொடுகைளில் TECNO பிர-

சன்னதமத பகைாண்டுளளது்டன், 80,000க்கும் 
அதிகைோன விற்�மன �குதிகைமள பகைாண்டு 
இைஙகுகின்றது. தரவுகைள அடிப்�ம்டயில் 
இைஙகும் உளொட்டு ேற்றும் சரவமதச R&D 
புததாக்கை நிமலைஙகைளினூ்டாகை பசைலாற்-
றுவது்டன், தைாரிப்பு வடிவமேப்பு, கைேரா 
ேற்றும் வரததகை ொேப் புகைழ ம�ான்றவற்றில் 
விருது பவன்ற தமலமேததுவதமதக் பகைாண்-
டுளளது. போம�ல் பதாமலம�சிகைள இறக்-
குேதியில் TRC இன் அனுேதி ப�ற்று இைங-
கும் Gestetner-Telkom, TECNO போம�ல் 
ஊ்டாகை இளம் நுகைரமவாமர பசன்றம்டை 
எதிர�ாரப்�து்டன், அதற்கைாகை ொட்டின் முக்கி-
ைோன �குதிகைளில் பிராநதிை விநிமைாகைததரகை-
மளக் பகைாண்டுளளது. 

Gestetner-Telkom இனால் TECNO POP 5 
LTE பதாமலம�சி ஏப்ரல் ோதததில் அறிமு-
கைம் பசய்ைப்�ட்டிருநதது. இதில் 6.52" HD+ 
Dot Notch Screen, large 5000 mAh long �ற்றரி 
ஆயுள, 8MP AI இரட்ம்ட பின்புற கைமிரா 
உ்டன் Dual Flash, 32GB ROM + 2GB RAM, 
Fingerprint Unlock ம�ான்ற �ல உளளம்சங-
கைள கைாணப்�டுகின்றன.

மஹிநதிரொ ஐடிைல் ஃபிைொன்ஸ் �ற்வ்பொது கைொலி நகைரில்

Transsion Holdings உடன் 
Gestetner-Telkom ்கைவகைொர்பபு

இலங்கை்ை மீளககைட்டியைழுப்ப இளம் ய�ொழில் 
மு்ைவ�ொர்  முன்�த்துளள 10 அம்்சத்திட்்டம்    

2021இல் சிறந� நிதி �ளர்ச்சி்ை    
்பதிவு ய்சய்துளள SDB �ஙகி

Chas P Hayley நிறுவனத்துக்கு
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நீ ர் க�ாழும்புக் �ல்வி வலய சித்திரக்� -
மலப் பாட ஆசிரிய ஆமலாச�ர் ஏ.ஏ. 
அப்துல் ஸலாம் தனது 60ஆவது அ�-

மவயில் இன்று ஆசிரிய மசமவ -I இலிருந்து 
ஓய்வு கபற்்ார்.  

 தி/ கிண்ணியா அல் - ஹிரா முஸ்லிம் 
ே.வி.யில் ஆரம்பக் �ல்வி ஆசிரியரா� 
முதல் நியேனம் கபற்் இவர் 25 வருடங் -
�ள் ஆசிரியரா�வும், 5 வருடங்�ள் ஆசிரிய 
ஆமலாச�ரா�வும் �டந்த 34 வருடங்�ளா� 
கசவமவயாய்த் தன் �ல்விச் மசமவமய 
ஆற்றினார்.  

 அடடாமளச் மசமன ஆசிரியர் பயிற் -
சிக் �லாசாமலயில் (1990-_1991) பயிற்சி 
கபற்்ார்.  

 தி/ கிண்ணியா அல்- ஹிரா முஸ்லிம் 
ே.வி  

தி/ மபராற்று கவளி முஸ்லிம் ே.வி
குரு/ அல் அஷரக் ே.வி. தல்�ஸ்பிடடிய

குரு/ அத்தாரிக் ே.வி மதாரயாய.
குரு/ ேடிம� முதுந்துவ முஸ்லிம் ே.வி. 
இப்பா�முவ
குரு / கபாத்துகெர முஸ்லிம் வி.
�ம் / அலி�ார் ே.வி. �ள் எலிய
�ம் / அல் ெஸன் வி. மவவல் கதனிய
�ம் / அல் - பலாஹ் ே.வி க�ாச்சிக்�மட
�ம்/ அல்- பத்ரியா ே.வி. 
�ெடமடாவிடட.
�ம் / தாருஸ் ஸலாம் ஆரம்பப் 

பாடசாமல , திொரிய ஆகிய பாடசாமல -
�ளில் மசமவயாற்றினார்.

 நீர் க�ாழும்பு, மினுவாங்க�ாட, 
�ளனிய �ல்வி வலய சித்திரம் ேற்றும் 

இஸ்லாம் பாட ஆசிரிய ஆமலாச�ரா� -
வும் இரண்டாம் கோழி தமிழ் ஆமலாச -
�ரா�வும் நீர் / �டடான ம�ாடட சிங்� ள 
கோழி மூலப் பாடசாமல�ளிலும் சி்ந்த 
பணியாற்றினர்.  

 ஆசிரிய ஆமலாச�ர் அப்துல் ஸலாம் பிர -
பலோன �விஞரும் எழுத்தாளரும் பாட -
லாசிரிருோவார்.  

சிறுவர் பாடல்�ள், சிறு�மத�ள் �வி -
மத�ள், நூல் விேர்சனங்�ள் என்று நூற்றுக் 
�ணக்�ான பமடப்புக்�மளத் தந்திருக் -
கின்்ார்.

 பத்திரிம�, வாகனாலி, கதாமலக் -
�ாடசி, ஊட�ங்�ளில் �ாத்திரோன �மலப் 

பங்�ளிப்பாற்றிய ஓய்வு கபற்் சித்திரக் 
�மலப்பாட ஆசிரிய ஆமலாச�ர் அப்துல் 
ஸலாம்.  

 ஓய்வு கபற்் கபாலிஸ் உத்திமயா�த்தர் 
ேர்ெஹூம். அப்துல் ஸலாம் ஆலிம் அப்துல் 
அலி ஓய்வு கபற்் ஆசிரிமய ேஹ்பூபா தம்-
பதி�ளின் மூத்த புதல்வரும், மூதூர் கதாகுதி-
யின் முதலாவது பாராளுேன்் உறுப்பினர் 
ேர்ெஹூம் ஏ.ஆர்.ஏ.எம் அபூபக்�ரின் மூத்த 
மபரனுோவார்.  

பேராசிரியர் 

மா.செ.மூக்கையா...?

 கிண்ணியா அமீர் அலி  ...?

-சூரியனின்  சாரத்தில் ராகு சஞசரிக்கும் கபாழுது 
கபாருளாதாரப் பற்்ாக்கும் அ�லும் புதிய  முயற் -
சி�ளில் கவற்றி கிமடக்கும், உடல் ஆமராக்கியம் 
சீராகும். உங்�ள்  ராசிக்கு பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத் -
திற்கு அதிபதியான சூரியன் என்பதால் கதாழில்  
கவற்றி நமடமபாடும். முன்மனற்்ப் பாமதயில் அடி -
கயடுத்து மவப்பீர்�ள். பூர்வீ�  கசாத்துப் பிரச்சிமன -
�ள் அ�லும் பா�ப்பிரிவிமன சுமு�ோ� முடியும்.  
பிள்மள�ளின் எதிர்�ால நலன் �ருதி எடுத்த முயற்சி� -
ளில் கவற்றி கிமடக்கும் .

சூரியனின்  சாரத்தில் ராகு சஞசரிக்கும் கபாழுது 
வசதி வாய்ப்பு�ள் கபருகும். வருங்�ால  நலன் �ருதி 
எடுத்த முயற்சி�ளில் கவற்றி கிமடக்கும். இரவு ப� -
லா�ப்  பாடுபடடும் இதுவமர பலன் கிமடக்�வில் -
மலமய என்று நிமனத்தவர்�ளுக்கு  உமழப்பிற்ம�ற்் 
பலன் கிமடக்கும். உடல் ஆமராக்கியத்மத ோற்று 
ேருத்துவத்தால்  சீர் கசய்து க�ாள்ளலாம். தாய்வழி 
ஆதரவு உண்டு கதாழில் வளர்ச்சி திருப்தி  தரும். 
பாதியில் நின்் பணி�ள் மீதியும் கதாடரும்.

சூரியன்  சாரத்தில் ராகு சஞசரிக்கும் கபாழுது 
கவற்றி வாய்ப்புக்�ள் அதி�ரிக்கும்.  வீடு மதடி 
நல்ல த�வல்�ள் வரலாம். ஆமராக்கியத் கதால் -
மல�ள் அ�லும்  உடன்பி்ப்பு�ள் வழியில் 
சுப�ாரியப் மபச்சுக்�ள் முடிவாகும். வியாபார  
மபாடடி�மள சோளிப்பீர்�ள். அண்ணன் தம்பி� -
ளின் ஆதரமவாடு எண்ணிய �ாரியத்மத  எளிதில் 
முடிப்பீர்�ள். நீண்ட நாட�ளா� நிலுமவயில் இருந்த 
வழக்கு�ள்  உங்�ளுக்கு சாத�ோ� முடியும். கதாழில் 
வளர்ச்சிக்�ா� கசய்த புது முயற்சி�ள்  கவற்றி தரும்.

சூரியனின்  சாரத்தில் ராகு சஞசரிக்கும் கபாழுது 
பணப்பற்்ாக்கும் ஏற்படலாம். பாதியில்  நின்் பணி 
மீதியும் கதாடரும். இனத்தார் பம� ோறும் எடுத்த 
கசயல்�ளில் கவற்றி  கிமடக்கும். க�ாடுத்த வாக்ம� 
�ாப்பாற்றுவமதாடு க�ாள்ம� பிடிப்மபாடு  கசயல்படு-
வீர்�ள். அடுத்தடுத்து பல நல்ல �ாரியங்�ள் நமடகப-

றும். அதி�ார  வர்க்�த்தின் ஆதரவும் உண்டு.க�ாடுத்து 
மவத்தவர்�ள் நீங்�ள்தான் என்று இந்த  உல�த்தில் உள்-
ளவர்�ள் கசால்வார்�ள்.

-சூரியனின்  சாரத்தில் ராகு சஞசரிக்கும் கபாழுது 
கபாருளாதாரத்தில் நிம்வு ஏற்படும். கபான்னான 
வாய்ப்பு�ள் வந்து மசரும். அருளாளர்�ளின் ஆமலா -
சமன�ளும் அனுபவம்  உள்ளவர்�ளின் அறிவு -
மர�ளும் அப்மபாது ம�க�ாடுக்கும். துணிவும், 
தன்னம்பிக்ம�யும் கூடும். குடும்பத்தில் நல்ல 
சம்பவங்�ள் நிம்ய நமடகபறும். தமட�மளத் 
தாண்டி முன்மனற்்ம் �ாண்பீர்�ள்.கசாத்துக்�ள் 
வாங்குவதும்  விற்பதும் ம�வந்த �மலயாகும். 
என்ன இருந்தாலும் ராகு பம� கிர�த்தின் �ாலில்  சஞ -
சரிப்பதால் கதாழில் ஏற்் இ்க்� நிமல வந்துக�ாண் -
டுதான் இருக்கும்.  திசாபுத்திகு ஏற்் சி்ப்பு வழிபா -
டு�மள மேற்க�ாண்டால் நிமலமே உடனடியா�  
ோ்லாம்.

-சூரியனின்  சாரத்தில் ராகு சஞசரிக்கும் கபாழுது 
விரயங்�ள் கூடுதலா� இருக்கும். வீடு  ோற்்ம், 
நாடு ோற்்ம், உத்திமயா� ோற்்ம் விரும்பும் 
விதத்தில் அமேவது  அரிது நடபு பம�யா�லாம். 
நாணயத்மதக் �ாப்பாற்் இயலாது. அவவப்மபாது 
குணம்  ோறி பல �ாரியங்�மள கசய்ய இயலாேல் 
மபா�லாம். மசமிப்பு �மரயும் கசலவு�ள்  அதி�ரிக் -
கும். அதி�ார வர்க்�த்தினரின் பம�யால் சில �ாரி -
யங்�ள் ஸ்தம்பித்து  நிற்�லாம். ஆமராக்கியத்திலும் 
�வனம் மதமவ.

-சூரியனின்  சாரத்தில் ராகு சஞசரிக்கும் கபாழுது 
கபாருளாதார நிமல உயரும். கதாழில் வளம்  சி்ப்பா� 
இருக்கும். கவளிநாடடிலிருந்து ஒரு சிலருக்கு அமழப்-
பு�ள் வரலாம்.ஆடம்பர கசலவு அதி�ரிக்கும். முன்ம�ா-
பத்மத கும்த்துக் க�ாண்டு கசயல்படுங்�ள். அதி�ார 
பதவியில் உள்ளவர்�ளின் ஆதரவுடன் புதிய முயற்சி�-
ளில் கவற்றி  �ாண்பீர்�ள். அரசியல்வாதி�ளுக்கு புதிய 
கபாறுப்பு�ள் கிமடக்கும் .மிதமிஞசிய  கபாருளாதா-
ரமும் கதாழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்�ளும் வந்து மசரும்.

-சூரியனின்  சாரத்தில் ராகு சஞசரிக்கும்கபாழுது 
கதாழில் வளர்ச்சி சி்ப்பா�  இருக்கும். துணிவும் 
தன்னம்பிக்ம�யும் கூடும். அதி�ார பதவியில் உள்ள-
வர்�ளின்  ஆதரமவாடு அமனத்து �ாரியங்�ளிலும் 
கவற்றி �ாண்பீர்�ள். பண வரவு தாராளோ�  இருக்கும்.
க�ாடுத்த வாக்ம� �ாப்பாற்றுவீர்�ள். கதாழிலில் புதிய 
ஒப்பந்தங்�ள்  வந்து மசரும். அரசு வழியில் எதிர்பார்த்த 
சலும��ள் கிமடக்கும்.கவளிவடடார  கதாடர்பு விரிவ-
மடயும். புதிய மவமலக்கு முயற்சித்தவர்�ளுக்கு அது 
ம�கூடும். கபாது வாழ்வில் ஈடுபடடிருப்பவர்�ளுக்கு 
கபாறுப்புக்�ளும் பதவி�ளும் வந்து  மசரும். இல்லத்-
தில் சுப �ாரியங்�ள் நமடகபறுவதற்�ான அறிகுறி�ள்  
கதன்படும். இக்�ாலம் உங்�ளுக்கு மயா�ோன �ாலம்-
தான்.

சூரியனின்  சாரத்தில் ராகு சஞசரிக்கும்கபாழுது 
தந்மத வழி உ்வு பலப்படும். கதாழில்  முன்மனற் -
்ம் உண்டு. இல்லம் �டடி குடிமய் மவண்டும் 

அல்லது வீடு வாங்கி  குடிமய் மவண்டும் என்று 
நிமனத்தவர்�ளுக்கு அது ம�கூடும். புதிய வா�னம்  
வாங்கி பயணத்தில் ஆர்வம் �ாடடுவீர்�ள். தனியார் 
தும்யில் பணி  புரிபவர்�ள் அரச மவமலக்கு விண் -
ணப்பித்திருந்தால் அது ம�கூடும்.கபாதுவா�  புதிய 
முயற்சி�ளில் கவற்றியும் ஆதாயமும் கிமடக்கும் 
மநரம் இது.

சூரியனின்  சாரத்தில் ராகு சஞசரிக்கும் கபாழுது 
மிகுந்த �வனம் மதமவ. அளவுக்கு அதி�ோன  விர -
யங்�ள் ஏற்படலாம். இழப்புக்�ள் அதி�ம் ஏற்படும்.
எமதயும் நிதானித்து கசய்ய  இயலாது. உமழப்பிற் -
ம�ற்் பலன் கிமடப்பது அரிது. ஊர் ோற்்ங்�ள், 
இடோற்்ங்�ள்  இனிமே தருவதா� அமேயாது.
பம�வர்�ளின் ஆதிக்�ம் மேமலாங்கி பல பணி�மள 
கசய்ய  இயலாேல் மபா�லாம்.இக்�ாலத்தில் சர்ப்ப 
ப்ரீதி�மள கசய்துக�ாள்வது நல்லது.

சூரியனின்  சாரத்தில் ராகு சஞசரிக்கும் கபாழுது 
குடும்பத்தில் ேகிழ்ச்சியும்  சுபிடசமும் நிம்ந்திருக் -
கும். திருேண வயமத அமடந்தவர்�ளுக்கு நல்ல 
வரன்�ள்  கிமடக்கும். பணியில் இருப்பவர்�ளுக்கு 
பதவி உயர்வு ேடடுேல்லாேல் ஊதிய  உயர்வும் 
கிமடக்கும். சப்தோதிபதியா� சூரியன் இருப்பதால் 
எமத எந்த  மநரத்தில் கசய்ய நிமனத்தீர்�மளா அமத 
அந்த மநரத்தில் கசய்து முடிப்பீர்�ள்.  திடீர் தனவரவு 
உண்டு. ஒரு சிலருக்கு அரசு வழியில் க�ௌரவப் பத -
வி�ள்  கிமடக்�லாம். கவளிநாடடில் உள்ள கதாழில் 
நிறுவனங்�ளில் இருந்து ஒருசிலருக்கு  அமழப்பு�ள் 
வரலாம்.

சூரியனின்  சாரத்தில் ராகு சஞசரிக்கும் கபாழுது உத் -
திமயா�த்தில் ஒரு சிலருக்கு  ோற்்ங்�ள் உருவாக்கும். 
அது ஊர் ோற்்ோ�வும் இருக்�லாம். அல்லது நாடு  
ோற்்ோ�வும் இருக்�லாம். க�ாடுக்�ல் வாங்�ல்�ள் 
ஒழுங்�ாகும் �டன் சுமே  கும்யும். உ்வினர்�ளு -
டன் பம� வராேல் பார்த்துக்க�ாள்ளுங்�ள். �டடிய 
வீடமட  வாடம�க்கு விட முடியவில்மலமய என்் 
�வமலப்படடவர்�ளுக்கு நல்ல த�வல்  இப்கபா -
ழுது வந்து மசரும். ேற்று ேருத்துவத்தால் உடல் நலம் 
சீராகும்.

�ட�ம்

�ன்னி

துலாம்

விருச்சி�ம்

தனுசு

ே�ரம்

கும்பம்

மீனம்

ரிஷேம்

சிம்ேம்

மிதுனம்

 பேஷம்  

15.05.2022 - 21.05.2022

பே ராசிரியரது ேரணச் கசய்தி அவமர 
அறிந்த உ்வினர்�ள், நண்பர்�ள் 
பல்�மலக்�ழ� ச�ாக்�ள் உடபட 

பல்மவறு தரப்படட சாராருக்கும் கபரும் 
அதிர்ச்சிமய அளித்த சற்றும் எதிர்பாராத 
ஒரு துயரச் கசய்தியாகும். குடும்பத்தவர் -
�மளாடு குறுகிய விடுமும்யில் கதன்னி -
லங்ம� சுற்றுலா தளகோன்றிற்கு கசன்றி -
ருந்த சேயம் சற்றும் எதிர்பாராத வம�யில் 
�ாமல 6.00 ேணியளவில் மபராசிரியர் சந் -
திரமச�ரம் தனது 78 ஆவது வயதில் ோர -
மடப்பால் �ாலோனார்.

மபராசிரியர் சந்திரமச�ரனது நீண்ட�ால 
நண்பனா�  இருந்ததன் �ாரணோ� எனக்கு 
அவரின் மவறுபடட பல பரிோணங்�மளப் 
பற்றியும் அறிந்திருக்�க் கூடிய வாய்ப்பிருந் -
தது. 1964 ஆம் ஆண்டு பல்�மலக்�ழ� 
ோணவனா� மபராதமனப்பல்�மலக்� -
ழ�த்தில் நான் இமணந்த�ாலம் முதலா� 
அவருடன் நண்பனா� அறியவந்தமபாது 
அவர் எனக்கு ஒருவருட சிமரஸ்ட ோண -
வனா� �ல்விோணி தும்யில் �ற்றுக் 
க�ாண்டிருந்தார். நான் அக்பர் ேண்டபத் -
திலும் அவர் ோர்ஸ் ேண்டபத்திலும் தங் -
கியிருந்ததனால் ஆரம்ப�ால கபௌதீ� 
தூரத்தின் இமடகவளி �ாரணோ� எங்� -
ளுமடய சிமந�ம் ஒரு சில வமரயம்� -
ளுக்கு உடபடடதா�மவ இருந்தது. ஆனால் 
அது கேதுவா� படிப்படியா� கதாடர்ந்து 
வளர்ந்து க�ாண்மட வந்தது.

க�ாழும்பு பல்�மலக்�ழ�த்தின் விரிவு -
மரயாளர்�ளா� இருவரும், அவர் �ல்விக் 
தும்யிலும் நான் புவியியல் தும்யிலும் 
இமணந்த�ாலம் முதலா� இவவருடம் 
(2022) வமர எேது நடபு மி�வும் கநருக்� -
ோ� கதாடர்ந்து க�ாண்டிருந்தது. அதாவது 
ஏ்த்தாள 58 வருடங்�ள் அல்லது  ஆறு 
தசாப்த உ்வா� பல்�மலக்�ழ� ச� ஆசிரி -
யரா�, ேமலய� சமூ�த்மதச் மசர்ந்த சமூ� 
ஆர்வலர்�ளா�, குடும்ப நண்பர்�ளா�, 
இலங்ம�யில் க�ாழும்பு வாழ்  பிரமை -
�ளா� பல்மவறு ேடடங்�ளிலும் தும்� -
ளிலும் வளர்த்துக் க�ாண்ட கபாதுவான 
ஆர்வங்�ளின் அடிப்பமடயில் எேது நடபு 
கேரும�றி வந்தது.

மபராசிரியர் சந்திரமச�ரனின் சி்ப்பு அவ -
ரிடமிருந்த �டின உமழப்பாகும்.  தனது 
மபராசிரியர் பதவியில் கபற்் �ல்வித்தும் 
சார்ந்த அறிவின் வளர்ச்சி, விரிவுமரயாளர், 
மபராசிரியர், துமணத்தமலவர், தும் பீடா -
திபதி, ஆகிய பல ேடடங்�ளிலும் ஆற்றிய 
பதவி�ளின் வாயிலா� கபற்றுக்க�ாண்ட 
அனுபவங்�ள் யாவற்ம்யும் மும்யா� 
பயன்படுத்தி சி்ந்த ஆசிரியரா� க�ாழும்பு 
பல்�மலக்�ழ�ம் ேற்றும் வரும� விரிவு -
மரயாளரா� ஏமனய பல பல்�மலக்�ழ -
�ங்�ளிலும்  ஆசிரிய ோணவர்�ள் ஏமனய 

இளம் படடதாரி ோணவர்�ள் மபான்் 
பலருக்கும் சி்ந்த ஆசிரியரா� தி�ழ்ந்தார். 
ஓய்வுகபற்் பின்னர் தனியார் பல்�மலக் -
�ழ�ங்�ளிலும் தனது �ற்பித்தல் பணிமய 
கதாடர்ந்து வந்தார். 

�ற்பித்தலில் �ாடடிய அமத ஆர்வத்மத 
ஆராய்ச்சி பணி�ளிலும் கதாடர்ந்த மபரா -
சிரியர் சந்திரமச�ரன் அவர்�ள், முப் -
பதிற்கும் (30) மேற்படட  நூல்�மள 
கவளியிடடமதாடு நூற்றுக்�ணக்�ான 
�ல்வித்தும் சார் �டடுமர�மளயும் 
எழுதி அவற்ம் தினசரி பத்திரிம��ளி -
லும் கவளியிடடமே, அவரின் பணி�ள் 
பலவும் இலகுவா� பயனாளர்�மள 
கசன்்மடயக்கூடியதா� இருந்தது. 
வாகனாலி, கதாமலக்�ாடசி�ள் மூலோ� 
இவர் ஆற்றிய �ல்விசார் சமூ�ப்பணி�ள் 
கபரிதும் நிமனவுக்கூரத்தக்�ன. இவரு -
மடய அராய்ச்சிப் பணி ஹீமராசீோ பல்� -
மலக்�ழ�த்தில்  ஆராய்ச்சி ோணவனா� 
முது�மல �ல்விோணி பயிற்சிமயாடு 
ஆரம்பித்து இதுவமரக்�ாலம் கதாடர்ந் -
திருந்தது. இவருமடய யப்பானிய உ்வு  
இந்த ஆண்டு வமரயிலும்  அவருமடய 
யப்பானிய நண்பர்�ளுடனான குறிப்பா� 
உகெய்ரா என்பவரடனான சிமந�ம் 
குடும்ப சிமந�ோகி  இப்மபாது வமர 
�டல் �டந்தும் நீடித்து வந்தமே இவ -
ருமடய சிமந� பாலத்துடனான சமூ�த்  
கதாடர்பு�ளின் பண்பா� கதரிகி்து. இவ -
ருடன் பழகிய 'மபயும்' பின்னர் இவமர 
விடடு பிரிந்துவிடாது என்று நண்பர்�ள்  
இவருமடய சிமந�த்தின் இயல்பு பற்றி 
நம�ச்சுமவயா� கூறுவார்�ள். அது உண் -
மேமயயாகும்.

க�ாழும்பு பல்�மலக்�ழ�த்திலிருந்து 
ஓய்வு கபற்் பின்பும் அங்கு வரும�தரு 
மபராசிரியரா� �ற்பித்து வந்தார். இவரு -
மடய  இறுதி ஊர்வலத்தில்  க�ாழும்பு 
பல்�மலக்�ழ� ோணவர்�ள், விரிவு -

மரயாளர்�ள் மபராசிரியர்�ள் 
உடபட பிடாதிபதி வமரயான 
பலரும் வந்து இறுதி அஞசலிமய 
கசலுத்தியமே தனது மசமவ�ால 
பணியின் மபாது எந்தளவுக்கு 
தனது �ற்பிக்கும் பணிமய அர்ப் -
பணிப்புடன் கசய்திருந்தார் என்ப -
தற்கு சி்ந்த சான்்ா� இருந்தது.

கிழக்குப்பல்�மலக்�ழ�த்தில் 
துமணமவந்தரா� நான் பணியாற் -
றிய �ாலம் குழப்போன அரசியல் 
மபாராடடங்�ள் நிலவிய �ாலப் -
பகுதி. அப்மபாது தமிழீழ விடு -
தமலப்புலி�ள், அரசபமட�ள், 
அரச நிர்வா�ம், கபாது ேக்�ள் 
என்் பல்மவறு தரப்பினருட -
னான பின்னிய கசயல் விமளவு -
�ள் நிலவிய குளறுபடியான அரசி -
யல் �ால�டடத்தில் மபராசிரியர் 
சந்திரமச�ரம்  கிழக்குபல்�மலக் -
�ழ�த்திற்கு நான் பணியாற்றிய 
நான்கு வருட�ாலமும் கதாடர்ந் -
தும் அயராதும் தயங்�ாதும் 
வரும� மபராசிரியரா� பணிப்பு -
ரிந்தார். 

இமவகயல்லாம் அவருக்கு �ற் -
பித்தலில் இருந்த ஆர்வம் ேற்றும் 
�ல்விப்பணிக்�ான அர்ப்பணிப்மப எடுத் -
துக்�ாடடும்  உதாரணங்�ளாகும்.

�ாலஞகசன்் கசௌமியமூர்த்தி கதாண் -
டோன் �ாலத்தில் ேமலய�த்திற்கு ஒரு 
பல்�மலக்�ழ�ம் மதமவ என்் பிமரர -
மணமய வளர்த்தவர்�ளில் மபராசிரியர் 
சந்திரமச�ரமும் முக்கியோன ஒருவரா -
கும். கசௌமியமூர்த்தி கதாண்டோன் 
�ாலத்மதாடு ே்க்�டிக்�ப்படட ேமலய� 
பல்�மலக்�ழ�ம் பற்றிய சிந்தமன 
இப்மபாது தமிழ் முற்மபாக்கு கூடட -
மேப்பு �டசியின் தமலமேயில் குறிப் -
பா� முன்னாள்  அமேச்சர் ேமனா�மண -

சனின்  ஊக்குவிப்மபாடு மும்யான ஒரு 
பிமரரமணமய தயார் கசய்யும் குழுவில் 
ஒரு அங்�த்தவரா� பணியாற்றினார். 
அத்துடன் அமேச்சர் ேமனா�மணசனது 
ேமலய� �ல்விசார்ந்த ஆமலாச�ரா�வும் 
சிலவருடங்�ள் பணியாற்றியுள்ளார்.

கதன்கிழக்கு பல்�மலக்�ழ� 
மபராண்மே குழுவின் அங்�த்தவரா�வும் 
பணியாற்றியவர். க�ாழும்பு தமிழ் சங்�த் -
தின் முன்னாள் தமலவருோவார். 

மேற்கூறியுள்ள பல முக்கிய கபாறுப்புக் -
�ள் ோத்திரேன்றி மவ்ான பல �ல்விசார் 
ஆமலாசமனக் குழுக்�ளிலும் குறிப்பா� 

பல்�மலக்�ழ�, ேற்றும்  அமேச் -
சுக்�ளிலும்  அவவப்மபாது எழும் 
மதமவ�ளுக்கு நியமிக்�ப்படும் 
பலகுழுக்�ளிலும் பணியாற்றிய -
வர் என்பது குறிப்பிடத்தக்�தாகும். 
அக்குழுக்�ளில் �ல்வி ஆமணக் -
குழு அங்�த்துவம் குறிப்பிடத்தக்� -
தாகும். 

இவவா்ான ஒரு பல்தி்ன் 
க�ாண்ட �ல்விோனா� சமூ� 
உணர்வு க�ாண்ட ேமலய� சமூ� 
ஆர்வலரா�, �மல இலக்கிய 
ஆர்வம் க�ாண்டவரா� பல்தும் 
நிபுணத்துவம் க�ாண்ட ஆளு -
மேயுடன் நீண்ட�ாலம் கநருங் -
கிய நண்பனா�  இருந்து வந்தமே 
குறித்து கபருமேயமடகின்ம்ன். 
ஆனால் இன்று அவமர இழந்து 
விடடமே  குறித்து துயரத்மதாடு 
நிமனவு கூர்கிம்ன்.

அவருமடய குடும்ப வாழ்க் -
ம�யிலும்   அவர் சி்ந்த குடும் -
பத்தமலவனா� இருந்து வந்தார். 
ேமனவி, ே�ள், ே�ன்�ள், 
மபரக்குழந்மத�ள் என்மபாரும் 
சம�ாதரி�ள், சம�ாதரர் என்் 
உடன்பி்ந்த உ்வு�ளுடன் ஆல -
ேரோ� வளர்ந்துள்ள குடும்பத் -
தில் அமனவமரயும் அன்மபாடும் 
வாஞமசமயாடும் அரவமணத்மத 
வாழ்ந்து வந்தவரா�வும் தனது 

கதாழில் தளம், சமூ� தளம் மபான்்வற் -
றில் கபற்றுக்க�ாண்ட நண்பர்�ளுடன் நட -
புடன் அமனவமரயும் ேதித்து அவர்�ளின் 
நடபிமன சி்ந்த மும்யில் மபணியவரா -
�வும் ஒரு சி்ந்த ேனிதனா� தமலமேத் -
துவ பண்பு�மள க�ாண்டவரா� வாழ்ந்து 
ேம்ந்தவர்  மபராசிரியர் சந்திரமச�ரம்.  
அவர் பு�ழ் ேம்யாது வாழும்.

