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துரித கதியில் முன்ேனறியுள்ள
இந்திய ேதசம்!

July 24 Sunday, 2022
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நம்பிக்ைகையத் தந்துள்ள
அரசியல் மாற்றம்!

மீண்டும் தீவிரமைடயுமா
ெகாவிட் ெதாற்று

கிழக்கிலங்கையில்
கை்ல, இலக்கிய உதித்த
சக்கைரவர்ததினி றுத்
றா
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எல்ேலாரும் பதவி விலகினால்
நாட்ைட நடத்துவது யார்?

நாட்டில் அைமதிையப் ேபண
பைடயினருக்கு அைழப்பு
அ��ேசட வர்த்தமா� ெவ��டு

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்
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 அழகப்ெபரும உள்�ட்ட பாராளுமன்ற உறுப்�னர்கள், முதற்ெபண்ம� ேபரா��யர் ைமத்�� �க்�ரம�ங்க
உள்�ட்ட �ரமுகர்கள் கலந்து ெகாண்டனர்.

ெ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
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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.

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

சர்வகட்சி அரசாங்கம்
விைரவில் அைமக்கப்படும்
ஜனா�ப� ர�ல் தைலைம�ல் கூ�ய முதலாவது அைமச்சரைவ�ல் �ர்மானம்
நமது �ருபர்
சரைவெயான்ேற
தற்ேபாது
அைமச்சரைவ ேபச்சாளராக
�ய�க்கப்பட்டதாகவும் இங்கு
நாட்�ல் அர�யல், ெபாருளாெத��க்கப்பட்டுள்ளது.
தார ஸ்�ரத்தன்ைமைய ஏற்படுத்த
அைமச்சர் பந்துல
ஜனா�ப� ர�ல் �க்�ரம�ைர�ல்
சர்வகட்�
அரசாங்க�ங்க மற்றும் �ரதமர் �ேனஷ்
ெமான்று
அைமக்கப்படுவதற்காக
குணவர்த்தன �யமனம்
குணவர்த்தன
தைலைம�ல்
அைனத்து கட்�களுடனும் ேபச்சு
நடத்தப்படுெமன ேநற்று முன்�னம்
நடந்த அைமச்சரைவக் கூட்டத்�ல்
�ர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அைனத்து கட்�கைளயும் உள்ளடக்�ய ஒரு அரசாங்கெமான்ைற அைமக்கும் வைர�ல் இைடக்கால அைமச்-

ெகாழும்பு �ளவர் ���ல்
அைமந்துள்ள �ரதமர் அலுவலகத்�ல் இந்த அைமச்சரைவக்
கூட்டம் நைடெபற்றது. அந்தக் கூட்டத்�ேலேய இத்�ர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இேதேவைள, பாராளுமன்ற நடவ�க்ைககைள �கவும் தரமானதாகவும்
�ைனத்�றனாகவும்
முன்ெனடுப்பது ெதாடர்பாகவும் அைமச்சரைவ�ல் கவனம் ெசலுத்தப்பட்டதுடன்

அைனத்து அைமச்சர்களும் பாராளுமன்றத்துக்கு காைல சமுகம�க்க
ேவண்டுெமன்றும் இங்கு �ர்மா�க்கப்பட்டது. அத்துடன் பாராளு04
மன்றத்�ல் ேகட்கப்படும்

வாகன இலக்கத் தகட்ைட
சட்டத்தரணிகள் சங்கம் கண்டனம் மாற்றினால் 03 மாதம் சிைற

காலிமுகத்திடல் சம்பவம்
சங்கத் தைலவர் சா�ய ��ஸ் ெத��ப்பு
ஜனா�ப� ெசயலகத்துக்கு
அருகாைம�லுள்ள
கா�
முகத்�ட�ல்
ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் �து ஆயுதப்பைட�னர் ெவள்�க்�ழைம
அ�காைல தாக்குதல் நடத்�யைமக்கு இலங்ைக சட்டத்தர�கள் சங்கம் கடும் கண்டனம் ெத��த்துள்ளது.
அத்ேதாடு ஒரு சட்டத்தர� மற்றும்

பல
ஊடக�யலாளர்கள்
உட்பட பலர் ஆயுதப்பைட�னரால் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளனர் என்பைத அ�ந்�ருப்பதாக சங்கம் ெத��த்துள்ளது.
சம்பவத்�ன் ேபாது சட்டத்தர� நுவன் ேபாபேக உட்பட
பலர் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளனர்.இந் �ைல�ல் மக்கள்
தாக்கப்பட்டதாக
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எங்கள் ்கருத்து
ருத்து

நாட்ைட மீட்ெடடுப்பதற்கான
நம்பிக்ைகக்குரிய ெதரிவு
இலங்ைக�ல் �ைறேவற்று அ�காரமுள்ள எட்டாவது ஜனா�ப�யாக ர�ல் �க்�ரம�ங்க கடந்த �யாழக்�ழைமயன்று
பத�ேயற்றுக் ெகாண்டுள்ளார். அேதசமயம் நாட்�ன் �ரதமராக �ே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 ��முைறகளுக்ேகற்ப 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 அவ்ெவற்�ை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�க்கப்பட்டு �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 ஆதரவுத் தரப்�லும், எ�ர�த் தரப்�லும் எ�ரும்பு�ருமான �மர்சனங்கள் 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.
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ெபா�ஸ் தைலைமயகம் அ��ப்பு
எ�ெபாருள் �ரப்பு �ைலயங்களுக்கு ெசல்லும் ேபாது வாகனத்�ன்
இலக்கத் தகடுகைள மாற்��ருப்பது 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
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நாட்டில் மீண்டும் ெகாவிட்
மரணங்கள் அதிகரிப்பு
ே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 வருவதாக சுகாதார அைமச்சு ெத��த்துள்ளது.
அது ெதாடர்�ல் ேநற்று �ர� சுகாதார

ேசைவகள் ப�ப்பாளர் நாயகம் �ேசட மருத்துவ �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 04

நாட்ைட கட்டிெயழுப்பும் ேவைல
திட்டத்துக்கு ஒத்துைழப்பு

எ�ர்க்கட்�த் தைலவர் ச�த் ெத��ப்பு
நாட்ைட கட்�ெயழுப்பும்
ேவைவத்�ட்டத்துக்கு ஒத்துைழப்பு வழங்கத் தயாெரன
எ�ர்க்கட்�த் தைலவர் ச�த்
�ேரமதாச ெத��த்துள்ளார்.
அத்துடன் ேத�ய �ட்டத்ைத
தயா�த்து அதைன இலக்கு
ேநாக்� ெகாண்டு ெசல்ல நடவ�க்ைக எடுக்க ேவண்டுெமனவும்
எ�ர்க்கட்�த் தைலவர் ச�த் �ேரமதாச ெத��த்துள்ளார்.

பாராளுமன்ற
எம்.�க்க�ன் வாக்ெகடுப்�ல் பு�ய
ஜனா�ப�யாக
ெத�வா�யுள்ள ர�ல் �க்�ரம�ங்கவுக்கு எங்க�ன் வாழ்த்துக்கைள கூ�க்ெகாள்�ன்ேறன்.
இன்ைறய நா�ல் இவ்வாறான ேநரத்ைத ஒதுக்� ஜனா�ப�ைய ெத�வு ெசய்யும் �ைலக்கு நாடு
தள்ளப்பட்டது ஏன் என்பதைன
ெத�ந்துெகாள்ள ேவண்டும். 04

நாட்டின் முன்ேனற்ற திட்டங்களுக்கு
முழு ஒத்துைழப்பு வழங்கத் தயார்

முன்னாள் அைமச்சர் டலஸ் அழகப்ெபரும
நாட்�ன்
முன்ேனற்றத்துக்காக
ேமற்ெகாள்ளப்படும் ெசயற்�ட்டங்களுக்கு
முழுைமயான ஒத்துைழப்பு
வழங்க தயார். அர�யல் �து
நாட்டு மக்கள் ெகாண்டுள்ள
அவநம்�க்ைகைய இல்லாெதா�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�க்கான ெத�வு �ைறவைடந்த
�ன்னர் சைப�ல் உைரயாற்றுைக�ல் ேமற்கண்டவாறு
கு�ப்�ட்டார்.
சுதந்�ரத்துக்கு �ன்னரான
காலப்பகு��ல் நாடு தற்ேபாது ெபரும்
ெநருக்க�யான காலகட்டத்ைத
எ�ர்ெகாண்டுள்ளது.
04

புதிய ஜனாதிபதி ரணிலுடன்

இைணந்து பணிபுரிய விருப்பம்
சர்வேதச நாடுக�ன் இராஜதந்��கள் ெத��ப்பு

இ ல ங் ை க �ன்
பு�ய
ஜனா�ப�யாக
�ய�க்க 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, ��ட்டன், கனடா, ஐேராப்�ய ஒன்�யம்

உள்�ட்ட நாடுக�ன் உயர்மட்ட
இராஜதந்��கள் ெத��த்துள்ளனர்.
அத்துடன் அைம�யானதும் ஸ்�ரமானதுமான இலங்ைகையக்
கட்�ெயழுப்புவதற்கு
04

70 ஆண்டு கால வரலாறு ெகாண்ட

கட்சிக்கு இன்று ஒரு சிலரால் வீழ்ச்சி
இலங்ைக தமிழரசுக் கட்சியின் தைலவர் மாைவ கவைல

04

இந்தியா 10 ஆண்டுகளில்
மாற்று வழி இல்லாத நிைலயிேலேய திெரௗபதி முர்மு ெதரிவானார் இலங்ைகக்கு 1800 மில்.
ெடாலர்கள் உதவி
ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் ெவளிேயற்றம் �ரதமர் ேமா� உள்�ட்ட தைலவர்கள் வாழ்த்து
அயல்நாட்டுக்கு முன்னு�ைம என்ற
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 தடைவகள் ெத��த்�ருந்த ேபாதும்
அவர்கள் அதைன �ராக�த்து பாதுகாப்பு கடைம�ல் இருந்த ெபா�சா�டமும் உயர் ெபா�ஸ்
அ�கா�க�டமும்
04

இந்தியாவின் ஜனாதிபதியாக

�ருச்� எம்.ேக. ஷாகுல்
ஹ�து
இந்�ய ஜனா�ப�த்
ேதர்த�ல் ேத�ய ஜனநாயக் கூட்ட��ன் ேவட்பாளர் �ெரௗப� முர்மு
ெவற்� ெபற்றதாக அ��க்கப்பட்டுள்ளது.
ேதர்தல் வாக்கு எண்�க்ைக ஆரம்பமானது ெதாடக்கம் முதேல �ெரளப� முர்மு முன்�ைல வ�த்து வந்தார்.

04

அ�ப்பைட�ல் இந்�யா இலங்ைகக்கு
ெதாடர்ந்தும் உத�கைள வழங்குவதாக இந்�ய ெவ��வகார அைமச்சர்
கலா�� எஸ் ெஜய்சங்கர் ெத��த்துள்ளார்.கடந்த 10 ஆண்டுக�ல் இந்�யா
இலங்ைகக்கு 1800 �ல்�யன் ெடாலர்கைள வழங்�யுள்ளதாகவும் அவர் ெத��த்துள்ளார்.
�� உத�களுக்கு அப்பால் இந்�யா
இலங்ைகக்கு ம�தா�மான உத�கைள வழங்� வருவதாகவும் அவர்
ெத��த்துள்ளார்.

04
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ஜனாதிபதி, பிரதமர், அமைச்சரவை பதவியேற்பின் ப�ோது...

படங்கள்: ஹிரந்த குணதிலக்க

யார் இந்த திர�ௌபதி முர்மு?
முதல் பழங்குடியின பெண் ஜனாதிபதி

குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் பாஜக
கூட்டணியின் வேட்பாளராக ப�ோட்டியிட்டு வென்ற திர�ௌபதி முர்மு யார்?
எந்த இடத்திலிருந்து அவர் இந்த நிலைக்கு
உயர்ந்திருக்கிறார் ?

இந்திய குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத்
க�ோவிந்தின் பதவிக்காலம் நிறைவடைவதைத் த�ொடர்ந்து கடந்த ஜூலை 18
ஆம் திகதி நாட்டின் 15 வது குடியரசுத்
தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல்
நடைபெற்றது. இதில் பதிவான வாக்குகள்
எண்ணப்பட்ட நிலையில் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில்
நிறுத்தப்பட்ட திர�ௌபதி முர்மு வெற்றிபெற்றுள்ளார்.
ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்தவரான திர�ௌபதி முர்மு
பழங்குடியின வகுப்பை
சேர்ந்தவர்.
குடியரசுத்
தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்ட இவர் இந்தியாவின் முதல் பழங்குடியின
பெண் குடியரசுத் தலைவர்
என்ற
பெருமையை
பெற்று உள்ளார். ஒடிசாவின் மாயுர்பஞ்ச் மாவட்டத்தில் கடந்த 1958 ஆம்
ஆண்டு ஜூன் 20 ஆம்
திகதி பிறந்தார் திர�ௌபதி

முர்மு. கடந்த 2017 ஆம்
ஆண்டு குடியரசுத் தலைவர்
தேர்தலின்போதும்
பாஜக
தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளராக இவரது பெயர் பரிசீலிக்கப்பட்டது. ஆனால், பீகாரை
சேர்ந்த ராம்நாத் க�ோவிந்துக்கு
பாஜக தலைமை வாய்ப்பு
வழங்கியது. ஒடிசா தலைநகர் புவனேஷ்வரில் உள்ள
ரமாதேவி மகளிர் கல்லூரியில் பட்டம் படித்த இவர்
20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக
அரசியல் மற்றும் சமூக பணிகளில் தன்னை ஈடுபடுத்தி
வருகிறார். பட்டப்படிப்பை
முடித்த பிறகு ஆசிரியராக பணியாற்றிய
இவர், அதன் பின்னர் அரசு ஊழியராக நீர்வளம் மற்றும் மின்சாரத் துறையில் இளநிலை
உதவியாளராக பணியாற்றியவர். பின்னர்
ஒரு சாதாரண கவுன்சிலராக தனது அரசியல் வாழ்க்கையை த�ொடங்கிய திர�ௌபதி
முர்மு 2 முறை ஒடிசா மாநில சட்டமன்ற

உறுப்பினராக பதவி வகித்திருக்கிறார்.
பாஜகவை சேர்ந்த இவர் கடந்த 2000 ஆம்
ஆண்டில் ஒடிசாவில் பாஜக, பிஜு ஜனதா
தளம் கட்சிகளின் கூட்டணி ஆட்சி நடைபெற்றப�ோது அமைச்சராக பதவியேற்றார். ஒடிசா மாநிலத்தில் வர்த்தகம் மற்றும்
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சராகவும்,

அதைத் த�ொடர்ந்து மீன்வளம்
மற்றும் விலங்குகள் நல மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சராகவும்
திர�ௌபதி முர்மு பதவி வகித்து
இருக்கிறார்.
குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் வென்றதற்குத் பிரதமர்
நரேந்திர ம�ோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
ஜார்க்கண்ட்
மாநிலத்தின்
ஆளுநராக
நியமிக்கப்பட்டதன் மூலம், ஒடிசாவிலிருந்து
ஆளுநராக
நியமிக்கப்பட்ட
முதல் பெண் மற்றும் முதல்
பழங்குடியின ஆளுநர் என்ற
பெருமையை அவர் பெற்றார்.
இந்த நிலையில் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளராக
அறிவிக்கப்பட்டு நாட்டின் 15 வது குடியரசுத் தலைவராக ப�ொறுப்பேற்க இருக்கிறார்
திர�ௌபதி முர்மு. நாளை 25 ஆம் திகதி
இவர் பதவியேற்பார் என்று தகவல்கள்
தெரிவிக்கின்றன.
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இ

லங்கை அரசியலில் சிறுபான்மையின அரசியல் கட்சிகளின்
வகிபாகம் த�ொன்றுத�ொட்டு தீர்மானம் மிக்க சக்தியாகக்
காணப்பட்டு வருகின்றது. பிரித்தானிய காலனித்துவத்திலிருந்து இலங்கை சுதந்திரம் பெற்றதன் பின்னரான அரசியல்
நகர்வுகளில் தமிழ், முஸ்லிம் கட்சிகள் செயற்பாட்டு அரசியிலில்
தீவிரமாக செயற்பட்டு வந்துள்ளன என்பதை மறக்க முடியாது.
எஸ். டபிள்யூ. ஆர். டி. பண்டாரநாயக்க
பிரதமராக இருந்த காலத்தில் தந்தை செல்வா
ப�ோன்ற சிறுபான்மை அரசியல் தலைவர்கள்
அப்போதைய அரசுக்கு எதிரான ப�ோராட்டங்களில் கலந்து க�ொண்டிருந்தமை, அதன்
பின்னரான காலப் பகுதியில் தமிழ்க் கட்சி
பிரதான எதிர்க்கட்சியாகச் செயற்பட்டிருந்தமை ப�ோன்ற பல்வேறு சம்பவங்களை
இதற்கு உதாரணமாகக் கூற முடியும்.
சுதந்திர இலங்கையில் அண்மித்த காலம்
வரை ஐக்கிய தேசியக் கட்சி மற்றும்
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி ஆகிய
இரண்டு பிரதான கட்சிகளுமே
மத்தியில்
ஆட்சியமைக்கும்
சக்திகளாகக்
காணப்பட்டன.
கடந்த ஒரு தசாப்தத்துக்கு உட்பட்ட காலத்திலேயே சுதந்திரக்
கட்சியின் அடிய�ொற்றி வந்தவர்களைக் க�ொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ப�ொதுஜன பெரமுன கட்சி
ஆட்சியமைக்கும் அரசியல் சக்தியாக மாறியிருந்தது.
பிரதான தேசியக் கட்சிகள்
மாறி மாறி ஆட்சிக்கு வரும்
ப�ோது குறிப்பாக தமிழ் அரசியல்
கட்சிகள் அப்போதிருக்கும் சூழ்நிலைகளைக் கருத்தில் க�ொண்டு
தமது ஆதரவு யாருக்கு என்பதைத் தீர்மானித்து வந்துள்ளன. ஜனாதிபதித் தேர்தல்
மற்றும் ப�ொதுத் தேர்தல் என வரும் ப�ோது
எந்தத் தரப்பினருக்கு ஆதரவு வழங்குவது
என்பதை தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதிகள்
தாமாகவே தீர்மானித்துக் க�ொள்வர்.
ஜனாதிபதித் தேர்தல்களை எடுத்து ந�ோக்குகையில், 2005 ஆம் ஆண்டு ஜனாதிபதித்
தேர்தலில் ப�ோட்டியிட்ட ரணில் விக்கிரமசிங்கவுக்கு வாக்களிக்க விடாது எல்.ரி.ரி.
ஈயினர் தடுத்தமையால் தமிழ் அரசியல்வாதிகளால் இது த�ொடர்பில் தீர்மானம் எடுக்க
முடியாது ப�ோனது.
எனினும், அதன் பின்னர் 2010 ஆம்
ஆண்டு ஜனாதிபதித் தேர்தலில் சரத் ப�ொன்சேகாவுக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டு ஜனாதிபதி
தேர்தலில் மைத்திரிபால சிறிசேனவுக்கும்,
2020 ஜனாதிபதித் தேர்தலில் வேட்பாளராகக்
களமிறங்கிய சஜித் பிரேமதாசவுக்கும் ஆதரவு வழங்க அநேகமான சிறுபான்மைக் கட்சிகள் தீர்மானம் எடுத்திருந்தன.
குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கு
மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதில் பாராளுமன்றத்தில் அதிக ஆசனங்களைக்
க�ொண்டுள்ள அரசியல் கூட்-
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உறுப்பினர்கள் ரணில் விக்கிரமசிங்கவுடன் பாராளுமன்றத்திலும்
முரண்பட்டுக் க�ொண்டுள்ளனர்.
இவ்வாறானவர்களின் விருப்புக்களே தமிழ்க் கூட்டமைப்பு டலஸ்
அழகப்பெருமவை
ஆதரிக்கும்
முடிவை எடுப்பதற்குத் தள்ளியிருக்கலாம் என்ற பார்வையும் காணப்படுகிறது.
தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதிகளாக
மக்களின் எதிர்காலம் குறித்து சிந்தித்து செயற்படும் ப�ொறுப்பு தமிழ்
தேசியக் கூட்டமைப்புக்குக் காணப்படுகிறது. தனிப்பட்ட விருப்பு
வெறுப்புக்களுக்கு அப்பால் தங்களது சமூகம் த�ொடர்பிலான கூட்டுப்பொறுப்பு அவர்களுக்கு உண்டு
என்பதையும் மக்களின் பிரதிநிதிகளாகிய அவர்கள் கவனத்தில்
க�ொண்டிருக்க வேண்டும்.
மறுபக்கத்தில் ஜனாதிபதிப் பத-

டணியான தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பும் இதில் அடங்குகிறது.
கடந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின்
காலத்தில் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு அப்போதைய அரசாங்கத்தை ஆதரிப்பதற்கு முடிவெடுத்திருந்தது. நல்லாட்சி அரசாங்கம்
பல்வேறு இக்கட்டான சவால்களுக்கு முகங்கொடுத்திருந்த ப�ோது,
தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பானது
அரசுக்குக் கைக�ொடுத்திருந்தது.

அரசியல் சாணக்கியம் புரிந்து க�ொள்ள
திராணியற்ற ‘தமிழின ஏகபிரதிநிதிகள்!’
மைத்திரிபால சிறிசேன பிரதமர் பதவியில்
மாற்றத்தைக் க�ொண்டு வந்த வேளையில்
பாராளுமன்றத்தில்
குழப்பம்
ஏற்பட்டப�ோது, அரசாங்கத்தைக் காப்பாற்றுவதற்கும், அதன் பின்னர் நல்லாட்சி அரசாங்கத்தினால் க�ொண்டுவரப்பட்ட வரவுசெலவுத்
திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்கும் தமிழ்க்
கூட்டமைப்பினர் நிபந்தனையற்ற ஆதரவுகளை வழங்கியிருந்தனர்.
இவ்வாறு ஆதரவு வழங்கும் ப�ோது அரசியல் கைதிகளின் விடுதலை, அரசியல்
தீர்வு உள்ளிட்ட விடயங்களை நிபந்தனையாக முன்வைத்திருந்தாலும் அவற்றை
நிறைவேற்றியிருப்பதற்கான வாய்ப்புக்கள்
காணப்பட்டன. இருந்தாலும் தமிழ் மக்கள்
நலன்களைப் ப�ொறுத்தவரை மிகவும் குறைந்தளவு பலன்களையே அக்காலத்தில் பெற்றுக்
க�ொள்ளக் கூடியதாகவிருந்தது.

விக்குப் ப�ோட்டியிட்டவர்களுக்கு ஆதரவு
வழங்கும் விடயத்தில் ஒரு சில வெளிநாட்டு
அரசுகளின் அழுத்தங்கள் இருந்தததாகக்
கூறப்பட்டாலும், அது எந்தளவுக்கு உண்மை
என்பது உறுதியாகத் தெரியவில்லை.
இவ்வாறான பின்னணியில் பாராளுமன்றத்தில் நடத்தப்பட்ட இரகசிய வாக்கெடுப்பில் ரணில் விக்கிரமசிங்க அதிகூடிய வாக்குகளைப் பெற்று நாட்டின் நிறைவேற்று
அதிகாரம் க�ொண்ட ஜனாதிபதியாகப் பதவியேற்றுள்ளார்.
ஜனாதிபதி வேட்பாளர்களை ஆதரிக்கும்
விடயத்தில் தமிழ்க் கூட்டமைப்பின் தீர்மானம் வேறாக இருந்த ப�ோதும், வடக்கிலிருந்து தெரிவு செய்யப்பட்ட இரு கட்சிகளின்

மக்களின் விருப்புகளை
மக்கள் பிரதிநிதிகள்
புரிந்து க�ொள்வது எப்போது?

இவ்வாறான
சூழ்நிலையில் க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவின்
இராஜினாமாவைத்
த�ொடர்ந்து
வெற்றிடமான
ஜனாதிபதி பதவிக்கு பாராளுமன்றத்தின் ஊடாக புதிய
ஜனாதிபதியைத்
தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வாக்கெடுப்பு
கடந்த
சில
நாட்களுக்கு
முன்னர் நடைபெற்றமையை நாம்
அறிவ�ோம்.
இதில் பதில் பிரதமராக இருந்த ரணில்
விக்கிரமசிங்க, எதிர்க்கட்சித் தலைவர்
சஜித் பிரேமதாசவினால் முன்மொழியப்பட்ட டலஸ் அழகப்பெரும, ஜே.வி.
பியின் தலைவர் அநுரகுமார திஸாநாயக
ஆகிய�ோர் ப�ோட்டியிட்டனர்.
ப�ோட்டியிட்ட வேட்பாளர்கள் அனைவரும் தமக்கு ஆதரவு க�ோரும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டிருந்தனர். இது த�ொடர்பில்
நடத்தப்பட்ட
பேச்சுவார்த்தைகளின்
அடிப்படையில் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு உள்ளிட்ட பெரும்பாலான
சிறுபான்மைக் கட்சிகள் எதிர்க்கட்சித்
தலைவரினால்
முன்மொழியப்பட்ட
ப�ொதுஜன பெரமுனவின் பாராளுமன்ற

நடைமுறைச் சாத்தியமற்ற நம்பிக்கைகளை தமிழ் மக்களுக்கு
வழங்கிக் க�ொண்டிருப்பதால் இனத்தின் எதிர்காலமே பாழாகின்றது.
நாட்டின் அரசியல் தலைமை மாற்றங்களைப் புரிந்து க�ொண்டு,
முரண்பாடுகள் களைந்து, முன்னோக்கிச் செல்வதன் மூலமே
மக்களின் அபிலாஷைகள் நிறைவேறும்

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

இ

லங்கையின் சரித்திரத்தில் அண்மைக்
காலமாக ம�ோசமான பல சம்பவங்கள்
நிகழ்ந்துள்ளன. நடுத்தர வருமானமுள்ள நாட்டில் ஜனநாயக ஆட்சி முறை முகம்க�ொடுத்த பாரிய பிரச்சினையை பகுத்தறிவுடன்
ஆராய வேண்டும். ப�ொருளாதாரம் ம�ோசமான
வீழ்ச்சியைச் சந்தித்துள்ள வேளையில், அமைதியிழந்தவர்கள் அரசாங்கத்துக்கு எதிரான
ப�ோராட்டத்தில் இறங்கினர். அந்த வேளையில்
பல சேதங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.
ஜனாதிபதி மாளிகை, ஜனாதிபதி செயலகம்
மற்றும் பிரதமர் காரியாலயம் என்பவற்றை
ப�ோராட்டக்காரர்கள் கைப்பற்றியத�ோடு, பிரதமரின் தனிப்பட்ட இல்லத்தை தீயிட்டுக் க�ொளுத்தியுமுள்ளார்கள். ஒரு மாதத்திற்கு முன்னரும்
உயிர்களைக் காவு க�ொண்டு, வீடுகள் மற்றும்
ச�ொத்துக்களை எரித்த சம்பவங்கள் இடம்பெற்றன.
அரசாங்கத்துக்கு எதிரான அமைதியான
ப�ோராட்டம் என ஆரம்பமாகிய ப�ோதிலும்,
ப�ோராட்டக்காரர்களில் ஒரு தரப்பினர் சட்டத்தை
கையில் எடுத்துக் க�ொண்டு மேற்கொண்ட
செயல்களால் ஏற்பட்ட சேதங்கள் அதிகம். அவ்-

என்றும் த�ொடருகின்ற
எதிர்ப்பு அரசியலால்
விளையப் ப�ோகும்
அனுகூலம் எதுவுமில்லை!

உறுப்பினர் டலஸ் அழகப்பெருமவை ஆதரிக்கும் நிலைப்பாட்டை எடுத்திருந்தன.
கடந்த ஜனாதிபதித் தேர்தலில்
ஶ்ரீலங்கா ப�ொதுஜன பெரமுனவின் வேட்பாளராக இருந்த
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவை நிராகரித்திருந்த சிறுபான்மைக் கட்சிகளே இப்போது மீண்டும�ொரு ப�ொதுஜன
பெரமுன வேட்பாளரை ஆதரிக்கும் முடிவை
எடுத்திருந்தன.
இரா.சம்பந்தன் தலைமையிலான தமிழ்த்
தேசியக் கூட்டமைப்பின் உறுப்பினர்களை
டலஸ் அழகப்பெரும மற்றும் எதிர்க்கட்சித்
தலைவர் சஜித் பிரேமதாச ஆகிய�ோர் நேரடியாகச் சென்று சந்தித்து ஆதரவு க�ோரியிருந்தனர்.
இது விடயத்தில் தமிழ்க் கூட்டமைப்பினருக்கிடையில் இருவேறு நிலைப்பாடுகள்
காணப்பட்ட ப�ோதும், ஒரு சிலருடைய
விருப்பிற்கு அமைய டலஸ் அழகப்பெருமவை ஆதரிக்கும் நிலைப்பாடு எடுக்கப்பட்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியிருந்தன.
இவ்வாறு ஆதரவு வழங்கும் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்ட ப�ோதும் தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வைப் பெற்றுக் க�ொள்வது
த�ொடர்பில் டலஸ் அழகப்பெரரும தரப்பிடமிருந்து
கூட்டமைப்பினர்
எவ்வித
உறுதிம�ொழிகளையும் பெற்றுக் க�ொண்டிருக்கவில்லையென்ற விமர்சனமும் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது.
அதேநேரம், கடந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் காலத்தில் தமிழ்க் கூட்டமைப்பின்
முக்கிய உறுப்பினர் ஒருவர் ரணில் விக்கிரமசிங்கவுடன் மிகவும் நெருக்கமாக செயற்பட்டு வந்திருந்த ப�ோதும் தற்போது அந்த
அரசியல்வாதி இன்றைய ஜனாதிபதி ரணில்
விக்கிரமசிங்கவுடன் முரண்பட்டுக் க�ொண்டிருப்பதையும் காணக் கூடியதாகவுள்ளது.
தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பின் ஒரு சில

தலைவர்கள் கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியிருப்பதாகவே தெரிகிறது.
எனவே, தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதிகள்
எனக் கூறிக் க�ொள்பவர்கள் தமது ச�ொந்த
விருப்புவெறுப்புக்களுக்கு அப்பால் நடைமுறைச் சாத்தியமாக செயற்பட்டு மக்களின்
பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வைப் பெற்றுக்
க�ொடுக்கும் தீர்மானங்களை எதிர்காலத்திலாவது எடுக்க வேண்டும் என்பதே தமிழ் மக்களின் விருப்பாகும்.
அதேசமயம் சுதந்திர இலங்கையின் வரலாற்றில் எதிர்ப்பு அரசியல் நடத்துவதே
தமிழ்க் கட்சிகளின் பாரம்பரியம் என்றாகி
விட்டது. நிறைவேற முடியாத வாக்குறுதிகளை மக்களுக்கு முன்பாக வைத்து
காலத்தை வீணடிப்பதே தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பின் அரசியல் க�ொள்கையென்று
வடக்கு, கிழக்குத் தமிழ் மக்கள் கருதுவதை
தமிழ்க் கூட்டமைப்பு இனிமேலாவது கவனத்தில் க�ொள்வது அவசியம்.
நாட்டின் அரசியல் தலைமை மாற்றங்களுக்கேற்ப சிறுபான்மையினத்தின் ஏனைய கட்சிகள் தங்களது முடிவுகளை மாற்றிக் க�ொண்டு
தங்களது இனத்தின் முன்னேற்றத்துக்காகச்
செயற்படுவது பாராட்டத்தக்க விடயமாகும். அவ்வாறான அரசியல் சாணக்கியத்தை
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு எதிர்காலத்திலாவது கடைப்பிடித்தாலேயே தமிழ் மக்களுக்கு விம�ோசனம் ஏற்படும். இல்லையேல்
தமிழினத்தின் தலைவிதியானது எதிர்ப்பு அரசியலிலேயே எக்காலமும் நிலைத்து நிற்கும்
என்பதுதான் உண்மை.

வன்முறையிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட
வேண்டிய நாட்டின் ஜனநாயகம்
வாறான சம்பவங்களை ஒருப�ோதும் அனுமதிக்க முடியாது. அரசுக்குச் ச�ொந்தமான
ச�ொத்துகளைக் கைப்பற்றியமை மற்றும் கைப்பற்றிய இடங்களில் தங்கியிருந்த விதம் ஒழுக்கமான சமூகத்தை வெட்கப்பட வைத்துள்ளது.
ரூபவாஹினியில் நுழைந்து அவர்கள் நடந்து
க�ொண்ட விதம் ஊடக சுதந்திரம், ஊடக கலாசாரத்தை மதிப்பவர்களை கவலை க�ொள்ளச்
செய்தது. மாற்றுக் கருத்துக்களைக் க�ொண்ட
அலைவரிசைகளை கூட அச்சுறுத்துவதற்காக
விரல் நீட்டப்பட்டது. ஜனநாயகத்தை மதிக்கும்
சமூகம் இவ்வாறான வன்முறைகளை அனுமதிக்கக் கூடாது என்பதை சுட்டிக்காட்ட வேண்டியுள்ளது.
ப�ொருளாதாரம்
பாதிப்புக்குள்ளாகும்
வேளையில், வறுமை அதிகரிகரிப்பதால் உருவாகின்ற அழுத்தம் எமக்குத் தெரிகிறது. கல்வி
சீர்குலையும் ப�ோது மற்றும் வைத்தியசாலைகளில் மருந்து மாத்திரைகள் கூட தட்டுப்பாட்டுக்குள்ளாகும் வேலையில் மக்கள் அமைதியிழப்பது புதுமையான ஒன்றல்ல. மக்களால்
அதிகாரம் வழங்கப்பட்ட அரசாங்கம் த�ோல்வி
அடையுமானால், அந்த அரசாங்கத்தை வெளியேற்றுவதற்கு முறைய�ொன்று உண்டு, நாட்-

டிற்கு அரசியலமைப்பு ஒன்று உள்ளது. அரசியலமைப்பின்படி முடிவு எடுக்க முடியும்.
அரசியலமைப்பை ஒரு புறம் வீசிவிட்டு ப�ோராட்டத்தை சட்டமாக மாற்றுவது முன்னுதாரணமாக
மாறக் கூடும். நாளை அதிகாரத்துக்கு வரும்
அரசாங்கம் கூட ப�ோராட்டத்தின் பின்னர் வெளியேற்றப்படக் கூடிய சந்தர்ப்பம் உருவாகலாம்.
வன்முறையால் அரசாங்கத்தைக் கைப்பற்றுவது ஒரு ப�ோதும் நல்ல நிலைமையல்ல.
கடந்த நான்கு தசாப்தங்களாக பல சந்தர்ப்பங்களில் ஏற்பட்ட கலவரங்கள் மற்றும் பயங்கரவாதத்தை த�ோல்வியடையச் செய்து அவற்றால் பாடங்களைக் கற்ற சமூகத்தை மீண்டும்
மீண்டும் பீதியால் அந்த இடத்துக்கே தள்ளுவதற்கு இடம் அளிக்கக் கூடாது. அரசாங்கம�ொன்றின் சில க�ொள்கைகளை விமர்சனம் செய்வதையும், அரசுக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்படும்
ப�ோராட்டத்தையும் நியாயப்படுத்தலாம் என்றாலும், சிறிய அணியினர் சட்டத்தை மீறி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவது பெரும்பான்மையானவர்களைஆபத்துக்குள் தள்ளும் செயலாகும்.
ஒரு குழுவினர் நாட்டை ஆட்சி செய்வது,
ஊழல் மற்றும் ம�ோசடி ப�ோன்ற விடயங்களில் ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிரான எதிர்ப்பு-

கள் உள்ளன. அரசாங்கத்தை மாற்றும் விதம்
பற்றி அரசியலமைப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கம்போடியா, ப�ொல்பொட் பின்பற்றிய
முறை இன்றைய சமூகத்திற்கு ப�ொருந்தாது.
சீனாவின் கலாசார புரட்சிய�ோ வேறு நாட்டின்
அடிப்படைவாத க�ொள்கைய�ோ இலங்கை
ப�ோன்ற நாடுகளுக்கு தாங்கக் கூடியதல்ல.
நீண்ட வரலாறு உள்ள கலாசார தனித்தன்மையுடனான இலங்கையின் மக்களை மீண்டும்
பூச்சியத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்க வற்புறுத்துவது
ப�ொருத்தமானதல்ல.
உலகில் சில நாடுகள் பரிச�ோதித்து அவற்றால்
எதுவித பலனும் இல்லை என உறுதி செய்யப்பட்ட க�ோட்பாடுகளை பலாத்காரமாக சமூகத்தில்
புகுத்த முயற்சி செய்வது ம�ோசமான நிலைமையாகும். மக்கள் நியமித்த ஆட்சியாளர்கள்
மக்களின் உயிர் மற்றும் உடைமைகளை பாதுகாக்க வேண்டியுள்ளத�ோடு, பாதுகாப்புப் பிரிவினர் திட்டமிட்டு மேற்கொள்ளப்படும் பேரழிவுகள்
குறித்து அவதானத்துடன் இருக்க வேண்டும்.
ஜனநாயகத்துக்கு அமைய மக்களிடையே சமத்துவத்தை ஏற்படுத்தி சமமான சந்தர்ப்பங்களை
உறுதி செய்வது முக்கியமென்றாலும், அதனை
செய்ய வேண்டியது மக்களின் ஆணை

மூலமாக என்பதை கவனத்தில் க�ொள்ள வேண்டியுள்ளது.
பாராளுமன்றத்தில் நிகழும் மாற்றங்களை
தாங்கிக் க�ொள்ள எமக்கு தைரியம் அவசியம்.
குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்து மீண்டும்
எழுச்சி பெறத் தேவையான ஒற்றுமை மிகவும்
முக்கியமாகும். அழிவின் மூலம் ப�ொற்காலம்
உருவாகாது. ஒரு சிறு அணியினரின் க�ோஷத்தால் பெரும்பான்மையான�ோரின் குரல் அடங்கிப் ப�ோகக் கூடாது. சமாதானமாக, இணக்கப்பாட்டுடன் நாட்டை முன்னோக்கிக் க�ொண்டு
செல்ல வேண்டியத�ோடு ப�ொதுமக்களின் உடைமைகளை அழித்து மக்களை தவறாக வழி
நடத்துபவர்களை மீண்டும் சரியான பாதைக்கு
க�ொண்டு வர வேண்டும். ஜனநாயகத்தை தவிர
வேறு முறைகளை ஏற்றுக் க�ொள்ள இலங்கையின் பெரும்பான்மையான மக்கள் சமூகம்
தயாராக இல்லை. அவ்வாறான ஒருமைப்பாடு உள்ளதா என்பது அரசியல் அமைப்பு
ரீதியாக நடத்தப்படும் தேர்தலில் மூலம் எடுக்க
வேண்டிய முடிவாகும்.

தமிழில்:

வீ.ஆர்.வயலட் ...
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70 ஆண்டு கால வரலாறு க�ொண்ட கட்சிக்கு இன்று ஒரு சிலரால் வீழ்ச்சி
70 ஆண்டு கால அனுபவத்தை க�ொண்டுள்ள
ஒரு கட்சியாக நாம் இருக்கும் ப�ோது, தந்திர�ோபாயமற்ற, ப�ொறுப்பற்ற, தன்னிச்சையான செயற்பாடுகள் விபரீதத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றதென
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் தலைவர் மாவை
சேனாதிராஜா கவலை தெரிவித்துள்ளார். சமகால
நிலைமைகள் த�ொடர்பாக ஊடகங்களுக்கு
கருத்து தெரிவிக்கும் ப�ோதே இலங்கை தமிழரசுக்
கட்சியின் தலைவர் இதனை தெரிவித்தார்.
அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற கூட்டம் நடைபெற்றப�ோது அங்கு சென்ற
டலஸ் அழகப்பெரும மற்றும் சஜித் பிரேமதாஸ
ஆகிய�ோருடன் எழுத்து மூலம் உடன்பாடு ஏற்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. நான் அந்த

நிகழ்வுக்கு ப�ோக முடியவில்லை. இந்த விடயம்
இரவ�ோடு இரவாக ஊடகங்களுக்கு செய்திகளாக
சென்றிருக்கின்றன.
ஜனாதிபதி தேர்தல் நடக்கின்ற நேரத்தில்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இரண்டாக பிளவுப்பட்டு வாக்களிக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் டலஸ்
அழகப்பெரும மற்றும் சஜித் பிரேமதாஸ
ஆகிய�ோர் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்புடன்
உடன்பாட்டை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்களென்ற
செய்தியை இரவில் தெரியப்படுத்தும் நிலை உருவானது.
இது பாரதூரமான நிலைமை, அவ்வாறு
உடன்பாடு ஏற்பட்டிருந்தால் அதனை வெற்றி
பெற்றதற்கு பின்னர் வெளியிட்டிருக்க முடியும்.
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மக்கள் பிர-

சரவையில் கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும் இன்னும் இரண்டு வாரத்தில் சமையல் எரிவாயு மற்றும்
எரிப�ொருள் பிரச்சினைக்கு தீர்வு
பெற்றுக்கொடுக்கப்படுமென்றும்
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியா 10 ஆண்டுகளில்...
இந்திய ல�ோக்சபாவில் திராவிட
முன்னேற்றக் கழக உறுப்பினர்
ஒருவர் எழுப்பிய கேள்வி ஒன்றுக்கு

பதில் அளிக்கையிலேயே
இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

அவர்
(ஸ)

லும் அரசியலமைப்பு திருத்தத்திலும்
செயற்பாடுகளை
மேற்கொண்டு
மக்களின் இறைமையை காட்டிக்
க�ொடுத்து சுதந்திரம் அடைந்த தினத்திலிருந்து நாம் அனுபவித்த வஞ்சகமான அரசியல் கலாசாரத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதற்காகவே நான்
ப�ோட்டியிட்டேன்.
அந்த வகையில் வாக்குகள் மற்றும்
இலக்கத்தின் மூலம் த�ோல்வியடைந்தாலும் எனக்கு தைரியமூட்டிய,
ஒத்துழைப்புகள் வழங்கிய அனைவருக்கும் நான் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் க�ொள்ள
விரும்புகிறேன்.
வரலாற்றில் முதல் தடவையாக
சர்வகட்சி
அரசாங்கம்
ஒன்றை
அமைப்பதற்கான அவசியம் எமக்கு
இருந்தது.நாம் த�ோல்வியடைந்தாலும் அதற்கான நாட்டு மக்களின்
எதிர்பார்ப்பு பாதிப்படையாது.பெறுபேறுகள் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த
ஒன்றிணைப்பு உலகிற்கே முன்னுதாரணத்தை வழங்கியுள்ளது.

மாற்று வழி இல்லாத நிலையிலேயே...
ஆத்திரமூட்டும் வகையில் செயல்பட்டதாக ப�ொலிஸ் ஊடகப் பிரிவு
தெரிவித்துள்ளது.
ஜனாதிபதி செயலகத்தின் பெறுமதிமிக்க ப�ொருட்கள் மற்றும் ஆவணங்களை பாதிப்படையாமல் பாதுகாக்க
வேண்டியதை கவனத்தில் க�ொண்டும்
வேறு மாற்று வழி இல்லாத காரணத்தினாலுமே நேற்று முன்தினம் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களை
அவ்விடத்திலிருந்து
வெளியேற்றுவதற்கு
நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டதாகவும்
ப�ொலிஸ்
ஊடகப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.
அதன்படி, அமைதி மற்றும் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு பாதிப்பு
ஏற்படுத்தும் வகையில் ஆர்ப்பாட்டங்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு எதிராக சட்ட
நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும்
ப�ொலிஸ் ஊடகப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது. அரசியலமைப்பின் மூலம்
நாட்டின் பிரஜைகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள உரிமைகளின் மட்டுப்படுத்தலை
கவனத்திற்கொண்டு ஆர்ப்பாட்டங்களில் ஈடுபடுமாறும் ப�ொலிசாரினால்
அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஜனாதிபதி

இது இராஜதந்திரமற்ற, மூல�ோபாயமற்ற விடயம் என்பதுடன் ஒரு பிரச்சினையை உருவாக்கியிருக்கின்றது.
இவ்வாறான செய்திகள் காரணமாக
பலர் என்னுடன் சண்டை பிடித்துக்
க�ொண்டிருக்கின்றார்கள். இவ்வாறு செய்தி
வெளியான நிலையில் மறுநாள் காலையில்
அவ்வாறான எந்த ஆவணத்திலும் கையெழுத்திடவில்லை, ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று
சுமந்திரனுடைய பெயரில் ஊடகங்களில் செய்தி
வெளியாகியிருந்தது.
இவை எல்லாம் தந்திர�ோபாயமற்ற, ப�ொறுப்பற்ற செயல்களாகும். இதன் காரணமாக டலஸ்

சட்டத்தின் 12ஆவது சரத்துக்கிணங்க
ஜனாதிபதிக்கு
வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின் படி
அமைதியை முன்னெடுப்பதற்கும்
நாட்டில் அமைதியையும் ஒழுங்கையும்
நிலைநாட்டுவதற்கும்
அனைத்து இராணுவத்தினரையும்

கடமைக்கு அழைக்கும் வகையில்
அந்த வர்த்தமானி அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அதேவேளை நேற்று முன்தினம்
அதிகாலை ஜனாதிபதி செயலக
சுற்றுப் பகுதியிலிருந்து ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் வெளியேற்றப்பட்டுள்-

வாகன இலக்கத் தகட்டை...

நாட்டின் முன்னேற்ற திட்டங்களுக்கு...
அனைவரும்
ஒன்றிணைந்து
செயற்பட வேண்டிய காலகட்டம்
இது. நாட்டின் 22,000 மில்லியன் மக்களும் எம்மோடு இருப்பார்கள்.
ஜனாதிபதிக்கான
தெரிவில்
தம்மை முன்மொழிந்த எதிர்க்கட்சித்
தலைவர் சஜித் பிரேமதாச, வழிம�ொழிந்த அமைச்சர் பேராசிரியர் ஜீ.எல்
பீரிஸ் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும்
அனைத்துக் கட்சிகளுக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
குணமடைந்த நாட்டுக்கு எழுந்து
நிற்க முடியும். ஆனால் ந�ோய் உள்ள
நாடு எழுந்து நிற்க முடியாது. சூழ்ச்சியான அரசியல் கலாசாரத்தை நிறைவு
செய்வதற்காகவே நான் ஜனாதிபதி தெரிவில் ப�ோட்டியிட்டேன்.
அரசியல் கலாசாரம் சீரழிந்துள்ள
நிலையில் அதன் மீதான நம்பிக்கையை கட்டியெழுப்புவது அனைவரதும் ப�ொறுப்பு .
தேசிய நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு பதிலாக
தனியான நிகழ்ச்சி நிரலை முக்கியமாக்கிக் க�ொண்டு அரசியலமைப்பி-

திநிதிகளுக்கு அது தெரிந்தால் ப�ோதுமானது.
அதற்கிடையில் அதனை வெளியே கூறியதை ஏற்கமுடியாது. இதன் காரணத்தினாலும் எதிர்பாராத
தேர்தல் முடிவுகள் அமைந்திருக்கலாம்.
தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்கள் மத்தியில் இந்தியா நிர்பந்தித்துதான் ரணிலுக்கு எதிரான தீர்மானத்தை எடுக்க
வேண்டுமென்ற கருத்து அங்கு பேசப்பட்டு
இருக்கின்றதென தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அதன் உண்மை எனக்கு தெரியாது. எதுவாக
இருந்தாலும் அவ்வாறு இந்தியாவினுடைய
பெயரை உச்சரித்து அந்த தீர்மானத்தை எடுத்ததை
நான் மிகவும் வன்மையாக கண்டிக்கின்றேன்.

அழகப்பெரும எதிர்பார்த்த வாக்குகளை
பெற முடியாமல் ரணில் எதிர்பார்த்த
அளவுக்கு 134 வாக்குகள் பெறுகின்ற
நிலைமையை உருவாக்கி இருக்கின்றது.
அவ்வாறு பாவித்துதான் டலஸ் அழகப்பெருமவுக்கு வாக்களிக்க வேண்டுமென்று தீர்மானம்
எடுத்திருந்தால் அது பாரதூரமானது.
இந்த கருத்து மிகவும் பாதகமானது. முழுமையான எங்களுக்கு பலமாக இருக்கின்ற இந்தியாவினுடைய பெயரை கூறுவது மிகவும் தவறான
செய்தியாகும். இதனால் பாரிய விளைவுகளை
எதிர் ந�ோக்க வேண்டி வரும் என்றார்.

நாட்டில் அமைதியைப் பேண

சர்வகட்சி அரசாங்கம்...

கேள்விகளுக்கு
பதிலளிப்பதற்காக சபை முதல்வர் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்கள் சமுகமளித்து
பதிலளிப்பது சிறந்ததென்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.விரைவில் பாராளுமன்ற நிறைவேற்றுக் குழுக்களை
நியமிப்பது த�ொடர்பாகவும் அமைச்-

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் தலைவர் மாவை கவலை

செயலகப் பகுதியில் தங்கியிருந்த ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் நேற்று முன்தினம்
அதிகாலை அங்கிருந்து வெளியேற்றப்பட்டமை த�ொடர்பில் விரிவான தெளிவுபடுத்தலை ப�ொலிஸ் ஊடகப் பிரிவு
வெளியிட்டுள்ளது.
அச்சுறுத்தல்களை விடுத்தல், அழுத்தங்களை பிரய�ோகித்தல், வன்முறை
அல்லது கலகங்களை மேற்கொண்டு
அமைதி மற்றும் மக்களின் இயல்பு
வாழ்க்கைக்கு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தல், துன்புறுத்தும் வகையில் செயற்படுதல் ஆகியவற்றுக்கு எதிராக சட்ட
நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும்
ப�ொலிஸ் ஊடகப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது. அதே வேளை ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் ஜனாதிபதி செயலகப் பகுதியில் கடமையில் ஈடுபட்டிருந்த ப�ொலிசாருக்கு
பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் அச்சுறுத்தல்
மற்றும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி அவர்களை அச�ௌகரியங்களுக்கு உட்படுத்தியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ள ப�ொலிஸ்
ஊடகப் பிரிவு அது த�ொடர்பான
வீடிய�ோ காட்சிகளையும் வெளியிட்டுள்ளது.

எங்கள் ்கருத்து
நாட்டை மீட்டெடுப்பதற்கான
நம்பிக்கைக்குரிய தெரிவு
என்பதே இங்கு ந�ோக்கத்தக்கது. அதாவது சட்டவாக்கசபையில் அதிகூடிய
பெரும்பான்மையுடன் அவர் தெரிவாகியுள்ளார். அதுவே ஜனநாயக முறைமையும் ஆகும்.
அவருக்கு வெற்றியை ஈட்டிக் க�ொடுத்ததற்கான வலுவான காரணிகளை
ஆராய்வது முதலில் முக்கியம். மிக ம�ோசமான ப�ொருளாதார வீழ்ச்சியினால்
முழு இலங்கையுமே முடங்கிக் கிடக்கின்ற வேளையிலேயே புதிய ஜனாதிபதியாக
ரணில் விக்கிரமசிங்கவை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர்.
இன்றைய வீழ்ச்சியிலிருந்து நாட்டை மீட்டெடுக்கக் கூடிய வல்லமை மிகுந்த
தலைவராக அவர் மீதே பாராளுமன்றம் நம்பிக்கை வைத்துள்ளதென்பதே
இதன் வெளிப்படையான அர்த்தமாகும். அதாவது அரசியல் பேதங்களுக்கு
அப்பால் அவர் மீது எம்.பிக்கள் பெரும் நம்பிக்கை க�ொண்டுள்ளனரென்றும்
குறிப்பிடலாம்.
ஆசிய பிராந்தியத்தில் நிறைந்த கல்வித் தகைமையும், ஆற்றலும், அரசியலில் ஆழ்ந்த அனுபவமும் க�ொண்ட அரசியல் தலைவராக ரணில் விக்கிரமசிங்க
மதிக்கப்படுகின்றார். சர்வதேச நாடுகளின் அரசியல் தலைவர்களுடனும், உயர்
அமைப்புகளுடனும் நெருங்கிய த�ொடர்பும் நம்பகத்தன்மையும் க�ொண்டவர்
அவர். எனவே எமது நாட்டின் இன்றைய நெருக்கடியைத் தீர்த்து வைப்பதற்காக
சர்வதேசத்திடமிருந்து ஆதரவையும் உதவிகளையும் அவர் பெற்றுக் க�ொள்வாரென்ற நம்பிக்கையை ப�ொருளாதார நிபுணர்கள் க�ோடிட்டுக் காட்டியுள்ளனர்.
இன்றைய நெருக்கடி மிகுந்த காலகட்டத்தில் இருந்து நாட்டை முன்கொண்டு
செல்வதாயின் அரசியல் பேதங்களுக்கு அப்பால் ஒன்றுபட்ட பயணமே முதலில்
அவசியம். ஜனாதிபதியாக வெற்றி பெற்றதையடுத்து ரணில் விக்கிரமசிங்க
ஆற்றிய சுருக்கமான உரையிலும், ஒற்றுமைப் பயணத்தின் அவசியத்தையே
வலியுறுத்தியிருக்கின்றார்.
நாட்டின் இன்றைய நிலைமை த�ொடர்பில் அரசியல்வாதிகளும், ப�ொதுமக்களும் புரிந்து க�ொள்ள வேண்டிய யதார்த்தம�ொன்று உள்ளது. அரசியல்
நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் பேரில் செயற்படுவதற்கான தருணம் இதுவல்ல.
முதலில் எமக்கெல்லாம் சுமுகமானத�ொரு நாடு அவசியம். அதன் பின்னரே
அரசியல் பற்றிச் சிந்திக்க வேண்டியுள்ளது!

அதில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி இந்த
அபராதங்களைச் செயல்படுத்தலாம்.
இந்தக் குற்றத்தின் இரண்டாவது
அல்லது அதற்குப் பிறகு பிடிபட்ட
நபருக்கு 30,000 ரூபாவுக்கு குறையாத
ஆனால் 50,000 ரூபாவுக்கு அதிகரிக்காத வகையில் அபராதம் அல்லது 03
மாதங்கள் சிறைத்தண்டனை விதிக்க
நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரமுள்ளது.
கடந்த 21ஆம் திகதி எரிப�ொருள்

விநிய�ோகம்
ஆரம்பிக்கப்பட்ட
பின்னர், வாகன இலக்கத்தின் கடைசி
இலக்கத்துடன் த�ொடர்புடைய திகதிகளில் சிலர் வாகனங்களின் இலக்கத் தகடுகளை மாற்றிக்கொண்டு
எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையங்களுக்கு
வந்ததாக சமூக ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியாகியிருந்தன. இதனையடுத்தே ப�ொலிஸ் தலைமையகம்
இவ்வாறு அறிவித்துள்ளது.

நாட்டில் மீண்டும் க�ொவிட்...
த�ொற்று ந�ோயாளர்கள் 57 பேர்
புதிதாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்று
ந�ோயாளர்கள் அதிகரிப்பு த�ொடர்பில் சுகாதார அமைச்சின் த�ொற்று
ந�ோயியல் பிரிவு மக்களுக்கு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கி வருவதுடன்
நாட்டில் இதுவரை ம�ொத்தமாக
க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்று க்குள்ளானவர்களின்
எண்ணிக்கை
6,64,647 ஆகும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது.
அதே வேளை க�ொர�ோனா தடுப்பூசிகளை விரைவில் பெற்றுக் க�ொள்-

ளுமாறு அந்த பிரிவு ப�ொதுமக்களைக் கேட்டுக் க�ொண்டுள்ளது.
அதற்கிணங்க 20 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் மற்றும் முதியவர்களுக்கு க�ொழும்பு மாநகர சபையின்
தடுப்பூசி மையங்களில் தடுப்பூசிகள்
வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் அந்த
பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.
முற்பகல் 9.00 மணி முதல்
மதியம் 1.00 மணி வரை முதலாவது
இரண்டாவது மூன்றாவது மற்றும்
நான்காவது
தடுப்பூசிகளையும்
இந்த மையங்களின் மூலம் பெற்றுக்
க�ொள்ள முடியும் என்றும் அந்தப்
பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

ளனர். முப்படையினரும் நேற்று
முன்தினம் அதிகாலை இணைந்து
மேற்கொண்ட
நடவடிக்கைக்கிணங்க அது இடம்பெற்றுள்ளது.
அந்த நடவடிக்கைகளில் முப்படையினர், ப�ொலிஸார் மற்றும்
ப�ொலிஸ் விசேட செயலணியும்

இணைந்து செயற்பட்டுள்ளனர். அதனையடுத்து ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள்
அங்கிருந்து
வெளியேற்றப்பட்டு
ஜனாதிபதி செயலக பிரதேசம் படையினரின்
கட்டுப்பாட்டின் கீழ் க�ொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.

நாட்டில் உணவு பாதுகாப்பற்ற

நிலையில் 06 மில்லியன் மக்கள்
இலங்கையில் 6.3 மில்லியன் மக்கள்
உணவு பாதுகாப்பற்ற நிலைமையிலுள்ளனர். நெருக்கடி நிலைமை ஏற்படும்
ப�ோது இந்த நிலைமை மேலும் அதிகரிக்குமென்று உலக உணவு திட்டம் எச்சரித்துள்ளது.
இலங்கையின் உணவு
பாதுகாப்பு நிலைமை த�ொடர்பில் கடந்த
15 ஆம் திகதி உலக உணவு திட்டம்
வெளியிட்டுள்ள ஆய்வறிக்கையிலேயே
இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அவ் அறிக்கையில் மேலும் தெரிவிக்-

கப்பட்டுள்ளதாவது, 6.7 மில்லியன்
மக்கள் ஏற்றுக் க�ொள்ளக் கூடிய உணவு
வகைகளை
உட்கொள்வதில்லை.
விவசாயிகளுக்கு விதைகள், உரம்
மற்றும் நிதியுதவி கிடைக்காவிட்டால், வரவிருக்கும் பெரும்போகத்தில் நெற் செய்கை 50 சதவீதமாகக்
குறைவடையும்
அபாயமுள்ளது.
அத்தோடு மீன்பிடி மற்றும் கால்நடைத் துறைகளுக்கு மீளமுடியாத
நிலைமை ஏற்படும்.

காலிமுகத்திடல் சம்பவம்....
கூறப்பட்டுள்ளது.
அதிகாரிகள்
அனைவரின் பாதுகாப்பையும் உறுதி
செய்ய வேண்டும்.அவர்கள் இருக்கும் இடம் தெரியப்படுத்தப்பட
வேண்டுமென்று சட்டத்தரணிகள்
சங்கத் தலைவர் சாலிய பீரிஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
தேவையற்ற மிருக பலத்தை பயன்படுத்துவது இந்த நாட்டுக்கும் அதன்
சர்வதேச நற்பெயருக்கும் உதவா-

தென்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.நூற்றுக்கணக்கான இராணுவத்தினரும்
ப�ொலிஸாரும் காலி முகத்திடலுக்கான நுழைவு வீதிகளை அடைத்து
ப�ொதுமக்களை அந்த பகுதிக்குள்
நுழையவிடாமல் தடுத்திருந்தனர்.
அத்துடன் அங்கு செல்ல முயன்ற
சட்டத்தரணிகள்
படையினரால்
தடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும்
அவர்
தெரிவித்துள்ளார்.

புதிய ஜனாதிபதி ரணிலுடன்...
ஒன்றுகூடுதல் மற்றும் கருத்துவெளிப்பாட்டு சுதந்திரம் உள்ளடங்கலாக ஜனநாயகம், மனித உரிமைகள்
மற்றும் சட்டத்தின் ஆட்சி ஆகியவற்றுக்கு மதிப்பளித்தல் என்பன இன்றியமையாதவையாகும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
புதிய ஜனாதிபதியைத் தெரிவு
செய்வதற்காக 20 ஆம் திகதி புதன்கிழமை பாராளுமன்றத்தில் நடைபெற்ற வாக்கெடுப்பில் பெரும்பான்மை ஆதரவுடன் இலங்கையின்
08 ஆவது ஜனாதிபதியாகத் தெரிவு
செய்யப்பட்ட ரணில் விக்கிரமசிங்க,
21 ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை ஜனாதிபதியாகப் பதவிப்பிரமாணம் செய்துக�ொண்டார். அதனைத் த�ொடர்ந்து
சர்வதேச நாடுகளின் உயர்மட்டப்
பிரதிநிதிகளும் இராஜதந்திரிகளும்
தமது உத்திய�ோகபூர்வ டுவிட்டர்
பக்கப்பதிவுகளின் ஊடாகப் புதிய
ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவுக்கு வாழ்த்துத் தெரிவித்திருப்பதுடன் தற்போதைய நெருக்கடியான
சூழ்நிலையில் அவர் முன்னெடுக்க
வேண்டிய பணிகளையும் நினைவு
கூறியுள்ளனர்.
பிரிட்டனின்
ப�ொதுநலவாய
மற்றும்
அபிவிருத்தி
விவகார
அமைச்சர் தாரிக் அஹமட் தெரிவிக்கையில்,
இலங்கையின் புதிய ஜனாதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் ரணில்
விக்கிரமசிங்கவுடன்
எதிர்வருங்
காலங்களில் ஒன்றிணைந்து செயற்படுவதற்கு
எதிர்பார்க்கின்றேன்.

தற்போது இலங்கை முகம் க�ொடுத்திருக்கும் நெருக்கடிகளுக்குத் தீர்வுகாண்பதற்கு
அனைவரையும்
உள்ளடக்கிய அரசாங்கப் ப�ொறிமுறைய�ொன்று
இன்றியமையாததாகும். அதன்படி அத்தியாவசியமான
மறுசீரமைப்புக்களை நடைமுறைப்படுத்துமாறு இலங்கை அரசாங்கத்தை வலியுறுத்துவதுடன் அமைதியான முறையில் ப�ோராட்டங்களில்
ஈடுபடுவதற்கான உரிமை உள்ளடங்கலாக அடிப்படை உரிமைகளைப்
பாதுகாக்குமாறு அனைத்துத் தரப்பினரிடமும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் இலங்கைக்கான வதிவிடப்பிரதிநிதி ஹனா
சிங்கர்
அமைதியானதும்
ஸ்திரமானதுமான இலங்கைக்கு பேச்சுவார்த்தைகள்,
ஒன்றுகூடுதல்
மற்றும்
கருத்துவெளிப்பாட்டு சுதந்திரம் உள்ளடங்கலாக ஜனநாயகம், மனித உரிமைகள் மற்றும் சட்டத்தின் ஆட்சி
ஆகியவற்றுக்கு
மதிப்பளித்தல்
என்பன இன்றியமையாதவையாகும்.
அந்தவகையில் இலங்கை மக்களின்
அபிலாஷைகளை
முழுமையாக
நிறைவேற்றுவதற்கு சம்பந்தப்பட்ட
அனைத்துத்தரப்பினருடனும்
ஒன்றிணைந்து செயற்படுவதற்கு நாம்
தயாராக இருக்கின்றோம்.
அதேவேளை அரசியலமைப்பிற்கு
அமைவாக புதிய ஜனாதிபதிக்கு அதிகாரங்கள் கைமாற்றப்பட்டுள்ளமை
த�ொடர்பில் நாம் அறிந்துள்ளோம்.
எனவே தற்போது அனைத்துத்த-

இந்தியாவின் ...
இதில் ம�ொத்தம் பதிவான 4,754 வாக்குகளில் 53
வாக்குகள் நிராகரிக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
4,701 வாக்குகள் எண்ணிக்கைக்கு எடுத்துக் க�ொள்ளப்பட்டன. ம�ொத்த வாக்குகளின் 2,824 வாக்குகள்
பெற்று திரெளபதி முர்மு வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. அவருக்கு ம�ொத்தம் 6,76,803 வாக்குகள்
மதிப்பு கிடைத்துள்ளது. அவரை எதிர்த்துப் ப�ோட்டியிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கூட்டணியின் ப�ொது வேட்பாளர் யஷ்வந்த் சின்ஹா 1,877 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார்.
அவரின் ம�ொத்த வாக்குகள் மதிப்பு 38,0,177 ஆகும்.
இதன்மூலம் திரெளபதி முர்மு நாட்டின் 15ஆவது
ஜனாதிபதியாக தெரிவாகியுள்ளார். திரெளபதி முர்மு
ஜனாதிபதியானதன் மூலம் நாட்டின் முதல் பழங்குடி
பெண் ஜனாதிபதி எனும் பெருமையை அவர் பெறுகிறார்.
திர�ௌபதி முர்முவை நேரில் சந்தித்து பிரதமர்
நரேந்திர ம�ோடி வாழ்த்து தெரிவித்தார். பாஜக தேசிய
தலைவர் ஜேபி நட்டாவும் திர�ௌபதி முர்முவை சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார். அதேப�ோல், காங்கிரஸ்
கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் புதிய ஜனாதிபதிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். தமிழக முதல்
அமைச்சர் மு.க ஸ்டாலினும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். திர�ௌபதி முர்மு ஜனாதிபதியாக நாளை
25ஆம் திகதி பதவியேற்க உள்ளார். இதற்கான
ஏற்பாடுகளை பா.ஜ.க, செய்து வருகிறது. இதையடுத்து அவரது ச�ொந்த மாநிலமான ஒடிசாவில் பழங்குடியினர் ஆடிப்பாடி க�ொண்டாடி வருகின்றனர்.
ஒடிசாவைச் சேர்ந்த பழங்குடி இனப் பெண்ணான
திர�ௌபதி முர்மு, ஜார்கண்ட் ஆளுநராக இருந்துள்ளார். ஜனாதிபதித் தேர்தலில் திர�ௌபதி வெற்றிப்பெற்றதால், நாட்டின் முதல் பழங்குடியின ஜனாதிபதி என்னும் பெருமையை பெற்றார்.

ரப்பினரும் ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்கும் மக்களின் துன்பங்களுக்குத்
தீர்வுகாண்பது குறித்த செயற்திறன்மிக்க கலந்துரையாடல்களில் ஈடுபடவேண்டியது அவசியமாகும்.
இலங்கைக்கான அமெரிக்கத்தூதுவர் ஜுலி சங்
நாம் புதிய ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவுடன் இணைந்து பணியாற்றுவதற்கு எதிர்பார்த்துள்ளோம்.
சவால் மிகுந்த தற்போதைய சூழ்நிலையில் ப�ொருளாதார நெருக்கடியை உரியவாறு கையாள்தல், ஜனநாயகம் மற்றும் ப�ொறுப்புக்கூறலை
உறுதிசெய்தல், அனைத்து இலங்கையர்களுக்கும் ஸ்திரமானதும் பாதுகாப்பானதுமான எதிர்காலத்தைக்
கட்டியெழுப்பல்
ஆகியவற்றை
இலக்காகக் க�ொண்டு அனைத்துத்தரப்பினரும் தமது முயற்சிகளை
இரட்டிப்பாக்க வேண்டியது அவசியமாகும்.
இலங்கைக்கான பிரிட்டன்
உயர்ஸ்தானிகர் சாரா ஹல்டன்
அரசியல் மற்றும் ப�ொருளாதார
மறுசீரமைப்பு
உள்ளடங்கலாக
அனைத்து இலங்கையர்களினதும்
தேவைகளைப்
பூர்த்திசெய்வதை
முன்னிறுத்திய
நடவடிக்கைகள்
உள்ளடங்கலாக ஜனாதிபதி ரணில்
விக்கிரமசிங்க தலைமையிலான அரசாங்கத்துடன் ஒன்றிணைந்து செயலாற்றுவதற்கு எதிர்பார்த்திருக்கின்ற�ோம்.
கனேடிய உயர்ஸ்தானிகராலயம்
இலங்கையின்
அரசியலமைப்-

புக்கு அமைவாகப் பாராளுமன்ற
வாக்கெடுப்பின் ஊடாக ரணில்
விக்கிரமசிங்க
ஜனாதிபதியாகத்
த ெ ரி வு செ ய ்ய ப ்பட் டு ள்ளம ை
த�ொடர்பில்
நாம்
அவதானம்
செலுத்தியுள்ளோம். நாட்டுமக்கள்
முகம்கொடுத்திருக்கும்
நெருக்கடிகளுக்குத்
தீர்வுகாணக்கூடிய
வகையில் உடனடி அரசியல் மற்றும்
ப�ொருளாதார
மறுசீரமைப்புக்கள்
மேற்கொள்ளப்படுவதை நாம் ஊக்குவிக்கின்றோம். அத்தோடு இந்நெருக்கடிக்குத் தீர்வுகாண்பதை இலக்காகக் க�ொண்டு செயற்படும்போது
ஜனநாயகம் மற்றும் மனித உரிமைகளுக்கு இலங்கை அரசாங்கம் மதிப்பளிப்பதுடன் அவற்றை மேம்படுத்த
வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகின்ற�ோம்.
ஐர�ோப்பிய ஒன்றியம்
புதிய ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க இன்று பதவிப்பிரமாணம்
செய்துக�ொண்டிருக்கின்றார். இது
தற்போதைய அரசியல் மற்றும்
ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்கான தீர்வுடன்கூடிய, அனைவரையும் உள்ளடக்கிய அரசாங்கம் ஸ்தாபிக்கப்படுவதற்கு வழிவகுக்கும் என்று
நம்புகின்றோம்.
அதேவேளை
ப�ொருளாதார மறுசீரமைப்பு, தனிநபர் சுதந்திரங்களைப் பாதுகாத்தல்
மற்றும் நல்லிணக்கத்தை ந�ோக்கிய
முயற்சிகள் என்பன அவசியமாகும். இலங்கை மக்களுக்கான எமது
ஆதரவு த�ொடரும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாட்டை கட்டியெழுப்பும் வேலை...
2019 இல் 69 இலட்சம் மக்களின் வாக்குகளுடன் ஜனாதிபதி தெரிவு செய்யப்பட்டதுடன்,
2020இல் 148 இற்கும் அதிகமான எம்.பிக்களை
பெற்று அரசாங்கத்தை அமைத்து 20 ஆவது திருத்தத்தையும் செயற்படுத்தி ஆட்சியை நடத்தினர்.
ஜனாதிபதிய�ொருவர் மக்கள் வாக்குகளின்
மூலமே தெரிவு செய்ய வேண்டும். இந்த நாட்டின்
ஜனநாயக வரலாற்றில் அண்மைக்காலத்தில்
முதற்தடவையாக குற்றப் பிரேரணை, அரசியலமைப்பு ரீதியலான நடவடிக்கைகள் அன்றி மக்கள்
எதிர்ப்புகளால் பதவி விலக நேரிட்டது. இதனை
225 பேரும் புரிந்துக�ொண்டால் சிறந்தது.
அரசியலமைப்புக்குட்பட்டதாகவே எதுவும்
நடக்க வேண்டும். நாட்டில் காட்டுச் சட்டம்
இருக்க முடியாது.
இதனால்தான் டளஸ் அழகப்பெரும வேட்பாளராக இறங்கினார்.
நானும் ப�ோட்டியிடுவதற்கு தீர்மானித்திருந்தேன். பல்வேறு விடயங்களை ஆராய்ந்து
ம�ொட்டுக் கட்சியிலிருந்து வந்த டளஸுக்காக
புதிய ந�ோக்கங்களுடன், புதிய கலாசாரத்தை
உருவாக்குவதற்காக நாங்கள் ஒரு அடி பின்வாங்கின�ோம்.
இதேவேளை ஜனாதிபதி வேட்பாளர் த�ொடர்பில் நாங்கள் எடுத்த தீர்மானத்தில் எந்தக் கவலையும் இல்லை. நாங்கள் சரியான தீர்மானத்தையே
எடுத்தோம் என்பதனை கூறிக்கொள்கின்றேன்
முன்னர் எடுத்த தீர்மானத்திலேயே எப்போதும் இருக்க வேண்டும் என்று யாரும் அர்த்தப்படுத்தலாம். நாங்கள் தனியாக ப�ோட்டியிட்டிருக்கலாமென்று கூறலாம். இந்த சபையில் மக்களின்
க�ோரிக்கைகள் இருக்கின்றதா? என்பது கேள்விக்-

குரியதே. இங்கு அனைத்தும் அரசியலமைப்பு
ரீதியில் இருக்க வேண்டும்.
இதனை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். தற்போது
பாராளுமன்றத்தில் பெறுபேறு எப்படி இருந்தாலும் பாராளுமன்றத்துக்கு வெளியில் மக்களின்
விருப்பம் இதற்கு மாற்றமாகவே இருக்கின்றது
என்பதை நாங்கள் உணர்ந்துகொள்ளவேண்டும்.
கடந்த சனிக்கிழமை பாராளுமன்றம் கூடியது.
வேட்பு மனுக்களுக்கு காலம் ஒதுக்கப்பட்டது.
அதன்பின்னர் வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது.
ஆனால் வெளியில் மக்கள் என்ன நிலையில்
இருக்கின்றனர்.
எரிப�ொருள், மருந்து இல்லை. அத்தியாவசிய
உணவுப் ப�ொருட்கள் த�ொடர்பில் பிரச்சினைகள்
உள்ளன. உணவுப் பாதுகாப்புக்கு பிரச்சினை ஏற்பட்டுள்ளது.
69 இலட்சம் வாக்குகளை பெற்றவர்கள்
இன்று தான்தோன்றித்தனமாக ப�ொருளாதாரத்தை வழிநடத்துகின்றனர். இவ்வாறான நிலைமையில் நாட்டை கட்டியெழுப்பும் தேசிய திட்டத்தை நாங்கள் தயாரிக்க வேண்டும். அதனை
இலக்கு ந�ோக்கி எமது பயணத்தை முன்னெடுக்க வேண்டும். நேர அட்டவணையை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
பாராளுமன்றத்தில் அரசியலமைப்பு ரீதியிலான செயற்பாடு நடந்தாலும் மக்கள் துன்பத்திலேயே இருக்கின்றனர். இதனை தீர்க்க
வேண்டும். இதில் அரசியல் மறுசீரமைப்புகள்
நடக்க வேண்டும். இதனை புதிய ஜனாதிபதி
செய்வாரென்று நினைக்கின்றேன். 20 ஆவது
திருத்தத்தால் நடந்த நிலைமையே இப்போது ஏற்பட்டுள்ளது.
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ரிய�ோ பிழைய�ோ, தீர்மானம் எடுக்கப்படவேண்டிய தருணத்தில் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டேயாக வேண்டும்.
அவ்வாறு
தீர்மானத்துக்கு
வராதவன்
ஏமாளியாகவே இருப்பான் என்பார்கள்.
க�ொஞ்சம் சிந்தித்துப் பார்த்தால் நாம் உரிய
சமயத்தில் உறுதியான தீர்மானம் எடுக்கத்
தவறியதால் எதை எல்லாம் க�ோட்டை
விட்டிருக்கிற�ோம் என்பதை புரிந்து க�ொள்ளலாம். அல்லும் பகலும் தெருக் கல்லாய்
இருந்துவிட்டு அதிர்ஷ்டம் இல்லை என
அலட்டிக் க�ொண்டான் என்ற பழைய எம்.
ஜி.ஆர் படப்பாடலை இங்கே நினைவுபடுத்துவது ப�ொருத்தமாக இருக்கும். வீழ்ந்து
கிடக்கும் இந் நாடும் மக்களின் ப�ொதுவான
மனப்பான்மையும் முற்றிலுமாக திருந்தா
விட்டால், புது இரத்தம் பாய்ச்சப்படவிட்டால் மீண்டெழுவது மிகக் கஷ்டமாகவே
இருக்கப்போகிறது.
இந்த வகையில் புதிய ஜனாதிபதியாகப்
பதவியேற்றிருக்கும் ரணில் விக்கிரமசிங்கவிடமிருந்து கற்றுக்கொள்வதற்கு பல விஷயங்கள் உள்ளன.
ரணில் விக்கிரமசிங்க தேர்ந்த அரசியல்வாதி. ப�ொருளாதாரம் தெரிந்தவர். அரசு
நிர்வாகம் அவருக்கு அத்துப்படி. வாத
விவாதங்களில் வெகு சூரர். அமைச்சராகவும் ஆறு தடவைகள் பிரதமராகவும் பதவி
வகித்தவர். மேற்குலகு என இலங்கையரால்
அறியப்படும் முன்னேறிய நாடுகளுடன்
நெருக்கமான உறவு க�ொண்டிருக்கும் ஒரு
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ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க

மக்களால் தவறாகப் புரிந்து க�ொள்ளப்பட்ட
அப்பழுக்கற்ற ஜனநாயகவாதி; நிர்வாகி
என்பது மத்திய வங்கி ஆளுநரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
இந்த நிலையிலேயே, பாராளுமன்றத்தில்
எவருமே எதிர்பாராவகையில் 134 வாக்குகளைப் பெற்று ஜனாதிபதியாகவும் தெரிவாகியுள்ளார் இந்த அரசியல் வித்தகர். மக்களால்
நிராகரிக்கப்பட்டவர் எவ்வாறு ஜனாதிபதியாகலாம் என்ற கேள்வி இருந்தாலும், சந்தர்ப்பங்களை மிகச் சரியாக பயன்படுத்துபவனே சரியான அரசியல்ஞானி என்பதற்கு
அமைய ஸீர�ோவில் இருந்து ஹீர�ோவான
ரணில் விக்கிரமசிங்க பாராட்டுக்குரியவரே.

