
பாடசாைல மாணவர்க-
ளுக்காக த�யார் பஸ்கைள 
நாைள முதலாம் �க� முதல் 
ேசைவ�ல் ஈடுபடுத்�, 
பு�ய பஸ் ேசைவைய ஆரம்-
�ப்பதற்கு கல்� அைமச்சு 
நடவ�க்ைக எடுத்துள்ளது.   

தற்ேபாது காணப்படும் 
ேபாக்குவரத்து �க்கல் 

மற்றும் பாடசாைல ேபாக்கு-
வரத்து கட்டணங்கள் அ�க-
�த்துள்ளைமைய கருத்�ற்-
ெகாண்ேட இந்தத் �ர்மானம் 
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.   

இதன்ேபாது அைனத்து 
பாடசாைலகளும் உள்ளடங்-
கும் வைக�ல் பாடசாைல 
ஆரம்பமாகும் 
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07ஜனாதிபதியின் 
தைலைமத்துவத்தில்
ெகாண்டுள்ள நம்பிக்ைக

03

2022 ஜூலை 31 ஞாயிற்றுக்கிழலை

பிரியங்கா அருள்மகா்ன்

இைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்பு
இலவச

 ெகாழும்பு மாநகரசைப விேசட ஏற்பாடு    ெகாழும்பு மாநகரசைப விேசட ஏற்பாடு   

துவிச்சக்கர வண்டிகளின்  
பாவைனக்கு தனியான வழி  04
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உல�ல் ஜனநாயக பாரம்ப�ய ஆட்�முைறைய �றழ்-
�ன்� அ�ெயாற்� வரு�ன்ற நாடுக�ல் இலங்ைகத் 
ேதசமும் ஒன்றாகும். ��த்தா�ய கால�த்துவத்�ன் 
�ழ் எமது நாடு 1815 ஆம் ஆண்டு முழுைமயாக ஆட்-
பட்டுக் ெகாண்ட �ன்னர் பல தசாப்த காலம் அ�ைமத்-
தனத்�ேலேய ஆட்� ெதாடர்ந்தது.

 ஆனாலும் காலப்ேபாக்�ல் சுதந்�ரத்ைத ேநாக்�ய 
பயணத்�ன் ேபாது, ��த்தா�ய ஆட்�யாளர்கள் எமது 
நாட்�ல் ப�ப்ப�யாக ஜனநாயக ஆட்�முைறையப் 
புகுத்தத் ெதாடங்�னர். 1948 இல் இலங்ைகக்கு அவர்-
கள் முழுைமயான சுதந்�ரத்ைத வழங்�ய ேபாது, பாரா-
ளுமன்ற ஜனநாயக ஆட்� முைறைய அ�முகப்படுத்� 
�ட்ேட ெசன்றனர்.

 அதன் �ன்னர் ஜனநாயக ஆட்�முைறைய வழுவா-
மல் �ன்பற்� வரு�ன்ற நாெடன்ற ெபருைமைய எமது 
நாடு ெபற்றுக் ெகாண்டது. 1978 இல் �ைறேவற்று 
அ�கார ஜனா�ப� ஆட்�முைற ெகாண்டதாக அர�ய-
லைமப்பு மாற்�யைமக்கப்பட்ட ேபா�லும், ஜனநாய-
கப் பாரம்ப�ய ஆட்� முைற��ருந்து எமது நாடு ஒரு-
ேபாதுேம �ல�ச் ெசன்ற�ல்ைல.

  ஜனநாயகம் என்பதன் அர்த்தம் மக்கள் ஆட்� என்-
பதாகும். அதாவது நாட்�ன் ஆட்�யாளர்கைள ேதர்தல் 
ஊடாக மக்கேள ெத�வு ெசய்�ன்றார்கள். அடாவ�த்த-
னத்�னாேலா அன்� ��ரவாதத்�னாேலா பல-
வந்தமான முைற�ல் எந்தெவாரு 

ஜனநாயகத்தின் ெபறுமானம்
கட்டிக்காக்கப்பட ேவண்டும்!
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இலங்ைக மகளிர் கிரிக்ெகட்;
அறியப்படாத சாதைனகள்

24
ெநருக்கடிைய எதிர்ெகாள்ள 
ெபாருத்தமானவர் ரணில்

�ைறேவற்று அ�காரத்ைத 
மட்டுப்படுத்தும் வைக�ல் 
22ஆவது �ருத்தத்ைத 
�ண்டும் �ருத்�, 19 ஆம் 
�ருத்தத்�ல் ெகாண்டுவரப்-
பட்ட �டயங்கைளயும், அ�-
�ருந்த பல�னமான சரத்-
துக்கைள �க்� 19ஆவைத 
�ஞ்�ய பு�ய �ருத்த-
ெமான்ைற ெகாண்டுவர அரசாங்கம் 
�ர்மா�த்துள்ளதாக �� அைமச்சர் 

�ேஜயதாச ராஜபக் ஷ ெத�-
�த்தார்.   

ெகாழும்�ல் (28) நைட-
ெபற்ற ெசய்�யாளர் சந்�ப்-
�ன் ேபாேத அவர் இவ்வாறு 
கூ�னார். அவர் ேமலும் கூறு-
ைக�ல்,   

22ஆவது �ருத்தச் சட்டம் 
அைமச்சரைவ�ல் அங்�க�க்-

கப்பட்டு, வர்த்தமா� அ��த்தலும் 
ெவ��டப்பட்டுள்ளது. 

19ஐ விஞ்சும் புதிய திருத்தம்   
ஒன்ைற ெகாண்டு வருேவாம்   

ஜனா�ப� ர�ல் 
�க்�ரம�ங்க�ன் 
ஊடகப் ப�ப்பாளர் 
தனுஷ்க இராமநாயக்க 
ேநற்று கா� முகத்�-
ட�ல் அைம�யான 
முைற�ல் ஆர்ப்பாட்-
டத்�ல் ஈடுபட்ட ஆர்ப்-
பாட்டக்காரர்கைள 
சந்�த்து கலந்துைரயா�-
யுள்ளார்.  

கா�முகத்�ட�ல் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களுடன்  

யுத்தத்�ன் மூலம் ெபற்றுக் ெகாள்ள 
மு�யாதைத நாட்ைட �ர்குைலத்து  
ெபற்றுக்ெகாள்ள புலம்ெபயர் த�ழர் 
முயற்�த்து ேபாராட்டத்�ல் ஈடுபட்டு 
வருவதாக ஐக்�ய பைட�ரர் சமூகத்-
�ன் அைழப்பாளர் அேசல தர்ம�� 
ெத��த்துள்ளார்.   

30 ஆண்டு கால யுத்தத்�ன் �யா�-
கைள �ைனவு கூரும் �னத்�ல் தைட 
ெசய்யப்பட்ட �டுதைலப் பு�கள் 
அைமப்புக்காக ஒரு அருட் தந்ைதயும் 

த�ழ் இைளஞர்கள் குழுவும் கா� 
முகத்�ட�ல் �கழ்ைவ நடத்�யதாக-
வும் அவர் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.   

காலிமுகத்திடல் ேபாராட்டத்தின்   
பின்னணியில் புலி ஆதரவாளர்கள்  

பு�ய ஜனா�ப� ெத��ன் 
ேபாது 06 அல்லது 07 ேகா� 
ரூபா வைரயான பணத்ைத நான் 
ெபற்றதாக சமூக வைலத்தளங்க-
�ல் தகவல்கள் பரப்பப்படு�ன்-
றன. ஆனால் பணத்துக்கு நாேனா 
எனது குடும்பேமா ஆைசப்பட்-
ட�ல்ைல. கட்� எடுத்த மு�-
வுக்கு மாறாகவும் வாக்க�க்க�ல்லெயன 
புெளாட் அைமப்�ன் தைலவரும், பாராளு-

மன்ற உறுப்�னருமான தர்ம�ங்-
கம் �த்தார்த்தன் ெத��த்துள்ளார்.   

சமகால �ைலைமகள் ெதாடர்-
பாக கந்தேராைட�லுள்ள அவரது 
இல்லத்�ல் நைடெபற்ற ஊடக சந்-
�ப்�ேலேய பாராளுமன்ற உறுப்-
�னர் �த்தார்த்தன் இவ்வாறு ெத�-
�த்துள்ளார்.   

இது ெதாடர்�ல் அவர் ேமலும் 
கருத்து ெத��க்ைக�ல்,   

நாேனா எனது குடும்பேமா   
பணத்துக்கு ஆைசப்பட்டதில்ைல   

எ�ெபாருள் வ�ைச�ல் காத்�ருந்த ஒருவர் ஆ� 
அமாவாைச �ரதத்ைத ���ல் ைவத்ேத �ைறவுெசய்த 
சம்பவெமான்று இடம்ெபற்றுள்ளது.  

இவர் ���ல் ைவத்ேத �ரத உணைவ உட்ெகாண்ட 
புைகப்படெமான்று சமூக வைலத்தளங்க�ல் பர� வரு-
�றது. ஆ� அமாவாைச �னம் �யாழக்�ழைம ��ர்-
களுக்காக �ரதம் இருந்து, ம�யம் பைடயல் 
ெசய்து, அந்த உணைவ உட்ெகாண்டு தமது 

எரிெபாருள் வரிைசயில்  
ஆடி அமாவாைச விரதம்   

டுபா�ன் ேகாரல் 
எனர்� �றுவனத்��-
ருந்து ெகாழும்பு துைற-
முகத்துக்கு ெகாண்டு 
வரப்பட்ட 40,000 
ெமற்�க் ெதான் �சல் கப்பைல �டு-
�க்க ேதைவயான 52 �ல்�யன் 
அெம�க்க ெடாலர்கள் இல்லாத கார-
ணத்�னால் இன்னும் இறக்கப்பட-
�ல்ைலெயன இலங்ைக ெபற்ேறா-

�யக் கூட்டுத்தாபனம் 
ெத��த்துள்ளது.

தாமதக் கட்டணம், 
துைறமுகக் கட்டணம் 
மற்றும் காப்புறு�க் கட்-

டணம் என்பனவற்றுக்கு மாத்�ரம் 
கூடுதலாக ஒரு இலட்சத்து 98,000 
ெடாலர்கள் ெசலுத்த ேவண்�யுள்ள-
தாக கூட்டுத்தாபனத்�ன் உயர�கா� 
ஒருவர் ெத��த்தார்.  

கப்பலில் எரிெபாருள் வந்தும்  
இறக்க முடியாத நிைலயில்  

ேபாக்குவரத்து கட்டண அ�க�ப்ைப த�ர்க்க

சர்வகட்� அரசாங்-
ெமான்ைற ஸ்தா�ப்பது 
ெதாடர்�ல் �லங்கா 
சுதந்�ர கட்� முன்ைவத்த 
ேயாசைனகளுக்கு ஜனா-
�ப� ர�ல் �க்�ரம-
�ங்க�டம் சாதகமான 
ப�ல் �ைடத்துள்ளதாக 
கட்��ன் தைலவரும் 
முன்னாள் ஜனா�ப�யுமான ைமத்-

��பால ��ேசன ெத�-
�த்துள்ளார்.   

ஜனா�ப� ர�ல் �க்-
�ரம�ங்க மற்றும் �-
லங்கா சுதந்�ர கட்��ன் 
அங்கத்தவர்களுக்�ைட�-
லான சந்�ப்பு ேநற்று முன்-
�னம் நைடெபற்றது.   

இந்தச் சந்�ப்�ன் 
�ன்னர், ஊடகங்களுக்கு 

SLFP யின் ேயாசைனகளுக்கு   
ஜனாதிபதி சாதகமான பதில்

தற்ேபாைதய நாட்க�ல் காய்ச்சல், 
உடல்வ� ேபான்ற அ�கு�கள் ெதன்-
பட்டால் உடன�யாக ைவத்�ய ஆேலாச-
ைனகைள ெபற்றுக்ெகாள்ளுமாறு ெபாது 
மக்களுக்கு அ�வுறுத்தல் வழங்கப்பட்-
டுள்ளது.   

இேதேவைள, �றுவர்களுக்கு காய்ச்-
சல், இருமல், தடுமல், சுவா�ப்ப�ல் 
�ரமம் ேபான்ற அ�கு�கள் 

காய்ச்சல், உடல்வ� ெதன்ப�ன்  

ெகாழும்�ல் நடத்தப்-
பட்ட ேபாராட்டத்�ன் 
ேபாது ஜனா�ப� மா�-
ைக��ருந்து ஜனா�ப-
��ன் உத்�ேயாகபூர்வ 
ெகா�ைய �ரு�ச் ெசன்ற 
நபர் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்-
ளார்.  

கடந்த 9 ஆம் �க� அர-
சாங்கத்துக்கு எ�ராக மக்கள் நடத்�ய ேபாராட்டத்�ன் ேபாது 
ெபாதுமக்கள் ஜனா�ப� அலுவலகத்ைத முற்றுைக�ட்டு 

CCTV �ல் �க்�ய ஆர்ப்பாட்டக்காரர்  

ஜனா�ப� 
மா�ைக��-
ருந்த ‘அயர்ன் 
ெபாக்ஸ்’ �ரு-
டப்பட்ட சம்பவத்துடன் ெதாடர்பு-
ைடய சந்ேதக நபைர ெபா�ஸார் 
ைகது ெசய்துள்ளனர்.  

சந்ேதகநபர் (28) ெகாழும்பு 
ேகாட்ைட �தவான் ��மன்றத்�ல் 
ஆஜர்படுத்தப்பட்டைதய-
டுத்து, அவைர எ�ர்வரும் 

ஜனாதிபதி மாளிைகயில்   
'அயர்ன் ெபாக்ஸ்' திருடிய  
இைளஞர் ைகதானார்  

உலக சந்ைத�ல் 
மசகு எண்ெணய்-
�ன் �ைல 
கடந்த �ல 
�னங்களுடன் ஒப்-
�டுைக�ல் சற்று அ�க�த்து காணப்-
படுவதாக ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.  
இதன்ப�, �ேரண்ட் தர மசகு 
எண்ெணய் �ப்பாய் ஒன்�ன் �ைல 
108 அெம�க்க ெடாலர்களாக ப�வு 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், 
W.D.I.தர மசகு எண்ெணய் �ப்பாய் 
ஒன்�ன் �ைல 97.50 அெம�க்க 
ெடாலர்களாக காணப்படு�றது.  

மசகு எண்ெணய்யின்  
விைலயில் அதிகரிப்பு  

பாராளுமன்ற உறுப்�னர்க�ன் வயெதல்ைல வைர-
யறுக்கப்பட ேவண்டுெமன ேதர்தல்கள் ஆைணக்குழு-

�ன் முன்னாள் தைலவர் ம�ந்த ேதசப்��ய வ�யுறுத்-
�யுள்ளார்.

அர�யல்வா�களுக்கு 75 வயது வைர�ல் கடைம-
யாற்ற மு�யுெமன நான் �ைனக்�ேறன். இைளஞர்க-

ளால் மட்டுேம அர�யல் ெசய்யமு�யுெமன்று நான் கூற-
�ல்ைல.  

இைளஞர்களுக்கும் வருவதற்கு வாய்ப்ப�க்க ேவண்டும். 
அன்று இைளஞர்களாக வந்தவர்கேள, 70 வயைத 

இைளஞர்களாக வந்ேதாேர 75 ஐ தாண்டியும் பதவியில்;

13 முதல் 17 வயது வைரயான மாண-
வர்களுக்கு 'ைபசர்' தடுப்பூ� ஏற்றும் 
ப� ேநார்வூட் பகு��ல் ேநற்று முன்-
�னம் 29 ஆம் �க� ெவள்�க்�ழைம 
ஆரம்�க்கப்பட்டது. ேநார்வூட் �ரேத-

சத்�லுள்ள முதலாம் கட்ட ெகா�ட்19 
தடுப்பூ�ையப் ெபற்றுக் ெகாண்ட மாண-
வர்களுக்கு இரண்டாம் கட்ட தடுப்பூ-
�ேய 29 ஆம் �க� வழங்கப்பட்டது. 
சுமார் 04 பாடசாைலகைளச் 

வாக்களிக்க பணம்ெபற்ற குற்றச்சாட்ைட மறுக்கிறார் சித்தார்த்தன் எம்.பி விரதத்ைத வீதியில் அமர்ந்ேத நிைறவுெசய்த நபர்  
சமூக வைலத்தளங்களில் ைவரலாகிய ெசய்தி

ஜனாதிபதியின் ெகாடிைய   
துஷ்பிரேயாகம் ெசய்தவர் ைகது  

52 மில். ெடாலர் ெசலுத்த முடியாைமேய காரணம்

சிறுவர்கள் குறித்தும் அவதானமாக இருக்கவும்  

ஐக்கிய ேபார்பைட வீரர் சமூக அைமப்பாளர் அேசல சந்ேதகம் 

கல்வி அைமச்சு தீர்மானம் அமுலாகிறது   

04 04

தமது MPக்கைள சந்தித்த பின் அடுத்த சுற்றுப் ேபச்சு   

04

04

04

04

04

04

04

0404 04

04

ைவத்தியைர நாடுமாறு   
மக்களுக்கு அறிவுறுத்தல்  

பாடசாைல மாணவர்களுக்கு   
நாைள முதல் புதிய பஸ் ேசைவ  

மாணவர்களுக்கு 'ைபசர்' தடுப்பூசி  
ேநார்வூட்டில் பணிகள் முன்ெனடுப்பு  

ஜனாதிபதியின் ஊடக  
பணிப்பாளர் கலந்துைரயாடல்   அரசின் தீர்மானம் அதுேவ என்கிறார் விேஜயதாச

12
அரச வளங்கைள ைகயகப்படுத்தும் 
உரிைம எவருக்கும் கிைடயாது

எம்.பிக்களின் வயெதல்ைல
வைரயறுக்கப்பட ேவண்டும்
அரசியல்வாதிகளுக்கு 75 வயதுவைரேய கடைமயாற்ற முடியும்

ேதர்தல்கள் திைணக்கள
முன்னாள் ஆைணயாளர்
மஹிந்த ேதசப்பிரிய
கருத்து ெதரிவிப்பு
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இந்தியாவுக்ான இலங்் து்ை உயர்ஸ்ானி்ர   
ட�ாக�ர டி. டெங்ட�ஷெரனின்  அ்ைப்பின் டேரில், 
பிரேல நடி்ரும் இயககுனருமான 'ேதம பூஷன்' ்மல்்ா-
சன் மு்ல் மு்ையா் டசன்்னயிலுள்ள இலங்் 
து்ை உயர்ஸ்ானி்ராலயததிற்கு ெரு்் ்ந்்ார. 
அெர்ள இலங்்யின் இயற்்் அைகு மற்றும் சினிமா 
குறிதது ் லந்து்ரயாடினர.  நாட்டின் சுற்றுலாத து்ை்ய 
டமம்ேடுததும் ெ்்யில்  சினிமா மற்றும் நா�்க குழு உறு-
ப்பினர்ளு�ன் ் மல்்ாசன் இலங்்ககு ெரு்் ் ரடெ-
ண்டும் என து்ை உயர்ஸ்ானி்ர ட்ட்டுக ட்ாண்�ார.

"டச" பிகசர்ஸ டசல்ெகுமார முததுவின் ் யாரிப்பில் அறிமு் 
இயககுனர திடன்ஸ தீன்யா்ளன் இயக்ததில் அ்ஸமின் 
ோ�ல் எழுதும் புதிய ே�ததின் ட்ா�க் நி்ழ்வில்...  

உைக அைவிய்ா தரீக்காவின் 
ஆன்மீக தலைவரகளில் ஒருவரும் 
நவீன காை இஸைாமி் அறிஞரக -
ளிலைாருவருைான  அஷலஷெயஹ் 
அல்ைாைா அபூபக்கர அலீ அல் 
ைஷ்ூர லைௌைானாவின்  திடீர 
ைரணசலசெயதி ககள்விபபட்டு 
தான் மிகவும் கவலை்லைநத -
தாக பாராளுைன்்ற உறுபபினர 
ைரஜான் பளீல் விடுத்துள்்ள அனு -
தாபச லசெயதியில் லதரிவிக்கபபட் -
டுள்்ளது.

 லதாைரநது அசலசெயதியில் கைலும் லதரிவிக்கபபட்டுள்்ள -
தாவது,   

ல்ைன் நாட்லை பூரவீகைாகக்லகாணை அன்னார (27) 
கஜாரதான் நாட்டில் காைைானார. அன்னாரின் ஜனாஸா லவள் -
ளிக்கிழலை (28) விகசெை விைானத்தில்  ல்ைனுக்கு எடுத் -
துசலசெல்ைபபட்டு அங்குள்்ள ்ழரல் ைவ்த்தில் நல்ைைக்கம் 
லசெய்பபட்ைது. அவர  உைகம் கபாற்றும் ஆன்மீகத்தலைவராக 
இருநது கல்விபபணி லசெயதகதாடு ைாத்திரம் நின்று விைாைல் பை 
முஸலிம் நாடுகளுக்கும்  விஜ்ம் லசெயது அங்கு கைாநிலை்ங்க -
ல்ளயும் உருவாக்கி  இஸைாமி் தஃவாத்துல்றக்கும் பாரி் பங்க -
ளிபலப கைற்லகாணைார.  

உலக அலவிய்யா தரீககயாவின் ஆன்மீக தலலவர்
மலைவிற்கு மர்்யான் பளீல் எம்.பி அனுதயாபம்   

மயூரேதி ஸ்ரீ ேதர்ாளி அம்ோள 
ஆலயததின் ோல்கு� ேெனி

லகாழும்பு லவள்்ளவத்லத ையூரபதி ஸ்ரீ பத்ரகாளி 
அம்பாள் ஆை்த்தின் பால்குை பவனி நால்ள 
2022.08.01ஆம் திகதி ஆடிபபூரத் தினத்தன்று 
நலைலப்ற இருக்கின்்றது. இநத பால் குை பவனி 
லகாழும்பு பம்பைபபிட்டி ஸ்ரீ ைாணிக்கபபிள்ல்ள-
்ார ஆை்த்திலிருநது பு்றபபட்டு கைாரன்ஸ வீதி, 
அைரகசெகர ைாவத்லத ல்வலைாக் வீதி ஊைாக 
லகாழும்பு லவள்்ளவத்லத ையூரபதி ஸ்ரீ பத்ரகாளி 
அம்பாள் ஆை்த்லத வநதலை்வுள்்ளது.   

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig
MNyhridfisf; Nfhuy; (RFP)

Etnuypah gioa rP Ngq;f; nu];l; (Cey Bank Rest) Mf;fk;> 
kPs; epHkhzk; - epHkhzpj;jy; - epjpaply; - nraw;gLj;jy; - 

xg;gilj;jy; mbg;gil (DRBFOT)

,jw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuHfSf;F 

(KjyPl;lhsHfs;/ mgptpUj;jpahsHfs;) Fwpj;j 

tpguq;fs; mlq;fpa KjyPl;L MNyhrid 

Nfhuy; Mtzq;fis kPsspf;fg;glhj 

&. 100>000/- njhifia (thp cl;;gl) gj;juKy;y> 

nrj;rphpgha> fl;lk; 1> 6Mk; khbapy; mike;Js;s 

efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ePjpg; gphptpw;F 

nrYj;jp - 8Mk; khbapy; mike;Js;s mt; 

mjpfhu rigapd; nrhj;J Kfhikj;Jtk; kw;Wk; 

mgptpUj;jp gphptpypUe;J 2022 Xf];l; 03 Kjy; 

2022 Xf];l; 29 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 tiuahd fhyj;jpw;Fs; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

mgptpUj;jp MNyhridfis xg;gilj;jy; 

2022 nrg;lk;gH 05 K.g. 11.00 ,w;F KbTWk;. 

mgptpUj;jp MNyhridfis Vw;Wf;nfhs;sy; 

KbtiltJld; fpilf;fg; ngw;Ws;s njhopy;El;g 

MNyhridfis jpwj;jy; gj;juKy;y 'R`{Ugha" 

17Mk; khbapy; mike;Js;s> khefu mgptpUj;jp 

kw;Wk; tPlikg;G mikr;rpd; gzpg;ghsH ehafk; 

(njhopy;El;gk;) mYtyfj;jpy; ,lk; ngWk;.

njhiyNgrp ,yf;fk; :

011-2875921> 011-3611950> 071-2798593 my;yJ 

011-2875916-20 ePbg;G 2960 - 2967

ngf;]; : 011-2875900

kpd;dQ;ry; : realestatedivisionuda@gmail.com
,izajsk; : www.uda.gov.lk 

jiyt> mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyahd MNyhridr; rig> efu mgptpUj;jp kw;Wk; 

tPlikg;G mikr;R> 17 kw;Wk; 18Mk; khb> 'R`{Ugha"> gj;juKy;y.

 jiug; gpuNjrk;  -  2A - 1R - 38P (n`f; - 1)

 Fj;jiff; fhyk; - 50 tUlk; 

 mbg;gil tpiy - (&) 385,000,000/-

 gpiz Kwp - (&) 7,000,000/-

Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; 2022 Xf];l; 17 K.g. 

10.00 ,w;F nrj;rphpgha> fl;lk; 1> 9Mk; khbapy; 

mike;Js;s efu mgptpUj;jp mjpfhu rig 

Nfl;NghH $lj;jpy; eilngWk;. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F mioAq;fs; :-

gzpg;ghsH (nrhj;J mgptpUj;jp)

nrhj;J mgptpUj;jp kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphpT> 

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig> 

8Mk; khb> nrj;rphpgha fl;lk; 1> gj;juKy;y. 

cyfshtpa mjprpwe;j 1000 tq;fpfSs; xd;whfTk; Mrpa gRgpf; gpuhe;jpaj;jpd; 500 kpfg;nghpa tq;fpfSs; 

xd;whfTk; jug;gLj;jg;gl;Ls;s mur th;j;jf tq;fpAk; ,yq;ifapd; 1k; ju tq;fpAkhfpa ,yq;if tq;fpapd; 

rl;lg;gphptpy; gpd;tUk; gjtp ntw;wplq;fis epug;Gtjw;F jifikAk; Mw;wYk; Cf;fKk; mDgtKk; nfhz;l 

,sk; egh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

ePjpkd;w vOJtpidQh; gapYeh; kw;Wk;

nehj;jhhpR vOJtpidQh; gapYeh;

Njitg;gLk; jifikfs;

 

 

 

 ,yq;ifg; gpui[ahf ,Uf;f Ntz;Lk;.

 fy;tpj; jifikfSk; mDgtKk; 

    f.ngh.j. (rhjhuzju) ghPl;irapy; xNu mkh;tpy; fzpjk;> Mq;fpyk; kw;Wk; jha;nkhop cl;gl 05 

ghlq;fspy; jpwikr;rpj;jp (tpUg;Gf;Fhpa ghlq;fs; ePq;fyhf)

  kw;Wk;

   f.ngh.j. (cah;ju) ghPl;irapy; xNu mkh;tpy; 03 ghlq;fspy; rpj;jp (nghJ Mq;fpyk; kw;Wk; nghJ 

mwpT jtph;e;j)

  kw;Wk;

    rl;l epWtdnkhd;wpy; my;yJ rl;lj;juzp xUthplk; ePjpkd;w vOJtpidQuhf/ nehj;jhhpR 

vOJtpidQuhf ,uz;L (02) tUlq;fs; gzpahw;wpa mDgtk;

 Vida jifikfs; 

  Mq;fpyk; kw;Wk; jkpo;/rpq;fsk; Mfpa nkhopfspy; epkplj;jpw;F 20 nrhw;fs; vd;w jl;lr;R Ntfk;

   fzdp mwpTk; Mq;fpy nkhopapy; Njh;r;rpAk; mj;jpahtrpakhFk;

 taJ 

     tpz;zg;g KbTj; jpfjpapy; 35 taJ my;yJ mjw;F Fiwthf ,Uj;jy; Ntz;Lk;

tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs;

    gapw;rpf;fhyk; 02 Mz;LfshFk; ,g;gapw;rpf; fhyj;jpy; khjhe;j gapw;rpf; nfhLg;gdnthd;W (Kjyhk; 

tUlk; &gh 45>000 kw;Wk; ,uz;lhk; tUlk; &gh 60>000) toq;fg;gLk;.

   ,g;gjtp tq;fpr; Nritapd; nghJ tpjpfSf;Fk; epge;jidfSf;Fk; mika fhzg;gbDk; rhjhuz 

tq;fpapay; Jiwf;Fg; Gwk;ghdjhFk; (%ba Nrit)

   gapw;rpf; fhyj;jpy; Mw;wpa Nritapy; tq;fp jpUg;jpailAk; gl;rj;jpy; ePjpkd;w vOJtpidQh;-I/
nehj;jhhpR vOJtpidQh;-I vd;w juj;jpy; epue;ju Mszpapy; cWjpg;gLj;jg;gLth;

   Njitg;gLk;NghJ thu ,Wjp/tpLKiw ehl;fspYk; flik Neuj;Jf;Fg; gpd;Gk; Ntiy nra;af;$batuhf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;

   tq;fpapd; Njitf;Nfw;g ehl;bd; vg;ghfj;jpYk; Nritahw;Wtjw;Fj; jahuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;

njhpT eilKiw

   Nghl;bg; ghPl;irapidj; (vOj;Jg; ghPl;ir kw;Wk; Ntfg;ghPl;ir) njhlh;e;J gl;baw;gLj;jg;gLk; 

tpz;zg;gjhhpfs; Neh;Kfj; Njh;tpd; %yk; njhpT nra;ag;gLth;.

   Nghl;bg; ghPl;irapy; ngw;w Gs;spfs; Neh;Kfj; Njh;Tf;Fj; jFjpngWk; tpz;zg;gjhhpfisg; gl;baw;gLj;j 

kl;LNk gad;gLj;jg;gLk;.

tpz;zg;gpf;Fk; Kiw

cq;fsJ Ratpguf; Nfhitapid www.boc.lk vd;w vq;fsJ ,izaj;js Kfthpa+lhf (careers vd;w 

gFjpapd; fPo;) jutpwf;fk; nra;af;$ba khjphp tpz;zg;gj;jpw;F mikthf g+Hj;jp nra;J cwTKiwrhuhj 

,uz;L egh;fspd; njhlh;G tpguq;fSlDk; gpwg;Gr; rhd;wpjo;> Njrpa milahs ml;il> fy;tpr; rhd;wpjo;fs;> 

mDgtj;ij ep&gpf;Fk; Mtzq;fs; vd;gtw;wpd; gpujpfSlDk; 13.08.2022Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;dh; 

fpilf;Fk; tifapy; fPo;f;fhZk; Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;gTk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; jhq;fs; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; ngaiuj; njspthff; Fwpg;gplTk;.

tpz;zg;gj;jpd; KbTj; jpfjpapy; Nkw;Fwpg;gpl;l jifikfisf; nfhz;buhj my;yJ njhlh;Gila rhd;wpjo;fspd; 

epow;gpujpfisf; nfhz;buhj my;yJ cz;ikf;Fg; Gwk;ghf jfty;fisf; nfhz;l my;yJ tpz;zg;g KbTj; 

jpfjpf;Fg; gpd;G fpilf;fg;ngWk; ve;jnthU tpz;zg;gKk; Ml;;Nrh;g;gpd; ve;jf; fl;lj;jpYk; epuhfhpf;fg;gLk;.

   gpujhd Kfhikahsh; (Ml;Nrh;g;Gk; njhopy; mgptpUj;jpAk;)

 ,yq;if tq;fp>

 kdpj tsg; gphpT>

 26MtJ khb>  jiyik mYtyfk;;>

 “ ,yq;if tq;fprJf;fk;”> 
 ,y.01> ,yq;if tq;fp khtj;ij>

 nfhOk;G-01. 

NjHT rk;ge;jkhd MjuTfis ehLNthh; jifikia ,og;gh;.

njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhpfis kl;Lk; Neh;Kfg;ghPl;irf;F miof;Fk; chpik 

tq;fpf;F cz;L.

epug;gg;glTs;s gjtp ntw;wplq;fspd; vz;zpf;ifiaj; jPHkhdpf;Fk; my;yJ 

Ml;Nrh;g;ig gpw;NghLk;/,uj;Jr; nra;Ak; chpik tq;fpf;F cz;L.

,yq;if tq;fp



THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY JULY 31, 2022 32022 ஜூலை 31 ஞாயிற்றுக்கிழலை

கே: பாராளுமன்றத்தில் நடை-
பபற்ற வாகபேடுப்பில் புதிய 

ஜனாதிபதியாே ரணில் விககிரமசி-
ஙே பெரிவு பெயயப்படைார். இெடன 
நீஙேள் எவவாறு பார்ககினறீர்ேள்?

பதில்: இது பாராளுைன்றத்தின பபருமபான-
லையின பிரதிபலிபபாகும. இது பற்றியே அர-
சிேைலைபபில் கூ்றபபட்டுள்ளது. எனயே, 
அரசிேைலைபபுச் பெேல்முல்றக்கு அலைே 
இந்த நடேடிக்லகை எடுக்கைபபட்டுள்ளது. 
225 பாராளுைன்ற உறுபபினரகைள உட்பட 
அலனேரும அரசிேைலைபலபப பாதுகைாப-
ப்தற்கும நிலைநிறுத்துே்தற்கும உறுதிபைா-
ழிேளித்துள்ளனர. ்தற்யபாது இந்த பெேல்-
முல்ற முடிநது, பபருமபானலைோனேரகைள 
புதிே ஜனாதிபதிலே ய்தரநப்தடுத்துள்ளனர. 
எனயே அலனேரும ஒனறிலைநது புதிே 
ஜனாதிபதிக்கு ஆ்தரேளிக்கை யேண்டும.

கே: பபாதுஜன பபரமுன ெனது 
ஜனாதிபதி கவடபாளராே 

ரணில் விககிரமசிஙேடவ முனனிறு 
த்துவெறகு தீர்மானம் எடுத்திருநெ 
கபாது, அகேடசியின பாராளு-

மன்ற உறுப்பினர்ேள் குழுபவானறு 
பிரொன எதிர்கேடசியான ஐககிய 
மகேள் ெகதியுைன இடைநது பா-
ராளுமன்ற உறுப்பினர் ைலஸ் அழே-
ப்பபருமடவ நிறுத்துவெறகு தீர்மானம் 
எடுகே எனன ோரைம்?

பதில்: உண்லை-
யில் அது பபாதுஜன 
பபரமுன எடுத்்த முடிவு 
அல்ை. அடிபபலடயில் 
அலனத்து பாராளுைன்ற 
உறுபபினரகைளும படித் -
்தேரகைள. எனயே, இந்த 
இக்கைட்டான யநரத்தில் 
அேரகைள உைருகின்ற சூழ்-
நிலைலே சிநதிக்கைவும 
அலடோ்ளம கைாைவும 
அேரகைளுக்கு ஒரு ோய்பபு 
ேழஙகைபபட்டது. எனயே, அேரகைள பொந்த -
ைாகை ஒரு முடிலே எடுத்்தாரகைள, இபயபாது 
நாம அல்த ைதிக்கை யேண்டும. இந்தச் 
பெேலில் ஈடுபட்டுள்ளேரகைளுடன யபச்சு -
ோரத்ல்த நடத்துேது நல்ைது எனறு சிைர 
நிலனத்்தனர. யைலும சிைர நாட்டின பாது-
கைாபபு ைற்றும ஸ்திரத்்தனலை முக்கிேம 
எனறு நிலனத்்தனர. பபாரு்ளா்தாரம முக்கி -
ேம என்ற எண்ைத்தில் சிைர இருந்தனர.

இறுதியில், பபருமபானலை -
ோன பாராளுைன்ற உறுபபினரகைள ஜனா -
திபதி ரணில் விக்கிரைசிஙகையே ெரிோன 
அரசிேல் ்தலைேர எனபல்த உறுதிபப -
டுத்தியுள்ளனர. நாம அல்தத் ப்தாடர 
யேண்டும ைற்றும பபாரு்ளா்தாரத்ல்த 
மீண்டும கைட்டிபேழுபபுே்தற்கும, ைக்கைள 
எதிரபகைாளளும பாரிே பிரச்சிலனகைல்ளத் 
தீரபப்தற்கும அேருக்கு நிோேைான கைாை 
அேகைாெம ேழஙகை யேண்டும எனறு நான 
நிலனக்கிய்றன.

கே: ரணில் விககிரமசிஙேடவ 
ஜனாதிபதி கவடபாளராே மு-

னனிறுத்துவது பபாதுஜன பபரமுன 
எடுத்ெ ஒருமனொன தீர்மானமா?

பதில்: நான அபபடி நிலனக்கைவில்லை. ஸ்ரீ-
ைஙகைா பபாதுஜன பபரமுன கூடி அவோறு 

மு டி ப ே டு க் கை வி ல் ல ை . 
ஆனால் அலனத்துப பாரா -
ளுைன்ற உறுபபினரகைளுக்-
கும அேரகைளின முன-
னுரிலை எனன எனபது 
ப்தரியும.

இந்த முக்கிே-
ைான ்தருைத்-
தில் நீஙகைள ஒரு 
ஜனாதிபதிலேத் 
ய ்த ரந ப ்த டு க் -
கும யபாது, 

மூனறு ேரிகைல்ளக் பகைாடுத்து இப-
படித்்தான ோக்கைளிக்கை யேண்டும 
எனறு பொல்ை முடிோது. எனயே, 
ப ப ரு ம ப ான ல ை ே ா ன -
ேரகைள முடிவு பெய்தி-
ருக்கி்றாரகைள எனறு 
நான நிலனக்கிய்றன. 
அேரகைள ்தஙகைள கைருத் -
ல்தச் பொனனாரகைள. 

நாம இபயபாது அல்த ைதித்து முனயன்ற 
யேண்டும.

 கே: பபாதுஜன பபரமுன பா-
ராளுமன்றத்தில் அறுதிப் 

பபரும்பானடமடயப் பபறறுள்ள 
நிடலயில், உஙேளது பொநெ 
அரொஙேத்டெ அடமகே 
நீஙேள் திடைமிடுகிறீர்ேளா 
அல்லது அடனத்துக ேடசி 

அரொஙேத்டெ அடமகே 
மற்ற எதிர்கேடசிேடள 
அடழககிறீர்ேளா?

பதில்: இது பற்றிக் கைட்சித் ்தலை-
ேரகைளும, ஜனாதிபதியுயை கைைநது-
லரோட யேண்டும. ்தற்யபால்தே 
பபாரு்ளா்தார பநருக்கைடியில் 
இருநது நாடு மீளே்தற்கு எதிரபபு-
கைள குல்றயும ேலகையில் அேரகைள 
அலனத்துக் கைட்சி அரொஙகைத்ல்த 
அலைக்கை முேற்சிபபாரகைள எனறு 

நான நிலனக்கிய்றன.
இபயபால்தே நிலைலை 

ஜனாதிபதி ோர, பிர்தைர 
ோர எனபதில் இல்லை. 
ைக்கைள எதிரபகைாளளும 
பிரச்சிலனகைய்ள உண்லை-
ோன நிலை. பபாரு்ளா-
்தாரத்தின ைறுைைரச்சிக்கு 

கூட எஙகைளுக்கு ஒரு 
சிறிே ோய்பபு 

கி ல ட ப -
ப ்த ற் கு 
ெ ட் ட ம 
ை ற் று ம 
ஒழுஙகு முக்கிேம 
எனறு பபருமபான -

லைோனேரகைள நிலனத்்தாரகைள. எனயே, 
அந்த ேலகையில் ெரேகைட்சி ஆட்சி அலைேது 
நல்ைது என நான கைருதுகிய்றன.

கே: பாராளுமன்றத்திற்கு வெளியில் நிலவும் யதாரத்தம் முற்றிலும் வெறு-
பட்டது எனவும் மக்கள் பாரிய இனனல்்களுககு 
மு்கஙவ்காடுத்துள்்ளதா்கவும் எனவெ இநதப் 
பிரச்சினன்களுககு உ்டனடி ந்டெடிகன்க எடுக்க-
ப்ப்ட வெண்டுவமனவும் பல்வெறு தரப்பினரும் 
கூறுகின்றனர. நீங்கள் இது பற்றிக ்கருத்து 
வதரிவிக்க விரும்புகிறீர்க்ளா?

பதில்: அது மிகைவும பேளிபபலடோனது. 
அந்த ே்தாரத்்தத்ல்த நீஙகைள ஏற்கைவில்லை 
என்றால் நீஙகைள உஙகைள கைனவு உைகில் ோழ் -
கிறீரகைள. ைக்கைள அேதிக்குள்ளாகி ப்தருவில் 
நிற்கின்றனர. இவோ்றான நிலையில் இைங-
லகைலே அராஜகைத்ல்த யநாக்கிக் பகைாண்டு 
பெல்ை ஒரு சிைர முேற்சிக்கின்றனர. அல்த 

நாம அனுைதிக்கை முடிோது. அய்தயநரம, 
எரிபபாருள ைற்றும எரிோயு ேரிலெகைள, 
உைவுப பைவீக்கைம, ரூபாய் ைதிபபு ெரிவு 
ைற்றும அதிகை உைவு விலைகைள ைற்றும 

மினபேட்டு யபான்றேற்ல்ற 
ைக்கைள எதிரபகைாளகின்றனர என -
பதும உண்லை. இலே பற்றியே 
நாம யபெ யேண்டியுள்ளது. ைக்கை-
ளுக்கு உண்லைலே வி்ளக்கிக் கூ்ற 
யேண்டியுமுள்ளது.

உ்தாரைைாகை, எரிபபாருல்ள 
இ்றக்குைதி பெய்ே எைக்கு எவ-
ே்ளவு பெைோகும, எவே்ளவு 
பகைாடுக்கை முடியும எனபல்த அேர-
கைளுக்குச் பொல்ை யேண்டும. 
எனயே, அ்தற்குள நிலைலைலே 
முகைாலைத்துேம பெய்ே்தற்கைான 
ேழிகைல்ளக் கைண்டறிே யேண்டும. 
இந்த யநரத்தில் அரசிேல் ஆ்தா-
ேஙகைல்ளப பப்ற முேற்சிக்கைாைல் 
நாம அலனேரும ஒனறிலைநது 
ஒயர ெக்திோகை பெேற்பட்டால், ெர-
ேய்தெ நாைே நிதிேத்தின கைடன 
ேருமயபாது விநியோகைச் ெஙகிலி 
மீட்படடுக்கைபபடும. அய்த யநரத்-
தில் நைது அண்லட நாடுகைளின 
நண்பரகைளும ெரேய்தெ ெமூகைமும 
இந்த நிலைலே ைாற்்ற உ்தவுோர-
கைள. அடுத்்த ஆறு மு்தல் 12 ைா்தஙகை-
ளுக்குள ஓர்ளவுக்கு நிலைலைலே 
சீர பெய்ே முடியுைாகை இருக்கும.

கே: பாராளுமன்ற முட்றடமயி-
ன மீது ெறபபாழுது மகேள் 

நம்பிகடே இழநது விடைொேவு-
ம், அரசியல் ேலாொரம் மாற்றப்பை 
கவண்டும் எனறும் கோரிகடேேள் 
வலுத்து வருகின்றன. அப்படிச் பெயய 
கவண்டிய அவசியம் இருப்பொே 
நீஙேள் நிடனககிறீர்ேளா?

பதில்: பேளியே நடக்கும விடேஙகைளுக்-
கும, பாராளுைன்றத்தில் உள்ள சிைர எனன 
நிலனக்கி்றாரகைள எனப்தற்கும இலடயே 
ப்தாடரபற்்ற நிலை இருபப்தாகை நான நிலனக்-
கிய்றன. எனயே, கை்ளத்தில் உள்ள ைக்கைளுடன 
ப்தாடரநது கைைநது யபசி அேரகைளின பிரச்சி-
லனகைள எனன எனபல்தக் கைண்டறிநது அேற்-
றுக்கு தீரவு கைாை முேற்சிக்கை யேண்டும.

(28ஆம பக்கைம பாரக்கை)

இலஙன்கயில் ்க்டநத சில மாதங்க்ளா்க-
வமற்வ்காள்்ளப்பட்ட வபாராட்டங்கன்ள 
புரிநது வ்காள்்ள ஏன முயற்சி வெய் -

யவில்னல? மக்க்ளால் நியமிக்கப்பட்ட நின்ற-
வெற்று ஜனாதிபதி ஒருெர முதல் த்டனெயா்க 
இராஜினாமா வெய்தவதாடு, அதற்குக ்காரண -
மான பினனணி சிக்கலான ஒன்றாகும். ்க்டநது 
வென்றெற்ன்ற ம்றக்கத் வதனெயில்னல. பா்டங-
்கன்ளக ்கற்பதற்்கா்க உண்னமனய ஆராய 
வெண்டும்.
மிரிஹானனயில் இ்டம்வபற்்ற வமாதல் ெம்-

பெங்கள் வதா்டக்கம் இ்டம்வபற்்ற அனனத்து 
ெம்பெங்கள் குறித்தும் முழுனமயா்க ஆராய 
ஜனாதிபதி ஆனணககுழு ஒனன்ற நியமிக்க 
வெண்டும். தெறு யாருன்டயது எனறு மாத்திர -
மல்ல, எஙகு தெறு விடவ்டாம் எனபது குறித்தும் 
புரிநது வ்காள்்ள முடியும்.
முனனாள் ஜனாதிபதி வ்காட்டாபய ராஜபக்ஷ 

இராஜினாமா வெய்த வென்ளயில் ஜனாதிபதி-
யின உத்திவயா்கபூரெ இல்லம், ஜனாதிபதி வெய-
லா்ளர ்காரியாலயம் மற்றும் பிரதமர ்காரியால-
யத்னத வபாராட்டக்காரர்கள் ன்கப்பற்றினார்கள். 

அஙகிருநத உன்டனம்கன்ளயும் அெர்கள் 
்கெரநது வென்றதா்கக கூ்றப்படுகின்றது.
அதி்காரத்தில் இருககும் வபாது கூ்ட ஜனா-

திபதி நாடன்ட விடடு வெளிவய்றத் தன்ட ஏற்ப-
டுத்தப்பட்டது. பிரதமரின பிரத்திவய்க இல்லம் 
தீனெத்து அழிக்கப்பட்டவதாடு, இநத வதா்டரான 
ெம்பெங்களுககு முனனர பல உயிர்கள் ்காவு 
வ்காள்்ளப்பட்டன. வீடு்கள் மற்றும் வொத்து்கள் 
எரிக்கப்பட்ட ெம்பெங்களும் பல நி்கழநதன.
ெமூ்கத்தில் மனிதனன தாககிக வ்கால்லும் 

அ்ளவுககு பயங்கரமான நினலனமககு 
மாறிய தனனம விொரனணககு உடபடுத்தப்-
ப்ட வெண்டும். வொத்துக்களுககு தீனெத்தல் 
வமாெமான குற்்றமாகும். ெட்டத்னத ன்கயில் 
எடுத்து பயங்கரமான ந்டெடிகன்க்களில் ஈடுப்ட 
எெருககும் இ்டமளிக்கக கூ்டாது. அரொங-
்கத்னத ்கவிழககும் மற்றும் அரசுத் தனலனம 
நியமிக்கப்ப்ட வெண்டிய முன்ற குறித்து அரசிய-
லனமப்பில் குறிப்பி்டப்படடுள்்ளது. அநத முன்ற 
அரசியல் ரீதியா்க திருத்தப்படும் ெனர அரசியல-
னமப்புககு மதிப்பளிக்க வெண்டும்.
அண்னமக ்காலங்களில் மு்கம் வ்காடுத்த 

ெம்பெங்கள் அரசுககு எதிரான அனமதியான 

வபாராட்டம் என ்காடடிக வ்காள்்ள முயற்சி வெய் -
யப்பட்டாலும், அதனால் படிநத இரத்தக்கன்ற, 
ஏற்படுத்தப்பட்ட பீதி மற்றும் ெட்டத்னத ன்கயில் 
எடுத்த ந்டெடிகன்க எனபெற்ன்ற ஒரு வபாதும் 
அனுமதிக்க முடியாது. ஊ்ட்க நிறுெனங்களுக-
குள் நுனைநது ந்டநது வ்காண்்ட விதம் ஊ்ட்க 
சுதநதிரத்னத, ஊ்ட்க ்கலாொரத்னத மதிப்பெர்க -
ளின மனனத பத்றச் வெய்தது.
ெனமுன்றனயத் தூண்டுெதற்்கான ெநதரப்-

பங்கள் பல நாடு்களிலும் பல வநரங்களிலும் 
இ்டம்வபற்றுள்்ளன. அற்்றால் ஏற்படும் ஆபத்-
துக்கள், வின்ளவு்கள் பற்றி ஆராய வெண்டும். 
ஜனநாய்க ெமூ்கமா்க இலஙன்க ்க்டநத ்காலத்-
தில் இவொ்றான ெம்பெங்களின பினன -
ணினய ஆராய்நதுள்்ளது. வதற்கில் வபாராட -
்டங்களின பினனர இன்ளஞர்களின விரகதிககு 
்காரணத்னத அறிய ஆனணககுழுவொனறு நிய -
மிக்கப்பட்டவதாடு, ெ்டககில் பயங்கரொதத்னத 
வதாற்்கடித்த பினனர ்கற்றுகவ்காண்்ட பா்டங்கள் 
ஆனணககுழு நியமிக்கப்படடு வி்டயங்கள் ஆரா-
யப்பட்டனத ஞாப்கப்படுத்த வெண்டும்.
ஈஸ்டர ஞாயிறு தாககுதலுககுப் பினனரும் 

அநதச் ெம்பெம் மற்றும் பாது்காப்புப் பிரிவி -

னரின குன்றபாடு்கள் பற்றி ஆனணககுழு-
வொனறு நியமிக்கப்படடு ஆராயப்பட்டது. இநத 
அறிகன்க்களின பரிநதுனரப்படி வெயல் திட்டங-
்கள் முனவனடுக்கப்ப்டவில்னல. ஆவலாெனன-
்கள் மற்றும் பரிநதுனர்கன்ள பினபற்றியிருந-
தால் இவொ்றான நினலனம ஏற்படடிருக்காது.
உலகில் ஏனனய நாடு்களிலும் வமாதல், 

வபாராட்டம் அல்லது பயங்கரொத ந்டெடிக-
ன்க்களின பினனர ஆய்வு்கள் ந்டத்தப்பட்டன. 
அவமரிக்கா அதற்கு சி்றநத ொடசி ெைஙகுகின-
்றது. வெப்வ்டம்பர 11 ஆம் தி்கதி உல்க ெரத்த்க 
னமயத்தின மீது ந்டத்தப்பட்ட தாககுதல் குறித்து 
விவெ்ட விொரனணனய ந்டத்தியது. முனனாள் 
ஜனாதிபதி வ்டானால்ட டரம்ப் வதால்வி அன்டநத 
பினனர வொஷிங்டன ந்கரில் ்கலெரம் ஏற்பட-
்டது. அதனன வதரதல் முடிவு்கன்ள ஏற்றுக 
வ்காள்்ளாத மக்கள் ந்டத்தியதா்க ்கருதப்பட்டது.
அச்ெம்பெம் வதா்டரபா்க ஆராய ெரெ ்கடசி 

பாராளுமன்ற வதரிவிககுழு ஒனறு நியமிக்க 
வயாெனன கூ்றப்பட்டது. ஆனால் பினனர 
டிவமாகிரடிக ்கடசிப் பிரதிநிதி்கள் 7 வபரும் ரிபப் -
ளிக ்கடசி பிரதிநிதி்கள் இரண்டு வபரும் வ்காண்்ட 
குழு ஒனறு விொரனணனய ஆரம்பித்தது. 

