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  இலங்ைக தமிழரசுக் கட்சியின் தைலவர் மாைவ கவைல 
0470 ஆண்டு கால வரலாறு ெகாண்ட   

கட்சிக்கு இன்று ஒரு சிலரால் வீழ்ச்சி 

எங்கள் ்கருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்து

இலங்ைக�ல் �ைறேவற்று அ�காரமுள்ள எட்டாவது ஜனா-
�ப�யாக ர�ல் �க்�ரம�ங்க கடந்த �யாழக்�ழைமயன்று 
பத�ேயற்றுக் ெகாண்டுள்ளார். அேதசமயம் நாட்�ன் �ரதம-
ராக �ேனஷ் குணவர்த்தன பத�ேயற்றுள்ளார். ஜனா�ப�-
யாகப் பத� வ�த்த ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ, நாட்�ல் �ல�ய 
கடுைமயான ெபாருளாதார ெநருக்க�ையயடுத்து மக்க�ன் 
எ�ர்ப்புப் ேபாராட்டங்கள் காரணமாக தனது பத���ருந்து 
�ல�யைதயடுத்து, நாட்�ன் அர�யலைமப்பு ��முைறக-
ளுக்ேகற்ப பாராளுமன்றத்�ல் வாக்ெகடுப்பு நடத்தப்பட்ட�ல் 
ர�ல் �க்�ரம�ங்க �கப்ெபரும் ெவற்�ைய ஈட்��ருக்-
�றார்.

பு�ய ஜனா�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்க ஈட்��ருக்கும் அவ்-
ெவற்�ைய இலங்ைகயர்கள் மாத்�ரமன்� சர்வேதசேம 
�யப்புடன் உற்றுேநாக்கு�ன்றது. பாராளுமன்றத்�ல் �ர-
���த்துவம் வ�க்�ன்ற ெமாத்தம் 225 உறுப்�னர்க�ல் 
இருவர் வாக்க�க்க�ல்ைல, நான்கு வாக்குகள் �ராக�க்கப்-
பட்டு �ட்டன. எனேவ அ�க்கப்பட்ட 219 வாக்குக�ல் 134 
எம்.�க்க�ன் ஆதரவு வாக்குகைளப் ெபற்று அேமாக ெவற்�-
�ட்�யுள்ளார் ர�ல் �க்�ரம�ங்க.

நாட்�ன் ஜனா�ப�யாக அவர் ெத�வானைத�ட்டு ஆதர-
வுத் தரப்�லும், எ�ர�த் தரப்�லும் எ�ரும்பு�ருமான �மர்ச-
னங்கள் இருக்கக் கூடும். ஆனாலும் நாட்�ன் அர�யலைமப்பு 
வைரயைறகளுக்கு உட்பட்டதாகவும், பாராளுமன்றத்�ல் அ�-
கூ�ய உறுப்�னர்க�ன் ஆதரவு வாக்குகளுடனும் 
ஜனா�ப�யாக அவர் ெத�வா��ருக்�ன்றார்.

நாட்ைட மீட்ெடடுப்பதற்கான
நம்பிக்ைகக்குரிய ெதரிவு
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துரித கதியில் முன்ேனறியுள்ள 
இந்திய ேதசம்!

எல்ேலாரும் பதவி விலகினால்
நாட்ைட நடத்துவது யார்?

12

2022 ஜூலை 24 ஞாயிற்றுக்கிழலை

கிழக்கிலங்கையில் உதித்தகை்ல, இலக்கிய சக்கைரவர்ததினி  றுத்றா

இைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்பு
இலவச

நம்பிக்ைகையத் தந்துள்ள 
அரசியல் மாற்றம்!

மீண்டும் தீவிரமைடயுமா
ெகாவிட் ெதாற்று

ஜனா�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்க தைலைம�லான பு�ய அரசாங்கத்�ன் �ரதமராக சைப முதல்வர் 
�ேனஷ் குணவர்தன ேநற்று முன்�னம் உத்�ேயாகபூர்வமாக சத்�யப்�ரமாணம் ெசய்து ெகாண்டார்.
ெகாழும்பு ப்ளவர் ���லுள்ள �ரதமர் ெசயலகத்�ல் ேநற்று முன்�னம் நைடெபற்ற உத்�ேயாகபூர்வ 
�கழ்�ல் ஜனா�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்க�ன் முன்�ைல�ல் அவர் நாட்�ன் 27ஆவது �ரதமராக 
சத்�யப் �ரமாணம் ெசய்து ெகாண்டார்.

இலங்ைக ஜனநாயக ேசாச�சக் கு�யர�ன் எட்டாவது �ைறேவற்று அ�காரம் ெகாண்ட ஜனா�ப�யாக  
ர�ல் �க்�ரம�ங்க �யாழக்�ழைம (21) �ரதம ��யரசர் ஜயந்த ஜயசூ�ய முன்�ைல�ல் பத-
�ேயற்றுக் ெகாண்டார். பாராளுமன்ற வளாகத்�ல் நைடெபற்ற இந்த �கழ்�ல் சபாநாயகர் ம�ந்த 
யாப்பா அேபவர்தன, எ�ர்க்கட்�த் தைலவர்  ச�த் �ேரமதாச, பாராளுமன்ற உறுப்�னர் டலஸ் அழகப்-
ெபரும உள்�ட்ட பாராளுமன்ற உறுப்�னர்கள், முதற்ெபண்ம� ேபரா��யர் ைமத்�� �க்�ரம�ங்க 
உள்�ட்ட �ரமுகர்கள் கலந்து ெகாண்டனர்.

எ�ர்க்கட்�த் தைலவர் ச�த் ெத��ப்பு
நாட்ைட கட்�ெயழுப்பும் 

ேவைவத்�ட்டத்துக்கு ஒத்து-
ைழப்பு வழங்கத் தயாெரன 
எ�ர்க்கட்�த் தைலவர் ச�த் 
�ேரமதாச ெத��த்துள்ளார். 
அத்துடன் ேத�ய �ட்டத்ைத 
தயா�த்து அதைன இலக்கு 
ேநாக்� ெகாண்டு ெசல்ல நட-
வ�க்ைக எடுக்க ேவண்டுெமனவும் 
எ�ர்க்கட்�த் தைலவர் ச�த் �ேரம-
தாச ெத��த்துள்ளார்.   

பாராளுமன்ற எம்.�க்க-
�ன் வாக்ெகடுப்�ல் பு�ய 
ஜனா�ப�யாக ெத�வா�-
யுள்ள ர�ல் �க்�ரம�ங்க-
வுக்கு எங்க�ன் வாழ்த்துக்-
கைள கூ�க்ெகாள்�ன்ேறன்.   

இன்ைறய நா�ல் இவ்வா-
றான ேநரத்ைத ஒதுக்� ஜனா�-

ப�ைய ெத�வு ெசய்யும் �ைலக்கு நாடு 
தள்ளப்பட்டது ஏன் என்பதைன 
ெத�ந்துெகாள்ள ேவண்டும்.   

நாட்ைட கட்டிெயழுப்பும் ேவைல 
திட்டத்துக்கு ஒத்துைழப்பு   

அ��ேசட வர்த்தமா� ெவ��டு  

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்   

ெபாது மக்கள் பாதுகாப்பு கட்டைளச் சட்டத்-
�ன்ப� நாட்�ன் பாதுகாப்பு ெதாடர்�ல் ஜனா-
�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்க ேநற்று முன்�னம் 
�ேசட வர்த்தமா� அ��த்தெலான்ைற ெவ�-
�ட்டுள்ளார்.   

ெபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு கட்டைளச் 

நாட்டில் அைமதிையப் ேபண   
பைடயினருக்கு அைழப்பு   

முன்னாள் அைமச்சர் டலஸ் அழகப்ெபரும
நாட்�ன் முன்ேனற்றத்-

துக்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப-
டும் ெசயற்�ட்டங்களுக்கு 
முழுைமயான ஒத்துைழப்பு 
வழங்க தயார். அர�யல் �து 
நாட்டு மக்கள் ெகாண்டுள்ள 
அவநம்�க்ைகைய இல்லா-
ெதா�க்கும் ெபாறுப்பு சகல 
தரப்�னருக்கும் உண்ெடன ஜனா�ப� 
ெத��ல் ேபாட்��ட்ட முன்னாள் 
அைமச்சர் டளஸ் அழகப்ெபரும ெத�-

�த்தார். பாராளுமன்றத்�ல் 
கடந்த 20 ஆம் �க� புதன்-
�ழைம பு�ய ஜனா�ப�க்-
கான ெத�வு �ைறவைடந்த 
�ன்னர் சைப�ல் உைரயாற்-
றுைக�ல் ேமற்கண்டவாறு 
கு�ப்�ட்டார்.   

சுதந்�ரத்துக்கு �ன்னரான 
காலப்பகு��ல் நாடு தற்ேபாது ெபரும் 
ெநருக்க�யான காலகட்டத்ைத 
எ�ர்ெகாண்டுள்ளது. 

நாட்டின் முன்ேனற்ற திட்டங்களுக்கு   
முழு ஒத்துைழப்பு வழங்கத் தயார்

சர்வேதச நாடுக�ன் இராஜதந்��கள் ெத��ப்பு   
இ ல ங் ை க -

�ன் பு�ய 
ஜ ன ா � ப � -
யாக �ய�க்-
க ப் ப ட் � ரு க் -
கும் ர�ல் 
� க் � ர ம � ங் -
கவுடன் எ�ர்வரும் காலங்க�ல் 
ஒன்�ைணந்து ெசயலாற்றுவதற்கு 
எ�ர்பார்த்�ருப்பதாக ஐக்�ய 
நாடுகள் சைப, அெம�க்கா, ��ட்-
டன், கனடா, ஐேராப்�ய ஒன்�யம் 

உள்�ட்ட நாடுக�ன் உயர்மட்ட 
இராஜதந்��கள் ெத��த்துள்ளனர். 
அத்துடன் அைம�யானதும் ஸ்�ர-
மானதுமான இலங்ைகையக் 
கட்�ெயழுப்புவதற்கு 

புதிய ஜனாதிபதி ரணிலுடன்   
இைணந்து பணிபுரிய விருப்பம்   

சங்கத் தைலவர் சா�ய ��ஸ் ெத��ப்பு
ஜனா�ப� ெசயலகத்துக்கு 

அருகாைம�லுள்ள கா� 
முகத்�ட�ல் ஆர்ப்பாட்-
டக்காரர்கள் �து ஆயுதப்ப-
ைட�னர் ெவள்�க்�ழைம 
அ�காைல தாக்குதல் நடத்�-
யைமக்கு இலங்ைக சட்டத்த-
ர�கள் சங்கம் கடும் கண்ட-
னம் ெத��த்துள்ளது.

அத்ேதாடு ஒரு சட்டத்தர� மற்றும் 

பல ஊடக�யலாளர்கள் 
உட்பட பலர் ஆயுதப்பைட�-
னரால் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்-
ளனர் என்பைத அ�ந்�ருப்ப-
தாக சங்கம் ெத��த்துள்ளது. 
சம்பவத்�ன் ேபாது சட்டத்த-
ர� நுவன் ேபாபேக உட்பட 
பலர் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்-

ளனர்.இந் �ைல�ல் மக்கள் 
தாக்கப்பட்டதாக

காலிமுகத்திடல் சம்பவம்  
சட்டத்தரணிகள் சங்கம் கண்டனம்  

ெபா�ஸ் தைலைமயகம் அ��ப்பு
எ�ெபாருள் �ரப்பு �ைலயங்க-

ளுக்கு ெசல்லும் ேபாது வாகனத்�ன் 
இலக்கத் தகடுகைள மாற்��ருப்-
பது கண்டு��க்கப்பட்டால் 20,000 
ரூபா அபராதம் அல்லது மூன்று மாத 
�ைறத்தண்டைன ��க்கப்படுெமன 
ெபா�ஸ் தைலைமயகத்�ன் �ேரஷ்ட 
அ�கா� ஒருவர் ெத��த்தார்.   

இந்தக் குற்றத்துக்காக வாகனத்-

�ன் உ�ைமயாளைரக் ைகது ெசய்து, 
அந்தக் குற்றத்துக்கான தண்டைனைய 
��மன்றத்�ல் வழங்க மு�யுெமன்று 
அ�கா� கூ�னார்.   

1984 ஆம் ஆண்�ன் 40 ஆம் இலக்க 
ேமாட்டார் வாகனச் சட்டம், 2009 ஆம் 
ஆண்�ன் 08 ஆம் இலக்க ேமாட்டார் 
வாகனச் சட்டத்�ன் மூலம் 
�ருத்தப்பட்டது மற்றும் 

அயல்நாட்டுக்கு முன்னு�ைம என்ற 
அ�ப்பைட�ல் இந்�யா இலங்ைகக்கு 
ெதாடர்ந்தும் உத�கைள வழங்குவ-
தாக இந்�ய ெவ��வகார அைமச்சர் 
கலா�� எஸ் ெஜய்சங்கர் ெத��த்துள்-
ளார்.கடந்த 10 ஆண்டுக�ல் இந்�யா 
இலங்ைகக்கு 1800 �ல்�யன் ெடாலர்-
கைள வழங்�யுள்ளதாகவும் அவர் ெத�-
�த்துள்ளார்.

�� உத�களுக்கு அப்பால் இந்�யா 
இலங்ைகக்கு ம�தா�மான உத�-
கைள வழங்� வருவதாகவும் அவர் 
ெத��த்துள்ளார்.

வாகன இலக்கத் தகட்ைட   
மாற்றினால் 03 மாதம் சிைற   

இந்தியா 10 ஆண்டுகளில்
இலங்ைகக்கு 1800 மில்.
ெடாலர்கள்  உதவி

�ரதமர் ேமா� உள்�ட்ட தைலவர்கள் வாழ்த்து
�ருச்� எம்.ேக. ஷாகுல் 
ஹ�து

இந்�ய ஜனா�ப�த் 
ேதர்த�ல் ேத�ய ஜனநா-
யக் கூட்ட��ன் ேவட்-
பாளர் �ெரௗப� முர்மு 
ெவற்� ெபற்றதாக அ�-
�க்கப்பட்டுள்ளது.   

ேதர்தல் வாக்கு எண்-
�க்ைக ஆரம்பமானது ெதாடக்கம் முதேல �ெரள-
ப� முர்மு முன்�ைல வ�த்து வந்தார். 

இந்தியாவின் ஜனாதிபதியாக   
திெரௗபதி முர்மு ெதரிவானார்   

அைம�யாக கைலந்து ெசல்லுங்கள் என  பலதடைவகள் கூ�ேனாம்;

ெபா�ஸ் ஊடகப் ��வு ெத��ப்பு
ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்  

ஜனா�ப� ெசயலகத்ைத ஆக்-
�ர�த்து ஆர்ப்பாட்டங்க�ல் 
ஈடுபட்டவர்களுக்கு அைம�யாக 
�ல�ச் ெசல்லுமாறு பல தட-
ைவகள் ெத��த்�ருந்த ேபாதும் 
அவர்கள் அதைன �ராக�த்து பாது-
காப்பு கடைம�ல் இருந்த ெபா�-
சா�டமும் உயர் ெபா�ஸ் 
அ�கா�க�டமும் 

மாற்று வழி இல்லாத நிைலயிேலேய
ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் ெவளிேயற்றம்

ேநாயாளர் எண்�க்ைக 227ஆக உயர்வு  
தடுப்பூ�கைள ெபற்றுக்ெகாள்ள  அ�வுறுத்தல்
ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

நாட்�ல் �ண்டும் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்று 
ேநாயாளர்க�ன் எண்�க்ைக அ�க�த்து வருவ-
தாக சுகாதார அைமச்சு ெத��த்துள்ளது.

அது ெதாடர்�ல் ேநற்று �ர� சுகாதார 

ேசைவகள் ப�ப்பாளர் நாயகம் �ேசட மருத்-
துவ �புணர் ேஹமந்த ேஹரத் ெத��க்ைக�ல்:

நாட்�ல் கடந்த �ல �னங்களாக �னச� 
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்று ேநாயாளர்க�ன் 
எண்�க்ைக 50ஐக் கடந்துள்ளதாகவும் 
ேநற்று முன்�னம் ெகாேரானா ைவரஸ்

நாட்டில் மீண்டும் ெகாவிட்   
மரணங்கள் அதிகரிப்பு   

நமது �ருபர்

நாட்�ல் அர�யல், ெபாருளா-
தார ஸ்�ரத்தன்ைமைய ஏற்படுத்த 
�ைர�ல் சர்வகட்� அரசாங்க-
ெமான்று அைமக்கப்படுவதற்காக 
அைனத்து கட்�களுடனும் ேபச்சு 
நடத்தப்படுெமன ேநற்று முன்�னம் 
நடந்த அைமச்சரைவக் கூட்டத்�ல் 
�ர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அைனத்து கட்�கைளயும் உள்ளடக்-
�ய ஒரு அரசாங்கெமான்ைற அைமக்-
கும் வைர�ல் இைடக்கால அைமச்-

சரைவெயான்ேற தற்ேபாது 
�ய�க்கப்பட்டதாகவும் இங்கு 
ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.

ஜனா�ப� ர�ல் �க்�ரம-
�ங்க மற்றும் �ரதமர் �ேனஷ் 
குணவர்த்தன தைலைம�ல் 
ெகாழும்பு �ளவர் ���ல் 
அைமந்துள்ள �ரதமர் அலு-
வலகத்�ல் இந்த அைமச்சரைவக் 
கூட்டம் நைடெபற்றது. அந்தக் கூட்-
டத்�ேலேய இத்�ர்மானம் எடுக்கப்-
பட்டுள்ளது.

இேதேவைள, பாராளுமன்ற நடவ-
�க்ைககைள �கவும் தரமானதாகவும் 
�ைனத்�றனாகவும் முன்ெனடுப்-
பது ெதாடர்பாகவும் அைமச்சரைவ-
�ல் கவனம் ெசலுத்தப்பட்டதுடன் 

அைனத்து அைமச்சர்களும் பாராளு-
மன்றத்துக்கு காைல சமுகம�க்க 
ேவண்டுெமன்றும் இங்கு �ர்மா�க்-
கப்பட்டது. அத்துடன் பாராளு-
மன்றத்�ல் ேகட்கப்படும் 

நாட்�ல் அர�யல்,ெபாருளாதார ஸ்�ரத்தன்ைமைய ஏற்படுத்த

ஜனா�ப� ர�ல் தைலைம�ல் கூ�ய முதலாவது அைமச்சரைவ�ல் �ர்மானம்

04

சர்வகட்சி அரசாங்கம்
விைரவில் அைமக்கப்படும்

அைமச்சரைவ ேபச்சாளராக
அைமச்சர் பந்துல

குணவர்த்தன �யமனம்
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குடியரசுத் தலைவர் ததர்தலில் பாஜக 
கூட்டணியின் தவடபாளராக தபாடடி -
யிடடு வவன்்ற திவரௌபதி முர்மு யார்? 
எநத இ்டத்திலிருநது அவர் இநத நிலைக்கு 
உயர்நதிருக்கி்றார் ?  

இநதிய குடியரசுத் தலைவர் ராம்ாத் 
தகாவிநதின் பதவிக்காைம நில்றவல்ட -
வலதத் வதா்டர்நது க்டநத ஜூலை 18 
ஆம திகதி ்ாடடின் 15 வது குடியரசுத் 
தலைவலர ததர்வு வெயவதற்கான ததர்தல் 

்ல்டவபற்்றது. இதில் பதிவான வாக்குகள் 
எண்ணபபட்ட நிலையில் பாஜக தலைலை -
யிைான ததசிய ஜன்ாயக கூட்டணி ொர்பில் 
நிறுத்தபபட்ட திவரௌபதி முர்மு வவற்றி -
வபற்றுள்ளார். 

ஒடிொ ைாநிைத்லத தெர்ந -
தவரான திவரௌபதி முர்மு 
பழங்குடியின வகுபலப 
தெர்நதவர். குடியரசுத் 
தலைவராக ததர்வு வெய -
யபபட்ட இவர் இநதியா -
வின் முதல் பழங்குடியின 
வபண குடியரசுத் தலைவர் 
என்்ற வபருலைலய 
வபற்று உள்ளார். ஒடிொ -
வின் ைாயுர்பஞ்ச் ைாவட -
்டத்தில் க்டநத 1958 ஆம 
ஆணடு ஜூன் 20 ஆம 
திகதி பி்றநதார் திவரௌபதி 

முர்மு. க்டநத 2017 ஆம 
ஆணடு குடியரசுத் தலைவர் 
ததர்தலின்தபாதும பாஜக 
தலைலையிைான ததசிய ஜன -
்ாயக கூட்டணி தவடபாள -
ராக இவரது வபயர் பரிசீலிக் -
கபபட்டது. ஆனால், பீகாலர 
தெர்நத ராம்ாத் தகாவிநதுக்கு 
பாஜக தலைலை வாயபபு 
வழங்கியது. ஒடிொ தலை் -
கர் புவதனஷவரில் உள்ள 
ரைாததவி ைகளிர் கல்லூரி -
யில் பட்டம படித்த இவர் 
20 ஆணடுகளுக்கு தைைாக 
அரசியல் ைற்றும ெமூக பணி -
களில் தன்லன ஈடுபடுத்தி 
வருகி்றார். பட்டபபடிபலப 
முடித்த பி்றகு ஆசிரியராக பணியாற்றிய 
இவர், அதன் பின்னர் அரசு ஊழியராக நீர்வ -
ளம ைற்றும மின்ொரத் துல்றயில் இளநிலை 
உதவியாளராக பணியாற்றியவர். பின்னர் 
ஒரு ொதார்ண கவுன்சிைராக தனது அரசி -
யல் வாழக்லகலய வதா்டங்கிய திவரௌபதி 
முர்மு 2 முல்ற ஒடிொ ைாநிை ெட்டைன்்ற 

உறுபபினராக பதவி வகித்திருக்கி்றார்.  
பாஜகலவ தெர்நத இவர் க்டநத 2000 ஆம 
ஆணடில் ஒடிொவில் பாஜக, பிஜு ஜனதா 
தளம கடசிகளின் கூட்டணி ஆடசி ்ல்ட -
வபற்்றதபாது அலைச்ெராக பதவிதயற் -
்றார். ஒடிொ ைாநிைத்தில் வர்த்தகம ைற்றும 
தபாக்குவரத்துத் துல்ற அலைச்ெராகவும, 

அலதத் வதா்டர்நது மீன்வளம 
ைற்றும விைங்குகள் ்ை தைம -
பாடடுத்துல்ற அலைச்ெராகவும 
திவரௌபதி முர்மு பதவி வகித்து 
இருக்கி்றார். 

குடியரசுத் தலைவர் ததர்த -
லில் வவன்்றதற்குத் பிரதைர் 
்தரநதிர தைாடி வாழத்து வதரி -
வித்துள்ளார். 

ஜார்க்கணட ைாநிைத்தின் 
ஆளு்ராக நியமிக்கபபட்ட -
தன் மூைம, ஒடிொவிலிருநது 
ஆளு்ராக நியமிக்கபபட்ட 
முதல் வபண ைற்றும முதல் 
பழங்குடியின ஆளு்ர் என்்ற 
வபருலைலய அவர் வபற்்றார். 
இநத நிலையில் பாஜக தலை -

லையிைான ததசிய ஜன்ாயக கூட்டணி -
யின் குடியரசுத் தலைவர் தவடபாளராக 
அறிவிக்கபபடடு ்ாடடின் 15 வது குடியர -
சுத் தலைவராக வபாறுபதபற்க இருக்கி்றார் 
திவரௌபதி முர்மு. ்ாலள 25 ஆம திகதி 
இவர் பதவிதயற்பார் என்று தகவல்கள் 
வதரிவிக்கின்்றன. 

யார் இந்த திர�ௌபதி முர்மு?  
மு்தல் பழங்குடியின ரபண் ஜனாதிபதி  

படங்கள்: ஹிரந்த குணதிலக்க

ஜனாதிபதி, பி�்தமர், அமமச்ச�மை ப்தவியயற்பின் யபாது...
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இலங்கையின் சரித்திரத்தில் அண்மைக் 
கைாலமைாகை மமைாசமைான பல சமபவஙகைள் 
நிகைழ்ந்துள்்ளன. நடுத்்தர வருமைான-

முள்்ள நாட்டில் ஜனநாயகை ஆட்சி மு்ை முகைம-
ககைாடுத்்த பாரிய பிரச்சி்ன்ய பகுத்்தறிவுடன் 
ஆராய மவணடும. கபாரு்ளா்தாரம மமைாசமைான 
வீழ்ச்சி்யச் சந்தித்துள்்ள மவ்்ளயில், அ்மை-
தியிழந்்தவரகைள் அரசாஙகைத்துக்கு எதிரான 
மபாராட்டத்தில் இைஙகினர. அந்்த மவ்்ளயில் 
பல மச்தஙகைள் ஏறபட்டுள்்ளன.

ஜனாதிபதி மைாளி்கை, ஜனாதிபதி கசயலகைம 
மைறறும பிர்தமைர கைாரியாலயம என்பவற்ை 
மபாராட்டக்கைாரரகைள் ்கைபபறறியம்தாடு, பிர்தமை-
ரின் ்தனிபபட்ட இல்லத்்்த தீயிட்டுக் ககைாளுத்-
தியுமுள்்ளாரகைள். ஒரு மைா்தத்திறகு முன்னரும 
உயிரகை்்ளக் கைாவு ககைாணடு, வீடுகைள் மைறறும 
கசாத்துக்கை்்ள எரித்்த சமபவஙகைள் இடமகபற-
ைன.

அரசாஙகைத்துக்கு எதிரான அ்மைதியான 
மபாராட்டம என ஆரமபமைாகிய மபாதிலும, 
மபாராட்டக்கைாரரகைளில் ஒரு ்தரபபினர சட்டத்்்த 
்கையில் எடுத்துக் ககைாணடு மமைறககைாணட 
கசயல்கை்ளால் ஏறபட்ட மச்தஙகைள் அதிகைம. அவ் -

வாைான சமபவஙகை்்ள ஒருமபாதும அனு -
மைதிக்கை முடியாது. அரசுக்குச் கசாந்்தமைான 

கசாத்துகை்்ளக் ்கைபபறறிய்மை மைறறும ்கைப -
பறறிய இடஙகைளில் ்தஙகியிருந்்த வி்தம ஒழுக் -
கைமைான சமூகைத்்்த கவட்கைபபட ்வத்துள்்ளது. 
ரூபவாஹினியில் நு்ழந்து அவரகைள் நடந்து 
ககைாணட வி்தம ஊடகை சு்தந்திரம, ஊடகை கைலா -
சாரத்்்த மைதிபபவரகை்்ள கைவ்ல ககைாள்்ளச் 
கசய்தது. மைாறறுக் கைருத்துக்கை்்ளக் ககைாணட 
அ்லவரி்சகை்்ள கூட அச்சுறுத்துவ்தறகைாகை 
விரல் நீட்டபபட்டது. ஜனநாயகைத்்்த மைதிக்கும 
சமூகைம இவ்வாைான வன்மு்ைகை்்ள அனுமை-
திக்கைக் கூடாது என்ப்்த சுட்டிக்கைாட்ட மவணடி -
யுள்்ளது.

கபாரு்ளா்தாரம பாதிபபுக்குள்்ளாகும 
மவ்்ளயில், வறு்மை அதிகைரிகைரிபப்தால் உரு -
வாகின்ை அழுத்்தம எமைக்குத் க்தரிகிைது. கைல்வி 
சீரகு்லயும மபாது மைறறும ்வத்தியசா்ல -
கைளில் மைருந்து மைாத்தி்ரகைள் கூட ்தட்டுபபாட்-
டுக்குள்்ளாகும மவ்லயில் மைக்கைள் அ்மைதி -
யிழபபது புது்மையான ஒன்ைல்ல. மைக்கை்ளால் 
அதிகைாரம வழஙகைபபட்ட அரசாஙகைம ம்தால்வி 
அ்டயுமைானால், அந்்த அரசாஙகைத்்்த கவளி -
மயறறுவ்தறகு மு்ைகயான்று உணடு, நாட்-

டிறகு அரசியல்மைபபு ஒன்று உள்்ளது. அர -
சியல்மைபபின்படி முடிவு எடுக்கை முடியும. 
அரசியல்மைப்ப ஒரு புைம வீசிவிட்டு மபாராட் -
டத்்்த சட்டமைாகை மைாறறுவது முன்னு்தாரணமைாகை 
மைாைக் கூடும. நா்்ள அதிகைாரத்துக்கு வரும 
அரசாஙகைம கூட மபாராட்டத்தின் பின்னர கவளி-
மயறைபபடக் கூடிய சந்்தரபபம உருவாகைலாம. 
வன்மு்ையால் அரசாஙகைத்்்தக் ்கைபபறறு -
வது ஒரு மபாதும நல்ல நி்ல்மையல்ல.

கைடந்்த நான்கு ்தசாப்தஙகை்ளாகை பல சந்்தரப-
பஙகைளில் ஏறபட்ட கைலவரஙகைள் மைறறும பயங-
கைரவா்தத்்்த ம்தால்விய்டயச் கசயது அவற-
ைால் பாடஙகை்்ளக் கைறை சமூகைத்்்த மீணடும 
மீணடும பீதியால் அந்்த இடத்துக்மகை ்தள்ளுவ -
்தறகு இடம அளிக்கைக் கூடாது. அரசாஙகைகமைான்-
றின் சில ககைாள்்கைகை்்ள விமைரசனம கசயவ -
்்தயும, அரசுக்கு எதிராகை மமைறககைாள்்ளபபடும 
மபாராட்டத்்்தயும நியாயபபடுத்்தலாம என்ைா-
லும, சிறிய அணியினர சட்டத்்்த மீறி நடவடிக்-
்கைகைளில் ஈடுபடுவது கபருமபான்்மையானவர -
கை்்ளஆபத்துக்குள் ்தள்ளும கசயலாகும.

ஒரு குழுவினர நாட்்ட ஆட்சி கசயவது, 
ஊழல் மைறறும மமைாசடி மபான்ை விடயஙகை -
ளில் ஆட்சியா்ளரகைளுக்கு எதிரான எதிரபபு-

கைள் உள்்ளன. அரசாஙகைத்்்த மைாறறும வி்தம 
பறறி அரசியல்மைபபில் குறிபபிடபபட்டுள்-
்ளது. கைமமபாடியா, கபால்கபாட் பின்பறறிய 
மு்ை இன்்ைய சமூகைத்திறகு கபாருந்்தாது. 
சீனாவின் கைலாசார புரட்சிமயா மவறு நாட்டின் 
அடிபப்டவா்த ககைாள்்கைமயா இலங்கை 
மபான்ை நாடுகைளுக்கு ்தாஙகைக் கூடிய்தல்ல. 
நீணட வரலாறு உள்்ள கைலாசார ்தனித்்தன்்மை -
யுடனான இலங்கையின் மைக்கை்்ள மீணடும 
பூச்சியத்தில் இருந்து ஆரமபிக்கை வறபுறுத்துவது 
கபாருத்்தமைான்தல்ல.

உலகில் சில நாடுகைள் பரிமசாதித்து அவறைால் 
எதுவி்த பலனும இல்்ல என உறுதி கசயயப -
பட்ட மகைாட்பாடுகை்்ள பலாத்கைாரமைாகை சமூகைத்தில் 
புகுத்்த முயறசி கசயவது மமைாசமைான நி்ல -
்மையாகும. மைக்கைள் நியமித்்த ஆட்சியா்ளரகைள் 
மைக்கைளின் உயிர மைறறும உ்ட்மைகை்்ள பாது-
கைாக்கை மவணடியுள்்ளம்தாடு, பாதுகைாபபுப பிரிவி -
னர திட்டமிட்டு மமைறககைாள்்ளபபடும மபரழிவுகைள் 
குறித்து அவ்தானத்துடன் இருக்கை மவணடும. 
ஜனநாயகைத்துக்கு அ்மைய மைக்கைளி்டமய சமைத் -
துவத்்்த ஏறபடுத்தி சமைமைான சந்்தரபபஙகை்்ள 
உறுதி கசயவது முக்கியகமைன்ைாலும, அ்த்ன 
கசயய மவணடியது மைக்கைளின் ஆ்ண 

மூலமைாகை என்ப்்த கைவனத்தில் ககைாள்்ள மவண -
டியுள்்ளது.

பாராளுமைன்ைத்தில் நிகைழும மைாறைஙகை்்ள 
்தாஙகிக் ககைாள்்ள எமைக்கு ்்தரியம அவசியம. 
கு்ைபாடுகை்்ள நிவரத்தி கசயது மீணடும 
எழுச்சி கபைத் ம்த்வயான ஒறறு்மை மிகைவும 
முக்கியமைாகும. அழிவின் மூலம கபாறகைாலம 
உருவாகைாது. ஒரு சிறு அணியினரின் மகைாஷத் -
்தால் கபருமபான்்மையாமனாரின் குரல் அடங -
கிப மபாகைக் கூடாது. சமைா்தானமைாகை, இணக்கைப -
பாட்டுடன் நாட்்ட முன்மனாக்கிக் ககைாணடு 
கசல்ல மவணடியம்தாடு கபாதுமைக்கைளின் உ்ட -
்மைகை்்ள அழித்து மைக்கை்்ள ்தவைாகை வழி 
நடத்துபவரகை்்ள மீணடும சரியான பா்்தக்கு 
ககைாணடு வர மவணடும. ஜனநாயகைத்்்த ்தவிர 
மவறு மு்ைகை்்ள ஏறறுக் ககைாள்்ள இலங்கை-
யின் கபருமபான்்மையான மைக்கைள் சமூகைம 
்தயாராகை இல்்ல. அவ்வாைான ஒரு்மைப -
பாடு உள்்ள்தா என்பது அரசியல் அ்மைபபு 
ரீதியாகை நடத்்தபபடும ம்தர்தலில் மூலம எடுக்கை 
மவணடிய முடிவாகும.

்தமிழில்: வீ.ஆர.வயலட் ...

வன்முறையிலிருந்து பாதுகாககபபட 
வவண்டிய நாட்டின் ஜனநாயகம்மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

மலரும் யுகத்திற்கு 
புதியவ�ார் வடிவம்

எஸ். டபிள்யூ. ஆர். டி. பணடாரநாயக்்க 
பிரதைரா்க இருநத ்காைத்தில் தநலத செல்்ா 
பபான்ற சிறுபானலை அரசியல் தலை்ர்்கள் 
அபபபாலதய அரசுக்கு எதிரான பபாராட்-
டங்களில் ்கைநது ச்காணடிருநதலை, அதன 
பினனரான ்காைப பகுதியில் தமிழ்க் ்கட்சி 
பிரதான எதிர்க்்கட்சியா்கச் செயற்பட்டிருந-
தலை பபான்ற பல்ப்று ெமப்ங்கலை 
இதற்கு உதாரணைா்கக் கூ்ற முடியும.

சுதநதிர இைஙல்கயில் அணமித்த ்காைம 
்லர ஐக்கிய பதசியக் ்கட்சி ைற்றும 
ஸ்ரீைங்கா சுதநதிரக் ்கட்சி ஆகிய 
இரணடு பிரதான ்கட்சி்களுபை 
ைத்தியில் ஆட்சியலைக்கும 
ெக்தி்கைா்கக் ்காணபபட்டன. 
்கடநத ஒரு தொபதத்துக்கு உட் -
பட்ட ்காைத்திபைபய சுதநதிரக் 
்கட்சியின அடிசயாற்றி ்நத்ர் -
்கலைக் ச்காணடு உரு்ாக்்கப-
பட்ட சபாதுஜன சபரமுன ்கட்சி 
ஆட்சியலைக்கும அரசியல் ெக்தி -
யா்க ைாறியிருநதது.

பிரதான பதசியக் ்கட்சி்கள் 
ைாறி ைாறி ஆட்சிக்கு ்ரும 
பபாது குறிபபா்க தமிழ் அரசியல் 
்கட்சி்கள் அபபபாதிருக்கும சூழ் -
நிலை்கலைக் ்கருத்தில் ச்காணடு 
தைது ஆதரவு யாருக்கு எனபலதத் தீர்ைா -
னித்து ்நதுள்ைன. ஜனாதிபதித் பதர்தல் 
ைற்றும சபாதுத் பதர்தல் என ்ரும பபாது 
எநதத் தரபபினருக்கு ஆதரவு ்ழஙகு்து 
எனபலத தமிழ் ைக்்களின பிரதிநிதி்கள் 
தாைா்கப் தீர்ைானித்துக் ச்காள்்ர்.

ஜனாதிபதித் பதர்தல்்கலை எடுத்து பநாக் -
குல்கயில், 2005 ஆம ஆணடு ஜனாதிபதித் 
பதர்தலில் பபாட்டியிட்ட ரணில் விக்கிரை-
சிங்கவுக்கு ்ாக்்களிக்்க விடாது எல்.ரி.ரி.
ஈயினர் தடுத்தலையால் தமிழ் அரசியல்்ா-
தி்கைால் இது சதாடர்பில் தீர்ைானம எடுக்்க 
முடியாது பபானது.

எனினும, அதன பினனர் 2010 ஆம 
ஆணடு ஜனாதிபதித் பதர்தலில் ெரத் சபான-
பெ்காவுக்கும, 2015 ஆம ஆணடு ஜனாதிபதி 
பதர்தலில் லைத்திரிபாை சிறிபெனவுக்கும, 
2020 ஜனாதிபதித் பதர்தலில் ப்ட்பாைரா்கக் 
்கைமி்றஙகிய ெஜித் பிபரைதாெ-
வுக்கும ஆதரவு ்ழங்க அபந-
்கைான சிறுபானலைக் ்கட்சி -
்கள் தீர்ைானம எடுத்திருநதன.

குறிபபா்க ்டக்கு, கிழக்கு 
ைக்்கலை பிரதிநிதித்து்பப -
டுத்து்தில் பாராளுைன்றத்-
தில் அதி்க ஆெனங்கலைக் 
ச்காணடுள்ை அரசியல் கூட்-

டணியான தமிழ்த் பதசியக் கூட்ட-
லைபபும இதில் அடஙகுகி்றது.

்கடநத நல்ைாட்சி அரொங்கத்தின 
்காைத்தில் தமிழ்த் பதசியக் கூட்-
டலைபபு அபபபாலதய அரொங-
்கத்லத ஆதரிபபதற்கு முடிச்டுத்-
திருநதது. நல்ைாட்சி அரொங்கம 
பல்ப்று இக்்கட்டான ெ்ால்்க-
ளுக்கு மு்கஙச்காடுத்திருநத பபாது, 
தமிழ் பதசியக் கூட்டலைபபானது 
அரசுக்குக் ல்கச்காடுத்திருநதது.

லைத்திரிபாை சிறிபென பிரதைர் பதவியில் 
ைாற்்றத்லதக் ச்காணடு ்நத ப்லையில் 
பாராளுைன்றத்தில் குழபபம ஏற்பட்ட-
பபாது, அரொங்கத்லதக் ்காபபாற்று்தற் -
கும, அதன பினனர் நல்ைாட்சி அரொங்கத்-
தினால் ச்காணடு்ரபபட்ட ்ரவுசெைவுத் 
திட்டங்கலை நில்றப்ற்று்தற்கும தமிழ்க் 
கூட்டலைபபினர் நிபநதலனயற்்ற ஆதரவு -
்கலை ்ழஙகியிருநதனர்.

இவ்ாறு ஆதரவு ்ழஙகும பபாது அர -
சியல் ல்கதி்களின விடுதலை, அரசியல் 
தீர்வு உள்ளிட்ட விடயங்கலை நிபநதலன-
யா்க முனல்த்திருநதாலும அ்ற்ல்ற 
நில்றப்ற்றியிருபபதற்்கான ்ாய்பபுக்்கள் 
்காணபபட்டன. இருநதாலும தமிழ் ைக்்கள் 
நைன்கலைப சபாறுத்த்லர மி்கவும குல்றந -
தைவு பைன்கலைபய அக்்காைத்தில் சபற்றுக் 
ச்காள்ைக் கூடியதா்கவிருநதது.

இவ்ா்றான சூழ்நிலை -
யில் ப்காட்டாபய ராஜபக்ஷ-
வின இராஜினாைால்த் 
சதாடர்நது ச்ற்றிடைான 
ஜனாதிபதி பதவிக்கு பாரா-
ளுைன்றத்தின ஊடா்க புதிய 
ஜனாதிபதிலயத் பதர்நசத -
டுபபதற்்கான ்ாக்ச்கடுபபு 
்கடநத சிை நாட்்களுக்கு 

முனனர் நலடசபற்்றலைலய நாம 
அறிப்ாம.

இதில் பதில் பிரதைரா்க இருநத ரணில் 
விக்கிரைசிங்க, எதிர்க்்கட்சித் தலை்ர் 
ெஜித் பிபரைதாெவினால் முனசைாழியப-
பட்ட டைஸ் அழ்கபசபருை, பஜ.வி.
பியின தலை்ர் அநுரகுைார திஸாநாய்க 
ஆகிபயார் பபாட்டியிட்டனர்.

பபாட்டியிட்ட ப்ட்பாைர்்கள் அலன -
்ரும தைக்கு ஆதரவு ப்காரும முயற்சி்க -
ளில் ஈடுபட்டிருநதனர். இது சதாடர்பில் 
நடத்தபபட்ட பபச்சு்ார்த்லத்களின 
அடிபபலடயில் தமிழ்த் பதசியக் கூட் -
டலைபபு உள்ளிட்ட சபருமபாைான 
சிறுபானலைக் ்கட்சி்கள் எதிர்க்்கட்சித் 
தலை்ரினால் முனசைாழியபபட்ட 
சபாதுஜன சபரமுனவின பாராளுைன்ற 

உறுபபினர் டைஸ் அழ்கபசப-
ருைல் ஆதரிக்கும நிலைப-
பாட்லட எடுத்திருநதன. 

்கடநத ஜனாதிபதித் பதர்தலில் 
ஶ்ரீைங்கா சபாதுஜன சபரமு -
னவின ப்ட்பாைரா்க இருநத 
ப்காட்டாபய ராஜபக்ஷல் நிரா-
்கரித்திருநத சிறுபானலைக் ்கட்-
சி்கபை இபபபாது மீணடுசைாரு சபாதுஜன 
சபரமுன ப்ட்பாைலர ஆதரிக்கும முடில் 
எடுத்திருநதன.

இரா.ெமபநதன தலைலையிைான தமிழ்த் 
பதசியக் கூட்டலைபபின உறுபபினர்்கலை 
டைஸ் அழ்கபசபருை ைற்றும எதிர்க்்கட்சித் 
தலை்ர் ெஜித் பிபரைதாெ ஆகிபயார் பநரடி-
யா்கச் செனறு ெநதித்து ஆதரவு ப்காரியிருநத -
னர்.

இது விடயத்தில் தமிழ்க் கூட்டலைபபின-
ருக்கிலடயில் இருப்று நிலைபபாடு்கள் 
்காணபபட்ட பபாதும, ஒரு சிைருலடய 
விருபபிற்கு அலைய டைஸ் அழ்கபசபரு-
ைல் ஆதரிக்கும நிலைபபாடு எடுக்்கபபட்-
டதா்கத் த்க்ல்்கள் ச்ளியாகியிருநதன. 
இவ்ாறு ஆதரவு ்ழஙகும தீர்ைானம எடுக்-
்கபபட்ட பபாதும தமிழ் ைக்்களின பிரச்சி-
லன்களுக்குத் தீர்ல்ப சபற்றுக் ச்காள்்து 
சதாடர்பில் டைஸ் அழ்கபசபரருை தரப-
பிடமிருநது கூட்டலைபபினர் எவவித 
உறுதிசைாழி்கலையும சபற்றுக் ச்காணடி -
ருக்்கவில்லைசயன்ற விைர்ெனமும முன-
ல்க்்கபபட்டிருநதது.

அபதபநரம, ்கடநத நல்ைாட்சி அரொங-
்கத்தின ்காைத்தில் தமிழ்க் கூட்டலைபபின 
முக்கிய உறுபபினர் ஒரு்ர் ரணில் விக்கிர -
ைசிங்கவுடன மி்கவும சநருக்்கைா்க செயற் -
பட்டு ்நதிருநத பபாதும தற்பபாது அநத 
அரசியல்்ாதி இனல்றய ஜனாதிபதி ரணில் 
விக்கிரைசிங்கவுடன முரணபட்டுக் ச்காணடி -
ருபபலதயும ்காணக் கூடியதா்கவுள்ைது.

தமிழ் பதசியக் கூட்டலைபபின ஒரு சிை 

உறுபபினர்்கள் ரணில் விக்கிரை-
சிங்கவுடன பாராளுைன்றத்திலும 
முரணபட்டுக் ச்காணடுள்ைனர். 
இவ்ா்றான்ர்்களின விருபபுக் -
்கபை தமிழ்க் கூட்டலைபபு டைஸ் 
அழ்கபசபருைல் ஆதரிக்கும 
முடில் எடுபபதற்குத் தள்ளியிருக் -
்கைாம என்ற பார்ல்யும ்காணபப-
டுகி்றது.

தமிழ் ைக்்களின பிரதிநிதி்கைா்க 
ைக்்களின எதிர்்காைம குறித்து சிந-
தித்து செயற்படும சபாறுபபு தமிழ் 
பதசியக் கூட்டலைபபுக்குக் ்காணப-
படுகி்றது. தனிபபட்ட விருபபு 
ச்றுபபுக்்களுக்கு அபபால் தங்க -
ைது ெமூ்கம சதாடர்பிைான கூட் -
டுபசபாறுபபு அ்ர்்களுக்கு உணடு 
எனபலதயும ைக்்களின பிரதிநி-
தி்கைாகிய அ்ர்்கள் ்க்னத்தில் 
ச்காணடிருக்்க ப்ணடும.

ைறுபக்்கத்தில் ஜனாதிபதிப பத -

விக்குப பபாட்டியிட்ட்ர்்களுக்கு ஆதரவு 
்ழஙகும விடயத்தில் ஒரு சிை ச்ளிநாட்டு 
அரசு்களின அழுத்தங்கள் இருநதததா்கக் 
கூ்றபபட்டாலும, அது எநதைவுக்கு உணலை 
எனபது உறுதியா்கத் சதரியவில்லை.

இவ்ா்றான பினனணியில் பாராளுைன-
்றத்தில் நடத்தபபட்ட இர்கசிய ்ாக்ச்கடுப -
பில் ரணில் விக்கிரைசிங்க அதிகூடிய ்ாக் -
கு்கலைப சபற்று நாட்டின நில்றப்ற்று 
அதி்காரம ச்காணட ஜனாதிபதியா்கப பதவி -
பயற்றுள்ைார்.

ஜனாதிபதி ப்ட்பாைர்்கலை ஆதரிக்கும 
விடயத்தில் தமிழ்க் கூட்டலைபபின தீர்ைா-
னம ப்்றா்க இருநத பபாதும, ்டக்கிலி -
ருநது சதரிவு செய்யபபட்ட இரு ்கட்சி்களின 

தலை்ர்்கள் கிலடத்த ெநதர்பபத்லத ெரியா -
்கப பயனபடுத்தியிருபபதா்கப் சதரிகி்றது.

எனப், தமிழ் ைக்்களின பிரதிநிதி்கள் 
எனக் கூறிக் ச்காள்ப்ர்்கள் தைது சொநத 
விருபபுச்றுபபுக்்களுக்கு அபபால் நலட-
முல்றச் ொத்தியைா்க செயற்பட்டு ைக்்களின 
பிரச்சிலன்களுக்குத் தீர்ல்ப சபற்றுக் 
ச்காடுக்கும தீர்ைானங்கலை எதிர்்காைத்திைா-
்து எடுக்்க ப்ணடும எனபபத தமிழ் ைக்்க -
ளின விருபபாகும.

அபதெையம சுதநதிர இைஙல்கயின ்ர-
ைாற்றில் எதிர்பபு அரசியல் நடத்து்பத 
தமிழ்க் ்கட்சி்களின பாரமபரியம என்றாகி 
விட்டது. நில்றப்்ற முடியாத ்ாக்கு -
றுதி்கலை ைக்்களுக்கு முனபா்க ல்த்து 
்காைத்லத வீணடிபபபத தமிழ் பதசியக் கூட்-
டலைபபின அரசியல் ச்காள்ல்கசயனறு 
்டக்கு, கிழக்குத் தமிழ் ைக்்கள் ்கருது்லத 
தமிழ்க் கூட்டலைபபு இனிபைைா்து ்க் -
னத்தில் ச்காள்்து அ்சியம.

நாட்டின அரசியல் தலைலை ைாற்்றங்களுக் -
ப்கற்ப சிறுபானலையினத்தின ஏலனய ்கட்சி -
்கள் தங்கைது முடிவு்கலை ைாற்றிக் ச்காணடு 
தங்கைது இனத்தின முனபனற்்றத்துக்்கா்கச் 
செயற்படு்து பாராட்டத்தக்்க விடயைா-
கும. அவ்ா்றான அரசியல் ொணக்கியத்லத 
தமிழ்த் பதசியக் கூட்டலைபபு எதிர்்காைத்தி-
ைா்து ்கலடபபிடித்தாபைபய தமிழ் ைக்்க -
ளுக்கு விபைாெனம ஏற்படும. இல்லைபயல் 
தமிழினத்தின தலைவிதியானது எதிர்பபு  அர -
சியலிபைபய எக்்காைமும நிலைத்து நிற்கும 
எனபதுதான உணலை.

இலஙறக அரசியலில் சிறுபான்றமயின அரசியல் கட்சிகளின்
வகிபாகம் த�ான்றுத�ாட்டு தீர்மானம் மிகக சகதியாகக
காணபபட்டு வருகின்ைது. பிரித்�ானிய காலனித்துவத்தி-

லிருந்து இலஙறக சு�ந்திரம் தபற்ை�ன் பின்னரான அரசியல்
நகர்வுகளில் �மிழ், முஸ்லிம் கட்சிகள் தசயற்பாட்டு அரசியிலில்
தீவிரமாக தசயற்பட்டு வந்துள்்ளன என்பற� மைகக முடியாது.

அரசியல் சாணககியம் புரிந்து தகாள்்ள
திராணியற்ை ‘�மிழின ஏகபிரதிநிதிகள்!’

நறடமுறைச் சாத்தியமற்ை நம்பிகறககற்ள �மிழ் மககளுககு
வழஙகிக தகாண்டிருபப�ால் இனத்தின் எதிர்காலவம பாழாகின்ைது.
நாட்டின் அரசியல் �றலறம மாற்ைஙகற்ளப புரிந்து தகாண்டு, 
முரண்பாடுகள் கற்ளந்து, முன்வனாககிச் தசல்வ�ன் மூலவம
மககளின் அபிலாறைகள் நிறைவவறும்

என்றும் த�ாடருகின்ை
எதிர்பபு அரசியலால்
விற்ளயப வபாகும்
அனுகூலம் எதுவுமில்றல!

மககளின் விருபபுகற்ள
மககள் பிரதிநிதிகள்
புரிந்து தகாள்வது எபவபாது?
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நாட்டை கடடியெழுப்பும் வே்ை...
2019 இல் 69 இைட்சம் ைக்்களின் வாக்கு்களு -

டன் ஜனாதிபதி தெரிவு த்சய்யபபடடதுடன், 
2020இல் 148 இற்கும் அதி்கைான எம்.பிக்்கலை 
தபற்று அர்சாங்கதலெ அலைதது 20 ஆவது திருத-
ெதலெயும் த்ச்யற்படுததி ஆடசில்ய நடததினர்.   

ஜனாதிபதித்யாருவர் ைக்்கள் வாக்கு்களின் 
மூைமை தெரிவு த்சய்ய மவண்டும். இநெ நாடடின் 
ஜனநா்ய்க வரைாற்றில் அண்லைக்்காைததில் 
முெற்ெடலவ்யா்க குற்்றப பிமரரலை, அரசி்யை-
லைபபு ரீதி்யைான நடவடிக்ல்க்கள் அன்றி ைக்்கள் 
எதிர்பபு்கைால் பெவி விை்க மநரிடடது. இெலன 
225 மபரும் புரிநதுத்காண்டால் சி்றநெது.   

அரசி்யைலைபபுக்குடபடடொ்கமவ எதுவும் 
நடக்்க மவண்டும். நாடடில் ்காடடுச் ்சடடம் 
இருக்்க முடி்யாது. 

இெனால்ொன் டைஸ் அழ்கபதபருை மவடபா -
ைரா்க இ்றஙகினார்.   

நானும் மபாடடியிடுவெற்கு தீர்ைானிததி -
ருநமென். பல்மவறு விட்யங்கலை ஆராயநது 
தைாடடுக் ்கடசியிலிருநது வநெ டைஸுக்்கா்க 
புதி்ய மநாக்்கங்களுடன், புதி்ய ்கைா்சாரதலெ 
உருவாக்குவெற்்கா்க நாங்கள் ஒரு அடி பின்வாங -
கிமனாம்.   

இமெமவலை ஜனாதிபதி மவடபாைர் தொடர் -
பில் நாங்கள் எடுதெ தீர்ைானததில் எநெக் ்கவலை -
யும் இல்லை. நாங்கள் ்சரி்யான தீர்ைானதலெம்ய 
எடுதமொம் என்பெலன கூறிக்த்காள்கின்ம்றன்   

முன்னர் எடுதெ தீர்ைானததிமைம்ய எபமபா -
தும் இருக்்க மவண்டும் என்று ்யாரும் அர்தெபப -
டுதெைாம். நாங்கள் ெனி்யா்க மபாடடியிடடிருக் -
்கைாதைன்று கூ்றைாம். இநெ ்சலபயில் ைக்்களின் 
ம்காரிக்ல்க்கள் இருக்கின்்றொ? என்பது ம்கள்விக் -

குரி்யமெ. இஙகு அலனததும் அரசி்யைலைபபு 
ரீதியில் இருக்்க மவண்டும்.   

இெலன ஏற்றுக்த்காள்கின்ம்றாம். ெற்மபாது 
பாராளுைன்்றததில் தபறுமபறு எபபடி இருநொ -
லும் பாராளுைன்்றததுக்கு தவளியில் ைக்்களின் 
விருபபம் இெற்கு ைாற்்றைா்கமவ இருக்கின்்றது 
என்பலெ நாங்கள் உைர்நதுத்காள்ைமவண்டும்.   

்கடநெ ்சனிக்கிழலை பாராளுைன்்றம் கூடி்யது. 
மவடபு ைனுக்்களுக்கு ்காைம் ஒதுக்்கபபடடது. 
அென்பின்னர் வாக்த்கடுபபு நடதெபபடடது. 
ஆனால் தவளியில் ைக்்கள் என்ன நிலையில் 
இருக்கின்்றனர்.   

எரிதபாருள், ைருநது இல்லை. அததி்யாவசி்ய 
உைவுப தபாருட்கள் தொடர்பில் பிரச்சிலன்கள் 
உள்ைன. உைவுப பாது்காபபுக்கு பிரச்சிலன ஏற் -
படடுள்ைது.   

 69 இைட்சம் வாக்கு்கலை தபற்்றவர்்கள் 
இன்று ொன்மொன்றிதெனைா்க தபாருைாொ -
ரதலெ வழிநடததுகின்்றனர். இவவா்றான நிலை -
லையில் நாடலட ்கடடித்யழுபபும் மெசி்ய திட -
டதலெ நாங்கள் ெ்யாரிக்்க மவண்டும். அெலன 
இைக்கு மநாக்கி எைது ப்யைதலெ முன்தன -
டுக்்க மவண்டும். மநர அடடவலைல்ய ஏற்ப -
டுதெ மவண்டும்.   

பாராளுைன்்றததில் அரசி்யைலைபபு ரீதியி -
ைான த்ச்யற்பாடு நடநொலும் ைக்்கள் துன் -
பததிமைம்ய இருக்கின்்றனர். இெலன தீர்க்்க 
மவண்டும். இதில் அரசி்யல் ைறுசீரலைபபு்கள் 
நடக்்க மவண்டும். இெலன புதி்ய ஜனாதிபதி 
த்சயவாதரன்று நிலனக்கின்ம்றன். 20 ஆவது 
திருதெதொல் நடநெ நிலைலைம்ய இபமபாது ஏற் -
படடுள்ைது.  

இந்திொவின் ...  
இதில் தைாதெம் பதிவான 4,754 வாக்கு்களில் 53 

வாக்கு்கள் நிரா்கரிக்்கபபடடொ்க அறிவிக்்கபபடடது. 
4,701 வாக்கு்கள் எண்ணிக்ல்கக்கு எடுததுக் த்காள்-
ைபபடடன. தைாதெ வாக்கு்களின் 2,824 வாக்கு்கள் 
தபற்று திதரைபதி முர்மு தவற்றி தபற்்றொ்க அறிவிக்-
்கபபடடது. அவருக்கு தைாதெம் 6,76,803 வாக்கு்கள் 
ைதிபபு கிலடததுள்ைது. அவலர எதிர்ததுப மபாடடி-
யிடட எதிர்க்்கடசி்கள் கூடடணியின் தபாது மவடபா-
ைர் ்யஷவநத சின்்ா 1,877 வாக்கு்கள் தபற்றுள்ைார். 
அவரின் தைாதெ வாக்கு்கள் ைதிபபு 38,0,177 ஆகும்.   
இென்மூைம் திதரைபதி முர்மு நாடடின் 15ஆவது 
ஜனாதிபதி்யா்க தெரிவாகியுள்ைார். திதரைபதி முர்மு 
ஜனாதிபதி்யானென் மூைம் நாடடின் முெல் பழஙகுடி 
தபண் ஜனாதிபதி எனும் தபருலைல்ய அவர் தபறு-
கி்றார்.   

திதரௌபதி முர்முலவ மநரில் ்சநதிதது பிரெைர் 
நமரநதிர மைாடி வாழ்தது தெரிவிதொர். பாஜ்க மெசி்ய 
ெலைவர் மஜபி நடடாவும் திதரௌபதி முர்முலவ ்சந-
திதது வாழ்தது தெரிவிதொர். அமெமபால், ்காஙகிரஸ் 
்கடசியின் முன்னாள் ெலைவர் ராகுல் புதி்ய ஜனாதி-
பதிக்கு வாழ்தது தெரிவிததுள்ைார். ெமிழ்க முெல் 
அலைச்்சர் மு.்க ஸ்டாலினும் வாழ்தது தெரிவித-
துள்ைார்.   திதரௌபதி முர்மு ஜனாதிபதி்யா்க நாலை 
25ஆம் தி்கதி பெவிம்யற்்க உள்ைார். இெற்்கான 
ஏற்பாடு்கலை பா.ஜ.்க, த்சயது வருகி்றது. இலெ்ய-
டுதது அவரது த்சாநெ ைாநிைைான ஒடி்சாவில் பழங-
குடியினர் ஆடிபபாடி த்காண்டாடி வருகின்்றனர். 
ஒடி்சாலவச் ம்சர்நெ பழஙகுடி இனப தபண்ைான 
திதரௌபதி முர்மு, ஜார்்கண்ட ஆளுநரா்க இருநதுள்-
ைார். ஜனாதிபதித மெர்ெலில் திதரௌபதி தவற்றிப-
தபற்்றொல், நாடடின் முெல் பழஙகுடியின ஜனாதி-
பதி என்னும் தபருலைல்ய தபற்்றார்.  

நாடடின் முன்வனேற்ற திடடைஙகளுக்கு...  
அலனவரும் ஒன்றிலைநது 

த்ச்யற்பட மவண்டி்ய ்காை்கடடம் 
இது. நாடடின் 22,000 மில்லி்யன் ைக்்க-
ளும் எம்மைாடு இருபபார்்கள்.   

ஜனாதிபதிக்்கான தெரிவில் 
ெம்லை முன்தைாழிநெ எதிர்க்்கடசித 
ெலைவர் ்சஜித பிமரைொ்ச, வழிதைா-
ழிநெ அலைச்்சர் மபராசிரி்யர் ஜீ.எல் 
பீரிஸ் உள்ளிடட அலனவருக்கும் 
அலனததுக் ்கடசி்களுக்கும் நன்றி-
யிலன தெரிவிததுக்த்காள்கிம்றன்.   

குைைலடநெ நாடடுக்கு எழுநது 
நிற்்க முடியும். ஆனால் மநாய உள்ை 
நாடு எழுநது நிற்்க முடி்யாது. சூழ்ச்சி-
்யான அரசி்யல் ்கைா்சாரதலெ நில்றவு 
த்சயவெற்்கா்கமவ நான் ஜனாதி -
பதி தெரிவில் மபாடடியிடமடன். 
அரசி்யல் ்கைா்சாரம் சீரழிநதுள்ை 
நிலையில் அென் மீொன நம்பிக்-
ல்கல்ய ்கடடித்யழுபபுவது அலன-
வரதும் தபாறுபபு .   

மெசி்ய நி்கழ்ச்சி நிரலுக்கு பதிைா்க 
ெனி்யான நி்கழ்ச்சி நிரலை முக்கி்ய -
ைாக்கிக் த்காண்டு அரசி்யைலைபபி-

லும் அரசி்யைலைபபு திருதெததிலும் 
த்ச்யற்பாடு்கலை மைற்த்காண்டு 
ைக்்களின் இல்றலைல்ய ்காடடிக் 
த்காடுதது சுெநதிரம் அலடநெ தினத -
திலிருநது நாம் அனுபவிதெ வஞ்ச்க -
ைான அரசி்யல் ்கைா்சாரததுக்கு முற்-
றுபபுள்ளி லவபபெற்்கா்கமவ நான் 
மபாடடியிடமடன்.   

அநெ வல்கயில் வாக்கு்கள் ைற்றும் 
இைக்்கததின் மூைம் மொல்வி்யலடந-
ொலும் எனக்கு லெரி்யமூடடி்ய, 
ஒததுலழபபு்கள் வழஙகி்ய அலனவ -
ருக்கும் நான் நன்றி்கலையும் வாழ்த -
துக்்கலையும் தெரிவிததுக் த்காள்ை 
விரும்புகிம்றன்.   

வரைாற்றில் முெல் ெடலவ்யா்க 
்சர்வ்கடசி அர்சாங்கம் ஒன்ல்ற 
அலைபபெற்்கான அவசி்யம் எைக்கு 
இருநெது.நாம் மொல்வி்யலடநொ-
லும் அெற்்கான நாடடு ைக்்களின் 
எதிர்பார்பபு பாதிபபலட்யாது.தபறு-
மபறு்கள் எதுவா்க இருநொலும் இநெ 
ஒன்றிலைபபு உைகிற்ம்க முன்னுொ-
ரைதலெ வழஙகியுள்ைது.  

புதிெ ஜனோதிபதி ரணிலுடைன்...
ஒன்றுகூடுெல் ைற்றும் ்கருததுதவ -

ளிபபாடடு சுெநதிரம் உள்ைடங்க-
ைா்க ஜனநா்ய்கம், ைனிெ உரிலை்கள் 
ைற்றும் ்சடடததின் ஆடசி ஆகி்யவற்-
றுக்கு ைதிபபளிதெல் என்பன இன்றி -
்யலை்யாெலவ்யாகும் என்றும் அவர் -
்கள் வலியுறுததியுள்ைனர்.   

 புதி்ய ஜனாதிபதில்யத தெரிவு 
த்சயவெற்்கா்க 20 ஆம் தி்கதி புென் -
கிழலை பாராளுைன்்றததில் நலட-
தபற்்ற வாக்த்கடுபபில் தபரும்-
பான்லை ஆெரவுடன் இைஙல்கயின் 
08 ஆவது ஜனாதிபதி்யா்கத தெரிவு 
த்சய்யபபடட ரணில் விக்கிரைசிங்க, 
21 ஆம் தி்கதி வி்யாழக்கிழலை ஜனா -
திபதி்யா்கப பெவிபபிரைாைம் த்சய-
துத்காண்டார். அெலனத தொடர்நது 
்சர்வமெ்ச நாடு்களின் உ்யர்ைடடப 
பிரதிநிதி்களும் இராஜெநதிரி்களும் 
ெைது உததிம்யா்கபூர்வ டுவிடடர் 
பக்்கபபதிவு்களின் ஊடா்கப புதி்ய 
ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரைசிங்க-
வுக்கு வாழ்ததுத தெரிவிததிருபபது-
டன் ெற்மபாலெ்ய தநருக்்கடி்யான 
சூழ்நிலையில் அவர் முன்தனடுக்்க 
மவண்டி்ய பணி்கலையும் நிலனவு 
கூறியுள்ைனர்.   

பிரிடடனின் தபாதுநைவா்ய 
ைற்றும் அபிவிருததி விவ்கார 
அலைச்்சர் ொரிக் அ்ைட தெரிவிக்-
ல்கயில், 

இைஙல்கயின் புதி்ய ஜனாதிபதி -
்யா்க நி்யமிக்்கபபடடிருக்கும் ரணில் 
விக்கிரைசிங்கவுடன் எதிர்வருங 
்காைங்களில் ஒன்றிலைநது த்ச்யற்-
படுவெற்கு எதிர்பார்க்கின்ம்றன். 

ெற்மபாது இைஙல்க மு்கம் த்காடுத-
திருக்கும் தநருக்்கடி்களுக்குத தீர்-
வு்காண்பெற்கு அலனவலரயும் 
உள்ைடக்கி்ய அர்சாங்கப தபாறிமு-
ல்றத்யான்று இன்றி்யலை்யாெொ-
கும். அென்படி அததி்யாவசி்யைான 
ைறுசீரலைபபுக்்கலை நலடமுல்றப-
படுததுைாறு இைஙல்க அர்சாங-
்கதலெ வலியுறுததுவதுடன் அலைதி-
்யான முல்றயில் மபாராடடங்களில் 
ஈடுபடுவெற்்கான உரிலை உள்ைடங-
்கைா்க அடிபபலட உரிலை்கலைப 
பாது்காக்குைாறு அலனததுத ெரபபின-
ரிடமும் ம்கடடுக்த்காள்கின்ம்றன்.   

ஐக்கி்ய நாடு்கள் ்சலபயின் இைங-
ல்கக்்கான வதிவிடபபிரதிநிதி ்னா 
சிங்கர்

அலைதி்யானதும் ஸ்திரைானது-
ைான இைஙல்கக்கு மபச்சுவார்த-
லெ்கள், ஒன்றுகூடுெல் ைற்றும் 
்கருததுதவளிபபாடடு சுெநதிரம் உள்-
ைடங்கைா்க ஜனநா்ய்கம், ைனிெ உரி-
லை்கள் ைற்றும் ்சடடததின் ஆடசி 
ஆகி்யவற்றுக்கு ைதிபபளிதெல் 
என்பன இன்றி்யலை்யாெலவ்யாகும். 
அநெவல்கயில் இைஙல்க ைக்்களின் 
அபிைாலை்கலை முழுலை்யா்க 
நில்றமவற்றுவெற்கு ்சம்பநெபபடட 
அலனததுதெரபபினருடனும் ஒன்-
றிலைநது த்ச்யற்படுவெற்கு நாம் 
ெ்யாரா்க இருக்கின்ம்றாம்.   

அமெமவலை அரசி்யைலைபபிற்கு 
அலைவா்க புதி்ய ஜனாதிபதிக்கு அதி -
்காரங்கள் ல்கைாற்்றபபடடுள்ைலை 
தொடர்பில் நாம் அறிநதுள்மைாம். 
எனமவ ெற்மபாது அலனததுதெ -

ரபபினரும் தபாருைாொர தநருக்்க -
டிக்கும் ைக்்களின் துன்பங்களுக்குத 
தீர்வு்காண்பது குறிதெ த்ச்யற்தி்றன்-
மிக்்க ்கைநதுலர்யாடல்்களில் ஈடுப-
டமவண்டி்யது அவசி்யைாகும்.   

இைஙல்கக்்கான அதைரிக்்கததூது-
வர் ஜுலி ்சங

நாம் புதி்ய ஜனாதிபதி ரணில் விக் -
கிரைசிங்கவுடன் இலைநது பணி -
்யாற்றுவெற்கு எதிர்பார்ததுள்மைாம். 
்சவால் மிகுநெ ெற்மபாலெ்ய சூழ்-
நிலையில் தபாருைாொர தநருக்்க-
டில்ய உரி்யவாறு ல்க்யாள்ெல், ஜன -
நா்ய்கம் ைற்றும் தபாறுபபுக்கூ்றலை 
உறுதித்சயெல், அலனதது இைஙல்க-
்யர்்களுக்கும் ஸ்திரைானதும் பாது -
்காபபானதுைான எதிர்்காைதலெக் 
்கடடித்யழுபபல் ஆகி்யவற்ல்ற 
இைக்்கா்கக் த்காண்டு அலனததுத-
ெரபபினரும் ெைது மு்யற்சி்கலை 
இரடடிபபாக்்க மவண்டி்யது அவசி-
்யைாகும்.   

இைஙல்கக்்கான பிரிடடன் 
உ்யர்ஸ்ொனி்கர் ்சாரா ்ல்டன்
அரசி்யல் ைற்றும் தபாருைாொர 

ைறுசீரலைபபு உள்ைடங்கைா்க 
அலனதது இைஙல்க்யர்்களினதும் 
மெலவ்கலைப பூர்ததித்சயவலெ 
முன்னிறுததி்ய நடவடிக்ல்க்கள் 
உள்ைடங்கைா்க ஜனாதிபதி ரணில் 
விக்கிரைசிங்க ெலைலையிைான அர-
்சாங்கததுடன் ஒன்றிலைநது த்ச்ய-
ைாற்றுவெற்கு எதிர்பார்ததிருக்கின்-
ம்றாம்.   

்கமனடி்ய உ்யர்ஸ்ொனி்கராை்யம்
இைஙல்கயின் அரசி்யைலைப-

புக்கு அலைவா்கப பாராளுைன்்ற 
வாக்த்கடுபபின் ஊடா்க ரணில் 
விக்கிரைசிங்க ஜனாதிபதி்யா்கத 
த ெ ரி வு த ்ச ய ்ய ப ப ட டு ள் ை ல ை 
தொடர்பில் நாம் அவொனம் 
த்சலுததியுள்மைாம். நாடடுைக்்கள் 
மு்கம்த்காடுததிருக்கும் தநருக்-
்கடி்களுக்குத தீர்வு்காைக்கூடி்ய 
வல்கயில் உடனடி அரசி்யல் ைற்றும் 
தபாருைாொர ைறுசீரலைபபுக்்கள் 
மைற்த்காள்ைபபடுவலெ நாம் ஊக் -
குவிக்கின்ம்றாம். அதமொடு இநதந-
ருக்்கடிக்குத தீர்வு்காண்பலெ இைக்-
்கா்கக் த்காண்டு த்ச்யற்படும்மபாது 
ஜனநா்ய்கம் ைற்றும் ைனிெ உரிலை்க-
ளுக்கு இைஙல்க அர்சாங்கம் ைதிபப-
ளிபபதுடன் அவற்ல்ற மைம்படுதெ 
மவண்டும் என்று வலியுறுததுகின்-
ம்றாம்.   

ஐமராபபி்ய ஒன்றி்யம்
புதி்ய ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிர-

ைசிங்க இன்று பெவிபபிரைாைம் 
த்சயதுத்காண்டிருக்கின்்றார். இது 
ெற்மபாலெ்ய அரசி்யல் ைற்றும் 
தபாருைாொர தநருக்்கடிக்்கான தீர் -
வுடன்கூடி்ய, அலனவலரயும் உள் -
ைடக்கி்ய அர்சாங்கம் ஸ்ொபிக்்கப-
படுவெற்கு வழிவகுக்கும் என்று 
நம்புகின்ம்றாம். அமெமவலை 
தபாருைாொர ைறுசீரலைபபு, ெனி -
நபர் சுெநதிரங்கலைப பாது்காதெல் 
ைற்றும் நல்லிைக்்கதலெ மநாக்கி்ய 
மு்யற்சி்கள் என்பன அவசி்யைா-
கும். இைஙல்க ைக்்களுக்்கான எைது 
ஆெரவு தொடரும் என்றும் தெரிவிக்-
்கபபடடுள்ைது.  

நாடடில் மீண்டும் யகாவிட...
தொற்று மநா்யாைர்்கள் 57 மபர் 

புதிொ்க அலட்யாைம் ்காைபபட-
டுள்ைொ்கவும்  குறிபபிடடுள்ைார். 

த்காமரானா லவரஸ் தொற்று 
மநா்யாைர்்கள் அதி்கரிபபு தொடர்-
பில் சு்காொர அலைச்சின் தொற்று 
மநாயி்யல் பிரிவு ைக்்களுக்கு அறிவு-
றுதெல்்கலை வழஙகி வருவதுடன் 
நாடடில் இதுவலர தைாதெைா்க 
த்காமரானா லவரஸ் தொற்று க்-
குள்ைானவர்்களின் எண்ணிக்ல்க 
6,64,647 ஆகும் என்றும் தெரிவித-
துள்ைது.

அமெ மவலை த்காமரானா ெடுபபூ -
சி்கலை விலரவில் தபற்றுக் த்காள்-

ளுைாறு அநெ பிரிவு தபாதுைக்்க-
லைக் ம்கடடுக் த்காண்டுள்ைது.

அெற்கிைங்க 20 வ்யதுக்கு மைற்-
படடவர்்கள் ைற்றும் முதி்யவர்்க-
ளுக்கு  த்காழும்பு ைாந்கர ்சலபயின் 
ெடுபபூசி லை்யங்களில் ெடுபபூசி்கள் 
வழங்கபபடடு வருவொ்கவும் அநெ 
பிரிவு தெரிவிததுள்ைது.

முற்ப்கல் 9.00 ைணி முெல் 
ைதி்யம் 1.00 ைணி வலர முெைாவது 
இரண்டாவது மூன்்றாவது ைற்றும் 
நான்்காவது ெடுபபூசி்கலையும் 
இநெ லை்யங்களின் மூைம் தபற்றுக் 
த்காள்ை முடியும் என்றும் அநெப 
பிரிவு தெரிவிததுள்ைது.

நாடடில் அ்ைதி்ெப் வபண   
்சடடததின் 12ஆவது ்சரததுக் -

கிைங்க ஜனாதிபதிக்கு வழங -
்கபபடடுள்ை அதி்காரததின் படி 
அலைதில்ய முன்தனடுபபெற்கும் 
நாடடில் அலைதில்யயும் ஒழுங -
ல்கயும் நிலைநாடடுவெற்கும் 
அலனதது இராணுவததினலரயும் 

்கடலைக்கு அலழக்கும் வல்கயில் 
அநெ வர்தெைானி அறிவிபபு தவளி-
யிடபபடடுள்ைது.   

அமெமவலை மநற்று முன்தினம் 
அதி்காலை ஜனாதிபதி த்ச்யை்க 
சுற்றுப பகுதியிலிருநது ஆர்பபாட-
டக்்காரர்்கள் தவளிம்யற்்றபபடடுள்-

ைனர். முபபலடயினரும் மநற்று 
முன்தினம் அதி்காலை இலைநது 
மைற்த்காண்ட நடவடிக்ல்கக்கி-
ைங்க அது இடம்தபற்றுள்ைது.   

அநெ நடவடிக்ல்க்களில் முப -
பலடயினர், தபாலிஸார் ைற்றும் 
தபாலிஸ் விம்சட த்ச்யைணியும் 

இலைநது த்ச்யற்படடுள்ைனர். அெ -
லன்யடுதது ஆர்பபாடடக்்காரர்்கள் 
அஙகிருநது தவளிம்யற்்றபபடடு 
ஜனாதிபதி த்ச்யை்க பிரமெ்சம் பலட-
யினரின்   

்கடடுபபாடடின் கீழ் த்காண்டுவ -
ரபபடடுள்ைது.   

காலிமுகத்திடைல் சம்பேம்....
கூ்றபபடடுள்ைது. அதி்காரி்கள் 

அலனவரின் பாது்காபலபயும் உறுதி 
த்சய்ய மவண்டும்.அவர்்கள் இருக்-
கும் இடம் தெரி்யபபடுதெபபட 
மவண்டுதைன்று ்சடடதெரணி்கள் 
்சங்கத ெலைவர் ்சாலி்ய பீரிஸ் தெரி-
விததுள்ைார்.

மெலவ்யற்்ற மிரு்க பைதலெ ப்யன் -
படுததுவது இநெ நாடடுக்கும் அென் 
்சர்வமெ்ச நற்தப்யருக்கும் உெவா-

தென்றும் அவர் கூறியுள்ைார்.நூற்-
றுக்்கைக்்கான இராணுவததினரும் 
தபாலிஸாரும் ்காலி மு்கததிடலுக்-
்கான நுலழவு வீதி்கலை அலடதது 
தபாதுைக்்கலை அநெ பகுதிக்குள் 
நுலழ்யவிடாைல் ெடுததிருநெனர். 
அததுடன் அஙகு த்சல்ை மு்யன்்ற 
்சடடதெரணி்கள் பலடயினரால் 
ெடுக்்கபபடடுள்ைொ்கவும் அவர் 
தெரிவிததுள்ைார்.

ோகனே இைக்கத் தகட்டை...  
அதில் ்காடடபபடடுள்ைபடி இநெ 

அபராெங்கலைச் த்ச்யல்படுதெைாம்.   
இநெக் குற்்றததின் இரண்டாவது 

அல்ைது அெற்குப பி்றகு பிடிபடட 
நபருக்கு 30,000 ரூபாவுக்கு குல்ற்யாெ 
ஆனால் 50,000 ரூபாவுக்கு அதி்கரிக்-
்காெ வல்கயில் அபராெம் அல்ைது 03 
ைாெங்கள் சில்றதெண்டலன விதிக்்க 
நீதிைன்்றததுக்கு அதி்காரமுள்ைது.   

்கடநெ 21ஆம் தி்கதி எரிதபாருள் 

விநிம்யா்கம் ஆரம்பிக்்கபபடட 
பின்னர், வா்கன இைக்்கததின் ்கலடசி 
இைக்்கததுடன் தொடர்புலட்ய தி்க-
தி்களில் சிைர் வா்கனங்களின் இைக்-
்கத ெ்கடு்கலை ைாற்றிக்த்காண்டு 
எரிதபாருள் நிரபபு நிலை்யங்களுக்கு 
வநெொ்க ்சமூ்க ஊட்கங்களில் த்சய-
தி்கள் தவளி்யாகியிருநென. இெலன-
்யடுதமெ தபாலிஸ் ெலைலை்ய்கம் 
இவவாறு அறிவிததுள்ைது.  

ைாறறு ேழி இல்ைாத நி்ையிவைவெ...
ஆததிரமூடடும் வல்கயில் த்ச்யல்-

படடொ்க தபாலிஸ் ஊட்கப பிரிவு 
தெரிவிததுள்ைது.  

ஜனாதிபதி த்ச்யை்கததின் தபறுைதி-
மிக்்க தபாருட்கள் ைற்றும் ஆவைங-
்கலை பாதிபபலட்யாைல் பாது்காக்்க 
மவண்டி்யலெ ்கவனததில் த்காண்டும் 
மவறு ைாற்று வழி இல்ைாெ ்காரைததி-
னாலுமை மநற்று முன்தினம் ஆர்பபாட-
டக்்காரர்்கலை அவவிடததிலிருநது 
தவளிம்யற்றுவெற்கு நடவடிக்ல்க 
எடுக்்கபபடடொ்கவும் தபாலிஸ் 
ஊட்கப பிரிவு தெரிவிததுள்ைது.  

அென்படி, அலைதி ைற்றும் ைக்்க-
ளின் இ்யல்பு வாழ்க்ல்கக்கு பாதிபபு 
ஏற்படுததும் வல்கயில் ஆர்பபாடடங்க-
ளில் ஈடுபடுபவர்்களுக்கு எதிரா்க ்சடட 
நடவடிக்ல்க எடுக்்கபபடும் என்றும் 
தபாலிஸ் ஊட்கப பிரிவு தெரிவித-
துள்ைது.    அரசி்யைலைபபின் மூைம் 
நாடடின் பிரலஜ்களுக்கு வழங்கபபட-
டுள்ை உரிலை்களின் ைடடுபபடுதெலை 
்கவனததிற்த்காண்டு ஆர்பபாடடங்க-
ளில் ஈடுபடுைாறும் தபாலி்சாரினால் 
அறிவுறுதெபபடடுள்ைது.  ஜனாதிபதி 

த்ச்யை்கப பகுதியில் ெஙகியிருநெ ஆர்ப-
பாடடக்்காரர்்கள் மநற்று முன்தினம் 
அதி்காலை அஙகிருநது தவளிம்யற்்றப-
படடலை தொடர்பில் விரிவான தெளி-
வுபடுதெலை தபாலிஸ் ஊட்கப பிரிவு 
தவளியிடடுள்ைது.  

அச்சுறுதெல்்கலை விடுதெல், அழுத-
ெங்கலை பிரம்யாகிதெல், வன்முல்ற 
அல்ைது ்கை்கங்கலை மைற்த்காண்டு 
அலைதி ைற்றும் ைக்்களின் இ்யல்பு 
வாழ்க்ல்கக்கு பாதிபபு்கலை ஏற்படுத-
ெல், துன்புறுததும் வல்கயில் த்ச்யற்-
படுெல் ஆகி்யவற்றுக்கு எதிரா்க ்சடட 
நடவடிக்ல்க எடுக்்கபபடும் என்றும் 
தபாலிஸ் ஊட்கப பிரிவு தெரிவிததுள்-
ைது.  அமெ மவலை ஆர்பபாடடக்்காரர்-
்கள் ஜனாதிபதி த்ச்யை்கப பகுதியில் ்கட-
லையில் ஈடுபடடிருநெ தபாலி்சாருக்கு 
பல்மவறு ்சநெர்பபங்களில் அச்சுறுதெல் 
ைற்றும் பாதிபபு்கலை ஏற்படுததி அவர்-
்கலை அத்சௌ்கரி்யங்களுக்கு உடபடுத-
தியுள்ைொ்க தெரிவிததுள்ை தபாலிஸ் 
ஊட்கப பிரிவு அது தொடர்பான 
வீடிம்யா ்காடசி்கலையும் தவளியிட-
டுள்ைது.

இந்திொ 10 ஆண்டுகளில்...
இநதி்ய மைாக்்சபாவில் திராவிட 

முன்மனற்்றக் ்கழ்க உறுபபினர் 
ஒருவர் எழுபபி்ய ம்கள்வி ஒன்றுக்கு 

பதில் அளிக்ல்கயிமைம்ய அவர் 
இவவாறு தெரிவிததுள்ைார்.

                                                 (ஸ)

என்பவத இஙகு வநாக்கத்தக்கது. அதாேது சடடைோக்கச்பயில் அதிகூடிெ 
யபரும்பான்்ையுடைன் அேர் யதரிோகியுள்ார். அதுவே ஜனேநாெக மு்்ற்ை-
யும் ஆகும்.

அேருக்கு யேறறி்ெ ஈடடிக் யகாடுத்ததறகானே ேலுோனே காரணிக்் 
ஆராயேது முதலில் முக்கிெம். மிக வைாசைானே யபாரு்ாதார வீழ்ச்சியினோல் 
முழு இைங்கயுவை முடைஙகிக் கிடைக்கின்்ற வே்்யிவைவெ புதிெ ஜனோதிபதிொக 
ரணில் விக்கிரைசிஙக்ே பாராளுைன்்ற உறுப்பினேர்கள வதர்ந்யதடுத்துள்னேர். 
இன்்்றெ வீழ்ச்சியிலிருந்து நாட்டை மீடயடைடுக்கக் கூடிெ ேல்ை்ை மிகுந்த 
த்ைேராக அேர் மீவத பாராளுைன்்றம் நம்பிக்்க ்ேத்துள்யதன்பவத 
இதன் யேளிப்ப்டைொனே அர்த்தைாகும். அதாேது அரசிெல் வபதஙகளுக்கு 
அப்பால் அேர் மீது எம்.பிக்கள யபரும் நம்பிக்்க யகாண்டுள்னேயரன்றும் 
குறிப்பிடைைாம்.

ஆசிெ பிராந்திெத்தில் நி்்றந்த கல்வித் த்க்ையும், ஆற்றலும், அரசிெ-
லில் ஆழ்ந்த அனுபேமும் யகாண்டை அரசிெல் த்ைேராக ரணில் விக்கிரைசிஙக 
ைதிக்கப்படுகின்்றார். சர்ேவதச நாடுகளின் அரசிெல் த்ைேர்களுடைனும், உெர் 
அ்ைப்புகளுடைனும் யநருஙகிெ யதாடைர்பும் நம்பகத்தன்்ையும் யகாண்டைேர் 
அேர். எனேவே எைது நாடடின் இன்்்றெ யநருக்கடி்ெத் தீர்த்து ்ேப்பதறகாக 
சர்ேவதசத்திடைமிருந்து ஆதர்ேயும் உதவிக்்யும் அேர் யபறறுக் யகாளோ-
யரன்்ற நம்பிக்்க்ெ யபாரு்ாதார நிபுணர்கள வகாடிடடுக் காடடியுள்னேர்.

இன்்்றெ யநருக்கடி மிகுந்த காைகடடைத்தில் இருந்து நாட்டை முன்யகாண்டு 
யசல்ேதாயின் அரசிெல் வபதஙகளுக்கு அப்பால் ஒன்றுபடடை பெணவை முதலில் 
அேசிெம். ஜனோதிபதிொக யேறறி யபற்ற்தெடுத்து ரணில் விக்கிரைசிஙக 
ஆறறிெ சுருக்கைானே உ்ரயிலும், ஒறறு்ைப் பெணத்தின் அேசிெத்்தவெ 
ேலியுறுத்தியிருக்கின்்றார்.

நாடடின் இன்்்றெ நி்ை்ை யதாடைர்பில் அரசிெல்ோதிகளும், யபாது-
ைக்களும் புரிந்து யகாள் வேண்டிெ ெதார்த்தயைான்று உள்து. அரசிெல் 
நிகழ்ச்சித் திடடைஙகளின் வபரில் யசெறபடுேதறகானே தருணம் இதுேல்ை. 
முதலில் எைக்யகல்ைாம் சுமுகைானேயதாரு நாடு அேசிெம். அதன் பின்னேவர 
அரசிெல் பறறிச் சிந்திக்க வேண்டியுள்து!

நாட்டை மீட்டைடுப்பதற்ான
நம்பிக்்ககுரிய ்தரிவு

எங்கள் ்கருத்து

சர்ேகடசி அரசாஙகம்...
ம்கள்வி்களுக்கு பதிைளிபபெற்-

்கா்க ்சலப முெல்வர் அல்ைது ்சம்பந-
ெபபடட அலைச்்சர்்கள் ்சமு்கைளிதது 
பதிைளிபபது சி்றநெதென்றும் தெரி-
விக்்கபபடடது.விலரவில் பாராளு-
ைன்்ற நில்றமவற்றுக் குழுக்்கலை 
நி்யமிபபது தொடர்பா்கவும் அலைச்-

்சரலவயில் ்கவனம் த்சலுதெபபட-
டுள்ைது.

மைலும் இன்னும் இரண்டு வாரத-
தில் ்சலை்யல் எரிவாயு ைற்றும் 
எரிதபாருள் பிரச்சிலனக்கு தீர்வு 
தபற்றுக்த்காடுக்்கபபடுதைன்றும் 
தெரிவிக்்கபபடடுள்ைது.

இைங்க தமிழரசுக் கடசியின் த்ைேர் ைா்ே கே்ை   70 ஆண்டு ்காை அனுபவதலெ த்காண்டுள்ை 
ஒரு ்கடசி்யா்க நாம் இருக்கும் மபாது, ெநதிமராபா-
்யைற்்ற, தபாறுபபற்்ற, ென்னிச்ல்ச்யான த்ச்யற்பா-
டு்கள் விபரீெதலெ ஏற்படுததி இருக்கின்்றதென 
இைஙல்க ெமிழரசுக் ்கடசியின் ெலைவர் ைாலவ 
ம்சனாதிராஜா ்கவலை தெரிவிததுள்ைார்.   ்சை்காை 
நிலைலை்கள் தொடர்பா்க ஊட்கங்களுக்கு 
்கருதது தெரிவிக்கும் மபாமெ இைஙல்க ெமிழரசுக் 
்கடசியின் ெலைவர் இெலன தெரிவிதொர்.   

அவர் மைலும் தெரிவிக்ல்கயில், 
ெமிழ்த மெசி்யக் கூடடலைபபின் பாராளு-

ைன்்ற கூடடம் நலடதபற்்றமபாது அஙகு த்சன்்ற 
டைஸ் அழ்கபதபருை ைற்றும் ்சஜித பிமரைொஸ 
ஆகிம்யாருடன் எழுதது மூைம் உடன்பாடு ஏற்-
படுதெபபடடொ்க கூ்றபபடுகி்றது. நான் அநெ 

நி்கழ்வுக்கு மபா்க முடி்யவில்லை. இநெ விட்யம் 
இரமவாடு இரவா்க ஊட்கங்களுக்கு த்சயதி்கைா்க 
த்சன்றிருக்கின்்றன.   

ஜனாதிபதி மெர்ெல் நடக்கின்்ற மநரததில் 
பாராளுைன்்ற உறுபபினர்்கள் இரண்டா்க பிை-
வுபபடடு வாக்்களிக்கும் ்சநெர்பபததில் டைஸ் 
அழ்கபதபருை ைற்றும் ்சஜித பிமரைொஸ 
ஆகிம்யார் ெமிழ்த மெசி்யக் கூடடலைபபுடன் 
உடன்பாடலட ஏற்படுததி இருக்கி்றார்்கதைன்்ற 
த்சயதில்ய இரவில் தெரி்யபபடுததும் நிலை உரு-
வானது.   

இது பாரதூரைான நிலைலை, அவவாறு 
உடன்பாடு ஏற்படடிருநொல் அெலன தவற்றி 
தபற்்றெற்கு பின்னர் தவளியிடடிருக்்க முடியும். 
பாராளுைன்்ற உறுபபினர்்கள் ைற்றும் ைக்்கள் பிர-

திநிதி்களுக்கு அது தெரிநொல் மபாதுைானது. 
அெற்கிலடயில் அெலன தவளிம்ய கூறி்யலெ ஏற்-
்கமுடி்யாது. இென் ்காரைததினாலும் எதிர்பாராெ 
மெர்ெல் முடிவு்கள் அலைநதிருக்்கைாம்.   

ெமிழ்த மெசி்ய கூடடலைபபின் பாராளுைன்்ற 
உறுபபினர்்கள் ைததியில் இநதி்யா நிர்பநதிதது-
ொன் ரணிலுக்கு எதிரான தீர்ைானதலெ எடுக்்க 
மவண்டுதைன்்ற ்கருதது அஙகு மப்சபபடடு 
இருக்கின்்றதென ெ்கவல் தவளி்யாகியுள்ைது.   

அென் உண்லை எனக்கு தெரி்யாது. எதுவா்க 
இருநொலும் அவவாறு இநதி்யாவினுலட்ய 
தப்யலர உச்்சரிதது அநெ தீர்ைானதலெ எடுதெலெ 
நான் மி்கவும் வன்லை்யா்க ்கண்டிக்கின்ம்றன். 

இது இராஜெநதிரைற்்ற, மூமைாபா்ய-
ைற்்ற விட்யம் என்பதுடன் ஒரு பிரச்சி-
லனல்ய உருவாக்கியிருக்கின்்றது.   

இவவா்றான த்சயதி்கள் ்காரைைா்க 
பைர் என்னுடன் ்சண்லட பிடிததுக் 
த்காண்டிருக்கின்்றார்்கள். இவவாறு த்சயதி 
தவளி்யான நிலையில் ைறுநாள் ்காலையில் 
அவவா்றான எநெ ஆவைததிலும் ல்கத்யழுத-
திடவில்லை, ஏற்றுக்த்காள்ைவில்லை என்று 
சுைநதிரனுலட்ய தப்யரில் ஊட்கங்களில் த்சயதி 
தவளி்யாகியிருநெது.   

இலவ எல்ைாம் ெநதிமராபா்யைற்்ற, தபாறுப-
பற்்ற த்ச்யல்்கைாகும். இென் ்காரைைா்க டைஸ் 

அழ்கபதபருை எதிர்பார்தெ வாக்கு்கலை 
தப்ற முடி்யாைல் ரணில் எதிர்பார்தெ 
அைவுக்கு 134 வாக்கு்கள் தபறுகின்்ற 
நிலைலைல்ய உருவாக்கி இருக்கின்-
்றது.   

அவவாறு பாவிததுொன் டைஸ் அழ்கபதபரு-
ைவுக்கு வாக்்களிக்்க மவண்டுதைன்று தீர்ைானம் 
எடுததிருநொல் அது பாரதூரைானது.   

இநெ ்கருதது மி்கவும் பாெ்கைானது. முழுலை-
்யான எங்களுக்கு பைைா்க இருக்கின்்ற இநதி்யா-
வினுலட்ய தப்யலர கூறுவது மி்கவும் ெவ்றான 
த்சயதி்யாகும். இெனால் பாரி்ய விலைவு்கலை 
எதிர் மநாக்்க மவண்டி வரும் என்்றார்.  

70 ஆண்டு கால வரலாறு ககாண்்ட கட்சிக்கு இன்று ஒரு சிலரால் வீழ்ச்சி   

இைஙல்கயில் 6.3 மில்லி்யன் ைக்்கள் 
உைவு பாது்காபபற்்ற நிலைலையிலுள்-
ைனர். தநருக்்கடி நிலைலை ஏற்படும்  
மபாது இநெ நிலைலை மைலும் அதி்க-
ரிக்குதைன்று உை்க உைவு திடடம் எச்-
்சரிததுள்ைது.   இைஙல்கயின் உைவு 
பாது்காபபு நிலைலை தொடர்பில் ்கடநெ 
15 ஆம் தி்கதி உை்க உைவு திடடம் 
தவளியிடடுள்ை ஆயவறிக்ல்கயிமைம்ய 
இவவாறு குறிபபிடபபடடுள்ைது.   

அவ அறிக்ல்கயில் மைலும் தெரிவிக்-

்கபபடடுள்ைொவது,  6.7 மில்லி்யன் 
ைக்்கள் ஏற்றுக் த்காள்ைக் கூடி்ய உைவு 
வல்க்கலை உடத்காள்வதில்லை. 
விவ்சாயி்களுக்கு விலெ்கள், உரம் 
ைற்றும் நிதியுெவி கிலடக்்காவிட -
டால், வரவிருக்கும் தபரும்மபா்கத -
தில் தநற் த்சயல்க 50 ்செவீெைா்கக் 
குல்றவலடயும் அபா்யமுள்ைது. 
அதமொடு மீன்பிடி ைற்றும் ்கால்ந -
லடத துல்ற்களுக்கு மீைமுடி்யாெ 
நிலைலை ஏற்படும்.

நாட்டில் உணவு பாதுகாபபற்ற   
நிலலயில் 06 மில்லியன் மக்கள்
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-சரிய�ா பிலழய�ா, தீரைானம் எடுக்-
கப்படயேண்டி� தருணத்தில் தீரைா -
னம் எடுக்கப்படயட�ாக யேண்டும். 

அவோறு தீரைானத்துக்கு ேராதேன் 
ஏைாளி�ாகயே இருப்பான் என்்பாரகள். 
ககாஞ்சம் சிந்தித்துப ்பாரத்தால் நாம் உரி� 
்சை�த்தில் உறுதி�ான தீரைானம் எடுக்கத் 
தேறி�தால் எலத எல்ைாம் யகாடலட 
விடடிருக்கிய�ாம் என்்பலத புரிந்து ககாள்-
ளைாம். அல்லும் ்பகலும் கதருக் கல்ைாய் 
இருந்துவிடடு அதிர்ஷடம் இல்லை என 
அைடடிக் ககாண்டான் என்� ்பலழ� எம்.
ஜி.ஆர ்படப்பாடலை இஙயக நிலனவு்ப -
டுத்துேது க்பாருத்தைாக இருக்கும். வீழ்ந்து 
கிடக்கும் இந் நாடும் ைக்களின் க்பாதுோன 
ைனப்பான்லையும் முற்றிலுைாக திருந்தா 
விடடால், புது இரத்தம் ்பாய்்ச்சப்படவிட -
டால் மீண்கடழுேது மிகக் க்ஷடைாகயே 
இருக்கபய்பாகி�து.

இந்த ேலகயில் புதி� ஜனாதி்பதி�ாகப 
்பதவிய�ற்றிருக்கும் ரணில் விக்கிரைசிஙகவி -
டமிருந்து கற்றுக்ககாள்ேதற்கு ்பை விஷ�ங -
கள் உள்ளன.