அவசியம் என்ற மனவ�ோட்டம் அச் சமூகத்தில் இன்றைக்கும் உள்ளது.
அரசியல்வாதி என்றால் அவர் தேசிய
உடை அணிந்தவராக இருக்க வேண்டும்.
சிங்களத்தில் நன்றாக பேசத் தெரிந்திருக்க வேண்டும். உணவுகளை குறைந்த
விலைக்கு அல்லது இலவசமாக வழங்க
முன்வர வேண்டும். தமிழர்களைப் பற்றி
நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்கக் கூடாது.
எவை சாத்தியப்படாத�ோ அவற்றை சாத்தியப்படுத்துவேன் எனப் புளுகத் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க அரசியலில் வாய்ப்புகளைத் தவறவிட விரும்பாதவர் என்பது உண்மையானாலும் அவரது
செல்வாக்கு சிங்கள மக்கள் மத்தியில் ஏற்றத்
தாழ்வுகளைக் க�ொண்டது. அவர் வெள்ளைக்காரரைப் ப�ோன்றவர்; மேட்டுக்குடி
மனிதர், ச�ோஷலிசத்துக்கு எதிரானவர்;
க�ோட் சூட் காரர்; புரியும்படி பேசத் தெரியாதவர்; யதார்த்தம் விளங்காதவர் எனப் பல்வகையான விமர்சனங்களை சிங்கள மக்கள்
முன்வைக்கிறார்கள். இவை அனைத்தும் மக்களிடமிருந்து அவரை க�ொஞ்சம் அந்நியப்படுத்தத்தான் செய்கின்றன.
பிரச்சினை என்னவென்றால் த�ொடர்ச்சியாக மக்கள் அரசியல்வாதிகளினால் ஏமாற்-

இவை எல்லாம் ஒருவருக்கு அத்துப்படி
என்றால் அவரை 'எங்கள் அரசியல்வாதி'யாக ஏற்றுக் க�ொள்ளும் தன்மை மக்களிடம்
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. காலிமுகத்திடல்
ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் மாற்றம் வேண்டும்
என்று ச�ொல்கிறார்களே, அந்த மாற்றங்களில், அரசியல்வாதி த�ொடர்பான மக்களின்
ப�ொது எண்ணத்தில் மாற்றம் முழுமையாக
ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதும் உள்ளடக்கப்பட வேண்டும்.
ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க த�ொடர்பாக மக்கள் கருத்துகள் பெரும்பாலும்
மாய உலகில் நின்று உருவாக்கப்பட்டவையே. ஏன் க�ோட் சூட்? வெள்ளைக்காரன் நெஷனல் உடுத்துகிறானா? என்றெல்-

தருணத்தைப் பயன்படுத்த தமிழ்த் தரப்பு முன்வர வேண்டும்

முதலாளித்துவவாதி. தனக்கு அரசியலில்
ஏற்படும் த�ொடர் த�ோல்விகளால் துவண்டு
ப�ோகாமல் க�ொண்ட க�ொள்கையில் பற்று
மாறாதவர். கட்சியில் இருந்து பலர் விலகிச்சென்ற ப�ோதும் துவண்டு விடாதவர். கடந்த
தேர்தலில் அவரது ஐ.தே.க. கட்சி ஒரு
இடம்கூட வெல்ல முடியாமல் காணாமல்
ப�ோனத�ோடு அவரும் தன் க�ொழும்பு த�ொகுதியில் த�ோற்றுப் ப�ோனார்.
எனினும் தனது கட்சிக்குக் கிடைத்த ஒரே
ஒரு தேசிய பட்டியல் வாய்ப்பை பயன்படுத்தி பாராளுமன்றத்துக்கு வந்த அவரை பின்கதவால் வந்தவர் என்ற பரிகாசம் த�ொடர்ந்தாலும் அவர் கவலைப்படவில்லை. தனி
ஆளாக நின்று வீழ்ந்த கட்சியை நிமிர்த்தி
பழைய நிலைக்கு க�ொண்டுவர வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு இருந்தது.
அவரை
நம்பியிருந்தவர்கள் அவர் என்ன செய்யப்
ப�ோகிறார் என்பதற்காகவே
காத்திருந்தார்கள்.
'த பிரின்ஸ்' என்ற அரசியல்
நூலை
எழுதிய
மாக்கியவெலியாக இருக்கட்டும்; அர்த்த சாஸ்திரத்தை படைத்த சாணக்கியனாக
இருக்கட்டும்,
இருவருமே
அரசியல்
என்பது சூது விளையாட்டைப் ப�ோன்றது. தருணங்களைப் பயன்படுத்துபவனே
வெற்றி பெறுகிறான் என்றெழுதியுள்ளார்கள். மகாபாரதமும் அதையே ச�ொல்கிறது.
இது, அரசியல் வரலாற்றில் சாகாவரம் பெற்ற ஒரு
உத்தி. அதை புதிய ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க
மிகக் கச்சிதமாக கையாண்டிருக்கிறார். அவர் தனி ஒரு
மனிதராக பாராளுமன்றம்
வந்தார். க�ோட்டாபய அரசாங்கம் மக்கள் எழுச்சியால்
அதிர்ந்து நின்ற ப�ொழுதில்
பிரதமரான மஹிந்த ராஜ-

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க த�ொடர்பாக மக்கள்
கருத்துகள் பெரும்பாலும் மாயா உலகில் நின்று
உருவாக்கப்பட்டவையே. ஏன் க�ோட் சூட்? வெள்ளைக்காரன்
நெஷனல் உடுத்துகிறானா? என்றெல்லாம் விதண்டா வாதம்
எழுப்பப்படுகிறது. ஐர�ோப்பியரின் உடைகள் அவர்களின் கால
நிலைய�ோடு சம்பந்தப்பட்டவை. மேற்கத்திய பாணி, ஆடை
அணிதல் என்பது ப�ோர்த்துக்கேயர் காலத்தில் இருந்தே
ஆரம்பித்த ஒன்று, அப்படி விமர்சிப்பவர்களும்
'ஆரிய சூட்' அணிந்து க�ொண்டா இருக்கிறார்கள்?
பக்ஷ பதவி விலக நேர்ந்தது. அடுத்த பிரதமராக யாரை நியமிக்கலாம் என்ற கேள்வி
எழுந்தப�ோது ராஜபக்ஷமாருக்கு மிதவாதியாகவும் பாதுகாப்பானவராகவும் தெரிந்தவர் ரணில் விக்கிரமசிங்கவே. ஆனால் அச்
சமயத்தில் பாராளுமன்றத்தில் தனியாளான
அவர் பிரதமர் பதவியை ஏற்பது என்பது
கடும் சவாலான விஷயம். ஆனால் அவரது
அரசியல் அனுபவமும் துணிச்சலும், சந்தர்ப்பத்தை கை நழுவ விடாமல் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற சாணக்கியமும் அப்
பதவியை ஏற்கத் தூண்டியிருக்க வேண்டும்.
அவர் பதவிக்கு வந்த பின்னர் நாளாந்தம் ஏறு முகமாக இருந்த ட�ொலர் ஸ்திர
நிலையை அடைந்தது. பங்குச் சந்தை ஏறுமுகம் காட்டியது. சர்வதேச நாணய நிதியம்
ஆரம்ப பேச்சுவார்த்தைகளை க�ொழும்பில்
நடத்தியது. அமெரிக்க ராஜாங்க அமைச்சு
அதிகாரிகள் க�ொழும்பு வந்து சென்றனர்.
காலிமுகத்திடல் ப�ோராட்டம் வலுவிழந்தது.
தற்போது பெட்றோல், டீசல், எரிவாயு
வரிசைகள் பெருமளவில் இல்லை. உலக
வங்கி உதவியுடன் எரிவாயு கப்பல்கள் வந்து
க�ொண்டிருக்கின்றன. நாட்டின் பண வீக்கம்
அதிகரித்துச் செல்லும் அதேசமயம் ப�ொருளாதார வீழ்ச்சியில் எந்த நம்பிக்கையான
சமிக்ஞையும் தென்படவில்லை என்பது
உண்மையானாலும் ஆறு மாத காலத்துக்குள்
நம்பிக்கை ஏற்படுத்தும் மாற்றங்கள் வரலாம்
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றப்பட்டு வந்துள்ளத�ோடு இலங்கை அரசியல்வாதி என்பவர் இப்படித்தான் இருக்க
வேண்டும்; இப்படித்தான் பேசிப்பழக
வேண்டும் என்றொரு மாயை இலங்கை
தேசிய அரசியலில் வெற்றிகரமாக கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதுதான்.
தனிச்சிங்கள சட்டம் க�ொண்டுவரப்பட்டதில் தவறு கிடையாது. ஆனால் ஆங்கிலத்தையும், விரும்புவ�ோர் தமிழையும் கற்கலாம் என்றிருந்த ஒரு சூழலை இச்சட்டம்
முற்றிலுமாக குலைத்துப் ப�ோட்டு விட்டது.
பெரும்பாலான சிங்களவருக்கு இன்றைக்கும் ஆங்கிலம் வராது. சமாளிக்கும் அளவில்
தான் அவர்களின் ஆங்கில அறிவு உள்ளது.
ம�ொழி என்பது ஒரு அறிவு. அதிக
ம�ொழிகளை கற்று வைத்திருப்பது ஒரு
செல்வம். அது வருமானத்தையும் தேடித்தரும் என்ற சிந்தனைக்கான வாய்ப்புக்கே
இச்சட்டம் இடம் தரவில்லை. அச்சட்டம் அமுலுக்கு வந்து ஐம்பது வருடங்கள்
கழிந்த பின்னரேயே ஆங்கிலத்தின் அவசியத்தை சிங்கள இளைய தலைமுறை புரிந்து
க�ொள்ளத் த�ொடங்கியிருக்கிறது. எனினும்
சிறுபான்மையினர் மத்தியில் காணப்படும்
அளவுக்குக் கூட அவர்கள் மத்தியில் ஆங்கிலத்தில் ஆர்வம் இன்னும் முழுமையாக
ஏற்படவில்லை. சிங்களம் தெரிந்திருந்தால்
இலங்கையில் எதை வேண்டுமானாலும்
செய்ய முடியும் என்றிருக்கையில் ஏன் ஆங்கிலம் படிக்க வேண்டும்? எதற்கு தமிழ்

லாம் விதண்டா வாதம் எழுப்பப்படுகிறது.
ஐர�ோப்பியரின் உடைகள் அவர்களின் கால
நிலைய�ோடு சம்பந்தப்பட்டவை. மேற்கத்திய பாணி, ஆடை அணிதல் என்பது ப�ோர்த்துக்கேயர் காலத்தில் இருந்தே ஆரம்பித்த
ஒன்று, அப்படி விமர்சிப்பவர்களும் 'ஆரிய
சூட்' அணிந்து இருக்கிறார்கள்? இலங்கையில் ஆண்களில் 95சதவீதமன�ோர் ஷர்ட்,
டிரவுசர் அணிபவர்கள்தான். உயர் பதவி
வகிக்கும் அனைவருமே க�ோட்சூட் அணிபவர்கள்தான், அது இலங்கையில் ஒரு க�ௌரவமான உடையாகவும் 'நெஷனல் டிரஸ்'
என்பது அதிகம் படிக்காத கிராமவாசிகள்,
நாட்டு வைத்தியர் ப�ோன்றோரின் உடையாகவும் சிங்கள மக்களால் பார்க்கப்படுகிறது
என்பதே உண்மை.
ஒரு அரசியல்வாதி நடையுடை பாவனைகள் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுவது மிக

றைக்கும் தமிழகத்தின் அடிநாதம். தந்தைபெரியார் கல்லாதவர். ஆனால்
தமிழர் மத்தியில் பெரிய அளவில்
சிந்தனை மாற்றத்தை த�ோற்றுவித்தவர்.
ரணில் விக்கிரமசிங்க அடிப்படையில் ஒரு சட்டத்தரணி.
இலங்கை மற்றும் உலக அரசியலை துறைப�ோகக் கற்றவர்.
அறிவாளி. ஒரு நாட்டை நடத்துவதற்கான எல்லா தகுதிகளும்
க�ொண்டவர். ஆனால் ஏற்கனவே
மக்களுக்கு
அணிவிக்கப்பட்டிருக்கும் மாய மூக்குக் கண்ணாடி
வழியாகவும்
ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் பிம்பங்கள் வழியாகவும் பார்த்துப்

அவர் பதவிக்கு வந்த பின்னர் நாளாந்தம் ஏறு முகமாக
இருந்த ட�ொலர் ஸ்திர நிலையை அடைந்தது. பங்குச் சந்தை
ஏறுமுகம் காட்டியது. சர்வதேச நாணய நிதியம் ஆரம்ப
பேச்சுவார்த்தைகளை க�ொழும்பில் நடத்தியது. அமெரிக்க
ராஜாங்க அமைச்சு அதிகாரிகள் க�ொழும்பு வந்து சென்றனர்.
காலிமுகத்திடல் ப�ோராட்டம் வலுவிழந்தது
பார்த்தே பழகிப்போன வாக்காளர்களுக்கு
ரணில் விக்கிரமசிங்க என்ற அரசியல்வாதி தங்களுக்கு ஏற்புடையவராக இருக்க
மாட்டார�ோ என்ற எண்ணத்தையே த�ோற்றுவித்து வந்துள்ளது.
முன்னர் சர்.ஜ�ோன் க�ொத்தலாவலையை
மக்கள்
அப்படித்தான்
பார்த்தார்கள்.
டட்லி சேனநாயக்க ஹார்த்தாலுக்கு முகம்
க�ொடுக்க முடியாமல் 1953இல் பதவி துறந்ததும் பிரதமர் பதவிக்கு வந்தவரே ஜ�ோன்
க�ொத்தலாவல. வெளிப்படையாகக் கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கக் கூடிய திறமையான
நிர்வாகி. எனினும் 1956 ப�ொதுத் தேர்தலில்
அவரது ஐ.தே.கட்சி த�ோல்வியடைந்தது.
ஏனெனில் பண்டாரநாயக்க முன்வைத்த
சிங்களம் மட்டும் சட்டம் மற்றும் சிங்கள
ப�ௌத்தவாதம் சாதாரண மக்களை ஈர்த்தது.
அன்றைய மக்களுக்கு ப�ொருளாதார அபிவிருத்தி பற்றிப் பேசினால் புரியாது. சிங்களம்,
தமிழரின் உரிமை க�ோரிக்கை, ப�ௌத்தம்
என்றால் தெளிவாகப் புரியும். என்பதை
புதுக் கட்சியை ஆரம்பித்திருந்த எஸ்.

அருள் சத்தியநாதன் ...?
டபிள்யூ. ஆர்.டீ. பண்டாரநாயக்க தெரிந்து
வைத்திருந்தார். 1956 தேர்தலில் பண்டாரநாயக்க வெற்றிபெற்றார். அவரது வருகையின்
பின்னரேயே தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைகள்
தீவிரமடையத் த�ொடங்கி இனக்கலவரமாகவும் வெடித்தது.
இங்கே இன்னொரு விஷயத்தையும்
குறிப்பிட வேண்டும். க�ோட் சூட் அணிந்த
வ�ௌ்ளைத்துரை என சாதாரண மக்களால்
அறியப்பட்ட ஜ�ோன் க�ொத்தலாவல, இந்த
இலங்கை அரசியல் நமக்கு சரிபட்டு வராது
என்று லண்டனில் தங்கி விட்டார்.
தன் இறுதிக் காலத்தில், 1977 ஜே.ஆர்.

தனிச்சிங்கள சட்டம் க�ொண்டுவரப்பட்டதில் தவறு கிடையாது.
ஆனால் ஆங்கிலத்தையும், விரும்புவ�ோர் தமிழையும் கற்கலாம்
என்றிருந்த ஒரு சூழலை இச்சட்டம் முற்றிலுமாக குலைத்துப்
ப�ோட்டு விட்டது. பெரும்பாலான சிங்களவருக்கு இன்றைக்கும்
ஆங்கிலம் வராது. சமாளிக்கும் அளவில் தான் அவர்களின்
ஆங்கில அறிவு உள்ளது. ம�ொழி என்பது ஒரு அறிவு.
அதிக ம�ொழிகளை கற்று வைத்திருப்பது ஒரு செல்வம்.
அது வருமானத்தையும் தேடித்தரும் என்ற சிந்தனைக்கான
வாய்ப்புக்கே இச்சட்டம் இடம் தரவில்லை.
ம�ோசமான நடைமுறை. எந்தவ�ொரு மனிதரையும் அவரது செயல்கள், சிந்தனைகள், செயற்பாட்டுத்திறன் என்பனவற்றை
வைத்தே தீர்மானிக்க வேண்டுமே தவிர
அவரது த�ோற்றப் ப�ொலிவை வைத்து
அல்ல. தமிழகத்தில் புரட்சிகமான மாற்றங்களையும் சிந்தனைகளையும் க�ொண்டுவந்த காமராஜர் ப�ோதிய படிப்பறிவற்றவர்.
தமிழகத்தில் கல்விப் புரட்சியை அவர்தான்
க�ொண்டு வந்தார். தமிழ் ம�ொழிக்கு ஏற்றம்
தந்த சி.என். அண்ணாதுரை படித்தவர்தான்.
ஆனால் மிகமிக எளிமையானவர்.
அண்ணாவின் க�ோட்பாடுகள் தான் இன்-

மாக அழைக்கப்பட்ட அவர்தான் தன் ச�ொத்துகளை
மக்களுக்காக
எழுதிவைத்த ஒரே அரசியல்வாதி!
கடந்த ஒன்பதாம்
திகதி க�ொழும்பில்
கலவரநிலை
ஏற்பட்ட
அன்றைய
இரவே
ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவின்
வீடு
க யவ ர ்க ளி ன ா ல்
எ ரி க்க ப ்ப ட ்டப�ோ து
க �ொத்தல ா வ ல ை ய ே

ஜயவர்தன அரசின் ப�ோது அவர் க�ொழும்பு
திரும்பியது. சக்கர நாற்காலியில். தன் மரணத்தின் பின்னர் இரத்மலானையில் அமைந்துள்ள 48 ஏக்கர் விஸ்தீரணம் க�ொண்ட தனது
கந்தவல த�ோட்டத்தையும் தன் வீட்டையும்
இராணுவ பயிற்சி நிலையம் ஒன்றை உருவாக்கு முகமாக அரசிடம் நன்கொடையாக
வழங்கினார் க�ொத்தலாவல. 1980ம் ஆண்டு
க�ொத்தலாவல இராணுவ கல்விக் கல்லூரி
ஆரம்பமானது. இன்று ஜெனரல் ஜ�ோன்
க�ொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகமென அது அழைக்கப்படுகிறது.
மக்களால் வெள்ளைத்துரை என ஏளன-

நினைவுக்கு வந்தார். ஏனெனில் ரணில் உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் தனக்கு ச�ொந்தமான ஒரே வீடு இது மட்டுமே என்று கூறியிருந்தார். தனி மனிதர்களுக்கு ச�ொந்தமான
- அவர்கள் வசிக்கும் வீடுகளை எரிப்பது எவ்வளவு ஈனத்தனமான செயல். ரணில் தம்பதியினர் தமக்குப் பின்னர் அந்த வீடு ற�ோயல்
கல்லூரிக்கு ச�ொந்தமாக வேண்டும் என்றும்
அவரது வீட்டு நூலகம் பேராதனை பல்கலைக்கழகத்துக்கு வழங்கப்பட வேண்டும்
என்றும் ஏற்பாடு செய்து வைத்திருந்தனர்.
அதாவது மக்களுக்கு ச�ொந்தமாக்கப்பட்ட
வீட்டையும் நூல்களையும் தான் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் எரித்திருக்கிறார்கள்!
ரணில்
விக்கிரமசிங்க
எளிமையான
ம�ொழியில் பேசக் கூடியவரானாலும் கண்டிப்பான ஒரு ஜனநாயகத் தலைவர். எப்ப�ோதுமே அரசியலமைப்பு, பாராளுமன்ற
ஜனநாயகம் பற்றியே பேசக் கூடியவர். நல்ல
நிர்வாகி எனப் பெயரெடுத்தவர். மதத்தையும் ம�ொழியையும் வைத்து அரசியல் செய்பவர் அல்ல என்பது குறிப்பிடத்தக்க முக்கியமான விஷயம்.
ஜனாதிபதியாக பதவியேற்றுள்ள அவர் 2024
வரை பதவியில் நீடிக்க முடியும். அதற்குள்
அவர் தன்னை நிரூபிக்க வேண்டும். நிரூபிப்பார் என்ற நம்பிக்கை இப்போது சிங்கள மக்கள்
மத்தியில் உள்ளது. அவரை ஏற்றுக் க�ொள்ளாதவர்கள்கூட, இந்தச் சமயத்தில் இவர்தான்
ப�ொருத்தமானவர் என கிராமங்களில் பேசுகிறார்கள். ஏனெனில் நாட்டின் ப�ொருளாதார
நிலை அவ்வளவுக்கு ம�ோசம்!
அவர் இச் சந்தர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்தி
வீழ்ந்து கிடக்கும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியை
மீளவும் கட்டியெழுப்பி அடுத்து வரக்கூடிய
ப�ொதுத்தேர்தலில் நம்பிக்கையுடன் ப�ோட்டியிடச் செய்ய வேண்டும். அதற்கு, இரண்டு வருட
காலத்துக்குள் நாட்டின் ப�ொருளாதாரத்தை நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடிய வகையில் தூக்கி நிறுத்த
வேண்டும். சவால்களிலேயே மிகப் பெரிய
சவாலை - Acid Test ஐ புதிய ஜனாதிபதி எதிர்க�ொண்டிருக்கிறார்.
இக்காலப்பகுதியைத் தமிழ்ச் சமூகம் எப்படி
பயன்படுத்திக் க�ொள்ளப்போகிறது என்பது
முக்கியம்.
புதிய ஜனாதிபதி தமிழர்களால் இனவாதியாகவ�ோ மதவாதியாகவ�ோ பார்க்கப்பட்டவர் அல்ல. கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளாக
தமிழர்களின் எந்தவ�ொரு க�ோரிக்கையும் அரசினால் கவனத்தில் க�ொள்ளப்படவில்லை.
தமிழ்த் தலைவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தையும்
நடத்த பழைய நிர்வாகம் முன்வரவும் இல்லை.
இத�ோ இப்போது சந்தர்ப்பம் வாய்த்திருக்கிறது. ஜனாதிபதி ரணில் எப்போதுமே பேச்சுவார்த்தைக்கு தயாராகவே இருக்கக் கூடியவர்.
பல வந்தமான சிங்களக் குடியேற்றம், தெல்லியல், வன பாதுகாப்பு என்ற பெயர்களில்
நடைபெற்றுவரும் ஊடுருவல்கள் என்பன
த�ொடர்பாக அவருடன் பேச முடியும். இனப்
பிரச்சினை த�ொடர்பான நம்பிக்கையூட்டும்
பேச்சுகளை மறுபடியும் ஆரம்பிக்கலாம்.
இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம். வட புலத்து
அரசியல் கட்சிகள் ஏன் இப் புதிய அரசியல் அமைச்சர் பதவிகளை ஏற்கக்கூடாது? எதிர்ப்பு அரசியலை இரண்டு வருட
காலத்துக்கு ஒத்தி வைக்கலாம் அல்லவா?
க�ோட்டா க�ோ கம ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு
தமிழ்த் தரப்பின் ஆதரவு ப�ோதியதாகவும்
வெளிப்படையாகவும்
இருக்கவில்லை.
அதையே ரணில் விக்கிரமசிங்கவின் புதிய
ஆட்சி விடயத்திலும் கடைப்பிடித்து பாராமுகமாக இருந்து விடுவது புத்திசாலித்தனமாகாது.
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ளனி த�ொகுதியின்
ஐக்கிய தேசியக்
கட்சி அமைப்பாளராக
1970 ஆம் ஆண்டு அரசியல்
பயணத்தை ஆரம்பித்த
ரணில் விக்கிரமசிங்க
இலங்கையின் நிறைவேற்று
அதிகாரம் க�ொண்ட
எட்டாவது ஜனாதிபதியாகப்
பதவியேற்றுள்ளார்.

நாட்டின் ப�ொருளாதார வீழ்ச்சி வேளையில்
ஜனாதிபதி ப�ொறுப்பேற்றுள்ள பெரும் சவால்!

பியகம தேர்தல் த�ொகுதி ஆசனத்தைப்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி முதலாவது தடவையாகப் பாராளுமன்றத்துக்குத் தெரிவுசெய்யப்பட்டு சரியாக 45 வருடங்களின்
பின்னர் (1977 ஜுலை 21) அவர் ஜனாதிபதியாகியுள்ளார். அது மாத்திரமன்றி
இலங்கையில் அதிக தடவைகள் பிரதமர்
பதவியை வகித்தவர் என்ற பெருமையையும் அவருக்குக் காணப்படுகிறது.
1970 ஆம் ஆண்டு களனி த�ொகுதி
ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் அமைப்பாளராக தனது அரசியல் பயணத்தை ஆரம்பித்த அவர், பின்னர் பியகம த�ொகுதியின்
அமைப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டார்.
1977 ஆம் ஆண்டில் முதன் முறையாக
பாராளுமன்ற உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்ட அவர், ஜே.ஆர். ஜயவர்தன
அரசின்
அமைச்சரவையில்
இளம்
அமைச்சராக இருந்ததுடன் இளைஞர்
விவகாரம் மற்றும் த�ொழிற்துறை அமைச்சராக அப்போது கடமையாற்றினார்.
28 வயதில் வெளிவிவகார பிரதியமைச்சராக நியமிக்கப்பட்ட அவர், பின்னர்
இளைஞர் விவகாரம், கல்வி மற்றும்
த�ொழில், விஞ்ஞான மற்றும் த�ொழிநுட்பம் ப�ோன்ற கபினட் அமைச்சு பதவிகளை வகித்தார்.
1989 மார்ச் 06 முதல் 1993 மே 07
வரையான காலப் பகுதியில் பாராளுமன்ற சபை முதல்வராக பணியாற்றிய
ரணில் விக்கிரமசிங்க, 1994 முதல் 2001
வரை மற்றும் 2004 முதல் 2015 வரை
இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் எதிர்கட்சித் தலைவராக பதவி வகித்துள்ளார்.
அவர் முதன் முறையாக 1993 மே மதம்
07 ஆம் திகதி பிரதமராக தெரிவு செய்யப்பட்டதுடன் 1994 ஓகஸ்ட் 19 வரை அந்தப்
பதவியை வகித்தார். அவர் இலங்கையில்
அதிக தடவை பிரதமராக பணியாற்றியவராக
(5 தடவை) வரலாற்றில் பதிவாகியுள்ளார்.
இரண்டாவது முறையாக 2001 டிசம்பர்
09 ஆம் திகதி முதல் 2004 ஏப்ரல் 06 ஆம்
திகதி வரையும், மூன்றாவது முறையாக
2015 ஜனவரி 09 முதல் 2015 ஓகஸ்ட் 17
வரையும், நான்காவது முறையாக 2015
ஓகஸ்ட் 17 முதல் 2018 ஒக்டோபர் 26
வரையும், ஐந்தாவது முறையாக 2018 டிசம்பர் 16 முதல் 2019 நவம்பர் 21 வரையும் பிரதமராக பதவி வகித்துள்ளார்.
க�ொழும்பு ற�ோயல் கல்லூரியின் பழைய
மாணவரான ரணில் விக்கிரமசிங்க பின்னர்
க�ொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் சட்ட
பீடத்துக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டு சட்டத்தரணியாக சத்தியப்பிரமாணம் செய்து
க�ொண்டதுடன், இலங்கை பல்கலைக்கழ-

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க

கடந்து வந்த பாதை...

கல்வித்துறையில் கடந்த காலத்தில் ரணில் விக்கிரமசிங்க
அறிமுகப்படுத்திய முன்னேற்றகரமான சீர்திருத்தங்கள்
ஏராளம். நாட்டின் ப�ொருளாதாரத்தை மீட்டெடுப்பதிலும்
அவர் எதிர்கொண்டுள்ள சவால்கள் அதிகம்!

அரசியல் முரண்பாடுகளை ஒதுக்கி வைத்து,
எதிரணியினரும் ஒத்துழைத்தாலேயே
அதலபாதாளத்திலிருந்து இலங்கை மீண்டெழும்

கம�ொன்றில் பட்டம் பெற்று இந்நாட்டின்
பிரதமராக நியமிக்கப்பட்ட ஒரே ஒருவர்
என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
அவர் 1980 முதல் 88 வரை கல்வி
அமைச்சராக பணியாற்றினார். த�ொலைதூர
ஆங்கில ஆசிரியர் பயிற்சி எனப்படும்
டெலின் ஆசிரியர் பயிற்சி, பூரண கால
த�ொலைதூர சேவை ஆசிரியர் பயிற்சி,
பாடசாலைகளுக்கான பகலுணவு, மீப்பே
அழகியல் நிறுவனத்தை ஆரம்பித்தல்,
முறைசாரா கல்வியை விரிவாக்குதல், ஆசிரியர் பற்றாக்குறைக்கு தீர்வாக மாவட்ட
ஆசிரியர் சேவையை ஆரம்பித்தல், ஆசிரியர் சேவையை 60 வயது வரை நீடித்தல், பிக்குகளுக்கான ஆசிரியர் பயிற்சி,
பாடசாலை அபிவிருத்தி சங்கங்களை
ஆரம்பித்தல், பாடசாலை மேற்பார்வை
அலகுகளை உருவாக்குதல், பாடசாலை
திட்டமிடல் அலகு, இலவச பாடப்புத்தக விநிய�ோகம், வலயக்கல்வி அலுவலகங்களை நிறுவுதல், தேசிய இளைஞர் சேவைகள்
மன்றம் மற்றும் மாணவர் ஆல�ோசனை சேவையை
ஆரம்பித்தல் என்பவற்றை அவரது கல்வி மறுமலர்ச்சிகளாக குறிப்பிடமுடியும்.
(10ஆம் பக்கம் பார்க்க)

பி.ஹர்ஷன்...?

க�ொ

ர�ோனா த�ொற்று தீவிரமடைந்திருந்த காலப்பகுதியில் உலக நாடுகள் அனைத்துமே மிகக்
கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டன, பெரியளவில்
உயிரிழப்புகளை எதிர்கொண்டன, ப�ொருளாதார ரீதியாக இழப்புகளைச் சந்தித்தன.

இந்தியாவும் அதற்கு விதிவிலக்கு
இல்லாமல் பல்வேறு சவால்களை
எதிர்கொண்டது. ஆனால், க�ொவிட்
த�ொற்றை சிறப்பாகக் கையாண்டது. உலக ஊடகங்கள் ப�ோட்டி
ப�ோட்டபடி இந்தியாவை இகழ்ந்து
க�ொண்டே இருந்தன. ஆனால்,
இவை அனைத்தையும் கடந்து
இந்திய அரசு செயற்பட்டுள்ளது.
வல்லுனர்களும், ஊடகங்களும்
இந்தியாவில் இவ்வாறு நடக்கும்
என்று பயமுறுத்தியவாறு எதுவுமே
நடக்கவில்லை. அனைவரும் கூறுகின்ற எரிப�ொருள் விலையேற்றம் அதிகமாகி விட்டது என்பது
நியாயமான குற்றச்சாட்டு. இதில்
யாருக்கும் மாற்றுக் கருத்து இருக்க
முடியாது.
ஆனால், இப்பிரச்சினையானது
இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்ல, உலகம்
முழுவதும் இருக்கக் கூடிய பிரச்சினையாகும். ஐர�ோப்பா நாடுகளிலும் கடுமையான விலையேற்றம்
ஏற்பட்டுள்ளது. எரிப�ொருள் வரி
மூலம் மத்திய அரசு மக்கள் பணத்-

 எஸ்மண்ட் விக்கிரம
சிங்க மற்றும் நளினி
விக்கிரமசிங்க தம்பதி
களுக்கு மகனாக 1949
ஆம் ஆண்டு மார்ச் 24
ஆம் திகதி க�ொழும்பில்
பிறந்தார்.
 க�ொழும்பு ற�ோயல் கல்லூரியில் கல்வி கற்று,
க�ொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்து சட்டப்
பட்டம் பெற்று சட்டக்கல்லூரி இறுதிப் பரீட்சையில் சித்தியடைந்து 1972ஆம் ஆண்டு உயர்நீதிமன்றத்தின்
வழக்கறிஞராகப் பதவியேற்றார்.
 1977 ப�ொதுத் தேர்தலில் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியில் பியகம
த�ொகுதியில் ப�ோட்டியிட்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். அவர் பிரதி வெளிவிவகார அமைச்சராகவும்
நியமிக்கப்பட்டார்.
 1978 இல், நிறைவேற்று அதிகார முதலாவது ஜனாதிபதி
ஜே.ஆர்.ஜயவர்த்தனவின் அமைச்சரவையில் இளம் அமைச்சரவை அமைச்சராக, இளைஞர் விவகாரம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சராகப் பதவியேற்றார்.
 1980ஆம் ஆண்டில் கல்வி அமைச்சரானார்.
 ஜனாதிபதி ஆர்.பிரேமதாசவின் அமைச்சரவையில் 1989 இல்
கைத்தொழில் அமைச்சராகவும், 1990 இல் கைத்தொழில்,
விஞ்ஞானம் மற்றும் த�ொழில்நுட்ப அமைச்சராகவும் இருந்தார்.
 1993ஆம் ஆண்டில் பிரதமரானார்.
 1994 ப�ொதுத் தேர்தலில் பிரதமர் பதவியை இழந்தார்.
 1994 இல் களனி பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர் மைத்திரி விக்கிரமசிங்கவை திருமணம் செய்து க�ொண்டார்.
 1995 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் தலைவராகவும்,
பாராளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சித் தலைவராகவும் நியமிக்கப்பட்டார்.
 2001 இல் நடந்த ப�ொதுத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்று இரண்டாவது
முறையாக பிரதமரானார்.
 2004 ஆம் ஆண்டு மீண்டும் எதிர்க்கட்சித் தலைவரானார்.
 2015 இல், மூன்றாவது முறையாக பிரதமரானார். 2015 ஓகஸ்ட்
மாதம் நடைபெற்ற ப�ொதுத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று நான்காவது முறையாக பிரதமரானார்.
 2017 இல் 52 நாட்களில் பிரதமர் பதவியை இழந்தார்.
 2018 இல் ஐந்தாவது முறையாக மீண்டும் பிரதமரானார்.
 2019 இல் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஆனார்.
 2020 ப�ொதுத் தேர்தலில் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை, பின்னர் தேசியப்
பட்டியலிலிருந்து பாராளுமன்றத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
 2022 மே 12 அன்று, அவர் ஆறாவது முறையாக பிரதமரானார்.
 2022 ஜூலை 15, அன்று பதில் ஜனாதிபதியாக பதவியேற்றார்.
 2022 ஜூலை 20 அன்று, பாராளுமன்றத்தில் இரகசிய வாக்கெடுப்பு மூலம் நாட்டின் நிறைவேற்று அதிகாரமுள்ள எட்டாவது
ஜனாதிபதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

பிரதமர் நரேந்திர ம�ோடியின் டிஜிட்டல் இந்தியா
& தற்சார்பு இந்தியா ஆகிய இரண்டுமே இந்திய
ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்கான சிறந்த திட்டங்கள்

தைக் க�ொள்ளை அடிக்கிறது என்று
அரசியல் செய்து வருகிறார்கள்.
ஆனால், அப்பணத்தை இந்திய
மத்திய அரசு எப்படிப் பயன்படுத்தியது என்பதைப் பற்றி யாரும் பேசுவதில்லை. எதிர்க்கட்சிகள் பேசப் ப�ோவதில்லை. ஏனென்றால், அதுதான்
அவர்களின் அரசியல். ஆனால், பா.ஜ
கவினர் கூட தங்களது மக்கள்நலப்
பணிகளை முறையாக மக்களிடம்
க�ொண்டு சேர்க்கவில்லை.
கடந்த
இரு
வருடங்களில்
அனைத்து மக்களுக்கும் விலை-

விடுகின்றது இந்திய அரசு என்பதை
எதிர்க்கட்சிகள் கூறுவதில்லை. மக்களின் வரிப்பணத்தை விரயமாக்காமல் சரியான வழியில் மக்களுக்கு
நேரடியாகக் க�ொண்டு சேர்க்கிறார்கள், உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தப்
பயன்படுத்துகிறார்கள்.
அவைதான் பிரதானம்.
க�ொர�ோனா த�ொற்று தாண்டவமாடிய வேளையில், 130 க�ோடி
மக்களைக் க�ொண்ட சீனா ப�ோன்ற

லிட்ட மக்களின் நிலை சமூகத்தளங்கள் வழியாகக் கசிந்து வருகின்றன.
சீனா ப�ோல இந்தியா ஒரே தலைமையின் கீழ் இயங்கவில்லை. பல
மாநிலங்களை அதன் அரசியல்களை உள்ளடக்கி ஆட்சி புரிகிறது.
இந்திய குடிமக்களுக்கு தடுப்பூசி
ப�ோடப்பட்டுள்ளது
சாதாரண
விஷயம் அல்ல. பல்வேறு உள்நாட்டு அரசியல்களையும் தாண்டி
இந்தியா சவால்களை வென்று

நாடுகளே திண்டாடின. ஆனால்
பெரிய சிக்கல்கள் இல்லாமல்
இந்தியா சமாளித்துள்ளது. இது
மிகப் பெரிய சாதனை.
இலங்கையில்
தற்போதுள்ள
நிலையென்ன?
பாகிஸ்தானின்
நிலையென்ன? அவை தவிர வல்லரசாக இருக்கும் சீனா தற்போது
க�ொர�ோனா
பிரச்சினைகளைக்
கையாள முடியாமல் திணறி வருகிறது. அங்கு ஊடகங்களால் செய்திகளை உலகுக்குக் கூற முடியாது.
செய்திகள் வெளியே தெரியவில்லையென்பதால் சீனா சிறப்பான
நாடெனக் கூற முடியுமா?
இவை அனைத்தையும் தாண்டி
சீனாவில் மக்கள் படும் துன்பங்கள்,
உணவுக்காக மக்கள் நடத்தும் கலவரங்கள், மனஉளைச்சல்களால் கூச்ச-

சாதித்துள்ளது.
சீனாவில் தற்போது ஷாங்காய்
நகரில் மிக ம�ோசமான நிலை நிலவுகிறது. ஆனால் உலக ஊடகங்கள்
சீனாவின் நிலைமையை வெளிப்படுத்துவதில்
அமைதியாகவே
உள்ளன? இந்தியாவில் எது நடந்தாலும் அதனை சில ஊடகங்கள் பூதாகரமாக்குகின்றன.
இந்தியாவில்
பிரச்சினைகள்
உள்ளன என்பதில் யாருக்கும் மாற்றுக்கருத்து இருக்க முடியாது. ஆனால்
இவ்வளவு பிரச்சினைகளுக்கு இடையேயும் மத்திய அரசு டிஜிட்டல் இந்தியாவை மேம்படுத்தியுள்ளது.
(10ஆம் பக்கம் பார்க்க)

க�ொர�ோனாவினால் வீழ்ச்சியடைந்த உலகில்
துரித கதியில் முன்னேறியுள்ள இந்திய தேசம்!
யில்லா உணவுப் ப�ொருட்களை
பா.ஜ.க அரசு க�ொடுத்தது, தடுப்பூசி
வழங்கியது, சிறுத�ொழில் செய்பவர்களுக்குக் கடனுதவி வழங்கி பாதிப்புகளைக் குறைத்தது என்றெல்லாம்
மிகச்சிறந்த பணிகளை மத்திய அரசு
செய்துள்ளது.
ஆனால் மத்திய அரசு செய்த சிறப்பான நடவடிக்கைகள் த�ொடர்பாக
இந்தியாவிலுள்ள பல ஊடகங்கள்

பா.ஜ.க எதிர்ப்பு மனநிலையையே
மக்களிடம் பரப்பி வருகின்றன.
எத்தனை குற்றச்சாட்டுகளையும்
எதிர்க்கட்சிகள் மத்திய அரசு மீது
முன்வைக்கலாம். ஆனால் எட்டு
வருடங்களாகியும் இன்னமும் ஏன்
ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை எதிரணிகளால் முன்வைக்க முடியவில்லை?
அரசின் வருமானத்தை மக்களுக்கேதான் பல்வேறு வழிகளில் செல-

உலகப் ப�ொருளாதாரத்தில் வல்லரசாகவிருந்த சீனா
க�ொவிட் தாக்கத்தினால் வீழ்ச்சியடைந்து செல்கையில்,
இந்தியா சவால்களை முறியடித்து முன்னேற்றம்

எஸ்.சாரங்கன்...?
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லங்கையின் நிறைவேற்று அதிகாரம் க�ொண்ட
எட்டாவது ஜனாதிபதியாக ரணில் விக்கிரமசிங்க
பாராளுமன்றத்தின் மூலம் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இலங்கையின் அரசியல் வரலாற்றில் மக்கள் பிரதிநிதிகளின்
வாக்குகளால் தெரிவு செய்யப்பட்ட முதலாவது ஜனாதிபதி
என்ற பெருமையையும் இவர் பெற்றுள்ளார்.

இதற்கு முன்னர் ஜனாதிபதியாகப் பதவி
வகித்த ஆர். பிரேமதாசவின் மறைவைத்
த�ொடர்ந்து டி.பி. விஜேதுங்க பாராளுமன்றத்தின் மூலம் ஜனாதிபதியாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தாலும், அவர் வாக்கெடுப்பு இன்றி
மக்களின் பிரதிநிதிகளின் ஏகமனதான தீர்மானத்தின் ஊடாகவே தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தார்.
இருந்த ப�ோதும் ரணில் விக்கிரமசிங்க
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மத்தியில் நடத்தப்பட்ட வாக்கெடுப்பில் பெரும்பான்மை
வாக்குகளைப் பெற்றுத் தெரிவு செய்யப்பட்டு வரலாற்றில் இடம்பிடித்துள்ளார்.
ஜனாதிபதியாகப் பதவி வகித்த க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ மக்களின் எதிர்ப்புப் ப�ோராட்டத்தைத் த�ொடர்ந்து பதவி விலகியதும் ஏற்பட்ட வெற்றிடத்துக்குப் புதிய ஜனாதிபதி
ஒருவரை பாராளுமன்றத்தின் மூலம் தெரிவு
செய்ய வேண்டி ஏற்பட்டது.
அரசியலமைப்பு மற்றும் 1981ஆம்
ஆண்டு 2ஆம் இலக்க ஜனாதிபதித்
தேர்தல்கள் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்துக்கு அமைய பாராளுமன்றத்தின்
மூலம் புதிய ஜனாதிபதி தெரிவு செய்யப்படும் வரை பிரதமராக இருந்த
ரணில் விக்கிரமசிங்க பதில் ஜனாதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார்.
ஜனாதிபதிப் பதவியில் வெற்றிடம் ஏற்பட்டதும் கூடிய விரைவில்
புதிய ஜனாதிபதி ஒருவர் பாராளுமன்றத்தின் மூலம் தெரிவு செய்யப்பட
வேண்டும் என்று சட்டம் கூறுகிறது.
இதற்கமையவே புதிய ஜனாதிபதியைத் தெரிவு செய்வதற்கு வேட்புமனுக்கள் க�ோரப்பட்டதுடன், ரணில்
விக்கிரமசிங்க, டலஸ் அழகப்பெரும
மற்றும் அநுரகுமார திஸாநாயக ஆகிய�ோரின் பெயர்கள் முன்மொழியப்பட்டு வழிம�ொழியப்பட்டன.
ஆரம்பத்தில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித்
பிரேமதாசவும் ஜனாதிபதிப் பதவிக்காகப்
ப�ோட்டியிடுவதாகக் கூறப்பட்ட ப�ோதும்,
இறுதி நேரத்தில் டலஸ் அழகப்பெருமவுக்குத் தனது ஆதரவை வழங்கி ப�ோட்டியிலிருந்து அவர் விலகிக் க�ொண்டார்.
சட்ட ஏற்பாடுகளுக்கு அமைய இரகசிய
வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும். அதற்கிணங்க வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு திரட்டும் முயற்சிகள் மும்முரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன.
ப�ொதுஜன பெரமுன கட்சியினர் ரணில்
விக்கிரமசிங்கவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருந்தனர்.
ஐக்கிய மக்கள் சக்தியும் அதன் பங்காளிக்

நாயகம் தெரிவத்தாட்சி அலுவலராகச் செயற்பட்டிருந்தார்.
சபா மண்டபத்தில் பாராளுமன்ற செயலாளர் தலைமையிலான அதிகாரிகளுக்குத்
தனியான மேசை ப�ோடப்பட்டிருந்ததுடன்
அவர்களுக்கு முன்னால் வாக்குப் பெட்டி
வைக்கப்பட்டிருந்தது. பாராளுமன்ற செயலாளர் நாயகத்தின் முதல் எழுத்துடன் கூடிய
கைய�ொப்பம் இடப்பட்ட வாக்குச் சீட்டு
ஒவ்வொரு பாராளுமன்ற உறுப்பினரின்
பெயரும் அழைத்து வழங்கப்பட்டது.
பெயர் அழைக்கப்படும் ப�ோது ஒவ்வொரு
உறுப்பினரும் சபைக்கு நடுவில் வந்து
வாக்குச் சீட்டைப் பெற்று மறைவான பகுதியில் தமது வாக்கைப் பதிவு செய்து வாக்குப்
பெட்டியில் வாக்குகளை இட்டனர். அகில
இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களான குமார் ப�ொன்னம்பலம், செல்வராஜா
கஜேந்திரன் ஆகிய�ோர் வாக்களிப்பதிலிருந்து
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விலகியிருந்தனர். இதற்கமைய 223 பேர்
வாக்களித்திருந்தனர். இதில் இரு உறுப்பினர்கள் சுகவீனமாக இருந்த ப�ோதும் சபைக்கு
வந்து தமது வாக்குகளைப் பதிவு செய்திருந்தனர்.
வாக்களிப்பு முடிவடைந்ததும் வாக்கு
எண்ணும் பணிகள் இடம்பெற்றன. வாக்கு
எண்ணும் செயற்பாட்டைக் கண்காணிப்பதற்கு வேட்பாளர்களின் சார்பில் பிரதிநிதிகளை நியமிக்க முடியும். இதற்கமைய ரணில்
விக்கிரமசிங்கவின் பிரதிநிதியாக ஹரீன் பெர்னாண்டோவும், டலஸ் அழகப்பெருமவின்
பிரதிநிதியாக டிலான் பெரேராவும், அநுரகுமார திஸாநாயக்கவின் பிரதிநிதியாக விஜித
ஹேரத்தும் வாக்கு எண்ணும் பணிகளைப்
பார்வையிட்டனர்.
வாக்குகள் ஒவ்வொன்றாக ஆராயப்பட்டு
எண்ணப்பட்டன. அளிக்கப்பட்ட 223 வாக்குகளில் 4 வாக்குகள் நிராகரிக்கப்பட்டன.
இதற்கமைய அளிக்கப்பட்ட செல்லுபடியான 219 வாக்குகளில் அரைவாசிக்கு மேல்
பெற்றுக் க�ொண்டவர், அதாவது 110 வாக்குகளுக்கு மேல் எடுத்தவர் வெற்றி பெறுவார்
என்ற நிலை ஏற்பட்டது.
வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிந்ததும்
பாராளுமன்ற செயலாளர் நாயகம் அதனை
அறிவித்தார். இதற்கமைய ரணில் விக்கிரமசிங்கவுக்கு 134 வாக்குகளும், டலஸ் அழகப்பெருமவுக்கு 82 வாக்குகளும், அநுரகுமார
திஸாநாயக்கவுக்கு 3 வாக்குகளும் அளிக்கப்-

நெருக்கடியில் சிக்கித் தவிக்கும் மக்களுக்கு
நம்பிக்கையைத் தந்துள்ள அரசியல் மாற்றம்!
புதிய ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவின்
பதவியேற்பையடுத்து மக்கள் மத்தியில்
உருவாகியுள்ள எதிர்பார்ப்புகள்
பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது. டலஸ்
அழகப்பெருமவை விட 52 மேலதிக
வாக்குகளைப் பெற்று ரணில் விக்கிரமசிங்க
வெற்றி பெற்றார்.
செயலாளர் நாயகத்தின் அறிவிப்பைத்
த�ொடர்ந்து கருத்துத் தெரிவித்த ரணில்
விக்கிரமசிங்க, "நாம் அனைவரும் பிரிந்து
செயல்படும் காலம் முடிந்து விட்டது,
இனிமேல் அனைவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து
பயணிக்க வேண்டும். நாட்டின் இளைஞர்கள் இன்று இந்த அமைப்பில் மாற்றத்தைக்
க�ோருகின்றனர். இன்று உலகில் பல பிரச்சினைகள் காணப்படுகின்றன. அவற்றுக்கு
முகம் க�ொடுத்து நாம் முன்னோக்கி செல்ல
வேண்டும். அதற்காக நாம் புதிய வேலைத்திட்டம் ஒன்றை முன்னெடுக்க வேண்டும்.
மக்கள் எங்களிடம் பழைய அரசியலை
கேட்கவில்லை. இந்தப் பாராளுமன்றம்
ஒன்றிணைந்து புதிய அரசியல்
முறையை
பணியை
நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நான்
விசேடமாக கேட்டுக் க�ொள்கிறேன்" என்று குறிப்பிட்டார்.
"நாம்
அனைவரும்
ஒன்றிணைந்து
புதிய
நடைமுறைய�ொன்றை
க�ொண்டுவர
வேண்டும் என்று நான் டலஸ்
அழகப்பெருமவிடம் கேட்டுக்
க�ொள்கிறேன். எனது நண்பர்
அனுரகுமார
திஸாநாயக்கவி-

அனைத்து பேதங்களுக்கும் அப்பால்
அரசியல் கட்சிகள் அனைத்துக்கும்

அறைகூவல் விடுத்துள்ள ஜனாதிபதி
கட்சிகளுடன் இணைந்து, ப�ொதுஜன
பெரமுனவிலிருந்து விலகி எதிர்க்கட்சியில் சுயாதீனமாக இயங்கும் விமல்
வீரவன்ச, கம்மன்பில ப�ோன்றவர்கள்
உள்ளடங்கலான குழுவினரும் டலஸ்
அழகப்பெருமவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர்.
ஆரம்பத்தில் எவருக்கும் ஆதரவு
வழங்குவதில்லையென்ற நிலைப்பாட்டிலிருந்து வந்த ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி
டலஸ் அழகப்பெருமவுக்கு ஆதரவு
வழங்குவதாக அறிவித்தது. அதேநேரம்,
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பும் டலஸ்
அழகப்பெருமவுக்கு ஆதரவு வழங்குவதாகத் தீர்மானித்தது.
தமிழ், முஸ்லிம் கட்சிகள் உள்ளிட்ட
பல தரப்பினரதும் ஒத்துழைப்பு டலஸ்
அழகப்பெருமவுக்கு என அறிவிக்கப்பட்டது.
இவ்வாறான நிலையில்,
கடந்த புதன்கிழமை மிகவும்
பரபரப்பாகப் பாராளுமன்றம்
கூடியிருந்தது. பாராளுமன்றத்தின் ஊடாக வாக்கெடுப்பை
நடத்தி
ஜனாதிபதியைத்
தெரிவு செய்யும் வரலாற்று
நிகழ்வுக்காக இலங்கை மாத்திரமன்றி உலகின் பல நாடுகளும் எதிர்பார்த்திருந்தன.
சட்ட விதிகளுக்கு அமைய
வாக்கெடுப்புப் பணிகளுக்கு
பாராளுமன்ற
செயலாளர்

டமும் இதே க�ோரிக்கையை முன்வைக்கிறேன். அத்துடன், எனது நண்பர் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாசவிடமும்
இந்தக் க�ோரிக்கையை முன்வைக்க விரும்புகின்றேன்.
இன்று நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து புதிய நடைமுறை ஒன்றைக்
க�ொண்டு வருவ�ோம். அதைப் பற்றித்தான் நாம் கலந்துரையாட வேண்டும்.
அதேப�ோன்று தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் ஆர். சம்பந்தன்
உட்பட அனைவரிடமும் இதே க�ோரிக்கையை முன்வைக்கிறேன். எமது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ப�ொன்னம்பலம்,
விக்னேஸ்வரன் ஆகிய�ோரிடமும் நாம்
அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும்
என்ற இந்தக் க�ோரிக்கையை முன்வைக்கிறேன்.
அதேப�ோன்று ஸ்ரீலங்கா ப�ொதுஜன
பெரமுனவின் தலைவர் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்க்ஷ அவர்களிடமும்
கட்சியின் சார்பில் இதே க�ோரிக்கையை
முன்வைக்கின்றேன்.
அதேப�ோன்று
இங்கு வந்துள்ள எமது முன்னாள்
ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன
அவர்களிடமும்
இதே
க�ோரிக்கையை
முன்வைக்கின்றேன். இப்போது நாம்
பிரிந்திருந்தது ப�ோதும். நாம்
ஒன்றாக இணைந்து கலந்துரையாடி ஒன்றாக செயற்படுவ�ோம். நான் நாளை முதல்
உங்கள்
அனைவருடனும்
கலந்துரையாட விரும்புகின்றேன்" எனக் கூறினார்.
இதன் பின்னர் ஜனாதிபதிப் பதவிக்குப் ப�ோட்டியிட்ட டலஸ் அழகப்பெரும
மற்றும் அநுரகுமார திஸாநா-

பிளவடைந்து நின்று செயற்படுவதால் அனுகூலங்கள்
கிடைக்கப் ப�ோவதில்லை. ஒன்றிணைந்து பயணம்
செய்வதனாலேயே இன்றைய ப�ொருளாதார
நெருக்கடியை வெற்றி க�ொள்ள வழியேற்படும்

யக்க மற்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித்
பிரேமதாச ஆகிய�ோரும் பாராளுமன்றத்தில்
தமது கருத்துக்களை முன்வைத்தனர். நாடு
தற்பொழுது எதிர்கொண்டுள்ள நெருக்கடியான சூழலில் இருந்து மீண்டு வருவதற்குத்
தேவையான நடவடிக்கைகளைப் புதிய
ஜனாதிபதி ஏற்றுக் க�ொள்ள வேண்டும்
என்றும் இங்கு க�ோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
பாராளுமன்றத்திலேயே தனது பதவிப் பிரமானத்தைச் செய்து க�ொள்வதற்கு விரும்புவதாகவும் ரணில் விக்கிரமசிங்க சபாநாயகரிடம் சபையில் அறிவித்திருந்தார்.
இதற்கமைய கடந்த வியாழக்கிழமை
பாராளுமன்றக் கட்டத் த�ொகுதியில் உள்ள
ஜனாதிபதி அலுவலகத்துக்கு அருகிலுள்ள
மண்டபத்தில் பதவியேற்பு விழா நடைபெற்றது. மிகவும் எளிய முறையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இந்த நிகழ்வில் ஆளும் கட்சி
எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் ஐக்கிய தேசியக்
கட்சியின் முக்கியஸ்தர்கள் உள்ளிட்ட பிரமுகர்கள் சிலர் கலந்து க�ொண்டிருந்தனர். பாராளுமன்றத்தைப் பலப்படுத்தி, ஜனாதிபதியின்
அதிகாரங்களைக் குறைப்பதற்குப் பாராளுமன்றம் செயற்பட வேண்டும் என்றும்,
இதற்கு அனைத்துத் தரப்பினரும் ஒத்துழைப்புடன் பங்களிக்க வேண்டும் என்றும் ஜனாதிபதி கேட்டுக் க�ொண்டிருந்தார்.
நாடு கடந்த சில மாதங்களாக ம�ோசமான
ப�ொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவிக்கின்றது. மக்கள் துன்பத்தின் எல்லைக்கே
சென்று விட்டனர். இந்நிலையில் புதிய ஜனாதிபதி பதவியேற்றமையானது நம்பிக்கை
எதிர்பார்ப்புகளை பல தரப்பினர் மத்தியிலும்
ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அரசியல் அனுபவமும்,ஆற்றலும், ப�ொருளாதார நிபுணத்துவமும் மிக்கவரான ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க முன்னேற்றமான
மாற்றங்களைக் க�ொண்டு வருவாரென்பதே
அந்த எதிர்பார்ப்பாகும்.
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பெருந்தோட்ட சமூகம் எப்படிச் சமாளிக்கப் ப�ோகிறது?
ஓர் ஆய்வு

ஸ்ரீ

மாவ�ோ
பண்டாரநாயக்காவின்
ச�ோஷலிச கூட்டரசாங்கம் 1970ம்
ஆண்டில் மிகப்பெரிய வெற்றியுடன்
ஆட்சியில் அமர்ந்தது. ஸ்ரீமாவின் ஸ்ரீலங்கா
சுதந்திரக் கட்சிக்கு 91 பாராளுமன்ற ஆசனங்களும் கூட்டணிக் கட்சிகளான சமசமாஜ கட்சிக்கு
19 இடங்களும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு ஆறு இடங்களுமாக ம�ொத்தம் 116 இடங்களுடன் பாராளுமன்றத்தில் இக் கூட்டணிக்கட்சி அசுர பலத்துடன்
அமர்ந்தது.
எதிர்க்கட்சியான ஐ.தே.க வெற்றிபெற்ற த�ொகுதிகளின் எண்ணிக்கை வெறும் 17மட்டுமே. பெரும்
ச�ோஷலிச புரட்சியையும் சாதாரண மக்களுக்கான
ஆட்சியையும் இந்த அரசு அமைக்கப் ப�ோகிறது
என்று மக்கள் எதிர்பார்த்திருந்தனர். ஏனெனில்
நாட்டின் முன்னணி ச�ோஷலிச மற்றும் கம்யூனிச
தலைவர்கள் அந்த ஆட்சியில் அமர்ந்திருந்தனர்.
என்.எம்.பெரேரா, க�ொல்வின் ஆர்.டீ. சில்வா,
எஸ்.ஏ. விக்கிரமசிங்க, பீட்டர் கெனமன், வாசுதேவ
நாணயக்கார ஆகிய இடதுசாரிகள் ஸ்ரீமாவின் கூட்டரசில் அங்கம் வகித்தனர்.
ஆனால் அந்த அரசினால் நான்கு ஆண்டு
காலம் கூட மக்கள் அபிமானத்தை தன் வசம்
வைத்திருக்க முடியவில்லை. 1971 ஜே.வி.பி
கிளர்ச்சியில் பல நூற்றுக்கணக்கான சிங்கள
இளைஞர்கள் மாண்டனர். 1974இல் நாட்டில்
அரிசிக்கும் மாவுக்கும் பஞ்சம் ஏற்பட்டது. இதே
காலப்பகுதியில் உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டுகம்பனிகளுக்கு ச�ொந்தமான பெருந்தோட்டங்களை
அரசு சுவீகரித்தது. பின்னர் அவற்றை உசவசம்,
ஜனவசம மற்றும் பெருந்தோட்டக் கூட்டுத்தாபனம்
ஆகிய மூன்று நிறுவனங்களின் கீழ் அத்தோட்டங்களைக் க�ொண்டு வந்தது.
அரசு பெருந்தோட்டங்களை கையேற்றதும்
சிங்கள கிராமமயமாக்களுக்கு த�ோட்டக்காணிகள்
விடுவிக்கப்பட்டன. ரூபா மற்றும் ஸ்டேர்லிங் கம்பனிகளும் தேசிய மயமாக்கப்பட்டன. அதே சமயம்
பெருந்தோட்ட நிர்வாகம் அரசியல் மயப்பட்டு கண்டவரெல்லாம் அங்கே உத்திய�ோகம் பெற்றுக் க�ொண்டதால் த�ோட்டங்கள் நஷ்டத்தில் இயங்க ஆரம்பித்தன. பெருந்தொகையான தமிழ்த் த�ொழிலாளர்கள்
வீதிக்கு விரட்டப்பட்டனர். ஏராளமான�ோர் தாயகம்
திரும்பினர்.
பெருந்தோட்ட மக்கள் ஏற்கனவே வாய்க்கும் வயிறுக்குமாகவே வாழ்ந்து க�ொண்டிருந்தனர். திடீரென
ஏற்பட்ட சூழ்நிலைகளால் கைக்கு கிடைத்தால்தானே
வாய்க்கு என்ற நிலை ஏற்படவே அவர்களை பட்டினி
நிலை சூழ்ந்தது. அத்தகைய பட்டினி நிலையை
அவர்கள் அதற்கு முன்னர் சந்தித்தது கிடையாது.
அக் காலத்தில் அவர்கள் நாடற்றவர்கள். த�ோட்டங்களுக்கு வெளியிலும் மக்கள் அரிசிக்கும், அரை
இறாத்தல் பாணுக்காகவும் அலைந்து க�ொண்டிருந்தப�ோது நாடற்றவர்களான தமிழர்களுக்கு
எப்படி அரசு வழங்கக்கூடிய சகாயங்கள் வந்து

நாட்டுக்கு புதிய தலைமைத்துவம்
கிடைத்துள்ளது. நேரம், காலம்
பார்க்காமல் சூட்டோடு சூடாக
தனிவீட்டுத் திட்டத்தை மீண்டும்
ஆரம்பிக்கும் வகையிலான
காய்நகர்த்தலுக்கு மலையக அரசியல்
தலைமைகள் தயாராக வேண்டும்
'தீர்க்கதரிசனமற்ற தீர்மானங்களால் பசளையைப் பயன்படுத்தும் விவகாரங்களில்
விவசாயிகளைப் ப�ோலவே பெருந்தோட்டத்துறையினரும் சங்கடத்தை அனுபவிக்க
வேண்டியுள்ளது. இதனால் தேயிலை விளைச்சல் கணிசமான அளவு இழப்பைச் சந்திக்க
வேண்டி நேர்ந்துள்ளது'

நா

ட்டில் நிலவும் சமகால ப�ொருளாதார
நெருக்கடிக்குக் காரணம் அந்நியச்
செலாவணி இல்லாமையே ஆகும்.
த�ொலைந�ோக்கற்ற ப�ொருளாதார முகாமைத்துவம் காரணமாகவே நாடு சிக்கலை அனுபவித்துக் க�ொண்டிருக்கின்றது. தற்போதைய
நிலையில் ஆடை தயாரிப்புத் த�ொழிலும் தேயிலைத்துறையும் இயங்காதிருந்தால் நிலவரம்
மிகமிக ம�ோசமாகிப் ப�ோயிருக்கும். எரிப�ொருள் நெருக்கடி காரணமாக இவ்விரு துறைகளுமே இன்று மந்தகதியை அடைந்திருப்பதாக
சம்பந்தப்பட்ட துறையினர் தெரிவிக்கிறார்கள்.
இந்த வகையில் தேயிலை ஏற்றுமதியில் 8
சதவீத சரிவு ஏற்பட்டிருப்பதாக பிந்திய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தவிர ரஷ்யா உக்ரைன்
யுத்தம் காரணமாக உக்ரைன் நாட்டுக்கான
தேயிலை ஏற்றுமதி முற்றிலுமாக ஸதம்பிதமடைந்துள்ளது. ரஷ்யாவிலிருந்து கேள்வி
வழமை ப�ோலவே இருந்தாலும் உற்பத்தியில்
ஏற்பட்டுள்ள பின்னடைவு ஏற்றுமதிக்கான
தேவையை ஈடுசெய்ய முடியாதுள்ளது. இதன்
தாக்கமானது பெருந்தோட்டத் த�ொழிலாளர்களையும் பாதிப்பதாகவே அமையும்.
த�ொழிற்சாலைகள்
இயங்குவதற்கு
ப�ோதுமான அளவு எரிப�ொருள் இல்லை.
இதேப�ோல தேயிலையை ஓரிடத்திலிருந்து
பிறித�ோர் இடத்துக்கு எடுத்துச் செல்லும் வாகனங்கள் எரிப�ொருள் பிரச்சினையால் இயங்க
முடியாத நிலை. த�ோட்டப் பகுதிகளில் இருந்த
பாரிய மரங்களை ஏற்கனவே வெட்டி வீழ்த்தி
காசாக்கிக் க�ொண்டு விட்டன த�ோட்ட நிர்வாகங்கள். இதனால் விறகுக்காக அலைய வேண்டியுள்ளது. அதற்கும் வாகனங்கள் ஓட வழியில்லை. இதனால் நடப்பது நடக்கட்டும் என்று
ஆனமட்டும் ஆலைகளை இயங்க வைக்கும்
ப�ோக்கை கைக்கொள்கின்றது கம்பனி தரப்பு.
இதன் காரணமாக வேலை நாட்கள் குறைக்கப்படுகின்றன. த�ோட்ட நிர்வாகங்கள் குறிப்பிட்டளவு க�ொழுந்து பறித்தாலே ப�ோதும் என்னும்
நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளதால் த�ொழிலாளர்களுக்கு மேலதிக க�ொழுந்துக்கான வருமானத்-

சேரும்? நாட்டில் பஞ்ச நிலை வரக்கூடிய ஒரு சூழல் இப்போது திரும்பவும்
எழுந்துள்ளது. சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டம்
வரலாம்; வராமலும் ப�ோகலாம்.
ஆனால் இன்றைய சிரமதசை இன்னும்
ஓராண்டுக்கு இப்படியே நீடிப்பதற்கான
வாய்ப்பு காணப்படுகிறது. ப�ொருட்களின் விலை நம்பமுடியாத அளவில்
அதிகரித்துச் செல்கிறது. கடந்த மாதம்
இருநூறு ரூபாவுக்கு விற்ற உருளைக்
கிழங்கு இப்போது 550- 600 ரூபாவுக்கு ப�ோகிறது. அத்தியாவசிய உணவுகளான
மா, சீனி, பருப்பு என்பன அதிரடிப் பாய்ச்சலில் இருக்க, இந்த எதிர்பாரா சூழலை சமாளிக்கும் நிலையில் பெருந்தோட்ட சமூகம்
உள்ளதா? என்பதே கேள்வி.
பெருந்தோட்டங்களில்
க�ொவிட்
நேரத்திலும் அரசியல் சூறாவளி வீசும்
இன்றைய சூழலில் வேலைகள் வழமை
ப�ோலவே நடைபெற்று வருகின்றன. இது
ஒரு ஆறுதலான விஷயம். முடிவு எடுக்கப்பட்டதைப் ப�ோல ஆயிரம் ரூபா சம்பளம்
வழங்கப்பட்டா விட்டாலும், பெருந்தோட்டங்கள்
இயங்கிய வருகின்றன.
ஒரு வீட்டில் மூன்று அல்லது நான்குபேர் த�ொழிலுக்கு சென்றால் அந்த வீட்டில் பெரும்பாலும்
ப�ொருளாதாரப் பிரச்சினைகள் எழுவதில்லை.
வசதிகளுடன் வாழலாம். த�ோட்ட வேலைகள்
ப�ோக மேலதிக வருமானமாக மாடு, ஆடு, க�ோழி
வளர்ப்பு அல்லது காய்கறித் த�ோட்டம் என்பனவும்
இருக்குமானால் பிரச்சினையே கிடையாது. இந்த
வசதிகள் இல்லாதவர்கள், த�ோட்டத் த�ொழில் வருமானத்தை மட்டும் எதிர்பார்த்திருக்கும் குடும்பங்கள் கஷ்டத்தை எதிர் க�ொள்வதற்கான வாய்ப்புகள்
உள்ளன.
பெருந்தோட்டக்
குடும்பங்களின்
தினசரி
செலவுகளை வெளியாரின் தினசரி செலவுகளுடன் ஒப்பிடும்போது சில செலவுகளில் இருந்து
பெருந்தோட்ட வாசிகள் தப்பிக் க�ொள்ள முடிகிறது. ப�ோக்குவரத்து செலவு வெளியில் உள்ளவர்களுக்கு பெரிய தலைவலியாக இருக்க,
த�ொழிலாளர் குடும்பங்களுக்கு அது பெரும்பாலும் ப�ொருட்டல்ல. தண்ணீர், விறகு, மருந்து
அல்லது மருத்துவ சிகிச்சை, உடைகளுக்கான
செலவு என்பன மிகவும் குறைவு. உணவை
எடுத்துக் க�ொண்டாலும் எளிமையானாலும் சந்தானதுமான உணவுகளை உண்பதற்காக வசதி
அவர்களுக்கு உள்ளது. ப�ொதுவாகவே பிளேன்
டீ அருந்தும் வழக்கம் இருந்தாலும் பசும்பாலை
பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன.
த�ோட்டங்களில் மா, பலா, வாழை, ஈரப்பலா, மரவள்ளி, வற்றாளை ப�ோன்றவற்றையும் கீரைகள்,
கத்தரி, வெண்டி, தக்காளி, கிழங்கு வகைகள் என்பனவற்றையும் பயிரிட்டுக் க�ொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு
த�ோட்டங்களில் மிகுதி. கால் நடைவளர்ப்புக்கான
வசதிகள் காணப்படுவதால் கால்நடை வளர்ப்பு
என்றுமே அங்கே இருந்துவந்த ஒன்றுதான்.
ஆடு வளர்ப்பு த�ோட்டங்களில் பரவலாகக்

காணப்படுகிறது. ஆடுகளின் இனப்பெருக்கம் வேகமானது. குறுகிய காலத்தில்
பல்கிப் பெருகும். ஒரு ஆடு சாதாரணமாக
30 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமாக விற்பனையாகிறது. குட்டிகளை பத்தாயிரத்துக்கு
வாங்கலாம். ஆனால் விசேஷ காலங்களைத் தவிர ஆடுகளை வெட்டி பங்கிட்டுப்
புசிக்கும் வழக்கம் த�ோட்டங்களில் பரவலாக இல்லை. மாடு வெட்டி புசிக்கும்
பழக்கம் அரிது. எனினும் ஒருவர் 15
மாடுகளை வளர்த்தால் அவர் இலட்சாதிபதியாக வாழ முடியும். மாடு வளர்ப்பின் மூலம் காணி வாங்கி, வீடுகள்
- தலவாக்கலை

பி. கேதீஸ்...?

அமைத்து, வாகன வசதிகள�ோடு வாழ்வோரை
தனிப்பட்ட ரீதியாக நான் அறிவேன்.
எனினும் இவர்களும் தமது த�ொழிலில் பிரச்சினைகளை சந்திக்கவே செய்கிறார்கள். ஒரு
லீட்டர் பாலின் 105 ரூபா, ஆனால் புண்ணாக்கு
கில�ோ 85 முதல் 100 ரூபா வரை விற்பனைக்கு உள்ளது. புல் அறுத்து ப�ோடுவதற்கு
பணம் செலுத்த வேண்டும். மருத்துவ செலவும்
உண்டு. க�ோழித்தீனுக்கு அலையவேண்டிய
நிலையில் க�ோழி வளர்ப்போர். தள்ளப்பட்டுள்ளனர். 100, 150 க�ோழிகள் வளர்த்து வந்த சிறு
பண்ணையாளர்கள் க�ோழித் தீன் பிரச்சினை
காரணமாக க�ோழிகளை விற்றுவிட்டார்கள்
என்று அறிய முடிகிறது. தேடித் தேடிப் பார்த்தாலும் ச�ோளம் கிடைப்பதில்லை. க�ோழித் தீவனம்
கிடைப்பதாக இருந்தாலும் யானைவிலை குதி-

ரைவிலை என்கிறார்கள். முன்னர் க�ோழிகளை
திறந்து விட்டு வளர்க்க முடிந்தது. இப்போது இது
சாத்தியம் இல்லை.
ம�ொத்தத்தில் பெருந்தோட்டங்கள் ஒரு பஞ்ச
நிலையை அல்லது கடுமையான விலை
உயர்வை எப்படிச் சமாளிக்கப் ப�ோகிறது என்பதைப் பார்ப்போமானால் 1970களில் சந்தித்த
ம�ோசமான பட்டினி நிலை ஏற்படாது என்பதை
விளங்கிக் க�ொள்ள முடிகிறது.
ஒரு ஆசிரியரிடம் மாணவ மாணவியர் பகல்
உணவாகக் க�ொண்டு வரும் உணவுகள் எவ்வாறு
உள்ளன எனக் கேட்டப�ோது, பெரும்பாலும்
ச�ோறும் ஒரு கறி மற்றும் கீரை அல்லது சம்பலே
க�ொண்டுவருவார்கள் என்றார் அவர். முட்டை
க�ொண்டு வருவ�ோர் குறைவே என்று ச�ொல்லும்
இவர் மாமிசம் மிகமிகக் குறைவு என்கிறார்.
ஒரு பெண்ணிடம் உங்கள் ஒரு நாள் உணவு
பற்றி ச�ொல்ல முடியுமா என்று கேட்டப�ோது,
"காலையில் ஒரு பிளேன்டீ, ர�ொட்டியை சம்பலில் த�ொட்டு சாப்பிட்ட பின்னர் ர�ொட்டியையும் சம்பலையும் சுற்றி எடுத்துக் க�ொண்டு

மலைக்குச் செல்வேன். அங்கே வருபவர்களும் பிளேன் டீயையும் ர�ொட்டியையும்
தான் எடுத்து வருவார்கள். வேலை முடிந்து
வீடு சென்றதும் ச�ோறு சமைப்பேன். கூடவே
பருப்புக் கறி அப்புறம் ஒரு மரக்கறியுடன்
இரவு சாப்பாடு முடிந்துவிடும்" என்று பதில்
ச�ொன்னார்.
மேலும் சிலரிடம் விசாரித்தப�ோது ஏறக்குறைய இதே பதில்தான் கிடைத்தது. சிலர்
இரவிலும் ர�ொட்டி சாப்பிடுவ�ோம். அதில் பிரச்சினை கிடையாது என்றார்கள். மரவள்ளி,
வற்றாளை, பலா என்பன நிறையவே கிடைக்கக்கூடிய இடமாக த�ோட்டங்கள் காணப்பட்டாலும் இவை இம் மக்களின் விரும்ப உணவாக
என்றைக்கும் இருந்ததில்லை. ஆனால் இவை
ஆர�ோக்கியமான உணவுகள்.
க�ோழி இறைச்சி, மாட்டிறைச்சி, மீன்,
முட்டை என்பன அடிக்கடி உணவில் இடம்பெறும் உணவுகள் அல்ல. இப் பழக்கம்
குழந்தைகளின் ப�ோஷாக்கை பாதிக்கிறது
என்று சுகாதார உத்திய�ோகத்தர்கள் எடுத்துச்
ச�ொன்னாலும் காதில் ப�ோட்டுக் க�ொள்வதில்லையாம். மீன் விற்போர் த�ோட்டங்களுக்குள்
பெரும்பாலும் செல்வதில்லை. என்றைக்கும்
பெருந்தோட்டங்களில் மீன் உணவு என அறியப்படுவது டின் மீன்களைத்தான்.
ர�ொட்டி பசிதாங்கும் என்பது இம் மக்களின் ப�ொதுவான அபிப்பிராயம். 2500ரூபா
க�ொடுத்து பால்மா வாங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. கிடைத்தால் பால் டீ அல்லது
பிளேன் டீ என்ற மனப்பான்மையை இம்
மக்களின் எல்லா உணவுப் பழக்கங்களிலும்
காண முடிகிறது. அதே சமயம் கடுமையாக
உழைத்தால் மேலதிக பணம் தேடலாம் என்பதும் இவர்களுக்குத் தெரியும்.
எனவே, ஒரு உணவுப் பஞ்சம், அதாவது
வாங்கிப் பாவிக்கக்கூடிய உயரத்தில் அத்தியாவசிய உணவுகள் இல்லாத ஒரு நிலையில்,
பெருந்தோட்ட சமூகம் எழுபதுகளில் பாதிக்கப்பட்டதுப�ோல பாதிக்கப்பட மாட்டாது என்று உறுதியாக ச�ொல்ல முடியும். அதே சமயம் பள்ளி
மாணவ மாணவியரின் உணவில் சத்துகள்
குறைந்து விடாதபடி பார்த்துக் க�ொள்ள வேண்டியது பெற்றோர் கடமை. இப்போதிருந்தே
உணவில் அதில் முட்டைகள், கிழமைக்கு மூன்று
தடவைகளாவது, சேர்த்துக் க�ொள்ள வேண்டும்.
மா மட்டுமே சாப்பிடுவ�ோம் என்று அடம்பிடிக்காமல் மரவள்ளி, வற்றாளை மற்றும் தானியங்களையும் சேர்த்துக் க�ொள்ளப் பழக வேண்டும்.
பருப்புடன் கிழங்கு, கத்தரி, தக்காளி, கீரை என்பனவற்றைச் சேர்த்துக் க�ொள்ளும் வழக்கம் ஏற்கனவே அவர்களிடம் உள்ளதுதான்.
த�ோட்டங்களில் பயிர் மற்றும் கால்நடை
வளர்ப்புக்கு வசதி உள்ளது. வீட்டுத் த�ோட்டங்களை ஏற்படுத்திக் க�ொள்வது, முடிந்தால்
க�ோழிகளை வளர்ப்பது என்பன உயர்ந்து
செல்லும் வாழ்க்கைச் செலவுடன் ப�ோராடுவதற்கு நிச்சயம் உதவும்.

