
யாழ். �ேசட,பருத்�த்துைற 
�ேசட �ருபர்கள் 

யாழ்.பல்கைலக்கழக ஊடகக் 
கற்ைககள் துைறத் தைலவரும் 
�ேரஷ்ட ��வுைரயாளருமான 
கலா�� �. ரகுராம், ேபரா��யரா-
கப் பத� உயர்த்தப்பட்டுள்ளார். 
இதற்கான ஒப்புதைல பல்கைலக்க-
ழகப் ேபரைவ வழங்�யது. பல்கைலக்கழகப் 
ேபரைவ�ன் மாதாந்தக் கூட்டம் ேநற்று 

ெபாதுமன்�ப்புக் 
காலத்�ன் இறு��ல், 
ேமல�க ெவ�நாட்டு 
நாணயத்ைத தம் வசம் 
ை வ த் � ரு ப் ப வ ர் க -
ளுக்கு எ�ராக நடவ-
�க்ைக எடுக்க தமக்கு அ�காரம் உள்ளதாக மத்�ய வங்� 
அ��த்துள்ளது. இலங்ைக�லுள்ள அல்லது வ��ன்ற 
ஆெளாருவ�னால் 
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இலங்ைக மதங்களால் பண்பட்ட, ெசழுைம அைடந்த 
ஒரு நாடு. இலங்ைகக்ெகன வளமான, ெபாருள் ெபா�ந்த 
ஒரு கலாசார வரலாறு உண்டு. அர�யைல அகற்��ட்டுப் 
பார்த்தால் இந்நாட்�ல் எல்லாக் காலங்க�லும் அைனத்து 
மதத்தவர்களும் ேபதங்கைள கற்றுக் ெகாள்�ன்ற மனப்பக்-
குவத்துடனுேம வாழ்ந்து வந்துள்ளார்கள். இலங்ைக�லும் 
மன்னர் காலம் முதல் சா� அைமப்பு இருந்து வந்துள்ள 
ேபா�லும் அது இந்�யா அளவுக்கு ெகாடூரமானதாக இருந்-
த�ல்ைல. இன்ைறய இலங்ைக�ல் சா� எதற்கும் ஒரு முட்-
டுக்கட்ைட அல்ல. 19ம் நூற்றாண்�ல் ேகரளப் ெபண்கள் 
மார்பு கச்ைச அ�வதற்கு தைட இருந்தது. அைத எ�ர்த்து 
மார்பு �ைலப் ேபாராட்டத்ைத அப் ெபண்கள் நடத்� ெவற்�-
ெபற ேவண்�ய ேதைவ இருந்தது. இலங்ைகப் ெபண்கள் 
இவ்வாறான ேபாராட்டங்கைள - ஆண் அடக்குமுைறைய 
எ�ர்த்து - ேபாராட ேவண்�ய அவ�யம் எழ�ல்ைல. உ�யவ-
ருக்கு உ�ய சுதந்�ரத்ைத வழங்கும் பண்பு எமது கலாசாரத்-
�ல் இயல்பாகேவ ஊ�க்�டந்தது.

இப் பண்ைப கடுைமயாக �றும் ஒரு ேபாக்ைக அவ்வப்-
ேபாது, கு�ப்பாக இைணய தளங்க�ல், நாம் அவதா�க்க 
மு��றது. அச்சு ஊடகமும் இலந்�ர�யல் ஊடகமும் மட்டும் 
இருந்த ேபாது அைவ ெசய்�கைளயும், படங்கைளயும், 
காெணா�கைளயும் கண்�யமாகேவ ைகயாண்டன. 

த�ெயடுத்தவன் தண்டல்காரன் என்பைதப் ேபால, எவர் 
ேவண்டுமானாலும் ெசய்� ஆ��யராகலாம் என்ற �ைல 
இைணய தளங்கள் மற்றும் 

ெபாது ஊடகங்களில் ஆபாச 
அரசியல் ெசய்வது அநாகரிகம்

எ�ெபாருள் �ரச்�ைனைய

அடுத்த மாதத்திற்குள் 
சமாளித்து விடுேவாம் 
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40,000 ெமற்�க் ெதான் ெபற்ேறாலு-
டன் ேநற்று முன்�னம் நாட்ைட வந்த-
ைடய�ருந்த கப்பல், ேமலும் தாமதம-
ைடயுெமன அ��க்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த எ�ெபாருள் ��ேயாக �று-
வனம் இது ெதாடர்�ல் ெபற்ேறா�ய 
கூட்டுதாபனத்துக்கு அ��த்துள்ளதாக 
வலுசக்� அைமச்சர் கஞ்சன �ேஜேசக்-
கர தமது டு�ட்டர் ப��ல் 

40,000 ெமற்�க் ெதான் தாங்�ய 15,000 ெடாலருக்கு ேமல் ைவத்�ருப்ேபாருக்கு

அெம�க்க �ைறேச� �ைணக்களம் 
மற்றும் இராஜாங்க �ைணக்களம் ஆ�-
யவற்�ன் உயர்மட்டத் தூதுக்குழு, 
நான்கு நாள் �ஜயம் ேமற்ெகாண்டு 
இன்று இலங்ைக வரு�றது. இந்த தூதுக்-
குழு�ன் இலங்ைக �ஜயம் இன்று 
முதல் எ�ர்வரும் 29 ஆம் �க�வைர 
அைமயவுள்ளதாக ெகாழும்�லுள்ள அெம�க்க தூதரகம் 
ெத��த்துள்ளது. ஆ�யாவுக்கான �ர� உத�த் �ைறேச� 
ெசயலாளர் ெறாபர்ட் கப்ெராத், ெதற்கு மற்றும் மத்�ய ஆ�-
யாவுக்கான �ர� உத� இராஜாங்க ெசயலாளரான 

அெமரிக்க உயர்மட்ட தூதுக்குழு 
இன்று இலங்ைக வருகிறது

யாழ். பல்கைல ஊடகத்துைறயின்
தைலவர் கலாநிதி ரகுராம்   
ேபராசிரியராக பதவி உயர்வு  

சர்வேதச 
நாணய ��யத்-
�ன் ெகாள்ைகக-
ளுக்ேகற்ப இந்த 
இக்கட்டான 
சூழ்�ைல�ல் 
இலங்ைகக்கு 
உதவ 

இக்கட்டான சூழ்நிைலயில்
இலங்ைகக்கு உதவத் தயார் சீனத் தூதுவைர சந்தித்து

நன்றி ெதரிவித்த மஹிந்த
இரண்டு, மூன்று ஆண்டுகெளன்ற 

�கக் குறு�ய காலப்பகு�க்குள் நாட்�ன் 
ெபாருளாதார �ழ்ச்�க்கு காரணமான-
வர்கள் ெதாடர்�ல் உடன� �சாரைண 
நடத்தப்பட ேவண்டுெமன ெகாழும்பு 
ேபராயர் கர்�னால் ெமல்கம் ரஞ்�த் 
ஆண்டைக ெத��த்துள்ளார். றாகம பகு-
��ல் நைடெபற்ற 

ெபாருளாதார வீழ்ச்சிக்கு 
காரணமானவர்கள் யார்?

முன்னாள் �ர-
தமர் ம�ந்த 
ராஜபக்ஷவுக்கும் 
�னத் தூதுவருக்-
கும் இைட�-
லான சந்�ப்பு 
ெவள்�க்�ழைம (24) நைடெபற்றுள்ளது. இலங்ைக�ன் 
க�மனமான இந்த கால கட்டத்�ல் இலங்ைகக்கு

க�னமான காலத்�ல் வழங்கும்  உத�

காைர�வு குறூப் �ருபர்   

வரலாற்று �ர�த்� ெபற்ற 
க�ர்காமம் கந்தன் ஆலய 
வருடாந்த ஆ�ேவல் �ழா 
உற்சவம் எ�ர்வரும் ஜ�ைல 
29 ஆம் �க� ஆரம்பமா�-
றது.  ஜ�ைல 29 ஆம் �க� 
�ரு�ழா 

கதிர்காம ஆடிேவல் விழா   
ஜூைல 29 இல் ஆரம்பம்   

எ�ெபாருள் வ�ைச�ல் �ன்ற நபர்க-
ளுக்�ைட�ல் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் 
காரணமாக ஒரு நபர் நான்கு ேபைர கத்-
�யால் குத்�யதாக ெபா�ஸார் ெத�-
�த்தனர்.

ெவல்லவாய�ல் லங்கா ஐ.ஓ.� 
எ�ெபாருள் �ரப்பு �ைலயத்�ல் (24) 
மாைல இரு தரப்�னருக்�ைடேய 
ேமாதல் இடம்ெபற்றுள்ளைதத் 
ெதாடர்ந்து  இந்த    கத்�க்குத்து சம்ப-
வம் இடம்ெபற்றுள்ளது.

எரிெபாருள் வரிைசயில் 
நால்வருக்கு கத்திக்குத்து

எ�ெபாருள் 
�ரப்பு �ைல-
யத்துக்கரு�ல் 
வ�ைச�ல் காத்-
�ருந்த 19 வயது 
இைளஞன் 
ஒருவர் ெகாள்-
கலன் ெலா�-
ெயான்�ல் �க்� உ��ழந்துள்ளார்.  
அநுராதபுரம் – புத்தளம் 

எரிெபாருள் வரிைசயில் 
இைளஞர் ஒருவர் மரணம்

15 வயதுக்குட்-
பட்ட அைனத்து 
இலங்ைகயருக்-
கும் இலத்�ர�-
யல் அைடயாள அட்ைடைய வழங்கு-
வதற்குத் �ர்மா�க்கப்பட்டுள்ளதாக 
ஆட்ப�வு �ைணக்களத்�ன் ஆைண-
யாளர் நாயகம் �யா� குண�லக்க 
ெத��த்துள்ளார்.   

ெபாதுவான தகவல்களுடன் ஒரு 
நப�ன் ைகேரைக,

15 வயதுக்கு உட்பட்ட   
சகலருக்கும் டிஜிட்டல் ID

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

பாடசாைல கற்�த்தல்  நடவ�க்ைக-
கள் நாைள    (27) �ங்கட்�ழைம முதல் 
ஜ�ைல மாதம் முதலாம் �க� வைரயான 
காலப்பகு��ல் முன்ெனடுப்பது ெதாடர்-

பான அ��த்தைல கல்� அைமச்சு 
ெவ��ட்டுள்ளது. இதன்ப�, கடந்த 
வாரம் �ராமப் பகு�க�ல் பாடசாைல-
கள் முன்ெனடுக்கப்பட்டைம ேபான்று, 
மாணவர்கள் மற்றும் ஆ��யர்களுக்கு 
ேபாக்குவரத்து அெசௗக�யமற்ற பாட-

சாைலகைள வழைமேபான்று நடத்த 
ேவண்டும்.  

இப்பாடசாைலக�ல், ேபாக்குவ-
ரத்துப் �ரச்�ைன உள்ள ஆ��யர்கள் 
அ�பர்களூடாக, அந்த ஆ��யர்க�ன் 
�ரத்�ேயக �டுமுைற�ல் �டு�த்து 
ெபாருத்தமான ேநர அட்டவைணைய 
தயா�க்க ேவண்டும்.   அேதேநரம் கடந்த 
வாரம் பாடசாைலகள் இயங்காத 

அெசௗகரியமற்ற பாடசாைலகள் வழைமேபால இயங்கும்;

அெம�க்காவுக்கான இலங்ைக 
தூதுவர் ம�ந்த சமர�ங்க, அெம-
�க்க ஜனா�ப� ேஜா ைபடைன 
சந்�த்துள்ளார். இச் சந்�ப்பு (13) 
ெவள்ைள மா�ைக�ல் ஓவல் 
அலுவலகத்�ல் நைடெபற்றுள்-

ளது. ெபாருளாதார ெநருக்க�க்-
குள்ளா�யுள்ள இலங்ைகக்கு 
அெம�க்கா உத�கைள வழங்� 
வரும் இச் சந்தர்ப்பத்�ல் இச் சந்-
�ப்பு �க முக்�யத்துவம் வாய்ந்த-
தாக அைமந்துள்ளது.  
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ஜனாதிபதி ைபடைன சந்தித்த
இலங்ைகத் தூதுவர் சமரசிங்க
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IMF பிரதிநிதிகள் ஜனாதிபதியிடம் ெதரிவிப்பு  விசாரைண நடத்தப்பட ேவண்டும் - ேபராயர் ஆகஸ்ட் 12இல் தீர்த்ேதாற்சவத்துடன் நிைறவு

மத்திய வங்கி கடும் எச்சரிக்ைக

ெகாள்கலன் ெலாறியில் சிக்கி பலி

அைமச்சர் கஞ்சன டுவிட்டரில் பதிவு
அரசியல், ெபாருளாதார நிபுணர்கைள சந்தித்துைரயாடுவர்

வாக்குவாதம் முற்றியதால் சம்பவம் ஆட்பதிவு திைணக்கள தைலவர் அறிவிப்பு

நகர்புற பாடசாைலகள் யாவும்
வாரத்தில் 03 தினங்கள் நைடெபறும்
ஆரம்பப் பிரிவுகைள நடத்தும் தீர்மானம் அதிபர்களிடம் 

இரண்டு வாரம் காலம் மட்டுேம
ெபாது மன்னிப்பு வழங்கல்

ெபற்ேறால் கப்பல்
வந்தைடவதில் தாமதம்

ேதசிய கனிஷ்ட ெமய்வல்லுநரில்
சாதித்த வீரர்கள்

அரிசி 
அரசியேல!

04



2 THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY JUNE 26, 2022
2022 ஜூன் 26 ஞாயிற்றுக்கிழமை

ேக: இலங்கயில் மிகப்பாரிய 
்ஞ்சம�பான்று ஏற்டவுள்ளது. 

அ்ைபே்பான்று யபாழப்பாணமும் ்பாரிய 
்ஞ்சத்ை எதிரமகபாள்ளவுள்ளது. 
மைன்னிலங்க ே்பான்று யபாழப்பா-
ணததிலும் ்பாதிபபு ஏற்டு�பா?
எமது வரலாற்றும் அனுபவங்களும் இதற்-

்கான பதிலல வழஙகியுள்ளன. நாடு பஞ்-
சதலத எதிர்்காண்ட ்க்டநத்கால சநதரப்-
பங்களில் எல்லாம் முதலில் மீண்்டழுநத 
பிரததசங்க்ளா்க தமிழர பிரததசங்கள வி்ளங-
கின. அதிலும் யாழ் மாவட்டம் முன்னுதாரணமா்க 
தி்கழ்நதது. யுதத்கால ்பாரு்ளாதார தல்ட்களின்-
தபாதும் யாழ் மாவட்டம் தன்னிலைதவாடு ் சயற்பட-
்டது. அதற்்கான ்காரணம் எமது மாவட்டததில் விவ-
சாயம், ்க்டற்்தாழில், கிராமிய ல்கத்தாழில்்கள, 
சுயசாரபு ்தாழில்்கள என்பவற்றில் மக்கள சம 
அ்ளவில் ஈடுபடடு வநதனர. அதததாடு இவற்றுககு 
துலண தசரககும் வல்கயில் ்கல்விலயயும் எங்கள 
மக்கள ்கடடிக்காதது வநதனர. ஸ்ரீமாதவா அம்லம-
யார ்கால பஞ்சததின்தபாது எங்கள விவசாய ்பரு-
மக்கள தமக்கான ்கல்வீடு்கல்ள தமது விவசாய வரு-
மானததில் ்கடடும்வல்கயில் ் பாருளீடடியிருநதனர. 

அதததபால தபார நிலவிய ்காலததில் புலம்்பயர 
உைவு்கள எங்கள மாவட்டதலதயும் மக்கல்ளயும் 
்பாரு்ளாதார ரீதியில் ்காப்பாற்றி வநதிருநதனர. 
அது இப்தபாதும் எங்கள மக்களின் பலமா்கதவ 
அலமகிைது.

மீணடும் பஞ்ச்மான்று ஏற்படுமாயின், அதலன 
முன்தன உணரநது ்்காணடு ்சயற்படும் பககு-
வமும் அனுபவமும் எங்கள மக்களி்டம் உள்ளது. 
பல இல்ளதயார்கள விவசாயததில் நாட்டம் ்காட்ட 
ஆரம்பிததுள்ளார்கள. வீடடுதததாட்டங்கல்ள ஆரம்-
பிததுள்ளார்கள. ்தன்லனசார ல்கத்தாழில்்கல்ள 
தமற்்்காள்ளத ்தா்டஙகியுள்ளார்கள. தன்னிலைவு 
்பாரு்ளாதாரதலத ்கடடி்யழுப்பும் ஆரம்ப ந்டவடிக-
ல்க்கள இப்தபாது யாழ்ப்பாணததில் ்தா்டஙகியுள-
்ளன. இதற்கு பக்கபலமா்க புலம்்பயர முதலீடு்க-
ளும், ்கல்வியறிவும் ்பரிதும் ல்க்்காடுககின்ைன. 
குறிப்பா்க IT ்தாழில்துலையில் ஈடடும் வருமா-
னதலத விவசாயததில் முதலீடு ் சய்யும் பல இல்ள-
ஞர்கல்ள யாழ் மணணில் சநதிததுளத்ளன். அவர-
்கள ்பரும் நம்பிகல்க தருகிைார்கள.

எரிவாயு அடுப்பு்களுககு பழக்கப்படடிருநதாலும் 
விைல்க மீணடும் பாவிக்க ஆரம்பிததுள்ளனர. ஒப்-
பீட்ட்ளவில் ்தன்னிலஙல்கலய வி்ட எமககு மாற்-
றீடு்களுக்கான வாய்ப்பு்கள அதி்கம் இருப்பதாலும், 
்க்டநத ்கால அனுபவங்கல்ளக ்்காணடு சுதா்கரிக-
கும் பககுவம் இருப்பதாலும் நாடடில் பஞ்சம் ஏற்பட-
்டாலும் அதிலிருநது மீணடுவர யாழ்ப்பாண மாவட-
்டம் தயாரா்கதவ இருககும். மக்கள பிரதிநிதியா்க 
தற்சாரபு ்பாரு்ளாதார தமம்பாடடு திட்டங்கல்ள 
எமது மாவட்டததில் ஆரம்பிக்க ்பரிதும் பங்களிப்பு 
வழஙகியுளத்ளன்.

ேக:    இநை மெருககடி ேெரததில் 
வடபுலம் முழு ெபாட்டுககும் வழ-

ஙகும் ்ஙகளிபபு எவவபாறு இருககும்?
நிசசயமா்க ்பரிய்ளவில் பங்களிப்லப வழங-

கும். இைககுமதி ்பாருட்கல்ள ்கடடுப்படுததி 
அவற்லை நாடடிதலதய உற்பததி ்சய்ய தவணடும் 
என்ை அரசின் தநாக்கதலத நிலைதவற்றும் 
வாய்ப்பு வ்டபுலததுககு உள்ளது. உர இைககும-
திலய ்தா்டரநது வருகிை ்பரும்தபா்கததில் ்நல் 
வயல்்கள அதி்க வில்ளசசலல தரு்மன எதிர-
பாரக்கப்படுகிைது. அதத தபான்று ்வங்காயம், 
உருல்ளககிழஙகு, ்காய்்கறி வல்க்கள, திராடலச 
உற்பததி என விவசாயம் சாரநத பங்களிப்லப நாட-
டுககு வ்டபுலம் வழஙகும். விவசாய பிரதி அலமச-
சரா்க நான் ்சயற்பட்டதபாது, உருல்ளககிழஙகு 
மற்றும் திராடலச ்சய்ல்கலய யாழ் மாவட்டததில் 
ஆரம்பிதது லவததிருநததன். அதன் நற்பலன்-
்கல்ள இநத ்கால்கட்டததில் எம்மால் ்பைமுடியும். 
அதததபான்று விவசாய கு்ளங்கல்ள அலனதது 

பிரததச ்சயல்க பிரிவு்களிலும் புனரலமததுள-
த்ளாம். எனதவ ததலவயான அ்ளவு உரமும் எரி்பா-
ருளும் எமது விவசாயி்களுககு கில்டககும் படசததில் 
விவசாய பங்களிப்லப எமது மக்கள வழஙகுவார-
்கள. 

அதததபான்று புலம்்பயர உைவு்களின் முத-
லீடு்கள, அவர்கள நாடடுககு அனுப்பிலவககும் 
அநநிய ்சலவாணி என்பனவும் எமது நாடடுககு 
பலம் தசரககும். ஒப்பீட்ட்ளவில் அநநிய ்சலவா-
ணிலய நு்கரும் மக்கட்தால்க நாடடின் வ்டபுலததி-
தலதய அதி்கமா்க உள்ளது. அதததாடு யாழ்ப்பாண 
விமான நிலலயம் ்சயற்ப்ட ஆரம்பிககும் தபாது 
சுற்றுலாசார, ஏற்றுமதி வரதத்கங்கள ஊ்டான வரு-
வாயும் எமது பகுதி்களிலிருநது கில்டககும். குறிப்-
பா்க ்கருவாடடு உற்பததி, ்தஙகு சார உற்பததி்கள, 
பலனசார உற்பததி்கள, பற்றிக ஆல்ட உற்பததி்கள 
தபான்ை துலை்கள மீ்ளவும் தவ்க்மடுககும்தபாது 
அவற்றினூ்டா்க ்கணிசமான அ்ளவு வருமானம் 
கில்டககும். அதற்்கா்கதவ உற்பததி கிராமங்கல்ள 
நிறுவி ஓர ஆரம்பதலத ஏற்படுததியுளத்ளாம்.

இவற்தைாடு உளளூர உற்பததியா்ளர்கள, சந-
லதப்படுததுனர்கள, ்தாழில்முலனதவார எமது 
பிரததசங்களில் இநத ்நருக்கடிநிலலயில் ல்க்்கா-
டுக்க தயாரா்க இருககிைார்கள. 

எனதவ பிரததச மட்டததில் ஆரம்பிதது நாடு 
தழுவிய முன்தனற்ைதலத ஏற்படுதத எமது பிரதத-
சங்கல்ள தசரநதவர்கள நிசசயம் பங்களிப்பார்கள 
என்ை நம்பிகல்க உள்ளது.

ேக:    ெபாடு மிகவும் வஙகுேரபாநது 
நி்ல்ய அ்டநதுள்ள-

து. அைறகபான கபாரணம் என்ன 
என்்்ை கலககபாது ம்சபால்வீரக்ளபா?
பலர பல்தவறு ்காரணங்கல்ள ்சால்வார-

்கள. என்லனப் ்பாறுததவலர இழநதவற்லை 
நிலனதது நிலனதது ்காலதலத வீணடிப்பலத வி்ட 
இழநத இ்டததிலிருநது மீண்்டழுநது வருவதத 
்வற்றியாகும். குறிப்பா்க ்பாரு்ளாதார ்வற்றி 
என்பது எல்லாருககும் ததலவயா்க உள்ளது. நாடும் 
இன்று அலததய எதிரபாரதது நிற்கிைது. எனதவ 
்பாரு்ளாதார ரீதியா்க அடுததவலர சாரநதிருககும் 
நிலலலய விடடு தமக்கான சுயசாரபு ்பாரு்ளா-
தார ்கட்டலமப்லப வ்ளரத்தடுப்பது அவசியம். 
அதில் நா்மல்தலாரும் தவறிலழததுவிடத்டாம். 
அதன் பிரதிபலன்்கல்ள இப்தபாது எதிர்்காண-
டுளத்ளாம். எங்கள நாடு அலனதது வ்ளங்கல்ள-
யும் ்்காணடிருநதாலும் அவற்லை சரிவர பயன்ப-
டுததி முன்தனை தவறிவிடத்டாம். ்க்டநத்கால தபார, 
அதலன ்தா்டரநத  அரசியல் தபாககு்கள என்பன 
நாடல்ட தடுமாை லவததுள்ளது. இனி அநத தவறு-
்கல்ள ்சய்யாதிருக்க தவணடும் என அலனதது 

தரப்பினலரயும் த்கடடுக்்காள-
கிதைன்.

ேக:    இநை 
மெருககடி 

நி்லயில் ைமிழ ைரபபு 
அரசியல் �றறும் ்சமூக 
்ஙகளிப்் ே்பாதிய 
அ்ளவு அளிககவி-
ல்்லேய. இைறகபான 
கபாரணம் என்ன?

்க்டநத்கால அனுபவங்க-
்ளா்க இருக்கலாம். அல்லது 
அரசியல் ்்காளல்கநிலல-

்கள ்காரணமா்க இருக-
்கலாம். ஆனால் 

இப்தபாலதய சூழலில் அரசியல் நிலலப்பாடு்கல்ள 
ஒரு பக்கமா்க லவததுவிடடு மக்கல்ள ்கருததில் 
்்காணடு ்சயற்ப்ட தவணடும். நா்மல்தலாரும் 
இநத நாடடிலன மீட்்டடுக்க தவணடிய ்பாறுப்-
புககுரியவர்கள. ்க்டநத ்காலங்களில் எமது ்பற்-
தைார்கள எவவாறு எம்லம வ்ளரத்தடுததார்கத்ளா 
அதத ்பாறுப்பும் ்க்டலமயும் எமககும் உணடு. 
அலத உணரநது நாம் ்சயற்ப்ட தவணடும். 
இயற்ல்க அனரததங்களின் தபாததல்லாம் எங்கள 
தரப்பு்கள எவவாறு ்க்டநத்காலங்களில் நாடு முழு-
வதுககும் பங்களிததார்கள என்பலத நிலனவில்-
நிறுததி ்சயற்ப்ட தவணடும். இது அரசியல் பிரச-
சிலனயல்ல. இதலன லவததும் அரசியல் ்சய்ய 
நிலனக்க கூ்டாது. அது மக்களுககு மீணடும் 
மீணடும் ்சய்யும் நம்பிகல்க துதரா்கமா்க மாறிவி-
டும். இப்தபாது மக்கள பிரதிநிதி்கள ஒன்ைா்க நின்று 
மக்களின் ்பாரு்ளாதார மீடசிக்கா்க ்சயலாற்ை 
தவணடும் என எதிரபாரககிதைன்.

ேக:    கபாலிமுகததிடல் ே்பாரபாட்ட-
ஙகள ்றறிய உஙகள கருதது 

என்ன?
நாடடின் ஜனநாய மாணலப உல்க நாடு்கள 

உணரநது ்்காளளும் ஒரு சநதரப்பமா்க ்கருது-
கிதைன். மக்களுககு உரிததான ்கருதது சுதநதி-
ரதலத, அரலச நல்வழிப்படுததும் உரிலமலய மி்க 
்பாறுலமயா்க அலமதி வழியில் முன்்னடுககும் 
பாங்கானது சிைநத முன்னுதாரணமா்க உள்ளது. 
தபாராட்டததில் ்கலநது்்காணடிருப்தபார இநத 
நாட்களில் பல்தவறுபட்ட வி்டயங்கல்ள சாததியப்ப-
டுததியுள்ளனர. குறிப்பா்க இன முரணபாடு ்தா்டர-
பா்க வி்ளக்கதலத ஆதராககியமான உலரயா்டலா்க 
மாற்றியுள்ளனர. ்க்டநத ்கால அரசியல்வாதி்க்ளால் 
சாததியப்படுதத முடியாத வி்டயங்க்ளா்க கூ்ட அலவ 
அலமநதிருநதன. நாடல்ட முன்தனற்றுவதற்்கான 
தயாசலன்கல்ள ்வளிப்படுததுகிைார்கள. இநத 
ஆதராககியமான உலரயா்டல் சூழலானது வ்ளரச-
சியல்டநத நாடு்களில் ்காணககூடியது. அஙகுள்ள 
அரசு்கள மக்களின் பிரதிபலிப்லப இப்படியான 
சநதரப்பங்கள ஊ்டா்கதவ ்பற்றுக்்காளளும். 
அலவ நாடடின் ்வற்றி்கரமான ஆடசிமுலைககு 
உதவுவதாய் அலமயும். அததல்கய சூழலா்கதவ 
இதலன நான் ்கருதுகிதைன். இது அரசியல் வடிவம் 
்பைாமல் மக்கள மயப்பட்டதா்க ்தா்டர தவணடிய-
தும் அவசியமானதாகும்.

ேக:    ைமிழரகள ஓர�பாக நின்று 
ேவடிக்க ்பாரப்து இநை 

்ச�யததில் ்சரியபானைபா?
முற்றுமுழுதும் தவைானது. அரசியல் நிலலப்-

பாடு்கல்ள ்கல்ளந்தறிநது நாம் ஒன்ைா்க நின்று 
நாடல்ட ் பாரு்ளாதார ரீதியா்க மீட்்டடுக்க தவணடிய 
தருணமிது. எங்கள தலலமுலைககு ்பாரு்ளாதார 
பலதலத நாம் ்்காடுக்க தவணடியது எமது ்க்டலம. 
அலத நாம் தடடிக்கழிப்பதும், தவடிகல்க பாரப்பதும் 
்பரும் தவறு. 

்வற்றி்கரமான உல்க நாடு்கல்ள பாரததீர்க்ளா-
னால், ததரதலுககு பின்னதா்க அலனதது ்கடசி்க-
ளும் பிரதிநிதி்களும் மக்கள முன்தனற்ைதலதயும் 
ததலவ்கல்ள தீரககும் ் பாறுப்லபயும் ஏற்று ் சயற்-
படுவார்கள. ஆனால் எங்களில் சிலர அடுதத ததரத-
லுக்கான தயாரபடுததல்்களில் ஈடுபடடுக ்்காணத்ட 
இருககிைார்கள. மக்கல்ளயும் அதலன தநாககிய சிந-
தலனதயாடு லவததிருக்க விரும்புகிைார்கள. இது 
இநத சூழ்நிலலககு ் பாருததமில்லாதது. தவடிகல்க 
பாரககும் மனிதர்க்ளா்க நாம் நிற்பலத விடுதது திட்ட 
வகுப்பில், அவற்லை நல்டமுலைப்படடுதலில் கூட-
டுப்்பாறுப்தபாடு  ்சயலாற்ை தவணடும் என்பதத 
எனது எணணப்பாடு. இதன் ்காரணமா்கதவ எனது 
்கடசி எதிரணியில் இருநதாலும், அரலச வழிப்ப-
டுததும் ்பாறுப்பில் நான் இலணநது ்சயற்படுகி-
தைன். இது எம் எல்தலாருககுமான ்நருக்கடி. இதி-

லிருநது நாம் இலணநதுதான் மீண்்டழ முடியும்.

ேக: யபாழப்பாணத்ை எடுதது-
க மகபாணடபால் எவற்றை 

பிரைபான பிரச்சி்னயபாக கருதுகி-
ன்றீரகள?
தபார ந்டநத பிரததச்மான்று எதிர்்காளளும் 

அததலன பிரசசிலன்களும் யாழ்ப்பாணததுக-
கும் உள்ளன. அலவ இன்னும் தீரவில்லல. எமது 
மாவட்டததின் சுமார 40 ஆணடு்கால முன்தனற்ைம் 
பாதிப்பல்டநத நிலல ்காணப்படுகிைது. இநநிலல-
யில் தற்தபாலதய ்பாரு்ளாதார ்நருக்கடியானது 
யாழ் மாவட்டததுககு தபரிடியா்கதவ பாரககிதைன். 
யாழ்ப்பாணததில் முன்்னடுக்கப்படடுவநத உட-
்கடடுமான  திட்டங்கள அலனததும் தற்்காலி்கமா்க 
நிறுததப்படடுள்ளன. புதிய ்தாழில் வாய்ப்பு்கள 
மடடுப்படுததப்படடுள்ளன. துரித அபிவிருததிக-
்கான அலனதது பாலத்களிலும் த்டங்கல்்கள ஏற்-
படடுள்ளன. மக்களின் புதிய திட்டங்கள அலனத-
தும் ஆரம்பிக்கப்ப்டாமல் இருககின்ைன. எங்கள 
மக்களும் எரிவாயுக்கா்கவும் எரி்பாருளுக்கா்கவும் 
வீதி்களில் ்காததிருககிைார்கள. விவசாயி்கள மண-
்ணணலணக்கா்க ்காததிருககிைார்கள. மக்களின் 
அன்ைா்ட வாழ்வியலில் பாதிப்பு ஏற்படடுள்ளது. 
எரி்பாருட்களும் உரங்களும் எமது மக்களுல்டய 
உ்டனடிக த்காரிகல்கயா்க இருககின்ைன. அவற்லை 
்பற்றுக்்காடுப்பதற்்கான அழுத்தங்கமை நான் 
மைற்்்காண்டுளமைன்.

ேக:      �ககள எதிரககும் ை்லவ-
ரகள அரசியலில் இருநது 

மவளிேயறை ேவணடும் என்று கருது-
கின்றீரக்ளபா?
இது ஜனநாய்க நாடு. இதில் அரசியலில் யார 

இருக்க தவணடும், யார ்வளிதயை தவணடும் 
என்பலத மக்களதான் தீரமானிக்க தவணடும். 
அதுதவ சரியானதுமாகும். ராஜபகச தரப்பின் அர-
சியலல மக்கள  ஆதரிததிருநதனர. இப்தபாது 
எதிரப்பலல இருப்பதா்க ்தன்ப்டலாம். ஆனால் 
மக்கள முடிலவ யாராலும் முற்கூடடிதய தீரமானிக்க 
முடியாது. மக்கள முடி்வடுககும்தபாது அதலன 
ஏற்பதுதான் மக்கள பிரதிநிதி்களின் ்க்டலம. 

ேக:    இது அரசியல் பிரச்்ச்னக-
ளுககு முறறுபபுளளி ்வதது-

விடு�பா?
அரசியல் பிரசசிலனக்கான முற்றுப்புளளிலய 

தநாககிய ஒரு அடிதத்ளதலத உருவாககும் வாய்ப்-
புள்ளது. இப்தபாது இன முரணபாடு்கள ்தா்டரபா்க 

உலரயா்டல்்கள ஆரம்பிததுள்ளன. நாடு முழுவதும் 
ஒதர மாதிரியான ்நருக்கடிலய சநதிததுள்ளது. 
எல்தலாரும் எல்தலாலரப்பற்றியும் தபசுகிைார்கள. 
்க்டநத்கால அரசியல் முரணபாடு்கள ்தா்டரபில் 
பரஸபர புரிதல்்கள வ்டககிலும் ்தற்கிலும் ஏற்ப-
்டத ்தா்டஙகியுள்ளது. தவறிலழதத தருணங்கள 
்தா்டரபான பாரலவ்கள அ்கலமாகியுள்ளன. அதத 
தவறு்கள மீணடும் ஏற்படடுவி்டககூ்டாது என்ை பக-
குவம் மக்களி்டததில் ஏற்ப்டத்தா்டஙகியுள்ளது. 
்நருக்கடியான மன அழுததங்கள கூடிய இநத சூழ்-
நிலலயிலும் மக்கள மததியில் ஏற்படடுள்ள இநத 
அபிப்பிராய மாற்ைங்களும் உலரயா்டல்்களும் 
முரணபாடு்க்ளற்ை இன ஒற்றுலமலய ஏற்படுததும் 
அடிதத்ளங்கள என நம்புகிதைன். இதலன தநர-
லமயான முலையில் ்கடடி்யழுப்புவலத அரசியல் 
தலலலம்கள உறுதி ்சய்ய தவணடும்.

ேக:  இநை விடயததில் நீஙகள 
ம்சபால்லும் தீரவு என்ன?

உலழப்லப நம்பி தநரலமயு்டன் ்சய்யும் பணி்க-
ளில் ்சயலாற்ை தவணடும். இப்தபாலதய சூழலில் 

சிக்கனதலத ்கல்டப்பிடிதது கில்டககும் மீதிலய முத-
லீடு்க்ளாககி அதிலிருநது ்பாரு்ளாதார மீடசிலய 
்பை எல்தலாரும் ்சயற்ப்ட தவணடும். 

உளளூர உற்பததி்கல்ள ஏற்றுமதி வருமானதலத 
்பறும் வல்கயில் அதி்கரிதது அதனூ்டான அநநிய 
்சலவாணிலய ்பறுதல், உள்ள்க ்பாரு்ளாதார ்கட-
்டலமப்லப வலுப்படுததுதல், சுற்றுலாததுலைலய 
முழுவீசசு்டன் ்சயற்ப்ட வழிவல்க ்சய்தல் மற்றும் 
அதற்்கான முதலீடு்கல்ள அதி்கரிததல், புதுப்பிக-
்கததக்க எரிசகதிலய ்பறுவதில் கூடிய ்கவனதலத 
திருப்புதல், திைன் மிக்க உயர்கல்விக த்காடபாடல்ட 
வலரயலை ்சய்தல், உற்பததி வலயங்கல்ள அப்பிர-
ததசங்களின் வ்ளங்கல்ள லமயப்படுததி அதி்கரிததல், 
்தாழில் முலனதவார்கல்ள ஊக்கப்படுததலும் சநலத 
வாய்ப்லப உறுதி ்சய்தலும் உளளிட்ட பல வி்டயங-
்கல்ள முன்்னடுப்பதத இப்தபாலதய ் நருக்கடி நிலல-
யிலிருநது நிரநதரமா்க மீ்ள வாய்ப்பா்க அலமயும். 

இவவி்டயம் ்தா்டரபா்க ஏலனய தமிழ் பிரதிநிதி-
்கல்ள வி்ட நான் அதி்க அக்கலை ்்காணடு ்சயற்ப-
டுகிதைன். திட்ட முன்்மாழிவு்கள, ஆதலாசலன கூட-
்டங்கள, சநதிப்புக்கள என்பவற்றில் ்தா்டரசசியா்க 
ஈடுபடடு வருகிதைன். அதத தநரததில் ஏலனய தமிழ் 
பிரதிநிதி்கல்ளயும் இவவி்டயததில் ல்கத்காரககுமாறு 
அலழப்பு விடுககிதைன்.

ேக:  ஜனபாதி்தியின் அதிகபாரம் 
கு்றைககப்ட்டபால் ம்சல்வநை 

ெபாடுகள எஙகளுககு உைவி ம்சய்யு-
ம�ன ெம்புகிறீரக்ளபா?
ஜனநாய்க பாது்காப்பு உறுதி்சய்யப்படடுள்ள 

நாடு்களில்தான் ்சல்வநத நாடு்கள முதலீடு்க-
ல்ளயும், உதவி்கல்ளயும் ்சய்ய முன்வரும். அத-
தல்கய ஜனநாய பாது்காப்லப இலஙல்க உறுதி 
்சய்யும் ந்டவடிகல்க்கள இப்தபாது முன்்னடுக்கப்-
படடு வருகின்ைன. அதில் ஜனாதிபதிககு வழங்கப்-
படடுள்ள அதி்காரங்கல்ள குலைப்பது ்தா்டரபிலும் 
்கவனம் ்சலுததப்படுகிைது. தனி்யாருவருக்கான 
அதி்கார குவிப்லப மக்கள பிரதிநிதி்கள நிலைநத 
சலபயான பாராளுமன்ைததி்டம் ்்காணடுவரு-
வது ஒரு ஜனநாய பாது்காப்பு ந்டவடிகல்கயாகும். 
ஆனால் இலவயலனதலதயும் தாணடி, ்பாரு-
்ளாதார நிலலதபற்லை உறுதிப்படுததி, அதற்்கான 
்்காளல்க வகுப்பு்கல்ள தீடடினால் மாததிரதம ்சல்-
வநத நாடு்களின் உதவி்கல்ள எம்மால் அதி்கரிக்க-
முடியும். அநதப் பணி்கல்ள ்காலம்தாழ்ததாது அரசு 
முன்்னடுக்க தவணடும். தாமதிககும் தருணங்கள 
அலனததும் எமக்கான உதவி்கல்ள தடுப்பதா்கதவ 
அலமயும்.

பாராளுமன்ை உறுப்பினர தம்மிக்க ்பதரரா, முத-
லீடடு ஊககுவிப்பு அலமசசரா்கப் பதவிப் பிரமாணம் 
்சய்து ்்காண்டார. ்்காழும்பு த்காடல்ட ஜனாதிபதி 
மாளில்கயில் ஜனாதிபதி த்காட்டாபய ராஜபக்ஷவின் 
முன்னிலலயில் தநற்று முன்தினம் மாலல இப்பத-
விப் பிரமாணம் நல்ட்பற்ைது. ஜனாதிபதியின் ்சய-
லா்ளர ்காமினி ்சனரததும் இசசநதரப்பததில் ்கலந-
து்்காண்டார.  

முன்னாள நிதி அலமசசர பசில் ராஜபக்ஷ பாரா-
ளுமன்ை உறுப்பினர பதவியிலிருநது விலகியலதய-
டுதது, அநத ்வற்றி்டததுககு ஸ்ரீலங்கா ்பாதுஜன 
்பரமுன ததசியப் படடியல் மூலம் பிரபல வரதத்கரான தம்மிக்க 
்பதரரா நியமிக்கப்பட்டார. அவர ்க்டநத 22 ஆம் தி்கதி சபாநாய-

்கர முன்னிலலயில் பாராளுமன்ை உறுப்பினரா்க பதவிதயற்ைார 
என்பது குறிப்பி்டததக்கது.  

்கன்டா, அ்மரிக்கா மற்றும் அவுஸதிதரலியாவி-
ல் வாழும் இலஙல்கயர்க்ளால் வழங்கப்பட்ட IV 
Fluconazole மருநது்களின் 1000 குப்பி்கல்ள 
அணலமயில் ் சன்லனயிலுள்ள இலஙல்கத துலண 
உயரஸதானி்கராலயம் ஏற்றுக்்காண்டது. இநத 
நன்்்கால்டக்கான நிதி ்கன்டாவில் ந்டததப்பட்ட நிதி 
திரடடும் நி்கழ்வின் மூலம் திரட்டப்படடுள்ளது. இம்மரு-

நது்கள ஸ்ரீலங்கன் எயாரலலன்ஸ ஊ்டா்க ்்காழும்பு-
ககுககு ்்காணடு ்சல்லப்படடு, மஹர்கம அதபக்ஷா 
லவததியசாலலயில் ஒப்பல்டக்கப்ப்டவுள்ளது.

இலஙல்கயில் தலலலமய்கதலதக ்்காணடு பல நாடு்களில் கில்ள நிறுவனங்கல்ள ந்ட-
ததிவரும் ்சன்சுரி 21 நிறுவனம் தன் மாலலக ்்காண்டாட்ட நி்கழ்லவ ்க்டநத 14ம் தி்கதி 
்்காழும்பு தலலலமய்கக ்கட்ட்டததில் ந்டததியதபாது பிடிக்கப்பட்ட ப்டம். புதிய பிரதம நிலைதவ -
ற்று அதி்காரி ஆனநத ்சனரத தன் அலுவல்க ஊழியர்களு்டன் ்காணப்படுகிைார.

்்காழும்பு கிராணடதவ லயன்ஸ ்கழ்கததின் 2022/23 ஆம் ஆணடுக்கான புதிய நிரவா்க அதி்காரி்கல்ள ்தரிவு்சய்யும் நி்கழ்வு ்க்டநத 
ஜூன் 14ஆம் தி்கதி தி ் சஃப் சிதலான், ் ்காழும்பு 6 இல் நல்ட்பற்ைது. முதல் துலண மாவட்ட ஆடசியர (ததரவு) லயன் பி்ளாசி்டஸ எம் 
பீட்டர (MJF) மற்றும் அவரது துலணவி லயன் சாவிததிரி பீட்டர (MAF) ஆகிதயார இநநி்கழ்வில் பிரதம அதிதி்க்ளா்க ்கலநது ்்காண்டன-
ர. இநநி்கழ்வின் தபாது லயன்ஸ ்கழ்க நிரவாகி்க்ளால் வடிவலமக்கப்பட்ட www.colombograndway.org இலணயதத்ளம் பிரதம விருநதி-
னரால் அஙகுராரப்பணம் ்சய்யப்பட்டது. ்்காழும்பு கிராணடதவ லயன்ஸ ்கழ்க தலலவரா்க கு. சு்கநத, ்சயலா்ளர லயன் ஜான்ஸ்டன், 
்பாரு்ளா்ளர லயன் புஷபராஜ், 2ஆவது துலணத தலலவரா்க லயன் சநதானம் (MJF), உறுப்பினருக்கான தலலவர லயன் ்ஜயபி-
ர்காஷ (MJF), LCIF ஒருஙகிலணப்பா்ளரா்க லயன் தமிழ்ச்சல்வன், சநலதப்படுததல் ்தா்டரபா்ளர லயன் திவயா பாஸ்கரன் மற்றும் 
லயன் பிர்காஷ, லயன் திலீபன் ஆகிதயார 2022/23 ஆம் ஆணடுக்கான புதிய நிரவா்க அதி்காரி்க்ளா்க ்தரிவு்சய்யப்பட்டனர.

யாழ். த்காப்பாய் ்கநததவல் தமிழ் ்கலவன் பா்டசாலலயில் மாணவர்களின் நலலன ்கருததில் ்்காணடு ்கன்டாலவ 
தசரநத துலரராஜா சரஸவதி என்பவரின் பிைநத நால்ள முன்னிடடு இப் பா்டசாலலயில் ்கல்வி பயிலும் 90 மாணவ -
ர்களுககும் மதிய உணவுக்கா்க அரிசி பருப்பு உளளிட்ட அததியாவசிய ் பாருட்கள வழங்கப்பட்டன.இவற்லை இலஙல்க -
க்கான பூமணியம்மா அைக்கட்டல்ளயின் இலஙல்கக்கான தலலவரும் யாழ். மாந்கரசலப உறுப்பினருமான லயன் 
்கலாநிதி.நா.ததனநதிரன் பா்டசாலலஅதிபரி்டம் ல்கயளிததபின்னர பிடிக்கப்பட்ட ப்டம். (படம்: வேலணை குறூப் நிருபர்)

மீணடும் ்ஞ்சம�பான்று ஏற்டு�பாயின், அை்ன முன்ேன உண-
ரநது ம்சயற்டும் ்ககுவமும் அனு்வமும் எஙகள �ககளிடம் 
உள்ளது. ்ல இ்்ளேயபாரகள விவ்சபாயததில் ெபாட்டம் கபாட்ட 

ஆரம்பிததுள்ளபாரகள.  ைன்னி்றைவு ம்பாரு்ளபாைபாரத்ை கட்டிமயழு-
பபும் ஆரம்் ெடவடிக்ககள இபே்பாது யபாழப்பாணததில் மைபாடஙகியு-
ள்ளன என்கிறைபார யபாழ. �பாவட்ட ்பாரபாளு�ன்றை உறுபபினர அஙகஜன் 
இரபா�ெபாைன். தினகரனுககு வழஙகிய ேெரகபாணலில் அவர
மைரிவிதை கருததுககள...

எல்ேலபாருககு�பான மெருககடி இது
இ்ணநதுைபான் மீணமடழ முடியும்

ைம்மிகக ம்ேரரபா 
முைலீட்டு ஊககுவிபபு 
அ்�ச்்சரபாக நிய�னம்

சுமித்தி தங்கராசா...?
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வாக்ாளர்ள் மற்றும் ப�ாது-
மக்ள் பிரதிநிதி்ளுககு 
இடையிலான இடைபவளி 

இன்னும் சற்று தூரமாகிப் ப�ாயுள்ளது. மக்ள் 
ப�ாராடைம் ஆரம்�மாகிய பவடளயில் �ாரா -
ளுமன்்ற உறுப்பினர்ள், அடமசசர்ள் உள்-
ளிடை மக்ள் பிரதிநி்ள் மீதான ப்ா�ம் சமூ-
்த்தில் ்ாணப்�டைது. நாடடின் ப�ாருளாதார 
நிடலடம மி்வும் பமாசமாகியது. அதிருப்திக -
குள்ளான மக்ள் எதிரப்புப் ப�ாராடைங்ளில் 
ஈடு�டைபதாடு, இறுதியில் �ாதிப்புககு முடிபவ 
இல்லாது ப�ாயுள்ளது.

ஜனநாய் ்டைடமப்புககுள் பிரசசிடன-
்டளத் தீரப்�தற்்ான முட்ற்ள் உள்ளன. 
ப�ரும்�ான்டமயாபனாரின் விருப்�ம் ஜனநா -
ய்த்டத அடிப்�டையா்க ப்ாணை �ணபு -்
ளாகும். ப�ாராடைத்தில் ஈடு�டடுள்ள அணியி -
னர ஜனநாய்த்தின் சாரத்டத அறியாதவர்ள் 
அல்லர. அவர்ள் எழுப்பும் குரல் பதளிவா -
னது. நீணை ்ாலமா் புடரபயாடிப் ப�ாயி -
ருநத பிரசசிடன்ளுககு நியாயமான தீரவு்ள் 
கிடைக்வில்டல. பதடவயான ப�ாழுதில் முடி-

வு்டள எடுக் பின்வாஙகினார்ள். அடிக-
்டி கூறுவது ப�ான்று நாடடிற்கு கிடைத்தது 

பிளாஸைர தீரவு்பள.
தகிககும் பிரசசிடன்டள மூடிமட்றககும் 

ப�ாதுமக்ளின் பிரதிநிதி்ள் அவற்ட்றத் தீரப்-
�தா் ப�ரும் நம்பிகட்யுைன் உடரயாற்றுகி-
்றார்ள். அவர்ள் �ாராளுமன்்றத்தில் ப�சுவது 
ப�ாதுமக்ளின் பதடவ்டளயல்ல. இறுதியில் 
இநத வழடமயான உடர்ள் மக்டள ஆறு-
தல்�டுத்த முடியாத இைத்திற்கு வநதுள்ளன. 
அன்்றாை வாழகட்டய நைத்துவதற்்ான 
வழிமுட்ற ஒன்ட்ற உருவாக் பவணடியது 
உைனடித் பதடவயாகும். �ாது்ாப்�ான எதிர-
்ாலத்டத உருவாககுவதா் நம்பிகட்டய 
ஏற்�டுத்த பவணடும். தற்ப�ாது ்ாணப்�டும் 
சூழநிடல கூை எநதபவாரு அரசியல்வாதி 
அல்லது அரசியல் ் டசி மீது நம்பிகட்யற்்றவர -
்ளா் அபந்மாபனார எம்மிடைபய உள்ளார-
்ள் என்�டதச சுடடிக ்ாடடுகின்்றது.

இருப்ட�ப் �ற்றிய நம்பிகட் இல்லாத 
�யணம் இல்டல. தன்டன பிரதிநிதித்துவப்�டுத்-
தும் ந�ர்ளுைன் நல்ல உ்றவு ஜனநாய்த்துககு 
பதடவயாகும். மக்ள் பிரதிநிதி்டள பவறுக-

கும்,பசாத்துக்ளுககு தீயிடும், அடவ எரியும்-
ப�ாது ட்ப்ாடடி சிரிககும் முட்ற்ளால் எமககு 
வாழகட் இல்டல. வாககு்டளப் ப�்ற ப�ாருட-
்டள விநிபயாகிககும், ஆதரவாளர்ளுககு மாத்-
திரம் பசடவ பசய்யும் �ழங்ால முட்றயில் 
இருநது ப�ாதுமக்ளின் பிரதிநிதி்டள பவறுக-
கும் நிடலடம வடர தற்ப�ாது வநதுள்ள 
�யணம் �ற்றி ப்ள்வி ப்ட் பவணடிய ்ாலம் 
உருவாகியுள்ளது. இதற்கு அப்�ால் நாடடிலுள்ள 
நிரவா் முட்ற என்ன? பிரதிநிதித்துவ ஜனநா-
ய் நிரவா்த்டத நிரா்ரிககும் நிடலப்�ாடடுககு 
பின்னர சமூ்ம் ப்ட�து என்ன?

எமககுத் பதரிநதவடரயில் பநரடியான 
நிரவா் முட்ற பதடவ என்்ற ்ருத்து உள்ளது. 
நிட்றபவற்று மற்றும் அரசியல் அடமப்புககி-
டைபய இருக் பவணடிய அதி்ாரம் பதாைர-
�ா் நீணை விவாதங்ள் உள்ளன. ்டுடம -
யான முடிவு்டள எடுககும் நிரவாகி �ற்றிய 
்ருத்தும் உணடு. அதி்ாரத்டத �கிரும் முட்ற 
குறித்தும் நீணை ்ாலமா் தீரக்ப்�ைாத விவ -
்ாரம் உணடு. இவற்றிடைபய ப�ாருத்தமான 
முட்றடய பதரிவு பசய்வதற்்ா் இன்னுபமாரு 
�ரம்�டர இழப்பீடு பசலுத்தத் பதடவயில்டல.

இநத இைத்தில் இருநது முன்பனறிச பசல்லக 
கூடிய முட்றபயான்ப்ற நாடடுககுத் பதடவ. 
மக்ள் நம்பிகட்டய பவல்லக கூடிய அர-
சியல் ்டசி பதடவயா் உள்ளது. மக்ள் பிர -
திநிதி்ள் நன்மதிப்ட�ப் ப�ற்றுக ப்ாள்ள 
பவணடும். மக்ளுககு உணடமடயக கூறும், 
நாடடை உருவாக் அரப்�ணிப்புைன் பசயற் -
�டும் பிரதிநிதித்துவ ஜனநாய் முட்ற ஒன்று 
அவசியமாகும். குறுகிய ்ருத்து்டளத் பதரி -
வித்து நாடடைப் பிரிககும், நாடடை விற்கும் 
மற்றும் அநநியரின் சூழசசி ப�ான்்ற ்ருத்துக -
்டளத் தூணடுவதால் நாடடுககு ஏற்�டடுள்ள 
�ாதிப்ட� மதிப்பீடு பசய்ய பவணடியபதாடு, 
இவற்ட்றக ட்விடடு புதிய நாடு, புதிய ப�ாரு -
ளாதாரத்திற்குத் பதடவயான சகதிடய மற்றும் 
முதலீடடை ப�ற்றுக ப்ாள்வதற்கு முயற்சி 
பசய்ய பவணடியுள்ளது.

பதரதல் ஆடணககுழு புதிதா் �ல ்டசி்ள் 
�திவு பசய்வதற்்ா் முன்வநதுள்ளன எனக 
கூறுகின்்றது. தற்ப�ாதுள்ள ்டசி்ளுககு பமல -
தி்மா் பதரதலுககுத் தயாராகும் இநதக ்ட -
சி்ள் தங்ளது பநாக்ங்ள், ப்ாள்ட்்ள் 
மற்றும் அரப்�ணிப்பு்ள் �ற்றித் பதரிவிககும் 

புதிய ்ருத்துக்ள் எடவ? பிரபதச மடைத்தில் 
மக்டள இடணக்க கூடிய, மாடய அரசி -
யடல தவிரககும் முட்றடயத் தவிர நாடடுககு 
எதிர்ாலம் இல்டல. விருப்புவாககு முட்ற 
மற்றும் மாவடை பதாகுதி முட்ற மூலம் �ாரிய 
வள அழிவும் ஊழலும் இைம்ப�றுகின்்றன. 
அரசியல் ்டசி்ளால் ப�யர குறிப்பிைப்�டும் 
்டசித் தடலவர்டளத் பதரிவு பசய்யும் பிரதி-
நிதி்ளுககு வாககு்டள வழஙகும் முட்றடய 
உைனடியா் மாற்்ற பவணடும்.

மக்ள் எழுசசி மூலம் ஏற்�டடுள்ள 
நிடலடமடய ்லநதுடரயாடும் அரசியல் ்டசி 
மற்றும் அரசியல்வாதி்ள் வாககுமூலம் அளிக் 
பவணடியபதாடு வாக்ாளர்ளிைம் இருநது 
விலகிப் ப�ாவது �ற்றி ்வடல அடைய பவண-
டியுள்ளது. ஜனநாய்த்டதப் �ாது்ாக் பவண-
டியது முககியமாகும். ப�ாதுமக்ள் முன்�ா்ச 
பசன்று வாககு்டள எவவாறு ப்ட�து என 
சிநதிப்�து அவசியம். மக்டள பநருஙகும் திட -
ைங்ள் �ற்றி அரசியல் மற்றும் ்டசி்ள் முடி-
பவான்ட்ற எடுக் பவணடியுள்ளது.

தமிழில்: வீ.ஆர.வயலட ...

மக்களிடமிருந்து பிரதிநிதி்கள் தூரமாகி
ப�ாயுள்்ளதால் உருவாகியுள்்ள சிக்கல்!

மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

மலரும் யு்கத்திற்கு 
புதியபதார் வடிவம்

ப்க: தற்்�ாழுது ்காணப�டும் 
சூழ்நிலலயில் 21 ஆவது தி-

ருத்தம் ப�ான்ற புதிய அரசியலலமபபு 
திருத்தம் நாட்டுககுத் பதலவயானதா?

பதில்: அத்தமைய திருத்தம் நாட்டிற்கு 
மிைவும் த்தமையாை உள்ளது. இம்ளஞரைள, 
த்தாழில் ைல்லுநரைள ைற்றும் சமூைததின் 
பல துமைைளின் தைாரிக்மை இதுைாைத்தான் 
இருக்கிைது. அததுடன், சரைத்தச சமூைமும் 
இவைாைானத்தாரு திருத்ததம்தக் தைாரு -
ைதுடன், எைது நாட்டின் அரசியல் ைட்ட -
மைப்பு அ்தற்ைமைய ைாற்றியமைக்ைப்பட 
தைண்டும் என அைரைள ைருதுகின்ைனர.

நிமைதைற்று அதிைாரம் தைாண்ட ஜனா-

திபதி முமை ஒழிக்ைப்பட தைண்டும் என 
சிலர கூறுகின்ைனர. நிமைதைற்று அதிைாரம் 
தைாண்ட ஜனாதிபதி முமைமைமய ஒழிப் -
பது ைாததிரைன்றி 19 ஆைது திருத்ததம்த 
அரசியலமைப்பு ஏற்பாடுைளுடன் மீட் -
தடடுப்பம்த உறுதி தசயை்தற்ைாை, இரட் -
மடக் குடியுரிமை தபற்ை எைரும் ஜனாதி-
பதியாைதைா, அமைசசராைதைா அல்லது 
பாராளுைன்ை உறுப்பினராைதைா முடியாது 
என்பம்த உறுதிப்படுததும் ைமையில் திருத -
்தம் தைாண்டு ைரப்பட தைண்டும் என்ப-
தும் அைரைளுமடய நிமலப்பாடாை 
உள்ளது. பல அரசியல் ைட்சிைளும் 
இந்தக் தைாரிக்மைமய முன்-
மைதது ைருகின்ைன. சுயாதீன 
ஆமைக்குழுக்ைம்ள பலப்ப -
டுத்த தைண்டும். அத்ததநரம், 
ைைக்ைாயவு ஆமைக்குழுமை 
மீ்ளக் தைாண்டு ைருைது நாம் 
21 ஆைது திருத்தச சட்டததில் 
உள்ளடக்கிய ஒரு முக்கிய 
அம்சைாகும்.

உண்மையில், அரசாஙைத -
தின் அன்ைாட விைைாரஙைளில் 
்தமலயிடக் கூடாது என்ப்தற்-
ைாை நீதி அமைச- ச ர 
த ை ா ண் டு 
ைரும் அர-
சி ய -

லமைப்புத திருத்ததை இது -
ைாகும்.  நாம் 21 ஆைது 
திருத்ததம்த தைாண்டு ைரு-
கிதைாைா என்பம்த சரைத்தச 
நாைய நிதியம் தபான்ை 
சரைத்தச நன்தைாமட நிறு -
ைனஙைளும் இன்னும் 
பல நாடுைளும்  எதிரபாரத-
துக் தைாண்டிருக்கின்ைன 
என்பத்த எனது ்தனிப்பட்ட 
நிமலப்பாடாகும். இவைா-

ைான ைாற்ைஙைம்ள அைரைள தநரடியாைக் 
தைாராவிட்டாலும் நாட்டின் அரசியல் ைட்ட-
மைப்பு ைாற்ைம் அைசியம் என்பம்த அைர-
ைள தைாடிட்டுக் ைாட்டுைர.

ப்க: எனினும், அரசியலலமபபுத்                            
திருத்தத்துககுப �திலா்க 

்�ாரு்ளாதார ்நருக்கடிகப்க அர-
சாங்கம் தீர்வு ்காண பவண்டும் என 

ஆளும் ்கட்சியிலுள்்ள 
�ாராளுமன்ற உறுபபி-

னர்்கள் சிலர் கூறி 
வருகின்றனர். 
இதில் உண்லம 
இருப�தா்க நீங்கள் 
்கருதுகினறீ-
ர்்க்ளா?

பதில்: தபாரு்ளா்தாரப் பிரசசிமன-
மயத தீரப்ப்தற்கு அரசாஙைம் ்தன்னால் 
முடிந்த அமனதம்தயும் தசயது ைருகி-
ைது என்பம்த அமைசசரமை அமைசசர 
என்ை ரீதியில் நான் நன்கு அறிதைன். 
நாஙைள பல்தைறு ைன்ைஙைளில் சந -
திதது, எரிைாயு, எரிதபாருள ைற்றும் 
உைவுக்ைாை ைரிமசைள ஏதும் 
இல்லா்த சூழமல உறுதி தசயது 
இந்தப் பிரசசிமனமயத தீரக்ை 
எஙை்ளால் முடிந்த அமனத-

ம்தயும் தசயது ைருகிதைாம். எனினும் 24 
ைணிததியால தநரததிற்குள முடிவுைம்ள 
அமடய முடியாது. சரைத்தச நாைய நிதி -
யததின் நம்பிக்மைமயப் தபை நைது ைடமன 
ைறுைட்டமைக்ை தைண்டும். அ்தற்கு நாம் 
பல தபாரு்ளா்தார நடைடிக்மைைம்ள ைறுசீர-
மைக்ை தைண்டும். சரைத்தச நாைய நிதியம் 
என்பது எைது திமைதசரிக்குப் பைதம்தக் 
தைாட்டும் ஒரு அமைப்பல்ல.

நைது எதிரைாலத திட்டஙைள என்ன, 
தபாரு்ளா்தாரதம்த எப்படி ைலுப்படுத்தப் 
தபாகிதைாம் என்பம்த அைரைள த்தரிநது 
தைாள்ள தைண்டும். ஏற்றுைதிமய அதிைரிப்-
பது ைற்றும் தசலவினஙைம்ளக் குமைப்பது 
ைற்றும் இலாப தநாக்ைற்ை நிறுைனஙைம்ள 
எவைாறு நிரைகிக்ைப் தபாகிதைாம் என்ப-
ம்தத த்தரிவிக்ை தைண்டும். அத்ததபால், சர-
ைத்தச நாைய நிதியததின் உ்தவிமயப் தபை 
தபாரு்ளா்தார மீட்புத திட்டதம்த ைழஙை 
தைண்டும். இப்தபாது அைரைள இலங-
மைமய மிைவும் சா்தைைாை பாரக்கின்ைனர. 
அடுத்த இரண்டு மூன்று ைாரஙைளில் ைக்ை -
ளும் இம்தப் பாரக்ைலாம் என்று நிமனக்கி-
தைன். இலஙமையின் மீட்புக்ைான நிதிமய 
சரைத்தச நாைய நிதியம் ைழஙகும் என்று 
நாஙைள நம்புகிதைாம், பின்னர எஙைளுக்கு 
உ்தவி தசயயும் ைற்ை சரைத்தச நன்தைாமட-
யா்ளரைளிடம் நாஙைள தசல்லலாம்.

எவைாைாயினும், இந்த தநரததில் சர-
ைத்தச நாைய நிதியததின் அரப்பணிப்பு 
எஙைளுக்கு மிைவும் அைசியம். சீனா கூட 
சரைத்தச நாைய நிதியததிற்குச தசன்று 
அைரைளின் நம்பிக்மைமயப் தபைச தசால்-
கிைது. நிமைய தபருக்கு இது த்தரியாது. சில-
ருக்கு இது த்தரிந்தாலும் தசால்ல விரும்புை-

தில்மல. எனதை, இம்த 
நாம் அப்படித்தான் அணுை 
தைண்டும்.

இந்த தநருக்ைடிமய 
இரண்டு அல்லது மூன்று 
ைாரஙைளுக்குள தீரக்ை 
முடியாது, ஆனால் அர-
சாஙைததின் ஒவதைாரு 
மையும் நிமலமைமய 
சைாளிக்ை ைடுமையாை 
முயற்சிக்கிைது. உ்தாரை-
ைாை, விைசாயிைள உரம் 
தைட்கிைாரைள. பல பிரசசி-
மனைள ைற்றும் சிரைஙை -
ளுடன், இப்தபாது இநதிய 
ைடன் ைரியிலிருநது பைத-
ம்தப் தபை முடிந்தது, 
ஆனால் இநதியாவிடம் 
உரம் இல்மல. எனதை, 
ஓைானில் இருநது இைக்-
குைதி தசயய தைண்டும். 
ஒப்பந்தம் இறுதி தசய -
யப்பட்டுள்ளது என்பம்த 

நான் புரிநது தைாளகிதைன், ஆனால் 
இலஙமைக்கு உரஙைம்ள தைாண்டு ைர 

ஓைானுக்கு ஒரு ைப்பமல அனுப்ப 
தைண்டும். பின்னர அைற்மைப் 
தபாதி தசயது விைசாயிைளி -
மடதய விநிதயாகிக்ை தைண்டும். 
இது 24 ைணி தநரததில் நடக்ைாது. 
அ்தற்கு சிறிது ைாலஅைைாசம் 
த்தமை ஆனால் உரம் சம்பந்தைாை 

நாம் சரியான பாம்தயில் தசல்கி-
தைாம். அடுத்த பருைததிற்ைான உரத-
திற்ைான பைதம்த உலை ைஙகி ஏற்-

ைனதை உறுதி தசயதுள்ளது. 
விைசாய அமைச -

ச ரி ட மி ருந து 
நான் புரிநது 

தைாளைது 
என் ன -

தைன்ைால், அைர தைாளமு்தல் தசயல்முமை-
மயத த்தாடஙகியுள்ளார. அடுத்த பருைத-
தில் உரம் சம்பந்தைாை எந்தப் பிரசசிமனயும் 
இருக்ைாது. எரிைாயு ைற்றும் எரிதபாருளுக் -
ைாை பல்தைறு தபசசுைாரதம்தைள நடத்தப் -
பட்டு ைருகின்ைன. தைலும் ைததிய ைஙகி 
ைற்றும் பிை ைஙகிைளிடம் தபாதுைான 
தடாலரைள இல்லா்த்தால் இ்தமனத திரட்டு -
ை்தற்குக் ைடுமையாை முயற்சிக்கிதைாம்.

ப்க: 21 ஆவது திருத்தம் நாட்டில் 
அரசியல் ஸ்திரமற்்ற 

தனலமலய இல்லா்தாழிக்க வழி 
வகுககும் என நீங்கள் நிலனககிறீ-
ர்்க்ளா?

பதில்: ஓர்ளவிற்கு. அரசியல் ஸ்திரமின்-
மையின் விம்ளைாை, நாட்டில் தபாரு்ளா -
்தார ஸ்திரமின்மை ைற்றும் சமூை உறுதியற்ை 
்தன்மை ைாைப்படுகிைது. இந்தக் ைாரணிமய 
நாம் நிைரததி தசயய தைண்டும். 21 ஆைது 
திருத்ததம்த அமுல்படுத்த தைண்டும் என்று 
தைாரி வீதியில் இைஙகிப் தபாராடும் ைக்ை -
ளின் தைாரிக்மையும் இது்தான். உ்தாரைைாை, 
அரசாஙைக் ைட்சிைளுக்குளத்ளதய 21 ஆைது 
திருத்தச சட்டததிற்கு ஆ்தரைாை ஏரா்ளைான 
பாராளுைன்ை உறுப்பினரைள உள்ளனர 
ைற்றும் முழு எதிரக்ைட்சியும் அ்தற்கு ஆ்தர-
ைாை உள்ளது.

(15ஆம் பக்ைம் பாரக்ை)

21 ஆவது திருத்தத்்த சரவத்தச நாணய நிதியம்
த�ான்ற நிறுவனங்கள் எதிர�ாரத்த�டி உள்்ளன

நாம் 21 ஆவது திருத்தத்லதக ்்காண்டு 
வருகிப்றாமா என�லத சர்வபதச 
நாணய நிதியம் ப�ான்ற சர்வபதச 

நன்்காலட நிறுவனங்களும் இனனும் �ல 
நாடு்களும்  எதிர்�ார்த்துக ்்காண்டிருககின்றன 
என�பத எனது தனிப�ட்ட நிலலப�ாடாகும். 
இவவா்றான மாற்்றங்கல்ள அவர்்கள் பநரடியா்கக 
ப்காராவிட்டாலும் நாட்டின அரசியல் ்கட்டலமபபு 
மாற்்றம் அவசியம் என�லத அவர்்கள் ப்காடிட்டுக 
்காட்டுவர். இவவாறு துல்றமு்கங்கள், ்கப�ல்துல்ற 
மற்றும் விமானப ப�ாககுவரத்து அலமசசர் நிமல் 
சிறி�ால டி. சில்வா ்தரிவித்தார். நாட்டின ்�ாரு
்ளாதார ்நருக்கடிககுத் தீர்வு ்காண்�தாயின, 
அரசியல் ஸ்திரத்தனலமலய ஏற்�டுத்துவது 
அவசியமானது எனவும் அலமசசர் நிமல் சிறி�ால 
டி. சில்வா ்தரிவித்தார். 21 ஆவது அரசியல-
லமபபுத் திருத்தத்லதக ்்காண்டு வரும்
முயற்சி்கள் உள்ளிட்ட தற்ப�ாலதய நிலலவரங்கள் 
குறித்து அவர் தனனுலடய ்கருத்து்கல்ள
எம்முடன �கிர்ந்து ்்காண்டார்.

நாட்டின ப�ாரு்ளா்தார
பநருக்கடிககுத தீரவு

்காண�்தாயின, அரசியல்
ஸ்திரத்தன்மை்ய
ஏற�டுததுவது அவசியம்

அலமசசர் நிமல் சிறி�ால
டி. சில்வாவுடன சந்திபபு

அரசாங்கக ்கட்சி்களுககுள்ப்ளபய
21 ஆவது திருத்தச சட்டத்திற்கு ஆத-

ரவா்க ஏரா்ளமான �ாராளுமன்ற 
உறுபபினர்்கள் உள்்ளனர்.
அத்துடன முழு எதிர்க்கட்சியும் 
அதற்கு ஆதரவா்க உள்்ளது

அரசியல்
ரங்கம்

அர்ஜூன்



திருச்சி மத்திய சிறை 
சிைப்பு முகாமில் இலஙறக 
தமிழர் ஒருவர் தீக்குளித்து 
ஆபத்தான நிறலயில் திருச்சி 
அரசு மருத்துவமறனயில் 
தீவிர சிகிச்றசை பிரிவில் அனு-
மதிக்கப்பட்டுள்ார். அவ-
ருக்கு தீவிர சிகிச்றசை அளிக்-
கப்பட்டு வருகிைது.   

திருச்சி மத்திய சிறை வ்ா-
கத்திலுள் சிைப்பு முகாமில் 
குறை வழக்குகளில் ததாடர்-
புறடய இலஙறக, பஙக்ா-
ததஷ், ரஷ்யா, பல்தகரியா 
உளளிட்ட நாடுகற் தசைர்்நத அகதி-
கள சிறை றவக்கப்பட்டுள்னர்.   

இவர்களில் இலஙறக தமிழர்கள 
சிலர் சிறையில் அறடக்கப்பட்டு 
தணடறன காலம் முடி்நது 03 ஆண-
டுகளுக்கு தமல் ஆவதால், தஙகற் 

விடுதறல தசையயக்தகாரி கட்நத தம 
மாதம் 20 ஆம் திகதி முதல் உண்ா-
விரத தபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரு-
கினைனர்.   

முகாமிலுள் இலஙறகத் தமி-
ழர்கள 21 தபர் தஙகற் விடுதறல 
தசையய தவணடுதமனை தகாரிக்-

றகறய வலியுறுத்தி 
ததாடர்்நது ததாடர் உண்ா-
விரதப் தபாராட்டத்தில் ஈடு-
பட்டு வருகினைனர்.   

சிைப்பு முகாமிலுள் 
இலஙறக தமிழர்கள 30 
தபர் மாத்திறர உட்தகாணடு 
தறதகாறல முயறசியில் ஈடு-
பட்டனர்.   

30 தபறரயும் மீட்டு றவத்-
தியசைாறலயில் சிகிச்றசைக்காக 
தபாலிஸார் அனுமதித்தனர். 
அஙகு அவர்களுக்கு சிகிச்றசை 
அளிக்கப்பட்டு வருகிைது. 

இ்நத சைம்பவம் திருச்சி அகதிகள 
முகாமில் தபரும் பரபரப்றப ஏறப-
டுத்தியுள்து.   

அஙகுள் இலஙறக தமிழர்கள, 
நாஙகள 03 ஆணடுகளுக்கு தமலாக 
தணடறன அனுபவித்து வருவதா-

கவும் தஙகற் தமிழக அரசும், 
மாவட்ட நிர்வாகமும் விடுதறல 
தசையய தவணடும் எனவும் ததரிவித்-
தனர்.   

ஆனால் அதில் உடனபாடு ஏறப-
டவில்றல. இதனிறடதய இலங-
றகறய தசைர்்நத நானகு தபர், மரத்தில் 
ஏறி தறதகாறல தசையயப் தபாவதாக 
தநறறுமுனதினம் தபாராட்டத்தில் 
ஈடுபட்டனர். தணடறன காலம் 
முடி்நதும் விடுவிக்காமல், சிைப்பு 
முகாமில் தஙக றவக்கப்பட்டுள -்
தாக கூறி, உமா ரம்ன (42 வயது) 
எனபவர் திடீதரன உடலில் மண-
த்ணத்ய ஊறறி தீக்குளித்தார்.  

பலத்த தீக்காயமறட்நத அவர், 
திருச்சி அரசு மருத்துவமறனயில் 
தீவிர சிகிச்றசை பிரிவில் அனுமதிக்-
கப்பட்டுள்ார். இ்நத சைம்பவம், 
அஙகு பரபரப்றப ஏறபடுத்தியது.   
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இலங்கையர் 30 பேர் தற்கைொ்ல முயறசி

்�ொநதக் கைொலில் நிறகைக்... (09ஆம் பக்கத் ததாடர்)

(ஈ) இவவாதை கடறதைாழிலில் கா்ப்ப -
டும் சைவாறலச் சீர்தசையவதறகான நடவடிக் -
றககற்யும் தமறதகாள் தவணடும். அது 
முடியும். 

(உ)  அததாடு இடர்கால உ்வு முறைக -
ற்யும் உருவாக்க தவணடும். பஞசைத்றதப்  
தபாக்குவததாடு  சைத்தான உ்றவ குறை்நத 
விறலயில் உருவாக்கக் கூடிய, சுறவயும்  
சைத்துமுள் உ்வு முறைகற் அறிமுகப்ப -
டுத்த தவணடும். 

(ஊ)  விவசைாயம், கடறதைாழில் உ்வு 
முறைகள ததாடர்பான கறறககளுக்கான 
உயர் கல்வி  றமயமான பல்கறலக்கழகங -
கத் உணடு. இவறறுக்கான ஆராயச்சி நிறல -
யஙகள,  வ்  நிறலயஙகள, உறபத்தி மறறும் 
ததாழில் வழிகாட்டுதலுக்கான ஏறபாடுகள 
பலவும்  உணடு. 

ஆனாலும் இறவ  எதுவுதம  இ்நத இடர் 
நீக்கத்துக்காகச் தசையறபடுவறதக்  கா் -
வில்றல. மட்டுமல்ல இவறறை  ஒருஙகி -

ற்ப்புச் தசையயக் கூடிய, வழிப்படுத்தக் 
கூடிய ஒருஙகிற்ப்புக்  குழுக்கள, மக்கள 
பிரதிநிதிகள (பாராளுமனை உறுப்பினர்கள)  
தபானைவர்கற்யும் கா் முடியவில்றல. 
பாராளுமனைத்திற கூட இவர்கள  புதிதாக  
எறதயும் தபசைக் காத்ாம். இ்நத  தநருக்கடி -
றயப் பறறிப் தபசைாமல் தவறு எததா பறழய  
கறதகற் எல்லாம் தபசிக் தகாணடிருக் -
கிைார்கள. மாறறு உபாயஙகற்  றவக்கக் 
காத்ாம். மக்கத்ாடு வாழவும் கா் -
வில்றல. 

நாட்றட  மீட்பததனபது  ம்நதிரத்தால் 
முடியாத ஒனறு எனபறத அறனவரும் உ்ர 
தவணடும்.  இப்தபாழுது பரவலாகப்  தபசைப் -
படுவறதப்தபால  ஐ.எம். எவ தபானை உலக 
வணிக உதவியினால்  (கடனால்) ஒரு தபாதும் 
முடியாது. நாம் நம்முறடய தசைா்நதக் காலில் 
நிறகக்  கூடிய அரசியற  சைமூகப் தபாரு்ாதா -
ரத்தின  மூலதம  அது சைாத்தியமாகும். அதற -
குக்  கடுறமயாக உறழக்க தவணடும்.

தண்டனை காலம் முடிந்தும்
விடுதனல செய்யவிலனல்யாம்'

திருச்சி முகாமில் ஒருவர் தீக்குளித்து ஆபத்்ான நிலையில்

சமூக வலைத்்ளஙகளின் மிலக வருலகயின் பின்னர் 
உருவானதும் வலைமுலையறை ்னிமனி் ்ாக்கு்ல்கள் 
மறறும் ககவைமான சித்திரிப்புகள் அதிகமாகி வருகின்-
ைன.

இ்றகான சமீபத்திய உ்ாைணம் இருனிகா பிகைமசந்-
திை. ஐக்கிய மக்கள் சக்தி கட்சியின் முக்கிய உறுப்பின-
ைான அவர் ்ன் கட்சிக்காகவும் ்ன் நியாயஙகளுக்காக-
வும் ஆகவசமாக கபாைாடக்கூடிய ஒரு பபணமணியாகத் 
்ன்லன பவளிப்படுத்தி வருபவர். இைஙலக பபண அை-
சியல்வாதிகளான விவியன் குணவர்்ன, குசுமா குண-
வர்்ன, எட்ரின் பமாள்ளமுகை, சீ்ா பமாள்ளமுகை 
ஆகிகயாலை புைட்சி சிந்்லன பகாணட முன்கனாடி 
பபண அைசியல்வாதிகள். அச்சமறைவர்களாகவும் எதிர்த்து 
கபாைாடக் கூடியவர்களாகவும் திகழந்்ார்கள். ்றகபாது 
அந்் வரிலசயில் இருனிகாலவ பசால்ை முடியும்.

சமீப காைமாக இப் பபண அைசியல்வாதி ப்ாடர் 
கபாைாட்டஙகலள ஆக்கைாஷமாக நடத்தி வருகிைார். கடந்் 
வாைம் அவர் பிை்மர் ைணில் இல்ைத்துக்கு எதிகை ஆர்ப்பாட்-
டத்தில் இைஙகியிருந்்கபாது இரும்புகவலி ்லடகலளத் 
்ாணடிச் பசல்ை முயன்ைார். அப்கபாது பபாலிஸாருக்கும் 
அவருக்கும் இலடகய வாக்குவா்த்துடன் கூடிய கமா்ல் 
இடம்பபறைது. அப்கபாது அவரின் முந்்ாலன விைகியி-
ருந்்து. இப்ல்ைாம் கபாைாட்டத்தில் சகஜம். வினாடிக்கு 
வினாடி காட்சிகள் மாறும். இந்்க் காட்சிகலள படம் 
பிடித்து இலணயத்்ளத்தில் எவகைா பதிகவறைம் பசய்-
துவிட்டார்கள். அைசியல்வாதி என்ை வலகயில் இருனிகா 
பிகைமச்சந்திைலவ பகாள்லக ரீதியாககவா அல்ைது 
அவைது கபாைாட்ட வடிவத்ல்கயா விமர்சனம் பசய்திருக்க-
ைாம். பதிைாக, மூன்று குழந்ல்களின் ்ாயான அவலை 
பாலியல் ரீதியாக காட்சி வர்ணலன பசய்வது மிகவும் 
கீழத்்ைமான அைசியைாககவா அல்ைது எமக்கு ்லை 
குனிலவ ஏறபடுத்்க்கூடிய பசயைாககவ ்ான் இல்ப் 
பார்க்க கவணடும். இது எமது ஒட்டுபமாத்் கைாசாை, பண-
பாட்டு சீைழிலவ பிைதிபலிப்ப்ாகக் பகாள்ள முடியாது என்-
ைாலும் அல்ப் பாதுகாக்க கவணடிய அவசியம் ஏறபட்டி-
ருப்பல் இச் பசயல் ககாடிட்டு காட்டியிருக்கிைது.

இஙகக இன்பனான்லையும் கவனிக்க கவணடும். இந்் 
அவைம் பவளிப்பட்டதுகம பிை்மர் ைணில் விக்கிைசிஙக 
அல்க் கணடித்தும் இருனிகாவின் ்ாய்லம பாதுகாக்-
கப்பட கவணடும் என்றும் அறிக்லக பவளியிட்டார். இத் -்
லனக்கும் ைணில் விக்கிைமசிஙகலவ எதிர்த்க் இருனிகா 
அந்் ஆர்ப்பாட்டத்ல் அவர் வீட்டுக்கு எதிகை ஆக்கைாஷ-
மாக நடத்தியிருந்்ார். பிை்மருக்கு எதிைாக ககாஷஙகலள-
யும் எழுப்பினார். ஆனால் இருனிகாவின் ்ாய்லமக்கு 
பகௌைவம் அளிக்கப்பட கவணடும் என்று பசான்ன பிை -்
மர், கமா்ல்கள் பகாள்லக ரீதியாக அலமய கவணடும் 
என்றும் குறிப்பிட்டிருந்்ார்.

பிை்மரின் இக் கூறறு கனவான் அைசியலுக்கு ஒரு ப்ச்-
கசாறு. ஆபாச அைசியல் பசய்கவார் கவனிக்க கவணடிய 
விஷயம். சமூக ஊடகஙகளில் எல் பவளியிட கவணடும், 
்விர்க்க கவணடும் என்பல்க் கட்டுப்படுத்் சட்டஙகள் 
இல்லை என்பது உணலமயானாலும் லகயில் கத்தி இருக்-
கிைது என்ப்ால் எல் கவணடுமானாலும் பவட்டி எறி-
யைாம் என எவரும் நிலனக்கக் கூடாது. இருனிகா ்ன் 
மீது வீசப்பட்ட அவைத்ல் ல்ரியமாகத் துலடத்ப்றிந்து 
விட்டார். அல்ச் பசய்்வர்கள் ் லைகுனிய, இருனிகாகவ 
பவறறி பபறைவைாகக் காட்சி ்ருகிைார். எனகவ, சமூக 
ஊடகஙகலள கணணியமாகக் லகயாளப் பழகுகவாம்.

எங்கள் ்கருத்து...
ப�ொது ஊடகஙகளில் ஆ�ொச 
அரசியல் பசய்வது அநொகரிகம்

இக்கைட்ொன சூழ்நி்லயில்...
எதிர்பார்த்துள்தாக சைர்வததசை 

நா்ய நிதியத்தின தூதுக்குழுவினர் 
ஜனாதிபதி தகாட்டாபய ராஜபக்ஷவி -
டம் ததரிவித்துள்னர்.   

சைர்வததசை நா்ய நிதியத்தினால் 
இலஙறகக்காக நியமிக்கப்பட்டுள் 
பிரதிநிதிகள ஜனாதிபதி தகாட்டா-
பய ராஜபக்ஷறவ (24) பிறபகல் 
தகாழும்பு தகாட்றட ஜனாதிபதி 
மாளிறகயில் சை்நதித்தனர்.   

இதனதபாதத அவர்கள ஜனாதிப -
தியிடம் தமறகணடவாறு ததரிவித் -
துள்னர்.   

இலஙறகயில் ஒரு வார காலம் தங -
கியிருக்கும் பிரதிநிதிகள குழுவினர் 
நிறைதவறறு பணிக்குழாம் மட்டத்தி-
லான உடனபடிக்றகறய எட்டுவது 
ததாடர்பாகவும் மறறும் தகாளறக 
ரீதியான விடயஙகள ததாடர்பிலும் 
விரிவான ஆயவுகற் தமறதகாள -்
வுள்னர்.   

பிரதமர், நிதியறமச்சு, மத்திய 
வஙகி மறறும் ஏறனய தபாரு்ா -
தார அதிகாரிகள, நிபு்ர்களுட -
னான கல்நதுறரயாடல்கள மறறும் 
தறதபாறதய நிறலறம குறித்து 
அவர்கள ஜனாதிபதிக்கு இச் சை்நதிப் -
பினதபாது வி்க்கமளித்தனர்.   

சைர்வததசை நா்ய நிதியத்தின 
தகாளறககளுக்தகறப இ்நத இக்கட் -
டான சூழ்நிறலயில் இலஙறகக்கு 
உதவ எதிர்பார்த்துள்தாக தூதுக் -
குழுவினர் இதனதபாது ததரிவித்த -
னர்.   

இலஙறகயின தறதபாறதய 
தபாரு்ாதார நிறலறம குறித்து 
விரிவாக ததளிவுபடுத்திய ஜனாதி -
பதி, இக்கட்டான சை்நதர்ப்பத்தில் 
இலஙறகக்கு உதவுவது ததாடர்பில் 
சைர்வததசை நா்ய நிதிய பிரதிநிதிகள 
குழுவுக்கு தமது நனறிறயத் ததரி -
வித்தார்.   

கைதிர்கைொமம் ஆடிபேல் விழொ...
ஊர்வலம் ஆரம்பமாகி இறுதி ஊர்வலம்   

ஆகஸ்ட் 11 ஆம் திகதி நறடதபறும்.   
வருடா்நத திருவிழா ஆகஸ்ட் 12 ஆம் திகதி 

கதிர்காமம் மாணிக்க கஙறகயில் தீர்த்ததாறசை-
வத்துடன நிறைவுதபறும்.   

கதிர்காமக் க்நதனின திருவிழா ஊர்வலம் 
நறடதபறும் திகதிகள ததாடர்பில் பஸ்நா-
யக்க நிலதம திஷான கு்தசைக்கர ததரிவிக்-
றகயில்,   

ஜூறல 29 - முதல் தபரஹரா, ஜூறல 
30 - இரணடாவது தபரதஹரா, ஜூறல 
31 - மூனைாவது தபரதஹரா, ஆகஸ்ட் 01 

- நானகாம் தபரதஹரா, ஆகஸ்ட் 02 - ஐ்நதா -
வது தபரதஹரா, ஆகஸ்ட் 03 - ஆைாவது 
தபரதஹரா, ஆகஸ்ட் 04 - ஏழாவது தபரதஹரா, 
ஆகஸ்ட் 05 - எட்டாவது தபரதஹரா, ஆகஸ்ட் 
06 - ஒனபதாவது தபரதஹரா, ஆகஸ்ட் 07 - பத்-
தாவது தபரதஹரா, ஆகஸ்ட் 08 - பதிதனா -
ராவது தபரதஹரா மறறும் தீ மிதிப்பு விழா, 
ஆகஸ்ட் 09 - பனனிரணடாம் தபரதஹரா, 
ஆகஸ்ட் 10 - பதினமூனைாவது தபரதஹரா, 
ஆகஸ்ட் 11 - பதினானகாவது தபரதஹரா, 
ஆகஸ்ட்12 – தீர்த்ததாறசைவம் நறடதபறுதமன 
அவர் ததரிவித்தார்.   

நகைர்புற ேொ்�ொ்லகைள்...
நகர்ப்புை பாடசைாறலகற் 03 

நாட்களுக்கு மட்டும் இயக்க கல்வி 
அறமச்சு அனுமதி வழஙகியுள்து.  

 இதனபடி தசைவவாய, புதன மறறும் 
வியாழக்கிழறமகளில் காறல 7.30 
முதல் பிறபகல் 1.30 வறரயில் இப் 
பாடசைாறலகள இயஙக தவணடும்.  

அ்நதப் பாடசைாறலகளில் ஆரம்பப் 
பிரிவு கறபித்தல் பணிகற் முனதன-
டுக்கும் நாட்கள குறித்து தீர்மானிக்-
கும் அதிகாரம் அதிபர்களுக்கு வழங-
கப்பட்டுள்து. மா்வர்கள வராத 

நாட்களில் இற்யவழி முறைறம-
யில் வீட்டுப் பாடஙகற் வழஙகுதல் 
உளளிட்ட முறைகளூடாக கறபித்தல் 
பணிகள ததாடர்ச்சியாக முனதன-
டுக்க தவணடும்.  

தபாக்குவரத்துப் பிரச்சிறன கார -்
மாக பாடசைாறலகளுக்கு சைமுமளிக்க 
முடியாத ஆசிரியர்களுக்காக இ்ந 
நாட்கற் தனிப்பட்ட விடுமுறை-
யாக கருதாதிருக்க நடவடிக்றக எடுக்-
கப்படுதமன கல்வி அறமச்சு அறி-
வித்துள்து.  

்ேடபரொல் கைபேல்...
ததரிவித்திரு்நதார்.  
ஒக்தடன 95 ரக தபறதைால் 

தாஙகிய இக் கப்பல் கட்நத24 ஆம் 
திகதி நாட்றட வ்நதறடய இரு்ந-
தது. எனினும், அ்நதக் கப்பல் தநறறு 
முனதினம் நாட்றட வ்நதறடயு-
தமன பினனர் அறிவிக்கப்பட்டது.  

இ்நத நிறலயில் எரிதபாருள 
தாஙகிய கப்பல் இலஙறகறய வ்ந-
தறடயும் தினம் பினனர் அறிவிக்கப்-
படுதமன அறமச்சைர் கஞசைன விதஜ -
தசைக்கர ததரிவித்துள்ார்.  

இதததவற், பிரதி தவளளிக்கி -
ழறமகளில் சுகாதார தசைறவ பணிக் -
குழாமினருக்காக ததரிவு தசைய-
யப்பட்ட 74 எரிதபாருள நிரப்பு 
நிறலயஙகளில் எரிதபாருள விநி -

தயாகிக்கும் தவறலத்திட்டம் ஆரம் -
பிக்கப்பட்டுள்து.  

எவவாறிருப்பினும் றவத்தியர், 
தாதியர், ஒ்டதவியலா்ர்கள உள-
ளிட்ட சுகாதார பணிக்குழாமினர் 
தநறறு முனதினம் எரிதபாருள 
நிரப்பு நிறலயஙகளுக்கருகில் வரி-
றசைகளில் காத்திரு்நதறத அவதானிக்-
கக்கூடியதாக இரு்நதது.  

றவத்தியர்களுக்கு எரிதபாரு-
ற்ப் தபறறுக் தகாடுக்க விறனத் -
திைனான நடவடிக்றககற் அர -
சைாஙகம் எடுக்க தவணடுதமன அரசை 
மருத்துவ அதிகாரிகள சைஙகத்தின 
மத்திய குழு மறறும் ஊடகக்குழு 
உறுப்பினர் றவத்தியர் வாசைன ரட் -்
சிஙகம் வலியுறுத்தி இரு்நதார்.  

எரி்ேொருள் ேரி்�யில் இ்ைஞன்...
பிரதான வீதியின ப்நதுலகம பிர -

ததசைத்தில் இ்நத விபத்து இடம்தபற -
றுள்து. உயிரிழ்நத இற்ஞனின 
த்நறத ததரிவிக்றகயில்,  

“எனது மகன தவளிநாடு தபாக 
தவணடும் எனைார். நாட்றட 
விட்டுப் தபாகாதத என நான 
தசைானதனன. நீ இஙதகதய இரு. எப் -
படியாவது இஙதகதய வாழ்தவாம் 
எனதைன. பிைகு வவுனியாவுக்குப் 
தபாக தவணடி இரு்நததால் தான 

எரிதபாருள வாஙக தசைனைார். 
இதனதபாதுதான இ்நத சைம்பவம் 
இடம்தபறறுள்து.” எனைார்.  

எரிதபாருள வரிறசையில் நீணட 
தநரம் காத்திரு்நத சுமார் 15 தபர் 
இதுவறர பலியாகியுள்னர். இை்ந-
தவர்களில் எட்டு தபர் நீணட வரி -
றசையில் அதிக தநரம் காத்திரு்நததால் 
உடல்நிறல தமாசைமானதன கார -்
மாக உயிரிழ்நதுள்தாக சுகாதார 
அதிகாரிகள ததரிவித்துள்னர்.  

ஜனொதிேதி ்ே்்ன...
இலஙறகயின தறதபாறதய 

நிறலவரஙகள ததாடர்பில் இலங -
றகக்கான அதமரிக்கத் தூதுவர் 

மஹி்நத சைமரசிஙக ஜனாதிபதி தஜா 
றபடனுக்கு வி்க்கமளித்துள -
்ார்.   

சீனத் தூதுே்ர...
 உதவுவதறகாக சீனாவுக்கு மஹி்நத 

ராஜபக்ஷ இதனதபாது தனது நனறி -
கற் ததரிவித்துக் தகாணடார்.

இதததவற், இலஙறக மக்கள 
மிகவும் தபாறுறமயாக இருப்பதா -

கவும் அதறகு தனது பாராட்டுகற் 
ததரிவிப்பதாகவும் இலஙறகயின 
நிறல மிக விறரவில் வழறமக்கு 
திரும்புதமனவும் சீனத் தூதுவர் நம்-
பிக்றக தவளியிட்டுள்ார். 

எரி்ேொருள் ேரி்�யில்...
காயமறட்நதவர்கள சிகிச்றசைக் -

காக தவல்லவாய ஆதார றவத்திய -
சைாறலயில் அனுமதிக்கப்பட்டுள் -
னர். ஆபத்தான நிறலயில் இரு்நத 
ஒருவர் தமானராகறல மாவட்ட 

றவத்தியசைாறலக்கு மாறைப்பட் -
டுள்னர்.தவல்லவாய தபாலிஸார் 
இது ததாடர்பில் தமலதிக விசைார -
ற்கற் தமறதகாணடு வருகின -
ைனர்.

15 ேயதுக்கு உடேட்...
இரத்த வறக உளளிட்ட உயிரி -

யல் தகவல்கற் உள்டக்கிய -
தாக இ்நத டிஜிட்டல் அறடயா் 
அட்றட வடிவறமக்கப்படவுள -
்து.  

இலஙறகயிலுள் 17 மில்லியன 
மக்களுக்கு இ்நத புதிய அறடயா் 
அட்றடறய ஒனைறர ஆணடுகளில் 
வழஙக நடவடிக்றக எடுக்கப்படும் 
எனறும் அவர் ததரிவித்துள்ார்.  

்ேொருைொதொர வீழ்ச்சிக்கு...
நிகழ்தவானறில் கல்நதுதகாணட -

தன பினனர் ஊடகஙகளிடம் கருத்து 
தவளியிட்டதபாதத அவர் இவவாறு 
ததரிவித்துள்ார்.  