அதன முதல் சுற்று முடிென்டயும் வென்ளயில் 
தனலெர மற்றும் உபதனலெர்கள் கூறிய -
ொறு ஏழு ந்டெடிகன்க்கள் வ்காண்்ட திட்டமிட்ட 
வெயவல அனறு நன்டவபற்்றதா்க அறிவித்துள் -
்ளது. எவொ்றாயினும் விொரனண்கள் இனனும் 
வதா்டரநது நன்டவபற்று ெருகின்றன.
்க்டநத ்காலங்களில் இ்டம்வபற்்ற ெம்பெங்கள் 

பற்றிய வி்டயங்கன்ள ஆராய்ெதற்்கா்க ஜனாதி-
பதி ஆனணககுழுவொனன்றவயா அல்லது ெரெ 
்கடசி பாராளுமன்ற குழுனெவயா நியமிக்க 
வெண்டும். யாரும் ொடசி வொல்லக கூடிய 
ென்கயில் பினனணி உருொக்கப்ப்ட வெண்டி-
யது நல்லது. இநத ொடசி விொரனண்கள் பகி -
ரங்கமா்க ந்டத்தப்ப்ட வெண்டும். ெமூ்க ஊ்டங -
்களில் ்காணப்படும் சுயவிபரம், 'வொய்ஸ ்கட' 
அல்லது விொதங்க்ளால் கூ்றப்படுகின்ற பை-
னமொத ்கருத்து்க்ளால் ெமூ்கத்திற்கு எவவித 
பலனும் இல்னல. வபாதுமக்களின உண்னம -
யான ்கருத்து எதிர்காலத்தில் மீண்டும் இவொ -
்றான ெம்பெங்கன்ளத் தடுத்து ஜனநாய்கத்னத 
உறுதி வெய்ய ்காரணமா்க அனமயும்.

தமிழில்: வீ.ஆர.ெயலட ...

ெடைத்டெ டேயிபலடுத்து வனமுட்றயில்
ஈடுபை எவருககுகம இைமளிகேலாோது!

மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

மலரும் யுேத்திறகு 
புதியகொர் வடிவம்

மகேள் அவதிககுள்ளாகி பெருவில் நிறகும் நிடலயில்,
நாடடை அராஜேத்டெ கநாககிக போண்டு பெல்ல ஒரு

சிலர் முயறசிககின்றனர். அடெ அனுமதிகே முடியாது. எரிபபாருள்
மறறும் எரிவாயு வரிடெேள், உைவுப் பபாருள் விடலகயற்றம்,
பைவீகேம், ரூபாய மதிப்பு ெரிவு, மினபவடடு கபான்றவறட்ற மகேள்
எதிர்போள்கின்றனர். இடவ பறறிகய நாம் கபெ கவண்டியுள்ளது

பாராளுமன்றம் தீர்மானித்துள்ளொே கூறுகி்றார் அடமச்ெர் அலி ெப்ரி

நாம் அடனவரும்
கூடடுப்பபாறுப்புைன

பெயறபை கவண்டியது
ோலத்தின கெடவ

நெருக்கடிககு மு்கம் ந்கொடுப்பதற்கு
ந்பொருததமொனவர் ஜனொதி்பதி ரணில்

நாடு ெறபபாழுது
எதிர்போண்டிருககும்
சூழ்நிடலககு முேஙபோடுப்ப-

ெறோன தி்றன வாயநெ ெரியான அரசியல் 
ெடலவர் ஜனாதிபதி ரணில்
விககிரமசிஙே எனபடெ பாராளுமன்றம் 
அடையாளம் ேண்டிருப்பொே பவளிவிவோர 
அடமச்ெரான ஜனாதிபதி ெடைத்ெரணி
அலி ெப்ரி பெரிவித்ொர். நாடடின
ெறகபாடெய நிடலடமேள் குறித்து எமககு 
வழஙகிய பிரத்திகயே பெவவியிகலகய
அவர் இெடனக கூறினார்.

அரசியல்
ரங்கம்

அர்ஜூன்

ந்பொருளொதொரத்த
மீண்டும் ்கட்டிநெழுபபுவதற்கும்,
மக்கள் எதிர்ந்கொள்ளும் ்பொரிெ
பிரச்சி்ன்க்ளத தீர்ப்பதற்கும்
ஜனொதி்பதி ரணில் விககிரம-
சிங்கவுககு நிெொெமொன ்கொல

அவ்கொசம் வழங்கப்பட வவண்டும்



மண்டுர் �னகரன் �ருபர்

ெவல்லாெவ� ெபா�ஸ் ��-
�ற்குட்பட்ட ெவல்லாெவ�-
�ல் உள்ள எ�ெபாருள் �ரப்பு 
�ைலயத்�ல் இரு குழுக்களுக்�-
ைடேய ஏற்பட்ட ைககலப்�ல் 
ஒருவர் படுகாயமைடந்துள்ளதாக 
ெபா�ஸார் ேநற்று முன்�னம் 
ெத��த்துள்ளனர்

சம்பவ �னத்தன்று எ�ெபா-
ருைள ெபறுவதற்காக இரு 
நாட்களாக �ண்ட வ�ைச�ல் 
காத்�ருந்தவர்க�ல் இருவருக்-
�ைட�ல் தங்க�ன் ேமாட்டார் 
வாகனங்கைள �ரல்படுத்துவ-
�ல் ஏற்பட்ட வாய்தர்க்கம் ைகக-
லப்�ல் மா�யேபாது மண்டூர் 
�ரேதசத்ைத ேசர்ந்தவர் ஒருவர் 
பலமாக தாக்கப்பட்டைதயடுத்து 
சம்பவம் பற்� ெவல்லாெவ� 

ெபா�ஸாருக்கு சம்பவத்ைத 
ேந�ல் கண்ட ஊடக�யலாளர் 
ஒருவ�னர்ல ெத�யப்படுத்தைத-
யடுத்து ஒருவர் ைகது ெசய்யப்-
பட்டதுடன் சம்பவத்�ல பா�க்-
கப்பட்டவர் ைவத்�யசாைல�ல் 
அ னு ம � க் க ப் ப ட் டு ள் ள த ா க 
ெபா�ஸா�ன் �சாரைணக�ன் 
ேபாது ெத�யவந்துள்ளது.

கடந்த �ல �னங்களாக ெவல்-
லாெவ� �ரேதச ெசயலகத்�ற்-
குட்பட்ட இரண்டு எ�ெபாருள் 
�ைலயங்க�ல் எ�ெபாருளுக்-
காக காத்�ருக்கும் நபர்களுக்�-
ைடேய கலவரம் ஏற்பட்டு வரு-
�ன்றைம கு�ப்�டத்தக்கது.
சம்பவம் பற்�ய ேமல�க �சா-
ரைணகைள ெவல்லாெவ� 
ெபா�ஸார் ேமற்ெகாண்டு வரு-
�ன்றனர்.
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���னருேம பு�தான ஆட்�ய�காரெமான்ைற உரு-
வாக்�க் ெகாள்ள ஜனநாயக நாட்�ல் இடம�க்கப்படுவ-
�ல்ைல. மக்கள் அ�த்த ஆைணக்கு �ேராதமாக அர-
சாங்கெமான்று ெசயற்படு�டத்து, அந்த அரசாங்கத்ைத 
அ�காரத்��ருந்து அகற்றுவது வன்முைற�னால் 
அல்ல.

 மக்கள் தங்களது �ர்ப்ைப ேதர்த�ேலேய வழங்க 
மு�யும். அதுவைர மக்கள் ெபாறுைமயுடன் காத்�ருக்க 
ேவண்டும். நாட்�ன் ெபரும்பான்ைம மக்க�ன் �ர்ப்��-
ருந்ேத ஆட்�யாளர்கள் �ர்மா�க்கப்படு�ன்றனர். இவ்-
வாறான ஜனநாயக பாரம்ப�யத்துக்கு மாறான �தத்�ல் 
எந்தெவாரு தரப்�னராவது ஆட்�ைய மாற்�யைமக்க 
�ரும்�னால் அது ��ரவாதத்துக்ேக ஒப்பானதாகும்.

  இலங்ைக�ன் இன்ைறய �ைலைமைய எடுத்து 
ேநாக்குேவாமானால், ஜனநாயகப் பாரம்ப�யங்கள் அச்-
சுறுத்தலுக்கு உள்ளா�யுள்ளன. நாட்�ல் ச�ப காலமாக 
இடம்ெபற்றுள்ள ஆர்ப்பாட்டங்கள் மற்றும் வன்முைற-
கள் யாவும் ஜனநாயக வரம்புகைளேய ��ய ெசயல்-
கள் ஆகும். நாட்�ன் ஆட்�த் தைலவ�ன் வாசஸ்தலம், 
அவரது உத்�ேயாகபூர்வ ெசயலகம், �ரதம�ன் த�ப்-
பட்ட இல்லம் ஆ�யவற்றுக்குள் அத்து��ப் �ரேவ�த்து 
அவற்ைறக் ைகப்பற்�ய ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் அங்கு 
�ைள�த்துள்ள ேசதங்கள் அேநகம். ஊடக அலுவல-
கேம ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களால் அ�ப�ய ைவக்கப்பட்-
டது.

  உல�ல் எந்தெவாரு ஜனநாயக நாடுேம இது 
ேபான்ற ெசயல்கைள ஒருேபாதும் அனும�க்கப் ேபாவ-
�ல்ைல. நாட்�ல் சட்டம் ஒழுங்ைகச் �ர்குைலத்து, ஒட்டு-
ெமாத்த மக்க�ன் பாதுகாப்ைபேய ஆபத்துக்குள் தள்-
��டும்ப�யான கா�யங்கள் அரங்ேக��ருக்�ன்றன. 
அைம�ைய �ரும்பு�ன்ற மக்கள் அைடந்த அச்சத்துக்கு 
அளேவ�ல்ைல. இவ்வாறான சட்ட�றல்களுக்கு ஆதரவ-
�ப்பேதா அல்லது ப�ந்து ேபசுவேதா கூட முட்டாள்தன-
மான ெசயலாகும்.

 மக்கள் எழுச்� என்பதன் ேப�ல் புறப்பட்ட ஆர்ப்பாட்-
டக்காரர்கள், இறு��ல் மக்க�ன் பாதுகாப்ைபேய முற்�-
லும் இல்லாமல் ெசய்துள்ளதற்கு உதாரணங்களாக �ல 
நாடுகள் உள்ளன. அந்நாடுக�ல் பல வருடங்கள் கடந்-
தும் இன்னுேம அைம� �ரும்ப�ல்ைல. அராஜகம் �ல-
வு�ன்ற நாடுக��ருந்தாவது இலங்ைக பாடம் கற்பது 
இப்ேபாது அவ�யமா�ன்றது.

எங்கள் கருத்து

ஜனநாயகத்தின் ெபறுமானம்
கட்டிக்காக்கப்பட ேவண்டும்!

தற்ேபாது �லவும் 
எ�ெபாருள் ெநருக்க� 
காரணமாக ெகாழும்பு 
உள்�ட்ட நகரங்க-
�ல் து�ச்சக்கர வண்-
�க�ன் பாவைன 
அ � க � த் து ள் ள து . 
இதன் காரணமாக ெகாழும்பு ��-
க�ல் து�ச்சக்கரவண்�களுக்-
ெகன த�யான �� ஒழுங்ைகைய 
அைமக்க ெகாழும்பு மாநகர சைப 
நடவ�க்ைக எடுத்துள்ளது.  

இத்�ட்டத்�ன் முதற்கட்டமாக 
ேநற்று ெகாழும்பு இலங்ைக வங்� 

அெவன்யூ�ல் பாத-
சா�களுக்கு த�யான 
பாைத �றந்து ைவக்கப்-
பட்டது.  

து�ச்சக்கர வண்�-
கைள த�த்து ைவக்-
கவும் பாதுகாப்பான 

இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 
ெகாட்டாஞ்ேசைன ேஜார்ஜ் ஆர். �. 
�ல்வா மாவத்ைத�லும் து�ச்சக்க-
ரவண்� பாைதகைள நைடமுைறப்-
படுத்த �ட்ட�டப்பட்டுள்ளதாக 
ெகாழும்பு மாநகர சைப ெத��த்-
துள்ளது.  

துவிச்சக்கர வண்டிகளின்  
பாவைனக்கு தனியான வழி   
ெகாழும்பு மாநகரசைப விேசட ஏற்பாடு

நாேனா எனது குடும்பேமா...
ேத�ய கல்��யல் கல்லூ��ன் கா� 

தற்ேபாைதய ம�ப்பு 60 ேகா� வைர வரும். 
அதைன நன்ெகாைடயாக வழங்�ய எனக்கு 
பணம் ெப�தல்ல. பணத்துக்காக ெசயற்படுவ-
�ல் எனக்ேகா எனது குடும்பத்துக்ேகா உடன்-
பா�ல்ைல.   

கடந்த காலத்�லும் கூட்டைமப்�ன் தைல-
ைமக்கு ேகா�க்கணக்கான பணம் வழங்கப்-
பட்டதாக ெசய்�கள் பரப்பப்பட்டன. இவ்வா-
றான கைதகள் வரக் காரணம் த�ழ்த் ேத�ய 
கூட்டைமப்ைப ம�னப்படுத்துவேதயாகும். 
இதைன சக த�ழ்த் ேத�ய கூட்டைமப்பு பாரா-
ளுமன்ற உறுப்�னர்கேள ெசய்வைத ஏற்கமு�-
யாது.   

எந்தச் சந்தர்ப்பத்�லும் எப்ேபாதும் நான் 
யா�டமும் பணம் ெபற்றது �ைடயாது. 
இவ்வாறான கைதகைள கூறுவதன் மூலம் 
எங்கைள �ட கூடுதலான �ருப்பு வாக்ைக 
ெபற்றுக் ெகாள்ள மு�யெமன்பது தவறு 
,த�ழ்த் ேத�ய கூட்டைமப்புக்ேக வாக்குகள் 
இல்லாது ேபாகும்.   

இன்று �கப்பலம் ெபாருந்�ய கட்�யாக 
காணப்படு�ன்ற இந்த கட்�ைய உைடப்பதன் 

மூலம் �ச்சயமாக த�ழ் மக்களுைடய அ�லா-
ைசகள் அைனத்ைதயும் உைடப்பதற்ேக காரண-
மாக அைமயும். இது �ங்கள ேத�யத்துக்கும் 
ேப�னவா�களுக்கும் உத� ெசய்வதாகேவ 
நான் பார்க்�ேறன்.   

இன்ெனாரு �டயம், �ச்சயமாக என்ைன 
ெபாறுத்தவைர எந்தெவாரு சந்தர்ப்பத்�லும் 
எப்ெபாழுதும் எவ�டேமா பணம் ெபற்று 
நான் ேவைல ெசய்வ�ல்ைல. நான் மாறாக 
ஒரு நன்ைம ெசய்யப்ேபா�ேறன் என்று பணம் 
வாங்�யது�ல்ைல.   

நான் என்ைன பற்� ெசால்ல ேவண்�ய 
ேதைவ�ல்ைல. மக்களுக்கு என்ைன பற்� 
நன்றாக ெத�யும். 

எங்களுைடய கடந்த காலங்கைள பார்க்-
�ன்ற ெபாழுது யாழ்ப்பாணத்�ல் அைனவருக்-
கும் ெத�யும்.   

நாங்கள் எப்ப� ெசயல்பட்�ருக்�ன்ேறாம் 
என்ைத அவர்கள் அ�வார்கள். ஆகேவ நான் 
இதைன கூறத் ேதைவ�ல்ைல. ஆனால் இவ்-
வாறான வதந்�கள் வரு�ன்ற ேபாது நான் கூற 
ேவண்�ய கடைமயும் இருக்�ன்றெதன்றும் 
ெத��த்துள்ளார்.   

19ஐ �ஞ்சும் பு�ய �ருத்தம்...
எ�னும் அப்ேபாைதய ஜனா-

�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ, 22 
ஆவது �ருத்தத்துக்கு உப இைணப்-
புகள் �லவற்ைற உள்ளடக்�னார். 

அது �ண்டும் �ைறேவற்று அ�-
காரத்துக்கு முக்�யத்துவம் ெகாடுப்-
பதாக �மர்சனங்கள் எழுந்தன.   

எ�னும், இப்ேபாது அரசாங்கம் 
முழுைமயாக மா�யுள்ள காரணத்�-
னால் �ண்டும் அைமச்சரைவ�ல் 
ேயாசைன ஒன்ைற முன்ைவத்து 
முன்னாள் ஜனா�ப� முன்ைவத்த 
இைணப்புகைள �க்� �ண்டும் 19 
ஆவது �ருத்தத்�ல் ெகாண்டுவரப்-
பட்ட �டயங்கைளயும், அ��ருந்த 
பல�னமான சரத்துக்கைள �க்� 19 
ஆவது �ருத்தத்ைத �ஞ்�ய பு�ய 
�ருத்தெமான்ைற ெகாண்டுவர அ�-
வுறுத்�யுள்ேளன்.   

இச் சட்டமூலம் அைமச்சரைவ 
அலுவலகத்துக்கு அனுப்பப்பட்-
டுள்ளது. �ங்கட்�ழைம அைமச்-
சரைவ�ல் அனும�ைய ெபற்ற 

�ன்னர் வர்த்தமா� அ��த்தலுக்கு 
�டவும், அடுத்த ஏழு நாட்க�ல் 
பாராளுமன்றத்�ல் சமர்ப்�க்கவும் 
நடவ�க்ைக எடுக்கப்படும்.   

இது கு�த்து சகல தரப்புடனும் 
கலந்துைரயா� சகலராலும் ஏற்-
றுக்ெகாள்ளக்கூ�ய �தத்�ல் அர�-
யலைமப்பு �ருத்தத்ைத ெகாண்டு-
வரவும், அேதேபால் பாராளுமன்ற 
ெத�வுக்குழு ெவான்ைற அைமத்து 
நாட்டுக்கு ெபாருத்தமான பு�ய 
அர�யலைமப்ெபான்ைற உருவாக்-
கவும் அைமச்சரைவ�ல் இணக்கம் 
காணப்பட்டது.   

பாதுகாப்பு அைமச்சு ஜனா�ப-
��டம் இருக்க ேவண்டெமன்-
ப�ல் மாற்றம் இல்ைல, இந்த 
அர�யலைமப்�ன் �ரகாரம் 
பாதுகாப்பு அைமச்சு மாற்றப்பட 
ேவண்டுெமன்றால் சர்வஜன வாக்-
ெகடுப்புக்கு ெசல்ல ேவண்டும். 
அதற்கு இப்ேபாது வாய்ப்�ல்ைல 
என்றார். 

கா�முகத்�டல் ேபாராட்டத்�ன்...
அன்ைறய �னம் �ரபாகரனுடன் இைணந்து 

ேபாரா�ய அருட்தந்ைதகள் ேபாராட்ட களத்-
�ல் காணப்பட்டதாகவும் அது ெதாடர்பான 
புைகப்படங்கள் இருப்பதாகவும் அவர் வ�யு-
றுத்�யுள்ளார்.   

கண்��ல் (28) நைடெபற்ற ெசய்�யாளர் சந்-
�ப்�ல் கலந்துெகாண்டு ேப�ய அவர் ெதாடர்ந்-
தும் கருத்து ெத��க்ைக�ல்,   

புலம்ெபயர் பு�கள் ேபாராட்டத்�ல் முன்ன-
��ல் உள்ளதாகவும் அதன் உறுப்�னர் ஒருவர் 
அண்ைம�ல் ப�ரங்கமாக ெத��த்�ருந்ததாக-
வும் அவர் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.   

எமது ேவைலத்�ட்டத்�னால் முன்னாள் 
ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ நாடு �ட்டு 
நாடு தாவ ேவண்�ய �ைல ஏற்பட்டுள்ள-

தாக புலம்ெபயர் த�ழ் மக்கள் அ��த்துள்ள 
ேபா�லும் �க்குகள் ேபாராட்டத்துக்கு ஆதர-
வ�க்க முன்வந்துள்ளைம வருந்தத்தக்கெதன 
அவர் ெத��த்துள்ளார்.   

32 வருடங்களாக இடம்ெபற்ற ெகாடூர யுத்-
தத்�ல் 27,000 ேபார் �ரர்கள் ெகால்லப்பட்ட-
தாகவும், காயமைடந்த 64,500 ேப�ல் 14,500 
ேபர் தற்கா�க ஊனமுற்றுள்ளதாகவும் தர்ம-
�� ெத��த்தார்.   ேபாராட்டம் என்ற ேபார்-
ைவ�ல் நாட்ைட �ர்குைலக்க முயற்�க்கும் 
அைனத்து �ளர்ச்�யாளர்கைளயும் ைகது ெசய்ய 
ேவண்டெமன்றும், ஜனா�ப� ெசயலகத்துக்-
குள் ஊடுரு� கஞ்சா மற்றும் ேபாைதப்ெபாருள் 
பயன்படுத்�யவர்களுக்கு புனர்வாழ்வ�க்க 
ேவண்டெமன அவர் ேமலும் ெத��த்துள்ளார்.   

SLFP �ன் ேயாசைனகளுக்கு...
கருத்து ெத��த்த முன்னாள் ஜனா-

�ப� ைமத்��பால ��ேசன, ேபச்-
சுவார்த்ைத�ல் தற்ேபாது சாதகமான 
பக்கம் ஒன்று ெத�வதாக கூ�னார். 
அந்த �டயங்கைள நைடமுைறப்-
படுத்த எ�ர்பார்ப்பதாக ஜனா�ப� 
கு�ப்�ட்டதாகவும் அவர் ெத��த்-
தார்.   

இதன் காரணமாகேவ, இரண்டு 
வாரங்க�ல் தங்களது பாராளுமன்றக் 
குழுைவ சந்�க்க எ�ர்பார்ப்பதாக 
ஜனா�ப� கூ�யதாக, முன்னாள் 
ஜனா�ப� ைமத்��பால ��ேசன 
ெத��த்துள்ளார்.   

இதன்ேபாது கருத்து ெத��த்த 
பாராளுமன்ற உறுப்�னர் து�ந்த 

�ஸாநாயக்க,   
தற்ேபாைதய சந்தர்ப்பத்�ல், அர�-

யல் முரண்பாட்டுக்காக அல்லது அர-
�யல் கட்�க�ன் எ�ர்காலத்துக்காக 
ெசயற்படுவைதத் த�ர்க்க ேவண்டு-
ெமனக் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.   

எனேவ, மக்க�ன் �ரச்�ைனக-
ளுக்கு �ைரவான �ர்ைவக் காண்-
பதற்காக, அைனத்து கட்�களும் 
இைணந்து ஏேதனுெமாரு இணக்கப்-
பாட்ைட ஏற்படுத்�, குறு�ய கால 
அரசாங்கத்துக்கான ேவைலத்�ட்-
டத்ைத தயா�க்க ேவண்டெமன்பேத 
தங்களது கட்��ன் ேயாசைனயாகு-
ெமன து�ந்த �ஸாநாயக்க ெத��த்-
துள்ளார்.   

ஜனா�ப� மா�ைக�ல்...
05ஆம் �க� வைர �ளக்கம�ய-

�ல் ைவக்குமாறு உத்தர�டப்பட்-
டுள்ளது.  

கடந்த 09ஆம் �க� ெகாழும்பு 
ஜனா�ப� மா�ைகைய  ேபாராட்-
டக்காரர்கள் மு ற்றுைக�ட்ட ேபாது 
சந்ேதகநபர் இந்த அயர்ன் ெபாக்ைஸ 
�ரு�ச் ெசன்றதாக ெபா�ஸார் ெத�-
�க்�ன்றனர்.  

இதன்ப�, ெகாழும்பு 13 பகு�-
ையச் ேசர்ந்த ஒருவர் ெபா�ஸாரால் 
ைகது ெசய்யப்பட்டு ��மன்றத்�ல் 

ஆஜர்படுத்தப்பட்ட �ன்னர் �ளக்க-
ம�ய�ல் ைவக்கப்பட்டுள்ளார்.  

இேதேவைள, அல� மா�ைக�ல் 
இரண்டு ெதாைலக்காட்�கைள �ரு-
�யதாக சந்ேதகத்�ன் ேப�ல் ைகது 
ெசய்யப்பட்ட நபரும் �ளக்கம�ய-
�ல் ைவக்கப்பட்டுள்ளார். 

சந்ேதக நபைர எ�ர்வரும் 10ஆம் 
�க� வைர �ளக்கம�ய�ல் 
ைவக்குமாறு ெகாழும்பு ேகாட்ைட 
�தவான் ��மன்றம் உத்தர�ட்டுள்-
ளது.  

ஜனா�ப��ன் ெகா�ைய...
ஆக்�ர�த்தேபாது, இந்த நபர் 

ஜனா�ப��ன் உத்�ேயாகபூர்வ 
ெகா�ையத் �ரு�ச்ெசன்றுள்ளார்.  

இந்நபர் முன்னாள் ஜனா�ப� 
ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ�ன் இலட்-
�ைன ெகா�ைய, படுக்ைக ��ப்-
பாக பயன்படுத்� சமூக வைலத்-
தளத்�ல் காெணா�கைளயும் 
ப�ர்ந்�ருந்தார்.  

�.�.�.�. காெணா�கைள ஆதா-
ரமாக்ெகாண்டு ெபா�ஸார் ேமற்-

ெகாண்ட �சாரைணக�ல் இவர் 
ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளார்.  

இவ்வாறு ைகது ெசய்யப்பட்டவர் 
ெவல்லம்�ட்� பகு�ையச் ேசர்ந்த 
54 வயது நபெரன ெபா�ஸார் ெத�-
�த்தனர்.  

ைகதான சந்ேதகநபர், ஐக்�ய 
மக்கள் சக்��ன் துைறமுக ெதா�ற்-
சங்கத்�ன் முன்னாள் தைலவர் களு-
தந்��ேக உேத� ஜயரத்ன என 
ெபா�ஸார் ெத��த்தனர்.  

கப்ப�ல் எ�ெபாருள் வந்தும்  ...
ஊடகம் ஒன்றுக்கு கருத்து ெவ��ட்ட அவர் 

இதைன கூ�யுள்ளார். நாட்�ல் ஏற்பட்டுள்ள 
எ�ெபாருள் ெநருக்க�ைய �ர்க்கும் ேநாக்�ல் 
அவசரகால ெகாள்வனவுக�ன் �ழ் இந்த �சல் 
கப்பல் முன்ப�வு ெசய்யப்பட்டதாக அவர் 
கூ�னார்.  

எ�ர்காலத்�ல் எ�ெபாருைள முன்ப�வு 
ெசய்தாலும், ெடாலர்கைள ேதடுவ�ல் �க்கல் 
ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், அதனால் வைரயறுக்கப்-
பட்ட ைக�ருப்பு சந்ைதக்கு கட்டுப்பாடுகளு-
டன் ெவ��டப்படுெமனவும் அந்த அ�கா� 
கு�ப்�ட்டுள்ளார்.  

ைவத்�யைர நாடுமாறு   ...
காணப்பட்டால் உடன�யாக அரு-

�லுள்ள அரச ைவத்�யசாைலக்குக் 
ெகாண்டு ெசல்லுமாறும் அ�வுறுத்-
தப்பட்டுள்ளது.   

ேல� �ட்ஜ்ேவ �றுவர் ைவத்-
�யசாைல�ன் �ேசட ைவத்�ய 
�புணர் ைவத்�யர் சன்ன � �ல்வா 

இந்த அ�வுறுத்தைல வழங்�யுள்-
ளார்.   நாட்�ல் தற்ேபாது �ண்டும் 
அ�க�த்துள்ள ெகாேரானா, ெடங்கு 
ெதாற்று அல்லது ேவறு ைவரஸ் 
காய்ச்சலால் இந்த �ைல ஏற்படக் 
கூடும் எனவும் அவர் ெத��த்துள்-
ளார் .

பாடசாைல மாணவர்களுக்கு...
ேநரம் மற்றும் �ைறவைடயும் 

ேநரம் என்பனவற்ைற கவனத்�ற் 
ெகாண்டு இந்த பு�ய பஸ் ேசைவ 

முன்ெனடுக்கப்படுெமன கல்� 
அைமச்சு ெத��த்துள்ளது.  

ஜனா�ப��ன் ஊடக...
ஜனா�ப� ெசயலகத்துக்கு 

ெசல்லும் வ��ல் கா� முகத்�ட-
�ல் இடம்ெபற்ற ஆர்ப்பாட்டம் 

ெதாடர்�ல் அவர் கருத்துக்கைள 
ேகட்ட�ந்து அங்�ருந்து ெவ�ேய-
�யதாக ெத��க்கப்படு�றது.  

எ�ெபாருள் வ�ைச�ல்...
�ரதத்ைத �ைறவு ெசய்வார்கள்.  
சம்பவ �னமும் இவ்வாறு எ�-

ெபாருள் ெபற்றுக்ெகாள்ள வ�-

ைச�ல் காத்�ருந்த ஒருவர் தமது 
�ரதத்ைத ���ல் ைவத்ேத �ைற-
வுெசய்து ெகாண்டார்.  

பாராளுமன்ற கூட்டத்ெதாடர்  
28 ஆம் �க� நள்�ரவுடன் ஒத்�-
ைவக்கப்படுவதாக ஜனா�ப��ன் 
ெசயலாளர் சமன் ஏக்கநாயக்க அ� 
�ேசட வர்த்தமா� அ��த்தல் 
மூலம் ெத��த்துள்ளார்.   

வர்த்தமா� அ��த்த�ன் �ர-
காரம் எ�ர்வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் 
03ஆம் �க� காைல 10.30 ம�க்கு 
பாராளுமன்றம் �ண்டும் கூடவுள்-
ளது.   

ஜனா�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்-
க�னால் (28) நள்�ரவு முதல் 
நைடமுைறக்கு வரும் வைக�ல் 
அர�யலைமப்�ன் 70 (1) உறுப்பு-

ைரக்கைமய அவருக்கு�த்தாக்கப்-
பட்ட தத்துவங்களுக்கு அைமய 
பாராளுமன்றக் கூட்டத்ெதாடர் 
மு�வுக்குக் ெகாண்டுவரப்பட்�-
ருப்பதுடன், ஒன்பதாவது பாராளு-
மன்றத்�ன் மூன்றாவது கூட்டத்-
ெதாடர் எ�ர்வரும் ஓகஸ்ட் 03ஆம் 
�க� மு.ப 10.30 ம�க்கு ஆரம்-
�க்கப்பட�ருப்பதாக அ��க்கப்-
பட்டுள்ளது.   

அர�யலைமப்�ன் 33 உறுப்புைர-
�ன் (அ) மற்றும் (ஆ) உப ��வுக-
ளுக்கு அைமய பாராளுமன்றத்�ன் 
ஒரு கூட்டத்ெதாடர் மு�வுக்குக் 
ெகாண்டுவரப்பட்டு பு�ய கூட்டத்-

ெதாடர் ஆரம்�க்கும்ேபாது ஜனா-
�ப� பாராளுமன்றத்ைத ைவப-
வ��யாக ஆரம்�த்துைவத்து, 
அக்�ராசனத்ைத ஏற்று அரசாங்கத்-
�ன் ெகாள்ைகப் �ரகடனத்ைத முன்-
ைவப்பதற்கான வாய்ப்புள்ளது.   

பாராளுமன்றக் கூட்டத்ெதா-
டர் மு�வுக்குக் ெகாண்டுவரப்ப-
டும்ேபாது பாராளுமன்றத்�னால் 
முைறயாக ப��லைன ெசய்யப்ப-
டாத �னாக்கள் மற்றும் �ேரரைண-
கள் இரத்தாவதுடன், பாராளுமன்ற 
உறுப்�னர்கள் �ண்டும் அைவ 
ெதாடர்�ல் �ைல�யற் கட்டைள-
களுக்கைமய நடவ�க்ைக எடுக்க 

ேவண்டும். 
அத்துடன் பாராளுமன்ற 

இைணப்புக் குழுக்கள், உயர் 
பத�கள் பற்�ய குழு மற்றும் 
�ேசட குழுக்கள் த�ர்ந்த ஏைனய 
குழுக்கள் பு�ய கூட்டத்ெதாட�ல் 
�ண்டும் பு�தாக �ய�க்கப்பட 
ேவண்டும்.   

�ேசடமாக 2022 ஜனவ� 18ஆம் 
�க� முதல் ஜ�ைல 28ஆம் �க� 
வைர ஒன்பதாவது பாராளுமன்றத்-
�ன் இரண்டாவது கூட்டத்ெதாடர் 
காணப்பட்டதுடன், இக்காலப் பகு-
��ல் பாராளுமன்றம் 48 நாட்கள் 
கூ�யுள்ளது.   

ஆகஸ்ட் 03 ஆம் திகதி 10.30 வைர

நாட்�ல் �லவும் ெபாருளாதார 
ெநருக்க�கைள �வர்த்� ெசய்து, 
�றந்த ெபாருளாதார  நைடமு-
ைறைய நாட்�ல் ஏற்படுத்துவதற்-
காக அரசாங்கம், சர்வேதச நாணய 
��யத்�ன்  ஒத்துைழப்ைப ெபற்-
றுக்ெகாள்ளும் ேநாக்கத்�ல் இடம்-
ெபற்றுவரும் கலந்துைரயாடல்கள் 
உயர்  முன்ேனற்றத்ைத அைடந்துள்-
ளதாக ஜனா�ப� ஊடக ��வு ெத�-
�த்துள்ளது.  

சர்வேதச நாணய ��யத்துடன் 
இடம்ெபறும் ேபச்சுவார்த்ைதக�ல் 
முன்ேனற்றத்ைத  அைடந்துெகாள்ள 
ேவண்டுமா�ன், கடன் �ைலேபற்-
றுத்தன்ைம கு�த்து முைறயான-
ெதாரு �ட்டம்  முன்ைவக்கப்பட 
ேவண்� இருந்தது. கடந்த காலத்�ல் 
காணப்பட்ட ஸ்�ரதன்ைமயற்ற அர-
�யல்  �ைலைம மற்றும் சர்வேதச 

நாணய ��யத்துடன் இைணந்து 
ெசயற்படாத முன்ைனய  அரசாங்கத்-
�ன் அர�யல் ெகாள்ைக காரணமாக 
இது தைடப்பட்�ருந்தது.  

தற்ேபாது ஜனா�ப� ர�ல் �க்-
�ரம�ங்க�ன் தைலைம�ல், முழு-
ைமயான அர�யல்  ஸ்�ரத்தன்ைம 
ெகாண்ட அரசாங்கம் ஒன்று �று-
வப்பட்டுள்ளது. அேதேபான்று, 
சர்வகட்�  ஆட்�க்கான அர�யல் 
ேபச்சுவார்த்ைதகளும் �கவும் ெவற்-
�கரமான �ைல�ல் உள்ளன.  

அதன்ப�, சர்வேதச நாணய ��-
யத்துடனான ேபச்சுவார்த்ைதகைள 
ெவற்�கரமாக �ைறவு ெசய்து, �� 
ஸ்�ரத்தன்ைமைய ஏற்படுத்துவ-
தற்கு ேதைவயான முதற்கட்ட நடவ-
�க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள  மு�யும் 
என்பேத அரசாங்கத்�ன் �ைலப்பா-
டாகும். 

ெவல்லாெவ� �னகரன் �ருபர்

பயங்கரவாத தைடச் சட்டத்�ன் 
�ழ் கடந்த 2021 ஆண்டு இைண-
யத்தளங்க�ல் தைடெசய்யப்பட்ட 
�டுதைலப்பு�கள் அைமப்�ன் 
படங்கைள ப�வு ெசய்தைம ெதாடர்-
பான குற்றச்சாட்�ன் ேப�ல் ைகது 
ெசய்யப்பட்ட மட்டக்களப்பு த�ழ் 
உணர்வாளர் அைமப்�ன் தைலவர் 
கணவ�ப்�ள்ைள ேமாகைன 
சட்டமா அ�ப�ன் ஆேலாசைன�ல்  
ேநற்று முன்�னம் (29)  ஏறாவூர்  
சுற்றுலா ��மன்ற ேமல�க �தவான் 
எஸ். அன்வர் சதாத் ஒரு இலட்சம் 
ரூபாவுடனான இரு ச�ரப்�ைண�-
லும்,50 ஆ�ரம் ரூபா  காசு �ைண�-
லும் �டு�க்கப்பட்டுள்ளார்.

கடந்த ேம மாதம் 3ம் �க�  த�ழ் 
உணர்வாளர் அைமப்�ன் தைலவர் 
கணவ�ப்�ள்ைள ேமாகைன 
ஏறாவூர் ெபா�ஸ் �ைலயத்-
துக்கு வருமாறு அைழக்கப்பட்ட 
�ைல�ல் ெபா�ஸ் �ைலயத்�ல் 
ைவத்து ஏறாவூர் ெபா�சார் பயங்க-
ரவாத தடுப்பு சட்டத்�ன் �ழ் ைகது 
ெசய்தனர்.

இவ்வாறு ைகது ெசய்யப்பட்-
டவைர ஏறாவூர் சுற்றுலா ��மன்-
றத்�ல் ஆஜர்படுத்�யைதயடுத்து 
அவைர ெதாடர்ந்து �ளக்கம�ய-
�ல் ைவக்கப்பட்�ருந்த �ைல�ல் 
சட்ட மாஅ�ப�ன் ஆேலாசைனக்க-
ைமய �ைண�ல் �டு�க்கப்பட்-
டுள்ளார்.

மட்டு. தமிழ் உணர்வாளர் அைமப்பின் 
தைலவர் ேமாகன் பிைணயில் விடுதைல

பாராளுமன்ற கூட்டத் ெதாடர் ஒத்திைவப்பு   
அதி விேசட வர்த்தமானியும் ெவளியானது

சர்வேதச நாணய நிதியத்துடனான   
கலந்துைரயாடல்கள் உயர் முன்ேனற்றம்

எம்.�க்க�ன் வயெதல்ைல...
தாண்�யும் அர�ய�ல் இன்றும் 

இருக்�ன்றனர். பாராளுமன்ற உறுப்-
�னர்க�ன் வயெதல்ைல வைரய-
றுக்கப்பட�ல்ைல.  

எங்கு அந்த தவறு �டப்பட்�ருக்-
�றது? என்று ெத�ய�ல்ைல 04 தட-
ைவகள் மாத்�ரம் தான், பாராளுமன்-
றத்துக்கு ேபாட்��டலாம் என்ற 
வைரயைற ஏன் ��க்கப்படக்கூடா-
ெதன ேதர்தல் ஆைணக்குழு�ன் 
முன்னாள் தைலவர் ம�ந்த ேதசப்-
��ய ேகள்� எழுப்�யுள்ளார்.  

இேதேவைள, ேதர்தல் ஆைணக்-
குழு�ன் �ருப்பத்துக்கைமய 

ேதர்தைல நடத்துவதற்கு அ�காரம் 
இல்ைல. �சப்பட்ட பந்�ல் துடுப்-
பாட்ட �ரர் ஆட்ட�ழந்துள்ளாெரன 
நடுவர் அ�ந்�ருந்த ேபா�லும், 
ஆட்ட�ழப்பு ேகா�க்ைக �டுக்கப்-
பட்டால் மாத்�ரேம அவரால் �ர்ப்பு 
வழங்கப்படும்.  

அதுேபாலதான், ேகா�க்ைக 
�டுக்கப்படாமல் ேதர்தல் ஆைணக்-
குழு�னால் நடவ�க்ைக எடுக்க 
மு�யாது. இங்கு ஆைணக்குழு 
உறுப்�னர்கேள நடுவர்ெளன 
ம�ந்த ேதசப்��ய ேமலும் ெத�-
�த்துள்ளார்.  

மாணவர்களுக்கு 'ைபசர்'...
ேசர்ந்த ேமற்ப� மாணவர்களுக்கு 

ேநார்வூட் த�ழ் மகா �த்�யாலயத்-
�ல் ைவத்து காைல 09 ம� முதல் 
11 ம�வைர தடுப்பூ� ஏற்றப்பட்-
டது.   நாட்�ல் தற்ேபாது ெகாேரா-
னா�ன் தாக்கம் �ள் எழுச்� ெபற்-
றுள்ளைதயடுத்து மாணவர்களுக்கு 

இந்த தடுப்பூ� வழங்கப்பட்டைம 
�றந்த ெசயலாக காணப்படுவதாக 
ஆ��யர்களும், ெபற்ேறார்களும் 
ெத��த்தனர். மாணவர்கள் தடுப்-
பூ�கைள ெபற்றுக்ெகாள்ள �கவும் 
ஆர்வமாக இருந்தைம கு�ப்�டதக்-
கது.  

ெவல்லாெவளி எரிெபாருள் 
நிரப்பு நிைலயத்தில் இரு 
குழுக்களுக்கிைடயில் ைககலப்பு
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நிலையான தரமுள்ள உயர் கல்விலய 
வழங்குவதும், பிராந்தியத்தினதும், 
நாட்டினதும் கல்வித் ததலவலயப் 

பூர்த்தி செயவதும், ெமூகம் ொர்ந்த விடயங்-
களில் ஆயவுகல்ள தைற்சகாளவதுதை பல் -
கலைக்கழகங்களின் தூரதநாக்காகும். இந்த 
நிலையில் கடந்த வருடம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
வவுனியா பல்கலைக்கழகம் அதன் துலை-
தவந்தர் தபராசிரியர் தம்பு ைங்கத்ளஸவர-
னின் தலைலையில் பல்தவறு விடயங்களில் 
ெமூகத்துடன் சநருக்கைாகச் செயற்பட்டு 
வருகின்்றது.   

முக்கியைாக நாட்டின் அவசியத் ததலவ-
யாகிய நல்லிைக்கம் நல்லு்றலவ நாட்டின் 
அலனத்து ெமூகங்கல்ளயும் தெர்ந்த பல்க -
லைக்கழக ைாைவர்கள ைத்தியில் ஆழைாக 
தவரூன்்றச் செயது அதன் ஊடாக ெமூகத்தில் 
நல்லிைக்கத்லதயும் நல்லு்றலவயும் தைம்-
படுத்துவதற்கான முயற்சியில் நல்லிைக்க 
நிலையம் ஒன்று அந்தப் பல்க -
லைக்கழகத்தில் ஆரம்பிக்-
கப்பட்டு செயற்படுத்-
தப்பட்டு வருகின்்றது.   

ச தன் ன ா சி ய ப் 
பி ர ாந் தி ய த் தி ல் 
நீணடசதாரு ஜன-
நாயகப் பாரம்பரி-
யத்லதக் சகாணட 
நாடாகக் கருதப்படு-
கின்்ற இைங்லகயில் 
ெமூகங்களிலடதய நல் -
லு்றலவ வ்ளர்த்சதடுப்பதற்-
கான ததலவ நீணடகாைைாதவ நிைவி வரு -
கின்்றது. அதலன நில்றதவற்றும் வலகயில் 
வவுனியா பல்கலைக்கழகத்தில் உருவாக்கப் -
பட்டுள்ள நல்லிைக்க நிலையம் பல்கலைக் -
கழக ைானியங்கள ஆலைக்குழுவின் கவ-
னத்லத ஈர்த்திருக்கின்்றது. அதலனயடுத்து. 
ஏலனய பல்கலைக்கழகங்களிலும் இத்த -
லகய நல்லிைக்க நிலையத்லத உருவாக்-
குைாறு ஆலைக்குழு சுற்்றறிக்லக ஒன்றின் 
மூைம் அறிவித்திருக்கின்்றது என்பது குறிப் -
பிடத்தக்கது.   

ைாைவர்கள ைத்தியில் ைட்டுைல்ைாைல், 
ெமூகத்தில் பல்தவறு ைதத்தலைவர்கள, 
கைாொர ைட்டத்திைான ெமூக அலைப்புக்கள 
உளளிட்ட பை நிலைகளில் பல்தவறு நிகழ்வு -
களின் ஊடாக இந்த நல்லு்றவுச் செயற்பாடு 
முன்சனடுக்கப்பட்டிருக்கின்்றது. அதன், 
ஓர் அம்ெைாக சபணகள அரசியலில் ஈடுப -
டுவலத ஊக்குவிக்கும் வலகயில் அரசிய -
லில் சபணகள என்்றசதாரு கல்வி சநறிலய 
ஆரம்பிப்பதற்கும் திட்டமிடப்பட்டிருப்ப-
தாக இந்த நிலையம் குறித்து வி்ளக்கைளித்த 
தபராசிரியர் ைங்கத்ளஸவரன் கூறினார்.   

முதலில் வடைாகாை இலைந்த பல்க-
லைக்கழகக் கல்லூரியாக 1991 ஆம் ஆணடு 
நவம்பர் ைாதம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு, ஆறு 
வருடங்களில் 1997 ஆம் ஆணடு யாழ் பல்-
கலைக்கழக வவுனியா வ்ளாகைாக பிரதயாக 
விஞஞான பீடம், வியாபார கற்லககள பீடம் 
என இரணடு பீடங்களுடன் இந்த உயர்கல்வி 
நிலையம் தரமுயர்த்தப்பட்டது. பின்னர் 
2021 ஆம் ஆணடு ஆகஸட் ைாதம் முதைாம் 
திகதி வவுனியா பல்கலைக்கழகைாகத் தரம் 
உயர்த்தப்பட்டது. இந்தப் பல்கலைக்கழகம் 
தனது உயர்கல்விப் பயைத்தில் முதைாம் 
ஆணலட நால்ள ஆகஸட் முதைாம் திகதி 
பூர்த்தி செயகின்்றது.   

பிரதயாக விஞஞான பீடம், வியாபார கற் -
லககள பீடம், சதாழில்நுட்பப் பீடம் என 
மூன்று பீடங்களுடன் பல்கலைக்கழகைாகத் 
தனது கன்னிப் பயைத்லதத் சதாடங்கியுள்ள 
இந்த உயர் கல்வி நிறுவனத்தில் நாட்டின் 
அலனத்து கைாொர, ைதங்கள ைற்றும் இனங்-
கல்ளயும் தெர்ந்த இரணடாயிரத்துக்கும் தைற்-
பட்ட ைாைவர்கள கல்வி பயில்கின்்றார்கள. 
முன்னூறுக்கும் தைற்பட்ட கல்விொர், கல்வி -
ொராத ஊழியர்கள இங்கு பணியாற்றுகின் -
்றார்கள.   

இந்தப் பல்கலைக்கழகத்தின் உட்கட்ட -
லைப்புக்கான கட்டிட வெதிகல்ள ஏற்ப -
டுத்துவதற்குரிய தவணடுலககள விடுக்கப் -
பட்டுள்ள தபாதிலும் அதற்கான முதலீட்டு 
நிதிசயாதுக்கீடுகள அரசிடமிருந்து கிலடக்க -
வில்லை. பல்கலைக்கழகைாகத் தரம் உயர்த்-
தப்பட்டலதயடுத்து, இங்கு அவசியைான 
வெதி வாயப்புக்கள ஏற்படுத்தப்படும் என 
எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆயினும் நாட்லடத் 
தாக்கிய சகாவிட் 19 தநாயப் தபரிடர் ைற்றும் 
சபாரு்ளாதார சநருக்கடி காரைைாக இந்தப் 
பல்கலைக்கழகத்தின் நிர்ைாைத்துல்றக்கு 
அவசியைான முதலீட்டு நிதிசயாதுக்கீட்லட 
அரசு செயயவில்லை. இது பல்கலைக்கழகத்-
தினர் ைத்தியில் கவலைலய ,ஏற்படுத்தியுள -
்ளது.   

ஆயினும் பற்்றாக்குல்றகள ைற்றும் 
ெவால்களுக்கு ைத்தியில் கடந்த ஒரு வருட 
காைத்தில் வவுனியா பல்கலைக்கழகம் 
பல்தவறு செயற்திட்டங்கல்ள தைற்சகாண-
டிருக்கின்்றது. அவற்றில் நாட்டின் ஏலனய 
பல்கலைக்கழகங்களுக்கு முன்ைாதிரியான 
தவலைத்திட்டங்களும் முன்சனடுக்கப்பட்-
டிருக்கின்்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.   

வவுனியா பல்கலைக்கழகத்தின் கல்விசந-
றிகள யாவும் ஆங்கிை சைாழிமூைைாகதவ 
நடத்தப்படுகின்்றன. இந்த நிலையில் உைக 
நாடுகளின் சி்றந்த பல்கலைக்கழகங்களு-
டன் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தங்கல்ளச் செயது 
அதன் ஊடாக கல்விொர் பரிைாற்்றங்கல்ள 
தைற்சகாளவதற்கு ெர்வததெ அைகு ஒன்றும் 
உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்்றது. இதன் ஊடாக 
இப் பல்கலைக்கழக ைாைவர்கள ைற்றும், 
கல்விொர் ஊழியர்களுக்கும் உைக நாடுகளில் 
உள்ள பல்கலைக்கழக ைாைவர்கள கல்வி -
ொர் ஊழியர்களுக்கும் இலடயில் பரிைாற்்ற 
நடவடிக்லககல்ள தைற்சகாள்ளவும் திட்ட -
மிடப்பட்டிருக்கின்்றது.   

பல்கலைக்கழகங்கள சபாதுவாக 
ைாைவர்களுக்குக் கற்பிப்பதுடன் பட் -
டைளிப்பலததய பிரதான தநாக்கைாகக் 
சகாணடிருக்கின்்றன. ஆனால் வவுனியா 
பல்கலைக்கழகம் அதனின்று ஒரு படி முன்-
தனாக்கிச் சென்று கடந்த ஒரு வருட காைத் -
தில் பல்கலைக்கழகத்திற்கும் வியாபார ெமூ -
கத்துக்கும் இலடயிைான ஒரு சதாடர்லப 
ஏற்படுத்தி இருக்கின்்றது. பல்கலைக்கழக 
ைானியங்கள ஆலைக்குழுவின் சுற்்றறிக்லக 
ஒன்றிற்கலைய உைக வங்கித் திட்டத்தின் கீழ் 
இந்தப் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்்றது.   

அத்துடன் ெமூகச் செயற்பாடுகளில் அறிவு-
ொர் நிலையில் ஈடுபடவும் நிறுவன ரீதியில் 
ெமூகத்திற்கான பணிகள தெலவகல்ள முன்-
தனற்றுவதற்கும் வெதியாக தனியார் நிறுவ-

னங்கள பைவற்றுடன் வவுனியா 
பல்கலைக்கழகம் பை புரிந்து-

ைர்வு ஒப்பந்தங்கல்ளச் செயது நட-
வடிக்லககளில் ஈடுபட்டிருக்கின்்றது.   