பசுமை பூமி திட்டத்தை ஜனாதிபதியிடம்
எடுத்துச் ச�ொல்லுங்கள்!
தில் வெட்டு விழுந்துள்ளது. க�ொழுந்து பறிப்பதில் ஒரு ஒழுங்குமுறை இருக்கின்றது. வாரம்
ஒருமுறை பறித்த தேயிலைச் செடியிலேயே
மீண்டும் க�ொழுந்து பறிக்க வேண்டும் என்ற
சுற்றுமுறை வழக்கத்தில் உள்ளது. இதனை
ஆங்கிலத்தில் Rounds என்று குறிப்பிடுவார்கள். இந்த சுற்று முறைமை சரியாக பின்பற்றப்படாவிட்டால் தேயிலைத் தளிர்கள் முற்றிப்ப�ோகும். முற்றாத அரும்புகள�ோடு முறையாக
பறிக்கப்படும் தேயிலையே சுவையான தேயிலையாகி கூடிய விலைக்குப் ப�ோகும்.
தற்போது இரசாயன பசளை, கிருமிநாசினியை பெருந்தோட்டங்கள் பயன்படுத்துவது குறைந்துள்ளது. முன்னாள் ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவின்
தீர்க்கதரிசனமற்ற தீர்மானங்களால் பசளையைப்
பயன்படுத்தும் விவகாரங்களில்
விவசாயிகளைப்
ப�ோலவே பெருந்தோட்டத்துறையினரும் சங்கடத்தை
அனுபவிக்க வேண்டியுள்ளது. இதனால் தேயிலை
விளைச்சல் கணிசமான
அளவில் இழப்பைச் சந்திக்க வேண்டி நேர்ந்துள்ளது. இதனிடையேதான்
எரிப�ொருள் பற்றாக்குறை
சமாச்சாரம்.
எனினும் இத்துறையின் அபிவிருத்திப் பற்றி
பேசுவ�ோர் அத்துறைச்சார் சமூகத்தின் வாழ்வியல் பற்றி சிந்தித்துப் பார்ப்பதே இல்லை.
சர்வதேச சமூகம் கூட தேயிலை உற்பத்தியாளர்களையும் ஏற்றுமதியாளர்களையுமே கருத்திற் க�ொள்கின்றது.
ஆயினும் இத்துறைச்சார் த�ொழிலாளர்களின் ப�ொருளாதார தேடலின் பின்புலத்தில்
இத்துறை அபிவிருத்தியடைய வேண்டியது
அவசியம் என்பதில் மாற்று கருத்து கிடையாது.
எரிப�ொருள் விநிய�ோகத்தில் தேயிலைத்
த�ொழிற்றுறைக்கும் முன்னுரிமை வழங்கப்படுமென அரசாங்கம் அறிவித்திருந்தப் ப�ோதிலும்
இதுவரை அவ்வாறு நடக்கவில்லை. அந்நியச்
செலாவணி அவசியப்படும் பட்சத்தில் அதற்கான வழிவகைகளை முடக்கிவிட வேண்டியது
ஆட்சியாளர்களின் ப�ொறுப்பாகும்.
பலவருடங்களாக தேயிலைத் த�ொழிற்சாலைகளில் பணிபுரிந்து வந்தவர்கள், வருபவர்கள் பலர். இவர்கள் பணியாற்றும் பிரிவுகள்
சார்ந்த த�ொழில் அறிவைப் பெற்றவர்களாக

மட்டுமே பழக்கப்பட்டுள்ளார்கள். இது தவிர
தேயிலைத் தயாரிப்பு சம்பந்தமான நுட்பங்கள் எதுவுமே இவர்களுக்கு தெரியாத வகையிலேயே நடத்தப்படுவது அவதானிக்கத்தக்கது.
இதை ஏன் பதிவிடுகின்றோம் என்றால்
த�ொழில�ோடு உங்கள் த�ொடர்பு சரி. அதற்கு
மேல் எந்தப் பாாத்தியதையும் உங்களுக்கு
இல்லை என்ற ரீதியிலேயே இவ்வளவு
காலமும் இச்சமூகம் நடத்தப்பட்டு வந்துள்ளது
என்பதை சுட்டிக் காட்டுவதற்குதான்.
தவிர பெருந்தோட்டத் துறையில் ஆதிக்க
மேலாண்மைப் ப�ோக்கு தலைதூக்கி இருப்பதால் பெருந்தோட்டச் சமூகம் ஒரு ப�ொருட்டாக
கருதப்படுவதே இல்லை. இதுவே யதார்த்த

நிலைமை. முக்கியமாக கிராமத்தவர்கள் ப�ோல
த�ோட்டப் புறங்களில் வாழ்வதற்கான வசதிகள்
இல்லை. பெரும்பாலும் லயத்து வாழ்க்கை
என்பது துயரங்கள் சூழ்ந்த அவலம். ஒரு சிலர்
வசதியினாலும் கல்வி விழிப்புணர்வுகளாலும்
இந்த இரும்புப் பிடியை உடைத்துக்கொண்டு
வெளியே வந்திருக்கலாம். அவ்வாறு வந்தவர்கள் தாம் பிறந்து வாழ்ந்த இடத்தை மறந்துப�ோயிருக்கலாம்.
ஆனால் இன்னும் பல்லாயிரக்கணக்கான�ோர் லயத்துக்குள் முடங்கிப்போய் கிடக்கவே
செய்கின்றார்கள். குறிப்பாக வசதியில்லாத
வதிவிடம், வாழ்வாதாரம் குறைந்த த�ொழிற்துறை, ஆர�ோக்கியமற்ற சூழல் என்று ஆட்டிப்படைக்கப் படுகின்றார்கள்.
நிலவுரிமை என்பது நிச்சயப்படுத்தப்படாத
பின்புலத்தில் தற்காலிக குடிகள் ப�ோலவே தர்க்கரீதியான விமர்சனத்தை உள்வாங்கிக் க�ொண்டுள்ளார்கள்.
இதற்கு அடிப்படைக் காரணம் இருக்கின்றது.
இச்சமூகத்தின் வாழ்வாதார உரிமைசார் பிரச்சினையை இச்சமூகம் சாராத�ோரே கையாள

வே ண் டி யு ள ்ள து
என்பது
அவதானிகளின் கருத்து.
அதனால்தான் புறக்கணிப்புகள் ஏராளம்.
24 மணி நேரங்களில் இந்திய வம்சாவளி மக்களை நாடற்றவர்களாக மாற்றிய
பெருமை இந்நாட்டுக்கு
உண்டு. அது 1948
ஆம் ஆண்டுகால சங்கதிதானே என்று யாரும்
அவசரப்பட்டு விடக்கூடாது. குடியுரிமை இன்றைக்கும் இல்லை!
இச்சமூகம் சாராதவர்களின் கரங்களில் தீர்வு
தேங்கிக் கிடப்பதால் இந்த ஓரங்கட்டல்.
அதற்கான அழுத்தம் முறையாக பிரய�ோகிக்கப்படாது மலையக பிரதிநிதிகளின் காய்நகர்த்-

பன். பாலா ...?
தல் யுக்தி மலுங்கடிக்கப்பட்டுக் கிடக்கிறது. இத்தனைக்கும் இடையில் இச்சமூகம் இன்னும் தாம்
பிறந்து வாழும் த�ோட்டங்களை நேசிக்கவே
செய்கின்றது. அதுவும் நாலைந்து தலைமுறைகளாக தஞ்சமடைந்து கிடக்கின்றார்கள். க�ோப்பிக்கும் தேயிலைக்கும் இறப்பர் மரங்களுக்கும்
உரமாகிக் க�ொண்டு வாழ்க்கைக்காக ஏங்கும்
ஓர் நிலைமை இன்னும் இங்கு நீடிக்கவே செய்கின்றது. தவிர பெருந்தோட்டச் சமூகம் இந்நாட்டின் மீது விசுவாசம் க�ொண்டது அல்ல என்னும்
கண்ணோட்டத்துடனேயே
அரசியல்வாதிகள்

பிரச்சினைகளைக் கையாண்டு வந்ததன் பின்விளைவுகளே இன்றைய நிலைக்கு அடிப்படையாக அமைந்துள்ளது என்று கூறினால் வியப்பல்ல.
ச�ொந்த வீடு, ச�ொந்தக்காணி, கல்வி, சுகாதாரம் த�ொழில்வாய்ப்பு, சமவுரிமை கிடைக்காமையினால் தமக்கு தாமே ஓர் தாழ்வு
மனப்பான்மையை உருவாக்கிக் க�ொண்டு
வாளாவிருந்ததன் சாபக்கேடுதான் இன்னும்
விடிவுக்காக ஏங்கும் நிலைக்கு வித்திட்டுள்ளது.
அண்மைக்கால தனிவீட்டுத் திட்டம் விழிப்புணர்வுக்கான மனமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம். இருக்க வேண்டும். ஆயினும் அது இடைநடுவில் நின்று ப�ோயிருக்கின்றது.
நாட்டுக்கு புதிய தலைமைத்துவம் கிடைத்துள்ளது. நேரம், காலம் பார்க்காமல் சூட்டோடு
சூடாக தனிவீட்டுத் திட்டத்தை மீண்டும் ஆரம்பிக்கும் வகையில் காய்நகர்த்த மலையக அரசியல்
தலைமைகள் தயாராக வேண்டும்.
அதேநேரம்
தேயிலைத்துறை
நலிந்து
ப�ோய்விடாமல் தக்கவைக்கும்படியான ஏற்பாடுகளையும் புதிய ஜனாதிபதியிடம் முடுக்கிவிட
வேண்டும். அடிமேல் அடி அடித்தால் அம்மியும் நகரலாம். அடிக்கும் அடியின் வலிமையும்
சாமார்த்தியத்தையும் சார்ந்த சங்கதி! இது.
ஜனாதிபதி பிரதமராக இருந்த காலத்தில்தான் பசுமை பூமி திட்டம் க�ொண்டுவரப்பட்டது.
ப�ொதுஜன பெரமுன ஆட்சியில் அது கிடப்பில்
ப�ோடப்பட்டது.
அன்றைய பிரதமர் இன்று நிறைவேற்று அதிகாரம் க�ொண்ட ஜனாதிபதி. அவரிடம் பசுமை
பூமி திட்டத்தை எடுத்துச் சென்று பேச்சுவார்த்தைகளை ஆரம்பிக்கலாம் அல்லவா!

தினகரன் வாரமஞ்சரி 2022 ஜூலை 24 ஞாயிற்றுக்கிழலை
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Thinakaran vaaramanjary
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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;

mDgtk;
Nkyjpf 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
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;
(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;
2022 Xf];l; 02 jpfjpf;F 40 tajpw;F Fiwthf ,Uj;jy;.

taJ
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.

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

,];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;.

Trusted Marketplace of Classiﬁed Advertisers

Classified

House/ Land Rent or Lease Wanted
Miscellaneous

Photo Classifieds
Photo Classifieds

Tuition
27 March 2022

REAL ESTATE

Employment

Vehicle
20

GENERAL - PERSONAL
Mathematics Science
experienced
graduated
international
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Hokandara
South Malabe Weliwita
Road,
Yovun Pedesa 14 perch600 m to SLIIT Cam- Mount Lavinia, Peies land with all the
617
pus, 450m Horizon Col- ris Road 10 perch 3
facilities for immedistorey luxury house
lege, 650m Neville Ferate sale. 076-8770241.
(4250 sq.ft.) sale with
nando Hospital, 500m all
facilities.
022311
Chandrika Kumaratun- 09, kitchens Rooms Colombo 06, Dharma- 03, bathga Mawatha, Walking rooms - 08,
Battaramulla, Subuthi- Homagama
NSBM
parking - 02
rama Road, brand new
within sight like perpath, 2.5 km Malabe with
pura, 20 perches land
airconditioners.
luxury, spacious apartmanent income?
Town, 16.5 perches Contact : 0776218129 Exclusive
available in Subuthi25
ment with 4 bedrooms,
residential
/
perches land for sale,
valuable land facing 0740500447.
pura at by Lane for
and commercial land
3 bathrooms and
022105
People’s Bank loan faa sale. 4.5
scenic paddy field
plots for sale in KataMn. PP. 072servant room, bathin
cilities. 076 5366900,
7344990, 0718567268.
peaceful environment,
na, Kandawala, closer
room available for rent.
0710442556.
022461
for sale. 0765551192, Padukka - Exclusive
to Negombo town,
Contact - 0761699852.
022749
land blocks facing Main
Homagama - Exclusive
0779601192.
with all facilities. Call:
022460
022755 Buthgamuwa
Bus Route and paddyRoad
land blocks. Homaga0711485485.
closer to Rajagiriya
Meepe - Exclusive
020549
Dehiwela,
field with all facilities.
Ebenezer
500
ma Godagamage Watta
55 perches for sale.
land blocks. Facing
Place, opposite Old
Gampaha District 1
0715999222.
Road. 5 minutes
Fac020502
perch lkhs 35 facing
to
High Level Road. Per
Williams on Span Towing Negombo Main
High Level Road. Ento Main Road. Nawala
ers, 6th Floor, fully furperch Rs. 237,000/ Padukka, close to High
Road near Pinnagolla
tire block for 36 LKS
-.
22 perches 1 perch
Level Road 46 perch
nished with 2 rooms,
Call today. 0717777888.
Junction 73 perches
45
upwards. 0711888777.
lakhs. Walking distance
lift, Generator for
land facing an enchantfor sale. 2 km from Nit020543
020505
to Nawala Junction.
short / long term rent.
ing paddyfield in
tambuwa Junction,
Moratuwa Katukuruna
2
Rent monthly 95,000/
Welcome genuine buy- Kaduwela Ihala Bomirikm to Veyangoda encalm location with fada beautiful upstairs
=, 6 months advance.
ya Rakshapana Road
ers only. 0714225441.
trance of the Central
cilities for sale. Contact
house for sale. 6 large
0771434343.
fully completed house
Highway. Flat land
022086
0768988374.
020002
rooms,
022117
on 6 perches land for living 4 washrooms,
facing 40 feet 12 lakhs
Mount Lavinia,
room, dining, Rajagiriya,
on Close to Battaramulla
sale. 0773335412
Nanayakper perch. 0718325229,
Galle Road, brand new
/ pantry, kitchen, gaPelawatta Towns facing
kara Mawatha, 10.8
0775184410.
rage, separate servant’s
0711812635.
021952
apartment with 2 bed20 ft. wide Road. 8
022525
+
perches land for sale,
washroom. Fully tiled,
rooms, 2 washrooms,
12 perch lands ideal for Kirulapone
Gampaha - Udugampola
Polhen- separate
28
lakhs
entrance to upfully air-conditioned
per perch.
goda Averihena Road,
residential purposes for
exclusive land blocks.
per floor, 3 balconies.
0702459242.
on 7th Floor for rent.
15 perches land
022428
sale. 0714290392. 022128
Close to Airport with
3 Suitable for 2 families.
Unfurnished. Monthly
million
Ratmalana Kandawala
per
all facilities. Per perch
perch Sale
Close to Malabe Town
78,500/=. Advance
(negotiable) No bro- lion. price Rs. 38 Mil- Rd. 1
6 facing
Rs. 495,000/= onkm from Galle
Call 0773255090 /
a large paddy
months. 0777778806.
kers.
0718328716, 0774074876.
wards.
Rd. opposite KDU
0711243243.
field and 20 ft. wide
022380
0764710172.
022088
022446
rectangular land 23.6
road. 15 perches land
020555
Super luxury apartment
perches, no brokers. In the
ideal for residential
vicinity of Cofor rent in Shangrila
Contact 0715332653.
purposes for sale. Can
lombo - Kandy Road,
Residence,
Colombo
be divided into two
Mahara,
021535
Ekasath
2. 2 bedrooms / 1700
blocks.
Mawatha, 85 perches,
0714290392.
Ratmalana, near
sq.ft. + 1 car park,
2nd fully surrounded
022127
very high floor. Contact
by a
Lane and 3rd Lane, Jaya
wall, valuable land will
0774567997 hkreale Colombo 03 - 2 storeyed
Mawatha two roomed
st
be sold at your expectategroups@gmail.com
on 6.97 perches with
house with one room
5
ed price immediately.
bedrooms and parking.
annexe. 22 perches. Rs.
022332
Suitable for residence,
Ideal for business
Wellawatte, Madanga54 Million negotiable.
or
ideal for building facilresidence proximity
watte, near Savoy HoContact : 0769447071.
to
ity, banquet halls, wareschools, supermarkets
tel, 3 rooms, 2 rooms,
house, business space,
021949
and religious places.
attached
bathrooms
sold at land value not
10 perches land with
Muhandiram
on 5th Lane, with car
Road,
a for the
house value.
Kollupitiya. Expecting
small house at Piliyanpark for immediate
0711311888.
Rs. 75 Million (nego022473
dala, electricity water.
rent. Monthly 65,000/
tiable). 0779992620.
Kadawatha - Kirillawala
0112052544.
=. 6 months advance.
022465
0777778806.
Exclusive land plots
022219
022087
05
20.8P with house
in
minutes to Highway InWellawatte, 37th Lane, Colombo 05 - Close to
Kottawa, Siddamulla.
terchange and 03 minLanka Hospital 17.65
opposite Arpico, ful32 Million. No broutes to Kandy Road.
perch valuable land
ly furnished, with
kers.
3
0363135307,
Initial payment 14 Lks
for sale. 2200 lakhs.
rooms, AC, on 5th Floor
0711896475.
onwards. 0710888222.
022155
0772410832.
for rent. Rent monthly
022514
20’ Road 10.2 perch
110,000/=. 6 months
020507
two
Eight (8) perches
flat
advance. 0777778806.
storey 03 bedrooms
02 Katunayake residential
bare land for sale.
bathrooms 01 servant
land blocks for sale,
022072
Nugegoda facing 20 feet
toilet pantry kitchen
closer to Highway. Per
wide road. Residential
perch Rs. 295,000/
hot water roof top
area, walking distance
-.
Call: 0715226666. 020542
CCTV.
0704151769.
to the town, water
and electricity acces022540 Meerigama ResidenOne acre Coconut
land
sible. Clear title. Viewtial land plots. 5 kms
500 metres away from
or bare land is required
ing can be arranged
to the Town close
Delkanda Junction
from Kurunegala Disto
9 Main
by prior appointment.
Road and 3 mintrict.
perches land for sale.
No
brokers.
+94758494427.
utes’ drive to Central
No
0776570734.
27 lakhs per perch. 075022152
brokers please. 020642
Expressway Junction.
8081651 / 0112801652.
Initial payment 5 lks.
021930
0702333111.
020501
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EMPLOYMENT - GENERAL

We are looking for an
ex- Retired Tri Forces
or Poperienced Hotel Manlice Officer between 50ager and a Chef for
a
55 years is required
to
holiday resort situated
work as a Security Ofin Southern Province.
ficer at a bungalow
in
0718826869.
021913
Colombo 07. Attractive
salary with free meals
and accommodation.
Call 0112326070 during weekdays between
8.30 - 5.00 or send your
application to carrier
op Air Rifles W. Thomas &
ertun

Wanted
Conductor
with experience in CoCo

W. Thomas & Sons
Professionals in firearms,
air rifles, has manufactured 100% effective
local guns for simians
and giant squirrels with
5 years warranty, speed
800, 200m range guns
30,000/=
Chinese LG single door Fridge
guns at very special
Rs. 40,000/= Kenstar
prices speed 500, range
Air-Cooler 20,000/
=

19 Toyota Vitz 2008 / 2011,

English spoken
20 white, 1300
CC, 8
hours course. Natural
conversation fluency. Air Bags,
showroom
077 8717413 IELTS,
O/
L, A/L, kids/English condition,
service
medium,
Literature,
English language per- records available. Rs.
fect course, interview,
54/25.
Maharagama.
presentation, 1000 pri-

ity2015@gmail.c
school teacher home
50m from Rs. 20,000/
conut for estate below
vate English teachers
Icon Box Fan Rs. 10,
Sons - Kadawatha presom
visits Cambridge Lo= upwards - repairs
021688
50 acres. 0777897837.
training program from
000/= Blankets 5000/
ent Chairman Deshacal London (O/L) A/
from the mobile service
S For sale, 2 small Alfa Colombo
Security Officer
ABC. Diploma in Eng= Chandeliers 1 large
700/- per lession. 077
5 - Room avail021500
O/
manya Roystan Anton
- purchasing of guns
safes, 1 large Alfa safe,
L - Factory, Kohuwala,
2674187, 071 2138561.
able on rent only boy.
& 4 small Boxes Rs. 20,
lish, special classes for
Thomas Esqr won the
only from Kadawatha
2 steel cupboards, teak
Boralesgamuwa,
T.P. 0711646807.
017291
000/=. 0716803618,
Peeducated students, proshowcases with glass,
company. 011-4361961,
medal for the best enpiliyana - Salary 45,
Science Grades
0711769501.
021184
1 large teak counter
fessionals, adults and
011-5737777,
10/
019672
at
000/=
trepreneur of local Air
What11 (Sinhala medium)
apartments
Perdeniya Road Kandy. Colombo 6, Wellawatte,
sApp - 0777 319250,
very weak students.
Mount Lavinia, Wellawhole syllabus covered,
Rifles and Shotgun In0770392466, another
ladies furnished rooms
0727319250.
077 8717413.
past and probable queswatta,
019353
Kirulapone,
018016
dustry in the year 2021
two Alfa safes in Coattached
tion papers discussed,
bathrooms
Havelock Town, Pollombo, all used items.
Grade 1 to 5 all subjects
and now local farmers
dining kitchen cooker
individual and group
hengoda. 011-2669199,
Apartment for
Cambridge syllabus
classes. Umesh Gu022457
washer fridge. 75/
can have air rifles with
at
/
0772205009.
1, Elvitigala Flats. sale Accountant,
Accounts
English medium, quali021293
nathilake 0715307098. LG OLED
- 2 bedW.A. Silva Mawatha.
55 inch TV
5 years warranty
rooms and 1 bathroomClerk, Book Keepers,
fied lady Teacher
at
450,000 TV Stand 25,
Tel.
022687
in
2591169, with furniture, - LivingSecretary,
very reasonable prices,
Computer
Maharagama. BA (Eng000 Bose TV Sound
Spoken English read0755091379.
and master bedroomOperator, Receptionist,
concessions,
Learn to drive accurate- lish medium). PGIE
ing writing listening,
Bar 60,000 Sofa with
with brand new A/ Telephonist,
manu4
022262
Cs,
Sales Boys
months no age barrier
two recliner chairs and
factured locally with
bedrooms with large
ly and perfectly within (TESL), TKT Contact
fits in for all exams
Beds, mattress,
Coffee table 60,000 two We extend our respect- wardrobes, - 1st floor, / Girls, Peons, Drivers,
in018458
the city without fear. 0775742677.
English technology,
Accountant, Tamil
-Helpers.
cluding IELTS. Palitha
ful invitation to parents 1 allocated garage
all steel cupboards, tables,
gent
Apply m
pedestal fans 8,000
msiva
siva
and
Welcome Licence Holdvariearly sixties, London
the spares and repairs ety
Jayasinghe. 0771671136,
for our elders home
ample parking spacedassan50
an508
8@gmail.com
Ferre cooking range
@gmail.com
of chairs and furin
0710104703.
ers with their own ve- ICT - A/
AAT fully qualified
available, excellent after niture (Almost
a calm and enchanting for visitors, - Very quiet0773595969.
018828
70,000 all items nearly
L, O/L, Nation022534
new)
with more than 35+
hicles.
environment friendly surrounding with play0714225441.
new condition. Contact
sales service. TP - 0777 of a closed students
al, Cambridge, EdexBattaramulla - Multiground, jogging path,
years experience
0774925340.
staff with medical,
Up-country Bodu Govi
in
020007
cel, Python, Pascal, C#,
021966
079250, 0777319250. hostel in Malabe for
children’s
national finance com
managerial
comparents seek an educatnursing, psycological outdoor play area &
quick sale. 0711183154,
capacity.
Java,
exercise equip-pany has vacancies
Inquiries
SQL, PHP, Html
0766887412.
0112972608,
ed pretty daughter from
counselling.
0764653862.
as
022563
Special ment, - Located next to
021973
experienced graduate
011-5737777.
a respectable family for
protection and care Trillium Residencies,Financial Advisors on A girl graduated
020597
in IT
their age 25 (born
teacher best results.
for sick and disabled close to D.S. Senanayakefull time or part time
in
from SLIIT with six
1997) living in Kandy,
0712295545.
elders. 0777-169339, & British School. Pricebasis. Should have
016940
months
height 6’ smart graduInternship
- 25 M. 0777266878.passed O/
O/L
L with Maths
071-6004411.
experience is seeking
ated son permanently
IELTS / Spoken English,
022368/ Arithmatic,
age 25 employed as a Bank Exfor a job as a Software
019082
Australia qualified well
55, retired executives
ecutive Officer. He inAABA
ABE BSc. CIMA
Engineer in a reputed
We take care of elders
experienced lady teachherits properties. 019318
Colombo 03 - Luxuryconsidered. Contact MBA Cambridge Edexcompany. Java related
at Madapatha and PiliAdvertisement in
er. Best results guarapartment for sale.0776539722.
2022 G.C.E. O/L Eng022441
cel National MathematTechnologies, HTML,
yandala
reasonable
anteed. 0716656325,
lish retired teacher conFully furnished 03 bedCSS, Javascript, Relaics English Business
Job vacancy for
rate, call for more inunducts classes. Home vis- For sale stamp
rooms with 03 bath-married
0703885435,
tional databases, GIT
collection
Accounts Economics
formation. 0779883270
lady - Post ofits or at the class itself.
of
rooms 1,953 sq.ft. - Rs.
in stock books India,
expertised. Contact
0768632275.
(Nohara), 0770638377
fice
Physics Chemistry BiMobile
documentation
022468
:
0759490759
Australia and UK. Con70 Million. COC Deeds
0711540918.
(Roshan).
(Munasinghe).
clerk,
ology IT Psychology International
Place - Welisara.
021747
022582
tact: 0742210795. 016889
available. 0777223434.
School
Qualifications

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,

Toyota

Premio 2019,
Pearl white, 1st owner,
company maintained,

Toyota Dyna, GY – xxxx, Suzuki Stingray 2016 / Red Sports –
14- , 1000
Bolero Maxi Truck, PQ
1999 / 2002, Length 2017, CAT – 8 xxx, 2nd CC, Charde,
A/C, –
owner, mileage 51000
xxxx, 2011, Back
Alloy wheels, Rs.
14 2/1, full body, A/C,
Km,
side cage. Mileage
Multifunction, 775000/-,
Power, breadth face, 15
Coure 15-,
Push
Start.
49/-, 850 cc, Rs.875,000/-, 90000 Km. price 20/50,
B Engine, fornt and back
Kottawa. 0753 411 009
Maharagama. 0777 355
16- Auto Rs. 975,000/040
022566
022570
, Nugegoda. 072 284
1786 / 0718 262 853

uda Dunu, Height 7’ 4”,
breadth 7’, Dehiwala.
0777 209 442
022575

option,
mileage 145000 Km.
072 744 92 49 / 077 908
7333
022466

mileage 30000 Km,
mint condition. 071 778

6047

Place Your

Photo Classified

- EngEng Computer literated delish knowledge with
cent person worked
at
Faculty of Medicine
having abilities of
of
official English Letter
Drafting, translations,
likes to stay in and
teach English for chilchil
dren while providing
professional assistance
021765
Colombo 05 - Elegant
for any company work.
Polythene Bag cutting
luxury apartment for
0741-677358.
020330
machine operators
sale. 04 bedrooms,
&
04
(Male/Female)
bathrooms with balco-helpers (Male/
Female)
nies right around thewalk-in or apply to: No.
unit with access from785, Negombo Raod,
all bedrooms. 2,025Mabola, Wattala. 021830
sq.ft. - Rs. 64 Million.
Polythene Film Extrud0777223434.
022358er Machine
Operators
Colombo 08 - Add
lux-& Helpers (male/
(male/fefeury to your lifestylemale). Walk
in or apply
ready to occupy apart-to : No. 785,
Negombo
011
ments 03-04 bedroomRoad, Mabola,
Wattala.
luxury

020607

022360

Colombo 04 - Readycomputer.
Send your
to occupy apartments

+

CV to the below
e-

Wanted Historical,
Anniversary Commemorative Souvenirs, Booklets, Folders, Posters,
Special Covers, Special
Publications and other
memorability. Homes
visited.
Contact:
0112825355.
016893

for sale brand new mail
03
address: iinfo
nffo
o..fa
ffaas
bedrooms with maid’stra
cckintl
kinttlll@gmail.com
@gmail.com
room and bathroomTP
0716886699. No.
1,550 sq.ft. - Rs. 42.5
832-2/1,
832-2/
1, Negombo Rd,
Million
upwards.Welisara.
0777223434.
022354

+

Budget ADZ

+

Web
(www.adz.lk)

Only for

1,000/- + VAT

apartments for
sale. 1,910 sq.ft. - 3,960
sq.ft. Rs. 62 Million
upwards. 0777223434.
022357

021831

2 429 368 | 011 2 429
331

Hot Line - 0777 27 00 67

Statistics
Geography
0716128439,0112685649,
0112671710.
021850

A AL/OL 6, 7, 8,
9
Physics
Chemistry

children Sinhala, Sinhala medium 1 8
home visited 500/
=
per hour. 077 5882518.
022527

Mathematics “A”
as- Lady Teacher
visits
sured home visited.
Online spoken Eng0723067730.
015935
lish, Sinhala, Tamil
&
English Language
other subjects. GCE
for
adults willing to study
(O/L) (A/L) English.
from very basics and
0770351835.
016564
school children from
Grade 1 to 13 home
vis- Mathematics
its or at the class itself. AL OL CambridgeAS/A2
EdexMobile
0759490759 cel Pure Maths (P1-P4)
(Munasinghe).
Statistics (S1-S2) Me022594
chanics (M1-M3) Further Maths Additional
&
English literature
for Combined Mathe Paper
Cambridge, National discussion also
by re(O/L, A/L) by Eng- sult oriented more than
15 years experienced
lish graduate. 17/
3,
Pirivena Road, Rat- Graduate Teacher (Online/Visiting / Groups).
malana. 077 9604004.
0777789976.
020637
018137

019033

full

020381 -rpt

Suzuki
Toyota Land Cruiser BJ
40, 1982, 4WD, 31 – 9
xxx,

diesel,

manual,

Power Steering, original
body tag, pannipitiya.
0705 321 132
022558

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

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

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

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

27 March 2022

EMPLOYMENT

27 March 2022

Classified
Able Benz Prado Vezel
BMW car lorry drivers available. Supershine Service, Dehiwala.
0777473694,
0775822976.
022522

KVA 60 brand new
Perkins Generator made
in
Accountant, Accounts
England, KVA 32 John
Career Opportunities
Clerk, Book Keeper,
Deer Generator, KVA
in Health Care Sector
7
Listor Generator Italian ABC
Computer
Operator,
Manpower Ser- A reputed hospital
brand new 100L, 200L, vices
Secretary, Receptionist,
is a Government
located in Nugegoda.
270L Three-Phase, Sin- owned
institution.
Telephonist, MarketICU & Theatre trained
gle Phase brand new tact us immediatelyConNursing Officer. * DiCompressor for sale. your requirements for ing Sales (boys / girls),
of
Panadura. 0778460696, Housemaids,
ploma / Equivalent
Drivers, Helpers for
Watch0726267432.
qualifications in Nursers, Drivers, Infant
022118
supply. 0773595969.
Caretakers, Attendants,
ing * Minimum 5 years’
022555
Labourers for Coconut
experience in similar
Estates and Poultry 15 years
capacity * Age below
Farms, Cleaners and this field. experience on
Hardworking
60 * Excellent comLabourers for different Housemaids,
Cleaning,
munication skills. Atwork categories.
Mr Babysitters,
male/fe- tractive salary
Ranjan
0777171915, male Attendants,
& fringe
male/ benefits
0 7 1 0 4 4 4 4 1
await the right
6 , female Cooks, all routes
0117179323.
candidate. Please forexperienced
022062
Drives,
Gardeners,
ward your CV with
Couples,
Houseboys & Girls,
non-related referees.
Salesmen / Girls, Boys
Email: chathuri.ns@
&
g
Girls for Garments and
mail.com Mobile: 074Companies, Roomboys,
2169832.
Watchers, Dailycomers
021347
(8-5). All are warranty Wanted
MBBS / SLMC
of one year with four
registered Doctor for
(04) replacements and
a
For 15 Words
channelling center near
reasonable charge. GovKandy (full time / part
ernment authorized and
registered
time). Accommodation
Company.
Negombo - 0314306550
available. 0777566105,
Each Additional word
Rs 20// 0759998555, Dehi0765479510.
016970
wala - 0114551800
/ 0778144404, CoFor 15 Words
lombo - 0113459766
/ 0771555483, Mrs
Shany - 0759997555
/
0770840192.
022243

Easiest way to publish your
Classified Advertisement while staying at home..

Rs. 500/-

Rs. 500/-

Each Additional word

Rs 20/-

To publish at both Papers

full option auto third
owner, 118000 km

English medium
Preschool Teachers are
wanted. Glorious Preschool,
Kadawatha.
Call for interviews
0760917272.
020603

Additionally pay only

Rs. 100/-

classified@lakehouse.lk

Piyumi - 011 2 429 383
Ramani - 011 2 429 347
Gayani - 011 2 429 342
Susantha - 011 2 429 343

Fax -

011 2 429 375/380

ToyToy
Star class experienced
ota Prado 120 diesel
cooks wanted, below
2006/2008
KG-xxxx
40 years, must know
7
sunroof auto
how to make Sriseater
Lankfull option
145,000
145,
an food / dessert,
000 km.
Tam7449249, 077 908
ilnadu food 072
/ dessert,
Indian food /7333.
desserts.
022466
Please send your CV
to
email: info@serendib
.it
022469

Rs. 700/-

(Only for 15 Words)

square feet 25 feet
height building for Green Light for Online Transfer
Acc. No. 000000377
rent. Having 3-phase
- Corporate Branch
current water CCTV
Email - classified@lakehouse.lk
Camera facilities. Suit
Suitable for Warehouse
- 077 7 270 067
or Factory. Commer
CommerRamani - 077 7 278 948/ 011
2 429 347
cial area. 0760838548, Piyumi
- 011 2 429 383 | Gayani - 011
0770294075.
2 429 342/ 343
022030

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;.
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Trusted Marketplace of Classifi
ed Advertisers

Wanted - Teachers
for
Mathematics in English
medium are required
immediately. Working
hours 10 a.m. to 5.30
p.m. Location - Thimbirigasyaya, Colombo 05.
Salary negotiable. Call
Accounts Assistant
(fe0779844804.
male). Qualifications:
022338 Domestic
Helper passed GCE (O/L), Well
Chef / Chef De Partie
Daily - Urgent. For
qualified Teach/
a
good command of Sinyoung couple with six Sous Chef / Commis /
er Trainers, subject
hala & English, knowlmonths baby at Ele- Kitchen Helpers RestauTeachers are wanted
edge of MS Office.
ments
for Galle. bloomin
Apartment, rant Staff required with
gb Buthgamuwa
Contact: 071-2138139,
experience in
Suzuki
Hot KitchSwift Dzire meudsischool@gmail.co
Road, en
me
Pamunugama Stores,
for a High-end ResRajagiriya. Should
m Walk-in interviews
tallic black / KN-0xxx
be
55, High Level Road,
Heritage Village seeks
English speaking and taurant opening soon in
from 20th March till
- YOM-2010/ Indian
Maharagama.
able to do household Colombo suburb.
022456
Kandyan Crown En
Send
5th April. 0703318641.
Enwork including clean- your CV to inf1198CC
o@celery / manual /
Audit Trainee with
trepreneurs to extend
019204
A/L
ing and cooking. Basis .lk / Call 0742001301
power steering
Commerce O/L Maths
/
exports / tourism and
/ power
5 days a week - Salary 0773333859. shutters
022353
B. Apply. Agape Acall kinds welfare ser
/ central lock
ser35,000.00. Candidates
counting Services, 89vices locally / interna/ alloy wheels. In exmust be from Rajagiri1/2, Bankshall Street,
ex
tionally, seek decent
cellent- In
ya area. Apply imme- Immediate vacancy
Colombo 11. Email
condition. KM:
five star hotel Colombo,
partnerships urgently.
diately with references
agapeaccservices@g
136,700
vacancy type - Kitch- done. Price
to email id headhnt
dhaminbul@gm
dh
mail.com WhatsApp
@
- Rs. 4,500,000.00 (ne
(ne- 0773431763. ail.com
en Steward (Kitchen
gmail.com / Call Mbl.
0755030954,
Tel.
022689
gotiable).
0717288097.
Wanted English speak0777239397.
Kandana.
Cleaners) for Mid
021827
021522
While staying at home,
ing live-in Driver for 071-1978009
Night Shift, 077-4207711.
Female unmarried
Steward- Male / FeAccompany Chairman’s
you can earn maximum
ing Supervisor, Waitmale domestic servants
counts Clerk - Age
022520
Bungalow in Col-3 with
income daily / weekly
ers. Contact for further
and all the other male
20-30 with QB knowl/
/
experience in driving
monthly
female employees now
edge and experience
by giving any
details. 0778912293,
in
latest BMW & Lanamount to our com
computer is required
can be obtained from
0771543939.
comdrover vehicles, and
021915
immediately.
Govt Registered Watpany. We need people
Send
good knowledge of Coyour application to the
tala Dharshana local Reputed and well eswith lands or FD also.
lombo roads. Attractive
tablished Chinese food
following email admanpower service with
0778355890.
salary and meals. Ap020720
dress. Address: Chanas
15 yrs experience for
restaurant
requires.
ply immediately with
a
Foods (Pvt) Ltd, Wellavery reasonable salary.
Salary - * Manager
Bio-Data, copies
watta. Email: feroz
of
Call Chandran Master.
50,000/- to 60,000/=,
iy
certificates and contact
Red Sports 14 - 1000
a24@gmail.com 011011-5783667 / 0115Supervisor - 40,000/
telephone numbers
2807411, 074-0562339,
to:
811812 / 0115-811813
Charade A/
A/C
The Secretary, WoodC A/
= to 50,000/cc
=, Assis0767348529.
(Viber,
022095
WhatsApp,
lands, No. 12, 37th
tant Cooks wheels
775000/=
=
(Chinese)Rs. 775000/
IMO 0779951175). No.
Lane, off Queen’s Road,
Coure
- 40,000/= to
15 - 850 cc Rs.
88/D/2, Pahala Karaga50,000/
Colombo 3. Telephone
=.
875,
Food
000/
hamuna,
& accommo-= 16 Auto Bambalapitiya
Kadawatha.
No. 011-2588836. 021716
- Bamdation free, Rs.
part 975,
000/= Nuge
time000/=
022028
Nugebalapitiya, Kollupitiya,
candidates also
goda.
consid- 0722841786,
Wellawatte, Thimbiriered. Interviews will
be
0718262853.
gasyaya Office space,
held from Monday onhouses,
019033
buildings
wards from 10.00 a.m.
Building Work Superavailable on rent. 500,
to 12.00 noon. Dilaj
visor - Looking for
5000, 10000, 30000
a
Lounge (Pvt) Ltd., No.
Supervisor with experisq.ft. with parking.
27, Uyana Rd, Moraence on building main0776306726.
tenance for one to two
tuwa.
Highlight your Classiﬁ
008371
022432
ed
months assignment
Advertisement to get more
to
Restaurant
Supervisupervise colour washattraction
sors / Steward required
ing / repairs of a house
with experience in
in Rajagiriya. Could
the
be
hotel industry for
long term too. Please
a
Toyota Prado
120 petrol
High-end
Restaurant
contact immediately
on
opening soon 2002/
2005 KD-xxxx
in Colom0712773543.
021828
bo suburb. Send
line A/
C 7 seater, elec- Wattala
your
CV to info@ctric
Hekitta Main
elery.lk / height
control Road newly built
Call 0773333859. seat,
022347
4000

* Conditions Apply
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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;.

Financial
Managers
for Wealth Management. Insurance and
Financial selling experience is added advantage.
Vacancy available
(Colombo,
for
Kalutara District). Call
an Estate Manager
0772445146.
who has experience
022126
and knowledge in Coconut Cultivation and Need sales lady for Kiribathgoda clothing showhandling of Labourroom, Salary Rs. 35,
ers. Please contact
: 000/=. 0777124642,
0777733204.
021951
0773709561.
022471

Rs.

500/-

For 15 Words
* Cost of each additional word Rs. 20/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 - classiﬁed@lakehouse.lk

mEuhjGuk;
gJis
kl;lf;fsg;G
rpyhgk;
jk;Gs;s
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jifikfs; ,y;yhj ngz;fs; gapw;rpf;fhd tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F 0112789257 ,yf;fj;Jld;
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jpUkz
Nritfs;

gytUlq;fshf ek;gpf;ifAs;s Nrit

ஜப்பானிலிருந்து
இறக்குமதி செய்யப்ட்டு
செகரிக்கப்ட்்ட
செக்கிளகள சமபாத்தமபாக
விற்சைக்கு.
ரூ.
45000/ - மு்தல் 077
3544855. 042566

யூடியூப இறகு சென்று
யூனி்யன் அஸ்ஸூரன்ஸ
ஆட்செர்பபு வீடிச்யபாசை
்பாருஙகள.
அது
ச்பான்று
ைபாழக்சகச்ய
சைல்லுை்தறகு
ச்தசை்யபாயின் அசையுஙகள.
ச்டமி்யன்
0773719580.
041046

விைஙகுப்ணசணக்கு குடும்்ம் அல்ைது ஊழி்ய3 ்டுக்சக்யசற மபாடி
சகபாஸசின்ை ச ைன் ை ப பு ை வி ல் ்ண்டபாரைசள சைலிமச்ட ்தரணி்யகை ச்ர்ச் 434
ர்கள ச்தசை. கம்்ஹபா ்பாணந்துசறயில்
19 அளவை
வீடு
ைபா்டசகக்கு
கணக்கபாயவு/ கணக்கபாளவீதியிலுளள 7 ஏக்கசநென் ட்ரஸட் ைஙகியி0722 880255, 071ச்ர்ச் சநென் ட்ரஸட்
பிர்தபாை
வீதியில்
71.5 ச்ர்ச் சநென்
அல்ைது குத்தசகக்கு. நீர்சகபாழும்பில் பிறபபி்டர் ்யிலுநர்கள விணணரின் ஒரு ்குதியில்
ைபால் சுவீகரிக்கப்ட்்ட
9962505. 042687
ைஙகியிைபால்
சுவீக24.7 ச்ர்ச் சநென்
ட்ரஸட்
ைஙகியிைபால்
ைபா்டசக ரூ்பா 25,
மபாக சகபாண்ட கதச்தபாபபிக்கவும். முகபாசம்யபாச்தன்சை
மரம்
நபாட்்டகபாணி
விற்சைக்கு
ரிக்கப்ட்்ட இரு மபாடி
்டரஸட்
ைஙகியிைபால்
சுவீரிக்கப்ட்்ட
வீடும்
லிக்க ம்ததச்தச் ெபார்ந்்த
ளர் 89-1/2, ச்ங்பால்
ப்ட்டுளளது. சநென்
2 0 2 2 . 0 8 . 0 7 ஆ ம்
000/
=
மபா்தபாந்்தம்.
வீடு மறறும் கபாணி
சுவீகரிக்கப்ட்்ட கபாணி
கபாணியும் விற்சைமகனுக்கு
மணமகள
வீ தி, சகபாழும்பு -11.
ட்ரஸட்
ைஙகியிைபாதிகதிக்கு
முன்ைரபாக
விற்சைக்கு. விசை
முற்
ணம்
1
ைரு்டம்.
வி ற ் ச ை க் கு ண டு .
ச்தசை.
ை்யது
32,
ச்தபாசைச்சி / ைட்ஸஅல்
சுவீகரிக்கப்ட்்ட
விசை
ச்தபா்டர்்பாக
விெபாக்கு.
2022.8.7
ச்தபா்டர்்பாை விெபாரசண
குத்தசக ரூ்பா 20,
2 0 2 2 . 0 8 . 0 7 ஆ ம்
உ்யரம் 5.9 ்த றச்பாது
ப 07 5 5 03 0954.
கபாணி விற்சைக்கு.
ரிக்கவும் விச்்ட ஆ்தை
இறகு
முன்ைர்
விசை
2 0 2 2 . 0 8 . 0 7 ஆ ம்
000/ = மபா்தபாந்்தம்,
திகதிக்கு
முன்ைரபாக
ெவூதியில்
ச்தபாழில்
மின்ைஞெல் :a g a p e a c
2022.8.7ஆம் திகதிமுகபாசமததுை பிரிவு.
திகதிக்கு
முன்ைரபாக
ச்தபா்டர்்பாக விெபாரிக்க்பார்ப்ைர்
(சைத
cs ervices@gmail.com
க்கு முன்ைரபாக விசை
242, யூனி்யன் இ்டம்,
விசை ச்தபா்டர்்பாக வி2 ைரு ்ட முழு மு ற்விச்்ட ஆ்தை முவும் விச்்ட ஆ்தை
038819
சமசின்)
மணமகன்
ச்தபா்டர்்பாக விெபாரிக்கசகபாழும்பு -2 என்ற முெபாரிக்கவும்.
விச்்ட
ணம்.
ெபாரபாஸ
கபார்்டன்
கபாசமததுைப பிரிவு,
முகபாசமததுை பிரிவு
சிஙகள மீடி்யம் ்டித்தவும். விச்்ட ஆ்தை
கைரிக்கு அனுப்வும்.
ஆ்தை முகபாசமததுை
்ளளிைபாெலுக்கு அடு242, யூனி்யன் இ்டம்,
ைர் என்்்தபால் மணமமுகபாசமததுை பிரிவு
ஆகக்
குசறந்்த
சகளவி
242 யூனி்யன் இ்டம்
பிரிவு 242, யூனி்யன்
சகபாழும்பு -0 2 என் ற
த்த்தபாக. 23/ 10, 99,
சகபாளளுபபிட்டி முகபாந்திரகள சுமபாரபாக சிஙகளம்
242 யூனி்யன் இ்டம்,
4.7 மில்லி்யன். 077
சகபாழும்பு -2 என்ற
இ்டம், சகபாழும்பு -02
முைரியில்
வி்ரஙகம் ்பாச்தயில் இரு மபாச்ெ
ச்தரிந்திருக்க
சகபாழும்பு -02 என்ற மு3427535. 042799
Watter,
சமசகபா்ட
சகபாமுகைரிக்கு அனுப்வுஎன்ற முகைரிக்கு ஆகசள ச் றைபாம். ஆகக்
டிக்கட்டி்டம் விற்சைசைணடும். ்தமிழ, சிஙககைரிக்கு அனுப்வும்.
ைன்ைபாை,
சை
ல்ை
ம்பிம். ஆகக் குசறந்்தது
க்குசறந்்த
சகளவி
குசறந்்த விசை 25
க்குணடு. 3 அசறகள.
ளம் விரும்்த்தக்கது.
ஆகக் கு சறந்்த விசை
ட்டி்ய. 0724342374,
35.8
மில்லி்யன்.
077
2.
5
மில்லி்யன்.
077
மில்லி்யன்.
077
வீட்டுப
்ணிபச்ண
2 குளி்யைசறகளுளள
ச்தபா்டர்பு சகபாளளவும்.
38.5 மில்லி்யன் 077
07794 891 8 1.
3427535. 042789
3427535. 042793
மறறும்
சுததிகரி3427535. 042803
வீடு
விற்சைக்கு.
075
4827320.
3427535. 042795
042202
G183872
ப்பாளர்கள
ச்தசை.
(பிர்தமர்
உததிச்யபாதிஸ்மஹபாரபாம
கதிை்யது 30 இறகுக் கீழ
கபூர்ை
இல்ைததிறகு
ர்கபாம வீதியில் 171
அனு்ைம் ச்தசையிபின்ைபாலுளளது. 077
ச்ர்ச் சநென் ட்ரஸட்
ல்சை. நல்ை ெம்்ளம்
5262362. 042780
ைஙகியிைபால்
சுவீகசைசை நி்ந்்தசைரிக்கப்ட்்ட இ்டம் விகளு்டன்
ச்தபா்டர்பு
ற்சைக்கு.
விசை
75/ 1, W.A. சில்ைபா
ச்தபா்டர்்பாை விெபாரசண
மபாைத்த,
சகபாழும்பு
2022.08.07ஆம் திகதி-06 ச்தபா சைச்சி
க்கு முன்ை்தபாக விச்்ட
2591116 9 , 0777
ஆ்தை முகபாசமததுைப
452447,
0 75
cq;fs; vjph;fhy fdTfis g+h;j;jp
பிரிவு, 242, யூனி்யன் cq;fs; tpsk;guq;fis gpd;tUk;
5091379. 040927
nra;tjw;fhd rpwe;j top.
Kjy; 15 nrhw;fSf;F ,yq;if tq;fp
இ்டம்,
சகபாழும்பு -2 kpd;dQ;rYf;F mDg;gTk
fzf;fpyf;fk;
cq;fs; gzf;nfhLg;gdit nrYj;Jtjw;fhd
(Nyf;`T]; fpis)
,yFthd top.
என்ற
முகை
ரியு்டன்
&gh
xd;iyd; %ykhfTk;
ச்தபா்டர்பு
சகபாளளவும்.
xt;
n
thU
Nkyjpf
nrhy;
Y
f;
F
k;
10
&gh
Kjy; 15 nrhw;fSf;F ,yq;if tq;fp –
nrYj;
j
yhk;
.
*
fzf;fpyf;fk;
tprhuizfSf;F gpd;tUgth;fSld; njhlh;G nfhs;sTk;
ஆகக் கு சறந்்த விசை
(Nyf;`T]; fpis)
*Mff;$ba nrhw;fspd; vz;zpf;if 65
&gh
34.2 மில்லி்யன். 077 mD\h - 077 7 278 948 ukzp - 011 2 129 347
xd;iyd; %ykhfTk;
011 2 429 342 / 011 2 429 343
*xt;nthU Nkyjpf nrhy;Yf;Fk; 10 &gh
nrYj;jyhk;.
3427535. 042790 gpAkp - 011 2 429 383 fadp - 011 2 429 342/343
Mff;
$
ba
nrhw;
f
spd;
vz;
z
pf;
i
f
65
classified@lakehouse.lk
*
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இ

லங்கையின் முன்னணி கல்லூரியாக
திகழ்வது க�ொழும்பு ற�ோயல் கல்லூரி
(Royal College). தமிழில் வேத்தியர்
கல்லூரி என்று அழைக்கப்படுகிறது. அது மட்டுமல்ல இது தான் இலங்கையின் முதலாவது அரசாங்க ப�ொதுப் பாடசாலை. 1835ஆம் ஆண்டு
நிறுவப்பட்ட இக்கல்லூரி இலங்கை அரசின்
நேரடி நிர்வாகத்தின் கீழுள்ள தேசியப் பாடசாலையாக திகழ்ந்தாலும் ஒரு தனியார் கல்லூரியின் வடிவத்தைத் தருவதற்குக் காரணம் இலகுவில் மாணவர்களை சேர்க்கமுடியாத அளவுக்கு
ப�ோட்டியும், அதன் காரணமாக இறுக்கங்களும்

வந்த ஜ�ோசப் மார்ஷ் (Joseph Marsh)
பாதிரியாரால் அது தனிப்பட்ட ரீதியில்
தான் த�ொடங்கப்பட்டது. அரசாங்கத்துக்கும் அதற்கும் எந்த த�ொடர்பும்
இல்லை. 28 வயதேயான ஜ�ோசப்
மார்ஷ் பாதிரியார் ஸ்கொட்லாந்தைச்
சேர்ந்தவர். க�ோட்டேயில் இருந்த சேர்ச்
மிஷனறி ச�ொசைட்டியின் பணியாளராக அவர் இலங்கைக்கு அனுப்பப்பட்டார். குறிப்பாக கணக்கியல், ஆங்கில
இலக்கியம் ப�ோன்ற பாடங்களைக்
கற்பிப்பதற்காக அவர் அனுப்பட்டிருந்தார். 1835 ஆம் ஆண்டு அவர் புறக்க�ோட்டை, புனித பவுல் தேவாலயத்துக்கு
ப�ொறுப்பாக நியமிக்கப்பட்டார். இங்கே
தான் ற�ோயல் கல்லூரிக்கான ஆரம்பம் இடப்பட்டது.
1837ஆம் ஆண்டு அவர் நூலகத்தைத்
த�ொடங்கினார். பாடசாலை சஞ்சிகை ஒன்றையும் த�ொடங்கினார். இலங்கையின் முதலாவது
பாடசாலைச் சஞ்சிகையாக அது தான் கருதப்படுகிறது. அவர் ஒரு அச்சகத்தையும் நிறுவினார். பரிசளிப்பு நிகழ்வுகளையும் நடத்தி
மாணவர்களை ஊக்குவித்தார். அப்போதே
கிரிக்கெட் விளையாட்டையும் ஊக்குவித்திருக்கிறார். ஆனால் சில நாட்களிலேயே அவர் கடும்
சுகவீனமுற்றார். 1838 ஆம் ஆண்டு உடல்

சம்பளமாக 200 பவுண்டுகள்
வழங்கப்பட்டது. அதன் இன்றைய
பெறுமதியில் கூறுவதாயின் ஐந்து
மில்லியன் எனலாம். ஆளுநர்
தான் அதன் புரவலராக இருந்தார்.[1]
ஆரம்பத்தில் ஆங்கில, டச்சு
சமூக
பின்னணியுள்ளவர்களே
கல்வி கற்கத் த�ொடங்கினார்கள்.
அதன் பின்னரே சுதேசிய இலங்கையைச் சேர்ந்த வசதி படைத்த
மேட்டுக்குடியினர்
முதலில்
நுழைந்தனர்.
1836 ஜனவரியில் இந்த மேட்டுத்தெரு அக்காடமி க�ொழும்பு
அக்காடமியாக பெயர் மாற்றப்பட்டு க�ொழும்பு புறக்கோட்டை,
மெசேஞ்சர் வீதியில் உள்ள 144
ஆம்
இலக்கக்
கட்டிடத்துக்கு
மாற்றப்பட்டது, இன்று அது சனநெருக்கடிமிக்க சந்தைப் பகுதி.
சுமார் ஆறு மாதங்களின் பின்னர்
அதே ஆண்டு அங்கிருந்து சென் செபஸ்தியன்
வீதியில் உள்ள மேட்டுப் பகுதிக்கு மாற்றப்பட்டது. அதற்கு முன்னர் அது ப�ொலிஸ் குதிரை
லயமாக இருந்தது. இன்னும் உறுதியாக ச�ொல்வதாயின் தினபதி, சிந்தாமணி பத்திரிகைகளை

ற�ோயல் கல்லூரி
இலங்கையின் முதலாவது
அரசாங்க பாடசாலை

அதிகம் உள்ள இலங்கை பாடசாலையாக இது
இருப்பதுதான்.
இக் கல்லூரியில் தமது பிள்ளைகளை சேர்த்துவிட கனவு காணாத பெற்றோர் அரிதென்றே
கூறலாம். இலங்கையின் அரசியல் தலைவர்கள் பலர் இங்கே தான் கற்றார்கள்.
இலங்கையின் பணக்காரர்களின் க�ோட்டையாக அறியப்படும் கறுவாத்தோட்டப் பகுதியில்
15.5 ஹெக்டெயர் பரப்பில் பெரிய விளையாட்டு
வளாகம், நீச்சல் தடாகம் என பல வசதிகளைக்
க�ொண்டு இயங்கி வருகிறது. இன்னும் சில ஆண்டுகளில் இரண்டு நூற்றாண்டை எட்டப்போகும்
இந்தக் கல்லூரியின் பின்புலம் முக்கிய வரலாற்றுப் பாத்திரத்தையும் க�ொண்டிருக்கிறது.
ஆங்கிலேயர்கள் இலங்கையைக் கைப்பற்றி சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர்
தான் இலங்கையில் தமது ஸ்திரத்தன்மையை
உறுதிப்படுத்திக் க�ொள்வதற்காக பல மாற்றங்களை செய்யத் த�ொடங்கினார்கள். க�ோப்பி,
தேயிலை ப�ோன்ற பணப்பயிர்களின் உற்பத்தி
வேகம் த�ொடங்கப்பட்டதும் புதிய பாதைகளை
உருவாக்குதல்,இலங்கைக்கான அடிப்படை உட்கட்டமைப்பை பலப்படுத்திக்கொள்வது என பல
விடயங்களைத் த�ொடங்கினார்கள். 1833இல்
க�ோல்புறூக் தலைமையிலான ஆணைக்குழு
இந்த மாற்றங்களை செய்வதற்கான பரிந்துரைகளை செய்தது. அதன் மூலம் தான் இலங்கைக்கான யாப்பும் முதற்தடவையாக உருவாக்கப்பட்டது. அதன் ஒரு பரிந்துரை தான் பிரித்தானிய
ப�ொதுப் பள்ளிக்கூடங்களைப் ப�ோல அரசாங்க
பள்ளிக்கூடங்களை ஆரம்பிப்பதற்கான முயற்சியாகும்.
ஏற்கெனவே நூற்றுக்கணக்கான மிஷனறி
பாடசாலைகள் அப்போது ஆரம்பமாகியிருந்தன. 1812 இல் பெப்டிஸ்ட் பள்ளிகள் த�ொடங்கப்பட்டன. அவற்றை நடத்த அரசு ஆதரவு
வழங்கவில்லை. ஆனால் அவற்றை நடத்த
அனுமதியளித்திருந்தது. 1833 இல் 15 ெபப்டிஸ்ட் பள்ளிகளும், 90 வெஸ்லியன், 78 அமெரிக்கன் மிஷன் மற்றும் 53 மிஷனரி ச�ொசைட்டி
பள்ளிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.

ஜ�ோசப் மார்ஷ் பாதிரியார்
1835 ஆம் ஆண்டு ற�ோயல் கல்லூரி த�ொடக்கப்பட்டதாக வரலாற்றுக் குறிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. ஆனால் 1831 இல் மெட்ராசிலிருந்து

நிலை சரியில்லாமல் ச�ொந்த நாட்டுக்கே திரும்பினார். சில வாரங்களில் அவர் அங்கேயே
காலமானார். ஆனால் அவரின் குடும்பத்தினர்
இலங்கையில் இருந்தனர். அவர் அப்போதைய
க�ொழும்பு மாவட்ட நீதிபதி அன்ரூ வ�ோக்கரின் சக�ோதரியைத் தான் மணமுடித்திருந்தார்.
அவரின் மகள் அக்னஸ் ஜேனின் கணவர் பார்குர�ோப்ட் ப�ோக் (ஜ�ோசப் மார்ஷ்) பின்னர் இப்பாடசாலையின் அதிபராக ஆனார். ற�ோயல் கல்லூரியின் வரலாற்றில் அதிக காலம் அதிபராக
இருந்தவர் அவர் தான். அவர் பதவி வகித்த
1842 – 1870 காலப்பகுதிக்குள் தான் தங்குமிடம் (Boarding House) உருவாக்கப்பட்டது.
கல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்தின் இணைக் கல்லூரியாக ஆக்கப்பட்டது. அதுப�ோல க�ொழும்பு அக்காடமி, குயின்ஸ் கல்லூரியாக ஆக்கப்பட்டது.
மிகவும் கண்டிப்பான அதிபராக இருந்ததுடன்,
மாணவர்களுக்கு பிரம்படி தண்டனை வழங்கிய
ஒருவர். இலங்கையின் சுதேசிய மதங்களான
ப�ௌத்தம், சைவம் ப�ோன்ற மதங்களின் மீது
அவரின் காட்டமும் இருந்தது பற்றிய குறிப்புகளையும் காணக் கிடைக்கிறது.

ற�ோயல் கல்லூரியின் முதல் இடம்
முதன் முதலில் இந்தப் பாடசாலை எங்கே
த�ொடங்கப்பட்டது என்கிற தகவல் வியப்பாக
இருக்கும். புறக்கோட்டையில் ஐந்து லாம்பு சந்தியில் இன்றும் இருக்கிற புனித ப�ோல் (Chaplain
of St Paul’s Church) தேவாலயம் இருக்கிறதல்லவா அந்த தேவாலயத்தின் வராந்தாவில் தான்
இருபது மாணவர்களுக்கு கல்வி கற்றுக்கொடுக்கப்பட்டது. அப்போது இந்த இடம் வுல்பெண்டால்
வீதி (22, Wolfendhal Street)என்று அழைக்கப்பட்டது. அந்த ற�ோயல் கல்லூரியின் ஆரம்பப்
பெயர் மேட்டுத்தெரு அக்காடமி (Hill Street
Academy).
அடுத்த ஆண்டே 1836 இல் அன்றைய
ஆளுநர் சேர் ர�ொபர்ட் வில்மட் ஹ�ோர்டன்
(Sir Robert Wilmot -Horton) க�ொழும்பு அக்காடமி(Colombo Academy) என்று இதன்
பெயரை மாற்றி அரசாங்க ப�ொதுப் பாடசாலையாக ஆக்கினார். அவர் தான் இலங்கையில்
கட்டாய சேவை என்ற “இராஜகாரிய முறை”யை
ஒழித்தார். ஜ�ோசப் மார்ஷ் பாதிரியார் அந்தப்
பாடசாலையின் முதலாவது அதிபராக ஆகி அரசாங்க சம்பளம் பெற்றார். அவருக்கான ஆண்டு

நாட்டின் ப�ொருளாதார வீழ்ச்சி...
அதற்கு மேலதிகமாக ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி
வழங்குவதற்கு கல்விக் கல்லூரி முறைமையை ஆரம்பித்த ரணில் விக்கிரமசிங்க, 1988 இல் 09 தேசிய
கல்விக் கல்லூரிகளை ஆரம்பித்தும் மற்றும் கல்வி
ஆய்வுக்காக தேசிய கல்வி நிறுவகத்தை நிறுவியும்
கல்வி அமைச்சராக கல்வியில் புதிய மறுமலர்ச்சிக்கு
பங்களிப்பு செய்தார்.
ஆழ்ந்த இலக்கிய ஆர்வம் க�ொண்ட ரணில் விக்கிரமசிங்க வரலாறு, த�ொல்பொருள், சட்டம், ப�ொருளியல், ப�ௌத்தம் மற்றும் இலக்கியம், உலகளாவிய
இலக்கியம் மற்றும் சுயசரிதையில் என்பன த�ொடர்பில் ஆழ்ந்த அறிவு க�ொண்டவராவார்.
பல்வேறு மதங்கள் மற்றும் தத்துவங்கள் த�ொடர்பில் அதிக ஆர்வம் க�ொண்ட அவர் திரிபிடகம்,
தம்மபத, ப�ௌத்த இலக்கியம் மற்றும் அரசியல்
க�ோட்பாடு த�ொடர்பில் 'அரசியல் மற்றும் தர்மம்'
எனும் புத்தகத்தை எழுதியுள்ளார்.
இதுப�ோன்ற திறமைகளைக் க�ொண்ட நிறைந்த
அனுபவசாலி ஒருவர் நாட்டின் ஜனாதிபதியாகப் பதவியேற்றிருப்பதுடன், நாடு முகங்கொடுத்திருக்கும்
இக்கட்டான சூழ்நிலையிலிருந்து மீட்டெடுக்கும்
பாரிய ப�ொறுப்பு அவர் முன்னிலையில் காணப்படுகிறது.

ஜ�ோசப் மார்ஷ்

வில்மட் ஷ�ோர்ட்டன்

வெளிக்கொணர்ந்த
“தவச”
கட்டிடத்திற்கு
பின்னால் அமைந்துள்ள மிகுந்து மாவத்தை
சிங்கள வித்தியாலயம் இப்போது அந்த நிலத்தில் தான் அமைந்திருக்கிறது.
அதுமட்டுமல்ல இங்கே தான் சுமார் 75 ஆண்டுகளாக ற�ோயல் கல்லூரி இயங்கியது. த�ொடக்கத்தில் அங்கிலிக்கனிசத்துக்கு நெருக்கமாக
இருந்தாலும் அது ஒரு மத சார்பற்ற பள்ளிகூடமாகவே இயங்கியது.
1859ஆம் ஆண்டு இலங்கையின் முதலாவது உயர்கல்வி நிறுவனமான குயின்ஸ்
கல்லூரி த�ொடங்கப்பட்டது. ஆங்கில பல்கலைக்கழகங்களுக்கான நுழைவுப் பரீட்சையில்
த�ொற்றுவதாயின் அப்போது க�ொழும்பு அக்காடமியில் தான் பரீட்சை எழுத வேண்டியிருந்தது. 1865 ஆம் ஆண்டு இலங்கையின் கல்வி
நிலை பற்றி ஆராய்ந்த ம�ோர்கன் குழு (Morgan
Committee) மேற்படிப்புக்காக ஒக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் கற்க புலமைப்பரிசில் வழங்கவேண்டும் என்கிற தீர்மானத்தைத் த�ொடர்ந்து
கல்விக் கட்டமைப்பில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன. பிரித்தானியாவில் உழைக்கும் வர்க்கத்தினரின் ப�ோராட்டத்தைத் த�ொடர்ந்து அங்கே
அடிப்படைக் கல்விக்கான உரிமை வென்றெடுக்கப்பட்ட அதே 1870 இல் தான் இலங்கையில் ம�ோர்கன் ஆணைக்குழுவின் கல்வி
குறித்த முக்கிய அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது.
சிங்கள, தமிழ் ம�ொழிக் கல்விக்கான சுதந்திரம்,
மிஷனறி பள்ளிக்கூடங்களிலும் ச�ொந்த மதங்களைக் கற்கும் உரிமை ப�ோன்றவற்றை பரிந்து-

துள்ளது இந்தியா. அத்துடன் வறிய
மக்களுக்கு வீடுகளை அமைத்துக்
க�ொடுத்துள்ளது.
தற்போது அடுத்ததாகக் க�ோதுமை
ஏற்றுமதியில் இந்தியா சாதித்துக்
க�ொண்டுள்ளது.
இலங்கையைப்
ப�ோன்று
ப�ொருளாதாரச்
சிக்கலில் இந்தியா அகப்படவில்லை.
உலக அரங்கில் வல்லரசாக இருக்க
நினைக்கும்
அமெரிக்காவே
தற்போது இந்தியாவிடம் அடங்கிச்
செல்கிறது. இது ப�ோன்று உலக
அரங்கில் இந்தியாவின் மதிப்பு முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு
உயர்ந்து வருகிறது.

ளாக இருந்தனர். இதன் அறி முகத்தோடு பலர்
இங்கிலாந்துக்கு மேற்படிப்புக்காக செல்லும்
வாய்ப்பு விரிவானது.[2]
ற�ோயல்
கல்லூரிக்கான
இடவசதியைப்
பெருப்பிப்பதற்காக 1911ஆம் ஆண்டு ரீட்
அவெனியுவில் பெரிய காணியில் புதிய கட்டிடம்
கட்டப்பட்டது. அது கட்டப்பட்டுக்கொண்டிருக்கும்
வேளையில் தான் இலங்கையின் முதலாவது
விமானம�ோட்டும் முயற்சியின் ப�ோது அந்த
விமானம் அங்கே விழுந்து கட்டிடத்துக்கும் சிறு
சேதத்தை விளைவித்தது. 1913 ஆம் ஆண்டு
புதிய கட்டிடத்துக்கு கல்லூரி க�ொண்டுவரப்பட்டது. இன்றைய க�ொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின்
பிரதான கட்டிடம் தான் அது. 1923இல் ரீட்
அவெனியுவில் புதிதாக கட்டப்பட்ட இன்னொரு
கட்டிடமான விக்டோரியா க�ோபுர வடிவத்தில்
கட்டப்பட்ட கட்டிடத்துக்கு க�ொண்டு வரப்பட்டது. ஆனால் அடுத்த ஆண்டே 1914இல்
ற�ோயல் கல்லூரி பல்கலைக்கழகமாக மாற்றப்படவேண்டும் என்று உயர்கல்விக் குழு பரிந்துரைத்தது. ஆனால் அதற்கு பல எதிர்ப்புகள்
கிளம்பின. குறிப்பாக அரசாங்க சபையில் பிரெடெரிக் ட�ோர்ன்ஹோஸ்ட் (Frederick Dornhorst,
KC) நீண்ட உரையை வழங்கினார். மேலும்
அன்றைய ஆளுநர் சார்மர்ஸ் (Lord Chalmers)
கூட க�ொழும்பு பல்கலைக்கழகம் தனியாக
இயங்கவேண்டும் என்றார்.
இதன் விளைவாக இந்தக் கட்டிடங்களில்
க�ொழும்பு பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கப்பட்டது.
அதே கட்டிடத்துக்கு சற்று அப்பால் கட்டப்பட்ட

இலங்கையில் குடித்தொகை முதிர்ந்துவருவது உண்மைதான், அதற்காக ஒரு
அடி கூட எடுத்துவைக்க முடியாத அளவுக்கு தள்ளாத வயதில் ஓய்வு எடுத்து
வாழ்க்கையை நிம்மதியாகக் கழிக்காமல்
இங்கு வரவேண்டுமா புதியவர்களுக்கு
சந்தர்ப்பம் க�ொடுக்கக் கூடாதா என்பது
அடுத்த வினா. நாட்டின் அரைவாசிக்கும் மேற்பட்டோர் பெண்கள். ஆனால்
பாராளுமன்ற பிரதிநிதித்துவத்தில் அது
பிரதிபலிக்கிறதா என்பது அடுத்த வினா.
இவர்களில் சிலரை ட�ொக்டர்; என்று
அழைத்தார்கள் எந்தப் பல்கலைக்கழகங்களில் எந்த ஆய்வுக் கட்டுரைகளைச் சமர்ப்பித்து இப்பட்டங்களை
இவர்களில் சிலர் பெற்றார்கள் என்பது
இன்னொரு வினா.
இவ்வாறு பல்வேறு வினாக்கள்.
சிங்கப்பூர் பாராளுமன்றம் கனேடியப்
பாராளுமன்றம் என்பவற்றில் மக்கள் பிரதிநிதித்துவம் எவ்வாறு உள்ளது அவர்களது கல்வித்தகுதிகள் என்ன என்பது
பற்றி மக்கள் சரியாகத் தெரிந்து க�ொள்ள

க�ொர�ோனாவினால் வீழ்ச்சியடைந்த...
தற்சார்பு இந்தியா மூலம் உற்பத்தியை பெருக்கியுள்ளது. இந்தியா
முழுக்க தேசிய நெடுஞ்சாலைகள்
இணைக்கப்பட்டு
வருகின்றன.
புதிய பாலங்கள் கட்டப்பட்டு உள்கட்டமைப்பு
மேம்படுத்தப்பட்டு
வருகின்றது.
ஊழல் செய்வதற்கான வழிகள்
டிஜிட்டல் இந்தியா மூலம் தடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
விவசாயிகளுக்கு உதவிப்பணம்
வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஏழை
மக்களுக்கு விலையில்லா உணவுப்
ப�ொருட்கள் வழங்கி மிகப்பெரிய
உணவுப் பற்றாக்குறையைத் தவிர்த்-

ஜ�ோன்' பர்னபாஸ்

எல்லோரும் பதவி விலகினால்...

(06ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

இதற்கு ஏதுவான அமைச்சரவையையும் அவர்
அமைத்துக் க�ொண்டுள்ளார். ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவின் பாடசாலை நண்பரும், நீண்டகால அரசியல் நண்பருமான தினேஷ் குணவர்த்தன நாட்டின்
புதிய பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இடைக்கால அரசாங்கத்தின் அமைச்சரவையும் வெள்ளிக்கிழமை நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறுகிய எண்ணிக்கையிலான இந்த அமைச்சரவை
நாடு எதிர்கொண்டுள்ள சவால்களிலிருந்து மீண்டெழுவதற்கு முன்னெடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகளை விரைவில் மேற்கொள்வதற்கான கூட்டுப்
ப�ொறுப்பைக் க�ொண்டதாக அமைந்துள்ளது.
குறிப்பாக எரிப�ொருள் மற்றும் எரிவாயுத் தட்டுப்பாட்டை நீக்குவது, அந்நிய செலாவணிக் கையிருப்பை அதிகரிப்பது, விலைவாசி அதிகரிப்பைக்
கட்டுப்படுத்தி மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை ஓரளவுக்கு சுமுகநிலைக்குக் க�ொண்டுவருவது ப�ோன்ற
பல்வேறு சவால்கள் இந்த அரசாங்கத்தின் முன்னிலையில் காணப்படுகின்றன.
மறுபக்கத்தில் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலிருந்து விடுபடுவதற்கு எதிர்க்கட்சியில் உள்ளவர்களும்
தமது அரசியல் வேறுபாடுகளை மறந்து கூட்டாக
செயற்பட வேண்டிய தேவை காணப்படுகிறது.