தறதபாறதய நிறலயில் நாட்டுக்கு 
சைதகாதரத்துவமும், ஒத்துறழப்பும் 
அவசியமாகும். நாடு எனபது அரசி-
யல் தறலவர்கள அல்லர், மக்கத்.
மக்களுக்குத்தான உதவி தசையய 
தவணடும். அரசியல்வாதிகளுக்கு 
உதவி தசையவது தபாயயான தசையலா -
கும்.

ஏதனனில், பல ஆணடுக்ாக 
இ்நத நாட்டின வ்ஙகற் வீ்டிக் -
கும் தசையல் ததாடர்ச்சியாக நறட-
தபறறு வருகினைது. ஒரு தரப்பல்ல, 
பல தரப்பினர் இதில் ததாடர்புபட் -
டுள்னர்.  

7, 8 பில்லியன எனை பாரிய 
நாட்டின றகயிருப்பு எவவாறு பூச்-
சியமானது? மத்திய வஙகியிலிரு்நத 
தஙகம் எவவாறு கா்ாமல்தபா-
னது? ஏன இறவ தபாறுப்பறை 
முறையில் வீ்ாக்கப்பட்டன 

எனபது குறித்து எப்தபாததனும் 
ஒரு நாள விசைாரிக்கப்பட தவணடும். 
அதுதான மக்களுக்கு தறதபாது ஏற -
பட்டுள் துனபத்துக்கு ஒரு தீர்வாகு-
தமன தகாழும்பு தபராயர் கர்தினால் 
தமல்கம் ரஞசித் ஆணடறக ததரி -
வித்துள்ார்.  

இ்நதப் ப்த்றத வீ்டித்தவர்-
கள யார்? எனபறத மக்கள அறி்நது-
தகாள் தவணடும். இ்நத முட்டாள-
தனமாக தீர்மானத்றத எடுத்தவர்கள 
யார்? மக்கற் தசைௌபாக்கியத்றத 
தநாக்கி தகாணடுதசைல்லத்தான 
தறலவர் ஒருவருக்கு அதிகாரம் 
வழஙகப்படுகிைது. 

எனதவ, 2, 3 ஆணடுகளில் நாட்றட 
முழுறமயாக றகதய்நதும் நிறலக்கு 
தகாணடு தசைனைவர் யார்? எனபது 
குறித்து முழுறமயாக விசைாரற் 
நடத்தி அவர்களிடமிரு்நது அவறறை 
மீ்ப்தபறறுக்தகாள் முடியுமாயின 
மீ்ப்தபை தவணடுதமன தகாழும்பு 
தபராயர் கர்தினால் தமல்கம் ரஞசித் 
ஆணடறக ததரிவித்துள்ார்.  

இரண்டு ேொரம் கைொலம் மடடுபம...
உடறமயில்  றவத்திருக்கும் 

தவளிநாட்டு நா்யத் ததாறகறய 
15,000 தடாலரிலிரு்நது 10,000 
தடாலர் அல்லது தவறு தவளிநாட்டு 
நா்யஙகளில் அதறகுச் சைமனான 
ததாறகக்குக் குறைத்தல் ததாடர்-
பான வர்த்தமானி அறிவிப்பு கட்நத 
16 ஆம் திகதி தவளியிடப்பட்டது.   

இத் ததாறகக்கு தமலதிகமான 
தவளிநாட்டு நா்யத்றத உடறம-
யில் றவத்திருக்கும், இலஙறகயி -
லுள் அல்லது வதிகினை ஆட்க -

ளுக்காக கட்நத 16ஆம் திகதி முதல் 
தசையறபடத்தக்கவாறு 14 தவறல 
நாட்கற்க் தகாணட தபாதுமன-
னிப்புக் காலம் வழஙகப்பட்டுள-
்து.   

இக் காலப்பகுதியின இறுதியில் 
தமலதிக தவளிநாட்டு நா்யத்றத 
உடறமயில் றவத்திருக்கும் ஆட்க-
ளுக்கு எதிராக நடவடிக்றககற்த் 
எடுப்பதறகான அதிகாரம் தஙகளி-
டம் இருப்பதாக இலஙறக மத்திய 
வஙகி அறிவித்துள்து.   

யொழ். ேல்கை்ல ஊ்கைத்து்றயின்...
சைனிக்கிழறம காறல, துற்தவ்ந-

தர் தபராசிரியர் சி.சிறிசைறகு்ராஜா 
தறலறமயில் நறடதபறைது. 

அதனதபாது, பல்கறலக்கழக 
மானியஙகள ஆற்க்குழுச் சுறை-
றிக்றக நியமஙகளுக்கறமய திைறம 
அடிப்பறடயில் தபராசிரியர் பதவி 
உயர்வுக்காக விண்ப்பித்த கலாநிதி 
சி. ரகுராமின விண்ப்பத்றத மதிப்-
பீடு தசையத, மூதறவயினால் வித்ந-

துறரக்கப்பட்ட துறைசைார் நிபு்ர்க-
ளின மதிப்பீட்டறிக்றக, தநர்முகத் 
ததர்வு முடிவுகள ஆகியன தபரறவக் 
கூட்டத்தில் சைமர்ப்பிக்கப்பட்டன. 

அவறறின அடிப்பறடயில், 
ஊடகக் கறறககள துறைத் தறலவ-
ரும் கறலப்பீடத்தின சிதரஷ்ட விரி-
வுறரயா்ருமான கலாநிதி சி. ரகுராம் 
ஊடகக் கறறககளில் தபராசிரியராகப் 
பதவி உயர்த்தப்பட்டுள்ார். 

அ்மரிக்கை உயர்மட் தூதுக்குழு...
தூதுவர் தகல்லி தகயடர்லிங ஆகிதயார் 

இ்நதத் தூதுக்குழுவில் அடஙகுகினைனர்.  
 அவர்கள பல்தவறு அரசியல் பிரதிநிதிகள, 

தபாரு்ாதார நிபு்ர்கள மறறும் சைர்வததசை 
அறமப்புகளின பிரதிநிதிகற் சை்நதிக்கவுள் -
னர்.  

இலஙறகயருக்கு அதமரிக்கா உதவிதசைய-
வதறகான மிகவும் தசையறதிைனவாய்நத வழி-
முறைகள ததாடர்பில் தமது அறனத்து சை்ந -
திப்புகளிலும் அவர்கள ஆராயவார்கத்ன 
அதமரிக்க தூதரகம் குறிப்பிட்டுள்து.  

இலஙறக மக்களின பாதுகாப்பு மறறும் 
தசைழிப்புக்கான தமது ததாடர்ச்சியான உறு -
திப்பாட்றட இ்நத விஜயம் அடிக்தகாடிட்டுக் 
காட்டுவதாக இலஙறகக்கான அதமரிக்கத் 
தூதுவர் ஜுலீ சைங ததரிவித்துள்ார்.  

இலஙறகயர் தமது வரலாறறில் மிகப்தப-
ரும் தபாரு்ாதார சைவால்கற் எதிர்தகாள -
றகயில், தபாரு்ாதார வ்ர்ச்சிக்கு உதவி 
தசையவதறகாகவும், ஜனநாயக நிறுவனஙகற் 
பலப்படுத்துவதறகாகவும் தாஙகள தமற -
தகாளளும் முயறசிகள முனனறரவிட தறதபாது 
மிகவும் முக்கியமானதாக உள்ததன அதம-
ரிக்க தூதுவர் குறிப்பிட்டுள்ார்.  

கட்நத இரணடு வாரஙகளில், இலஙறகயின 
சிறு மறறும் நடுத்தர வணிகஙகளுக்கான புதிய 
நிதியளிப்பாக 120 மில்லியன தடாலர்கற் -

யும், பாலுறபத்திக் றகத்ததாழில் துறைக்கு 27 
மில்லியன தடாலர்கற்யும், தபாரு்ாதார 
தநருக்கடியால் கடுறமயாக பாதிக்கப்பட்ட -
வர்களுக்கு உதவுவதறகான மனிதாபிமான 
உதவியாக 5.75 மில்லியன தடாலர்கற்யும் 
அதமரிக்கா வழஙகுவதாக அறிவித்துள்து.  

இலகுவில் பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களுக்-
கான வாழ்வாதார உதவிகள மறறும் தபாரு்ா -
தாரத்றத ஸ்திரப்படுத்துவதறகு உதவக்கூடிய 
நிதி சீர்திருத்தத்துக்கான ததாழில்நுட்ப உதவி -
கள ஆகியவறறை வழஙகுவதறகாக 06 மில் -
லியன தடாலர்கற் புதிய மானியஙக்ாக 
வழஙக அதமரிக்கா உறுதியளித்துள்து.  

இலஙறகயர் தமது தபாரு்ாதாரத்றத 
தமம்படுத்துவதறகாகவும், உ்வுப் பாது -
காப்பினறமறய எதிர்த்துப் தபாராடுவதறகா -
கவும், தபாதுச் சுகாதாரம் மறறும் கல்விறய 
தமம்படுத்துவதறகாகவும் முயறசி தசையது 
தகாணடிருக்கும் இவதவற்யில் எதிர்வரும் 
மாதஙகளில் அதமரிக்கா ததாடர்்நதும் இலங-
றகயருக்கு உதவி தசையயும்.  

தறதபாறதய தநருக்கடிக்கு மிகவும் நீடித்த 
நிறலயான தீர்றவ வழஙகக்கூடிய சைர்வததசை 
நா்ய நிதியத்திடமிரு்நது உதவி தபறுவதற -
கான இலஙறகயின முடிறவ அதமரிக்கா 
பலமாக ஆதரிப்பதாக அ்நத அறிக்றகயில் 
ததரிவிக்கப்பட்டுள்து.  

74 ேரு்ஙகைைொகை தமிழருக்கு தீர்்ே ேழஙகைவில்்ல

எமது நாட்டில் 74 வருடங-
க்ாக எ்நத அரசைாஙகமும் 
தமிழர் பிரச்சிறனக்கு தீர்வு 
வழஙகாததன விற்வா-
கதவ தபாரு்ாதார தநருக்-
கடி ஏறபட்டுள்தாக தமிழ்த் 
ததசியக் கூட்டறமப்பின 
தறலவர் இரா. சைம்ப்நதன 
ததரிவித்துள்ார்.

இ்நதியாவின 'தி ஹி்நது' நாளித-
ழுக்கு அவர் அளித்த தபட்டியிதலதய 
இதறன குறிப்பிட்டுள்ார்.   

இலஙறகயில் தறதபாது ஏறபட்-
டுள் இ்நத நிறல ஒருமுறை அல்ல, 
படிப்படியான தசையதலனறும் அவர் 
கூறினார்.   

ததாடர்்நதும் கருத்து தவளியிட்ட 
அவர்,  

இவவாைான நிறலயிலும் அரசைாங-
கம் தபாரு்ாதாரப் படுகுழியிலி-
ரு்நது மீ் சில அரசியல் கட்சிகளின 
உதவிறய நாடுகிைது. ஆனால் தமிழ்த் 
ததசியக் கூட்டறமப்பு அல்லது தவறு 

எ்நத தமிழ் அரசியல் கட்சிக-
ளின ஆதரறவயும் தபைாதது 
பாரிய குறைமாகும்.  

இது எதிர்காலத்தில் பார-
தூரமான விற்வுகற் 
ஏறபடுத்துதமனவும் அவர் 
ததரிவித்துள்ார். தபாரு்ா-
தார அபிவிருத்திறயயறடய 
இலஙறக அரசைாஙகம் திட்-

டவட்டமான ஒரு திட்டத்றத முன-
தனடுக்க தவணடும். அதறகு தமிழ் 
அரசியல் கட்சிகளின ஆதரறவப் 
தபை தவணடுதமனவும் அவர் ததரி-
வித்துள்ார்.  

தமிழ், முஸ்லிம், சிஙக்தமன 
அறனத்து மக்களும் ஒனறிற்்நது 
நாட்றடக் கட்டிதயழுப்பவும், நாட்டு 
மக்கள அறனவரினதும் இறையாண-
றமறய உறுதிப்படுத்தும் அரசியல் 
உடனபடிக்றகயின ஊடாக நாம் ஒன-
றுபட்டுளத்ாதமனபறத உலகுக்கு 
எடுத்துக் காட்ட முடியுதமனவும் 
அவர் தமலும் ததரிவித்துள்ார்.  

ப�ொருளொதொர பெருக்கடிக்கொன
்கொரணத்த விளககிய சம�நதன்

'ஹிந்து' நாளி்ழுக்கு வழஙகிய பசவ்வியில் கருத்து
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இைட�டாத அரசாங்க எ�ர்ப்பு 
ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கு மத்��ல் 
முன்னாள் �ரதமர் ம�ந்த ராஜ-
பக்ச�ன் இரா�னாமாைவத் 
ெதாடர்ந்து தனது எ�ர்பாராத 
�யமனம் இடம்ெபற்று ஒரு 
மாதத்�ற்குப் �ன்னர், �க்�-
ரம �ங்க அண்ைம�ல் தனது 
ெகாழும்பு அலுவலகத்�ல் 
இந்து பத்��ைகயுடன் உைர-
யா�னார். அவர், ஆறு முைற 
�ரதமராக இருந்தவர். ஏறக்கு-
ைறய அைர நூற்றாண்டு கால 
அர�யல் வாழ்க்ைக�ல் �கவும் 
க�னமான காலங்க�ல் அவர் 
ஆச்ச�யப்படத்தக்க �தத்�ல் 
உற்சாகமாக இருந்தார். “இது பர-
பரப்பானது, இது ஒரு பு�ய அனு-
பவம். வாரத்�ல் எட்டு நாட்கள் 
ேவைல ெசய்�ேறன்” என்று 
கூ�ச் ��த்தார். 

ெபாருளாதார �ட்�க்கான தனது உட-
ன�த் �ட்டங்கைள ேகா�ட்டுக் காட்�ய 
�� அைமச்சருமாக �ளங்கும் �ர-
தமர், �ைர�ல் சர்வேதச நாணய 
��யத்துடன் ஊ�யர்கள் மட்ட ஒப்பந்-
தத்ைத உறு�ப்படுத்துவதற்கு அரசாங்-
கம் எ�ர்பார்க்�றது என்று கூ�னார். 
“�ன்னர் கடன் மறு�ரைமப்பு �ட்டத்-
�ற்காக நாம் காத்�ருக்க ேவண்டும். 
நாங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்-
பதற்கான ெத�வான கு�ப்ைப அது 
ெகாடுக்கும். ஜ�ைலக்குள், இைடக்கால 
வரவுெசலவுத் �ட்டத்ைதயும் ெகாண்டு 
வருேவன்,” எனவும் இலங்ைக ேமலும் 
ெவ�நாட்டு உத�ைய நாடும் 
என்றும் கு�ப்�ட்டதுடன் 
“நன்ெகாைடயாளர் 
மாநாடு” பற்�யும் 
கைதத்தார். அத்-
துடன் “இந்�யா, 
�னா, ஜப்பான் ஆ�ய 
நாடுகள் அைனத்-
தும் ஒேர 

�ைலப்பாட்ைட ெகாண்�ருப்பைத 
நாங்கள் உறு� ெசய்ய ேவண்டும்.” 
எனவும் �க்�ரம�ங்க ெத��த்�ருக்�-
றார் . இலங்ைக “பு�சார் அர�ய�ன் 
ைமயத்�ல் ” உள்ளது, என்றும் முக்�ய-
மாக குவாட்மூலம் அதன் உறுப்�னர்க-
ளான இந்�யா, ஜப்பான் மற்றும் �னா 
வழங்கும் உத�பற்� அவர் கு�ப்�ட்-
டார். 

ெவ�நாட்டு முத�டு கு�த்து கருத்து 
ெத��த்த �க்�ரம�ங்க, அதா� 
குழுமத்�ன் �ட்டம் சர்ச்ைச�ல் �க்�ய 
ேபா�லும், அக் குழுமத்�ன் �ரேவ-
சத்ைத அழுத்தமாக வரேவற்றார், இலங்-
ைக�ன் வடபகு��ல் 500 �ல்�யன் 
ெடாலர் ெபறும�யான �ளப் புதுப்�க்-
கத்தக்க எ�சக்� �ட்டத்�ற்கு அனும� 
வழங்குவதற்கு �ரதமர் நேரந்�ர ேமா� 
ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்சவுக்கு 
“அழுத்தம்” ெகாடுத்ததாக இலங்ைக-
�ன் உயர்மட்ட அ�கா� ஒருவர் பாரா-
ளுமன்றக் குழு�டம் ெத��த்�ருந்தார் 
�ன்னர் அந்த அ�கா� தனது அ�க்-
ைகைய வாபஸ் ெபற்�ருந்தார் . 

“இந்�ய அரசு உண்ைம�ேலேய ஆர்-
வமாக இருந்�ருந்தால், �ரதமர் ேமா� 
அல்லது அவரது அலுவலகம் இைதப் 
பற்� என்�டம் கூ��ருக்கும். அைத 
�ைரவுபடுத்துமாறு எந்த ேகா�க்ைக-
யும் என்�டம் �டுக்கப்பட�ல்ைல” 
என்று �க்�ரம�ங்க கூ��ருக்�றார் 

�ரதமர் ர�ல் �க்�ரம�ங்க 
ெகாழும்�ல் இந்துப்பத்��ைக�ன் 
�ருபர் �ரா ��வாசனுக்கு அ�த்-
துள்ள ேபட்� வருமாறு; 

ேகள்வி: வரலாறு காணாத 
ெநருக்கடிகளுக்கு மத்தியில் 
நீங்கள் பிரதமராக ெபாறுப்ேபற்று 
ஒரு மாதத்திற்கும் ேமலாகிறது. 
இதுவைர நீங்கள் ேமற்ெகாண்ட 
முக்கியமான தைலயீடுகள் 
என்ன? 

பதில்: ெபாருளாதாரத்�ேலேய 
முக்�ய தைல�டு என்று நான் 
கூறுேவன். அடுத்த மாதத்�ற்குள், எ�-
ெபாருள் �ரச்�ைனைய எம்மால் �ச்-
சயமாக சமா�க்க மு�யும். நாங்கள் 
உள்ேள வந்தேபாது, அது ஒருங்�-
ைணக்கப்பட�ல்ைல, இப்ேபாது 
நாங்கள் அைத ஒருங்�ைணக்�ேறாம். 
இந்�ய கடன் உத�ைய எங்களால் 
பயன்படுத்த மு�ந்தது. நாங்கள் 

ெகாஞ்சம் பணத்ைதயும் காணக்கூ�ய-
தாக இருக்�றது.

ஆனால் நான் ெசான்னது ேபால், 
முன்ைனய ப�வுகைள �ரும்�ப் பார்த்-
தால், அடுத்த மூன்று வாரங்கள் க�ன-
மானைவயாக இருக்கும். அதனால்தான் 
ெபட்ேராலுக்கான �ல வ�ைசகைளப் 
பார்க்��ர்கள். அ�ர்ஷ்டவசமாக, �சல் 
மற்றும் எ�வாயும் உடன� �ரச்�ைன-
யாக இல்ைல. நாங்கள் தைட�ல்லாத 
��ேயாகத்ைதப் ெபற �ரும்பு�ேறாம், 
அடுத்த மாதத்�ற்குள் நாங்கள் அைதக் 
ைகயாள மு�யும் என்று உணர்�ேறாம். 

முக்�ய �ரச்�ைன என்னெவன்-
றால், தற்ேபாது,   சாதாரண நுகர்�ல் 
50% மட்டுேம வழ ங்க மு�யும். நாம் 
இப்ேபாது முன்னு�ைமயான �டயங்க-
ைளப் பற்� மு�வு ெசய்ய ேவண்டும். 
அதனால், மக்களுக்கு �ரச்�ைன ஏற்-
பட்டுள்ளது. வ�ைச�ல் �ற்கும் அவர்-
க�ன் �ரக்�ைய என்னால் பு�ந்து 
ெகாள்ள மு��றது. ஆனால், எமக்குக் 
�ைடக்கும் எ�ெபாருைள சமா�ப்ப-
�ல் கவனமாக இருந்தால், ��யள�ல் 
ைக�ருப்ைப ைவத்துக் ெகாள்ளலாம். 

�� �ைலைமையப் ெபாறுத்தவைர-
�ல் சர்வேதச நாணய ��யத்துடன் 
கலந்துைரயாடைல ெதாடங்�யுள்-
ேளாம். எங்க�டம் லசார்ட் மற்றும் 
��ேபார்ட் சான்ஸ் [�� மற்றும் சட்ட 
ஆேலாசகர்கள்] உள்ளனர். �ைர�ல் 
நாணய��ய ஊ�யர்கள்மட்ட ஒப்பந்-
தத்ைத பூர்த்� ெசய்ய முயற்�க்�ேறாம். 

�ன்னர் கடன் மறு�ரைமப்பு �ட்டத்-
�ற்காக காத்�ருக்க ேவண்டும். நாம் 
என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்பதற்கான 
ெத�வான கு�ப்ைப இது ெகாடுக்கும். 
ஜ�ைலக்குள், இைடக்கால பட்ெஜட்ைட-
யும் ெகாண்டு வருேவன். �� ஒதுக்�ட்டு 
சட்டமூலம் ஜ�ைல மாதம் வர்த்தமா-
��ல் ெவ��டப்படும். யாரும் அது 
ெதாடர்பாக ��மன்றத்�ற்கு ெசல்ல-
�ல்ைல என்றால், �ச்சயமாக மாத இறு-
��ல் நாம் அைத �வா�க்க மு�யும். 

சர்வேதச நாணய ��யம் ஏற்றுக்-
ெகாண்டால், நாம் இைட�ட்டு ��ையப் 
ெபறலாம். தற்ேபாது இந்�யா மட்டுேம 
எங்களுக்கு ��யுத� அ�த்து வரு�-
றது. 

சர்வேதச நாணய ��யம் ��த்த 
��வச�ைய அங்�க�த்தவு-

டன், உலக வங்� மற்றும் 
ஏ ை ன ய வ ர் க � ட � -
ருந்து �ல இைட�ட்டு 

��ையப் ெபறலாம், 
ேமலும் �ல நாடு-

களும் எமக்கு உதவும். 
ேகள்வி: ஏப்ரல் மாதத்தில் 

இலங்ைகயின் ஏற்றுமதி வரு-
மானம் சுமார் 915 மில்லியன் 
ெடாலர்களாகவும், ெதாழிலாளர்-
கள் அனுப்பிய பணம் 250 மில்லி-
யன் ெடாலர்களாகவும் இருந்தது. 
இறக்குமதி 1.7 மில்லியன் ெடா 
லர்களாகும். கிைடக்கும் ஏற்றுமதி 
வருவாயில் அரசு எதற்கு முன்னு-
ரிைம அளிக்கும் ? 

பதில்: அத்�யாவ�ய இறக்கும� 
மட்டுேம. ஏற்றும� வருவாய்க்கு ேமல�-
கமாக இந்�யா வழங்�ய கடன் வச�க-
ைளயும் நாங்கள் பயன்படுத்து�ேறாம், 
�வசாயம் மற்றும் சுகாதாரம் ேபான்ற 
பல்ேவறு துைறகளுக்கு உதவும் 
வைக�ல் மாற்றங்கள் ெசய்யப்பட்டுள்-
ளன. இங்கு �ல �ட்டங்களுக்கு ெடா 
லர்க�ல் அனுப்பப்படும் பணம், பயன்-
படுத்தப்படு�றது. இந்த மூன்று வ�க-
�ல் நாங்கள் சமா�க்�ன்ேறாம் . 

ேகள்வி: இடம்ெபற்றுக்ெகாண்-
டிருக்கும் சர்வேதச நாணய 
நிதியத்துடனான ேபச்சுவார்த்ைத-
கைளப் பற்றி நீங்கள் கைதத்தீர்-
கள், ேமலும் அலுவலர் மட்டத்தி-
லான ஒப்பந்தத்ைத விைரவில் 
உறுதிெசய்வது ெதாடர்பாக எதிர்-
பார்ப்பதாக கூறினீர்கள். இந்திய 
உதவிக்கு கூடுதலாக [இந்த 
ஆண்டு ெமாத்தம் 3.5 பில்லியன் 
ெடாலர்], நீங்கள் சீனா மற்றும் 
ஜப்பானின் உதவிைய நாடியுள்-
ளீர்கள். இலங்ைகக்கான உதவிக் 
கூட்டைமப்ைப அைமப்பதில் குவாட் 
குழுமத்ைத முன்னின்று நடத்-
துமாறு நீங்கள் வலியுறுத்தியுள்-
ளீர்கள். அவர்கள் அைனவரும் 
எவ்வாறு பதிலளிக்கிறார்கள்? 

பதில்: குவாட் �ல் இரண்டு �ரதான 
உறுப்�னர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர், 
அதாவது இந்�யா மற்றும் ஜப்பான் 
ஆ�யைவயாகும். உத� வழங்குவ�ல் 
இந்�யா இதுவைர முன்�ைல வ�த்து 
வரு�றது. நாங்கள் ஜப்பானுடன் 
ெதாடர்பு ெகாள்ளத் ெதாடங்�ேனாம், 
இைதப் பற்� ேபசு�ேறாம், ஏெனன்-
றால் உறவுகள் �ல காலமாக ேமாசமாக 
உள்ளன. அதுமட்டு�ன்�, �னாவும் எ 
ம்�டம் வரு�றது. 

இப்ேபாது எங்க�டம் இரண்டு குவாட் 

உறுப்�னர்கள் மற்றும் ஒேர சுற்று 
ஒேரபாைத முன்முயற்� உறுப்�னர் 
உள்ளனர். எங்க�டம் ஒரு பா�ஸ் �ளப் 
உறுப்�னர் உள்ளார் , அது ஜப்பான், 
மற்றும் இரண்டு பா�ஸ் �ளப் அல்லாத 
உறுப்�னர்களான, இந்�யா மற்றும் 
�னா ஆ�யன உள்ளன. எனேவ நாம் 
பு�சார் அர�ய�ன் ைமயத்�ல் இருக்�-
ேறாம் [��க்�றார்]. 

இந்த க�னமான காலங்க�ல் 
இந்�ய உத� ைகெகாடுத்தது என்று 
நான் ெசால்ல ேவண்டும். கலா�� 
ெஜய்சங்கர் பாரா ளுமன்றக் குழுைவச் 
சந்�த்து, இந்�யா இலங்ைகக்கு ஆதர-
வாக �ற்�றது என்று கூ�யுள்ளார். 

இந்துசமுத்�ர மாநாட்�ற்காக நான் 
அவைர அபுதா��ல் சந்�த்தேபாது 
கூட, நாங்கள் �ரச்�ைன பற்� கலந்-
துைரயா�ேனாம், அந்த ேநரத்�ல், 
அவர் �ைலைம கு�த்து கவைலப்பட்-
டார். இலங்ைக�ல் எந்தெவாரு ெகாந்-
த�ப்ைபயும் அவர் �ரும்ப�ல்ைல. 
�ண்டும், அவர் இங்கு வந்தேபாது,   
இலங்ைகக்கு உதவ தாம் தயார் என்றார். 

�ங்கள் எங்கைள �ட்டு �டு�க்க 
ேவண்டும் என்று அவ�டம் கூ�ேனன். 
அவர்கள் �ல காலம் ெசயற்பட்டுள்ளது-
டன், �� அைமச்சரும் ெபரும் உத�-
யாக இருந்துள்ளார். இந்த ேநரத்�ல் 
அவர்கள் இருவரும், மற்றும் �ரதமரும் 
உண்ைம�ல் எங்களுக்கு உத�யுள்ள-
னர் 

ேகள்வி: 3.5 பில்லியன் ெடாலர்-
கைளத் தவிர, இந்தியாவிடம் 
இருந்து ேமலும் உதவிைய எதிர்-
பார்க்கிறீர்களா? 

பதில்: எ�ெபாருளுக்காக கூடுதலாக 
500 �ல்�யன் ெடா லர் உத� �ைடக்-
கும் என நம்பு�ேறாம். 

ேகள்வி: இலங்ைகக்கான இந்-
தியாவின் உதவிையகுறிப்பிடத்-
தக்க வைகயில், சீனா பாராட்-
டியுள்ளதுடன், இலங்ைகக்கு 
உதவ இந்தியா மற்றும் சர்வேதச 
சமூகத்துடன் இைணந்து பணி-
யாற்ற விருப்பம் ெதரிவித்துள்ளது. 
அண்ைமயில் ெகாழும்பில் உள்ள 
சீன மற்றும் அெமரிக்க தூதுவர்-
கள் சந்தித்து கலந்துைரயாடி-
யைத நாம் பார்த்ேதாம். சர்வேதச 
நாணய நிதியத்தின் ஆதரவுடன் 
இலங்ைகயின் கடன் மறுசீர-
ைமப்பு முயற்சிைய ஆதரிக்க சீனா 
தயாராக இருப்பதாக நீங்கள் 
நிைனக்கிறீர்களா? 

பதில்: அவர்கள் �ச்சயமாக ெசய்வார்-
கள் என்று �ைனக்�ேறன். அவர்களு-
டன் ேபசுேவாம். ஜப்பான், �னா மற்றும் 
இந்�யா ஆ�ய மூன்று நாடுகளும் �ல 
சமயங்க�ல் ஒன்றுடெனான்று ேபசும் 
என்று நம்பு�ேறன். இந்�யா�ன் பங்-
க�ப்ைப �னா அங்�க�த்துள்ளது. 
இது நல்லெதாரு ஆரம்பம் என்று நான் 
�ைனக்�ேறன், ஆனால் �வா�ப்ப-
தற்கு இன்னும் பல �ட யங்கள் இருக்-
கும். 

ேகள்வி: நீங்கள் முன்ைவத்-
துள்ள ெபாறிமுைறகளில் ஒன்று, 
புதிய வரி விதிப்பு முைறயுடன் 
கூடிய புதிய வரவு ெசலவுத்திட்-
டமாகும் . அதிகரித்த ‘வ ற்’ 
ேபான்ற சில திருத்தங்கள் ஏற்-
கனேவ வந்துள்ளன. இலங்ைக 
அதிகளவுக்கு ேநரடி வரி விதிப்-
புக்கு ெசல்வைத பார்க்கிறீர்களா? 

பதில்: ஆம், அ�க ேநர� வ� ��ப்-
புக்கு ெசல்ேவாம். நாட்�ல் சமத்துவ-
�ன்ைம அ�க�த்து வருவதால் அைதச் 
ெசய்ய ேவண்டும். பட்ெஜட் இைடக்கால 
பட்ெஜட்டாக இருக்கும். பல துைறக�ல் 
ெசலவுகைள குைறக்க ேவண்டும். அ�க 
வட்� �தங்கைள ெசலுத்துவதற்காக 
பணத்ைதச் ேச�க்�ேறாம். நான் சமூக 
நலத்துைற�ல் 200 �ல்�யனுக்கும் 
ேமல் முத�டு ெசய்ய �ரும்பு�ேறன். 

வ���ப்பு மற்றும் பலவற்�ல் 
ேவறு �ல சட்டங்கைளயும் ெகாண்டு 
வருேவாம். இது ஜ�ைல, ஆகஸ்ட் மாதங்-
க�ல் இருக்கும். அதன்�றகு நவம்பர் 
மாதம் பு�ய பட்ெஜட் தாக்கல் ெசய்�-
ேறாம். ஆக, ஆகஸ்ட் முதல் �சம்பர் 
வைர, அைனத்து ெபாருளாதார �ட 
யங்களும்�லசமயம் 2023-ன் முற்பகு-
��ல் �வா�க்கப்படும், ஆய்வு ெசய்-
யப்படும். 

ேகள்வி: சமத்துவமின்ைம 
அதிகரித்து வருவதால், சமூக 
நலனுக்காக சில வளங்கைளத் 
திைச திருப்பிவிட திட்டமிட்டுள்ளீர்-
கள். உலகளாவிய சமூக நலனில், 
குறிப்பாக கல்வி மற்றும் சுகாதா-
ரத்தில் இலங்ைக எங்கள் பிராந்-
தியத்தில் ஒரு ெபருைமக்குரிய 
பாரம்பரியத்ைதக் ெகாண்டுள்ளது. 
இப்ேபாது இலக்கு சமூக பாதுகாப்பு 
பற்றி ேபசப்படுகிறது, நீங்கள் எப்படி 
இரண்ைடயும் சமரசம் ெசய்வீர்கள்? 

பதில்: இலக்கு என்பது ஏைழகைள 
இலக்காகக் ெகாண்ட �ட்டங்கள். நலத்-
�ட்டங்கள் �லவற்ைற, தகு�யற்றவர்-
களும் ெபறு�றாரகள்.ெபறுநர்களாக 
இருக்க தகு�யற்ற நபர்கைள �க்குவ-
தன் மூலம் பணத்ைதச் ேச�க்கலாம். 

ேகள்வி: சர்வேதச நாணய நிதி-

யத்துடனான த ேபச்சுவார்த்ைத-
யில் இலங்ைகக்கு ேபாதுமான 
அளவுக்கு ேபரம் ேபசும் சக்தி 
உள்ளது என்று கூறுவீர்களா? 

பதில்: முன்ைனய காலங்க��-
ருந்து தற்ேபாைதய காலம் ேவறுபட்ட-
தாகும், இருப்�னும், �ங்கள் முத�ல் 
�ைலைமையப் பார்த்து, என்ன ெசய்ய 
ேவண்டும் என்று மு�வு ெசய்தால், 
உங்கள் ேபரம் ேபசும் சக்� உங்க�டம் 
உள்ளது. அதுேவ உங்கள் ேபரம் ேபசும் 
சக்�யாக மாறும். என்ன நடக்�றது 
என்பைத �ங்கள் உணர்ந்து�ட்�ர்கள், 
�ங்கள் ச�யான பாைத�ல் ெசல்��ர்-
கள் என்று அர்த்தம். �ங்கள் நாணய 
��யத் துடன் �டயங்கைள ைகயாளும் 
ேபாது அது உங்கள் �ைலப்பாட்ைட 
வலுப்படுத்து�றது. 

இரண்டாவதாக, �க்கனம் பற்� 
என்�டம் ேகட்�ர்கள். ஆம், �க்கனம் 

இருக்க ேவண்டும், ஆனால் அது ஒரு 
குறு�ய காலத்�ல் இருக்க ேவண்டும் 
என்று நாங்கள் �ரும்பு�ேறாம், இதன் 
மூலம் 2024க்குள் நாம் நகர் வதற்கு 
ெதாடங்கலாம். 2023 ஒரு க�னமான 
ஆண்டாக இருக்கும், ஏெனன்றால் நாம் 
ஒரு முன்ேனற்றத்ைத ஏற்படுத்தும்-
ேபாது ,   உலகளா�ய �கர ேத�ய உற்-
பத்� இப்ேபாது 2.9% ஆகக் குைறந்-
துள்ளது. உக்ைரன் ேபார் மற்றும் 
ேமற்கு நாடுக�ல் உள்ள பண�க்கம், 
�னா�ல் உள்ள �ரச்�ைனகள் காரண-
மாக இது இன்னும் குைறயுமா என்பது 
எங்களுக்கு இன்னும் ெத�ய�ல்ைல. 

ேகள்வி: கடந்த ஆண்டு இர-
சாயன உரத் தைடயின் தாக்கம் 
உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஏற்படுத்திய 
பாதிப்பு என்ன? 

பதில்: உக்ைரன் ெநருக்க� மற்றும் 
உலகளா�ய உணவு ெநருக்க�கள் 

காரணமாக ெபரும்பாலான நாடுகள் 
உணைவ ஏற்றும� ெசய்யாது என்ப-
தால், உணவுப் பற்றாக்குைற இருக்-
கும் என்ற அ�ப்பைட�ல் நாங்கள் 
இப்ேபாது உள்நாட்டு உற்பத்�ையப் 
பார்க்�ேறாம். எனேவ நாம் அ�ப்பைட 
உணவுப் ெபாருட்க�ல் பாதுகாப்பாக 
இருப்பைத உறு�ெசய்யும் உணவுப் 
பாதுகாப்புத் �ட்டத்ைதக் ெகாண்�ருப்-
ேபாம். அ�� �ைடக்கா�ட்டால், பயறு 
மற்றும் பலவற்ைற எடுத்துக் ெகாள்ள 
ேவண்டும். 

மக்களுக்குத் ேதைவயான குைறந்-
தபட்ச கேலா�கள் இருப்பைத உறு�-
ெசய்ய ேவண்டும், ேமலும் அதற்கான 
வச� இல்லாதவர்களுக்கு உணவ�க்க 
ேவண்டும். எனேவ, இது 336 உள்ளூ-
ராட்�ப் ��வுகளுக்கு பரவலாக்கப்பட்டு, 
நாங்கள் ெதாடங்க�ருக்கும் ேபாராட்ட-
மாகும்.  (15 ஆம் பக்கம் பார்க்க)

அடுத்த மாதத்திற்குள் 
சமாளித்து விடுேவாம் 
�ரதமர் ர�ல் கூறு�றார்

எரிெபாருள் பிரச்சிைனைய

அடுத்த மாதத்திற்குள் அடுத்த மாதத்திற்குள் 
சமாளித்து விடுேவாம் சமாளித்து விடுேவாம் 
�ரதமர் ர�ல் கூறு�றார்

“நான் சவாெலான்ைற ஏற்றுக் 
ெகாண்டுள்ேளன், அது எவ்வாறு 

முடிவைடகின்றது என்று பார்ப்ேபாம். 
ஆனால் எனது கட்சிையச் ேசர்ந்த 

ஒருவர் மட்டுேம பாராளுமன்றில் 
இருப்பது பலவீனம் அல்ல ”

- பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க
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தீவு நாடான இலஙமகையில் ஏற்-
படும் அரசியல், சமூகை, பபாருளா-
தாரம் ைற்றும் பாதுகைாப்பு ஸ்திரத்-
தன்மை ஆகியமை பதற்கு ஆசிய 
பிராந்தியத்மத பாதிக்கும் படசத்-
தில், முதலில் பாதிக்கைப்படுைது 
இந்தியாைாகைத்தான் இருக்கும். 
அதனால்தான், இலஙமகைக்குத் 
ததமையான ைனிதாபிைான, பபாரு -
ளாதார ைற்றும் பாதுகைாப்பு உதவி-
கைமள இந்தியா அவைதபாது உடன-
டியாகை அளித்து ைருகின்்றது.

இந்தியா இவைளவு உதவிகைமள 
பசய்து ைரும் தபாதிலும், சுதந்திரம் 
அமடந்த நாள் முதல் இலஙமகை இந்-
தியாமை ஒரு அச்சுறுத்தலாகைதை 
பாரப்பதற்குக் கைாரணம் பதன்னி -
லஙமகையிலுள்ள இனைாத அரசி -
யல் கைடசிகைள் ஆகும். பதன்னி -
லஙமகை இனைாதிகைள் தஙகைளது 
அரசியல் ஆதாயத்துக்கைாகை இந் -
தியாமை விதராத நாடாகைதை 
பபரும்பான்மை ைக்கைள் ைத்தி -
யில் கைாண்பித்து ைருகின்்றனர. 
ைடக்கு, கிழக்கு தமிழரகைளின் 
அபிலாமைகைளில் இந்தியா 
விதசட கைரிசமன பசலுத்தி 
ைருைதனால் பபரும்பான்மை 

ைக்கைள் உள்ளஙகைளில் இந்தியா 
மீதான கைசப்பு இன்னும் பதாடரதை 
பசய்கின்்றது.

எனதை, இந்தியாவுக்கு விதரா-
தைான ஏதாைபதாரு மூன்்றாைது 
நாடடுடன் பநருக்கைம் கைாடடுைதன் 
மூலம் இந்தியாமை எதிரக்கை தைண்-
டுபைன இனைாதிகைள் விரும்புகின்்ற-
னர. அதனால்தான், இந்தியாவிடம் 
இருந்து உதவிகைமளத் பதாடரந்து 
பபற்று ைரும் நிமலயிலும் பதன்னி-
லஙமகை இனைாத கைடசிகைள் இன்ன-
முதை இந்தியா மீது பநருக்கைத்மதப் 
தபண முன்ைரவில்மல.

ஆனால் சீனா ைற்றும் பாகிஸ்தான் 
தபான்்ற நாடுகைள் இந்தியாமைப் 

தபால பிரதிபலன் கைருதி உதவும் 
ைதனாநிமலயில் இல்மல என்பமத 
நாம் முதலில் ஒப்புக் பகைாள்ள 
தைண்டும். இலஙமகையின் பபாரு-
ளாதார பநருக்கைடிக்கு ைத்தியிலும் 
அதன் கைடன் ைறுகைடடமைப்புக்கு 
உதவுைதற்று சீனா இன்னுதை முன் -
ைரவில்மல. ஆனால் சீனாவுக்கு 
மீளச் பசலுத்த தைண்டிய கைடன், 
அந்நிய பசலாைணி மகையிருப்பு 
கும்றவு தபான்்ற நிமலயிலும் கூட 
இலஙமகைக்கு இந்தியா பதாடரந்தும் 
உதவிகைமள ைழஙகி ைருகின்்றது.

பபாருளாதார சைால்கைமள எதிர-
பகைாண்டுள்ள இலஙமகை, 2015 ஆம் 
ஆண்டில் தும்றமுகை நகைர திடடத்மத 
தற்கைாலிகைைாகை நிறுத்தி மைத்தது. 
கைடந்தாண்டு இயற்மகை உரம் 
விநிதயாகை திடடத்மதயும் ரத்து 
பசய்தது. இந்த இரண்டு திடடங-
கைளுக்கும் இழப்பீடாகை சீனாவுக்கு 
இலஙமகை அரசு ைழஙகை தைண்டிய 
பதாமகை மிகை அதிகைைாகும்.

இது தபான்று, இலஙமகையில் 
முடிக்கைப்படாத பல திடடஙகைளில் 
சீனாவின் தமலயீடு உள்ளதாகை தகை -

ைல்கைள் ைருகின்்றன. இத்திடடங -
கைள் உரிய தநரத்தில் முடிந்தால் 
ைடடுதை இலஙமகை சீரான பபாரு-
ளாதார ைளரச்சி கைாண முடியும். 
இதனால்தான், சீனாவுக்கு எதிரான 
எந்த நடைடிக்மகையிலும் ஈடுபட 
இலஙமகை அரசு தயக்கைம் கைாடடுகி-
்றது என்பது பபாதுைான அபிப்பிரா-
யம்.

அபைரிக்கைாவிற்கு எதிராகை ஆயு-
தபலத்தில் நிகைரான ைளரச்சி கைண்-
டுள்ள சீனா, உலகைம் முழுைமதயும் 
தனது ஆதிக்கைத்தின் கீழ் பகைாண்டு 
ைர நிமனக்கி்றது. இதனால், தனது 
ஆயுதபலத்மதக் பகைாண்டு முடிந்த 
ைமர எல்மலமய விரிைாக்கி ைரு-

கி்றது. பதன் சீனக் கைடல் பகுதிக்கும் 
பசாந்தம் பகைாண்டாடி ைருகி்றது.

தனது எல்மல விரிைாக்கைத்திற்கு 
பதாந்தரைாகை இருக்கும் இந்தியா-
மையும் சீனா விதராதைாகை நிமனக்-
கி்றது. அதனால் எல்மலயில் உள்ள 
கிழக்கு லடாக் உள்பட உள்நாடடு 
எல்மலப் பிரச்சிமனகைமள உரு -
ைாக்கி ைருைதாகை இந்தியா குற்்றம் 
சாடடி ைருகின்்றது. இந்தியாவின் 
அண்மட நாடுகைளான இலஙமகை, 
பாகிஸ்தான், தநபாளம் உள்ளிடட 
நாடுகைளுக்கு கைடன் பகைாடுத்து 
ைம்றமுகை நிகைழ்ச்சித் திடடத்மத-

யும் சீனா முன்பனடுப்பதாகை 
இந்தியா கைருதுகின்்றது.

உலகின் 2 ஆைது மிகைப் பபரிய 
ைக்கைள் பதாமகை பகைாண்ட இந்தியா, 
அசுர ைளரச்சி கைாணும் பபாருளா-
தார நாடாகை உருபைடுத்து ைருகின்-
்றது. உலகை நாடுகைளின் பாரமையில் 
இந்தியா மிகைப் பபரிய பபாருளாதார 
சந்மதயாகை கைருதப்படுகி்றது. இதுவும் 
சீனாவின் கைண்கைமள உறுத்துைதால், 
இந்தியாவுக்கு பதாடரந்து சிக்கைல்கைள் 
பகைாடுத்து ைருைதாகை இந்தியா எண்-
ணுகின்்றது.

இதற்கைான ைாய்ப்மப எதிரபாரத் -

துக் கைாத்திருந்த சீனா, இலஙமகை -
யில் தனது கைால்தடத்மத ைலுைாகை 
பதிக்கைத் பதாடஙகியது என்த்ற 
பசால்லலாம். இலஙமகைக்கு பபரும் 
பதாமகைக் கைடன் பகைாடுக்கை முன்-
ைந்த சீனாவிடம், இலஙமகை கைடன்-
கைமள ைாஙகிக் பகைாண்டது.

(15ஆம் பக்கைம் பாரக்கை)

இவைா்றான நிமலயிதலதய ஜனாதிபதி 
தகைாடடாபய ராஜபக்ஷ தமலமையிலான அர -
சாஙகைம் இதன் ஒரு அஙகைைாகை தற்பபாழுது 
கைாணப்படும் ததரதல் சடடஙகைள் ைற்றும் 
ததரதல் மும்றமையில் கைாணப்படும் கும்ற-
பாடுகைமள இனஙகைாண்பதற்கு பாராளுைன்்ற 
விதசட குழுபைான்ம்ற நியமித்திருந்தது.

அமைச்சர திதனஷ் குணைரதன தமல -
மையிலான இந்தக் குழுவில் அமைச்சரகை -
ளான நிைல் சிறிபால டி சில்ைா, தபராசி -
ரியர ஜீ.எல். பீரிஸ், டக்ளஸ் ததைானந்தா 
ைற்றும் பாராளுைன்்ற உறுப்பினரகைளான 
பவித்ராததவி ைன்னிஆரச்சி, விைல் வீர -

ைஙச, அநுர திசாநாயக்கை, கைபீர ஹாசீம், 
ஆர. எம். ரஞ்சித் ைத்துை பண்டார, ைதனா 
கைதணசன், எம்.ஏ. சுைந்திரன், எம்.யூ.எம். 
அலி சப்ரி, ஜீைன் பதாண்டைான், ைதுர 
விதானதகை, சாகைர கைாரியைசம் ஆகிதயார 
அஙகைம் ைகிக்கின்்றனர.

ததரதல் சடடஙகைள் ைற்றும் ததரதல் 
மும்றமை பதாடரபாகை பபாருத்தைான சீர -
திருத்தஙகைமள அமடயாளம் கைாண்பதும் 
ததமையான திருத்தஙகைமள பரிந்துமர பசய் -
ைதும் இக்குழுவுக்கு ைழஙகைப்படடுள்ள 
பபாறுப்பாகும். சுைார ஒரு ைருடத்துக்கு 
தைலாகை இக்குழு பல தடமை கூடியிருந்-
தது. அது ைாத்திரைன்றி இக்குழுவின் அறிக்-

மகைமய தயாரிப்பதற்கு விதசட நிபுணரகைள் 
குழுபைான்றும் நியமிக்கைப்படடிருந்தது.

இந்தக் குழு பல்தைறு அரசியல் கைடசி -
கைள், சிவில் சமூகை அமைப்புக்கைள் உள்ளிடட 
பலதரப்பினரின் கைருத்துக்கைமளப் பபற்றுக் 
பகைாண்டு தனது இறுதி அறிக்மகைமயத் தயா-
ரித்துள்ளது. இதமன அமைச்சர திதனஷ் 
குணைரதன கைடந்த ைாரம் பாராளுைன்்றத்-
தில் சைரப்பித்திருந்தார.

ைாகைாணசமபகைள் ைற்றும் உள்ளூராடசி 
ைன்்றஙகைளுக்கு கைலப்பு மும்றயிலான ததரதல் 
மும்றமய நமடமும்றப்படுத்துைது உள்ளிடட 
பல பரிந்துமரகைள் இதில் கைாணப்படுகின்-
்றன. விகிதாசார மும்ற ைற்றும் பதாகுதிைாரி 
மும்றமய உள்ளடக்கிய கைலப்புமும்ற குறித்து 
இந்தக் குழுவில் விரிைாகைக் கைலந்துமரயாடல்-
கைள் ைற்றும் விைாதஙகைள் நமடபபற்றிருந்தன. 
இது பற்றிய குழுவின் நிமலப்பாடு இந்த 
அறிக்மகையில் சுடடிக்கைாடடப்படடுள்ளது.

உள்ளூராடசி ைன்்றஙகைளுக்கைான ததரதல்-
கைள் குறித்துப் பிரஸ்தாபித்துள்ள இந்தக் குழு, 
தற்பபாழுது கைாணப்படும் உள்ளூராடசி 
ைன்்ற உறுப்பினரகைளின் எண்ணிக்மகை கும்றக்-
கைப்பட தைண்டியதன் அைசியத்மத ைலியு-

றுத்தியுள்ளது. புதிய எல்மல நிரணயம் மூலம் 
ைடடாரஙகைளின் எண்ணிக்மகைமயக் கும்றப்ப-
தன் ஊடாகை அல்லது விகிதாசாரப் பிரதிநிதித்-
துைத்தின் பகுதிமயக் கும்றப்பதன் ஊடாகை 
இதமனச் பசய்ய முடியும் எனக் குழு தனது 
அறிக்மகையில் சுடடிக் கைாடடியுள்ளது.

உள்ளூராடசி ைன்்றஙகைளுக்கு பதாகுதிைாரி 
மும்றயில் 60 வீதைானைரகைளும், எஞ்சிய 40 
வீதைானைரகைள் விகிதாசாரப் பிரதிநிதித்து-
ைத்தின் அடிப்பமடயிலும் பதரிவு பசய்யப்-
பட தைண்டும் என்பதும் இதில் பதரிவிக்கைப் -
படடுள்ளது.

அதததநரம், ைாகைாணசமபத் ததரதல் -
கைள் குறித்துச் சுடடிக்கைாடடியுள்ள இந்தக் 

குழு, இதற்கு முன்னர இருந்த விகிதாசார 
மும்றயின் கீழ் ததரதமல நடத்துைதற்கு 
குழு இணஙகியமையால், உள்ளூராடசித் 
ததரதலில் குறிப்பிடப்படட விகிதாசரத்தின்-
படி ததமையான ைமரயம்ற நிரணயத்துடன் 
கூடிய கைலப்புத் ததரதல் மும்றக்கைான சடடம் 
இயற்்றப்படும் ைமர விகிதாசாரப் பிரதிநிதித் -
துை மும்றயின் கீழ் ைாகைாணசமபத் ததரதல்-
கைமள நடத்துைதற்குப் பபாருத்தைான சட -
டத்மத இயற்றுைாறும் பரிந்துமரத்துள்ளது.

ைாகைாணசமபத் ததரதமல முன்கூடடிதய 
நடத்துைதற்கு முன்பைாழியப்படட சட -
டத்மத அமைச்சரமையின் அஙகீகைாரத்திற்கு 
சைரப்பிக்குைாறும் குழுவின் பரிந்துமரயில் 
தைலும் சுடடிக் கைாடடப்படடுள்ளது.

பாராளுைன்்றத் ததரதமலப் பபாறுத்தை-
மரயில் பாராளுைன்்றத்துக்குத் பதரிைாகும் 
உறுப்பினரகைளின் எண்ணிக்மகை 225 ஆகை 
அமைய தைண்டும் என்பதுடன், கைலப்பு 
மும்றயில் பபாதுத் ததரதல் நடத்தப்பட 
தைண்டும் என்றும், பதாகுதி ைாரிமும்றயில் 
70 விகிதமும், விகிதாசார மும்றயின் கீழ் 

30 விகிதமும் அல்லது பதாகுதி ைாரிமும்ற -
யின் கீழ் 65 விகிதமும், 35 வீதம் விகிதாசார 
மும்றயின் கீழும் அமைய தைண்டும் எனப் 
பாராளுைன்்ற விதசட குழுவின் அறிக்மகை-
யில் பதரிவிக்கைப்படடுள்ளது.

பாராளுைன்்ற அமைப்பில் ஏததனும் 
ைாற்்றஙகைள் பசய்யப்படடால் அது சிறு -
பான்மையினத்தைரின் பிரதிநிதித்துைத்தில் 
ைாற்்றத்மத ஏற்படுத்தலாம் என குழுவின் 
உறுப்பினரகைள் சிலர சுடடிக் கைாடடியுள்ளனர.

(15ஆம் பக்கைம் பாரக்கை)

மாகாண சபைகளின் ைதவிக் 
காலம் முடிவபைந்து ைல 
வருைஙகள் கைந்துள்்ள 

பைாதிலும், அதபை நைத்துவதறகாை 
பைௌதிகச் சூழல் மாத்திரமன்றி
சடைரீதியாை சூழலும் காணபைைவில்பல. 
கைந்த நல்லாடசி அரசாஙகத்தின்
காலத்தில் மாகாணசபைத் பதரதல்
சடைத்தில் திருத்தம் பகாண்டு வரபைடை
பைாதும், எல்பல நிரணய சபையின் 
அறிக்பக ைாராளுமன்்றத்திைால் ஏறறுக் 
பகாள்்ளபைைாத காரணத்திைால்
இச்சடைமூலம் இன்ைமும்
முழுபமயபையவில்பல.

ைாராளுமன்்ற விபசை குழுவின்
இறுதி அறிக்பக சமரபபிபபு

பி.ஹர்ஷன்...?

எஸ்.சாரங்கன்...?

இலஙபகக்கு இந்தியா உதவிக்கரம் நீடடுவது என்ைது இது 
முதல் முப்றயல்ல; புதிதும் அல்ல. கைந்த 1971 மறறும் 1988 ஆம் 
ஆண்டுகளில் ஜைதா விமுக்தி பைரமுை கி்ளரச்சியா்ளரகளின் 

பைாராடைம், 2004 ஆம் ஆண்டு சுைாமி, உள்நாடடுப பைார, பைாருக்கு பிந்திய 
வைக்கு, கிழக்கு மாகாணத்தின் அபிவிருத்தி, புைரபமபபுஎன்ப்றல்லாம் 
இந்தியா இலஙபகக்கு பதாைரந்து உதவி வந்துள்்ளது. இந்தியாவின் 
உதவிகள் இன்றும் பதாைரகின்்றை.

பதன்னிலஙபக கடும்பைாக்கு சக்திகளின் சந்பதகப 
ைாரபவக்கு மத்தியிலும் இந்தியாவிைமிருந்து
இலஙபகக்கு பதாைரகின்்ற மனிதாபிமாை உதவிகள்

இலஙபகக்கு இலாைத்பதத் தராத
சீைாவின் கைந்த கால முதலீடுகள்!

இலஙபகயில் சீைா பமறபகாண்ை
கடடுமாைத் திடைஙகள் ஏரா்ளம்;
ஆைால் அதன் ஊைாக இலஙபக 
அபைந்த ையன்கள் பகள்விக்குறி!

மாகாணசபைகள் மறறும் உள்ளூராடசி 
மன்்றஙகளுக்கு கலபபு முப்றயிலாை 
பதரதல் முப்றபய பைாருத்தம்

பதரதலில் பைாடடியிடும் ைணம் ைபைத்த 
பவடைா்ளரகள், தமது பிரசாரஙகளுக்காக 
ஊைகஙகளில் அதிக இைத்பதப
பைறறுக் பகாள்வது தவறு

தேரேல் முறைறையில் நிலவும் குறைபாடுகள்;



THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY JUNE 26, 2022 72022 ஜூன் 26 ஞாயிற்றுக்கிழமை

அன்்ாட பாவமைப் பபாருட்க -
ளின் விமை்கள் மைாசைா்க அதி்கரித்-
துச் பசல்கின்்ை. உணவுப் பபாருட-
்களின் விமை்களும் மி்கவும் அதி்கம். 
அன்்ாட வாழக்ம்கச் பசைமவச் சைா -
ளிக்்க முடியாைல் ைக்்கள் திணடாட 
மவணடியுள்்ளது.

ைக்்கள் எதிரப்காள்ளும் இவ்-
வா்ாை இன்ைல்்கம்ளத் தீரத்து, 
நாடமட சரியாை பாமையில் முன்-
மைாக்கிக் ப்காணடு பசல்வைற்குப் 
பல்மவறு முயற்சி்கம்ள அரசாங்கம் 
மைற்ப்காணடு வருகி்து என்பமை 
ைறுக்்க முடியாது. இருநைமபாதும், 

நாடடில் ்காணப்படும் பிரச்சிமை்களுக்கு 
ஒமர நாளில் தீரவு ்காண முடியாது   என்பது 
புரிநது ப்காள்்ளப்பட மவணடிய உணமை -
யாகும். இைமை அரசியல்வாதி்கள் பைரால் 
புரிநது ப்காள்்ள முடியாைலுள்்ளது.

அைமைப் புரிநது ப்காணடாலும் அரசி -
யல் ஆைாயத்துக்்கா்க அரசியல்வாதி்கள் பைர 
மபாலி வாரத்மை்கம்ள அள்ளி வீசுகின்்ைர.

இன்ம்ய பநருக்்கடியில் இருநது மீள்வ -
ைாயின் படிப்படியா்க ஒவ்பவாரு அடிமய-
யும் எடுத்து மவக்்க மவணடும் என்பதுடன், 
இைற்கு ச்கை ைரப்பிைரிைதும் ஒத்துமழப்புக் -
்களும் வழங்கப்பட மவணடும்.

நாடடின் உணமையாை பபாரு்ளாைார 
நிமைமை ைற்றும் அரசாங்கம் சாரபில் முன்-
பைடுக்்கப்படும் முயற்சி்கள் பைாடரபில் 
இரணடு வாரங்களுக்கு ஒரு ைடமவ பிரைைர 
ரணில் விக்கிரைசிங்க பாராளுைன்்த்தில் 
பைளிவுபடுத்தி வருகி்ார.

இைன் பைாடரச்சியா்க ்கடநை 22 ஆம் தி்கதி 
பிரைைர, அரசின் பசயற்பாடு்கம்ள வி்ளக்கியி -
ருநைார. நாடு எதிரப்காணடுள்்ள பபாரு்ளா -
ைார பநருக்்கடியிலிருநது மீணபடழுவமை 
ைற்மபாமைய பிரச்சிமைபயன்றும், இைற்கு 
சரவமைச ரீதியில் பல்மவறு ைரப்பிைருடன் 
மபச்சுவாரத்மை்கள் நடத்ைப்படடு வருவைா்க -
வும் பிரைைர குறிப்பிடடிருநைார.

அது ைாத்திரைன்றி 2022 ஆம் ஆணடில் 
எஞ்சிய ைாைங்களுக்்காை இமடக்்காை வர-
வுபசைவுத் திடடபைான்ம் எதிரவரும் 
ஓ்கஸ்ட ைாைம் சைரப்பிக்்க எதிரபாரத்திருப்ப -
ைா்கவும் அவர குறிப்பிடடிருநைார.

அரசாங்கம் எடுத்துள்்ள அமைத்து முயற் -
சி்களுக்கும் அரசியல் ்கடசி்கள் யாவும் அரப் -
பணிப்புடன், அரசியல் இைாபங்கம்ளக் 
்கடநது ஒத்துமழப்பு வழஙகுைாறும் பிரைைர 
ரணில் ைைது உமரயில் ம்காரிக்ம்க விடுத்தி-
ருநைார.

‘நாடடில் ்காணப்படும் 
பிரச்சிமை்கள் பைாடரபில் 
எடுத்துக் கூறுவைற்்கா்கமவ 
பிரைைர பைவிமய ரணில் 
விக்கிரைசிங்க ஏற்றுக் 
ப்காணடுள்்ளார’ எை பைரி-
விக்்கப்படுகின்் விைரச-
ைத்துக்கும் அவர பதில் 
வழஙகியிருநைார.

'நாடு எதிரப்காள்ளும் 
்கஷடங்கம்ள எங்களிடம் 
கூறுவைற்்கா்கமவ அவர 
பிரைைர பைவிமய ஏற்றுக் 
ப்காணடாரா?' என்று 
என்மை விைரசிக்கி்ார-
்கள். எவ்வா்ாயினும் 
நாங்கள் அவர்களிடம் முழு 
உணமைமயயும் கூறுகி-
ம்ாம் என்பைற்்கா்க பைர 
நன்றி கூறுகின்்ைர மைலும் 
இநைச் சிக்்கல்்கம்ள சைா -
ளிக்்க எங்களுக்கு உைவும் 
பல்மவறு திடடங்கம்ள 
முன்மவக்்க அவர்கள் முன்வநதுள்்ளைர' 
எைக் கூறியுள்்ளார பிரைைர.

“எரிபபாருள், எரிவாயு, மின்சாரம் ைற்றும் 
உணவுப் பற்்ாக்கும்க்கு அப்பால் மி்க 
மைாசைாை நிமைமைமய நாம் இப்மபாது 
எதிரப்காணடுள்ம்ளாம். நைது பபாரு்ளா -
ைாரம் முழுமையாை சரிமவச் சநதித்துள் -
்ளது. அதுைான் இன்று நம் முன்பா்க உள்்ள 
மி்கத் தீவிரைாை பிரச்சிமை. இைஙம்க-
யின் பபாரு்ளாைாரத்மை மீடபடடுப்பைன் 
மூைமை இநைப் பிரச்சிமை்களுக்குத் தீரவு 
்காண முடியும். இமைச் பசயய நாம் எதிர-
ப்காள்ளும் அநநிய ம்கயிருப்பு பநருக்்கடிமய 
முைலில் தீரக்்க மவணடும்.

இைஙம்க பபற்ம்ாலியக் கூடடுத்ைாபைம் 
700 மில்லியன் அபைரிக்்க படாைர ்கடனில் 

உள்்ளது. இைன் விம்ளவா்க உைகில் எநை 
நாடும் அல்ைது அமைப்பும் எங்களுக்கு 
எரிபபாரும்ள வழங்கத் ையாரா்க இல்மை. 
பணத்துக்கு எரிபபாரும்ளக் ப்காடுக்்கக் 
கூட ையஙகுகி்ார்கள்” என்றும் பிரைைர 
ைைது உமரயில் பைரிவித்ைார.  

இைஙம்க ஒவ்பவாரு மும்யும் இக்்கட-
டாை சூழநிமைமயச் சநதிக்கும் மபாது 
உைவிக்்கரம் நீடடும் உணமை நணபைா்க 
வி்ளஙகும் இநதியாவின் ஒத்துமழப்மபப் 
பிரைைர நன்றியுடன் பிரஸ்ைாபித்திருந-
ைார. இைஙம்க இதுவமர இநதியாவிடமி-
ருநது ்கடன் திடடத்தின் கீழ 4 பில்லியன் 
அபைரிக்்க படாைர்கம்ளப் பபற்றுள்்ளது. 
இைற்கும் அப்பால் இைஙம்கக்கு மைலும் 
உைவி்கம்ளச் பசயவது குறித்து ஆராயவ-
ைற்கு இநதிய உயரைடடக் குழுவின் அதி -
்காரி்கள் இைஙம்கக்கு வரும்க ைநதிருந-
ைைர.

இநதிய பவளியு்வுச் 
பசயைா்ளர விைய 
குவாத்ரா  ைமை-
மையில் பபாரு-
்ள ா ை ா ர 
வி வ ்க ா ர ங -
்க ளு க் ்க ா ை 
தி ம ண க் -
்க ்ள த் தின் 
பசயைா்ளர 
ஸ்ரீஅஜய மசத், 
ை ம ை ம ை ப் 
ப ப ா ரு ்ள ா ை ா ர 
ஆமைாச்கர ்கைாநிதி 
வீ. ஆைநை நாம்கஸ்வ-
ரன்  ைற்றும் இநதிய பவளி -
யு்வு அமைச்சின் இநது சமுத்திர 
பிராநதியத்துக்்காை  இமணச் பசய-

ைா்ளர  ்காரத்திக் பாணமட  
உள்ளிடட இநதிய அரசாங-
்கத்தின் சிமரஷட அதி்காரி்கள் 
குழுமவ இைஙம்க வநதி-
ருநைது.

இநைக் குழுவிைர ்கடநை 
வியாழக்கிழமை ்காமை 
இைஙம்க வநது உயரைட-
டச் சநதிப்புக்்கம்ள நடத்தி 
விடடு மீணடும் நாடு திரும் -
பியிருநைைர. இவர்கள் ஜைா-
திபதி ம்காடடாபய ராஜபக்ஷ, 
பிரைைர ரணில் விக்கிரை-
சிங்க ஆகிமயாமரச் சநதித்து 
பவளிப்பமடயாை ைற்றும் 
ஆக்்கபூரவைாை ்கைநதுமரயா-
டல்்கம்ள நடத்தியிருநைைர.

இைஙம்கக்கு இநதியா வழஙகி 
வரும் உைவி்கள் குறித்து நாம் விமச -
டைா்கக் கூ் மவணடிய அவசியம் 
இல்மை. சுைாமிப் மபரமைத் 
ைாக்்கம், அைன் பின்ைர ப்காமராைா 
பைாற்று மபான்று பல்மவறு இக்-
்கடடாை சநைரப்பங்களில் முைன் 
முைலில் ஓடிவநது இைஙம்கக்கு 
மநசக்்கரம் நீடடிய நாடு இநதியா 
என்பமையும் நாம் ை்நது விட 
முடியாது.

இநதியாவின் உைவி்களுக்கு 
அப்பால் சரவமைச நாணய நிதியத் -
துடன் நடத்ைப்படும் மபச்சுக்்கள் 
குறித்தும் பிரைைர ரணில் விக்கிரை-
சிங்க பாராளுைன்்த்தில் வி்ளக்கி-
யிருநைார. நாடமட மீடபடடுப்ப-
தில் சரவமைச நாணய நிதியத்தின் 
உைவிமயப் பபற்றுக் ப்காள்வமை 
அரசின் விருப்பைாகும். அவர்க -
ளுடன் ்கைநதுமரயாடல்்கம்ள 
நடத்தி கூடுைல் ்கடன் வசதிமயப் 
பபறுவைற்்காை ஒப்பநைத்மை எட-
டுவமை அரசாங்கத்தின் மநாக்்கம். 
இைற்்கா்க பபாரு்ளாைார ஸ்திரத் -
ைன்மைமய ஏற்படுத்தி, ஏற்றுைதி 

வருவாமய அதி்கரிப்பைற்்காை உடைடி 
மவமைத் திடடம் பசயற்படுத்ைப்படும் 
எைவும் பிரைைர நம்பிக்ம்க பவளியிடடார.

'ைத்திய வஙகி, திம்மசரி, சம்பநைப்படட 
அரச அதி்காரி்கள், பைாழில் வல்லுநர்கள் 
ைற்றும் நிபுணர்களுடைாை ்கைநதுமரயா-
டமைத் பைாடரநது இநைத் திடடம் ஏற்்க-
ைமவ வகுக்்கப்படடுள்்ளது. ஒரு சி்நை தீரவு 
கிமடத்ைால் எங்களுக்குத் பைரிவிக்குைாறு 
ம்கடடுக் ப்காள்கிம்ன். உணமையில் நீங்கள் 
நாடடிற்கு ஒரு நமடமும் ைற்றும் மி்கவும் 
சாை்கைாை திடடத்மை மவத்திருநைால் அமை 
முன்மவக்்க நாங்கள் உங்கம்ள அமழக்கி-
ம்ாம். அரசியல் ்கடசி்கள் விரும்பிைால் 
அமவ்க்ளால் முன்மவக்்கப்படும் தீரவு்கம்ள   
பாராளுைன்்த்தில் முன்மவக்்கைாம். அவர-
்களுக்குத் மைமவயாை இடத்மையும் வாயப்-
மபயும் வழங்க நாங்கள் ையாரா்க இருக்கி-
ம்ாம்' எைவும் பிரைைர பைரிவித்ைார.

“வருைாைம் ைற்றும் வரிவிதிப்பு பைாடர -
பாை சரவமைச நாணய நிதியக் குழு ்கைந -
துமரயாடலுக்்கா்க இைஙம்கக்கு விஜயம் 
பசயைது. அைற்்காை அறிக்ம்கமய எங்க-
ளிடம் முன்மவத்ைைர. திங்கடகிழமை சர-
வமைச நாணய நிதியத்தின் பிரைாை குழு 
இைஙம்க வநைமடநைதும் குழுவுடைாை 
மபச்சுவாரத்மை அடுத்ை சிை நாட்களுக்கு 
பைாடரும். நாங்கள் ஆரம்ப விவாைங்கம்ள 

முடித்து விடமடாம், பபாது நிதி, நிதி, ்கடன் 
நிமைத்ைன்மை, வஙகித் தும்யின் ஸ்திரத்-
ைன்மை ைற்றும் சமூ்கப் பாது்காப்பு வமைய-
மைப்பு மபான்் பல்மவறு தும்்கள் பற்றிய 
்கருத்துக்்கம்ளப் பரிைாறிக் ப்காணமடாம்” 
என்றும் பிரைைர குறிப்பிடடார.

முன்மைாக்கிச் பசல்லும் பாமைக்்காை 
அடித்ை்ளத்மை உருவாக்்க ஓ்கஸ்ட 2022 இல் 
மீைமுள்்ள ்காைத்திற்கு இமடக்்காை வரவு -
பசைவுத் திடடம் முன்மவக்்கப்படவிருப்ப-

துடன், நவம்பர ைாைத்தில் 2023 ஆம் 
ஆணடுக்்காை வரவுபசைவுத் திடடம் 
முன்மவக்்கப்படவுள்்ளது.

இைற்கும் அப்பால் பபாரு்ளாைா-
ரத்மை வலுப்படுத்ை மைமவயாை 
பை புதிய சடடங்கம்ள பாராளுைன்-
்த்தில் முன்மவப்பது பற்றி பிரைைர 
பிரஸ்ைாபித்திருநைார.  இது பற்றி 
அரசியல் ்கடசி்களுடன் ஏற்்கைமவ 
்கைநதுமரயாடல்்கள் நடத்ைப்படடி-
ருப்பைா்கவும், மைசத்மைக் ்கடடிபய -
ழுப்பும் முயற்சி்களுக்கு உறுதுமண-
யா்க இநைக் ்கைநதுமரயாடல்்களில் 
பஙம்கற்கும் அமைத்து அரசியல் ்கட -
சி்கள் ைற்றும் புத்திஜீவி்களுக்கு நன் -

றிமயத் பைரிவித்துக் ப்காள்வைா்கவும் அவர 
கூறிைார.

'உணவுப் பாது்காப்மப உறுதி பசயவ -
ைற்கும் அரசியல் சீரதிருத்ைங்கம்ள அறிமு-
்கப்படுத்துவைற்கும் நாங்கள் பணியாற்றி 
வருகிம்ாம்.விமைக் ்கடடுப்பாடமட உறு-
திப்படுத்தும் வம்கயில் இநதியக் ்கடன் 
வரியின் கீழ அரிசிமய இ்க்குைதி பசயவ -
ைற்கும் இைஙம்கச் சநமைக்கு இருப்புக்்கம்ள 
வழஙகுவைற்கும் நடவடிக்ம்க எடுப்மபாம். 
இைன் மூைம் இைஙம்க நு்கரமவாருக்கு 
ஓர்ளவு நிம்ைதி கிமடக்கும்.

நாடடின் விவசாயத் தும்க்கு புத்துயிர 
அளிக்கும் முயற்சி்களுக்்கா்க ைனிநபர்கள் 
ைற்றும் குழுக்்களுக்கு எைது நன்றிமயத் பைரி -
விக்்கவும் இநை வாயப்மபப் பயன்படுத்துகி-

ம்ன். அமைத்துக் ்கடசிப் பி்ளவு்கம்ளயும் 
ஒதுக்கி மவத்து விடடு உணவுப் பாது்காப்பு 
பைாடரபாை அரசாங்கத்தின் விவாைங்களில் 
பை குழுக்்கள் ்கைநது ப்காள்கின்்ை என்ப-
மையும் நான் ்கவனிக்்க விரும்புகிம்ன்.

நாடடில் விவசாய பணமண்கம்ள நிறுவுவ -
தில் முன்ைணியில் இருப்மபாம் எை ஐக்கிய 
ைக்்கள் சக்தி ைற்றும் மைசிய ைக்்கள் சக்தி 
்கடசி ஆகியமவ உறுதியளித்துள்்ளை. இநை 
பசயல்மும்க்கு எநை ஆைரமவயும் அரசாங-
்கத்திடம் ம்காராைல் இநைப் பணமண்கம்ள 
அமைப்பதில் அவர்கள் மைற்ப்காணட முயற் -
சி்களுக்கு நன்றி பைரிவிக்கிம்ன். பாராளு -
ைன்் உறுப்பிைர அநுரகுைார திஸாநாயக்்க 
அணமையில் குறிப்பிடடது மபால் இநை 
மவமைத்திடடங்கம்ள ஆரம்பிப்பைற்்காை 
பிரமைசங்கம்ள அவரது ்கடசி ஏற்்கைமவ 
பைரிவு பசயதுள்்ளது.

இமைமவம்ள, பும்கயிரை திமணக்்க்ளத்-
திற்குச் பசாநைைாை பாரிய்ளவில் பயன்ப-
டுத்ைப்படாை ்காணிமய விவசாய மைமவ்க -
ளுக்்கா்க ஒதுக்குவைற்கும் அமைச்சர பநதுை 
குணவரைை நடவடிக்ம்க எடுத்துள்்ளார. 
திரு. சஜித் பிமரைைாச ைற்றும் திரு. அனுரகு-
ைார திஸாநாயக்்க ஆகிமயார ைைது விவசா -
யத் திடடங்களுக்்கா்க ்காணி்கம்ளப் பபற்றுக் 
ப்காள்வதில் ஏமைனும் சிரைங்கள் இருநைால் 
அமைச்சர பநதுை குணவரைைவுடன் ்கைநது -
மரயாடுைாறு நான் ம்கடடுக் ப்காள்கிம்ன். 
இரு ்கடசித் ைமைவர்களுடன் ்கைநதுமரயா -
டுைாறு உணவுப் பாது்காப்புக் குழுவின் பசய -
ைா்ளரிடமும் பைரிவித்துள்ம்ளன்' எைப் பிர -
ைைர ரணில் விக்கிரைசிங்க ைைது உமரயில் 
குறிப்பிடடார.

ைறுபக்்கத்தில் பபாரு்ளாைார பநருக்்கடிக் -
குத் தீரவு ்காணபதுடன் பைாடரபுபடடுள்்ள 
அரசியல் ஸ்திரத்ைன்மைக்்காை வழி்கள் 
குறித்தும் பாராளுைன்்த்துக்குத் பைளிவுப -
டுத்ைப்படடது. 21 ஆவது அரசியைமைப்-
புத் திருத்ைத்துக்கு அமைச்சரமவ அஙகீ்கா-
ரம் வழஙகியிருக்கும் அமைமநரம், ஐக்கிய 
ைக்்கள் சக்தி முன்மவத்ை ைனிநபர சடடமூ-
ைம் குறித்ை வியாக்கியாைத்மை உயர நீதி -
ைன்்ம் முன்மவத்திருநைது. இவ்வா்ாை 
நிமையில் அரசாங்கத்தின் சடடமூைத்தில் 
உரிய ைாற்்ங்கம்ள உள்்ளடக்கியைா்க 21 
ஆவது திருத்ைத்மை நிம்மவற்் முடியும் 
என்பது பிரைைரின் ்கருத்ைா்க இருநைது.

சிறிது ்காைத்துக்கு நைது ்கருத்து மவறுபா -
டு்கம்ள ஒதுக்கி மவத்து விடடு, இநை மநரத் -
தில் நம் நாடமடப் பற்றி ைடடும் நிமைத்-
ைால் வரவிருக்கும் இநை மபரழிவிலிருநது 
நம் ைாயநாடமடக் ்காப்பாற்் முடியும் என்று 
எைவும் பிரைைர பைரிவித்ைார.

இலங்கை தனது வரலாற்றில் முதன் மு்ையாகை பாரியததாரு 
தபாருளாதார தெருககைடிககு தற்்பாது முகைம்
தகைாடுத்துளளது. எரிதபாருள மற்றும் ச்மயல்

எரிவாயு்வப் தபற்றுக தகைாளவதற்கைாகை மககைள ஒவதவாரு
ொளும் பல்்வறு ெம்பிக்கைகைளுடன் நீணட கியூ வரி்சகைளில்
கைாத்திருககும் நி்ல ததாடர்ந்து கைாணப்படுகிைது.

இலங்கைத் ்தசத்தின் இன்்ைய
ஆபத்தான நி்ல்ம இதுதான்!

தாயொட்டின்
தற்்பா்தய அதலபாதாள
தபாருளாதாரத்்த ச்பயில் 
ததளிவாகை விளககிக
கூறிய பிரதமர் ரணில்!

சர்வ்தச உதவிகைள இவ்வ்ளயில் மிகைவும்
அவசியம். இககைட்டான ்வ்ளயில் இந்தியா 
வழஙகி வருகின்ை உதவிகைள தபரும் ென்றிககுரி-
ய்வ. சர்வ்தச ொணய நிதியத்தின் உதவி்யப்

தபறும் முயற்சியில் அரசாஙகைம் தீவிர அககை்ை

அரசியல் கைட்சி ்வறுபாடுகை்ள அடிப்ப்டயாகை ்வத்து தசயற்படும் 
தருணம் இதுவல்ல. சிறிது கைாலத்துககு ெமது கைருத்து்வறுபாடுகை்ள 
ஒதுககி ்வத்து விட்டு, ெம் தாயொட்்டப் பற்றி மட்டும் சிந்தித்தால் மட்டு்ம 
எதிர்கைாலப் ்பரழிவிலிருந்து இலங்கை்யக கைாப்பாற்ை முடியும்!

நாட்டின் ப�ாருளாதார
பநருக்கடிககு ஒரரநாளில்

தீர்வு ்காண�பதன்�து
சாத்தியமானதல்்ல.

ஒவபவாரு அடியயயும்
�டிப�டியா்க எடுத்து

யவக்க ரவணடியுளளது.
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பன். பாலா    ...

ெபருந்ேதாட்டத் ெதா�லாளர்க�ன் 
வருமானம் என்பது ஆரம்ப காலந்-
ெதாட்ேட ேபாதுமானதாக இருந்த�ல்ைல. 
ேதாட்ட மக்களுக்கான நுகர்வுப் ெபாருள் 
��ேயாகம் உள்�ட்ட அைனத்துத் 
ேதைவகைளயும் ேதாட்ட �ர்வாகங்கேள 
ைகயாண்டு வந்ததால் மக்கள் மத்��ல் 
சம்பளக் குைறவு என்பது �ரச்�ைனக்கு-
�ய சமாச்சாரமாகப் பட�ல்ைல. அேதேந-
ரம் இவ்வாறான கட்டைமப்பு இச்சமூகத்-
ைதக் கட்டுப்ெபட்�த்தன வாழ்க்ைகக்குப் 
பழக்கப்பட ைவத்தது. எனேவ உைழப்-
புக்ேகற்ற ஊ�யம் எனும் ேகா�க்ைக 
எழ�ல்ைல. ஆனால் 1972க�ல் அப்-
ேபாைதய �மாேவா அரசாங்கம் ெபருந்-
ேதாட்டங்கைள த�யார் �றுவனங்க�டம் 
இருந்து ெபாறுப்ேபற்றுக் ெகாண்டது.   

அத்துடன் ெபருந்ேதாட்ட மக்களுக்கு 
உ�ைமகள் வழங்கப்படும், ெதா�ல் 
பாதுகாப்பு உத்தரவாதப்படுத்தப்படும் என்-
ெறல்லாம் �ரச்சாரங்கள் ெசய்யப்பட்டன. 
ேதாட்டங்கள் ேதாறும் �ைளயாட்டுப் 
ேபாட்�கைள ஊக்கு�க்கும் நடவ�க்ைக-
கள் எடுக்கப்பட்டன. ேதாட்டங்களுக்�ைட-
�லான ேபாட்�கைள நகர ைமதானங்-
க�ல் �ரமாண்டமாக ஏற்பாடு ெசய்து 
அசத்தப்பட்டது. �ைளயாட்டு �ரர்களுக்கு 
ேவைல ேநர சலுைக காட்டப்பட்டது. இதன் 
மூலம் ேதாட்ட �ர்வாகங்களுக்கும் ெதா�-
லாளர்களுக்கும் இைட�ல் பு�ந்துணர்வு 
ஏற்படவும் வ�வகுத்தது. இவ்வாறான கார-
ணங்களால் ெபருந்ேதாட்ட இைளஞர்கள் 
(ெதா�லாளர்கள்) ஈர்க்கப்பட்டனர்.   

எ�னும் இந்த முைறைம நாளைட-
�ல் ெதாய்வைடந்தது. அ�ேயாடு ைக�-
டப்படலானது. இனவாத ேநாக்�ல் ெதா�-

லாளர்கள் நடத்தப்பட்டார்கள். அந்�யர் 
ைகவசம் ெபருந்ேதாட்டங்கள் இருந்த 
ெபாழுது நைடமுைற�ல் இருந்த உணவு 
��ேயாக முைறக�ல் கட்டுப்பாடுகளும் 
ெகாண்டுவரப்பட்டன.   

அக்காலக்கட்டத்�ல் நாடு மு ழுவதும் 
உணவுப் பஞ்சம் ஏற்பட்டது. இதனால் 
அ�கமாகப் பா�க்கப்பட்டவர்கள் ேதாட்ட 
மக்கேள. அவர்கள் தா� முதல் தகரவா� 
வைர �ற்க ேவண்�ய அவலம் ஏற்பட்டது. 
பட்��யால் பல இடங்க�ல் ப�தாபச் 
சாவுகள் இடம்ெபற்றன. தாய்ேசய் மரணம் 
ேபாஷாக்கு குைறப்பாட்டால் அ�க�த்தன. 
இந்தக் ெகா�ய அனுபவேம இம்மக்கைள 
வருமான பற்றாக்குைற பற்�ய �ந்த-
ைனையத் தூண்�யது. ெபருந்ேதாட்டத் 
ெதா�ற்சங்கங்கள் தமது சுயநல ேதைவக-

ளுக்காக ேதாட்ட மக்கைள காட்�க் ெகாடுத்-
தன. இதைனப் பயன்படுத்�க் ெகாண்ட 
ஆட்�யாளர் சம்பள �ர்ணய சைப மூலம் 
அவ்வப்ேபாது �று �று சம்பள அ�க�ப்-
ைபச் ெசய்தனர்.   

1992 களுக்குப் �ன் �ண்டும் சந்�-
�கா ஆட்� ெபருந்ேதாட்டங்கைள த�யார் 
�றுவனங்களுக்குக் குத்தைகக்கு �ட்டது. 
இதன்ேபாது த�யார் கம்ப�கேளாடு 
ெசய்து ெகாள்ளப்பட்டது தான் கூட்டு ஒப்-
பந்தம். இந்த ஒப்பந்தம் சம்பள �ர்ணய 

சைப மூலம் ேதாட்டத் ெதா�லாளரது 
சம்பள அ�க�ப்பு முைறைமைய இல்லா-
மல் ஆக்�யது. இந்த ஒப்பந்த சூத்�ரதா� 
அமரர் ெசள�யமூர்த்� ெதாண்டமான்.   

2003 ஆம் ஆண்�ல் ேமற்ப� ஒப்-
பந்தத்�ல் �ர்�ருத்தங்கள் ேமற்ெகாள்-
ளப்பட்டன. ேமேலாட்டமாகப் பார்த்தால் 
ேதாட்டக் கம்ப�கள், ேதாட்டத் ெதா�லா-
ளர் தரப்பு என இருதரப்புக்குேம சமமான 
��கைள ெகாண்டது ேபாலேவ இவ்-
ெவாப்பந்தம் ேதான்றும். ஆனால் நைட-
முைற�ல் கடந்த வருடம் வைர நடந்து 
வந்தது என்னேவா கம்ப� தரப்புக்குச் 
சார்பான சங்க�கேள. இந்த ேவைல�-
ேலேய 1000 ரூபா அ�ப்பைடச் சம்பளக் 

ேகா�க்ைகைய முன்ைவத்தார் அமரர் 
ஆறுமுகன் ெதாண்டமான். ஆனால் அவர் 
உ�ர்வாழும் வைர அது ஈேடற�ல்ைல. 
இதன் �ன்னரான ஆட்� மாற்றம், �வன் 
ெதாண்டமான் இராஜாங்க அைமச்சராக 
ெபாறுப்பு ஏற்ற �ன்புலத்�ல் 1000 ரூபா 
சம்பள அ�க�ப்புக்கு ச�க்ைஞ �ைடத்-
தது. இது சம்பள �ர்ணய சைப�ன் தைல-
�ட்டால் நடந்தது.   

ஆனால் 1000 ரூபா சம்பள அ�க�ப்-
புக்கு எ�ராக கம்ப� தரப்பு ��மன்றம் 
ேபானது. இந்த வழக்�ன் மு�வு இம்மாத 
இறு��ல் வரவுள்ளது. ஆனால் சம்பள 
�ர்ணய சைப�ன் �ர்ப்ைப முைறயாக 
ைகயாள ேதாட்டக் கம்ப�கள் இதுவைர 
முன்வர�ல்ைல. பல்ேவறு ெநருக்க�-
கைளக் ெகாடுத்து 1000 ரூபா நாட்சம்-
பளத்ைத முழுைமயாக ெபறமு�யாத 
�லைமைய ேதாற்று�த்துள்ளது.   

இது சம்பந்தமாக இ.ெதா.கா. எைத 
எைதேயா ெசான்னாலும் நடப்பது 
ஒன்றுேம இல்ைல. ெசந்�ல் ெதாண்-
டமான் தாம் கம்ப� தரப்புக்கு எ�ராக 
வழக்கு ெதாடர்ந்துள்ளதாகவும் இைதக்-
ேகட்டு கம்ப� தரப்பு தடுமாற்றம் அைடந்-
துள்ளதாகவும் கூ�க் ெகாண்�ருக்�ன்-

றார். யதார்த்தம் 
என் ன ெ வ � ல் 
தற்ேபாது கூட்டு ஒப்-
பந்தமும் இல்ைல. 
சம்பள அ�க�ப்பும் 
இல்ைல.   

இதனால் நாட்�ல் 
ஏற்பட்டுள்ள ெபாரு-
ளாதார ெநருக்க�, 
�ைலவா� ஏற்றத்-
தால் வழைமேபா-
லேவ ெபருந்ேதாட்ட 
சமூகேம பா�ய 
சவாைல எ�ர்ேநாக்-
கு�ன்றது. ேகாதுைம 
மா �வாரணேமா 
ேவறு வருமானேமா 
இல்ைல. மாதாந்தம் 
�ைடக்கும் சம்பளம் 
கடைன அைடக்கேவ 

ேபாதாத �ைல. சாப்பாட்டுச் ெசலவு, �ள்-
ைளக�ன் பாடசாைல ெசலவு, ேவறு 
த�ர்க்க மு�யாத அத்�யாவ�ய ெசலவு-
களுக்காக அல்லாட ேவண்�ய ப�தாபம். 
கடன் வாங்கேவா ைகமாற்று ேகட்கேவா 
வ��ல்ைல. எல்ேலாரது �ைலைமயும் 
மரேமா� �ழுந்தவைன மாேட� ��த்த 
கைத தான்.   

இதனால் ஏற்கனேவ ேவறு வ�-
�ன்� ேத�ைலத் ெதா��ல் ஈடுபட்டு 
வந்த எஞ்�ய ஆண், ெபண் ெதா�லா-
ளர்கள் அைதக் ைக�ட்டு அன்றாடம் 
ைகக்குக் காசு �ைடக்கக் கூ�ய த�யார் 
ெதா�ல்கைள நாடத் தயாரா� �ட்டார்-
கள். இதனால் கம்ப� தரப்பு ேமலும் 
ஆள� இழப்ைப சந்�க்க ேந�டும். 
இன்று ேத�ைலத் ெதா�ைலத் த�ர �ற 
ேவைலக�ல் ஈடுபடுேவாருக்கு நாட்சம்-
பளமாக 2000 ரூபா வைர �ைடக்�ன்-
றது. த�ர காைல, பகல் சாப்பாடு, ேத�ர் 
�ைடக்�ன்றது. ேவைலைய மு�த்து �டு 
�ரும்பும்ேபாது ேவைல ெகாள்ேவார் �டு-
க�ல் இருந்து பலாக்காய், ஈரப்பலா, மர-
வள்�க் �ழங்கு �ட்டுத் ேதாட்டங்க�ல் 
�ைடக்கும் மரக்க�கள் என எைதயாவது 
ெகாண்டு ெசல்ல மு��றது. இதனால் 

பலரும் இதன்பால் ஈர்க்கப்பட்டு வரு�-
றார்கள். ேமலும் �லவும் எ�ெபாருள் தட்-
டுப்பாடு காரணமாக ேத�ைல ெதா�ற்-
சாைலகள் இயங்குவ�ல் �ரச்�ைனகள் 
எழுந்துள்ளன. இதனால் ெபருந்ேதாட்டத் 
துைற�ல் ேவைலவாய்ப்புகள் குைறந்து 
வரு�ன்றன. �ரக்�யும் �யாகூலமும் 
ெகாண்டவர்களாக ேதாட்ட மக்கள் பா�க்-
கப்பட்டுள்ளார்கள். த�ர த�யார் ேவைல 
வாய்ப்பு �னமும் �ைடப்பதும் அல்ல. 
அைவ �ரந்தரமானதும் அல்ல.   

உணவுப் ெபாருட்கள் �ைலேயற்றம் 
அைரப்பட்�� �ைலைமையத் ேதற்று-
�த் துள்ளதால் சாப்பாட்டுப் �ரச்�ைன 
தைல��த்தாடு�றது. குழந்ைதகள் 
ெமன்ேமலும் மந்தேபாஷ �ைலைமக்-
குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். ஏலேவ 200 
வருடங்களாக மந்தேபாஷன தன்ைம�ல் 
முத�டம் ெபற்று வருவது ெபருந்ேதாட்ட 
�ரேதசங்கேள ஆ கும். தற்ேபாைதய 
�ைல ேமலும் அதைன உக்�ரமைடயச் 
ெசய்துள்ளது.   

�ந்�ய தகவலாக உல�ேலேய மந்த-
ேபாஷனத்தால் பா�க்கப்படுேவார் நாடு-
க�ன் பட்�ய�ல் இலங்ைக 7ஆவது 
இடத்�லும் ஆ�யா�ல் 2ஆவது இடத்�-
லும் இருக்�ன்றது. அேதேவைள சத்தான 
ஆகாரத்துக்கு வ��ன்� மைலயகத்-
�ல் தாய்ைம அைடந்துள்ள ெபண்கள், 
பாலுௗட்டும் தாய்மார், ேநாயா�கள், 
வேயா�பர்கள் அைனவரும் பா�க்கப்பட்-
டுள்ளார்கள். பாடசாைல மாணவர்கள் 
காைல ஆகார�ன்� பாடசாைலக�ல் 
கற்றல் நடவ�க்ைகக�ல் ஈடுபட ேவண்-
�யுள்ளது. இதனால் உடல், உள�யல் 
���ல் பா�க்கப்படும் ஒரு சமூகமாக 
ெதாடர்ந்தும் ெபருந்ேதாட்ட மக்கள் இருக்க 
ேவண்�யுள்ளது. எ�ர்காலம் பற்�ய �ச்ச-
யம் இன்� அன்றாடம் சவால்கைள சந்-
�க்க ேவண்�ய �ர்ப்பந்தம் இங்கு �லவு-
�ன்றது.   

ெபருந்ேதாட்ட மக்கள் வாழ்�ல் �ரந்தர 
�ர்வுகாணப்பட ேவண்�ய பல கா�யங்-
கள் அப்ப�ேய இருக்�ன்றன. அவற்றுள் 
முக்�யமானது, ேபாதுமான வருமானத்-
துக்கான வ�ைய உருவாக்குவதாகும். 
அேதேநரம் இைளஞர்களுக்கு ெபருந்-
ேதாட்டப் �ரேதசங்கைள ைமயப்படுத்�ய 
ேவைலவாய்ப்புகள். அத்துடன் தற்ேபாது 
எ�ர்ெகாண்டுள்ள பஞ்ச �ைலைமக்கு 
�வாரணங்கள்.   

ெபருந்ேதாட்ட சுகாதார ேசைவகள் 
ெபாது சுகாதார முைறைமக்குள் ெகாண்டு-
வரப்பட்டு ேதாட்ட மருத்துவமைனகள் அ�-
�ருத்� ெசய்யப்படுவது அவ�யம். த�ர 
இங்கு �லவும் �றுவர் தாய்மார் மந்தேபா-
ஷன �ைலைமைய இல்லாெதா�க்கும் 
குறு�யகால, �ண்டகால ேவைலத்�ட்டங்-
கள் உருவாக்கப்படல் ேவண்டும்.   

ேதைவகள் ஏராளம். �ர்வுகள் அவச-
ரம். �ட்டங்கள் உருவாக்கப்படுமா? என்ன 
ெசய்யப் ேபா�றார்கள் ெபாறுப்புக்கூற 
ேவண்�ய மைலயகத் தைலைமகள்? 
பைழய ேகள்� தான் இன்னும் எத்தைன 
காலத்துக்கு இதைனேய �ரும்�த் �ரும்-
�க் ேகட்க ேவண்� இருக்குேமா!     

மரத்தால் விழுந்தவைன மாேடறி மிதித்தது ேபால

நுவெர�யா �ரதான நக��-
ருந்து அைர �ேலா �ற்றர் 

தூரத்�லுள்ள நுவெர�யா கு�ைரப் 
பந்தயத் �டல் உள்ளது. இத் �ட�னுள் 
'ேரஸ்ேகாஸ' �ராம மக்கள் கடந்த 
200 வருடங்களுக்கு முன் ஆங்�ேலய-
ரால் கட்டப்பட்ட லயன் கு��ருப்புக�ல் 
அ�ப்பைட �ட்டு வச�களும் ஏைனய 
வச�களும் இல்லாமல் வாழ்ந்து வரு-
�ன்றனர். 54 குடும்பங்கைளச் ேசர்ந்த 
300 இக்கும் அ�கமானவர்கள் எந்த-
�த வச�களும் இல்லாமல் இங்ேக 
வாழ்ந்து வரு�ன்றனர். 

இவர்க�ல் �லர் மட்டக் கு�ைர-
கைள சுற்றுலாப் பய�களுக்காக 
வளர்த்து வரு�றார்கள். கு�ைரகைளப் 
பார்த்துக்ெகாள்வதற்காக ஒரு �லரும் 
இன்னும் ஒரு �லர் கு�ைரப்பந்தய 
ஓட்ட ைமதானத்ைத ஒழுங்கைமப்பு 
ெசய்வ�லும் இன்னும் �லர் நுவெர-
�யா மாநகர சைப�லும் மற்றும் மரக்-
க� ேதாட்டங்க�லும் ெதா�ல் ெசய்து 
வரு�ன்றனர். 