விதெட ததலவயுலடயவர்களும் உயர் கல்வி 
வாயப்லபப் பயன்படுத்தி வாழ்க்லகயில் 
முன்தனறுவலத உறுதி செயவதற்கும், அவர்க-
ளுக்கு உதவும் வலகயிலும், விதெட ததலவக்கு 

உ ட் ப ட் ட வ ர் -
க ளு க் க ா ன 
உதவி நிலையம் 
ஒன்றும் உரு-
வ ா க் க ப் ப ட் டி -
ரு க் கின் ்ற து . 
ெமூகத்தில் ஒதுக்-
கப்பட்டவர்க்ளா-
கவும், உதவிகளின்றி 
ஒதுங்கியும் வாழ்-
கின்்ற விதெட 
ததலவக்கு உட்-
பட்டவர்களும் 
பல்கலைக்கழ -
கக் கல்வியில் 

இலைந்து சகாளவலத உறுதிப்படுத்தி ஊக்-
குவிக்கும் தநாக்கத்லதக் சகாணடதாக இந்த 
நிலையம் அலைக்கப்பட்டிருக்கின்்றது.   புதிய 
கல்வித்துல்றக்கான பீடங்கல்ள உருவாக்கும் 

முயற்சியில் ைருத்துவம், சூழலியல், ைானு-
டவியல் ெமூகவியல், ஊடகவியல் உளளிட்ட 
பல்தவறு துல்றகளிைான கல்விசநறிகல்ள 
ஆரம்பிப்பதற்கான நடவடிக்லககள முன்சனடுக்-
கப்பட்டிருக்கின்்றன. ைருத்துவ பீடத்திற்சகன 
35 ஏக்கர் காணியும் அரொங்கத்தினால் ஒதுக்கப்-
பட்டு நடவடிக்லககள முன்சனடுக்கப்பட்டிருக்-
கின்்றன. புதிதாக ஆரம்பிக்கப்படவுள்ள வங்கி-
யியலும் காப்புறுதியும் என்பதற்கான கற்லக 
சநறியில் 2021 ஆம் ஆணடு கல்விப் சபாதுத் 
தாராத உயர்தரத்தில் சித்தியலடந்த ைாைவர்-
கள இலைத்துக் சகாள்ளப்படுவார்கள என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது.   

(18ஆம் பக்கம் பார்க்க)

ஒரு வருட நிறைறவக் காணும்  
வவுனியா பலகறைக்கழகம்

பி.மாணிக்கவாச்கம்  ...?
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இந்த வெற்றியானது பை 
க�ாணங�ளிலும் க�ாக்�க் கூடிய -
்தாகும். பா.ஜ.�வின் அரசியல் வெல்-
ொக்குக்குக் கிலைத்த வபருவெற்றி 
இதுவென்பது மு்தலில் க�ாக்�க் 
கூடிய்தாகும். அ்தாெது பா.ஜ.�வி-
னால் முன்வைாழியபபடை கெட-
பாளரான திவரௌபதி முர்முவுக்கு 
�டசி கப்தங�லளக் �ைநது ஏரா-
ளைாகனார் ொக்�ளிததுளளனர். 
பா.ஜ.�வுக்கு எதிரான �டசிலயச் 
கெர்ந்த உறுபபினர்�ளும் இதக்தர்்த-
லில் திவரௌபதி முர்வுக்கு ஆ்தரொ� 
ொக்�ளிததுளள்தா� ்த�ெல்�ள 
வெளியாகியுளளன.

பா.ஜ.� மீ்தான அபிைானம் 
ைற்றும் முர்மு மீ்தான �ம்பிக்ல� 
ஆகியனகெ அெர்�ளின் தீர்ைானத-
துக்�ான �ாரணம் என்று இநதிய 
ஊை�ங�ள வெய்தி வெளியிடடுள -
ளன. அக்தெையம் பிர்தைர் �கரநதிர 
கைாடியின் அரசியல் வெல்ொக்�ா-
னது  இநதியாவின் அலனததுக் �ட-
சி�ளின் ைததியிலும் பரவிக் கிைபப-
்தா�வும் வ்தரிவிக்�பபடடுளளது.

திவரௌபதி முர்மு இநதியாவின் 
பழஙகுடி இனதல்தச் கெர்ந்த வபண் 
ஆொர். பிர்தைர் �கரநதிர கைாடி 

இநதியாவின் அலனததுப பிரிவின -
லரயும் ெைைா� கபாற்றி ைதிக்�க் 
கூடிய ்தலைெவரன்பல்தயும் இத-
க்தர்்தல் முடிவு புைபபடுததுெ்தா� 
உளளது. பா.ஜ.� என்பது ஒடடு-
வைாத்த இநதியர்�லளப பிரதிநிதித-
துெபபடுததுகின்்ற �டசி என்பல்த 
பிர்தைர் �கரநதிர கைாடி நிரூபித-
துளளார்.

ஜனாதிபதித க்தர்்தலில் வெற்றி 
வபற்்ற திவரௌபதி முர்மு இநதியா-
வின் குடியரசுத ்தலைெரா� ப்தவி-
கயற்ப்தற்கு முன்ன்தா� வைல்லியில் 
ை�ாதைா �ாநதி நிலனவிைததில் 
ைரியால்த வெலுததினார். குடியர-

சுத ்தலைெரா� ப்தவி ஏற்றிருக்கும் 
இெருக்கு அலனததுக் �டசித ்தலை-
ெர்�ளும் ொழ்தது வ்தரிவித்தனர். 
�ாடடின் 2- ஆெது வபண் குடியரசுத 
்தலைெர் என்்ற வபருலைலயயும் 
அெர் வபற்றிருக்கி்றார்.

ப்தவிகயற்்ற பி்றகு கபசிய அெர், 
"�ாடடின் குடியரசுத ்தலைெரா� 
மு்தல் பழஙகுடி இனப வபண்ணா� 
க்தர்நவ்தடுக்�பபடைதில் ைகிழ்ச்சி 
அலைகின்க்றன். �ாடடு ைக்�ளின் 
ெளைான எதிர்�ாைததுக்�ா�ப 
பணியாற்றுகென். இந்தப புதிய 
வபாறுபலப நில்றகெற்்ற உங�ள 
�ம்பிக்ல�யும் ஆ்தரவும் எனக்-
குப வபரும் பைைா� இருக்கும். 

ொ்தாரண �வுன்சிைரா�த வ்தாைஙகி 
இநதியாவின் குடியரசுத ்தலைெரா� 
உயர்ந்தது ஜன�ாய�ததின் ை�தது-
ெம்.

ஏலழ வீடடில் ை�ளா�ப பி்றந்த 
�ான், �ாடடின் குடியரசுத ்தலைெர் 
ஆ� முடியும் என்பது்தான் ஜன�ா-
ய�ததின் ெக்தி. வபண்�ள ைற்றும் 
இலளஞர்�ள �ைனில் ்தனிக் 
�ெனம் வெலுததுகென். என்னு-

லைய உயர்வு க�ாடிக்�ணக்�ான 
வபண்�ளின் �னவு�ளுக்�ான தி்ற -
வுக�ாைா� இருக்கும். இந்த க�ரத-
தில் என்லனத க்தர்நவ்தடுத்த எம்.
பி-க்�ள, எம்.எல்.ஏ-க்�ளுக்கு �ன்றி-
லயத வ்தரிவிததுக் வ�ாளகிக்றன்" 
எனக் குறிபபிடைார்.

"வ�ாகரானா �ாை�டைததில் 
உை�ததுக்க� இநதியா வபரும் �ம் -
பிக்ல�யா�த தி�ழ்ந்தது. சு்தநதி-
ரப கபாராடைததில் பழஙகுடியின 
ைக்�ள முக்கிய பங�ாற்றியிருக்கி-
்றார்�ள. அலனததுத ்தரபபு ைக்�-
லளயும் ஒன்றிலணதது, பார்தத-
ல்தக் �டடி எழுபப முலனபபுைன் 
வெயல்படுகொம். �ாடடு ைக்�ளின் 
ெளைான எதிர்�ாைததுக்�ா�ப பணி-
யாற்றுகென்" என்்றார் முர்மு.

கிராைததுச் சூழலில் பி்றநது 
ொழ்ந்த திவரௌபதி முர்முவின் 
ொழ்வு வியபபூடைெல்ைது. ஒரிொ 
பழஙகுடி�ள பாைொலையில் 
7- ஆம் ெகுபபு ெலர பயின்றுள-
ளார் திவரௌபதி. அபகபாது அந்தக் 
கிராைததில் இருநது பாைொலை-
யில் படிக்கும் ஒகர வபண்ணா� 
அெர் இருநதுளளார். �ன்கு படித்த 
திவரௌபதி அடுதது புெகனஸ்-
ெரில் உளள ரைா க்தவி ை�ளிர் 
�ல்லூரியில் கெர்நது �ல்விலய 
வ்தாைர்நதுளளார். சிறுெயது மு்தல் 
துணிச்ெலுைன் கபசி எல்தயும் ல்தரி-
யைா� அணுகும் ெழக்�ம் அெருக்கு 
உண்டு. அக்த �ாை�டைததில் புெ-
கனஸ்ெரின் ைற்வ்றாரு �ல்லூரியில் 
படித்தெர் ஷியாம் ெரண். இெருக்கு 
திவரௌபதிலய மி�வும் பிடிதது 
விடைது.

படிபலப முடிதது விடடு ெஙகி 
பணியில் கெர்ந்தார் ஷியாம். ஒரு 
�ாள திவரௌபதியின் உபர்கபைா 
கிராைதது வீடடுக்கு உ்றவினர்�ள 
சிைருைன் வபண் க�டடுச் வென்-
றுளளார். அெர்�ளது �ா்தல் விெ�ா -
ரதல்த க�ளவிபபடை திவரௌபதி-
யின் ்தநல்த பிரஞ்சி �ாராயண் துடு, 
மி�வும் க�ாபபபடைார்.

ஷியாமுக்கு ்தனது ை�லள ைண-
முடிததுக் வ�ாடுக்�வும் ைறுதது 
விடைார்.

(28ஆம் பக்�ம் பார்க்�)

ைாற்்றம் கெண்டும் எனக் க�ாரி ைக்�ள 
கபாராடைங�லள முன்வனடுதது ெரும் 
நிலையில், புதியவ்தாரு ஆரம்பததுக்�ான 
க்தலெ உணரபபடடுளளது. �ாடலை சிக்-
�ல்�ளிலிருநது மீடவைடுபப்தற்குத ்தலை-
லைததுெம் ெகிக்� முன்ெநதுளள ஜனாதிபதி 
ரணில் விக்கிரைசிங�வும் புதியவ்தாரு பய-
ணதல்த ஆரம்பிததுளளார்.

ெொல்�ளுக்கு ைததியில் பிர்தைர் ப்தவிலய 
ஏற்றிருந்த அெர், ்தற்வபாழுது �ாடடின் நில்ற-
கெற்று அதி�ாரம் வ�ாண்ை ஜனாதிபதிப 
வபாறுபலப ஏற்று �ாடடின் ெொல்�ளுக்கு 
விலைக்தடும் பயணதல்த ஆரம்பிததுளளார்.

இந்தப பயணததுக்குப புததூக்�ைான ஆரம்-
பதல்தப வபறும் க�ாக்கில் ஒன்ப்தாெது பாரா-
ளுைன்்றததின் இரண்ைாெது கூடைதவ்தாைர் 
முடிவுக்குக் வ�ாண்டு ெரபபடடு, புதிய 
க�ாக்�ததுைன் மூன்்றாெது கூடைதவ்தாைர் 
ஆரம்பைா�வுளளது. அரசியைலைபபின் 70 
(1) ஆம் பிரிவின்படி பாராளுைன்்றக் கூட-
ைதவ்தாைரிலன இலைநிறுததும் அதி�ாரம் 
ஜனாதிபதிக்கு ெழங�பபடடுளளது.  

இ்தற்�லைய �ைந்த 28 ஆம் தி�தி விகெை 
ெர்த்தைானி அறிவித்தல் மூைம் ஒன்ப்தாெது 
பாராளுைன்்றததின் இரண்ைாெது கூடைத-
வ்தாைலர ஜனாதிபதி முடிவுக்குக் வ�ாண்டு 
ெநதிருந்தார்.

எதிர்ெரும் 03 ஆம் தி�தி 10 ைணிக்கு ஒன்-
ப்தாெது பாராளுைன்்றததின் மூன்்றாெது கூட-
ைதவ்தாைர் உததிகயா�பூர்ெைா� ஆரம்பிதது 
லெக்�பபைவுளளது. பாராளுைன்்றக் கூட-
ைதவ்தாைலர முடிவுக்குக் வ�ாண்டு ெருெது 
என்பது புதியவ்தாரு ஆரம்பம் எனக் கூ்ற 
முடியும்.

அதுெலர பாராளுைன்்றததில் இருந்த 
வபரும்பாைான குழுக்�ள யாவும் இரததுச் 

வெய்யபபடடு மீண்டும் நியமிக்�பபடடு 
பணி�ள முன்வனடுக்�பபடும். இது ்தவிர-
வும் கூடைதவ்தாைர் முடிவுக்குக் வ�ாண்டு-
ெரபபடடு புதிய கூடைதவ்தாைர் ஆரம்பிக்-
�பபடும் கபாது அரெ ்தலைெர் அ்தாெது 
ஜனாதிபதி பாராளுைன்்றததுக்குத ்தலைலை 
ெகிதது வ�ாளல�ப பிர�ைன உலர நி�ழ்தது-
ொர்.

்தைது அரொங�ம் எதிர்�ாைததில் முன்-
வனடுக்�விருக்கும் திடைங�ள குறித்த 
விளக்�தல்த ஜனாதிபதி பாராளுைன்்ற 
உறுபபினர்�ளுக்கும் �ாடடு ைக்�ளுக்கும் 
வ்தளிவுபடுததுொர். வ�ாளல�ப பிர�ைன 
உலரநி�ழ்ததும் கபாது ைாததிரம் ஜனாதிபதி 

பாராளுைன்்றததில் ெபா�ாய�ரின் அக்கிராெ-
னததில் அைர்நது உலரநி�ழ்த்த முடியும்.

அரசியைலைபபின் 33 (2) ஆெது பிரிவு 
பாராளுைன்்றதின் அைர்வு ஒவவொன்றின-
தும் ஆரம்பததிலும் அரொங�க் வ�ாளல�க் 
கூற்ல்ற ொசிபப்தற்கும், பாராளுைன்்றததின் 
ெைஙகுமுல்றயான இருக்ல��ளில் ்தலைலை 
்தாஙகுெ்தற்கும் ஜனாதிபதிக்கு அதி�ாரம் 
அளிக்கி்றது.

பாராளுைன்்ற ெரைாற்ல்ற எடுததுக் 
வ�ாண்ைால் 1947 ஆம் ஆண்டு மு்தல் 50 
இற்கும் கைற்படை ்தைலெ பாராளுைன்்ற 

கூடைத வ்தாைர்�ள முடிவுக்கு வ�ாண்டு 
ெரபபடடுப புதி்தா� ஆரம்பிக்�பபடடுள-
ளன. 1978 ஆம் ஆண்டின் பின்னர் ைாததிரம் 
26 ்தைலெ�ளுக்கு கைல் கூடைதவ்தாைர் முடி-
வுக்குக் வ�ாண்டுெரபபடடுளளது.

ஆளு�ர் கெர். வ�ன்றி வைாங ைாவொன் மூர் 
்தலைலையில் மு்தைாெது பாராளுைன்்றத-
தின் மு்தைாெது கூடைதவ்தாைரானது லெப-
ெரீதியா� 1947 ஆம் ஆண்டு ஐபபசி ைா்தம் 
14 ஆம் தி�தி அன்று ஆரம்பிக்�பபடைது. 
இஙகு ஆளு�ர் அெர்�ளின் சிம்ைாென உலர 
இைம்வபற்்றது.

இரண்ைாெது பாராளுைன்்றததின் மூன்-
்றாெது அைர்வு இரண்ைாெது எலிெவபத 
ை�ாராணி அெர்�ளினால் 1954 ஆம் ஆண்டு 
சிததிலர ைா்தம் 12 ஆம் தி�தி லெபெரீதி-
யா� ஆரம்பிதது லெக்�பபடது. இஙகு ை�ா-
ராணியின் சிம்ைாென உலர அரொங�ததினால் 
ெலபயில் ொசிக்�பபடைது. அ்தன் பின்ன-
ரான �ாைபபகுதியில் பாராளுைன்்றததின் கூட-
ைதவ்தாைர்�ள லெபெ ரீதியா�வும் லெபெ 
ரீதியற்்றமுல்றயிலும் ஆரம்பிக்�பபடை பை 
ெந்தர்பபங�ள உளளன.

1978 ஆம் ஆண்டு புரடைாதி ைா்தம் 7 ஆம் 
தி�தி புதிய அரசியல் யாபபு பிர�ைனபபடுத-
்தபபடை்தன் மூைம் ஜனாதிபதியின் சிம்ைா-
ென உலரக்குப பதிைா� அரசின் வ�ாளல�ப 
பிர�ைன அறிக்ல� ொசிக்�பபடும்.

ஜனாதிபதியா� க�ாடைாபய ராஜபக்ஷ 

ப்தவி ஏற்்ற்தன் பின்னர் முடிவுக்குக் வ�ாண்-
டுெந்த இரண்ைாெது பாராளுைன்்றக் கூடைத 
வ்தாைரா� இது �ாணபபடுகி்றது. இ்தற்கு 
முன்னர் எடைாெது பாராளுைன்்றததின் மூன்-
்றாெது கூடைதவ்தாைலர அெர் முடிவுக்குக் 
வ�ாண்டு ெநது �ான்�ாெது கூடைதவ்தா-
ைலர ஆரம்பிதது லெததிருந்தார்.

இந்த நிலையில் ஒன்ப்தாெது பாராளுைன்-
்றததின் மூன்்றாெது கூடைதவ்தாைர் மி�வும் 
எதிர்பார்பபு மிகுந்த்தா�க் �ாணபபடுகி்றது. 
இைஙல� ெரைாற்றில் மு்தல் ்தைலெயா� 
பாராளுைன்்றததின் மூைம் ஜனாதிபதி வ்தரிவு 
வெய்யபபடடுளள ெந்தர்பபததில், புதிய ஜனா-
திபதியான ரணில் விக்கிரைசிங� பாராளுைன்-
்றக் கூடைதவ்தாைலர ஆரம்பிதது லெதது 
வ�ாளல�ப பிர�ைன உலர நி�ழ்த்தவுளளார்.

�ாடடின் வபாருளா்தார நிலைலை�ள 
குறிதது �ைந்த சிை ைா்தங�ளா� அடிக்�டி 
பாராளுைன்்றததுக்கு அறிவிததுெரும் அெர், 
எதிர்�ாைததில் எவொ்றான திடைங�லளத 
்தைது அரொங�ம் �லைமுல்றபபடுத்த எதிர்-
பார்க்கின்்றது என்பல்த இதில் வ்தளிவுபடுத-
துொர் என எதிர்பார்க்�பபடுகி்றது.

குறிபபா� ைக்�ள எதிர்வ�ாளளும் எரிொயு, 
எரிவபாருள பிரச்சிலனக்�ான தீர்வு�ள, 
நீண்ை �ாைததில் �ாடலை ஸ்திரைான வபாரு-
ளா்தார நிலைலைக்குக் வ�ாண்டு ெருெ்தற்கு 
எடுக்�பபைக் கூடிய �ைெடிக்ல��ள ைற்றும் 
ெர்ெக்தெ �ாணய நிதியததுைன் �ைத்தபபடும் 

கபச்சுொர்தல்த�ள உளளிடை பைவிையங-
�ள குறிதது அெர் ்தனது உலரயில் பிரஸ்்தா-
பிபபார் என எதிர்பார்க்�பபடுகி்றது.

இெற்றுக்கும் அபபால், பாராளுைன்்ற 
ஜன�ாய�க் �டைலைபபில் எபவபாழுதும் 
அதி� �ம்பிக்ல� வ�ாண்டுளள �பரா�ப பிர-
்தைர் ரணில் விக்கிரைசிங� �ாணபபடுகி்றார். 
ஜனாதிபதியா�ப ப்தவிகயற்்ற பின்னர் பாரா-
ளுைன்்றததில் �டசி�ளின் ்தலைெர்�லளச் 
ெநதித்தகபாது கூை இவவிையதல்த ெலியுறுத-
தியிருந்தார். நில்றகெற்று அதி�ாரம் வ�ாண்ை 
ஜனாதிபதி முல்ற ைாற்்றம் வெய்யபபடுெ-
துைன், பாராளுைன்்றததின் குழு முல்றலை 
கைலும் பைபபடுத்தபபை கெண்டும் என்றும் 
ெலியுறுததியிருந்தார். அலைச்ெரலெ பாராளு-
ைன்்றததுக்குப வபாறுபபுக் கூ்றக் கூடிய்தா� 
இருக்� கெண்டும் எனவும் அெர் சுடடிக் 
�ாடடியிருந்தார்.

எனகெ, ஒன்ப்தாெது பாராளுைன்்றததின் 
மூன்்றாெது கூடைதவ்தாைரில் கைலும் பை 
பாராளுைன்்றக் குழுக்�ள நியமிக்�பபடுெ-
்தற்�ான ொய்பபு�ள �ாணபபடுகின்்றன. 
�ல்ைாடசி அரொங�ததின் �ாைததில் வ�ாண்-
டுெரபபடை துல்றொர் கைற்பார்லெக் குழுக்-
�ள க�ாடைாபய ராஜபக்ஷ ்தலைலையிைான 
அரொங�ததின் �ாைததில் இலைநிறுத்தபபட-
டிருந்தன. இெற்ல்ற மீண்டும் �லைமுல்றப-
படுத்த கெண்டும் என ரணில் விக்கிரைசிங� 
கூறியிருந்தார். இது ைாததிரைன்றி நிதி விை-
யதல்தக் �ண்�ாணிபப்தற்கு கைலும் புதிய 
குழுக்�ள அலைக்�பபை கெண்டும் என்றும் 
அெர் கூறியிருந்தார். இவொ்றான நிலையில் 
ஒன்ப்தாெது பாராளுைன்்றததின் மூன்்றாெது 
கூடைதவ்தாைரானது ஜன�ாய�தல்த கைலும் 
பைபபடுததுெ்தற்�ான புதியவ்தாரு ஆரம்ப-
ைா� இருக்கும் என அரசியல் அெ்தானி�ள 
சுடடிக்�ாடடுகின்்றனர்.

அரசியலாக இருந்ாலும் 
சரி, வியாபாரமாக
இருந்ாலும் சரி 

அனைத்துக்கும் புதியத்ாரு ஆரம்பம் 
உத்்வேகத்ன் அளிபப்ாக அனமயும். 
்றதபாழுது நாட்டில் காணபபடும்
சவோல்களுக்கு மத்தியில் புதியத்ாரு 
ஆரம்பத்துக்காை ்்னவே
உணரபபட்டுள்ளது.

பா.ஜ.கவின் 'சமத்துவே இநதியா'
தகாளனகக்கு கினைத்் தவேறறி

பி.ஹர்ஷன்...?

எஸ்.சாரங்கன்...?

பா.ஜ.க கூட்ைணியின் ்வேட்பா்ளர் திதரௌபதி முர்மு
இநதிய குடியரசுத் ்னலவேர் ்்ர்்லில் தபருவோரியாை
வோக்கு மதிபபுகள வித்தியாசத்தில் தவேறறி தபறறு,

15- ஆவேது குடியரசுத் ்னலவேராகியிருக்கிறார். இந் தவேறறியின்
மூலம், `இநதியாவின் பழங்குடியிைத்ன்ச் ்சர்ந் மு்லாவேது
குடியரசுத் ்னலவேர்’ என்ற புகனழயும் அவேர் அனைநதிருக்கிறார்.

அன்புக் கணவேரும், இரண்டு பிளன்ளகளும் 
சில வேருைங்களி்ல்ய மரணமாை பின்ைர் 
ஆறாத்துயரில் வோடிய முர்மு, ்ைது
முயறசியிைாலும் த்ாண்டுப பணிக்ளாலும் 
மக்கள ்பாறறும் தபண்ணாக உயர்ந்ார்

மூன்றாவது கூட்டத்தறா்டர்
உததிய�றாகபூர்வமறாக எதிர்வரும்
03 ஆம் திகதி ஆரம்்பம்; அரசின
எதிர்கறாலத திட்டஙகளை
ஜனறாதி்பதி ்தளிவு்படுததுவறார்

ஒரிசாவின் பழங்குடியிை கிராமப 
தபண்ணாகவிருநது, குடியரசுத் 
்னலவேர் ப்வி வேனர திதரௌபதி 
முர்மு கைநது வேந் பான்!

பிர்மர் ந்ரநதிர ்மாடியின் 
தசல்வோக்னக மீண்டுதமாரு
்ைனவே நிரூபித்திருக்கும்
திதரௌபதி முர்முவின் தவேறறி!

இன்னறய சவோல்கன்ள
முறியடிபப்றகாை
புதியத்ாரு ஆரம்பம்!

ஒன்ப்ாவேது
பாராளுமன்றத்தின் 
இரண்ைாவேது
கூட்ைத்த்ாைர் முடிவு

திர�ௌபதி முர்மு
பிறந்த கி�ாமம்

முர்முவின் ரெற்றியைக் ர�ாண்ாடும் கி�ாமத்துப் ரபண�ள்
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 அவசரகாை நிலைலை ககாண்டுவரப்பட்-
டலை க�ாடர்பில் ைாறு்பட்ட கருத்துக்கள் 
முனலவக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், இது 
க�ாடர்்பான விவா�ம் கடந� பு�னகிழலை 
முற்்பகல் 10.00 ைணி மு�ல் பிற்்பகல் 5.20 
ைணிவலர நலடக்பற்்றது.

இது க�ாடர்பில் வாக்ககடுபபு நடத்�ப்பட 
வவண்டும் எனறு எதிர்க்கட்சியின மு�ற்-
வகாைாசான ைக்ைன கிரியல்ை வகாரிக்லக 
விடுத்திருந�ார். இ�ற்கலைய நடத்�ப்பட்ட 
வாக்களிபபில் அவசரகாை நிலை பிரகடனத் -
துக்கு ஆ�ரவாக 120 வாக்குகளும், எதிராக 
63 வாக்குகளும் அளிக்கப்பட்டிருந�ன. 
இ�ன்படி 57 வைைதிக வாக்குகளால் அசர -
காை நிலை ்பாராளுைன்றத்தினால் அங்கீகரிக் -
கப்பட்டது.

கடந� 20 ஆம் திகதி ்பாராளுைன்றத்தின 
ஊடாக ஜனாதி்பதிலயத் க�ரிவு 
கசயவ�ற்காக நடத்�ப்பட்ட வாக்-
ககடுபபில் ரணில் விக்கிரைசிங்க 134 
வாக்குகலளப க்பற்று கவற்றி க்பற் -
றிருந�ார். இரகசிய வாக்ககடுபபில் 
எதிர்க்கட்சியிலிருந�வர்களும் ரணில் 
விக்கிரைசிங்கவுக்கு வாக்குகலள 
அளித்திருந�னர் என்ற கருத்துக்கள் 
முனலவக்கப்பட்ட நிலையில், அர-
சாங்கம் ்பாராளுைன்றத்தில் �னக்குக் 
காணப்படும் க்பரும்்பானலைலய 
மீண்டும் ஒருமுல்ற நிரூபித்துள்ளது.

ஜனாதி்பதி ரணில் விக்கிரைசிங்-
கவுக்கு க்பாதுஜன க்பரமுன கட்-
சியின உறுபபினர்கள் ஆ�ரவாக 
வாக்களித்திருந�துடன, அவசரகாை 
நிலைலைப பிரகடன வாக்ககடுபபி-
லும் அவர்கள் அரசுக்கு ஒத்துலழபபு வழங்-
கியிருந�னர்.

அவ�வநரம், விைல் வீரவனச உள்ளிட்ட 
எதிர்க்கட்சியில் உள்ள ஒரு சிைர் அவசர-
காை நிலைலைப பிரகடனத்துக்கு ஆ�ரவாக 
வாக்களித்திருந� வ்பாதும், ரணில் விக்கிரை -
சிங்கவுடன ஜனாதி்பதிப ்ப�விக்குப வ்பாட் -
டியிட்ட டளஸ் அழகபக்பருை ைற்றும் 
அவருக்கு ஆ�ரவாக இருந� க்பாதுஜன 
க்பரமுனவின �லைவர் வ்பராசிரியர் ஜீ.எல்.
பீரிஸ் உள்ளிட்ட க்பாதுஜன க்பரமுனவின 
உறுபபினர்கள் சிைர் இ�ற்கு எதிராக வாக்க -
ளித்திருந�னர்.

க்பாதுஜன க்பரமுனவின உறுபபினர் -
கள் ைத்தியில் ைாறு்பட்ட நிலைப்பாடுகள் 
காணப்பட்டாலும், அரசாங்கம் என்ற ரீதியில் 
�னது க்பரும்்பானலைலய நிரூபிப்ப�ற்கான 
்பைத்துடன அக்கட்சி உள்ளது என்பவ� நி�ர் -
சனம். நாடு �ற்க்பாழுது எதிர்ககாண்டுள்ள 
க்பாருளா�ார கநருக்கடி உள்ளிட்ட சவால்-
களிலிருநது மீள்வ�ற்கான திட்டங்களுக்குத் 
�லைலைத்துவத்ல� வழங்கி முனககாண்டு 
கசல்ைக் கூடிய அனு்பவம் மிக்க அரசியல் 
�லைவர் ஒருவரின வ�லவலய அறிநவ� 
க்பாதுஜன க்பரமுன ்பாராளுைன்ற உறுபபி-
னர்கள் �ைது அரசியல் வவறு்பாடுகலளயும் 
ை்றநது ஐக்கிய வ�சியக் கட்சியின வ�சியப 
்பட்டியல் ்பாராளுைன்ற 
உ று ப பி ன ர ா க வி ருந � 
ரணில் விக்கிரைசிங்க -
லவத் க�ரிவு கசயதிருந-
�னர்.

நாடு �ற்க்பாழுது 
இருக்கும் நிலையில் 
அரசியல் வவறு்பாடுகள் 
ைற்றும் எதிர்காைத்ல� 
அ டி ப ்ப ல ட ய ா க க் 
ககாண்ட சுயைா்ப வநாக் -
கங்கலளக் லகவிட்டு 
அலனவரும் ஒனறு 
வசர்நது ்பயணிப்பவ� 
காைத்தின வ�லவயா -
கும்.

அவ�வநரம், ஜனாதி-
்பதியாகப ்ப�வி வகித்� 
வகாட்டா்பய ராஜ்பக்ஷ 
்ப�விலயத் து்றநது வீடு 
கசல்ை வவண்டும் எனப 
வ்பாராட்டத்ல� ஆரம் -
பித்�வர்கள், �ற்க்பா -
ழுது ஜனாதி்பதி ரணில் 
வி க் கி ர ை சி ங் க வு க் கு 
எதிராகவும் வ்பாராட் -
டங்கலள முனகன-
டுத்து வருகின்றனர். 
ைக்கள் �ைது கருத்து -
கலள சு�நதிரைாக முன-
லவப்ப�ற்கும், �ைது 
எதிர்பபிலன கவளிப -
்படுத்துவ�ற்கும் உரிலை காணப்படுகின்ற 
வ்பாதும், கவறுைவன ைக்கலள உருவவற்றி 
வீதியில் இ்றக்கித் க�ாடர்நதும் வ்பாராட்டங் -
கலள முனகனடுப்பது நலடமுல்றக்குச் சாத்-
தியைான ைாற்்றங்கலளக் ககாண்டுவர இடை -
ளிப்ப�ாக அலையாது.

சவால் மிக்க சந�ர்ப்பத்தில் நாட்லடப 
க்பறுபவ்பற்றுள்ள ஜனாதி்பதி ரணில் விக்-
கிரைசிங்கவுக்கு க்பருத்�ைான அளவு 
காை அவகாசத்ல� வழங்கி அ�ற்குள் 
அவர் வைற்ககாள்ளும் நடவடிக்லககளில் 
திருபதி அலடயாவிட்டால் அ�ற்கு எதிரா -
கப வ்பாராட்டங்கலள முனகனடுத்�ால் 

அதில் நியாயம் இருக்கும். இ�லன விடுத்து, 
கவறுைவன அலனத்துக்கும் வீதியில் இ்றங்-
கிப வ்பாராடுவ�ானது வ்பாராட்டம் குறித்து 
க்பாதுைக்கள் ைத்தியில் காணப்பட்ட வர -
வவற்ல்ப �ற்வ்பாது இழக்கச் கசயது விட்டது 
என்பவ� உண்லை.

சவால்களிலிருநது நாட்லட மீட்்ப�ற்-
கும், அரசாங்கத்ல�ப க்பறுபக்பற்று முன -
ககாண்டு கசல்வ�ற்கும் முனவருைாறு எதிர்க்-
கட்சித் �லைவர் சஜித் பிவரை�ாச ைற்றும் 
வஜ.வி.பியின �லைவர் அநுரகுைார திஸாநா -
யக்க ஆகிவயாருக்கு அலழபபு விடுக்கப்பட்-
டிருந� வ்பாதும், அவர்கள் எவரும் அ�லனப 
க்பாறுபவ்பற்கத் �வறியிருந�னர்.

அவ�வநரம், வ்பாராட்டக்காரர்கள் எல்லை -
மீறி நடநது ககாண்டலைல�யும் காணக் 
கூடிய�ாகவிருந�து. அரசாங்க நிறுவன -

ைான இைங்லக ரூ்பவாஹினிக் கூட்டுத்�ா-
்பனத்துக்குள் நுலழநது அங்கு ்பணியாற்றி -
யவர்கலள அச்சுறுத்தி, நிகழ்ச்சி நிரல்கலள 
ைாற்றுைாறு சிை வ்பாராட்டக்காரர்கள் வற்பு -
றுத்தியிருந�னர்.

இ�னுடன சம்்பந�ப்பட்ட ஒருவர் லகது 
கசயயப்பட்டு �டுத்து லவக்கப்பட்டுள்ளார். 
க்பாதுைக்களுக்கு வசலவயாற்றும் அரசாங்க 
நிறுவனங்கள் அரசியல் நிலைப்பாடுகள் 
இனறி சுயாதீனைாக கசயற்்பட வவண்டும் 
என்பதில் ைாற்றுக்கருத்துக்கு இடம் இல்லை 
என்றாலும், இவவா்றான நிறுவனங்களுக்கு 
அத்துமீறி நுலழநது அச்சுறுத்தும் வலகயில் 

நடநது ககாள்வல� 
நி ய ா ய ப ்ப டு த் � 
முடியாது.

அவ�வ்பாை ஜனாதி -
்பதி ைாளிலக, ஜனாதி-
்பதி கசயைகம், பிர�ைர் 
கசயைகம் ஆகிய அர -
சாங்க கட்டடங்களுக்-
குள் நுலழந�வர்கள் 

க்பாதுச்கசாத்துக்களுக்கு ஏற்்படுத்தியுள்ள 
வச�ங்கள் குறித்தும் சிநதிக்க வவண்டியுள்-
ளது. இ�ற்கும் அப்பால் ஜனாதி்பதி ரணில் 
விக்கிரைசிங்கவின �னிப்பட்ட வீட்லட 
தீயிட்டு எரித்து, அங்கிருந� ்பை க்பறுை-
தியான கசாத்துக்கலளக் ககாள்லளயிட்ட-
வர்கள் உண்லையில் வ்பாராட்டக்காரர்களா 
என்ற வகள்வி எழாைல் இல்லை. இவவா-

்றான வனமுல்றச் சம்்பவங்களால் வ்பாராட் -
டங்கள் திலசைாறிப ்பயணித்து நாட்டில் 
்பாரிய அழிலவ ஏற்்படுத்துவ�ற்கான அச்சு-
றுத்�ல்கள் காணப்படுகின்றன.

இலவ வ்பான்ற நிகழ்வுகள் நாட்லட ்பை 
வருடங்கள் பினவனாக்கித் �ள்ளி விடுவ -
�ற்கான ஆ்பத்து இருப்ப�ாக ஆளும் கட்சி 
உறுபபினர்கள் ்பைரும் ்பாராளுைன்றத்தில் 
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ஆம் திகதியின பினனர் நாட்டின 
்பல்வவறு ்பகுதிகளில் விவசடைாக 
க்பாதுஜன க்பரமுன கட்சியின 
அரசியல்வாதிகள் ைற்றும் அவர்க-
ளின ஆ�ரவாளர்களின வீடுகலள 
இைக்கு லவத்து நடத்�ப்பட்ட 
�ாக்கு�ல் சம்்பவங்கள் வ்பாராட்-
டத்தின வனமுல்ற முகத்துக்கு 
சி்றந� எடுத்துக்காட்டாக அலைந-
துள்ளன.

அரசியலில் வைாசடிக்காரர்கள் 
இருந�ால் அவர்களுக்கு அடுத்� 
வ�ர்�லில் ்பாடம் புகட்டுவல� 
விடுத்து அவர்களின �னிப்பட்ட 
கசாத்துக்கலள அடித்து கநாருக்கி, 
தீயிட்டுக் ககாளுத்தி வச�ப்ப-
டுத்துவதில் ஜனநாயகத் �னலை இல்லை 
என்பல� வ்பாராட்டக்காரர்கள் நன்றாகப 
புரிநது ககாள்ள வவண்டும்.

இவவாறு கசயவது அரசியல்வாதிகளுக்-
கும் க்பாதுைக்களுக்கும் இலடயில் கைன -
வைலும் முரண்்பாடுகலளவய ஏற்்படுத்தும். 
அது ைாத்திரைனறி நாடு �ற்க்பாழுது ்பாரிய 

வீழ்ச்சிக்கு முகங்ககாடுத்திருக்கும் சந�ர்ப -
்பத்தில் இவவா்றான வனமுல்றச் சம்்பவங்-
கள் கவளிநாடுகளிலிருநது எைக்குக் கிலடக் -
கக் கூடிய உ�விகலளத் �டுப்ப�ாகவும் 
அலைநது விடைாம்.

விவசடைாக நாட்லட மீட்சிப ்பால�க்கு 
இட்டுச் கசல்ை ஜனாதி்பதி எடுத்திருக்கும் 
கடும் பிரயத்�னங்களுக்கு அலனத்துத் �ரப -
பினரும் ஒத்துலழபபு வழங்க வவண்டும் 

என்பதுடன, ஒவர இரவில் அலனத்து விடங் -
கலளயும் சுமுகநிலைக்குக் ககாண்டுவநது 
விடைாம் எனறும் எதிர்்பார்க்க முடியாது. 
உரிய காைப ்பகுதிலய அவருக்கு வழங்கி 
அலனவரும் ஒத்துலழபல்பக் ககாடுத்� 
இந� இக்கட்டான சூழலில் இருநது கவளி -
வருவ�ற்கு முயற்சிக்க வவண்டும்.

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க தலைலமயிைான
அரசாங்கத்துக்கு பாராளுமன்றத்தில் நடத்தபபடட
மற்றுமமாரு பைபபரீடலச மெற்றிலைப மபற்றுக்

ம்காடுத்துள்ளது. ரணில் விக்கிரமசிங்க பதில்
ஜனாதிபதிைா்க இருநத பபாது பமற்ம்காணட அெசர்காை
நிலைப பிர்கடனம் ்கடநத புதனகிழலம பாராளுமன்றத்தின
அஙகீ்காரத்துக்்கா்க விடபபடடது.

அெசர்காை நிலைப பிர்கடனத்துக்்கான 
ொக்ம்கடுபபு மூைம் ஜனாதிபதி
மீதான ஆதரவு சலபயில்
மீணடுமமாரு தடலெ நிரூபிபபு

ப�ொதுஜன 
ப�ரமுன

உறுப்பினர்கள் 
மத்தியில்
மொறு�ட்ட

நிலைப்�ொடு்கள் 
்கொணப்�ட்டொலும்,
அரசொங்கம் என்ற 
ரீதியில் தனது 

ப�ரும்�ொனலமலை
நிரூபிப்�தற்கொன

�ைத்து்டன அக்கடசி 
உள்்ளது என�தத

நிதரசனம்ஒபர இரவில் அலனத்துப பிரச்சிலன்களும்
நீஙகி விடாது. சிக்்கல்்களுக்குத் தீர்வு ்காணபதற்கு
புதிை ஜனாதிபதிக்கு ்காை அெ்காசம் ெழங்கபபட
பெணடுமமனபபத மபரும்பாைான மக்்களின எதிர்பார்பபு

ஜனாதிபதி ரணிலின தலைலமத்துெத்தில்
பாராளுமன்றம் ம்காணடுள்ள நம்பிக்ல்க

நொடடின ப�ொரு்ளொதொர பநருக்கடி
தேல்ளயில் தனிப்�ட்ட நி்கழ்ச்சித்
திட்டங்களு்டன தேறு�டடு
நினறு பசைற�டுேது
தேறு. ஒனறுதசர்நத
அரசிைல் �ைணத்தின
மூைதம நொடல்ட
மீடப்டடுக்க முடியும்
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தனியார் த�ாலைகாட்சி ஒன்று அண்-
லையில் நடாத்திய அரசியல் கைந்து -
லரயாடல் நிகழ்ச்சியில் �மிழ்த்்�சிய 

கூட்டலைப்பின் பாராளுைன்்ற உறுப்பினர் 
ஏ. சுைந்திரன் பங்கற்றிருந்�ார். ஒரு சந் -
�ர்ப்பத்தில் �மிழின பிரச்சிலனகளுக்கு 
தீர்வு கிலடக்காலை பற்றி �ைது ஆ�ங -
கத்ல� அவர் தவளிப்படுத்திய்பாது 
குறித்� த�ாலைக்காட்சி ஊடகவியைாளர் 
குறுக்கீடு தசய்து ஒரு ்கள்விலய முன் -
லவத்�ார். அக்்கள்வி இது�ான். �மிழ -
ராய் பி்றந்� ஒ்ர காரணத்துக்காக �மிழர் -
கள் பிரச்சிலனகலள எதிர்்நாக்குவ�ாக 
எப்படி கூறுகிறீர்கள்.?   

சற்று சூடாகிப்்பான சுைந்திரன் 30 வரு -
டகாை யுத்�்ை அல�த்�ா்ன நிரூபிக்கி -
்றது. ஊடகவியைாளராக இருந்தும் இது 
த�ரியா�ா? என்று ஒரு ் பாடு ் பாட்டார்.   

தபரும்பான்லை சமூகத்தினர் பைரின் 
எண்ணப்பாட்டின் விலளவு�ான் அந்� 
ஊடகவியைாளரின் தவளிப்பாடு. எம்லைப் 
்பாைத்�ா்ன �மிழர்களும் வாழ்கி்றார்கள். 
வீடிருக்கி்றது, நிைமிருக்கி்றது. த�ாழில் 
இருக்கி்றது. அரசாஙக ்சலவகள் கிலடக் -
கின்்றன. எல்ைாவற்ல்றயும் எம்லைப் 
்பாை்வ அனுபவித்துக் தகாண்டு இனப் -
பாகுபாடு என்று கூப்பாடு ்பாடுவது ஏன்?   

்ை்ைாட்டைாகப் பார்த்�ால் நியாயைான 
்கள்வி�ான். ஆனால் உள்்ள நுலழந்து 
�மிழராய் வாழ்ந்து பார்த்�ால் ைட்டும் -
�ான் உண்லைலய உணரமுடியும்.   

இன ரீதியிைான தநருக்குவாரஙகளின் 
ய�ார்த்�ஙகலள புரிந்து தகாள்ளா� 
நிலையில் ்வறு பிரித்து பார்க்க வழியில் -
லை�ான். வடக்கு கிழக்கு �மிழர்களின், 
�மிழ் ்பசு்வாரின் உரிலைக் குரல்கள் 
எப்படி அஙகீகரிக்கப்படாை்ை அைட்சி -
யப்படுத்�ப்படுகி்ற்�ா அது்பாை்வ 
தபருந்்�ாட்ட சமூகத்தின் வாழ்வியல் 
முரண்கலள இனஙகண்டு தகாள்ளவும் 
பைர் விரும்புவதில்லை.   

�மிழ் - சிஙகள அரசியல்வாதிகளின் 
அணுகுமுல்றகளில் அவவப்்பாது 
எழும் சுயநைப்்பாக்கும் சந்�ர்ப்பவா� 
தீர்ைானஙகளு்ை இனப்பிரச்சிலன 
இழுத்�டிக்கப்படுவ�ற்கான ஏதுநிலை. 
இது ைலையக சமூகத்துக்கும் தபாருந் -
தும். சராசரி ஒரு �மிழ் கிராைத்�வலரப் 
்பாை, ஒரு சிஙகள கிராைத்�வலரப் 
்பாை வாழ்க்லகலய அனுபவிக்க இச்ச -
மூகத்�ால் முடியாைல் உள்ளது என்பது 
நி�ர்சனைான உண்லை.   

ஏதனனில் சலுலககள் ைட்டு்ை 
சா�லன சைாச்சாரஙகளாக தபற்றுத் �ந்� 
�லைலைகலள �ன்னகத்்� தகாண்டது 
இந்� ைலைபுூமி. 200 வருடகாை பை 
அத்தியாவசிய சஙகதிகள் இன்னும் 
்பசப்படுபலவகளாக ைட்டு்ை இருக் -
கின்்றன. தீர்வுகள்�ான் கிட்டவில்லை. 
இதில் முக்கியைானது நிைவுடலை. சு�ந் -
திர வாழ்வின் அலடயாள்ை நிைத்துக் -
கான நிரந்�ர தசாந்�ம்�ான். அடுத்து ைய 
வாழ்க்லகயிலிருந்து பூரண விடு�லை. 
�னித்�னி வீடுகளின் ்�லவ. முன்லனய 
நல்ைாட்சி காைத்தில் பிர�ைராயிருந்�வர் 
�ற்்பால�ய ஜனாதிபதி. இவர் ைலை -
யகத்தில் ்�ர்�ல் பரப்புலர தசய்யும் -
்பாத�ல்ைாம் “ைலையக ைக்கள் ஏலனய 
சமூகஙகளுக்கு சைல�யாய் வாழ உரிலை 
தபற்்றவர்கள். அவர்களுக்கும் நிைத்தின் 
மீ�ான உரிலை, வசதியான �னி வீடு, 
நில்றவான சம்பளம் கிலடப்ப்� நியதி” 
என்று கூறி வந்திருக்கி்றார்.   

தபாதுவாக �ற்்பால�ய ஜனாதிபதி 
மீது �மிழ் ைக்கள் குறிப்பாக ைலையக 
ைக்கள் ைதிப்பு லவத்திருக்கி்றார்கள். 
நீண்டகாைைாக அவர் பால் ஈடுபாடு 
தகாண்டிருக்கி்றார்கள். அவலர இனவாதி 
என்று எவரும் முத்திலர குத்�வில்லை. 
முன்லனய நல்ைாட்சியில் அவரின் 
்சலவலய �மிழ் முற்்பாக்குக் கூட்டணி 
சிை அத்தியாவசிய காரணஙக -

ளுக்காக தபற்றுக்தகாள்ள்வ தசய்�து. 
பிர்�ச சலபகள் சட்டதிருத்�ம், ைலைய -
கத்துக்கான அதிகார சலப, காணி உரிலை 
வழஙகல், பிர்�ச தசயைகஙகள் அதிக -
ரிப்பு, �னிவீட்டுத் திட்டம் என்று ஆ்ராக் -
கியைான சிை காரியஙகள். ஆனால் சம்பள 
விடயத்தில் ைட்டும் சறுக்கல்.   

உண்லையில் தபருந்்�ாட்ட ைக்களின் 
அடிப்பலடத் ்�லவகள் நில்ற்வறும் 
என்னும் நம்பிக்லக ஒளி ைலையகதைங -
கும் பிரகாசித்�து. எனினும் எண்ணியலவ 
அப்படி்ய நடந்து விடவில்லை. தசயற் -
பாட்டில் ஒரு ைந்�நிலை காணப்பட்டது. 
அது அரசியல் ரீதியாக அவவப்்பாது 
்�ான்றியிருந்� அசா�ாரண நிலைலை -
யின் பிரதிபலிப்பு. நல்ைாட்சி ்�ால்விய -
லடந்� பின் ைலையக அபிவிருத்திக்கான 
்வலைத்திட்டஙகள் முடக்கம் கண்டண. 
குறிப்பாக வீடலைப்புத் திட்டம், 1000 
ரூபா தினச்சம்பள அதிகரிப்பு எனும் விட -
யத்ல�த் �விர இற்ல்றவலர தபரி�ாக 
எல�யும் சாதிக்கமுடியவில்லை. 
தகா்ரானா த�ாற்றின் அலைவீச்சு, 
அ�லனத் த�ாடர்ந்� அரசியல் �ளம்பல் 
நிலை, தபாருளா�ார தநருக்கடி, இலளய 
சமூகத்தினரின் எழுச்சிப் ்பாராட்டம், 

ஸ்திரைற்்ற கள நிைவரம் என்று நா்ட 
பிரக்லஞ இழந்து �விக்கைானது.   

�ற்்பாது சூடு �ணிந்திருக்கி்றது. அரசி -
யல் ஸ்திரநிலை உருவாகியுள்ளது. ஜனா -
திபதி த�ாிவின்்பாது இ.த�ா.கா. �ைது 
இரண்டு வாக்குகலளயும் அவருக்்க 
வழஙகியுள்ள�ாக த�ரிகின்்றது. �விர 
�.மு கூட்டணிக்கும் �ற்்பால�ய ஜனா -
திபதியுடன் எவவி� முறுகலும் இல்லை. 
இது நல்ைத�ாரு வாய்ப்லப உருவாக்கித் -
�ர்வ தசய்யும். ைஹிந்� ராஜபக்ஷ பிர� -
ைராக இருந்�்பாது தபருந்்�ாட்ட வீட -
லைப்புத் திட்டம் அவர் தபாறுப்பி்ை்ய 
இருந்�து. ஆனால் ஒரு வீடு�ானும் கட் -
டப்படவில்லை. �ற்்பாது அது அலைச் -
சர் ர்ைஷ் பத்திரணவின் கீழ் உள்வாஙகப் -
பட்டுள்ளது.   

தபருந்்�ாட்ட ைக்களுக்கான 
காணி விவகாரத்தில் 

எப்தபாழுது்ை தபரும்பான்லை இன 
அரசியல்வாதிகளின் �லையீடு இருந்து 
வந்துள்ளது. இவவிடயத்ல� இன ரீதி -
யிைான ஒரு கண்்ணாட்டத்துடலன்ய 
அவர்கள் லகயாள முற்பட்டுவந்துள் -
ளலை ஒன்றும் பரை இரகசியைல்ை. 
குறிப்பாக �ரிசு காணி விநி்யாகத்தில் 
இவர்கள் �ைது ்ைைாதிக்கப் ்பாக்லக 
பிர்யாகிக்க்வ தசய்வார்கள். இ�னால் 
தபருந்்�ாட்டச் சமூகம் �ைக்கான காணி -
யுரிலை சஙகதி நியாயபுூர்வைாக லகயா -
ளப்படுைா என்று ஐயப்பாட்டுட்ன்ய 
பார்த்துக் தகாண்டிருக்கின்்றார்கள்.   

இ்�்வலள 14ஆயிரம் வீடுகளுக் -
கான இந்திய நிதியு�வி �ற்்பால�ய 
நிலையில் பற்்றாக்குல்ற சைாச்சாரைாகியுள் -
ளது. முன்பு 12 இைட்சம் ரூபாலவ �ைா 
ஒரு வீட்டுக்கு இந்தியா ஒதுக்கியிருந்�து. 
ஆனால் நலடமுல்றச் தசைவு 15 இைட்ச -
ைாக காணப்பட்டது. இந்திய நிதி ்பாது -
ைான�ாக இல்ைா��ால் இத்திட்டத்ல� 
நலடமுல்றப்படுத்தும் தபாறுப்பிலன 
ஏற்றுக்தகாண்ட அப்்பால�ய அலைச்சர் 
பழனி திகாம்பரமும் அவரின் பின் இரா -
ஜாஙக அலைச்சரான ஜீவன் த�ாண்டைா -
னும் வீதடான்ல்ற நிர்ைாணிப்ப�ற்கான 
எஞ்சிய த�ாலகலய �ைது அலைச்சிலி -
ருந்து தபற்றுக்தகாடுத்��ாக கூறியிருந்�ார் -
கள்.   