ரைத்த ஆணைக்குழு அது. அதன் விளைவாக
1859 ஆம் ஆண்டு குயின்ஸ் கல்லூரியும்,
க�ொழும்பு அக்காடமியும் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டன. குயின்ஸ் கல்லூரி என்றும் பெயர்
மாற்றப்பட்டது. இலங்கையின் முதலாவது உயர்
கல்வி நிறுவனம் அது தான்.
1881இல் விக்டோரியா மகாராணியின் அரச
அனுமதியுடன் க�ொழும்பு அக்காடமியானது
“ற�ோயல் கல்லூரி” (Royal College Colombo)
என்று பெயர் மாற்றப்பட்டது. 1881ஆம்
ஆண்டு 31 யூலைவர்த்தமானிப் பத்திரிகையில்
இதற்கான அறிவித்தலும் வெளியிடப்பட்டது.
அப்போது கல்லூரியின் அதிபராக ஜ�ோன் குல்
(John Barnabas Cull) இருந்தார். கேம்ப்ரிட்ஜ்
பல்கலைகழக பரீட்சை 1880 இல் இலங்கையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதும் அதே ஆண்டு
21 பேர் அப்பரீட்சைக்கு த�ோற்றினர். அவர்கள்
அனைவரும் ஆண்கள். ஆனால் 1915 ஆம்
ஆண்டு ம�ொத்தம் 2151 மாணவர்கள் அப்பரீட்சைக்கு த�ோற்றினர் . அதில் 236 ேபர் பெண்க-

இந்தியாவை வீழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்கலாம் என்ற திட்டத்தையெல்லாம் மற்றைய வல்லரசு நாடுகள்
இனிமேல் மறந்து விட வேண்டியதுதான்.
பிரதமர் நரேந்திர ம�ோடியை பல
காரணங்களுக்காகப் பலரும் விமர்சிக்கலாம் ஆனால், அவரின் முன்ன�ோக்கிய திட்டங்கள், சிந்தனைகள்,
அதற்கான தைரியமான முடிவுகள்,
செயல்பாடுகள் பாராட்டத்தக்கவை.
சில முடிவுகள் த�ொடக்கத்தில் கடினமான நிலையை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும், அதனால் பிற்காலத்தில்
கிடைக்கும் பலன்கள் அபரிமிதமா-

கட்டிடத்தில் ற�ோயல் கல்லூரி இயங்கத் த�ொடங்கியது. 1923 ஆம் ஆண்டு ஆளுநர் வில்லியம்
மனிங் ஆட்சியின் ப�ோது அவரின் கவனிப்பில்
தான் தற்போதைய நிலையான கட்டிடத்தில் இயங்கத் த�ொடங்கியது. இன்றுவரை அங்கே தான்
நிலைத்து இயங்கி வருகிறது.
1940ஆம் ஆண்டு இரண்டாம் உலக யுத்தம்
நிகழ்ந்துக�ொண்டிருந்த காலப்பகுதியில் ற�ோயல்
கல்லூரி மூடப்பட்டு இக்கட்டிடங்கள் பிரிட்டிஷ்
இராணுவத்துக்கான மருத்துவமனையாக இயங்கியது. 1945 இல் யுத்தம் முடிவடைந்ததும்
மீண்டும் பழையபடி இயங்கத்தொடங்கியது.
சேர் முத்துக்குமாரசுவாமி,இராமநாதன் சக�ோதரர்கள், அநகாரிக தர்மபால, ஜே.ஆர், க�ொல்வின்
ஆர் டி சில்வா த�ொடக்கம் ரணில் விக்கிரமசிங்க
வரை பல அரசியல் தலைவர்கள் இங்கு கற்றவர்கள் தான். ரணில் விக்கிரமசிங்க செல்வந்த குடும்பத்தின் வாரிசு என்பதை அறிவீர்கள். ஆனால்
அவருக்கு வாரிசுகள் கிடையாது அவரின் தற்போதைய ச�ொத்துக்கள் அவருக்குப் பின்னர் ற�ோயல்
கல்லூரிக்கே உயில் எழுதி வைத்துவிட்டார் என்பதையும் இங்கே குறிப்பிட்டாக வேண்டும்.
ற�ோயல் கல்லூரியின் பல செயற்பாடுகளில்
தமிழ் விவாத அணியையும் முக்கியமாக குறிப்பட முடியும்.
இலங்கையின் மிகப் பழமை வாய்ந்த தமிழ்
விவாத அணி அது. நீதியரசர் சி.வி.விக்னேஸ்வரன், றவுஃப் ஹக்கீம், எம்.ஏ.சுமந்திரன் ப�ோன்றவர்கள் ற�ோயல் கல்லூரித் தமிழ் விவாத
அணியின் தலைமைப்பொறுப்பை வகித்தவர்கள்
என்பதையும் இங்கே குறிப்பிட வேண்டும்.
ற�ோயல் கல்லூரியின் அதிபர்களாக இலங்கை
சுதந்திரமடையும் காலம் வரை ஆங்கிலேயர்கள் தான் இருந்து வந்தார்கள். அதன் பின்னர்
தான் சுதேசியர்கள் அதிபர்களாக ஆனார்கள்.
இதுவரை ஒரு தமிழரும் அங்கே அதிபராக
பதவி வகித்ததில்லை.
ஐந்தாம் ஆண்டு புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில்
சித்தி பெற்றவர்கள் பலரை ஆண்டு த�ோறும்
உள்வாங்கி அக்கல்லூரியின் தரத்தை மேலும்
பலப்படுத்திக்கொண்டே வருகிறது இக்கல்லூரி.
பல தசாப்தங்களுக்கு முன்னர் இலங்கையின்
சிவில் அதிகாரிகள் பலரை உருவாக்கிய கல்லூரி
அது. ஆரம்பத்தில் உயர் வர்க்க, க�ொவிகம,
வெள்ளாள ஆண்கள் பலர் கற்ற பள்ளிக்கூடமாகத் தான் இருந்தது என்கிறார் L.H.Gratiaen.[3]
20 மாணவர்களுடன் சிறு வராந்தாவில்
த�ொடங்கப்பட்ட அந்தப் பள்ளிக்கூடம் இன்று
9000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கற்கின்றஇலங்கையின் மிகப் பெரிய கல்லூரியாக இயங்கி
வருகிறது.
[1] C
 harles
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 18181918, Madras, Diacesan Press, Vepery,
1922.
[3] L. H . Gratiaen, Government Schools in
Ceylon 1789 - 1832, Dehiwala:1929,
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வேண்டும். அதனடிப்படையில் அடுத்துவரும் தேர்தலில் மக்கள் சரியானவர்களைத் தெரிவுசெய்து வாக்களிக்க
வேண்டும்.
அரசியல் கட்சிகள் ஏற்கெனவே தமது
குட்டையில் ஊறியுள்ள பழைய மட்டைகளுக்கே வேட்புமனு க�ொடுப்பார்களாயின்
தகுதிவாய்ந்தவர்கள் சுயேட்சையாக தேர்தலில் ப�ோட்டியிட வேண்டும். தேர்தல் செலவுகள் கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு
கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். சாதாரண
ஒரு ப�ொதுமகனும் தேர்தலில் ப�ோட்டியிடக்கூடியவாறு தேர்தல் செலவுகள் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். எல்லாவற்றுக்கும்
மேலாக மக்கள் சரியானவர்களைத் தெரிவுசெய்ய வேண்டும். ச�ோற்றுப் பார்சலுக்கும்
ப�ோத்தலுக்கும் செல்வாக்குக்கும் ஆசைப்பட்டு அதே க�ொள்ளைக் கூட்டத்திற்கு முத்திரையிடக் கூடாது.
இப்போது வாக்காளர்கள் வெறுப்படைந்திருக்கிறார்கள் என்பது உண்மைதான். ஆனால் நிலைமைகள் வழமைக்குத் திரும்பி இன்னும் இரண்டரை

வருடங்கள் கடந்து தேர்தல் ஒன்று
வரும்போது இன்று க�ொள்ளைக் கூட்டமாகத் தெரிந்த கூட்டம் நாடுகாக்கும் வீரர்களாக தேசியப் பற்றாளர்களாக மக்களுக்குத் தெரியலாம்.
ஏனெனில் இலங்கை 1931இலிருந்தே
ஜனநாயகம் பேசினாலும் இலங்கையின்
பெரும்பான்மை வாக்காளர்களின் அரசியல் கல்வியறிவு பூச்சியம். அதைவிட
முக்கியம் என்னவென்றால் பெரும்பான்மை இலங்கையர்களுக்கு பரம்பரை பரம்பரையாக இருந்துவரும் மறதிந�ோய். இப்போது நிகழ்வது இன்னும்
இருவருடங்களில் அவர்களுக்கு நினைவிருக்குமா? இருக்காது என்பது அரசியல்வாதிகளுக்கு நன்கு தெரியும்.
ஆனால் தமிழர்களும் முஸ்லிம்களும்
இதிலிருந்து விதிவிலக்கு. நூற்றாண்டுகள் சென்றாலும் எதையும் அவர்களை
மறப்பதுமில்லை மன்னிப்பதுமில்லை.
இந்நிலையில் புதிய தலைமை என்ன
செய்யப்போகிறது என்பதை காலமே தீர்மானிக்க வேண்டும்.
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னவை. டிஜிட்டல் இந்தியா & தற்சார்பு இந்தியா இவை இரண்டும் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்குக் க�ொடுத்த,
க�ொடுக்கப் ப�ோகும் பங்கு அளவிட
முடியாதவை.
எதிர்காலத்தில் நன்மை பயக்கும் ஆனால், தற்காலத்தில் சிரமத்தைக்கொடுக்கும்
முடிவை
ஒரு தலைவர் எடுப்பது கடினம்.
யாருமே முயற்சிக்கத் துணியாத
முடிவை எடுப்பவர்களே சிறந்த
தலைவராகக் கருதப்படுகிறார்கள்.
எனவே, தைரியமான முடிவுகளை
எடுக்கும் பிரதமர் ம�ோடி மிகச்சிறந்த
தலைவர் என்பதில் இந்திய மக்க-

ளுக்குச் சந்தேகமில்லை. மக்கள்
விரும்புவதை செயல்படுத்துபவர்
நல்ல தலைவரல்ல. மக்களுக்கு எது
நன்மை க�ொடுக்கும் என எதிர்காலத் தேவையை அறிந்து திட்டங்களைச் செயல்படுத்துபவரே சிறந்த
தலைவர்.
தற்காலச் சிரமங்களைக் கருத்தில்
க�ொண்டு அனைவருக்கும் நல்லவராக இருக்க நினைத்து முடிவுகளைத்
தள்ளிப்போட்டால் எதிர்காலம் மிக
ம�ோசமாக மாறிவிடும்.
பிரதமர் ம�ோடியையும் அவரின்
முன்னோக்கிய
திட்டங்களையும்
குறைத்து மதிப்பிட்டு விடுவது விவே-

கமல்ல. உலக அரங்கில் முக்கியமான
நிலையை இந்தியா வந்தடைந்துள்ளது
என்பதில் எந்தச் சந்தேகமுமில்லை.
நினைத்ததை விட மிக வேகமாக
இந்தியா வளர்ந்து வருகிறது.
தற்போதைய ப�ொருளாதார பிரச்சினைகள் தாற்காலிகமானவையே.
சாமானியரும் இந்திய வளர்ச்சியின்
முழுமையான பலன்களைப் புரிந்து
க�ொள்ள, அனுபவிக்கச் சில வருடங்களாகும்.
டிஜிட்டல் இந்தியா த�ொடர்பில்
பலரும் ஆரம்பத்தில் நம்பவில்லை
ஆனால் நன்மையான பலன் நடந்து
விட்டது.
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ெகாவிட் 19 ெதாற்று
ந

�ன அ��யல் யுகத்�ல் முழு உல�ற்கும் ெ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 ேபராபத்தாக 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 �ரேதசங்களும் கூட த�ைமப்படுத்தப்பட்டு முடக்கப்பட்டன. அதன் ஊடாக இத்ெதாற்�ன் பரவுதல் கட்டுப்பாட்ைட அைடந்த ேபா�லும்
இயல்பு �ைல ஏற்படுத்தப்பட்ட �ன்னர்
இத்ெதாற்று �ண்டும் பர�யது.
2020 ஆம் ஆண்�ன் ஆரம்பம் முதல் முழு
உலகமும் எ�ர்ெகாண்ட இத்ெதாற்�ன் அச்சுறுத்தலுக்கு இலங்ைகயும் அேதயாண்டு
மார்ச் நடுப்பகு� முதல் முகம் ெகாடுத்தது.
உல�ன் ஏைனய பல நாடுகைளப் ேபான்று
இந்நாட்�லும் இத்ெதாற்றுக்கு உள்ளானவர்களாக நாளாந்தம் அைடயாளம் காணப்பட்டவர்களதும்
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 ��க்கேவ ெசய்தது.
இந்�ைல�ல் முழு உல�ற்கும் பா�ய
அச்சுறுத்தலாக �ளங்�ய இத்ெதாற்�ன் தாக்கத்ைதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான வ�வைக-

கைள கண்ட�யும் ேநாக்�ல் மருத்துவ, �ஞ்ஞானத்துைற�னர் அயராத முயற்�கைள
முன்ெனடுத்தனர். அதன் �ர�பலனாக இத்ெதாற்�ன் தாக்கத்ைதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான 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 ெகாண்டவர்களாகவும் �ளங்�னர்.
அதன் �ைளவாக இத்ெதாற்�ன் பரவுதைலத் 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 குணவர்தன 2022 ஜ�ன் 09 ஆம் �க� 'முகக்கவசம் கட்டாய�ல்ைல' என்று அ��த்தார்.
ஆனாலும் முகக்கவசம் அ�யும் கட்டாயத்ைத �க்குவதற்கு ெபாருத்தமான காலச்சூழல் இதுவல்ல' என்று மருத்துவர்களும்
சுட்�க்காட்�னர். ஆனால் மக்கள் அதைனப்
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மீண்டும் தீவிரமைடயுமா
பரவலாக எழுந்துள்ள அச்சம்

Breaking
boundaries

ெப�தாகப்
ெபாருட்படுத்�க்
ெகாள்ள�ல்ைல. முகக் கவச�ன்�யும் சமூக இைடெவ�ை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 இத்ெதாற்�ன் பரவுதல் �ண்'டும் ��ரமைடயத்
ெதாடங்�யுள்ளது. ஆனாலும் இந்நாட்டவர்க�ல் ெபரும்பாலானவர்கள் அலட்�க்
ெகாண்டதாகத் ெத�ய�ல்ைல.
அதனால் கடந்த �ல �னங்களாக இந்நாட்�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 தரவுகள் 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 ெமதுெமதுவாக அ�க�த்து வருவைதேய இத்தரவுகள் ெவ�ப்படுத்� �ற்�ன்றன. இேதேநரம் இத்ெதாற்றுக்கு உள்ளானவர்களாக 651
ேபர் ைவத்�யசாைலக�லும் �டுக�லும்
த�ைமப்படுத்தப்பட்டு ��ச்ைச ெபறு�ன்றனர். அதனால் இத்ெதாற்று �ண்டும்
��ரமைடயுமா? என்ற ேகள்� பரவலாக
எழுந்துள்ளது. ஆனால் இத்ெதாற்றுக்கு உள்ளானவர்களாக அைடயாளம் காணப்படு�ன்றவர்க�ன் எண்�க்ைக�ல் நாளுக்கு நாள்
அ�க�ப்பு ஏற்பட்டு வருவது ஆேராக்�யமானதல்ல.
இந்நாடு இத்ெதாற்று பரவுதல் ெதாடர்�ல்
ெபற்றுள்ள அனுபவங்க�ன் ப�, ெகா�ட்
19 ெதாற்ைறத் த�ர்த்துக் ெகாள்வ�ல் �ைரவாகவும் ேவகமாகவும் கூடுதல் கவனம்
ெசலுத்தப்பட ேவண்டும். அவ்வாறான
காலப்பகு��ல் தான் இந்நாட்டு மக்கள்
இருந்து ெகாண்�ருக்�ன்றனர். ெகா�ட்
19 ெதாற்று கட்டுப்பாடு ெதாடர்�ல் இயல்பு�ைல ஏற்படுத்தப்பட்�ருக்கும் சூழ�ல்
இைவ இன்�யைமயாதைவயாகும்.
ஏெனன்றால் �னா�ன் வூஹான் �ரேதசத்�ல் இத்ெதாற்று அைடயாளம் காணப்பட்டது முதல் இற்ைற வைரயும் 553 �ல்�யனுக்கும்
ேமற்பட்ேடாைர
உல�ல்

பா�த்துள்ள இத்ெதாற்று, 6.3 �ல்�யன்
ேப�ன் மரணத்�ற்கும் காரணமாக அைமந்துள்ளது. இலங்ைக�லும் 6 இலட்சத்து 64
ஆ�ரத்து 510 ேபர் இத்ெதாற்�னால் பா�க்கப்பட்டேதாடு 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�ப்பாளர் நாயகம் ெடாக்டர் ேஹமந்த ேஹரத்தும் வ�யுறுத்�யுள்ளார்.
இருந்தும் கூட ெகா�ட் 19 ெதாற்�ன்
தாக்கத்ைதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தடுப்பூ�ையப் ெபற்றுக் ெகாண்�ருப்பதால்
இத்ெதாற்று தமக்கு ஏற்படாது என்று கருதுபவர்களாகேவ மக்கள் உள்ளனர். அவர்கள்
முகக்கவசம் அ�ந்து ெகாள்வ�லும் சமூக
இைடெவ�ையப் ேபணுவ�லும் ைககழுவுவ�லும் ேதைவயற்ற பயணங்கைளத் த�ர்த்துக் ெகாள்வ�லும் அ�ரத்ைதேயாடு நடந்து
ெகாள்�ன்றனர்.
'இத்ெதாற்றானது தடுப்பூ� ெபற்றுக்
ெகாண்டுள்ளவர்களுக்கும் ஏற்படலாம்.
ஆனால் தடுப்பூ�ையப் ெபற்றுள்ளவர்கைள �டவும் ெபற்�ராதவர்கள் மத்��ல் அதன் தாக்கமும் பா�ப்பும் அ�கமாக இருக்க மு�யும் என்பது தான்
மருத்துவ
�புணர்க�ன்
அ�ப்�ராயமாகும். அதனால் இத்ெதாற்று த�ர்ப்பு
ெதாடர்�ல் கூடுதல் கவனம் ெசலுத்துவைதத் த�ர்த்துக்ெகாள்ள மு�யாது.
2022 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்ைக
சனத்ெதாைக ம�ப்�ட்�ன் ப�, இரண்டு
ேகா�ேய 15 இலட்சத்து 95 ஆ�ரத்துக்கும் ேமற்பட்ட மக்கள் வாழும் இந்நாட்�ல், ெகா�ட் 19 ெதாற்�ன் தாக்கத்ைதக்
கட்டுப்படுத்துவதற்கான
தடுப்பூ��ன்
முதலாவது ேடாைஸ ஒரு ேகா�ேய 71
இலட்சத்து 4 ஆ�ரத்தும் ேமற்பட்டவர்களும் 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�ராதவர்களும் சமூகத்�ல் இருப்பைத ெவ�ப்படுத்�
�ற்�ன்றது. அதனால் ெகா�ட் 19 ெதாற்�ன்
பரவுதைலக் கட்டுப்படுத்�க் ெகாள்வ�ல்
அ�க கவனம் ெசலுத்தப்படுவது இன்�யைமயாததாகும். 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 பலவற்�லும் தற்ேபாது ஏற்படுவது சுட்டக்காட்டத்தக்கதாகும்.
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மர்லின் மரிக்கார் ...

Hot Line - 011 2 429 369 | 011 2 429 368
Fax - 011 2 429 330 / E-mail - adzsuo@gmail.com
Chamara -077 727 0067 / Umanga - 077 727 0845

House for sale

Kandana

2 storied 5 roomed
house on 11.4P
Close to De
MazenoD College,
kanDana.

28 Million
Negotiable

0715 999 744 or 0718 274 474

Nghl;Nlh FWk; tpsk;guk;
nkf;rpnkh nyhwp
tpw;gidf;F
ngah;tif: kN`e;jpuh
mikg;G: MAXXIMO
gpuahzk; nra;j J}uk;:
145000 fp.kP.
gjpT nra;ag;gl;l
Mz;L: 2019
1 Mk; chpikahsh;

072 057 54 00
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ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் எதிர்பார்ப்பது ப�ோல

எல்லோரும் பதவி விலகினால்
நாட்டைக் க�ொண்டு நடத்துவது யார்?
இ

லங்கையின் கடந்த வார ஆட்சி
மாற்றம் கலவையான
விமர்சனங்களை ஏற்படுத்தியிரு
க்கிறது. புதிய தலைமைத்துவம் மற்றும்
புதிய அரசாங்கத்துடன் நெருங்கிச்
செயற்பட விரும்புவதாக அமெரிக்கா
உள்ளிட்ட மேற்குலக நாடுகளும் ஐக்கிய
நாடுகள் மற்றும் ப�ோன்ற சர்வதேச
நிறுவனங்களும் அறிவித்திருக்கின்றன.
உள்நாட்டில் கலவையான விமர்சனங்கள்
வந்து க�ொண்டிருக்கின்றன. ஒரு சாரார் புதிய
தலைமைக்கு நாட்டின் ப�ொருளாதாரத்தை
மீட்டெடுக்க கால அவகாசம் வழங்கப்படவேண்டும் என்று கூறுகின்றனர். பாராளுமன்றத்தில் சூழ்ச்சியினால் இந்த மாற்றம்
ஏற்பட்டதாக எதிர்க்கட்சியினர் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
இறுதியில் ப�ோட்டியிட்ட மூன்று பேரில்
மூன்று வாக்குகள் பெற்றவரால் பதவிக்கு வரமுடியாது என்பது ஒருபுறமிருக்க எஞ்சியுள்ள
இருவரில் யார் இப்போதைய நிலையில்
ப�ொருளாதார ரீதியில் நாடு மேலும் சீரழிவதை தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய க�ொள்கைகளை ஆதரிப்பவர் யாருக்கு சர்வதேச சமூகத்தின் மத்தியில் செல்வாக்கு இருக்கிறது
யாருக்கு நாட்டின் இரண்டாம் நிலை உயர்பதவியில் நெடுங்காலம் இருந்த அனுபவம்
இருக்கிறது. யார் தனது சுய நலனுக்காக
ப�ொதுச்சொத்தை களவு செய்யமாட்டார்
என்று ஒப்பிட்டுப்பார்த்தால் இப்போது
தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளவர் ஒப்பீட்டு
ரீதியில் ப�ொருத்தமான தெரிவாகக் கருதப்படமுடியும். முன்வைக்கப்பட்ட மாற்றீடுகளில் ஒன்றையே தெரிவு செய்ய வேண்டியிருந்தது.
எவ்வாறாயினும் புதிய தலைமையின் கீழ்
எரிப�ொருள் எரிவாயு தட்டுப்பாடுகளை நீக்கி
உணவுப்பொருள் கிடைப்பனவை வழமைக்குக் க�ொண்டுவர முடிந்தால் நாடு படிப்படியாக வழமை நிலைக்குத் திரும்ப ஆரம்பிக்கும்.

புதிய தலைமைத்துவத்தின் கீழ்
அரசியல் உறுதிப்பாடு ஏற்படுமாயின் நாட்டை குறுகிய காலத்திற்குள்
வழமைக்குக்
க�ொண்டுவருவதற்கான க�ொள்கைத் திட்டங்களை ஏற்கெனவே வகுத்துள்ளதாக மத்திய
வங்கியின் ஆளுநர் அண்மையில்
குறிப்பிட்டிருந்தார்.
புதிய ஜனாதிபதியைப் ப�ொருத்தமட்டில் உலக அரசியல் த�ொடர்பாகவும் ப�ொருளாதாரக் க�ொள்கைகள்
அவற்றின் ப�ோக்குகள் த�ொடர்பாகவும் ஆழமான வாசிப்பு உண்டு.
உலகமயமாக்கலில் இலங்கை தனக்குரிய பங்கினை வகிக்க வேண்டும்
என உறுதியாக நம்புபவர். கிணற்றுத்
தவளைகளாக இருந்து நாட்டைக்கட்டியெழுப்ப முடியாது எனக்கருதுபவர். இலங்கையில் இருக்கும் புத்திஜீவிகளை விட ஹாவர்ட் மற்றும்

இப்போது வாக்காளர்கள் வெறுப்படைந்திருக்கிறார்கள்
என்பது உண்மைதான். ஆனால் நிலைமைகள்
வழமைக்குத் திரும்பி இன்னும் இரண்டரை வருடங்கள்
கடந்து தேர்தல் ஒன்று வரும்போது இன்று க�ொள்ளைக்
கூட்டமாகத் தெரிந்த கூட்டம் நாடுகாக்கும் வீரர்களாக
தேசியப் பற்றாளர்களாக மக்களுக்குத் தெரியலாம்.
கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்களில் உள்ளவர்களின் ஆல�ோசனைகளை அதிகம் நம்புபவர்.
நாட்டின் ப�ொருளாதாரக் க�ொள்கைவகுப்பில் ஏற்கெனவே 2015-2018 காலப்பகுதியில்
அத்தகைய ஆல�ோசனைகள் பெறப்பட்டன.
முன்னைய ஆட்சியாளர்களுக்கு இத்தகைய
ஆழமான அறிவ�ோ வெளிநாடுகளுடனான
த�ொடர்போ இருக்கவில்லை.
முன்னையவர்கள�ோடு
ஒப்பிடுகையில்
இவர் நேரடியாக ஊழல் செய்ததாக கூறப்படவில்லை. இவர�ோடு இருந்தவர்கள்

அவற்றைச் செய்தனர் என்பதில் மாற்றுக்
கருத்தில்லை. நடைமுறையில் உள்ள சட்டத்தை மீறாமல் தாம் அடக்கவேண்டும் என
நினைப்பவற்றை அடக்க வல்லவர்.
கடந்த வெள்ளிக்கிழமை காலை க�ோட்டா
க�ோ கம ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் கலைக்கப்பட்டமை இதற்கு நல்ல உதாரணம். அவசரகால நிலைமையின் கீழ் சட்டரீதியாக
மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நடவடிக்கையாக
இது காட்டப்படும். ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவதற்கு விகாரமாதேவிப் பூங்காவில் இடம்
ஒதுக்கித் தரப்படுவதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

நகரத்தின் நிர்வாக மையப்பகுதியில் அதுவும்
சுற்றுலாப் பயணிகள் அதிகம் வருமிடத்தில்
ப�ோராட்டம் நடத்துவது ப�ொருளாதார மீட்சிக்கு தடையாக அமையும் என காரணம்
கூறப்படும்.
ஜனாதிபதியாகத் தெரிவு செய்யப்பட்ட
பின்னர் வரும் வழியில் இறங்கி பாதுகாப்புத்
தரப்பினருக்கு நன்றி தெரிவித்தமை புதிய
ஒரு சமிக்ஞையாக இருந்தது. இனிமேல்
அவர்களும் கையைவீசி செயற்படலாம்.
எனவே எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளும் ப�ோராட்டங்களும் அடக்கப்படும் சூழல் உருவாகும்.
மறுபுறம் நாட்டை வழமைக்கு க�ொண்டுவர ப�ோராட்டங்கள் தடையாக இருக்கும்
என்பதை நாம் மறுப்பதற்கில்லை. இப்ப�ோதைய சுழ்நிலையில் ப�ொதுமக்களுக்கு
சுவாசிப்பதற்கு ஒரு சிறு கால இடைவெளியாவது தேவை. ராஜபக்ஷ கூட்டம் அகற்றப்படவேண்டும் என்பதில் பெரும்பாலான
மக்களுக்கு மாற்றுக்கருத்தில்லை. அக்கூட்டம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என்றளவில் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றால்
அது ஒரு வகையில் வெற்றியே. மறுபுறம்
மற்றைய வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றிருந்தால் அவர்களின் கரம் ஓங்கியிருக்கும். அத்-

துடன் நேரடியாக இனவாதம் பேசும்
அதே குழு செல்வாக்கு பெற ஆரம்பித்திருக்கும்.
இப்போதைய
தலைமையிடம்
நீங்கள் ராஜபக்ஷக்களின் நண்பனா
என்று ஊடகவியலாளரால் கேட்கப்பட்ட கேள்வியினால் கடுப்படைந்த
அவர் தாம் மக்களின் நண்பன் என்று
பதிலளித்ததுடன் ராஜபக்ஷர்களுக்கு
சார்பாக தாம் செயற்படவில்லை
என்றும்
ஊடகவியலாளராக
நன்றாக தயார்படுத்திக் க�ொண்டு
கேள்வி கேட்கவேண்டும் எனவும்
ஆல�ோசனை கூறினார்.
கடந்த காலங்களில் அவர் ராஜபக்ஷர்களை
காப்பாற்றினார�ோ
இல்லைய�ோ இப்போது தனது கனவு
மெய்ப்பட்டுள்ள நிலையில் தம்மை
பலப்படுத்தி
நிலைப்படுத்திக்
க�ொள்ள செய்ய வேண்டியவற்றை
கட்டாயம் செய்வார் என நம்பலாம்.
அடுத்துவரும் இடைப்பட்ட காலத்தில் கூட்டாட்சிய�ோ சர்வகட்சி ஆட்சிய�ோ
எதுவ�ோ மேலிடத்தில் இருக்கப்போவது
இவர்தான்.
புதிய நிர்வாகத்திற்கு கால அவகாசம்
க�ொடுக்கப்படவேண்டியது
அவசியம்
என்றே த�ோன்றுகிறது.
ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள்
எதிர்பார்ப்பது
ப�ோல எல்லோரும் பதவி விலகினால்
நாட்டைக் க�ொண்டு நடத்தப்போவது யார்?
அதற்கு அவர்களிடம் உரிய பதில் ஏதும்
இல்லை. ஏட்டுச் சுரைக்காய் கறிக்குதவாது
என்பது ப�ோல பூமியில் நிலவும் யதார்த்தத்தைப் புரிந்து க�ொள்ளாத க�ோட்பாட்டு
ரீதியான அணுகுமுறைகளால் உடனடிப் பயனேதும் ஏற்படப் ப�ோவதில்லை.
பாராளுமன்றத்தில்
ஜனாதிபதிக்கான
வாக்கெடுப்பை அவதானித்த பலருக்கும்
ஏற்பட்ட கேள்வி இவர்களையா பாராளுமன்றத்திற்கு அனுப்பியுள்ளோம் என்பது.
இத்தனைபேர் இருக்கிறார்களா என்பது
அடுத்தது. இவர்களில் பலரை ஒரு தடவையாவது பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றுவதைக் கண்டிருக்கிற�ோமா என்பது இன்ன�ொன்று.
(10ஆம் பக்கம் பார்க்க)

ஜ�ோ பைடனின் மேற்காசிய விஜயமும்
ஈரானின் அணுவாயுத அரசியலும்
கலாநிதி

கே.ரீ.கணேசலிங்கம்
யாழ். பல்கலைக்கழகம்

உ

லக அரசியலின் ப�ோக்கு அமெரிக்க தலைமையிலான மேற்கு
எதிர் சீன-ரஷ்ய தலைமைகளிலான கீழைத்தேய அணி என்ற நியமம்
வலுவடைந்து வருகின்றது. சமகாலத்தில்
அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜ�ோ பைடனின்
மேற்கு ஆசிய நாடுகளுக்கான விஜயமும்,
ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புடினுடைய
துருக்கி, ஈரான் என்பவற்றுடனான எதிர்கால உடன்பாட்டுக்கான தகவல்களும்
சீனா, ரஷ்யா, ஈரானுக்கிடையிலான
துறைமுகங்களை இணைக்கும் உடன்பாட்டுக்கான உரையாடல்களும் சமகாலப்பகுதியில் முதன்மை பெறுகின்றன.. மேற்கு
ஆசியா ந�ோக்கி பெரு வல்லரசுகள் ப�ொருளாதார இராணுவ நலன்களை கட்டமைக்கும் தளத்தில் அரசியல் உரையாடல்களை
மேற்கொண்டு வருகின்றன. இக்கட்டுரை
ஜ�ோ பைடனின் மேற்கு ஆசிய விஜயத்தின்
அரசியலை தேடுவதாக அமைய உள்ளது.
அமெரிக்காவின் வெளியுறவுக்கொள்கை
நிச்சயமற்ற உலகத்தை அதிக முரண்நகையை
வெளிப்படுத்துவதாக இந்திய வெளியுறவு
அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் இந்திய வழி என்ற
நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதனையே
அமெரிக்க ஜனநாயக கட்சியின் ஜனாதிபதி
ஜ�ோ பைடன் அடையாளப்படுத்துகின்றார்.
அதாவது, குடியரசுக்கட்சியின் முன்னாள்
ஜனாதிபதி ட�ொனால்ட் ட்ரம்பின் மேற்காசிய அணுகுமுறைக்குள்ளாலேயே ஜ�ோ
பைடனின் நகர்வுகளும் இடம்பெறுகின்றன. ஜ�ோ பைடன் முன்னாள் ஜனாதிபதி
பராக் ஒபாமாவின் அணுகுமுறைக்கூடாக
அமெரிக்காவின் வெளியுறவுக்கொள்கையை
மேற்காசியாவைப்
ப�ொறுத்து வகுத்துக்
க�ொள்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஈரான்
விடயத்தில் பதவிக்கு வந்த ஆரம்ப காலத்தில் ஓரளவு ஓபாமாவின் அணுகுமுறைகளை
பின்பற்றுபவராக காணப்பட்டாலும், படிப்படியாக இஸ்ரேலின் செல்வாக்குக்குள்ளால்
மேற்காசியாவை கையாள ஆரம்பித்துள்ளது
என்பதை வெளிப்படுத்தியிருந்தார். அத்த-

கைய நகர்வின் முழுமையான வடிவத்தை
மேற்காசிய விஜயத்தில் இஸ்ரேலுக்கு அவர்
மேற்கொண்ட விஜயம் முழுமைப்படுத்தியுள்ளது. 2020 செப்டம்பர்- 15இல் இஸ்ரேல்,
ஐக்கிய அரபு எமிரேட் மற்றும் பஹ்ரைனை
ஒன்றிணைத்து ட�ொனால்ட் ட்ரம்ப் ஆப்ரகாம் உடன்படிக்கையை மேற்கொண்டு அரபு
நாடுகள் மத்தியில் இஸ்ரேலை பலப்படுத்த
திட்டமிட்டிருந்தார். இவ்வுடன்பாட்டின் பிரகாரம் ப�ொருளாதாரம், வர்த்தகம், இராணுவ,
த�ொழில்நுட்ப பரிமாற்றங்களை இந்நாடுகளுக்கிடையில் வளர்த்தெடுக்கும் விதத்தில்
அவ்வுடன்படிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. அதன் த�ொடர்ச்சியையே பேணுகின்ற
விதத்தில் ஜ�ோ பைடனும் செயற்பட முனைகின்றார். இஸ்ரேலை மையப்படுத்தி இஸ்ரேலுக்கூடாக மேற்காசிய அரசியலை அமெரிக்கா கையாள முனைகின்றமையே அவரது
மேற்காசிய விஜயத்தில் இஸ்ரேலை முதல்
தரையிறக்கமாக தேர்ந்தெடுத்தமை உணர்த்தி
நிற்கிறது.
அதுமட்டுமன்றி இஸ்ரேலில் நிகழ்ந்த
உரையாடலில் ஜ�ோ பைடன் கருத்து தெரிவிக்கையில், இஸ்ரேல்-அமெரிக்க உறவின்
நீண்டகால வரலாற்றையும் உலகம் இன்று
எதிர்நோக்கியுள்ள சவால்களையும் முதன்மைப்படுத்தியத�ோடு
அமெரிக்க-இஸ்ரேலிய உறவானது இரு நாட்டின் பாதுகாப்பை
பலப்படுத்துவத�ோடு பிராந்திய அமைதியையும் உறுதிப்பாட்டையும் பலமான பிராந்திய
பாதுகாப்பையும் உத்தரவாதப்படுத்தும் எனக்
குறிப்பிட்டார். அதனூடாக மேற்காசிய பிராந்தியத்தில் இஸ்ரேலின் முக்கியத்துவத்தையும்
அதன் வகிபாகத்தையும் வெளிப்படுத்தியத�ோடு ஈரானின் அணுவாயுத செறிவூட்டல்
முயற்சிகளுக்கு எதிரான நகர்வுகள் பற்றிய
உரையாடல்களை வெளிப்படுத்தியிருந்தார்.
இரு நாட்டுக்கும் இடையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட உடன்பாடுகளின் ப�ோது ஈரானின்
அணுவாயுதம் பற்றிய நடவடிக்கைகளை
முற்றாக நிராகரிப்பதாகவும், அதெற்கெதிராக
நடவடிக்கை எடுக்கப்போவதாகவும் இருநாட்டு தலைவர்களும் வெளிப்படுத்தியிருந்தனர். அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜ�ோ பைடனின்
மேற்காசிய விஜயத்தின் உள்நோக்கத்தினை
விரிவாக தேடுவது அவசியமானதாகும்.
முதலாவது, இஸ்ரேலின் உள்நாட்டு அரசியல் ஸ்திரமற்று இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில்
ஜ�ோ பைடன் மேற்காசிய விஜயத்தில் முதல்
தெரிவாக இஸ்ரேல் அமைந்திருக்கின்றது.
இதனூடாக இஸ்ரேலை பலப்படுத்துதல்
நெருக்கடிமிக்க காலப்பகுதியிலும் இஸ்ரேல்
பலமான அரசாக விளங்க வேண்டும் என்ப-

தில் கரிசனை க�ொள்ளும் ப�ோக்கு அமெரிக்காவிடம் காணப்படுகின்றது. இஸ்ரேலை
பலப்படுத்துவதனூடாகவே
ரஷ்ய-சீனா
மேலாதிக்கத்தை மேற்காசிய பிராந்தியத்தில்
மட்டுப்படுத்த முடியுமென அமெரிக்கா கருதுகின்றது. இஸ்ரேலுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும்
உள்ள உறவை கடந்து அமெரிக்கா இஸ்ரேலுடன் நெருக்கமான வெளியுறவுக்கொள்கையை கட்டமைத்து வருகின்றது.
இரண்டாவது, இஸ்ரேலுக்கு மாத்திரமின்றி அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானின் அணுவாயுத வளர்ச்சி அபாயமானது என்பது தெரிந்த
க�ொள்ளக்கூடிய விடயம். 1979 ஈரானிய
புரட்சிக்கு பின்னர் அமெரிக்காவால் ஈரானுடன் ஒரு நெருக்கமான உறவை ஏற்படுத்த
முடியவில்லை.
இதனடிப்படையிலேயே
ஈரானிய இராணுவ வளர்ச்சியும் அணுவாயுத
பரிச�ோதனைகளும் மேற்காசியாவின் வல்லரசாக எழுச்சிபெற்றுவிடும் என்ற அச்சம்
இஸ்ரேலும் அமெரிக்காவுக்கும் உண்டு.
ஈரானின் அணுவாயுதம் உலகிற்கு அச்சுறுத்தலாக அமையுமென்ற பிரச்சாரம் இஸ்ரேல்
சார்ந்தும் அமெரிக்கா சார்ந்துமே பெரிதும்
கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனாலேயே
ஜ�ோ பைடன் ஈரானின் அணுவாயுத வளர்ச்சிக்கு எதிராக த�ொடர்ச்சியான ப�ொருளாதார
தடைகளையும் இராணுவ இலக்குகளையும்
இராணுவ தளபதிகளையும் அணுஉலை
மீதான தாக்குதல்களையும் நிகழ்த்தி வருகின்றது. ஜ�ோ பைடனது மேற்காசிய விஜயத்தின்
பிரதான ந�ோக்கம் ஈரானிய அணுவாயுதத்தை
முற்றாக தகர்த்து அழிப்பதாகும்.

மூன்றாவது, இத்தகைய ஈரான் மீதான
தாக்குதலை
முன்னகர்த்தும்
இஸ்ரேல்
த�ொடர்ச்சியாக ஆயுத தளபாடங்களையும்
த�ொழில்நுட்ப திறன் வாய்ந்த தாக்குதல்
விமானங்களையும் உற்பத்தி செய்து பரிச�ோதித்து வருகிறது. அதற்கான ஒத்துழைப்பை
அமெரிக்கா வழங்குவதும், இருநாடுகளும்
இணைந்து அத்தகைய துல்லியமான தூரந�ோக்கு இராணுவ ஆயுத தளபாடங்களையும் தயாரிக்கும் முயற்சியில் உடன்பாடு
எட்டப்பட்டுள்ளது. இதனூடாக இஸ்ரேல்
வலுவான இராணுவ ரீதியிலான மற்றும்
ஆயுத ரீதியிலான வளர்ச்சி நிலையினை எட்டுவதற்கு முயலுவத�ோடு மேற்காசிய அரசியலில் இராணுவ வியூகத்துக்குள் மேலும் தீவிரப்படுத்த திட்டமிடுகின்றது.
நான்காவது, ஜ�ோ பைடனின் சவூதி அரேபியாவுக்கான விஜயம் மனித உரிமைவாதிகளாலும் சமூக ஆர்வலர்களாலும் அதிகம் விமர்சிக்கப்படுகிறது. தேர்தல் பிரச்சாரக்காலத்தில்
ஜ�ோ பைடன் ஒடுக்கப்படும் இராச்சியமாக
சவூதி அரேபியாவை விழித்து க�ொண்ட
நிலையிலிருந்து மூல�ோபாய உறவுள்ள
நாடென்று முன்மொழிய முயல்கின்றார்.
ரஷ்யா மேற்கு நாடுகளுக்கு எரிவாயு மற்றும்
பெற்றோலியத்தை ஏற்றுமதி செய்வதை
நிறுத்தியதன் பிரகாரம் எழுந்த நெருக்கடி
அமெரிக்காவிற்கும் அதன் உள்நாட்டு ப�ொருளாதாரத்திற்கும் பாரிய பிரச்சினையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதனாலேயே ஜ�ோ பைடன்
சவூதி அரேபியாவின் எண்ணெய் உற்பத்தியை அதிகரிப்தற்கான விண்ணப்பத்தோடு

ஊடகவியலாளர் ஜமால் ஹாச�ோமியின் படுக�ொலைக்கு பின் முகம்மது பின் சல்மானை
சந்திக்க வேண்டிய நிர்ப்பந்தம் பைடனுக்கு
ஏற்பட்டுள்ளது. அரசியல் ப�ொருளாதார
தேவைகளுக்காக நாடுகளின் வெளியுறவுக்கொள்கைகள் நிச்சயமற்ற தன்மைக்குள்
நகர்ந்து வருகின்றன. சவூதி அரேபியாவை
முன்னிறுத்தி நேட்டோ விவகாரத்தில் துருக்கியை கட்டுப்பாட்டுக்குள் க�ொண்டு வந்தது
ப�ோல் பெற்றோலியம் மற்றும் எண்ணெய்
வளத்துக்காக சவூதி அரேபியாவ�ோடு அமெரிக்க ஜனநாயக கட்சி கைக�ோர்க்க வேண்டிய
நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
ஐந்தாவது, எல்லாவற்றையும் கடந்து
அமெரிக்க ஆட்சியாளர்கள் மேற்காசியாவை
கையாளவும் உலகத்தை ஏமாற்றவும் பலஸ்தீனத்தை எப்போதும் பயன்படுத்தி வருகின்ற
நிலையைக் காண முடிகின்றது. 1947ஆம்
ஆண்டிலிருந்து அனைத்து அமெரிக்க ஜனாதிபதிகளும் பலஸ்தீனத்தின் சுயாட்சிக்கு
உத்தரவாதம் க�ொடுக்கும் மரபை பின்பற்றி வருகின்றனர். அந்த வரிசையில் ஜ�ோ
பைடனும் பலஸ்தீன ஜனாதிபதி அப்பாஸுடன் இரு நாட்டுக்குமான நட்புறவு பற்றிய
விடயத்தை மேற்கொள்வாரென எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அவரது விஜயத்தின் முக்கியத்துவம் ஈரான் சார்ந்தும் சவூதி அரேபியா
பெற்றோலிய வளம் சார்ந்தும் முதன்மைப்படுத்தப்பட்டதேயன்றி பலஸ்தீன தேசத்தின்
பாதுகாப்பு சார்ந்தோ அல்லது பாலஸ்தீன
தேசத்தின் அங்கீகாரம் சார்ந்தோ கட்டமைப்படவில்லை என்பது அவரது மேற்காசிய
விஜயத்தின் திட்டமிடல் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இது த�ொடர்ச்சியற்ற பலவீனமான உலகத்தை ஏமாற்றும் செய்முறையாகவே காணப்படுகின்றது.
எனவே, அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜ�ோ
பைடனின் மேற்காசிய பயணம் அமெரிக்க
உள்நாட்டிலும் சர்வதேச மட்டத்திலும் எதிர்ந�ோக்கிவரும் அரசியல்பொருளாதார இரா
ணுவ நெருக்கடிகளை கையாள்வதாகவே
தெரிகிறது. அதிலும் குறிப்பாக, ஈரானின்
அணுவாயுத செறிவூட்டலை முடிவுக்கு
க�ொண்டு வருவதனூடாக இஸ்ரேலை பலப்படுத்துவதும் அதனூடாக அமெரிக்காவின்
மேற்காசிய இருப்பை உறுதிப்படுத்துவதும்
ந�ோக்கமாக உள்ளது. ரஷ்ய-சீனா-ஈரான் உறவு
அமெரிக்காவிற்கும் மேற்குக்கும் மட்டுமன்றி
இஸ்ரேலுக்கும் ஆபத்தானத�ொன்றாக கணிக்கப்படுகிறது. இதனால் இஸ்ரேலுடனான
அமெரிக்க நட்புறவு த�ொடர்ச்சியானதாகவும்
முறியடிப்பு மூல�ோபாயத்தை க�ொண்டதாகவும் விளங்குகின்றது.
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பெற்றோல் வாங்க முடியுமா எனக்
கேட்டால் அவர் தந்த தகவல்தான்
இது த�ொகையான வாகனங்களை
அடுக்கி பெற்றோலைக் கைப்பற்றிய�ோர் தமது ஜீவன�ோபாயமாக அதை
மாற்றியுள்ளனர். ப�ோகட்டும் அரசன்
எவ்வழி குடிகளும் அவ்வழி.
எப்படிப் பார்த்தாலும் மக்கள் ஆர�ோக்கிய வாழ்வுக்கு திரும்பிக் க�ொண்டிருக்
கிறார்கள். மருந்தடிக்காத இயற்கை பசளைகள் பூச்சிவிரட்டிகள் என எமது விவசாயம் தளைத் த�ோங்குகிறது. தனக்குத்தனக்கென்று த�ோட்டம். மாடு, க�ோழி என
மக்கள் உற்பத்தியில் ஈடுபடுவதைக் காணமுடிகிறது. ஆனால் இதையெல்லாம்
வல்லரசு நாடுகள் ஓப்புக் க�ொள்ளப்போவதில்லை. இத�ோ யூரியா வந்துவிட்டது
மேலும் பசளைகள் வரப்போகின்றன.
விலையா? மானியமாகவே தருகிற�ோம்
என மந்திரிகள் அறிவிக்கிறார்கள். இப்படியே சைக்கிளா ஓடுகிறீர்கள் என்று ஒரு
சாவாலை விட்டு மக்களுக்கு சைக்கிளின்
விலையை உச்சத்துக்கு க�ொண்டு ப�ோய்
அதையும்
செல்வந்தர்களின்
வாகனமாக மாற்றியிருக்கிறது வர்த்தக உலகம்.
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தமிழ்க் கவி
பேசுகின்றார்

நா

ட்டின் ப�ொருளாதாரம் பாழ்கிணத்துள் விழுந்து கிடக்கிறது.
அதே சமயம் “கிடக்கிறதெல்லாங் கிடக்கட்டும் கிழவனைத் தூக்கி
மடியில வை” என்பது ப�ோல புதிய புதிய
நடைமுறைகளை அறிமுகமாக்கி மக்களின் பணத்தை பிடுங்கும் வேலையும்
தாராளமாக நடக்கிறது. உதாரணத்துக்கு ரெண்டொன்று.
ஒரு த�ொலைபேசி அழைப்பு
மின்சார சபையிடமிருந்து. “
உங்களுடைய மின்சாரக்கட்டணம். இவ்வளவு இனி ப�ோனிலதான் ச�ொல்லுவ�ோம் கட்டிவிடுங்கள்”
இதன்படி நாம் கட்டணத்தை
கட்ட
இலங்கை
வங்கிக்கு
ப�ோனால்
இருபது
ரூபா
க�ொமிஷன் அதாவது தரகுப்பணம். நூறு பேர் கட்டினால்
இரண்டாயிரம் ரூபா கிடைக்கும். கட்டுவது நூறா என்ன.
நாம் பணம் கட்டிவிட்டோம்.
அதை இல்லை என்று நிரூபிக்கவ�ோ ஆம் என்று ஒத்துக்கொள்ளவ�ோ ஆதாரம் காட்டியாக
வேண்டும். அதுசரி இவர்கள்
எப்போது வந்து மானி வாசித்தார்கள்.
இனி
எல்லாமே
குருடன் பெண்டிலுக்கு அடித்த
கதைதான்.
இறுக்கமான காகிதத் தட்டுப்பாடு நிலவும் இந்த வேளையில்
பெற்றோல் டீசல் என்பவற்றைப் பெற
முண்டியடித்து நிற்க முடியாதவர்க்கும்
வசதியாக தமக்குரிய எரிப�ொருளைப்
பெற அட்டை அறிமுகமானது. பெருமளவு மக்கள் பெற்றுக் க�ொண்டுமுள்ளார்கள் இதற்காக பணம் ப�ொருள், நேரம் என்பற்றை அர்ப்பணித்து வாழ்ந்திருக்கிற,
அதாவது வீடுகளில் அடங்கிக் கிடக்கிற
மக்கள் தாம் விரும்பியபடியே வாழ முழு
உரிமையை க�ொண்டவராவார், என்பது
நாட்டுநடப்பு. ஆனால், புதிய நடைமுறையாக, ஒன்லைனில் பெற்றோலுக்கான
பதிவுகளை செய்யப்போவதாக புதிய
அறிவித்தல் வருகிறது. அப்படியானால்
இதுவரை லட்சக்கணக்கான அட்டைகளை வழங்கிய நேரம் பணம் முயற்சி
எல்லாம் என்னவாகப் ப�ோகிறது.
அடுத்த வீட்டுப் பிள்ளைய�ொன்றுக்கு
உடல்நலமில்லை. வைத்தியசாலைக்கு
க�ொண்டு செல்ல வேண்டிய நிலை. எமது
வழமையான முச்சக்கர வண்டிக்கார
ருக்கு த�ொலை பேசினேன். வழமையாக
நூற்றைம்பது ரூபாவுக்கு ஓடிய வண்டிக்கு
அறுநூறு ரூபாவுக்கு மேல் ஆகும் என்றார்.
சரி என்பதைத்தவிர வேறு வழியில்லை.
ஆட்டோ ஓட்டுநர்களிடமே அதிகமாக
பெற்றோல் விற்பனை நிலையம் இருந்தது. அவர்கள் ப�ோதைப் ப�ொருள் விற்பதைவிட மிக ரகசியமாக கைமாறிக்
க�ொள்கிறார்கள். நாலாயிரம் ரூபாவுக்கு
பெற்றோல் வாங்கி எப்படி குறைந்த
பெறுமதியில் ஓட முடியும். என்ற முச்சக்கர வண்டிக்காரரிடம் எனக்கு ஒரு லீட்டர்
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ணமாக நான் அறுபது ரூபாவுக்கு வாங்கிய
மாத்திரை இருநூறு ரூபாவாகிவிட்டது.
எமது கிராமத்து பழம�ொழியில் ச�ொல்வதானால் ‘புதிய ம�ொந்தையில் பழைய
கள்ளு.’ இத்தோடு முடியவில்லை. அதே
கடைகள் அதே மக்கள். ஆனால் ப�ொருட்களின் உறைகள் நிறம் மாறி பெயர்மாறி
வந்திருக்கிறது. இது வழமைதானே.
எனது தாய் ‘கவ்அன்கேட்; பால்மாவை
எமக்கு தந்தாள்; பிறகு என் தம்பிகளுக்கு
'லக்டோஜன்’ என் பிள்ளைகளின் காலம்
‘எஸ்எம்ஏ’ இப்போது என்ன வகை.
ஒட்டு ம�ொத்தத்தில் எல்லாமே குழந்தைகளுக்கான பால்மாதான் குழந்தைகளுக்கான பால் இறைவனால் தயாரிக்கப்பட்டு
அதன் தாயிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதிக பிள்ளைகளுக்கு அது கிடைப்பதில்லை என்பது வருத்தம்தான்.
உலகம் மிகவும் சுருங்கி விட்டது.
அதனால் பத்திரிகை சஞ்சிகை என்பதெல்லாம் செய்வதை விட ஒவ்வொருவர் கைகளிலுமுள்ள த�ொ(ல்)லைபேசிகள் நிறையவே செய்கின்றன. தினமும்
ப�ோனையே ந�ோண்டிக் க�ொண்டு அச்சப்பட்டுக் க�ொண்டிருக்கும் பலருக்கும் நான்

'சுண்டைக்காய் காப்பணம்
சுமைகூலி முக்காப்பணம்'

இல்லை இவ்வளவு காலமும் இவ்வளவு
மிதிவண்டிகள் எங்கேயிருந்தன. என்பதும் ஆச்சரியம். புதிய வாகனங்களை
பெற விரைவான லீசிங் வசதி என்றொரு
விளம்பரம் பார்த்தேன். எப்போத�ோ
பெற்ற கட்டணத்துக்கான விளம்பரத்தை
பத்திரிகை செய்து க�ொண்டிருக்கிறது.
பெருமளவு
ந�ோய்கள்
குறையப்
ப�ோவதை காணப்போகிற�ோம். அப்படியானால் மருந்து வைத்தியம் இவைகளும்
தேடுவாரற்றுப் ப�ோகும�ோ? அதெப்படி
கவர்ச்சிகரமான பைக்கற்றுகளில் கவர்ச்சிகரமான உணவுப் ப�ொருட்களும் பால்மாவும் புதிய புதிய பெயர்களில் வருகின்றன. மக்களும் அவற்றை ஆர்வமாக
வாங்கி பயன்படுத்துகிறார்கள். பழைய
பால்மா கம்பனிகளுக்கு என்ன நடந்தது.
இவையெல்லாம் தானாக நடக்கிறதா?
அல்லது புதிய வகை ந�ோய்காவிகளா?
எனக்கு சந்தேகம்தான்.
வைத்தியசாலைகளில் சில ந�ோய்களுக்கான விசேட முகாம் மாதாந்தம்
வாராந்தம் என நடக்கும். த�ொடர்ச்சியாக குளிகைகள் பயன்படுத்த வேண்டிய
ந�ோய்களுக்கு மாத்திரைகள் வழங்குவார்கள். இப்போதும் அவை நடைமுறையில்
இருந்தாலும் பல மருந்துகளை பயனாளர்கள் கடைகளில் வாங்கிக் க�ொள்ளும்படி
அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
அந்த மருந்துகளும் பெரிய விலை
இல்லை
சதாரணமாக.
எண்பது
த�ொண்ணூறு ரூபாவுக்குள் வாங்கிவிடலாம். ஆனால் இந்தவாரம் அந்த மாத்திரைகளும் உயரத்தில் ஏறிவிட்டன. சாதார-

ச�ொல்லக்கூடியது இதுதான். அந்தத்தில்
நிற்கும் மக்கள் நாங்கள்.
ஈரைப் பேனாக்கி பேனை பெருமாளாக்கும் யூரியூப் சானல்கள் நிறைந்த உலகம்
இது. நாம் எல்லாவற்றையும் பார்க்கலாம் ஆனால் அவற்றை பார்க்க மட்டுமே
வைத்துக் க�ொண்டால் ப�ோதும். வீணாக
அவற்றை நம்பி ஏமாறாமல் வாழ பழகிக்
க�ொள்ள வேண்டும்.
வாழ்க்கையின் அந்தத்தில் நிற்கும்
மக்கள் நாங்கள். இதுவும் கடந்து
ப�ோகும். என்ற நம்பிக்கை நம்மில் அநேகருக்கு இல்லை.
கடந்த
காலத்தை
நினைவில்
க�ொள்வோம். இருக்கும்வரை உயிரை
மட்டும் வைத்துக் க�ொண்டு ப�ோரை எதிர்
க�ொண்டவர்கள் நாங்கள். இப்போது
நிலைமை அப்படியல்ல. நமக்கு நம்மை
சுதாரித்துக் க�ொள்ள ப�ோதிய அவகாசமும் வசதிகளும் இருக்கிறது.
கற்காலத்திலும் மனிதர்கள் வாழ்ந்தார்கள்.
இன்று உக்ரைனிலும் மக்கள் வாழ்கிறார்கள். உலகம் முழுதும் மக்கள் ஏத�ோ சில
காரணங்களால் ஓடிக்கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். என்றோ ஒருநாள் தாம் சமாதானமாகவும் சந்தோசமாகவும் வாழ்வோம் என்ற
நம்பிக்கைதான் அவர்களை விரட்டிக் க�ொண்டிருக்கிறது.. இதுதான் உயிரினங்களின்
ப�ொது இயல்பு.
எழுதப்படாத சட்டங்கள் இருந்தாலும்
எழுதப்பட்ட
சட்டதிட்டமிருந்தாலும்,
எல்லாமே மாயம் என்றாகிவிட்ட காலம்.
பார்க்கலாம் என்று துணிந்து நின்றால்
வாழ்க்கை வசந்தமாகும் நிச்சயம்.
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எனது சக�ோதரியே
என் முதல் ஆகர்சிப்பு
கெ
க்கிராவ ஸுலைஹா என்று வாசகர்களிடையே பரவலாக அறியப்பட்ட ஸுலைஹா பேகம், கவிதை
ம�ொழிபெயர்ப்பு, கற்பித்தல் , எழுத்து எனப்
பல்வேறுபட்ட துறைகளில் தன் ஆளுமையை
வெளிப்படுத்தியவர். தினகரன் வாரமஞ்சரிக்காக தனது பல்துறைகளிலான ஈடுபாட்டை
அவர் விபரிக்கிறார்.
உங்களைப் பற்றிய அறிமுகத்தை தாருங்கள்...
எனது இயற்பெயர் ஸுலைஹா பேகம். 'கெக்கிறாவ ஸுலைஹா' என்பது எழுத்து நிமித்தம்
நானே எனக்கு சூடிக்கொண்ட பெயர். அனுராதபுர மாவட்டத்தில் மரதன்கடவள எனும் கிராமத்தில் 1969 மே 27 இல் பிறந்தேன். அதன்
அருகிருக்கும் கெக்கிறாவயில் சின்ன வயதில்
இருந்து வாசம்.. தரம் 01
முதல் தரம் 11 வரை கெக்கிறாவ முஸ்லிம் மஹா வித்தியாலயத்தில் கற்று, தரம் 12-13
கண்டி பெண்கள் உயர்நிலைப்
பாடசாலையில் விஞ்ஞானப்
பிரிவில் கற்றேன். ஆங்கில
ஆசிரியராக 1992 களில் நியமனம் பெற்றேன். ஆசிரியர்
பயிற்சிக்காக
பேராதனை
ஆங்கில ஆசிரியர் பயிற்சிக்
கலாசாலையில் (1997-1998)
இணைந்து, ஆங்கில ஆசிரியர் டிப்ளோமாப் பயிற்சிக்காக இலங்கை ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகம் - மிஹிந்தலை
சென்றேன். மேலும், ஆங்கில உயர் தேசிய
டிப்ளோமாவுக்காக கண்டி உயர் த�ொழில்நுட்ப நிறுவகம், கல்விமாணி கற்கை நெறி
நிமித்தம் ஆங்கிலம் தேசியக் கல்வி நிறுவகம்
என்பவற்றில் கற்றேன். ஆங்கில ஆசிரியராக
கெக்கிறாவ முஸ்லிம் மஹா வித்தியாலயம்,
மரதன்கடவல அல்-அமீன் முஸ்லிம் வித்தி-

யாலயம், மரதன்கடவல இஹலபுளியங்குளம் முஸ்லிம் வித்தியாலயம் ஆகிய இடங்களில் பணியாற்றியுள்ளேன். 2009.11.20. இல்
அதிபர் நியமனம்பெற்று அதிபராக மரதன்கடவல அல் -அமீன் முஸ்லிம் வித்தியாலயத்தில்
கடமையாற்றி விட்டு, தற்போது கெக்கிறாவ
முஸ்லிம் மஹா வித்தியாலயத்தில் பணி செய்கிறேன். கற்ற பள்ளியில் அதிபர் பணி நெஞ்சத்தை நிறைப்பது.
உங்களது
இலக்கிய
ஈடுபாட்டையும்
ம�ொழிபெயர்ப்பு சம்பந்தமான விடயங்களையும் கூறுங்கள்...?
இலக்கிய ஈடுபாட்டுக்கு ஊக்குவித்தவர்கள் என்று என் நன்றிக்குரிய�ோர் பட்டியல்
மிக நீண்டது. என் மூத்த சக�ோதரி கெக்கிறாவ ஸஹானா வான�ொலிக்கும், பத்திரிகைக்கும் என்று ஏதேத�ோ எழுதிக் க�ொண்டே
இருப்பாள். அவள் எனது முதல் ஆகர்சிப்பு
என்பேன். பள்ளியில் எங்கள் ஆங்கில ஆசிரியராக பண்ணாமத்துக் கவிராயர் ஸெய்யத்
முஹம்மத் ஃபாரூக் எங்களுக்கு வாய்த்த
இன்னொரு பேரருள் என்பேன். ஆதர்சனம்
அவர் எங்களுக்கு. ஆங்கில ஆசிரியர் ஆகும்

கனவு கூட அவரைப் பார்த்து, நான் நெஞ்சில்
சுமந்தது தான். மேமன்கவி அப்துல் ரஸாக்,
நிறைய புத்தங்கங்களை க�ொண்டு வந்து தந்து
க�ொண்டே இருப்பார். நிறைய பயிற்சிகள்
தருவார். நிறைய பேசிக்கொண்டே இருப்ப�ோம். எனக்கு ம�ொழிபெயர்ப்பு கைகூடி

வரும் என்று எனக்கே காட்டித் தந்தவர் அவர்.
என்னை வளர்க்க மும்முனையில் இருந்தும்
நீர் பாய்ச்சிய�ோர் என்பேன் இவர்கள் மூவரையும்.. ‘மல்லிகை’ ட�ொமினிக் ஜீவா ஐயா ,
மகன் ‘ஜீவநதி’ கலாமணி பரணீதரன், அனுராதபுரம் அன்பு ஜவஹர்ஷா மற்றும் அவ்வப்போது எனக்குக் கற்பித்த ஆசிரியர்கள்,
என்னோடு
கற்பித்த
ஆசிரியர்கள்,
உறவினர்கள் என பலரைச்
ச�ொல்லலாம்.
முதல்
இலக்கிய ஆக்கம் என்று
‘மல்லிகை’
சஞ்சிகையில் 90களில் பிரசுரமான ம�ொழிபெயர்ப்புக்
கவிதை “ஓ! ஆபிரிக்காவே” ஐச் ச�ொல்லலாம்.
ம�ொழிபெயர்ப்பு
என்ற கலையை மற்றவர்களின் சிந்தனைக்கு எட்டி
வைத்து விரிவுபடுத்துவதற்கும், உங்களது ப�ொறுமைக்கும் நீங்கள் எடுத்துக் க�ொள்ளும் நேரகால
மு க ா ம ை த் து வ த ்தை
குறிப்பிடுங்கள்....?
நிறைய பேர் "நேரம் எப்படி ஒதுக்கிக்
க�ொள்கிறீர்கள்" என்று கேட்கையில் ஆச்சர்யம் விரியும் கண்களால் அவர்களை துளாவுகிறேன். விருப்பம் க�ொண்ட மனசு, நேரத்தை
தனக்கேற்ற வகையில் திருப்பிக் க�ொள்ளும்..
ம�ொழிபெயர்க்க அல்லது அதுபற்றி எழுத
ஏதேனும் ஒரு கரு மனசுக்குள் வந்து விட்டால்,
கனவுப�ோல் அது மனவீதி எங்கும் பரவிப்
பரவி, புஷ்பங்கள் ப�ோல வாசனை பரத்திக்
க�ொண்டே ப�ோகிறது. நடு இரவென்றாலும் உட்கார்ந்து அதன�ோடு கைகுலுக்கிக் க�ொள்கிறேன்.
என் சக�ோதரி கெக்கிறாவ சஹானா தமிழில்
ஆய்வு, சிறுகதை, கவிதை, கட்டுரை என்று
நிறைய எழுதுவாள். அவள் ச�ொல்வாள், உன் திசை
ம�ொழிபெயர்ப்பு துறையிலாய் எப்போதும் இருக்கட்டும் என்று. அவளே அத்தனையையும் மேற்பார்வை செய்வாள். திருத்துவாள். நிறைய தேடித்தேடி தருவாள். இருவருமாய் இரவிரவாக குந்திக்
க�ொள்வோம். நேரமும் எங்கள�ோடு கை குலுக்கிக்
க�ொண்டு இருக்கும்...
(16 பக்கம் பார்க்க)

பாத்திமா நளீரா ...?

திருச்சியில் நடைபெற்ற உலகத் தமிழ் ஹைக்கூ மாநாடு

ஜ

ப்பானிய கவிதை வடிவமான ஹைக்கூ
கவிதை தமிழ்நாட்டில் கால்பதித்து ஒரு நூற்றாண்டை கடந்துவிட்ட நிலையில் ஹைக்கூ
கவிதைகளுக்கான முதல் தமிழ் ஹைக்கூ உலக
மாநாடு திருச்சியில் அண்மையில் நடைபெற்றது.
தூண்டில் ஹைக்கூ கவிதை இதழ், இனிய நந்தவனம் மாத இதழ், தமிழ் ஹைக்கூ கவிதையாளர்கள்
இயக்கமும் இணைந்து நடத்திய மாநாட்டை கல்வியாளர் செளமாராஜரத்தினம் த�ொடங்கிவைத்தார்
திரைப்பட இயக்குநர் என். லிங்குசாமி சிறப்பு
விருந்தினராகக் கலந்துக�ொண்டு மாநாட்டு நிறைவுரையாற்றினார்
"ஒரு ஹைக்கூ கவிதை எழுதுபவனுடைய
மனநிலை எப்படி இருக்கும் என்றால் உலகில் இருக்கும் எல்லா மனிதர்களின் மனநிலையிலிருந்தும்
வேறுபட்டிருக்கும் இந்த உலகத்தை பார்க்கின்ற
பார்வையும் மற்றவர்கள் மீது காட்டுகின்ற அன்பும்
மகிழ்ச்சியும் வித்தியாசமாக இருக்கும்.
இப்ப-

டிப்பட்டவர்களின் ஹைக்கூவை எங்கோ யார�ோ
ச�ொன்னது இன்றுவரையில் மனதில் நிற்கிறது
ஒரு நல்ல ஹைக்கூ கவிதையை படிக்கும்ப�ோதுஅதிலிருந்துத�ொடர்ச்சியாகஇன்னொரு
கவிதை ஞாபகத்திற்கு வந்து அப்படியே
ஹைக்கூ பயணம் த�ொடரும்.
நான் சென்னைக்குப் ப�ோனால்
பிழைத்துக்கொள்ளலாம் என்ற உந்துதலைத் தந்தது மூன்று வரியில் எழுதிய
ஹைக்கூ கவிதைதான். என்னை இந்த
உயரத்திற்கு உயர்த்தியதும் எனது வெற்றி
த�ோல்வியில் மனதை சமநிலையில் வைத்துக்கொள்வதும் இந்த ஹைக்கூ கவிதைகள்
மட்டும்தான் ஒரு நல்ல கவிதை எழுதவேண்டுமானால் கட்டாயம் இருக்கக்கூடாது அதற்காக
மெனக்கட கூடாது அது இயல்பாக அமையவேண்-

டும் ஹைக்கூ கவிதை எழுதுவதைவிட உணரும்ப�ோதுதான் முழுமையடைகிறது.
என்று இயக்குநர் என்.லிங்குசாமி நிறைவுரையில் குறிப்பிட்டார். கவிஞர் தங்கம்மூர்த்தி மாநாட்டு
சிறப்புரையாற்ற கவிஞர் அமுதபாரதி கவிஞர்
ஆரூர் தமிழ்நாடன் ஆகிய�ோர் வாழ்த்துரை வழங்கினார். கவிஞர் மு.முருகேஷ் ஹைக்கூ மாநாட்டின்
ந�ோக்கத்தயும் பயணத்தையும் குறிப்பிட்டு உரையாற்ற
கவிஞர் நந்தவனம் சந்திரசேகரன் மாட்டை
ஒருங்கிணைத்து ஏற்புரை நிகழ்தினார் மாநாட்டில்
"தூண்டில் " ஹைக்கூ சிறப்பு மலர் வெளியிடப்பட்டது.

கிருஷாந்தினி ...?

வரிைசயாக நின்ேறாம்

இர்ஷாத் இமாமு�ன்
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....

சமரசம்
�பானா அ�ம்

மகிழ்விைன உலகம் காணாதா?

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....?

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

திட்டம் தீட்டாேத
ர�ேத�,
மா�ப்பாய்
�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

எனக்�ந்த வாழ்ேவாடு
எது�த முரண்பாடுகளு�ல்ைல

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

கிருஷா

ெஷல்�தாசன்
�ருேகாணமைல

எனக்�ந்த வாழ்ேவாடு
எந்த வருத்தங்களு�ல்ைல

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

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

ஆடிப் ெபருக்கு.....!

இறுதி நாட்குறிப்பு
இணு�ல் வா�சன்
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

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

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

கல்ெலாளுைவ பா�ஸ்

மனிதனுக்கு
மனிதன் சதி!

மைழயாகும்
மனம்...

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

ேச�யர்
அ�சாவைள புவக்�ட்�ய

��, 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!

அ.ெகௗ�தாசன்

ெமௗனிக்காத
முதல் கவிைத
"ஏரூர்க்க�"
எச்.எம்.எம்.ற�ம்
�ழக்கு பல்கைலக்கழகம்
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,

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?!

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

ெ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?

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

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

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

ே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

அ. ெஜகன் உலகம் அ�ந்�டாத
உணர்வும்
சு�ஸ்

உலகேம இதுதான்
என்ற �ைனவுமாய்
�றகுகள் அைசந்த
எண்ணங்க�ல்
தன்ைன மறந்த �ைல

ெவறுைமயாகிய மனது
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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

தினகரன் வாரமஞ்சரி 2022 ஜூலை 24 ஞாயிற்றுக்கிழலை

sunday juLy 24, 2022

Thinakaran vaaramanjary
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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;

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;

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;.

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

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;.

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.

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;
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;.

tpguk;
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

fhyk;

gad;ngWeh;

2022-12-31Mk;
jpfjp tiu

nraw;wpl;lg;
gzpg;ghsh;>
tptrhaj; Jiwia
etPdg;gLj;Jk;
jpl;lk;> fkj;njhopy;
mikr;R

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:
3.