சிறந்த ்தலைலைத்துப் பண்புகலைக் ககொண்்டவர்
பபரொசிரியர் ப�ொைசுந்தரம் �நதிரப�கரம் 

 1944 – 2022  

ஓய்வுகபறறொர் ஆசிரிய ஆபைொ�கர் அப்துல் ஸைொம்
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மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல :23

இடமிருந்து வலம்  

(01) பழமேயானது.  

(04) விம�ாதம்.  

(06) சீனி தயாரிப்புக்குரிய மூலப்்பாருள்.  

(07) ஆகாயக் கப்பலின் சா�தி.  

(09) சரக்கம�மயப் மபான்்ற சுமவயுள்்ளது. (குழம்பியுள்்ளது)  

(12) அம்பு.  

(14) ஒருவமக ேலர.  

(16) அகற்று அலலது விலக்கிவிடு.   

(18) காலின் கீழப்பகுதி. (குழம்பியுள்்ளது)  

(19) அழுக்கு. (திரும்பியுள்்ளது)  

(20) காயந்த இமல.  

(21) நீரநிமல. (குழம்பியுள்்ளது)  

இடமிருந்து வலம்  

(01) குதிம�.  

(02) துமையற்்ற நிமல. (குழம்பியுள்்ளது)  

(03) நாைம் மேமலாங்கிவிடடது.   

(04) ஆ�வா�ம்.   

(05) ்நருப்பு இலலாேல இது வ�ாது. (தமலகீழ)  

(08) இலங்மகயில இது ஒன்பது.   

(10) ஒரு நி்றம். (குழம்பியுள்்ளது)  

(11) ேகிழச்சி நிம்றந்த ஆடடம் பாடடம் குழம்பிவிடடது.  

(12)  ஒழுக்க நிமலயிலிருந்து ோறுபடும் இது. பல�ாலும் ்வறுக்கப் -

படுகி்றது.   

(13)  ேங்க்ளக�ோன மவபவங்களில இதமனயும் காைலாம்.                    

       (கீழிருந்து மேல)  

(15) பு�தம் நிம்றந்த தி�வப்்பாருள். (தமலகீழ)  

(17) மவரக்்காம்பு. (குழம்பியுள்்ளது)    

விடைகள்

பாராட்டு பபறுவ�ார்

இடமிருந்து வலம்  
01. காலிமுகம்  05. நிசி  07. நிமலயம் 
08. ோற்்றம்  09. ேது  10. சிறுவன் 
11. காயம்  12. கரு  13. வீ�ர 
14. புடமவ  16.நிததம் 18. தி�வம் 
20. இம்மச  21. மகது  

மேலிருந்து கீழ  
01. காமட  02. முயற்சி  03. கமலோன்  

   04. நி்றம்  06. சி�ேம்  08. வருடம் 
09. துய�ம்  10. கறுப்பு  11.காரததிமக  
13. வீதம்  15. மவ�ம்  17. நிதி 
19. வமச   

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 22

1. எம்.எம்.எம். பஸீர,   
20/2, பாததிோ ோவதமத,  
ோததம்ற.   

2. உ. தி�க்சிகா,  
127 மக. புதிய மசாேநாதர வீதி,  
பாண்டிருப்பு,  
கலமுமன.   

3. எம்.எஸ்.எம் பாஸிர,  
21, A, சிப்பிகுலம்,  
ஹம்பாந்மதாடமட.   

4. ஆர. ஜயந்திோலா,  
இல. 610/1/A, ்காலனி,  
புசலலாவ.  

5. சி. பவித�ா யாழினி,  
241/15, ்லாக்ஹில,  
பதும்ள.   

6. இலயாஸ் தாஸிம்,  
இல. 23A, 
இப்்றாஹிம் வீதி,  
்தாடடவதமத,  பாைந்தும்ற.  

7. அ. சந்தியாமகா,  
34/12, ்சமினறிவதமத வீதி,  
கண்டி.   

8. T. சக்கியா நூரி,  
174, அல முனவவ்றா வீதி,  
அக்கம�ப்பற்று 04.  
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திரு/திருமதி.்்சல்வி ......................................................

          (ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது விரும�த்்தககெது)

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

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

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

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

      திகெதி                            ககெ்�ோப்�ம

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்து ப�ோட்டி 
இல: 23

மஞ்சரி குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி
ப�ோட்டி இல. 23

த.ெ�.இல.834. ெகோழும்பு

நிலத்தின் இருள் �டிப்�டி�ோகெ அகென்்ற 
வண்ணமிருந்தது. ஓரிரு கெோகெங்கெள் 
ப�ோடி ப�ோடி�ோகெ ஆகெோ�த்தில் �்றக-

கெத் ்்தோடங்கின. இளம சூரி�ன் ஒபே�டியில் 
நிலத்தில் �தி�ோது சுற்றோடல் ஓேளவு ்சோம�ல் 
நி்றத்தில் ஒளி விட்டு �ேநது ்்சன்்றது.

மஜிஸபேட் �ங்கெளோவில் அதிகெோகலயி -
பலப� தி்றககெப்�ட்ட �ன்னல் கெ்தவுகெள் 
மூலம ்மன்கம�ோன திகேச்சீகலக� அங்-
குமிங்குமோககி குளிர் உள்பள நுகைந்தது.

நீ்தவோன் ்தன் �டுகககெ அக்றயில் அங் -
குமிங்குமோகெ இேவு ஆகடயுடன் சிநதித்்த 
வண்ணம இருந்தோர்.

அகமதி�ற்ற மனது அவகே சிககெலுக-
குள்ளோககி அதிர்ச்சிககுள்ளோகியிருந்தப்தோடு, 
அதிலிருநது மீளுவ்தறகுப் �திலோகெ பமலும 
அதிபல மூழ்கியிருப்�்தறகெோன ஆக்ச 
பமபலோங்கியிருந்தது.

்்சோறகெளோல் வி�ரிககெ முடி�ோ்த வககெயி-
லோன ப்சோகெமும நிச்்ச�மற்ற ்தன்கமயும 
்தனககுள் உருவோகியிருப்�்தகன அவர் 
உ்ணர்ந்தோர்.

இவவோ்றோன சிககெல் மிகு மனதுடன் கெடகம -
க�ச் ்சரி�ோகெ நிக்றபவற்ற முடி�ோது என்�-
்தகனப் புரிநது ்கெோணட அவர், இன்க்ற� 
தினத்தில் நீதிமன்்றத்துககுப் ப�ோவதில்கல 
எனத் தீர்மோனித்்தோர்.

***

�தினோறு வ�துககு பமற�ட்ட எந்த ஒரு 
்�ணணுககும சு�்்தோழிலில் ஈடு�ட்டு, 
்தமது ்�ோருளோ்தோேத்க்த பமம�டுத்துவ்தற -
கும, நிேந்தே வருமோன வழிகெகள அகமத்-
துக ்கெோள்வ்தறகும, அ்தறகுத் ப்தகவ�ோன 
்சகெலவறக்றயும (நிதி, மூலப்்�ோருள், 
ஆபலோ்சகன ப�ோன்்றவறக்ற) இலவ்சமோகெ 
வைங்கும ்்ச�றறிட்ட்மோன்று ்்தோடர்�ோகெ 
அறிவூட்டு்தல் மறறும �திவு ்்சயவ்தற-
கெோகெ 28ஆம திகெதி ஞோயிறு மோகல 2:30 
மணிககு வட்டப்�கள கிேோம எல்கலயில் 
அகமநதுள்ள '�கன மேங்கெளின் நிைலில்' 
நடககும கூட்டத்தில் கெலநது ்கெோள்ளுமோறு 
்சகெல ்�ணகெளிடமும பகெோரிகககெ விடுககும 
அறிவித்்தல்  வீதி வீதி�ோகெ 26ஆம திகெதி ஒட் -
டப்�ட்டிருந்தது. கெண்ணகி அமமன் பகெோவில் 
வீதி எங்கும வட்டப்�கள கிேோமம முழுவதும 
துணடுபிேசுேங்கெள் �ங்கிடப்�ட்டிருந்தன. 

28ஆம திகெதி 1:00 மணி மு்தல் �ல 
வருடங்கெளோகெ யுத்்தத்தினோல் ப்ச்தத்திறகுள்-
ளோன வீடுகெளுககுப் �திலோகெ �கன ஓகல, 
்�ோலித்தீன் மறறும ்தகெேத் துணடுகெள் 
மூலம ்�ோருத்்தப்�ட்ட குடிக்சகெளுககுள் 
்வயிலுககு ்வநது வேணடு ப�ோன ப்தோலு-
டனோன ்சரீேத்க்த உகட� ்�ணகெளும 
சிறுபிள்களகெகள கெககெத்தில் அல்லது முந-
்தோகனயில் ்தோங்கிக்கெோணடு ,  ஓேளவு நடக-
கும வ�திகனயுகட� பிள்களகெகளககெ 
பிடித்து அகைத்துக ்கெோணடு  ்தோயமோரும 
திரும்ணமோன, திரும்ணமோகெோ்த நடுவ�து 
மறறும  வப�ோதி�ப் ்�ணகெளும, யுவதிகெ -
ளும கூட்டம கூட்டமோகெ '�கனமே நிைலில்' 
ஒன்று ப்சேத் ்்தோடங்கினர்.

்தம மனதில் �ல்பவறு எண்ணங்கெகள 
எணணி� ்�ணகெள் ்நருப்பு ்வயிலில் 
�கனமேங்கெளின் ஓேமோகெ  ்தோம விருமபி�-
வோறு அமர்நதிருந்தனர். அந்த இடத்தின் ஓர் 
ஓேத்திறகு அருகெோகெ பமக்ச ஒன்றின் பமல் 
்வள்களப் புடகவ ஒன்று விரிககெப்�ட்டு, 
அ்தன் பமல் பூப்பூச்சு ஒன்றும பமக்சககுப் 
பின்னோல் சில கெதிகேகெளும கவககெப்�ட்டி-
ருந்தன. இரு �கன மேத்துககு இகடப� 
கெட்டப்�ட்டிருந்த கெயிறு ஒன்றில் தூககெப்�ட்-
டிருந்த மோ்தர் ்சங்கெத்தின் ்��ருடனோன 
சிவப்பு நி்ற �னர் ஒன்று கெோறறில் �்றநது 
்கெோணடிருந்தது.

்சரி�ோகெ �கெல் 2:00 மணிககு அறிவூட் -
டும கூட்டம ஆேம�மோனது. ்கெோழுமபிலி-
ருநது வந்த கெறுப்பு நி்றக கெோற்சட்கடயும 
கெடும சிவப்பு டீ ப்சர்ட்டும கெடும ்வயிலின் 
சூட்டிலிருநது ்தப்பித்துக ்கெோள்வ்தறகெோகெ 
கெறுப்பு முகெககெண்ணோடி அணிநதிருந்த இரு 
யுவதிகெளும அவர்கெளது ்மோழி ்��ர்ப்�ோள-
ேோகெ �ோழ்ப்�ோ்ணத்திலிருநது வநதிருந்த நடு 
வ�துகட� ஒரு ்தமிைரும �ோதுகெோவலர்கெள் 
எனக கெரு்தக கூடி� நன்கு வளர்ந்த இரு 
இகளஞர்கெளும ்வள்கள பவன் ஒன்றில் 
பிற�கெல்1:50 மணி�ோகும ப�ோது கூட்ட 
கம்தோனத்திறகு வந்தனர்.

கூடியிருந்த ்�ணகெள் அமர்நதிருந்த 
இடங்கெளிலிருநது ஒபே பநேத்தில் எழுநது 
நின்்றனர். அது எப்�டி நடந்தது என்�்தகன 
அவர்கெள் அறிநதிருககெவில்கல எனினும 
முன்பு ப�சி முடிவு எடுத்திருந்தது ப�ோன்று 
அவர்கெள் எழுநது நின்்றனர். அவவோறு 
எழுநது நின்்றது ்�ரும அச்்சத்துடனோகும.

 யுவதிகெள் இருவரும ்வணகம�ோன 
்தமது �றகெளின் அைககெ கூடியிருந்த ்�ண -
கெளுககுக கெோணபித்்தோர்கெள். அவர்கெகளப் 
�ோர்த்துக ்கெோணடிருந்த ்�ணகெள் இந்த 
சிரிப்புககுப் �திலளிப்�்தோ? அல்லது கெேபகெோ-
்சம ்்சயவ்தோ? என்்ற தீர்மோனத்துககு வே 
முடி�ோது அகமதி�ோகெ அக்ச�ோமல் �ோர்த்-
துக ்கெோணடிருந்தோர்கெள்.

கூட்டம பிற�கெல் 5:30 மணி ஆகும ப�ோது 

முடிநது விட்டது.
�ோர்வதியின் மனது பகெோழிப்�ணக்ணயின் 

�ககெம திருமபியிருந்த்தனோல் அவருககு  
விலங்கு வளர்ப்பு உ்தவித் திட்டத்தின் கீழ் பிே-
தி�லன் கிகடத்்தது. 50 பகெோழிககுஞசுகெளும 
அகவ முட்கடயிடும பகெோழிகெளோகெ மோறும 
வகே உ்ணவு, மருநது, மிருகெ கவத்தி� 
ஆபலோ்சகன, பகெோழிப் �ணக்ண நிர்வோகெம 
�றறி� ஆபலோ்சகன மறறும பகெோழிகெள் 
முட்கட இடு்தகல ஆேமபித்்த பின் ்சநக்த 
விகலயில் ்சகெல முட்கடகெகளக ்கெோள்வ-
னவு ்்சய்தல், முட்கடயிடுவது பூே்ணப் -
�டுத்்தப்�ட்ட பின் வ�்தோன பகெோழிகெகள 
இக்றச்சிககெோகெக ்கெோள்வனவு ்்சயவது 
வகே நிதி வைங்கும நிதி நிறுவனம பமற -
்கெோள்ளும என நிதி நிறுவனத்தினோல் அறி -
வூட்டப்�ட்டது.

அ்தன்�டி �ோர்வதி ்சகெல நி�ந்தகனகெளுக -
கும இ்ணங்கி உடன்�டிகககெககு ககெ்�ோப் -
�மிட்ட பின் ்்ச�றறிட்டத்க்த ஆேமபிப்�்தற -
கெோகெ அவருககு முற�்ணம கிகடத்்தப்தோடு, 
50 பகெோழிககுஞசுகெள் இரு வோேத்துககுள் 
வீட்டுககு கிகடககெ நடவடிகககெ எடுப்�்தோகெ 
அறிவிககெப்�ட்டது. வோழ்கககெயில் ஒருப�ோ -
தும ஒபே ்்தோககெ�ோகெ ககெககுக கிகடக -
கெோ்த �்ணத்்்தோககெயுடன் �ோர்வதி மிகெ 
மகிழ்ச்சியுடன் வீட்டுககுச் ்்சன்்றோர்.

எனினும, ்�ணகெளிகடப� அைகெோன 
இரு யுவதிகெளும, ்மோழி்��ர்ப்�ோளரும 
்்தரிவித்்த முற�்ண அளபவ �கிந்தளிககெப் -
�ட்ட்தோ? என்்ற ்சநப்தகெம ஏற�ட்டிருந்தது. 
யுவதிகெள் சிங்கெள ்மோழியில் ்்தரிவித்்த 
முற�்ணத் ்்தோககெயும ்மோழி்��ர்ப்�ோ -
ளர் ்தமிழில் ்்தரிவித்்த முற�்ணத்்்தோககெ-
யும ஒன்று்தோனோ? என்�்தகன அறிநது 
்கெோள்வ்தறகெோன வழிமுக்ற ஒன்றும இருககெ-
வில்கல. எல்லோவறக்றயும ்சநப்தகெத்ப்தோடு 

�ோர்ப்�து ்தவிே, அவர்கெளுககுச் ்்சயவ்தறகு 
எதுவும இருககெவில்கல. இந்தளவு கூட அவர் -
கெள் புரிநது ்கெோணடது வரும வழியிலோகும.

குத்தினோன்...
குத்தினோன்...
குடலுகபகெ குத்தினோன்...
கெள்ளு ் வட்டுவ்தறகுப் ��ன்�டுத்்தப்�டும 

வகளந்த கெத்திக� வலது ககெ�ோல் எடுத்து, 
அ்தகன வோனத்க்த பநோககி  நீட்டி, ்�ரும 
குேலில் ்சப்்தமிட்டவோறு   ஓடி வந்த சிவபந-
்சன், ஒறக்றப் �ோக்த வழி�ோகெ கெண்ணகி 
அமமன் பகெோவில் வீதிககு நுகைநது, ்தனது 
பவகெத்க்த அதிகெரித்து பிே்தோன வீதிககுள் பிே-
பவசித்து, கெகளப்புடன் இ�ன்்றளவு பவகெத்-
தில் முன்பநோககி ஓடினோன்.

'குத்திபனன்... குத்திபனன்...

்சோவ்தறபகெ குத்திபனன்...'
'வயிறக்றப் பிளநப்தன்...'
'இேத்்த ஆறு...'
'்கெோன்ப்றன்...'
முன்னோள் இேோணுவ வீதித் ்தகட ்்தன்-

�ட்டது. அங்கிருந்த �கட வீேர்கெளில் இருவர் 
முன்பன வநது கெத்திக�க கெோட்டிக ்கெோணடு 
ஓடி வரும சிவபந்சகனப் பிடித்துக-
்கெோணடனர்.

சிவபந்சனது பவகெம எந்தளவு என்்றோல் 
�கட வீேர்கெளது பிடியிலிருநது ்தப்பி 20 அடி-
�ளவு முன்னோல் ப�ோய ்தடோல்  என்று விழுந-
்தோன்.

விழுந்தவுடன் முன்னோல் வந்த �கட வீேர் 
ஒருவர் வகளந்த கெத்திக�ப் �றித்்்தடுத்்தோர்.

இரு ககெகெகளயும பின்னோல் ப்சர்த்துக 
கெட்டி சிவபந்சகன இேோணுவ கெோவலேணுககு 
எடுத்துச் ்்சன்்றனர். கெோவல் அேணின் ்தகல-
வேோன  இேோணுவ ்சோர்�ன்ட் அவரிடம வி்சோே-
க்ணகெகள ஆேமபித்்தோர்.

்வறி கெோே்ணமோகெ கூடு்தலோன கெகளப்பு 
கெோே்ணமோகெவும அதிர்ச்சி�கடநதிருந்த சிவ-
பந்சனுககு ்்சோறகெகள பகெோர்கவ�ோகெப் ப�்ச 
முடி�வில்கல.

'்கெோன்ப்றன்... ்கெோன்ப்றன்... ஆம ... குத்தி-
பனன்... ்்சத்துட்டோன்'

'�ோகே?'
'வயிறறுகபகெ குத்திபனன்... எல்லோம முடிந-

துவிட்டது. ்்சத்துட்டோன்.'
சிவபந்சனின் ககெயிலிருந்த கெத்தியில் ஒரு 

்்சோட்டு இேத்்தம கூட �டோமலிருப்�து  குறித்து 
இேோணுவப் �கடயினர் அவ்தோனித்்தனர்.

'எங்கிருநது குத்தினோய ்்சோல்லுடோ?' ்சோர்-
�ன்ட் உேத்துக பகெட்டோர்.

'வீட்டிபல...' 
'ஆம.. இ்றநதுவிட்டோர்... இ்றநதுவிட்டோர்.' 
சிவபந்சனுககு சீனி கூடு்தலோகெப் ப�ோட்டு 

ஒரு ப்தநீர் பகெோப்க� வைங்குமோறு ்சோர்�ன்ட் 
்தமது �கடவீேர்கெளுககு உத்்தேவிட்டோர்.

முல்கலத்தீவு ் �ோலிஸ நிகல�த்திலிருநது 
வநது சிவபந்சகனக ககெது ்்சயயும ப�ோது 
ஓேளவு அகமதி அகடநதிருந்தப்தோடு, ்்சோற-
கெகளப் ப�்சககூடி� நிகலககு வநதிருந்த-
்தகன கெோ்ணமுடிந்தது. பமலோகடகெள் அறறும  
கெள்ளு ்வட்டுவ்தறகு வ்சதி�ோகெ மேம ஏறும 
அசுத்்தமோன  சிறி� ்சோேத்தினோல் உடலின் 
கீழ்ப்�குதி மூடப்�ட்டிருப்�்தோலும  கூடு்தலோகெ 
கெள்ளுக குடித்திருந்த்தனோல் ்தன்கன கெட்டுப்-
�டுத்திக ்கெோள்ள முடி�ோமல் இருந்த்தோலும  
, ்தனது உடல்  துர்நோற்றம கெோே்ணமோகெவும  
அதிகெோரிகெள் முன்னோல் சிவபந்சன் ்வட்கெத்-
திறகும அ்்சௌகெரி�த்திறகும உள்ளோககெப்�ட்-
டிருந்தோன்.

சிவபந்சன் �கடவீேர்கெளுககுப் 
��நது மிகெவும அப்�ோவித்்தன-
மோகெ நன்றி ்்தரிவிககும �ோர்கவ-
யுடன் ்�ோலிஸ ஜீப் வணடியில் 
ஏறினோன். அவனது இருபு்றமோகெ 
இரு ்�ோலிஸ உத்திப�ோகெத்்தர்-
கெள் அமர்நது ்கெோணடோர்கெள். 
ஆேம�த்தில் கென்னத்தில் விழுந்த 
ஓரிரு கெணணீர் ்்சோட்டு நோடியினூ-
டோகெ ்தனது மடி மீது விழுந்தகனக-
கெணட சிவபந்சன், ்சத்்தமிட்டு 
அைத்்்தோடங்கினோன். ஜீப் வண-
டியின் பவகெம இேணடு மூன்று 
மடங்கெோனவுடன் சுற்றோடல், மேம, 
இகலகெள், வீடுகெள் ஒவ்வோன்-
்றோகெ கெலநது இழுத்து, இழுத்துச் 
்்சல்லப்�டும ்்தளிவற்ற சித்தி-
ேம ப�ோன்று ்சோம�ல் நி்றத்துக-
கும �ச்க்ச நி்றத்துககும பின் 
நி்றங்கெள் கெலப்�்தோகெத் ் ்தன்�டுவ-
்தகன அவனோல் கெோ்ண முடிந்தது.

***

நீ்தவோன், ்தட்டச்்சோளர் மறறும 
்�ோலிஸ உத்திப�ோகெத்்தருடன் 
சிவபந்சனின் வீட்டுககு மோகல 
4 மணிககு வந்தோர். அப்ப�ோ்தோ-
குமப�ோது ்�ோலிஸ உத்திப�ோ-
கெத்்தர்கெள்,கிேோம உத்திப�ோகெத்்தர் 
மறறும கிேோமத்தின் ்�ணகெள் 
மறறும பிள்களகெள் உட்�ட்ட ஒரு 
குழுவினர் சிவபந்சன் வீட்டுககும 
அ்தகன எதிர் பநோககி அகமந-
துள்ள பகெோழிப் �ணக்ணககுமி-
கடப�யுள்ள பூமியில் கூடியிருந-

்தனர். பின்பு்றமோகெ ்வள்களப்புடகவ ஒன்று 
ப�ோடப்�ட்டிருந்த சிறி� பமக்சககுப் பின்னோல் 
இரு கெதிகேகெளும ப�ோடப்�ட்டிருந்தன. மற்ற 
நோட்கெளில் சிறி� ்சத்்தத்திறகும ்சத்்தமிட்டுக 
கூவும பகெோழிகெள் இவவளவு ப�ர் கூடியிருந-
தும எவவி்த ்சத்்தமும எழுப்�ோது அகமதி�ோகெ 
இருந்தன.

நீ்தவோன் வருவ்தறகு ்சறறு முன் இரு ககெகெ-
ளிலும விலங்கிடப்�ட்டிருந்த சிவபந்சகன 
அகைத்துக்கெோணடு ்�ோலிஸ வோகெனம 
வந்தது.

நீ்தவோன் வீட்டுப்�ககெம ஒபே�டி�ோகெ பநோட்-
டமிட்டோர். நிலத்தில் இருநது 8 அடி வகே 
பமலோகெ நிலத்துககு ்சமோந்தேமோகெ அகமந-
துள்ள  கெமபியில் இருநது இரு�ககெமும நிலத்-
க்தத் ்்தோடும வககெயில் ்சோயந்த்தோகெ �கன 
ஓகல பவ�ப்�ட்ட கூகே அங்கு இருந்தது. 
இரு �ககெத்திலும சுவர்கெள் இருககெவில்கல. 
கெடும கெோறறு மறறும ம்ணல் தூசிப் பு�ல்கெளி-
லிருநது �ோதுகெோப்புப் ்�றுவ்தறகு இரு �ககெ-
மோகெக கூகேக� நிலத்துககு ்்தோடர்பு�டுத்தி 
இருப்�்தோகெ அவர் அனுமோனித்்தோர். அருகி-
லுள்ள வீடுகெளும அவவோப்ற உள்பள ��ன்�-
டுத்்தககூடி� நில அளவு ்சதுே அடி 60-70ககும 
கூடு்தலோகெ இல்கல.

வீட்டின் முன் �ககெமும பின் �ககெமும கெ்த-
வுகெளுககு இடம கவத்து எஞசி� �குதிகெள் 
�கன ஓகல மறறும ்�ோலித்தீன் மூலம 
மக்றககெப்�ட்டிருந்தது. ப்தகவப்�டுமப�ோது 
மூடி விடுவ்தறகு கெ்தகவ தி்றககெக கூடி� �கன 
ஓகலகெளோல் ்த�ோரிககெப்�ட்ட கெ்தவு மூடி ஒன்று 
முன்னோலுள்ள �கன ஓகல சுவரிறகுச் 
ப்சர்த்து கவககெப்�ட்டிருந்தது. 

முன்னோல் நிர்மோணிககெப்�ட்டுள்ள பகெோழிப்-
�ணக்ண முக்ற�ோகெ வகள அடித்து, ்தகெடு-
கெள் கூகேககுப் ப�ோடப்�ட்டிருந்தன.

நீ்தவோன் ்தகலக�த் ்தோழ்த்தி �கன 

ஓகல கெ்தவு நிகலயினூடோகெ வீட்டுககுள் 
பிேபவசித்து மீணடும ்தகலக�த் ்தோழ்த்தி 
பூ்தவுடலுககு மரி�ோக்த ்்சலுத்தினோர். 
அ்தன்பின் ்�ோலிஸ உத்திப�ோகெத்்தரும 
்தகலககெவ்சத்க்த அகெறறிவிட்டு ்கெௌேவம 
்்தரிவித்்தோர்.

பின்பு நீ்தவோன் பமக்சயின் அருகில் 
கவத்திருந்த கெதிகேயில் அமர்ந்தோர். ்தட்-
டச்்சோளர் பமக்சயின் அகெலம குக்றந்த �க -
கெத்திலிருந்த கெதிகேக� இழுத்து அமர்நது 
பகெோகவக� மடியில் கவத்துக்கெோணடோர். 
ஊர்வோசிகெள் ்சகெலரும பமக்சககு 10 அடி 
தூேமளவில் கூடியிருந்தனர். உ�ர் �்தவி 
வகிககும ்�ோலிஸ உத்திப�ோகெத்்தர் மட்டும 
நீதி�திககு அருகிலிருந்தோர். நீ்தவோன் வீட்டின் 
பிே்தோன வோ்சலுககு எதிேோகெபவ அமர்நதிருந-
்தோர். வீட்டுககுள்ளோன கெோட்சிகெள் ்்தளிவோகெத் 
்்தன்�ட்டன. ்சரி�ோகெ வீட்டுககு  நடுவில் பமற-
�ககெம பநோககி �ணடோே வீட்டின் கூகேக� 
பநோககி ்சோயநது கிடந்தோர். 

வீட்டு நிலத்தில் இருககும ்மன்கம�ோன 
ம்ணல் அவேது உடல் முழுவதும ்கெோட்டிக 
கிடந்த  ப�ோதும உடலின் பமற�குதியில் ஒரு 
்்சோட்டு ம்ணல் கூட ஒட்டியிருககெவில்கல.

வயிறறின் நடுவில் ்சரி�ோகெச் ்்சோன்னோல் 
்�ோககுகளத் துகளத்துக்கெோணடு ்சரீேத்-
துள் புகுநதுள்ள கூர்கம�ோன கிரிஸ கெத்தி 
ப�ோன்்ற ஆயு்தம ஒன்றின் பிடிக� மட்டும 
கெோ்ணககூடி�்தோகெ இருககின்்றது. அதில் 
ஒருதுளி இேத்்தம கூட  வடிநது ்்சன்று 
வீட்டின் ம்ணல் நகனநதிருககெவில்கல.

�ணடோே இரு கெணகெகளயும தி்றந்த 
வண்ணம பமபல பநோககி பநேோகெ �டுத்தி -
ருந்தோர். �ணடோேவின் உடலுககு இேணடு 
அடி�ளவு தூேத்தில் குநதிக்கெோணடு நிலத்-
தில் இருந்த �ோர்வதியின் கெண ்�ரி்தோகெ 
வீங்கி இருந்தது. எனினும, கெணணீர் ்கெோட் -
டவில்கல. அவள் நிலத்தில் விழுந்த பமல் 
எங்பகெோ ்வறித்துப் �ோர்த்்த�டி இருந்தோர். 
அவளது அழுககு  உள்ளோகட நிலத்க்தத் 
்்தோட்டுக ்கெோணடிருந்தது. அவளது முகெத்-
தில் ஐ�ப்�ோபடோ, பகெோ�பமோ, �ோ்சபமோ இருக -
கெோ்த ப�ோதும  அந்தத் ்்தளிவோன முகெத்தில் 
அபூர்வமோன அைகு பிேகெோசித்்தது.

நீ்தவோன் அவகனப் �ோர்த்்தோர். இரு கெண -
கெளும பநருககு பநர் ்சநதித்்தோலும �ோர்வதி 
அது�றறி கெவகல ்கெோள்ளவில்கல. அவர் 
�ோர்த்்த �ககெபம �ோர்த்துக ்கெோணடிருந்தோள். 
நீ்தவோன் அவளது கெணகெகள �ோர்ப்�்தறகு 
மு�றசித்்தோர்.

கூட்டத்துககு ஒரு வோேத்துககு பின்பு ஒரு 
நோள் வ�துகட� 50 பகெோழிககுஞசுகெளும 
ப்தகவ�ோன உ்ணவு, விட்டமின் வககெகெள் 
மறறும மருநதுகெளுடன் வந்த ஒரு குழு -
வினர் �ோர்வதியின் வீட்டுககு முன்னோல் 
அைகெோன பகெோழிப் �ணக்ண ஒன்க்ற சில 
மணித்தி�ோலங்கெளுககுள் நிர்மோணித்்தனர்.

ப�ோதி�ளவு இடவ்சதியுள்ள பகெோழிப் 
பகெோழிப்�ணக்ணயில் பகெோழிககுஞசுகெள் 
ஓடி�ோடி விகள�ோடுவ்தகனயும, சி்ற -
குகெகள அடித்துப் �்றககெ முற�டுவதும 
உ்ணவு உணணும முக்றயும, ்்சோணகட 
கீபை நீட்டி ்தணணீர்ப் �ோத்திேத்தில் 
்தணணீர் ்்சோட்கட  விழுங்குமப�ோது நீர்ச் 
்்சோட்டு சிறி� ்்தோணகடயினூடோகெ கீபை 
ப�ோகும ப�ோது ்்தோணகடயில் ஏற�டும 
அக்சவும �ோர்வதியின் மனக்த மகிழ்ச்சியு -
்றச் ்்சய்தது.

நோளுககு நோள் வளரும குஞசுகெகளப் 
�ோர்த்து அவர் மிகெ மகிழ்ச்சியுடன் பகெோழிக -
கூட்டில் பவகல ்்சய்தோர். 