ரணில் விக்கிரைசிஙக யதரந்த அரசி�ல் -
ோதி. க்பாருளாதாரம் கதரிந்தேர. அரசு 
நிரோகம் அேருக்கு அத்துப்படி. ோத 
விோதஙகளில் கேகு சூரர. அலை்ச்சராக -
வும் ஆறு தடலேகள் பிரதைராகவும் ்பதவி 
ேகித்தேர. யைற்குைகு என இைஙலக�ரால் 
அறி�ப்படும் முன்யனறி� நாடுகளுடன் 
கநருக்கைான உ�வு ககாண்டிருக்கும் ஒரு 

முதைாளித்துேோதி. தனக்கு அரசி�லில் 
ஏற்்படும் கதாடர யதால்விகளால் துேண்டு 
ய்பாகாைல் ககாண்ட ககாள்லகயில் ்பற்று 
ைா�ாதேர. கடசியில் இருந்து ்பைர விைகி்ச -
க்சன்� ய்பாதும் துேண்டு விடாதேர. கடந்த 
யதரதலில் அேரது ஐ.யத.க. கடசி ஒரு 
இடம்கூட கேல்ை முடி�ாைல் காணாைல் 
ய்பானயதாடு அேரும் தன் ககாழும்பு கதாகு -
தியில் யதாற்றுப ய்பானார.

எனினும் தனது கடசிக்குக் கிலடத்த ஒயர 
ஒரு யதசி� ்படடி�ல் ோய்பல்ப ்ப�ன்்ப -
டுத்தி ்பாராளுைன்�த்துக்கு ேந்த அேலர பின் -
கதோல் ேந்தேர என்� ்பரிகா்சம் கதாடரந் -
தாலும் அேர கேலைப்படவில்லை. தனி 
ஆளாக நின்று வீழ்ந்த கடசில� நிமிரத்தி 
்பலழ� நிலைக்கு ககாண் -
டுேர யேண்டி� அேசி -
�ம் அேருக்கு இருந்தது. 
அேலர நம்பியிருந்தேர -
கள் அேர என்ன க்சய்�ப 
ய்பாகி�ார என்்பதற்காகயே 
காத்திருந்தாரகள்.

'த பிரின்ஸ்' என்� அர -
சி�ல் நூலை எழுதி� 
ைாக்கி�கேலி�ாக இருக் -
கடடும்; அரத்த ்சாஸ்தி -
ரத்லத ்பலடத்த ்சாணக் -
கி�னாக இருக்கடடும், 
இருேருயை அரசி�ல் 
என்்பது சூது விலள�ாட -
லடப ய்பான்�து. தருணஙக -
லளப ்ப�ன்்படுத்து்பேயன 
கேற்றி க்பறுகி�ான் என்க� -
ழுதியுள்ளாரகள். ைகா்பாரத -
மும் அலதய� க்சால்கி�து. 
இது, அரசி�ல் ேரைாற் -
றில் ்சாகாேரம் க்பற்� ஒரு 
உத்தி. அலத புதி� ஜனாதி -
்பதி ரணில் விக்கிரைசிஙக 
மிகக் க்சசிதைாக லக�ாண் -
டிருக்கி�ார. அேர தனி ஒரு 
ைனிதராக ்பாராளுைன்�ம் 
ேந்தார. யகாடடா்ப� அர -
்சாஙகம் ைக்கள் எழு்சசி�ால் 
அதிரந்து நின்� க்பாழுதில் 
பிரதைரான ைஹிந்த ராஜ -

்பக்ஷ ்பதவி விைக யநரந்தது. அடுத்த பிரத -
ைராக �ாலர நி�மிக்கைாம் என்� யகள்வி 
எழுந்தய்பாது ராஜ்பக்ஷைாருக்கு மிதோதி -
�ாகவும் ்பாதுகாப்பானேராகவும் கதரிந்த -
ேர ரணில் விக்கிரைசிஙகயே. ஆனால் அ்ச 
்சை�த்தில் ்பாராளுைன்�த்தில் தனி�ாளான 
அேர பிரதைர ்பதவில� ஏற்்பது என்்பது 
கடும் ்சோைான விஷ�ம். ஆனால் அேரது 
அரசி�ல் அனு்பேமும் துணி்ச்சலும், ்சந் -
தரப்பத்லத லக நழுே விடாைல் ்ப�ன்்ப -
டுத்த யேண்டும் என்� ்சாணக்கி�மும் அப 
்பதவில� ஏற்கத் தூண்டியிருக்க யேண்டும்.

அேர ்பதவிக்கு ேந்த பின்னர நாளாந் -
தம் ஏறு முகைாக இருந்த கடாைர ஸ்திர 
நிலைல� அலடந்தது. ்பஙகு்ச ்சந்லத ஏறு -
முகம் காடடி�து. ்சரேயத்ச நாண� நிதி�ம் 
ஆரம்்ப ய்ப்சசுோரத்லதகலள ககாழும்பில் 
நடத்தி�து. அகைரிக்க ராஜாஙக அலை்சசு 
அதிகாரிகள் ககாழும்பு ேந்து க்சன்�னர. 
காலிமுகத்திடல் ய்பாராடடம் ேலுவிழந் -
தது. 

தற்ய்பாது க்படய�ால், டீ்சல், எரிோயு 
ேரில்சகள் க்பருைளவில் இல்லை. உைக 
ேஙகி உதவியுடன் எரிோயு கப்பல்கள் ேந்து 
ககாண்டிருக்கின்�ன. நாடடின் ்பண வீக்கம் 
அதிகரித்து்ச க்சல்லும் அயத்சை�ம் க்பாரு -
ளாதார வீழ்்சசியில் எந்த நம்பிக்லக�ான 
்சமிக்லஞயும் கதன்்படவில்லை என்்பது 
உண்லை�ானாலும் ஆறு ைாத காைத்துக்குள் 
நம்பிக்லக ஏற்்படுத்தும் ைாற்�ஙகள் ேரைாம் 

என்்பது ைத்தி� ேஙகி ஆளுநரின் எதிர்பாரப -
்பாக உள்ளது.

இந்த நிலையியைய�, ்பாராளுைன்�த்தில் 
எேருயை எதிர்பாராேலகயில் 134 ோக்குக -
லளப க்பற்று ஜனாதி்பதி�ாகவும் கதரிோகி -
யுள்ளார இந்த அரசி�ல் வித்தகர. ைக்களால் 
நிராகரிக்கப்படடேர எவோறு ஜனாதி்பதி -
�ாகைாம் என்� யகள்வி இருந்தாலும், ்சந் -
தரப்பஙகலள மிக்ச ்சரி�ாக ்ப�ன்்படுத்து்ப -
ேயன ்சரி�ான அரசி�ல்ஞானி என்்பதற்கு 
அலை� ஸீயராவில் இருந்து ஹீயராோன 
ரணில் விக்கிரைசிஙக ்பாராடடுக்குரி�ேயர.

ஜனாதி்பதி ரணில் விக்கிரைசிஙக அரசி� -
லில் ோய்பபுகலளத் தே�விட விரும்்பா -
தேர என்்பது உண்லை�ானாலும் அேரது 
க்சல்ோக்கு சிஙகள ைக்கள் ைத்தியில் ஏற்�த் 
தாழ்வுகலளக் ககாண்டது. அேர கேள் -
லளக்காரலரப ய்பான்�ேர; யைடடுக்குடி 
ைனிதர, ய்சாஷலி்சத்துக்கு எதிரானேர; 
யகாட சூட காரர; புரியும்்படி ய்ப்சத் கதரி�ா -
தேர; �தாரத்தம் விளஙகாதேர எனப ்பல் -
ேலக�ான விைர்சனஙகலள சிஙகள ைக்கள் 
முன்லேக்கி�ாரகள். இலே அலனத்தும் ைக் -
களிடமிருந்து அேலர ககாஞ்சம் அந்நி�ப்ப -
டுத்தத்தான் க்சய்கின்�ன.

பிர்சசிலன என்னகேன்�ால் கதாடர்சசி -
�ாக ைக்கள் அரசி�ல்ோதிகளினால் ஏைாற் -

�ப்படடு ேந்துள்ளயதாடு இைஙலக அரசி -
�ல்ோதி என்்பேர இப்படித்தான் இருக்க 
யேண்டும்; இப்படித்தான் ய்பசிப்பழக 
யேண்டும் என்க�ாரு ைால� இைஙலக 
யதசி� அரசி�லில் கேற்றிகரைாக கடட -
லைக்கப்படடுள்ளது என்்பதுதான்.

 தனி்சசிஙகள ்சடடம் ககாண்டுேரப்பட -
டதில் தேறு கிலட�ாது. ஆனால் ஆஙகி -
ைத்லதயும், விரும்புயோர தமிலழயும் கற் -
கைாம் என்றிருந்த ஒரு சூழலை இ்ச்சடடம் 
முற்றிலுைாக குலைத்துப ய்பாடடு விடடது. 
க்பரும்்பாைான சிஙகளேருக்கு இன்ல�க் -
கும் ஆஙகிைம் ேராது. ்சைாளிக்கும் அளவில் 
தான் அேரகளின் ஆஙகிை அறிவு உள்ளது. 

கைாழி என்்பது ஒரு அறிவு. அதிக 
கைாழிகலள கற்று லேத்திருப்பது ஒரு 
க்சல்ேம். அது ேருைானத்லதயும் யதடித் -
தரும் என்� சிந்தலனக்கான ோய்பபுக்யக 
இ்ச்சடடம் இடம் தரவில்லை. அ்ச்சட -
டம் அமுலுக்கு ேந்து ஐம்்பது ேருடஙகள் 
கழிந்த பின்னயரய� ஆஙகிைத்தின் அேசி -
�த்லத சிஙகள இலள� தலைமுல� புரிந்து 
ககாள்ளத் கதாடஙகியிருக்கி�து. எனினும் 
சிறு்பான்லையினர ைத்தியில் காணப்படும் 
அளவுக்குக் கூட அேரகள் ைத்தியில் ஆங -
கிைத்தில் ஆரேம் இன்னும் முழுலை�ாக 
ஏற்்படவில்லை. சிஙகளம் கதரிந்திருந்தால் 
இைஙலகயில் எலத யேண்டுைானாலும் 
க்சய்� முடியும் என்றிருக்லகயில் ஏன் ஆங -
கிைம் ்படிக்க யேண்டும்? எதற்கு தமிழ் 

அேசி�ம் என்� ைனயோடடம் அ்ச ்சமூகத் -
தில் இன்ல�க்கும் உள்ளது.

அரசி�ல்ோதி என்�ால் அேர யதசி� 
உலட அணிந்தேராக இருக்க யேண்டும். 
சிஙகளத்தில் நன்�ாக ய்ப்சத் கதரிந்தி -
ருக்க யேண்டும். உணவுகலள குல�ந்த 
விலைக்கு அல்ைது இைே்சைாக ேழஙக 
முன்ேர யேண்டும். தமிழரகலளப ்பற்றி 
நல்ை அபிபபிரா�ம் இருக்கக் கூடாது. 
எலே ்சாத்தி�ப்படாயதா அேற்ல� ்சாத் -
தி�ப்படுத்துயேன் எனப புளுகத் கதரிந்தி -
ருக்க யேண்டும்.

இலே எல்ைாம் ஒருேருக்கு அத்துப்படி 
என்�ால் அேலர 'எஙகள் அரசி�ல்ோதி' -
�ாக ஏற்றுக் ககாள்ளும் தன்லை ைக்களிடம் 
ஏற்்படுத்தப்படடுள்ளது. காலிமுகத்திடல் 
ஆரப்பாடடக்காரரகள் ைாற்�ம் யேண்டும் 
என்று க்சால்கி�ாரகயள, அந்த ைாற்�ஙக -
ளில், அரசி�ல்ோதி கதாடர்பான ைக்களின் 
க்பாது எண்ணத்தில் ைாற்�ம் முழுலை�ாக 
ஏற்்படுத்தப்பட யேண்டும் என்்பதும் உள்ள -
டக்கப்பட யேண்டும்.

ஜனாதி்பதி ரணில் விக்கிரைசிஙக கதாடர -
்பாக ைக்கள் கருத்துகள் க்பரும்்பாலும் 
ைா� உைகில் நின்று உருோக்கப்படட -
லேய�. ஏன் யகாட சூட? கேள்லளக்கா -
ரன் கநஷனல் உடுத்துகி�ானா? என்க�ல் -

ைாம் விதண்டா ோதம் எழுப்பப்படுகி�து. 
ஐயராபபி�ரின் உலடகள் அேரகளின் காை 
நிலைய�ாடு ்சம்்பந்தப்படடலே. யைற்கத் -
தி� ்பாணி, ஆலட அணிதல் என்்பது ய்பாரத் -
துக்யக�ர காைத்தில் இருந்யத ஆரம்பித்த 
ஒன்று, அப்படி விைரசிப்பேரகளும் 'ஆரி� 
சூட' அணிந்து இருக்கி�ாரகள்? இைஙலக -
யில் ஆண்களில் 95்சதவீதையனார ஷரட, 
டிரவு்சர அணி்பேரகள்தான். உ�ர ்பதவி 
ேகிக்கும் அலனேருயை யகாடசூட அணி்ப -
ேரகள்தான், அது இைஙலகயில் ஒரு ககௌர -
ேைான உலட�ாகவும் 'கநஷனல் டிரஸ்' 
என்்பது அதிகம் ்படிக்காத கிராைோசிகள், 
நாடடு லேத்தி�ர ய்பான்ய�ாரின் உலட�ா -
கவும் சிஙகள ைக்களால் ்பாரக்கப்படுகி�து 
என்்பயத உண்லை.

ஒரு அரசி�ல்ோதி நலடயுலட ்பாே -
லனகள் மூைம் தீரைானிக்கப்படுேது மிக 

யைா்சைான நலடமுல�. எந்தகோரு ைனி -
தலரயும் அேரது க்ச�ல்கள், சிந்தலன -
கள், க்ச�ற்்பாடடுத்தி�ன் என்்பனேற்ல� 
லேத்யத தீரைானிக்க யேண்டுயை தவிர 
அேரது யதாற்�ப க்பாலிலே லேத்து 
அல்ை. தமிழகத்தில் புரடசிகைான ைாற் -
�ஙகலளயும் சிந்தலனகலளயும் ககாண்டு -
ேந்த காைராஜர ய்பாதி� ்படிப்பறிேற்�ேர. 
தமிழகத்தில் கல்விப புரடசில� அேரதான் 
ககாண்டு ேந்தார. தமிழ் கைாழிக்கு ஏற்�ம் 
தந்த சி.என். அண்ணாதுலர ்படித்தேரதான். 
ஆனால் மிகமிக எளிலை�ானேர. 

அண்ணாவின் யகாட்பாடுகள் தான் இன் -

ல�க்கும் தமிழகத்தின் அடிநாதம். தந் -
லதக்பரி�ார கல்ைாதேர. ஆனால் 
தமிழர ைத்தியில் க்பரி� அளவில் 
சிந்தலன ைாற்�த்லத யதாற்றுவித் -
தேர.

ரணில் விக்கிரைசிஙக அடிப -
்பலடயில் ஒரு ்சடடத்தரணி. 
இைஙலக ைற்றும் உைக அரசி -
�லை துல�ய்பாகக் கற்�ேர. 
அறிோளி. ஒரு நாடலட நடத் -
துேதற்கான எல்ைா தகுதிகளும் 
ககாண்டேர. ஆனால் ஏற்கனயே 
ைக்களுக்கு அணிவிக்கப்படடி -
ருக்கும் ைா� மூக்குக் கண்ணாடி 
ேழி�ாகவும் ஏற்்படுத்தப்படடி -
ருக்கும் பிம்்பஙகள் ேழி�ா -
கவும் ்பாரத்துப 

்பாரத்யத ்பழகிபய்பான ோக்காளரகளுக்கு 
ரணில் விக்கிரைசிஙக என்� அரசி�ல் -
ோதி தஙகளுக்கு ஏற்புலட�ேராக இருக்க 
ைாடடாயரா என்� எண்ணத்லதய� யதாற்று -
வித்து ேந்துள்ளது. 

முன்னர ்சர.யஜான் ககாத்தைாேலைல� 
ைக்கள் அப்படித்தான் ்பாரத்தாரகள். 
டடலி ய்சனநா�க்க ஹாரத்தாலுக்கு முகம் 
ககாடுக்க முடி�ாைல் 1953இல் ்பதவி து�ந் -
ததும் பிரதைர ்பதவிக்கு ேந்தேயர யஜான் 
ககாத்தைாேை. கேளிப்பலட�ாகக் கருத் -
துக்கலளத் கதரிவிக்கக் கூடி� தி�லை�ான 
நிரோகி. எனினும் 1956 க்பாதுத் யதரதலில் 
அேரது ஐ.யத.கடசி யதால்வி�லடந்தது. 
ஏகனனில் ்பண்டாரநா�க்க முன்லேத்த 
சிஙகளம் ைடடும் ்சடடம் ைற்றும் சிஙகள 
க்பௌத்தோதம் ்சாதாரண ைக்கலள ஈரத்தது. 
அன்ல�� ைக்களுக்கு க்பாருளாதார அபிவி -
ருத்தி ்பற்றிப ய்பசினால் புரி�ாது. சிஙகளம், 
தமிழரின் உரிலை யகாரிக்லக, க்பௌத்தம் 
என்�ால் கதளிோகப புரியும். என்்பலத 
புதுக் கடசில� ஆரம்பித்திருந்த எஸ்.

டபிள்யூ. ஆர.டீ. ்பண்டாரநா�க்க கதரிந்து 
லேத்திருந்தார. 1956 யதரதலில் ்பண்டாரநா -
�க்க கேற்றிக்பற்�ார. அேரது ேருலகயின் 
பின்னயரய� தமிழ் ைக்களின் பிர்சசிலனகள் 
தீவிரைலட�த் கதாடஙகி இனக்கைேரைாக -
வும் கேடித்தது.

இஙயக இன்கனாரு விஷ�த்லதயும் 
குறிபபிட யேண்டும். யகாட சூட அணிந்த 
கேௌ்லளத்துலர என ்சாதாரண ைக்களால் 
அறி�ப்படட யஜான் ககாத்தைாேை, இந்த 
இைஙலக அரசி�ல் நைக்கு ்சரி்படடு ேராது 
என்று ைண்டனில் தஙகி விடடார. 

தன் இறுதிக் காைத்தில், 1977 யஜ.ஆர. 

ஜ�ேரதன அரசின் ய்பாது அேர ககாழும்பு 
திரும்பி�து. ்சக்கர நாற்காலியில். தன் ைர -
ணத்தின் பின்னர இரத்ைைாலனயில் அலைந் -
துள்ள 48 ஏக்கர விஸ்தீரணம் ககாண்ட தனது 
கந்தேை யதாடடத்லதயும் தன் வீடலடயும் 
இராணுே ்பயிற்சி நிலை�ம் ஒன்ல� உரு -
ோக்கு முகைாக அரசிடம் நன்ககாலட�ாக 
ேழஙகினார ககாத்தைாேை. 1980ம் ஆண்டு 
ககாத்தைாேை இராணுே கல்விக் கல்லூரி 
ஆரம்்பைானது. இன்று கஜனரல் யஜான் 
ககாத்தைாேை ்பாதுகாபபு ்பல்கலைக்கழக -
கைன அது அலழக்கப்படுகி�து. 

ைக்களால் கேள்லளத்துலர என ஏளன -

ைாக அலழக்கப்படட அேர -
தான் தன் க்சாத்துகலள 

ைக்களுக்காக எழுதி -
லேத்த ஒயர அரசி�ல் -
ோதி!

கடந்த ஒன்்பதாம் 
திகதி ககாழும்பில் 
கைேரநிலை ஏற் -
்படட அன்ல�� 
இரயே ஜனாதி -
்பதி ரணில் விக்கி -

ரைசிஙகவின் வீடு 
க � ே ர க ளி ன ா ல் 

எ ரி க் க ப ்ப ட ட ய ்ப ா து 
ககாத்தைாேலைய� 

நிலனவுக்கு ேந்தார. ஏகனனில் ரணில் உள் -
நாடடிலும் கேளிநாடடிலும் தனக்கு க்சாந் -
தைான ஒயர வீடு இது ைடடுயை என்று கூறி -
யிருந்தார. தனி ைனிதரகளுக்கு க்சாந்தைான 
- அேரகள் ேசிக்கும் வீடுகலள எரிப்பது எவ -
ேளவு ஈனத்தனைான க்ச�ல். ரணில் தம்்பதி -
யினர தைக்குப பின்னர அந்த வீடு ய�ா�ல் 
கல்லூரிக்கு க்சாந்தைாக யேண்டும் என்றும் 
அேரது வீடடு நூைகம் ய்பராதலன ்பல்க -
லைக்கழகத்துக்கு ேழஙகப்பட யேண்டும் 
என்றும் ஏற்்பாடு க்சய்து லேத்திருந்தனர. 
அதாேது ைக்களுக்கு க்சாந்தைாக்கப்படட 
வீடலடயும் நூல்கலளயும் தான் ஆரப்பாட -
டக்காரரகள் எரித்திருக்கி�ாரகள்!

ரணில் விக்கிரைசிஙக எளிலை�ான 
கைாழியில் ய்ப்சக் கூடி�ேரானாலும் கண் -
டிப்பான ஒரு ஜனநா�கத் தலைேர. எப -
ய்பாதுயை அரசி�ைலைபபு, ்பாராளுைன்� 
ஜனநா�கம் ்பற்றிய� ய்ப்சக் கூடி�ேர. நல்ை 
நிரோகி எனப க்ப�கரடுத்தேர. ைதத்லத -
யும் கைாழில�யும் லேத்து அரசி�ல் க்சய்-
்பேர அல்ை என்்பது குறிபபிடத்தக்க முக்கி�-
ைான விஷ�ம்.

ஜனாதி்பதி�ாக ்பதவிய�ற்றுள்ள அேர 2024 
ேலர ்பதவியில் நீடிக்க முடியும். அதற்குள் 
அேர தன்லன நிரூபிக்க யேண்டும். நிரூபிப-
்பார என்� நம்பிக்லக இபய்பாது சிஙகள ைக்கள் 
ைத்தியில் உள்ளது. அேலர ஏற்றுக் ககாள்ளா-
தேரகள்கூட, இந்த்ச ்சை�த்தில் இேரதான் 
க்பாருத்தைானேர என கிராைஙகளில் ய்பசுகி-
�ாரகள். ஏகனனில் நாடடின் க்பாருளாதார 
நிலை அவேளவுக்கு யைா்சம்!

அேர இ்ச ்சந்தரப்பத்லதப ்ப�ன்்படுத்தி 
வீழ்ந்து கிடக்கும் ஐக்கி� யதசி� கடசில� 
மீளவும் கடடிக�ழுபபி அடுத்து ேரக்கூடி� 
க்பாதுத்யதரதலில் நம்பிக்லகயுடன் ய்பாடடியி-
ட்ச க்சய்� யேண்டும். அதற்கு, இரண்டு ேருட 
காைத்துக்குள் நாடடின் க்பாருளாதாரத்லத நம்-
பிக்லக அளிக்கக்கூடி� ேலகயில் தூக்கி நிறுத்த 
யேண்டும். ்சோல்களியைய� மிகப க்பரி� 
்சோலை - Acid Test ஐ புதி� ஜனாதி்பதி எதிர-
ககாண்டிருக்கி�ார.

இக்காைப்பகுதில�த் தமிழ்்ச ்சமூகம் எப்படி 
்ப�ன்்படுத்திக் ககாள்ளபய்பாகி�து என்்பது 
முக்கி�ம். 

புதி� ஜனாதி்பதி தமிழரகளால் இனோதி-
�ாகயோ ைதோதி�ாகயோ ்பாரக்கப்படட-
ேர அல்ை. கடந்த இரண்டலர ஆண்டுகளாக 
தமிழரகளின் எந்தகோரு யகாரிக்லகயும் அர-
சினால் கேனத்தில் ககாள்ளப்படவில்லை. 
தமிழ்த் தலைேரகளுடன் ய்ப்சசுோரத்லதயும் 
நடத்த ்பலழ� நிரோகம் முன்ேரவும் இல்லை.

இயதா இபய்பாது ்சந்தரப்பம் ோய்த்திருக்-
கி�து. ஜனாதி்பதி ரணில் எபய்பாதுயை ய்ப்சசு-
ோரத்லதக்கு த�ாராகயே இருக்கக் கூடி�ேர. 
்பை ேந்தைான சிஙகளக் குடிய�ற்�ம், கதல்-
லி�ல், ேன ்பாதுகாபபு என்� க்ப�ரகளில் 
நலடக்பற்றுேரும் ஊடுருேல்கள் என்்பன 
கதாடர்பாக அேருடன் ய்ப்ச முடியும். இனப 
பிர்சசிலன கதாடர்பான நம்பிக்லகயூடடும் 
ய்ப்சசுகலள ைறு்படியும் ஆரம்பிக்கைாம்.

இது ஒரு நல்ை ்சந்தரப்பம். ேட புைத்து 
அரசி�ல் கடசிகள் ஏன் இப புதி� அர -
சி�ல் அலை்ச்சர ்பதவிகலள ஏற்கக்கூ -
டாது? எதிரபபு அரசி�லை இரண்டு ேருட 
காைத்துக்கு ஒத்தி லேக்கைாம் அல்ைோ? 
யகாடடா யகா கை ஆரப்பாடடத்துக்கு 
தமிழ்த் தரபபின் ஆதரவு ய்பாதி�தாகவும் 
கேளிப்பலட�ாகவும் இருக்கவில்லை. 
அலதய� ரணில் விக்கிரைசிஙகவின் புதி� 
ஆடசி விட�த்திலும் கலடபபிடித்து ்பாரா -
முகைாக இருந்து விடுேது புத்தி்சாலித்தன -
ைாகாது.

 அருள் சத்தியநாதன்  ...?

தனிச்சிங்கள சட்டம் க்கொண்டுவரப்பட்டதில் தவறு கிட்டயொது.
ஆனொல் ஆஙகிலதடதயும், விரும்புவவொர் தமிடையும் ்கற்கலொம்
என்றிருநத ஒரு சூைடல இச்சட்டம் முறறிலுமொ்க குடலததுப 
வ்பொடடு விட்டது. க்பரும்்பொலொன சிங்களவருக்கு இன்டறைக்கும் 
ஆஙகிலம் வரொது. சமொளிக்கும் அளவில் தொன் அவர்்களின் 
ஆஙகில அறிவு உளளது. கமொழி என்்பது ஒரு அறிவு. 
அதி்க கமொழி்கடள ்கறறு டவததிருப்பது ஒரு கசல்வம். 
அது வருமொனதடதயும் வதடிததரும் என்றை சிநதடனக்்கொன
வொய்பபுக்வ்க இச்சட்டம் இ்டம் தரவில்டல.

ஜனொதி்பதி ரணில் விக்கிரமசிங்க கதொ்டர்்பொ்க மக்்கள 
்கருதது்கள க்பரும்்பொலும் மொயொ உலகில் நின்று 
உருவொக்்கப்பட்டடவவய. ஏன் வ்கொட சூட? கவளடளக்்கொரன் 
கெஷனல் உடுததுகிறைொனொ? என்கறைல்லொம் விதண்்டொ வொதம் 
எழுப்பப்படுகிறைது. ஐவரொபபியரின் உட்ட்கள அவர்்களின் ்கொல 
நிடலவயொடு சம்்பநதப்பட்டடவ. வமற்கததிய ்பொணி, ஆட்ட 
அணிதல் என்்பது வ்பொர்ததுக்வ்கயர் ்கொலததில் இருநவத 
ஆரம்பிதத ஒன்று, அப்படி விமர்சிப்பவர்்களும் 
'ஆரிய சூட' அணிநது க்கொண்்டொ இருக்கிறைொர்்கள? 

அவர் ்பதவிக்கு வநத பின்னர் ெொளொநதம் ஏறு மு்கமொ்க 
இருநத க்டொலர் ஸ்திர நிடலடய அட்டநதது. ்பஙகுச் சநடத
ஏறுமு்கம் ்கொடடியது. சர்வவதச ெொணய நிதியம் ஆரம்்ப 
வ்பச்சுவொர்தடத்கடள க்கொழும்பில் ெ்டததியது. அகமரிக்்க 
ரொஜொங்க அடமச்சு அதி்கொரி்கள க்கொழும்பு வநது கசன்றைனர்.
்கொலிமு்கததி்டல் வ்பொரொட்டம் வலுவிைநதது

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க

தருணத்தப் பயனபடுதத தமிழ்த தரப்பு முன்வர வ்வண்டும்

மக்களால் தவறா்கப் புரிந்து க்காளளப்்பட்ட
அப்்பழுக்கறற ஜனநாய்கவாதி; நிரவாகி
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இந்தியாவும் அதற்கு விதிவிைக்கு 
இலைாைல பல்வேறு சவோல்கலை 
எதிர்்காண்டது. ஆனால, ்்காவிட் 
்தாற்லறை சிறைபபா்கக் ல்கயாண-
்டது. உை்க ஊ்ட்கங்கள் ்பாட்டி 
்பாட்்டபடி இந்தியாலவே இ்கழ்ந்து 
்்காண்்ட இருந்தன. ஆனால, 
இலவே அலனதலதயும் ்க்டந்து 
இந்திய அரசு ்சயற்பட்டுள்ைது.

வேலலுனர்களும், ஊ்ட்கங்களும் 
இந்தியாவில இவவோறு ந்டக்கும் 
என்று பயமுறுததியவோறு எதுவு்ை 
ந்டக்்கவிலலை. அலனவேரும் கூறு-
கின்றை எரி்பாருள் விலை்யற்-
றைம் அதி்கைாகி விட்்டது என்பது 
நியாயைான குற்றைசசாட்டு. இதில 
யாருக்கும் ைாற்றுக் ்கருதது இருக்்க 
முடியாது.

ஆனால, இபபிரசசிலனயானது 
இந்தியாவுக்கு ைட்டுைலை, உை்கம் 
முழுவேதும் இருக்்கக் கூடிய பிரசசி-
லனயாகும். ஐ்ராபபா நாடு்களி-
லும் ்கடுலையான விலை்யற்றைம் 
ஏற்பட்டுள்ைது. எரி்பாருள் வேரி 
மூைம் ைததிய அரசு ைக்்கள் பணத -

லதக் ்்காள்லை அடிக்கிறைது என்று 
அரசியல ்சய்து வேருகிறைார்கள்.

ஆனால, அபபணதலத இந்திய 
ைததிய அரசு எபபடிப பயன்படுததி-
யது என்பலதப பற்றி யாரும் ்பசுவே-
திலலை. எதிரக்்கட்சி்கள் ் பசப ் பாவே-
திலலை. ஏ்னன்றைால, அதுதான் 
அவேர்களின் அரசியல. ஆனால, பா.ஜ 
்கவினர கூ்ட தங்கைது ைக்்கள்நைப 
பணி்கலை முலறையா்க ைக்்களி்டம் 
்்காணடு ்சரக்்கவிலலை.

்க்டந்த இரு வேரு்டங்களில 
அலனதது ைக்்களுக்கும் விலை-

யிலைா உணவுப ்பாருட்்கலை 
பா.ஜ.்க அரசு ்்காடுததது, தடுபபூசி 
வேழஙகியது, சிறு்தாழில ்சய்பவேர-
்களுக்குக் ்க்டனுதவி வேழஙகி பாதிப-
பு்கலைக் குலறைததது என்்றைலைாம் 
மி்கசசிறைந்த பணி்கலை ைததிய அரசு 
்சய்துள்ைது.

ஆனால ைததிய அரசு ்சய்த சிறைப-
பான ந்டவேடிக்ல்க்கள் ்தா்டரபா்க 
இந்தியாவிலுள்ை பை ஊ்ட்கங்கள் 

பா.ஜ.்க எதிரபபு ைனநிலைலய்ய 
ைக்்களி்டம் பரபபி வேருகின்றைன.

எததலன குற்றைசசாட்டு்கலையும் 
எதிரக்்கட்சி்கள் ைததிய அரசு மீது 
முன்லவேக்்கைாம். ஆனால எட்டு 
வேரு்டங்கைாகியும் இன்னமும் ஏன் 
ஊழல குற்றைசசாட்டு்கலை எதிரணி்க-
ைால முன்லவேக்்க முடியவிலலை?

அரசின் வேருைானதலத ைக்்களுக் -
்்கதான் பல்வேறு வேழி்களில ்சை-

விடுகின்றைது இந்திய அரசு என்பலத 
எதிரக்்கட்சி்கள் கூறுவேதிலலை. ைக்-
்களின் வேரிபபணதலத விரயைாக்்கா-
ைல சரியான வேழியில ைக்்களுக்கு 
்நரடியா்கக் ்்காணடு ்சரக்கி -
றைார்கள், உட்்கட்்டலைபலப ்ைம்-
படுததப பயன்படுததுகிறைார்கள். 
அலவேதான் பிரதானம்.

்்கா்ரானா ்தாற்று தாண்டவே -
ைாடிய ்வேலையில, 130 ்்காடி 
ைக்்கலைக் ்்காண்ட சீனா ்பான்றை 

நாடு்க்ை திண்டாடின. ஆனால 
்பரிய சிக்்கல்கள் இலைாைல 
இந்தியா சைாளிததுள்ைது. இது 
மி்கப ்பரிய சாதலன.

இைஙல்கயில தற்்பாதுள்ை 
நிலை்யன்ன? பாகிஸதானின் 
நிலை்யன்ன? அலவே தவிர வேல-
ைரசா்க இருக்கும் சீனா தற்்பாது 
்்கா்ரானா பிரசசிலன்கலைக் 
ல்கயாை முடியாைல திணறி வேரு-
கிறைது. அஙகு ஊ்ட்கங்கைால ்சய்-
தி்கலை உைகுக்குக் கூறை முடியாது. 
்சய்தி்கள் ்வேளி்ய ்தரியவில -
லை்யன்பதால சீனா சிறைபபான 
நா்்டனக் கூறை முடியுைா?

இலவே அலனதலதயும் தாணடி 
சீனாவில ைக்்கள் படும் துன்பங்கள், 
உணவுக்்கா்க ைக்்கள் ந்டததும் ்கைவே-
ரங்கள், ைனஉலைசசல்கைால கூசச-

லிட்்ட ைக்்களின் நிலை சமூ்கததைங-
்கள் வேழியா்கக் ்கசிந்து வேருகின்றைன.

சீனா ்பாை இந்தியா ஒ்ர தலை-
லையின் கீழ் இயங்கவிலலை. பை 
ைாநிைங்கலை அதன் அரசியல-
்கலை உள்ை்டக்கி ஆட்சி புரிகிறைது. 
இந்திய குடிைக்்களுக்கு தடுபபூசி 
்பா்டபபட்டுள்ைது சாதாரண 
விஷயம் அலை. பல்வேறு உள் -
நாட்டு அரசியல்கலையும் தாணடி 
இந்தியா சவோல்கலை ்வேன்று 

சாதிததுள்ைது.
சீனாவில தற்்பாது ஷாங்காய் 

ந்கரில மி்க ்ைாசைான நிலை நிை -
வுகிறைது. ஆனால உை்க ஊ்ட்கங்கள் 
சீனாவின் நிலைலைலய ்வேளிப-
படுததுவேதில அலைதியா்க்வே 
உள்ைன? இந்தியாவில எது ந்டந்தா-
லும் அதலன சிை ஊ்ட்கங்கள் பூதா்க-
ரைாக்குகின்றைன.

இந்தியாவில பிரசசிலன்கள் 
உள்ைன என்பதில யாருக்கும் ைாற்-
றுக்்கருதது இருக்்க முடியாது. ஆனால 
இவவேைவு பிரசசிலன்களுக்கு இல்ட-
்யயும் ைததிய அரசு டிஜிட்்டல இந்தி-
யாலவே ்ைம்படுததியுள்ைது.

(10ஆம் பக்்கம் பாரக்்க)

பிய்கை ்தரதல ்தாகுதி ஆசனதலதப 
பிரதிநிதிததுவேபபடுததி முதைாவேது த்ட-
லவேயா்கப பாராளுைன்றைததுக்குத ்தரிவு-
்சய்யபபட்டு சரியா்க 45 வேரு்டங்களின் 
பின்னர (1977 ஜுலை 21) அவேர ஜனா -
திபதியாகியுள்ைார. அது ைாததிரைன்றி 
இைஙல்கயில அதி்க த்டலவே்கள் பிரதைர 
பதவிலய வேகிததவேர என்றை ்பருலைலய-
யும் அவேருக்குக் ்காணபபடுகிறைது.  

1970 ஆம் ஆணடு ்கைனி ்தாகுதி 
ஐக்கிய ்தசியக் ்கட்சியின் அலைபபாை-
ரா்க தனது அரசியல பயணதலத ஆரம் -
பிதத அவேர, பின்னர பிய்கை ் தாகுதியின் 
அலைபபாைரா்க நியமிக்்கபபட்்டார.

1977 ஆம் ஆணடில முதன் முலறையா்க 
பாராளுைன்றை உறுபபினரா்க நியமிக் -
்கபபட்்ட அவேர, ்ஜ.ஆர. ஜயவேரதன 
அரசின் அலைசசரலவேயில இைம் 
அலைசசரா்க இருந்தது்டன் இலைஞர 
விவே்காரம் ைற்றும் ் தாழிற்துலறை அலைச -
சரா்க அப்பாது ்க்டலையாற்றினார. 
28 வேயதில ்வேளிவிவே்கார பிரதியலைச-
சரா்க நியமிக்்கபபட்்ட அவேர, பின்னர 
இலைஞர விவே்காரம், ்கலவி ைற்றும் 
்தாழில, விஞஞான ைற்றும் ்தாழிநுட்-
பம் ்பான்றை ்கபினட் அலைசசு பதவி -
்கலை வேகிததார.

1989 ைாரச 06 முதல 1993 ்ை 07 
வேலரயான ்காைப பகுதியில பாராளு-
ைன்றை சலப முதலவேரா்க பணியாற்றிய 
ரணில விக்கிரைசிங்க, 1994 முதல 2001 
வேலர ைற்றும் 2004 முதல 2015 வேலர 
இைஙல்க பாராளுைன்றைததின் எதிர்கட் -
சித தலைவேரா்க பதவி வேகிததுள்ைார.

அவேர முதன் முலறையா்க 1993 ்ை ைதம் 
07 ஆம் தி்கதி பிரதைரா்க ்தரிவு ்சய்யப-
பட்்டது்டன் 1994 ஓ்கஸட் 19 வேலர அந்தப 
பதவிலய வேகிததார. அவேர இைஙல்கயில 
அதி்க த்டலவே பிரதைரா்க பணியாற்றியவேரா்க 
(5 த்டலவே) வேரைாற்றில பதிவோகியுள்ைார.

இரண்டாவேது முலறையா்க 2001 டிசம்பர 
09 ஆம் தி்கதி முதல 2004 ஏபரல 06 ஆம் 
தி்கதி வேலரயும், மூன்றைாவேது முலறையா்க 
2015 ஜனவேரி 09 முதல 2015 ஓ்கஸட் 17 
வேலரயும், நான்்காவேது முலறையா்க 2015 
ஓ்கஸட் 17 முதல 2018 ஒக்்்டாபர 26 
வேலரயும், ஐந்தாவேது முலறையா்க 2018 டிசம் -
பர 16 முதல 2019 நவேம்பர 21 வேலரயும் பிர -
தைரா்க பதவி வேகிததுள்ைார.

்்காழும்பு ்றைாயல ்கலலூரியின் பலழய 
ைாணவேரான ரணில விக்கிரைசிங்க பின்னர 
்்காழும்பு பல்கலைக்்கழ்கததின் சட்்ட 
பீ்டததுக்கு ்தரிவு ்சய்யபபட்டு சட்்டத-
தரணியா்க சததியபபிரைாணம் ்சய்து 
்்காண்டது்டன், இைஙல்க பல்கலைக்்கழ-

்க்ைான்றில பட்்டம் ்பற்று இந்நாட்டின் 
பிரதைரா்க நியமிக்்கபபட்்ட ஒ்ர ஒருவேர 
என்பதும் குறிபபி்டததக்்கது.

அவேர 1980 முதல 88 வேலர ்கலவி 
அலைசசரா்க பணியாற்றினார. ்தாலைதூர 
ஆஙகிை ஆசிரியர பயிற்சி எனபபடும் 
்்டலின் ஆசிரியர பயிற்சி, பூரண ்காை 
்தாலைதூர ்சலவே ஆசிரியர பயிற்சி, 
பா்டசாலை்களுக்்கான ப்கலுணவு, மீப்ப 
அழகியல நிறுவேனதலத ஆரம்பிததல, 
முலறைசாரா ்கலவிலய விரிவோக்குதல, ஆசி -
ரியர பற்றைாக்குலறைக்கு தீரவோ்க ைாவேட்்ட 
ஆசிரியர ்சலவேலய ஆரம்பிததல, ஆசி -
ரியர ்சலவேலய 60 வேயது வேலர நீடித -
தல, பிக்கு்களுக்்கான ஆசிரியர பயிற்சி, 
பா்டசாலை அபிவிருததி சங்கங்கலை 
ஆரம்பிததல, பா்டசாலை ்ைற்பாரலவே 
அைகு்கலை உருவோக்குதல, பா்டசாலை 
திட்்டமி்டல அைகு, இைவேச பா்டபபுத -
த்க விநி்யா்கம், வேையக்்கலவி அலுவேை-

்கங்கலை நிறுவுதல, ்தசிய இலைஞர ்சலவே்கள் 
ைன்றைம் ைற்றும் ைாணவேர ஆ்ைாசலன ்சலவேலய 
ஆரம்பிததல என்பவேற்லறை அவேரது ்கலவி ைறுைைரச-
சி்கைா்க குறிபபி்டமுடியும்.  

(10ஆம் பக்்கம் பாரக்்க)

களனி த�ொகுதியின்
ஐக்கிய த�சியக் 
கட்சி அமைப்ொளரொக

1970 ஆம் ஆண்டு அரசியல்
்யணதம� ஆரம்பித�
ரணில் விக்கிரைசிஙக
இலஙமகயின் நிமைதேற்று
அதிகொரம் தகொண்்ட
எட்்டொேது ஜனொதி்தியொகப
்�விதயற்றுளளொர்.

நொட்டின் த்ொருளொ�ொர வீழ்ச்சி தேமளயில்
ஜனொதி்தி த்ொறுபத்ற்றுளள த்ரும் சேொல்!

பி.ஹர்ஷன்...?

எஸ்.சாரங்கன்...?

தகொதரொனொ த�ொற்று தீவிரைம்டந்திருந்� கொலப்-
குதியில் உலக நொடுகள அமனததுதை மிகக் 
கடுமையொகப ்ொதிக்கப்ட்்டன, த்ரியளவில் 

உயிரிழபபுகமள எதிர்தகொண்்டன, த்ொருளொ�ொர ரீதியொக இழபபுக-
மளச் சந்தித�ன.

பிர�ைர் நதரந்திர தைொடியின் டிஜிட்்டல் இந்தியொ 
& �ற்சொர்பு இந்தியொ ஆகிய இரண்டுதை இந்திய 
த்ொருளொ�ொர ேளர்ச்சிக்கொன சிைந்� திட்்டஙகள

அரசியல் முரண்்ொடுகமள ஒதுக்கி மேதது,
எதிரணியினரும் ஒததுமழத�ொதலதய
அ�ல்ொ�ொளததிலிருந்து இலஙமக மீண்த்டழும்

தகொதரொனொவினொல் வீழ்ச்சியம்டந்� உலகில்
துரி� கதியில் முன்தனறியுளள இந்திய த�சம்!

உலகப த்ொருளொ�ொரததில் ேல்லரசொகவிருந்� சீனொ 
தகொவிட் �ொக்கததினொல் வீழ்ச்சியம்டந்து தசல்மகயில், 
இந்தியொ சேொல்கமள முறியடிதது முன்தனற்ைம்

  எஸைண்ட் விக்கிரை 
சிஙக ைற்றும் நளினி 
விக்கிரைசிஙக �ம்்தி 
களுக்கு ைகனொக 1949 
ஆம் ஆண்டு ைொர்ச் 24 
ஆம் திகதி தகொழும்பில் 
பிைந்�ொர்.  

  தகொழும்பு தைொயல் கல்-
லூரியில் கல்வி கற்று, 
தகொழும்பு ்ல்கமலக்-
கழகததில் தசர்ந்து சட்்டப 
்ட்்டம் த்ற்று சட்்டக்கல்-
லூரி இறுதிப ்ரீட்-
மசயில் சிததியம்டந்து 1972ஆம் ஆண்டு உயர்நீதிைன்ைததின் 
ேழக்கறிஞரொகப ்�விதயற்ைொர்.

  1977 த்ொதுத த�ர்�லில் ஐக்கிய த�சியக் கட்சியில் பியகை 
த�ொகுதியில் த்ொட்டியிட்டு ்ொரொளுைன்ை உறுபபினரொகத த�ர்ந்-
த�டுக்கப்ட்்டொர். அேர் பிரதி தேளிவிேகொர அமைச்சரொகவும் 
நியமிக்கப்ட்்டொர்.  

  1978 இல், நிமைதேற்று அதிகொர மு�லொேது ஜனொதி்தி 
தஜ.ஆர்.ஜயேர்த�னவின் அமைச்சரமேயில் இளம் அமைச்-
சரமே அமைச்சரொக, இமளஞர் விேகொரம் ைற்றும் தேமல-
ேொய்பபு அமைச்சரொகப ்�விதயற்ைொர்.

  1980ஆம் ஆண்டில் கல்வி அமைச்சரொனொர்.
  ஜனொதி்தி ஆர்.பிதரை�ொசவின் அமைச்சரமேயில் 1989 இல் 

மகதத�ொழில் அமைச்சரொகவும், 1990 இல் மகதத�ொழில், 
விஞஞொனம் ைற்றும் த�ொழில்நுட்் அமைச்சரொகவும் இருந்�ொர்.

  1993ஆம் ஆண்டில் பிர�ைரொனொர்.
  1994 த்ொதுத த�ர்�லில் பிர�ைர் ்�விமய இழந்�ொர்.
  1994 இல் களனி ்ல்கமலக்கழகப த்ரொசிரியர் மைததிரி விக்-

கிரைசிஙகமே திருைணம் தசய்து தகொண்்டொர்.
  1995 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய த�சியக் கட்சியின் �மலேரொகவும், 

்ொரொளுைன்ைததில் எதிர்க்கட்சித �மலேரொகவும் நியமிக்கப்ட்்டொர்.
  2001 இல் ந்டந்� த்ொதுதத�ர்�லில் தேற்றி த்ற்று இரண்்டொேது 

முமையொக பிர�ைரொனொர்.
  2004 ஆம் ஆண்டு மீண்டும் எதிர்க்கட்சித �மலேரொனொர்.
  2015 இல், மூன்ைொேது முமையொக பிர�ைரொனொர். 2015 ஓகஸட் 

ைொ�ம் நம்டத்ற்ை த்ொதுத த�ர்�லில் தேற்றி த்ற்று நொன்கொ-
ேது முமையொக பிர�ைரொனொர்.

  2017 இல் 52 நொட்களில் பிர�ைர் ்�விமய இழந்�ொர்.
  2018 இல் ஐந்�ொேது முமையொக மீண்டும் பிர�ைரொனொர்.
  2019 இல் எதிர்க்கட்சித �மலேர் ஆனொர்.
  2020 த்ொதுத த�ர்�லில் த�ர்ந்த�டுக்கப்்டவில்மல, பின்னர் த�சியப 

்ட்டியலிலிருந்து ்ொரொளுைன்ைததுக்கு த�ர்ந்த�டுக்கப்ட்்டொர்.
  2022 தை 12 அன்று, அேர் ஆைொேது முமையொக பிர�ைரொனொர்.
  2022 ஜூமல 15, அன்று ்தில் ஜனொதி்தியொக ்�விதயற்ைொர்.
  2022 ஜூமல 20 அன்று, ்ொரொளுைன்ைததில் இரகசிய ேொக்-

தகடுபபு மூலம் நொட்டின் நிமைதேற்று அதிகொரமுளள எட்்டொேது 
ஜனொதி்தியொக த�ர்ந்த�டுக்கப்ட்்டொர்.

ஜனொதி்தி ரணில் விக்கிரைசிஙக 
க்டந்து ேந்� ்ொம�...

கல்விததுமையில் க்டந்� கொலததில் ரணில் விக்கிரைசிஙக
அறிமுகப்டுததிய முன்தனற்ைகரைொன சீர்திருத�ஙகள 
ஏரொளம். நொட்டின் த்ொருளொ�ொரதம� மீட்த்டடுப்திலும்
அேர் எதிர்தகொண்டுளள சேொல்கள அதிகம்!
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இதற்கு முன்னர் ஜ்னாதிபதியாகப் பதவி 
வகிதத ஆர். பிரேைதாசவின ைலைலவத 
ததாடர்ந்து டி.பி. விரஜதுஙக பாோளுைனைத-
தின மூைம் ஜ்னாதிபதியாகத ததரிவு தசயயப் -
பட்டிருந்தாலும், அவர் வாக்தகடுப்பு இனறி 
ைக்களின பிேதிநிதிகளின ஏகை்னதா்ன தீர்ைா-
்னததின ஊடாகரவ ததரிவு தசயயப்பட்டி -
ருந்தார்.

இருந்த ரபாதும் ேணில் விக்கிேைசிஙக 
பாோளுைனை உறுப்பி்னர்கள் ைததியில் நடத -
தப்பட்ட வாக்தகடுப்பில் தபரும்பானலை 
வாக்குகலைப் தபற்றுத ததரிவு தசயயப் -
பட்டு வேைாற்றில் இடம்பிடிததுள்ைார்.

ஜ்னாதிபதியாகப் பதவி வகிதத ரகாட்டா -
பய ோஜபக்ஷ ைக்களின எதிர்ப்புப் ரபாோட் -
டதலதத ததாடர்ந்து பதவி விைகியதும் ஏற் -
பட்ட தவற்றிடததுக்குப் புதிய ஜ்னாதிபதி 
ஒருவலே பாோளுைனைததின மூைம் ததரிவு 
தசயய ரவண்டி ஏற்பட்டது.

அேசியைலைப்பு ைற்றும் 1981ஆம் 
ஆண்டு 2ஆம் இைக்க ஜ்னாதிபதித 
ரதர்தல்கள் (விரசட ஏற்பாடுகள்) சட் -
டததுக்கு அலைய பாோளுைனைததின 
மூைம் புதிய ஜ்னாதிபதி ததரிவு தசய -
யப்படும் வலே பிேதைோக இருந்த 
ேணில் விக்கிேைசிஙக பதில் ஜ்னாதிப-
தியாக நியமிக்கப்பட்டார்.

ஜ்னாதிபதிப் பதவியில் தவற்றி-
டம் ஏற்பட்டதும் கூடிய விலேவில் 
புதிய ஜ்னாதிபதி ஒருவர் பாோளுைன-
ைததின மூைம் ததரிவு தசயயப்பட 
ரவண்டும் எனறு சட்டம் கூறுகிைது. 
இதற்கலையரவ புதிய ஜ்னாதிபதி-
லயத ததரிவு தசயவதற்கு ரவட்புை -
னுக்கள் ரகாேப்பட்டதுடன, ேணில் 
விக்கிேைசிஙக, டைஸ் அழகப்தபருை 
ைற்றும் அநுேகுைாே திஸாநாயக ஆகிரயா-
ரின தபயர்கள் முனதைாழியப்பட்டு வழி-
தைாழியப்பட்ட்ன.

ஆேம்பததில் எதிர்க்கட்சித தலைவர் சஜித 
பிரேைதாசவும் ஜ்னாதிபதிப் பதவிக்காகப் 
ரபாட்டியிடுவதாகக் கூைப்பட்ட ரபாதும், 
இறுதி ரநேததில் டைஸ் அழகப்தபருைவுக் -
குத த்னது ஆதேலவ வழஙகி ரபாட்டியிலி -
ருந்து அவர் விைகிக் தகாண்டார்.

சட்ட ஏற்பாடுகளுக்கு அலைய இேகசிய 
வாக்தகடுப்பு நடததப்பட ரவண்டும். அதற் -
கிணஙக ரவட்பாைர்களுக்கு ஆதேவு திேட் -
டும் முயற்சிகள் மும்முேைாக ரைற்தகாள்ைப் -
பட்டிருந்த்ன.

தபாதுஜ்ன தபேமு்ன கட்சியி்னர் ேணில் 
விக்கிேைசிஙகவுக்கு ஆதேவு ததரிவிததி-
ருந்த்னர்.

ஐக்கிய ைக்கள் சக்தியும் அதன பஙகாளிக் 

கட்சிகளுடன இலணந்து, தபாதுஜ்ன 
தபேமு்னவிலிருந்து விைகி எதிர்க்கட் -
சியில் சுயாதீ்னைாக இயஙகும் விைல் 
வீேவனச, கம்ைனபிை ரபானைவர்கள் 
உள்ைடஙகைா்ன குழுவி்னரும் டைஸ் 
அழகப்தபருைவுக்கு ஆதேவு ததரிவிதத-
்னர்.

ஆேம்பததில் எவருக்கும் ஆதேவு 
வழஙகுவதில்லைதயனை நிலைப்பாட் -
டிலிருந்து வந்த ஸ்ரீைஙகா சுதந்திேக் கட்சி 
டைஸ் அழகப்தபருைவுக்கு ஆதேவு 
வழஙகுவதாக அறிவிததது. அரதரநேம், 
தமிழ்த ரதசியக் கூட்டலைப்பும் டைஸ் 
அழகப்தபருைவுக்கு ஆதேவு வழஙகுவ-
தாகத தீர்ைானிததது.

தமிழ், முஸ்லிம் கட்சிகள் உள்ளிட்ட 
பை தேப்பி்னேதும் ஒததுலழப்பு டைஸ் 
அழகப்தபருைவுக்கு எ்ன அறிவிக்கப் -
பட்டது.

இவவாைா்ன நிலையில், 
கடந்த புதனகிழலை மிகவும் 
பேபேப்பாகப் பாோளுைனைம் 
கூடியிருந்தது. பாோளுைனைத-
தின ஊடாக வாக்தகடுப்லப 
நடததி ஜ்னாதிபதிலயத 
ததரிவு தசயயும் வேைாற்று 
நிகழ்வுக்காக இைஙலக ைாத -
திேைனறி உைகின பை நாடு -
களும் எதிர்பார்ததிருந்த்ன. 
சட்ட விதிகளுக்கு அலைய 
வாக்தகடுப்புப் பணிகளுக்கு 
பாோளுைனை தசயைாைர் 

நாயகம் ததரிவததாட்சி அலுவைோகச் தசயற் -
பட்டிருந்தார்.

சபா ைண்டபததில் பாோளுைனை தசய -
ைாைர் தலைலையிைா்ன அதிகாரிகளுக்குத 
தனியா்ன ரைலச ரபாடப்பட்டிருந்ததுடன 
அவர்களுக்கு முன்னால் வாக்குப் தபட்டி 
லவக்கப்பட்டிருந்தது. பாோளுைனை தசய -
ைாைர் நாயகததின முதல் எழுததுடன கூடிய 
லகதயாப்பம் இடப்பட்ட வாக்குச் சீட்டு 
ஒவதவாரு பாோளுைனை உறுப்பி்னரின 
தபயரும் அலழதது வழஙகப்பட்டது.

தபயர் அலழக்கப்படும் ரபாது ஒவதவாரு 
உறுப்பி்னரும் சலபக்கு நடுவில் வந்து 
வாக்குச் சீட்லடப் தபற்று ைலைவா்ன பகுதி-
யில் தைது வாக்லகப் பதிவு தசயது வாக்குப் 
தபட்டியில் வாக்குகலை இட்ட்னர். அகிை 
இைஙலக தமிழ்க் காஙகிேஸ் உறுப்பி்னர்க-
ைா்ன குைார் தபான்னம்பைம், தசல்வோஜா 
கரஜந்திேன ஆகிரயார் வாக்களிப்பதிலிருந்து 

விைகியிருந்த்னர். இதற்கலைய 223 ரபர் 
வாக்களிததிருந்த்னர். இதில் இரு உறுப்பி்னர் -
கள் சுகவீ்னைாக இருந்த ரபாதும் சலபக்கு 
வந்து தைது வாக்குகலைப் பதிவு தசயதிருந் -
த்னர்.

வாக்களிப்பு முடிவலடந்ததும் வாக்கு 
எண்ணும் பணிகள் இடம்தபற்ை்ன. வாக்கு 
எண்ணும் தசயற்பாட்லடக் கண்காணிப்ப -
தற்கு ரவட்பாைர்களின சார்பில் பிேதிநிதி-
கலை நியமிக்க முடியும். இதற்கலைய ேணில் 
விக்கிேைசிஙகவின பிேதிநிதியாக ஹரீன தபர் -
்னாண்ரடாவும், டைஸ் அழகப்தபருைவின 
பிேதிநிதியாக டிைான தபரேோவும், அநுேகு-
ைாே திஸாநாயக்கவின பிேதிநிதியாக விஜித 
ரஹேததும் வாக்கு எண்ணும் பணிகலைப் 
பார்லவயிட்ட்னர்.

வாக்குகள் ஒவதவானைாக ஆோயப்பட்டு 
எண்ணப்பட்ட்ன. அளிக்கப்பட்ட 223 வாக் -
குகளில் 4 வாக்குகள் நிோகரிக்கப்பட்ட்ன. 
இதற்கலைய அளிக்கப்பட்ட தசல்லுபடி -
யா்ன 219 வாக்குகளில் அலேவாசிக்கு ரைல் 
தபற்றுக் தகாண்டவர், அதாவது 110 வாக்கு -
களுக்கு ரைல் எடுததவர் தவற்றி தபறுவார் 
எனை நிலை ஏற்பட்டது.

வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிந்ததும் 
பாோளுைனை தசயைாைர் நாயகம் அதல்ன 
அறிவிததார். இதற்கலைய ேணில் விக்கிேை-
சிஙகவுக்கு 134 வாக்குகளும், டைஸ் அழகப்-
தபருைவுக்கு 82 வாக்குகளும், அநுேகுைாே 
திஸாநாயக்கவுக்கு 3 வாக்குகளும் அளிக்கப்-

பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது. டைஸ் 
அழகப்தபருைலவ விட 52 ரைைதிக 
வாக்குகலைப் தபற்று ேணில் விக்கிேைசிஙக 
தவற்றி தபற்ைார்.

தசயைாைர் நாயகததின அறிவிப்லபத 
ததாடர்ந்து கருததுத ததரிவிதத ேணில் 
விக்கிேைசிஙக, "நாம் அல்னவரும் பிரிந்து 
தசயல்படும் காைம் முடிந்து விட்டது, 
இனிரைல் அல்னவரும் ஒனைாக ரசர்ந்து 
பயணிக்க ரவண்டும். நாட்டின இலைஞர் -
கள் இனறு இந்த அலைப்பில் ைாற்ைதலதக் 
ரகாருகினை்னர். இனறு உைகில் பை பிேச் -
சில்னகள் காணப்படுகினை்ன. அவற்றுக்கு 
முகம் தகாடுதது நாம் முனர்னாக்கி தசல்ை 
ரவண்டும். அதற்காக நாம் புதிய ரவலைத -
திட்டம் ஒனலை முனத்னடுக்க ரவண்டும். 
ைக்கள் எஙகளிடம் பலழய அேசியலை 
ரகட்கவில்லை. இந்தப் பாோளுைனைம் 

ஒனறிலணந்து புதிய அேசியல் 
முலைலய பணிலய நிலை-
ரவற்ை ரவண்டும் எனறு நான 
விரசடைாக ரகட்டுக் தகாள்கி-
ரைன" எனறு குறிப்பிட்டார்.

"நாம் அல்னவரும் ஒன-
றிலணந்து புதிய நலடமு-
லைதயானலை தகாண்டுவே 
ரவண்டும் எனறு நான டைஸ் 
அழகப்தபருைவிடம் ரகட்டுக் 
தகாள்கிரைன. எ்னது நண்பர் 
அனுேகுைாே திஸாநாயக்கவி-

டமும் இரத ரகாரிக்லகலய முனலவக்-
கிரைன. அததுடன, எ்னது நண்பர் எதிர்க்-
கட்சித தலைவர் சஜித பிரேைதாசவிடமும் 
இந்தக் ரகாரிக்லகலய முனலவக்க விரும்பு-

கினரைன.
இனறு நாம் அல்னவரும் ஒனறி-

லணந்து புதிய நலடமுலை ஒனலைக் 
தகாண்டு வருரவாம். அலதப் பற்றித-
தான நாம் கைந்துலேயாட ரவண்டும். 
அரதரபானறு தமிழ்த ரதசிய கூட்ட -
லைப்பின தலைவர் ஆர். சம்பந்தன 
உட்பட அல்னவரிடமும் இரத ரகாரிக் -
லகலய முனலவக்கிரைன. எைது பாோ-
ளுைனை உறுப்பி்னர் தபான்னம்பைம், 
விக்ர்னஸ்வேன ஆகிரயாரிடமும் நாம் 
அல்னவரும் ஒனறிலணய ரவண்டும் 
எனை இந்தக் ரகாரிக்லகலய முனலவக் -
கிரைன.

அரதரபானறு ஸ்ரீைஙகா தபாதுஜ்ன 
தபேமு்னவின தலைவர் முன்னாள் ஜ்னா-
திபதி ைஹிந்த ோஜபக்க்ஷ அவர்களிடமும் 
கட்சியின சார்பில் இரத ரகாரிக்லகலய 
முனலவக்கினரைன. அரதரபானறு 
இஙகு வந்துள்ை எைது முன்னாள் 
ஜ்னாதிபதி லைததிரிபாை சிறிரச்ன 

அவர்களிடமும் இரத 
ரகாரிக்லகலய முனலவக்-
கினரைன. இப்ரபாது நாம் 
பிரிந்திருந்தது ரபாதும். நாம் 
ஒனைாக இலணந்து கைந்து-
லேயாடி ஒனைாக தசயற்படு-
ரவாம். நான நாலை முதல் 
உஙகள் அல்னவருடனும் 
கைந்துலேயாட விரும்புகின-
ரைன" எ்னக் கூறி்னார்.

இதன பின்னர் ஜ்னாதிப-
திப் பதவிக்குப் ரபாட்டி-
யிட்ட டைஸ் அழகப்தபருை 
ைற்றும் அநுேகுைாே திஸாநா -

யக்க ைற்றும் எதிர்க்கட்சித தலைவர் சஜித 
பிரேைதாச ஆகிரயாரும் பாோளுைனைததில் 
தைது கருததுக்கலை முனலவதத்னர். நாடு 
தற்தபாழுது எதிர்தகாண்டுள்ை தநருக்கடி -
யா்ன சூழலில் இருந்து மீண்டு வருவதற்குத 
ரதலவயா்ன நடவடிக்லககலைப் புதிய 
ஜ்னாதிபதி ஏற்றுக் தகாள்ை ரவண்டும் 
எனறும் இஙகு ரகாரிக்லக விடுக்கப்பட்டது. 
பாோளுைனைததிரைரய த்னது பதவிப் பிே-
ைா்னதலதச் தசயது தகாள்வதற்கு விரும்பு -
வதாகவும் ேணில் விக்கிேைசிஙக சபாநாயகரி-
டம் சலபயில் அறிவிததிருந்தார்.

இதற்கலைய கடந்த வியாழக்கிழலை 
பாோளுைனைக் கட்டத ததாகுதியில் உள்ை 
ஜ்னாதிபதி அலுவைகததுக்கு அருகிலுள்ை 
ைண்டபததில் பதவிரயற்பு விழா நலடதபற்-
ைது. மிகவும் எளிய முலையில் ஏற்பாடு தசய -
யப்பட்டிருந்த இந்த நிகழ்வில் ஆளும் கட்சி 
எதிர்க்கட்சி உறுப்பி்னர்கள் ஐக்கிய ரதசியக் 
கட்சியின முக்கியஸ்தர்கள் உள்ளிட்ட பிேமு -
கர்கள் சிைர் கைந்து தகாண்டிருந்த்னர். பாோ-
ளுைனைதலதப் பைப்படுததி, ஜ்னாதிபதியின 
அதிகாேஙகலைக் குலைப்பதற்குப் பாோ -
ளுைனைம் தசயற்பட ரவண்டும் எனறும், 
இதற்கு அல்னததுத தேப்பி்னரும் ஒததுலழப்-
புடன பஙகளிக்க ரவண்டும் எனறும் ஜ்னாதி -
பதி ரகட்டுக் தகாண்டிருந்தார்.

நாடு கடந்த சிை ைாதஙகைாக ரைாசைா்ன 
தபாருைாதாே தநருக்கடியில் சிக்கித தவிக் -
கினைது. ைக்கள் துனபததின எல்லைக்ரக 
தசனறு விட்ட்னர். இந்நிலையில் புதிய ஜ்னா -
திபதி பதவிரயற்ைலையா்னது நம்பிக்லக 
எதிர்பார்ப்புகலை பை தேப்பி்னர் ைததியிலும் 
ஏற்படுததியுள்ைது.

அேசியல் அனுபவமும்,ஆற்ைலும், தபாரு -
ைாதாே நிபுணததுவமும் மிக்கவோ்ன ஜ்னாதி-
பதி ேணில் விக்கிேைசிஙக முனர்னற்ைைா்ன 
ைாற்ைஙகலைக் தகாண்டு வருவாதேனபரத 
அந்த எதிர்பார்ப்பாகும்.

இலங்கையின் நி்ைவேற்று அதிகைாரம் ககைாண்ட
எட்டாேது ஜனாதிபதியாகை ரணில் விக்கிரமசிஙகை
பாராளுமன்ைத்தின் மூலம் கெரிவு கெயயபபடடுள்ார்.

இலங்கையின் அரசியல் ேரலாற்றில் மக்கைள பிரதிநிதிகைளின்
ோக்குகை்ால் கெரிவு கெயயபபட்ட முெலாேது ஜனாதிபதி
என்ை கபரு்ம்யயும் இேர் கபற்றுள்ார்.

புதிய ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிஙகைவின் 
பெவிவயற்்பயடுத்து மக்கைள மத்தியில்
உருோகியுள் எதிர்பார்பபுகைள

பி்ே்்டந்து நின்று கெயற்படுேொல் அனுகூலஙகைள 
கி்்டக்கைப வபாேதில்்ல. ஒன்றி்ைந்து பயைம்
கெயேெனாவலவய இன்்ைய கபாரு்ாொர
கெருக்கைடி்ய கேற்றி ககைாள் ேழிவயற்படும்

கெருக்கைடியில் சிக்கித் ெவிக்கும் மக்கைளுக்கு
ெம்பிக்்கை்யத் ெந்துள் அரசியல் மாற்ைம்!

அனைத்து பேதங்களுக்கும் அபேபால்
அரசியல் ்கட்சி்கள் அனைத்துக்கும்
அனைகூவல் விடுத்துள்்ள ஜைபாதிேதி



'தீர்க்கதரிசனமற்ற தீரமமானங்களமால் பச -
ளளளைப் பைனபடுத்தும் விவ்கமாரங்களில் 
விவசமாயி்களளப் பபமாலபவ பபருநபதமாட் -
டத்துள்றயினரும் சங்கடத்ளத அனுபவி்க்க 
பவண்டியுளளது. இதனமால் பதயிளல விளளச் -
சல் ்கணிசமமான அளவு இழப்ளபச் சநதி்க்க 
பவண்டி பேரநதுளளது'

நாட்டில் நிலவும் சம்கமால பபமாருளமாதமார 
பேரு்க்கடி்ககு்க ்கமாரணம் அநநிைச் 
பசலமாவணி இல்லமாளமபை ஆகும். 

பதமாளலபேமா்க்கற்ற பபமாருளமாதமார மு்கமாளமத் -
துவம் ்கமாரணமமா்கபவ ேமாடு சி்க்களல அனுப -
வித்து்க ப்கமாண்டிரு்ககின்றது. தறபபமாளதை 
நிளலயில் ஆளட தைமாரிப்புத் பதமாழிலும் பதயி -
ளலத்துள்றயும் இைங்கமாதிருநதமால் நிலவரம் 
மி்கமி்க பமமாசமமாகிப் பபமாயிரு்ககும். எரிபபமா -
ருள பேரு்க்கடி ்கமாரணமமா்க இவ்விரு துள்ற்க -
ளுபம இனறு மநத்கதிளை அளடநதிருப்பதமா்க 
சம்பநதப்பட்ட துள்றயினர பதரிவி்ககி்றமார்கள.  

இநத வள்கயில் பதயிளல ஏறறுமதியில் 8 
சதவீத சரிவு ஏறபட்டிருப்பதமா்க பிநதிை த்கவல் -
்கள பதரிவி்ககின்றன. தவிர ரஷைமா உ்களரன 
யுத்தம் ்கமாரணமமா்க உ்களரன ேமாட்டு்க்கமான 
பதயிளல ஏறறுமதி முறறிலுமமா்க ஸதம்பித -
மளடநதுளளது. ரஷைமாவிலிருநது ப்களவி 
வழளம பபமாலபவ இருநதமாலும் உறபத்தியில் 
ஏறபட்டுளள பினனளடவு ஏறறுமதி்க்கமான 
பதளவளை ஈடுபசயை முடிைமாதுளளது. இதன 
தமா்க்கமமானது பபருநபதமாட்டத் பதமாழிலமாளர்க -
ளளயும் பமாதிப்பதமா்கபவ அளமயும்.  

பதமாழிறசமாளல்கள இைஙகுவதறகு 
பபமாதுமமான அளவு எரிபபமாருள இல்ளல. 
இபதபபமால பதயிளலளை ஓரிடத்திலிருநது 
பிறிபதமார இடத்து்ககு எடுத்துச் பசல்லும் வமா்க -
னங்கள எரிபபமாருள பிரச்சிளனைமால் இைங்க 
முடிைமாத நிளல. பதமாட்டப் பகுதி்களில் இருநத 
பமாரிை மரங்களள ஏற்கனபவ பவட்டி வீழ்த்தி 
்கமாசமா்ககி்க ப்கமாண்டு விட்டன பதமாட்ட நிரவமா்கங -
்கள. இதனமால் வி்றகு்க்கமா்க அளலை பவண் -
டியுளளது. அதறகும் வமா்கனங்கள ஓட வழி -
யில்ளல. இதனமால் ேடப்பது ேட்க்கட்டும் எனறு 
ஆனமட்டும் ஆளல்களள இைங்க ளவ்ககும் 
பபமா்கள்க ள்க்கப்கமாளகின்றது ்கம்பனி தரப்பு.  

இதன ்கமாரணமமா்க பவளல ேமாட்்கள குள்ற்க -
்கப்படுகின்றன. பதமாட்ட நிரவமா்கங்கள குறிப்பிட் -
டளவு ப்கமாழுநது பறித்தமாபல பபமாதும் எனனும் 
நிளலளம ஏறபட்டுளளதமால் பதமாழிலமாளர்க -
ளு்ககு பமலதி்க ப்கமாழுநது்க்கமான வருமமானத் -

தில் பவட்டு விழுநதுளளது. ப்கமாழுநது பறிப்ப -
தில் ஒரு ஒழுஙகுமுள்ற இரு்ககின்றது. வமாரம் 
ஒருமுள்ற பறித்த பதயிளலச் பசடியிபலபை 
மீண்டும் ப்கமாழுநது பறி்க்க பவண்டும் என்ற 
சுறறுமுள்ற வழ்க்கத்தில் உளளது. இதளன 
ஆஙகிலத்தில் Rounds எனறு குறிப்பிடுவமார -
்கள. இநத சுறறு முள்றளம சரிைமா்க பினபற -
்றப்படமாவிட்டமால் பதயிளலத் தளிர்கள முறறிப் -
பபமாகும். முற்றமாத அரும்பு்கபளமாடு முள்றைமா்க 
பறி்க்கப்படும் பதயிளலபை சுளவைமான பதயி -
ளலைமாகி கூடிை விளல்ககுப் பபமாகும்.  

தறபபமாது இரசமாைன பசளள, கிருமிேமா -
சினிளை பபருநபதமாட்டங்கள பைனபடுத்து -
வது குள்றநதுளளது. முனனமாள ஜனமாதிபதி 
ப்கமாட்டமாபை ரமாஜபக்ஷவின 
தீர்க்கதரிசனமற்ற தீரமமா -
னங்களமால் பசளளளைப் 
பைனபடுத்தும் விவ்கமாரங -
்களில் விவசமாயி்களளப் 
பபமாலபவ பபருநபதமாட்டத் -
துள்றயினரும் சங்கடத்ளத 
அனுபவி்க்க பவண்டியுள -
ளது. இதனமால் பதயிளல 
விளளச்சல் ்கணிசமமான 
அளவில் இழப்ளபச் சந -
தி்க்க பவண்டி பேரநதுள -
ளது. இதனிளடபைதமான 
எரிபபமாருள பற்றமா்ககுள்ற 
சமமாச்சமாரம்.  

எனினும் இத்துள்றயின அபிவிருத்திப் பறறி 
பபசுபவமார அத்துள்றச்சமார சமூ்கத்தின வமாழ்வி -
ைல் பறறி சிநதித்துப் பமாரப்பபத இல்ளல. 

சரவபதச சமூ்கம் கூட பதயிளல உறபத்திைமா -
ளர்களளயும் ஏறறுமதிைமாளர்களளயுபம ்கருத் -
திற ப்கமாளகின்றது. 

ஆயினும் இத்துள்றச்சமார பதமாழிலமாளர்க -
ளின பபமாருளமாதமார பதடலின பினபுலத்தில் 
இத்துள்ற அபிவிருத்திைளடை பவண்டிைது 
அவசிைம் எனபதில் மமாறறு ்கருத்து கிளடைமாது.  

எரிபபமாருள விநிபைமா்கத்தில் பதயிளலத் 
பதமாழிறறுள்ற்ககும் முனனுரிளம வழங்கப்படு -
பமன அரசமாங்கம் அறிவித்திருநதப் பபமாதிலும் 
இதுவளர அவ்வமாறு ேட்க்கவில்ளல. அநநிைச் 
பசலமாவணி அவசிைப்படும் பட்சத்தில் அதற -
்கமான வழிவள்க்களள முட்ககிவிட பவண்டிைது 
ஆட்சிைமாளர்களின பபமாறுப்பமாகும்.  

பலவருடங்களமா்க பதயிளலத் பதமாழிறசமா -
ளல்களில் பணிபுரிநது வநதவர்கள, வருபவர -
்கள பலர. இவர்கள பணிைமாறறும் பிரிவு்கள 
சமாரநத பதமாழில் அறிளவப் பபற்றவர்களமா்க 

மட்டுபம பழ்க்கப்பட்டுளளமார்கள. இது தவிர 
பதயிளலத் தைமாரிப்பு சம்பநதமமான நுட்பங -
்கள எதுவுபம இவர்களு்ககு பதரிைமாத வள்கயி -
பலபை ேடத்தப்படுவது அவதமானி்க்கத்த்க்கது. 

இளத ஏன பதிவிடுகினப்றமாம் என்றமால் 
பதமாழிபலமாடு உங்கள பதமாடரபு சரி. அதறகு 
பமல் எநதப் பமாமாத்திைளதயும் உங்களு்ககு 
இல்ளல என்ற ரீதியிபலபை இவ்வளவு 
்கமாலமும் இச்சமூ்கம் ேடத்தப்பட்டு வநதுளளது 
எனபளத சுட்டி்க ்கமாட்டுவதறகுதமான.   

தவிர பபருநபதமாட்டத் துள்றயில் ஆதி்க்க 
பமலமாண்ளமப் பபமா்ககு தளலதூ்ககி இருப்ப -
தமால் பபருநபதமாட்டச் சமூ்கம் ஒரு பபமாருட்டமா்க 
்கருதப்படுவபத இல்ளல. இதுபவ ைதமாரத்த 

நிளலளம. மு்ககிைமமா்க கிரமாமத்தவர்கள பபமால 
பதமாட்டப் பு்றங்களில் வமாழ்வதற்கமான வசதி்கள 
இல்ளல. பபரும்பமாலும் லைத்து வமாழ்்கள்க 
எனபது துைரங்கள சூழ்நத அவலம். ஒரு சிலர 
வசதியினமாலும் ்கல்வி விழிப்புணரவு்களமாலும் 
இநத இரும்புப் பிடிளை உளடத்து்கப்கமாண்டு 
பவளிபை வநதிரு்க்கலமாம். அவ்வமாறு வநதவர -
்கள தமாம் பி்றநது வமாழ்நத இடத்ளத ம்றநது -
பபமாயிரு்க்கலமாம். 

ஆனமால் இனனும் பல்லமாயிர்க்கண்க்கமா -
பனமார லைத்து்ககுள முடஙகிப்பபமாய கிட்க்கபவ 
பசயகின்றமார்கள. குறிப்பமா்க வசதியில்லமாத 
வதிவிடம், வமாழ்வமாதமாரம் குள்றநத பதமாழிற -
துள்ற, ஆபரமா்ககிைமற்ற சூழல் எனறு ஆட்டிப் -
பளட்க்கப் படுகின்றமார்கள. 

நிலவுரிளம எனபது நிச்சைப்படுத்தப்படமாத 
பினபுலத்தில் தற்கமாலி்க குடி்கள பபமாலபவ தர்க-
்கரீதிைமான விமரசனத்ளத உளவமாஙகி்க ப்கமாண்-
டுளளமார்கள.

இதறகு அடிப்பளட்க ்கமாரணம் இரு்ககின்றது. 
இச்சமூ்கத்தின வமாழ்வமாதமார உரிளமசமார பிரச்-
சிளனளை இச்சமூ்கம் சமாரமாபதமாபர ள்கைமாள 

ப வ ண் டி யு ள ள து 
எனபது அவதமானி்க-
ளின ்கருத்து. 

அதனமால்தமான பு்ற்க-
்கணிப்பு்கள ஏரமாளம். 
24 மணி பேரங்க-
ளில் இநதிை வம்சமா-
வளி ம்க்களள ேமாடற-
்றவர்களமா்க மமாறறிை 
பபருளம இநேமாட்டு்ககு 
உண்டு. அது 1948 

ஆம் ஆண்டு்கமால சங்கதிதமாபன எனறு ைமாரும் 
அவசரப்பட்டு விட்ககூடமாது. குடியுரிளம இன-
ள்ற்ககும் இல்ளல!  

இச்சமூ்கம் சமாரமாதவர்களின ்கரங்களில் தீரவு 
பதஙகி்க கிடப்பதமால் இநத ஓரங்கட்டல். 

அதற்கமான அழுத்தம் முள்றைமா்க பிரபைமாகி்க-
்கப்படமாது மளலை்க பிரதிநிதி்களின ்கமாயே்கரத்-

தல் யு்கதி மலுங்கடி்க்கப்பட்டு்க கிட்ககி்றது. இத்த-
ளன்ககும் இளடயில் இச்சமூ்கம் இனனும் தமாம் 
பி்றநது வமாழும் பதமாட்டங்களள பேசி்க்கபவ 
பசயகின்றது. அதுவும் ேமாளலநது தளலமுள்ற -
்களமா்க தஞசமளடநது கிட்ககின்றமார்கள. ப்கமாப்-
பி்ககும் பதயிளல்ககும் இ்றப்பர மரங்களு்ககும் 
உரமமாகி்க ப்கமாண்டு வமாழ்்கள்க்க்கமா்க ஏஙகும் 
ஓர நிளலளம இனனும் இஙகு நீடி்க்கபவ பசய-
கின்றது.  தவிர பபருநபதமாட்டச் சமூ்கம் இநேமாட்-
டின மீது விசுவமாசம் ப்கமாண்டது அல்ல எனனும் 
்கண்பணமாட்டத்துடபனபை அரசிைல்வமாதி்கள 

பிரச்சிளன்களள்க ள்கைமாண்டு வநததன பின-
விளளவு்கபள இனள்றை நிளல்ககு அடிப்பளட-
ைமா்க அளமநதுளளது எனறு கூறினமால் விைப்-
பல்ல. 

பசமாநத வீடு, பசமாநத்க்கமாணி, ்கல்வி, சு்கமா-
தமாரம் பதமாழில்வமாயப்பு, சமவுரிளம கிளட்க -
்கமாளமயினமால் தம்ககு தமாபம ஓர தமாழ்வு 
மனப்பமானளமளை உருவமா்ககி்க ப்கமாண்டு 
வமாளமாவிருநததன சமாப்கப்கடுதமான இனனும் 
விடிவு்க்கமா்க ஏஙகும் நிளல்ககு வித்திட்டுளளது.   

அண்ளம்க்கமால தனிவீட்டுத் திட்டம் விழிப்பு-
ணரவு்க்கமான மனமமாற்றத்ளத ஏறபடுத்தியிரு்க்க-
லமாம். இரு்க்க பவண்டும். ஆயினும் அது இளட-
ேடுவில் நினறு பபமாயிரு்ககின்றது. 

ேமாட்டு்ககு புதிை தளலளமத்துவம் கிளடத்-
துளளது. பேரம், ்கமாலம் பமார்க்கமாமல் சூட்படமாடு 
சூடமா்க தனிவீட்டுத் திட்டத்ளத மீண்டும் ஆரம்பி்க-
கும் வள்கயில் ்கமாயே்கரத்த மளலை்க அரசிைல் 
தளலளம்கள தைமாரமா்க பவண்டும். 

அபதபேரம் பதயிளலத்துள்ற ேலிநது 
பபமாயவிடமாமல் த்க்களவ்ககும்படிைமான ஏறபமா-
டு்களளயும் புதிை ஜனமாதிபதியிடம் முடு்ககிவிட 
பவண்டும். அடிபமல் அடி அடித்தமால் அம்மி-
யும் ே்கரலமாம். அடி்ககும் அடியின வலிளமயும் 
சமாமமாரத்திைத்ளதயும் சமாரநத சங்கதி! இது.  

ஜனமாதிபதி பிரதமரமா்க இருநத ்கமாலத்தில் -
தமான பசுளம பூமி திட்டம் ப்கமாண்டுவரப்பட்டது. 
பபமாதுஜன பபரமுன ஆட்சியில் அது கிடப்பில் 
பபமாடப்பட்டது. 

அனள்றை பிரதமர இனறு நிள்றபவறறு அதி-
்கமாரம் ப்கமாண்ட ஜனமாதிபதி. அவரிடம் பசுளம 
பூமி திட்டத்ளத எடுத்துச் பசனறு பபச்சுவமாரத்-
ளத்களள ஆரம்பி்க்கலமாம் அல்லவமா!  
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- தலவமா்க்களல பி. கேதீஸ்...?   

பன். பாலா    ...?

ஸ்ரீ மமாபவமா பண்டமாரேமாை்க்கமாவின 
பசமாஷலிச கூட்டரசமாங்கம் 1970ம் 
ஆண்டில் மி்கப்பபரிை பவறறியுடன 

ஆட்சியில் அமரநதது. ஸ்ரீமமாவின ஸ்ரீலங்கமா 
சுதநதிர்க ்கட்சி்ககு 91 பமாரமாளுமன்ற ஆசனங்க-
ளும் கூட்டணி்க ்கட்சி்களமான சமசமமாஜ ்கட்சி்ககு 
19 இடங்களும் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கட்சி்ககு ஆறு இடங-
்களுமமா்க பமமாத்தம் 116 இடங்களுடன பமாரமாளு-
மன்றத்தில் இ்க கூட்டணி்க்கட்சி அசுர பலத்துடன 
அமரநதது.   

எதிர்க்கட்சிைமான ஐ.பத.்க பவறறிபபற்ற பதமாகுதி-
்களின எண்ணி்கள்க பவறும் 17மட்டுபம. பபரும் 
பசமாஷலிச புரட்சிளையும் சமாதமாரண ம்க்களு்க்கமான 
ஆட்சிளையும் இநத அரசு அளம்க்கப் பபமாகி்றது 
எனறு ம்க்கள எதிரபமாரத்திருநதனர. ஏபனனில் 
ேமாட்டின முனனணி பசமாஷலிச மறறும் ்கம்யூனிச 
தளலவர்கள அநத ஆட்சியில் அமரநதிருநதனர. 
என.எம்.பபபரரமா, ப்கமால்வின ஆர.டீ. சில்வமா, 
எஸ்.ஏ. வி்ககிரமசிங்க, பீட்டர ப்கனமன, வமாசுபதவ 
ேமாணை்க்கமார ஆகிை இடதுசமாரி்கள ஸ்ரீமமாவின கூட்-
டரசில் அங்கம் வகித்தனர.  

ஆனமால் அநத அரசினமால் ேமானகு ஆண்டு 
்கமாலம் கூட ம்க்கள அபிமமானத்ளத தன வசம் 
ளவத்திரு்க்க முடிைவில்ளல. 1971 பஜ.வி.பி 
கிளரச்சியில் பல நூறறு்க்கண்க்கமான சிங்கள 
இளளஞர்கள மமாண்டனர. 1974இல் ேமாட்டில் 
அரிசி்ககும் மமாவு்ககும் பஞசம் ஏறபட்டது. இபத 
்கமாலப்பகுதியில் உளளூர மறறும் பவளிேமாட்டு்கம்-
பனி்களு்ககு பசமாநதமமான பபருநபதமாட்டங்களள 
அரசு சுவீ்கரித்தது. பினனர அவறள்ற உசவசம், 
ஜனவசம மறறும் பபருநபதமாட்ட்க கூட்டுத்தமாபனம் 
ஆகிை மூனறு நிறுவனங்களின கீழ் அத்பதமாட்டங்க-
ளள்க ப்கமாண்டு வநதது.   

அரசு பபருநபதமாட்டங்களள ள்கபைற்றதும் 
சிங்கள கிரமாமமைமமா்க்களு்ககு பதமாட்ட்க்கமாணி்கள 
விடுவி்க்கப்பட்டன. ரூபமா மறறும் ஸ்படரலிங ்கம்ப-
னி்களும் பதசிை மைமமா்க்கப்பட்டன. அபத சமைம் 
பபருநபதமாட்ட நிரவமா்கம் அரசிைல் மைப்பட்டு ்கண்ட-
வபரல்லமாம் அஙப்க உத்திபைமா்கம் பபறறு்க ப்கமாண்-
டதமால் பதமாட்டங்கள ேஷடத்தில் இைங்க ஆரம்பித்-
தன. பபருநபதமாள்கைமான தமிழ்த் பதமாழிலமாளர்கள 
வீதி்ககு விரட்டப்பட்டனர. ஏரமாளமமாபனமார தமாை்கம் 
திரும்பினர.   

பபருநபதமாட்ட ம்க்கள ஏற்கனபவ வமாய்ககும் வயி-
று்ககுமமா்கபவ வமாழ்நது ப்கமாண்டிருநதனர. திடீபரன 
ஏறபட்ட சூழ்நிளல்களமால் ள்க்ககு கிளடத்தமால்தமாபன 
வமாய்ககு என்ற நிளல ஏறபடபவ அவர்களள பட்டினி 
நிளல சூழ்நதது. அத்தள்கை பட்டினி நிளலளை 
அவர்கள அதறகு முனனர சநதித்தது கிளடைமாது. 
அ்க ்கமாலத்தில் அவர்கள ேமாடற்றவர்கள. பதமாட்டங-
்களு்ககு பவளியிலும் ம்க்கள அரிசி்ககும், அளர 
இ்றமாத்தல் பமாணு்க்கமா்கவும் அளலநது ப்கமாண்-
டிருநதபபமாது ேமாடற்றவர்களமான தமிழர்களு்ககு 
எப்படி அரசு வழங்க்ககூடிை ச்கமாைங்கள வநது 

பசரும்?   ேமாட்டில் பஞச நிளல வர்க-
கூடிை ஒரு சூழல் இப்பபமாது திரும்பவும் 
எழுநதுளளது. சமாப்பமாட்டு்ககு ்கஷடம் 
வரலமாம்; வரமாமலும் பபமா்கலமாம். 
ஆனமால் இனள்றை சிரமதளச இனனும் 
ஓரமாண்டு்ககு இப்படிபை நீடிப்பதற்கமான 
வமாயப்பு ்கமாணப்படுகி்றது. பபமாருட்்க-
ளின விளல ேம்பமுடிைமாத அளவில் 
அதி்கரித்துச் பசல்கி்றது. ்கடநத மமாதம் 
இருநூறு ரூபமாவு்ககு விற்ற உருளள்க 
கிழஙகு இப்பபமாது 550- 600 ரூபமா-
வு்ககு பபமாகி்றது. அத்திைமாவசிை உணவு்களமான 
மமா, சீனி, பருப்பு எனபன அதிரடிப் பமாயச்ச-
லில் இரு்க்க, இநத எதிரபமாரமா சூழளல சமமா-
ளி்ககும் நிளலயில் பபருநபதமாட்ட சமூ்கம் 
உளளதமா? எனபபத ப்களவி.   

பபருநபதமாட்டங்களில் ப்கமாவிட் 
பேரத்திலும் அரசிைல் சூ்றமாவளி வீசும் 
இனள்றை சூழலில் பவளல்கள வழளம 
பபமாலபவ ேளடபபறறு வருகின்றன. இது 
ஒரு ஆறுதலமான விஷைம். முடிவு எடு்க-
்கப்பட்டளதப் பபமால ஆயிரம் ரூபமா சம்பளம் 
வழங்கப்பட்டமா விட்டமாலும், பபருநபதமாட்டங்கள 
இைஙகிை வருகின்றன.   

ஒரு வீட்டில் மூனறு அல்லது ேமானகுபபர பதமாழி-
லு்ககு பசன்றமால் அநத வீட்டில் பபரும்பமாலும் 
பபமாருளமாதமாரப் பிரச்சிளன்கள எழுவதில்ளல. 
வசதி்களுடன வமாழலமாம். பதமாட்ட பவளல்கள 
பபமா்க பமலதி்க வருமமானமமா்க மமாடு, ஆடு, ப்கமாழி 
வளரப்பு அல்லது ்கமாய்கறித் பதமாட்டம் எனபனவும் 
இரு்ககுமமானமால் பிரச்சிளனபை கிளடைமாது. இநத 
வசதி்கள இல்லமாதவர்கள, பதமாட்டத் பதமாழில் வரு-
மமானத்ளத மட்டும் எதிரபமாரத்திரு்ககும் குடும்பங-
்கள ்கஷடத்ளத எதிர ப்கமாளவதற்கமான வமாயப்பு்கள 
உளளன.   

பபருநபதமாட்ட்க குடும்பங்களின தினசரி 
பசலவு்களள பவளிைமாரின தினசரி பசலவு்களு-
டன ஒப்பிடும்பபமாது சில பசலவு்களில் இருநது 
பபருநபதமாட்ட வமாசி்கள தப்பி்க ப்கமாளள முடி-
கி்றது. பபமா்ககுவரத்து பசலவு பவளியில் உள-
ளவர்களு்ககு பபரிை தளலவலிைமா்க இரு்க்க, 
பதமாழிலமாளர குடும்பங்களு்ககு அது பபரும்பமா-
லும் பபமாருட்டல்ல. தண்ணீர, வி்றகு, மருநது 
அல்லது மருத்துவ சிகிச்ளச, உளட்களு்க்கமான 
பசலவு எனபன மி்கவும் குள்றவு. உணளவ 
எடுத்து்க ப்கமாண்டமாலும் எளிளமைமானமாலும் சந-
தமானதுமமான உணவு்களள உண்பதற்கமா்க வசதி 
அவர்களு்ககு உளளது. பபமாதுவமா்கபவ பிபளன 
டீ அருநதும் வழ்க்கம் இருநதமாலும் பசும்பமாளல 
பபறுவதற்கமான வமாயப்பு்கள ்கமாணப்படுகின்றன.   

பதமாட்டங்களில் மமா, பலமா, வமாளழ, ஈரப்பலமா, மர-
வளளி, வற்றமாளள பபமான்றவறள்றயும் கீளர்கள, 
்கத்தரி, பவண்டி, த்க்கமாளி, கிழஙகு வள்க்கள எனப-
னவறள்றயும் பயிரிட்டு்க ப்கமாளள்ககூடிை வமாயப்பு 
பதமாட்டங்களில் மிகுதி. ்கமால் ேளடவளரப்பு்க்கமான 
வசதி்கள ்கமாணப்படுவதமால் ்கமால்ேளட வளரப்பு 
எனறுபம அஙப்க இருநதுவநத ஒனறுதமான.   

ஆடு வளரப்பு பதமாட்டங்களில் பரவலமா்க்க 

்கமாணப்படுகி்றது. ஆடு்களின இனப்பப-
ரு்க்கம் பவ்கமமானது. குறுகிை ்கமாலத்தில் 
பல்கிப் பபருகும். ஒரு ஆடு சமாதமாரணமமா்க 
30 ஆயிரத்து்ககும் அதி்கமமா்க விறபளன-
ைமாகி்றது. குட்டி்களள பத்தமாயிரத்து்ககு 
வமாங்கலமாம். ஆனமால் விபசஷ ்கமாலங்க-
ளளத் தவிர ஆடு்களள பவட்டி பஙகிட்டுப் 
புசி்ககும் வழ்க்கம் பதமாட்டங்களில் பர-
வலமா்க இல்ளல. மமாடு பவட்டி புசி்ககும் 
பழ்க்கம் அரிது. எனினும் ஒருவர 15 
மமாடு்களள வளரத்தமால் அவர இலட்சமா-
திபதிைமா்க வமாழ முடியும். மமாடு வளரப்-
பின மூலம் ்கமாணி வமாஙகி, வீடு்கள 

அளமத்து, வமா்கன வசதி்கபளமாடு வமாழ்பவமாளர 
தனிப்பட்ட ரீதிைமா்க ேமான அறிபவன.   

எனினும் இவர்களும் தமது பதமாழிலில் பிரச் -
சிளன்களள சநதி்க்கபவ பசயகி்றமார்கள. ஒரு 
லீட்டர பமாலின 105 ரூபமா, ஆனமால் புண்ணமா்ககு 
கிபலமா 85 முதல் 100 ரூபமா வளர விறப -
ளன்ககு உளளது. புல் அறுத்து பபமாடுவதறகு 
பணம் பசலுத்த பவண்டும். மருத்துவ பசலவும் 
உண்டு. ப்கமாழித்தீனு்ககு அளலைபவண்டிை 
நிளலயில் ப்கமாழி வளரப்பபமார. தளளப்பட்டுளள -
னர. 100, 150 ப்கமாழி்கள வளரத்து வநத சிறு 
பண்ளணைமாளர்கள ப்கமாழித் தீன பிரச்சிளன 
்கமாரணமமா்க ப்கமாழி்களள விறறுவிட்டமார்கள 
எனறு அறிை முடிகி்றது. பதடித் பதடிப் பமாரத்தமா -
லும் பசமாளம் கிளடப்பதில்ளல. ப்கமாழித் தீவனம் 
கிளடப்பதமா்க இருநதமாலும் ைமாளனவிளல குதி-

ளரவிளல எனகி்றமார்கள. முனனர ப்கமாழி்களள 
தி்றநது விட்டு வளர்க்க முடிநதது. இப்பபமாது இது 
சமாத்திைம் இல்ளல.   

பமமாத்தத்தில் பபருநபதமாட்டங்கள ஒரு பஞச 
நிளலளை அல்லது ்கடுளமைமான விளல 
உைரளவ எப்படிச் சமமாளி்க்கப் பபமாகி்றது எனப-
ளதப் பமாரப்பபமாமமானமால் 1970்களில் சநதித்த 
பமமாசமமான பட்டினி நிளல ஏறபடமாது எனபளத 
விளஙகி்க ப்கமாளள முடிகி்றது.   

ஒரு ஆசிரிைரிடம் மமாணவ மமாணவிைர ப்கல் 
உணவமா்க்க ப்கமாண்டு வரும் உணவு்கள எவ்வமாறு 
உளளன என்க ப்கட்டபபமாது, பபரும்பமாலும் 
பசமாறும் ஒரு ்கறி மறறும் கீளர அல்லது சம்பபல 
ப்கமாண்டுவருவமார்கள என்றமார அவர. முட்ளட 
ப்கமாண்டு வருபவமார குள்றபவ எனறு பசமால்லும் 
இவர மமாமிசம் மி்கமி்க்க குள்றவு எனகி்றமார. 

ஒரு பபண்ணிடம் உங்கள ஒரு ேமாள உணவு 
பறறி பசமால்ல முடியுமமா எனறு ப்கட்டபபமாது,   

"்கமாளலயில் ஒரு பிபளனடீ, பரமாட்டிளை சம் -
பலில் பதமாட்டு சமாப்பிட்ட பினனர பரமாட்டிளை -
யும் சம்பளலயும் சுறறி எடுத்து்க ப்கமாண்டு 

மளல்ககுச் பசல்பவன. அஙப்க வருபவர-
்களும் பிபளன டீளையும் பரமாட்டிளையும் 
தமான எடுத்து வருவமார்கள. பவளல முடிநது 
வீடு பசன்றதும் பசமாறு சளமப்பபன. கூடபவ 
பருப்பு்க ்கறி அப்பு்றம் ஒரு மர்க்கறியுடன 
இரவு சமாப்பமாடு முடிநதுவிடும்" எனறு பதில் 
பசமானனமார.   