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

mikag;ngw;wpUj;jy;

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;
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwp
njhif &gh

(GATE)

njh.Ng. ,y. : 011-2589123> 011-2581245 (ePbg;G 8995)
ngWiff;FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhf mikAk;.
jiytH/ ngWiff;FO>
nfhOk;G gy;fiyf;foff; fzdpf;fw;if epWtdk;>
,y. 35> hPl; khtj;ij>
nfhOk;G-07.
2022.07.24
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வீ

தி மின் விளக்குகள் ஒளிர்ந்து
க�ொண்டிருந்தன. நடுத்தர வர்க்கத்தைச்
சேர்ந்த
குடும்பம்
பெற்றோருடன் பிள்ளைகள் வீதியின் இரு
மருங்குகளிலும் ஓலைப் பாய்களை விரித்து
உறங்கிக்கொண்டிருந்தனர். நாஸிம் சுபஹ்
த�ொழுகையை த�ொழுத பின்னர் மனைவி
க�ொடுத்த தேநீரை அருந்தி விட்டு தனது வீட்டிலிருந்து இரண்டு கில�ோ மீட்டர் த�ொலைவிலுள்ள எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையத்தை
ந�ோக்கி நடந்தான். நாஸிமின் ம�ோட்டார்
சைக்கிளில்
த�ொங்கிக்
க�ொண்டிருந்த
பையில் பிளாஸ்டிக் ப�ோத்தலில் குளிர்ந்த
தண்ணீர் நிரப்பப்பட்டிருந்தது.
பையைத் துழாவினான். பிஸ்கட்
பெக்கெட் ஒன்றும் பையில் இருந்ததை கவனித்தான். எல்லாம் மனைவி ரபீகாவின்
வேலை தான்! ரபீகா நாஸிமை பெற்றோல்
வரிசைக்கு அனுப்பி வைத்ததே வீட்டுக்கு

ற�ோலைப் பெற அதிகாலையிலேயே
மக்கள்
கியூ வரிசையை நாடி
வந்து
க�ொண்டிருந்ததைப்
பார்த்தப�ோது
தான் முந்திக் க�ொண்ட
நிறைவு அவனில் ஏற்பட்டது. எரிப�ொருள் நிரப்பு
நிலையத்தினை சூழ்ந்துள்ள மக்கள் வெள்ளம்
கியூ வரிசையில் நுழைவதற்கு
பல்வேறு
வகையான உத்திகளைக்
கையாளும் காட்சிகளும்
நாசிமுக்கு தென்பட்டன.
நாசிம்
இணைந்து
க�ொண்ட கியூ வரிசையில் தான் நீல் மானப்பெருமா, துவான் கரீம்,

பெட்றோல் கியூ
தேவையான மளிகைச் சாமான்களை உரிய
நேரத்தில் மளிகைக் கடைகளுக்கு சென்று
வாங்குவதற்குத்தான்! நாஸிம் எரிப�ொருள்
நிரப்பு நிலையத்தில் பெற்றோலைப் பெற்றுக்
க�ொள்ள வேண்டுமெனின் வரிசையில் நிற்க
வேண்டும். வீதியின் வழியே தனது ம�ோட்டார்
சைக்கிளை செலுத்திக் க�ொண்டு நீண்ட கியூ
வரிசையில் இணைந்து க�ொள்ள முயற்சி
செய்தான் நாசிம். வீதியின் இரு மருங்குகளிலும் ம�ோட்டார் சைக்கிள்கள் ஆங்காங்கே
ஓரங்களில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன.
தூக்கத்தினால் ம�ோட்டார் சைக்கிள்களின்
உரிமையாளர்களில் பலர் தம்மை மறந்து
ஆங்காங்கே உறங்கிக் க�ொண்டிருந்தனர்.
கடற்கரை ஓரத்தில் காற்று வாங்கிய
வண்ணம் உறங்க வேண்டியவர்கள் எரிப�ொருளை நிரப்பிக் க�ொள்வதற்கு வீதி ஓரங்களில் உறங்கிக் க�ொள்கின்றனர். நாஸிமுக்கு
சிறிய இடத்தில் தனது ம�ோட்டார் சைக்கிளை
கியூ வில் சேர்த்துக் க�ொள்வதற்கான
வாய்ப்பு கிட்டியது. பெரிய வெற்றி இலக்கை
எட்டிய மலர்ச்சி முகத்தில் தெரிந்தது. பெற்-

சமீர பெர்னாண்டோ ஆகிய�ோர் நின்று
க�ொண்டிருந்தனர். கிழக்கு வானில் கதிரவன் உதித்து வெளிவந்து க�ொண்டிருந்த
நேரத்தில் நாசிம் கியூ வரிசையின் நீளத்தை
மனதால் அளந்து க�ொண்டான். தனக்கு
அருகில் கியூ வரிசையில் நின்று க�ொண்டிருந்த நீல், துவான், சமீர ஆகிய�ோர்
நாசிமுடன் புன்முறுவல் பூத்து கதையை
ஆரம்பித்தனர். "நாம் எல்லோரும் அதிகாலையிலேயே இங்கு வந்தோம். எமக்கு
பெற்றோல் கிடைக்குமா?" என்று சமீர நாசிமிடம் மிகவும் எதிர்பார்ப்புடன் கேட்டான்.
அப்போது நீல் குறுக்கிட்டு" பல்வேறு
தடைகளைத் தாண்டியே இங்கு பெற்றோலைப் பெற்றுக் க�ொள்ள வேண்டியிருக்கும்" என்று கூறி தலையை ச�ொரிந்து
விட்டான்.
அப்போது அங்கே துவிச்சக்கர வண்டிய�ொன்று கியூ வரிசைக்கு மிக அருகே
வந்து நின்றது. நீல் துவிச்சக்கர வண்டியின் அருகில் சென்றான். அது நீலின்
மனைவி. நீலின் மனைவி ப�ொதி செய்யப்-

பட்ட உணவுப் ப�ொட்டலம�ொன்றை நீலிடம்
க�ொடுத்தாள். நீல் மூன்று பிள்ளைகளின்
தந்தை என சமீர நாசிமிடம் கூறினான்.
பெற்றோல் வரிசை அசையவே இல்லை.
நாசிம் துவானிடம் "நீங்கள் க�ொஞ்சம் எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையத்திற்கு அருகில்
சென்று பாருங்களேன்" என்று மிகவும்
ஏக்கத்துடன் கூறினான். துவான் எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையத்திற்கு சென்று அதன்
முகாமையாளருடன் பேசிவிட்டு திரும்பி
வந்தான்.
"நாசிம்! நிறைய ம�ோட்டார் சைக்கிள்கள்
கியூ வரிசையில் குறுக்காக நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. அவை நேர் வரிசையில் இணைந்து
க�ொள்ள வேண்டும். அப்போது தான் எமது
அனைவரது சைக்கிள்களும் முன்னோக்கி
அசையும். எல்லா எரிப�ொருள் நிரப்பு
நிலையங்களிலும் இதே நிலைமை தான் "
என்று துவான் கூறினான்.
இப்போது நீலின் மனைவி க�ொண்டு
வந்த காலைப் பலகாரங்களை சமீர
அனைவரிடமும் பகிர்ந்தான். இன, மத,

ம�ொழி, சாதி, சமயம், வர்க்கம் என எந்த
பேதமும் பெற்றோல் கியூ வரிசையில்
இல்லை. "சமரசம் உலாவும் இடமே நம்
வாழ்வில் பெற்றோல் கியூ வரிசை தான் "
என நாசிம் மனதினுள் எண்ணினான். சமீர
எங்கள் அனைவரது ம�ோட்டார் சைக்கிள்களையும் கியூ வரிசையில் நேராக வைத்து
சரி செய்தான். சைக்கிள்கள் அசைந்தன.
காலை பத்து மணி. நாசிம் தனது பையிலிருந்த பிஸ்கட் பக்கட்டை தனது ம�ோட்டார்
சைக்கிளின் ஆசனத்தில் வைத்து பிரித்தான். நான்கு பேரும் பிஸ்கட் பக்கட்டிலிருந்து ஒவ்வொரு பிஸ்கட்டாக எடுத்து சாப்பிட்டனர்.
துவான் தனது தண்ணீர் ப�ோத்தலின்
மூடியைத் திறந்து சமீரவிடம் க�ொடுத்தான்.
சமீர ஒரு மிடறு குடித்து விட்டு நாசிமிடம்
க�ொடுத்தான். இவ்வாறாக நான்கு பேரும்
ஒவ்வொரு மிடறாக தண்ணீரைக் குடித்து
முடித்தனர். தெரியாத இடத்தில் அறிமுகம்
இல்லாத மனிதர்கள் மத்தியில் மிகவும்
பாதுகாப்பாக இருக்கின்றோம் என நாசிம்

எனது சக�ோதரியே என் முதல் ஆகர்சிப்பு...
ம�ொழிபெயர்ப்பு என்பதன் மூலம் மற்றவர்கள்
கிரகித்தல் என்பது சாதாரண விடயமல்ல. ம�ொழிபெயர்ப்பு ஒரு தெளிவுடன் ஏனையவர்களை
சென்றடைய என்ன உத்திகளை கையாளுகிறீர்கள்...?
எளிமைதான்.
எப்போதும்
வாழ்க்கைக்கும், இத்துறைக்கும் எனக்கு நிறைய கிருபை
செய்வது எளிமைதான். அதுவே என் உத்தி
என்பேன் த�ோழி... திட்டமான எளிய ச�ொல்லமைப்பு க�ொண்டு, மூல ஆக்கம் சுட்டும் கருத்தை
லாவகமாக வெளியே க�ொண்டு வருவதுதான்
சிறந்த ம�ொழிபெயர்ப்பின் பெரு வெற்றி என்கிறேன் நான். மற்றபடி, ம�ொழிபெயர்ப்பவர், தன்
ம�ொழியில் தனக்கிருக்கும் புலமையை, கெட்டிக்காரத் தனத்தை,பாண்டித்தியத்தை வெளிப்படுத்தப் புறப்பட்டுப் ப�ோனால் வாசகனை ஆக்கம்
சென்றடையை
வாய்ப்பில்லை.
எச்சுபெரி
என்கிற எழுத்தாளரின் கருத்தை முன்வைத்து
ச�ொல்வதாயின், மண்ணை உழுது க�ொண்டே
செல்லும் உழவன் இயல்பான, மென்மையான,
வலியற்ற முறைமைகளைக் கையாண்டால்
மண்ணிலிருந்து இயற்கையின் ரகசியங்களை
த�ோண்டியெடுக்க முடியலாம் என்பதுதான்
பிரபஞ்ச உண்மை. அருவிக் கரையில் கால்
நனைத்து ப�ோவதால் உருவாகும் குளிர்ச்சியை
நனைத்தால் தானே பாதங்கள் அறியும். ம�ொழிபெயர்ப்பு மட்டுமே இன்னொரு ம�ொழியின்
அழகியலை நம்மிடம் க�ொண்டு வந்து சேர்க்கிறது. புரிந்துக�ொள்ள முடியாத ம�ொழி இறுக்கம்
எதற்கு எதுவ�ொன்றையும் ம�ொழி மாற்றுகையில்..?
ஒரு பாடசாலை உயர் அடைவை பெறவும்
உயரிய ஒரு மாணவ சமுதாயத்தை உருவாக்கவும் அப்பாடசாலையின் அதிபரின் பங்கு மிக
முக்கியமானது. அந்த வகையில் ஆசிரியர்கள்

மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் ஆகிய�ோர்களுடனான திட்டங்கள் மற்றும் வழிகாட்டல்களை
எப்படி வடிவமைத்துக் க�ொள்கிறீர்கள்....?
எனக்குள் ச�ோலையென விரியும் ஒரு கனவுப்
பள்ளி, கல்விப் பள்ளியாய் எப்போதும் கண்களில் இருந்தது. சாளரங்கள் வழியே வானம்
ந�ோக்கும் ஒரு வகுப்பறைக் குழந்தை வானத்த�ோடு எதைய�ோ வாஞ்சை க�ொள்கிறது. நான்கு
சுவர்களுக்குள் அடைக்கப்பட்டு கல்வி மட்டுமே
ஊட்டப்படும் பிள்ளைகள் சமூகத்துக்கு உதவாத
வகையில் வெற்று வேதாந்திகளாக உருவாகி
விடுகிறார்கள். இயற்கையின் ரம்மிய சூழல் மிக
முக்கியம். நேயச்சூழல், அன்பு கலந்து மின்னும்
பெற்றோர் -ஆசிரியர் இடைத்தொடர்பு என்பவற்ற�ோடு விசாலித்த வாசிப்புக்கான சந்தர்ப்பங்கள் நல்ல குழந்தைகளை உருவாக்க உதவும்
என்பது என் நம்பிக்கை. இருந்தாலும், மிகைத்த
த�ொழில் நுட்ப சாதனங்களின் வருகை, அவற்றின் பாவனை இன்று வேறுதிசையில் பிள்ளைகளை இட்டுச் செல்கிறது. சிக்கல் மிகுந்த
ப�ொருளாதாரப் பின்புலம், ந�ோய்மையின் கெட்ட
காலம் என்பது பெரிய சவால். ப�ோலவே, இறுகிய
கட்டமைப்புக்குள் பாடத்திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டிருத்தல், மனவாண்மையில் விருத்தியடையா
ஆசிரியம் என்பதெல்லாம் எங்கள் கனவுகளுக்கு
பெரும் இடர் என்று அமைகிறதுண்டு.
அடிக்கடி பாடசாலை கல்வி தடைபட்டு வரும்
இக்காலகட்டத்தில் இணையதளம் மூலம் கல்வி
கற்றல் சமூகத் திறனை மேம்படுத்துமா?
அல்லது, உளவியல் ரீதியில் கற்றல் திறனுக்கு
அது தடையாக அமையுமா?அதேநேரம் இணையவழிக்கல்வி வெற்றிகரமானதா...?
இல்லை என்பது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்தாகும். இத்தகு கற்பித்தல் முறைமை இதைவிட
சீரமைக்கப்பட்டு மாணவர்களுக்கு கையளிக்கப்
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மஞ்சரி குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி
ப�ோட்டி இல. 33
த.பெ.இல.834. க�ொழும்பு

பட வேண்டும். எங்கள் மாணவர்களின் இன்றிருக்கும் பின்புலம், ப�ொருளாதாரச் சிக்கல்கள்,
அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமை அனைத்துக்குள்ளும் வெறுமனே இந்த இணைய வழிக் கற்பித்தல் என்பது புரியாத ஒரு உலகத்துக்குள் அவர்களை இட்டுச் செல்கின்றது என்பதாகவே நான்
உணர்கிறேன்.
உங்களது ம�ொழிபெயர்ப்புக்கான விருதுகள்
மற்றும் ஏனைய விருதுகள்....?
வெளியீடு செய்த நூல்கள் ஒவ்வொன்றும்
ஒவ்வொரு பெரிய கதைகளை தம் வசம் வைத்திருக்கின்றன. அனுபவமற்ற இந்த சிறு பட்சி
பறக்கச் சிறகு விரிக்கையில், அன்பின் தெருவில்
நின்று கண்ணியத்துடன் உதவிய பலர் இருக்கிறார்கள். நன்றியறிதல்களின் பக்கங்கள் நீண்டுவிடும். என் முதல் நூல் ‘பட்டுப்பூச்சியின் பின்னுகை
ப�ோலும்…’ (2009) ம�ொழிபெயர்ப்புக் கவிதைகள் அடங்கியது. பண்ணாமத்துக் கவிராயர்
அணிந்துரை தந்த நூல் அது. அந்த நூலுக்காகக்
இலங்கை அரசின் சிறந்த ம�ொழிபெயர்ப்புக்கான
சாகித்திய மண்டலப்பரிசு கிடைத்தது. மற்றும் மட்டக்களப்பு எழுத்தாளர் ஊக்குவிப்பு மையமும் அந்நூலுக்கு விருது (2009) வழங்கி கெளரவித்தது
என்பதை இங்கு ஞாபகம் க�ொள்ளலாம். மேலும்,
இலங்கை இலக்கியப் பேரவையின் ‘அந்தப் புதுச்சந்திரிகையின் இரவு’ (2010) ம�ொழிபெயர்ப்புக் கட்டுரை நூலுக்காவும் ‘இந்த நிலம் எனது’
(2011) ம�ொழிபெயர்ப்புக் கவிதைகள் நூலுக்காகவும் கிடைத்த சான்றிதழ்களும் ஞாபகம் க�ொள்ளத்தக்கன. ஞாபகிக்கத்தக்கத�ோர் புன்னகை’
ம�ொழியாக்கக் கட்டுரைகள் நூலுக்காகக் கிடைத்த
‘துரைவி’ விருது (2014) மறக்க முடியாதது.
'வானம்பாடியும் ர�ோஜாவும்’ எனது ம�ொழிபெயர்ப்புச் சிறுகதைகள் அடங்கிய நூல். அந்த நூலுக்கான அணிந்துரையை உயர்திரு. மன்சூர் ஏ. காதிர்

ருஸ்மான், ...?
நீர்கொழும்பு

(13ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
அவர்கள் தந்திருந்தார்கள்.இலங்கை அரசின்
சிறந்த ம�ொழிபெயர்ப்புக்கான சாகித்திய மண்டலப்பரிசு (2015) இரண்டாவது முறையாகக்
கிடைத்தது. ‘தினகரன்’, ‘விடிவெள்ளி’, ‘வீரகேசரி’,
‘தினக்குரல்’ ப�ோன்ற பத்திரிகைகளில் ஆக்கங்கள்
வெளிவந்தன. ‘மல்லிகை’, ‘ஜீவநதி’, ‘ஞானம்’
சஞ்சிகைகள் நிறைய என்னை ஊக்குவித்து
வளர்த்தன. இலங்கை இஸ்லாமிய இலக்கிய ஆய்வகம் 2016 இல் நடத்திய உலக இஸ்லாமிய
தமிழ் இலக்கிய ஆய்வுப் ப�ொன்விழா மாநாட்டில்
என் இலக்கியப் பணிக்காகக் கிடைத்த விருது பற்றியும் நன்றிய�ோடு ஞாபகிக்க வேண்டும். ‘ஞாபகம்
உதிராப் பூவென..’ (2017) ம�ொழியாக்கக் கட்டுரைகள் அடங்கிய எனது நூல் ஒன்றாகும். சிறப்பான அணிந்துரை ஒன்றை அதற்காக மேமன்கவி அவர்கள் தந்திருந்தார்கள். மேலும் (2019)
யாழ்ப்பாண மகளிர் விவகார அமைச்சு, சர்வதேச
மகளிர் தினத்தன்று நடத்திய நிகழ்விலே வழங்கப்பட்ட க�ௌரவ விருது (Inspirational Woman
Award ) என்பவற்றைச் ச�ொல்லலாம். 'கிழக்கினை
எதிர்கொண்டு..( 2020) எனும் ம�ொழிபெயர்ப்புச்
சிறுகதைகள் அடங்கிய எனது நூல் இலங்கை
அரசின் சிறந்த ம�ொழிபெயர்ப்புக்கான சாகித்திய மண்டலப்பரிசை மூன்றாவது முறையாகப்
பெற்று க�ொண்டது. அதே ஆண்டில் இன்னொரு
ம�ொழிபெயர்ப்புக் கவிதைகள் அடங்கிய த�ொகுதி
ஒன்றும் வெளியிட்டிருந்தேன்.'பூக்களின் கனவுகள் '.( 2020)
மறைந்த உங்களது சக�ோதரி கெக்கிராவ
ஸஹானா பற்றியும், உங்களது இலக்கிய ஈடுபாட்டிற்கு ஊக்குவித்தவர்கள் பற்றியும் கூறமுடியுமா...?
என்
சக�ோதரியின்
இயற்பெயர்
சித்தி
ஜஹானறா. கெக்கிறாவ சஹானா என்ற பெயரில்
எழுதி வந்தார். எங்கள் ஊர் பள்ளி கெக்கிறாவ
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இடமிருந்து வலம்
(01) நலன் விசாரித்தல்.
(03) ஒத்துழைப்பு.
(05) பெண் பறவை இனம்.
(06) கறிச்சரக்குகளில் ஒன்று.
(07) மனித இனத்தோடு ஒற்றுமை இருப்பதாக ச�ொல்லப்படும்
பிராணி. (குழம்பியுள்ளது)
(10) இறைவன் மீதுள்ள பற்று. (குழம்பியுள்ளது)
(12) சில பிராணிகளின் ஆண் இனம். (குழம்பியுள்ளது)
(13) யாழ். குடாநாட்டிலுள்ள ஒரு இடம். (திரும்பியுள்ளது)
(14) பணம்.
(15) ப�ோதை தரும் பானம்
(17) உறவு. (திரும்பியுள்ளது)
(19) மரக்கோல்.
(21) இரண்டு.
(23) வாக்கியத்தின் இறுதியில் இடப்படுவது, மதிப்பெண் என்றும்
ச�ொல்லலாம். (குழம்பியுள்ளது)
(24) அமைதியான சுபாவம்.
மேலிருந்து கீழ்
(01) பெரும் பணக்காரன்.
(02) கபடி விளையாட்டு.
(03) கிராமிய இசைக்கருவிகளுள் ஒன்று.
(04) பதவிய�ொன்றுக்கு ப�ொருத்தமானவர் என்பதற்கான அனுபவம்.
(08) நீர் குடிப்பதற்கு பயன்படுவது.
(09) கேடு, களங்கம். (குழம்பியுள்ளது)
(11) வெகுமதி.
(14) பாதுகாப்பு குழம்பிவிட்டது.
(15) புதல்வி.
(16) கயிறு தயாரிப்பதற்கு பயன்படுவது.
(18) ப�ொருத்தமற்ற
(20) இதுவும் ஒரு சுவைதான். கறிக்குச் சேர்க்கப்படுவது.
(22) திறப்பு. (தலைகீழ்)

உணர்ந்தான். மதிய உணவு யாருக்கும்
இல்லை என்ற நிலையில் நால்வரும் கியூ
வரிசையில் கால்கள் கடுக்க நின்றனர்.
மர நிழல்களில் அமர்ந்து க�ொண்டு தமது
பெறுமதிமிக்க நேரத்தையும் அனைவரும்
விரயம் செய்து க�ொண்டிருந்தனர்.
கியூ வரிசையில் தமது ம�ோட்டார்
சைக்கிள்களை முன்னோக்கி நகர்த்திய
வண்ணம் அனைவரும் செல்கின்றனர்.
அப்போது அங்கே துவானின் நண்பன்
அத்தாஸ் வந்தான்.
துவானுக்கு சில குளிர்பான ப�ோத்தல்களை அத்தாஸ் க�ொடுத்தான். துவான் சக
நண்பர்களுடன் அதனை பகிர்ந்து குடித்தான். சூரியன் மறைந்து செல்லும் நேரம்
நெருங்கிக் க�ொண்டிருந்தது. எரிப�ொருள்
நிலையம் கண்ணுக்கு எட்டிய தூரத்தில்
காட்சியளிக்கின்றது. எமக்கு முன்னால்
இருநூறு பேர் பெற்றோலைப் பெற்றுக்
க�ொள்ள கியூ வரிசையில் நிற்பதாக கணக்கெடுத்துக் க�ொண்டனர்.
நீலின் முகத்தைப் பார்த்த நாசிமுக்கு
இன்று பெற்றோல் கிடைக்காது என்பதாக
உணர்ந்தான். கியூ வரிசை நகர, இருள்
சூழ்ந்து க�ொண்டு வருகின்றது.
இரவு எட்டு மணி. எரிப�ொருள் நிரப்பு
நிலையத்தில் சனநெருக்கம் குறைந்த
பாடாக இல்லை. நிலையத்தில் பாதுகாப்பு
கடமையில் இருந்த ப�ொலிஸார்,
முப்பது பேருக்கு மாத்திரமே பெற்றோல்
இருக்கின்றது என உரக்கச் ச�ொன்னார்கள். ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பெற்றோலைப்
பெற்றுக் க�ொள்ள செலவு செய்த நேரம்
கானல் நீராகின்றது. நாசிம் நண்பர்களை
தேடுகின்றான். நண்பர்கள் அங்கு இல்லை.
நாசிம் பேதலித்து ப�ோய் நிற்கின்றான்.
கையை பிசைகின்றான். வாய் புலம்பலுடன் எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையத்திலிருந்து
வெளியேறுகிறான் நாசிம். வீடு செல்வதைத் தவிர வேறு வழியில்லை. நாசிமின்
மனைவி றபீக்கா பெற்றோல் கிடைத்ததா?
என்ற கேள்வியுடன் ஏறிட்டுப் பார்க்கிறாள்.
நல்ல மனித உள்ளங்களைச் சந்திக்கும்
வாய்ப்பு மட்டும் தான்
கிடைத்தது. ஆனால் பெற்றோல் கிடைக்கவில்லை என்று கூறினான் நாசிம். மனைவி
றபீக்கா அமைதியானாள்.

முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயத்தில் ஆரம்பக் கல்வியையும், கம்பளை ஸாஹிராக் கல்லூரியில்
உயர்கல்வியையும் கற்றார். ஆங்கிலம�ொழி
ஆசிரியையாக நியமனம் பெற்று, பின்னர் பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தில் கலைத்துறையில் வெளிவாரிப் பட்டப்படிப்பையும், இலங்கை
தேசிய கல்வி நிறுவகத்தில் பட்டப்பின் கல்வி டிப்ளமாவையும் பெற்றுக்கொண்டார். எண்பதுகளில்
வான�ொலிக்கு எழுதத் த�ொடங்கி, பின்னர் தேசிய
நாளிதழ்களிலும், இலக்கிய சிற்றேடுகளிலும் எழுதினார். 1997இல் அவரது முதலாவது சிறுகதைத்
த�ொகுதி ‘ஒரு தேவதைக் கனவு’ வெளிவந்தது.
அதைத் த�ொடர்ந்து கவிதை, ஆய்வு, குறுநாவல்
உட்பட பதின�ொரு நூல்களை வெளியிட்டுள்ளார்.
2002இல் இலங்கையில் நடந்த உலக இஸ்லாமியத் தமிழிலக்கிய ஆராய்ச்சி மாநாட்டில் ‘பாராட்டப்படும் இளங்கலைஞர்’ என்ற சான்றிதழைப்
பெற்றுக் க�ொண்டதுடன், சிறுகதைக்கான ‘தகவம்’
பரிசு, தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் கவிதைக்கான பரிசு, மட்டக்களப்பு எழுத்தாளர் ஊக்குவிப்பு மையத்தின் தமிழியல் விருது, மற்றும்
அரச சாகித்திய மண்டலத்தின் சான்றிதழ், யாழ்ப்பாண கலை இலக்கியப் பேரவையின் சான்றிதழ்
என்பவற்றையும் பெற்றுள்ளார். சஹானாவின்
முயற்சி காரணமாக, தமிழகத்தின் பிரபல எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தனின் சிறுகதைத் த�ொகுப்பு
ஒன்று ‘ப�ோனிக்கா’ என்ற பெயரில் சிங்களத்தில்
ம�ொழிபெயர்க்கப்பட்டு ‘க�ொடகே’ சக�ோதரர்கள்
பதிப்பகத்தால் வெளியிடப்பபட்டுள்ளது. 2016
இறுதியில் அவுஸ்திரேலியாவில் வாழ்ந்த புலம்பெயர் எழுத்தாளரான அருண் விஜயராணியின்
மறைவைய�ொட்டி ‘அக்கினிக்குஞ்சு’ இணையத்தளம் அவரது ஞாபகார்த்தமாக நடாத்திய சர்வதேச சிறுகதைப் ப�ோட்டியில் முதலாவது பரிசு
பெற்றார்.
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விடைகள்
01.
06.
12.
17.

வேந்தன்
புத்திரன்
பசு
கதவு

இடமிருந்து வலம்
03. சாபம்
09. தரகர்
13. தீனி
19. கடுகதி

05.
10.
14.
21.

பாதுகை
அகம்
கேசம்
திண்ணை

01.
04.
08.
15.

மேலிருந்து கீழ்
வேம்பு
02. தந்திரம்
பகை
05. பாகன்
சிப்பந்தி
10. அதீதம்
சகதி 16. கேடு 18. கணை

03. சாது
07. தர
11. கனிவு
20. கழி
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பரிசு பெறுவ�ோர்
முதலாம் பரிசு

இரண்டாம் பரிசு

மூன்றாம் பரிசு

இராமன் கந்தையா,

ஏ.எல். அப்துல் ஜலீல்,

ஏ.டபிள்யூ.எம். நியாஸ்,

21/1, தயா வீதி,
ஹெந்தல, வத்தளை.

61/1A/1, மஹபுத்கமுவ,
க�ொட்டிகாவத்தை.

A 29/5, சமித்திய வீதி,
மாவனெல்ல

பாராட்டு பெறுவ�ோர்
1. எஸ். விஷாஹினி,
91/1, மெயின் வீதி,
க�ொழும்பு 11.

4. ரஞ்சனி நிரஞ்சன்,
இல : 155/1/1, காலி வீதி,
தெஹிவளை.

7. எம்.டபிள்யூ.எம். நபாஸ்,
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முன்னோடிஇவரே. இவரது உருவகக் கதைகள்
மித்ர வெளியீடாக 1999இல் மணற்கோயில்
என்ற மகுடத்தில் த�ொகுப்பாக வெளிவந்தது.
உருவகக் கதைகள் பற்றி சு.வே. தனது

பெயர் பூண்டிருக்கலாம். உருவகக் கதை, தன்னாற் க�ொள்ளப்பட்டுக் கருவுயிர்க்கப்பட்ட வித்தின்
வன்மையிலேயே உயிர் வாழ்கிறது. அந்த உயிர்ப் ப�ொருளே
உரிப்பொருள். உரிப்பொருள் சம்பிரதாய எல்லைகளுக்குட்பட்டோ,
வழிவழியாகப் பலராலும் எச்சிற்படுத்தியவற்றைச் சுற்றிய�ோ எழவேண்டுமென்ற
நியதியில்லை.
அவ்வாறு எதிர்பார்ப்பது பிணத்துக்கு மாலைசூட்டி அழகு பார்ப்பதைய�ொத்தது. முக்கால உலக
நிகழ்ச்சிகளுக்குள்ளே
பலபல
வேளைகளிலே பலபல ப�ொருள்கள் மின்னற் கீற்றுப்போலத் துடித்து நெளிவதைச் சிந்தனையாற்றல் க�ொண்டு காணல்முடியும். அந்தப் ப�ொருள்களே தத்துவங்கள்.
உண்மையென்பது அவற்றின் மறுபெயர். அந்த

எழுப்பி விரிபு பட்டுச் செல்லும். நீரிலெழுந்த
வட்டங்களின் மையம் கல்லெறியப்பட்ட இடமாகிவிடுவது ப�ோல மனத்தெழுந்த கற்பனையலைகளின் மையம் தத்துவப் ப�ொருளாக அமைகிறது.
இந்நிலையில் உரிப்பொருளை விரிவு படுத்தற்கேற்ற கருப்பொருளும் அதனைப் பற்றிப்
படர்ந்து செல்லும் கற்பனைத் திறமும் உருவகக்கதையின் மற்றைய அமிசங்களாக விளங்குவதைக் காணல்முடியும்.அந்தக் கருப்பொருள்
மனிதனாகவ�ோ, மரமாகவ�ோ, மிருகமாகவ�ோ,
முகிலாகவ�ோ, நதியாகவ�ோ அன்றி உலகியலக்கப்பாற்பட்ட கடவுளாகவ�ோ, சாத்தானாகவ�ோ
இருக்கலாம். இயங்கும் திணைப்பொருளாகவ�ோ, நிலைத்திணைப் ப�ொருளாகவ�ோ இருக்கலாம். ஆனால் அவை கற்பனையின் பூரண
மதர்ப்பினாலே ஆட்கொள்ளப்பட்டுப் பேசும்,
பிணங்கும், உயர்வுதாழ்வு காட்டி வாதிடும்,
ம�ோனத்தவம் பரியும், சிரித்துக் கும்மாளங்கொட்டும். அவை எச்செயலைச் செய்தாலும் அவைக-

இவரது சிறுகதைத் த�ொகுதி பாற்காவடிக்கு
முன்னுரை எழுதிய செங்கை ஆழியான் தனது
முன்னுரையில் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறார்.
“சு.வே.யின் சிறுகதைகள் வெறும் கற்பனாவாதப் பிரசவங்களல்ல. அவை இந்த மண்ணின்
வாழ்வையும் வளத்தையும் அவலத்தையும் ஆழமாகப் பேசுவன. யதார்த்தப் படைப்புகள், தேசிய
இலக்கியம் என்பதற்குத் தக்க எடுத்துக் காட்டுகளாக அமைவன. 1943-1950 களிலேயே
சு. வே.யின் படைப்பிலக்கிய ந�ோக்கு மிகத்
தெளிவாக, இந்த மண்சார்ந்ததாக இருந்திருக்கிறதென்பதற்கு பாற்காவடி(1947), மனித மிருகம்
(1944), கிடைக்காத பலன் (1943) என்பன
தக்க உதாரணமாகும் கதைகளாகும். அந்தத்
தேசிய இலக்கிய ந�ோக்கு 1950-1970களில்
மிகவும் ஆழமாகவும் கனதியாகவும் மண்வாசனை (1963), பெரியம்மா (1962) ஆகிய
சிறுகதைகளில் படிமப்பட்டுள்ளது. சு.வே. தனது
சிறுகதையில் இந்த நாட்டினையும் அதில் வாழ்ந்-

ளும் அவைகளுக்குச் செயல்களைக்கற்பித்து,
அவைகளை ஆட்கொண்ட கற்பனையும், தாம்பிறந்த இடத்தை, தத்துவப் ப�ொருளை- குறிப்பாகக்
காட்டிக் க�ொண்டிருக்கும்.
உரி, கரு, கற்பனை என்ற மூன்றின் சேர்க்-

மணற்கோயில் த�ொகுப்பின் கபாடம் திறமின�ோ|
என்ற முன்னுரையில் பின்வருமாறு விளக்கியுள்ளார்:
“இன்று உருவகக் கதைகள் எனப்படுபவற்றை உற்று ந�ோக்கினால், உருவகக் கதைகளிலே சாதாரண உருவகத்தின் அமைப்பு
உண்டு. உள்ளுறை உவமத்தின் சாயல் குறிப்பிடத்தக்க அளவு படிகிறது.
இறைச்சிப் ப�ொருளின் நிழல் பெருமளவில்
விழுகிறது. எனவே இந்த உருவகக் கதை என்ற
பண்டமானது உருவகம், உள்ளுறை உவமம்,
இறைச்சிப்பொருள் என்ற மூன்றின் கூட்டுறவால் பிறந்த ஒன்று எனக்கொள்ளல் ப�ொருத்தமுடைத்து. இது சிறுகதையை வடிவமாக – உருவகமாகக் க�ொண்டு உலாவிவருவதால் அந்தப்

உண்மை சமய தத்துவமாகவ�ோ அரசியற் தத்துவமாகவ�ோ பிறவாகவ�ோ அமையலாம்.
தத்துவங்கள் கால தேச வர்த்தமானங்களையும் மரபுகள் என்று பெரிதுபடுத்துவனவற்றையுங் கடந்து நிற்கும் நிலைபேறுடையவை. கூர்த்த மதிக�ொண்டு
தேடிக்கண்டறிய
வேண்டியவை. அந்தத் தத்துவங்களுள�ொன்றை
மையப்
ப�ொருளாக, உரிப் ப�ொருளாகக் க�ொண்டு அதனை
அழகாகவுந்
தெளிவாகவும் காட்டுவதற்கு எழுந்த
ஓர் உத்தியே உருவகக்
கதை. எனவே, அதன்
உரிப்பொருள் மிகமிக
வலுவுடையத�ொன்றாக
அமைய
வேண்டும்.
அக்கினியைப் ப�ோன்ற
தூ ய்மை வ ாய்ந்த
உ ரி ப ்ப ொ ரு ளின்
வன்மையே உருவகக்
கதையின் ஆயுளை
நிர்வகிக்கிறது என்று
கூறினால் அதுவே
எற்புடையதுப�ோலத்
த�ோன்றுகிறது.
உருவகக்கதையின் உரிப்பொருளாகிய தத்துவம் மனங்கவரக் கூடிய, அழகியத�ோர் உருவமாக வடிவங்கொள்ளுதல்,
அடுத்து இன்றியமையாததாகின்றது. நிர்ச்சலனமான குளத்தின் நடுவிலே எறியப்பட்ட
கல்தோற்றுவித்த அலைவட்டங்கள், ஒன்றைய�ொன்று உந்தி விரிவடைந்து பெரியத�ொரு
வட்டமாகக் கரையைத் த�ொட்டு முடிவதுப�ோல,
மனத்திலே க�ொள்ளப்பட்ட தத்துவப் ப�ொருளான
உரிப்பொருள் கருப் ப�ொருள்களைப் பற்றிப்
பிடித்துக் க�ொண்டு, கற்பனை அலைகளை

துவரும் மக்களையும் மட்டுமே சித்தரித்துள்ளார் என்பது மிக முக்கியமான அம்சம். மண்வாசனைக் கதைகள் அவருடையவை. நவீன
சிறுகதையின் அழுத்தமான பண்புகளைக்
க�ொண்டவை” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சு. வே. நாடக பிரதியாக்கத் துறையிலும்
ஆழமாகத் தடம்பதித்துள்ளார். 1965இல்
இலங்கைக் கலைக்கழகம் நடத்திய
நாடகப் ப�ோட்டியில் வஞ்சி என்ற
ஓரங்கநாடகம் முதற்பரிசு பெற்றது.
அடுத்த ஆண்டில் எழிலரசி என்ற
முழுநீள நாடகம் முதற்பரிசு பெற்றது.
1960இல் இலங்கை வான�ொலி
நாடகப் ப�ோட்டியில் இவரின் மண்வாசனை முதற்பரிசு பெற்றது. 1968இல்
ஒருமை நெறித்தெய்வம் என்ற நாடகம்
பரிசு பெற்றது.
சு.வே. பல வான�ொலித் த�ொடர் நாடகங்களையும் எழுதியுள்ளார். இவர்
எழுதிய, ஏட்டிலிருந்து (16 வாரங்கள்),
கிராமராஜ்யம் (32 வாரங்கள்), ப�ொன்னாச்சிக் குளம் (97 வாரங்கள்), நவயுகம்
(12 வாரங்கள்) த�ொடராக ஒலிபரப்பட்ட
நாடகங்களாகும்.
இலங்கை வான�ொலியில் சு.வே. த�ொடர்
உரைகளையும் நடத்தியுள்ளார். இலக்கிய இரசனை’ (32 வாரங்கள்),‘திருக்குறட் சித்திரம்’(36 வாரங்கள);,‘நாட்டுக்கு
நல்லது’(24 வாரங்கள); என்பன இவரது
வான�ொலித் த�ொடர் உரைச் சித்திரங்களாகும்;.
சு.வே. எழுதிய சந்திரமதி, குகன் ஆகிய சிறுவர்கதைகள் சு.வே.யின் சிறுவர் இலக்கியத்துக்கான
பங்களிப்புகளாகும். சு. வே. கல்வி வெளியீட்டுத்
திணைக்களத்தில் கடமை ஆற்றியவேளை மாணவர்களுக்கான பல பாடநூல்களையும் எழுதியுள்ளார்.
பிரமச்சாரியாகத் தவவாழ்வு வாழ்ந்த சு.வே,
22-.06-.2007இல் அமரரானார்.
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இலக்கிய முன்னோடிகள்
மூத்த எழுத்தாளர் தி. ஞானசேகரன்

“உ

ருவகக் கதை என்கிற கடினமான கதை ச�ொல்லுந்துறையுட்
புகுந்து, முதலாவது வெற்றியை
ஈட்டிய பெருமை சு.வேலுப்பிள்ளை (சு.வே)யைச்
சாரும். பாரதரத்தினம் சக்கரவர்த்தி இராஜ க�ோபாலச்சாரி ராஜாஜியால் புகழப்பட்ட மணற்கோவிலையும் வாசகர் பலராற் பாராட்டப்பட்ட வெறுங்க�ோவிலையும் எழுதித் தான�ொரு பண்பாடான
சிந்தனைமிக்க ஒர் எழுத்தாளர் என்பதை நிலை
நாட்டிவிட்டார். இவருடைய வர்ணனை அழகுகள், கற்பனை நயங்கள், தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தன. நடையிலே சுத்தமும் ஓட்டமும் உண்டு.
பாற்காவடி, மண்வாசனை ப�ோன்ற பல நல்ல
சிறுகதைகளை எழுதி, தாம் ஒரு சிறுகதையாசிரியர் என்பதையும் நிரூபித்துள்ளார்” என கனக
செந்திநாதன் தனது ஈழத்து இலக்கிய வளர்ச்சி
என்றஆய்வு நூலில் சு.வே. பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளார் (பக்கம்: 42).
தமிழக மூதறிஞரான ராஜாஜி சு.வே. எழுதிய
மணற் க�ோயில்| என்ற உருவகக் கதையைப்
படித்துவிட்டு, தன்னுடன் இருந்த அறிஞர்களுக்கு அதனைக் காண்பித்து,“ஆஹா! இதுவல்லவா சிறந்த உருவகக்கதை" என விதந்து
பாராட்டினாராம். இக்கதை கலைச்செல்வி சஞ்சிகையில் வெளியானது.
வாழ்க்கை வெளிப்படுத்துகின்ற உண்மைகளையும் இயற்கையின் தன்மைகளையும் எடுத்துக்கூறி மக்களின் உள்ளங்களில் பதியவைப்பதற்கும் அவர்களைச் சிந்திக்க வைப்பதற்கும்
உருவகக்கதைகள் இலக்கிய உலகில் பெரும்
பங்களிப்பினைச் செய்கின்றன. வாழ்க்கைத்
தத்துவங்களையும் அதன் உண்மைகளையும் பல்வேறுபட்ட மிருகங்கள், ஜீவராசிகள்,
இயற்கை சக்திகள் வழியாக காண்பிப்பது உருவகக்கதை.
சுப்பிரமணியம் தையல்நாயகி தம்பதியினருக்கு 24-05-1921இல் மகனாகப் பிறந்த சு.
வேலுப்பிள்ளை ஒரு பயிற்றப்பட்ட தமிழாசிரியர். ஒரு தமிழ்ப் பண்டிதர். திருநெல்வேலி
சைவாசிரிய பயிற்சிக் கலாசாலையில் பயிற்சிபெற்ற பின்னணி இவரைப் புத்திலக்கியப்
படைப்பாளியாக உருவாக்கியது.
1946முதல் 1981வரை ஆசிரியப் பணிபுரிந்தசு. வே, தான் பெற்ற அனுபவங்களையே
கருப்பொருள்களாகக் க�ொண்டு தனது படைப்புகளை ஆக்கித் தந்துள்ளார்.
சு.வே. சிறுகதை,உருவகக்கதை, கட்டுரை,
நாடகம் ஆகிய இலக்கியத்துறைகளில் தடம்
பதித்தவர். ஈழத்து உருவகக்கதைத் துறையின்
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ஈழத்து உருவகக்கதை முன்னோடி சு.வே.

கையாலும் மனத்தகத்து உருவகக் கதையென்ற�ொரு கர்ப்பம் விளைந்து விட்டாலும் அதனை
வெளிக்கொணர்ந்து வாசகர்களிடையே பரிமாற்றஞ் செய்வதற்கேற்ற ச�ொல்லுந்திறன் உருவகக்
கதையின் மற்றோரம்சமாக அமைகிறது.”
சு.வே.யின் முதற் சிறுகதை கிடைக்காத பலன்
1943ல் ஈழகேசரியில் வெளியானது. இவரது
சிறுகதைகள் மண்வாசைன, பாற்காவடி ஆகிய
மகுடங்களில் த�ொகுதிகளாக வெளிவந்துள்ளன.

கண்டு பிடியுங்கள் க�ொலைகாரனை
க�ொண்டு செல்லுங்கள் நூல்களை
உங்கள் துப்பறியும் திறனுக்கு ஒரு சவால்.
க�ொல்லுவத�ோ இளமை கதையின் க�ொலைகாரன் யார்?
என்பதைக் கண்டுபிடித்து
24.07.2020ஆம் திகதிக்கு முன்பு எழுதி அனுப்புங்கள்.

"வட்டவல

ப�ொலிஸில் இருந்து,
இன்ஸ்பெக்டர்
ராகவன்
என்று
ச�ொன்னார்!"
"ஓ... அப்படியா... சரி நீங்கள்
எதைப் பற்றியும் கவலைப்படாமல்
இருங்கள் மது... எனக்குத் தெரிந்த
ஒரு ப�ொலிஸ்காரர் அந்த ப�ொலிஸில்
இருக்கிறார். ஆனாலும் நான் அங்கே
வருவதற்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மணித்தியாலமாவது செல்லும்!"
"ஐய�ோ பிரசன்னா... அதற்குள்
நான் அங்கே ப�ோய் விடுவேனே.
எனக்கு பயமாக இருக்கிறது பிரசன்னா!"
"பயப்படாதீங்க மது என்ன பிரச்சினை வந்தாலும் நான் வந்து உங்களைக் காப்பாற்றுவேன்...!"

"ஆமாம் சேர்!"
"உங்களிடம் ஒரு சிறிய வாக்குமூலம் பெற வேண்டியுள்ளது. அத�ோ
அந்த அறைக்குப் ப�ோங்கள்!"
"ஆகட்டும் சேர்!" என்று ச�ொல்லி
விட்டு,
அவர் காட்டிய அந்த இரண்டாம்
அறைக்குள் சென்றாள் மதுமிதா.
உள்ளே அமர்ந்திருந்த கம்பீரமான
ப�ொலிஸ் அதிகாரி,
புன்னகை பூத்த படியே அவளைப்
பார்த்தார்.
மதுமிதாவைப் பார்த்ததும் அவர்
தனது தலையில் அணிந்திருந்த
ப�ொலிஸ் த�ொப்பியைக் கழற்றி பக்கத்தில் வைத்தார்.

ஒருவர் ஒரு பதிலை மட்டும்தான் எழுதலாம்.

சரியான பதிலை எழுதும் மூவருக்கு அதிக விலை
மதிப்புள்ள நூல்கள் பரிசாக வழங்கப்படும்.
அனுப்பவேண்டிய முகவரி:

க�ொல்லுவத�ோ இளமை

தினகரன் வாரமஞ்சரி, லேக்ஹவுஸ்,
க�ொழும்பு-10.
வட்ஸ்அப்: 0777686741
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"ம்... சரி... அப்ப நான் தனியா
ப�ோறேன்...!"
"அப்ப நான் ப�ோன வைக்கிறேன்!"
'"ஓகே..!"
சுமார் அரை மணித்தியாலத்திற்குப்பிறகு ப�ொலிஸ் தலைமைக் காரியாலத்தை வந்தடைந்தது மதுமிதாவின்
கார்.
அதேநேரம்
பின்னால் வந்து நின்றது.
இன்ஸ்பெக்டர் ராகவனின் கார்.
கீழே இறங்கிய அவர்,
மதுமிதாவை ப�ொலிஸ் நிலையத்துக்குள் அழைத்துச் சென்றார்.
உள்ளே இருந்த அந்த ப�ொலிஸ்
நிலையத்தில் ப�ொறுப்பாளர் அவளுடன் அன்பாகவே பேசினார்.
"ம்... நீங்கதானே மது என்கிற
மதுமிதா?"

வியப்புடன் அவரைப் பார்த்தபடியே,
அவர் காட்டி ஆசனத்தில் அமர்ந்தாள் மதுமிதா.
"என்ன மிஸ் மதுமிதா
என்னை உங்களுக்குத் தெரிகிறதா?" அவள் முகத்தைக் கூர்ந்து
பார்த்தபடியே கேட்டார்.
அந்த உயர் ப�ொலிஸ் அதிகாரி
அவர் இப்படிக் கேட்டதும்,
ஆடிப் ப�ோனாள் மதுமிதா!"
அவள் மேனியில் இலேசான ஒரு
நடுக்கம் ஏற்பட்டது.
இப்போது,
மீண்டும் அவரை உற்றுப் பார்த்தார்.
"நீ... நீங்க... பிரசன்னா தானே!"
வியப்பை
விழுங்கிய
படியே
கேட்டாள் மதுமிதா!
"ஆமாம்... நீங்க... சரி.. மிஸ்
மதுமிதா... சிறிது நேரத்திற்கு முன்பு

நீங்கள் என்னை பிரசன்னா என்று
கூப்பிட்டீங்க... ஆனா உண்மையில்
நான் பிரசன்னா அல்ல...!"
"என்னது... நீங்கள் பிரசன்னா
இல்லையா...? அப்போ நீங்க யாரு
சேர்?"
"நான் துப்பறியும் இன்ஸ்பெக்டர்
இன்பராஜ். பிரசன்னா என்ற பெயரில்
ஒரு கம்பெனியின் உரிமையாளராக உங்கள் முன்னால் த�ோன்றிய
த�ொழில் நிமித்தமாகத் தான்!"
"த�ொழில் நிமித்தமாக அது என்ன
சார்.. அது... எனக்கு புரியவில்லையே... அப்போ சிறிது காலம்
என்னும் நெருக்கமாக பழகியதெல்லாம்"
"அதுதான் ப�ொலிஸ் விளையாட்டு"
"தீபன், தீபிகா இருவரும் மதுமிதாவின் மிக நெருங்கிய நண்பர்கள்.
அவர்களுக்கு நடந்த துயரமான சம்பவத்தைப் பற்றி ஒன்றுவிடாமல்

என்னிடம் மிஸ் மதுமிதா எடுத்துச்
ச�ொன்னீங்க... இந்த விஷயத்தில்
உண்மையான
க�ொலைகாரனை
கண்டு பிடிக்கவேண்டிய கட்டாயம்
ப�ொலிசாருக்கு இருந்தது. அதற்காக
நீங்கள் எங்களுக்கு நிறையவே
உதவி செய்திருக்கிறீர்கள். உங்கள்
உதவியினால்
உண்மையான
க�ொலைகாரனை நாங்கள் கண்டுபிடித்துவிட்டோம்... இன்னும் சிறிது
நேரத்தில் உண்மையான க�ொலைகாரன் யாரென்று நான் உங்களுக்கு
ச�ொல்லுகிறேன்!"
"அப்படியானால்... இந்த விபரங்கள் எல்லாம் ரஞ்சனுக்கு தெரியமா
சேர்?"
"ஆமாம்.... இன்னும் சிறிது நேரத்தில் அந்த ரஞ்சன் இங்கே வருவார்.
அதற்கு முன்பு உங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தைப் பற்றி
ச�ொல்ல வேண்டும்!"
"அது என்ன சேர் அது... எனக்கு

எல்லாமே ஒரு கனவு ப�ோல் இருக்கிறது!"
"இந்த விஷயத்தில் நான் உங்களுக்கு உதவி செய்வதாக ஏற்கனவே
நான் உங்களிடம் ச�ொல்லியிருக்கிறேன். அதாவது உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த விதமான பிரச்சினைகளுக்கு ஏற்படாமல் நான் உங்களை
பாதுகாப்பேன். இன்னும் சிறிது
நேரத்தில் எந்த மாதியான பாதுகாப்பு
உங்களுக்கு தேவைப்படும் என்பதை
நீங்கள் புரிந்து க�ொள்வீங்கள்.
நீங்கள் எதற்கும் பயப்படத்தேவையில்லை மிஸ் மது மிதா. உங்களுக்கு
வாக்கு க�ொடுத்ததைப் ப�ோல் கண்டிப்பாக நான் உங்களை பாதுகாப்பேன்!"
"என்ன சேர் இது நீங்கள் ச�ொல்வதைப் பார்த்தால் விஷயம்
ர�ொம்ப பாரதூரமாக இருக்கும்
ப�ோல் தெரிகிறதே...!" பதற்றத்துடன் ச�ொன்னாள் மதுமிதா.
இலங்கை ப�ொலிசில இருந்த
புகழ்பெற்ற ஒரு துப்பறியும்
நிபுணரான இன்ஸ்பெக்டர் இன்பராஜ் தான் இவ்வளவு நாட்களும் நெருங்கிப் பழகி வந்திருக்கிறார் என்பதை மதுமிதாவால்
நம்பவே முடியவில்லை.
பழகிய இந்த க�ொஞ்ச நாட்களில்,
அவர் தனக்கு எவ்வளவு உதவிகளை செய்திருக்கிறார்?
தனது
காருக்கு
டயரை
மாற்றிக் க�ொடுத்தது.
தினமும்
காலையிலேயே
க�ோல்பேஸ் ஓட்டலுக்கு வந்து,
தன்னுடன் உணவருந்தியது.
ஓட்டலுக்கு
அழைத்துச்
சென்று,
தனியாக அமர்ந்து தன்னுடன்
பேசியது,
இந்த நேரத்தில் எல்லாம்,
தன்னிடம் கண்ணியமாகவே
நடந்து க�ொண்டிருக்கிறார்.
மதுமிதா இப்படி சிந்தித்துக்
க�ொண்டிருக்கும்போது.

இன்ஸ்பெக்டர் ராகவன், உயரமான
ஒரு மனிதனை அழைத்துக் க�ொண்டு
உள்ளே வந்தார்.
அவர் கையில் விலங்கு மாட்டப்பட்டிருந்தது.
அவர் முகம் மதுமிதாவிற்கு தெரியவில்லை.
'மிஸ் மதுமிதா" இன்ஸ்பெக்டர் இன்பராஜ் தான் அழைத்தார்.
சேர்...!
"இவரை உங்களுக்குத் தெரியுமா
என்று பாருங்களேன்!"
"ஏன் சேர்" என்று கேட்டபடியே
திரும்பிப் பார்த்தாள்.
அடுத்து,
அவள் அலறி விட்டாள்.
(இளமை வளரும்)
விழிகளில் ஆரம்பித்து
புன்்னழகயில் சஙகமித்து
கண்ணீரில் அஸதமிக்கும்
ஒரு காதல் காவியம்!

இனியவனே என்று
பாடி வநனதேன்!
காதலரகளுக்கு பனி மழை
காதலிபபவரகளுக்கு ததன்துளி
விரைவில் உங்கள்

தின்கைன் வாைமஞ்சரியில்!
ஜனரஞ்சக எழுத்தாளர்
ம�தாழிவதாணன்
எழுதுகிறார்!

இன்றே உங்கள் பிரதி்களை
பதிவு செய்து ச்கொள்ளுங்கள்
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Jurassic World விசேட காட்சியை பார்வையிடும் Elephant House Super Heroes Academy க்கு
டயல�ொக் அனுசரணை
வாய்ப்பு செலான் டிக்கிரி சிறுவர்களுக்கு

செலான் வங்கியின் டிக்கிரி கணக்குதாரர்களுக்கு சவ�ோய் 3D திரையரங்கில் ‘Jurassic World – Dominion’
விசேட காட்சியை பார்வையிடும்
வாய்ப்பு
வழங்கப்பட்டிருந்தது.
டிக்கிரி சிறுவர்களால் நிரம்பியிருந்த இந்த திரையரங்கில், தமது
பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலருடன் இந்தத் திரைப்படத்தைக் கண்டு
களிக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தது.
தற்போதைய சூழலில் சிறுவர்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட களிப்பூட்டும் அம்சங்களில் ஈடுபடும்
வாய்ப்புகளே காணப்படுகின்றன.
நெருக்கடியான வாழ்க்கைச் சூழலில்
குடும்பத்தாருடன்
இணைந்து

நேரத்தை செலவிடுவதும் குறைந்துள்ளது. தமது பெற்றோருடன்
மகிழ்ச்சிகரமாக ப�ொழுதை செலவிடும் வாய்ப்பை சிறுவர்களுக்கு
வழங்குவது செலான் டிக்கிரியின்
ந�ோக்காக
அமைந்திருந்ததுடன்,
நாட்டில் காணப்படும் முன்னணி
சிறுவர் சேமிப்புக் கணக்கை பேணுகின்றமைக்காக
அவர்களுக்கு
வெகுமதி வழங்குவதும் இலக்காகும்.
விறுவிறுப்பை மேலும் அதிகரிக்கும் வகையில், திரையரங்கில்
சமூக ஊடக ப�ோட்டிய�ொன்றை
செலான் வங்கி ஏற்பாடு செய்திருந்தது. இதன் ப�ோது செலான் டிக்கிரி
சிறார்களுக்கு அங்கு காட்சிப்படுத்-

தப்பட்டிருந்த உருவமைப்புகளுடன்
செல்ஃபி ஒன்றை எடுத்தை அதனை
#TikiriMovies உடன் அப்லோட்
செய்யுமாறு
க�ோரப்பட்டிருந்தது.
இதில் 10 வெற்றியாளர்களுக்கு
டிக்கிரி அன்பளிப்புகள் அவர்களின்
இருப்பிடத்துக்கு சென்று வழங்கப்பட்டிருந்தன.
சிறுவர்கள் மத்தியில் சேமிப்புப் பழக்கத்தை ஊக்குவிப்பதில்
செலான் டிக்கிரி முன்னோடியாக
அமைந்துள்ளதுடன்,
அவர்களின்
கல்வி, ஆர்வம் மற்றும் ப�ொழுதுப�ோக்கு செயற்பாடுகள் ப�ோன்றவற்றை
மேம்படுத்துவதற்கு
பல்வேறு அனுபவங்களை வழங்குவதாக அமைந்துள்ளது.

இலங்கையர்களின்
மிகவும்
பிரியமான மற்றும் நம்பிக்கைக்குரிய ஐஸ்கிரீம் வர்த்தக நாமமான
Elephant House Ice Cream
மற்றும் இலங்கையின் முன்னணி
த�ொலைத்தொடர்பு
சேவை
வழங்குனரான டயல�ொக் ஆசிஆட்டா பிஎல்சி ஆகியவை
அண்மையில்
பத்தரமுல்லை,
Waters Edge இல் இலங்கையின்
எதிர்கால சந்ததியினரின் திறமைகள் மற்றும் திறன்களுக்கான
‘Elephant House SuperHeroes
Academy Powered by Dialog’
எனும் பயிற்சி பட்டறையினை
அறிமுகப்படுத்தியது.
இதற்கு
டயல�ொக் அனுசரணை வழங்கியது.
டயல�ொக் அனுசரணை வழங்கும் Elephant House Super Heroes
நடுவர் குழுவில் அங்கம் வகிக்கும் சிந்தனையாளரும் த�ொழிலதிபருமான யசஸ் ஹேவகே,
ம�ொரட்டுவ பல்கலைக்கழக தகவல்
த�ொழில்நுட்ப பீடத்தின் சிரேஷ்ட
விரிவுரையாளர் கலாநிதி லீலாங்க
செனவிரத்ன மற்றும் அசேகா விஜேவர்தன ஆகிய�ோர் இந்த செயலமர்வை வழிநடத்தினர். மற்றும்
ப�ோட்டியாளர்களின் பெற்றோர்களுக்கு பிள்ளைகளின் திறமைகள்
மற்றும் திறன்களை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது என்பது குறித்த ஆல�ோசனைகளையும்
வழங்கினார்கள்.
‘Super Talent’, ‘Super Innovator’

எதிர்கால ப�ொறியியல் தலைவர்களை உருவாக்கும்
‘Project Summit’ தளத்தை ஆரம்பிக்கும் Sysco LABS
நிறுவனங்களுக்கிடையில்
த�ொடர்ச்சியான அகற்றல் வசதிகளை வழங்குதல்
மற்றும் வருங்காலத்தில் தயாராகவிருக்கும்
புதிய ப�ொறியியல் சந்ததியினரை ஊக்குவித்தல் எனும் ந�ோக்கில் எதிர்கால ப�ொறியியல் தலைவர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ள ‘Project Summit’ தளத்தை Sysco
LABS Sri Lanka நிறுவனம் அண்மையில்
அங்குரார்ப்பணம் செய்துள்ளது.
பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து நேரடியாக வேலைக்கு உள்வாங்கப்படுபவர்கள்
'4ஆவது த�ொழிற்புரட்சி த�ொழில்நுட்பத்தின்' (4IR) கீழ் வகைப்படுத்தப்பட்ட புதிய
த�ொழில்நுட்பக் கருத்துக்களைச் செயல்படுத்த உதவுவதற்கு வசதிகளை ஏற்படுத்தும்
வகையில் Sysco LABS இன் Project Summit
அமையும்.
டிஜிட்டல் புரட்சியை எதிர்கொள்வதற்கான சரியான திறன்களை வளர்த்துக்க�ொள்வதன் மூலம் இத்திட்டத்தில் பங்கேற்பவர்கள் செயற்கை நுண்ணறிவு, இயந்திர
ரீதியான கற்றல், அதிவேக த�ொழில்நுட்-

பம் மற்றும் இணைய உலகம் ப�ோன்ற
4IR எண்ணக்கருக்களின் வெளிப்பாடு
மற்றும் வழிகாட்டுதலைப் பெறுவார்கள்.
எதிர்கால பணியாளர்களில் Sysco LABS
நிறுனம் முதலீடு செய்துவருவதுடன், தமது

சிறுவர்களுக்காக அருணலு வெளிநாட்டு
நாணய சேமிப்பு கணக்கை அறிமுகம்
க�ொமர்ஷல் வங்கி
செய்துள்ள
க�ொமர்ஷல் வங்கி காலத்துக்கு ஏற்ற ஒரு
வாய்ப்பாக சிறுவர்களுக்கான அருணலு
வெளிநாட்டு நாணய சேமிப்பைக் கணக்கை
அறிமுகம் செய்துள்ளது. அருணலு சிறுவர்களுக்கான வெளிநாட்டு நாணய சேமிப்புக்
கணக்கு என்ற
பெயரில் இது
அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இ ல ங ்கைப்
பி ர ஜைகள ா க
இ ல ங ்கை யி ல்
வசிக்கும் சிறுவ ர ்க ளு க் கு
அல்லது வெளிந ா டு க ளி ல்
கு டி பெ ய ர்ந் து
வாழும் இலங்கை ய ர ்க ளின்
இ ல ங ்கை யி ல்
பிறப்பு
பதிவு
செய்ய ப ்பட்ட
பி ள ்ளைக ளுக்கு நான்கு
வ கை ய ா ன
வெ ளி ந ா ட் டு
நாயணங்களில்
இந்த கணக்குகளைத்
திறக்கலாம்
என
வங்கி அறிவித்துள்ளது.
அ ரு ண லு
வெ ளி ந ா ட் டு
நாணய சிறுவர்
சே மி ப் பு க்
க ண க்கை
பி ள ்ளைக ளின்
பெற்ற�ோர்கள், தாத்தா அல்லது பாட்டி அல்லது
சட்ட ரீதியான பாதுகாவலர்கள் எந்தவ�ொரு
க�ொமர்ஷல் வங்கிக் கிளையிலும் திறக்கலாம். 15 வயதுக்கு குறைவான சிறுவர்களுக்கு ஆரம்ப கட்டமாக 50 ட�ொலர்களை
வைப்புச் செய்து அல்லது அதற்கு சமமான
ஸ்டேர்லிங் பவுண், யூர�ோ அல்லது அவுஸ்திரேலிய ட�ொலர் ப�ோன்ற ஏனைய நாணயத்தை வைப்புச் செய்து இந்த கணக்கைத்
திறக்கலாம். குறிப்பிட்ட பிள்ளையின் 18வது
பிறந்த நாளின் பின்னரே இந்தக் கணக்கில்
உள்ள ம�ொத்தத் த�ொகையையும் மீளப்
பெறலாம்.

தமது பிள்ளைகளின் வெளிநாட்டு கல்வி
ப�ோன்ற எதிர்கால செலவுகளைக் கருத்திற்
க�ொண்டு பெற்றோருக்கு வெளிநாட்டுப்
பணத்திலேயே சேமிப்பதற்கான வாய்ப்பை
வழங்கும் ந�ோக்கில் இந்த விஷேட திட்டம்

திறன்களை வெளிக்கொணரவும், எதிர்காலத்துக்கான
தீர்வுகளை உருவாக்கவும்
பல்கலைக்கழக பட்டதாரிகளுக்கு 4IR உதவியாக இருப்பதையும் இது ந�ோக்காகக்
க�ொண்டுள்ளது.
Project Summit ஆனது 4
வருட கற்றல் காலத்தைக்
க�ொண் டி ரு ப ்ப து டன் ,
இதில் பங்கெடுப்பவர்கள்
ஆறு மாதங்களில் திட்டத்தை முடிக்க முடியும்.
இது அவர்களின் வாழ்க்கைப் பயணத்தை விரைவாக்குவதற்கு இயலுமானதாக்க உதவும். “த�ொடக்க
நிலையைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்” என்ற
அடிப்படையில் 4IR செயல்படுத்தப்பட்ட
தீர்வுகளை அடையாளம் கண்டு உருவாக்கவும், உற்பத்தித்திறன் அளவீடுகளை மேம்படுத்தவும் இந்தத் திட்டம் உதவும்.

மற்றும் ‘Super Responsible’ ஆகிய
மூன்று பிரிவுகளையும் உள்ளடக்கிய
பல்வேறு தலைப்புகளை உள்ளடக்கிய இந்த பயிலரங்கில் பிள்ளைகள்
தங்கள் தனித்திறமைகளைப் பற்றி
நன்கு புரிந்துக�ொள்வது மற்றும்
அவர்களின்
சிறந்த
பலனைப்
பெறுவது எப்படி என்பது த�ொடர்பாக கலந்தால�ோசிக்கப்பட்டது.
டயல�ொக் அனுசரணை வழங்கும் Elephant House Super Heroes
ப�ோட்டியானது, புதுமையான திறன்கள், திறமைகள் மற்றும் நிலையான

வாழ்க்கைக்கான முயற்சிகளை அங்கீகரிப்பதை ந�ோக்கமாகக் க�ொண்ட
நாடளாவிய ரீதியில் நடாத்தப்படும்
ப�ோட்டியாகும்.
டயல�ொக் அனுசரணை வழங்கும் Elephant House Super Heroes
ப�ோட்டியானது
இலங்கையில்
உள்ள பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும்
திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கான
வாய்ப்பை
வழங்குகின்றதுடன்
அவர்களின் கல்விக் கனவுகளை நனவாக்க உதவும் பல சலுகைகளையும்
வழங்குகிறது.

யுவதிகளின் மேம்பாட்டுக்கான

Goal @ Home Activity என்ற நூல் வெளியீடு
க�ொவிட் பெருந்தொற்றின் தாக்கத்தினால் முடங்கியிருந்த பெண்
பிள்ளைகளின் அன்றாட வாழ்வு
மற்றும் கல்வியை மேம்படுத்தும்
ந�ோக்கத்துடன் சர்வ் (SERVE)
நிறுவனம் பல்வேறு வாழ்க்கைத்திறன் செயற்பாடுகளை உள்ளடக்கிய Goal @Home Activity
Book எனும் செயற்பாட்டு
நூல�ொன்றை அச்சுவடிவிலும்
ஒன்லைன் வடிவிலும் வெளியிடுகின்றது.
மேற்படி நூல் ஆங்கிலம்,
சிங்களம் மற்றும் தமிழ் மும்ம�ொழியிலும் பிரசுரிக்கப்படுகின்றது. 1999 ஆம்
ஆண்டில் த�ொடங்கப்பட்ட சர்வ் நிறுவனம்
சிறுவர்கள், இளம் சந்ததியினர் மற்றும் பெண்களின் நலன் சார்ந்து செயற்படும் இலங்கை சமூகசேவை நிறுவனமாகும்.
குறிப்பாக சிறுவர்கள், இளம் சந்ததியினர்
மற்றும் பெண்களின் சமத்துவம் மற்றும்
பெருமையை பாதுகாத்து மனிதநேயத்துடன்
கூடிய சமூகம�ொன்றை கட்டியெழுப்புவதற்கு
இலங்கை நிறுவனமாக பங்களிப்பு வழங்கு-

வதே சர்வ் நிறுவனத்தின் ந�ோக்கமாகும். நெதர்லாந்து விமென்
வின் அமைப்பு மற்றும் ஸ்டேன்டர்ட் சார்டட் மன்றத்தின்
அனுசரணையுடன் இந்நிகழ்ச்சித் திட்டம் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது.
www.lamun.org இணையத்தளத்துடன் இணைந்து இந்நூலின் செயற்பாடுகளை online
முறையிலும்
நிறைவுசெய்ய
முடியும்.
மேலும்,எந்தவ�ொரு பகுதியிலும் உள்ள 13 வயதுக்கும்
18 வயதுக்கும் இடைப்பட்ட பெண் பிள்ளைகளுக்கு இத்திட்டத்தில் இணைந்து இந்நூலை
இலவசமாக கற்கமுடியும்.
பெண் பிள்ளைகளுக்கு தனித் தனியாகவும்
பல்வேறு சமூக, சங்கங்கள் மற்றும் அமைப்புகள் ஊடாக குழுவாகவும் இந்நிகழ்ச்சியில்
பதிவுசெய்ய முடியும். அதன்போது இச்செயற்பாடுகள் நூலின் அச்சுப் பிரதிய�ொன்று வழங்கப்படுவத�ோடு அதனை வீட்டிலிருந்தவாறு
தனியாகவும் கற்கமுடியும்.

தனது இரு சக்கர வண்டி டயர்களை இந்திய
ப�ோட்டி உற்பத்திகள�ோடு ஒப்பிட்டுள்ள சியெட்
சியெட்
களனி
ஹ�ோல்டிங்ஸ் நிறுவனம் அதன் சில
ம�ோட்டார் சைக்கிள் டயர்களை த�ொடர்ச்சியாக தீவிரமான பல பரிச�ோதனைகளுக்கு
உட்படுத்தி உள்ளது. இரண்டு
பிரதான ப�ோட்டி வர்த்தகச்
சின்னங்கள�ோடு
நடத்தப்பட்ட இந்தப் பரிச�ோதனைகள்
தற்போது முடிவடைந்துள்ளன.
இந்த வர்த்தகச் சின்னங்களில்
ஒன்று இலங்கையையும் மற்றையது இந்தியாவையும் சேர்ந்தது.
இந்தக் குறிப்பிடத்தக்கப் பயிற்சி இந்தியாவின் இந்தோர் நகரில் உள்ள தேசிய
வாகன பரிச�ோதனைகள மற்றும் ஆராய்ச்சி
மற்றும் மேம்பாடு உள் கட்டமைப்புத்
திட்டத்துக்குரிய அதி நவீன வாகன பரிச�ோதனைத் தளம் மற்றும் சியெட் இந்தியாவின் கூட்டாண்மை ஆராய்ச்சி மற்றும்
மேம்பாடு (சுரூனு) ஹல�ோய் வளாகத்திலும் இடம்பெற்றது என இந் நிறுவனம்
அறிவித்துள்ளது.

இலங்கையின் முன்னணி ம�ோட்டார்
சைக்கிள் வகையில் இருந்து ப�ொருத்தமான டயர்கள் மற்றும் இந்தியாவிலிருந்து
முன்னணி வர்த்தகச் சின்ன டயர்கள் மற்றும்
இலங்கை சியெட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட
ஐந்து வகை ம�ோட்டார் சைக்கிள் டயர்கள்
பன்முக பெறுமான தெரிவுகளின் படி, ஸ்திரப்பாடு, ஓட்டும் வசதி, நேர்கோட்டு
ஸ்திரப்பாடு, வளைவுகள், கையாளல்
வரையறை, பிறேக் ஸ்திரப்பாடு, ஈரம்
மற்றும் உலர் நிலைகள், குறியீட்டு மற்றும்

தூரம் ஆகிய பிரிவுகளில் இந்தப் பரிச�ோதனைகள்
இடம்பெற்றன.
இறுதி
ச�ோதனைகளில் சியெட் 140/70-17
Zoom XL, 90/100-10
Gripp X3, and 100/9017 ஆகிய டயர்கள்
ஒப்பீட்டுக்கு
உற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய
வர்த்தக முத்திரை தயாரிப்புக்களை விட சில பிரிவுகளில் மிகச்
சிறந்தவை என்பது கண்டறியப்பட்டது என
சியெட் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து சியெட் களனியின் முகாமைத்துவப் பணிப்பாளர் ரவி தத்லானி
கருத்து வெளியிடுகையில் “எமது ம�ோட்டார்
சைக்கிள் டயர் உற்பத்திகளை நாம் காலத்துக்கு காலம் தீவிர பரிச�ொதனைகளுக்கு உட்படுத்தி வருகின்றோம். அதற்கென நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள ஓடு தளங்களில் இவை
பரீட்சிக்கப்படுகின்றன. " என்று கூறினார்.

ஆயுள் காப்புறுதி, தீவிர ந�ோய்ப்பாதுகாப்புடன்
கூடிய நிலையான முதலீட்டுத் திட்டம்
Orient FD Plus:

அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. எதிர் காலத்தில் நாணய மதிப்பிறக்க ஆபத்தில் இருந்து
பாதுகாக்க பெரும் வகையில் இது உதவியாக
அமைந்துள்ளது.
இந்தக் கணக்கில் ஏற்றுக் க�ொள்ளப்படும் பணம் பெற்றோரிடம் அல்லது தாத்தா
பாட்டி அல்லது சட்ட ரீதியான பாதுகாவலரிடம் இருந்து கிடைத்த வரவாகப் பதிவு செய்யப்படும்.
இவர்களின் தனிப்பட்ட வெளிநாட்டு
நாணயக் கணக்கில் இருந்து இந்தக் கணக்கிற்கு நிதி மாற்றமாகவும் உரிய த�ொகையை
வைப்பிடலாம்.

ஜனசக்தி குழுமத்தின் உறுப்பு நிறுவனமும் முன்னணி நிதிச் சேவை வழங்குனருமான Orient Finance PLC, விசேட நிலையான
வைப்புத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இது ஆயுள் காப்புறுதி மற்றும் தீவிர ந�ோய்க்கான பாதுகாப்புடனான நிலையான வைப்பீட்டு வசதியை வழங்குகிறது. மேலும்,
இத்திட்டத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் நிதி
நன்மைகளை சமூகத்திற்கு அறியப்படுத்துவதற்கும், அது த�ொடர்பில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கும், நாடு முழுவதும் பல்வேறு
விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகளை நிறுவனத்தின்
விற்பனைக் குழு மேற்கொண்டிருந்தது.
இந்த நிதித் தீர்வானது, நிதி நிலையானதன்மை மற்றும் மேம்பட்ட வாழ்க்கை பாதுகாப்பை வழங்குவதுடன், வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப மாற்றியமைத்துக்
க�ொள்ளவும் முடியுமானதாக காணப்படுகின்-

றது. இந்த விழிப்புணர்வு அமர்வுகளின்ப�ோது, வாடிக்கையாளர்கள் இத்திட்டத்தின்
நன்மைகள் த�ொடர்பில் விவாதிக்கவும், அவர்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப இந்த முதலீட்டுத் திட்டத்தைத் தனிப்பயனாக்கம் வாய்ப்பு
வழ ங்கப்பட்டது. நிலையான வைப்புத்தொகை யின் ம�ொத்த மதிப்பின் அடிப்படையில்
திட்டத்தின் மதிப்பு தீர்மானிக்கப்படும் அதே
வேளையில், தகுதிவாய்ந்த கணக்கு வைத்தி ருப்பவர்கள் பிரத்தியேகமாக வடிவமைக்-

கப்பட்ட இணை வர்த்தகநாம
காப்புறுதி
அட்டையையும்
பெறுவார்கள்.
அண்மையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இத்திட்டம் குறித்து,
ஓரியண்ட் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் பணிப்பாளரும் அதன்
பிரதான நிறைவேற்று அதிகாரியுமான கே.எம்.எம். ஜாபிர்
கருத்துத் தெரிவிக்கையில், “இந்த சவாலான
காலத்தில் எமது மதிப்புமிக்க வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் வகையில் இந்த
விசேட திட்டத்தை நாம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளோம்.
Orient FD Plus என்பது, ஒரு வகையான
நிலையான வைப்புத் திட்டமாகும் என்பதுடன், இது ஒரு உத்தரவாதமான ஆயுள் காப்புறுதியையும் தீவிர ந�ோய்ப் பாதுகாப்பையும்
க�ொண்டுள்ளது என்றார்.

2022 ஜூலை 24 ஞாயிற்றுக்கிழமை
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ஆட்சி அமைப்பதும், மக்களது அபிலாஷைகளை மிக
அவசரமாக நிறைவேற் றுவதும்,நாட்டில் சமாதானம் சகவாழ்வை ஏற்படுத்தி உலகில் இலங்கையின் பெயரை
உயர்வடைய செய்வதும்இவர் மீதுள்ள பாரிய சவால்களாகும்.
இலங்கையின் 8வது ஜனாதிபதியாக பதவியேற்றுள்ள
ரணில் விக்ரமசிங்கவை பாராட்டுவத�ோடு அவரது பதவிக்காலத்தில் இப்பாரிய சவால்களை வென்று நாடு
சுபீட்சமடைய செயல்படவும் வாழ்த்துகிற�ோம்!

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

நல்லதை ச�ொல்கிற�ோம்

பாராட்டுற�ோம்! வாழ்த்துகிற�ோம்!!

க�ொள்ளை இலாபம்

ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க

கடந்த வாரம் எனது வாடிக்கையாளர் ஒருவர் கைப்பேசியில் என்னை த�ொடர்பு க�ொண்டு பேசினார் “சேர்
பெற்றோல் வேண்டும் என்று கேட்டீர்கள் தானே ஒருவரிடம்இருக்கிறதாம் ஒரு லீட்டர் 2600/= ரூபாவாம்
வாங்கி தரட்டுமா?” என்று கேட்டார்.
எனது அத்தியாவசிய
தேவை ஒன்றை பூர்த்தி
செய்யும்
ஆர்வத்தில்
அவர் அப்படி கேட்டாலும் ‘-70/= ரூபாபெற்ற�ோலை ஐந்து மடங்குக்கும் அதிக விலையான
2600/= ரூபாவுக்குவிற்கிறார்களே!’
என்று
அதிர்ச்சியும்கவலையுமடைந்தேன். அத்தகைய
க�ொள்ளை விலைக்கு வாங்குவதுமுறையல்ல என்று
வாங்க மறுத்து விட்டேன். ஆனால் மற்றும் சிலர் ஒரு
லீட்டர்பெற்றோலை 3000/= ரூபாய்க்கு வாங்கியுள்ளார்கள் என்பதையும் கேட்டு வியந்து ப�ோனேன். இத்தகைய க�ொள்ளை இலாப வியாபாரத்தில் யார் ஈடுபட்டாலும் அவர்கள் கண்டனத்துக்கு உரியவர்களே.
பல்வேறு காரணங்களால் ப�ொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படுவது தவிர்க்க முடியாத விடயமாகும்.
இவற்றில் எரிப�ொருள், மருந்துப் ப�ொருட்கள், உணவுப்
ப�ொருட்கள், குழந்தைகளுக்கான பால்மா ப�ோன்ற
பலவும் அடங்குகின்றன. இவற்றுக்கு ஏற்படுகின்ற தட்டுப்பாட்டை பயன்படுத்தி அதிக விலைக்கு, அநியாய
விலைக்கு அத்தியவசியப் ப�ொருட்களை விற்பது
என்பது மகா அட்டூழியமான, க�ொடூரமான, பாவமானசெயற்பாடாகும்.
மனித நேயம் மறந்த, மனிதாபிமற்ற இச்செயலை
எல்லா சமயங்களும் எல்லா மார்க்கங்களும், தடை செய்தே
உள்ளன. ஒழுக்க விழுமியங்களுக்கு மாற்றமான தார்மீக
பண்புகளுக்கு முரணான இவ்வியாபாரம் சாபக்கேடான
ஒரு செயல் என்றால் மிகையல்ல.
இப்போதையநாட்டின் ப�ொருளாதார நெருக்கடியை
பயன்படுத்தி பெற்றோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு, அரிசி,
பருப்பு, பால்மா, சீனி, மரக்கறி, பலவகைகள்உட்பட
அன்றாட தேவைகளுக்குரிய ப�ொருட்களை மிக அதிக
விலையில் விற்பனை செய்து க�ொள்ளை இலாபம் ஈட்டுபவர்கள், மக்களின் துன்பங்களையும், துயரங்களையும்,
இன்னல்களையும், இடர்களையும் பற்றி சிந்தித்து கருணை
உள்ளத்தோடு நீதமாகவும் நியாயமாகவும் மனிதாபிமானத்தோடு செயற்பட முன்வர வேண்டும். ‘எந்தவ�ொரு
ப�ொருளையும் நியாயமற்ற விலையில் விற்று அநியாயக்காரர்களாக மாட்டோம்’ என உறுதி பூண வேண்டும்
அல்லல்படுகின்ற மக்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் வகையில்
இவ்விடயத்தையாவது செயல்படுத்த ஒவ்வொரு வியாபாரியும் உளஉறுதிய�ோடு முன்வர வேண்டும்.

இலங்கையின் 8வது நிறைவேற்று அதிகாரமுள்ள
ஜனாதிபதியாக ரணில்விக்ரமசிங்க பதவியேற்றுள்ளார்.
நாடளுமன்ற அங்கத்தவர்களால் வாக்களிக்கப்பட்டு
வெற்றி பெற்ற
முதல் ஜனாதிபதியாக இவர்
ச ரி த் தி ர த் தி ல்
இடம் பிடிக்கிறார்.
1 9 7 7 க ளி ல்
அரசியலில் ஈடுபட்டு,1977 நாடளுமன்ற
தேர்தலில்
பியகம
த�ொகுதியில் வெற்றி பெற்று நாடாளுமன்ற அங்கத்தவரான இவர், த�ொடர்ச்சியாக 45 வருடங்கள் நாடாளுமன்ற
அங்கத்தவராக இருகிறார். இளவயதிலேயே அமைச்சுப்
ப�ொறுப்பை ஏற்ற இவர் 1993ல் முதல் முறையாக பிரதமாரானார். அதன் பின் 2001ல், 2015 இல் இருமுறை,
2018, 2022 வருடங்களில் என ஆறு தடவைகள் இலங்கையின் பிரதமாராக பதவி வகித்துள்ளார். எனினும் ஒரு
முறையேனும் தமது பதவிக்காலத்தை முழுமையாக
பூர்த்தி செய்யும் வாய்ப்பு இவருக்குக் கிடைக்கவில்லை
என்பது விசேடமாக குறிப்பிடத்தக்கது.
1994 இல் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவராக
தெரிவு செய்யப்பட்ட ரணில் விக்ரமசிங்க இன்று வரை
28 வருடங்களாக த�ொடர்ச்சியாக அப்பதவியை வகித்து
வருகிறார். கடைசியாக நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற
தேர்தலில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஒரு ஆசனத்தையாவது
வெற்றிக�ொள்ள வில்லை. ஆயினும் முழு இலங்கையிலும்பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வாக்குகளின் அடிப்படையில் கிடைத்த ஒரே ஒரு ஆசனத்தின் மூலம் த�ொடர்ந்தும்
ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவராக இருக்கும் இவர்
நாடாளுமன்ற அங்கத்தவரானார். பல்வேறு சந்தர்பங்களிலும்தொடர்ச்சியாக வேறுபட்ட விமர்சனங்களுக்கு
ஆளான ப�ோதிலும் துணிச்சல�ோடு தைரியத்தோடு
தனது முடிவில் உறுதியாக இருந்து செயல்படும் ஒரு
தனித்துவமான அரசியல்வாதியாக ரணில்விக்ரமசிங்க
அறியப்படுகிறார்.
1999ல் முதன்முதலாக ஜனாதிபதி தேர்தலில் ப�ோட்டியிட்டு 42.71 வீத வாக்குகளை பெற்ற இவர், 2005ல்
ப�ோட்டியிட்டு 4,706,366 வாக்குகளை பெற்றார்.
மற்றும் சில ஜனாதிபதி தேர்தல்களில் ஐக்கிய தேசிய
கட்சி சார்பில் இவர் ப�ோட்டியிட வாய்ப்பு இருந்த
ப�ோதிலும் சரத்பொன்சேகா, மைத்திரிபால சிறிசேன,
சஜித் பிரேமதாசவுக்கு இடமளிக்க வேண்டி ஏற்பட்டதனால் இறுதியாக நடைபெற்ற ஜனாதிபதி தேர்தலில்
இவர் ப�ோட்டியிடவில்லை
மக்கள் வாக்குகளால் ஜனாதிபதி தேர்தல�ொன்றில்
வெற்றிபெறும் வாய்ப்பு இவருக்கு கிடைக்காவிட்டாலும்,இப்பொழுது நாடாளுமன்றத்தில் 8வது ஜனாதிபதியை தெரிவு செய்வதற்காக நடைபெற்ற தேர்தலில்,
அளிக்கப்பட 223 வாக்குகளில் 134 வாக்குகளை பெற்று
52 மேலதிகவாக்குகளால் வெற்றி பெற்று, முன்னாள்
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்சவின் எஞ்சியுள்ள
ஜனாதிபதி பதவிக்காலத்துக்கு ஜனாதிபதியாக பதவியேற்றுள்ளார்.
நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள பாரிய ப�ொருளாதார நெருக்கடிகளுக்கு தீர்வு காண்பதும், அரசியல் க�ொந்தளிப்பை
தனித்து மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில்

நெஞ்சுக்கு நீதி
வாழ்க்கையில் ச�ோதனைகள் சகஜமே தம்பி
வருத்தங்கள்உள்ளத்தில் வேண்டாம் தம்பி
த�ோல்விகள் கண்டு நீ துவண்டிடாதே தம்பி
த�ோன்றாத் துணைகளுண்டு வெல்வாய் தம்பி
பேருயர் வெற்றிகள்தாம் உன் காலடியே வந்து விழும்
பாராட்டுற�ோம்! வாழ்த்துகிற�ோம்!!