கெோகல பநேத்தில் அகே மணி பநேம 
பகெோழிககுஞசுகெளுககு ்வளிப� நடமோடி 
உ்ணவிகனத் ப்தடிக ்கெோள்வ்தறகும 
சு்தநதிேமோகெ ஓடி�ோடி திரிவ்தறகு அனுமதி 
வைங்கி� �ோர்வதி, அககெோலத்திறகுள் 
அவறக்றப் �ோதுகெோப்�்தறகு ்�ருமு�றசி 
்்சய்தோர். புழு ஒன்க்றப் பிடிககும குஞசு 
ஒன்று அ்தகன உண்ண 
முன் ஏகன� குஞசுகெள்  
அந்தக குஞசிகனத் 
்்தோடர்நது புழுகவப் 
�றித்துக ் கெோள்ள மு�ற -
சிககி்றது. 

(்்தோடரும)

க�ோழிப்பண்ணை  

  

கமல் மமண்டிஸ் 
்தமிழில்: - என்.எம். அமீன் - ...?

பரிசு பபறுவ�ோர்

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 21

முதலாம் பரிசு  
மக. கஸ்தூரி,  

2/27A, ்வளிக்கந்மத, 
கண்டி.  

இ�ண்டாம் பரிசு  
எஸ். சததியவதனி,  

பி�தான வீதி,  
பாலமுமன, ேண்டூர.  

மூன்்றாம் பரிசு  
ஹமீதா பானு லியாவுடீன்,  

இல. 12/6, ் சன் பீற்்றரஸ் மலன்,  
நிந்தனி, புதத்ளம்.   
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சகஷ்வினி

இவ்வார 
மழலை

குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
ஆற்றாரும் ஆறறி அடுப இடன்அறிந்து   
பபறாற்றார்கண் பபறாறறிச் செயின். 

தெளிவுரை :  
ெக்க இடதரெ அறிந்து ெமரமைக ்காததுகத்காண்டு 

பர்கவரிடததிற் தென்று ெம தெயரைச் தெயொல், 
வலிரமை இல்ைாெவரும வலிரமை உரடயவைாய தவல்வர். 

 

விடட்கள்
இடமிருந்து வலம்   
(01) மறாதுடை  (04) பமடெ  (07) வறாள் 
(10) தம்பி  (14) ்கடை  (16)சீப்பு 
(21) ்கறாசியப்பன்  

பமலிருந்து கீழ்  
(01) மறாததடை  (03) பிள்டை (05) பதறாடெ 
(11) சிங்கம்  (13) பருப்பு 

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 10

இடமிருந்து வலம்  
(1)  உல்க நறாடு்கள் அடைததிலும் இக்கறாலததில் மி்கவும் 

அவசிய பதடவயறா்க உள்ைது இதுதறான். உலச்கஙகும் 
யுததமும், பபறாடடறாபபறாடடி்களும் நிட்ந்துள்ைதறால் ெமறா-
தறாைதடத விரும்புகின்  ்மக்கள் இதடைபய பவண்டி நிற-
கின்்ைர.  

(4)  சபறாருட்கள் விறபடை செயயப்படுகின்  ் நிடலயதடத 
இவவறாறு குறிப்பிடலறாம்.  

(6)  வறாைததில் இருந்து வருகின்  ் இயறட்க அைரததம் 
மின்ைல் ஆகும். மின்ைலின் ஒளி புவிடய வந்தடடந்த 
பின்ைபே அதன் ஒலிடய எங்கைறால் ப்கட்க முடியும். அந்த 
ஓடெககு இதுதறான் சபயர. (தடலகீழறாை செறால்)  

(8)  உணவுககு சுடவயூடடியறா்கப் பயன்படுததப்படுகின்  ்மி்கச்சி-
றிய விதது. இது சிறியசதன் ற்ாலும் அதன் ்கறாேம் சபரியது.  

(12)  மறாணவர்கைறாகிய உங்கைது அறிவுக்கண்டணத தி்ப்பது 
இது. எைபவ இதறகு முககியததுவம் ச்கறாடுப்பது உங்கள் 
்கடடம. (தடலகீழறாை செறால்)  

(15) விழுது்கள் ச்கறாண்ட மேததின் சுருக்கப் சபயர.  
(19)  எமது உடலில் உச்ெததில் அடமந்துள்ை அவயவம். இஙகு-

தறான் மூடை அடமந்துள்ைது.  
(21)  வளி அதிபவ்கமறா்க இடம்சபயரவதறால் ஏறபடுகின்் 

இயறட்க அைரததம். ்கண்ணறால் நறாம் இதடைக ்கறாண 
முடியறாது. ஆைறால் இந்த இயறட்க அைரததம் ஏறபடுதது-
கின்  ்பெதங்கள் அதி்கம். (தடலகீழறாை செறால்)  

(24)  நீரில் வறாழ்வதறகு மி்கவும் இடெவறாக்கம் அடடந்துள்ை 
உயிரிைம். மனிதைறால் உணவறா்கக ச்கறாள்ைப்படுவது. 
்கடலில் மறாததிேமன்றி நன்னீரிலும் வறாழ்கின்  ்இைங்கள் 
உள்ைை.  

பமலிருந்து கீழ்  
(1)  சுதந்திேம் மறுக்கப்படடு, அடககி ஒடுககி டவக்கப்படடுள்ை 

வடே இவவறாறு குறிப்பிடலறாம்.  
(2)  எமது ்கண்்களுககு எந்பநேமும் பறாது்கறாப்புத தருவது. 

(தடலகீழறாை செறால்)  
(4)  குறிப்பிடட இடங்களில் மறாததிேம் நிறுததப்படடு, பவ்கமறா்கப் 

பயணம் செயகின்  ்பபருந்து, புட்கயிேதம் ஆகியவறட் 
இவவறாறு கூ்லறாம்.  

(5)  மடழககும் சவயிலுககும் எமககு பறாது்கறாப்புத தருவது. 
(தடலகீழறாை செறால்)  

(8)  ்கருங்கல் பறாட்டய உடடதது சிறு துண்டங்கைறாககிைறால் 
இதுதறான் அதன் சபயர. ்கடடடம் நிரமறாணிக்க பயன்படுகின்்து.  

(12) சபறப்றாரின் பிள்டை இவள். (தடலகீழறாை செறால்)  
(18) இடப்சபயரச்சி அங்கம்  

சதறாடரபு்களுககு  :  0112429294   
மின்ைஞெல்  :  editor.vm@lakehouse.lk   
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சிறுவர் உலகம்   
தினகரன் வாரமஞ்சரி  

த.பெ.இல : 834 பகாழும்பு.  

முதலறாம் பரிசு  
எம்.இெட.எம். அர்றாட,   
தேம் 07 A, ஹமீட அல் ஹுட்னி ்கல்லூரி,  
ச்கறாழும்பு 12.  

இேண்டறாம் பரிசு  
ஹரிபலறாஷன் பம்கவரணன்,  
தேம் 07, ்றாஹிேறா ஆண்்கள் ்கல்லூரி,  
்கடடு்கஸபதறாடடட.  

மூன்்றாம் பரிசு  
்யத இப்தி்கறார  
தேம் 05, ப்க/மறா/ெறாஹிேறா ்கல்லூரி,  மறாவைல்ல.   

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல: 09 
பரிசு பபறுவ�ோர்  

போரோட்டு பபறுவ�ோர் 
1. தமீம் உஸமறான் ஹறாமித,  
தேம் 07,   
அக/அல்முைவவ்றா ்கனிஷட ்கல்லூரி,  
அக்கடேப்பறறு 04.  
2. ்க. விபைறாபறா,  
தேம் 06, ்கமு/்கறாரபமல் பறறிமறா பத.பறா.,  
வடட விதறாடை வீதி,  ்கல்முடை.   
3. வி. துவிெறாலினி,  
தேம் 05 பி, இேறாமகிருஷண சபண்்கள் பறாடெறாடல,  
திருமறால் வீதி,  ்கறாடேதீவு 07.  
4. ேவீந்திேன் ெபரீென்,  
தேம் 05, மட/பட/்கனிஷட விததியறாலயம்,  
குருமண்சவளி, ்களுவறாஞசிககுடி.  
5. நுஹறா சமறாஹமட,  
தேம் 03, 
மறாட்/சவலி்கம முஸலிம் ஆேம்பப் பறாடெறாடல,  
சவலி்கம.   

ேஞசிதகுமறார / திவறானி,
  சநறாததறாரிஷவதத, பதுடை.   
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பி. விபைறாதினி,   
தேம் 10, இதல்்கஸகின்ை தமிழ் விததியறாலயம்,   
ஹப்புததடை. 

ப்க. டிஷறாந்தன்,   
தேம் 10, இதல்்கஸஹின்ை தமிழ் விததியறாலயம்,   
ஹப்புததடை.  

ப்க. ெதுரஷினி,   
தேம் 10, இதல்்கஸஹின்ை தமிழ் விததியறாலயம்,   
ஹப்புததடை.

எஸ. தேணி,   
தேம் 10, இதல்்கஸஹின்ை தமிழ் விததியறாலயம்,   
ஹப்புததடை.

ன்னாரு காலத்-
தில் ஒரு காட்டில் 
முனிவர் ஒருவ-

ரின குடிமை இருந்தது.  
அருமக ஒரு சிறிய ேமல 
இருந்தது. அந்த ேமலயருமக 
உள்ள ஒரு துவாரத்தில் சினன சுண்டெலி ஒனறு வாழ்ந-
துவந்தது. அந்தக் காட்டில் பூமனயின நடெோட்டெம் 
அதிகம் இருந்தது. ஆகமவ, அது மிகவும் பயத்துடென 
வாழ்நது வந்தது.  

ஒருநாள ஒரு பூமனயின பிடியிலிருநது ்தப்பிய 
சுண்டெலி, ஆஸரேத்தில் உள்ள முனிவமரச் ைரண 

அமடெந்தது. முனிவர் அம்த அனபுடென கவனித்்தார்.  
"பயப்படொம்த!" எனறு ஆறு்தல் கூறினார்.  
"நான உனக்கு எனன உ்தவி ்ையய மவணடும்?" 

எனறு மகட்டொர்.  
"சுவாமி நான பூமனகம்ளக் கணடு அதிகோகப் 

பயப்படுகிமேன. எனமனயும் ஒரு பூமனயாக ோற்றி 
விட்டொல், நான பயப்படெமவணடிய அவசியம் 
இல்மல அல்லவா?" எனேது சுண்டெலி.  

முனிவர் சிற்்ேலிமயப் ்பரும் பூமனயாக ோற்-
றினார்.  

ஒரு ோ்தம் ்ைனேது. பூமன அவர் முன வநது 
நினேது.  

"சுவாமி, பூமனயாக இருப்பதிலும் பிரச்சிமன. 
ஓநாயகள எனமன விரட்டுகினேன" எனேது.  

பூமனயின எண்ணத்ம்த அறிநது ்காணடெ 
முனிவர் அம்த ஓநாயாக ோற்றினார். ஓநாய ைநம்தா-
ஷோகத் திரும்பிச் ்ைனேது. ஒருோ்தம் ்ைனேவு-
டென, மீணடும் ஓநாய திரும்பி வநது முனிவமரச் ைர-
்ணமடெந்தது.  

"எனன விஷயம்?" எனோர் முனிவர்.  
"கரடிகள ்்தால்மல ்தருகினேன!" எனேது ஓநாய.  
அம்தக் கரடியாக ோற்றி அனுப்பி மவத்்தார் 

முனிவர்.  
மீணடும் ஒமர ோ்தத்தில் திரும்பியது கரடி.  
"இப்மபாதும் பிரச்மனயா?" எனறு புன சிரிப்பு-

டென மகட்டொர் முனிவர்.  

"ஆம் சிறுத்ம்தகள 
எனமனக் கடிக்க வருகின-
ேன" எனேது.  

ஓம�ா!எனே முனிவர் 
அம்த ஒரு சிறுத்ம்தயாக 

உருோற்றினார்.  
ஒருோ்தம் ்ைனேவுடென 

சிறுத்ம்த திரும்பி வந்தது.  
"சிஙகஙகள எனமனக் காட்மடெ 

விட்டு ்வளிமயறு எனறு உத்்தர-
விடுகினேன" எனேது.  

"கார்ணம் எனன?" எனறு 
முனிவர் மகட்டொர்.  

"பலைாலிகள ஒமர 
காட்டில் இருக்கக் 
கூடொது எனபது்தான 
அ்தன எண்ணம்" 
எனேது.  

முனிவர் அம்தச் 
சிஙகோக ோற்றி-
னார்.  

சிஙகம் ஒரு ோ்தம் 
்ைனே பிேகு, 
"சுவாமி, நகரத்திலி-
ருநது வந்த அரைன 
ஒருவன, சிஙக மவட்மடெ ஆடினான. 
்தப்பிப் பிமழத்்தது நான ேட்டும்்தான" 
எனேது.  

முனிவர் சிஙகத்ம்த அரைனாக்கினார். 
அ்தனபின இரணடு மூனறு ோ்தஙகள 

வமர அரைன முனிவமரப் பார்க்கவில்மல. ஆறு 
ோ்தத்துக்குப் பின அரைன, கிழிந்த துணிேணிகளு-
டென வநது முனிவமரப் பார்த்்தான.  

"எனன ஆயிற்று உனக்கு?" எனோர் முனிவர்.  
"எதிரி நாட்டு அரைன மபார் ்்தாடுத்்தான. எனக்-

குப்மபார் ்ையயமவ பயோக இருந்தது. இருப்பி-
னும் என ைார்பாக எல்லாரும் மபார் புரிந்தனர். கமடெ-
சியில் எதிரிகள அரணேமனக்குள புகுநது எனமனக் 
மகது ்ைய்தனர். பா்தா்ளச் சிமேயில் அமடெத்்தனர். 
நான ்தப்பி வநது விட்மடென" எனோன.  

"இப்மபாது நான எனன ்ையய மவணடும், உனக்-
காக எதிரியுடென மபாராடெ மவணடுோ?" எனோர் 
முனிவர்.  அந்த அரைன அமேதியாக இருந்தான.  

முனிவர் ்ைானனார்.  
"சிற்்ேலியாக இருந்த உனமன அரைர் வமர 

உயர்த்திமனன. ஆனாலும் உனனுள இருந்த எலித் 
்தனமே ோேவில்மல. பயத்துடெமன இருந்தாய.  

"இனி, நான உனக்கு உ்தவுவ்தற்காக எது ்ைய்தா-
லும், அது உனக்கு உ்தவமவ உ்தவாது. இதுவமர 
எலியின ேனம்தமய ்பற்றிருக்கும் நீ, இனியும் 
எலியாக இருப்பம்த நல்லது" எனறு கூறி அரைமன 
எலியாக ோற்றினார் முனிவர்.  

ப்க. திஷறாலினி,  
தலவறாக்கடல.    

அம்ோ வருவா - எனது  
அம்ோ வருவா  
அரபு நாடு மபான - ஆமை  
அம்ோ வருவா
               (அம்ோ வருவா....)  
அழகான ைட்மடெ ்யல்லாம்  
்காணடு வருவா - நான  
அம்த்யல்லாம் மபாட்டுப் பார்த்து  
துளளி ேகிழுமவன!  
                        (அம்ோ வருவா...)  
வி்தவி்தோய இனிப்புகளும்  
 எடுத்து வருவா -நான  
விம்ளயாடெ ்பாம்மேகளும்  
வாஙகி வருவா.  
                                (அம்ோ வரவா....)  
எல்மலாருக்கும் அம்த்யல்லாம்  
காட்டி ேகிழுமவன  
இனிப்புகம்ள அமனவருக்கும்  
்காடுத்துச் சுமவப்மபன.  
                                  (அம்ோ வருவா..)  
மூணடு வயசில் எனமனவிட்டு  
மபான அம்ோமவ -எனக்கு  
ஆறுவயைாய மபாயும் நீஙகள  

ஏன வரவில்மல..?  
                            (அம்ோ வருவா...)  
அமலமபசியில் கம்தக்கும் உஙகள  
குரமலக் மகட்க நான  
ஆறு ோை காலோக தினம்  
ஏஙகி அழுகிமேன.  
                        (அம்ோ வருவா...)  
அப்பா கவமல ஏதுமினறி  
குடிச்சுத் திரியிோ - எனது  
அனபுப் பாட்டி ்ேௌனோக  
கணணீர் சிநதிோர்.  
                         (அம்ோ வருவா...)  
உடெமன வாஙக உடெமன வாஙக  
எனது அம்ோமவ - எஙகள  
அயலில் உளம்ளார் கம்தமயக்மகக்க  
பயோய இருக்குது.  
                         (அம்ோ வருவா...)  
அம்ோ நீஙகள இல்மல்யனோல்  
எனக்கு ஏதுமில்மலமய -உஙகள  
அனபு முகம் கா்ண தினம்  
காத்து நிற்கினமேன!  
                    (அம்ோ வருவா...)  

்நத்திலி, பாமே, திமிஙகிலம்  
நீரில் வாழும் மீனகள!  
்தவம்ள, மு்தமல, ஆமேகள  
்தணணீரிலும் ்தமரயிலும் வாழுோம்!  
பாம்பு, ம்தள, பல்லிகள  
மபய ஊரும் பிராணிகள!  
பருநது, ்காக்கு, நாமரகள   
பேநது ்ைல்லும் பேமவகள!  
குதிமர, ஆடு, ோடுகள  
குட்டி மபாடும் விலஙகுகள!  
சிறுத்ம்த, புலிகள, சிஙகஙகள  
சீறும் காட்டு மிருகஙகள!  
ஒட்டெகச் சிவிஙகி யாமனகள  
உயரோன விலஙகுகள!  

்றாதிக பறாரிஸ,  மள்வறாடை.   
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பட்டொம்பூச்சிமய யாருக்கு ்தான பிடிக்காது. சிறு 
குழநம்தகள மு்தல் ்பரியவர்கள வமர இந்த 

பூச்சிமய ரசிப்பது உணடு. ஏ்னனோல் இது பல 
நிேஙகளில் வருகிேது.  

இப்படி பலநிேஙகளில் வரக்கூடிய இந்த 
பட்டொம் பூச்சிகள சுோர் மூவாயிரம் கிமலாமீட்டெர் 
தூரம் வமர சுற்றி திரிகினேன. உலகம் 
முழுவதும் 17,500க்கும் மேற்பட்டெ பட் -
டொம்பூச்சி இனஙகள இருப்ப்தாக ஆயவு-
கள கூறுகினேன.  

இந்த பட்டொம்பூச்சிகள கால்களில் 
சுமவ உ்ணரிகம்ள ்காணடுள்ளன. 
இந்த சுமவ உ்ணரிகள கால்களில் 
இருப்பதினால் அமவ கால்க்ளால் ்தான 
சுமவமய அறிகினேன.  

அந்த சுமவ உ்ணரிகள ேனி்தன 
சுமவமய அறிய எவவாறு நாக்கு உ்தவு-
கிேம்தா அது மபாலமவ இருக்கினேன. 
ஆனால் அது ேனி்தர்களுமடெய நாக்மக 
விடெ 200 ேடெஙகு ைக்தி ்காணடெமவ.  

பட்டொம்பூச்சிகள, இந்த சுமவ உ்ணரிகம்ள 
்காணடு முட்மடெயிடுவ்தற்கு முனபு அமவ முட்-
மடெயிடும் இடெத்தில் ஏ்தாவது நச்சுகள அல்லது 
அவற்றின ைந்ததியினருக்கு தீஙகு விம்ளவிக் -
கும் ஏ்தவாது ்பாருளகள இருக்கிே்தா எனபம்த 
மைாதிக்க பயனபடுத்துகினேன.  

முழுமேயாக வ்ளர்ந்த பட்டொம்பூச்சிகள ைாப்பி-
டுவதில்மலயாம் ்்தரியுோ உஙகளுக்கு? அமவ 
்தணணீர் ேட்டுமே குடித்து வாழ்கினேன. ஆனால் 
அவற்றின கம்பளிப்பூச்சிகள அ்தாவது மகட்டெர் பில் -
லர்ஸ உ்ணமவ ்்தாடெர்நது ைாப்பிடுகினேன.  

முட்மடெகள குஞ்சு ்பாரித்்தவுடென, இமலகம்ள 
பிேந்த குஞ்சுகளுக்கு உ்ணவளிக்கத் ்்தாடெஙகு -
கினேன. சில ்தாவரஙகள நச்சுகம்ள உருவாக்குவ -

்தால், ்தவோன இமலகம்ளத் ம்தர்ந்்தடுப்பது 
மபரழிமவ ஏற்படுத்தி விடும் எனறு ்தாய பட்-
டொம்பூச்சி அ்தமன மைா்தமன ்ையது குஞ்சுக-
ளுக்கு ்காடுக்கிேது.  

அதுேட்டுேல்லாேல் ஒரு ்பண பட்டொம்-
பூச்சி அ்தன குழநம்தகள ஒரு இமலமய 

ைாப்பிடெ ஆரம்பிக்கும் முன அது 
்தனது குழநம்தகளுக்கு பாதுகாப்-
பான்தா எனபம்த அறிய அந்த 
இமலமய சுமவத்து மைா்தமன 
்ையகிேது.  

மைா்தமன ்ைய்த பிேகு அ்தனு -
மடெய கால்களுக்கு எந்த மை்தமும் 
ஏற்படொவிட்டொல் அந்த இமலகள 
மூலம் ்தனது கம்பளிப்பூச்சிகம்ளப் 
பாதுகாப்பாக வ்ளர்க்க முடியும் 
எனறு அமவகளுக்கு ்காடுக்க 
ஆரம்பிக்கிேது.  

ஆர. விஷறாலினி,  
திருப்கறாணமடல

கவாலகளினவால சுல்லை உணரும் 
�ட்்வாம் பூச்சி �ற்றிை சு்வாரஸைஙகள்!
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சர்வமேச கிரிக்்கெட் கெவுன்-
சிலினால்  அறிமுகெப்படுத்-
ேப்பட்்ட ்்டஸ்ட் உலகெக் 
கிண்ணத் ்ோ்டரின் 2்வது 
அத்தியாயம் ேற்ம்பாது 
நம்ட்்பற்று ்வருகின்்றது. 
இேன் முேல் சம்பியனாகெ 
நியூசிலாந்து ேகு்டம் 
சூடிக்்கொண்டது. முே-
லா்வது உலகெக்கிண்ண 
்்டஸ்ட் ்ோ்டரில் 
7்வது இ்டத்துக்கு ேள்-
ளப்பட்்ட இலஙமகெ 
அணி இம்மும்ற இத்-
்ோ்டரின் கீழ் இது்வமை 
ோம் சந்தித்ே இரு 
்்டஸ்ட் ்ோ்டரகெ-

ளில் ஒன்றில் ்்வற்றி்்பற்று 50 சேவீே 
்்வற்றியு்டன் ஐந்ோ்வது இ்டத்திலுள்-
ளது. ்்டஸ்ட் உலகெக் கிண்ண ்வரிமசயில் 
இலஙமகெ அணி சந்திக்கும் முன்்றா்வது 
்ோ்டைாகெ ்பஙகெளாமேசுக்குச் சுற்றுப்பய-
்ணம் ்சய்து இரும்பாட்டிகெள் ்கொண்ட 
்்டஸ்ட் ்ோ்டரின் முேலா்வது ம்பாட்டி 
இன்று சிட்்ட்கொஙகில் நம்ட்்பறுகி்றது.  

்்டஸ்ட் உலகெக் கிண்ணத் ்ோ்டரின் 
இைண்டா்வது அத்தியாயம் கெ்டந்ே ந்வம்-
்பர ோேம் இந்திய-இஙகிலாந்து அணிகெ-
ளுக்கிம்டயில் நம்ட்்பற்்ற ்ோ்டரு்டன் 
ஆைம்்போகி 2023ம் ஆணடு நடுப்பகுதி-
்வமை ஆட்்டஙகெள் ்ோ்டரந்து நம்ட்்ப்ற-
வுள்ளன. ்்டஸ்ட் அந்ேஸ்துப ்்பற்்ற 12 
நாடுகெளில் ஆபகொனிஸ்ோன், சிம்்பாபம்வ, 
அயரலாந்து அணிகெமளத் ேவிை ஏமனய 9 
நாடுகெளும் இத்்ோ்டரில் ்பஙகு்பற்றுகின்-
்றன. ஓர அணி ேற்ம்றய ஆறு அணிகெளு்டன் 
6 ்ோ்டரகெளில் விமளயா்ட ம்வணடும். 
இவ்வடிபம்டயில் உள்நாட்டில் 3 ்ோ்டர-
கெள், ்்வளிநாடுகெளில் 3 ்ோ்டரகெளில் ்பங-
கு்கொணடு விமளயாடி ்வருகின்்றன.  

இது்வமை இலஙமகெ அணி ்பஙகு-
்கொண்ட இரு ்ோ்டரகெளில் நம்ட்்பற்்ற 
4 ்்டஸ்ட் ம்பாட்டிகெளில் இலஙமகெயில் 
நம்ட்்பற்்ற மேற்கிந்தியத் தீவுகெளு்டன் 
நம்ட்்பற்்ற இரு ம்பாட்டிகெளில் ்்வற்றி 
்்பற்்றது்டன் கெ்டந்ே ்்பபை்வரி- ோரச் 
ோேஙகெளில் இந்தியாவில் நம்ட்்பற்்ற 
இரு ம்பாட்டிகெள் ்கொ்ண்ட ்ோ்டரில் 
மோல்வியுற்று 50 சேவீே ் ்வற்றியு்டன் ஐந்-
ோ்வாது இ்டத்திலுள்ளது. அணமேயில் 
முடிவுற்்ற ்பாகிஸ்ோன் அணியு்டனான 
்ோ்டமை 1-0 என்்ற ரீதியில் ்்வற்றி ்்பற்-
்றேன் மூலம் அவுஸ்திமைலியா அணி 75 
சேவீே ்்வற்றியு்டன் முேலா்வது இ்டத்தி-
லுள்ளது. ்ேன்னாபிரிக்கொ 71.42 சேவீே 
்்வற்றியு்டன் இைண்டா்வது இ்டத்திலு-
முள்ளது. 3்வது இ்டத்தில் இந்தியாவும், 
4்வது இ்டத்தில் ்பாகிஸ்ோனுமுள்ளது.  

இம்மும்ற இலஙமகெ அணி சந்தித்ே 
முேல் ்ோ்டரிமலமய மேற்கிந்தியத் 
தீவுகெள் அணிமய 2- 0 என்்ற ரீதியில் 

்்வன்று நல்ல ஆைம்்பத்மேப ்்பற்றிருந்-
ோலும் . அடுத்து கெம்டசியாகெ நம்ட்்பற்்ற 
இந்தியத் ்ோ்டர இலஙமகெ அணிக்கு 
கெடினோன ்ோ்டைாகெ அமேந்ேது. 
அத்்ோ்டரில் இலஙமகெ அணி 2-0 என்்ற 
ரீதியில் மோல்வியுற்்றது. 40 ்வரு்ட கொல 
இலஙமகெ ்்டஸ்ட் ்வைலாற்றில் இது்வமை 
இந்திய ேணணில் ஒரு ்்டஸ்ட் ம்பாட்-
டியிலும் இலஙமகெ அணி ்்வற்றி்்பற்்ற-
தில்மல என்்ற மோசோன சாேமனமயத் 
்ோ்டரந்து ேக்கெம்வத்துள்ளது என்்பது 
குறிபபி்டத்ேக்கெது.  

இலஙமகெ அணிக்கு ்பஙகெளாமேஷு்ட-
னான ்ோ்டர முடிவு்டன் உலகெ ்்டஸ்ட் 
கிண்ணத் ்ோ்டரின் அடிப்பம்டயில் 
எஞ்சிய மூன்று ்ோ்டரகெளில் கெடினோன 
இரு ்ோ்டரகெள் இலஙமகெயில் நம்ட்்ப-
்றவுள்ளன. இவ்வரு்ட ஜூன் ோேத்தில் 
அவுஸ்திமைலிய அணியு்டனும், ஜுமல 
ோேத்தில் ்பாகிஸ்ோன் அணியு்டன் இரு 
்ோ்டரகெள் நம்ட்்ப்றவுள்ளன. இவவிரு 
அணிகெளும் பிை்பல அணிகெளானாலும் 
்ோ்டர இலஙமகெயில் நம்ட்்பறு்வ-
ோல் இலஙமகெ அணிக்கு அது அனுகூ-
லோகெ அமேயலாம். ்்டஸ்ட் உலகெக் 
கிண்ணத் ்ோ்டரில் இலஙமகெக்கொன 
கெம்டசித் ்ோ்டர அடுத்ே ்வரு்ட ஆைம்-
்பத்தில் நியூசிலாந்தில் நம்ட்்ப்றவுள்ளது 
. இது்வமை ்பஙகெளாமேஷ் அணி ்பாகிஸ்-
ோன், ்ேன்னாபிரிக்கெ அணிகெளு்டன் இரு 
்ோ்டரகெளில் 4 ம்பாட்டிகெளில் விமளயா-
டியுள்ளது்டன் 1 ம்பாட்டிகெளில் ்்வற்றி 
்்பற்றுள்ளது்டன் 3 ம்பாட்டிகெளில் மோல்-
வியம்டந்துள்ளது. கெம்டசியாகெ ்ேன்னா-
பிரிக்கொவில் நம்ட்்பற்்ற 2 ம்பாட்டிகெள் 
்கொண்ட ் ோ்டரில் 1- 1 என்்ற ரீதியல் சேநி-
மலயில் முடி்வம்டந்துள்ளது. இவ்வரு்ட 
ஆைம்்பத்தில் ்பாகிஸ்ோன் அணியு்டனான 
இரு ம்பாட்டிகெள் ்கொண்ட ்ோ்டமை 
முழுமேயாகெ இழந்ேது அவ்வணி.  

இரு அணிகெமளயும் ்்பாறுத்ே 
்வமையில் இலஙமகெ அணிமய முன்னி-
மலயில் உள்ளது. அவ்வணி சுழற்்பந்து, 
ம்வகெப்பந்து என இரு தும்றகெளிலும் சே 
்பலத்திலுள்ளது. ம்வகெப்பந்து வீச்சாளர-
கெளான அசித்ே ்்பரனாணம்டா, கெசுன் 
ைாஜித்ே இஙகு ந்டந்து முடிந்ே ோகொ்ணங-
கெளுக்கிம்டயிலான ம்பாட்டிகெளில் தி்றமே-
யாகெம்வ ்பந்து வீசியிருந்ேனர. இலஙமகெ 
அணியின் சுழற்்பந்து வீச்சாளரகெளான 
பிைவீன் ஜயவிக்ைே, லசித் எபுல்்ேனிய 
சுழற்்பந்து வீச்சுக்கு சாேகெோன ்பஙகெளா-
மேஷ் ேணணில் அவ்வணிக்கு எதிைாகெ 
சி்றப்பாகெப ்பந்து வீசு்வர என எதிர்பாரக்கெ-
லாம். துடுப்பாட்்டத்மேப ்்பாறுத்ே ்வமை 
அஞ்சமலா ்ேத்தியூஸ், ேமல்வர திமுத் 
கெரு்ணாைத்ன, ேனஞ்சய டி சில்்வா, திமனஷ் 
சந்திோல் என இலஙமகெ அணியின் ஆைம்-
்பத்துடுப்பாட்்டம் ேட்டுேல்லாது நடு்வரி-
மசகூ்ட ்பலோகெம்வ உள்ளது. கெ்டந்ே இரு 
்வரு்டஙகெளாகெ ேமல்வர திமுத் கெரு்ணா-
ைத்ன ேனி ஒரு்வைாகெ பிைகொசித்து சேஙகெள், 
அமைச்சேஙகெள் எனக்குவித்து இலஙமகெ 
அணியின் ்்வற்றிக்கு ்பஙகெளித்து ்வந்துள்-
ளார. கெ்டந்ே ்வரு்டம் ஓட்்டஙகெள் குவித்-
மோர ்வரிமசயில் இஙகிலாந்து அணித் 
ேமல்வர மஜா ரூட்டுக்கு அடுத்ே இ்டத்தில் 
இ்வமை உள்ளார. இத்்ோ்டரில் அ்வரின் 
துடுப்பாட்்டத்மே ்்பரிதும் எதிர்பாரத்துள்-
ளது இலஙமகெ அணி.  