பமலும் சிலரிடம் விசமாரித்தபபமாது ஏ்ற்க-
குள்றை இபத பதில்தமான கிளடத்தது. சிலர 
இரவிலும் பரமாட்டி சமாப்பிடுபவமாம். அதில் பிரச்-
சிளன கிளடைமாது என்றமார்கள. மரவளளி, 
வற்றமாளள, பலமா எனபன நிள்றைபவ கிளட்க-
்க்ககூடிை இடமமா்க பதமாட்டங்கள ்கமாணப்பட்டமா-
லும் இளவ இம் ம்க்களின விரும்ப உணவமா்க 
எனள்ற்ககும் இருநததில்ளல. ஆனமால் இளவ 
ஆபரமா்ககிைமமான உணவு்கள.   

ப்கமாழி இள்றச்சி, மமாட்டிள்றச்சி, மீன, 
முட்ளட எனபன அடி்க்கடி உணவில் இடம்-
பபறும் உணவு்கள அல்ல. இப் பழ்க்கம் 
குழநளத்களின பபமாஷமா்கள்க பமாதி்ககி்றது 
எனறு சு்கமாதமார உத்திபைமா்கத்தர்கள எடுத்துச் 
பசமானனமாலும் ்கமாதில் பபமாட்டு்க ப்கமாளவதில்-
ளலைமாம். மீன விறபபமார பதமாட்டங்களு்ககுள 
பபரும்பமாலும் பசல்வதில்ளல. எனள்ற்ககும் 
பபருநபதமாட்டங்களில் மீன உணவு என அறி -
ைப்படுவது டின மீன்களளத்தமான.   

பரமாட்டி பசிதமாஙகும் எனபது இம் ம்க்க-
ளின பபமாதுவமான அபிப்பிரமாைம். 2500ரூபமா 
ப்கமாடுத்து பமால்மமா வமாங்க பவண்டிை அவசி-
ைம் கிளடைமாது. கிளடத்தமால் பமால் டீ அல்லது 
பிபளன டீ என்ற மனப்பமானளமளை இம் 
ம்க்களின எல்லமா உணவுப் பழ்க்கங்களிலும் 
்கமாண முடிகி்றது. அபத சமைம் ்கடுளமைமா்க 
உளழத்தமால் பமலதி்க பணம் பதடலமாம் என-
பதும் இவர்களு்ககுத் பதரியும்.   

எனபவ, ஒரு உணவுப் பஞசம், அதமாவது 
வமாஙகிப் பமாவி்க்க்ககூடிை உைரத்தில் அத்திைமா-
வசிை உணவு்கள இல்லமாத ஒரு நிளலயில், 

பபருநபதமாட்ட சமூ்கம் எழுபது்களில் பமாதி்க்கப்-
பட்டதுபபமால பமாதி்க்கப்பட மமாட்டமாது எனறு உறு-
திைமா்க பசமால்ல முடியும். அபத சமைம் பளளி 
மமாணவ மமாணவிைரின உணவில் சத்து்கள 
குள்றநது விடமாதபடி பமாரத்து்க ப்கமாளள பவண்-
டிைது பபறப்றமார ்கடளம. இப்பபமாதிருநபத 
உணவில் அதில் முட்ளட்கள, கிழளம்ககு மூனறு 
தடளவ்களமாவது, பசரத்து்க ப்கமாளள பவண்டும். 
மமா மட்டுபம சமாப்பிடுபவமாம் எனறு அடம்பிடி்க்கமா-
மல் மரவளளி, வற்றமாளள மறறும் தமானிைங்க-
ளளயும் பசரத்து்க ப்கமாளளப் பழ்க பவண்டும். 
பருப்புடன கிழஙகு, ்கத்தரி, த்க்கமாளி, கீளர எனப-
னவறள்றச் பசரத்து்க ப்கமாளளும் வழ்க்கம் ஏற்க-
னபவ அவர்களிடம் உளளதுதமான.   

பதமாட்டங்களில் பயிர மறறும் ்கமால்ேளட 
வளரப்பு்ககு வசதி உளளது. வீட்டுத் பதமாட்டங -
்களள ஏறபடுத்தி்க ப்கமாளவது, முடிநதமால் 
ப்கமாழி்களள வளரப்பது எனபன உைரநது 
பசல்லும் வமாழ்்கள்கச் பசலவுடன பபமாரமாடுவ -
தறகு நிச்சைம் உதவும்.     

கடுமையான விமைவாசி உயரமவ  
பெருந்தாட்ட சமூகம் எபெடிச் சைாளிககப ்ொகிறது?   

ஓர் ஆய்வு   

ெசுமை பூமி திட்டதமத ஜனாதிெதியி்டம் 
எடுததுச் பசால்லுஙகள்!  

ேமாட்டு்ககு புதிை தளலளமத்துவம் 
கிளடத்துளளது. பேரம், ்கமாலம் 
பமார்க்கமாமல் சூட்படமாடு சூடமா்க 
தனிவீட்டுத் திட்டத்ளத மீண்டும் 
ஆரம்பி்ககும் வள்கயிலமான 
்கமாயே்கரத்தலு்ககு மளலை்க அரசிைல் 
தளலளம்கள தைமாரமா்க பவண்டும்
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Tuition

Employment
Vehicle

Suzuki Swift Dzire me-
tallic black /  KN-0xxx 
- YOM-2010/  Indian 
1198CC /  manual /  
power steering /  power 
shutters /  central lock 
/  alloy wheels. In ex-
cellent condition. KM-
136, 700 done. Price 
- Rs. 4, 500, 000.00 (ne-
gotiable). Kandana. 
077-4207711.  
 

022520

Red Sports 14 - 1000 
cc Charade A/ C A/ 
wheels Rs. 775000/ = 
Coure 15 - 850 cc Rs. 
875, 000/ = 16 Auto 
Rs. 975, 000/ = Nuge-
goda. 0722841786,  
0718262853.  
 

019033

Toyota Prado 120 petrol 
2002/ 2005 KD-xxxx 
line A/ C 7 seater,  elec-
tric seat,  height control 
full option auto third 
owner,  118000 km Toy-
ota Prado 120 diesel 
2006/ 2008 KG-xxxx 
7 seater sunroof auto 
full option 145, 000 km. 
072 7449249,  077 908 
7333. 022466

Heritage Village seeks Kandyan Crown En-trepreneurs to extend exports /  tourism and all kinds welfare ser-vices locally /  interna-tionally,  seek decent partnerships urgently. d h a m i n b u l @ g m a i l . c o m  0773431763. 022689

While staying at home,  you can earn maximum income daily /  weekly /  monthly by giving any amount to our com-pany. We need people with lands or FD also. 0778355890. 020720

Bambalapitiya - Bam-balapitiya,  Kollupitiya,  Wellawatte,  Thimbiri-gasyaya Office space,  houses,  buildings available on rent. 500,  5000,  10000,  30000 sq.ft. with parking. 0776306726. 008371

Wattala Hekitta Main Road newly built 4000 square feet 25 feet height building for rent. Having 3-phase current water CCTV Camera facilities. Suit-able for Warehouse or Factory. Commer-cial area. 0760838548,  0770294075. 022030

KVA 60 brand new Per-kins Generator made in England,  KVA 32 John Deer Generator,  KVA 7 Listor Generator Italian brand new 100L,  200L,  270L Three-Phase,  Sin-gle Phase brand new Compressor for sale. Panadura. 0778460696,  0726267432. 022118

ABC Manpower Ser-vices is a Government owned institution. Con-tact us immediately for your requirements of Housemaids,  Watch-ers,  Drivers,  Infant Caretakers,  Attendants,  Labourers for Coconut Estates and Poultry Farms,  Cleaners and Labourers for different work categories. Mr Ranjan 0777171915,  0 7 1 0 4 4 4 4 1 6 ,  0117179323. 022062

Able Benz Prado Vezel 
BMW car lorry driv-
ers available. Super-
shine Service,  Dehi-
wala. 0777473694,  
0775822976. 022522

Accountant,  Accounts 
Clerk,  Book Keeper,  
Computer Operator,  
Secretary,  Receptionist,  
Telephonist,  Market-
ing Sales (boys /  girls),  
Drivers,  Helpers for 
supply. 0773595969.
 

022555

15 years experience on this field. Hardworking Housemaids,  Cleaning,  Babysitters,  male/ fe-male Attendants,  male/ female Cooks,  all routes experienced Drives,  Gardeners,  Couples,  Houseboys & Girls,  Salesmen /  Girls,  Boys & Girls for Garments and Companies,  Roomboys,  Watchers,  Dailycomers (8-5). All are warranty of one year with four (04) replacements and reasonable charge. Gov-ernment authorized and registered Company. Negombo - 0314306550 /  0759998555,  Dehi-wala - 0114551800 /  0778144404,  Co-lombo - 0113459766 /  0771555483,  Mrs Shany - 0759997555 /  0770840192. 022243

Vacancy available for 
an Estate Manager 
who has experience 
and knowledge in Co-
conut Cultivation and 
handling of Labour-
ers. Please contact : 
0777733204. 021951

Career Opportunities 
in Health Care Sector 
- A reputed hospital 
located in Nugegoda. 
ICU & Theatre trained 
Nursing Officer. * Di-
ploma /  Equivalent 
qualifications in Nurs-
ing * Minimum 5 years’ 
experience in similar 
capacity * Age below 
60 * Excellent com-
munication skills. At-
tractive salary & fringe 
benefits await the right 
candidate. Please for-
ward your CV with 
non-related referees. 
Email: c h a t h u r i . n s @ g 
m a i l . c o m  Mobile: 074-
2169832. 021347

Wanted MBBS /  SLMC 
registered Doctor for a 
channelling center near 
Kandy (full time /  part 
time). Accommodation 
available. 0777566105,  
0765479510. 016970

Financial Managers 
for Wealth Manage-
ment. Insurance and 
Financial selling ex-
perience is added ad-
vantage. (Colombo,  
Kalutara District). Call 
0772445146.  
 

022126

Need sales lady for Kirib-
athgoda clothing show-
room,  Salary Rs. 35, 
000/ =. 0777124642,  
0773709561. 022471
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 Dzire me-
 KN-0xxx 

 Indian 
 manual /

power steering / power 
 central lock 

 alloy wheels. In ex-
cellent condition. KM-

700 done. Price 
000.00 (ne-

gotiable). Kandana. 

022520

 14 - 1000 
cc Charade A/C A/
wheels Rs. 775000/= 
Coure 15 - 850 cc Rs. 

= 16 Auto 
= Nuge-

goda. 0722841786,

019033

 120 petrol 
2005 KD-xxxx 

C 7 seater, elec-
 height control 

full option auto third 
 118000 km Toy-

ota Prado 120 diesel 
2008 KG-xxxx 

7 seater sunroof auto 
full option 145,000 km. 

 077 908 
022466

Heritage
Kandyan Crown En
trepreneurs to extend exports /
all kinds welfare ser
vices locally /
tionally,
partnerships urgently. dh
0773431763.

While
you can earn maximum income daily /
monthly by giving any amount to our com
pany. We need people with lands or FD also. 0778355890.

Bambalapitiya
balapitiya,
Wellawatte,
gasyaya Office space,houses,
available on rent. 500,5000,
sq.ft. with parking. 0776306726.

Wattala
Road newly built 4000 square feet 25 feet height building for rent. Having 3-phase current water CCTV Camera facilities. Suit

able for Warehouse or Factory. Commer
cial area. 0760838548,0770294075.
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power steering /

 central lock 
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000.00 (ne
gotiable). Kandana. 
077-4207711.  
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EMPLOYMENT

Chef /  Chef De Partie /  Sous Chef /  Commis /  Kitchen Helpers Restau-rant Staff required with experience in Hot Kitch-en for a High-end Res-taurant opening soon in Colombo suburb. Send your CV to i n f o @ c e l e r y . l k  /  Call 0742001301 /  0773333859. 022353

Immediate vacancy - In 
five star hotel Colombo,  
vacancy type - Kitch-
en Steward (Kitchen 
Cleaners) for Mid 
Night Shift,  Steward-
ing Supervisor,  Wait-
ers. Contact for further 
details. 0778912293,  
0771543939. 021915

Reputed and well es-
tablished Chinese food 
restaurant requires. 
Salary - * Manager - 
50, 000/ - to 60, 000/ =,  
Supervisor - 40, 000/ 
= to 50, 000/ =,  Assis-
tant Cooks (Chinese) 
- 40, 000/ = to 50, 000/ 
=. Food & accommo-
dation free,  part time 
candidates also consid-
ered. Interviews will be 
held from Monday on-
wards from 10.00 a.m. 
to 12.00 noon. Dilaj 
Lounge (Pvt) Ltd.,  No. 
27,  Uyana Rd,  Mora-
tuwa. 022432

Restaurant Supervi-sors /  Steward required with experience in the hotel industry for a High-end Restaurant opening soon in Colom-bo suburb. Send your CV to i n f o @ c e l e r y . l k  /  Call 0773333859. 022347

Star class experienced 
cooks wanted,  below 
40 years,  must know 
how to make Sri Lank-
an food /  dessert,  Tam-
ilnadu food /  dessert,  
Indian food /  desserts. 
Please send your CV to 
email: i n f o @ s e r e n d i b . i t 
 

022469

Domestic Helper - Daily - Urgent. For a young couple with six months baby at Ele-ments Apartment,  Buthgamuwa Road,  Rajagiriya. Should be English speaking and able to do household work including clean-ing and cooking. Basis 5 days a week - Salary 35, 000.00. Candidates must be from Rajagiri-ya area. Apply imme-diately with references to email id h e a d h n t @ g m a i l . c o m  /  Call Mbl. 0717288097. 021827

071-1978009 - Male /  Fe-male domestic servants and all the other male /  female employees now can be obtained from Govt Registered Wat-tala Dharshana local manpower service with 15 yrs experience for a very reasonable salary. Call Chandran Master. 011-5783667 /  0115-811812 /  0115-811813 (Viber,  WhatsApp,  IMO 0779951175). No. 88/ D/ 2,  Pahala Karaga-hamuna,  Kadawatha. 
022028

Wanted - Teachers for Mathematics in English medium are required immediately. Working hours 10 a.m. to 5.30 p.m. Location - Thimbi-rigasyaya,  Colombo 05. Salary negotiable. Call 0779844804. 022338

Well qualified Teach-er Trainers,  subject Teachers are wanted for Galle. b l o o m i n g b u d s i s c h o o l @ g m a i l . c o 
m  Walk-in interviews from 20th March till 5th April. 0703318641. 

019204

Wanted English speak-ing live-in Driver for company Chairman’s Bungalow in Col-3 with experience in driving latest BMW & Lan-drover vehicles,  and good knowledge of Co-lombo roads. Attractive salary and meals. Ap-ply immediately with Bio-Data,  copies of certificates and contact telephone numbers to: The Secretary,  Wood-lands,  No. 12,  37th Lane,  off Queen’s Road,  Colombo 3. Telephone No. 011-2588836. 021716

Accounts Assistant (fe-male). Qualifications: passed GCE (O/ L),  good command of Sin-hala & English,  knowl-edge of MS Office. Contact: 071-2138139,  Pamunugama Stores,  55,  High Level Road,  Maharagama. 022456

Audit Trainee with A/ L Commerce O/ L Maths B. Apply. Agape Ac-counting Services,  89-1/ 2,  Bankshall Street,  Colombo 11. Email : a g a p e a c c s e r v i c e s @ g 
m a i l . c o m  WhatsApp 0755030954,  Tel. 0777239397. 021522

Female unmarried Ac-counts Clerk - Age 20-30 with QB knowl-edge and experience in computer is required immediately. Send your application to the following email ad-dress. Address: Chanas Foods (Pvt) Ltd,  Wella-watta. Email: f e r o z i y a 2 4 @ g m a i l . c o m  011-2807411,  074-0562339,  0767348529. 022095

Building Work Super-visor - Looking for a Supervisor with experi-ence on building main-tenance for one to two months assignment to supervise colour wash-ing /  repairs of a house in Rajagiriya. Could be long term too. Please contact immediately on 0712773543. 021828

English medium Pre-school Teachers are wanted. Glorious Pre-school,  Kadawatha. Call for interviews 0760917272. 020603

Piyumi  - 011 2 429 383
Gayani  - 011 2 429 342  

Ramani  - 011 2 429 347
Susantha  - 011 2 429 343Fax - 011 2 429 375/380
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Toyota Vitz 2008 / 2011, 
white, 1300 CC, 8 
Air Bags, showroom 
condition, service 
records available. Rs. 
54/25. Maharagama. 
075 122 5001         022551

 

Toyota Prado, 120, Petrol 
2002 / 2005, KD – xxxx, 
Line A/C, Seven seater, 
Electric seats, Height 
Control, Fully option, 
Auto, third owner, 
mileage 118000 Km, 
Toyota prado 120 diesel  
2006 / 2008, KG – xxxx, 
seven seater, sunroof 
Auto, full option, 
mileage 145000 Km. 
072 744 92 49 / 077 908 
7333          022466

 

Toyota Premio 2019, 
Pearl white, 1st owner, 
company maintained, 
mileage 30000 Km, 
mint condition. 071 778 
6047    020381 -rpt

 

Toyota Dyna, GY – xxxx, 
1999 / 2002, Length 
14 2/1, full body, A/C, 
Power, breadth face, 15 
B Engine, fornt and back 
uda Dunu, Height 7’ 4”, 
breadth 7’, Dehiwala. 
0777 209 442        022575

 

Suzuki Grand Vitara, 
manufactured year 
2013, Registered year 
2014, brand new, Price 
81 lakhs. 0771 077 544     
    017999 -rpt

 

Nissan Blue Bird, 1999, 
Auto, Power Shutters, 
Full Option, Power 
Mirrors, Dual Air Bags, 
Petrol, Beige Interior, 
Boralesgamuwa. 0776 
065 066       022585

 

Suzuki Stingray 2016 / 
2017, CAT – 8 xxx, 2nd 
owner, mileage 51000 
Km, Multifunction, 
Push Start. 49/-, 
Kottawa. 0753 411 009 

          022566

 

Red Sports – 14- , 1000 
CC, Charde, A/C, 
Alloy wheels, Rs. 
775000/-, Coure 15-, 
850 cc, Rs.875,000/-, 
16- Auto Rs. 975,000/-
, Nugegoda. 072 284 
1786 / 0718 262 853 

          019033

 

Leyland 3 cube, LJ – 
xxxx Series, Tipper for 
sale. Inquire 0773 071 
986          022102

 

Bolero Maxi Truck, PQ 
– xxxx, 2011, Back 
side cage. Mileage 
90000 Km. price 20/50, 
Maharagama. 0777 355 
040          022570

 

Toyota Land Cruiser BJ 
40, 1982, 4WD, 31 – 9 
xxx, diesel, manual, 
Power Steering, original 
body tag, pannipitiya. 
0705 321 132       022558

 

SSangyong Tivoli 2015, 
Company maintained, 
Mileage 65750km, 1600cc, 
Good Condition Motor 
Vehicle. – Pannipitiya. 076 
960 85 12     019348-rpt

 

Nissan Atlas JG-xxxx, 
2000/2005, A/C, Power, 
Power Shutter, QD 32 
Engine, 10 ½ lorry for 
Sale. Price – 29/75, 
Dehiwala – 077 7 355 
040     019354-rpt

Toyota Vitz 2008 / 2011, 
white, 1300 CC, 8 
Air Bags, showroom 
condition, service 
records available. Rs. 
54/25. Maharagama. 
075 122 5001        022551

Toyota Premio 2019, 
Pearl white, 1st owner, 
company maintained, 
mileage 30000 Km, 
mint condition. 071 778 

  020381 -rpt

EmploymentEmployment
Toyota Vitz 2008 / 2011, 
white, 1300 CC, 8 
Air Bags, showroom 
condition, service 
records available. Rs. 
54/25. Maharagama. 
075 122 5001 

Toyota Premio 2019, 
Pearl white, 1st owner, 
company maintained, 
mileage 30000 Km, 
mint condition. 071 778 
6047
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EMPLOYMENT - GENERAL

English spoken 20 
hours course. Natural 
conversation fluency. 
077 8717413 IELTS,  O/ 
L,  A/ L,  kids/ English 
medium,  Literature,  
English language per-
fect course,  interview,  
presentation,  1000 pri-
vate English teachers 
training program from 
ABC. Diploma in Eng-
lish,  special classes for 
educated students,  pro-
fessionals,  adults and 
very weak students. 
077 8717413. 018016

Grade 1 to 5 all subjects Cambridge syllabus /  English medium,  quali-fied lady Teacher in Maharagama. BA (Eng-lish medium). PGIE (TESL),  TKT Contact 0775742677. 018458

ICT - A/ L,  O/ L,  Nation-
al,  Cambridge,  Edex-
cel,  Python,  Pascal,  C#,  
Java,  SQL,  PHP,  Html 
experienced graduate 
teacher best results. 
0712295545. 016940

IELTS /  Spoken English,  
Australia qualified well 
experienced lady teach-
er. Best results guar-
anteed. 0716656325,  
0703885435,  
0768632275. 022468

International School 
children Sinhala,  Sin-
hala medium 1 - 8 
home visited 500/ = 
per hour. 077 5882518.
 

022527

Lady Teacher visits 
Online spoken Eng-
lish,  Sinhala,  Tamil & 
other subjects. GCE 
(O/ L) (A/ L) English. 
0770351835. 016564

Mathematics AS/ A2 AL OL Cambridge Edex-cel Pure Maths (P1-P4) Statistics (S1-S2) Me-chanics (M1-M3) Fur-ther Maths Additional & Combined Mathe Paper discussion also by re-sult oriented more than 15 years experienced Graduate Teacher (On-line/ Visiting /  Groups). 0777789976. 020637

LG single door Fridge 
Rs. 40, 000/ = Kenstar 
Air-Cooler 20, 000/ = 
Icon Box Fan Rs. 10, 
000/ = Blankets 5000/ 
= Chandeliers 1 large 
& 4 small Boxes Rs. 20, 
000/ =. 0716803618,  
0711769501. 019672

Learn to drive accurate-
ly and perfectly within 
the city without fear. 
Welcome Licence Hold-
ers with their own ve-
hicles. 0714225441.
 

020007

AABA ABE BSc. CIMA 
MBA Cambridge Edex-
cel National Mathemat-
ics English Business 
Accounts Economics 
Physics Chemistry Bi-
ology IT Psychology 
Statistics Geography 
0716128439,  0112685649,  
0112671710. 021850

A AL/ OL 6,  7,  8,  9 
Physics Chemistry 
Mathematics “A” as-
sured home visited. 
0723067730. 015935

English Language for adults willing to study from very basics and school children from Grade 1 to 13 home vis-its or at the class itself. Mobile 0759490759 (Munasinghe). 022594

English literature for 
Cambridge,  National 
(O/ L,  A/ L) by Eng-
lish graduate. 17/ 3,  
Pirivena Road,  Rat-
malana. 077 9604004.
 

018137

W. Thomas & Sons Pro-fessionals in firearms,  air rifles,  has manufac-tured 100% effective local guns for simians and giant squirrels with 5 years warranty,  speed 800,  200m range guns 30, 000/ = Chinese guns at very special prices speed 500,  range 50m from Rs. 20, 000/ = upwards - repairs from the mobile service - purchasing of guns only from Kadawatha company. 011-4361961,  011-5737777,  What-sApp - 0777 319250,  0727319250. 019353

Beds,  mattress,  tables,  steel cupboards,  vari-ety of chairs and fur-niture (Almost new) of a closed students hostel in Malabe for quick sale. 0711183154,  0764653862. 021973

Air Rifles W. Thomas & 
Sons - Kadawatha pres-
ent Chairman Desha-
manya Roystan Anton 
Thomas Esqr won the 
medal for the best en-
trepreneur of local Air 
Rifles and Shotgun In-
dustry in the year 2021 
and now local farmers 
can have air rifles with 
5 years warranty at 
very reasonable prices,  
concessions,  manu-
factured locally with 
English technology,  all 
the spares and repairs 
available,  excellent after 
sales service. TP - 0777 
079250,  0777319250. 
Inquiries - 0112972608,  
011-5737777. 020597

Retired Tri Forces or Po-lice Officer between 50-55 years is required to work as a Security Of-ficer at a bungalow in Colombo 07. Attractive salary with free meals and accommodation. Call 0112326070 dur-ing weekdays between 8.30 - 5.00 or send your application to c a r r i e r o p e r t u n i t y 2 0 1 5 @ g m a i l . c 
o m  021688

Security Officer O/ L - Factory,  Kohuwala,  Boralesgamuwa,  Pe-piliyana - Salary 45, 000/ = apartments Mount Lavinia,  Wella-watta,  Kirulapone,  Havelock Town,  Pol-hengoda. 011-2669199,  0772205009. 021293

Accountant,  Tamil gent early sixties,  London AAT fully qualified with more than 35+ years experience in managerial capacity. 0766887412. 022563

A girl graduated in IT from SLIIT with six months Internship experience is seeking for a job as a Software Engineer in a reputed company. Java related Technologies,  HTML,  CSS,  Javascript,  Rela-tional databases,  GIT expertised. Contact : 0711540918. 021747

Computer literated de-cent person worked at Faculty of Medicine having abilities of of-ficial English Letter Drafting,  translations,  likes to stay in and teach English for chil-dren while providing professional assistance for any company work. 0741-677358. 020330

We are looking for an ex-
perienced Hotel Man-
ager and a Chef for a 
holiday resort situated 
in Southern Province. 
0718826869. 021913

Wanted Conductor 
with experience in Co-
conut for estate below 
50 acres. 0777897837.
 

021500

Accountant,  Accounts 
Clerk,  Book Keepers,  
Secretary,  Computer 
Operator,  Receptionist,  
Telephonist,  Sales Boys 
/  Girls,  Peons,  Drivers,  
Helpers. Apply m s i v a 
d a s a n 5 0 8 @ g m a i l . c o m  
0773595969. 022534

Battaramulla - Multi-
national finance com-
pany has vacancies as 
Financial Advisors on 
full time or part time 
basis. Should have 
passed O/ L with Maths 
/  Arithmatic,  age 25 - 
55,  retired executives 
considered. Contact - 
0776539722. 022441

Job vacancy for un-
married lady - Post of-
fice documentation 
clerk,  Place - Welisara. 
Qualifications - Eng-
lish knowledge with 
computer. Send your 
CV to the below e-
mail address: i n f o . f a s 
t r a c k i n t l @ g m a i l . c o m  
TP 0716886699. No. 
832-2/ 1,  Negombo Rd,  
Welisara.  
 

021765

Polythene Bag cutting 
machine operators & 
helpers (Male/ Female) 
walk-in or apply to: No. 
785,  Negombo Raod,  
Mabola,  Wattala. 021830

Polythene Film Extrud-
er Machine Operators 
& Helpers (male/ fe-
male). Walk in or apply 
to : No. 785,  Negombo 
Road,  Mabola,  Wattala.
 

021831

Place Your
Photo Classified
Advertisement in

Only for 

+

+

+
Budget ADZ

Web
(www.adz.lk)

Hot Line - 0777 27 00 67

011  2  429  368 | 011  2  429  331

1,000/- + VAT

Security
L - Factory,
Boralesgamuwa,
piliyana - Salary 45,000/
Mount Lavinia,
watta,
Havelock Town,
hengoda. 011-2669199,0772205009.

Accountant,
early sixties,
AAT fully qualified with more than 35+ years experience in managerial capacity. 0766887412.

A girl
from SLIIT with six months Internship experience is seeking for a job as a Software Engineer in a reputed company. Java related Technologies,

CSS,
tional databases,
expertised. Contact : 0711540918.

Computer
cent person worked at Faculty of Medicine having abilities of of
ficial English Letter Drafting,
likes to stay in and teach English for chil
dren while providing professional assistance for any company work. 0741-677358.

Conductor
with experience in Co-
conut for estate below 
50 acres. 0777897837.

021500

Accountant, Accounts
 Book Keepers,

Secretary, Computer 
Operator, Receptionist,
Telephonist, Sales Boys 

 Peons, Drivers,
Helpers. Apply msiva

8@gmail.com
0773595969. 022534

Battaramulla - Multi-
national finance com-
pany has vacancies as 
Financial Advisors on 
full time or part time 
basis. Should have 
passed O/L with Maths 
 Arithmatic, age 25 - 

 retired executives 
considered. Contact - 
0776539722. 022441

vacancy for un-
married lady - Post of-married lady - Post of-married lady - Post of
fice documentation 

 Place - Welisara. 
Qualifications - Eng-
lish knowledge with 
computer. Send your 
CV to the below e-
mail address: infofof .fafaf s

l@gmail.com
TP 0716886699. No. 

1, Negombo Rd,
Welisara.  

021765

Polythene Bag cutting Bag cutting Bag
machine operators & 
helpers (Male/Female) 
walk-in or apply to: No. 

 Negombo Raod,
 Wattala. 021830

Polythene Film Extrud-
er Machine Operators 
& Helpers (male/fe-
male). Walk in or apply 
to : No. 785, Negombo 

 Mabola, Wattala.
021831

Wanted
with experience in Co
conut for estate below 
50 acres. 0777897837.

Accountant,
Clerk, Book Keepers,
Secretary,
Operator,
Telephonist,
 Girls, Peons,

Helpers. Apply m
san50

0773595969.
Battaramulla

national finance com
pany has vacancies as 
Financial Advisors on 
full time or part time 
basis. Should have 
passed O/
 Arithmatic,

55, retired executives 
considered. Contact - 
0776539722.

vacancy
married lady - Post of
fice documentation 
clerk, Place - Welisara. 
Qualifications - Eng
lish knowledge with 
computer. Send your 
CV to the below e-
mail address: i

ckintltlt
TP 0716886699. No. 
832-2/1,
Welisara.

Polythene
machine operators & 
helpers (Male/
walk-in or apply to: No. 
785, Negombo Raod,
Mabola, Wattala.

Polythene
er Machine Operators 
& Helpers (male/
male). Walk in or apply 
to : No. 785,
Road, Mabola,
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Apartment for sale at Elvitigala Flats. - 2 bed-rooms and 1 bathroom with furniture,  - Living and master bedroom with brand new A/ Cs,  bedrooms with large wardrobes,  - 1st fl oor,  - 1 allocated garage and ample parking space for visitors,  - Very quiet surrounding with play-ground,  jogging path,  children’s play area & outdoor exercise equip-ment,  - Located next to Trillium Residencies,  close to D.S. Senanayake & British School. Price - 25 M. 0777266878. 
022368

Colombo 03 - Luxury 
apartment for sale. 
Fully furnished 03 bed-
rooms with 03 bath-
rooms 1, 953 sq.ft. - Rs. 
70 Million. COC Deeds 
available. 0777223434.
 

022360

Colombo 04 - Ready 
to occupy apartments 
for sale brand new 03 
bedrooms with maid’s 
room and bathroom 
1, 550 sq.ft. - Rs. 42.5 
Million upwards. 
0777223434. 022354

Colombo 05 - Elegant 
luxury apartment for 
sale. 04 bedrooms,  04 
bathrooms with balco-
nies right around the 
unit with access from 
all bedrooms. 2, 025 
sq.ft. - Rs. 64 Million. 
0777223434. 022358

Colombo 08 - Add lux-
ury to your lifestyle 
ready to occupy apart-
ments 03-04 bedroom 
luxury apartments for 
sale. 1, 910 sq.ft. - 3, 960 
sq.ft. Rs. 62 Million 
upwards. 0777223434.
 

022357

Colombo 5 - Room avail-
able on rent only boy. 
T.P. 0711646807. 
  021184

Colombo 6,  Wellawatte,  
ladies furnished rooms 
attached bathrooms 
dining kitchen cooker 
washer fridge. 75/ 1,  
W.A. Silva Mawatha. 
Tel. 2591169,  
0755091379.  
 

022262

We extend our respect-
ful invitation to parents 
for our elders home in 
a calm and enchanting 
environment friendly 
staff with medical,  
nursing,  psycological 
counselling. Special 
protection and care 
for sick and disabled 
elders. 0777-169339,  
071-6004411.  
 

019082

We take care of elders 
at Madapatha and Pili-
yandala reasonable 
rate,  call for more in-
formation. 0779883270 
(Nohara),  0770638377 
(Roshan).  
  020607

For sale,  2 small Alfa 
safes,  1 large Alfa safe,  
2 steel cupboards,  teak 
showcases with glass,  
1 large teak counter at 
Perdeniya Road Kandy. 
0770392466,  another 
two Alfa safes in Co-
lombo,  all used items.
 

022457

LG OLED 55 inch TV 
450, 000 TV Stand 25, 
000 Bose TV Sound 
Bar 60, 000 Sofa with 
two recliner chairs and 
Coffee table 60, 000 two 
pedestal fans 8, 000 
Ferre cooking range 
70, 000 all items nearly 
new condition. Contact 
0774925340. 021966

For sale stamp collection 
in stock books India,  
Australia and UK. Con-
tact: 0742210795. 016889

Mathematics Science experienced gradu-ated international school teacher home visits Cambridge Lo-cal London (O/ L) A/ S 700/ - per lession. 077 2674187,  071 2138561. 
017291

Science Grades 10/ 11 (Sinhala medium) whole syllabus covered,  past and probable ques-tion papers discussed,  individual and group classes. Umesh Gu-nathilake 0715307098. 
022687

Spoken English read-ing writing listening,  4 months no age barrier fi ts in for all exams in-cluding IELTS. Palitha Jayasinghe. 0771671136,  0710104703. 018828

Up-country Bodu Govi parents seek an educat-ed pretty daughter from a respectable family for their age 25 (born in 1997) living in Kandy,  height 6’ smart gradu-ated son permanently employed as a Bank Ex-ecutive Offi cer. He in-herits properties. 019318

2022 G.C.E. O/ L Eng-lish retired teacher con-ducts classes. Home vis-its or at the class itself. Mobile 0759490759 (Munasinghe). 022582

Wanted Historical,  An-niversary Commemora-tive Souvenirs,  Book-lets,  Folders,  Posters,  Special Covers,  Special Publications and other memorability. Homes visited. Contact: 0112825355. 016893
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Exclusive residential 
and commercial land 
plots for sale in Kata-
na,  Kandawala,  closer 
to Negombo town,  
with all facilities. Call: 
0711485485. 020549

Gampaha District - Fac-
ing Negombo Main 
Road near Pinnagolla 
Junction 73 perches 
for sale. 2 km from Nit-
tambuwa Junction,  2 
km to Veyangoda en-
trance of the Central 
Highway. Flat land 
facing 40 feet 12 lakhs 
per perch. 0718325229,  
0711812635. 022525

Gampaha - Udugampola 
exclusive land blocks. 
Close to Airport with 
all facilities. Per perch 
Rs. 495, 000/ = on-
wards. 0711243243.
 

020555

In the vicinity of Co-
lombo - Kandy Road,  
Mahara,  Ekasath 
Mawatha,  85 perches,  
fully surrounded by a 
wall,  valuable land will 
be sold at your expect-
ed price immediately. 
Suitable for residence,  
ideal for building facil-
ity,  banquet halls,  ware-
house,  business space,  
sold at land value not 
for the house value. 
0711311888. 022473

Kadawatha - Kirillawala 
Exclusive land plots 05 
minutes to Highway In-
terchange and 03 min-
utes to Kandy Road. 
Initial payment 14 Lks 
onwards. 0710888222.
 

020507

Katunayake residential 
land blocks for sale,  
closer to Highway. Per 
perch Rs. 295, 000/ -. 
Call: 0715226666. 020542

Meerigama - Residen-
tial land plots. 5 kms 
to the Town close to 
Main Road and 3 min-
utes’ drive to Central 
Expressway Junction. 
Initial payment 5 lks. 
0702333111. 020501

Mount Lavinia,  Pei-ris Road 10 perch 3 storey luxury house (4250 sq.ft.) sale with all facilities. Rooms - 09,  kitchens - 03,  bath-rooms - 08,  parking - 02 with airconditioners. Contact : 0776218129 /  0740500447. 022105

Padukka - Exclusive 
land blocks facing Main 
Bus Route and paddy-
fi eld with all facilities. 
0715999222. 020502

Padukka,  close to High 
Level Road 46 perch 
land facing an enchant-
ing paddyfi eld in a 
calm location with fa-
cilities for sale. Contact 
0768988374. 022117

Rajagiriya,  Nanayak-
kara Mawatha,  10.8 
perches land for sale,  
28 lakhs per perch. 
0702459242. 022428

Ratmalana Kandawala 
Rd. 1 km from Galle 
Rd. opposite KDU 
rectangular land 23.6 
perches,  no brokers. 
Contact 0715332653.
 

021535

Ratmalana,  near 2nd 
Lane and 3rd Lane,  Jaya 
Mawatha two roomed 
house with one room 
annexe. 22 perches. Rs. 
54 Million negotiable. 
Contact : 0769447071.
 

021949

10 perches land with a 
small house at Piliyan-
dala,  electricity water. 
0112052544. 022465

20.8P with house in 
Kottawa,  Siddamulla. 
32 Million. No bro-
kers. 0363135307,  
0711896475. 022155

20’ Road 10.2 perch two 
storey 03 bedrooms 02 
bathrooms 01 servant 
toilet pantry kitchen 
hot water roof top 
CCTV. 0704151769.
 

022540

500 metres away from 
Delkanda Junction 9 
perches land for sale. 
27 lakhs per perch. 075-
8081651 /  0112801652.
 

021930

Malabe Weliwita Road,  
600 m to SLIIT Cam-
pus,  450m Horizon Col-
lege,  650m Neville Fer-
nando Hospital,  500m 
Chandrika Kumaratun-
ga Mawatha,  Walking 
path,  2.5 km Malabe 
Town,  16.5 perches 
valuable land facing 
scenic paddy fi eld in 
peaceful environment,  
for sale. 0765551192,  
0779601192. 022460

Meepe - Exclusive 500 
land blocks. Facing 
High Level Road. Per 
perch Rs. 237, 000/ -. 
Call today. 0717777888.
 

020543

Moratuwa Katukurun-da beautiful upstairs house for sale. 6 large rooms,  4 washrooms,  living room,  dining,  pantry,  kitchen,  ga-rage,  separate servant’s washroom. Fully tiled,  separate entrance to up-per fl oor,  3 balconies. Suitable for 2 families. Sale price Rs. 38 Mil-lion. Call 0773255090 /  0774074876. 022380

Hokandara South 
Yovun Pedesa 14 perch-
es land with all the 
facilities for immedi-
ate sale. 076-8770241.
 

022311

Homagama NSBM 
within sight like per-
manent income? 25 
perches land for sale,  
People’s Bank loan fa-
cilities. 076 5366900,  
0710442556. 022461

Homagama - Exclusive 
land blocks. Homaga-
ma Godagamage Watta 
Road. 5 minutes to 
High Level Road. En-
tire block for 36 LKS 
upwards. 0711888777.
 

020505

Kaduwela Ihala Bomiri-
ya Rakshapana Road 
fully completed house 
on 6 perches land for 
sale. 0773335412 /  
0775184410. 021952

Kirulapone Polhen-
goda Averihena Road,  
15 perches land 3 
million per perch 
(negotiable) No bro-
kers. 0718328716,  
0764710172. 022446

Battaramulla,  Subuthi-
pura,  20 perches land 
available in Subuthi-
pura at by Lane for 
sale. 4.5 Mn. PP. 072-
7344990,  0718567268.
 

022749

Buthgamuwa Road 
closer to Rajagiriya 
55 perches for sale. 1 
perch lkhs 35 facing 
to Main Road. Nawala 
22 perches 1 perch 45 
lakhs. Walking distance 
to Nawala Junction. 
Welcome genuine buy-
ers only. 0714225441.
 

020002

Close to Battaramulla 
Pelawatta Towns facing 
20 ft. wide Road. 8 + 
12 perch lands ideal for 
residential purposes for 
sale. 0714290392. 022128

Close to Malabe Town 
facing a large paddy 
fi eld and 20 ft. wide 
road. 15 perches land 
ideal for residential 
purposes for sale. Can 
be divided into two 
blocks. 0714290392.
 

022127

Colombo 03 - 2 storeyed 
on 6.97 perches with 5 
bedrooms and parking. 
Ideal for business or 
residence proximity to 
schools,  supermarkets 
and religious places. 
Muhandiram Road,  
Kollupitiya. Expecting 
Rs. 75 Million (nego-
tiable). 0779992620.
 

022219

Colombo 05 - Close to 
Lanka Hospital 17.65 
perch valuable land 
for sale. 2200 lakhs. 
0772410832. 022514

Eight (8) perches fl at 
bare land for sale. 
Nugegoda facing 20 feet 
wide road. Residential 
area,  walking distance 
to the town,  water 
and electricity acces-
sible. Clear title. View-
ing can be arranged 
by prior appointment. 
+94758494427. No 
brokers please. 020642

Colombo 06,  Dharma-
rama Road,  brand new luxury,  spacious apart-
ment with 4 bedrooms,  3 bathrooms and a servant room,  bath-
room available for rent. Contact - 0761699852.
 

022755

Dehiwela,  Ebenezer Place,  opposite Old Williams on Span Tow-
ers,  6th Floor,  fully fur-
nished with 2 rooms,  lift,  Generator for short /  long term rent. Rent monthly 95, 000/ =,  6 months advance. 0771434343. 022086

Mount Lavinia,  on Galle Road,  brand new apartment with 2 bed-
rooms,  2 washrooms,  fully air-conditioned on 7th Floor for rent. Unfurnished. Monthly 78, 500/ =. Advance 6 months. 0777778806.

 
022088

Super luxury apartment for rent in Shangrila Residence,  Colombo 2. 2 bedrooms /  1700 sq.ft. + 1 car park,  very high fl oor. Contact 0774567997 h k r e a l e s t a t e g r o u p s @ g m a i l . c o m 
 

022332

Wellawatte,  Madanga-watte,  near Savoy Ho-
tel,  3 rooms,  2 rooms,  attached bathrooms on 5th Lane,  with car park for immediate rent. Monthly 65, 000/ =. 6 months advance. 0777778806. 022087

Wellawatte,  37th Lane,  opposite Arpico,  ful-
ly furnished,  with 3 rooms,  AC,  on 5th Floor for rent. Rent monthly 110, 000/ =. 6 months advance. 0777778806.

 
022072

One acre Coconut land or bare land is required from Kurunegala Dis-
trict. No brokers. 0776570734. 022152
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House/ Land Rent or Lease Wanted

Ramani - 077 7 278 948 / Gayani - 011  2  429  342/ 343 / Piyumi - 011  2  429  383  
Fax - 011 2 429 375 - 011 2 429 380 / E-mail - classifi ed@lakehouse.lk

ஜப்பானிலிருந்து இற-
க்குமதி செய்யப்ட்டு 
செகரிக்கப்ட்்ட செ-
க்கிளகள சமபாத்தமபாக 
விற்சைக்கு. ரூ. 
45000/ - மு்தல் 077 
3544855. 042566

யூடியூப இறகு சென்று 
யூனி்யன் அஸ்ஸூரன்ஸ 
ஆட்செர்பபு வீடிச்யபாசை 
்பாருஙகள. அது 
ச்பான்று ைபாழக்சக-
ச்ய சைல்லுை்தறகு 
ச்தசை்யபாயின் அசை-
யுஙகள. ச்டமி்யன் 
- 0773719580.
 041046

கணக்கபாயவு/  கணக்கபாள-
ர் ்யிலுநர்கள விணண-
பபிக்கவும். முகபாசம்யபா-
ளர் 89-1/ 2,  ச்ங்பால் 
வீ தி,  சகபாழும்பு -11. 
ச்தபாசைச்சி / ைட்ஸஅ-
ப 07 5  5 03 0954. 
மின்ைஞெல் :a g a p e a c 
c s e r v i c e s @ g m a i l . c o m 
 038819

வீட்டுப ்ணிபச்ண 
மறறும் சுததிகரி-
ப்பாளர்கள ச்தசை. 
ை்யது 30 இறகுக் கீழ 
அனு்ைம் ச்தசையி-
ல்சை. நல்ை ெம்்ளம் 
சைசை  நி்ந்்தசை-
களு்டன் ச்தபா்டர்பு 
75/ 1,  W.A. சில்ைபா 
மபாைத்த,   சகபாழும்பு 
-06 ச்தபா சைச்சி 
2591116 9 ,  0777 
452447,   0 75 
5091379. 040927

விைஙகுப்ணசணக்கு கு-
டும்்ம் அல்ைது ஊழி்ய-
ர்கள ச்தசை. கம்்ஹபா 
0722 880255,  071-
9962505. 042687

சகபாளளுபபிட்டி முகபாந்திர-
ம் ்பாச்தயில் இரு மபா-
டிக்கட்டி்டம் விற்சை-
க்குணடு. 3 அசறகள. 
2 குளி்யைசறகளுளள 
வீடு விற்சைக்கு. 
(பிர்தமர் உததிச்யபா-
கபூர்ை இல்ைததிறகு 
பின்ைபாலுளளது. 077 
5262362. 042780

்பாணந்துசறயில் 19 
ச்ர்ச் சநென் ட்ரஸட் 
ைஙகியிைபால் சுவீக-
ரிக்கப்ட்்ட இரு மபாடி 
வீடு மறறும் கபாணி 
விற்சைக்கு. விசை 
ச்தபா்டர்்பாை விெபாரசண 
2 0 2 2 . 0 8 . 0 7 ஆ ம் 
திகதிக்கு முன்ைரபாக 
விச்்ட ஆ்தை மு-
கபாசமததுைப பிரிவு,  
242,  யூனி்யன் இ்டம்,  
சகபாழும்பு -0 2 என் ற 
முைரியில்  வி்ரஙக-
சள ச் றைபாம். ஆகக் 
குசறந்்த விசை 25 
மில்லி்யன். 077 
3427535. 042789

அளவை சகபாஸசின்ை 
வீதியிலுளள 7 ஏக்க-
ரின் ஒரு ்குதியில் 
ச்தன்சை மரம் நபாட்்ட-
ப்ட்டுளளது. சநென் 
ட்ரஸட் ைஙகியிைபா-
ல் சுவீகரிக்கப்ட்்ட 
கபாணி விற்சைக்கு. 
2022.8.7ஆம் திகதி-
க்கு முன்ைரபாக விசை 
ச்தபா்டர்்பாக விெபாரிக்க-
வும். விச்்ட ஆ்தை 
முகபாசமததுை பிரிவு 
242 யூனி்யன் இ்டம்,  
சகபாழும்பு -02 என்ற மு -
கைரிக்கு அனுப்வும். 
ஆகக் குசறந்்த விசை 
38.5 மில்லி்யன் 077 
3427535. 042795

ச ைன் ை ப பு ை வி ல் 

71.5 ச்ர்ச் சநென் 

ட்ரஸட் ைஙகியிைபால் 

சுவீரிக்கப்ட்்ட வீடும் 

கபாணியும் விற்சை-

க்கு. 2022.8.7 

இறகு முன்ைர் விசை 

ச்தபா்டர்்பாக விெபாரிக்க-

வும் விச்்ட ஆ்தை 

முகபாசமததுை பிரிவு 

242 யூனி்யன் இ்டம் 

சகபாழும்பு -2 என்ற 

முகைரிக்கு அனுப்வு-

ம். ஆகக் குசறந்்தது 

35.8 மில்லி்யன். 077 

3427535. 042793

்ண்டபாரைசள சைலிமச்ட 

பிர்தபாை வீதியில் 

24.7 ச்ர்ச் சநென் 

்டரஸட் ைஙகியிைபால் 

சுவீகரிக்கப்ட்்ட கபாணி 

வி ற ் ச ை க் கு ண டு . 

2 0 2 2 . 0 8 . 0 7 ஆ ம் 

திகதிக்கு முன்ைரபாக 

விசை ச்தபா்டர்்பாக வி-

ெபாரிக்கவும். விச்்ட 

ஆ்தை முகபாசமததுை 

பிரிவு 242,  யூனி்யன் 

இ்டம்,  சகபாழும்பு -02 

என்ற முகைரிக்கு ஆக-

க்குசறந்்த சகளவி 

2. 5  மில்லி்யன். 077 

3427535. 042803

்தரணி்யகை ச்ர்ச் 434 
சநென் ட்ரஸட் ைஙகியி-
ைபால் சுவீகரிக்கப்ட்்ட 
கபாணி விற்சைக்கு 
2 0 2 2 . 0 8 . 0 7 ஆ ம் 
திகதிக்கு முன்ைரபாக 
விசை ச்தபா்டர்்பாக விெபா-
ரிக்கவும் விச்்ட ஆ்தை 
முகபாசமததுை பிரிவு. 
242,  யூனி்யன் இ்டம்,  
சகபாழும்பு -2 என்ற  மு-
கைரிக்கு அனுப்வும். 
ஆகக் குசறந்்த சகளவி 
4.7 மில்லி்யன். 077 
3427535. 042799

திஸ்மஹபாரபாம கதி-
ர்கபாம வீதியில் 171 
ச்ர்ச் சநென் ட்ரஸட் 
ைஙகியிைபால் சுவீக-
ரிக்கப்ட்்ட இ்டம் வி-
ற்சைக்கு. விசை 
ச்தபா்டர்்பாை விெபாரசண 
2022.08.07ஆம் திகதி -
க்கு முன்ை்தபாக விச்்ட 
ஆ்தை முகபாசமததுைப 
பிரிவு,  242,  யூனி்யன் 
இ்டம்,   சகபாழும்பு -2 
என்ற  முகை ரியு்டன் 
ச்தபா்டர்பு சகபாளளவும். 
ஆகக் குசறந்்த விசை 
34.2 மில்லி்யன். 077 
3427535. 042790

641

3 ்டுக்சக்யசற மபாடி 

வீடு ைபா்டசகக்கு 

அல்ைது குத்தசகக்கு. 

ைபா்டசக ரூ்பா 25, 

000/ = மபா்தபாந்்தம். 

முற் ணம் 1 ைரு்டம். 

குத்தசக ரூ்பா 20, 

000/ = மபா்தபாந்்தம்,  

2 ைரு ்ட முழு மு ற் -

ணம்.  ெபாரபாஸ கபார்்டன் 

்ளளிைபாெலுக்கு அடு-

த்த்தபாக. 23/ 10,  99,  

Watter,  சமசகபா்ட சகபா -

ைன்ைபாை,  சைல்ைம்பி -

ட்டி்ய. 0724342374,  

07794 891 8 1.

 042202

நீர்சகபாழும்பில் பிறபபி்ட-
மபாக சகபாண்ட கதச்தபா-
லிக்க ம்ததச்தச் ெபார்ந்்த 
மகனுக்கு மணமகள 
ச்தசை. ை்யது 32,  
உ்யரம் 5.9 ்த றச்பாது 
ெவூதியில் ச்தபாழில் 
்பார்ப்ைர் (சைத 
சமசின்) மணமகன் 
சிஙகள மீடி்யம் ்டித்த-
ைர் என்்்தபால் மணம-
கள சுமபாரபாக சிஙகளம் 
ச்ெ ச்தரிந்திருக்க 
சைணடும். ்தமிழ,  சிஙக-
ளம் விரும்்த்தக்கது. 
ச்தபா்டர்பு சகபாளளவும். 
075 4827320.
 G183872

yq;fh ,nyf;hprpl;b fk;gdp (gpiutl;) ypkpl;ll; 

Ntiy tha;g;Gf;fs; 
ePHnfhOk;gpy; ,Ue;J fhyp tiu 560>000 ghtidahsHfSf;F Nritahw;Wk; ehl;bd; flNyhu fl;likg;gpd; nraw;ghl;L gpuNjrq;fis 

cs;slf;Fk; VO fpisfisf; nfhz;Ls;s yq;fh ,nyf;hprpl;b fk;gdp (gpiutl;) ypkpl;ll; ,yq;ifapd; XH tpepNahf gad;ghl;L epWtdkhFk;. 

1>500 CopaHfspd; Ntiyg; gilazpiaf; nfhz;Ls;s> epWtdkhdJ fPo;f;fhZk; gjtpfSf;fhf jifikAs;s egHfisj; NjLfpd;wJ. 

fsQ;rpa cjtpahsH (fpis)
fy;tp kw;Wk; njhopy;rhH 

jifikfs;

f.ngh.j. (rh/j) MW ghlq;fs; rpq;fsk;/ jkpo;nkhop> fzpjk;> Mq;fpyk; cs;slq;fshf mj;Jld; 

,uz;Lf;F Nkw;glhj mkHTfspy; Ie;J jpwikr; rpj;jpfs; 

kw;Wk; 

f.ngh.j. (c/j) 03 ghlq;fs; (xNu mkHtpy;) 

mj;Jld; 

XH mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdj;jpypUe;J nghUl;fs; Kfhikj;Jtj;jpy; rhd;wpjo; ghlnewp

mDgtk; XH fsQ;rpaegH/ fsQ;rpa nghWg;ghsH/ fsQ;rpak; kw;Wk; toq;fy;fs; ,ypfpjH Mf 5 tUl mDgtk; 

my;yJ XH ek;gfkhd fk;gdpapy; rkkhd gjtpfs;

Nkyjpf jifikfs; (m) fzdp NjHr;rp  

(M)  RahjPdkhf Mq;fpyk; Nghd;w rpq;fsj;jpYk; njhlHghly; kw;Wk; mwpf;iffis vOJtjpy; NjHr;rp 

(,) nry;YgbahFk; rhujp mDkjpg;gj;jpuk;

taJ 2022 Xf];l; 02 jpfjpf;F 40 tajpw;F Fiwthf ,Uj;jy;.

ntw;wplq;fspd; vz;zpf;if ,uz;L (02)

NjHe;njLf;fg;gLk; tpz;zg;gjhuHfSf;F XH ftHr;rpfukhd rk;gsk; toq;fg;gLk; mj;Jld; gue;j mstpyhd rYiffSk; fpilf;Fk;.

cq;fsJ tpgukhd RajuTfSld; rhd;wpjo;fspd; gpujpfSk; cs;slq;fshf ,uz;L cwtpduy;yhj ghpe;Jiug;gtHfspd; ngaHfs;> KftHfs; kw;Wk; 

njhlHG njhiyNgrp ,yf;fq;fSld; 2022 Xf];l; 02k; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;G fPNoAs;s Kfthpia milAkhW jaT nra;J rkHg;gpf;fTk;. 

tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia RajuTg; gj;jpuk; kw;Wk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

Nkyjpf nghJ KfhikahsH (kdpj tsq;fs; kw;Wk; epHthfk;)

yq;fh ,nyf;hprpl;b fk;gdp (gpiutl;) ypkpl;ll;> 

1k; khb> E.H. FNu fl;blk;> 411> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.

,];Nuypy; $ba rk;gsj;Jld;
tPLfspy; eyk;Ngzy; NritfSf;fhf Ml;Nrh;g;G ,lk; ngWfpwJ

Mff;Fiwe;j rk;gsk; 575>000.00 &gh (NIS 5300)
,];Nuy; murhq;fk; kw;Wk; ,yq;if murhq;fj;jpw;fpilapy; Vw;gLj;jpf;nfhz;l 

,zf;fg;ghl;bd; gpufhuk; ,];NuYf;fhd eyk;Ngzy; Nritahsh;fs; cldbahf 

Nrh;j;Jf; nfhs;sg;glTs;sdu;.

ePq;fs; gpd;tUk; jifikfSld; ,yq;ifg; ngz;nzhUtuhf ,Ue;jhy; ,jw;F 

tpz;zg;gpf;fyhk;.

 eyk;Ngzy; fw;if newpnahd;iwf; fw;W NVQ Level III my;yJ mjw;F Nkw;gl;l jifikiag; g+h;j;jp 

nra;jpUj;jy; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdnkhd;wpy; jhjp my;yJ eyk;Ngzy; Nrit njhopypy; 11 

khjj;jpw;Ff; Fiwahj njhopy;rhh; mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;

25 - 45 tajpw;fpilg;gl;l ngz;nzhUtuhftpUj;jy;.

f.ngh.j. (rh.ju) ghPl;irf;Fj; Njhw;wpapUj;jy;

cauk; 1.5 kPl;lUf;Ff; FiwahkYk; vil 45 fpNyh fpuhkpw;Fk; FiwahkYk; ,Uj;jy;.

,jw;F Kd; ,];Nuypy; gzpGhpe;jpUj;jy; $lhJ.

 Mq;fpy nkhopf; fw;if newpnahd;iwf; fw;wpUj;jy; (,yq;if ntspehl;L Ntiy tha;g;G gzpafjjpd; 

nkhopg; gapw;rp fw;if newpapy; ,ize;Jnfhs;syhk;)

 ,];NuYf;F njhopnyhd;Wf;fhf Gwg;gLtjw;F cs;ehl;L Ntiytha;g;G Kfth; epWtdnkhd;Wf;F 

tpz;zg;gNkh flTr;rPl;ilNah toq;fpwhUj;jy; Ntz;Lk;.

 tpz;zg;gjhuhpd; fzth; / ngw;Nwhh; my;yJ gps;isfs; jw;NghJ ,];Nuypy; gzpGhpe;jgbNah my;yJ 

tjpgtuhfNth ,Uj;jy; $lhJ.

 cly; kw;Wk; cs hPjpahf MNuhf;fpakhdtuhfTk; raNuhfk;> kQ;rw; fhkhiy> HIV vapl;]; Nghd;w 

ghypay; Neha;fs; cs;slq;fyhf (Mdhy; ,jw;F kl;Lk; tiuaWf;fg;glhj) ehw;gl;l Neha;fSf;F 

cl;glhjtuhfTk; nghpa ghuj;ij Rkf;ff;$ba ,aYikAs;s ,];Nuypy; rpukhd epiyapy; eyk;Ngzy; 

Nrit nra;tjw;fhd ,aYikAk; ,Ug;gtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

gpd;;tUk; ,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;G gzpafj;jpd; fpis mYtyfq;fSf;F tUif je;J cq;fsJ 

Ra tpguq;fs;> tpz;zg;gg; gbtq;fs; kw;Wk; ,iaGila rhd;wpjo;fis xg;gilf;fyhk;.

mEuhjGuk; 0252237995 fhyp 0912235828 kj;Jfk 0342247188

gJis 0553053760 aho;g;ghzk; 0212220682 gd;dpgpl;ba 0112846904

kl;lf;fsg;G 0652228770 fz;b 0812068101 nghyd;dWit 0272227499

rpyhgk; 0322224056 FUehfy; 01 0372223661 ,uj;jpdGhp 0452223077

jk;Gs;s 0662284074 FUehfy; 02 0372232640 jq;fhiy 0472240667

jpUNfhzkiy 0262242107 tTdpah 0242225909 mk;ghiw 0632222188

Kd;tUk; jFjp tha;e;j tpz;zg;gjhuh;fs; ,];Nu]; mjpfhhpfspdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; FSf;fy; Kiwapd; gpufhuk; njhopYf;fhf Njh;e;njLf;fg;gLth;.

Mq;fpy nkhopg; gapw;rp Njitahd ngz;fs; kw;Wk; eyk;Ngzy; Nritahsh; kw;Wk; jhjpah; Jiwapy; 

jifikfs; ,y;yhj ngz;fs; gapw;rpf;fhd tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F 0112789257 ,yf;fj;Jld; 

njhlh;Gnfhs;sTk;.

,yq;if ntspehl;L Ntiy tha;g;Gg; gzpafj;jpdhy; kl;LNk Ml;Nrh;f;fg;gLth;.

ngz;fshfpa cq;fSf;F 
,];Nuy; ehl;by; njhopy; tha;g;G

jiyth; - ,yq;if ntspehl;L Ntiy tha;g;Gg; gzpafk;
mf;fiuapy; khz;Gw ,f;fiuapy; ifNfhh;g;Nghk;.



இலங்கையின் முன்்னணி கைல்லூரியாகை 
திகைழ்வது ககைாழும்பு ற�ாயல் கைல்லூரி 
(Royal College). தமிழில் ற்வத்தியர் 

கைல்லூரி என்று அ்ைககைப்படுகி�து. அது மட்டு-
மல்ல இது தான் இலங்கையின் முதலா்வது அர -
சாஙகை க்பாதுப ்பாடசா்ல. 1835ஆம் ஆண்டு 
நிறு்வப்பட்ட இககைல்லூரி இலங்கை அரசின் 
றேரடி நிர்்வாகைத்தின் கீழுள்ள றதசியப ்பாடசா -
்லயாகை திகைழ்நதாலும் ஒரு தனியார் கைல்லூரி-
யின் ்வடி்வத்்தத் தரு்வதற்குக கைாரணம் இலகு -
வில் மாண்வர்கை்்ள றசர்ககைமுடியாத அ்ளவுககு 
ற்பாட்டியும், அதன் கைாரணமாகை இறுககைஙகைளும் 

அதிகைம் உள்ள இலங்கை ்பாடசா்லயாகை இது 
இருப்பதுதான்.   

இக கைல்லூரியில் தமது பிள்்ளகை்்ள றசர்த் -
துவிட கை்னவு கைாணாத க்பற்ற�ார் அரிகதன்ற� 
கூ�லாம். இலங்கையின் அரசியல் த்ல்வர்-
கைள ்பலர் இஙறகை தான் கைற்�ார்கைள.   

இலங்கையின் ்பணககைாரர்கைளின் றகைாட்்ட -
யாகை அறியப்படும் கைறு்வாத்றதாட்டப ்பகுதியில் 
15.5 கெககடயர் ்பரபபில் க்பரிய வி்்ளயாட்டு 
்வ்ளாகைம், நீசசல் தடாகைம் எ்ன ்பல ்வசதிகை்்ளக 
ககைாண்டு இயஙகி ்வருகி�து. இன்னும் சில ஆண்-
டுகைளில் இரண்டு நூற்�ாண்்ட எட்டபற்பாகும் 
இ்நதக கைல்லூரியின் பின்புலம் முககிய ்வரலாற்-
றுப ்பாத்திரத்்தயும் ககைாண்டிருககி�து.   

ஆஙகிறலயர்கைள இலங்கை்யக ்கைப -
்பற்றி சுமார் 50 ஆண்டுகைளுககுப பின்்னர் 
தான் இலங்கையில் தமது ஸ்திரத்தன்்ம்ய 
உறுதிப்படுத்திக ககைாள்வதற்கைாகை ்பல மாற்�ங-
கை்்ள கசயயத் கதாடஙகி்னார்கைள. றகைாபபி, 
றதயி்ல ற்பான்� ்பணப்பயிர்கைளின் உற்்பத்தி 
ற்வகைம் கதாடஙகைப்பட்டதும் புதிய ்பா்தகை்்ள 
உரு்வாககுதல்,இலங்கைககைா்ன அடிப்ப்ட உட்-
கைட்ட்மப்்ப ்பலப்படுத்திகககைாள்வது எ்ன ்பல 
விடயஙகை்்ளத் கதாடஙகி்னார்கைள. 1833இல் 
றகைால்புறூக த்ல்மயிலா்ன ஆ்ணககுழு 
இ்நத மாற்�ஙகை்்ள கசய்வதற்கைா்ன ்பரி்நது்ர -
கை்்ள கசயதது. அதன் மூலம் தான் இலங்கைக -
கைா்ன யாபபும் முதற்தட்்வயாகை உரு்வாககைப்பட்-
டது. அதன் ஒரு ்பரி்நது்ர தான் பிரித்தானிய 
க்பாதுப ்பளளிககூடஙகை்்ளப ற்பால அரசாஙகை 
்பளளிககூடஙகை்்ள ஆரம்பிப்பதற்கைா்ன முயற்சி -
யாகும்.   

ஏற்ககை்னற்வ நூற்றுககைணககைா்ன மிஷ்னறி 
்பாடசா்லகைள அபற்பாது ஆரம்்பமாகியிரு்ந-
த்ன. 1812 இல் க்பபடிஸ்ட் ்பளளிகைள கதாடங-
கைப்பட்ட்ன. அ்வற்்� ேடத்த அரசு ஆதரவு 
்வைஙகைவில்்ல. ஆ்னால் அ்வற்்� ேடத்த 
அனுமதியளித்திரு்நதது. 1833 இல் 15  க்பப-
டிஸ்ட் ்பளளிகைளும், 90 க்வஸ்லியன், 78 அகம-
ரிககைன் மிஷன் மற்றும் 53 மிஷ்னரி கசா்சட்டி 
்பளளிகைள அ்மககைப்பட்டிரு்நத்ன.   

ற�ாசப மார்ஷ் ்பாதிரியார்   
1835 ஆம் ஆண்டு ற�ாயல் கைல்லூரி கதாடக -

கைப்பட்டதாகை ்வரலாற்றுக குறிபபுகைள கதரிவிக-
கின்�்ன. ஆ்னால் 1831 இல் கமட்ராசிலிரு்நது 

்வ்நத ற�ாசப மார்ஷ் (Joseph Marsh) 
்பாதிரியாரால் அது தனிப்பட்ட ரீதியில் 
தான் கதாடஙகைப்பட்டது. அரசாஙகைத் -
துககும் அதற்கும் எ்நத கதாடர்பும் 
இல்்ல. 28 ்வயறதயா்ன ற�ாசப 
மார்ஷ் ்பாதிரியார் ஸ்ககைாட்லா்ந்தச 
றசர்்நத்வர். றகைாட்றடயில் இரு்நத றசர்ச 
மிஷ்னறி கசா்சட்டியின் ்பணியா்ள-
ராகை அ்வர் இலங்கைககு அனுப்பப்பட் -
டார். குறிப்பாகை கைணககியல், ஆஙகில 
இலககியம் ற்பான்� ்பாடஙகை்்ளக 
கைற்பிப்பதற்கைாகை அ்வர் அனுப்பட்டிரு்ந-
தார். 1835 ஆம் ஆண்டு அ்வர் பு�க-
றகைாட்்ட, புனித ்பவுல் றத்வாலயத்துககு 
க்பாறுப்பாகை நியமிககைப்பட்டார். இஙறகை 

தான் ற�ாயல் கைல்லூரிககைா்ன ஆரம்்பம் இடப்பட்-
டது.   

1837ஆம் ஆண்டு அ்வர் நூலகைத்்தத் 
கதாடஙகி்னார். ்பாடசா்ல சஞ்சி்கை ஒன்்�-
யும் கதாடஙகி்னார். இலங்கையின் முதலா்வது 
்பாடசா்லச சஞ்சி்கையாகை அது தான் கைரு-
தப்படுகி�து. அ்வர் ஒரு அசசகைத்்தயும் நிறு-
வி்னார். ்பரிசளிபபு நிகைழவுகை்்ளயும் ேடத்தி 
மாண்வர்கை்்ள ஊககுவித்தார். அபற்பாறத 
கிரிகககைட் வி்்ளயாட்்டயும் ஊககுவித்திருககி-
�ார். ஆ்னால் சில ோட்கைளிறலறய அ்வர் கைடும் 
சுகைவீ்னமுற்�ார். 1838 ஆம் ஆண்டு உடல் 

நி்ல சரியில்லாமல் கசா்நத ோட்டுகறகை திரும் -
பி்னார். சில ்வாரஙகைளில் அ்வர் அஙறகைறய 
கைாலமா்னார். ஆ்னால் அ்வரின் குடும்்பத்தி்னர் 
இலங்கையில் இரு்நத்னர். அ்வர் அபற்பா்தய 
ககைாழும்பு மா்வட்ட நீதி்பதி அன்ரூ ற்வாககை-
ரின் சறகைாதரி்யத் தான் மணமுடித்திரு்நதார். 
அ்வரின் மகைள அக்னஸ் ற�னின் கைண்வர் ்பார்-
குறராபட் ற்பாக (ற�ாசப மார்ஷ்) பின்்னர் இப-
்பாடசா்லயின் அதி்பராகை ஆ்னார். ற�ாயல் கைல் -
லூரியின் ்வரலாற்றில் அதிகை கைாலம் அதி்பராகை 
இரு்நத்வர் அ்வர் தான். அ்வர் ்பதவி ்வகித்த 
1842 – 1870 கைாலப்பகுதிககுள தான் தங -
குமிடம் (Boarding House) உரு்வாககைப்பட்டது. 
கைல்கைத்தா ்பல்கை்லககைைகைத்தின் இ்ணக கைல்லூ-
ரியாகை ஆககைப்பட்டது. அதுற்பால ககைாழும்பு அக-
கைாடமி, குயின்ஸ் கைல்லூரியாகை ஆககைப்பட்டது. 
மிகைவும் கைண்டிப்பா்ன அதி்பராகை இரு்நததுடன், 
மாண்வர்கைளுககு பிரம்்படி தண்ட்்ன ்வைஙகிய 
ஒரு்வர். இலங்கையின் சுறதசிய மதஙகை்ளா்ன 
க்பௌத்தம், ்ச்வம் ற்பான்� மதஙகைளின் மீது 
அ்வரின் கைாட்டமும் இரு்நதது ்பற்றிய குறிபபுகை -
்்ளயும் கைாணக கி்டககி�து.   

ற�ாயல் கைல்லூரியின் முதல் இடம்   

முதன் முதலில் இ்நதப ்பாடசா்ல எஙறகை 
கதாடஙகைப்பட்டது என்கி� தகை்வல் வியப்பாகை 
இருககும். பு�கறகைாட்்டயில் ஐ்நது லாம்பு ச்நதி-
யில் இன்றும் இருககி� புனித ற்பால் (Chaplain 
of St Paul’s Church) றத்வாலயம் இருககி�தல்-
ல்வா அ்நத றத்வாலயத்தின் ்வரா்நதாவில் தான் 
இரு்பது மாண்வர்கைளுககு கைல்வி கைற்றுகககைாடுக -
கைப்பட்டது. அபற்பாது இ்நத இடம் வுல்க்பண்டால் 
வீதி (22, Wolfendhal Street)என்று அ்ைககைப-
்பட்டது. அ்நத ற�ாயல் கைல்லூரியின் ஆரம்்பப 
க்பயர் றமட்டுத்கதரு அககைாடமி (Hill Street 
Academy).   

அடுத்த ஆண்றட 1836 இல் அன்்�ய 
ஆளுேர் றசர் கரா்பர்ட் வில்மட் றொர்டன் 
(Sir Robert Wilmot -Horton) ககைாழும்பு அக-
கைாடமி(Colombo Academy) என்று இதன் 
க்பய்ர மாற்றி அரசாஙகை க்பாதுப ்பாடசா்ல-
யாகை ஆககி்னார். அ்வர் தான் இலங்கையில் 
கைட்டாய றச்்வ என்� “இரா�கைாரிய மு்�”்ய 
ஒழித்தார். ற�ாசப மார்ஷ் ்பாதிரியார் அ்நதப 
்பாடசா்லயின் முதலா்வது அதி்பராகை ஆகி அர-
சாஙகை சம்்ப்ளம் க்பற்�ார். அ்வருககைா்ன ஆண்டு 

சம்்ப்ளமாகை 200 ்பவுண்டுகைள 
்வைஙகைப்பட்டது. அதன் இன்்�ய 
க்பறுமதியில் கூறு்வதாயின் ஐ்நது 
மில்லியன் எ்னலாம். ஆளுேர் 
தான் அதன் புர்வலராகை இரு்ந-
தார்.[1]   

ஆரம்்பத்தில் ஆஙகில, டசசு 
சமூகை பின்்னணியுள்ள்வர்கைற்ள 
கைல்வி கைற்கைத் கதாடஙகி்னார்கைள. 
அதன் பின்்னறர சுறதசிய இலங-
்கை்யச றசர்்நத ்வசதி ்ப்டத்த 
றமட்டுககுடியி்னர் முதலில் 
நு்ை்நத்னர்.   

1836 �்ன்வரியில் இ்நத றமட்-
டுத்கதரு அககைாடமி ககைாழும்பு 
அககைாடமியாகை க்பயர் மாற்�ப -
்பட்டு ககைாழும்பு பு�கறகைாட்்ட, 
கமறசஞ்சர் வீதியில் உள்ள 144 
ஆம் இலககைக கைட்டிடத்துககு 
மாற்�ப்பட்டது, இன்று அது ச்ன-
கேருககைடிமிககை ச்ந்தப ்பகுதி. 
சுமார் ஆறு மாதஙகைளின் பின்்னர் 
அறத ஆண்டு அஙகிரு்நது கசன் கச்பஸ்தியன் 
வீதியில் உள்ள றமட்டுப ்பகுதிககு மாற்�ப்பட் -
டது. அதற்கு முன்்னர் அது க்பாலிஸ் குதி்ர 
லயமாகை இரு்நதது. இன்னும் உறுதியாகை கசால்-
்வதாயின் தி்ன்பதி, சி்நதாமணி ்பத்திரி்கைகை்்ள 

க்வளிகககைாணர்்நத “த்வச” கைட்டிடத்திற்கு 
பின்்னால் அ்ம்நதுள்ள மிகு்நது மா்வத்்த 
சிஙகை்ள வித்தியாலயம் இபற்பாது அ்நத நிலத் -
தில் தான் அ்ம்நதிருககி�து.   

அதுமட்டுமல்ல இஙறகை தான் சுமார் 75 ஆண் -
டுகை்ளாகை ற�ாயல் கைல்லூரி இயஙகியது. கதாடக-
கைத்தில் அஙகிலிககைனிசத்துககு கேருககைமாகை 
இரு்நதாலும் அது ஒரு மத சார்்பற்� ்பளளிகூட-
மாகைற்வ இயஙகியது.   

1859ஆம் ஆண்டு இலங்கையின் முத-
லா்வது உயர்கைல்வி நிறு்வ்னமா்ன குயின்ஸ் 
கைல்லூரி கதாடஙகைப்பட்டது. ஆஙகில ்பல்கை-
்லககைைகைஙகைளுககைா்ன நு்ைவுப ்பரீட்்சயில் 
கதாற்று்வதாயின் அபற்பாது ககைாழும்பு அக-
கைாடமியில் தான் ்பரீட்்ச எழுத ற்வண்டியிரு்ந -
தது. 1865 ஆம் ஆண்டு இலங்கையின் கைல்வி 
நி்ல ்பற்றி ஆராய்நத றமார்கைன் குழு (Morgan 
Committee) றமற்்படிபபுககைாகை ஒகஸ்ற்பார்ட் ்பல்-
கை்லககைைகைத்தில் கைற்கை புல்மப்பரிசில் ்வைங-
கைற்வண்டும் என்கி� தீர்மா்னத்்தத் கதாடர்்நது 
கைல்விக கைட்ட்மபபில் சில மாற்�ஙகைள கசய-
யப்பட்ட்ன. பிரித்தானியாவில் உ்ைககும் ்வர்க-
கைத்தி்னரின் ற்பாராட்டத்்தத் கதாடர்்நது அஙறகை 
அடிப்ப்டக கைல்விககைா்ன உரி்ம க்வன்க�-
டுககைப்பட்ட அறத 1870 இல் தான் இலங-
்கையில் றமார்கைன் ஆ்ணககுழுவின் கைல்வி 
குறித்த முககிய அறிக்கை க்வளியிடப்பட்டது. 
சிஙகை்ள, தமிழ கமாழிக கைல்விககைா்ன சுத்நதிரம், 
மிஷ்னறி ்பளளிககூடஙகைளிலும் கசா்நத மதஙகை-
்்ளக கைற்கும் உரி்ம ற்பான்�்வற்்� ்பரி்நது-

்ரத்த ஆ்ணககுழு அது. அதன் வி்்ள்வாகை 
1859 ஆம் ஆண்டு குயின்ஸ் கைல்லூரியும், 
ககைாழும்பு அககைாடமியும் ஒன்�ாகை இ்ணக-
கைப்பட்ட்ன. குயின்ஸ் கைல்லூரி என்றும் க்பயர் 
மாற்�ப்பட்டது. இலங்கையின் முதலா்வது உயர் 
கைல்வி நிறு்வ்னம் அது தான்.   

1881இல் விகறடாரியா மகைாராணியின் அரச 
அனுமதியுடன் ககைாழும்பு அககைாடமியா்னது 
“ற�ாயல் கைல்லூரி” (Royal College Colombo) 
என்று க்பயர் மாற்�ப்பட்டது. 1881ஆம் 
ஆண்டு 31 யூ்ல்வர்த்தமானிப ்பத்திரி்கையில் 
இதற்கைா்ன அறிவித்தலும் க்வளியிடப்பட்டது. 
அபற்பாது கைல்லூரியின் அதி்பராகை ற�ான் குல் 
(John Barnabas Cull) இரு்நதார். றகைம்பரிட்ஜ் 
்பல்கை்லகைைகை ்பரீட்்ச 1880 இல் இலங்கை-
யில் அறிமுகைப்படுத்தப்பட்டதும் அறத ஆண்டு 
21 ற்பர் அப்பரீட்்சககு றதாற்றி்னர். அ்வர்கைள 
அ்்ன்வரும் ஆண்கைள. ஆ்னால் 1915 ஆம் 
ஆண்டு கமாத்தம் 2151 மாண்வர்கைள அப்பரீட்-
்சககு றதாற்றி்னர் . அதில் 236  ற்பர் க்பண்கை-

்ளாகை இரு்நத்னர். இதன் அறிமுகைத்றதாடு ்பலர் 
இஙகிலா்நதுககு றமற்்படிபபுககைாகை கசல்லும் 
்வாயபபு விரி்வா்னது.[2]   

ற�ாயல் கைல்லூரிககைா்ன இட்வசதி்யப 
க்பருபபிப்பதற்கைாகை 1911ஆம் ஆண்டு ரீட் 
அக்வனியுவில் க்பரிய கைாணியில் புதிய கைட்டிடம் 
கைட்டப்பட்டது. அது கைட்டப்பட்டுகககைாண்டிருககும் 
ற்வ்்ளயில் தான் இலங்கையின் முதலா்வது 
விமா்னறமாட்டும் முயற்சியின் ற்பாது அ்நத 
விமா்னம் அஙறகை விழு்நது கைட்டிடத்துககும் சிறு 
றசதத்்த வி்்ளவித்தது. 1913 ஆம் ஆண்டு 
புதிய கைட்டிடத்துககு கைல்லூரி ககைாண்டு்வரப்பட்-
டது. இன்்�ய ககைாழும்பு ்பல்கை்லககைைகைத்தின் 
பிரதா்ன கைட்டிடம் தான் அது. 1923இல் ரீட் 
அக்வனியுவில் புதிதாகை கைட்டப்பட்ட இன்க்னாரு 
கைட்டிடமா்ன விகறடாரியா றகைாபுர ்வடி்வத்தில் 
கைட்டப்பட்ட கைட்டிடத்துககு ககைாண்டு ்வரப்பட்-
டது. ஆ்னால் அடுத்த ஆண்றட 1914இல் 
ற�ாயல் கைல்லூரி ்பல்கை்லககைைகைமாகை மாற்�ப -
்படற்வண்டும் என்று உயர்கைல்விக குழு ்பரி்ந-
து்ரத்தது. ஆ்னால் அதற்கு ்பல எதிர்பபுகைள 
கி்ளம்பி்ன. குறிப்பாகை அரசாஙகை ச்்பயில் பிகர-
கடரிக றடார்ன்றொஸ்ட் (Frederick Dornhorst, 
KC) நீண்ட உ்ர்ய ்வைஙகி்னார். றமலும் 
அன்்�ய ஆளுேர் சார்மர்ஸ் (Lord Chalmers) 
கூட ககைாழும்பு ்பல்கை்லககைைகைம் தனியாகை 
இயஙகைற்வண்டும் என்�ார்.   

இதன் வி்்ள்வாகை இ்நதக கைட்டிடஙகைளில் 
ககைாழும்பு ்பல்கை்லககைைகைம் உரு்வாககைப்பட்டது. 
அறத கைட்டிடத்துககு சற்று அப்பால் கைட்டப்பட்ட 

கைட்டிடத்தில் ற�ாயல் கைல்லூரி இயஙகைத் கதாடங-
கியது. 1923 ஆம் ஆண்டு ஆளுேர் வில்லியம் 
மனிங ஆட்சியின் ற்பாது அ்வரின் கை்வனிபபில் 
தான் தற்ற்பா்தய நி்லயா்ன கைட்டிடத்தில் இயங-
கைத் கதாடஙகியது. இன்று்வ்ர அஙறகை தான் 
நி்லத்து இயஙகி ்வருகி�து.   

1940ஆம் ஆண்டு இரண்டாம் உலகை யுத்தம் 
நிகைழ்நதுககைாண்டிரு்நத கைாலப்பகுதியில் ற�ாயல் 
கைல்லூரி மூடப்பட்டு இககைட்டிடஙகைள பிரிட்டிஷ் 
இராணு்வத்துககைா்ன மருத்து்வம்்னயாகை இயங-
கியது. 1945 இல் யுத்தம் முடி்வ்ட்நததும் 
மீண்டும் ்ப்ைய்படி இயஙகைத்கதாடஙகியது.   

றசர் முத்துககுமாரசு்வாமி,இராமோதன் சறகைாத-
ரர்கைள, அேகைாரிகை தர்ம்பால, ற�.ஆர், ககைால்வின் 
ஆர் டி சில்்வா கதாடககைம் ரணில் விககிரமசிஙகை 
்வ்ர ்பல அரசியல் த்ல்வர்கைள இஙகு கைற்�்வர்-
கைள தான். ரணில் விககிரமசிஙகை கசல்்வ்நத குடும்-
்பத்தின் ்வாரிசு என்்ப்த அறிவீர்கைள. ஆ்னால் 
அ்வருககு ்வாரிசுகைள கி்டயாது அ்வரின் தற்ற்பா-
்தய கசாத்துககைள அ்வருககுப பின்்னர் ற�ாயல் 
கைல்லூரிகறகை உயில் எழுதி ்்வத்துவிட்டார் என்்ப-
்தயும் இஙறகை குறிபபிட்டாகை ற்வண்டும்.   

ற�ாயல் கைல்லூரியின் ்பல கசயற்்பாடுகைளில் 
தமிழ வி்வாத அணி்யயும் முககியமாகை குறிப-
்பட முடியும். 

இலங்கையின் மிகைப ்பை்ம ்வாய்நத தமிழ 
வி்வாத அணி அது. நீதியரசர் சி.வி.விகற்னஸ்்வ-
ரன், �வுுஃப ெககீம், எம்.ஏ.சும்நதிரன் ற்பான்-
�்வர்கைள ற�ாயல் கைல்லூரித் தமிழ வி்வாத 
அணியின் த்ல்மபக்பாறுப்்ப ்வகித்த்வர்கைள 
என்்ப்தயும் இஙறகை குறிபபிட ற்வண்டும்.   

ற�ாயல் கைல்லூரியின் அதி்பர்கை்ளாகை இலங்கை 
சுத்நதிரம்டயும் கைாலம் ்வ்ர ஆஙகிறலயர்-
கைள தான் இரு்நது ்வ்நதார்கைள. அதன் பின்்னர் 
தான் சுறதசியர்கைள அதி்பர்கை்ளாகை ஆ்னார்கைள. 
இது்வ்ர ஒரு தமிைரும் அஙறகை அதி்பராகை 
்பதவி ்வகித்ததில்்ல.   

ஐ்நதாம் ஆண்டு புல்மப்பரிசில் ்பரீட்்சயில் 
சித்தி க்பற்�்வர்கைள ்பல்ர ஆண்டு றதாறும் 
உள்வாஙகி அககைல்லூரியின் தரத்்த றமலும் 
்பலப்படுத்திகககைாண்றட ்வருகி�து இககைல்லூரி. 
்பல தசாபதஙகைளுககு முன்்னர் இலங்கையின் 
சிவில் அதிகைாரிகைள ்பல்ர உரு்வாககிய கைல்லூரி 
அது. ஆரம்்பத்தில் உயர் ்வர்ககை, ககைாவிகைம, 
க்வள்ளா்ள ஆண்கைள ்பலர் கைற்� ்பளளிககூடமா -
கைத் தான் இரு்நதது என்கி�ார் L.H.Gratiaen.[3]   

20 மாண்வர்கைளுடன் சிறு ்வரா்நதாவில் 
கதாடஙகைப்பட்ட அ்நதப ்பளளிககூடம் இன்று 
9000ககும் றமற்்பட்ட மாண்வர்கைள கைற்கின்�இ-
லங்கையின் மிகைப க்பரிய கைல்லூரியாகை இயஙகி 
்வருகி�து.   

[1]  Charles Winston Karimaratna, 
BUDDHISM and CHRISTIANITY in 
CEYLON, (1796 - 1948) Thesis 
submitted to the Faculty of Theology, in 
the University of London for the Degree 
of Doctor of Philosophy, 1974.   

[2]  REV. J. W. BALDING, C.M.S., One 
Hundred Years in Ceylon OR The 
Centenary Volume OF THE Church 
Missionary Society IN CEYLON 1818-
1918, Madras, Diacesan Press, Vepery, 
1922.   

[3]  L. H . Gratiaen, Government Schools in 
Ceylon 1789 - 1832, Dehiwala:1929,   
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இலங்கையின் முதலாவது 
அரசாஙகை பாடசா்ல

ற�ாசப மார்ஷ் வில்மட் றஷார்ட்டன் ற�ான்' ்பர்்ன்பாஸ்

அதற்கு மைைதிகைாக ஆசிரியரகளுக்கு பயிற்சி 
வழங்குவதற்கு கல்விக் கல்லூரி முலைலைலய ஆரம் -
பிதத ரணில் விக்கிரைசிங்க, 1988 இல் 09 மதசிய 
கல்விக் கல்லூரிகலை ஆரம்பிததும் ைற்றும் கல்வி 
ஆய்வுக்காக மதசிய கல்வி நிறுவகதலத நிறுவியும் 
கல்வி அலைச்சராக கல்வியில் புதிய ைறுைைரசசிக்கு 
பங்களிப்பு ச்சய்தார.

ஆழ்நத இைக்கிய ஆரவம் சகாண்ட ரணில் விக்கி -
ரைசிங்க வரைாறு, சதால்சபாருள், ்சட்டம், சபாரு -
ளியல், சபௌததம் ைற்றும் இைக்கியம், உைகைாவிய 
இைக்கியம் ைற்றும் சுய்சரிலதயில் எனபன சதா்டர -
பில் ஆழ்நத அறிவு சகாண்டவராவார.

பல்மவறு ைதங்கள் ைற்றும் தததுவங்கள் சதா்டர-
பில் அதிக ஆரவம் சகாண்ட அவர திரிபி்டகம், 
தம்ைபத, சபௌதத இைக்கியம் ைற்றும் அரசியல் 
மகாடபாடு சதா்டரபில் 'அரசியல் ைற்றும் தரைம்' 
எனும் புததகதலத எழுதியுள்ைார.

இதுமபானை திைலைகலைக் சகாண்ட நிலை்நத 
அனுபவ்சாலி ஒருவர நாடடின ஜனாதிபதியாகப் பத -
விமயற்றிருப்பது்டன, நாடு முகங்சகாடுததிருக்கும் 
இக்கட்டான சூழநிலையிலிரு்நது மீடச்டடுக்கும் 
பாரிய சபாறுப்பு அவர முனனிலையில் காணப்படு-
கிைது.

இதற்கு ஏதுவான அலைச்சரலவலயயும் அவர 
அலைததுக் சகாணடுள்ைார. ஜனாதிபதி ரணில் விக்கி-
ரைசிங்கவின பா்ட்சாலை நணபரும், நீண்டகாை அர -
சியல் நணபருைான திமனஷ் குணவரததன நாடடின 
புதிய பிரதைராக நியமிக்கப்படடுள்ைார. இல்டக்-
காை அர்சாங்கததின அலைச்சரலவயும் சவள்ளிக்கி -
ழலை நியமிக்கப்படடுள்ைது.

குறுகிய எணணிக்லகயிைான இ்நத அலைச்சரலவ 
நாடு எதிரசகாணடுள்ை ்சவால்களிலிரு்நது மீண-
ச்டழுவதற்கு முனசனடுக்க மவணடிய ந்டவடிக் -
லககலை விலரவில் மைற்சகாள்வதற்கான கூடடுப் 
சபாறுப்லபக் சகாண்டதாக அலை்நதுள்ைது.

குறிப்பாக எரிசபாருள் ைற்றும் எரிவாயுத தடடுப்-
பாடல்ட நீக்குவது, அ்நநிய  ச்சைாவணிக் லகயி -
ருப்லப அதிகரிப்பது, விலைவாசி அதிகரிப்லபக் 
கடடுப்படுததி ைக்களின வாழவாதாரதலத ஓரை-
வுக்கு சுமுகநிலைக்குக் சகாணடுவருவது மபானை 
பல்மவறு ்சவால்கள் இ்நத அர்சாங்கததின முனனி-
லையில் காணப்படுகினைன.

ைறுபக்கததில் இ்நத இக்கட்டான சூழநிலையிலி-
ரு்நது விடுபடுவதற்கு எதிரக்கடசியில் உள்ைவரகளும் 
தைது அரசியல் மவறுபாடுகலை ைை்நது கூட்டாக 
ச்சயற்ப்ட மவணடிய மதலவ காணப்படுகிைது.

இைங்லகயில் குடிதசதாலக முதிர்ந-
துவருவது உணலைதான, அதற்காக ஒரு 
அடி கூ்ட எடுததுலவக்க முடியாத அை-
வுக்கு தள்ைாத வயதில் ஓய்வு எடுதது 
வாழக்லகலய நிம்ைதியாகக் கழிக்காைல் 
இங்கு வரமவணடுைா புதியவரகளுக்கு 
்ச்நதரப்பம் சகாடுக்கக் கூ்டாதா எனபது 
அடுதத வினா. நாடடின அலரவாசிக்-
கும் மைற்படம்டார சபணகள். ஆனால் 
பாராளுைனை பிரதிநிதிததுவததில் அது 
பிரதிபலிக்கிைதா எனபது அடுதத வினா. 
இவரகளில் சிைலர ச்டாக்்டர; எனறு 
அலழததாரகள் எ்நதப் பல்கலைக்க-
ழகங்களில் எ்நத ஆய்வுக் கடடுலரக-
லைச ்சைரப்பிதது இப்பட்டங்கலை 
இவரகளில் சிைர சபற்ைாரகள் எனபது 
இனசனாரு வினா. 

இவவாறு பல்மவறு வினாக்கள். 
சிங்கப்பூர பாராளுைனைம் கமனடியப் 
பாராளுைனைம் எனபவற்றில் ைக்கள் பிர-
திநிதிததுவம் எவவாறு உள்ைது அவர-
கைது கல்விததகுதிகள் எனன எனபது 
பற்றி ைக்கள் ்சரியாகத சதரி்நது சகாள்ை 

மவணடும். அதனடிப்பல்டயில் அடுத-
துவரும் மதரதலில் ைக்கள் ்சரியான-
வரகலைத சதரிவுச்சய்து வாக்களிக்க 
மவணடும்.

அரசியல் கடசிகள் ஏற்சகனமவ தைது 
குடல்டயில் ஊறியுள்ை பலழய ைடல்டக-
ளுக்மக மவடபுைனு சகாடுப்பாரகைாயின 
தகுதிவாய்்நதவரகள் சுமயடல்சயாக மதரத-
லில் மபாடடியி்ட மவணடும். மதரதல் ச்சை-
வுகள் கணக்காய்வுக்கு உடபடுததப்படடு 
கடடுப்படுததப்ப்ட மவணடும். ்சாதாரண 
ஒரு சபாதுைகனும் மதரதலில் மபாடடியி-
்டக்கூடியவாறு மதரதல் ச்சைவுகள் கடடுப்-
படுததப்ப்ட மவணடும். எல்ைாவற்றுக்கும் 
மைைாக ைக்கள் ்சரியானவரகலைத சதரிவு-
ச்சய்ய மவணடும். ம்சாற்றுப் பார்சலுக்கும் 
மபாததலுக்கும் ச்சல்வாக்குக்கும் ஆல்சப்-
படடு அமத சகாள்லைக் கூட்டததிற்கு முத-
திலரயி்டக் கூ்டாது. 

இப்மபாது வாக்காைரகள் சவறுப்-
பல்ட்நதிருக்கிைாரகள் எனபது உண-
லைதான. ஆனால் நிலைலைகள் வழ-
லைக்குத திரும்பி இனனும் இரண்டலர 

வரு்டங்கள் க்ட்நது மதரதல் ஒனறு 
வரும்மபாது இனறு சகாள்லைக் கூட்ட-
ைாகத சதரி்நத கூட்டம் நாடுகாக்கும் வீரர-
கைாக மதசியப் பற்ைாைரகைாக ைக்களுக்-
குத சதரியைாம். 

ஏசனனில் இைங்லக 1931இலிரு்நமத 
ஜனநாயகம் மபசினாலும் இைங்லகயின 
சபரும்பானலை வாக்காைரகளின அர-
சியல் கல்வியறிவு பூசசியம். அலதவி்ட 
முக்கியம் எனனசவனைால் சபரும்-
பானலை இைங்லகயரகளுக்கு பரம்-
பலர பரம்பலரயாக இரு்நதுவரும் ைை-
திமநாய். இப்மபாது நிகழவது இனனும் 
இருவரு்டங்களில் அவரகளுக்கு நிலன-
விருக்குைா? இருக்காது எனபது அர-
சியல்வாதிகளுக்கு நனகு சதரியும். 
ஆனால் தமிழரகளும் முஸ்லிம்களும் 
இதிலிரு்நது விதிவிைக்கு. நூற்ைாணடு-
கள் ச்சனைாலும் எலதயும் அவரகலை 
ைைப்பதுமில்லை ைனனிப்பதுமில்லை. 
இ்நநிலையில் புதிய தலைலை எனன 
ச்சய்யப்மபாகிைது எனபலத காைமை தீர-
ைானிக்க மவணடும்.

ககைாறரா்னாவி்னால் வீழசசிய்ட்நத... (06ஆம் பக்கத சதா்டர)

ோட்டின் க்பாரு்ளாதார வீழசசி... (06ஆம் பக்கத சதா்டர) எல்றலாரும் ்பதவி விலகி்னால்... (12ஆம் பக்கத சதா்டர)

தற்்சாரபு இ்நதியா மூைம் உற்பத -
திலய சபருக்கியுள்ைது. இ்நதியா 
முழுக்க மதசிய சநடுஞ்சாலைகள் 
இலணக்கப்படடு வருகினைன. 
புதிய பாைங்கள் கட்டப்படடு உள் -
கட்டலைப்பு மைம்படுததப்படடு 
வருகினைது.

ஊழல் ச்சய்வதற்கான வழிகள் 
டிஜிட்டல் இ்நதியா மூைம் தடுக்கப் -
படடு வருகினைன.

விவ்சாயிகளுக்கு உதவிப்பணம் 
வழங்கப்படடு வருகிைது. ஏலழ 
ைக்களுக்கு விலையில்ைா உணவுப் 
சபாருடகள் வழங்கி மிகப்சபரிய 
உணவுப் பற்ைாக்குலைலயத தவிரத -

துள்ைது இ்நதியா. அதது்டன வறிய 
ைக்களுக்கு வீடுகலை அலைததுக் 
சகாடுததுள்ைது.

தற்மபாது அடுதததாகக் மகாதுலை 
ஏற்றுைதியில் இ்நதியா ்சாதிததுக் 
சகாணடுள்ைது. இைங்லகலயப் 
மபானறு சபாருைாதாரச சிக்க -
லில் இ்நதியா அகப்ப்டவில்லை. 
உைக அரங்கில் வல்ைர்சாக இருக்க 
நிலனக்கும் அசைரிக்காமவ 
தற்மபாது இ்நதியாவி்டம் அ்டங்கிச 
ச்சல்கிைது. இது மபானறு உைக 
அரங்கில் இ்நதியாவின ைதிப்பு முன-
சனப்மபாதும் இல்ைாத அைவுக்கு 
உயர்நது வருகிைது.

இ்நதியாலவ வீழசசிக்கு உள் -
ைாக்கைாம் எனை திட்டதலதசயல்-
ைாம் ைற்லைய வல்ைரசு நாடுகள் 
இனிமைல் ைை்நது வி்ட மவணடியது-
தான.

பிரதைர நமர்நதிர மைாடிலய பை 
காரணங்களுக்காகப் பைரும் விைர-
சிக்கைாம் ஆனால், அவரின முன -
மனாக்கிய திட்டங்கள், சி்நதலனகள், 
அதற்கான லதரியைான முடிவுகள், 
ச்சயல்பாடுகள் பாராட்டததக்கலவ.