�ற்்பால�ய நிலையில் வீதடான்ல்ற 
நிர்ைாணிக்க 25 இைட்சம் வலர ்�லவப் -
படும். இந்திய நிதியு�வியிைான வீடலைப் -
புத் திட்டம் நலடமுல்றக்கு வரும் பட்சத் -
தில் எஞ்சிய த�ாலகலய ஈடுதசய்வது 

என்பது பிரச்சிலனக்குரிய�ாக்வ இருக் -
கப்்பாகி்றது. இந்திய அரசாஙகத்துடன் 
இது சம்பந்�ைாக ்பச்சுவார்த்ல� நடாத்தி 
நிதிலய அதிகரிக்க ் வண்டு்காள் லவப்பது 
ஒன்று�ான் வழி என்்றால் அ�ற்கான முயற்சி-
கலள �.மு. கூட்டணியும் இ.த�ா.காவும் 
்ைற்தகாள்வ்� உசி�ைானது.   

இவவிரு கட்சிகளுக்கும் இலடயில் அண்-
லைக்காைைாக ஒரு புரிந்துணர்வு காணப்ப-
டுவ�ாக அரசியல் வட்டாரஙகளில் ்பசப்ப -
டுகி்றது. இப்படிதயாரு சுமூக நிலைக்கான 
்�லவ இருக்க்வ தசய்கின்்றது. 

நல்ைாட்சியின் ்பாது �.மு.கூட்டணி -
யின் சிை நடவடிக்லககள் ைலையக சமூகத் -
துக்கு இன்றியலையா��ாக்வ அலைந்�ன. 
இல� யாரும் ை்றந்துவிட முடியாது. இனி -
வரும் காைஙகளில் அ�ன் த�ாடர்ச்சியான 
முலனப்புக்ள முக்கியைாகி்றது. அ�ற்கு 
இவவிரு கட்சிகளின் இணக்கப்பாடு அவ -
சியம் என்ப்� பைரது எதிா்பார்ப்பாக 
உள்ளது.   

அத்துடன் இ�யசுத்தியுடன் அணுகப்ப-
டா� எந்�தவாரு விவகாரமும் இஙகி�ைாக 
முடிவ�ற்கு வாய்ப்்ப இல்லை என்பல� 
நாம் ை்றந்துவிட கூடாது. இம்ைக்களின் 
ய�ார்த்� வாழ்வியலை சரியாக உள்வாஙகிக் 
தகாள்ளா�வர்கள் ைத்தியி்ை ்�லவகலள 
ஈ்டற்றிக் தகாள்வது என்பது சாதுரிய-
ைான முன்னகர்வுகளி்ை்ய �ஙகியுள்ளது. 
சாணக்கியைான வழி நடத்�ல் காைத்தின் 
்�லவ.    

மலையகத்தின் பிர�ான நகரஙகள் 
ைற்றும் நகலர அண்மித்� பகுதிகளில் 
தபாதுப் ்பாக்குவரத்து ்சலவகள் 

குல்றந்� அளவிைாவது உண்டு. தபரும்பா -
ைான ்�ாட்டப்பகுதிகளுக்கு தபாது ்பாக் -
குவரத்து ்சலவக்ள இல்லை.  

நகரஙகளில் இருந்து 20 / 30 கி்ைாமீட் -
டர் தூரத்துக்கு அப்பாலும் ்�ாட்டஙகள் 
உள்ளன. ைலை உச்சிகளில் ்�ாட்டங -
கள் அலைந்துள்ளன. இப்பகுதியில் உள்ள 
பாடசாலைகளுக்கு ஆசிரியர்கள் நகர்ப்ப -
குதிகளில் இருந்்� வருலக �ருகின்்றனர்.  

்�ாட்டப்பு்ற பாடசாலைகளில் ஆசி -
ரியர் விடுதி வசதிகள் இல்லை. சிை 
்�ாட்டஙகளில் ஆஙகி்ையர் காைத்தில் 
அலைக்கப்பட்ட பாடசா -
லையில் அதிபர் விடுதி என 
ஒன்று இருக்கும், அதிலும் 
நீர் உட்பட அடிப்பலட வச -
திகள் குல்றந்�ளவி்ைனும் 
காணப்படும். என்வ ஆசி -
ரியர்கள் விடுதிகளில் �ஙகி 
�ைது கடலைகலளச் தசய்�ார் -
கள். �ற்்பாது விடுதி வசதி 
இல்ைா��ால் ஆசிரியர்கள் 
நீண்டதூரம் நடந்்� பாடசா -
லைகளுக்கு தசல்கின்்றனர். 
பால�யில் வாகனஙகளுக்காக 
காலை 10 ைணிவலர காத்தி -
ருந்து வாகனஙகள் கிலடக்கா� 
நிலையில், தூரம் நடந்து்பாக 
முடியா� அளவுக்கு 

த�ாலைவாக இருந்��ால் ஆசிரியர்கள் 
மீண்டும் வீடு திரும்ப ்வண்டியிருந்�து.   

தபருந்்�ாட்டப் பகுதியில் �ரம் 5 
மு�ல் �ரம் 9 வலரயிைான பாடசாலை -
க்ள அதிகைாக உள்ளன. 

�ரம் 5 த�ாடக்கம் �ரம் ஒன்பதுக்கு 
்ைல் உள்ள ைாணவர்கள் தூரத்திலுள்ள 
நகர்ப்பகுதி பாடசாலைகளுக்்க தசல்ை 
்வண்டியிருக்கி்றது.  

இவர்கள் முச்சக்கரவண்டி ைற்றும் சிறிய -

ரக வாகனஙகளி்ை்ய பாடசாலைக்கு 
தசல்கின்்றனர். சிை பகுதிகளில் தபாதுப் 
்பாக்குவரத்து பஸ்கள் இருந்�்பாதும் 
�ற்்பாது இந்� ்பாக்குவரத்து ்சலவக -
ளும் குல்றந்தும் பைபகுதிகளில் இல்ைாை -
லும் ்பாயுள்ளன.   

பாடசாலை ைாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் 
ைட்டுைல்ைாது. அத்தியாவசிய தபாருள் 
தகாள்வனவிற்கு நகரப் பகுதிக்்க 
தசல்ை ்வண்டியுள்ளது. ்�ாட்டப்பகு -
திகளில் சிறிய தபட்டிக்கலடக்ள அ்ன -
கைாக உள்ளன. இவற்றில் நுகர்வுக்கு 
்�லவயான தபாருட்கலள ்�லவயான 
அளவில் தபற்றுக்தகாள்ள முடியாதுள் -
ளது.   

்�ாட்டப்பகுதிகள் ச.த�ா.ச கலடகள் 

இல்லை. சிை ்�ாட்டஙகளில் கூட்டு்ற -
வுக் கலடகள் உள்ளன. அதில் 5000/= 
ரூபாவிற்கு ைட்டு்ை ைா�தைான்றிற்கு 
தபாருட்கள் வழஙகப்படுகின்்றன .  

அதுவும் ்�ாட்டத்தில் ்பர்பதிந்து நிரந் -
�ரைாக த�ாழில் புரிபவர்களுக்கு ைட்டும் 
வழஙகப்படுகின்்றன. 

இன்று ்�ாட்டப்பகுதியில் வாழ்பவர் -

களில் 40 ச�வீ�ைானவர்கள் ்�ாட்டத்து -
ல்றயில் த�ாழில் புரிவதில்லை.  இவர்கள் 
விவசாயம், கால்நலட வளர்ப்பு, தவளி -
யிடஙகளில் ்வலை என உள்ளனர். 

இவர்களுக்கு இந்� கூட்டு்றவு கலடக -
ளில் தபாருட்கள் வழஙகப்படுவதில்லை 
்�ாட்டத்தில் ்வலை தசய்பவர்களுக்கு 
ஐயாயிரம் ரூபாவுக்கு 15 கி்ைா ைா, 15 
கி்ைா அரிசி என ைட்டுப்படுத்�ப்பட்ட 
அளவி்ை்ய வழஙகப்படுகின்்றது. 

இந்�த் த�ாலகலய அவர்களது 
சம்பளத்தில் பிடித்துக் தகாள்வர். பணம் 
்நரடியாகப் தபறுவது இல்லை.   

என்வ ்�ாட்டப்பகுதியில் உள்ள 
அலனவரும் தபாருள் தகாள்வனவு 
நிமிர்த்�ம் நகருக்கு வர்வண்டியுள்ளது. 
முன்பு எைது ைக்கள் நலடப் பயணைாக 
வந்து மூட்லடகலள �லையில் சுைந்்� 
தசன்்றனர். இன்ல்றய சூழல் இது சாத்தி -
யம் இல்லை.   

இரசாயன உரம் இல்ைா� நிலையிலும் 

ைாற்று வருைானம் இல்ைா� நிலையில் 
காதில், கழுத்தில் இருந்� நலககலள 
விற்றும் அடகுலவத்தும் 30 ஆயிரம் ரூபா -
விற்கு உர மூலடதயான்ல்ற வாஙகி பயிர்ச் -
தசய்லகயில் ஈடுபட்டாலும் உரிய விலை 
கிலடப்பதில்லை.   

பசு ைாடுகலள வளர்ப்்பாரின் பசும் -
பாலை ்சகரிக்க தவளியார் வருவ -
தில்லை, �ைது உற்பத்தி பாலை பை 
கி்ைாமீட்டர் தூரம் சுைந்து தசன்்்ற 

தகாடுக்க ்வண்டியுள் -
ளது.  

தவளியிடஙகளுக்கு நாட்கூலிக்கு தசல் -
பவர்களும் நகர்பகுதிகளுக்கு த�ாழில் 
நிமித்�ம் தசல்பவர்களும் �ைது 
த�ாழிலை இழந்துள்ளனர். மிதிவண்டி -
கலள அதிக விலைதகாடுத்து கடன்பட்டு 
வாஙகி பைர் �ற்்பாது பயன்படுத்துகின் -
்றனர்.  

ைலைப்பாஙகான பகுதி என்ப�ால் 
ஒருவழிப் பயணத்திற்கு ைட்டும் பயன்ப -
டுத்தி நடுவழியில் வண்டிலயத் �ள்ளிக் -
தகாண்டு தசல்ை ்வண்டிய�ாகி்றது.   

இவவாறு ்பாக்குவரத்துப் பிரச்சிலன -

கள் இருந்�ாலும் ைக்கள் நலடப் பயணைாக 
தசன்று �ைது ்�லவகலள நில்ற்வற்றிக் 
தகாள்வல�க் காணக்கூடிய�ாக உள்ளது. 
முச்சக்கரவண்டிலய நம்பி வாழ்ந்�வர்க -
ளின் வாழ்வா�ாரம் முற்்றாக பாதிப்பலடந் -
துள்ளது.  

இவர்கள் ைாற்று த�ாழிலைத் ்�டி கூலி 
்வலைகளுக்கு தசல்கின்்றனர். ்பாக்கு -
வரத்�ால் தபருந்்�ாட்டப் பகுதி ைக்கள் 
பாதிப்பலடயா� வி�த்தில் எதிர்காைத்ல� 
அலைத்துக்தகாள்ள தபருந்்�ாட்டப் பகு -
திகளில் கூட்டு்றவுக் கலடகள், ச.த�ா.ச 
கலடகள் அலைக்கப்பட ்வண்டும். பாட -
சாலைகள் �ரமுயர்த்�ப்பட்டு ஆசிரியர் 
விடுதிகலள அலைக்க ்வண்டும். 

த�ாழிைாளர்களுக்கு ஒன்றுக்கு ்ைற்-
பட்ட வருைானம் ைார்க்கம் ்வண்டும். வர-
வுள்ள கடுலையான தபாருளா�ார தநருக்க -
டிக்கு ைலையகம் முகம்தகாடுக்கத் �யாராக 
்வண்டும்.   

இ.த�ொ.கொவும் �.மு.கூட்டணியும் இணைந்து 
தெயல்ப்ட வேண்டிய கொலம் இது!
ஜனாதிபதி மீது தமிழமக்கள் 
குறிபபா்க மலைய்க மக்கள் மதிபபு 
லைத்திருககிறார்கள்   

தற்பாலதய நிலையில் 
வீட�ானலற நிரமாணிக்க 

25 இைட்சம் ைலை ்தலைபபடும். 
இந்திய நிதியுதவியிைான 
வீ�லமபபுத் திட�ம் மீண்டும் 

நல�முலறககு ைரும் பட்சத்தில் 
எஞ்சிய டதால்கலய ஈடுட்சயைது 
எனபது பிைச்சிலனககுரியதா்க்ை 

இருக்கப்பாகிறது

பன். பாலா    ...?

ஆர். நவராஜா    ...?
படங்கள் : 

தெல்ெோட்ட தின்கரன் நிருபர்  

 த்பொருளொ�ொர தெருககடிககு முகம் தகொடுகக   
மணலயக ெமூகம் �யொரொக வேண்டும்  

இது தான டதா�ை ்ைண்டும் எனகிறார
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4 ஆவது அடிப்பைட ேதைவ 
ேபாக்குவரத்து!

ம�த�ன் அ�ப்பைட ேதைவ-
களான உணவு, உைட, உைறயுள் 
என்பதற்கு அடுத்தப�யாக ேபாக்கு 
வரத்தும் இடம்��த்து வரு�ன்-
றது என்பைத அ�ய ைவத்துள்ள 
காலம் இதுவாகும். ‘அது இன்� 
அைனத்தும் ஸ்தம்�தம்’ என்�ன்ற 
�ைல உருவா�யுள்ளது. இங்கு 
அதுெவனக் கு�ப்�டுவது  ேபாக்-
குவரத்ைதத்தான் என்பைத பு�ந்-
துெகாள்ளக்கூ�யதாக இருக்கும். 
ேநர�யாக இதற்கான காரணம்  
எ�ெபாருள் ெநருக்க�தான். ஏன், 
மாணவர்க�ன் கல்�ைய �ர்மா�க்-
கும் கார�யாக இந்த எ�ெபாருள் 
ெநருக்க� அைமயெமன நாம் எ�ர்-
பார்த்�ருக்கமாட்ேடாம்.

ெபாருளாதார ெநருக்கடி
நாடு ெபாருளாதார ெநருக்க�-

ையச் சந்�த்துள்ளது என்பைத �று 
�ள்ைள கூட அ�யும். காரணம், 
எம்ைமச் சுற்� நடக்�ன்ற, வழக்-
கத்�ற்கு மாறாக, நாம் இதுவைர  
கண்�ராத பல்ேவறு �டயங்கேள 
அவற்ைற அவர்களுக்கு கூ��-
ருக்கும். இது எங்கு, எப்ேபாது, 
எப்ப� ஆரம்�த்தது? எனும் ேகள்-
�களுக்கு �ைட ேதடும் முன்ேன 
அடுத்தடுத்து நாம் பல்ேவறு நைட-
முைறச்�க்கல்கைள எ�ர்ெகாள்ள 
ேவண்�யவர்களாகவும் அதற்கான 
�ர்ைவ கண்ட�ய ேவண்�யவர்க-
ளாக மா�யுள்ேளாம். அவ்வாறான 
ஒன்ேற இந்த ‘ேத�ய எ�ெபாருள் 
அட்ைட’ - National Fuel Pass.

சீரான எரிெபாருள் பங்கீடு
எ�ெபாருள் தட்டுப்பாடு என்-

�ன்ற ஒன்ைறச் சுற்� உருவான 

கறுப்புச் சந்ைத, பதுக்-
கல் ேபான்ற �ட-
யங்கைள தடுத்து, 
நாட்�ன் எ�ெபாருள் 
ேதைவைய உ�ய 
வைக�ல் பூர்த்� 
ெசய்வதற்காக, எ�-
ெபாருைள உ�ய 
வைக�ல் பங்�ட 
எ டு க் க ப் ப ட் ட 
பல்ேவறு முயற்�-
க�ன் இறு� வ�வமாக இந்த QR 
முைற�லான �ட்டம் அ�முகப்ப-
டுத்தப்பட்டுள்ளது.

QR Code
fuelpass.gov.lk தளம் ஊடாக 

வாகன �பரங்கைள வழங்�, 
ப�வு ெசய்து இறு��ல் �ைடக்-
கும் ஒரு கறுப்பு �ற சதுர வ�வான 
அைமப்ேப QR Code ஆகும். Quick 

Response Code (�க �ைரவாக ப�-
ல�க்கும் கு��டு) என ��வாக்கம் 
ெகாண்ட இது, ைகயடக்கத் ெதாைல-
ேப�கள் உள்�ட்ட, தரவுகைள 
ெகமரா�ன் மூலம் உணரக்கூ�ய 
சாதனங்களால் ஒரு �ல ெநா�க�ல் 
தரவுகைள அைடயாளம் காண்பதற்-
காக பயன்படுத்தப்படு�ன்றது.

எனேவ பல்ேவறு தகவல்கள் 

அடங்�ய ஒரு QR கு��ட்��-
ருந்து �ல ெநா�க�ல் அ�லுள்ள 
தகவைல ெபறுவதைன அ�ப்ப-
ைடயாகக் ெகாண்டு, ஒதுக்�டப்-
பட்ட எ�ெபாருள் ��ேயாகத்�ன் 
ேபாது வாகன �பரங்கைள ப�வ-
தற்கும், அவற்ைற கண�மயப்ப-
டுத்துவதற்கும் எடுக்கும் ேநரத்ைத, 
குைறக்க இம்முைற பயன்படுத்தப்-
படு�ன்றது. இவ்வாறு தற்ேபாது 
உங்களுக்கு வழங்கப்படும் QR கு�-
�ட்�ல் வாகன இலக்கமும் உங்க-
ளுக்கான �ரத்�ேயக கு��ெடான்-
றுேம அடங்�ன்றன. அைவ உங்கள் 
QR கு��ட்�ன் ேமல், �ழ் பகு�-
�ல் ெவ�ப்பைடயாக கு�ப்�டப்-
பட்�ருப்பைத �ங்கள் அவதா�க்-
கலாம். அத்துடன் ஒரு QR Reader 
ெசய��ன் மூலம் உங்கள் ைகயடக்-
கத் ெதாைலேப� ெகமரா ஊடாக 

�ங்கள் அத்தகவைல அ�யலாம்.
ஆக ெமாத்தத்�ல் தகவைல இல-

குவாக ப�வு ெசய்வதைன அ�ப்ப-
ைடயாகக் ெகாண்டு, ேநர �ரயத்ைத 
த�ர்க்க QR முைற அ�முகப்படுத்-
தப்பட்டுள்ளேதாடு, இதன் மூலம் 
ஒரு நபர் பலமுைற எ�ெபாருள் 
�ரப்புவது இலகுவாக அைடயாளம் 
காணப்பட்டு தடுக்கப்படு�ன்றது.

ஒதுக்கீடு/ ேகாட்டா
ஒவ்ெவாரு வாகனத்துக்கும்  

வாராந்தம் எவ்வளவு எ�ெபாருள் 
��ேயா�க்கப்படும் என்பது இந்த 
�ட்டத்�ல் முக்�ய பங்கு வ�க்�ன்-
றது. உங்கள் வாகனம் ஒரு ேமாட்டார் 
ைசக்�ளா�ன் �ர்ண�க்கப்பட்ட 
4 �ற்றர் ெபற்ேறாைல �ங்கள் ஒரு 
வாரத்�ற்கு ெபற மு�யும். ஒரு எ�-
ெபாருள் �ைலயத்�ல் �ங்கள் QR 
கு��ட்�ன் மூலம் எ�ெபாருள் 
ெபறும் ேவைள�ல், �ங்கள் ெபறும் 
எ�ெபாரு�ன் அளவு  கண�மயப்-
படுத்தப்படும். 

கு�ப்பாக ேமற்ப� 4 �ற்றர் 

ெபற்ேறா�ல் 2 �ற்றர்கைள 
ெபறு�ர்களா�ன் அ�ல் 
�ங்கள் 2 �ற்றர்கள் ெபற்றைம 
ப�யப்படுவேதாடு, எஞ்�ய 
2 �ற்றைர அவ்வாரத்�ன் 
மற்றுெமாரு நா�ல் �ங்கள் 
ெபற மு�யும். இதைன ப�ட்-
�க்க, fuelpass.gov.lk தளத்-
�ல் Login என்பைத ��க் 
ெசய்து, உங்கள் ைகயடக்க 
ெதாைலேப� இலக்கத்ைத 
வழங்� அதற்கு �ைடக்கும் 
OTP �ைன உள்�டு ெசய்வ-
தன் மூலம் இதைன அ�ந்து 
ெகாள்ளலாம்.

முைற புதிது; பழக்கப்பட்ட 
ஒன்ேற

கு�ப்பாக இந்த QR கு�-
�ட்டு எ�ெபாருள் ஒதுக்�ட்டு 
முைறயானது, ஏற்கனேவ 
90க�ல் பாடசாைல மாண-
வர்களுக்கு ம�ய ேபாசனத்-
�ற்காக அரசாங்கத்�னால் 
வழங்கப்பட்ட கூப்பன் முைற 
ேபான்றேத. அதைனயும் 
தாண்� அதற்கு முற்பட்ட 
காலத்�ல் மண்ெணண்ெணய் 
உள்�ட்ட ெபாருட்கைள 
ெகாள்வனவு ெசய்வதற்காக 

வழங்கப்பட்ட முத்�ைர முைறயும் 
இது ேபான்றேத. 

நைடமுைறச் சிக்கல்
ஒரு பு�ய முைறெயான்று அ�-

முகம் ெசய்யப்படும் ேபாது வழக்க-
மாக எழும் �ல �ரச்�ைனகள் இந்த 
QR முைற அ�முகப்படுத்தப்பட்ட-
ேபாதும் எழுந்தன. ICTA (தகவல் 
ெதாடர்பாடல் ெதா�ல்நுட்ப �றுவ-
னம்) மூலம் உருவாக்கப்பட்டுள்ள 
இந்த ெதாகு�யானது, ேநர�யாக 
ே ம ா ட் ட ா ர் 
வாகன ேபாக்குவ-
ரத்து �ைணக்கள 
தரவுத் ெதாகு�யு-
டன் இைணக்கப்-
பட்டுள்ளது. 

(28 ஆம் 
பக்கம் 
பார்க்க)

பதுக்கைல கட்டுப்படுத்துமா?

 நாட்�ல் ஏற்பட்டுள்ள ெபாருளா-
தார ெநருக்க� மக்களுக்கும் ஆட்�-
யாளர்களுக்கும் பா�ப்ைப உண்டாக்-
��ருக்கலாம். அதனால் அவர்கள் 
�ராத �ரச்�ைனகளுக்குள்ளா��-
ருக்�றார்கள் என்பது உண்ைமேய. 
ஆனால் இதற்குள் �கப் ெப�ய 
நன்ைமகைளப் ெபற்�ருப்பது ஒரு 
ெப�ய கூட்டம். அது வ�கத்தரப்�-
னராகும்.   

முன்ெனப்ேபாதும் ெபற்�ராத 
லாபத்ைத இந்த ெநருக்க�க் காலத்-
�ல் வர்த்தகர்கள் ெபற்�ருக்�ன்ற-
னர். இன்னும் லாபத்ைதப் ெபற்றுக் 
ெகாண்�ருக்�றார்கள்.   

 யுத்த காலத்�ல், யுத்தம் நைட-
ெபற்ற இடங்க�ல் கூட இந்த மா�� 
எல்ைல ��ய, கட்டற்ற, ெபாறுப்-
பற்ற, இதயேம இல்லாத �றுைமத்த-
னமான வ�கம் நைடெபற�ல்ைல. 
அப்ெபாழுது ஓரளவுக்கு மக்கைளக் 
கு�த்தும் சமூகத்ைதக் கு�த்தும் �ந்-
�க்கும் ஒரு ேபாக்கு, ஒரு தன்ைம 
இருந்தது. அைத �ட அன்று இவற்-
ைறக் கண்கா�ப்பதற்கான அ�காரத் 
தரப்புகளும் இருந்தன.   

இப்ெபாழுது �ைலைம தைல�-
ழா� �ட்டது. அரசாங்கம் ஆட்டம் 
காணத் ெதாடங்�யைதத் தமக்குச் 
சாதமாகப் பயன்படுத்த முற்பட்டது 
வர்த்தகத் தரப்பு. அதன் இயல்ேப 
அதுதான். த�ச்ச முயைல அ�ப்பது. 
யுத்தத்�ன்ேபாதும் ஒரு கு�ப்�ட்ட 
தரப்பு இப்ப�ச் ெசய்ததுண்டு.   

இங்ேக நாட்�ல் – அரசாங்கத்�ல் 
ஏற்பட்ட ெநருக்க�ையயும் கட்ட-
ைமப்புச் �ைதைவயும் தமக்குச் 
சாதமாகப் பயன்படுத்�ய வ�கத்-
தரப்ைபக் கு�த்துக் கவனம் ெசலுத்-
துவதற்ேகா தவறுகைளக் கட்டுப்ப-
டுத்துவதற்ேகா யாரும் அக்கைறப் 
பட�ல்ைல. அரசும் ச�, ெபாது 
அைமப்புகள், ஊடகங்கள், அர�யற் 

கட்�கள், தைலவர்கள் உட்பட எந்தத்-
தரப்பும் இைதப்பற்�ச் �ந்�க்கேவ 
இல்ைல.   

ப�லாக இவர்களுைடய க�சைன 
முழுவதும் அர�யல் ெநருக்க��-
ேலேய கு�ந்�ருந்தது.   

இதனால் பகற்ெகாள்ைள என்று 
ெசால்லக்கூ�ய அளவுக்கு இந்த 
அ�� – அப்பட்டமான ெகாள்ைளய-
�ப்பு – சுரண்டல் நடக்�றது. இதன் 
காரணமாகப் பல லட்சம் மக்கள் 
�னமும் - ஒவ்ெவாரு ெநா�யும் பா�க்-
கப்படு�ன்றனர். இைதக்கு�த்து 
எங்கும் முைற�டவும் மு�யாது. 
யா�டத்�லும் ேபசவும் மு�யாது. 
அந்தளவுக்கு நாடு இறு�ப் ேபாயுள்-
ளது. அல்லது எல்லாேம �ர�ந்து 
�ட்டன.   இதுதான் துயரம்.   

அந்�யச் ெசலாவ�யான 
ெடாலர் �ரச்�ைன – தட்டுப்பாடு 
– வந்தேபாது ெபாருட்க�ன் இறக்-
கும��ல் தடங்கல் அல்லது தைட 
ஏற்பட்டது. இதனால் சட்ெடனப்ெபா-
ருட்களுக்குத் தட்டுப்பாடு உருவா�-
யது. பதுக்கல்கள் �கழ்ந்தன. ஆகேவ 
இயல்பாகவும் ெசயற்ைகயாகவும் 
உருவாக்கப்பட்ட தட்டுப்பாட்�ல் 
படபடெவன ெபாருட்க�ன் �ைல 
ஏ�யது. அல்லது �ைல ஏற்றப்பட்-
டது.   

இந்தச் சந்தர்ப்பத்�ல் பதுக்கைலக் 
கட்டுப்படுத்தேவா கண்கா�க்கேவா 
அதற்குப்ெபாறுப்பான அரச �ர்வாகத் 
தரப்பு – �ைலக்கட்டுப்பாட்டுச் சைப 
உள்பட அைனத்துத் தரப்பும் தவ�ன.   

ஆரம்பத்�ல் �ல நடவ�க்ைககள் 
அங்கு�ங்குமாக ேமற்ெகாள்ளப்-
பட்டதுண்டு. ஆனால் அைதயும் 
கடந்து அல்லது அவர்கைள உச்�க் 
ெகாண்டு தமது ைகங்க�யத்ைதக் 
காட்டத் ெதாடங்�னர் �யாபா�கள். 
இறு��ல் வர்த்தகர்கேள ெவற்��ட்-
�னர். இரண்டு மூன்று மாதங்க�ல் 
தங்கைளக் கட்டுப்படுத்தக்கூ�ய-
வர்கேளா ேகட்கக் கூ�யவர்கேளா 

இல்ைல என்ற அளவுக்கு வளர்ச்�ய-
ைடந்தனர். இப்ெபாழுது இவர்கள் 
மாெபரும் மாஃ�யாக்களா� �ட்ட-
னர்.   

பதுக்கைலக் கட்டுப்படுத்த-
�ல்ைல என்ற �ைல�ல் அ�ல் 
ரு�ப்பட்டவர்கள் அடுத்ததாக 
�ைலைய ஏற்றத் ெதாடங்�னார்கள். 
முத�ல் நாளுக்கு நாள் ஏ�ய - ஏற்-
றப்பட்ட �ைல �ன்னர் காைல�ல் 
ஒரு �ைல, மாைல�ல் ஒரு �ைல 
என்றானது. இது ேமலும் வளர்ச்�-
யைடந்து ம�த்�யாலங்களுக்�-
ைட�ல் ேவறுபடும் அளவுக்கானது. 
இப்ெபாழுது ெநா�க்ெகாரு �ைல 
என்றா� �ட்டது.   

இைத எ�ர்க்க மு�யாத �ைலக்-
குள்ளா�னர் மக்கள். அவர்கைளப் 
ெபாறுத்தவைர�ல் எப்ப�யாவது 
ெபாருட்கைளப் ெபற்றுக் ெகாள்ள 
ேவண்டும் என்ற கட்டம். இல்-
ைலெயன்றால் ேதைவக்க�கமாக 
அைலந்து அ�க �ரமங்கைளப் பட 
ேவண்டும். �லேவைள கு�த்த 
ெபாருைளப் �ன்னர் ெபற்றுக் 

ெகாள்ளேவ மு�யாது என்றும் ஆ� 
�டும்.   

அதனால் எப்ப�ேயா என்ன 
�ைலக்ேகா �ைடக்�ன்ற 
ெபாருைளப் ெபற்றுக் ெகாள்ேவாம் 
என்ற மு�வுக்குப் பலரும் வந்தனர். 
இைத ேமலும் தமக்கான வாய்ப்பா-
கப் பயன்படுத்�யது வ�கத் தரப்பு.   

இந்த வளர்ச்� இன்று எல்லா 
இடங்க�லும் உருவா� மனச்சாட்-
�க்ேக �ேராதமான அளவுக்குள்ளது. 
மக்கள் தங்களுைடய ெகாள்வனவுச் 
சக்�க்கு அப்பால் ெபாருட்கைளப் 
ெபற மு�யாமல் �ணறு�ன்றனர். 
இவ்வளவுக்கும் ெபரும்பாலான 
ெபாருட்கள் ஏற்கனேவ ைக�ருப்�ல் 
இருந்தைவ. அல்லது இங்ேக களஞ்�-
யங்க�ல் இருந்தைவயாகும்.   

உதாரணமாக, ைசக்�ள்கள், வாகன 
உ��ப்பாகங்கள், து� மற்றும் 
உைடகள், �ட்டுப்பாவைனப்ெபா-
ருட்கள், �ன் உபகரணங்கள், �ன்-
சாரப் ெபாருட்கள், மரப் ெபாருட்-
கள் என இந்தப் பட்�யல் �ளும். 
எ�வாயு, ெபற்ேறால், �ெமந்து, உரம், 

அ��, ��, மா, பருப்பு மற்றும் �ல 
உணவுப்ெபாருட்கள் ேபான்றவற்�ன் 
�ைல உயர்வது த�ர்க்க மு�யாதது. 
அைவ அவ்வப்ேபாது இறக்கும� 
ெசய்யப்படு�ன்றைவ. அவற்�ன் 
�ைலைய அரசாங்கேம அ��த்தது. 
அல்லது அதற்கு�ய �றுவனங்கள் 
அ��த்தன.   

ஏைனயைவ அப்ப�யல்ல. 
ஆரம்பத்�ல் – மூன்று மாதங்க�ன் 
முன்பு ைசக்�ெளான்�ன் �ைல 30 
ஆ�ரமாக இருந்தது. இப்ெபாழுது 
ெதாண்ணூறு ஆ�ரத்ைதக் கடந்துள்-
ளது. இது எப்ப� ஏற்பட்டது? உ�-
�ப்பாகங்க�ன் �ைலயும் அப்ப�த்-
தான். முதல்நாள் இரவு ஒரு �ைல. 
மறுநாள் காைல அேத கைட�ல், 
அேத ெபாருள் ேவறு �ைல�ல் – 
கூ�ய �ைல�ல் �ற்கப்பட்டது.   

இந்த எல்ைல �றலுக்கு அளேவ 
இல்ைல. இங்ேக நாம் கவ�க்க 
ேவண்�யது என்னெவன்றால் 
நாட்�ேல ஊழல், ெகாள்ைள லாப-
�ட்டல், சமூக �ேராதச் ெசயற்பா-
டுகள் ேபான்றவற்றுக்கு எ�ராக ஒரு 

பக்கத்�ல் மக்கள் ேபாரா�க் ெகாண்-
�ருக்�றார்கள்.   

மறுபக்கத்�ல் அத்தைகய நடவ-
�க்ைககள் சத்த�ன்� – அச்ச�ன்� 
நடந்து ெகாண்�ருந்தது. நடந்து 
ெகாண்�ருக்�றது.   

ஆட்�யாளர்கள் மட்டும் தவ-
�ைழக்க�ல்ைல. நாட்�லுள்ள 
பல்ேவறு தரப்�னரும்தான் தவ�-
ைழக்�ன்றனர். ெகாள்ைளய�க்�ன்-
றனர். மக்கைள ஏமாற்�ப் �ைழக்�ன்-
றனர் என்பைதத் ெத�ந்து ெகாண்டும் 
பல அர�யற் தைலவர்களும் காணாத 
மா��ேய இருக்�ன்றனர். இறு�-
�ல் எ�ெபாருைளக் கூடப் பதுக்� 
கறுப்புச் சந்ைத�ல் அைத �ற்கும் 
�ைல ஏற்பட்டது. இதனால் எ�ெபா-
ருைளப் ெபற்றுக் ெகாள்வ�ல் ஏகப்-
பட்ட ெநருக்க�கள் உருவா�ன.   

இ�ேல ேவ�க்ைக என்னெவன்-
றால் இப்ெபாழுது 520 ரூபாய்க்கு 
�ற்கப்படும் எ�ெபாருள் ��ேயா-
கத்ைதக் கண்கா�ப்பதற்கு நான்கு 
ஐந்து அரச உத்�ேயாகத்தர்கள் �ய�க்-
கப்பட்டுள்ளனர். 30 ஆ�ரம் ரூபாய்ச் 
ைசக்�ள் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு �ற்-
கப்படுவைதக் கண்கா�ப்பதற்கு 
யாருேம இல்ைல.   

இது த�ேய ைசக்�ளுக்கு மட்டு-
மான ஒன்றல்ல. அைனத்துப் ெபாருட்-
களுக்குமான �ரச்�ைனேய.   

மக்க�ன் முன்ேனற்றத்துக்காகவும் 
அவர்களுைடய �டுதைலக்காகவும் 
தங்கள் உடைலயும் உ�ைரயும் அர்ப்-
ப�க்�ன்றது ஒரு தரப்பு. ேதசத்�ன் 
நன்ைமகளுக்கான தங்கைள அர்ப்ப-
�த்துச் ெசயற்படு�ன்றனர் பலர். 
இந்த மா��யானவர்க�ன் மத்��ல் 
இவர்கேளா – இந்தக் ெகாள்ைளயர்-
கேளா எந்த�தமான மனச்சாட்�யும் 
இல்லாமல் அறா�ைல�ல் ெபாருட்-
கைள �ற்�றார்கள். கண்முன்ேன 
ெகாள்ைளய�க்�றார்கள். இைதப்-
பற்� நமது சமூகத்�ன் அக்கைற 
என்ன? ப�ல் என்ன?

கருணாகரன்  

பதுக்கைல ஊக்கப்படுத்தும்
மக்களின் மேனாபாவம்

�ஸ்வான் 
ேசகு முைக�ன்

rizwan.mohideen@lakehouse.lk

National 
Fuel Pass
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அ ரகைய கிளர்ச்சி என்பது பின்ந -
வீனத் தனலைககாண்டது.  திட்-
்டமி்டப்ப்டாத, கருத்துக்கலளத் 

ைக்கள் ையப்படுத்தி அதிலிருந்து அதிகாரத்லத 
ந்நாக்கிநயா அலைது அரலை எதிர்த்நதா உரு -
வாகாைல தனகனழுச்சியாக உருவானது. 
எபந்பாது நதானறும் எபந்பாது ைலையும் எனறு 
கதரியாைல நதானறி தைது எதிர்பபுக்கலள 
கவளிப்படுத்தி நிலைவல்டயும் கிளர்ச்சியாக 
அது இருக்கும். தற்காலிகைான தனகனழுச்-
சியாக உருவாகி, அரைாஙகத்லத கைஙகடித்து 
அநத நவகத்தில ைலைந்துந்பாகும்.   

யார்மீது க்பாறுபபுச் சுைத்துவது எனை பிரச்சி -
லனலய கவளிப்படுத்தும். யார் தலைலை தாங-
குகினைனர் எனறு எபந்பாதும் கணடுபிடிக்க 
முடியாத தனலைலய ககாணடிருக்கும். வழி-
்ந்டாத்தும் அல்டயாளமி்டப்பட்்ட குழுநவா, 
நிறுவனப்படுத்தப்பட்்ட தலைலைத்துவ 
அலைபந்பா அதற்கிருக்காது. அதனி்டம் ்பன -
லையான நகாரிக்லககள் இருக்கும். இத்தலன -
லயயும் மிகத் தீர்க்கைாக கல்டபபிடிக்கும் வலர 
அது பின்நவீனத்துவ கிளர்ச்சிலய ைார்ந்து இயங -
குவதாக அலைந்திருக்கும். இந்தப ்பணபுகலள 

எபந்பாது அந்தக் கிளர்ச்சி இழக்க ந்நரிடுகிைநதா 
அபந்பாநத, மிக எளிதாக அதிகாரத் தரபபின-
ரால லகயகப்படுத்தி வீழத்தப்படும் நிலைக்குச் 
கைனறுவிடும்.   

அரக்கைய கிளர்ச்சிக்கும் இதுதான ்ந்டந்தது. 
ஆரம்்பத்தில நிறுவனையப்படுத்தப ்ப்டாததும், 
தலைலைத்துவைற்ைதுைான கிளர்ச்சியாகநவ 
கதா்டஙகியது. ைக்களின ைனஙகளில இருந்து 
ராஜ்பக்ஷக்களின அரசுக்ககதிரான ஒரு எதிர்ப்ப-
லையாக கவளிக்கிளம்பியது. அப்படி ைக்கள் 
கிளர்ந்கதழுவதற்கு பிரதானைான காரணைாக 
அலைந்திருந்தது “க்பாருளாதார க்நருக்கடியும் 
அதனால உருவான அனைா்ட வாழவின மீதான 
சிக்கலகளும்தான”. எரிவாயுத் தட்டுப்பாடு, 
அத்தியாவசியப க்பாருட்களின தட்டுப்பாடு, 
எரிக்பாருள் ்பற்ைாக்குலை, அதீதைான விலை -
நயற்ைம் ்நாட்டு ைக்கலள க்பரும் க்நருக்கடிக் -
குள் தள்ளியது. அதன விலளவாக தனகனழுச்சி-
யாக ்நாடு தழுவியரீதியில ைக்கள் எதிர்பபுகலள 
கவளிப்படுத்தினர். பினனர் ்படிப்படியாக 
அந்தக் கிளர்ச்சிலய ந்நாக்கி ்நாட்டிலுள்ள 
க்பரும்்பானலையான ைக்கள் இலணந்து 
ககாள்ளத் கதா்டஙகினர். இந்த எதிர்பல்ப குவி-
லையப்படுத்தி கதா்டருவதற்காக ஓர் இ்டத்லத 
நதர்வு கையதனர். அந்த இ்டம் காலிமுகத்தி்ட-
ைாக இருந்தது. அலதத் கதா்டர்ந்து ்நாட்டின 
்பை ்பகுதிகளிலும் இந்த ைக்கள் எதிர்பபு 
லையஙகளும் உருவாகின. ைக்கள் எழுச்சிக் 
கிளர்ச்சிகளும் ்நாக்டஙகும் அவவபந்பாது முன -
கனடுக்கப்பட்்டன. இந்த அலனத்துக் கிளர்ச் -
சிகளின முக்கிய நகாஷைாக இருந்தது ராஜ்பக்-
ஷக்கலள அதிகாரத்திலிருந்து கவளிநயற்ை 
நவணடும் என்பதுதான. சுைார் எண்பத்லதந்து 
்நாட்கள் வலர இந்தக் நகாஷம்தான ைக்களின -
தும், கிளர்ச்சி லையஙகளினதும் பிரதானைான 
நகாஷைாக இருந்தது.   

ரணில பிரதைராக ்பதவிநயற்று சுைார் 25 
்நாட்கள் வலரக்கூ்ட ராஜ்பக்ஷக்கலள அதிகாரத்-
திலிருந்து கவளிநயறுஙகள் என்பநத லையப -
ந்பச்ைாகவும், ரணிலுக்ககதிரான நகாஷம் 
துலணச் கையற்்பா்டாகவுநை இருந்தது.   

இந்த இ்டத்தில ஒரு விையத்லத கவனிக்க 
நவணடும், தமிழர்களுக்ககதிரான எந்த அரை 
்பயஙகரவாதக் கட்்டவிழபபின ந்பாதும் 
அலனத்து இனஙகலளயும் நைர்ந்த ்நாட்டுைக் -
கள் இப்படியான கிளர்ச்சிகலள ஒனறிலணந்து 
இதுவலர கையததிலலை. முஸ்லிம்களுக்கக -
திரான அரை ஆதரநவாடு வனமுலைகள் திட்்ட -
மிட்டு நிகழத்தப்பட்்ட ந்பாதும் கூ்ட, அலனத்து 
இனஙகலளயும் நைர்ந்த ்நாட்டு ைக்கள் ஒனறி-
லணந்து இப்படியான கிளர்ச்சிகளில இைங-

கியதிலலை. அந்தத் 
தருணஙகளில எலைாம் 
க்பரும்்பானலை சிஙகள 
ைக்கள் சிறு்பானலைச் 
ைமூகஙகளுக்ககதிரான 
வன மு ல ை க ளி ல த ான 
ஈ டு ்ப ட் டி ருந் த ன ர் . 
ைலையக ைக்கள் இப-

்படியான பிரச் -
சி ல ன க ல ள 

எதிர்ககாண்ட ந்பாதும் கூ்ட இநததான 
நிகழந்தது.   

ஆனால, அலனத்து இனஙகலளச் 
நைர்ந்த ைக்களும் ஒனறிலணந்து கிளர்ச் -
சிலய முனகனடுக்க வந்திருப்பது, 
க்பாருளாதார க்நருக்கடிலய எதிர் -
ககாண்ட ந்பாதுதான. இதனடியாக ்நாம் 
கற்றுக்ககாள்ள முடியுைாக  இருக்கினை 
ஒநர விையம், பிை ைமூகஙகளுக்கு 
அரைாநைா அலைது அரை ஆதரவாநைா 
எந்தவலகயான வனமுலைகள் கட் -
்டவிழத்துவி்டப்பட்்டாலும் க்பரும்-
்பானலை ைக்கள் கவனத்திற் ககாள்-
ளபந்பாவதிலலை என்பதுதான.   

ஆக, ரணிலுக்கு எதிரான நகாஷம் 
என்பது இந்த 100்நாள் அரக்கைய 
கிளர்ச்சியின எண்பது ்நாட்கலளக் 
க்டந்த பிைகு இலணத்துக்ககாள்ளப -
்பட்்ட ஒனறு. அதுவும், ரணில பிரத -
ைராகி ்பை ்நாட்களுக்குப பினனநர 
அரக்கையவின கவனத்திற்குள் உட் 
கைலுத்தப்பட்்ட ஒரு விையம். அதனால-
தான ைக்களி்டம் ரணிலுக்கு எதிரான 
நகாஷம் என்பது தனகனழுச்சியாக 
உருவாகாகைல இல்டயில இலணக்கப-
்பட்்டதாக அலைந்திருக்கிைது. எனநவ, 
ைக்களின தனகனழுச்சியான கிளர்ச்சி-
யில பிந்தி வந்து இலணந்துககாண்ட 

ஒரு நகாஷம் என்பதால அலனத்து ைக்களின 
கரிைனத்திற்குமுரிய ஒனைாக அது ைாறிவி்ட -
விலலை.  

இனறு ைக்களின அரசுக்ககதிரான பிரதா -

னைான எதிர்பபு தணிந்து, ரணிலுக்கும் ஒரு 
வாயபல்ப வழஙகிப ்பார்பந்பாம் எனை 
வலகயில ைக்கள் ைத்தியில க்பாதுவான தன-
கனழுச்சியான கிளர்ச்சி என்பது இரணடு-
்பட்டு நிற்கிைது. அதிலும் ைக்களின ஆரம்்ப 
தீவிரம் தணிந்து ஒரு அலரைனநதாடு எதிர்க்க 
நவணடிய நதலவலயயும் உருவாக்கியிருக்கி -
ைது.   

ைக்களின தனகனழுச்சியான கிளர்ச்சி தணிந்-
திருப்பலதயும், ரணிலை நிரந்தரைாக எதிர்ப்பது 
எனறும், அவருக்கு ஒரு வாயபல்ப வழஙகிப 
்பார்பந்பாம் எனறும் ைக்கள் பிரிந்திருக்கினை -
னர். ஆக, அரகையவின கிளர்ச்சி ஏற்்படுத்தியி-
ருந்த தீவிரமும், அதன ்பர்பரபபும் குலைந்து 
கைனலையல்டந்திருக்கிைது. இலத மீணடும் 
தீவிரப்படுத்த நவணடும் எனை ைனநிலையில 
குறிபபிட்்ட குழுக்கள் கையல்பட்டுக் ககாணடி -
ருக்கினைன. ஆனால, ைக்கள் அவற்லை ்பாதி -
யளவுதான ந்பசுக்பாருளாக எடுத்துக்ககாணடி-
ருக்கினைனர்.   

தனகனழுச்சியாக உருவான, அதுவும் க்பாரு-
ளாதார க்நருக்கடி காரணைாக உருவான ைக்-
களின அதிருபதிகலள ஒருஙகிலணத்து நிறு-
வனைாகவும், இந்தக் கிளர்ச்சிக்கு தலைலை 
ககாடுக்கவும் சிை அரசியல கட்சிகளும், அர -

சியலவாதிகளும் திட்்டமிட்டு அரகையவுக்-
குள் நுலழந்து கையல்ப்டத் கதா்டஙகியதும் 
ைக்களின தனகனழுச்சி எனை அம்ைம் தலை-
கீழாக ைாற்ைைல்டந்துவிட்்டது. ரணில, ைரத் 
க்பானநைகா, நஜவிபி, ைஜித் தலைலையைான 
எதிர்க் கட்சி ந்பானைவர்களின ஆதரவுக் குழுக்க-
ளும் அரக்கையவுக்குள் நுலழந்து ைக்களின அதி -
ருபதிகலள ்பயன்படுத்தி, தஙகள் அரசியலை 
இைா்பைானதாக ஆக்க முயற்சித்தன. சிை 
குழுக்களும், தனகனழுச்சியாக இலணந்த ைக் -
களும் நீஙகியிருக்கினைனர். தற்ந்பாது, முழுக்க 
முழுக்க அரை அதிகாரத்லத லகப்பற்றும் எண -
ணத்திலுள்ள ைாற்று அணியினரின ஆதரவுக் 
குழுக்கள் ைாத்திரநை களத்தில இருக்கினைனர். 
எனலனப க்பாறுத்தவலர ைக்களின தனகன-
ழுச்சிப ந்பாராட்்டத்திற்கு ைாத்திரநை ஆதரவு 
அளிக்க முடியும். அந்த எழுச்சி ஏன உருவா-
னநதா அதற்கான காரணஙகள் ைரிகையயப்ப்ட 
நவணடும் என்பலதநய ஆதரிபந்பன. இனறு 
ைாற்று அணியினரின அரசியல இைா்பத்நதாடு 
கூடிய இனலைய நகாரிக்லககலளநயா அலைது 
வீம்புக்கான எதிர்பபுகலளநயா ஆதரிக்க 
முடியாது. ைாற்று எதிரணியினர் தனகனழுச் -
சியான ைக்களின க்பாருளாதார க்நருக்கடியி -
னால உருவான அரசுக்ககதிரான கிளர்ச்சியினுள் 
நுலழயும் வலர, ைட்்டத்திற்கு புைம்்பான எந்த 
்ந்டவடிக்லககளிலும் ைக்கள் இைஙகவிலலை. 
அலத ந்நாக்கி ைக்கள் துாண்டப்ப்டவுமிலலை. 
ஆனால, அதிகாரத்லத லகப்பற்றும் ஆலையில 
ைக்கலள ைட்்டத்திற்கு விநராதைான கிளர்ச்சி 
்ந்டவடிக்லககளில தூணடிச் கையல்ப்ட லவத் -
தலைக்கு ைாற்று அணியினநர க்பாறுபந்பற்க 

நவணடும். ஜனாதி்பதி கையை -
கத்லத லகப்பற்றியது. அைறி 
ைாளிலகலயக் லகப்பற்றியது. 
்பாராளுைனைத்லத லகப்பற்ை 
நவணடும் என கருத்துக்கலள 
முனலவத்தது. இைஙலக ரூ்பா-
வாஹினிச் கையதிச் நைலவ 
நிலையதிற்குள் நுலழந்து ஒளி- 
–  ஒலி்பரபபு ்ந்டவடிக்லகக -
ளுக்கு இல்டஞைல கையதது. 
பிரதைரின வீட்ல்ட எரித்தது. 
்பாராளுைனை உறுபபினர்களின 
வீடுகலள உல்டத்தது எரித்தது 
எனறு நீளுகினைது இந்தப ்பட் -
டியல.   

தனகனழுச்சியான ைக்களின 
கிளர்ச்சிகலள அதன ்பணல்ப 
ைாற்றி வனமுலை ைார்ந்த 
ந்பாராட்்டைாக ைாற்ை எலவ, 
எவர்கள் காரணைாக இருந்த-
னர் என்பது நிச்ையம் மீள் ்பரி -
சீலிக்க நவணடிய ஒனநை. 
அந்த வலகயான ்ந்டவடிக்லக -
கள்தான ைக்களின தனகன -
ழுச்சியான கிளர்ச்சிலயக் கூ்ட 
கதா்டர முடியாத நிலைக்கு 
இட்டுச் கைனறுள்ளது.   

ைக்களின ஆரம்்பக் கிளிர்ச் -
சிக்கு காரணைாக இருந்த க்பாரு -
ளாதார க்நருக்கடி எனை பிரதா -
னைான அம்ைத்லதயும் க்டந்து, 
நவறு கருத்து நிலைகலளயும் 
்பைவீனப்பட்டிருந்த ைக்களின 

கிளர்ச்சிநயாடு இலணத்து ைக்கலள தவைாக 
வழி்ந்டத்தும் ந்நாக்கத்லதக் ககாண்டது எனநை 
கூை நவணடும்.   