்பஙகெளாமேஷ் அணிமயப ்்பாறுத்-
ே்வமை துடுப்பாட்்டத்தில் ேமல்வர 
்ோமினுல் ஹக்மகெமய ்்பரிதும் எதிர-
்பாத்துள்ளது. ேற்ம்றய வீைரகெளான 
சிமைஷ்்ட வீைர ேமீம் இக்்பால், நஜ்முல் 
ஹுமசன் ்சன்ம்டா, லி்டன் ோஸ் இ்வர-
கெளு்டன் அனு்ப்வ வீைரகெளான சகிப அல் 
ஹசன், முஸ்பிக்கூர ைஹீம் ம்பான்்ற வீைர-
கெளும் மசாபித்ோல் சி்றந்ே ம்பாட்டித் 
்ோ்டைாகெ இது அமேயும், ்பந்து வீச்மசப 

்்பாறுத்ே ்வமை சுழற்்பந்து வீச்சாளரகெ-
ளான ்ேஹிதி ஹசன் மிைாஸ், ோஜில் 
இஸ்லாம் ஆகிமயாமைமய ்பஙகெளாமேஷ் 
அணி ்்பரிதும் நம்பியுள்ளது.  

இலஙமகெ ்பஙகெளாமேஷ் ்்டஸ்ட் ்வை-
லாற்றில் இது்வமை 22 ம்பாட்டிகெள் நம்ட-
்்பற்றுள்ளன. இதில் 17 ம்பாட்டிகெளில் 
இலஙமகெ அணியும் 01 ம்பாட்டியில் ்பங-
கெளாமேஷ் அணியும் ்்வற்றி ்்பற்றுள்ளது-
்டன் 04 ம்பாட்டிகெள் ் ்வற்றி மோல்வியின்றி 
முடிவுற்றுள்ளது. இரு அணிகெளுக்கிம்ட-
யில் கூடிய ஓட்்டஙகெளாகெ 2014ம் ஆணடு 
்பஙகெளாமேஷ் மிரபூர மேோனத்தில் நம்ட-
்்பற்்ற ம்பாட்டியில் இலஙமகெ அணி 
்்பற்்ற 730 ஓட்்டஙகெமள ்பதி்வாகியுள்-
ளது. ்பஙகெளாமேஷ் அணி சார்பாகெ ்்பற்்ற 
கூடிய ஓட்்டஙகெளாகெ 2013ம் ஆணடு கொலி 
சர்வமேச மேோனத்தில் ்்பற்்ற 638 ஓட்-
்டஙகெளும், கும்றந்ே ஓட்்டஙகெளாகெ 2007ம் 
ஆணடு ஆர. பிமைேோச மேோனத்தில் ்பங-
கெளாமேஷ் அணி ்்பற்்ற 62 ஓட்்டஙகெளுமே 
்பதி்வாகியுள்ளன.  

ஒரு வீைர ்்பற்்ற கூடிய ஓட்்டஙகெளாகெ 
2014ம் ஆணடு ்பஙகெளாமேஷ் சிட்்டா-
மகொன் மேோனத்தில் நம்ட்்பற்்ற ம்பாட்-
டியில் இலஙமகெ வீைர குோர சஙகெக்கொை 
்்பற்்ற 319 ஓட்்டஙகெமள ்பதி்வாகியுள்ளது. 
்பஙகெளாமேஷ் சாரபில் 2013ம் ஆணடு 
கொலி சர்வமச மேோனத்தில் நம்ட்்பற்்ற 
ம்பாட்டி்யான்றில் முஷ்்டபிசூர ைஹீம் 
்்பற்்ற 200 ஓட்்டஙகெமள ்பதி்வாகியுள்-
ளது. இது்வமை ்்பற்்ற கூடிய ்ோத்ே 
ஓட்்டஙகெளாகெ இலஙமகெ வீைர குோர சங-
கெக்கொை 15 ம்பாட்டிகெளில் ்்பற்்ற 1816 
ஓட்்டஙகெள் ்பதி்வாகியுள்ளது்டன் ்பஙகெளா-
மேஷ் சார்பாகெ ்ோஹம்ேட் அஷ்ைபுல் 13 
ம்பாட்டிகெளில் ்்பற்்ற 1090 ஓட்்டஙகெமள 
்பதி்வாகியுள்ளது. ஒரு வீைர ்்பற்்ற கூடிய 
சேஙகெளாகெ குோர சஙகெக்கொை ்்பற்்ற 7 சேங-
கெள் ்பதி்வாகியுள்ளது்டன், ்பஙகெளாமேஷ் 
சாரபில் ்ோஹம்ேட் அஷ்ைபுல் 5 சேங-
கெள் ்்பற்றுள்ளார. இது்வமை ஒரு வீைர 
்்பற்்ற ்ோத்ே விக்்கெட்்டாகெ இலஙமகெ 
சுழற்்பந்து வீச்சாளர முத்மேயா முைளிே-
ைன் 11 ம்பாட்டிகெளில் ்்பற்்ற 89 விக்்கெட்-
கெமள ்பதி்வாகியுள்ளது்டன் ்பஙகெளாமேஷ் 
சாரபில் சகீப அல் ஹசன் 7 ம்பாட்டிகெளில் 
29 விக்்கெட்டுகெமளப ்்பற்றுள்ளார. ஒரு 
இன்னிஸ்சில் சி்றந்ே ்பந்து வீச்சாகெ 2013ம் 
ஆணடு ்கொழும்பு ஆர. பிமைேோச மேோ-
னத்தில் ைஙகென மஹைத் 89 ஓட்்டஙகெளுக்கு 7 
விக்்கெட்டுகெமள வீழ்த்தியுள்ளது்டன், ்பங-
கெளாமேஷ் சாரபில் சகீப அல் ஹசன் 2008ம் 
ஆணடு மீரபூர மேோனத்தில் 70 ஓட்்டஙகெ-
ளுக்கு 5 விக்்கெட்டுகெமளப ்்பற்்றார.

இலங்கை – பஙகைளாதேஷ்

இஙகிலாந்து ்்டஸ்ட் அணியின் ேமலமேப 
்பயிற்சியாளைாகெ நியூசிலாந்து கிரிக்்கெட் அணியின் 
முன்னாள் ேமல்வரும், அதிைடி ஆட்்டக்கொைரு-
ோன பிைண்டன் ்ேக்கெல்லம் நியமிக்கெப்ப்டலாம் 
என்்ற ேகெ்வல் ்்வளியாகியுள்ளது.

இது்ோ்டரபில் இஙகிலாந்து ேற்றும் ம்வல்ஸ் 
கிரிக்்கெட் சம்ப பிைண்டன் ்ேக்கெல்லத்து்டன் 
கெ்டந்ே சில தினஙகெளாகெ ம்பச்சு்வாரத்மேகெமள 
முன்்னடுத்திருந்ேோகெவும், இறுதிக்கெட்்ட இ்ணக்-
கெப்பாட்டுக்கு இரு ேைபபினரும் ்வந்திருப்போகெ-
வும் Cricbuzz இம்ணயத்ேளம் ்்வளியிட்டுள்ள 
்சய்தியில் சுட்டிக்கொட்்டப்பட்டுள்ளது.

இந்தியன் பிரீமியர லீக்கில்  ்கொல்கெத்ோ மநட் 
மை்டரஸ் அணியின் ேமலமேப ்பயிற்சியாளைாகெ 
்சயல்்பட்டு ்வருகின்்ற பிைண்டன் ்ேக்கெல்லமே 
இஙகிலாந்து ஆணகெள் கிரிக்்கெட் அணியின் 
புதிய நிர்வாகெ இயக்குநைான ்ைாப கீ, ்ோ்டரபு 
்கொணடு ம்பச்சு்வாரத்மே ந்டத்தியுள்ளோகெவும் 
குறிபபி்டப்பட்டுள்ளது.

இேன்ம்பாது, இஙகிலாந்து ்்டஸ்ட் அணியின் 
்பயிற்சியாளைாகெ ்சயல்்படு்வதில் பிைண்டன் ்ேக்-
கெல்லம் ஆர்வோகெ இருப்போகெவும், இேற்கொன உத்-
திமயாகெபபூர்வ அறிவிபபு இந்ே ்வாைம் எதிர்பாரக்-
கெப்படு்வோகெவும் ேகெ்வல்கெள் ்ேரிவிக்கின்்றன.

 இஙகிலாந்து கிரிக்்கெட் சம்பயின் ்சய்தித் 
்ோ்டர்பாளர ஒரு்வர கெருத்து ்ேரிவிக்மகெயில், 
”இந்ே ேரு்ணத்தில் எம்ோல் எதுவும் ்சால்ல 
முடியாது. ்பயிற்சியாளர மேரவு ்சயல்மும்ற 
ந்டந்து ்கொணடிருக்கி்றது. இந்ே ்வாை இறுதிக்-
குள் முடிவு எடுக்கெப்படும்” என்று Cricbuzz இ்டம் 
கூறினார.

இந்ே ஆணடு முற்்பகுதியில் அவுஸ்திமைலியா-
வில் நம்ட்்பற்்ற ஆஷஸ் ்்டஸ்ட் ்ோ்டமை 4-0 
என இஙகிலாந்து அணி ்பறி்கொடுத்ேது. இேமன-
யடுத்து அந்ே அணியின் ேமலமேப ்பயிற்சியாளர 
கிறிஸ் சில்்வரவூட் அதிைடியாகெ ்பேவியிலிருந்து 
நீக்கெப்பட்்டார.

இேமனயடுத்து இஙகிலாந்து ேற்றும் ம்வல்ஸ் 
கிரிக்்கெட் சம்ப ்்டஸ்ட் ேற்றும் ேட்டுப்படுத்ேப-
்பட்்ட ஓ்வரகெள் ்கொண்ட கிரிக்்கெட் இைணடிற்கும் 
ேனித்ேனியாகெ ்பயிற்சியாளரகெளுக்கு விண்ணப்பங-
கெமள மகொரியது.

40 ்வயோன பிைண்டன் ்ேக்கெல்லம், நியூசி-
லாந்து அணிக்கொகெ 101 ்்டஸ்ட் ம்பாட்டிகெளில் 
விமளயாடியுள்ளார. இதில் அவுஸ்திமைலியாவுக்கு 
எதிைாகெ 2016 இல் கிம்றஸ்ட்மசரச்சில் ேனது 
கெம்டசி ்்டஸ்ட் ம்பாட்டியில் விமளயாடியிருந்-
ோர. ்்டஸ்ட் அைஙகில் 12 சேஙகெள் ேற்றும் 31 
அமைச்சேஙகெள் உட்்ப்ட 6,453 ஓட்்டஙகெமள அ்வர 
குவித்துள்ளார.

 பிைண்டன் ்ேக்கெல்லம் இஙகிலாந்து ்்டஸ்ட் 
அணியின் ்பயிற்சியாளைாகெ நியமிக்கெப்பட்்டால், 
அ்வைது முேல் ்ோ்டைாகெ நியூசிலாந்து அணிக்்கெதி-
ைான ்்டஸ்ட் ்ோ்டர அமேயவுள்ளது. இரு அணி-
கெளுக்கும் இம்டயிலான 3 ம்பாட்டிகெள் ்கொண்ட 
்்டஸ்ட் ்ோ்டர மலாரட்ஸ், ்நாட்டிஙஹாம் 
ேற்றும் லீட்ஸ் ஆகிய மேோனஙகெளில் எதிர்வரும் 
ஜூன் 2ஆம் திகெதி முேல் ஆைம்்போகெவுள்ளது.

 கெ்டந்ே ோேம் இஙகிலாந்து ்்டஸ்ட் அணியின் 
ேமல்வைாகெ சகெலதும்ற வீைர ்்பன் ஸ்ம்டாக்ஸ் நிய-
மிக்கெப்பட்்டார. இ்வரும் நியூசிலாந்தில் பி்றந்ே்வர 
என்்பது ேற்று்ோரு சி்றப்பம்சோகும்.

இஙகிலாந்து
டெஸ்ட் அணியின்
பயிற்சியாளராகை
டெககைலலம்

எம்.எஸ்.எம்.ஹில்மி...?

டெஸ்ட் ட�ொெர் இன்று
சிட்ெட�ொங்கில் ஆரம்பம

அட்்டாமளச்மசமன ேத்திய நிரு்பர

அட்்டாமளச்மசமன பிைமேச ்சயலாளர 
பிரிவிலுள்ள கெழகெஙகெளுக்கிம்டயிலான கொற்-
்பந்து சுற்றுப ம்பாட்டியில், அட்்டாமளச்-
மசமன சுப்பர்சானிக் விமளயாட்டுக் கெழகெம் 
1:0 என்்ற மகொல் அடிப்பம்டயில் ்்வற்றி-
யீட்டி, சம்பியனாகெத் ்ேரிவு ்சய்யப்பட்்டது.

அட்்டாமளச்மசமன அஷ்ைரஃப ஞா்ப-
கொரத்ே ்்பாது விமளயாட்டு மேோனத்-
தில் அட்்டாமளசமசமன பிைமேச ்சயலகெ 
விமளயாட்டுப பிரிவின் ஏற்்பாட்டில் 
நம்ட்்பற்்ற கொற்்பந்து இறுதிப ம்பாட்டி-
யில், சுப்பர்சானிக் விமளயாட்டுக் கெழகெ     
அணியினரும், எ்வர்்டாப விமளயாட்-

டுக்கெழகெ அணியினரும் மோதினர. அட்்டா-
மளச்மசமன பிைமேச ்சயலாளர எம்.ஏ.சி.
அஹேட் சாபிரின் ஆமலாசமன ேற்றும் 
்வழிகொட்்டலில், விமளயாட்டு உத்திமயா-
கெத்ேர எம்.எச். அஷ்்வத் கொற்்பந்து சுற்றுப 
ம்பாட்டிமய ஏற்்பாடு ்சய்திருந்ோர.

இறுதிப ம்பாட்டியில் இரு அணிகெளின் 
வீைரகெளும் சி்றப்பாகெ விமளயாடி ேஙகெளது 
தி்றமேமய ்்வளிக்்கொ்ணரந்ேனர.

அட்்டாமளச்மசமன பிைமேச கெழகெஙகெளுக்-
கிம்டயிலான விமளயாட்டு விழா-2022, 
கொற்்பந்து சுற்றுப ம்பாட்டியில் ்்வற்றியீட்டி-
யுள்ள சுப்பர்சானிக் விமளயாட்டுக் கெழகெம் 
ோ்வட்்ட ேட்்ட கொற்்பந்து சுற்றுப ம்பாட்டி-
யில் ்பஙகு்பற்்றவுள்ளது.

கைாற்பந்து சுற்றுப் தபாட்டியில சுப்பரடசானிக 
வி்ளயாட்டுக கைழகை அணி சம்பியன்
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Vu;d];l; njhk;rd; nrNlhd; ,q;fpyhe;jpy; gpwe;j fNdba�mnkupf;f 

vOj;jhsu;> tdtpyq;F fiyQUkhthu;. jdJ je;ijapd; nfhLikfs; 

jhq;fhky; rpW tajpy; ngUk;ghyhd Neuq;fis tPl;Lf;F mUfpy; 

,Uf;Fk; fhLfspy; fopj;jJ jhd; mtu; ,g;Ngu;g;gl;l fiyQuhtjw;F 

fhuzk;. mtuJ 21 MtJ tajpy; je;ij mw;Gjkhd gupR xd;iw 

nfhLj;jhu;. gpupj;Jg; ghu;j;jhy; ngupa gl;bay; xd;W ,Ue;jJ. 

vy;yhtw;Wf;FNk xU tpiy. mjhtJ nrNlhd; gpwe;jjpy; ,Ue;J 

,Jtiu mtUf;fhf nryT nra;j midj;J gzj;ijAk; Nfl;bUe;jhu; 

je;ij. mjpy; mtuJ gpurtj;Jf;F kUj;JtUf;F nfhLj;j fl;lzKk; 

,Ue;jJ. nrNlhd; vy;yh gzj;ijAk; je;ijf;F nfhLj;jhu;. Mdhy; 

mjw;Fg; gpd; jdJ je;ijNahL mtu; NgrNt ,y;iy. ngaiuf; $l 

khw;wp xl;Lwit mWj;Jf;nfhz;lhu;.  
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ngd;Fapd;fis fhf;Fk;
fz;zpntbfs; �ர்ெதௗஸ்�ர்ெதௗஸ்�ர்ெதௗஸ்

சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்
பூேகாள

gu];guk; ,Utu; xU tplaj;ij kw;wtu; 

Muk;gpf;f Ntz;Lk; vd;W tpUk;Gfpd;wdu;. 

Mdhy; ,UtUk; njhlq;Ftjhf ,y;iy� 

vd;w tup xU fijapd; fhl;rpia tpsf;FtJ 

Nghy; ,Uf;fpwJ. vd;whYk; ,jid xw;iw 

thu;j;ijapy; $w KbAkh? cyfpy; xNu 

xU nkhopahy; khj;jpuNk mjid fr;rpjkhf 

$w KbAk;. gupjhgk; vd;dntd;why; me;j 

nkhopia NgRk; xNu xUtu; jhd; ,g;NghJ 

cyfpy; ,Uf;fpwhu;. njd; mnkupf;fhtpy; 

thOk; afhd; goq;Fbapdu; NgRk; nkhopahy; 

khj;jpuNk Nkw;nrhd;d tupia xw;iw 

thu;j;ijapy; $w KbAk;. Mamihlapinatapai 
vd;gJNt me;j nrhy;yhFk;. cyfpy; 

nkhop ngau;f;f Kbahj kpf fr;rpjkhd 

nrhy; vd ,J fpd;d]; rhjid Gj;jfj;jpy; 

,lk;gpbj;jpUf;fpwJ.    

cyfpy; 
nkhopngau;f;f 
Kbahj nrhy; 

Mu;[d;BdhTf;F iff;nfl;ba 
J}uj;jpy; ,Uf;Fk; nghf;yhe;J 
jPTfSf;F vq;NfNah 
cs;s gpupl;ld; cupik 
nfhz;lhLfpwJ. cz;ikapy; 
,e;j jPtpd; cupikahsu;fs; 
fhyk; fhykhf mq;F thOk; 
ngd;Fapd; gwitfs;. 19Mk; E}

w;whz;by; jpkpq;fpy Ntl;il 
gpugykile;jNghJ jP gw;witf;f 
kuf;fl;ilfSf;F gjpy; jPtpy; 
,Uf;Fk; ngd;Fapd;fis 
gad;gLj;jp ,Uf;fpwhu;fs;.
vd;why; 1982 ,y; nghf;yhe;J 
jPTf;F cupik nfhz;lhl 
epidj;j Mu;[d;Bdh gpupl;lNdhL 

mq;F 10 thuq;fs; Aj;jk; 
nra;jJ. ,e;j fhyg;gFjpapy; 
Mu;[Bd ,uhZtk; jPtpd; 
fiuNahu gFjpfs; KOf;f 
epyf;fz;zpntbfis 
Gijj;Jtpl;Lr; nrd;wJ. 
gpupl;lDf;F mq;F fhy; 
itf;fTk; Kbatpy;iy. 
mitfis mfw;WtJ $l 
Mgj;jhd Ntiy vd;gjhy; 
me;j fz;zpntbfs; mg;gbNa 
itf;fg;gl;L Rw;wptu mgha 
vr;rupf;if gyiffs; 
itj;jhu;fs;. 
ngd;Fapd;fSf;F mJ njupahJ. 
me;j Mgj;jhd gFjp ,d;W 
ngd;Fapd;fs; ghJfhg;ghf 
thOk; gpuNjrkhf khwptpl;lJ. 
epyf;fz;zp ntbia ntbf;fr; 
nra;tjw;F ngd;Fapd;fspd; 
vil NghJkhdjhf ,y;iy. 
vdNt mit mq;F Rje;jpukhf 
elkhLfpd;wd.  ,g;NghJ mq;Nf 
ngd;Fapd;fspd; vz;zpf;ifAk; 
Kd;diu tpl gy klq;F 
mjpfupj;Jtpl;lJ.    

ghy; tPjp kz;lyj;jpd; cz;ikahd 
fhl;rpia vk;khy; ngWtJ rhj;jpakpy;yhj 
xd;W. xl;Lnkhj;j ghy; tPjp kz;lyj;ij 
tpsf;Fk; glk; cz;ikapNyNa ghy;tPjp 
kz;lyj;jpDilaNj my;y. mJ g+kpapy; 
,Ue;J 32 kpy;ypad; xspahz;L J}
uj;jpy; ,Uf;Fk; nk];]pau; 74 vDk; 
ghy; kz;lyj;jpDilajhFk;. ,e;j ghy; 
kz;lyKk; vkJ ghy; tPjp Nghd;W xU 
Roy; ghy; kz;lykhf fhzg;gLtNj 
,jw;F fhuzkhFk;. Rkhu; 100>000 
xspahz;Lfs; J}uk; gue;j ghy; tPjp 
kz;lyj;jpNyNa ehk; ,Uf;Fk; #upa 
kz;lyKk; ,Ug;gjhy; me;j ghy; tPjp 
kz;lyj;ij KOikahf kdpjdhy; 
glk;gpbf;f KbahjpUf;fpwJ.       

ghy; tPjpf;Fs; 
rpf;fpa kdpjd;

kfDf;F je;ij nfhLj;j tpiy !

u\;ahtpy; %lg;gl;l efuq;fs; vd;W rpy efuq;fs; ,Uf;fpd;wd. 

mit fLk; fl;Lg;ghLfs; nfhz;L cz;ikapNyNa Klg;gl;l 

efuq;fs; jhd;. Nrhtpal; fhyj;jpy; ,Ue;J ,e;j efuq;fs; ,Ue;J 

tUfpd;wd. ,t;thW Rkhu; 44 efuq;fs; ,Uf;fpd;wjhk;. 

,q;F FbapUg;ghsu; my;yhJ ntspahl;fs; ahuhtJ 

nry;tnjd;whNyh mq;NfNa ,utpy; jq;Ftjhf ,Ue;jhNyh 

epu;thfj;jplk; mDkjp ngw Ntz;Lk;. mjpYk; ntspehl;ltu;fs; 

nry;tjw;F Kw;whfj; jil. 

Kf;fpa ,uhZtj; jsq;fs; 

my;yJ kpf ,ufrpakhd Ma;T 

epiyaq;fs; ,e;j efuq;fspy; 

,Uf;fpwJ vd;gJ nghJthd 

ek;gpf;if. Mdhy; ,t;thwhd 

efuq;fspy; ,d;Wk; $l 1.5 

kpy;ypad; kf;fs; trpf;fpwhu;fs;.   

u\;ahtpd; %lg;gl;l efuq;fs;
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 உங்கமைப் பற்றிய அறிமு்கதமதை எேது 
வாச்கர்களுக்்கா்க கூறுங்கள்?

எனமனைப் பற்றி கூறுவதைானைால்; வட 
ோ்காணததில் உள்ை விமவ்கானைநதை ந்கர 
என்ற ந்கரப்பு்றதமதை  வாழ்விடோ்கக் 
க்காணடவன. கசல்மலையா - பவைவள்ளி 
இமணயரின இமைய ே்கன. ேமனைவி, 
ே்கள் எனை சிறியகதைாரு குடுமபததின தைமலை 
ே்கன. கிளிகநாச்சி சு்காதைார மசமவ்கள் 
திமணக்்கைததின கீழ் மநாயாைர ்காவு 
ஊரதி ஓட்டுநரா்கக் ்கமடமேயாற்றி வநதை 
நான, சுயாதீனை ஊட்கவியலில் ்கரிசமனை 
க்காணடவன எனறு சுருக்்கோ்கக் கூ்றலைாம.

 உங்கள் பாடசாமலை வாழ்க்ம்க, இலைக்கிய 
ஆரவம பற்றியும குறிப்பிடுங்கள்?

'ஆதைவன முனபள்ளி' கதைாடஙகி ஆரமபக் 
்கல்வியூட்டிய அயலை்கப் பள்ளியாம 
்கனை்காமபிம்கக்குைம அ.தை.்க. பாடசாமலையில் 
இமடநிமலை பயினம்றன. கிளி. இநதுக் 
்கல்லூரி, இறுதியா்க கிளி. ேததிய ்கல்லூரி 
எனை நானகு நிமலை அறிவுச் சாமலை்கமையும 
நனறிமயாடு நிமனைவில் க்காள்கினம்றன. 
மபார நிலைததில் வாழ விதிக்்கப்பட்டிருநதை 
எேது ோணவப் பருவங்கள் இயல்பு 
நிமலைக்கு அப்பாற்பட்டிருநதை ்காலைங்கள் 
அமவ. அதைற்்கா்க எேது அன்றாடங்கமை 
நாம அடகு மவததிருக்்கவில்மலை. 
பாடப் புததை்கங்களினறியும பதுஙகு குழி 
வாழ்க்ம்கயுோ்க ்கடநது க்காணடிருநதை 
அநநாட்்களிலும ்கல்விச்சாமலை்கள் 

கதைாடரநதைனை. அமந்கோ்க நான மபச்சு, 
விவாதைம, வில்லிமச மபான்ற ்கமலை 
நி்கழ்வு்களில் பஙகுபற்றுவதுணடு. தைவிர 
உமதைப்பநதைாட்ட விமையாட்டிலும மிகுநதை 
ஆரவம க்காணடிருநமதைன.

 உங்கமை எழுததைாைரா்க வைரததை பினனைணி 
எனனை? இததும்றயில் வைர வழிவகுததைவர்கள் 
யார?

எனமனை ஒரு எழுததைாைன எனறு 
பம்றசாற்றிக் க்காள்ளும அைவுக்்கானை 
பக்குவதமதை இனனும அமடயவில்மலை 
எனம்ற நிமனைக்கிம்றன. ஆனைாலும 
என எழுதது முயற்சி்களுக்்கானை 
பினனைணிமய '்காலைச் சூழலிடம' 
ம்கயளிக்்க ்கடமேப்படுகிம்றன. எனைதிநதை 
பமடப்பிலைக்கியப் பயணததில் கதைாடரநதும 
நமட பயில்வதைற்கு எனைது ஆக்்கங்களுக்கு 
்கைம தைநதுதைவிவரும அச்சு ஊட்கங்களும 
சஞ்சிம்க்களும முதைனமேக் ்காரணகேனைக் 
்காணகிம்றன. தைவிர எனைது பமடப்பு்களின 
முதைல் வாசகியா்க ேட்டுமினறி உநதுசக்தியா்க 
கசயற்பட்டுவரும எனைது அமோ பவைவள்ளி 
மி்க முக்கியோனைவர.
நீங்கள் எநகதைநதை இலைக்கியத தும்ற்களில் 
இயஙகி வருகிறீர்கள்?
'ஆமசக்கு ஒரு ்கவிமதை எழுதிப் பாரப்மபாம' 
எனைத கதைாடஙகிய என எழுததைாரவம சிறு்கமதை, 
்கட்டுமர, பததி எழுதது,  விேரசனைம, 
குறுநாவல் எனை முனந்கரநது தைற்மபாது 
நாவலில் ்காலைடி மவததிருக்கி்றது.

 உங்கைது முதைலைாவது பமடப்மப 

பததிரிம்கயில் பாரததைவுடன உங்கைது 
ேனைநிமலை எப்படி இருநதைது?
1999 இல் தினைமுரசு பததிரிம்கயின 
'்கருதமதைாவியததிற்்கானை நானகு வரி்கள்' 
பக்்கததிற்்கா்க சிறிய ்கவிமதை ஒனம்ற எழுதி 
அனுப்பியிருநமதைன. அடுததை வாரம அது எனைது 
கபயர, மு்கவரியுடன பாராட்டுக் ்கவிமதையா்க 
அச்மசறி வநதிருநதைது. அதைமனைக் ்கணடு 
ஆனைநதைேமடநதைது ேட்டுேல்லை, ஓடி ஓடி 
அநதைப் பததிரிம்கப் பக்்கதமதை அமனைவருக்கும 
்காணபிதது கபருமே க்காணமடன என்ற 
உணமேமயயும கசால்லை மவணடும.
  நீங்கள் எழுதிய முதைலைாவது நூமலை 
கவளியிடும மபாது உங்களுக்கு ஏற்பட்ட ேனை 
உணரவு எப்படி இருநதைது?

அநதை ேகிழ்ச்சிமய ேற்றும ேனைநிம்றமவ, 
்கருச்சிமதைவு்கமை ோததிரமே ்கணடு 
கநாநதிருநதை தைாகயாருததி முதைற் 
குழநமதைமய பிரசவிததை மபாது ஏற்படக்கூடிய 
ஆனைநதைததிற்கு ஒப்பிடுகிம்றன.

 'இருமபுக் ்கதைவுக்குள் இருநது...' என்ற 
உங்கைது முதைலைாவது ்கவிமதைத கதைாகுதியில் 
உள்ைடஙகியுள்ை ்கருப்கபாருட்்கள் பற்றி 
எனனை கசால்கிறீர்கள்?
'சிம்றக்கூடததில் இருநது, பணடிட் 
ஜவ்கரலைால் மநரு தைனனுமடய 
ே்கள் இநதிராவுக்கு 'என பிரியோனை 
பிரியதைரஷினிக்கு...' எனறு எழுதிய 
்கடிதைங்களின கதைாகுப்பு பின நாளில் நூலைா்க 
கவளியானைது. அது கவறும ்கடிதைங்கமைக் 
க்காணட நூல் ோததிரேல்லை. உணரவு, 
ஒழுஙகு, வாழ்வின இலைட்சியம, தூரமநாக்கு 
எனைப் பலை நல்லைவற்ம்ற உள்ைடக்கிய 
நூல். அமதைமபாலை எனனுமடய ்கனனிக் 
்கவிமதை்களும நல்லை பலை ்கருததுக்்கமையும 
்கருப்கபாருட்்கமையும க்காணடனைவா்க 
அமேநதுள்ைனை எனறு மபாராசிரியர அ. 

சணமு்கதைாஸ் அவர்கள் இநதை நூலுக்்கானை 
அணிநதுமரயில் குறிப்பிட்டுள்ைார.

 'உங்கள் விடியமலைத மதைடும இரவு்கள்...' 
்கவிமதை நூலின வரவு பற்றி எனனை 
குறிப்பிடுவீர்கள்?

'மதைசததிற்கு ஒளிக்காணடு பாய்ச்சும 
வலிமே நூல்்களுக்ம்க அதி்கோ்க உள்ைது' 
எனபதைற்கிமசய அடக்குமும்ற அக்கினியில் 
அவிதகதைடுக்்கப்படுகின்ற சமுதைாயததின துனப 
துயரங்களில் சிலைவற்ம்ற கிள்ளிகயடுதது 
்கவிமதைப் புள்ளியிட்டு வாச்கர தைம ்கட்புலைனில் 
அனுபவிக்்கத தைநதுள்மைன. இமவ சிலை 
ேனைங்கமைமயனும கதைாட்டு, ோற்்றங்கமை 
விமைவிக்்க மவணடுகேனை ஆவல் 
க்காணடதைன உப விமைமவ 'விடியமலைத 
மதைடும இரவு்கள்' என்ற நூல்.