சிை முடிவுகள் சதா்டக்கததில் கடி -
னைான நிலைலய ஏற்படுததி இரு்ந-
தாலும், அதனால் பிற்காைததில் 
கில்டக்கும் பைனகள் அபரிமிதைா-

னலவ. டிஜிட்டல் இ்நதியா & தற்-
்சாரபு இ்நதியா இலவ இரணடும் இ்ந-
தியாவின வைரசசிக்குக் சகாடுதத, 
சகாடுக்கப் மபாகும் பங்கு அைவி்ட 
முடியாதலவ.

எதிரகாைததில் நனலை பயக் -
கும் ஆனால், தற்காைததில் சிர -
ைதலதக்சகாடுக்கும் முடிலவ 
ஒரு தலைவர எடுப்பது கடினம். 
யாருமை முயற்சிக்கத துணியாத 
முடிலவ எடுப்பவரகமை சிை்நத 
தலைவராகக் கருதப்படுகிைாரகள். 
எனமவ, லதரியைான முடிவுகலை 
எடுக்கும் பிரதைர மைாடி மிகசசிை்நத 
தலைவர எனபதில் இ்நதிய ைக்க-

ளுக்குச ்ச்நமதகமில்லை. ைக்கள் 
விரும்புவலத ச்சயல்படுததுபவர 
நல்ை தலைவரல்ை. ைக்களுக்கு எது 
நனலை சகாடுக்கும் என எதிரகா-
ைத மதலவலய அறி்நது திட்டங்க-
லைச ச்சயல்படுததுபவமர சிை்நத 
தலைவர.

தற்காைச சிரைங்கலைக் கருததில் 
சகாணடு அலனவருக்கும் நல்ைவ-
ராக இருக்க நிலனதது முடிவுகலைத 
தள்ளிப்மபாட்டால் எதிரகாைம் மிக 
மைா்சைாக ைாறிவிடும்.

பிரதைர மைாடிலயயும் அவரின 
முனமனாக்கிய திட்டங்கலையும் 
குலைதது ைதிப்பிடடு விடுவது விமவ-

கைல்ை. உைக அரங்கில் முக்கியைான 
நிலைலய இ்நதியா வ்நதல்ட்நதுள்ைது 
எனபதில் எ்நதச ்ச்நமதகமுமில்லை. 
நிலனததலத வி்ட மிக மவகைாக 
இ்நதியா வைர்நது வருகிைது.

தற்மபாலதய சபாருைாதார பிரச -
சிலனகள் தாற்காலிகைானலவமய. 
்சாைானியரும் இ்நதிய வைரசசியின 
முழுலையான பைனகலைப் புரி்நது 
சகாள்ை, அனுபவிக்கச சிை வரு்டங்-
கைாகும்.

டிஜிட்டல் இ்நதியா சதா்டரபில் 
பைரும் ஆரம்பததில் நம்பவில்லை 
ஆனால் நனலையான பைன ந்ட்நது 
விட்டது.



THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY JULY 24, 2022 11 2022   ஜ�ைல   24   ஞா�ற்றுக்�ழைம 

மர்லின் மரிக்கார்  ...

ந�ன அ��யல் யுகத்�ல் முழு உல�ற்-
கும் ெபரும் சவாலாக �ளங்�யது தான் 
ெகா�ட் 19 ெபருந்ெதாற்று.   

�னா�ன் வூஹான் நக�ல் 2019 ஆம் 
ஆண்�ன் இறு�ப்பகு��ல் ேதாற்றம் 
ெபற்ற இத்ெதாற்று குறு�ய காலப்பகு��ல் 
முழு உல�லும் பர� உல�ற்ேக ேபராபத்-
தாக அைமந்தது. அதனால் உலகேம ேபர-
�ர்ச்�க்கு உள்ளானது. மக்கள் ெசய்வத�-
யாது �ைகத்து �ன்றனர்.   

இது ஆளுக்காள் ெதாற்� பரவும் ஒரு 
ைவரஸ் ேநாயாகும். அதன் காரணத்�-
னால் இதன் பரவுதைலக் கட்டுப்படுத்தும் 
ேநாக்�ல் நாடுகளும் நகரங்களும் �ரேதசங்-
களும் கூட த�ைமப்படுத்தப்பட்டு முடக்-
கப்பட்டன. அதன் ஊடாக இத்ெதாற்�ன் பர-
வுதல் கட்டுப்பாட்ைட அைடந்த ேபா�லும் 
இயல்பு �ைல ஏற்படுத்தப்பட்ட �ன்னர் 
இத்ெதாற்று �ண்டும் பர�யது.   

2020 ஆம் ஆண்�ன் ஆரம்பம் முதல் முழு 
உலகமும் எ�ர்ெகாண்ட இத்ெதாற்�ன் அச்-
சுறுத்தலுக்கு இலங்ைகயும் அேதயாண்டு 
மார்ச் நடுப்பகு� முதல் முகம் ெகாடுத்தது. 
உல�ன் ஏைனய பல நாடுகைளப் ேபான்று 
இந்நாட்�லும் இத்ெதாற்றுக்கு உள்ளான-
வர்களாக நாளாந்தம் அைடயாளம் காணப்-
பட்டவர்களதும் உ��ழந்தவர்களதும் 
எண்�க்ைக இலங்ைக�லும் நாளாந்தம் 
அ�க�க்கேவ ெசய்தது. இதனால் மக்கள் நம்-
�க்ைகயற்ற பா�ய அச்ச �ைலக்கு உள்ளா�-
னர். இந்�ைல 2020 �சம்பர் வைரயும் ��க்-
கேவ ெசய்தது.   

இந்�ைல�ல் முழு உல�ற்கும் பா�ய 
அச்சுறுத்தலாக �ளங்�ய இத்ெதாற்�ன் தாக்-
கத்ைதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான வ�வைக-

கைள கண்ட�யும் ேநாக்�ல் மருத்துவ, �ஞ்-
ஞானத்துைற�னர் அயராத முயற்�கைள 
முன்ெனடுத்தனர். அதன் �ர�பலனாக இத்-
ெதாற்�ன் தாக்கத்ைதக் கட்டுப்படுத்துவதற்-
கான தடுப்பூ� ஒரு வருட காலப்பகு�க்குள் 
கண்டு��க்கப்பட்டு அவசரத் ேதைவ�ன் 
��த்தம் பயன்பட்டும் வந்தன. மருத்துவ 
�ஞ்ஞானத் துைற�ல் இது ஒரு வரலாற்று 
சாதைனயாகும்.   

இப்�ன்புலத்�ல் 2020 �சம்பர் முதல் 
இத்தடுப்பூ� மக்கள் பாவைனக்கு வந்ததன் 
பயனாக பு�ய நம்�க்ைகயும் எ�ர்பார்ப்பும் 
மக்கள் மத்��ல் ேதாற்றம் ெபற்றன. அதற்கு 
ஏற்ப இத்ெதாற்�ன் தாக்கம் தடுப்பூ��ன் 
ஊடாக கட்டம் கட்டாக �ழ்ச்�யைடய 
ஆரம்�த்தது.   

 2021 நடுப்பகு� முதல் இலங்ைக�லும் 
�ழ்ச்�யைடத் ெதாடங்�ய இத்ெதாற்�ன் 
தாக்கமும் பரவுதல் அச்சுறுத்தலும் 2022 ஆம் 
ஆண்�ன் ஆரம்பப்பகு� முதல் ெபரு�ழ்ச்� 
�ைலைய ேநாக்� நகர்ந்தது. இந்த சூழ�ல் 
நாட்�ன் சனத்ெதாைக�ல் ெபரும்பகு��-
னர் இத்தடுப்பூ�ையப் ெபற்றுக் ெகாண்டவர்-
களாகவும் �ளங்�னர்.   

அதன் �ைளவாக இத்ெதாற்�ன் பரவுத-
ைலத் த�ர்ப்பதற்கான சமூக இைடெவ�-
ையப் ேபணுதல், முகக்கவசம் அ�தல், 
ைககழுவுதல், ேதைவயற்ற பயணங்கைளத் 
த�ர்த்தல் ேபான்ற அ�ப்பைட சுகாதார 
ெசயற்பாடுகளும் மக்கள் மத்��ல் இருந்து 
ெமதுெமதுவாக �ங்கவும் ெதாடங்�ன.   

இவ்வாறான சூழ�ல் சுகாதார ேசைவகள் 
ப�ப்பாளர் நாயகம் ெடாக்டர் அேசல குண-
வர்தன 2022 ஜ�ன் 09 ஆம் �க� 'முகக்கவ-
சம் கட்டாய�ல்ைல' என்று அ��த்தார். 
ஆனாலும் முகக்கவசம் அ�யும் கட்டா-
யத்ைத �க்குவதற்கு ெபாருத்தமான காலச்-
சூழல் இதுவல்ல' என்று மருத்துவர்களும் 
சுட்�க்காட்�னர். ஆனால் மக்கள் அதைனப் 

ெப�தாகப் ெபாருட்படுத்�க் ெகாள்ள-
�ல்ைல. முகக் கவச�ன்�யும் சமூக இைட-
ெவ�ையப் ேபணாதும் ெபரும்பாலான 
மக்கள் தம் ெசயற்பாடுகைள அைமத்துக் 
ெகாண்டனர். இந்�ைலைமைய இன்றும் 
கூட அவதா�க்க மு��றது.   

ஆனால் இத்ெதாற்�ன் பரவுதைலப் ெபரு-
�ழ்ச்� �ைலக்கு ெகாண்டு வந்�ருந்த �னா, 
இந்�யா உள்�ட்ட பல நாடுக�லும் இத்-
ெதாற்�ன் பரவுதல் �ண்'டும் ��ரமைடயத் 
ெதாடங்�யுள்ளது. ஆனாலும் இந்நாட்ட-
வர்க�ல் ெபரும்பாலானவர்கள் அலட்�க் 
ெகாண்டதாகத் ெத�ய�ல்ைல.   

அதனால் கடந்த �ல �னங்களாக இந்-
நாட்�ல் இத்ெதாற்றுக்கு உள்ளானவர்களாக 
அைடயாளம் காணப்படுபவர்க�ன் எண்-
�க்ைக�ல் அ�க�ப்பு ஏற்பட்�ருப்பைத 

அவதா�க்க மு��றது. இதைன சுகாதார 
அைமச்�ன் ெதாற்று ேநா�யல் ���ன் தர-
வுகள் உறு�ப்படுத்�க் ெகாண்�ருக்�ன்றன.   

அண்ைம�ல் ெகா�ட் 19 ெதாற்றுக்கு 
நாளாந்தம் உள்ளானவர்க�ன் �பரம்   

2022.07.15 - 19 ேபர்   
2022.07.16 - 25 ேபர்,   
2022.07.17 - 25 ேபர்   
2022.07.18 - 34 ேபர்   
2022.07.19 - 62 ேபர்   
2022.07.20 - 62 ேபர்   
இதன்ப�, 2020 மார்ச் நடுப்பகு�ையப் 

ேபான்று தற்ேபாதும் இத்ெதாற்று ெமதுெம-
துவாக அ�க�த்து வருவைதேய இத்தரவு-
கள் ெவ�ப்படுத்� �ற்�ன்றன. இேதேந-
ரம் இத்ெதாற்றுக்கு உள்ளானவர்களாக 651 
ேபர் ைவத்�யசாைலக�லும் �டுக�லும் 
த�ைமப்படுத்தப்பட்டு ��ச்ைச ெபறு-
�ன்றனர். அதனால் இத்ெதாற்று �ண்டும் 
��ரமைடயுமா? என்ற ேகள்� பரவலாக 
எழுந்துள்ளது. ஆனால் இத்ெதாற்றுக்கு உள்-
ளானவர்களாக அைடயாளம் காணப்படு�ன்-
றவர்க�ன் எண்�க்ைக�ல் நாளுக்கு நாள் 
அ�க�ப்பு ஏற்பட்டு வருவது ஆேராக்�யமா-
னதல்ல.   

இந்நாடு இத்ெதாற்று பரவுதல் ெதாடர்�ல் 
ெபற்றுள்ள அனுபவங்க�ன் ப�, ெகா�ட் 
19 ெதாற்ைறத் த�ர்த்துக் ெகாள்வ�ல் �ைர-
வாகவும் ேவகமாகவும் கூடுதல் கவனம் 
ெசலுத்தப்பட ேவண்டும். அவ்வாறான 
காலப்பகு��ல் தான் இந்நாட்டு மக்கள் 
இருந்து ெகாண்�ருக்�ன்றனர். ெகா�ட் 
19 ெதாற்று கட்டுப்பாடு ெதாடர்�ல் இயல்-
பு�ைல ஏற்படுத்தப்பட்�ருக்கும் சூழ�ல் 
இைவ இன்�யைமயாதைவயாகும்.   

ஏெனன்றால் �னா�ன் வூஹான் �ரேத-
சத்�ல் இத்ெதாற்று அைடயாளம் காணப்-
பட்டது முதல் இற்ைற வைரயும் 553 �ல்-
�யனுக்கும் ேமற்பட்ேடாைர உல�ல் 

பா�த்துள்ள இத்ெதாற்று, 6.3 �ல்�யன் 
ேப�ன் மரணத்�ற்கும் காரணமாக அைமந்-
துள்ளது. இலங்ைக�லும் 6 இலட்சத்து 64 
ஆ�ரத்து 510 ேபர் இத்ெதாற்�னால் பா�க்-
கப்பட்டேதாடு 16 ஆ�ரத்து 533 ேபர் உ��-
ழந்துமுள்ளனர்.   

2020 ஆம் ஆண்�ன் மார்ச் நடுப்பகு� 
முதல் இந்நாட்டவர் மத்��ல் ெதாடராகப் 
ப�வாகத் ெதாடங்�ய இத்ெதாற்றுக்கு �று 
எண்�க்ைக�னர் தான் நாளாந்தம் ப�வா-
�னர். ஆனாலும் அது ெசாற்ப காலத்�ல் 
ஆ�ரம், இரண்டா�ரம் என்றப� அ�கள-
�ல் ப�வாகும் �ைலைய அைடந்தது.   

அதனால் சமூக இைடெவ�ையப் 
ேப�க் ெகாள்வதும் முகக் கவசம் அ�ந்து 
ெகாள்வதும் ைககழு�க் ெகாள்வதும் 
ேதைவயற்ற பயணங்கைளத் த�ர்த்துக் 
ெகாள்வதும் இத்ெதாற்ைற த�ர்த்துக் 
ெகாள்வதற்கு �கவும் அவ�யமானதாகும். 
இதைன சுகாதார ேசைவகள் �ர�ப் ப�ப்-
பாளர் நாயகம் ெடாக்டர் ேஹமந்த ேஹரத்-
தும் வ�யுறுத்�யுள்ளார்.   

இருந்தும் கூட ெகா�ட் 19 ெதாற்�ன் 
தாக்கத்ைதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தடுப்-
பூ�ையப் ெபற்றுக் ெகாண்�ருப்பதால் 
இத்ெதாற்று தமக்கு ஏற்படாது என்று கருது-
பவர்களாகேவ மக்கள் உள்ளனர். அவர்கள் 
முகக்கவசம் அ�ந்து ெகாள்வ�லும் சமூக 
இைடெவ�ையப் ேபணுவ�லும் ைககழுவு-
வ�லும் ேதைவயற்ற பயணங்கைளத் த�ர்த்-
துக் ெகாள்வ�லும் அ�ரத்ைதேயாடு நடந்து 
ெகாள்�ன்றனர்.   

'இத்ெதாற்றானது தடுப்பூ� ெபற்றுக் 
ெகாண்டுள்ளவர்களுக்கும் ஏற்படலாம். 
ஆனால் தடுப்பூ�ையப் ெபற்றுள்ளவர்-
கைள �டவும் ெபற்�ராதவர்கள் மத்-
��ல் அதன் தாக்கமும் பா�ப்பும் அ�-
கமாக இருக்க மு�யும் என்பது தான் 
மருத்துவ �புணர்க�ன் அ�ப்�ராய-
மாகும். அதனால் இத்ெதாற்று த�ர்ப்பு 
ெதாடர்�ல் கூடுதல் கவனம் ெசலுத்துவ-
ைதத் த�ர்த்துக்ெகாள்ள மு�யாது.   

2022 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்ைக 
சனத்ெதாைக ம�ப்�ட்�ன் ப�, இரண்டு 
ேகா�ேய 15 இலட்சத்து 95 ஆ�ரத்துக்-
கும் ேமற்பட்ட மக்கள் வாழும் இந்நாட்-
�ல், ெகா�ட் 19 ெதாற்�ன் தாக்கத்ைதக் 
கட்டுப்படுத்துவதற்கான தடுப்பூ��ன் 
முதலாவது ேடாைஸ ஒரு ேகா�ேய 71 
இலட்சத்து 4 ஆ�ரத்தும் ேமற்பட்ட-
வர்களும் இரண்டாவது ேடாைஸ ஒரு 
ேகா�ேய 45 இலட்சத்து 55 ஆ�ரத்துக்கு 
ேமற்பட்டவர்களும் பூஸ்டர் ேடாைஸ 80 
இலட்சத்துக்கு ேமற்பட்டவர்களும் தான் 
ெபற்�ருக்�ன்றனர்.   

இது இத்ெதாற்று த�ர்ப்புக்கான தடுப்பூ-
��ன் ஒரு ேடாைஸக் கூட ெபற்�ராதவர்க-
ளும் சமூகத்�ல் இருப்பைத ெவ�ப்படுத்� 
�ற்�ன்றது. அதனால் ெகா�ட் 19 ெதாற்�ன் 
பரவுதைலக் கட்டுப்படுத்�க் ெகாள்வ�ல் 
அ�க கவனம் ெசலுத்தப்படுவது இன்�யைம-
யாததாகும். அதைன ஒரு சமூகப் ெபாறுப்பாகக் 
கருத ேவண்�ய கால�து. தவறும் பட்சத்�ல் 
கடந்த காலங்கைளப் ேபான்று இந்நாட்�லும் 
இத்ெதாற்று �ண்டும் 
� � ர ம ை ட ய க் கூ � ய 
�ைலைய அைடந்து 
�டும். இவ்வாறான 
�ைல உலக நாடுகள் பல-
வற்�லும் தற்ேபாது ஏற்-
படுவது சுட்டக்காட்டத்-
தக்கதாகும்.  

ெகாவிட் 19 ெதாற்று   மீண்டும் தீவிரமைடயுமா  
பரவலாக எழுந்துள்ள அச்சம்   
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உள்நாட்டில் கலவையநான விமர்சனஙகள 
ைந்து ககநாண்டிருக்கின்றன. ஒரு ்சநாரநார புதிய 
தவலவமக்கு ்நாட்டின க�நாருளநாதநாரதவத 
மீட்கடெடுக்க கநால அைகநா்சம் ைழஙகப�டெ -
வைண்டும் எனறு கூறுகின்றனர. �நாரநாளு -
மன்றததில் சூழ்ச்சியினநால் இந்த மநாற்றம் 
ஏற�ட்டெதநாக எதிரக்கட்சியினர குற்றஞ்சநாட் -
டுகின்றனர. 

இறுதியில் வ�நாட்டியிட்டெ மூனறு வ�ரில் 
மூனறு ைநாக்குகள க�ற்றைரநால் �தவிக்கு ைர-
முடியநாது என�து ஒருபு்றமிருக்க எஞசியுளள 
இருைரில் யநார இபவ�நாவதய நிவலயில் 
க�நாருளநாதநார ரீதியில் ்நாடு வமலும் சீரழி-
ைவத தடுதது நிறுததக்கூடிய ககநாளவக-
கவள ஆதரிப�ைர யநாருக்கு ்சரைவத்ச ்சமூ -
கததின மததியில் க்சல்ைநாக்கு இருக்கி்றது 
யநாருக்கு ்நாட்டின இரண்டெநாம் நிவல உயர -
�தவியில் க்டுஙகநாலம் இருந்த அனு�ைம் 
இருக்கி்றது. யநார தனது சுய ்லனுக்கநாக 
க�நாதுச்க்சநாதவத களவு க்சயயமநாட்டெநார 
எனறு ஒபபிட்டுப�நாரததநால் இபவ�நாது 
கதரிவு க்சயயப�ட்டுளளைர ஒபபீட்டு 
ரீதியில் க�நாருததமநான கதரிைநாகக் கருதப� -
டெமுடியும்.  முனவைக்கப�ட்டெ மநாறறீடுக-
ளில் ஒனவ்றவய கதரிவு க்சயய வைண்டியி-
ருந்தது. 

எவைநா்றநாயினும் புதிய தவலவமயின கீழ் 
எரிக�நாருள எரிைநாயு தட்டுப�நாடுகவள நீக்கி 
உணவுபக�நாருள கிவடெப�னவை ைழவமக் -
குக் ககநாண்டுைர முடிந்தநால் ்நாடு �டிப�டி -
யநாக ைழவம நிவலக்குத திரும்� ஆரம்பிக்-
கும். 

புதிய தவலவமததுைததின கீழ் 
அரசியல் உறுதிப�நாடு ஏற�டுமநா-
யின ்நாட்வடெ குறுகிய கநாலததிறகுள 
ைழவமக்குக் ககநாண்டுைருைதற-
கநான ககநாளவகத திட்டெஙகவள ஏற-
ககனவை ைகுததுளளதநாக மததிய 
ைஙகியின ஆளு்ர அண்வமயில் 
குறிபபிட்டிருந்தநார. 

புதிய ஜனநாதி�திவயப க�நாருதத-
மட்டில் உலக அரசியல் கதநாடெர�நா -
கவும் க�நாருளநாதநாரக் ககநாளவககள 
அைறறின வ�நாக்குகள கதநாடெர�நா -
கவும் ஆழமநான ைநாசிபபு உண்டு. 
உலகமயமநாக்கலில் இலஙவக தனக் -
குரிய �ஙகிவன ைகிக்க வைண்டும் 
என உறுதியநாக ்ம்பு�ைர. கிணறறுத 
தைவளகளநாக இருந்து ்நாட்வடெக்கட் -
டிகயழுப� முடியநாது எனக்கருது�-
ைர. இலஙவகயில் இருக்கும் புததி-
ஜீவிகவள விடெ ஹநாைரட் மறறும் 

வகம்பிரிட்ஜ் �ல்கவலக்கழகஙகளில் உளள -
ைரகளின ஆவலநா்சவனகவள அதிகம் ்ம்பு -
�ைர. 

்நாட்டின க�நாருளநாதநாரக் ககநாளவகைகுப-
பில் ஏறககனவை 2015-2018 கநாலப�குதியில் 
அததவகய ஆவலநா்சவனகள க�்றப�ட்டென. 
முனவனய ஆட்சியநாளரகளுக்கு இததவகய 
ஆழமநான அறிவைநா கைளி்நாடுகளுடெனநான 
கதநாடெரவ�நா இருக்கவில்வல. 

முனவனயைரகவளநாடு ஒபபிடுவகயில் 
இைர வ்ரடியநாக ஊழல் க்சயததநாக கூ்றப-
�டெவில்வல. இைவரநாடு இருந்தைரகள 

அைறவ்றச் க்சயதனர என�தில் மநாறறுக் 
கருததில்வல. ்வடெமுவ்றயில் உளள ்சட் -
டெதவத மீ்றநாமல் தநாம் அடெக்கவைண்டும் என 
நிவனப�ைறவ்ற அடெக்க ைல்லைர.

கடெந்த கைளளிக்கிழவம கநாவல வகநாட்டெநா 
வகநா கம ஆரப�நாட்டெக்கநாரரகள கவலக்கப-
�ட்டெவம இதறகு ்ல்ல உதநாரணம். அை-
்சரகநால நிவலவமயின கீழ் ்சட்டெரீதியநாக 
வமறககநாளளப�ட்டெ ஒரு ்டெைடிக்வகயநாக 
இது கநாட்டெப�டும். ஆரப�நாட்டெம் ்டெதது -
ைதறகு விகநாரமநாவதவிப பூஙகநாவில் இடெம் 
ஒதுக்கித தரப�டுைதநாகக் கூ்றப�ட்டுளளது. 

்கரததின நிரைநாக வமயப�குதியில் அதுவும் 
சுறறுலநாப �யணிகள அதிகம் ைருமிடெததில் 
வ�நாரநாட்டெம் ்டெததுைது க�நாருளநாதநார மீட் -
சிக்கு தவடெயநாக அவமயும் என கநாரணம் 
கூ்றப�டும். 

ஜனநாதி�தியநாகத கதரிவு க்சயயப�ட்டெ 
பினனர ைரும் ைழியில் இ்றஙகி �நாதுகநாபபுத 
தரபபினருக்கு ்னறி கதரிவிததவம புதிய 
ஒரு ்சமிக்வஞையநாக இருந்தது. இனிவமல் 
அைரகளும் வகவயவீசி க்சயற�டெலநாம். 
எனவை எதிரபபு ் டெைடிக்வககளும் வ�நாரநாட் -
டெஙகளும் அடெக்கப�டும் சூழல் உருைநாகும். 

மறுபு்றம் ்நாட்வடெ ைழவமக்கு ககநாண்டு -
ைர வ�நாரநாட்டெஙகள தவடெயநாக இருக்கும் 
என�வத ்நாம் மறுப�தறகில்வல. இப -
வ�நாவதய சுழ்நிவலயில் க�நாதுமக்களுக்கு 
சுைநாசிப�தறகு ஒரு சிறு கநால இவடெகைளி-
யநாைது வதவை. ரநாஜ�க்ஷ கூட்டெம் அகற்றப-
�டெவைண்டும் என�தில் க�ரும்�நாலநான 
மக்களுக்கு மநாறறுக்கருததில்வல. அக்கூட் -
டெம் �நாரநாளுமன்ற உறுபபினரகள என்றள-
வில் மட்டுப�டுததப�ட்டுளளது என்றநால் 
அது ஒரு ைவகயில் கைறறிவய. மறுபு்றம் 
மறவ்றய வைட்�நாளர கைறறி க�றறிருந்-
தநால் அைரகளின கரம் ஓஙகியிருக்கும். அத-

துடென வ்ரடியநாக இனைநாதம் வ�சும் 
அவத குழு க்சல்ைநாக்கு க�்ற ஆரம் -
பிததிருக்கும்.

இபவ�நாவதய தவலவமயிடெம் 
நீஙகள ரநாஜ�க்ஷக்களின ்ண்�னநா 
எனறு ஊடெகவியலநாளரநால் வகட்கப -
�ட்டெ வகளவியினநால் கடுப�வடெந்த 
அைர தநாம் மக்களின ்ண்�ன எனறு 
�திலளிதததுடென ரநாஜ�க்ஷரகளுக்கு 
்சநார�நாக தநாம் க்சயற�டெவில்வல 
எனறும் ஊடெகவியலநாளரநாக 
்ன்றநாக தயநார�டுததிக் ககநாண்டு 
வகளவி வகட்கவைண்டும் எனவும் 
ஆவலநா்சவன கூறினநார. 

கடெந்த கநாலஙகளில் அைர ரநாஜ -
�க்ஷரகவள கநாப�நாறறினநாவரநா 
இல்வலவயநா இபவ�நாது தனது கனவு 
கமயப�ட்டுளள நிவலயில் தம்வம 
�லப�டுததி நிவலப�டுததிக் 
ககநாளள க்சயய வைண்டியைறவ்ற 
கட்டெநாயம் க்சயைநார என ்ம்�லநாம். 
அடுததுைரும் இவடெப�ட்டெ கநாலத-

தில் கூட்டெநாட்சிவயநா ்சரைகட்சி ஆட்சிவயநா 
எதுவைநா வமலிடெததில் இருக்கபவ�நாைது 
இைரதநான. 

புதிய நிரைநாகததிறகு கநால அைகநா்சம் 
ககநாடுக்கப�டெவைண்டியது அைசியம் 
எனவ்ற வதநானறுகி்றது. 

ஆரப�நாட்டெக்கநாரரகள எதிர�நாரப�து 
வ�நால எல்வலநாரும் �தவி விலகினநால் 
்நாட்வடெக் ககநாண்டு ்டெததபவ�நாைது யநார? 
அதறகு அைரகளிடெம்  உரிய �தில் ஏதும் 
இல்வல. ஏட்டுச் சுவரக்கநாய கறிக்குதைநாது 
என�து வ�நால பூமியில் நிலவும் யதநாரத-
ததவதப புரிந்து ககநாளளநாத வகநாட்�நாட்டு 
ரீதியநான அணுகுமுவ்றகளநால் உடெனடிப �ய -
வனதும் ஏற�டெப வ�நாைதில்வல. 

�நாரநாளுமன்றததில் ஜனநாதி�திக்கநான 
ைநாக்ககடுபவ� அைதநானிதத �லருக்கும் 
ஏற�ட்டெ வகளவி இைரகவளயநா �நாரநாளு-
மன்றததிறகு அனுபபியுளவளநாம் என�து. 
இததவனவ�ர இருக்கி்றநாரகளநா என�து 
அடுததது. இைரகளில் �லவர ஒரு தடெவை -
யநாைது �நாரநாளுமன்றததில் உவரயநாறறுை-
வதக் கண்டிருக்கிவ்றநாமநா என�து இன-
கனநானறு.

(10ஆம் �க்கம் �நாரக்க)

அகமரிக்கநாவின கைளியு்றவுக்ககநாளவக 
நிச்்சயமற்ற உலகதவத அதிக முரண்்வகவய 
கைளிப�டுததுைதநாக இந்திய கைளியு்றவு 
அவமச்்சர கஜய்சஙகர இந்திய ைழி என்ற 
நூலில் குறிபபிட்டுளளநார. இதவனவய 
அகமரிக்க ஜன்நாயக கட்சியின ஜனநாதி�தி 
வஜநா வ�டென அவடெயநாளப�டுததுகின்றநார. 
அதநாைது, குடியரசுக்கட்சியின முனனநாள 
ஜனநாதி�தி கடெநானநால்ட் ட்ரம்பின வமற-
கநாசிய அணுகுமுவ்றக்குளளநாவலவய வஜநா 
வ�டெனின ்கரவுகளும் இடெம்க�றுகின-
்றன. வஜநா வ�டென முனனநாள ஜனநாதி�தி 
�ரநாக் ஒ�நாமநாவின அணுகுமுவ்றக்கூடெநாக 
அகமரிக்கநாவின கைளியு்றவுக்ககநாளவகவய 
வமறகநாசியநாவைப  க�நாறுதது ைகுததுக் 
ககநாளைநார என எதிர�நாரக்கப�ட்டெது. ஈரநான 
விடெயததில் �தவிக்கு ைந்த ஆரம்� கநாலத-
தில் ஓரளவு ஓ�நாமநாவின அணுகுமுவ்றகவள 
பின�றறு�ைரநாக கநாணப�ட்டெநாலும், �டிப�-
டியநாக இஸவரலின க்சல்ைநாக்குக்குளளநால் 
வமறகநாசியநாவை வகயநாள ஆரம்பிததுளளது 
என�வத கைளிப�டுததியிருந்தநார. அதத-

வகய ்கரவின முழுவமயநான ைடிைதவத 
வமறகநாசிய விஜயததில் இஸவரலுக்கு அைர 
வமறககநாண்டெ விஜயம் முழுவமப�டுததி-
யுளளது. 2020 க்சபடெம்�ர- 15இல் இஸவரல், 
ஐக்கிய அரபு எமிவரட் மறறும் �ஹவரவன 
ஒனறிவணதது கடெநானநால்ட் ட்ரம்ப ஆபர-
கநாம் உடென�டிக்வகவய வமறககநாண்டு அரபு 
்நாடுகள மததியில் இஸவரவல �லப�டுதத 
திட்டெமிட்டிருந்தநார. இவவுடென�நாட்டின பிர-
கநாரம் க�நாருளநாதநாரம், ைரததகம், இரநாணுை, 
கதநாழில்நுட்� �ரிமநாற்றஙகவள இந்்நாடுக-
ளுக்கிவடெயில் ைளரதகதடுக்கும் விதததில் 
அவவுடென�டிக்வக வமறககநாளளப�ட்டிருந்-
தது. அதன கதநாடெரச்சிவயவய  வ�ணுகின்ற 
விதததில் வஜநா வ�டெனும் க்சயற�டெ முவன-
கின்றநார. இஸவரவல வமயப�டுததி இஸ-
வரலுக்கூடெநாக வமறகநாசிய அரசியவல அகம-
ரிக்கநா வகயநாள முவனகின்றவமவய அைரது 
வமறகநாசிய விஜயததில் இஸவரவல முதல் 
தவரயி்றக்கமநாக வதரந்கதடுததவம உணரததி 
நிறகி்றது.

அதுமட்டுமனறி இஸவரலில் நிகழ்ந்த 
உவரயநாடெலில் வஜநா வ�டென கருதது கதரி-
விக்வகயில்,  இஸவரல்-அகமரிக்க உ்றவின 
நீண்டெகநால ைரலநாறவ்றயும் உலகம் இனறு 
எதிரவ்நாக்கியுளள ்சைநால்கவளயும் முதன-
வமப�டுததியவதநாடு அகமரிக்க-இஸவர-
லிய உ்றைநானது இரு ்நாட்டின �நாதுகநாபவ� 
�லப�டுததுைவதநாடு பிரநாந்திய அவமதிவய-
யும் உறுதிப�நாட்வடெயும் �லமநான பிரநாந்திய 
�நாதுகநாபவ�யும் உததரைநாதப�டுததும் எனக் 
குறிபபிட்டெநார. அதனூடெநாக வமறகநாசிய பிரநாந்-
தியததில் இஸவரலின முக்கியததுைதவதயும் 
அதன ைகி�நாகதவதயும் கைளிப�டுததிய-
வதநாடு ஈரநானின அணுைநாயுத க்சறிவூட்டெல் 
முயறசிகளுக்கு எதிரநான ்கரவுகள �றறிய 
உவரயநாடெல்கவள கைளிப�டுததியிருந்தநார. 
இரு ்நாட்டுக்கும் இவடெயில் வமறககநாள-
ளப�ட்டெ உடென�நாடுகளின வ�நாது ஈரநானின 
அணுைநாயுதம் �றறிய ்டெைடிக்வககவள 
முற்றநாக நிரநாகரிப�தநாகவும், அகதறககதிரநாக 
்டெைடிக்வக எடுக்கபவ�நாைதநாகவும் இரு-
்நாட்டு தவலைரகளும் கைளிப�டுததியிருந்-
தனர. அகமரிக்க ஜனநாதி�தி வஜநா வ�டெனின 
வமறகநாசிய விஜயததின உளவ்நாக்கததிவன 
விரிைநாக வதடுைது அைசியமநானதநாகும்.

முதலநாைது, இஸவரலின உள்நாட்டு அரசி-
யல் ஸதிரமறறு இருக்கின்ற ்சந்தரப�ததில் 
வஜநா வ�டென வமறகநாசிய விஜயததில் முதல் 
கதரிைநாக இஸவரல் அவமந்திருக்கின்றது. 
இதனூடெநாக இஸவரவல �லப�டுததுதல் 
க்ருக்கடிமிக்க கநாலப�குதியிலும் இஸவரல் 
�லமநான அர்சநாக விளஙக வைண்டும் என�-

தில் கரி்சவன ககநாளளும் வ�நாக்கு அகமரிக்-
கநாவிடெம் கநாணப�டுகின்றது. இஸவரவல 
�லப�டுததுைதனூடெநாகவை ரஷய-சீனநா 
வமலநாதிக்கதவத வமறகநாசிய பிரநாந்தியததில் 
மட்டுப�டுதத முடியுகமன அகமரிக்கநா கரு-
துகின்றது. இஸவரலுக்கும் ரஷயநாவுக்கும் 
உளள உ்றவை கடெந்து அகமரிக்கநா இஸவர-
லுடென க்ருக்கமநான கைளியு்றவுக்ககநாள-
வகவய கட்டெவமதது ைருகின்றது.

இரண்டெநாைது, இஸவரலுக்கு மநாததிர-
மினறி அகமரிக்கநாவுக்கும் ஈரநானின அணுைநா-
யுத ைளரச்சி அ�நாயமநானது என�து கதரிந்த 
ககநாளளக்கூடிய விடெயம். 1979 ஈரநானிய 
புரட்சிக்கு பினனர அகமரிக்கநாைநால் ஈரநானு-
டென ஒரு க்ருக்கமநான உ்றவை ஏற�டுதத 
முடியவில்வல. இதனடிப�வடெயிவலவய 
ஈரநானிய இரநாணுை ைளரச்சியும் அணுைநாயுத 
�ரிவ்சநாதவனகளும் வமறகநாசியநாவின ைல்-
லர்சநாக எழுச்சிக�றறுவிடும் என்ற அச்்சம் 
இஸவரலும் அகமரிக்கநாவுக்கும் உண்டு. 
ஈரநானின அணுைநாயுதம் உலகிறகு அச்சுறுத-
தலநாக அவமயுகமன்ற பிரச்்சநாரம் இஸவரல் 
்சநாரந்தும் அகமரிக்கநா ்சநாரந்துவம க�ரிதும் 
கட்டெவமக்கப�ட்டுளளது. இதனநாவலவய 
வஜநா வ�டென ஈரநானின அணுைநாயுத ைளரச்-
சிக்கு எதிரநாக கதநாடெரச்சியநான க�நாருளநாதநார 
தவடெகவளயும் இரநாணுை இலக்குகவளயும் 
இரநாணுை தள�திகவளயும் அணுஉவல 
மீதநான தநாக்குதல்கவளயும் நிகழ்ததி ைருகின-
்றது. வஜநா வ�டெனது வமறகநாசிய விஜயததின 
பிரதநான வ்நாக்கம் ஈரநானிய அணுைநாயுததவத 
முற்றநாக தகரதது அழிப�தநாகும்.

மூன்றநாைது, இததவகய ஈரநான மீதநான 
தநாக்குதவல முனனகரததும் இஸவரல் 
கதநாடெரச்சியநாக ஆயுத தள�நாடெஙகவளயும் 
கதநாழில்நுட்� தி்றன ைநாயந்த தநாக்குதல் 
விமநானஙகவளயும் உற�ததி க்சயது �ரிவ்சநா-
திதது ைருகி்றது. அதறகநான ஒததுவழபவ� 
அகமரிக்கநா ைழஙகுைதும், இரு்நாடுகளும் 
இவணந்து அததவகய துல்லியமநான தூர-
வ்நாக்கு இரநாணுை ஆயுத தள�நாடெஙகவள-
யும் தயநாரிக்கும் முயறசியில் உடென�நாடு 
எட்டெப�ட்டுளளது. இதனூடெநாக இஸவரல் 
ைலுைநான இரநாணுை ரீதியிலநான மறறும் 
ஆயுத ரீதியிலநான ைளரச்சி நிவலயிவன எட்-
டுைதறகு முயலுைவதநாடு வமறகநாசிய அரசிய-
லில் இரநாணுை வியூகததுக்குள வமலும் தீவி-
ரப�டுதத திட்டெமிடுகின்றது.

்நானகநாைது, வஜநா வ�டெனின ்சவூதி அவரபி-
யநாவுக்கநான விஜயம் மனித உரிவமைநாதிகளநா-
லும் ்சமூக ஆரைலரகளநாலும் அதிகம் விமர-
சிக்கப�டுகி்றது. வதரதல் பிரச்்சநாரக்கநாலததில் 
வஜநா வ�டென ஒடுக்கப�டும் இரநாச்சியமநாக 
்சவூதி அவரபியநாவை விழிதது ககநாண்டெ 
நிவலயிலிருந்து மூவலநா�நாய உ்றவுளள 
்நாகடெனறு முனகமநாழிய முயல்கின்றநார. 
ரஷயநா வமறகு ்நாடுகளுக்கு எரிைநாயு மறறும் 
க�றவ்றநாலியதவத ஏறறுமதி க்சயைவத 
நிறுததியதன பிரகநாரம் எழுந்த க்ருக்கடி 
அகமரிக்கநாவிறகும் அதன உள்நாட்டு க�நாரு-
ளநாதநாரததிறகும் �நாரிய பிரச்சிவனவய ஏற�-
டுததியுளளது. அதனநாவலவய வஜநா வ�டென 
்சவூதி அவரபியநாவின எண்கணய உற�த-
திவய அதிகரிபதறகநான விண்ணப�தவதநாடு 

ஊடெகவியலநாளர ஜமநால் ஹநாவ்சநாமியின �டு-
ககநாவலக்கு பின முகம்மது பின ்சல்மநாவன 
்சந்திக்க வைண்டிய நிரப�ந்தம் வ�டெனுக்கு 
ஏற�ட்டுளளது. அரசியல் க�நாருளநாதநார 
வதவைகளுக்கநாக ்நாடுகளின கைளியு்ற-
வுக்ககநாளவககள நிச்்சயமற்ற தனவமக்குள 
்கரந்து ைருகின்றன. ்சவூதி அவரபியநாவை 
முனனிறுததி வ்ட்வடெநா விைகநாரததில் துருக்-
கிவய கட்டுப�நாட்டுக்குள ககநாண்டு ைந்தது 
வ�நால் க�றவ்றநாலியம் மறறும் எண்கணய 
ைளததுக்கநாக ்சவூதி அவரபியநாவைநாடு அகம-
ரிக்க ஜன்நாயக கட்சி வகவகநாரக்க வைண்டிய 
நிவல ஏற�ட்டுளளது.

ஐந்தநாைது, எல்லநாைறவ்றயும் கடெந்து 
அகமரிக்க ஆட்சியநாளரகள வமறகநாசியநாவை 
வகயநாளவும் உலகதவத ஏமநாற்றவும் �லஸதீ-
னதவத எபவ�நாதும் �யன�டுததி ைருகின்ற 
நிவலவயக் கநாண முடிகின்றது. 1947ஆம் 
ஆண்டிலிருந்து அவனதது அகமரிக்க ஜனநா-
தி�திகளும் �லஸதீனததின சுயநாட்சிக்கு 
உததரைநாதம் ககநாடுக்கும் மரவ� பின-
�றறி ைருகின்றனர. அந்த ைரிவ்சயில் வஜநா 
வ�டெனும் �லஸதீன ஜனநாதி�தி அப�நாஸு-
டென இரு ்நாட்டுக்குமநான ்ட்பு்றவு �றறிய 
விடெயதவத வமறககநாளைநாகரன எதிர�நாரக்-
கப�டுகின்றது. அைரது விஜயததின முக்கி-
யததுைம் ஈரநான ்சநாரந்தும் ்சவூதி அவரபியநா 
க�றவ்றநாலிய ைளம் ்சநாரந்தும் முதனவமப�-
டுததப�ட்டெவதயனறி �லஸதீன வத்சததின 
�நாதுகநாபபு ்சநாரந்வதநா அல்லது �நாலஸதீன 
வத்சததின அஙகீகநாரம் ்சநாரந்வதநா கட்டெவமப-
�டெவில்வல என�து அைரது வமறகநாசிய 
விஜயததின திட்டெமிடெல் மூலம் கைளிப�-
டுததப�டுகி்றது. இது கதநாடெரச்சியற்ற �லவீ-
னமநான உலகதவத ஏமநாறறும் க்சயமுவ்றயநா-
கவை கநாணப�டுகின்றது.

எனவை, அகமரிக்க ஜனநாதி�தி வஜநா 
வ�டெனின வமறகநாசிய �யணம் அகமரிக்க 
உள்நாட்டிலும் ்சரைவத்ச மட்டெததிலும் எதிர-
வ்நாக்கிைரும் அரசியல்க�நாருளநாதநார இரநா 
ணுை க்ருக்கடிகவள வகயநாளைதநாகவை 
கதரிகி்றது. அதிலும் குறிப�நாக, ஈரநானின 
அணுைநாயுத க்சறிவூட்டெவல முடிவுக்கு 
ககநாண்டு ைருைதனூடெநாக இஸவரவல �லப-
�டுததுைதும் அதனூடெநாக அகமரிக்கநாவின 
வமறகநாசிய இருபவ� உறுதிப�டுததுைதும் 
வ்நாக்கமநாக உளளது. ரஷய-சீனநா-ஈரநான உ்றவு 
அகமரிக்கநாவிறகும் வமறகுக்கும் மட்டுமனறி 
இஸவரலுக்கும் ஆ�ததநானகதநான்றநாக கணிக்-
கப�டுகி்றது. இதனநால் இஸவரலுடெனநான 
அகமரிக்க ்ட்பு்றவு கதநாடெரச்சியநானதநாகவும் 
முறியடிபபு மூவலநா�நாயதவத ககநாண்டெதநாக-
வும் விளஙகுகின்றது. 
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இப்போது வோக்ோளர்ள் வவறுபபடைந்திருககிறோர்ள் 
எனபது உணடமைதோன. ஆனோல் நிடைடமை்ள்
வழடமைககுத் திரும்பி இனனும் இரணைடர வருைங்ள் 
்ைந்து ்தரதல் ஒனறு வரும்்போது இனறு வ்ோள்டளக 
கூடைமைோ்த் வதரிந்த கூடைம் நோடு்ோககும் வீரர்ளோ் 
்தசியப பறறோளர்ளோ் மைக்ளுககுத் வதரியைோம்.

இலங்கையின் கைடந்த வார ஆட்சி 
மாற்றம் கைல்வயான
விமர்சனஙகை்ை ஏற்படுத்தியிரு

க்கி்றது. புதிய ்த்ல்மத்துவம் மறறும்
புதிய அர்சாஙகைத்துடன் நெருஙகிச்
ந்சயற்பட விரும்புவ்தாகை அநமரிக்கைா
உள்ளிட்ட மமறகுலகை ொடுகைளும் ஐக்கிய 
ொடுகைள் மறறும் ம்பான்்ற ்சரவம்த்ச
நிறுவனஙகைளும் அறிவித்திருக்கின்்றன.

ஆரபபோடைக்ோரர்ள் எதிரபோரபபது ்போை

உலகை அரசியலின் ம்பாக்கு அநம-
ரிக்கை ்த்ல்மயிலான மமறகு 
எதிர சீன-ரஷய ்த்ல்மகைளி-

லான கீ்ைத்ம்தய அணி என்்ற நியமம் 
வலுவ்டநது வருகின்்றது. ்சமகைாலத்தில் 
அநமரிக்கை ஜனாதி்பதி மஜா ்்படனின் 
மமறகு ஆசிய ொடுகைளுக்கைான விஜயமும், 
ரஷய ஜனாதி்பதி விைாடிமிர புடினு்டய 
துருக்கி, ஈரான் என்்பவறறுடனான எதி-
ரகைால உடன்்பாட்டுக்கைான ்தகைவல்கைளும் 
சீனா, ரஷயா, ஈரானுக்கி்டயிலான 
து்்றமுகைஙகை்ை இ்ைக்கும் உடன்்பா-
ட்டுக்கைான உ்ரயாடல்கைளும் ்சமகைாலப்ப-
குதியில் மு்தன்்ம ந்பறுகின்்றன.. மமறகு 
ஆசியா மொக்கி ந்பரு வல்லரசுகைள் ந்பா-
ருைா்தார இராணுவ ெலன்கை்ை கைட்ட்ம-
க்கும் ்தைத்தில் அரசியல் உ்ரயாடல்கை்ை 
மமறநகைாண்டு வருகின்்றன. இக்கைட்டு்ர 
மஜா ்்படனின் மமறகு ஆசிய விஜயத்தின் 
அரசிய்ல ம்தடுவ்தாகை அ்மய உள்ைது.

்ைோநிதி 
்்.ரீ.்்ேசலிங்ம் 
யோழ். பல்்டைக்ழ்ம்

்�ோ டபைனின ்மைற்ோசிய வி�யமும் 
ஈரோனின அணுவோயுத அரசியலும்

எல்லோரும் பதவி விலகினோல
நோட்டைக் க�ோண்டு நடைத்துவது யோர்?



THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY JULY 24, 2022 132022 ஜூலை 24 ஞாயிற்றுக்கிழலை

வாழவாதாரமா 

சேதாரமா 232

தமிழக் கவி
சேசுகின்ார்

கெ க்கிராவ ஸுலைஹா என்று  வாச-
கரகளிலையே  பரவைாக அறிேப்-
படை  ஸுலைஹா  யபகம், கவிலை 

மைாழிமபேரப்பு, கற்பிதைல் ,  எழுதது   எனப் 
பல்யவறுபடை துலைகளில் ைன் ஆளுலைலே 
மவளிப்படுததிேவர. தினகரன் வாரைஞசரிக் -
காக    ைனது பல்துலைகளிைான ஈடுபாடலை   
அவர விபரிக்கிைார. 

 உஙகலைப் பற்றிே அறிமுகதலை ைாருங-
கள்...   

எனது இேற்மபேர ஸுலைஹா யபகம். 'மகக் -
கிைாவ ஸுலைஹா' என்பது எழுதது நிமிதைம் 
நாயன எனக்கு சூடிக்மகாணை மபேர. அனுரா -
ைபுர ைாவடைததில் ைரைன்கைவை எனும் கிரா -
ைததில் 1969 யை 27 இல் பிைநயைன். அைன் 
அருகிருக்கும் மகக்கிைாவயில் சின்ன வேதில் 
இருநது வாசம்.. ைரம் 01 
முைல் ைரம் 11 வலர மகக்கி-
ைாவ முஸ்லிம் ைஹா விததி -
ோைேததில் கற்று, ைரம் 12-13 
கணடி மபணகள் உேரநிலைப் 
பாைசாலையில் விஞஞானப் 
பிரிவில் கற்யைன். ஆஙகிை 
ஆசிரிேராக 1992 களில் நிே-
ைனம் மபற்யைன். ஆசிரிேர 
பயிற்சிக்காக யபராைலன 
ஆஙகிை ஆசிரிேர பயிற்சிக் 
கைாசாலையில் (1997-1998) 
இலைநது, ஆஙகிை ஆசிரி -
ேர டிப்யைாைாப் பயிற்சிக் -
காக இைஙலக ரஜரடை பல் -
கலைக்கழகம் - மிஹிநைலை 
மசன்யைன். யைலும், ஆஙகிை உேர யைசிே 
டிப்யைாைாவுக்காக கணடி உேர மைாழில் -
நுடப நிறுவகம், கல்விைாணி கற்லக மநறி 
நிமிதைம் ஆஙகிைம் யைசிேக் கல்வி நிறுவகம் 
என்பவற்றில் கற்யைன். ஆஙகிை ஆசிரிேராக 
மகக்கிைாவ முஸ்லிம் ைஹா விததிோைேம், 
ைரைன்கைவை அல்-அமீன் முஸ்லிம் விததி -

ோைேம், ைரைன்கைவை இஹைபுளிேஙகு -
ைம் முஸ்லிம் விததிோைேம் ஆகிே இைஙக -
ளில் பணிோற்றியுள்யைன். 2009.11.20. இல் 
அதிபர நிேைனம்மபற்று அதிபராக ைரைன்கை -
வை அல் -அமீன் முஸ்லிம் விததிோைேததில் 
கைலைோற்றி விடடு, ைற்யபாது மகக்கிைாவ 
முஸ்லிம் ைஹா விததிோைேததில் பணி மசய் -
கியைன். கற்ை பள்ளியில் அதிபர பணி மநஞ -
சதலை நிலைப்பது.  

உஙகைது இைக்கிே ஈடுபாடலையும் 
மைாழிமபேரப்பு சம்பநைைான விைேஙகலை -
யும் கூறுஙகள்...?   

இைக்கிே ஈடுபாடடுக்கு ஊக்குவிதைவர -
கள் என்று என் நன்றிக்குரியோர படடிேல் 
மிக நீணைது. என் மூதை சயகாைரி மகக்கி -
ைாவ ஸஹானா வாமனாலிக்கும், பததிரி -
லகக்கும் என்று ஏயையைா எழுதிக் மகாணயை 
இருப்பாள். அவள் எனது முைல் ஆகரசிப்பு 
என்யபன். பள்ளியில் எஙகள் ஆஙகிை ஆசி -
ரிேராக பணைாைததுக் கவிராேர மஸய்ேத 
முஹம்ைத ஃபாரூக் எஙகளுக்கு வாய்தை 
இன்மனாரு யபரருள் என்யபன். ஆைரசனம் 
அவர எஙகளுக்கு. ஆஙகிை ஆசிரிேர ஆகும் 

கனவு கூை அவலரப் பாரதது, நான் மநஞசில் 
சுைநைது ைான். யைைன்கவி அப்துல் ரஸாக், 
நிலைே புதைஙகஙகலை மகாணடு வநது ைநது 
மகாணயை இருப்பார. நிலைே பயிற்சிகள் 
ைருவார. நிலைே யபசிக்மகாணயை இருப் -
யபாம். எனக்கு மைாழிமபேரப்பு லககூடி 

வரும் என்று எனக்யக காடடித ைநைவர அவர. 
என்லன வைரக்க மும்முலனயில் இருநதும் 
நீர பாய்ச்சியோர என்யபன் இவரகள் மூவலர -
யும்.. ‘ைல்லிலக’ மைாமினிக் ஜீவா ஐோ , 
ைகன் ‘ஜீவநதி’ கைாைணி பரணீைரன், அனு -
ராைபுரம் அன்பு ஜவஹர்ா ைற்றும் அவ் -
வப்யபாது எனக்குக் கற்பிதை ஆசிரிேரகள், 

என்யனாடு கற்பிதை 
ஆசிரிேரகள், உைவி -
னரகள் என பைலரச் 
மசால்ைைாம். முைல் 
இைக்கிே ஆக்கம் என்று 
‘ைல்லிலக’ சஞசிலக -
யில் 90களில் பிரசுர -
ைான மைாழிமபேரப்புக் 
கவிலை “ஓ! ஆபிரிக் -
காயவ” ஐச் மசால்ை -
ைாம்.  

 மைாழிமபேரப்பு 
என்ை கலைலே ைற்ைவர -
களின் சிநைலனக்கு எடடி 
லவதது விரிவுபடுததுவ-
ைற்கும், உஙகைது மபாறு-
லைக்கும் நீஙகள் எடுத-
துக் மகாள்ளும் யநரகாை 
மு க ா ல ை த து வ த ல ை 
குறிப்பிடுஙகள்....?   

நிலைே யபர "யநரம் எப்படி ஒதுக்கிக் 
மகாள்கிறீரகள்" என்று யகடலகயில் ஆச்சர -
ேம் விரியும் கணகைால் அவரகலை துைாவு -
கியைன். விருப்பம் மகாணை ைனசு, யநரதலை 
ைனக்யகற்ை வலகயில் திருப்பிக் மகாள்ளும்.. 
மைாழிமபேரக்க அல்ைது அதுபற்றி எழுை 
ஏயைனும் ஒரு கரு ைனசுக்குள் வநது விடைால், 
கனவுயபால் அது ைனவீதி எஙகும் பரவிப் 
பரவி, புஷபஙகள் யபாை வாசலன பரததிக் 
மகாணயை யபாகிைது. நடு இரமவன்ைாலும் உட-
காரநது அையனாடு லககுலுக்கிக் மகாள்கியைன். 
என் சயகாைரி மகக்கிைாவ சஹானா ைமிழில் 
ஆய்வு, சிறுகலை, கவிலை, கடடுலர என்று 
நிலைே எழுதுவாள். அவள் மசால்வாள், உன் திலச 
மைாழிமபேரப்பு துலையிைாய் எப்யபாதும் இருக்-
கடடும் என்று. அவயை அதைலனலேயும் யைற்-
பாரலவ மசய்வாள். திருததுவாள். நிலைே யைடித-
யைடி ைருவாள். இருவருைாய் இரவிரவாக குநதிக் 
மகாள்யவாம். யநரமும் எஙகயைாடு லக குலுக்கிக் 
மகாணடு இருக்கும்...        (16 பக்கம் பாரக்க)

நா டடின் மபாருைாைாரம் பாழ்கி -
ைததுள் விழுநது கிைக்கிைது. 
அயை சைேம் “கிைக்கிைமைல் -

ைாங கிைக்கடடும் கிழவலனத தூக்கி 
ைடியிை லவ” என்பது யபாை புதிே புதிே 
நலைமுலைகலை அறிமுகைாக்கி ைக்க -
ளின் பைதலை பிடுஙகும் யவலையும் 
ைாராைைாக நைக்கிைது. உைார -
ைததுக்கு மரணமைான்று.  

 ஒரு மைாலையபசி அலழப்பு 
மின்சார சலபயிைமிருநது. “ 
உஙகளுலைே மின்சாரக்கடை -
ைம். இவ்வைவு இனி யபானி -
ைைான் மசால்லுயவாம் கடடிவி -
டுஙகள்”  

இைன்படி நாம் கடைைதலை 
கடை இைஙலக வஙகிக்கு 
யபானால் இருபது ரூபா 
மகாமி்ன் அைாவது ைரகுப் -
பைம். நூறு யபர கடடினால் 
இரணைாயிரம் ரூபா கிலைக் -
கும். கடடுவது நூைா என்ன. 
நாம் பைம் கடடிவிடயைாம். 
அலை இல்லை என்று நிரூபிக் -
கயவா ஆம் என்று ஒததுக்மகாள் -
ையவா ஆைாரம் காடடிோக 
யவணடும். அதுசரி இவரகள் 
எப்யபாது வநது ைானி வாசித -
ைாரகள். இனி எல்ைாயை 
குருைன் மபணடிலுக்கு அடிதை 
கலைைான்.   

 இறுக்கைான காகிைத ைட -
டுப்பாடு நிைவும் இநை யவலையில் 
மபற்யைால் டீசல் என்பவற்லைப் மபை 
முணடிேடிதது நிற்க முடிோைவரக்கும் 
வசதிோக ைைக்குரிே எரிமபாருலைப் 
மபை அடலை அறிமுகைானது. மபருை -
ைவு ைக்கள் மபற்றுக் மகாணடுமுள்ைார -
கள் இைற்காக பைம் மபாருள், யநரம் என் -
பற்லை அரப்பணிதது வாழ்நதிருக்கிை, 
அைாவது வீடுகளில் அைஙகிக் கிைக்கிை 
ைக்கள் ைாம் விரும்பிேபடியே வாழ முழு 
உரிலைலே மகாணைவராவார, என்பது 
நாடடுநைப்பு. ஆனால், புதிே நலைமு -
லைோக, ஒன்லைனில் மபற்யைாலுக்கான 
பதிவுகலை மசய்ேப்யபாவைாக புதிே 
அறிவிதைல் வருகிைது. அப்படிோனால் 
இதுவலர ைடசக்கைக்கான அடலை -
கலை வழஙகிே யநரம் பைம் முேற்சி 
எல்ைாம் என்னவாகப் யபாகிைது.  

 அடுதை வீடடுப் பிள்லைமோன்றுக்கு 
உைல்நைமில்லை. லவததிேசாலைக்கு 
மகாணடு மசல்ை யவணடிே நிலை. எைது 
வழலைோன முச்சக்கர வணடிக்கார 
ருக்கு மைாலை யபசியனன். வழலைோக 
நூற்லைம்பது ரூபாவுக்கு ஓடிே வணடிக்கு 
அறுநூறு ரூபாவுக்கு யைல் ஆகும் என்ைார. 
சரி என்பலைதைவிர யவறு வழியில்லை. 
ஆடயைா ஓடடுநரகளிையை அதிகைாக 
மபற்யைால் விற்பலன நிலைேம் இருந -
ைது. அவரகள் யபாலைப் மபாருள் விற் -
பலைவிை மிக ரகசிேைாக லகைாறிக் 
மகாள்கிைாரகள். நாைாயிரம் ரூபாவுக்கு 
மபற்யைால் வாஙகி எப்படி குலைநை 
மபறுைதியில் ஓை முடியும். என்ை முச்சக் -
கர வணடிக்காரரிைம் எனக்கு ஒரு லீடைர 

மபற்யைால் வாஙக முடியுைா எனக் 
யகடைால் அவர ைநை ைகவல்ைான் 
இது மைாலகோன வாகனஙகலை 

அடுக்கி மபற்யைாலைக் லகப்பற்றி -
யோர ைைது ஜீவயனாபாேைாக அலை 
ைாற்றியுள்ைனர. யபாகடடும் அரசன் 
எவ்வழி குடிகளும் அவ்வழி.  

 எப்படிப் பாரதைாலும் ைக்கள் ஆயராக் -
கிே வாழ்வுக்கு திரும்பிக் மகாணடிருக் 
கிைாரகள். ைருநைடிக்காை இேற்லக பச -
லைகள் பூச்சிவிரடடிகள் என எைது விவ -
சாேம் ைலைத யைாஙகுகிைது. ைனக்குதை -
னக்மகன்று யைாடைம். ைாடு, யகாழி என 
ைக்கள் உற்பததியில் ஈடுபடுவலைக் காை -
முடிகிைது. ஆனால் இலைமேல்ைாம் 
வல்ைரசு நாடுகள் ஓப்புக் மகாள்ைப்யபா -
வதில்லை. இயைா யூரிோ வநதுவிடைது 
யைலும் பசலைகள் வரப்யபாகின்ைன. 
விலைோ? ைானிேைாகயவ ைருகியைாம் 
என ைநதிரிகள் அறிவிக்கிைாரகள். இப்ப -
டியே லசக்கிைா ஓடுகிறீரகள் என்று ஒரு 
சாவாலை விடடு ைக்களுக்கு லசக்கிளின் 
விலைலே உச்சததுக்கு மகாணடு யபாய் 
அலையும் மசல்வநைரகளின் வாகன -
ைாக ைாற்றியிருக்கிைது வரதைக உைகம். 

இல்லை இவ்வைவு காைமும் இவ்வைவு 
மிதிவணடிகள் எஙயகயிருநைன. என்ப -
தும் ஆச்சரிேம். புதிே வாகனஙகலை 
மபை விலரவான லீசிங வசதி என்மைாரு 
விைம்பரம் பாரதயைன். எப்யபாயைா 
மபற்ை கடைைததுக்கான விைம்பரதலை 
பததிரிலக மசய்து மகாணடிருக்கிைது.   

மபருைைவு யநாய்கள் குலைேப் 
யபாவலை காைப்யபாகியைாம். அப்படி -
ோனால் ைருநது லவததிேம் இலவகளும் 
யைடுவாரற்றுப் யபாகுயைா? அமைப்படி 
கவரச்சிகரைான லபக்கற்றுகளில் கவரச் -
சிகரைான உைவுப் மபாருடகளும் பால் -
ைாவும் புதிே புதிே மபேரகளில் வரு -
கின்ைன. ைக்களும் அவற்லை ஆரவைாக 
வாஙகி பேன்படுததுகிைாரகள். பலழே 
பால்ைா கம்பனிகளுக்கு என்ன நைநைது. 
இலவமேல்ைாம் ைானாக நைக்கிைைா? 
அல்ைது புதிே வலக யநாய்காவிகைா? 
எனக்கு சநயைகம்ைான்.  

 லவததிேசாலைகளில் சிை யநாய் -
களுக்கான வியசை முகாம் ைாைாநைம் 
வாராநைம் என நைக்கும். மைாைரச்சி -
ோக குளிலககள் பேன்படுதை யவணடிே 
யநாய்களுக்கு ைாததிலரகள் வழஙகுவார -
கள். இப்யபாதும் அலவ நலைமுலையில் 
இருநைாலும் பை ைருநதுகலை பேனாைர -
கள் கலைகளில் வாஙகிக் மகாள்ளும்படி 
அறிவுறுதைப்படுகிைாரகள். 

அநை ைருநதுகளும் மபரிே விலை 
இல்லை சைாரைைாக. எணபது 
மைாணணூறு ரூபாவுக்குள் வாஙகிவிை -
ைாம். ஆனால் இநைவாரம் அநை ைாததி -
லரகளும் உேரததில் ஏறிவிடைன. சாைார -

ைைாக நான் அறுபது ரூபாவுக்கு வாஙகிே 
ைாததிலர இருநூறு ரூபாவாகிவிடைது.  

 எைது கிராைதது பழமைாழியில் மசால் -
வைானால் ‘புதிே மைாநலையில் பலழே 
கள்ளு.’ இதயைாடு முடிேவில்லை. அயை 
கலைகள் அயை ைக்கள். ஆனால் மபாருட -
களின் உலைகள் நிைம் ைாறி மபேரைாறி 
வநதிருக்கிைது. இது வழலைைாயன. 
எனது ைாய் ‘கவ்அன்யகட; பால்ைாலவ 
எைக்கு ைநைாள்; பிைகு என் ைம்பிகளுக்கு 
'ைக்யைாஜன்’ என் பிள்லைகளின் காைம் 
‘எஸ்எம்ஏ’ இப்யபாது என்ன வலக. 
ஒடடு மைாதைததில் எல்ைாயை குழநலை -
களுக்கான பால்ைாைான் குழநலைகளுக் -
கான பால் இலைவனால் ைோரிக்கப்படடு 
அைன் ைாயிைம் ஒப்பலைக்கப்படடிருநைா -
லும் அதிக பிள்லைகளுக்கு அது கிலைப் -
பதில்லை என்பது வருதைம்ைான்.  

 உைகம் மிகவும் சுருஙகி விடைது. 
அைனால் பததிரிலக சஞசிலக என்ப -
மைல்ைாம் மசய்வலை விை ஒவ்மவாரு -
வர லககளிலுமுள்ை மைா(ல்)லையபசி -
கள் நிலைேயவ மசய்கின்ைன. தினமும் 
யபாலனயே யநாணடிக் மகாணடு அச்சப் -
படடுக் மகாணடிருக்கும் பைருக்கும் நான் 

மசால்ைக்கூடிேது இதுைான். அநைததில் 
நிற்கும் ைக்கள் நாஙகள். 

ஈலரப் யபனாக்கி யபலன மபருைாைாக் -
கும் யூரியூப் சானல்கள் நிலைநை உைகம் 
இது. நாம் எல்ைாவற்லையும் பாரக்க -
ைாம் ஆனால் அவற்லை பாரக்க ைடடுயை 
லவததுக் மகாணைால் யபாதும். வீைாக 
அவற்லை நம்பி ஏைாைாைல் வாழ பழகிக் 
மகாள்ை யவணடும்.  

 வாழ்க்லகயின் அநைததில் நிற்கும் 
ைக்கள் நாஙகள். இதுவும் கைநது 
யபாகும். என்ை நம்பிக்லக நம்மில் அயந -
கருக்கு இல்லை. 

கைநை காைதலை நிலனவில் 
மகாள்யவாம். இருக்கும்வலர உயிலர 
ைடடும் லவததுக் மகாணடு யபாலர எதிர 
மகாணைவரகள் நாஙகள். இப்யபாது 
நிலைலை அப்படிேல்ை. நைக்கு நம்லை 
சுைாரிததுக் மகாள்ை யபாதிே அவகாசமும் வச-
திகளும் இருக்கிைது. 

கற்காைததிலும் ைனிைரகள் வாழ்நைாரகள். 
இன்று உக்லரனிலும் ைக்கள் வாழ்கிைார-
கள். உைகம் முழுதும் ைக்கள் ஏயைா சிை 
காரைஙகைால் ஓடிக்மகாணடுைான் இருக்கி-
ைாரகள். என்யைா ஒருநாள் ைாம் சைாைானைா-
கவும் சநயைாசைாகவும் வாழ்யவாம் என்ை 
நம்பிக்லகைான் அவரகலை விரடடிக் மகாண-
டிருக்கிைது.. இதுைான் உயிரினஙகளின் 
மபாது இேல்பு. 

எழுைப்பைாை சடைஙகள் இருநைாலும் 
எழுைப்படை சடைதிடைமிருநைாலும், 
எல்ைாயை ைாேம் என்ைாகிவிடை காைம். 
பாரக்கைாம் என்று துணிநது நின்ைால் 
வாழ்க்லக வசநைைாகும் நிச்சேம்.  

ஜப்பானிய கவிதை வடிவமபான தைக்கூ 
கவிதை ைமிழ்பாட்டில் கபால்்தித்து ஒரு நூற்-
றபாணதடை கடைந்துவிட்டை நிதையில் தைக்கூ 

கவிதைகளுக்கபான  முைல் ைமிழ தைக்கூ உைக 
மபா்பாடு திருச்சியில் அணதமயில் ்தடைப்ற்றது. 
தூணடில் தைக்கூ கவிதை இைழ, இனிய ்ந்ைவ-
னம் மபாை இைழ, ைமிழ தைக்கூ கவிதையபாளரகள் 
இயக்கமும் இதைந்து ்டைத்திய மபா்பாட்தடை கல்வி-
யபாளர பெளமபாரபாஜரத்தினம் பைபாடைங்கிதவத்ைபார

திதரப்டை இயக்கு்ர என். லிங்குெபாமி சிறபபு 
விருந்தினரபாகக் கைந்துபகபாணடு மபா்பாட்டு நிதற-
வுதரயபாற்றினபார

 "ஒரு தைக்கூ கவிதை எழுது்வனுதடைய 
மனநிதை எப்டி இருக்கும் என்றபால் உைகில் இருக்-
கும் எல்ைபா மனிைரகளின் மனநிதையிலிருந்தும் 
வவறு்ட்டிருக்கும் இந்ை உைகத்தை ்பாரக்கின்ற 
்பாரதவயும் மற்றவரகள் மீது கபாட்டுகின்ற அன்பும் 
மகிழச்சியும் வித்தியபாெமபாக இருக்கும்.  இப -்

டிப்ட்டைவரகளின் தைக்கூதவ எங்வகபா யபாவரபா 
பெபான்னது இன்றுவதரயில் மனதில் நிற்கிறது 

ஒரு ்ல்ை தைக்கூ கவிதைதய ்டிக்கும்-
வ்பாது அதிலிருந்து பைபாடைரச்சியபாக இன்பனபாரு 
கவிதை ஞபா்கத்திற்கு வந்து அப்டிவய 
தைக்கூ ்யைம் பைபாடைரும்.

 ்பான் பென்தனக்குப வ்பானபால் 
பிதைத்துக்பகபாள்ளைபாம் என்ற உந்துை-
தைத் ைந்ைது மூன்று வரியில் எழுதிய 
தைக்கூ கவிதைைபான். என்தன இந்ை 
உயரத்திற்கு உயரத்தியதும் எனது பவற்றி 
வைபால்வியில் மனதை ெமநிதையில் தவத்-

துக்பகபாள்வதும் இந்ை தைக்கூ கவிதைகள் 
மட்டும்ைபான் ஒரு ்ல்ை கவிதை எழுைவவண-

டுமபானபால் கட்டைபாயம் இருக்கக்கூடைபாது அைற்கபாக 
பமனக்கடை கூடைபாது அது இயல்்பாக அதமயவவண-

டும் தைக்கூ கவிதை எழுதுவதைவிடை உைரும்-
வ்பாதுைபான் முழுதமயதடைகிறது.

என்று இயக்கு்ர என்.லிங்குெபாமி நிதறவுதர-
யில் குறிபபிட்டைபார.  கவிஞர ைங்கம்மூரத்தி மபா்பாட்டு 
சிறபபுதரயபாற்ற கவிஞர அமுை்பாரதி கவிஞர 
ஆரூர ைமிழ்பாடைன் ஆகிவயபார வபாழத்துதர வைங்-
கினபார. கவிஞர மு.முருவகஷ் தைக்கூ மபா்பாட்டின் 
வ்பாக்கத்ையும் ்யைத்தையும் குறிபபிட்டு உதர-
யபாற்ற

கவிஞர ்ந்ைவனம் ெந்திரவெகரன் மபாட்தடை 
ஒருங்கிதைத்து ஏற்புதர நிகழதினபார மபா்பாட்டில் 
"தூணடில் " தைக்கூ சிறபபு மைர பவளியிடைப-
்ட்டைது.

எனது சக�ோதரிகே  
என் முதல் ஆ�ர்சிப்பு

பாத்திமா நளீரா   ...?

கிருஷாந்தினி   ...?

திருச்சியில் நடைபெற்ற உலகத் தமிழ் டைக்கூ மாநாடு

'சுண்டைக்காய் ்காப்பணம்  
சு்ைகூலி முக்காப்பணம்'  
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எனக்�ந்த வாழ்ேவாடு
எந்த வருத்தங்களு�ல்ைல

எனக்�ந்த வாழ்ேவாடு
எது�த முரண்பாடுகளு�ல்ைல

எனக்�ந்த வாழ்ேவாடு
ஒரு குற்றச்சாட்டுக்களு�ல்ைல

நா�ந்த வாழ்ேவாடு
எது�தமான ஒப்பந்தங்க�லும்
ைகச்சாத்�ட�ல்ைல

நா�ந்த வாழ்�ற்கு
எது�த �பந்தைனகளும்
��க்க�ல்ைல

எனக்கு ெசய்யேவண்�ய
கடைமகள் பற்�ேயா
எந்த �ைனவூட்டல்கைளயும்
வழங்குவ�ல்ைல

இருந்தும் ஏ�ந்த வாழ்க்ைக
என்ைன அ�க்க� சஞ்சலப்படுத்து�றேதா?

வாழ்�ன் �க்கலான
காலங்க�ெலல்லாம்
என்ன இந்த வாழ்க்ைக
என்ேற கூற ேந�டு�றேத

என் �து �ழும்
ஒவ்ெவாரு மு�ச்சுக்க��ருந்தும்
ெவ�ேயறப் �ரயத்தனப்படுைக�ல்
இப்ப�ெயல்லாம் இந்த வாழ்க்ைகைய
வாழத்தான் ேவண்டுமா?
ேகட்டு ேகட்டு ச�த்துப்ேபா�ேறன்

உைடந்தழ ேவண்�ய சந்தர்ப்பெமான்�ல்
அங்�ருந்து ெவ�ேயறும்ைர
கண்�ைர மைறத்து
புன்னைகக்கும் ஒவ்ெவாரு தடைவயும்
இெதல்லாம் ஒரு வாழ்க்ைகயாெவன
இவ் வாழ்�ன்
முன் தைலகு�ந்து �ற்�ேறன்

இருந்தும்
இவ்வாழ்க்ைகைய வாழ்ந்துதான்
பார்த்�ட
அ�த ைவராக்�யம்
எங்�ருந்துதான்
வரு�றேதா?

அஃதன்�
� 
�ைனப்பது ேபால்
எ�தான�ல்ைல
இவ் வாழ்�னுடனான
சமரசெமன்பது!

கிருஷாகிருஷாகிருஷா

இலக்கணம் கற்று இலக்�யம் ெசய்ேவார்
இத்தைர ��ல் ஏராளம் - தூய
இலட்�ய மற்று இந்�லம் வாழ்ேவார்
இைசப்ேப �ங்கு தாராளம்!

எழுத்�ல் மட்டும் இைசபட வாழ்தல்
என்பது பலேபர் கு�யாகும் - அவர் 
எழுத்ைதப் ேபாலும் வாழ்வு ெதாடர்ந்தால்
எவரும் ம�க்கும் ெந�யாகும்!

ஊருக்குத் தான் உபேத சங்கள்
உண்ைம வாழ்வு தைல�ழாம் - புகழ் 
ேபருக் காகவும் ந�ப்பவர் தம்�ல்
பு�வாழ் �லங்�னம் அைவ ேமலாம்!

அண்ணன் தம்�கள் அ��� சண்ைட
அவ�ைய �ட்டு ஓடாதா? - உயர்
�ண்ணம் உைடய வாழ்�யல் கண்டு
ெதன்றலும் வந்து �சாதா?

இனம்ெமா� ெயன்று வா�டும் ெகாடுைம
இல்ைலெயன்றுல�ல் ஆகாதா? - �தம்
மனம் ம�ழ் வுற்று ம�தர்கள் உலவும்
ம�ழ்�ைன உலகம் காணாதா?!

ஒடுங்�ய பாெயான்�ல்
அகந்ைத, அடாவ�
க�ப்பு, ��ப்பு மறந்து
புலனுறுப்புக்கள்
உணர்வுச் சுதந்�ரமற்று
உறங்�க் ெகாண்�ருக்கும் இர�ல்,

கற்பைனக் ேகாட்ைடக்குள்
கண்கைளக் கசக்�யப�
து�ல் ெதாைலத்து
பயவுணர்ைவ,
பக்�ைய,
ஆச்ச�ய ெவ�ப்பாட்ைட,
அ�லத்�ன் அழைக,
இயற்ைக�ன் இன்பத்ைத,
ம�தர்கள் பண்ைப,
மஞ்சம�ல் ம�ழ்ந்தைத
ச� �ைழ கண்டு
ெசதுக்க ஆரம்�த்த நாளது,

ெவ�ப்புறம் முழுதும்
இருள் சூழ்ந்�ருந்து
பூட்�யெதாரு அைற�ல் 
�ன்கு�ெழான்�ன்
ெமல்�ய ெவ�ச்சத்�ல் 
�றுக்கத் ெதாடங்�ய முதல் க�ைத
என்ேனாடு ேபசு�றது

இலக்கற்ற என்ைன
�ேயன் காத�க்�ன்றாய்,
அவ�வன் உன்ைனயும்
உன்னாலான என்ைனயும்
நார் நாராய்ப் ��த்தாய்ந்து
நடுத்ெதரு�ல் நைகக்கவா?

வா�க்கத் ெத�யாெதாருவன்
வாங்�க் ெகாண்டு
பாவைனக்குதவாத
பைழய இரும்பு ேபாெலன்ைன
மூைல�ல் ேபாட்டு�ட்டு 
முட்டாய் வாங்�ச் சாப்�டவா?

ேபசாமல் இத்ேதாடு �றுத்��டு
ஏென�ல்,
தைல�ழாய்த் ெதாங்�க் ெகாண்�ருக்கும்
தர��ல்
தப்�ப் �ைழத்து
இைரேதடும் பறைவெயன
இயற்ைக�டம் வாங்� - உன்
கற்பைன உயர்�ல் 
கலந்து சைமத்த என்ைன
எவேனா ஒருவன்
எனதாகாரெமன
துண்டுகளாக்�ச்
ெசாரு� அடுக்�க் ெகாண்டு 
சுைவக்கக் காத்�ருக்�ன்றான்
என்�றது

ப� படரும்
ஈரம் காயாத அவ்�ர�ல்
இருவருக்குமான �வாதம் 
இைடஇன்�த் ெதாடர்�றது
க�யூற்�ல் நைனந்து 
ெசார்க்கம் ெகாள்ள �ைனந்த
முந்ைதய நா�ர�ன் கனவு
எ�மைலக் குழம்பான
ெமக்மா�ன் பாய்ச்சலுக்குள்
எ�ந்து �டப்பட்டதுேபால்
ெகா� ெகாள்�றது,

ஆனால் அதுேவா
என் ேபனாைவ ��த்தப�
நகர்த்த�டாது
அதன் �யாக்�யானத்ைத
�றுத்� ெமௗ�க்க�ல்ைல

ேகா�ல� அரசமர 
�ழல் ப�ந்த 
மணல் தைர�ல் 
இருந்து 
ஒ�ெபருக்�ப் பாடல்கள் 
கா�ன் உள் நுைழய 
கைதப்பதுவும் ேகட்காத
மாைல ேநரப் ெபாழுதுகள் 

�ரு�ழாக் கால
இரவு ேநரங்கள் 
இதமான �ராமத்�ன் 
காற்றுடன் 
இைணத்�ருக்கும் 
கு�ரும் இல்லா 
ெவப்பமும் இல்லா 
உணர்த�ல் இருக்ைக�ல் 
�யும் என் அரு�ல் 

ம�தப் �ற��ன் 
மகத்துவம் அதுெவன 
ம�ழ்ந்து ெகாண்ட 
ெபான்�ன் ேநரங்களாய் 
தந்து ெசன்ற 
மண்�ன் ேந�ப்பு 

உலகம் அ�ந்�டாத 
உணர்வும் 
உலகேம இதுதான் 
என்ற �ைனவுமாய் 
�றகுகள் அைசந்த 
எண்ணங்க�ல் 
தன்ைன மறந்த �ைல 

வானத்�ல் ஏ� 
பூ�க்கு கு�த்து 
வசந்த காலத்து 
மலர்கைள எடுத்து 
முகர்ந்த பூ�ப்�ன் 
பு�ய ம�தனாய் 

�ண்ட சந்�ப்�ன் 
�ைலத்�டாத உறவு 
பூகம்பம் வந்தாற் ேபால 
என்ைன உலுக்�யது 
� காணாமல் ேபான 
ெபாழுதுகள் 

வாடாது உ�ர்ந்த 
வசந்த காலத்துப் 
பூக்கள் 
வா�யது ேபால 
இன்னும் நான் 

காரணம் இல்லா 
உள் உ�ர்�ன் 
ெவறுைமயா�ய 
மன �ைலயாய் 
இன்ைறய வாழ்வு 

�ட்ட�டாது வாழப்பழகு
��ர் ெகாட்ட�டாது 
அடங்� நடேவ 
அகம் புறம் ஈர்த்து ஒருத்ேத 
�ற்கும் ஒன்ைற யானும் 
�யத்ேத பாட �ைளந்ேதன் 

தவமும் �யானமும் 
ெசய்�ன்ற ெசயேல 
ெஜகமும் ேதகமும் 
அவன் வாழ்�டேம 

சந்ேதாஷம் நம் இயல்பு 
அைதத் ேதடுவ�ல் என்ன தவறு?
அகத்ேத அது இருக்க 
புறத்ேத ேதடுவதுதான் தவறு 

ைக�ல் பா�ருக்க 
ெவண்ைண ேதடும் மூடர்ேபால் 
அகத்ேத ம�ழ்�ன் �ண�ருக்க  
அைதப் புறத்ேத ேதடுதல் முைறேயா 

புறத்ேத ம�ழ்ைவத் ேத�ேய 
எங்கள் �ட்டம் �ட்டுதல் எல்லாம் அன்ேறா 
�ட்டம் �ட்��ல்
அத்�ட்டத்�ன் ெவற்��ல் ம�ழ்வும் 
ேதால்��ல் துக்கமும் 
அதுவைர அது பற்�ய கனவும் அச்சமும் 
அச்சத்��ருந்து அ��யும் 
�ைள�ன்றது அன்ேறா  

ெதாைலவான் பார்த்துப் 
பழ�ய கண்களுக்கு 
அருேக இைலேமல் இருக்கும் 
மலேரா மங்கும் 
அஃது சற்று இைமகைள மூடு 

அடுத்தேவைள உணவுக்குக்கூட 
�ட்டம் �ட்டாத ஞா�களாய் 
வாழமு�யாது �ட்டால் கூட 
ஆடம்பரத் �ட்டங்கைளத் �ட்டுவைத 
�றுத்� �ங்� �ல் 

வாழேவண்டும் என்றால் 
வாடைகக்காவது ேவண்டும் ஒரு அைற 
ேபாகேவண்டும் ஊருக்ெகன்றால் 
முன்ப�வு பண்ணத்தான் ேவண்டும் 
புைக�ரத வண்�ைய 
ஆனால் காைர வாங்கேவண்டும்
�டு வாங்க ேவண்டும் 
என்ெறல்லாம்  �ட்டம் �ட்டுதல் 
கண்�ப்பாகத் ேதைவ தானா 

ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாய்க் 
குைறத்துவர �யும்  
குழந்ைதையப்ேபால்,
நாையப்ேபால்,
ஞா�ையப்ேபால்,
உள்ெள இருந்து வ�காட்டும் 
ஒரு உணர்�ன் வ� 
அ�ச்ைச ைமயத்��ருந்து ெசயலாற்ற 
கற்றுக்ெகாள்வாய் 

�ட்டமற்ற ஒருவனுக்கு 
ெவற்� என்ன ேதால்� என்ன 
ம�ழ்ச்� என்ன துக்கம் என்ன  
அவன் வாழ்�ன் ஒவ்ெவரு ��டமும் 
அவைன ஆச்ச�யப்படுத்தும் 

வாக்கு�ைம ேகட்டு
ெந�சல் இன்� தந்தார்கள்
ேநர்ைம இதுெவன்று எண்� 
�ல உ�ைமக்காக 
ேநர்ைமயான ஆட்�க்காக
வ�ைச�ல் �ன்று வாக்க�த்ேதாம்
வாக்குகள் ேகட்டு வருவார்கள் 
�ட்டு வாசலுக்கு 
வ�ைசகளாக ��ந்து வாக்க�த்ேதாம்
எண்ணங்கள் �ைறேவறும் எனும் எ�ர்பார்ப்ேபாடு
வாக்கு ேகட்டு எங்கள் வாசலுக்கு 
வந்தவர்க�ன் ேகட் மூடப்பட்டது 

எங்களுக்கு 
இன்று வ�ைச�ல் �ற்�ன்ேறாம் 
வ�ற்றுப் �ைளப்புக்கு
வரலாற்�ன் தவறுகைள சுமந்து ெகாண்டு 
ம�ந்து ேபா�ன்ேறாம் 
மண்ெணண்ெணய் வ�ைச�ல் 
எ�ந்து  �ழு�ேறாம்
எ�ந்து  ேபாகும் எ�வாயு வ�ைச�ல் 
எல்லாத் ேதைவகைளயும் ெபற 
இன்றும் வ�ைச�ல் �ற்�ன்ேறாம்
வ�ைசகள் மு�யாது 
க�ைத வ�கைளப் ேபால

அைலகடெலன எழுந்து வந்த
மக்கள் எழுச்�....!
வந்த பல....
தைடகைள ெயல்லாம் தாண்� வந்த
தன்ெனழுச்� இது..!

கட்�க�ன் ெகா�கைள எங்குேம
காண மு�ய�ல்ைல.!
வண்ணங்க�ன் வைககைளயும்
எண்�ப்பார்க்க ஏது�ல்ைல.
தைலவர்கெளன தம்ைமத்தாேம
�ரகடனப்படுத்�ய �ரபலங்க�ன்
முகங்கைளயும் கூடத்
ேத�யும் �ைடக்க�ல்ைல...!

அராஜகங்கள் ஏதும் இல்ைல
அவதூறூப் ேபச்சுக்களும்
ஓ�னத்�ன் புகழ்பாடும்
ேகாஷங்களும் இல்ைல

ஆ�ேவண்� மண்��ட்டு
பாத பூைசெசய்யும்
அ�வரு�ப் பழக்கங்களும்
ஓ� எங்ேகா ஒ�த்துக்ெகாண்டன

மக்கள் சக்� ஒன்ேற என்றும்
மகத்தானெதன்ற
நம்�க்ைக�ன் ஒ�தான்
நாட்�ன்  நாலா �ைசக�லும்..!

ேவண்டுவெதல்லாம்
மக்கள் இங்கு 
ஒரு
ேவதைனயற்ற வாழ்க்ைக
ேவறல்ல....
ஆண்டு ஆண்டாய் ஆட்�ெசய்ேதார்
அவலத்ைதேய ப�ச�த்தார்
அைனத்து வளங்களும் �ைறந்த நாட்ைட
ஏ��யற்றதாக்�
ைகையயும் ஏந்த ைவத்தார்

நாைள....
��ைய மாற்� பு�ய ��யும்
எழுதப்படுமா..?
ேவற்றுைமகள் அற்றெதாரு
ஆட்�யும்  ேமெலழுமா..?
ஆ�ப்ெபருக்�ன் அர்த்தத்ைத
அ�லம் பார்த்து �யந்து ேபாற்றும்
காலமும் க�ந்து வருமா...?
எ�ர்பார்ப்புக்களுடன் மக்கள்.....
எப்ேபா ��யல் வரும்....?

மைழெயன்றால்
அவனுக்கு ெராம்ப
��யம்

மைழக்குள்
அவன் மைழயாவதுண்டு

மைழ�ன்
தூவானத்�ல்
அவன் மனம் துவட்டுவதுண்டு

மைழ�ல் நைனந்து
அவன் மனமும்
ஈரமாவதுண்டு

மைழெயன்பது
அவன் பார்ைவ�ல்
�ரபஞ்சத்�ன்
ஈரமான சுவனம்

மைழைய 
அவன் ேந�ப்பதுண்டு
மைழைய ம�க்கணக்காக
அவன் வா�ப்பதுண்டு

மைழ�ன் இைச�ல்
அவன் உள்ளம்
நடனமாடுவதுண்டு

மைழக்குள்
இருக்கும்
இரம்�யத்ைத
அவன் க�ைதகளுக்குள்ளும்
�ர� ெசய்வதுண்டு

மைழ தரும்
இன்பம்
நுகர நுகர
உணர்வுகளும்
ஈரமாவதுண்டு

மைழக்குள்
மழைலயாகும்
அவன் மைழ கண்டு
இன்று
கவைல ெகாள்�றான்
தன் ெபாத்தல் ெபாத்தலான
�ட்டுக்கூைரைய �ைனந்து....

மைழயாகும் 
மனம்...
இர்ஷாத் இமாமு�ன்

ெஷல்�தாசன்
�ருேகாணமைல

"ஏரூர்க்க�"
எச்.எம்.எம்.ற�ம்

�ழக்கு பல்கைலக்கழகம்

ர�ேத�, 
மா�ப்பாய்

�பானா அ�ம்

இணு�ல் வா�சன்

கல்ெலாளுைவ பா�ஸ்

அ.ெகௗ�தாசன்

ஆடிப் ெபருக்கு.....!

வரிைசயாக நின்ேறாம் ேச�யர்
அ�சாவைள புவக்�ட்�ய

திட்டம் தீட்டாேத

ெமௗனிக்காத 
முதல் கவிைத

மகிழ்விைன உலகம் காணாதா?

��, பயம்
இரண்டும் �னமும்
இதயத்ைத வைதக்�றதா!

�ல சந்தர்ப்பங்க�ல்
ம�தன் ம�தனுக்கு
ச� சைமத்து
யுகம் பைடக்�ன்றாள்!

இங்கு
அவஸ்ைத�ல்
அந்தரங்கம் பக்கங்கள்
இரக�யமாகேவ
�றம் �ட்டப்படு�ன்றன!

ம�த �றங்க�ல்
அரக்கத்தனம் �ன்று
ஆ�க்கம்
ெசலுத்து�றது!

சமரசம்

கவைலப்பட ேவண்டாம்
வங்��ேலா
த� நபர்க�டேமா
நான் யா�டமும்
கடன்ேவண்ட�ல்ைல
ெதாைல ேப�
�றுவனங்க�ல் கூடத்தான்
கடன்ேவண்ட�ல்ைல

நான் இல்ைல என்பதால்
யாேரனும் ெபாய்யாக
உங்க�டம் அற�டலாம்
என் நாட்கு�ப்ைப
அவர்க�டம் காட்டுங்கள்

என் ெதாைலேப�
ம�க்க�� மற்றும்
ேமாட்டார் ைசக்��ைனயும்
யாராவது எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்

மரணச் சடங்�ல்  கூட
கடன் ேவண்டாம்
வங்� ஏ.�.எம் அட்ைட�ன்
கடவுச் ெசால்லும்
ப�ந்து ைவத்துள்ேளன்
இறு�க் ��ைய�ன்
ெசலவுக�ற்காய்
எடுத்துக் ெகாள்ளுங்கள்

ெப�தாய் ஒன்றும்
ெசய்ய ேவண்டாம்
என் பணம் அதற்கு ேபாதாது
உ�ருடன் இருந்தேபாது
எனக்கு ெசய்ைதப்ேபால்
ெசய்தால் ேபாதுமானது

�ண்டும் �றப்புண்ேடல் இவன்
�றவாைம ேவண்டும் என
ஆத்மார்த்தமாய் 
�ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்

இறுதி நாட்குறிப்பு
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அ. ெஜகன் 
சு�ஸ்
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ngWif mwptpj;jy;
rh;tNjr mgptpUj;jp rk;Nksj;jpdhy; epjpaplg;gl;lJ - 

fld; ,yf;fk; 5873 kw;Wk; INuhg;gpa a+dpad; khdpa ,yf;fk;: 

TF -B 5382 nraw;wpl;l milahs ,yf;fk;: P156019

jfty; njhlh;ghly; njhopy;El;g jsj;jpd;  (ICT Platform) 
kPJ cUthf;fg;gl;l fw;w Kfhikj;Jt Kiwikiag; (LMS) 

gad;gLj;jp fkj;njhopyhsh; tpahghu ghlrhiy gapw;rpia elhj;j 

FWfpa fhy Nrit Nrit toq;Feu; xUtiu gzpaku;j;jy;

ngWif ,yf;fk;: LK-MOA-PMU-277934-NC-RFB

tptrhaj; Jiwia etPdg;gLj;Jk; jpl;lj;jpw;fhf (ASMP) ru;tNjr mgptpUj;jp rk;Nksdj;jplk; (IDA) ,Ue;J 125.00 
kpy;ypad; mnkupf;f nlhyUf;F epfuhd gy;NtW ehzaq;fspy; ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauRf;F fld; xd;W 

fpilf;fg;ngw;wpUg;gNjhL> mjpy; 58.63 kpy;ypad; mnkupf;f nlhyu; fkj;njhopy; mikr;Rf;F (MOA) xJf;fg;gl;Ls;sJ. 
,e;j 58.63 kpy;ypad; mnkupf;f nlhyupy; Vwj;jho 6.20 kpy;ypad; mnkupf;f nlhyu; tptrha gapw;rp kw;Wk; jpwid 

fl;bnaOg;Gtjw;fhd KjyPLfSf;F xJf;fPL nra;ag;gl;Ls;sJ. ,jw;Fg; Gwk;ghf Nkw;Fwpg;gplg;gl;l nraw;wpl;lj;jpw;F 

INuhg;gpa a+dpadpdhy; 26 kpy;ypad; mnkhpf;f nlhyh;fs; khdpakhf toq;fg;gl;Ls;sJ vd;gJld; ,Nj 

nraw;ghl;bw;fhf Vwj;jho 2.0 kpy;ypad; mnkhpf;f nlhyh;fs; xJf;fPL nra;ag;gl;Ls;sJ. midtUk; xd;W$b 

gd;dpuz;L khtl;lq;fspy; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l gapw;rpfis elhj;j jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. jfty; njhlh;ghly; njhopy;El;g 

jsj;jpd;  (ICT Platform) kPJ cUthf;fg;gl;l fw;w Kfhikj;Jt Kiwikiag; (LMS) gad;gLj;jp fkj;njhopyhsh; 
tpahghu ghlrhiy gapw;rpia elhj;j FWfpa fhy Nrit Nrit toq;Feu; xUtiu gzpaku;j;j fkj;njhopy; 

mikr;R Nkw;gb epjpapy; xU gFjpiag; gad;gLj;j tpUk;Gfpd;wJ. ,e;j xJf;fPl;bw;fhd nkhj;j kjpg;gPL 167.875 

kpy;ypad; &ghthFk;.

1.  jfty; njhlh;ghly; njhopy;El;g jsj;jpd;  (Cyber FBS) kPJ cUthf;fg;gl;l fw;w Kfhikj;Jt Kiwikiag; 

(LMS) gad;gLj;jp fkj;njhopyhsh; tpahghu ghlrhiy gapw;rpia elhj;j nghUj;jkhd kw;Wk; jpwikahd 

FWfpa fhy Nrit toq;Feiu ASMP-MOA  ehLfpd;wJ. https://www.asmp.lk/advertisement/ vd;w ,izajs 

Kftupapy; jug;gl;Ls;s Fwpg;G tpjpKiwfis (TOR) ghu;f;fTk;.  
2.  jfty; njhlh;ghly; njhopy;El;g jsj;jpd;  (Cyber FBS) kPJ cUthf;fg;gl;l fw;w Kfhikj;Jt Kiwikiag; 

(LMS) gad;gLj;jp fkj;njhopyhsh; tpahghu ghlrhiy gapw;rpia elhj;j FWfpa fhy Nrit Nrit toq;Feu; 

xUtiu gzpaku;j;Jtjw;fhf jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J fkj;njhopy; mikr;R> 

tptrhaj; Jiwia etPdg;gLj;Jk; jpl;lk;> jpl;l ngWiff; FOtpd; jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; jw;NghJ Nfhug;gLfpd;wd. 

tpguk;
tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwp

njhif &gh fhyk; gad;ngWeh;

jfty; njhlh;ghly; njhopy;El;g jsj;jpd;  (Cyber 
FBS) kPJ cUthf;fg;gl;l fw;w Kfhikj;Jt 

Kiwikiag; (LMS) gad;gLj;jp fkj;njhopyhsh; 

tpahghu ghlrhiy gapw;rpia elhj;j FWfpa fhy 

Nrit Nrit toq;Feu; xUtiu gzpaku;j;Jjy;. 

ngWif ,y. LK-MOA-PMU- 277934-NC-RFB

2>000>000.00
2022-12-31Mk; 

jpfjp tiu

nraw;wpl;lg; 

gzpg;ghsh;> 

tptrhaj; Jiwia 

etPdg;gLj;Jk; 

jpl;lk;> fkj;njhopy; 

mikr;R

3.  cyf tq;fpapdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l Njrpa Nghl;b uPjpahd tpiykD (NCB) eilKiw %yk; tpiyf;Nfhuy; 

,lk;ngWk;. 