சிைர் அரைலைபபில ைாற்ைம் நவணடும் 
எனகினைனர். நிச்ையைாக இது அலனவராலும் 
ஏற்கக் கூடிய ஒனநை. இந்த ்நாட்டுக்கு அவசி -
யைான ஒனறும் கூ்ட. ஆனால, அலத கையவ -
தற்கு முனபு க்பாருளாதார க்நருக்கடிலய சீர் 
கையய நவணடும். தற்காலிகைானதும் முதன -
லையானதுைான நதலவயாக இருக்கும் இந்த 
ைக்கள் பிரச்சிலனலயத்தான இனறு முதனலை-
யானதாக எடுத்துக் ககாள்ள முடியும். அதன 
பிைநக நீண்ட காை இைட்சியைாக கருதப்ப -
டும் அரைலைபில கையய நவணடிய ைாற்ைம் 
ைற்றும் இனபபிரச்சிலனக்கான அரசியல தீர்வு 
ந்பானைவற்லை கவனத்திற்ககாணடு கையல்ப்ட 
முடியும்.   

இனறு அரை எதிரபபு அணியாக இருக்கினை 
எத்தலன அரசியல கட்சிகள் அரைலைபபு 
ைாற்ைத்தில “ைதச்ைார்்பற்ை” யாபல்ப ஏற்கப 
ந்பாகினைன? இனபபிரச்சிலனக்கான தீர்லவ 
ககாடுப்பதற்கு எத்தலன கட்சிகள் விரும்்பப 
ந்பாகினைன? இப்படியான நகள்விகள் இந்த 
இ்டத்தில முக்கியைானலவ. 

 (18 ஆம் ்பக்கம் ்பார்க்க)

அரசியலமைப்பு ரீதியாகத்
தேர்ான்ர ரணில்

சுமித்தி தங்கராசா  

உறுதியாக கட்டமைககப்்படும் புரடசி 
அதிகாரமும் ்ன்முமையும் நிமைநேது

றியாஸ் குரானா

இ னலைய க்பாருளாதாரப 
பிரச்சிலனக்கு ்நாட்டில 
புலரநயாடிபந்பாயிருக் -

கும் இனபபிரச்சிலன தான அடிப-
்பல்டக் காரணம் எனகிைார் யாழ. 
ைாவட்்ட ்பாராளுைனை உறுபபினர் 
தர்ைலிஙகம் சித்தார்த்தன. தினக-
ரன வாரைஞைரிக்கு அவர் வழஙகிய 
கைவவியில 70 வரு்டஙகளாக தமிழ 
ைக்கலள ஒடுக்குவதற்கு அரசுகள் 
நகா்டானு நகாடி ரூ்பாய ்பணம்கை -
ைவு கையதலை க்பாருளாதாரத்லத 
பினனல்டயச் கையதது எனகிைார். 
கைவவி முழுலையாக....   

நகள்வி: -கூட்்டலைபபு ஜனாதி்பதித் 
நதர்தலில ்டளஸுக்கு வாக்களிப்ப-
தாக இருந்தநத. ஆனால ரணிலுக்குக் 
கில்டத்த வாக்குகலளப ்பார்த்தால 
ரணிலுக்கு கூட்்டலைபபினரும் வாக்-
களித்துள்ளதாகநவ கதரிகினைநத 
உணலையா?  

்பதில:- கூட்்டலைபபில இருந்து 
யாராவது ைாறிப ந்பாட்்டார்களா 
எனறு எனக்கு கதரியவிலலை. இரக-
சியைாக வாக்களித்த ்படியால, யார் 
யாருக்கு வாக்களித்தார்கள் எனறு 
கைாலை முடியாது.  

்டைஸுக்கு ஆதரவானவர்களும் 
ரணிலுக்கு வாக்களித்ததாகவும், 
நஜ.வி.பியின ஆட்களும் வாக்களித்த-
னர் எனறும் ்பை கலதகள் இருக்கின-
ைன.  

எது எப்படி இருந்தாலும், ரணிலுக்கு 
அளிக்கப்பட்்ட வாக்குகலளப ்பார்க்-
கினை ந்பாது, க்பாதுஜன க்பரமுன 
கட்சியினர் அதிகைானவர்கள் வாக்க-
ளித்ததாக எனக்கு கதரிகிைது. கூட்்ட-
லைபபினர் ைாறிப ந்பாட்்டார்களா 
எனறு எனக்கு கைாலை முடியாைல 
இருக்கினைது.  

நகள்வி:- கரநைா கட்சியின தலைவர் 
கைலவம் அல்டக்கை்நாதன கதா்டர்-
்பாக ்பை ைர்ச்லையான கருத்துக்கள் 
முனலவக்கப்பட்டு வருகினைனநவ?   

்பதில:- அவர் ்பணம் வாஙகினார் 
என்பது நியாயைற்ை குற்ைச்ைாட்டு 
என நிலனக்கிநைன. உறுதியாக கூை 
முடியாது. அலத ்நான ்நம்்பவிலலை.  

நகள்வி:- தற்ந்பாலதய நிலையில 
கூட்்டலைபபின அடுத்த கட்்ட அரசி-
யல்நகர்வு எனனவாகஇருக்கும்?  

்பதில:- ரணிலின ்நகர்வுகள் எவவாறு 
அலையப ந்பாகினைது என்பது மிக 
முக்கியைான வி்டயம். ஏகனனில, 
கூட்்டலைபபின அடுத்த கட்்ட ்நகர்-
வுக்கு, தற்ந்பாது உள்ள சூழநிலை-
யில, இனபபிரச்சிலன தீர்வு குறித்து 
அரைாஙகம் எந்த ்நகர்லவயும் எடுக்-
காது. ்நாஙகள் அழுத்தஙகலள பிரநயா-
கித்துக் ககாணடிருபந்பாம்.  

்நாஙகள் ்டைஸ் அழகபக்பருையி-
்டம் ந்பசிய, காணாைல ஆக்கப்பட்-
ந்டார், அரசியல லகதிகளின விடுதலை, 
்பயஙகரவாத தல்டச் ைட்்டம், காணி 
விடுவிபபு உள்ளிட்்ட ்பலநவறு வி்ட-
யஙகலள ரணிலி்டமும் வலியுறுத்து-
நவாம்.  

்பாராளுைனைம் கைனறு அஙகு அரசி -
யல யாபபின பிரகாரம் இனறி, ஜனா -
தி்பதியால கையயக்கூடியவற்றுக்கு 
கட்்டாயைாக அழுத்திக் நகட்ந்பாம். 
ஆனால, ்நாஙகள் அவருக்கு எதிராக 
வாக்களித்து, அவருக்கு எதிராக தீர்-
ைானம் எடுத்தது, சிை நவலளகளில 
அவரது ைனதில இருக்கைாம்.  

இருந்தாலும், ரணில ்நாட்டின 
தலைவர் எனை ்படியால இந்த வி்ட-
யஙகலள கையயைாம் எனறு ்நம்புகி-
நைன.  

நகள்வி:- ்நலைாட்சி அரைாஙகம் 
இனபபிரச்சிலன தீர்வு ைற்றும் தமிழ 
ைக்களின அரசியல அபிைாலஷகள், 
அரசியல லகதிகள், காணாைல ஆக் -
கப்பட்ந்டார் வி்டயம் கதா்டர்்பாக 
ஆக்கபூர்வைான ்ந்டவடிக்லககலள 
எடுக்கவிலலை. இனலைய சூழநிலை-
யில இனபபிரச்சிலன தீர்க்கப்படும் 
என ்நம்புவது ைாத்தியைாகுைா?  

்பதில:- ்நலைாட்சி அரைாஙகத்தின 
காைத்தில இனபபிரச்சிலன தீர்விற் -

காக ஆக்கபபூர்வைான ்ந்டவடிக்லக-
கலள முனகனடுத்திருந்தனர். அது 
முடிவு க்பைவிலலை. அது நவறு 
வி்டயம். ஆனால, அது இபந்பாது 
்நல்டக்பறும் என ்நான எதிர்்பார்க்க -
விலலை.   

ஆனால ைற்ை வி்டயஙகலள, 
அவர் கையயக்கூடியலவ கலள 

கையயும் ்படி வலியுறுத்துநவாம். 
அவர் இந்த ்நாட்டின ஜனாதி்பதி -

யாக கையது தருவார் என 
எ தி ர் ்ப ா ர் க் கின ந ை ா ம் . 

அவர் தான இந்த இ்டத் -
திற்கு வருவதற்கான 
முயற்சிகலள எடுத்து 
வந் தி ரு க் கி ை ா ந ர 
தவிர, நகாட்்டா்பய 
ராஜ்பக்ஷகலள ்பாது -
காக்கநவா,, ராஜ்பக்ஷ -
கலள ்பாதுகாக்கநவா 
கையவார் என எதிர் -
்பார்க்கவிலலை.   
நகள்வி:- ஜனாதி்பதி 

ரணில விக்கிரைசிங-
கலவ ்பதவி விைக 
நகாரி, காலி முகத்தி -
்டலில முனகனடுக்-
கப்படும் ந்பாராட்்டம் 
கதா்டர்பில உஙகளின 

நிலைப்பாடு எனன?  
்பதில:- அவர் அரசியைலைபபின 

பிரகாரம் கதரிவு கையயப்பட்்டவர். 
விைக கைாலலுவது இந்த ்நாட்டிற்கு 
்நலைதலை.  

அப்படி விைகத்தான நவணடு-
கைனைால, அரசியைலைபபு ரீதியாக 
விைகச் கையவதற்கு வழிகள் இருக் -
கினைன. அதற்குரிய முயற்சிகலள 
எடுக்க நவணடும்...  

அவர் தான கதா்டர்ந்து இருக்க 
நவணடும் என்பது எனது அபிபபிரா-
யம் அலை. இவலர வி்ட மிகச் சிைந்த 
ஒருவர் வந்தால கூ்ட, ்நாடு முனநனற்-
ைைல்டய நவணடும்.. இனறு இருக்-
கக்கூடிய இந்த நிலை ைாை நவணடும். 
சிஙகள ைக்கள் ைட்டுைனறி எைது ைக்-
களும் மிகவும் கஷ்டப்பட்டுக் ககாண-
டிருக்கிைார்கள்.   

நகள்வி:-அலையவுள்ள ைர்வ கட்சி 
அரசில கூட்்டலைபபு அஙகம் வகிக்-
குைா?  

்பதில:- ்பாராளுைனைத்தில அஙகத்து -
வம் வகிக்கும் அலனத்து கட்சிகளும் 
ஒனறிலணந்து ைர்வகட்சி அலைப்பது 
க்பாருத்தைான ஒனறு, இனலைய சூழ-
நிலையில கட்சி ந்பதமினறி கையற்்ப-
டுவதன மூைம் தான இந்த ்நாட்ல்ட 
இக்கட்்டான நிலையில இருந்து மீட்க 
முடியும்.   

ஆனால, இனறும் கூ்ட, எஙகலள 
விடுஙகள். ்நாஙகள் அரசில இருப-
ந்பாம், இருக்கைாட்ந்டாம் என்பகதல-
ைாம் நவறு வி்டயம். ஆனால கதன-
னிைஙலக கட்சிகள், இனறும் கூ்ட 
இவவளவு இறுக்கைான நிலையில 
்நாடு இருக்கும் ந்பாது கூ்ட, தங -
களுல்டய அதிகாரம், தாஙகள் 
தான தனியாக அதிகாரத்துக்கு வர 
நவணடும் எனறு ந்பாட்டி ந்பாடும் 
நிலைலை துயரைானது. அவர்கள் தங-
களுல்டய ந்பாக்குகலளயும், ்நான 
தான அதிகாரத்தில இருக்க நவணடும் 
எனை ந்பாக்லகயும் லகவிட்டு, 
்நாட்ல்ட முனநனாக்கி ்நகர்த்த 
நவணடும் என்பநத எனனுல்டய 
தனிப்பட்்ட விருப்பம்.  

அவவாைான நிலைலை உருவா -
கினால, ்நாஙகளும் அவர்களு்டன 
நைர்ந்து, முனகனடுபபுக்கலள கைய-
வதற்கு தயாராகநவ இருக்கினநைாம்.  

நகள்வி:- அவவாறு கூட்்டலைபபு 
இலணயுைானால எனகனனன நி்பந்த-
லனகலள முனலவக்கும் ?  

்பதில:- எந்த வித நி்பந்தலனகளும் 
இலலை. அலனத்து அரசியல கட்சி-
களும் ஒனறிலணந்து இந்த ்நாட்ல்ட 
முனநனாக்கி ்நகர்த்த நவணடும். 
தமிழ ைக்களுல்டய இந்த நதசிய 
இனபபிரச்சிலன என்பது தான ஒரு 
அடிப்பல்ட காரணம் க்பாருளாதார 
பினனல்டவுக்கு, 70 வரு்டஙகளாக 
தமிழ ைக்கலள ஒடுக்குவதற்கு அவர் -
கள் கைைவு கையத நகா்டான நகாடி 
ரூ்பாய ்பணம். இலவ எலைாம் முக்கி-
யைான காரணம்.  

கதா்டர்ந்தும் தமிழ ைக்கலளப புைந் -
தள்ளி, இந்த ்நாட்ல்ட முனநனாக்கி 
ககாணடு கைலை முடியுகைனறு, 
நிலனத்துச் கையற்்படுவார்களாக 
இருந்தால, இந்த ்நாடு நிச்ையைாக 
முனநனைாது. 

இபந்பாதுள்ள முதைாவது பிரச் -
சிலன இந்த ்நாட்ல்ட க்பாருளாதார 
ரீதியாக முனநனற்றுவது.  

அலதச் கையகினை அநதந்நரத் -
தில, எைது தமிழ ைக்களின நதசிய 
இனபபிரச்சிலனக்கும் நியாயைான 
தீர்லவ காண நவணடும். அப்படி -
யான நிலைப்பாட்ல்ட அவர்கள் 
எ டு ப ்ப ா ர் க ள் 
எனறு ்நம்பினால 
தான, ்நாஙகள் 
அ வ ர் க ளு ்டன 
இலணந்து கையற் -
்ப்ட முடியும் 
எனைார்.  

''விலகச் ச�ொல்லுவது 
நொட்டுக்கு நல்லதல்ல''

வெறுமனன, தாங்கள் 
்கடநத ்காலங்களில் ராஜ-
பக்ஷ மு்காமினரால் அனு-
பவித்த துயரங்களை மன-
தில்ளெத்துகவ்காண்டு, 
அெர்களின் ஆதரனொடு 
ஜனாதிபதியா்க ெநதிருக-
கும் ரணிளல எதிர்பபதினுா-
டா்க “பழிொஙகும்” ஒரு 
சின்னத்தமான மனநிளலக-
குச் வசன்றுவிட முடியாது.   

மக்கள் அெர்கள் 
பாட்டில் தங்கள் 
எதிர்பளப வெளி்பப-
டுத்தி ெநத நிளலயில், 
அெர்களை சட்டவினராத-
மான ென்முளை்களில் 
இைங்கத் துாண்டியது 
எளெ? யார? என்ை 
விசயங்களும் ்கெனத்-
திற் வ்காள்ை்பபட்டு 
அெற்ளையும் எதிரக்க 
னெண்டும். 

அரகலய கிளர்ச்சி - ஒரு பொர்்வ  

என்கிறொர் சிததொர்ததன்



THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY JULY 31, 2022 112022 ஜூலை 31 ஞாயிற்றுக்கிழலை

ஸ்பென்சர் ைனுவேல்பிளலளை

உைகளைாவிய ரீதியில் இனஙகாணப்-
பெட்டுளளை 8 ேலகயான சிறுதலதை 
உபெ இனஙகளில் பெந்தைரா 

பொர்்டஸ ்காட்டியா (Panthera pardus 
kotiya) என விஞஞான ரீதியாக அறியப்பெடும் 
இைஙலகச் சிறுதலதையும் ஒன்ாகும். சிறுத -
லதைகள பெல்வேறுபெட்்ட சூழல்களுக்கு இல்ச-
ோக்கைல்டநது ோழக்கூடியலே எனபெதை -
னால் இைஙலகயின உைர் ேையம் முதைல் ஈர 
ேையம் ேலர இலே பெரநது காணப்பெடுகின -
்ன. சிஙகம், புலி வபொன் ேலிலையான 
்பெரிய ஊனுண்ணிகள ோழும் நாடுகளில் 
சிறுதலதைகள தைம் உணவுக்காக அேற்று்டன 
வபொட்டியி்ட வேண்டியுளளைது. ஆனால் 
சிறுதலதைகவளை இைஙலகயின உயர் ஊனுண் -
ணியாகவுளளைது (Top predator). சிறுதலதை -
கலளை அேற்றின ைஞ்சள நி்ைான வதைாலில் 
காணப்பெடும் கறுப்பு நி்ைான புளளி அல்ட -
யாளைஙகலளை ்காண்டு இைகுோக இனங -
கண்டு்காளளைைாம். 

சிறுதலதைகள தினைானது 2021 ம் ஆண்டில் 
ஆேணி முதைைாம் திகதியில் ேனவிைஙகு 
ைற்றும் இயற்லக பொதுகாப்புச் ்சஙகததினால் 
பிரக்டனப்பெடுததைப்பெட்டு, இநதைேரு்டம் 
இரண்்டாேது முல்யாக ்காண்்டா்டப்பெ -
டுகி்து. சிறுதலதைகள உணவு ்சஙகிலிலய 
வபெணுேதைன மூைம் இயற்லக ்சைநிலைலய 
வபெணுேதில் மிகுநதை முக்கியததுேம் ோய்ந -
தைலே. பெனனாட்டு இயற்லகப் பொதுகாப்-
புச் ்சஙகததினால் (International Union for 
Conservation of Nature - IUCN) சிறுதலதைகள 
அழிவு்க்கூடிய நிலையிலுளளை இனைாக 
ேலகப்பெடுததைப்பெட்டுளளைது. 

விஞஞான ஆராய்ச்சிகளின அடிப்பெ -
ல்டயில் இைஙலகயில் ஆயிரததிற்கும் 
குல்ோன சிறுதலதைகவளை தைற்வபொது ோழ் -
கின்ன.  

சிறுதலதைகள தைனிதது ோழும் இயல்பு -
ல்டயலே. ஒரு நாளில் 18 ைணிததியாைங -
கள ேலர உ்ஙகும் ைற்றும் அலே ைாலை 
முதைல் இரவு ைற்றும் அதிகாலை வநரஙகளி -
வைவய சுறுசுறுப்பொக காணப்பெடுேவதைாடு 

ைான, ைலர, காட்டுப்பெனறி, குரஙகு, முள -
ளைம்பெனறி எனபெேற்ல்யும் ைற்றும் பெ்லே -
கலளையும் இலரயாக ்காளளும். 

இலே ஒலி எழுப்பொைல் பெதுஙகி 
இலரக்கு அருகில் ்்சனறு விலரோக தைாக்கி 

இலரயின மூச்சுக்குழலை நசுக்குேதைன 
மூைம் அேற்ல்க் ்கால்கின்ன. பெருை -
னான இலரயிலன 2 ்தைா்டக்கம் 3 நாட்கள 
ேலர சிறிது சிறிதைாக உட்்காளளும் அதைன 
பின 7 ்தைா்டக்கம் 14 நாட்கள ேலர வேறு 
இலர எதுவும் உட்்காளளைாைல் ோழக்கூடி -
யது. ்பெண் சிறுதலதைகள ஒரு தை்டலேயில் 2 
்தைா்டக்கம் 3 குட்டிகள ேலர ஈனுகின்ன. 
இலே 18 ்தைா்டக்கம் 24 ைாதைஙகள ேலர 
தைாயு்டன வ்சர்நது ோழும்.  

  தைலை முதைல் உ்டல் ேலர நீளைம் - அண் -
ணளைோக 105 -- 142 cm  

 ோலின நீளைம் - அண்ணளைோக 77 --  96 cm  
  ் பெண் சிறுதலதையின நில் - அண்ணளை -

ோக 30 kg   
  ஆண் சிறுதலதையின 

நில் - அண்ணளைோக 
77 kg   

  ோழ்வி்டம் - அண்ணளை -
ோக 5 ்சதுரகிவைாமீட் -
்டர் பெரப்பெளைவு  

  ஆயுட்காைம் - 12 --15 
ேரு்டஙகள  

இைஙலகயில் க்டநதை 
பெதது ேரு்டஙகளில் 96 சிறுத -
லதைகள ேலர இ்நதிருக் -
கின்ன. 

்பொதுோக சிறுதலதைக -
ளின இ்ப்பிற்கு ்்சயற்லக 
காரணிகளைான கா்டழிப்பு 
ைற்றும் ோழ்வி்ட இழப்பு, 
்பொறிகளில் சிக்கி இ்ததைல், 

வதைால், பெல், நகம் ைற்றும் இல்ச்சிக்காக 
வேட்ல்டயாடுதைல், ைற்றும் இயற்லக கார -
ணிகளைான முதுலை ைற்றும் ஏலனய மிருகங -
களைான முதைலை, கரடி, எருலை வபொன்ேற் -
றின தைாக்குதைைாலும் காரணஙகளைாகின்ன. 
சிவரஷ்ட சுற்றுச்சூழல் ேழக்கறிஞர் ்டாக்்டர் 
்ஜகத குணேர்தைன அேர்கள சிறுதலதைகள 
்தைா்டர்ப்பென குற்்ச்்்சயல்கலளை பெற்றி 
கூறியதைாேது, தைாேர ைற்றும் விைஙகு பொது -
காப்பு ்சட்்டததின முப்பெதைாேது பிரிவின கீழ் 

சிறுதலதைகலளை ்கால்லுேவதைா அல்ைது 
துனபுறுததுேவதைா அல்ைது சிறுதலதை -
யின வதைால், பெல், நகம் ைற்றும் இல்ச் -
சியிலன லேததிருப்பெவதைா அல்ைது 
விற்பெலன ்்சய்ேவதைா தைண்்டலனக்கு -
ரிய குற்்ைாகும் ைற்றும் இவோ்ான 
குற்்ச்்்சயல்களில் ஈடுப்பெடுவோர் 
்பொலி்சாராவைா அல்ைது ேனவிைஙகு 
பொதுகாப்புத திலணக்களைததைாராவைா 
அல்ைது ேன பொதுகாப்புத திலணக்க -
ளைததைாராவைா உததைரவினறி லகது்்சய்யப்பெ -
டுோர்கள.  

ைலையகததில் அதிகரிததுேரும் சிறுத -
லதைகளின ்தைா்டர் இ்ப்பு ்சம்பெேஙகலளை 
்தைா்டர்நது சிறுதலதைகள ்தைா்டர்பொன 
விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள rainforest 
alliance இனால் ஒழுஙகு்்சய்யப்பெட்டு 
Unilever நிறுேனததின நிதி உதைவியு்டன 
ேனவிைஙகு ைற்றும் இயற்லக பொதுகாப் -
புச் ்சஙகததினால் ந்டாததைப்பெட்டு ேருகின -
்து. 

இதைலன தைவிர, சிறுதலதைகளுல்டய 
ோழ்வி்டம், பெரம்பெல், உணவு பெழக்கம் 
ைற்றும் ைனிதை சிறுதலதை வைாதைல் வபொன் 
பெை ஆராய்ச்சி வநாக்கஙகலளை அடிப்பெ -
ல்டயாக ்காண்டு கிளி்நாச்சி, சிகிரியா, 
்பெலிகுல் ஓயா, பொனை, ்காட்்டகை 
ைற்றும் வைார்னிங ல்சட் வபொன் இ்டங -
களில் சிறுதலதைகள ஆராய்ச்சி லையஙகள 
அலைக்கப்பெட்டு LOLC இன அனு்சரலண-
யு்டன 5 ேரு்ட ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சி திட்்டம் 

ேனவிைஙகு ைற்றும் இயற்லக பொதுகாப்புச் 
்சஙகததினால் அமுல்பெடுததைப்பெட்டுளளைது.  

கைாநிதி ்ச. விஜயவைாகன (ேவுனியா பெல்-
கலைக்கழகம்)  கூறியதைற்கு இணஙக ே்டக் -
கில் காணப்பெடும் ்பெரிய பெரப்பெளைவிைான, 
்்சறிநதை விதைானமுல்டய காடுகள சி்நதை 
அளைவிைான சிறுதலதைகளின எண்ணிக்லக-
லயயும் நிைவுலகலயயும் ே்டக்கில் வபெணு -
ேதில் மிகுநதை முக்கியததுேம் ோய்நதைதைாக 
விளைஙகுகின்து. 

இருநதைாலும் சிை இ்டஙகளில், குறிப்பொக 
ைனனார் குஞசுக்குளைம் வபொன் பெகுதிகளில் 
சிறுதலதைகள அதிகளைவு கால்நல்டகலளை வேட்-
ல்டயாடுேதைனால் கால்நல்ட உரிலையாளைர்-
கள சிறுதலதைகலளை நச்சூட்்டப்பெட்்ட ைாமி்சங-
கலளை ்காண்டு இ்க்கச்்்சய்து புலதைக்கும் 
்சநதைர்ப்பெஙகள காணப்பெடுகின்து. இதைனால் 
ஒப்பீட்்டளைவில் ஒரு யாலனயின இ்ப்பு 
்ேளிப்பெல்டயாக ்தைரிய ேருேதுவபொல் 
சிறுதலதைகளின இததைலகய இ்ப்பு ்சம்பெேங-
கள ் ேளிேருேதில்லை. 

(18ஆம் பெக்கம் பொர்க்க)

அழியும் ஆபத்தை எதிர்நோக்கும்
இலங்கைச் சிறுத்தைகைள்

cyfshtpa mjprpwe;j 1000 tq;fpfSs; xd;whfTk; Mrpa gRgpf; gpuhe;jpaj;jpd; 500 kpfg;nghpa tq;fpfSf;Fs; 

xd;whfTk; jug;gLj;jg;gl;Ls;s mur th;j;jf tq;fpAk; ,yq;ifapd; 1k; ju tq;fpAkhfpa  ,yq;if tq;fpapd; 

njhopy;El;gg; gphptpy; epyTk; fPo;f;fhZk; gjtp ntw;wplq;fis epug;Gtjw;Fj; jFjpAk; mDgtKk; Mw;wYk; 

Cf;fKk; nfhz;l ,sk; egh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhpT Kiw

  Nghl;bg; ghPl;irapidj; njhlh;e;J gl;baw;gLj;jg;gLk; tpz;zg;gjhhpfs; Neh;Kfj; Njh;tpd; %yk; njhpT 

nra;ag;gLth;.

  Nghl;bg; ghPl;irapy; ngw;w Gs;spfs; Neh;Kfj; Njh;Tf;Fj; jFjpngWk; tpz;zg;gjhhpfisg; gl;baw;gLj;j 

kl;LNk gad;gLj;jg;gLk;.

tpz;zg;gpf;Fk; Kiw

cq;fsJ Ratpguf; Nfhitapid www.boc.lk vd;w vq;fsJ ,izaj;js Kfthpa+lhf (Careers vd;w gFjpapd; 
fPo;) jutpwf;fk; nra;af; $ba khjphp tpz;zg;gj;jpw;F mikthf g+Hj;jp nra;J cwTKiwrhuhj ,uz;L egh;fspd; 

njhlh;G tpguq;fSlDk; gpwg;Gr; rhd;wpjo;> Njrpa milahs ml;il> fy;tpr; rhd;wpjo;fs;> mDgtj;ij ep&gpf;Fk; 

Mtzq;fs; vd;gtw;wpd; gpujpfSlDk; 13.08.2022 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;dh; fpilf;Fk; tifapy; 

fPo;f;fhZk; Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;gTk;. fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; jhq;fs; 

tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; ngaiuj; njspthff; Fwpg;gplTk;.

tpz;zg;gj;jpd; KbTj; jpfjpapy; Nkw;Fwpg;gpl;l jifikfisf; nfhz;buhj my;yJ njhlh;Gila rhd;wpjo;fspd; 

epow;gpujpfisf; nfhz;buhj my;yJ tpz;zg;g KbTj; jpfjpapw;Fg; gpd;G fpilf;fg; ngWk; my;yJ 

cz;ikf;FGwk;ghd jfty;fisf; nfhz;l ve;jnthU tpz;zg;gKk; Ml;Nrh;g;gpd; ve;jf; fl;lj;jpYk; epuhfhpf;fg;gLk;.

gpujhd Kfhikahsh; (Ml;Nrh;g;Gk; njhopy; mgptpUj;jpAk;)  

,yq;if tq;fp  

26MtJ khb> jiyik mYtyfk;>

,yq;if tq;fpr; rJf;fk; 

,y.01> ,yq;if tq;fp khtj;ij> nfhOk;G -01

Njh;T rk;ge;jkhd MjuTfis ehLNthh; jifikia ,og;gh;.

njhpTnra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhpfis kl;Lk; Neh;Kfg;ghPl;irf;F 

miof;Fk; chpik tq;fpf;F cz;L.

epug;gg;glTs;s gjtp ntw;wplq;fspd; vz;zpf;ifiaj; jPh;khdpf;Fk; 

my;yJ M l;Nrh;g;ig gpw;NghLk;/,uj;Jr;nra;Ak; chpik tq;fpf;F 

cz;L.

fzpdp mikg;Gg; gFg;gha;thsH / epuyH 
(System Analyst / Programmer)

,yq;if tq;fp

tiyaikg;G / njhlHghly; nghwpapayhsH
(Network/ Communication Engineer)

Njitg;gLk; jifikfs;

1. fy;tpj; jifikfSk; mDgtKk;

  ,yq;ifg; gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOthy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l cs;ehl;L my;yJ ntspehl;Lg; 

gy;fiyf;fofk; xd;wpy; fzpdp tpQ;Qhdk; my;yJ jftw; 

njhopy;El;gk; my;yJ jfty; kw;Wk; njhlh; ghly; 

njhopy;El;gk;; my;yJ  nkd;nghUl; nghwpapaypy; Kjy; 

tFg;G my;yJ ,uz;lhk; tFg;gpy; (caH gphpT) 

ngw;Wf;nfhz;l ,skhzpg; gl;lk;.

my;yJ

  ,yq;ifg; gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOthy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l cs;ehl;L my;yJ ntspehl;Lg; 

gy;fiyf;fofk; xd;wpy; fzpdp tpQ;Qhdk; my;yJ jftw; 

njhopy;El;gk; my;yJ jfty; kw;Wk; njhlh; ghly; 

njhopy;El;gk;; my;yJ  nkd;nghUl; nghwpapay;  ,skhzpg; 

gl;lj;Jld; nkd;nghUs; tbtikg;G / ju cj;juthjk; / 
juTj;js Kfhikj;Jtk; / jftw; ghJfhg;G Jiwapy; 

Fiwe;jJ Xuhz;L mDgtk; ngw;wpUj;jy;.

2. Vida jifikfs;

   jfty; mikg;Gg; ghJfhg;G / juTj;js Kfhikj;Jtk;/ 
ju cj;juthjk; njhlHghd njhopy;Kiwj; jifikfs; 

Nkyjpfj; jFjpfshff; nfhs;sg;gLk;.

   ju cj;juthjk; / juTj;js Kfhikj;Jtk; / jftw; 
ghJfhg;G my;yJ Enterprise / Advanced JAVA, J2EE, 
XML, RPG, ILE, CLLE, Dojo, Spring MVC, Web Sphere, 
C#, .Net, HTML Kjyhdtw;iwg; gad;gLj;jp 

nkd;nghUs; tbtikj;jy; vd;gtw;wpy; mDgtj;ijf; 

nfhz;bUj;jy; $Ljy; ed;ikahFk;.

   Cf;fKk; ngWNgWfis ikakhff;nfhz;L 

nraw;gLkhw;wYk; nfhz;bUj;jy;

   Gj;jhf;fr; rpe;jidAk; rpf;fy;fSf;Fj; jPHTfhZk; 

jpwd;fSk; tha;f;fg;ngw;wpUj;jy;

3. taJ

  tpz;zg;g KbTj; jpfjpapy; 30 taJ my;yJ mjw;F 

Fiwthf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

4. tpjpfSk; epge;jidfSk;

   ,g;gjtp toikahd tq;fpr; Nritf;F 

Gwk;ghdnjdpDk; (%ba Nrit) tq;fpapd; nghJ 

tpjpfSf;Fk; epge;jidfSf;Fk; cl;gl;ljhFk;. 

   tpz;zg;gjhuh;; 02 tUl jFjpfhz; fhyj;jpd; gpd;dH 

jFjpahdtH vdf; fUjg;gl;lhy; tq;fpapd; epue;ju 

Mszpf;Fs; fzpdpg; gFg;gha;thsH / epuyH – I 
vd;w gjtpapy; mkH;j;jg;gLthH.

  mbg;gilr; rk;gs msTj;jpl;lk;

 &. 62,060/- - &. 81>660/-

     &. 980/- x 20
   (midj;Jk; cs;slq;fyhf khWk; tho;f;ifr; nryT-

g;gbAld; khjhe;j nkhj;jr; rk;gsk; Vwj;jho &. 

143>000/- MFk;

   thu ,Wjpapy;/ tpLKiw ehl;fspYk; flik Neuj;Jf;Fg; 

gpd;Gk; Ntiy nra;af;$batuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

Njitg;gLk; jifikfs;

1. fy;tpj; jifikfSk; mDgtKk;

  ,yq;ifg; gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOthy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l cs;ehl;L my;yJ ntspehl;Lg; 

gy;fiyf;fofk; xd;wpy; fzpdp tpQ;Qhdk; my;yJ jftw; 

njhopy;El;gk; my;yJ jfty; kw;Wk; njhlh; ghly; 

njhopy;El;gk;; my;yJ  nghwpapaypy;  ,skhzpg; gl;lk; 

ngw;wpUg;gNjhL tiyaikg;G kw;Wk; njhiyj;njhlHGj; 

Jiwapy; Xuhz;L mDgtKk; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

my;yJ

  ,yq;ifg; gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOthy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l cs;ehl;L my;yJ ntspehl;Lg; 

gy;fiyf;fofk; xd;wpy; fzpdp tpQ;Qhdk; my;yJ jftw; 

njhopy;El;gk; my;yJ jfty; kw;Wk; njhlh; ghly் 
njhopy;El;gk;; my;yJ  nghwpapaypy;  ,skhzpg; gl;lk; 

ngw;wpUg;gNjhL CCNA rhd;Wk; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

my;yJ

  ,yq;ifg; gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOthy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l cs;ehl;L my;yJ ntspehl;Lg; 

gy;fiyf;fofk; xd;wpy; tpQ;Qhd ,skhzpg; gl;lk; 

ngw;wpUg;gNjhL CCNA rhd;Wk; tiyaikg;G kw;Wk; 

njhiyj;njhlHGj; Jiwapy; Xuhz;L mDgtKk; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

2. Vida jifikfs;

   Cf;fKk; ngWNgWfis ikakhff;nfhz;L 

nraw;gLkhw;wYk; 

   Njitg;gLk;NghJ ntsp; khtl;l fpisfSf;Fr; 

nry;Yk; ,aYik

3. taJ

  tpz;zg;g KbTj; jpfjpapy; 30 taJ my;yJ mjw;F 

Fiwthf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

4. tpjpfSk; epge;jidfSk;

   ,g;gjtp toikahd tq;fpr; Nritf;F 

Gwk;ghdnjdpDk; (%ba Nrit) tq;fpapd; nghJ 

tpjpfSf;Fk; epge;jidfSf;Fk; cl;gl;ljhFk;. 

   tpz;zg;gjhuh;; 02 tUl jFjpfhz; fhyj;jpd; gpd;dH 

jFjpahdtH vdf; fUjg;gl;lhy; tq;fpapd; epue;ju 

Mszpf;Fs; tiyaikg;G / njhlHghly; 

nghwpapayhsH – I vd;w gjtpapy; mkH;j;jg;gLthH.

  mbg;gilr; rk;gs msTj;jpl;lk;

 &. 62,060/- - &. 81>660/-

     &. 980/- x 20

     (midj;Jk; cs;slq;fyhf khWk; tho;f;ifr;nryTg; 

gbAld; khjhe;j nkhj;jr; rk;gsk; Vwj;jho &. 

143>000/- MFk;.

   thu ,Wjp / tpLKiw ehl;fspYk; flik Neuj;Jf;Fg; 

gpd;Gk; Ntiy nra;af;$batuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

cyfshtpa mjprpwe;j 1000 tq;fpfSs; xd;whfTk; Mrpa gRgpf; gpuhe;jpaj;jpd; 500 kpfg; nghpa tq;fpfSs; 

xd;whfTk; jug;gLj;jg;gl;Ls;s mur th;j;jf tq;fpAk; ,yq;ifapd; 1k; ju tq;fpAkhfpa ,yq;if tq;fpapd; 

gpd;tUk; gjtp ntw;wplq;fis epug;Gtjw;F jifikAk; Mw;wYk; Cf;fKk; mDgtKk; nfhz;l ,sk; 

egh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

fzf;fha;T cjtpahsh; gapYeh;

Njitg;gLk; jifikfs;

 

 

 

 ,yq;ifg; gpui[ahf ,Uf;f Ntz;Lk;.

 fy;tpj; jifikfSk; mDgtKk; 

    f.ngh.j. (rhjhuzju) ghPl;irapy; xNu mkh;tpy; Fiwe;jgl;rk; 03 jpwikr; rpj;jpfSld; 06 ghlq;fspy; 

rpj;jpaile;jpUj;jy;.

  kw;Wk;

   f.ngh.j. (cah;ju) ghPl;irapy; xNu mkh;tpy; (nghJ Mq;fpyk;> nghJ mwpT jtpu) 03 ghlq;fspy; 

rpj;jp ngw;wpUj;jy;.

  kw;Wk;

    ,yq;ifg; gl;laf; fzf;fhsh; epWtfj;jpd; (ICASL) rhd;wpjo; ngw;w tpahghuf; fzf;fhsuhf (CBA) 
,Uj;jy; Ntz;Lk;.

  kw;Wk;

   ,yq;ifg; gl;laf; fzf;fhsh; epWtfj;jhy; (ICASL) my;yJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; fl;Lg;ghl;bd; 

fPo; ,aq;Fk; epjp epWtdk; xd;why; mq;fPfhpf;fg;gl;l fzf;fha;T epWtdk; xd;wpy; 02 Mz;Lfs; 

gzpahw;wpa mDgtk;.

   Nkw;Fwpj;j jifikfSf;F Nkyjpfkhf ,yq;if tq;fpahsh; epWtfj;jpd; (IBSL) CBF/IABF 
ghPl;irfspy; rpj;jpaile;Js;sth;fSf;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;.

 Vida jifikfs; 

  � Mq;fpyk; kw;Wk; rpq;fsk;/jkpo; nkhopfspy; njhlh;ghLk; jpwd;.

 �  Fiwe;jgl;r Nkw;ghh;itapd; fPo; RahjPdkhfj; njhopw;gLk; Mw;wy;.

 �  fzdp mwpTk; jfty; njhopy;El;gk;rhh; fzf;fha;T cj;jpfSk;.

 �  FOthfr; nraw;gLk; Mw;wYld; gpwUld; goFk; gz;GfisAk; nfhz;bUj;jy;.

 �  mOj;jkpF #o;epiyfspYk; Ntiy nra;af;$ba Mw;wy;.

 taJ 

 �    tpz;zg;g KbTj; jpfjpapy; 26 taJ my;yJ mjw;F Fiwthf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs;

 �   gapw;rpf;fhyk; 02 Mz;LfshFk; ,g;gapw;rpf; fhyj;jpy; khjhe;j gapw;rpf; nfhLg;gdnthd;W (Kjyhk; 

tUlk; &gh 45>000 kw;Wk; ,uz;lhk; tUlk; &gh 60>000) toq;fg;gLk;.

 �  ,g;gjtp tq;fpr; Nritapd; nghJ tpjpfSf;Fk; epge;jidfSf;Fk; mika fhzg;gbDk; rhjhuz 

tq;fpapay; Jiwf;Fg; Gwk;ghdjhFk; (%ba Nrit).

 �  gapw;rpf; fhyj;jpy; Mw;wpa Nritapy; tq;fp jpUg;jpailAk; gl;rj;jpy; fzf;fha;T cjtpahsh; -1 vd;w 

juj;jpy; epue;ju Mszpapy; cWjpg;gLj;jg;gLth;.

 � tq;fpapd; Njitf;Nfw;g ehl;bdJ vg;ghfj;jpYk; Nritahw;Wtjw;Fj; jahuhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

 �  toikahd tq;fp Ntiy Neuj;jpw;Fg; gpwFk; thu ,Wjp ehl;fs;/tpLKiw ehl;fspYk; gzpGhpaf; 

$batuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 �  ngUk; Kd;dwptpj;jy;fNsJk; toq;fg;glhjNghJk; ehl;bd; vg;ghfj;Jf;Fk; gazk; nra;af; $batuhf 

,Uj;jy;.

njhpT eilKiw

 �  Nghl;bg; ghPl;irapidj; njhlh;e;J gl;baw;gLj;jg;gLk; tpz;zg;gjhhpfs; Neh;Kfj;Njh;tpd; %yk; njhpT 

nra;ag;gLth;.

 �  Nghl;bg; ghPl;irapy; ngw;w Gs;spfs; Neh;Kfj;Njh;Tf;Fj; jFjpngWk; tpz;zg;gjhhpfisg; gl;baw;gLj;j 

kl;LNk gad;gLj;jg;gLk;.

 � khfhz hPjpahf my;yJ tq;fpapd; jw;Wzpgpd; mbg;gilapy; njhpT ,lk;ngWk;.

tpz;zg;gpf;Fk; Kiw

cq;fsJ Ratpguf; Nfhitapid www.boc.lk vd;w vq;fsJ ,izaj;js Kfthpa+lhf (careers vd;w 

gFjpapd; fPo;) jutpwf;fk; nra;af;$ba khjphp tpz;zg;gj;jpw;F mikthf g+Hj;jp nra;J cwTKiwrhuhj 

,uz;L egh;fspd; njhlh;G tpguq;fSlDk; gpwg;Gr; rhd;wpjo;> Njrpa milahs ml;il> fy;tpr; rhd;wpjo;fs;> 

mDgtj;ij ep&gpf;Fk; Mtzq;fs; vd;gtw;wpd; gpujpfSlDk; 13.08.2022Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;dh; 

fpilf;Fk; tifapy; fPo;f;fhZk; Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;gTk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; jhq;fs; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; ngaiuj; njspthff; Fwpg;gplTk;.

tpz;zg;gj;jpd; KbTj; jpfjpapy; Nkw;Fwpg;gpl;l jifikfisf; nfhz;buhj my;yJ njhlh;Gila rhd;wpjo;fspd; 

epow;gpujpfisf; nfhz;buhj my;yJ cz;ikf;Fg; Gwk;ghf jfty;fisf; nfhz;l my;yJ tpz;zg;g KbTj; 

jpfjpapw;Fg; gpd;G fpilf;fg;ngWk; ve;jnthU tpz;zg;gKk; Ml;;Nrh;g;gpd; ve;jf; fl;lj;jpYk; epuhfhpf;fg;gLk;.

   gpujhd Kfhikahsh; (Ml;Nrh;g;Gk; njhopy; mgptpUj;jpAk;)
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chpik tq;fpf;F cz;L.

epug;gg;glTs;s gjtp ntw;wplq;fspd; vz;zpf;ifiaj; jPHkhdpf;Fk; my;yJ 

Ml;Nrh;g;ig gpw;NghLk;/,uj;Jr; nra;Ak; chpik tq;fpf;f cz;L.



கே: ஆர்ப்பாட்டகேபாரரேளபால் 
கேயே்ப்டுத்த்ப்ட்ட ஜனபா-

தி்தி செயலேதக்த மீடகும் ந்டவ-
டிககேயின் க்பாது ச்பாலிெபாரபால் 
ஆர்ப்பாட்டகேபாரரேள் மீது க�பாெ�பான 
்தபாககு்தல்ேள் க�றசேபாள்ள்ப்ட்ட்தபா-
ேவும் ச்பாலிெபார முகையறை வி்த-
ததில் செயற்ட்ட்தபாேவும் சவளிவரும் 
்தேவல்ேள் ச்தபா்டரபில் உணக�த 
்தன்க�கய ச்தரிவிகே முடியு�பா?  

பதில்: பபோரோட்டக்ோரர்ளை ்டடுபப -
டுத்துவது எனபது சோதோரண வி்டயமல்்ல. 
பபோரோட்டங்ளை ்டடுபபடுத்தும் பபோது 
சந்திக் பேரும் பேரடி எதிர விளைவு்ளுககு 
மு்ம் க்ோடுத்து எந்த நிள்லயிலும் சட்டத் -
ளதப போது்ோக் பவண்டிய ்்டளம கபோலி-
சோருள்டயது. இது எமது ேோடடில் மடடு -
மல்்ல உ்லகில் எஙகும் ே்டபபபத.  

கபோதுமக்ள் தமது உரிளமளய கபற்றுக 
க்ோள்வதற்்ோ் ஆரபபோட்டம் ே்டத்துவளத 
ேோம் ஏற்றுக க்ோள்கினபறோம். எனினும் 
அதன பபோது சட்ட விபரோத கசயற்போடு்ள் 
இ்டம்கபறுமோனோல் அதளன சட்ட வளரவு 
மூ்லமோ்பவ ்டடுபபடுத்த பவண்டியுள்-
ைது.  

அதற்்ளமய ஜனோதிபதி கசய்ல்த்ளத 
ப்லவந்தமோ் ஆககிரமித்து அஙகு தஙகியி -
ருபபது சட்டவிபரோதமோன கசயற்போ்டோகும். 
அவவோறோன ே்டவடிகள்்ளை ்டடுபபடுத்-
துவது எவவோறு எனபது கதோ்டரபில் சட்டத்-
தில் குறிபபி்டபபடடுள்ைது.  

அது கதோ்டரபில் பல்பவறு விதமோன 
்ருத்துக்ள் கவளியி்டபப்ட்லோம். எனினும் 
கபோலிசோர தமது ்்டளமளயபய பமற் -
க்ோண்்டனர.  

்ோலிமு்த்தி்டலில் 200ககும் பமற்பட்ட 
கூ்டோரங்ள் அளமக்பபடடிருந்த பபோதும் 
்்டந்த பம 9ஆம் தி்தி அஙகு சுமோர ஐந்து 
கூ்டோரங்பை பசதபபடுத்தபபடடிருந்தன.  

கபருமைவு ஆரபபோட்டக்ோரர்ள் அஙகு 
இருந்துள்ை நிள்லயில் மூனறு அல்்லது 
ேோனகு பபருகப் ்ோயங்ள் ஏற்படடுள்ைன.   

எவவோகறனினும் அத்தள்ய கசயல்்ளை 
ேோம் அனுமதிக்ப பபோவதில்ள்ல. இறுதி 
சந்தரபபத்தி்லோவது கபோலிசோர தள்லயிட்ட -
தனோல்தோன பமோதல்்ளைக ்டடுபபடுத்த 
முடிந்தது.  

எனினும் கபருமைவோபனோர மீது தோக-
குதல் ே்டத்தபபட்டதோ்வும் கபருமைவு 
கூ்டோரங்ள் பசதபபடுத்தபபட்டதோ்வும் 
த்வல்்ள் கவளியி்டபபட்டன. உண்ளம-
யில் ே்டந்ததும் அளவ பிரசோரபபடுத்தபபட-
்டளமககுமிள்டயில் உள்ை வித்தியோசத்ளத 
இதன மூ்லம் ்ோணமுடிகிறது.  

்ோயமள்டந்தவர்ள் மருத்துவரி்டம் 
க்ோண்டு கசல்்லபபடுவர. மருத்துவர 
அவளர பரிபசோதளன கசயத அறிகள்ளய 
வழஙகியதன பினபு அதளன நீதிமனறத்தில் 
சமரபபிக்க கூடிய சந்தரபபமும் உள்ைது.  

பிரசோரபபடுத்தப படுவது பபோல் ஜனோதி-
பதி கசய்ல்த்ளத மீடகும் பபோது போரதூர-
மோன தோககுதல்்ள் இ்டம் கபற்றிருந்தோல் 
கபரும்போ்லோபனோர ்ோயமள்டந்திருக் 
பவண்டும்.  

மற்றும் அந்த சம்பவங்ள் கதோ்டரபில் 
ஆறு முளறபபோடு்ள் மோத்திரபம கசயயப-
படடுள்ைன. சிறு ்ோயங்பை தவிர போரிய 
்ோயங்ள் கதோ்டரபில் அதில் கதரிவிக்பப-
்டவில்ள்ல.   

இவவோறுதோன சிறு சம்பவகமோனறு பூதோ-
்ரமோக்பபடடுள்ைது. எவவோறோயினும் 
கிள்டத்துள்ை முளறபபோடு்ள் கதோ்டரபில் 
கபோலிசோர விசோரளண்ளை பமற்க்ோண்டு 
வருகினறனர.  

கே: ஆர்ப்பாட்டகேபாரரேகள சவளி 
கயறறும் ந்டவடிககேேளின் 

க்பாது ்பாதுேபா்பபு ்க்டயினர ்தவிர்ந்த 
கவறு ்தர்பபினரும் அதில் ெம்்்ந்த்ப்-

டடிரு்ந்த்தபாே கூை்ப்டும் செய்தியின் 
உணக�த ்தன்க� என்ன?   

பதில்: உண்ளமயில் அந்த ே்டவடிகள் -
்ளில் கபோலிசோரும் இரோணுவத்தினரும் 
மடடுபம கசயற்பட்டனர. பவறு எவரும் 
அதில் ஈடுப்டவில்ள்ல எனற த்வல் உறுதிப-
படுத்தபபடடுள்ைது.  

இரோணுவத்தினரின இரவு பேர ்்டளம -்
ளின பபோது அவர்ள் அணியும் சீருள்ட்ளில் 
வித்தியோசங்ள் உள்ைன. இந்த சம்பவத்தின 
பபோதும் அவவோறு உள்ட அணிந்திருந்ததோல் 
தவறோன சந்பத்ங்ள் வர்லோம்.  

அபதபவளை அவவோறோன குழுக்ள் ஈடு-
படடிருந்தோல், அவர்ள் மனிதோபிமோனமற்ற 
ரீதியில் தோககுதல்்ளை பமற்க்ோண்டிருந்-
தோல் குற்றஞ்சுமத்துபவர்ள் நீதிமனறத்ளத 
ேோ்ட முடியும். அத்தள்ய உரிளம நிரோ்ரிக-
்ப படுவதில்ள்ல.

  

கே: ஆர்ப்பாட்டகேபாரரேகள 
அங்கிரு்நது சவளிகயறறுவ-

்தறகு இரபாணுவம் அகைகே்ப்ட்டது 
ச்பாலிெபாரின் கவணடுகேபாளின் 
க்ரிலபா?  

பதில்: ஜூள்ல 9ஆம் தி்தி முதல் 
அளனத்து ே்டவடிகள்்ளும் கபோலிசும் 
இரோணுவமும் இளணந்ததோ்பவ பமற்-
க்ோள்ைபபட்டது.  

அபபடி இல்்லோவிட்டோலும் கபோலிசோ -
ருககு தமது ்்டளமயின பபோது இரோணுவத் -
தினளர அளழபபதற்்ோன உரிளம உள்ைது. 
கபோதுமக்ள் போது்ோபபு சட்டத்தின பனனி-
ரண்்டோவது சரத்தினபடி வரத்தமோனி மூ்லம் 
இரோணுவத்தினளர அளழககும் அதி்ோரம் 
ஜனோதிபதிககு வழங்பபடடுள்ைது.  