இேதேவைள கு�ைரப்பந்தய ேபாட்-
�கள் வருடம் ேதாறும் ஜனவ�, ஏப்ரல் 
ஒகஸ்ட் மற்றும் �சம்பர் மாதங்க�ல் 
நைடெபறும். ஏைனய மாதங்க�ல் 
கு�ைரப்பந்தய ேபாட்�கள் நைடெப-
றாது. 

இந்த கு�ைரப் பந்தய ேபாட்�கள் 
நைடெபறாத மாதங்க�ல் ஓட்ட ைமதா-
னத்�ல் ெதா�ல்பு�யும் ெதா�லாளர்-
களுக்கு ெதா�ல் �ைடப்ப�ல்ைல. 
இவர்கள் ேவறு ெதா�ல்கைளத் ேத�ச் 
ெசல்வார்கள். இவர்களுக்கான �ரந்தர-
மான ஒரு ெதா�ல் �ைடயாது.

அேதேவைள கு�ைரப்பந்தய ேபாட்-

�க்காக ெசல�டும் பணத்�ல் ஒரு 
��ய ெதாைகயாவது இந்த �ராம மக்-
க�ன் வாழ்வாதார ேதைவக்காக பயன்-
படுத்தலாேம என இவர்கள் கவைல 
ெத��க்�ன்றனர். 

இவர்கள் இக் கஷ்ட காலத்�ல் எப்ப� 
வாழப்ேபா�றார்கள் என்பைதயும் ��-
லமைடந்துேபான கு��ருப்புகைளயும் 
பற்� எவரும் �ந்�ப்ப�ல்ைல. ஆனால் 
ேதர்தல் காலங்க�ல் மாத்�ரம் இம் 

மக்க�ன் வாக்குகைள ெபற்றுக் 
ெகாள்வதற்காக இவர்க�டம் 
வாக்கு ேகட்டு வரும் ேவட்பாளர்-
கள் அனுதாப வார்த்ைதகைளக் 
கூ� வாக்குறு�கைள அள்� �சு-
வார்கள். தான் ெவற்� ெபற்றதும் 
உங்களுக்கான �டைமப்புத் �ட்டம் 
ஆரம்�க்கப்பட்டு உங்-
களுக்கு வச�யான 
�டுகள் வழங்கப்ப-
டும். அத்ேதாடு உங்க-
�ன் �ள்ைளகளுக்கு 
ெதா�ல் வாய்ப்புகள் 

ஏற்படுத்�க் ெகாடுக்கப்ப-
டும். �ள்ைளகள் கல்� 
பற்பதற்கான வச�கள், 
பாடப்புத்தகங்கள் �ருைட-
கள் ெபற்றுக்ெகாடுக்க 
நடவ�க்ைக எடுக்கப்படும் 
எனக்கூ� வாக்குகைள 
ெபற்றுச் ெசன்ற �ன் இவர்-
கைள �ரும்�க்கூட பார்ப்ப-
�ல்ைல என்பேத வா�க்ைகயாம். வாக்-
குறு� வழங்�ய அர�யல்வா�கைள 
ேத�ச் ெசன்றாலும் அவர்கள் �ரும்�-
யும் பார்ப்ப�ல்ைலயாம். 

நுவெர�யா ஹாவா எ�ய�ல் 

அைமந்துள்ள இன்டர்ெபஷன் �றுவ-
னத்�ற்கு அரு�ல் ஒரு பு�ய �டைமப்-
புத் �ட்டத்ைத உருவாக்� இக் குடும்-
பங்களுக்கு �டுகள் வழங்க ேவண்டும் 
என கடந்த ஐந்து வருடங்களுக்கு முன் 

நுவெர�யா மாநகர சைபக் கூட்டத்�ல் 
ஒரு �ர்மானம் எடுக்கப்பட்டது. அந்த 
�ர்மானம் இன்றுவைர ெசயற்பாட்டுக்கு 
வர�ல்ைல. 

இந்த ேரஸ்ேகாஸ் கு��ருப்புகள் 

நுவெர�யா மாநகரசைபக்-
குட்பட்ட பகு�யாகும். எ�னும் இங்கு 
வ�ப்ேபார் எ�ர்ேநாக்கும் அ�ப்பைட 
�ரச்�ைனகைள நுவெர�யா மாநக-
ரசைப கண்டுெகாள்வ�ல்ைல என்பது 
இவர்க�ன் குற்றச்சாட்டாகும். 

இந்த ேரஸ்ேகாஸ் கு��ருப்புகள் 
நுவெர�யா �துறுதாலகால மைலய-

�வாரத்��ருந்து நுவெர�யா �றக� 
வா�க்குச் ெசல்லும் �ேராைடக்கு 
அரு�ல் அைமந்துள்ளது. வருடம்ேதா-
றும் ஜ�ன், ஜ�ைல மாதங்க�ல் நுவெர-
�யா�ல் பலத்த காற்றுடன் மைழெபய்-
யத் ெதாடங்கும். இந்த மைழக்காலத்�ல் 

அ�க மைழ-
ெபய்யும் ெபாழுது இந்�ேராைட 

ெபருக்ெகடுத்து இக்கு��ருப்புகளுக்-
குள் புகுந்து �டுவது வழக்கம். 

இக்காலத்�ல் இவர்கள் மைழ �ர் 
குைறயும் வைர நுவெர�யா மாநகர 
�ைளயாட்டு உள்ளரங்�லும் கு�ைரப்-
பந்தய ஓட்டப்ேபாட்�ைய பார்ைவ�டுவ-
தற்காக அைமக்கப்பட்டுள்ள உயரமான 
கட்டடத்�லும் தங்கைவக்கப்படு�றார்-

கள். ெவௗ்ள �ர் வ�ந்ேதா�ய �ன் 
ேசறும் சக�யுமான �டுகளுக்குச் 
ெசல்லும் அவல�ைல வருடந்ேதாறும் 
�கழ்�றது. 

இந்த மாநகரத்�ல் ஏைனய மக்கள் 
அனுப�க்கும் அ�ப்பைட உ�ைம-

கைள தாமும் அனுப-
�க்க ேவண்டும் என்�ன்ற �யாயமான 
ஆைச இவர்க�டத்�ல் காணப்பட்டா-
லும் இதைன கண்ட�ந்து �வர்த்� 
ெசய்ய எவரும் முன்வருவ�ல்ைல. 

இதன�ப்பைட�ல் ஒவ்ெவாரு 
ேதர்தல் காலத்�லும் வாக்க�க்க தகு� 
ெபற்றுள்ள இந்த மக்கள் நுவெர�யா 
மாநக�ல் சகல அ��ருத்�த் �ட்டங்க-
�ல் இருந்தும் ஒதுக்� ைவக்கப்பட்டு 
�டு�றார்கள். 

இக்�ராமத்�ல் இருக்கும் 54 கு��-
ருப்புக�ல் ஒன்றுக்கு ேமற்பட்ட குடும்-
பங்கள் பல �ரமங்களுக்கு மத்��ல் 
வாழ்ந்து வரு�ன்றன. இவர்கள் ேகட்ப-
ெதல்லாம் �டுகைளத் �ருத்�த் தாருங்-
கள், வச�யற்ற மலசலகூடங்கைள 
�ருத்� தாருங்கள் சுத்தமான கு��ைர 
ெபற்றுக்ெகாள்ள வச� ெசய்து தாருங்-
கள், மைழக்காலங்க�ல் ெவௗ்ள 
��னால் பா�க்கப்படுவைதத் தடுக்க 
நடவ�க்ைக எடுங்கள் என்பனவற்-
ைறேய! 

ேமலும் ெதா�ல் வாய்ப்புகளுக்கு 
வச� ெசய்து தாருங்கள் மற்றும் கல்� 
வச�கைள ேமம்படுத்�த் தாருங்கள் 
என்ற இவர்க�ன் ேகா�க்ைக �க �யா-
யமானைவ! 

�ட்�ல் லண்டன் எனப் புகழப்படும் 
நுவெர�யா மாநகரத்�ன் அழ�ற்கு 
ஒரு கரும்புள்�யாக ேரஸ்ேகாஸ் கு�-
�ருப்புப் பகு� �ளங்குவதால் இந்த 
�ராமத்ைத அ��ருத்� ெசய்ய சம்பந்-
தப்பட்டவர்கள் முன்வர ேவண்டும். 

இது இவ்வா�ருக்க, தற்ெபாழுது 
இந்த கு�ைரப்பந்தயத் �டைலயும் 
அதைனச் சுற்�யுள்ள கா�ையயும் 
�ைளயாட்டுத்துைற அைமச்சு ெபாறுப்-
ேபற்றுள்ளது. �ைளயாட்டுத்துைற 
அைமச்சு �டு�ெயான்ைற கடந்த 
வருடம் இந்த ேரஸ்ேகாஸ் �ராமத்�ற்கு 
அரு�ல் அைமத்தது. 

ஆனால் உட்கட்டைமப்பு வச�கள் 
இல்லாமல் வாழும் இந்த மக்களுக்கு 
எந்தெவாரு வச�களும் இந்த �ைள-
யாட்டுத்துைற அைமச்சு மூலம் வச-
�கள் ெசய்து ெகாடுக்கப்பட�ல்ைல 
என்பது கு�ப்�டத்தக்கது.

ேசாதைனக்கு ேமல் ேவதைனகைள 
எதிர்ெகாண்டிருக்கும் ேதாட்ட சமூகம்
அரசியல்வாதிகள் ேநரிைடயாக 
தைலயிட ேவண்டிய ேநரம்

'பாடசாைல மாணவர்கள் காைல 
ஆகார�ன்� பாடசாைலக�ல் கற்றல் 

நடவ�க்ைகக�ல் ஈடுபட ேவண்�யுள்ளது. 
இதனால் உடல், உள�யல் ���ல் பா�க்கப்-
படும் ஒரு சமூகமாக ெதாடர்ந்தும் ெபருந்-
ேதாட்ட மக்கள் இருக்க ேவண்�யுள்ளது'

எவ்வளவு காலத்துக்கு 
ெதாடரப்ேபாகிறது 
நூரைள மாநகர 
சைபயின் 
உதாசீனப் ேபாக்கு?  

 நூரைளயூரான்  ...

லிட்டில் லண்டனில் கரும்புள்ளியாகக் காணப்படும்  
நுவெரலியா ேரஸ்ேகாஸ் குடியிருப்புகள்  

அடிப்பைட வசதிகள் எைவயுமின்றி 
திண்டாடும் ஏைழத் தமிழர்கள்!  

�ைளயாட்டுத்துைற அைமச்சு ெபாறுப்ேபற்�ருப்பைத 
அ��க்கும் பலைக



ஜயவர்தன 1977ஆம் 
ஆண்டு ப்தவியயற்ற 

பினனர இலங்கையில் நீண்்ட கைால-
மாகையவ ந்்டமு்்றயில் இருந்து-
வந்்த கூபபன பஙகீட்டு மு்்றக்கு 
முடிவு கைட்டினார. 1973- - 76 கைாலபப-
குதியில் இலங்கையில் அரிசி மறறும் 
மாவுக்குத் ்தட்டுபபாடு நிலவியது. 
ஒவ்வாரு வாரமும் ்லசனஸ் 
கை்்டகைள் மறறும் கூட்டு்றவு கை்்டகைள் 
மூலம் அ்ரக் ்கைாத்து அரிசி 25 ச்தத்-
துக்கு ஒவ்வாரு நபருக்கும் வழஙகைப-
பட்டு வந்்தது. பாணும் ஒரு நா்ைக்கு 
ஒரு நபருக்கு அ்ர இ்றாத்்தல் என்ற 
வ்கையில் பஙகீடு ்சயயபபட்்டது. 
அக்கைாலத்தில் ஒவ்வாரு குடும்-
பத்துக்கும் குடும்ப அட்்்ட வழங-
கைபபட்டிருந்்தது. அக் குடும்ப அட்-
்்டக்கு ஒரு குடும்ப அஙகைத்்தவருக்கு 
இத்்த்ன அவுனஸ் என்ற அைவில் 
மாசி, டினமீன, சீத்்்த, ்சத்்தல் 
மிைகைாய, கைடுகு, ்வந்்தயம், சீரகைம், 
மல்லி யபான்ற பலசரக்கு ் பாருட்கைள் 
மா்தம் ஒரு ்த்ட்வ பஙகீடு ்சயயப-
பட்்டன.

கூபபன எனபது அக்கைாலத்தில் 
அ்்டயாை அட்்்ட மாதிரி எனறு 
்சானனால் மி்கையாகைாது. கூபபன 
புத்்தகைத்்்தத் ்்தா்லத்துவிட்்டால் 
அரிசி கி்்டக்கைாது எனபது ஒரு பு்றமி-
ருக்கை ஒரு முக்கியமான ஆவணத்்்த 
- இருப்ப - இழந்்த மாதிரியாகிவி-
டும். கூபபன மூலம் வழஙகைபபடும் 
அரிசி மறறும் குடும்ப அட்்்ட மூலம் 
வழஙகைபபடும் ஏ்னய ச்மயல் 
்பாருட்கைள் அ்னத்துயம கு்்றந்்த 
வி்லயியலயய வழஙகைபபட்்டன. 
இந்்த கூபபனும் குடும்ப அட்்்டயும் 
ஏ்ழ, பணக்கைாரன யப்தமில்லாமல் 
அ்னவருக்கும் அளிக்கைபபட்டிருந்-
்தது. ்தமிழகைத்தில் இன்்றக்கும் இந் 
ந்்டமு்்ற ்வறறிகைரமாகை ்சயல்-
பாட்டில் உள்ைது. அஙயகை பசும்-
பாலும், பஙகீட்டு அட்்்டயின 
வழியய்தான குடும்பஙகைளுக்கு வழங-
கைபபடுகி்றது.

கூபபன மறறும் குடும்ப அட்்்ட 
மு்்ற இரண்்டாம் உலகை யுத்்த கைாலத்-
தில் இருந்து அமுலில் இருந்து வந்-
திருக்கி்றது. ஐம்பது அறுபதுகைளில் 
உலகில் அரிசிக்கு ்தட்டுபபாடு நிலவி 
வந்்தது. அரிசி வி்லயும் அதிகைரித்-
்தது. அரிசி இ்றக்குமதி ்சயவதில் 
பிரச்சி்ன எழுந்்தயபாது, அ்தாவது 
்கைாரிய யுத்்தம் கைாரணமாகை அரிசிக்கு 
உலகை சந்்்தயில் ்தட்டுபபாடு ஏறபட்-
்ட்தால், 1952ம் ஆண்டு இலங்கை 

சீனாவு்டன அரிசி. இ்றபபர ஒபபந்-
்தத்்்த ்சயது ்கைாண்்டது. 

இலங்கையில் யபாதிய அரிசி உற-
பத்தி இல்லா்த நி்லயியலயய ்வளி-
நாடுகைளில் இருந்து அரிசி இ்றக்குமதி 
்சயய யவண்டிய கைட்்டாயத்துக்கு 
இலங்கை அரசுகைள் உட்பட்டிருந்-
்தன. பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் அரிசியில் 
்தனனி்்றவு கைாண யவண்டும் என்ற 
்கைாள்்கை கை்்டபபிடிக்கைபப்ட-
வில்்ல. அவரகைள் ஏறறுமதி பயிரகை-
ளின விருத்தியியலயய அதிகை அக்கை்்ற 

்கைாண்டிருந்்தனர. இதில் எனன துர-
திரஷ்்டம் என்றால், அன்்றக்கு பிரிட்-
டிஷ் ்கைாலனி அரசு ்தனது ய்த்வகை-
ளுக்கைாகை உள்ளூர ்நல்சாகுபடிக்கு 
முக்கியத்துவம் ்தரவில்்ல எனறு 
்வத்துக்்கைாண்்டால் அ்தன பினனர 
்பாறுபயபற்ற உள்ளூர அரசியல்வா-
திகைளும் அவரகைள் அ்மத்்த அரசுகை-
ளும் அரிசி உறபத்தியில் ்தனனி்்றவு 
எனப்்த யகைாஷமாகை ்வத்்தனயர 
்தவிர அத் ்தனனி்்ற்வ அ்்ட்த்ல-
யும் அ்்தத் ்்தா்டரந்து யபணிவர 
யவண்டும் எனபதிலும் அக்கை்்ற 
்கைாள்ைவில்்ல. துரி்த மகைாவலித்-
திட்்ட நி்்றவில் அரிசி்யயும் மின-
சாரத்்்தயும் ஏறறுமதி ்சயயக்கூடி-
ய்தாகை இருக்கும் என அக்கைாலத்தில் 
எதிரவு கூ்றபபட்்டது. 

ஆனால் அரிசி இ்றக்குமதி 
்சயவ்்த இலங்கை நிறுத்்தயவ-
யில்்ல. இயற்கை பச்ையால் 
மட்டுயம விவசாயம் என்ற ஒரு 
ந்்டமு்்ற சாத்தியமற்ற ்கைாள்்கை-
யால் இலங்கையில் ்நல்சாகுபடி 
ஐம்பது ச்தவீ்தத்்தால் கு்்றவ்்டந்-
்த்்தயும் ்தறயபாது அரிசி பஞசம் 

வருமா என மக்கைள் ப்்தத்து நிறப்்த-
யும் இஙயகை குறிபபிட்்டாகை யவண்டும்.

எனயவ்தான அரிசி எனபது 77வ்ர 
அரசியலில் தீரமானிக்கும் சக்தியாகைத் 
திகைழ முடிந்்தது. ்தறயபாது மறுபடி-
யும் அரிசி தீரமானிக்கும் சக்தியாகை 
மாறி இருபப்தாகையவ ய்தானறுகி்றது. 
1950மு்தல் 53வ்ர ்கைாரிய யுத்்தம் 
ந்்ட்பற்றது. வ்ட ்கைாரியாவுக்கு 
சீனா ஆ்தரவுக் கைரம் ்தரயவ ்்தன-
்கைாரியாவில் ஜனநாயகைத்்்தக் கைாப-
பாறறுவ்தறகைாகை அ்மரிக்கைா மூக்்கை 

நு்ழத்்தது. இது அக்கைாலத்்தல் 
ந்்ட்பற்ற மிகை யமாசமான யுத்்தம். 
சிஙகைை ்மாழியில் யசரிபபகுதி்ய 
'அது சரியான ஒரு ்கைாரியா' எனறு 
அ்ழக்கும் வழக்கைம் இபயபா-
தும் உள்ைது. சரியான வாயாடிப 
்பண்்ண '்கைாரியா ்பண்' எனபார-
கைள். அ்தாவது சண்்்ட சச்சரவு உள்ை 
ஒரு இ்டத்்்த, நப்ர ்கைாரிய யுத்்தத்-
து்டன ஒபபிட்டு ்சால்வது சிஙகைைத்-
தில் வழ்ம. இந்்த யுத்்தத்தினால் இப 
பிராந்தியத்தில் அரிசி வி்ைச்சல் குன-
றியது. இந்தியாவிலும் அந்நாட்டின 
ய்த்வ்ய பூரத்தி ்சயயுமைவுக்கு 
அரிசி உறபத்தி கைாணபப்டவில்்ல. 
இ்தனால் உலகை சந்்்தயில் அரிசி 
வி்ல ஏற்றம் கைண்்டது. யபாதிய 
அரிசியும் இ்றக்குமதிக்குக் கி்்டக்கை-
வில்்ல. இய்த சமயம் அ்மரிக்கைா-
வின ந்டவடிக்்கைகைைால் சீனாவுக்கு 
யபாதிய இ்றபபர கி்்டக்கைவில்்ல. 
இந்்தப பினனணியியலயய அன்்றய 
உணவு அ்மச்சரான ஆர. ஜி.யசனநா-
யக்கைவின முயறசியால் அரிசி. இ்றபபர 
ஒபபந்்தம் சாத்தியமானது. சீனாவில் 
இருந்து இ்றக்குமதியாகும் அரிசிக்கு 

ஈ்டாகை இலங்கை சீனாவுக்கு இ்றபப்ர 
ஏறறுமதி ்சயயும் எனபய்த இந்்த ஒப-
பந்்தம்.

1952ஆம் ஆண்டு ஹரத்்தால் 
இலங்கை அரசியல் வரலாறறில் மிகை 
முக்கியமானது. அந்்த ஹரத்்தாலின 
பினனணியில் நின்றது அரிசியயல! 
யமலும் இலங்கையில் யசாஷலிச 
்கைாள்்கைகைள் நி்ல்பறுவ்தறகும் 
அரிசியய கைாரணமானது. அச்சமயத்தில் 
இலங்கை்ய ஐ.ய்த.கைஆட்சி ்சயது 
வந்்தது. பிர்தமர ்டட்லி யசனாநாயக்கை. 
நிதிய்மச்சர யஜ.ஆர. ஜயவர்தன.

்கைாரிய யுத்்தம், வி்ைச்சல் கு்்றவு 
யபான்ற கைாரணஙகைளினால் அரிசி 
வி்ல உலகைச் சந்்்தயில் அதிகைரித்தி-
ருந்்தது. 1952 ய்தர்தலினயபாது பிரசார 
பீரஙகியாகை அரிசி விைஙகிய்தால் 
ஐக்கிய ய்தசிய கைட்சி ்தன ய்தர்தல் வாக்-
குறுதிகைளில் ஒன்றாகை 25 ச்தத்துக்கு 
ஒரு ்கைாத்து அரிசி என்ற யகைாஷத்்்த 
முன ்வத்்தது. அரசியல் எனப்்த 
'அரிசியல்' எனப்தாகை புரிந்து ்வத்-
திருந்்த சிஙகைை வாக்கைாைரகைளும், 25 
ச்தத்துக்கு ஒரு ்கைாத்து அரிசி என்றால் 
வயிறு பு்்டக்கைத் தினனலாயம என்ற 
எண்ணத்தில் ஐ.ய்த.கைவுக்கு வாக்-
கைளித்து 54ஆசனஙகை்ை அளித்து 
ஐ.ய்த.கை அர்ச ப்தவிக்கு ்கைாண்டு 
வந்்தனர. இத்ய்தர்தலில் 54 ஆசனஙகை-
்ைப ்பறறு ்டட்்டலி யசனாநாயக்கை 
பிர்தமரானார. இத் ய்தர்தலில் மூனறு 
முக்கிய விஷயஙகைள் ந்்ட்பற்றன. 
இ்தறகு முந்திய ய்தர்தலில் ம்லயகை 
வாக்கைாைரகைள் வாக்கைளித்து ஏழு ம்ல-
யகைத் ்தமிழ் யவட்பாைரகை்ை ்வறறி 
்ப்றச் ்சயதிருந்்தனர. அ்தன பினனர 
டீ.எஸ். யசனநாயக்கை குடியுரி்மச் சட்-
்டத்்்தக் ்கைாண்டுவந்து ம்லயகை 
மக்கைளின வாக்குரி்ம்ய பறித்-
்தார. எனயவ ம்லயகைத்தில் இருந்து 
எவரும் பாராளுமன்றத்துக்கு ்்தரிவா-
கைவில்்ல. இரண்்டாவது, இலங்கை 
்தமிழரசி கைட்சியின ய்தாற்றம். குடியுரி-
்மச் சட்்டத்துக்கு ்தமிழ்க் கைாஙகிரஸ் 
ஆ்தரவளித்்த்தால் ்த்லவரான ஜி.ஜி. 
்பானனம்பலத்து்டன எஸ்.யஜ.வி. 
்சல்வநாயகைம் முரண்பட்்ட்தாகைவும் 
அ்தனால் அவர கைாஙகிரசில் இருந்து 
்வளியயறி இலங்கை ்தமிழரசுகைட்சி 
என்ற புதிய கைட்சி்ய ஆரம்பித்்தார. 
எனறும் ்சால்லபபடுகி்றது. 1952 ய்தர-
்தலில் அக்கைட்சி மு்தல் ்த்ட்வயாகை 
யபாட்டியிட்டு இரண்டு ஆசனஙகை-
்ைக் ்கைபபறறியது.

மூன்றாவது, ஸ்ரீலஙகைா சு்தந்திரக்கைட்-
சியின ய்தாற்றம். எஸ். ்டபிள்யூ, ஆர. 

டி. பண்்டாரநாயக்கை 
ஐக்கிய ய்தசிய கைட்-
சி்யச் யசரந்்தவர. 
அவருக்கு கைட்சித் 
்த்ல்மயு்டன பிரச்-
சி்ன ஏறபட்்ட்தால் 
கைட்சி்ய விட்டு 
்வளியயறினார.

ஸ்ரீலஙகைா சு்தந்திரக்-
கைட்சி என்ற ்பயரில் 
புதிய கைட்சி்ய ஆரம்-
பித்து 1952 ்பாதுத் 
ய்தர்தலில் யபாட்டியிட்்டார. அத் ய்தர-
்தலில் அவருக்கு ஒனபது ஆசனஙகைள் 
கி்்டத்்தன.

ய்தர்தலில் ்வறறி்பறறு அரச-
்மத்்ததும்்தான ந்்டமு்்றப பிரச்-
சி்னகை்ை ்டட்லி அரசு உணரந்து 
்கைாள்ை ஆரம்பித்்தது. அரசின ் மாத்்த 
்சலவீனத்தில் 20 ச்தவீ்தத்்்த அரிசி 
மானியம் பிடித்திருந்்தது. 1953க்கைான 
்சலவீனத்்்த எடுத்துக்்கைாண்்ட-
யபாது உணவுக்கைான மானியத்துக்கு 
300மில்லியன ரூபா்வ ்சலவி்ட 
யவண்டியிருந்்தது. உத்ய்தச ்சலவீ-
னத்தில் இது மூனறில் ஒரு பஙகைாகை 
இருக்கையவ, வாக்கைளித்்தபடி 25 ச்தத்-
துக்கு ஒரு ்கைாத்து அரிசி்ய வழஙகு-
வது, சாத்தியமல்ல என்ற முடிவுக்கு 
்டட்லியின அரசு வந்்தது. அன்்றய 
நிதிய்மச்சரான யஜ.ஆர. ஜயவர-
்தன, அரிசி்ய 25 ச்தத்துக்கு மானிய 
வி்லயில் வழஙகுவ்்தக் கைடு்ம-
யாகை எதிரத்்தார. வரவு ்சலவு திட்்டத்-
தில் துண்டு விழும் ்்தா்கை யமலும் 
அதிகைரிக்கும் எனப்்த சுட்டிக்கைாட்டி 
வாதிட்்டார. எனயவ அரிசி வி்ல்ய 
70 ச்தமாகை உயரத்துவது எனறு ஐ.ய்த.கை 
அரசு முடிவு ்சய்தது. அடுத்்தடுத்்த ந்ட-
வடிக்்கைகைைாகை சீனி வி்ல அதிகைரிக்-
கைபபட்்டது. பா்டசா்ல பகைல் உணவு 
நிறுத்்தபபட்்டது. பு்கையிர்த கைட்்டணம் 
அதிகைரிக்கைபபட்்டது்டன ்தபால் கைட்்ட-
ணமும் உயரத்்தபபட்்டது.

1953 ஹரத்்தாலுக்கு பினபுலமாகை 
அ்மந்்த பிர்தான கைாரணஙகைள் இ்வ.

ஐக்கிய ய்தசிய கைட்சி அர்ச எதிரப-
ப்தறகைான சரியான சந்்தரபபமாகைக் 
கைருதிய இ்டதுசாரி கைட்சிகைளும் புதி்தாகை 
கைட்சி ஆரம்பித்்த எஸ். ்டபிள்யூ. ஆர. 
டீ பண்்டாரநாயக்கைவும் ஹரத்்தா்ல 
்வறறிகைரமாகை ந்டத்துவ்தறகைான 
யவ்லகை்ை ்சயய ஆரம்பித்்தனர. 
ஹரத்்தால் அ்தாவது முழு அ்்டபபு 
- யவ்ல நிறுத்்தம் - 1953 ஓகைஸ்ட் 12ம் 
திகைதி ந்்ட்பற்றது. 25 ச்தத்துக்கு ்தரு-
வ்தாகைச் ்சானன அரிசி்ய எழுபது 

ச்தமாகை அறிவித்்த்்த மக்கைள் ஏறறுக் 
்கைாள்ைவில்்ல. அவரகைள் இந்்த 
வி்ல உயரவுகை்ையும் பா்டசா்ல 
மதிய யபாசனத்்்த நிறுத்திய்்தயும் 
அதிரச்சியு்டயனயய பாரத்்தாரகைள். 

நாட்டின ்பாருைா்தாரம், அதிகை 
வி்லக்கு அரிசி, சீனி எனபன-
வற்்ற இ்றக்குமதி ்சயது கு்்றந்்த 
வி்லயில் வழஙகுவ்தால் ஏறபடும் 
நஷ்்டம், இந்்த நஷ்்டத்்்த கு்்றக்கைா-
விட்்டால் எதிரகைாலத்தில் ்தனிமனி்த 
்பாருைா்தாரம் எவவா்்றல்லாம் 
பாதிக்கைபபடும் எனப்்தல்லாம் 
அன்்றய மக்கைளுக்கு புரிகின்ற விஷ-
யஙகைள் அல்ல. அரிசி்ய 25 ச்தத்துக்கு 
்தருவ்தாகை வாக்குறுதி அளித்துவிட்டு 
எபபடி அ்்த 70 ச்தமாகை உயரத்்தலாம் 
எனபய்த மக்கைளின யகைள்வி. அது ஆத்-
திரமாகை அரசினமீது திரும்புவ்தறகு 
எதிரக்கைட்சிகைளின ஹரத்்தால் வழியயற-
படுத்தித் ்தந்்தது. எனயவ, ஹரத்்தால் 
முழு ்வறறிய்்டந்்தது.

அன்்றய தினம் இலங்கையில் 
சகைல கை்்டகைள், நிறுவனஙகைள், அலு-
வலகைஙகைள் மூ்டபபட்்டன. பஸ் ஓ்ட-
வில்்ல. ரயில் ஓ்டவில்்ல. பா்்த-
கைளுக்கு குறுக்யகை மரஙகைள் ்வட்டி 
வீழ்த்்தபபட்்டன. ரயில் ்தண்்டவாைங-
கைள் ஆஙகைாஙயகை அகைற்றபபட்்டன. 
்தந்திக் கைம்பஙகைள் சாயக்கைபபட்்டய்தாடு 
யகைபிள்கைளும் அறுத்து வீசபபட்்டன. 
யபரா்த்னயில் எண்்ணய ஏறறிச்-
்சன்ற ஒரு ரயிலுக்கு தீ ்வக்கைபபட்-
்டது.

அபயபாது ய்தசாதிபதியாகை ப்தவி 
வகித்்தவர யசர ஒலிவர குணதிலக்கை. 
்கைாழுத்்த ்சல்வந்்தர. ்கைாழும்பு 
யகைஸ்கைம்பனி அவர குடும்பத்துக்கு 
்சாந்்தமானது. ்கைாழும்பு ஐந்து 
லாம்பு சந்தி்யயும் பு்றக்யகைாட்்்ட 
பஸ் நி்லயத்்்தயும் இ்ணக்கும் 
பா்்த இன்்றக்கும் யகைஸ் யவரக் 
ஸ்ட்ரீட் அல்லது யகைஸ்பா ஹந்திய 
எனய்ற அ்ழக்கைபபடுகி்றது.

(த�ொடரும்)
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ட்டின நிலவரத்்்தயும் 
மக்கை்ையும் புரிந்து ்கைாள்-
வ்தறகு எரி்பாருள் பிரச்சி-

்னயும் நிரபபு நி்லயக் கைாட்சிகைளும் 
யபாதும். பற்றாக்கு்்ற வரவரக் கூடிக் 
்கைாண்டிருக்கி்றது. பற்றாக்கு்்ற 
கூ்டக் கூ்ட பாவ்னயாைரகைள் எரி-
்பாரு்ைப ்பறுவ்தறகு முண்டிய-
டிக்கின்றனர. இ்தனால் கியலா மீற்றர 
கைணக்கில் வரி்சகைள் (க்யூ) நீள்கின-
்றன. வரி்ச நீை நீை கைாத்திருபபின 
யநரம் கூடுகி்றது. இரவு பகைலாகை எரி-
்பாருள் நிரபபு நி்லயஙகைளிலிருந்து 
்்தரு நீைத்துக்கும் மக்கைள் கைாத்துக் 
்கைாண்டிருக்கின்றனர. ஆண்கைள், 
்பண்கைள், கைரபபிணிகைள், யநாயா-
ளிகைள், அரச உத்தியயாகைத்்தரகைள், 
முதியயார எனறு எந்்த யவறுபாடும் 
இல்லாமல் இரண்டு நாட்கைள் கூ்டக் 
கைாத்திருக்கை யவண்டியிருக்கி்றது. அப-
படிக் கைாத்திருந்்தாலும் எரி்பாருள் 
கி்்டக்கும் எனப்தறகு எந்்த உத்்தர-
வா்தமுமில்்ல. அபபடிக் கி்்டத்்தா-
லும் யபாதிய அைவுக்குப ்ப்ற முடி-
வதில்்ல. கு்்றந்்த பட்சம் எடுத்துச் 
்சல்லும் வாகைனத்தின ்கைாள்கைல்ன 
நிரபபக் கூடிய அைவுக்குக் கூ்ட 
கி்்டபபதில்்ல. யா்னப பசிக்குச் 
யசாைப்பாரி எனப்்தபயபால மிகைக் 
கு்்றந்்தைவு எரி்பாருயை கி்்டக்கி-
்றது. மண்்ணண்்ணய கி்்டயயவ 
கி்்டயாது. இது கைாத்திருபபின 
்பறுமதி எனன என்ற யகைள்வி்ய 
எழுபபுகி்றது. இந்்த ்நருக்கைடி மக்-
கைளி்டம் யகைாபத்்்தயும் எரிச்ச்ல-
யும் உண்்டாக்குகி்றது.  இ்தனால் 
ஒவ்வாரு எரி்பாருள் நிரபபு நி்ல-
யஙகைளிலும் அ்தன சுற்றயல் பிரய்தசங-
கைளிலும் சண்்்டயும் அடி்தடி பிரச்சி-
்னயுமாகையவ உள்ைது.   

இ்்தக் கைட்டுபபடுத்துவ்தற்கைன 
இராணுவத்்்தயும் ் பாலி்சயும் அர-
சாஙகைம் நிறுத்தியுள்ைது. சமயஙகைளில் 
பாதுகைாபபுப ப்்டயின்ரப ்பாருட்-

படுத்்தாமயல மக்கைள் சண்்்டயிட்-
டுக் ்கைாள்கின்றனர. அவரகைைாலும் 
எதுவும் ்சயய முடிவதில்்ல. 
இய்தயவ்ை எரி்பாருளுக்கைான 
வரி்சயில் கைாத்திருந்ய்தாரில் ஏழு 
எட்டுபயபர மரணம்்டந்திருக்கின-
்றனர. இந்்த எண்ணிக்்கை எதிரவரும் 
நாட்கைளில் கூ்டபயபாகி்றது. இவவ-
ைவுக்கும் இ்்டயில் வாராவாரம் 
எரி்பாருளுக்கைான வி்லயயற்றம் 
யவறு ந்டந்து ்கைாண்டிருக்கி்றது. 
இந்்த நி்ல்ம்யச் சீரபபடுத்துவ-
்்தபபறறி அரசாஙகைத்்தரபபிலிருந்து 
எந்்த உத்்தரவா்தஙகைளுயம இல்்ல. 
எரி்பாருளுக்கைான அ்மச்சு வழங-
கும் உத்்தரவா்தஙகைளும் விடுக்கைபப-
டும் அறிவிபபுகைளும் அனய்ற மதிப-
பிழக்கின்றன. அந்்த அைவுக்குத்்தான 
நி்ல்ம  உள்ைது. எரி்பாருள் 
கைபபல் வரவில்்ல. அல்லது ்தாம்த-
மாகி்றது. அல்லது எரி்பாரு்ைப 
்பறுவ்தறகைான ்்டாலர இல்்ல 
என்ற கைாரணஙகைள் ்சால்லபபடுகின-
்றன. இந்்த அறிவிபபுகைள் வரவர மக்-
கைளி்டம் ்கைாந்்தளிபபும் ப்தட்்டமும் 
உருவாகின்றன.   

எரி்பாருள் இல்்ல என்றால் 
ஏ்றக்கு்்றய சமூகை இயக்கையம 
இல்்ல என்றாகி விடும். யபாக்கு-
வரத்து, உணவு உறபத்தி ்்தா்டக்கைம் 
அ்னத்து உறபத்தித்து்்றகைளும் 
யச்வத்து்்றகைளும் படுத்து விடும் 
அபாயமுண்டு. இப்பாழுய்த ஏ்றக்-
கு்்றய பாதி அைவுக்கு பல து்்றகைள் 
படுத்து விட்்டன. எரி்பாருளுக்கைாகைக் 
கைாத்திருபப்தால் மக்கைளின உ்ழபபுச் 
சக்தியும் வீணாகி்றது. மூனறு லீற்றர 
்பறய்றா்ல அல்லது பத்து லீற்றர 
டீச்லப ்பறுவ்தறகைாகை ஒரு நாள் 
முழுவதும் வண்டியயாடு (வாகைனத்-
ய்தாடு) நின்றால் எபபடி உறபத்தியில் 
அல்லது யச்வயில் ஈடுப்ட முடியும்?

இ்்த  முகைா்மத்துவம் ்சயவ-
்தறகு அரசாஙகைம் எந்்த வி்தமான ந்ட-

வடிக்்கைகை்ையும் எடுக்கைவில்்ல. 
ஒரு மா்தம் எவவைவு எரி்பாருள் 
ய்த்வ? இதில்  அத்தியாவசிய 
ய்த்வகைளுக்கைான எரி்பாருளின 
விகி்தம் எனன? அவற்்ற வழஙகு-
வ்தறகைான  ந்டவடிக்்கையும் ்பாறி-
மு்்றயும் எனன?  கி்்டக்கும் 
எரி்பாருள் அல்லது ்ப்றக்கூடிய 
அைவு எவவைவு? அ்்த எபபடி, 
எந்்த அடிபப்்டயில் முகைா்மத்து-
வம் ்சயவது? என  எந்்த வி்தமான 
திட்்டமி்டல்கைளிலும் அரசாஙகைத்்த-
ரபபு ஈடுபடுவ்தாகைத் ்்தரியவில்்ல. 
கு்்றந்்த  பட்சம் மாவட்்டச் ்சய-
லஙகைள், பிரய்தச ்சயலகைஙகைைாவது 
இதில் ஒரு ்பாருத்்தமான ஏறபா-
டுகை்ைச்  ்சயயலாம். அபபடிச் 
்சயய முனவர யவண்டும். இல்்ல-
்யன்றால் நி்ல்ம படுயமாசமாகி 
விடும். இப்பாழுய்த  நி்ல்ம 
மிகை யமாசம். சட்்டமும் மனி்த ந்டத்-
்்தகைளும் மிகைக் யகைவலமாகியுள்ைன. 
யா்ரயும்  யாரும் மதிபபதில்்ல. 
எவரு்்டய நி்ல்ம்யயும் 
எவரும் ்பாருட்படுத்துவதில்்ல. 
இ்தனால் ஒவ்வாரு  எரி்பாருள் 
நிரபபு நி்லயஙகைளிலும் அ்த்னச் 
சூழ நிறகும் பாவ்னயாைரகைளி்டத்தி-
லும் ஏகைபபட்்ட  குழபபஙகைள், பிரச்சி-
்னகைள். மிகை வருத்்தமளிக்கைக் கூடிய 
அைவுக்குத் ்தரந்்தாழ்ந்்த  ்சயறபாடு-
கைள். மூனறு  லீற்றர ்பறய்றாலுக்கைாகை 
மானத்்்த, ்கைௌரவத்்்த, மதிப்ப 
இழக்கை யவண்டிய நி்ல. இது 
்கைா்லகைளில் ் கைாண்டு யபாய வி்டக் 
கூடிய சூழ்ல  உருவாக்குகி்றது. 

நாடு எந்்த வ்கையிலும் மீட்பரகை-
ளும் வழிபபடுத்துநரகைளும் இல்லா-
மல் பினன்்டந்து ்கைாண்டிருக்கி-
்றது. ஒவ்வாரு நிமிசமும் யமலும் 
யமலும் ்நருக்கைடிக்குள்ைாகிக் 
்கைாண்டிருக்கி்றது. அரசாஙகைத்தி-
னால் நி்ல்ம்ய உ்டனாடியாகைச் 
சீர ்சயய முடியவில்்ல என்றால், 

அ்தறகுரிய வைஙகை்ைத் ய்த்ட முடிய-
வில்்ல என்றால், வழஙகைல்கை்ைச் 
சீராகைச் ்சயயக் கூடிய்தாகை இல்்ல 
என்றால் அரசுக் கைட்்ட்மபபிலுள்ை 
நிரவாகைப பிரிவு அ்்த முகைா்மத்து-
வம் ்சயய யவண்டும். இது ய்தசிய 
இ்டரகைாலம். இத்்த்கைய ய்தசிய இ்டர-
கைளினயபாது அ்்த முகைா்மத்துவம் 
்சயது நி்ல்ம்யப பா்தகை நி்லக்-
குச் ்சல்லாமல் கைாபபாற்ற யவண்டிய 
்பாறுபபு அரச நிரவாகைக் கைட்்ட்மப-
புச் சாரந்ய்தாருக்யகை அதிகைம் உண்டு. 
அதிகைாரிகைள் இதில் அரபபணிபபு்டன 
்சயறப்ட யவண்டும். ்தமது நிபுணத்-
துவ அறி்வயும் சமூகை அக்கை்்றயும் 
ஒருஙகி்ணத்து இ்்தச் ் சயறபடுத்்த 
முடியும். இது ்தனியய எரி்பாருள் 
பிரச்சி்னக்கு மட்டுமல்ல, உணவு 
உறபத்தி ்்தா்டக்கைம் கைல்வி, மருத்து-
வம் உள்ளிட்்ட அத்தியாவசியத்து்்ற-
கைள் அ்னத்துக்கும் ்பாருந்தும். 

உ்தாரணமாகை இரண்டு விசயங-
கை்ை இஙயகை குறிபபி்டலாம். 

1. எரி்பாருள் முகைா்மத்துவம் 
(மாவட்்டச் ்சயலகைம் / பிரய்தச ்சய-
லகைம்)

(அ) ்தமது மாவட்்டத்தில் அல்லது 
பிரய்தசத்தில் உள்ை ்்தாழில் ்மயங-
கைள், உறபத்தியாைரகைளின விவரங-
கைஙகைளின அடிபப்்டயில் அவரகை-
ளுக்கைான எரி்பாருள் ஒதுக்கீட்்்டச் 
்சய்தல். 

(ஆ) ்தமது மாவட்்டத்தில் அல்லது 
பிரய்தசத்தில் உள்ை வாகைனஙகை-
ளுக்கு அவறறின வ்கை (ஓட்ய்டா, 
யமாட்்டார ்சக்கிள், பாரவூரதி, கைார, 
யபருந்து, சிறறுந்து யபான்றவற்்ற 
வ்கைபபடுத்தி) அவறறுக்கைான எரி-
்பாருள் விநியயாகை அை்வயும் நாட்-
கை்ையும் தீரமானித்்தல்.

(இ) ஒயர ்தரபபு அல்லது ஒயர 

கும்பல் மறுபடி மறுபடி எரி்பாரு-
்ைப ்ப்றவும் அ்டாவடி ்சயவ-
்்தயும் ்தவிரத்து அ்னவரும் எரி-
்பாரு்ைப ்ப்றக்கூடிய வ்கையில் 
பஙகீட்டு மு்்ற்ய ந்்டமு்்றப-
படுத்து்தல். அதில் பதிவு மு்்ற்ய 
அமூல் படுத்து்தல். 

(ஈ) வாகைனஙகைளின மூலமாகைத் 
்்தாழில் ்சயயவாருக்கு - வாழ்வா்தா-
ரத்்்தக் ்கைாண்ய்டாருக்கு  (வா்ட்கை 
ஓட்ய்டா, வா்ட்கை கைார, வா்ட்கை 
வான, யபருந்துகைள் மறறும் ந்டமா-
டும் வியாபாரிகைள் யபானய்றாருக்கு) 
அ்தறயகைறப எரி்பாரு்ை வழங-
கு்தல். (கி்்டக்கும் எரி்பாருளுக்-
யகைறப இந்்தப பகிர்வச் ்சயவது).

(உ)  அரச உத்தியயாகைத்்தரகைள் 
மறறும் சமூகை யச்வ அ்மபபுகை-
ளுக்கு அவரகைளுக்குரிய  பஙகீட்-
டின அடிபப்்டயில் வழஙகை்லச் 
்சய்தல். இதில் ஒவ்வாரு ்தரபபுக்-
கும்  உரிய நாட்கை்ையும் கூ்ட ஓர-
ைவுக்கு அறிவிக்கைலாம். ஆனால், 
எரி்பாருள் கைபபல்  வரவில்்ல 
என்றால் இதில் குழபபஙகைளும் 
்நருக்கைடிகைளும் ஏறப்ட வாயப-
புண்டு.  அ்்தயும் உரிய மு்்றயில் 
சிந்தித்்தால் முகைா்மத்துவம் ்சயய 
முடியும். 

(ஊ)  இப்பாழுது வாகைனஙகை்ை  
எரி்பாருள் நிரபபு நி்லயத்துக்கு  
எடுத்துச் ்சனய்ற  எரி்பாரு்ை 
நிரபப முடியும் - ்ப்ற முடியும் என்ற 
நி்ல  உள்ைது. இதில் மினபி்றபபாக்-
கிகைள் (்ஜனய்றற்றரகைள், ப்டகுகைள் 
யபான்றவற்்ற  எபபடி எடுத்துச் 
்சல்ல முடியும்? ஆகையவ அவறறுக்-
கைான எரி்பாருள்  விநியயாகைமும்  
ந்்ட்ப்ற யவண்டும். 

(எ)  எரி்பாருள் நிரபபு நி்லயங-
கைளில் யமலதிகைமாகைச் யச்வயில் ஈடு-
படுத்துவ்தறகு  உரிய அனுமதி்ய 
அரசாஙகைத்தி்டம் ்பறறுக் ்கைாண்டு 
அவரகை்ை எரி்பாருள் நிரபபு  நி்ல-

யஙகைளில் பஙகீட்டு விநியயாகைத்தில் 
ஈடுபடுத்து்தல். யவண்டுமானால்  
இ்தறகுப பலமாகை ்பாலிஸ் மறறும் 
ப்்டத்்த்ரப்ப இ்ணத்துக் 
்கைாள்ைலாம். 

இ்்த  வி்டவும் யவறு யமலான 
ஏறபாடுகைள் பி்றரு்்டய சிந்்த்ன-
யில் இருக்கும். அவற்்ற  வரயவறறு 
இந்்தப பிரச்சி்னக்கைான தீர்வக் 
கைாண்ப்தறகுரிய  ்சயறறிட்்டமாகை 
மாறறிக் ்கைாள்ைலாம். ய்தசிய இ்டர  
நி்ல்மயினயபாது ஒவ்வாரு-
வரும் ்பாறுபபாகை எபபடி ந்டக்கை 
யவண்டும் எனப்்தக்  குறித்து அறிவு-
்ரபபது. ்பாறுபபாகைவும் கைண்ணிய-
மாகைவும் ந்டந்து ் கைாள்வ்தன   மூலயம 
நாம் இந்்த ்நருக்கைடிக் கைாலத்்்தயும் 
்நருக்கைடி நி்ல்ம்யயும் கை்டக்கை  
முடியும் என்ற உண்்ம்ய அடிபப-
்்ட்ய புரிய ்வக்கை யவண்டும். 

2. விவசாயம் மறறும்  கை்டல் 
்்தாழில் (அ்தாவது உணவு உறபத்தி-
யில் ஈடுபடுத்து்தல்)

(அ)  ஒவ்வாரு மாவட்்டத்திலும் 
பிரய்தசத்திலும் உள்ை  விவசாயத்து-
்்றயின்ர ஒருஙகி்ணத்து அவர-
கைளு்டன கைலந்து்ரயா்டல்கை்ை 
யமற்கைாண்டு  புதிய - சாத்தியமான 
திட்்டஙகை்ை உருவாக்கு்தல். 

(ஆ) மாவட்்டத்திலும் பிரய்தசத்-
திலும் ்வளிச் சூழலிலும் உள்ை 
து்்றசார நிபுணரகைள், அனுபவமு-
்்டயயாரின பஙகைளிபபு, பஙயகைறபு-
்டன புதிய - சாத்தியமான  திட்்டஙகைங-
கை்ை ந்்டமு்்றபபடுத்து்தல். 

(இ) எரி்பாருள், உரம், மருந்து 
வ்கைகைள் எதுவும் எதிரபாரக்கின்ற 
அைவுக்குக்  கி்்டக்கைாது. ஆகையவ 
இ்்தப புரிந்து ்கைாண்டு மாறறுப 
்பாறிய்மப்பப பறறிச்  சிந்தித்்த-
லும் அவறறில் ஈடுபடு்தலும். 

1952 ஹர்த்தாலுக்கு பின்னணிஇலங்கை்ை 
புரட்டிப்போட்்ட அரிசி அரசியலே!

்ே.ஆர். 

நோட்்்ட மீட்பதெனபது தெறும் மந்திரதெோல் ஆகைோது

ச�தாந்க் கதாலில் நிறகக் கூடிய அரசியல் �மூக 
ச�தாருளதா்தார்ததின மூேலே அது �தா்ததியேதாகும்

கருணாகரன் 

1952 அமைச்சரமை: ஜி.ஜி. ப�ொன்னம�லம, ஜ�ொன ப�ொத்தலொைல, 
டட்லி ஜ்ச்னநொயக�, ஜ�.ஆர். �யைர்்த்ன.

(04ஆம் பக்கைம் பாரக்கை...)

அருள் சததிைநோென
அரசிைல்
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ஹல்ஃப்ட்ஸ்ெடார்ப் இன்று இலங்ைக-
�ன் ��த்துைற வைலயைமப்�ன் 

ைமயமாக �ளங்கு�றது. ேபார்த்துக்ேகயர் 
காலத்�ல் உருவான இந்த ஹல்ஃப்ட்ஸ்ெடார்ப் 
நகரம் அன்ைறய இலங்ைகத் ��ன் கைரேயா-
ரப் ஆட்�ப் பகு�க�ன் �� ைமயமாக இருந்-
தது. உண்ைம�ல் அதன் ெபயேர அதன் டச்சுத் 
ேதாற்றத்�ற்கு சான்றாக உள்ளது, ஏெனன்றால் 
ஹல்ஃப்ட்ஸ்ெடார்ப் என்பது ஒல்லாந்த�ன் 
ெமா��ல் "ஹல்ஃப்ட்ஸ்ெடார்ப் �ராமம்" ('Hulfts 
Village') என்று ெபாருள்படும். ெகாழும்ைப முற்-
றுைக�டும் ேபாது நடவ�க்ைக�ல் ெகால்லப்-
பட்ட டச்சு ெஜனரல் ெஜரார்ட் ஹல்ஃப்ட் என்பவ�ட-
�ருந்து அதன் ெபயைரப் ெபறு�றது.

ேபார்த்துக்ேகய�ன் வசம் இருந்த ெகாழும்-
ைபக் ைகப்பற்றும் ெபாறுப்ைப டச்சு �ழக்�ந்-
�யக் கம்ப� ஹல்ஃப்ட்ஸ் தைலைம�லான 
பைடய��டம் தான் ஒப்பைடத்�ருந்தது. அந்த 
முற்றுைக�ன் ேபாது ெகாழும்பு ேகாட்ைட�ன் 
பைட நகர்வுக்காக கவ�ப்பதற்கான �றந்த 
இடமாக இருந்தது தான் இந்த புதுக்கைட குன்று.

டச்சு கவர்னர் ஹல்ஃப் (General Gerard 
Pieterszoon Hulft) இங்கு கு�ேய�ய முதல் டச்சு 
கவர்னர், எனேவ ஹல்ஃப்ட்ஸ்ேடார்ப் (Hulftsdorp) 
என்று அைழக்கப்படு�றது. "டார்ப்" (Dorp) 
என்றால் �ராமம். இரண்டாம் ராஜ�ங்க மன்ன-
�ன் உத�யுடன் ேபார்த்து��ய ஆட்��ன் �ழ் 
இருந்த ெகாழும்புத் துைறமுகத்ைத ெவற்�கர-
மாகத் தாக்�க் ைகப்பற்�ய ஹல்ஃப்ட்ஸ் (Hulft) 
இன் மரணத்�ற்குப் �றகு “ஹல்ஃப்ட்ஸ்” என்�ற 
ெபயர் இப்பகு�க்கு சூட்டப்பட்டது.

இந்தக் குன்�ன் �து ெஜனரல் ஹல்ஃப்ட்ஸ் 
தனது கட்டைளப் பைடய�ைய �ைல�றுத்� 
ைவத்�ருந்தார். இங்�ருந்து பார்த்தால் புறக்-
ேகாட்ைட வ�யாக ேகாட்ைட வைர பார்ைவ�-

டக்கூ�யதாக இருந்ததால் இந்த குன்ைற அவர் 
அன்று ெத�வு ெசய்�ருந்தார் என்று கு�ப்புகள் 
ெத��க்�ன்றன. முற்றுைகையத் ெதாடங்குவ-
தற்கான �றந்த உயரமான இடெமன ேதர்வு ெசய்-
�ருந்தார். 1656 ேம மாதம் எஞ்��ருந்த �ல 
ேபார்த்து��யர்கள் சரணைடந்ததால் டச்சுப் பைட 
பலமைடந்�ருந்தது.

டச்சு எழுத்தாளர் ��ப்பஸ் பால்ேடயஸ் 
1672இல் தனது நூ�ல் அந்த துர�ர்ஷ்ட-
மான நாைளப் பற்� இப்ப�க் கு�ப்�டு�றார். 
"ஹல்ஃப்ட்ஸ் தனது மார்புச் சட்ைடைய �றந்-

துெகாண்டு ேகல��ன் நடு�ல் மும்முரமாக 
தனது கடைமையச் ெசய்வ�ல் இருந்தேபாது, 
��ெரன்று ‘ஓ நல்ல �தாேவ எனக்கு உதவுங்-
கள் என்று கூக்குர�டுவைதக் ேகட்டார்! ேகப்டன் 
ேபாச்�ம் ப்ளாக் (Boachim Block) அைதக் 
ேகட்டுக் �ைரத்துப் ேபாய் �ன்றார். அவர் இரத்-
தம் ேதாய்ந்தவராக இருப்பைதக் கண்டு, ேமஜர் 
வான் ெடர் லா�ன் (Major Van Der Laan) உத-
�யுடன் அவைர அங்�ருந்து ஒரு படுக்ைகக்குத் 
தூக்�ச் ெசன்றார். அங்கு அதற்குேமல் ஒரு வார்த்-
ைதகூடப் ேபசாமல் அவர் இறந்துேபானார். அவர் 
பட்ட காயத்ைத ஆராய்ந்தேபாது ஒரு மாஸ்க்ெவட் 
ரக ேதாட்டா அவ�ன் உ�ைரக் கு�த்�ருப்பைத 
அவர்கள் கண்ட�ந்தனர்".

1655 இல் ேபார்த்-
து ே க ய � ட � ருந் து 
ெகாழும்ைப ைகப்பற்றுவ-
தற்கு தைலைம தாங்�ய 
டச்சு ெஜனரல் ெகராட் 
ஹல்ஃப்ட்ஸ் 1656ஆம் 
ஆண்டு ஏப்ரல் 10 அன்று 
ைகமன் வாச�ல் ைவத்து 
ேபார்த்துேகயரால் சுட்டு-
ெகால்லப்பட்டார். அவ�ன் 
�ைனவாகத் தான் அவர் 
முகா�ட்�ருந்த ேமட்டுப் 
பகு�க்கு ஹல்ஃப்ட்ஸ் 
ெடாப் (Hulfts-dorp,) 
என்று ைவக்கப்பட்டது. 
அங்ேக தான் இன்ைறய 
ெகாழும்பு உயர்��மன்ற 

வளாகம் அைமந்�ருக்�றது.
இப்பகு�ையப் பற்�ய ஆரம்பகால ப�வுக-

�ல் ஒன்று; ெயாஹான் ெவால்ஃப்காங் ெஹய்ட் 
(Johann Wolffgang Heydt) என்பவ�ன் ப�-
வாகும். 1744 இல் ெவ�யான Allerneuster 
Geographisch Und Topographischer Schau-Platz 
von Africa Und Ost-Indien என்�ற அவ�ன் 
நூ�ல்; இல் ஹல்ஃப்ட்ஸ்டார்ப் பற்�ய பல கு�ப்-
புகளுடன் அன்ைறய காட்�கைளக் கண் முன் 
ெகாண்டுவரக்கூ�ய இப்�ரேதசத்�ன் ேகாட்ேடா�-
யங்களும் அடங்�யுள்ளன. ெகாழும்�ல் இருந்த 

��யரச�ன் இல்லத்ைதப் பற்�யும் அ�ல் கு�ப்-
�ட்டுள்ளார். அந்த இல்லமானது அன்ைறய �� 
�ர்வாகத்�ல் பங்ெகடுத்த உள்ளூர் ��ப�, �சாவ 
ேபான்ேறா�ன் இல்லமாக இருந்ததாக கு�ப்�டு-
�றார்.

அந்த இல்லம் இரண்டு மா�கைளக் ெகாண்டது, 
முன்னால் ஒரு சுவர் உள்ளது, அதன் அரு�ல் ஒரு 
காவலர் �டும், முற்றத்�ற்குப் �ன்னால் சைமய-
லைறயும் அதற்கப்பால் அ�ைமக�ன் கு��ருப்-
புகள் ேபான்ற கட்டடங்களும் உள்ளன என்று 
அவர் கூறு�றார். ஹல்ஃப்ட்ஸ்டார்ப்�ல் இைட�-
டாமல் இர�ரவாக அப்பகு�ைய கண்கா�த்து 
வருவதுடன், சுற்� ேராந்து ெசல்லும் சுமார் 30 
�ப்பாய்களுக்கான ஒரு பாதுகாப்பு அைறையத் 
த�ர �ேசடமாக ேவறு எதுவும் இல்ைல என்று 
அவர் கு�ப்�டு�றார். கு�ப்பாக கு�ேபாைத�ல் 
அனாவ�யமான தகராறுக�ல் ஈடுபடும் க�யாட்-
டக்காரரர்கள், அசாதாரண �ைலைமகைள ஏற்ப-
டுத்� சுற்�த் ��பவர்கள், �று �யாபாரங்க�ல் 
ஈடுபடும் முஸ்�ம்கள் ேபான்ேறார் மத்��ல் 
ஏற்படும் தகராறுகைள கண்கா�ப்பதற்கும், 
ைகயாள்வதற்கும் தான் இந்த ேராந்து அ�கம் 
ேதைவப்பட்�ருந்தது என்�றார்.

ெஹய்ட்�ன் கருத்�ன்ப� டச்சு ஆட்�க் காலத்-
�ல் இங்ேக முக்�யமான ��மன்றச் ெசயற்பாடு-
கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதாக கு�ப்�டு�றார்.

ேஜான் ெகப்பர் (John Capper) 1877 இல் 
எழு� ெவ��ட்ட தனது Old Ceylon நூ�ல் 
ஹல்ஃப்ட்ஸ்டர்ப் பற்�ய த�யான ஒரு அத்�யா-
யத்ைத எழு��ருக்�றார். �ரபல ஓ�யர் வான் 
ேடார்ட் (Van dort) வைரந்த ��மன்ற வளாக 
ேகாட்ேடா�யம் ஒன்ைறயும் அந்த அத்�யா-
யத்�ல் இைணத்�ருக்�றார். ��மன்றத்துக்கு 
ெவ��ல் ப��லும், வாச�லும், மர �ழ�லும் 
குழு குழுக்களாக கூ� �ற்கும் மக்கள் கூட்டத்ைத 
அந்த ஓ�யம் �த்��க்�றது. ��மன்ற நடவ�க்-
ைககள் பற்�யும், ேபார்த்துக்ேகய, டச்சு, த�ழ், 
ஆங்�ல, �ங்கள ெமா�கைளப் ேபசும் மக்கள் 
தமது சட்டத் ேதைவகைள அங்ேக �ைறேவற்-
�க்ெகாள்வைத ப�வு ெசய்�ருக்�றார்.

டச்சுக் காலத்�ல் இந்த ��மன்றங்கள் 
ஹல்ஃப்ட்ஸ்டார்ப்�ற்கு மாற்றப்பட்டன என்று 

நம்புபவர்களும் உள்ளனர், ஆனால் 
அது �க உயர்ந்த ��மன்றமா என்பது 
சந்ேதகேம என்று ேஜான் ெகப்பர் 
கு�ப்�டு�றார். "இந்த உயர் ��மன்-
றம் ெகாழும்பு ேகாட்ைட�ல் அரண் 
சுவர்களுக்குள் அமர்வுகள் நடத்தப்பட்-
டுக்ெகாண்�ருந்த ேபாது அப்ேபாைதய 
ஆளுநர் �ப் வான்; த�ப்பட்ட ��யாக 
தான் அக்கைற ெகாண்�ருந்த �ல 
வழக்குக�ல் ��ப�கைள �ஞ்சும் 
வைக�ல் தைல�டுகைள ெசய்து 
வந்ததாக கருதப்பட்டதால் �ல டச்சு 
உயர் அ�கா�கள் ெநதர்லாந்�ன் 
உயர் அ�கா�க�டம் சுவர்கள் இல்லா-
மல் அமர்வுகைள நடத்தும் உ�ைம-
ையக் ேகா�னர் என்று கூறப்படு�றது. 
�ன்னர் அந்த உ�ைம அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்-
டது. அதன் �ன்னர் தான் இங்ேகயும் ��மன்ற 
வழக்குகைள ஏைனேயாரும் பார்ைவ�டும் 
வாய்ப்புகள் �ட்�ன என்ெறழுது�றார் ேஜான் 
ெகப்பர்.
இலங்ைகயின் நீதித்துைற பாரம்பரியம்
இலங்ைக�ல் ஒரு முைறயான சட்ட அைமப்-

புக்கான அ�த்தளம் பண்ைடய மன்னராட்�க் 
காலத்�ல் இருந்ேத ஆரம்�க்கப்பட்டு�ட்டது. 
இவற்�ல் �ைடக்கப்ெபற்றது “�� �கண்டுவ” 
என்�ற நூல் தான். அது கண்� ராஜ்�ய காலத்-
�ல் கு�ப்பாக 1769 ெதாடக்கம் 1815ஆம் 
ஆண்டு இலங்ைக ஆங்�ேலயர்க�டம் முற்றாக 
ப�ேபாகும் வைர நைடமுைற�ல் இருந்தது. 
கண்�யச் சட்டம் என்றும் இைத நாம் அைழக்�-
ேறாம். இலங்ைக�ல் இயங்�ய ராஜ்�யங்க-
�ல் பல்ேவறு வ�வங்க�ல் ��த்துைற இயங்-

�ய ேபாதும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட சட்டமாக 
“�� �கண்டு”ைவத் தான் கு�ப்�டு�றார்கள். 
அேதேவைள அது முழு இலங்ைகத் �வுக்குமான 
சட்ட நூலாக இருக்கவு�ல்ைல. கண்� ராஜ்�-
யத்துக்குள் மாத்�ரம் இயங்�ய சட்டமுைறைம 
தான் அது. அச்சட்டம் பற்�ய பல ெப�ய ஆய்வு 
நூல்கள் ெவ�வந்துள்ளன.

கண்��ல் “மகுல் மடுவ” என்�ற கட்�டத்�ல் 
வழக்குகளும் அதற்கான �ர்ப்புகளும் வழங்-
கப்பட்டைத ெராபர்ட் ெநாக்ஸ், ேஜான் ெடா�� 
ேபான்ேறா�ன் கு�ப்புகள் நமக்கு சாட்� ப�ர்�ன்-
றன. இதன் �ரகாரம் அன்று அரச அைவ�ன் 
ெநருக்கமான அங்கமாக ��த்துைற இயங்��-
ருப்பைதயும் நாம் இனங்காணலாம்.

1505 ஆம் ஆண்�ல், ேபார்த்துக்ேகயர்கள் 
இலங்ைகயக் ைகப்பற்�னார்கள். ஆனால் 
அவர்கள் நாட்�ல் ேபார்த்துேகய ��மன்ற 
கட்டைமப்ைப �றுவ எந்த முயற்�யும் எடுக்க-
�ல்ைல. டச்சுக்காரர்கள் 1656 இல் இலங்-
ைக�ன் கைரேயாரங்கைளக் ைகப்பற்�னர், 
�ன்னர் தங்கள் அ�காரத்ைதப் பயன்படுத்� டச்சு 
சட்ட அைமப்ைப ��த்துைறயாக ஆக்�னர்.

அவர்கள் லான் ராத் (Lan Raad), ��ல் ராத் 
(Civile Raad), ராத் வான் ஜஸ்�� (Hof Van 
Justitie) ேபான்ற ��த்துைறப் ��வுகைளக் 
அ�முகப்படுத்�னர். டச்சு நாட்�ன் உயர் ��மன்-
றமான ராத் வான் ஜஸ்ட��, டச்சு கவர்னரால் 
�ய�க்கப்பட்ட ஏழு அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட 
��ப�கைளக் ெகாண்�ருந்தது. ��ப�கள், வழக்-
க�ஞர்கள், ��ல் மற்றும் இராணுவ அ�கா�க-
ைளக் ெகாண்�ருந்தது அந்த உயர் ��மன்றம். 
கா� ��மன்றம் (Lan Raad), ��ல் ��மன்-
றம் (Civile Raad) ஆ�யன கா�, மாத்தைற 
மற்றும் யாழ்ப்பாணத்�ல் அைமந்�ருந்தன. 
உயர் ��மன்றம் ெகாழும்�ல் இயங்�யது. இது 
மற்ற ��மன்றங்க�ன் இறு� ேமல்முைற�ட்டு 
அ�கார வரம்ைபயும் அத்துடன் �க உயர்ந்த குற்-
ற�யல் அ�கார வரம்ைபயும் ெகாண்�ருந்தது.

1796 ஆம் ஆண்�ல், ��த்தா�யர்கள் 
இலங்ைகையக் ைகப்பற்�யதும் அவர்கள் தமது 
ெசாந்த ஆங்�ேலய ��மன்ற முைறக்கு �கரான 
��மன்றத்ைத �று�னார்கள். ெசப்டம்பர் 23, 
1799 அன்று ெவ��டப்பட்ட ஒரு �ரகடனத்-
�ன் மூலம் அந்த கட்டைமப்ைப ஏற்படுத்�னர். 
அப்ேபாது அவர்கள் இலங்ைக முழுவைதயும் 
தமது கட்டுப்பாட்�ல் ெகாண்டு வந்�ருக்க்கவு-
�ல்ைல. 16 ஆண்டுகள் க�த்து 1815 கண்�-
ையக் ைகப்பற்�ய �ன்னர் தான் 1801 ஆம் 
ஆண்டு ஏப்ரல் 18 ஆம் �க� "மூன்றாம் ேஜார்ஜ் 
மன்ன�ன் அரச கட்டைள 1801க்கு" இணங்க 
உச்ச ��மன்றம் இலங்ைக�ல் �றுவப்பட்டது. 
��த்தா�யா, அயர்லாந்து ஆ�ய அரச முத்�-
ைரக�ன் இலட்�ைனக�ன் �ழ் தைலைம ��-
ப�கள் �ய�க்கப்பட்டனர். இந்த உச்ச ��மன்-
றத்�ன் அமர்வுகள் �ப்ரவ� 08, 1802 அன்று 
ெதாடங்�ன.

1833 �ப்ரவ� 18 அன்று ெவ��டப்பட்ட 
அரச சாசனத்�ன் மூலம் �வு முழுவதும் உச்ச 
��மன்றம் அ�காரபூர்வமாக இயங்கத் ெதாடங்-
�யது. உச்ச��மன்றமானது தைலைம ஒரு ��-
ப�ையயும் இரண்டு ��ப�கைளயும் ெகாண்�-
ருந்தது. ஆங்�ேலயர் ஆட்�க் காலத்�ல் உச்ச 
��மன்றத்துக்கான ��ப�கள் ெவ�நாட்�ல் 
இருந்து வரவைழக்கப்பட்டனர். ��ப�கள் ெபரும்-
பாலும் இங்�லாந்�ல் இருந்ேத ப�யமர்த்தப்-
பட்டனர். இந்த ��ப�கள் உயர்ந்த அ�காரங்க-
ைளக் ெகாண்�ருந்தனர். ��த்தா�ய தைலைம 
அ�கார கட்டைமப்பு �ழ்க்கண்டவாறு அைமந்�-
ருந்தது.

ஆளுநர் --− ராஜ�க கடற்பைடத் தளப� மற்றும் 
இராணுவ தளப�

தைலைம ��ப� − ராஜ�க கடற்பைட�ன் 
ேகப்டன், �ர்வாக கட்டைமப்�ன் உறுப்�னர்கள் 
(Executive Council)

��ப�கள் − தைலைம ��ப�யும், ஏைனய ��-
ப�களும் �றப்பு அ�காரத்�ன் �ழ் அரச ராஜ�க 
சாசனத்�ன் மூலம் �ய�க்கப்பட்டனர்.

1883 ஆம் ஆண்�ன் கட்டைள எண். 01இன் 
�ரகாரம் 1884 ஆம் ஆண்டு ஜனவ� 1 ஆம் 
ேத� முதல் சட்ட மா அ�பர் பத�ையயும் �று�-
யது ��த்தா�ய அரசு.

 (15 ஆம் பக்கம் பார்க்க)
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ஹல்ஃப்ட்ஸ்ெடார்ப்
உயர்நீதிமன்ற வளாகம்

நவக்�ரக நாயகர்க�ன் முதல்வரான சூ�யன் உங்கள் 
ரா�க்கு மூன்றா�டத்�ல்  இருக்�றார். எந்தச் சூழ்�ைல-
�லும் எதற்காகவும் �ட்டுக் ெகாடுத்து ேபாக  மாட்�ர்-
கள். ெவற்� ஒன்ைறேய கு�க்ேகாளாகக் ெகாண்டு 
ெசயல்படு�ர்கள். எடுத்த  கா�யத்ைத மு�க்காமல் �ட 
மாட்�ர்கள். சந்�ர�ன் சஞ்சாரமும் உங்களுக்கு  சாதக-
மான �ைல�ல் இருக்�றது. ெவ�வட்டார ெசல்வாக்ைக 
உயர்த்�க்  ெகாள்�ர்கள். ெசவ்வாய் உங்கள் ரா��ேலேய 
அமர்ந்து இருக்�றார். ெசாந்த �டு  என்பதால் எந்த கா�-
யத்�லும் சாதகமான பலைனேய தருவார். ேதைவ�ல்-
லாத கா�யங்க�ல் தைல�ட்டால் அவமானங்கைளச்  
சந்�க்க ேவண்� வரும். 

சூ�ய பகவான் உங்கள் ரா�க்கு இரண்டா�டத்�ல் இருக்-
�றார். பட்ெடன்று  மன�ல் பட்டைதப் ேபசு�ன்ற பழக்கம் 
உங்களுக்கு உண்டு. அைத ெகாஞ்சம் அடக்�  ைவக்க 
ேவண்டும். இல்ைலெயன்றால் உறவுக�ல் ��சல் உண்டா-
கும்.  ெதா�லாளர்க�டம் அனுச�த்துப் ேபாக ேவண்டும். 
ேவைல இடத்�ல் பக்குவமாக  நடந்து ெகாள்ள ேவண்டும். 
ெசவ்வாய் 12 ஆம் �ட்�ல் இருக்�றார். ேவைல  காரண-
மாக குடும்பத்ைத �ட்டு ��ந்து ெசல்ல ேவண்�ய �ைல 
உருவாகும்.  வாகனங்க�ல் ேபாகும்ேபாது  எச்ச�க்ைக-
யாகச் ெசல்ல ேவண்டும். புதனும் சுக்�ரனும் ரா��ேலேய  
இருக்�றார்கள்.

சூ�ய பகவான் உங்கள் ரா��ேலேய அமர்ந்து இருக்�-
றார். உங்க பக்கம் �யாயம்  இருந்தாலும் ேகாபப்பட்டால் 
�ரச்�ைன வரும். குருபகவான் 10-ம் இடத்�ல் இருக்�றார். 
பத�  உயர்வு �ைடக்க�ல்ைல என்ற ஏக்கம் உங்களுக்கு 
உண்டு. அது இந்தக்  காலகட்டத்�ல் �ைறேவறலாம். 
ெதா�ைல �ைலப்படுத்த வலுவாக முத�டு  ெசய்�ர்கள். 
பங்குச் சந்ைத நல்ல பலைனக் ெகாண்டு வரும். ச� 
பகவான்  வக்ரக��ல் எட்டா�டத்�ல் இருக்�றார். மருத்து-
வச் ெசலவுகள் வரலாம். வாகன  �பத்துகள் ஏற்படலாம். 
குடும்பத்ைதப் ��ந்து ெவ�யூர் ெசல்ல ேவண்�ய �ைல 
உருவாகும். 

சூ�ய பகவான் உங்கள் ரா�க்கு 12-ம் �ட்�ல் இருக்�றார். 
நடக்கும் என்று  எ�ர்பார்த்த கா�யங்கள் தைடகள் வந்து 
முன்னா� �ற்கும். �ங்கள் உத�  ெசய்த நபர் உங்களுக்கு 
உதவ தயக்கம் காட்டுவார். இந்த வாரத்�ல் பு�ய  முத�டு-

கள் ெசய்ய ேவண்டாம். ெசவ்வாய் பத்தா�டத்�ல் இருக்�-
றார். பைழய  ெபாருட்கள் வாங்� �ற்கும் ெதா��ல் அ�க 
கவனம் ெசலுத்துங்கள்.  ெபண்கள் ேசர்த்து ைவத்த  பணம் 
தக்க சமயத்�ல் உங்களுக்குக் ைக ெகாடுக்கும். குடும்பத்-
�ல் இருந்த  மனவருத்தம் மா� உற�னர்கள் வருைகயால் 
�ட்�ல் சந்ேதாஷம் �லவும். குரு  பகவான் 9-ஆம் இடத்�ல் 
இருக்�றார். தைடப்பட்ட கா�யங்கள் மளமளெவன்று  நடக்-
கும். 

உணவுப்ெபாருள் சம்பந்தப்பட்ட  �யாபாரம் �று�றுப்-
பாக நடக்கும். �வசாயத் ெதா��ல் அ�க முைனப்புடன்  
ஈடுபடு�ர்கள். கூட்டுத் ெதா��ல் அ�க முத�டு ெசய்�ர்-
கள். ஏற்றும�  இறக்கும� ெதா�ல் நல்ல லாபத்ைதக் 
ெகாடுக்கும். ெசவ்வாய் 9 ஆம் இடத்�ல்  இருக்�றார். 
தைடப்பட்ட கா�யங்கைள சுலபமாக மு�ப்�ர்கள். �யாபா-
ரப்  ேபாட்�கைள ெவற்�கரமாக மு�ய�ப்�ர்கள். புதனும்  
சுக்�ரனும் பத்தாம் �ட்�ல் இருக்�றார்கள். கைலத்துைற-
�னர் �ரகாசமாக  �றைமைய ெவ�ப்படுத்துவார்கள். 
மாணவர்கள் அக்கைறயுடன் ப�த்து  ெபற்ேறார்களுக்குப் 
ெபருைம ேசர்ப்பார்கள். 

 ெதா��ல் எ�ர்பார்த்தைத�ட இரண்டு  மடங்கு 
லாபத்ைதப் ெபறு�ர்கள். வ�கரமான ேபச்சால் வா�க்-
ைகயாளர்கைளக்  கவர்ந்து இழுப்�ர்கள். பு�ய ெதா�-
லுக்கான ைலசன்ஸ் ெபறு�ர்கள். ெசவ்வாய்  எட்டா�-
டத்�ல் இருக்�றார். எந்த �ஷயத்�லும் பஞ்சாயத்து 
பண்ணு�ன்ற ேவைல  உங்களுக்கு ஆகாது. மைன-
��ன் வார்த்ைதக்கு மறு ேபச்சு ேபசா�ர்கள். ெபட்�  
படுக்ைகேயாடு �றந்த �ட்டுக்குப் ேபாய்�டுவார். 
புதனும் சுக்�ரனும்  ஒன்பதாம் �ட்�ல் இருக்�றார்கள். 
ேதர்வு எழு�னால் ெவற்�  ெபறு�ர்கள். வங்� ஊ�யர்-
களுக்கு பத� உயர்வு �ைடக்கும். 

உங்கள் ரா�க்கு 9- ஆம் இடத்�ல் சூ�யன் இருக்�றார். 
தந்ைதயா�ன் உடல் நலத்�ல் அக்கைற காட்டுங்கள். 
ெகாண்டான் ெகாடுத்தான் �ட்�ல் ைக �ட்� கடன்  வாங்-
கா�ர்கள். அடுத்தவ�ன் ஆேலாசைனையக் ேகட்டு எ�லும் 
முத�டு ெசய்யா�ர்கள். சந்�ர�ன் சஞ்சாரம் ெவ�வட்டார 
ெசல்வாக்ைக அ�க�க்கும். மற்றவருக்கு உத� ெசய்து ம�-
யாைதையக் கூட்�க் ெகாள்�ர்கள். ெசவ்வாய் ஏழா�டத்�ல் 
இருக்�றார். குடும்ப உறவுகைள அனுச�த்துச் ெசல்லுங்-
கள். ெவ�யூர்ப் பயணங்கைள ஒத்� ைவயுங்கள். பண 
வரவு மந்தமாக இருக்கும்.  

சூ�யன் மாங்கல்ய ஸ்தானத்�ல் இருக்�றார். உயர் பத�-
கள் உங்கைளத் ேத�  வரும். ெதா�லுக்குத் ேதைவயான 
உத�கள் தக்க சமயத்�ல் �ைடக்கும்.  சாமர்த்�யமாகப் 
ேப� �ன்றுேபான �ருமணத்ைத நடத்� ைவப்�ர்கள். 
�ட்�ல்  மங்கல �கழ்ச்�களுக்கான நாள் கு�ப்பார்கள். 
ெசவ்வாய் ஆறாம் இடத்�ல்  இருக்�றார். எந்த இடத்�ல் 
இருந்து எ�ர்ப்புகள் வந்தால் என்ன... அைதெயல்லாம் 
து�ச்சலுடன் சந்�த்து ெவற்� ெபறு�ர்கள். ெதா�ைல 
ேமம்படுத்த  அைனத்து முயற்�களும் எடுப்�ர்கள்.  கலக-
லப்பாகப்  ேப� குடும்பத்ைத நடத்து�ர்கள். �யாபாரத்�ல் 
க�சமான லாபம் �ைடக்கும். 

 மா�யார் �ட்�ல் இருந்து  உங்களுக்கு உ�ய பங்கு 
�ைடக்கும். உைடந்து ேபான உறவுகைளத் ேத�ப் ேபாய் 
ஒட்ட  ைவப்�ர்கள். ெதா�ைல ��வுபடுத்த �ட்டம் ேபாடு-
�ர்கள். ெசவ்வாய் ஐந்தாம்  �ட்�ல் இருக்�றார். பங்குச்சந்-
ைத�ல் பய�ல்லாமல் முத�டு ெசய்�ர்கள்.  ஆன்ைலன் 
வர்த்தகங்கள் அ�கமான லாபத்ைதக் ெகாடுக்கும். க��-
�ல் சூதாட்ட  ரம்� �ைளயாடுவைத கன�லும் �ைனக்கா-
�ர்கள். ைகப் ெபாருைள இழந்து  �டு�ர்கள். சந்�ர�ன் 

சஞ்சாரம் உங்களுக்கு ஏற்றமான பலன்கைளேய தரும்.  
அ�வுசார்ந்த ெசல்ேபாைன அ�க ேநரம் ெபாழுதுேபாக்-
குக்குக் பயன்படுத்தா�ர்கள்.  அ�வு குருடு ஏற்படும். பண 
�ரயம் உண்டாகும். 

சூ�யன் ஆறாம் �ட்�ல் இருக்�றார். வழக்குக�ல் உங்-
களுக்குச் சாதகமான  ேபாக்கு காணப்படும். எ�ர்கால 
மங்கல �கழ்ச்�கைளக் கவனத்�ல் ைவத்து நைககள்  
வாங்கு�ர்கள். அலுவலகத்�ல் யாைரப் பற்�யும் புறம் 
கூறா�ர்கள்   ேவைல�டத்�ல் சுமத்தப்பட்ட �ண் ப��-
�ருந்து �ள்�ர்கள். சந்�ர�ன்  நகர்வுகளால் �றப்பான 
கா�யங்கள் நடந்ேதறும். ெசவ்வாய் நான்கா�டத்�ல்  
இருக்�றார். ெதா�லுக்கு ேதைவயான நல்ல வாய்ப்புகள் 
ேத� வரும். அலட்�யமாக  இருந்து அவற்ைறத் தவற 
�டா�ர்கள். என்ேறா வாங்�ப்ேபாட்ட �லம் இன்று நல்ல  
�ைலக்கு �ற்கும். 

�ண்டகாலமாக இருந்துவந்த  ராஜாங்க ���லான 
�ரமங்க�ல் இருந்து �டுபடு�ர்கள். நண்பர்கள் மூலம்  
உத� �ைடக்கும். ெவ� வட்டாரங்க�ல் உங்கள் 
ம�யாைத அ�க�க்கும்.  சந்�ரபகவான் அனுக்�ரகம் 
�றப்பாக உள்ளது. �லருக்கு �ருமணம்  ைககூ�வரும். 
குடும்பத்�னருடன் உல்லாசப் பயணம் ெசல்�ர்கள். 
ெசவ்வாய்  மூன்றாம் �ட்�ல் இருக்�றார். முக்�ய நப�ன் 
அ�முகத்தால் ெதா�லுக்குத்  ேதைவயான உத� �ைடக்-
கும். �யாபாரம் எ�ர்பார்த்தப� �கச் �றப்பாக  நடக்கும். 
பைழய கடன்கைள �ருப்�ச் ெசலுத்த ேவண்�ய �ைல 
உருவாகும்.  புதனும் சுக்�ரனும் நான்காம் இடத்�ல் 
அமர்ந்�ருக்�றார்கள். 

சூ�ய பகவான் உங்கள் ரா�க்கு 4-ஆம் �ட்�ல் அமர்ந்�-
ருக்�றார். கணவன்  மைன� இருவரும் ஒருவைர ஒருவர் 
பு�ந்து ெகாண்டு ெசயல்படுவது நன்ைமையத்  தரும். பூர்-
�கச் ெசாத்�ல் இருந்துவந்த �ல்லங்கம் �லகும். பட்டா  
சம்பந்தப்பட்ட அரசாங்க ேவைலகள் சுலபமாக மு�யும். 
ெசவ்வாய் இரண்டாம் இடத்�ல் இருக்�றார். குடும்பத்-
�ல் �ன்னச் �ன்னப் �ரச்�ைனகள் வரலாம்.  ஆனால், 
ெதா�ல் �க முன்ேனற்றமாக நடக்கும். வழக்குகள் உங்கள் 
எண்ணப்ப�  மு�யும். பு�ய கட்டுமானத்�ல் இறங்கு�ர்கள். 
சந்�ர�ன் நகர்வுகளும்  உங்கள் மன�ற்கு இதமான சூழ்�-
ைலைய உருவாக்கும்.

கடகம்

கன்�

உங்கள் ரா�க்கு 9- ஆம் இடத்�ல் சூ�யன் இருக்�றார். 

துலாம்

சூ�யன் மாங்கல்ய ஸ்தானத்�ல் இருக்�றார். உயர் பத�-

�ருச்�கம்

 மா�யார் �ட்�ல் இருந்து  உங்களுக்கு உ�ய பங்கு 

தனுசு

மகரம்

�ண்டகாலமாக இருந்துவந்த  ராஜாங்க ���லான 

கும்பம்

�னம்

�ஷபம்

உணவுப்ெபாருள் சம்பந்தப்பட்ட  �யாபாரம் �று�றுப்-

�ம்மம்

�துனம்

26.06.2022 - 02.07.2022

நவக்�ரக நாயகர்க�ன் முதல்வரான சூ�யன் உங்கள் 

 ேமஷம்  
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பெளர்ணமி கமை இைக்கிய 
நிகழ்வுத் ப�ாடரின்  43 வது நிகழ் -
வாக ைகுடம் கமை இைக்கிய 
வடடம் நடாத்தும் ைகுடம் வி. 
மைக்கல் பகாலினின்  என் இனிய 
ெடடாம் பூச்சிக்கு  கவிம�த்   
ப�ாகுப்பு பவளியீடடு விழா 
இன்று  26ம் திகதி  ஞாயிற்றுக் 
கிழமை  ைாமை  3.45 ைணிக்கு 
ைடடக்களப்பு பொது நூைக 
ககடகொர கூடத்தில் ைடடக்க -
ளப்பு  �மிழ்ச்்சஙக �மைவரும், 
பிரெை ப�ாழிைதிெரும், இைக்கிய 
ஆரவைருைான  ம்சவப்புரவைர 
வி. றஞ்சி�மூரத்தி    �மைமையில்  
நமடபெறவுளளது. 

யாழ். ைாவடட அர்சாஙக அதிெ -
ரும், ைாவடடச் ப்சயைாளருைான  
க. ைகக்சன், கிழக்குப்  ெல்கமைக் -
கழக உெகவந�ர  கெராசிரியர வ.க -
னகசிஙகம்     ஆகிகயார பிர�ை  
விருநதினரகளாக கைநது நூமை 
பவளியிடவுளளனர. 

கிழக்கு  ைாகா்ண சுகா�ார 
அமைச்சின் ைாகா்ண ெணிப்ொளர  
இரா. பநடுஞ்ப்சழியன்  சிறப்பு 
விருநதினராக கைநது  பகாளளும் 
இந நிகழ்வில் நூலின்  மு�ற் 
பிரதிமய ைடடக்களப்பு ைாவடட 
பிராநதிய சுகா�ார க்சமவகள 
திம்ணக்கள  ெணிப்ொளரும், 
"சிப்ஸ் சினிைா" நிறுவன இயக் -
குனருைான  Dr. கு்ணசிஙகம்  
சுகு்ணன் பெற்றுக் பகாளவார. 

கிழக்குப் ெல்கமைக்கழக 
ஆரம்ெ சுகா�ார ெராைரிப்பு பீட 
�மைவர Dr. K. அருளானந�ம்,  
நியூ ெயனியர மவத்திய்சாமை 
இயக்குனர Dr. E. ஸ்ரீநாத், கிழக் -
குப்  ெல்கமைக்கழக Dr. S. 
சிவச்ப்சல்வன், சிடடி கொரம்ஷ் 
ப்சன்ரர நிறுவன இயக்குனர  
ஜனாப் S. L. M. ஆரிப், திருககா -

்ணைமை ைாவடட ைக்கள வஙகி 
உ�விப் பிராநதிய  முகாமையா -
ளர S. N. கைாகன�ாஸ், ைடடக் -
களப்பு க�சிய க்சமிப்பு வஙகி -
யின்  முன்னாள முகாமையாளர  
S. V. சுகவநதிரன்,  ்சண் ென்சி 
ஹவுஸ் நிறுவன உரிமையாளர   S. 
சிவொ�சுந�ரம் (அண்்ணாச்சி), 
ஆகிகயார பகளரவ விருநதினர -
களாக கைநது சிறப்பிக்கவுளள  
இந நிகழ்வில்  நூல் நயவுமரமய 
கிழக்குப் ெல்கமைக்கழக சுவாமி 
விபுைானந�ா அழகியற் கற்மககள 
நிறுவக சிகரஷ்ட விரிவுமரயாளர   
க. கைாகன�ா்சன் ஆற்றவுளளார.
நூல் பவளியீடடுமரமயஎழுத்�ா -
ளரும்,  அதிெருைான  ்ச. ைணிக்சக -
ரனும், வரகவற்புமரமய ைடடக்க -
ளப்பு ைாவடட �மிழ்  எழுத்�ாளர 
்சஙக பொருளாளர கதிரவன் �. 
இன்ெரா்சாவும் நன்றியுமரமய 
ைகுடம். வி. மைக்கல் பகாலினும் 
நிகழ்த்�வுளளனர. 

நிகழ்மவ ப�ாகுத்து வழஙகுகி -
றார  கவிஞர ஜி. எழில் வண்்ணன்.

வன்முறைகறை எதிர்கொள்ளும் 
இந்தியொவின் அக்னிபொத் திட்டம்...

நதிய நடுவன் அரசின் 
"அக்னிொத் திடடம்" 
(அக்கினி வீரர, Agneepath 

Scheme) என்று அமழக்கப்ெடும் 
புதிய இராணுவ ஆளக்சரப்பு 
திடடம் நாடு முழுவதும் எதிரப்பு, 
வன்முமற ைற்றும் கிளரச்சி அமை-
கமளத் தூண்டி இன்மறய இநதி-
யாமவ கைவர பூமியாக்கி உளளது.

இந� திடடத்திற்கு ைத்திய அமைச் -
்சரமவ அஙகீகாரம் அளித்� கடந� 
14ம் திகதிக்கு  ைறுநாகள ெை ைாநி -
ைஙகளில் கொராடடஙகள பவடித்து 
ைக்கமள கதிகைஙக மவத்துளளது. 
கடந�  பவளளிக்க்கிழமை 17ம் திகதி 
மு�ல் நாடடின் ஏழுக்கும் கைற்ெடட 
ைாநிைஙகளில் முன்பனடுக்கப்ெடட 
ஆரப்ொடடஙகள வன்முமறகளாக 
ைாறி ெைத்� பொருட க்ச�த்ம� 
அரசுக்கும் ைக்களுக்கும் ஏற்ெடுத்தி 
உளளன. குறிப்ொக ஹரியானா, 
பீகார, ப�லுஙகானா  ைற்றும் ைத்திய 
பிரக�்ச ைாநிைஙகளில்  பைாத்�ம் 
நான்கு ெயணிகள ரயில்கள தீயிடடு 
பகாளுத்�ப் ெடடதுடன், 10க்கும் 
கைற்ெடட ரயில்களில் ெயணித்-
�வரகளின் உமடமைகள யாவும்  
சூமறயாடப்ெடடு அவரகள நடு 
வழியில் இறக்கி விடப்ெடடனர. 
இமளஞரகள முன்பனடுக்கும் இந� 
கொராடடஙகளுக்கு ெை இராணுவ 
ஆரவைரகளும் இமளஞர அமைப்பு-
களும் ஆ�ரவு ப�ரிவித்து ெை ைாநி-
ைஙகளில்  கொராடடத்தில் கநரடி-
யாக கைநது பகாண்டன. மு�ல் நாள 
அமைதியாக நமடபெற்ற கொராட-
டஙகள ைறு நாகள  வன்முமறயாக 
ைாறி  நா்சப்ெடுத்து�ல் ைற்றும் 
பொது ப்சாத்துக்கள அழிக்கப்ெடுவ-
�ற்கு வழிவகுத்�து.

கூடு�ைான ைாநிை அரசுகளது  
எதிரப்மெ ்சம்ொதித்துளள இந� 
அக்னிொத் திடடம் என்றால் 
என்ன...? அ�ன் ்சா�க ொ�கஙகள 
என்ன...? என்கிற ககளவிகளுக்கான 
விமடமயகய �ற்கொது இநதிய 
ைற்றும் சிை ்சரவக�்ச ஊடகஙகள 

ப்சய்தியாகவும், வா�ப்பிரதிவா�ஙக-
ளாகவும் பவளியிடடுக் பகாண்டிருக் -
கினறன.   

கைற்குைக நாடுகள ெைவற்றில் 
நமடமுமறயில் இருப்ெது கொன்ற 
ஒரு திடடகை  �ற்கொது இநதிய 
ராணுவத்தில் அக்னி ொத் என்ற 
பெயரில் கைாடி அர்சால் புதி�ாக 
அறிமுகப்ெடுத்�ப் ெடடுளளது. 

இந� திடடத்தின் அடிப்ெமடயில்  
இநதிய ெமடயணிக்கு ப�ரிவா-
கும் ஒருவர 4 ஆண்டுகள ைடடுகை 
முப்ெமடகளில் ஏ�ாவது ஒன்றில் 
குறுகிய காை வீரராக ெணியாற்ற 
முடியும். 

 இந� 4 வருட ெணியில் 6 ைா�ம் 
ெயிற்சி வழஙகப்ெடும் எனவும்,பின்-
னர   4 வருடஙகள கழித்து இந� 
வீரரகளில் 25 ்ச�விகி�ம் கெர வமர 
ைடடுகை நிரந�ரைாக 15 வருட ஒப் -
ெந�த்தில் ெணியாற்ற அனுைதிக்கப் -
ெடுவாரகள எனவும் புதிய திடடம் 
ப�ரிவிக்கின்றது. 

4 வருடத்திற்கு பின் ப�ாடரநது 
ெணியாற்ற விருப்ெம் உளளவரகள 
நிரந�ரெணிக்கு  விண்்ணப்பிக்க-
ைாம் எனவும் அதில் �குதியான 25 
்ச�விகி�ம் கெர �விர ஏமனயவர-
கள பவளிகயற கவண்டும் எனவும், 
நிரந�ரைாக 15 வருடம் ெணியாற்ற 
க�ரவு ப்சய்யப்ெடுவரகள அதிகாரி -
கள ஸ்�ானம் அற்ற ்சா�ார்ண ெமட 
சிப்ொய் நிமையிகைகய  ெணி 
ப்சய்ய முடியும் எனவும் ைத்திய 
ொதுகாப்புத்துமற ப�ரிவித்துளளது. 

17.5 வயது மு�ல் 21 வயது 
வமரயான குமறந�து 10ம் வகுப்பு 
வமர ெடித்� இரு ொலினரும் இதில் 
க்சர முடியும் எனவும் இந� திட -
டத்தின் மூைம் க்சரும் வீரரகளுக்கு 
மு�ல் வருடம், ைா�ம் 30 ஆயிரம் 
ரூொய்  வழஙகப்ெடடு  ைா�ா 
ைா�ம் ்சம்ெளம் சிறி�ளவு உயரத்-
�ப்ெடடு கமடசி வருடம், அ�ாவது 
4வது வருடம் அவர  40 ஆயிரம் 
ரூொய் ைா�ம் ்சம்ெளம் பெறுவார 
எனவும் ப�ரிவிக்கப்ெடுகிறது. 