4.  Mu;tKs;s jFjpAila tpiykDjhuu;fs; fkj;njhopy; mikr;R> tptrhaj; Jiwia etPdg;gLj;Jk; jpl;lk;> 

ngWif epGzuplkpUe;J Nkyjpf tpguq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;; vd;gNjhL 2022.07.25Mk; jpfjp njhlf;fk; 

2022.08.15Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 2.00 tiu gpd;tUk; Kftupapy; tpiykD 

Mtzq;fis guPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk; kw;Wk; nfhs;tdT nra;;ayhk;;. 

5.  tpiyf;NfhuYf;F Ke;jpa re;jpg;G tptrhaj; Jiwia etPdg;gLj;Jk; jpl;lj;jpd; jpl;l mjpfhupapd; mYtyfk;> 

123/2> gd;dpg;gpl;ba tPjp> gj;juKy;iy vd;w Kftupapy; 2022 Mf];l;; 05Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F ,lk;ngWk;.  

Nrit toq;Feupd; jifik kw;Wk; mDgtk;:

 •  rpwe;j gapw;rp Kfhikg; gjpTfSld; ,NjNghd;w gapw;rpapy; Fiwe;jgl;rk; 10 tUl mDgtj;Jld; Nrit 

toq;Feu; ed;F epWtg;gl;l epWtdk;/epWtfkhf ,Uf;f Ntz;Lk;.

 • Nrit toq;Feuplk; ,Uf;f Ntz;bait:

  i.  Ez; kw;Wk; rpW epWtdq;fSf;fhd epWtd Nkk;ghl;Lg; gapw;rpia elj;Jtjpy; Fiwe;jgl;rk; 10 

Mz;Lfs; mDgtk;.

  ii.  jpl;l khtl;lq;fspy; cs;s tptrhapfSf;F tpahghu jpwd; Nkk;ghl;L gapw;rpfis elj;Jtjpy; mDgtk;.

  iii.  r%fk; rhu;e;j epWtdq;fs;> rq;fq;fs;> tptrhapfs; cw;gj;jp epWtdq;fs; cl;gl epWtd jpwd; 

Nkk;ghl;L gapw;rpfis elj;Jtjpy; mDgtk;.

  iv.  r%f mbg;gilapyhd epWtdq;fs; kw;Wk; $l;LwT rq;fq;fs;> tptrhapfs; cw;gj;jp epWtdq;fs; cl;gl 

tpghghuj; jpl;lq;fis cUthf;Ftjpy; mDgtk;.

  v.  r%f mbg;gilapyhd epWtdq;fs; kw;Wk; tptrhapfs; cw;gj;jpahsu;fs; mikg;Gfs; cs;spl;l $l;LwT 

rq;fq;fSf;F epWtd Nkk;ghl;Lg; gapw;rpia elj;Jtjpy; mDgtk;.

 •  fle;j Ie;J Mz;Lfspy; 20 kpy;ypad; ,yq;if &ghtpw;Fk; mjpfkhd kjpg;Gs;s xU xg;ge;jj;ijahtJ 

Nrit toq;Feu; ifahz;bUf;f Ntz;Lk;.

 •  ASMP ,izajsj;jpy; ntspaplg;gl;Ls;s Fwpg;G tpjpKiwfspd; gpufhuk; tpiykDjhuh;  Njitahd 

egu;fs;/epGzu;fis toq;f Ntz;Lk;.

 •  tpiykDjhuh;fs; rk;ge;jg;gl;l Jiwapy; mur epWtdj;jpdhy; toq;fg;gl;l th;j;jfg; gjpTr; rhd;wpjior; 

nfhz;bUf;f Ntz;Lk;. 

 •  fle;j Ie;J Mz;Lfspy; Mz;Lf;fhd ruhrup tpw;WKjy; &.50 kpy;ypaDf;Ff; Fiwahky; ,Uf;f Ntz;Lk;

B. Nju;Tnra;Ak; %yg; gpukhzq;fs;;:

 i)  njhopy; KidNthu; jpwd; Nkk;ghl;Lj; Jiwapy; tptrhapfSf;Fg; gapw;rp mspj;j mDgtk;. - Mz;Lfspd; 

vz;zpf;if

 ii) Ntiyiar; nray;gLj;Jtjw;fhd Ntiyj; jpl;lk; kw;Wk; Kiw.

 iii) Kf;fpa Copau;fspd; mDgtk;> jpwd;fs; kw;Wk; jpwd;fs;: epGzu;fspd; ,Ug;G kw;Wk; mtu;fspd; jFjp.

 iv) thbf;ifahsh;; Fwpg;G- thbf;ifahsupd; njhlu;G tptuq;fSld; Nkw;nfhs;sg;gLk; gzp.

  (mDgtq;fs; Jiz Mtzq;fs; %yk; ep&gpf;fg;gl Ntz;Lk;)

C.   nraw;jpl;lj;jpd; rpwhg;gUf;F nuhf;fg;gzkhf 30>000.00 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp gpd;tUk; 

Kftupf;F vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iwr; rku;g;gpj;J Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; Mq;fpy nkhopapyhd 

tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. 

D.   Kiwahf g+u;j;jp nra;j tpiykDf;fis 2022 Mf];;l; 15Mk; jpfjp gp.g. 2.00 my;yJ mjw;F Kd;du; 

gpd;tUk; Kftupf;F rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; tpiykDTf;F mDkjp ,y;iy. gpe;jpf; fpilf;Fk; 

tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. Neubahf gq;Nfw;f tpUk;Gk; tpiykDjhuu;fspd; gpujpepjpfs; 

Kd;dpiyapy; 2022 Mf];;l; 15Mk;; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F gpd;tUk; Kftupapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.  

Kiwahf g+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiykD Mtzq;fis %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd ,U njhFjpfSld; ,U 

fbj ciwfspy;  rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. mit ,uz;Lk; ,U fbj ciwfspy; ntt;Ntwhf cs;spLjy;; Ntz;Lk; 

vd;gNjhL KiwNa %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. mt;tpU fbj ciwfisAk; xw;iw 

fbj ciwapy; ,l;L mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; LK-MOA-PMU- 277934-NC-RFB  vd;w xg;ge;j ,yf;fj;ij 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

Nky; Fwpg;gplg;gl;l KftupahdJ:

jiytu;

nraw;wpl;l ngWiff; FO

tptrhaj; Jiwia etPdg;gLj;Jk; jpl;lk;

fkj;njhopy; mikr;R> 

,y.: 123/2> gd;dpg;gpl;ba tPjp> 

gj;juKy;iy.

2022 [_iy 24Mk; jpfjp.

www.asmp.lk

nfhOk;G gy;fiyf;fof fzdpf; fw;if epWtfk; 

khztpfspd; tpLjpnahd;wpw;fhff; 
fl;blnkhd;iw Fj;jif thlif 
mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;sy; 

Nfs;tp ,yf;fk; : UCSC/S/NCB/APB/2022/003

1.  nfhOk;G gy;fiyf;foff; fzdpf; fw;if epWtfj;jpd;> jpizf;fsg; ngWiff;FOj; jiythpdhy;> khztpfspd; 

tpLjpnahd;whf cgNahfg;gLj;Jtjw;fhf jFjpAs;s fl;blnkhd;iw thliff;F/ Fj;jiff;Fg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf> 

fl;bl chpikahsHfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

2.  ,jw;fhf MHtKs;s fl;bl chpikahsHfs;> fPNo tpghpf;fg;gl;Ls;s Njitg;ghLfisg; g+uzg;gLj;Jk;> rpf;fyw;w 

chpikAs;s fl;blq;fspw;fhf tpz;zg;gq;fisr; rkHg;gpf;fyhk;. Fj;jif thliff; fhyk; 02 tUlq;fshFk;. 

 i.  nfhOk;G gy;fiyf;foff; fzdpf; fw;if epWtfj;jpd; 35 - 50 khztpfs; jq;ff;$ba fl;blnkhd;whf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. khztpfSf;fhf miwfspw;Fg; Gwk;ghf tpLjp epUthfpfspw;fhfTk; ,uz;L miwfs; kw;Wk; 

rikayiwnahd;W mikag; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld;> md;whl fy;tp eltbf;iffspw;Nfw;w ,l trjpfs; 

mikag;ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 ii.  nfhOk;G gy;fiyf;foff; fzdpf; fw;if epWtfj;jpypUe;J 10 - 15 fp.kP. ,w;F Nkw;glhj njhiytpy; 

mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 iii.  nfhOk;G gy;fiyf;foff; fzdp fw;if epWtfj;jpw;F Neubahfr; nrd;wilaf;$ba g]; tPjp trjpfSld; $ba 

fl;blq;fSf;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;. 

 iv.  NghjpasT ePH> kpd;rhuk;> Rfhjhug; ghJfhg;G trjpfSld; $bajhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

 v.  fl;blk; mike;Js;s fhzpiar; Rw;wptu FUQ;RtH kw;Wk; Eisthapy; (GATE) mikag;ngw;wpUj;jy; 

Ntz;Lnkd;gJld;> ghJfhg;ghd #oypy; mike;J ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

 vi.  tpLjpf; fhzpf;F njspthd kw;Wk; rpf;fyw;w gpuNtrg; ghijnahd;W mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 vii.  fopT ePH kw;Wk; jpz;kf;fopTfis mfw;Wk; njhFjpahdJ> chpa guhkhpg;G kl;lk; kw;Wk; nfhs;ssT trjpfSld; 

$bajhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

 viii.  fl;blkhdJ> Rj;jkhf kw;Wk; chpathW fl;likf;fg;gl;l tPl;Lj; Njhl;lnkhd;wpy; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 ix.  md;whlf; fopTfis ntspNaw;Wk; chpa Kiwiknahd;W mikag; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; Kiwikapd; fPo; ,t; tpiykDf; Nfhug;gLk;. 

4.  ,jw;fhf MHtKs;s fl;bl chpikahsHfs; kPsspf;fg;glhj &gh 1>000/- ,w;fhd itg;Gj; njhifia> kf;fs; tq;fpapd;> 

jpk;gphpf];aha fpisapy; eilKiwg;gLj;jg;gLk;> nfhOk;G gy;fiyf;foff; fzdpf; fy;tp epWtfj;jpd; fzf;F ,yf;fk; 

086-1001-2-1190316 ,w;F itg;Gr; nra;J ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;ilr; rkHg;gpj;J> ,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fis 

nfhOk;G gy;fiyf;foff; fzdpf;fw;if epWtfj;jpd;> fy;tp kw;Wk; ntspaPl;Lg; gphptpy; 2022.07.25 Kjy; 2022.08.08 md;W 

K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;. chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gq;fs; ,uz;L gpujpfshf> 

2022.08.09 md;W gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dH fpilf;ff;$bathW> rpNu\;l gpujpg;gjpthsH> fy;tp kw;Wk; ntspaPl;Lg; gphpT> 

nfhOk;G gy;fiyf;foff; fzdpf; fw;if epWtfk;> ,y. 35> hPl; khtj;ij> nfhOk;G 07" vd;w Kfthpf;F> Nehpy; 

mg;gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngl;bapw; NrHj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fis mlf;Fk; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy;> khztpfspd; tpLjpf;fhff; fl;blnkhd;iw Fj;jif thlif mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;sy; - 2022" vdf; 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

5. ,t;tpiykDthdJ> mJ jpwf;fg;gl;l jpdj;jpypUe;J 91 ehl;fSf;Fr; nry;YgbahFk;.

6.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 2022.08.09 md;W gp.g. 2.15 ,w;F rpNu\;l gpujpg;gjpthshpdhy;> fy;tp kw;Wk; ntspaPl;Lg; 

gphptpy; jpwf;fg;gLtJld;> mt;Ntisapy; tpiykDjhuH my;yJ gpujpepnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;. jhkjkhff; 

fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. fPo;f;fhzg;gLk; njhiyNgrp vz;fis mioj;J  Nkyjpf tpguq;fisg; 
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வீ தி மின் விளக்குகள் ஒளிர்ந்து 
ககொண்டிருந்்தன. நடுத்தர வர்க் -
கத்்தச் சேர்ந்்த குடும்பம 

க்பறசறொருடன் பிள்்ளகள் வீதியின் இரு 
மருங்குகளிலும ஓ்ைப் ்பொயக்ள விரிதது 
உறங்கிக்ககொண்டிருந்்தனர். நொஸிம சு்பஹ் 
க்தொழு்க்ை க்தொழு்த பின்னர் ம்னவி 
ககொடுத்த ச்தநீ்ர அருந்தி விட்டு ்தனது வீட்-
டிலிருந்து இரண்டு கிசைொ மீட்டர் க்தொ்ை-
விலுள்ள எரிக்பொருள் நிரப்பு நி்ைைத்்த 
சநொக்கி நடந்்தொன்.  நொஸிமின்  சமொட்டொர் 
்ேக்கிளில் க்தொங்கிக் ககொண்டிருந்்த 
்்பயில் பிளொஸ்டிக் ச்பொத்தலில் குளிர்ந்்த 
்தண்ணீர் நிரப்்பப்்பட்டிருந்்தது.

 ்்ப்ைத துழொவினொன். பிஸ்கட் 
க்பக்ககட் ஒன்றும ்்பயில் இருந்்த்்த கவ -
னித்தொன். எல்ைொம ம்னவி ரபீகொவின் 
சவ்ை ்தொன்! ரபீகொ நொஸி்ம க்பறசறொல் 
வரி்ேக்கு அனுப்பி ்வத்தச்த வீட்டுக்கு 

ச்த்வைொன மளி்கச் ேொமொன்க்ள உரிை 
சநரததில் மளி்கக் க்டகளுக்கு கேன்று 
வொங்குவ்தறகுத்தொன்! நொஸிம எரிக்பொருள் 
நிரப்பு நி்ைைததில் க்பறசறொ்ைப் க்பறறுக் 
ககொள்ள சவண்டுகமனின் வரி்ேயில் நிறக 
சவண்டும. வீதியின் வழிசை ்தனது சமொட்டொர் 
்ேக்கி்ள கேலுததிக் ககொண்டு  நீண்ட கியூ 
வரி்ேயில் இ்ைந்து ககொள்ள முைறசி 
கேய்தொன் நொசிம. வீதியின் இரு மருங்குக-
ளிலும சமொட்டொர் ்ேக்கிள்கள் ஆங்கொங்சக 
ஓரங்களில்  நிறுததி ்வக்கப்்பட்டிருந்்தன. 
தூக்கததினொல்  சமொட்டொர் ்ேக்கிள்களின் 
உரி்மைொளர்களில் ்பைர் ்தம்ம மறந்து 
ஆங்கொங்சக உறங்கிக் ககொண்டிருந்்தனர். 

கடறக்ர ஓரததில் கொறறு வொங்கிை 
வண்ைம உறங்க சவண்டிைவர்கள் எரிக்பொ-
ரு்ள  நிரப்பிக் ககொள்வ்தறகு வீதி ஓரங்க-
ளில் உறங்கிக் ககொள்கின்றனர். நொஸிமுக்கு 
சிறிை இடததில் ்தனது சமொட்டொர் ்ேக்கி்ள 
கியூ வில் சேர்ததுக் ககொள்வ்தறகொன 
வொயப்பு  கிட்டிைது. க்பரிை கவறறி இைக்்க 
எட்டிை மைர்ச்சி முகததில் க்தரிந்்தது. க்பற-

சறொ்ைப் க்பற அதிகொ -
்ையிசைசை மக்கள் 
கியூ வரி்ே்ை நொடி 
வந்து ககொண்டிருந்்த-
்்தப் ்பொர்த்தச்பொது 
்தொன் முந்திக் ககொண்ட 
நி்றவு அவனில் ஏற்பட்-
டது. எரிக்பொருள் நிரப்பு 
நி்ைைததி்ன சூழ்ந்-
துள்ள மக்கள் கவள்ளம 
கியூ வரி்ேயில் நு்ழ-
வ்தறகு ்பல்சவறு 
வ்கைொன உததிக்ளக்  
்கைொளும கொட்சிகளும 
நொசிமுக்கு க்தன்்பட்டன.

நொசிம இ்ைந்து 
ககொண்ட கியூ வரி்ே -
யில் ்தொன் நீல் மொனப் -
க்பருமொ, துவொன் கரீம, 

ேமீர க்பர்னொண்சடொ ஆகிசைொர் நின்று 
ககொண்டிருந்்தனர். கிழக்கு வொனில் கதிர -
வன் உதிதது கவளிவந்து ககொண்டிருந்்த 
சநரததில் நொசிம கியூ வரி்ேயின் நீளத்்த 
மன்தொல் அளந்து ககொண்டொன். ்தனக்கு 
அருகில் கியூ வரி்ேயில் நின்று ககொண் -
டிருந்்த நீல், துவொன், ேமீர ஆகிசைொர் 
நொசிமுடன் புன்முறுவல் பூதது க்்த்ை 
ஆரமபித்தனர். "நொம எல்சைொரும அதிகொ -
்ையிசைசை இங்கு வந்ச்தொம. எமக்கு 
க்பறசறொல் கி்டக்குமொ?" என்று ேமீர நொசி -
மிடம மிகவும எதிர்்பொர்ப்புடன் சகட்டொன். 

அப்ச்பொது நீல் குறுக்கிட்டு" ்பல்சவறு 
்த்டக்ளத ்தொண்டிசை இங்கு க்பறசறொ -
்ைப் க்பறறுக் ககொள்ள சவண்டியிருக் -
கும" என்று கூறி ்த்ை்ை கேொரிந்து 
விட்டொன்.

அப்ச்பொது அங்சக துவிச்ேக்கர வண் -
டிகைொன்று கியூ வரி்ேக்கு மிக அருசக 
வந்து நின்றது. நீல் துவிச்ேக்கர வண்டி -
யின் அருகில் கேன்றொன். அது நீலின் 
ம்னவி. நீலின் ம்னவி  க்பொதி கேயைப் -

்பட்ட உைவுப் க்பொட்டைகமொன்்ற நீலிடம 
ககொடுத்தொள். நீல் மூன்று பிள்்ளகளின் 
்தந்்்த என ேமீர நொசிமிடம கூறினொன். 
க்பறசறொல் வரி்ே அ்ேைசவ இல்்ை. 
நொசிம துவொனிடம "நீங்கள் ககொஞேம எரி -
க்பொருள் நிரப்பு நி்ைைததிறகு அருகில் 
கேன்று ்பொருங்கசளன்" என்று மிகவும 
ஏக்கததுடன் கூறினொன். துவொன் எரிக்பொ -
ருள் நிரப்பு நி்ைைததிறகு கேன்று அ்தன் 
முகொ்மைொளருடன் ச்பசிவிட்டு திருமபி 
வந்்தொன். 

"நொசிம! நி்றை சமொட்டொர் ்ேக்கிள்கள் 
கியூ வரி்ேயில் குறுக்கொக நிறுத்தப்்பட்டுள் -
ளன. அ்வ சநர் வரி்ேயில் இ்ைந்து 
ககொள்ள சவண்டும. அப்ச்பொது ்தொன் எமது 
அ்னவரது ்ேக்கிள்களும முன்சனொக்கி 
அ்ேயும. எல்ைொ எரிக்பொருள் நிரப்பு 
நி்ைைங்களிலும இச்த நி்ை்ம ்தொன் " 
என்று துவொன் கூறினொன். 

இப்ச்பொது நீலின் ம்னவி ககொண்டு 
வந்்த கொ்ைப் ்பைகொரங்க்ள ேமீர 
அ்னவரிடமும ்பகிர்ந்்தொன். இன, ம்த, 

கமொழி, ேொதி, ேமைம, வர்க்கம என எந்்த 
ச்ப்தமும க்பறசறொல் கியூ வரி்ேயில் 
இல்்ை. "ேமரேம உைொவும இடசம நம 
வொழ்வில் க்பறசறொல் கியூ வரி்ே ்தொன் " 
என நொசிம மனதினுள் எண்ணினொன். ேமீர 
எங்கள் அ்னவரது சமொட்டொர் ்ேக்கிள்க -
்ளயும கியூ வரி்ேயில் சநரொக ்வதது 
ேரி கேய்தொன். ்ேக்கிள்கள் அ்ேந்்தன. 
கொ்ை ்பதது மணி. நொசிம ்தனது ்்பயி -
லிருந்்த பிஸ்கட் ்பக்கட்்ட ்தனது சமொட்டொர் 
்ேக்கிளின் ஆேனததில் ்வதது பிரித -
்தொன். நொன்கு ச்பரும பிஸ்கட் ்பக்கட்டிலி -
ருந்து ஒவகவொரு பிஸ்கட்டொக எடுதது ேொப் -
பிட்டனர். 

துவொன் ்தனது ்தண்ணீர் ச்பொத்தலின் 
மூடி்ைத திறந்து ேமீரவிடம ககொடுத்தொன். 
ேமீர ஒரு மிடறு குடிதது விட்டு நொசிமிடம 
ககொடுத்தொன். இவவொறொக நொன்கு ச்பரும 
ஒவகவொரு மிடறொக ்தண்ணீ்ரக் குடிதது 
முடித்தனர். க்தரிைொ்த இடததில் அறிமுகம 
இல்ைொ்த மனி்தர்கள் மததியில் மிகவும 
்பொதுகொப்்பொக இருக்கின்சறொம என நொசிம 

உைர்ந்்தொன். மதிை உைவு ைொருக்கும 
இல்்ை என்ற நி்ையில் நொல்வரும கியூ 
வரி்ேயில் கொல்கள் கடுக்க நின்றனர். 
மர நிழல்களில் அமர்ந்து ககொண்டு ்தமது 
க்பறுமதிமிக்க சநரத்்தயும அ்னவரும 
விரைம கேயது ககொண்டிருந்்தனர். 

கியூ வரி்ேயில் ்தமது சமொட்டொர் 
்ேக்கிள்க்ள முன்சனொக்கி நகர்ததிை 
வண்ைம அ்னவரும கேல்கின்றனர்.  
அப்ச்பொது அங்சக துவொனின் நண்்பன் 
அத்தொஸ் வந்்தொன்.  

துவொனுக்கு சிை  குளிர்்பொன ச்பொத்தல் -
க்ள அத்தொஸ் ககொடுத்தொன். துவொன் ேக 
நண்்பர்களுடன் அ்த்ன ்பகிர்ந்து குடித -
்தொன். சூரிைன் ம்றந்து கேல்லும சநரம 
கநருங்கிக் ககொண்டிருந்்தது. எரிக்பொருள் 
நி்ைைம கண்ணுக்கு எட்டிை தூரததில் 
கொட்சிைளிக்கின்றது. எமக்கு முன்னொல் 
இருநூறு ச்பர் க்பறசறொ்ைப் க்பறறுக் 
ககொள்ள கியூ வரி்ேயில் நிற்ப்தொக கைக் -
ககடுததுக் ககொண்டனர்.

நீலின் முகத்்தப் ்பொர்த்த நொசிமுக்கு 
இன்று க்பறசறொல் கி்டக்கொது என்்ப்தொக 
உைர்ந்்தொன். கியூ வரி்ே நகர, இருள் 
சூழ்ந்து ககொண்டு வருகின்றது. 

இரவு எட்டு மணி. எரிக்பொருள் நிரப்பு 
நி்ைைததில் ேனகநருக்கம கு்றந்்த 
்பொடொக இல்்ை. நி்ைைததில் ்பொதுகொப்பு 
கட்மயில் இருந்்த க்பொலிஸொர், 

முப்்பது ச்பருக்கு மொததிரசம க்பறசறொல் 
இருக்கின்றது என உரக்கச் கேொன்னொர் -
கள். ஆயிரம ரூ்பொயக்கு க்பறசறொ்ைப் 
க்பறறுக் ககொள்ள கேைவு கேய்த சநரம 
கொனல் நீரொகின்றது. நொசிம நண்்பர்க்ள 
ச்தடுகின்றொன். நண்்பர்கள் அங்கு இல்்ை. 
நொசிம ச்ப்தலிதது ச்பொய நிறகின்றொன். 
்க்ை பி்ேகின்றொன். வொய புைம்பலு-
டன் எரிக்பொருள் நிரப்பு நி்ைைததிலிருந்து 
கவளிசைறுகிறொன் நொசிம. வீடு கேல்வ-
்்தத ்தவிர சவறு வழியில்்ை.  நொசிமின் 
ம்னவி றபீக்கொ க்பறசறொல் கி்டத்த்தொ? 
என்ற சகள்வியுடன் ஏறிட்டுப் ்பொர்க்கிறொள்.

நல்ை மனி்த உள்ளங்க்ளச்  ேந்திக்கும 
வொயப்பு மட்டும ்தொன்

கி்டத்தது. ஆனொல் க்பறசறொல் கி்டக்க-
வில்்ை என்று கூறினொன் நொசிம. ம்னவி 
றபீக்கொ அ்மதிைொனொள்.

பெட்றோல் கியூ

நீர்ககொழுமபு

ருஸ்மான், ...?

மஞேரி குறுக்ககழுததுப் ச்பொட்டி இை : 33

இடமிருந்து வைம் 

(01) நைன் விசாரித்தல்.

(03) ஒததுலழப்பு.

(05) பெண் ெறலவ இனம்.

(06) கறிசசரக்குகளில் ஒன்று. 

(07)  ைனி்த இனத்்தாடு ஒற்றுலை இருப்ெ்தாக பசால்ைப்ெடும் 

பிராணி. (குழம்பியுள்ளது)

(10) இலறவன்  மீதுள்ள ெற்று. (குழம்பியுள்ளது)

(12) சிை பிராணிகளின் ஆண் இனம். (குழம்பியுள்ளது)

(13) யாழ். குடாநாட்டிலுள்ள ஒரு இடம். (திரும்பியுள்ளது)

(14) ெணம். 

(15) ்ொல்த ்தரும் ொனம்

(17) உறவு. (திரும்பியுள்ளது)

(19) ைரக்்கால்.

(21) இரண்டு. 

(23)  வாக்கியததின் இறுதியில் இடப்ெடுவது, ைதிப்பெண் என்றும் 

பசால்ைைாம். (குழம்பியுள்ளது)

(24) அலைதியான சுொவம். 
்ைலிருந்து கீழ்

(01) பெரும் ெணக்காரன்.

(02) கெடி வில்ளயாட்டு.

(03) கிராமிய இலசக்கருவிகளுள ஒன்று. 

(04) ெ்தவிபயான்றுக்கு பொருத்தைானவர் என்ெ்தற்கான அனுெவம். 

(08) நீர் குடிப்ெ்தற்கு ெயன்ெடுவது. 

(09) ்கடு, க்ளஙகம். (குழம்பியுள்ளது)

(11) பவகுைதி.

(14) ொதுகாப்பு குழம்பிவிட்டது. 

(15) பு்தல்வி. 

(16) கயிறு ்தயாரிப்ெ்தற்கு ெயன்ெடுவது. 

(18) பொருத்தைற்ற

(20) இதுவும் ஒரு சுலவ்தான். கறிக்குச ்சர்க்கப்ெடுவது. 

(22) திறப்பு. (்தலைகீழ்)

விடைகள்

பாராட்டு பபறுவ�ார்

இடமிருந்து வைம் 
01.  ் வந்்தன்  03.  சாெம்   05.  ொதுலக  
06.  புததிரன்   09.  ்தரகர்   10.  அகம்  
12.  ெசு   13.  தீனி   14.  ் கசம்  
17.  க்தவு   19.  கடுகதி   21.  திண்லண

்ைலிருந்து கீழ்
01.  ் வம்பு   02. ்தந்திரம்   03.  சாது  
04.   ெலக   05.  ொகன்    07.  ்தர   
08.  சிப்ெந்தி   10.  அதீ்தம்   11.  கனிவு  
15.  சகதி    16.  ் கடு  18.  கலண      20. கழி  

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 32

1. எஸ். விஷாஹினி,
91/1, பையின் வீதி, 
பகாழும்பு  11.

2. இல்யாஸ் ்தாஸிம்,
இை. 23ஏ, இப்றாஹிம் வீதி,
ப்தாட்டவதல்த,
ொணந்துலற. 

3. பி. ை்கந்திரன்,
கி்ளன்ைறா டிவிசன்,
்தைவாக்கலை.

4. ரஞசனி நிரஞசன்,
இை :  155/1/1, காலி வீதி,
ப்தஹிவல்ள. 

5. வி. கனகரததினம்,
சு்தந்திரபுரம், 
உலடயார்கட்டு,
முல்லைததீவு.

6. கஸ்தூரி கலியபெருைாள,
2/27A, பவலிக்கந்்த,
கண்டி. 

7. எம்.டபிளயூ.எம். நொஸ்,
ஹஸன்ஸ்்தான்,
நாஙகல்ை,

8. எஸ்.எச.எம். ஜிப்ரி,
இை. 155/32, 
பைாஹிதீன் ைஸ்ஜித வீதி,
ைரு்தாலன, 
பகாழும்பு 10.
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திரு/திருமதி.கேல்வி ......................................................

          (ஆங்கிைததில் எழுதுவது விரும்பத்தக்கது)

முகவரி ...........................................................................

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

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

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

      திகதி                            ்ககைொப்்பம

மஞேரி குறுக்ககழுதது ச்பொட்டி 
இை: 33

மஞ்சரி குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி
ப�ோட்டி இல. 33

த.ெ�.இல.834. ெகோழும்பு   

பரிசு பபறுவ�ோர்

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 31

மு்தைாம் ெரிசு

இரொமன் கந்்்தைொ,
21/1, ்தயா வீதி,

பஹந்்தை, வத்தல்ள. 

இரண்டாம் ெரிசு 

ஏ.எல். அப்துல் ஜலீல்,
61/1A/1, ைஹபுதகமுவ,

பகாட்டிகாவதல்த.

மூன்றாம் ெரிசு

ஏ.டபிள்யூ.எம. நிைொஸ்,
A 29/5, சமிததிய வீதி,

ைாவபனல்ை

எனது ேசகொ்தரிசை  என் மு்தல் ஆகர்சிப்பு... (13ஆம ்பக்கத க்தொடர்)

கமொழிக்பைர்ப்பு என்்ப்தன் மூைம மறறவர்கள் 
கிரகித்தல் என்்பது ேொ்தொரை விடைமல்ை. கமொழி-
க்பைர்ப்பு ஒரு க்தளிவுடன் ஏ்னைவர்க்ள 
கேன்ற்டை என்ன உததிக்ள ்கைொளுகிறீர் -
கள்...?   

எளி்ம்தொன். எப்ச்பொதும வொழ்க்்கக்-
கும, இதது்றக்கும எனக்கு நி்றை கிரு்்ப 
கேயவது எளி்ம்தொன். அதுசவ என் உததி 
என்ச்பன் ச்தொழி... திட்டமொன எளிை கேொல்ை-
்மப்பு ககொண்டு, மூை ஆக்கம சுட்டும கருத்்த 
ைொவகமொக கவளிசை ககொண்டு வருவது்தொன் 
சிறந்்த கமொழிக்பைர்ப்பின் க்பரு கவறறி என்கி-
சறன் நொன். மறற்படி, கமொழிக்பைர்ப்்பவர், ்தன் 
கமொழியில் ்தனக்கிருக்கும புை்ம்ை, ககட்டிக் -
கொரத ்தனத்்த,்பொண்டிததிைத்்த கவளிப்்படுத -
்தப் புறப்்பட்டுப் ச்பொனொல் வொேக்ன ஆக்கம 
கேன்ற்ட்ை வொயப்பில்்ை. எச்சுக்பரி 
என்கிற எழுத்தொளரின் கருத்்த முன்்வதது 
கேொல்வ்தொயின், மண்்ை உழுது ககொண்சட 
கேல்லும உழவன் இைல்்பொன, கமன்்மைொன, 
வலிைறற மு்ற்மக்ளக் ்கைொண்டொல் 
மண்ணிலிருந்து இைற்கயின் ரகசிைங்க்ள 
ச்தொண்டிகைடுக்க முடிைைொம என்்பது்தொன் 
பிர்பஞே உண்்ம. அருவிக் க்ரயில் கொல் 
ந்னதது ச்பொவ்தொல் உருவொகும குளிர்ச்சி்ை 
ந்னத்தொல் ்தொசன ்பொ்தங்கள் அறியும. கமொழி -
க்பைர்ப்பு மட்டுசம இன்கனொரு கமொழியின் 
அழகிை்ை நமமிடம ககொண்டு வந்து சேர்க்கி-
றது. புரிந்துககொள்ள முடிைொ்த கமொழி இறுக்கம 
எ்தறகு எதுகவொன்்றயும கமொழி மொறறு்க -
யில்..?  

ஒரு ்பொடேொ்ை உைர் அ்ட்வ க்பறவும 
உைரிை ஒரு மொைவ ேமு்தொைத்்த உருவொக் -
கவும அப்்பொடேொ்ையின் அதி்பரின் ்பங்கு மிக 
முக்கிைமொனது. அந்்த வ்கயில் ஆசிரிைர்கள் 

மொைவர்கள் க்பறசறொர்கள் ஆகிசைொர்களுட-
னொன திட்டங்கள் மறறும வழிகொட்டல்க்ள 
எப்்படி வடிவ்மததுக் ககொள்கிறீர்கள்....?   

எனக்குள் சேொ்ைகைன விரியும ஒரு கனவுப் 
்பள்ளி, கல்விப் ்பள்ளிைொய எப்ச்பொதும கண் -
களில் இருந்்தது. ேொளரங்கள் வழிசை வொனம 
சநொக்கும ஒரு வகுப்்ப்றக் குழந்்்த வொனத -
ச்தொடு எ்்தசைொ வொஞ்ே ககொள்கிறது. நொன்கு 
சுவர்களுக்குள் அ்டக்கப்்பட்டு கல்வி மட்டுசம 
ஊட்டப்்படும பிள்்ளகள் ேமூகததுக்கு உ்தவொ்த 
வ்கயில் கவறறு சவ்தொந்திகளொக உருவொகி 
விடுகிறொர்கள். இைற்கயின் ரமமிை சூழல் மிக 
முக்கிைம. சநைச்சூழல், அன்பு கைந்து மின்னும 
க்பறசறொர் -ஆசிரிைர் இ்டதக்தொடர்பு என்்பவற-
சறொடு விேொலித்த வொசிப்புக்கொன ேந்்தர்ப்்பங் -
கள் நல்ை குழந்்்தக்ள உருவொக்க உ்தவும 
என்்பது என் நமபிக்்க. இருந்்தொலும, மி்கத்த 
க்தொழில் நுட்்ப ேொ்தனங்களின் வரு்க, அவற-
றின் ்பொவ்ன இன்று சவறுதி்ேயில் பிள்-
்ளக்ள இட்டுச் கேல்கிறது. சிக்கல் மிகுந்்த 
க்பொருளொ்தொரப் பின்புைம, சநொய்மயின் ககட்ட 
கொைம என்்பது க்பரிை ேவொல். ச்பொைசவ, இறுகிை 
கட்ட்மப்புக்குள் ்பொடததிட்டம வடிவ்மக்கப்்பட் -
டிருத்தல், மனவொண்்மயில் விருததிை்டைொ 
ஆசிரிைம என்்பக்தல்ைொம எங்கள் கனவுகளுக்கு 
க்பரும இடர் என்று அ்மகிறதுண்டு.  

அடிக்கடி ்பொடேொ்ை கல்வி ்த்ட்பட்டு வரும 
இக்கொைகட்டததில் இ்ைை்தளம மூைம கல்வி 
கறறல் ேமூகத திற்ன சமம்படுததுமொ? 
அல்ைது, உளவிைல் ரீதியில் கறறல் திறனுக்கு 
அது ்த்டைொக அ்மயுமொ?அச்தசநரம இ்ை -
ைவழிக்கல்வி கவறறிகரமொன்தொ...?   

இல்்ை என்்பது என்னு்டை ்தனிப்்பட்ட கருத -
்தொகும. இத்தகு கறபித்தல் மு்ற்ம இ்்தவிட 
சீர்மக்கப்்பட்டு மொைவர்களுக்கு ்கைளிக்கப் 

்பட சவண்டும. எங்கள் மொைவர்களின் இன்றி -
ருக்கும பின்புைம, க்பொருளொ்தொரச் சிக்கல்கள், 
அடிப்்ப்ட வேதிகள் இல்ைொ்ம அ்னததுக்குள்-
ளும கவறுமசன இந்்த இ்ைை வழிக் கறபித-
்தல் என்்பது புரிைொ்த ஒரு உைகததுக்குள் அவர் -
க்ள இட்டுச் கேல்கின்றது என்்ப்தொகசவ நொன் 
உைர்கிசறன்.  

உங்களது கமொழிக்பைர்ப்புக்கொன விருதுகள் 
மறறும ஏ்னை விருதுகள்....?   

கவளியீடு கேய்த நூல்கள் ஒவகவொன்றும 
ஒவகவொரு க்பரிை க்்தக்ள ்தம வேம ்வத-
திருக்கின்றன. அனு்பவமறற இந்்த சிறு ்பட்சி 
்பறக்கச் சிறகு விரிக்்கயில், அன்பின் க்தருவில் 
நின்று கண்ணிைததுடன் உ்தவிை ்பைர் இருக்கி-
றொர்கள். நன்றிைறி்தல்களின் ்பக்கங்கள் நீண்டுவி-
டும. என் மு்தல் நூல் ‘்பட்டுப்பூச்சியின் பின்னு்க 
ச்பொலும…’ (2009) கமொழிக்பைர்ப்புக் கவி-
்்தகள் அடங்கிைது. ்பண்ைொமததுக் கவிரொைர் 
அணிந்து்ர ்தந்்த நூல் அது. அந்்த நூலுக்கொகக் 
இைங்்க அரசின் சிறந்்த கமொழிக்பைர்ப்புக்கொன 
ேொகிததிை மண்டைப்்பரிசு கி்டத்தது. மறறும மட்-
டக்களப்பு எழுத்தொளர் ஊக்குவிப்பு ்மைமும அந்-
நூலுக்கு விருது (2009) வழங்கி ககளரவித்தது 
என்்ப்்த இங்கு ஞொ்பகம ககொள்ளைொம. சமலும, 
இைங்்க இைக்கிைப் ச்பர்வயின் ‘அந்்தப் புதுச்-
ேந்திரி்கயின் இரவு’ (2010) கமொழிக்பைர்ப்-
புக் கட்டு்ர நூலுக்கொவும ‘இந்்த நிைம எனது’ 
(2011) கமொழிக்பைர்ப்புக் கவி்்தகள் நூலுக்கொ-
கவும கி்டத்த ேொன்றி்தழ்களும ஞொ்பகம ககொள்-
ளத்தக்கன. ஞொ்பகிக்கத்தக்கச்தொர் புன்ன்க’ 
கமொழிைொக்கக் கட்டு்ரகள் நூலுக்கொகக் கி்டத்த 
‘து்ரவி’ விருது (2014) மறக்க முடிைொ்தது. 
'வொனம்பொடியும சரொஜொவும’ எனது கமொழிக்பைர்ப்-
புச் சிறுக்்தகள் அடங்கிை நூல். அந்்த நூலுக்-
கொன அணிந்து்ர்ை உைர்திரு. மன்சூர் ஏ. கொதிர் 

அவர்கள் ்தந்திருந்்தொர்கள்.இைங்்க அரசின் 
சிறந்்த கமொழிக்பைர்ப்புக்கொன ேொகிததிை மண்-
டைப்்பரிசு (2015) இரண்டொவது மு்றைொகக் 
கி்டத்தது. ‘தினகரன்’, ‘விடிகவள்ளி’, ‘வீரசகேரி’, 
‘தினக்குரல்’ ச்பொன்ற ்பததிரி்ககளில் ஆக்கங்கள் 
கவளிவந்்தன. ‘மல்லி்க’, ‘ஜீவநதி’, ‘ஞொனம’ 
ேஞசி்ககள் நி்றை என்்ன ஊக்குவிதது 
வளர்த்தன. இைங்்க இஸ்ைொமிை இைக்கிை ஆய-
வகம 2016 இல் நடததிை உைக இஸ்ைொமிை 
்தமிழ் இைக்கிை ஆயவுப் க்பொன்விழொ மொநொட்டில் 
என் இைக்கிைப் ்பணிக்கொகக் கி்டத்த விருது ்பறறி-
யும நன்றிசைொடு ஞொ்பகிக்க சவண்டும. ‘ஞொ்பகம 
உதிரொப் பூகவன..’ (2017) கமொழிைொக்கக் கட்டு-
்ரகள் அடங்கிை எனது நூல் ஒன்றொகும. சிறப்-
்பொன அணிந்து்ர ஒன்்ற அ்தறகொக சமமன்-
கவி அவர்கள் ்தந்திருந்்தொர்கள். சமலும (2019) 
ைொழ்ப்்பொை மகளிர் விவகொர அ்மச்சு, ேர்வச்தே 
மகளிர் தினத்தன்று நடததிை நிகழ்விசை வழங்-
கப்்பட்ட ககௌரவ விருது (Inspirational Woman 
Award ) என்்பவற்றச் கேொல்ைைொம. 'கிழக்கி்ன 
எதிர்ககொண்டு..( 2020) எனும கமொழிக்பைர்ப்புச் 
சிறுக்்தகள் அடங்கிை எனது நூல் இைங்்க 
அரசின் சிறந்்த கமொழிக்பைர்ப்புக்கொன ேொகித-
திை மண்டைப்்பரி்ே மூன்றொவது மு்றைொகப் 
க்பறறு ககொண்டது. அச்த ஆண்டில் இன்கனொரு 
கமொழிக்பைர்ப்புக் கவி்்தகள் அடங்கிை க்தொகுதி 
ஒன்றும கவளியிட்டிருந்ச்தன்.'பூக்களின் கனவு-
கள் '.( 2020)  

ம்றந்்த உங்களது ேசகொ்தரி ககக்கிரொவ 
ஸஹொனொ ்பறறியும, உங்களது இைக்கிை ஈடு-
்பொட்டிறகு ஊக்குவித்தவர்கள் ்பறறியும கூறமுடி-
யுமொ...?   

என் ேசகொ்தரியின் இைறக்பைர் சிததி 
ஜஹொனறொ. ககக்கிறொவ ேஹொனொ என்ற க்பைரில் 
எழுதி வந்்தொர். எங்கள் ஊர் ்பள்ளி ககக்கிறொவ 

முஸ்லிம மகொ விததிைொைைததில் ஆரம்பக் கல்-
வி்ையும, கம்ப்ள ஸொஹிரொக் கல்லூரியில் 
உைர்கல்வி்ையும கறறொர். ஆங்கிைகமொழி 
ஆசிரி்ைைொக நிைமனம க்பறறு, பின்னர் ச்பரொ-
்த்னப் ்பல்க்ைக்கழகததில் க்ைதது்ற-
யில் கவளிவொரிப் ்பட்டப்்படிப்்்பயும, இைங்்க 
ச்தசிை கல்வி நிறுவகததில் ்பட்டப்பின் கல்வி டிப்-
ளமொ்வயும க்பறறுக்ககொண்டொர். எண்்பதுகளில் 
வொகனொலிக்கு எழு்தத க்தொடங்கி, பின்னர் ச்தசிை 
நொளி்தழ்களிலும, இைக்கிை சிறசறடுகளிலும எழு-
தினொர். 1997இல் அவரது மு்தைொவது சிறுக்்தத 
க்தொகுதி ‘ஒரு ச்தவ்்தக் கனவு’ கவளிவந்்தது. 
அ்்தத க்தொடர்ந்து கவி்்த, ஆயவு, குறுநொவல் 
உட்்பட ்பதிகனொரு நூல்க்ள கவளியிட்டுள்ளொர். 
2002இல் இைங்்கயில் நடந்்த உைக இஸ்ைொ-
மிைத ்தமிழிைக்கிை ஆரொயச்சி மொநொட்டில் ‘்பொரொட்-
டப்்படும இளங்க்ைஞர்’ என்ற ேொன்றி்த்ழப் 
க்பறறுக் ககொண்டதுடன், சிறுக்்தக்கொன ‘்தகவம’ 
்பரிசு, க்தன்கிழக்குப் ்பல்க்ைக்கழகததின் கவி-
்்தக்கொன ்பரிசு, மட்டக்களப்பு எழுத்தொளர் ஊக்-
குவிப்பு ்மைததின் ்தமிழிைல் விருது, மறறும 
அரே ேொகிததிை மண்டைததின் ேொன்றி்தழ், ைொழ்ப்-
்பொை க்ை இைக்கிைப் ச்பர்வயின் ேொன்றி்தழ் 
என்்பவற்றயும க்பறறுள்ளொர். ேஹொனொவின் 
முைறசி கொரைமொக, ்தமிழகததின் பிர்பை எழுத-
்தொளர் கஜைகொந்்தனின் சிறுக்்தத க்தொகுப்பு 
ஒன்று ‘ச்பொனிக்கொ’ என்ற க்பைரில் சிங்களததில் 
கமொழிக்பைர்க்கப்்பட்டு ‘ககொடசக’ ேசகொ்தரர்கள் 
்பதிப்்பகத்தொல் கவளியிடப்்ப்பட்டுள்ளது. 2016 
இறுதியில் அவுஸ்திசரலிைொவில் வொழ்ந்்த புைம-
க்பைர் எழுத்தொளரொன அருண் விஜைரொணியின் 
ம்ற்வகைொட்டி ‘அக்கினிக்குஞசு’ இ்ைைத-
்தளம அவரது ஞொ்பகொர்த்தமொக நடொததிை ேர்வ -
ச்தே சிறுக்்தப் ச்பொட்டியில் மு்தைொவது ்பரிசு 
க்பறறொர். 
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மூத்த எழுத்ததாளர் தி. ஞதானசேகரன்

ஈழத்து நவீன 
இலக்கிய முன்னோடிகள்
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"வட்டவல ப�ொலிஸில் இருந்து, 
இன்ஸப�க்டர் ரொகவன எனறு 
ப�ொன்ொர்!"   

"ஓ... அப�டியொ... �ரி நீஙகள் 
எதைப �ற்றியும் கவதலப�்டொமல் 
இருஙகள் மது... எ்ககுத் பைரிந்ை 
ஒரு ப�ொலி்ஸகொரர் அந்ை ப�ொலிஸில் 
இருககிறொர். ஆ்ொலும் நொன அங்க 
வருவைற்கு கிட்டத்ைட்ட ஒரு மணித்தி-
யொலமொவது ப�ல்லும்!"   

"ஐ்யொ பிர�ன்ொ... அைற்குள் 
நொன அங்க ்�ொய் விடு்வ்். 
எ்ககு �யமொக இருககிறது பிர-
�ன்ொ!"   

"�யப�்டொதீஙக மது என் பிரச்-
சித் வந்ைொலும் நொன வந்து உஙக-
தைக கொப�ொற்று்வன...!"   

"ம்... �ரி... அப� நொன ைனியொ 
்�ொ்றன...!"   

"அப� நொன ்�ொ் தவககி்றன!"   
'"ஓ்க..!"   
சுமொர் அதர மணித்தியொலத்திற்குப-

பிறகு ப�ொலி்ஸ ைதலதமக கொரியொ-
லத்தை வந்ைத்டந்ைது மதுமிைொவின 
கொர்.   

அ்ை்நரம்   
பின்ொல் வந்து நினறது.   
இன்ஸப�க்டர் ரொகவனின கொர்.   
கீ்ே இறஙகிய அவர்,   
மதுமிைொதவ ப�ொலி்ஸ நிதலயத்-

துககுள் அதேத்துச் ப�னறொர்.   
உள்்ை இருந்ை அந்ை ப�ொலி்ஸ 

நிதலயத்தில் ப�ொறுப�ொைர் அவளு-
்டன அன�ொக்வ ்�சி்ொர்.   

"ம்... நீஙகைொ்் மது எனகிற 
மதுமிைொ?"   

"ஆமொம் ்�ர்!"   
"உஙகளி்டம் ஒரு சிறிய வொககு-

மூலம் ப�ற ்வண்டியுள்ைது. அ்ைொ 
அந்ை அதறககுப ்�ொஙகள்!"   

"ஆகடடும் ்�ர்!" எனறு ப�ொல்லி 
விடடு,   

அவர் கொடடிய அந்ை இரண்்டொம் 
அதறககுள் ப�னறொள் மதுமிைொ.   

உள்்ை அமர்ந்திருந்ை கம்பீரமொ் 
ப�ொலி்ஸ அதிகொரி,   

புன்தக பூத்ை �டி்ய அவதைப 
�ொர்த்ைொர்.   

மதுமிைொதவப �ொர்த்ைதும் அவர் 
ை்து ைதலயில் அணிந்திருந்ை 
ப�ொலி்ஸ பைொபபிதயக கேற்றி �க-
கத்தில் தவத்ைொர்.   

வியபபு்டன அவதரப �ொர்த்ை�-
டி்ய,   

அவர் கொடடி ஆ�்த்தில் அமர்ந்-
ைொள் மதுமிைொ.   

"என் மி்ஸ மதுமிைொ   
எனத் உஙகளுககுத் பைரிகி-

றைொ?" அவள் முகத்தைக கூர்ந்து 
�ொர்த்ை�டி்ய ்கட்டொர்.   

அந்ை உயர் ப�ொலி்ஸ அதிகொரி 
அவர் இப�டிக ்கட்டதும்,   

ஆடிப ்�ொ்ொள் மதுமிைொ!"   
அவள் ்மனியில் இ்ல�ொ் ஒரு 

நடுககம் ஏற்�ட்டது.   
இப்�ொது,   
மீண்டும் அவதர உற்றுப �ொர்த்ைொர்.   
"நீ... நீஙக... பிர�ன்ொ ைொ்்!"   
வியபத� விழுஙகிய �டி்ய 

்கட்டொள் மதுமிைொ!   
"ஆமொம்... நீஙக... �ரி.. மி்ஸ 

மதுமிைொ... சிறிது ்நரத்திற்கு முனபு 

நீஙகள் எனத் பிர�ன்ொ எனறு 
கூபபிடடீஙக... ஆ்ொ உண்தமயில் 
நொன பிர�ன்ொ அல்ல...!"   

"என்து... நீஙகள் பிர�ன்ொ 
இல்தலயொ...? அப்�ொ நீஙக யொரு 
்�ர்?"   

"நொன துப�றியும் இன்ஸப�க்டர் 
இன�ரொஜ். பிர�ன்ொ எனற ப�யரில் 
ஒரு கம்ப�னியின உரிதமயொை-
ரொக உஙகள் முன்ொல் ்ைொனறிய 
பைொழில் நிமித்ைமொகத் ைொன!"   

"பைொழில் நிமித்ைமொக அது என் 
�ொர்.. அது... எ்ககு புரியவில்-
தல்ய... அப்�ொ சிறிது கொலம் 
எனனும் பநருககமொக �ேகியபைல்-
லொம்"   

"அதுைொன ப�ொலி்ஸ விதையொடடு"   
"தீ�ன, தீபிகொ இருவரும் மதுமி-

ைொவின மிக பநருஙகிய நண்�ர்கள். 
அவர்களுககு ந்டந்ை துயரமொ் �ம்-
�வத்தைப �ற்றி ஒனறுவி்டொமல் 

எனனி்டம் மி்ஸ மதுமிைொ எடுத்துச் 
ப�ொனனீஙக... இந்ை விஷயத்தில் 
உண்தமயொ் பகொதலகொரத் 
கண்டு பிடிகக்வண்டிய கட்டொயம் 
ப�ொலி�ொருககு இருந்ைது. அைற்கொக 
நீஙகள் எஙகளுககு நிதறய்வ 
உைவி ப�ய்திருககிறீர்கள். உஙகள் 
உைவியி்ொல் உண்தமயொ் 
பகொதலகொரத் நொஙகள் கண்டு-
பிடித்துவிட்்டொம்... இனனும் சிறிது 
்நரத்தில் உண்தமயொ் பகொதல-
கொரன யொபரனறு நொன உஙகளுககு 
ப�ொல்லுகி்றன!"   

"அப�டியொ்ொல்... இந்ை வி�ரங-
கள் எல்லொம் ரஞ�னுககு பைரியமொ 
்�ர்?"   

"ஆமொம்.... இனனும் சிறிது ்நரத்-
தில் அந்ை ரஞ�ன இங்க வருவொர். 
அைற்கு முனபு உஙகளுககு முககி-
யமொ் ஒரு விஷயத்தைப �ற்றி 
ப�ொல்ல ்வண்டும்!"   

"அது என் ்�ர் அது... எ்ககு 

எல்லொ்ம ஒரு க்வு ்�ொல் இருககி-
றது!"   

"இந்ை விஷயத்தில் நொன உஙக-
ளுககு உைவி ப�ய்வைொக ஏற்க்்வ 
நொன உஙகளி்டம் ப�ொல்லியிருககி-
்றன. அைொவது உஙகள் வொழகதக-
யில் எந்ை விைமொ் பிரச்சித்க-
ளுககு ஏற்�்டொமல் நொன உஙகதை 
�ொதுகொப்�ன. இனனும் சிறிது 
்நரத்தில் எந்ை மொதியொ் �ொதுகொபபு 
உஙகளுககு ்ைதவப�டும் என�தை 
நீஙகள் புரிந்து பகொள்வீஙகள். 
நீஙகள் எைற்கும் �யப�்டத்்ைதவ-
யில்தல மி்ஸ மது மிைொ. உஙகளுககு 
வொககு பகொடுத்ைதைப ்�ொல் கண்டிப-
�ொக நொன உஙகதை �ொதுகொப்�ன!"   

"என் ்�ர் இது நீஙகள் ப�ொல்-
வதைப �ொர்த்ைொல் விஷயம் 
பரொம்� �ொரதூரமொக இருககும் 
்�ொல் பைரிகிற்ை...!" �ைற்றத்து-
்டன ப�ொன்ொள் மதுமிைொ.   

இலஙதக ப�ொலிசில இருந்ை 
புகழப�ற்ற ஒரு துப�றியும் 
நிபுணரொ் இன்ஸப�க்டர் இன-
�ரொஜ் ைொன இவவைவு நொடக-
ளும் பநருஙகிப �ேகி வந்திருக-
கிறொர் என�தை மதுமிைொவொல் 
நம்�்வ முடியவில்தல.   

�ேகிய இந்ை பகொஞ� நொடக-
ளில்,   

அவர் ை்ககு எவவைவு உை-
விகதை ப�ய்திருககிறொர்?   

ை்து கொருககு ்டயதர 
மொற்றிக பகொடுத்ைது.   

தி்மும் கொதலயி்ல்ய 
்கொல்்�்ஸ ஓட்டலுககு வந்து,   

ைனனு்டன உணவருந்தியது.   
ஓட்டலுககு அதேத்துச் 

ப�னறு,   
ைனியொக அமர்ந்து ைனனு்டன 

்�சியது,   
இந்ை ்நரத்தில் எல்லொம்,   
ைனனி்டம் கண்ணியமொக்வ 

ந்டந்து பகொண்டிருககிறொர்.   
மதுமிைொ இப�டி சிந்தித்துக 

பகொண்டிருககும்்�ொது.   

இன்ஸப�க்டர் ரொகவன, உயரமொ் 
ஒரு மனிைத் அதேத்துக பகொண்டு 
உள்்ை வந்ைொர்.   

அவர் தகயில் விலஙகு மொட்டப�ட-
டிருந்ைது.   

அவர் முகம் மதுமிைொவிற்கு பைரிய-
வில்தல.   

'மி்ஸ மதுமிைொ" இன்ஸப�க்டர் இன-
�ரொஜ் ைொன அதேத்ைொர்.   

்�ர்...!   
"இவதர உஙகளுககுத் பைரியுமொ 

எனறு �ொருஙக்ைன!"   
"ஏன ்�ர்" எனறு ்கட்ட�டி்ய 

திரும்பிப �ொர்த்ைொள்.   
அடுத்து,   
அவள் அலறி விட்டொள்.   

(இைதம வைரும்)  முடியப் ப�ோகிறபே க�ோல்லுவபேோ இளமை!   
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“உருவகக கதை எனகிற கடி -்
மொ் கதை ப�ொல்லுந்துதறயுட 
புகுந்து, முைலொவது பவற்றிதய 

ஈடடிய ப�ருதம சு.்வலுபபிள்தை (சு.்வ)தயச் 
�ொரும். �ொரைரத்தி்ம் �ககரவர்த்தி இரொஜ ் கொ�ொ-
லச்�ொரி ரொஜொஜியொல் புகேப�ட்ட மணற்்கொவி-
தலயும் வொ�கர் �லரொற் �ொரொட்டப�ட்ட பவறுங-
்கொவிதலயும் எழுதித் ைொப்ொரு �ண்�ொ்டொ் 
சிந்ைத்மிகக ஒர் எழுத்ைொைர் என�தை நிதல 
நொடடிவிட்டொர். இவருத்டய வர்ணத் அேகு-
கள், கற்�த் நயஙகள், ைனிச்சிறபபு வொய்ந்-
ை். நத்டயி்ல சுத்ைமும் ஓட்டமும் உண்டு. 
�ொற்கொவடி, மண்வொ�த் ்�ொனற �ல நல்ல 
சிறுகதைகதை எழுதி, ைொம் ஒரு சிறுகதையொசி -
ரியர் என�தையும் நிரூபித்துள்ைொர்” எ் க்க 
ப�ந்திநொைன ை்து ஈேத்து இலககிய வைர்ச்சி 
எனறஆய்வு நூலில் சு.்வ. �ற்றிக குறிபபிட -
டுள்ைொர் (�ககம்: 42).  

ைமிேக மூைறிஞரொ் ரொஜொஜி சு.்வ. எழுதிய 
மணற் ்கொயில்| எனற உருவகக கதைதயப 
�டித்துவிடடு, ைனனு்டன இருந்ை அறிஞர்க -
ளுககு அைத்க கொண்பித்து,“ஆஹொ! இது -
வல்லவொ சிறந்ை உருவகககதை" எ் விைந்து 
�ொரொடடி்ொரொம். இககதை கதலச்ப�ல்வி �ஞ -
சிதகயில் பவளியொ்து.  

வொழகதக பவளிப�டுத்துகினற உண்தமக -
தையும் இயற்தகயின ைனதமகதையும் எடுத் -
துககூறி மககளின உள்ைஙகளில் �தியதவப -
�ைற்கும் அவர்கதைச் சிந்திகக தவப�ைற்கும் 
உருவகககதைகள் இலககிய உலகில் ப�ரும் 
�ஙகளிபபித்ச் ப�ய்கினற். வொழகதகத் 
ைத்துவஙகதையும் அைன உண்தமகதை -
யும் �ல்்வறு�ட்ட மிருகஙகள், ஜீவரொசிகள், 
இயற்தக �கதிகள் வழியொக கொண்பிப�து உரு -
வகககதை.  

சுபபிரமணியம் தையல்நொயகி ைம்�தியி் -
ருககு 24-05-1921இல் மக்ொகப பிறந்ை சு. 
்வலுபபிள்தை ஒரு �யிற்றப�ட்ட ைமிேொசி -
ரியர். ஒரு ைமிழப �ண்டிைர். திருபநல்்வலி 
த�வொசிரிய �யிற்சிக கலொ�ொதலயில் �யிற் -
சிப�ற்ற பின்ணி இவதரப புத்திலககியப 
�த்டப�ொளியொக உருவொககியது.  

1946முைல் 1981வதர ஆசிரியப �ணிபு -
ரிந்ைசு. ்வ, ைொன ப�ற்ற அனு�வஙகதை்ய 
கருபப�ொருள்கைொகக பகொண்டு ை்து �த்டபபு -
கதை ஆககித் ைந்துள்ைொர்.  

சு.்வ. சிறுகதை,உருவகககதை, கடடுதர, 
நொ்டகம் ஆகிய இலககியத்துதறகளில் ை்டம் 
�தித்ைவர். ஈேத்து உருவகககதைத் துதறயின 

முன்்ொடிஇவ்ர. இவரது உருவகக கதைகள் 
மித்ர பவளியீ்டொக 1999இல் மணற்்கொயில் 
எனற மகு்டத்தில் பைொகுப�ொக பவளிவந்ைது.  

உருவகக கதைகள் �ற்றி சு.்வ. ை்து 

மணற்்கொயில் பைொகுபபின க�ொ்டம் திறமி்்ொ| 
எனற முனனுதரயில் பினவருமொறு விைககி -
யுள்ைொர்:  

“இனறு உருவகக கதைகள் எ்ப�டு� -
வற்தற உற்று ்நொககி்ொல், உருவகக கதை -
களி்ல �ொைொரண உருவகத்தின அதமபபு 
உண்டு. உள்ளுதற உவமத்தின �ொயல் குறிபபி -
்டத்ைகக அைவு �டிகிறது. 

இதறச்சிப ப�ொருளின நிேல் ப�ருமைவில் 
விழுகிறது. எ்்வ இந்ை உருவகக கதை எனற 
�ண்்டமொ்து உருவகம், உள்ளுதற உவமம், 
இதறச்சிபப�ொருள் எனற மூனறின கூடடுற -
வொல் பிறந்ை ஒனறு எ்கபகொள்ைல் ப�ொருத்ை -
முத்டத்து. இது சிறுகதைதய வடிவமொக – உரு -
வகமொகக பகொண்டு உலொவிவருவைொல் அந்ைப 

ப�யர் பூண்டிருககலொம்.   உருவ -
கக கதை, ைன்ொற் பகொள்ைப -
�டடுக கருவுயிர்ககப�ட்ட வித்தின 
வனதமயி்ல்ய உயிர் வொழ -
கிறது. அந்ை உயிர்ப ப�ொரு்ை 
உரிபப�ொருள். உரிபப�ொருள் �ம் -
பிரைொய எல்தலகளுககுட�ட்்டொ, 
வழிவழியொகப �லரொலும் எச்சிற் -
�டுத்தியவற்தறச் சுற்றி்யொ எே -
்வண்டுபமனற நியதியில்தல. 
அவவொறு எதிர்�ொர்ப�து பிணத் -
துககு மொதலசூடடி அேகு �ொர்ப -
�தைபயொத்ைது. முககொல உலக 
நிகழச்சிகளுககுள்்ை �ல�ல 
்வதைகளி்ல �ல�ல ப�ொருள் -

கள் மின்ற் கீற்றுப்�ொலத் துடித்து பநளி -
வதைச் சிந்ைத்யொற்றல் பகொண்டு கொணல் -
முடியும். அந்ைப ப�ொருள்க்ை ைத்துவஙகள். 
உண்தமபயன�து அவற்றின மறுப�யர். அந்ை 

உண்தம �மய ைத்துவமொக்வொ அரசியற் ைத் -
துவமொக்வொ பிறவொக்வொ அதமயலொம். 
ைத்துவஙகள் கொல ்ை� வர்த்ைமொ்ஙகதை -
யும் மரபுகள் எனறு ப�ரிது�டுத்துவ்வற் -
தறயுங க்டந்து நிற்கும் நிதல்�றுத்ட -
யதவ. கூர்த்ை மதிபகொண்டு 
்ைடிககண்்டறிய ்வண்டி -
யதவ. அந்ைத் ைத்துவங -
களுபைொனதற தமயப 
ப�ொருைொக, உரிப ப�ொரு -
ைொகக பகொண்டு அைத் 
அேகொகவுந் பைளிவொக -
வும் கொடடுவைற்கு எழுந்ை 
ஓர் உத்தி்ய உருவகக 
கதை. எ்்வ, அைன 
உரிபப�ொருள் மிகமிக 
வலுவுத்டயபைொனறொக 
அதமய ்வண்டும். 
அககினிதயப ்�ொனற 
தூ ய் த ம வ ொ ய்ந் ை 
உ ரி ப ப � ொ ரு ளின 
வனதம்ய உருவகக 
கதையின ஆயுதை 
நிர்வகிககிறது எனறு 
கூறி்ொல் அது்வ 
எற்புத்டயது்�ொலத் 
்ைொனறுகிறது.  

உருவகககதையின உரிபப�ொ -
ருைொகிய ைத்துவம் ம்ஙகவரக கூடிய, அே -
கிய்ைொர் உருவமொக வடிவஙபகொள்ளுைல், 
அடுத்து இனறியதமயொைைொகினறது. நிர்ச்� -
ல்மொ் குைத்தின நடுவி்ல எறியப�ட்ட 
கல்்ைொற்றுவித்ை அதலவட்டஙகள், ஒனதற -
பயொனறு உந்தி விரிவத்டந்து ப�ரியபைொரு 
வட்டமொகக கதரதயத் பைொடடு முடிவது்�ொல, 
ம்த்தி்ல பகொள்ைப�ட்ட ைத்துவப ப�ொருைொ் 
உரிபப�ொருள் கருப ப�ொருள்கதைப �ற்றிப 
பிடித்துக பகொண்டு, கற்�த் அதலகதை 

எழுபபி விரிபு �டடுச் ப�ல்லும். நீரிபலழுந்ை 
வட்டஙகளின தமயம் கல்பலறியப�ட்ட இ்டமொகி-
விடுவது ்�ொல ம்த்பைழுந்ை கற்�த்யதலக-
ளின தமயம் ைத்துவப ப�ொருைொக அதமகிறது. 
இந்நிதலயில் உரிபப�ொருதை விரிவு �டுத்-
ைற்்கற்ற கருபப�ொருளும் அைத்ப �ற்றிப 
�்டர்ந்து ப�ல்லும் கற்�த்த் திறமும் உருவ-
கககதையின மற்தறய அமி�ஙகைொக விைங-
குவதைக கொணல்முடியும்.அந்ைக கருபப�ொருள் 
மனிை்ொக்வொ, மரமொக்வொ, மிருகமொக்வொ, 
முகிலொக்வொ, நதியொக்வொ அனறி உலகியலக-
கப�ொற்�ட்ட க்டவுைொக்வொ, �ொத்ைொ்ொக்வொ 
இருககலொம். இயஙகும் திதணபப�ொருைொ-
க்வொ, நிதலத்திதணப ப�ொருைொக்வொ இருக-
கலொம். ஆ்ொல் அதவ கற்�த்யின பூரண 
மைர்பபி்ொ்ல ஆடபகொள்ைப�டடுப ்�சும், 
பிணஙகும், உயர்வுைொழவு கொடடி வொதிடும், 
்மொ்த்ைவம் �ரியும், சிரித்துக கும்மொைஙபகொட-
டும். அதவ எச்ப�யதலச் ப�ய்ைொலும் அதவக-

ளும் அதவகளுககுச் ப�யல்கதைககற்பித்து, 
அதவகதை ஆடபகொண்்ட கற்�த்யும், ைொம்பி-
றந்ை இ்டத்தை, ைத்துவப ப�ொருதை- குறிப�ொகக 
கொடடிக பகொண்டிருககும்.  

உரி, கரு, கற்�த் எனற மூனறின ்�ர்க-

தகயொலும் ம்த்ைகத்து உருவகக கதைபயன-
பறொரு கர்ப�ம் விதைந்து விட்டொலும் அைத் 
பவளிகபகொணர்ந்து வொ�கர்களித்ட்ய �ரிமொற்-
றஞ ப�ய்வைற்்கற்ற ப�ொல்லுந்திறன உருவகக 
கதையின மற்்றொரம்�மொக அதமகிறது.”  

சு.்வ.யின முைற் சிறுகதை கித்டககொை �லன 
1943ல் ஈே்க�ரியில் பவளியொ்து. இவரது 
சிறுகதைகள் மண்வொத�், �ொற்கொவடி ஆகிய 
மகு்டஙகளில் பைொகுதிகைொக பவளிவந்துள்ை்.   

இவரது சிறுகதைத் பைொகுதி �ொற்கொவடிககு 
முனனுதர எழுதிய ப�ஙதக ஆழியொன ை்து 
முனனுதரயில் பினவருமொறு குறிபபிடுகிறொர். 
“சு.்வ.யின சிறுகதைகள் பவறும் கற்�்ொவொ-
ைப பிர�வஙகைல்ல. அதவ இந்ை மண்ணின 
வொழதவயும் வைத்தையும் அவலத்தையும் ஆே-
மொகப ்�சுவ். யைொர்த்ைப �த்டபபுகள், ்ைசிய 
இலககியம் என�ைற்குத் ைகக எடுத்துக கொடடு-
கைொக அதமவ். 1943-1950 களி்ல்ய 
சு. ்வ.யின �த்டபபிலககிய ்நொககு மிகத் 
பைளிவொக, இந்ை மண்�ொர்ந்ைைொக இருந்திருககிற-
பைன�ைற்கு �ொற்கொவடி(1947), மனிை மிருகம் 
(1944), கித்டககொை �லன (1943) என�் 
ைகக உைொரணமொகும் கதைகைொகும். அந்ைத் 
்ைசிய இலககிய ்நொககு 1950-1970களில் 
மிகவும் ஆேமொகவும் க்தியொகவும் மண்வொ-
�த் (1963), ப�ரியம்மொ (1962) ஆகிய 
சிறுகதைகளில் �டிமப�டடுள்ைது. சு.்வ. ை்து 
சிறுகதையில் இந்ை நொடடித்யும் அதில் வொழந்-

துவரும் மககதையும் மடடு்ம சித்ைரித்துள்-
ைொர் என�து மிக முககியமொ் அம்�ம். மண்-
வொ�த்க கதைகள் அவருத்டயதவ. நவீ் 
சிறுகதையின அழுத்ைமொ் �ண்புகதைக 
பகொண்்டதவ” எ்க குறிபபிடடுள்ைொர்.  

சு. ்வ. நொ்டக பிரதியொககத் துதறயிலும் 
ஆேமொகத் ை்டம்�தித்துள்ைொர். 1965இல் 

இலஙதகக கதலககேகம் ந்டத்திய 
நொ்டகப ்�ொடடியில் வஞசி எனற 
ஓரஙகநொ்டகம் முைற்�ரிசு ப�ற்றது. 
அடுத்ை ஆண்டில் எழிலரசி எனற 
முழுநீை நொ்டகம் முைற்�ரிசு ப�ற்றது. 
1960இல் இலஙதக வொப்ொலி 
நொ்டகப ்�ொடடியில் இவரின மண்வொ-
�த் முைற்�ரிசு ப�ற்றது. 1968இல் 
ஒருதம பநறித்பைய்வம் எனற நொ்டகம் 
�ரிசு ப�ற்றது.   

சு.்வ. �ல வொப்ொலித் பைொ்டர் நொ்ட-
கஙகதையும் எழுதியுள்ைொர். இவர் 
எழுதிய, ஏடடிலிருந்து (16 வொரஙகள்), 
கிரொமரொஜ்யம் (32 வொரஙகள்), ப�ொன-
்ொச்சிக குைம் (97 வொரஙகள்), நவயுகம் 
(12 வொரஙகள்) பைொ்டரொக ஒலி�ரப�ட்ட 
நொ்டகஙகைொகும்.  

இலஙதக வொப்ொலியில் சு.்வ. பைொ்டர் 
உதரகதையும் ந்டத்தியுள்ைொர். இலக-
கிய இர�த்’ (32 வொரஙகள்),‘திருககு-
றட சித்திரம்’(36 வொரஙகை);,‘நொடடுககு 
நல்லது’(24 வொரஙகை); என�் இவரது 

வொப்ொலித் பைொ்டர் உதரச் சித்திரஙகைொகும்;.  
சு.்வ. எழுதிய �ந்திரமதி, குகன ஆகிய சிறுவர்-

கதைகள் சு.்வ.யின சிறுவர் இலககியத்துககொ் 
�ஙகளிபபுகைொகும். சு. ்வ. கல்வி பவளியீடடுத் 
திதணககைத்தில் க்டதம ஆற்றிய்வதை மொண-
வர்களுககொ் �ல �ொ்டநூல்கதையும் எழுதியுள்-
ைொர்.  

பிரமச்�ொரியொகத் ைவவொழவு வொழந்ை சு.்வ, 
22-.06-.2007இல் அமரரொ்ொர்.  

ஈழத்து உருவகககதை முன்னோடி சு.்வ.

இன்றே உங்கள் பிரதி்களை
பதிவு செய்து ச்கொள்ளுங்கள்

காதலரகளுக்கு பனி மழை
காதலிபபவரகளுக்கு ததன்துளி

விரைவில் உங்கள்
தின்கைன் வாைமஞ்சரியில்!

ஜனரஞ்சக எழுத்தாளர்
ம�தாழிவதாணன்

எழுதுகிறார்!

இனியவனே என்று 
பாடி வநனதேன்!

விழிகளில் ஆரம்பித்து
புன்்னழகயில் சஙகமித்து
கண்ணீரில் அஸதமிக்கும்
ஒரு காதல் காவியம்!

உங்கள் துப்பறியும் திறனுக்கு ஒரு சவால்.  
க்கால்லுவத�ா இளமை ்கம�யின் க்காமை்காரன் யார்?          

என்்பம�க் ்கண்டுபிடித்து 
24.07.2020ஆம் தி்கதிக்கு முன்பு எழுதி அனுபபுங்கள்.  
ஒருவர் ஒரு ்பதிமை ைட்டும்�ான் எழு�ைாம்.  

சரியான ்பதிமை எழுதும் மூவருக்கு அதி்க விமை 
ைதிபபுள்ள நூல்்கள் ்பரிசா்க வழங்கப்படும்.

கண்டு பிடியுஙகள்  ககோதைகோரதன   
ககோண்டு கெல்லுஙகள் நூல்கதை  

க�ொல்லுவத�ொ இளமை 
தின�ரன் வொரைஞ்சரி, தேக்ஹவுஸ், 

க�ொழும்பு-10.
வட்ஸ்அப்: 0777686741

அனுப�்வண்டிய முகவரி:
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நிறுவனங்களுக்கிலையில் த�ாைர்ச்சி-
யான அ்கற்்றல் வசதி்கலை வழஙகு�ல் 
ைற்றும் வருங்காைத்தில் �யாரா்கவிருக்கும் 
புதிய த�ாறியியல் சந�தியினலர ஊக்கு -
வித்�ல் எனும் ந�ாக்கில் எதிர்்காை த�ாறி -
யியல் �லைவர்்களுக்்கா்க உருவாக்்கப�ட்-
டுளை ‘Project Summit’ �ைத்ல� Sysco 
LABS Sri Lanka நிறுவனம் அணலையில் 
அஙகுரார்ப�ணம் தசய்துளைது.  

�ல்்கலைக்்கழ்கத்தில் இருநது ந�ரடி-
யா்க நவலைக்கு உளவாங்கப�டு�வர்்கள 
'4ஆவது த�ாழிற்புரட்சி த�ாழில்நுட்�த்-
தின்' (4IR) கீழ் வல்கப�டுத்�ப�ட்ை புதிய 
த�ாழில்நுட்�க் ்கருத்துக்்கலைச் தசயல்�-
டுத்� உ�வுவ�ற்கு வசதி்கலை ஏற்�டுத்தும் 
வல்கயில் Sysco LABS இன் Project Summit 
அலையும்.   

டிஜிட்ைல் புரட்சிலய எதிர்த்காளவ�ற்-
்கான சரியான தி்றன்்கலை வைர்த்துக்-
த்காளவ�ன் மூைம் இத்திட்ைத்தில் �ஙந்கற் -
�வர்்கள தசயற்ல்க நுணணறிவு, இயநதிர 
ரீதியான ்கற்்றல், அதிநவ்க த�ாழில்நுட் -

�ம் ைற்றும் இலணய உை்கம் ந�ான்்ற 
4IR எணணக்்கருக்்களின் தவளிப�ாடு 
ைற்றும் வழி்காட்டு�லைப த�றுவார்்கள. 
எதிர்்காை �ணியாைர்்களில் Sysco LABS 
நிறுனம் மு�லீடு தசய்துவருவதுைன், �ைது 

தி்றன்்கலை தவளிக்த்காண -
ரவும், எதிர்்காைத்துக்்கான 
தீர்வு்கலை உருவாக்்கவும் 
�ல்்கலைக்்கழ்க �ட்ை�ாரி்க -
ளுக்கு 4IR உ�வியா்க இருப-
�ல�யும் இது ந�ாக்்கா்கக் 
த்காணடுளைது.  

Project Summit ஆனது 4 
வருை ்கற்்றல் ்காைத்ல�க் 
த ்க ா ண டி ரு ப � து ைன் , 
இதில் �ஙத்கடுப�வர்்கள 
ஆறு ைா�ங்களில் திட்-
ைத்ல� முடிக்்க முடியும். 
இது அவர்்களின் வாழ்க் -
ல்கப �யணத்ல� விலர -
வாக்குவ�ற்கு இயலுைான-
�ாக்்க உ�வும். “த�ாைக்்க 

நிலைலயக் ்கற்றுக்த்காளளுங்கள” என்்ற 
அடிப�லையில் 4IR தசயல்�டுத்�ப�ட்ை 
தீர்வு்கலை அலையாைம் ்கணடு உருவாக்்க -
வும், உற்�த்தித்தி்றன் அைவீடு்கலை நைம்� -
டுத்�வும் இந�த் திட்ைம் உ�வும்.    

எதிர்கால ப�காறியியல் தலலவர்லை உருவகாக்கும்   
‘Project Summit’ தைதலத ஆரம்பிக்கும் Sysco LABS   

இைஙல்கயர்்களின் மி்கவும் 
பிரியைான ைற்றும் �ம்பிக்ல்கக்கு-
ரிய ஐஸ்கிரீம் வர்த்�்க �ாைைான 
Elephant House Ice Cream 
ைற்றும் இைஙல்கயின் முன்னணி 
த�ாலைத்த�ாைர்பு நசலவ 
வழஙகுனரான ையதைாக் ஆசி -
ஆட்ைா பிஎல்சி ஆகியலவ 
அணலையில் �த்�ரமுல்லை, 
Waters Edge இல் இைஙல்கயின் 
எதிர்்காை சந�தியினரின் தி்றலை-
்கள ைற்றும் தி்றன்்களுக்்கான 
‘Elephant House SuperHeroes 
Academy Powered by Dialog’ 
எனும் �யிற்சி �ட்ைல்றயிலன 
அறிமு்கப�டுத்தியது. இ�ற்கு 
ையதைாக் அனுசரலண வழஙகி-
யது.  

ையதைாக் அனுசரலண வழங-
கும் Elephant House Super Heroes 
�டுவர் குழுவில் அங்கம் வகிக் -
கும் சிந�லனயாைரும் த�ாழி-
ைதி�ருைான யசஸ் நேவந்க, 
தைாரட்டுவ �ல்்கலைக்்கழ்க �்கவல் 
த�ாழில்நுட்� பீைத்தின் சிநரஷை 
விரிவுலரயாைர் ்கைாநிதி லீைாங்க 
தசனவிரத்ன ைற்றும் அநச்கா விநஜ-
வர்�ன ஆகிநயார் இந� தசயை-
ைர்லவ வழி�ைத்தினர். ைற்றும் 
ந�ாட்டியாைர்்களின் த�ற்ந்றார்்க-
ளுக்கு பிளலை்களின் தி்றலை்கள 
ைற்றும் தி்றன்்கலை எவவாறு நைம்-
�டுத்துவது என்�து குறித்� ஆநைா-
சலன்கலையும் வழஙகினார்்கள. 
‘Super Talent’, ‘Super Innovator’ 

ைற்றும் ‘Super Responsible’ ஆகிய 
மூன்று பிரிவு்கலையும் உளைைக்கிய 
�ல்நவறு �லைபபு்கலை உளைைக் -
கிய இந� �யிைரஙகில் பிளலை்கள 
�ங்கள �னித்தி்றலை்கலைப �ற்றி 
�ன்கு புரிநதுத்காளவது ைற்றும் 
அவர்்களின் சி்றந� �ைலனப 
த�றுவது எப�டி என்�து த�ாைர்-
�ா்க ்கைந�ாநைாசிக்்கப�ட்ைது.  

ையதைாக் அனுசரலண வழங -
கும் Elephant House Super Heroes 
ந�ாட்டியானது, புதுலையான தி்றன்-
்கள, தி்றலை்கள ைற்றும் நிலையான 

வாழ்க்ல்கக்்கான முயற்சி்கலை அங-
கீ்கரிப�ல� ந�ாக்்கைா்கக் த்காணை 
�ாைைாவிய ரீதியில் �ைாத்�ப�டும் 
ந�ாட்டியாகும். 

ையதைாக் அனுசரலண வழங-
கும் Elephant House Super Heroes 
ந�ாட்டியானது இைஙல்கயில் 
உளை பிளலை்களின் ்கல்வி ைற்றும் 
தி்றன்்கலை நைம்�டுத்துவ�ற்்கான 
வாய்பல� வழஙகுகின்்றதுைன் 
அவர்்களின் ்கல்விக் ்கனவு்கலை �ன -
வாக்்க உ�வும் �ை சலுல்க்கலையும் 
வழஙகுகி்றது. 

தசைான் வஙகியின் டிக்கிரி ்கணக் -
கு�ாரர்்களுக்கு சநவாய் 3D திலரய-
ரஙகில் ‘Jurassic World – Dominion’ 
விநசை ்காட்சிலய �ார்லவயிடும் 
வாய்பபு வழங்கப�ட்டிருந�து. 
டிக்கிரி சிறுவர்்கைால் நிரம்பியி-
ருந� இந� திலரயரஙகில், �ைது 
த�ற்ந்றார் அல்ைது �ாது்காவைரு-
ைன் இந�த் திலரப�ைத்ல�க் ்கணடு 
்களிக்கும் வாய்பபு வழங்கப�ட்டி -
ருந�து.  

�ற்ந�ால�ய சூழலில் சிறுவர்்க-
ளுக்கு ைட்டுப�டுத்�ப�ட்ை ்களிப -
பூட்டும் அம்சங்களில் ஈடு�டும் 
வாய்பபு்கநை ்காணப�டுகின்்றன. 
த�ருக்்கடியான வாழ்க்ல்கச் சூழலில் 
குடும்�த்�ாருைன் இலணநது 

ந�ரத்ல� தசைவிடுவதும் குல்றந -
துளைது. �ைது த�ற்ந்றாருைன் 
ைகிழ்ச்சி்கரைா்க த�ாழுல� தசை -
விடும் வாய்பல� சிறுவர்்களுக்கு 
வழஙகுவது தசைான் டிக்கிரியின் 
ந�ாக்்கா்க அலைநதிருந�துைன், 
�ாட்டில் ்காணப�டும் முன்னணி 
சிறுவர் நசமிபபுக் ்கணக்ல்க ந�ணு-
கின்்றலைக்்கா்க அவர்்களுக்கு 
தவகுைதி வழஙகுவதும் இைக்்கா-
கும்.  

விறுவிறுபல� நைலும் அதி்க -
ரிக்கும் வல்கயில், திலரயரஙகில் 
சமூ்க ஊை்க ந�ாட்டிதயான்ல்ற 
தசைான் வஙகி ஏற்�ாடு தசய்திருந-
�து. இ�ன் ந�ாது தசைான் டிக்கிரி 
சி்றார்்களுக்கு அஙகு ்காட்சிப�டுத்-

�ப�ட்டிருந� உருவலைபபு்களுைன் 
தசல்ஃபி ஒன்ல்ற எடுத்ல� அ�லன 
#TikiriMovies உைன் அபநைாட் 
தசய்யுைாறு ந்காரப�ட்டிருந�து. 
இதில் 10 தவற்றியாைர்்களுக்கு 
டிக்கிரி அன்�ளிபபு்கள அவர்்களின் 
இருபபிைத்துக்கு தசன்று வழங்கப -
�ட்டிருந�ன.  

சிறுவர்்கள ைத்தியில் நசமிப -
புப �ழக்்கத்ல� ஊக்குவிப�தில் 
தசைான் டிக்கிரி முன்நனாடியா்க 
அலைநதுளைதுைன், அவர்்களின் 
்கல்வி, ஆர்வம் ைற்றும் த�ாழு-
துந�ாக்கு தசயற்�ாடு்கள ந�ான்-
்றவற்ல்ற நைம்�டுத்துவ�ற்கு 
�ல்நவறு அனு�வங்கலை வழஙகு-
வ�ா்க அலைநதுளைது.  

Jurassic World விசேட காட்சியை பாரயவையிடும்
வைாய்ப்பு சேலான் டிக்கிரி சிறுவைரகளுக்கு

த்காவிட் த�ருநத�ாற்றின் �ாக்-
்கத்தினால் முைஙகியிருந� த�ண 
பிளலை்களின் அன்்றாை வாழ்வு 
ைற்றும் ்கல்விலய நைம்�டுத்தும் 
ந�ாக்்கத்துைன் சர்வ (SERVE) 
நிறுவனம் �ல்நவறு வாழ்க்ல்கத்-
தி்றன் தசயற்�ாடு்கலை உளை-
ைக்கிய Goal @Home Activity 
Book எனும் தசயற்�ாட்டு 
நூதைான்ல்ற அச்சுவடிவிலும் 
ஒன்லைன் வடிவிலும் தவளியி-
டுகின்்றது.   

நைற்�டி நூல் ஆஙகிைம், 
சிங்கைம் ைற்றும் �மிழ் மும்-
தைாழியிலும் பிரசுரிக்்கப�டுகின்்றது. 1999 ஆம் 
ஆணடில் த�ாைங்கப�ட்ை சர்வ நிறுவனம் 
சிறுவர்்கள, இைம் சந�தியினர் ைற்றும் த�ண்க-
ளின் �ைன் சார்நது தசயற்�டும் இைஙல்க சமூ்க-
நசலவ நிறுவனைாகும்.   

குறிப�ா்க சிறுவர்்கள, இைம் சந�தியினர் 
ைற்றும் த�ண்களின் சைத்துவம் ைற்றும் 
த�ருலைலய �ாது்காத்து ைனி�ந�யத்துைன் 
கூடிய சமூ்கதைான்ல்ற ்கட்டிதயழுபபுவ�ற்கு 
இைஙல்க நிறுவனைா்க �ங்களிபபு வழஙகு-

வந� சர்வ நிறுவனத்தின் ந�ாக்-
்கைாகும். த��ர்ைாநது விதைன் 
வின் அலைபபு ைற்றும் ஸ்-
நைன்ைர்ட் சார்ைட் ைன்்றத்தின் 
அனுசரலணயுைன் இநநி்கழ்ச்-
சித் திட்ைம் முன்தனடுக்்கப�டு-
கின்்றது.  

www.lamun.org இலணயத்-
�ைத்துைன் இலணநது இநநூ-
லின் தசயற்�ாடு்கலை online 
முல்றயிலும் நில்றவுதசய்ய 
முடியும். 

நைலும்,எந�தவாரு �குதி-
யிலும் உளை 13 வயதுக்கும் 

18 வயதுக்கும் இலைப�ட்ை த�ண பிளலை-
்களுக்கு இத்திட்ைத்தில் இலணநது இநநூலை 
இைவசைா்க ்கற்்கமுடியும். 

த�ண பிளலை்களுக்கு �னித் �னியா்கவும் 
�ல்நவறு சமூ்க, சங்கங்கள ைற்றும் அலைப-
பு்கள ஊைா்க குழுவா்கவும் இநநி்கழ்ச்சியில் 
�திவுதசய்ய முடியும். அ�ன்ந�ாது இச்தசயற்-
�ாடு்கள நூலின் அச்சுப பிரதிதயான்று வழங-
்கப�டுவந�ாடு அ�லன வீட்டிலிருந�வாறு 
�னியா்கவும் ்கற்்கமுடியும்.   

யுவதி்ளின் மேம்�காட்டுக்்கான
Goal @ Home Activity என்்ற நூல் பவளியீடு  

சிதயட் ்கைனி நோல் -
டிஙஸ் நிறுவனம் அ�ன் சிை 
நைாட்ைார் லசக்கிள ையர் -
்கலை த�ாைர்ச்சியா்க தீவிர-
ைான �ை �ரிநசா�லன்களுக்கு 
உட்�டுத்தி உளைது. இரணடு 
பிர�ான ந�ாட்டி வர்த்�்கச் 
சின்னங்கநைாடு �ைத்�ப-
�ட்ை இந�ப �ரிநசா�லன்கள 
�ற்ந�ாது முடிவலைநதுளைன. 
இந� வர்த்�்கச் சின்னங்களில் 
ஒன்று இைஙல்கலயயும் ைற்-
ல்றயது இநதியாலவயும் நசர்ந�து.   

இந�க் குறிபபிைத்�க்்கப �யிற்சி இந-
தியாவின் இநந�ார் �்கரில் உளை ந�சிய 
வா்கன �ரிநசா�லன்கை ைற்றும் ஆராய்ச்சி 
ைற்றும் நைம்�ாடு உள ்கட்ைலைபபுத் 
திட்ைத்துக்குரிய அதி �வீன வா்கன �ரி-
நசா�லனத் �ைம் ைற்றும் சிதயட் இநதி-
யாவின் கூட்ைாணலை ஆராய்ச்சி ைற்றும் 
நைம்�ாடு (சுரூனு) ேநைாய் வைா்கத்தி-
லும் இைம்த�ற்்றது என இந நிறுவனம் 
அறிவித்துளைது.   

இைஙல்கயின் முன்னணி நைாட்ைார் 
லசக்கிள வல்கயில் இருநது த�ாருத்�-
ைான ையர்்கள ைற்றும் இநதியாவிலிருநது 
முன்னணி வர்த்�்கச் சின்ன ையர்்கள ைற்றும் 
இைஙல்க சிதயட்டில் �யாரிக்்கப�ட்ை 
ஐநது வல்க நைாட்ைார் லசக்கிள ையர்்கள 
�ன்மு்க த�றுைான த�ரிவு்களின் �டி, ஸ்-
திரப�ாடு, ஓட்டும் வசதி, ந�ர்ந்காட்டு 
ஸ்திரப�ாடு, வலைவு்கள, ல்கயாைல் 
வலரயல்ற, பிந்றக் ஸ்திரப�ாடு, ஈரம் 
ைற்றும் உைர் நிலை்கள, குறியீட்டு ைற்றும் 

தூரம் ஆகிய பிரிவு்க-
ளில் இந�ப �ரிநசா� -
லன்கள இைம்த�ற்-
்றன.   

இறுதி நசா�லன்க-
ளில் சிதயட் 140/70-17 
Zoom XL, 90/100-10 
Gripp X3, and 100/90-
17 ஆகிய ையர்்கள 
ஒபபீட்டுக்கு உற்�-
டுத்�ப�ட்ை ஏலனய 
வர்த்�்க முத்திலர �யா -

ரிபபுக்்கலை விை சிை பிரிவு்களில் மி்கச் 
சி்றந�லவ என்�து ்கணைறியப�ட்ைது என 
சிதயட் நிறுவனம் அறிவித்துளைது.   

இதுகுறித்து சிதயட் ்கைனியின் மு்கா-
லைத்துவப �ணிப�ாைர் ரவி �த்ைானி 
்கருத்து தவளியிடுல்கயில் “எைது நைாட்ைார் 
லசக்கிள ையர் உற்�த்தி்கலை �ாம் ்காைத்-
துக்கு ்காைம் தீவிர �ரிதசா�லன்களுக்கு உட்-
�டுத்தி வருகின்ந்றாம். அ�ற்த்கன நிர்ைா-
ணிக்்கப�ட்டுளை ஓடு �ைங்களில் இலவ 
�ரீட்சிக்்கப�டுகின்்றன. " என்று கூறினார்.   

த்காைர்்ஷல் வஙகி ்காைத்துக்கு ஏற்்ற ஒரு 
வாய்ப�ா்க சிறுவர்்களுக்்கான அருணலு 
தவளி�ாட்டு �ாணய நசமிபல�க் ்கணக்ல்க 
அறிமு்கம் தசய்துளைது. அருணலு சிறுவர் -
்களுக்்கான தவளி�ாட்டு �ாணய நசமிபபுக் 
்கணக்கு என்்ற 
த�யரில் இது 
அறிமு்கம் தசய்-
யப�ட்டுளைது.

இ ை ங ல ்க ப 
பி ர ல ஜ ்க ை ா ்க 
இ ை ங ல ்க யி ல் 
வசிக்கும் சிறு-
வ ர் ்க ளு க் கு 
அல்ைது தவளி-
� ா டு ்க ளி ல் 
கு டி த � ய ர்ந து 
வாழும் இைங -
ல ்க ய ர் ்க ளின் 
இ ை ங ல ்க யி ல் 
பி்றபபு �திவு 
த ச ய் ய ப � ட் ை 
பி ள ல ை ்க -
ளுக்கு �ான்கு 
வ ல ்க ய ா ன 
த வ ளி � ா ட் டு 
�ாயணங்களில் 
இந� ்கணக்கு-
்கலைத் தி்றக் -
்கைாம் என 
வஙகி அறிவித்-
துளைது.

அ ரு ண லு 
த வ ளி � ா ட் டு 
�ாணய சிறுவர் 
ந ச மி ப பு க் 
்க ண க் ல ்க 
பி ள ல ை ்க -
ளின் த�ற்-
ந்றார்்கள, �ாத்�ா அல்ைது �ாட்டி அல்ைது 
சட்ை ரீதியான �ாது்காவைர்்கள எந�தவாரு 
த்காைர்்ஷல் வஙகிக் கிலையிலும் தி்றக்்க-
ைாம். 15 வயதுக்கு குல்றவான சிறுவர்்க-
ளுக்கு ஆரம்� ்கட்ைைா்க 50 தைாைர்்கலை 
லவபபுச் தசய்து அல்ைது அ�ற்கு சைைான 
ஸ்நைர்லிங �வுண, யூநரா அல்ைது அவுஸ்-
திநரலிய தைாைர் ந�ான்்ற ஏலனய �ாண -
யத்ல� லவபபுச் தசய்து இந� ்கணக்ல்கத் 
தி்றக்்கைாம். குறிபபிட்ை பிளலையின் 18வது 
பி்றந� �ாளின் பின்னநர இந�க் ்கணக்கில் 
உளை தைாத்�த் த�ால்கலயயும் மீைப 
த�்றைாம்.

�ைது பிளலை்களின் தவளி�ாட்டு ்கல்வி 
ந�ான்்ற எதிர்்காை தசைவு்கலைக் ்கருத்திற் 
த்காணடு த�ற்ந்றாருக்கு தவளி�ாட்டுப 
�ணத்திநைநய நசமிப��ற்்கான வாய்பல� 
வழஙகும் ந�ாக்கில் இந� விந்ஷை திட்ைம் 

அறிமு்கம் தசய்யப�ட்டுளைது. எதிர் ்காைத் -
தில் �ாணய ைதிபபி்றக்்க ஆ�த்தில் இருநது 
�ாது்காக்்க த�ரும் வல்கயில் இது உ�வியா்க 
அலைநதுளைது.

இந�க் ்கணக்கில் ஏற்றுக் த்காளைப� -
டும் �ணம் த�ற்ந்றாரிைம் அல்ைது �ாத்�ா 
�ாட்டி அல்ைது சட்ை ரீதியான �ாது்காவைரி-
ைம் இருநது கிலைத்� வரவா்கப �திவு தசய்-
யப�டும். 

இவர்்களின் �னிப�ட்ை தவளி�ாட்டு 
�ாணயக் ்கணக்கில் இருநது இந�க் ்கணக்-
கிற்கு நிதி ைாற்்றைா்கவும் உரிய த�ால்கலய 
லவபபிைைாம்.

சிறுவைரகளுக்காக அருணலு சவைளிநாட்டு 
நாணை சேமிப்பு கணக்யக அறிமுகம் 
சேய்துள்ள

ஜனசக்தி குழுைத்தின் உறுபபு நிறுவன -
மும் முன்னணி நிதிச் நசலவ வழஙகுனரு-
ைான Orient Finance PLC, விநசை நிலையான 
லவபபுத் திட்ைத்ல� அறிமு்கப�டுத்தியுள-
ைது.   

இது ஆயுள ்காபபுறுதி ைற்றும் தீவிர ந�ாய்க்-
்கான �ாது்காபபுைனான நிலையான லவப-
பீட்டு வசதிலய வழஙகுகி்றது. நைலும், 
இத்திட்ைத்தின் மூைம் வழங்கப�டும் நிதி 
�ன்லை்கலை சமூ்கத்திற்கு அறியப�டுத்துவ-
�ற்கும், அது த�ாைர்பில் விழிபபுணர்லவ ஏற்-
�டுத்துவ�ற்கும், �ாடு முழுவதும் �ல்நவறு 
விழிபபுணர்வு நி்கழ்வு்கலை நிறுவனத்தின் 
விற்�லனக் குழு நைற்த்காணடிருந�து.   

இந� நிதித் தீர்வானது, நிதி நிலையான-
�ன்லை ைற்றும் நைம்�ட்ை வாழ்க்ல்க �ாது-
்காபல� வழஙகுவதுைன், வாடிக்ல்கயாைர்்க-
ளின் ந�லவ்களுக்கு ஏற்� ைாற்றியலைத்துக் 
த்காளைவும் முடியுைான�ா்க ்காணப�டுகின்-

்றது. இந� விழிபபுணர்வு அைர்வு்களின்-
ந�ாது,   வாடிக்ல்கயாைர்்கள இத்திட்ைத்தின் 
�ன்லை்கள த�ாைர்பில் விவாதிக்்கவும், அவர்-
்களின் ந� லவ்களுக்கு ஏற்� இந� மு�லீட்-
டுத்  திட்ைத்ல�த் �னிப�யனாக்்கம் வாய்பபு 
வழ ங்கப�ட்ைது. நிலையான லவபபுத்த�ா-
ல்க யின்  தைாத்� ைதிபபின் அடிப�லையில் 
திட்ைத்தின் ைதிபபு தீர்ைானிக்்கப�டும் அந� 
நவலையில், �குதிவாய்ந� ்கணக்கு லவத்-
தி ருப�வர்்கள பிரத்திநய்கைா்க வடிவலைக்-

்கப�ட்ை இலண வர்த்�்க�ாை 
்காபபுறுதி அட்லைலயயும் 
த�றுவார்்கள.  