 உங்கள் சிறு்கமதை நூலின தைமலைப்பு குறிததும 
்கருப்கபாருட்்கள் குறிததும எனனை கசால்லைப் 
மபாகிறீர்கள்?

மபாரினைால் பாதிக்்கப்பட்ட ஏமழ 
மூதைாட்டியின வாழ்வாதைாரததிற்குத 
துமணயா்க இருநதுவநதை பழமேயானை 
மவப்ப ேரகோனம்ற வீதி அ்கழிப்பு 
என்ற அபிவிருததியின கபயரால் தைறிக்்க 
முற்படுவதும இறுதியில் அமதைத தைடுதது 
நிறுததைப் மபாராடிய மூதைாட்டி, தைன 
குடுமபதமதை வாழ மவததை ேரதமதைாடு மசரநது 
தைானும ேடிவதுோனை சிறு்கமதையின தைமலைப்மப 
நூலின தைமலைப்பாகியது. ஷமவப்ப ேரமும 
பவைம ஆச்சியும| என்ற இநதை சிறு்கமதைத 
கதைாகுதி தைாஙகி வநதுள்ை ்கமதைக் ்கருக்்கைா்க 
நேது சமுதைாயக் குடி்கள் சநதிதது வருகின்ற 
ஏக்்கம, தைாக்்கம, தைவிப்பு, நட்பு - பிரிவு, உ்றவு, 
விழிப்பு எனைப் பல்மவறுபட்ட சங்கதி்கமைச் 
கசால்லி நிற்கி்றது.

 ஒரு நூல் பிரசுரம எனபது ஒரு பிரசவததிற்கு 
ஒப்பானைது எனகி்றார்கமை! இதுபற்றி எனனை 
கசால்வீர்கள்?

இது முற்றிலும கேய்யானை கூற்க்றனபமதை 
அனுபவ வாயிலைா்கக் ்கணடவன நான. 
உமழப்பமதைவிட மசமிப்பது ்கடினைம 
எனபார்கள். அமதைமபானறுதைான ஒரு 
பமடப்மப ஆக்குவமதைவிட அமதை 
கசப்போனை நூலைா்க கவளிக் ்காணச் 
கசய்வது மி்கக் ்கடினைம. எேது மதைசததில் 
எழுதுபவர்களுக்்கானை ஊக்குவிப்பு ேநதை 
்கதியிலிருநது ோறுவதைா்க இல்மலை. ஒரு 
புததை்கதமதை கவளியிட்டு, அதைன கசலைவுப் 
கபறுேதிமயத தைனனும மீட்கடடுததுக் 
க்காள்ை முடியாதை சூழ்நிமலையில்தைான எேது 
உள்நாட்டு புததை்கங்களின விற்பமனை விகிதைம 
்காணப்படுகி்றது. தி்றன, கதைாழிநுட்பததின 
அதி்கரிததை ஆக்கிரமிப்பு ேற்றும அமந்கோனை 
வாச்கர்கள் அயலு்றவு மதைசததின ்கவரச்சி 

மிகுநதை (அமேப்பு, 
தைமலைப்பு, ்கரு) நூல்்கமை 
வாசிப்பதில் ஆரவதமதைக் 
்காட்டுவதைால் 
உள்ளூர பமடப்பு்கள் 
பு்றக்்கணிப்புக்கு 
ள்ைாகின்றனை.

 உங்கள் ேனைமதை 
வசீ்கரிததை ்கவிமதை்கள் 

அல்லைது ்கவிமதை வரி்கள் பற்றிக் கூறுங்கள்?
இதைற்குப் கபாதுவா்கமவ பதிலைளிக்கிம்றன. 

ேரகபனறு பமரகயாலிததுக் க்காணடு 
்கமடநிமலை ோநதைமர  கசன்றமடயாதை எநதைப் 
பமடப்பு்கள் மீதும எனைக்கு நாட்டமில்மலை. 
பமடப்பு்கள் எப்மபாதும சமூ்க நலைன 
சாரநது நிற்்க மவணடுகேனை நிமனைக்கிம்றன. 
அநதைவம்கயில் குரலைற்்ற ேனிதைர்களின குரலைா்க 
ஒலிக்கின்ற வரி்கள் கபாதுவா்க எனமனை 
வசீ்கரிப்பதுணடு.

 ஆரமப ்காலைங்களில் உங்கள் 
பமடப்பு்களுக்கு ்கைம தைநதை ஊட்கங்கள் 
பற்றி?

வலி சுேக்கும என வரி்களுக்கு ்கைம 
தைருவதில் அமந்கோனை ஊட்கங்கள் 
பினநின்றதில்மலை. குறிப்பா்க தினைமுரசு, 
தினை்கரன, உதையன, சுடர ஒளி, தைமிழ் 
தைநதி, வீரம்கசரி, தினைக்குரல், வலைமபுரி, 
்காமலைக்்கதிர, ேமலை முரசு மபான்ற மதைசிய 
பிராநதிய பததிரிம்க்கமை குறிப்பிட முடியும. 
சஞ்சிம்க்கள் வரிமசயில்; இருக்கி்றம, 
ஞானைம, பூங்காவனைம, ்கவிஞன, தைைவாசல், 
ஜீவநதி, எங்கட புததை்கங்கள், ்கமலைமு்கம, 
்கமர எழில் மபான்றவற்ம்ற குறிப்பிடுமவன. 
தைவிர, சிலை மின இதைழ்்கமையும இநதை 
வரிமசயில் மசரததுக்க்காள்ைலைாம. ஆனைாலும 
சிலை முதைனமே சஞ்சிம்க்கள் தைேக்க்கனறு 
மு்கேறிநதை வாடிக்ம்கப் பமடப்பாளி்கள் 
சிலைமரத கதைாடரநது திருப்திப்படுததியா்க 
மவணடும எனறு ்கருதுவதைால் வைரநது 
வரும புதுமு்க எழுததைாைர்கள் ஊக்்கப் 
படுததைப்படாேல் ஏோற்்றேமடநது 
எழுததுலைகிலிருநது ்கமரநது ்காணாேல் 
மபாய்விடுகி்றார்கள்.

 ஏமனைய எழுததைாைர்களின நூல்்கமையும 
நீங்கள் வாசிப்பதுணடா? யாருமடய 
எழுதது்கள் உங்கமை அதி்கோ்கக் ்கவரநதைதைா்க 
நிமனைக்கிறீர்கள்?

ஆரமப நாட்்களில் அமனைதமதையும 
வாசிதமதைன. பின நாட்்களில் மதைரநகதைடுதது 
வாசிக்கிம்றன. ம்கமதைரநதை எழுததைாைர்களின 
பமடப்பு்கமை ம்காடிட்டுக் ்காட்டுவதைால் 
புதுமு்க எழுததைாைர்கள் ்கணடு 
க்காள்ைப்படாேல் மபாய்விடுவார்கமைா எனை 
அஞ்சுகிம்றன. எனைமவ கபயரப் பட்டியமலைக் 
கூ்ற விருமபவில்மலை. ஆதைலைால் வாச்கர தைாமே 
வாசிதது தீரோனிததுக் க்காள்வார்கைா்க. 
இனனுகோனம்றச் கசால்லை மவணடும, 

படைப்பிலக்கிய பயணத்தில் 
நடை பயில களம் 

தநதடை ஊைகஙகள்
விவைகானநதனூர் சதீஸுைனான வநர்காணல்

ததாைர்ச்சி 10 பக்கம் 

வநர்கணைைர்:- 
தைலிகம ரிம்ஸா முஹம்மத்
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உடல் மேழுமை உமழப்புத் தீ உருக்கிமெடுக்ை 
உருக்குமைந்த உடல்ைம�ா ஊதிவிட விழும்.

ம்தாழிைா�ர் பமடயின் விெர்மவை மபார் 
மீ்தான பற்று்தல் சின்ன வைெசிலிருநது எனக்குள் 
மும�மைாணடது.

ம்தாழிைா�ர்ைள் ோனுடவிெலின் முதுமைலும்பு-
ைள், வைம�ந்த முதுகில் பூமிப்பநம்த சுேநது நிற்கும் 
திொகிைள், விெர்மவையும், இரத்்தமும், ைஷடமுோன 
்தம் வைாழமவை இருளுக்குள்ளிருநது மவைளிச்சத்துக்கு 
இழுத்துவைர முென்று முென்று ம்தாற்றுப் மபாகிற-
வைர்ைள். 'சுரணடல்' மபய் நைக் கீறல்ை�ால் ேனசும் 
ஜீவி்தமும் மநாநது மபான பரி்தாபத்துக்குரிெவைர்ைள் 
அத்்தமைெவைர்ைள் மீ்தான இரங்கு்தலும், ைாருணெமும் 
எனக்குள் என்மறக்குோைப் படிநதுள்�து.

உமழப்பின் மேன்மேமெப் மபாற்றம்  
இஸைாம் அ்தன் முக்கிெத்துவைத்ம்த குர்ஆனிெ 
மோழியில் மபசுகிறது. 'அவைன் (அல்ைாஹ்) ்தான் 
உங்ைளுக்கு பூமிமெ விரிப்பாை ஆக்கிமவைத்துள் -
�ான், எனமவை, அ்தனது பை மைாணங்ைளிலும் 
ம்சன்று அவைன் அளித்திருப்பமவைைம�ப் புசிப்பீ -
ராை' (67: 15)

மநர்வைழிைாட்டிை�ான நபிோர்ைள் ம்தாழி -
ைா�ர்ை�ாை விெர்மவை சி;நதிெவைர்ைள். ஆதிபி்தா 
ஆ்தம் (அமைஹிஸ்ஸைாம்) விவை்சாயி, ்தாவூத் 
(அமைஹிஸ்ஸைாம்) இரும்புத் ம்தாழிைாளி, நூஹ் 
(அமைஹிஸ்ஸைாம்) ்தச்சர், இத்ரீஸ (அமைஹிஸ -
்ஸைாம்) ம்தெல்ைாரர், மூ்ஸா (அமைஹிஸ்ஸைாம்) 
இமடெர் என நபிோர்ைளின் ம்தாழில் பட்டிெல் 
நீள்கிறது.

மபருோனார் (்ஸல்ைல்ைாஹு) அமைஹி 
வை்ஸல்ைாம்) அவைர்ைள் ஆடு மேப்பவைராை 
வைாழமவைத் ம்தாடங்கி விொபாரிொகி அ்தனூடாை 
இஸைாமிெத் ம்தாழில் ேைத்துவைத்ம்தச ம்செலில் 
ைாட்டிெவைர். அவைர் ஒரு ்சமூை மேய்ப்பர்,  'ஒருவைன் 
்தன் மைொல் உமழத்து உணபம்த விட மவைறு எந்த 
சிறந்த உணமவையும் எவைரும் உட்மைாள்வைதில்மை' 
(அல்புைாரி) என நபிை�ார் உமழப்பின் மைமெ 
உெர்த்தினார்.

இஸைாம் உமழத்து வைாழவைம்த இமற வைணக் -
ைோக்கியுள்�து. ேட்டுேன்றி உமழப்பா�ர் மீ்தான 
உருமேைள், ைடமேைள், பண;புைள் பற்றியும் 
விபரித்துள்�து.

மே ஒன்று ம்தாழிைா�ார் ஒன்று திரளும் 

தினம்! ம்தாழிைா�ர் தினம். அது ம்தாழிற் புரட்சி -
யின் அறுவைமட, நான்கு திம்சயும் ம்சரும் ம்தாழி -
ைா�ர்ைளின் அணிநமட, இன்மறெ தினத்திலும் 
என் வைாப்பாவின் விெர்மவை மவைர் படந்த மேனி 
என்றும் அழிொ்த ஓவிெோய் என் ேனசின் வைமரப -
டத்தில் விெர்மவை பூக்குறது.

நான் பிறக்கும் ைாைத்தில் வைாப்பாவிடம் ைார் 
இருந்த்தாம், புடமவைக் ைமட இருந்த்தாம், பிறகு 
அமவை ம்தெத் ம்தாடங்கி இருக்ை மவைணடும். 
நிமனக்கு ம்தாறும் வைாப்பாவின் ம்தாழில் முைங் -
ைம் விெர்மவை ம்தாய்ந்த ேனசுடன் எனக்குள் 
ம்தாற்றம் ைாட்டும்.

வைாப்பாவிடம் ைார் இருந்த ைாைம் மபாய் 
வைாப்பா ைார் டிமரவைராை இருந்த ைாைத்தில் நான் 
்தவைழும் ைாைத்திலிருநம்தன்;. வைாப்பா கூலிக்குக் 
ைார் ஓட்டினார். வைாப்பாவின் ைறுப்பு நிற யு40 
ம்சாேம்சற் ைார் ்தணணீரூற்று ்சநதியில் நிற்கும். 
ஹெர் வைந்தால் மபாவைார். வைாப்பா 'எக்ஸமபட் 
டிமரவைர்' முன்னாள் வைன்னி எம்.பி.சிவைசி்தம் -
பரத்தின் ைார் ஓட்டுனராை இருந்தவைர். ம்தர்்தல் 
ைாைத்தில் வைன்னிப் பகுதி முழுவைதும் ைார் பறநது 
திரியும். அ்தனால் வைாப்ப நல்ை டிமரவைர் என்பது 
எல்மைாருக்கும் ம்தரிநதிருந்தது.

வைாப்பாவின் ம்தாழில் முைங்ைளில் விவை்சாெ 
முைமும் ேணணில் படிநம்தயுள்�து. ்தணணிமு -
றிப்பிலும், புணணிொரங் கு�த்திலும் எங்ைளுக்கு 
வைெல் நிைம் இருக்கிறது. வைாப்பா 
வைெல் ம்சய்வைார். லீவு 
ைாைத்தில் 
நானும் வைெலுக் -
குச ம்சல்மவைன். 
வைாப்பா வைரம்பு 
ம்சருக்குவைார். 
உழுது ப்தனிடு -
வைார். விம்தப்பார். 
ைாம� அறுப்பார். 
ைாவைல் ம்சய்வைார். நீர் பாய்சுவைார். அரிவும் 
மவைட்டுவைார். சின்ன வைெசிமைமெ அவைர் அரிவு 
மவைட்டும் ைாவைணெத்ம்த ரசித்திருக்கிமறன். வைாப்பா 
ஒரு மவைமைைாரன் ்தடி. சூட்டுக் ை�த்தில் உற்்சைோய் 
நிற்பார்.

(நன்றி: என் மனசின் வரைபடம்)

அனுபவைத்ம்தயும், உணர்மவையும் 
பிறருக்குத் ்தர முெல்வைது மஹக்கூ. 
பிரபஞ்சத்தின் அந்தரங்ைங்ைம�க் 
ைாட்சிப்படுத்தும் ்தத்துவைப் பார்மவை 

மைாணட மஹக்கூவின் வைரைாறு நீட் -
சிொனது. 

வைரைாற்றாசிரிெர்ைள் ஆட்சிொ -
�ர்ைளின் நாே வைரிம்சயில்்தான் இைக் -

கிெ வைரைாற்றுக் ைாைைட்டங்ைம� 
விேர்சிக்கின்றனர். ம்தால்ைாைம் எனப் -

படும் ொேட்மடா நாரா ைாைம் மு்தல் 
ம்தாடரும் இைக்கிெக் ைாைைட்டத் -
தில் ம்தாகுைைா ைாைம்்தான் (1600- 
_1868) மஹக்கூவின் ைாைோகும். 
உணமேயில் மஹக்கூ பிமராபிசசி 
ைாைத்தில் - பதினான்ைாம் நூற் -
றாணடில் ம்தாற்றம் ைணடது. 
மோரிடாமை, ம்சாைன் இருவைருமே 

மஹக்கூவின் முன்மனாடிை�ா -
வைர். எனினும் பாம�ா (1644-

_1694) ்தான் மிைப் மபரும் 
மஹக்கூக் ைவிஞராைப் மபாற் -
றப்பட்டவைர். மஹக்கூவுக்கு 

முழு வைடிவைம் 
மைாடுத்து அதில் 
ம்சழுமேமெப் 
பாய்சசிெவைர் 
பாம�ா. 
ைற்பமன 
வைா்தத்தில் 
மி்தந்த 
மஹக்கூமவை 

அன்றாட வைாழவின் 
ெ்தார்த்்த நிமைமேக்கு இட்டுச 
ம்சன்றவைரும் பாம�ா்தான். 
மஹக்கூவில் புதிெ பாணிமெ 

உருவைாக்கிெ நவீன மஹக்கூக்ைா -
ரர் இவைர். நமைசசுமவை, ேனி்தமந -

ெம், ஆழந்த ஆன்மீைம் என்பன 
இவைரது மஹக்கூக்ைளில் 
மவைளிப்பட்டன.

இவைருக்குப் பின்னர் யூஜிோ ஒனிட் -
சுரா (1661-1738) குறிப்பிடும் படிொன -
வைர். ேமஹாட்மடா அல்ைது உணமே 
என்கிற ைருத்துருவைாக்ைத்ம்த ஜப்பானிெ 
ைவிம்தயில் நிறுவிெவைர் ஒனிட்சுரா. 
மைானிஷி, மர்ஸான், இக்மைனிஷி, 
மைான்சூயி, ெேகுசசி ம்சாடா ஆகிமொ -
ரும் இக்ைாைைட்டத்தில் முக்கிெ ைவி -
ம்சால்லிை�ாவைர்.

பாம�ாவுக்குப் பிறகு 'பத்துத் ்தத் -
துவைவைாதிைள்'' குறிப்பிடும் படிொனவைர் -
ைள். பாம�ாவுக்குப் பிறகு மொ்சாபூ்சன் 
(1716- _1783) மஹக்கூவுக்குப் புைனு -
ணர்வு வைணணத்ம்த ஊட்டிெவைராவைார். 
'பாம�ாவுக்குத் திரும்பு்தலின்'' ம்தாடக் -
ைோை இவைர் திைழந்தார்.

பத்ம்தான்ப்தாம் நூற்றாணடின் 
ம்தாடக்ைத்தில் இைாோ ஓட்சுனி (1756-
_1823), மைாபொஷி இஸ்ஸா (1763--
827) ஆகிமொர் நிமைத்து நிற்ைத்்தக்ை 
மஹக்கூக்ைம� வைமரந்தனர். இஸ்ஸா 
்தனித்துவைோன, எளிமேொன மஹக் -
கூக்ைம� ்தந்த்தவைர். இ்தமனாடு மஹக் -
கூமவைச ்சாோனிெர்ைளின் மைைளுக்கும் 
பரி்சளித்்தார்.

ஷிகி (1867-_1902) சீர்திருத்்தக் ைவி 
்தந்தவைர். நவீன மஹக்கூவின் ஆரம் -
பக்ைாரரும் இவைர்்தான். பரீட்்சார்த்்தம், 
இெற்பணபிெல், புமனவிெல், குறியீட் -
டிெல் ஆகிெ மபாக்குைளின் ்சங்ைேோைத் 
திைழந்தவைர் ஷிகி. மஹக்கூவில் இெற் -
மைொன உணமேபூர்வைோன சித்திரங் -
ைம� வைமரெப்படு்தல் மவைணடும் என 
வைலியுறுத்தினார். இவைரது வைாழக்மையி -
லிருந்த்தான சித்திரித்்தல் ைருத்்தாக்ைமே 
மஹக்கூவின் நவீனத்துவைத்துக்கு அடிப்ப -
மடொனது.

இவவைாறு இவைர்ைள் அமனவைரும் 
்தான் மஹக்கூவின் பரிணாே வை�ர்சசி -
யின் பங்கு்தாரர்ை�ாைப் மபாற்றப்படுகின்-
றனர்.

 மனம் ததும்பும் 
ஹைக்கூ 8

வாப்ா ஒரு
வேலைகாரன் தடி

சூர்ென் நிைத்தில் வீழநது 
துடித்்தது

்சருைடர்ந்த ்தருக்கீழ
்தஞ்சோயிற்றுக் ைாைம்
ஒற்மறப் பா்தசசுவைடு 
மைாதிப்பில் துடிக்கிறது

சிறு குருவியின் குரலில் 
மபருந்தகிப்பு
வைணணத்துப் பூசசியின் 
சிறகுைளின் வைர்ண உதிர்வு
மவைளிறிெ ேஞ்சள் வைணணம் 

குமழந்த மபெரறிொ ேைரில் 
நீள்வைாட்டம்
ஆறடர்ந்த சுவைட்டில் மபரு 
மவைடிப்பு
உஷணம் இ்தெத்ம்தக் 
ைவவிற்று உன் வைன்ம்சால் 
முள்ளில்

சூரிெனின் இத்்தமன மைாதிப்பு 

என் ்தமையில் உருகிற்று
நான் மபரும் 
மேௌனத்திலுமறகிமறன்

ஒரு திடீர்க் ைணம்
இரு மேைத்துளி
மேல்லிெ ைாற்றின் குளிர் 
்தழுவைல்

என் குருவி சிறகு மீட்டிற்று
வைணணத்துப் பூசசியின் 
மேனியில் ஒளியின் வைர்ணங்ைள்
மநடுவைாமை ேரநிழலில்
நான்
நீ
மேௌனமுமடந்த 
மபருஞம்சால்

 ஒளவன் கவிதத
்தமிழின் ைமை இைக்கிெ ைைா்சாரப் 

பணபாட்டு மவைளியில் பாணவைர்ைளின் 
வைகிபாைம் மிைப் பழமேொனது 
ேட்டுேன்றி ைாத்திரோனதும்கூட. பாணர் 
எனப்படுகிற பாடி ஆடி வைாழவிெற்றும் 
ேக்ைள் ்சமூைத்ம்தச ்சங்ைைாைத்திலிருநது 
்தரிசிக்கிமறாம்.

பதிமனண மேற்ைணக்கில் 
ஆற்றுப்பமடொை வைருவைனவைற்றுள் 
மபரும்பாணாற்றுப்பமடயும், 
சிறுபாணாற்றுப்பமடயும் பாணர்ைம� 
பமைப்புைோய்க் மைாணடம்தொம். 
இ்தனூடு பாணர் வைாழக்மை முமறமெக் 
ைாணுகிமறாம்.

இம்சமொடு கூடிெ வைாழவு 
அவைர்ைளுமடெது. வைறுமேமொடு இமெந்த 
வைாழவைது. பணணிம்சத் ம்தாழிைராகிெ 
பாணருடன் பாடினிெரின் இம்சந்த இம்ச 
வைாழவிெல் இைக்கிெத்்தரோனது.

பண பாடு்தல், இம்சக்ைருவி; ைம�க் 
மைொளு்தல், நடனோடு்தல்  என்பன இவைர்-

்தம் வைாழக்மைக்மைாைோகும். இவைர்்தம் 
புறவைாழமவைமெ மபரும்பாணாற்றுப்பமட-
யும், சிறுபாணாற்றுப்பமடயும் ஆட்மைாண-
டன. கூத்்தர் - விறலிெர் ேற்றும் மபாருநர் 
என்மபாரும் ்சங்ைவைாழவின் அங்ைங்ை�ா-
வைர். கூத்்தர் பரத்ம்தயின்ோட்டுப் பிரிந்த 
்தமைவைனுக்ைாைத் ்தமைவியுடன் வைாதிடும் 

பணபினர். கூத்்தராற்றுப்பமடயில் இவைர்-
்தம் வைாழவிெமைக் ைாணைாம். மபாருநர் 
வீரம் பமடத்ம்தார் பமடத்்தமைவைர்ைள் 
முமறைம� முழங்கிப் பாடி ஆடுமவைார்.  
மபாருநராற்றுப்பமடயில் இவைர்்தம் வைாழவி-
ெமைத் ்தரிசிக்ைைாம்.

இ்தன் மபாக்கில் பிற்ைாைப் 
பாணர் வைாழமவையும் ்தரிசிக்ைைாம். 
முஸலிம் பாணர் எனப்பட்மடார் இனங் 
ைாணத்்தக்ைவைராவைர். நாம் குறிப்பிடும் பக்கீர் 
பாவைாக்ைள் - இம்ச ேரபுப்புைவைர்ைள் ்தம் 
வைாழவு இ்தமனமொட்டிெம்த. முஸலிம் 
புைவைர்ைள் மைொளும் ரபான் ைருவிமெ 
இந்தப் பாடல்ைளின் பிர்தான ைருவிொகும். 
ஊரூராய்ச ம்சன்று வீடுவீடாய்ப் 
படிமெறி ரபானிம்ச வைழங்கும் பக்கீர் 
பாவைாக்ைள் முஸலிம் பாணர்ை�ாவைர். 
பக்கீயில் மவைத்ம்தனப்படும் இஸைாமிெ 
ேரபு்சார் இம்சப்பாடல்ைளின் மூைோை 
இருப்பவைர்ைள் பக்கீர் பாவைாக்ைள் 
எனப்படும் முஸலிம் பாணர்ைம� ஆவைார்.

பாணர்
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பட்ாஸ் : ோப்ள   ரயில் பயணங்கள் பத்தி 
எழுதிக்கிடடு இருந்ாமே எனோச்சி ?

பாஸ் : அத்ல்்ாம் ேம்மயறி மபாச்சி !

்கா்லி: ஷாஜ்கான எனே ்கடடிோர்?
்கா்்ன : லுஙகி ்கடடிோர். 

்கா்லி: !!

விஸ்்ா : உங்க மூணா்து மபயனுக்கு 
தபாண்ணு பாக்குறிங்க்ளாமே ேருே்கள் எபபடி 

இருக்்கனும் ?
சுேன : எனமோ் கூட்ணி அமேத்து 

எனமோ் மூத்் ேருே்கள்்கம்ள வீடம் 
விடடு ஓரங்கட்ணும்...!

ஒரு்ன : ோடடுக்கு தபாங்கல் ம்க்கும் மபாது 
ோடு ஏன உனமே முடடுச்சு...

ேற்்ற்ன : தபாங்கலில் இருந் முநதிரிமய 
எடுத்து திண்ணுடம்ன.

பக்்கத்துவீடடு்காரர் : ஏன..சார்...உங்க ...வீட் எப-
பவும் சிரிபபு சத்்ம் ம்கக்கும் ? அந்...ர்கசியம்்ான 

எனே..??
ராமு : ஓ...அது்ா...என...ேமேவி ம்காபம்..்நதுச்-

சுனோ....என மே் பாத்திரத்் தூக்கி வீசு்ா... மே் 
ப்ம்னோ நான சிரிபமபன, பட்துனோ அ்ள் 

சிரிபபா....

ராேன : ஆமசமய துனபத்துக்குக்்கா-
ரணம்னு இபப்ான நான த்ரிஞ்சுக்-

கிடம்ன
மசாேன : எபபடி?

ராேன : என ேமேவிமய நான ஆமசப-
படடுத் ்ாமே... ்கல்யாணம் பண்ணிக்-

கிடம்ன.

பார்ம்யா்ளன : மநத்து ந்ந் ஓவியக் ்கண்-
்காடசியி் உங்க ஓவியம் ்ான பாக்கு்ற ோதிரி                     

இருநதுச்சு.
ஓவியர் : தராம்ப நனறிங்க.

பார்ம்யா்ளன : ஆோ.. ேத்் ஓவியங்கம்ளச் 
சுத்தி ஒமர கூட்ம். பாக்்கம் முடிய்.!!!

்க்ா : தரண்டு ்கண்ணிருக்ம்க அரிசியிம  ்ஒழுங்கா 
்கல்ம்ப தபாறுக்்க முடியா்ா? 

ோ்ன : முபபத்திரண்டு பல்லு இருக்ம்க 
தேல்  ்முடியா்ா?

்ாக்்ர் : 37'ம் நம்பர் படுக்ம்கயில் 
இருந் மபஷண்ட எபபடியிருக்கி்றார்?

நர்ஸ் : அ்ருக்கு மேல்மூச்சு, கீழ்மூச்சு 
்ாஙகுது... ்ாக்்ர்..

்ாக்்ர் : ஏன? எனே ஆயிற்று                   
அ்ருக்கு?

நர்ஸ் : எனமேப பிடிக்்க ரூம் முழு -்
தும் சுற்றி ஓடிய்ால் ஏற்பட் ்கம்ளபபு!
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"ஊடகத்துைறயானது 
அர�யலும், இன, மத, 
�ரேதசவாத அடக்குமுைறகளும் 
�ைறந்தது. முக்�யமாக �றைம 
�ைறந்த பல ெபண்க�ன் 
ெவற்�க்கு இைவ அ�கமாகேவ 
தைடயாக உள்ளன என்ேற 
கூறலாம். இதுேபான்று பல 
�றைமகைள ைவத்துக்ெகாண்டு 
இைல மைற காயாக வாழும் 
ெபண்களுக்கு அவர்கள் 
தைடைய உைடத்துக்ெகாண்டு 
ெவ�வந்து சா�ப்பதற்கு நான் 
ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்க 
�ரும்பு�ேறன்.

இவ்வாறு வளர்ந்து வரும் இளம் 
பாட� ெத��த்துள்ளார்.

தமது இ�ைமயான குரல் 
வ�ைமயால் ர�கர்கைள பா� 
பரவசப்படுத்� வருபவர்கள் 
பாடகர்களும் பாட�களும். அவ்வாறு 
ெபரும்பாலான பாடகர்களும் 
பாட�களும் உருவா� இருந்தாலும், 
உருவா� வந்தாலும் எல்ேலாராலும் 
தங்களது �றைமகைள ெவ�காட்� 
�ரபல்யமா� �ட மு�யாது. அதற்கான 
வாய்ப்புகளும் சந்தர்ப்பங்களும் 
�ைடத்தால் தான் அவர்களால் தங்களது 
�றைன ெவௗிகாட்� அத்துைறக�ல் 
ெவற்� ெபற மு�யும். இலங்ைக�ல் 
அதற்கான வாய்ப்புகள் �கவும் 
அ�தாகேவ காணப்படு�ன்றன. சவால் 
�க்க இைசத்துைறக்குள் எ�ர்�ச்சல் 
ேபாட்டு ெவற்�நைட ேபாட்டு வரும் 

ஒரு இளம் பாட�ையப் பற்� இவ்வார 
ெசந்துாரம் �லக�ட்டு மணம் பரப்ப 
�ரும்பு�றது.

இவைரப் ெபாருத்தவைர�ல் 
�கவும் �றைமசா� மட்டுமல்ல 
ைத�யசா�யும் கூட. அதற்கு இவர் 
கூ�யுள்ள �டயங்கேள �றந்த 
ஆதாரங்கள்.

முத�ல் உங்கைளப்பற்� 
ெசால்லுங்கள். 
உங்களது �றப்பு, 
தாய், தந்ைத, 

சேகாதர சேகாத�கள் 
ஆ�ேயாைரப் பற்� 

ெசால்லுங்கள்.
" நான் இலங்ைக�ல் 

மாத்தைள மாவட்டத்�ல், 
ேயாகராஜ்- வசந்தகுமா� 

தம்ப�களுக்கு 
இரண்டாவது 
ெசல்ல மகளாக 
�றந்ேதன். எனக்கு 
ஒரு தமக்ைகயும் 
தம்�யும் 
உள்ளனர்.

எனக்கு 
ப�ைனந்து 
வயது 
இருக்கும்ேபாது 
எனது தந்ைத 
உடல் நலம் 
காரணமாக 

எங்கைள �ட்டுப் ��ந்து �ட்டார்.

ஒரு பாட�யாக வர ேவண்டும் என்ற 
எண்ணம் உங்களுக்குள் எவ்வாறு 
து�ர்�ட்டது. இது யாராவது 
துாண்��ட்டதன் பலனாக ஏற்பட்டதா 
அல்லது பாட�யாக வர ேவண்டும் 
என்ற எண்ணம் �றுவய�ல் இருந்து 
உங்களுக்குள் ஏற்பட்டதா? அல்லது 
எ�ர்பாராத�தமாக அைமந்ததா?