இமவ அமனத்திற்கும் வருைான 
வரி கிமடயாது எனத் ப�ரிவிக்கும் 
இந� புதிய ்சடடமூைம் இ�ன் கீழ் 
இம்ணத்துக் பகாளளப் ெடுெவர -
களுக்கு ஓய்வூதியம் (பென்்சன்) 
எதுவும் கிமடக்காது  எனவும் ப�ரி-
விக்கின்றது.

ெமடகளில் ெணியாற்ற விரும்-
பும் இமளஞரகள ெடடாளம் �ான் 
இந� ்சடடமூைத்ம� எதிரத்து களம் 
இறஙகி. கைாடி அரசுக்கு  எதிரான 
கைவரஙகமள ஏற்ெடுத்தி வருகின் -
றது, சிை இடஙகளில் இமளஞரகள 

�ைக்கு �ாகை தீ மூடடியும்  கொராட -
டத்ம� உ்ணரச்சிப் பிழம்ொக்கி 
வருகின்றனர. இந� தீமூடடல் 
அனரத்�த்தில் ப�லுஙகானாவின் 
மஹ�ராொத்தில் ஒரு இமளஞன் 
இறந� ப்சய்தி பவளிவர,ெை ைாநிை 
காவல் நிமையஙகள �ாக்கப்ெடடு 
தீக்கிமரயாகப்ெடட�ாகவும் �கவல்-
கள ப�ரிவிக்கின்றன.

இநதியா சு�நதிரம் பெற்ற 
காைத்தில் இருநக� வழமையாக 

ஒவபவாரு ஆண்டும், முப்ெமட -
களிற்கும் 15வருட ஒப்ெந�த்தின் 
அடிப்ெமடயில் நிரநதிர நியைனைாக 
சிப்ொய்கமள இம்ணத்துக்பகாள-
ளப்ெடும் நமட முமறகய இருநது 
வருகிறது. அக� கொை  பவற்றிட-
ைாகும் உயர ெணியிடஙகள அந� 
ெ�வித் �ரவரிம்சயில் அடுத்��ாக 
இருப்ெவரகமள பகாண்கட நிரப் -
ெப்ெடடு வந�ன, கைலும், ெமடக-
ளில்  15 ஆண்டுகள ெணியாற்றிய 
வீரர  ஒருவர அர்ச ஓய்வூதியம் பெற 
�குதியுமடயவராவாராக கணிக்கப்-
ெடடு ஓய்வூதியம் பெற்று வந�னர. 
ஒருவர 21 வயதில் ெமடயணியில் 
க்சரநதிருந�ால், 36 வயதில் அவர 
ஓய்வூதியம் பெற �குதியுமடயவ-
ராக இருப்ொர. 

ஆனால் �ற்கொது வநதுளள 
புதிய திடடத்தின்ெடி இந� ெணிக்-
கான காைம் நான்கு ஆண்டுகளாக்-
கப் ெடடு, நான்கு ஆண்டுகளுக்கு 
பிறகு அந� வீரரகளுக்கு ஓய்வூதியம் 
எதுவும் இல்ைா� நிமைமயகய ஏற் -
ெடுத்துகிறது..இதுகவ அக்னிொத் 
திடடத்தின் பெரும் ்சை்சைப்புக்கு 
முக்கிய கார்ணம். 

அக்னிொத் திடட எதிரப்பு 
கொராடடஙகளுக்கு  ைத்தியில், 
ராணுவ ஆளக்சரப்பு குறித்து இந -
தியாவின் ொதுகாப்புப்ெமடகளின் 
�மைமைப் ெமடத்�ளெதியாக  
இருந�, குன்னூர விைான விெத் -
தில் ைமறந� பஜனரல் பிபின் ராவத்  
ப�ரிவித்� கருத்ம� வலியுறுத்து -

கின்றனர சிை ஆய்வா -
ளரகள. 

“இநதிய ராணு -
வத்தில் க்சர, ஒருவர 
உடல் ரீதியாகவும், 
ைன ரீதியாகவும் 
வலுவாக இருக்க 
கவண்டும் என்ெ -
�ற்கு கைைதிகைாக, 
�ாய்நாடமடக் காக் -
ககவண்டும் என்ற 
ஆரவமும், தியாக 

சிந�மனயும் இருக்க கவண்டும்” 
என்கிற அவரின் கூற்கற இன்மறய 
நாடடு ைக்களுக்கும், அரசுக்கு எதி -
ராகவும் கொராடும் இமளஞர கூட -
டத்தின் கவனத்திற்கு முன் மவக்கப் -
ெடுகிறது. அக்னிொத் திடடத்திற்கு 
எதிராக கொராடடம் நடத்தி வரும் 
இமளஞரகள க�்சத்திற்கு க்சமவ 
ப்சய்ய விரும்ெவில்மை, எனவும் 
ைாறாக இநதிய ராணுவத்தில் 
ஓய்வு பெறும் காைம் வமர ெணி -
புரிநதுவிடடு பின்னர வாழ்நாள 
வமர ஓய்வூதியம் பெறகவ விரும் -
புகிறாரகள என வாதிடும் அந� 
ஆய்வாளரகள இன்மறய இநதிய 
இமளஞரகள இநதிய இராணுவம் 
உடெடட ெமடத் துமறமய �ைக் -
கான  கவமைவாய்ப்மெ  உறுதி 

ப்சய்யும் திடடைாககவ ொரக்கி -
றாரகள என்றும் அவரகள ப�ரிவிக் -
கின்றனர.

இந�த் திடடத்திற்கு எதிரான 
கொராடடஙகள இப்கொது 18 
ைாநிைஙகளில் ெரவி நாளுக்கு 
நாள அதிகரித்து வரும் நிமையில்  
ெமடகளுக்கான ஆடக்சரப்பு 
வயது வரம்மெ 21லிருநது 23 ஆக 
உயரத்தியுளள அரசு. அக்னிவீரர -
களின் ஆடக்சரப்பு வரும்  24ம் 
திகதி மு�ல் இநதிய விைானப்ெ -
மடக்கான ஆடக்சரப்பில் இருநது 
ப�ாடஙகும் எனவும் அறிவித்துள -
ளது. ராணுவத்தில் இமளஞரகமள 
ஆடக்சரப்பு ப்சய்யும் ெணிமய அர -
்சாஙகம் விமரவில் ப�ாடஙகினா -
லும், ெை இராணுவ ஆரவைரகள 
திடடத்திற்கு எதிராக உறுதியாக நிற் -
கின்றனர.

'ொகிஸ்�ான் சீனா என இரண்டு 
முமனகளிலிருநது அச்சுறுத்�ல் -
கமள இநதியா எதிரபகாளளும் 
கொது, அக்னிொத் திடடம் நைது 
ஆயு�ப் ெமடகளின் ப்சயல்ொடடுத் 
திறமனக் குமறக்கும் எனவும்  நைது 
ெமடகளின் கண்ணியம், ைரபு, 
வீரம், ஒழுக்கம் ஆகியவற்றில் ்சைர -
்சம் ப்சய்வம� ொஜக அரசு நிறுத்� 
கவண்டும்' எனவும்  ராகுல் காநதி 
�னது டவிடடர ெக்கத்தில் ெதிவிட -
டுளளார என்ெது குறிப்பிடத்�க்கது.

அக�கவமள இந� திடடம் ராணு -
வத்திற்கும், நாடடின் இமளஞரக -
ளுக்கும் ெை வழிகளில் சிறந��ாக 
அமையும் என்று ைத்திய அர்ச  வட -
டாரஙகள  ப�ரிவிக்கின்றன . 

ராணுவ ஆரவைரகளும் எதிரக்கட -
சித் �மைவரகளும் அக்னிொத் திட -
டத்ம� அமூல் ெடுத்துவ�ற்கு முற் -
றிலும் எதிரப்புத் ப�ரிவித்து வரும் 
நிமையில் கைாடி அரசு இந�த் 
திடடம் குறித்து மீள ெரிசீைமன 
ப்சய்வக� நாடடிற்கும் ொ.ஜா.க 
அரசின் எதிரகாைத்திற்கும் நன்மை 
ெயப்ெ�ாக அமையும் என்ெக� 
ய�ாரத்�ம்.

க�ோவை நந்தன்... 

இந� நாடடின் முக்கியைான ெமடப்ொ-
ளியான ைல்லிமக ஆசிரியர படாமினிக் 
ஜீவாவின் 95வது பிறந� தினம் (27.06.2022) 
நாமளயாகும். அ�மன முன்னிடடு அண்மை-

யில் பவளிவந� கைைன்கவி எழுதிய “படாமினிக் 
ஜீவாவும் நானும்’ எனும் நூலிலிருநது ஒரு சிறுெ-

குதி.
மேேன்கவி

ொட்சாமை கல்விமய இமடநடுவில் 
நிறுத்தியபின் எஙகள குடும்ெத் ப�ாழிைான 

வரத்�கத்தில் ஈடுெடவில்மை. நூைகஙக -
ளுக்குச்  ப்சன்று நூல்கமள எடுத்து வாசிப் -
ெது�ான் என் கவமையாக இருந�து. அந� 

நாடகளில். பகாழும்பில் நடந� இைக்கியக் 
கூடடஙகள ெற்றி அறிநது அக்கூடடஙக -
ளுக்கு யாருக்கும் ப�ரியா� சின்னபொடிய -
னாக ஓரு மூமையில் உடகாரநது ரசித்து வநது 

விடுகவன். அப்ெடியாக இன்மறய நாடகளில் 
பகாழும்புத் �மிழ்ச் ்சஙக ைண்டெத்தில் இைக்-
கியக் கூடடஙகள நமடபெறுவது கொல் அந� 
நாடகளில் பகாளளுப்பிடடியில் அமைந-
துளள க�யிமை பிர்சாரச் ்சமெ ைண்டெத்தில் 
ப�ாடரநது நமடபெறும். அஙகு ப�ாடரநது 
கொகவன்.  அந� ைண்டெத்தின் ெக்கத்து 
ஒழுஙமகயில்�ான் எனது  பநருஙகிய 
நண்ெர  ஹாஜி ொரூக்கின் வீடு இருந�து. 
அவரும் �மிழ் ஆரவமிக்கவராக இருந�ார. 
அவமரயும் அமழத்து அக்கூடடஙகளுக்குப் 
கொகவன்.

அந� ைண்டெத்தில்�ான்  ெை ஈழத்து 
எழுத்�ாள ஆளுமைகமளக் கண்கடன், கெரா-

சிரியர மகைா்செதி, கெராசிரியர சிவத்�ம்பி, 
இளஙகீரன்,  பி கரம்ஜி  அந�னி ஜீவா முரு-
மகயன் ஈழவா்ணன், இப்ெடியாகப்  ெை 

எழுத்�ாளரகமளக் கண்கடன்.
அந� ைண்டெத்தில் நடந� இைக்கியக் கூட-

டஙகளுக்கு பவறும் ொரமவயாளாக ைடடுகை 
கொகவில்மை அக்கூடடஙகமள எனது வாசிப்-
மெப் ெரவைான  வாசிப்ொக ைாற்றிக் பகாளளப்  
ெயன்ெடுத்தி பகாண்கடன். எப்ெடி என்றால், 
அஙகு பவளியிடடப்ெடட நூல்கமள வாஙகி 

வாசித்க�ன். அது ைடடுல்ைாைல் அந�ப் புத்�க 
பவளியீடுகளின்  முக்கிய ஆளுமைகளின் உமர-
களில் குறிப்பிடடப்ெடட நூல்கமளக் குறித்து 

மவத்து ைறுநாள நூைகத்திற்குச் ப்சன்று அப்-
புத்�கஙகமளத் க�டி வாசித்க�ன். அது ைட-
டுைல்ைாைல் இன்னுபைாரு வழியிலும் புதிய 

நூல்கமளப் ெற்றியும் ப�ரிநது பகாண்கடன். 
அது அஙகு கூடடஙகள ப�ாடஙகுவற்கு முன் 
�னிப்ெடடமுமறயில் ்சமீெத்தில் வாசித்� நூல்-
கமளப் ெற்றிப் கெசுவம�க் ககடடு அந�ப் புத்-

�கஙகமள குறித்து மவத்துக் பகாளகவன். 
அந� ைண்டெத்தில் �ான் நான் மு�ல் 

மு�ைாக ஜீவாமவக் கண்கடன்.
ொட்சாமை ப�ாடக்கம் ைல்லிமகமய 

வாசிக்கத் ப�ாடஙகி இருநக�ன். 73 களில் ைல்-
லிமகமய தீவிரைாக வாசிக்கத் ப�ாடஙகியிருந-
க�ன். அந� நாடகளில் 73ஆம் ஆண்டு இறுதியில் 
�மிழ் இைக்கியம் அளவுக்கு ஈழத்து இைக்கியம் 
வளரநதிருக்கிறது எனும் ப�ானியில் ஒரு  கடி�-
மும்  ைல்லிமகயில் எழுதி இருநக�ன். எைது 
வரத்க நிமையத்திற்கான ஒரு சிறுவிளம்ெரத்ம�-
யும் வழஙகி இருநக�ன். பகாழும்பில் அவர 
�ஙகி இருந� இடம் க�டி அவருடன் கெ்சப் 
ெயைாக இருந�து. ஜீவா கைசில் யாமரயும் 
அஙகீகரிக்கைாடடார என்ெம� ககளவி ெட-
டிருநக�ன். எனது ஆரம்ெகாை இைக்கிய நட-
வடிக்மககமள அவர அவ�ானித்க� வந�ார. 
1974ஆம் ஆண்டு பவளிவந� ைல்லிமகமய 
வாசித்து  அது ்சம்ெந�ைான ஒரு கடி�த்ம� அவ-
ருக்கு அனுப்ெ அவருடன்  பநருக்கைாகப் கெசும் 
்சந�ரப்ெம் கிமடத்�து.  

நான் பகாழும்புவாசி. கைைன் ்சமூகத்ம�ச் 

க்சரந�வன். புறக்ககாடமட வியாொரக் குடும்ெம். 
புறக்ககாடமட மு�ைாம், இரண்டாம், குறுக்குத் 
ப�ருக்கள�ான் அன்றாடம்  நாஙகள உைாத்தும் 
ப�ருக்கள. அப்ெடித்�ான் ஒரு நாள இரண்டாம் 
குறுக்குத்  ப�ருவில் நடநது பகாண்டிருநக�ன். 
மகயில் மு.�மளயசிஙகத்தின் கொரப்ெமற 
எனும் நூலின் மு�ைாம் ெதிப்பு. அன்கற நான் 
தீவிர வா்சகன்.. நம்புஙகள,. இல்மைபயன்றால் 
அந� வயதிகை(17) �மளயசிஙகம் எனக்குப்  
ெரிச்்சயைாகி இருப்ொரா? அந�ப் புத்�கத்துடன் 
ஜீவாவுடன் அக�  ப�ருவில்  மிகுந� ெத்க�ாடு 
மு�ல் வாரத்ம�மய உதிரத்க�ன். அந�ப் ெயத்திற்-
குக்  கார்ணம் கழுத்து நரம்புகள புமடக்க உரத்� 
குரலில்  அவர க�யிமை பிர்சாரச்  ்சமெ ைண்ட-
ெத்து கைமடகளில் கெசிய கெச்சுகள�ான். (பிற்-
காைத்தில் வீடடிலும் இைக்கியக் கூடடஙகளிலும் 
உரத்துப் கெசும் ெழக்கம் எனக்கு அவர மூைம்�ான் 
வந�க�ா  என்னகவா) என்மனப் ெற்றியும் என் 
இைக்கிய ஆரவத்ம�ப் ெற்றியும் ப்சான்கனன். 
நடநது பகாண்டிருந� அவர ்சற்று கநரம்  �ரித்து 
நின்று,  ஆச்்சரியத்துடன் என்மனப் ொரத்�ார.. 
அந� ஆச்்சரியத்திற்கு இரண்டு கார்ணஙகள இருந-
�ன.  ஒன்று �ாய்பைாழி �மிழ் அல்ைா� கைைன் 
ொயான எனது �மிழ் ஆரவம். இரண்டாவது 
கார்ணம் அந� கநரத்தில்  என் மகயில் இருந� 
மு.�ளயசிஙகத்தின் கொரப்ெமற என்ற நூல். 

(அந�க் காைகடடத்தில் அந� நூலில் அமைந-
திருந� கடடுமரகளில் ஒரு கடடுமரகயனும் 
எனக்கு விளஙகவில்மை என்ெது அவருக்குத் 
ப�ரியா� ப்சய்தி) கெசியவாகற அந�க் காை-
கடடத்தில் ைல்லிமக இ�ழ் ஒவபவான்மற 
முடித்துக் பகாழும்புக்கு வரும்பொழுது, 
அவர �ஙகுமிடைான  புறக்ககாடமட ைலிென் 
வீதியில் அமைநதிருந� ஜீவாவின் அபிைானி 
ஓடடபிடாரம் ஆ, குரு்சாமியின்  வரத்�க 
நிமையத்திற்கு அமழத்துச் ப்சன்றார. அஙகி-
ருந� குரு்சாமி ஐயாவுக்கு என்மனப் ெற்றிச் 
ப்சால்லி அறிமுகப்ெடுத்தி மவத்�ார.   

ஜீவாவுடனான அந�ச் ்சநதிப்புக்குப் 
பின் வந�  அடுத்� ைா� 1974ஆம் ஆண்டு 
ஜூமை  ைல்லிமகயில் 'இளந�ளிர ' எனும் 
�மைப்பில்  அன்று 17 வய�ான என்மன 
அறிமுகப்ெடுத்தினார.  

1976ஆம் ஆண்டு ைாரச் ைா� இ�ழில் ைல்லி-
மகப் ெந�லின் பகாடி கால்கள எனும் �மைப்-
பில் ப�ாடரநது ைல்லிமகக்குப் ெஙகளிப்பு 
ப்சய்து பகாண்டிருந�வரகமளப் ெற்றிய 
ப�ாடர குறிப்பில்  என்மனப் ெற்றி எழுதி-
னார. 

அந�ச் ்சநதிப்புக்குப் பின் ஒவபவாரு ைா� 
ைல்லிமக இ�ழ் முடித்�பின்னும்  பகாழும்பு 
வரும் பொழுப�ல்ைாம் அவமரத் �வறாைல் 
்சநதிப்கென். அக்காைகடடத்தில் கணி்சைான 
அளவு ைல்லிமக இ�ழ்கமளச் க்சகரித்து 
மவத்திருநக�ன். அவமரச் ்சநதித்� பின்னும் 
முன்னும் அவர  ெமடப்புகமள வாசித்து இருந-
க�ன்.   

ஜீவா ைா�நக�ாறும் பகாழும்பு வரும்பொ-
ழுப�ைாம் ைல்லிமகமய மிக ஆவலுடன் 
எதிரொரப்கென். அவர �ஙகுமிடத்திற்குத் 
ப�ாமைகெசி எடுத்து அவர வநது விடடாரா 
என வி்சாரித்து உடனடியாக அஙகு கொய் ைல்-
லிமகமயப் பெற்று வநது விடுகவன். இவவா-
றாக ஜீவாவுடான ப�ாடரபு வளரந�து.

"முதல் சந்திப்பிமேமய என்றனை 
சரியொக எற்டமபொட்டவர ஜீவொ"

கவிறத நூல் ்வளியீடடு விழொ

என் இனிய 
பட்டாம் பூச்சிக்கு  



ஹமில்டன் ரிசர்வ் பேங்க் லிமி்டட் 
(Hamilton Reserve Bank Limited) என்னும் 
அமெரிக்்க வங்கியானது பிமெசெர் 
மோன்டி ெற்றும் ஓலட் (Bleichmar Fonti 
and Auld) என்னும் சட்்ட ஆப�ாச்கர்்க -
ளின் ேரிந்துரையின் பேரில இ�ங்ர்கக்கு 
எதிைா்க இவ்வழக்ர்கத் ம�ாடுத்திருக்கி -
றது. இர�த் �விை இ�ங்ர்கக்கு ்க்டன் 
வழங்கியுளெ முபேதுக்கும் பெற்ேட்்ட 
நிறுவனங்்கள கூட்்டா்க இரைந்து ஒரு 
அரெபரே உருவாக்கியுளெ�ா்கவும் 
அந்� அரெபபே ்க்டரன மீெபமேறுவது 
ம�ா்டர்ோன பேசசுவார்த்ர�்களில ஈடுே -
டும் எனவும் �்கவல்கள வந்துளென.   

இ�ங்ர்க IMF உ்டன் �ற்போது ஈடுேட்-
டுவரும் பேசசுவார்த்ர�்கரெ வைபவற்ே -
�ா்கவும் ்க்டன் மீள ்கட்்டரெபபு ம�ா்டர்-
ோன பேசசுவார்த்ர�்கள முரறயா்கவும் 
மவளிபேர்டத்�ன்ரெ வாயந்��ா்கவும் 
நியாயொனரவயா்கவும் பெற்ம்காளெப -
ே்ட பவண்டுமென அரவ அறிவித்துள-
ென.   

எனபவ இ�ங்ர்கயின் இரறரெக் 
்க்டன் மீெசமசலுத்�ாரெக்கு எதிைான 
சட்்ட ரீதியானதும் ்கட்்டரெபபு ரீதியான-
துொன ஏற்ோடு்கள இ�ங்ர்கக்குக் ்க்டன் 
ம்காடுத்ப�ாரினால ஏற்ம்கனபவ ஆைம்பிக்-
்கபேட்டுளென.   

இ�ங்ர்கக்கு ்க்டன் ம்காடுத்ப�ார் 
கூட்்டா்க அரெபபு்கரெ ஏற்ேடுத்தி சட்்ட 
ெற்றும் நிதி ஆப�ாச்கர்்கரெ நியமித்து 
விவ்காைங்்கரெக் ர்கயாெ ஆைம்பித்துளெ-
னர். அப�பவரெ இந்� விவ்காைங்்கரெக் 
ர்கயாளவ�ற்கு இ�ங்ர்கயும் ஏற்ம்கனபவ 

சட்்ட ஆப�ாச்கர் நிறுவனத்ர�யும் 
நிதி ஆப�ாச்கர் நிறுவனத்ர�யும் 
நியமித்துளெது.   

எனபவ எதிர்வரும் ொ�ங்்களில 
இந்� சட்்டபபோர்்கள அக்்கபபோர்-
்கொ்க இ�ங்ர்கக்கு மவளியில 
ம�ா்டருமென எதிர்ோர்க்்க�ாம்.   
இந்நிர�யில ஹமில்டன் வங்கி 
ஏன் முந்திரிக் ம்காட்ர்டயா்க முந்-
திக்ம்காண்டு வழக்குத் �ாக்்கல மசய-
யபவண்டும் என்ற ப்களவி எழ�ாம்.  

இ�ங்ர்கயில உளெ ஒருசி� 
ஊ்ட்கங்்கள அது ஒரு வங்கிபய 
அல�. வரிச சலுர்க்கள மிகுந்� 
சட்்டக் ்கட்டுபோடு்கள அற்ற ஒரு 
தீவுக்கூட்்டத்தில �ாபிக்்கபேட்்ட 
ஒரு சிறிய நிறுவனம் என்று வழரெ-
போ� வரசோ்ட ஆைம்பித்துளென. 
ஆனால இந்� வழக்குத் ம�ா்டைப-

ேட்டுளெது அமெரிக்்காவின் ரெயந்கைப 
ேகுதியாகிய ொன்ஹட்்டனில உளெ நீதிென் -
றத்தி�ாகும். எனபவ முரறபோட்்டாெரின் 
�ன்ரெ ேற்றிமயல�ாம் ்கவனத்திற் ம்காள -
ொெல வழக்ர்க ஏற்றுக் ம்காண்டிருபோர் -
்கள எனக் ்கரு� முடியாது.   

இந்� வழக்கில முன்னாள ெத்தியவங்கி 
ஆளுநர் ்கபைால மேயர் குறிபபிட்டுச சுட்டிக் -
்காட்்டபேட்டுளெது. அ�ரனத்ம�ா்டர்ந்து 

உ்டனடியா்கபவ அவர் �னக்கும் அ�ற்கும் 
சம்ேந்�பெ இலர� என முற்றா்க ெறுத் -
துளொர். அத்து்டன் சா�ாைை ஒரு நேர்�ான் 
மேற்ற ்க்டரன மீெச மசலுத்�ா�போது 
்க்டன் ம்காடுத்�வர் வழக்கு்கரெத் ம�ாடுப-
ேது வழரெ�ான் என்றும் “அைசியலில 
இம�ல�ாம் ச்கஜெபோ” என்ற ோணியில 
ேதி�ளித்துளெரெரயக் ்காைமுடிகிறது.  

இ�ங்ர்கக்கு எதிைா்க வழக்குத் ம�ா்டர்ந் -

துளெ ஹமில்டன் வங்கி என்ன குற்றச -
சாட்டுக்்கரெ முன்ரவத்துளெது என்று 
ோர்பபோொயின்,   இ�ங்ர்கயின் மி்க 
உயர்ே�வி்களில உளெ அதி்காரி்களின் 
விருபேத்தின் பேரிப�பய சர்வப�ச இரற-
ரெக்்க்டன் பிரைமுறி்களுக்்கான ம்காடுப-
ேனவு்கள ்கா�வரையரறயின்றி நிறுத்தி 
ரவக்்கபேட்டுளெ�ா்கவும் அப�பவரெ 
உளளூர் வங்கி்களுக்கும் அவர்�ம் விருப-
ேத்திற்குரியவர்்களுக்கும் பிரைமுறி்கள 
மீ�ான ம்காடுபேனவு்கள வட்டியும் மு�-
லுொ்க முழுரெயா்கச மசலுத்�பேடு-
வ�ா்கவும் எதிர்வரும் ஜுர� ொ�ம் 25 
ஆந் தி்கதி முதிர்வர்டயவுளெ சர்வப�ச 
இரறரெக்்க்டன் பிரைமுறி்களில 
�ெது நிறுவனம் மு�லீடு மசயதுளெ USD 
250,190,000 ம்டா�ர்்கரெயும் அ�ற்குரிய 
வட்டியாகிய USD 7,349,331.25 அமெரிக்்க 
ம்டா�ர்்கரெயும் பசர்த்து மொத்�ம் USD 
257,539,331.25 ம்டா�ர்்கரெ மீெசமசலுத் -
துொறு உத்�ைவி்டக்ப்காரி வழக்கு �ாக்்கல 

மசயயபேட்டுளெது.   
அத்து்டன் �ெது மு�லீடு்களில அதி்க -

ொனரவ ஓயவூதியக்்காைர்்களின் நிதி்கள 
எனவும் இபபோது இ�ங்ர்க ்க்டன் மீெச 
மசலுத்�முடியாது அறிவித்துளெ�ால ஓய-
வூதியக்்காைர்்கள �ெது மு�லீட்டில 80 ச�வீ -
�த்ர� இழக்்க பநரிடும் எனவும் அதில குறிப -
பி்டபேட்டுளெது.   

இது �விை ே�வியில இருந்� ெற்றும் 

இன்னும் இருக்கின்ற ே� அைசியலவா -
தி்களுர்டய �னிபேட்்ட மசாத்து்கள எங் -
ம்கங்கு உளென போன்ற �்கவல்களும் இவ் -
வழக்கில கூறபேட்டுளென. இவ்வழக்கு 
விசாைரைக்கு வரும்போது இ�ங்ர்கயின் 
அைசியலவாதி்கள ெற்றும் உயர்ெட்்ட அதி்கா -
ரி்களின் மசாத்துக் குவிபபு்கள ேற்றிய �்கவல -
்களும் மவளிவைக் கூடும்.   

எது எவ்வாறிருபபினும் அந்� வழக்குக்்கா-
்கவும் ்க்டன் மீள்கட்்டரெபபு ந்டவடிக்ர்க-
்களுக்்கா்கவும் ்க்டன் ம்காடுத்ப�ாரும் ்க்டன் 
மேற்ற இ�ங்ர்கயும் மி்கப பிைே�ொன 
சட்்ட ஆப�ாச்கர்்கரெயும் நிதி ஆப�ாச-
்கர்்கரெயும் நியமித்துளெனர். அவர்்கெது 
்காட்டில�ான் உண்ரெயான ெரழ மேயயப 
போகிறது. ஏமனனில இந்� ந்டவடிக்ர்க்க -
ளுக்்கா்க அக்குறிபபிட்்ட நிறுவனங்்கள மி்கப -
மேரிய ்கட்்டைங்்கரெ அறவிடும். அக்்கட்-
்டைங்்கரெயும் இ�ங்ர்கயில வாழும் 
ஒவ்மவாருவரும் மசலுத்� பவண்டியிருக் -
கும். இத்�ர்கய ஒரு அந்நியச மச�ாவணி 
மநருக்்கடியும் அ�ன் விரெவா்க எழுந்� 
மோருொ�ாை மநருக்்கடியும் இயற்ர்கயா்க 
எழுந்� வர்த்�்க ச்கப்டாட்்ட பின்னர்டவி-
னால ஏற்ேட்்ட�ல� ொறா்க அது இ�ங்ர்க 
ப�டிபமேற்றுக் ம்காண்்ட மநருக்்கடியாகும்.   

இந்� மநருக்்கடிக்கு பநைடியா்கக் ்காைைொ-
னவர்்கரெ அர்டயாெம் ்காண்ேது ஒன்றும் 
முடியா� ்காரியெல�.

(15ஆம் ேக்்கம் ோர்க்்க)

மு��ாவது, 14 வது பிறிக்ஸ் ெ்காநாடு 
சீனாவின் �ர�ந்கரில ்காமைாளி மூ�ம் 
சீனாவின் ஜனாதிேதி ஜி.ஜின்பிங் �ர�-
ரெயில நர்டமேற்றுவருகிறது. பிபறசில, 
ைஷயா, இந்தியா, சீனா ெற்றும் ம�ன் 
னாபிரிக்்கா போன்ற நாடு்கரெக் ம்காண்்ட 
அரெபோனது 2009 யூர�யில அங்கு -
ைார்பேைம் மசயயபேட்டு 2010 இல ஆைம் -
பிக்்கபேட்டு வெரும் நாடு்களின் அரெப-
ோ்க விெங்குகிறது. இந்� ஆண்டுக்்கான 
�ர�ரெ சீனாவி்டம் உளெ�னால இந்� 
ஆண்டு சீனாவின் பிறிக்ஸ் ஆண்்டா்க சீனா 
அறிவித்துளெது. எல�ா நாட்டின் �ர�-

வர்்களும் ்க�ந்து ம்காண்்டது்டன் 
அந்நாடு்களின் மவளியுறவு அரெச-
சர்்களின் சந்திபபும் பிை�ான நி்கழ்-
வா்க அரெந்துளெது. இவ் உசசி 
ெ்காநாட்டில மேயஜிங் பிை்க்டனம் 
ஒன்றிரன  சீனா முன்ரவத்�ப�ாடு 
சீனாவின் ஜனாதிேதி நீண்்ட உரை -
மயன்றிரன �ர�ரெ என்ற அடிப -
ேர்டயில முன்ரவத்திருந்�ார்.

இைண்்டாவது, பிறிக்ஸ் உசசிெ்கா-
நாட்டில உரையாற்றிய �ர�வர்்கள 
அதி்கம் பிறிக்ஸ் அரெபபின் எதிர்-
்கா�ம் பிை்காசொன�ா்க அ ரெயும் 
எனவும் உ�்கத்தில முன்னணி 
அரெபோ்க வெரு ம் எனவும் 
எதிர்வு கூறினர். குறிபோ்க ம�ன்னா -
பிரிக்்க ஜனாதிேதி சிரில ைெபோசா 
ம�ன்னாபிரிக்்காவின் வெர்சசிக்கும் 
மோருொ�ாை விருத்திக்கும் பிரிக்ஸ் 
ேங்்காற்றுகிறது எனத் ம�ரிவித்�ார். 
அவ்வாபற ஆபிரிக்்காவின் மோரு -
ொ�ாை நிபுைர்்கள ஆபிரிக்்காவின் 
மோருொ�ாை ஒருங்கிரைபபுக்கு 
சிறபோன வாயபபுக்்கரெ பிறிக்ஸ் 
வழங்கியது எனத் ம�ரிவித்துளெ -
னர். உைவுப ோது்காபரே உறு -
திபேடுத்� பிறிக்ஸ் நாடு்கள ஒத்துரழக்்க 
பவண்டும் என சீனா ம�ரிவித்�து. வர்த்�்க 
ரீதியான ொற்றங்்களுக்கும் வெர்சசிக்கும் 
அடிபேர்டயான ்கெத்ர� பிறிக்ஸ் ஏற்ே-
டுத்தியுளெ�ா்க மோருொ�ாை நிபுைர்்கள 
மவளிபேடுத்தினார்்கள. 

மூன்றாவது, ெ்காநாட்டின் �ர�வ-
ைான சீன ஜனாதிேதி உரையாற்றும் போது 
உ�்கப போக்குசார்ந்து ே�வி்டயங்்கரெ 
ப்காடி்காட்டியிருந்�ார். குறிபோ்க உ�்கம் 
ோரிய சவால்கரெ எதிர்பநாக்குவ�ா்கவும் 
மோருொ�ாைம், மேருந்ம�ாற்று, ோது்காபபு 
போன்ற சவால்கரெயும் ்கண்ணுக்கு பு�பே-
்டா� மநருக்்கடிரயயும் உ�்கம் எதிர்ம்காள -
வ�ா்கவும் ம�ரிவித்துளொர்.   பூப்காெத்தின் 
விருத்தியானது அதி்க �ர்ட்களுக்குள அ்கப -
ேட்டுளெது. உ�்கத்தின் போக்்கானது போர் 
அல�து சொ�ானம், திறந்துவி்டபே்டல 
அல�து �னிரெபேடுத்�பேடு�ல, ஒத்து-
ரழத்�ல அல�து முைண்ேடு�ல என்ற �ெத்-
தில இயங்குகிறது என்றார் ஜின்பிங். 

நான்்காவது, ஜின்பிங்ன் உரையில அதி்கம் 
மு�ன்ரெபேடுத்�பேட்்ட�ா்க அரெந்தி-
ருந்� வி்டயம் அமெரிக்்கா அ்டங்கிய பெற்கு-
�்கத்தின் ந்கர்வு்கள மீ�ான குற்றசசாட்்டா்க 
அரெந்திருந்�து. அ�ரன விரிவா்க பநாக்கு-
வது அவசியொனது.

மோருொ�ாைத் �ர்ட்கள பூெைாங் 
போன்றரவ. இருபுறமும் கூர்ரெயான 
வாளுக்கு ஒபோனரவ. சர்வப�ச நிதி 
அரெபபுக்்கள ஆதிக்்கம் மசலுத்துவ�ன் 
மூ�ம் உ�்கப மோருொ�ாைத்ர� அைசிய -
�ாக்குேவர்்கள ெற்றும் பவண்டுமென்பற 
மோருொ�ாைத் �ர்ட்கரெ வதிபேவர்்கள 
இறுதியில ெற்றவர்்களுக்கும் �ங்்களுக்கும் 
தீங்கு விரெவிபோர்்கள. அத்து்டன் உ�்க 
ெக்்களுக்கும் பேைழிரவ ஏற்ேடுத்துவார்-
்கள. சர்வப�ச பெ�ாதிக்்கம் குழு அைசியல 
ெற்றும் கூட்டு பொ�ல்கள அரனத்தும் 
அரெதிரயபயா நிர�திருக்கும் �ன்-
ரெரயபயா �ைபபோவதிலர� ொறா்க 
போரையும் வன்முரறரயயும் ஏற்ேடுத்து-
வர� உ�்க வை�ாறு முழுவதும் ்காட்டுவ-
�ா்கத் உளெது என பிங் ம�ரிவித்�ார்.

ைஷய ஜனாதிேதி விொடிமிர் புடின் உரை -
யாற்றுகின்ற போது மூப�ாோய ஒத்துரழப-
புக்்கான அரெபோ்க இந்� ஆண்டு பிறிக்ஸ் 
அரெபபு விெங்குகிறது. பிைாந்திய ெட்்டத்-
திலும் பூப்காெ ெட்்டத்திலும் ஒத்துரழப -
பிரன உருவாக்குவர� இ�க்்கா்கக் ம்காண்-
டுளெது. பிறிக்ஸ் ேடிபேடியா்க அ�ன் 
அந்�ஸ்தும் மசலவாக்கும் உ�்கொவிய 
ரீதியில வெர்சசியர்டகிறது. உ�்கொவிய 
ோது்காபபிரன வலுபேடுத்தும் அப� பநைம் 

நிர�த்திருக்கும் வெர்சசிரய ஏற்ேடுத்து-
வது அவசியொனது எனவும் ்கா�நிர� 
ொற்றத்திற்கும் ெற்றும் ேயங்்கைவா�த்துக்-
கும் எதிைா்கவும் ஒன்று பசர்வது்டன் சர்வ-
ப�ச ெட்்டத்தில நி்கழும் எலர� ஆக்கிை -
மிபபிரனயும் �டுத்து நிறுத்� போைாடுவதும் 
அவசியொனது என்றார் ைஷய ஜனாதிேதி. 
பெலும் அவர் ம�ரிவிக்கும் போது உ�்கத்-
தின் அரெதிரய குர�க்கும் வி�த்தில சி� 
நாடு்கள �ெது ந�னுக்்கா்க மோருொ�ாை 
ஆக்கிைமிபரேயும் நிதி நிறுவனங்்கெது 
ஆக்கிைமிபரேயும் பெற்ம்காண்டுவருகின்-
றன. இவற்றுக்கு எதிைா்க பிறிக்ஸ் நாடு்கள 
ஒத்துரழபரே ே�பேடுத்தியுளென. ைஷயா 
உ�்கொவிய �ெத்தில பிறிக்ஸ் அரெபபின் 
உயர்வான ேங்்களிபரே சர்வப�ச விவ்கா-
ைங்்களில ஈடுே்டத் �யாைா்க உளெது எனவும் 
குறிபபிட்்டார்.

இவற்ரறவி்ட இந்தியா, பிபறசில, 
ெற்றும் ம�ன் ஆபிரிக்்கத் �ர�வர்்கள 
பிறிக்ஸ் அரெபபின் ஒத்துரழபபிரனயும் 
வெர்சசிக்்கான வாயபபுக்்கரெயும் மு�ன்-
ரெபேடுத்தியிருந்�னர். மோருொ�ாை ஒத்து -
ரழபபுக்்கரெ ே�பேடுத்துவது்டன் ேைஸ்ே -
ைம் நாடு்களுக்கிர்டயி�ான புரிந்துைர்ரவ 
ஏற்ேடுத்துவது ம�ா்டர்பிலும் இந்தியப பிை�-
ெர் நபைந்திை பொடி வலியுறுத்தினார். 

உக்ரையின் -ைஷய போருக்கு பின் -
னைான பிறிக்ஸ் நாடு்களின் சந்திபபு 
என்ற வர்கயில முக்கியத்துவம் 
மேற்ற�ா்க ்காைபேட்்டது. குறிப -
ோ்க ைஷயா மீ�ான மோருொ�ாைத் 
�ர்டக்கு எதிைான உரையா்டல்கள 
சீனாவாலும் ஏரனய நாடு்கொ -
லும் மு�ன்ரெபேடுத்�பேட்டி -
ருந்�ன. அமெரிக்்காவும் ஏரனய 
பெற்கு நாடு்களும் மோருொ�ாை 
ெற்றும்  நிதி நிறுவனங்்கரெ 
�ெது ்கட்டுபோட்டில ரவத்துக் 
ம்காண்டு பெற்ம்காளளும் ஆக் -
கிைமிபபு ந்கர்வு்கரெ ெநாடு அதீ -
�ொ்க ்கண்டித்�து்டன் இந்தியா 
ைஷயா என்ேன பிறிக்ஸ் வங்கிக் 
்கட்்டரெபபின் வலிரெரய அதி -
்கரிபேது ம�ா்டர்பிலும் ்கருத்துத் 
ம�ரிவித்திருந்�ன. 

பெற்கு�்கத்தின் மோருொ�ாைத் 
�ர்ட ம�ா்டர்பில அதி்க ்கண்்டனங் -
்கரெ மவளிபேடுத்திய ெ்காநாடு 
எதிர்்கா� சபீட்சத்திற்்கான மோரு -
ொ�ாை வாயபபுக்்கரெ ே�பே -
டுத்� பவண்டிய�ன் அவசியத் -
ர�யும் வலியுறுத்தியுளெது. இது 

ஒரு மோருொ�ாை வர்த்�்க ்கட்்டரெபோ்க 
அரெந்திருந்�ாலும் உ�்கொவிய ோது்காப-
ரேப  மோறுத்து அதி்க ்கவனத்ர� ஏற்ே-
டுத்தியுளெது. சர்வப�ச சட்்டங்்கரெயும் 
ஐக்கிய நாடு்கள அரெபபின் விதி்கரெயும் 
மீறுகின்ற மசயமுரற்கள ம�ா்டர்பிலும் 
அதி்க உரையா்டல்கரெ பிறிக்ஸ் அரெபபு 
ஏற்ேடுத்தியுளெது. 

எனபவ பிறிக்ஸ் ெ்காநாடும் அ�ன் உரை -
யா்டல்களும் பெற்கு�்க நாடு்களுக்கு 
எதிைான�ா்கபவ அரெந்திருபேர�க் 
்காைக்கூடிய�ா்க உளெது. அப� பநைம் 
ைஷயாவுக்்கான ஆ�ைரவயும் உ�்கொ -
விய ோது்காபபிரனயும் வலியுறுத்தியது -
்டன் உ�்க ெக்்கெது நிர�த்திருபரேயும் 
அவர்்கெது உைவுப ோது்காபபிரனயும் 
மு�ன்ரெபேடுத்தும் உரையா்ட�ா்கவும் 
அரெந்திருந்�து. எதுவானாலும் ைஷயா 
மீ�ான மோருொ�ாைத் �ர்ட்களும் பெற்கு 
நாடு்களுக்கு எதிைான ந்கர்ரவயுபெ 
பிறிக்ஸ் அரெபபு ம்காண்டுளெது என்ற 
எண்ைத்ர� மீெ ஒரு�்டரவ உறுதிபேடுத் -
தியுளெது. ோரியெவான சந்ர�ரயயும் 
மோருொ�ாை வெங்்கரெயும் நிதி வலு -
ரவயும் ம்காண்்ட நாடு்கொன பிறிக்ஸ் 
அரெபபு பெற்கு�்கத்திற்கு சவா�ான�ா்க 
ொறிவருவர�க் ்காைமுடிகிறது. 
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தமிழ்நாட்டு அரசியல்நாதிகள் 
தமது சம்பளத்தில ஒரு ்பகுதியய 
நிதியநாக ்ழங்கினர். ஆனநால 
இலங்யக அரசியலில பிலலியன் 
கணக்கில கநாசு்பநார்த்த அரசியல 
பிர்பலங்களும அ்ர்தம ததநாண்டர் 
அடிபத்பநாடிகளும ஒரு
சதத்யதயயனும மக்களுக்கநாக 
கிள்ளிப ய்பநாட்டிருப்பநார்களநா?

்பதவியில இருநத இன்னும இருக்கின்்ற
்பல அரசியல்நாதிகளுய்டய தனிப்பட்்ட 
தசநாத்துகள் எங்தகங்கு உள்ளன ய்பநான்்ற 
தக்லகளும இவ்ழக்கில கூ்றப்பட்டுள்ளன.
இவ்ழக்கு விசநாரயணக்கு ்ருமய்பநாது 
இலங்யகயின் அரசியல்நாதிகள் மற்றும 
உயர்மட்்ட அதிகநாரிகளின் தசநாத்துக் குவிபபுகள்
்பற்றிய தக்லகளும த்ளி்ரக் கூடும

கடந்த 21 ஆம் திகதி செவ்வாய்க்கி-
ழமை இலஙமகயின் கடன் மீளச் 
செலுத்த முடியவா்த ்ஙகுர�வாதது 

நிமல ச்தவாடர்பில் அசைரிக்கவாவின் நியூரயவா-
ர்க் ைவா்டட நீதிைன்்றததில் 1:22 - CV 5199 
என்்ற பதிச்ண்ணில் சிவில் ்ழக்சகவான்று 
ச்தவாட�பபடடுளளது.

உலக அ�சியலில் நவாடுகளின் 
ஒததுமழபபு பவாதுகவாபமபயும் 
சபவாருளவா்தவா� பலதம்தயும் 

ஏறபடுததி்ருகி்றது. மு்தலவாம், இ�ண்டவாம்
உலகப ரபவார்களும் அ்தறகு பின்பவான 
சிறிய ரபவார்களும் அத்தமகய கூடடுப 
பவாதுகவாபபிறகவான அடிபபமடகளவாகர் 
அமைநதிருந்தன. நவாடுகள சபவாருளவா்தவா� 
ர்தம்கமள நிம்றவு செய்யவும் பவாது-
கவாபபிமனப பலபபடுத்தவும் அத்தமகய 
உததிகமள மகயவாண்டு்ருகின்்றன. 
குறிபபவாக ்ளஙகள ெவார் ரபவாடடித ்தன்மை 
நிலவு்்தனவால் அ்தமன எதிர்சகவாளளவும் 
பி�வாநதிய அடிபபமடயில் தி�டசியவாக செய-
ல்படவும் புவிெவார் அ�சியல் சநருக்கடிமய 
ெரிசெய்து சகவாளளவும் அத்தமகய செய்
மும்றமய பி�ரயவாகிதது ்ருகின்்றனர். இ�-
ண்டவாம் உலகப ரபவாருக்கு பிநதிய சூழலில் 
எழுந்த பி�வாநதிய அமைபபுக்களில் 
ஆசியவான் ்லு்வான்தவாக கவாணபபடுகி்றது. 
அவ்வார்ற மிகப பிநதிய சூழலில் எழுச்சி 
சபற்ற பிரிக்ஸ் ஆசிய, ஆபிரிக்க,
இலததீன் அசைரிக்க நவாடுகமள மை-
யபபடுததிய ஒததுமழபபு அமைபபவாக 
விளஙகுகி்றது. இக்கடடும�யும் சீனவாவில் 
நமடசபற்ற பிரிக்ஸ் ைகவாநவாடடின் உம�யவா-
டல்கமளயும் அ்தன் முக்கியதது்தம்தயும் 
ர்தடு்்தவாக அமையவுளளது.

கலநாநிதி 
யக.ரீ.கயணசலிங்கம 
யநாழ. ்பலகயலக்கழகம

யமற்குலக ்நாடுகளுக்கு எதிரநாக 
்பலப்படும பிறிக்ஸ் அயமபபு

இலங்கை்ை நெருக்கும் கைடன்
நகைொடுத்த நெளிெொட்டு நிறுெனஙகைள்



THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY JUNE 26, 2022 13 2022   ஜ�ன்   26   ஞா�ற்றுக்�ழைம 

வாழ்வாதாரமா 

ேசதாரமா 228

த�ழ்க் க�
ேபசு�ன்றார்

'அ�வாளும் ஆடக் குடு-
ைவயும் ஆடும் அ�-
வாளும் �க்க குடு-

ைவயும் �க்கும்' இது எங்கள் 
�ராமத்துப் பழெமா�.   

'அெதல்லாம் முந்�ெயாரு 
காலம் மூத்தண்ணன் இருந்த-
காலம் இப்ப ஆர் உதுகைள கவ-
னத்�ல வச்�ருக்�னம்.' என்று 
எனது பூட்�யாச்� �சனப்படுவா. 
அதாவது, ஒவ்ெவாரு �வசா�க்-
கும் இருந்த �லம் ஏக்கர் கணக்-
�ல் அளவு ெசய்யப்படாமல் அதன் �ைதப்-
புக்கான ெநல்ைல ைவத்ேத அளவு ெசய்த 
காலம். எனது பாட்�க்கு (பூட்�யல்ல) 
பாட்�க்கு ஆறு மரக்கால் தைர இருந்த-
தாம். அவர் தனது மூத்த மகனுக்கு இரு 
மரக்காத்தைரயும், ெபண் �ள்ைளகள் 
இருவருக்கும் தலா இரண்டு மரக்காத் 
தைரயும், ெகாடுத்தார் அைதயும் தனக்கு 
��ய உ�த்து ைவத்துத்தான் எழு�னார்.  

 இந்த மரக்கால் என்பது புசல் எனப்படும் 
மரத்தால் ெசய்யப்படும் அளவுப் ெபட்�. ஒரு 
புசல் ெபட்� அைரப்புசல் ெபட்� காப்புசல் 
ெபட்� அதற்கும் குைறய ெகாத்து அ�லும் 
அைரக்ெகாத்தும் இருக்கும். 'முகத்தலளைவ' 
எனப்படும் அளைவகள் இைவ. ப�னாலு 
ெகாத்து அைரப்புசல். இருபத்ெதட்டுக் ெகாத்து 
ஒரு புசல். ஒரு புசல் ெநல் �ைதக்கும் �லேம 
ஒரு மரக்கால் தைர எனப்படும். ஏறக்குைறய 
அது கால் ஏக்கர் �லம்தான் அதற்கு ேமலும் 
�லம் இருக்கும் அ�ல் ��தளவாக குரக்-
கன், சாைம �ைன என்பனவும் புத்துகைள 
வாட்டமாக ச�த்து அ�ல் பூச�, சுைர பாகல் 
ெவள்ள� எனவும் ப��டுவர். மானாவா�ப் 
ப�ர்கள்தான். மானா என்பது மரு�ய ெசால் 
வானாமா� என்பேத ச� அதாவது வானத்ைதப்-
பார்த்து அந்த மைழ�ல் �ைளயும் �லம் 
மானாவா�.   

 ஒவ்ெவாருவருைடய �லத்�லும் �ைளயும் 
இத்தா�யங்கள் அவர்கள் �ட்�ேலேய இருக்-
கும் உணவுக்காக அைவ கவனமாக ேசர்த்து 
ைவக்கப்படும். �ைதக்காகவும் த�யாக ேச�ப்-
பர். எல்லாம் ெவள்ைளக்காரர்க�ன் வருைக-
�ன் �ன் மாற்றமைடந்தன.   

 மன்னர்கள் ெவட்�ைவத்து �வசாயத்துக்கு 
வழங்�ய �லங்கைள ைக�ட்டு�ட்டு மக்கள் 
ெவள்ைளயர்கள் ெகாடுக்கும் கூ�க்கு ேவைலக்-
குப் ேபானார்கள். கூ�யாக �ைடத்த ேகாதுைம-
மாவும், ேறசன் ெபாருட்களும் உணவுப் பழக்-
கத்ைத மாற்�ன. மன்னர்கள் கட்�ய குளங்கள் 
மு�ந்தும் ேசதமைடந்தும் �லங்கள் காடுகளா�-
யும் மைறந்தன.   

 என் தந்ைத ெசால்வார் 'கா� பூ�க்க 
�ைனக்ெகட்டா சாப்பாடு ஆர் தாற? 
ஒரு ேசா� மாடும் வண்�லும் இருந்தது. 

அைதக்ெகாண்டு �மானத்தளத்துக்கு 
கல்லு ஏத்�ப்ப�க்கப் ேபாறதுதான். காசு 
தருவங்கள். அப்��ேய பருப்பு, �ன்�ல 

அைடச்ச இைறச்� எண்டு சந்ேதாசமா தருவாங்-
கள். என்ன ரு�.' இந்த ரு�யானது ேவைல 
மு�ந்த �றகும் அவற்ைற கைடக�ல் �ைல 
ெகாடுத்து வாங்க ைவத்தது.  

 'ேவ�ச்சங்கரர் ெதாண்டர்கள் என்று   
 �டு ேதாறும் ெசன்று இரப்பவர்க்ெகல்லாம்   
 மா�க்கமள்� �ச்ைச ெகாடுத்�டும்   
 மாவ�கங்ைக நாெடங்கள் நாேட.'   
அந்தப்புலவனுக்கு அப்ப�ப் பாடுமளவுக்கு 

எமது மண் வளமாக மா�யகாலம், ஒன்�ருந்-
தது. அதுவும் அந்�யர் ஆட்�க்காலம்.  

 ��த்தா�யர்க�ன் ஆட்�க்காலத்�ல் எமது 
மக்கைள வளப்படுத்� அதன்மூலம் நாட்ைட 
வளமாக்க �ைனத்த ஒரு ஆள்ப� �ச்ேவயால் 
முதன்முத�ல் �ர்பாசனங்கைள கவ�க்க 
�ர்ப்பாசன �ைணக்களம் என ஒரு கா�யால-
யம் உருவானது. இந்த �ட்டத்�ன்�ழ் ஏராள-
மான குளங்கள் புனரைமக்கப்பட்டன. ெஹன்-
�பாக்கர் என்ற �ைணக்கள உத்�ேயாகத்த�ன் 

க�ன முயற்�யால் ஆ�ரத்து ெதாளா�ரமாம் 
(1900) ஆண்டு வடபகு�க்காக (50000) ஐம்-
பதா�ரம் ரூபாக்கள் ஓதுக்கப்பட்டன. ெதாடந்து 
வந்த ஆள்ப� �ளாக். வடபகு��ன் குளங்-
கைள புனரைமப்ப�ல் அ�க கவனம் ெசலுத்�-
யதாக ெத��றது. 'யயன் ஸ்ராங்க்' எனப்படும் 
மன்னார் கட்டுக்கைரக்குள ேவைலகள் உடன�-
யாக முன்ெனடுக்கப்பட்டு அதன் �ர் ெகாள்ளவு 
நூற்�நாலு ேகா�ேய அறுபது லட்சம் கனஅ� 
(1,04,60,00,000) �ர் தாங்கும் அளவுக்கு 
கட்டப்பட்டது. இேதேபால கைரச்� �ர்பாசனக்கு-
ளமான இரைணமடுத் ேதக்கமும் இருபதா�ரம் 
ஏக்கர் �வசாய �லத்ைத இலக்கு ைவத்து மு�க்-
கப்பட்டது.   

 இப்ேபாது அவ்வளவு �லம் ப��டப்பட்டா-
லும், ெநல் என்னேவா ெவ� மாவட்டங்களுக்கு 
ேபாய்�டு�றது. உள்ளூ�ல் ப�த்�ருப்ேபார் அ�-
கமா�க் ெகாண்�ருக்�றார்கள். கைரச்�ப்�ரேதச 
குளங்க�ல் ெபரும்பாலும் கு�ேயற்றங்கள் 
நடந்து ெகாண்�ருக்�ன்றன. அவர்களால் அவர்-
களது �டுகைள காப்பாற்ற அதாவது குளத்து �ர் 
தமது �டுகளுக்குள் பாயாமல் இருக்க �ப்பர்க-
�ல் ெகாண்டு வந்து ெகாட்டப்படும் மண்ணால் 
குளங்கள் மூடப்பட்டுக் ெகாண்�ருக்�ன்றன.  

 அ��ருத்� என்பது த�ம�த�ன் ெசயல்-
க�ல் தங்��ருப்பதல்ல அது ஒட்டு ெமாத்த 
சமுதாயத்�ன் ெசயற்பாடாக வளர்த்ெதடுக்கப்பட 
ேவண்டும். நான் மட்டும் வாழ்ந்தால் ேபாதும் 
என �ைனப்பவர்கேள இன்று அ�கம். அவர்கள் 

தமது சந்த��னைரக் கூட �ைனக்க�ல்ைல. 
இவர்கைள இந்த மண்��ருந்து ெவ�ேயற்� 
ெவ�நாடுக�ல் அக�யாக வாழ �ர்ப்பந்�க்�ன்-
றனர். ஒேரெயாரு �ள்ைளையப் ெபற்றவர்கூட 
அவைன ெவ�நாட்டுக்கு அனுப்��ட்டு அவன் 
அனுப்பும் பணத்�ல் குளங்கைளயும் புறம்-
ேபாக்கு �லங்கைளயும் ஆக்�ர�த்து வாழ்�ன்-
றனர். �று �லத்துண்டுக�ல் ப��ட்டு வருடம் 
முழுதும் வாழ்ந்த குடும்பங்கள் இன்று பல 
ஏக்கர் �லத்�ல் �ைதத்து ெபருமளவு �ைளச்-
சைல ெபற்றாலும், அைவ �ட்டுக்ேக வராமல் 
அறுவைட ெசய்த �லத்�ேலேய ைவத்து �ற்கப்-
படு�றது. �வசாய �ஞ்ஞா� நம்மாழ்வார் ஒரு 
கைத ெசால்வார். ' மாடு பால் தரு�றது. அது �ரா-
கத்தான் தரும் அைதநாம் �ப்ேபாவுக்கு �ற்றால் 
அவன் அைத பால் பவுடராக்கு�றான் �ன்னர் 
ைபக்கற்�ல் அைடத்து �ண்டும் எங்க�டேம 
தந்து காசாக்� �டு�றான். நாம் அந்தப்பாைல 
�ண்டும் �ைர சுடைவத்து அ�ல் கைரத்து பாலாக 
கு�க்�ேறாம். எங்களுைடய மாட்டுப்பாைல 
உடேன கு�த்தால் ��க்க�ல்ைல இப்ப� எதாவது 
�ருகுதாளம் பண்� ெகாண்டுவந்தால் வாங்�க் 
ெகாள்�ேறாம்.'  

 சுமார் ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன், இந்த 
மாதங்க�ல் எமது ஏைநன் ���ல் தைல 

�ைறந்த ெவங்காய மூைடகள், ெசத்தல்�ளகாய் 
மூைடகள், வாைழக்குைலகள் புைக�ைலகட்-

டுகள் எனபவற்றுடன் தைலநகர் ேநாக்�ச் 
ெசல்லும் பாரஊர்�கள் இைடயறாது ஓ�க் 
ெகாண்�ருக்கும். மாைலமுதல் ��ந்து 
ெவ�ேலற முன்னம் இைவ ெகாழும்ைப 
ெசன்றைடயும். இன்றும் அேதேபால பார-

ேமற்�ய �ப்பர்கள் பய�க்�ன்றன. அவற்-
�ல் எந்த �ைளெபாருளும் இல்ைல மணல், 

மண் கல் மரம் என்பவற்ைறேய ஏற்�ச் ெசல்�ன்-
றன. அன்றாடம் ��மன்�ன் முன் வ�ைசகட்� 
�ற்கும் வாகனங்கள் (��க்கப்பட்டைவயாம்) 
காணப்பட்டாலும் அேதவாகனங்கள் ஓ�ரு வாரத்-
�ன்�ன் அந்த ெபாருட்கைள �ளவும் ஏற்�ச் ெசல்-
�ன்றன.   

 இேத உள்ளூ�ல் ��யுமுன் வயலுக்கு 
ெசன்று ெவ�ேலறுமுன் ைவக்ேகால் ஏற்�வ-
ரும் வாகனங்கைளயும் ெதன்ைனமட்ைட ஏற்றும் 
வண்�கைளயும் காண�ல்ைல . மாடுகளுக்கு 
உணவாகும் ைவக்ேகால், �டுகைள ேவய உதவும் 
ைவக்ேகால் இப்ேபாது இல்ைல. அைவ ைக�-
டப்பட்டு�ட்டன �டுகுகளாக மா�ய ஓைலகள் 
��ட்டுக் ெகாழுத்தப்படு�ன்றன. அழகான ெநற்-
க�ைர எமக்கு எடுத்துக் ெகாண்டு ைவக்ேகாைல 
மாட்டுக்கு ெகாடுப்ேபாம்.  ெநல்ைலக் குத்� 
அ��ைய எடுத்துக் ெகாண்டு த�ட்ைட 
மாட்டுக்கு ெகாடுப்ேபாம். மாடுகள் அைத 
சாப்�ட்டு�ட்டு பால் ெகாடுக்கும் சாணம் 
ேபாடும் சாணம் �றந்த பசைளயாக �லத்-
துக்குப் ேபாகும். எல்லாம் அ�ந்தன. எமது 
மண்�ன் வளங்கைளெயல்லாம் ேகாப்ேரட் 
கம்ப�க�டம் அடகு ைவத்து�ட்டு இன்று 
ெதரு�ல் �ற்�ேறாம் இரசாயனப்பசைளகள் 
எமது மண்ணுக்கு இனக்கலவரம் நடந்த ேபாது 
1958 தான் முத�ல் வந்தது. �வசா�கள் 
அைத �க கவனமாகத்தான் ைகயாண்டார்கள். 
இன்று அ�ல்லாமல் எதுவுேம இல்ைல என்ற-
ளவுக்கு மண்ைண பழக்��ருக்�ேறாம். இந்த 
�ைல என்று மாறுேமா? அன்றுவைர நாம் 
எமது அக� வாழ்க்ைகைய மு�க்க�ல்ைல 
என்பதுதான் அர்த்தம்.   

இ லங்ைக மக்கள் நன்க�ந்த இந்�ய எழுத்-
தாளர் கு. �ன்னப்பபார� கடந்த 13 -ம் �க� 
�ங்கட்�ழைம மாைல (13 - 06 - 2022) 

�ந்�ப்பைத �றுத்�க்ெகாண்டார். இலங்ைகப் பைடப்-
பா�கைளயும் வாசகர்கைளயும் �கவும் கவர்ந்தவர் 
�ன்னப்பபார�. த�ழ் வாசகர்கைள மாத்�ரமன்� 
�ங்கள வாசகர்கைளயும் கவர்ந்தவர். எழுத்தாளர் 
- ெமா�ெபயர்ப்பாளர் காலஞ்ெசன்ற உபா� �லா-
ரத்�னா�ன் ெமா�ெபயர்ப்�ல் �ங்கள ெமா��ல் 
�ன்னப்பபார��ன் நாவல்கள் �ல �ங்கள வாசகர்க-
ளுக்கு அ�முகமா�ன.

அ�க ெமா�க�ல் ெமா�ெபயர்க்கப்பட்டுச் 
சாதைன பைடத்தைவ �ன்னப்பார��ன் நாவல்-
களாகும். 1935 -ம் ஆண்டு நாமக்கல் மாவட்டம் 
வாழவந்� ெபான்ேன�ப்பட்�க் �ராமத்�ல் குப்பண்-
ணக் கவுண்டர் - ெபருமா� அம்மாள் �வசாயத் 

தம்ப�க�ன் மகனாகப் �றந்தவர் �ன்னப்பபார�. 
ஆரம்பக் கல்�ைய மு�த்த�ன் ெசன்ைன பச்ைச-
யப்பன் கல்லூ��ல் உயர்கல்�ையத் ெதாடர்ந்-
தார். கல்லூ��;ல் டாக்டர் மு. வரதராச�ன் மாண-
வராகப் ப�ன்றதனால் த�ழ்ப்பற்று �கப்ெபற்று 
எழுதத் ெதாடங்�னார். ஆரம்பத்�ல் க�ைத எழுதத் 
ெதாடங்�யவர் �ன்னர் �றுகைத - நாவல் எழுதும் 
ஆவல்ெகாண்டார்.

ரஷ்ய எழுத்தாளர்கள் - பார� ஆ�ேயா�ன் பைடப்-
புகளால் ஈர்க்கப்பட்டவர். பார��து ெகாண்ட பற்�-
னால் �ன்னப்பன் என்ற ெபயைரச் �ன்னப்பபார� 
என மாற்�க்ெகாண்டார்.

கல்லூ�க் காலத்�ல் மாணவர் ேபாராட்டங்க-
�ல் கலந்துெகாண்டவர் மார்க்�ஸப் பாைதைய 
வ�த்துக்ெகாண்டார். கம்யூ�ஸ்ட் கட்��ல் 
இைணந்து ெசயற்படத் ெதாடங்�னார். கட்��ல் 
பல ெபாறுப்புகைள ஏற்றுச் ெசயற்பட்டார்.

�ல உச்சவரம்புப் ேபாராட்டத்�ல் பங்ெக-
டுத்து 650 �. �ற்றர் நைடப்பயணம் ேபானார். 
இந்�ரா �ரதமராக இருந்தேவைள ெகாண்டு-
வரப்பட்ட அவசர�ைலப் �ரகடனத்�ன்ேபாது 
ைகதுெசய்யப்பட்ட எழுத்தாளர் இவெரனக் 
கூறுவர்.

கட்��ன் ேவண்டுேகாைள ஏற்று மைலவாழ் 
மக்கள் மத்��ல் ேவைலெசய்தார். �வசா�-
கைள ஒருங்�ைணத்து அவர்கள் உ�ைமகளுக்-
கான ேபாராட்டங்கைள முன்ெனடுத்தார். பல 
சந்தர்ப்பங்க�ல் உ�ராபத்ைதயும் சந்�க்க ேநர்ந்-
ததாக கு�ப்�ட்டுள்ளார்.

உ�ர்; - உணர்வு சார்ந்த பைடப்ேப நாவலாக 
உருெவடுப்பதாகக் கு�ப்�ட்டவர். �ருவாரூர் மாவட்-
டத்�ல் �லச்சுவாந்தர்கள் - பண்ைணயாளர்க�-
டம் �க்�த் த�க்கும் மக்க�ன் �ைலைய அங்கு 
ெசன்று தங்��ருந்து கவனத்�ெலடுத்துெகாண்-
டார். அந்த மக்க�ன் அவல �ைலைய உணர்வு-
பூர்வமாகச் �த்த�த்து 'தாகம்" என்ற தனது முதல் 
நாவைல ெவ�க்ெகாணர்ந்தார். இந்நாவல் �மர்ச-
கர்க�ன் கவனத்ைத ஈர்த்துப் பாராட்டுப் ெபற்றது. 

யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழக வளாகத்�ன் 
முதல் தைலவராகப் ேபரா��யர் ைகலாச-
ப� கடைமயாற்�யேபாது 1976 -ம் ஆண்டு 
த�ழ் நாவல் நூற்றாண்டு �ழாைவ நடாத்�-
னார். 

இந்�கழ்�ல் த��ல் �றந்த பத்து நாவல்-
கள் கு�த்துக் கருத்தரங்கு நடந்தது. கட்டுைர-
கள் சமர்ப்�க்கப்பட்டு உைரகள் இடம்ெபற்-
றன. அ�ெலான்றாகச் �றந்த நாவலான 'தாகம்" 
கு�த்தும் உைர இடம்ெபற்றது ஞாபகத்�லுண்டு. 
கம்யூ�ஸ்ட் கட்� �ளவுபட்டேபாது மார்க்�ஸ்ட் கம்-

யூ�ஸ்ட் கட்��ன் சார்�ல் ெசயற்பட்டார்.
முழுேநரச் ெசயற்பாட்டாளராக �வசா�கள் - 

ெதா�லாளர்கள் ஐக்�யத்ைத கட்� வளர்த்தார். 
உ�ைமப் ேபாராட்டங்கைள முன்ெனடுத்தார். ெகால்-
�மைல வாழ் �வசா�கள் அனுப�க்கும் துன்ப 
துயரங்கைள கண்ட�ந்தார். அந்த மக்களுக்கான 
ேபாராட்டங்கைள முன்ெனடுத்தார். கந்துவட்�க்-
காரர் - �யாபா�களது எ�ர்ப்புகைளச் சமா�த்துத் 
து�ச்சலுடன் களத்�ல் ப�யாற்�னார். இந்த 
அனுபவங்களுடன் 'சங்கம்" நாவைலப் பைடத்தார். 
கரும்பு ஆைலத் ெதா�லாளர்கள் - �வசா�க�ன் 

வாழ்�யைலக் கு�க்கும் 'சர்க்கைர" நாவைலப் 
பைடத்தார்.

�தைவப் ெபண்�ன் வாழ்க்ைகப் ேபாராட்டத்-
ைதச் ெசால்வது 'பவளா�" நாவல். ேமற்கு 
வங்க மா�லத்�லுள்ள அசன்சால் - பத்து-
வான் சுரங்கங்களுக்குச் ெசன்றார். சுரங்கத் 
ெதா�லாளர்களுடன் �ல மாதங்கள் தங்�-
�ருந்து சுரங்கத்துள் இறங்�யும் அவர்களது 
க�ன உைழப்ைபக் கவ�த்துக்ெகாண்டார்.

சுரங்கத்துள் 55 வயதுக்கு ேமற்பட்டவர்-
கைள அனும�க்கமாட்டார்கள். ஆனால் 
77 வய�ல் சுரங்கத்துள் இறங்க �ேசட 
அனும� ெபற்று பூ�க்குள் பல அ� ஆழத்-
�ற்குள் ெசன்று பார்த்ததாகச் ெசால்�யுள்-
ளார். அதற்குள் 'மாஸ்க்" அ�ந்துதான் 
ெசன்றதாகச் ெசான்னார். அந்தச் சுரங்கத் 
ெதா�லாளர்க�ன் வாழ்�ைலையக் கவ-
னத்�ெலடுத்து 'சுரங்கம்" நாவைலப் பைடத்-
தார். சுரங்கத் ெதா�லாளர் வாழ்வு கு�த்து 

இந்�யா�ல் ெவ�வந்த முதல் நாவல் இதுதா-
ெனன �மர்சகர்கள் கு�ப்�ட்டுள்ளனர். தாகம் - 
சங்கம் - சர்க்கைர - சுரங்கம் - பவளா� - தைலமுைற 
மாற்றம் - பாைல�ல ேராஜா என ஏழு நாவல்கைள 
எழு�யவர். இறு�க் காலத்�ல் எழு�ய நாவல் 
ெவ�வந்ததாகத் ெத�ய�;ல்ைல. 'ெதய்வமாய் 
�ன்றாள்" என்ற கா�யத்ைதயும் '�ணற்ேறாரம்" 
என்ற குறுங்கா�யத்ைதயும் பைடத்துள்ளார். 
'ெகௗரவம்" என்ற �றுகைதத் ெதாகு�ையயும் 
க�ைதத் ெதாகு� ஒன்ைறயும் ெவ��ட்டுள்ளார். 
இவரது தாகம் - சங்கம் - சர்க்கைர - பவளா� ஆ�ய 

நான்கு நாவல்கள் ஆங்�லத்�ல் ெமா�ெபயர்க்-
கப்பட்டுள்ளன.

சங்கம் நாவல் �ெரஞ்சு - ஆங்�லம் - இந்� 
- வங்காளம் - குஜராத்� - மராட்� - மைலயாளம் - 
ெதலுங்கு - கன்னடம் என ஒன்பது ெமா�க�ல் 
ெமா�ெபயர்க்கப்பட்டு ெவ�யா�யுள்ளன.

தாகம் நாவல் ஏழு ெமா�க�லும் பவளா� 
- சுரங்கம் நாவல்கள் ஆறு ெமா�க�லும் ஆறு 
நாவல்கள் இந்� ெமா��லும் ெமா�ெபயர்க்கப்-
பட்டு ெவ�வந்துள்ளன. ஸ்பா�ஷ் - உஸ்ெபக் - 
�ங்களம் உட்பட 13 ெமா�க�ல் இவரது நாவல்-
கள் ெமா�ெபயர்க்கப்பட்டு ெவ�வந்துள்ளைம 
கு�ப்�டத்தக்கது. �றந்த இலக்�யப் ப�க்காகப் 
பல �ருதுகைளப் ெபற்று அவ்�ருதுகைளச் �றப்-
�த்தவர்.

�ரான்ஸ் - மேல�யா - �ங்கப்பூர் - இலங்ைக - 
�னா உஸ்ெப�ஸ்தான் ஆ�ய நாடுக�லுள்ள 
இலக்�ய அைமப்புக�ன் ெகௗரவத்ைதப் ெபற்-
றவர். 

த�ழ்நாடு முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர் கைலஞர் 
சங்கத்ைத ஆரம்�த்த முன்ேனா�க�ல் ஒருவர். 
'ெசம்மலர்" இலக்�ய சஞ்�ைக�ன் ஆரம்ப ஆ��-
யர். 2009 முதல் தனது ெபய�ல் இலக்�ய அறக்-
கட்டைளைய �று�ப் பைடப்பா�கைள ஊக்கு�க்-
கும் ெபாருட்டு �ருதும் பணமு�ப்பும் வழங்�க் 
ெகௗர�த்து வந்தவர்.  (15 ஆம் பக்கம் பார்க்க)

இல ண் டன் 
� ம் ப ம் 
அ ை ம ப் �ன் 

ஆதரவுடன் மைலயக 
இலக்�ய மாநாடு 
�கச் �றப்பாக, கடந்த 
ச�க்�ழைம, ஆ� 
மாதம் 11ம் �க�-
யன்று (11.6.2022), 
நைடெபற்றது. இந்-
�கழ்�ல் பல நாடுக-
��ருந்து இலக்�ய 
ஆளுைமகள் கலந்து 
ெகாண்டேதாடு, ஓரு 
முழு நாள் நடந்ேத-
�ய �கழ்வுக�ன் 
ஏழு அமர்வுக�ல், ஆய்வுக் கட்டுைரகள், �று-
கைதத் ெதாகுப்புகள், க�ைதத் ெதாகுப்புகள் 
உள்�ட்ட பல மைலயக இலக்�யங்கைள பல 
எழுத்தாளர்களும், இலக்�ய ஆளுைமகளும், 
சமூக ஆர்வலர்களும் இங்கு அ�முகமும் �மர்-
சனமும் ெசய்தனர்.   

முதலாவது அமர்ைவ காத்தா� முத்துசா� 
�ைனவாக மு �த்�யானந்தன் தைலைம தாங்�, 
காத்தா� முத்துசா� பற்� அ�யப்படாத �பரங்-
கைள எடுத்துைரத்து இவ்வரங்ைக ஆரம்�த்து 
ைவத்தார். அத்ேதாடு அவர் � ெப�யசா��ன் 
ேதாட்டத் ெதா�லாள�ன் �ரப்ேபாராட்டம் 
கு�த்தும் அ�முகமும் சுருக்கமாக �மர்சனமும் 
ெசய்�ருந்தார். இவ்வரங்�ல் ேநார்ேவ��-
ருந்து சமூகம�த்�ருந்த ந சரவணன் மல்�யப்-
புசந்� �லக�ன் மைலகைளப் ேபச �டுங்கள் 
உைர பற்�யும், வரதன் �ருஷ்ணா�ன் ெவந்து 
த�யாத பூ� கு�த்து எம் ெபௗசரும் �றப்பான 
�மர்சனம் ெசய்�ருந்தனர்.  

 இந்த முதலாவது அரங்�ன் நாய�, காத்தா� 
முத்துசா�ைய �ைனவு கூறும் வைக�ல் 
காத்தா� முத்துசா��ன் துயர் ப�ந்த வர-
லாற்ைற சாம் �ர�ப�ன்,ெந�யாள்ைக, எழுத்-
துரு�ல் ர�த்தா �ர�பன், மற்றும் பல கைல-
ஞர்களும் இைணந்து ' காத்தா� காைத' எனும் 
குறு நாடகத்�ன் வா�லாக பார்ைவயாளர்கள் 
அத்தைன ேப�ன் மனங்க�லும் ப�யும்ப� 
ெவ�ப்படுத்��ருந்தனர் என்பதும் கு�ப்�டத்-
தக்கது.   

அைதத் ெதாடர்ந்து வந்த இர �வ�ங்கம் 
அரங்�ற்கு ெசல்லத்தம்� ��க்கந்தராசாவும், 
ேகா�லம் சுப்ைபயா அரங்�ற்கு �னாள் �த்�-
யானந்தனும், ேசா சந்�ரேசகரம் அரங்�ற்கு க 
ஆதவனும், �. �. ேவலுப்�ள்ைள அரங்�ற்கு 
� �வ�ங்கமும், த�ேழா�யன் அரங்�ற்கு 
மாத� �வ�லனும், சாரல் நாடன் அரங்�ற்கு 
நா சேபசனும் தைலைம தாங்�, இங்கு கலந்து 
ெகாண்ட எழுத்தாளர்கள் இலக்�ய ஆர்வலர்-
கள் வா�லாக 26 மைலயக நூல்கைளயும் ஆய்-
வுக்கட்டுைரகைளயும் அ�முகமும் �மர்சன-
மும் ெசய்வதற்கு உத� பு�ந்தனர். 

நவரட்ணரா��ன் �கழ்ச்� ஒருங்�ைணப்-
பும் இம்மாநாட்�ல் எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்ட 
�றுகைதத் ெதாகுப்பு, நாவல், க�ைத, கூத்து, 
அர�யல், ெபாருளாதார சட்ட�யல் சார்ந்த 
பல்துைறகைள அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட 
இலக்�யங்கைள அழகுபடுத்�ன.  

இந்த மாநாட்�ல் ேபசப்பட்ட அைனத்து 
மைலயக பைடப்�லக்�யங்கள் கு�த்த �மர்-
சனங்களும் உைரகளும் கூ�ய �ைர�ல் நூல் 
வ�வம் ெபற இருப்பதும் இம்மாநாட்�ன் 

த�ச்�றப்பாக இருக்�றது எனலாம். இந்நூல்-
களும் அதன் ஆ��யர்கள் கு�த்த �பரங்களும் 
புைகப்படங்கேளாடு இைணக்கப்பட்�ருக்-
�ன்றன.  

 மைலயக இலக்�யம் பற்� இன்னமும் 
பரவலாக அ�ந்து ெகாள்ளப்படாத ஒரு கால 
கட்டத்�ல் இவ்வாறான முன்ெனடுப்புகள் 
இவ்வைக அ�ய பைடப்புகைள பல வாசகர் 
மட்டத்�ற்கும் எடுத்துச் ெசல்லும் என்பது 
முக்�யமாக கவனத்�ல் எடுத்துக்ெகாள்ளப்-
படேவண்டும். ஒடுக்கப்பட்ட மைலயகத் 
ேதாட்டத் ெதா�லார்க�ன் வ�களும், அவர்-
கள் அர�யல், சமூக, ெபாருளாதார , கு��-
யல் சார்ந்த தளங்க�ல் எ�ர் ேநாக்கு�ன்ற 
சவால்களும் இந்நூல்க�ன் வ�யாக பலதரப்-
பட்ட மக்கைளயும் ெசன்றைடய ேவண்டும், 
அவர்கள் மத்��ல் மைலயக மக்க�ன் �க்-
கல்கள் கு�த்த ��ப்புணர்ெவான்று ஏற்பட 
ேவண்டும் என்பேத இங்கு கலந்து ெகாண்ட 
அைனவ�னதும் ஏேகா�த்த கு�க்ேகாளாக, 
குரலாக இருந்தைத அவர்கள் உைர��ருந்து 
க�ப்�டக் கூ�யதாய் இருந்தது.   

இத்தைன �கழ்வுகேளாடு இன்ெனாரு �க 
முக்�யமான �டயமாக இங்கு பார்ைவக்கு 
ைவக்கப்பட்�ருந்த மைலயகச் �றார்க�ன் 
அற்புதமான 132 ஓ�யங்கைளயும், 200க்கும் 
ேமற்பட்ட மைலயகத்�ன் அ�ய பைடப்�-
லக்�யங்கைளயும் கூறலாம்.  

 இம்மாநாட்�ல் இத்தைன நூல்க�ன் அ�-
முகத்ைதயும் �மர்சனத்ைதயும் ஒரு முழு 
நாள் �கழ்வாக எடுத்துக்ெகாண்டதும் அவற்-
ைறத் �றம்பட ஒருங்�ைணத்து, ெந�ப்-
படுத்� சமூக ஆர்வலர்கள், வாசகர்கைள 
அன்ேபாடு வரேவற்று உணவுகள், �ற்றுண்-
�கள், ேத�ேராடு உபச�த்ததும் கன�யான 
இந்நாைள ஒரு �க ம�ழ்ச்�க்கு�ய மறக்க 
மு�யாத இலக்�ய �கழ்வாக மாற்��-
ருந்தது, 

இந் �கழ்�ன் ஏற்பாட்டாளர்க�ன் - 
�ம்பம் அைமப்�ன் பலம் என்று தான் கூற-
ேவண்டும்.   

�ம்பம் ெதாடர்ந்தும் 
இவ்வாறான காத்�ரமான 
இலக்�ய �கழ்வுகைள 
முன்ெனடுக்க ேவண்டும், 
உச்சம் ெதாட ேவண்டும் 
என்று ெநஞ்சம் �ைறந்து 
வாழ்த்து�ேறாம்.  

வி.ரி. இளங்ேகாவன் ...
(�ரான்ஸ்)

பூங்ேகாைத   ...

கு. சின்னப்பபாரதி 
நிைனவைலகள்...!

இந்திய பிரபல எழுத்தாளர்

இலண்டனில் மைலயக 
இலக்கிய மாநாடு

இன்ைறக்கும் விடியாத
எமது அகதி வாழ்க்ைக



உயர்ந்த மைல��ேல  எ�லாய்
   ஓங்� �ற்கும் சவுக்கு மரத்��ேல
அமர்ந்ேத  மன�ம்ம�யுடன்
   ஆ� ம�ழும்  காக்ைகையப் பார்

�ல்ெலன்னும் இளந்ெதன்றல்  தன்
 �றகுக�ல் பட்�டேவ
துள்� எழுந்து �ன் அமர்ந்து தன்
 ேதாழர்கேளா டுறவாடுவைதப் பார்

சங்க�ல்ைல  சமாச்சார�ல்ைல
 சா��ல்ைல ேபத�ல்ைல
எங்க�ைடேய  என்ேற அைவ
 எமக்குைரத் �டும் பாடத்ைதப் பார்

பரந்த �லவானம் எங்கள் 
 பரந்த எண்ணங்க�ன் �ன்னெமன
�றந்து வாழ்�ேறா ெமன்ேற
 ��ய ெந�ையக் காட்டுது பார்!

கலாபூசணம் ெமா�வரதன், 
ெகாட்டகைல

மானிடா எங்கைளப்பார்!

தாய்தாய்
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பு�யேதார்  ேதசத்ைதத் ேத�
ெசல்�ன்ேறன்...
அ�ந்தவர்கள் ெசால்லுங்கள்..

காத�ன் மயக்கத்�ல் புணர்ந்து
காதலர்கள் ேதடும்
காணாத ேதசத்ைதயும் ேத�
நான் பய�க்க�ல்ைல...

�ஞ்சுகைள ேவட்ைடயா�
காமத்�ற்கு இைறயாக்கும்
நஞ்சுக்ெகாண்ட ம�த �ருகங்கள்
வாழும் ேதச�ல்ைலயது...

இதயத்�ல் ேபா� ேவஷங்கேளாடு
பாசம் காட்டும் உறவுகளும்
வாழு�ன்ற ேதச�ல்ைல அது...

மன�ற்கு முக்காடு ேபாட்டு
மன�ைனக் குழப்பு�ற கூட்டமும்,
பண�ருந்தால் 
பாசம் காட்டும் உறவுகளும்,
வாழும் ேதச�ல்ைலயது...

மதங்க�னாலும், 
�றம், சா�ெவ�க�னாலும்
துேவஷம் வளர்த்த  மா�டர்கள் 
வாழும்  ேதச�ல்ைலயது...

கண் மூ�ய ��களும்
�� �றக்கப்படாத மனசாட்��ல்லாத
பூ�யல்ல அது...

ஆயுதங்களால் இரத்தம் �ந்�
உ�ர்கள் ம�ந்துப்ேபாகும்
யுத்தங்கள் இல்லாத பூ�ெயன்றும்
அைடயாளப் படுத்�ய ேதசமு�ல்ைல...

இதயங்க�ல் அன்ைப வளர்த்து,
உறவுகள் துரத்தாத,
மானுட உணர்வுகைள ம�க்கும் 
மா�டர்கள் வாழும் 
பு�யேதார்  ேதசத்ைத ேத�
நான் பய�க்�ன்ேறன்...!!
அ�ந்தவர்கள் ெசால்லுங்கள்...!!

உரு� எ�யும் ெமழுகு���ன்
ெமல்�ய ஔி�ல் அவளது முகம்
இளைமப் பூ�ப்ைப ெகௗ� �ழுங்�யப�
ஒரு பயத்�ன் சாயல்
கு�ைச�ன் ��ய யன்னல் கதைவ
இறுக மூ�யப� பதற்றத்துடன்
அவளது நா�த் து�ப்புக்கள்

ேபானவைனக் காண�ல்ைல
ெபாழுது படமுதேல ெவ�ேய கால�
எடுத்துைவத்தவன் இத்தைன 
ம� ேநரமும் எங்ேக ெதாைலந்தான்

காத�த்தான்
ைக��த்தான்
கவனமாக பார்ப்ேபெனனவும்
சத்�யமும் ெசய்தான்
ப�னாறு வருட பந்தபாசங்கைளெயல்லாம்
பந்தா��ட்டு
பறந்துவந்தாள் கூட்ைட �ட்டு

சத்�யங்கைள சல்லைடேபாட்டது காலம்
கூட்டுப்பறைவ ஆ��ட்டவளுக்கு
குஞ்சும் அவள் ைக�ல்
�� கடந்து வருவேத வா�க்ைகயா��ட
ப�ேயாடு அவள் வாழவுப் பயணம்

�த்தம் ெநருப்புச் சுவாைலேய
அவளது மூச்சுக் காற்றாக...?
ஏக்கத்�ன் வடுவால்
இதயம் ரணமா�......

கண்கள் �வப்ேபற கால்கள் தள்ளாட
வந்தானவன்
�றங்ைக அ���ல் ெசய்த �றுசைமயல்
உவப்பாக இல்ைலெயன ஒரு உைத
வ�ற்ைறக் ைககளால் ெபாத்�
வ�க்கு மருந்�ட்டு வைகய�யாது
அவள்..!

ப�யா�யவனுக்கு �ண்டும் ப�ெயடுக்க
பார்த்தான் அவளது முந்தாைனைய
உடுட்டும் அவனது ��க�ல்
ஒரு மு��ன் �ழல்
பதற்றத்துடன் பாைய ��த்தாள்
பர�னான் அவன்
கு�ைச�ன் கூைரயூடாக
ேதய்�ைறச் சந்�ரன் அவ�ன்
�ா் ேதம்� வ�ந்த கண்க�ல்.....!

தாேயாடு ஒரு பா�
தந்ைத�ன் உருவகம்
நம்�க்ைக�ன் ச�த்�ரம் தந்ைதேய!

 �யர்ைவத்து�யால்
 நமக்கு வாழ்வ�த்த உைழப்பா�
 உ�ர் ெகாண்டு ெசதுக்�ய ஊனமற்ற பைடப்பா�

உறவுக�ன் ��ப்பு கைள உருவாக்�ய கண்ெணா�

முத்து முத்தாய் நம் �று ெசவ்வா�ல் 
உ�ரு�ன்ற வார்த்ைதகைள
ேகார்க் �ன்ற முதல் வாத்�யார்

ெதருக்கைட�ல் பட்��யாக நம் உண்� 
�ரப்பும் ெகாைடயா�

ேசற்��ேல கால்ைவத்து எம்ைம 
கால் சட்ைட அ�ய ைவக்கும் கைலஞன்

 பசுைமயாக எம் வாழ்க்ைக தந்ைத எனும் ��டத்தால்

அது இல்லாத �ள்ைளகளுக்கு  மனதள�ல்
தந்ைதயா� �ஞ்சுக�ன் ைகக�ேல
 பாசத்ைத ப�ச�யுங்கள்

 தந்ைதைய இழந்தவர்கள்
என்றும் �ளாத நஷ்டவா�

 துயருறும் மனங்க�ல்
 புைதயுண்டு ேபாகும் வைர என்றுேம 
�ளாத ஆத்மா தந்ைதேய!!!!...

ஓர் இர�ன் த�ைமயும் 
ேபர் உல�ன் ெவறுைமயும் 
ஓர் ேசரும் ஒரு கணம் 
�ர் �றும் �ன் இனம் 

ததும்பும் அைலகள் 
தவ�ைழத்த மண் 
ெவதும்பும் ெவ�ல் 
ேவ�க்ைக பார்க்கும் 
பாதேமா நடுங்கும்
சுவடுகள் ஒடுங்கும் 
உ�ர் ெதாடங்கும் 

�ன்று ��ர்ந்து பார்த்தால் 
�ல�ன் சுந்தரம் �ழுங்கும் 
எைன �ழுங்கும் 
கன்று ஒ�ந்து ேபானால்
பசு�ன் ஓலம் 
ஒ� �யாய் 
�ைல மாறும்

மண்வாசம் ��ேய
மனத்�ைர�ல் வரு�றது 
பரம்பைரயாய் ஆண்டெதாரு
பாட்டன் பூ��ன் �ைனவுகள்

ஊருக்ேக உணவ�த்த
உழவ�ன் வயல்களதுவும்,
�ைளந்�ட்ட தா�யங்க�ன்
�ற்பைனயும் கண்க�ேல,

ஒற்ைறய�ப் பாைதகளும்,
ஒற்ைற வண்�ப் பயணங்களும்,
�ழல்தரும் ேசாைலகளும்
���ெலன்னகத்�ல்...

சுைவ பு�ெதனப் பல
சுத்தமான உணவுகளும்
சத்தாய்ப் பு�த்த காலம்

ச�த்�ரமாய் நா���ன்றும்

ெத�ட்டாத க�ப்புக்கள்,
ேதனமுதக் க�கள்,
மாறாத வாழ்�யல்கள்
மனக்கண்க�ன் வ�ேய;

ேதாட்டத்துக் காய் க�கள்
ேதாரணமாய்க் ெகா�கள் 
பார்த்தப� �ற்கும் ெச�கள் 
பாருக்ேக மருந்தாகும்

அழெகழும் மங்ைககள்
அ�ய நற்பண்புக�ல்,
ம�யழ�ல் �ள்ைளகள்
மாண்புக் குணங்க�ல்

மருத்துவச் �த்தர்கள்
மக்கள் மனங்க�ல்,
குருத்துவ வா�கெளனக்
குைற�லாத காலமது,

�ண்�ன் மைழத்து�கைள
�ருந்தாய்ப் ெபற்ற
த�மரத் ேதாப்புக்கள்
த�ல் வாழ்ந்�ருந்ேதாம்

ஓைலேவய்ந்த கு�ைசகளும்,
ஒரு�த்த எண்ணங்களும்,
சாைலேயார நட்புக்களும்
சடு�யாய்க் காணாமல்
ேபானேதன்?

து�யளவும் எங்க�ல்
துயர் த�க்காது
இயற்ைகக் கலப்�ல்
இன்பம் கூ�ச் ெச�த்தது

புதுைமக�ன் கலப்பால்
பூ�ப் புழு�கள் மறந்தது
இைட இைடேய கனவுகள்
இன்னும் மறக்காத காட்�கள்.

கண்�ேல அன்�ருந்தால்
கைதகேளா �ருதுவாகும்
கருைண�ன் பு�த�ேல
காயங்களும் ஆ��டும்

கல்லான இதயமும்
கைரந்ேத ேபாகும்
கைர�ல்லாக் கடலாய்
க�ப்ேபா ெபரு�டும்

ெசால்�ன் அழ�ல்
ெசார்க்கம் ெத�ந்�டும்
ேசா�யாய் வளர்ந்து
ேசாகங்கள் துரத்�டும்

தர��ல் வ�ந்�டும்
தாட்சண்யம் வாழ்கேவ
தண்ைம�ல் கு�ர்ந்�டு
தயாளகுணம் வளர்கேவ

என் பந்தத்�ன் ஆரம்ப உறேவ
என் அைடயாளத்ைத உயர்த்த வந்த என் தந்ைதேய!

 � என்னால் உல�ல் அப்பா
 என்ற அந்தஸ்ைத அைடந்தாய்
 இத்தரத்ைத தந்த என்ைன
 ஏன் மறுத்தாய்!

ைக ��த்து உன் �ழல் �ன்
ெசல்ல ஆர்வமாய் இருக்ைக�ல்
என் ைக இரண்டும் �ழ ஏன்
என்ைனத் தவமாய் த�க்க�ட்டாய்

��ன்�ப் பய�க்�ேறன் வாழ்க்ைக�ல்
என் பயணத்ைத தடம் புரள ைவக்�றது � என்ைன
மறந்த �டயம்

நான் எந்�ைல�லும்
உன்ைன மறக்கமாட்ேடன்
ஏென�ல் கன�லும்
�ைன�லும் என்ைன அ�கம்
இழக்க ைவத்தாய் - உன்
பாசத்�ற்காக

ஆ�ரம் முைற அைழத்தாலும்
அலுக்காத ஒரு ெசால்,
தாய்!
அழுது என்ற ெசால்
அம்மா ஆ�யதா?
அம்மா எனும் வார்த்ைத
அழுது ஆ�யதா?

ஆற�வு ம�தனுக்கு
மட்டுமல்ல,
அைனத்து�ர்களதும் - உயர்
மந்�ரச் ெசால் - தாய்!
சுவர்க்கத்ைத �டவும்
சுகமானது தாய் ம�!

உ��ன் உணர்வா�,
உள்மூச்�ல் தாங்குவதால்,
தாய்ம�ேய - எமது
சந்�தானமாகவு�ருக்�றது

பட்��யால் உரு�னாலும்
பக்குவமாய் அழுதூட்டும் தாய்,
கருைண�ல் வ�வெமன்பதாலா
கடவுள் -
தாயன்�ன் சத்�யத்ைத - தன்
தத்துவத்�ல் வரவு ைவத்தான்!
தாய்,
ஒரு சத்�யம்!
தர�க்கு �ருட்சமான தத்துவம்!!
தாய்ைம - ஒரு தவெமன்பதால்,
தா�ன் மலர�கள் - எம்
தைலகளுக்கு மகுடமாகட்டும்!

கலாசாரத்ைத பாதுகாக்�றது கல்� 
கைலகைள வளர்�றது கல்� 
கண்டு��ப்புகளுக்கு துைணயா�றது கல்�
கைலஞர்கைள உருவாக்கு�றது கல்�

எத்தைன எத்தைன ெபருைம ெகாண்டது 
ஏ�ப்ப�யாய் அைமந்து வாழ ைவக்�றது
எல்ேலாராலும் ஏற்�ப்ேபாற்றப்படு�றது
எம்ைம உல�ல் அைம�யாய் வாழ ைவக்�றது

இத்தைகய உயர்ந்த கண் ேபான்ற கல்� 
இன்று உல�ல் எங்கும் கரு� வரு�றது 
காரணம் யாது கண்டு ெகாள்ளுங்கள்
காலமைத பார்த்துத் ெத�ந்து ெகாள்ளுங்கள்

கல்� வளர்ச்� ேமம்பட்டு இருந்து 
என்ன பயன் ெசால்� அழுவதால் எங்கள் 
சுைம �ர்ந்து�டுமா உள்நாட்டு 
யுத்தங்கள் உலக யுத்தங்கள் மட்டுமல்ல
ெபாருளாதார அ�வும் கருகச்ெசய்�றது கல்�ைய...

மண்�ன் ேதவைதகள்! மருத்துவ ேசைவகாய்
ெவண்ைம உைட��ேல �ளங்கும் ெச��யர்கள்!
கண்ணுக்கு இைமேபாலும் எம்ைமக் காப்பவர்கள்!
கருத்ேதாடு என்றும் கடைமகைளச் ெசய்பவர்கள்!