அணலையில் அறிமு்கப�டுத்-
�ப�ட்ை இத்திட்ைம் குறித்து, 
ஓரியணட் ஃல�னான்ஸ் நிறுவ-
னத்தின் �ணிப�ாைரும் அ�ன் 
பிர�ான நில்றநவற்று அதி்கா-
ரியுைான ந்க.எம்.எம். ஜாபிர் 

்கருத்துத் த�ரிவிக்ல்கயில், “இந� சவாைான 
்காைத்தில் எைது ைதிபபுமிக்்க வாடிக்ல்கயா-
ைர்்களுக்கு ஆ�ரவளிக்கும் வல்கயில் இந� 
விநசை திட்ைத்ல� �ாம் அறிமு்கப�டுத்தி-
யுளநைாம். 

Orient FD Plus என்�து, ஒரு வல்கயான 
நிலையான லவபபுத் திட்ைைாகும் என்�து-
ைன், இது ஒரு உத்�ரவா�ைான ஆயுள ்காபபு -
றுதிலயயும் தீவிர ந�ாய்ப �ாது்காபல�யும் 
த்காணடுளைது என்்றார்.    

Elephant House Super Heroes Academy க்கு 
டைசலாக் அனுேரயண   

தனது இரு ேக்கர வைண்டி டைரகய்ள இந்திை   
சபாட்டி உறபத்திகச்ளாடு ஒப்பிட்டுள்ள சிசைட் சகாமர்ஷல் வைங்கி

ஆயுள காப்புறுதி, தீவிர சநாய்ப்பாதுகாப்புடன்   
கூடிை நியலைான முதலீட்டுத் திட்டம்  

Orient FD Plus:   
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க�ொள்ளை இலொபம்
கடந்த வாரம் எனது வாடிக்லகயாளர் ஒருவர் லகப்-

பேசியில் எனலன த்தாடர்பு தகாண்டு பேசினார் “பேர் 
தேற்பறால் பவண்டும் எனறு பகட்டீர்கள் ்தாபன ஒரு-
வரிடம்இருக்கிற்தாம் ஒரு லீட்டர் 2600/= ரூோவாம் 
வாங்கி ்தரட்டுைா?” எனறு பகட்டார்.

எனது அத்தியாவசிய 
ப்தலவ ஒனலற பூர்த்தி 
தேய்யும் ஆர்வத்தில் 
அவர் அப்ேடி பகட்டா-
லும் ‘-70/= ரூோதேற்-
பறாலை ஐநது ைடங்குக்-
கும் அதிக விலையான 
2600/= ரூோவுக்குவிற்-
கிறார்கபள!’ எனறு 
அதிர்ச்சியும்கவலையுை -
லடநப்தன. அத்்தலகய 
தகாள்லள விலைக்கு வாங்குவதுமுலறயல்ை எனறு 
வாங்க ைறுத்து விட்படன. ஆனால் ைற்றும் சிைர் ஒரு 
லீட்டர்தேற்பறாலை 3000/= ரூோய்க்கு வாங்கியுள்-
ளார்கள் எனேல்தயும் பகட்டு வியநது போபனன. இத்்த-
லகய தகாள்லள இைாே வியாோரத்தில் யார் ஈடுேட்டா-
லும் அவர்கள் கண்டனத்துக்கு உரியவர்கபள.

ேல்பவறு காரணங்களால் தோருட்களுக்கு ்தட்டுப்-
ோடு ஏற்ேடுவது ்தவிர்க்க முடியா்த விடயைாகும். 
இவற்றில் எரிதோருள், ைருநதுப் தோருட்கள், உணவுப் 
தோருட்கள், குழநல்தகளுக்கான ோல்ைா போனற 
ேைவும் அடங்குகினறன. இவற்றுக்கு ஏற்ேடுகினற ்தட்-
டுப்ோட்லட ேயனேடுத்தி அதிக விலைக்கு, அநியாய 
விலைக்கு அத்தியவசியப் தோருட்கலள விற்ேது 
எனேது ைகா அட்டூழியைான, தகாடூரைான, ோவைானதே-
யற்ோடாகும்.

ைனி்த பேயம் ைறந்த, ைனி்தாபிைற்ற இச்தேயலை 
எல்ைா ேையங்களும் எல்ைா ைார்க்கங்களும், ்தலட தேய்ப்த 
உள்ளன. ஒழுக்க விழுமியங்களுக்கு ைாற்றைான ்தார்மீக 
ேண்புகளுக்கு முரணான இவ்வியாோரம் ோேக்பகடான 
ஒரு தேயல் எனறால் மிலகயல்ை.

இப்போல்தயோட்டின தோருளா்தார தேருக்கடிலய 
ேயனேடுத்தி தேற்பறால், டீேல், ேலையல் எரிவாயு, அரிசி, 
ேருப்பு, ோல்ைா, சீனி, ைரக்கறி, ேைவலககள்உட்ேட 
அனறாட ப்தலவகளுக்குரிய தோருட்கலள மிக அதிக 
விலையில் விற்ேலன தேய்து தகாள்லள இைாேம் ஈட்டு-
ேவர்கள், ைக்களின துனேங்கலளயும், துயரங்கலளயும், 
இனனல்கலளயும், இடர்கலளயும் ேற்றி சிநதித்து கருலண 
உள்ளத்ப்தாடு நீ்தைாகவும் நியாயைாகவும் ைனி்தாபிைா-
னத்ப்தாடு தேயற்ேட முனவர பவண்டும். ‘எந்ததவாரு 
தோருலளயும் நியாயைற்ற விலையில் விற்று அநியா-
யக்காரர்களாக ைாட்படாம்’ என உறுதி பூண பவண்டும் 
அல்ைல்ேடுகினற ைக்களுக்கு ஆ்தரவளிக்கும் வலகயில் 
இவ்விடயத்ல்தயாவது தேயல்ேடுத்்த ஒவ்தவாரு வியா-
ோரியும் உளஉறுதிபயாடு முனவர பவண்டும்.

வாழக்லகயில் போ்தலனகள் ேகஜபை ்தம்பி
வருத்்தங்கள்உள்ளத்தில் பவண்டாம் ்தம்பி
ப்தால்விகள் கண்டு நீ துவண்டிடாப்த ்தம்பி
ப்தானறாத் துலணகளுண்டு தவல்வாய் ்தம்பி
பேருயர் தவற்றிகள்்தாம் உன காைடிபய வநது விழும்
ோராட்டுபறாம்! வாழத்துகிபறாம்!!

ஜனொதிபதி ரணில் விகரமசிங�
இைங்லகயின 8வது நிலறபவற்று அதிகாரமுள்ள 

ஜனாதிேதியாக ரணில்விக்ரைசிங்க ே்தவிபயற்றுள்ளார். 
ோடளுைனற அங்கத்்தவர்களால் வாக்களிக்கப்ேட்டு 
தவற்றி தேற்ற 
மு்தல் ஜனாதி -
ேதியாக இவர் 
ே ரி த் தி ர த் தி ல் 
இடம் பிடிக்கி-
றார்.

1 9 7 7 க ளி ல் 
அரசியலில் ஈடு-
ேட்டு,1977 ோட -
ளுைனற ப்தர் -
்தலில் பியகை 
த்தாகுதியில் தவற்றி தேற்று ோடாளுைனற அங்கத்்தவ -
ரான இவர், த்தாடர்ச்சியாக 45 வருடங்கள் ோடாளுைனற 
அங்கத்்தவராக இருகிறார். இளவயதிபைபய அலைச்சுப் 
தோறுப்லே ஏற்ற இவர் 1993ல் மு்தல் முலறயாக பிர-
்தைாரானார். அ்தன பின 2001ல், 2015 இல் இருமுலற, 
2018, 2022 வருடங்களில் என ஆறு ்தடலவகள் இைங் -
லகயின பிர்தைாராக ே்தவி வகித்துள்ளார். எனினும் ஒரு 
முலறபயனும் ்தைது ே்தவிக்காைத்ல்த முழுலையாக 
பூர்த்தி தேய்யும் வாய்ப்பு இவருக்குக் கிலடக்கவில்லை 
எனேது விபேடைாக குறிப்பிடத்்தக்கது.

1994 இல் ஐக்கிய ப்தசிய கட்சியின ்தலைவராக 
த்தரிவு தேய்யப்ேட்ட ரணில் விக்ரைசிங்க இனறு வலர 
28 வருடங்களாக த்தாடர்ச்சியாக அப்ே்தவிலய வகித்து 
வருகிறார். கலடசியாக ேலடதேற்ற ோடாளுைனற 
ப்தர்்தலில் ஐக்கிய ப்தசிய கட்சி ஒரு ஆேனத்ல்தயாவது 
தவற்றிதகாள்ள வில்லை. ஆயினும் முழு இைங்லகயி-
லும்தேற்றுக்தகாள்ளப்ேட்ட வாக்குகளின அடிப்ேலட-
யில் கிலடத்்த ஒபர ஒரு ஆேனத்தின மூைம் த்தாடர்நதும் 
ஐக்கிய ப்தசிய கட்சியின ்தலைவராக இருக்கும் இவர் 
ோடாளுைனற அங்கத்்தவரானார். ேல்பவறு ேந்தர்ேங்க -
ளிலும்த்தாடர்ச்சியாக பவறுேட்ட விைர்ேனங்களுக்கு 
ஆளான போதிலும் துணிச்ேபைாடு ல்தரியத்ப்தாடு 
்தனது முடிவில் உறுதியாக இருநது தேயல்ேடும் ஒரு 
்தனித்துவைான அரசியல்வாதியாக ரணில்விக்ரைசிங்க 
அறியப்ேடுகிறார்.

1999ல் மு்தனமு்தைாக ஜனாதிேதி ப்தர்்தலில் போட்-
டியிட்டு 42.71 வீ்த வாக்குகலள தேற்ற இவர், 2005ல் 
போட்டியிட்டு 4,706,366 வாக்குகலள தேற்றார். 
ைற்றும் சிை ஜனாதிேதி ப்தர்்தல்களில் ஐக்கிய ப்தசிய 
கட்சி ோர்பில் இவர் போட்டியிட வாய்ப்பு இருந்த 
போதிலும் ேரத்தோனபேகா, லைத்திரிோை சிறிபேன, 
ேஜித் பிபரை்தாேவுக்கு இடைளிக்க பவண்டி ஏற்ேட்ட -
்தனால் இறுதியாக ேலடதேற்ற ஜனாதிேதி ப்தர்்தலில் 
இவர் போட்டியிடவில்லை

ைக்கள் வாக்குகளால் ஜனாதிேதி ப்தர்்ததைானறில் 
தவற்றிதேறும் வாய்ப்பு இவருக்கு கிலடக்காவிட்டா-
லும்,இப்தோழுது ோடாளுைனறத்தில் 8வது ஜனாதிே -
திலய த்தரிவு தேய்வ்தற்காக ேலடதேற்ற ப்தர்்தலில், 
அளிக்கப்ேட 223 வாக்குகளில் 134 வாக்குகலள தேற்று 
52 பைைதிகவாக்குகளால் தவற்றி தேற்று, முனனாள் 
ஜனாதிேதி பகாட்டாேய ராஜேக்ேவின எஞ்சியுள்ள 
ஜனாதிேதி ே்தவிக்காைத்துக்கு ஜனாதிேதியாக ே்தவி -
பயற்றுள்ளார்.

ோட்டில் ஏற்ேட்டுள்ள ோரிய தோருளா்தார தேருக்க-
டிகளுக்கு தீர்வு காண்ேதும், அரசியல் தகாந்தளிப்லே 
்தனித்து ைக்கள் ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய வலகயில் 

ஆட்சி அலைப்ேதும், ைக்களது அபிைாலைகலள மிக 
அவேரைாக நிலறபவற் றுவதும்,ோட்டில் ேைா்தானம் ேக-
வாழலவ ஏற்ேடுத்தி உைகில் இைங்லகயின தேயலர 
உயர்வலடய தேய்வதும்இவர் மீதுள்ள ோரிய ேவால்க-
ளாகும்.

இைங்லகயின 8வது ஜனாதிேதியாக ே்தவிபயற்றுள்ள 
ரணில் விக்ரைசிங்கலவ ோராட்டுவப்தாடு அவரது ே்த-
விக்காைத்தில் இப்ோரிய ேவால்கலள தவனறு ோடு 
சுபீட்ேைலடய தேயல்ேடவும் வாழத்துகிபறாம்!

‘அபுல்�லொம்’ ஐ.எம்.எஸ்.எம். பழீல் 
கமௌலொனொ வொழ்வும் பணியும்

ஒவ்தவாரு ஊரிலும் ேல்பவறு ஆற்றல்கள் நிலறந்த, 
ைக்கள் ேைனுக்காக பேலவகள் தேய்கினற,்தனித்துவ-
மிக்க ஆளுலைகள் சிைர் இருக்கபவ தேய்கினறனர். 
அவர்கள் உயிபராடுஇருக்கும்போதும், ைரணித்்த பின -
னரும் ைக்களால் ைதிக்கப்ேடுகினறனர்,போற்றப்ேடு -
கினறனர். அத்்தலகயவர்களில்ஒருவர்்தான ைரு்தமுலன 
ைண்ணின லைந்தன, ‘அபுல்கைாம்’ எனும்சிறப்புப் 
தேயர்தேற்ற காைஞ்தேனற ஐ.எம்.எஸ்.எம். ேழீல் 
தைௌைானா.

அவலரப்ேற்றி அவரது குடுேத்ல்தச் பேர்ந்த இளம் 
ேட்டத்்தரணி றுடானி 
ஸாஹிர், த்தாகுத்து தவளி-
யிட்டுள்ள ‘வாழக்லக 
ேரில்த நூல்்தான ‘அபுல் -
கைாம்’ ஐ.எம்.எஸ்.எம். 
ே ழீ ல் த ை ௌ ை ா ன வ ா ழ -
வும்ேணியும்.

“ைர்்ூம் தைௌைானா 
ேனமுக ஆளுலை 
தகாண்ட ஒரு கல்வி -
ைான ைட்டுைல்ை. ஓர் 
ஆத்மீகப்தேரியார் என -
ேல்தயும் ோன புரிநது 
தகாண்படன. தேல்லும் 
இ ட ங் க ளி த ை ல் ை ா ம் 
‘ஆளிலடத் த்தாடர்-
புகலள’ உருவாக்கி 
ைக்கலள ்தன வயப்ே-
டுத்தி, ்தனனிலேவாக்கும் காந்தேக்தியுலடய ைனி்தராக 
(Charismatic Person) அவலர எனனால் ைதிப்பீடு தேய்ய 
முடிகினறது.” என தைௌைானா ேற்றி முஸ்லிம் ேைய ேண்-
ோட்டலுவல்கள் திலணக்கள முனனாள் ேணிப்ோளர், ஏ. 
பீ. எம். அஷரப் த்தரிவித்துள்ளார்.

நூலின ோயகன ேற்றியும்,இநநூல் ேற்றியும்,பேராசி-
ரியர் எம். எஸ். எம். அனஸ், ்தனது அணிநதுலரயில், 
“தைௌைானா ஒரு ேல்ைாசிரியர், மூத்்த கல்விைான, ேமூக 
பேலவயாளர், ேமூகத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக வாழந்தவர். 
ைரு்தமுலன ைக்கள் தேருலை தகாள்ளக்கூடிய ஆளுலை-
யாகத் திகழந்தவர். ேழீல் தைௌைானா அவலர நிலனவு 
கூர்நது தவளியிடப்ேடும் இந்த நூல் எதிர்காைச்ேந்ததியி-
னருக்கும் ேயனுள்ள்தாகபவ அலையும். ோட்டிற்கும் ேமூ-
கத்திற்கும்பேலவயாற்றி கல்விச்பேலவகளிலும் ்தம்லை 
அர்ேணித்்தவர்கலள நிலனவு கூர்வது மிகப் தேரிய ேமூகப் 
ேணியாகும்.” எனறு குறிப்பிடுகிறார். தைௌைானா ேற்றிய 
ேல்பவறு ேடங்கள் இநநூலை பைலும் அைங்கரிக்கினறன.

நூல்:- ‘அபுல்கைாம்’ ஐ.எம்.எஸ்.எம். ேழீல்தைௌைானா-
வாழவும்ேணியும், ஆசிரியர்:- ேட்டத்்தரணி ருடானிஸாஹிர், 
மு்தற்ேதிப்பு:-ஏப்ரல் 2021, ேக்கங்கள்:- xxxiv +228, தவளியீ-
டு:-ேழீல்தைௌைானேவுண்படைன, ைரு்தமுலன, த்தாடர்-
புகளுக்கு:- 0777008894,

“நொன் வொ்ை அல்ல! சவுககுமரம்!”

ேலகச்சுலவ ேடிகர் ோபகஷ அவர்களின, ்தனனம்-
பிக்லக மிக்க அருலையான வார்த்ல்தகள்..!

“நியாயைாக உங்களுக்கு வரபவண்டிய ேல்ை தேயர் 
ைற்றவர்களுக்குச் தேல்லும் போது உங்களுக்கு எப்ேடி 

இருக்கும்?” வாதனாலிப்பேட்டிதயானறினபோது 
ேலகச்சுலவ ேடிகர் ோபகஷிடம் இப்ேடி பகட்கப்ேட்-
டது. அ்தற்கு அவர் அளித்்த பினவரும் ேதில் ஒவ்தவாரு-
வரதும் ்தனனம்பிக்லகக்கு டாணிக்கான, அருலையான 
வார்த்ல்தகள்.

“ோன கவலைபய ேடைாட்படன ோர்.ஒரு கட்டடம் 
கட்டும் போது,ேவுக்கு ைரத்ல்த முக்கியைாவச்சு ோரம் 
கட்டி,குறுக்குப்ேைலக -
கள் போட்டு,அ்தன 
பைை ேை சித்்தாள்கள் 
நினனு,லகக்குக் லக கல் 
ைாறி கட்டடம் உயர்நது 
தகாண்பட போய் அது 
முடிந்த பிறகு, அந்தக் கட்-
டிடத்துக்கு வர்ணஜாை 
வித்ல்தகள் எல்ைாம் 
அடிச்சு,

கீபழ இறங்கும் போது 
ஒவ்தவாரு ேவுக்கு 
ைரைாக அவிழத்துக் 
தகாண்பட வருவார்கள் 
. கட்டடம் முடிநது, 
கிரகப்பிரபவே தினத்்தனறு, கட்டடம் கட்டுவ்தற்கு 
எது முக்கிய காரணைாக இருந்தப்தா, அந்தச் ேவுக்கு 
ைரத்ல்த யார் கண்ணிலும் ேடாைல் பினனால், எங்கபயா 
ைலறத்து லவத்துவிட்டு,பவதறங்பகபயா வளர்ந்த 
வாலழ ைரத்ல்த முனனால் ேட்டு கிரகப்பிரபவேம் 
ேடத்தி அலனவலரயும் வரபவற்ோர்கள்.”

“அத்்தலன தேருலையும் வாலழ ைரத்துக்குப் போய் 
விடும்.இதில் உள்ள உண்லை எனன த்தரியுைா? அந்த 
வாலழ ைரம் மூனறு ோள் வாழக்லக ்தான வாழும். பின 
ஆடுைாடுகள்பையும்.குழநல்தகள் பிய்த்த்தடுப்ோர்கள். 
பிறகு குப்லே வண்டியிபை்தான போய்ச் பேரும்.”

“எங்பகா மூலையில் ைலறநது கிடக்கிறப்த அந்தச் 
ேவுக்கு ைரம் கண்ணீர் விடுவதில்லை. அடுத்்த கட்டடம் 
கட்டுவ்தற்கு ஏணியாக ்தயாரான நிலையில், எனறும்சி-
ரித்துக் தகாண்பட காத்திருக்கும்!”

இவ்வாறு விளக்கைளித்்த ேடிகர் ோபகஷ, இப்ேடி 
முடித்்தார், “ோன வாலழ அல்ை! ேவுக்குைரம்!!”

எசசரிக்�! மீண்டும் க�ொரரொனொ!!

இைங்லகயில் மீண்டும் தகாவிட்-19 த்தாற்று ேரவக்கூ-
டிய அச்சுறுத்்தல் நிைவுவ்தாக த்தாற்று போய் ்தடுப்புப் 
பிரிவு த்தரிவித்துள்ளது.்தற்போது, ோளாந்தம் 30 மு்தல் 
40 பேருக்கு இலடப்ேட்ட போயாளர்கள் அலடயாளங் 
காணப்ேடுகினறனர்.

இைங்லகயின தைாத்்த தகாபரானா த்தாற்றாளர்களின 
எண்ணிக்லக இப்போது 664,572ஐ விடவும் அதிகரித்-
துள்ளது. கடந்த சிை வாரங்களுக்கு முனனர் ஒற்லற 
இைக்கத்தில் காணப்ேட்ட த்தாற்றாளர் எண்ணிக்லக 
இப்போது 50க்கும் பைல் அதிகரித்து வருவ்தாக த்தரி -
விக்கப்ேட்டுள்ளது.

கடந்த 3 -4 வாரங்களாக உைகளாவிய ரீதியாக 
தகாவிட்-19 போயாளர்களின எண்ணிக்லக ேடுதியாக 
அதிகரித்து வருகிறது. ஒலைக்தரான திரிபுக்கு பைைதி -
கைாக புதிய உே திரிபுகளும் சிை ோடுகளில் அலடயா -
ளம் காணப்ேட்டுள்ளன. இலவ அதிக ்தாக்கத்ல்த ஏற் -
ேடுத்துவதுடன பவகைாக ேரவும் வல்ைலைலயயும் 
தகாண்டுள்ளன.

இ்தனால் ைக்கள் தகாபரானா எனும் தகாவிட்-19 
ேற்றி அைட்சியைாக இருநதுவிடாைாவ் முனதனச் -
ேரிக்லகயுடன ேடநதுதகாள்ளுைாறு பவண்டப்ேடு -
கினறனர்.

இப்ேத்தியில் இடம்தேறும் அம்ேங்களினபோக்லக, 
போக்லக, அலைப்லே, அளலவ, அழலக பினேற்றி 
எவரும் எழு்தைாம். “ேடித்்ததும்ேகர்வதும்” ேகுதியுடன 
த்தாடர்பு தகாள்ள, மினனஞ்ேல் (email): pptknvm@
gmail.com, வாட்ஸ்எப்(WhatsApp): 0777314207

இபபத்தியில் இடம்கபறும் அம்சங�ளின் ரநொக்�, ரபொக்�, 
அ்மப்ப, அளை்வ, அை்� பின்பற்றி எழுத விரும்புரவொர், “படித்-
ததும் ப�ர்வதும்” பகுதியுடன் கதொடர்பு க�ொளளை, மின்னஞசல் (email): 

pptknvm@gmail.com, வொட்ஸ்எப (WhatsApp): 0777314207    

பாராட்டுற�ாம்! வாழ்த்துகிற�ாம்!!

சிந்தனை செய் மைறம

நல்லன்த சொலகிற�ாம்

ந்லறமவாழ்றவாம்

சநஞ்சுக்கு நீதி

புது வரவு

திருவள்ளுவத்தில் இயக்குதல் (Directing/ Commanding)

முகாமையாளர் கே. பத்்மானநதன்

திருவள்ளுவர் எனும் தெய்வீக
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Dale, Theo Haimann போனற முகா -
லைத்துவ அறிஞர்களின கருத்துக் -
களினேடி இயக்கு்தல் எனேது ஒரு 
நிறுவனத்தில் பவலை தேய்யும் ேணி -
யாளர்களுக்கான அறிவுறுத்்தல்கலள 
வழங்குவ்தாகும். தோதுவாக இது 
உயர் ைட்ட முகாலையாளர்களினா-
பைபய தேய்யப்ேடுகிறது. அ்தாவது 
இயக்கு்தல் எனே்தலன நிறுவனத்-
தின இைக்குகலள அலடநது தகாள் -
வ்தற்கு ேணியாளர்கள் எனன தேய்ய 
பவண்டும் எங்பக தேய்ய பவண்டும் 
எப்ேடிச் தேய்ய பவண்டும் எவற்லற 
எல்ைாம் தேய்யைாம் எவற்லற 
எல்ைாம் தேய்யக் கூடாது எனறு 
முகாலையாளர் அறிவுறுத்து்தல் 
எனறு தகாள்ளைாம். இனனும் கூறு -
வ்தாக இருந்தால் இயக்கு்தல் எனேது 
நிறுவனம் ஒனறின ேணியாளர்கள் 
அ்தன இைக்குகலள விலரவாகவும் 
விலனத்திறனுடனும் அலடவ்தற்-
காக குறுகிய, நீண்ட காை போக்கில் 
எவ்வாறு பவலை தேய்யைாம் 
எனேது த்தாடர்ோக நிறுவன முகா -
லையாளர் ஒருவரினால் பைற்தகாள் -
ளப்ேடும் ேல்பவறு ேடவடிக்லகக-
ளின த்தாகுப்பு எனறு தகாள்ளைாம்.  

 பைபை குறிப்பிடப்ேட்ட அறிஞர்-
களின முகாலைத்துவ கருத்துக்களின 
ேடி ஒரு நிறுவனத்தில் இயக்கு்தல் 
அல்ைது தகாண்டு தேலுத்்தல் அல்ைது 
கட்டலளயிடல் அல்ைது வழிப்ே -
டுத்்தல் எனேது முகாலைத்துவத்தின 
எல்ைாைட்டங்களிலும் காணப்ே -
டும். ்தலைலைத்துவம் (Leadership 
), த்தாடர்ோடல் ( Communication), 
ஊக்கப்ேடுத்்தல் (Motivation)ைற்றும்-
பைற்ோர்லவ தேய்்தல் ( Supervision) 
ஊக்கப்ேடுத்்தல் ஆகிய தேயற்ோ -
டுகலள உள்ளடக்கிய்தாக இயக்கு -
்தல் உள்ளது. ஒரு முகாலையாளர் 
பைபை தோல்ைப்ேட்ட தேயற்ோடு-
கலளச் ேரியான முலறயில் தேயற் -

ேடுத்தும்போது நிறுவனத்தின 
சூழைானது (Organizational 
climate) ேனறாக அலைநது ஊழி-
யர்களின ப்தலவகள் அவர்களின 
விருப்புகள் தவறுப்புகள் கருத்து-
கள் எனேன உள்வாங்கப்ேட்டு 
ேணியாளர்களின பவலைத்்தரம் 
உயர்த்்தப்ேடுவ்தன மூைம் நிறுவ-
னம் தவற்றிகரைாக இயங்கும் .  

கட்டுப்ேடுத்்தலை ஒரு நிறு -
வனத்தின முகாலையாளர் 
தவற்றிகரைாகச் தேய்யபவண்-
டும் எனறால் அவரிடம் புத்்தக 
அறிலவ விட அனுேவ அறிவு 

முக்கியைாக இருக்க பவண்டும். 
அப்போது்தான ்தனியாள்களின இய-
லுலைகலள, அறிவு, திறன, ைனப்-
ோங்குகலள இனம்கண்டு சூழநி-
லைகளுக்பகற்ற அறிவுறுத்்தல்கலள 
வழங்கி ேணியாளர்கலள வழிப்ே-
டுத்்த முடியும். இ்தலன திருவள்ளு -

வர் கீழவரும் ஈர-
டியில் சிறப்ோக 
விளக்குகிறார்.  

“தேயற்லக அறிந-
்தக் கலடத்தும் 
உைகத்துஇயற்லக 
அறிநது தேயல்” 
(குறள்- 637)  

இங்கு ஒருவர் 
நூ ை றி வ ா ல் 
ேல்பவறு தேயல்க-
லளயும் தேய்யும் 
வ ல க க ல ள 
அ றிந தி ருந ்த 
போதிலும் கூட 
உைகத்தின இயற் -
லகலய அறிநது 
அ ்த ப ன ா டு 
த ே ா ருந து ை ா று 
தேய்யபவண்டும் 
எனகிறார் திருவள் -
ளுவர். 

அ்தாவது முகா-
லையாளர் எவ்வளவு ேடித்்தவராக 
இருந்தாலும் நிறுவனத்தின சூழலை 
(Organizational Climate) அறிநது 
அ்தற்பகற்ற வலகயில் அனுேவத்தின 
அடிப்ேலடயில் ேணியாளர்களுக்கு 
அறிவுறுத்்தல் வழங்கி வழிகாட்ட 
பவண்டும் எனகிறார் திருவள்ளு -

வர்.  ேணியாளர்கலள இயக்குகினற 
ேணியில் உள்ள முகாலையாளர் 
்தனலனச் சுற்றி ்தனது நிறுவனத்தில் 
எனன ேடக்கினறது எனேது த்தாடர்-
ோக விழிப்ோக இருக்க பவண்டும். 
அலவ த்தார்ோக அறிநது தகாள்ள 
பவண்டும் அவ்தானைாக இருக்க 
பவண்டும் அப்போது்தான ்தனது 
ேணியிலனச் தேவ்வபன தேய்யமுடி-
யும். இ்தலனத் திருவள்ளுவர் கீழவ-
ரும் ஈரடியில் சிறப்ோகச் தோல்கிறார்.  

“எல்ைார்க்கும் எல்ைாம் நிகழேலவ 
எஞ்ஞானறும்

வல்ைறி்தல் பவந்தன த்தாழில்”( 
குறள் -582)

எல்ைாரிடத்திலும் நிகழகினற 
எல்ைாவற்லறயும் எப்தோழுதும் 
விலரநது அறி்தல் பவந்தன கடலை 
எனேது இந்தக்குறளின தோருள். 
அ்தாவது ்தனது ேணியாளர்கள் 
எல்பைாரிடத்திலும் எனதனனன-
தவல்ைாம் ேடக்கினறது எப்தோழு-
ப்தல்ைாம் ேடக்கினறது என அறிய 
பவண்டியது முகாலையாளரின கட-
லையாகும் எனகிறார் திருவள்ளுவர்.  

எ ல் ை ா ப் ே ணி ய ா ள ர் க ளி ட மு ம் 
நிகழேலவ எல்ைாவற்லறயும் 
எல்ைாக் காைத்திலும் விலரநது 
அறிநது தகாள்ளல் முகாலையாள-
ரின கடலை எனே்தலனபய திருவள் -

ளுவர் வல்ைறி்தல் எனகிறார். 
குறிப்ோக எல்ைார்க்கும் எனற 
தோல்ைாடல் மூைம் திரு -
வள்ளுவர் நிறுவனத்ப்தாடு 
த்தாடர்புேட்ட ேகைலரயும் 
கருதுகிறார் எனறும் தகாள்ள 
முடியும். அ்தாவது நிறுவனத் -
தின வாடிக்லகயாளர்கள், 
வழங்குனர்கள், போட்டியா -
ளர்கள் ைற்றும் அந்த நிறுவ -
னத்ப்தாடு த்தாடர்புலடய 
யாவலரயும் திருவள்ளுவர் 
கருதுவ்தன மூைம் முகாலையா-
ளர் ்தனிபய ்தனது ேணியாளர் -
கள் எனன தேய்கிறார்கள் எனன 

கருதுகிறார்கள் எனறு ைட்டும் அவ்தா-
னிப்ேல்த விட்டு விட்டு ேகைலரயும் 
அவ்தானிக்க பவண்டும் எனறு கூறுகி-
றார் .   

இங்கு திருவள்ளுவர் எல்ைாம் 
நிகழேலவ எனறு கூறுவ்தன மூைம் 
எல்ைா பேரத்திலும் எல்ைா ேந்தர்ப்-
ேங்களிலும் நிறுவனத்தில் ேலடதே-
றும் அலனத்துச் தேயல்கலளயும் கரு-
துகிறார் எனே்தனால் முகாலையாளர் 
இலவ த்தாடர்ோகக் கூடிய அவ்தா-
னம் தேலுத்்த பவண்டும். 

அ்தாவது நிறுவனத்துடன த்தாடர்பு-
ேட்ட அலனவரினதும் தோல் த்தாடர்-
ோகச் தேயல் த்தாடர்ோக முகாலை-
யாளர் விழிப்ோக இருக்க பவண்டும் 
அப்போது்தான இயக்கு்தல் எனற 
தேயற்ோட்லட சிறப்ோகச் தேய்ய 
முடியும் எனகிறார் திருவள்ளுவர். 

எனபவ முகாலையாளர் நிறுவனத் -
தில் ேடக்கினற அலனத்து விடயங்-
கள் த்தாடர்ோகவும் தேய்திகலளத் 
திரட்டி முனகூட்டிபய அறிநது ேட-
வடிக்லககலள எடுக்கபவண்டும் 
இதுபவ அவரது த்தாழில் எனேல்த 
திருவள்ளுவர் இவ் ஈரடியின மூைம் 
விளக்குகிறார்.  

இவ்வாறு முகாலையாளர்தவற்றிக-
ரைாக் ்தனது இயக்கு்தல் த்தாழிலைச் 
தேய்ய பவண்டுைாயின அவரிடம் 
ப்தலவயான ஆளணி, நிதி, இயந-

திரங்கள், இடம், வாடிக்லகயாளர், 
ஆபைாேகர்கள், த்தளிவான இைக்கு 
ைற்றும் பவலைத்திட்டம் எனேன 
கண்டிப்ோக இருக்க பவண்டும். 
இ்தலன கீழவரும் ஈரடியில் திருவள் -
ளுவர் சிறப்ோக தவளிப்ேடுத்துகின -
றார் .  

“ேலடகுடி கூழஅலைச்சு ேட்ேரண் 
ஆறும் 

உலடயான அரேருள் ஏறு”.(குறள்-381)
ேலட, குடி ,கூழ, அலைச்சு, ேட்பு, 

அரண் எனறு கூறப்ேடும் ஆறு அங் -
கங்கலளயும் உலடயவபன அரேருள் 
ஆண் சிங்கம் போனறவன எனகிறார் 
திருவள்ளுவர். 

அ்தாவது ஆற்றல் மிகுந்த ேலடகள், 
அறிவு நிலறந்த குடிைக்கள், குலற-
வற்ற மூைவளம் (கூழ), எந்தக் குலறயு-
மில்ைா்த அலைச்சு, முறிேடா்த ேட்பு, 
எவராலும் பைாதியழிக்க முடியா்த 
ோதுகாப்பு அரண்கள் ஆகிய ஆறு 
சிறப்புகளும் உலடய அரேபன அர -
ேர்களுக்கிலடபய எல்ைாம் ஆண் 
சிங்கம் போனற அரேனாவான எனகி -
றார் திருவள்ளுவர் .  

எவ்வாறு ேலட குடி கூழ அலைச்சு 
ேட்பு அரண் எனறு கூறப்ேடும் ஆறு 
அங்கங்கலளயும் உலடயவன 
சிறந்த அரேபனா அப்தபோல் ஒரு 
நிறுவனத்தில் ப்தலவயான ேணி -
யாளர் (ேலட) ப்தலவயான ைக்கள் 
அல்ைது வாடிக்லகயாளர் (குடி) 
ப்தலவயான நிதி ைற்றும் ஏலனய 
வளங்கள் (கூழ ) ப்தலவயான 
ஆபைாேகர்கள் ைற்றும் நிபுணர்கள் 
(அலைச்சு) ப்தலவயான உ்தவி -
கலள தேய்பவார் அல்ைது அடுத்்த 
நிலையிலுள்ள முகாலையாளர் -
கள் (ேட்பு) ப்தலவயான இைக்கு 
ைற்றும் இடம் (அரண்) எனே -
வற்லற உலடய முகாலையாளர்கள் 
எப்போதும் தவற்றிகரைானவர்கள். 

அவர்களால் ைட்டுபை சிறப்ோக 
ேணியாளர்கலள இயக்கமுடியும் 
எனற உண்லைலய திருவள்ளுவர் 
இங்கு உலரக்கினறார்.  
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நாம் தலைக்கு பயனபடுத்தும் ெஷம்-
பூவில் சிை ெெயற்லகை இரொயனஙகைள் 
பயனபடுத்தபபடுகின்றன. இநத இரொ-
யனஙகைள் நம் தலைலய ைட்டும் சுத்தம் 
ெெய்வததாடு ைட்டுைல்ைாைல், நம் 
வீட்டில் இருக்கும் ெபாருட்கைலையும் 
சுத்தம் ெெயயவும் பயனபடுத்தைாம்.  

* வீடு துலைக்கை லைதொல் இல்ைாத 
தநரத்தில் நீஙகைள் பயனபடுத்தும் 
ெஷம்பூ  அலர ெபக்ெகைட்டுைன அலர  
ெபக்ெகைட் தண்ணீர் தெர்த்து தண்ணீலர 
குலுக்கி விைாைல் ெைாபலப ெைது்வாகை 
உள்தை நுலழத்து, பிழிநத பினனர் 
துலைத்து பாருஙகைள், வீடு ்வாெைாகைவும் 
சுத்தைாகைவும் இருக்கும். 

* அடிக்கைடி லகைகைலை கைழு்வ 
த்வண்டும் எனபதற்கைாகை தேண்ட்  
ெ்வாஷ் ்வாஙகி ல்வபபது உண்டு. 
தேண்ட் ெ்வாஷ் இல்ைாத ெையஙகைளில் 
அல்ைது தேண்ட் ெ்வாஷ் பயனபடுத்த 
முடியாத்வர்கைள் ஏதா்வது ஒரு கைாலியான 
தேண்ட் ்வாஷ் தபாத்தலில் முக்கைால் 
அைவிற்கு தண்ணீர் எடுத்து ெகைாள்-
ளுஙகைள். அதனுைன அலர ெபக்ெகைட்  
ெஷம்பூல்வ கைைநது குலுக்கி ல்வத்துக் 
ெகைாள்ளுஙகைள். இலத ஒரு ்வாரம் ்வலர 
பயனபடுத்தைாம். 

* நம் தலைமுடி பைபைபபாகை இருக்கை  
ெஷம்பூவில் இரொயனஙகைள் கைைக்கைபப-
டுகின்றன. இநத கைைல்வ நம் வீட்டில் 
இருக்கும் கைண்்ாடி ைற்றும்  பிைாஸ்-

டிக் ெபாருட்கைலை சுத்தம் ெெய்வதற்கு 
மிகைவும் உபதயாகைைாகை இருக்கும். 
கைண்்ாடி ெபாருட்கைள் அல்ைது முகைம் 
பார்க்கும் கைண்்ாடிலய சுத்தம் ெெய்வ-
தற்கு  ெஷம்பூ கைைநத ஸ்பிதர பயனபடுத்-
தைாம். ஸ்பதர தபாத்தலில்  ெஷம்பூல்வ 
ஊ ற்றி    கைைநது ல்வத்துக்  ெகைாண்டு 
ஃபரிட்ஜ், மிக்ஸி,  ெ்வாஷிங ெைஷின, 
கிலரண்ைர், டிவியின தைற்பு்றம் தபான-
்ற்வற்ல்ற கூை ஸ்பிதர ெெயது சுத்தைான 
துணியி ல் துலைத்து எடுத்தால் பளிச் 
பளிச்ெெனறு மினனும். - 

* நி்றம் ைஙகி அழுக்கைாகை இருக்கும் 
தஙகைம் ைற்றும் ெ்வள்ளி நலகைகைளுக்கு ஒரு 
துளி  ெஷம்பூ லகையில் 
தபாட்டுக் ெகைாண்டு 
ந ல கை கை ல ை 
அைசி, ஒரு 
பலழய டூத் 
பிரஷ் ெகைாண்டு 
தைொகை ததயத்-
தால் புதிது தபாை 
மினன ஆரம்பிக்-
கும். நலகைகைள் ைட்-
டுைல்ை தலை்வார 
ப யன ப டு த் து ம் 
சீபலப கூை 
இநத முல்றயில் 
நீஙகைள் சுத்தம் 
ெெயயைாம். 

ெ்வரிதகைாஸ் ெ்வயினஸ் எனபது 
நரம்பு சுருட்டி ெகைாள்ளும் ஒரு ்வலகை தநாய. இது ஆண்கைலை விை ெபண்கைலை அதிகைம் பாதிக்கி்றது. ெபண்கைளுக்கு சுரக்கும்  தோர்தைானகைள் தான இநத பிரச்சிலன ஏற்படு்வதற்கு முக்கியக் கைார்ைாகை அலை -கி்றது. 30 ்வயதுக்கு தைல் 70 ்வயது ்வலர 

உள்ை ெபண்கைளுக்கு இநதநாய ஏற்படுகி -
்றது. கைால் நரம்பு சுற்றிக் ெகைாள்ளும் பிரச்-
சிலன எனபது கைால்கைளில் உள்ை நரம்புகைள் 
புலைத்துக் ெகைாள்்வதாகும்.

இதயம் தான உைல் உறுபபுக்கைள் அத் -
தலனக்கும் ஒக்ஸிஜன நில்றநத இரத்-
தத்லத அனுபபு கி்றது. இதற்கு கைால் 
நரம்புகைளில் உள்ை ்வால்வுகைள் முக்கி-
யப பஙகு ்வகிக்கின்றன. அல்வ பழு-
தலைநதால் நரம்புகைளில் அலைபபு 
ஏற்பட்டு, அல்வ கைால்கைளிதைதய 

தஙகி விடும். தலை யி லிருநது, 
கைால் ்வலரக்கும் இநத இரத்தத்லத 
ெகைாண்டு தபாகும் இரத்தக் குழாய -
கைளுக்கு ெ்வயினஸ் எனறு ெொல்-
்வார்கைள்.

கைார்பன லை ஆக்லஸைடு கைைநத 
இரத்தத்லத திரும்பவும் இதயத் -
துக்கு ெகைாண்டு ்வரு்வது இநத ெ்வயினஸ் தான. இபபடி இரத்தம் இதயத்-துக்கு தபாகை கைால் தலெகைளும் உதவி ெெயயும். அபபடிப தபாகும் ெபாழுது, கைால்கைளில் உள்ை நாைஙகைள் வீஙகி, புலைபபதால் இரத்த நாைஙகைளில் உள்ை ்வால்வுகைள் பைவீனைாகை இருக்கும் ெபாழுது ெ்வரிதகைாஸ் ெ்வயினஸ் ்வரைாம்.

உைல்பருைனாகை உள்ை்வர்கைள், கைர்பபிணி ெபண்கைள், அதிலும் குறிப-பாகை அதிகை குழநலதகைள் ெபறும் தாயைார்கைள், ெைதனாபாஸ் கைாைத்லத அண்மித்த்வர்கைள் ஆகிதயாருக்கு இநதப பிரச்சிலன இருக்கும்.இதனால், பர ம்பலர ரீதியாகைவும் குறிபபிட்ை ெபண்கைள் பாதிக்கைபப -டு்வார்கைள். இலத தடுபபது மிகைவும் கைடினைானது. கைார்ம் ைனிதர்கைள் கைால்கைளில் தாதன நைக்கித்றாம்? இருபபினும் இநதநாய ஏற்படு்வ -தற்கைான ்வாயபபுகைலை சிைர் முன கூட்டிதய நை்வடிக்லகை எடுபபதன மூைம் தடுக்கை முடியும்.
்வருமுன தவிர்பபது தான இதற்கைான முதற்படி.  

அதனால் அலன-

்வ ரு க் கு ம் 
உைற்பயிற்சி மிகை முக்கியம். இது தவிர 
உைல் எலைலயக் கைட்டுபபாட்டில் ல்வத் -
திருத்தல், நீண்ை தநரம் நின்றபடிதய 
பணிபுரி்வலதத் தவிர்பபது, நார்ச்ெத்து 
நில்றநத உ்வு ்வலகைகைலை அதிகைம் 
உண்பது. கைால்கைளில் எபதபாதும் ஸ் -
ெைாக்கிஙஸ் உபதயாகிபபது நல்ைது. 

தைலும், ஆரம்ப நிலையில் உள்ை-
்வர்கைளுக்கு ைருநது ெகைாடுத்து கு்ப-
படுத்தைாம். முதலில் சுருண்ை 
நரம்புகைலை முற்றிலுைாகை 
பலழய நிலைக்குக் ெகைாண்டு 
ெெல்ைத்வா, கு்ப-
ப டு த் த த ்வ ா 

முடியாது.
ஊசி மூைம் கு்பபடுத்துதல் ஸ்ெகைைதராெதரபி எனறு ெபயர். ஆனால் இநத முல்றலய பினபற்றினால் நீண்ை நாட்கைள் பினபற்்ற-த்வண்டும். இலையில் நிறுத்தினால் முழுலையான பயன கிலைக்-கைாது. அறுல்வ சிகிச்லெ முல்றயிலும் இநதநாலய கு்பபடுத்த -ைாம்.
பழுதலைநத நரம்புகைளில் தைெர் ஃபிைெைனட் மூைம் அலைபபது நவீன முல்றயாகும். இநத சிகிச்லெ முல்றயில் சிை தீலைகைளும் உள்ைன. தைெர் சிகிச்லெ மூைம் ெ்வளியா-கும் அதிகைபட்ெ ெ்வபபம், கைடுலையான பாதிபபுகைலை ஏற் -படுத்தக் கூடும்.
தரடிதயா அலை சிகிச்லெ (Radio Frequency Ablation RFA) இபபுதிய முல்ற பர்வைான ்வரத்வற்லபப ெபற்றுள்ைது. கைார்ம் இநத சிகிச்லெ முல்றயில் ்வலி மிகைக் குல்றநத அைவில் இருக்கும். ைருத்து்வைலனயில் தஙகி சிகிச்லெ 

ெப்றாைல், ெ்வளிதநாயாைர் சிகிச்-
லெதய தபாதுைானது.

்வாழக்லகை எவ்வைவு எக்லஸைட்டிங-
கைாகை இருக்கி்றததா அவ்வைவு ைன 
அழுத்தத்லதயும் ெகைாண்டிருக்கி்றது. 
த்வலையில் இருக்கும் அழுத்தம், 
வீட்லை கை்வனிபபது, தினமும் ெெயய-
த்வண்டிய விஷயஙகைளின பட்டியல் 
எனறு பை்வற்ல்ற நம் ைனதில் ல்வத்துக் 
ெகைாண்டு ்வாழக்லகை நகைர்கி்றது. 

ைன அழுத்தம் எனபது ஒரு்வரது 
உைலில் பை பிரச்சிலனகைள் எளிதில் 
்வர கைார்ைாகை இருக்கும். தற்தபாது 
நில்றய ைக்கைள் பல்த்வறு உைல்நை 
பிரச்சிலனயால் அ்வஸ்லதபபடு்வதற்கு 
இது தான கைார்ம். இதனால் உைலில் 
ைட்டுமினறி, ெருைத்திலும் பை பிரச்சி-
லனகைலை உண்ைாக்கும். 

ைன அழுத்தம் ைற்றும் நரம்பு பதற்-
்றம் அதிகைரிக்கும் தபாது, ெருை அரிபபு 
பிரச்சிலனலயத் தூண்டும். நீஙகைள் 
அதிகைைான அைவில் அழுத்தத்தில் 
இருக்கும்தபாது, முகைத்தில் பருக்கைளும் 
உரு்வாகும். இதற்கு தோர்தைான 
தகைார்டிதொல் கைார்ம். ைன அழுத்தம் 
அதிகைரிக்கும் தபாது, தூக்கைமினலை ஏற்-
பட்டு, அதன கைார்ைாகை கைரு்வலையங-
கைள் ஏற்படும். முகைத்தில் இரத்ததாட்ைம் 
குல்றநது, அதனால் கைண்கைலைச் சுற்றி 
கைரு்வலையஙகைள் ஏற்படும். 

இதன கைார்ைாகை ஏற்படும் ெருை 
பிரச்சிலனகைளில் இருநது விடுபை இநத 

குறிபபுகைலை ெரியாகை பினபற்றினால் 
நல்ை பைலனப ெப்றைாம்.

துைசி தைானர்: உைர் துைசி இலைகைள் 
– ஒரு லகைபபிடி, ெ்வநநீர் – 1 கைப,

ெெயமுல்ற: உைர் துைசி இலைகைலை 
ைசித்து, 1 தகைாபலப ெநநநீரிை கைைநது 
ெகைாள்ைவும். இநத கைலைல்வ ஆறியவு-
ைன இலைகைலை எடுத்துவிட்டு நீலர 
ஸ்பிதர தபாத்தலில் ஊற்றி, உஙகைள் 
ெருைம் மீது ெதளித்துக்ெகைாள்ைவும். 
தினமும் முகைம் கைழுவும் முன, இநத 
தைானலர முகைம் முழு்வதும் பரவும் 
்வலகையில் பஞ்சு ெகைாண்டு துலைத்-
துக்ெகைாள்ைவும். பரு உள்ை்வர்கைளுக்கு 

இது மிகைவும் நல்ைது. துைசி கிருமி 

நாசினியாகை ெெயல்பட்டு கிருமிகைலை 
நீக்குகி்றது. ெருைத்லதயும் தைம்படுத்து-
கி்றது.

ைன அழுத்தம் ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் 
தபான்ற கைார்ஙகைைால் ெருைத்தின 
ஈரபபதத்லத உறிஞ்ெைாம். இதற்கு  
ெைாயஸ்ெலரெர் சி்றநத தீர்வு. இது ஈரப-
பதத்லத கைாக்கி்றது. சுருக்கைஙகைளுக்கைான 
தற்கைாலிகை பில்ைர்கைைாகை ெெயற்பட்டு 
ெருைத்திற்கு ெைனலைலய அளிக்கி்றது.

அ்வகைாதைா- ததன  ெைாயஸ்ெலரெர்: 
பிெரஷ் கிரீம் – 3 ஸ்பூன, அ்வகைாதைா – 
பாதி அைவு, ததன – 1 தத.கைரண்டி

அ்வகைாதைா பிரஷ் கிரீம் ைற்றும் ததன 
ஆகிய்வ ற்ல்ற மிக்ஸியில் தபாட்டு ைா 
பதத்தில் அலரத்துக்ெகைாள்ை த்வண்டும். 
இலத முகைத்தில் பூசி, 25 நிமிைஙகைள் 
உைர ல்வத்து, அதன பினனர் ெ்வதுெ்வ-
துபபான நீரில் கைழு்வவும். 

இநத ெைாயஸ்ெலரெலர  பூசி 25 
நிமிைஙகைள் கைாத்திருக்கும் தநரத்தில் 
கைண்கைள் மீது ெ்வள்ைரி துண்டுகைலை 
ல்வத்துக்ெகைாள்ைவும். அல்ைது 
பனனீரில் நலனத்த பஞ்லெ ல்வத்-
துக்ெகைாள்ைவும்.  

ெைாயஸ்ெலரெ ர்  ்வயதா-
கும் தனலைக்கு எதிரானது. 
இது ெருைத்தில் ஈரபப-
தத்லத தக்கை ல்வத்துக் 
ெகைாள்ளும்.

மன அழுத்தத்ததால் உண்தாகும் 
சருமப் பிரச்சினனகள்

மன அழுத்தம் உ்லில் 
மட்டுமின்றி, சருமததிலும் பல 

பிரச்சினனகனை உண்தாக்கும். 
மன அழுத்தம் மற்றும் நரம்பு ப்தற்்றம் 
அதிகரிக்கும் பபதாது, சரும அரிப்பு 

பிரச்சினனனைத தூணடும். 
நீஙகள் அதிகமதான அைவில் 
அழுத்தததில் இருக்கும்பபதாது, 

முகததில் பருக்களும் உருவதாகும்

அன்னாசிப் பூவை பயனபடுத்தி பல வியனா -

திகளுக்கு மருந்து தயனாரிக்கப்படுகிறது. இந்த 

அன்னாசிப் பூவின மூலம் மனாதவிலக்வக சரிசசய் -

யக்கூடிய மருந்து தயனாரிக்கலனாம்.

ததவையனா் சபனாருடகள்: அன்னாசிப்பூ, 

சபருஙகனாயம், பவ் சைலலம். 

தயனாரிக்கும் முவற: முதலில ஒரு பனாத்திரத்தில 

நீர் விடடு சகனாதிக்க வைத்து அதில சிறிதளவு 

சபருஙகனாயப்சபனாடி, பவ் சைலலம் மற்றும் 

இளம் சூடடில ைறுத்து எடுத்த அன்னாசிப் பூ 

சபனாடி இவை அவ்த்வதயும் தசர்த்து நனறனாக 

சகனாதிக்க விட தைண்டும். 

பினபு இவத ைடித்து எடுத்து, தி்மும் 

கனாவலயில அருந்தி ைந்தனால தவடப்படட மனாதவி -

லக்கு சீரற்ற மனாதவிலக்கு தபனானற பிரச்சிவ்கள் 

குணமனாகும். வைரஸ் சதனாற்றனால ஏற்படும் கனாய்ச்சல 

சளி உடல ைலிவயயும் தபனாக்கும்.

அன்னாசிப்பூ, இஞ்சி, சீரகம் மற்றும் ப்ஙகற்கண்டு 

இைற்வற ஒரு பனாத்திரத்தில நீர்விடடு 1  தத.க அண்ணனாச்சி பூ 

சபனாடி, 1/2  தத.க நறுக்கிய இஞ்சி, 1/4 தத.க சீரகம், சிறிதளவு 

ப்ஙகற்கண்டு தசர்த்து நனறனாக சகனாதிக்க விட தைண்டும்.

இவை நனறனாக சகனாதித்து ஆறியதும் அவத ைடிகடடி வைத்துக் 

சகனாண்டு கனாய்ச்சல ஏற்படும் சபனாழுது மனாவல தைவளகளில குடித்து 

ைந்தனால சளி, உடல ைலி ஆகியவை விவரவில குணமனாகிவிடும். பருைநிவல 

மனாற்றத்தனால உண்டனாகும் சதனாற்றுகவள நீக்கும். 

அற்புத மருநததாகும்

அன்தாசிப்பூ

பபணகனை பதாதிக்கும்

பவரிபகதாஸ்
 ஷெம்பூ தலைக்கு மட்டுமலை 

வீட்டு உபய�ோகத்திற்கும் சிறநதது

ைருதாணி இலையில் 
இருநது ெப்றபபட்ை ைருதாணி எண்-
ெ்யலய தலைக்கு அடிக்கைடி ததயத்து 
்வநதால் உைல் உஷ்்த்லத தணித்து, நரம்பு-

கைலை குளிர்ச்சியாக்கி தூக்கைமினலை பிரச் -
சிலன நீஙகுகி்றது. 

ைருதாணி இலைகைலை அலரத்து 
லகைகைளில் இட்டுக்ெகைாள்்வதால் 

லகைகைளில் இருக்கும் 
முரட்டு தனலை நீஙகும். 

ைன அழுத்தஙகைலை குல்றக்-
கும். ைருதாணிலய விரல்கை-

ளின நகைஙகைளின மீது ல்வத்துக் 
ெகைாள்்வதால் நகைசுத்து பாதிபபு 
ஏற்பைாைல் தடுக்கும்.

இதயத்திற்கு இரத்தத்லத 
ெகைாண்டு ெெல்லும் இரத்த 
நாைஙகைளில் இரத்தம் கைட்-
டிக்ெகைாள்ளும் நிலை ஏற் -
பைாைல் தடுக்கும் ஆற்்றல் 

ைருதாணி இலைகைளுக்கு 
உண்டு. இதயம் ெம்பநதைான தநாயகைள் ஏற் -
பைக்கூைாது என நிலனபப்வர்கைள் ைருதாணி 
இலை தண்ணீலர பருகி ்வரு்வது நல்ைது.

ைருதாணி இலைகைலை நனகு அலரத்து 
தலை்வலி ஏற்படும் தபாது ெநற்றியில் தைவி 
்வநதால் எபபடிபபட்ை தலை்வலி பிரச்சிலன-

கை ளு ம் 
தீரும்.

ை ரு -
த ா ணி ல ய 

உ ள் ை ங ல கை 
ைற்றும் பாதத்தில் 

ல்வபபதால் அதில் உள்ை 
குளிர்ச்சி தனலை உைல் சூட்லை 

குல்றக்கி்றது. இதனால் உைல் ெ்வபபத்தால் 
ஏற்படும் ததால் தநாயகைள், ்வயிற்று உபாலத-
கைள் தபான்றல்வ கைட்டுபபடுத்தபபடுகி்றது.

ைருதாணி இலைகைலை நீரில் ஊ்றல்வத்து, 
்வாய ெகைாபபளித்து ்வநதால் ெதாண்லை கைரகை -
ரபபு, ெதாண்லைக் கைம்ைல் கு்ைாகும். ைரு-
தாணிப பூவிலன ஒரு துணியில் சுற்றி, தலை-
ைாட்டில் ல்வத்துப படுத்தால் தூக்கைம் நன்றாகை 
்வரும்.

மருதாணியில் 
இததனை 
நனனமகளா? 
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மிதுன  ராசியில் சுக்ர சஞசாரம் காரணைாக தனவ -
ரவு தாராளைாகும். பிளலளகளுக்கு  படிப்பிற்்கற்்ற 
்வலை கிலைக்கும். பஞசாயத்துக்கள சாதகைாக 
முடியும். பபாது  வாழ்வில் இருப்பவரகளுக்கு 
புதிய பபாறுப்புக்கள கிலைக்கும். உத்தி்யாகத்தில்  
உளளவரகளுக்கு எதிரபாரத்த சலுலககள கிலைக் -
கப் பபறும்.

மிதுன  ராசியில் சுக்ர சஞசாரம் காரணைாக பணப் 
புழக்கம் அதிகரிக்கும். பதாழிலை  விரிவுபடுத்த 
முயற்சிப்பீரகள. உத்தி்யாகத்தில் ஊதியம் ைற்றும் 
உயர பதவி  கிலைக்க வழி பி்றக்கும். வழக்குகளில் 
சாதகைான சூழ்நிலை உருவாகும். ஜீவன  ஸதானா -
திபதியாகவும் சுக்ரன் விளங்குவதால் புதிய ஒப்பந் -
தங்கள கிலைக்கும்.  புகழ்மிக்கவரகலள பகாண்டு 
காரியங்கலள சாதிப்பீரகள. பாகப்பிரிவிலன  சுமுக -
ைாக முடியும்.

- மிதுன  ராசியான உங்கள ராசிக்கு பஞசை விலர -
யாதிபதியான சுக்கிரன் சஞசரித்து  உளளார. என்வ 
பிளலளகள வழியில் விரயங்கள ஏற்பைைாம். பின் -
னணியாக  இருக்கும் சிை உ்றவுகளுக்கு நீங்கள 
பசைவு பசயய ்ேரிடும். பிளலளகளின்  கல்யா -
ணத்லத முன்னிட்டு சீரவரிலச பபாருட்கள வாங்கு -
வதில் ஆரவம்  காட்டுவீரகள. பூரவீக பசாத்துக்கள 
சம்பந்தப்பட்ை பஞசாயத்துக்கள  சாதகைாகும். ேண் -
பரகளின் ஆதரவு கிலைக்கும். பணிபுரியும் இைத் -
தில் வீடு  வாகனம் வாங்க சலுலககள ்கட்டு விண் -
ணப்பித்தால் அது லககூடும்.

மிதுன  ராசியில் சுக்ரன் சஞசரித்துளளார. உங்கள 
ராசிக்கு 4 ,11 ஆகிய  இைங்களுக்கு அதிபதியான 
சுக்கிரன் விரய ஸதானத்திற்கு வரும் பபாழுது  அங் -
குளள புத்னாடு புத சுக்ர ்யாகத்லத உருவாக் -

குகி்றார. என்வ ஆதாயம்  கிலைக்கும். பகாடுக் -
கல் வாங்கல்கள ஒழுங்காகும். ஆலை ஆபரணச் 
்சரக்லக உண்டு.  பணிபுரிபவரகளுக்கு ஊதிய 
உயரவு கிலைக்கும். உத்தி்யாக உயரவு கிலைக் -
கும்.

உங்கள  ராசிக்கு 3 ,10 ஆகிய இைங்களுக்கு அதி -
பதியானவர சுக்கிரன். சகாய ஸதானம்  ைற்றும் 
பதாழில் ஸதானத்திற்கு அதிபதியான அவர மிது -
னத்துக்கு வரும் ்பாது  ேல்ை வாயப்புகள இல்ைம் 
்தடி வரும். வீடு வாங்கும் அல்ைது கட்டும் முயற்சி  
லககூடும். பவளிோட்டில் உளள ேல்ை நிறுவ -
னங்களில் இருந்து உத்தி்யாகத்துக்கு  அலழப்பு -
கள வரைாம். இல்ைத்தில் ைங்கை ஓலச ைற்றும் 
ைலழயின் ஓலச ்கட்கும்.  பபாதுவாழ்வில் இருப் -
பவரகளுக்கு புதிய பபாறுப்புகள கிலைக்கும். வீண்  
பழிகளில் இருந்து விடுபடுவீரகள .

மிதுன  ராசியில் சுக்ரன் சஞசரித்துளளார. 9-க்கு 
அதிபதி 10-ல் சஞசரிக்கும்  இந்த ்ேரம் ஒரு பபாற் -
காைம் தான். பதாழில்களில் கிலளத்பதாழில் 
பசயயும்  முயற்சியில் ஆரவம் காட்டுவீரகள. 
சுபச்பசைவுகள அதிகரிக்கும்.  உ்றவினரகளுக்குள 
ஏற்பட்ை உரசல்கள ைாறும். குடும்பத்தில் ைற்்ற  
உறுப்பினரகளுக்கும் ்வலை கிலைத்து வருைா -
னம் பபருகும்.

மிதுன  ராசியில் சுக்கிரன் சஞசரித்துளளார. உங்கள 
ராசிக்கு அதிபதியான  சுக்கிரன் பாக்கிய ஸதானத் -
தில் சஞசரிக்கும் இக்காைம் ஒரு இனிய காைைாகும்.  
நிலனத்தது நில்ற்வறும் நிகழ்காைத் ்தலவகள 
பூரத்தியாகும். அதிலும் புதன்  தன் பசாந்த வீட்டில் 
சஞசரிப்பதால் ஆ்ராக்கியம் சீராகும். உற்சாகத் -
்தாடு  பணிபுரிவீரகள. அலுவைகத்தில் எதிரபாரத்து 
காத்திருந்த சலுலககள  கிலைக்கும். ்தங்கியிருக் -
கும் காரியங்கள ஒவபவான்்றாக ேலைபபறும்.

மிதுன  ராசியில் சுக்கிர சஞசாரம் காரணைாக 
பதாழில் வளம் சி்றப்பாக இருக்கும்.  பசல்வநிலை 
உயரும் புதிய பதாழில் பதாைங்குவதற்கு பதாைங் -
கும் முயற்சியில் ஆரவம்  காட்டுவீரகள. உத்தி்யா -
கத்தில் இருப்பவரகள சுயபதாழில் பதாைங்குவது 
பற்றி  சிந்திப்பீரகள.  பலழய ேலககலள பகாடுத்து 
புதிய ேலககள வாங்குவதில் ஆரவம்  காட்டுவீர -
கள. எதிரகாைத்திற்கு உத்தரவாதம் பகாடுக்கும் 
விதத்தில் பை ேல்ை  சம்பவங்கள ேலைபபறும்.

மிதுன  ராசியில் சுக்கிரன் சஞசரித்துளளார. உங்கள 
ராசிக்கு ைாப அதிபதியான  சுக்கிரன் 7ல் வரும்பபா -
ழுது பலக கிரகைாக இருந்தாலும் பைன் பகாடுக் -

கும்.  எதிரபாரப்புகள எளிதில் நில்ற்வறும். இல் -
ைத்தில் உளளவரகளின்  ஒத்துலழப்்பாடு ேல்ை 
காரியங்கள பைவும் பசயது முடிப்பீரகள. அைகு 
லவத்த  ேலககலள மீட்டு பகாண்டு வரும் வாயப்பு 
கிட்டும். எதிரகாை ேைன் கருதி எடுத்த  முயற்சிக -
ளில் பவற்றி உண்டு. பபண் வழி பிரச்சிலனகள 
அகலும். உத்தி்யாகத்தில்  பணி நிரந்தரைாகும்.

மிதுன  ராசியில் சுக்கிரன் சஞசரித்துளளார.  பஞ -
சைாதிபதி 6ல் வரும் இந்த  ்ேரம் பிளலளகளுக்கு 
்வலை கிலைத்து உதிரி வருைானங்கள வந்து 
்சரும். ேலககள  வாங்குவதில் ஆரவம் பசலுத்து -
வீரகள. உ்றவினரகளும் ேண்பரகளும் ஆதரவாக  
இருப்பார. ைனக் குழப்பம் அகலும். வியாபாரத் -
தில் பற்று, வரவு கணிசைாக உயரும்.  கல்யாணம் 
்பான்்ற சுபகாரியங்கள ேலை பப்றவில்லை என்்ற 
கவலை அகலும்.

மிதுன  ராசியில் சுக்கிர சஞசாரம் காரணைாக அரசு 
வழி அனுகூைம் உண்டு. நிலனத்த  காரியத்லத 
நிலனத்த ்ேரத்தில் பசயது முடிப்பீரகள. அதிகா -
ரிகளின் அன்புக்கு  பாத்திரைாகி உத்தி்யாகத்தில் 
உயரந்த நிலைலய காண்பீரகள. சக ஊழியரகளால்  
ஏற்பட்ை பிரச்சிலன அகலும் புதிய முயற்சிகளில் 
பவற்றி கிலைக்கும்.

மிதுன  ராசியில் சுக்கிரன் சஞசரித்து உளளார. அட் -
ைைஸதானத்திற்கு அதிபதியான  சுக்கிரன் சுகஸதா -
னத்தில் வரும் இந்த ்ேரம் ஆ்ராக்கியத் பதால்லை -
கள  அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் ைருத்துவச் பசைவு 
வரைாம். பதாழில் வளரச்சி  ஏற்படும். ேண்பரகலள 
ேம்பி ஒப்பலைத்த பபாறுப்புகள மீண்டும் உங்களி -
ை்ை  திரும்பி வரக் கூடும். பபாதுவாழ்வில் வீண்பழி -
கள வரைாம். இக்காைத்தில்  எலதயும் ஒரு முல்றக்கு 
பை முல்ற ்யாசித்து பசயவது ேல்ைது.

கைகம்

கன்னி

துைாம்

விருச்சிகம்

தனுசு

ைகரம்

கும்பம்

மீனம்

ரிஷபம்

சிம்ைம்

மிதுனம்

24.07.2022 - 30.07.2022

 மேஷம்  

தாய்ப் பாசத்துக்ா்  ஏங்கித்்தவிககும் 
சிறார்ளுககு உன்ன்தோ்ன ்தாய்ப் -
பாசத்்்த வழங்குவ்தற்ா்ன  ே்த் -

்தா்ன அரிய வாய்ப்பு ்த்னககு கிட்டியுள்ள்தா், 
எஸ்.ஓ.எஸ். சிறுவர  கிராேத்தில் அன்்னயா் 
பணியாறறும் ஆமராககியநா்தர மறாஸ்ேலர  
த்தரிவித்துள்ளார.

்தங்்்ளது தபறமறாரின அரவ்ைப்பினறி  
்தத்்தளித்துகத்ாண்டிருந்த 24 சிறார்ளுககு 
்தான அன்்னயா் இருநது,  அவர்ளுககு 
்தாய்ப்பாசத்்்த வழங்கி ஆ்ளாககியுள்ள்தா்வும், 
அவர  த்தரிவித்துள்ளார.

்தாய்ப்பாசத்்்த வழங்கி உன்ன்தோ்ன  
மச்வயாறறும் வாய்ப்புக கூட, அச்சிறார -்
ளி்னால் ்த்னககுக  கிட்டியுள்ள்தா்வும், அவர 
கூறி்னார.

சமூ்த்தில்  எதிரபாரா்தவி்தோ்ன சூழ்நி்ல-
்ளி்னால் தபறமறா்ர இழநது ்தத்்தளிககும்  
சிறார்்்ளயும்   குடும்ப சூழ்நி்ல்ளி்னால் 
உரிய  தபறமறாரி்னால் அரவ்ைக் முடியா்த 
சிறார்்்ளயும் ஒனறுமசர ஒமர கு்டயின கீழ்  
அரவ்ைத்து உன்ன்தோ்ன மச்வயாறறும் 
கிராேோ் எஸ்.ஓ.எஸ். சிறுவர கிராேம்  உள்ளது. 

இந்த எஸ்.ஓ.எஸ். கிராேத்தின யாழ்ப்பாைக  
கி்்ளயில் மச்வயாறறுபவரா்ன பலாலி்யச் 
மசரந்த 49 வயது்டய மறாஸ்ேலர ்த்னது  
மச்வ பறறி தி்ன்ரன வாரேஞசரி வாச்ர்ளு-
டன பகிரநதுத்ாளகினறார....

யாழ்ப்பாைம்,  பலாலி-
்யச் மசரந்த எ்னககு, யுத்்த சூழ்நி்ல ்ாரை-
ோ் ்.தபா.்த. சா்தாரை்தரம்  வ்ரமய பாடசா-
்லக ்ல்வி்யத் த்தாடர முடிந்தது. 1990ஆம் 
ஆண்டு ்ாலப்பகுதியில்  எேது ஊரில் நிலவிய 
யுத்்த சூழ்நி்ல்யத் த்தாடரநது, நாம் உ்ட-
்ே்ள  அ்்னத்்்தயும் இழநது இடப்தப-
யரவுககு உள்ளாகியம்தாடு, எேது குடும்பமும்  
வறு்ேகம்ாட்டுககு கீழ் வாழும் நி்ல்ேககு 
்தள்ளப்பட்டது. இநநி்லயில்,  மேறத்ாண்டு 
எ்னது பாடசா்லக ்ல்வி்ய த்தாடர முடியா்த 
சூழ்நி்ல ஏறபட்டம்தாடு,  திருேை வாழ்க் -்
யும் எ்னககு அ்ேயவில்்ல.

இவவாறா்ன  சூழ்நி்லயில் ்தனி்ேயில் 
எ்னது வாழ்நா்்ள த்தா்லத்துவிடக கூடாத்த-

்னவும்,  சமூ்த்துககு ஏ்தாவத்தாரு வ்்யில் 
மச்வயாறற மவண்டுதே்னவும் எண்ணிம்னன. 
அப்மபாது  எ்னது 29ஆவது வயதில் முதிமயா-
ருககு மச்வயாறற மவண்டுதேனறு எண்ணிய  
எ்னககு, எதிரபாரா்த திருப்புமு்்னயா் சமூ்த்-
தில் ்தத்்தளிககும்  சிறார்ளுககுச் மச்வயாற-
றும் பாககியம் கிட்டியது எனகினறார அவர.

இநநி்லயில்,  ்டந்த 2011ஆம் ஆண்டு 
மு்தல் எஸ்.ஓ.எஸ். கிராேத்தில் மச்வயாறறும் 
பாககியம்  எ்னககு கிட்டியது. அச்மச்வயில் 
இ்ைநது இவவருடத்துடன சுோர 11  வருடங் -
்்ளாகினற்ன எனகினறார அவர.  

ஒவதவாரு  சிறார்ளும்  தவவமவறுப்பட்ட 
இடங்்ளிலிருநது தவவமவறுப்பட்ட குடும்ப  சூழ்-
நி்ல்ளிலிருநது வருவம்தாடு ோத்திரமினறி, 
அவர்ள தவவமவறுபட்ட  ே்னநி்ல்்்ளக 
த்ாண்டவர்்ளா்வும் ்ாைப்படுகினறார்ள. 

இவவாறு  எனனிடம் ஒப்ப்டக்ப்படும் 
சிறார்ளுககு மு்தலில் ்தாய் ஸ்்தா்னத்திலிருநது  
்தாய்ப்பாசத்்்த வழங்குகினமறன. இ்த்்னத் 
த்தாடரநது அச்சிறார்்்ள ஒமர  குடும்பக ்ட்-
ட்ேப்புககுள த்ாண்டுவரும் வ்்யில், அச் -
சிறார்ளின ்தனிப்பட்ட  விடயங்்ளில் ்வ்னம் 

தசலுத்தி வருகினமறன எனகினறார அவர.
எஸ்.ஓ.எஸ். கிராேத்தில் ஏறத்்னமவ இ்ைந-

துள்ள சிறார்ளுடன, புதி்தா் வரும் சிறார்்்ள 
தேது தேதுவா் இ்ைககினமறன.

எனனிடம்  ஒப்ப்டக்ப்படும் சிறார்ளுககு, 
நான ஓர அன்்னயா் இருநது மநரடியா்ச்  
தசால்லி வ்ளப்படுத்துவ்தறகு அப்பால், அச் -
சிறார்ள எேது எஸ்.ஓ.எஸ்.  கிராேத்திலுள்ள 
ஏ்்னய சிறார்ளுடன மசரநது பழகுவ்தால் 
அவர்்்ள நல்லத்தாரு  பண்பட்ட ்ட்ட்ேப்புக-

குள இலகுவில் த்ாண்டுவர 
முடிவம்தாடு, இது தவறறி்ர-
ோ்வும் அ்ேகினறது என-

கினறார அவர.
எஸ்.ஓ.எஸ். கிராேத்தில்  ்வத்து பராேரிப்-

ப்தற்ா் ஒப்ப்டக்ப்படும் சிறார்்்ள, அன-
்்னயர்்ளாகிய   எம்மிடம் ஒப்ப்டககும்மபாது, 
3 ம்ாரிக்்்ள முன்வக்ப்படுகினற்ன. 

அ்வயாவ்ன,  சிறார்ளின பண்பட்ட பழக-
்வழக்ம், அவர்ளின பாது்ாப்பு ேறறும்  
ஆமராககியம், ்ல்வி ஆகியவறமறாடு, அவர்ள 
சமூ்த்தில் நறபிர்ை்்ளா் தி்ழ  மவண்டும் 
எனப்னமவயாகும். இம்மூனறு ம்ாரிக்்்்்ள-
யும் நாம் ்வ்னத்திறத்ாண்டு,  அச்சிறார்்்ள 
வ்ளரத்து ஆ்ளாககுவம்த எம் ்ண் முன்னால் 
்ாைப்படும் பாரிய  சவாலாகும்.

இச்சவா்ல நான சா்த்ோ் ஏறறுக-
த்ாண்டு,  குறித்்த 3 ம்ாரிக்்்்்ளயும் பின -
பறறி, எனனிடம் ஒப்ப்டக்ப்பட்ட சிறார்்்ள  
சமூ்த்தில் நறபிர்ை்்ளா்வும் இ்ைத்துள -
ம்ளன எனகினறார அவர.

மேலும்,  எேது எஸ்.ஓ.எஸ். அ்ேப்பின நிபந-
்த்்னக்்ேய ஓர அன்்னயின வகிபா்ோ-
்னது  60  வயதுவ்ரமயயாகும். இருந்தமபாதி-
லும் அவ 60 வயதிறகு அப்பால் பணியாறறும்  

பாககியம் எ்னககு கிட்டி்னால், சமூ்த்தில் ்தத்்த -
ளிககும் சிறார்ளுக்ா் எ்னது  வாழ்நா்்ள 
அரப்பணித்து மச்வயாறற நான ்தயாரா்வுள-
ம்ளன எனகினறார அவர.

திருேை  வாழ்க்் எ்னககு அ்ேயவில்்ல 
எனறு நான மசாரநது மபா்வில்்ல. நான 
தபண்ைா்  இருநதுத்ாண்டு  சமூ்த்தில்  
உன்ன்தோ்ன மச்வயாறறி என்்ன  அரப்ப -
ணிப்ப்தறகு   எத்்த்்னமயா வழி்ள உள்ள்ன 
எனப்்த உைரநதுத்ாண்மடன. 

அவவாறா்ன உன்ன்தோ்ன மச்வ்ளில் 
ஒனமற ேழ்லச் தசல்வங்்்்ள அனபுடன அர-
வ்ைப்பது. ்தறமபாது அச்மச்வயாறறி நான 
ே்னத்திருப்தி அ்டகினமறன.

்தாய்்ேயா்னது,  நாம் பிள்்ள்்்ள பிர-
சவித்து வ்ளரப்பதில் ோத்திரம் அடங்கிவிட-
வில்்ல.  அ்தறகும் அப்பால், யாமரா பிரசவித்்த 
சிறார்்்ள எேது பிள்்ள்்ளா் அரவ்ைத்து  
அவர்்்ள சமூ்த்தில் நறபிர்ை்்ளா் ஆ்ளாக-
குவதிலும் உன்ன்தோ்ன ்தாய்்ே  ்தங்கியுள-
்ளது. இங்கு்தான ்தாய்்ே, தபண்்ே ேதிக -
்ப்படுவம்தாடு, பூரைத்துவமும்  அ்டகினறது 
எனகினறார அவர.

திவா்ர ரட்ைது்ர
எஸ்.ஓ.எஸ்.  சிறுவர கிராேோ்னது 3 எழுத்து-

்்்ளக த்ாண்ட்தா் ஒஸ்ரியாவில் 1949ஆம் 
ஆண்டில்,  அ்தாவது இரண்டாவது உல் ே்ா 
யுத்்தத்தின பின்னர, தபறமறா்ர இழநது ்த்னது  
சம்ா்தரியால் பராேரித்து வ்ளரக்ப்பட்டவரா்ன 
்லாநிதி மேரேன ்ே்னர  எனபவரி்னால் 
த்தாடங்்ப்பட்டம்தாடு, ்தறமபாது 138 நாடு -்
ளில் அ்தன கி்்ள்்்ளக  விஸ்்தரித்துள்ளது 
எஸ்.ஓ.எஸ். சிறுவர கிராேம்.

இரண்டாம்  உல் ே்ா யுத்்தத்தில் பாதிப்புறற 
சிறுவர்்்ள ்ேயோ்க த்ாண்மட அப்மபாது 
இந்த  எஸ்.ஓ.எஸ். கிராேம், ்லாநிதி மேரேன 
்ே்னரி்னால் த்தாடங்்ப்பட்ட்தா்,  இலங்்்க-
்ா்ன எஸ்.ஓ.எஸ். சிறுவர கிராேத்தின ம்தசிய 
இயககுநர திவா்ர  ரட்்னது்ர த்தரிவித்துள்ளார.

இநநி்லயில், இலங்்்யிலும்  எஸ்.ஓ.எஸ். 
சிறுவர கிராேோ்னது 6 இடங்்ளில் உள்ள்ே 
குறிப்பிடத்்தக்து.  198ஆம் ஆண்டு அப் -
மபாதிருந்த அரசாங்்த்தின அனுேதியுடன 15 
ஏக்ர இட  வசதியுடன பிலியந்த்லயில் அ்தன 
்த்ல்ேக ்ாரியாலயம் உருவாக்ப்பட்டது.   
இ்த்்னத் த்தாடரநது நுவதரலியா, ்ாலி,  அநு-
ரா்தபுரம், தோைரா்்ல,  யாழ்ப்பாைத்திலும் 
எஸ்.ஓ.எஸ். கிராேம் அ்தன கி்்ள்்்ளக பரப்பியது.

அத்ம்தாடு,  தபறமறாரால் பராேரிக்ப்பட 
முடியா்த சிறார்்்ளயும் ்வ்னத்திறத்ாண்டு 
குடும்ப  வலுவூட்டல் திட்டத்்்த, மேற்ண்ட 6 
இடங்்ள உட்பட ்ாலியின தபரலியவிலும்,  ோத்-
்த்றயின ்ந்தரவிலும், முல்்லத்தீவின ேல்லா-
வியிலும்  எஸ்.ஓ.எஸ்.  கிராேம் மூலோ் மேற-
த்ாளகினமறாம்.

மேலும், எேது மச்வ்ளில்                 Vocational 
Training Centres      ஐயும் நடத்துவம்தாடு, இந-
நி்லயங்்்ளா்ன்வ தோ்னரா்்ல, பண்டாரவ-

்்ளயின ேல்தபா்த,  அநுரா்தபுரம், யாழ்ப்பாைம் 
ஆகிய இடங்்ளில்  உள்ள்ன. இநநி்லயங்்ளில்  
எஸ்.ஓ.எஸ். கிராே சிறார்ளுககு ோத்திரமினறி, 
வறு்ேகம்ாட்டுககு கீழுள்ள  ஏ்்னய சிறார -்
ளுககும் இலவச பயிறசி்ள வழங்்ப்படுகினற்ன.
இ்த்்ன  விடவும், ்ல்விய்ேச்சின அனுேதியு-
டன சுோர 1,000 சிறார்ள, ்.தபா.்த.  உயர்த-
ரம்வ்ர ்ல்வி ்றகும் வ்்யில், மேரேன 
்ே்னர எனும் பாடசா்ல  பிலியந்த்லயில் 
இயங்குவம்தாடு, இச்சிறார்ளுக்ா் சு்ா்தார 
அ்ேச்சுடன இ்ைநது  பிலியந்த்லயில் 
சு்ா்தார நி்லயதோன்றயும் நடத்து-
கினமறாம்.

இலங்்்யில்  எஸ்.ஓ.எஸ். கிராேோ-
்னது, சிறுவர நன்னடத்்்த பராேரிப்பு 
பிரிவின கீழ் பதிவு  தசய்யப்பட்டு, அ்தன 
ம்ாட்பாட்டுக்்ேய இயங்கி வருகினறது. 
சிறுவர  நன்னடத்்்த பராேரிப்பு பிரிவின 
மூலோ் நீதிேனறத்தின உத்்தரவுக்்ேய,  
இச்சிறார்ள, எஸ்.ஓ.எஸ். கிராேத்-
தில் அனுேதிக்ப்படுகினறார-
்ள.  

இநநி்லயில்,  இச்சிறார-

்ளின உரி்ே்ளுககு பாது்ாப்பளித்து, சிறார-
்்்ள பராேரிப்பம்தாடு,  அவர்ளின இ்னம், 
ே்தம், தோழி மபானற விடயங்்ளுககும் எஸ்.ஓ.
எஸ். கிராேம்  ேதிப்பளிககினறது.

்தாய்ப்பாசத்துடன கூடிய உயரிய  பாது்ாப்்ப 
சிறார்ளுககு வழங்குவம்தாடு, அவர்ளின 
சு்ா்தாரம்,  ்ல்வியில்  கூடிய ்வ்னம் தசலுத்-
துகினமறாம். ்ல்வி்ய தபாறுத்்தவ்ரயில், 
எஸ்.ஓ.எஸ்.  கிராேத்தில் இருககும் சிறார்ள 
ஒவதவாருவரும், கு்றந்தபட்சம்  என.வி.கியூ. 
- 3 ்தரத் ்த்்்ேயாவது தபறறிருக் மவண்-
டுதேனபம்தாடு,  மேறபடிப்பு்்்ள த்தாடரும் 
சிறார்ளுககும் முனனுரி்ே வழங்கினமறாம்.

்தாய்,  ்தந்்தய்ர இழந்த சிறார்்்ளயும் 
இனம்னாரன்ன குடும்ப சூழ்நி்ல்ளி்னால்  தபற-
மறாரி்னால் ்்விடப்பட்ட சிறார்்்ளயும் நாம் 
தபாறுப்மபறறுகத்ாண்டு  பராேரிககினமறாம்.

அத்ம்தாடு, தபறமறாரால் பராேரிக்ப்பட  முடியா்த 
சூழ்நி்லயிலுள்ள சிறார்ளுககும் குடும்ப வலுவூட்-
டல்,  திட்டத்தின  மூலம் எஸ்.ஓ.எஸ். கிராேம் உ்தவிக-
்ரம் நீட்டுகினறது.

தபாதுவா ,் பிரசவிக்ப்பட்ட குழந்்த்ளிலி-
ருநது 10 வயதுககுட்பட்ட சிறார்்்ள நாம் தபாறுப்-
மபறகினமறாம். 

இருந்தமபாதிலும்,  ஒரு குடும்பத்தில் ஒமர சம்ா-
்தரர்ள இருககும் பட்சத்தில், அச்சம்ா்தரர்ளில்  
ஒருவருககு சறறு வயது கூடி்னாலும், அச்சம்ா்த-
ரர்்்ளப் பிரிக்ாது நாம்  தபாறுப்மபறகினமறாம். 
அம்தமநரம் ஆண், தபண் எனும் பாகுபாடும் சிறார-
்ள  ேத்தியில் ் ாட்டாேலும் ஒமர குடும்பக ் ட்ட்ேப்-
பின கீழ் அச்சிறார்்்ள நாம்  வ்ளரககினமறாம்.

தபண் சிறார்்்ள தபாறுத்்தவ்ரயில் 18  வய -
துவ்ரமய ்தங்்்ளது எஸ்.ஓ.எஸ். கிராே அன -
்்னயுடன ்தங்கியிருக்லாம். அ்தன  பின்னர 
அவர்ள எஸ்.ஓ.எஸ். கிராேத்தில் அ்ேக்ப்பட்-
டிருககும் தபண்்ள  விடுதியில் ்தங்கியிருநது 
சமூ்த்தில் இ்ைய முடியும்.

ஆண் சிறார்்்ள தபாறுத்்தவ்ரயில் ்தங்-
்்ளது எஸ்.ஓ.எஸ். கிராே அன்்னயுடன 14 
வயதுவ்ர ்தங்கியிருநது, அ்தன பின்னர                 

Youth Boys Home      இல் இ்ைய முடியும். 
அங்கு அவர்ள ்தேது 18 வய்்த பூரத்தி 
தசய்து, சமூ்த்தில் இ்ைய முடியும்.

எஸ்.ஓ.எஸ்.  கிராேத்தில் ்தங்கியிருககும் சிறார-
்ளின வயத்தல்்லயா்னது 18ஆ்  இருந்த -
மபாதிலும், அப்பதித்னட்டு வயதுககுப் பின்ன -
ரும் அவர்ள  பாது்ாப்புக்ா் எம்முடன ்தங்் 

விரும்பும் பட்சத்தில், அவர்ள சமூ -
்த்தில்  இ்ையும்வ்ர நாம் 

அவர்ளுககு பாது்ாப்பு வசதி 
வழங்குகினமறாம்.

இலங்்்யில்  எஸ்.ஓ.
எஸ். கிராேம் த்தாடங்கிய 
்ால்ட்டத்தில் ஓர அன-
்்னயிடம் 10 சிறார்்்ள  
பராேரிப்புக்ா் ஒப்ப்டத்-
ம்தாம். அச்சிறார்்்ள  
மேலும் சிறந்த அணுகுமு-

்றயுடன  ்்யாளும் 
வ்்யில், ்தறமபாது 
ஓர அன்்னயிடம் 8 

சிறார்்்ள ஒப் -
ப ் ட க கின -

மறாம்.
இககிராேத்தில்  அன்்னயரும் ்தங்்்ளது 

சிறார்்்ள விட்டுகத்ாடுக் ோட்டார்ள. சிறார -
்ளும்  ்தங்்்ளது அன்்னய்ர விட்டுகத்ா -
டுக் ோட்டார்ள.

மேலும்,  ஏம்தாதவாரு ்ாரைத்தி்னால் ேை 
வாழ்க்்யில் இ்ையா்த 30 வயது மு்தல் 45  
வயதுககி்டப்பட்ட தபண்்்்ளமய எேது எஸ்.ஓ.
எஸ். கிராே அன்்னயரா் த்தரிவு  தசய்கின -
மறாம். 2 வருட்ாலத்திறகு ஓர அன்்னககுரிய 
என.வி.கியூ. - 4  ்தரத்்்தக த்ாண்ட பயிறசி்ய 
வழங்குவம்தாடு, அவர்ளுககு மு்தல் 3 ோ்தங் -
்ளுககு  த்ாடுப்ப்னவு வழங்கினமறாம். இ்தன 
பின்னர ETF, EPF  உடன சம்ப்ளம்  வழங்கு-
வம்தாடு, அவர்்ளது 60 வயது பூரத்தி்யத் 
த்தாடரநது ஓய்வூதியத்ம்தாடு,  மச்வ அடிப்ப-
்டயில் த்ாடுப்ப்னவும் வழங்கினமறாம்.

எேது  பயிறசியில் ம்தரச்சி தபறுபவர்்்ள 
அன்்னயாககுவம்தாடு, அப்பயிறசியில் சறறு  
பின்தங்கி ம்தரச்சி தபறுபவர்்்ள சிறறன்்ன-
யாககுகினமறாம். இத்்தாய்ோர்ள  ்தங்்்ளது 
60 வய்்த பூரத்தி தசய்யும் பட்சத்தில், அவர்ள 
மவறிடங்்ளுககு  தசல்லா்த வ்்யில், எஸ்.ஓ.
எஸ். கிராேத்தில் அவர்ளுககு நிரந்தர ்தங்கு -
மிட  வசதி்யயும் ஏறபடுத்திகத்ாடுககினமறாம். 
இ்தன பின்னர, அவர்ள  சிறார்ளுககு அம்ேம் -
ோவா் தசயறபடும் வகிபா்த்துடன ்ாைப்படு-
கினறார்்ளார  எ்னவும், அவர த்தரிவித்துள்ளார.

்தறமபாது எேது நாட்டில்  நிலவும் இக்ட்டா்ன 
சூழ்நி்லயில், ்தங்்்ளது பிள்்ள்்்ள பராே -
ரிக் முடியாது  ்ஷடப்படும் 
தபறமறார, அப்பிள்்ள-
்்்ள எம்மிடம் ஒப்ப்டக -
கும் பட்சத்தில்,  அவர்்்ள 
தபாறுப்மபற் நாம் ்தயாரா-
்வுள்ள்தா்வும், அவர த்தரி-
வித்துள்ளார.

 ஆர்.சுகந்தினி    ...?

தததளிக்கும் சிறார்களுக்்கா்க 
வாழ்ாளை அர்ப்பணிக்்க தயார

 -  எஸ்.ஓ.எஸ். அன்னை ற�ோஸ்்மலர்

தறறபோ்தய சூழ்நி்லயில் பபறற�ோரோல் 
பரோ்மரிக்க முடியோத சி�ோர்்க்ை 

பபோறுபறபற்க நோம் தயோரோ்கவுளறைோம் 
- திவா்ர ரட்்னது்ர
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,yq;if ntspehl;L Ntiy tha;g;Gg; gzpafj;jpd; kj;jpa khfhz mYtyfj;ij elj;jpr; nry;tjw;fhf jifikahd 

fl;blq;fs;/ tPLfis fz;b Gwefh; gpuNjrq;fspy; Fj;jif mbg;gilapy; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf tpLf;fg;gLk; jpwe;j 

tpiykDf;Nfhuy;.

fl;blk; rk;ge;jkhf g+Hj;jp nra;a Ntz;ba jifikfs;

1. ,f; fl;blk;/tPL fpl;lj;jl;l 5000 - 10000 rJ mb msthd ,l trjpfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

2.  ,f;fl;blk;; khjhe;j Fj;jif mbg;gilapy; toq;fg;gl Ntz;baJld; ,jw;fhf Kw;gzk; nrYj;jg;gl khl;lhJ (Key 
money)

3.  ,f;fl;blk; nghJ Nghf;Ftuj;J trjpfisg; ghtpj;J ,yFthf milaf; $ba fz;b efhpw;F kpf mUfpy; cs;s th;j;jf 

kakhd gpuNjrj;jpw;Fs; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

4. Fiwe;j gl;rk; fpl;lj;jl;l 05 thfdq;fis epWj;jp itf;ff; $ba ,ltrjpfs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;

5.  %d;W Rw;W kpd; toq;fOld; xJf;fg;gl;l kpd; kPl;lnuhd;W ,Uj;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld; kpd;rhuk; jilg;gLk; re;jh;g;gq;fspy; 

ghtpg;gjw;F kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpunkhd;W ,Uj;jy; Nkyjpf jifikahFk;.

6.  Neub ePh;f;Foha; ,izg;Gld; xJf;fg;gl;l ePH kPl;lnuhd;W ,Ug;gJld; fl;blj;jpw;F 2000L my;yJ  mjw;F Nkw;gl;l 

mstpy; ePiu fsQ;rpag;gLj;jp itf;ff; $ba ePH jhq;fp/ jhq;fpfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

7. epiyahd njhiyNgrp trjpfs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

8.  gpujhd kpd; tpepNahfg; gyifAld; kpd; fl;Lg;ghl;L mikg;G kpd; tprphpfs; kw;Wk; Vida Jizg;ghfq;fis 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

9.  fl;blk; Njh;e;njLf;fg; gl;ljhf mwptpf;fg;gl;ljd; gpd;G fl;blk; KOikahf Ntiy g+Hj;jp nra;ag;gl;L 2 thuj;jpw;Fs; 

ngw;Wf; nfhs;Sk; jifikapy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

10.  Nritia ngw;Wf; nfhs;s tUif jUk; Nrit ngWeh;fs; 10 NgUf;F (Fiwe;j gl;rk;) xNu Kiwapy; mikh;e;J jkJ 

mYtyf Nritfis epiwNtw;wpf; nfhs;sf; $ba ,ltrjp fl;blj;jpw;Fs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

11.  xU tUlj;jpw;F fpl;bajhf 30 gapw;rpahsh;fSf;F tFg;Gf;fs; elhj;jf;$ba 400 rJu mb msthd tphpTiu kz;lgq;fs; 

02 ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

12.  xU tUlj;jpw;F fpl;bajhf 50 egh;fSf;F $l;lk; elj;jf; $ba fpl;lj;jl;l 500 rJu mb msthd kz;lgk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

13. fopTePH kw;Wk; kyf; fopTfis mfw;Wk; Kiwahfj; jahhpf;fg;gl;l fl;blkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;

14.  Copah;Fohk; kw;Wk; ntspahl;fSf;F ghtpf;ff; $bajhf Fwpj;j juj;jpyhd Fiwe;jgl;rk; 02 kyry$lj;Jld; mjp 

$bajhf 06 kyry$lq;fs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

15.  miwfisg; gphpj;jy; kw;Wk; fzdp tplaq;fSf;F tiyaikg;gpw;F cw;gLj;Jk; tplaq;fs; gzpafj;jpd; Njitg;ghl;bd; 

mbg;gilapy; epiwNtw;wpf; nfhs;sf; $bajhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

16.  mYtyfq;fis elj;jpr; nry;tjdhy; Fwpj;j fl;blk; mike;Js;s gpuNjrj;ij Rw;wpAs;s FbapWg;ghsUf;F ve;j 

,lQ;rYk; nfhLf;fhj ,lkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

17. fhw;W rPuhf;fp mikg;G nghUj;jg;gl;bUg;gJ Nkyjpf jifikahFk;.

18.  mjpfhhpfSf;fhd tpLjp trjpfis ngw;Wf; nfhs;sf; $ba tpjj;jpy; xJf;fg;gl;l ,U miwfs; my;yJ gy miwfs; 

kyry $l trjpfSld; fl;blj;jpw;Fs; mike;Js;s kw;Wk; mjw;fhf xJf;fg;gl;l cs; EioT fjT ,Uj;jy; my;yJ 

,e;j tshfj;jpNyNa ,jw;fhf fl;blnkhd;iw mikj;jy; Nkyjpf jifikahFk;.