எனது தந்ைத�ன் ஆைசப்ப� 
எமது அம்மா எனது அக்காைவ ஒரு 
நடன கைலஞராகவும், என்ைன ஒரு 
பாட�யாகவும் ப�ற்� ெபறச் ெசய்து, 
பாடசாைல காலத்�ல் இருந்ேத 
பல �கழ்ச்�க�ல் கலந்துெகாண்டு 
பாராட்டுக்கைளயும் ப�சுகைளயும் ெபற 
ைவத்தார்.

இவ்வாறு ஆரம்�த்த இந்த இைசப்பயணம் 
எவ்வாறு ெதாடர்ந்தது?

கண்� ேமாப்ேர கல்லூ��ல் 
(Mowbray College ) உயர்தர ப�ப்ைப 
ப�த்து மு�த்து�ட்டு, ெகாழும்�ல் 
ஒரு த�யார் இந்துஸ்தா� 
இைசக்கல்லூ��ல் ப�ன்று வந்ேதன். 
நான் ஒரு பாட�யாக ேவண்டும், 
ெதாைலக்காட்� �கழ்ச்�க�ல் நான் 
பா� புகழ் ெபற ேவண்டும் என்ற எனது 
தந்ைத�ன் ஆைச வார்த்ைதகள் எனது 
இதயத்�ல் ஜ�வாைல �ட்டு எ�ந்து 
ெகாண்ேட இருந்தது. அந்த சமயத்�ல் 
தான் எனக்கு சக்� ெதாைலக்காட்��ல் 
சூப்பர் ஸ்டார் �கழ்ச்��ல் பங்குெபற 
வாய்ப்புக் �ைடத்தது. அந்�கழ்ச்��ல் 
இறு�வைர பய�க்க மு�யாத 
ேபா�லும், பல நல்ல உள்ளங்க�ன் 
பாராட்டும் �ைடத்தது.

ெதாடர்ந்து ேவறு வாய்ப்புகள் ஏதும் 
�ைடக்க�ல்ைலயா?

ெதாடர்ந்து பல த�ழ் மற்றும் சேகாதர 
ெமா� ( �ங்கள ) ெதாைலக்காட்� 
�கழ்ச்�க�ல் பல பாடல்கள் பாட 
வாய்ப்புகள் �ைடத்தன.

ெதாடர்ந்து பல த�யார் தயா�ப்புப் 
பாடல்களும் �ளம்பர வாய்ப்புக்களும் 
வந்தன. �கழ்ச்� ெதாகுப்பாளராகவும், 
குறும்பட, முழு�ள �ைரப்பட 
வாய்ப்புக்களும் �ைடத்தன. �ன் 
இலங்ைக�ல் �ரபல இைசயைமப்பாளர் 
ராஜ் �ல்ைலயம்பலத்�ன் இைச�ல் ஒரு 
த�ழ்ப் பாடல் பாட வாய்ப்பும் �ைடத்தது.

இைசத்துைறயில் சாதிக்க துடிக்கும் 
மாத்தைள இளம் பூங்குயில்

பாட� ஐஸ்வர்யா ேயாகராஜா

தமது இ�ைமயான குரல் 
வ�ைமயால் ர�கர்கைள 

பா� பரவசப்படுத்� 
வருபவர்கள் 
பாடகர்களும் 

பாட�களும். அவ்வாறு 
ெபரும்பாலான 
பாடகர்களும் 

பாட�களும் உருவா� 
இருந்தாலும், 

உருவா� வந்தாலும் 
எல்ேலாராலும் தங்களது 

�றைமகைள  ெவ� 
காட்� �ரபல்யமா� 

�ட மு�யாது. 
அதற்கான வாய்ப்புகளும் 

சந்தர்ப்பங்களும் 
�ைடத்தால் தான் 

அவர்களால் தங்களது 
�றைன ெவ�காட்� 

அத்துைறக�ல் ெவற்� 
ெபற மு�யும்.

ெதாடர்ச்� 7ஆம் பக்கம்
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நடிகை நய�ோமியின் நடிப்பில் 
உருவோகியுள்ள, "வோங்கி வந்த ய�ோஸ்சடி 

என் கூட யே்சடி" என்்ற ேோடல் மிை விக�வில் 
வவளியிடப்ேடவுள்ளது.

புதிய த�ாழில்நுட்பங்களின் வரவால் 
இன்று குறுந்திமரப்படங்கள், திமரப்படப 
்பாடல்்கள் �யாரிக்கும் ்பணி்களில் நம்ேவர்கள் 
மும்முரோ்க ஈடு்படடு வருகின்்றனர. ம்கயடக்்கத் 
த�ாமைம்பசி்கமை ்பயன்்படுத்தி இன்று டிக்தடாக், 
குறுந்திமரப்படங்கள், ்பாடல் ்காடசி்கள் என்்பன 
�யாரிக்்கப்படுகின்்றன.

இவவா்றான ்பாடதைான்ம்ற ேமைய்க 
இமைஞர்கள் சிைர இயற்றி திமரப்படப ்பாடைா்க 
�யாரித்துள்ைனர. இந்�த் திமரப்படத்திற்்கான 
்காடசி்கள் ்பணடாரவமையில்  ஒளிப்பதிவு தெய்து 
�யாரிக்்கப்படடுள்ைன.

இந்�ப ்பாடமை ரஜி்பன் எழுதி இயற்்ற, 
ேமைய்க ே்கன் புமராடக் ஷன் �யாரித்துள்ைது. 
இந்�ப ்பாடலுக்குரிய தேைடி  ரஜி்பனால் 
உருவாக்்கப்படடுள்ைது. இ�ற்கு டிைான் 
இமெயமேத்துள்ைார. நடன இயக்குனர கிரிஷின் 
இயக்்கத்தில் இந்�ப ்பாடலுக்்கான நடனம் 
வடிவமேக்்கப்படடுள்ைது. ஒப்பமன -பிரஷாந்த், 
ஒளிப்பதிவு- S studio ெதிஷ். இயக்குணர எஸ்.ஆர. 
சுஜி�ரன்

இந்�ப ்பாடலுக்குரிய ்க�ாநாய்கனா்க ரஜி்பனும் 
்க�ாநாயகியா்க - ஆஷாவும் நடிக்்க துமண நடி்கர்கைா்க 
மராஜினி, ஜந்தினி, மைாஷன், நா�ன், அஸ்வின், 
ராகுல், சின்னவர, குமுதினி, கிரிஷ் ஆகிமயார 
நடித்துள்ைனர. இந்�ப ்பாடல் ்காடசி்கள் யாவும் 
எழில் த்காஞ்சும் ேமைய்கோன ்பணடாரவமையில் 
்படோக்்கப்படடுள்ைன.

இந்�ப ்பாடமை ேமைய்கத்தில் எடுத்��ற்்கான 
மநாக்்கம், த்பாதுவா்க ேமைய்கம் இன்னும் 
பின்னமடந்� நிமையில் �ான் ்காணப்படுகின்்றது. 
அதிலும் ேமைய்கத்தில் நிம்றய தி்றமேயான 
்கமைஞர்கள் இருக்கின்்றார்கள். ஆனால் அவர்கள் 
ெரியான ஒரு வாய்பபு்கமைா, உ�வி்கமைா கிமடக்்காது 
பின்�ஙகியுள்ைனர. ேமைய்க ்கமைஞர்கைாலும் ஒரு 
�ரோன ்பமடபம்ப வழங்க முடியும். இனி வரும் 
்காைங்களில் ேமைய்க ்கமைஞர்களுக்கு ஏற்்ற ஒரு 
அஙகீ்காரம் வழங்க மவணடும் என்்ற மநாக்கில் இந்�ப 
்பாடல் உருவாக்்கப்படடது.

்பாடலின் த்பயர : வாஙகி வந்� மராஸ்ெடி என் கூட 
ம்பெடி. வாஙகி வந்� மராஸ்ெடி என் கூட ம்பெடி என்்ற 
்பாடலின் மு�ற் ்பாரமவயும், ்பாடலும் இந்� ோ�ம் 
தவளியிடப்படும்.

என்னுமடய அடுத்� ்பமடபபு த்காழுந்து கூமட 
்காரி ஆகும். இந்�ப ்பாடலின் �யாரிபபு மவமை்கள் 
ஆரம்்போகியுள்ைன.
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அணமேயில் அவுஸ்திமரலியாவில் 
வசித்து வரும் திமரப்பட இயக்குனர ஈழன் 
இைஙம்காவின் அறிமு்கம் கிமடத்�து. 
அவரின் ே்கன் ெத்யன் இைஙம்கா ஒரு 
இந்தியப பின்னணிப ்பாட்கர. ஈழன் 
இைஙம்காவின் வரி்களில், ெத்யன் 
இைஙம்காவுடன் சிை த்காமரானா 
விழிபபுணரவு ்பாடல்்கள் ்பாடவும் 
வாய்பபு்கள் கிமடத்�ன. இப்பாடல்்கள் 
இந்தியாவிலும் இைஙம்கயிலும் 
த�ாமைக்்காடசி்களில் ஒளி்பரபபு 
தெய்யப்படடமே குறிபபிடத்�க்்கது.

இப்வேோழுது யவறு வோய்ப்புைள ஏதும் 
கிகடத்த்தோ, கிகடததுள்ள்தோ?

இபத்பாழுது, ஈழன் 
இைஙம்கா �யாரித்து வரும் 
"ேருந்ம�ாம்்பல்" எனும் ஒரு 
த�ாமைக்்காடசி நி்கழ்ச்சிமய 
த�ாகுத்து வழஙகும் வாய்பபு 
கிமடத்�து. அத்ம�ாடு, 
அவர இைஙம்கயில் 
�யாரிக்்க இருக்கும் இரு 
திமரப்படங்களில் 
நடிக்்க வாய்பபும் 
கிமடத்திருக்கி்றது. 
கிமடத்� �ரோன 
வாய்பபுக்்கமை நான் 
�வ்றவிடவில்மை.

வேணைளுகைோன ஊடை 
ே�ணம் ேற்றி என்ன வ்சோல்்ல 
விரும்புகிறீங்ைள?

முக்கியோ்க 
த்பண்களுக்்கான ஊட்க ்பயணம் 
்கரடுமுரடனாது. ்பை �மட்கமை, 
விேரெனங்கமை, இன்னல்்கமை 
ொதுரயோ்க ெோளிக்்க மவணடிய 
நிமை த்பண்களுக்கு உள்ைது. ்பை ்பை, 

மவறு்படட மு்கங்கள், அமவ 
அமனத்ம�யும் ொேரத்தியோ்க 
ெோளிக்்க த்பண்கள் ம�ரியத்ம�யும் 
ொேரத்தியத்ம�யும் வைரத்துக்த்காள்ை 
மவணடும்.

உங்ைளுககு உறுதுகண�ோை 
இருந்தவரைள �ோர?
எனக்கு முழுக்்க முழுக்்க 

உறுதுமணயா்க இருந்�வர எனது 
அம்ோ. அவருக்கு நான் என்றும் 
்கடமேப ்படடுஉள்மைன். 
்கமைத்தும்றயில் ொதிக்்க 
மவணடும் என்று நிமனக்கும் 
ஒரு ்கமைஞருக்கு, அத்தும்றயில் 
ொதிக்்க மவணடும் என்்ற 
இைக்கு ேடடுமே குறியா்க 
இருக்்க மவணடும். அதில் 
நானும் எனது குடும்்பமும் 
மி்க குறிப்பா்க இருக்கிம்றாம். 
மேலும் இமெத்தும்றயில், 
திமரத்தும்றயில் ொதித்து, 
இமைேம்ற ்காயா்க ேம்றந்து 
கிடக்கும் ்பை த்பண 
்கமைஞர்களுக்கு நான் ஒரு 
எடுத்துக்்காடடா்க இருக்்க 
விரும்புகிம்றன்.

யை. ஈஸவ�லிங்ைம்

6 ஆம் ேகைத வ்தோடர

easwarantkn@gmail.com
Whatsapp : 077 3124543
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எம்.மா�ரட்,
எலபடகம.

ேகள்�:- ந�ைக �ம்ர�ன் 
ெபய�ல்கூட படம் 
தயா�க்�றார்களாேம...
உண்ைமயா...ெமா� ேசர்...?

ப�ல்:- சூப்பர் ஸ்டார் 
ர��காந்த் ந�ப்�ல் 
ெவ�யான 'எந்�ரன் 2' 
படத்�ல் ந�ைக எ� 
ெஜர்மன் நுண்ண�வு 
ெகாண்ட ெராேபாவாக 
ந�த்�ருப்பார். 
அேதேபான்றெதாரு 
கதாபாத்�ரத்ைத இளம் 
ந�ைக ேமகா ஆகாஷ் 
ஏற்�ருக்�றார். அ�முக 
இயக்குநர் �க்ேனஷ் ஷா 
இயக்கத்�ல் தயாரா� இருக்கும் 
'�ங்�ள் சங்கரும் ஸ்மாட்ேபானும் 
�ம்ரனும்' என்ற படத்�ல் 
ெசயற்ைக நுண்ண�வு ெகாண்ட 
ெராேபா கதாபாத்�ரத்�ல் 
ேமகா ஆகாஷ் ந�த்�ருக்�றார். 
இந்தப் படத்�ன் ஃபர்ஸ்ட் லுக் 
ெவ�யா� ெபரும் வரேவற்ைபப் 
ெபற்�ருக்�றது.

எம்.ஆர். சுதாகர்,
வத்தைள.

ேகள்�:- எனது அ�மான 
ந�கர் மாதவன் இப்ேபாது 
ஏதாவது படத்�ல் ந�த்துக் 
ெகாண்�ருக்�றாரா?

ப�ல்:- 
இஸ்ேர�ன் 
முன்னாள் 
�ஞ்ஞா� 
நம்� 

நாராயண�ன்  
வாழ்க்ைக 
வரலாற்ைறத் 
தழு� ந�கர் மாதவன் 
எழு� இயக்�ய கைத�ன் 
நாயகனாக ந�த்�ருக்கும் 
�ைரப்படம் '� ெராக்ெகட்� நம்� 
எெபக்ட்'. இந்தத் �ைரப்படம் 
உலகம் முழுவதும் ஜ�ன் 
1ஆம் �க� ெவ�யாகும் 
என அ�காரபூர்வமாக 
அ��க்கப்பட்�ருக்�றது. 
இந் �ைல�ல் ேம 19ஆம் 
�க� ேதர்�ல் நைடெபறும் 
சர்வேதசத் �ைரப்பட 
�ழா�ல் இந்�யா�ன் 
75வது சுதந்�ரத் �னத்ைதக் 
ெகாண்டாடும் வைக�ல் இந்தப் 
படம் �ைர�டப்படுெமன 
அ��க்கப்பட்�ருக்�றது. 
இந்தப் படத்�ன் மூலம் மாதவன் 
இயக்குநராக அ�முகமா� 
இருப்பதாலும், இந்தப் படம் 

ஒேர தருணத்�ல் த��ல் 
மட்டுமல்லாமல் ெதலுங்கு, 

�ந்�, மைலயாளம், 
கன்னடம் ஆ�ய 

ெமா�க�லும் 

ெவ�யா�றது என்பதாலும் 
ெபரும் எ�ர்பார்ப்பு 
எழுந்துள்ளது.

 எம்.எம்.முஸ்தபா,
மாவெனல்ல.

ேகள்�-  புதுைம 
இயக்குநர் பார்த்�பன் 

இயக்�,ெவ�வர 
இருக்கும் அடுத்த 
படம் எது?

 ப�ல் - பார்த்�ப�ன் 
இயக்கத்�ல் தயாரா� 

இருக்கும் அடுத்த படம் 
'இர�ன் �ழல்'. இந்தத் 

�ைரப்படம் ெநான்��யர் 
பா��லான �ங்�ள் ெஷாட் 
மூ� என படக் குழு�னர் 
அ��த்தனர். இப்படத்�ன் 
�சல் மற்றும்  �ங்�ள் �ராக் 
அண்ைம�ல் ெவ�யானது. 
அைனவரும் பார்த்து ேகட்டு 
ர�த்தனர். இந்�ைல�ல் சமூக 
வைலதளத்�ல் ர�கர் ஒருவர் 
"இர�ன் �ழல் படத்�ற்கு 
த�க்ைக குழு�னர் ெவட்டு 
வழங்�னால் உங்க�ன் சாதைன 
தைடப்பட்டு �டுேம...?இதற்கு 
ஏதாவது மாற்று உபாயம் 
ைவத்�ருக்��ர்களா?" 
என்று ேகட்டார். இதற்கு 
ப�ல�த்த பார்த்�பன்" இந்தப் 
படம் த�க்ைக குழு�ற்கு 
ெசல்லும் ேபாது காட்�கள் 
ெவட்டப்பட மாட்டாது... மாறாக 
வசனங்கள் பல இடங்க�ல் 

ெமௗ�க்கப்படும்" எனத் 
ெத��த்தார்.

எம்.மலர்ரா�
ெகாழும்பு-13

ேகள்� :-ந�ைக 
��ஷா�ன் படங்கள் 

இப்ேபாது வருவ�ல்ைலேய...
அவர் இப்ேபாதும் படங்க�ல் 
ந�த்துக் ெகாண்டுதான் 
இருக்�றாரா?

ப�ல்:- �ைர உல�ல் ��ய 
கதாபாத்�ரத்�ல் 

ந�ைகயா� 
அ�முகமா� 
கதாநாய�யாக 
உயர்ந்து 
கைத�ன் 
நாய�யாக 

முன்ேனற்றம் 

ெகாண்�ருப்பவர் 
ந�ைக ��ஷா. இவர் 

ந�த்த படங்கள் ெவ�யாவ�ல்  
இைடெவ�கள் ஏற்பட்டாலும் 
�ைர உல�ல் மு� சூடா 
ரா�யாக இளைம குன்றாத 
இளவர�யாக இன்றும் 
வலம் வரு�றார்.

இவர் அ�முகம் 
ெசய்து 

ைவக்கப்பட்டது இயக்குநர்கள் 
சங்கம் அருண்வ�கரன் 
இயக்கத்�ல் தயாரா� 
இருக்கும் '� ேராட்' படத்�ல். 
இ�ல் கைத�ன் நாய�யாக 
ந�த்�ருக்�றார். இதன் ஃபர்ஸ்ட் 
லுக் இவரது �றந்தநாைள 
முன்�ட்டு ெவ��டப்பட்டு 
ெபரும் வரேவற்ைபப் ெபற்று 
வரு�றது.

இத�ைடேய இவரது 
ந�ப்�ல் தயாரா�  
இருக்கும் 'ெபான்��ன் 
ெசல்வன்' படத்�ல் 
முதல் பாகத்�ல் இவரது 
பங்க�ப்பு குைறவாக 
இருக்குமா? அ�கமாக 
இருக்குமா? என்ற 
�வாதமும் இைணயத்
�ல் ெதாடர்ந்து ��த்து 
வரு�றது.

எல்.ஏகாம்பரம்,
மன்னார்

ேகள்�:- ர�� காந்த, �ஜய், 
அ�த், சூர்யா இவர்கள் ந�த்த 
படங்கள் ஒேர தடைவ�ல் 
��சானால் யார் ந�த்த 

படத்�ற்கு 
அ�க வசூலாகும். 
வ�ைசப்படுத்துங்கேளன்..?

ப�ல்:- உங்கள் 
வ�ைசப்படுத்தேல ச�யாகத்தான். 
இருக்�றது.

 

ஆர் எம்.புஹா�,
கல்முைன.

ேகள்�:- ந�கர் �லகம் 
�வா� கேணசன் ந�க்க 
�ரும்�  மு�யாமல் ேபான அந்த 
கதாபாத்�ரம் எது?

ப�ல்:- அது 'ெப�யார்' 
கதாபாத்�ரம்.

இைத ஒரு ேபட்��ன் 
ேபாது �வா� கேணசேன 
ெசால்��ருந்தார்.

கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்ணன்

சினி பஜார் ேகள்வி பதில், 
�னகரன் வார மஞ்ச�,

ேலக் ஹவுஸ், ெகாழும்பு--10. 

�ைரயுல�ல் 
தனக்கு நடந்த �ல ேமாசமான 
அனுபவங்கள் பற்� முன்ன� 
ந�ைக �த்யா பாலன் 
ேபட்��ல் ப�ர்ந்துள்ளார்.

இந்� �ைரயுல�ல் முன்ன� 
கதாநாய�யாக இருப்பவர் 
�த்யாபாலன். த��ல் 
ேநர்ெகாண்ட பார்ைவ படத்�ல் 
அ�த்குமார் ேஜா�யாக ந�த்தார். 
மைறந்த ந�ைக �ல்க் சு�தா 
வாழ்க்ைக கைதயான � டர்ட்� 
�க்சர் என்ற படத்�ல் ந�த்து 
�றந்த ந�ைகக்கான ேத�ய �ருது 
ெபற்றார்.

இந்��ல் �த்யாபாலைன 
மன�ல் ைவத்ேத கைதகைள 
உருவாக்கு�றார்கள். ஆனாலும் 
இதுவைர சல்மான்கான், 
ஷாருக்கான், �ருத்�க் ேராஷன், 
அக் ஷய்குமார் உள்�ட்ட முன்ன� 
கதாநாயகர்களுக்கு ேஜா�யாக அவர் 
ந�க்க�ல்ைல. ஆரம்பத்�ல் த�ழ் 
படங்க�ல் வாய்ப்பு ேத�யதாகவும், 
கதாநாய�க்கு ஏற்ற ேதாற்றம் 
இல்ைல என்று ஒதுக்�யதால் 
இந்�க்கு ெசன்று முன்ன� 
ந�ைகயாக உயர்ந்துள்ளார் எனவும் 
கூறப்படு�றது.

தனது ��மா வாழ்க்ைக பற்� 
�த்யாபாலன் கூறும்ேபாது, 
முன்ன� கதாநாயகர்கள் 
ேஜா�யாக ந�க்க ைவக்காமல் 
தன்ைன ஒதுக்�யதாக குைற 
ெசால்� இருக்�றார்.

ஒதுக்�ய கதாநாயகர்கள்
நான் முன்ன� கதாநாயகர்கள் 

ேஜா�யாக ந�க்க�ல்ைல. அவர்-
கள் என்ைன ஓரம் கட்டுவதாகவும், 
�ராக�ப்பதாகவும் உணர்ந்ேதன். 
அவர்கள் ஒதுக்�யதற்காக எனக்கு 
வருத்தம் இல்ைல. நல்ல கைதகள்-
தான் ��மாவுக்கு ஆன்மாைவ 
ேபான்று இருக்�ன்றன. எனேவ அப்-
ப�ப்பட்ட கைதகைள ேதர்வு ெசய்து 
ந�க்க ஆரம்�த்ேதன். அந்த படங்கள் 
எனக்கு ெபயர் வாங்� ெகாடுத்தன. 
ர�கர்களும் ஏற்றுக்ெகாண்டார்கள் 
என கூ�னார்.

�ைரயுல�ல் தனக்கு நடந்த �ல 
ேமாசமான அனுபவங்கைள ேபட்� 
ஒன்�ல் ப�ர்ந்துள்ளார்.  நான் ந�க்க 
வந்த பு��ல் நடந்த சம்பவங்கைள 
என்னால் மறக்கேவ மு�யாது.  13 
படங்க�ல் இருந்து நான் �க்கப்பட்-
ேடன்.

அ�ல் ஒரு படத்�ல் ந�ப்ப�ல் 
இருந்து தயா�ப்பாளர் என்ைன �க்� 
�ட்டு, என்�டம் நடந்து ெகாண்ட 

�தம் மறக்க மு�யாதது.  அவர்கள் 
என்�டம் ேமாசமாக நடந்து ெகாண்-
டனர். நான் �கவும் அ�ங்கமாக 
இருப்பது ேபான்று உணர ைவத்தனர். 

கண்ணா��ல் பார்க்க பயம்
அதனால் கண்ணா��ல் என்ைன 

பார்ப்பதற்கான ைத�யம் வர எனக்கு 
6 மாதங்கள் ேதைவப்பட்டது என 
கூ� அ�ர்ச்� ஏற்படுத்� உள்ளார்.  
அன்று என்ைன ேவண்டாம் என 
கூ�யவர்க�டம் (தயா�ப்பாளர்-
கள்) இருந்து ச�பத்�ல் எனக்கு 
ெதாைலேப� அைழப்புகள் வரு�ன்-
றன. எங்களுைடய படத்�ல் ந�க்க 
வாருங்கள்.  வாய்ப்பு தரு�ேறாம் என 
கூ�னர்.  ஆனால், ப�வாக அவர்க-
ளது படங்க�ல் ந�க்காமல் மறுத்து 
�ட்ேடன் என ந�ைக �த்யா பாலன் 
கூ�யுள்ளார்.

பாலசந்தர் படம்
ெதாடர்ந்து அவர் கூறும்ேபாது, 

2004ம் ஆண்டு காலகட்டத்�ல், 
�ைரப்பட இயக்குனர் ேக. பாலசந்த-
�ன் 2 படங்க�ல் ந�க்க ஒப்பந்தம் 
ெசய்யப்பட்ேடன்.  அப்ேபாது, ேவறு 
பல படங்க�ல் இருந்து நான் மாற்-
றப்பட்ட சமயம்.  எனக்கு ப�லாக 
ேவறு �லர் ந�க்க ைவக்கப்பட்டனர்.  
இ�ல் பாலசந்தர் படத்�ற்காக,

�யூ�லாந்து நாட்டுக்கு படப்��ப்-
புக்காக ெசல்ல இருந்த �ைல�ல், படத்-
�ல் இருந்து என்ைன �க்�ய �சயம் 
�ன்னேர ெத�ய வந்தது.

என்�டம் அதுபற்� எதுவும் கூற-
�ல்ைல.  எனது தாயார் ேபான் ெசய்து 
�வரம் ெத�ந்து எனக்கு கூ�னார்.  
ஆத்�ரத்�ல் மைரன் �ைர�ல் இருந்து 
பந்�ரா பகு� வைர அந்த நா�ல் 
நடந்ேத ெசன்ேறன்.  அனலால் ெகா�த்-
�ருந்த அந்த தருணத்�லும் ம�க்க-
ணக்�ல் ெவ��ல் நடந்து ெசன்ேறன்.  
�ைறய அழுேதன்.  அந்த �ைனவுகள் 
இன்றும் என்ைன �ட்டு �ங்காமல் 
உள்ளன.  ஆனால், 3 ஆண்டுகள் �ைர 
துைற�ல் ேபாரா�யும் எந்த முன்-
ேனற்றமு�ல்ைல என ேவதைனயு-
டன் கூறு�றார்.

�த்யாவுக்கு 
நடந்த

ப்ரியா பவானி ஷங்கர் பற்றி
காட்டுத்தீயாக பரவிய வதந்தி

நயன்தாரா,  இயக்குநர் �க்ேனஷ் �வன் ேஜா� 
�ருப்ப��ல் �ருமணம் ெசய்து ெகாள்ளப் 
ேபாவதாகவும், அதற்கான ஏற்பாடுகைள 
இருவரும் பார்ைவ�ட்டதாகவும் தகவல்கள் 
ெவ�யா��ருக்�ன்றன.

ந�ைக நயன்தாரா ேகரளாைவ ேசர்ந்தவர். 
அவருைடய ெசாந்த ெபயர் டயானா. ‘மன�னகேர’ 
என்ற மைலயாள படத்�ன் மூலம் �ைரயுலகுக்கு 
அ�முகமான அவர், சரத்குமார் ந�த்து, ஹ� 
இயக்�ய ‘ஐயா’ படத்�ன் மூலம் த�ழ்பட உலகுக்கு 
கதாநாய�யாக அ�முகமானார்.

ர��காந்த், �ஜய், அ�த்குமார், �க்ரம், 
சூர்யா, கார்த்�, �சால், தனுஷ் உள்பட 
முன்ன� கதாநாயகர்களுக்கு ேஜா�யாக ந�த்து 
�ரபலமானார். இேதேபால் �ரஞ்��, பால�ருஷ்ணா 
ேபான்றவர்களுடன் ேஜா� ேசர்ந்து ெதலுங்கு பட 
உல�லும் முன்ன� கதாநாய� ஆனார்.

இப்ேபாது த�ழ், ெதலுங்கு, மைலயாளம் ஆ�ய 3 
ெமா� படங்க�லும் அ�க சம்பளம் வாங்� ‘நம்பர்-
1’ கதாநாய�யாக இருந்து வரு�றார். �ைரயுல�ல் 
அவர் பரபரப்பான கதாநாய�யாக இருப்பதுேபால், 
ெசாந்த வாழ்க்ைக�லும் அவ்வப்ேபாது பரபரப்ைப 

ஏற்படுத்� வரு�றார். ந�கர்கள் �ம்பு, �ரபுேதவா 
ஆ�ய இருவருடன் இைணத்து ேபசப்பட்ட 
நயன்தாரா, மூன்றாவதாக ைடரக்டர் �க்ேனஷ் 
�வனுடன் இைணத்து ேபசப்படு�றார். இருவரும் 
�ருமணம் ெசய்துெகாள்ளாமேலேய ஒேர �ட்�ல் 
ேசர்ந்து வாழ்ந்து வரு�றார்கள். ச�பகாலமாக 
ேஜா�யாக ேகா�ல்களுக்கு ெசன்று வந்தார்கள். 
ெசாந்த பட தயா�ப்�லும் ஈடுபட்டு வரு�றார்கள்.

இந்த �ைல�ல் நயன்தாரா�ன் தந்ைத கு�யன் 
உடல்நல குைறவாக இருந்து வரு�றார். அவர் 
மக�ன் �ருமணத்ைத பார்க்க �ரும்பு�றார். 
தந்ைத�ன் �ருப்பத்ைத �ைறேவற்ற நயன்தாராவும் 
முன்வந்து இருக்�றார். அவருைடய காதலர் 
�க்ேனஷ் �வனும் �ருமணத்துக்கு சம்ம�த்து 
�ட்டார்.

இைதத்ெதாடர்ந்து நயன்தாரா-�க்ேனஷ் �வன் 
�ருமணம் அடுத்த மாதம் (ஜ�ன்) 9-ந் �க� 
�ருமைல�ல் நடக்க இருப்பதாக கூறப்படு�றது. 
�ருமணம் நைடெபற இருக்கும் மண்டபத்ைத 
முன்ப�வு ெசய்�ருப்பதுடன், மண்டபத்ைத 
இருவரும் ேநற்று பார்ைவ�ட்டதாகவும் 
ேபசப்படு�றது

ெசய்� ெதாகுப்பாளராக 
தனது �ைர வாழ்க்ைகைய 
ஆரம்�த்த ��யா 
பவா� சங்கர் 
அதன்�ன்பு �ன்னத்�ைர 

ெதாடர்க�ல் 
கதாநாய�யாக ந�த்தார். 
இைதத்ெதாடர்ந்து 
ெவள்�த்�ைர�ல் 
ேமயாதமான் படத்�ல் 
வாய்ப்பு �ைடக்க, 

தனது 
�றந்த 
ந� 
ப்�ன் 

மூலம் அடுத்தடுத்த படங்க�ல் 
க�ட்டானார்.

தற்ேபாது ��யா பவா� சங்கர் பல 
படங்க�ல் ந�த்து ��யான ந�ைகயாக 
வலம் வரு�றார். இந்�ைல�ல் தன்னுைடய 
கல்லூ� காலத்��ருந்து உடன் ப�த்த 
ராஜ்ேவல் என்பவைர ��யா பல வருடமாக 
காத�த்து வந்தார். இைதப் பலமுைற ��யா 
பவா� ஷங்கர் தனது ேசா�யல் ��யா�ல் 
உறு� ெசய்துள்ளார்.