புது வரவு
‘அபுல்கலாம்’ ஐ.எம்.எஸ்.எம். பழீல்
ம�ௌலானா வாழ்வும் பணியும்
ஒவ்வொரு ஊரிலும் பல்வேறு ஆற்றல்கள் நிறைந்த,
மக்கள் நலனுக்காக சேவைகள் செய்கின்ற,தனித்துவமிக்க ஆளுமைகள் சிலர் இருக்கவே செய்கின்றனர்.
அவர்கள் உயிர�ோடுஇருக்கும்போதும், மரணித்த பின்னரும் மக்களால் மதிக்கப்படுகின்றனர்,ப�ோற்றப்படுகின்றனர். அத்தகையவர்களில்ஒருவர்தான் மருதமுனை
மண்ணின் மைந்தன், ‘அபுல்கலாம்’ எனும்சிறப்புப்
பெயர்பெற்ற காலஞ்சென்ற ஐ.எம்.எஸ்.எம். பழீல்
ம�ௌலானா.
அவரைப்பற்றி அவரது குடுபத்தைச் சேர்ந்த இளம்
சட்டத்தரணி
றுடானி
ஸாஹிர், த�ொகுத்து வெளியிட்டுள்ள
‘வாழ்க்கை
சரிதை நூல்தான் ‘அபுல்கலாம்’ ஐ.எம்.எஸ்.எம்.
ப ழீ ல்ம ௌ ல ா ன வ ா ழ் வும்பணியும்.
“மர்ஹூம் ம�ௌலானா
பன்முக
ஆளுமை
க�ொண்ட ஒரு கல்விமான் மட்டுமல்ல. ஓர்
ஆத்மீகப்பெரியார் என்பதையும் நான் புரிந்து
க�ொண்டேன். செல்லும்
இ ட ங்க ளி லெல்லா ம்
‘ஆளிடைத்
த�ொடர்புகளை’
உருவாக்கி
மக்களை தன் வயப்படுத்தி, தன்னிசைவாக்கும் காந்தசக்தியுடைய மனிதராக
(Charismatic Person) அவரை என்னால் மதிப்பீடு செய்ய
முடிகின்றது.” என ம�ௌலானா பற்றி முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்கள முன்னாள் பணிப்பாளர், ஏ.
பீ. எம். அஷ்ரப் தெரிவித்துள்ளார்.
நூலின் நாயகன் பற்றியும்,இந்நூல் பற்றியும்,பேராசிரியர் எம். எஸ். எம். அனஸ், தனது அணிந்துரையில்,
“ம�ௌலானா ஒரு நல்லாசிரியர், மூத்த கல்விமான், சமூக
சேவையாளர், சமூகத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக வாழ்ந்தவர்.
மருதமுனை மக்கள் பெருமை க�ொள்ளக்கூடிய ஆளுமையாகத் திகழ்ந்தவர். பழீல் ம�ௌலானா அவரை நினைவு
கூர்ந்து வெளியிடப்படும் இந்த நூல் எதிர்காலச்சந்ததியினருக்கும் பயனுள்ளதாகவே அமையும். நாட்டிற்கும் சமூகத்திற்கும்சேவையாற்றி கல்விச்சேவைகளிலும் தம்மை
அர்பணித்தவர்களை நினைவு கூர்வது மிகப் பெரிய சமூகப்
பணியாகும்.” என்று குறிப்பிடுகிறார். ம�ௌலானா பற்றிய
பல்வேறு படங்கள் இந்நூலை மேலும் அலங்கரிக்கின்றன.
நூல்:- ‘அபுல்கலாம்’ ஐ.எம்.எஸ்.எம். பழீல்மௌலானாவாழ்வும்பணியும், ஆசிரியர்:- சட்டத்தரணி ருடானிஸாஹிர்,
முதற்பதிப்பு:-ஏப்ரல் 2021, பக்கங்கள்:- xxxiv +228, வெளியீடு:-பழீல்மௌலானபவுண்டேஷன், மருதமுனை, த�ொடர்புகளுக்கு:- 0777008894,

சிந்தனை செய் மனமே
“நான் வாழை அல்ல! சவுக்குமரம்!”
நகைச்சுவை நடிகர் நாகேஷ் அவர்களின், தன்னம்பிக்கை மிக்க அருமையான வார்த்தைகள்..!
“நியாயமாக உங்களுக்கு வரவேண்டிய நல்ல பெயர்
மற்றவர்களுக்குச் செல்லும் ப�ோது உங்களுக்கு எப்படி
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இருக்கும்?”
வான�ொலிப்பேட்டிய�ொன்றின்போது
நகைச்சுவை நடிகர் நாகேஷிடம் இப்படி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர் அளித்த பின்வரும் பதில் ஒவ்வொருவரதும் தன்னம்பிக்கைக்கு டாணிக்கான, அருமையான
வார்த்தைகள்.
“நான் கவலையே படமாட்டேன் சார்.ஒரு கட்டடம்
கட்டும் ப�ோது,சவுக்கு மரத்தை முக்கியமாவச்சு சாரம்
கட்டி,குறுக்குப்பலகைகள்
ப�ோட்டு,அதன்
மேல பல சித்தாள்கள்
நின்னு,கைக்குக் கை கல்
மாறி கட்டடம் உயர்ந்து
க�ொண்டே ப�ோய் அது
முடிந்த பிறகு, அந்தக் கட்டிடத்துக்கு வர்ணஜால
வித்தைகள்
எல்லாம்
அடிச்சு,
கீழே இறங்கும் ப�ோது
ஒவ்வொரு
சவுக்கு
மரமாக
அவிழ்த்துக்
க�ொண்டே வருவார்கள்
. கட்டடம் முடிந்து,
கிரகப்பிரவேச தினத்தன்று, கட்டடம் கட்டுவதற்கு
எது முக்கிய காரணமாக இருந்தத�ோ, அந்தச் சவுக்கு
மரத்தை யார் கண்ணிலும் படாமல் பின்னால், எங்கய�ோ
மறைத்து வைத்துவிட்டு,வேறெங்கேய�ோ வளர்ந்த
வாழை மரத்தை முன்னால் நட்டு கிரகப்பிரவேசம்
நடத்தி அனைவரையும் வரவேற்பார்கள்.”
“அத்தனை பெருமையும் வாழை மரத்துக்குப் ப�ோய்
விடும்.இதில் உள்ள உண்மை என்ன தெரியுமா? அந்த
வாழை மரம் மூன்று நாள் வாழ்க்கை தான் வாழும். பின்
ஆடுமாடுகள்மேயும்.குழந்தைகள் பிய்த்தெடுப்பார்கள்.
பிறகு குப்பை வண்டியிலேதான் ப�ோய்ச் சேரும்.”
“எங்கோ மூலையில் மறைந்து கிடக்கிறதே அந்தச்
சவுக்கு மரம் கண்ணீர் விடுவதில்லை. அடுத்த கட்டடம்
கட்டுவதற்கு ஏணியாக தயாரான நிலையில், என்றும்சிரித்துக் க�ொண்டே காத்திருக்கும்!”
இவ்வாறு விளக்கமளித்த நடிகர் நாகேஷ், இப்படி
முடித்தார், “நான் வாழை அல்ல! சவுக்குமரம்!!”

நலமேவாழ்வோம்
எச்சரிக்கை! மீண்டும் க�ொர�ோனா!!
இலங்கையில் மீண்டும் க�ொவிட்-19 த�ொற்று பரவக்கூடிய அச்சுறுத்தல் நிலவுவதாக த�ொற்று ந�ோய் தடுப்புப்
பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.தற்போது, நாளாந்தம் 30 முதல்
40 பேருக்கு இடைப்பட்ட ந�ோயாளர்கள் அடையாளங்
காணப்படுகின்றனர்.
இலங்கையின் ம�ொத்த க�ொர�ோனா த�ொற்றாளர்களின்
எண்ணிக்கை இப்போது 664,572ஐ விடவும் அதிகரித்துள்ளது. கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்னர் ஒற்றை
இலக்கத்தில் காணப்பட்ட த�ொற்றாளர் எண்ணிக்கை
இப்போது 50க்கும் மேல் அதிகரித்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 3 -4 வாரங்களாக உலகளாவிய ரீதியாக
க�ொவிட்-19 ந�ோயாளர்களின் எண்ணிக்கை சடுதியாக
அதிகரித்து வருகிறது. ஒமைக்ரொன் திரிபுக்கு மேலதிகமாக புதிய உப திரிபுகளும் சில நாடுகளில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. இவை அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதுடன் வேகமாக பரவும் வல்லமையையும்
க�ொண்டுள்ளன.
இதனால் மக்கள் க�ொர�ோனா எனும் க�ொவிட்-19
பற்றி அலட்சியமாக இருந்துவிடாமாவ் முன்னெச்சரிக்கையுடன் நடந்துக�ொள்ளுமாறு வேண்டப்படுகின்றனர்.
இப்பத்தியில் இடம்பெறும் அம்சங்களின்நோக்கை,
ப�ோக்கை, அமைப்பை, அளவை, அழகை பின்பற்றி
எவரும் எழுதலாம். “படித்ததும்பகர்வதும்” பகுதியுடன்
த�ொடர்பு க�ொள்ள, மின்னஞ்சல் (email): pptknvm@
gmail.com, வாட்ஸ்எப்(WhatsApp): 0777314207
இப்பத்தியில் இடம்பெறும் அம்சங்களின் ந�ோக்கை, ப�ோக்கை,
அமைப்பை, அளவை, அழகை பின்பற்றி எழுத விரும்புவ�ோர், “படித்ததும் பகர்வதும்” பகுதியுடன் த�ொடர்பு க�ொள்ள, மின்னஞ்சல் (email):
pptknvm@gmail.com, வாட்ஸ்எப் (WhatsApp): 0777314207

திருவள்ளுவத்தில் இயக்குதல் (Directing/ Commanding)
H

arold Koontz and Cyril O’
Donnell, J.L. Massie, Urwick
and Brech, G.R. Terry, Ernest
Dale, Theo Haimann ப�ோன்ற முகாமைத்துவ அறிஞர்களின் கருத்துக்களின்படி இயக்குதல் என்பது ஒரு
நிறுவனத்தில் வேலை செய்யும் பணியாளர்களுக்கான அறிவுறுத்தல்களை
வழங்குவதாகும். ப�ொதுவாக இது
உயர் மட்ட முகாமையாளர்களினாலேயே செய்யப்படுகிறது. அதாவது
இயக்குதல் என்பதனை நிறுவனத்தின் இலக்குகளை அடைந்து க�ொள்வதற்கு பணியாளர்கள் என்ன செய்ய
வேண்டும் எங்கே செய்ய வேண்டும்
எப்படிச் செய்ய வேண்டும் எவற்றை
எல்லாம்
செய்யலாம்
எவற்றை
எல்லாம் செய்யக் கூடாது என்று
முகாமையாளர்
அறிவுறுத்துதல்
என்று க�ொள்ளலாம். இன்னும் கூறுவதாக இருந்தால் இயக்குதல் என்பது
நிறுவனம் ஒன்றின் பணியாளர்கள்
அதன் இலக்குகளை விரைவாகவும்
வினைத்திறனுடனும்
அடைவதற்காக குறுகிய, நீண்ட கால ந�ோக்கில்
எவ்வாறு
வேலை
செய்யலாம்
என்பது த�ொடர்பாக நிறுவன முகாமையாளர் ஒருவரினால் மேற்கொள்ளப்படும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளின் த�ொகுப்பு என்று க�ொள்ளலாம்.
மேலே குறிப்பிடப்பட்ட அறிஞர்களின் முகாமைத்துவ கருத்துக்களின்
படி ஒரு நிறுவனத்தில் இயக்குதல்
அல்லது க�ொண்டு செலுத்தல் அல்லது
கட்டளையிடல் அல்லது வழிப்படுத்தல் என்பது முகாமைத்துவத்தின்
எல்லாமட்டங்களிலும்
காணப்படும். தலைமைத்துவம் (Leadership
), த�ொடர்பாடல் ( Communication),
ஊக்கப்படுத்தல் (Motivation)மற்றும்மேற்பார்வை செய்தல் ( Supervision)
ஊக்கப்படுத்தல் ஆகிய செயற்பாடுகளை உள்ளடக்கியதாக இயக்குதல் உள்ளது. ஒரு முகாமையாளர்
மேலே ச�ொல்லப்பட்ட செயற்பாடுகளைச் சரியான முறையில் செயற்-

படுத்தும்போது நிறுவனத்தின்
சூழலானது
(Organizational
climate) நன்றாக அமைந்து ஊழியர்களின் தேவைகள் அவர்களின்
விருப்புகள் வெறுப்புகள் கருத்துகள் என்பன உள்வாங்கப்பட்டு
பணியாளர்களின் வேலைத்தரம்
உயர்த்தப்படுவதன் மூலம் நிறுவனம் வெற்றிகரமாக இயங்கும் .
கட்டுப்படுத்தலை ஒரு நிறுவனத்தின்
முகாமையாளர்
வெற்றிகரமாகச் செய்யவேண்டும் என்றால் அவரிடம் புத்தக
அறிவை விட அனுபவ அறிவு

திருவள்ளுவர் எனும் தெய்வீக

முகாமையாளர் கே. பத்மானந்தன்

முக்கியமாக இருக்க வேண்டும்.
அப்போதுதான் தனியாள்களின் இயலுமைகளை, அறிவு, திறன், மனப்பாங்குகளை இனம்கண்டு சூழ்நிலைகளுக்கேற்ற அறிவுறுத்தல்களை
வழங்கி பணியாளர்களை வழிப்படுத்த முடியும். இதனை திருவள்ளு-

வர் கீழ்வரும் ஈரடியில் சிறப்பாக
விளக்குகிறார்.
“செயற்கை அறிந்தக்
கடைத்தும்
உலகத்துஇயற்கை
அறிந்து செயல்”
(குறள்- 637)
இங்கு ஒருவர்
நூ ல றி வ ா ல்
பல்வேறு செயல்களையும் செய்யும்
வ கை க ளை
அ றிந் தி ருந ்த
ப�ோதிலும் கூட
உலகத்தின் இயற்கையை அறிந்து
அ தன�ோ டு
ப�ொ ருந் து ம ா று
செய்யவேண்டும்
என்கிறார் திருவள்ளுவர்.
அதாவது முகாமையாளர் எவ்வளவு படித்தவராக
இருந்தாலும் நிறுவனத்தின் சூழலை
(Organizational Climate) அறிந்து
அதற்கேற்ற வகையில் அனுபவத்தின்
அடிப்படையில் பணியாளர்களுக்கு
அறிவுறுத்தல் வழங்கி வழிகாட்ட
வேண்டும் என்கிறார் திருவள்ளு-

வர். பணியாளர்களை இயக்குகின்ற
பணியில் உள்ள முகாமையாளர்
தன்னைச் சுற்றி தனது நிறுவனத்தில்
என்ன நடக்கின்றது என்பது த�ொடர்பாக விழிப்பாக இருக்க வேண்டும்.
அவை த�ொர்பாக அறிந்து க�ொள்ள
வேண்டும் அவதானமாக இருக்க
வேண்டும் அப்போதுதான் தனது
பணியினைச் செவ்வனே செய்யமுடியும். இதனைத் திருவள்ளுவர் கீழ்வரும் ஈரடியில் சிறப்பாகச் ச�ொல்கிறார்.
“எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை
எஞ்ஞான்றும்
வல்லறிதல் வேந்தன் த�ொழில்”(
குறள் 5- 82)
எல்லாரிடத்திலும்
நிகழ்கின்ற
எல்லாவற்றையும்
எப்பொழுதும்
விரைந்து அறிதல் வேந்தன் கடமை
என்பது இந்தக்குறளின் ப�ொருள்.
அதாவது
தனது
பணியாளர்கள்
எல்லோரிடத்திலும்
என்னென்னவெல்லாம் நடக்கின்றது எப்பொழுதேல்லாம் நடக்கின்றது என அறிய
வேண்டியது முகாமையாளரின் கடமையாகும் என்கிறார் திருவள்ளுவர்.
எ ல்லாப்ப ணி ய ா ள ர்க ளி ட மு ம்
நிகழ்பவை
எல்லாவற்றையும்
எல்லாக் காலத்திலும் விரைந்து
அறிந்து க�ொள்ளல் முகாமையாளரின் கடமை என்பதனையே திருவள்-

ளுவர் வல்லறிதல் என்கிறார்.
குறிப்பாக எல்லார்க்கும் என்ற
ச�ொல்லாடல் மூலம் திருவள்ளுவர்
நிறுவனத்தோடு
த�ொடர்புபட்ட சகலரையும்
கருதுகிறார் என்றும் க�ொள்ள
முடியும். அதாவது நிறுவனத்தின்
வாடிக்கையாளர்கள்,
வழங்குனர்கள், ப�ோட்டியாளர்கள் மற்றும் அந்த நிறுவனத்தோடு
த�ொடர்புடைய
யாவரையும்
திருவள்ளுவர்
கருதுவதன் மூலம் முகாமையாளர் தனியே தனது பணியாளர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்ன
கருதுகிறார்கள் என்று மட்டும் அவதானிப்பதை விட்டு விட்டு சகலரையும்
அவதானிக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார் .
இங்கு திருவள்ளுவர் எல்லாம்
நிகழ்பவை என்று கூறுவதன் மூலம்
எல்லா நேரத்திலும் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் நிறுவனத்தில் நடைபெறும் அனைத்துச் செயல்களையும் கருதுகிறார் என்பதனால் முகாமையாளர்
இவை த�ொடர்பாகக் கூடிய அவதானம் செலுத்த வேண்டும்.
அதாவது நிறுவனத்துடன் த�ொடர்புபட்ட அனைவரினதும் ச�ொல் த�ொடர்பாகச் செயல் த�ொடர்பாக முகாமையாளர் விழிப்பாக இருக்க வேண்டும்
அப்போதுதான் இயக்குதல் என்ற
செயற்பாட்டை சிறப்பாகச் செய்ய
முடியும் என்கிறார் திருவள்ளுவர்.
எனவே முகாமையாளர் நிறுவனத்தில் நடக்கின்ற அனைத்து விடயங்கள் த�ொடர்பாகவும் செய்திகளைத்
திரட்டி முன்கூட்டியே அறிந்து நடவடிக்கைகளை
எடுக்கவேண்டும்
இதுவே அவரது த�ொழில் என்பதை
திருவள்ளுவர் இவ் ஈரடியின் மூலம்
விளக்குகிறார்.
இவ்வாறு முகாமையாளர்வெற்றிகரமாக் தனது இயக்குதல் த�ொழிலைச்
செய்ய வேண்டுமாயின் அவரிடம்
தேவையான ஆளணி, நிதி, இயந்-
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திரங்கள், இடம், வாடிக்கையாளர்,
ஆல�ோசகர்கள், தெளிவான இலக்கு
மற்றும் வேலைத்திட்டம் என்பன
கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும்.
இதனை கீழ்வரும் ஈரடியில் திருவள்ளுவர் சிறப்பாக வெளிப்படுத்துகின்றார் .
“படைகுடி கூழ்அமைச்சு நட்பரண்
ஆறும்
உடையான் அரசருள் ஏறு”.(குறள்-381)
படை, குடி ,கூழ், அமைச்சு, நட்பு,
அரண் என்று கூறப்படும் ஆறு அங்கங்களையும் உடையவனே அரசருள்
ஆண் சிங்கம் ப�ோன்றவன் என்கிறார்
திருவள்ளுவர்.
அதாவது ஆற்றல் மிகுந்த படைகள்,
அறிவு நிறைந்த குடிமக்கள், குறைவற்ற மூலவளம் (கூழ்), எந்தக் குறையுமில்லாத அமைச்சு, முறிபடாத நட்பு,
எவராலும் ம�ோதியழிக்க முடியாத
பாதுகாப்பு அரண்கள் ஆகிய ஆறு
சிறப்புகளும் உடைய அரசனே அரசர்களுக்கிடையே எல்லாம் ஆண்
சிங்கம் ப�ோன்ற அரசனாவான் என்கிறார் திருவள்ளுவர் .
எவ்வாறு படை குடி கூழ் அமைச்சு
நட்பு அரண் என்று கூறப்படும் ஆறு
அங்கங்களையும்
உடையவன்
சிறந்த அரசன�ோ அதேப�ோல் ஒரு
நிறுவனத்தில் தேவையான பணியாளர் (படை) தேவையான மக்கள்
அல்லது வாடிக்கையாளர் (குடி)
தேவையான நிதி மற்றும் ஏனைய
வளங்கள் (கூழ் ) தேவையான
ஆல�ோசகர்கள் மற்றும் நிபுணர்கள்
(அமைச்சு) தேவையான உதவிகளை செய்வோர் அல்லது அடுத்த
நிலையிலுள்ள
முகாமையாளர்கள் (நட்பு) தேவையான இலக்கு
மற்றும் இடம் (அரண்) என்பவற்றை உடைய முகாமையாளர்கள்
எப்போதும் வெற்றிகரமானவர்கள்.
அவர்களால் மட்டுமே சிறப்பாக
பணியாளர்களை
இயக்கமுடியும்
என்ற உண்மையை திருவள்ளுவர்
இங்கு உரைக்கின்றார்.
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மன அழுத்தத்தால் உண்டாகும்
சருமப் பிரச்சினைகள்
வாழ்க்கை எவ்வளவு எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கிறத�ோ அவ்வளவு மன
அழுத்தத்தையும் க�ொண்டிருக்கிறது.
வேலையில் இருக்கும் அழுத்தம்,
வீட்டை கவனிப்பது, தினமும் செய்யவேண்டிய விஷயங்களின் பட்டியல்
என்று பலவற்றை நம் மனதில் வைத்துக்
க�ொண்டு வாழ்க்கை நகர்கிறது.
மன அழுத்தம் என்பது ஒருவரது
உடலில் பல பிரச்சினைகள் எளிதில்
வர காரணமாக இருக்கும். தற்போது
நிறைய மக்கள் பல்வேறு உடல்நல
பிரச்சினையால் அவஸ்தைப்படுவதற்கு
இது தான் காரணம். இதனால் உடலில்
மட்டுமின்றி, சருமத்திலும் பல பிரச்சினைகளை உண்டாக்கும்.
மன அழுத்தம் மற்றும் நரம்பு பதற்றம் அதிகரிக்கும் ப�ோது, சரும அரிப்பு
பிரச்சினையைத் தூண்டும். நீங்கள்
அதிகமான அளவில் அழுத்தத்தில்
இருக்கும்போது, முகத்தில் பருக்களும்
உருவாகும். இதற்கு ேஹார்மோன்
க�ோர்டிச�ோல் காரணம். மன அழுத்தம்
அதிகரிக்கும் ப�ோது, தூக்கமின்மை ஏற்பட்டு, அதன் காரணமாக கருவளையங்கள் ஏற்படும். முகத்தில் இரத்தோட்டம்
குறைந்து, அதனால் கண்களைச் சுற்றி
கருவளையங்கள் ஏற்படும்.
இதன் காரணமாக ஏற்படும் சரும
பிரச்சினைகளில் இருந்து விடுபட இந்த

நாசினியாக செயல்பட்டு கிருமிகளை
நீக்குகிறது. சருமத்தையும் மேம்படுத்துகிறது.
மன அழுத்தம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல்
ப�ோன்ற காரணங்களால் சருமத்தின்
ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சலாம். இதற்கு
ெமாய்ஸ்சரைசர் சிறந்த தீர்வு. இது ஈரப்பதத்தை காக்கிறது. சுருக்கங்களுக்கான
தற்காலிக பில்லர்களாக செயற்பட்டு
சருமத்திற்கு மென்மையை அளிக்கிறது.

குறிப்புகளை சரியாக பின்பற்றினால்
நல்ல பலனைப் பெறலாம்.
துளசி ட�ோனர்: உலர் துளசி இலைகள்
– ஒரு கைப்பிடி, வெந்நீர் – 1 கப்,
செய்முறை: உலர் துளசி இலைகலை
மசித்து, 1 க�ோப்பை நெந்நீரில கலந்து
க�ொள்ளவும். இந்த கலைவை ஆறியவுடன் இலைகளை எடுத்துவிட்டு நீரை
ஸ்பிரே ப�ோத்தலில் ஊற்றி, உங்கள்
சருமம் மீது தெளித்துக்கொள்ளவும்.
தினமும் முகம் கழுவும் முன், இந்த
ட�ோனரை முகம் முழுவதும் பரவும்
வகையில் பஞ்சு க�ொண்டு துடைத்துக்கொள்ளவும். பரு உள்ளவர்களுக்கு
இது மிகவும் நல்லது. துளசி கிருமி

மன அழுத்தம் உடலில்
மட்டுமின்றி, சருமத்திலும் பல
பிரச்சினைகளை உண்டாக்கும்.
மன அழுத்தம் மற்றும் நரம்பு பதற்றம்
அதிகரிக்கும் ப�ோது, சரும அரிப்பு
பிரச்சினையைத் தூண்டும்.
நீங்கள் அதிகமான அளவில்
அழுத்தத்தில் இருக்கும்போது,
முகத்தில் பருக்களும் உருவாகும்

அற்புத மருந்தாகும்

அன்னாசிப்பூ
அன்னாசிப் பூவை பயன்படுத்தி பல வியாதிகளுக்கு மருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த
அன்னாசிப் பூவின் மூலம் மாதவிலக்கை சரிசெய்யக்கூடிய மருந்து தயாரிக்கலாம்.

அவகாட�ோ- தேன் ெமாய்ஸ்சரைசர்:
பிரெஷ் கிரீம் – 3 ஸ்பூன், அவகாட�ோ –
பாதி அளவு, தேன் – 1 தே.கரண்டி
அவகாட�ோ பிரஷ் கிரீம் மற்றும் தேன்
தேவையான ப�ொருட்கள்: அன்னாசிப்பூ,
ஆகியவற்றை மிக்ஸியில் ப�ோட்டு மா
பெருங்காயம்,
பனை வெல்லம்.
பதத்தில் அரைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
இதை முகத்தில் பூசி, 25 நிமிடங்கள்
உலர வைத்து, அதன் பின்னர் வெதுவெதயாரிக்கும் முறை: முதலில் ஒரு பாத்திரத்தில்
துப்பான நீரில் கழுவவும்.
நீர் விட்டு க�ொதிக்க வைத்து அதில் சிறிதளவு
இந்த ம�ொய்ஸ்சரைசரை பூசி 25
பெருங்காயப்பொடி, பனை வெல்லம் மற்றும்
நிமிடங்கள் காத்திருக்கும் நேரத்தில்
இளம்
சூட்டில் வறுத்து எடுத்த அன்னாசிப் பூ
கண்கள் மீது வெள்ளரி துண்டுகளை
ப�ொடி இவை அனைத்தையும் சேர்த்து நன்றாக
வைத்துக்கொள்ளவும்.
அல்லது
பன்னீரில் நனைத்த பஞ்சை வைத்க�ொதிக்க விட வேண்டும்.
துக்கொள்ளவும். 
பின்பு இதை வடித்து எடுத்து, தினமும்
ெமாய்ஸ்சரைச ர்
வயதாகாலையில் அருந்தி வந்தால் தடைப்பட்ட மாதவிகும் தன்மைக்கு எதிரானது.
லக்கு சீரற்ற மாதவிலக்கு ப�ோன்ற பிரச்சினைகள்
இது சருமத்தில் ஈரப்பகுணமாகும். வைரஸ் த�ொற்றால் ஏற்படும் காய்ச்சல்
தத்தை தக்க வைத்துக்
க�ொள்ளும்.
சளி உடல் வலியையும் ப�ோக்கும்.
அன்னாசிப்பூ, இஞ்சி, சீரகம் மற்றும் பனங்கற்கண்டு
இவற்றை ஒரு பாத்திரத்தில் நீர்விட்டு 1 த ே.க அண்ணாச்சி பூ
ப�ொடி, 1/2 த ே.க நறுக்கிய இஞ்சி, 1/4 தே.க சீரகம், சிறிதளவு
பனங்கற்கண்டு சேர்த்து நன்றாக க�ொதிக்க விட வேண்டும்.
இவை நன்றாக க�ொதித்து ஆறியதும் அதை வடிகட்டி வைத்துக்
க�ொண்டு காய்ச்சல் ஏற்படும் ப�ொழுது மாலை வேளைகளில் குடித்து
வந்தால் சளி, உடல் வலி ஆகியவை விரைவில் குணமாகிவிடும். பருவநிலை
மாற்றத்தால் உண்டாகும் த�ொற்றுகளை நீக்கும்.

பெண்களை பாதிக்கும்
வெரிக�ோஸ் வெயின்ஸ் என்பது
வ ரு க் கு ம்
நரம்பு சுருட்டி க�ொள்ளும் ஒரு வகை உடற்பயிற்சி மிக முக்கிய
ம். இது தவிர
ந�ோய். இது ஆண்களை விட பெண்கள
உடல் எடையைக் கட்டுப்பாட்டில் வை
ை
த்அதிகம் பாதிக்கிறது. பெண்களுக்கு
சுரக்கும் திருத்தல், நீண்ட நேரம் நின்றபடியே
ேஹார்மோன்கள் தான் இந்த பிரச்
சினை பணிபுரிவதைத் தவிர்ப்பது, நார்ச்சத்து
ஏற்படுவதற்கு முக்கியக் காரணமாக
அமை- நிறைந்த உணவு வகைகளை அதிகம்
கிறது. 30 வயதுக்கு மேல் 70 வயது
வரை உண்பது. கால்களில் எப்போதும் ஸ்உள்ள பெண்களுக்கு இந்நோய் ஏற்ப
டுகி- ட�ொக்கிங்ஸ் உபய�ோகிப்பது நல்லது.
றது. கால் நரம்பு சுற்றிக் க�ொள்ளும்
மேலும், ஆரம்ப நிலையில் உள்ளபிரச்சினை என்பது கால்களில் உள்ள நரம்
வர்க
ளுக்கு மருந்து க�ொடுத்து குணப்புகள்
புடைத்துக் க�ொள்வதாகும்.
படுத்தலாம். முதலில் சுருண்ட
இதயம் தான் உடல் உறுப்புக்கள் அத் நரம்புகளை
முற்றிலுமாக
தனைக்கும் ஒக்ஸிஜன் நிறைந்த இரத் பழைய நிலைக்குக் க�ொ
ண்டு
தத்தை அனுப்புகிறது. இதற்கு கால் செல்லவ�ோ,
குணப்நரம்புகளில் உள்ள வால்வுகள் முக்
கி- ப டு த்தவ�ோ
யப் பங்கு வகிக்கின்றன. அவை பழு
தடைந்தால் நரம்புகளில் அடைப்பு
ஏற்பட்டு, அவை கால்களிலேயே
தங்கி விடும். தலையிலிருந்து,
கால் வரைக்கும் இந்த இரத்தத்தை
க�ொண்டு ப�ோகும் இரத்தக் குழாய்களுக்கு வெயின்ஸ் என்று ச�ொல்- முடியாது.
ஊசி மூலம் குணப்படுத்துதல் ஸ்கெலர�ோதெ
வார்கள்.
ரபி என்று பெயர்.
கார்பன் டை ஆக்ஸைடு கலந்த ஆனால் இந்த முறையை பின்பற்றினால் நீண்ட நாட்க
ள் பின்பற்றவே
ண்டும். இடையில் நிறுத்தினால் முழு
இரத்தத்தை திரும்பவும் இதயத்மையான பயன் கிடைக்காது
.
அறு
வை
துக்கு க�ொண்டு வருவது இந்த
சிகிச்சை முறையிலும் இந்நோயை குண
ப்படுத்தலாம்.
வெயின்ஸ் தான். இப்படி இரத்தம்
இத
யத்துக்கு ப�ோக கால் தசைகளும் உதவி
பழுதடைந்த நரம்புகளில் லேசர்
செய்யும். அப்படிப் ப�ோகும்
ஃபிளமென்ட் மூலம்
ப�ொழுது, கால்களில் உள்ள நாளங்கள்
வீங்கி, புடைப்பதால் இரத்த அடைப்பது நவீன முறையாகும். இந்த சிகிச்சை முறை
யில்
நாளங்களில் உள்ள வால்வுகள் பல
வீனமாக இருக்கும் ப�ொழுது சில தீமைகளும் உள்ளன. லேசர் சிகிச்சை மூலம் வெ
ளிய
வெரிக�ோஸ் வெயின்ஸ் வரலாம்.
ாகும் அதிகபட்ச வெப்பம், கடுமையான
பாதிப்புகளை ஏற்உடல்பருமனாக உள்ளவர்கள், கர்ப்பிணி
பெண்கள், அதிலும் குறிப்- படுத்தக் கூடும்.
பாக அதிக குழந்தைகள் பெறும் தாய
ரேடிய�ோ அலை சிகிச்சை (Radio Freq
்மார்கள், மென�ோபாஸ் காலத்தை
uency Abla
அண்மித்தவர்கள் ஆகிய�ோருக்கு இந
RFA
) இப்புதிய முறை பரவலான வரவேற்பைப்tion
்தப் பிரச்சினை இருக்கும்.
இதனால், பரம்பரை ரீதியாகவும் குறி
ப்பிட்ட பெண்கள் பாதிக்கப்ப- பெற்றுள்ளது. காரணம் இந்த சிகிச்சை முறையில்
க ளு ம்
டுவார்கள். இதை தடுப்பது மிகவும் கடின
மானது. காரணம் மனிதர்கள் வலி மிகக் குறைந்த அளவில் இருக்கும்.
தீரும்.
கால்களில் தானே நடக்கிற�ோம்? இரு
மரு
த்துவமனை
யில் தங்கி சிகிச்சை
ப்பினும் இந்நோய் ஏற்படுவம ரு தற்கான வாய்ப்புகளை சிலர் முன் கூட்
டியே நடவடிக்கை எடுப்பதன் பெறாமல், வெளிந�ோயாளர் சிகிச்த
ா
ணி
யை
மூலம் தடுக்க முடியும்.
சையே ப�ோதுமானது.
உ
ள்ள
ங
் கை
வருமுன் தவிர்ப்பது தான் இதற்கான
முதற்படி.
மற்றும்
பாதத்தில்
அதனால் அனைவைப்பதால் அதில் உள்ள
குளிர்ச்சி தன்மை உடல் சூட்டை
மருதாணி இலையில்
குறைக்கிறது. இதனால் உடல் வெப்பத்தால்
இருந்து பெறப்பட்ட மருதாணி எண்மருதாணி இலைகளுக்கு
ஏற்படும் த�ோல் ந�ோய்கள், வயிற்று உபாதைணெய்யை தலைக்கு அடிக்கடி தேய்த்து
உண்டு. இதயம் சம்பந்தமான ந�ோய்கள் ஏற்கள் ப�ோன்றவை கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.
வந்தால் உடல் உஷ்ணத்தை தணித்து, நரம்புபடக்கூடாது என நினைப்பவர்கள் மருதாணி
மருதாணி இலைகளை நீரில் ஊறவைத்து,
களை குளிர்ச்சியாக்கி தூக்கமின்மை பிரச்இலை தண்ணீரை பருகி வருவது நல்லது.
வாய் க�ொப்பளித்து வந்தால் த�ொண்டை கரகசினை நீங்குகிறது.
மருதாணி இலைகளை நன்கு அரைத்து
ரப்பு, த�ொண்டைக் கம்மல் குணமாகும். மருமருதாணி இலைகளை அரைத்து
தலைவலி ஏற்படும் ப�ோது நெற்றியில் தடவி
தாணிப் பூவினை ஒரு துணியில் சுற்றி, தலைகைகளில்
இட்டுக்கொள்வதால்
வந்தால் எப்படிப்பட்ட தலைவலி பிரச்சினைமாட்டில் வைத்துப் படுத்தால் தூக்கம் நன்றாக
கைகளில்
இருக்கும்
வரும்.
முரட்டு தன்மை நீங்கும்.
மன அழுத்தங்களை குறைக்கும். மருதாணியை விரல்களின் நகங்களின் மீது வைத்துக்
க�ொள்வதால் நகசுத்து பாதிப்பு
ஏற்படாமல் தடுக்கும்.
இதயத்திற்கு இரத்தத்தை
க�ொண்டு செல்லும் இரத்த
நாளங்களில் இரத்தம் கட்டிக்கொள்ளும் நிலை ஏற்படாமல் தடுக்கும் ஆற்றல்

வெரிக�ோஸ்

ஷெம்பூ தலைக்கு மட்டுமல்ல
வீட்டு உபய�ோகத்திற்கும் சிறந்தது
நாம் தலைக்கு பயன்படுத்தும் ெஷம்பூவில் சில செயற்கை இரசாயனங்கள்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த இரசாயனங்கள் நம் தலையை மட்டும் சுத்தம்
செய்வத�ோடு மட்டுமல்லாமல், நம்
வீட்டில் இருக்கும் ப�ொருட்களையும்
சுத்தம் செய்யவும் பயன்படுத்தலாம்.
* வீடு துடைக்க லைச�ோல் இல்லாத
நேரத்தில்
நீங்கள்
பயன்படுத்தும்
ெஷம்பூ அரை பெக்கெட்டுடன் அரை
ெபக்கெட் தண்ணீர் சேர்த்து தண்ணீரை
குலுக்கி விடாமல் ெமாப்பை மெதுவாக
உள்ளே நுழைத்து, பிழிந்த பின்னர்
துடைத்து பாருங்கள், வீடு வாசமாகவும்
சுத்தமாகவும் இருக்கும்.
* அடிக்கடி கைகளை கழுவ
வேண்டும் என்பதற்காக ஹேண்ட்
ெவாஷ் வாங்கி வைப்பது உண்டு.
ஹேண்ட் ெவாஷ் இல்லாத சமயங்களில்
அல்லது ஹேண்ட் ெவாஷ் பயன்படுத்த
முடியாதவர்கள் ஏதாவது ஒரு காலியான
ஹேண்ட் வாஷ் ப�ோத்தலில் முக்கால்
அளவிற்கு தண்ணீர் எடுத்து க�ொள்ளுங்கள். அதனுடன் அரை பெக்கெட்
ெஷம்பூவை கலந்து குலுக்கி வைத்துக்
க�ொள்ளுங்கள். இதை ஒரு வாரம் வரை
பயன்படுத்தலாம்.
* நம் தலைமுடி பளபளப்பாக இருக்க
ெஷம்பூவில் இரசாயனங்கள் கலக்கப்படுகின்றன. இந்த கலவை நம் வீட்டில்
இருக்கும் கண்ணாடி மற்றும் பிளாஸ்-

டிக் ப�ொருட்களை சுத்தம் செய்வதற்கு
மிகவும்
உபய�ோகமாக
இருக்கும்.
கண்ணாடி ப�ொருட்கள் அல்லது முகம்
பார்க்கும் கண்ணாடியை சுத்தம் செய்வதற்கு ெஷம்பூ கலந்த ஸ்பிரே பயன்படுத்தலாம். ஸ்ப்ரே ப�ோத்தலில் ெஷம்பூவை
ஊ ற்றி
கலந்து வைத்துக் க�ொண்டு
ஃப்ரிட்ஜ், மிக்ஸி, ெவாஷிங் மெஷின்,
கிரைண்டர், டிவியின் மேற்புறம் ப�ோன்றவற்றை கூட ஸ்பிரே செய்து சுத்தமான
துணியி ல் துடைத்து எடுத்தால் பளிச்
பளிச்சென்று மின்னும். * நிறம் மங்கி அழுக்காக இருக்கும்
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகைகளுக்கு ஒரு
துளி ெஷம்பூ கையில்
ப�ோட்டுக் க�ொண்டு
ந கைகள ை
அலசி,
ஒரு
பழைய
டூத்
பிரஷ் க�ொண்டு
லேசாக
தேய்த்தால் புதிது ப�ோல
மின்ன ஆரம்பிக்கும். நகைகள் மட்டுமல்ல தலைவார
ப யன ்ப டு த் து ம்
சீப்பை
கூட
இந்த முறையில்
நீங்கள் சுத்தம்
செய்யலாம்.

மருதாணியில்
இத்தனை
நன்மைகளா?
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கும். எதிர்பார்ப்புகள் எளிதில் நிறைவேறும். இல்லத்தில் உள்ளவர்களின் ஒத்துழைப்போடு நல்ல
காரியங்கள் பலவும் செய்து முடிப்பீர்கள். அடகு
வைத்த நகைகளை மீட்டு க�ொண்டு வரும் வாய்ப்பு
கிட்டும். எதிர்கால நலன் கருதி எடுத்த முயற்சிகளில் வெற்றி உண்டு. பெண் வழி பிரச்சினைகள்
அகலும். உத்திய�ோகத்தில் பணி நிரந்தரமாகும்.

மேஷம்
மிதுன ராசியில் சுக்ர சஞ்சாரம் காரணமாக தனவரவு தாராளமாகும். பிள்ளைகளுக்கு படிப்பிற்கேற்ற
வேலை கிடைக்கும். பஞ்சாயத்துக்கள் சாதகமாக
முடியும். ப�ொது
வாழ்வில் இருப்பவர்களுக்கு
புதிய ப�ொறுப்புக்கள் கிடைக்கும். உத்திய�ோகத்தில்
உள்ளவர்களுக்கு எதிர்பார்த்த சலுகைகள் கிடைக்கப் பெறும்.

24.07.2022 - 30.07.2022

மகரம்

ரிஷபம்
மிதுன ராசியில் சுக்ர சஞ்சாரம் காரணமாக பணப்
புழக்கம் அதிகரிக்கும். த�ொழிலை விரிவுபடுத்த
முயற்சிப்பீர்கள். உத்திய�ோகத்தில் ஊதியம் மற்றும்
உயர் பதவி கிடைக்க வழி பிறக்கும். வழக்குகளில்
சாதகமான சூழ்நிலை உருவாகும். ஜீவன ஸ்தானாதிபதியாகவும் சுக்ரன் விளங்குவதால் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். புகழ்மிக்கவர்களை க�ொண்டு
காரியங்களை சாதிப்பீர்கள். பாகப்பிரிவினை சுமுகமாக முடியும்.

மிதுனம்
- மிதுன ராசியான உங்கள் ராசிக்கு பஞ்சம விரையாதிபதியான சுக்கிரன் சஞ்சரித்து உள்ளார். எனவே
பிள்ளைகள் வழியில் விரயங்கள் ஏற்படலாம். பின்னணியாக இருக்கும் சில உறவுகளுக்கு நீங்கள்
செலவு செய்ய நேரிடும். பிள்ளைகளின் கல்யாணத்தை முன்னிட்டு சீர்வரிசை ப�ொருட்கள் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். பூர்வீக ச�ொத்துக்கள்
சம்பந்தப்பட்ட பஞ்சாயத்துக்கள் சாதகமாகும். நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். பணிபுரியும் இடத்தில் வீடு வாகனம் வாங்க சலுகைகள் கேட்டு விண்ணப்பித்தால் அது கைகூடும்.

கடகம்
மிதுன ராசியில் சுக்ரன் சஞ்சரித்துள்ளார். உங்கள்
ராசிக்கு 4 ,11 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியான
சுக்கிரன் விரய ஸ்தானத்திற்கு வரும் ப�ொழுது அங்குள்ள புதன�ோடு புத சுக்ர ய�ோகத்தை உருவாக்-

தா

ய்ப் பாசத்துக்காக ஏங்கித்தவிக்கும்
சிறார்களுக்கு உன்னதமான தாய்ப்பாசத்தை வழங்குவதற்கான மகத்தான அரிய வாய்ப்பு தனக்கு கிட்டியுள்ளதாக,
எஸ்.ஓ.எஸ். சிறுவர் கிராமத்தில் அன்னையாக
பணியாற்றும் ஆர�ோக்கியநாதர் ற�ோஸ்மலர்
தெரிவித்துள்ளார்.
தங்களது பெற்றோரின் அரவணைப்பின்றி
தத்தளித்துக்கொண்டிருந்த 24 சிறார்களுக்கு
தான் அன்னையாக இருந்து, அவர்களுக்கு
தாய்ப்பாசத்தை வழங்கி ஆளாக்கியுள்ளதாகவும்,
அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தாய்ப்பாசத்தை
வழங்கி
உன்னதமான
சேவையாற்றும் வாய்ப்புக் கூட, அச்சிறார்களினால் தனக்குக் கிட்டியுள்ளதாகவும், அவர்
கூறினார்.
சமூகத்தில் எதிர்பாராதவிதமான சூழ்நிலைகளினால் பெற்றோரை இழந்து தத்தளிக்கும்
சிறார்களையும்
குடும்ப சூழ்நிலைகளினால்
உரிய பெற்றோரினால் அரவணைக்க முடியாத
சிறார்களையும் ஒன்றுசேர ஒரே குடையின் கீழ்
அரவணைத்து உன்னதமான சேவையாற்றும்
கிராமமாக எஸ்.ஓ.எஸ். சிறுவர் கிராமம் உள்ளது.

குகிறார். எனவே ஆதாயம் கிடைக்கும். க�ொடுக்கல் வாங்கல்கள் ஒழுங்காகும். ஆடை ஆபரணச்
சேர்க்கை உண்டு.
பணிபுரிபவர்களுக்கு ஊதிய
உயர்வு கிடைக்கும். உத்திய�ோக உயர்வு கிடைக்கும்.

சிம்மம்
உங்கள் ராசிக்கு 3 ,10 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் சுக்கிரன். சகாய ஸ்தானம் மற்றும்
த�ொழில் ஸ்தானத்திற்கு அதிபதியான அவர் மிதுனத்துக்கு வரும் ப�ோது நல்ல வாய்ப்புகள் இல்லம்
தேடி வரும். வீடு வாங்கும் அல்லது கட்டும் முயற்சி
கைகூடும். வெளிநாட்டில் உள்ள நல்ல நிறுவனங்களில் இருந்து உத்திய�ோகத்துக்கு அழைப்புகள் வரலாம். இல்லத்தில் மங்கல ஓசை மற்றும்
மழையின் ஓசை கேட்கும். ப�ொதுவாழ்வில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய ப�ொறுப்புகள் கிடைக்கும். வீண்
பழிகளில் இருந்து விடுபடுவீர்கள் .

கன்னி
மிதுன ராசியில் சுக்ரன் சஞ்சரித்துள்ளார். 9- க் கு
அதிபதி 10- ல் சஞ்சரிக்கும் இந்த நேரம் ஒரு ப�ொற்காலம் தான். த�ொழில்களில் கிளைத்தொழில்
செய்யும்
முயற்சியில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
சுபச்செலவுகள் அதிகரிக்கும். உறவினர்களுக்குள்
ஏற்பட்ட உரசல்கள் மாறும். குடும்பத்தில் மற்ற
உறுப்பினர்களுக்கும் வேலை கிடைத்து வருமானம் பெருகும்.

னவும், சமூகத்துக்கு ஏதாவத�ொரு வகையில்
சேவையாற்ற வேண்டுமெனவும் எண்ணினேன்.
அப்போது எனது 29ஆவது வயதில் முதிய�ோருக்கு சேவையாற்ற வேண்டுமென்று எண்ணிய
எனக்கு, எதிர்பாராத திருப்புமுனையாக சமூகத்தில் தத்தளிக்கும் சிறார்களுக்குச் சேவையாற்றும் பாக்கியம் கிட்டியது என்கின்றார் அவர்.
இந்நிலையில், கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு
முதல் எஸ்.ஓ.எஸ். கிராமத்தில் சேவையாற்றும்
பாக்கியம் எனக்கு கிட்டியது. அச்சேவையில்
இணைந்து இவ்வருடத்துடன் சுமார் 11 வருடங்களாகின்றன என்கின்றார் அவர்.
ஒவ்வொரு சிறார்களும் வெவ்வேறுப்பட்ட
இடங்களிலிருந்து வெவ்வேறுப்பட்ட குடும்ப சூழ்நிலைகளிலிருந்து வருவத�ோடு மாத்திரமின்றி,
அவர்கள் வெவ்வேறுபட்ட
மனநிலைகளைக்
க�ொண்டவர்களாகவும் காணப்படுகின்றார்கள்.
இவ்வாறு
என்னிடம் ஒப்படைக்கப்படும்
சிறார்களுக்கு முதலில் தாய் ஸ்தானத்திலிருந்து
தாய்ப்பாசத்தை வழங்குகின்றேன். இதனைத்
த�ொடர்ந்து அச்சிறார்களை ஒரே குடும்பக் கட்டமைப்புக்குள் க�ொண்டுவரும் வகையில், அச்சிறார்களின் தனிப்பட்ட விடயங்களில் கவனம்
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துலாம்
மிதுன ராசியில் சுக்கிரன் சஞ்சரித்துள்ளார். உங்கள்
ராசிக்கு அதிபதியான சுக்கிரன் பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும் இக்காலம் ஒரு இனிய காலமாகும்.
நினைத்தது நிறைவேறும் நிகழ்காலத் தேவைகள்
பூர்த்தியாகும். அதிலும் புதன் தன் ச�ொந்த வீட்டில்
சஞ்சரிப்பதால் ஆர�ோக்கியம் சீராகும். உற்சாகத்த�ோடு பணிபுரிவீர்கள். அலுவலகத்தில் எதிர்பார்த்து
காத்திருந்த சலுகைகள் கிடைக்கும். தேங்கியிருக்கும் காரியங்கள் ஒவ்வொன்றாக நடைபெறும்.

விருச்சிகம்
மிதுன ராசியில் சுக்கிர சஞ்சாரம் காரணமாக
த�ொழில் வளம் சிறப்பாக இருக்கும். செல்வநிலை
உயரும் புதிய த�ொழில் த�ொடங்குவதற்கு த�ொடங்கும் முயற்சியில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். உத்திய�ோகத்தில் இருப்பவர்கள் சுயத�ொழில் த�ொடங்குவது
பற்றி சிந்திப்பீர்கள். பழைய நகைகளை க�ொடுத்து
புதிய நகைகள் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். எதிர்காலத்திற்கு உத்தரவாதம் க�ொடுக்கும்
விதத்தில் பல நல்ல சம்பவங்கள் நடைபெறும்.

தனுசு
மிதுன ராசியில் சுக்கிரன் சஞ்சரித்துள்ளார். உங்கள்
ராசிக்கு லாப அதிபதியான சுக்கிரன் 7ல் வரும்பொழுது பகை கிரகமாக இருந்தாலும் பலன் க�ொடுக்-

பாக்கியம் எனக்கு கிட்டினால், சமூகத்தில் தத்தளிக்கும் சிறார்களுக்காக எனது வாழ்நாளை
அர்ப்பணித்து சேவையாற்ற நான் தயாராகவுள்ளேன் என்கின்றார் அவர்.
திருமண வாழ்க்கை எனக்கு அமையவில்லை
என்று நான் ச�ோர்ந்து ப�ோகவில்லை. நான்
பெண்ணாக
இருந்துக�ொண்டு
சமூகத்தில்
உன்னதமான சேவையாற்றி என்னை அர்ப்பணிப்பதற்கு எத்தனைய�ோ வழிகள் உள்ளன
என்பதை உணர்ந்துக�ொண்டேன்.
அவ்வாறான உன்னதமான சேவைகளில்
ஒன்றே மழலைச் செல்வங்களை அன்புடன் அரவணைப்பது. தற்போது அச்சேவையாற்றி நான்
மனத்திருப்தி அடைகின்றேன்.
தாய்மையானது, நாம் பிள்ளைகளை பிரசவித்து வளர்ப்பதில் மாத்திரம் அடங்கிவிடவில்லை. அதற்கும் அப்பால், யார�ோ பிரசவித்த
சிறார்களை எமது பிள்ளைகளாக அரவணைத்து
அவர்களை சமூகத்தில் நற்பிரஜைகளாக ஆளாக்குவதிலும் உன்னதமான தாய்மை தங்கியுள்ளது. இங்குதான் தாய்மை, பெண்மை மதிக்கப்படுவத�ோடு, பூரணத்துவமும் அடைகின்றது
என்கின்றார் அவர்.

மிதுன ராசியில் சுக்கிரன் சஞ்சரித்துள்ளார். பஞ்சமாதிபதி 6ல் வரும் இந்த நேரம் பிள்ளைகளுக்கு
வேலை கிடைத்து உதிரி வருமானங்கள் வந்து
சேரும். நகைகள் வாங்குவதில் ஆர்வம் செலுத்துவீர்கள். உறவினர்களும் நண்பர்களும் ஆதரவாக
இருப்பார். மனக் குழப்பம் அகலும். வியாபாரத்தில் பற்று, வரவு கணிசமாக உயரும். கல்யாணம்
ப�ோன்ற சுபகாரியங்கள் நடை பெறவில்லை என்ற
கவலை அகலும்.

கும்பம்
மிதுன ராசியில் சுக்கிர சஞ்சாரம் காரணமாக அரசு
வழி அனுகூலம் உண்டு. நினைத்த காரியத்தை
நினைத்த நேரத்தில் செய்து முடிப்பீர்கள். அதிகாரிகளின் அன்புக்கு பாத்திரமாகி உத்திய�ோகத்தில்
உயர்ந்த நிலையை காண்பீர்கள். சக ஊழியர்களால்
ஏற்பட்ட பிரச்சினை அகலும் புதிய முயற்சிகளில்
வெற்றி கிடைக்கும்.

மீனம்
மிதுன ராசியில் சுக்கிரன் சஞ்சரித்து உள்ளார். அட்டமஸ்தானத்திற்கு அதிபதியான சுக்கிரன் சுகஸ்தானத்தில் வரும் இந்த நேரம் ஆர�ோக்கியத் த�ொல்லைகள் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மருத்துவச் செலவு
வரலாம். த�ொழில் வளர்ச்சி ஏற்படும். நண்பர்களை
நம்பி ஒப்படைத்த ப�ொறுப்புகள் மீண்டும் உங்களிடமே திரும்பி வரக் கூடும். ப�ொதுவாழ்வில் வீண்பழிகள் வரலாம். இக்காலத்தில் எதையும் ஒரு முறைக்கு
பல முறை ய�ோசித்து செய்வது நல்லது.

ளையின் மல்பொத, அநுராதபுரம், யாழ்ப்பாணம்
ஆகிய இடங்களில் உள்ளன. இந்நிலையங்களில்
எஸ்.ஓ.எஸ். கிராம சிறார்களுக்கு மாத்திரமின்றி,
வறுமைக்கோட்டுக்கு கீழுள்ள ஏனைய சிறார்களுக்கும் இலவச பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன.
இதனை விடவும், கல்வியமைச்சின் அனுமதியுடன் சுமார் 1,000 சிறார்கள், க.ப�ொ.த. உயர்தரம்வரை கல்வி கற்கும் வகையில், ஹேர்மன்
மைனர் எனும் பாடசாலை பிலியந்தலையில்
இயங்குவத�ோடு, இச்சிறார்களுக்காக சுகாதார
அமைச்சுடன் இணைந்து பிலியந்தலையில்
சுகாதார நிலையம�ொன்றையும் நடத்துகின்றோம்.
இலங்கையில் எஸ்.ஓ.எஸ். கிராமமானது, சிறுவர் நன்னடத்தை பராமரிப்பு
பிரிவின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டு, அதன்
க�ோட்பாட்டுக்கமைய இயங்கி வருகின்றது.
சிறுவர் நன்னடத்தை பராமரிப்பு பிரிவின்
மூலமாக நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுக்கமைய,
இச்சிறார்கள், எஸ்.ஓ.எஸ். கிராமத்தில் அனுமதிக்கப்படுகின்றார்கள்.
இந்நிலையில், இச்சிறார்-

Youth Boys Home
இல் இணைய முடியும்.
அங்கு அவர்கள் தமது 18 வயதை பூர்த்தி
செய்து, சமூகத்தில் இணைய முடியும்.
எஸ்.ஓ.எஸ். கிராமத்தில் தங்கியிருக்கும் சிறார்களின் வயதெல்லையானது 18ஆக இருந்தப�ோதிலும், அப்பதினெட்டு வயதுக்குப் பின்னரும் அவர்கள் பாதுகாப்புக்காக எம்முடன் தங்க
விரும்பும் பட்சத்தில், அவர்கள் சமூகத்தில் இணையும்வரை நாம்
அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு வசதி
வழங்குகின்றோம்.
இலங்கையில்
எஸ்.ஓ.
எஸ். கிராமம் த�ொடங்கிய
காலகட்டத்தில் ஓர் அன்னையிடம் 10 சிறார்களை
பராமரிப்புக்காக ஒப்படைத்த�ோம்.
அச்சிறார்களை
மேலும் சிறந்த அணுகுமுறையுடன் கையாளும்
வகையில், தற்போது
ஓர் அன்னையிடம் 8
சிறார்களை ஒப்ப டைக் கின் -

தத்தளிக்கும் சிறார்களுக்காக
வாழ்நாளை அர்ப்பணிக்க தயார்
இந்த எஸ்.ஓ.எஸ். கிராமத்தின் யாழ்ப்பாணக்
கிளையில் சேவையாற்றுபவரான பலாலியைச்
சேர்ந்த 49 வயதுடைய ற�ோஸ்மலர் தனது
சேவை பற்றி தினகரன் வாரமஞ்சரி வாசகர்களுடன் பகிர்ந்துக�ொள்கின்றார்....

- எஸ்.ஓ.எஸ். அன்னை ற�ோஸ்மலர்

செலுத்தி வருகின்றேன் என்கின்றார் அவர்.
எஸ்.ஓ.எஸ். கிராமத்தில் ஏற்கெனவே இணைந்துள்ள சிறார்களுடன், புதிதாக வரும் சிறார்களை
மெது மெதுவாக இணைக்கின்றேன்.
என்னிடம் ஒப்படைக்கப்படும் சிறார்களுக்கு,
நான் ஓர் அன்னையாக இருந்து நேரடியாகச்
ச�ொல்லி வளப்படுத்துவதற்கு அப்பால், அச்சிறார்கள் எமது எஸ்.ஓ.எஸ். கிராமத்திலுள்ள
ஏனைய சிறார்களுடன் சேர்ந்து பழகுவதால்
அவர்களை நல்லத�ொரு பண்பட்ட கட்டமைப்புக்-

திவாகர் ரட்ணதுரை
எஸ்.ஓ.எஸ். சிறுவர் கிராமமானது 3 எழுத்துகளைக் க�ொண்டதாக ஒஸ்ரியாவில் 1949ஆம்
ஆண்டில், அதாவது இரண்டாவது உலக மகா
யுத்தத்தின் பின்னர், பெற்றோரை இழந்து தனது
சக�ோதரியால் பராமரித்து வளர்க்கப்பட்டவரான
கலாநிதி ஹேர்மன் மைனர் என்பவரினால்
த�ொடங்கப்பட்டத�ோடு, தற்போது 138 நாடுகளில் அதன் கிளைகளைக் விஸ்தரித்துள்ளது
எஸ்.ஓ.எஸ். சிறுவர் கிராமம்.

தற்போதைய சூழ்நிலையில் பெற்றோரால்
பராமரிக்க முடியாத சிறார்களை
ப�ொறுப்பேற்க நாம் தயாராகவுள்ளோம்
- திவாகர் ரட்னதுரை

யாழ்ப்பாணம்,
பலாலியைச் சேர்ந்த எனக்கு, யுத்த சூழ்நிலை காரணமாக க.ப�ொ.த. சாதாரணதரம் வரையே பாடசாலைக் கல்வியைத் த�ொடர முடிந்தது. 1990ஆம்
ஆண்டு காலப்பகுதியில் எமது ஊரில் நிலவிய
யுத்த சூழ்நிலையைத் த�ொடர்ந்து, நாம் உடைமைகள்
அனைத்தையும் இழந்து இடப்பெயர்வுக்கு உள்ளாகியத�ோடு, எமது குடும்பமும்
வறுமைக்கோட்டுக்கு கீழ் வாழும் நிலைமைக்கு
தள்ளப்பட்டது. இந்நிலையில், மேற்கொண்டு
எனது பாடசாலைக் கல்வியை த�ொடர முடியாத
சூழ்நிலை ஏற்பட்டத�ோடு, திருமண வாழ்க்கையும் எனக்கு அமையவில்லை.
இவ்வாறான
சூழ்நிலையில் தனிமையில்
எனது வாழ்நாளை த�ொலைத்துவிடக் கூடாதெ-

குள் இலகுவில் க�ொண்டுவர
முடிவத�ோடு, இது வெற்றிகரமாகவும் அமைகின்றது என்கின்றார் அவர்.
எஸ்.ஓ.எஸ். கிராமத்தில் வைத்து பராமரிப்பதற்காக ஒப்படைக்கப்படும் சிறார்களை, அன்னையர்களாகிய எம்மிடம் ஒப்படைக்கும்போது,
3 க�ோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன.
அவையாவன, சிறார்களின் பண்பட்ட பழக்கவழக்கம், அவர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும்
ஆர�ோக்கியம், கல்வி ஆகியவற்றோடு, அவர்கள்
சமூகத்தில் நற்பிரஜைகளாக திகழ வேண்டும்
என்பனவேயாகும். இம்மூன்று க�ோரிக்கைகளையும் நாம் கவனத்திற்கொண்டு, அச்சிறார்களை
வளர்த்து ஆளாக்குவதே எம் கண் முன்னால்
காணப்படும் பாரிய சவாலாகும்.
இச்சவாலை நான் சாதகமாக ஏற்றுக்க�ொண்டு, குறித்த 3 க�ோரிக்கைகளையும் பின்பற்றி, என்னிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட சிறார்களை
சமூகத்தில் நற்பிரஜைகளாகவும் இணைத்துள்ளேன் என்கின்றார் அவர்.
மேலும், எமது எஸ்.ஓ.எஸ். அமைப்பின் நிபந்தனைக்கமைய ஓர் அன்னையின் வகிபாகமானது 60 வயதுவரையேயாகும். இருந்தப�ோதிலும் அவ் 60 வயதிற்கு அப்பால் பணியாற்றும்

இரண்டாம் உலக மகா யுத்தத்தில் பாதிப்புற்ற
சிறுவர்களை மையமாகக் க�ொண்டே அப்போது
இந்த எஸ்.ஓ.எஸ். கிராமம், கலாநிதி ஹேர்மன்
மைனரினால் த�ொடங்கப்பட்டதாக, இலங்கைக்கான எஸ்.ஓ.எஸ். சிறுவர் கிராமத்தின் தேசிய
இயக்குநர் திவாகர் ரட்னதுரை தெரிவித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், இலங்கையிலும் எஸ்.ஓ.எஸ்.
சிறுவர் கிராமமானது 6 இடங்களில் உள்ளமை
குறிப்பிடத்தக்கது.
198ஆம் ஆண்டு அப்ப�ோதிருந்த அரசாங்கத்தின் அனுமதியுடன் 15
ஏக்கர் இட வசதியுடன் பிலியந்தலையில் அதன்
தலைமைக் காரியாலயம் உருவாக்கப்பட்டது.
இதனைத் த�ொடர்ந்து நுவரெலியா, காலி, அநுராதபுரம், ம�ொணராகலை, யாழ்ப்பாணத்திலும்
எஸ்.ஓ.எஸ். கிராமம் அதன் கிளைகளைக் பரப்பியது.
அத்தோடு,
பெற்றோரால் பராமரிக்கப்பட
முடியாத சிறார்களையும் கவனத்திற்கொண்டு
குடும்ப வலுவூட்டல் திட்டத்தை, மேற்கண்ட 6
இடங்கள் உட்பட காலியின் பெரலியவிலும், மாத்தறையின் கந்தரவிலும், முல்லைத்தீவின் மல்லாவியிலும் எஸ்.ஓ.எஸ். கிராமம் மூலமாக மேற்க�ொள்கின்றோம்.
மேலும், எமது சேவைகளில்
Vocational
Training Centres
ஐயும் நடத்துவத�ோடு, இந்நிலையங்களானவை ம�ொனராகலை, பண்டாரவ-

களின் உரிமைகளுக்கு பாதுகாப்பளித்து, சிறார்களை பராமரிப்பத�ோடு, அவர்களின் இனம்,
மதம், ம�ொழி ப�ோன்ற விடயங்களுக்கும் எஸ்.ஓ.
எஸ். கிராமம் மதிப்பளிக்கின்றது.
தாய்ப்பாசத்துடன் கூடிய உயரிய பாதுகாப்பை
சிறார்களுக்கு வழங்குவத�ோடு, அவர்களின்
சுகாதாரம், கல்வியில் கூடிய கவனம் செலுத்துகின்றோம். கல்வியை ப�ொறுத்தவரையில்,
எஸ்.ஓ.எஸ். கிராமத்தில் இருக்கும் சிறார்கள்
ஒவ்வொருவரும், குறைந்தபட்சம் என்.வி.கியூ.
- 3 தரத் தகைமையாவது பெற்றிருக்க வேண்டுமென்பத�ோடு, மேற்படிப்புகளை த�ொடரும்
சிறார்களுக்கும் முன்னுரிமை வழங்கின்றோம்.
தாய், தந்தையரை இழந்த சிறார்களையும்
இன்னோரன்ன குடும்ப சூழ்நிலைகளினால் பெற்ற�ோரினால் கைவிடப்பட்ட சிறார்களையும் நாம்
ப�ொறுப்பேற்றுக்கொண்டு பராமரிக்கின்றோம்.
அத்தோடு, பெற்றோரால் பராமரிக்கப்பட முடியாத
சூழ்நிலையிலுள்ள சிறார்களுக்கும் குடும்ப வலுவூட்டல், திட்டத்தின் மூலம் எஸ்.ஓ.எஸ். கிராமம் உதவிக்கரம் நீட்டுகின்றது.
ப�ொதுவாக, பிரசவிக்கப்பட்ட குழந்தைகளிலிருந்து 10 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களை நாம் ப�ொறுப்பேற்கின்றோம்.
இருந்தப�ோதிலும், ஒரு குடும்பத்தில் ஒரே சக�ோதரர்கள் இருக்கும் பட்சத்தில், அச்சக�ோதரர்களில்
ஒருவருக்கு சற்று வயது கூடினாலும், அச்சக�ோதரர்களைப் பிரிக்காது நாம் ப�ொறுப்பேற்கின்றோம்.
அதேநேரம் ஆண், பெண் எனும் பாகுபாடும் சிறார்கள் மத்தியில் காட்டாமலும் ஒரே குடும்பக் கட்டமைப்பின் கீழ் அச்சிறார்களை நாம் வளர்க்கின்றோம்.
பெண் சிறார்களை ப�ொறுத்தவரையில் 18 வயதுவரையே தங்களது எஸ்.ஓ.எஸ். கிராம அன்னையுடன் தங்கியிருக்கலாம். அதன் பின்னர்
அவர்கள் எஸ்.ஓ.எஸ். கிராமத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் பெண்கள் விடுதியில் தங்கியிருந்து
சமூகத்தில் இணைய முடியும்.
ஆண் சிறார்களை ப�ொறுத்தவரையில் தங்களது எஸ்.ஓ.எஸ். கிராம அன்னையுடன் 14
வயதுவரை தங்கியிருந்து, அதன் பின்னர்

ற�ோம்.
இக்கிராமத்தில்
அன்னையரும் தங்களது
சிறார்களை விட்டுக்கொடுக்க மாட்டார்கள். சிறார்களும் தங்களது அன்னையரை விட்டுக்கொடுக்க மாட்டார்கள்.
மேலும், ஏத�ோவ�ொரு காரணத்தினால் மண
வாழ்க்கையில் இணையாத 30 வயது முதல் 45
வயதுக்கிடைப்பட்ட பெண்களையே எமது எஸ்.ஓ.
எஸ். கிராம அன்னையராக தெரிவு செய்கின்ற�ோம். 2 வருடகாலத்திற்கு ஓர் அன்னைக்குரிய
என்.வி.கியூ. - 4 தரத்தைக் க�ொண்ட பயிற்சியை
வழங்குவத�ோடு, அவர்களுக்கு முதல் 3 மாதங்களுக்கு க�ொடுப்பனவு வழங்கின்றோம். இதன்
பின்னர் ETF, EPF உடன் சம்பளம் வழங்குவத�ோடு, அவர்களது 60 வயது பூர்த்தியைத்
த�ொடர்ந்து ஓய்வூதியத்தோடு, சேவை அடிப்படையில் க�ொடுப்பனவும் வழங்கின்றோம்.
எமது பயிற்சியில் தேர்ச்சி பெறுபவர்களை
அன்னையாக்குவத�ோடு, அப்பயிற்சியில் சற்று
பின்தங்கி தேர்ச்சி பெறுபவர்களை சிற்றன்னையாக்குகின்றோம். இத்தாய்மார்கள் தங்களது
60 வயதை பூர்த்தி செய்யும் பட்சத்தில், அவர்கள்
வேறிடங்களுக்கு செல்லாத வகையில், எஸ்.ஓ.
எஸ். கிராமத்தில் அவர்களுக்கு நிரந்தர தங்குமிட வசதியையும் ஏற்படுத்திக்கொடுக்கின்றோம்.
இதன் பின்னர், அவர்கள் சிறார்களுக்கு அம்மம்மாவாக செயற்படும் வகிபாகத்துடன் காணப்படுகின்றார்களார் எனவும், அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தற்போது எமது நாட்டில் நிலவும் இக்கட்டான
சூழ்நிலையில், தங்களது பிள்ளைகளை பராமரிக்க முடியாது கஷ்டப்படும்
பெற்றோர்,
அப்பிள்ளைகளை எம்மிடம் ஒப்படைக்கும் பட்சத்தில், அவர்களை
ப�ொறுப்பேற்க நாம் தயாராகவுள்ளதாகவும், அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆர்.சுகந்தினி ...?
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2022 ஜூலை 24 ஞாயிற்றுக்கிழலை

sunday juLy 24, 2022

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;
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;

tpiykD
,y.

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;.

njhopy; kw;Wk; ntspehl;L Ntiy tha;g;G mikr;R
,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;Gg; gzpafk;

mYtyf fl;blnkhd;iw/tPl;il Fj;jif mbg;gilapy;
ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd tpiykDf; Nfhuy; - fz;b

01.

02.

,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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

,f; fl;blk;/tPL fpl;lj;jl;l 5000 - 10000 rJ mb msthd ,l trjpfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.
,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)
,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;.
Fiwe;j gl;rk; fpl;lj;jl;l 05 thfdq;fis epWj;jp itf;ff; $ba ,ltrjpfs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;
%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;.
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;.
epiyahd njhiyNgrp trjpfs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
gpujhd kpd; tpepNahfg; gyifAld; kpd; fl;Lg;ghl;L mikg;G kpd; tprphpfs; kw;Wk; Vida Jizg;ghfq;fis
nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.
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;.
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; $ba ,ltrjp fl;blj;jpw;Fs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
xU tUlj;jpw;F fpl;bajhf 30 gapw;rpahsh;fSf;F tFg;Gf;fs; elhj;jf;$ba 400 rJu mb msthd tphpTiu kz;lgq;fs;
02 ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
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;.
fopTePH kw;Wk; kyf; fopTfis mfw;Wk; Kiwahfj; jahhpf;fg;gl;l fl;blkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;
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;.
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;.
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;.
fhw;W rPuhf;fp mikg;G nghUj;jg;gl;bUg;gJ Nkyjpf jifikahFk;.
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;.
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)
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;
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

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;
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

03.

04.

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

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;.

,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;

,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;

,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;

gzpg; ngah;

kPsspf;fg;
tpiykDg;
glhj
gpiz
Mtzf;
nry;YgbahFk;
fl;lzk;
fhy vy;iy
(&ghtpy;)

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
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வகுப்பாசிரியர் பெற்றோர் கையொப்பம்

மாணவரின் பெயர்

இடமிருந்து வலம்
(01) எமது நாட்டின் மிகப் பழமையான த�ொல்பொருள்
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சின்னம் இதுவாகும். மத்திய
மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள இந்தப் புராதன சின்னமானது, ப�ௌத்த மக்களின் பிரதான வழிபாட்டுத்
தளமாகும்.
(10) எமது பெற்றோரின் தாயாரை மாத்திரமன்றி, வயது
முதிர்ந்த பெண்களையும் மரியாதையின் நிமித்தம்
இவ்வாறு உறவுமுறை ச�ொல்லி அழைப்பது எமது
வழக்கம்.
(14) மாணவர்களாகிய நீங்கள் எழுதுகின்ற ஆக்கம் இது.
குறித்த தலைப்பு ஒன்றின் கீழ் எழுதுவது.
(தலைகீழான ச�ொல்)
(19) வீதிகள் ஓரிடத்தில் சந்திக்கின்ற இடம்.
(22) எமது அன்றாட சமையலின்போது கறிகளுக்கும்
மற்றும் தேநீருக்கும் சுவையூட்டியாகப் பயன்படுத்தப்படுவது. செடிவகைத் தாவரம�ொன்றின் வேர்த்தண்டுப் பகுதி. (தலைகீழான ச�ொல்)
(25) நாம் அன்றாடம் பயணம் செய்கின்ற வீதியை இவ்வாறும் குறிப்பிடலாம். (தலைகீழான ச�ொல்)
மேலிருந்து கீழ்
(01) மரத்தின் ஒத்தப�ொருள் ச�ொல் இது.
(03) குழந்தையை உறங்க வைப்பதற்கு தாயார் பாடுகின்ற பாடல் இது. அக்காலத்தில் கிராமியப் பாடல்கள்
ப�ோன்று த�ொன்றுத�ொட்டு இப்பாடல்கள் பாடப்பட்டு
வந்தன. இன்றைய நவீன காலத்தில் இப்பாடல்கள்
அருகிச் சென்றுவிட்டன.
(06) அனைத்து வசதிகளும் நிறைந்த மாபெரும் வாசஸ்தல கட்டடத்தை இவ்வாறு குறிப்பிடலாம். (தலைகீழான ச�ொல்)
(10) நாம் உணவுக்குப் பயன்படுத்துகின்ற கடல் மீன்களில் ஒரு இனம் இது.
(12) கறி சமைப்பதற்குப் பயன்படுத்துகின்ற பாத்திரம்
இது. (தலைகீழான ச�ொல்)
(17) கிழிந்த, பழைய ஆடையைக் குறிக்கும் ச�ொல். கிழிந்த
ஆடையானாலும், அது சுத்தமாக இருக்க வேண்டுமென்ற ப�ொருளில் பழம�ொழிய�ொன்றும் உள்ளது.
(18) மீனை நன்றாக உலர வைத்துப் பதப்படுத்தி பெறப்படுவது.
(21) அரைப்பங்கு என்ற ப�ொருள் தரும் ச�ொல்.
(தலைகீழான ச�ொல்)
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விடைகள்
இடமிருந்து வலம்
(08) குரு
(21) இலை
மேலிருந்து கீழ்
(03) க�ோடை
(11) கடுகதி

(01) தீக்கோழி
(17) கருவாடு
(01) தீமை
(10) இருட்டு

(14)
கங்கை
(23) கத்தி
(05) முருங்கை
(17) கலை

குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல: 19
பரிசு பெறுவ�ோர்

முதலாம் பரிசு

மு. முமேஷிகா,

தரம் 09, இரத்தினபுரி கலைமகள் தமிழ் வித்தியாலயம்,
இரத்தினபுரி.
இரண்டாம் பரிசு

டி. தனுஷ்கர்,

குள�ோபல் சர்வதேச பாடசாலை,
மட்டக்குளிய,
க�ொழும்பு 15.
மூன்றாம் பரிசு

ஆர். ல�ோஷனா காயத்திரி,

எமது
நாளாந்த
கடமைகள்

1. நாதிர் நூரி,
தரம் 08, அல் அஸ்ஹர் மகா வித்தியாலயம்,
திஹாரிய.

2. எம்.ஏ.எப். அலீனா,

தரம் 07 B, க/ பதியுத்தீன் மகளிர் வித்தியாலயம்,
98A, சுஜாதா லேன்,
றம்புக்கன வீதி, மடிகேகலகெதர.