ேநரத்ைதக், காலத்ைதப் பார்க்காது உைழப்பவர்கள்!
�த்தமுேம �றருக்கு உத�ட �ைனப்பவர்கள்!
ேவராய், �ழுதாய் எைம �ழாது காப்பவர்கள்!
ேவண்டும் மருந்துகளால் ேநாய்கைளத் �ர்ப்பவர்கள்!

அன்பான ேசைவயால் அைனவைரயும் ஈர்ப்பவர்கள்!
ஆதரவு தந்து அரவைணக்கும் பண்�னர்கள்!
துன்பத்�ன் மத்��ேல துவரும் ேநாயாளர்கட்கு
துைணயாகேவ �ன்று ெதா�ைலப் பு�பவர்கள்!

ேபதங்கள் இல்லாத மனங்க�ைனேய ெகாண்டு
��ய முடன் அைனவர்க்கும் உத�யுேம �ற்பவர்கள்!
ேவதைன�ல் து�ப்ேபார்க்கு �ைரந்து உத�யுேம
��ப்ேபாடு இருந்து கடைமகள் பு�பவர்கள்

புதியேதார் 
ேதசத்ைதத் ேதடி...

முஸம்�ல் கமர்�ன் -

அக்கைரப்பற்று நஜ�மு

�ந்தவூர் நுஸ்ரத்

-ர�ேத�, மா�ப்பாய்

குப்�ளான் குமரன்

பயாஸா �ன்த் ப�த், ஏறாவூர்

- கலாபூஷணம், �ழ்கரைவ குலேசகரன், 
அப்புத்தைள

"ஏரூர்க்க�"
எச்.எம்.எம்.ற�ம்,

�ழக்குப்பல்கைலக்கழகம்

Dr ஜ�லா முஸம்�ல்
ஏறாவூர்

கண்ணிேல அன்பிருந்தால்

தந்ைத

ஏக்கத்துடன் என் தந்ைதக்கு

இரவின் 
தனிைம

புழுதி மறந்த பூமி
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ெஷல்�தாசன்.....
�ருேகாணமைல....

ெசவிலியர்கள்!

க
ரு

கி
டு

ம்
 க

ல்
வி



THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY JUNE 26, 2022 152022 ஜூன் 26 ஞாயிற்றுக்கிழமை

இலங்கைக்கு இலாபத்தைத தைராதை... (06ஆம் பக்்கத் த�ாடர்)

21 ஆவது திருததைத்தை... (03ஆம் பக்்கத் த�ாடர்)

இலங்கை்ை நெருக்கும் கைடன்... (12ஆம் பக்்கத் த�ாடர்)

பாராளுமன்்ற விசேட குழுவின்... (06ஆம் பக்்கத் த�ாடர்)

கு. சின்்னபபபாரதி நி்்னவ்லகைள்...! (13ஆம் பக்்கத் த�ாடர்)

ஹல்ஃப்ட்நடார்ப...  (10 ஆம் பக்கைத நதைாடர்)

அடுததை மாதைததிற்குள்......  (05 ஆம் பக்கைத நதைாடர்)

இந� வாய்ப்பிமை பயன்படுத்திக் 
த்காணட சீைா, இலஙம்கயில் �ைது 
ஆதிக்்கத்ம� நிமலநாடடத் த�ாடங -
கியது. இருப்பினும், புதிய நணபன் 
உ�வ ைாடடான்; பழமய நணபனை 
சிறந�வன் என்ற அடிப்பமடயில் 
இந� தபாருளா�ார தநருக்்கடியில் 
இலஙம்கக்கு இநதியானவ பிரதிபல -
ைற்ற உ�வி்கமள வழஙகி வருகின் -
றது.

ஆைால் ைறுபுறத்தில் சீைாவின் 
்கடன் வமலயில் சிக்கியுளள 12 
இற்கும் அதி்கைாை ஆசியா ைற்றும் 
ஆபிரிக்்க நாடு்கள தபரும் அச்சத்தில் 

உளளை. ்கடமை மீளச த்சலுத்து -
வது எவவாதறன்பன� அந� அச்சம் 
ஆகும்.

சீைா �ைது 'தபல்ட ைற்றும் னரா்' 
திடடத்தின் வாயிலா்க வர்த்�்கத்ம� 
விரிவாக்்கம் த்சய்வ�ா்கக் கூறிைா-
லும் ஏழமையில் இருக்கும் பல நாடு -
்கமளக் ்கடன் வாயிலா்கத் �ைது ்கட-
டுப்பாடடிற்குக் த்காணடு வநதுளளது 
என்பது�ான் உணமை.

இலஙம்க நிமலமைமய எடுத்துக் 
த்காணடால் அரசு சீைாவிடம் ்கடன் 
வாஙகிக் ்கடடமைத்� திடடங்கள 
மூலம் மி்கவும் குமறவாை இலாபம் 

ைடடுனை அரசுக்குக் கிமடத்துள-
ளது. னைலும் இத்திடடங்கமளத் 
த�ாடர்நது நிர்வா்கம் த்சய்வ�ற்கும் 
அதி்கப்படியாை த்சலவு்கள ஆகும். 
இ�ன் ்காரணத்�ால் இலஙம்கக்குப் 
தபரும் நஷடம் ஏற்படடு உளளது. 
இலஙம்கயின் தைாத்� ்கடனில் 10 ்ச� -
வீ�ம் சீைா உமடய�ாகும்.

இ�ைால் �ற்னபாது சீைாவின் ்கடன் 
வமலயில் சிக்கியம�த் �விர இலங -
ம்கக்கு னவறு பயன் இல்மல என்ப -
து�ான் உணமை. �ற்னபாது இலங -
ம்கக்கு எரிதபாருள மு�ல் உணவு 
தபாருட்கள வமரயில் இநதியா 

அனுப்பி வருகிறது. புதிய ்கடனுக் -
்கா்க IMF அமைப்பிடம் �ற்னபாது 
இலஙம்க னபசசுவார்த்ம� நடத்தி வரு -
கிறது.

ஆைால் இலஙம்கயின் தநருக்்கடி-
யாை இத்�ருணத்தில் சீைாவின் உ�வி-
்கள குறிப்பிடும்படியா்க இல்மல.

இலஙம்கயில் சீைாவின் திடடங்கள 
நிமைத்�படி இலாபத்ம� அளிக்்க-
வில்மல. இ�ைால் சீைா ்கடந� சில 
வருடங்களா்க எந� மு�லீடமடயும் 
த்சய்யவில்மல, ஆைால் ்கடன் சுமை 
ைடடும் இலஙம்கயின் �மலயில் உள -
ளது�ான் ்கவமலக்குரிய விடயம்.

தைன் வாழக்்கை வரலாற்்்ற 'என் பணியும் சபாரா்டமும்" 
என்்ற நூலாகை எழுதியுள்்ார்.

'இந்திை  இலக்கிைததிற்கு கு. சின்்னபபபாரதியின் பஙகை-
ளிபபு" என்்ற நூலில் இந்திைாவிலுள்் சி்றந்தை  எழுததைா்ர்-
கைள்  - சபராசிரிைர்கைள் - அரசிைல் தை்லவர்கைள் - இதைழாசிரிைர்-
கைள் -  விமர்ேகைர்கைள்  பலர்  கை்டு்ரகைள் எழுதியுள்்்னர்.

2011 -ம் ஆண்டு நகைாழும்பில் ெ்டநபற்்ற ேர்வசதைேத 
தைமிழ எழுததைா்ர் மாொ்டில் பஙகுபற்றிச் சி்றபபிததைவர். இம்-
மாொடு குறிதது தைமிழகைததி;ல்  சிலர் சமற்நகைாண்ட நபாய்ப  
பிரோரஙகை்்ப பு்றந்தைள்ளி வாக்கைளிததைபடி இலங்கை 
வந்து மாொ்டி்்னச் சி்றபபிததை நபரு்மக்குரிைவர். பின்-
்னரும் இலங்கை வந்து பல இலக்கிைச் ேந்திபபுகைளில் கைலந்-
துநகைாண்டவர். இலக்கிை அ்மபபுகை்ால் நகைௌரவிக்கைபப்ட-
வர்.

2012 -ம் ஆண்டு பிரான்சில் வாழும் பாண்டிச்சேரி்ைப 
பூர்வீகைமாகைக்நகைாண்ட மக்கை்ால் ேர்வசதைேத தைமிழ எழுததைா-
்ர் மாொநடான்று ெடாததைபப்டது.  இம்மா்டில் மசலசிைா  
- சிஙகைபபூர் - கை்னடா - அநமரிக்கைா மற்றும் ஐசராபபிை  ொடு-
கை்்ச் சேர்ந்தை எழுததைா்ர்கைளுடன் இந்திை எழுததைா்ர்கை-
ளும் கைலந்துநகைாண்ட்னர். புதுடில்லியிலிருந்து சபராசிரிைர் 
பாலசுபபிரமணிைன் -தைமிழகைததிலிருந்து கைவிஞர் இந்திரன் 
-  சின்்னபபபாரதி -கைார்ததிக் ஆகிசைார் வந்து கைலந்துநகைாண்டு 
கை்டு்ர ேமர்பபிதது உ்ரைாற்றி்னர். சின்்னபபபாரதியின் 
ேஙகைம் ொவலின் பிநரஞ்சு நமாழிநபைர்பபு நூல் இம்மாொ -்
டில் நவளியிடபப்டது.

சின்்னபபபாரதியின் பிரான்;ட் வரு்கை குறிதது பிரான்ட் 
கைம்யூனிட்் கை்சிக்குத நதைரிவிதது கைலந்து்ரைாடலுக்கு 
ஒழுஙகுநேய்யுமாறு இந்திை  மார்க்சிட்் கைம்யூனிட்் கை்சித 
தை்லவர் சீததைாராம் நைச்சூரி எ்னது ஈநமயில் முகைவரிக்-
குக் கைடிதைம் அனுபபியிருந்தைார். சின்்னபபபாரதி சகை -்
டுக்நகைாண்டபடிதைான் அவர் எ்னது ஈநமயில் முகைவரிக்குக் 
கைடிதைம் அனுபபியிருந்தைார்.

அதைன்படி பிரான்ட் கைம்யூனிட்் கை்சியின் நவளியு்ற-
வுச் நேைலா்ர் சதைாழர் ஜக்பத அவர்கைளுடன் கைலந்து்ர-
ைாடல் இடம்நபற்்றது. இக்கைலந்து்ரைாடல் விபரஙகைள் 
பின்்னர் சதைாழர் சீததைாராம் நஜச்சூரிக்கு அனுபபி்வக்கைப -
ப்டது.

எமது பாரிட் 'முன்ச்னாடிகைள்" இலக்கிை வ்டததின் 
'இலக்கிைமா்ல" நிகைழவில் சின்்னபபபாரதியின் ேஙகைம் 
ொவலின் பிநரஞ்சு நமாழிநபைர்பபு நூல் நவளியிடப -
ப்டது.

இந்நூல் குறிதது பிநரஞ்சுக் கைம்யூனிட்் கை்சியின் 
இலக்கிைதது்்றச் நேைலா்ர் பிைர் மார்சி சி்றபபா்ன  
உ்ர்ை வழஙகி்னார். கைவிஞர் இந்திரனும் உ்ரைாற்றி-
்னார். இந்நிகைழவு குறிததை நேய்தி இலங்கைப பததிரி்கை -
ளிலும்  தைமிழகைததில் 'நேம்மலர்" இலக்கிைச் ேஞ்சி்கையி -
லும் நவளியிடபப்டது. பதது ொ்கைள்வ்ர எமது வீ்டில் 
தைஙகியிருந்து பாரிட்  மாெகைரின் பல இடஙகைளுக்கும் 
நேன்று ப்டபபாளிகைள் பல்ரச்  ேந்திதது உ்ரைாடி-
்னார்.

2012 -ம் ஆண்டு சின்்னபபபாரதி இலக்கிை  அ்றக்கை -்
ட்்யின் சிறுவர் இலக்கிை விருது பதமா இ்ஙசகைா -
வனுக்குக் கி்டததைது. 2014 -ம் ஆண்டு அ்றக்கை்ட் -்
யின் சிறுகை்தைக்கைா்ன விருது  எ்னக்கு வழஙகைபப்டது.

ஈழததைவர் பலருக்கு அ்றக்கை்ட்் விருதுகை்்  வழங-
கிக் நகைௌரவிததைவர். இலக்கிைவாதிகைள் சிலருக்குப பி்ற 
ப்டபபாளிகை்்ப பாரா்டசவ ம்னமிருக்கைாது. அடுத-
தைவர்கைளின்; தி்ற்மகை்் அஙகீகைரிக்கைமா்டார்கைள். 
எதிலும் கு்்ற கைண்டுபிடிபபார்கைள். ஆ்னால் ப்டபபா -
ளிகை்்க் நகைௌரவிபபதிலும் பாரா்டி ஊக்கைபபடுததுவதி-
லும்  அக்கை்்றநகைாண்ட சிலர் இருந்தைார்கைள். அவர்கைளில் 
குறிபபிடததைக்கை பண்பா்ர் கு. சின்்னபபபாரதி..!

அன்று சதைாழர் நஜைகைாந்தைனின் ஆரம்ப கைாலச்  சிறு-
கை்தைநைான்்்ற வாசிததை  சின்்னபபபாரதி 50 ரூபா பரி -

சிளிததுத நதைாடர்ந்து எழுதுமாறு ஊக்கைபபடுததி்னாராம். 
'எததை்்னசைா விருதுகைள் - பரிசுகைள் பின்்னர் எ்னக்குக்  
கி்டததைாலும் அன்று சின்்னபபபாரதி தைந்தை பணபபரிசு 
எ்னக்கு மகைததைா்னதைாகை இருந்தைது" என்று நஜைகைாந்தைன் 
நதைரிவிததுள்்ார் எ்னக் கூறுவர். 

இந்தி நமாழியில் எ்னது சிறுகை்தைத நதைாகுதி  -  இலண் -
டன் உதைைணனின் ொவல் - நடன்மார்க் ஜீவகுமார-
னின்  ொவல் - திருமதி கைலாநிதி ஜீவகுமாரன் கைவி்தை  
ஆகிை்ன நவளிவர ஒழுஙகுநேய்தை  நபருந்தை்கை அவர்..! 
'நெஞ்சில் நி்லததைவர்கைள்" என்்ற தை்னது நூலில் 
'சதைாழ்ம  ெ்பில் சி்றந்தை பாரிட் இ்ஙசகைாவன்" 
எ்ன அவர் எழுதியுள்்்ம அவர் பண்பி்்ன உணர்ததி 
நின்்றது. தைமிழகைம் நேல்லும் சபாநதைல்லாம் ொமக்கைல் 
நேன்று  அவ்ரச் ேந்திதது  உ்ரைாடி வருவது வழ்ம. 
நகைாசரா்னாக் நகைாடு்மயி்னால் கைடந்தை இரண்டு வருடங -
கை்ாகைத தைமிழகைம் நேல்லமுடிைவில்்ல.  அவவபசபாது 
நதைா்லசபசியில் சபசிக்நகைாள்சவாம். எஙகைள் இருவ்ர -
யும் எழுதுஙகைள்... எழுதுஙகை்.;.. என்ச்ற சகை்டுக்நகைாள்-
வார். சோம்பல் நகைாள்்ாமல் எழுதுஙகைள் என்ச்ற  உற் -
ோகைம் தைருவார்.

கை்டசிைாகை இரண்டு  மாதைஙகைளுக்கு முன்்னர் சபசி -
ைசபாது வழ்மசபால உற்ோகைமாகைததைான் சபசி்னார். 
உடல்ெலக் கு்்றவி்னால் மருததுவம்்ன சபாய்வந்தைதைா-
கைவும் நோன்்னார். கைடந்தை சில ொ்கைளுக்கு முன்பு அவரது 
உடல்நி்ல அறிந்து வீ்டாருடன் நதைாடர்புநகைாண்டு 
இருமு்்ற சபே  முடிந்தைது. 

அந்தைச் சிந்தை்்னைா்ன் - மகைததைா்ன  ப்டபபாளி - 
பண்பா்ர் சிந்திபப்தை நிறுததிக்நகைாண்ட்ம அவ்ர 
அறிந்தை - செசிததை மக்கைளுக்கும் சதைாழர்கைளுக்கும்  மிகுந்தை 
கைவ்ல்ை அளிக்கும்..! அவரது இலக்கிை ப்டபபுகை்ா-
லும் பணிகை்ாலும் அவர் ொமம் மக்கைள் ம்னஙகைளில் 
என்றும் நி்லததிருக்கும்..!

இலங்கையின் உச்ே நீதிமன்்றம் 
1804 இல் நகைாழும்பு சகைா்்டயிலி-
ருந்து புதுக்கை்டக்கு நகைாண்டு வரப -
ப்டது. உச்ே நீதிமன்்றம் இருந்தை இடம் 
அபசபாது டச்சு ஆளுெர்கைளின் வசிபபி -
டமாகை இருந்தைது. 

ப்ழை உச்ே நீதிமன்்ற கை்டிடமா்னது 
17 ஆம் நூற்்றாண்டின் மததியில் கை்டப-
ப்ட ஒரு வரலாற்று நபரு்ம வாய்ந்தை 
கை்டிடமாகும்.

1656 முதைல் 1796 வ்ர இந்தை கை் -
டிடம் ொ்டின் டச்சு கைவர்்னர்கைளின் உததி-
சைாகைபூர்வ இல்லமாகை மாறியிருந்தைது. 
இலங்கையின் முதைல் ஆளுெரா்ன ஃபிர -
நடரிக் சொர்த, 1805 ஆம் ஆண்டு 
வ்ர இந்தை மாளி்கை்ை தை்னது 
உததிசைாகைபூர்வ இல்லமாகைப பைன்-
படுததி்னார். அந்தைக் கைாலபபகுதியில் 
தைான் இலங்கையின் உச்ே நீதிமன்்றம் 
சமசல குறிபபி்டபடி அதிகைாரப பததிரத -
தின் மூலம் நிறுவபப்டது. இலங்கை -
யின் முதைலாவது பிரதைம நீதிைரேர் சேர் 
நகைா்ரிஙடன் எ்மண்் நகைரிஙடன் 
(Sir Codrington Edmund Carrington), 
ஈ.எச்.லுஷிஙடன் (E. H. Lushington) 
ஆகிசைார் அடஙகிை இலங்கையின் 
முதைலாவது உச்ே நீதிமன்்றம் சகைார்டன் 

பூஙகைாவிற்கு எதிசர உள்் கை்டிடததில் 
கூடிைது. இந்தை கை்டிடம் இன்று சகைா்்ட 
புனிதை பீ்டர் ேர்ச் (St. Peter Church)
என்று அ்ழக்கைபபடுகி்றது. 1680 இல் 
கை்டபப்ட இந்தை இல்லம், டச்சு ஆளுெர்-
கை்ால் தைஙகைளு்டை வசிபபிடமாகைவும் 
பைன்படுததைபப்டதைற்கைா்ன ோன்றுகைள் 
உள்்்ன.

இந்தை இல்லததில் அ்மக்கைபப்டி-
ருந்தை மண்டபததில் உச்ே நீதிமன்்ற 
அமர்வுகை்் அபசபாது ெடததி்னர். 
1804 இல் இது புதுபபிக்கைபப்டு முற்-
றிலும் சதைவாலைமாகை மாற்்றபப்டது. 
இந்தை சதைவாலைததிற்கு ஆஙகிலிகைன் 
புனிதைரா்ன பீ்டரின் நபைர் சூ்டபப்டது.

கைவர்்னர் சொர்த 1805 இல் 
ஹல்ஃப்ட்சடார்பில்ல் உள்் 
தை்னது உததிசைாகைபூர்வ இல்லத்தைக் 
்கைவி்டு சவறிடததில் குடிசைறி்னார். 
அன்றிலிருந்து அந்தைப நபரு்ம 
வாய்ந்தை கை்டிடம் உததிசைாகைபூர்வமாகை 
இலங்கையின் உச்ே நீதிமன்்றததிற்கைாகை 
ஒதுக்கைபப்டது.

தைற்சபா்தைை உச்ே நீதிமன்்ற-
மும் சமன்மு்்றயீ்டு நீதிமன்்றமும் 

அ்மந்துள்் புதிை கை்டடம் அன்்்றை 
ஜ்னாதிபதி சஜ.ஆர்.நஜைவர்தை்னவி்னால் 
தி்றந்து ்வக்கைபப்டது. சீ்ன அரசின் 
நிதி உதைவியுடன் அது கை்டபப்டது. ஆர். 
1988 நேபநடம்பர் 17 ஆம் திகைதி 
பிரதைம நீதிைரேர் பாரிந்தை ரணசிஙகை 
தை்ல்மயில் ஜ்னாதிபதி சஜ.ஆர்.நஜை-
வர்தை்னவி்னால் தி்றந்து ்வக்கைபப்டது. 
தைற்சபாது நீதிதது்்ற நூலகைமும் வழக் -
கைறிஞர்கைளுக்கைா்ன அ்்றகைளும் உள்் 
கை்டடம் 1958 இல் தி்றக்கைபப்டது. 

மூன்று மாடிகை்்க் நகைாண்ட இக்கை -்
டிடம் முன்்னாள் நீதி அ்மச்ேர் பீலிக்ட் 
டைட் பண்டாரொைக்கைவி்னால் தி்றக்-
கைபப்டது. சீ்ன அரசின் நிதியுதைவியுடன் 
கை்டபப்டதைால் அக்கை்டடமும் வ்ாகை-
மும் சீ்ன கை்டட அ்மபபின் ோை்லக் 
நகைாண்சட வடிவ்மக்கைபப்டிருபப்தை-
யும் கைாணலாம். சீ்ன அரசு அக்கை்டிடத-
தின் மீது நதைாடர் அக்கை்்ற கைா்டி வருவ-
தைால் கைடந்தை 2021 ஆம் ஆண்டு இந்தை 
உைர் நீதிமன்்ற கை்டிடத்தை சமலும் 
விட்தைரிக்கைவும், அதை்்ன ேரிபார்தது 
திருததுவதைற்கும் சமலும் நிதிகை்் 
இலங்கைக்கு ஒதுக்கிைது. (நதைாடரும்)

இம�ப் பற்றி பாராளுைன்றத்தில் 
விவாதிக்்க ்சடடப் னபரமவக்கு அவ-
்கா்சம் னவணடும் என்று நான் கூறுகி-
னறன்.

மூன்றில் இரணடு பஙகு இருந-
�ால் நிமறனவற்றப்படும், இல்மல 
என்றால் நிரா்கரிக்்கப்படும். எைனவ, 
இந�த் திருத்�த்ம� யார் நிமற-
னவற்ற விரும்பிைார்்கள, யார் அம� 
நிமறனவற்ற விரும்பவில்மல 
என்பம� நாடு அறியும்.

21 ஆவது திருத்�த்திற்கு ஆ� -
ரவா்க வாக்்களிக்்கனவா அல்லது 
எதிர்க்்கனவா ஒவதவாரு பாராளு -
ைன்ற உறுப்பிைருக்கும் சு�நதிரம் 
உளளது.

அது�ான் �ற்னபாது அவர்்களுக்கு 
இருக்கும் ஜைநாய்க உரிமை. 
எைனவ, அந� உரிமைமய உறுப் -
பிைர்்கள பயன்படுத்துவ�ற்கு நாம் 
ஏன் அனுைதிக்்கக் கூடாது? பாராளு-
ைன்றம் என்று வரும் னபாது அம� 
ஏற்பதும் அல்லது நிரா்கரிப்பதும் 
உறுப்பிைர்்களின் ம்கயில் உளளது.

கே: நிறைகேற்று  அதி-
ோரம் கோண்ட 

ஜனாதிபதிறை வி்ட பாராளு-
மனைத்திற்கு அதிே அதி-
ோரஙேள் இருகே கேணடும் 
எனை கோரிகறே தற்கபாது 
எழுந்துள்்ளது. நீஙேளும் அகத 
பாரறேயில் இருககிறீரே்ளா?

பதில்: அது அவவளவு எளி�ல்ல. 
21 ஆவது திருத்�ச ்சடடத்தின் கீழ 
சில நிமறனவற்று அதி்காரங்கள 
பாராளுைன்றத்திற்கு ைாற்றப்படும். 
அமைத்து நிமறனவற்று அதி்கா -
ரங்கமளயும் பாராளுைன்றத்திற்கு 
த்காணடு த்சல்ல னவணடுைாயின் 
நிமறனவற்று அதி்காரம் த்காணட 
ஜைாதிபதி முமறமைமய ஒழிக்்க 
னவணடும். த்சல்ல னவணடிய தூரம் 
அது�ான். மு�லாவ�ா்க, நிமற-
னவற்று அதி்காரம் த்காணட ஜைாதி-
பதி முமறமய நீக்குவ�ற்கு அரசிய-
லமைப்பு அல்லது திருத்�ம் எதுவா்க 

இருந�ாலும் நிமறனவற்ற மூன்றில் 
இரணடு தபரும்பான்மை ன�மவ. 
அ�ன் பிறகு, வாக்த்கடுப்பு நடத்� 
னவணடும்.

மூன்றில் இரணடு பாராளுைன்ற 
உறுப்பிைர்்கள இ�மை ஏற்றுக் 
த்காணடு, ்சர்வஜை வாக்த்கடுப்பு 
மூலம் ஒப்பு�ல் வழஙகிைால் 
இ�மை நிமறனவற்ற முடியும். 
எைனவ, நாம் அந� த்சயல்முமறக்-
குச த்சல்ல னவணடும். அவவாறு 
த்சய்யாைல், தபாதுவாக்த்கடுப்பில் 
ைக்்களின் விருப்பத்ம� ன்களவிக்குட-
படுத்� னவணடுைா, பாராளுைன்ற 
உறுப்பிைர்்களின் விருப்பத்ம� பாரா-
ளுைன்றத்தில் திணிக்்க னவவணடுைா 
என்று த�ரியவில்மல. தவவனவறு 
நபர்்களுக்கு ைாறுபடட ்கருத்துக்்கள 
இருக்்கலாம். இறுதியில், இந� விவ -
்காரம் பாராளுைன்றத்தில் மூன்றில் 
இரணடு பஙகு தபரும்பான்மை 
ைற்றும் ஒரு �ரப்புக்கு வாக்த்கடுப்-
பில் வாக்்களிக்கும் 51 ்ச�வீ� ைக்்க-
ளால் முடிவு த்சய்யப்படும்.

கேள்வி: நெருகேடிககு அதன்பதிலின 
ஒரு ்பகுதியாே, சகதி க்பான்ற ்பலகவேறு 
முககியமான துற்றேளில நவேளிொட்டு 
கெரடி முதலீட்றடை இலஙறே ொடுகி-
்றது. அதானி குழுமம் இநதத் துற்றயில 
நுறைவேது சர்சறசககுரியதாே மாறி-
யுள்்ளது, சரவேகதச கேள்விமனுககோரல 
முற்ற இலலாத நிறலயில, அவேரேள் 
எப்படி உள்க்ள நுறைநதாரேள் எனறு 
இலஙறேயில ்பலரகேட்கி்றாரேள். இநத 
ெடைவேடிகறேககு எதிரபபு நதரிவித்து 
க்பாராட்டைஙேள் ெறடைந்பற்று வேருகின்றன. 
இது ொட்றடைப ்பாதிகோதா? 

்பதில: அதைானி குழுமம் தைற்சபாது எ மக்கு 
சதை்வைா்ன 500 மில்லிைன் நடா லர்கை்் 
நகைாண்டு வந்துள்்து. முதைலீ்டா்ர்கைள் வரு-
வதைற்கு இது ஒரு ெல்ல அறிகுறிைாகும். மீ்ப 
புதுபபிக்கைததைக்கை ேக்தி, கைாற்்றா்ல மின்ோரம் 
ஆகிைவற்றுக்கைா்ன இலங்கையின் ோததிைபாடு 
பாரிைது. இஙகு வரும் அ்்னதது நபரிை நிறு-
வ்னஙகைளும் அ்தை முழு்மைாகைப பைன்படுத-
திக் நகைாள்் முடிைாது என்று நி்்னக்கிச்றன். 
இது ொ்டின் பல பகுதிகைளில் இது உள்்து. 
மன்்னாரின் ென்்ம என்்னநவன்்றால், 
நீஙகைள் இந்திைாவிற்கும் வழஙகைலாம். எ்னசவ, 
அதைானி வருவதில் எஙகைளுக்கு எந்தை பிரச்சி-
்்னயும் இல்்ல. 

கேள்வி: யாழ் குடைாொட்டில மூனறு 
தீவுேளில இடைம்ந்ப்றவிருககும் மீ்ளப 
புதுபபிகேத்தகே சகதி திட்டைஙேள் ்பற்றி? 

்பதில: முன்்னர், ஆசிை அபிவிருததி வஙகி 
ஆதைரவு மூலம் சீ்னா ஒபபந்தைத்தை நவன்்றது, 
ஆ்னால் இந்திைாவின் நதைற்கு கைடற்கை்ரக்கு 
அண்மிததைதைதைாகை சீ்ன தி்டம் இருபபது குறிதது 
கைவ்லகைள் எழுந்தை்தைைடுதது, அசதை தி்டத்தை 
நேைற் படுததை இலங்கை அரோஙகைம் இபசபாது 
இந்திைாவுடன் இ்ணந்துள்்து. 

கேள்வி: சீனா தனது திட்டைம் றேவி-
டைப்பட்டைதற்கு ஏமாற்்றம் நதரிவித்துள்்ளது. 
எனகவே இநத முதலீடுேளுககு ஒரு 
புவிசார அரசியல ்பரிமாணம் இருககி-
்றது, இலறலயா? 

்பதில: அது ேர்ச்்ேக்குரிைதைாகை இருந்தைது, 
ஆ்னால் அரோஙகைம் இபசபாது இந்திை அர-
ோஙகைததுடன் [தி்டம்] இது குறிதது முன்ச்னற்-
்றம் கைண்டுள்்து. ொன் அஙகு இல்லாதைதைால் 
அ்தைப பற்றி சபே முடிைாது. இ்வ உணர்-
தி்றன் வாய்ந்தை்வ என்பதுடன் கைவ்னமாகைக் 
்கைைா் சவண்டிை பிரச்சி்்னகைள். 

கேள்வி: அ்சசுறுத்தும் ந்பாரு்ளாதார 
நெருகேடிறயத் தவிர, அரசாஙேம் ெம்-
்பேத்தனறம நதாடைர்பாே ேடுறமயான 

நெருகேடிறய எதிரநோள்கி்றது, ஜனா-
தி்பதி, நீஙேள், மற்றும் இநத அரசாங-
ேத்திற்கு எதிராே ந்பாது மகேளின 
க்பாராட்டைஙேள் இடைம்ந்பற்று வேருகின்றன. 
நெருகேடிறய்ச சமாளிகே ேடுறமயான 
ெடைவேடிகறேேற்ள எடுகே கவேண்டியி-
ருககும் க்பாது,   ந்பாது மகேள் மத்தியில 
அரசாஙேம் எப்படி ெம்பிகறேறய மீட்நடை-
டுககும்? 

்பதில: முதைலாவதைாகை, 21வது திருததைம் 
அ்்னததுக் கை்சிகை்ாலும், அரோஙகைததைாலும், 
நவளியிலும் விவாதிக்கைபப்டு, அ்மச்ேர்வ-
யில் நி்்றசவற்்றபப்டது. 

கேள்வி: ந்பாது மகேளின ்பாரறவே-
யில அரசியல ெம்்பேத்தனறம எப்படியி-
ருககி்றது? 

்பதில: அதுசவ அரசிைல் ெம்பகைததைன்-
்ம்ை கை்டிநைழுபபுவதைற்கைா்ன முதைல் 
படிைாகை இருக்கும். இரண்டாவதைாகை, பாராளு-
மன்்றததில் குழு மு்்ற்மகைள் குறிதது சில 
முன்நமாழிவுகை்் முன்்வததுள்ச்ன். 
அவற்்்ற முன்்னாள் ேபாொைகைர் கைரு ஜைசூரி-
ைவிடம் ்கைைளிததுள்ச்ன். அந்தை அறிக்்கை 
வந்தைவுடன் பாராளுமன்்றததில் விவாதிதது 
திருததைஙகை்்ச் நேய்சவாம். எ்னசவ இது 
ஒருபடிபபடிைா்ன நேைற்பாடு, ஆ்னால் இ்வ 
இரண்டும் நபரிைதைாகை இருக்கும் என்று ொன் 
நி்்னக்கிச்றன். சமலும் அவர்கைள் நேய்யும் 
நேைல்கைளில் நவளிபப்டததைன்்மயுடன் 
இருக்குமாறு அ்்னவ்ரயும் சகை்டுக் நகைாண்-
டுள்ச்ாம். 

கேள்வி: ந்பாரு்ளாதாரத்றத ஒழுங-
ேறமகே முககியமான தருணத்தில 
நீஙேள் நோண்டு வேரப்பட்டீரேள். ஜனா-
தி்பதி மற்றும் ஆளும் ேட்சியின அர-
சியல ஆதரவு உஙேளுககு உள்்ளதா? 
உதாரணமாே, ்பாராளுமன்றத்தில 
துறண ச்பாொயேர கதரநநதடுகேப்பட்டை-
க்பாது உஙேள் முனநமாழிவுககு ேட்சி-
யின ஆதரவு இலறல. 

்பதில: என்்்னப நபாறுததைம்டில், சம 
மாதைம் 9ஆம் திகைதி, பின்வரி்ே எம்.பி.க்கைள் 
சிலர் ொன் பிரதைமராகை சவண்டும் என்று விரும்-
பி்னர் [மகிந்தை ராஜபக்ே ராஜி்னாமா நேய்தை 
பின்்னர்]. எதிர்க்கை்சித தை்லவர் ேஜித பிசரம-
தைாேவுக்கு அ்ழபபு விடுக்கைபப்டிருந்தைதைால் 
சவண்டாம் என்று கூறிச்னன். இதை்்னைடுதது, 
ஜ்னாதிபதி பதைவி விலகை சவண்டும் எ்ன நிபந்-
தை்்ன விதிததை சபாது,   ஜ்னாதிபதி ேரத நபான்-
சேகைா்வ (எதிர்க்கை்சி எம்.பி.) அ்ழததைார். 
பின்்னர் ஆளு ஙகை்சி எம்.பி.க்கைள் நேன்று 
என்்்ன ஜ்னாதிபதிக்கு பரிந்து்ர நேய்திருந்தை-

்னர். ஜ்னாதிபதி உஙகை்் அ்ழததைால், அஙகு 
நேல்லுஙகைள், சவண்டாம் என்று நோல்லாதீர்-
கைள் என்று என்னிடம் நோன்்னார்கைள். 

பின்்னர் ஜ்னாதிபதி என்்்ன அ்ழததைார், 
ொன் நேன்று அவ்ர ேந்திதசதைன். நி்ல்ம 
தீவிரமாகை இருந்தைது, ைாராவது நபாறுபசபற்கை 
சவண்டும் என்று நி்்னதசதைன். அதை்னால் 
ொன் உள்ச் வரும்சபாது சில பின்வரி்ே 
உறுபபி்னர்கைளின் ஆதைரவு எ்னக்கு இருந்தைது. 

அதைன்பி்றகு, ஆதைரவு நபருகி, ஜ்னாதிபதியும் 
கை்சியும் எ்னக்கு ஆதைரவளிததை்னர். தைமிழத 
சதைசிைக் கூ்ட்மபபி்னரி்டசையும், ஐக்கி-
ைமக்கைள் ேக்தியில் உள்் சிலரிடமும் கூட, 
மீண்டும் சபாராடத நதைாடஙகுவதைற்கு முன், 
குழபபததில் இருந்து ொ்்ட மீ்நடடுக்கை ஒன்-
றி்ணை சவண்டும் என்பதைற்கு அஙகீகைாரம் 
உள்்து. 

சமலும் பிரதி ேபாொைகைரின் விடைத-
தில் ஆளும் கை்சி எம்.பி.க்கைளுக்கு எ்னது 
பிசரர்ண பற்றி நதைரிைாது நதைரிந்திருந்தைால் 
ஆதைரவாகை இருந்திருபபார்கைள் 

கேள்வி: எனகவே, உஙேளுககு 
க்பாதுமான அரசியல ஆதரவு இருப்பதாே 
நீஙேள் உறுதியாே ெம்புகிறீரேள். 

்பதில: ேரி, ொன் எபபடிைாவது ேமாளிபசபன் 
[சிரிக்கி்றார்]. சவறு ைாரும் இல்லாதைதைால் ொன் 
இஙகு வந்சதைன். சவறு ைாரும் [சவ்லக்கைாகை] 
வர முடிைாதை அ்வுக்கு நி்ல்ம தைற்சபாது 
சமாேமாகை உள்்து. 

கேள்வி: இநத எதிர்பாராத ்பணி 
உஙேள் அரசியல வோய்பபுேற்ள மாற்-
றிவிட்டைதா? 2020 ந்பாதுத் கதரதலில 
உஙேள் ேட்சி அழிகேப்பட்டைது, நீஙேள் 
கதாலவியறடைநது ஐககிய கதசியக ேட்-
சியின தனி ்பாராளுமன்ற உறுபபின-
ராே கதசியப்பட்டியல மூலம் வேநதீரேள். 
உஙேள் அரசியல வோழ்கறே முடிநது-
விட்டைதாேத் கதானறியது. 

்பதில: ொன் ஒரு ேவா்ல ஏற்றுக்நகைாண் -
சடன், அது எஙகு முடிகி்றது என்று பார்பசபாம். 
எ்னது கை்சியில் ொன் ம்டுசம உறுபபி்னராகை 
இருபபது பலவீ்னம் அல்ல என்றும் நி்்னத-
சதைன். எதிர்க்கை்சி அல்லது அரோஙகைததில் 
இருக்கும் ைாருடனும் இணஙகிப சபாகைலாம் 
[சிரிக்கி்றார்]. நீஙகைள் ைாருக்கும் அச்சுறுததை -
லாகை இருக்கை மா்டீர்கைள். உஙகைளிடம் ஐந்து 
சபர் இருந்தைால், நீஙகைள் ஒருவருக்கு அச்சு -
றுததைலாகை இருந்திருபபீர்கைள், ஆ்னால் நீஙகைள் 
ஒரு உறுபபி்னராகை இருக்கும்சபாது,   நீஙகைள் 
ைாருக்கும் அச்சுறுததைலாகை  இல்்ல, உஙகை-
்ால் பணிகை்்த நதைாடர 
முடியும்.

உணமையில் ஜைநாய்க பாரம்பரியமிக்்க ஒரு 
நாடடில் இதுனபான்ற மி்கப்தபரும் தநருக்்க-
டி்கள ஏற்படும்னபாது அ�ற்கு �ார்மீ்க ரீதியில் 
தபாறுப்னபற்று அ�ற்குக் ்காரணைாைவர்்கள 
ப�வி வில்க னவணடும். அநநாடடின் நிதித் -
துமற பக்்கச ்சார்பின்றிச த்சயற்படடு தபாறுப் -
புக் கூற னவணடியவர்்கள மீது உரிய ்சடட நட-
வடிக்ம்க்கமள எடுக்்க னவணடும். அ�ன் மூலம் 
னைலும் ஒரு �டமவ அத்�ம்கய குற்றங்கள எற் -
படா�வாறு �டுக்்க னவணடும்.  

உலகின் ஜைநா்க பாரம்பரியங்கமளப் பின்-
பற்றும் முன்ைணி நாடு்களில் இது �ான் வழக்-
கில் உளள நமடமுமறயாகும். 1970்களில் 
அதைரிக்்க ஜைாதிபதி ரிச்சர்ட நிக்்சன் னவாடடர் 
ன்கட ஊழலில் சிக்கி ப�வி துறக்்க னநரிடடதும் 
அஙகுளள ஜைநாய்க நிறுவைங்கள ்சரியா்கச 
த்சயற்படடமையால் �ான். அந� நாடு்களில் 
தபாறுப்புக் கூறல் இல்லாைல் அர்சாங்கப் ப�வி-
்கள இல்மல. த்சய்யத்�்கா�ம�ச த்சய்�மைக்கு 
ைடடுைன்றி ்சரியா்கச த்சய்ய னவணடியம�த் 
த்சய்யாைல் �வறவிடடமைக்கும் ன்சர்த்து 
தபாறுப்புக் கூற னவணடும். இலஙம்க னபான்ற 
நாடு்களில் தபாறுப்புக் கூறமல அவைாைைா்கக் 
்கருதும் னபாக்ன்க த�ாடர்கிறது.   

இன்று இலஙம்க எதிர்னநாக்கியுளள மி்கக் 
ன்கவலைாை இந� நிமலக்கு எவராவது தபாறுப்-

புக் கூற முன்வருவார்்களா? ைக்்களும் இந� 
நிமலக்கு ்காரணம் என்று ஒருசில நாட்களுக்கு 
முன்ைர் அரசியல் வடடாரங்களில் இருநது 
குரல்்கள ஒலித்�மைமயயும் ன்கட்க முடிந�து. 
பசி படடினி நீணட வரிம்ச்கள ம்கயறு நிமல 
என்று அல்லலுறும் இலஙம்க ைக்்களுக்கு அவர் -
்களது துயர்்கணடு அயலில் உளள �மிழ நாடடில் 
ஒரு குழநம� �ைது உணடியமல உமடத்து நிதி 
�ந�து. ஒரு பிசம்சக்்காரர் �ன்ைால் முடிந� 
த�ாம்கமய உ�வியா்க வழஙகிைார்.  

�மிழநாடடு அரசியல்வாதி்கள �ைது ்சம்பளத்-
தில் ஒரு பகுதிமய நிதியா்க வழஙகிைர். ஆைால் 
இலஙம்க அரசியலில் பில்லியன் ்கணக்கில் 
்காசுபார்த்� அரசியல் பிரபலங்களும் அவர்�ம் 
த�ாணடர் அடிப்தபாடி்களும் ஒரு ்ச�த்ம�னய-
னும் ைக்்களுக்்கா்க கிளளிப் னபாடடிருப்பார்-
்களா? ைாறா்க இந� தநருக்்கடியிலும் எவவாறு 
்காசு பார்ப்பது என்பன� அவர்்களது குறிக்ன்கா-
ளா்க உளளது. �ங்களது வயிறு வளர்ப்பன� அவர்-
்களது குறிக்ன்காளா்க உளளன� �விர ைக்்கமள 
எவவாறு இந� தநருக்்கடியிலிருநது மீடபது 
என்பது பற்றி சிநதித்துச த்சயல்படுவ�ா்கத் த�ரி-
யவில்மல. ்கடந� சிலவாரங்களா்க இலஙம்கப்-
பாராளுைன்ற அைர்வு்கமள அவ�ானித்து வருப-
வர்்களுக்கு இம�த்�விர னவதறந� முடிவுக்கும் 
வருவ�ற்்காை வாய்ப்பு்கள இல்மல.

ன�ர்�லில் தபண்கள ைற்றும் சிறுவர்்களின் 
முக்கியத்துவம் குறித்� பரிநதுமர்களும் இதில் 
உளளடஙகியுளளை. தபண்களுக்கும் இமள -
ஞர்்களுக்கும் ்கணி்சைாைளவு ஒதுக்கீடமட 
வழஙகுவது பற்றி குழு பரிநதுமர்கமள முன் -
மவத்துளளது.உளளூராடசி ைன்றத் ன�ர்�ல்-
்களில் �ற்தபாழுது ்காணப்படும் தபண்களுக்-
்காை 25 வீ� ஒதுக்கீடமடக் குழு த�ாடர்வ�ற்கு 
வலிறுத்தியிருப்பதுடன், பரிநதுமரப் படடிய-
லில் தபண்களுக்கு 25 வீ�ம் ஒதுக்கீடு வழங்கப்-
படுவதும் அவசியைாைது என்றும் அதில் த�ரி-
விக்்கப்படடுளளது.

ன�சியப்படடியலில் உறுப்பிைர்்கள நியமிக் -
்கப்படும் னபாது ஒவதவாரு மூன்று னபருக்கு 
ஒரு தபண உறுப்பிைர் உளளடக்்கப்பட 
னவணடும் என்றும் த�ரிவிக்்கப்படடுளளது.

ன�ர்�ல் ்காலத்தின் னபாது ஊட்கங்கள நடநது 
த்காளள னவணடிய முமறமை்கள ைற்றும் வழி-
்காடடல்்கள குறித்தும் இஙகு பரிநதுமர்கள முன்-
மவக்்கப்படடுளளை. ஊட்கங்களின் மூலம் 
முன்தைடுக்்கப்படும் �வறாை பிர்சாரங்கமளக் 

்கடடுப்படுத்துவ�ற்குத் �ற்தபாழுது நமடமு-
மறயில் ்காணப்படும் ்சடடங்களில் திருத்�ங்கள 
னைற்த்காளளப்பட னவணடும் என்பதும் இஙகு 
சுடடிக்்காடடப்படடுளளது.

இது இவவி�மிருக்்க, ன�ர்�ல்்களுக்கு அதி்க 
பணம் த்சலவுத்சய்யப்படும் விடயம் குறித்தும் 
இக்குழுவில் பரநதுபடட ்கலநதுமரயாடல்-
்கள இடம்தபற்றுளளை. �ற்தபாழுது நமட-
முமறயில் ்காணப்படும் நிமலமைக்கு ஏற்ப 
பணம் பமடத்� னவடபாளர்்கள அல்லது அதி்க 
பணத்ம� ன�ர்�ல் பிர்சாரங்களுக்குப் பயன்ப-
டுத்�க் கூடியவர்்கள ஊட்கங்களில் அதி்க இடத் -
ம�ப் தபற்றுக் த்காளவ�ா்கவும், இது னபான்ற 
விடயங்கள ்கடடுப்படுத்�ப்படடு ்கண்காணிக் -
்கப்பட னவணடிய�ன் அவசியம் பற்றியும் இக் -
குழுவின் அறிக்ம்கயில் னைலும் த�ரிவிக்்கப்-
படடுளளது.

இந�க் குழுவின் அறிக்ம்க �ற்தபாழுது 
்சமபயில் ்சைர்ப்பிக்்கப்படடுளள�ால் இது பற்றி 
பாராளுைன்றம் விவாதித்து அடுத்� ்கடட நடவ -
டிக்ம்க்கமள னைற்த்காளள னவணடும்.
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காைல எட்டு ம�க்கு 
வழைம ேபான்ற எழுந்து 
ெகாண்டான் ரா�. �ட்�ல் 

யாருேம அவைனப் பற்� அலட்�க்-
ெகாள்வ�ல்ைல. ஏழு ஆண்டுகளாக 
அவன் �த்த சுவா�னமற்றுப் ேபா�ருந்-
தான். யாருடனும் ேபசுவ�ல்ைல. அழ-
காகப் ேபசக்கூ�யவன்தான். ஆனால் 
ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த 
சம்பவத்ைதயடுத்து ஊைமயா�ப்ேபா-
னான். அவளது தாய் ைமமூனா மட்டும் 
தன் �ள்ைள�ன் �ைலகண்டு ெபரும் 
கவைல�ல் மூழ்�ப் ேபா�ருந்தாள்.   

ேமைச�ல் இருந்த ஆ�ப்ேபான 

ேத�ைர ஒேர மூச்�ல் கு�த்து �ட்டு 
ஒரு வாரமாகக் கழுவப்படாத ேசர்ட்-
ைடப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு ெவ�ேய 
�ளம்�னார் ரா�. அவன் ெவ�ேய 
ேபாகும் ேபாது யாரும் எங்ேக 
ேபா�றாய் என்று ேகட்ப�ல்ைல. 
அவன் ேபாவது ஆற்றங்கைரக்குத்தான் 
என்பைத ஊேர அ�ந்துைவத்துள்ளது 
�ட்டுக்குப் �ன்புறேவ�ைய கடந்து 
வய�ல் இறங்� கல்ெபாத்த கல்லுக்கு 
வந்து ��து ேநரம் இருந்து �ட்டு 
ேநேர ஆற்றங்கைரைய அைடந்து அங்-
�ருக்கும் ஆலமரத்த��ல் உட்கார்ந்து 
ஆற்ைறேய ெவ�த்துப் பார்த்துக் 
ெகாண்�ருந்தான்.   

ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த 
அந்தச் சம்பவம் அவனது மனக்கண்க-
�ல் �ழலாடும். தனது உற்ற ேதாழன் 
ஷ�க்குடன் ஆற்�ல் �ச்சல�த்து 
கு�த்து �ைளயாடும் ேபாது நடந்த 
அந்தச் சம்பவத்�ன் �ன்னேர ரா� 
இந்த �ைலக்கு ஆளானான். நல்ல 
மைழக்காலம் அது. ஆற்�ல் ெவள்ளம் 
கைர புரண்ேடா�க்ெகாண்�ருந்தது. 

கைர��ருந்து ஆற்�ன் ைமயம் வைர 
�ந்�ச்ெசன்ற ரா� சு�ெயான்�ல் �க்� 
அள்ளுப்பட்டுப்ேபானான். ஆற்�ல் 
ெவள்ளம் கூ��ருந்ததால் யாரும் 
ஆற்�ன் ைமையத்துக்குப்ேபாக மாட்-
டார்கள். மூழ்�ப்ேபான ஷா� �ண்ட 
ேநரமாக ெவ�ேய வராததால் ரா� 
கலவரமைடந்து அங்கு �ரா�க் ெகாண்-
�ருந்தவர்க�டம் �ஷயத்ைத ெசால்� 
கூச்ச�ட்டான். �ந்தத் ெத�ந்த �ல 
இைளஞர்கள் ேத�ப்பார்த்து�ட்டு 
ெவறுங்ைகயுடன் கைரக்கு வந்தனர்.  

பகலானது �ராடவந்தவர்கள் �டுக-
ளுக்குத் �ரும்�ய வண்ண�ருந்தனர். 

ரா� மட்டும் அங்�ருந்து �லகாமல் 
ஆற்ைறேய பார்த்துக் ெகாண்�ருந்தான் 
நண்பன் ஷா�க்காக. மாைலயான-
ேபாது ஏேதா கைரெயாங்குவைதக்-
கண்டு பாய்ந்ேதா�ச் ெசன்று பார்த்-
தான். அது தனது ேதாழ�ன் உ�ரற்ற 
உடல்தான். உடைல கட்�ப்��த்து .... 
கத� அழுதான் ரா�. ஆற்றங்கைர�ல் 
புரண்டு புரண்டு அழுதான் கைர�ல் 
�ன்றவர்கள் உடைலக்ெகாண்டுவந்து 
�சாரைணகளுக்குப் �னனர் அதைன 
அடக்கம் ெசய்தனர். ைமயவா��லும் 
இரவு �ண்ட ேநரம் ேதாழ�ன் கபுர�-
�ல் �ன்று அழுதான். பலரதும் ேவண்-
டுேகாளுக்குப்�ன்னர் �ட்டுக்குவந்து 
படுக்ைக�ல் �ழுந்தவன் அன்று முதல் 
ேபச்ைச மறந்தான். யாருடனும் ேபச 
அவன் �ரும்ப�ல்ைல. அதன் �ன்னர் 
ரா� நைடப்�ணமானான்.  

அன்று முதல் ஆற்றுக்கு �ராடச் 
ெசல்வைத அவன் மறந்து ேபானான். 
ஆனால் �னந்ேதாறும் ஆற்றங்கைரக்குச் 
ெசன்று தன் ேதாழ�ன் வருைகக்காக 
காத்து �ன்றான். ரா�க்கு இப்ேபாது 

உலகேம ெவறுத்தது உறைறார் உற�-
னர்களுடனும் ேபசுவ�ல்ைல. �ல நாட்-
களாக படுக்ைக அைற��ருந்து ெவ�-
ேயவராமல் ேவதைன�ல் உழன்றான். 
�ர்ச்சு� என்ற ெபய�ல் வந்த காலைன 
ெவறுத்தான். இப்ேபாது அவன் ஊைம-
யா�ப்ேபானான். �த்த சுவா�னமற்று 
கண்கண்டேபாக்�ல் ��யத் ெதாடங்-
�னான். இப்ப�ேய காலம் கடந்து 
ேபானது வாரம் ஒரு நாள் பள்�வாசல் 
ைமயவா�க்குச் ெசன்று நண்பனுக்காக 
�ரார்த்�த்தான். ைமயவா�க்கு அரு�ல் 
உள்ள அந்த மரத்�ல் சாய்ந்த வண்ணம் 
�ண்ட ேநரம் வானத்ைத ெவ�த்துப் 
பார்த்துக் ெகாண்�ருந்தான். �ன்னர் 
தர்ஹாவுக்கு வந்து ைக�லுள்ள �ல்-
லைறகைள எடுத்து கா�க்ைகயாக 
உண்�ய�ல் ேபாட்டு�ட்டு �ட்டுக்கு 
வருவான்.  

கடந்த �ல நாட்களாக மகன் ரா��ன் 
ேபாக்�ைனப் பார்த்து தாய் ைமமூ-
னாவுக்கு ஒரு அச்சம் உருவானது. 
அதைன அவள் �ட்�ல் யா�டமும் 
கூற�ல்ைல. ெபற்ற தாயல்லவா? 

ஒவ்ெவாரு இர�லும் மகனுக்காக 
இைறவ�டம் �ரார்த்�க்கத் தவற-
�ல்ைல. யா அல்லாஹ் என் மக�ன் 
�ைலைய மாற்று வாயாக! அவைன 
நல்லெதாரு �ைலக்கு �ட்டுத் தருவா-
யாக' என்று �ரார்த்�த்த வண்ணேம 
இருந்தாள். ஒரு நாள் �ரார்த்�த்த 
�ைல�ேல அந்தத்தாய் சற்ேற கண்ண-
யர்ந்து �ட்டாள். அதன்ேபாது அவள் 
கண்ட கனவு அவளுக்குப் ெபரும் 
��ைய ஏற்படுத்��ட்டது. ��கா-
ைலப் ெபாழு�ல் ெதாழுத ைகேயாடு 
யாருக்கும் ெத�யாமல் தர்ஹாவுக்கு 
�ைரந்து வந்து அங்கு அடங்கப்பட்�-
ருக்கும் நாதாக்க�டம் மன்றா� அழுது 
�ரார்த்�த்தாள்.  

ைமமூனா கண்ட கனவு �ட்�ல் 
கல்யாண �கழ்வு இடம்ெபறுவதாக-
வும் தனது மகன் ரா�க்ேக �ருமணம் 
நடப்பதாகவும் கண்டாள். இது ெகட்ட 
சகுமாகேவ அவள் �ைனத்து அச்சம-
ைடந்தாள்.   

அன்று காைல�ல் �ட்ைட �ட்டு 
ெவ�ேய�ய ரா� மாைலயானேபாதும் 
�ட்டுக்குத் �ரும்ப�ல்ைல, இதனால் 
கலவரமைடந்த தாய் ைமமூனாவுக்கு 
ெபரும் கலக்கம் ஏற்பட்டது. யா�ட-

மும் ெசால்லவும் 
மு�யாது. ெசான்-
னாலும் அலட்�க் 
ெகாள்ளப் ேபாவ-
�ல்ைல என்பைத 
அவள் நன்க�வாள். 
அதனால் அவள் 
மனதள�ல் அழுது 
ெவம்�னாள்.  

மாைல�ல் 
மஃ�ப் ெதாழுத 
�ன்னர் தர்ஹாபக்-
கம் வந்த பள்� 
ேமா�னார் கா�ம்-
ெலப்ைப ேகாங்காய் 
மரத்த��ல் யாேரா 
சாய்ந்து படுத்�ருப்-
பைதக் கண்டார். 
அங்கு ேபாய்ப்-
பார்த்தேபாது 
அந்த மரத்�ன்  
ேவர��ல் ரா� 
சாய்ந்�ருப்பைதக் 
கண்டு சப்த�ட்டு 
ெதாழுைகக்காக 
வந்�ருந்தவர்கைள 
அைழத்தார். சப்தம் 
ேகட்டுஓ� வந்த-
வர்கள் ரா�ைய 

��த்துத் தூக்�னர். அங்கு ரா� உணர்-
�ழந்த �ைல�ேலேய காணப்பட்-
டான். மு�யவர் ஒருவர் அவைன நா� 
��த்துப் பார்த்தேபாது ரா��ன் ரூஹ் 
(உ�ர்) ��ந்து �ட்டதாக ெசய்ைகயால் 
காட்�னார்.   

உடன�யாக ரா��ன் �ட்டுக்குத் 
தகவல் பறந்தது �ட்டார் ஓேடா�வந்து 
பார்த்து ெசய்வத�யாது �ன்றனர். தாய் 
ைமமூனாவுக்கு தான் கண்ட கனவு 
ப�த்து �ட்டைத உணர்ந்து. தனது 
மக�ன் உ�ரற்ற உடைல அைனத்து 
முத்த�ட்டுப் புலம்�னாள். தர்ஹா�ன் 
பக்கம் ைக�ட்� மகனுக்காக இைறவ�-
டம் �ைழெபாறுக்க ேவண்� �ரார்த்�-
தாள்.  

தன் ேதாழைம ��ந்த துய�ல் ஏழாண்-
டுகளாக ெமௗ�த்து வாழ்ந்த ரா� 
என்ற அந்த ஆத்மா தனது ெதாைலந்த 
ேதாழைமைய காண புறப்பட்டுச் ெசன்-
�ருந்தது. ைமயத்�ன் முகம் புன்முறு-
வல் பூத்�ருந்தது. தன் ேதாழைமைய 
கண்ட ம�ழ்ச்�ையேய அது உணர்த்�-
யது.

ெதாைலந்த 
ேதாழைம...  

கலாபூஷணம்  ஈழத்து நூன் ...

 இளஞ்ேசரன் ...

மஞ்ச� குறுக்ெகழுத்துப் ேபாட்� இல : 29

இட�ருந்து வலம் 

(1) �ண்ட ஆயுள். அ�யாப் புகைழயும் கு�க்கும். 
(5) பச்�ளங்குழந்ைத.
(7) களங்கம். (�ரும்�யுள்ளது)
(8) ஒரு த�ழ் மாதம்.
(9) �தம், ரகம். (�ரும்�யுள்ளது)
(10) ஒருவைக �லங்கு. (குழம்�யுள்ளது)
(14) மைழ காலம். (�ரும்�யுள்ளது)
(16) அகம்பாவம். 
(18) இைறச்�க்காக ேவட்ைடயாடப்படும் ஒருவைகப் பறைவ. 
(20) ேதர்.
(21) தர்க்கம். ஒருவைக ேநாையயும் கு�க்கும். 
(22) உணவு முதலான ெபாருட்கள் �ைடக்காத �ைல. 
(24)  வானத்�ல் மட்டுமல்ல, அ��லும் காணலாம். 
       (�ரும்�யுள்ளது)
(25) கு�ர்காலத்�ல் இது வரும். (�ரும்�யுள்ளது)

ேம�ருந்து �ழ்

(1)  தண்டைன ெபற்ற குற்றவா�ைய காவ�ல் ைவத்�ருக்கும் 
இடம். 

(2) கலாட்டா. 
(3) உயர்�ைல ெசல்வந்தர். 
(4)  பைனேயாைலயால் ெசய்யப்பட்டது. ெசயற்ைகயான காற்ைறத் 

தரும் சாதனம். 
(5) தைலமு�. 
(6) கால�ப் ப�வு. 
(11) ஒருவ�ன் நல�ல் அக்கைறயும் அனுதாபமும் காட்டுவது. 
(12) உறு�த்தன்ைம.
(13) �யாயத்துக்குப் புறம்பானது. (குழம்�யுள்ளது)
(15) தாய். 
(17) �தானப் ேபாக்குள்ளவர். 
(18) கு�ைரத் தடுக்கக்கூ�யது. 
(19)  மணமகன் �ட்டார் மணமகளுக்கு வழங்கும் நைக, பணம் முத-

�யன. (குழம்�யுள்ளது)
(23) வாரத்�ல் ஒருநாள்.

�ைடகள்�ைடகள்

பாராட்டு ெபறுேவார்பாராட்டு ெபறுேவார்

இட�ருந்து வலம் 
01. �ைலவா�   04.  புளுகு   06.  ��தம்  
07.  ப�   08.  �ருைப  09. யாசகம்  
13.  பார்   14.  சந்தனம்  17. கத�  
19.  தைலப்பு   20.  வல்லவன்   21.  புது  

ேம�ருந்து �ழ்
01.  �பத்து   02.  வா�பம்   03.  ���யா  
04.  கரும்பு   05.  குப்ைப   10.  வசந்தம்  
11.  ேதர்தல்   12.  வனப்பு   13.  பாகன்  
15.  தைல   16.  தும்பு   18. வ�  

மஞ்ச� குறுக்ெகழுத்துப் ேபாட்� இல : 28

1. ஆர். ஞானச்சந்�ரன்,
இல. 40, முத�யார் ��,
மட்டக்களப்பு. 

2. எஸ்.ஏ.எம். ெலப்ைப,
இல. 11/26A, 
�துஹல்பட்டுமக, பதுைள. 

3. என்.ஏ. நஜ�மு�ன்,
155, அம்பாைற ��,
அக்கைரப்பற்று  19.

4. எஸ். கனகரத்�னம்,
975, அன்புவ�புரம்,
�ருேகாணமைல. 

5. எம்.என். பாத்�மா ஹயா,
337, மங்ெகதர,
துல்ஹ�ய.

6. எம்.�.எப். ப�னா,
இல. 71 ம�க்கார் ��,
களுத்துைற ெதற்கு.

7. �. துவாரகன்,
33ஏ, சர்ேவாதய ��,
ெப�ய�லாவைண 01A. 

8. �ரும� ம�மலர்,
ேநார்வூட் ேமற்��வு,
ேநார்வூட். 
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�ரு/�ரும�.ெசல்� ......................................................

          (ஆங்�லத்�ல் எழுதுவது �ரும்பத்தக்கது)

முகவ� ...........................................................................

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

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

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

      �க�                            ைகெயாப்பம்

மஞ்ச� குறுக்ெகழுத்து ேபாட்� 
இல: 29

மஞ்சரி குறுக்ெகழுத்துப் ேபாட்டி
ேபாட்டி இல. 29

த.ெப.இல.834. ெகாழும்பு 

ப�சு ெபறுேவார்ப�சு ெபறுேவார்

மஞ்ச� குறுக்ெகழுத்துப் ேபாட்� இல : 27

முதலாம் ப�சு

எஸ். �ேராஸன்,
இல. 24/2, 

உடுப்�ட்�ய,
உக்குவைல.

இரண்டாம் ப�சு 

எஸ். ஜனஹா��,
இல. 36-1/1, 

ெகாட்டாஞ்ேசைன ��,
ெகாழும்பு 13.

மூன்றாம் ப�சு

எப்.ஆர்.ஏ. ஷகூர்,
இல. 145, 

குன்ேனப்பான ம�ேக,
மடவள பஸார். 

'வானைலக�ல் ஒரு வ�ப்ேபாக்கன்' 
என்ற தைலப்�ல் அப்துல் ஹ�த் எழு�ய 
ஊடக வாழ்க்ைக அனுபவ நூல் அெம�க்-
கா�ல் ெவ��டப்படவுள்ளது.

இலங்ைக வாெனா��ல் �க இளவய-
�ேலேய அ��ப்பாளரா�,  வாெனா�-
�ன் பல்ேவறு துைறக�லும் அளப்ப�ய 
பங்க�ப்புகைள நல்�,  ஒ�பரப்புத் 
துைற�ல் மட்டுமன்�,  ெதாைலக்காட்-
�த்துைற,  �ைரப்படத்துைற எனப் 
பல்ேவறு தளங்க�லும் 54 ஆண்டுக-
ளுக்குேமல் அழுத்தமான தடம் ப�த்த 
அன்பு அ��ப்பாளர் �. எச். அப்துல் 
ஹ�த் தனது அைர நூற்றாண்டு கடந்த 
வாழ்க்ைக அனுபவங்கைள ஒரு 
நூலாக எழு�யுள்ளார்.

'வானைலக�ல் ஒரு வ�ப்ேபாக்-
கன்' என்ற தைலப்�ல் அைமந்த 

இந்த நூல், அெம�க்கா�ன் �யூேயார்க் 
நக�ல் எ�ர்வரும் ஜ�ைல 1 முதல் 4ஆம் 

�க� வைர நைடெபறவுள்ள 'வட அெம�க்-
கத் த�ழ்ச் சங்கங்க�ன் ேபரைவ' முத்த�ழ் 
�ழா�ல் ெவ��டப்படவுள்ளது.

சுமார் 5000 ேபர்வைர கலந்துெகாள்வர் 
என எ�ர்பார்க்கப்படும் இப்ெபரு�ழா�ல் 
இம்முைற �ரதான ேமைட�ல் ெவ��டப்-
படுவதற்கு இந்நூல் மட்டுேம ெத�வா�யுள்-
ளைம கு�ப்�டத்தக்கது.

எமது நாட்டு வாெனா� ஒ�பரப்புத் 
துைற�ல் முன்ெசன்றவர்கள் யார் அவர்களது 
ஆளுைம -  என்ன என்பைத யாவரும் அ�ந்-
�ருப்பது நல்லது. இன்று இந்தத் துைற சார்ந்-
தவர்கள் இவற்ைற அ�ந்துைவத்�ருப்பது 
அவர்க�ன் வளர்ச்�க்கு உதவும் என்ப�ல் 
ஐய�ல்ைல.

ெதன்�ழக்கா�யா�ல் முதல் வாெனா� 
�ைலயத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டவர்கள் 
என்ற ெபருைமயும் புகழும் ெபற்றவர்கள் 
என்ற ேபா�லும் இந்த �டயங்கள் ெதாடர்-

பாக ேதடுதல்கள் - ஆய்வுகள் அவ�யமா-
னைவ. ப�வுெசய்யப்பட ேவண்�யைவ..!

'இலங்ைக வாெனா�க் கைலக்கூடத்��-
ருந்து எத்தைன - எத்தைன கைலஞர்கள் உரு-
வா��ருக்�றார்கள்...

எத்தைன இலக்�ய ஆளுைமகள் தங்கள் 
பைடப்புகைள வாெனா� ஒ�பரப்�னூ-
டாக ெவ�க்ெகாணர்ந்�ருக்�றார்கள்...

எத்தைன ெப�ய ஆளுைமகள் இந்த 
�ைலயம் வ�யாக அைடயாளப்படுத்தப்பட்-
�ருக்�றார்கள்...'

இவற்ைறெயல்லாம் ப�வுெசய்�டல் 
எமது இனத்�ற்கும் ெமா�க்கும் ஆற்றும் 
ெபரும்ப�யாகும்.

அந்த வைக�ல்,  உலெகங்கும் வாழும் 
த�ழ் மக்கள் - வாெனா� ேநயர்கள் இதயங்க-
�ல், அைர நூற்றாண்டு காலத்�ற்கு ேமலாக 
இ�ய த�ழ்க் குரலால், பைடப்பாற்றல் 
�றனால் இடம்��த்�ருக்கும் கைலஞர்  
அன்பு அ��ப்பாளர்' அப்துல் ஹ�த் தனது 

பங்க�ப்ைப நூலாகவும் ெவ�க்ெகாணர்ந்-
துள்ளார்.

அவரது எழுத்�ல் உருவான இந்நூல் அெம-
�க்கா வாழ் த�ழ் மக்கள் மத்��ல் ெவ��-
டப்படுவது �றப்புக்கு�யது.

ஓர் ஊடக�யலாளரது வாழ்க்ைக அனுப-
வமாக மட்டுமன்�, இலங்ைக வாெனா� 
வரலாறு கு�த்த ஒரு �றந்த ஆவணப் ப�வா-
கவும் இந்நூல் �ளங்கும் என எ�ர்பார்க்கப்-
படு�றது..!

அன்பு அறிவிப்பாளர் அப்துல் ஹமீதின்
நூல் அெமரிக்காவில் ெவளியாகிறது..!
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மூத்த எழுத்ததாளர் தி. ஞதானசேகரன்

ஈழத்து நவீன 
இலக்கிய முன்னோடிகள்

11

பிரியதர்ஷினி இப்படிச் ச�ொன்ன-
தும்,  வியபபுடன அவளையய 

்பொர்த்துக் ச�ொண்டிருநத �ரண்யொ,  
"நீங�ளுமொ?" எனறு ய�டடொள்.  
"ஆ்னொலும் நொன அளத தீ்பனிடம் 

ச�ொல்லவிலள்ல. தீபி�ொ அதிர்்ஷட-
�ொலி. தீ்பன அவளைத்தொன விரும்-
பி்னொன. இத்னொல இருவருக்கும் 

வொழ்த்து சதரிவித்துவிடடு அவர்�-
ளின வொழ்க்ள�யில இருநது நொன 
விளடச்பற்று விடயடன. ஆ்னொலும் 
அனறியிலிருநது எ்னது சநருஙகிய 
நண்்பர்�ைொ� இருநதது தீ்பனும் தீபி-
�ொவும்தொன. இரண்டு மூனறு வருடங-
�ள் �டநது ச�ன்ற்ன. தீபி�ொ தீ்பனின 
�ொதல சதொடர்புக்கு இருவீடடொரின 
எதிர்பபும் ்ப்லமொ�யவ இருநதது. 
அதற்கும் ஒரு�ொரணமும் இருநதது. 
அவர்�ளின �ொணி ்பஙகீடடில ஏற்-
்படட ஒரு பிரச்சிள்னயொல இருவீடடொ-
ருக்கும் இளடயில ்பொம்பும் கீறியும் 
ய்பொன்ற ்பள� ஏற்்படடிருநதது. இநத 
்பள�தொன அவர்�ள் இருவரது வொழ்-
விலும் ச்பரும்தொக்�த்ளத ஏற்்படுத்தி-
யது. இளதப்பற்றி தீபி�ொ அடிக்�டி என-
னிடம் ச�ொலலிக் ச�ொண்டிருப்பொள். 
ஆ்னொலும் ்பயனும் ஏற்்படவிலள்ல. 
நொட�ள் ச�ல்லச் ச�ல்ல பிரச்சிள்ன 

அதி�மொகிக் ச�ொண்யட ய்பொ்னது. 
இத்னொல தற்ச�ொள்ல ச�ய்து 
ச�ொண்டொல கூட ்பரவொயிலள்ல 
எனறு தீபி�ொ அடிக்�டி ச�ொலலிக் 
ச�ொண்டிருப்பொள். நொனும் அவ்-
வபய்பொது அவளுக்கு ஆய்லொ�ள்ன 
ச�ொலலிக் ச�ொண்யட இருநயதன. 

ஆ்னொலும் இநத பிரச்சிள்னக்ச�ல-
்லொம் விளரவில ஒரு முடிவு இருக்கும் 
எனறு அவள் உறுதியொ� ச�ொன்னொள். 
�ரி அதற்�ொ� என்ன ச�ய்யபய்பொவ-
தொ� நொன ய�டயடன.  

"அதற்கு அவள் என்ன 
ச�ொன்னொள்?"   

"புதுளமயொ்ன ்பதில ஒனள்றத் 
தொன அவள் ச�ொன்னொள்!"  

"அப்படி என்ன ்பதிள்லச் 
ச�ொன்னொள்""  

"வடடவ்ல வளைவில இருக்கும் 
்பொதொைத்தில ்பொய்நது தற்ச�ொள்ல 
ச�ய்து ச�ொள்ைபய்பொவதொ� �டிதம் 
எழுதி அண்ணொவுக்கு அனுப்ப ய்பொவ-
தொ�ச் ச�ொன்னொள்!"  

"அளதக் ய�டடுடடு நீங� என்ன 
ச�ொனனிங�ள்...?"   

"அது ஒரு ள்பத்தியக்�ொரத்த்னமொ்ன 
யயொ�ள்ன எனறு நொன ச�ொனய்னன. 
அதுவுமில்லொமல அநத வடடவ்ல 

வளைவு எஙய� இருக்கி்றது எனறு 
கூட எ்னக்குத் சதரியொசதனறு 
ச�ொனய்னன. அதன பி்றகு அது 
எஙய� இருக்கி்றது என்பளதப ்பற்றிய 
வி்பரங�ளைச் ச�ொன்னொள். அபய்பொ-
துதொன அவள் ச�ொன்னது உண்ளம-

தொன எனறு நொம் நம்பிய்னன!"  
"எநத மொதிரியொ்ன வி்பரங�ளை 

அவள் உங�ளிடம் ச�ொன்னொள்!"  
"அவள் எழுதியது ச�ொஞ�ம் ச்பரிய 

�டிதம். அதில என்ன இருநதது எனறு 
சுருக்�மொ�ச் ச�ொலவதொ� இருநதொல, 
எங�ள் இருவரின மரணத்ளதப ்பற்றி 
எவரும் �நயத�ம் ச�ொள்ைத்யதளவ 
இலள்ல. 

எங�ள் �ொதலுக்கு இருவீடடொரும் 
எதிர்பபு சதரிவித்ததி்னொல நொங�ள் 
இருவரும் வடடவ்ல வளைவில 
இருக்கும் ்பொதொைத்தில ்பொய்நது 
தற்ச�ொள்ல ச�ய்து ச�ொள்கிய்றொம் 
எனறுதொன அதில இருநதது."  

"�ரி �டிதத்ளத த்பொலில ய்பொடடொர்-
�ைொ?"  

"த்பொலில எஙய� ய்பொடுவது...? 
அதில இருநதது ய்பொல அனய்ற 
வடடவ்ல ்பொதொைத்தில ்பொய்நது 
தற்ச�ொள்ல ச�ய்து ச�ொண்டொர்�ள்!"  

"எ....எ... என்ன தீபி�ொ தீ்பன என்ற 

இருவரும் அநதைவுக்கு முடடொள்-
�ைொ?"  

"இல்ல பிர�ன்னொ... அவர்�ள் 
இருவரும் முடடொள்�ள் அல்ல... 
ஆ்னொல அநதக் �டிதத்ளதப ்பயன்ப-
டுத்தி யொயரொ அவர்�ள் இருவளரயும் 
அனறு அநத ்பொதொைத்தில தள்ளிவிட-
டிருக்கி்றொர்�ள்."  

இளதக்ய�டடுவிடடு,  
பிர�ன்னொ,  
இனனும் ்பர்பரப்பளடநதொன. 

�டநத சி்ல தி்னங�ளுக்கு முனபு 
இநத மரணத்ளதப ்பற்றிய த�வள்ல 
்பத்திரிள�யில ்படித்த ஞொ்ப�ம் அவ-
னுக்கு வநதொலும்,  

அதில குறிபபிடப்படடிருநத ்பல-
�ள்லக்�ழ� மொணவர்�ள் இநத 
தீ்பொவும் தீ்பனும் என்பது அவனுக்குத் 
சதரியொது!  

"இவர்�ள் இருவளரப ்பற்றியும் ்பத்-
திரிள�யில வநத ச�ய்திளய நொனும் 
்படித்யதன. ஆ்னொல அவர்�ள் இரு-
வரும் உங�ள் சநருஙகிய நண்்பர்-
�ள் எனறு எ்னக்குத் சதரியொது. ம்... 
அது �ரி... அவர்�ள் இருவளரயும் 
்பொதொைத்தில தள்ளிவிடடொர்�ள் எனறு 
நீங�ள் எப்படி உறுதியொ�ச் ச�ொல-
றீங�....?"  

"அநதக் �ளதளய நீங�ள் 
ய�டடொள் ஆச்�ரியப்படுவீர்�ள் பிர-
�ன்னொ. அத்னொலதொன இநத விஷ-

யத்தில என்னொல நிம்மதியொ� இருக்� 
முடியவிலள்ல. என்னொல தொன பிர-
�ன்னொ இநத �ம்்பவம் நடநதது!"  

ச�ொலலிவிடடு,  
மு�த்ளத,  
இருள��ைொலும் மூடிக்ச�ொண்டு 

அழுதொள் மதுமிதொ!  
"எ....என்ன ச�ொனனீங� மது 

மீண்டும் ஒரு முள்ற அளத ச�ொல-
லுங�யைன ்பொர்பய்பொம்... எ்னக்கு �ரி-
யொ�த் சதரியவிலள்ல!'  

மதுமிதொ எதுவுயம ய்ப�ொமல, 
மு�த்ளத மூடிக் ச�ொண்டு அழுது 
ச�ொண்யட இருநதொள்.  

"அப்படியொ்னொல அவர்�ள் இருவ-
ளரயும் தள்ளிவிடடது நீங�ள்தொன 
எனறு ச�ொலறீங�ைொ... அநத யநரத்-
தில நீங�ள் அஙய� இருநதது ய்பொல 
அல்லவொ ச�ொலறீங�...?"  

மதுமிதொ சிநதள்னயில மூழ்கி-
்னொள்.   

அவள் விழி�ளில இருநது, வடிநத 
நீர்த்துளி�ளை துளடத்து விடடுக் 

ச�ொண்டொள்.   யநரடியொ�யவ அவள் 
மு�த்ளதப ்பொர்த்த்படியய,  

பிர�ன்னொ ய்பசி்னொன.  
"எ்னக்கு புரிகி்றது மது... இநத விஷ-

யத்தில நிள்றயயவ ்பயமிருக்கி்றது. 
நொன அனறும் ச�ொனய்னன. நீங�ள் 
தபபு ஏதும் ச�ய்யவிலள்லசயன-
்றொல நீங�ள் எதற்கும் ்பயப்படத் 
யதளவயிலள்ல. இது �ம்்பநதமொ� 
உங�ளுக்குத் சதரிநத எல்லொ விஷ-
யங�ளையும் ்பயப்படொமல எனனிடம் 
ச�ொலலுங�ள். அளதக் ய�டடு விடடு 
என்ன ச�ய்ய்லொம் எனறு உங�-
ளுக்கு நொன ஆய்லொ�ள்ன வழஙகுகி-
ய்றன!"  

பிர�ன்னொ ஆறுத்லொ்ன இநத வொர்த்-
ளத�ள்,  

மதுமிதொவின இதயத்தில ்பொள்ல 
வொர்த்தது,  

"இநத �ம்்பவம் நடக்கும் ய்பொது 
நொன அநத இடத்தில இருநயதன பிர-
�ன்னொ. அத்னொல தொன என்னொல 
இநத விஷயத்ளத தொஙகிக் ச�ொள்ை-

முடியொமல இருக்கி்றது.!  
"என்னது...! நீங�ள் அநத இடத்-

தில இருநதீங�ைொ? இது எப்படி நடந-
தது?"  

"அது ச�ொஞ�ம் ச்பரிய �ளத பிர-
�ன்னொ. அளத முழுளமயொ� நொன 
உங�ளுக்கு ச�ொலலுகிய்றன... அப-
ய்பொதுதொன உங�ளுக்கு அது புரியும். 
தீபி�ொ எ்னக்கு தி்னமும் ய�ொல ்பண்-
ணுவொள். நொனும் அவளுக்கு ய�ொல 
்பண்ணுயவன. அநத �மயத்தில 
இநதக் �டிதத்ளதப ்பற்றியும் அவள் 
எனனிடம் ச�ொலலியிருக்கி்றொள். 
இநத மொதிரியொ்ன ள்பத்தியக்�ொரத்த்ன-
மொ்ன �ொரியங�ளை எல்லொம் ச�ய்ய-
யவண்டொம் எனறு நொன ச�ொனய்னன. 
ஆ்னொலும் அவள் ய�ட�விலள்ல! 
இநத பிரச்சிள்னயில இருநது விடு-
்படுவதற்கு நீ எ்னக்கு உதவி ச�ய்ய 

மொடடொயொ எனறு அவள் இறுதியில 
எனனிடம் ய�டடொள். �ரி நொன உதவி 
ச�ய்கிய்றன எனறு ச�ொலலி விடடு 
ஒருநொள் நொன அவளை �நதிக்�ச் 
ச�னய்றன!"  

"அவளை �நதிக்� எஙய� ச�ம்்ப-
சுக்�ொ ய்பொனீங�?"  

"இலள்ல பிர�ன்னொ அவள் 
அநத யநரத்தில ்பொணநதுள்ற ்பகு-
தியில ய்பொடடொகி இருநதொள். அநத 
வீ்டடுக்குத்தொன நொன ய்பொய்னன. 
அஙய�ய்பொய் இது �ம்்பநதமொ�ப 
ய்பசிய்னன. இநத ்பயணத்திற்கு 
அவள் திடடசமொனறு ய்பொடடிருநதொள். 
அநத திடடம் இதுதொன அதொவது 
2013ஆம் ஆண்டு ஜூன மொதம் 
12ஆம் தி�தி அதி�ொள்லயில நொனும் 
தீபி�ொவும் தீ்பனும் வடடவ்ல வளை-
வுக்கு அருகில ச�ல்லயவண்டும். 
இடம் மி�வும் தூரம் என்பதொல அதன 
அருகில இருநத ஓர் இடத்ளத சதரிவு 
ச�ய்திருநதொள். அதொவது வடடவ-
ள்லக்கு முன்பொ� உள்ை இடத்திற்குப 

ச்பயர் வடடச�ொட இஙய� தீபி�ொவு-
ளடய உ்றவி்னர் ஒருவர் இருக்கி்றொர். 
சி்ல தி்னங�ளுக்கு முனபு அஙய� 
ய்பொவதற்கு முனபு எனள்னயும் 
அளழத்தொள், சநருஙகிய யதொழி 
என்பதொல என்னொல அதற்கு மறுபபு 
கூட முடியவிலள்ல. அத்னொல வருகி-
ய்றன எனறு ச�ொனய்னன. தீ்பனும் 
அதற்கு ்பக்�த்தில இருநத அவனு-
ளடய நண்்பர் ஒருவரின வீடடில தஙகி 
இருநதொன நொனும் ஒரு�ொரில ய்பொயி-
ருநயதன. தீபி�ொவும் இரவு அஙகு 
வநத ய�ர்நதொள்!"  "ச�ொஞ�ம் இருங-
�ள்.. நீங�ள் இப்படி ஒரு ்பயணம் 
ய்பொவதொ� உங�ள் வீடடிற்குச் ச�ொன-
னீர்�ைொ? வீடடில இவ்வைவு தூரத்திற்-
குச் ச�லவதற்கு உங�ளை அனுமதித்-
தொர்�ைொ?"  

(இைளம வைரும்)  

இனிவரப் ப�ோவதெல்ோம் சுவோரஸ்யமோன சோட்சிகள்   

இதுவரர தசோனனதெல்ோம் த�ோயசோட்சிகள்!
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'தற்�ொ்லத்திய்ல தங�ளை முற்ய்பொக்கு எழுத்தொ-
ைர்�ள் எனறு ச�ொலலிக் ச�ொண்டிருப்பவர்�ளுக்கு 
முனய்னொடியொ� அ. ந. �நத�ொமி விைஙகி்னொர். 
ரத்த உ்றவு எனனும் �ளத அவரது அரசியற் ய்பொக்-
கிள்னக் �ொடடும் வள�யில அளமநதிருக்கி்றது. 
�விளத எழுதும் ஆற்்றல அவரிடமுண்டு. �வீநதி-
ரன என்ற புள்னச்பயரில து்றவியும் கு்ஷடயரொகியும்  
ய்பொன்ற சி்ல நல்ல �விளத�ளை எழுதியுள்ைொர்.' 

அ.ந �நத�ொமி, சிறு�ளத ஆசிரியர், புதி்ன ஆசி-
ரியர், �விஞர், சிறுவர் இ்லக்கியப ்பளடப்பொளி, 
�டடுளரயொைர், நொட�ொசிரியர், இ்லக்கியத் தி்ற்னொய்-
வொைர், இதழொசிரியர், சமொழிச்பயர்ப்பொைர் எ்னப 
்பனமு�ங�ள் ச�ொண்டு இயஙகியவர். 

யொழ்ப்பொணம் வண்ணொர்்பண்ளணயில நடரொஜொ 
ச�ௌரியம்மொ தம்்பதியருக்கு ம�்னொ� 08-.08.-
1924 அனறு அ. ந. �நத�ொமி பி்றநதொர்.  இவ-
ருக்கு ஐநது வயதொ� இருநதய்பொயத தநளத யநொய்-
வொய்ப்படடு இ்றநதுவிடடொர். தொய் ச�ௌரியம்மொவும் 
தநளத இ்றநது 41ஆம் நொள் இ்றநதுவிடடொர். 

த்னது ஆரம்்பக் �லவிளய யொழ்ப்பொணம் இநதுக் 
�லலூரியில �ற்்ற �நத�ொமி சிறிது�ொ்லம் அை-
சவடடி ச�னறு ்பொடடியுடன வொழ்நது வநதொர். 
அஙகு சதலலிப்பளை ம�ொஜ்னொக் �லலூரியில 
�லவிளயத் சதொடர்நதொர். பின்னர் மீண்டும் யொழ். 
இநதுக் �லலூரியில 10ஆம் வகுபபுவளர �லவி 
�ற்்றொர்.

அைசவடடியில வொழ்நததொல தன ச்பயரில முன-
ச்னொடடொ� 'அ' என்பளதயும், தநளதயின ச்பயரின 
முதச்லழுத்தொ்ன 'ந' என்பளதயும் இளணத்து அ. ந. 
�நத�ொமி எனறு தனள்ன அளழத்துக் ச�ொண்டொர். 
இவர் ்பதி்னொனகு வயது முதய்ல எழுதத் சதொடஙகி-
்னொர்.  ஈழய��ரி நடத்திய ய்பச்சு, �ளத, �டடுளரப 
ய்பொடடி�ளில ்பஙகு்பற்றி �ளதப ய்பொடடியில முதற்-
்பரிசும் ச்பற்்றொர்.

அ.ந.�நத�ொமியின சிறு�ளதப பிரயவ�ம் ஈழ-
ய��ரி மூ்லம் நி�ழ்நதது. ஈழய��ரியில அவரது 
முத்லொவது சிறு�ளத குருடடு வொழ்க்ள� (1941) 
சவளிவநதய்பொது இவருக்கு வயது ்பதிய்னழு. இவர், 
்பலயவறு இதழ்�ளிலும் நொற்்பது சிறு�ளத�ள்வளர 
எழுதியுள்ைொர். 

இரத்த உ்றவு, ஐநதொவது �நதிபபு, நொயிலும் 
�ளடயர், - ஆகிய �ளத�ள் இவருக்குப ச்பரும் பு�-
ழீடடிக் ச�ொடுத்த்ன. முதலிரு �ளத�ளும் சிங�ை 

சமொழியில ச்பயர்க்�ப்படடு பு�ழ்ச்பற்-
்றளவ. யதயிள்லத் யதொடடவொழ்வு 
்பற்றிய 'நொயிலும் �ளடயர்' - மி�ச் 
சி்றநத தமிழ்ச் சிறு�ளத எ்ன ்பலயவறு 
ஈழத்து விமர்��ர்�ைொல ்பொரொடடப்படட-
சதொனறு.

சிறு�ளதளயப ய்பொ்லயவ, �விளதத் 
துள்றயிலும் ,வர் சவற்றியீடடி்னொர். 
எதிர்�ொ்லச் சித்தன ்பொடடு, து்றவி-
யும் கு்ஷடயரொகியும், �த்திய தரி�்னம் 
எ்ன்ப்ன சி்றநதளவ. 1966ஆம் 
ஆண்டு ஸ்ரீ்லங�ொ �ொகித்திய மண்ட-
்லம் நடத்திய ்பொயவொதல நி�ழ்ச்சியில 
அ. ந. �நத�ொமி ்பொடிய '�டவுள்  என 
ய�ொர நொய�ன| என்ற �விளத ்பொர்ளவ-
யொைர்�ளின ்பொரொடளடப ச்பற்்றது.  
அநதக் கூடடத்தில குறிபபுளர ஆற்றிய, சதன 
புய்லொலியூர் மு. �ண்பதிபபிள்ளை 'ஒரு நூற்்றொண்-
டிற்கு ஒருமுள்றதொன இப்படிப்படட நல்ல �விளத 
யதொனறும்' எனறு ்பொரொடடி்னொர். 

'தி்ன�ரன வொரமஞ�ரியில ம்னக்�ண் என்ற 
நொவள்ல அ.ந. �நத�ொமி சதொடரொ� எழுதி்னொர். 
அநநொவல சவளிவநதய்பொது ஆயிரக்�ணக்�ொ்ன 
வொ��ர்�ள் விரும்பிப ்படித்தொர்�ள். சதொடர்�ளத 
மூ்லம் வொரொவொரம் வொ��ர்�ளைத் திருபதிப்படுத்த 
யவண்டும் என்ற யநொக்குடன அ.ந.� இநத நொவள்ல 
எழுதவிலள்ல. யதொர்த்தமொ� இருக்�யவண்டும் 
என்ற யநொக்குடன எழுதி்னொர். ம்னக்�ண் நொவல 
இ்லக்கியத்திற்குக் கிளடத்த அரிய ச்பொக்கிஷம்' 
எ்னக் குறிபபிடடுள்ைொர் அநதனி ஜீவொ, அ.ந.�. ஒரு 
��ொபதம் என்ற த்னது நூலில. 

மறும்லர்ச்சிக் குழுவின உருவொக்�த்துக்கு �ொர-
ணமொ்னவர்�ளில ,வரும் ஒருவரொவொர். ,்லஙள� 

முற்ய்பொக்கு எழுத்தொைர் �ங�த்தின 
யதொற்்றத்துக்கு முக்கியமொ்னவர்�ளில 
ஒருவரொ� விைஙகிய இவர், அச்�ங�த்-
தின �ங�கீதத்ளதயும்  இயற்றி்னொர்.

ஆரம்்ப�ொ்லத்தில �ம்யூனிஸ்ட 
�டசியின ்பத்திரிள�யொ்ன யத�ொபி-
மொனியில இவர் ்பணியொற்றி்னொர். 
பின்னர் சுதநதிரன இதழில ய�ர்நது 
1949முதல 1952 வளர ்பணி-
யொற்றி்னொர். 1953 இலிருநது 
1963வளர இ்லஙள�த் த�வற் 
திளணக்�ைத்தில சமொழிச்பயர்ப்பொை-
ரொ�ப ்பணிபுரிநதொர். 

த�வற்துள்றயில ்பணிபுரிநத �ொ்ல-

�டடத்தில த�வற்துள்றயி்னொல சவளியிடப்படட 
'ஸ்ரீ்லங�ொ' இதழொசிரியரொ�வும் விைஙகி்னொர். அக்-
�ொ்லத்தில சிங�ைச் �டடத்தின �ொரணமொ� சிங�ைப 
்பரீடள� எடுக்�ொமல சவளியயறிய இவர், 'டிறிபியூன| 
என்ற ஆஙகி்லப ்பத்திரிள�யில �டளமயொற்றி்னொர். 
அச்�மயம் திருக்கு்றள் ்பற்றிய ஆஙகி்ல ஆய்வுக் �ட-
டுளர�ளை எழுதி்னொர். எமிலி ய�ொ்லொவின 'நொநொ' 
(புதி்னம்), ச்பர்டரொண்ட ர�லின 'யூத அரொபிய உ்ற-
வு�ள்', 'ச்பொம்ளம மொந�ர்' எனனும் சீ்னப புதி்னம், 
ஓ செனறியின சிறு�ளத�ள் மற்றும் ்ப்ல ்பளடபபு-
�ளை சமொழிச்பயர்த்தொர்.

அதன பின்னர் யதொடடத் சதொழி்லொைர் �ங�த்தில 
முழுயநர ஊழியரொ�ப ்பணியொற்றி்னொர். ஒபய�ர்வர் 
்பத்திரிள�யில உளர திருத்து்பவரொ�வும் சி்ல�ொ்லம் 
யவள்ல ்பொர்த்துள்ைொர். பின்னர், வீரய��ரி ஆசிரியர் 
குழுவில சி்ல�ொ்லம் ்பணியொற்றியுள்ைொர்.  வீரய��-
ரியில ்பணி ஆற்றிய �ொ்லத்தில அஙகுள்ை அச்சுத் 

சதொழி்லொைருக்�ொ� சதொழிற்�ங�ம் அளமத்துப 
ய்பொரொடி்னொர். 

முற்ய்பொக்கு எழுத்தொைர் �ங�ம் சவளியிடட மொத 
ஏடொ்ன புதுளம இ்லக்கியம் நவம்்பர் 1971 இதழில 
இவர் எழுதிய நொன ஏன எழுதுகிய்றன  என்ற �டடு-
ளரயின ஒரு ்பகுதி பினவருமொறு அளமநதுள்ைது.

'எழுத்தொைன வொழ்க்ள�ளய விமர்சிப்பதுடன 
நினறு விடக்கூடொது. அநத விமர்�்னத்தின அடிப்ப-
ளடயில வொ��ர்�ளுக்கு எதிர்�ொ்லத்தில நம்பிக்ள� 
ஊடடயவண்டும். அவ்வித நம்பிக்ள�யில்லொவிட-
டொல முனய்னற்்றமிலள்ல. வொழ்யவ இலள்ல. 
இவ்வித பிரக்ளஞயில பி்றக்�ொமல சவறுமய்ன 
யதொர்த்தத்ளத ஒரு சுத்த இ்லடசியமொ�க் ச�ொண்டு 
எழுதும்ய்பொது நம்பிக்ள�க்குப ்பதில அவநம்பிக்ள�-

யின சதொனி�யை ய�ட� ஆரம்பிக்�்லொம். ளநநத 
உள்ைத்தின ய�ொ�க் குர்லொ�க் ய�டகும் எழுத்தொல 
்பயனிலள்ல. சநொநத உள்ைத்தின ச�யல துணிவு-
ச�ொண்ட யவ�க்குர்லொ� அது ஒலிக்� யவண்டும். 
வொழ்வதற்கு யநரடியொ�யவொ, குறிப்பொ�யவொ, 
சமௌ்னமொ�யவொ வழி�ொடடும் எழுத்யத எழுத்து. 
இநதக் �ருத்து�ள் எனள்ன உநதுகின்ற்ன. அவற்-
றுக்�ொ�யவ நொன எழுதுகினய்றன.