19.  thp toq;Feh;fshy; Fwpf;fg;gl;Ls;s khjhe;j Fj;jifj; njhif mur kjpg;gPl;L mwpf;iff;F mikthf nfhLg;gdTfs; 

toq;fg;gLk;. (Fiwe;jgl;r njhif)

20. mur kjpg;gPl;L mwpf;if fpilf;Fk; tiu cld;gLk; njhif epge;jidfSf;F cw;gl;L nrYj;jg;gLk;

fl;bl chpikahsuhy; ,q;F Fwpg;gplg;gLk; Mtzq;fspd; gpujpnahd;iw rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;

 tpiykDg; gj;jpuj;Jld; gzpafk; toq;Fk; Nfs;tp Mtzk;

  khjhe;j Fj;jif njhifia Fwpg;gpl;L fl;bl chpikahshpd; ifnahg;gk; kw;Wk; njhiyNgrp ,yf;fj;Jld; 

rkh;g;gpf;fg;gLk; fbjk;

 Fj;jifAld; rk;ge;jg;gl;l nrhj;jpd; epue;ju Kfthp

  fl;bl chpikahsh; chpj;Jhpik ngw;Wf;nfhz;l cWjpapd; cWjp nra;ag;gl;l gpujpnahd;W kw;Wk; mjNdhL rk;ge;jg;gl;l 

tpguq;fs;

 nrhj;Jld; rk;ge;jg;gl;l tiuglk;

 cWjp nra;ag;gl;l mDkjpf;fg;gl;l fl;bl tiuglk;

  (Fwpj;j fl;bl tiuglk; A4 mstpy; my;yJ A3 mstpw;F rpwpjhf;fg;gl;L ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l Nghl;Nlhg; gpujpahf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;)

 Fj;jif jhuhpd; ngah;/Kfthp/Njrpa milahs ml;il ,yf;fk; kw;Wk; mjd; njspthd Gifg;gl gpujp

 mE$yr; rhd;wpjo;

 fle;j 06 khj fhyj;jpw;Fs; ngw;Wf; nfhz;l kpd;rhuk;> njhiyNgrp> thpf;fl;lzk; Nghd;w rpl;ilfspd; gpujpfs;

  Fj;jiff;F toq;Ftjw;F vjph;ghh;f;Fk; Fwpj;j nrhj;jpw;fhf chpj;Jhpik mwpf;if cWjpAld; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

mj;Jld; mjid gpuNjrj;jpd; rl;lj;juzpnahUth; %yk; jahhpf;fg;gl;L ,Wjpapy; mtuJ ghpe;JiuAld; rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

  Fj;jiff;F toq;Ftjw;F vjph;ghh;j;jy; nrhj;J rk;ge;jkhf jdpg;gl;l chpik khj;jpuk; ,y;yhj re;jh;g;gj;jpy; mjhtJ 

Fwpj;j nrhj;jpd; Kjy; chpikahsh; ,yq;if FbaurhFk; NghJ (Rth;z g+kp/[ag+kp/toq;fy; gj;jpuk;) 30 tUl Fj;jif 

mbg;gilapy; toq;fg;gl;Ls;s fhzpfs; Nghd;wit) Fwpj;j gpuNjr nrayhshpd; mDkjpAldhd fbjj;Jld; rkh;g;gpj;jy; 

mtrpakhdJ.

,J gw;wp fPo;f;fhZk; njhiyNgrp ,yf;fk; Clhf khj;jpuk; njspTgLj;jp nfhs;sy; Ntz;Lk; vdTk; ,ilj;jufh; my;yJ 

NtW ve;j mjpfhhpnahUth; ntsp egh;fSld; ,zf;fg;ghnlhd;iw Vw;gLj;jpf; nfhs;sy; ,f;Nfs;tp epuhfhpf;fg;gLtjw;F 

VJthFk;.

gj;juKy;y> nfh];tj;j> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> ,y. 234,y; ,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;Gg; gzpafj;jpd; 

,uz;lhk; khbapy; mike;Js;s ngWifg; gpujpapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 16.08.2022 jpfjp K.g. 10.00 ,w;F 

my;yJ mjw;F Kd; cs;sply; Ntz;Lk;. cq;fsJ tpz;zg;gj;ij cs;spLk; ciwapd; ,lJ gf;f %iyapy; ~fl;blq;fis 

thlif mbg;gilapy;/Fj;;jif mbg;gilapy; nfhs;tdT nra;jy; fz;b PR/02/04-01(53) vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

VNjDk; tpz;zg;gj;ij epuhfhpf;Fk; my;yJ Vw;Wf; nfhs;Sk; chpik gzpafj;jpd; ngWiff; FOtpw;F chpj;jhtJld; 

ngWiff; FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhFk;. mur kjpg;gPl;lhshpd; mwpf;iff;F cw;gl;L nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;  

kPsspf;fg;glhj &gh 1000.00 njhifia ,yq;if tq;fpapd; 0000001650 gzpaf fzf;fpy; itg;Gr; nra;J gw;Wr;rPl;il rkh;g;gpj;J 

,y. 18> `Pu];]fy tPjp> Ky;fk;nghy> fz;b Kfthpapy; mike;Js;s ,yq;if ntspehl;L Ntiy tha;g;Gg; gzpafj;jpd; 

fpis mYtyfj;jpy; 2022.07.25 Kjy; 2022.08.15 tiu mYtyf  Neuq;fspy; Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;

njhopy; kw;Wk; ntspehl;L Ntiy tha;g;G  mikr;R
,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;Gg; gzpafk;

jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if ntspehl;L Ntiy tha;g;Gg; gzpafk;>

,y. 234> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>

nfh];tj;j> gj;juKy;y.

njh.Ng./ngf;];: 2880550/2887585
,izajsk;: www.slbfe.lk mf;fiuapy; khd;Gw

,f;fiuapy; ifNfhh;g;G

mYtyf fl;blnkhd;iw/tPl;il Fj;jif mbg;gilapy; 
ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd tpiykDf; Nfhuy;  - fz;b

rhujp kw;Wk; rhujp 
cjtpahsh; ntw;wplk;

nfhOk;gpy; mike;Js;s Kjy;ju 

Nghf;Ftuj;J kw;Wk; Rq;fj; jPHit 

tplaq;fs; Nkw;nfhs;Sk; epWtdj;jpw;F 

gpiuk; %th; kw;Wk; 10 rf;fuj;jpw;F 

JiwKf mDgtKs;s rhujp kw;Wk; 

rhujp cjtpahsh; Njit. jq;Fkpl trjp 

cz;L.

076-5435332/0777-890633 mioAq;fs;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fy;tp mikr;R

njhopy;El;gf; fy;tp kw;Wk; gapw;rpj; jpizf;fsk;

1.  ,yq;ifapYs;s njhopy;El;g fy;Y}hpfs; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; fy;Y}hpfspd; eph;khz 

fw;if newpfSf;fhf jpwd; fl;bl nraw;wpl;l MFnrytpw;fhf 4 kpy;ypad; m.I.nlhyiu 

rh;tNjr xj;Jiog;gpw;fhd nfhhpa Kftuhz;ikaplkpUe;J ,yq;if rdehaf Nrh\ypr 

FbaurhdJ khdpankhd;iw ngw;Ws;sJld; ,e;j khdpa ngWiffspd; gFjpnahd;iw 

njhopy;El;g fy;Y}hpfs; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; fy;Y}hpfspd; CAD Ma;T$l Gdh;eph;khzk;> 

ifKiwahf tiujy; Ma;T$lk; kw;Wk; Foha; NtiyfSf;fhd xg;ge;jq;fSf;fhd 

gzf;nfhLg;gdTfSf;F nrytpl cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

2.  gpd;tUk; ml;ltizapYs;sthW njhopy;El;gf; fy;tp kw;Wk; gapw;rp jpizf;fsj;jpy; 

jpUj;jq;fs; kw;Wk; GJg;gpj;jy;fs; NtiyfSf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J nfhOk;G-10> xy;nfhl; khtj;ij> j.ngl;b 557> njhopy;El;gf; 

fy;tp kw;Wk; gapw;rpj; jpizf;fsj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs nfhs;tdTf; FOj; jiyth; 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ miof;fpd;whh;. 

3.  tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; 

elhj;jg;gLk;. 

4.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; 

Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; gpd;tUk; CIDA  gjpTj; juj;ij g+h;j;jp nra;gth;fshfTk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 
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gzpg; ngah;

ngNrt 

ePq;fyhf 

kpy;ypad; 

&ghtpy; 

Ntiyapd; 

kjpg;gPL 

nra;ag; 

gl;Ls;s 

MFnryT

Njitg; 

gLk; 

CIDA 
juk;

tpiykDg;

gpiz 

njhif 

(&ghtpy;)

xg;ge;j 

fhy 

vy;iy

kPsspf;fg;

glhj 

Mtzf; 

fl;lzk; 

(&ghtpy;)

tpiykDg;

gpiz 

nry;YgbahFk; 

fhy vy;iy

01. kUjhid njhopy;El;gtpay; 

fy;Y}hpapy; rxnfhK 

,d; fPo; CAD  Ma;T$l 

GJg;gpj;jYf;fhf ku khbia 

toq;fy; kw;Wk; epWTjy;> 

DTET/09/01/38/R-15/2022/KOICA

13.44

rp-6 

kw;Wk;  

rp-5

200>000.00
04 

thuq;fs;
5>000.00

2022.11.29Mk; 

jpfjp tiuAk;.

02. ,uj;jpdGhp njhopy;El;gtpay; 

fy;Y}hpapy; rxnfhK ,d; fPo; 

CAD  Ma;T$l GJg;gpj;jy;> 

ifKiw tiujy; Ma;T$lk; 

kw;Wk; Foha; Ntiyj;jsk;.

DTET/09/01/39/R-18/2022/KOICA

48.72

rp-5 

kw;Wk;  

rp-4

730>000.00
20 

thuq;fs;
12>000.00

2023.01.10Mk; 

jpfjp tiuAk;

03. ,uj;kyhd njhopy;El;gf; 

fy;Y}hpapy; rxnfhK ,d; fPo; 

CAD  Ma;T$l GJg;gpj;jy;> 

ifKiw tiujy; Ma;T$lk; 

kw;Wk; Foha; Ntiyj;jsk;. 

DTET/09/01/23/R-16/2022/KOICA

49.13

rp-5 

kw;Wk;  

rp-4

730>000.00
20 

thuq;fs;
12>000.00

2023.01.10Mk; 

jpfjp tiuAk;

04. ,uj;kyhd njhopy;El;gf; 

fy;Y}hpapy; rxnfhK ,d; fPo; 

CAD  Ma;T$l GJg;gpj;jy;> 

ifKiw tiujy; Ma;T$lk; 

kw;Wk; Foha; Ntiyj;jsk;. 

DTET/09/01/18/R-17/2022/KOICA

40.30

rp-5 

kw;Wk;  

rp-4

600>000.00
20 

thuq;fs;
10>000.00

2023.01.10 Mk; 

jpfjp tiuAk;

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy nfhOk;G-10> xy;nfhl; khtj;ij> j.ngl;b 

557> njhopy;El;gf; fy;tp kw;Wk; gapw;rpj; jpizf;fs cl;fl;likg;G kw;Wk; guhkhpg;G gphptpd; 

gpujhd nghwpapayhshplkpUe;J (njhiyNgrp: 011-2348894> 011-2348897> 96) ngw;W> mNj 

mYtyfj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;.  

6.  ml;;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;sthW 2022 [_iy 25 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 Xf];l; 15 

Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2 kzp tiuAk; 

cl;fl;likg;G kw;Wk; guhkhpg;G gphptpd; gpujhd nghwpapayhsUf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fspd; KOikahd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; njhFjpnahd;W Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;G KiwikahdJ ,e;j 

jpizf;fsj;jpd; epjpg; gphptpd; rpwhg;ghpd; fUkgPlj;jpy; nuhf;fg; gzj;jpy; nrYj;jg;gly; 

Ntz;Lk;. 

7.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpnad njspthf 

mt;Tiwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDg; ngauhdJ 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky;; %iyapy; vOjg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDthdJ gzpg;ghsh; 

ehafk;> njhopy;El;gf; fy;tp kw;Wk; gapw;rpj; jpizf;fsk;> j.ngl;b 557> xy;nfhl; khtj;ij> 

nfhOk;G-10 vd Kfthpaplg;gl;L 2022 Xf];l; 16 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ 

mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; nfhOk;G-10> xy;nfhl; khtj;ij> j.ngl;b 557> 

njhopy;El;gf; fy;tp kw;Wk; gapw;rpj; jpizf;fsk; 1 Mk; khb> cl;fl;likg;gpd; rptpy; 

nghwpapayhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk; 

my;yJ gjpTj; jghypy; NkNyAs;s Kfthpapd; gzpg;ghsh; ehafj;jpw;F mDg;gg;gly; 

Ntz;Lnkd;gJld; jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis 

%ba gpd;dh;> njhopy;El;gf; fy;tp kw;Wk; gapw;rp jpizf;fsj;jpd; 2 Mk; khbapd; khehl;L 

kz;lgj;jpy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt 

jpwf;fg;gLk;. 

8.  nfhOk;G-10> xy;nfhl; khtj;ij> njhopy;El;g fy;tp kw;Wk; gapw;rp jpizf;fsj;jpd; rptpy; 

nghwpapyhshpd; mYtyfj;jpy; 2022.08.08 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F tpiykD 

Kd;Ndhbf; $l;lkhdJ eilngWtjw;F ml;ltizg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

9.  midj;J tpiykDf;fSk; kj;jpa tq;fpapd; fPo; gjpT ngw;Ws;s Gfo; tha;e;j 

tq;fpfsplkpUe;J ngw;Wf; nfhz;lJk; nfhOk;G-10> xy;nfhl; khtj;ij> j.ngl;b 557> 

njhopy;El;gf; fy;tp kw;Wk; gapw;rp jpizf;fs gzpg;ghsh; ehafj;jpd; ngahpy; toq;fg;gl;l 

tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk; my;yJ njhopy;El;gf; fy;tp 

kw;Wk; gapw;rp jpizf;fs rpwhg;ghpd; fUkgPlj;jpy; kPsspf;fg;gLk; nuhf;fg;gz itg;gpy; 

mike;Js;sjhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

jiyth;>

jpizf;fs nfhs;tdTf; FO>

njhopy;El;gf; fy;tp kw;Wk; gapw;rpj; jpizf;fsk;>

j.ngl;b 557> xy;nfhl; khtj;ij>

nfhOk;G-10.

,izajsk;: www.dtet.gov.lk

 rh;tNjr xj;Jiog;gpw;fhd nfhhpa Kftuhz;ikapd; (rxnfhK) khdpaj;jpd;  fPo; ,uj;jpdGhp> kUjhid> 
khj;jiw kw;Wk; ,uj;kyhd njhopy;El;g fy;Y}hpfspy; CAD Ma;T$l Gdh;eph;khzk;> ifKiwahf 

tiujy; Ma;T$lk; kw;Wk; Foha; Ntiyfs; Ntiyj;jsq;fs; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;



நீரை அருந்தா் நீர் வதாழ் உயிரினம் எது?  ட�தால்பின்  
உலகில் அதிகூடிய விஷத்ன்ரமை வதாயந் மீன் இனம் எது?  ஸ�தான் பிஷ்   
்ரலயில் இ்யதர்க் ட�தாண்டுள்ள உயிரினம் எது?  இறதால்  
மீன்�ள இல்லதா் ஆறு?  ஜ�தார்�தான் ஆறு  
�ண்�ள இல்லதா் உயிரினம் எது?  மைண்புழு  
மைனி்ன் சிரிப்ப்ரனப ஜ்பதான்று குைல் எழுபபும் ்பறரவ எது?  குக்கு ட்பர்ைதா  
்னது உ�ம்பிரன வி� நீ்ளம் கூடிய நதாக்ர� ட�தாண்� விலங்கு எது?  ்பசஜசதாநதி  
ஆபிரிக்�தா �ண்�ததில் மைட்டும் ்பைவலதா� வதாழும் விலங்கு எது?  வரிக்குதிரை  
இைண்டு இரைபர்ப�ர்ளக் ட�தாண்� பிைதாணி எது?  ஜ்னீ  

நி. இலக்கியதா நதாட்சி  
ட�தா/ ரசவமைங்ர�யர் விததியதாலயம்,  ட�தாழும்பு 06.  

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY JULY 24, 2022 232022 ஜூலை 24 ஞாயிற்றுக்கிழலை

மை. முஜமைஷி�தா,  
்ைம் 09, 
இைததினபுரி �ரலமை�ள ்மிழ் விததியதாலயம்,  
இைததினபுரி.  

டி. ்னுஷ்�ர்,  
்ைம் 06, குஜ்ளதா்பல் சர்வஜ்ச ்பதா�சதாரல,  
ட�தாழும்பு 15. 
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குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
முயற்சி திருவிரன ஆக்கும் முயற்றின்ரமை  
இன்ரமை புகுததி விடும்.  

தெளிவுரை :  
முயற்சி ஒருவனுக்குச் தெலவதரெப் தெருகச் 

தெய்யும்; முயற்சி இல்லாதிருதெல அவனுக்கு வறுரை-
ரயச் செர்தது விடும்.   

 

விர��ள
இ�மிருநது வலம்   

(01) தீக்ஜ�தாழி  (08) குரு  (14) �ங்ர� 
(17) �ருவதாடு  (21) இரல  (23) �ததி  

ஜமைலிருநது கீழ்  
(01) தீரமை  (03) ஜ�தார�  (05) முருங்ர� 
(10) இருட்டு  (11) �டு�தி  (17) �ரல   
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இ�மிருநது வலம்  
(01)  எமைது நதாட்டின் மி�ப ்பழரமையதான ட்தால்ட்பதாருள 

முக்கியததுவம் வதாயந் சின்னம் இதுவதாகும். மைததிய 
மைதா�தாணததில் அரமைநதுள்ள இந்ப புைதா்ன சின்-
னமைதானது, ட்பௌத் மைக்�ளின் பிை்தான வழி்பதாட்டுத 
்்ளமைதாகும்.   

(10)  எமைது ட்பற்ஜறதாரின் ்தாயதாரை மைதாததிைமைன்றி, வயது 
முதிர்ந் ட்பண்�ர்ளயும் மைரியதார்யின் நிமித்ம் 
இவவதாறு உறவுமுரற டசதால்லி அரழப்பது எமைது 
வழக்�ம்.   

(14)  மைதாணவர்�்ளதாகிய நீங்�ள எழுதுகின்ற ஆக்�ம் இது. 
குறித் ்ரலபபு ஒன்றின் கீழ் எழுதுவது. 

       (்ரலகீழதான டசதால்)  
(19) வீதி�ள ஓரி�ததில் சநதிக்கின்ற இ�ம்.   
(22)  எமைது அன்றதா� சரமையலின்ஜ்பதாது �றி�ளுக்கும் 

மைற்றும் ஜ்நீருக்கும் சுரவயூட்டியதா�ப ்பயன்்படுத்ப-
்படுவது. டசடிவர�த ்தாவைடமைதான்றின் ஜவர்த்ண்-
டுப ்பகுதி. (்ரலகீழதான டசதால்)  

(25)  நதாம் அன்றதா�ம் ்பயணம் டசயகின்ற வீதிரய இவவதா-
றும் குறிபபி�லதாம். (்ரலகீழதான டசதால்)  

ஜமைலிருநது கீழ்  
(01) மைைததின் ஒத்ட்பதாருள டசதால் இது.   
(03)  குழநர்ரய உறங்� ரவப்ப்ற்கு ்தாயதார் ்பதாடு-

கின்ற ்பதா�ல் இது. அக்�தாலததில் கிைதாமியப ்பதா�ல்�ள 
ஜ்பதான்று ட்தான்றுட்தாட்டு இப்பதா�ல்�ள ்பதா�ப்பட்டு 
வந்ன. இன்ரறய நவீன �தாலததில் இப்பதா�ல்�ள 
அருகிச டசன்றுவிட்�ன.   

(06)  அரனதது வசதி�ளும் நிரறந  ்மைதாட்பரும் வதாசஸ்ல �ட்-
��தர  ்இவவதாறு குறிபபி�லதாம். (்ரலகீழதான டசதால்)  

(10)  நதாம் உணவுக்குப ்பயன்்படுததுகின்ற ��ல் மீன்�-
ளில் ஒரு இனம் இது.   

(12)  �றி சரமைப்ப்ற்குப ்பயன்்படுததுகின்ற ்பதாததிைம் 
இது. (்ரலகீழதான டசதால்)  

(17)  கிழிந ,் ்பரழய ஆர�ரயக் குறிக்கும் டசதால். கிழிந் 
ஆர�யதானதாலும், அது சுத்மைதா� இருக்� ஜவண்டு-
டமைன்ற ட்பதாருளில் ்பழடமைதாழிடயதான்றும் உள்ளது.   

(18)  மீரன நன்றதா� உலை ரவததுப ்ப்ப்படுததி ட்பறப-
்படுவது.   

(21)  அரைப்பங்கு என்ற ட்பதாருள ்ரும் டசதால். 
        (்ரலகீழதான டசதால்)  

மு்லதாம் ்பரிசு  
மு. முஜமைஷி�தா,  
்ைம் 09, இைததினபுரி �ரலமை�ள ்மிழ் விததியதாலயம்,  
இைததினபுரி.  

இைண்�தாம் ்பரிசு  
டி. ்னுஷ்�ர்,  
குஜ்ளதா்பல் சர்வஜ்ச ்பதா�சதாரல,  
மைட்�க்குளிய,  
ட�தாழும்பு 15.  

மூன்றதாம் ்பரிசு  
ஆர். ஜலதாஷனதா �தாயததிரி,  
்ைம் 05, மைதா/்பதாக்கியம் ஜ்சியக்�ல்லூரி,  
இல : 1/2, ட்ஹிபிடிய,  
வற�தாமுற,  உக்குவர்ள.  
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பரிசு பபறுவ�ோர்  

போரோட்டு பபறுவ�ோர் 
1. நதாதிர் நூரி,  
்ைம் 08, அல் அஸ்ஹர் மை�தா விததியதாலயம்,  
தி்ஹதாரிய.  
2. எம்.ஏ.எப. அலீனதா,  
்ைம் 07 B, �/ ்பதியுததீன் மை�ளிர் விததியதாலயம்,  
98A, சு�தா்தா ஜலன்,  
றம்புக்�ன வீதி, மைடிஜ��லட�்ை.  
3. எம்.ஏ.எம். உமைர்,  
்ைம் 06E, ஜ�/ ஸதாஹிைதா ஜ்சிய ்பதா�சதாரல,  
78, ்க்கியதா வீதி,  மைதாவனல்ல.   
4. நி. இலக்கியதாநதாட்சி,  
்ைம் 06, ட�தா/ ரசவமைங்ர�யர் விததியதாலயம்,  
ட�தாழும்பு 06.  
5. எம்.எம்.எம். அபைதாஸ,  
்ைம் 04A, ஸதாஹிைதா ஜ்சிய ்பதா�சதாரல,  
வைக்�தாமுற,  உக்குவர்ள. 

03

09

14 15 16

22

21

24 25 26

18

1110

17

12

05 060401

07

02

13

ட்பயர்   ...........................................................

வகுபபு  ...........................................................

ட்தாரலஜ்பசி இல ...........................................................

்பதா�சதாரல ட்பயர் ...........................................................

வதிவி� மு�வரி ...........................................................

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

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

மைதாணவரின் ட்பயர் வகுப்பதாசிரியர்  ட்பற்ஜறதார் ர�டயதாப்பம்

2019

23

08

வகுப்பதாசிரியர்  ட்பற்ஜறதார் ர�டயதாப்பம்

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 04குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 21

உ. அனீந்திகோ  

இவ்ோர 
மழலல

உ்யசசநதிைன் / சு்பதாங்கினி 
ட்ைணிய�ல 

ட்தா�ர்பு�ளுக்கு  :  0112429294   
மின்னஞசல்  :  editor.vm@lakehouse.lk   
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சிறுவர் உலகம்   
தினகரன் வாரமஞ்சரி  

த.பெ.இல : 834 பகாழும்பு.  

எைது நாளாந்த கடலைகள் எைது 
வாழ்விற்கு மிகவும் அத்தியாவசி-
யைானலவயாகும். எைது நாளாந்த 
கடலைகலள நாம் சரிவர சசய்து 
முடிக்க வவண்டும்.   

அவற்றுள் சிை   
*  தினமும் அதிகாலையில் 

எழுநது பல் துைக்கிக் குளிக்க 
வவண்டும்.  

*  காலையில் எைது சுறுசுறுப்பிற்-
காக தியானசசசயற்பாடுகலள 
வைற்சகாள்ள வவண்டும்.  

*  எைது காலைக்கடனகலள 
முடிக்க வவண்டும்.  

*  எைது காலை உணலவ உண்ட 
பின பாடசாலைக்குச சசல்ை 
ஆயத்்தைாகு்தல்.  

*  உரிய வநரத்திற்குப் பாடசா -
லைக்குச சசல்ைல்.   

இவற்லறை சரிவரசசசய்து வந்தால் 
எைது வாழ்வில் நாம் முனவனறை-
ைாம்.  

 சி. அனனயா,  
 கிருைப்பலன.  

திருவள்ளுவர் ்தமிழ் புைவர்களுள் 
ஒருவராவார். இவர் திருக்குறைள் எனும் 
நூலை இயற்றியுள்ளார். திருக்குறைள் 
1330 குறைடபாக்கலளக் சகாண்டது. 133 
அதிகாரஙகலள உலடயது. 

ஒரு அதிகாரத்தில் பத்து பாக்கள் 
உள்ளன. அறைத்துப்பால். சபாருட-
பால். காைத்துப்பால் எனும் முப்பால் 
சகாண்ட நூைாகும். திருவள்ளுவர் 
்தமிழ்நாடடில் உள்ள ையிைாப்பூரில் 
வாழ்ந்தவராவார். 

இவரது கருத்துக்கள் உைக ைக்கள் 
அலனவருக்கும் ஏற்றை்தாகும். திருவள் -
ளுவரின திருக்குறைள் பை சைாழிகளில் 
சைாழி சபயர்க்கப்படடுள்ளது. திரு-
வள்ளுவர் ைக்கள் வாழ்க்லகக்கு வழி-
காடடும் பை கருத்துக்கலளத் ச்தரிவித்-
துள்ளார். இவலர சசநநாப்வபா்தர், 
வள்ளுவர், சபாய்யா சைாழிப்புைவர், 
ஐயன எனசறைல்ைாம் அலழப்பர்.   

'வள்ளுவன ்தனலன உைகினுக்வக 
்தநது வானபுகழ் சகாண்ட ்தமிழ்நாடு'-
எனறு பாரதியார் பாடியுள்ளார்  

சுஸ்மி்தன ஆனந்தன,  
வநார்வூட ்தமிழ் ைகா வித்தியாையம்,  

வநார்வூட.   

எமது 
நாளாந்த 
கடமமகள்   

திரு�ள்ளு�ர்   

சூரியரனயும், அ்ரனச சுற்றியுள்ள ஜ�தாள�ர்ள -
யும் சூரியக் குடும்்பம் என அரழக்கின்றனர். சூரியக் 

குடும்்பததில் எட்டு ஜ�தாள�ள உள்ளன. இந் எட்டு ட்பரிய 
ஜ�தாள�ளும், புளூட்ஜ�தா உட்்ப� சிறிய ஜ�தாள�ளும் சூரிய-
ரனச சுற்றி வருகின்றன.  

ஜ�தாள�ர்ள கிை�ங்�ள என்றும் சூரியரன விண்மீன், 
டநருபபுக்ஜ�தா்ளம் என்றும் அரழக்கின்றனர். சூரியன் அதி� 
டவப்பம் ட�தாண்டுள்ளது. என்றதாலும் அ்ன் துரணயின்றி 
உலகில் உயிரினங்�ள வதாழ முடியதாது. ஜ�தாள�ள அரனத-
தும் சூரியரன ஒரு ரமையமைதா�க் ட�தாண்டு டவவஜவறு நீள 
வட்�ப்பதார்யில் சுற்றி வருகின்றன. பூமியிலிருநது டவகு 

ட்தாரலவில் இருக்கும் சூரியரன மி�பட்பரிய டவப்பப்பநது 
என்று குறிபபி� ஜவண்டும்.   

சூரியரன சுற்றிவரும் ஜ�தாள�ள  
பு்ன்  
சூரியனுக்கு மி� அருகில் உள்ள ஜ�தாள பு்ன். இதுஜவ 

சூரிய குடும்்பததில் மு்ல் ஜ�தா்ளதாகும். ஜமைற்கில் இருநது 
கிழக்�தா�த ்ன்ரனத்தாஜன விரைவதா� சுற்றி வருகிறது. 
இ்ற்கு துரணக் ஜ�தாள�ள கிர�யதாது. 88 நதாட்�ளுக்குள-
்ளதா� சூரியரன சுற்றி வநது விடுகிறது.  

டவளளி  
அதி� அ்ளவில் ஒளிரும் டவளளிக்ஜ�தார்ள பூமியிலி-

ருநது அதி�தாரலயில் ்பதார்க்� முடியும். இது சூரியரன 
கிழக்கு ஜமைற்�தா�ச சுற்றி வருகிறது. இது சூரிய குடும்்பததின் 
இைண்�தாவது ஜ�தாள. சூரியனி�மிருநது 10 ஜ�தாடி கிஜலதா மீட்-
�ருக்கு அப்பதால் சுற்றி வருகிறது.  

பூமி  
மைனி்ர்�ளின் இருபபி�மைதா� தி�ழும் பூமி்தான் மூன்றதா-

வது ஜ�தாள. சூரிய குடும்்பததில் �தாற்று, நீர் ஜ்பதான்றரவ 
சூழப்பட்டு உயிரினங்�ள வசிக்�க்கூடிய ஜ�தா்ளதா� பூமி 
மைட்டுஜமை �ரு்ப்படுகிறது. தி�மைதான ஜ�தா்ளதா� தி�ழும் 
பூமிரயச சுற்றி �தாற்று மைண்�லம் உள்ளது. அதில் உயி-
ரினங்�ள வதாழ்வ்ற்கு ஜ்ரவயதான ஓட்சிசன் நிரறநது 
இருப்ப்தால் புவியில் மைனி்ர்�ள மைற்றும் ்பல உயிரினங்-
�ள வதாழமுடிகிறது. எனஜவ ் தான் பூமி ஒரு உயிர்ஜ�தாள என 
பு�ழப்படுகிறது. இது ஜமைற்கிலிருநது கிழக்கு ஜநதாக்கிச சூரிய-
ரனச சுற்றி வருகிறது. பூமிரய ரமையமைதா� ட�தாண்டு சநதி-
ைன் துரணக் ஜ�தா்ளதா� சுழல்கிறது. சூரியரன ஒருமுரறச 
சுற்றி வை பூமி 365 நதாட்�ள எடுததுக்ட�தாளகிறது.  

டசவவதாய  
சூரியக் குடும்்பததின் நதான்�தாவது ஜ�தாள டசவவதாய. பூமி 

மைற்றும் டவளளி ஆகிய இைண்ஜ�தாடு ஒபபிடுமி�தது மி�சசி-
றிய கிை�மைதா� உள்ளது. சிவபபு நிறமுர�ய்தால் டசவவதாய 
எனப ட்பயர் ட்பற்றது. பூமியின் அ்ளவில் ்பதாதியதா� இருக்-
கும் இது ஜமைற்கில் இருநது கிழக்�தா�த ்ன்ரனத்தாஜன 
சுற்றுகிறது.  

டசவவதாயக்கு இைண்டு துரணக்ஜ�தாள உண்டு. இதில் 
மைனி்ன் வதாழ்வ்ற்�தான சூழல் இருக்கிற்தா என உல� 
நதாடு�ள ஆைதாயசசி�ர்ள ஜமைற்ட�தாண்டு வருகின்றன. 
இது சூரியரனச சுற்றி வை 687 நதாட்�ள ஆகிறது.  

வியதாழன்  
சூரிய குடும்்பததில் மி�பட்பரிய ஜ�தா்ளதான வியதாழன் 

ஐந்தாவது இ�ததில் சூரியரன சுற்றி வருகிறது. இக்-
ஜ�தாளில் ட்பரிய சிவபபு வட்�ம் உள்ளது. இ்ரன ட்பரிய 
வதாயுக் ஜ�தாள எனவும் அரழக்கின்றனர். இது சூரியரன 
ஜமைற்கில் இருநது கிழக்கு ஜநதாக்கி வலம் வருகிறது. 63 
துரணக்ஜ�தாள�ள உர�ய இக்ஜ�தாள சூரியரன சுற்றி-
வை சுமைதார் 11 ஆண்டு�ளுக்கு ஜமைல் ஆகின்றது.  

சனி  
ஆறதாவது இ�ததில் உள்ள இந் சனிக் ஜ�தார்ளச 

சுற்றி ட்பரிய வர்ளயங்�ள உள்ளன. நுண்�ற்�ள, 
தூசு, ்பனி ஜ்பதான்றவற்ரற ட�தாண்� ட்தாகுதி்தான் 
வர்ளயம் ஜ்பதாலத ஜ்தாற்றமைளிக்கிறது. ஜமைற்கில் 
இருநது கிழக்கு ஜநதாக்கிச சுழலும் சனிக் ஜ�தாளுக்கு 60 
துரணக் ஜ�தாள�ள உள்ளன. சனிக்ஜ�தாள சூரியரன 
சுற்றி வை சுமைதார் 29 ஆண்டு�ளுக்கு ஜமைல்ஆகிறது.  

யுஜைனஸ  
சூரியக் குடும்்பததின் ஏழதாவது ஜ�தா்ளதான யுஜைனரஸ 

சுற்றி வதாயுக்�்ளதால் ஆன வர்ளயங்�ள �தாணப்ப-
டுகின்றன. இது குளிர்சசியதான ஜ�தாள. இ்ற்கு 27 
துரணக் ஜ�தாள�ள உள்ளன. இதில் ர�ட்�தானியதா, 
ஒஜ்பைதான், அம்பிரியல், ஏரியல் மைற்றும் மிைதாண்�தா 
ஆகிய ஜ�தாள�ள மி�பட்பரிய ஜ�தாள�்ளதாகும். இது 
சூரியரன சுற்றிவை 84 ஆண்டு�ள ஆகின்றன.  

டநபடியூன்  
எட்�தாவது ஜ�தாள ்தான் டநபடியூன். இக்ஜ�தார்ளச 

சுற்றியும் வதாயு வர்ளயங்�ள உள்ளன. இது ஜமைற்கில் 
இருநது கிழக்�தா� சூரியரன ்ன்ரனத்தாஜன சுற்றி-
வரும். இ்ற்கு 13 துரணக் ஜ�தாள�ள. ஜமை�ங்�ள 
சூழ்நது நீலம் �லந் ்பசரச நிறததில் �தாணப்படும் 
இக்ஜ�தாள சூரியரனச சுற்றிவை சுமைதார் 160 ஆண்டு-
�ளுக்கு ஜமைலதாகிறது.  

புளூட்ஜ�தா  
ஒன்்ப்தாவது ஜ�தா்ளதா�க் �ரு்ப்பட்� புளூட்-

ஜ�தாவில், ஜ�தாளுக்குரிய ்பண்பு�ள இல்லதா்்தால் 
குறுங்ஜ�தாள என புதி்தா� வர�ப்படுததியுள -
்ளனர். 1930ம் ஆண்டு �ண்டுபிடிக்�ப்பட்� 
புளூட்ஜ�தா, சிறுசிறு �ற்�ள, ட்பரும்்பதாரற -
�ள, வன்ட்பதாருட்�ள ஆகியவற்ரற ட�தாண்டு 
உருவதான்தா� �ரு்ப்படுகிறது. இதுஜ்பதான்று 
இன்னும் ்பல குறுங்ஜ�தாள�ளும் உள்ள்தா� 
ஆயவு�ளின் மூலம் �ண்�றியப்பட்டுள்ளது.  

ஆர். ைதாஹினி,  
டவளிமைர�. 

சூரிய குடும்பம   

01ம் ஆண்டு நிரறவு - -  �தாகி் விழதா  
02ம் ஆண்டு நிரறவு - -  ்பருததி விழதா  
03ம் ஆண்டு நிரறவு -  -  ஜ்தால் விழதா  
04ம் ஆண்டு நிரறவு - -  மைலர் மைற்றும் ்பழ விழதா  
05ம் ஆண்டு நிரறவு - - மைை விழதா  
06ம் ஆண்டு நிரறவு - -  சர்க்�ரை �ற்�ண்டு/  

           இனிபபு விழதா  
07ம் ஆண்டு நிரறவு -  - டசம்பு விழதா  
08ம் ஆண்டு நிரறவு - -  டவண்�ல விழதா  
09ம் ஆண்டு நிரறவு  - - மைண்�லச விழதா  
10ம் ஆண்டு நிரறவு  - - ்�ை விழதா  
11ம் ஆண்டு நிரறவு -  -  எஃகு விழதா  
12 ம் ஆண்டு நிரறவு - -  லினன் விழதா  
13 ம் ஆண்டு நிரறவு  - - பின்னல் விழதா  
14 ம் ஆண்டு நிரறவு - - ்ந் விழதா  
15ம் ஆண்டு நிரறவு - -  ்படி� விழதா  

20ம் ஆண்டு நிரறவு  - - பீங்�தான் விழதா  
25ம் ஆண்டு நிரறவு  - -  டவளளி விழதா  
30ம் ஆண்டு நிரறவு - -   முதது விழதா  
40ம் ஆண்டு நிரறவு  -  -  மைதாணிக்� விழதா  
45ம் ஆண்டு நிரறவு    - -  இைததின விழதா  
50ம் ஆண்டு நிரறவு   -   ட்பதான் விழதா  
55ம் ஆண்டு நிரறவு - -    மைை�் விழதா  
60ம் ஆண்டு நிரறவு  -   ரவை விழதா, 
   மைணி விழதா  
75ம் ஆண்டு நிரறவு -   ்பவ்ள விழதா  
80ம் ஆண்டு நிரறவு  -   அமு் விழதா  
100ம் ஆண்டு நிரறவு  -   நூற்றதாண்டு விழதா  

மை. ்னுஷதானி,  
்ைம் 09, புனி் ்பததிரிசியதார் �ல்லூரி,  

்லவதாக்�ரல.   

ஆண்டுகளும் விழாககளும்   

அரிய ப�ொதுத் தகவலகள்  
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புதிய ஜனாதிபதியின் வருகை   
மாற்றஙைகை கைாண்டு வரும்

அகைகைபபறறு ஆதாை கவத்தியசாகையின்
வைர்ச்சியில் மறறுகமாரு கமகைல் 

புதிே ஜனாதி்பதிகே க்தரிவு கெய்த 
வாக்ைளிபபில், கவளிோகிே ்ப� ெங்-
ைதிைள ்பாராளுமன்்ற உறுபபினர்ைள 
சி�ரின் அரசிேல் வியூைங்ைக்ள வர-
ேவற்றிருக்கி்றது. ைடசித் ்தக�கமைளின் 
உத்்தரவு ஒரு பு்றமிருக்ை, ்தற்ே்பாக்தே 
ே்தார்த்்தம என்னகவன்்பதில் இந்த எம.
பிக்ைள க்தளிவாை இருநதுள்ளனர். இ்த-
னால்்தான், அதிை ைடசிைள ஆ்தரித்்தவ-
ரால்கூ்ட கவற்றிக்ப்ற முடிேவில்க�.  

்தக�கமைள தீர்மானித்்தாலும எம.
பிக்ைள அவற்றுக்கு ைடடுப்ப்டாது ே்தார்த்-
்தத்க்த சிநதித்துள்ளனர். அ்தற்ைாை 
ைடசித் ்தக�கமைள எடுத்்த தீர்மானங்-
ைள ்தவக்றன்்பதுமில்க�. க்பாருத்்த-
மான தீர்மானங்ை்ளாை இருந்தாலும 
க்பாருந்தா்த ேேரத்தில் இத்தீர்மானங்-
ைள எடுக்ைப்படடிருக்கின்்றன. புதிே 
ஜனாதி்பதியின் உகரயிலிருநது்தான் 
இந்த முடிவுக்கு வர முடிகி்றது. ெை� ைட-
சிைக்ளயும உள்ள்டக்கிே ெர்வைடசி அர-
ொங்ைமும, ஒத்துகழபபும்தான் ோடடின் 
கேருக்ைடிகேத் தீர்க்கும என்்பதில் அவர் 
க்தளிவாை இருந்தார். இவரி்டம இந்த 
க்தளிவு இருந்த்தால்்தான், ைடசிைளின் 
உத்்தரவுைக்ள மீறி எம.பிக்ைள வாக்ை-
ளித்திருப்ப்தாை க்தரிேவருகி்றது.   

ஜனாதி்பதி கவற்றி்டத்துக்கு ்பாராளு-
மன்்றத்தில் ே்டாத்்தப்பட்ட 
வாக்கைடுபபில், ைடசிைள 
சி�தின் ்தக�கமைள 
ேல்� ்படிபபிகனைக்ள 
க்பற்றிருக்கும. அரசிேல் 
ே்பாடடி அல்�து ்பழிவாங்-
ைலில் ஈடு்படுவ்தற்ைான 
ேேரம இதுவல்� என்்ப-
க்தேே, ்தக�கமைளின் 
உத்்தரகவ மீறிே எம.
பிக்ைள உணர்த்தியுள்ள-
னர். ோடடிற்கு அவெர-
மாைத் ே்தகவப்படுகின்்ற 
ெர்வே்தெ உ்தவிைக்ள 
விகரவாை கைாண்டுவ-
ரக்கூடிே ஆளுகமகேத்-
்தான் ்பாராளுமன்்றம க்தரிநதிருக்கி்றது. 
இந்தத் க்தரிவில் ்தக�கமைளுக்கு 
இல்�ா்த க்தளிவுை்ளா இந்த எம.பிக்ை-
ளி்டம இருந்தன? இந்தக் ேைளவிக்கு 
ே்தர்்தலில் எதிர்த்்தவர்ைள பின்னர், ராஜ-
்பக் ஷக்ைளின் அகமச்ெரகவயில் ஒடி-
வநது இகணந்த வர�ாறுைக்ள ்பதி�ா-
ைத் ்தருகின்்றது.   

எனேவ, புதிே ஜனாதி்பதி ரணில் விக்-
ரமசிங்ை, ஏற்ைனேவ விருமபிேக்தப 
ே்பான்று ெர்வைடசி அரொங்ைத்துக்கு 
இணங்கி, ே்பாடடியின்றி ஒருவகர 
்பாராளுமன்்றத்தில் க்தரிநதிருக்ை�ாம. 
அவவாறு க்தரிநதிருந்தால் எஞ்சியுள்ள 

ைா�ங்ைளில் ்பழிவாங்ைல் இல்�ா்த, ்பார-
்படெம ைாட்டா்த அரசிேல் ை�ாொரம உரு-
வாகியிருக்கும. இந்தக் ை�ாொரத்க்தேே 
எமது ோடு இன்று ேவண்டி நிற்கி்றது. 
ோற்்பது வரு்டங்ைள ்பழகமவாயந்த 
ேமது ோடடின் அரசிே�கமபக்ப மாற்-
றுவ்தற்ைான சி்றந்த சூழக�யும இந்தக் 
ை�ாொரம ஏற்்படுத்தியிருக்ை�ாம! ்பர-
வாயில்க�, புதிே ஜனாதி்பதி இன்னும 
அே்த மனநிக�யில் அ்தாவது, ே்பாட-
டிநி�வும, ைழுத்்தறுபபுச் கெயயும, ்பழி-
வாங்கும மனநிக�கே ேமே�ாங்ைச் 

கெயயும அரசிேக� ஒழிக்ைேவ ஆகெப-
்படுகி்றார். இ்தற்ைாைத்்தான், எதிர்த்து 
வாக்ைளித்்த ைடசிைள மற்றும எம.பிக்ை-
ளி்டம ஒத்துகழபக்பயும ேைாரி, அகமச்-
ெரகவயில் இகணயுமாறு அகழபபும 
விடுக்ைப்படடிருக்கி்றது.  

மக்ை்ளால் ேேரடிோைத் க்தரிவுகெய-
ேப்படும ே்பாது்தான், பிர்தமர் அல்�து 
ஜனாதி்பதி ்ப்தவிைக்ள வகிக்ை விருமபுவ-
்தாை, ஐக்கிே மக்ைள ெக்தியின் ்தக�கம 
வி்டாபபிடிோை இருக்கி்றது. இது அக்ைடசி 
இன்னும ே்பாடடி அரசிேக� விருமபுவ-
க்தேே கவளிப்படுத்துகி்றது. மக்ைளுக்-
குத்்தாேன ஆடசி, அவர்ைக்ள வழிப்படுத்-

்தத்்தாேன நிர்வாைம மற்றும ெட்டங்ைள. 
ோடு இபே்பாது கென்றுள்ள அ்த�்பா-
்தா்ள கேருக்ைடிக்குள ே்தர்்தக� ே்டாத்-
்தவா ேேரம அல்�து நிதிோ ேமமி்டம 
இருக்கி்றது? இ்தற்ைாைத்்தான், ்பாராளு-
மன்்றத்துக்கு ஒரு ெந்தர்ப்பம வழங்ைப-
்பட்டது.  

்பாராளுமன்்ற உறுபபினர்ைளும மக்ை-
்ளால்்தாேன க்தரிவு கெயேப்பட்டனர். அவ-
வா்றானவர்ைள ்பாராளுமன்்றத்தில் ஒரு 
ஜனாதி்பதிகே க்தரிவு கெயவ்தால் ஜன-
ோேைத்துக்கு என்ன ஆ்பத்து? எனேவ, 

இந்த வாக்ைளிபபில் 
ே்பாடடி அரசிேே� விரும-
்பப்படடிருக்கி்றது. இந்த 
விருப்பத்தின் பிடியிலி-
ருநது சி� சிறு்பான்கமத் 
்தக�கமை்ளால் விடு்ப்ட 
முடிேவில்க�. இ்தனால், 
ே்தார்த்்தம எதிர்க்ைப்பட-
டிருக்கி்றது. எந்த நி்பந்த-
கனைளும இல்�ாமல் 
இணங்கிச்கென்்றது்தான் 
இதிலுள்ள ைவக�.   

்தமிழ், முஸ்லிம ஒற்-
றுகமைள ்பற்றிபே்பசும 
அல்�து வலியுறுத்தும 
சிறு்பான்கம ்தக�கம-

ைள ஒேரேணியில் நின்்றது ஆறு்த�ாை 
இருந்தாலும, ேவட்பா்ளரு்டன் எட்டப்பட்ட 
வி்டேங்ைள ்தனித்்தனிோை இ்டமக்பற்-
றிருப்பக்த அவ்தானித்்தால், க்பாதுகவ-
ளியில் (வ்டக்கு, கிழக்கு) இகணயும 
ொத்திேம இருக்ைவில்க� என்்பது 
இரடடிபபுக் ைவக�கே ஏற்்படுத்தியி-
ருக்கி்றது. ஆனால், ஈ.பி.டி.பி, இ.க்தா.
ைா மற்றும ே்தசிே ைாங்கிரஸும அ்ளவீ-
டுைக்ளச் ெரிோைச் கெயதிருப்பது ்தமிழ் 
ே்பசுேவாருக்குச் ெநே்தாஷம்தான்.

அம்பாக்ற மாவட்ட அனர்த்்த முைாகமத்துவ ்பயிற்சி நிக�ேத்தின் வழிைாட்டலுக்கு அகமவாை அக்ைகரப்பற்று மாேைர ெக்பயின் முழுப்பங்ேைற்பு்டன் 
ஒழுங்குகெயேப்பட்ட “அ்பாே ்பாதுைாபபு மற்றும கவளிேேற்்றம க்தா்டர்்பான கெேன் முக்றப்பயிற்சி” கோன்று கென்்றவாரம அக்ைகரப்பற்று “எயமஸ் 
இன்்டர்ேேஷனல்”(AIMS INTERNATIONAL) ைல்விநிறுவன வ்ளாைத்தில் ேக்டக்பற்்றது. ைல்வி நிறுவனத் தின் ஏற்்பாடடில் ைற்கைைள ்பணிப்பா்ளர் எம..ஏ. 
்தஷ்ரீபின் ்தக�கமயில் ஒழுங்கு கெயேப்பட்ட இநநிைழ்வில் மாேைர ெக்ப தீேகணபபு பிரிவு ஊழிேர்ைள தீ அனர்த்்தத்தின்ே்பாது கைோ்ளேவண்டிே 
முக்றைள ்பற்றிே கெேன்முக்றப ்பயிற்சியின் ே்பாதும, அனர்த்்த முைாகமத்துவ ்பயிற்சி நிக�ே�ேத்தின் பிரதிப்பணிப்பா்ளர் எம.எ.சீ. ரிோஸ் உகர-
ோற்றும ே்பாதும எடுக்ைப்பட்ட ்ப்டங்ைக்ள ேமே� ைாண்ை.                                                          (படங்கள்: அடடடாளைச்சேளை குறூப் நிருபர்)

நுவகரலிோ விக்ளோடடுக் ைழைம ஆரமபிக்ைப்படடு 100 வரு்டங்ைள பூர்த்தி விழா ைழைத்தின் ்தக�வர் அருணொந்த கஹடடிோராச்சி ்தக�கமயில் ேக்டக்பற்்றது. இவ கவ்பவத்தில் முன்னாள நுவகரலிோ மாேைர மு்தல்வரும ்தற்ே்பாக்தே மாேைரெக்ப எதிர்ைடசி ்தக�-
வருமான மஹிந்த க்தா்டமே்பைமேை, நுவகரலிோ மாவட்ட உ்தவிச் கெே�ா்ளர் திருமதி ே்பாதிமான, மாேைரெக்ப உறுபபினர் என்.பி.சீ. ்தஹாோேக்ை, நுவகரலிோ சிேரஷ்்ட அத்திேடெைர் உடுைமசூரிே உட்ப்ட ்ப�ர் ை�நது கைாண்்டனர். இ்தன் ே்பாது நுவகரலிோ �ேன்ஸ் 
ைழைத்தினர் விக்ளோடடுக் ைழைத்திற்கு குடிநீர்த்்தாங்கிகோன்க்ற அன்்பளிபபு கெய்தகம குறிபபி்டத்்தக்ைது.                                (படம்: நூரளையூரடான்)

இ�ங்கைக்ைான இநதிே துகண உேர் ஸ்்தானிைர் ்டாக்்டர். டி. கவங்ைே்டஷ்வரன்  

ைர்ோ்டை மாநி� ஆளுேரான ்தாவர் ெநத் கை�ாடக்ட அண்கமயில்  ெநதித்்தார். 

இந்த ெநதிபபில்,  புதி்தாை நிேமிக்ைப்பட்ட ஆளுேருக்கு ்தனது ்பாராடடுக்ைக்ள 

அவர் க்தரிவித்்தது்டன் இ�ங்கைகே ஆ்தரிப்ப்தற்கு ொத்திேமான வழிைள 

குறித்து ை�நதுகரோடினார். இநதிோவின் ்தைவல் க்தாழில்நுட்பத் ்தக�ேைரான 

க்பங்ைளூரில் இ�ங்கை ்தைவல்க்தாழில்நுட்ப  புத்திஜீவிைளுக்கு ேவக� வாயபபு-

ைக்ள வழங்ை ஆளுேர் ஒபபுக்கைாண்்டார்.

வீரமுகன ஸ்ரீசிந்தா ோத்திகரப பிள -
க்ளோர் ஆ�ே உற்ெவத்தில் வீரமுகன 
குருொமி  ஐேர் அ்றகேறிப ்பா்டொக� 
மற்றும  திருஞானெம்பந்தர் அ்றகேறிப 
்பா்டொக�கேச் ேெர்ந்த  ஆசிரிேர்ைள 
மாணவர்ைளுக்கு  ெர்வே்தெ இநதும்த குரு-
பீ்டாதி்பதி ஸ்ரீஐேப்ப்தாஸ  ொம்பசிவ சிவாச்-
ொரிேர் கைௌரவ ்பாராடடுப ்பத்திரமும 
ஞா்பைார்த்்த  சின்னமும வழங்குவக்தயும  
ஆ�ே குரு  மற்றும அ்றகேறிப்பா்டொக� 
க்பாறுப்பாசிரிேர் குருபீ்டாதி்பதியினால் 
க்பான்னாக்டே்பார்த்தி கைௌரவிக்ைப்படுவ-
க்தயும ்ப்டங்ைளில்  ைாண�ாம.

புதிே ஜனாதி்பதிோை ரணில் விக்கிரம-
சிங்ை ்ப்தவிேேற்்ற பின்னர் வ்ட பு�த்து 
மக்ைள இப புதிே நிக�கே எவவாறு 
்பார்க்கி்றார்ைள என்்பக்த அறியும 
வகையில் சி�கர ெநதித்ே்தாம.  

மு்த�ாவ்தாை ோம ெநதித்்தவர் ோழ்ப-
்பாணத்தில் வசிக்கும சுற்று�ா வா்டகை 
வாைன ொரதிோன கெ. நிேரஸ்.   

புதிே ஜனாதி்பதி ைாலி முைத்தி்டல் 
ே்பாராட்டக்ைாரங்ைள முன்கவக்கும மாற்-
்றங்ைக்ள பிரதி ்பலிக்கும வகையி�ான 
உ்டனடி சிறிே அகமச்ெரகவ அகமக்ை 
ேவண்டும. ேமலும உ்டனடிோை ொத்திே-
மாைக் கூடிே சி� ேைாரிக்கைைக்ள நிக்ற-
ேவற்றி கவக்ை ேவண்டும. ்தனது 50 
வரு்ட அரசிேல் அனு்பவத்தின் மூ�ம க்பற்-
றுக்கைாண்்ட ெர்வே்தெ உ்றவுைக்ள ்பேன்-
்படுத்தி க்பாரு்ளா்தார மறு சீர்ரகமபக்ப 
ஏற்்படுத்்த ேவண்டும.   

அே்தே்பா� ்பாராளுமன்்ற ஜனோேைத்-
தில் ேமபிக்கை கவத்துள்ள அவர் ்பாரா-
ளுமன்்றத்க்த சுோதீனமாை கெேல்்ப்ட 
கவத்்தல் ேவண்டும.   

அத்து்டன் அரசு துக்றயில் அரசிேல் 
ரீதிோன நிேமனங்ைளுக்கு உ்டனடிோை 
முற்றுப புளளி கவத்து அரொங்ை அலு-
வ�ைங்ைக்ள விகனத்தி்றன் கைாண்்ட-
கவோை மாற்றி அகமக்ை ேவண்டும. 
இவற்க்ற அடுத்்த இரண்டு மா்தங்ைளுக்-
குள ே்டாத்தினால் சி்றப்பாை இருக்கும.   

அடுத்்த்தாை ெமூை கெேற்்பாட்டா்ளராை 
உள்ள சுபபிரமணிேம பிர்பாகவ ெநதித்து 
ே்பசிேனாம.  

புதிே ஜனாதி்பதியின் வருகையினால் 
க்பாரு்ளா்தார ரீதிோை உ்டனடி மாற்்றம 
ஏற்்ப்ட வாயபபுண்டு. ே்பாராட்ட அணிகே 
வலுவிழக்ைச் கெயே ேவண்டுமானால் 
வரிகெைளுக்கு தீர்வு ைாணேவண்டிேது 
அவசிேம.   

அத்திோவசிேமான எரிக்பாருள, 
எரிவாயு பிரச்சிகனக்கு உ்டனடிோை தீர்வு 
கிக்டத்்தாை ேவண்டும. அடுத்்தது க்பாருள 
விக�ேேற்்றம. அக்த குக்றக்ைவும ே்டவ-
டிக்கைைள எடுக்ைப்படுவது அவசிேம.  

அடுத்து வரபே்பாகும புதிே அகமச்ெர-
கவகே கவத்துத்்தான் அரசிேல் ரீதியி-
�ான அடுத்்த ேைர்கவ ைணிக்ை முடியும. 
அ்தற்கு இக்டயில் எரிக்பாருள, எரிவாயு, 
க்பாருடைளின் விக�ேேற்்றம உளளிட்ட-
வற்றுக்கு புதிே ஜனாதி்பதி தீர்வு ைாண்்பார் 
என எதிர்்பார்க்கிே்றன் என்்றார் பிர்பா.  

ோழ்ப்பாணத்க்த ேெர்ந்த ேோ.எ. ரவீந-
திரனி்டம ே்பசிேனாம.  

புதிே ஜனாதி்பதி, இ�ங்கையில் புகர-
ேோடிபே்பாயுள்ள இனபபிரச்சிகனக்ைான 
தீர்வுத் திட்டத்க்த முன்கவக்ை ேவண்டும  

அே்தேவக்ள, வலிநது ைாணாம�ாக்-
ைப்பட்டவர்ைளுக்ைான நீதி விொரகணகே 
துரி்தப்படுத்்தேவண்டும  

இறுதி யுத்்தத்தில் இகழக்ைப்பட்ட ே்பார்க்-

குற்்றங்ைள க்தா்டர்பில் நீதி விொரகண 
நிோேமான முக்றயில் முன்கனடுக்ைப்ப-
்டேவண்டும.  

்தற்ே்பாக்தே க்பாரு்ளா்தார கேருக்ைடிக்-
ைான ைாரணங்ைக்ள ைண்்டறிே ஆகணக்-
குழு நிறுவப்படடு மூன்று மா்தத்திற்குள 
அறிக்கை ெமர்பபிக்ை ேவண்டும.  

முன்கனே ஆடசியில் கைாண்டுவரப-
்பட்ட துக்றமுை ேைர் (ே்பாடசிடடி) ே்பான்்ற 
ை்டன் அடிப்பக்டயி�ான அபிவிருத்தி 
திட்டங்ைள நிறுத்்தப்ப்டேவண்டும. என 
எதிர்்பார்க்கிே்றன். இது க்தா்டர்பில் புதிே 
ஜனாதி்பதி விகரநது ே்டவடிக்கை எடுக்ை 
ேவண்டும.   

இனிேமல் ்ப� ோடுைள ை்டன் கைாடுப-
்ப்தற்கு முன்வர�ாம. ை்டன் கெலுத்்தப்ப்ட 
ேவண்டும என்்ப்தற்ைாை இ�ங்கையின் 
க்பறுமதிமிக்ை நி�ப்பகுதிைள அநநிே-
ருக்கு ்தாகர வார்க்ைப்ப்டக் கூ்டாது.  

மக்ைக்ள ொந்தப்படுத்்த சிறிே அ்ளவி-
�ான விக�க்குக்றபபுைள இ்டமக்பறும. 
இது க்தா்டர்பில் புதிே ஜனாதி்பதி எவவா-
்றான அணுகுமுக்றகே ைக்டபபிடிக்ை 
ே்பாகின்்றார் என்்ப்தகன க்பாறுத்திருநே்த 
்பார்க்ை ேவண்டும என்்பது இவர் ைருத்்தாை 
இருந்தது.   

முச்ெக்ைர வண்டி ொரதிோன ேை.சு்தா 
என்ன கொல்கி்றார் என்று ்பார்பே்பாம.  

எரிக்பாருள ்தடடுப்பாடு ைாரணமாை 
ோம எமது வாழ்வா்தாரத்க்த இழநது நிற்-
கிே்றாம. ்தற்ே்பாது கவளிோடடில் இருநது 
்ப� பு�மக்பேர் ்தமிழர்ைள ோழ்ப்பாணத்-
திற்கு ்தமது உ்றவினர்ைக்ள ைாண்்ப்தற்-
ைாை வநதுள்ளனர்.   

இந்த ைா� ்பகுதி ்தாம எமக்கு வருமா-
னம அதிைமாை கிக்டக்கும ைா�மாகும. 
ஆனால் எரிக்பாருள ்தடடுப்பாடு ைாரண-
மாை ோம ெவாரிைக்ள ேமற்கைாள்ள 

முடிோ்த நிக�யில் உளே்ளாம. எரிக்பா-
ருள நிரபபு நிக�ேங்ைளின் முன்்பாை 
ோடைணக்கில் தூங்கி ோன்கு, ஐநது 
லீட்டர் க்படேராக�ேே க்ப்ற முடிகி்றது. 
அ்தகன கைாண்டு ோம முச்ெக்ைர வண்டி 
ஓடி உகழப்ப்தானால், எமக்கு வருமானம 
ைடடுப்படிோவதில்க�.  

அ்தனால் ோன் முச்ெக்ைர வண்டிகே 
எரிக்பாருள நிரபபு நிக�ேம முன்்பாை 
எரிக்பாருளுக்ைாை நிறுத்தி விடடு ேமென் 
ேவக�க்கு கெல்கிே்றன். மாக�யில் 
வநது முச்ெக்ைர வண்டிக்கு ்பாதுைாப்பாை 
முச்ெக்ைர வண்டியில் தூங்குகிே்றன். 
அ்தனால் தூக்ைம க்தாக�நது ்ப� 
ோடைள ஆகிவிட்டன.   

இவவா்றான கேருக்ைடியில் வாழ்வா்தா-
ரத்க்த இழநது க்பாரு்ளா்தார கேருக்ைடிை-
ளுக்குள வாழ்நது வருகிே்றாம. முன்னர் 
இருந்த ஜனாதி்பதியினால் ்தான் ோம 
இந்த நிக�கமக்கு வநே்தாம .  

புதிே ஜனாதி்பதிோன ரணில் விக்கிரம-
சிங்ை ்பழுத்்த அரசிேல் அனு்பவம உள்ள-
வர். அவருக்கு ்ப� ோடுைளு்டன் க்தா்டர்பு-
ைள இருக்கும. அ்தனூ்டாை ்ப� ோடுைளின் 
உ்தவிைக்ள க்பற்றுக்கைாள்ள முடியும 
என ேமபுகிே்றன்.   

்தற்ே்பாது எமக்கு உ்டனடிோை எரிக்பா-
ருள, எரிவாயு ்தடடுப்பாடுைக்ள நீக்கி, 
்தக்டேற்்ற மின்ொரமும வழங்ை ே்டவ-
டிக்கை எடுக்ை ேவண்டும. அத்து்டன் 
விக�வாசிைக்ள குக்றத்து நிோே விக�-
ைளில் க்பாருடைக்ள க்பற்றுக்கைாள்ளவும 
ே்டவடிக்கை எடுக்ை ேவண்டும.   

புதிே ஜனாதி்பதிோல் என்ன மாற்்றத்க்த 
உருவாக்ை முடியும என்்பக்த க்பாறுத்து 
இருநது ்தான் ்பார்க்ை ேவண்டும என்்பது 
இவர் கூற்று.  

இவவா்றாை ோழ்ப-
்பாணத்து மக்ைள 
புதிே ஜனாதி்பதியின் 
வருகை மாற்்றங்ைக்ள 
ஏற்்படுத்தும என்்ற ேம-
பிக்கையு்டன் ைாத்தி-
ருக்கின்்றார்ைள.

அக்ைகரப்பற்று ஆ்தார 
க வ த் தி ே ெ ா க � க் கு 
இரு்தே விேெ்ட கவத்திே 
நிபுணராை ்டாக்்டர் எம. ஏ. 
கே்ளஸாத் அலி மு்தல்-
முக்றோை சுைா்தார 
அகமச்சினால் நிேமிக்-
ைப்படடுள்ளார். க்தன்கி-
ழக்கு பிராநதிே மக்ைளி-
க்டேே அதிை்ளவாை ைாணப்படும 
க்தாற்்றா ேோயைளுள இரு்தே 
ேோய, மாரக்டபபு மற்றும உேர் 
குருதிேமுக்ைம ைாணப்படுகின்்றது. 
திடீர் மாரக்டபபுை்ளால் இ்ளவேது 
மரணங்ைள தினமும நிைழ்நது 
கைாண்டிருக்கின்்றன. இ்தற்ைான 
முக்றோன சிகிச்கெைக்ள உ்டன-
டிோைவும உேர்்தரத்திலும வழங்ை 
இரு்தே விேெ்ட கவத்திே நிபுணர் 
கே்ளஸாத் அலியின் இந்த புதிே 

நிேமனம கிழக்குப பிராநதிே மக்ை-
ளுக்கு கிக்டத்்த மிைபக்பரிே வரபபி-
ரொ்தமாகும. இரு்தே ேோயக்ைான 
சிகிச்கெகே அக்ைகரப்பற்று ஆ்தார 
கவத்திேொக�யில் க்பற்றுக்கைாள-
்ள�ாம.

இநநிைழ்வில் ஏகனே சுைா்தார 
நிறுவனத் ்தக�வர்ைள, விேெ்ட 
கவத்திே நிபுணர்ைள உட்ப்ட கவத்-
திேொக� உத்திேோைத்்தர்ைள ஊழி-
ேர்ைள ை�நது கைாண்்டனர்.

இ�ங்கை ்பல் ெமேக்ைருத்்தா்டல் நிக�ேச் ெைவாழ்வுச்ெங்ைத்தின் ஏற்-
்பாடடில் ே்தசிேரீதியில் ெமூைப்பணிைக்ள ஆற்றிே 36 ே்பருக்கு விரு-
துைள வழங்கி கைௌரவிக்ைப்படடுள்ளது. அண்கமயில் ோழ்ப்பாணம 
ேைாண்்டாவில் இராேஜஸ்வரி திருமண மண்்ட்பத்தில் ை�ாநிதி ேோ. 
யூடநிம�ன் ்தக�கமயில் ேக்டக்பற்்ற இநநிைழ்வில் மு்தன்கம விருந-
தினராை தி. ெரவண்பவன், சி்றபபு விருநதினர்ை்ளாை ஈ-ெற்றி ஆங்கி�க் 
ைல்லூரியின் ்தக�வர் கஜ. ்றஜீவன், கிரு்பா ே�ணர்ஸ் க்தாழி�தி்பர் 
அ.கிரு்பாைரன் உளளிட்டவர்ைள ை�நது சி்றபபித்்தது்டன் விருதுைக்ள-
யும வழங்கினர். ே்தசிே ரீதியில் ெமூை கெேற்்பாடுைக்ள ேமற்கைாண்-
டுவரும ம்தே்பா்தைர்ைள, ெமூைேெகவோ்ளர், ஊ்டவிே�ா்ளர்ைள, 
ைக�ஞர், ்ப்டபபிடிப்பா்ளர் ே்பான்்ற பிரிவுைளில் விருதுைள வழங்கி 
கைௌரவிக்ைப்பட்டது. இ�ங்கை ஒலி்பரபபுக் கூடடுத்்தா்பனத்தின் கெயதி 
ஆசிரிேர் ஸ்ரீ ோைவாணி ராஜா இ்தன்ே்பாது 'ே்தெகீர்த்தி மற்றும ெமூை 
தி�ைம' ்பட்டங்ைள வழங்கி கை்ளரவிக்ைப்பட்டார்.

இயலாமை அரசியலிலிருந்து   
சிறுபானமை மீள்வது எப்பாது?

ோழ். மக்ைளின் ேமபிக்கை

மயூரப்பிரியன்...?
சுஐப் எம்.காசிம்...?

புதிய ஜனாதிபதி
கதாடர்பாை
மகைள் ைருத்து

இருதய விசசட கவத்திய
நிபுணைாை டாகடர்
எம்.ஏ.கெைஸாத் அலி
நியமனம்
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கிழக்கிலங்கையில் உதித்த
கை்ல, இலக்கிய 
சக்கைரவர்ததினி  றுத்றா
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பிள�ோரிடோ கடறகரையில் தோன் அநத 
இைோட்சத போதத் சுவடுகள் ததரிநதன. 

1948 ஆம் ஆண்டு முதலில் ததன்படட மணலில் அழுத்-
தமோக பதியபபடட அநத சுவடுகள் பல்ளவறு இடஙகளிலும் 
ததரிய ஆைம்பித்தது. மூன்று வீைல்கள் இருக்கின்்றன. ஒரு 
முதரையின் போதச் சுவடு என்று பைரும் நம்பினோரகள். 
இல்ரையில்ரை அது இைோட்சத கடல் ஆரம என்று சிைர 
கூறினோரகள். பத்திரிரககளில் எல்ைோம் இநதச் த்சய்து 
ஆைோய்ச்சிக் கடடுரையோகக் கூட வை ஆைம்பித்தது. அதில் 
இயறரக ஆரவைர இவோன் ்சோன்டர்சன் த்சோன்ன வி�க்கம் 
தோன் தபரிதோக ஏறறுக்தகோள்�பபடடது. இது 15 அடி தபன்-
குயினின் போதச் சுவடோம். அதன் வோழ்விடம் இழநததோல் 
இபபடி புள�ோரிடோ பக்கம் வநதிருக்கி்றதோம். மகோ ஜனஙகள் 
உண்ரமயிளைளய அரத நம்பினோரகள். ஒருநோள் இைண்டு 
நோள் அல்ை கிடடத்தடடக் அரை நூற்றோண்டுகள் அநத இைோட-
்சத தபன்குயிரனத் ளதடி ்சல்ைரட ளபோடடோரகள். 
கரடசியில் 1988 ஆம் ஆண்டு உள்ளுர குரும்புக்கோைைோன 
ளடோனி சிக்ளனோரினி அநத மரம முடிச்ர்ச அவிழ்த்தோர. 
தனது நண்பருடன் ள்சரநது இநத ஏமோறறு ளவரைரயச் 
த்சய்து உைரகளய நம்ப ரவத்ததோக அவர ஒபபுக் 
தகோண்டோர. அநத இரு நண்பரகளும் இரும்போல் த்சய்யப-
படட போதஙகர� கடடிக் தகோண்டு கடறரைகளில் நடநது 
அஙகு சுவடுகர� பதித்திருக்கி்றோரகள். அதுளவ இநத உைக 
மகோ புைளிக்குக் கோைணம்.

துருக்கி நோடடில் இருக்கும் கடடோல் 
ஹுயுக் என்்ற பண்ரடய நகர எகிபது 

பிைமீடு, கிளைக்கம் அ�வுக்கு பிைபைம் இல்ரை. ஆனோல் 
இநத நகர பிைமீடுகர� விடவும் பரழய நகைஙகளில் 
ஒன்று.  உைகின் மிகப பரழய நகைஙகளில் ஒன்று என்று 
கூ்றைோம். 

இதில் விசித்திைம் என்னதவன்்றோல் இநத நகருக்கு 
வீதிகள� இல்ரை. வீடுகள் எல்ைோம் ஒடடி ஒடடி கடடப-

படடிருக்கும். போரக்க ்சரியோக ளதன்கூடு ளபோை இருக்-
கும்.

அபபடி என்்றோல் மக்கள் எபபடி நடமோடுகி்றோரகள் 
என்று தோளன ளகடகிறீரகள். எல்ளைோருளம கூரையோல் 
தோன் தவளிளய வருவோரகள்.

வீடடுக்குள் த்சல்வதறகு கூரையில் இருநது ஏணி 
ரவக்கபபடடிருக்கும். வீடடு வோ்சல் கூரையில் தோன் 
இருக்கும்.

இன்ர்றய

உலகை அகை நூற்றாண்டு 
ஏமறாறறிய கிலலறாடி

ர்சவமோக இருக்கைோம் 
இல்ரை அர்சவமோக 

இருக்கைோம்; ஆனோல், ரமக்கல் லுடி -
ளடோவோக இருக்க முடியோது. பிைோன்ஸ் 
நோடரடச் ள்சநத இவரின் த்சல்ைப 
தபயளை “அரனத்தும் உண்ணி”. 
அவைோல் கண்ணோடி, இரும்பு, இைபபர, 
பைரக என்று எல்ைோ தபோருடகர�-
யும் ்சோபபிட முடியும். அவைது ்சமிபோடடு 
ததோகுதியும் அதறகு ஏறப தடிபபமோக 
இருபபதோக ஆைோய்ச்சி த்சய்த மருத்து-
வரகள் த்சோல்கி்றோரகள்.

பதினோறு வயதிளைளய கண்ணோடித் 
துண்டுகர� ்சோபபிட ஆைம்பித்த அவர 
எல்ைோவறர்றயும் ்சோபபிடும் அ�வுக்கு 
வ�ரநதுவிடடோர. தனது வோழ்நோளில் 
அவர 18 ர்சக்கிள்கள், ஏழு ததோரைக்-

கோடசி தபடடிகள், இைண்டு படுக்ரககள், 
பதிரனநது தள்ளு வண்டிகள், ஒரு 
கணினி, ஒரு ்சவபதபடடி, ஆறு மின்வி-
�க்கு தகோத்துகர� ்சோபபிடடிருக்கி்றோர. 

உளைோகப தபோருடகர� சிறு துண்டு 
க�ோக தநோறுக்கி அதரன

கனிம எண்தணய்யுடன் ள்சரத்து ்சோபபி-
வது தோன் லுடிளடோவின் வழக்கம். 

இதன் உச்்சகடடமோக அவர ஒரு சிறிய 
ைக விமோனம் ஒன்ர்ற முழு்சோக ்சோப-
பிடடிருக்கி்றோர. அதறகு அவர இைண்டு 
ஆண்டுகள் எடுத்துக் தகோண்டோர.

1959 ததோடக்கம் 1997ம் ஆண்டு 
வரை அவர சுமோர ஒன்பது ததோன் 

இரும்ரப ்சோபபிடடிருபபதோக கணிக்-
கபபடுகி்றது. இதரனப 
போரத்த கின்னஸ் 
புத்தகம் 

உைகின் விசித்திைமோன உணவுப பழக்கம் 
தகோண்டவர என்று அவரை தக�ைவித்தது. 

2007 ஆம் ஆண்டு தனது 57 ஆவது 
வயதில் அவர மைணித்தோர. ஆனோல் 
அவைது உணவுப பழக்கத்திறகும் மைணத்-
திறகு எநத ததோடரபும் இல்ரை என்று 
கூ்றபபடடது.  

உண்கமயறான
“அகனத்துண்ணி”

வீட்டு வாசல் கூரையில்!

பூமியில்

மத்திய பிைளதஷ் மோநிைத்தின் 
ளபோபோல் நகரில் இருக்கும் 

பூச்சிக் தகோல்லி ஆரையில் 1984 ஆம் ஆண்டு 
டி்சம்பர 3 ஆம் திகதி ஏறபடட நச்சுவோயு கசிவில் 
உயிரிழநதவரகள் 8,000ஐ தோண்டியிருக்கைோம் 

என்பது கணிபபு. இைவு உ்றஙகிக் தகோண்டிருநதவர-
கர�த் தோன் இநத நச்சு வோயு தோக்கியது. உைகில் 

ஏறபடட மிக ளமோ்சமோன ததோழிறதுர்ற அனரத்த-
மோக இதரனக் கூ்றைோம். அனரத்தத்திறகு பின்னர 
அதறகுக் கோைணமோன நிறுவனம் அநத ஆரைரய 

மூடிவிடடு மூடரட முடிச்சுகர� கடடிக்தகோண்டு ்சோதோ-
ைணமோகப ளபோய்விடடது. ஆனோல் நச்சுவோயு நகரின் 

சுறறுச் சூழரை ளமோ்சமோக போதித்தளதோடு குடிமக்க-
ளுக்கு தபரும் சுகோதோை பிைச்சிரனரய ஏறபடுத்தியது. 

பி்றபபுக் குர்றபோடுகள், நோடபடட ளநோய்கள், உடற-
குர்றபோடுகள் இநத ஆரையுடன் ததோடரபுபடடரவ. 
இவவோ்றோக ஐநதரை இைட்சத்திறகும் அதிகமோனவர-

கள் போதிக்கபபடடோரகள். இநத நச்சு வோயு கசிரவ 
தடுபபதில் குறித்த பூச்சிக் தகோல்லி ஆரை அைடசிய-

மோக இருநதது வி்சோைரணயில் ததரிய

வநதது. அநத நிறுவனம் 3 பில்லியன் தடோைர 
இழபபீடு வழஙகுதவோக கூறியளபோதும் இநதிய 
அைசுக்கு 475 மில்லியன் தடோைர ததோரகரய 
தகோடுத்து அைோக்கோக தபபிவிடடது. இத்தரனக்கும் 
இநத அனரத்தத்திறகு கோைணமோன அதமரிக்கோரவத் 
த�மோகக் தகோண்ட ளடோ இை்சோயன கம்பனிக்கு 
போதிக்கபபடட மக்களுக்கு நியோயமோன இழபபீடு வழங-
குவது தபரிய கோரிமோக இருநதிருக்கோது. அநத இை-
்சோயண ஆரைரய சுத்தபபடுத்துவரதக் கூட அநத 
நிறுவனம் மறுத்தது. ஆனோல் ஒளை ஒரு வதநதியோல் 
அநத நிறுவனம் அரை மணி ளநைத்திறகுள் தபரும் 
இழபரப ்சநதித்தது விதி. 2004 ஆம் ஆண்டு ளடோ 
நிறுவனத்தின் ளபச்்சோ�ர என்று கூறிக்தகோண்ட 
ஒருவர பி.பி.சி ததோரைக்கோடசிக்கு ளபடடி அளித்தோர. 
அதில் போதிக்கபபடடவரகளுக்கு தமது நிறுவனம் 12 
பில்லியன் தடோைர இழபபீடு தகோடுபபதோக அறிவித்-
தோர. அநத ளபோலியோன அறிவிபபு தவளியோகி அடுத்த 
23 நிமிடஙகளில் ளடோ நிறுவன பஙகுகள் அதைபோதோ-
�த்திறகு ்சரிநதன. அநத நிறுவனத்திறகு அதனோல் 
ஏறபடட இழபபு 4 பில்லியன் தடோைர.

ப�ோ�ோல்
அனர்த்தம்
ச�ோல்லும்
�ோடம்

இநதியோவின்

ஆைம்பத்தில்

பிர்தௌஸ்

்சஞ்சோைம்
பூளகோ�



32022 ஜூலை 24 ஞாயிற்றுக்கிழலை

வி ைானங்கள் வானத்தில் 
பறபபலவ எனறாலும், 
take off செய்யவும், 

லைண்ட்  ஆ்கவும், ரனலவ-யில் 
ப்யணம் செய்யவும் ட்யர்கள் 
அவசி்யம். ஆனால் வழக்்கைான  
ஆட்லடாசைாலபல்்களுக்்கான 
ட்யர்கள் விைானங்களில் ப்யனப-
டுத்்தபபடுவதில்லை.  விைானங-
்களின எலட மி்கவும் அதி்கம் என-
ப்தால், செவி-ட்யூட்டி ட்யர்கள்  
ப்யனபடுத்்தபபடுகினறன.

விைானங்களின ட்யர்கள் 
பல்லவறு வி்தைான சவபபநிலை-
்கலை ்தாக்குபிடிக்்க  லவண்டும். 
10 ஆயிரம் மீட்டர உ்யரத்தில் 
பறக்கும்லபாது லைனஸ் 60 
டிகிரி  செல்சி்யஸ் எனற மி்கவும் 
குளிரான சூழல் இருக்கும். அல்த 
லேரத்தில் உைகின  சவபபைான 
பிராந்தி்யங்களில் ்தலரயிறங-
கும்லபாது, மி்கவும் ்கடுலை்யான 
சவயில்  இருக்கும்.

இதுலபானற பல்லவறு வி்தைான 

சவபப நிலை்கலை ்தாக்கு பிடிக்-
கும் வல்கயில்,  விைானங்களின 
ட்யர்கள் விலெஷைா்க ்த்யாரிக்்கபப-
டுகினறன. விைானங்களில்  ப்யன-
படுத்்தபபட்டு வரும் ட்யர்களில் 
ஏராைைான சுவாரஸ்்யங்கள் ைலறந்-
துள்ைன. அலவ  எனசனனன? 
எனபல்த இந்்த செயதியில் 
ச்தாகுத்து வழஙகியுள்லைாம். இந்்த 
்த்கவல்்கள்  உங்கலை ஆசெரி்யபப-

டுத்்தைாம். வழக்்கைான ஆட்லடா-
சைாலபல்்களில் ப்யனபடுத்்தபப-
டும் ட்யர்களில் இருக்கும்   Tread 
Pattern உடன ஒபபிடும்லபாது விைா-
னங்களில்  ப்யனபடுத்்தபபடும் 
ட்யர்களின Tread Pattern  வித்தி்யாெ-
ைானது. மி்க பைைா்க  ்காற்று வீசும் 
ெை்யங்களில், ஸ்திரத்்தனலைல்ய 
அதி்கரிபப்தற்்கா்க,  விைானங்களுக்-
்கான ட்யர உற்பத்தி்யாைர்கைால் 
விலெஷ த்சரட் லபட்டரன  ப்யனப-
டுத்்தபபடுகிறது.

ட்யர்களுக்கும், ஓடுபால்தக்கும் 
இலடல்ய ட்ராக்்ஸலன (Traction)  
உருவாக்குவ்தற்கு இந்்த உ்தவி செய-

கிறது. இ்தனால் ்காற்று  பைைா்க 
வீசும் ெை்யங்களில், விைானத்தின 
இ்யக்்கம் குலறக்்கபபடுகிறது. அத்து-
டன  Hydroplaning அபா்யத்ல்தயும், 
இந்்த வலுவான Tread Patternகுலறக்-
கிறது.

ரனலவ ஈரைா்க இருந்்தால் 
லெட்லராபிைானிங ஏற்பட-
ைாம் எனபது  குறிபபிடத்்தக்்கது. 
லெட்லராபிைானிங ஏற்பட்டால் 

விைானம் ரனலவயில்  ்கட்டுப-
பாட்லட இழந்து, ெறுக்கி செனறு 
விபத்தில் சிக்குவ்தற்்கான வாயபபு-
்கள்  உள்ைன. ்கடந்்த ்காைங்களில் 
லெட்லராபிைானிங ்காரணைா்க 
்கார்கள் பை முலற  விபத்துக்்களில் 
சிக்கியுள்ைன.

ஆனால் விைானம் லெட்லரா-
பிைானிங அபா்யத்தில் சிக்குவ-
்தற்்கான வாயபபு்கலை,  அ்தனு-
லட்ய ட்யர்களின வலுவான Tread 
Pattern குலறக்கிறது. இ்தன மூைம்  
ப்யணி்கள் உள்பட அலனவரின 
பாது்காபபும் உறுதி செய்யபப-
டுகிறது.  லெட்லராபிைானிங 

எனபது Aquaplaning எனற 
சப்யராலும்  அறி்யபபடுகிறது 
எனபது இஙல்க குறிபபிடத்்தக்்க 
விஷ்யம் ஆகும்.

சபாதுவா்க வழக்்கைான 
ஆட்லடாசைாலபல்்களின ட்யர-
்களில் ொ்தாரண ்காற்று்தான  நிரப-
பபபடும். ஆனால் விைானங-
்களின ட்யர்களில் லேட்ரஜன 
வாயு (Nitrogen Gas)  நிரபபபப-
டுகிறது (வழக்்கைான ஆட்லடா-
சைாலபல்்களின ட்யர்களிலும் 
்தற்லபாது  லேட்ரஜன வாயு நிரப-
பபபடுகிறது எனபல்த ைறுபப-
்தற்கில்லை).

்கடந்்த ்காைங்களில் சிை விைா-
னங்களில் Oxygen நிரபபபபட்ட  
ட்யர்கள் ப்யனபடுத்்தபபட்டன. 

ஆனால் Oxygen ப்யனபாடு ட்யர 
சவடிபபு்களுக்கு  ்காரணைா்க 
இருந்்தது. இது விைானங்களின 
ட்யர்களில் Oxygenலன ்தவிரக்்க 
்காரணைா்க  அலைந்்தது. ஆனால் 
லேட்ரஜன விைானங்களுக்கு பாது-
்காபபான ஆபஷனா்க  பாரக்்கபப-
டுகிறது.

ஏசனனில் லேட்ரஜன 'இன-
சனரட்' (Inert) வாயுவா்க ்கரு்தபப-

டுகிறது. அ்தாவது  செ்யைற்ற வாயு 
எனறு கூறைாம். இது ைற்ற ச்கமிக்-
்கல்்களுடன விலனபுரி்யாது. 
எனலவ  லேட்ரஜனுக்கு எரி்யக்கூ-
டி்ய பண்பு்களும் இல்லை. 

எனலவ்தான விைானங்களின  
ட்யர்களில் லேட்ரஜலன நிரபபு-
வது பாது்காபபா்க ஒனறா்க ்கரு்தப-
படுகிறது.

சபாதுவா்க 120 மு்தல் 
400 லைண்டிஙகு்கள் 
செய்யபபட்ட பினனர 
விைானத்தின  ட்யர்கள் 
ைாற்றபபடும். ஆனால் 
விைானத்தின ைாடல், 
ரனலவ, வானிலை ைற்றும்  
லபைட் லபானற பல்லவறு 
்காரணி்கலை சபாறுத்து 
இந்்த எண்ணிக்ல்க ைாறு-
படும் எனபது  குறிபபி-
டத்்தக்்கது. 120 மு்தல் 400 
லைண்டிஙகு்கள் எனபது 
சபாதுவான  எண்ணிக்ல்க-
்யாகும்.

ெந்ல்தயில் பல்லவறு 
வல்க்யான விைான ட்யர-
்கள் கிலடக்கினறன. 
ஆனால்  விைானங்களுக்-
்கான ட்யர்களின உற்பத்-
தில்ய சபாறுத்்தவலரயில் 
குட்இ்யர (Goodyear),  
மிசசெலின (Michelin), 
டனலூப (Dunlop) ைற்றும் 

பிரிட்ஜஸ்லடான  (Bridgestone) 
லபானற நிறுவனங்கள்்தான ஆதிக்-
்கம் செலுத்தி வருகினறன. 

 லைற்்கண்ட நிறுவனங்கள் 
வழக்்கைான ஆட்லடாசைாலபல்-
்களுக்கும் ட்யர்கலை  ்த்யாரிக்-
கினறன.

விமானங்களின் டயர்களில்
இவ்வளவு ர்கசியங்களா?

செந்தூர மழலைச்
செல்வங்கள்
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வரலாற்றை எழுதும் 
ப�ாது கி.மு.கி.பி,என்று 
குறிப்பிடுவது வழக்-

கம்.தமிழ்த்தி்ரயின் வரலாற்றை 
எழுதும் ப�ாது �ாரதிராஜாவின் 
"�தினாறு வயதினிபல"�டத்திறகு 
முன்,பின் என எழுதும் ஓர் �திவிறகு 
காரணமானவர் �ாரதிராஜா.ஸ்டு-
டிபயாவுக்கு உளபளே செட் ப�ாட்டு 
முடங்கி கிடநத தமிழ் சினிமா்வ, 
கிராமத்து மணவாெ்ன்ய நுகர 
்வத்தவர் �ாரதிராஜா. 1941ஆம் 
ஆணடு ஜூ்ல 17 ம் திகதி தமிழ் 
நாடு பதனி மாவட்டம் "அல்லிநகரம்"-
எனும் ஊரில் ச�ரியமாயத்பதவர்,மீ-
னாட்சியம்மாள(கருத்தம்மா)தம்�தி -
களுக்கு 5 வது மகனாக பிறைநதார். 

இயறச�யர் "சின்னசொமி" �ள-
ளிப்�டிப்புக்கும் இவருக்கும் 
தூரம் அதிகம்.சிறு வயதிலி-
ருநபத, ெதா ெர்வ காலமும் 
இவரது சிநத்ன எல்லாம் 
சினிமா, நாடகம் என்று தான் 
ஊறிக்கிடக்கும்.

எங்காவது ஓர் காட்டுக்குள 
சென்று விட்டு �ாடொ்ல மணி 
அடித்ததும் வீட்டுக்குள சென்று 
விடுவது இவரது வழக்கம். �ார-
திராஜாவுக்கு சினிமா பமாகம் 
வரக்காரணம் அவரது �ளளி 
வாத்தியார் ராமலிங்கம் ஆவார். 
�ளளிப்�ாடங்க்ளே �ாரதிராஜா்வ 
விட்டு வாசிக்கச சொல்வாராம்.இவ-
ரும்,�ராெக்தி, மபனாகரா,வீர�ாண-
டிய கட்டச�ாம்மன் ப�ான்றை வெனங்-
க்ளே சிவாஜி ப�சிய்தப் ப�ால் 
வாசிப்�ாராம்.

இதனால் ராமலிங்க வாத்தியார் 
இவர் மீது அலாதி பிரியம் சகாணடி -
ருநதார் .ஒரு ெமயம் ஓர் நாடகத்்த 
எழுதி இயக்கும் வாய்� வாத்தியார் 
இவருக்கு வழங்கபவ,அநநாடகம்  
�ளளியில் பிரமாதமாக ப�ெப்�ட்டது. 
ராமலிங்கம் வாத்தியார் சினிமாவில் 
நீ ச�ரிய ஆளோக உயர்வாய என 
அப்ப�ாது ஆசீர்வாதம் வழங்கினார். 
காலப்ப�ாக்கில் அவரின் ஆசீர்வாதம் 
�லித்தது.�டிப்பிறகு பின் சுகாதார 
அதிகாரியாக அரசுப் �ணியில் �ணி-
யாறறினார். 

அநபநரத்தில் "�ண்ணபுரம்"-
என்றை ஊருக்கு �ணி நிமித்தமாக 
சென்றை பவ்ளேயில் ரா்ெயா என்றை 

இ்ளேயராஜா, �ாஸ்கர், 
கங்்க அமரன், ப�ான்றை இ்ெ ஆர் -
வலர்களின் நட்பு கி்டக்கபவ, இவர்-
கள எல்பலாரும் ஒன்றி்ணநது 
நாடகம், �ாட்டு என ச�ாழுதுக்ளே 
கழித்தனர். இவர்களில் முதன் 
முதலாக சென்்ன வநதவர் �ாரதி-
ராஜா, முதலில் புட்டணணாகனகல்,-
புல்்லயா,கிருஷணன் நாயர்,சஜகந-
நாதன் ப�ான்றை இயக்குனர்களிடம் 
உதவியாளேராக �ணியாறறினார். 

அப்ப�ாது புட்டணணா கனகல் 
இயக்கத்தில்  "ஏவிஎம் ராஜன் 
வாணிஸ்ரீ நடித்த "இருளும் ஒளியும்"-
�டம் தயாராகிறை பநரத்தில் �ாடகர் 
எஸ்.பி.�ாலசுப்பிரமணியத்தின் நட்பும் 
கி்டத்தது. இவர்களின் உதவியுடன் 
"ஊர் சிரிக்கிறைது","சும்மா ஒரு க்த"-
ஆகிய நாடகங்க்ளே பம்டபயறறி 
நாடக சினிமா உலகிறகு தன்்ன 
அ்டயாளேப்�டுத்திக் சகாணடார் �ார-
திராஜா. 

வாசனாலி நாடகங்களிலும் தன் 
�ங்களிப்்� வழங்கினார். பின் 
ஓர் நாள நடிகர் திலகம் சிவாஜி 

கபணெ்ன ெநதித்துப் ப�சினார். 
தான்,சினிமாவில் நடிக்க 
பவணடும் என்றை ஆர்வத்தில் 
சென்்ன வநததாக சிவாஜியி-
டம் கூறை அதறகு சிவாஜி உங்கள 
ஊரில் கணணாடிபய இல்்லயா 
என �ாரதிராஜா்வப் �ார்த்து 
வி்ளேயாட்டாக கிணடலடித்தார்.

இவரது திறை்ம மீது நம்பிக்்க 
சகாணடு தயாரிப்�ாளேர்  எஸ்.ஏ 
ராஜகணணு கறுப்பு சவள்ளே-
யில் "மயில்"என்றை �டத்்த இயக்-
கும் ச�ாறுப்்� �ாரதிராஜாவிறகு 
வழங்கினார்.பின்னர் இப்�டம் 
"�தினாறு வயதினிபல "என 

த்லப்பு மாற-
றைப்�ட்டு கமல்்ாென், ரஜினிகாநத், 
ஸ்ரீபதவி நடிப்பில் வணணத்தில் எடுக்-
கப்�ட்டது.ச�ரும் ச�ாருளோதாரச சிக்க-
லுக்கு மத்தியில் இப்�டம் தயாரானது. 

இப்ப�ாது பகாடிக்கணக்கில் �ணம் 
வாங்கும் சூப்�ர்ஸ்டார் ரஜினிகாநத் இப்-
�டத்திறகு வாங்கிய சதா்க சவறும் 
3000/=ரூ�ா,அதிலும் 500/=�ாக்கி.

இப்�டத்்த விநிபயாகஸ்தர்கள 
யாருபம வாங்காத நி்லயில் தயாரிப்-
�ாளேர் எஸ்.ஏ.ராஜகணணு அவர்கபளே 
�டத்்த சவளியிட்டார்.�டம் வசூ்ல 
வாரிக்சகாட்டியது.

�ாரதிராஜா ஒபர �டத்தின் மூலம் 
புகழின் உசசிக்கு சென்றைார்.

இப்�டத்திறகு ஆனநத விகடன்  
சகாடுத்த மதிப்ச�ண 62 ெதவீதமா-
கும்,ஒரு �டத்தின் விமர்ெனத்திறகு 
ஆனநத விகடன் சகாடுத்த அதிக �ட்ெ 
மதிப்ச�ண இப்�டத்திறகுத்தான் என 
தமிழ் சினிமாவில் ஓர் ொத்ன உணடு.  
இ்ளேயராஜாவின் இ்ெயில் இப்�-
டத்தில் இடம்ச�றறை அத்த்ன �ாடல்க-
ளும் �ட்டி சதாட்டி எங்கும் ஒலித்தது. 

மயிலு, ெப்�ாணி, �ரட்்ட ப�ான்றை 
�ாத்திரங்கள ச�ரிதாக ப�ெப்�ட்டன.

�ாக்யராஜ, மபனா�ாலா, மணிவண-
ணன், ப�ான்பறைார் இவரது சினிமா �ாெ-
்றையில் �யின்றை க்லஞர்கபளே.இபத 
பவகத்தில் மீணடும் கிராமத்து காதல் 
க்தயாக "கிழக்பக ப�ாகும் ரயில் 
"�டத்்த சுதாகர், ராதிகா பஜாடி்ய 
அறிமுகமாக சகாணடு  எடுத்து வா்க 
சூடினார் �ாரதிராஜா. 

கமல்,ஸ்ரீபதவி பஜாடி்ய மீணடும் 
"சிவப்பு பராஜா "�டத்தில் இ்ணத்து 
இன்சனாரு சவறறி்யயும் சகாடுத்-
தார்.

பின், தன் சிஷயன் �ாக்யரா்ஜ 

கதாநாயகனாக சகாணடு இவரது இயக்-
கத்தில் வநத புதிய �ரிணாமம் �்டத்த 
"புதிய வார்ப்புகள"அபமாக சவறறி 
கணட �டம்.இ்தயடுத்து வநத "நிறைம் 
மாறைாத பூக்கள"இவரது அடுத்த சவறறி 
அத்தியாயம். இவருக்கு திருஷடி ப�ால் 
அ்மநதது "நிழல்கள"�டம்.

அரு்மயான மணிவணணனின் 
க்த வியா�ார ரீதியில் பதால்வி்ய 
ெநதித்தது.இப்�டத்தில் தான் கவிப்ப�-
ரரசு ்வரமுத்து" ச�ான் மா்லப்ச�ா-
ழுது "என்றை �ாடல் வாயிலாக அறிமுகமா-
னார் .

மீணடும் ஓர் மணிவணணனின் 
க்த்ய "அ்லகள ஓயவதில்்ல 
"எனக்சகாடுத்து அபமாக சவறறி 
கணடு இநதிய சினிமாவில் ஜாம்�-
வான் ஆனார் �ாரதிராஜா. இ்ளேயரா-
ஜாவின் இ்ெயில் இப்�டத்தில் இடம்-
ச�றறை அத்த்ன �ாடல்களும் தமி்ழ 
உணர்நத சநஞெங்களில் அ்ல 
�ாயநதது.

கார்த்திக், ராதா பஜாடி அறிமுகமாகி 
ஒபர �டத்தின் மூலம் புகழ் ச�றறைனர்.
பின் இ்ளேயராஜா இ்ெயில் இவரது 
இயக்கத்தில் இ்ெ்யயும்,�ரதத்்த-
யும் ஒன்றி்ண

த்த �டம்  "காதல் ஓவியம் "என்ன 

காரணத்தினாபலா ச�ரிதாக ப�ெப்�ட-
வில்லல.

ஆனால் இப்�டத்தின் எல்லாப் �ாடல்-
களுபம பிரமாதமாக அ்மநதது. 
�ாடகர் தீ�ன் ெக்கரவர்த்திக்கு ப�ர் 
வாங்கிக் சகாடுத்த �டம்.மீணடும் கிரா-
மத்து காற்றை உள வாங்கும் முயறசி-
யில் ொதாரண வ்ளேயல் வியா�ாரம் 
செயத �ாணடிய்ன கதாநாயகனாக-
வும் உன்னி பமரி என்றை பகரளேக்கிளி-
யான பரவதி்ய க்தயின் நாயகியா-
கக் சகாணடு இவர் இயக்கிய மறசறைாரு 

அபமாக சவறறி �டம் "மண-
வாெ்ண"நடி்க காநதிமதி-
யினுள இருநத உணர்வு பூர்வ 
நடிப்்� சவளிக்சகாணடு 
வநத மணமணம் மாறைாத கிரா-
மத்பதாவியம்

"மணவாெ்ண ".இபத 
பஜாடி்யக் சகாணடு, �ாரதி 
கணட புது்மப்ச�ணணாக 
"புது்மப்ச�ண"�டத்்த 
இயக்கி மீணடும் ஓர் சவற-

றிப்�ரி்ெ அளித்தார். சிவாஜியின் 
"வாழ்க்்க " �டமும்,"புது்மப்ச�ண-
ணும்"ஒன்றைாக சவளிவநது, "வாழ்க்-
்க்ய"முநதியது  �ாரதிராஜாவின் 
"புது்மப்ச�ண".சிவாஜியின் �ாராட்-
டுக்குரியவர் ஆனார் �ாரதிராஜா. பின் 
கமல் இரட்்ட பவடபமறறு வசூலில் 
ொத்ன புரிநத "ஒரு ்கதியின் டயரி 
"ஹிநதி சினிமா வ்ர �ாரதிராஜா வின் 
ச�ரும் புக்ழ ஏநதிசசென்றைது. இப்-
�டத்்த �ார்த்த ஹிநதி சூப்�ர் ஸ்டார் 
அமித்தாப்�சென் கமல் நடித்த இருபவ-
டங்களிலும் நடித்தார். ஹிநதியிலும் 
இப்�டம் அபமாக சவறறி, இதன் பிறைகு 
தமிழ் சினிமா ஓர் புதிய �ரிணாமத்-
்தக் கணடு வியநதது,ஆம் நடிகர் 
திலகம் சிவாஜி கபணென் என்றை இம-
யமும், இயக்குனர்  �ாரதிராஜா என்றை  
இமயமும் இ்ணநது "தமிழ்த்தி்ர 
காவியமாக  "முதல் 
மரியா்த "என்றை 
ஓர் உன்னத �்டப்-
பி்ன தி்ரபயாவி-
மாக வழங்கினார்-
கள.