ேமலும் நாங்கள் யாருக்காகவும் எங்கள் 
காதைல �ட்டுக் ெகாடுக்க மாட்ேடாம், 
நாங்கள் இருவரும் ஒன்றாகத்தான் 
இருக்�ேறாம் என்றும் பலமுைற ��யா 
பவா� ஷங்கர் கூ�யுள்ளார். இந்�ைல�ல் 
இவர்களுைடய காதல் �ேரக் அப் ஆ� 
�ட்டதாக சமூக வைலதளங்க�ல் ஒரு 
ெசய்� ெவ� 
யானது.

��யா 
பவா� 
சங்கர், 

ஹ�ஷ் 

கல்யாண் உடன் இைணந்து ஓமன 
ெபண்ேண படத்�ல் ந�த்�ருந்தார். 
இதனால் இவர்கள் இருவரும் காத�த்து 
வருவதாகவும் அதனால் ��யா முன்னாள் 
காதலர் இவைர �ட்டுப் ��ந்து 
�ட்டதாகவும் சமூக வைலத்தளங்க�ல் 
வதந்� பர�வந்தது. ேமலும் இைதப் பற்� 
��யா பவா� ஷங்கரும் எந்த ப�ைவயும் 
ெவ��ட�ல்ைல.

இந்�ைல�ல் இந்த வதந்�க்கு எல்லாம் 
முற்றுப்புள்� ைவக்கும் வைக�ல் 
தன் காதலனுடன் எடுத்துக் ெகாண்ட 
புைகப்படத்ைத சமூகவைலதளத்�ல் ப்�யா 
பவா� ஷங்கர் ப��ட்டுள்ளார். இதனால் 
இவர்கள் இருவரும் இன்றுவைர காதல் 
ெசய்து ெகாண்டுதான் இருக்�றார்கள் 
என்பது ர�கர்களுக்கு ெத�யவந்துள்ளது.

யாேரா �ளப்��ட்ட 
வதந்�யால் காட்டுத்�யாக 
பர� வந்த இந்த வதந்�க்கு 
தனது ஒற்ைற ப�வு மூலம் 
ப�ல� ெகாடுத்துள்ளார் 
��யா பவா� சங்கர். 
தற்ேபாது பத்து தல, குரு� 
ஆட்டம், �ருச்�ற்றம்பலம், 
ெபாம்ைம, ருத்ரன் ேபான்ற 
படங்க�ல் ��யா பவா� 
சங்கர் ந�த்து வரு�றார்.

Bad அனுபவங்கள்

 நயனுக்கு �ருமைல�ல் �ருமணம்
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இலஙமகையின் 
மேசியகீேம் 

சிஙகைள மோழியில் 
ஆனநே சேரக்மகைான் 
என்்பவரால் 1940 
ஆம் ஆண்டளவில் 
இயற்்றப்பட்டது. 
இேமன ்பணடிேர் 
நல்லேம்பிப புலவர் 
சிறீ லஙகைா ோமய 
என்்ற ேமலபபில் 
1950 ஆம் 
ஆணடில் ேமிழில் 
மோழிம்பயர்்தோர். 
அன்றிலிருநது 
இன்றுவமர 
இவர் ேமிழில் 
மோழிம்பயர்்தே 
மேசிய கீேம் 
இலஙமகையில் ேமிழ் 
ம்பசும் பிரமேசஙகைளில் 
்பா்டப்படடு 
வருகின்்றது. கைல்விப 
ம்பாது்த ேராேர ேமிழ் 
்பா்டபபு்தேகை்ததில் மேசிய 
கீேம் ேமிழில் 1975 இல் 
்பதியப்படடுளளது. அமே 
ஆணடில் கைல்விப ம்பாது்த 
ேராேர ்பரீடமசக்கைான 
- கைர்நா்டகை சஙகீே 
்பா்ட்ததின்்படி மேசிய கீேம் 
ேமிழில் கைற்பிக்கைப்ப்ட்த 
மோ்டஙகியது. 

யாழ்ப்பாண 
ோவட்ட்ததில் 
வடடுக்மகைாடம்டயில் 
சிநதுபுரம் என்்ற கிராே்ததில் 
முருகுபபிளமளக்கும் 
ேஙகைம்மேயாருக்கும் 
1896ம் ஆணடு மே ோேம் 
8ம் திகைதி பி்றநேவர்ோன் 
நல்லேம்பி புலவர் 
ஆவார். இவர் மகைாழும்பு 
ஆஙகில ஆசிரியர் 
்பயிற்சிக் கைல்லூரியில் 
கைல்வி கைற்்றம்பாது அஙகு 
ேமிழாசிரியராகை இருநே 
மேன்மகைாமவ ்பணடிேர் 
ச. கைநமேயாபிளமளயி்டம் 
இலக்கிய இலக்கைணஙகைமள 
கைற்்றார். பின்னர் 
மகைாழும்பு ஸாஹிராக் 
கைல்லூரியில் 28 வரு்டஙகைள 
ேமிழாசிரியராகைப 
்பணியாற்றினார். அக் 
கைாலகைட்ட்ததில் இலஙமகை 
முஸ்லிம் ேக்கைள ே்ததியில் 
ேமிழ் ஆர்வ்தமே 
வளர்்தோர். இஸ்லாமிய 
இலக்கியஙகைமளப 

்பற்றியும் அவற்றின் 
ே்ததுவஙகைமளப ்பற்றியும் 
அறிநே ேமிழ் ேகைன்ோன் 
்பணடிேர் நல்லேம்பிப 
புலவர். மேலும் ஆஙகில 
நாகைரிகை்ததில் அக்கைால்ததில் 
திமள்தே மகைாழும்பு்த 
ேமிழர்கைளிம்டமய 
ேமிழ் உணர்ச்சிமய 
ஊடடினார். இலஙமகைப 
்பல்கைமலக்கைழகை்ததிலும் 
சில ஆணடுகைள 
விரிவுமரயாளராகைப 
்பணியாற்றினார். 

இலஙமகை 
சுேநதிரவிழாமவ 
முன்னிடடு நம்டம்பற்்ற 
கைவிமேபம்பாடடி ஒன்றில் 
்பணடிேர் நல்லேம்பிப 
புலவர் அவர்கைளின் 
'ேணி்தோய் நாடும் 
ேரேமனாட்டமும்" என்்ற 
நூல் முேற்்பரிசு ம்பற்்றமே 
அவரது புகைமழ உயர்்ததியது. 

சிறுவருக்மகைற்்ற 
இனிய எளிய ்பா்டல்கைள 
இயற்றுவதில் ஆற்்றல் 
வாய்நேவர் ்பணடிேர் 
நல்லேம்பிப புலவர். 
ோகூர் கைாணும் மோடடி, 
ஆய்அரணடுனும் 
ஓம்டகிழாரும், ்பாவலன் 
்பாரதி, சீேனச்சிநது, 
ம்பான்ம்பற்்ற து்றவி 
ஆகிய அவரது கைவிமேகைள 
பிரசி்தேோனமவ. சமுோய 

ஊழல்கைமளக் 
கைணடி்ததும் ்பல 
்பா்டல்கைமள இவர் 
்பாடியுளளார். 
்பணடிேர் நல்லேம்பிப 
புலவர் எழுதிய 
'ஈழவாசகை" வாசிபபுப 
பு்தேகைஙகைளும் 
மோழிப்பயிற்சி 
நூல்கைளும் 
உயர்ேரோனமவ. 
இவரும்டய ஆற்்றமல 
மேன்னிநதியாவும் 
இலஙமகையும் ம்பாற்றிக் 
மகைௌரவி்தேது. 1940 
ஆம் ஆணடில் 
ேமிழ்நாடு 
திருமநல்மவலி ேமிழ்ச் 
சஙகை்தோல் 'முதுேமிழ்ப 
புலவர்" எனும் ்பட்டம் 
வழஙகி இவமரக் 
மகைௌரவி்தேனர்.

முதுேமிழ்ப புலவர் 
்பணடிேர் நல்லேம்பிப 
புலவர் ்பரநே மநாக்கைமும் 
உயர்நே இலடசியமும் 
மகைாணடு எளிய 
வாழ்க்மகை வாழ்நேவர். 
எல்மலாரு்டனும் 
இனிமேயாகைப ்பழகைக் 
கூடியவர். நன்றி ே்றவாே 
நல்லியல்பும்டயவர். 
அ்டக்கைோனவர். 
முதுேமிழ்ப புலவர் 
்பணடிேர் நல்லேம்பிப 
புலவர்  1951 ஆம் ஆணடு 
இ்றநோர். மசாற்கைமளக் 
மகைாணடு - இக்கைாலக் 
கைவிமே உலமகைப ்பார்க்கும் 
ம்பாது முதுேமிழ்ப 
புலவர் ்பணடிேர் 
நல்லேம்பிப புலவரின் 
நிமனவு ேமிழ் ம்பசும் 
ேக்கைள இேயஙகைளில் 
ே்றக்கைமுடியாே ஒருவர். 

 

இலங்கையின் தேசிய கீேத்ே 
ேமிழில் ம�ொழிமெயரதே யொழ். 

வட்டுகதகைொட்்டை புலவர

பரீட் இகபபால்
யபாழ்பபபாணம்

கைலாபூஷணம்
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எழு்ததுக்கைளின் வாய்மேயிமன வாழ்க்மகையில் மகைாண்டவர்கைளாகை எல்லா 
எழு்தோளர்கைளும் இருநதுவி்டோட்டார்கைள. ்பலரும்டய ்பம்டபபுகைளுக்கும் 
அவர்கைளும்டய ந்ட்தமேகைளுக்கும் சம்்பநேமே இருப்பதில்மல. ம்பாதுநலன் 
்பற்றி எழுதி விருதுகைமள வாஙகி வீடடில் அடுக்கிக் மகைாணடு கைழுவி்த தும்ட்தே 
சுயநலமிகைமள நான் சநதி்ததிருக்கிம்றன்.

 ்பம்டபம்பப ம்பாலமவ ்பம்டப்பாளிகைளும் இருப்பார்கைள என்ம்றணணி அது 
ம்பாய்்ததுபம்பான சம்்பவஙகைமள நீஙகைள சநதி்தே சநேர்ப்பம் ்பற்றி?

நிச்சயோகை. சாகி்ததிய விருது ம்பற்்ற ஒரு எழு்தோளரின் நாவமலப ்படி்ததுவிடடு 
அவரு்டன் மநசம் மகைாணடிருநமேன். ஒருநாள குறி்தே மநசமர அணுகி எனது 
சிறுகைமேமயான்ம்றப ்பற்றிக் கூறிவிடடு 'இவவாறு மசால்லிச் மசன்்றால் நன்்றாகை 
இருக்குோ?' என்று சிமநகை பூர்வோன ஆமலாசமனமயான்ம்ற மகைடம்டன். அேற்கைவர் 
'நீஙகைள எழுேக் கூடியவர் ோமன. எழுதிப ்பல ்பரிசுகைள மவன்றிருக்கிறீர்கைள. நீஙகைள 
எழுதினால் அது சரியாகை்தோன் இருக்கும்..' என்று முகை்ததில் அம்றநோற்ம்பால் 
மசால்லிவிட்டார். 'நான் ம்பாடடியில் ்பஙகு ்பற்றியிருநோல் உஙகைளது சிறுகைமேக்கு 
்பரிசு கிம்ட்ததிருக்கைாது' என்று அநே 'விருமேழு்தோளர்' முன்ம்பாருநாள கூறியது 
அபம்பாதுோன் என் ஞா்பகை்ததிற்கு வநேது. அன்று மோ்டக்கைம் அவரி்டம் எநே 
ஆமலாசமனகைமளயும் நான் மகைட்பதில்மல. ஆனாலும் அவரது ்பம்டபபுகைமள நான் 
வளர்வேற்கைாகை இன்னும் அதிகைோகை விரும்பி வாசிக்கிம்றன்.

 இன்ம்றய இல்ததிரனியல் ஊ்டகைஙகைளின் வளர்ச்சி ்பற்றி கூ்ற முடியுோ?
இல்ததிரனியல் ஊ்டகைஙகைமளப ம்பாறு்தேேடடில் ேகைவல்கைமள மிகை மவகைோகை 

ேக்கைளுக்கு மகைாணடு ம்பாய்ச் மசர்க்கின்்றன. ஆனம்பாதிலும் அவற்றின் நம்்பகை்த 
ேன்மே ேற்றும் ம்பாறுபபுக் கூ்றல் என்்பன மகைளவிக்குறியாகைமவ மநாக்கைப்படுகி்றது.

 உஙகைளது எழு்ததுக்கைளின் மநாக்கைம் என்ன? உஙகைளது ்பம்டபபுகைளுக்கு அல்லது 
உஙகைளுக்கு கிம்ட்தே ஆேரவுகைள, வரமவற்புகைள ்பற்றிக் குறிபபி்ட முடியுோ?

்பம்டபபிலக்கியம் என்்பது பிரசாரம் அல்ல. மவறும் ம்பாழுது ம்பாக்குப 
்பணியுேல்ல. ம்பயருக்கும் புகைழுக்குோன மவமலயும் அல்ல. ேனிேர்கைளின் 
சிநேமனகைள, மசயற்்பாடுகைள, அதில் உளள மசருகைல்கைள, விரிசல்கைள, உணர்ச்சிக் 
மகைாநேளிபபுகைள, குமு்றல்கைள, உள ேன ஏக்கைஙகைள என அமன்தமேயும் ஊடுருவி 
மநாக்கி கைமல நய்தது்டன் ்பம்டப்பமே ்பம்டபபு ஆகும்.

விழிபபுணர்வு ேற்றும் ஆவணப்படு்தேலுக்கைான ்பம்டபபுகைளுக்கு அப்பால் சில 
்பம்டப்பாளிகைள சநமே நிலவரஙகைமள அறிநது சரக்குகைமள மேடி எழுதும் விருதுக்கைான 
்பம்டப்பாளிகைளாகை எழு்தது வியா்பாரம் மசய்கி்றார்கைள என்்பமேயும் ேறுக்கை முடியாது. 
என்மனப ம்பாறு்தேேடடில் ேற்ம்பாது வமர விழிபபுணர்வு ேற்றும் ஆவணோக்கைமள 
மநாக்கைாகைக் மகைாணம்ட எழுதி வருகிம்றன். அநேவமகையில் ஆேரவுகைளும் 
வரமவற்புகைளும் நிம்றயமவ கிம்டக்கின்்றன. ேவிர இதுவமர சிறுகைமேகைளுக்கைாகை ்பல 
்பரிசுகைளும் சான்றிேழ்கைளும் கிம்ட்ததுளளன. இமவேவிர எனது நான்கு கைவிமே்த 
மோகுதிகைளும் கிழக்குப ்பல்கைமலக்கைழகை ோணவி ஒருவரால், 2017 ஆம் வரு்ட்ததில்  
அரஙகைாற்றுமகை ஆய்வு|| இற்கு உட்படு்தேப்படடு சேர்பபிக்கைப்படடுளளது.

 உஙகைளது ்பம்டபபுகைளால் சமூகை்ததில் ோற்்றஙகைள நிகைழ்நதுவிடும் என்று 
எதிர்்பார்க்கிறீர்கைளா?

என்னால் நாடடின் மேசிய ்ப்ததிரிமகைகைளுக்கு எழுேப்பட்ட கைடடுமரப 
்பம்டபபுகைள சிலவற்றின் மூலம் சில உ்டனடி ோற்்றஙகைள நிகைழ்நேமே அவோனி்தது 
ஆச்சரியேம்டநதிருக்கிம்றன். அநேவமகையில் சில வரு்டஙகைளுக்கு முன்பு 
எவராலுமே கைணடுமகைாளளப்ப்டாதிருநே யாழ். கு்டாநாடம்ட மேயப்படு்ததிய 
அரச மசமவ நிறுவனம் ஒன்றின் ஒடடுமோ்தே கும்ற்பாடுகைமளயும் ஊடுருவி 
மநாக்கி, அவற்ம்ற மகைாடிடடுக் கைாடடி கைடடுமர ஒன்ம்ற வமரநது ்பல 
்ப்ததிரிமகைகைளுக்கு அனுபபியிருநமேன். அநேக் கைடடுமர அடு்தே வாரம் மவளிவநே 
ஆறு ்ப்ததிரிமகைகைளிலும் அதுவும் விமச்டோகை ஒமர நாளில் முழுப ்பக்கைக் 
கைடடுமரயாகை பிரசுரிக்கைப்பட்டது. ஆமகையினால், குறி்தே நிறுவனம் ோேதிக்கைாேல் 
குறிபபி்ட்தேக்கைளவு கும்றநிரபபுப ்பணிகைமள மேற்மகைாணடிருநேமேமய ஒரு 
ோற்்றோகைமவ ்பார்க்கை முடிகின்்றது. இது எனக்கு மிகுநே ேனநிம்றமவயும் 
ேகிழ்மவயும் ஏற்்படு்ததியது. இ்தேமகைய அனு்பவஙகைள ே்றக்கைவியலாேமவ.

 உஙகைளது எதிர்கைால எழு்தது முயற்சிகைள ்பற்றி குறிபபிடுஙகைள?
கைவிமே, சிறுகைமே, கைடடுமர, விேர்சனம், குறுநாவல் என்்பனவற்ம்றக் கை்டநது 

எதிர்கைால்ததில்  கைா்ததிரோன நாவல்கைமளப ்பம்ட்தது எனது ஆவணப்படு்தேமல 
அகைலிக்கை மவணடுமேன விருப்பஙமகைாளகிம்றன்.

 இளம் ்பம்டப்பாளிகைளுக்கு நீஙகைள கூறும் மசய்தி என்ன?
இல்ததிரனியல் நூல்கைமள வாசிப்பதிலும் ்பார்க்கை முடிநேவமர அச்சு நூல்கைமள 

வாசிபம்பாம்;.. மசமிபம்பாம்;.  ்பகிர்நது மகைாளமவாம். பிரமேச்ததில் இ்டம்ம்பறும் 
நூல் மவளியீடுகைளுக்கு அமழயா விருநோளியாகை என்்றாலும் மசன்று கைலநது மகைாணடு, 
்பணம் மசலு்ததி பு்தேகைஙகைமளப ம்பற்றுக் மகைாளமவாம். 

3ஆம் பக்கத்      ்தபாடரவி்்வ்கபானநதனூர...
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ஜெஃப்  ஜெச�ோஸ், 
ஈ ச � ோன் 
மஸ்க் இருவ-

ருசம விணஜவளியை கோ�னித்துவப்-
ெடுத்்த  விரும்புகிறோரகள். நோ�ோவும் 
ஜ�வவோய் கிரகத்தின் தூசு நியறந்த  
நி�ப்ெரப்பில் மக்கயைக் குடிைமரத்்த 
முைல்கிறது.

ஆனோல்,  பூமியின் இைறயகக் 
சகோைோன நி�விச�ோ அல்�து மறற 
கிரகஙகளிச�ோ மனி்தரகள்  குடிசைறி 
�மூகஙகயை அயமக்க விரும் -
பினோல், அஙகு எய்தச் �ோப்பிடு -
வோரகள்?

விணஜவளியில் ்தோவரஙகள் 
ஜ�ழிக்க முடியுமோ என்ெது குறித்து 
ஏரோைமோன ச�ோ்தயனகள் நடத்்தப்-
ெட்டுள்ைன.

அவறசறோடு, ்தறசெோது கடந்த 
வோரத்தில் விணஜவளியில் இயறச்சி 
ஜ�ல்கள் வைருமோ என்ற புதிை 
ச�ோ்தயன ஜ்தோடஙகியுள்ைது.

இதுஜவோரு  �ோத்திைமோன ஊட்டச்-
�த்து மூ�த்ய்த ெரிச�ோ்தயன ஜ�ய்-
வ்தறகோன ஒரு சிறிை முன்சனோடி  
முைறசிைோகும். பின்னோளில் 
விணஜவளி ெைணத்தின் எதிரகோ�த்-
திறகு, இதுசவ  ஜெரிை ெோய்ச்��ோ-
கவும் அயமை�ோம் என்று இந்தப் 
ெரிச�ோ்தயனகயைச் ஜ�ய்ெவரகள்  
நம்புகின்றனர.

உயிரணுக்களில்  இருநது இயறச்-
சியை வைரப்ெதில் நிபுணத்துவம் 
ஜெறற இஸ்சரலிை நிறுவனமோன  
அஜ�ஃப் ஃெோரம்ஸ் நிறுவனத்-
தின் கனவு இந்தப் ெரிச�ோ்தயன. 
அச்தோடு, �ரவ-

ச்த�  விணஜவளி நிய�ைத்திறகு 
வருயக ்தரும் மு்தல் ்தனிைோர 
விணஜவளி வீரரகள்  குழுவோல் 
இந்தப் ெரிச�ோ்தயன சமறஜகோள் -
ைப்ெடுகிறது.35,000 கி.மீ. சவகத்-
தில் பூமியை சநோக்கி வரும் "ரோட்�்த 
ைோயன" வோல்நட்�த்திரம்சிறுசகோள் 
சமோதிை இடத்தில் யடசனோ�ரின் 
புய்தெடிவம் - ஆச்�ரிை ்தகவல்கள்"-
ஜமோத்்தமோக 4,400 
சகோடி டோ�ர ்தருகி-
சறன்" - வி�கி ஓடிை 
ட்விட்டயர ஈச�ோன் 
மஸ்க் கவரநது 
இழுத்்த கய்த

விணஜவளி  வீரர-
கயைச் �ோரநதிருக்-
கும் அைவுக்கு இந்த 
ெரிச�ோ்தயன முயற 
மிகவும்  நிய�ைோன-
்தோக இல்ய�ஜைன்று இதுகுறித்து 
�நச்தகமுயடைவரகள் கூறுகின்ற -
னர.  சமலும், பூமியில் இருநது 
இயறச்சியைக் ஜகோணடு ஜ�ல்வ -
ய்தவிட எளியமைோன சவய�ைோக  
விணஜவளி இயறச்சி வைரப்பு இருக் -
கோது என்றும் கருதுகின்றனர.உயி-
ரணுக்களில் இருநது இயறச்சியை 
வைரப்ெது எப்ெடி?

உயிரணுக்களில்  இருநது இயறச்-
சியை வைரப்ெது, பூமியில் கூட 
எளி்தோன்தோக இல்ய�. அஜ�ஃப்  
ஃெோரம்ஸ் "ெணெடுத்்தப்ெட்ட இயறச்-
சியை" ்தைோரிக்க முைலும் ெ� நிறு-
வனஙகளில்  ஒன்றோகும். அச்தோடு, 
விணஜவளியில் அய்தச் ஜ�ய்ை 

முைலும் மு்தல் நிறுவனமோக-
வும்  அது உள்ைது.

இந்த  நிறுவனம் "ஆய்-
வகத்தில் வைரக்கப்ெட்ட" 
இயறச்சி என்ற வோரத்ய்த-
யைப்  ெைன்ெடுத்்த விரும்ெ-
வில்ய�. ஆனோல், உணயம-
யில் இந்தச் ஜ�ைல்முயற 
ஒரு  ெோரம்ெரிை ெணயணயைப் 

செோ�வும் இல்ய�.
ஓர  உயிரினத்தின் உயிரணுக்க-

ளுக்கு அயவ வைரத் ச்தயவைோன 
அமிசனோ அமி�ஙகள்,  கோரசெோ-
யைட்சரட்டுகள் செோன்ற ஜெோருட்கள் 
அளிக்கப்ெடுகின்றன. அ்தன்மூ�ம், 
்தய�  திசுக்கள் உருவோகும் அைவுக்கு 
அந்த உயிரணுக்கள் ஜெருகி, இறுதில்  
�ோப்பிடக்கூடிை இயறச்சிைோக மோறும். 
இந்தச் ஜ�ைல்முயற "�ோகுெடி" 
அல்�து  "ஜெருக்கம்" என அயைக்கப்-
ெடுகிறது.

இயறச்சி  ஜ்தோட்டிகளில் வைரக்கப்-
ெடுகிறது. இதுஜவோரு ெணயண என்ெ-
ய்தவிட மதுெோன ஆய�யில்  இருப்-
ெய்தப் செோ�சவ ச்தோறறமளிக்கும். 

இயறச்சிக்கோக வைரக்-

கப்ெடும்  உயிரினஙகளின் வோழக்யக 
சுைறசிைோன, பிறப்பு, வோழக்யக 
மறறும் உணவுக்கோக  ஜகோய� ஜ�ய்-
ைப்ெடு்தல் செோன்றயவ இஙகு இருக்-
கோது.

அஜ�ஃப் ஃெோரம்ஸில் வைரக்கப்-
ெட்ட இயறச்சி

இந்தச்  ஜ�ைல்முயற சுறறுச்சூை-
லுக்கு �ோ்தகமோன ்தோக்கஙகயை ஏற-
ெடுத்துவ்தோகவும்  மீத்ச்தன் செோன்-
றவறறின் உமிழயவ ஜவகுவோகக் 
குயறப்ெ்தோகவும் ஆரவ�ரகள்  கூறு-
கின்றனர.விணஜவளியில் ஏன் இயறச்-
சியை வைரக்க சவணடும்?

அஜ�ஃப்  ஃெோரம்ஸின் விணஜவளித் 
திட்டத்திறகோன ்தய�வரோன ஸ்விகோ 
்தோமரி, பூஜ்ஜிை  ஈரப்பு விய�யில் 
இந்தச் ஜ�ைல்முயறயை அப்ெடிசை 
ஜ�ய்ை முடியுமோ என்ெது  விஞ்ோனிக-
ளுக்குத் ஜ்தரிைோது என்கிறோர.

"பூஜ்ஜிை  புவியீரப்பு விய� சூைலில் 
உடலிைல் மறறும் உயிரிைல் ்தன்யம-
கள் மிகவும்  வித்திைோ�மோகச் ஜ�ைல்-
ெடுகின்றன என்ெய்த முநய்தை ெ� 
அறிவிைல் ஆய்வுகள் மூ�ம்  அறிந-
துள்சைோம். எனசவ, இயறச்சியை 
வைரப்ெ்தறகோன இந்தச் ஜ�ைல்முயற-
கள்  உணயமயில் விணஜவளியில் 
�ோத்திைமோகுமோ என்ெது எஙகளுக்குத் 
ஜ்தரிைோது.  ைோருக்குசம ஜ்தரிைோது," 
என்று அவர கூறுகிறோர.

ஏப்ரல்  8-ஆம் ச்ததிைன்று ஸ்செஸ் 
எக்ஸ் ரோக்ஜகட்டில் நோன்கு செர விண-
ஜவளிக்குச்  ஜ�ன்றசெோது, �ரவச்த� 
விணஜவளி நிய�ைத்திறகோன மு்தல் 
்தனிைோர ெைணத்தில்,  வி�ஙகுகளின் 
உயிரணுக்கயைச் சுமநது ஜ�ல்லும் 
ஒரு சிறிை ஷூ ெோக்ஸ் அைவி�ோன  
ஜகோள்க�ன்கயையும் அயவ வைர-
வ்தறகுத் ச்தயவைோனவறயறயும் 
ஜகோணடு ஜ�ன்றனர.செம்ஸ் ஜவப்: 
உ�கின் மிகப்ஜெரிை விணஜவளி 
ஜ்தோய�சநோக்கி விணணில் ஏவப்ெட்-
டதுஜ�ோந்த ரோக்ஜகட்டில் விணஜவளி 
ஜ�ன்று திரும்பிை பிரிட்டன் வணிகர 
ரிச்�ரட் பிரோன்�ன் நோ�ோ ஜவளியிட்ட 
ெடத்தில் இருக்கும் 'கடவுளின் யக' - 
உணயம என்ன? #factcheck

ச�ரி  கோன்னர, எய்டன் ஸ்டிப்செ 
மறறும் மோரக் ெோத்தி ஆகிசைோர 
முன்னோள்  விணஜவளி வீரர யமக்சகல் 
ச�ோெஸ்-அஜ�க்ரிைோவுடன் இயணநது 
ப்சைோரிடோவில் உள்ை  ஜகன்னடி 
விணஜவளி யமைத்திலிருநது விண-
ஜவளிக்கு அனுப்ெப்ெட்டனர. அவரகள்  
திரும்பி வந்தபிறகு, உயிரணுக்கள் ெகுப்-
ெோய்வு ஜ�ய்ைப்ெடும்.நயடமுயற சிக்-
கல்கள் 

இந்த  ெரிச�ோ்தயன ஜவறறிையடந-
்தோலும், விணஜவளியில் இயறச்சியை 
வைரக்க முடியும்  என்று நிரூபிக்கப்-

விண்வெளியில் இறைச்சி உற்பத்தி
்வெறறி ்்பறுமா புதிய ்பரிச�ாதறை

 

திருஜநல்சவலியில் கடந்த இரணடு வோரங-
களுக்கு முன்னர இரணடு ஜெணகள் 
்தஙகைது ெோட்டியை ஜெட்சரோல் ஊறறி 

ஜகோளுத்திை்தோக ஜவளிைோன ஜ�ய்தி ெ�ருக்கும் 
அதிரச்சியை ஏறெடுத்திைது. 

ச��த்தில் முதிை ்தம்ெதியை அவரகளின் செரன் 
சகோெத்தில் வீட்டில் யவத்துப் பூட்டி தீ யவத்து 
ஜகோளுத்திை்தோக ஜவளிைோன புகோர ஜ்தோடரெோகவும், 
ஜவளிநோட்டில் இருநது திரும்பிை முதிை ்தம்ெதியை 
அவரகளின் கோர ஓட்டுநர ெணம், நயகக்கோக திட்ட-
மிட்டு ஜகோய� ஜ�ய்து புய்தத்்த்தோக எழுந்த குறறச்-
�ோட்டு ஜ்தோடரெோகவும் பு�ன்வி�ோரயண நடநதுவரு-
கிறது.   

்தமிழநோட்டில் பிறப்பு விகி்தம் குயறநது முதிைவர-
களின் எணணிக்யக அதிகரித்துவரும் நிய�யில், 
முதிைவரகளின் ெோதுகோப்பு சகள்விக்குறிைோகியுள்-
ை்தோக �மூக ஆரவ�ரகள் கூறுகின்றனர. முதிைவர-
களின்ெோதுகோப்பு விவகோரஙகளில் அரசு தீவிரமோக 
ஜ�ைல்ெடசவணடும் என்ற நிய� ஏறெட்டுள்ைது. 
முதிசைோருக்கு �ட்டரீதிைோக கியடக்கசவணடிை ந�த்-
திட்டஙகயை ஜ�ைல்ெடுத்தி வருவ்தோக கூறும் அரசுத் 
்தரப்பு, வியரவில் முதிசைோர ெோதுகோப்பு ஜகோள்யக 
இறுதி ஜ�ய்ைப்ெட்டு முதிசைோருக்கோன சிறப்புத் 
திட்டஙகள் அறிவிக்கப்ெடும் என்று கூறுகிறது.   

ஜகௌரவம் ஜெறறுத்்தந்த முதிசைோர 
உ்தவித்ஜ்தோயக
கடலூயரச் ச�ரந்த 85 வைது கன்னிைம்மோள் 

கடந்த இரணடு ஆணடுகைோக முதிசைோர உ்த-

வித்ஜ்தோயக ஜெறறுவருகிறோர. அரசு அளிக்கும் 
ரூ.1,000 உ்தவித்ஜ்தோயக ்தனக்கு குடும்ெத்தில் 
ஒரு ஜகௌரவத்ய்த ்தருவ்தோக உணரகிறோர.   