3. எம்.ஏ.எம். உமர்,

தரம் 06E, கே/ ஸாஹிரா தேசிய பாடசாலை,
78, தக்கியா வீதி, மாவனல்ல.

4. நி. இலக்கியாநாட்சி,

தரம் 06, க�ொ/ சைவமங்கையர் வித்தியாலயம்,
க�ொழும்பு 06.

5. எம்.எம்.எம். அப்ராஸ்,

தரம் 04A, ஸாஹிரா தேசிய பாடசாலை,
வரக்காமுற, உக்குவளை.
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சிறுவர் உலகம்
தினகரன் வாரமஞ்சரி

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

: 0112429294
: editor.vm@lakehouse.lk

திருவள்ளுவர்
திருவள்ளுவர் தமிழ் புலவர்களுள்
ஒருவராவார். இவர் திருக்குறள் எனும்
நூலை இயற்றியுள்ளார். திருக்குறள்
1330 குறட்பாக்களைக் க�ொண்டது. 133
அதிகாரங்களை உடையது.
ஒரு அதிகாரத்தில் பத்து பாக்கள்
உள்ளன. அறத்துப்பால். ப�ொருட்பால். காமத்துப்பால் எனும் முப்பால்
க�ொண்ட நூலாகும். திருவள்ளுவர்
தமிழ்நாட்டில் உள்ள மயிலாப்பூரில்
வாழ்ந்தவராவார்.
இவரது கருத்துக்கள் உலக மக்கள்
அனைவருக்கும் ஏற்றதாகும். திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் பல ம�ொழிகளில்
ம�ொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. திருவள்ளுவர் மக்கள் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் பல கருத்துக்களைத் தெரிவித்துள்ளார். இவரை செந்நாப்போதர்,
வள்ளுவர், ப�ொய்யா ம�ொழிப்புலவர்,
ஐயன் என்றெல்லாம் அழைப்பர்.
'வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே
தந்து வான்புகழ் க�ொண்ட தமிழ்நாடு'என்று பாரதியார் பாடியுள்ளார்

எமது நாளாந்த கடமைகள் எமது
வாழ்விற்கு மிகவும் அத்தியாவசியமானவையாகும். எமது நாளாந்த
கடமைகளை நாம் சரிவர செய்து
முடிக்க வேண்டும்.
அவற்றுள் சில
* தினமும்
அதிகாலையில்
எழுந்து பல் துலக்கிக் குளிக்க
வேண்டும்.
* காலையில் எமது சுறுசுறுப்பிற்காக தியானச்செயற்பாடுகளை
மேற்கொள்ள வேண்டும்.
* எமது
காலைக்கடன்களை
முடிக்க வேண்டும்.
* எமது காலை உணவை உண்ட
பின் பாடசாலைக்குச் செல்ல
ஆயத்தமாகுதல்.
* உரிய நேரத்திற்குப் பாடசாலைக்குச் செல்லல்.
இவற்றை சரிவரச்செய்து வந்தால்
எமது வாழ்வில் நாம் முன்னேறலாம்.

சி. அனன்யா,

கிருலப்பனை.

உ. அனீ

ந்திகா

உதயச்சந்திரன் / சுபாங்கினி
தெரணியகல

சுஸ்மிதன் ஆனந்தன்,

ந�ோர்வூட் தமிழ் மகா வித்தியாலயம்,
ந�ோர்வூட்.

சூரிய குடும்பம்

சூ

ரியனையும், அதனைச் சுற்றியுள்ள க�ோள்களையும் சூரியக் குடும்பம் என அழைக்கின்றனர். சூரியக்
குடும்பத்தில் எட்டு க�ோள்கள் உள்ளன. இந்த எட்டு பெரிய
க�ோள்களும், புளூட்டோ உட்பட சிறிய க�ோள்களும் சூரியனைச் சுற்றி வருகின்றன.
க�ோள்களை கிரகங்கள் என்றும் சூரியனை விண்மீன்,
நெருப்புக்கோளம் என்றும் அழைக்கின்றனர். சூரியன் அதிக
வெப்பம் க�ொண்டுள்ளது. என்றாலும் அதன் துணையின்றி
உலகில் உயிரினங்கள் வாழ முடியாது. க�ோள்கள் அனைத்தும் சூரியனை ஒரு மையமாகக் க�ொண்டு வெவ்வேறு நீள்
வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருகின்றன. பூமியிலிருந்து வெகு

த�ொலைவில் இருக்கும் சூரியனை மிகப்பெரிய வெப்பப்பந்து
என்று குறிப்பிட வேண்டும்.

சூரியனை சுற்றிவரும் க�ோள்கள்
புதன்
சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள க�ோள் புதன். இதுவே
சூரிய குடும்பத்தில் முதல் க�ோளாகும். மேற்கில் இருந்து
கிழக்காகத் தன்னைத்தானே விரைவாக சுற்றி வருகிறது.
இதற்கு துணைக் க�ோள்கள் கிடையாது. 88 நாட்களுக்குள்ளாக சூரியனை சுற்றி வந்து விடுகிறது.
வெள்ளி
அதிக அளவில் ஒளிரும் வெள்ளிக்கோளை பூமியிலிருந்து அதிகாலையில் பார்க்க முடியும். இது சூரியனை
கிழக்கு மேற்காகச் சுற்றி வருகிறது. இது சூரிய குடும்பத்தின்
இரண்டாவது க�ோள். சூரியனிடமிருந்து 10 க�ோடி கில�ோ மீட்டருக்கு அப்பால் சுற்றி வருகிறது.
பூமி
மனிதர்களின் இருப்பிடமாக திகழும் பூமிதான் மூன்றாவது க�ோள். சூரிய குடும்பத்தில் காற்று, நீர் ப�ோன்றவை
சூழப்பட்டு உயிரினங்கள் வசிக்கக்கூடிய க�ோளாக பூமி
மட்டுமே கருதப்படுகிறது. திடமான க�ோளாக திகழும்
பூமியைச் சுற்றி காற்று மண்டலம் உள்ளது. அதில் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு தேவையான ஓட்சிசன் நிறைந்து
இருப்பதால் புவியில் மனிதர்கள் மற்றும் பல உயிரினங்கள் வாழமுடிகிறது. எனவே தான் பூமி ஒரு உயிர்கோள் என
புகழப்படுகிறது. இது மேற்கிலிருந்து கிழக்கு ந�ோக்கிச் சூரியனைச் சுற்றி வருகிறது. பூமியை மையமாக க�ொண்டு சந்திரன் துணைக் க�ோளாக சுழல்கிறது. சூரியனை ஒருமுறைச்
சுற்றி வர பூமி 365 நாட்கள் எடுத்துக்கொள்கிறது.
செவ்வாய்
சூரியக் குடும்பத்தின் நான்காவது க�ோள் செவ்வாய். பூமி

தரம் 05, மா/பாக்கியம் தேசியக்கல்லூரி,
இல : 1/2, தெஹிபிடிய,
வறகாமுற, உக்குவளை.

பாராட்டு பெறுவ�ோர்

இவ்வார
மழலை

தெளிவுரை :
முயற்சி ஒருவனுக்குச் செல்வத்தைப் பெருகச்
செய்யும்; முயற்சி இல்லாதிருத்தல் அவனுக்கு வறுமையைச் சேர்த்து விடும்.

09

18
22
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மற்றும் வெள்ளி ஆகிய இரண்டோடு ஒப்பிடுமிடத்து மிகச்சிறிய கிரகமாக உள்ளது. சிவப்பு நிறமுடையதால் செவ்வாய்
எனப் பெயர் பெற்றது. பூமியின் அளவில் பாதியாக இருக்கும் இது மேற்கில் இருந்து கிழக்காகத் தன்னைத்தானே
சுற்றுகிறது.
செவ்வாய்க்கு இரண்டு துணைக்கோள் உண்டு. இதில்
மனிதன் வாழ்வதற்கான சூழல் இருக்கிறதா என உலக
நாடுகள் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன.
இது சூரியனைச் சுற்றி வர 687 நாட்கள் ஆகிறது.
வியாழன்
சூரிய குடும்பத்தில் மிகப்பெரிய க�ோளான வியாழன்
ஐந்தாவது இடத்தில் சூரியனை சுற்றி வருகிறது. இக்க�ோளில் பெரிய சிவப்பு வட்டம் உள்ளது. இதனை பெரிய
வாயுக் க�ோள் எனவும் அழைக்கின்றனர். இது சூரியனை
மேற்கில் இருந்து கிழக்கு ந�ோக்கி வலம் வருகிறது. 63
துணைக்கோள்கள் உடைய இக்கோள் சூரியனை சுற்றிவர சுமார் 11 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகின்றது.
சனி
ஆறாவது இடத்தில் உள்ள இந்த சனிக் க�ோளைச்
சுற்றி பெரிய வளையங்கள் உள்ளன. நுண்கற்கள்,
தூசு, பனி ப�ோன்றவற்றை க�ொண்ட த�ொகுதிதான்
வளையம் ப�ோலத் த�ோற்றமளிக்கிறது. மேற்கில்
இருந்து கிழக்கு ந�ோக்கிச் சுழலும் சனிக் க�ோளுக்கு 60
துணைக் க�ோள்கள் உள்ளன. சனிக்கோள் சூரியனை
சுற்றி வர சுமார் 29 ஆண்டுகளுக்கு மேல்ஆகிறது.
யுரேனஸ்
சூரியக் குடும்பத்தின் ஏழாவது க�ோளான யுரேனஸை
சுற்றி வாயுக்களால் ஆன வளையங்கள் காணப்படுகின்றன. இது குளிர்ச்சியான க�ோள். இதற்கு 27
துணைக் க�ோள்கள் உள்ளன. இதில் டைட்டானியா,
ஒபேரான், அம்பிரியல், ஏரியல் மற்றும் மிராண்டா
ஆகிய க�ோள்கள் மிகப்பெரிய க�ோள்களாகும். இது
சூரியனை சுற்றிவர 84 ஆண்டுகள் ஆகின்றன.
நெப்டியூன்
எட்டாவது க�ோள் தான் நெப்டியூன். இக்கோளைச்
சுற்றியும் வாயு வளையங்கள் உள்ளன. இது மேற்கில்
இருந்து கிழக்காக சூரியனை தன்னைத்தானே சுற்றிவரும். இதற்கு 13 துணைக் க�ோள்கள். மேகங்கள்
சூழ்ந்து நீலம் கலந்த பச்சை நிறத்தில் காணப்படும்
இக்கோள் சூரியனைச் சுற்றிவர சுமார் 160 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிறது.
புளூட்டோ
ஒன்பதாவது க�ோளாகக் கருதப்பட்ட புளூட்ட�ோவில், க�ோளுக்குரிய பண்புகள் இல்லாததால்
குறுங்கோள் என புதிதாக வகைப்படுத்தியுள்ளனர். 1930ம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட
புளூட்டோ, சிறுசிறு கற்கள், பெரும்பாறைகள், வன்பொருட்கள் ஆகியவற்றை க�ொண்டு
உருவானதாக கருதப்படுகிறது. இதுப�ோன்று
இன்னும் பல குறுங்கோள்களும் உள்ளதாக
ஆய்வுகளின் மூலம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

ம. முமேஷிகா,
தரம் 09,
இரத்தினபுரி கலைமகள் தமிழ் வித்தியாலயம்,
இரத்தினபுரி.

டி. தனுஷ்கர்,
தரம் 06, குள�ோபல் சர்வதேச பாடசாலை,
க�ொழும்பு 15.

ஆர். ராஹினி,
வெளிமடை.

ஆண்டுகளும் விழாக்களும்
01ம் ஆண்டு நிறைவு 02ம் ஆண்டு நிறைவு 03ம் ஆண்டு நிறைவு 04ம் ஆண்டு நிறைவு 05ம் ஆண்டு நிறைவு
06ம் ஆண்டு நிறைவு -

	காகித விழா
	பருத்தி விழா
- த�ோல் விழா
- 	மலர் மற்றும் பழ விழா
- - மர விழா
- சர்க்கரை கற்கண்டு/
இனிப்பு விழா
- செம்பு விழா
- வெண்கல விழா
- - மண்கலச விழா
- - தகர விழா
- எஃகு விழா
- லினன் விழா
- - பின்னல் விழா
- - தந்த விழா
- படிக விழா
-

07ம் ஆண்டு நிறைவு 08ம் ஆண்டு நிறைவு 09ம் ஆண்டு நிறைவு
10ம் ஆண்டு நிறைவு
11ம் ஆண்டு நிறைவு 12 ம் ஆண்டு நிறைவு 13 ம் ஆண்டு நிறைவு
14 ம் ஆண்டு நிறைவு
15ம் ஆண்டு நிறைவு -

20ம் ஆண்டு நிறைவு - - பீங்கான் விழா
25ம் ஆண்டு நிறைவு - - 	வெள்ளி விழா
30ம் ஆண்டு நிறைவு - - முத்து விழா
40ம் ஆண்டு நிறைவு - - 	மாணிக்க விழா
45ம் ஆண்டு நிறைவு - - இரத்தின விழா
50ம் ஆண்டு நிறைவு - 		ப�ொன் விழா
55ம் ஆண்டு நிறைவு - - 	மரகத விழா
60ம் ஆண்டு நிறைவு - 		வைர விழா,
			மணி விழா
75ம் ஆண்டு நிறைவு - 		பவள விழா
80ம் ஆண்டு நிறைவு - 		 அமுத விழா
100ம் ஆண்டு நிறைவு - 		 நூற்றாண்டு விழா

பி. சதுர்ஷன்,

03

ம. தனுஷானி,

தரம் 09, புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி,
தலவாக்கலை.

அரிய ப�ொதுத் தகவல்கள்
நீரை அருந்தாத நீர் வாழ் உயிரினம் எது? ட�ொல்பின்
உலகில் அதிகூடிய விஷத்தன்மை வாய்ந்த மீன் இனம் எது? ஸ்டான் பிஷ்
தலையில் இதயத்தைக் க�ொண்டுள்ள உயிரினம் எது? இறால்
மீன்கள் இல்லாத ஆறு? ஜ�ோர்டான் ஆறு
கண்கள் இல்லாத உயிரினம் எது? மண்புழு
மனிதன் சிரிப்பதனைப் ப�ோன்று குரல் எழுப்பும் பறவை எது? குக்கு பெர்ரா
தனது உடம்பினை விட நீளம் கூடிய நாக்கை க�ொண்ட விலங்கு எது? பச்சோந்தி
ஆபிரிக்கா கண்டத்தில் மட்டும் பரவலாக வாழும் விலங்கு எது? வரிக்குதிரை
இரண்டு இரைப்பைகளைக் க�ொண்ட பிராணி எது? தேனீ

நி. இலக்கியா நாட்சி

க�ொ/ சைவமங்கையர் வித்தியாலயம், க�ொழும்பு 06.

அமிர்தகளி,
மட்டக்களப்பு.

02

முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்றின்மை
இன்மை புகுத்தி விடும்.

சி. ம�ொளநேஷ்,

01

குறளமுதம் :

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

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 04
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இயலாமை அரசியலிலிருந்து
சிறுபான்மை மீள்வது எப்போது?
புதிய ஜனாதிபதியை தெரிவு செய்த
வாக்களிப்பில், வெளியாகிய பல சங்கதிகள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
சிலரின் அரசியல் வியூகங்களை வரவேற்றிருக்கிறது. கட்சித் தலைமைகளின்
உத்தரவு ஒரு புறமிருக்க, தற்போதைய
யதார்த்தம் என்னவென்பதில் இந்த எம்.
பிக்கள் தெளிவாக இருந்துள்ளனர். இதனால்தான், அதிக கட்சிகள் ஆதரித்தவரால்கூட வெற்றிபெற முடியவில்லை.
தலைமைகள் தீர்மானித்தாலும் எம்.
பிக்கள் அவற்றுக்கு கட்டுப்படாது யதார்த்தத்தை சிந்தித்துள்ளனர். அதற்காக
கட்சித் தலைமைகள் எடுத்த தீர்மானங்கள் தவறென்பதுமில்லை. ப�ொருத்தமான தீர்மானங்களாக இருந்தாலும்
ப�ொருந்தாத நேரத்தில் இத்தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. புதிய
ஜனாதிபதியின்
உரையிலிருந்துதான்
இந்த முடிவுக்கு வர முடிகிறது. சகல கட்சிகளையும் உள்ளடக்கிய சர்வகட்சி அரசாங்கமும், ஒத்துழைப்பும்தான் நாட்டின்
நெருக்கடியைத் தீர்க்கும் என்பதில் அவர்
தெளிவாக இருந்தார். இவரிடம் இந்த
தெளிவு இருந்ததால்தான், கட்சிகளின்
உத்தரவுகளை மீறி எம்.பிக்கள் வாக்களித்திருப்பதாக தெரியவருகிறது.
ஜனாதிபதி வெற்றிடத்துக்கு பாராளுமன்றத்தில் நடாத்தப்பட்ட
வாக்கெடுப்பில், கட்சிகள்
சிலதின்
தலைமைகள்
நல்ல படிப்பினைகளை
பெற்றிருக்கும். அரசியல்
ப�ோட்டி அல்லது பழிவாங்கலில் ஈடுபடுவதற்கான
நேரம் இதுவல்ல என்பதையே, தலைமைகளின்
உத்தரவை மீறிய எம்.
பிக்கள் உணர்த்தியுள்ளனர். நாட்டிற்கு அவசரமாகத் தேவைப்படுகின்ற
சர்வதேச
உதவிகளை
விரைவாக க�ொண்டுவரக்கூடிய ஆளுமையைத்தான் பாராளுமன்றம் தெரிந்திருக்கிறது.
இந்தத் தெரிவில் தலைமைகளுக்கு
இல்லாத தெளிவுகளா இந்த எம்.பிக்களிடம் இருந்தன? இந்தக் கேள்விக்கு
தேர்தலில் எதிர்த்தவர்கள் பின்னர், ராஜபக்ஷக்களின் அமைச்சரவையில் ஒடிவந்து இணைந்த வரலாறுகளை பதிலாகத் தருகின்றது.
எனவே, புதிய ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க, ஏற்கனவே விரும்பியதைப்
ப�ோன்று சர்வகட்சி அரசாங்கத்துக்கு
இணங்கி, ப�ோட்டியின்றி ஒருவரை
பாராளுமன்றத்தில் தெரிந்திருக்கலாம்.
அவ்வாறு தெரிந்திருந்தால் எஞ்சியுள்ள

காலங்களில் பழிவாங்கல் இல்லாத, பாரபட்சம் காட்டாத அரசியல் கலாசாரம் உருவாகியிருக்கும். இந்தக் கலாசாரத்தையே
எமது நாடு இன்று வேண்டி நிற்கிறது.
நாற்பது வருடங்கள் பழமைவாய்ந்த
நமது நாட்டின் அரசியலமைப்பை மாற்றுவதற்கான சிறந்த சூழலையும் இந்தக்
கலாசாரம் ஏற்படுத்தியிருக்கலாம்! பரவாயில்லை, புதிய ஜனாதிபதி இன்னும்
அதே மனநிலையில் அதாவது, ப�ோட்டிநிலவும், கழுத்தறுப்புச் செய்யும், பழிவாங்கும் மனநிலையை மேேலாங்கச்

செய்யும் அரசியலை ஒழிக்கவே ஆசைப்படுகிறார். இதற்காகத்தான், எதிர்த்து
வாக்களித்த கட்சிகள் மற்றும் எம்.பிக்களிடம் ஒத்துழைப்பையும் க�ோரி, அமைச்சரவையில் இணையுமாறு அழைப்பும்
விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
மக்களால் நேரடியாகத் தெரிவுசெய்யப்படும் ப�ோதுதான், பிரதமர் அல்லது
ஜனாதிபதி பதவிகளை வகிக்க விரும்புவதாக, ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தலைமை
விடாப்பிடியாக இருக்கிறது. இது அக்கட்சி
இன்னும் ப�ோட்டி அரசியலை விரும்புவதையே வெளிப்படுத்துகிறது. மக்களுக்குத்தானே ஆட்சி, அவர்களை வழிப்படுத்-

அக்கரைப்பற்று ஆதார வைத்தியசாலையின்
வளர்ச்சியில் மற்றும�ொரு மைக்கல்

அக்கரைப்பற்று ஆதார
வை த் தி யச ா லை க் கு
இருதய விசேட வைத்திய
நிபுணராக டாக்டர் எம். ஏ.
நெளஸாத் அலி முதல்முறையாக
சுகாதார
அமைச்சினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தென்கிழக்கு பிராந்திய மக்களிடையே அதிகளவாக காணப்படும்
த�ொற்றா ந�ோய்களுள் இருதய
ந�ோய், மாரடைப்பு மற்றும் உயர்
குருதியமுக்கம் காணப்படுகின்றது.
திடீர் மாரடைப்புகளால் இளவயது
மரணங்கள் தினமும் நிகழ்ந்து
க�ொண்டிருக்கின்றன.
இதற்கான
முறையான சிகிச்சைகளை உடனடியாகவும் உயர்தரத்திலும் வழங்க
இருதய விசேட வைத்திய நிபுணர்
நெளஸாத் அலியின் இந்த புதிய

இருதய விசேட வைத்திய
நிபுணராக டாக்டர்
எம்.ஏ.நெளஸாத் அலி
நியமனம்
நியமனம் கிழக்குப் பிராந்திய மக்களுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாகும். இருதய ந�ோய்க்கான
சிகிச்சையை அக்கரைப்பற்று ஆதார
வைத்தியசாலையில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
இந்நிகழ்வில் ஏனைய சுகாதார
நிறுவனத் தலைவர்கள், விசேட
வைத்திய நிபுணர்கள் உட்பட வைத்தியசாலை உத்திய�ோகத்தர்கள் ஊழியர்கள் கலந்து க�ொண்டனர்.

தத்தானே நிர்வாகம் மற்றும் சட்டங்கள்.
நாடு இப்போது சென்றுள்ள அதலபாதாள நெருக்கடிக்குள் தேர்தலை நடாத்தவா நேரம் அல்லது நிதியா நம்மிடம்
இருக்கிறது? இதற்காகத்தான், பாராளுமன்றத்துக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட்டது.
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் மக்களால்தானே தெரிவு செய்யப்பட்டனர். அவ்வாறானவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் ஒரு
ஜனாதிபதியை தெரிவு செய்வதால் ஜனநாயகத்துக்கு என்ன ஆபத்து? எனவே,
இந்த
வாக்களிப்பில்
ப�ோட்டி அரசியலே விரும்பப்பட்டிருக்கிறது. இந்த
விருப்பத்தின்
பிடியிலிருந்து சில சிறுபான்மைத்
தலைமைகளால் விடுபட
முடியவில்லை. இதனால்,
யதார்த்தம் எதிர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. எந்த நிபந்தனைகளும்
இல்லாமல்
இணங்கிச்சென்றதுதான்
இதிலுள்ள கவலை.
தமிழ், முஸ்லிம் ஒற்றுமைகள் பற்றிப்பேசும்
அல்லது வலியுறுத்தும்
சிறுபான்மை தலைமைகள் ஒரேயணியில் நின்றது ஆறுதலாக
இருந்தாலும், வேட்பாளருடன் எட்டப்பட்ட
விடயங்கள் தனித்தனியாக இடம்பெற்றிருப்பதை அவதானித்தால், ப�ொதுவெளியில் (வடக்கு, கிழக்கு) இணையும்
சாத்தியம் இருக்கவில்லை என்பது
இரட்டிப்புக் கவலையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஆனால், ஈ.பி.டி.பி, இ.த�ொ.
கா மற்றும் தேசிய காங்கிரஸும் அளவீடுகளைச் சரியாகச் செய்திருப்பது தமிழ்
பேசுவ�ோருக்குச் சந்தோஷம்தான்.

சுஐப் எம்.காசிம்...?

புதிய ஜனாதிபதியின் வருகை
மாற்றங்களை க�ொண்டு வரும்
புதிய ஜனாதிபதியாக ரணில் விக்கிரமசிங்க பதவியேற்ற பின்னர் வட புலத்து
மக்கள் இப் புதிய நிலையை எவ்வாறு
பார்க்கிறார்கள்
என்பதை
அறியும்
வகையில் சிலரை சந்தித்தோம்.
முதலாவதாக நாம் சந்தித்தவர் யாழ்ப்பாணத்தில் வசிக்கும் சுற்றுலா வாடகை
வாகன சாரதியான செ. நிரேஸ்.
புதிய ஜனாதிபதி காலி முகத்திடல்
ப�ோராட்டக்காரங்கள் முன்வைக்கும் மாற்றங்களை பிரதி பலிக்கும் வகையிலான
உடனடி சிறிய அமைச்சரவை அமைக்க
வேண்டும். மேலும் உடனடியாக சாத்தியமாகக் கூடிய சில க�ோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி வைக்க வேண்டும். தனது 50
வருட அரசியல் அனுபவத்தின் மூலம் பெற்றுக்கொண்ட சர்வதேச உறவுகளை பயன்படுத்தி ப�ொருளாதார மறு சீர்ரமைப்பை
ஏற்படுத்த வேண்டும்.
அதேப�ோல பாராளுமன்ற ஜனநாயகத்தில் நம்பிக்கை வைத்துள்ள அவர் பாராளுமன்றத்தை சுயாதீனமாக செயல்பட
வைத்தல் வேண்டும்.
அத்துடன் அரசு துறையில் அரசியல்
ரீதியான நியமனங்களுக்கு உடனடியாக
முற்றுப் புள்ளி வைத்து அரசாங்க அலுவலகங்களை வினைத்திறன் க�ொண்டவையாக மாற்றி அமைக்க வேண்டும்.
இவற்றை அடுத்த இரண்டு மாதங்களுக்குள் நடாத்தினால் சிறப்பாக இருக்கும்.
அடுத்ததாக சமூக செயற்பாட்டாளராக
உள்ள சுப்பிரமணியம் பிரபாவை சந்தித்து
பேசின�ோம்.
புதிய ஜனாதிபதியின் வருகையினால்
ப�ொருளாதார ரீதியாக உடனடி மாற்றம்
ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. ப�ோராட்ட அணியை
வலுவிழக்கச் செய்ய வேண்டுமானால்
வரிசைகளுக்கு தீர்வு காணவேண்டியது
அவசியம்.
அத்தியாவசியமான
எரிப�ொருள்,
எரிவாயு பிரச்சினைக்கு உடனடியாக தீர்வு
கிடைத்தாக வேண்டும். அடுத்தது ப�ொருள்
விலையேற்றம். அதை குறைக்கவும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுவது அவசியம்.
அடுத்து வரப்போகும் புதிய அமைச்சரவையை வைத்துத்தான் அரசியல் ரீதியிலான அடுத்த நகர்வை கணிக்க முடியும்.
அதற்கு இடையில் எரிப�ொருள், எரிவாயு,
ப�ொருட்களின் விலையேற்றம் உள்ளிட்டவற்றுக்கு புதிய ஜனாதிபதி தீர்வு காண்பார்
என எதிர்பார்க்கிறேன் என்றார் பிரபா.
யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த ய�ோ.எ. ரவீந்திரனிடம் பேசின�ோம்.
புதிய ஜனாதிபதி, இலங்கையில் புரைய�ோடிப்போயுள்ள இனப்பிரச்சினைக்கான
தீர்வுத் திட்டத்தை முன்வைக்க வேண்டும்
அதேவேளை, வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டவர்களுக்கான நீதி விசாரணையை
துரிதப்படுத்தவேண்டும்
இறுதி யுத்தத்தில் இழைக்கப்பட்ட ப�ோர்க்-

யாழ். மக்களின் நம்பிக்கை

குற்றங்கள் த�ொடர்பில் நீதி விசாரணை
நியாயமான முறையில் முன்னெடுக்கப்படவேண்டும்.
தற்போதைய ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்கான காரணங்களை கண்டறிய ஆணைக்குழு நிறுவப்பட்டு மூன்று மாதத்திற்குள்
அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
முன்னைய ஆட்சியில் க�ொண்டுவரப்பட்ட துறைமுக நகர் (ப�ோட்சிட்டி) ப�ோன்ற
கடன் அடிப்படையிலான அபிவிருத்தி
திட்டங்கள் நிறுத்தப்படவேண்டும். என
எதிர்பார்க்கிறேன். இது த�ொடர்பில் புதிய
ஜனாதிபதி விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டும்.

புதிய ஜனாதிபதி
த�ொடர்பாக
மக்கள் கருத்து
இனிமேல் பல நாடுகள் கடன் க�ொடுப்பதற்கு முன்வரலாம். கடன் செலுத்தப்பட
வேண்டும் என்பதற்காக இலங்கையின்
பெறுமதிமிக்க நிலப்பகுதிகள் அந்நியருக்கு தாரை வார்க்கப்படக் கூடாது.
மக்களை சாந்தப்படுத்த சிறிய அளவிலான விலைக்குறைப்புகள் இடம்பெறும்.
இது த�ொடர்பில் புதிய ஜனாதிபதி எவ்வாறான அணுகுமுறையை கடைப்பிடிக்க
ப�ோகின்றார் என்பதனை ப�ொறுத்திருந்தே
பார்க்க வேண்டும் என்பது இவர் கருத்தாக
இருந்தது.
முச்சக்கர வண்டி சாரதியான கே.சுதா
என்ன ச�ொல்கிறார் என்று பார்ப்போம்.
எரிப�ொருள் தட்டுப்பாடு காரணமாக
நாம் எமது வாழ்வாதாரத்தை இழந்து நிற்கிற�ோம். தற்போது வெளிநாட்டில் இருந்து
பல புலம்பெயர் தமிழர்கள் யாழ்ப்பாணத்திற்கு தமது உறவினர்களை காண்பதற்காக வந்துள்ளனர்.
இந்த கால பகுதி தாம் எமக்கு வருமானம் அதிகமாக கிடைக்கும் காலமாகும்.
ஆனால் எரிப�ொருள் தட்டுப்பாடு காரணமாக நாம் சவாரிகளை மேற்கொள்ள

முடியாத நிலையில் உள்ளோம். எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையங்களின் முன்பாக
நாட்கணக்கில் தூங்கி நான்கு, ஐந்து
லீட்டர் பெட்ரோலையே பெற முடிகிறது.
அதனை க�ொண்டு நாம் முச்சக்கர வண்டி
ஓடி உழைப்பதானால், எமக்கு வருமானம்
கட்டுப்படியாவதில்லை.
அதனால் நான் முச்சக்கர வண்டியை
எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையம் முன்பாக
எரிப�ொருளுக்காக நிறுத்தி விட்டு மேசன்
வேலைக்கு செல்கிறேன். மாலையில்
வந்து முச்சக்கர வண்டிக்கு பாதுகாப்பாக
முச்சக்கர வண்டியில் தூங்குகிறேன்.
அதனால் தூக்கம் த�ொலைந்து பல
நாட்கள் ஆகிவிட்டன.
இவ்வாறான நெருக்கடியில் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து ப�ொருளாதார நெருக்கடிகளுக்குள் வாழ்ந்து வருகிற�ோம். முன்னர்
இருந்த ஜனாதிபதியினால் தான் நாம்
இந்த நிலைமைக்கு வந்தோம் .
புதிய ஜனாதிபதியான ரணில் விக்கிரமசிங்க பழுத்த அரசியல் அனுபவம் உள்ளவர். அவருக்கு பல நாடுகளுடன் த�ொடர்புகள் இருக்கும். அதனூடாக பல நாடுகளின்
உதவிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்
என நம்புகிறேன்.
தற்போது எமக்கு உடனடியாக எரிப�ொருள், எரிவாயு தட்டுப்பாடுகளை நீக்கி,
தடையற்ற மின்சாரமும் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அத்துடன்
விலைவாசிகளை குறைத்து நியாய விலைகளில் ப�ொருட்களை பெற்றுக்கொள்ளவும்
நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
புதிய ஜனாதிபதியால் என்ன மாற்றத்தை
உருவாக்க முடியும் என்பதை ப�ொறுத்து
இருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் என்பது
இவர் கூற்று.
இவ்வாறாக யாழ்ப்பாணத்து
மக்கள்
புதிய ஜனாதிபதியின்
வருகை மாற்றங்களை
ஏற்படுத்தும் என்ற நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கின்றார்கள்.

மயூரப்பிரியன்...?

இலங்கை பல் சமயக்கருத்தாடல் நிலையச் சகவாழ்வுச்சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் தேசியரீதியில் சமூகப்பணிகளை ஆற்றிய 36 பேருக்கு விருதுகள் வழங்கி க�ௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது. அண்மையில் யாழ்ப்பாணம்
க�ோண்டாவில் இராஜேஸ்வரி திருமண மண்டபத்தில் கலாநிதி ய�ோ.
யூட்நிமலன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் முதன்மை விருந்தினராக தி. சரவணபவன், சிறப்பு விருந்தினர்களாக ஈ-சற்றி ஆங்கிலக்
கல்லூரியின் தலைவர் ஜெ. றஜீவன், கிருபா லேணர்ஸ் த�ொழிலதிபர்
அ.கிருபாகரன் உள்ளிட்டவர்கள் கலந்து சிறப்பித்ததுடன் விருதுகளையும் வழங்கினர். தேசிய ரீதியில் சமூக செயற்பாடுகளை மேற்கொண்டுவரும் மதப�ோதகர்கள், சமூகசேவையாளர், ஊடவியலாளர்கள்,
கலைஞர், படப்பிடிப்பாளர் ப�ோன்ற பிரிவுகளில் விருதுகள் வழங்கி
க�ௌரவிக்கப்பட்டது. இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தின் செய்தி
ஆசிரியர் ஸ்ரீ நாகவாணி ராஜா இதன்போது 'தேசகீர்த்தி மற்றும் சமூக
திலகம்' பட்டங்கள் வழங்கி கெளரவிக்கப்பட்டார்.

அம்பாறை மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ பயிற்சி நிலையத்தின் வழிகாட்டலுக்கு அமைவாக அக்கரைப்பற்று மாநகர சபையின் முழுப்பங்கேற்புடன்
ஒழுங்குசெய்யப்பட்ட “அபாய பாதுகாப்பு மற்றும் வெளியேற்றம் த�ொடர்பான செயன் முறைப்பயிற்சி” ய�ொன்று சென்றவாரம் அக்கரைப்பற்று “எய்ம்ஸ்
இன்டர்நேஷனல்”(AIMS INTERNATIONAL) கல்விநிறுவன வளாகத்தில் நடைபெற்றது. கல்வி நிறுவனத் தின் ஏற்பாட்டில் கற்கைகள் பணிப்பாளர் எம்..ஏ.
தஷ்ரீபின் தலைமையில் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட இந்நிகழ்வில் மாநகர சபை தீயணைப்பு பிரிவு ஊழியர்கள் தீ அனர்த்தத்தின்போது கையாளவேண்டிய
முறைகள் பற்றிய செயன்முறைப் பயிற்சியின் ப�ோதும், அனர்த்த முகாமைத்துவ பயிற்சி நிலையலயத்தின் பிரதிப்பணிப்பாளர் எம்.எ.சீ. ரியாஸ் உரையாற்றும் ப�ோதும் எடுக்கப்பட்ட படங்களை மேலே காண்க.
(படங்கள்: அட்டாளைச்சேனை குறூப் நிருபர்)

வீரமுனை ஸ்ரீசிந்தா யாத்திரைப் பிள்ளையார் ஆலய உற்சவத்தில் வீரமுனை
குருசாமி ஐயர் அறநெறிப் பாடசாலை
மற்றும்
திருஞானசம்பந்தர் அறநெறிப்
பாடசாலையைச் சேர்ந்த
ஆசிரியர்கள்
மாணவர்களுக்கு சர்வதேச இந்துமத குருபீடாதிபதி ஸ்ரீஐயப்பதாஸ சாம்பசிவ சிவாச்சாரியர் க�ௌரவ பாராட்டுப் பத்திரமும்
ஞாபகார்த்த சின்னமும் வழங்குவதையும்
ஆலய குரு மற்றும் அறநெறிப்பாடசாலை
ப�ொறுப்பாசிரியர்
குருபீடாதிபதியினால்
ப�ொன்னாடைப�ோர்த்தி க�ௌரவிக்கப்படுவதையும் படங்களில் காணலாம்.

இலங்கைக்கான இந்திய துணை உயர் ஸ்தானிகர் டாக்டர். டி. வெங்கடேஷ்வரன்
கர்நாடக மாநில ஆளுநரான தாவர் சந்த் கெலாட்டை அண்மையில் சந்தித்தார்.
இந்த சந்திப்பில், புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட ஆளுநருக்கு தனது பாராட்டுக்களை
அவர் தெரிவித்ததுடன் இலங்கையை ஆதரிப்பதற்கு சாத்தியமான வழிகள்
குறித்து கலந்துரையாடினார். இந்தியாவின் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் தலைநகரான
பெங்களூரில் இலங்கை தகவல்தொழில்நுட்ப புத்திஜீவிகளுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை வழங்க ஆளுநர் ஒப்புக்கொண்டார்.

நுவரெலியா விளையாட்டுக் கழகம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 100 வருடங்கள் பூர்த்தி விழா கழகத்தின் தலைவர் அருணசாந்த ஹெட்டியாராச்சி தலைமையில் நடைபெற்றது. இவ் வைபவத்தில் முன்னாள் நுவரெலியா மாநகர முதல்வரும் தற்போதைய மாநகரசபை எதிர்கட்சி தலைவருமான மஹிந்த த�ொடம்பேகமகே, நுவரெலியா மாவட்ட உதவிச் செயலாளர் திருமதி ப�ோதிமான, மாநகரசபை உறுப்பினர் என்.பி.சீ. தஹாநாயக்க, நுவரெலியா சிரேஷ்ட அத்தியட்சகர் உடுகமசூரிய உட்பட பலர் கலந்து க�ொண்டனர். இதன் ப�ோது நுவரெலியா லயன்ஸ்
கழகத்தினர் விளையாட்டுக் கழகத்திற்கு குடிநீர்த்தாங்கிய�ொன்றை அன்பளிப்பு செய்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
													
(படம்: நூரளையூரான்)
இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2022 ஜூலை மாதம் 24ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.
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கிழக்கிலங்கையில் உதித்த
கலை, இலக்கிய
சக்கரவர்த்தினி றுத்றா
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வீட்டு வாசல் கூரையில்!

2022 ஜூலை 24 ஞாயிற்றுக்கிழமை

துருக்கி நாட்டில் இருக்கும் கட்டால்
ஹுயுக் என்ற பண்டைய நகர் எகிப்து
பிரமீடு, கிரேக்கம் அளவுக்கு பிரபலம் இல்லை. ஆனால்
இந்த நகர் பிரமீடுகளை விடவும் பழைய நகரங்களில்
ஒன்று. உலகின் மிகப் பழைய நகரங்களில் ஒன்று என்று
கூறலாம்.
இதில் விசித்திரம் என்னவென்றால் இந்த நகருக்கு
வீதிகளே இல்லை. வீடுகள் எல்லாம் ஒட்டி ஒட்டி கட்டப்-

இன்றைய

பட்டிருக்கும். பார்க்க சரியாக தேன்கூடு ப�ோல இருக்கும்.
அப்படி என்றால் மக்கள் எப்படி நடமாடுகிறார்கள்
என்று தானே கேட்கிறீர்கள். எல்லோருமே கூரையால்
தான் வெளியே வருவார்கள்.
வீட்டுக்குள் செல்வதற்கு கூரையில் இருந்து ஏணி
வைக்கப்பட்டிருக்கும். வீட்டு வாசல் கூரையில் தான்
இருக்கும்.

உண்மையான
“அனைத்துண்ணி”

பூமியில்

உலகை அரை நூற்றாண்டு
ஏமாற்றிய கில்லாடி
பிள�ோரிடா கடற்கரையில் தான் அந்த
இராட்சத பாதத் சுவடுகள் தெரிந்தன.
1948 ஆம் ஆண்டு முதலில் தென்பட்ட மணலில் அழுத்தமாக பதியப்பட்ட அந்த சுவடுகள் பல்வேறு இடங்களிலும்
தெரிய ஆரம்பித்தது. மூன்று வீரல்கள் இருக்கின்றன. ஒரு
முதலையின் பாதச் சுவடு என்று பலரும் நம்பினார்கள்.
இல்லையில்லை அது இராட்சத கடல் ஆமை என்று சிலர்
கூறினார்கள். பத்திரிகைகளில் எல்லாம் இந்தச் செய்து
ஆராய்ச்சிக் கட்டுரையாகக் கூட வர ஆரம்பித்தது. அதில்
இயற்கை ஆர்வலர் இவான் சான்டர்சன் ச�ொன்ன விளக்கம்
தான் பெரிதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. இது 15 அடி பென்குயினின் பாதச் சுவடாம். அதன் வாழ்விடம் இழந்ததால்
இப்படி புள�ோரிடா பக்கம் வந்திருக்கிறதாம். மகா ஜனங்கள்
உண்மையிலேயே அதை நம்பினார்கள். ஒருநாள் இரண்டு
நாள் அல்ல கிட்டத்தட்டக் அரை நூற்றாண்டுகள் அந்த இராட்சத பென்குயினைத் தேடி சல்லடை ப�ோட்டார்கள்.
கடைசியில் 1988 ஆம் ஆண்டு உள்ளுர் குரும்புக்காரரான
ட�ோனி சிக்னோரினி அந்த மர்ம முடிச்சை அவிழ்த்தார்.
தனது நண்பருடன் சேர்ந்து இந்த ஏமாற்று வேலையைச்
செய்து உலகையே நம்ப வைத்ததாக அவர் ஒப்புக்
க�ொண்டார். அந்த இரு நண்பர்களும் இரும்பால் செய்யப்பட்ட பாதங்களை கட்டிக் க�ொண்டு கடற்ரைகளில் நடந்து
அங்கு சுவடுகளை பதித்திருக்கிறார்கள். அதுவே இந்த உலக
மகா புரளிக்குக் காரணம்.

ஆரம்பத்தில்

இந்தியாவின்

மத்திய பிரதேஷ் மாநிலத்தின்
ப�ோபால் நகரில் இருக்கும்
பூச்சிக் க�ொல்லி ஆலையில் 1984 ஆம் ஆண்டு
டிசம்பர் 3 ஆம் திகதி ஏற்பட்ட நச்சுவாயு கசிவில்
உயிரிழந்தவர்கள் 8,000ஐ தாண்டியிருக்கலாம்
என்பது கணிப்பு. இரவு உறங்கிக் க�ொண்டிருந்தவர்களைத் தான் இந்த நச்சு வாயு தாக்கியது. உலகில்
ஏற்பட்ட மிக ம�ோசமான த�ொழிற்துறை அனர்த்தமாக இதனைக் கூறலாம். அனர்த்தத்திற்கு பின்னர்
அதற்குக் காரணமான நிறுவனம் அந்த ஆலையை
மூடிவிட்டு மூட்டை முடிச்சுகளை கட்டிக்கொண்டு சாதாரணமாகப் ப�ோய்விட்டது. ஆனால் நச்சுவாயு நகரின்
சுற்றுச் சூழலை ம�ோசமாக பாதித்தத�ோடு குடிமக்களுக்கு பெரும் சுகாதார பிரச்சினையை ஏற்படுத்தியது.
பிறப்புக் குறைபாடுகள், நாட்பட்ட ந�ோய்கள், உடற்குறைபாடுகள் இந்த ஆலையுடன் த�ொடர்புபட்டவை.
இவ்வாறாக ஐந்தரை இலட்சத்திற்கும் அதிகமானவர்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள். இந்த நச்சு வாயு கசிவை
தடுப்பதில் குறித்த பூச்சிக் க�ொல்லி ஆலை அலட்சியமாக இருந்தது விசாரணையில் தெரிய

சைவமாக இருக்கலாம்
இல்லை அசைவமாக
இருக்கலாம்; ஆனால், மைக்கல் லுடிட�ோவாக இருக்க முடியாது. பிரான்ஸ்
நாட்டைச் சேந்த இவரின் செல்லப்
பெயரே
“அனைத்தும்
உண்ணி”.
அவரால் கண்ணாடி, இரும்பு, இரப்பர்,
பலகை என்று எல்லா ப�ொருட்களையும் சாப்பிட முடியும். அவரது சமிபாட்டு
த�ொகுதியும் அதற்கு ஏற்ப தடிப்பமாக
இருப்பதாக ஆராய்ச்சி செய்த மருத்துவர்கள் ச�ொல்கிறார்கள்.
பதினாறு வயதிலேயே கண்ணாடித்
துண்டுகளை சாப்பிட ஆரம்பித்த அவர்
எல்லாவற்றையும் சாப்பிடும் அளவுக்கு
வளர்ந்துவிட்டார். தனது வாழ்நாளில்
அவர் 18 சைக்கிள்கள், ஏழு த�ொலைக்-

காட்சி பெட்டிகள், இரண்டு படுக்கைகள்,
பதினைந்து தள்ளு வண்டிகள், ஒரு
கணினி, ஒரு சவப்பெட்டி, ஆறு மின்விளக்கு க�ொத்துகளை சாப்பிட்டிருக்கிறார்.
உல�ோகப் ப�ொருட்களை சிறு துண்டு
களாக ந�ொறுக்கி அதனை

வந்தது. அந்த நிறுவனம் 3 பில்லியன் ட�ொலர்
இழப்பீடு வழங்குதவாக கூறியப�ோதும் இந்திய
அரசுக்கு 475 மில்லியன் ட�ொலர் த�ொகையை
க�ொடுத்து அலாக்காக தப்பிவிட்டது. இத்தனைக்கும்
இந்த அனர்த்தத்திற்கு காரணமான அமெரிக்காவைத்
தளமாகக் க�ொண்ட ட�ோ இரசாயன கம்பனிக்கு
பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நியாயமான இழப்பீடு வழங்குவது பெரிய காரிமாக இருந்திருக்காது. அந்த இரசாயண ஆலையை சுத்தப்படுத்துவதைக் கூட அந்த
நிறுவனம் மறுத்தது. ஆனால் ஒரே ஒரு வதந்தியால்
அந்த நிறுவனம் அரை மணி நேரத்திற்குள் பெரும்
இழப்பை சந்தித்தது விதி. 2004 ஆம் ஆண்டு ட�ோ
நிறுவனத்தின் பேச்சாளர் என்று கூறிக்கொண்ட
ஒருவர் பி.பி.சி த�ொலைக்காட்சிக்கு பேட்டி அளித்தார்.
அதில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தமது நிறுவனம் 12
பில்லியன் ட�ொலர் இழப்பீடு க�ொடுப்பதாக அறிவித்தார். அந்த ப�ோலியான அறிவிப்பு வெளியாகி அடுத்த
23 நிமிடங்களில் ட�ோ நிறுவன பங்குகள் அதலபாதாளத்திற்கு சரிந்தன. அந்த நிறுவனத்திற்கு அதனால்
ஏற்பட்ட இழப்பு 4 பில்லியன் ட�ொலர்.

கனிம எண்ணெய்யுடன் சேர்த்து சாப்பிவது தான் லுடிட�ோவின் வழக்கம்.
இதன் உச்சகட்டமாக அவர் ஒரு சிறிய
ரக விமானம் ஒன்றை முழுசாக சாப்பிட்டிருக்கிறார். அதற்கு அவர் இரண்டு
ஆண்டுகள் எடுத்துக் க�ொண்டார்.
1959 த�ொடக்கம் 1997ம் ஆண்டு
வரை அவர் சுமார் ஒன்பது த�ொன்
இரும்பை சாப்பிட்டிருப்பதாக கணிக்கப்படுகிறது.
இதனைப்
பார்த்த கின்னஸ்
புத்தகம்

ப�ோபால்
அனர்த்தம்
ச�ொல்லும்
பாடம்

உலகின் விசித்திரமான உணவுப் பழக்கம்
க�ொண்டவர் என்று அவரை கெளரவித்தது.
2007 ஆம் ஆண்டு தனது 57 ஆவது
வயதில் அவர் மரணித்தார். ஆனால்
அவரது உணவுப் பழக்கத்திற்கும் மரணத்திற்கு எந்த த�ொடர்பும் இல்லை என்று
கூறப்பட்டது.

பூக�ோள
சஞ்சாரம்
பிர்தௌஸ்
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வி

மானங்கள் வானத்தில்
பறப்பவை என்றாலும்,
take off செய்யவும்,
லேண்ட் ஆகவும், ரன்வே-யில்
பயணம் செய்யவும் டயர்கள்
அவசியம். ஆனால் வழக்கமான
ஆட்டோம�ொபைல்களுக்கான
டயர்கள் விமானங்களில் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. விமானங்களின் எடை மிகவும் அதிகம் என்பதால், ஹெவி-ட்யூட்டி டயர்கள்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
விமானங்களின்
டயர்கள்
பல்வேறு விதமான வெப்பநிலைகளை தாக்குபிடிக்க வேண்டும்.
10 ஆயிரம் மீட்டர் உயரத்தில்
பறக்கும்போது
மைனஸ்
60
டிகிரி செல்சியஸ் என்ற மிகவும்
குளிரான சூழல் இருக்கும். அதே
நேரத்தில் உலகின் வெப்பமான
பிராந்தியங்களில்
தரையிறங்கும்போது, மிகவும் கடுமையான
வெயில் இருக்கும்.
இதுப�ோன்ற பல்வேறு விதமான

வெப்ப நிலைகளை தாக்கு பிடிக்கும் வகையில், விமானங்களின்
டயர்கள் விசேஷமாக தயாரிக்கப்படுகின்றன. விமானங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் டயர்களில்
ஏராளமான சுவாரஸ்யங்கள் மறைந்துள்ளன. அவை என்னென்ன?
என்பதை
இந்த
செய்தியில்
த�ொகுத்து வழங்கியுள்ளோம். இந்த
தகவல்கள் உங்களை ஆச்சரியப்ப-

விமானங்களின் டயர்களில்
இவ்வளவு ரகசியங்களா?
டுத்தலாம். வழக்கமான ஆட்டோம�ொபைல்களில் பயன்படுத்தப்படும் டயர்களில் இருக்கும் Tread
Pattern உடன் ஒப்பிடும்போது விமானங்களில்
பயன்படுத்தப்படும்
டயர்களின் Tread Pattern வித்தியாசமானது. மிக பலமாக காற்று வீசும்
சமயங்களில், ஸ்திரத்தன்மையை
அதிகரிப்பதற்காக, விமானங்களுக்கான டயர் உற்பத்தியாளர்களால்
விசேஷ த்ரெட் பேட்டர்ன் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
டயர்களுக்கும், ஓடுபாதைக்கும்
இடையே ட்ராக்ஸனை (Traction)
உருவாக்குவதற்கு இந்த உதவி செய்-

கிறது. இதனால் காற்று பலமாக
வீசும் சமயங்களில், விமானத்தின்
இயக்கம் குறைக்கப்படுகிறது. அத்துடன் Hydroplaning அபாயத்தையும்,
இந்த வலுவான Tread Patternகுறைக்கிறது.
ரன்வே
ஈரமாக
இருந்தால்
ஹைட்ரோபிளானிங்
ஏற்படலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஹைட்ரோபிளானிங் ஏற்பட்டால்

விமானம் ரன்வேயில்
கட்டுப்பாட்டை இழந்து, சறுக்கி சென்று
விபத்தில் சிக்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. கடந்த காலங்களில்
ஹைட்ரோபிளானிங் காரணமாக
கார்கள் பல முறை விபத்துக்களில்
சிக்கியுள்ளன.
ஆனால் விமானம் ஹைட்ரோபிளானிங் அபாயத்தில் சிக்குவதற்கான வாய்ப்புகளை, அதனுடைய டயர்களின் வலுவான Tread
Pattern குறைக்கிறது. இதன் மூலம்
பயணிகள் உள்பட அனைவரின்
பாதுகாப்பும் உறுதி செய்யப்படுகிறது.
ஹைட்ரோபிளானிங்
என்பது Aquaplaning என்ற
பெயராலும் அறியப்படுகிறது
என்பது இங்கே குறிப்பிடத்தக்க
விஷயம் ஆகும்.
ப�ொதுவாக
வழக்கமான
ஆட்டோம�ொபைல்களின் டயர்களில் சாதாரண காற்றுதான் நிரப்பப்படும். ஆனால் விமானங்களின் டயர்களில் நைட்ரஜன்
வாயு (Nitrogen Gas) நிரப்பப்படுகிறது (வழக்கமான ஆட்டோம�ொபைல்களின் டயர்களிலும்
தற்போது நைட்ரஜன் வாயு நிரப்பப்படுகிறது என்பதை மறுப்பதற்கில்லை).
கடந்த காலங்களில் சில விமானங்களில் Oxygen நிரப்பப்பட்ட
டயர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன.
ஆனால் Oxygen பயன்பாடு டயர்
வெடிப்புகளுக்கு
காரணமாக
இருந்தது. இது விமானங்களின்
டயர்களில் Oxygenனை தவிர்க்க
காரணமாக அமைந்தது. ஆனால்
நைட்ரஜன் விமானங்களுக்கு பாதுகாப்பான ஆப்ஷனாக பார்க்கப்படுகிறது.
ஏனெனில் நைட்ரஜன் 'இன்னெர்ட்' (Inert) வாயுவாக கருதப்ப-

டுகிறது. அதாவது செயலற்ற வாயு
என்று கூறலாம். இது மற்ற கெமிக்கல்களுடன்
வினைபுரியாது.
எனவே நைட்ரஜனுக்கு எரியக்கூடிய பண்புகளும் இல்லை.
எனவேதான்
விமானங்களின்
டயர்களில் நைட்ரஜனை நிரப்புவது பாதுகாப்பாக ஒன்றாக கருதப்படுகிறது.
ப�ொதுவாக 120 முதல்
400
லேண்டிங்குகள்
செய்யப்பட்ட
பின்னர்
விமானத்தின்
டயர்கள்
மாற்றப்படும்.
ஆனால்
விமானத்தின்
மாடல்,
ரன்வே, வானிலை மற்றும்
பைலட் ப�ோன்ற பல்வேறு
காரணிகளை ப�ொறுத்து
இந்த எண்ணிக்கை மாறுபடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 120 முதல் 400
லேண்டிங்குகள் என்பது
ப�ொதுவான எண்ணிக்கையாகும்.
சந்தையில்
பல்வேறு
வகையான விமான டயர்கள்
கிடைக்கின்றன.
ஆனால் விமானங்களுக்கான டயர்களின் உற்பத்தியை ப�ொறுத்தவரையில்
குட்இயர்
(Goodyear),
மிச்செலின்
(Michelin),
டன்லூப் (Dunlop) மற்றும்

பிரிட்ஜஸ்டோன்
(Bridgestone)
ப�ோன்ற நிறுவனங்கள்தான் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றன.
மேற்கண்ட நிறுவனங்கள்
வழக்கமான ஆட்டோம�ொபைல்களுக்கும் டயர்களை
தயாரிக்கின்றன.

செந்தூர மழலைச்
செல்வங்கள்
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வாழைச்சேனை
உமைஸ் - அஸ்மினா
அஹமட் ஹம்தி (2 வயது)
13.07.2022.

Aadhavika reena
(Rajiv- Dusha)

வ

ரலாற்றை
எழுதும்
ப�ோது கி.மு.கி.பி,என்று
குறிப்பிடுவது
வழக்கம்.தமிழ்த்திரையின்
வரலாற்றை
எழுதும் ப�ோது பாரதிராஜாவின்
"பதினாறு
வயதினிலே"படத்திற்கு
முன்,பின் என எழுதும் ஓர் பதிவிற்கு
காரணமானவர்
பாரதிராஜா.ஸ்டுடிய�ோவுக்கு உள்ளே செட் ப�ோட்டு
முடங்கி கிடந்த தமிழ் சினிமாவை,
கிராமத்து மண்வாசனையை நுகர
வைத்தவர் பாரதிராஜா. 1941ஆம்
ஆண்டு ஜூலை 17 ம் திகதி தமிழ்
நாடு தேனி மாவட்டம் "அல்லிநகரம்"எனும் ஊரில் பெரியமாயத்தேவர்,மீனாட்சியம்மாள்(கருத்தம்மா)தம்பதிகளுக்கு 5 வது மகனாக பிறந்தார்.
இயற்பெயர் "சின்னச்சாமி" பள்ளிப்படிப்புக்கும்
இவருக்கும்
தூரம் அதிகம்.சிறு வயதிலிருந்தே, சதா சர்வ காலமும்
இவரது சிந்தனை எல்லாம்
சினிமா, நாடகம் என்று தான்
ஊறிக்கிடக்கும்.
எங்காவது ஓர் காட்டுக்குள்
சென்று விட்டு பாடசாலை மணி
அடித்ததும் வீட்டுக்குள் சென்று
விடுவது இவரது வழக்கம். பாரதிராஜாவுக்கு சினிமா ம�ோகம்
வரக்காரணம் அவரது பள்ளி
வாத்தியார் ராமலிங்கம் ஆவார்.
பள்ளிப்பாடங்களை பாரதிராஜாவை
விட்டு வாசிக்கச் ச�ொல்வாராம்.இவரும்,பராசக்தி, மன�ோகரா,வீரபாண்டிய கட்டப�ொம்மன் ப�ோன்ற வசனங்களை சிவாஜி பேசியதைப் ப�ோல்
வாசிப்பாராம்.
இதனால் ராமலிங்க வாத்தியார்
இவர் மீது அலாதி பிரியம் க�ொண்டிருந்தார் .ஒரு சமயம் ஓர் நாடகத்தை
எழுதி இயக்கும் வாய்பை வாத்தியார்
இவருக்கு
வழங்கவே,அந்நாடகம்
பள்ளியில் பிரமாதமாக பேசப்பட்டது.
ராமலிங்கம் வாத்தியார் சினிமாவில்
நீ பெரிய ஆளாக உயர்வாய் என
அப்போது ஆசீர்வாதம் வழங்கினார்.
காலப்போக்கில் அவரின் ஆசீர்வாதம்
பலித்தது.படிப்பிற்கு பின் சுகாதார
அதிகாரியாக அரசுப் பணியில் பணியாற்றினார்.
அந்நேரத்தில்
"பண்ணைபுரம்"என்ற ஊருக்கு பணி நிமித்தமாக
சென்ற வேளையில் ராசையா என்ற

Shasmin

Irakkamam

கணேசனை சந்தித்துப் பேசினார்.
தான்,சினிமாவில்
நடிக்க
வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில்
சென்னை வந்ததாக சிவாஜியிடம் கூற அதற்கு சிவாஜி உங்கள்
ஊரில் கண்ணாடியே இல்லையா
என பாரதிராஜாவைப் பார்த்து
விளையாட்டாக கிண்டலடித்தார்.
இவரது திறமை மீது நம்பிக்கை
க�ொண்டு தயாரிப்பாளர் எஸ்.ஏ
ராஜ்கண்ணு கறுப்பு வெள்ளையில் "மயில்"என்ற படத்தை இயக்கும் ப�ொறுப்பை பாரதிராஜாவிற்கு
வழங்கினார்.பின்னர்
இப்படம்
"பதினாறு வயதினிலே "என

உங்கள் மழலைகளின்
படங்களை இந்த
வட்ஸ் அப் புக்கு அனுப்பவும்
0773124543

Mega dharana

SRI EMAN

age 5
( Ramesh - -Ushanthani)

பாக்யராஜ், மன�ோபாலா, மணிவண்ணன், ப�ோன்றோர் இவரது சினிமா பாசறையில் பயின்ற கலைஞர்களே.இதே
வேகத்தில் மீண்டும் கிராமத்து காதல்
கதையாக "கிழக்கே ப�ோகும் ரயில்
"படத்தை சுதாகர், ராதிகா ஜ�ோடியை
அறிமுகமாக க�ொண்டு எடுத்து வாகை
சூடினார் பாரதிராஜா.
கமல்,ஸ்ரீதேவி ஜ�ோடியை மீண்டும்
"சிவப்பு ர�ோஜா "படத்தில் இணைத்து
இன்னொரு வெற்றியையும் க�ொடுத்தார்.
பின், தன் சிஷ்யன் பாக்யராஜை

(SIR ANU - KALAI SRI)

காரணத்தினால�ோ பெரிதாக பேசப்படவில்லல.
ஆனால் இப்படத்தின் எல்லாப் பாடல்களுமே பிரமாதமாக அமைந்தது.
பாடகர் தீபன் சக்கரவர்த்திக்கு பேர்
வாங்கிக் க�ொடுத்த படம்.மீண்டும் கிராமத்து காற்றை உள் வாங்கும் முயற்சியில் சாதாரண வளையல் வியாபாரம்
செய்த பாண்டியனை கதாநாயகனாகவும் உன்னி மேரி என்ற கேரளக்கிளியான ரேவதியை கதையின் நாயகியாகக் க�ொண்டு இவர் இயக்கிய மற்றொரு
அம�ோக வெற்றி படம் "மண்வாசணை"நடிகை
காந்திமதியினுள் இருந்த உணர்வு பூர்வ
நடிப்பை
வெளிக்கொண்டு
வந்த மண்மணம் மாறாத கிராமத்தோவியம்
"மண்வாசணை
".இதே
ஜ�ோடியைக் க�ொண்டு, பாரதி
கண்ட புதுமைப்பெண்ணாக
" பு து மைப்பெண் " ப ட த ் தை
இயக்கி மீண்டும் ஓர் வெற்றிப்பரிசை அளித்தார். சிவாஜியின்
"வாழ்க்கை " படமும்,"புதுமைப்பெண்ணும்"ஒன்றாக வெளிவந்து, "வாழ்க்கையை"முந்தியது
பாரதிராஜாவின்
"புதுமைப்பெண்".சிவாஜியின் பாராட்டுக்குரியவர் ஆனார் பாரதிராஜா. பின்
கமல் இரட்டை வேடமேற்று வசூலில்
சாதனை புரிந்த "ஒரு கைதியின் டயரி
"ஹிந்தி சினிமா வரை பாரதிராஜா வின்
பெரும் புகழை ஏந்திச்சென்றது. இப்படத்தை பார்த்த ஹிந்தி சூப்பர் ஸ்டார்
அமித்தாப்பச்சன் கமல் நடித்த இருவேடங்களிலும் நடித்தார். ஹிந்தியிலும்
இப்படம் அம�ோக வெற்றி, இதன் பிறகு
தமிழ் சினிமா ஓர் புதிய பரிணாமத்தைக் கண்டு வியந்தது,ஆம் நடிகர்
திலகம் சிவாஜி கணேசன் என்ற இமயமும், இயக்குனர் பாரதிராஜா என்ற
இமயமும் இணைந்து "தமிழ்த்திரை
காவியமாக "முதல்
மரியாதை "என்ற
ஓர் உன்னத படைப்பினை திரைய�ோவிமாக வழங்கினார்கள்.
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கதைகளு
இளையராஜா, பாஸ்கர்,
கங்கை அமரன், ப�ோன்ற இசை ஆர்வலர்களின் நட்பு கிடைக்கவே, இவர்கள் எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து
நாடகம், பாட்டு என ப�ொழுதுகளை
கழித்தனர்.
இவர்களில்
முதன்
முதலாக சென்னை வந்தவர் பாரதிராஜா, முதலில் புட்டண்ணாகனகல்,புல்லையா,கிருஷ்ணன் நாயர்,ஜெகந்நாதன் ப�ோன்ற இயக்குனர்களிடம்
உதவியாளராக பணியாற்றினார்.
அப்போது புட்டண்ணா கனகல்
இயக்கத்தில்
"ஏவிஎம் ராஜன்
வாணிஸ்ரீ நடித்த "இருளும் ஒளியும்"படம் தயாராகிற நேரத்தில் பாடகர்
எஸ்.பி.பாலசுப்பிரமணியத்தின் நட்பும்
கிடைத்தது. இவர்களின் உதவியுடன்
"ஊர் சிரிக்கிறது","சும்மா ஒரு கதை"ஆகிய நாடகங்களை மேடையேற்றி
நாடக சினிமா உலகிற்கு தன்னை
அடையாளப்படுத்திக் க�ொண்டார் பாரதிராஜா.
வான�ொலி நாடகங்களிலும் தன்
பங்களிப்பை வழங்கினார். பின்
ஓர் நாள் நடிகர் திலகம் சிவாஜி

தலைப்பு மாற்றப்பட்டு கமல்ஹாசன், ரஜினிகாந்த்,
ஸ்ரீதேவி நடிப்பில் வண்ணத்தில் எடுக்கப்பட்டது.பெரும் ப�ொருளாதாரச் சிக்கலுக்கு மத்தியில் இப்படம் தயாரானது.
இப்போது க�ோடிக்கணக்கில் பணம்
வாங்கும் சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இப்படத்திற்கு வாங்கிய த�ொகை வெறும்
3000/=ரூபா,அதிலும் 500/=பாக்கி.
இப்படத்தை
விநிய�ோகஸ்தர்கள்
யாருமே வாங்காத நிலையில் தயாரிப்பாளர் எஸ்.ஏ.ராஜ்கண்ணு அவர்களே
படத்தை வெளியிட்டார்.படம் வசூலை
வாரிக்கொட்டியது.
பாரதிராஜா ஒரே படத்தின் மூலம்
புகழின் உச்சிக்கு சென்றார்.
இப்படத்திற்கு ஆனந்த விகடன்
க�ொடுத்த மதிப்பெண் 62 சதவீதமாகும்,ஒரு படத்தின் விமர்சனத்திற்கு
ஆனந்த விகடன் க�ொடுத்த அதிக பட்ச
மதிப்பெண் இப்படத்திற்குத்தான் என
தமிழ் சினிமாவில் ஓர் சாதனை உண்டு.
இளையராஜாவின் இசையில் இப்படத்தில் இடம்பெற்ற அத்தனை பாடல்களும் பட்டி த�ொட்டி எங்கும் ஒலித்தது.
மயிலு, சப்பாணி, பரட்டை ப�ோன்ற
பாத்திரங்கள் பெரிதாக பேசப்பட்டன.

கதாநாயகனாக க�ொண்டு இவரது இயக்கத்தில் வந்த புதிய பரிணாமம் படைத்த
"புதிய வார்ப்புகள்"அம�ோக வெற்றி
கண்ட படம்.இதையடுத்து வந்த "நிறம்
மாறாத பூக்கள்"இவரது அடுத்த வெற்றி
அத்தியாயம். இவருக்கு திருஷ்டி ப�ோல்
அமைந்தது "நிழல்கள்"படம்.
அருமையான மணிவண்ணனின்
கதை வியாபார ரீதியில் த�ோல்வியை
சந்தித்தது.இப்படத்தில் தான் கவிப்பேரரசு வைரமுத்து" ப�ொன் மாலைப்பொழுது "என்ற பாடல் வாயிலாக அறிமுகமானார் .
மீண்டும் ஓர் மணிவண்ணனின்
கதையை "அலைகள் ஓய்வதில்லை
"எனக்கொடுத்து அம�ோக வெற்றி
கண்டு இந்திய சினிமாவில் ஜாம்பவான் ஆனார் பாரதிராஜா. இளையராஜாவின் இசையில் இப்படத்தில் இடம்பெற்ற அத்தனை பாடல்களும் தமிழை
உணர்ந்த நெஞ்சங்களில் அலை
பாய்ந்தது.
கார்த்திக், ராதா ஜ�ோடி அறிமுகமாகி
ஒரே படத்தின் மூலம் புகழ் பெற்றனர்.
பின் இளையராஜா இசையில் இவரது
இயக்கத்தில் இசையையும்,பரதத்தையும் ஒன்றிணை
த்த படம் "காதல் ஓவியம் "என்ன

எஸ்.கணேசன் ஆச்சாரி சதீஷ் ...?
கம்பளை
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ஏன் உங்க  மாப்பிள்ளை  எப்ப  உங்க  வீட்டுக்கு வந்தாலும்
ராத்திரி மட்டும்தங்கவே மாட்டேங்கிறாரு?
ரன்னிங்ரேஸ்ல எவ்வளவுதான்கால் வேகமாக
ஓடினாலும்பரிசு கைக்குத்தான்கிடைக்கும்.

அவரு எங்க  வீட்டுல  தலைவச்சுப் படுக்க  மாட்டேன்னு ஒரு
தடவை சண்டையில ச�ொல்லிட்டாரு...
என்ன சார்? ஃபைவ்ஸ்டார் ஹ�ோட்டல்அப்படீங்கறிங்க,
சாப்பாட்ல கல்இருக்கே?
ஃபைவ் ஸ்டார் ஹ�ோட்டல்ங்கிறதுக்காக வைரக் கல்லா 
சார் ப�ோட முடியும்?

எப்போ பார்த்தாலும்மரத்து மேல்ஏறி உக்கார்ந்திருக்காரே யார்
இவர்?
இவர்தாங்க எங்க கிளை செயலாளர்.

என்னங்க! கல்யாணப் ப�ொண்ணுக்கு
கழுத்துல, இடுப்புல, கைலன்னு எல்லா  இடத்திலேயும்
பூவிலேயே அலங்காரம்பண்ணி இருக்கீங்க?
நீங்கதானே ப�ொன் வைக்கிற இடத்துல பூவை வைங்கன்னு
ச�ொன்னீங்க.

 ப�ொலிஸ்காரர்அடிச்ச உடனே அந்த ஆளுக்கு     
பேச்சே வர்லைங்க ஏன்?
ஊமைக்காயம்பட்டுடுத்தாம்.
உங்க கடிகாரம்ஓடாதா?
நான்தான்அதை கையில்கட்டியிருக்கேனே.

தண்ணீரை  தண்ணினு ச�ொல்லலாம்! ஆனா பன்னீரை 
பன்னினு ச�ொல்ல முடியுமா?

ஏன் பாத்ரூம் கத
வை திறந்து வச்சு
கிட்டே 
குளிக்கிற?
அப்பதான் யாராவ
து எட்டிப் பார்த்தா 
தெரியும்!
அவர் வாரிய தலைவரா!
ஆமாம், பல பேர் காலை வாரிய தலைவர்!

உங்க மகன் சிகரெட் பிடிக்கிறானே! உங்களுக்கு தெரியுமா?
எனக்கு சிகரெட் பிடிக்க தெரியாதுங்க!
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GA ஆகி மட்டு மக்களுக்கு

சேவையாற்ற விரும்பும் கலை,
இலக்கிய தாரகை றுத்றா

க

ளுதாவளை என்பது இலங்கையின்
கிழக்கு மாகாணத்தில் மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்தில்
களுவாஞ்சிக்குடி
கிராமசேவகர் பிரிவில் தென் மண்முனை
எருவில் பற்று பிரதேச செயலாளர் பிரிவில்
உள்ள ஓர் ஊராகும்.
கிழக்கிலங்கையின் களுதாவளைப் பகுதியில் மூர்த்தி, தலம், தீர்த்தம் என்னும்
மூன்றும் ஒருங்கே இயற்கையாக அமையப்
பெற்ற திருத்தலம் களுதாவளைப் பிள்ளையார் க�ோயில் ஆகும்.
த�ொன்மைவாய்ந்த இக்கிராமத்தில் வெற்றிலைச் சடங்கு செய்வதற்காக வேடுவ
குலத் தலைவன் 'களுவன்' களுதாவளையின் வடமேற்கு மூலையில் ஆறும்
சுனையும் அழகிய வயலும் சூழ்ந்த மணல்
மேட்டில் பற்றைக் காடுகளை வெட்டி
அகற்றி இவ்வாலயத்தை அமைத்தான்.
'களுவன்' வணங்கிய இந்த இடத்தை 'களுதேவாலயம்' என்று அழைத்தார்கள். கதிர்காம யாத்திரிகர் இருவர் இவ்விடத்தில்
தங்கி ஆவரை மரத்தண்டையில் நாகம்மை
இருப்பதைக் கண்டு சுனையில் நீராடி திரிலிங்க பூசை செய்தனர். அப்போது நிலமட்டத்தில் சுயம்புலிங்கம் ஒன்றைக் கண்டு
அதனை தம்முடன் எடுத்துச் செல்ல எத்தனித்த ப�ோது சிவலிங்கம் சலம் வரையில்
நீண்டு சென்றது. சுயம்புலிங்கம் அடியார்களுக்கு அற்புதங் காட்டியது.
இவ்வாறான சிறப்புப் பெற்ற களுதாவளையில் இருந்து ஒரு இளம் பெண், கலை,

இலக்கியம், நடனம் என பல்வேறு துறைகளில் தனது திறமைகளை காட்டி முன்னேறி
வருகின்றார். யாழ்ப்பாணத்தை பூர்வீகமா-

கலைத்துறையில் உச்சம் த�ொட நினைக்கும்
கிழக்கிலங்கையின் மின்னும் பரத நாட்டியத் திலகம்
வயதாக இருக்கும்போதே மாரடைப்பால்
இறைவனடி சேர்ந்து விட்டார். இவரது
தாயார் ஒரு ஆசிரியை.
அவர் மட்/களுதாவளை இராமகிருஷ்ண
வித்தியாலயத்தில் ஆசிரியராகக் கடமைகக் க�ொண்ட இவர், களனி பல்கலைக்கழகத்தில் புவியியல் விசேட பிரிவில்
(Geography Special) படித்து வருகின்றார்.
பக்தி பூர்வமான குடும்பத்தில் பிறந்த
இவர், பக்தியில் சிறந்த விளங்குவதுடன்
சிறுவயது முதல் (அதாவது 9
வயது 10 வயது முதல்) ஆலயங்களில் இடம்பெறும் கூத்துக்களில் பங்கேற்று தனது
திறமையை வெளிகாட்டி
வந்துள்ளார்.
மட்டக்களப்பு
பாரம்பரியத்தில் கூத்துக்கலை
சிறந்த இடத்தைப் பெற்று
வருவதுடன்,
இந்தக்
கலையில் இவர் இன்று
சிறந்து விளங்கி வருகிறார்.
இவர் "கலிகாலன்" என்ற
குறும்படத்தில் நடித்ததன் மூலம்
சினிமாத்துறைக்குள் பிரவேசித்தார். "கலிகாலன்" படத்தைப்
பார்த்துத் தான் நடிப்பு மீது இவருக்கு தீவிர ஆர்வமே வந்ததாக
இவர் மகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.
இது நிறைந்த சினிமா அனுபவத்தை அள்ளித்தந்த அழகிய
படம் என்று கூறுகின்றார்.
இவரது தந்தை இவருக்கு 2

யாற்றி வருகின்றார்.
இவரது வளர்ச்சிக்கு இவரது தாயார் பெரும்
துணையாக இருப்பது ப�ோல் இவருடைய பெரியப்பாவின் மகன் அதாவது இவரது அண்ணன்
தாயாருக்கு அடுத்ததாக பெரும் உதவியாக
இருக்கிறார். இவர் நடித்த இரண்டாவது குறும்படம் "ப�ோடியார்". முதலாவது குறும்படம்
"கலிகாலன்" ஆகும். "கலிகாலனை" பார்த்த பின்
தான் நடிப்பில் ஆர்வமே வந்ததாக இவர்
கூறுகிறார். அவருடன் உரையாடியதில்

கிடைத்த தகவல்களை இனி உங்களுடன்
பகிர்ந்து க�ொள்கிற�ோம்.
குடும்பத்தில நீங்க மட்டும் தானா?
ஓம்... ஓரே பிள்ளை.
குறும்படங்களில் நடிப்பதற்கு அம்மா
மறுப்பு தெரிவிக்கவில்லையா?
ஒரு ப�ோதும் இல்லை...
அம்மாவைப்
பற்றிக்
கூறுவதாக இருந்தால்....!
எனக்கு எப்பவுமே எல்லாத்
துறையிலேயும்
சாதிக்க
வேண்டும்.
கலையில
சாதனை பண்ண வேண்டும்
என்று
ம�ோட்டிவேட்
பண்ணுவாங்க...
"எனக்குள்ளே" படம் நடிச்சப�ோது
எனக்கு ஒரு அழகான கைக்கடிகாரத்தைப் பரிசா தந்தவங்க... (Face Book இல
அந்த ப�ோட்டோ இருக்கு).
நான் நடனம், சங்கீதம்
ஆகிய
கலைத்துறைகளில்
தேர்ச்சி பெற்றவள். இந்தியாவைச் சேர்ந்த என்னோட
குரு க�ொழும்புல இருக்குறப்போ படித்தேன். கதக், குச்சிப்புடி, பரதம் மூன்றுமே
அவங்க தான் படிப்பிச்சாங்க.
குருவின் பெயர் என்ன?
என்னோட குரு Vipithavismaya (Kerala,
India).
உங்களை ஊக்கப்படுத்தியவர்கள் யார்?
என்னோட அம்மா, ச�ொந்தங்கள், நண்பர்கள் தான் ஊக்குவிச்சவங்க.. என்னோட
பெரிய பலமே என்னோட ச�ொந்தங்கள்
தான்.
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குறும்படம் நடிக்க எப்படி தெரிவானீர்கள்?
ஒடிசன் மூலமாகத்தான் படத்திற்குத்
தெரிவானேன்.
நீங்கள் மிகவும் பக்தி பூர்வமான பெண்
ப�ோல தெரிகிறதே...?
ஓம், நான் ர�ொம்ப பக்தியானவள்....