அத்தள்ய நிள்லயில் அவசர ் ோ்லசசட்டம் 
ேள்டமுளறயில் இல்்லோத சந்தரபபங்ளி-
லும் மோதோந்தம் இரோணுவம் இவவோறு ்்ட-
ளமககு அளழக்பபடடுள்ைது. அவவோறு 
அளழக்பபடும் பபோது இரோணுவத்தி-
னருககு பம்லதி் அதி்ோரங்ள் எதுவும் 
வழங்பபடுவதில்ள்ல. எனினும், அவசர 
்ோ்லச சட்டத்திற்கு அளமய அவர்ளுககு 
அதி்ோரங்ள் வழங்பபடுகினறன. அவ-
வோறோன சந்தரபபங்ளில் நீதிமனறத்தினபதோ 
அல்்லது கபோலிசோரினபதோ உத்தரவு இல்்லோ-
மப்ல சட்டவிபரோத ஆரபபோட்டங்ளைக 
்டடுபபடுத்துவதற்்ோன அதி்ோரம் அதன 
மூ்லம் அவர்ளுககு வழங்பபடடுள்ைது.  

கே: ஆர்ப்பாட்டகேபாரரேள் ே்ட்ந்த 
ஜூகல 22ஆம் திேதி ்தபாம் 

சவளிகயை்ப க்பாவ்தபாே ச்தரிவிததி-
ரு்ந்த நிகலயிலும் ்ல-
வ்ந்த�பாே அவரேகள 
சவளிகயறறுவ்தறகு 
ந்டவடிககே எடுகே்ப்ட்டது 
ஏன்?  

பதில்: ஜனோதிபதி கசய்ல்ம் எனபது 
அரசோங்த்தின கசோத்து. அதற்குள் எவரும் 
ப்லவந்தமோ் பிரபவசிக் முடியோது. சட-
்டவிபரோத கசயற்போடு்ளில் ஈடுபட்ட -
வர்ளுககு அஙகிருந்து 
க வ ளி ப ய று வ து 
கதோ்டரபில் ்ோ்ல 
அவ்ோசம் ப்ோர 
முடியோது.  

அவர்ள் அந்த 
்டடி்டத்திற் -
கு ள் 

நுளழந்ததிலிருந்து அவர்ள் சட்ட விபரோத 
ே்டவடிகள்யிப்லபய ஈடுபட்டனர. அவர-
்ளை எந்த சந்தரபபத்திலும் கவளிபயற்றக 
கூடிய அதி்ோரம் சட்டத்ளத நிள்லேோடடும் 
அதி்ோரி்ளுககு உள்ைது.  

கவளிபயறுமோறு கபோலிசோர அவர்ளி-
்டம் பவண்டுப்ோள் விடுக் பவண்டிய அவ-
சியமும் கிள்டயோது. ஜனோதிபதி கசய்ல் 
வோயிள்ல தள்ட கசயயும் வள்யில் ே்ட -
வடிகள் பமற்க்ோண்டிருந்தவர்ளி்டம் 
க்ோழும்பு ப்ோடள்ட கபோலிஸ் நிள்லய 
கபோறுபபதி்ோரி அஙகிருந்து வி்லகிக க்ோள்-
ளுமோறு 9 த்டளவ்ள் பவண்டுப்ோள் விடுத்-
துள்ைோர.  

அபத பவளை க்ோழும்பு மத்திய பிரிவுககு 
கபோறுபபோன கபோலிஸ் அத்தியடச்ரும் ப்ல 
த்டளவ்ள் ஜனோதிபதி கசய்ல்த்திலிருந்து 
அவர்ளை கவளிபயறுமோறு ப்ோரிகள் 
விடுத்துள்ைோர. அந்த வள்யில் கபோலிசோர 
மனிதோபிமோன ரீதியிப்லபய ே்டவடிகள -்
்ளை பமற்க்ோண்டுள்ைனர.  

அவர்ள் சட்டத்ளத மதிபபவர்ைோ் 
இருந்தோல் ஒரு இணக்பபோடடுககு வந்தி-
ருக் முடியும். அவர்ைோல் ்ோ்ல அவ்ோ-
சத்ளத ப்ோர முடியோது.  

அரசிய்லளமபபுககு இணங் ஜனோதிபதி 
ஒருவர பதவிபயற்ற நிள்லயில் அவர ஜனோ-
திபதி கசய்ல்த்துககு வருள் தந்து தமது 
்்டளம்ளை பமற்க்ோள்வதற்கு சந்தரப-
பத்ளத ஏற்படுத்திக க்ோடுக் பவண்டியது 
கபோலிசோரினதும் போது்ோபபு பள்டயினரதும் 
கபோறுபபோகும்.  

கே: கேது செய்ய்ப்ட்டவரேள்                               
ெபா்தபாரண ெட்டததிறகு 

இணங்ே நீதி�ன்ைததில் ஆஜர 
்டுத்த்ப்ட்டக்தன்?  

பதில்: சட்டத்தின பேோக்ம் ேோடடில் 
சோதோரண நிள்லளமளய முனகனடுத்துச 

கசல்வபத. அத்தியோவசிய 
கபோருட்ளுக்ோன கேருக்டி 
்ோரணமோ் மக்ள் பல்பவறு 
அகசௌ்ரியங்ளை எதிர-
பேோககி வருகினறனர. இது 
முனகனோரு பபோதும் ேோடடில் 
்ோணபப்டோத நிள்லளமயோ-
கும். இத்தள்ய தருணத்தில் 
சட்டத்ளத புத்த்த்தில் உள்-
ைவோறு ேள்டமுளறபபடுத்த 
முற்பட்டோல் மக்ள் கபரும் 
போதிபபு்ளை எதிர பேோக் 
பேரும்.  

அதற்்ோ் ேோம் சட-
்டத்ளத ேள்டமுளறபப -
டுத்தவில்ள்ல எனறும் கூற 
முடியோது.  

அ ண் ள ம க ் ோ ்ல ம ோ ் 
ேோடடின பல்பவறு பிரபத-
சங்ளிலும் சட்ட விபரோத 
கூட்டங்ள் மற்றும் ஆரபபோட -

்டங்ள் இ்டம்கபற்று வருகின -
றன. ஆரம்பத்தில் தமககுள்ை 

அதி்ோரங்ளைக க்ோண்டு கபோலிசோரினோல் 
அவற்ளறக ்ள்லக் முடிந்தது. பினனர 
ேவீன ரீதியோ் பமோதல்்ளை ்டடுபபடுத் -
துவதற்்ோன முளறளமளய ேோம் கதரிவு 
கசயய பவண்டிய நிள்ல ஏற்பட்டது. அளத 
குளறயோ் எவரும் ்ருத முடியோது.  

கே: ச்பாலிஸ் ்தகலக�யே-
ததிறகு அருகில் எதிர்பபு 

ஆர்ப்பாட்டம் க�றசேபாணடு ச்பாது 
செபாததுகேளுககு கெ்தம் விகளவி-
த்த குறைசெபாடடின் க்ரில் நீதி�ன்ை-
ததில் ஆஜர ்டுத்த்ப்ட்டவரேளுககு 
பிகண வைங்ே்ப்ட்டது ஏன்?  

பதில்: குற்றங்ளை ேோம் நீதிமனறத்தில் 
ஒபபுவிபபபோம். ஆனோல் அவர்ளுககு 
பிளண வழஙகுவதோ இல்ள்லயோ? எனற தீர-
மோனத்ளத நீதிமனறபம பமற்க்ோள்ளும். 
ேோம் நீதிமனறத்தின தீரமோனங்ளை சவோ-
லுககு உடபடுத்துவதில்ள்ல. நீதிமனறத்தின 
தீரபபு எதுவோனோலும் ேோம் அதளன மதிக-
கினபறோம்.  

கே: மிரிஹபான ெம்்வம் மு்தல் 
ஊ்டேவியலபாளரேளுககு 

எதிரபான ்தபாககு்தல்ேள் ச்தபா்ட-
ரகின்ைன. அவரேள் ே்டக�யின் 
க்பாது சஜகேடடுேகள அணிய 
கவணடும் என நீங்ேள் ச்தரிவித்த 
ேருதது ்தறக்பாது வி�ரெனங்ேளுககு 
உள்ளபாகி வருகின்ைது. ஊ்டேவிய-
லபாளரேள் என்்்தறேபான அக்டயபா-
ளதக்த நிரூபி்ப்்தறகு ஆ்தபாரங்ேள் 
உள்ள க்பாதும் ஊ்டேவியலபாளரேள் 
மீ்தபான ச்தபா்டர ்தபாககு்தல்ேள் என்்து 
்பாரதூர�பான்தல்லவபா? அது ச்தபா்ட-
ரபில் உங்ேள் ேருதது என்ன?  

பதில்: பமோதல்்ளுககு மு்ம் க்ோடுக் 
பேரும் போது்ோபபு அதி்ோரி்ளுககு அவற்-
ளறக ்டடுபபடுத்துவதற்்ோன அதி்ோரம் 
அவசியமோகும். ஆரபபோட்ட பூமியில் அந்த 
அதி்ோரத்தின படி அவர்ள் கசயற்படுவளத 
தடுக்முடியோது. அவவோகறனறோல் அவர-
்ள் ஆரபபோட்டக்ோரர்ளின தோககுதலுககு 
இ்லக்ோகுவோர்ள். இரவு பேர ஆரபபோட -
்டங்ளின பபோது அள்டயோை அடள்ட்ளை 
பரிசீலிபபது எனபது முடியோத ்ோரியமோகும். 
ஆரபபோட்டங்ளின பபோது த்வல்்ளை 
பச்ரிக் வரும் ஊ்ட்விய்லோைர்ள் தோம் 
எந்த சூழ்நிள்லயில் இருககினபறோம் எனற 
புரிதல் அவசியம்.  

அவவோறோன சந்தரபபங்ளில் தோம் ஊ்ட-
்விய்லோைர்ள் எனபளத ்ோடசிபபடுத்து -
வதற்்ோ் கஜக்டடு்ளை அணிந்திருபபது 
அவசியமோகும். கவளிேோடு்ளிலும் இவ-
வோறோன ஆரபபோட்டங்ளில் பபோது இது-
பபோனற ேள்டமுளறபய ஊ்ட்விய்லோைர-
்ள் ்ள்டபபிடிககினறனர.  

பமோதல்்ளின பபோது த்வல்்ளை பச -்
ரிக் வரும் ஊ்ட்விய்லோைர்ள் அவர்ளின 
போது்ோபபு கதோ்டரபிலும் ்வனம் கசலுத்த 
பவண்டும். ஆரபபோட்டக்ோரர்ளின ்ல்வீச -
சுககு இ்லக்ோகுவளத தடுபபதற்்ோ் தள்லக-
்வசத்ளத அணிவதும் சிறந்தது. அதளனபய 
ேோன கதரிவித்துள்பைன.  

அபதபபோனறு கபோலிசோருககும் ஊ்ட -்
விய்லோைர்ளுககுமிள்டயில் நி்லவுகினற 
இள்டகவளிளய நிவரத்தி கசயவது முககி -
யம். இதளன ேோன ப்ல சந்தரபபங்ளில் பகி -
ரங்மோ் கதரிவித்துள்பைன. அவர்ள் போது-
்ோக்பப்ட பவண்டும் எனபதற்்ோ்பவ ேோன 
அதளன கதரிவித்பதன.  

ஆரபபோட்டங்ள், பமோதல்்ளின பபோது 
ஏளனயவர்ள் எதிரபேோககும் அகசௌ்ரியங-
்ளை ஊ்ட்விய்லோைர்ளும் எதிரபேோக் 
பேரிடும். அதற்கு பதளவயோன உப்ரணங-
்ளை கபற்றுக க்ோடுபபது ஊ்ட் அளமப-
பு்ளினதும் அவர்ள் கதோழில் புரியும் நிறுவ-
னங்ளினதும் கபோறுபபோகும்.  

ஊ்ட்விய்லோைர்ளுககு போரிய கபோறுப-
பு்ள் உள்ைன. கபோலிஸோர அளமதிளய 
நிள்ல ேோடடுவதற்கு கசயற்படுவது பபோ்ல 
த்வல்்ளை கவளியிடும் கபோறுபபு ஊ்ட -்
விய்லோைர்ளுககு உரியது. அது அவர்ளின 
்்டளமயோகும். ்்டளமளய நிளறபவற்றுவ -
தற்கு பதளவயோன உப்ரணங்ளை அவர-
்ளுககுப கபற்றுக க்ோடுபபது அவசியமோ -
கும்.  

கே: ஜூகல 4 ஆம் திேதி 
ச்பாலிஸ் ஊர்டங்குச ெட்டம் 

அமுல்்டுததியக� ெட்டததின் முன் 
ெவபாலுககு உட்டுத்த்ப்ட்டது. இ்ந்த 
நிகலக� ச்தபா்டரபில் உங்ேள் 
ேருதது என்ன?  

பதில்: குற்றவியல் நியதிக ப்ோளவககி-
ணங் நிள்லளம்ளை தடுபபதற்்ோன உசச-
ைவு அதி்ோரம் கபோலிசோருககு வழங்பபட -
டுள்ைது.  

அதற்கிணங் உசசைவு அதி்ோரங்ள் 
அடிபபள்டயில் கபோதுமக்ளின பபோககு -
வரத்துக்ளை மடடுபபடுத்துவது எல்்லோக 
்ோ்லத்திலும் இ்டம்கபற்றுள்ைது.  

கபோலிஸ் ஊர்டஙகுச சட்டமும் அதற்்ோ-
னபத.  

கே: ேபாலிமுேததி்டல் ெம்்வ-
ததிறகு்ப பிைகு ்பாதுேபா்பபு 

்க்டயினரின் ச்யருககு ேளங்ேம் 
ஏற்டுததும் வகேயில் ெமூே வகல-
த்தளங்ேளில் பிரெபாரங்ேள் க�றசேபா-
ள்ள்ப்டுகின்ைனகவ அது ச்தபா்டரபில் 
நீங்ேள் கூை விரும்புவது என்ன?  

பதில்: சமூ் வள்லத்தைங்ளில் கசய-
தி்ளை கவளியிடுபவர்ள் திட்டமிட்ட 
வள்யில் அளத பமற்க்ோள்ைோ விட்டோ -
லும் கதரிந்பத தனனிசளசயோ் த்வல்்ளை 
கவளியிடுபவோரும் உள்ைனர.  

இதுபபோனற சந்தரபபங்ளில் திட்டமிடடு 
கசயற்படுபவர்ளும் அதி்ம். அவசர்ோ்ல 
சட்டத்தின பதிளனந்தோவது சரத்திற்கி ணங் 
சமூ் வள்லத்தைங்ள் மக்ளை திளசதிருப-
பும் வள்யில் த்வல்்ளை கவளியிடுவது 
தடுக்பபடடுள்ைது. அவவோறு கசயற்பட்ட 
ஒருவர அண்ளமயில் ள்து கசயயபபட்ட -
ளதயும் இஙகு குறிபபி்ட முடியும்.
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அரெ வளங்ேகள ்லபாதேபார�பாே   
கேயே்ப்டுததும் உரிக�   
எவருககும் கிக்டயபாது
ச்பாலிஸ் ஊ்டே்ப ்ணி்ப்பாளர, சிகரஷ்ட 
ச்பாலிஸ் அததியடெேர நிஹபால் ்தல்துவ

அரெ ேடடி்டங்ேள் �றறும் 
செபாததுகேகள கேய
ே்ப்டுததுவ்தறகேபா 

அல்லது அததுமீறி அரெ ேடடி்டங்ேளு 
ககுள் பிரகவசி்ப்்தறகேபா எவருககும்
அனு�தி கிக்டயபாது. அவவபாறு
செயறடுவது ெட்டவிகரபா்த�பாகும். ெட்ட-
விகரபா்த செயற்பாடுேகள அனு�திகே
முடியபாது. அவவபாறு செயல்்டு்வரேகள
ச்பாலிெபார சவறு�கன கேேடடி நின்று 
்பாரகே �பாட்டபாரேள். அரெ வளங்ேகளயும்
ேடடி்டங்ேகளயும் ்பாதுேபாககும் ச்பாறு்பபு 
ச்பாலிெபாருககு உரியது. ச்பாலிெபார 
்த�து ச்பாறு்பக்கய நிகைகவறறி 
வருகின்ைனர. ெட்டவிகரபா்த
ஆர்ப்பாட்டங்ேள் �றறும் க்பாரபாட்டங்ேகள 
ேடடு்ப்டுததுவது ச்தபா்டரபில் ெட்டததில் 
இ்டமுள்ளது. அ்தன் அடி்ப்க்டயிகலகய 
ெட்டவிகரபா்த�பாே க�றசேபாள்ள்ப்டடு 
வரும் ஆர்ப்பாட்டங்ேகள ேடடு்ப்டுததும்
ந்டவடிககேேகள ச்பாலிெபாரும் 
இரபாணுவததினரும் க�றசேபாணடு 
வருகின்ைனர. ெட்டதக்த
கேயிசலடுககும் உரிக� எவருககும்
கிக்டயபாது. இகேபாலங்ேளில் 
ஆர்ப்பாட்டகேபாரரேள் முன்சனடுககும் 
க�பாெ�பான செயற்பாடுேள் ச்பாலிெபார 
மீது �கேளுககு உள்ள ்யதக்த 
இல்லபாச்தபாழிககும். அவவபாைபான 
நிகல சிை்ந்த விகளவுேகள
்தர்பக்பாவதில்கல. குறைச செயல்ே-
களயும் ெமூே பிரசசிகனேகளயும் 
ெபா்தபாரண �கேள் முகை்ப்பாடு
செய்வ்தறேபாே இருககும் ஒகர இ்டம் 
ச்பாலிஸ் நிகலயம் ்தபான். அ்ந்த 
முகைக� சீரழிகே்ப்ட்டபால் எதிரேபாலம் 
மிே க�பாெ�பாகும். ஜனநபாயே நபாடு என்ை 
வகேயில் அ்தறகு ஒருக்பாதும் இ்ட�
ளிகே முடியபாது என்கிைபார ச்பாலிஸ் 
ஊ்டே்ப ்ணி்ப்பாளரும் ச்பாலிஸ் 
ஊ்டே்ப க்செபாளரும் சிகரஷ்ட ச்பாலிஸ் 
அததியடெேரு�பான நிஹபால் ்தல்துவ. 
நபாடடில் நக்டச்றறு வரும் அணக�ய 
ெம்்வங்ேள் ச்தபா்டரபிலும் அது
ச்தபா்டரபில் ச்பாலிெபார க�றசேபாண்ட 
ந்டவடிககேேள் ச்தபா்டரபிலும் அவர 
ேருததுகேகளக கூறுகின்ைபார.

நேர்காணல்:
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்...?



ராஜபக்ஷக்்களைப் பாது்காக்்கத்ான்
புதிய ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க
அரசியலில் முன்னிளைப்படுத்ப்பட்-

ட்ா்கவும், இ்ற்கா்கவே �ைங்கா பபாதுஜன
பபரமுனவின் அதி்கைோன எம்.பிக்்கள் ோக் -
்களித்னர் என்பதும் எதிர்க்்கட்சி்களின் ேஙகு -
வராததுப்பிரச்ாரம்எனவ்சியஐக்கியமுன்ன -
ணியின் ்ளைேரும் வமல்மா்காண முன்னாள்
ஆளுநருமானஅ்ாத்ாலிப்ரிவித்ார்.
தின்கரன்ோரமஞ்ரிக்குஅேர்ேழஙகியவநர் -

்காணலில்ப்ரிவித்்ாேது,
வ்கள்வி:- ராஜபக்ஷக்்களின் எதிர்்காைதள்

மீைக்்கட்டி எழுப்பும் வநாக்குடவன புதிய ஜனாதி -
பதி ரணில் விக்ரமசிங்க முன்னிளைப்படுத்ப் -
பட்ட்ா்க பபாதுோ்க விமர்சிக்்கப்படுகிறது. இதி -
லுள்ைஉணளம்கள்என்ன?
பதில்:-எவ்வி்உணளம்களும்இதில்இல்ளை.

அரசியலுக்்கா்க எதிர்க்்கட்சி்கள் அவிழ்ததுவிட்ட
ேஙகுவராதது பிரச்ாரங்கவை இளே. ப்ன் -
னிைஙள்க முறறா்க ராஜபக்ஷக்்களை ள்கவிட்-
டுள்ை நிளையில், ரணிைால் மட்டுமல்ை எந்
அரசியல் ்க்தி்கைாலும் அேர்்களை மீைவும்
அரசியலில் நிமிர்த் முடியாது. எள்யாேது
ப்ால்லிமக்்களைகுழப்பும்வநாக்கில்இப்பிரச-
்ாரங்கள் முன்பனடுக்்கப்படுகின்றன. இளே
இன்னுஞ சிை ்காைங்களுக்குத்ான். பின்னர்,
புதிய ஜனாதிபதியின் ப்யறபாடு்கள் அளனே -
ளரயும்்கேர்நதுவிடும்.
வ்கள்வி:- ராஜபக்ஷக்்களுக்கு எதிரா்க ப்ாடுக்-

்கப்பட்ட ேழக்கு்களில் நல்ைாட்சி அர்ாங்கம்
நடநதுப்காணடவி்ங்கள்பறறிஎன்னப்ால்ை
விரும்புகிறீர்்கள்?இதில்பை்நவ்்கங்கள்இருக்-
கிறவ்.
பதில்:- நீதியளமச்ரா்க இருந் விஜய்ாஸ

ராஜபக்ஷ்ான் இேர்்களுக்கு எதிரான ேழக்கு -
்களைஅே்ானிதது,வ்ளேயான்ட்டநடேடிக் -
ள்க்களையும் முடுக்கிவிட்டார். பின்னர், இேரது
நிளைப்பாட்டில் ்நவ்்கம் மறறும் ்ர்சள்்கள்
எழுநது, ்ை்ா அததுக்வ்காரை நீதியளமச் -
ரா்க நியமிக்்கப்பட்டார். விவஷட நீதிமன்றங -
்களை அளமதது ராஜபக்ஷக்்களை ்ணடிக்கும்
ேளரக்கும்அந்ந்கர்வு்கள்முளனப்பளடந்ன.
பின்னர் ஆட்சிமாறறம் ஏறபட்ட்ால் அளனத-
தும் ்ளைகீழாகின. எனவே, இதிலிருந்ாேது

புரியவில்ளையா ரணில் எேளரயும் ்காப்பாறற -
வில்ளைஎன்பது.
வ்கள்வி:-புதியஜனாதிபதியின்மு்ற்கட்டநடே-

டிக்ள்கவயபைளரயும்திள்கக்்களேததுள்ைவ்!
்காலிமு்கததிடல் ஆர்ப்பாட்டக்்காரர்்கள் அஙகி -
ருநதுவிரட்டப்பட்டவி்தள்்ர்ேவ்்ம்்கணடித -
்ல்ைோஇருக்கிறது.?
பதில்:- மூன்று மா்ங்கைா்க நாட்டின் நிர்ோ -

்கதள் இயக்கும் முக்கிய அலுேை்கங்களை
முடக்கி, ஆர்ப்பாட்டம் ப்யேள் அளமதியான
ஆர்ப்பாட்டம்என்றுப்ால்ைமுடியாது.இேர்்களி-
டம்இருந்ளேஅளனததும்திட்டமிட்டஅரசியல்
நி்கழ்சசி்கள். ஏவ்ா ஒரு ்க்தி, பின்னாலிருநது
இந் "அர்கை்காரர்்களை"இயக்கியஇர-
்கசியங்கள் எல்ைாம் இப்வபாது பேளிச-
்ததுக்கு ேருகின. இந் ஆர்ப் -
பாட்டக்்காரர்்கள் சுறறிேளைத்
இடங்களைப் பாருங்கள். ஷஙரிைா
வ�ாட்டல்,வ்கால்வபஸ்வ�ாட்டல்,கிஙஸ்-
பபரி வ�ாட்டல், துளறமு்க ந்கர், ஜனா-
திபதி மாளிள்க, அைரிமாளிள்க மறறும்
ஜனாதிபதி ப்யை்கங்களைவய இேர்்கள்
சுறறிேளைத்னர்.
சுறறுைாததுளறயினர்ேநதுவபாகின்ற

பிரவ்்ங்கவை இளே. இவ்விடங்களை
மறிதது மா்க்்கணக்கில் ஆர்ப்பாட்டம்
நடததினால்,அர்இயநதிரம்இயஙகுே-
தில்ளையா? சுறறுைாததுளறயினர் ேரு -
ேதில்ளையா? இ்ற்கா்கத்ான், இேர்-
்கள்அப்புறப்படுத்ப்பட்டனர்.ஜனநாய்க
ப்யறபாடு்கள், சிவில் ்மூ்க ப்யறபா-
டு்களுக்கு இளடஞ்ல் இல்ைாதிருக்்க
வேணடும். ஆனால், ஆர்ப்பாட்டக்்காரர்-
்கள் முழுக்்க, முழுக்்க சிவில் ப்யறபா -
டு்களை குழப்பிக்ப்காணவட இருந்னர்.
ஆர்ப்பாட்டம் ப்யேது, பணிப்பகிஷ்க-
ரிப்பில் ஈடுபடுேப்ல்ைாம் ஜனநாய்க ப்யல் -
பாடு்களில் உள்ைளே்ான். இ்ற்கா்கத்ான்,
வி்காரமாவ்வி பூங்கா மறறும் ள�ட்பார்க்
விளையாட்டுததிடல் வபான்ற ஒதுக்குப்புறங -
்களைஅர்ாங்கம்ஒதுக்கியுள்ைது.
வ்கள்வி:- ்ர்ே்கட்சி அர்ாங்கம் அளமக்கும்

முயறசி்களில் மும்முரம் ்காட்டுகிறது அரசு.
மீணடும்ஆர்ப்பாட்டங்கள்இடம்பபறுேள்்டுக்-
்கோஅல்ைதுபபாருைா்ாரபிரசசிளனளயதீர்க்-
்கத்ானா?
பதில்:- ஆர்ப்பாட்டங்கள் எ்றகும் அர்ாங்கம்

அஞ்வில்ளை. அ்ற்கா்கத்ாவன, இ்றப்கன
பபாது இடங்களை ஒதுக்கியுள்வைாம். ்றவபா -
ள்ய பபாருைா்ார பநருக்்கடிக்கு அரசியல்
ஸ்திரம் அேசியம். வமலும், ஒததுளழப்பு அரசி -
யல்இன்ளறயபநருக்்கடிக்குஅேசியப்படுகிறது
அவ்ேைவு்ான்.

வ்கள்வி:- ஜனாதிபதி அளழக்கிறார் என்ப்ற -
்கா்க எதிர்க்்கட்சி்கள் எல்ைாம் இந் அரசுடன்
இளணயுபமன்றுஎதிர்பார்க்்கமுடியுமா?
பதில்:- வநர்ளமயா்கச சிநதிக்கும் மக்்களின்

அேைங்களை வபாக்்க விரும்பும் ்கட்சி்கள்
இளணயும் என்வற எதிர்பார்க்கிவறன். எல்வைா -
ரும் இளணந்ால் ஆறுமா்ங்களில் பநருக்-
்கடிக்கு தீர்வு கிளடக்கும். மூன்று மா்ங்களில்
இ்ற்கான ஸ்திரம் ஏறபட்டும்விடும். பபாருைா -
்ாரததில் முக்கியம் ேகிப்பது வபாக்குேரதது.
இ்றகுஎரிபபாருள்அேசியம்.இளேமுளறயா்க
ேந்ால் ேரிள்்கள் மறறும் சிரமங்கள் நீஙகி
விடும்.

வ்கள்வி:-ஐக்கியமக்்கள்்க்தியுடன்இளணநது
டைஸுக்கு முஸ்லிம் ்ளைளம்கள் எள்யா-
ேது நிபந்ளனயா்க முன்ளேத்ளம குறிதது
ஏ்ாேது உங்களுக்கு ப்ரியுமா? ப்ரிந்ால்
்றறுவிைக்குங்கவைன்.
பதில்:- ேழளமயா்க வபசுேள்ப் வபசியிருப்-

பார்்கள். ேழளமயான பதிளைப்வபால் ்ருே்ா -
்கச ப்ால்ைப்பட்டிருக்கும். இதுேல்ை விடயம்.
வபாட்டியிடவிரும்பிய் ஜிதபிவரம்ாஸமுஸ்லிம்
்ளைளம்களுடன்வபசசுநடததியது்்கைருக்கும்
ப்ரியும்.அவ்வபான்று,வபாட்டியிலிருநதுவிை -
குேது குறிதது எந் முஸ்லிம் ்ளைளமயுடன்
வபசினார்?்னதுடுவிட்டரில்்ன்ளனவேட்பாை-
ரா்கஅறிமு்கப்படுததிக்ப்காணடுபாராளுமன்றம்
புறப்பட்ட ்ஜிதபிவரம்ாஸ,திடீபரனவபாட்டியி -
லிருநது விைகி, டைஸ் அழ்கப்பபருமளேஆ -்
ரிப்ப்ா்கஅறிவித்ார்.

எனவே,நிச்யமா்கஎந்ப்வபசசுக்்களும்நடத -
்ப்பட்டிருக்்க ோயப்பில்ளை. பரோயில்ளை,
இவ்ோறு ்ங்களைஆவைாசிக்்காது பபறப்பட்ட
முடிவில் இணக்்கம் இல்ளை என்பள் ப்ரி -
விக்்க, ஜனாதிபதி ப்ரிவில் ோக்்களிக்்காமல்
நடுநிளை ேகிததிருக்்கைாம். அள்யும் ப்யய -
வில்ளை.அவ்ோறுப்யதிருந்ால்,இனோதி்க-
ைானஉ்ய்கம்மன்பிை,விமல்வீரேன்்,அதது -
ரலிவயரதனவ்ரர்,்ன்னஜயசுமானவபான்ற
பாராளுமன்றஉறுப்பினர்்களுடன்கூட்டுசவ்ர்ந்

பாேததிலிருந்ாேது ்விர்நதிருக்்க-
ைாம்.
்கடந் நல்ைாட்சி அர்ாங்கததில்

முஸ்லிம்்களுக்கு எதிரா்க ்கட்டவிழ்தது-
விடப்பட்டஅளனததுநா்்காரப்யறபா-
டு்களுக்கும்இேர்்கள்்ாவனபிர்ானம்.
ஈஸ்டர் ்ாக்கு்ளை முஸ்லிம்்களின்
்ளையில்சுமததி,அ்ற்கா்கமுஸ்லிம்
அளமச்ர்்கள் ப்வி துறக்்க வேணடு-
பமன உணணாவிர்மிருந்ேர் அத -
துரலிவய இல்ளையா? முஸ்லிம்்கள்
இநநாட்டின் குடிமக்்கள் இல்ளை,
இஙகுஅடிளமயா்கோழ வேணடும்,
இல்ைாவிடின் அவரபியாவுக்குச
ப்ல்ைவேணடுபமனவிமல்வீரேன்்
கூறியள்அேர்்கள்மறநதிருக்்கைாம்.
நாங்களும்,எங்கைதுமுஸ்லிம்்ாய -
மார்்களும் மறக்்கவில்ளை. �ராம்,
�ைால் மறறும் எமது ்வ்கா்ரி்க -
ளின்புனி்ஆளடயான�பாயாளே
்கழறறி எறியுமாறு வ்கேைப்படுததிய
்கம்மன்பிை, முஸ்லிம் ்ளைளம்க -
ளுக்கு நணபர்்கைா்க இருக்்கைாம்.

ஆனால்,இன்றுமட்டுமல்ைஇறுதிேளரக்கும்
எங்களுக்கும், இஸ்ைாததுக்கும் இேர்்கள் எதி -
ரி்ான்.
வ்கள்வி:- புதியஜனாதிபதியின்அர்ாங்கததில்

ஏ்ாேதுப்வி்கள்அல்ைதுபபாறுப்புக்்கள்உங -
்களுக்குகிளடக்்கைாபமனவப்ப்படுகிறவ்.
பதில்:- ப்வி்களைஎதிர்பார்ததுப்யறபடுேது

எனது ப்காள்ள்கயிவை இல்ளை. இளறேன்
எனக்கு வபாதுமான பபாருைா்ார ே்தி்களை
்நதிருக்கிறான். மக்்களுக்்கா்க எனது ப்வி-
்களை மூன்று ்டளே்கள் ராஜினாமா ப்யதி -
ருக்கிவறன். வமல்மா்காண ஆளுநர், மததிய
மா்காண்ளபஉறுப்பினர்,இன்னும்ப்காழும்பு
மாந்கர ்ளபயின் எதிர்க்்கட்சி ப்வி என்பளே-
்கவைஅளே.
வ்கள்வி:- மக்்கைால் வ்நப்டுக்்கப்பட்டாவை

நாட்டின் பபாறுப்புக்்களை ஏறவபன், குறுக்கு

ேழி்கைால் இல்ளை என ்ஜித பிவரம்ாஸ
ப்ால்ேதிலிருநதுஎள்ப்புரிநதுப்காள்ைைாம்?
பதில்:- எள்யுவம புரிநதுப்காள்ை முடியாதி -

ருக்கிறது.பபாருைா்ாரப்பிரசசிளனளயதீர்க்்க
ஐநது ேருடங்கள் வ்ளேப்படும் என்கிறார்.
ஆனாால், இன்னும் இரணடளர ேருடங்கவை
எஞசியுள்ை ஜனாதிபதிப் ப்விக்கு பாராளு -
மன்றததில் வபாட்டியிடவும் முளனந்ார். இதில்
இன்பனாரு புதுளமயும் இருக்கிறது. மக்்கைால்
வநரடியா்க ப்ரியப்பட்டால்்ான் ப்வி்களை
ஏறவபன்என்றுகூறியோவற, எம்.பிக்்கள்ோக் -
்களிக்கும்வ்ர்்லில்்கைமிறங்கபநருஙகினார்.
பநருக்்கடியான வநரததில் பிர்மர் ப்விளய

ஏறகுமாறு முன்னாள் ஜனாதிபதி வ்காட்டாபய
ராஜபக்ஷவிடுத்அளழப்ளபநிரா்கரித்்ஜித,
அவ் பிர்மர் ப்விளய ரணில் பாரபமடுக்்க
முன்ேந்வபாது, ்ானும் ்யாபரன மீணடும்
அறிவித்ார்.இவ்ோறுகுழம்பியநிளைப்பாடு்க -
ளைவய்றவபாது்ஜிதபிவரம்ாஸவிடம்்காண
முடிகிறது. ரணில் விக்ரமசிங்களே எதிர்க்்க
வேணடுபமன்றஅேரதுகுறி,்ஜிதள்குழப்பி -
யுள்ைது.அேரது்நள்யானமுன்னாள்ஜனா -
திபதிஆர்.பிவரம்ாஸவின்ஆ்கக்குளறந்அரசி-
யல்்ாணக்கியமும்அேரிடம்இல்ளை.
வ்கள்வி:-அர்ப்ாததுக்்கள்மறறும்அர்அலு -

ேை்கங்களை வ்்ப்படுததிய ஆர்ப்பாட்டக்்காரர் -
்களுக்கு,அர்ாங்கம் ்ட்ட நடேடடிக்ள்க எடுக்்க
இருக்கிற்ா?இதுகுறிததுஅர்உயர்மட்டததின்
நிளைப்பாடுஎன்ன?
பதில்:-அர்ப்ாததுக்்கள்என்பதுபபாதுமக்-

்களுளடயது. ஜனாதிபதி ப்யை்கம், ஜனாதிபதி
மாளிள்க,பிர்மரின்அைரிமாளிள்க,பிர்மரின்
அலுேை்கம் என்பன ஆர்ப்பாட்டக்்காரர்்கைால்
அசிங்கப்படுத்ப்பட்டுள்ைன. அஙகுள்ை ஆே-
ணங்களைதீயிட்டுஎரிததுள்ைனர்.இதில்,் ர்ேவ்்
நாணயநிதியம்,ஆசியஅபிவிருததிேஙகிமறறும்
ஐவராப்பியயூனியன்என்பேறறின்உறுதிபமாழிக்
்கடி்ங்களும்எரிநதுள்ைன.
ேரைாறறில், என்றும்நடநதிரா்அேமானமிது.

இனிவமல்இவ்ோறுநடக்்ககூடாது.அவ்ோறுநடக்-
்கா் ேள்கயில், சிைருக்கு பாடம் ்கறபிக்்கப்பட
வேணடும்என்பதுஎனதுநிளைப்பாடு.நாளைக்கு
யார் ஜனாதிபதியானாலும்அல்ைது பிர்மரானா -
லும்இந்அலுேைங்களைவயபயன்படுததுேர்.
எனவே,இந்அலுேை்கங்களைஆக்கிரமித்து,
அசிங்கப்படுததியது, எமது எதிர்்காை ்ளைேர் -
்களைஅேமதித்துவபான்றது்ான்.
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இைஙள்க ்றவபாது அனுபவிததுேரும்
எரிபபாருள் பநருக்்கடி எதிர்ேரும்
மா்ம் வமலும் தீவிரமளடே்ற்கான

்மிக்ளஞை்கள் மி்கத ப்ளிோ்கத ப்ன்படுகின் -
றன.
நாட்டில் ஏறபட்ட அரசியல் அள்வு்களின்

பின்னர் ஒரு உறுதியான அரசியல் பபாருைா-
்ாரப் புறசசூழல் உருோகி நாடு படிப்படியா்க
ேழளமக்குத திரும்பும் என எதிர்பார்க்்கப்பட்ட
நிளையில் ்கடந் சிை நாட்்களில் ஏறபட்ட ்ம் -
பேங்கள், அது ப்ாடர்பில் உள்நாட்டு மறறும்
பேளிநாட்டுப் பங்காளி்களின் நடதள்்கள்
மறறும் எதிர்விளன்கள் என்பேறளற நுணுக்்க -
மா்கஆராயநது்கடந்்காைப்பட்டறிவுடன்ஒப் -
புவநாக்குமிடதது இைஙள்கப் பபாருைா்ாரம்
ேழளமக்குத திரும்புேது இப்வபாள்க்கு ்ாத -
தியமில்ளை என்பதும் ்றவபாது இடம்பபறறு -
ேரும்உள்நாட்டுபேளிநாட்டுஅரசியல்பபாரு -
ைா்ார ந்கர்வு்கள் நாட்டின் பபாருைா்ாரதள்
வமலும்ஒருபடிவமா்மானநிளைக்குப்காணடு
ப்ன்ற பின்னவர பபாருைா்ார மீட்சிளயப்பற -
றிச சிநதிக்்கச ப்யயும் என்பதும் ப்ளிோ்கத
ப்ரிகிறது.
்கடந் ோரம் IMF இன் குறிப்பு்களும் Fitch

Ratingsஎனப்படும்்ர்ேவ்்்கடன்்ரப்படுத்ல்
நிறுேனததின் அறிக்ள்கயும் இைஙள்க இன்ன-
மும்அரசியல்உறுதிப்பாடறறநிளையில்உள்ை-
ளமளயயும்்கடன்மீைசப்லுத்ல்பபாறிமுளற
ப்ாடர்பில் நிளையறற ்ன்ளமளய ப்ாடர்ந -
தும்ப்காணடிருப்ப்ா்கவும்குறிப்பிட்டுள்ைன.
இ்னால் இைஙள்கயின் பபாருைா்ார

மீட்சி ்காை்ாம்மளடே்ா்கக் ப்காள்ைைாம்.

இைஙள்க IMF இடம் ்கடன்பபறச ப்ன்றுள்ை
வபாதிலும்ஏறப்கனவேபபறறுள்ை்கடன்்களை
மீைசப்லுததுேதுப்ாடர்பில்்கடன்ேழஙகிய-
ேர்்களுடன் வபசி ஒரு உடன்பாட்டிறகு ேராமல்
அ்ன்உ்வி்கள்இைஙள்கக்குக்கிளடக்்காது.
அவ்ோறு IMF இன் அனு்ரளண கிளடக்்கா -

மல் ்ர்ேவ்் ்கடன் ்ரமிடல் நிறுேனங்கள்
இைஙள்களயக் ்கடன் பபறுே்றகுத ்குதி
உள்ை நாடு என்று அறிவிக்்காது. இ்னால்
இைஙள்கயினால்்ர்ேவ்்்நள்்களில்்கடன்
பபறமுடியாது. நட்பு நாடு்களிடமிருநது ்கடன் -
்களைப்பபறுேதுமாததிரவமஇப்வபாதுஇைங -
ள்கக்கு எஞசியுள்ை ஒவர ேழியா்க உள்ைது.
நட்புநாடு்கள்என்றேள்கயிலும்இநதியாளேத
்விரஎந்ஒருநாடுவமஅப்வபாள்யபநருக்்க-
டியானஒருசூழலில்இைஙள்கக்குவபாதியைவு
நிதியு்வி்களைசப்யயமுன்ேரவில்ளைஎன்ப-
ள்யும்இஙகுகுறிப்பிட்டா்கவேணடும்.
இநதியாவும் இப்வபாதுள்ை நிளையில்

வமைதி்க ்கடன் உ்வி்களைச ப்யய முடியா்
நிளைக்குத ்ள்ைப்பட்டுள்ைது. சீனா இைங -
ள்கக்கு உ்ேக்கூடிய நிளையில் இருந்ாலும்
அதுேணி்கக்்கடன்்களைமாததிரவமேழஙகும்
அல்ைது பிளணயா்க இைஙள்கயின் ப்ாதது்க -
ளில்எள்யாேதுஎதிர்பார்க்கும்.
இப்வபாது ஏறப்கனவே சீனாவிடமிருநது

பபறற மீள் ்கட்டளமப்புச ப்யயுங்கள் என்று
IMF உடன் ஐக்கியஅபமரிக்்காவும் இளணநது
அழுத்ங்களைவிடுததுேருகின்றன.ஆயினும்
சீனாஇது ப்ாடர்பில் ்ா்்கமா்க ்மிக்ளஞை்கள்
எள்யும்ேழங்கவில்ளை.
இதுIMFஉடன்ஒருஇணக்்கப்பாட்டிறகுேநது

்கடன் ஒப்பந்பமன்ளறச ப்யேதில் ்காை்ாம-
்ங்களைஏறபடுததியுள்ைது.மறுபுறம்உை்கைா -
விய ரீதியில் நாடு்களின் பபாருைா்ார ப்யற-
பாடு்களின் வே்கம் ்ணிநது பமதுேளடநது
ேருே்ா்க IMFஇன்மி்கச ்மீபததில் பேளியி-
டப்பட்டஅறிக்ள்கபயான்றுகூறுகிறது.இ்னால்
இைஙள்கயின்பிர்ானஏறறுமதிச்நள்்களில்
ஒருப்ாயவுநிளைஏறபட்டுஇைஙள்கயின்ஏற -
றுமதி ேருோய்கள் வீழ்சசியளடயும் அபாய
நிளைவ்ான்றியுள்ைது.
இைஙள்கயின் ஏறறுமதி்கள் பிர்ானமா்கச

ப்ல்லும் ஐக்கிய அபமரிக்்கா மறறும் ஐவராப் -
பியஒன்றியநாடு்களிலும்பபாருைா்ாரபமது-
ேளட்ல் ஏறபட்டு பணவீக்்கம் அதி்கரிததுச
ப்ல்கிறது. எனவே இைஙள்கயின் ஏறறுமதிச
்நள்்களைக் ்காப்பாறறிக் ப்காள்ேதுமி்கமி்க
அேசியமாகும்.
ஆனால் அணளமயில் ஏறபட்ட ஆட்சி

அள்வின் பின்னர் அநநாடு்களின் ராஜ்நதிரி -
்களுடன் இடம்பபறற உததிவயா்கபூர்ே ்நதிப்பு -
்களின்வபாது வப்ப்பட்டவிடயங்கைா்கஊட்கங-
்களில்பேளிேந்ப்யதி்களைவநாக்குமிடதது
ஒரு மி்கப்பைம் பபாருநதிய ப்ல்ேந் நாடு

அ்ன்பேளிநாட்டுராஜ்நதிரி்களைக்ள்கயாள்-
ேள்ஒத்ஒருவபாக்கிளனஅே்ானிக்்கமுடிந-
்து.
எடுக்கிறவ்ாபிசள்மி்க்கிறவ்ாபல்ைக்கில்

என்பதுவபாை,இைஙள்கமக்்கள்அனுபவிதது -
ேரும் இன்ளறய ேலிமிகுந் பபாருைா்ாரச
சுழலில் ப்ாந் மக்்களின் ேயிறளறப்பறறி
வயாசிததுஏறப்கனவேநமதுஏறறுமதிச்நள -்
்கைா்க உள்ை நாடு்கள் பபாருைா்ாரப் பின்ன-
ளடளேச ்நதிததுள்ை சுழ்நிளையிலும் அேற -
றுடன் முரணபடாமல் முடிந்ைவில் இணஙகிச
ப்ன்றுஅேறறின்உ்வி்களைப்பபறஎத்னிப் -
பவ் இைஙள்க மக்்களுக்கு நன்ளமளய ஏறப-
டுததும்.
அ்ளன விடுதது அந் நாடு்களுக்கு அரசி-

யல் பயிறசிேகுப்பு எடுக்்கமுளனேது பபாது -
மக்்களைவய வநரடியா்கப் பாதிக்குவமயன்றி
ஆட்சியாைர்்களையல்ை.அபமரிக்்காவும்ஐவராப் -
பிய ஒன்றியமும் இைஙள்கக்கு ேழஙகியுள்ை
GSP+்லுள்க்களைநீக்குே்ா்கஅறிவித்ாவை
வபாதும் இைஙள்கயின் ஏறறுமதி்கள் ்ரிநது
விழுநதுவிடும்.
ஆயினும் வமறகுை்க நாடு்கள் ப்ாடர்நதும்

இைஙள்கக்குஉ்வி்களைேழஙகிேருகின்றன.
ஆனால் இைஙள்கயில் முழுளமயான மக்்கள்
ஆளணயுடன் ஒரு ஜனநாய்க ஆட்சிமாறறம்
இடம்பபறும்ேளரஅளேமதில்வமல்பூளன்க-
ைா்கஇருநது்காய்களைந்கர்ததுகின்றன.
உைகின்்ர்ோதி்கரி்கைா்கக்்காணப்பட்டமி்கப் -

பைம்பபாருநதியநபர்்கவைவமறகுைகின்்காய
ந்கர்த்லில்் மதுப்ாந்நாட்டுமக்்கைாவைவய
அடிததுவிரட்டப்பட்டார்்கள்.ஆ்கவேஉை்கேளர-
படததில் ஒரு புள்ளியா்க உள்ை இைஙள்க

ஏளனயநாடு்களின்்கடந்்காைஅனுபேங்களி-
லிருநதுபாடம்்கறபதுமுக்கியம்.
இந் அரசியல் பநருக்்கடி்கள் ்ணிநது

ேழளம நிளை ஏறபடா் ேளரயில் இைஙள்க-
யால் படாைர்்களைத திரட்ட முடியாது. நாடு
அே்ர்காை நிளையில் உள்ைவபாது சுறறுைாப்
பயணி்களைக்்கேர்ேவ்ாபேளிநாட்டுமு்லீட் -
டாைர்்களைேரேளழக்்கஎத்னிப்பவ்ாபேறறி
பபறாது.
இன்ளறய சூழலில் நாட்டின் எரிபபாருள்

ள்கயிருப்பு்கள் ஓரிரு ோரங்களுக்கு மட்டுவம
்ாக்குப்பிடிக்கும்.எரிபபாருள்்கப்பல்்களைேர-
ேளழப்ப்றகுவபாதியபடாைர்்களைப்பபறமுடி-
யவில்ளைஎனபபறவறாலியேைததுளறஅறி -
விததுள்ைது.
மததியேஙகி அ்ளன ேழிபமாழிநதுள்ைது.

பபறவறாலிய இறக்குமதிக்்கா்க மா்ாந்ம்
450 ப்ாடக்்கம் 600 மில்லியன் படாைர் -
்கள் வ்ளேப்படுே்ா்க மததியேஙகி முன்னர்
கூறியது.்ா்ாரணஏறறுமதிேருமானங்களை
ளேதது இ்ளன ஈடுப்யய முடியா் நிளை
உள்ைது.
உணவு மறறும் மருநதுப்பபாருள்்கள் என்ப -

ேறளறயும்இறக்குமதிப்யயவேணடியுள்ைது.
எனவே இப்வபாது படாைர்்கள் இல்ளை என்று
கூறி பபறவறாலியதள்க் ப்காணடுேர இயைா -
விட்டால்இருோரங்களின்பின்னர்நாடுமுடங-
கும்நிளைஏறபடும்.
அப்வபாது பபறவறாலியதள் ேரேளழத -

்ால் அதி்க விளை ப்லுததிக் ப்காள்ேனவு
ப்யயவநரிடும்.எனவேேருமுன்்காப்வபானா -
்கச ப்யறபடவேணடிய ்ருணததில் படாைர்
இல்ளை.அ்னால்எதிர்காைததில்பநருக்்கடிஏற-

படும்என்றுஅபாய் ஙகுஊதுே்ல்ை
அதி்காரததில் உள்ைேர்்கள் ப்யய
வேணடியது. பிரசசிளனக்குரிய தீர் -
ளேக்்காணபவ் அேர்்கள் ப்யய
வேணடியது.
மறுபுறம் மி்கநீணட ்காததிருப்பின்

பின்னர்இம்மா்நடுப்பகுதியில்டீ்ல்
மறறும்பபறவறாலியக்்கப்பல்்கள்நாட் -
டுக்குள் ேந்ன. அளே முளறயா்க
விநிவயாகிக்்கப்படுகின்றனோ என்பது
வ்கள்விக்குரியது.
அனுமதிப்பஙகு முளற அறிமு்கப் -

படுத்ப்பட்டது. ஆனால் பபறவறால்
மாபியா ஒன்று வ்ான்றுே்ால் முச-
்க்்கரேணடி்கள்மூைமா்கபபறவறால்
பபறப்பட்டஜ� ஒரு லீறறர் 3000
ரூபா ேளரயில் விற்கப்படும் அேை
நிளைஉருோகியது.இளேஒவ்போரு
நிளையங்கைா்க ஓடி ஓடி பபறவறால்
வ்்கரிதது விறகும் ப்ாழிலில் சிைர்
ஈடுபட்டனர்.
்ோரியில் ஈடுபட்டு ேருமானம்

உளழப்பள் விட பபறவறால் விறறு உளழப் -
பது மி்கவும் இைாப்கரமா்க உள்ை்ால் பபரும் -
பாைான முச்க்்கர ேணடி்களை முன்புவபாை
வீதி்களில்்காணமுடிேதில்ளை.QRமுளறளம
மூைம்உரியேள்கயில் ஒவ்போருோ்கனததிற-
கும் உரிய பஙகீட்ளட ேழஙகுேள் உறுதிப்ப -
டுத்வேணடும்.
ஏறப்கனவே அறிவிக்்கப்பட்ட நாட்்களில்

ஒவ்போருபபறவறால்நிளையததிறகும்எரிபபா-
ருள்வினிவயாகிக்்கப்படுேள்அதி்காரி்கள்உறு -
திப்படுத் வேணடும். ்ட்டதள் நளடமுளறப்ப-
டுததும்அதி்காரி்களும்்மது்கடளம்களைஉரிய
முளறயில்ப்யயவேணடும்.்றவபாதுஎரிபபா-
ருள்ேரிள்்களில்விரயமாகும்வநரதள்அை-
விடமுடியாதுள்ைது.
பபறவறாலிய விநிவயா்கதள் ்ரியா்க

மு்காளமப்யயாவிட்டால்வேறுஎள்சப்ய்ா -
லும் நாட்டின் பபாருைா்ாரச ப்யறபாடு்களை
ேழளமக்குக் ப்காணடுேரமுடியாது. இப்வபா -
ள்ய நிளை சிை குழுக்்கள் நிளைளமளயப்
பயன்படுததிப்காள்ளைஇைாபம்ஈட்டவும்,அதி-
்காரி்கள் ்கணடும் ்காணா்து வபாை விைகிச
ப்ல்ைவும்ே்தியானஒருஅராஜ்கசூழளைஉரு -
ோக்கியுள்ைது.
அடுத் எரிபபாருள் ்கப்பல்்கள் ேரா் பட்-

்தில் இந் எரிபபாருள் மாபியாக்்கள் விரிே-
ளடநதுபைம்பபறவும்ேழிேகுக்கும்்ா்ாரண
பபாதுமக்்கள் ்மது நாைாந் வ்ளே்களுக்கு
இந்மாபியாக்்களில்்ஙகியிருக்கும்நிளையும்
உருோ்காமல் இது ்விர்க்்க வேணடும். ள்கயி-
ருப்பில் உள்ை எரிபபாருள் முளறயான வி்த-
தில் பகிர்ந்ளிக்்கப்பட நடேடிக்ள்க எடுக்்கப்பட
வேணடும்.