''என்னுயடை மருநதுச் ஜ��யவ நோசன 
ெோரத்துக்ஜகோள்ை முடியும். மகன்களிடம் சகட்-
கத்ச்தயவயில்ய�. என் செர குைநய்தகளுக்கு 
தின்ெணடஙகள் வோஙகித் ்தருசவன். என்னிடம் 
கோசு இருப்ெது எனக்கு மரிைோய்தயைத் ்தருகி-

றது. உ்தவித்ஜ்தோயக கியடக்கோ்த ஏயை முதிை-
வரகளின் நிய� திணடோட்டம்்தோன்.   

ெ� குடும்ெஙகளில் உ்தவித்ஜ்தோயக இருப்ெ-
்தோல்்தோன் வை்தோனவரகயை வீட்டில் யவத்திருக்-
கிறோரகள். ெடுக்யகயில் இருக்கும் முதிைவரக-
ளின் நிய� மிகவும் சமோ�ம். ஒரு �மைம் வயர 
குடும்ெத்தினர கவனிக்கிறோரகள், பின்னர கவ-
னிக்கமுடிைவில்ய� என ஒதுக்கிவிடுகிறோரகள், 
ஜ்தோய�தூர சகோயில்களில் விட்டுவிடுகிறோரகள் 
அல்�து ஜகோய�கூட ஜ�ய்கிறோரகள்,'' என்கிறோர 
கன்னிைம்மோள்.   

கன்னிைம்மோயை செோ� ஒரு சி� முதிைவர-

களுக்கு கியடக்கும் உ்தவித்ஜ்தோயக 
அயனத்து முதிைவரகளுக்கும் கியடக்கசவண-
டும் என்ற சகோரிக்யக ஜநடுநோட்கைோக இருநது-
வருகிறது. ெணம் இல்�ோ்த முதிைவரகள், உடல்-
ந�னும் குன்றிப்செோனோல் அவரகளின் நிய� 
சமோ�மோகிவிடுகிறது. ஜவளிநோட்டு நிறுவனஙகள் 

வரும்வயர கோத்திருப்செோமோ?   
கிரோமம் மறறும் நகரப்புறம் என்ற சவறுெோ-

டில்�ோமல், முதிசைோயர கவனிப்ெது என்ெது 
குடும்ெ பிரச்�யனைோக இல்�ோமல் �மூகப் பிரச்-
�யனைோக உருமோறி ஜநடுநோட்கள் ஆகிவிட்டது 
என்கிறோர ஜைல்ப் ஏஜ் ஜ்தோணடுநிறுவனத்ய்தச் 
ச�ரந்த முதிசைோர ந� ஆரவ�ர இைஙசகோ ரோெ-
ரத்தினம்.  

''ெணம் ெயடத்்த குடும்ெஙகள் ்தனிைோர 
நிறுவனஙகள் மூ�மோக உ்தவிைோைரகயை 
சவய�க்கு அமரத்துகிறோரகள். சி� இடஙகளில் 
உ்தவிைோைரகைோக இருப்ெவரகசை முதிைவர-

கயை சமோ�மோக நடத்தும் �ம்ெவங-
களும் நடக்கின்றன. இய்தவிட, ஏயை குடும்ெங-
களில் முதிைவரகயை கவனித்துக்ஜகோள்ளும் 
ஜெோறுப்பு ஜெரும்ெோலும்ஜெணகள் ்தய�யில் 
சுமத்்தப்ெடுகிறது,''என்கிறோர.

ஜெணசிசுவுக்கு கள்ளிப்ெோல்; 
ஜெறசறோருக்கு ெஞசுப்ெோல்  
்தமிழநோடு முழுவதும் சநோய்வோய்ப்ெட்ட முதி-

ைவரகள் அரசு மருத்துவமயனகளில் வநது 
ச�ரந்தோல் என்ன ஆகும்? என்று சைோசித்துப் 
ெோருஙகள் என்கிறோர இைஙசகோ. ''அர�ோஙகத்-
தின் சவய�யை ஒவஜவோரு குடும்ெஙகளும் 
ஜ�ய்துவருகிறோரகள் என்ெய்த நோம் புரிநது-
ஜகோள்ைசவணடும்.   

வைரந்த நோடுகளில் அர�ோஙகம் முதிைவர-
களுக்கோன ச்தயவகயை பூரத்தி ஜ�ய்கிறது. 
குயறந்தெட்�ம் நம் ெகுதிகளில், முதிைவர -
கயைப் ெோரத்துக்ஜகோள்ளும் உ்தவிைோைர 
அல்�து குடும்ெ உறுப்பினரகளுக்கு ஏறெடும் 
உைச்�ல்கயை செோக்க முன்ஜனடுப்புகயை 
ஜ�ய்ைசவணடிை சநரத்தில் இருக்கிசறோம். 
இ்தயனத்்தோன் இந்த ஜகோய� �ம்ெவங -
கள் உணரத்துகின்றன. முதிைவரகளின் 
உடல் ந�ன் மறறும் ெோதுகோப்யெ உறுதி 
ஜ�ய்ைசவணடும் என்ெ்தறகோன எச்�ரிக்யக 
மணி்தோன் இயவ,''என்கிறோர இைஙசகோ.  

தமிழ்ாட்டில் ்தாடரும் 
முதிசயார் ்�ாறை�ள்
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08 வித்தியாசங்களை ்கண்டுபிடியுங்கள்

நிறம் தீட்டுங்கள்
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�வுக்குள் �வாக �ளங்கும் ஊேர 
�ண்�யாவாகும். நான்கு பக்கமும் 

கடலால் சூழப்பட்�ருப்பதால் அது 
�வாகேவ  என்றும் காட்� தரு�றது.

அந்த ஊ�ன்  �ரதானம் கடல் ெதா�லாகும்.  அது 
அங்கு வாழும்   மக்க�ைடேய ெபரும் ெசல்வாக்குச் 
ெசழுத்து�ன்றது. கட�ல் உள்ள   �ன்கைள 
நம்�த்தான் பலரது வாழ்வு   நகர்�றது.

�ன் ��ப்ப�ல் பைழய முைறயும் ந�ன 
முைறயும் பயன் படுத்� வரு�ன்றனர்.

ேதா� ைவத்�ருப்பவர்கள் ெபரும் 
பாலும் பைழய முைறப்ப�ேய �ன் 
��த்து வரு�றார்கள்.

  ந�ன �ன் ��  முைறயானது  ஆழமான 
கட�ல் இயந்�ரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு 
�ன்கள் ��க்கப் படுவதாகும் .

�ண்�யா மண்�ல் இரண்டு வைககள் 
பயன்படுத்�ய ேபாதும் ேதா�,கைரவைல,தூண்�ல், 
வைல�� ��த்தல் மற்றும் அத்தாங்கு என்பன 
ேபான்ற பாரம்ப�ய முைற�ல் �னவர்கள் �ன் 
��த்து வரு�றார்கள்.

அவ்வாறு ��த்து வரும் �ன்கைள  வா�க்கு 
ெமாத்தமாக வழங்குவார்கள்  �லர் �டு �டாகச் 
ெசன்று  �ற்பைன ெசய்வார்கள்.

அவ்வாறான  கடல் ெதா�ல் ெசய்யும் கட்ைடயாறு 
�ண்�யா 02 ஐச் ேசர்ந்த  ஏ.ேஜ.  முகம்மட் 
என்பவைர நான் ெராம்ப �� பகு�க்காக 
சந்�த்தேபாது

ேகள்�:    கடல் ெதா�ைல  எப்ேபா��ருந்து   
ெசய்து வரு�ன்�ர் ?

�று வய��ருந்து  இத்ெதா�ைல  ெசய்�ேறன்.  
நான் �றந்து வளர்ந்தது இந்த கடலருேகதான். 
ஆரம்பத்�ல் கடல் மண்�ல் �ைளயா�ேய  எனது  
காலப் ெபாழுதுகள் க�ந்தன.

 ேகள்�: இந்த  �ன்   
��க்கும் முைறகைள 
யா�ட�ருந்து  கற்றுக் 
ெகாண்�ர்?

தந்ைததான் "எனது 
குரு" பல �டயங்கைள 
ெசால்�த்தந்தார்கள். 
இன்னும் �லவற்ைற 
அவைரப் பார்த்துக் 

கற்ேறன். முக்�யமாக கட�ல் �ச்சல் பழக்�னார்கள் 
கடல் ெதா�ல்  ெசய்பவர்கள் �ச்சல் ெத�யாமல் 
இருப்பது உடலுக்கு ஆபத்தானது என்பதால் �ச்சல் 

பழக்குவ�ல் அ�கம் கவனம் 
ெசலுத்�னார்கள்.

ேகள்�: இந்த �ன் 
�� ெதா�லால் உங்களது 
வருமானம் எப்ப�?

அன்றன்று  �ன் ��த்து 
அைத �ற்று வரும் வருவா�ல்  
வாழ்வு க��றது. ஐந்நூறு 
ரூபாவுக்கும் குைறவாகேவ 
வைல ��  �ன் ��ப்ேபன். 
�ல ேநரங்க�ல் �ட்டு க�க்கு 

மாத்�ரம் படும். அதுவும் இல்லாத ேநரங்களும் 
உண்டு.

 ேகள்�:   �ன் ��க்க மு�யாத
சந்தர்ப்பங்க�ல் வருமானத்�ற்கு என்ன 

ெசய்�ர்கள்?
கற்காய், மட்�, ஏறல் ஆக்கு ேபான்ற கட�ல் உள்ள 

உண்ணக் கூ�ய உ��னங்கைள எடுத்து �ற்றல் 
இதற்கு மக்க�ைடேய ெபரும் ெசல்வாக்கு உள்ளது 
சுைவயாக சாப்�டக் கூ�யது கட�ல் இருந்து 
ெபறுவதற்கு �ண்ட ேநரம் எடுக்கும்.

�ண்�யாவுக்கு வரும் ெவ�யூர் மக்கள்  இதைன 
�ரும்� வாங்�ச் ெசல்வார்கள்.

ேகள்�: உங்களுக்கு எத்தைன �ள்ைளகள்?
   எனக்கு ஆறு  �ள்ைளகள் உண்டு.  நான்கு ெபண் 

�ள்ைளகளும் இரண்டு �று ஆண் �ள்ைளயுகளும் 
அ�ல்  ஏற்கேனவ மகெனாருவர் �ன்ன வய�ல் 
கட�ல் தவ� �ழுந்து மரணம் எய்� �ட்டார். அது 
எனக்கு ெப�ய இழப்பாகும். கைதக்கும் ேபாதும் 
அவைர �ைனக்கும் ேபாதும் எனக்குள் அழுைக 
வரும்.

ேகள்�: நான்கு ேபரும் ப�க்�ன்றனரா?
நான்கு ேபரும் ப�க்�ன்றனர். அவர்க�ன் ப�ப்புச் 

ெசலவுக்கு எனது வருவாய் காணாமல் உள்ளது.
அண்ைம�ல் எனது மைன�ையயும் இழந்து 

�ட்ேடன். இப்ேபாது �கவும் கஷ்டமான 
�ைல�ல் வாழ்ந்து வரு�ேறன் ெபண் �ள்ைளகள் 
என்ற ப�யால் அவர்களுக்கு பல்ேவறு ேதைவகள் 
இருக்�ன்றன அைவகைள �ைறவு ெசய்ய ேவண்�ய 
�ைல�ல் உள்ேளன். 

ேகள்�:  ேவறு உத�கள் உங்களுக்கு  
�ைடப்பதுண்டா?  

சமூர்த்�யால்   ஒவ்ெவாரு மாதமும்   தரப்படு�ன்ற 
இரண்டா�ரம் ரூபாய் மாத்�ரம் �ைடக்கும் ேவறு 
உத�கள் ஒன்று�ல்ைல.

ேகள்�:  ேவேறதும் ெதா�ல் ெசய்ய முயற்� 
ெசய்யலாேம?

ேவறு ெதா�ல் ெசய்ய முத�டு ேவண்டும். 
என்�டம் அந்தள�ற்கு பணமு�ல்ைல ேச�ப்பும் 
இல்ைல. �ைடக்கும் வருமானம் அன்ைறய 
சாப்பாட்டுக்ேக  ஓரளவு  ேபாதுமானதாக உள்ளது.  
எனேவதான் ேவெறாரு ெதா�ைல �ைனத்தும் 
பார்க்க மு�யல.

ேகள்�: இன்ைறய காலத்�ல் குைறந்த 
வருமானத்�ல் வாழ்ைவ நடத்துவது கஷ்டமாக 
ெத�யைலயா? 

   ஆம்!   ெபரும் கஷ்டத்�ல் உள்ேளன். நாளுக்கு 
நாள் பு�ய �ைலகள் ெபாருட்கைள வாங்�ட 
மு�யல  �ல �டயங்கைள சுருக்�க் ெகாள்ளும் 
�ைலக்கு ஆளா�யுள்ேளன்.    நாட்�ன் �ைல �ராக 
ேவண்டும் என �ரார்த்�க்�ேறன்.

�ள்ைளகைள வாழைவப்பதற்கு உத�யாக 
அைமயும் அப்ப� உதவும் உள்ளங்களுக்கு அல்லாஹ் 
அருள் பு�வானாக!    அவரது ெதாைலேப� இல :   
ஏ.ேஜ.முகமட்     0773751330

ேநர்காணல்   
ஏ  எம் கஸ்புள்ளா

கடற்ெறாழிைல தனது வாழ்க்ைகத் 
ெதாழிலாக  ெதரிவு ெசய்த முகம்மட்
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ehd; nkh`kl; 

rpahk;. ehd; fy;tp 

fw;wJ my; m]hu; K];ypk; 

tpj;jpahyaj;jpy;. vd;Dila 

tPl;by; nkhj;jk; MW Ngu;. 

ehd; jw;NghJ ,yq;if 

nghyp]; gpuptpy; Ntiy 

nra;fpd;Nwd;.

 mJkl;Lky;yhJ ,yq;if 
nghyp]; mzpapd; fpupnfl; 
tPuuhfTk; ,Uf;fpd;Nwd;.
vd;Dila fpupnfl; 

Club ST.Anthony’s Cricket 
Club. ehd; tyJ if 
Ntf ge;J tPr;rhsu;. 
JLg;ghl;l tupirapy; 5 th 
down batsman Mf 
tpisahLfpd;Nwd;.
 cq;fSf;F fpupnfl; 
tpisahl;;by; vt;thW 
Mu;tk; Vw;;gl;lJ?
vd;Dila FLk;gj;jpy; 

vy;NyhUk; fpupnfl; 
tpisahLtJ tof;fk;. ehd; 
tPl;by; ehd;fhtJ igad;. 
vd;Dila rNfhjuu;fs;; 
%tUk; rpW tajpypUe;Nj 
fpupnfl; tpisahLtJ 
tof;fk;. fpupnfl; kl;Lky;y 
nthypNghy; fhw;ge;J 
vd tpisahLtJjhd;. 
fhyk; nry;y nry;y 
vdf;F fpupnfl; kPJ jPtpu 
Mir Vw;gl;L tpl;lJ. 
mJkl;Lky;yhky; ehDk; 
,yq;if
mzp fpupnfl; tPudhf 

tu Ntz;Lk; vd;w tpij 
tpUl;rkhf tsu;e;J tpl;lJ. 
vdf;Fs; ,t;thwhd 
Mu;tj;;ij J}z;batu;; 
vd;Dila mz;zh vd;w 
jhd; $w Ntz;Lk;.
 fpupnfl; ikjhdj;;jpy; 
Kjy; mDgtk; vt;thW 
,Ue;jJ?
 ghlrhiyapy;; jhd; Kjy; 

mDgtk; fpilj;jJ. ehd; 
ghlrhiyapy;; ,y;y
tpisahl;L Nghl;b kw;Wk; 

tya kl;lg; Nghl;bfspy; 
mjpfkhf ehd; gq;Nfw;gJ 
fpupnfl; Nghl;bfspy;jhd;  
vd;W jhd; nrhy;y 
Ntz;Lk;. Muk;gj;;jpy; ehd; 
nkd; ge;J fpupnfl; jhd; 
ngUk;ghYk; tpisahbNdd;. 
epiwa gapw;rpfis 
vLj;Njd;. Muk;gj;jpy; 
xOq;fhd kl;il kw;Wk;; 

ge;Jfs; $l ,Uf;ftpy;iy. 
ehd; vd;Dila fpupnfl; 
tho;f;ifia Muk;gpj;jJ 
njd;id kl;ilAlDk; 
gyifj; Jz;LfisAk; 
itj;Jk; jhd;. nldp]; ge;J 
,y;yhky; gpsh];bf;
ge;Jfis itj;J 

Muk;gj;jpy; gapw;rpfis 
ngw;Nwd;. vd;Dila 
fpupnfl; tho;f;ifapy; Kjy; 
mDgtk; vd;W nrhy;Ytij 
tpl ehd; tpisahLk; 
midj;J Nghl;bfSk; 
vdf;F epiwa tplaq;fis 
fw;Wf; nfhLj;J nfhz;L 
,Uf;fpd;wJ vd;Nw jhd; 
nrhy;y Ntz;Lk;. MfNt 
Muk;gk; Kjy; jw;NghJ 
tiu fpupnfl; ikjhdj;jpy; 
fpilg;gJ midj;JNk 
vdf;F tpj;jpahrkhd 
mDgtq;fshfNt 
,Uf;fpd;wd.
 fpupnfl; tPuuhf tu 
Ntz;Lk; vd;w fdNthL 
gazpf;Fk; ,sk; 
tPuu;fSf;F ePq;fs; $Wk; 
mwpTiu vd;d?
 ,g;NghjpypUe;Nj 

gaw;rpAk; Kaw;rpAk; 
vLf;f Ntz;Lk;. Muk;g 

fhyq;fspy; mjpfkhd 
Nghl;bfs;  ,Uf;ftpy;iy. 
mg;gb ,Ue;Jk; $l 
Njrpa fpupf;nfl; mzpapy; 
Eiotjw;fhd tha;g;Gf;fs; 
,d;Wk;; $l vq;fSf;F 
fpilf;ftpy;iy. Mdhy; 
jw;NghJ fpupnfl; Nghl;bf;F 
Nghl;bfs; mjpfk;.
 ehd; ,d;Dk; 15 

tUlq;fspy; fpupnfl; tPuuhd 
tu Ntz;Lk; vd;why; 
,g;NghjpypUe;Nj gaw;rpfis 
ngw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;. 
ehq;fs; vq;fSila 
jdpg;gl;l Kaw;rpapy; jhd; 
,t;tsT J}uk; gazpj;J 
nfhz;bUf;fpd;Nwhk;. 
jw;NghJ ,Uf;Fk; ,sk; 
tPuu;fSf;F mt;thwhd 

tha;g;Gf;fs; 
,y;iy. 
ngw;Nwh 
u;fspd; 
xj;Jiog;G 
epiwa ,Uf;fpd;wJ. ikjhd 
trjpfs; kw;Wk;
gapw;Wtpg;;gsu;fs; 

vd vy;yh trjpfSk; 
,Uf;fpd;wd. midj;JNk 
mttutu; Kaw;rpapNy jhd; 
,Ufpd;wJ.
 fpupnfl; tPuu;; xUtUf;F 
vt;thwhd jifikfs; 
,Uf;f Ntz;Lk;?
 jifikfis tpl 

Kjypy; Mu;tk; jhd; 
,Uf;f Ntz;Lk;. cWjpahd 
kdepiy ,Uf;f Ntz;Lk;. 
ntw;wp Njhy;tpia Vw;Wf; 
nfhs;Sk;; kd gf;Fk; ,Uf;f 
Ntz;Lk;. ,it fpupnfl; 
tPuu;fSf;F kl;Lky;y 
midj;J tpisahl;L 
tPuu;fSf;Fk; ,Uf;f 
Ntz;ba jifikfs; 
; vd;W jhd; nrhy;y 
Ntz;Lk;. mJkl;Lky;yhky; 
vy;yh Neuj;jpYk; vy;yh 
re;jug;gq;fSk; fpilf;fhJ 
MfNt nghWikAk; 
mtrpak;. Vw;wjho;T 
,d;wp tho;j;Jk; kdKk; 
cw;rhfg;gLj;Jk; kdKk; 
,Ug;gJ fl;lhak;. mj;NjhL 
jiyikj;Jtk; kw;Wk;; FO 
xw;wik ,Ug;gJ mtrpak;.
 fpupnfl; cyfpy; 
cq;fSf;F Kd;khjpup 
ahu;?
 Fkhu; rq;ffhu. mtupd; 

JLg;ghl;l jpwd; vdf;Fs; 
,Ue;j fpupnfl; Mu;tj;ij 
NkYk; J}z;baJ.
 ,Jtiu  fpupnfl; tPuuhf 
ePpq;fs; vjpu;nfhz;l 
rthy;fs; gw;wp?
 vd;id 

milahsg;gLj;jpf; 
nfhs;s xOq;fhd 
,lNkh tha;g;Gf;fNsh 
fpilf;ftpy;iy. nfhOk;ig 
jtpu ntsp khtl;l tPuu;;fs; 
jq;fis milahsg;gLj;jpf; 
nfhs;tNj ngUk; rthyhd 
tplak; jhd;. ehd; epiwa 
rpukq;fis fle;Nj 
,t;thwhd ,lj;jpw;F 
te;Js;Nsd;.

vt;thwpUg;gpDk; vd;Dila 

Kaw;rpiaAk; gapw;rpiaAk; 

ehd; ifaplg; Nghtjpy;iy. 

,yq;if fpupnfl; mzpapy; 

tpisahLtjw;F vdf;F 

xU tha;g;G fpilf;Fkhapd; 

vd;Dila tho;tpd; 

kpfg;;ngupa rthyhf Vw;Wf; 
nfhz;L vd;Dila KOj; 
jpwikiaAk; ehd;; ntspf; 
fhl;LNtd;.

vj;jid rthy;fis vjpu;nfhz;lhYk; vd;;Dila 
Kaw;;rpAk; gapw;rpAk; xUNghJk; XahJ

aJ\h 
utpj;jpahfuh[h
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தமிழ் திமையின் முதல்  கனவுக்கன்னி 
அேைர்   டி. ஆர் ைாஜகுோரி, இவரின்  100 
ஆம் ஆண்டு ஜனன தினம் கடநத 5ஆம் 
திகதியாகும். (05.05.1922 - 05.05.2022)  

ேமைவு: 1999  செபடம்்பர் 20).

ஆைம்்ப கால தமிழ்த் திமையுலகின் 
முன்னணி நடிமகயாக இருநதவரும்,  
நடிபபு, நடனம், ்பாடல் என 
அமனத்திலும் ச்பயர் ச்பற்ைவரும், 
நீண்ட காலோக இநதிய 
திமைவானில் கனவுக்கன்னியாக 
மிளிர்நத நடெத்திைோன டி. ஆர். 
ைாஜகுோரியின் நூைாவது அகமவ 
கடநத 5ஆம் திகதியாகும். 

இவரின் இயற்ச்பயர் தஞொவூர் 
ைாதாகிருஷ்ணன் ைாஜாயி . இவர் 
05.05.1922 அன்று தஞொவூரில் 
பிைநதார்.

திமைப்பட நடிமகயாக 1939 
முதல் 1963 வமை ்பணியாற்றிவர். 
கமடசி வமை திருே்ணம் செயயாேல் 
்படடத்திற்மகற்ைால் ம்பால் 
கன்னியாகமவ வாழ்நதார். இவரின் 
உைவினர்

எஸ். பி. எல். தனலடசுமி (சித்தி). 
ைாஜாயி என்னும் இயற்ச்பயமைக் 
சகாண்ட டி. ஆர். ைாஜகுோரி 
தஞொவூரில் இைாதாகிருஷ்ணன்- 
சைஙகநாயகி தம்்பதியருக்கு 
முதல் ேகளாக பிைநதார். இவர் 
தாயார் சைஙகநாயகி தஞமெ 
குெலாம்்பாளின் புகழ் ச்பற்ை இமெ 
மேமத குடும்்பத்மதச் மெர்நதவர். 
ைாஜகுோரி பிைநத சில நாடகளிமல 
தகப்பனைான ைாதாகிருஷ்ணன் 
இைநதுவிடடார். இவர் திருே்ணம் 
செயது சகாளளாேல் தனது 
இமளய ெமகாதைைான டி. ஆர். 
ைாேண்்ணா குடும்்பத்துக்கு  
ஆதைவாக வாழ்நதார்.1939 ஆம் 
ஆண்டு சடக்கான் சினிமடானின்  
"குோை குமலாத்துஙகன்" ்படத்தில் 
கதாநாயகியாக அறிமுகோனார். 
அமதத் சதாடர்நது ேநதாைவதி,  
சூர்யபுத்ரி ்படஙகளில் கதாநாயகியாக 
நடித்தார். இமவயமனத்தும் 
்படுமதால்விப ்படஙகளாயிருநதும் 
அமதத் சதாடர்நது 
மக.சுபபிைேணியத்தின் தயாரிபபில் 
சவளிவநத "கச்ெ மதவயானி" ்படம் 
ச்பரும் சவற்றி ச்பற்ைது. எம். 
மக. தியாகைாஜ ்பாகவதர், பி. யு. 
சின்னப்பா, எம். மக. ைாதா, 

டி. ஆர். ேகாலிஙகம் 
என அன்மைய முன்னணிக் 
கதாநாயகர்களுடன் நடித்துப புகழ் 
ச்பற்ைவர் ைாஜகுோரி.

பி.யு.சின்னப்பாவுடன் 
ேமனான்ேணி  ்படத்திலும், 
்பாகவதருடன் சிவகவி, ஹரிதாஸ் 
்படஙகளிலும் நடித்தார். ஹரிதாஸ் 
1945 தீ்பாவளியன்று சவளியாகி 
1946 தீ்பாவளி முடிய, சதாடர்நது 
110 வாைஙகள ஒமை திமையைஙகில் 
ஓடி ொதமன ்பமடத்தது. 
சஜமினியின் ெநதிைமலகா ்படம் 
இவருக்கு ம்பரும் புகழும் மதடிக் 
சகாடுத்தது. இதில் 

எம். மக. ைாதாவுக்கு மொடியாக 
நடித்தார். அதில் இவர் ஆடிய ஜிபசி 
நடனம், திமைப்படத்தின் இறுதிக் 
காடசியில் இடம்ச்பற்ை டிைம்ஸ் 
நடனம் இவருக்கு இநதிய அளவில் 
்பாைாடடுகமளக் குவித்தது. இநதி 
ெநதிைமலகாவிலும்

நடித்தார். கமலஞர் மு. 
கரு்ணாநிதியின்  வெனத்தில் 
உருவான ேமனாகைா ்படத்தில் 
வெநதமெமனயாக இவர் 
நடித்திருநதார். வானம்்பாடி ்படத்தில் 

எஸ். எஸ். ைாமஜநதிைனுக்கு 
அக்காவாக நடித்திருநதார். 
சிவாஜியுடன் அன்பு 
திமைப்படத்திலும், தனது 
37ஆவது வயதில் தஙகப்பதுமே 
திமைப்படத்திலும் நடித்திருநதார். 
எம்.ஜி.ஆருடன் ்ப்ணக்காரி 
திமைப்படத்தில் இம்ணயாகவும், 
ச்பரிய இடத்துப ச்பண் 
திமைப்படத்தில் ெமகாதரியாகவும் 
நடித்திருநதார்.

சென்மனயில் முதன் முதலாக 
தன்னுமடய ச்பயரிமலமய 
( "ைாஜகுோரி" )சொநதோக 
திமையைஙகிமனக் கடடிய 
முதல் நடிமக இவைாவார்.
தற்ம்பாது இவ்விடம் ச�ாபபிங 
சகாம்பசலக்்ாக உளளது.

இவர் நடித்த திமைப்படஙகள சில: 
குோை குமலாத்துஙகன் (1939), 

ேநதாைவதி (1941), சூர்யபுத்ரி (1941), 
ேமனான்ேணி (1942), ெதி சுகன்யா 

(1942), பிை்பாவதி  (1942), 
சிவகவி (1943), கும்பை 
குமெலா (1943), ஹரிதாஸ் 
(1944), ொலிவாகனன் 
(1945), வால்மீகி (1946), 
விகடமயாகி (1946), 
்பஙகஜவல்லி, ெநதிைமலகா 
(1948), ெநதிைமலகா 
(1948), ஹிநதி 

பிைம்ேரிஷி 
விஷவாமித்திைா (1948), 
கிருஷ்ண்பக்தி  (1949),

்பவளக்சகாடி (1949), 
இதய கீதம் (1950), 
விஜயகுோரி (1950), 
வனசுநதரி (1951), 
அேைகவி (1952), 

்ப்ணக்காரி (1953), என் வீடு (1953), 
அன்பு (1953), வாழபபிைநதவள 
 (1953), ேமனாகைா (1954),

நல்ல தஙமக  (1955), 
குமல்பகாவலி (1955) , 
புதுமேபபித்தன் (1957), ேல்லிகா 
(1957), தஙகேமல ைகசியம் (1957), 
தஙகப்பதுமே (1959), ச்பரிய 
இடத்துபச்பண்(1963) 

இதய கீதம் திமைப்படத்தில் 
வானுலாவும் தாமை நீ என் இதய 
கீதமே, ஓடி வா சவண்முகில் 
ம்பாமல ஆகிய இைண்டு ்பாடல்கமள 
டி. ஆர். ேகாலிஙகத்துடன் 
இம்ணநது 
்பாடியிருநதார்.

தமிழ் திரையின் முதல் கனவுககன்னி
முத்துச்சிரிப்பழகி டி. ஆர். ைாஜகுமாரி

ஆககம்:எஸ். கணேசன் 
ஆச்சாரி சதீஷ் கம்்பரை

உண்மே சொல்ல
அனு்பவம் மவண்டும்.
அளளிக் சகாளள
ஆமெ மவண்டும்.

அழமகக் கா்ண
இைசிக்க மவண்டும்.
ஆர்வம் சகாளள
இலக்கு மவண்டும்.

சவற்றிக்கு நல்ல
வழிகள மவண்டும்.
சவன்றிடும் தநதிைம்
சகாண்டிட மவண்டும்.

நடநதிட நேக்கிஙமக
்பாமதகள மவண்டும்.
அதற்மகற்்ப நாமே
அமேத்திட மவண்டும்.

தமட உமடத்திடும்
ேன உறுதி மவண்டும்.
நாலு ம்பர் நலம் நம்ோல்;
வாழ்நதிட மவண்டும்.

ேகிழ்ச்சி ஒன்மை
என்றும் மவண்டும்.
ேகிழ்நதிடும் நிமல
ஆக்கிட மவண்டும்.

விலகிடும் உைமவ
சதாமலத்திட மவண்டும்.
விரும்பிடும் உைமவ
ஏற்றிட மவண்டும்.

விலஙகிட எண்்ணல்
தடுத்திட மவண்டும்.
தடஙகிட முன்மன
முடித்திட மவண்டும்.

மதான்றிடும் ம்பாது
மதற்றிட மவண்டும்.
மதாற்கும் முன்
காத்திட மவண்டும்.

கனவு ம்பால நாம்
வாழ்நதிட மவண்டும்.
கனவு காணும்
நிமலயும் மவண்டும்.

தூைத்மத ம்பான உைவு
திரும்பிட மவண்டும்.
ஏஙகிடும் வண்்ணம்
வாழ்நதிட மவண்டும்.

........ அன்புடன் நதுநசி.

வாழ்ந்திட ஒரு
வழி ணவண்டும் 

திரைப்பட 
நடிரகயாக 1939 

முதல் 1963 வரை 
்பணியாற்றிவர். 

கரடசி வரை 
திருமேம் சசயயாமல் 

்படடத்திற்ணகற்்ால் ண்பால் 
கன்னியாகணவ 

வாழ்ந்தார்.  
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