Aadhavika reena
(Rajiv- Dusha) 

வா்ழசபெ்ன
உ்மஸ் - அஸ்மினா 

அ்மட் ்ம்தி  (2 வயது) 
13.07.2022.  

Shasmin                                      
Irakkamam

Mega dharana                            
age 5 

( Ramesh - -Ushanthani)

எஸ்.கணேசன் ஆசசசாரி சதீஷ் ...?
கம்�்ளே

கிராமத்து மண்ாசனை கமழும் 

கனைகளுக்கு பூச்சூடிய பனைபபாளி

செந்தூர மழலைச் செல்வங்கள்

SRI EMAN  
(SIR ANU - KALAI SRI)

உங்கள மழ்லகளின் 
�டங்க்ளே  இநத 

வட்ஸ் அப் புக்கு அனுப்�வும் 
0773124543
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ரன்னிங்ரரஸ்லஎவ்வளவுதான்கால்ர்வகமாக
ஓடினாலும்பரிசுககக்குததான்கிகைக்கும்.

ஏன் உங்க மாப்பிளகள எப்ப உங்க வீட்டுக்கு ்வநதாலும்
ராததிரிமட்டும்தங்கர்வமாட்ரைங்கிறாரு?

அ்வரு எங்க வீட்டு்ல தக்ல்வச்சுப் படுக்க மாட்ரைன்னு ஒரு
தைக்வசணகையி்லசசால்லிட்ைாரு...

என்னசார்?ஃகபவஸைார்ர�ாட்ைல்அப்படீங்கறிங்க,
சாப்பாட்்லகல்இருக்ரக?

ஃகபவ ஸைார் ர�ாட்ைல்ங்கிறதுக்காக க்வரக் கல்்லா
சார்ரபாைமுடியும்?

எப்ரபாபார்ததாலும்மரததுரமல்ஏறிஉக்கார்நதிருக்காரரயார்
இ்வர்?

இ்வர்தாங்கஎங்ககிகளசசய்லாளர்.

சபாலிஸகாரர்அடிச்சஉைரனஅநதஆளுக்கு
ரபச்ரச்வர்க்லங்கஏன்?
ஊகமக்காயம்பட்டுடுததாம்.

என்னங்க! கல்யாணப் சபாணணுக்கு
கழுதது்ல, இடுப்பு்ல,கக்லன்னு எல்்லா இைததிர்லயும்

பூவிர்லரயஅ்லங்காரம்பணணிஇருக்கீங்க?

நீங்கதாரனசபான்க்வக்கிறஇைதது்லபூக்வக்வங்கன்னு
சசான்னீங்க.

உங்ககடிகாரம்ஓைாதா?
நான்தான்அகதககயில்கட்டியிருக்ரகரன.

உங்கமகன்சிகசரட்பிடிக்கிறாரன!உங்களுக்குசதரியுமா?
எனக்குசிகசரட்பிடிக்கசதரியாதுங்க!

 தணணீகர தணணினு சசால்்ல்லாம்! ஆனா பன்னீகர
பன்னினுசசால்்லமுடியுமா?

அ்வர்்வாரியதக்ல்வரா!
ஆமாம்,ப்லரபர்காக்ல்வாரியதக்ல்வர்!

ஏன்பாதரூம்கதக்வதிறநது்வச்சுகிட்ரைகுளிக்கிற?

அப்பதான்யாரா்வதுஎட்டிப்பார்ததாசதரியும்!
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களுதாவலை என்பது இைஙலகையின 
கிழக்கு ைாகைாணத்தில் ைட்டக்கைைப்பு 
ைாவட்டத்தில் கைளுவாஞ்சிக்குடி 

கிராைசேவகைர் பிரிவில் ததன ைண்முலை 
எருவில் ்பற்று பிரசதே தேயைாைர் பிரிவில் 
உளை ஓர் ஊராகும்.   

கிழக்கிைஙலகையின கைளுதாவலைப் ்பகு-
தியில் மூர்த்தி, தைம், தீர்த்தம் எனனும் 
மூனறும் ஒருஙசகை இயற்லகையாகை அலையப் 
த்பற்்ற திருத்தைம் கைளுதாவலைப் பிளலை-
யார் சகைாயில் ஆகும்.   

ததானலைவாய்நத இக்கிராைத்தில் தவற்-
றிலைச் ே்டஙகு தேயவதற்கைாகை சவடுவ 
குைத் தலைவன 'கைளுவன' கைளுதாவ-
லையின வ்டசைற்கு மூலையில் ஆறும் 
சுலையும் அழகிய வயலும் சூழ்நத ைணல் 
சைடடில் ்பற்ல்றக் கைாடுகைலை தவடடி 
அகைற்றி இவவாையத்லத அலைத்தான. 
'கைளுவன' வணஙகிய இ்நத இ்டத்லத 'கைளு-
சதவாையம்' எனறு அலழத்தார்கைள. கைதிர்-
கைாை யாத்திரிகைர் இருவர் இவவி்டத்தில் 
தஙகி ஆவலர ைரத்தண்ல்டயில் நாகைம்லை 
இருப்்பலதக் கைண்டு சுலையில் நீராடி திரி -
லிஙகை பூலே தேயதைர். அப்ச்பாது நிைைட-
்டத்தில் சுயம்புலிஙகைம் ஒனல்றக் கைண்டு 
அதலை தம்மு்டன எடுத்துச் தேல்ை எத்த-
னித்த ச்பாது சிவலிஙகைம் ேைம் வலரயில் 
நீண்டு தேன்றது. சுயம்புலிஙகைம் அடியார்கை -
ளுக்கு அற்புதங கைாடடியது.   

இவவா்றாை சி்றப்புப் த்பற்்ற கைளுதாவ -
லையில் இரு்நது ஒரு இைம் த்பண், கைலை, 

இைக்கியம், ந்டைம் எை ்பல்சவறு துல்றகை -
ளில் தைது தி்றலைகைலை கைாடடி முனசைறி 
வருகின்றார். யாழப்்பாணத்லத பூர்வீகைைா-

கைக் தகைாண்்ட இவர், கைைனி ்பல்கைலைக்-
கைழகைத்தில் புவியியல் விசே்ட பிரிவில் 
(Geography Special) ்படித்து வருகின்றார்.   

்பக்தி பூர்வைாை குடும்்பத்தில் பி்ற்நத 
இவர், ்பக்தியில் சி்ற்நத விைஙகுவது்டன 

சிறுவயது முதல் (அதாவது 9 
வயது 10 வயது முதல்) ஆை-
யஙகைளில் இ்டம்த்பறும் கூத்-
துக்கைளில் ்பஙசகைற்று தைது 
தி்றலைலய தவளிகைாடடி 
வ்நதுளைார். 

ைட்டக்கைைப்பு ்பாரம்-
்பரியத்தில் கூத்துக்கைலை 
சி்ற்நத இ்டத்லதப் த்பற்று 
வருவது்டன, இ்நதக் 
கைலையில் இவர் இனறு 
சி்ற்நது விைஙகி வருகி -
்றார்.   

இவர் "கைலிகைாைன" என்ற 
குறும்்ப்டத்தில் நடித்ததன மூைம் 
சினிைாத்துல்றக்குள பிரசவசித்-
தார். "கைலிகைாைன" ்ப்டத்லதப் 
்பார்த்துத் தான நடிப்பு மீது இவ -
ருக்கு தீவிர ஆர்வசை வ்நததாகை 
இவர் ைகிழச்சியு்டன கூறிைார். 
இது நில்ற்நத சினிைா அனு்ப-
வத்லத அளளித்த்நத அழகிய 
்ப்டம் எனறு கூறுகின்றார்.   

இவரது த்நலத இவருக்கு 2 

வயதாகை இருக்கும்ச்பாசத ைாரல்டப்்பால் 
இல்றவைடி சேர்்நது விட்டார். இவரது 
தாயார் ஒரு ஆசிரிலய. 

அவர் ைட/கைளுதாவலை இராைகிருஷண 
வித்தியாையத்தில் ஆசிரியராகைக் கை்டலை -

யாற்றி வருகின்றார்.   
இவரது வைர்ச்சிக்கு இவரது தாயார் த்பரும் 

துலணயாகை இருப்்பது ச்பால் இவருல்டய த்பரி-
யப்்பாவின ைகைன அதாவது இவரது அண்ணன 
தாயாருக்கு அடுத்ததாகை த்பரும் உதவியாகை 
இருக்கி்றார்.   இவர் நடித்த இரண்்டாவது குறும்-
்ப்டம் "ச்பாடியார்". முதைாவது குறும்்ப்டம் 
"கைலிகைாைன" ஆகும். "கைலிகைாைலை" ்பார்த்த பின 
தான நடிப்பில் ஆர்வசை வ்நததாகை இவர் 
கூறுகி்றார். அவரு்டன உலரயாடியதில் 

கில்டத்த தகைவல்கைலை இனி உஙகைளு்டன 
்பகிர்்நது தகைாளகிச்றாம்.  

குடும்்பத்திை நீஙகை ைடடும் தாைா?   
ஓம்... ஓசர பிளலை.   
குறும்்ப்டஙகைளில் நடிப்்பதற்கு அம்ைா 

ைறுப்பு ததரிவிக்கைவில்லையா?   
ஒரு ச்பாதும் இல்லை...   

அம்ைாலவப் ்பற்றிக் 
கூறுவதாகை இரு்நதால்....!   
எைக்கு எப்்பவுசை எல்ைாத் 
துல்றயிசையும் ோதிக்கை 
சவண்டும். கைலையிை 
ோதலை ்பண்ண சவண்டும் 
எனறு சைாடடிசவட 
்பண்ணுவாஙகை... "எைக் -
குளசை" ்ப்டம் நடிச்ேச்பாது 
எைக்கு ஒரு அழகைாை லகைக் -
கைடிகைாரத்லதப் ்பரிோ த்நத -
வஙகை... (Face Book இை 
அ்நத ச்பாடச்டா இருக்கு).   

நான ந்டைம், ேஙகீதம் 
ஆகிய கைலைத்துல்றகைளில் 
சதர்ச்சி த்பற்்றவள. இ்நதியா -
லவச் சேர்்நத எனசைா்ட 

குரு தகைாழும்புை இருக்கு்றப்ச்பா ்படித் -
சதன. கைதக், குச்சிப்புடி, ்பரதம் மூனறுசை 
அவஙகை தான ்படிப்பிச்ோஙகை.   

குருவின த்பயர் எனை?   
எனசைா்ட குரு Vipithavismaya (Kerala, 

India).   
உஙகைலை ஊக்கைப்்படுத்தியவர்கைள யார்?   
எனசைா்ட அம்ைா, தோ்நதஙகைள, நண் -

்பர்கைள தான ஊக்குவிச்ேவஙகை.. எனசைா்ட 
த்பரிய ்பைசை எனசைா்ட தோ்நதஙகைள 
தான.   

GA  ஆகி மட்டு மக்களுககு 
சேவையாற்ற விரும்பும் ்கவை, 
இைககிய தாரவ்க றுத்றா

கலைத்துலையில் உச்சம் த�ொட  நிலைக்கும்
கிழக்கிைஙலகயின் மின்னும் பர� நொட்டியத் திைகம்



குறும்படம நடிக்க எப்படி தெரிவானீர் -
்கள்?  

ஒடிசன் மூலமா்கதொன் ்படததிற்குத 
தெரிவானேன்.   

நீங்கள் மி்கவும ்பகதி பூர்வமாே த்பண் 
ன்பால தெரிகிறனெ...?   

ஓம, நான் த�ாம்ப ்பகதியாேவள்.... 

ஆன்மீ்கம சம்பநெமாே நூல்கள் 
நிறறயனவ ்படிச்சிருககினறன். இதுக -
்கா்கனவ Youtube Channel உம றவச் -
சிருககினறன். ெமிழ், ஆஙகிலம, மறல -
யாளம, சிங்களம ஆகிய தமாழி்கள் 
நன்றா்கத தெரியும. 

சிங்களம த்காஞசம ன்பச வ�ாது...
்கறல மட்டும இலலாம விவசாயததி -
னலயும, சமூ்கப்பணி்களினலயும ஈடு -
்படுகின்னறன்... ்படிபபு முடிநெ பிறகு 
நற்்பணி மன்றம உருவாக்க விருமபுகின் -
னறன். அடுதெ வருடம என்னோட முெல 
நாவறல தவளியிட இருககினறன். நாவ -
லுக்காே ்பணி்கள் நடநதுத்காண்டு 
இருககின்றே.   

நாவலின் த்பயர் என்ே?   
"தவள்ளிடி" விற�வில அட்றடப்ப -

டம தவளியிடுனவன்.   
உங்களுககு சிறு்கறெ்கள் எழுதும 

ஆற்றல உள்ளது ன்பால..?  
 ஓம, றநயாண்டியாே சிறு்கறெ -

்கள் எழுதுவதில ஆர்வம இருககிறது. 
எழுதிய சிறு்கறெ்கள் ்பல உள்ளே... 
எப்படி தவளியிடுவது ்பததிரிற்கயில 
்காட்சிப்படுததுவது என்று தெரியாமல 
பூட்டப்பட்டு கிடககு.   

 நீங்க ்படிதெ ்பாடசாறல ்பற்றிய வி்ப -
�ங்கறள கூறுங்கனளன்.   

மட்/கி�ான்குளம விநாய -
்கர் ம்கா விததியாலயததில 
நான் ஆ�ம்ப ்கலவிறயத 
தொடர்நனென்... பின் மட்/
்களுொவறள இ�ாமகி -
ருஷ்ண விததியாலயததில 
இறடநிறல ்கற்று இறுதியா்க 
உயர் ்கலவிறய மட்/்களுொ -
வறள ம்கா விததியாலயத -
தில (னெசிய ்பாடசாறலயில) 
்பயின்றதுடன் ்பாடசாறலக 
்கலவிறய பூர்ததி தசயனென்.   

உங்கறள குறுஞசினிமா -
விற்கு அறிமு்கம தசயெவர்... 
"குறுநதிற�ச் தசமமல" Kodees 
Waran ji. அவர் ஒரு சிறநெ 
மனிெர்.   

O/L ்பரீட்றச எழுதிய பின் 
என்ே தசயதீங்கள்?  

த்காழுமபில அனினமசன், 
வீடினயா எடிட்டிங, ன்பான்ற 
ன்காஸ்களில னந�தறெ தசலவு 
தசயனென். இறவ என்னுறடய 

youtube channel ககு மி்கவும 
உெவியா்க இருநெது.  

உங்களுறடய ஆளுறமறய 
எவவாறு விருததி தசயது 
த்காண்டீங்கள்?  

Cooperative Board of 
Director ஆ்க வநெ பின் என் -
னுறடய நிர்வா்கத திறறே 
வளர்க்க முடிநெது.   

இது எவவளவு ்காலம?   
2 வருடமா்க ்கடறமயாற்று -

கினறன்.  
உங்களுறடய இலட்சியம 

என்ே?  
Batticaloa GA (அ�சாங்க 

அதி்பர்) ஆ்க னவண்டும. 
அதுொன் என்னோட ்கேவு. 
என்னோட பிறநெ இடத -
துககு நான் னசறவ தசயய 
விருமபுகினறன்.   

்ப�ெநாட்டியத துறறயில 
அலலது ்கறலததுறற -
யில சாதிக்க விருப்பம 
இலறலயா?  

இலலாமல இருக-
குமா,,,? உச்சம தொடும 

எண்்ணமும அெற்்காே முயற்சியிலும 
உள்னளன். 

சிறுமி்களுககு ்கற்பிததுக த்காண்டு 
இருககின்னறன்...்கறல எேக்கா்க. என் 
இலட்சிய ்கேவு மட்டக்களபபு மக்களுக -
்கா்க னசறவ தசயய னவண்டும என்்பனெ 
ஆகும.  

 நான் ்கறல, ்கலவி இ�ண்டிறேயும 
சமநிறலப்படுததி ஒன்றா்க ்பயணிககி -
னறன்... ஓர் விடயதறெ மட்டுனம எட் -
டுவது இலட்சியம எனும எழுெப்படாெ 
ன்காட்்பாடாகும. 

இது என்ோல ெ்கர்க்கப்படும என்று 
நமபுகினறன். என்றே வழி்படுதது -
னவாருககும என்னுறடய நண்்பர்்களுக -
கும மிக்க நன்றி...இது என்னோறடய 
முெல ன்பட்டி... உங்களால 
மீண்டும அறிமு்கமாகி -
னறன்.... த�ாம்ப சநனொ -
சமா இருககு.. மிக்க நன்றி 
னசர்....!
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கே. ஈஸ்வரலிஙேம்...?
easwarantkn@gmail.com
வட்ஸ்அப்: 0773124543
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ஆர்.ராஜா.
தியத்தலாவ.

கேள்வி: விஜய்யின் 'வாரிசு' படம் ஒரு 
பிரரஞ்சு ர�ாழிப் படததின் ்தழுவலா க�...
இது பற்றி உஙேளுக்கு ஏ்தாவது ர்தரியு�ா?

பதில்:- ஆ�ாம்.இந்தப் படததின் ேத்த 
பிரரஞ்சு ர�ாழியில் ரவளியான 'லார்கோ 
வின்ச்' எனும் திதரப்படததின் ்தழுவல் என 
்தேவல் ரவளியாகியிருக்கிறது. இயக்குநர் 
வம்சி ஏற்ேனகவ பிரரஞ்சு ர�ாழியில்்தான் 
ரவளியான திதரப்படததின் உரித�தய 
வாஙகி 'க்தாழா' எனும் ரபயரில் பதடப் 
ரபான்தற இயக்கினார். அ்தனால் அவர் 
மீண்டும் �ற்ரறாரு பிரரஞ்சு ர�ாழித 
திதரப் படததிலிருநது ேத்ததயத ்தழுவி' 
வாரிசு' 'படததின் திதரக்ேத்ததய உரு-
வாக்கி இருப்ப்தாே ்தேவல்ேள் ரவளியா-
னது. இதையததில் ரவளியான இந்த 
்தேவல்ேதை படக் குழுவினர் உறுதிப் படுத்த-
வில்தல. க�லும்,"இது கபான்ற ்தேவல்ேள் 
்தவறானதவ"என இப்படததின் பாடலாசிரிய-
ரும், ்தமிழ்ப் பதிப்பின் வசனேர்த்தாவு�ான 
விகவக் ்தன்னுதடய இதையப் பக்ேததில் 
பதிவிட்டிருக்கிறார்.

இ்தன்மூலம் விஜயின் 'வாரிசு' ேத்த 
பிரரஞ்சு ர�ாழி படததிலிருநது ்தழுவி 
எடுக்ேப்பட்டது எடுக்ேப்பட்ட்தல்ல என்பது 
உறுதியாகி இருக்கிறது.

எம்.�லர் ராணி
ரோழும்பு-13

கேள்வி::- ஒரு நடிதே படததில் நடிப்-
பதுடன், நடிே நடிதேயர்ேளுக்கு நடிப்பு 
பயிற்சியும் ரோடுக்கிறாராக�. அந்த நடிதே-
தயப் பற்றி ரோஞ்சம் ரசால்லுஙேகைன்?

பதில்:- இயக்குநர் ோர்ததிக் சுப்பு 
ராஜ் இயக்ேததில் எஸ்.கஜ.சூர்யா நாயே-
னாே நடிதது ரவளியாகி ரவற்றி ரபற்ற 
'இதறவி' படததில் அழுத்த�னான கவடத-
தில் நடித்த்தன். மூலம் ரசிேர்ேளிடததில் 
பிரபல�ானவர் நடிதே பூஜா க்தவார்யா. 
அ்ததனத ர்தாடர்நது 'குற்றக� ்தண்ட-
தன',ரவள்தைப்பூக்ேள்', அகயாக்யா' 
ஆகிய  படஙேளில் நடித்த இவர், அ்தன் 
பிறகு படஙேளில் நடிப்பதுடன் திதரப் 
படஙேளில் நடிக்கும் நடிேர் நடிதேேளுக்கு 
நடிப்தப ரசால்லிக் ரோடுக்கும் பயிற்சி-
யாைராே அவ்தாரம் எடுததிருக்கிறார்.இது 
ர்தாடர்பாே அவர் கபசுதேயில் "பால்ய 
பிராயததில் இருநக்த ேதல நிேழ்ச்சிேளின் 
மீது எனக்கு ்தனி ஈர்ப்பு உண்டு.க�தடயில் 
ஒரு நடிேர் எப்படி நடிக்கிறார் என்பத்த 

அவ்தானிப்கபன். அ்தன் பிறகு வீட்டுக்கு  
திரும்பி வநது ,கவறு எப்படிஎல்லாம் 

அ்ததன நடிக்ே இயலும்என்று 
ேண்ைாடி முன் நின்று 

பயிற்சி ரசய்கவன்.

பாடசாதல படிப்பு முடிந்ததும் 
வைர்சியதடநது வரும் நாடேக் 
குழுக்ேளில் பஙகு பற்றி நடிக்-
ேத ர்தாடஙகிகனன். அ்தன் 
பிறகு திதரப் படஙேளிலும் 
நடிதக்தன். இ்தன் கபாது 
எனகு கிதடத்த �ற்ற-
வர்ேளுடன் பகிர்நது 
ரோண்ட கபாது"நீ 
ர்தாழில் முதற-
யிலான நடிப்தப 
ேற்பிக்கும் பயிற்சி-
யாைராே பணிதய 
நீ ர்தாடஙேலாக�"-
என்று நண்பர்ேள் 
கேட்டகபாது அ்ததன 
ஏற்றுக் ரோண்கடன். 
ே�ல் ஹாசனின் 
'விக்ரம்' படததில் படக் குழுவினருக்கு நடிப்பு 
பயிற்சி ரசால்லிக். ரோடுக்கும் பயிற்சியா-
ைராே பணியாற்றிகனன். குறிப்பாே �க்ேள் 
ரசல்வன் விஜய் கசது பதிதய வில்லன் சந-
்தான�ாே எப்படி க்தாற்ற�ளிக்ே கவண்டும் 
என்பது குறிதது அவரிடம் சில குறிப்புே-

தைக் ரோடுதது படிக்ேச் ரசான்கனன். 
அவரும் அ்ததன ஏற்றுக் ரோண்டு நடிதது, 
ரசிேர்ேளின் பாராட்தடப் ரபற்றிருக்கிறார். 
இது என்னுதடய பணிக்கு கிதடத்த �ன 
நிதறவாே ேருதுகிகறன்"என்றார் நடிதே 
க்தவார்யா

ஆர்.ஆர். கு�ார்
தியத்தலாவ.

கேள்வி: மீண்டும் இயக்குனர் 
பாலாவின் படததில் நடிக்கிறாராக� நடிேர் 
சூர்யா?

பதில்:- ஆ�ாம்...'சூரதரப்  கபாற்று' 
,'ரஜய் பீம்' ஆகிய இரண்டு திதரப்படங-
ேளுக்குப் பிறகு சர்வக்தச அைவிலான 
நட்சததிர�ாே உயர்நதிருக்கிறார் நடிேர் 
சூர்யா. இவருக்கு நடிேர் என்ற அதடயா-
ைதத்த உண்டாக்கி வணிே ரீதியிலான 
ரவற்றிதயயும் ஏற்படுததி ேதல உலே 
பயைததில் 'நந்தா' படததின் மூலம் 
திருப்பு முதனதய ஏற்படுததியவர் இயக்-
குநர் பாலா. அவரது இயக்ேததில் 'பி்தா-
�ேன்' படததில் நடிதது ்தன் நடிப்புத 
திறத�தய நிரூபித்த சூர்யா, மீண்டும் 
அவருடன் இதைநது பணியாற்றும் 
படததிற்கு 'வைஙோன்' என 
ரபயரிடப் பட்டிருக்கிறது. 
இ்தற்ோன தடட்டில் 
சுக்குடன் 

கூடிய அறிவிப்தப குருநா-
்தரான பாலாவின் பிறந்த 
நாைன்று ரவளியிட்டு 
அவருக்கு �ரியாத்த 
ரசய்து இருக்கிறார் 
சூர்யா. இந்தப் படததின் 
அடுத்த ேட்ட படப்பிடிப்பு 
கோவாவில் ஆேஸ்ட் 
�ா்தததில் ர்தாடஙகும் 
என அறிவிக்ேப்பட்டிருக்கி-
றது. இ்தன் ோரை�ாே 
பாலா- சூர்யா கூட்டணி 
குறிதது ரவளியான 
எதிர்�தற வி�ர்ச-
னஙேளுக்கு முற்றுப் 
புள்ளி தவக்ேப் 
பட்டிருக்கிறது. 
'வைஙோன்' 
படததில் சூர்யா-
விற்கு கஜாடியாே 
நடிதே கீர்ததி 

ரெட்டி நடிதது 
வருகிறார்.

எம்.�லர் ராணி
ரோழும்பு-13.

கேள்வி: 'அசுரன்' 
படததில் நாயகியாே 
நடித்த அம்மு அபிராமி 
இப்கபாது ஏ்தாவது 
படஙேளில் நடித-

துக் ரோண்டிருக்கி-
றாரா ?

பதில்:- இது 
பற்றி அவர் 
என்ன ரசால்லு-
கிறார் என்று 
கேளுஙே-
கைன்."இ-
யக்குநர் 
�ணி பாரதி 
என்தன 
சநதிதது 
'கபட்டரி'-
படததின் 
ேத்ததய 
விவரித்தார். 
ேத்ததய 
கேட்டதும் 
நடிக்ே ஒப்புக் 
ரோண்கடன். 
ஏரனனில் 
அறிமுே நாயே-
னான ரசஙகுட்டுவனுடன் குலு�ைாலி 
எனும் இநதியாவின் அடர்ந்த பனி பிரக்த-
சததில் எனக்கும் நாயேனுக்கும் ோ்தல் 
ேனவு பாடல் ஒன்று உள்ைது.படததின் 
ேத்த தவததியசாதலேளில் நதடரபறும் 
குற்ற ரசயல்ேதை த�யப்படுததியது 
என்றாலும் , ரபாழுது கபாக்கு அம்சஙே-
ளும் இடம் ரபற்றிருப்ப்தால் ரசிேர்ேளுக்கு 
இந்த திதரப்படம் பிடிக்கும் "என்றார் 
நடிதே அம்மு அபிராமி.

 

கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ம�ொழிவொணன்

சினி பஜார் கேள்வி பதில், 
தினேரன் வார �ஞ்சரி,

கலக் ஹவுஸ், ரோழும்பு--10. 

கே ரை நடிதேயான �ாைவிோ க�ாேனன் ்தமிழில் கபட்ட, �ாஸ்டர் 
�ற்றும் �ாறன் உள்ளிட்ட படஙேளில் நடிததுள்ைார்.

பாலிவுட்டிலும் சில படஙேளில் நடிதது வரும் �ாைவிோ க�ாேனதன 
அஙகுள்ை ரசிேர்ேள் அவதர �ாஸ்டர் ஹீகராயின் என்கற அதடயாைம் ோண்ப்தாே 
சமீபததில் அவர் அளிததுள்ை கபட்டி விஜய் ரசிேர்ேதை உற்சாேப்படுததி உள்ைது.

க�லும், நடிேர் விஜய்க்கு ஹீகராயின் ஆகி விட்டால் கபாதும், ரசிேர்ேளின் 
ரோண்டாட்டமும் ேவனிப்பும் கவற ரலவலில் இருப்ப்தாே கபசி உள்ைார்.

�தலயாை ஒளிப்பதிவாைர் கே.யூ. க�ாேனனின் �ேைான �ாைவிோ 
க�ாேனன் ேடந்த 2013ம் ஆண்டு துல்ேர் சல்�ான் நடிப்பில் ரவளியான 
பட்டம் கபாகல படததின் மூலம் ஹீகராயினாே அறிமுே�ானார். நானு �ாட்டு 
வரலக் ஷ்மி படததின் மூலம் ேன்னட திதரயுலகில் அறிமுே�ானார். பிரபல 
இயக்குநர் �ஜித �ஜிதி இயக்ேததில் இநதியில் ரவளியான பிகயாண்ட் தி கிை-
வுட்ஸ் படததின் மூலம் பாலிவுட்டில் அறிமுே�ான இவர், 2019ம் ஆண்டு 
ரஜினி நடிப்பில் ரவளியான கபட்ட படததின் மூலம் ்தமிழ் சினி�ாவிலும் அறி-
முே�ானார்.

ரஜினிோநதின் கபட்ட, விஜய்யின் �ாஸ்டர் �ற்றும் ்தனுஷின் �ாறன் என 
ர்தாடர்நது ்தமிழில் 3 படஙேளில் நடிததிருந்தாலும், �ாைவிோ க�ாேனதன 
இன்னமும் ரசிேர்ேள் �ாஸ்டர் ஹீகராயின் என்கற அதழதது வருகின்றனர். 
நடிேர் விஜய்க்கு கஜாடியாே �ாைவிோ க�ாேனன் கலாகேஷ் ேனேராஜ் இயக்-
ேததில் நடித்த நிதலயில், அவரது இன்ஸ்டாகிராம் பக்ேதத்த ஏேப்பட்ட விஜய் 
ரசிேர்ேள் ஃபாகலா ரசய்்தது குறிப்பிடத்தக்ேது.

யுதரா எனும் இநதி படததில் நடிதது வரும் �ாைவிோ க�ாேனன் சமீபத-
தில் அளித்த கபட்டியில், நார்த இநதியாவுல ஒரு குக் கிரா�ததிற்கு நானும் 
எஙே அம்�ாவும் ரசன்றிருநக்தாம். அஙகே உள்ை சில ரசிேர்ேள் என்தன 
பார்தது நீஙே �ாஸ்டர் ஹீகராயின் ்தாகனன்னு கேட்டாஙே, இநதியில் 
நான் ஏற்ேனகவ பிகயாண்ட் தி கிைவுட்ஸ் படததில் நடித்தாலும், �ாஸ்டர் 
ஹீகராயின் என்கற என்தன ரசிேர்ேள் அதடயாைம் ேண்ட நிதலயில், 
்தான் விஜய் சாரின் ரீச் எந்தைவுக்கு இருக்கிறது என்பத்த புரிநது 
ரோண்கடன்.

விஜய்க்கு கஜாடியாே யார் நடித்தாலும், அவர்ேதை அவரது 
ரசிேர்ேள் ட்ரீட் ரசய்யும் வி்தக� கவறரலவல் ்தான். �ாஸ்டர் படம் 
ரவளியாவ்தற்கு முன்பாேவும், ரவளியான பின்னரும் விஜய் 
ரசிேர்ேள் ரோடுத்த ரரஸ்ரபக்ட், அவர்ேள் ரோண்டாடிய 
வி்தர�ல்லாம் எப்கபாதுக� �றக்ே முடியாது. கலாகேஷ் 
இயக்ேததில் �ாஸ்டர் படததில் விஜய் கூட நடிக்ே 
எனக்கு கிதடச்ச வாய்ப்பு ரராம்ப ரபரிய 
வாய்ப்பு என அந்த கபட்டியில் ஓப்ப-
னாே கபசி உள்ைார் �ாைவிோ 
க�ாேனன்.

சி
னி�ாவில் புதுப்புது முயற்சிேதை ரசய்து, அதில் 
ரவற்றியும் ேண்டவர் பார்ததிபன். இவரின் இயக்ேததில் 
்தற்கபாது ரவளியாகி இருக்கும் வியக்ேத்தக்ே படம் 

்தான் இரவின் நிழல். உலகின் மு்தல் நான் லீனியர் சிஙகிள் ொட் 
பட�ாே இ்ததன எடுததுள்ைார் பார்ததிபன். இப்படததிற்கு ஏ.ஆர்.
ரகு�ான் இதசயத�ததுள்ைார். இப்படம் இன்று உலேர�ஙகும் 
பிரம்�ாண்ட�ாே ரிலீசாகி உள்ைது.

இரவின் நிழலில் முக்கிய ே்தாபாததிரததில் நடிததுள்ைவர் 
பிரிகிடா. ஆஹா ேல்யாைம் ரவப்சீரிஸில் 'பவி டீச்சர்' ே்தாபாததி-
ரததில் நடிதது ரசிேர்ேள் �ததியில் பிரபல�ானவர் இவர். பிரிகிடா 
'இரவின் நிழல்' படம் குறிதது அளிததுள்ை கபட்டி இதையததில் 
தவரலாகி வருகிறது.இப்படததில் உ்தவி இயக்குனராே பணியாற்ற 
ரசன்ற பிரிகிடாவிற்கு ஹீகராயின் சான்ஸ் ரோடுதது ஆச்சர்யப்ப-
டுததி இருக்கிறார் பார்ததிபன்.

இப்படததில் நிர்வாை�ாே ஒரு ோட்சியில் நடிததுள்ைார் 
பிரிகிடா. அவவாறு நடித்தது ஏன் என்பது குறிதது சமீபததிய கபட்-
டியில் அவர் கூறியுள்ைார். 

அ்தன்படி, படததின் என்னுதடய ே்தாபாததிரததிற்கு அப்படி 

ஒரு ோட்சி 
க்ததவப்பட்-

டது. இத்தப் பார்ததி-
பன் சார் என்னிடம் ரசான்ன-

கபாது, இத்த எப்படி ரபற்கறாரிடம் ரசால்லி 
புரிய தவப்பது என்பது எனக்கு சற்று ரநருடலாே 
இருந்தது.

கசதல அணிநது ரசன்றாகல சரியாே இருக்கிற்தா? 
என பல முதற சரி ரசய்யும் ரபண் ்தான் நான். ஆனால், 
அந்த ே்தாபாததிரம் ரராம்பகவ புனி்த�ானது. அ்தற்கு 
அப்படிரயாரு விெயம் நடக்கும் கபாது, அந்த கோலத-
தில் இருந்தால் ்தான் சரியாே இருக்கும் என பார்ததிபன் 
சார் புரிய தவத்தார். ஆனால், இத்த என் ரபற்ரறார்ேளி-
டம் எப்படி ரசால்வது என்பது எனக்கு ரபரிய ரநருட-
லாே இருந்தது.

இத்தயடுதது நானும், பார்ததிபன் சாரும் எடுத-
துக்கூறியதும், எனது ரபற்கறார் அவவாறு நடிக்ே 
சம்�தித்தனர். அ்தன்பின்னர் ்தான் அந்தக் 
ோட்சிதய எடுதது முடிதக்தாம். படததில் பார்க்கும் 
கபாது அது ேவர்ச்சியாே ர்தரியாது, பலதரயும் 
அது ஆச்சர்யததில் ஆழ்ததும். அதில் உள்ை 
புனி்தம் �ட்டுக� ர்தரியும் என விைக்ேம் 
அளிததுள்ைார் பிரிகிடா.

ராஜு முருேன் இயக்ேததில் ோர்ததியின் புதிய 
படததில் இருநது ோல்ஷீட் இல்லா்த 

ோரைத்தால் விஜய் கசதுபதி விலகி விட்டார். ்தமிழ் சினி�ாவில் 
முன்னணி ே்தாநாயேனான ோர்ததி நடித்த 'விரு�ன்', 'ரபான்-
னியின் ரசல்வன்', 'சர்்தார்' ஆகிய படஙேள் அடுத்தடுதது 
ரவளிவர ்தயாராே இருக்கின்றன. இத்ததர்தாடர்நது ராஜு 
முருேன் இயக்ேததில் ஒரு புதிய படததில் ோர்ததி நடிக்ே 
இருக்கிறார். 

இந்த படததில் வில்லனாே நடிக்ே விஜய் கசதுபதி ஒப்பந-
்தம் ரசய்யப்பட்டிருந்தார். இப்கபாது ோல்ஷீட் இல்லா்த 
ோரைத்தால் இந்த படததில் இருநது விஜய் கசதுபதி 
விலகி விட்டார். வில்லன் நடிேருக்ோன க்தடலில் படக்கு-
ழுவினர் தீவிர�ாே ஈடுபட்டிருக்கிறார்ேள்.  

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு பல்வேறு படஙகளில நடித்து வேரும் இவேர் சமூக வேலை-
யதள பக்கஙகளிலும் கவேர்ச்சியான ்பாட்டாக்கலள வவேளி-

யிடடு வேருகிறார். 'இருடடு அலறயில முரடடு குத்து' படத்தில கவேர்ச்-
சியாக நடித்ததன் மூைம் மிகவும் பிரபைைானவேர், யாஷிகா ஆனந்த். 
அடுத்தடுத்த படஙகளிலும் கவேர்ச்சியாக நடித்து ்பசபபடடார். பட-
வோய்பபுகளும் குவிந்து வேந்தன. இந்தநிலையில எதிர்பாராத கார் 
விபத்தில சிக்கி படுகாயம் அலடந்தார். பை ைாதஙகள் ஆஸ்பத்திரியி -
்ை்ய சிகிச்லச வபற்று தற்்பாது பலழய நிலைக்குத் திரும்பி இருக் -
கிறார். மீண்டும் படஙகளில நடித்து வேருகிறார். யாஷிகா ஆனந்த் சமூக 
வேலைதளஙகளில அவவேப்பாது தனது கவேர்ச்சி படஙகலள வவேளியிடு-
வேது வேழக்கம். ஆஸ்பத்திரியில சிகிச்லச வபற்ற ்நரத்தில அவேர் சமூக 
வேலைதளஙகளில ரசிகர்களுடன் கைந்துலரயாட ைடடு்ை வசய்தார். 
வபரிதாக படஙகள் எலதயும் அவேர் வவேளியிடவிலலை. தற்்பாது யாஷிகா 
தனது கைக்கல கவேர்ச்சி புலகபபடஙகலள மீண்டும் வவேளியிட வதாடஙகி 
இருக்கிறார். இதனால ரசிகர்களும் குஷியாகி இருக்கிறார்கள். 'இப்பாது-
தான் கண்கள் பளிச்வசன வதரிகிறது', என்று சந்்தாஷத்தில கருத்துக்கலள பதி-
விடடு வேருகிறார்கள். மீண்டும் ரசிகர்களின் வோழ்த்து ைலழயில நலனவேதால 
யாஷிகா உற்சாகம் அலடந்திருக்கிறார்.

ப்படி நடித்தது ஏன்
ரவின் நிழலில் இ

கவர்ச்சியில் கலக்கும் 
யாஷிகா ஆனந்த்

கார்த்தி 

படத்தில் இருந்து 

விஜய் சேதுபதி 

விலகல்

விஜய்க்கு ஜஜாடியானால் 
ஜேறலெேல்

விஜய்யின் 'வாரிசு'
பிரெஞ்சு ர�ாழி படத்தின் தழு வலா!

?



பெண்கள் 
என்றாலே அழகுதறான. 

இதிலும் அழகுக்கு அழகு 
லேர்க்கும் வக்கயில் அவர்்கள் தன 

உடலில் தங்கம் அணிந்து அழல்கற்றுகின -
்னர். இதனறால் தங்கததறால் அவர்்கள் அழ்கறா? 

இல்கே அவர்்களறால் தங்கததுக்கு அழ்கறா? எனறு 
பேறால்ே முடியறாது.  

அந்த ்கறாேம் முதல் இந்த ்கறாேம் வகை பெண்கள் 
அகனவரும் ்கறாது குததுவது இயல்பு. ஆனறால் 

மூக்கு குததும் ெழக்்கம் நறாளகடவில் 
குக்ந்து வருகி்து. அபெடி மூக்கு 

குததுவது எனறு முடிவு எடுததறா -
லும், எந்தப ெக்்கததில் மூக்கு 

குததுவது, இடதறா? அல்ேது 
வேதறா? என் குழபெமும் 

நீடிக்கி்து.
மூக்கு குததுவது 
இந்தியர் -

்களின 

வழக் -
்கமறாகும். 

அதிலும் இந் -
து்கள் அதி்கமறாலனறார் 

பினெற்றுகின்னர். ஒரு பெண 
திருமணமறானவள் மற்றும் திருமணத -

துக்கு தயறாைறா்க உள்ளறால் எனெகத குறிக்்கவும் 
மூக்கு குததுகின்றாள். வழக்்கததில் வட இந்திய 

பெண்கள் மூக்கின இடதுப ெக்்கததிலும், பதனனிந்திய 
பெண்கள் மூக்கின வேபெக்்கததிலும் மூக்கு குததுகின்னர். 

மூக்கு குததுவதற்கு சி்ந்த ெக்்கம் இடதுபெக்்கம்தறான. 
ஏபனனில் பெணணின இனபபெருக்்க உறுபபு்கள் மூக்கின 
இடதுபெக்்கதலதறாடு பதறாடர்புகடயதறா்க ஆயுர்லவதம் கூறு -

கி்து. இதனறால் பிைேவக்்கறாேததில் வலிகுக்ந்தும் 
எளிதறா்கவும் குழந்கதப பி்க்கும் எனெது ஐதீ்கம். 

அலதறாடு மறாதவிடறாய் பிைச்சிகன்களும் தீரும்.  
பெண்கள் பெறாதுவறா்க இடது ெக்்கம் ெடுப -
ெது நனறு. 

இடதுப ெக்்கம் மூக்கு குததும் 
லெறாது அவர்்களறால் ேறாதைணமறா்க 

ெடுக்்க முடியறாது. மூக்குததி 
குததும். இதனறால் அவர்்கள் 

வேதுப ெக்்கததில் மூக்கு 
குததுகின்னர்.

வகே 
வீசும் ்கணணழகு, 

வகளந்தறாடும் இகட-
யழகு 

தினமும் ெயிற்சி பேய்தறால், 
பதறாபகெ தறானறா்கக் குக்ந்துவிடும். ஃபிட்-

டறான வயிற்றுப ெகுதி வந்துவிடும். பதறாபகெ-
கயக் குக்பெதற்்கறான ெயிற்சி்கள் இஙல்க.. தகையில் 

குபபு்ப ெடுக்்க லவணடும். க்க்ககள முனபு்ம் தகையில் 
ெதிக்்க லவணடும். இபலெறாது, க்க்ககள ஊனறியெடி 

தகே 
மற்றும் லமல் 

உடகே உயர்ததி, 
பமதுவறா்க மூச்கே இழுதது-

விட லவணடும். பினனர் ெகழய-
நிகேக்குத திரும்ெ லவணடும். இகத 

மூனறு முக் பேய்ய லவணடும்.
முதுகுததணடு லநைறாகும். க்க, பநஞ்சு, வயிற்றுப 

ெகுதியில் உள்ள தகே்கள் இறுக்்கமறாகும். உடல் முழு-
வதும் சீைறான ைதத ஓட்டம் ெைவும். தகையில் ்கறால்்ககள 
லநைறா்க நீட்டிப ெடுக்்க லவணடும். ்கறால் முட்டிகய மடக்கி-
கவக்்க லவணடும். தகே மற்றும் லமல் உடகே உயர்ததி, 
க்க்களறால் முட்டிகயத பதறாட லவணடும். இந்த நிகேயில் 
சிே விநறாடி்கள் இருந்துவிட்டு, ெகழயநிகேக்குத திரும்ெ 
லவணடும். இபெடி, மூனறு முக் பேய்ய லவணடும். 
தகையில் ்கறால்்ககள நீட்டி லநைறா்கப ெடுக்்க லவணடும். 

க்க்ககள 
இடுபபுக்குப பினபு -்

மறா்கக் கீலழ கவக்்க லவணடும். 
இபலெறாது, ்கறால்்ககள ேற்று அ்கட்-
டியெடி 45 டிகிரியில் ஒலை சீைறா்கத 
தூக்கி, சிே விநறாடி்கள் அலதநிகேயில் 
இருக்்க லவணடும். பினனர், ெகழயநிகேக்-
குத திரும்ெேறாம். இகத மூனறு முக் பேய்ய-
ேறாம். தகையில் ்கறால்்ககள நீட்டி லநைறா்கப ெடுக்்க 
லவணடும். க்க்ககள ெக்்கவறாட்டில் தகையில் ெதிக்்க 
லவணடும். இபலெறாது ்கறால்்ககள 90 டிகிரி ல்கறாணததில் 
உயர்ததி, ஐந்து விநறாடி்கள் அபெடிலய இருந்துவிட்டு, 
இயல்புநிகேக்குத திரும்ெேறாம். இகத மூனறு முக் 
பேய்ய லவணடும்.

 

வறானம் 
விட்டு மணணில் 

வந்தறாள்
நிேவல்ே பெணணழகு! 

மனிதர்்கள் 30 வயது ்கடந்தவுடன மு்கத -
தில் சுருக்்கம் தறாணடவம் ஆடத பதறாடஙகி 
விடும். இது ஆண்கள், பெண்கள் என இரு 
ெறாலினருக்கும் வருகின் முக்கிய ஒன்றா -
கும். எது விட்டறாலும் சுருக்்கம் நம்கம 
விடறாது. ேருமததின சுருக்்கதகத நீக்கி 
எனறும் இளகம ததும்ெ வறாழ லவணடுமறா?? 
அபலெறா லதறாடம்ெழ ெவுடர் ெயனெடுத -
துங்கள். லதறாடம் ெழங்களில் விட்டமின சி, 
்கல்சியம் லெறான் ேததுக்்கள் அடஙகியுள் -
ளன. இதகன தினமும் ேறாபபிட்டறால் 
உடல் ஆலைறாக்கியம் லமனகம 
அகடயும். லதறாடம் 
ெழதகத ்கறாட் -
டிலும் 

அதனின 
லமல் உள்ள 

லதறாள்்களில் ேதது 
அதி்கம். லதறாள்்களில் மு்கதகத 
பெறாலிவு பேய்யக் கூடிய ேதது 
அதி்கம் உள்ளது. ேரி வறாங்க லதறாடம் 
ெழ துறாள் பேய்வது குறிததும் அதகன 
எபெடி, எவவறாறு ெயனெடுததுவது குறிததும் 
ெறார்க்்கேறாம். 

முதலில்  லதறாடம் 
ெழ லதறாகே 
பவயிலில் நன்றா்க 
்கறாய கவதது ப்கறாள் -
ளவும். ்கறாய்ந்த 
லதறாகே மிக்சியில் 
அகைதது துறாளறாக்கிக் 
ப்கறாள்ளவும். இந்த 
துறாகள கவதது 
வீட்டிலே லெஸ் 
மறாஸ்க் லெறாடேறாம்.. 

லதகவயறான 
பெறாருட்்கள்:- 
லதறாடம் ெழ துறாள் - 2 
லதக்்கைணடி. லதன 
- 1  லதக்்கைணடி.    

எலுமிச்கே ேறாறு - 2  லதக்்கைணடி.   
பேய்முக்:- ஒரு ்கபபில் மு்கததிற்குத 

லதகவயறான லதறாடம்ெழ  ெவுடகை 
எடுதது ப்கறாள்ளவும். பி்கு அதில் 
லதன,எலுமிச்கே ேறாறு ஆகி -
யவற்க் லேர்தது 
நன்றா்க ்கேந்து 
ப்கறாள்ள -

வும். 
இந்த 
மறாஸ்க் 
அணிவ -
தற்கு முனபு 
மு்கதகத தூய 
நீைறால் ்கழுவிக் 
ப்கறாள்ளவும். சிேருக்கு 
மு்கம் மட்டும் பெறாலிவறா்க 
இருக்கும். ஆனறால் ்கழுதது 
்கரு்கருனனு ்கருபெறா்க இருக் -
கும். இதகன தவிர்க்்க இந்த லெஸ் 
மறாஸ்க்க்க மு்கம் மற்றும் ்கழுததிற்கு 
லெறாட்டு 20 நிமிடம் ஊ் கவக் -
்கவும். பினனர் மு்கதகத 
்கழுவினறால் மு்கம் 
பெறாலிவகட -
யும்.
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ெதது விைல் பூவழகு, 
ெறாதம் தங்க லதைழகு
ெே ர் மு்க தகத அழ்கறா க் கி க் ப்கறா ள்வ தி ல்  நிக்ய ்கவன ம் 

பேலு ததுவறா ர்்க  ள். ஆனறா ல் ந்க ங்ககள ்கவ னி க்்கறாமலே  வி ட்-
டு விடுவறா ர்்க ள். அ்க த தி ன அழகு மு்க த தி ல் பத ரிவது லெறாே, 
உட ல் நிகேகய நறா ம் ந்க த தி ல் பத ரி ந்து ப்கறா ள்ளேறா ம்.

ெ ல்லவறு  பிை ச் சிகன்ககள ந்க ம் நம க்கு எடு தது க் ்கறாட்-
டு கி்து. உட லி ல் ஏ ற்ெடு ம் ஒ வபவறாரு ெறா தி ப பி ற்கு ம் 
ஒ வபவறாரு  விதமறான  பிை ச் சிகன்ககள ந்க ம் ்கறா ட்டு கி்து. 

உட ல் நிகே யி ல் ஏ ற்ெடு ம்  சிே த ற்்கறா லி்க ெறா தி பபு்க ளி-
னறா ல், ந்க ங்க ளி ன வள ர் ச் சி யி ல் கூட மறா ற்்  ங்ககள 
ஏ ற்ெடு தது ம். ந்க ங்ககள சு ததமறா்கவு ம், ே ரியறான 
அள வி ல் பவ ட்டி  விடுவது ம் ஒ வபவறாருவ-
ரு ம் நமது உட ல் ஆலைறா க் கிய த தி ற்்கறா்க 
பே ய்யு ம் பேயேறாகு ம்.

ஒருவைது உட லி ல் 
இரு ம்பு ச் ே தது க் 
குக்வறா்க 

இரு ப பி ன, ந ்க ங்க ள் 
உகடவது அ ல்ேது ெ ட்-
கடயறா்க  வி ரி ந்து வள ர்வ-
த ன மூே ம் அ றியேறா ம். 
 சிேரு க்கு ந்க ங்க ளி ல் 
லமடு ெ ள்ள ங்க ள் ஏ ற்-
ெ ட்டிரு க்கு ம். இதுவு ம் 
ஊ ட்ட ச்ே தது க் குக்ெறா ட்கடலய ்கறா ட்டு கி்து.

ந்க ம் ்கடி க்கு ம் ெழ க்்க ம் ந ம் மி  ல் ெேரு க்கு இரு க்்கேறா ம். 
எ பலெறாதறாவது மன க்்கவகே  ஏ ற்ெடு ம் லெறாது ந்க ம் ்கடி ப-
ெது ஒரு  சிே ர். ஆனறா ல் எ பலெறாது ம் ந்க தகத லதடி த லதடி 
்கடி பெது  சிேரு க்கு ெழ க்்கமறா்கலவ இரு க் கி்து. மருதறா ணி 
இகே்ககள அகை தது கவ க்்க பெடு ம் மரு தறா ணி  விை ல் ந்க ங-
்களு க்கு ந ல்ே ெயகன அ ளி க் கி்து.

சிே ர் அடி க்்கடி ந்க பபூ ச்கே ெய னெடு ததுவறா ர்-
்க ள். இது  மி்கவு ம் தவறு. மறாத த தி ல் ஓ ரிரு 
நறா ட்்களறாவது ந்க ங்க ள் ்கறா ற்ல்றா ட்-
ட த தி ல் இரு க்்க லவ ணடு ம். 
அ பலெறாதுதறா ன 
அத ன உ ண-
கம-

யறான த னகமகய நறா ம் அ றிய 
முடியு ம்.

மூக்குத்தி முத்்தழகு
மூணாம்பிறை ப�ாட்டழகு

வதனம் வண்ணமயமாக 

மினன வவணுமா?

ப்தாபற� ப்தாறைய...

உடல் நிலைலய 
உ்ணர்த்தும் நகஙகள்
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08 வித்தியாசங்களை ்கண்டுபிடியுங்கள்

நேரத்தைக் கணிதது எழுதுஙகள்

வழி்காட்டுங்கள்

பாடசா்ை சசல்வதைற்கு
நபருந்துக்கு
்வழிகாட்டுஙகள்

       நிறம் தீட்டுங்கள்
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இமைண்ணிலை பிறக்கும 
ஒவ்வாரு குழநலதைக-
ளும ஏலதைா ஒரு திறலை-
களுடன் பிறக்கின்றது. 

அத் திறலைகளுக்கு களம அலைத்-
துக் ்காடுத்து ்ைருகூட்டுவதில் 
்ெற்லறாரின் ்ொறுப்பு அளப்ெரி-
யது. அநதைவலகயில் ைாவனல்லை 
லேரநதை ்�ௌெல் ஹசீம, சிப்னா 
ஹாரிஸ் தைமெதியினரின் 5  

வருட தைவிப்பிற்கு இலறவனால் 
வழஙகப்ெட்ட அ ரு ட் ் காலடலய 
ோரா ஹானி . 1 8 ைாதைஙகளிலை 150 
க்கும லைற்ெட்ட உைக �ாடுகள், 
உைக �ாடுகளின் தைலைவரகள், 
காயகறிகள், ெழஙகள் லொன்ற-
வற்லறஅலடயாளம காட்டும 

அொர திறலை்காண்டிருநதைார 
ோரா ஹானி. இவரின் திலறலைக-
ளுக்கு அஙகிகாரைாக World record 
இரண்டும Asia Book of Record 
ஒன்றும கிலடத்தைது.இரண்டு 
வயதும இரண்டு ைாதைமும  இருக்-
கின்ற லொலதை வாசிப்புத் துலறயில் 
மிகுநதை ஆரவம ்காண்டவராக 

இருநதுள்ளார. ITN 
'அடெட்டம' நிகழ்சியில் கைநது 
்காண்டு ைனிதை உள்ளுறுப்புக்கள், 
லகாள்கள், அளக்ககூடிய கருவி-
கள் ைற்றும தைலைவரகலள மிகச் 
ேரியாக அலடயாளம காட்டினார. 
இதைனின்  

்தைாடராக அ்ைரிக்காவினால் 
�டாத்தைப்ெட்டலொட்டி்யான்றில் 
ெஙகு ெற்ற ்ெற்லறாரால் ஊக்கப்-

ெடுத்தி தூண்டப்ெட்டார. விஞஞா-
னத்லதை தைழுவியதைாக காணப்ெட்ட 
இநதைப்லொட்டியில் தைரம 1 இல் 
கற்கும ைாணவரகளுடன் லொட்டி-
யிட்டு அநதை ைாணவரகளுள் முதை-
ைாவதைாக 89 புள்ளிகலளப் ்ெற்று 
ோதைலனலய நிலை�ாட்டியுள்ளார 
ோரா ஹானி.அதுைட்டுைல்ைாது 
லெச்சுத்துலறயி லும ஆரவம 
்காண்ட குழநலதை ோரா  

ஹானி லெச்சுத்துலற ோரநதை 
லொட்டியிலும கைநது-
்காண்டு நூற்றுக் நூறு புள்-
ளிகலளப் ்ெற்று தைனக்காக 
சிறநதை அலடயாளத்லதை  

உருவாக்கி தைனக்கான அஙகீகாரத்-
லதையும ்ெற்றுள்ளார.இது ைாத்தி-

ரைல்ைாது இநதியாவின் குழநலதை 
லைலதைகள் எனும விருதிற்கு  

தைான் ்ேயதை சிறநதை ோதைலனகள் 
மூைம நூறு ோதைலனக்குழநலதைக-
ளுள் ஒருவராக ்தைரிவு ்ேயயப்-

ெட்டு குழநலதை லைலதை  
எனும விருலதை இநதியாவின் 

பிரதைைர லைாடி அவரகளினால் 
்ெற்றுக் ்காண்ட ோதைலன 
்�ௌெல் ஹசீம, சிப்னா ஹாரிஸ் 
தைமெதியினரின் குழநலதை ோரா 
ஹானிலயச்ோரும.  

Women icon Young life time 
achiever award winning விருதிற்-
கும ்தைரிவு ்ேயயப்ெட்டு அநதை 
விருதிற்கும தைகுதியான ஒரு குழந-

லதையாக இடமபிடித்துள்ளார.3 
வயதைாக இருக்கும லொலதை ேரவ-
லதைேஅளவிைான லொட்டிகளில் 
ஆறு ஏழு வயது ைாணவரகளுடன் 
கைநது்காண்டு தைனது திறலைலய 
்வளிப்ெடுத்தி ஒரு ோதைலனக் 
குழநலதையாகவும உைகளாவிய 
ெதிவுகளில் இடம ்ெறும குழந-
லதையாகவும காணப்ெடுகிறார ோரா 
ஹானி.முடியாதைது என்று எதுவும 
இல்லை நீ முயற்சிக்காதை வலர என்-

ெதைற்கு குழநலதை ோரா ஹானி 
சிறநதை ஒரு எடுத்துக்காட்டாக-
வும சிறநதை முன்னுதைாரணைாகவும 
காணப்ெடுகிறார. அலதை விட மிக 
முக்கியைாக இநதைக் குழநலதைலய 
ஊக்கப்ெடுத்தி ஒரு ோதைலனக்கு-
ழநலதையாக ைாற்றிய ்ெற்லறாரின் 
தூண்டுதைலும தியாகஙகளும நிகரற்-
றது. இவவாறான சிறநதை ோதைலனக் 
குழநலதைகள் உருவாக்கப்ெடுவது 
அநதை குழநலதைலயச் சுற்றியுள்ள 
சூழலும அநதைக்குழநலதை வளரக்-
கப்ெடுகின்ற விதைத்திலுலை காணப்-
ெடுகிறது. சிறநதை அலடலவயும 
்வற்றிலயயும ்ெற்றுக்்காள்ள 
வயது என்ற ஒன்று தைலடயில்லை 
முயற்சியும  

தைன்னமபிக்லகயும இருநதைால் 
சிறநதை ஒரு ோதைலனயாளராக 
உருவாக முடியும என்ெதைற்கு எடுத்-
துக்காட்டாக திகழும ோரா  

ஹானி எதிரகாைத்திலும 
இன்னும ெை �ல்ைஅலடவுகலள-
யும ்வற்றிகலளயும அலடநது 
்காள்ள லவண்டும என்று வாழ்த்து-
வலதைாடு சிறநதை ோதைலனக் குழநலதை-
கலள உருவாகுவது அவரகள் ்ெற்-
லறாரகளினால் அவரகள் வளரக்கப்ெ 
டும விதைத்திலை உள்ளது .ோரா 
ஹானி லொன்ற சிறநதை ோதைலனக்  

குழநலதைகலள ஒவ்வாரு ்ெற்-
லறாரும உருவாக்கி வழி�டாத்திட 
ோரா ஹானியின் ்ெற்லறாரின் 
முயற்சி சிறநதை ஒரு உதைாரணைாகும.  

(குறிப்பு இதைற்கு முன்னரும 
்ேநதூரம இவர ெற்றி சிைாகித்து 
எழுதியிருநதைது.  அவரும லைலும 
ோதைலன ெலடக்க வாழ்த்துகிலறாம.  

சிறுமி சாரா ஹானி  

13

- இவரின் 
திறைறைகளுக்கு 

அங்கீகாரைாக World record 
இரண்டும் Asia Book of Record 
விருது ஒன்றும் கிறைத்துள்ளது  

நிகரில்ா திறமைகளினால 
உ்க அளவில சாதமன பமைத்து வரும்
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ஒளவன் கவிதை
ஒளியின் முகம்

உயிர் துடித்துக் கிடந்தது இரவு

ந�ொதிய ந�ொதிய

வழிகிறது
நெருநதுயரத்தின் அதீ்த ந�ொற்கள்

்கடு்கடுத்்த இருளில்

ந்கொடூர மு்கத்்்தச் சி்்தக்்கநவன

எழுந்தன தீரொக்குரல்்கள்

குரல்்களில் தி்�

குரல்்களில் வி்�

குரல்்களில் முகிழும் ஏழு்த�ொப்தத்தின்

ஏக்்கப நெருந திரட்சி

இருெத்்்தழொயிரத்துப ெத்து ரொத்திரி்களின்

பின்னிரநவொன்றில்

ந்கொடூரம்
்தன் மு்கத்்்தப பு்்தத்திறறு

விடிந்த்ெொது

சூரியனின் ஒற்றக்்கதிரில் அபபிக் கிடந்தன

அதீ்தத்தின் குரல்்களும் ஒளியின் மு்கங்களும்

ஊமக்காச்சி 05

ஒரு கவிதைப் பிரதி வெளி-
ெரும்போது அது பற்றி 

எநைளவு ்பசப்படுகிறது, 
எவெோறு ்பசப்படுகிறது, 
எெவரல்ோம ்பசுகினறனர் 
எனபவைல்ோம நூலின 
அகப்வபறுமதிதை ெலுவூட்-
டும புறப்வபறுமதிைோன.

ஈழத்தில இநைப் 
்பசுமுதற அல்து ்பச்சுக்-
குத் ்ைர்நவைடுக்கும பிரதி 
குறித்ை ்ேர்த்திைோன ஒரு 
்போக்கு இருப்பைோக அல்து 
அவெோறு இருப்பதில 
ஒழுங்கினதம இருப்பைோக 
எண்ணத் ்ைோனறுகினறது. 
ஒருெதக அணி நித் 
அல்து சோர்புத் ைனதம 
்ம்்ோங்கும ைனதமைோ-
னது அவெளவு ஆ்ரோக்கி-
ைமோனைல். இப்்போக்கு 
கனதிைோன பிரதிகதள இருட்-
டடித்து விடும எனபைற்கு 

அப்போல கனதிைற்ற பிரதிகள் 
ஈழத்துக் கவிதைப் ்போக்கின 
எலத்கதள நிர்்ணயிப்ப-
தெைோகவும மோறிவிடும 
ஆபத்தும உணடு.

என்ெ பிரதி குறித்ை 
்பச்சோளர்கள் ெரும பிர-
திகள் பற்றிை ்ைடலும 
்ேர்த்திைோன போர்தெயும 
சோர்பு நித்ைற்ற அல்து 
சோர்பு நித்யில வபோதுத் 
வைரிதெக் வகோணடிருக்க 
்ெணடும.

இநை வபோதுத்ைளத்தில 
அல்து சோர்பற்ற நித்யில 
ெரும பிரதி மீைோன கருத்-
ைோடல ஆ்ரோக்கிைமோக 
அதமயும்போது திறனோய்வு 
எழுநித் ்ைோனறும. உண-
தமயில இ்க்கிைத்தின 
உயிர்ப்பு அல்து நித்த்ை 

ைனதமவைனபது திறனோய்-
வுக் கத்யின போற்பட்ட-
துமோகும. ஆனோல இனறு 
எழுதுகளங்கள் விரிநை 
சூழலில அல்து சமூக 
ெத்யில மிக அதிகமோக 
அ்ை்ெதள ்ம்்ோட்ட-
மோன ஒரு ்மய்ச்சல இடம-
வபற்று விடுகிறது. இது்ெ 
திறனோய்வின உச்சவமனவும 
வகோணடோடவும படுகிறது. 
்மம்போக்கோன திறனோய்வு 
எழுத்ைோளரின அதீை ்ைோற்ற-
மும ்மற்வசோனன ஆ்ரோக்கி-
ைமினதமக்குக் கோர்ணமோகி 

விடுகிற ஆபத்துமுணடு.
என்ெைோன பிரதிகளின 

மீைோன ்ைடலும ்ைட்ோள-
ரின திறனோய்வு ்மமபட்ட 
போர்தெயும பிரதி முகத்தை 
முகமற்றுப் ்போைலில 
இருநது போதுகோக்கும. 
இனவனோரு ெதகயில 
ஆ்ரோக்கிை எழுத்துப் பு்த்-
தின மீது ஒளி பரப்பும.

கவிதையில் ஒளிபாய்ச்சும் திறனாய்வு வெளி

ேோன  வெளிைோகி-
்றன. அரூப 

வெளி. உள்ளுமற்ற புறமு-
மற்ற ்மலுமற்ற கீழுமற்ற 
வெளி. வெட்பமும ைட்பமும 
்ெறுபோடற்ற வெளி. 
சினமும சோநைமும மகிழ்-
வும துைருவமன உ்ணர்-
ெற்ற வெளி. நீ்மும 
பச்தசயும சிெப்பும மஞச-
ளும கறுப்பும வெள்தள-
யும பிறவும க்நதிரோை 
நிறமுள்ள வெளி.

ஆனோல என 
வெளிக்குள் முகங்கள் 
இருக்கினறன. இை-
ைங்கள் இருக்கின-
றன. இைைத்துடிப்பு-
கள் இருக்கினறன. 
தககள் வெறுங்-
தககள். கோலகள் 
கடுக்க நினறத -்
யும ெரிதசகள் 
ச்னப் படமோக 

வெளிக்குள் அத்கின-
றன.

இப்படிவைோரு வபரு-
வெளிைோக ேோன எப்படி 
மோறிப்்போ்னன. என 

கணகதள எனனோல 
ேமப முடிெதிலத். என 

கோதுகதள எனனோ்் 
்கட்க முடிைவிலத்.

ேோன உ்ணர்விலிருக்-
கி்றனோ? இலத். 
உ்ணர்ெற்ற பி்ணமோக 
மோறிவிட்்டனோ? எனது 
வெளியில ெோனம வைரி-

ைவிலத் தூரத்்ை 
வைரியும விடிவெள்ளி 
இலத்.   பூர்ணநி -்
வின பூரித்ை குளிவரோளி 
முகமும இலத். சூரிைன 
ெருெோனோ எனறு ்ைடு-
கி்றன. என ்ைடவ்ோரு 
ேப்போதச.

கோலகளூனற முடிெ-
திலத், நி்மிலத், 
கடலிலத், குளமிலத், 
ெைலிலத். இநை வெளிக்-
குள் எப்படி ெந்ைன. 

எப்்போது ெந்ைன 
எைனோல ெந்ைன.

ேோன வெறும வெளி-
ைோனைற்கு ேோ்ன ைோன 
கோரணிைோம. வெளிக்கு 
வெளி்ையிருநது  ஒரு 
கருங்குரல ்கட்கிறது. ஒரு 

இருட்டும நீள்கிறது. அைன 
ேகங்கள் ஒவவெோனறிலும 
ஒவவெோரு முகத்தைத் 
தினற கதற, ரத்ைக்கதற...

எனனளவில கதறபட்டி-
டக் கூடோவைனற வெறும 
பிரோர்த்ைதன எனனுள் 
முதளக்கிறது. அது விருட்-
ஷமோகி நிழ்ோகுவமன-
வறோரு கனவு நீள்கிறது...... 
என வெளிக்குள் அத்யும 
முகங்கதள உசோவுகி்றன. 
ஒவவெோரு முகத்தின இதழ-

களிலும ஆயிரமோயிரம 
துைர் எனறு எழுதிதெத்தி-
ருக்கிறது கோ்ம. கோ்த்தி-
டம என வெளிதை தகை-
ளித்து விட்டு ேோன ைப்ப 
விருமபுகி்றன. எப்படித் 
ைப்ப..... அத்ைதன இைைங்-
களின துடிப்பும அத்ைதன 
விழிகளின எதிர்போர்ப்பும 
எனது வெளியில நிதறகின-
றன.....

என அதிகத்துள் 
உதறநது கிடக்கும நிதனவு-
கள் வமல்வமல் உயிர்க்-
கத் வைோடங்குகினறன. 
ேோன ரூப வெளிைோகி்றன.

 −வபோனமீரோ

அரூப வெளி

சினன ெைசில எனக்குள் 
மிைநை வசோற்வறோடரிது. 

எனக்கு முனனோல வபனசில, 
்பனோ, கெரோைம, ்டோஜத்ற், 
வீட்டுத்திறப்பு, ஸ்கூட் தறெர், 
ஐஸ்கிரீம ்கோன....எல்ோம 
தமக் வடஸ்டிங் ென...ரூ...
த்ரீ....ைோன.

கோணும வபோருவளல்ோம 
தமக் ஆகிவிட ேோன அறிவிப்-
போளனோகி விடு்ென. இெற்றி-
னூடோகக் குரல வெளிப்படோது 
எனபது வைரிநதிருநதும என 
ஆத்மோவுக்குள் மிைநை அறி-
விப்பு எனகிற கத் இப்படித்-
ைோன துளிரத்வைோடங்கிைது.

மோமர ெளவுக்குள் பதனமட்-

தடக் கோ்ரோட்டிைபடி எனவனஸ் 
பணணித்திருநை எட்டோம, ஒன-
பைோம பருெத்து ஞோபகங்கள் 
கூட தெகோசிக் கோற்றோய் எனக்-
குள் வீசுகிறது. வெஸீமோவி்்ோ, 
சிெ்ெோதியி்்ோ பட விளமபர 
அறிவிப்புக்கோர் ஊரூரோக வீதிவீ-
திைோக ெரும கோற்றில சினிமோப் 
போட்டு ம்ணக்கும. அைனிதட்ை 
ைோழிப்பு ெோசதனைோக கமபீ-
ரமோன அறிவிப்போளர் குரல 
ெரும. ்க.எஸ்.ரோெோவின 
திதர விருநதில ்கட்கும குரல 
்போ்.... எனக்குள் குர்்ோடும. 
ேோனும கோருக்குப் பினனோல 
்ேோட்டிஸ் எடுக்கவும, அறிவிப்பு 
எடுக்கவுமோக ஓடு்ென.

மோமர ெளவுக்குள் பதன-
மட்தடக்கோரில ்ைர்ைல கோ் 
பிரசோர ெோதடதை அப்படி்ை 
பிரதி வசய்்ென. திருவிழோக் 
வகோணடோட்டங்கதள ்ேர்முகம 
வசய்்ென. மீ்ோது விழோ ஊர்ெ-
்த்தில வகோடிைதசத்ைது ்போ் 
உற்சோக அறிவிப்பில பூரிப்-
்பன. சித்திதரப் புத்ைோணடு 
தசக்கி்ளோட்டத்தை தசக்கிள் 
்ெகத்திற்்கற்ப கூவு்ென. 
இப்படி இப்படி்ை அனுபெம 
என அறிவிப்பு ஆதசதையும 
ஆற்றத்யும வமரு்கற்றி ெந-
திருக்கிறது.

ஒலிபரப்பின ஆர்ெம அ்ோ-
திைோனது.போல்பணிகதள 
ைங்கூசியின முதனகளில 
கட்டி தூரத்தூர நினறு ்போன 
்பசுெது ்போல அறிவிப்பின 
ஒலிதைக் கடத்தியிருக்கி்றன. 
பத்ைோம,பதி்னோரோம ெகுப்-
புக்கோ்த்தில இனங்கோ்ணப்-
பட்ட அறிவிப்போளனோ்னன.
மோ்ணெர் மனறத்தில நிகழ்ச்சித் 
வைோகுப்பு,ேோடக முன்னோட்டம,-
ஊர் வபருேோள் ்மதடகளில 
அறிவிப்புஎன ஞோபகத்திவ்ோட்-
டியுள்ளது அறிவிப்போளவனனற 
அனுபெம.

ைரம பதிவனோனறு படிக்கும 
கோ்த்தில வுஏ அறிமுகமோன 

கோ்த்தில ஊர்களி்் விடிை 
விடிை வீடி்ைோ கோட்டும க்ோசோ-
ரம ெளர்நைது.எங்கள10ரில 
ேடமோடும வீடி்ைோ தி்ைட்டர் 
ப்ரும ேடத்தினர்.அருள் அதில 
தீவிரம.ஒழுங்தகவைோழுங்-
தகைோக விளமபரிப்பு வசய்து 
இரவில ஒரு தமைோனத்தி்்ோ 
ெளவி்்ோ படங்கு மதறப்புக்-

கட்டிப் போட்டுப்்போட்டு மூனறு, 
ேோனகு படங்கள் கோட்சிைோகும.
புதிை புதிை படங்கள்...போர்க்-
கப்வபருங்கூட்டம. அருளின 
கோசுப்தப நிரமபும.

ஒருேோள் அெனது அறிவிப்-
போளர் ெரவிலத்ப்்போலும.
எனதனக்்கட்டோன.கற்கண-
டோய் மனசு இனித்ைது.கோரில 
ஏறி்னன....கம்ஹோசனின 

ஏது்ெக்்கலி்ை,ரெனியின 
ஏணிப்படிகள்,சிெோஜியின 
போசம்ர்.....எனது குரலில பட-
விளமபர அதழப்பு. ஊரூரோய்க்-
கோ்ரோடிக் குரலும அதடத்ைது.
மோத்யில வீடி்ைோ படக்கோட்சி 
வைோடங்கிை்போது ேோன ேண-
பர்க்ளோடு ்போ்னன. ஆனோல 
அருள் எனதன ைோவரன்ற 

மறநது விட்டோ்னோ 
அல்து வைரிைோைது 
்போல ்போனோ்னோ வைரி-
ைவிலத்.ஒரு பிறீ டிக்கட் 
கூட கிதடக்கவிலத்.
ேப்போதச ்ைோற்றுப்்போ-
னது.

எனினுவமனன எனக்-
குவளோரு அறிவிப்போளர் 
ெளர்நைோன. ஏ.எல 
படித்ை்போது வித்திைோனந-
ைோவி்் வபருதமைோனத்-
தில என அறிவிப்பு குரல 

இருநைது.பினபு ஆசிரிைரோன 
பினபு போடசோத்களின இல-
்ங்களுக்கிதடயி்ோன வமய்-
ெலலுேர் விதளைோட்டுப்்போட்டி 
அதழப்பிைழ்களில அறிவிப்பு 
எனகிற இடத்தில என வபைர் 
இருக்கும.முழுேோளும தமைோ-
னத்தை அறிவிப்புக்கட்டுப்போட்-
டிலும கர்கோச ஆரெோரத்திலும 
மிைக்கவிடு்ெோம.இதட்ெதள-

யில இடமவபறும உடற்பயிற்-
சிக்கணகோட்சிக்கு ஒரு கத்த்-
துெ உ்ணர்தெக்கோதுகளுக்கு 
அளிக்கும முதறதை அறிமு-
கப்படுத்தி்னோம.ைோள்ைத்துக்-
்கற்ப அறிவிப்பு கணகோட்சிக்கு 
்மலும அழகு்சர்க்கும.

அரங்குகதள அறிவுக்களஞ-
சிை ்மதடகளோலும, விெோை 
்மதடகளோலும வமரு்கற்றி-
்னோம. 

இப்படித்ைோன எனக்குவளோரு 
அறிவிப்போளர் ெளர்நது வகோண-
டிருநைோன.

அநை ெளர்ச்சியின பிநதிை 
பரிமோ்ணமோக...பிநதிை 
ெரெோக எஸ்.எல.பி.சி. க்குள் 
நுதழந்ைன. ஆங்கும இ்க்-
கிை மஞசரி, கவிை சோளரம, 
நூ்ோரம என சி் கோ்ம இ்க்-
கிை அறிவிப்பு வசய்்ைன.

இ்ங்தக ஒலிபரப்புக் கூட்-
டுத்ைோபனம ்ைசிை ்சதெ 
்ேரம 10 மணி 30 நிமிடம.
இத்துடன ்ைசிை ்சதெயின 
இனதறை நிகழ்ச்சிகள் 
நிதறவுவபறுகினறன.விடியும 
வபோழுது ேம எல்ோர் மனங்க-
ளிலும பிரகோசமோய் விடிைட்டும 
பிரோர்த்ைதனக்ளோடு விதட-
வகோள்கி்றோம. ்ேைர்களுக்கு 
ெ்ணக்கம.
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குறும்பா, ஹைக்கூ லிமரிக்கூ, 
தன்முஹைக் கவிஹதகள்: 

சில அறிமுகக் குறிப்புகள்
(கடந்தவாரத் த்தாடர்)

குறும்ாவில் ்தமிழகக் கவிஞர்கள் அதிகம 
ஈடு்ாடு தகாணட்தாகத் த்தரியவில்்லை. இலைங்-
்கயிலும கூட  குறும்ா எழுது வவார் சிலைவர.

மஹாகவியின் பின்்னர்,  எழு்துகளில் எம 
எச்எம . ஷமஸ், ,க்லைவாதி கலீல், ஜவாத் ம்ரக்-
கார், வ்ான்வறார் குறும்ாக்கள் எழுதுவதில் 
கவ்னஞ் தெலுத்தியுள்்ள்னர்.  

எழு்துகளில் குறும்ா எழுதுவதில் அதிகம 
அக்க்ற காட்டியவராகவும, இ்ளங்கவிஞர்க்்ள 
குறும்ாத்து்றயில் வ்ளர்த்துவிட ்த்திரி்கக-
ளில் வெதி தெய்து தகாடுத்்தவராகவும எம.எச்.
எம .ஷமஸ் கணிப்புப் த்ற்றிருக்கிறார்.

50 குறும்ாக்க்்ள தகாணட ,"காொ வலைொ" 
என்ற த்யரில் அவரால்   த்தாகுத்த்தடுக்கப்-
்ட்ட  அவரு்டய குறும்ாக்கள் நூலுருப் 
த்றாமல் வ்ா்னது   நமது துரதிஷடம.
த்தாடர்நது,

தகாக்கூர் கிழான், குறிஞ்சி த்தன்்னவன்,சி -
வவெகரன்  (இலைணடன் ்னிமலைரில் எழு -

தியவர்), ஏ.பீர்முகமமது    என்று  
சிலைர்  குறும்ாக்க்்ள அவ் -

வப்வ்ாது எழுதியுள்்ள்னர். அல்அசூமத்   பூ்ா -
்ளத்தில்  குறும்ாக்க்்ள எழுதியுள்்ளவ்தாடு 
குறும்ாவின் வடிவ மாற்றம கருதிய குறிப்பு -
க்்ளயும எழுதியுள்்ளார்.எண்துகளில் குறும-
்ாவில் அதிக அக்க்ற காட்டியவராக அவ்ரக்-
குறிப்பிட முடியும. அவரு்டய யாப்பியலு்ர 
நூலிலும "வரவுப்்ா"வடிவமாக குறும்ா்வக் 
குறிப்பிட்டு வி்ரித்துள்்ளார்.தீரன் தநௌொத் 
தூதுவில் குறும்ாக்க்்ள எழுதியவர்.

த்தாடர்நது ,குறும்ாக்க்்ள எழுதியும, ்ரிவொ-
்த்்ன முயற்சிக்்ள வமற்தகாணடும நீட்சி, விரிவு 
த்தாடர்்ா்ன குறிப்புக்்ள எழுதியும  வரு்வராக   
்ாலைமு்்ன ்ாறூக் குறிப்பிடப்்டுகின்றார்.

நூல்கள்
-----------
சிவ்ாலைன் -ந்க
எஸ்.ஜலைாலுத்தீன்- சுடுகின்ற மலைர்கள்.
வஜ. வஹாப்தீன் - 
தவட்டுக்கற்க்ள

்ாலைமு்்ன ்ாறூக் குறும்ாக்கள்
மு.்தயா்ளன் குறும்ாக்கள்.
சிவவெகரன் - ஒரு கூ்டக் குறுமபூ
இலைங்்கயில் குறும்ாக்க்்ள எழுதி வரு -்

வர்க்ளாக  இன்னும சிலைர் வமதலைழுநதுள்்ள்னர். 
இவர்களில் சிலைர் த்தாடர்நதும,சிலைர் அத்தி பூத்-
்தாற்வ்ால் அவ்வப்வ்ாதும எழுதிவருகின்ற்னர்.

ஏஎமஎம அலி,கிணணியா அமீர் அலி,அஷ்ா 
அஸ்ரப்அலி,தமய்யன் நடராஜ்,மதியன்்ன்,எம-
எல்எம.அன்ொர், எம.பீ.சிராஜுதீன்,அக்க்ரயூர் 
அப்துல் குத்தூஸ், ஜின்்னா ஷரிபுத்தீன்,வில்லூர் 
்ாரதி, அபூ அப்கான், அச்சுமுகமமது இஸ்மாயில்,-
எழுகவி,கிராமத்்தான் கலீ்ா, என்று சிலைர் இக்கு -
றிப்புக்்ள எழுதும வ்ாது நி்்னவில் வருகின் -
ற்னர். கும்லைங்்கயில் இருநது ஒரு த்ண 
கவிஞர் 1983 காலைப் ்குதியில் குறும்ா எழு -
தியிருப்்்தாக அல்அசூமத் குறிப்பின் மூலைமாக 
த்தரிய வருகின்றது. த்யர் த்தரியவில்்லை 
(த்தரிந்தவர்கள் அது்ற்றி வி்ரங்க்்ளத் 
்தந்தால் வெர்த்துக் தகாள்்ளலைாம)

இனி,் ஹக்கூ ் ற்றிப் ் ார்ப்வ்ாம.

்ஹக்கூ( Haiku)
  -------------------------சின்்ன்தாக இருக்கும த்ரிய 

அற்பு்தம  ்ஹக்கூ..
தஜன் ்தத்துவம.யப்்ானிய  
கவி்்த வடிவம.் ாவஷாவால் அறிமுகம.
 மகாகவி சுப்பிரமணிய ் ாரதியாரால்   1916ல் 

சுவ்தெ மித்திரனில் எழுதிய கட்டு்ர மூலைமாக ்தமி-
ழுக்கு அறிமுகம.சுஜா்தா,அப்துல்ரகுமான்,்தமி-
ழன்்ன், அமரன், மு்்னவர்ரவமஷ,க.நா.கல் -
யாணசுந்தரம, ்ாலைகிருஷணன்,அனுராஜ், 
இ்்ளய்ாரதி, என்று  இவர்கவ்ளாடு வெர்ந்த 
ஒரு த்ரும ்ஹக்கூ ்்டவய ்தமிழநாட்டில் 
உணடு.

3 வரி
5-7-5அ்ெ
உவ்ம ,உருவகம இல்்லை
வநரடியாகக் கூறுவது
உணர்ச்சி்ய தவளிப்்்டயாக கூறாது
மின்்னதலை்ன ஒரு 
திருப்்த்வ்தாடு 
ஈற்றடி அ்ம்தல்.
உண்மத்்தன்்ம
தமல்லிய ந்கச்சு்வ.

ந�பா்ல் ்ரி்ெ 
த்ற்றுவிட்ட எவரும ்தாம 
ஓர் அர்த்்தமுள்்ள வாழக்்க 

வாழநதுவிட்ட்தாக நியாயமாக கர்வப்்ட்-
டுக் தகாள்்ளலைாம. அந்த்ளவுக்கு உலைகப் 
பிரசித்தி த்ற்ற வநா்ல் ் ரிசு ்தன்்்னத் 
வ்தடி வந்தவ்ாது அ்்த உ்தாசீ்னம 
தெய்்தார் ஒருவர். அவர்்தான் த்ர்-
்னாட்ஷா.

அயர்லைாநதின் டப்ளின் நகரில் 
1856 ஆம ஆணடு ஜூ்லை மா்தம 
26 ஆம திகதி வஜார்ஜ் கார் ஷா – 
லூசிணடா எலிெத்த் ஷா ்தம்தியி்ன-
ருக்கு வஜார்ஜ் த்ர்்னாட்ஷா பிறந்தார். 

த்ர்்னாட்ஷா சிறிது காலைம தவஸ்-
லியன் தகான்வ்னக்ஸியல் ்ாடொ்லை-
யில் ்டித்்தார். அ்தன்பின்்னர் Dublin 
English Scientific and Commercial Day 
School இல் ்த்னது இறுதிக் கல்வி்ய 
முடித்்தார். ்த்து வயது நி்றவ்தற்-
குள் ்்பிள் மு்தல் வஷக்ஸ்பியரின் 
நாடகம வ்ர நி்றய புத்்தகங்க்்ள 
வாசித்து முடித்திருந்தார். 

குடும்ம வறு்ம நி்லையில் 
இருந்த்டியால் த்தாடர்நது ்டிக்க-
வில்்லை. 16 ஆவது வயதிவலைவய 
ஒரு ்ழத்வ்தாட்டத்தில் கணக்கா்ளராக 
்ணியாற்றி்னார். குடிகார கணவ-
ருடன் பிரச்சி்்னப்்ட்டு த்ர்்னாட்-
ஷாவின் ்தாயார் லைணடனுக்கு குடி-
வயறி்னார். அ்த்்னத் த்தாடர்நது 
த்ர்்னாட்ஷாவும லைணடனுக்கு குடி-
வயறி்னார். த்ர்்னாட்ஷா கல்வியில் 
ஈடு்ாடு அதிகம காட்டவில்்லை. அவர் 
வஷக்ஸ்பியரின் நாடகங்க்்ள வாசிப்-
்திவலைவய கவ்னம தெலுத்திய்தால் 
நாடகங்க்்ள விமர்ெ்னம தெய்யும 
ஆற்றல் த்ற்றிருந்தார். அ்த்னால் 
்த ெணவட ரிவியூ (The Sunday 
Review) என்ற வார இ்தழில் நாட-
கங்கள் ்ற்றிய விமர்ெ்னங்க்்ள 
எழுதி வந்தார். அ்த்்னத் த்தாடர்நது 
்தாவ்ன நாடகங்க்்ள எழு்தத் ்த்லைப்-
்ட்டார். சுமார் 50 நாடகங்களுக்கு 
வமல் எழுதி்னார். ்த்னது நாடங்கங்-
களில் ெமூக சீர்திருத்்த நாடகங்கள், 
வகலி, ்நயாணடி, ந்கச்சு்வ ஆகி-

யவற்்ற ெரமாரி-
யாக கலைநது தகாடுத்்தார். 

அவரது எழுத்தில் மட்டுமல்லை, நிஜ 
வாழக்்கயிலும அவர் ந்கச்சு்வ-
யாகவும ்நயாணடியாகவும ெர்ள-
மாக ்ழகுவார். 

த்ர்்னாட்ஷா எழுதிய மு்தல் 
நாடகம 1892 ஆம ஆணடு 
“Widower’s Houses” (ம்்னவி்ய 
இழநவ்தார் இல்லைங்கள்) எனும 
நாடகத்்்த அரங்வகற்றி்னார். 50 
இற்கும வமற்்ட்ட நாடகங்க்்ள 
வம்ட ஏற்றியிருக்கின்றார். இவரது 
நாடகங்கள் இங்கிலைாநதில் மாத்தி-
ரமின்றி அயர்லைாநது, பிரான்ஸ், 
அதமரிக்கா வ்ான்ற நாடுகளி-
லும வம்டவயற்றப்்ட்டு தவற்றி 
கணட்ன. த்ர்்னாட்ஷா வமலும 
ஐநது நாவல்க்்ளயும எழுதியுள்-
்ளார்.

Major Barbera என்ற நாடகம 
தி்ரப்்டமாகவும தவளிவந்தது. 
அவரது நாடகங்களில் புகழ த்ற்றது 
எ்ன கரு்தப்்டும Pygmalion என்ற 
ந்கச்சு்வ நாடகமா்னது My Fairy 
Lady என்ற த்யரில் தி்ரப்்டமாக 
வநது உலைகதமங்கும தவற்றி வா்க 
சூடியது. இத்தி்ரப்்டம தகாழுமபில் 
தி்ரயிடப்்ட்டவ்ாது த்தாடர்நது ்லை 
வாரங்கள் House Full ஆக காட்சிய-
ளித்்தது. 

1898 ஆம ஆணடு த்ர்்னாட்ஷா, 
ொர்லைட் த்ய்ன் டவுன்தென்ட் 
(Charlotte Payne Townshend) என்ற 
ஐரிஸ் நாட்டு ்ணக்காரி்ய திரும-
ணம தெய்்தார். 

த்ர்்னாட்ஷா நாவல்கள் எழுதும-
வ்ாது கார்ல் மார்க்ஸின் எழுத்துக்க்ளால் 
கவரப்்ட்டு கமயூனிஸ்ட், வொஷலிஸ்ட் 
சிந்த்்னகள் அவரிடம வ்தான்றி்ன. 
இங்கிலைாநதில் வொஷலிெ ஆட்சிமு-
்ற்ய வ்தாற்றுவிப்்்தற்கு Fabian 
Society என்ற இயக்கத்தில் பிர்தா்ன 
உறுப்பி்னராக தெயற்்ட்டார். இந்த 
இயக்கவம த்தாழிற்கட்சியாக மாறியது. 

த்ர்்னாட்ஷாவுக்கு 1925 ஆம 
ஆணடு இலைக்கிய து்றக்கா்ன 
வநா்ல் ்ரிசு கி்டத்்தது. அவர் ்ரி-

ெளிப்பு விழாவில் 
கலைநதுதகாள்்ள மறுத்்தது 

மட்டுமல்லைாமல் ்ரிசுத் த்தா்க வீடு 
வ்தடி வந்தவ்ாது அ்த்்ன அப்்டிவய 
இலைக்கியப் ்ணிகளுக்காக தகாடுத்து 
விட்டார். த்ர்்னாட்ஷா ்ரிசு, தகௌரவ 
்ட்டம, ்ாராட்டு விழா, புகழு்ர, 
தகௌரவம வ்ான்ற்வக்்ள விரும-

புவதில்்லை; அறவவ தவறுத்்தார். 
1938 ஆம ஆணடு அவருக்கு 
ஒஸ்கார் விருதும கி்டத்்தது. இலைக்-
கியத்திற்கா்ன வநா்ல் ்ரிசு, ஒஸ்கார் 
விருது ஆகிய இரணடும த்ற்ற 
ஒருவர் இவர் மாத்திரவம என்்து 
குறிப்பிடத்்தக்கது. த்ர்்னாட்ஷாவின் 
வாழக்்கயில் நடந்த சிலை சுவாரஷய-
மா்ன ெம்வங்க்ளாவ்ன: 

ஒல்லியா்ன வ்தாற்றமு்டய த்ர்-
்னாட்ஷா்வப் ்ார்த்து ஒருமு்ற 
அவரது நண்ரும ெக எழுத்்தா்ளரு-
மா்ன தவல்ஸ், “நம நாட்டிற்கு வரு-
்வர்கள் உம்மப் ்ார்த்்தால் இங்-
கிலைாநதில் ்ஞ்ெம வநதிருப்்்தாக 
எணணுவார்கள்” என்று கிணடலைடித்-
்தாராம. அ்தற்கு த்ர்்னாட்ஷா ெற்றும 
ெ்்ளக்காமல், “அந்தப் ்ஞ்ெத்திற்கு 
யார் காரணம என்்தும உம்மப் 
்ார்த்்தால் அவர்களுக்குப் புரியும” 
என்றாராம. காரணம தவல்ஸ் உடல் 
்ரும்னா்னவர். 

விருநது நிகழச்சி ஒன்றில் த்ர்-
்னாட்ஷா்வ ெநதித்்த ஓர் அழகிய 
நடி்க, “நீங்கள் த்ரிய அறிவாளி; 
நான் சிறந்த அழகி. நாம இருவரும 
திருமணம தெய்துதகாணடால் என் 
அழகும உங்கள் அறிவும தகாணட 

குழந்்த நமக்கு பிறக்குமல்லைவா?” 
என்று வகட்டாராம. அ்தற்குப் புன்-
்ன்கத்துக் தகாணவட, “அந்தக் 
குழந்்த உங்களு்டய அறி்வயும 
என்னு்டய அழ்கயும தகாணடு 
பிறநதுவிட்டால் என்்ன தெய்வது?” 
என்று வகட்டாராம த்ர்்னாட்ஷா. 

த்ர்்னாட்ஷா ஒருமு்ற அதமரிக்-

காவுக்கு தென்றிருந்தவ்ாது 
மக்க்ள்வயில் கூட்டத்தில் 
வ்ெ அவருக்கு அ்ழப்பு 
வந்தது. வ்ெத் த்தாடங்கிய த்ர்-

்னாட்ஷா, “இங்கிருப்்வர்களில் ்ாதி 
வ்ர் முட்டாள்கள்” என்றாராம. சி்ன-
ம்டந்த அ்வயி்னர் தொன்்ன்்த 
மீட்டுக் தகாள்ளுமாறு குரல் எழுப்-
பி்னர். அ்தற்கு த்ர்்னாட்ஷா அ்ம-
தியாக அ்வயி்ன்ரப் ்ார்த்து, 
“ெரி, இங்கிருப்்வர்களில் ்ாதி வ்ர் 
புத்திொலிகள்” என்றாராம லைாவக-
மாக. அவரது வ்ச்சுத் திற்ம்யப் 
்ார்த்து அ்வ வியந்தது. சீ்னாக்கா-
ரர் ஒருவர் த்ர்்னாட்ஷா்வப் ்ார்க்க 
வந்தார். அவருக்கு த்ர்்னாட்ஷாவின் 
உ்தவிதயான்று அவெரமாக வ்த்வப்-
்ட்டது. இ்தன் காரணமாக த்ர்்னாட்-
ஷா்வ அவ்வப்வ்ாது புகழநது 
தகாணவட இருந்தார். “உங்களு்டய 
உடமபிலுள்்ள உறுப்புக்கள் யாவும 
மிகவும கவர்ச்சியாக காணப்்டுகின்-
ற்ன. உங்களு்டய முகம, கண, 
மார்பு, ் க, கால்கள்.....” என்று அடுக்-
கிக் தகாணவட தென்றவ்ர த்ர்-
்னாட்ஷா ்தடுத்து நிறுத்தி்னார். “அது 
ெரி, எ்னது ்ற்கள் எப்்டி?” என்று 
வகட்டார். “உங்களு்டய ்ற்கள் 
அ்ெக்க முடியா்த வலி்மமிக்க 
முத்துப் ்ற்கள்” என்றார் சீ்னாக்கா-
ரர். “மகிழச்சி, இ்்த நீங்கள் நன்றா-
கப் ்ார்த்து ரசியுங்கள்” என்று கூறி 

்த்னது தெயற்்கப் ்ல் 
தெற்்ற கழற்றி சீ்னாக்காரரின் 
கரத்தில் ்வத்்தாராம. 

ஒருநாள் த்ர்்னாட்ஷா ஒற்்ற-
யடிப் ்ா்்த ஒன்றால் தென்று 
தகாணடிருந்தார். அவர் வருவ்்தப் 
்ார்த்்ததும எதிர்ப்்க்கமாக வநது 
தகாணடிருந்த ஒருவர் ஒதுங்கி நின்று 

வழிவிட்டார். த்ர்்னாட்ஷா அவ்ன-
ருகில் தென்றதும “நான் முட்டாள்க-
ளுக்கு வழிவிடுவதில்்லை” என்றார். 
உடவ்ன அவன் ்ணிவாக “ஐயா, 
நான் விடுவதுணடு” என்றான்.

த்ர்்னாட்ஷா ஒருமு்ற அதம-
ரிக்கா தென்றார். அங்கு அதிக 
நாட்கள் ்தங்காமல் வி்ரவில் திரும-
புவ்தற்கு வவணடிய ஏற்்ாடுக்்ள 
வமற்தகாணடார். 

இ்்த அறிநதுதகாணட நிரு்ர்-
கள் அவ்ர சூழநது தகாணட்னர். 
அத்துடன் வகள்விக் க்ணக்்ளயும 
த்தாடக்கி்னார்கள். ெலிக்காமல் ்தில் 
தகாடுத்்தார் த்ர்்னாட்ஷா. நிரு்ர் 
ஒருவர் த்ர்்னாட்ஷா்வ வநாக்கி 
“நீங்கள் அதமரிக்காவில் எ்்த விருமபு-
கிறீர்கள்?” என்று வகட்டார். த்ர்்னாட்ஷா 
த்ருமி்தமாக, “உங்கள் நாட்்ட விட்டு 
தவளிவயறுவ்்த” என்றார். 

த்ர்்னாட்ஷா கிட்டத்்தட்ட 60 ஆண-
டுகள் ஆங்கிலை இலைக்கிய நாடகத் 
து்றயில் ஈடு்ாடு உ்டயவராக இருந-
்தார். த்ர்்னாட்ஷா 
்த்னது 94 ஆவது 
வயதில் 1950 ஆம 
ஆணடு நவம்ர் 
மா்தம 2 ஆம திகதி 
காலைமா்னார்.

கலைாபூஷணம 

பரீட் இகபபால்...?, யாழப்்ாணம

 ்ாலைமு்்ன ்ாறூக்..

ஆங்கில இலக்கிய 
உலகம் பெருமைபெடும் 
ஜ�ோர்ஜ் பெர்்ோட்ோ
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