மனிதன �முதொயத்தின ஒரு அங�ம். அவனுக்கு 
�முதொயப ச்பொறுபச்பொனறு உண்டு. சவறுமய்ன 
உண்ணுவதும், உ்றஙகுவதும், பு்லனு�ர்ச்சி�ளில 
ஈடு்படுவதும் வொழ்க்ள�யொ�ொது. அறிவு வைர்ச்சி 
ச்பற்்ற மனிதன ,வற்ய்றொடு யவறு சி்ல �ொரியங�-
ளையும் ச�ய்ய விரும்புவொன. மற்்றவர் மு�த்தின 
புன்னள�, யதொடடத்தில பூத்துக் குலுஙகும் முலள்ல-

ம்லர் ய்பொல அவனுக்கு இன்பத்ளதயூடடும். இனறு 
நொம் வொழும் �முதொயத்தில நொம் புன்னள�ளயக் 
�ொணவிலள்ல. துன்பமும், துயரமும், அழுள�யும், 
ஏக்�மும், �ண்ணீரும், �ம்்பள்லயுமொ� நொம் வொழு-
மு்ல�ம் இருக்கி்றது. ஏழ்ளமக்கும், ச�லவத்துக்கும் 
நடக்கும் ய்பொரும், அடிளமக்கும், ஆண்டொனுக்கும் 
நடக்கும் ய்பொரும், உயர் �ொதியொனுக்கும் தொழ்நத 
�ொதியொனுக்கும் நடக்கும் ய்பொரும், அசுர �க்தி�-
ளுக்கும், மனித �க்தி�ளுக்கும் நடக்கும் ய்பொரும் 
இனறு உ்லள�யய �்லங� ளவத்துக் ச�ொண்டிருக்-
கின்ற்ன. இபய்பொர்�ளி்னொல வொழ்யவ ஒரு ய�ொ�கீ-
தமொகிவிடடது. இபய்பொர்�ளை எவ்வைவு விளரவில 
ஒழிக்� முடியுயமொ அவ்வைவு விளரவில ஒழித்துவிட 
யவண்டும். அதன பினதொன ய்பொசரொழிநத �மத்-
துவ �முதொயம் பூக்கும். அளதப பூக்� ளவக்கும் 
்பணியில எழுத்தொைன முனய்னொடியொ�த் தி�ழ 
யவண்டும் என்ற �ருத்ளத உ்லகின பு�ழ்ச்பற்்ற 
ய்ப்னொ மன்னர்�ள் என ம்னதில யதொற்றுவித்த்னர்'

ஈழத்து சிறு�ளத மணி�ள் என்ற நூலில ச�ம்பி-
யன ச�லவன, அ. ந. �நத�ொமி ்பற்றிப பினவரு-
மொறு குறிபபிடுகி்றொர்: இவரின எழுத்துக்�ள், மொனிட-
வர்க்�த்தின முனய்னற்்றத்ளதத் தளடச�ய்யும் �ொதி, 
�மய யவறு்பொடு�ள், ஆண்டொன அடிளம அளமபபு, 
வர்க்� யவறு்பொடு�ள் ய்பொன்ற ள�வி்லஙகு�ளை 
அறுத்சதறிநது சுதநதிரமொ்னதும், �ய�ொதரத்துவ-
மொ்னதும், �மத்துவமொ்னதுமொ்ன ��வொழ்விள்ன 
யவண்டி நின்றத்னொய்லயய �்லொநிதி �. ள�்லொ�-
்பதி  '�டடறுத்த புயரொமத்தியஸ் எனறு �ருதப்படும் 
வள�யில முற்ய்பொக்ள� முழுமூச்�ொ�த் தழுவிக்-
ச�ொண்டவரும் முற்ய்பொக்கு இ்லக்கிய அணியின 
மூத்த பிள்ளை�ளுள் ஒருவருமொ்ன அ.ந.�நத�ொமி|  
எனறு குறிபபிடுவதும் �ருத்தில ச�ொள்ைத்தக்�து'

அ.ந. �நத�ொமியின 'மதமொற்்றம்' என்ற நொட�த்-
ளதப ்பற்றி ய்பரொசிரியர். �. ள�்லொ�்பதி,இதுயவ 
தமிழில இதுவளர எழுதப்படட நொட�ங�ளில ஆ�ச்-
சி்றநதது'எனறு குறிபபிடடுள்ைொர்.

்பொரதியொர் வர்லொற்ள்ற ஆரொய்நது,  ்பொரதியொர் 
கூறிய யொழ்ப்பொணத்துச் �ொமியொர் - அலவொயூர் அரு-
ைம்்ப்ல யதசி�ர் எ்ன நிள்ல நொடடியவர் அ.ந. �நத-
�ொமி.

சவற்றியின இர�சியங�ள் (உைவியல �டடுளர-
�ள்) மதமொற்்றம் (நொட�ம்) என்ப்ன அ.ந. �நத�ொமி-
யின நூல�ைொ� சவளிவநதுள்ை்ன.

அ.ந. �நத�ொமி 14-.02-.1968 அனறு அமரரொ-
்னொர்.

முற்போக்கு எழுத்ோளர்களின்
முன்்னோடியோ்க விளங்கிய
அ.ந. ்கந்சோமி

ஈழத்து இ்லக்கிய வைர்ச்சி ்பற்றிய 
முத்லொவது வர்லொற்று நூலிள்ன 
எழுதிய �்ன� ச�நதிநொதன த்னது 

நூலில அ. ந. �நத�ொமி ்பற்றி
பினவருமொறு குறிபபிடடுள்ைொர்:



The  International   School  of 
Western Australia இலங்ைக�ல் 
பு�ய கல்�முைறைய அ�முகப்படு 
த்�யுள்ளதுடன் பு�ய மாணவ, 
மாண�யருக்கு புலைமப்ப��ல்கள் 
வழங்கும் ேவைலத்�ட்டத்ைத 
முன்ெனடுத்துள்ளது.

இதன் �ரகாரம் முதலாவது குழு�ற்கு 
முத�ல் இைணயும் மாணவர்களுக்கு 
பாடெந�க் கட்டணத்�ல் 50�த க�ைவ 
வழங்கும் புலைமப்ப��ல் �ட்டெமான்று 
அ�மு கப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. WACE கல்� 
�றுவனத்�ல் இைணயும் மாணவர்களுக்கு 
ேமல�க வகுப்புகளுக்கு ெசலவு ெசய்யேவண்�ய 
ேதைவ இருக்காது. WACE இன் �ழ் 
உயர்கல்�ையப் பூர்த்�ெசய்யும் மாணவர்களுக்கு 
உல�ல் பல்ேவறு பல்கைலக்கழகங்க�ல் முழு 
பாடெந�க் கட்டண்த்�ல் 25�த க�வுடன் கூ�ய 
புலைமப்ப��ைல ெபறமு�யும்.

அவுஸ்�ேர�ய கு�யு�ைமைய 
ெபறுவதற்கும் ேமற்ப� 
WACE கல்�முைற ெப�தும் 
உதவுவேதாடு, IIHS �றுவனத்துடன் 
இைணந்த International School 
of Western Australia (ISWA) 
இலங்ைகக்கு முதல் தடைவயாக 
ேமற்ப� கல்�முைறைய 
அ�முகப்படுத்�யது. உயர் 
தரத்�லான WACE முைற�ன் 
�ழ் தமது கல்�க் கனைவ 
நனவாக்குவதற்கு இலங்ைக மாணவர் 
சந்த��னருக்கு �ைடக்கும் ெபரும் 
வாய்ப்பாக இந்த புலைமப்ப��ல் 
�ட்டம் அைமயும். தற்ேபாைதய 
ெபாருளாதார ெநருக்க� காலத்�ல் தமது 
�ள்ைளகளுக்கு சர்வேதச மட்டத்�லான 
கல்�ைய வழங்குவதற்கு எ�ர்பார்த்துள்ள 
ெபற்ேறாருக்கும் இது ஆறுதல் தரும் 

�டயமாக அைமயுெமன்ப�ல் 
எவ்�த சந்ேதகமு�ல்ைல.

கல்�த் துைற�ல் இரண்டு 
தசாப்தங்களுக்கு ேமற்பட்ட 
அனுபவத்ைதயும் புகழ்�கு 
வரலாற்ைறயும் ெகாண்டுள்ள 
IIHS �றுவனத்�னால் 
ஆரம்�க்கப்பட்டுள்ள ISWA 
கல்லூ��ல் தமது �ள்ைளகைள 
ேசர்ப்பதன் மூலம் �யாயமான 

கட்டணத்�ன் �ழ் ேமற்ப� 
புலைமப்ப��ல் அனுகூலத்ைதயும் ெபற்று 
�ள்ைளக�ன் எ�ர்காலத்�ற்கு வலுேசர்ப்பேத 
இந்ேநரத்�ல் ெபற்ேறார்கள் எடுக்கக்கூ�ய 
ஆகச் �றந்த �ர்மானமாக இருக்குெமன 
IIHS �றுவனத்�ன் தைலைம �ைறேவற்று 
அ�கா� டாக்டர் �த்�� எ���ங்க 
ெத��த்தார். 

புலைமப்பரிசில்கள் வழங்கும் 
International School of Western Australia

��ட்டல் வா�க்ைகயாளர் ேசைவ�ன் 
பு�ய சகாப்தத்ைத உருவாக்கும் வைக�ல், 
இலங்ைக�ன் முன்ன� இைணப்பு 
வழங்குனரான டயெலாக் ஆ�ஆட்டா �எல்�, 
இலங்ைக�ல் முதன்முைறயாக Google 
Assistant அ�ப்பைட�லான வா�க்ைகயாளர் 
ேசைவைய அ�முகப்படுத்துவதாக 
அண்ைம�ல் அ��த்தது. 

Android smartphone மற்றும் Google Home 
Device பாவைனயாளர்கள் இப்ேபாது Google 
Assistant மூலம் டயெலாக் ெமாைபல், 
ெட��ஷன் மற்றும் ேஹாம் �ராட்ேபண்ட் 
ெதாடர்பான ேகள்�களுக்கு உடன�த் 
�ர்வுகைள  ெபற்றுக்ெகாள்ள  மு�யும்.  
எ�ர்வரும்  மாதங்க�ல் ேமல�க  அம்சங்கள் 
மற்றும் ேசைவகள் ேசர்க்கப்படவுள்ள 
�ைல�ல், Google Assistant மூலம் 
டயெலாக் வா�க்ைகயாளர்கள் தங்க�ன் 
முற்ெகாடுப்பனவு அல்லது �ற்ெகாடுப்பனவு  
இைணப்புக�ன் ெசயற்படும் �ைல�ைன  
அ�ந்து ெகாள்ளல், �லுைவ ெதாைககைள 
ச�பார்த்தல், டயெலாக் இைணப்புகைள 
தற்கா�கமாக �ள் ெசயற்படுத்தல், 
ேபான்றவற்ைற ெபற்றுக்ெகாள்ள 
மு�யும். இந்த ேசைவையப் பயன்படுத்த 
வா�க்ைகயாளர்கள்  தங்கள் ெதாைலேப��ல்  

Google Assistant ஐ Open ெசய்து  “Talk to 
Dialog” எனக் கூ�, ப�கைளப் �ன்பற்றுவதன் 
மூலம் அவர்க�ன் Google கணக்ைக டயெலாக் 
கணக்குடன் இைணத்துக்ெகாள்ளலாம். 
ப�வுெசய்ததும், எந்தெவாரு Android 
ெமாைபல் மற்றும் Google Home Device 
கைளயும் Google Assistant ஆத�க்கும், 
ேமலும் எந்தெவாரு  ேநரத்�லும், எந்தெவாரு 
இடத்�ல் இருந்தும்  வா�க்ைகயாளர்களுக்கு 
த�ப்பயனாக்கப்பட்ட உத�ைய வழங்கும்.

 எ�ர்காலத்ைத இன்ேற வழங்கும் 
ேபாது, 17 �ல்�யனுக்கும் அ�கமான 
வா�க்ைகயாளர்கைள ��ட்டல் முைற�ல் 
ேமம்படுத்துவதற்கு வச�யான மற்றும் 
புதுைமயான �ர்வுகைள எ�தாக்கும் 
டயெலாக்�ன் பயணத்�ல் மற்ெறாரு 
ைமல்கல்ைலக் கு�க்�றது.  

Google Assistant மூலம் டிஜிட்டல் 
வாடிக்ைகயாளர் ேசைவ 

அனுபவத்ைத வழங்கும் Dialog

Arka முன்ெனடுப்பானது 
இலங்ைக�ல் பா�யல் மற்றும் 
இனப்ெபருக்க ஆேராக்�யம் 
ெதாடர்பான �ரச்�ைனக�ல் 
உறு�யான மற்றும் நைடமுைற 
ஆதர�ைன வழங்�டும் ஒரு 
அ�த்தள�ைல வ�க்கும் 
�றுவனமாகும். உலக மாத�டாய் 
சுகாதார �னத்�ைனெயாட்� யுசமய 
ஆனது இலங்ைக�ல் நாடு முழுவதும் 
உள்ள ெபண்களுக்கு உத�டும் 
வைக�ல் மாத�டாய் வறுைம 
ஒ�ப்பதற்கான அந்த அைமப்�ன் ஒரு 
பகு�யாக 'Unsanitary Tales' எனும் ெபய�ல் 
�ரச்சாரத்�ைன ஆரம்�த்தது.

இலங்ைக�ல் மாத�டாய் �ல்�யன் 
கணக்கான மக்கைள சுதந்�ரமான, 
�ைறவான, மன��யான மற்றும் உடல் 
��யான ஆேராக்�யமான வாழ்க்ைகைய 
வாழத்தடுக்�றது. ெபண் சுகாதாரத்ைதப் 
ேபணும் வர்த்தகநாமங்கள் எ�ைமயான 
தகவல் ெதாடர்பாடல்க�ன் ேபாது 'period' 
எனும் மாத�டாய் என்ற வார்த்ைதைய 
�க்��ட்டதால் ,து ஒரு ேபாதும் ேபசப்படாத, 
தைடப்பட்ட தைலப்பாகேவ கருதப்படு�றது. 
ஒரு மாற்றத்�ைன ஏற்படுத்�டும் வைக�ல் 

Publicis Groupe Sri Lanka 
இக்கைலைய தகவல் ெதார்பாடல் 
கரு�யாக பயன்படுத்�, யுசமய 
முன்ெனடுப்புடன் இைணந்து மக்கள் 
ெவ�ப்பைடயாக ேபசுவதற்கு 
ெவட்கப்படும் �டயங்கைளப் 
பற்� ேபச த�த்துவமானெதாரு 
�ரச்சாரத்�ைன உருவாக்�யது. 

இந்த �ரச்சாரம் ெதாடர்பாக கருத்து 
ெத��த்த யுசமய முன்ெனடுப்�ன் 
வ�நடத்துனர் தைலவரான  ரஷ்�ரா 
பாலசூ�ய,

'Arka முன்ெனடுப்�ல் நாம், 
இலங்ைக�ல் மாத�டாய் ஏற்படுேவாரது 
,ரத்தம் கண்�யத்துடன் க�ந்�டுவதற்காக, 
துல்�யமான அ�வுடன் அதற்காக ேபாராட, 
களங்கைள உைடத்து  சுகாதார ெபாருட்களுக்கான 
பரந்த அணுகைல உறு� ெசய்�ட நாம் �னமும் 
ேபாராடு�ன்ேறாம்.' எனத் ெத��த்தார். 

 ரஷ்�ரா பாலசூ�ய ேமலும் ெத��க்ைக�ல், 
கண்கவரும் �ரசாரத்ைத உருவாக்குவதன் 
மூலம் இந்த உலக மாத�டாய் சுகாதார �னம் 
2022, ல் கு�ப்�டத்தக்க அைடயாளத்ைத 
ஏற்படுத்த எங்களுக்கு உத�ய Publicis 
Groupe உடன் இைணந்து ப�யாற்றுவ�ல் 
ம�ழ்ச்�யைட�ன்ேறாம். .' எனத் ெத��த்தார். 

மாதவிடாய் வறுைமக்கு எதிராக ேபாராட  
‘Unsanitary Tales’இைன அறிமுகப்படுத்தும் Arka

 ஜனசக்� இன்சூரன்ஸ் �எல்� �றுவனம், 
Brand Finance இன் முதல் 10 வர்த்தக 
நாமங்க�ன் தரவ�ைச�ல் இடம் 
��த்துள்ளதுடன், 2022 ஆம் ஆண்�ல் 
ேபாற்றத்தக்க வர்த்தகநாம ம�ப்பு 
வளர்ச்�ையயும் ப�வு ெசய்துள்ளது. 
'முதல்; 10 ேவகமாக வளர்ந்து வரும் 
இலங்ைக வர்த்தக நாமங்க�ல்' 
ஒன்றாக பட்�ய�டப்பட்டுள்ளதுடன், 
யூ தரப்படுத்தல் மற்றும் 569 
புள்�கள் வர்த்தகநாம வலுச் 
சுட்ெடண்ணுடன் (Brand Strength 
Index - BSI) முதல் 10 ெகௗரவப் 
பட்�ய�ல் இடம்ெபற்றுள்ள 
ஒேரெயாரு காப்புறு� வர்த்தகநாமம் 
என்பது கு�ப்�டத்தக்கது. வர்த்தகநாம 
ம�ப்ைபப் ெபாறுத்தவைர�ல், 
சந்ைத�லுள்ள ஒட்டுெமாத்த ஆயுள் காப்புறு� 
வர்த்தகநாமங்களும் ெவறுமேன 9%  என்ற 
ஆண்டு வளர்ச்�ையப் ப�வு ெசய்துள்ளதுடன் 
அவற்றுடன் ஒப்�டுைக�ல், இந்த முன்ன� 
காப்புறு� �றுவனம் 2022 ஆம் ஆண்�ல் 

22% என்ற �கவும் ேபாற்றத்தக்க வளர்ச்�ைய 
ெவ�ப்படுத்�யுள்ளது. 2021 ஆம் 

ஆண்�ல் பு�ய �யாபாரத்�ல் 
ேபாட்�யாளர்களுக்கு எ�ராக 
சந்ைத�ல் ஒரு ஸ்தானம் 
முன்ேன�, வலுவான சந்ைதப் 
பங்கு வளர்ச்�ைய எட்�ய அேத 
ேவைள�ல், ஜனசக்� ைலஃப்�ன் 
ெதாடர்ச்�யான இரண்டு 
�ல்�யன் சாதைன இலக்குகைளத் 
தாண்�யைமக்கு மத்��ல் இந்த 
வர்த்தகநாம ம�ப்பு  அ�க�ப்பு 
இடம்ெபற்றுள்ளது. அைனத்து 
முக்�ய ெபறுேபற்றுத்�றன் 
கு�காட்�களும் �கச் �றப்பாக 

அைடயப்ெபற்றுள்ளதுடன், �ர்ண�க்கப்பட்ட 
�யாபார இலக்குகைளயும் கடந்து, வழக்கமான 
கட்டுப்பணத்�ன், முதலாவது வருட 
கட்டுப்பண வளர்ச்� 115% இற்கும் ேமலாக 
கு�ப்�டத்தக்க அள�ல் ப�வாக்கப்பட்டு, 
வலுவான வருமான மற்றும் இலாப 
மட்டங்களும் ப�வாக்கப்பட்டுள்ளன.

ேவகமாக வளர்ந்து வரும் முதல் 10 வர்த்தக 
நாமங்களில்  உள்ள  ஒேர காப்பீட்டு 
நிறுவனம் ஜனசக்தி ைலஃப் 

சர்வேதச சுற்றுச்சூழல் தினத்ைத முன்னிட்டு
எம்ேஜ - ெபன்குயினின் சமூக நலத்திட்டங்கள்

உலக சுற்றாடல் �னத்ைத முன்�ட்டு, 
Coca-Cola Beverages Sri Lanka Ltd 
(CCBSL) மற்றும் Eco Spindles Pvt Ltd 
ஆ�யன இைணந்து, பு�ய Eko Plasco 
மூலப்ெபாருட்கைள �ட்ெடடுக்கும் 
ஆைலயான, Material Recovery 
Facility (MRF) இைன அண்ைம�ல் 

(08) வாதுைவ�ல் ஆரம்�த்து 
ைவத்துள்ளது.

இந்�கழ்�ன் �ரதம அ��யாக 
கலந்து ெகாண்ட சுற்றாடல் அைமச்�ன் 
ெசயலாளர் ைவத்�ய �புணர் அ�ல் 
ஜா�ங்க தைலைம�ல் இந்த அ�முக 
�கழ்வு இடம்ெபற்றது. 

க�வு முகாைமத்துவத்�ற்கு 
ஆதரவ�த்தல், மறுசுழற்� மூலம் 
�ளாஸ்�க் க�வுகளுக்கு அர்த்தமுள்ள 
மறுவாழ்ைவ வழங்குதல், 
ெபாறுப்பான வைக�ல் சூழ��ருந்து 
�ளாஸ்�க்ைக அகற்றுவது 
கு�த்தான ��ப்புணர்ைவ 
ஏற்படுத்துதல் ேபான்ற ேநாக்கங்கைள 
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்டு இந்த MRF 
�ட்டம் அ�முகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

MRF என்பது ஒரு �ண்மக்க�வு 
முகாைமத்துவ வச�யாகும். 
இது PET �ளாஸ்�க் ேபான்ற 
�ள்சுழற்� ெசய்யக்கூ�ய 
ெபாருட்கைள பயன்படுத்துவேதாடு, 
அவற்ைற �ண்டும் பு�ய 
தயா�ப்புகைள உருவாக்குவதற்கான 
மூலப்ெபாருட்களாக உற்பத்� 
யாளர்களுக்கு �ற்பைன ெசய்�றது. 

2022 உலக சுற்றாடல் தினத்தில் Coca-Cola - Eco Spindles
இைணந்து பிளாஸ்டிக் மீள்சுழற்சி வசதி அறிமுகம்

இவ்வருடம் வ�க உலகத்�ல் 60 
ஆண்டுகைளக் ெகாண்டாடும் ேதசத்�ன் கூைரத் 
தகடுகள் முன்ேனா�யாகத் �கழும் ைறேனா, 
தனது ஊ�யர்க�ன் நம்�க்ைகைய ெவன்று  
Great Place to Work என்ற கூடுதல் ஒப்புதைலயும் 
ெபற்றுள்ளது. �றந்த ெபரு�றுவன கு�மகனாக 
உயர்ந்து �கழும் �றுவனம், இப்ேபாது 
�றந்த ப� கலாச்சாரத்துடன் ம�ப்பு சார்ந்த 
�றுவனமாக ேமலும் அங்�க�க்கப்பட்டது.

அண்ைம�ல் இடம்ெபற்ற 24ஆவது 
ஜனா�ப� ஏற்றும� �ருதுகள் 2020/21 இல் 
ெபறும� ேசர்க்கப்பட்ட தாதுப்ெபாருட்கள் 
���ல் �றந்த ஏற்றும�யாளராக பாராட்டுக்கள் 

ெபற்ற ைறேனா, ஆறு தசாப்தங்க�ல் 
ெபாருளாதாரத்�ற்கு முக்�ய பங்க�ப்பாளராக 
நாட்�ல் தனது �ைலைய உறு�ப்படுத்�யுள்ளது. 
இந்த ேம மாதத்�ல் 60வது ஆண்டு 
�ைறைவக் ெகாண்டாடும் 100% இலங்ைக 
�றுவனமானது பல தசாப்தங்களாக சந்ைத�ல் 
�றந்த தரமான தயா�ப்புகைள வழங்குவ�ல் 
கவனம் ெசலுத்�யது. ேமலும், தரமான கூைர 
தயா�ப்புகளுக்கான ேதைவைய உருவாக்குவதன் 
மூலம் உலகளா�ய �றுவனங்களுக்கு எ�ராக 
ேபாட்��டுவதற்கு மூேலாபாய ��யாக 
தன்ைன �ைல�றுத்�யுள்ளது.

ஜ�ன் 2022 இல், 60வது ஆண்டு 
ெகாண்டாட்டங்களுடன் இைணந்து, 
ைறேனாவுக்கு Great Place to Work பட்டம் 
வழங்கப்பட்டது. Great Place to Work  �றுவனம், 
ஊ�யர்களுக்கான ப��ட அனுபவத்�ன் 
அைனத்து அம்சங்கைளயும் ஆய்வு ெசய்யும் 
வலுவான ம�ப்பாய்வு முைறையப் �ன்பற்�, 
அவர்கள் ெசயல்படும் சந்ைத�ல் �றந்த 
ெதா�ல்வழங்குநர்கைள அங்�க�க்�றது. 
அதன் அ�ப்பைட�ல், இலங்ைக�ல் ெதா�ல் 
பு�வதற்கு �றந்த இடமாக இருப்பதற்கு 
ேதைவயான உலகளா�ய ம�ப்�ட்டு தரங்கைள 
ைறேனா பூர்த்� ெசய்துள்ளது.

எம்ேஜ - ெபன்கு�ன் ஆைடக் 
ைகத்ெதா�ற்சாைல, சர்வேதச 
சுற்றுச்சூழல் �னத்�ைன ெகாண்டாடும் 
முகமாக 4,500 ேசைவயாளர்களுக்கு 
மரக்கன்று மற்றும் ேபைன 
வழங்கப்பட்டது.

�றுவனம் அைனத்�லும் மரம்நடும் 
�ட்டம் ெதாடங்கப்பட்டது. புூேகாள 
ெவப்பத்ைத குைறப்பதற்கும் மற்றும் 
தற்ேபாைதய நாட்�ன் ெபாருளாதார 
�ழ்ச்� காரணமாக ஏற்படும் உணவுத் 
தட்டுபாட்�ற்கு முகம் ெகாடுப்பதற்கும் 
'���ய' �ைலத்தன்ைம �ட்டம் 
மற்றும் 'அத்ெவல' சமூக ேவைலத்�ட்டம் 
இன்ெனாரு �றப்புப் ப�யாகும். 
அதுமட்டுமன்�, எமது அைனத்து 
�றுவனங்க�ன் சுற்றுச் சூழ�லும் 
மருத்துவ ெச�கள் வளர்ப்பதற்கும் 
நடவ�க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளது.

எம்ேஜ - ெபன்கு�ன் குழு�ன், 

குருநாகல், கண்� மாவட்டங்க�ல் 
அைமந்துள்ள �றுவனங்கள், 
ஆ�ரக்கணக்கான மக்களுக்கு ேவைல 
வாய்ப்புக்கைள உருவாக்�க்ெகாடுக்கும் 
ேசைவயாகும். அவர்களுக்கு 
உதவும் �தமாக மருத்துவ 
முகாம்கள், இரத்ததான முகாம்கள், 
பள்� மாணவர்களுக்கான புத்தக 
நன்ெகாைடகள், மரம் நடும் �ரச்சாரங்கள் 
மற்றும் பாடசாைலகளுக்கும், மருத்துவ 
மைனகளுக்கும் நன்ெகாைடகள், 

ெதா�ல் வ�காட்டுதல் �ட்டங்கள் 
மற்றும் சுற்றுச்சூழைல சுத்தம் ெசய்யும் 
�ட்டங்கள் ஆ�யைவ '���ய' மற்றும் 
'அத்ெவல' மூலம் பல சமூக ேசைவகள் 
ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்டுள்ளன. அ�ல் 
பாடசாைல மாணவர்கள் நலன் கரு� 
அவர்க�ன் பாடசாைல, தண்�ர் மற்றும் 
சுகாதார வச�கைள ேமம்படுத்துவதற்கு 
பங்க�க்�றது.

ஒேர குடும்பமாக எம்ேஜ - ெபன்கு�ன் 
குழு, தனது ஊ�யர்கள் தமது வாழ்க்ைக 
சவால்கைள ெதாடர்ந்து சமா�க்க 
அவர்களுக்கு ஊக்கம�த்து வலுவுூட்டல் 
மற்றும் வ�காட்டுவேதாடு, 
ஆைடத்துைற�லுள்ள அைனத்து 
ேசைவயாளர்களுக்கும் பாதுகாப்பான 
ப�ச்சூழைல அைமத்து ெகாடுப்பதற்கு 
அைனத்து நடவ�க்ைககளும் 
முன்ெனடுத்து வரு�ன்றது. 

Great Place to Work® ெபயர் ெபற்ற ைறேனா
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ஆண்�ன் முதல் காலாண்�ல் SDB வங்� 
உறு�யா ன ��ப் ெபறுேபறுகைளப் ப�வு 
ெசய்துள்ளது. 2022 மார்ச் 31ஆம் �க�யுடன் 
�ைறவைடந்த முதல் காலாண்�ல் வங்� 
ரூ. 181 �ல்�யைன இலாபமாகப் ப�வு 
ெசய்�ருந்தது.

இக்காலப்பகு��ல் வங்��ன் ேத�ய 
வட்� வருமானம் ரூ. 1968 �ல்�யனாக 
உயர்ந்�ருந்தது. 2021 முதல் காலாண்டுடன் 
ஒப்�டுைக�ல் இது 21% வளர்ச்�யாகும். 
ெமாத்த ெதா�ற்படு வருமானம் 19% 
இனால் அ�க�த்து ரூ. 2.17 �ல்�யனாக 
ப�வா��ருந்தது. முதல் காலாண்டு 

�ைற�ல் காணப்பட்ட ெபாருளாதார 
சூழ�ல் �கவும் உறு�யான மற்றும் �றந்த 
�ைல�ல் காணப்படும் வங்�கள் �ைலக்கு 
SDB வங்� உயர்ந்துள்ளது. 2022 மார்ச் 
31ஆம் �க�யன்று, வங்��ன் மூலதன 
ேபாதுைம ��தம் மற்றும் இதர �ரள்வு 
��தங்கள் ேபான்றன ஆகக்குைறந்த 
ஒழுங்குபடுத்தல் ேதைவப்பாடுகளுக்கு 
ேமற்பட்டதாக அைமந்�ருந்தன.

முதல் காலாண்டு ��ப்ெபறுேபறுகள் 
ெதாடர்�ல் SDB வங்��ன் இைடக்காலப் 
�ரதம �ைறேவற்று அ�கா� �ரஞ்ஜன் 
தங்கராஜா கருத்துத் ெத��க்ைக�ல், “முதல் 

காலாண்�ல் எமது ��ப்ெபறுேபறுகள் 
SDB வங்��ன் �ட்�, வ�ைம 

மற்றும் ெதாைலேநாக்கு ஆ�யவற்ைற 
�ர�ப�த்துள்ளதாக கு�ப்�ட்டார்.

வரலாற்�ல் ஒருேபாதும் இல்லாத வைக�லான 
அர�யல் மற்றும் ெபாருளாதார ெநருக்க�களுக்கு 
இலங்ைக முகங்ெகாடுத்துள்ளது. இதன் தாக்கம் 
நாட்�ன் ெபாருளாதாரத்�லும் அ�க பா�ப்ைப 
ஏற்படுத்�யுள்ளது. எவ்வாறா�னும், எமது 
தந்�ேராபாயமான �ைலப்படுத்தல், ஒதுக்�டுகள் 
மற்றும் ேநாக்கங்கள் ேபான்றவற்�னூடாக, 
எமது பங்காளர்களுக்கு �றந்த ெபறும� மற்றும் 
�ைனத்�றைன எம்மால் ெதாடர்ச்�யாக 
ஏற்படுத்�க்ெகாடுக்க மு�ந்துள்ளது.” 
என்றார். 

மீட்சியுடன் 
நிதியாண்ைட 

ஆரம்பித்துள்ள 
SDB வங்கி



ேபாைதப் ெபாருள் பயங்கரம்!
இன்ைறய �னம் (2022-.06-.26) உலக ேபாைதப்ெபாருள் 

ஒ�ப்பு �னமாகும். இலங்ைகைய மட்டுமன்� அ�கமான 
சர்வேதச நாடுகைளயும் ெபருமள�ல் ஆட்ெகாண்�ருக்கும் 
ேபாைதப்ெபாருள் பாவைன, த� ம�த�ன் வாழ்ைவயும் 
நாசமாக்�, சமுதாயத்ைதயும் �ர�த்து �ன்னா�ன்னமாக்கும் 
ெகாடூரமான ஒன்றாக உள்ளது. 

 ேபாைதப் ெபாருட்க�ன் பாவைன பண்ைடய 
காலத்��ருந்து நைடமுைற�ல் இருந்து வந்துள்ளைத 
அவதா�க்கலாம். அ�ன், கஞ்சா, கல், சாராயம், க�ப்பு என 
பல்ேவறு வைகயான ேபாைதப்ெபாருட்களுக்கு மத்��ல் 
��, சுருட்டு, �கரட் என்பனவும் ேபாைதப் ெபாருட்களாகேவ 
தாக்கம் ெசலுத்து�ன்றன.

இத்தைகய ேபாைதப்ெபாருட்கள் காலப்ேபாக்�ல் 
பல்ேவறு வ�வங்க�ல் ேதாற்றம் ெபற்று. இப்ேபாது 

ெஹேரா�ன், ெகாக்ைகன், 
மர்ஜ�வானா, அ�ஸ், ஐஸ் 
என பு�ய வ�வங்க�ல் 
� ஸ் வ ரூ ப ெ ம டு த் து 
மக்கைள, கு�ப்பாக 
இைளஞர்கைள ஆக்� 
ர�த்து அ�த்து வருவைத 
காணக்கூ�யதாக உள்ளது. 
இவற்றுக்கு ேமல�கமாக 
எல்,எஸ்,� ேபான்ற 
மாத்�ைர வ�வங்க�லும், 

ஊ� மூலம் ெசலுத்தும் வைக�லும் ேபாைதப் ெபாருட்கள் 
இன்று பரவலா� உள்ளன. இரண்டு �ராம் ெஹேரா�ைன சுமார் 
ஐநூறு ேபர் அள�ல் பா�த்து ேபாைதைய ஏற்�க்ெகாள்ள 
மு�யும் என கூறப்படுவதன் மூலம் இவற்�ன் பா�ப்�ன் எந்த 
அளவு பயங்கரமானது என்பைத பு�ந்து ெகாள்ளலாம்.

ேபாைதப்ெபாருள் தடுப்புக்ெகன பல�த சட்ட 
ஏற்பாடுகள் இருப்�னும், அவற்றுக்கு மத்��லும் 
ேபாைதப்ெபாருள் பாவைன, கடத்தல், �ற்பைன, 
பரவல்என்பன சர்வேதச நாடுகள் எங்கும் பா�ய அள�ல் 
நைடெபற்றுக் ெகாண்ேட�ருக்�ன்றன. இத்தைகய சட்ட 
�ேராத ெசயற்பாடுகளுக்கு �ல உயர் அ�கா�களும், 
அர�யல்வா�களும், முன்ன� �யாபா�களும் 
உறுதுைணயாக இருப்பதனாேலேய இவற்ைற ஒ�ப்பது 
க�னமாக உள்ளது எனைதயும் மறுக்க மு�யாதுள்ளது. 

ேபாைதப் ெபாருள் பாவைன இன்ைறய நாட்க�ல் 
பாடசாைல முதல் பல்கைலக்கழகம் வைர மாணவர்கைள 
ஆட்ெகாண்டு வருவது �கவும் துர�ஷ்டமான 
�ைலைமயாகும். �ல ெபண்களும், குடும்பத் தைலவர்களும் 
கூட ேபாைதப் ெபாருட்களுக்கு அ�ைமயா� இருப்பது பற்�  
ஒவ்ெவாருவரும் �ந்�க்க ேவண்�யது அவ�யமாகும். 

ேபாைதப் ெபாருள் பாவைனயால் ஒருவர் தன் வாழ்ைவ 
இழந்து �ர�வேதாடு தம்ைம சார்ந்�ரு�ன்ற தமது குடும்பமும் 

�ர�வதற்கு காரணமாக இருக்�றார். இதன் மூலம் ஒழுக்கம் 
�ர்ெகட்டு, களவு, ெகாள்ைள, ெகாைல, தற்ெகாைல என பயங்கர 
�ைமகளும், அ�வுகளும் நாளாந்தம் அ�க�த்துச் ெசல்�ன்றன. 
இதனால் த� ம�தன், சமுதாயம், �ராமம், நகரம், நாடு என 
அைனத்துேம பா�ய பா�ப்புகளுக்கு ஆட்படுவைத த�ர்க்க 
மு�யாது. இத்தைகய பயங்கர ேபாைதப்ெபாருள் பாவைனக்கு 
தம் �ள்ைளகேளா, குடும்பத்தவேரா, சமூதாயத்தவேரா, ேவறு 
எவருேமா அ�ைமயாவைத �ட்டும் பாதுகாத்துக்ெகாள்ள 
ஒவ்ெவாருவரும் �க எச்ச�க்ைகயுடன் ெபாறுப்புணர்ந்து நடந்து 
ெகாள்ள ேவண்�யது அவ�யமாகும்.

‘ப�த்ததும் பகர்வதும்’ 100வது 
பத்�க்கு வாழ்த்து ெத��த்து, இந்�யா,  
த�ழ் நாடு, ெசன்ைன�ல் இயங்கும் 
இஸ்லா�ய இலக்�ய கழகத்�ன்  
ெசயலாளர் ேபரா��யர், முைனவர் மு.இ. 
அகமது மைரக்காயர் அன்புடன் அனுப்� 
ைவத்துள்ள வாழ்த்துக் க�ைத.

 கைலயணி இம்தியாஸ் 
காலமும் நிற்பார்!

காதல் �றப்பு! காத�ன் �றப்பு
        காதலர் இைணந்து க�மணம் பு�தல்!
ஈதல் �றப்பு! ஈத�ன் �றப்பு 
         ஏைழயர் ேகளா ெதடுத்துக் ெகாடுத்தல்!
ஊதல் �றப்பு! ஊத�ன் �றப்பு
         உடெலாடு மனமும் உவக்கும் ெதன்றல்!  
ஓதல் �றப்பு! ஓத�ன் �றப்பு
         ஓ�ேய உணர்ந்தைத ஊரார்க் குைரத்தல் !

எத்தைன சஞ்�ைக இலங்ைக�ல் இயங்�னும்
         எல்லா வாசகர் �ரும்�டும் �னகரன்! 
அத்தகு நா�தழ் அைனவரும் மனங்ெகாள 
        அ�க்கும் இைணப்பது வார மஞ்ச�! 
�த்தகர் இம்�யாஸ் �ரல்வ� ��ந்�டும்
          �வரப் பத்� ப�த்ததும் பகர்வதும்! 
அத்தைன பத்�யும் அ�ெவா� பாய்ச்�டும்! 
        அ�யாச் ெசய்�கள் அ�ந்�ட ஓச்�டும்!
 
இ�த்�டும் இலக்�யம், இயங்�டும் அர�யல்,
        இயற்ைகக் காப்�யல், எழுந்�டும் அ��யல் 
த�த்�டும் மருத்துவம், தளர்ந்�டும் ெபாரு�யல், 
        தைகெகாள் ச�த்�ரம், தைழத்�டும் கைல�யல்
த�த்த�த் தத்துவம், பண்பாடு, மரெபனத்
       தகும்�ற பல்துைற ஆக்கங்கள் ஒருநூறு 
க�த்த�ழ் நைட��ல் க�னுறத் தந்�ட்ட 
      கைலய� இம்�யாஸ் காலமும் �ற்பார்!

-  ேபராசிரியர், முைனவர் மு.இ. அகமது மைரக்காயர்

ேபராதைன ஷர்புன்�சா
இலங்ைக�ன் முதல் முஸ்�ம் ெபண் பண்�தர் என்ற 

ெபருைம ெபற்ற �ேரஸ்ட ெபண் ஆளுைம  ேபராதைன 
ஷர்புன்�சா கடந்த மார்ச் மாதம் 03ம் �க� (2022.03.03) 
தனது 89வது அகைவ�ல் கண்��ல் காலமானார். �த்� 
ஸர்தா� என்பது இவரது இயற்ெபயர். ஐந்து தசாப்தங்களுக்கும் 
ேமலாக எழு� வந்த மூத்த முஸ்�ம் ெபண் எழுத்தாளரான 
இவர் “ேபராதைன ஷர்புன்�சா” “ேபசாமடந்ைத” எனும் 
புைனப் ெபயர்க�ல் எழு� புகழ் ெபற்றார். 

 இலங்ைக�ன் �ரபல மூத்த முஸ்�ம் எழுத்தாளரும், 
கல்��யலாளரும், பன்நூலா��யரூமான கலாபூசணம் எஸ்.
எம்.ஏ. ஹஸன் அவர்க�ன் வாழ்க்ைகத் துைண�யாரான 
இவர், நூற்றுக்கும் ேமற்பட்ட 
�றுகைதகள், க�ைதகள், கட்டுைரகள் 
என எழு�க் கு�த்துள்ளார். இவரது 
ஆக்கங்கள் இந்�ய இலங்ைக 
ெவ��டுகளான �னகரன், �ரேகச�, 
சுதந்�ரன், �னப�, �ந்தாம�, 
லங்கா முரசு, மைல முரசு, மைலநாடு, 
இஸ்லா�ய தாரைக, புதுைமக்குரல், 
ஷ�ஹான், ம�ச்சுடர் ஆ�யவற்�ல் 
�ரசுரமா�யுள்ளன.  

�ந்தவூ�ன் முதல் முஸ்�ம் ெபண் 
அ�பர் என்ற ெபருைமையப் ெபற்ற இவருைடய இலக்�ய 
பைடப்புக�ேல நாட்டா�யல் எனும் �ரா�ய இலக்�யம் 
முக்�யமானது. �ரா�ய இலக்�ய பாடல்கள், கைதகள், 
ெநா�கள், பழெமா�கள் என்பனவும், நாட்டுப்புற மக்க�ன் 
நம்�க்ைககள், பழக்கவழக்கங்கள், சடங்கு சம்�ரதாயங்கள் 
என்பனவும் உள்ளடங்�ய ஆய்வுத் துைறயாக இைவ 
காணப்படு�ன்றன.

“�ரா�ய மணம்” என்ற நூைலயும் ெவ��ட்டுள்ள 
ேபராதைன ஷர்புன்�சா, இந்து கலாசார அைமச்�ன் “த�ழ் 
ஒ�” �ருது, மைலயக கைல கலாசாரப் ேபரைவ�ன் 
“இரத்�ன �பம்” �ருது, இலங்ைக அர�ன் உயர் 
�ருதான “கலாபூஷணம்” �ருது என பல �ருதுகளால் 
ெகௗர�க்கப்பட்டுள்ளார்.  

இலங்ைக�ன் �கப் �ரபலமான மூத்த ெபண் 
ஆளுைமயான ேபராதைன ஷர்புன்�சா ஹஸன் அவர்க�ன் 
இழப்பு, இலகு�ல் �ரப்ப மு�யாத இைடெவ�ைய 
முஸ்�ம் ெபண் எழுத்தாளர்கள் மத்��ல் ஏற்படுத்�யுள்ளது.

�றப்பு எண் ‘100’
எந்தெவாரு இலக்கத்துக்கும் இல்லாத �றப்பு 100  எனும் 

இலக்கத்துக்கு இருப்பைதக் காணலாம். 100 என்பது 
மூன்�லக்க எண்க�ன் முதல் எண். பல துைறக�லும் 
இலக்காக �ர்ண�க்கப்படும் த�த்துவ எண் நூறுதான். 

‘நூற்றுக்கு நூறு’ ம�ப்ெபண் என்பேத ப�ட்ைசக�ல் 
மாணவர்க�ன் இலக்காகும். ெபரும்பாலான 
�ைளயாட்டுக�ல் 100 என்ற எண்தான் முக்�ய பங்கு 
வ�க்�ன்றது.

ஓட்டப் பந்தயத்�ல் 
100 �ற்றர் என்ப�ல் 
துவங்� அதனுைடய 
ெபருக்கமாகேவ 200, 400, 
800, 1000 �ற்றர் ஓட்டம் 
என ேபாட்�களுக்கான 
தூரங்கள் �ர்ண�க்கப்படு�ன்றன. 100 �ற்றர் 
ஓட்டப்பந்தயத்�ல் உலக சாதைன �கழ்த்தும் �ரேர ‘உல�ன் 
அ�ேவக ம�தன்’ என ேபாற்றப்படு�ன்றான். 

��க்ெகட்�ல், ேபாட்�ெயான்�ல் துடுப்பாட்ட �ரர், 100 
ஓட்டம் எடுப்பது சாதைனயாகப் ப�யப்படு�றது. ஒரு ��க்கட் 
�ரர் தனது வாழ்நா�ல் ெவவ்ேவறு வைகயான ��க்ெகட் 
ேபாட்�க�ல் எத்தைன 100கள் (Centuries) ெபற்றார் என்பேத  
அவரது  வாழ்நாள் சாதைனயாகக் ெகாண்டாடப்படு�றது.

 வரலாற்�ல் ஆண்டுகள், 100ன் அ�ப்பைட�ேலேய 
நூற்றாண்டுகளாகக் கணக்�டப் படு�ன்றன. ஒரு நூற்றாண்�ல் 
உள்ள ஆண்டுக�ன் எண்�க்ைக 100 என்பதால் வரலாற்றுக் 
காலக்க�ப்�ல் இது �றப்�டம் ெபறு�றது.

இந்�யா, இஸ்ேரல், ேநபாளம், ��ஸ் நாடுக�ல் 100 
என்பது காவல்துைற�ன�ன் ெதாைலேப� அவசர எண். 
ெபல்�யத்�ல், 100 �யைணப்பு, ஆம்புலன்சு என்பவற்ைற 
அவசரமாக ெதாடர்பு ெகாள்ள பயன்படும் ெதாைலேப� 
எண்ணாகும். ஐக்�ய இராச்�ய நாடுக�ல், 100 ெதாைலேப� 
இைணப்பகத்�ன் எண். 

கைலத்துைற�ல் ஒரு �ைரப்படம் அல்லது ேமைட 
நாடகம் நூறாவது நாைளக் கடந்து நடந்தால், அது �கப் 
ெப�ய ெவற்� ெபற்றதாக ெகாள்ளப்படு�றது. பத்��ைக, 
சஞ்�ைக, �ன, வார, மாத ெவ��டுக�லும் நூறாவது 
ெவ��டுகள் �ேசடமாகக் கருதப்பட்டு, �றப்பு மலர்களாக 
ெவ�வரு�ன்றன.

‘உங்களுக்கு ஆயுசு நூறு’ என வாழ்த்துவ�லும் முன்னு�ைம 
ெபரும் ‘100’ எனும் எண், “நூறு ேபர்க�ன் வாய்கைள 
மூட முயற்�ப்பைத�ட நம் காதுகைள மூ�க்ெகாள்வது 
�றந்தது” என்றும், “ஆ�லும் சாவு, நூ�லும் சாவு” எனவும் 
பலெமா�க�லும் முக்�யத்துவம் ெபற்றுள்ளது.

நல்ல நல்ல �ள்ைளகைள நம்�
நல்ல நல்ல �ள்ைளகைள நம்�
இந்த நாேட இருக்குது தம்�
�ன்னஞ்�று ைககைள நம்�
ஒரு ச�த்�ரம் இருக்குது தம்�

தவறு என்பது தவ�ச் ெசய்வது
தப்பு என்பது ெத�ந்து ெசய்வது
தவறு ெசய்தவன் �ருந்த பார்க்கணும்
தப்புச் ெசய்தவன் வருந்� ஆகணும்

அன்ைன�டம் � அன்ைப வாங்கலாம்
தந்ைத�டம் � அ�ைவ வாங்கலாம்
இரண்டும் இருந்தால் ேபைர வாங்கலாம்
ேபைர வாங்�னால் ஊைர வாங்கலாம்

கருைண இருந்தால் வள்ளல் ஆகலாம்
கடைம இருந்தால் �ரன் ஆகலாம்
ெபாறுைம இருந்தால் ம�தன் ஆகலாம்
மூன்றும் இருந்தால் தைலவன் ஆகலாம்
இந்த மூன்றும் இருந்தால் தைலவன் ஆகலாம்

பாடலா��யர்: க�ஞர் வா�, பா�யவர்கள் : �ர்கா� எஸ் 
ேகா�ந்தராஜன், � சு�லா , படம்: ெபற்றால் தான் �ள்ைளயா  
(1966), இைச: எம். எஸ். �ஸ்வநாதன், 

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY JUNE 26 - 2022 19 2022        ஜ�ன்    26 ஞா�ற்றுக்�ழைம 

இப்பத்��ல் இடம்ெபறும் அம்சங்க�ன் ேநாக்ைக, ேபாக்ைக, 
அைமப்ைப, அளைவ, அழைக �ன்பற்� எழுத �ரும்புேவார், 

“ப�த்ததும் பகர்வதும்” பகு�யுடன் ெதாடர்பு ெகாள்ள, �ன்னஞ்சல் 
(email): pptknvm@gmail.com, வாட்ஸ்எப் (WhatsApp): 0777314207    

ெநஞ்ேசாடு  ெநஞ்சம்

      அபூர்வ கணக்கு! 

நன்ைம ெசய்வைத ெகாள்ைகயாய் ைவ

நானிலத்தில் சிறப்பாய் நம்பிக்ைக ைவ

உண்ைம உைரப்பதில் நீ உறுதியாய் நில்

உலகம் உைன மதிக்கும் உளமதில் ெகாள்

நல்லைத ெசால்�ேறாம்

பாடம் தரும் பாடல் 

ெநஞ்சுக்கு ��

��ந்தார் ெபருைம

�ருவள்ளுவத்�ல் இலக்கு �ர்ணயம் (Goal Setting)
நிறுவனெமான்றில் ஒரு 

ெசயைல ெசய்வதற்கு 
அல்லது ஒரு ெதாழிைல 
ஆரம்பிப்பதற்குத்  திட்டமிடும் 
ேபாது அந்தச் ெசயலினால் 
அல்லது ெதாழிலினால்  
அைடய ேவண்டிய 
இலக்ைக நிர்ணயிப்பது 
மிக முக்கியமாகும்.அைடய 
ேவண்டிய இலக்ைக 
நிர்ணயிக்காமல் 
ஒரு ெசயைல 
அல்லது ெதாழிைலத் 
ெதாடங்குவெதன்பது 
விளக்கில்லாமல் இருட்டில் 
நடப்பது ேபான்றது . கீழ்வரும் 
ஈரடியில்  திருவள்ளுவர் 
இக்கருத்துகைள ெதளிவாக 
விளக்குகின்றார்.

அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் 
ஆகி வழிபயக்கும் 
ஊதியமும் சூழ்ந்து ெசயல். 
                             (குறள் -461)

ஒருவர் ஒரு ெசயைலத் 
ெதாடங்குமுன் அச்ெசயல் காரணமாக 
ஏற்படக்கூ�ய  அ�ைவயும், 
அ�ந்த�ன் அதனால்  ஆகும் 
�ைளவுகைளயும், �ன்பு உண்டாகும் 
இலாபத்ைதயும்  ஆராய்ந்து 
ெதாடங்க ேவண்டும் என்�றார் 
�ருவள்ளுவர். அதாவது ஒரு ெசயைலச் 
ெசய்வதனால் அந்த �றுவனத்�ற்கு 
எந்த அளவுக்கு நன்ைம அல்லது 
�ைம ஏற்படும்,ஏற்படக்கூ�ய 
இலாப நட்டங்கள் என்ன என்று 
�ன் �ைளவுகைள நன்கு ஆராய்ந்து  
கணக்குப் பார்த்த �ன்ேப  அச் 
ெசய�ல் ஈடுபட  ேவண்டும். 

எனேவ ஒரு �றுவனத்�ன் 
முகாைமத்துவமானது   ஒரு ெசய�ல் 
அல்லது ெதா�ல் ஈடுபடுவதற்கு  
முன் அச்ெசயலால் அல்லது 
ெதா��னால்  ஏற்படக் கூ�ய 
சாதக பாதகங்கைள நன்கு ஆராய்ந்த 
�ன்ேப  மு�வு எடுக்கேவண்டும். அத 
ெதா��ைன அல்லது ெசய�ைனச் 
ெசய்யத் ேதைவப்படும் முத�ன் 
அளவு மற்றும் அத்ெதா��ல் 
இருந்து ெபறப்படக்கூ�ய இலாபம் 
என்பனவற்ைற  கருத்�ல் ெகாள்ள 
ேவண்டும். இவற்�ன் அ�ப்பைட�ல் 
அைடய ேவண்�ய �றுவன 
இலக்குகைளத் �ர்மா�க்க ேவண்டும் 

என்பது �ருவள்ளுவ�ன் 
கருத்தாகும்.

எனேவ  பு�தாக ஒரு 
ேவைலையத்  ெதாடங்க முன்ேபா 
அல்லது  ஒரு உற்பத்�ைய 
ெதாடங்க முன்ேபா அல்லது 
ஒரு ெபாருைள அ�முகம் 
ெசய்ய முன்ேபா முைறயான 
�ட்ட�டல் அவ�யமா�றது. 
முைறயான �ட்ட�டல் 
என்பது ஒரு �றுவனத்�ன் 
முதல் நடவ�க்ைகயாக 
அைமந்து அந்�றுவனத்�ன் 
ேநாக்கம் அல்லது இலக்கு 
என்பவற்ைற �ர்மா�ப்பதற்கு 
உதவு�ன்றது. உதாரணமாக ஒரு 
வர்த்தக �றுவனமானது ஒரு 
கு�ப்�ட்ட ஆண்�ல் எத்தைன 
�ல்�யன் ரூபாய்களுக்கு �யாபார 
நடவ�க்ைககைள  ேமற்ெகாள்ள 
ேவண்டும் என்று ஒரு இலக்ைக 
�ர்ண�க்குமாக இருந்தால்தான் 
அக்கு�த்த இலக்ைக  ேநாக்� 
தமது �யாபார நடவ�க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ள  மு�யும்.
இல்லா�ட்டால் �றுவனத்ைதச் 

ச�யான பாைத�ல் ெகாண்டு ெசல்ல 
மு�யாது.

இவ்வாறு இலக்குகைளத் 
ெத�வு ெசய்த�ன் �ைடக்�ன்ற 
சந்தர்ப்பங்கைளச் ச�யான முைற�ல் 
பயன்படுத்� இலக்குகைள அைடய 
முகாைமயாளர் முயல ேவண்டும். 
�ைடக்கும் சந்தர்ப்பம் ��யேதா 
ெப�யேதா எதுவாக இருந்தாலும் 
அதைனப் பயன்படுத்த ேவண்டும். 
சந்தர்ப்பங்கள் எமக்காக ஒரு 

ேபாதும் காத்�ருக்காது  ஆனால் 
நாங்கள்தான் சந்தர்ப்பங்களுக்காகக்  
காத்� ருந்து அதைனப் பயன்படுத்த 
ேவண்டும் என்ற உண்ைமைய 
முகாைமயாளர்கள் உணர்ந்து ெகாண்டு 
இலக்குகைள அைடய ேவண்டும். 
இக்கருத்துக்கைளத் �ருவள்ளுவர் �ழ் 
வரும் ஈர�க�ல் �ர�ப�க்�ன்றார்.

எய்தற் கரியது இையந்தக்கால் 
அந்நிைலேய 
ெசய்தற் கரிய ெசயல். (குறள் -489)

அதாவது �ைடத்தற்கு அ�ய 
வாய்ப்புகள் வந்து வாய்க்குமானால் 
அந்த வாய்ப்புகைளச் ச�யான 
முைற�ல் பயன்படுத்� ெசய்வதற்கு 
அ�ய ெசயல்கைளச் ெசய்து எமது 
இலக்குகைள அைடய ேவண்டும் 
என்�றார் �ருவள்ளுவர்.

இலக்கில் ெதளிவு ( Clear Goal)
ஒரு �றுவனத்�ன் முகாைமயாளர் 

தாம்  �ர்ண�த்த இலக்�ல் ெத�வாக 
இருக்க ேவண்டும். இலக்ெகன்பது 
அ�க்க� மாறு�ன்ற ஒன்றாக 
இருக்க மு�யாது அேதேபான்று 
அைடயக்கூ�ய ஒன்றாகவும் 
இருக்க ேவண்டும் . அப்ேபாது 
தான் முகாைமத்துவத்�னால்  அந்த 
இலக்ைக ேநாக்� அந்�றுவனத்ைத  
ெவற்�கரமாக  இயக்க மு�யும். 
உதாரணமாக வர்த்தக �றுவனெமான்று 
தனது ஆண்ெடான்�ற்கான 
�ற்பைன இலக்குகைள அ�க்க� 
மாற்�க் ெகாண்டு இருந்தால் 
அந்�றுவனத்�ன் முகாைமயாள 
�னாலும் ஊ�யர்க�னாலும் 
தமது ேவைலகைள ஒழுங்காகத் 
�ட்ட�ட்டுச்  ெசய்ய மு�யாது.
இதனால் எ�ர்பார்த்த இலக்குகைள 
அைடவ�ல் ேதால்� ஏற்படக்கூடும். 
இக்கருத்�ைன �ழ்வரும் 
ஈர��ல்  �ருவள்ளுவர்  �றப்பாக 
�ளக்கு�ன்றார். 

ெதளிவி லதைனத் 
ெதாடங்கார் 
இளிெவன்னும் 

ஏதப்பாடு அஞ்சுபவர்.
                         குறள்- 464)
இ�வு தருவதா�ய 

குற்றத்�ற்கு அஞ்சு�ன்ற ஒருவர் 
அத்தைகய இ�ைவத் தரக்கூ�ய  
எந்த ஒரு ேவைலையயும் 
ெசய்யமாட்டார் அதாவது  இன்ன 
ஊ�யம் �ைடக்கும் அல்லது 
இன்ன இலாபம் �ைடக்கும் 
அல்லது இன்ன�தமான 
பலன்கள் �ைடக்கும்  என்னும்  

ெத�வு இல்லாத ெசயைல ஒருவர்  
ெசய்யத் ெதாடங்கமாட்டார் 
என்�றார் �ருவள்ளுவர். இன்னும் 
கூறப்ேபானால் களங்கத்துக்குப் 
பயப்படக்கூ�யவர்கள்   
களங்கங்க�னால் உண்டாகும் 
�ைளவுகைள எண்�ப் பார்த்து 
அந்தக் களங்கங்கள்  தரும் கா�யத்�ல் 
இறங்காமல் இருப்பார்கள்.

இவ்�ர��ல் �ருவள்ளுவர்  
ெசய்யும் ெசய�ன் ேநாக்கம் அல்லது 
இலக்�ல் ெத�வு ேவண்டும் 
என்ற முகாைமத்துவ  உண்ைமைய 
வ�யுறுத்� �ற்�ன்றார். ஒரு 
�றந்த முகாைமத்துவெமன்பது  
இலக்குத் ெத�வற்ற ேவைலையத் 
ெதாடங்காமல் இருப்பதாகும். 
இலக்குத் ெத�வற்ற 
ேவைலையத் ெதாடங்�னால் 
இழப்ேபற்படும் என்ற உண்ைமைய 
முகாைமத்துவம்  உணர ேவண்டும்.  
�றுவனெமான்�ன் இலக்குகளும் 
ேநாக்கங்களும் எப்ேபாதும் �றந்த 
ெகாள்ைககளாலும் வ�காட்�களாலும் 
ெசயல்முைறகளாலும் 
வ�ப்படுத்தப்படும் ேபாது மட்டுேம 
ச�யான பாைத�ல் �றுவனத்ைத 
முகாைமத்துவத்தால்  வ�ப்படுத்த 
மு�யும். 

அேதேபான்று 
இலக்குகள்,எ�ர்பார்க்கும் �ைளவுகள் 
(Expected Results-Output /Outcome), 
கால எல்ைலகளுடன் கூ�ய 
ெசய்யப்பட ேவண்�ய முக்�ய 
ேவைலகள் அல்லது நடவ�க்ைககள் 
(Important activities to be accomplished 
with time frame), அக்கு�த்த 
ேவைலகைள நைடமுைறப்படுத்தத் 
ேதைவயான வளங்கள் (Resources 
Needed)  உள்ளடங்�ய  
ேவைலத்�ட்டம் (Work Plan) மற்றும் 
�கழ்ச்�த் �ட்டம் (Program Plan) 
என்பன கு�த்தகாலப் பகு��ல் 
ெசய்யப் படேவண்�ய ேவைலகைள 

ெவற்�கரமாகச்  ெசய்து �றுவனத்�ன் 
�ர்ண�க்கப்பட்ட இலக்குகைள  
அைடய  உதவு�ன்றது. அேத 
ேபான்று கு�த்த ேவைலத் �ட்டத்ைத 
அல்லது �கழ்ச்�த்�ட்டத்ைதச் 
ெசய்து மு�க்கத் ேதைவயான 
ெத�வான ��த் �ட்டமும் ( Budget) 
முகாைமத்துவத்�டம்  இருப்பது �க 
அவ�யமாகும். 

அேத ேபான்று தமது �றுவனத்�ன் 
அைடயப் படேவண்�ய  
இலக்குகைளயும் ேநாக்கங்கைளயும் 
பற்� முகாைமத்துவம்   �ந்�க்க 
ேவண்டும் .அதாவது தமது 
�றுவனத்தால் �ர்ண�க்கப்படும் 
இலக்குகள்  அல்லது ேநாக்கங்கள் 
நைடமுைற�ல்  அைடயத்தக்க 
ஒன்றாகவும்  இருக்க ேவண்டும் 
என்பைத முகாைமத்துவம் 
உறு� ெசய்ய ேவண்டும் . அந்த 
இலக்குகைள அைடவதற்குச் 
ெசய்யப்பட ேவண்�யைவ எைவ 
ெசய்யப்பபடக்கூடாதைவ எைவ 
என்ற ெத�வும் முகாைமயாள�டம் 
இருக்க ேவண்டும். �ழ்வரும் ஈர��ல்  
இவ்வுண்ைமகைளத்  �ருவள்ளுவர்  
வ�யுறுத்து�ன்றார்.

ெசய்தக்க அல்ல 
ெசயக்ெகடும் ெசய்தக்க 
ெசய்யாைம யானுங் ெகடும்.
                            ( குறள் -466)

அதாவது ஒருவர் ெசய்யத்தகாத 
ெசயல்கைளச் ெசய்வதனாலும்  
ெகடுவார்.அேத ேபால ெசய்யத்தக்க 
ெசயல்கைளச் ெசய்யாமல் 
�டுவதனாலும் ெகடுவார்  என்�றார் 
�ருவள்ளுவர் . அதாவது ஒருவர் 
ெசய்யக்கூ�ய ேவைலகைள  ெசய்யாது 
�டுவதனாலும்  ேகடு ஏற்படும். 
அேத ேநரத்�ல் ெசய்யக் கூடாத 
ேவைலகைள ெசய்வதனாலும் 
ேகடு ஏற்படும் என்பது இதன் 
மூலம் �ளங்கு�றது    எனேவ ஒரு 
�றுவனத்�ன்   முகாைமைமயாளர்  
தனது �றுவனத்�ன்  இலக்குகைள 
அைடய உத� ெசய்யக்கூ�ய 
ேவைலகைள மட்டும்  ெசய்ய 
ேவண்டுேம த�ர அந்த 
இலக்குகைள அைடய உத� 
ெசய்யாத ேவைலகைளச் ெசய்ய 
முயற்�க்கக் கூடாது. அேத 
ேபான்று தனது �றுவனத்�ன் 
இலக்குகைள அைடவதற்காகச் 
ெசய்யக்கூ�ய எந்தெவாரு  
ேவைலையயும் ெசய்யாமல் 
�டுவதும்  ஒரு முகாைமத்துவ 
தவறாக அைமயும் என்ற ெத�வு 
அந்த முகாைமயாளருக்கு இருக்க 
ேவண்டும்.. 

முகாைமயாளர் ேக. பத்மானந்தன்

�ருவள்ளுவர் எனும் ெதய்வீக
12
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22p Residential 
land, 30 lakhs
per perch,
20ft Access Road, 
500m to Pelawatte 
junction, Peaceful 
Location,
Clear Title

0777 258 280

Land for SaLe

in battaramulla

0777 438169 அபிவி-
ருத்தி செய்யப்பட்ட ்பல 
த�ோட்டங்கள் A9 வீதி 
�ம்புள்்ள மோத்�ள்ள,  
மத்�்ளபிடடி்ய வீதி,  
ச�ஙகு,  கித்துல்,  
இள்டப்பயிர் 12  
மில்லி்யன்,  ்ப�ம்பிடடி்ய 
6 1/ 2 ஏக்கர்,  ச�ஙகு,  
மோ,  வ்யல்,  குடியிருபபு-
ககு  வீடு.  25 மில்லி-
்யன்,  ச்போக்கோவல 20 
ஏ க்க ர்  ்பலோ,   ச�ஙகு,  
இள்ட ப்பயி ர்  ஓர்்கல்  ( 
2 ஏக்க ர்) 35  மில்லி-
்யன்  உல்்பத்  ம்டவல 
16  ஏக்கர் த�ககு 
4000 மி்ளகு ச்கோடி்கள் 
2000,  வ்யலு்டன் வீடு 
80  மில்லி்யன்,  ்கல-
ச்க�ர ்கோ்பட ்போள�ககு 
மு ்கப்போ்க 350 மீட்டர் 
1 6  ஏ க்கோ் இறப்போ் 
த�ோ ட்ட ம் 1400 மில். 
077 7  282147.
 036041

டிலிவரி செல்வ�ற்கு தமல்  
மோ்கோணத்தில் வீதி்கள்ள 
நன்கு ச�ரிந� அனு்ப-
வமுள்்ள இ்ளம் ெோரதி 
த�ளவ. �ஙகுமி்டம்  
வழங்கப்படும் (்கோளல 
09 மு�ல் மோளல 6 
வளர அளழயுங்கள்). 
075-7777699,  031-
2233216. 038164

30 வரு்ட நம்பிகள்க-
ள்யசவன்று ள்்ள  எமது 
சநஸத்கோ நிறுவனத்தி-
ற்கு வ்ய து 20 - 60 
இரத்மலோளன,  ்களு-
த்துளற,  ்போணநது-
ளற,  ச�ஹிவள்ள,  
நீர்ச்கோழும்பு மற்றும் 
சவன்னபபு வ பிர-
த � ெ ங ்க ளி லி ருந து 
்கனர்க மற்றும் இலகு-
ர்க வோ ்கன ெோரதி்கள் 
த�ளவ. ெம்்ப்ளம் ரூ்போ  
40, 0 00/ - இற்கு 
தமல்  அளழக்கவும். 
077 7 263954,  
076 7 639155 
வி ணணபபிக்க 
தவணடி்ய மு்கவரி - 
29/ 5,  4ஆம் 
ஒழுஙள்க ,  இரத்மலோ-
ளன. 036744

ச�ஹிவள்ள வீடு ஒன்றி-
ற்கு �ஙகி தவளல செ-
யவ�ற்கு வீடடுப்பணி-
பச்பண த�ளவ. வ்யது 
40ககு கீழ் மோ� ெம்்ப-
்ளம் 25, 000/ - 077 
6776620. 038283

மோலத்ப வீடடில் �ஙகி 
தவளல செ ய்ய சிங்க-
்ளம் த்பெக கூடி்ய 60 
வ்யதிற்கு குளறந� 
ச்பண த�ளவ. 077 
3912303,  077 
0780975. 038017

த�ோட்ட தவளலககு 
குடும்்பம் த�ளவ. 
ெம்்ப்ளம் த்பசித்  
தீர்க்கலோம். 076 
7299070. 038114

உங்கள் வீடடில் ஆ்டம்்பர-
த்ள�க ்கோடடும் �்ள்போ -
்டங்களின் தெோ்கள்க-
ககு இலகுவோ்க த�்ட 
முடி்யோ� புரோ�னப ச்போ -
ருட்களின் தெர்கள்க 
எம்மி்டம் ்பரிசு வழங்க-
வும் சிறந�து. தநரில் 
வோருங்கள் ்க்டந� ்கோல 
ஆ்டம்்பரத்ள�யும் அழ-
ள்கயும் ்கோணுங்கள். 
ஜ்யெங்க என்டிக,  ெம்்பத் 
வஙகி அருகில். ரோ்கம - 
இசுரு ADZ. 038271

்போவித்� இலஙள்க �ோள் 
்கோசு்கள் த�ளவ. 
(சில்லளற ்கோசு 
தவண்டோம்) ச�ோ்டோ்பு 
077 3818186.
 038284

ச்கோழும்பு 6,  சவள்்ளவ-
த்�,  ச்ப ண்களுக்கோன 
�்ள்போ ்டங்களு்டனோன 
அளற்கள் - இளணந� 
குளி்யலளற்கள்,  ஓயவு 
அ ளற,  ெளம்ய லளற,  
குக்கர்,  சவோஷர் ,  கு-
ளிர்ெோ � ன ம். 75 / 
1,  W . A. சில்வோ 
மோவ த்ள�,  ச�ோ .த்ப. 
011 - 2 591 1 6 9 ,  
075 5 0 913 7 9 ,  
077 7 4 524 4 7
 037140

641

இரணடு ்போரி்ய ்படுகள்க 
அளற்கள்,  மண்ட்பம் 
சுத்தி்கரிபபு ்கழுவும் 
அளற,   ெளம்யலளற,  
வோ்கனத்�ரிபபி்ட ம் 
உ்டன்  ச�ஹிவள்ள 
அ ண்டர்்ஸன் வீதி,  
விஷ்ணு த்கோயிலுககு 
எதிரில் மோடி வீடு வோ-
்டள்க ககு. மோ�ம் 40, 
000/ - 6 மோ�்கோல மு-
ற்்பண ம். 2722494,  
076 9768870.
 037406

ச�ஹிவள்ள 176/ 1,  
ஹில் வீதி ்கர ்கம்பிடடி 
்கோர்கில்ஸ புட சிடடிககு 
அருகில் 2 ்படுகள்க்ய-
ளற மோடி வீடி வோ்டள்க -
ககு. 076 8424067,  
077 9106348.
 038215

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

rpW tpsk;guq;fs;

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

Nritfs;
gytUlq;fshf ek;gpf;ifAs;s Nrit

jpUkz

000000377
*
*

100/-

Nritfs;
jpUkz

cq;fs; vjph;fhy fdTfis g+h;j;jp 

nra;tjw;fhd rpwe;j top.

cq;fs; gzf;nfhLg;gdit nrYj;Jtjw;fhd 
,yFthd top.

Kjy; 15 nrhw;fSf;F

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

,yq;if tq;fp – 
fzf;fpyf;fk; 

xt;nthU Nkyjpf nrhy;Yf;Fk; 10 &gh 

Mff;$ba nrhw;fspd; vz;zpf;if 65

(Nyf;`T]; fpis)
&gh  - 077 7 278 948

    - 011 2 429 383
 - 011 2 129 347
 - 011 2 429 342/343

classified@lakehouse.lk

Nritfs;
jpUkz

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

tprhuizfSf;F gpd;tUgth;fSld; njhlh;G nfhs;sTk;

mD\h ukzp

gpAkp fadp

ச்கோழும்பில் உள்்ள ச்கௌ-
ரவமோன குடும்்பத்து 
தெோன்கப ச்பற்தறோர் 
�மது 29 வரு்டம் 
6'0'' சவள்ள்ள நிற 
த�ோற்றம் �ற்த்போது 
சவளிநோடடில் ்க்டளம-
்யோற்றும் ச�ோழில்ெோர் 
�ள்களமயுள்ட்ய ம்கனு-
ககு ச்போருத்�மோன 
ம ோ ர் க ்க ப ்ப ற் று ள் ்ள 
நல்சலோழுக்கமுள்ட்ய 
்படித்� சவௌ்ள்ள நிற 
கு டு ம் ்ப ப ்ப ோ ங ்க ோ ன 
மணம்கள்ளத் த�டுகி-

ன்றனர். �்யவு செயது 
உங்கள் முழுளம்யோன 
வி்பரங்கள்ள கீழ்க்கோ -
ணும் மின்னஞெல் மு்க-
வரிககு அனுபபுங்கள். 
n i k k a h . 6 7 4 @ g m a i l . c o m 
 G182723

rpwe;j ngWNgWfSf;fhf 

- tpsk;guk; nra;jpLtPh;

rpW tpsk;guq;fs;

000000377
*
*

150/-
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

011 2 429 342 / 011 2 429 343
classified@lakehouse.lk
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Njrpa cg;G ypkpl;ll;
(murhq;fj;jpw;F chpikahd fk;gdp)

tpiykDtpw;fhd miog;G
cz;zf;$ba cg;G gbfq;fis nghjp nra;tjw;fhf fPNoAs;s 

mk;rq;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

fk;gdpahdJ miof;fpd;wJ. cq;fspd; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

fPNo Fwpg;gpl;Ls;s Kfthpia 2022.07.08Mk; jpfjpad;W gp.g. 3.00 kzpf;F 

my;yJ mjw;F Kd;duhf te;jilAk; tifapy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; 

my;yJ fPNo Fwpg;gpl;Ls;s Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 

Bid – 1 Inner Liner
Size
Material
Gauge
Quantity
Delivery

Height 500 mm and width 900 mm (for 1 kg)
LDPE
120
50,000 Numbers
To Mannar Saltern, Mannar

Bid – 2 Outer Liner
Size
Material
Gauge
Quantity
Delivery

Width (Mouth ) 18” x height 30”
HDPE clear pouch
200
100,000 Numbers
To Mannar Saltern, Mannar

Bid – 3 Laminated Pouches
Product

Size
Quantity
Delivery
Artwork
Cylinder

Both sides 5 color LLDPE pouch 
(Centre sealed pouch)
12 pet/45 LLDPE
Height 250 mm and width 150 mm (for 1 kg)
2,000,000 Numbers
To Mannar Saltern, Mannar
Will be provided by National Salt Limited
To be borne by the supplier

xt;nthU tpiykDTk; jdpj;jdpahf rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

tpiykD Mtzj;ij ngw;Wf; nfhs;sy;: xt;nthd;wpw;Fk; kPsspf;fg;glhj 

gzf;nfhLg;gdthf 1>000.00 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> fPNoAs;s 

Kfthpapy; thu ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; 

tpiykD Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. tpiykDf;Nfhuy; 

juTj; jhspy; Fwpg;gpl;Ls;sthW kPsspf;fg;gLk; tpiykD gpizahdJ 

tpiykD Mtzj;Jld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

njhpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fs; nghUl;fSf;fhd czT ju rhd;wpjio 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDf;Nfhuy; jiyg;ig jghYiwapd; ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy; jaT nra;J vOjpa gpd;dh;> mjid fPNoAs;s 

Kfthpf;F mDg;gTk;. 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

Njrpa cg;G ypkpl;ll;                   njhiyNgrp:  011 2368964

,y.: 561/3, vy;tpl;bfy khtj;ij>         njhiyefy;:  011 2368974

nfhOk;G-05.

2022 [_d; 26k; jpfjp ~rd;Nl xg;rh;th;| kw;Wk; BIO ,d; 

cj;jpNahfg+Ht ,iza jsk; (www.investsrilanka.com) 
vd;gtw;wpy; fPNo Fwpg;gplg;gLk; ngWiff;fhd miog;G 

gpuRhpf;fg;gl;Ls;sJ.

INVITATION TO SUBMIT PROPOSALS FOR SELECTION OF A 
PRODUCTION COMPANY FOR CORPORATE VIDEO OF THE 

BOARD OF INVESTMENT OF SRI LANKA

xg;ge;j ,y. BOI/ADMN/Q/Q/81/2022

,g;ngWifAld; ,ize;j tpiykD Mtzq;fs; Mq;fpy 

nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;sJ. mj;Jld; MHtKs;s tpiy 

kDjhuh;fs; ~rd;Nl xg;rth;| ,y; gpuRukhd kw;Wk; BIO ,d; 
cj;jpNahfg+Ht ,izajsj;jpy; (www.investsrilanka.com 
,lk;ngw;w tpsk;guj;jpd; gpufhuk; nraw;gLq;fs;.

tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis gzpg;ghsh; (Clfk; 

kw;Wk; gpurhuk;)  ,lkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;.

jiyth;>

,yq;if KjyPl;Lr; rig.

,yq;if KjyPl;Lr; rig (BOI)

ngWif mwptpj;jy;

Y¯}‹YMv Rv£l³£¹|x
fkj;njhopy; mikr;R

Ministry of  Agriculture

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

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

IDA Credit No.: 5873 LK

     

ngWif mwptpj;jy;

 

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

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

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

,f;fldpd; ngWiffspd; gFjpnahd;iw kj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F nfha;ah ehw;W Avocado Budwood 
and Tissue Culture md;dhrp jhtuq;fs; (MD2 - fl;lk; 04 tif) toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; vDk; xg;ge;jj;jpd; 

fPOs;s jFjpAs;s gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpLtjw;F cj;Njrpj;Js;sJ. 

2.  kj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F nfha;ah ehw;W Avocado Budwood and Tissue Culture md;dhrp jhtuq;fs; (MD2 
- fl;lk; 04 tif) toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; vDk; ngWiff;fhf jFjpAk; jifikAKs;s 

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

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

tpguq;fs; xg;ge;j ,yf;fk; vz;zpf;if

tpiykDg; 

gpiz 

Kwpapd; 

ngWkjp (&gh)

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

kj;jpa  khfhzj;jpw;F nfha;ah ehw;Wf;fis 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
LK-MOA- PMU-
277421-GO-RFB 110,000 132,000.00 2,500.00

kj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F (Avocado 
Budwood)fis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

LK-MOA- PMU-
277537-GO-RFB 40,000 192,000.00 2,500.00

Tissue Culture md;dhrp jhtuq;fs; (MD2 - fl;lk; 
04 tif) 

LK-MOA- PMU-
283068-GO-RFB 70,000 585,000.00 7,500.00

Cth khfhzk; nkhduhfiy khtl;lj;jpw;F 

Tissue Culture thiof;; fd;Wfs; (nftpd;b\;) 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

LK-MOA- PMU-
277612-GO-RFB 250,000 300,000.00 5,000.00

fpof;F khfhzk; mk;ghiw khtl;lj;jpw;F Soursop 
fd;Wfis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

LK-MOA- PMU-
273639-GO-RFB 60,000 145,000.00 5,000.00

 

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

%yk; elhj;jg;gLk;. 

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

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

,yf;fj;jpD}lhf ngw;Wf;nfhs;syhk; kw;Wk; 2022.06.27Mk; jpfjpapypUe;J 2022.07.18Mk; jpfjp tiuapyhd 

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

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

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

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

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

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

6.  2022.07.18Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gpd;tUk; Kfthpf;F 

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

tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. 2022.07.18Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F gpd;tUk; Kfthpapy; jhkhf 

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

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

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

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

Kj;jpiuf;Fwp nghwpj;J mjd;  ,lJ gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;j ,yf;fk; kw;Wk; nfha;ah ehw;W Avocado 
Budwood and Tissne Culture md;dhrp jhtuq;fs; (MD2 - fl;lk; 04 tif) kw;Wk; Soursop fd;Wfis toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpj;jy;|| vdf;  Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

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

jiyth;>

nraw;wpl;l ngWiff;FO>

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

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

njhiyNgrp: 0112696086 my;yJ 0777419521

jpfjp: 2022.06.26.

 kj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F nfha;ah ehw;W Avocado
Budwood and Tissue Culture md;dhrp jhtuq;fs; 

(MD2-fl;lk; 04 tif) toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

Ntiy tha;g;G
KOLEGA engineering (Pvt) Ltd vd;gJ ePH toq;fy; 

kw;Wk; tbfhy;> ePHg;ghrdk;> rhiyfs; kw;Wk; 

neLQ;rhiyfs; Mfpatw;wpy; CIDA-C2 jug;gLj;jg;gl;l 
epWtdkhFk;. cyf tq;fpapd; epjpAjtp jpl;lq;fshd 

mk;ghiw khtl;lj;jpy; jpl;lkplg;gl;l ePH Njf;fq;fis 

Gduikg;gjw;fhf gpd;tUk; ntw;wplq;fSf;F jpwik 

kpf;f mDgtk; tha;e;j egh;fis ehq;fs; NjLfpd;Nwhk;.

njhopy;El;g mjpfhhp (Technical Of cer)

  NDT/NCT/mjw;F rkkhd Civil/lrrigation 
Engineering jFjp

  ePHg;ghrdj; jpl;lq;fspy; 10 Mz;Lfs; ,NjNghd;w 

mDgtk; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;

Nkw;ghh;itahsh; (Supervisor)

 Nkw;ghh;it jFjp

  ePHg;ghrdj; jpl;lq;fspy; 10 Mz;Lfs; ,Nj 

Nghd;w mDgtk; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

Email: kolegaengineering@gmail.com my;yJ whasapp 
%yk; +94 762275296 %yk; cq;fs; CVia mDg;gTk;.

gpuPjpGu r%fj;jpy; Ntiytha;g;G: gpuPjpGu rpWtu; ,y;yk;> 

mNrhfGu> Mde;jGu gz;izfs;

khw;Wj;jpwdhspfspd; tho;f;ifapy; Fwpg;gplj;jf;f khw;wj;jpid 

Vw;gLj;jf;$ba cd;djkhd Nritapy; ePq;fs; gzpahw;w 

tpUk;GfpwPu;fsh!

50 tUlq;fSf;F Kd; epWtg;gl;l gpuPjpGu r%fkhdJ ,yq;ifapy; 

NtWgl;l 4 ,lq;fspy; khw;Wj;jpwdhspfSf;fhd guhkupg;G> Gdu;tho;T> 

fy;tp kw;Wk; Ntiytha;g;G trjpfis toq;Fk; Kd;dzp epWtdkhf 

jpfo;e;J tUfpd;wJ.

jw;NghJ vkJ epWtdj;jpy; Nrit Gupe;JtUk; guhkupg;ghsu;fs; kw;Wk; 

gz;iz njhopyhspfSld; ,ize;J NritGupa Gjpa guhkupg;ghsu;fis 

vkJ epWtdj;jpy; ,izj;Jf;nfhs;s cj;Njrpj;Js;Nshk;.

Vida NtiyfSld; xg;gpLk; NghJ ,t;Ntiy NtWgl;lJ kw;Wk; 

ntFkjpkpf;fJ. xU guhkupg;ghsuhf ePq;fs; khw;Wj;jpwDila 

Foe;ijfs; kw;Wk; ngupatu;fSf;F jdpg;gl;l guhkupg;gpid 

toq;FtNjhL mtu;fSf;F Njitahd fy;tp kw;Wk; rpfpr;irfisAk; 

toq;FtPu;fs;.

ehk; NjLtJ:

-  kf;fSf;F cjTtjpYk; guhkupg;G toq;FtjpYk; Mu;tk; 

nfhz;ltu;fs;

-  vkJ mDgtkpf;f guhkupg;G Fohj;jplkpUe;J fw;Wf;nfhs;s 

jahuhf ,Ug;gtu;fs;.

-  vq;fSld; trpg;gtu;fSf;F rpwe;j guhkupg;G kw;Wk; Mjuit 

toq;Ftjw;fhf gy;NtW gzpfis Nkw;nfhs;sj; jahuhf 

cs;stu;fs;.

jq;fsJ Nritf;F ehk; toq;FtJ

- ftu;r;rpfukhd khj rk;gsk;

- ,ytr czT kw;Wk; jq;Fkpl trjp

- NjitNaw;gbd; kUj;Jt nryTf;fhd cjtp

Nkw;$wpa gjtpfSf;F tpz;zg;gpg;gjw;fhf> cq;fsJ jdp tpgu 

NfhitAld; ePq;fs; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpf;fhf ePq;fs; vt;tifapy; 

jFjpAilatu; vd;gjid tpsf;Fk; fbjj;jpidAk; ,izj;J 

fPo;fhZk; Kftupf;F jghy; %ykhfNth my;yJ kpd;dQ;ry; 

%ykhfNth mDg;gp itf;f Ntz;Lk;.

jghy; Kftup :  Director, Prithipura Infants Home, Beach Road, Hendala,  
watt ala.-11300

kpd;dQ;ry; Kftup : info@prithipura.org
tpz;zg;gq;fs; jkpo;> rpq;fsk;> Mq;fpyk; ,tw;wpy; vk;nkhopahdhYk; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

KbT jpfjp 15.07.2022
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Currently operating all 
licensed Sand Washing 

Machines in the 
Northern Province for 

sale as the owner travels 
abroad.

0718881625

Business Opportunity

LUXURY HOUSE FOR SALE
IN WATTALA

Located in highly respectable neighbourhood in 
Wattala Averiwatte Road, walking distance to 
all major schools, hospitals, supermarkets, 15 
perch 3 storied super luxury  house 20 feet wide 
Roads all bedrooms Air-Conditioned with wash 
rooms with hot water, bar with rooftop view, two 
granite top pantries, servant room with servants 
washroom. Fully tiled with Nadun Staircase, all 
doors and windows finished with Jackwood, 
Architecturally designed, wooden roof, CCTV, 110 
Million. Deal can be done in Foreign currency in 
Sri Lanka, Singapore, Dubai or US.

Contact : 070 5031726

,yq;ifapd; cs;ehl;L xUq;fpizg;Gf; FOtpd; epiwNtw;Wr; nrayhsu;/fz;fhzpg;G mjpfhup gjtpf;F 

xg;ge;j mbg;gilapy; tpz;zg;gq;fis ,yq;if ehl;bd; xUq;fpizg;G nghwpKiwapd; (CCM) jiytu; 

miof;fpwhu;. ,yq;ifapy; kNyupah> fhrNeha; kw;Wk; vr;.I.tp/va;l;]; Mfpatw;iwf; fl;Lg;gLj;j va;l;];> 

fhrNeha; kw;Wk; kNyupah (GFATM) Mfpatw;iw vjpu;j;Jg; NghuhLtjw;fhd cyfshtpa epjpaj;jpypUe;J 

ehl;bd; xUq;fpizg;G nghwpKiw epjpAjtpiag; ngWfpd;wJ.

flikfs;:

epiwNtw;Wr;; nrayhsu;/fz;fhzpg;G mjpfhup cs;ehl;L xUq;fpizg;G FOr; nrayhsh; mYtyfj;jpw;F 

jiyikj;Jtk; toq;Fk; mNjNtis cs;ehl;L xUq;fpizg;Gf; FOtpw;Fk; mjd; jiyikj;Jtj;jpw;Fk; 

nghWg;Gf; $w Ntz;Lk;. njhw;WNehahfTs;s ,e;j Nehia 2030Mk; Mz;bw;Fs; KbTf;Ff; nfhz;LtUk; 

,yf;if Nehf;fpr; nry;Yk; Njrpa Neha; cj;jpiaj; jpwk;gl nraw;gLj;Jtjw;F epiwNtw;Wr;; nrayhsu;/
fz;fhzpg;G mjpfhup cs;ehl;L xUq;fpizg;Gf; FOtpw;F Nkyhd Mjuit fhl;Lthh;. mNjNghy; 

,yq;ifapd; cs;ehl;L xUq;fpizg;Gf; FOtpd; epiwNtw;Wr; nrayhsu;/fz;fhzpg;G mjpfhup kpfTj; 

jpwikahd murpay; kw;Wk; njhopy;El;g jpwd;fs; rfpjk; gaDs;s eph;thfg; nghwpKiwiag; gad;gLj;jp 

cs;ehl;L xUq;fpizg;Gf; FOtpd; gzpfSf;F trjpfis toq;Fk;. ,e;j epiy cs;ehl;L xUq;fpizg;Gf; 

FOtpd; Mtzf; fsQ;rpaj;ijg; guhkhpf;fpd;wJ. cWg;gpdu;fspilNa ru;r;irf;Fupa gFjpfspy; kj;jpa];jk; 

nra;tNjhL Njrpa gq;Fjhuh;fSf;Fk; cyfshtpa epjpr; nrayfj;jpw;Fk; ,ilNa xU ghykhf 

nraw;gLfpd;wJ. 

fz;fhzpg;Gr; nraw;ghl;bw;fhd Mjuitg; nghWj;jtiu> gjtpapd; tpNrl Nehf;fkhdJ:

1.  ghpzhk tuk;G (Evolution threshold) kjpg;gPl;by; milahsk; fhzg;gl;l fz;fhzpg;Gr; nraw;ghl;bd; 

rpf;fy;fisj; jPu;f;f cs;ehl;L xUq;fpizg;Gf; FOTf;F cjTjy;.

2.  gFg;gha;T juTfis mbg;gilahff; nfhz;L fye;Jiuahly;fis elhj;jp KbntLg;gij   

vspjhf;Fjy; kw;Wk; Mjuit toq;Fjy;

3. fz;fhzpg;Gj; jpl;lkply; kw;Wk; nray;gLj;jYf;F Mjuit toq;Fjy;.

4.  cs;ehl;L xUq;fpizg;Gf; FOtpd; fz;fhzpg;Gf;; FOtpw;F njhopy;El;g kw;Wk; epu;thf Mjuit 

toq;Fjy;.

nghWg;Gfspd; gpujhd Jiwfs;:

Kf;fpa nraw;ghL 1: nraw;ghLfs; - cs;ehl;L xUq;fpizg;Gf; FO nrayhsh; mYtyfj;jpw;F topfhl;Ljy; 

kw;Wk; mjd; nraw;ghl;L fl;likg;GfSf;F cjtpfis toq;Fjy;

Kf;fpa nraw;ghL 2: ghpzhk tuk;G (Evolution threshold) kjpg;gPl;by; milahsk; fhzg;gl;l gytPdq;fis 

epth;j;jp nra;Ak; Nehf;fpy; Nkw;ghh;it eilKiwfspd; nraw;wpwid Nkk;gLj;Jjy;

Kf;fpa nraw;ghL 3: murpay; fye;Jiuahly;fSf;fhd trjpfis jpl;lkpLjy; kw;Wk; epiyahd 

Kaw;rpfis tYg;gLj;Jjy;

Kf;fpa nraw;ghL 4: epiyg;gLj;Jjy; - ghpzhk tuk;G (Evolution threshold) kjpg;gPl;by; milahsk; 

fhzg;gl;l gytPdq;fis epth;j;jp nra;Ak; Nehf;fpy; gpujhd jug;gpdhpd; mh;j;jKs;s> cs;slf;fpa kw;Wk; 

nraypy; gq;Nfw;gij Cf;Ftpj;jy;

jFjpfs;:

nghJr; Rfhjhuk;> epjp> nghJ epu;thfk; my;yJ tpahghu epu;thfk; my;yJ njhlu;Gila Jiwfspy; 

KJkhzp gl;lj; jFjpfSld; kUj;Jtg; gl;ljhup (mq;fPfupf;fg;gl;l cs ;@u; my;yJ ntspehl;Lg; 

gy;fiyf;fofj;jpy; ,Ue;J) tpUk;gj;jf;fJ.

mDgtk;:

1.  kdpjhgpkhdj; Jiwapy; jpl;lkply; kw;Wk; epu;thfj;jpy; gzpahw;wpa Fiwe;jgl;rk; 7 Mz;Lfs; 

njhopy;Kiw mDgtk; (ru;tNjrk; my;yJ cs;ehL).

2.  murpay; #oy;fspy; $l;lhz;ikfis tsu;g;gjpy; cWjpahd mDgtk; kw;Wk; ehL> gpuhe;jpa kw;Wk; 

ru;tNjr mstpy; rpf;fyhd rpf;fy;fs; kw;Wk; toq;Fjy;fis kj;jpa];jk; nra;jy;.

3.  %Nyhghak; kw;Wk; nfhs;if gFg;gha;T> epuy; jpl;lkply; kw;Wk; Kfhikj;Jtk; kw;Wk;/my;yJ mjw;F 

rkkhd mDgtk; Mfpatw;wpy; gzpahw;wpa rhjidg; gjpT cl;gl Nkyhd njhopy;Kiw mDgtk;.

4. %Nyhgha> epWtd> epjp kw;Wk; Kfhikj;Jt rpf;fy;fspd; jplkhd Gupjy; kw;Wk; mDgtk;.

5. cyfshtpa epjpar; nray;Kiwfs; kw;Wk; mjd; epjp khjpup gw;wpa jplkhd Ghpe;Jzh;T.

6.  Kf;fpa kf;fs; njhif / Neha;fSld; tho;gth;fspd; %Nyhgha kjpg;gpd; jplkhd Ghpe;Jzh;T kw;Wk; 

mJ xU mu;j;jKs;s topapy; nray;gl Njitahd Fwpg;gplj;jf;f Kaw;rpfs;.

7.  vr;Itp/va;l;];> fhrNeha; kw;Wk; kNyupahit ikakhff; nfhz;L nghJr; Rfhjhuk; kw;Wk; Neha; 

jpl;l Kfhikj;Jtj;jpy;; mDgtk;.

8.  rpwe;j fzpdp fy;tpawpT> rpq;fsk; kw;Wk;/my;yJ jkpo; nkhopapy; ruskhfTk; Mq;fpyj;jpy; mjpf 

GyikiaAk; ntspg;gLj;jg;gl;l tYthd jfty; njhlu;G jpwd; (vOj;J kw;Wk; tha;nkhop) Njit.

9. xU FOit epu;tfpg;gjw;fhd Mtzg;gLj;jg;gl;l mDgtk;

tanjy;iy kw;Wk; rk;gsk;

• taJ - jpwe;jepiy

• rk;gsk; - khjhe;jk; 250,000.00 + Nghf;Ftuj;Jf; nfhLg;gdT

nghJ epge;jidfs;

• mur Jiwapy; my;yJ mur epWtdq;fspy; Nritahw;Wk; mjpfhhpfs; jkJ tpz;zg;gq;fis 

jkJ epWtdj;jpd; jiyikapd; Clhf mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

• ,e;jg; gjtp nfhOk;gpy; cs;s cs;ehl;L xUq;fpizg;Gf; FO  nrayfj;jpy; ,Uf;Fk;.

• 6 khj jFjpfhz; fhyj;Jld; Muk;g xg;ge;j fhyk; xU tUlkhFk; vd;gJld; xg;ge;jj;ij 

GJg;gpj;Jf;  nfhs;tjw;fhd Vw;ghLfs; cz;L.   tUlhe;j nray;jpwd; kjpg;gPL> epjp ,Ue;jhy; 

xg;ge;jj;ij %d;W Mz;Lfs; tiu ePbg;gjw;F jPh;khdpf;fg;gLk;.

• FWk; gl;bayplg;gl;l tpz;zg;gjhuu;fs; kl;LNk Neu;Kfg; ghPl;irf;F miof;fg;gLthu;fs;.

• Nju;e;njLf;fg;gl;l tpz;zg;gjhuu;fs; 2022 nrg;nlk;gh; 01Mk; jpfjpapy; epakdj;ijg; ngw;Wf;nfhs;sf; 

$bajhftpUf;Fk;.

tpz;zg;gjhuu;fs; jq;fspd; mDgtk; kw;Wk; fy;tpj; jFjpfspd; RUf;fkhd tpz;zg;gj;ij rku;g;gpf;f 

Ntz;Lk; vd;gJld; gjtpf;F nghUj;jkhdtu; vd;gjw;fhd fhuzq;fis njuptpf;f Ntz;Lk;. Nkyjpf 

tptuq;fSf;F gpd;tUk; ,izg;igg; ghu;itaplTk;. http://www.malariacampaign.gov.lk/en/public-notices/
vacancies

tpz;zg;gq;fis ccmsrilanka@gmail.com vd;w kpd;dQ;ry; Kftupf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

“Application for the Post of Executive Secretary/Oversight Offi cer, CCM Sri Lanka” vdf; Fwpg;gpl;L 2022 
[_iy 10Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;.

v];. [df = re;jpuFg;j> 

jiytu;/,yq;if cs;ehl;L xUq;fpizg;Gf; FO> 

nrayhsu;/Rfhjhu mikr;R> 

385> tz. gj;Njfk tpkytd;r khtj;ij>

nfhOk;G 10.