ஆன்மீகம்
சம்பந்தமான
நூல்கள்
நிறையவே படிச்சிருக்கிறேன். இதுக்காகவே Youtube Channel உம் வைச்சிருக்கிறேன். தமிழ், ஆங்கிலம், மலையாளம், சிங்களம் ஆகிய ம�ொழிகள்
நன்றாகத் தெரியும்.
சிங்களம் க�ொஞ்சம் பேச வராது...
கலை மட்டும் இல்லாம விவசாயத்திலேயும், சமூகப்பணிகளிலேயும் ஈடுபடுகின்றேன்... படிப்பு முடிந்த பிறகு
நற்பணி மன்றம் உருவாக்க விரும்புகின்றேன். அடுத்த வருடம் என்னோட முதல்
நாவலை வெளியிட இருக்கிறேன். நாவலுக்கான
பணிகள்
நடந்துக�ொண்டு
இருக்கின்றன.
நாவலின் பெயர் என்ன?
"வெள்ளிடி" விரைவில் அட்டைப்படம் வெளியிடுவேன்.
உங்களுக்கு சிறுகதைகள் எழுதும்
ஆற்றல் உள்ளது ப�ோல..?
ஓம், நையாண்டியான சிறுகதை-

கள் எழுதுவதில் ஆர்வம் இருக்கிறது.
எழுதிய சிறுகதைகள் பல உள்ளன...
எப்படி வெளியிடுவது பத்திரிகையில்
காட்சிப்படுத்துவது என்று தெரியாமல்
பூட்டப்பட்டு கிடக்கு.
நீங்க படித்த பாடசாலை பற்றிய விபரங்களை கூறுங்களேன்.
மட்/கிரான்குளம்
விநாயகர் மகா வித்தியாலயத்தில்
நான் ஆரம்ப கல்வியைத்
த�ொடர்ந்தேன்... பின் மட்/
களுதாவளை
இராமகிருஷ்ண
வித்தியாலயத்தில்
இடைநிலை கற்று இறுதியாக
உயர் கல்வியை மட்/களுதாவளை மகா வித்தியாலயத்தில் (தேசிய பாடசாலையில்)
பயின்றதுடன்
பாடசாலைக்
கல்வியை பூர்த்தி செய்தேன்.
உங்களை
குறுஞ்சினிமாவிற்கு அறிமுகம் செய்தவர்...
"குறுந்திரைச் செம்மல்" Kodees
Waran ji. அவர் ஒரு சிறந்த
மனிதர்.
O/L பரீட்சை எழுதிய பின்
என்ன செய்தீங்கள்?
க�ொழும்பில்
அனிமேசன்,
வீடிய�ோ எடிட்டிங், ப�ோன்ற
க�ோஸ்களில் நேரத்தை செலவு
செய்தேன். இவை என்னுடைய
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youtube channel க்கு மிகவும்
உதவியாக இருந்தது.
உங்களுடைய ஆளுமையை
எவ்வாறு விருத்தி செய்து
க�ொண்டீங்கள்?
Cooperative
Board
of
Director ஆக வந்த பின் என்னுடைய நிர்வாகத் திறனை
வளர்க்க முடிந்தது.
இது எவ்வளவு காலம்?
2 வருடமாக கடமையாற்றுகிறேன்.
உங்களுடைய இலட்சியம்
என்ன?
Batticaloa GA (அரசாங்க
அதிபர்) ஆக வேண்டும்.
அதுதான் என்னோட கனவு.
என்னோட பிறந்த இடத்துக்கு நான் சேவை செய்ய
விரும்புகிறேன்.
பரதநாட்டியத் துறையில்
அல்லது
கலைத்துறையில் சாதிக்க விருப்பம்
இல்லையா?
இல்லாமல்
இருக்குமா,,,? உச்சம் த�ொடும்
எண்ணமும் அதற்கான முயற்சியிலும்
உள்ளேன்.
சிறுமிகளுக்கு கற்பித்துக் க�ொண்டு
இருக்கின்றேன்...கலை எனக்காக. என்
இலட்சிய கனவு மட்டக்களப்பு மக்களுக்காக சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதே
ஆகும்.
நான் கலை, கல்வி இரண்டினையும்
சமநிலைப்படுத்தி ஒன்றாக பயணிக்கிறேன்... ஓர் விடயத்தை மட்டுமே எட்டுவது இலட்சியம் எனும் எழுதப்படாத
க�ோட்பாடாகும்.
இது என்னால் தகர்க்கப்படும் என்று
நம்புகிறேன்.
என்னை
வழிபடுத்துவ�ோருக்கும் என்னுடைய நண்பர்களுக்கும் மிக்க நன்றி...இது என்னோடைய
முதல் பேட்டி... உங்களால்
மீண்டும்
அறிமுகமாகிறேன்.... ர�ொம்ப சந்தோசமா இருக்கு.. மிக்க நன்றி
சேர்....!

கே. ஈஸ்வரலிங்கம்...?
easwarantkn@gmail.com
வட்ஸ்அப்: 0773124543
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சினி பஜார்
கேள்வி பதில்
ம�ொழிவொணன்
ஆர்.ராஜா.
தியத்தலாவ.

விஜய்யின் 'வாரிசு'
பிரெஞ்சு ம�ொழி படத்தின் தழு வலா!

கேள்வி: விஜய்யின் 'வாரிசு' படம் ஒரு
பிரெஞ்சு ம�ொழிப் படத்தின் தழுவலா மே...
இது பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா?
பதில்:- ஆமாம்.இந்தப் படத்தின் கதை
பிரெஞ்சு ம�ொழியில் வெளியான 'லார்கோ
வின்ச்' எனும் திரைப்படத்தின் தழுவல் என
தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. இயக்குநர்
வம்சி ஏற்கனவே பிரெஞ்சு ம�ொழியில்தான்
வெளியான திரைப்படத்தின் உரிமையை
வாங்கி 'த�ோழா' எனும் பெயரில் படைப்
ப�ொன்றை இயக்கினார். அதனால் அவர்
மீண்டும் மற்றொரு பிரெஞ்சு ம�ொழித்
திரைப் படத்திலிருந்து கதையைத் தழுவி'
வாரிசு' 'படத்தின் திரைக்கதையை உருவாக்கி இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியானது. இணையத்தில் வெளியான இந்த
தகவல்களை படக் குழுவினர் உறுதிப் படுத்தவில்லை. மேலும்,"இது ப�ோன்ற தகவல்கள்
தவறானவை"என இப்படத்தின் பாடலாசிரியரும், தமிழ்ப் பதிப்பின் வசனகர்த்தாவுமான
விவேக் தன்னுடைய இணையப் பக்கத்தில்
பதிவிட்டிருக்கிறார்.
இதன்மூலம் விஜயின் 'வாரிசு' கதை
பிரெஞ்சு ம�ொழி படத்திலிருந்து தழுவி
எடுக்கப்பட்டது எடுக்கப்பட்டதல்ல என்பது
உறுதியாகி இருக்கிறது.
எம்.மலர் ராணி
க�ொழும்பு-13

கேள்வி::- ஒரு நடிகை படத்தில் நடிப்பதுடன், நடிக நடிகையர்களுக்கு நடிப்பு
பயிற்சியும் க�ொடுக்கிறாராமே. அந்த நடிகையைப் பற்றி க�ொஞ்சம் ச�ொல்லுங்களேன்?
பதில்:- இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்பு
ராஜ் இயக்கத்தில் எஸ்.ஜே.சூர்யா நாயகனாக நடித்து வெளியாகி வெற்றி பெற்ற
'இறைவி' படத்தில் அழுத்தமனான வேடத்தில் நடித்ததன். மூலம் ரசிகர்களிடத்தில்
பிரபலமானவர் நடிகை பூஜா தேவார்யா.
அதனைத் த�ொடர்ந்து 'குற்றமே தண்டனை',வெள்ளைப்பூக்கள்', அய�ோக்யா'
ஆகிய படங்களில் நடித்த இவர், அதன்
பிறகு படங்களில் நடிப்பதுடன் திரைப்
படங்களில் நடிக்கும் நடிகர் நடிகைகளுக்கு
நடிப்பை ச�ொல்லிக் க�ொடுக்கும் பயிற்சியாளராக அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார்.இது
த�ொடர்பாக அவர் பேசுகையில் "பால்ய
பிராயத்தில் இருந்தே கலை நிகழ்ச்சிகளின்
மீது எனக்கு தனி ஈர்ப்பு உண்டு.மேடையில்
ஒரு நடிகர் எப்படி நடிக்கிறார் என்பதை
அவதானிப்பேன். அதன் பிறகு வீட்டுக்கு
திரும்பி வந்து ,வேறு எப்படிஎல்லாம்
அதனை நடிக்க இயலும்என்று
கண்ணாடி முன் நின்று
பயிற்சி செய்வேன்.

பாடசாலை படிப்பு முடிந்ததும்
வளர்சியடைந்து வரும் நாடகக்
குழுக்களில் பங்கு பற்றி நடிக்கத் த�ொடங்கினேன். அதன்
பிறகு திரைப் படங்களிலும்
நடித்தேன். இதன் ப�ோது
எனகு கிடைத்த மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து
க�ொண்ட ப�ோது"நீ
த�ொழில் முறையிலான நடிப்பை
கற்பிக்கும் பயிற்சியாளராக பணியை
நீ த�ொடங்கலாமே"என்று நண்பர்கள்
கேட்டப�ோது அதனை
ஏற்றுக் க�ொண்டேன்.
கமல் ஹாசனின்
'விக்ரம்' படத்தில் படக் குழுவினருக்கு நடிப்பு
பயிற்சி ச�ொல்லிக். க�ொடுக்கும் பயிற்சியாளராக பணியாற்றினேன். குறிப்பாக மக்கள்
செல்வன் விஜய் சேது பதியை வில்லன் சந்தானமாக எப்படி த�ோற்றமளிக்க வேண்டும்
என்பது குறித்து அவரிடம் சில குறிப்புக-

ளைக் க�ொடுத்து படிக்கச் ச�ொன்னேன்.
அவரும் அதனை ஏற்றுக் க�ொண்டு நடித்து,
ரசிகர்களின் பாராட்டைப் பெற்றிருக்கிறார்.
இது என்னுடைய பணிக்கு கிடைத்த மன
நிறைவாக கருதுகிறேன்"என்றார் நடிகை
தேவார்யா
ஆர்.ஆர். குமார்
தியத்தலாவ.

கேள்வி: மீண்டும் இயக்குனர்
பாலாவின் படத்தில் நடிக்கிறாராமே நடிகர்
சூர்யா?
பதில்:- ஆமாம்...'சூரரைப் ப�ோற்று'
,'ஜெய் பீம்' ஆகிய இரண்டு திரைப்படங்களுக்குப் பிறகு சர்வதேச அளவிலான
நட்சத்திரமாக உயர்ந்திருக்கிறார் நடிகர்
சூர்யா. இவருக்கு நடிகர் என்ற அடையாளத்தை உண்டாக்கி வணிக ரீதியிலான
வெற்றியையும் ஏற்படுத்தி கலை உலக
பயணத்தில் 'நந்தா' படத்தின் மூலம்
திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தியவர் இயக்குநர் பாலா. அவரது இயக்கத்தில் 'பிதாமகன்' படத்தில் நடித்து தன் நடிப்புத்
திறமையை நிரூபித்த சூர்யா, மீண்டும்
அவருடன் இணைந்து பணியாற்றும்
படத்திற்கு 'வணங்கான்' என
பெயரிடப் பட்டிருக்கிறது.
இதற்கான டைட்டில்
சுக்குடன்

கூடிய அறிவிப்பை குருநாதரான பாலாவின் பிறந்த
நாளன்று வெளியிட்டு
அவருக்கு மரியாதை
செய்து இருக்கிறார்
சூர்யா. இந்தப் படத்தின்
அடுத்த கட்ட படப்பிடிப்பு
க�ோவாவில் ஆகஸ்ட்
மாதத்தில் த�ொடங்கும்
என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக
பாலா- சூர்யா கூட்டணி
குறித்து வெளியான
எதிர்மறை விமர்சனங்களுக்கு முற்றுப்
புள்ளி வைக்கப்
பட்டிருக்கிறது.
'வணங்கான்'
படத்தில் சூர்யாவிற்கு ஜ�ோடியாக
நடிகை கீர்த்தி
ஷெட்டி நடித்து
வருகிறார்.
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விஜய்க்கு ஜ�ோடியானால்
வேறலெவல்

கே

ரள நடிகையான மாளவிகா ம�ோகனன் தமிழில் பேட்ட, மாஸ்டர்
மற்றும் மாறன் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார்.
பாலிவுட்டிலும் சில படங்களில் நடித்து வரும் மாளவிகா ம�ோகனனை
அங்குள்ள ரசிகர்கள் அவரை மாஸ்டர் ஹீர�ோயின் என்றே அடையாளம் காண்பதாக
சமீபத்தில் அவர் அளித்துள்ள பேட்டி விஜய் ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தி உள்ளது.
மேலும், நடிகர் விஜய்க்கு ஹீர�ோயின் ஆகி விட்டால் ப�ோதும், ரசிகர்களின்
க�ொண்டாட்டமும் கவனிப்பும் வேற லெவலில் இருப்பதாக பேசி உள்ளார்.
மலையாள ஒளிப்பதிவாளர் கே.யூ. ம�ோகனனின் மகளான மாளவிகா
ம�ோகனன் கடந்த 2013ம் ஆண்டு துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் வெளியான
பட்டம் ப�ோலே படத்தின் மூலம் ஹீர�ோயினாக அறிமுகமானார். நானு மாட்டு
வரலக்ஷ்மி படத்தின் மூலம் கன்னட திரையுலகில் அறிமுகமானார். பிரபல
இயக்குநர் மஜித் மஜிதி இயக்கத்தில் இந்தியில் வெளியான பிய�ோண்ட் தி கிளவுட்ஸ் படத்தின் மூலம் பாலிவுட்டில் அறிமுகமான இவர், 2019ம் ஆண்டு
ரஜினி நடிப்பில் வெளியான பேட்ட படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவிலும் அறிமுகமானார்.
ரஜினிகாந்தின் பேட்ட, விஜய்யின் மாஸ்டர் மற்றும் தனுஷின் மாறன் என
த�ொடர்ந்து தமிழில் 3 படங்களில் நடித்திருந்தாலும், மாளவிகா ம�ோகனனை
இன்னமும் ரசிகர்கள் மாஸ்டர் ஹீர�ோயின் என்றே அழைத்து வருகின்றனர்.
நடிகர் விஜய்க்கு ஜ�ோடியாக மாளவிகா ம�ோகனன் ல�ோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் நடித்த நிலையில், அவரது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தை ஏகப்பட்ட விஜய்
ரசிகர்கள் ஃபால�ோ செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
யுத்ரா எனும் இந்தி படத்தில் நடித்து வரும் மாளவிகா ம�ோகனன் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில், நார்த் இந்தியாவுல ஒரு குக் கிராமத்திற்கு நானும்
எங்க அம்மாவும் சென்றிருந்தோம். அங்கே உள்ள சில ரசிகர்கள் என்னை
பார்த்து நீங்க மாஸ்டர் ஹீர�ோயின் தானேன்னு கேட்டாங்க, இந்தியில்
நான் ஏற்கனவே பிய�ோண்ட் தி கிளவுட்ஸ் படத்தில் நடித்தாலும், மாஸ்டர்
ஹீர�ோயின் என்றே என்னை ரசிகர்கள் அடையாளம் கண்ட நிலையில்,
தான் விஜய் சாரின் ரீச் எந்தளவுக்கு இருக்கிறது என்பதை புரிந்து
க�ொண்டேன்.
விஜய்க்கு ஜ�ோடியாக யார் நடித்தாலும், அவர்களை அவரது
ரசிகர்கள் ட்ரீட் செய்யும் விதமே வேறலெவல் தான். மாஸ்டர் படம்
வெளியாவதற்கு முன்பாகவும், வெளியான பின்னரும் விஜய்
ரசிகர்கள் க�ொடுத்த ரெஸ்பெக்ட், அவர்கள் க�ொண்டாடிய
விதமெல்லாம் எப்போதுமே மறக்க முடியாது. ல�ோகேஷ்
இயக்கத்தில் மாஸ்டர் படத்தில் விஜய் கூட நடிக்க
எனக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பு ர�ொம்ப பெரிய
வாய்ப்பு என அந்த பேட்டியில் ஓப்பனாக பேசி உள்ளார் மாளவிகா
ம�ோகனன்.

எம்.மலர் ராணி
க�ொழும்பு-13.

கேள்வி: 'அசுரன்'
படத்தில் நாயகியாக
நடித்த அம்மு அபிராமி
இப்போது ஏதாவது
படங்களில் நடித்துக் க�ொண்டிருக்கிறாரா ?
பதில்:- இது
பற்றி அவர்
என்ன ச�ொல்லுகிறார் என்று
கேளுங்களேன்."இயக்குநர்
மணி பாரதி
என்னை
சந்தித்து
'பேட்டரி'படத்தின்
கதையை
விவரித்தார்.
கதையை
கேட்டதும்
நடிக்க ஒப்புக்
க�ொண்டேன்.
ஏனெனில்
அறிமுக நாயகனான செங்குட்டுவனுடன் குலுமணாலி
எனும் இந்தியாவின் அடர்ந்த பனி பிரதேசத்தில் எனக்கும் நாயகனுக்கும் காதல்
கனவு பாடல் ஒன்று உள்ளது.படத்தின்
கதை வைத்தியசாலைகளில் நடைபெறும்
குற்ற செயல்களை மையப்படுத்தியது
என்றாலும் , ப�ொழுது ப�ோக்கு அம்சங்களும் இடம் பெற்றிருப்பதால் ரசிகர்களுக்கு
இந்த திரைப்படம் பிடிக்கும் "என்றார்
நடிகை அம்மு அபிராமி.

சினி பஜார் கேள்வி பதில்,
தினகரன் வார மஞ்சரி,

லேக் ஹவுஸ், க�ொழும்பு--10.

சி

னிமாவில் புதுப்புது முயற்சிகளை செய்து, அதில்
வெற்றியும் கண்டவர் பார்த்திபன். இவரின் இயக்கத்தில்
தற்போது வெளியாகி இருக்கும் வியக்கத்தக்க படம்
தான் இரவின் நிழல். உலகின் முதல் நான் லீனியர் சிங்கிள் ஷாட்
படமாக இதனை எடுத்துள்ளார் பார்த்திபன். இப்படத்திற்கு ஏ.ஆர்.
ரகுமான் இசையமைத்துள்ளார். இப்படம் இன்று உலகமெங்கும்
பிரம்மாண்டமாக ரிலீசாகி உள்ளது.
இரவின் நிழலில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளவர்
பிரிகிடா. ஆஹா கல்யாணம் வெப்சீரிஸில் 'பவி டீச்சர்' கதாபாத்திரத்தில் நடித்து ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமானவர் இவர். பிரிகிடா
'இரவின் நிழல்' படம் குறித்து அளித்துள்ள பேட்டி இணையத்தில்
வைரலாகி வருகிறது.இப்படத்தில் உதவி இயக்குனராக பணியாற்ற
சென்ற பிரிகிடாவிற்கு ஹீர�ோயின் சான்ஸ் க�ொடுத்து ஆச்சர்யப்படுத்தி இருக்கிறார் பார்த்திபன்.
இப்படத்தில் நிர்வாணமாக ஒரு காட்சியில் நடித்துள்ளார்
பிரிகிடா. அவ்வாறு நடித்தது ஏன் என்பது குறித்து சமீபத்திய பேட்டியில் அவர் கூறியுள்ளார்.
அதன்படி, படத்தின் என்னுடைய கதாபாத்திரத்திற்கு அப்படி

இ

ஒரு காட்சி
தேவைப்பட்டது. இதைப் பார்த்திபன் சார் என்னிடம் ச�ொன்னப�ோது, இதை எப்படி பெற்றோரிடம் ச�ொல்லி
புரிய வைப்பது என்பது எனக்கு சற்று நெருடலாக
இருந்தது.
சேலை அணிந்து சென்றாலே சரியாக இருக்கிறதா?
என பல முறை சரி செய்யும் பெண் தான் நான். ஆனால்,
அந்த கதாபாத்திரம் ர�ொம்பவே புனிதமானது. அதற்கு
அப்படிய�ொரு விஷயம் நடக்கும் ப�ோது, அந்த க�ோலத்தில் இருந்தால் தான் சரியாக இருக்கும் என பார்த்திபன்
சார் புரிய வைத்தார். ஆனால், இதை என் பெற்றொர்களிடம் எப்படி ச�ொல்வது என்பது எனக்கு பெரிய நெருடலாக இருந்தது.
இதையடுத்து நானும், பார்த்திபன் சாரும் எடுத்துக்கூறியதும், எனது பெற்றோர் அவ்வாறு நடிக்க
சம்மதித்தனர். அதன்பின்னர் தான் அந்தக்
காட்சியை எடுத்து முடித்தோம். படத்தில் பார்க்கும்
ப�ோது அது கவர்ச்சியாக தெரியாது, பலரையும்
அது ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தும். அதில் உள்ள
புனிதம் மட்டுமே தெரியும் என விளக்கம்
அளித்துள்ளார் பிரிகிடா.

ரவின் நிழலில்
ப்படி நடித்தது ஏன்

?

பிக்

பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு பல்வேறு படங்களில் நடித்து வரும் இவர் சமூக வலையதள பக்கங்களிலும் கவர்ச்சியான ப�ோட்டோக்களை வெளியிட்டு வருகிறார். 'இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து' படத்தில் கவர்ச்சியாக நடித்ததன் மூலம் மிகவும் பிரபலமானவர், யாஷிகா ஆனந்த்.
அடுத்தடுத்த படங்களிலும் கவர்ச்சியாக நடித்து பேசப்பட்டார். படவாய்ப்புகளும் குவிந்து வந்தன. இந்தநிலையில் எதிர்பாராத கார்
விபத்தில் சிக்கி படுகாயம் அடைந்தார். பல மாதங்கள் ஆஸ்பத்திரியிலேயே சிகிச்சை பெற்று தற்போது பழைய நிலைக்குத் திரும்பி இருக்கிறார். மீண்டும் படங்களில் நடித்து வருகிறார். யாஷிகா ஆனந்த் சமூக
வலைதளங்களில் அவ்வப்போது தனது கவர்ச்சி படங்களை வெளியிடுவது வழக்கம். ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை பெற்ற நேரத்தில் அவர் சமூக
வலைதளங்களில் ரசிகர்களுடன் கலந்துரையாட மட்டுமே செய்தார்.
பெரிதாக படங்கள் எதையும் அவர் வெளியிடவில்லை. தற்போது யாஷிகா
தனது கலக்கல் கவர்ச்சி புகைப்படங்களை மீண்டும் வெளியிட த�ொடங்கி
இருக்கிறார். இதனால் ரசிகர்களும் குஷியாகி இருக்கிறார்கள். 'இப்போதுதான் கண்கள் பளிச்சென தெரிகிறது', என்று சந்தோஷத்தில் கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகிறார்கள். மீண்டும் ரசிகர்களின் வாழ்த்து மழையில் நனைவதால்
யாஷிகா உற்சாகம் அடைந்திருக்கிறார்.

கவர்ச்சியில் கலக்கும்
யாஷிகா ஆனந்த்

கார்த்தி
படத்தில் இருந்து
விஜய் சேதுபதி

விலகல்

ராஜு

முருகன் இயக்கத்தில் கார்த்தியின் புதிய
படத்தில் இருந்து கால்ஷீட் இல்லாத
காரணத்தால் விஜய் சேதுபதி விலகி விட்டார். தமிழ் சினிமாவில்
முன்னணி கதாநாயகனான கார்த்தி நடித்த 'விருமன்', 'ப�ொன்னியின் செல்வன்', 'சர்தார்' ஆகிய படங்கள் அடுத்தடுத்து
வெளிவர தயாராக இருக்கின்றன. இதைத்தொடர்ந்து ராஜு
முருகன் இயக்கத்தில் ஒரு புதிய படத்தில் கார்த்தி நடிக்க
இருக்கிறார்.
இந்த படத்தில் வில்லனாக நடிக்க விஜய் சேதுபதி ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்தார். இப்போது கால்ஷீட் இல்லாத
காரணத்தால் இந்த படத்தில் இருந்து விஜய் சேதுபதி
விலகி விட்டார். வில்லன் நடிகருக்கான தேடலில் படக்குழுவினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள்.
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உடல் நிலையை
உணர்த்தும் நகங்கள்

இருப்பின், நகங்கள்
உடைவது அல்லது பட்டையாக விரி
 ந்
 து வளர்வதன் மூலம் அறியலாம்.
சிலருக்கு நகங்களில்
மேடு பள்ளங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும். இதுவும்
ஊட்டச்சத்துக் குறைபாட்டையே காட்டுகிறது.
யான தன்மையை நாம் அறிய
நகம் கடிக்கும் பழக்கம் நம்மில் பலருக்கு இருக்கலாம்.
முடியும்.
வழக்எப்போதாவது மனக்கவலைஏற்படும் போது நகம் கடிப்கமாகும்.
பது ஒரு சிலர். ஆனால் எப்போதும் நகத்தை தேடித் தேடி
அதிலும் இந்கடிப்பது சிலருக்கு பழக்கமாகவே இருக்கிறது. மருதாணி
துகள் அதிகமான�ோர்
பத்து விரல் பூவழகு,
இலைகளை அரைத்து வைக்கப்படும் மருதாணி விரல் நகங்பின்பற்றுகின்றனர். ஒரு பெண்
பாதம் தங்க தேரழகு
களுக்கு நல்ல பயனை அளிக்கிறது.
திருமணமானவள் மற்றும் திருமணத்பலர் முகத்தை அழகாக்கிக் கொள்வதில் நிறைய கவனம்
சிலர் அடிக்கடி நகப்பூச்சை பயன்படுத்துவார்துக்கு தயாராக உள்ளால் என்பதை குறிக்கவும்
செலுத்துவார்கள். ஆனால் நகங்களை கவனிக்காமலே விட்- கள். இது மிகவும் தவறு. மாதத்தில் ஓரிரு
மூக்கு குத்துகின்றாள். வழக்கத்தில் வட இந்திய
டுவிடுவார்கள். அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரிவது போல, நாட்களாவது நகங்கள் காற்றோட்பெண்கள் மூக்கின் இடதுப் பக்கத்திலும், தென்னிந்திய
உடல்நிலையை நாம் நகத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
டத்தில் இருக்க வேண்டும்.
பெண்கள் மூக்கின் வலப்பக்கத்திலும் மூக்கு குத்துகின்றனர்.
பல்வேறு பிரச்சினைகளை நகம் நமக்கு எடுத்துக் காட்அப்போதுதான்
மூக்கு குத்துவதற்கு சிறந்த பக்கம் இடதுப்பக்கம்தான்.
டுகிறது. உடலில் ஏற்படும் ஒவ்வொரு பாதிப்பிற்கும்
அதன் உண்பெண்கள்
ஏனெனில் பெண்ணின் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் மூக்கின்
ஒவ்வொரு விதமான பிரச்சினைகளை நகம் காட்டுகிறது.
மைஎன்றாலே அழகுதான். இடதுப்பக்கத்தோடு த�ொடர்புடையதாக ஆயுர்வேதம் கூறுஉடல்நிலையில் ஏற்படும் சில தற்காலிக பாதிப்புகளிஇதிலும் அழகுக்கு அழகு
னால், நகங்களின் வளர்ச்சியில் கூட மாற்றங்களை
சேர்க்கும் வகையில் அவர்கள் தன்
ஏற்படுத்தும். நகங்களை சுத்தமாகவும், சரியான
உடலில் தங்கம் அணிந்து அழகேற்றுகின்அளவில் வெட்டி விடுவதும் ஒவ்வொருவறனர். இதனால் தங்கத்தால் அவர்கள் அழகா?
ரும் நமது உடல் ஆரோக்கியத்திற்காக
இல்லை அவர்களால் தங்கத்துக்கு அழகா? என்று
செய்யும் செயலாகும்.
ச�ொல்ல முடியாது.
ஒருவரது உடலில்
அந்த காலம் முதல் இந்த காலம் வரை பெண்கள்
இரும்புச் சத்துக்
அனைவரும் காது குத்துவது இயல்பு. ஆனால்
குறைவாக
மூக்கு குத்தும் பழக்கம் நாளடைவில்
குறைந்து வருகிறது. அப்படி மூக்கு
குத்துவது என்று முடிவு எடுத்தாஅதனின்
லும், எந்தப் பக்கத்தில் மூக்கு
மேல் உள்ள
குத்துவது, இடதா? அல்லது
த�ோள்களில் சத்து
வலதா? என்ற குழப்பமும்
அதிகம். த�ோள்களில் முகத்தை
நீடிக்கிறது.
ப�ொலிவு செய்யக் கூடிய சத்து
மூக்கு குத்துவது
வானம்
அதிகம் உள்ளது. சரி வாங்க த�ோடம்
இந்தியர்விட்டு மண்ணில்
பழ துாள் செய்வது குறித்தும் அதனை
களின்
வந்தாள்
எப்படி, எவ்வாறு பயன்படுத்துவது குறித்தும்
நிலவல்ல பெண்ணழகு!
பார்க்கலாம்.
முதலில் த�ோடம்
வும்.
பழ த�ோலை
இந்த
வெயிலில் நன்றாக
மாஸ்க்
காய வைத்து க�ொள்அணிவளவும். காய்ந்த
தற்கு முன்பு
கிறது. இதனால் பிரசவக்காலத்தில் வலிகுறைந்தும்
த�ோலை மிக்சியில்
முகத்தை தூய
எளிதாகவும் குழந்தைப் பிறக்கும் என்பது ஐதீகம்.
அரைத்து துாளாக்கிக் நீரால் கழுவிக்
அத�ோடு மாதவிடாய் பிரச்சினைகளும் தீரும்.
க�ொள்ளவும். இந்த
க�ொள்ளவும். சிலருக்கு
பெண்கள் ப�ொதுவாக இடது பக்கம் படுப்துாளை வைத்து
முகம் மட்டும் ப�ொலிவாக
பது நன்று.
வீட்டிலே பேஸ்
இருக்கும். ஆனால் கழுத்து
இடதுப் பக்கம் மூக்கு குத்தும்
மாஸ்க் ப�ோடலாம்..
கருகருன்னு கருப்பாக இருக்ப�ோது அவர்களால் சாதரணமாக
கும். இதனை தவிர்க்க இந்த பேஸ்
படுக்க முடியாது. மூக்குத்தி
தேவையான
மாஸ்க்கை முகம் மற்றும் கழுத்திற்கு
குத்தும். இதனால் அவர்கள்
ப�ொருட்கள்:ப�ோட்டு 20 நிமிடம் ஊற வைக்வலதுப் பக்கத்தில் மூக்கு
த�ோடம் பழ துாள் - 2
கவும். பின்னர் முகத்தை
குத்துகின்றனர்.
தேக்கரண்டி. தேன்
கழுவினால் முகம்
கைகளை
- 1 தேக்கரண்டி.
ப�ொலிவடைஇடுப்புக்குப் பின்புறமனிதர்கள் 30 வயது கடந்தவுடன் முகத்எலுமிச்சை சாறு - 2 தேக்கரண்டி.
யும்.
மாகக் கீழே வைக்க வேண்டும்.
தில் சுருக்கம் தாண்டவம் ஆடத் த�ொடங்கி
செய்முறை:- ஒரு கப்பில் முகத்திற்குத்
இப்போது, கால்களை சற்று அகட்விடும். இது ஆண்கள், பெண்கள் என இரு
தேவையான த�ோடம்பழ பவுடரை
தலை
டியபடி 45 டிகிரியில் ஒரே சீராகத்
பாலினருக்கும் வருகின்ற முக்கிய ஒன்றாஎடுத்து க�ொள்ளவும். பிறகு அதில்
மற்றும் மேல்
தூக்கி, சில விநாடிகள் அதேநிலையில்
கும். எது விட்டாலும் சுருக்கம் நம்மை
தேன்,எலுமிச்சை சாறு ஆகிஉடலை உயர்த்தி,
இருக்க வேண்டும். பின்னர், பழையநிலைக்விடாது. சருமத்தின் சுருக்கத்தை நீக்கி
யவற்றை சேர்த்து
மெதுவாக மூச்சை இழுத்துகுத் திரும்பலாம். இதை மூன்று முறை செய்யஎன்றும் இளமை ததும்ப வாழ வேண்டுமா?? நன்றாக கலந்து
விட வேண்டும். பின்னர் பழையலாம். தரையில் கால்களை நீட்டி நேராகப் படுக்க
அப்போ த�ோடம்பழ பவுடர் பயன்படுத்க�ொள்ளநிலைக்குத் திரும்ப வேண்டும். இதை
வேண்டும். கைகளை பக்கவாட்டில் தரையில் பதிக்க
துங்கள். த�ோடம் பழங்களில் விட்டமின் சி,
மூன்று முறை செய்ய வேண்டும்.
வேண்டும். இப்போது கால்களை 90 டிகிரி க�ோணத்தில்
கல்சியம் ப�ோன்ற சத்துக்கள் அடங்கியுள்முதுகுத்தண்டு நேராகும். கை, நெஞ்சு, வயிற்றுப்
உயர்த்தி, ஐந்து விநாடிகள் அப்படியே இருந்துவிட்டு,
ளன. இதனை தினமும் சாப்பிட்டால்
பகுதியில் உள்ள தசைகள் இறுக்கமாகும். உடல் முழுஇயல்புநிலைக்குத் திரும்பலாம். இதை மூன்று முறை
உடல் ஆர�ோக்கியம் மேன்மை
வதும் சீரான ரத்த ஓட்டம் பரவும். தரையில் கால்களை
செய்ய வேண்டும்.
அடையும். த�ோடம்
வலை
நேராக நீட்டிப் படுக்க வேண்டும். கால் முட்டியை மடக்கிபழத்தை காட்வீசும் கண்ணழகு, வைக்க வேண்டும். தலை மற்றும் மேல் உடலை உயர்த்தி,
டிலும்
வளைந்தாடும் இடைகைகளால் முட்டியைத் த�ொட வேண்டும். இந்த நிலையில்
யழகு
சில விநாடிகள் இருந்துவிட்டு, பழையநிலைக்குத் திரும்ப
தினமும் பயிற்சி செய்தால்,
வேண்டும். இப்படி, மூன்று முறை செய்ய வேண்டும்.
த�ொப்பை தானாகக் குறைந்துவிடும். ஃபிட்தரையில் கால்களை நீட்டி நேராகப் படுக்க வேண்டும்.
டான வயிற்றுப் பகுதி வந்துவிடும். த�ொப்பையைக் குறைப்பதற்கான பயிற்சிகள் இங்கே.. தரையில்
குப்புறப் படுக்க வேண்டும். கைகளை முன்புறம் தரையில்
பதிக்க வேண்டும். இப்போது, கைகளை ஊன்றியபடி
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மூக்குத்தி முத்தழகு
மூணாம்பிறை ப�ொட்டழகு

த�ொப்பை த�ொலைய...
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செல்லத்துரை கலையன்பன், மாவிட்டபுரம்

Dusha, Gayathri, Dharshana, kanth, Arun

A.Raviraj

Rajani Suresh

Kamsica Mahadevan

Aruniya

Stella, Rani

S.Danendran (Art Director)

Satheesh Sathiswaaran

Sivakumar

Rahini Kumaran

Rasalingam Danaraj

S.N. Nadarajah
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நிறம் தீட்டுங்கள்

வழிகாட்டுங்கள்

பாடசாலை செல்வதற்கு
பேருந்துக்கு
வழிகாட்டுங்கள்

நேரத்தைக் கணித்து எழுதுங்கள்

கீழ் உள்ள கட்டங்களை வெட்டி
ப�ொருத்தமான இடத்தில்
ஒட்டுங்கள்

08 வித்தியாசங்களை கண்டுபிடியுங்கள்
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இ

ம்மண்ணிலே பிறக்கும்
ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் ஏத�ோ ஒரு திறமைகளுடன் பிறக்கின்றது.
அத் திறமைகளுக்கு களம் அமைத்துக் க�ொடுத்து மெருகூட்டுவதில்
பெற்றோரின் ப�ொறுப்பு அளப்பரியது. அந்தவகையில் மாவனல்லை
சேர்ந்த ந�ௌபல் ஹசீம், சிப்னா
ஹாரிஸ் தம்பதியினரின் 5
வருட தவிப்பிற்கு இறைவனால்
வழங்கப்பட்ட அ ரு ட் க�ொடையே
சாரா ஹானி . 1 8 மாதங்களிலே 150
க்கும் மேற்பட்ட உலக நாடுகள்,
உலக நாடுகளின் தலைவர்கள்,
காய்கறிகள், பழங்கள் ப�ோன்றவற்றைஅடையாளம்
காட்டும்

இருந்துள்ளார்.
ITN
'அடபட்டம்' நிகழ்சியில் கலந்து
க�ொண்டு மனித உள்ளுறுப்புக்கள்,
க�ோள்கள், அளக்ககூடிய கருவிகள் மற்றும் தலைவர்களை மிகச்
சரியாக அடையாளம் காட்டினார்.
இதனின்
த�ொடராக அமெரிக்காவினால்
நடாத்தப்பட்டப�ோட்டிய�ொன்றில்
பங்கு பற்ற பெற்றோரால் ஊக்கப்-
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படுத்தி தூண்டப்பட்டார். விஞ்ஞானத்தை தழுவியதாக காணப்பட்ட
இந்தப்போட்டியில் தரம் 1 இல்
கற்கும் மாணவர்களுடன் ப�ோட்டியிட்டு அந்த மாணவர்களுள் முதலாவதாக 89 புள்ளிகளைப் பெற்று
சாதனையை நிலைநாட்டியுள்ளார்
சாரா ஹானி.அதுமட்டுமல்லாது
பேச்சுத்துறையி லும் ஆர்வம்
க�ொண்ட குழந்தை சாரா
ஹானி பேச்சுத்துறை சார்ந்த
ப�ோட்டியிலும்
கலந்துக�ொண்டு நூற்றுக் நூறு புள்ளிகளைப் பெற்று தனக்காக
சிறந்த அடையாளத்தை
உருவாக்கி தனக்கான அங்கீகாரத்தையும் பெற்றுள்ளார்.இது மாத்தி-

நிகரில்லா திறமைகளினால்
உலக அளவில் சாதனை படைத்து வரும்
- இவரின்
திறைமைகளுக்கு
அங்கீகாரமாக World record
இரண்டும் Asia Book of Record
விருது ஒன்றும் கிடைத்துள்ளது

சிறுமி சாரா ஹானி
ரமல்லாது இந்தியாவின் குழந்தை
மேதைகள் எனும் விருதிற்கு
தான் செய்த சிறந்த சாதனைகள்
மூலம் நூறு சாதனைக்குழந்தைகளுள் ஒருவராக தெரிவு செய்யப்-

அபார
திறமைக�ொண்டிருந்தார்
சாரா ஹானி. இவரின் திறைமைகளுக்கு அங்கிகாரமாக World record
இரண்டும் Asia Book of Record
ஒன்றும்
கிடைத்தது.இரண்டு
வயதும் இரண்டு மாதமும் இருக்கின்ற ப�ோதே வாசிப்புத் துறையில்
மிகுந்த ஆர்வம் க�ொண்டவராக

பட்டு குழந்தை மேதை
எனும் விருதை இந்தியாவின்
பிரதமர் ம�ோடி அவர்களினால்
பெற்றுக்
க�ொண்ட
சாதனை
ந�ௌபல் ஹசீம், சிப்னா ஹாரிஸ்
தம்பதியினரின் குழந்தை சாரா
ஹானியைச்சாரும்.
Women icon Young life time
achiever award winning விருதிற்கும் தெரிவு செய்யப்பட்டு அந்த
விருதிற்கும் தகுதியான ஒரு குழந்-

தையாக
இடம்பிடித்துள்ளார்.3
வயதாக இருக்கும் ப�ோதே சர்வதேசஅளவிலான
ப�ோட்டிகளில்
ஆறு ஏழு வயது மாணவர்களுடன்
கலந்துக�ொண்டு தனது திறமையை
வெளிப்படுத்தி ஒரு சாதனைக்
குழந்தையாகவும்
உலகளாவிய
பதிவுகளில் இடம் பெறும் குழந்தையாகவும் காணப்படுகிறார் சாரா
ஹானி.முடியாதது என்று எதுவும்
இல்லை நீ முயற்சிக்காத வரை என்-

பதற்கு குழந்தை சாரா ஹானி
சிறந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டாகவும் சிறந்த முன்னுதாரணமாகவும்
காணப்படுகிறார். அதை விட மிக
முக்கியமாக இந்தக் குழந்தையை
ஊக்கப்படுத்தி ஒரு சாதனைக்குழந்தையாக மாற்றிய பெற்றோரின்
தூண்டுதலும் தியாகங்களும் நிகரற்றது. இவ்வாறான சிறந்த சாதனைக்
குழந்தைகள்
உருவாக்கப்படுவது
அந்த குழந்தையைச் சுற்றியுள்ள
சூழலும் அந்தக்குழந்தை வளர்க்கப்படுகின்ற விதத்திலுமே காணப்படுகிறது. சிறந்த அடைவையும்
வெற்றியையும் பெற்றுக்கொள்ள
வயது என்ற ஒன்று தடையில்லை
முயற்சியும்
தன்னம்பிக்கையும் இருந்தால்
சிறந்த ஒரு சாதனையாளராக
உருவாக முடியும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக திகழும் சாரா
ஹானி
எதிர்காலத்திலும்
இன்னும் பல நல்லஅடைவுகளையும் வெற்றிகளையும் அடைந்து
க�ொள்ள வேண்டும் என்று வாழ்த்துவத�ோடு சிறந்த சாதனைக் குழந்தைகளை உருவாகுவது அவர்கள் பெற்ற�ோர்களினால் அவர்கள் வளர்க்கப்ப
டும் விதத்திலே உள்ளது .சாரா
ஹானி ப�ோன்ற சிறந்த சாதனைக்
குழந்தைகளை ஒவ்வொரு பெற்ற�ோரும் உருவாக்கி வழிநடாத்திட
சாரா ஹானியின் பெற்றோரின்
முயற்சி சிறந்த ஒரு உதாரணமாகும்.
(குறிப்பு இதற்கு முன்னரும்
செந்தூரம் இவர் பற்றி சிலாகித்து
எழுதியிருந்தது. அவரும் மேலும்
சாதனை படைக்க வாழ்த்துகிற�ோம்.
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கவிதையில் ஒளிபாய்ச்சும் திறனாய்வு வெளி

ஒ

ரு கவிதைப் பிரதி வெளிவரும்போது அது பற்றி
எந்தளவு பேசப்படுகிறது,
எவ்வாறு பேசப்படுகிறது,
எவரெல்லாம் பேசுகின்றனர்
என்பதெல்லாம் நூலின்
அகப்பெறுமதியை வலுவூட்டும் புறப்பெறுமதிதான்.
ஈழத்தில் இந்தப்
பேசுமுறை அல்லது பேச்சுக்குத் தேர்ந்தெடுக்கும் பிரதி
குறித்த நேர்த்தியான ஒரு
ப�ோக்கு இருப்பதாக அல்லது
அவ்வாறு இருப்பதில்
ஒழுங்கின்மை இருப்பதாக
எண்ணத் த�ோன்றுகின்றது.
ஒருவகை அணி நிலை
அல்லது சார்புத் தன்மை
மேல�ோங்கும் தன்மையானது அவ்வளவு ஆர�ோக்கியமானதல்ல. இப்போக்கு
கனதியான பிரதிகளை இருட்டடித்து விடும் என்பதற்கு

அப்பால் கனதியற்ற பிரதிகள்
ஈழத்துக் கவிதைப் ப�ோக்கின்
எல்லைகளை நிர்ணயிப்பவையாகவும் மாறிவிடும்
ஆபத்தும் உண்டு.
எனவே பிரதி குறித்த
பேச்சாளர்கள் வரும் பிரதிகள் பற்றிய தேடலும்
நேர்த்தியான பார்வையும்
சார்பு நிலையற்ற அல்லது
சார்பு நிலையில் ப�ொதுத்
தெரிவைக் க�ொண்டிருக்க
வேண்டும்.
இந்த ப�ொதுத்தளத்தில்
அல்லது சார்பற்ற நிலையில்
வரும் பிரதி மீதான கருத்தாடல் ஆர�ோக்கியமாக
அமையும்போது திறனாய்வு
எழுநிலை த�ோன்றும். உண்மையில் இலக்கியத்தின்
உயிர்ப்பு அல்லது நிலைத்த
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ன்ன வயசில் எனக்குள்
மிதந்த ச�ொற்றொடரிது.
எனக்கு முன்னால் பென்சில்,
பேனா, கவராயம், ட�ோஜ்லைற்,
வீட்டுத்திறப்பு, ஸ்கூட் றைவர்,
ஐஸ்கிரீம் க�ோன்....எல்லாம்
மைக் டெஸ்டிங் வன்...ரூ...
த்ரீ....தான்.
காணும் ப�ொருளெல்லாம்
மைக் ஆகிவிட நான் அறிவிப்பாளனாகி விடுவேன். இவற்றினூடாகக் குரல் வெளிப்படாது
என்பது தெரிந்திருந்தும் என்
ஆத்மாவுக்குள் மிதந்த அறிவிப்பு என்கிற கலை இப்படித்தான் துளிரத்தொடங்கியது.
மாமர வளவுக்குள் பனைமட்-

டைக் கார�ோட்டியபடி எனவ்ன்ஸ்
பண்ணித்திருந்த எட்டாம், ஒன்பதாம் பருவத்து ஞாபகங்கள்
கூட வைகாசிக் காற்றாய் எனக்குள் வீசுகிறது. ஜெஸீமாவில�ோ,
சிவஜ�ோதியில�ோ பட விளம்பர
அறிவிப்புக்கார் ஊரூராக வீதிவீதியாக வரும் காற்றில் சினிமாப்
பாட்டு மணக்கும். அதனிடையே
தாழிப்பு வாசனையாக கம்பீரமான அறிவிப்பாளர் குரல்
வரும். கே.எஸ்.ராஜாவின்
திரை விருந்தில் கேட்கும் குரல்
ப�ோல.... எனக்குள் குரல�ோடும்.
நானும் காருக்குப் பின்னால்
ந�ோட்டிஸ் எடுக்கவும், அறிவிப்பு
எடுக்கவுமாக ஓடுவேன்.

தன்மையென்பது திறனாய்வுக் கலையின் பாற்பட்டதுமாகும். ஆனால் இன்று
எழுதுகளங்கள் விரிந்த
சூழலில் அல்லது சமூக
வலையில் மிக அதிகமாக
அதேவேளை மேல�ோட்டமான ஒரு மேய்ச்சல் இடம்பெற்று விடுகிறது. இதுவே
திறனாய்வின் உச்சமெனவும்
க�ொண்டாடவும் படுகிறது.
மேம்போக்கான திறனாய்வு
எழுத்தாளரின் அதீத த�ோற்றமும் மேற்சொன்ன ஆர�ோக்கியமின்மைக்குக் காரணமாகி

நான்வெளியாகிறேன். அரூப
வெளி. உள்ளுமற்ற புறமுமற்ற மேலுமற்ற கீழுமற்ற
வெளி. வெட்பமும் தட்பமும்
வேறுபாடற்ற வெளி.
சினமும் சாந்தமும் மகிழ்வும் துயருமென உணர்வற்ற வெளி. நீலமும்
பச்சையும் சிவப்பும் மஞ்சளும் கறுப்பும் வெள்ளையும் பிறவும் கலந்திராத
நிறமுள்ள வெளி.
ஆனால் என்
வெளிக்குள் முகங்கள்
இருக்கின்றன. இதயங்கள் இருக்கின்றன. இதயத்துடிப்புகள் இருக்கின்றன.
கைகள் வெறுங்கைகள். கால்கள்
கடுக்க நின்றலையும் வரிசைகள்
சலனப் படமாக
மாமர வளவுக்குள் பனைமட்டைக்காரில் தேர்தல் கால
பிரசார வாடையை அப்படியே
பிரதி செய்வேன். திருவிழாக்
க�ொண்டாட்டங்களை நேர்முகம்
செய்வேன். மீலாது விழா ஊர்வலத்தில் க�ொடியசைத்தது ப�ோல
உற்சாக அறிவிப்பில் பூரிப்பேன். சித்திரைப் புத்தாண்டு
சைக்கிள�ோட்டத்தை சைக்கிள்
வேகத்திற்கேற்ப கூவுவேன்.
இப்படி இப்படியே அனுபவம்
என் அறிவிப்பு ஆசையையும்
ஆற்றலையும் மெருகேற்றி வந்திருக்கிறது.
ஒலிபரப்பின் ஆர்வம் அலாதியானது.பால்பேணிகளை
தங்கூசியின் முனைகளில்
கட்டி தூரத்தூர நின்று ப�ோன்
பேசுவது ப�ோல் அறிவிப்பின்
ஒலியைக் கடத்தியிருக்கிறேன்.
பத்தாம்,பதின�ோராம் வகுப்புக்காலத்தில் இனங்காணப்பட்ட அறிவிப்பாளனானேன்.
மாணவர் மன்றத்தில் நிகழ்ச்சித்
த�ொகுப்பு,நாடக முன்னோட்டம்,ஊர் பெருநாள் மேடைகளில்
அறிவிப்புஎன ஞாபகத்தில�ொட்டியுள்ளது அறிவிப்பாளனென்ற
அனுபவம்.
தரம் பதின�ொன்று படிக்கும்
காலத்தில் வுஏ அறிமுகமான

விடுகிற ஆபத்துமுண்டு.
எனவேதான் பிரதிகளின்
மீதான தேடலும் தேடலாளரின் திறனாய்வு மேம்பட்ட
பார்வையும் பிரதி முகத்தை
முகமற்றுப் ப�ோதலில்
இருந்து பாதுகாக்கும்.
இன்னொரு வகையில்
ஆர�ோக்கிய எழுத்துப் புலத்தின் மீது ஒளி பரப்பும்.

வெளிக்குள் அலைகின்றன.
இப்படிய�ொரு பெருவெளியாக நான் எப்படி
மாறிப்போனேன். என்
கண்களை என்னால்
நம்ப முடிவதில்லை. என்

யவில்லை தூரத்தே
தெரியும் விடிவெள்ளி
இல்லை. பூரணநிலவின் பூரித்த குளிர�ொளி
முகமும் இல்லை. சூரியன்
வருவானா என்று தேடுகிறேன். என் தேடல�ொரு
நப்பாசை.
கால்களூன்ற முடிவதில்லை, நிலமில்லை,
கடலில்லை, குளமில்லை,
வயலில்லை. இந்த வெளிக்குள் எப்படி வந்தேன்.

இருட்டும் நீள்கிறது. அதன்
நகங்கள் ஒவ்வொன்றிலும்
ஒவ்வொரு முகத்தைத்
தின்ற கறை, ரத்தக்கறை...
என்னளவில் கறைபட்டிடக் கூடாதென்ற வெறும்
பிரார்த்தனை என்னுள்
முளைக்கிறது. அது விருட்ஷமாகி நிழலாகுமென்ற�ொரு கனவு நீள்கிறது......
என் வெளிக்குள் அலையும்
முகங்களை உசாவுகிறேன்.
ஒவ்வொரு முகத்தின் இழை-

அரூப வெளி

காதுகளை என்னாலே
கேட்க முடியவில்லை.
நான் உணர்விலிருக்கிறேனா? இல்லை.
உணர்வற்ற பிணமாக
மாறிவிட்டேனா? எனது
வெளியில் வானம் தெரி-

எப்போது வந்தேன்
எதனால் வந்தேன்.
நான் வெறும் வெளியானதற்கு நானே தான்
காரணியாம். வெளிக்கு
வெளியேயிருந்து ஒரு
கருங்குரல் கேட்கிறது. ஒரு

காலத்தில் ஊர்களிலே விடிய
விடிய வீடிய�ோ காட்டும் கலாசாரம் வளர்ந்தது.எங்கள10ரில்
நடமாடும் வீடிய�ோ தியேட்டர்
பலரும் நடத்தினர்.அருள் அதில்
தீவிரம்.ஒழுங்கைய�ொழுங்கையாக விளம்பரிப்பு செய்து
இரவில் ஒரு மைதானத்தில�ோ
வளவில�ோ படங்கு மறைப்புக்-

ஏதுஜேக்கேலியே,ரஜனியின்
ஏணிப்படிகள்,சிவாஜியின்
பாசமலர்.....எனது குரலில் படவிளம்பர அழைப்பு. ஊரூராய்க்கார�ோடிக் குரலும் அடைத்தது.
மாலையில் வீடிய�ோ படக்காட்சி
த�ொடங்கியப�ோது நான் நண்பர்கள�ோடு ப�ோனேன். ஆனால்
அருள் என்னை யாரென்றே
மறந்து விட்டான�ோ
அல்லது தெரியாதது
ப�ோல் ப�ோனான�ோ தெரியவில்லை.ஒரு பிறீ டிக்கட்
கூட கிடைக்கவில்லை.
நப்பாசை த�ோற்றுப்போனது.
எனினுமென்ன எனக்குள�ொரு அறிவிப்பாளர்
வளர்ந்தான். ஏ.எல்
படித்தப�ோது வித்தியானந்தாவிலே பெருமைதானத்தில் என் அறிவிப்பு குரல்
இருந்தது.பின்பு ஆசிரியரான
பின்பு பாடசாலைகளின் இல்லங்களுக்கிடையிலான மெய்வல்லுநர் விளையாட்டுப்போட்டி
அழைப்பிதழ்களில் அறிவிப்பு
என்கிற இடத்தில் என் பெயர்
இருக்கும்.முழுநாளும் மைதானத்தை அறிவிப்புக்கட்டுப்பாட்டிலும் கரக�ோச ஆரவாரத்திலும்
மிதக்கவிடுவ�ோம்.இடைவேளை-

கட்டிப் பாட்டுப்போட்டு மூன்று,
நான்கு படங்கள் காட்சியாகும்.
புதிய புதிய படங்கள்...பார்க்கப்பெருங்கூட்டம். அருளின்
காசுப்பை நிரம்பும்.
ஒருநாள் அவனது அறிவிப்பாளர் வரவில்லைப்போலும்.
என்னைக்கேட்டான்.கற்கண்டாய் மனசு இனித்தது.காரில்
ஏறினேன்....கமலஹாசனின்

களிலும் ஆயிரமாயிரம்
துயர் என்று எழுதிவைத்திருக்கிறது காலம். காலத்திடம் என் வெளியை கையளித்து விட்டு நான் தப்ப
விரும்புகிறேன். எப்படித்
தப்ப..... அத்தனை இதயங்களின் துடிப்பும் அத்தனை
விழிகளின் எதிர்பார்ப்பும்
எனது வெளியில் நிறைகின்றன.....
என் அதிகத்துள்
உறைந்து கிடக்கும் நினைவுகள் மெல்லமெல்ல உயிர்க்கத் த�ொடங்குகின்றன.
நான் ரூப வெளியாகிறேன்.

−ப�ொன்மீரா

யில் இடம்பெறும் உடற்பயிற்சிக்கண்காட்சிக்கு ஒரு கலைத்துவ உணர்வைக்காதுகளுக்கு
அளிக்கும் முறையை அறிமுகப்படுத்தின�ோம்.தாளலயத்துக்கேற்ப அறிவிப்பு கண்காட்சிக்கு
மேலும் அழகுசேர்க்கும்.
அரங்குகளை அறிவுக்களஞ்சிய மேடைகளாலும், விவாத
மேடைகளாலும் மெருகேற்றின�ோம்.
இப்படித்தான் எனக்குள�ொரு
அறிவிப்பாளர் வளர்ந்து க�ொண்டிருந்தான்.
அந்த வளர்ச்சியின் பிந்திய
பரிமாணமாக...பிந்திய
வரவாக எஸ்.எல்.பி.சி. க்குள்
நுழைந்தேன். ஆங்கும் இலக்கிய மஞ்சரி, கவித சாளரம்,
நூலாரம் என சில காலம் இலக்கிய அறிவிப்பு செய்தேன்.
இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் தேசிய சேவை
நேரம் 10 மணி 30 நிமிடம்.
இத்துடன் தேசிய சேவையின்
இன்றைய நிகழ்ச்சிகள்
நிறைவுபெறுகின்றன.விடியும்
ப�ொழுது நம் எல்லார் மனங்களிலும் பிரகாசமாய் விடியட்டும்
பிரார்த்தனைகள�ோடு விடைக�ொள்கிற�ோம். நேயர்களுக்கு
வணக்கம்.
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குறும்பா, ஹைக்கூ லிமரிக்கூ,
தன்முனைக் கவிதைகள்:
சில அறிமுகக் குறிப்புகள்

(கடந்தவாரத் த�ொடர்)
குறும்பாவில் தமிழகக் கவிஞர்கள் அதிகம்
ஈடுபாடு க�ொண்டதாகத் தெரியவில்லை. இலங்கையிலும் கூட குறும்பா எழுது வ�ோர் சிலரே.
மஹாகவியின் பின்னர், எழுபதுகளில் எம்
எச்எம் . ஷம்ஸ், ,கலைவாதி கலீல், ஜவாத் மரைக்கார், ப�ோன்றோர் குறும்பாக்கள் எழுதுவதில்
கவனஞ் செலுத்தியுள்ளனர்.
எழுபதுகளில் குறும்பா எழுதுவதில் அதிகம்
அக்கறை காட்டியவராகவும், இளங்கவிஞர்களை
குறும்பாத்துறையில் வளர்த்துவிட பத்திரிகைகளில் வசதி செய்து க�ொடுத்தவராகவும் எம்.எச்.
எம் .ஷம்ஸ் கணிப்புப் பெற்றிருக்கிறார்.
50 குறும்பாக்களை க�ொண்ட ,"காசா லேசா"
என்ற பெயரில் அவரால்
த�ொகுத்தெடுக்கப்பட்ட அவருடைய குறும்பாக்கள் நூலுருப்
பெறாமல் ப�ோனது
நமது துரதிஷ்டம்.
த�ொடர்ந்து,
க�ொக்கூர் கிழான், குறிஞ்சி தென்னவன்,சிவசேகரன் (இலண்டன் பனிமலரில் எழுதியவர்), ஏ.பீர்முகம்மது
என்று
சிலர் குறும்பாக்களை அவ்-

ந�ோ

பல்
பரிசை
பெற்றுவிட்ட எவரும் தாம்
ஓர் அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கை
வாழ்ந்துவிட்டதாக நியாயமாக கர்வப்பட்டுக் க�ொள்ளலாம். அந்தளவுக்கு உலகப்
பிரசித்தி பெற்ற ந�ோபல் பரிசு தன்னைத்
தேடி வந்தப�ோது அதை உதாசீனம்
செய்தார் ஒருவர். அவர்தான் பெர்னாட்ஷா.
அயர்லாந்தின் டப்ளின் நகரில்
1856 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம்
26 ஆம் திகதி ஜ�ோர்ஜ் கார் ஷா –
லூசிண்டா எலிசபெத் ஷா தம்பதியினருக்கு ஜ�ோர்ஜ் பெர்னாட்ஷா பிறந்தார்.
பெர்னாட்ஷா சிறிது காலம் வெஸ்லியன் க�ொன்னேக்ஸியல் பாடசாலையில் படித்தார். அதன்பின்னர் Dublin
English Scientific and Commercial Day
School இல் தனது இறுதிக் கல்வியை
முடித்தார். பத்து வயது நிறைவதற்குள் பைபிள் முதல் ஷேக்ஸ்பியரின்
நாடகம் வரை நிறைய புத்தகங்களை
வாசித்து முடித்திருந்தார்.
குடும்பம் வறுமை நிலையில்
இருந்தபடியால் த�ொடர்ந்து படிக்கவில்லை. 16 ஆவது வயதிலேயே
ஒரு பழத்தோட்டத்தில் கணக்காளராக
பணியாற்றினார். குடிகார கணவருடன் பிரச்சினைப்பட்டு பெர்னாட்ஷாவின் தாயார் லண்டனுக்கு குடியேறினார். அதனைத் த�ொடர்ந்து
பெர்னாட்ஷாவும் லண்டனுக்கு குடியேறினார். பெர்னாட்ஷா கல்வியில்
ஈடுபாடு அதிகம் காட்டவில்லை. அவர்
ஷேக்ஸ்பியரின் நாடகங்களை வாசிப்பதிலேயே கவனம் செலுத்தியதால்
நாடகங்களை விமர்சனம் செய்யும்
ஆற்றல் பெற்றிருந்தார். அதனால்
த சண்டே ரிவியூ (The Sunday
Review) என்ற வார இதழில் நாடகங்கள் பற்றிய விமர்சனங்களை
எழுதி வந்தார். அதனைத் த�ொடர்ந்து
தானே நாடகங்களை எழுதத் தலைப்பட்டார். சுமார் 50 நாடகங்களுக்கு
மேல் எழுதினார். தனது நாடங்கங்களில் சமூக சீர்திருத்த நாடகங்கள்,
கேலி, நையாண்டி, நகைச்சுவை ஆகி-

வப்போது எழுதியுள்ளனர். அல்அசூமத் பூபாளத்தில் குறும்பாக்களை எழுதியுள்ளத�ோடு
குறும்பாவின் வடிவ மாற்றம் கருதிய குறிப்புகளையும் எழுதியுள்ளார்.எண்பதுகளில் குறும்பாவில் அதிக அக்கறை காட்டியவராக அவரைக்குறிப்பிட முடியும். அவருடைய யாப்பியலுரை
நூலிலும் "வரவுப்பா"வடிவமாக குறும்பாவைக்
குறிப்பிட்டு விபரித்துள்ளார்.தீரன் ந�ௌசாத்
தூதுவில் குறும்பாக்களை எழுதியவர்.
த�ொடர்ந்து ,குறும்பாக்களை எழுதியும், பரிச�ோதனை முயற்சிகளை மேற்கொண்டும் நீட்சி, விரிவு
த�ொடர்பான குறிப்புகளை எழுதியும் வருபவராக
பாலமுனை பாறூக் குறிப்பிடப்படுகின்றார்.

பாலமுனை பாறூக் குறும்பாக்கள்
மு.தயாளன் குறும்பாக்கள்.
சிவசேகரன் - ஒரு கூடைக் குறும்பூ
இலங்கையில் குறும்பாக்களை எழுதி வருபவர்களாக இன்னும் சிலர் மேலெழுந்துள்ளனர்.
இவர்களில் சிலர் த�ொடர்ந்தும்,சிலர் அத்தி பூத்தாற்போல் அவ்வப்போதும் எழுதிவருகின்றனர்.
ஏஎம்எம் அலி,கிண்ணியா அமீர் அலி,அஷ்பா
அஸ்ரப்அலி,மெய்யன் நடராஜ்,மதியன்பன்,எம்எல்எம்.அன்சார், எம்.பீ.சிராஜுதீன்,அக்கரையூர்
அப்துல் குத்தூஸ், ஜின்னா ஷரிபுத்தீன்,வில்லூர்
பாரதி, அபூ அப்கான், அச்சுமுகம்மது இஸ்மாயில்,எழுகவி,கிராமத்தான் கலீபா, என்று சிலர் இக்குறிப்புகளை எழுதும் ப�ோது நினைவில் வருகின்றனர். கும்பலங்கையில் இருந்து ஒரு பெண்
கவிஞர் 1983 காலப் பகுதியில் குறும்பா எழுதியிருப்பதாக அல்அசூமத் குறிப்பின் மூலமாக
தெரிய வருகின்றது. பெயர் தெரியவில்லை
(தெரிந்தவர்கள் அதுபற்றி விபரங்களைத்
தந்தால் சேர்த்துக் க�ொள்ளலாம்)
இனி,ஹைக்கூ பற்றிப் பார்ப்போம்.
ஹைக்கூ( Haiku)
சி
- - - - - ன்னதாக இருக்கும் பெரிய

நூல்கள்

அற்புதம் ஹைக்கூ..
ஜென் தத்துவம்.யப்பானிய
கவிதை வடிவம்.பாஷ�ோவால் அறிமுகம்.
மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாரால் 1916ல்
சுதேச மித்திரனில் எழுதிய கட்டுரை மூலமாக தமிழுக்கு அறிமுகம்.சுஜாதா,அப்துல்ரகுமான்,தமிழன்பன், அமரன், முனைவர்ரமேஷ்,க.நா.கல்யாணசுந்தரம,
பாலகிருஷ்ணன்,அனுராஜ்,
இளையபாரதி, என்று இவர்கள�ோடு சேர்ந்த
ஒரு பெரும் ஹைக்கூ படையே தமிழ்நாட்டில்
உண்டு.
3 வரி
5-75
- அசை
உவமை ,உருவகம் இல்லை
நேரடியாகக் கூறுவது
உணர்ச்சியை வெளிப்படையாக கூறாது
மின்னலென ஒரு
திருப்பத்தோடு
ஈற்றடி அமைதல்.
உண்மைத்தன்மை
மெல்லிய நகைச்சுவை.

பாலமுனை பாறூக்..

-சிவபாலன் ந
- கை
எஸ்.ஜலாலுத்தீன்- சுடுகின்ற மலர்கள்.
ஜே. வஹாப்தீன் வெட்டுக்கற்கள

யவற்றை சரமாரியாக கலந்து க�ொடுத்தார்.
அவரது எழுத்தில் மட்டுமல்ல, நிஜ
வாழ்க்கையிலும் அவர் நகைச்சுவையாகவும் நையாண்டியாகவும் சரளமாக பழகுவார்.
பெர்னாட்ஷா எழுதிய முதல்
நாடகம் 1892 ஆம் ஆண்டு
“Widower’s Houses” (மனைவியை
இழந்தோர் இல்லங்கள்) எனும்
நாடகத்தை அரங்கேற்றினார். 50
இற்கும் மேற்பட்ட நாடகங்களை
மேடை ஏற்றியிருக்கின்றார். இவரது
நாடகங்கள் இங்கிலாந்தில் மாத்திரமின்றி அயர்லாந்து, பிரான்ஸ்,
அமெரிக்கா ப�ோன்ற நாடுகளிலும் மேடையேற்றப்பட்டு வெற்றி
கண்டன. பெர்னாட்ஷா மேலும்
ஐந்து நாவல்களையும் எழுதியுள்ளார்.
Major Barbera என்ற நாடகம்
திரைப்படமாகவும்
வெளிவந்தது.
அவரது நாடகங்களில் புகழ் பெற்றது
என கருதப்படும் Pygmalion என்ற
நகைச்சுவை நாடகமானது My Fairy
Lady என்ற பெயரில் திரைப்படமாக
வந்து உலகமெங்கும் வெற்றி வாகை
சூடியது. இத்திரைப்படம் க�ொழும்பில்
திரையிடப்பட்டப�ோது த�ொடர்ந்து பல
வாரங்கள் House Full ஆக காட்சியளித்தது.
1898 ஆம் ஆண்டு பெர்னாட்ஷா,
சார்லட்
பெய்ன்
டவுன்சென்ட்
(Charlotte Payne Townshend) என்ற
ஐரிஸ் நாட்டு பணக்காரியை திருமணம் செய்தார்.
பெர்னாட்ஷா நாவல்கள் எழுதும்ப�ோதுகார்ல்மார்க்ஸின்எழுத்துக்களால்
கவரப்பட்டு கம்யூனிஸ்ட், ச�ோஷலிஸ்ட்
சிந்தனைகள் அவரிடம் த�ோன்றின.
இங்கிலாந்தில் ச�ோஷலிச ஆட்சிமுறையை த�ோற்றுவிப்பதற்கு Fabian
Society என்ற இயக்கத்தில் பிரதான
உறுப்பினராக செயற்பட்டார். இந்த
இயக்கமே த�ொழிற்கட்சியாக மாறியது.
பெர்னாட்ஷாவுக்கு 1925 ஆம்
ஆண்டு இலக்கிய துறைக்கான
ந�ோபல் பரிசு கிடைத்தது. அவர் பரி-

சளிப்பு
விழாவில்
கலந்துக�ொள்ள மறுத்தது
மட்டுமல்லாமல் பரிசுத் த�ொகை வீடு
தேடி வந்தப�ோது அதனை அப்படியே
இலக்கியப் பணிகளுக்காக க�ொடுத்து
விட்டார். பெர்னாட்ஷா பரிசு, க�ௌரவ
பட்டம், பாராட்டு விழா, புகழுரை,
க�ௌரவம் ப�ோன்றவைகளை விரும்-

குழந்தை நமக்கு பிறக்குமல்லவா?”
என்று கேட்டாராம். அதற்குப் புன்னகைத்துக் க�ொண்டே, “அந்தக்
குழந்தை உங்களுடைய அறிவையும்
என்னுடைய அழகையும் க�ொண்டு
பிறந்துவிட்டால் என்ன செய்வது?”
என்று கேட்டாராம் பெர்னாட்ஷா.
பெர்னாட்ஷா ஒருமுறை அமெரிக்-

தனது செயற்கைப் பல்
செற்றை கழற்றி சீனாக்காரரின்
கரத்தில் வைத்தாராம்.
ஒருநாள் பெர்னாட்ஷா ஒற்றையடிப் பாதை ஒன்றால் சென்று
க�ொண்டிருந்தார். அவர் வருவதைப்
பார்த்ததும் எதிர்ப்பக்கமாக வந்து
க�ொண்டிருந்த ஒருவர் ஒதுங்கி நின்று

ஆங்கில இலக்கிய
உலகம் பெருமைப்படும்
ஜ�ோர்ஜ் பெர்னாட்ஷா

புவதில்லை; அறவே வெறுத்தார்.
1938 ஆம் ஆண்டு அவருக்கு
ஒஸ்கார் விருதும் கிடைத்தது. இலக்கியத்திற்கான ந�ோபல் பரிசு, ஒஸ்கார்
விருது ஆகிய இரண்டும் பெற்ற
ஒருவர் இவர் மாத்திரமே என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது. பெர்னாட்ஷாவின்
வாழ்க்கையில் நடந்த சில சுவாரஷ்யமான சம்பவங்களாவன:
ஒல்லியான த�ோற்றமுடைய பெர்னாட்ஷாவைப் பார்த்து ஒருமுறை
அவரது நண்பரும் சக எழுத்தாளருமான வெல்ஸ், “நம் நாட்டிற்கு வருபவர்கள் உம்மைப் பார்த்தால் இங்கிலாந்தில் பஞ்சம் வந்திருப்பதாக
எண்ணுவார்கள்” என்று கிண்டலடித்தாராம். அதற்கு பெர்னாட்ஷா சற்றும்
சளைக்காமல், “அந்தப் பஞ்சத்திற்கு
யார் காரணம் என்பதும் உம்மைப்
பார்த்தால் அவர்களுக்குப் புரியும்”
என்றாராம். காரணம் வெல்ஸ் உடல்
பருமனானவர்.
விருந்து நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பெர்னாட்ஷாவை சந்தித்த ஓர் அழகிய
நடிகை, “நீங்கள் பெரிய அறிவாளி;
நான் சிறந்த அழகி. நாம் இருவரும்
திருமணம் செய்துக�ொண்டால் என்
அழகும் உங்கள் அறிவும் க�ொண்ட

காவுக்கு சென்றிருந்தப�ோது
மக்களவையில்
கூட்டத்தில்
பேச அவருக்கு அழைப்பு
வந்தது. பேசத் த�ொடங்கிய பெர்னாட்ஷா, “இங்கிருப்பவர்களில் பாதி
பேர் முட்டாள்கள்” என்றாராம். சினமடைந்த அவையினர் ச�ொன்னதை
மீட்டுக் க�ொள்ளுமாறு குரல் எழுப்பினர். அதற்கு பெர்னாட்ஷா அமைதியாக அவையினரைப் பார்த்து,
“சரி, இங்கிருப்பவர்களில் பாதி பேர்
புத்திசாலிகள்” என்றாராம் லாவகமாக. அவரது பேச்சுத் திறமையைப்
பார்த்து அவை வியந்தது. சீனாக்காரர் ஒருவர் பெர்னாட்ஷாவைப் பார்க்க
வந்தார். அவருக்கு பெர்னாட்ஷாவின்
உதவிய�ொன்று அவசரமாக தேவைப்பட்டது. இதன் காரணமாக பெர்னாட்ஷாவை அவ்வப்போது புகழ்ந்து
க�ொண்டே இருந்தார். “உங்களுடைய
உடம்பிலுள்ள உறுப்புக்கள் யாவும்
மிகவும் கவர்ச்சியாக காணப்படுகின்றன. உங்களுடைய முகம், கண்,
மார்பு, கை, கால்கள்.....” என்று அடுக்கிக் க�ொண்டே சென்றவரை பெர்னாட்ஷா தடுத்து நிறுத்தினார். “அது
சரி, எனது பற்கள் எப்படி?” என்று
கேட்டார். “உங்களுடைய பற்கள்
அசைக்க முடியாத வலிமைமிக்க
முத்துப் பற்கள்” என்றார் சீனாக்காரர். “மகிழ்ச்சி, இதை நீங்கள் நன்றாகப் பார்த்து ரசியுங்கள்” என்று கூறி

வழிவிட்டார். பெர்னாட்ஷா அவனருகில் சென்றதும் “நான் முட்டாள்களுக்கு வழிவிடுவதில்லை” என்றார்.
உடனே அவன் பணிவாக “ஐயா,
நான் விடுவதுண்டு” என்றான்.
பெர்னாட்ஷா ஒருமுறை அமெரிக்கா சென்றார். அங்கு அதிக
நாட்கள் தங்காமல் விரைவில் திரும்புவதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை
மேற்கொண்டார்.
இதை அறிந்துக�ொண்ட நிருபர்கள் அவரை சூழ்ந்து க�ொண்டனர்.
அத்துடன் கேள்விக் கணைகளையும்
த�ொடக்கினார்கள். சலிக்காமல் பதில்
க�ொடுத்தார் பெர்னாட்ஷா. நிருபர்
ஒருவர் பெர்னாட்ஷாவை ந�ோக்கி
“நீங்கள் அமெரிக்காவில் எதை விரும்புகிறீர்கள்?” என்று கேட்டார். பெர்னாட்ஷா
பெருமிதமாக, “உங்கள் நாட்டை விட்டு
வெளியேறுவதை” என்றார்.
பெர்னாட்ஷா கிட்டத்தட்ட 60 ஆண்டுகள் ஆங்கில இலக்கிய நாடகத்
துறையில் ஈடுபாடு உடையவராக இருந்தார். பெர்னாட்ஷா
தனது 94 ஆவது
வயதில் 1950 ஆம்
ஆண்டு
நவம்பர்
மாதம் 2 ஆம் திகதி
காலமானார்.
கலாபூஷணம்
பரீட் இக்பால்...?, யாழ்ப்பாணம்

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2022 ஜூலை மாதம் 24ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

கனடா உதயன் பத்திரிகையின் பிரதம ஆசிரியர் என். ல�ோகேந்திரலிங்கத்தின் 50 ஆண்டு கால ஊடக மற்றும் இலக்கியப் பணிகளை
பாராட்டும் நிகழ்வு க�ொழும்பு தமிழ் சங்கத்தில் அண்மையில் நடைபெற்றது. உடுவை எஸ். தில்லைநடராஜா தலைமையில் நடைபெற்ற
இந்த விழாவில், இலக்கியப் புரவலர் ஹாசிம் உமர், கனடா உதயன் பத்திரிகையின் இலங்கை சிறப்பு இதழின் முதல் பிரதியை பெற்றுக்
க�ொண்டார். இலங்கைப் பத்திரிகையாளர்கள், எழுத்தாளர்கள், இளைஞர்கள், கலைஞர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் சார்பில் ல�ோகேந்திரலிங்கம் க�ௌரவிக்கப்பட்டார். இந்த வைபவத்தில் சிவஸ்ரீ வைத்தீஸ்வரகுருக்கள், மூத்த ஊடகவியலாளர் வி.தேவராஜ், சிரேஷ்ட எழுத்தாளர்
கலாநிதி. சிவலிங்கம் சதீஷ்குமார், வீரகேசரி பிரதம ஆசிரியர் எஸ். ஸ்ரீ கஜன், தினகரன் பிரதம ஆசிரியர் தே.செந்தில்வேலவர், இலங்கை
வான�ொலியின் சிரேஷ்ட அறிவிப்பாளர் விசு கருணாநிதி உட்பட பலரும் கலந்து க�ொண்டனர். (படம்: க�ொழும்பு வடக்கு நிருபர்)