'உை்கைாவியரீதியில்நாடு்களின்பபாரு-
ைா்ாரப்யறபாடு்களின்வே்கம்்ணிநது
பமதுேளடநதுேருே்ா்கIMFஇன்
அணளமயஅறிக்ள்கபயான்றுகூறுகிறது.
இ்னால்இைஙள்கயின்பிர்ானஏறறு-
மதிச்நள்்களில்ஒருப்ாயவுநிளை
ஏறபட்டுஇைஙள்கயின்ஏறறுமதிேரு-
ோய்கள்வீழ்சசியளடயும்அபாயநிளை
வ்ான்றியுள்ைது'

 "அரகலகாரரகளை" இயக்கிய இரகசிய   
சக்திகள் வெளிசசத்துக்கு ெருகின்றன   

அரசியல் வெருக்கடிகள் தணிந்து ொடு ெழளைக்கு 
திரும்பினாலலலய  வ�ாருைாதார முனலனற்றம் ஏற�டும்!  

சுஐப் எம்.காசிம் ...?

முன்னாள் ஆளுநர் அசனாதசனாலி
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தமிழக் கவி
சேசுகின்ார்

மிக ம�ோச�ோன நிலையில் நோஙகள் 
வோழ்ந்து ககோண்டிருக்கிம�ோம். 
எனனமவோ கசோல்கி�ோரகமே ' 

அறியோதவன பூலச விடிய விடிய' எனறு 
அப்படி இருக்கி�து நிலைல�. �க்கேோல் 
�க்களுக்கோக �க்கலே ஆள்வமத சனநோ -
யகம் எனப்படுகி�து. இபம்போது எஙகள் 
நிலைல� அப்படியல்ை நோ�ோகமவ 
ஒதுஙகியிருந்தோலும் எ�து தலைமீதுதோன 
எல்ைோம� வந்து விடிகி�து.   

திட்டமிடடு ஏரோேன�ோன முதிமயோர இய -
ைோதவரகள் ஏலைகள் எனப்படுமவோர ஒதுக் -
கப்படடுவிட்டோரகள். அவரகேது வோழ்க்லக 
மு்டக்கப்படடுவிட்டது. இைஙலக முழுது -
�ோன எரிக்போருள் விநிமயோகம் அவரக -
ளுக்கு �றுக்கப்படடுவிட்டது. ்பை ைடசம் 
க்பறு�தியோன வண்டிகளுக்கு வைஙகப்ப -
டும் க்பறம�ோல் அவரகள் ஓடடிச் கசல்லும் 
க�னல�யோன வோகன�ோன 'க்ப்டல் 
க�ோ்டல்' வண்டிகளுக்கு இல்லை. ்பல்ைோயி -
ரம் �க்களில் ம�றகுறிதத முதிய, இயைோத, 
க�னல�யோன, ஏலைகமே அந்த 
வண்டிலய ்பயன்படுததுகி�ோரகள். அவர -
களுல்டய வண்டிகளுக்கு இதுவலர ்பதிவு -
கமேோ அனு�திப்பததிரஙகமேோ கில்டயோது. 
அது ்போலதகலே ஆக்கிரமிதது உறுமிச் -
கசல்்பலவயும் கில்டயோது. அவரகளுல்டய 
அததியோவசிய மதலவகளுக்கோக �டடும� 
வீதிக்கு வரும். இலேஞரகள் அலத கதோட -
டுப்போரக்கவும் விரும்புவதில்லை அது 
அவரகளுல்டய மவகததுக்கும் ஸலரலுக் -
கும் சரிவரோது.   

 �ற�வரகலே கதோந்தரவு கசயயோ�ல் 
க்பரியவரகள் தோம� இயக்கிச் கசல்ை ஏது -
வோனது. ரீ வீ. எஸ ச்சோம்ப (TV Schamp) 
இலத க்ப்டல் மூைம் இயஙகலவதது 
க்பறம�ோல் மூைம் ஓடடிச் கசல்ைைோம். 
கநடுந் தூரம் ்பயணிக்க முடியோது. ஏமதோ 
லவததியசோலை சந்லத இனனும் த�து 
மதலவகளுக்கு அயலிலுள்ே இ்டஙக -
ளுக்கு ம்போகைோம். அவவேவுதோன அந்த 
வண்டிகலே இனி இயக்க முடியோது ஏன 
நிரபபு நிலையஙகளில் கூச்சலும் குைப்ப -
மும் கதோ்டஙகிய ம்போமத அவரகள் வீடடுக் -
குள் மு்டஙகிவிட்டனர. 'எனக்கு மூடடுவலி. 
ஒரு நூறு மீட்டர ந்டக்க முடியோது. இந்த 
வண்டிலய இயக்கி எடுததோல் நோன ம்போக 
மவண்டிய இ்டததுக்கு ம்போயவிடுமவன. 

எனது மவலைகளுக்கோக நோன 
யோலரயும் சிர�ப்படுததுவதில்லை 
எனறு கூறும் நோமன இனறு கதருக்கலர -
யில் கோலச லவததுக்ககோண்டு நினறு 
வருமவோர ம்போமவோலர ம்போகி� வழியில் 
எனது க்போருடகலே வோஙகிததரும்்படி 
மகடகிம�ன. சிைர ஏதோவது கோரணம் 
கசோல்லி �றுக்கி�ோரகள். சிைர கசயது 
தருகி�ோரகள். என வோழ்நோடகளிமைமய 
நோன அடுததவலர சோரந்து நிற்பது இப -
ம்போதுதோன.  

 முதியவரகளுக்கோக எந்தவலகயிலும் 
கவலைப்ப்டோத அரசோஙகஙகலேமய 
நோம் ்போரக்கிம�ோம். ்பை நோடுகளில் ஏரோ -
ே�ோன நோம்டோடிக்கலதகள் இது்பறறி 
உண்டு. சீன நோடடுபபு�க் கலதகயோன -
றில் அரசன தன நோடடின பிரலசகளி்டம் 
ஆறு்பது வயது க்டந்தவரகலே எஙகோவது 
நோடடின எல்லைக்கப்போல் அனுபபிவிடும் -
்படி மகோருகி�ோன. மகோருகி�ோன எனன 

மகோருகி�ோன. கட்டலேயிடுகி�ோன. 
க்பருதத துயரதமதோடு �க்கள் 
அவன கசோனனலத கசயகி�ோர -
கள் ஒருவன �டடும் அரசனுக்மகோ 

அயைவரகளுக்மகோ கதரியோ�ல் தன 
தந்லதலய ்பரணில் ஒளிதது லவதது 
்பரோ�ரிக்கி�ோன. அந்த நோடடுக்கு 

ஒரு மகடு வருகி�து. அபம்போது அந்த 
அரசன தன பிரச்சிலனலய �க்களுக்கு 
அறிவிதது சரியோன தீரலவ கசோல்்பவரக -
ளுக்கு ்பரிசு என அறிவிக்கி�ோன. அந்தப்ப -
ரிலச சரியோன தீரலவ கசோல்லி க்பறுவது 
யோர கதரியு�ோ? தந்லதலய வீடடிறகுள் 
ஒளிதது லவததிருப்பவனதோன. அடுதத 
ஒருத்டலவ இனனும் ஒரு அறிவு பூரவ -
�ோன பிரச்சிலன வருகி�து. அபம்போதும் 
அந்த தந்லதலய �ல�தது லவததிருப -
்பவமன ்பரிலச க்பறுகி�ோன. மூன�ோவது 
த்டலவயோகவும் அவன ்பரிலச கவன� 
ம்போது அரசன கோரணதலத ஆரோயகி -
�ோன. ்பயந்து ம்போன அந்த �னிதன 
தன தந்லதமய இதறககல்ைோம் தீரவு 

கசோனனோர. அது அவரது வயது தந்த 
அனு்பவம்தோன. அவலர �ல�தது லவத -
திருந்த குற�ததுக்கு எனலன �னனியுங -
கள் என �ன�ோடினோன அந்த அரசனுக்கு 
தன தவறு புரிந்தது. எனமவ அவன 
முதியவரகலே திரும்்பவும் நோடடிறகுள் 
ககோண்டு வந்தோன.   

 எல்ைோத கதோழிலுக்கும் ஒரு குறிபபிட்ட 
வயதுக்கு ம�ல் அவரகள் ஓயவு க்ப� 
மவண்டும் என� வலரயல� உண்டு. 
வஙகியிமைோ அல்ைது மவக�ஙகும�ோ 
முதியவர என� வலரயல�க்குள் வந்து -
விட்டோல் க்டன வோஙக முடியோது க்போருட -
கலே கசோததுகலே லக�ோற� முடியோது 
அதறககல்ைோம் ்பருவ�ல்டந்த அதோவது 
்பதிகனடடு வயதுக்கு ம�லுள்ே �க்கள் 
பிலண நின�ோக மவண்டும்.  

 எஙகள் அயலில் ஒரு முதியவர அப -
்படியோன ஒரு க்டன வைஙகும் நிறுவன 
க்போறுப்போேரி்டம் மகட்டோர. 'க�யமய -
்டோப்போ எழுவகதண்்பது வயதுள்ேவங -
களிட்ட நோடல்டமய தூக்கிக் குடுக்கி�ம் 
ஒரு நோப்பதோயிரம் க்டன தர உவவேவு 
பிலண மகக்கி�ோய.' எனறு அரஙகத -
துக்கு வரோத நியோய�ோன மகள்விதோன 
எனன கசயவது முதியவரகள் அவரகேது 
அறிலவ தயக்கமில்ைோ�ல் ம்பசி விடுகி -
�ோரகள். ஆனோலும் அவரகளுக்கு த�து 
உரில�கலே மகடக முடியவில்லை. மகட -
்டோலும் ்பைன இல்லை. வயது ம்போனதும� 
அவரகள் தம்ல� இயைோதவரகேோக வடி -
வல�ததுக் ககோள்கி�ோரகள். அதுமவ 
அவரகளுக்கு மசோரலவயும் தருகி�து.   

 எண்்பது வயதோன ஒரு சீவல் 
கதோழிைோளி இபம்போதும் ்பலன�ரததில் 
சீறிக் ககோண்டு ஏறுகி�ோர. அமத கிரோ�த -

தில் சிை இலேஞரகேோல் �ோ�ரததில் கூ்ட 
ஏ� முடியவில்லை. அஙமக அந்த முதிய -
வருக்கு உள்ே தி�ல�க்கு மதலவ கோர -
ண�ோகி�து. அவமர கசோல்கி�ோர 'எனக்கு 
தினசரி கள் அருந்த மவண்டும். அலத 
விலைக்கு வோஙகினோல் ்பணம் கசைவோ -
கும். நோமன அந்தத கதோழிலை கசயவ -
தோல் என மதலவ நில�மவறும். அமதச� -
யம் என பிள்லேகளும் எனலனச் சினக்க 
�ோட்டோரகள்.'  

 க்பண்கலேயும் முதியவரகலேயும் 
ம்போற�ோத குடும்்பமும் அைடசியப்படுத -
தும் குடும்்பமும் நன�ோக வோழ்வதில்லை. 
என்போரகள். அதிலும் முதியவரகள் த�து 
இேல�க்கோைததில் க்பறறு வேரதத 
குைந்லதகளுக்கோக வோழ்நோள் முழுதும் 
்போடு்படடு உலைக்கி�ோரகள். அவரகேது 
�ைலையில் �யஙகி க்பறம�ோர அவர -
கேது நல்வோழ்லவ திட்டமிடுகின�னர. 
அமத பிள்லேகள் வேரந்து கல்வி கறறு 
தோம் உலைதது குடும்்பதலத ந்டததும் 
ம்போது க்பறம�ோலர சுல�யோக நிலனக் -

கின�னர. குடும்்பஙகமே அப்படிகயன -
�ோல். அரசோஙகம் எப்படி முதிமயோலரக் 
ககௌரவிக்கும். 

அதுவும் தனக்கு முதியவரகலே சுல� -
யோகததோமன ்போரக்கும். அவரகேது வோழ் -
வோதோரதலத ்போதுகோக்க மவண்டும் என� 
அவசியம் எனன இருக்கி�து. நோஙகேோக 
ம்போட்ட விைஙகு அலத நோம� அகற� முடி -
யவில்லை. சகை �க்கலேயும் ச��ோக 
ம்பணும் நிலை சமுதோயஙகளுக்மக 
இல்லை. இனனும் சோதி, ச�யம், ஏலை 
்பணக்கோரன எனறு எததலன ம்பதங -
கலே இனனும் வேரதது ்போதுகோதது வரு -
கிம�ோம்.   

 இதுவலர கோைமும் கவனிக்கோ�ல் வி்டப -
்பட்ட ்பை வி்டயஙகள் இனிம�ல் அரஙமக -
�ைோம். கோைம் ஓடிக்ககோண்டுதோன இருக் -
கும் ஆனோல் தோன பி�ந்த �ண்ணில் 
இதுவலர கோைமும் தனனுல்டயது என 
நம்பியிருந்த �ண்ணில் தோன லகயோைோ -
கோத நிலையில் நிற்பது ககோடுல�. எந்த 
வீடடிைோவது ்பஞசம் ்பற�ோக்குல� வந்து -
விட்டது என்பதறகோக இயைோதவரகலே 
முதியவரகலே க்பண்கலே குைந்லத -
கலே ்படடினி ம்போடுவோரகேோ? அவரக -
லேததோமன முதலில் ம்பண மவண்டும். 
ஆனோல் இந்த எரிக்போருள் நிரபபு நிலை -
யஙகளில் அப்படி முடிகி�தோ? எரிவோயு 
நிலையஙகளில் முடிகி�தோ? முதிமயோர 
அல்டயோே அடல்ட எனறு ஒனல� வைங -
கியவரகளுக்கோவது அலத நல்டமுல�ப்ப -
டுதத மவண்டும் என்பது கதரிகி�தோ? வோழ் -
வோதோரதலத இைந்தவரகள் கோப்போற�ப்ப்ட 
மவண்டும் அவவேவுதோன.  குடும்்பம� 
முதியவரகலே சுல�யோக   கருதினோல் 
அரசு எவவோறு ககௌரவிக்கும்?

இதழியல் மவந்தர கன்டோ உதயன வோர 
இதழின பிரத� ஆசிரியர ஆர.என. 
மைோமகந்திரலிஙகததுக்கு இைண்்டன வோழ் 

தமிழ்ச் சமூகம் புதனகிைல�யனறு(20.7.2022) 
விைோ எடுதது ககேரவிததது. ஊ்டகத துல�யில் இரு -
்பதலதந்து ஆண்டு கோை சோதலன நிகழ்ததி, க்போது 
வோழ்க்லகயில் ஐம்்பது ஆண்டுகலே பூரததி கசயது, 
கவிலத, ம்பச்சு, எழுதது, இைக்கியம், சமூகம், ச�யம், 
எனப ்பல்துல�களிலும் ஆர.என. மைோமகந்திரலிங-
கம் ஆறறிவரும் ்பணிகலேப ்போரோடடி இைண்்டன 
வோழ் தமிழ்ச் சமூகம் இந்த விைோவிலன ஏற்போடு 
கசயதிருந்தது. இைண்்டனில் பிரிததோனியோ லசவ 
முனமனற�ச் சஙகததின நோல்வர �ணி �ண்்ட்பததில் 
இந்த விைோ நல்டக்பற�து.   

 விைோ கதோ்டஙகுமுனனர கோலை 10.30 �ணி -
யேவில் இஙகு வருலக தந்த ஆர.என. மைோமகந்-
திரலிஙகததுக்கு லசவ முனமனற�ச்சஙகததின ஸ்ரீ 
சிவகோமி சம�தர ஸ்ரீ சிதம்்பமரஸவரர ஆையததில் 
சிவோச்சோரிய க்பரு�க்கேோல் சி�ப்போன வரமவறபும் 
ககேரவமும் வைஙகப்பட்டன.  

 கதோ்டரந்து விைோ நிகழ்ச்சிகள் கோலை 11.30 
�ணிக்குத கதோ்டஙகின. லசவ முனமனற�ச் சஙகத-
தின முனனோள் தலைவரும், தறக்போழுது நிரவோகக் -
குழுவில் இ்டம்க்பறறிப்பவரு�ோன வோ�னோனந்தன 
க்டவுள் வோழ்ததி இலசததோர. திரு�தி. வசந்தோ �கோ-
மதவன தன இனிய குரலில் தமிழ்த தோய வோழ்த-
திலன இலசததோர. கதோ்டரந்து �ல�ந்த முனமனோர-
களுக்கோன க�ௌன வணக்கம் நல்டக்பற�து.  

 பிரிததோனிய லசவ முனமனற�ச் சஙகததின 
தலைவர தரு�.இரவீந்திர ம�ோகன விைோவிறகு 
வருலக தந்திருந்தவரகலே வரமவறறு வரமவற-
புலர நிகழ்ததினோர. அலதத கதோ்டரந்து லசவ முன-
மனற�ச் சஙகததின நிறுவனர, கதோண்்டர திைகம் 
வ.இ. இரோ�நோதன தலைல�யுலர நிகழ்ததினோர. 
அவர தனது தலைல�யுலரயில் மைோமகந்திரலிங-
கதது்டனோன தனது நீண்்ட கோை நடல்ப நிலனவு 
கூரந்தோர. இனல�ய அவரின கவறறி ஒமர 
நோளில் க்ப�ப்பட்டதல்ை எனறும், ஊ்டகத -
துல�யில் அவர ம�றககோண்்ட உலைபபும், 
வி்டோமுயறசியும், எதிரககோண்்ட சவோல்களும� 
அவரது சோதலனலய சோததிய�ோகியிருக்கி�து 
எனறும் அவர தனது தலைல�யுலரயில் கதரி -
விததோர. கதோ்டரந்து தமிழ் நோடு மசைம் ்பனனிரு 
திருமுல� ்பகுப்போயவு ல�யததின தலைவரும், 
தறக்போழுது இஙகிைோந்தில் ஆனமீகப ்பயணம் 
ம�றககோண்டிருப்பவரு�ோன ம்பரோசிரியர ்டோக்்டர 
மவ.சஙகரநோரோயணன கதோ்டக்கவுலர நிகழ்ததி-
னோர. அவர தனது உலரயில் மைோமகந்திரலிஙகத-
தின ஐம்்பது ஆண்டு கோைப க்போது வோழ்வின சோத-
லனகலே ்படடியலிட்டோர. ்பலகவரகலே எதிரககோள்ே 
மவண்டிய ஊ்டகத துல�யில் இருந்தும், உைகேோவிய 
நடபின நோயகனோக அவர உயரந்து விேஙகும் ்போஙகு, 
துல� தோண்டியும், தோயக �க்களுக்கோக அவர அன-
�ோ்டம் ஆறறிவரும் சமூகநைப ்பணிகள் இலவகலே 
அவர ்போரோடடினோர. 50 முதல் 70 ்பக்கஙகள் ககோண்்ட 
வோர இதலை கிட்டததட்ட 1250 வோரஙகேோக, 25 
ஆண்டுகள் ந்டததுவது சோ�ோனிய�ோன சோதலன அல்ை 
எனறும், புைம் க்பயர மதசததில் கவள்ளிவிைோ கோணும் 
முதல் தமிழ் வோர இதழ் கன்டோ உதயன ்பததிரிலக தோன 
எனறும் அவர தன உலரயில் கதரிவிததோர.   

 கதோ்டரந்து வோழ்ததுலர வைஙகிய ்டோக்்டர நவரத-
தினம், மைோமகந்திர லிஙகததின சோதலனகள் தமிழ் 
இனததுக்மக க்பருல� தருவதோக உள்ேது எனறு குறிப-
பிட்டோர. கதோ்டரந்து வோழ்ததுலர வைஙகிய ஈைததின 
பிர்பை ஊ்டகவியைோேர விக்கிர�சிஙக மைோமகந்திரலிங-
கதது்டன தோன ககோண்்ட நடபின நிலனவலைகலே 
்பகிரந்து ககோண்்டோர. ஒரு ஊ்டகவியைோேரின க்போறுபபு, 
க்டல�, ்பததிரிலக தரு�ம் இவறல� கசம்ல�யோகக் 
கல்டபபிடிதது சி�பபுப க்பற�வர மைோமகந்திரலிஙகம் 

எனறு அவர குறிபபிட்டோர. வோ�னோனந்தன தனது 
வோழ்ததுலரயில், உைகில் முதல் எழுததோேர விநோ-
யகப க்பரு�ோன எனறு குறிபபிடுவலதப ம்போை 
முதுககலும்புள்ே ்பததிரிக்லகயோேரோன மைோமகந்-
திர லிஙகதலத தமிழ் விநோயகர எனறு அலைப்ப-
தில் தவறில்லை என�ோர. ்டோக்்டர நிததியோனந்தம் 
தனது வோழ்ததுலரயில் மைோமகந்திர லிஙகததின 
தமிழ்ப ்பணிகமேோடு, சமூகப ்பணிகளும் தனலன 
மிகவும் கவரந்துள்ேதோகத கதரிவிததோர. இைண்-
்டன ஈலிங கனகதுரக்லக அம்�ன ஆைய நிரவோகி 
மதவசகோயம், மைோமகந்திரலிஙகம் �லையகப 
்பகுதி �க்களுக்கு ஆறறிவரும் மசலவகள் குறிதது 
க்பருமிதம் ககோள்வதோகத கதரிவிததோர. இைண்்டன 
சிவன மகோயில் நிறுவனர சச்சிதோனந்தம் தனது 
வோழ்ததுலரயில் இைண்்டன முரசு ம்போன� ்பைல�-

யோன ்பததிரிலககளு்டன ஒபபிடடு மைோமகந்திரலிஙகத-
தின ்பணிகலேப ்போரோடடி வோழ்ததினோர. .இந்துமசகரன 
தனது வோழ்ததுலரயில், யோலன ்பைம் ககோண்்ட சிந்த-
லனயோேர மைோமகந்திரலிஙகம் எழுததோேரகளுக்கும், 
்பல்டப்போளிகளுக்கும் ஒரு வழிகோடடி எனக் குறிபபிட-
்டோர. கதோ்டரந்து லசவ முனமனற�ச் சஙகததின ச�யச் 
கசயைோேர திரு�தி சமரோஜினி சந்திரமகோ்போல், திரு�தி. 

புவமனஸவரி ந்டரோசோ, திரு�தி.ரஷோந்தினி, உள்ளிடம்டோ-
ரும் வோழ்ததுலரகள் வைஙகினர.    நில�வோகத தனது 
ஏறபுலரயில் கன்டோ உதயன வோர இதழின பிரத� ஆசிரி-
யர மைோமகந்திரலிஙகம் இைண்்டன வோழ் தமிழ்ச் சமூகம் 
எடுதத இந்த நில�வோன நிகழ்வுக்குத தனனுல்டய 
நனறிகலேத கதரிவிததுக் ககோண்்டோர. இது ம்போன� 
விைோக்கள் தனது க்போறுபல்பயும், க்டல�லயயும் அதி-
கரிததிப்பதோகவும் அவர குறிபபிட்டோர. இக்கட்டோன சூழ்-
நிலைகளிலும், இைக்கு மநோக்கிய தனது ்பயணதலத 
நிறுததியதில்லை எனறும், எதிரகோைததிலும் இைக்கு 
மநோக்கிய தனது ்பயணம் கதோ்டரும் எனறும், இது 
ம்போன� வோழ்ததுக்கள் அதறகு வலுவூடடும் எனறும் 
கதரிவிததோர. கன்டோ உதயன இதழின பிரதிகலேயும் 
இைண்்டன வோழ் தமிழ்ச் சமூக உ�வுகளுக்கு அவர 
வைஙகி �கிழ்ந்தோர. இைண்்டன தமிழ்ச் சமூகததின 
இந்த இரண்்டலர �ணி மநர விைோ, இனிய �திய 
விருந்து்டன நில�வல்டந்தது.  

இதழியல் வேநதருக்கு  
இலண்டனில் விழா!

குடும்பமே முதியவர்களை 
சுளேயா்க ்கருதினால் அரசு 
எவவாறு க்கௌரவிக்கும?  

சாரல்்ாடனின் 'வானம சிவந்த ்ாட்கள்' 
்ாவல் கவளியீடும நிளனமவந்தலும

சாரல்ாடன் எனும் ைலையக சகாப்தம் 
எனும் ்தலைபபிைான  நிலனவேந்தல அரங்-
கத்தில சாகித்யரத்னா மு.சிேலிங்கம், கைா-
பூசணம் மைாழிேர்தன், சிே இராவஜநதிரன், 
சிேலிங்கம் சிேகுைார், மஜ.சற்குரு்ா்தன், 
ேடிவேல, இர.சிேலிங்கம் சிேனு ைவனா -
கரன், அகிைன், வடவிட் சு்தர்ைைகாராஜன் 
ஆகிவயார் கருத்துலர ேழங்குேர். 

ைலையகத்தில அறுபதுகளில கிளர்ந்த 
கலவி எழுச்சியின், சமூக விழிபபுணர்வின், 

இலளஞர் சிந்தலனயின் லைய ்ாயகனாகத் 
திகழந்த இர.சிேலிங்கத்தின் பணலணயில 
ோர்க்கபபட்ட சாரல்ாடன் ைலையக இைக் -
கிய ேரைாற்றில முக்கிய இடத்திலன ேகிக் -
கிறார்.

 ஹட்டன் லஹைணட்ஸ் கலலூரியின் 
அதிபராக இர.சிேலிங்கம் வசலேயாற் -
றிய காைத்தில, அேரின் கீழ ைாணேனா -
கப பயின்ற சாரல்ாடன், சிேலிங்கம் ்தன்  
மீது மகாணடிருந்த மபரும் ்ம்பிக்லகலய 
மைய்பபித்துக்காட்டியிருந்தார்.

கவில்தயில ஆரம்பித்து, சிறுகல்த, 
குறு்ாேல, ்ாேல, ோழக்லக ேரைாறு, 
இைக்கிய ேரைாறு என்று இைக்கியத்தின் 
எலைாத்துலறகளிலும் ்தன் எழுத்்தாற்றலை 
நிரூபித்்தேர் சாரல்ாடன்.

ைலையக  இைக்கியத்தில ஆேணபபடுத் -
்தலின் முக்கியத்துேத்ல்த உணர்நது, ்தாவன 
சாரல மேளியீட்டகத்ல்த நிறுவி, ைலைய -
கப பலடபபுகளுக்கு நூல ேடிேம் ்தந்தார். 
சி.வி.வேலுபபிளலளயின் 'ோழ ேற்ற 
ோழவு' என்ற ்ாேலைத் வ்தடிபபிடித்து 
அ்தலன நூைாக மேளியிட்டு அ்தற்கு நிரந -
்தர ோழேளித்்தார்.

வபாப துலர மகாலை ேழக்கில தூக்குத் -
்தணடலன மபற்று தியாகிகளாக ைலறந்த 
வீராசாமி, வேைாயு்தம் ஆகிவயாரின் ோழக் -
லகப வபாராட்டத்தின் பின்னணியில சாரல -

்ாடன் எழுதிய   ' ோனம் சிேந்த ்ாட்கள' 
என்று வீரவகசரியில ம்தாடராக எழுதிய 
்ாேலை, நூைாக்கும் முயற்சியில அலனத்து 
வேலைகலளயும் முடித்்த நிலையில, துர -
திர்்ஷடைாக அேர் ைரணித்்தது அநநூல 
மேளியீட்லட சாத்தியைற்ற்தாக்கி விட்டது. 
அேர் ைலறநது எட்டு ஆணடுகள கழிநது, 
இன்று அநநூலை மேளியிட்டு லேபபதில 
்ாங்கள மபரும் ைனநிலறவும், ைகிழச்சி -
யும் அலடகின்வறாம். இது சாரல்ாடனின் 
ஆத்ைநிலறவுக்கு ்ாங்கள ேழங்கும் சிறு 
பலடயைாகும்.

  இந்ாேலுக்கு முன்னுலர எழுதித் 
்தருைாறு ைணடனில ோழும் 

இைக்கிய விைர்சகரும் ைலையக இைக் -
கிய ஆய்ோளருைான மு.நித்தியானந -
லனக் வகட்டவபாது, ்தனக்வகயுரிய ஆய்வு 
முத்திலரயுடன் அேர் ேழங்கியுளள முன் -
னுலரக்காக ்ாங்கள அேருக்கு ்ன்றிக் 
கடன்பட்டிருக்கிவறாம். ைலையக இைக் -
கிய முயற்சிகளில எங்களின் மசயற்பாடுக -
ளுக்கு என்றும் உற்சாகமும் ஆ்தரவும் ்தரும் 
அேரின் உயர்ந்த ைனதிற்கு எங்கள ைன -
ைார்ந்த ்ன்றிகள.

நூல ேடிேலைபபில ்தமிழப புத்்தக 
உைகில ்தலைசிறந்த ேடிேலைபபு ஓவிய -
ராகத் திகழும் வக.வக.ராஜா இந்த நூலுக்கு 
அட்லடபபட ஓவியத்ல்த ேடித்துத்்தநதி -

ருபபது நூலுக்குப மபருலை வசர்க் -
கிறது. ம்தளிேத்ல்த வஜாசபபின் 
'்ாமிருக்கும் ்ாவட',  என்.எஸ்.எம்.
ராலையா வின் 'ஒரு கூலடக்மகா -
ழுநது', சி.வி.வேலுபபிளலளயின் 
'வீடற்றேன்' ஆகிய நூலகளுக்கு 
அட்லடபபடம் ேலரந்த மபருலை -
மிகு ராஜாவின் ஓவியத் தூரிலகயில 
இந்த நூலின் அட்லடபபடம் உருப-
மபறுேது ்ைது பாக்கியைாகும்.  
்தனது வேலைபபளுவிற்குள இநநூ-
லின் முக்கியத்துேத்ல்த உணர்நது, 
்தன் அரிய வ்ரத்ல்த ஒதுக்கி உ்த -
விய்தற்கு எங்கள ்ன்றி என்றும் 
உரியது. சிரைம் பாராைல இநநூ-
லிலன மைாய்பபுபபார்த்து உ்தவிய 
இ.பத்ை்ாப ஐயருக்கும் ்ாங்கள ்ன்றிக்குரி-
யேர்கள. 

எழுச்சித் ்தலைேர் பி.சநதிரவசகரம் நிலன-
ோகவும், பத்திரிலகத் துலறயில ைலையகத் -
திற்கு வசலேயாற்றிய எஸ்.எம்.கார்வைகம் 
நிலனோகவும், ைலையகத்தின் எழுச்சிக்-
கவிஞர்  மபரியசாைலய ்லனவுகூர்நதும் 
்ாங்கள மேளியிட்ட நூலகள ைலையக 
ைக்கள ைத்தியில ைட்டுைலை, ்தமிழகத்தி-
லும் புைம்மபயர் வ்தசங்களிலும் மபரும் ேர-
வேற்லபப மபற்றன.  

்லலுணர்வோடு ்ாம் வைற்மகாளளும் 

முயற்சிகளின் சிரைத்ல்த உணர்நது, ்ைது 
உலழபலபயும் முயற்சிலயயும் ைதித்துப -
வபாற்றும் ்லலுளளங்களுக்கு ்ாம் ்ன்றி 
்விலகின்வறாம்.

சாரல்ாடனின் 'ோனம் சிேந்த ்ாட்கள' 
என்ற இந்ாேல  ்தமிழகூறு ்லலுைகில ேர -
வேற்லபபமபரும் என்று ்ம்புகிவறாம்.

அமரர் சாரல்ாடனின் 
“வானம் சிவந்த ்ாட்கள்” ்ாவல 
வவளியீடும் நினனவவந்தலும் 
வ்காடட்கனை ்தமிழ் ம்கா வித்தியாையத்தில 
இன்று 31ஆம் தி்கதி ஞாயிறு மு.ப 10.00 
மணிக்கு இடம்வபறும். சு.முரளி்தரன் 
நி்கழ்வுக்கு ்தனைனம ்தாங்க  
வவளியீடடாளர் (்காவ�ாளி வழி) 
உ னரனய எச்.எச். விக்ரமசிங்க 
வழஙகுவார். ்ாவல குறித்்த பார்னவனய   
சு. ்தவச்வசலவன் வழஙகுவார்

எச்.எச்.விக்ரமசிங்க   ...?
(்பதிப்போசிரியர)

அ.்கன்கசூரியர்   ...?
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Rfhjhu mikr;R

,yq;if mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk; (SPMC)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
ru;tNjr Nghl;b uPjpahd tpiy Nfhuy; - (ICB) Gj;jk; Gjpa Fkpo; 

nghjpaply; (BLISTER CARTONING) ,ae;jpunkhd;iw toq;Fjy;> 

epWTjy;> nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy; kw;Wk; gapw;rp toq;Fjy;

Nfs;tp ,y: SPMC/PD/13/2022 - 2022-09-01Mk; jpfjp KbTWj;jg;gLk;

1.  ,yq;if> ,uj;kyhid> fe;jty v];Nll;> Nru; N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> 11Mk; ,yf;fj;jpy; 
mike;Js;s ,yq;if mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; ngWiff; FOtpd; jiytupdhy; 
2022 nrg;nlk;gu; 01Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu Gj;jk; Gjpa Fkpo; nghjpaply; (BLISTER CARTONING) 
,ae;jpunkhd;iw mJ rhu;e;j gapw;rpAld; toq;Fjy;> epWTjy;> nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy; vd;gtw;Wf;fhf 
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

nghUs; kPs; nrYj;jg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk;

1.  Gj;jk; Gjpa Fkpo; nghjpaply; (BLISTER CARTONING) 
,ae;jpunkhd;iw toq;Fjy;> epWTjy;> nraw;gLj;jpf; 
fhz;gpj;jy; kw;Wk; gapw;rp toq;Fjy;

&gh 7>500.00

2.  KOj; njhFjpnahd;wpy; jahupf;fg;gl;l Kj;jpiuaplg;gl;l %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpfspyhd tpiykDf;fis 
ntt;Ntwhf 'jiytu;> ngWiff; FO> ,yq;if mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk;> ,y. 11> 
Nru; N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> fe;jty v];Nll;> ,uj;kyhid ,yq;if" vDk; Kftupf;Fg; gjpTj; 
jghy; %yk; mDg;gp itj;jy; Ntz;Lk; my;yJ ,yq;if> ,uj;kyhid> fe;jty v];Nll;> Nru; N[hd; 
nfhj;jyhty khtj;ij> ,y. 11> ,yq;if mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; jiu jsj;jpy; 
itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

3.  fPo; fhZk; Mtzq;fis xg;gilg;gjd; %yk; 2022-08-01Mk; jpfjp Kjy; 2022-08-31Mk; jpfjp tiu 
Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp kw;Wk; gp.g. 3.00 kzpf;fpilapy; Nkw;$wg;gl;l Kftupapy; tpiykD 
Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

   ,yq;if ,uj;kyhid> fe;jty v];Nll;> Nru; N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> ,y. 11,y; mike;j 
mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; gpujpg; nghJ Kfhikahsu; - jpl;lkply; kw;Wk; 
nfhs;tdT mtu;fSf;F Xu; vOj;J %y tpz;zg;gj;ij rku;g;gpj;jy;.

   kPs; nrYj;jg;glhj Nky; $wg;gl;l Nfs;tpf; fl;lzj;ij mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jp $l;Lj;jhgdj;jpd; 
fzf;Fg; gpuptpw;F nrYj;jy;.

4.  tpiykDf;fs; 1987Mk; Mz;bd; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jr;rl;lj;jpd; cld;ghLfspdhy; 
epu;thfpf;fg;gLtJld; Nfs;tpjhuu; rhu;gpy; tpiykDjhuu; xU Kftiu> cg Kftiu> gpujpepjpia> 
epakpf;fg;gl;ltiu mku;j;Jtjhapd; nghJ xg;ge;jjr; rl;lj;jpd; (PCA) 10Mk; gpuptpd; gpufhuk; mt;thwhd 
nghJ xg;ge;jj;Jf;fhf jd;idg; gjpT nra;Jnfhs;s Ntz;baJld; Nfs;tpapd; vj;jUzj;jpYk; nfhLf;fy; 
thq;fy;fspd; NghJ nry;YgbahFk; mt;thwhd gjpTj; rhd;wpjio rku;g;gpf;f Ntz;Lk;.

5.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022 Mf];l; 16Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F elj;Jtjw;F jpl;lkplg;gl;Ls;sJ 
vd;gJld; tpiykDjhuu;fs; tpiykDf;fisr; rku;g;gpg;gjw;F Kd; BLISTER CARTONING ,ae;jpuk; gw;wpa 
tpopg;Gzu;itg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; md;iwa jpdNk miktplj;jpw;fhd tp[ak; kw;Wk; guPl;rpj;Jg; 
ghu;j;jy; vd;gtw;iw Nkw;nfhs;syhk;.

6.  tpiykDf;fs; Vw;fg;gLk; Neuk; Kbtile;jTld; ,uj;kyhid mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;lj;jhgdj;jpy; 
tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtJld; mj;jUzj;jpy; r%fk; je;Js;s tpiykDjhuu; my;yJ mtuJ mq;fPfhuk; 
toq;fg;gl;l Kftu;fSf;F mDkjp toq;fg;gLk;.

7.  tpiykD Mtzq;fis mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdj;jpy; ,ytrkhfg; guPl;rpj;Jg; ghu;f;fyhk;.

8.  Nkyjpf jfty;fis mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdj;jpy; gpujpg; nghJ Kfhikahsu; - cw;gj;jpfs; 
mtu;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp ,y.: 0112-637574) 'tpiyf;Nfhuy; jfty;fs;" njhlu;ghd 
tpguq;fis vkJ ,izaj;jsj;jpy; ghu;itaplyhk;. (www.spmclanka.lk)

jiytu; - ngWiff; FO> 
mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk;> 
,y. 11> Nru; N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> 
fe;jty v];Nll;> ,uj;kyhid> 
,yq;if.

njhiyNgrp ,y. : (00)94-11-2635353/ (00)94-11-2637574 

kpd;dQ;ry; : spmclanka@sltnet.lk 

,izaj;jsk; : www.spmclanka.lk

        

  

mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fp

tpiykD mwptpj;jy;
kpd;gpwg;ghf;fpfspd; nfhs;tdT

mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fpapd; jiyik mYtyfk; 

kw;Wk; ehlshtpa hPjpapyike;Js;s mjdJ fpisfSf;F 

kpd;gpwg;ghf;fpfis nfhs;tdT nra;tjw;fhf ,t;tq;fpapd; 

ngWiff; FOj; jiyth; tpiykDf;fis ngw;Wf; nfhs;thh;. 

tpiykDf;fs; 2022.08.22 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F 

%lg;gLk;.

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 1>000 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> 

nfhOk;G-03> fhyp tPjp> 269 Mk; ,yf;fj;jpYs;s mur <l;L 

kw;Wk; KjyPl;L tq;fpapd; epUthfk; kw;Wk; nyh[p];bf;]; 

jpizf;fsj;jpypUe;J ngwg;gLk; Mtzq;fspNyNa tpiykDf;fs; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

5 tUlq;fSf;F Nkyhd fhyg;gFjpapy; tpahghu gjpT kw;Wk; 

mDgtKs;s Gfo; tha;e;j cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 

cs;@h; mjpfhuk; ngw;w VfKfth;fSf;F 2022.08.12 Mk; jpfjp 

tiuAk; tpiykD Mtzq;fs; toq;fg;gLk;. 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; xd;wpy; gjpTj; jghypy; my;yJ 

NeubahfNt %Lk; Neuj;jpw;F Kd;duhf ngw;Wf; nfhs;Sk; 

tifapy; nfhOk;G-03> 269 Mk; ,yf;fj;jpd; mur <l;L kw;Wk; 

KjyPl;L tq;fpapd; ngWiff; FOj; jiytUf;F mDg;gg;gly; 

Ntz;Lk;. tpiykD Mtzq;fs; epUthfk; kw;Wk; nyh[p];bf;]; 

jpizf;fsj;jpy; ,ytrkhf ghPl;rpf;fg;glyhk;. 

tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; cldbahfNt 4 Mk; 

khbapYs;s epUthfk; kw;Wk; nyh[p];bf;]; jpizf;fsj;jpy; 

jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; 

ngw;w gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; 

rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F> 011-7722879/011-7722784 Mfpa njhiyNgrp 

,yf;fq;fspD}lhf epUthfk; kw;Wk; nyh[p];bf;]; ,d; gpujhd 

KfhikahsUld; njhlh;G nfhs;sTk;. 

nghJ Kfhikahsh;>
mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fp>
,y. 269> fhyp tPjp>
nfhOk;G-03.

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

rpW tpsk;guq;fs;

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

Nritfs;
gytUlq;fshf ek;gpf;ifAs;s Nrit

jpUkz

Toyota CHR 2020 

முதலாம் உாிமையா-

ளர் (புததம்புதியதாக 

த ரு வி க க ப ்ப ட ்ட து ) 

SILVER EAGLE EYE 

7000 KM உணமை-

யான ஓட்ட தூரம் ஒரி-

ஜினல் 4 WAY ககைரா 

Infortaintment System 

0 7 5 - 2 2 4 2 8 4 2 .

 043944

கணககாய்வு/  கணககாள-

ர் ்பயிலுநர்கள் விணண-

பபிககவும். முகாமையா-

ளர் 89-1/ 2,  ப்பங்ால் 

வீ தி,  ககாழும்பு -11. 

கதாமலப்பசி / வடஸ்அ-

ப 07 5  5 03 0954. 

மினனஞ்சல் :a g a p e a c 

c s e r v i c e s @ g m a i l . c o m 

 038818

வ ததமளயில் அமைந்து-

ள்ள தனியார் ஏற்றுைதி 

நி று வனததிற்கு tally 

s o ftware அனு்பவமு-

ள்ள ஆண அல்லது 

க்பண Account 

Assistant பதமவ. 

கதா்டர்பு கதாமலப்பசி 

இல. 0777 303641 

தஙகளின சுயவி்பர-

கபகாமவமய j e s m 

i n _ p r i  n t @ y a h o o . c o 

m  எனது E-கையிலுககு 

அனுப்பவும்.  கதா்டர்பு 

பநரம் 9.00 am முதல் 

5 pm வ மர  பை லும் 

அனு்பவ மு ள்ள   fork 

lift  opa rater ஒருவரும் 

பதமவ. 043435

வீடடுப ்பணிபக்பண 

ைற்றும் சுததிகரி-

ப்பாளர்கள் பதமவ. 

வயது 30 இற்குக கீழ் 

அனு்பவம் பதமவயி-

ல்மல. நல்ல ்சம்்பளம் 

பவமல நி்பந்தமன-

களு்டன கதா்டர்பு 

75/ 1,  W.A. சில்வா 

ைாவதத,   ககாழும்பு 

-06 கதா மலப்பசி 

2591116 9 ,  0777 

452447,   0 75 

5091379. 040927

அறுகம்ம்ப முதல் தர 

ப�ாட்டலுககு முகா-

மையாளர் பதமவ. 

கணனி அறிவு இருதத-

ல்,  ஆஙகில கைாழி 

ஆ ற்்றல் இருததல் 

பவணடும். அமையுஙக-

ள். 0770695822.

 043036

பதாட்டததும்ற புததள-
ம் நாகவில்லு 1 1/ 
2 ஏககர் சிறு பதாட்ட-
ததுககு கதாழிலாளர் 
பதமவ. திருைணைான 
தம்்பதியினர் விரும்்பதத-
ககது. (வயது 40-50) 
தஙகுமி்ட வ்சதியுணடு. 
கதா்டர்புகளுககு. 075 
1613689. 044160

வீடடு பவமலககு வயது 
40-50ககு இம்டப்பட்ட 
்பணிப க்பண பதமவ. 
வயதான க்பணைணி-
மய ்பராைரிததல் வீடடு 
பவமலகளில் உதவுதல் 
பவணடும். ரூ்பா 40, 
000.00 ்சம்்பளம் 
வைஙகப்படும். கலந்தா-
பலாசிததுக ககாள்ள-
லாம். கதா. ப்ப. 077 
1927042. 043760

முன அனு்பவமுள்ள 
எனககு அ்றபிக கல்லூ-
ரியில் ்றககீப க்டமை 
பதமவ. கதா்டா்புகளு-
ககு யூ.எல். பு�ாரி 
0 7 1 - 4 9 8 8 0 4 6 .
 044176

641

நாவலவில் வீடு வா்டமகககு. 

2 ்படுகமகயம்றகள்,  

1 குளியலம்ற,  ்சமை-

யலம்ற ைற்றும்  க்பரிய 

ைண்டம் (நாவல ஜும்ஆப 

்பள்ளிவா்சலுககு அடுதத -

தாக).  0771456055,  

07620 0 4360.

 043121

149/ 6,  பதவானம்பியதி-
ஸ்்ஸ ைாவதமதயில் 2 
அம்றகளு்டன வீடு வா-
்டமகககு அல்லது குதத-
மகககு உணடு. 072 
8261822. 043392

ஜாஎல,  ஏககல 2 
அம்றகளு ்டன வீடு 
வா்டமகககு உணடு.  
25, 000/ - அமையுஙக-
ள் 0 7 1  81 14034.
 043793

ஆதனஙகளில் ்பயிர்்சக்ச-
ய்மகககு ்பணமணகளி-
ற்கு உகந்த காணிகளி-

ன ்பராைரிபபு,  குததமக,  
விற்்பமனககா க இரு-
பபின எம்மை அமைகக-
வும். 074 2264469.
 043562

இலஙமக ைற்றும் 
கவௌிநாடடில் சி்ற-
ப்பான வர்ததகததில் 
ஈடு்படடுள்ள கல்வி 
கற்்ற இரடம்டப பிர-
ஜாவுரிமையுள்ள 42 
வயது 5'8" எடுப்பான 
கவௌ்மளநி்ற ஆளு-
மையும்டய ்சபகாதரனு-
ககு ஓர் சி்றந்த பதாற்்ற-
மும்டய கவர்்சசியான 
துமணவமரத பதடுகி-

ன்றனர். பதமவப்படின 
UK இலும் குடிபய்றல் 
பவணடும். நிதிநிமல-
மை,  இனம்,  ்சையம் 
்பார்ககப்ப ்ட ைாட்டாது. 
Email: m a k a r a m 8 0 @ y 
a h o o . c o m . G184292
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig

JCT nfhs;fy jpwe;jntsp II Mk; fl;lj;jpy;
cs;sf tPjpfis kPs;Nkw;gug;gply;

(Contract No.: SLPA/CD/JCT/ROAD/02)
1.  ~JCT nfhs;fy jpwe;jntsp II Mk; fl;lj;jpd; cs;sf tPjpfis kPs;Nkw;gug;gplYf;fhf (xg;ge;j 

,y.: SLPA/CD/JCT/ROAD/02)’ JiwKfq;fs;> fg;gw;Nrit kw;Wk; tpkhdNritfspd; mikr;rpd; 

nrayhshpd; rhh;gpy; JiwKfq;fs;> fg;gw;Nrit kw;Wk; tpkhdNritfspd; mikr;R ngWiff; FOj; 

jiyth; jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

miof;fpd;whh;. ,e;j xg;ge;jj;jpd; fPOs;s gzpahdJ gpujhdkhf ntl;Ljy; kw;Wk; mbg;gug;G 

jpUj;jq;fs; mlq;fyhd JCT nfhs;fy jpwe;jntsp cs;sf tPjpfis kPs;Nkw;gug;gplyhFk;. nkhj;j 

tPjp gpuNjrkhdJ mz;zsthf 21>000 M2 MFk;. 

2.  tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

xg;ge;jj;ij  toq;Ftjw;fhd jFjpf;fhf gpd;tUtd g+h;j;jp nra;ag;gly; Ntz;Lk;. 

   tpiykDjhuuhdth; rp-2 kw;Wk;; rp-3 ju CIDA ( ICTAD  vd Kd;dh; miof;fg;gl;lJ) gjpTs;s 

tPjp eph;khzj;jpy; tpN\lj;JtKs;s xg;ge;jf;fhuuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

  eroc.drc.gov.lk  vd;w ,izajsj;jpypUe;J xd;iydpd; %ykhf tpz;zg;gpf;Fk; tpiykDjhuhpdhy; 

1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 8 Mk; gphptpd; fPo; toq;fg;gl;l 

nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s gjpTr; rhd;wpjiof; nfhz;bUj;jy;.

3.  nfhOk;G-01> Nyld; g];jpad; tPjpapd; 45 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigapd; 

njhopy;El;g E}yfj;jpy; 2022.08.18 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; 

$l;lKk; mjidj; njhlh;e;J jstp[aKk; eilngWk;. 

4.  ngNrt mlq;fyhf 35>000 &ghit kPsspf;fg;glhj ngWiff; fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> vOj;J 

%ykhd tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk; nfhOk;G-01> Nyld; g];jpad; tPjpapd; 45 Mk; 

,yf;fj;jpYs;s ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigapd; xg;ge;jq;fs; kw;Wk; tbtikg;G gphptpd; 

xg;ge;jq;fs; kw;Wk; tbtikg;G gpujhd nghwpapayhshpdhy; 2022.08.09 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.09.05 

Mk; jpfjp tiuAk; (,uz;L ehl;fSk; mlq;fyhdJ) Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzpf;Fk; gp.g. 2 

kzpf;Fkpilapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk;. tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; mNj 

mYtyfj;jpy; ,ytrkhf ghPl;rpf;fg;glyhk;. 

5. tpiykDf;fs; 120 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

6.  tpiykDf;Nfhuy; MtzkhdJ ghJfhg;ghd jghYiwapy; Nrh;f;fg;gl;L> Kj;jpiuaplg;gl;L mjdJ 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Resurfacing of Internal Roads at JCT Container yard-Phase II (Contract No.: 
SLPA/CD/JCT/ROAD/02)”  vd milahskplg;gl;L gjpTj; jghypy; jiyth;> mikr;R ngWiff; FO> 

JiwKfq;fs;> fg;gw;Nritfs; kw;Wk; tpkhdNritfs; mikr;R> ,y. 19> irj;jpa tPjp> nfhOk;G-01 

vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ NkNy Fwpg;gpl;Ls;s KfthpapYs;s JiwKfq;fs;> 

fg;gw;Nritfs; kw;Wk; tpkhdNritfs; mikr;rpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWif  ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; 

Ntz;Lk;. 