,yq;if cyfshtpa epjpaj;jpd; cs;ehl;L xUq;fpizg;Gf; FOtpd; 
epiwNtw;Wr; nrayhsh; / fz;fhzpg;ghsh; gjtp ntw;wplk; 

(xg;ge;j mbg;gil)

fy;Y}hpapd; gpujhd cztfj;jpw;F mDgtKs;s 

epWtd chpikahsh;fsplkpUe;J Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; ghlrhiy mgptpUj;jp rq;f 

mYtyfj;jpypUe;J 2022 [_d; 27 Kjy; [{iy 10 tiu 

thu ehl;fspy; K.g. 8.30 Kjy; gp.g. 2.00 tiu 

kPsspf;fg;glhj &gh Mapuk; (&. 1000.00) njhifia 

nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

nghwpaplg;gl;l Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; 2022 [{iy 11 

K.g. 9.00 tiu Vw;fg;gLtJld; md;Nw K.g. 10.30 

,w;F Nfs;tp tpz;zg;gjhhpfs; Kd;dpiyapy; 

jpwf;fg;gLk;.

Nfs;tp gj;jpuq;fs; cs;spLk; ciwapd; ,lJ gf;f 

Nky; %iyapy; Fwpj;j Nritiaf; Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;.

mjpgh;.

Nuhay; fy;Y}hp - nfhOk;G 07
ngWif mwptpj;jy;

gpujhd cztfk;

njhopyhsh; kw;Wk; ntspehl;L 

Ntiytha;g;G mikr;R

,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;Gg; gzpafk;

eyk;Ngzy; Copah; gapw;rpg; Nghjdhrphpah;fis 
xg;gilj;jy; tpjpKiw mbg;gilapy; 

Ml;Nrh;g;gjw;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhuy;
,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;Gg; gzpafj;jpdhy; nraw;gLj;jg;gLk; eyk;Ngzy; gapw;rpf; fw;if 

newpf;F ,iaghf gapw;rpg; Nghjdhrphpah;fs; Ml;Nrh;f;fg;gLfpd;wdh; vd;gJld; ,jw;fhf gpd;tUk; 

jifikfSld; ,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

mbg;gilj; jifikfs;:

• Fiwe;jgl;rk; f.ngh.j. (rh/ ju) ghPl;irapy; nkhop kw;Wk; fzpjg; ghlq;fs; rfpjk; 

rpj;jpaile;jpUj;jy;

• jhjpah; Nrit> eyk;Ngzy; Nrit njhlh;gpyhd rhd;wpjo; / bg;Nshkh fw;iw newpiaf; 
fw;wpUj;jy;

• eyk;Ngzy; Nritj; Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; 02 tUl fhy mDgtk; kw;Wk; gapw;rpaspj;jy; 

njhlh;ghd mDgtk;

nkhop Mw;wy;

• jkpo; kw;Wk; Mq;fpy nkhopapy; fw;gpf;Fk; Mw;wy;

Vida jifikfs;

• fw;gpj;jy; njhlh;ghd Mw;wy; (Mrphpah; MSik)

• rpwe;j NjfhNuhf;fpa epiyik

NtW jifikfs;

• fw;gpj;jy; njhlh;gpyhd Mw;wy; cs;sth;fSf;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;.

• 25 tajpw;F Nkw;gl;ltHfshftpUj;jy; Ntz;Lk; (jifik tha;e;j Xa;T ngw;wth;fSk; 

ftdj;jpw; nfhs;sg;gLth;)

Ml;Nrh;f;Fk; Kiw: 

Neh;Kfg; ghPl;irapy; fw;gpj;jy; njhlh;ghd Mw;wiyf; fz;Lnfhs;tjw;fhf nray;Kiwg; 

ghPl;irnahd;W elhj;jg;gLk;.

epakdj;jpd; jd;ik kw;Wk; rk;gsk; toq;Fjy;:

•  Nrit xg;gilj;jy; Kiwapy; flikfs; xg;gilf;fg;gLk;.

•  kzpj;jpahy mbg;gilapy; nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

•  Nritj; Njitg;ghl;bd; mbg;gilapy; ehL KOtjpYk; mike;Js;s gzpafj;jpd; gapw;rp 

epiyaq;fspy; Nrit nra;tjw;fhd ,aYik ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

•  cq;fsJ tpz;zg;gg;gbtq;fis 2022-07-15Mk; jpfjpf;F Kd; gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; 

jghypy; my;yJ kpd;dQ;rY}lhf (mgr_adhr@slbfe.lk) mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

•  cq;fsJ tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

~~eyd;Ngzy; Copah; gapw;rpg; Nghjdhrphpah;fis Ml;Nrh;;j;jy;|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (eph;thfk; kw;Wk; kdpj tsq;fs;)>

,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;Gg; gzpafk;>

,y. 234> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 

nfh];tj;j> gj;juKy;y.

njhiyNgrp ,y. 011-2887594

njhiyefy; ,y.  011-2887594



வாழ்�ல் பலர் ேதாற்�ன்றனர்..  
அதற்கு காரணம்..  
�கப் ெப�ய இலக்குக�ல்  
ேதால்�யைடவதல்ல..  
�கச் ��ய இலக்குக�ல்  
ெவற்�யைடவேத..!  

கன்�யா ெவந்�ரூற்றுக்கள் சமய நம்�க்-
ைக�லும், �ஞ்ஞான ���லும் பல �றப்-
புகைளப் ெபற்று இன்று வைர த�த்துவ-

மாக ��ர்�ன்றன.  
�ழக்கு மாகாண �ருேகாணமைல�ல் 

இந்த ெவந்�ரூற்றுக்கள் அைமந்துள்ளன. �ருேகாணமைல நக�ல் இருந்து 
3.9 �ேலா �ற்றர் ெதாைல�ல் அைமந்துள்ள ெவந்�ரூற்று இக்�ணறுகள் 90 

ெதாடக்கம் 120 ெசன்� �ற்றர் ஆழமுைடயைவயாகும்.  
சுற்றுலாப் பய�கைள அ�கமாகக் கவரும் இடங்-
க�ல் இைவயும் �ரதான இடத்ைத ��த்துள்ளன. 
இவற்�ன் �றப்பம்சம் யாெத�ல், ஒவ்ெவாரு 
�ணறும் ெவவ்ேவறு ெவப்ப�ைலயுடன் �ளங்கு-
வேதாடு எப்ெபாழுதுேம இவற்�ல் �ர் வற்றுவேத 
இல்ைல.   
இத்தைகய �றப்புக்கைளக் ெகாண்டு �ளங்குவ-
தால், இப்பகு�ைய உள்ளூர் மற்றும் ெவ�யூர் சுற்-
றுலாப் பய�கள் ெசன்று பார்ைவ�டு�ன்றனர். 
இந்த ெவந்�ரூற்றுக்கைள பார்ைவ�டவும் மற்றும் 
இவற்�ல் �ராடுவதற்கும் கட்டணமுைறப்ப� அனும�கள் வழங்கப்ப-

டு�ன்றன.  ேமலும் இந்த ஏழு �ணறுக�லும் �ராடுவ-
�னால், ேதால் சம்பந்தப்பட்ட ேநாய்கள் �ங்��டும் 
என்ற நம்�க்ைகயும் உள்ளுர்வா� மக்க�ைடேய 
�ல� வரு�ன்றது. ஒவ்ெவாரு �ணறுகளும் 3 
மற்றும் 4 அ� ஆழம் உைடயைவயாகும். அத்துடன் 

இப்பகு�ைய சூழ �காைரயும் ேகா�லும் காணப்படுவ-
தால், இங்கு அைம� கட்டாயமாகப் ேபணப்படு�ன்றது. 

ஒவ்ெவாருவரும் �ச்சயமாக ெசன்று பார்ைவ�ட 
ேவண்�ய இடங்க�ல் இந்த ஏழு ெவந்�ர் �ண-
றுகளும் முக்�யமானைவயாகும்.  

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY JUNE 26, 2022 23 2022   ஜ�ன்   26   ஞா�ற்றுக்�ழைம 

ேதவராசா லஷா�க்கா,  
தரம் 05, 
மட்/அரச� �ள்ைளயார் க�ஷ்ட �த்�யாலயம்,  
மட்டக்களப்பு.

க. �ஷாலன்,  
தரம் 07, லசா� ஆங்�ல பாடசாைல,  
ெகாட்டாஞ்ேசைன,  ெகாழும்பு 13. 
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எஸ். �லான்குமா�,  
தரம் 07, ெமா/�சண்முகா த�ழ் மகா �த்�யாலயம்,  
ெமானறாகைல. 

குறளமுதம் : 
புத்ேதள் உலகத்தும் ஈண்டும் ெபல்அ�ேத  
ஒப்புர�ன் நல்ல �ற.

ெத�வுைர :  
�றர்க்கு உத� ெசய்து வாழும் ஒப்புரைவப்ேபால நல்-

லனவா�ய ேவறு அறப்பகு�கைளத் ேதவருலகத்�லும் 
இவ்வுலகத்�லும் ெபறுதல் இயலாது. 

 

�ைடகள்

இட�ருந்து வலம் 
(01) ம�ல்   (04)  �ரு   (07) ைகேக�  
(10) �ளகு   (14)  முதுைம  (17)  மரவள்� 
(24) ேதர்

ேம�ருந்து �ழ்
(01) மம்�  (03) கு�ல்  (04)  ைக�  
(13)  ஆைம  (14) முள்  (15) து�ர்  
(17) மைன   (19) வடு

குறுக்ெகழுத்துப் ேபாட்� இல. 16

இட�ருந்து வலம் 
(01)  உல�ல் வாழும் உ��னங்க�ல் (�லங்�னம்) உருவத்-

�ல் �கப் ெப�யது இதுதான். 
(11)  பு��ல் ஏராளமான உேலாகங்கள் கலந்து �டக்�ன்றன. 

இரும்பு, அலு��யம், நாகம், ெவௗ்� என்ெறல்லாம் 
ஏராளம். ஆனால் இந்த உேலாகத்துக்கு மாத்�ரம் ம�ப்-
பும், ெபறும�யும் அ�கம். 

(18)  பாதங்க�ல் கல், முள், அழுக்கு எதுவும் படாதவாறு பாது-
காப்புக்காக அ�ந்து ெகாள்வது. (தைல�ழான ெசால்)

(21)  ெபரு�ருப்பம் என்ற அர்த்தம் தரும் ெசால். அளவுடன் 
இது இருக்க ேவண்டும். இல்ைலேயல் துன்பத்துக்ேக 
வ�வகுக்கும். (தைல�ழான ெசால்)

(23)  உ��னங்க�ன் �கச் ��ய கூறான கலங்களுக்கு 
உள்ேள இருப்பது. 

(25)  துடுப்�ன் உத�யுடன் பயணம் ெசய்யக்கூ�ய �ர்ப்ேபாக்-
குவரத்துச் சாதனம். (தைல�ழான ெசால்)

ேம�ருந்து �ழ்
(02)  ெநல், ேகாதுைம ேபான்ற தா�யங்க�ன் ெவ�க்கவ-

சம். (தைல�ழான ெசால்)
(04)  மரவள்� ேபான்ற �ல வைகத் தாவரங்க�ன் ேவர்ச்ேச-

�ப்பு இது. நாம் உணவுக்கும் பயன்படுத்து�ன்ேறாம். 
(06) ெதாடக்கம் என்றும் கூறலாம். (தைல�ழான ெசால்)
(10)  மாணவர்களா�ய உங்களுக்கு�ய �ரதான பாடங்க�ல் 

இதுவும் ஒன்று. (தைல�ழான ெசால்)
(19)  மரத்�ன் ஒத்தெபாருள் ெசால். 
(21)  உழுந்து ெகாண்டு தயா�க்கப்படும் உணவுப்பண்டம். 

சட்�, சாம்பார் ேசர்ந்தால் சுைவயான ஆகாரம். (தைல-
�ழான ெசால்)

முதலாம் ப�சு
�. ருஷா�,
தரம் 9, �ஷ்ணு மகா �த்�யாலயம்,
ெப�ய�லாவைண 01.

இரண்டாம் ப�சு 
சு. யகஸ்��,
�/கைலமகள் மகா �த்�யாலயம்,
975, அன்புவ�புரம்,
�ருேகாணமைல. 

மூன்றாம் ப�சு 
ஆர். அப்துல்லாஹ்,
தரம் 05 �, அக்/�.�. ஜாயா �த்�யாலயம்,
அட்டாைளச்ேசைன. 
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பரிசு ெபறுேவார்  

பாராட்டு ெபறுேவார் 

1. எம். சுைஹப்,
தரம் 07, மா/ அஜ்�ர் ேத�ய பாடசாைல,
190, மாருெகாண,
ஜனபதய,
உக்குவைள. 
2. இப்�கார் ைஸத்,
தரம் 05, ேக/மா/சா�ரா ேத�யக் கல்லூ�,
மாவனல்ல. 
3. சா�ட் நூ�,
தரம் 04, தாருஸ்ஸலாம் மகா �த்�யாலயம்,
�ஹா�ய. 
4. �ரனுகா �ரசாந்த்,
தரம் 03S,  
மட்/�ன்சன் மக�ர் உயர்தர ேத�ய பாடசாைல,
43/1, புைக�ரத �ைலய ��,
மட்டக்களப்பு. 
5. ர. ேமவர்ஷா,
தரம் 03, 
மட்/அரச�ப்�ள்ைளயார் க. �த்�யாலயம்,
கடற்கைர ��, குருக்கள்மடம்,
மட்டக்களப்பு. 

03

09

19

16

23

22

2625

15

18 20

11

17

1312

05 0604

0807

01 02

14

ெபயர்   ...........................................................

வகுப்பு  ...........................................................

ெதாைலேப� இல ...........................................................

பாடசாைல ெபயர் ...........................................................

வ��ட முகவ� ...........................................................
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ர. ரஷ்மித்தா

இவ்வார 
மழைல

மா.ரேமஷ்/ேகா. தர்�கா, 
  இல. 328/31, அளுத்மாவத்ைத ��,

ெகாழும்பு  - 15.

ெதாடர்புகளுக்கு  :  0112429294   
�ன்னஞ்சல்  :  editor.vm@lakehouse.lk   

குறுக்ெகழுத்துப் ேபாட்டி இல. 17
சிறுவர் உலகம்   
�னகரன் வாரமஞ்ச�  

த.ெப.இல : 834 ெகாழும்பு.  

இங்��ய, ைறகம், �ழ்ப்��வு, �க்ேனஷ்வரா அறெந� பாடசாைல�ன் கைல �கழ்ச்� மற்றும் அறெந� 
மாணவர்களுடனான �றப்பு கலந்துைரயாடல் அண்ைம�ல், ைறகம், �ழ்ப்��வு முத்துமா� அம்மன் ஆலய 
மண்டபத்�ல் நைடெபற்றேபாது எடுக்கப்பட்ட படங்கள். அவுஸ்�ேர�யா வன்� ேவாப் மற்றும் வறக்கா-
ப்ெபால கா�காம்பாள் அறெந� பாடசாைல உள்�ட்ட அைமப்புக�ன் அனுசரைணயுடன் நைடெபற்ற 
இந்�கழ்�ல் பாடசாைல மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்� ைவக்கப்பட்டதுடன், மாணவ மா-
ண�க�ன் ைகவண்ணத்�ல் உருவான ஓ�யங்க�ல் �றப்பானைத ெத�வுெசய்து, �கழ்வுக்கு வருைக 
தந்�ருந்த அ��கள் மாணவா்கைளப் பாராட்�ப் ேப�யைம கு�ப்�டத்தக்கது. 
 தகவலும் படங்களும்: ம� �காந்தன்

உலக அ�ஞர்க�ன் ெபான்ெமா�கள்  

கண்ணா��ல் புன்னைக  

ெசய்யுங்கள்.. ஒவ்ெவாரு  

காைலயும் இைத ெசய்யும் ேபாது..  

�ங்கள் உங்கள் வாழ்�ல்  

ஒரு ெப�ய �த்�யாசத்ைத  

உணரத் ெதாடங்கு�ர்கள்..!  

ெவற்� எனும் உண�ல்  ேசர்க்கப்படும் �கச்�றந்த  சுைவயூட்� ேதால்�..!  

முழுக்க முழுக்க சக்கைரயாக  இருந்து �டாேத.. உலகம்  உன்ைன �ழுங்� �டும்..!    

முழுக்க முழுக்க சக்கைரயாக  

வாழ்க்ைக என்பது உங்கைள  

�ங்கேள ேதடுவ�ல்ைல..  

உங்கைள �ங்கேள  

உருவாக்குவது..!  

�ைளயாட்�ல் பங்ெகடுத்துக்  

ெகாள்ளாமல் ெவற்� ெபறுவது  

என்பது சாத்�யேம இல்லாத ஒன்று  

என்பைத �ைன�ல்  

ைவத்துக் ெகாள்ளுங்கள்..!  

கன்னியா 
ெவந்நீரூற்று

�ேனா ம�வத�,  
லுனுகைல.    

ஆைமகள் ஊர்வன இனத்-
ைதச் ேசர்ந்தைவயாகும். 

இைவ ��லும் �லத்�லும் வாழ-
வல்ல இரு வாழ்�கள் ஆகும்.  

�லத்�ல் வாழும் ஆைமக்கு கால்க�ல் நகங்கள் 
அைமந்�ருக்�ன்றன. ஆைம தைர�ல் நடக்கும் ேவகம் 
ம�க்கு சுமார் 70 �ட்டர். கட � ல் வாழு ம் ஆைம வைக-
க � ன் கா ல்கேள துடு ப்பு ேபா ன்று அைம ந் �ரு க்கு ம். கடல் 
ஆைம ஒேர சமயத்�ல் 200 முட்ைடக�டும்.   

இதன் உடல் ஓட்�னால் 
மூடப்பட்டதாக இருக்கும். 
உல�ல் ஏறத்தாழ 300 
வைகயான ஆைம�னங்-
கள் உள்ளன.   

இவற்�ல் �ல இனங்கள் 
அ�யும் அபாயத்ைத எ�ர்-
ெகாள்�ன்றன. கடலாைமகள் 
ஒப்�ட்டள�ல் ெப�யைவ. ேதால்முதுகுக் கடலாைம என்ற 
ஆைம�னம் 900 �ேலா�ராம் �ைற வைர வளர்�றது.  

ெபாதுவாக உ � �ன ங்க � ல் ஆைமகளு க்கு  � ண்ட 
ஆயு ள் உ ள்ளது. இத ன் இதய ம்  �கவு ம்  �தானமாக த் து� ப்-
பேத  � ண்ட ஆயுளு க்கு க் காரணமாக அைம �றது.  

ஆைமக  ள் மு ட்ைட � ட்டு கு ஞ்சு ெபா � க்கு ம் இன த்ைத ச் 
ேச ர் ந்தது. கட � ல் வாழு ம் ெப ண் ஆைமக ள், கரு த்த � த்த-
து ம், கட ற்கைரைய ேநா க் � கூ ட்டமாகச் ெசன்று கைரைய 
அைட ந்தது ம் ம ண் � ல் கு � ேதா ண்� மு ட்ைடகைள இ ட்-
டு � ட்டு ெச ன்று �டு � ன்றன. ஒ வ்ெவாரு கட ல் ஆைமயு ம் 

200 மு ட்ைடகைள ஒேர 
சமய த் � ல் கூட இ ட்டு �டு ம். 
கடல் ஆைமக�ல் ஆறு 
வைகயானைவ �கவும் �ர-

�த்� ெபற்றைவ.   
�கச்��ய ஆைமயாக கருதப்படும் 110 �.�., ெகாண்ட 

'ஸ்�ங்காட்' ஆைமயானது வட�ழக்கு அெம�க்கா�ல் 
உள்ளன. மற்ற ஐந்து வைக ஆைமகள் இந்�ய கடற்பகு-
��ல் வாழ்�ன்றன. ேபராைம, �த்தாைம, அழுங்காைம, 

ேதா� ஆைம, ெபருந்தைல 
ஆைம என்பைவ அவற்�ன் 
ெபயராகும்.   

ெபருந்தைல ஆைமைய 
த�ர மற்ற வைக ஆைமகள் 
மட்டுேம இந்�ய கடற்கைர 
பகு��ல் முட்ைட�டும். நவம்-
பர் - ஏப்ரல் இைவ முட்ைட�ட 

ஏற்ற காலமாகும். இ�ல், �த்தாைமகள் அ�க அள�ல் 
முட்ைட�டும். இைவ, இந்�ய �ழக்கு கடற்கைர பகு�யான 
ஒ�சா�ன் க�ர்மாதா, ரு�குல்யா, ேத� ஆற்று முகத்து-
வாரத்�ல் தான் முட்ைட�டு�ன்றன. இதற்காக ஆண்டுக்கு 
ஆறு லட்சம் �த்தாைமகள் த�ழகம், ஆந்�ர கடேலாரப் 
பகு�ைய கடந்து ெசல்�ன்றன. பயணத்�ன் வ��லும் 
முட்ைட�டும் பழக்கம் கடல் ஆைமகளுக்கு உண்டு.  

ஆர். ரா��,
ெவ�மைட.  

ஆைமக ள்



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜூன் மா்தம 26ம திைதி ஞாயிற்றுக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

24 2022 ஜூன் 26 ஞாயிற்றுக்கிழமை

இ�ஙகை கமய்-
வல்லுநர் சஙை 
நூற்்ாண்டு விழா 
கைாண்்டாட்டத் -
தின் ஓர் அஙை-
மாை ஏற்்பாடு 
க ச ய் தி ருந ்த 
ைனிஷ்ட ே்தசிே 
கமய்வல்லுநர் 
ச ம பி ேன் ஷி ப 
ே்பாடடித் க்தா்டர்  
ை்டந்த 10ஆம 
திைதி கவளளிக்-
கிழகம கவற்-
றி ை ர ம ா ை 
நி க ் -
வு க் கு 
வந்தது.

ஜ ூன் 
7ஆம திைதி 
ஆரம்பமாகிே 
ைனிஷ்ட ே்தசிே 
கமய்வல்லுநர் சமபிேன்ஷிபபில் வ்டக்கு, 
கிழக்கு மற்றும மக�ேைத்க்தச் ேசர்ந்த ்தமிழ் வீரர்-
ைளும ்தஙை்ளது தி்கமைக்ள கவளிப்படுத்தியிருந-
்தனர்.

அதிலும குறிப்பாை நாடடில் ஏற்்படடுள்ள எரி-
க்பாருள ்தடடுப்பாடு உளளிட்ட ்பல்ேவறு கநருக்-
ைடிைளுக்கு மத்தியில் ்பல்ேவறு சிரமஙைக்ள 
எதிர்கைாண்டு இந்த வீரர்ைள கைாழுமபுக்கு வநது 
்ப்தக்ைஙைக்ள கவன்்கம ்பாராட்டத்்தக்ைது.

இமமுக் ைனிஷ்ட கமய்வல்லுநர் சமபிேன்ஷிப 
க்தா்டரில் 15 ே்பாடடி சா்தகனைள நிக�நாட்டப்பட-
்டன. இதில் வ்டக்கைச் ேசர்ந்த நான்கு வீரர்ைள புதிே 
ைனிஷ்ட ே்தசிே சா்தகனைக்ள நிக�நாடடியிருந-
்தகம மற்றுகமாரு சி்ப்பமசமாகும.

இமமுக் ைனிஷ்ட கமய்வல்லுநரில் வ்டக்கு, 
கிழக்கு மற்றும மக�ேைம சார்பில் ்பஙகுகைாண்்ட 
21 ்தமிழ் வீரர்ைள ்ப்தக்ைஙைக்ள கவன்க்டுத்்த-
னர். இதில் சி்ப்பமசம என்னகவனில் வ்டக்கைச் 
ேசர்ந்த க்பரும்பா�ான வீரர்ைள ்தஙை்ளது சி்ந்த 
தி்கமைக்ள கவளிப்படுத்தி ்ப்தக்ைஙைக்ள சுவீை-
ரித்்தனர்.

இரண்டு ஆண்டுைளுக்குப பி்கு நக்டக்பற்் 
இமமுக் ைனிஷ்ட கமய்வல்லுநர் சமபிேன்ஷிப 
க்தா்டரில் சா்தகனைள மற்றும ்ப்தக்ைஙைக்ள 
கவன்் வீரர்ைள குறித்்த ஓர் அ�சக� இந்தக் ைடடு-
கரயில் ்பார்பே்பாம.

கம்தான நிைழ்ச்சிைளில் முன்னணி ்பா்டசாக�ை-
ளில் ஒன்்ாை வ�ம வருகின்் ோழ். ்பருத்தித்துக் 
ஹார்டலி ைல்லூரிகேப பிரிதிநிதித்துவப்படுத்தி 
இமமுக் ைனிஷ்ட ே்தசிே கமய்வல்லுநர் சமபி-
ேன்ஷிப ே்பாடடித் க்தா்டரில் ்பஙகுகைாண்்ட சசிநதிர-
குமார் மிதுன்ராஜ் 3 ்தஙைப ்ப்தக்ைஙைக்ள கவன்று 
சா்தகன ்பக்டத்்தார்.

கம்தான நிைழ்ச்சிை்ளான குண்டு எறி்தல், ்தட-
க்டறி்தல் மற்றும சமகமடடி எறி்தல் ஆகிே ே்பாடடி 
நிைழ்ச்சிைளில் ்பஙகு்பற்றிே சசிநதிரகுமார் மிதுன்-
ராஜ், ை்டந்த 8ஆம திைதி நக்டக்பற்் 20 வேதின்-
கீழ் ஆண்ைளுக்ைான குண்டு எறி்தலில் 15.13 
மீற்்ர் தூரம எறிநது ்தஙைப ்ப்தக்ைம கவன்்ார்.

அ்தகனத் க்தா்டர்நது 20 வேதின்கீழ் ஆண்-
ைளுக்ைான சமகமடடி எறி்தலில் ்பஙகுகைாண்்ட 
அவர், 40.45 மீற்்ர் தூரம எறிநது புதிே ைனிஷ்ட 
ே்தசிே சா்தகனயு்டன் ்தஙைப ்ப்தக்ைம கவன்்ார்.

அே்த ்பா்டசாக�யின் முன்னாள வீரரான எஸ். 
பிரைாஷராஜினால் ை்டந்த 2018ஆம ஆண்டு 

நிக�நாடடிே ைனிஷ்ட ே்தசிே சா்தகனகே 
(39.73 மீற்்ர்) அவர் இவவாறு முறிேடித்து 
ைனிஷ்ட பிரிவில் இ�ஙகை சா்தகனக்கு கசாந்தக்-
ைாரராை மாறியுள்ளார்.

இ்தகனேடுத்து ே்பாடடியின் ைக்டசி நா்ளான 
10ஆம திைதி நக்டக்பற்் 20 வேதின்கீழ் ஆண்-
ைளுக்ைான ்தடக்டறி்தலில் ்பஙகுகைாண்்ட மிதுன்-
ராஜ், 45.30 மீற்்ர் தூரம எறிநது ்தஙைப ்ப்தக்ைம 
கவன்்ார். இ்தன்மூ�ம இமமுக் ைனிஷ்ட ே்தசிே 
கமய்வல்லுநர் சமபிேன்ஷிபபில் கஹடரிக் ்தஙைம 
கவன்று மிதுன்ராஜ் அரிே சா்தகனகோன்க் 
நிைழ்த்தினார்.

ைனிஷ்ட கமய்வல்லுநரில் கஹடரிக் 
்தஙைம கவன்் மிதுன்ராஜ்

ை்டந்த சி� ஆண்டுை்ளாை ே்தசிே மட்டப ே்பாடடி-
ைளில் ்பஙகுகைாண்டு தி்கமைக்ள கவளிப்படுத்தி 
வருகின்் 19 வே்தான மிதுன்ராஜ், குண்டு எறி்தல், 
ஈடடி எறி்தல், சமகமடடி எறி்தல் மற்றும ்தடக்டறி்தல் 
என நான்கு வகைோன கம்தான நிைழ்ச்சிைளிலும 
்பஙகு்பற்றி ்ப்தக்ைஙைக்ள கவன்றுள்ளகம குறிபபி-
்டத்்தக்ைது.

இவருக்கு ்பருத்தித்துக் ஹார்டலி ைல்லூரியின் 
கம்தான நிைழ்ச்சிக்ைான ்பயிற்சிோ்ளரான ஹரிஹ-
ரன் ்பயிற்சி அளித்து வருகின்்ார்.

23 வேதின்கீழ் ஆண்ைளுக்ைான ேைாலூன்றிப 
்பாய்்தலில் ்பஙகுகைாண்்ட ோழ். சாவைச்ேசரி இநது 
ைல்லூரியின் முன்னாள வீரர் அருந்தவராசா புவி்த-
ரன் 5 மீற்்ர் உேரம ்தாவி புதிே ைனிஷ்ட ே்தசிே 
சா்தகனயு்டன் ்தஙைப ்ப்தக்ைத்க்த சுவீரித்்தார்.

்பா்டசாக�கேக் ைல்விகே முடித்்த பி்கு 
்தற்ே்பாது இ�ஙகை இராணுவ கமய்வல்லுனர் 
குழாத்தில் இகைநது கைாண்டுள்ள புவி்தரன், 
விமானப்பக்ட வீரர் இஷார சந்தருவன் 2015ஆம 
ஆண்டு நிக�நாடடிே 4.70 மீற்்ர் என்் ைனிஷ்ட 
ே்தசிே சா்தகனகே புவி்தரன் 6 ஆண்டுைளுக்குப 
பி்கு முறிேடித்்தார்.

இஷார சந்தருவன் 2017ஆம ஆண்டு 5.11 
மீற்்ர் உேரத்க்தத் ்தாவி நிக�நாடடிே இ�ஙகை 
சா்தகனகே முறிேடிக்கும ேநாக்கு்டன் 5.11 
மீற்்ர் உேரத்க்த ்தாவுவ்தற்கு புவி்தரன் எடுத்்த 3 
முேற்சிைளும கைகூ்டாமல் ே்பாயின.

இறுதிோை ை்டந்த மார்ச் மா்தம நக்டக்பற்் 
ஆசிே விக்ளோடடு விழாவுக்ைான 2ஆவது ்தகு-
திைாண் ே்பாடடியில் 5.10 மீற்்ர் உேரத்க்தத் 
்தாவி மு்தலி்டத்க்தப பிடித்்த புவி்தரன், இ�ஙகை 
சா்தகனகே முறிேடிக்கும வாய்பக்ப ஒரு கசன்றி 
மீற்்ரினால் துரதிஷ்டவசமாை ்தவ்விட்டகம குறிப-
பி்டத்்தக்ைது.

புவி்தரனுக்கு ோழ். சாவைச்ேசரி இநதுக் ைல்-
லூரியின் ்பயிற்சிோ்ளர் ைைாதீ்பன் க்தா்டர்நது 
்பயிற்சி அளித்துவருகின்்கம மற்றுகமாரு 
சி்ப்பமசமாகும.

ை்டந்த 9ஆம திைதி நக்டக்பற்் 18 வேதின்-
கீழ் க்பண்ைளுக்ைான ேைாலூன்றிப ்பாய்்தலில் 
ோழ். சாவைச்ேசரி இநது ைல்லூரி வீராஙைகன 
்பரந்தாமன் அபிஷாலினி 3.15 மீற்்ர் உேரம 
்தாவி புதிே ைனிஷ்ட ே்தசிே சா்தகனயு்டன் 
்தஙைப ்ப்தக்ைத்க்த சுவீரித்்தார்.

ே்தசிே மட்டப ே்பாடடியில் மு்தல் ்த்டகவோை 
்பஙகுகைாண்்ட 15 வே்தான அபி�ாஷினி, அே்த 
்பா்டசாக�யின் முன்னாள வீராஙைகனோன என். 
்டக்சி்தாவினால் ை்டந்த 2019ஆம ஆண்டு நிக�-
நாடடிே ே்தசிே சா்தகனகே இவவாறு முறிேடித்-
்தகம மற்றுகமாரு சி்ப்பமசமாகும.

 அவரு்டன் குறித்்த ே்பாடடியில் ்பஙகுகைாண்்ட 
அே்த ்பா்டசாக�யின் மதிவாைன் ஷாலினி 
2.80 மீற்்ர் உேரம ்தாவி கவளளிப ்ப்தக்ைத்க்த 
கவன்்ார்.

23 வேதின்கீழ் க்பண்ைளுக்ைான ேைாலூன்றிப 
்பாய்்தலில் ோழ். கமய்வல்லுநர் சஙைம சார்பில் ்பங-
குகைாண்்ட என். ்டக்சி்தா ்தஙைப ்ப்தக்ைம கவன்்ார். 
குறித்்த ே்பாடடியில் அவர் 3.40 மீற்்ர் உேரத்க்த 
்பதிவு கசய்்தார்.

ோழ். க்தல்லிப்பகழ மைாஜனா ைல்லூரியின் 
முன்னணி வீராஙைகனைளில் ஒருவரான சநதிரகு-
மார் கஹரினா, இமமுக் ைனிஷ்ட கமய்வல்லுந-
ரில் இரண்டு ்ப்தக்ைஙைக்ள கவன்று அசத்தினார்.

23 வேதின்கீழ் க்பண்ைளுக்ைான ேைாலூன்றிப 
்பாய்்தலில் 2.80 மீற்்ர் உேரம ்தாவி கவண்ை�ப 
்ப்தக்ைம கவன்் அவர், அ்தன் பி்கு நக்டக்பற்் 
23 வேதின்கீழ் க்பண்ைளுக்ைான உேரம ்பாய்்த-
லில் 1.58 மீற்்ர் உேரம ்தாவி கவளளிப ்ப்தக்ைம 
சுவீைரித்்தார்.

இமமுக் ைனிஷ்ட ே்தசிே கமய்வல்லுநர் சமபி-
ேன்ஷபபில் 2 ்ப்தக்ைஙைக்ள கவன்் கஹரினா-
வுக்கு சு்பாஷைரன் ்பயிற்சி அளித்துவருகின்்ார்.

உேர்்தரப ்பரீடகசக்கு ே்தாற்றிே்தன் ைாரைமா-
ைவும கைாேரானா க்தாற்றுேநாய் ைாரைமாைவும 
ை்டந்த 3 ஆண்டுை்ளாை எவவி்த ்பயிற்சியும இன்றி 
ைாைப்பட்ட கஹரினா, இமமுக் ைனிஷ்ட கமய்-
வல்லுநரில் ்பஙகு்பற்றி ்ப்தக்ைம கவன்்கம ்பாராட-
்டத்்தக்ை வி்டேமாகும.

ஸ்ரீ ஜேவர்்தனபுர ்பல்ைக�க்ைழைத்தில் ்பட்டப-
்படிபக்ப ஆரமபிக்ைவுள்ள்தால் அஙகு கசன்று 
க்தா்டர்நது உேரம ்பாய்்தலில் மாத்திரம ைவனம 
கசலுத்தி ்பயிற்சியில் ஈடு்ப்டவுள்ள்தாை கஹரினா 
க்தரிவித்்தார்.

இ�ஙகை இராணுவத்க்தப பிரதிநிதித்துவப்ப-
டுத்தி 23 வேதின்கீழ் ஆண்ைளுக்ைான நீ்ளம ்பாய்-
்தலில் ்பஙகுகைாண்்ட ைமல்ராஜ் இேராய் கவளளிப 
்ப்தக்ைத்க்த சுவீைரித்்தார். ே்பாடடியில் அவர் 7.27 
மீட்டர் தூரம ்பாய்ந்தார்.

இறுதிோை ை்டந்த 2019இல் நக்டக்பற்் 
ைனிஷ்ட ே்தசிே கமய்வல்லுநரில் 20 வேதின்கீழ் 
ஆண்ைளுக்ைான நீ்ளம ்பாய்்தல் ே்பாடடியில் 7.36 
மீற்்ர் தூரத்க்தப ்பாய்நது அவர் ்தஙைப ்ப்தக்ைம 
கவன்றிருந்தார்.

குறித்்த க்தா்டரில் ஆண்டின் அதிசி்ந்த ைனிஷ்ட 
கமய்வல்லுனராை க்தரிவாகிே அவர், 20 வேதுக்-
குட்பட்ட ஆண்ைள பிரிவிலும அதிசி்ந்த கமய்வல்-
லுனருக்ைான விருக்தயும ்தடடிச் கசன்்ார்.

ைமல்ராஜ் இேராய் வத்்தக்ள க�சிேம சர்வே்த-
சப ்பா்டசாக�யின் ்பகழே மாைவர் ஆவார்.

3000 மீற்்ர் ்தக்ட ்தாண்்டல் ஓட்டப ே்பாட-
டிக்ைான ்பயிற்சிைக்ள ை்டந்த மா்தம ஆரமபித்்த 
மக�ேை வீரர் ்தர்மராஜ் விேனாைரன், ்தனது மு்தல் 
முேற்சியிே�ேே ்ப்தக்ைம கவன்று அசத்தியுள்ளார்.

23 வேதின்கீழ் ஆண்ைளுக்ைான 3000 மீற்்ர் 
்தக்ட ்தாண்்டல் ஓட்டத்தில் ்பஙகுகைாண்்ட அவர், 
10 நிமி்டஙைள 24.15 கசக்ைன்ைளில் ே்பாடடிகே 
நிக்வு கசய்து கவண்ை�ப ்ப்தக்ைம கவன்்ார். 
இவர் புஸ்ஸல்�ாவ சரஸ்வதி மத்திே ைல்லூரியின் 
்பகழே மாைவர் ஆவார்.

23 வேதின்கீழ் ஆண்ைளுக்ைான 1500 மீற்்ர் 
இறுதிபே்பாடடியில் ்பஙகுகைாண்்ட விேனாைரன் 
7ஆவது இ்டத்க்தப பிடித்்தார். ே்பாடடிகே நிக்வு-
கசய்ே 4 நிமி்டஙைள 25.30 கசக்ைன்ைக்ள அவர் 
எடுத்துக்கைாண்்டார்.

23 வேதின்கீழ் ஆண்ைளுக்ைான 5,000 மீற்்ர் 
ஓட்டப ே்பாடடியிலும ்பஙகுகைாண்்ட விேனாைரனுக்கு 
8ஆவது இ்டத்க்தேே க்பற்றுக்கைாள்ள முடிந்தது.

2004 மு்தல் 2010 வகரோன ைா�ப்பகுதியில் 
10,000 மீற்்ர், 5,000 மீற்்ர், மர்தன் உளளிட்ட 
நீண்்ட தூர ஓட்டப ே்பாடடிைளில் ்பஙகுகைாண்டு 
ே்தசிே மட்டத்தில் தி்கமைக்ள கவளிப்படுத்தி 
மக�ேைத்துக்கு க்பருகம ேசர்த்்த முன்னாள கமய்-
வல்லுனரும, ்பயிற்சிோ்ளருமான அஜந்தனி்டம 
விேனாைரன் ்பயிற்சிைக்ள க்பற்று வருகின்்கம 
குறிபபி்டத்்தக்ைது.

இமமுக் ே்தசிே ைனிஷ்ட கமய்வல்லுந-
ரில் கஹரினாகவத் ்தவிர ோழ். க்தல்லிப்பகழ 
மைாஜனா ைல்லூரிகேச் ேசர்ந்த ஒருசி� வீரர்ைள 
்ப்தக்ைஙைக்ள கவன்று அசத்தினர்.

20 வேதின்கீழ் க்பண்ைளுக்ைான ேைாலூன்-
றிப ்பாய்்தலில் க்தல்லிப்பகழ மைாஜனா ைல்லூரி 
வீராஙைகன விஜேகுமார் ஜதுஸ்டிைா, 3.10 மீற்்ர் 
உேரம ்தாவி ்தஙைப ்ப்தக்ைம கவன்்ார்.

அவரு்டன் குறித்்த ே்பாடடியில் ்பஙகுகைாண்்ட 
அே்த ்பா்டசாக�கேச் ேசர்ந்த சநதிரகுமார் தீபிைா, 

அே்த உேரத்க்தத் ்தாவி (3.10 மீற்்ர்) கவளளிப 
்ப்தக்ைத்க்த சுவீைரித்்தார்.

18 வேதின்கீழ் க்பண்ைளுக்ைான ேைாலூன்றிப 
்பாய்்தலில் சிவ்பா்தம சுவர்ைா கவண்ை�ப ்ப்தக்-
ைம கவன்்ார். ே்பாடடியில் அவர் 2.70 மீற்்ர் உே-
ரத்க்த ்தாவியிருந்தார்.

18 வேதின்கீழ் ஆண்ைளுக்ைான ேைாலூன்றிப 
்பாய்்தலில் ்பஙகுகைாண்்ட சநதிரகுமார் துஷாந்தன் 
3.80 மீற்்ர் உேரம ்தாவி கவண்ை�ப ்ப்தக்ைத்க்த-
யும கவன்க்டுத்்தார்.

இ�ஙகை இராணுவ கமய்வல்லுநர் குழாத்தில் 
இகைநது கைாண்டுள்ள மைாஜனா ைல்லூரியின் 
்பகழே மாைவர்ைளில் ஒருவரான சுேரஷகுமார் 
ைசிேைர்தன் 23 வேதின்கீழ் ஆண்ைளுக்ைான 

ேைாலூன்றிப ்பாய்்தலில் 4.40 மீற்்ர் உேரம ்தாவி 
கவண்ை�ப ்ப்தக்ைத்க்த கவன்்ார்.

20 வேதின்கீழ் ஆண்ைளுக்ைான ேைாலூன்றிப 
்பாய்்தலில் அ்ளகவடடி அருேைா்தோ ைல்லூரி வீரர் 
இடிேமீன் அபிநேன் 4.10 மீற்்ர் உேரம ்தாவி 
்தஙைப ்ப்தக்ைத்க்த கவன்்ார். ே்தசிே மட்டப ே்பாடடி-
கோன்றில் மு்தல் முக்ோை ்பஙகுகைாண்்ட அவர் 
மு்தல் முேற்சியிே�ேே ்தஙைப ்ப்தக்ைம கவன்று 
அசத்தியுள்ளார்.

23 வேதின்கீழ் ேைாலூன்றிப ்பாய்்தலில் 4.40 
மீற்்ர் உேரம ்தாவிே அருேைா்தோ ைல்லூரியின் 
சுக்குமார் திஷாநத் கவளளிப ்ப்தக்ைத்க்த சுவீைரித்-
்தார்.

அ்ளகவடடி அருேைா்தோ ைல்லூரியின் 
முன்னாள வீரரான ஹஙைய் கராஷான், ்தற்ே்பாது 
அந்தக் ைல்லூரியின் ்பயிற்சிோ்ளராை கசேல்்படடு 
வருகின்்கம மற்றுகமாரு சி்ப்பமசமாகும.

20 வேதின்கீழ் ஆண்ைளுக்ைான ேைாலூன்றிப 
்பாய்்தலில் ்பஙகுகைாண்்ட ோழ். இநதுக் ைல்லூரி 
வீரர் ைதிர்ைாமலிஙைம ேசாபி்தன் 3ஆம இ்டத்க்தப 
க்பற்று கவண்ை�ப ்ப்தக்ைத்க்த கவன்்ார். அவர் 
4.00 மீற்்ர் உேரத்க்தத் ்தாவினார்.

16 வேதின்கீழ் ஆண்ைளுக்ைான 100 மீ்ற்்ர் 
்தக்ட்தாண்்டல் ஓட்டப ே்பாடடிகே 14.69 கசக்ைன்-
ைளில் நிக்வு கசய்்த நாவ�பபிடடிே ைதிேரசன் 
ைல்லூரி வீரர் டி. சுஜீவன் கவண்ை�ப ்ப்தக்ைம 
கவன்்ார்.

23 வேதின்கீழ் ஆண்ைளுக்ைான 5,000 மீற்்ர் 
ஓட்டப ே்பாடடியில் ைண்டி கமய்வல்லுனர் சஙைம 
சார்பில் ்பஙகுகைாண்்ட கமாஹமட அஸீம கவண்-
ை�ப ்ப்தக்ைம சுவீைரித்்தார். இப ே்பாடடிகே 16 
நிமி்டஙைள 04.63 கசக்ைன்ைளில் அவர் நிக்வு 
கசய்்தார்.

20 வேதின்கீழ் ஆண்ைளுக்ைான சமமடடி எறி்த-
லில் ்பஙகுகைாண்்ட திருேைாைமக� புனி்த ேஜாசப 
ைல்லூரி வீரர் ேை. ே்தவமதுமி்தன் கவண்ை�ப ்ப்தக்-
ைம கவன்்ார். ே்பாடடியில் அவர் 36.24 மீற்்ர் 
தூரத்க்தப ்பதிவு கசய்்தார்.
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பாடசாலைகளுக்கிலடயிைான
டயலைாக் ரக்பி லீக் பபாட்டிகள் ஆரமபமே்தசிே ஒலிம-

பிக் சஙைத்்தால் 
ஏற்்பாடு கசய்ேப-
்பட்ட ஒலிமபிக் 
தின கைாண்்டாட-
்டஙைள, க்டாரிங-
்டன் பிே்ளஸில் 
உள்ள சு்தநதிர 
ச து க் ை த் தி ல் 
க்தா்டஙகி, ஒலிம-
பிக் இல்�த்தில் 
கவகு விமர்-
கசோை நக்ட-
க்பற்்து. ை்டந்த 
விோழக்கிழகம 
இ்டமக்பற்் இந்த கைாண்்டாட்டங-
ைக்ள இ�ஙகைக்ைான பிரான்ஸ் 
தூதுவர் எரிக் �ாகவர்ட ஆரமபித்து 
கவத்்தார்.

ே்தசிே ஒலிமபிக் சஙைத்தின் 
்தக�வர் சுேரஷ சுபரமணிேம 
மற்றும கசே�ா்ளர் நாேைம கமக்ஸ்-
கவல் டி சில்வா ஆகிேோரின் அகழப-
பின் ே்பரில் குக்ந்த எண்ணிக்கை-
யி�ான ந்பர்ைளின் ்பஙைளிபபு்டன் 
ஒலிமபிக் தின கைாண்்டாட்டஙைள 
இ்டமக்பற்்ன.

வரு்டாந்த நிைழ்வில் ஒலிமபிக் 
தினத்தின் க்தானிபக்பாருளில் 
விேச்ட கசாற்க்பாழிவு, சுற்றுச்சூழ-
க�க் குறிக்கும நா்டை நிைழ்ச்சியும, 

அ்தகனத் க்தா்டர்நது ே்தச்பக்தி 
்பா்டல்ைளும இ்டமக்பற்்ன. ே்தசிே 
ஒலிமபிக் சஙை புதிே விக்ளோடடு-
ைள சி�வற்க்ப ்பற்றிே விழிபபு-
ைர்கவ ஏற்்படுத்்த வீடிேோ வி்ளக்-
ைக்ைாடசிகேயும ஏற்்பாடு கசய்்தது.

ை்டந்த ஆண்டு, ஒலிமபிக் சஙைம, 
்பா்டசாக� மாைவர்ைளின் ்பஙேைற்-
பு்டன், க்பால்ேஹன ை்டற்ைகரகே 
சுத்்தப்படுத்்தவும, அழிநது வரும ்பவ-
்ளப்பாக்ைக்ள ்பாதுைாக்ைவும நிரந-
்தர ேவக�த்திட்டத்க்த ஆரமபித்்தது. 
சு்தநதிர சதுக்ைத்தில் விக்ளோடடு 
வீரர்ைள மற்றும ்பளளி மாைவர்ைள 
ை�நது கைாண்்ட ஒலிமபிக் சு்டர் முன் 
ஒலிமபிக் ே்பாடடிைள நக்டக்பற்்து.

தேசிய கனிஷ்ட மெய்வல்லுநரில்
சாதிதே ேமிழ் வீரரகள்
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கைாவிட -19 க்பருநக்தாற்றின் ைாரைமாை ை்டந்த 
இரண்டு வரு்டைா� இக்டகவளியின் பின்னர், இ�ஙகை-
யின் ‘பளூ-ரிப்பன்’ ே்பாடடிோன ‘்டேக�ாக் ஸ்கூல்ஸ் ரக்பி 
லீக்- 2022’ ே்பாடடிைள ை்டந்த 23 ஆம திைதி ஆரம்பமாகின.
அ்தன்்படி கைாழுமபு புனி்த ேஜாசப ைல்லூரி, ைண்டி கிஙஸ்-
வுட ைல்லூரி ஆகிே ைல்லூரிைள  கஹவக�ாக் விக்ளோட-
டுக் ைழைத்தில் நக்டக்பற்் பிரிவு1 இல் ஏ பிரிவிற்ைான 
க்தா்டக்ை ஆட்டத்தில் ே்பாடடியிட்டன.

்டேக�ாக் ‘்பா்டசாக� ரக்பி லீக்கின் 2020’ ஆம வரு-
்டத்திற்ைான ே்பாடடிைள கைாவிட -19 க்பருநக்தாற்றின் 
ைாரைமாை மூன்று வார ைா�த்திற்கு குக்க்ைப்படடிருந்த 
அே்தேவக்ள, சுைா்தாரத்துக் அகமச்சு விதித்திருந்த 
கைாவிட சட்ட திட்டஙைளின் ைாரைமாை 2021 ஆம ஆண்-
டுக்ைான ே்பாடடிைள இரத்துச் கசய்ேப்படடிருந்தகமயும 
குறிபபி்டத்்தக்ைது.

்டேக�ாக் ‘ஸ்கூல்ஸ் ரக்பி லீக் 2022’ க்தா்டரில் மிைவும 
எதிர்்பார்க்ைப்படுகின்் பிரிவு 1இன் ஏ பிரிவு ே்பாடடிைள, 
நக்டக்ப்வுள்ள உேர்்தர ்பரீடகசைளின் ைாரைமாை 
குறுகிே ைா�த்திற்கு வகரேறுக்ைப்படடுள்ளகமக்கு ஏற்்ப 
மு்தல் 12 அணிைள 34 ே்பாடடிைளில் ை�நது கைாள்ளவுள-
்ளன. இ்தகனேடுத்து, எடடு வாரஙைளின் பின்னர் ்டேக�ாக் 
ஸ்கூல்ஸ் ரக்பி கநாக்ைவுட ே்பாடடிைள இ�ஙகை ்பா்டசாக�-
ைள ரக்பி ைால்்பந்தாட்ட சமேம்ளனத்தின் ஏற்்பாடடின் கீழ் 
மீண்டும க்தா்டர்நது நக்டக்பறும.

்டேக�ாக் ்பா்டசாக� ரக்பி லீக் 2022 இன் பிரிவு 1 
இன் ஏ ே்பாடடிைளில் கைாழுமபு- ேராேல் ைல்லூரி, கைாழுமபு- 
புனி்த பீட்டர்ஸ் ைல்லூரி, கைாழுமபு- புனி்த ேஜாசப ைல்லூரி 
, கைாழுமபு - கவஸ்லி ைல்லூரி, ைல்கிகச - புனி்த ே்தாமஸ் 
ைல்�ாரி, கைாழுமபு -இஸிப்பத்்தான ைல்லூரி, ைண்டி - டிரி-

னிடடி ைல்லூரி, ைல்கிகச -விஞஞானக் ைல்லூரி, ைண்டி, 
கிஙஸ்வுட ைல்லூரி, ைண்டி வித்ோர்த்்த ைல்லூரி,  ைடடுைஸ்-
ே்தாடக்ட புனி்த அநே்தானிோர் ைல்லூரி மற்றும ைண்டி - ்தர்-
மராஜா ைல்லூரி ஆகிேன ை�நது கைாள்ளவுள்ளது்டன், 
ேமலும 24 க்கும அதிை்ளவான ்பா்டசாக�ைள பிரிவு 1 இல் 
பிரிவு பி மற்றும சி பிரிவுைளின் கீழ் ே்பாடடியி்டவுள்ள அே்த 
ேவக்ள, ேமலும 40 ்பா்டசாக�ைள பிரிவு 2 மற்றும பிரிவு 
3 ஆகிேவற்றில் ே்பாடடியி்டவுள்ளன. 

2019ம வரு்டம உட்ப்ட ை்டந்த மூன்று ்பருவஙைளில் கசம-
பிேனாகிே கைாழுமபு ே்ாேல் ைல்லூரி, கைாழுமபு புனி்த 
பீற்்ஸ் ைல்லூரி, ைல்கிகச புனி்த ே்தாமஸ் ைல்லூரி மற்றும 
ைண்டி டிரினிடடி ைல்லூரியு்டன் இகைநது சி்ந்த ே்பாடடிோ-
்ளர்ைளுள ஓர் அணிோை திைழ்கின்்கம குறிபபி்டத்்தக்ைது.

“்பா்டசாக� விக்ளோடடுக்ைளுக்ைான ைா� அட்டவகை-

யில் அதிைம எதிர்்பார்க்ைப்படுகின்் நிைழ்வுைளில் ஒன்்ாகிே 
்டேக�ாக் ஸ்கூல்ஸ் ரக்பி லீக் மற்றும கநாக்ைவுட ே்பாடடி-
ைளின் 2022 வரு்டத்திற்ைான ே்பாடடிைக்ள ந்டத்துவ்தற்கு 
இ�ஙகை ்பா்டசாக�ைள ரக்பி ைால்்பந்தாட்ட சமேம்ளனம 
ேமற்கைாண்டுள்ள தீர்மானத்க்தயிடடு நாஙைள மிகுந்த 
மகிழ்ச்சிேக்டகிே்ாம” என ்டேக�ாக் ஆசி ஆட்டா நிறுவனத்-
தின் வர்த்்தை மற்றும ஊ்டை பிரிவின் சிேரஷ்ட க்பாது முைா-
கமோ்ளர் ஹர்ஷ சமரநாேக்ை  க்தரிவித்த்்தார். ேமலும 
அவர் க்தரிவிக்கையில், “நமது ்தாய்நாடடிற்கு க்பருகம 
ேசர்க்ைக்கூடிே நாக்ளே கசமபிேன்ைக்ள உருவாக்குகின்் 
்டேக�ாக்கின் கநறிமுக்ைளுக்கு ஒப்பான்தாை ேமற்்படி  
்பா்டசாக�ைளுக்கிக்டயி�ான சுற்றுப ே்பாடடிைள இ்த-
ேத்திற்கு மிைவும கநருக்ைம மிக்ை்தாை அகமநதுள்ளன. 
எனேவ, இபே்பாடடிைள கவற்றிைரமான்தாை அகமே மனப-
பூர்வமாை வாழ்த்துகின்ே்ன்” என்்ார்.

இ�ஙகைப ்பா்டசாக�ைளின் ரக்பி ைால்்பநது சமேம்ள-
னத்தின் ்தக�வர் பி.ஏ. அே்பரத்்தன  ைருத்து க்தரிவிக்கை-
யில், “சுமார் இரண்டு வரு்ட ைா� இக்டகவளியின் பின்னர் 
இ�ஙகையின் ரக்பி ரசிைர்ைளுக்கு ்பா்டசாக�ைளுக்கிக்ட-
யி�ான சி்பபுமிகு ரக்பி விக்ளோடக்ட ை்ளத்தில் ேநரில் 
ைண்டுைளிப்ப்தற்ைான வாய்பபு கிடடியுள்ளது” என்்ார். 
”முன்கனபே்பாதும இல்�ா்தவா்ான இன்க்ே சூழலில், 
்பா்டசாக�ைளுக்கிக்டயி�ான ரக்பி க்தா்டருக்கு ்தமது முழு 
ஆ்தரகவயும, அனுசரகை ்பஙைளிபபிகனயும க்தா்டர்நது 
வழஙகுவ்தாை ்டேக�ாக் ஆசி ஆட்டா உறுதிேளித்்தக்த-
யிடடு நான் உண்கமயிே�ேே நன்றியுள்ளவனாை இருக்-
கின்ே்ன்.  ேமலும, இந்த 2022 ்பருவ ைா� ே்பாடடிைள 
அகனத்து அணிைளுக்கும சி்பபுக்டே்தாை  அகமே 
வாழ்த்துகின்ே்ன்” எனவும அவர் ேமலும க்தரிவித்்தார். 

ஒலிமபிக் தின லகாணடாட்டம



2022 ஜூன் 26 ஞாயிற்றுக்கிழமை



2 2022 ஜூன் 26 ஞாயிற்றுக்கிழமை

நாட்டில் வீட்்டைத் த்ைகீழாகக் கட்டி 
அ்த அதிகாரபூர்வமாகத் திறந்துள்-

ளனர.
உள்்ள செல்்்வார எந்த அளவுக்கு உறுதியாக இருக்கிறார-

கள் என்பதில் ெ்வால் விடுப்பது ்நாக்கம். அத்்தாடு உை்க 
ஒரு புதிய கண்ணாட்டைத்தில் ்பாரக்கவும் ்வ்கசெய்கிறது.

இந்த வீட்்டை ச்வளியிலிருந்து ்பாரத்தால் ்மற்கூ்ர 
த்ர்ய ்நாக்கியும் வீட்டின த்ரப்பகுதி ்மல்்நாக்கியும் 
இருக்கிறது.

ஏ்தா ்பைத்த காற்றில் வீடு அடித்துசசெல்ைப்பட்டு த்ை-
கீழாகக் கவிழ்ந்து நிற்்பது ்்பானற உணரவு ்பாரப்ப்வரக-
ளுக்கு.

அவ்ரிக் நகரில் புதிதாக இந்தத் த்ைகீழ் வீடு திறக்கப்பட்-
டிருக்கிறது.

வீட்டினுள் நடைந்தால் ்ம்ெ, நாற்காலிகள், உணவு 
ஆகிய்்வ த்ைக்கு்மல் இருக்கும். அங்கு செல்லும் ்பார-
்்வயாளரகளுக்கு புவி ஈரபபு வி்ெக்கு எதிராக நிற்்பது 
்்பானற ஓர அற்புதமான உணர்்வ ்வழங்குகிறது.

வீட்டுக்குள் செல்்ப்வரகள் நி்ைதடுமாறி, த்ை சுற்று்வது 
்்பாை இருக்கும் வித்தியாெமான உணர்்வப ச்பறு்வாரகள் 
எனறு வீட்டின ்வடி்வ்மப்பாளர கூறுகிறார.

உண்வகங்களும் ச்பாழுது்்பாக்கிற்கான இதர அம்ெங்க-
ளும் இந்த வீட்டில் இடைம்ச்பற்றுள்ளன.

குழந்்தகளும் ச்பரிய்வரகளும் ஒனறாகச ொப-
பிட்டு ஓய்ச்வடுக்க இது ஒரு சிறந்த இடைம் 
எனறு ்பார்்வயாளரகளில் 
ஒரு்வர கூறினார.

அைஸகா மாநிைத்தில் உள்ள 
்பர்ரா எனற நகரம் உைகின 

்வடை துரு்வத்தில் இருக்கும் நகரம் அல்ைது சிறு நகரங்களில் 
ஒனறு. என்்வ, இங்்க இரவு, ்பகல் ்பழகிப்்பான மக்க-

ளுக்கு ொதாரணமாக ்வாழ்ந்துவிடை முடியாது. 

அதா்வது குளிரகாைத்தில் நீணடை இரவு இருக்கும். ்கா்டை 
காைத்தில் சூரியன ம்றயாது. ந்வம்்பர 18 ஆம் திகதி 
சூரியன ம்றந்தால் அது ஜன்வரி 22 ஆம் திகதி தான 
மீணடும் உதிக்கும். ்ம 11 சதாடைக்கம் ஜூ்ை 31 ்வ்ர கிட்-
டைத்தட்டை 82 நாட்களுக்கு சூரியன முழு்மயாக ம்றயாது.

அசமரிக்காவின

யாருக்கு

யார் இந்த சிறுமி?

பிர்தௌஸ்

ெஞொரம்
பூ்காள

்தலைகீழாக
ஒரு வீடு

நூ ற் ற ா ண -
டு க் கு 

முனனர பு்கப்படைம் எடுப-
்பது என்பது ஆடைம்்பரமான 
ஒனறு. ்பணக்காரரகள் தான 
பு்கப்படைம் எடுத்துக் சகாள்-
்வாரகள். ரஷயாவிலும் 
அ்த க்த தான. ரஷய 
்்பரரசு இருந்த காைம் அது. 

்ெபீரியாவின கிரஸ-
சனாயாரஸ நகரத்தின 
முக்கிய இடைங்களின கறுபபு 
ச்வள்்ள பு்கப்படைங்கள் 
அந்தக் காைத்தின கட்டைங்-
கள், ்பாைங்கள், அரணம -
்னக்ள காட்டுகினறன. பிர்பைமான அந்தப பு்கப்படைங்கள் 
த்பால் அட்்டை, புத்தகங்கள், ்பத்திரி்ககள் எனறு எல்ைா்வற்றி -
லும் பிரசுரிக்கப்பட்டைன. ஆனால் அந்தப பு்கப்படைங்களில் இருக் -
கும் மரமம் அண்மக் காைத்தில் தான சதரிய்வந்தது. 8 முதல் 

10 ்வயது இருக்கும் ஆடைம்-
்பர ஆ்டை அணிந்த சிறுமி 
ஒரு்வர எல்ைாப பு்கப்படைங்-
களிலும் சினனதாகத் சதரிகி-
றார. க்வனமாகப ்பாரத்தால் 
தான அது சதரியும்.

இனறு ்பை்ரயும் 
து்ளத்சதடுக்கும் ்கள்வி, 
யார அந்த சிறுமி என்பது 
தான. எல்ைா பு்கப்படைங்-
களிலும் ஒ்ர ஆ்டை ஒ்ர 
்பா்வ்ணயில் இருக்கிறார. 

அந்தப பு்கப்படைங்கள் 
எல்ைாம் ஒ்ர இடைத்தில், 
ஒ்ர மூைத்தில் இருந்து 

கி்டைக்கபச்பற்ற்்வ அல்ை. ஒ்ர காைத்தில் பிடிக்கப்பட்டைதற்கான 
ஆதாரங்களும் இல்்ை. அப்படி இருக்க அந்த சிறுமி ஒ்ர மாதிரி -
யாக எல்ைா ்படைங்களிலும் ்தானறு்வது எப்படி எனற ்கள்விக்கு 
இனறும் யாரிடைமும் ்பதிலில்்ை.    

அதிகம் கூசெலிடை முடி 
யும்; இல்ைாவிட்டைால் 

ெத்தம் ்்பாடை முடியும். ஆசிரியருக்குத் 
தான எனறு நான அடித்துச சொல்்்வன. 
அதிலும் ஆரம்்ப ்பாடைொ்ை ஆசிரியர 
எனறால் சொல்ை்்வ ்த்்வயில்்ை. 

அயரைாந்து நாட்டு ்பாைர ்பாடைொ்ை 
ஆசிரி்ய அனலிொ பிைனகன உரத்து 
ெத்தம் ்்பாடு்வதில் கினனஸ ொத்ன்ய 
்ப்டைத்திருக்கிறார.

்வகுபபில் பிள்்ளக்ள ெத்தம் 
்்பாடைாமல் அ்மதியாக இருக்கும்்படி 
கூறு்வது ஆசிரியரகளின ்்வத்வாக்கு. 
அதன ஆங்கிைச சொல்்ை அ்வர மிக 
உரத்துச சொனனார. 

அதுதான மனிதனால் கூறப்பட்டை மிக 
ெத்தமான ஒலியாக ொத்ன ்ப்டைத்திருக்-
கிறது. அது 121 சடைசிபில்  
அ ள வு 

ெ த் த ம் 
ச க ா ண டை து . 
இது சஜட் 
வி ம ா ன த் -
தின எஞசின 
எழுபபும் ெத்-
தத்திற்கு நிக-
ரானது. அந்த 
ஆ சி ரி ் ய -
யின அருகில் 
ய ா ர ா ்வ து 
இருந்திருந்தால் காது கிழிந்திருக்கும்.

ஒட்டுசமாத்தத்தில் கூசெலிடு்வ-
தில் ச்பணக்ள விஞெ 
ய ா ரு ம் 
இல்்ை!          

918 பேர்
கூட்ாக 
்தற்காலை!

இரு்வர இல்்ை 918 ்்பர
கூட்டைாகத் தற்சகா்ை செய்த ெம்்ப்வ

த்்த எப்படி கிரகிப்பது என்பது புரியவில்்ை.
அத்ன ச்பாத்தாம் ச்பாது்வாக தற்சகா்ை எனறு சொல்லி

விடைவும் முடியாது. ஏசனனறால் உயிரிழந்த்வரகளில் மூனறில் ஒரு
்பங்கினர சிறு்வரகள். அசமரிக்கா்்வச ்ெரந்த ஜிம் ்ஜானஸ எனற மதப ்்பாத

க்ர குருட்டுத் தனமாக பின்பற்றியதன காரணமாகத் தான ஒரு கிராம்ம இப்படி கூட்டைாக
தற்சகா்ை செய்து சகாணடைது. ஜிம் ்ஜானஸ கம்யூனிெ சித்தாந்தம் சகாணடை்வர. அசமரிக்க

அரசுடைன முரண்பட்டை அ்வர தமது சீடைரக்ள அ்ழத்துக் சகாணடு கயான காடுகளுக்குச செனறு கிராமம் 
ஒன்ற அ்மத்தார. அ்வ்ர கடைவுளாக நம்பிய ்பக்தரகள் அ்வர கூறு்வ்தசயல்ைாம் செய்தாரகள். அந்த குருட்டு 

நம்பிக்்கயின உசெ ெம்்ப்வம் 1978 ந்வம்்பர 18 ஆம் திகதி இடைம்ச்பற்றது. ஒரு ச்பரிய சதாட்டியில்
குளிர்பானத்்த தயாரித்து அதில் விெத்்த கைந்து ்பக்தரக்ள அ்ழத்தார. கூட்டைாக தற்சகா்ை செய்து

சகாள்ளும் அறிவிப்்ப விடுத்து அ்ன்வருக்கும் அந்த ்பானத்்த குடிக்கக் சகாடுத்தார. அத்ன
்்வத்வாக்காக நம்பிய்வரகள் மறு ்்பசசு இல்ைாமல் குடித்தாரகள். சிை்ரா எதிரக்க அ்வரகளுக்கு ்வலுக்கட்டைாய-

மாகக் குடிக்க ்்வக்கப்பட்டைது. ஒட்டுசமாத்த கிராம்ம உயி்ர மாய்த்துக் சகாணடைது. 2001 செபசடைம்்பர தாக்கு-
தல் ்வ்ர அசமரிக்க ்வரைாற்றில் அதிகம் ்்பர உயிரிழந்த ெம்்ப்வமாக இது இருந்தது.   

யாரால் அதிகம் சத்தம் போ் முடியும்?

1939

இரண்டு மாதங்கள் இரவா?

ஒரு்வர

ரு்மனியா



இலங்கையின் அரசியல் வரலாற்-
றில் தீர்ககைதரிசனமும் சசயல்தி-
றனும் மி்ககை சுயலாபம் கைருதாத 
முஸ்லிம் த்லவரகைளில் ஒருவர 

கைலாநிதி அல்்ாஜ் பதியுதீன் மஹ்மூத் 
ஆவார. எஸ்.எல்.எம். செயனாமு்ம்மத் 
பாத்துமாொச்சியார தம்பதிகைளின் புதல்வ-
ராகை பதியுதீன் மஹ்மூத் சவலிகை்மயில் 
1904 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 23 ஆம் 
திகைதி பிறநதார. ஆரம்ப்க கைல்வி்ய மாத் -
த்றயில் உள்ளபுனித ஜஜாசப் கைல்லூரியி -
லும் அடுத்து சகைாழும்பு சவஸ்லி கைல்லூரி, 
மருதா்ன ஸாஹிரா்க கைல்லூரி என்பவற்-
றிலும் பயின்றுஉயர கைல்வி்ய இநதிய 
அலிகைார சரவகைலாசா்லயில் பயின்றுமுது -

மானிப் பட்டத்்தயும் சபற்றார. பன்சமா-
ழிகைளிலும் அவர பாண்டித்தியம் சபற்றார.

பதியுதீன் மஹ்மூத் அலிகைார சரவகைலா-
சா்லயில் கைல்விகைற்ற கைாலத்தில் இநதியா -
வின் இரு சபரும் சுதநதிர இய்ககை த்லவர-
கை்ளான ஜவ்ரலால் ஜெரு, மு்ம்மத் அலி 
ஜின்னா ஆகிஜயாரகைளு்டன் செருஙகிப் 
பழகும் வாயப்பு கி்்டத்தது. அத்ஜதாடு 
பதியுதீன் மஹ்மூதீன் சசயற்திறனும் ஜபச் -
சுவன்்மயும் அவ்ர தமது சகை மாணவர -
கைளி்்டஜய புகைழும் மதிப்பும் உ்்டயவ -
ராகை ஆ்ககியது. எனஜவ, ல்கஜனா ெகைரில் 
அஙகுராரப்பணம் சசயயப்பட்ட அகில 
இநதிய மாணவர சம்ஜம்ளனத்தின் த்ல -
வராகை அவர ஏகைமனதாகை சதரிவு சசயயப் -
பட்டார. அதன் ஆரம்ப கூட்டத்தின் ஜபாது 
ஜம்்டயில் பதியுதீன் மஹ்மூத் த்ல்ம 
வகி்ககை அவரது இரு புறஙகைளிலும் இரு 
சபரும் ஜதசிய த்லவரகை்ளான ஜவ்ர -
லால் ஜெருவும் மு்ம்மது அலி ஜின்னா -
வும் அமரநதிருநதது குறிப்பி்டத்த்ககைது. 
அ்ககைாலத்தில் பதியுதீன் மஹ்மூத் அவர -
கைள ஆப்கைானிஸ்தான் மன்னரின் விருநதி -
னராகை அநொடடிற்கு விஜயம் சசயதார. 

அத்ஜதாடு மஜலஷியா, பரமா (மியன்மார) 
ஆகிய ொடுகைளிலும் சசாற்சபாழிவாற்று -
வதற்கைாகை அ்ழ்ககைப் பட்டார. அவரது 
ஜபச்சினால் ஆத்திரமுற்ற அ்ககைால பிரிட -
டிஷ் ஆடசியா்ளரகைள அவ்ர மஜலஷியா-
வில் இருநதும் பரமாவில் இருநதும் உ்ட-
னடியாகை சவளிஜயறுமாறு உத்தரவிட்டது 
குறிப்பி்டத்த்ககைது.

இலங்கை திரும்பியதும் அவர கைம்ப்்ள 
ஸாஹிரா கைல்லூரியின் அதிபராகை பதவிஜயற் -
றார. ொன்கு வகுப்ப்றகை்்ள சகைாண்்ட 
ஒரு சகைாடடிலாகை ஆரம்பி்ககைப்படடிருநத 
அப்பா்டசா்ல ஓர உன்னத கை்ல்ககூ்ட -
மாகை மாற்றிய்மத்த சபரு்ம பதியுதீன் 
மஹ்மூத் அவரகை்்ளஜய சாரும். தனது 

இறுதி மூச்சுவ்ர கைம்ப்்ள 
ஸாஹிரா கைல்லூரியின் மீது 
அ்ளவிலா பற்றும் கைரிச்னயும் 
உ்்டயவராகைஜவ அவர வி்ளஙகி-
னார.

சகைாழும்பு ஸாஹிரா கைல்லூரி-

யில் கைல்விகைற்கும் கைாலத்திஜலஜய 
எஸ்.்டபிளயு.ஆர.டி. பண்்டாரொ-
ய்ககைவு்டன் சதா்டரபு ஏற்பட்டது. 
அத்சதா்டரபானது பிற்கைாலத்தில் 
மிகைசெருஙகிய ெடபாகை மாறியது. 
பண்்டாரொய்ககைாவின் அரசியல் 
வாழ்க்கையில் மிகை விசுவாசத்திற் -
குரிய ஜதாழராகைவும் ஆஜலாசகைரா-
கைவும் பிரச்சி்ன தீரப்பவராகைவும் 
ஆற்றல் மி்ககை பிரச்சாரகைராகைவும் 
பதியுதீன் மஹ்மூத் வி்ளஙகினார.

1956 இல் பண்்டாரொய்ககை 
ஏ்னய கைடசிகைளு்டன் கூட்டணி 

அ்மத்து ஜதரதலில் அஜமாகை சவற்றி 
சபறுவதற்கு பின்னனியில் நின்று உ்ழத்த-
வரகைளுள பதியுதீன் மஹ்மூத் மிகைவும் பிரதா-
னமானவர. எனஜவதான் பண்்டாரொய்ககை 
தனது அ்மச்சர்வ்ய சதரிவு சசயத 
ஜபாது பதியுதீன் மஹ்மூ்த மாத்திரஜம 
தன் அருகில் ஆஜலாசகைராகை இருத்தி்க-
சகைாண்்டார. அச்சநதரப்பத்தில் உருவான 
அரசாஙகைத்தில் கைல்வி அ்மச்சர பதவி்ய 
ஏற்று்கசகைாளளு மாறு பண்்டாரொய்ககை 
பலமு்ற வற்புறுத்தியும் கூ்ட பதியுதீன் 
மஹ்மூத் எவ்வித பதவிகை்்ளயும் ஏற்று்க 
சகைாள்ள மறுத்து விட்டார. பின்னர ஐ.ொ 
ச்ப்ககைான இலங்கை தூது்க குழுவின் 
உறுப்பினராகை பணியாற்ற ஒப்பு்கசகைாண்-
்டார. 1959இல் பண்்டாரொய்ககை சகைா்ல 
சசயயப்பட்டதன் பின்னர இலங்கை திரும்-
பிய பதியுதீன் மஹ்மூத். ஸ்ரீமாஜவா பண்்டா-
ரொய்ககை அம்்மயாரின் அரசியல் பிரஜவ-
சத்திற்கு மிகை மு்ககிய கைாரணகைரத்தாகைவும் 
உறுது்ணயாகைவும் இருநதார. 1960 இல் 
ஸ்ரீமாஜவா அம்்மயார அ்மத்த அரசாங-
கைத்தில் கைல்வி, ஒலிபரப்புத் து்ற அ்மச்ச-
ராகை பதியுதீன் மஹ்மூத் நியமி்ககைப்பட்டார. 

சுகைாதார, வீ்ட்மப்பு அ்மச்சராகைவும் சிறி -
துகைாலம் பணியாற்றினார.

யாழப்பாணம் ஜசானகைத்சதருவில் 
ஆரம்பகைாலஙகைளில் யாழ மஸ்ற உத்தீன் 
பா்டசா்ல (புதுப்பளளி) மு்ம்மதியா 
கைலவன் பா்டசா்ல (அல்லாபிச்்ச பளளி) 
வண்ஜமற்கு முஸ்லிம் பா்டசா்ல (மண்ப 
உல் உலூம் மத்ராஸா) ஆகிய மூன்று 
கைனிஷ்்ட பா்டசா்லகைளிலும் கைல்;வி கைற்ற 
மாணவரகைள ஜமற்படிப்்ப சதா்டரவதற் -
கைாகை யாழ. ்வத்தீஸ்வரா, யாழ மத்திய 
கைல்லூரி, யாழ இநது்க கைல்லூரி ஜபான்ற 
பா்டசா்ல்ககு சசன்றனர.

எனினும் அ்ககைாலத்தில் வசதி கு்றந-
தவரகைள கைனிஷ்்ட பா்டசா்லகைளிலி-
ருநது ஜமற்படிப்்ப சதா்டர முடியாமல் 
படிப்்ப இ்்ட ெடுவில் விடடுவிடடு 
ஜவறு சதாழில்கை்்ள ொடுபவரகை்ளாகை 
இருநதனர. இது கைவ்ல்ககுரிய வி்டயமாகை 
இருநதது.

இ்ககைாலகைட்டத்தில் இலங்கையின் 

ஜதசிய வீரரும் சிறநத கைல்விமானும் 
சகைாழும்பு ஸாஹிரா கைல்லூரி அதிபருமா-
கிய அல்்ாஜ் ரி.பி.ஜாயா அவரகைளின் 
த்ல்மயிலான குழு 1938 இலும் 1942 
இலும் விஜயம் சசயதது. யாழ முஸ்லிம் 
மாணவரகைள; கைல்வியில் த்ல சிறநது 
வி்ளஙகை ஜவண்டுசமன்பஜத குறி்கஜகைா்ளாகை 
இருநதது. அதனால் யாழப்பாணத்திலும் 
சகைாழும்பு ஸாஹிரா கைல்லூரியின் கி்்ள-
சயான்று நிறுவப்ப்ட ஜவண்டும் என்பதில் 
அ்ககை்ற சசலுத்தினர. எதிரகைாலத்தில் 
முஸ்லிம் சமுதாயம் கைல்வியில் ஜமஜலாஙகி 
கைாணப்ப்ட ஜவண்டும் என்றும் அதற்கைான 
அடித்த்ளத்்த கைாலதாமதமின்றி ஆரம்பி்ககு-
மாறு எடுத்து கூறிவிடடு சசன்றார.

யாழ முஸ்லிம் மு்ககியஸ்தரகைளின் முயற்-
சியால் கைல்லூரியின் கைடடி்டம் ஜமசலழத் 
சதா்டஙகியது. ஸாஹிரா கைல்லூரி என்ற 
சபயரிஜலஜய இருநதது. 1962 ஆம் ஆண்டு 
டிசம்பர மாதத்திஜலஜய 6ஆம் வகுப்பிற்கு 
ஜமற்பட்ட மாணவரகை்்ள ஸாஹிரா கைல்-
லூரியில் ஜசரப்பதற்கைான விண்ணப்பஙகைள 
ஜகைாரப்பட்டன.

அ்ககைட்டத்தில் அ்மச்சர அல்்ாஜ் பதியு-
தீன் மஹ்மூத் அவரகைளு்ககு கைல்வி அ்மச்சர 
பதவியும் கி்்டத்தது. ஆரம்பத்தில் கைல்லூரி-
யின் கைடடி்டஜவ்லகைளு்ககு ஆஜலாச்னகை-
்்ளயும் உற்சாகை சமாழிகை்்ளயும் வழஙகிய 
அவரு்ககு கைல்வி அ்மச்சர பதவி கி்்டத்-
ததும் கைல்லூரி மீதிருநத அ்ககை்ற பன்ம்டங-
கைாகை சபருகியது.

கைல்லூரி்ய அபிவிருத்தி சசயவதில் 
சபரும்பஙகு வகித்தார. அவர கைல்லூரி்ககு 
சசயத உதவிகை்்ள ம்ற்ககைஜவா மற்ககைஜவா 
முடியாது.

1963 ஆம் ஆண்டு கைடடி்டம் கைல்லூரியாகை 
மாறியது. 1963 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 

5 ஆம் திகைதி யாழ முஸ்லிம் சமூகைத்திற்கு ஒரு 
ென்னாள. அநத ொள அன்றுதான் ்டா்க்டர 
அல்்ாஜ் பதியுதீன் மஹ்மூத் அவரகைள 
ஸாஹிரா கைல்லூரி என்று ொமம் சகைாண்டிருநத 
இ்ககைல்லூரி்ய உத்திஜயாகைபூரவமாகை திறநது 
்வத்தார. யாழப்பாண ஜமயர திரு.அல்பிரட 
து்ரயப்பாவும் கைலநது சிறப்பித்தார.

ஸாஹிரா கைல்லூரி என்ற சபயர்ளவில் தீர-
மானி்ககைப்படடிருநதும் அத்திறப்பு விழாவின் 
ஜபாது ்டா்க்டர அல்்ாஜ் பதியுதீன் மஹ்மூத் 
அவரகைள இஸ்லாத்தின் மூன்றாம் கைலீபாவா-
கிய உஸ்மான் (ரழி) அவரகை்்ள நி்னவுப-
டுத்துமுகைமாகை ஒஸ்மானியா கைல்லூரி என்ற 
ொமத்்த சூடடினார. அன்றிலிருநது இன்று-
வ்ர ஒஸ்மானியா கைல்லூரி என்ற சபயரு்ட-
ஜனஜய த்ல நிமிரநது நிற்கிறது.

இவரது கைாலத்தில் இலங்கையின் கைல்வித்-
து்றயில் பல புரடசிகைரமான மாற்றஙகைள 
ஏற்பட்டன. தனியார பா்டசா்லகைள பல 
அரசு்்டய்மயா்ககைப்பட்டன. இவற்றில் 
மு்ககியமானது இவரது கைாலத்திஜலதான் 

இலங்கை வாசனாலி முஸ்லிம் ஜச்வ பகு-
திசயான்று உருவா்ககைப்பட்டது. ஸ்ரீலஙகைா 
சுதநதிர கைடசி்ய பிரதானமாகை்க சகைாண்்ட 
ஐ்ககிய முன்னணி அரசாஙகைம் 1970இல் பத-
வி்ககு வநதஜபாது கைலாநிதி பதீயுதீன் மஹ்மூத் 
மீண்டும் கைல்வி அ்மச்சராகை நியமி்ககைப்பட-
்டார. 1977 வ்ர நீடித்தபதவி்க கைாலத்தில் 
இலங்கையின் கைல்வி, உயர கைல்வித் து்றகை-
ளில் பாரிய மாற்றஙகைள ஏற்படுத்தப்பட்டன. 
கைடடுசபத்த சதாழில்நுடப்க கைல்லூரி பல்கை-
்ல்ககைழகைமாகை தரமுயரத்தப்ப்டல், யாழப்-
பாண பரஜமஸ்வரா கைல்லூரி பல்கை்ல்ககை-
ழகைமாகை மாற்றப்ப்டல், 1972 இல்கைல்விச் 
சீரத்திருத்தம் என்பன அவற்றில் சிலவாகும்.

அதுவ்ர கைாலமும் நியமன எம்.பி. ஆகை 
ொ்டாளுமன்றத்தில் இ்டம் பிடித்து வநத 
பதியுதீன் மஹ்மூத், 1977 இல் மட்ட்ககை-
்ளப்பு ஜதரதல் சதாகுதியில் ஜபாடடியிட்ட-
ஜபாது ஜதாற்கைடி்ககைப் பட்டார. அதன் பின்னர 
தீவீர அரசியலில் இருநது ஒதுஙகி வாழநத 
ஜபாதிலும் இலங்கையின் இனப் பிரச்சி-
்ன்ய தீரப்பது சதா்டரபான ஆரம்பகைாலப் 
ஜபச்சுவாரத்்தகைளில் உற்சாகைமாகை்க கைலநது 
சகைாண்்டார.இறுதி்க கைாலத்தில் ஜொயினால் 
அவதிப்பட்டஜபாதிலும், இற்ககும்வ்ர 
தனது கை்ட்மகை்்ள நி்றஜவற்றினார. பதி-
யுதீன் மஹ்மூத் 1997 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 
மாதம் 16 ஆம் திகைதி இ்றயடி ஜசரநதார. 
இவ்ரப் ஜபான்று தீர்ககை தரிசனமும் சசயல்-
திறனும் நி்றநதவரகைள 
எம்மத்தியில் பலர ஜதான்-
றஜவண்டும்.
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கலாபூஷணம் 

பரீட் இகபபால்...?
யாழ்ப்ாணம்

தீர்க்கதரிசனமும் சசயல்திறனும் 
நிறறநத தறைவர 
பதியுதீன் மஹ்மூத்
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நீண்ட கூந்தமை விரும்பும் 
பெண்களுக்கு முடி உதிர்வு 
பிரச்சிமை முட்டுக்்கட்-

ம்டயா்க அமையும். முடி்கள் 
வலிமைமய இழநது, பைலிநது 
ெைவீைைம்டவது்தான் முடி உதிர்-
வுக்்காை ஆரம்ெக்்கட்்ட அறிகுறி-
்களாகும்.  

முடிக்கு வண்ணம் தீட்டு்தல், 
முடிமய நேராக்கு்தல், முடிமய 
உைர மவபெ்தற்கு நேர் டிமரயர் 
ெயன்ெடுத்து்தல், பேருக்்கைாை 

ெற்்கமளக் ப்காண்ட சீபபு்கமள 
ெயன்ெடுத்து்தல் உள்ளிட்்டமவ-
யும் முடி உதிர்வுக்கு வித்திடுகின்-

றை. இத்்தம்கய ெழக்்கவழக்-
்கங்களு்டன் ஆநராக்கியைற்ற 

உ்ணவு்கமள உட்ப்காள்-

ளு்தல், மி்கவும் 
குமறவாை 
்கநைாரி்கமள 
ப்காண்ட 
உ்ணவுப 

பொருட்்கமள 
உட்-

ப்காள்ளு்தல், ோளமில்ைா சுரபபி்க -
ளின் பெயல்ொடு்களில் ந்காளாறு 
ஏற்ெடு்தல் நொன்றமவயும் முடி 
உதிர்வுக்கு முக்கிய ்கார்ணங்களா்க 
அமைநதிருக்கின்றை. ெைவீை-
ைாை முடிமய ெரி பெய்து முடி 
உதிர்மவ ்கட்டுபெடுத்்த சிை 
வீட்டு மவத்தியங்கமள ்கம்டபபி-
டித்்தாநை நொதுைாைது.

அப்பிள் சிடேர் வினிகர்
 ஒரு ந்தக்்கரணடி அபபிள் சிந்டர் 

வினி்கர், இரணடு நைமெக்-
்கரணடி ஒலிவ் எணப்ணய் 
ஆகியவற்று்டன் மூன்று 
முட்ம்ட்களின் பவள்-
மளக்்கரு ்கைநது ்தமை-

முடியில் 
ந்தய்க்்கவும். 

பின்பு ‘பிளாஸ்டிக் 
ராப’ அல்ைது ‘ஷவர் 

ந்கப’மெ ப்காணடு 
்தமைமய மூடி அமர ைணி நேரம் 
ஊறவி்டவும். பின்பு ஷாம்நொ 
நொட்டு ்தமைமுடிமய அைசி 
வி்டைாம். ெைவீைைாை முடிமய 
சீர்ெடுத்்த இது சிறந்த வீட்டு 
மவத்தியைா்க ்கரு்தபெடுகிறது.

முட்ே
முட்ம்டயில் ்கைநதிருக்கும் 

புர்தம் முடிமய 
வலுபெடுத்்த 
உ்தவும். 
இரணடு 

நைமெக்்கரணடி 
ஒலிவ் எணப்ணய்-
யில் ஒரு முட்ம்டமய 

உம்டத்து ஊற்றி கிளற-
வும். ்தமையில் எணப்ணய் 

ந்தய்பெது நொல் ்தணணீமர 
நைொ்க ்த்டவவும். பின்பு 

முட்ம்ட ்கைமவமய 

கூந்தலில் ்த்டவிவிட்டு, 20 நிமி-
்டங்கள் ்கழித்து குளித்துவி்டைாம். 
முட்ம்டயில் இருக்கும் புர்தம் 
்தமைமுடிமய ்கடிைைாக்கும் 
்தன்மை ப்காண்டது என்ெ்தால் 
ைா்தம் ஒருமுமற ைட்டும் ெயன்ெ-
டுத்துவது ேல்ைது.

அவடகோேோ
ேன்கு ெழுத்்த அவந்கா்டா ெழத்-

து்டன் முட்ம்டயின் பவள்மளக்-
்கருமவ ்கைநது ஈரைாை ்தமைமு-
டியில் ்த்டவவும். 20 நிமி்டங்கள் 
்கழித்து ்தமைமுடிமய ்தணணீ-
ரில் அைசிவி்ட- ைாம். 
அவந்கா்டா ெழத்-
தில் மவட்்ட-

மின்்கள், ப்காழுபபு அமிைங்கள் 
ைற்றும் ்தாதுக்்கள் நிமறநதுள் -
ளை. அமவ ்தமைமுடிக்கு 
பொலிவு நெர்க்்கக் கூடியமவ. 
முடி உதிர்வு பிரச்சிமைமய 
எதிர்ப்காள்ெவர்்கள் இந்த 
்கைமவமய வாரம் ஒருமுமற 
ெயன்ெடுத்்தைாம். ஆநராக்கிய -
ைாை கூந்தல் ப்காண்டவர்்கள் 
ைா்தம் ஒரு முமற உெநயாகிக்்க-
ைாம்.

ஒலிவ் எண்ணெய்
வறண்ட ்தமை -

முடியில் மீணடும் 
ஈரபெ்தத்ம்த ்தக்்க -
மவக்கும் ்தன்மை 
ஒலிவ் எணப்ணய்க்கு 
உணடு. ஒலிவ் எண -
ப்ணய்மய நைொ்க 
சூ்டாக்கி ்தமையில் 
்த்டவி வி்டவும். பின்பு 
‘ஷவர் ப்கப’ ப்காணடு 
்தமைமய மூடிவி்டவும். 

முக்்கால் ைணி நேரம் 
்கழித்து ஷாம்நொ 
நொட்டு ்தமைமு -
டிமய அைசி வி்டைாம். 
வறண்ட கூந்தல் 
ப்காண்டவர்்கள் ஒலிவ் 

எணப்ணய் 
ெயன்ெடுத்துவது 
சிறபொைது.
கற்ோ்ை சோறு:

75 ஊட்்டச்ெத்துக்-
்கள், 20 ்தாதுக்்கள், 12 
மவட்்டமின்்கள் ைற்றும் 

18 அமிநைா அமி -
ைங்கமளக் ப்காண்ட 

ேம்ெமுடியா்த ்கண -
டிஷனிங ஏபஜண -

்டா்க ்கற்றாமழ 
பெயல்ெடுகி -
றது. 

முடி வளர்ச்சிமய ஊக்குவிக் -
கும் ்தன்மையும் ப்காண்டது. 
்கற்றாமழயில் இருநது பஜல் 
எடுத்து அ்தனு்டன் சிறி்த -
ளவு ந்தன் ைற்றும் ஒலிவ் 
எணப்ணய் ்கைக்்கவும்.  இந்தக் 
்கைமவமய கூந்தலில் ்த்டவி -
விட்டு 30 நிமி்டங்கள் ்கழித்து 
குளிர்ந்த நீரில் அைசி வி்டைாம்.

சந்தன எண்ணெய்:

ஒலிவ் எணப்ணய், ெந்தை 
எணப்ணய் இரணம்டயும் சிறி-
்தளவு எடுத்து உள்ளஙம்கயில் 
ேன்றா்க ந்தய்க்்கவும். பின்பு 

்தமைமுடியின் நுனியில் 
நைொ்க ்த்டவ-
வும். ்தமைமுடி 
நெ்தம் 
அம்டவம்த 
்தடுபெ-
்தற்கு ெந்தை 
எணப்ணய் 
உ்தவும்.

வோ்ைப்்பைம்:
2 வாமழப-

ெழங்கள், 2 நைமெக்்கரணடி 
ந்தன் ைற்றும் 4 நைமெக்்கரணடி 
ஒலிவ் எணப்ணய் ஆகிய-
வற்மற ஒன்றா்க ்கைநது ்தமை-
முடியில் ்த்டவவும். அமர ைணி 
நேரம் ்கழித்து கூந்தமை அைசி 
வி்டைாம். வாமழபெழத்தில் உள்-
ள்டஙகி இருக்கும் சிலி்கா முடி 
வளர்ச்சிமய தூணடிவிடும்.

முடி உதிர்வை தடுக்க 
உதவும் ்வைத்தியம்

P. SUDHANTHIRA
june 19th, Age: 5 years

நி.கிருத்தியன்
சிறுபிடடி, நீர்டவலி, யோழப்்போணெம்

செந்தூரம் பிறந்்தநாள் வாழ்த்து

july 07th,
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அரசியல்வாதி : என்னட மேடடயில ஓடவா ்ந்து விழுது?   
த�வாணடர் : �டல்வா நீங்க ஓடடட அள்ளி வீசுங்கனனு 
த�வான்னட� �ப்வா புரிஞ்சிக்கிடடவாங்க.. 

ஆசிரியர்: நவான தி்னமும் ஏழு கிமலவா மீடடர் நடந்து த�னறு ்டித்து ்ந்ம�ன.   ேவாண்ன: அப்ம் உங்களுக்கும் ்டிபபுக்-கும் தரவாம்் தூரேவா டீச�ர்

ஆசிரியர் : நீ இந்� ்ரீடட�யில 90 ேவார்க் ்வாங்கனும்.   
ேவாண்ன : 100 ேவார்க் ்வாஙகும்ன டீச�ர்.   

த�வாணடர் 1 : நவாம் நிட்னபத்த�லலவாம் நடந்�வால என்ன ஆகும்?
த�வாணடர் 1 :நடந்�ட� நிட்னத்�வாமல சிரிபபு�வான ்ருது. நிட்னப-
த்த�லலவாம் நடந்�வால மேலும் சிரிபபு�வான ்ரும்..! நணபி 1:  ம�வாடடலில �வாபபிடடுடடுப ்வார்க்கிமேன, 

ட்கயில ்ணம் இலடல..... ?   
நணபி 2 :  அயயயமயவா... அபபுேம் என்ன ்ணணுனீங்க?   
நணபி 1 :  அபபுேம் ்க்த்கட'ல இருந்து எடுத்துக் த்கவாடுத்-

துடமடன.

ந ண்ப ர் 1: நீ எப்படா வருவ...?
ந ண்ப ர் 2: ைமழ நின்்னதும் வாறேன்டா   
ந ண்ப ர் 1: அப்படி்னா நீ வரறவ முடியாது டா   
ந ண்ப ர் 2: ஏன்டா   
ந ண்ப ர் 1: ைமழ எந்த ஊர்்கமையாவது நிக்குைா டா 
ைமழ விழ ்தான் செய்யும்   

நண்பன் 1: டாக்டர் ்படத்திற்கு ற்பார வரியாடா?..?   
நண்பன் 2: நா டாக்டர்க்கு ்படிக்்கல டா என்ஜினீயர் -

்தான் ்படிசெ ..?

நண்பன் 1: நாமைக்கு சினிைாக்கு ற்பாறேன்.. 
வரியாடா?   

நண்பன்  2: முடிஞொ வறரன்..   
நண்பன்  1: முடிஞெ பின்்னாடி எதுக்குடா வர? ஆரம் -

பிக்கும் ற்பாற்த வநதுடு.. 

நண்ன 1 : அதி்க ்ணம் 
த்கவாடுத்து இந்� ்கவார ்வாங-
்கேவாரு. ஆ்னவா அ்ருக்கு 
ஒணணுமே த�ரிலம்வால.   
நண்ன 2 : எ� ்சசு 
த�வாலே?   
நண்ன 1 : ்ணடில ஸ்பீட 
பமரக் எங்கனனு ம்கக்்கேவார்.   

ரவாமு: ஏன �டரல உக்்கவாரிங்க ..?   

விருந்தி்னர்: �வாப்வாடடு இடல �வாடரல �வான 

இருக்கு. அது�வான   

ந ண்ப ர் 1 : றநத்து ஒறர "அட 
" ைமழ .   

ந ண்ப ர் 2 : "குமட" ைமழ 
்தான் ற்கள்விப்பட்டிருக்ற்கன். 
இது என்்ன "அட" ைமழ ...? 
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உங்களைப் பற்றிய 
அறிமு்கதளதை எமது வாச்கர்களுக்கா்கக 
கூறுங்கள்?   

முதைற்்கண் எனது வணக்கங்களும் வாழ்ததுக்க-
ளும். எனளனப் பற்றிய அறிமு்கம் க்கட்கிறீர்கள். 
தைமிழ்கததில் அண்ளமயில் வவளிவநதை "்காகள்க 
வன ்கவிஞர்கள்' வதைாகுப்பில் எனளனப் பற்றி 
வவளிவநதுள்ை சிறு குறிப்ளபகய எனது அறிமு-
்கமா்கத தைருகிகேன.   

திருக்காணமளைளயப் பிேப்பிடமா்கவும் மட்-
டக்கைப்ளப வசிப்பிடமா்கவும் வ்காண்ட ்கவிஞர 
வி. ளமக்கல் வ்காலின தைனது மாணவப் பருவத-
தில் (14 வயது) இருநகதை பளடப்பாக்க முயற்சி-
்களில் ஈடுபட்டு வருகினோர. ்கவிளதை, சிறு்களதை, 
நாவல், விமரசனம், குறும்படம், பததிரிள்கத 
துளே, சஞ்சிள்க வவளியீடு, நூல் வவளியீடு என 
பல்துளே ஈடுபாடுளடய இவரது முதைல் புதுக்கவி-
ளதைதவதைாகுப்பு   

'என பிரிய ராஜகுமாரிககு' 1992 இல் வவளி-
வநதைது. 2018 இல் இவரது 'பரசுராம பூமி' எனே 

சிறு்களதைத வதைாகுப்பும் 2019 
இல் 'சிலுளவ்ககை சிேகு்கைாய்' 

எனே ்கவிளதை நூலும் 2021 இல் 
'வீளணயடி நீ எனககு' எனே நாவலும் 

மூனோவது ்கவிளதை நூைான 'இவளனச் 
சிலுளவயில் அளேயுங்கள்' எனே நூலும் 

நான்காவது ்கவிளதை நூைான' எழுதித தீரா பிரி-
யங்களும' வவளிவநதுள்ைது.   

1985 - 1995 வளர திருக்காணமளையில் 
'தைா்கம்' எனே ்களை இைககிய இதைளழ வவளி-
யிட்டு வநதை இவர, 1995 இல் மட்டக்கைப்பபில் 
'ஃபீனிகஸ்' நவீன தைமிழ் ்கவிதைா இதைளழயும் 
வவளியிட்டார. இவர 2012 வதைாடக்கம் மட்டக-
்கைப்பில் 'மகுடம்' எனே ்களை இைககிய சமூ்க 
பண்பாட்டு ்காைாண்டிதைழின ஆசிரியரா்கவிருநது 
வவளியிட்டு வருகிோர.   

இவர 1998 இலும் - 2000 இலும் மட்டக்கைப்-
பிலிருநது வவளிவநதை முதைல் வாரப் பததிரிள்க-
யான 'தினக்கதிர' வாரமைர, 'தினக்கதிர' நாளிதைழ் 
ஆகியவற்றின பிரதைம, இளண ஆசிரியரா்கவும் 
்கடளமயாற்றியுள்ைார.  

இவரது 'பரசுராம பூமி' சிறு்களதை நூல் 1998 
ம் ஆண்டுக்கான கிழககு மா்காண சாகிததிய 
விருது வபற்ேது குறிப்பிடததைக்கது. இவர மகுடம் 
பதிப்ப்கததின மூைம் இதுவளர 60 நூல்்களை-
யும், தைா்கம் பதிப்ப்கததின மூைம் 06 நூல்்களை-
யும் பதிப்பிததுள்ைார. இவர கிழககுப் பல்்களைக-
்கழ்க வியாபார நிரவா்கமாணி (டீடீயு) பட்டதைாரி 
எனபதும் குறிப்பிடததைக்கது.  

உங்கள் பாடசாளை வாழ்கள்க, 
வதைாழில் அனுபவம் பற்றியும் கூறுங-
்கள்?   

நான திருக்காணமளைளய பிேப்பி-
டமா்கக வ்காண்டவன. எனது முதைைாம் 
வகுப்பு வதைாடக்கம் உயர தைரம் வளர 
திருமளையின பு்கழ் பூததை பழம் வபரும் 
வரைாற்ளேக வ்காண்ட புனிதை சூளசயப்-
பர ்கல்லூரியில்தைான ்கல்வி ்கற்கேன. 
உயர தைரததில் வரததை்க பிரிவில் ்கல்வி 
்கற்ே நான, மு்காளமததுவ ்கற்ள்கககு 
வதைரிவு வசய்யப்பட்டு கிழககுப் பல்-
்களையில் எனது உயர ்கல்விளயக 
்கற்கேன.   

எனது வதைாழில் அனுபவம் மூனறு 
வள்கயானது. எனது பல்்களைக 
்கழ்கக ்கல்வி முடிநது வவளிகயறி-
யதும் மட்டக்கைப்பின முதைல் வார 
வவளியீடா்க வவளிவநதை தினக்கதிர 
ஆசிரிய பீடததில் கவளை கிளடததைது. 
அதைனபினனர 2004 ல் மட்டக்க-
ைப்பில் இயஙகிய கநாரகவ நாட்டு 
நிதியில் இயஙகிய கவளைத திட்-
டததில் சமூ்க உணரவூட்டைாைரா்க 
ஒரு வருடம் ்கடளமயாற்றிகனன. 
2005 இல் பட்டதைாரி்களுக்கான அரச 
கசளவயில் இளணநது இனறுவளர 
மனிதை வை அபிவிருததி உததிகயா-
்கததைரா்கப் பணிபுரிகிகேன.  

்களை இைககியத துளேககுள் 
எவவாறு ஈரக்கப்பட்டீர்கள்? இதது-
ளேயில் உங்களை ஊககுவிததைவர-
்கள் பற்றி?  

எனது பாடசாளை ்காைங்களி-
கைகய நான எழுதைத வதைாடஙகி-
விட்கடன. எனது எட்டாம் வகுப்-
பில் எமது தைமிழ்ப் பாட ஆசிரிளய 
திருமதி. ்கநளதையா அவர்களின 
தூண்டுதைைால் சிறுவர ளவரம் 
எனும் ள்க எழுததுச் சஞ்சிள்களய 

வவளியிட்கடன. அதைன வதைாடரச்சியா்க தைா்கம் 
எனே வபயரில் ஒரு இைககிய இதைளழ கராணிகயா 
அச்சில் வவளிகவ்காணரநகதைன. பினனர தைா்கம் 
அச்சிதைழா்க வவளிவநதைது. இக ்காைங்களில் 
எனது இைககிய ஆரவதளதை எனது தைமிழ் ஆசிரி-
யர திருமளை நவம் அவர்களும் தூண்டிவிட்டார.  

இற்ளே வளரககும் எவவாோன 
ஆக்கங்களை எழுதியுள்ளீர்கள்?  
்கவிளதை, சிறு்களதை, நாவல், நாட்கம், ்கட்டுளர 

என இைககியததின பை வடிவங்களையும் வதைாட்-
டுள்கைன.  

முதைன முதைைா்கக ்கவிளதை எழுதிய 
தைருணம் எது?  
ஆரம்ப ்காைங்களில் நான ்கட்டுளரயும், சிறு-

்களதை்களும் எழுதிய ்காைததில் எனது தைமிழ் 
ஆசிரிளய திருமதி ்கநளதையா அவர்களின தூண்டு-
தைைால் ்கவிளதை எழுதிகனன. எனது முதைல் ்கவிளதை 
ஈழததில் இனறு மி்க முககியமான வபண் ்கவிஞ-
ரா்க அறியப்படும் பாளையூற்று அஷரபா நூரடீன 
அவர்களின தின்கரன ்கவிளதைச் கசாளைப் பகு-
தியில் 1984.07.26 இல் வவளிவநதை ஷமஜ்-
னூக்கள்| எனே ்கவிளதைககு பதில் ்கவிளதையா்க 
ஷளைைாக்கள்| எனே தைளைப்பில் எழுதிகனன. 
இநதைக ்கவிளதைகய நான எழுதிய முதைைாவது 
்கவிளதை. இது தின்கரன பததிரிள்கயின ்கவிளதைச் 
கசாளைப் பகுதியில் 1984.08.09 இல் வவளி-
யாகியிருநதைது. அததுடன இதுகவ எனது முதைல் 
்கவிளதைப் பிரசுரமா்கவும் அளமநதைது.   

இதுவளர வவளிவநதை உங்கைது நூல் 
அறுவளட்கள் பற்றிக குறிப்பிடுங்கள்?  
இதுவளர வவளியிட்ட நூல்்கைா்க பினவரும் 06 

நூல்்களையும் குறிப்பிடைாம்.  
01.  என பிரிய ராஜகுமாரிககு - ்கவிளதை (1992)  
02.  பரசுராம பூமி - சிறு்களதை (1998)  
03.  சிலுளவ்ககை சிேகு்கைாய் - ்கவிளதை 

(2019)  
04.  வீளணயடி நீ எனககு - நாவல் (2021)  
05.  இவளனச் சிலுளவயில் அளேயுங்கள் - 

்கவிளதை (2021)  
06.  எழுதித தீரா பிரியங்கள் - ்கவிளதை (2021)  
எனது முதைைாவது நூல் வவளியீடும் ்கவிளதை 

நூலுமான ஷஷஎன பிரிய ராஜகுமாரிககு' எனே 
நூல் 1992 இல் வவளிவநதைது. 
அக்காைததில்தைான தைமிழில் ்கணனி 
எழுததுக்கள் அறிமு்கமாகி, வீரக்க -
சரி பததிரிள்கயின வார வவளியீடு 
்கணனி மயப்படுததைகைாடு வவளி -
வநதைது. எனது ்கவிளதை நூலின 
அட்ளடயும் ்கணனி மூைமான வடிவ -
ளமப்பில் வவளிவநதைது குறிப்பிடத -
தைக்கது. அநதைவள்கயில் இது ்கணனி 
மூைமான அச்சில் வவளிவநதை முதைல் 
்கவிளதை நூைானது. இதைன முன பின 
அட்ளடப் படததிளன நண்பர ்கவிஞர 
ஜபார வடிவளமததிருநதைார. பின 
அட்ளடயில் எனளனப் பற்றிய குறிப் -
பிளன நண்பரும் ்களைஞருமான 
அமரர ஸ்ரீPதைர பிச்ளசயப்பா தைனது 
அழகிய ள்கவயழுததில் ்கவிளதை 
வடிவில் எழுதியிருநதைார. முன பின 
அட்ளட்கள் இரு ்கவிஞர்களின ள்க 
வண்ணததில் வபறுமதி சுமநதை இத-
வதைாகுப்பு தைா்கம் பதிப்ப்கததின ஐநதைா-
வது வவளியீடா்க வவளிவநதைது.   

எனது இரண்டாவது ்கவிளதை நூல் 
'சிலுளவ்ககை சிேகு்கைாய்' 2019 
இல் கிட்டததைட்ட 27 வருடங்களின 
பினனர மகுடம் பதிப்ப்கததினால் 
மட்டக்கைப்பில் வவளியிடப்பட்டது. 

இநதை நூைானது கபராசிரியர வச. கயா்கராசா -
வின அணிநதுளரயுடனும் எழுததைாைர நநதி-
னிகசவியரின பினனுளரயுடனும் வவளிவநதைது. 
கமலும் எனது சிலுளவ்ககை சிேகு்கைாய் ்கவிளதை 
நூல் 2000 ஆம் ஆண்டுக்கான கதைசிய சாகித-
திய விருதுககு பரிநதுளரக்கப்பட்ட மூனறு நூல்்க-
ளில் ஒனோ்கத வதைரிவு வசய்யப்பட்டதுடன அநதை 
ஆண்டில் இநதிய திருப்பூர இைககிய விருதுககும் 
வதைரிவு வசய்யப்பட்டது.  

2021 ஆரம்ப ்காைததில் எனது 'வீளணயடி நீ 
எனககு|| எனே நாவல் வவளியானது. 2021 இன 
இறுதியில் எனது மூனோவது ்கவிளதை நூைான 
'இவளனச் சிலுளவயில் அளேயுங்கள்' எனே நூல் 
தைமிழ்கப் கபராசிரியர அ. ராமசாமி, கிழககுப் பல்்க-
ளைக்கழ்க சிகரஷட விரிவுளரயாைர அருட் பணி 
அகுஸ்தின நவவரட்ணம் ஆகிகயாரின அணிநது-
ளர்களுடன வவளிவநதைது. இகதை்காைப் பகுதியில் 
எனது நான்காவது ்கவிளதை நூைான 'எழுதித தீரா 
பிரியங்கள்' வவளியானது குறிப்பிடததைக்கது.   

நீங்கள் வவளியிட்ட பரசுராம பூமி 
சிறு்களதை நூல் பற்றி?  
பரசுராம பூமி 1998 இல் வவளிவநதை எனது 

முதைைாவது சிறு்களதைத வதைாகுப்பாகும். அது 
வவளிவநதை ஆண்டுக்கான கிழககு மா்காண 
சாகிததிய விருளதைப் வபற்றுகவ்காண்டது. பரசு -
ராம பூமியின சிறு்களதை்கள் அளனததும் மறு -
வாசிப்புக ்களதை்கள் ஆகும். முழுக்க முழுக்க 
வதைானமங்களையும், இதி்காச, புராண, மளே 
நூல்்களை மறுவாசிப்புககு உட்படுததும் 
தைமிழின முதைல் சிறு்களதைத வதைாகுப்பு எனே 
பிர்கடனததுடன வவளிவநதை இநதைத வதைாகுதி 
ஒனபது சிறு்களதை்களைக வ்காண்டது. 

கபராசிரியர சி. வமௌனகுரு, கபராசிரியர வச. 
கயா்கராசா, ்கவிஞர ஜிப்ரி ஹசன ஆகிகயாரின 
அணிநதுளர்களுடன வவளிவநதை இநதை நூலின 
வவளியீடு மட்டக்கைப்பிலும், அறிமு்க நி்கழ்வு-
்கள் திருக்காணமளையிலும், யாழ்ப்பாணததி-
லும் நளடவபற்ேது.  

உங்கள் சிலுளவ்ககை சிேகு்கைாய் ்கவிளதை 
நூலின வரவு பற்றி எனன குறிப்பிடுவீர்கள்? 
இநதை நூலில் உள்ைடஙகியுள்ை ்கருப்வபாருட்-
்கள் பற்றியும் குறிப்பிடுங்கள்?  

இலக்கியத்தின் பல வடிவங்களையும்  
த�ொட்டுளை ்கவிஞர்  ளைக்்கல் த்கொலின்

்கவிள�, சிறு்கள�, நொவல், நொட்கம், ்கட்டுளை என
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சிலுவைகளே சிறகுகோய் எனது இரண்ா-
ைது கவிவை நூலாகும். முப்பது ைரு்காலமாக 
எமது மணணிளல நவ்ப்பறற ள்பாராட்ம் 
பைா்ர்பான, அைன் இழபபுகள், ைலிகள், ளைை -
வனகள் ்பறறி நிவறயளை ள்பசிய பைாகுபபு. 
ளைசிய சாகித்திய விருதுக்கு ்பரிந்துவரக்கப-
்பட் மூன்று நூலகளில (2019) முைல நூல 
இதுைாகும். இது இந்திய திருபபூர இலக்கிய 
விருதும் ப்பறறது.  

சமகாலமாக நாைல இலக்கியஙகளின் ைரவு 
கணிசமாக குவறந்து ைருகின்றது. அந்ைைவக-
யில உஙகளின் முைல நாைலின் ைனித்துைம் 
்பறறிக் குறிபபி் முடியுமா?  

ஷஷவீவையடி நீ எனக்கு|| (2021) என்ற 
எனது முைல நாைல கிழக்குப ்பலகவலக்கழக 
ைாழ்வியவல ள்பசும் முைல நாைலும் ஈழத்தில 
முழுக்க முழுக்க ்பலகவலக்கழக ைாழ்விய-
வலப ள்பசி பைளிைந்ை மூன்றாைது நாைலு-
மாகும். இதுவும் காைவலயும், அரசியவலயும் 
இவைத்ை ைவகயில திருளகாைமவல, மட்க்-
கேபபு என்ற இரு பிரளைசஙகவேயும் வைத்து 
எழுைப்பட்ைாகும்.  

 வீவையடி நீ எனக்கு நாைலின் மூலம் 
சமூகத்துக்குச் பசாலல விரும்பும் விளச் 
பசய்தி என்ன?  

நான் எனது எழுத்துக்கள் மூலம் 
ள்பாைவன பசய்ைதிலவல. சமூகத்தில 
இருந்து ப்பறறவை, எடுத்ைவை சமூகத் -
திறளக திருபபிக் பகாடுக்கின்ளறன். அந்ைை-
வகயில வீவையடி நீ எனக்கு என்ற நாைல 
எனது ்பலகவலக்கழக ைாழ்வின் அனு்பைங -
கள். அஙகு நான் ப்பறறவையும், எடுத்ைவையும் 
எனது நாைலில திருபபிக் பகாடுத்துள்ளேன்.  

உஙகேது ்பவ்பபுகள் ப்பணகளின் பிரச்சி-
வனகவேப ள்பசியிருக்கின்றைா?  

நிவறயளை ள்பசி இருக்கின்றது. வீவையடி 
நீ எனக்கு நாைளல முழுக்க முழுக்க ப்பணக-
ளின் ைாழ்வியலு்ன் பைா்ரபு்பட் அைரகேது 
பிரச்சவனகவேச் பசாலலும் நாைலாகவும் 
பகாள்ேலாம். இராணுைத்ைால ்பாதிக்கப்பட் 
ஒரு இேம் ப்பணணின் கவையாகவும் பகாள் -
ேலாம். ளமலும் இதுைவர யாருளம எழுைாை 
ஊரமிவேவயப ்பறறி எனது ஓரமம் சிறுகவை -
யில ள்பசியுள்ளேன்.   

ஊரமிவே ராமாயைத்தில இலக்குைன -
னின் மவனவி. 14 ைரு்ஙகள் கடடில ைசித்ை 
அணைன் ராமனுக்கு துவையாக இலக்கு -
ைன் பசன்றுவிடுகிறான். காடடில ராமன் சீவை-

யு்ன் இவைந்ளை இருந்ைான். ஆனால 14 
ைரு்ஙகள் இலக்குைனனும், ஊரமிவேயும் 
பிரிந்ளை ைாழ்ந்ைனர. யாருளம ஊரமிவே -
வயப ்பறறிப ள்பசுைதிலவல. ்பலருக்கு ஊரமி-
வேயின் ப்பயளர பைரியாது. 14 ைரு்ஙகள் 
கைைவனப பிரிந்து ைாழ்ந்ை அைேது மன 
உைரவுகவே எனது ஓரமம் கவையில பசால-
கிளறன்.  

இன்னும் யாருளம அணுகாை புதிய ்பாரவை-
யில அகலிவகவய வைத்து எழுதிய ைரம் என்ற 
சிறுகவை முக்கியமானது. இப்படி இன்னும் ்பல 
கவைகவேக் கூறலாம்.  

ஒரு சஞ்சிவகயாசிரியராக மகு்ம்சஞ்சிவக-
யின் ைரவு ்பறறி என்ன பசாலவீரகள்?  

முைன் முைலாக மகு்ம் சஞ்சிவக 2012 இல 
பைளிைந்ைது. மகு்ம் கவல இலக்கிய சமூக ்பண-
்பாடடு காலாணடிைழாக இன்றுைவர பைா்ரந்து 
பைளிைருகிறது. இதுைவர 13 சஞ்சிவககள் 
காலாணடு இைழ்கோக பைளிைந்துள்ேது. எமது 
மகு்ம் சஞ்சிவக ்பழவமக்கும் நவீனத்துைத்-
துக்குமான ஒரு ்பாலமாக, பைான்மஙகளுக்கூ-
்ான எம் ைரலாறவறப ள்பசும் இலக்கிய முயற -
சிகளுக்கு கேம் அவமத்துக் பகாடுக்கிறது. 
அணவமயில ஞானம் சஞ்சிவக ஆசிரியரின் 
்பைே விழா நிகழ்வில சஞ்சிவகக்களுக்கிவ -்
யிலான ள்பாடடியில மகு்ம் சஞ்சிவக ளைசிய 
ரீதியில இரண்ாம் இ்ம் ப்பறறு 15000 
ரூ்பாய் ்பரிசி - வ ன ப 

ப்பறறுக் 
பகாண்து.  

 மகு்ம் சஞ்சிவகயின் சிறப்பம்சஙகள் குறித்-
தும் அைன் சமூகப ்பயன்்பாடுகள் குறித்தும் 
கூறுஙகள்?  

மகு்ம் ஏவனய கவல இலக்கிய சஞ்சிவக-
களிலிருந்து ளைறு்படுைைறகு காரைம் அது 
ைனது ஒவபைாரு இைவழயும் சிறபபிைழாக 
பைளியிடுைைாகும். இதுைவர மகு்ம், ைமிழ்த் 
தூது ைனிநாயகம் அடிகள் சிறபபிைழ், மவலய -
கச் சிறபபிைழ் சிறுகவைச் சிறபபிைழ், பிரமிள் 
சிறபபிைழ் எஸ்.ப்பா. சிறபபிைழ், கன்ா சிறபபி-
ைழ், ள்பராசிரியர பமௌனகுரு இரடவ்ச் சிறப-
பிைழ், மருதூரக் பகாத்ைன் சிறபபிைழ், என 

்பல சிறபபிைழ்கவே அதுவும் மவலயகத்துக்கு 
எந்ைபைாரு சஞ்சிவகயும் பசய்யாை வி்ய-
மாக இரணடு முவற (04 ஆைது, 08 ஆைது) 
சிறபபிைழ்கவே பைளியிடடுள்ேது. ளமலும் 
மகு்ம் கவல இலக்கிய ைட்த்திவன ஆரம் -
பித்து இதுைவர 42 நிகழ்வுக்கும் ளமலான 
ப்பௌரைமி கவல இலக்கிய நிகழ்வுகவே 
ந்ாத்தியுள்ேது.  

மகு்ம் 09 ஆைது இைழ் ஈழத்தில மடடுமல-
லாது இந்திய அேவில புகழ்ப்பறற கவிஞர 
பிரமிள் என்கிற ைரமு சிைராமுவுக்கு சிறபபிைழ் 
பைளியிட்து. இைன் 50 பிரதிகள் ைமிழகத் -

திறகு அனுப்பப்பட்து. ஆனால 
இந்ை பிரதிகள் ள்பாைாவமயின் 
காரைமாக மகு்ம் பிரமிள் சிறப -
பிைழ் ைமிழ் நாடடில மறு்பதிபபு 
(சுநிசiபை) பசய்யப்படடு பைளியி -
்ப்பட்து குறிபபி்த்ைக்கது. ஈழத் -
தின் சிறறிைழ் ஒன்று ைமிழகத்தில 
விற்பவனக்கு பசன்றதும், அஙகு 
மறு்பதிபபு பசய்யப்பட்தும் சிறறி -
ைழ் ைரலாறறில இது ஓர சரித்திர 
நிகழ்ைாகும். ஈழத்து இைழிறகு 
கிவ்த்ை ப்பருவமயாகும்.  

மகு்ம் ்பதிப்பகம் இதுைவர 
60 க்கும் ளமற்பட் நூலகவே 
பைளியிடடுள்ேது. 2021 இல 20 க்கும் ளமற-
்பட் நூலகவே பைளியிடடு சாைவன ்பவ்த்-
துள்ேது. 2022 இல இதுைவர 12 நூலகவே 
பைளியிடடுள்ேது. இவைரு் இறுதிக்குள் இது 

20 நூலகோகும்.   
புலம் ப்பயர ்பவ்ப்பாளிகள் ்பலர 
ைாயகத்தில ைமது நூலகள் பைளிைர 
ளைணடும் என்றும், அைரகள் இல-
லாவிட்ாலும் அைறகான விழாக் -
கள், அஙகு நவ்ப்பற ளைணடும் 
என்றும் விரும்புகின்றனர. மகு்ம் 
அைறகான ஏற்பாடுகவே பசய்ைை -
னாலும், அச்சுத் பைாழில நுட்பம், 
ைடிைவமபபு ள்பான்றைறறில 

மகு்ம் ஒரு வித்தியாசத்வைக் கவ்ப 
பிடிப்பதினாலும் மகு்ம் மூலம் ைமது 

நூலகவே பைளிக்பகாைர அைரகள் 
விரும்புகின்றனர. மகு்ம் க்ந்ை ஆணடு 

பைளியிட் 20 நூலகளில 10 நூலகள் புலம்-
ப்பயரந்து ைாழும் ்பவ்ப்பாேரகேது நூலகள் 
என்்பது குறிபபி்த்ைக்கது. அத்து்ன் க்ந்ை 
ஆணடிலும் இந்ை ஆணடிலும் ைாயகத்தில அதிக 
ைமிழ் நூலகவே பைளியிட்து மகு்மாகத்ைான் 
இருக்கும் என்்பவை மிகுந்ை மன நிவறளைாடு 
குறிபபிடுகின்ளறன்.  

இவையப ்பாைவை அதிகரித்துள்ே ைறகா-
லத்தில சஞ்சிவகக்கான ைாசகரகள் ள்பாதியேவு 
காைப்படுகின்றாரகோ?  

இலவல என்றுைான் பசாலல ளைணடும். 
ஆனால எழுத்வை கணகோல ை்வி அச்சு 
ைாசவனவய நுகரந்ை்படி வகயில சஞ்சிவகவய 
வைத்து ைாசிக்கும் அந்ை உைரவு இவையத்-
தில இலவல. அந்ை உைரவு உள்ேைவர சஞ்சி-
வககள் பைளிைந்து பகாணடுைான் இருக்கும்.  

சஞ்சிவககவேத் பைா்ரந்து 
பைளியீடு பசய்ைது சிரமமான ்பணி-
யாகத் ளைான்றவிலவலயா?  

இன்வறய அச்சகப ப்பாருடகளின் 
விவல ஏறறம் சஞ்சிவககவே மடடு-
மலல நூலகள் பைளியிடுைவையும் 
ளகள்விக் குறியாக்கியுள்ேது.  

எழுத்துத் துவறயில உஙகவே 
வியபபில ஆழ்த்தியைரகள் யார? 
ஏன்?  

்பலர உணடு. பைா்ரச்சியான 
அைரகேது எழுத்ைால பிரமித்து 
ள்பாய் உள்ளேன்.  

நீஙகள் அணவமயில ைாசித்ை 
்பவ்பபுகளில உஙகள் மனதில ்பதிந்-
துள்ே ஒரு ்பவ்பபு ்பறறிச் பசாலவீர-
கோ?  

1992 - 1993 காலப ்பகுதி எனது 
்பலகவலக்கழக ைாழ்வியலின் 
முைலாம் ைரு்ம். இக்காலப ்பகுதி-

யில கணடி சத்திளயாைய நிறுைனத்தின் சாரபில 
ைமிழில முைல முவறயாக ந்ாத்திய ைமிழ் 
பமாழி மூலத் பைாவலக்காடசிப ்பா்பநறியில 
கிழக்கில இருந்து நான் பைரிவு பசய்யப்படடிருந்-
ளைன். மூன்று மாை காலம் நவ்ப்பறற இந்ை 
டிபளோமாப ்பயிறசி பநறியில இயக்கம் - திவரக் 
கவை எழுைல ஆகிய துவறகளில நான் ்பயிறசி 
ப்பறளறன். பிர்பல சிஙகே திவரப்ப் இயக்குனர-
கள் ்பலர இப்பயிறசி பநறியின் ைேைாேராகக் 
கலந்து பகாண்னர.   

இக்காலப ்பகுதியில ளைசிய இவேஞர 
ளசவைகள் மன்றம் ந்ாத்திய பைாவலக்காடசி 

நா்கப பிரதியாக்கல ள்பாடடியில ளைசிய 
ரீதியாக ்பரிசு ப்பறற ஷஷமரவ்ப மீறும் மானு்ம்' 
என்ற பைாவலக்காடசி நா்கப பிரதிவய எனது 
பைாவலக்காடசி ்பயிறசி பநறி முடிந்ைவு்ன் 
திருளகாைமவலயில குறும்்ப்மாக எடுத்ளைன். 
அதில திருமவலவயச் ளசரந்ை எனது ்பலகவலக்-
கழக நுணகவலத் துவற மாைவி கைாநாயகி-
யாக நடித்ைதும், பைன்றலும் புயலும் திவரப்ப்ப 
புகழ் பிர்பல திருமவல நா்க நடிகர அமரர சித்தி 
அமரசிஙகம் நடித்திருந்ைதும் குறிபபி்த்ைக்கது. 
அைன்பின்னர நான் அதிகம் கவல இலக்கிய 
ரீதியாக பசயற்பட்தும், பைளியீடடு முயறசிக-
ளில இறஙகியதும் குறும்்ப் முயறசிகளில ஒரு 
ளைக்க நிவலவய ஏற்படுத்திவிட்து.  

நீஙகள் மிகப ப்பரிய ்பலமாக எைவனக் கரு-
துகின்றீரகள்?  

நான் எைவனயும் சைாலாக எடுப்பதிலவல. 
ைவ்க் கறகவேயும் ்படிக் கடடுக்கோக மாறறி-
ய்படி எனது ்பயைம் பைா்ரந்து பகாணள்யி-
ருக்கிறது. ்பைவி, ்பட்ஙகள் என நின்று நிைானித்-
ைாளல சில சிக்கலகளும் மன அைஸ்வைகளும் 
ஏற்படும். நான் பைா்ரந்து இயஙகிக் பகாணடி-
ருக்கிளறன். இயஙகுளைன். அதுளை நான். இயங-
குைளல எனது பைறறி. கவலப ்பணி என்வனப 
ப்பாறுத்ைைவர ஒரு ைைம். இது ைரஙகவே 
எதிர்பாரத்ை ைைம் அலல. ைரஙகவே ைழஙகும் 
ைைம். இதுளை எனது ்பலம்.  

்பவ்பபுகவே நீஙகள் ்பாரக்கும் ்பாரவை திற-
னாய்ைா அலலது விமரசனமா?  

இரணடும் இலவல. ஒரு ைாசகனாக குறித்ை 
்பவ்ப்பாளி ைனது ்பவ்பபின் மூலம் என்ன 
பசாலல ைருகின்றான் என்்பவைளய ்பாரக்கி-
ளறன். விமரசன, திறனாய்வு ்பாரவைகோல 
்பாரத்ைால ்பவ்பவ்ப ருசித்து அனு்பவிக்க 
முடியாது.  

உஙகள் இலக்கிய ைாழ்வில உஙகோல மறக்க 
முடியாை சம்்பைம் ஒன்வறக் குறிபபிடுஙகள்?  

1988 காலப ்பகுதியில உயர ைரம் ்படித்துக்-
பகாணடிருந்ளைன். இக்காலத்தில ைாகம் சஞ்சி-
வகயின் ஆசிரியராகவும் இருந்ளைன். எமது 
மணணிளல இந்திய ராணுைம் குடி பகாணடி -
ருந்ை காலம் அது. 

ைாகத்தில பைளிைந்ை எனது ஆட்ாமா பராட-
டியும் ஆடடிவறச்சி கறியும் என்ற கவிவைக்காக 
இந்திய ராணுைம் வகது பசய்து ஒரு ைாரம் 
வைத்திருந்ைாரகள். எனது கவிவை இந்திய 
ைலலாதிக்கத்வைளய அவசத்ைவை என்னால 
இன்றும் மறக்க முடியாது  

எதிரகால எழுத்து முயறசிகள் ்பறறிக் 
குறிபபிடுஙகள்?  
2022 ஜுன் மாைம் 26 ஆம் திகதி எனது 

ஏழாைது நூலும் ஐந்ைாைது கவிவை நூலுமான 
என் இனிய ்பட்ாம் பூச்சிக்கு கவிவை நூல 
பைளிைந்ைது. எனது காைல மவனவியின் 
பிறந்ை நாவே முன்னிடடு தினம் ஒரு கவிவை-
யாக எழுதிய 44 கவிவைகளின் பைாகுதியா -
களை இந்ை நூல அவமகிறது. இது பைறும் 
காைல கவிவைகள் அலல. காைலுக்கூ்ாக 
எமது மணவைப ்பறறியும், எமது ப்பருவம 
்பறறியும், எமது பைான்மம் ்பறறியும் ள்பசும் 
நூலாகும். அத்து்ன் 2023 இல எனது  
அன்பின் முத்ைஙகள்  என்ற கவிவை நூலும்  
ப்பாஞ்சியூ பிலாத்து  என்ற குறுநாைலும் 
பைளிைரும்.  

பைலிகம  ரிம்ஸா முஹம்மத்  ...?



‘அக்னிபத்’ திட்டம் ஆழமான அரத்்தம் 
க�ாண்டது என்று நடிக� �ங�னா 
ரணாவத் பாராடடு க்தரிவித்துள்ார. 

 மத்திய அரசின் அக்னிபத் திட்டம் நாடு முழுவதும் 
கபரும் அதிரவகை�க்  கி்ப்பி இருக்கிறது. இக்த 

திரும்ப கபறக்்�ாரி பல்வறு மாநிைங�ளில ்பாராட்டம் 
கவடித்து உள்து. அ்்த்நரம் இந்த திட்டம் க�ாணடு வந-
்த்தற�ா� பிர்தமர ்மாடிகய  நடிக� �ங�னா ரணாவத் 

பாராடடி உள்ார. 
இது க்தா்டரபா� அவர ்தனது  இன்்ஸ்டாகிராம் பக்�த்தில, 

'இ்ஸ்ரல ்பான்ற பை நாடு�ள ்தங�ள இக்ஞர�ளுக்கு  
ராணுவ பயிறசிகய �ட்டாயமாக்கி இருக்கிறது. ஒழுக்�ம், ்்தசிய-
வா்தம் ்பான்ற வாழக்க�யின் மதிப்பீடு�க் �றறுக்க�ாள்வும், 
நாடடின் எலகை�க்  பாது�ாப்பது என்றால என்ன என்பது 

குறித்து அறியவும் சிை ஆணடு�ள  ஒவகவாருவரும் ராணுவத்தில 
பணியாறற ்வணடும். அந்தவக�யில அக்னிபத்  திட்டமும், க்தாழில 

வாழக்க�கய �ட்டகமப்பக்த வி்ட ஆழமான அரத்்தம் க�ாண்டது' என  
குறிப்பிடடு உள்ார.

8 92022 ஜூன் 26 ஞாயிற்றுக்கிழமை 2022 ஜூன் 26 ஞாயிற்றுக்கிழமை

 

எ்ஸ. �்ணஷ்.   
மன்னார.   

்�ளவி:− கெயம் ரவி 
இரடக்ட ்வ்ட்மறறு நடிக்-
கும் ப்டகமான்று கவளி 
வர இருக்கிற்தா்ம. .?   

பதில:-− ஆமாம்...
மூன்றாணடு �ாை 
இக்ட கவளிகுப் பிறகு 
கெயம் ரவி  நடிக்கும் ப்டம் 
ப்டமாளிக��ளில கவளியா-
கிறது. இ்தனால அவரது ரசி�ர�ள  
உற்ா�த்தில இருக்கிறார�ள..கெயம் ரவி 
நடித்து கவளியான 'பூ்ைா�ம்' ப்டத்க்த  
இயக்கிய இயக்குநர �லயாண கிருஷ்ணன் 
இயக்கியிருக்கும் 'அகிைன்' திகரப்  ப்டத்-
தில �்டறபக்ட அதி�ாரியா� ஒரு �்தா-
பாத்திரத்திலும், வித்தியா்மான இக்ஞ-
னா�  மறகறாரு �்தாபாத்திரத்திலும் என 
இரணடு �்தாபாத்திரங�ளில நடிக்கிறார.  
இதில நடிக��ள பிரியா பவானி ்ங�ர 
மறறும் ்தான்யா ரவிச்நதிரன் ஆகி்யார  
்ொடியா� நடிக்கிறார�ள.   

எ்ஸ.எ்ஸ.்்�ர   
வவுனியா.   

்�ளவி:− ்�:- 
எம்.ஜி.ஆரும் சிவா-
ஜியும் இகணநது 
நடித்்தக்தப் ்பால 
எம்.ஜி.ஆரும் 
கெமினி �்ண -்
னும் ்்ரநது நடித்-
திருக்கிறார�்ா..?   

பதில:-−  
ஆமாம்.்்தவர பிலிம்்ஸ அதிபர ்்தவர 
்தயாரித்்த 'மு�ராசி' ப்டத்தில இருவரும் 
்்ரநது நடித்திருக்கிறார�ள.   

எ்ஸ. எம். சிவா,   
வவுனியா.   

்�ளவி:− 'விக்ரம்' ப்ட கவறறிக்-
�ளிப்பில மி்தக்கும்  ்தயாரிப்பா்ர 
�மல்ா்ன் ப்டத்தில ்ம்பந்தப்பட்ட 
எல்ைாகரயும் பரிசு மகழயில  நகனய 
கவத்துக் க�ாணடிருக்கிறாரா்ம அக்தப்-
பறறி க�ாஞ்ம் க்ாலலுங�்்ன்?   

பதில:-−  ஆமாம். .திகரப்ப்டத்தின் 
�்தாநாய�னும் ்தயாரிப்பா்ருமான  �மல-
்ா்ன்', யான் கபறற இன்பம் கபறு� 
'இவகவய�ம்' எனத் ்தன்னுக்டய ்ந-
்்தா்த்க்த  பரிசுப்கபாருட�்ா� பகிரநது 
அளித்து வருகிறார. ப்டத்தின் கவறறிக்கு  

முக்கிய �ாரணமான இயக்குநர 
்ைா்�ஷ் �ன� ராெுக்கு இநதிய 

மதிப்பில ரூபா  75இைட்ம் 
மதிப்புள் Lexus ES300h 

�ார மறறும் திகரப்ப-

்டத்தில பஙகு  பறறிய 13 உ்தவி இயக்கு-
னர�ளுக்கு'Apache RTR160'கபக்கு�ள 
என ஆச்ரியம்  க�ாடுத்்தவர, ப்டத்தில 
சிறப்பு ்்தாறறத்தில நடித்்த சூரயாவுக்கு 

'்ராைக்்ஸ'  க�க்�டி�ாரத்க்த பரி-
்ளித்திருக்கிறார. ப்டத்தில சூரயா-
வின்  �்தாபாத்திரத்தின் கபயரும் 
'்ராைக்்ஸ'்தான். ப்டத்தில சூரயாவின்  
�்தாபாத்திரத்க்த ரசி�ர�ள மி�ப் 
கபரிய அ்வில க�ாண்டாடி தீரத்து 

வருகிறார�ள! அது மடடுமலை �மல  
அளித்து வரும் பரிசு�ள திகரயுை-

க�்ய வியப்பில ஆழத்தி வருகிறது. இத்-
திகரப்  ப்டத்தில ்மலும் பைருக்கும் �மல 
க்தா்டரநதும் ஏ்்தனும் பரிசு�க்  வழஙகி-
னாலும் ஆச்ரியப் படுவ்தறகிலகை!   

எம்.மாகிரட.   
எைப்ட�ம.   

்�ளவி:−'்நதிரமுகி --2 ்தயாராகிற-
்தா்ம ரெனி�ாநத்்தான் நாய�னா...்வறு 
யாகரலைாம் நடிக்கிறார�ள?   

பதில:-− சுப்பர ்ஸ்டார ரஜினி �ாநதின் 
நடிப்பில கவளியாகி  அதி� நாட�ள ப்ட 
மாளிக�யில ஓடிய திகரப்ப்டம் என்ற 
்ா்தகனகய பக்டத்்த  திகரப்ப்டம் '்ந-

திரமுகி'. க்ாரர திரிலைர 
்பனரில ்தயாரான.  இத்தி-
கரப்ப்டத்தின் அடுத்்த பா�ம்'-
்நதிரமுகி--2'என உருவாகிறது. 
சுப்பர  ்ஸ்டாரின் தீவிர ரசி-
�ரான ரா�வா ்ைாரன்்ஸ 
�்தாநாய�னா� நடிக்� 
அவரு்டன்  'கவக�ப்பு-
யல' வடி்வலு இகணந-
திருக்கிறார. கை�ாவின் 
்தயாரிப்பு, முன்னணி  

க்தாழிலநுடபக் �கைஞர�ள, 
இயக்குநர பி.வாசு என பிர-
மாண்டமான கூட்டணியு்டன்  
உருவாகும் '்நதிரமுகி--2' 
கவளியான 
நிகையி-
்ை்ய 
கபரும் 
எதிரபாரப்கப  
ஏறபடுத்தி 
இருக்கிறது. 
இநதி-
கையில 
ரா�வா 
்ைாரன்சுக்கு ்ொடியா� நடிக்�  
முன்னணி கபாலிவூட நடிக� ஒருவரி-
்டம் ்பசசு வாரத்க்த ந்டப்படடு வருவ-
்தால  ்த�வல�ள கவளியாகி வருகிறது!   

எம்.எம்.முஸம்மில,   
மினுவஙக�ா்ட.   

்�ளவி:- 
்ன்சி�ா. 
என்று 

ஒரு நடிக� இருந்தா்ர...எங்� கமாழி 
அவர...?   

பதில:-− இருக்கிறார...இருக்கிறார.. 
இ்�ார என்ற இயக்குநரு்டன்  புதிய 
ப்டத்துக்�ா� புதிய கூட்டணி அகமத்துள-
்ார ்ன்சி�ா. இப்ப்டத்தின்  ப்டப்பிடிப்பு 
்மீபத்தில ்தான் க்தா்டஙகியது. இயக்குநர 
இ்�ார 2006 ஆம் ஆணடு  ஆரயா 
நடிப்பில கவளியான '�ைாபக் �ா்தைன்'-
ப்டத்தின் மூைம் பிரபைமானார.  அக்தய-
டுத்து'திக் திக்'மறறும் 'வந்தா மை'ஆகிய 
ப்டங�க் இயக்கினார. ஆரி  அரெுனா, 
ெனனி துர�ா மறறும் க்ௌமியா ஆகி-
்யாரும் நடிக்கிறார�ள.  இப்ப்டத்தில 
ஆரி அரெுனன் விலைனா� நடிப்ப்தா�. 
கூறப்படுகிறது.   

இப்ப்டம் ஒரு ்மா்மானவகன 
்நதித்்த சிை கபண�க்ப்பறறிய 
து.  ்ன்சி�ாவின் �்தாபாத்திரம் 
இந்தப் கபண�க் பிரசசிகனயில 
இருநது  �ாப்பாறறுகிறது. கபண�-
ளுக்கு எதிரான அகனத்து வி்தமான 
வன் முகற�க்யும்  இந்தப்ப்டம் 
்பசுகிறது.   

இப்ப்டம் ஒரு ்மா்மானவகன 
்நதித்்த சிை கபண�க்ப் பறறி-
யது.  ்ன்சி�ாவின் �்தாபாத்திரம் 
இந்தப் கபண�க் பிரசசிகனயில 
இருநது  �ாப்பாறறுகிறது. கபண�-
ளுக்கு எதிரான அகனத்து வி்தமான 
வன்முகற�க்யும்  இந்தப்ப்டம் 
்பசுகிறது.   

எம்.மைரராணி   
க�ாழும்பு--13   

்�ளவி:−'விக்ரம்' ப்டத்தில 
'்ராைக்்ஸ' என்ற சிறப்புத்  ்்தாறறத்தில 

வந்தக்தப் ்பால ்வறு ஏ்தாவது 
ப்டங�ளில நடித்து வருகிறாரா 

நம்ம  சூரயா?   

பதில:-− சூரயா 
்தயாரிப்பில. இநதியில 
உருவாகி வரும்,  சூரகரப் 

்பாறறு' ப்டத்திலும் 
சிறப்பு ்்தாறறத்-
தில நடிக்கிறார 
'அ்்த்பால  
,ெூகை மா்தம் 
மு்தல தி�தி-
யன்று கவளி-
வரும் நடி�ர 
மா்தவனின் 
நடிப்பில  கவளி-
வரும் 'ராக்-
க�டரி தி நம்மி 
எஃகபக்ட' 
எனும் 
ப்டத்திலும் 
நடி�ர சூரயா  
க�ௌரவ ்வ்டத்-

தில நடித்துள்ார 
என்பதும் குறிப்பி்டத்-
்தக்�து.  

கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ம�ொழிவொணன்

சினி பஜார் கேள்வி பதில், 
தின�ரன் வார மஞ்ரி,

்ைக் ்வு்ஸ, க�ாழும்பு--10. 

டிக� த்ரிஷா அரசியலில 
குதிக்�ப் ்பாவ்தா� ்மூ� 
வகை்த்ங�ள மறறும் 

ஒரு சிை இகணய்த்ங�ளில க்ய்தி�ள 
கவளியாகிக் க�ாணடிருக்கும் நிகையில த்ரிஷா 
்தரப்பில அரசியலுக்கு வருவக்த உறுதிப்படுத்்த-

விலகை. ்தமிழ திகரயுைகில 2002-ல நடிக�-
யா� அறிமு�மான திரிஷா முன்னணி �்தா-

நாயகியா� உயரந்தார. கபரிய நடி�ர�ள 
்ொடியா� நடித்துள்ார. க்தலுஙகிலும் 

அதி� ப்டங�ளில நடித்து இருக்கிறார. 
இநதி ப்டத்திலும் நடித்துள்ார. 
திரிஷாவுக்கு ஏற�ன்வ திருமணம் 
நிச்யமாகி �க்டசி ்நரத்தில நின்று 
்பானது. ்தற்பாது அவருக்கு 39 
வயது ஆகிறது. ரசி�ர�ள வகை-
்த்த்தில எப்்பாது திருமணம் 

க்ய்து க�ாளவீர�ள 

என்று க்தா்டரநது ்�ளவி 
எழுப்பி வருகிறார�ள. விகரவில 
திருமண அறிவிப்கப கவளியிடுவார 
என்ற எதிரபாரப்பு நிைவுகிறது. மணிரத்னம் 
இயக்கிய கபான்னியின் க்லவன் ப்டத்தில திரிஷா 
நடித்து முடித்துள்ார. ்ராட என்ற ப்டத்தில நடித்து வரு-
கிறார. மகையா் ப்டமும் க�வ்ம் உள்து. 

இந்த நிகையில திரிஷா அரசியலுக்கு வர திட்டமிடடு 
இருப்ப்தா� வகை்த்த்தில ்த�வல பரவி வருகிறது. பா.ெ.�. 
அலைது �ாஙகிர்ஸ �டசியில இகணய திரிஷா முடிவு க்ய்து 
இருப்ப்தா�வும், இரு �டசி�க் ்்ரந்த ்தகைவர�ள அவ-
ரு்டன் க்தா்டரபு க�ாணடு அகழப்பு விடுத்து வருவ்தா�வும் 
அந்த ்த�வலில குறிப்பி்டப்படடு உள்து. �ாஙகிரசில 
இகணய அதி� வாய்ப்பு இருப்ப்தா� கூறப்படுகி-
றது. ஆனாலும் திரிஷா ்தரப்பில அரசியலுக்கு 
வருவக்த உறுதிப்படுத்்தவிலகை.  

அரசியலுக்குள் திரிஷா

க்ரம் திகரப்ப்டம் ்தமிழில மடடுமலைா-
மல மறற கமாழி�ளிலும் மிகுந்த வர-
்வறகப கபறறு வருகிறது. க்ன்கன, 

்ைா்�ஷ் �ன�ராஜ் இயக்�த்தில உருவான திகரப் -
ப்டம் 'விக்ரம்'. இப்ப்டத்தில , முன்னணி நட்த்திரங-

�்ான �மல்ா்ன், ப�த் ஃபாசில, விெய் ்்துபதி, 
சூரயா என பைர நடித்துள்னர. ெூன் 3-ஆம் தி�தி திகர-

யரஙகு�ளில கவளியான இப்ப்டம் வசூல ரீதியா�வும் 
விமர்ன ரீதியா�வும் மக்�ளிக்ட்ய நலை வர்வறகபப் 
கபறறது. மூன்றாவது வாரத்தில அடிகயடுத்து கவத்துள் 
இப்ப்டம் ்தமிழில மடடுமலைாமல க்தலுஙகு, மகையா்ம், 
�ன்ன்டம் கமாழி�ளிலும் நலை வர்வறகப கபறறு வரு -
கிறது. இக்தயடுத்து க்ன்கனயில அணகமயில விக்ரம் 
திகரப்ப்டத்தின் கவறறி விழா நக்டகபறறது. இதில ப்டத்தின் 
்தயாரிப்பா்ரும் நடி�ருமான �மல்ா்ன் �ைநது க�ாணடு 
்பசுக�யில, "விக்ரம் ப்ட கவறறிக்�ா� �ார பரி்ளித்்தது, 

வாடச க�ாடுத்்தது, கபக் க�ாடுத்்தது குறித்க்தலைாம் 
க்ாலகின்றனர. அக்தகயலைாம் வி்ட கபரியது உகழக்-
கும் மக்�ள ்தங�்து கூலியிலிருநது ஒரு க்தாக�கயக் 
க�ாடுத்்த்்த உணகமயான பரிசு. எங�ள ப்டத்க்த 
திருவிழா மாதிரி மக்�ள க�ாண்டாடி வருகின்றனர. அவர-
�ள இலகை என்றால இது ந்டநதிருக்�ாது. �கை 
உை�த்தில கமாழி வித்தியா்ம் கிக்டயாது. �்டந்த 
பத்து வரு்ட �ாைத்தில எந்தப் பிரசசிகனயும் இல-
ைாமல என்னால கவளியி்ட முடிந்த ஒ்ர ப்டம் 
இதுமடடு்ம. அ்தறகு �ாரணம் ம்�நதிரனும், 
உ்தயநிதி ்ஸ்டாலினும் ்தான்." என கூறினார.   

 நடிக� �ாெல அ�ரவால சினிமாவுக்கு முழுக்கு ்பா்ட உள்்தா� ்த�வல கவளியாகி 
உள்து.

க்தன்னிநதிய கமாழி�ளில பிரபைமான நாயகியா� வைம் வந்தவர �ாெல  அ�ர-
வால. �்டந்த 2008 -ம் ஆணடு பரத் நடித்்த 'பழனி' ப்டத்தின் மூைம் ்தமிழில  ்தனது 

அறிமு�த்க்த க�ாடுத்்தார. ஆனால, அந்த ப்டம் கபரி்தா� வர்வறகப கபறவிலகை
 இக்தயடுத்து, க்தலுஙகு பக்�ம் க்ன்ற �ாெல அ�ரவால, ராம்்ரணு்டன்  ம�தீரா ப்டத்-

தில நடித்திருந்தார. இத்திகரப்ப்டம் இவருக்கு மி�ப்கபரிய கபயகர  கபறறுத்்தநது வசூலில 
்ா்தகன பக்டத்்தது.

ம�தீரா ப்டத்தின் கவறறிக்குப்பிறகு முன்னணி நடிக� என கபயர எடுத்்த  �ாெல அ�ர-
வால, விெய்க்கு ்ொடியா� துப்பாக்கி, ஜிலைா ப்டங�ளில  நடித்்தார. ்பாலீ்ஸ உமனா�-
வும், ்ஸ்பாரட்ஸ ்�ர்ா�வும் இவர நடித்து  ரசி�ர�ளி்டம் வர்வறகப கபறறிருந்தார. 
்மலும், அஜித், சூரயா, ்தனுஷ் என பை  முன்னணி நடி�ர�ளின் ப்டங�ளில நடித்து 
ரசி�ர�ள மனதில ்தனக்க�ன ்தனி  இ்டத்க்த பிடித்்தார.

ப்டங�ளில பிஸியா� நடித்துக�ாணடு இருக்கும் ்பா்்த, 2020ஆம் ஆணடு  �வு்தம் 
கிச்லு என்பவகர கபற்றார�ள ்ம்ம்தத்து்டன் திருமணம்  க்ய்துக்க�ாண்டார. இவர-
�்து ்னிமூன் புக�ப்ப்டங�ளும், கராமாணடிக்  புக�ப்ப்டங�ளும் அவவப்்பாவது 
கவளியாகி ரசி�ர�க் குஷிப்படுத்தின.

�ாெல அ�ரவால �ரப்ப�ாை ்பாட்்டாஷூட ந்டத்தி ரசி�ர�ளுக்கு ்தான்  �ரப்பமா� இருப்-
பக்த அறிவித்்தார. இக்தயடுத்து, �்டந்த ஏப்ரல மா்தம் �ாெல  அ�ரவால கிசலு ்தம்பதிக்கு 

இகறவனின் ஆசிரவா்தத்து்டன் ஆண குழநக்த  பிறநதுள்து. குழநக்தக்கு நீல 
என கபயர கவத்திருந்தனர. ்தனது குழநக்தயின்  புக�ப்ப்டத்க்த அன்கன-

யர தினத்்தன்று கவளியிடடு, அன்கனயா� இருப்பதில கபருகம  அக்ட-
வ்தா� கூறியிருந்தார.

 இநநிகையில, �ாெல அ�ரவால, திகரப்ப்டங�ளில நடிக்கும் 
எணணம்  ்தற்பாக்தக்கு இலகை என்றும், குழநக்தகய �வனிக்� 
்நரம் ்்தகவப்படுவ்தா�வும்,  குழநக்தகய ்தன் அரவகணப்பில 
வ்ரக்�்வ விரும்புவ்தா�வும் இ்தனால, ஓராணடு  �ழித்து நடிப்-
பது குறித்து ்யாசிப்ப்தா� �ாலஷீட ்�டடு வருபவர�ளு்டம் �ாெல  
அ�ரவால கூறி வருவ்தா� கூறப்படுகிறது.

 நடிக� �ாெல அ�ரவால எடுத்துள் முடிவால, �மலின் ரசி�ர -
�ள அப்்பா  இநதியன் 2 என்னவாகும் என ்�டடு வருகின்றனர. 
ஏற�ன்வ ப்டப்பிடிப்பில  ஏறபட்ட விபத்து, க�ா்ரானா, இயக்குநர 
ஷங�ருக்கும் ்தயாரிப்பு  நிறுவனத்திறகும் இக்ட்யயான �ருத்து 
்வறுபாடு ஆகிய பிரச்கன�்ால 'இநதியன்  2' ப்டத்தின் ப்டப்பி -
டிப்பு ்தக்டப்படடு ்பான நிகையில, �ாெல அ�ரவால  எடுத்துள் 
முடிவால ்மலும் ்தாம்தமாகும் என கூறப்படுகிறது.

 இநதியன் 2' ப்டத்தில �ாெல அ�ரவால �மலுக்கு ்ொடியா� 
நடித்துள்ார.  என்வ �ாெல அ�ரவால நடித்்த �ாடசி�ள அகனத்-
தும் மீணடும் ப்டமாக்�ப்ப்ட  உள்து. இயக்குநர ஷங�ர, ராம்்-
ரகண கவத்து RC15 திகரப்ப்டத்க்த இயக்கி  வருகிறார. இப்ப்டம் 
விகரவில முடிவக்டய உள் நிகையில, இநதியன் 2 குறித்்த  அதி-
�ாரபூரவ அறிவிப்பு கவளியாகும் என எதிரபாரக்�ப்படுகிறது.

காஜல் சினிமாவுக்கு 
முழுக்கு ப�ாட முடிவு

அக்னிபத்' திட்டம் ஆழமான 
அர்த்்தம் கோண்டது

 கஙகனா ரணாவத்

விக்ரம் வெற்றிககு 
இது தான் கா்ரணம்: 

கமல்ஹாசன் நெகிழ்ச்சி

ந

வி

ந



2022 ஜூன் 26 ஞாயிற்றுக்கிழமை10

சுத்தமான குடிநீர் வசதி இன்றி பல இன்னல்களை சந்திக்கும் மக்்கள் 
சமூ்கம் இன்றும் வாழ்ந்து க்காண்டு்தான் இருக்கின்்றது.  30 வருடங்களுக்-
கும் மமலா்க நாவலப்பிட்டி, இம்பூலபிட்டிய ம்தாட்டததில எண்ணூருக்கும் 
அதி்கமான குடும்பங்கள் குடிநீர் பற்றாக்குள்றளய எதிர்மநாக்கியுள்ைன. 
இந்்த குடிநீர் பற்றாக்குள்றக்்கான தீர்வா்க பிரஜாசக்தி கசயறதிட்டததின் 
பணிப்பாைர் நாய்கம் பாரத அருள்சாமியின் மவண்டும்காளுக்கு இணங்க 
அல- நூர் க்தாண்டு நிறுவனததின் நிதி ஒதுக்கீட்டில குடிநீர் திட்டம் அளமக்்கப்-
பட்டு அஙகுரார்ப்பணம் கசய்து ளவக்்கப்பட்டது.  இந் நி்கழ்வில பிரம்தச ரீதியான 
அதி்காரி்கள் உட்பட அல-நூர் க்தாண்டு நிறுவன ்தளலவரும் , இலஙள்கத க்தாழி-
லாைர் ்காஙகிரஸ் முக்கியஸ்்தருமான ரகு இந்திரகுமாரும் ்கலந்து க்காண்டனர்.  

“ நீர் இன்றி 
அமையாது 

உலகு"  

சர்வம்தச ம்களிர் தினதள்த முன்னிட்டு இலஙள்க ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் முஸ்லிம் மசளவப் பிரிவு அகில இலஙள்க ரீதியா்க 
நடததிய ்கவிள்த, சிறு்கள்தப் மபாட்டி்களில க்தரிவானவர்்களுக்்கான பரிசு வழஙகும் நி்கழ்வு கூட்டுத்தாபனத ்தளலவர் ஹட்சன் 
சமரசிங்க  ்தளலளமயில முஸ்லிம் மசளவப் பிரிவு ்கட்டுப்பாட்டாைர் ரிமனாசியா ஜவபர் முன்னிளலயில ஆனந்்த சமர ம்கான் 
்களலயரஙகில அண்ளமயில இடம்கபற்றது. இ்தன்மபாது “இந்தியாவில சா்தளன பளடத்த முஸ்லிம்்களின் வரலாறு” என்்ற   புத்த-
்கதள்த   புரவலர் ஹாஷிம் உமர் கூட்டுத்தாபனத ்தளலவரிடம் ள்கயளிப்பள்தயும் ்தளலவர் ஹட்சன்சமரசிங்க,  முன்னாள் அளமச் -
சர் மபரியல அஷரப்,  கூட்டுத்தாபன நி்கழ்ச்சித ்தயாரிப்புப் பிரிவு பிரதிப் பணிப்பாைர் மயூரி அமபசிங்க ஆகிமயார் கபான்னாளட 
மபார்ததி க்கைரவிக்்கப்பட்டிருப்பள்தயும் கூட்டுத்தாபன ்தமிழ்ப் பிரிவு ஆமலாச்கர் புரவலர் ஹாஷிம் உமர் கவறறிகபற்ற ஒருவருக்கு 
பரிசு வழஙகுவள்தயும்  நி்கழ்வில ்கலந்து க்காண்டவர்்களுள் ஒரு பகுதியினளரயும் ்காணலாம்.

UK மாலாகுமார் ்தயாரிப்பில ்தைபதி விஜய்யின் பி்றந்்தநாள் பரிசா்க கவளி-
யாகும் 'அண்ணா' பாடல.

மள்றந்்த முன்னாள் ்தமிழ்க மு்தலவர் கஜயலலி்தா, முன்னணி ்தமிழ்க திளர 
நட்சததிரங்கைான சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி்காந்த மறறும் அஜித குமார் ஆகிமயாளரப் 
பறறி பாடல்களை எழுதி, இளணயததில கவளியாகி மிலலியன் ்கணக்கிலான 
பார்ளவயாைர்்கைால 'சி்றந்்த பாடலாசிரியர்' என க்காண்டாடப்படுபவர் ஈழத-
துக் ்கவிஞர் அஸ்மின். "நான்" திளரப்படததில  "்தப்கபலலாம் ்தப்மப இலளல" 
பாடலின்   மூலமா்க நடி்கர் விஜய் 
ஆண்டனியால திளரததுள்றயில  
பாடலாசிரியரா்க அறிமு்கப்படுத்தப்-
பட்டவர்.

இவர் ்தறமபாது ்தமிழ்த திளர-
யுலகின் வசூல சக்்கரவர்ததியா்க 
தி்கழும் ்தைபதி விஜயின் பி்றந்்த-
நாளை முன்னிட்டு,  'அண்ணா' 
எனும் கபயரில பிரதமய்க பாடல 
ஒன்ள்ற எழுதியிருக்கி்றார். விஜய் 
ரசி்கர்்கைால க்காண்டாடப்படும் 
சுயாதீன பாடலா்க உருவாகியிருக்-

கும் இந்்தப் பாடளல 
யும்க மாலா குமார் 
பளடப்ப்கம் எனும் 
நிறுவனம் ்தயாரிதது 
க வ ளி யி ட் டு ள் ை து . 
இந்்த வீடிமயா வடி-
விலான இந்்த இளச 
பாடல கவளியீடு 
இன்று உல்க இளச 
தினததில கசன்ளன-
யில குமரன் ்காலனி-
யில அளமந்துள்ை 
சி்கரம் மண்டபததில  

பிரம்மாண்டமா்க நளடகபற்றது.
விஜய்யின் 'அண்ணா' பாடளல ்கவிஞர் அஸ்மின் எழு்த, ஈழதது பாட்கர் 

்கஜீபன் கசலவம், பின்னணி பாடகி ஸ்ரீநிதி ஆகிமயார் பாடியிருக்கி்றார்்கள்.  
பாடலுக்கு சிந்துஜன் கவறறிமவல இளசயளமததிருக்கி்றார். இந்்தப் பாடலுக்-
்கான படதக்தாகுப்ளப ்கதிர் ராஜமச்கரம் மி்கவும் சி்றப்பா்க கசய்துள்ைார். 
ஒலிக்்கலளவயிளன ஆர்.ம்க.சுந்்தர் கசய்துள்ைார்.

யு ம்க மாலா குமார் பளடப்ப்கம் சார்பில ்தயாரிததுள்ை"அண்ணா" 
பாடலின் மு்தல பார்ளவயிளன ்தயாரிப்பாைர் ஜி.்தனஞகசயன்,  "சிவ்கா-
சி","திருப்பாச்சி" இயக்குனர் மபரரசு, "ப்கவதி"இயக்குனர் ஏ.கவங்கமடஸ், 
"்தமிழன் "இயக்குனர் மஜீத, ம்காயமுததூர் மாப்பிள்ளை இயக்குனர், நடி்கர் 
சி.ரங்கநா்தன்,  "லவடுமட" இயக்குனர் பாலமச்கரன், "சு்றா"இயக்குனர் எஸ்.
பி.ராஜ்குமார், இயக்குனர் நடி்கர், கின்னஸ்பாபு, நடி்கர் சம்பதராம் ஆகிமயார் 
கவளியிட்டுளவத்தனர்.

அம்த மபான்று பாடல அலபததிளன
 "லவடுமட"  இ்யக்குனர் பாலமச்கரன், "சாஜஹான்" இயக்குனர் ரவி, இயக்-

குனர் ராசய்யா ்கண்ணன், இயக்குனர் ஸ்டீபன், இயக்குனர் ்காவியன், ்தயாரிப்-
பாைர் மதுளர கசலவம், "்கயல" திளரப்படம் பு்கழ் வின்சன் நகுலன் ஆகிமயார் 
கவளியிட்டு ளவத்தனர். நி்கழ்ச்சியிளன இயக்குனர் குணாஜீ சி்றப்பா்க ்தமிழ் 
மணக்்க க்தாகுதது வழஙகினார்.

'அண்ணா' பணாடல்  வெளியீடு
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தலைவர் வி ேஜ,  
அகிை இைஙலகை கிராமியக் கைலை ஒன்றியம்

அறிவிப்ாளர்

நடராஜா சசிேரகைா �ஸ்

குட்டி இஙகிைாந்திலிருந்து

ஷான் சதீஷ்  

ஷாருைதா ்ாைகிருஷ்்ணன்

்ழம்்்ரும் கைலைஞர் 

எஸ். என். நடராஜா

ச.உதயசாந்தன்,  
டார்டன்பீல்ட் , அகைைவதலத

Duraisamy devaraj,  
்கைாழும்பு

ஏ.பி.சதாசிவம்,  
உன்்னஸ்கிரிய ்்ரியே�ாலை, 

எல்கைடுவ.ேைாேகைஷ்  

டுலீப,  
வததலள

Aiyakuddy GovindanathanSelvaraj Thivagaran
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       நிறம் தீட்டுங்கள்

07 வித்தியாசங்களை ்கண்டுபிடியுங்கள்

வழி்காட்டுங்கள்

பிராணிகளுக்கு பிடித்த  
உணவுகளை த்தாடர்புபடுததுஙகள்
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சாதிக்கத் துடிககும் தாடை 
இல்ாமல பிறநத ஒரு மனிதன்   

ஜ�ோசப் வில்லியம்ஸ், 
அவருக்கு இப்்பாது 
41வயதாகிறது.இவர் 

தாமை இல்்ாைல் சிகா்காவில் 
பிறநதார். அவர் மசமக மைாழி 
ைற்றும் குறிப்புகமைப் பயன்படுத்-
தித்தான் ைற்றவர்களுைன் ்பசு -
கிறார். 39 வயதுமைய வான்யா 
எனும் மபணமணை ைணைநதார். DJ 
ஆக மதாழிம்த் மதாைர இவர் 
திடைமிடடுளைார்.   

விசித்திரைான ்�ாயகள ைற்றும் 
்காைாறுகைால் பாதிக்கப்பட-
ைவர்கள தான் இவவாறு வித்தி -
யாசைாக பிறக்கிறார்கள. அதன் 
விமைவாக அவர்களின் உைல் 
வித்தியாசைாகத் மதரிகிறது. அப் -
படிப்படை ஒருவர் அமைரிக்கா-
வில் வசிக்கிறார். இநத ைனிதர் 
தாமைகள இல்்ாைல் பிறநதார், 

இதன் விமைவாக 
அவரது வாழக்மக 

மிகவும் சவா்ாக அமைநதது.  
எப்மபாழுதும் கடுமையான 

மதால்ம்கமை அவர் முகங்-

மகாடுத்த்தாடு அவற்மற அவர் 
சகித்துக்மகாணைவர். பாதி முகம் 
ைமறநது பிறநததால் அவரின் 
வாழக்மக்ய பரிதாபைாக இருந-
தது.  அவரின் வாழவில் துமணைவி 
ஒருவர் வநத நிம்யில் இனி துக்-
கப்படுவமத அவள அனுைதிக்க 
ைாடைாள என்பது ்ஜாசப் உணைர 
ஆரம்பித்துளைார். ஏமனனில் 

அது அவரது சுயைரியா-
மதமய ்ைம்படுத்துகி-
றது  

. ஆட்ைாஃ்பஷி-
யல் சிணட்ராம் எனப்-
படும் மிகவும் அரிதான 
்�ாயின் காரணைைாக்வ 
அவருக்கு இநத நிம் 
ஏற்படைது.  

 பிறக்கும்்பா்த அவ-
ருக்கு இநதப் பிரசமன 
இருப்பது கணைறியப்-
படைது. ைற்றவர்கள 
பயத்தால் அவமரப் புறக்-
கணித்தாலும், அவரது 
இய்ாமை வாழக்மக-
யின் எநத விையத்திலும் 
பங்்கற்பமதத் தடுக்க 
அனுைதிக்கவில்ம் . 
்ஜாசப் இப்்பாது ஒரு 
ைகிழசசியாக இருக்கி-
றார். அவரது �ணபர்கள 
ைற்றும் குடும்பத்தினரு-
ைன் ்�ரத்மத மச்வி-
டுகிறார்.இமவ அமனத்-
தும் அவரது ைமனவி 
வான்யாமவ சநதித்த 
பிறகு தான் �ைக்கிறது.  

வயிற்றில் மசருகப்படை ஒரு 
குழாய மூ்ம் அவருக்கு உணைவு 
அனுப்பப்படுகிறது.   

தன்மன பற்றி ்ஜாசப் கூறுமக-
யில், �ான் பிறக்கும்்பாது தாமை 
இல்்ாைல் பிறநதமத கணடு என் 
அம்ைா ஆசசரியப்படைார். , �ான் 
பிறநத இல்லினாயஸிலிருநது 
சிகா்காவிற்கு ைாற்றப்படடு ப் 
அறுமவ சிகிசமசகளுக்கு முகங்-
மகாடுத்்தன்.  

புதிதாக தாமைகமை கடை 
முயன்றனர். ஆனால் �ான் வைர 
வைர, என் உைல் அமத நிராகரித்-
தது. அநத மசயல்முமற ்தால்விய-
மைநதது.  

பின்னர் என்மன மபற்்றார் 
தநதுக் மகாடுத்துளைனர்.   எனக்-
குச சாப்பிடுவதற்கும், ்பசுவதற்-
கும், சாதாரணைைாக மூசசு விடுவ-

தற்கும் கூை சிரைைாக இருக்கிறது. 
வயிற்றில் பதிக்கப்படடிருக்கும் 
குழாயின் காரணைைாக என்னால் 
சுத்தைான உணைமவ ைடடு்ை 
உடமகாளை முடிகிறது. இதன் 
விமைவாக, உணைவின் உணமை-
யான சுமவ மதாைர்பில் எனக்கு 
எநத அனுபவமும் இல்ம .்   

எனக்கு இரணடு வயதாக இருநத-
்பாது,   மதாைர்பு மகாளை உதவும் 
மசமக மைா ழி மயக் கற்றுக் 
மகாடுத்தா ர்கள. இருப்பினும், 

அப்்பாதி ருநது, குறிப்பு-
கமை எ டுத்துக்மகாள-
வது ைற்றும் எனது 
ம த ா ம ் ் ப சி யி ல் 
தடைசசு மசயவது 
்பான்ற தகவல்-
ம த ா ை ர் பு க் கு 
எனக்கு உதவக்-
கூடிய பிற வழி-
கமைக் கணடுபி-
டித்்தன்.  

ப் சையங்களில் அவன் 
தற்மகாம் மசயது மகாளை 
நிமனத்தான். �ான் தனித்தன்மை 
வாயநதவன் என்பமத அவன் 
உணைர ஆரம்பித்த்தாடு ்தாற்-
றத்மத மவறுத்து ஏற்றுக்மகாளை 
ைறுப்்பார் மதாைர்பில் அவதான-

ைாக மசயற்படைான்.  '' 2020 இல் 
�ான் திருைணைம் மசய்தன். முதலில் 
�ாங்கள �ணபர்கைாக இருந்தாம், 
ஆனால் படிப்படியாக காதலித்்தாம். 

�ான் திருைணைம் மசயது மகாள்வன் 
என்று யாரும் எதிர்பார்த்திருக்க 
ைாடைார்கள என்று �ான் �ம்புகி-
்றன்'' என்கிறார் ்ஜாசப்.   ்ஜாசப் 
இமசயில் ஆர்வம் மகாணைவர், 
ஏமனனில் அது அநத ஊைகத்தின் 
மூ்ம் தன்மன மவளிப்படுத்த 
அனுைதிக்கிறது. டரம்ஸ் வாசிப் -
பதும், டி்ஜ விமையாடுவ -

தும் அவருக்குப் பிடிக்கும்.   
வாழ�ாள முழுவதும் 

்வத மனமய அனு-
பவித்த ்ஜாசப் 

உ்கம் முழு -
வதும் புகழ 

ம ப ற் -
று ள ை ா ர் . 
அந த ப் 

பு க ழ 
அவரின் ்வத-

ம ன க ளு க் கு 
தீர்மவ தராத 

்பாதும் ஓரைவு 
ைனநிம்ை தி ம ய 

தநதிருக்கும்.  

எம்.எஸ்.பாஹிம்...  
shumsfahim@gmail.com  

நான்
ர�ாம்ப 
பிஸி...

புதிதாக தாடைகடை கடை முயன்றனர். ஆனால் 
நான வைர வைர, என உைல் அடத நிராகரிததது. 
அநத செயல்முட்ற ததால்வியடைநதது.  
பினனர் எனடன சபறத்றார் தநதுக் 
சகாடுததுளைனர்.  எனக்குச் ொப்பிடுவதறகும், 
தபசுவதறகும், ொதாரணமாக மூச்சு விடுவதறகும் 
கூை சிரமமாக இருக்கி்றது.



14 2022 ஜூன் 26 ஞாயிற்றுக்கிழமை

ஒன்றுக்கும் உதவாததன்று ஒன்-
றுமில்லைததான். ஒவதவான்றும், 
ஒவதவாருவரும் ஏததா ஒரு வழியில 
உதவிக்தகாண்டுதான் இருக்கிறாரகள். 
நமது சின்்னக்காலை பாடசா்லை நாட் -
களின் ஆற்றுபபடுததுநரகளாக ஆசி -
ரியரக்ளக் காணுகிதறாம். எஙகட 
தமௌலைவி தசர பற்றியும் நி்்னவுகள் 
உண்டு. அவரதான் முதல தமௌலைவி 
தசர. அத்னால அவரது தபயதர தமௌலை-
வியாகி விட்டது. மணியடிக்க மாமரதது 
நிழலில அலலைது தவயிலில வட்டமாக 
நிற்தபாம். பாடம் ததாடஙகுவார. பாட -
தமன்்ன பாடம். ஊரபபாடம் தான்.  

தபரும்பாலும் இஸலைாம் வாசிபபுத-
தான். என்்்ன வாசிக்கச் தசாலலு-
வார. முதலைாம் பாடததின் முதலைாம் 
வரி மட்டும்தான் அன்்றய வாசிபபு. 
பிறகு ஊரபபாடத்த அவர ததாடஙகி-
விடுவார. சுவாரஸயமா்ன ததாடக்கம். 
எலதலைாரும் வாய் பிளந்து நிற்பர. நந் -
திக்கடல இறால வீச்சில ததாடஙகி, கள்-
ளமாடு பிடிக்கிறதில கடந்து வயலதவ-
ளியில தண்ணீர பாய்ச்சுறதில மிதந்து 
தகாட்டுப பீலியில தபண்டுகள் குசுகுசுப-
பது வ்ர நீளும் க்த முடிவற்ற க்த. 
ஊரபபாததிரஙக்ள அவர தம் குணாம்-
சஙகதளாடு நடததுவார தமௌலைவி.  

ஆரம்ப வகுபபுகளில இஸலைாம் 
என்று கற்றது இ்தததான். இஸலைாம் 
ஒரு சமூகப பாடம் என்பார. டிரஸடி 
தபாரட், வி்ளயாட்டுக்கழகம், 
இ்ளஞர அ்மபபு, சின்்ன தலைப்ப, 
தபரிய தலைப்ப என்று அவரது விமர-
ச்னம் ததாடரும். பாடபபுததகம் ஒரு பக்-
கததுடன் மூடபபட்டு விடும்.   

இனி தமதலை பலைாவில முததிப பழுத -

தது, பிஞ்சில பழுததது, காகங -
கள் சு்வததது, தகாட்்டகள் உதிரவ-
ததன்று க்த ஒவதவான்றுக்கும் க்த 
தசாவலுவார.

 பிஞ்சிலை பழுதததுகள் எண்டு 
தபாம்புள புள்்ளகளப பாரததுக் கிண் -
டலைடிபபார. த்லை ததறிச்சதுகதளண்டு 
ஆம்புள புள்ளயளத திட்டுவார.  

தடய்.....நீ மாடு தமய்க்கததான் சரி, நீ 
எரும, உழவுக்குததான் சரி, நீ வண்ணான் 
து்றக்குததான் சரி, உ்னக்கு வாபபாட 
வலை வீச்சுததான் தபாருததம்,உஙகளுக்-
தக்னடி படிபபு, அடுபபடிதான் உஙக-
ளுக்தகலலைாம் நலலைது....என்று அவர 
தசாலலும் தபாருததபபாட்்ட தயாசித-
துப பாரக்கிதறன். அவரது ம்னமுகம் என்-
னிலிருந்து ம்றயவில்லை.  

எபபடி ம்றயும். ஊரக்க்தகளால 
என்்்ன நிரபபியிருக்கிறார. ஒருவ்க-
யில அவர அனுபவப பாடம் நடததியி-
ருக்கின்றார. சாதாரண சகமாரக்கரின் 
யதாரதத வாழ்வ நிதரச்னபூரவமாகச் 
தசாலலியிருக்கின்றார என்பது பிறகு 
ததரியவந்தது. 

அவ்ர எவரும் மறந்திருக்கமாட்டார-
கள். ஏத்னன்றால அவர அடிபபதிலும் 
மகான். கதி்ரச் சட்டகததால அலலைது 
்கக்ள தம்சயில நீட்ட்வதது 
தடிதத அடிமட்டததின் விளிம்பால 
விடும் அடிகளின் வலிகள் இவரது 
மாணவரகள் அ்்னவருக்குமுண்டு.   

'அடியாத மாடு படியாது' என்ற 
பழதமாழி அவர நிறுவியிருக்கி-
றார. அவர தகட்டிக்காரர. அரபு 
தமாழியில தகாதபா ஓதி யும்மா 
பள்ளி்யத ததாடஙகி ்வதத-
தபாது நானும் அவர மாணவ-

்ன ா க 
இருந்து பிர-
சஙகம் தகட்டிருக்-
கிதறன்.   

ஓன்றுக்கும் உத-
வாததன்று ஒண்்டயும் 
ஒதுக்க முடியாது என்பதற்கு 
அவரும் சாட்சிதான்.   
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முதல மணிதயாலிததது. தநரம் 7.41இல கடி-
காரக் கம்பிகள் நகரந்த்ன. மூன்றாம் மாடியில 
7ஏ படிகளில காலகள் வி்ரந்த்ன. உள்தள 
நு்ழ்கயில ஒவதவாரு தம்சயிலும் முகங -
கள் அபபியிருந்த்ன. தவறும் முகபபடஙகள், 
உணரவற்ற்வ. இந்தப படஙகளின் ஓவியக்கா-
ர்னா நான்?  

என் தூரி்க எது? என் வரணஙகள் எ்வ? என் 
வ்ரதலின் இலைக்கு என்்ன? தகள்விகள் மீது வளர-
கிதறன் நான்.  

ஒவதவாரு நாளும் வ்ரய மு்்னகிதறன்;. வ்ரயத ததாடஙகுகிதறன். 
வ்ரவு குறிததுத திட்டமிடுகிதறன்;. வ்ரவின் தபறுமா்னத்த - அதன் 

இலைக்்கத ததளிகிதறன். ஆ்னாலும் வ்ரவற்று - முடிவற்றுப 
தபாகிறது என் ஓவியஙகள்.  

இன்றும் 33 முகஙகள். தவவதவறு வடிவம்;, நிறம், 
குணம், அளவு, அ்சவுதத்னம்.....  

நான் ஓவியஙக்ள வளரக்கிதற்னா? ஓவி-
யஙகள் என்்்ன வளரக்கின்ற்னவா? 

இந்தக் தகள்வி எபதபாதும் மிதபபு நி்லை-
யிலிருக்கும். அந்த எலலைா முகமும் 

தசரந்து வ்ரந்த ஒரு முகம் தா்னா 
நான். நான் இன்னும் வ்ரதல 
ததாடரகிதறன்....  

பாலபருவமுகஙகள்;, பசிப-
டரந்த முகஙகள்;, கிழிந்தபுத-
தகம் தபான்ற முகஙகள்; 

பாசமுகஙகள்;, ஏக்கமு-
கஙகள்;, ததடலமுகங-
கள்;, க்னவுமுகஙகள். 
இந்த முகஙகளின் 
காலைத்தக் களவாட 
முடியுமா?  

என் ்கயில தரப-
பட்ட தூரி்க ஓவியங-
களாலததாத்ன தபறுமா-
்னமும் தபரு மதிபபும் 
தபற முடியும். வழ்ம-
தபால இன்றும் எ்னக்குள் 
தாகம்; தபருந்தாகம். பசி 
தபரும்பசி ததடல, எ்னது 
தாகத்தயும், பசி்யயும் 
தீரததிருக்கிறது.  இன்றும் 
ததடுகிதறன். கு்றதயாவி-
யஙகளில வ்ரதல ததாடங-
குகிதறன். எ்னது கலை்வ, 
எ்னது ் கலைாவண்யம்;, எ்னது 
கற்ப்்ன, எ்னது இலைக்கு 
எலலைாதம குவி்மயம் தகாள்-
கின்ற்ன. வ்ரதல ததாடஙக-
வும் ஓவியஙகள் உயிரபபுறுகின்-

ஒளவன் கவிதை
ம�ௌனத்தின் வேலி

 மீதமற்ற மமௌனமமொன்றின்   

மீதமமதியிம�ொளிரும் ஒறம்றச் 

ம�ொல�ொ இலம�   
இருளடர் மெளியம�யும் உருவுமற்ற குர�ொநீ  

மமௌனங்களின் அடர்த்தியிமடயுள்   

நுமைநத ஆயிரம் ம�ொற்களின்   

அர்த்தத்மத எங்ஙனம் மமொழிமெயர்்பெொய்   

அன்்்றல   
இருளடரொக் ்கணத்திம�ழுதிய ஒளி்பமெொட்டிமட   

உருமெொன்றி்னலும் ெமரநதிடெொ முமனகி்றொய்  

முற்கொ�த்தின் ம�ொற்கமளல�ொம் 

்கொ�ொெதியொயின  
எனின்   
உன் மமௌனத்தின் அர்த்தத்மத   

எநத மமொழியிம�ழுதி உயிர்்ப்ென்   

்கணம்  

- தபான்மீரா 

ஓவியங்களில் 
உயிர்க்கும் 

தூரிக்க  

 

அகமும் புறமும் பிரிய இயலைாத நிறஙக-
ளின் தி்ணகளாக விரிப்வ தசரனின் கவி-
்தகள். ஈழததுக் கவி்தப புலைததில முக்கிய 
புள்ளியாகி நிற்பவர தசரன். மகாகவி வழி 
கவி்த்ய இன்த்னாரு தடததில பாய்ச்ச 
மு்்னந்தவர. நவீ்ன பார்வ உள்ளடரந்த 
வீரியததுடன் புதிய தமாழிக் தகாலைமிட்-
டிருக்கிறது தசரனின் 'தி்ண மயக்கம் 
அலலைது தநஞ்தசாடு கிளரதல'' ஒரு நூறு 
சிறு கவி்தகளின் திரட்சி. இருவருக்கி-
்டயில ஒரு தபரும் பா்லை ததாடஙகி 
வீடு திரும்புதல வ்ரயா்ன ஒரு நூறு கவி-
்தகளில தசரா என்கிற விளிபபு அலலைது 
தகள்வி தமதலைழுந்து நிற்குதமாரு பாணிக் 
கவி்தகள் இ்வ.   

இதற்குள்ளடஙகிய காதலும் தபாருமா்ன 
வாழதலின் வலி, இழபபு,தபருந்துயர, 
காமம், தமாகம், தவிபபு, சஞ்சலிபபு, 
பிரிவு, மண் இழபபு எ்னத ததாடரும் 
ஒரு நூறு உணரவுகளின் நதிதயடுபபாக 
தசரன் நிற்கிறார. 'என்பும் மலைரும் காத -
்லையன்றி தவறு எ்ததததடும் கவி்த'' 
என்கிற கவி்தயின் மீததழும் காதல பூதத 
ம்னம் தசரனு்டயது. 'கவி்த ஊறும் 
வ்ரகாதல ஈரமலலைவா'' குறு தமாழிக்-

குள் நு்ரதததழும் தசரனின் 
கவி ம்னம் ஆழ பயணம்.  

வீடு திரும்புகிதறன்  
ஓஙகிய ம்லைதவம்பு  

முh, முன்பிருந்த
 கமுகின் தவற்றுதத்னம்  

அம்மா  
மாது்ள, காணாமல தபா்ன நாவல,  

சிறு ததன்்்ன, புளிய மரம்,  
தசரா  

இதுவன்தறா நீழல?  

சேரா வீடென 
எதையும் அறிசேன்

ற்ன.  நான் தகட்ப்வ, தூண்டி 
விடுப்வ, ஊக்கிவிடுப்வ, சிந்த-
்்ன்யக் கிளறி விடுப்வ, அனு-
பவஙகளிலிருந்து ததாடுபப்வ 
எலலைாம் இந்த உயிரபபுக்குக் கார-
ணமாகலைாம்.  

இன்றும் குழுமு்றயில ஓவி-
யஙக்ள அணுகுகிதறன். ஐந்-
்தந்தாக -வட்டமிடபபட்ட ஓவியங-
கள். அவற்றிற்தக ததடல;, திரட்டல 
கருவிக்ளக் தகாடுக்கிதறன். மிக 
உற்சாகம். தமலும் தூண்டுகிதறன். 
தமலும் உயிரபபுறுகிறது.  

மகாதமா காந்தியின் த்லை, 
்க ,தநஞ்சு மீது நானும் ஓவிய-
மிடுகிதறன். இந்த ஓவியஙகளின் 
்ககள் பழகுகின்ற்ன. தவறுகின் -
ற்ன. இலைக்குகள் வருகின்ற்ன. 
தசரந்து இயஙகுகின்ற்ன. திறன் 
வளரகிறது. கூடதவ த்லைகள் 
தவ்லை தசய்கின்ற்ன. சிந்திக்-
கின்ற்ன. அறிவு ததாழிற்படுகி-
றது. அறிவும், திறனும் ஓ.தக 
தான். தநஞ்்சப பாரக்கிதறன். 
ம்னபபாஙகு மாற்றம் -அற்றிரி -
யூட் தசன்ச்்சயும் உருவாக்க 
முயலகிதறன். பயிற்சியளிக்-
கிதறன். கூட்டியக்கம் தமலும் 
தமலும் உயிரபபுறுகிறது.  

எ்னது ஓவியஙகள் மீது எ்னது 
தூரி்க வளரகிறது. ஆதம திருப -
தியில மிதக்கிதறன். மணியடிக்கி-
றது. இந்த மணிச்சததம்தான் 
என் இதயததுடிபபு. என் இதயத-
துடிபபு தூரி்க. நான் வ்ரயும் 
ஓவியஙகள் ஒவதவான்றும் என் 
சுவாசக் காற்று...  
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தனது வித்தியாசைான 
நடிப்பினால் திமையு-
லமை அதிை மைத்்த   

நடிைர் ைகுைைன். இைர் 1958 
டிசம்பர் 11ஆம திைதி பிறந்-
்தார். ்தமிழ், ைமலயாளம, 
ஹிந்தி, த்தலுங்கு தைாழிை-
ளில் வில்லன் வைடங்ைளிலும  
குணச்சித்திை வைடங்ைளிலும 
ஏறத்்தாழ 300 ்படங்ைளுக்கு 
வைல் நடித்்த திமைப்்பட நடிை-
ைாைார். ைகுைைன் தைால்லன்-
வைாடு, ்பாலக்ைாடு ைாைடடம, 
வைைளாவில் பிறந்்தைர். உடல் 
நலக்குமறவு ைாைணைாை ைாை-
ணைாை 2008 ைார்ச் 19ஆம 

திைதி தசன்மனயில் 
ைாலைானார். 

இைர் நடிமை வைாஹிணிமய 
ைா்தலித்து ைணந்்தார். 1996இல் 
ைணம புரிந்்த இத்்தம்பதிைள் 
2004இல் விைாைைத்து த்பற்ற-
னர். ைா்தாகிருஷணன் வைலா-
யு்தம நாயர்- ைஸ்தூரி ்தம்பதிய-
ருக்கு மு்தல் ைைனாை பிறந்்தைர் 
ைகுைைன்.  

இைர் ்தந்ம்த வைலாயு்தம 
நாயர் த்தாழில் தசயை்தற்ைாை 
்தமிழ்நாடடில் உள்ள வைாயம-
புத்தூரில் ்தனது குடும்பத்துடன் 
குடிவயறினர். அ்தன் பின் ைகுை-
ைன்  வைாமையில்  இளங்ைமல 
்படடத்ம்த ்படித்்தார். இைர் 
1982 ஆம ஆண்டு "ஏழாைது 
ைனி்தன்" என்ற ்படத்தின் 
மூலம ்தமிழ் திமையுலகில் அறி -
முைைானார். 

கூடடுப்புழுக்ைள், மை 
நாடடு, மைக்வைல் ைாஜ் ஆகிய 

்படங்ைளில் ை்தாநாயைனாை 
நடித்்தார்.   எதிர்நாயைன் வைட 
நடிப்பும  ைசிைர்ைளால் ைைவைற் -
ைப்்படடது. சமசாைம அது மின் -
சாைம, அஞசலி வ்பான்ற ்படங் -
ைளில் குணச்சித்திை வைடத்தில் 
நடித்்தார். இது ்தவிை ஹிந்தி, 
ைமலயாளம,  த்தலுங்கு, ைன் -
னடப் ்படங்ைளிலும நடித்தி-
ருக்கிறார். இைர் வ்பாம்தப் 
்பழக்ைத்திற்கு அடிமையான -
்தால் இைைது திமை ைாழ்க்மை 
ைடடுமின்றி தசாந்்த ைாழ்க் -
மையும ்பாதிக்ைப்்படடது. இத் -
்தமைய வ்பாம்த ்பழக்ைத்்தால் 
இைர் ைா்தல் திருைணம தசயது 

தைாண்ட நடிமை  வைாகிணி -
யும  விடடு பிரிந்து தசல்ல 
வநர்ந்்தது. ைகுைைன் அைைது 
வ்பாம்த ்பழக்ைத்தில் இருந்து 
விடு்பட முயற்சி தசய்தாலும, 
அைைால் வ்பாம்த ்பழக்ைத்தில் 
இருந்து மீண்டு ைை முடியாைல் 
வ்பானது.

உடல் நலக்குமறவு ைாைண-
ைாை தசன்மன வசத்துப்்படடில் 
நடிைர் ைகுைைன்  ைாலைானார்.  
நடிமை வைாகினிமய  திருைணம 
தசயது தைா ண்ட ைகுைைனு க்கு 
ரிஷி என்ற ைை ன் உ ள்ளா ர்.

்பாட்ா, மு்தல்ைன், 
மிஸ்டர் ்பாைத், ைா்தலன், அரு -
ணாச்சலம,  ைடசைன், முைைரி, 
சமசாைம அது மின்சாைம, 
ஏழாைது ைனி்தன் ஆகியன 
ைகுைைனுக்கு வ்பர் ைாங்கிக் 
தைாடுத்்த சில குறிப்பிடத்்தக்ை 
்படங்ைளாகும. 

நடிைர் திலைம சிைாஜி ைவண -

சனுடன் ைகுைைன் இமணந்து 
நடிக்ை இருந்்த "பூப்வ்பால 
ைனசு" என்ற ்படம பூமஜயு -
டன் நின்று வ்பானது. நல்ல திற -
மையான நடிைர் என சிைாஜி 
ைவணசனிடம ஆசீர்ைா்தம 
த்பற்றைர் ைகுைைன். 

சில ்படங்ைளில் சில ைாட -
சிைளில் வ்தான்றினாலும எவ் -
ைளவு திறமையான ை்தாநா -
யைர்ைமளயும ்தனது அ்பாை 

ஆற்றல் தைாண்ட நடிப்்பால் 
விஞசி நிற்்பைர் ைகுைைன். ைஜி -
னிைாந்த் ை்தாநாயைனாை நடித்்த 
்பாட்ாவில் ைார்க் என்டனி -
யாை, அர்ஜஜுன் ை்தாநாயைனாை 

நடித்்த மு்தல்ைனில் அைங்ைநா -
யைைாை இைர் நடித்்த ்பாத்தி -
ைங்ைள் ைசிைர்ைமள த்பரிதும 
ைைர்ந்்தன. 

இது வ்பான்ற ்படங்ைளில்  
அதிைைாை விஞசி நின்று 
அவைாை தைற்றிக்கு ைலு 
வசர்த்்தைர் ைகுைைன்.  இை -
வைற்ற ைா்தலன், "ைல்லி", 
அைர்க்ைளம "துளசி்தாஸ் 
", முத்து "திைான்", உல்லா -

சம "ஜி.வை.", இைனியன் 
"ஆண்வட", ைடசைன்  "ஈஷைர்", 
அஞசலி "வசைர்", த்தாடடா 
சிணுங்கி "வைா்பால்", வ்பான்ற 
்பாத்திைங்ைள் ைறக்ை முடியா்த -
மைைளாகும.

புரியா்த புதிரில் இைர் மசக்-
வைாைாை தசய்த அடடைாசம பிை -
ைா்தம.  நீண்ட ைாலம சினிைாத்-
துமறயில் ்தன் ஆளுமைமய 
இருத்திக் தைாள்ள வைண்டிய 
த்பறுைதி மிக்ை ைமலஞர் ைகு -
ைைன். 

வ்பாம்தப் ்பழக்ைத்திற்கு 
அடிமையாகி ்தன் ைாழ்நாமள 
சுருக்கி தைாண்டு திமையுல -
ைம விடடு விண்ணுலைம 
தசன்றார். ஆயினும அைரின் 
இருப்பிடம இன்னும தைற் -
றிடைாைவை ைாணப்்படுகின் -
றது. நடிைவைள் எம.ஆர்.ைா்தா -
விற்கு பின் , அைருக்கு நிைைாை 
சினிைாவில் வைாவலாச்சியைர் 
ைகுைைன் ஒருைவை. சிைாஜி, 
எமஜிஆர் வ்பான்ற த்பரிய 
நடசத்திைங்ைள் எம.ஆர். ைா்தா -
வுடன் நடிக்கும வ்பாது சர்ை 
ஜாக்கிைம்தயாை இருப்்பார்ை -
ளாகும. ்தனது உடல் தைாழி -
யாலும,ைைைைத்்த குைலாலும 
இைண்டு ைரிைளில் ைசனம 
வ்பசி ைாடசியின் வ்பாக்மைவய 
அ்பாைைாை திமச திருப்பும 
ஆற்றல் தைாண்டைர் எம.
ஆர்.ைா்தா.

்பாைப்பிரிவிமன, ஆலய -
ைணி, ்பாை ைன்னிப்பு,

்பவல ்பாண்டியா,சாந்தி 
வ்பான்ற சிைாஜி ்படங்ைளும, 
்தாமயக் ைாத்்த ்தனயன், த்பற் -
றால்்தான் பிள்மளயா, குடும-
்பத் ்தமலைன் வ்பான்ற எம -
ஜியார் ்படங்ைளும இ்தற்கு 
உ்தாைணம. அதுவ்பால் ைகுை -
ைன் ்தன் உடல் 
தைாழியால் 
ை ச ன மின் றி 
்த ம ல ம ய 
உ ய ர் த் தி 
வி ழி ை ம ள 
உ ரு ட டி ய -
ைாவற மிைள 
ம ை ப் ்ப ா ர் . 

ஆக்கம்: எஸ். ்கணேசன் 
ஆசசசாரி சதீஷ் ்கம்்பளை

வித்தியாசமான 
நடிப்பில் திரையுலரை 

அதிை ரைத்்த நடிைர்

சில காட்சிகளில் த�ான்றினாலும் 

எவ்வளவு திறமையான க�ாநாயகரக-

மளயும் �னது அபார ஆறறல் ககாண்ட 

நடிபபால் விஞ்சி நிறப்வர ரகு்வரன். 
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