7.  midj;J tpiykDf;fSk; 2>700>000.00 &gh ngWkjpahd tpiykD gpiza cj;juthjnkhd;Wld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykD gpiza cj;juthjkhdJ 2023.01.31Mk; jpfjp tiuAk; 

nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

8. ,e;j Ntiyfis g+h;j;jp nra;tjw;fhd Neu fl;likg;ghdJ 300 ehl;fshFk;.

9.  tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; 2022.09.06Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpastpy; rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lnkd;gJld; tpiykDf;fs; gp.g. 2 kzpf;F %lg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; 

cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs;; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; 

tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

10.  ve;jnthU Nkyjpf tpguq;fSk; NkNyAs;s Kfthpapd; xg;ge;jq;fs; kw;Wk; tbtikg;G gpujhd 

nghwpapayhshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk; (njhiyNgrp: 011-2380517)

11.  NkNyAs;s midj;Jk; eroc.drc.gov.lk  vd;w ,izajsj;jpypUe;J xd;iydpy; fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

jiyth;> 

mikr;R ngWiff; FO>

JiwKfq;fs;> fg;gw;Nritfs; kw;Wk; tpkhdNritfs; mikr;R>

,y.: 19> irj;jpa tPjp> nfhOk;G-01.
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மூத்த எழுத்ததாளர் தி. ஞதானசேகரன்

ஈழத்து நவீன 
இலக்கிய முன்னோடிகள்

16

விலங்கு மாட்டப்படடு 
தலல குனிநத்படியே 

அங்யகே நின்றிருநத வலை ்பார்த்து 
விடடு,

அலறிே ்படியே ஓடிவநத மதுமிதா,
"அப்பா....! என்்னப்பா இது?  ஏன் 

உங்கேள் லகேயில் விலங்கு மாடடியி-
ருக்கிறார்கேள்!" என்று யகேட்ட ்படியே,

அவலை கேடடிபபிடித்துக் 
ககோண்டாள்.

ஆ்னாலும்,
மதுமிதாவின் தநலதோகிே மயகேந-

திைன்,
அவளது முகேத்லதப ்பார்க்கோமல்,
யவறு ்பக்கேம் திரும்பிக்ககோண்டார்.
அவர் ஏயதா ய்பசுவதற்கு முேற்சி 

கெயதார்.
அயத யேைம்,
இன்்ஸக்பக்்டர் இன்்பைாஜ் ய்பசி்னார்.
"ம்... மி்ஸ்டர் மயகேநதிைன் இதுவலை 

நீங்கேள் கெயத அநத அக்கிைமங்-
கேலள எல்லாம் உங்கேள் மகேளி்டம் 
கொல்லுங்கேள்!"

அயத யேைம்,

அவர் ய்பசுவலத ஔிப்பதிவு கெய-
வதற்கு,

ொர்்ஜன் வெநதன் தோைா்னார்.
"மகேயள என்ல்ன மன்னித்துவிடு 

என்று கொல்லும் அளவிற்குக் கூ்ட 
தகுதி இல்லாதவன் ோன். ஆமாம் 
மது ோன் ஒரு ககோலலகோைன். 
ேன்றாகே வாழ்நது ககோணடிருநத 
இைணடு இலளஞர்கேலளயும் ஒரு 
இளம் க்பணலணையும் ோன் ககோலல 
கெயதுவிடய்டன்.

என்னுல்டே உத்தைவு ்படிதான் உன்-
னுல்டே கேருங்கிே ேண்பர்கேளா்ன 
தீ்பாலவயும் தீ்பல்னயும் என்னுல்டே 
ஆடகேள் ்பாதாளத்தில் தள்ளி விட்டார்-
கேள்! அநத யேைத்தில் நீயும் அநத 
இ்டத்தில் இருநததாகே எ்னது ஆடகேள் 
வநது என்னி்டம் கொன்்னார்கேள். 
எ்னது ெட்டவியைாத விோ்பாைத்லத 
க்பாலிஸாரி்டம் இருநது மலறப்ப-

தற்கோகேத்தான் ோன் இலத எல்லாம் 
கெயயதன். தீ்பனு்டன் நீ இைணடு, 
மூன்று த்டலவகேள் ய்பசிக் ககோணடி-
ருநதலதப ்பார்த்து விடடு என்னி்டம் 
வநது எ்னது ஆடகேள் கொன்்னார்கேள்.

இத்னால் உங்கேள் இருவருக்கும் 
இல்டயில் ஏதாவது கதா்டர்பு இருக்-
குயமா என்று ோன் ெநயதகேப்பட-
ய்டன். ோன் ஒரு ோள் கோரில் ய்பாகும் 
ய்பாது தீ்பன் தனிோகே ே்டநது கெல்-
வலதப ்பார்த்யதன். உ்டய்ன கோலை 
நிறுத்திே ோன், தீ்பல்ன ேன்றாகேத் 
திடடிய்னன். எ்னது மகேளு்டன் இருக்-
கும் கதா்டர்ல்ப விடடு விடும்்படி 
அவல்ன எசெரித்யதன். அபய்பாது 
அதற்கு அவன் மறுபபு கதரிவித்தான். 
உங்கேள் மகேளு்டன் எ்னக்கு எநத 
கதா்டர்பும் இல்லல என்றும், த்னக்கு 

ககேம்்பசில் உள்ள யவறு ஒரு க்பண-
ணு்டன் தான் கதா்டர்பு இருப்பதாகே 
அவன் கொன்்னான். ஆ்னாலும் ோன் 
அலத ேம்்பவில்லல. அயதயேைம் 
கோரின் என்னு்டன் வநத எ்னது ஆள் 
கோரில் இருநது இறங்கி தீ்பல்ன அடிக்-
கேப ய்பா்னான்!"

"இத்னால் தீ்பனுக்கு யகோ்பம் வநது 
விட்டது. அபய்பாதுதான் அவன் 
கொன்்னான். உங்கேளுல்டே திருட-
டுத் த்னமா்ன கதாழில்கேலளப ்பற்றி-
கேல்லாம் க்பாலிஸாரி்டம் கொல்லப 
ய்பாகியறன் என்று கேத்தி்னான். என்னு-
ல்டே திருடடுத் த்னமா்ன கதாழில்கேள் 
எல்லாம் அவனுக்குத் கதரிநதிருக்கி-
றது என்று அபய்பாதுதான் எ்னக்குப 
புரிநதது!" "ம்... அதன்பிறகு தீ்பல்ன 
ககோலல கெயவதற்கு முடிவு கெயதீர்-
கேளாக்கும்!"

"ஆமாம் யெர்... ெநதர்ப்பம் வரும் 

ய்பாது அலத கெயவதற்குத்தான் 
முடிவு கெயயதன்!"

"சிறிது ோள் கென்றதும் நீங்கேள் 
எதிர்்பார்த்த அநத ோளும் வநதது 
இல்லலோ?"

"ஆமாம் யெர்... அநத தீ்பன் கோத-
லித்து எ்னது மகேளின் கூட்டாளி-
லேத் தான். ஆ்னாலும் அவர்கேள் 
இருவருல்டே க்பற்யறார்கேள் இநதக் 
கோதலுக்கு எதிர்பபு கதரிவித்தார்கேள். 
அத்னால் அவர்கேலள ்பேம் கோடடுவ-
தற்கோகே ோங்கேள் தற்ககோலல கெயது 
ககோள்ளபய்பாகியறாம் என்று கேடிதம் 
எழுதிலவத்து விடடு குறிபபிட்ட 
அநத ்பாதாளத்திற்கு கென்றிருக்கி-
றார்கேள்."

"அது ெரி... இநத விஷேங்-
கேள் எல்லாம் உங்கேளுக்கு எப்படி 
கதரியும்?"

"எ்னது மகேள் தீபிகோவு்டன் ய்பசிக் 
ககோணடிருக்கும் சில விஷேங்கேள் 
எ்னது கோதிலும் விழும் அவர்கேளு-
ல்டே அநத தற்ககோலல ோ்டகேத்-
லதப ்பற்றிே முழு வி்பைங்கேலளயும் 
எ்னது மல்னவிதான் என்னி்டம் 
கொன்்னாள்"

"அவங்கேளுக்கு எப்படித் 
கதரியும்?"

"மதுவின் ய்பைனுக்கு தீபிகோ 
ய்பான் ்பணணியிருக்கோ. அன்று 
அவள் ய்பான் யவலல கெயே-
வில்லல. இத்னால், தீபிகோ யலன்ட-
ய்பானில் மதுவு்டன் ய்பசியிருக்கிறாள். 
மது மாடியில் யலன்டய்பானில் 

ய்பசிேலத கீயே இருக்கும் மற்ற 
லலனின் மல்னவி யகேடடுக் ககோணடி-
ருக்கிறாள்.

அலத அப்படியே என்னி்டம் வநது 
கொல்லிவிட்டாள்.

"ஓ... அத்னால் அநத தி்னத்தியலயே 
அவர்கேள் இருவலையும் ககோலல கெய-
வதற்கு நீங்கேள் திட்டம் ய்பாடடீர்கேள்... 
அப்படித்தாய்ன...

"இருவலையும் அல்ல... தீ்பல்ன மட-
டும்தான் ோன் ககோலல கெயே முடியு 
கெயயதன். ஆ்னால் அவல்ன தள்ளி-
விட்ட பிறகு ஓடிவநத தீபிகோ எ்னது 
ஆடகேளின் கேைங்கேளில், கதாங்கியே 
ஆட்டம் ய்பாடடிருக்கிறாள். அத்னால் 
அவலளயும் பிடித்து ்பாதாளத்தில் 
தள்ளிவிட்டதாகே அவர்கேள் என்னி்டம் 
கொன்்னார்கேள்!"

"தீபிகோ எழுதிே கேடிதம் அவளது 
ல்பயில் இருநதது என்்பலத எப்படி 
கதரிநது ககோணடீர்கேள்?" "மது தீபி-

கோவு்டன் ய்பானில் ய்பசிேலத யகேடடுத்-
தான் அலதத்கதரிநது ககோணய்டன்!"

"அபய்பா தீபிகோ எழுதிே கேடிதத்லத 
அவள் அணணைன் கே்ஜனுக்கு அனுபபி-
ேதும் நீங்கேள் தா்னா?"

"ஆமாம் யெர் அலதயும் ோன் தான் 
கெயயதன்... அதுமடடுமில்ல தீ்பனின் 
லகே எழுத்லதப ்பார்த்து அயத ய்பால் 
அநதக் கேடிதத்தில் லகே எழுத்லதப 
ய்பாட்டதும் ோன் தான். அயதய்பால் 
தீபிகோ எழுதுவலதப ய்பால் கே்ஜனின் 
முகேவரிலே எழுதிேதும் ோன்தான் 

அநதக் கேடித்லத த்பாலில் ய்பாட்டதும் 
ோன் தான்!"

"நீங்கேள் மனிதய்ன இல்லல, 
ெரிோ்ன மிருகேம். இயதய்பால் தான் 
உங்கேள் மருமகேல்னயும் ககோலல 
கெயதீர்கேள்?"

"ஆமாம் யெர். இவர்கேலளக் 
ககோன்ற இருவரும் தான் அவல்ன-
யும் ககோன்று கிணைற்றில் ய்பாட்டார்கேள் 
பிறகு கிணைற்லற மூடி விடய்டாம்!"

"நீங்கேள் உங்கேள் பிள்லளகேலள 
மடடுமல்லாமல் உங்கேள் மகேலளயும் 
ககோலல கெயதிருக்கிறீர்கேள். த்னது 
கேணைவர் இறநத கேவலலயில் ஆறு-
மாதத்திற்குப பிறகு உங்கேள் மகேளும் 
ேஞ்சி குடித்து இறநது விட்டாள்!"

"ஆமாம் யெர்... அதுவும் உணலம-
தான்... ஐயோ... உணலமயியலயே 
ோன் அநிோேக் கோைன்தான் இன்்ஸ-
க்பக்்டர் என்ல்ன...... சுடடுத்தள்ளுங்-
கேள் யெர்!" முகேத்லத மூடிக் ககோணடு 
அழுதான் மயகேநதிைன்.

"அநதத் தண்டல்ன உங்கேளுக்-
குப ய்பாதும்... அநத ்பாதாளத்தின் 
அருகில் அலேத்துச கென்று ஒரு 
கேயிற்றில் கேடடி அங்கிருநது ஜீபபில் 
கேயிற்லறக் கேடடி இழுத்துச கெல்ல 
யவணடும்.... ம்.. வெநதன் இவல்ன 
இழுத்துச கெல்லுங்கேள்!'

"ஆகேடடும்!" யெர் என்று கொன்்ன 
ொர்்ஜன் வெநதன்,

மயகேநதிைல்ன இழுத்துச கென்றார்.
இலவ எல்லாவற்லறயும் ்பார்த்த-

்படியே அழுது ககோணய்ட நின்றாள் 

மதுமிதா..
எல்லாயம கே்னவில் ே்டப்பலதப-

ய்பால் இருநதது. அவளுக்கு!
"என்்ன மதுமிதா... உங்கேள் அப்பா 

எப்படிப்பட்டவர் என்்பது இபய்பாது 
புரிகிறதா உங்கேளுக்கு? இநத விஷ-
ேத்தில் உங்கேள் அம்மாவுக்கும் ்பங்-
குணடு. அவங்கேலளயும் ோங்கேள் 
லகேது கெயது விடய்டாம். ம்... இபய்பாது 
அது ெம்்பநதமாகே உங்கேளுக்கு என்்ன 
கொல்லத் யதான்றுகிறது.

"ோன் என்்ன யெர் கொல்ல இருக்கி-
றது? எ்னக்கிருநதது அப்பா இல்லல.. 
ஒரு ககோலலகோைன். எ்னக்கு இருநதது 
அம்மா அல்ல... ககோலல கெயவதற்கு 
ககோள்லள அடிப்பதற்கு துலணைய்பா்ன 
ஒரு ைாடெசி. அயத மாதிரிதான் ோனும் 
ோன் ஒரு அ்பாக்கிேவாதி யெர். என்-
னுல்டே அம்மாவும் அப்பாவும் வாழ் 
ோள் பூைாவும் சிலறத்தண்டல்ன அனு-
்பவிப்பலத ்பார்க்கேபய்பாகும் துைதிைஷ்-
்டமா்ன ஒரு க்பண ோன். ோனும் 

இனி கோல் ய்பா்னய்பாக்கில் ய்பாகேப 
ய்பாகியறன்.!" அவள் விழிகேளில் 
இருநது நீர்த்துளிகேள் வடிநயதாடி்ன!

"இல்லல மதுமிதா அப்படிகேல்-
லாம் உங்கேலள ய்பாகே வி்டமாடய்டன் 
ோன். நீங்கேள் இபய்பாது கெயயும் 
கதாழிலல கெயது ககோணடு 
ய்பாங்கேள். ோன் உங்கேலள  உங்கேள் 
சின்்னம்மாவி்டம் ஒப்பல்டக்கியறன். 
அவங்கே கைாம்்பவும் ேல்லவங்கே. 
ோன் எல்லாவற்லறயும் யதடிப்பார்த்து 
விடய்டன். அத்னால் பிைசசில்ன 
இல்லல!"

"ஆமாம் யெர்... அவங்கே கைாம்்பவும் 
ேல்லவங்கே... என்யமல் கைாம்்பவும் 
்பாெம் வசசிருக்கோங்கே... அவுங்கேளுக்-
கும் ஒயை மகேள் தான். ஆ்னாலும் 
அவங்கே ஏலேகேள்!"

"ஆ்னாலும் குணைத்தால் கைாம்்ப-
வும் ்பணைக்கோைங்கே... அயதா கவளியே 
அவுங்கே வநதிருக்கோங்கே... நீங்கே 
அவங்கேயளா்ட ய்பாங்கே... என் உதவி 
யதலவ என்றால் எபய்பாது யவண-
டுமா்னாலும் வாங்கே... உங்கேளுக்கு 
உதவி கெயே ோன் தோைாகேயவ 
இருபய்பன்!"

"உங்கேளுக்கு கைாம்்ப ேன்றி யெர். 
நீங்கேள் இன்்ஸக்பக்்டர் என்று கதரி-
ோமல் உங்கேயளாடு கேருக்கேமாகேப 
்பேகிவிடய்டன். என்ல்ன மன்னித்துக் 
ககோள்ளுங்கேள்!"

"ஐலேயோ மன்னிக்கும் அளவுக்கு 
நீங்கேள் எநதத் தவலறயும் கெயே 
வில்லல... ம்... ய்பாய வாருங்கேள்!"

"வருகியறன் யெர்!"
வில்டக்பற்றாள் மதுமிதா.
ோனும் வில்டக்பறுகியறன்!

(முற்றும்)

"இனியவனே என்று பாடி வநனதேனில் 
அடுததே வாரம் சநதிபனபாம்!  
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ஈேத்து  ோவல் வைலாற்றில் கெங்லகே 
ஆழிோனுக்கு ஓர் உன்்னத இ்டமுணடு.  
இவர்  ோற்்பத்தாறு ோவல்கேலள எழுதி-

யுள்ளார். இவற்றில் ோல்ன என்ற ோவல் The 
Feast  என்ற மகு்டத்தில் ஆங்கிலத்தில் கமாழி-
க்பேர்க்கேப்படடுள்ளது. கோட்டாறு ோவல்  'வ்ன 
மத கேங்கே" எ்னச சிங்கேளத்தில் கமாழிக்பேர்பபு 
ோவலாகே கவளிவநதுள்ளது.  பிைளேம் (1976) 
கோட்டாறு (1977) மைணைங்கேள் மலிநதபூமி 
(2000) என்்ப்ன யதசிே  ொகித்திே மண்டலப ்பரி-
சில்னச சுவீகேரித்துக் ககோண்ட்ன. இவைது வால்டக்-
கோற்று  ோவல் திலைவடிவம் க்பற்றது. இவைது 
்பத்துக் குறுோவல்கேள் அ்டங்கிே கதாகுதி  'ஆயி-
ைமாயிைம் ஆணடுகேள்" என்ற மகு்டத்தில் கவளிோ-
கியுள்ளது. கெங்லகே ஆழிோன்  ்பல்யவறு பிையதெ 
ெமூகேங்கேலள ஈேத்து ோவல் இலக்கிேத்துக்கு 
அறிமுகேம்  கெயதுள்ளார். மீ்னவர்கேள், ெலலவத் 
கதாழிலாளர்கேள்  சுருடடுத் கதாழிலாளர்கேள்,  விவ-
ொயிகேள் ஆகியோைது ெமூகேப பிைசசில்னகேலள 
அணுகியுள்ள அவைது ்பல்டபபுகேளில்  ெமூகேப 
்பார்லவ சிறபபுற அலமவலத அவதானிக்கேலாம். 
ஈேத்து எழுத்தாளர்கேளுள்  ய்பார்க்கோல நிகேழ்வு-
கேலள அதிகேளவில் இலக்கிேமாக்கிேவர் கெங்லகே 
ஆழிோன் என்்பதும்  குறிபபி்டத் தக்கேதாகும்.

சிறுகேலதத் துலறயில் கெங்லகே ஆழிோன் 
சுமார் 160 கேலதகேள்வலை எழுதியுள்ளார். 

சிங்கேளப  ்பத்திரிலகேகேளா்ன ைாவே, சிலுமி்ன, 
லங்கோதீ்ப முதலிே ்பத்திரிலகேகேளில் இவைது  
சிறுகேலதகேள் கமாழி க்பேர்க்கேப்படடு கவளிவந-
துள்ள்ன. இதுவலை இவைது ஐநது  சிறுகேலதத் 
கதாகுதிகேள் கவளிவநதுள்ள்ன. அவற்றுள் 'இைவு-
யேைப ்பேணிகேள்" என்ற  கதாகுதி வ்டக்கு கிேக்கு 
மாகோணைப ்பரிசில்னப க்பற்றது. 'ோழ்ப்பாணை  
இைாத்திரிகேள்" என்ற கதாகுதி இலங்லகே இலக்கி-
ேப ய்பைலவயின் ்பரிசில்னயும்  தமிழ்ோடு லில்லி 
யதவோேகேம் நில்னவு சிறபபுப ்பரிசில்னயும் 
க்பற்றது.  இைவுயேைப்பேணிகேள் என்ற கதாகுதி 
'ைாத்திரி கோ்ன ொய" எ்னச சிங்கேளத்தில்  கமாழி-
க்பேர்க்கேப்படடுள்ளது. 

கெங்லகே ஆழிோனின் சிறுவர் புதி்னங்கேளாகே 
பூதத்தீவுப புதிர்கேள், ஆறுகோல்ம்டம் ஆகிே நூல்கேள் 
கவளிவநதுள்ள்ன.

கெங்லகே  ஆழிோன் ஐம்்பதுக்கும் யமற்்பட்ட 
வாக்னாலி ோ்டகேங்கேலள எழுதியுள்ளார். இவைது  
புல்னகேலதொைாப ்பல்டபபுகேளாகே ‘இரு்பத்து 
ோன்கு மணியேைம், மீணடும்  ோழ்ப்பாணைம் 
எரிகிறது, 'கேளம் ்பல கேண்ட யகோடல்ட", 'சு்னாமி" 
ஆகிேலவ  கவளிவநதுள்ள்ன.

கெங்லகே ஆழிோன் ்பல கதாகுபபு நூல்கேலள 
கவளிக்  ககோணைர்நதுள்ளார். ெம்்பநதன் சிறுகேலத-
கேள், மறுமலர்சசிச சிறுகேலதகேள்,  முன்ய்னாடிச 
சிறுகேலதகேள், சிரித்திைன் சுநதரின் ோனும் எ்னது  

கோர்டடூன்கேளும், ஈேயகேெரிச 
சிறுகேலதகேள், முனிேப்ப-
தாென் சிறுகேலதகேள்,  புது-
லமயலாலன் சிறுகேலதகேள், 
மல்லிலகேச சிறுகேலதகேள், 
சிங்கேளச சிறுகேலதகேள் 
என்்ப்ன  இவற்றுள் அ்டங்-
கும்.

ய்பைாசிரிேர் கோர்த்தியகேசு 
சிவத்தம்பி  ஞா்னம்  ெஞ்சி-
லகேக்கு வேங்கிே யேர்கோணை-
லில் கெங்லகே ஆழிோனின் 
கதாகுபபு முேற்சிகேள்  ்பற்றி 
பின்வருமாறு குறிபபிடடுள்-
ளார்:

“்பல்கேலலக்கேேகேத்தில் கெய-
ேயவணடிே  ஒரு ஆைாயச-
சிக்கோ்ன முழுத்தளத்லதயும் 
இத்கதாகுபபு முேற்சிகேளின் மூலம்  கெங்லகே 
ஆழிோன் கெயதிருக்கிறார்.  ஈேத்து இலக்கிே 
வளர்சசிக்குப  ்பங்கேளித்த ்பத்திரிலகேகேள், ெஞ்சி-
லகேகேள் கெயத ்பணிகேலளயும் ்பல்டப்பாளிகேளின்  
்பல்டப்பாக்கே முேற்சிகேலளயும் இலக்கிேச கெல்-
கேறியில் ஏற்்பட்ட வளர்சசிப  ய்பாக்குகேலளயும் 
அறிநதுககோள்ள இத்கதாகுபபுகேள் உதவுவயதாடு 
வைலாற்றுத் தவறுகேலளச  ெரிகெயவதற்கும் 
க்பரும் ்பங்கோற்றியுள்ள்ன.”

கெங்லகே ஆழிோனின் ஆயவு  நூல்கேளாகே ஈேத்-
தவர் வைலாறு, ேல்லலேகேர் நூல், ோழ்ப்பாணை 
அைெ ்பைம்்பலை, Jaffna  Dynasty, ஈேத்துச சிறுகேலத 
வைலாறு, சுருடடுக் லகேத்கதாழில் என்்ப்ன  கவளி-
வநதுள்ள்ன. மகோவம்ெத்லத தமிழில் கமாழி-
க்பேர்பபுச கெயதுள்ளார்.  ோழ்ப்பாணை யதெம், 
பூதத்தம்பி என்னும் சிறிே நூல்கேளும் இவைால்  

எழுதப்படடுள்ள்ன. இவற்றுள் ஈேத்-
துச சிறுகேலத வைலாறு இவைது 
ஆயவு  முேற்சிகேளின் மகு்டமாகேக் 
கேருதப்படுகிறது.

 ஈேத்துச சிறுகேலத வைலாறு 
நூலுக்கு ய்பைாசிரிேர் அ. ெணமுகே-
தா்ஸ வேங்கிே அணிநதுலையில் 
பின்வருமாறு குறிபபிடடுள்ளார்:

“ஈேத்துச  சிறுகேலத வைலாற்-
லறத் கதளிவாகேவும் விரிவாகேவும் 
முதன்முலற எழுதிகவளியிட்டவர்  
என்ற க்பருலமயில்னச கெங்லகே 
ஆழிோன் க்பற்றுக்ககோள்கிறார். தன்-
னுல்டே  ஆக்கேங்கேளுள் ஒரு துலற-
ோகிே சிறுகேலதயின் வைலாற்லற 

முழுலமோகே யோக்கிேது  விேக்கேத்தக்கே வி்டே-
மல்ல. அது தற்கெேல் நிகேழ்சசியுமல்ல. எங்கேள் 
ோடடியல  ஆக்கே இலக்கிேகோைர்கேளிற் க்பரும்-
்பாயலார் விமர்ெகேர்கேளாகேவும் உள்ள்னர். இநத  

வலகேயில் ஆக்கே இலக்கிேக் கோைைாகிே கெங்லகே 
ஆழிோன் விமர்ெகேைாகேவும் நின்று  ஈேத்துத் தமிழ்ச 
சிறுகேலத வைலாற்லற யோக்கியுள்ளார்.” 

கே.குணைைாொ என்ற  இேற்க்பேர் ககோண்ட 
கெங்லகே ஆழிோன் 25.01.1941இல் வணணைார்-
்பணலணையில் கேநலதோ -  அன்்னம்மா தம்்பதியி்ன-
ருக்கு எட்டாவது மகே்னாகேப பிறநதவர். இவர் த்னது 
ஆைம்்பக்  கேல்விலே ோழ். இநது ஆைம்்பப ்பா்டொ-
லலயிலும், இல்டநிலலக் கேல்விலே ோழ்.  இநதுக் 
கேல்லூரியிலும், உேர்கேல்விலே ய்பைாதல்னப ்பல்கே-
லலக் கேேகேத்திலும்  க்பற்றார். புவியிேல் சிறபபுப 
்பட்டதாரிோ்ன இவர், பின்்னர் முதுகேலலமாணிப  
்பட்டத்லதயும் கேலாநிதிப ்பட்டத்லதயும் ோழ்ப்பா-
ணைப ்பல்கேலலக்கேேகேத்தில்  க்பற்றார்.

ய்பைாதல்னப ்பல்கேலலக்கேேகேத்தில் ்பயிலுங்கோ-
லத்தில் கெங்லகே ஆழிோன்  சிறுகேலதத் துலற-

யியலயே கேவ்னஞ் கெலுத்தி வநதார். தாம் எழு-
திேயதாடு பிறலையும்  எழுதத் தூணடி நின்றார். 
கெம்பிேன் கெல்வய்னாடு இலணைநது ்பல இலக்-
கிேச  கெேற்்பாடுகேளிலும் ஈடு்படடு வநதார். ்பல்-
கேலலக்கேேகேச சூேலில் நூல்  கவளியீடடுக்ககே்ன 
ஓர் அலமபல்ப கெம்பிேன் கெல்வனு்டனும் 
ேவய்ஜாதியு்டனும் இலணைநது  இவர் உருவாக்கி-
்னார். ்பல்கேலலக்கேேகே கவளியீடு என்ற க்பேரில் 
அலமநத இநத  அலமபபின் மூலம் கேலதப-
பூங்கோ, விணணும் மணணும், கோலத்தின் குைல்-
கேள் ஆகிே  சிறுகேலதத் கதாகுதிகேள் கவளிவநத்ன. 
இத்கதாகுதிகேள் மூலம் ்பல புதிே எழுத்தாளர்கேள்  
ஈேத்துத் தமிழிலக்கிே உலகிற்கு அறிமுகேமா்னார்-
கேள். இவவாறு அன்லறே  கோலகேட்டத்தில் ்பலர் 
தமது ஆற்றல்கேலள இ்னங்கேணடு கவளிக்ககோ-
ணைை கெங்லகே ஆழிோன்  ஓர் உநது ெக்திோகேச 
கெேற்்பட்டார். இத்தலகேே கெேற்்பாடடில்ன அவர்  
கதா்டர்நதும் த்னது எழுத்துலகே வாழ்க்லகே முழுவ-
திலும் ஆற்றி வநதுள்ளார்.த்னது  ்பல்கேலலக்கேேகே 

வாழ்க்லகேக்குப பின்்னர் ோழ். இலக்கிே வட்டத்து-
்டன் இலணைநது  ்பல்யவறு இலக்கிேச கெேற்்பாடு-
கேலள ஆற்றிேது்டன் புதிே தலலமுலறகேள் இலக்-
கிே  உலகில் அடிகேடுத்து லவப்பதற்குத் தூணடு 
யகோலாகே அலமநதார்.

ோழ். இலக்கிே  வட்டத்தின் ஆைம்்பகோல உறுப-
பி்னைாகேவும், பின்்னர் அதன் தலலவைாகேவும்  
விளங்கி்னார். இலங்லகே இலக்கிேப ய்பைலவயின் 
தலலவைாகேவும்  தமிழ் எழுத்தாளர்  ஒன்றிேத்தின் 
தலலவைாகேவும் ்பதவி வகித்துள்ளார். 

கெங்லகே ஆழிோன்  கதாழில்ரீதிோகேப ்பல ்பத-
விகேலள வகித்தவர் 1964 - முதல் 1971வலை 
ஆசிரிேைாகேக்  கே்டலமோற்றிேவர். 1971இல் 
இலங்லகே நிர்வாகே யெலவ ்பரீடலெயில் சித்தி-
க்பற்று  2001இல் ஓயவு க்பறும்வலை உேர் 
நிர்வாகே யெலவ அதிகோரிோகேப ்பல ்பதவிகேள்  

வகித்தவர். கோரிோதிகோரி, உதவி அைொங்கே 
அதி்பர், பிைதிக் கோணி ஆலணைோளர்,  பிையதெச 
கெேலாளர், ோழ்ப்பாணைப ்பல்கேலலக்கேேகேப ்பதி-
வாளர், வ்ட பிைாநதிே  ஆலணைோளர், மாேகேை 
ஆலணைோளர் எ்ன அவர் வகித்த ்பதவிகேள் 
அவைால் க்பருலமயுற்ற்ன.

கெங்லகே  ஆழிோன் ஓர் புவியிேற் ்பட்டதாரி 
என்ற வலகேயில் ய்பைாதல்னப ்பல்கேலலக்கேேகேப  
்பயிற்சிோளைாகேவும், ககோழும்புப ்பல்கேலலக்கே-
ேகே உதவி விரிவுலைோளைாகேவும்  பின்்னர் ஆறு 
ஆணடுகேள் ஆசிரிேைாகேவும் கே்டலமோற்றியுள்-
ளார். அக்கோலத்தில்  ககோழும்புத்துலற ஆசிரிே 
்பயிற்சிக்கேலாொலல வருலகேதரு விரிவுலைோள-
ைாகேவும்  இருநது நூற்றுக்கேணைக்கோ்ன புவியிே-
லாளர்கேலள உருவாக்கியுள்ளார். ஐம்்பதுக்கும்  
யமற்்பட்ட புவியிேல் நூல்கேலள மாணைவர்கேளுக்-
ககே்ன எழுதியுள்ளார்.

கெங்லகே  ஆழிோன் ஞா்னம் ெஞ்சிலகேக்கு 
ஒரு விரிவா்ன கதா்டர் ய்படடிலே அளித்துள் -
ளார்.  அபய்படடி அவைது 50 வரு்டகோல இலக் -
கிேச கெேற்்பாடுகேலளப ்பதிவுகெயவயதாடு  
ஈேத்து ேவீ்ன இலக்கிே வளர்சசிபய்பாக்கின் 
ஒரு கவடடுமுகேத்லத  கவளிக்கோடடுவதாகேவும் 
அலமநதது. 

கெங்லகே ஆழிோனின் ்பணிகேலளப ்பாைாடடி 
்பல  நிறுவ்னங்கேள் அவருக்குப ்பட்டங்கேள் விரு-

துகேள் வேங்கிக் ககேௌைவித்துள்ள்ன.  'இலக்கிேச 
கெம்மல்", 'புல்னகேலதப புைவலர்", 'ஆளுேர் 
விருது", 'கேம்்பன் கேேகே  விருது" என்்ப்ன இவற்றுட 
சிலவாகும். இலங்லகே அைசின் இலக்கிேத்திற்கோ்ன  
‘ொகித்திேைத்தி்னா அதியுேர் விருது இவருக்கு 
2009இல் வேங்கேபக்பற்றது.

கெங்லகே ஆழிோனின் மல்னவி கேமலாம்பிலகே 
ஓர் ஓயவுக்பற்ற ்பா்டொலல அதி்பர், இவர்கேளுக்கு 
யைணுகோ, பிரிோ, ஹம்ொ எ்ன மூன்று க்பண-
பிள்லளகேள். ஈேத்து  எழுத்தாளர்கேளில் அதிகே 
்பல்டபபுகேலளத் தநதவர், அதிகே இலக்கிேச  கெேற்-
்பாடுகேளில் ஈடு்பட்டவர், அதிகே உேர் ்பதவிகேலள 
வகித்தவர், அதிகே கேல்விச  கெேற்்பாடுகேளில் ஈடு்பட-
்டவர் கெங்லகே ஆழிோன்.

கெங்லகே ஆழிோன் த்னது 75ஆவது வேதில் 
அமைைா்னார்.

படைபபபாற்றலும் செயல்தி்றனும் மிக்க 
பபரபாளுடை செஙட்க ஆழியபான்

இன்றே உங்கள் பிரதி்களை
பதிவு செய்து ச்கொள்ளுங்கள்

காதலரகளுக்கு பனி மழை
காதலிபபவரகளுக்கு ததன்துளி

விரைவில் உங்கள்
தின்கைன் வாைமஞ்சரியில்!

ஜனரஞ்சக எழுத்தாளர்
ம�தாழிவதாணன்

எழுதுகிறார்!

இனியவனே என்று 
பாடி வநனதேன்!

விழிகளில் ஆரம்பித்து
புன்்னழகயில் சஙகமித்து
கண்ணீரில் அஸதமிக்கும்
ஒரு காதல் காவியம்!
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ஒரு வருட... (05ஆம் பக்கம் ெதாடர்)

ெதா�ல் முயற்�யாண்ைம, ஊடக�யல் 
ேபான்ற துைறக�லான கல்� ெந�கைள 
ஆரம்�ப்பதற்கும் ஆங்�ல �ப்ேளாமா 
கற்ைக ெந�ைய உயர் �ப்ேளாமா கல்� 
ெந�யாகத் தரமுயர்த்�த் ெதாடர்வதற்கும் 
நடவ�க்ைககள் எடுக்கப்பட்�ருக்�ன்-
றன.   

வன்�ப் �ரேதசத்�னதும்,வடமாகா-

ணத்�னதும் உயர் கல்�த் தரத்ைத சர்வ-
ேதச தரத்�ற்கு உயர்த்� இப்�ரேதசத்�ன் 
உயர் அைடயாளமாக வவு�யா பல்க-
ைலக்கழகத்ைத உருவாக்குவேத தமது 
ேநக்கம் என வவு�யா பல்கைலக்கழ-
கத்�ன் துைணேவந்தர் ேபரா��யர் தம்பு 
மங்கேளஸ்வரன் இந்த ஒரு வருட �ைறவு 
காணும் தருணத்�ல் ெத��த்தார்.   

அ�யும் ஆபத்ைத... (11ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

ேமலும் அவர், A9 ��யானது வடக்�-
லுள்ள காட்�ைன ஊடறுத்து ெசல்வதால் 
அதைன �ழக்கு மற்றும் ேமற்கு என இரு 
துண்டுகளாக ���ன்றது மற்றும் இவ் 
���ல் சாதாரண நாட்க�ல் அ�களவு 
வாகனங்கள் �ரயாணம் ெசய்வதால் �றுத்-
ைதகள் இவ் ���ைன கடப்பது அ�து. 
இதனால் அவற்�ன் மரபணு சார்ந்த �ண்ட 
கால �ைளவுகைளயும் கருத்�ல் ெகாள்ள 
ேவண்டும் என்பதைன சுட்�க்காட்�னார்.  

ேபரா��யர் இேனாகா குடா�தானேக 
(சபரகமுவ பல்கைலக்கழகம்) அவர்கள் 
மைலயக �றுத்ைத பரம்பைல பற்� கூ�ய 
ேபாது, ேஹாட்டன் சமெவ� (horton 
plains) மற்றும் �க் �ல்டர்ன்ஸ் (Peak 
wilderness) ேபான்ற காடுகள் �றுத்ைதக-
ளுக்கு �றந்த பரந்த வாழ்�டத்ைத வழங்-
�னாலும் காட�ப்பு மற்றும் �வசாய 
�லங்க�ன் அ�க�ப்பு ேபான்ற நடவ�க்-
ைககளால் துண்டாக்கப்பட்ட குைறந்த 
பரப்பளைவ ெகாண்ட ஏைனய ��ய 
வன பகு�க�லும் �றுத்ைதகள் வாழ்-
�ன்றன. இவ்வாறான மக்க�ன் வாழ்�-
டங்களுக்கு அருேக காணப்படும் ��ய 
வன பகு�க�ல் வாழும் �றுத்ைதக�ற்கு 
இயற்ைகயான இைரக�ன் தட்டுப்பாடு 
ஏற்படும்ேபாது அைவ ம�தக் கு�ேயற்-
றங்கைள நா�ச் ெசன்று கால்நைடகைள-

யும் நாய்கைளயும் ேவட்ைடயா� உண்�ன்-
றன. எனேவ �ட்�ல் வளர்க்கும் நாய்கள் 
மற்றும் கால்நைடக�ன் பாதுகாப்ைப 
உறு� ெசய்வதன் மூலம் �றுத்ைதகள் வாழ்-
�டங்கைள ேநாக்� வருவைத த�ர்த்துக்-
ெகாள்ளலாம். �க முக்�யமாக உணவு க�-
வுகைள முைறயாக அகற்றுவதன் மூலம் 
ேவறு நாய்கேளா அல்லது பன்�கேளா 
அவ் உணவுக்க�வுகைள நா� வருவைத 
த�ர்ப்பேதாடு அவற்ைற நா� வரும் 
�றுத்ைதகைளயும் த�ர்த்துக் ெகாள்ள-
லாம். இவ்வாறு உ�ய நடவ�க்ைககைள 
எடுப்பதன் மூலம் �றுத்ைதகள் ம�த கு�-
�ருப்புகைள நா� வருவைத த�ர்த்துக்-
ெகாள்ளலாம். 

�றுத்ைதகள் இவ்வாறான இைரைய 
ேத� வருவைத த�ர ம�தர்கைள எப்-
ேபாதும் த�ர்க்க முயற்�ப்பேத அவற்�னு-
ைடய இயல்பாகும். எனேவ �றுத்ைதகள் 
பற்� அ�ந்து ெகாள்வதன் மூலமும் அவற்-
�ல் இருந்து எங்கைள எப்ப� பாதுகாப்பது 
என்பைத ெத�ந்து ெகாள்வதன் மூலமும் 
நாங்கள் இயற்ைகேயாடு இைணத்து வாழ 
முயற்� ெசய்து அ�ந்து வரும் இயற்ைக 
முக்�யவத்துவம் வாய்ந்த இலங்ைக �றுத்-
ைதகைள பாதுகாக்க காருண்யம் வாய்ந்த 
இலங்ைக �ரைஜகளா�ய நாம் ைக 
ேகார்ப்ேபாம்.

அவற்ைறயும் கருத்�ற்ெகாண்ேட இன்ைறய 
அர�யல் ���லான தங்கள் ெசயற்பாடுகைள 
�றுபான்ைம அர�யல் கட்�களும், �றுபான்-
ைமச் சமூகங்களும் �ர்மா�க்க ேவண்டும். 
ெவறுமேன, தாங்கள் கடந்த காலங்க�ல் ராஜ-
பக்ஷ முகா�னரால் அனுப�த்த துயரங்கைள 
மன�ல்ைவத்துக்ெகாண்டு, அவர்க�ன் ஆதர-
ேவாடு ஜனா�ப�யாக வந்�ருக்கும் ர�ைல 
எ�ர்ப்ப�னூடாக “ப�வாங்கும்” ஒரு �ன்னத்த-
மான மன�ைலக்குச் ெசன்று�ட மு�யாது.   

தற்ேபாைதய அரசைமப்�ற்கு அைமவான-
தும், சட்ட���லானதுமான நடவ�க்ைககைள 
அ�காரத்தரப்பு நைடமுைறப்படுத்து�றது. 
இன்று நைடெபறும் ைகதுகள் அப்ப�யானைவ-
தான். இப்ப� ைகது ெசய்யப்படுவதற்கு சட்ட-
�ேராதமான நடவ�க்ைகக�ல் இறங்�யேத 
காரணம். இந்த மக்கள் அவர்கள் பாட்�ல் தங்கள் 
எ�ர்ப்ைப ெவ�ப்படுத்� வந்த �ைல�ல், 
அவர்கைள சட்ட�ேராதமான வன்முைறக�ல் 
இறங்கத் தூண்�யது எைவ? யார்? என்ற �சயங்-
களும் கவனத்�ற் ெகாள்ளப்பட்டு அவற்ைறயும் 
எ�ர்க்க ேவண்டும். அரசு என்ற வைக�லும், 
சட்டம் என்ற வைக�லும், அ�காரத் தரப்பு தனக்-
ெக�ரான நடவ�க்ைககைள இல்லாமல் ஆக்-
குவதற்கு அல்லது த�ப்பதற்கு தற்ேபாைதய 
அரசைமப்ைப பா�க்கும் என்பைத நான் மறுக்-
க�ல்ைல. ஆனால், அப்ப�யான �ைலக்கு 
மக்கைளத் தூண்�ய காரணத்ைதயும், தூண்�ய 
தரப்புக்கைளயும் கூட கவனத்�ற்ெகாண்டு 
எ�ர்ப்புக்கைள ெவ�ப்படுத்த ேவண்டும். அப்ப-
�யானால் மட்டுேம நாம் மக்க�ன் பக்கம் �ன்று 
ெசயற்படு�ேறாம் என்று ெபாருள். அரசுக்கு ஆத-
ரவாகேவா அல்லது அரசுக்கு எ�ரான முகாம்-
களுக்ேகா ஆதரவாக ெசய்படுவது மக்க�ன் 
பக்கம் �ன்று ெசயற்படுவதாக ஆ��டாது.   

கடந்த காலத்�ல், �றுபான்ைமக் கட்�கள் 
மற்றும் ெபரும்பான்ைமக் கட்�கள் அரசைமப்பு 
�ருத்தங்க�ல் பங்ேகற்�ருந்தனர். 

அவர்கள் கூட மதச்சார்பற்ற அரசைமப்பு 
கு�த்து கவனம் ெசலுத்��ருக்க�ல்ைல. அரச-
ைமப்�ல் மாற்றம் ெகாண்டுவருவெதன்பது, �ர-
தானமாக மதச்சார்பற்ற ஒரு அரசைமப்பு அவ�ய-
மானது. அேத ேநரம், நாட்�ன் அைரவா�க்கும் 
ேமற்பட்ட ெபண்க�ன் நலன்கள், (அ�காரம்,-
ெதா�ல், பாதுகாப்பு, அவர்களுக்கான உ�ைம) 
ெதாடர்�லும், த�ழர்கள், முஸ்�ம்கள், மைல-
யகத் த�ழர்கள் ேபான்றவர்க�ன் அர�யல் அ�-
லாைஷகைளயும் கவனத்�ற் ெகாண்டதுமான 
ஒரு அரசைமப்பு உருவாக்கப்படாதவைர இந்த 
நாடு �றந்தெதாரு பன்ைமத்தன்ைமெகாண்ட 
கலாசாரங்க�ன் ஒன்�யமாக இருக்கப் ேபாவ-
�ல்ைல.   

இன்று மக்கள் எ�ர்ேநாக்கும் அவ�யமான-
தும், அவசரமானதுமான ெபாருளாதார ெநருக்-
க�ைய �ராக்குவது ெதாடர்�ல் அக்கைற 
ெகாள்ேவாம். ஏென�ல், நாட்�ல் 70 �தமான 
மக்கள் ெபாருளாதார ெநருக்க�யால் அவ�ப்ப-
டு�ன்றனர். அைத �ட்டு �ட்டு அ�காரத்�ற்-
கான ேபாட்�ைய ைமயப்படுத்� எ�ர��னர் 
பரப்பும் கருத்துக்கைள �ன்ெதாடர மக்கைளத் 
தூண்டத் ேதைவ�ல்ைல. அப்ப�த் துாண்�னா-
லும், தன்ெனழுச்�யாக மக்க�டம் எழும்பாத 
எந்தக் �ளர்ச்�யும் கு�த்த �ைள�ன் எல்ைலக்-
குச் ெசன்றைடயாது. அேத ேநரம் வன்முைற 
அர�யலும், அதன் �ைளவுகைளயும் பலமுைற 
இலங்ைக சந்�த்�ருக்�றது. அதுேபான்ற ஒன்று 
�ண்டும் நமது நாட்டுக்கு அவ�யமானது அல்ல. 
வன்முைறைய தூண்டும் வைக�ல் மக்கள் 
மனங்கைள ெதாந்தரவு ெசய்யும் எந்தக் கருத்துக்க-
ைளயும் ஆத�க்க மு�யாது. அைத எ�ர்ப்பைதத் 
த�ர ேவறு ெத�வுகள் இல்ைல. ெமல்ல ெமல்ல 
கருக்ெகாள்ளும் ெமன்ைமயான வன்முைறக-
ளும், அவற்ைற ஆத�ப்ப�னூடாக ��வைடய 
வாய்ப்புள்ளது. எனேவ, அரசைமப்�னதும், 
சட்டத்�னதும் எல்ைலக் குட்பட்ட வைக�ல் 
அவற்ைற தடுத்ேத ஆக ேவண்டும். ஆனால், 

அவற்ைறத் தடுப்பதற்கு இருக்�ன்ற அரச-
ைமப்பு என்பது சர்வா�காரத் தன்ைமக்கு �கரா-
னது. அைத மக்கள் பங்ேகற்ேபாடு எ�ர்வரும் 
ஜனநாயகத் ேதர்க�ன் ேபாது மாற்�யைமக்க 
முயற்�ப்பதுதான் ச�யான வ�முைற. ஆனால், 
அந்தத் ேதர்தல்கள் வரும் இரண்டைர ஆண்-
டுக்குள் மக்க�ன் ெபாருளாதார ெநருக்க� �ர்க்-
கப்பட்டு�ட்டால், �ளர்ச்�க்கான மன�ைல 
மக்கள் மனங்க�ல் இருந்து தூர்ந்துேபாய்�டும் 
என்ற அச்சத்�ல்தான் எ�ர��னர் மக்கைள 
�ளர்ச்� மன�ைலேயாடு ேதர்தல் வைர ைவத்�-
ருக்க ேவண்டும் என்பதற்காக இந்தவைகயான 
தவறான கருத்துக்கைள பரப்�க்ெகாண்�ருக்-
�ன்றனர்.    இரண்டைர வருடத்�ற் �ன்னர் 
ேதர்தல் வரும்ேபாது, மக்கள் இேத எ�ர்ப்பு 
மற்றும் �ளர்ச்� மைன �ைலேயாடு இருந்தால் 
எ�ர��னர் �க இலகுவாக ஆட்�ையக் ைகப்-
பற்ற மு�யும். அதன் �ன்னர், இன்று ர�லுக்கு 
எ�ராக முன்ைவக்கும் ேகாஷங்கைள ச�ெசய்து 
அவர்கள் ஆட்�ைய ெசய்ய மு�யும். அதுவைர, 
வன்முைறக்கு ஆதரவான �ைலப்பாட்ைட 
ர�ல் எ�ர்ப்பு என்ற ேகாஷத்�ல் தூண்ட ேவண்-
�ய�ல்ைல.   

என்ைனக் ேகட்டால் புரட்� ேவண்டாம் என்-
றுதான் ெசால்ேவன். புரட்�ைய நான் அ�கமும் 
எ�ர்ப்ேபன். ஒவ்ெவாரு கல்லாக அடுக்� உறு�-
யாக கட்டைமக்கப்படும் புரட்� �க ேகவலமான 
அ�காரமும் வன்முைறயும் �ைறந்த ஒரு இடம். 
அங்கு ெகாைலகள் என்பதற்கு பு�தமான இட-
�ருக்�றது. அ�வுகைள ெகாண்டாட்டமாக 
ைவத்�ருக்�றார்கள். அங்கு எதுவுேம ச�யாக 
இல்ைல. இது ந�னத்துவத்�ன் புரட்� பற்�ய 
தன்ைம ெகாண்டது.   ஆனால், தற்கா�கமான, 
தன்ெனழுச்�யான ��யள�லான புரட்�ைய 
மட்டுேம  யாரால் எப்ேபாது ெதாடங்�யது என 
ெத�யாமல் ேதான்�, அ�காரத்ைத கலங்க�த்து, 
எப்ேபாது ைக�டப்படும் எனத் ெத�யாமல் 
மைறந்துேபாகும்.

உறு�யாக கட்டைமக்கப்படும்... (10ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

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

Little used but brand new condition, 
full set available, pan mixture machine, 
conveyor belt machine, Block Machine, 
tracker machine, 1950000

Automatic block machine

077 37 80 470
THE BEST Industrial Power 

Generators

JESMAJO VALUE CREATORS (PVT) LTD. 186/6, Katuwana Road, Homagama. 
T : 011 2 855 390 | E : engineering@jesmajov.com | www.jesmajov.com

CALL  NOW - 0777 355 691 / 077 913 2054

20, 30, 45 kVA
65 - 450 kVA

Never be in the 
dark again...!

NOW AVAILABLE 
Exclusively Made in UK

2 Year 
Warranty

24 Hrs 
Professional 

Service

Ex-stock 
Original 
Spares

Petrol Genset 
6.2 kVA

PRICE : 15 MN  PER PERCH  (NEGOTIABLE)

COMMERCIAL  LAND
FOR SALE

FACING THIMBIRIGASYAYA MAIN ROAD
COLOMBO-05

51 PERCHES
70 FT ROAD FRONTAGE
HIGHLY COMMERCIAL / RESIDENTIAL AREA

 CALL: 0777 258 280

*
*
*

Dr. Jayadasa Treatments for Leucoderma & PsoriasisDr. Jayadasa Treatments for Leucoderma & PsoriasisTreatments for Leucoderma & Psoriasis

0716 790 672, 0726 506 485

CHANNELLING SERVICE

SUBODHA AYURVEDA
(PVT) HOSPITAL

WELL EXPERIENCED STAFF TRUSTED SERVICE

No. 7/13, Thelawala Rd, Mayura Mw, Rathmalana.

OPD & Hospitalized Treatment Service
Graduated Ayurveda Doctors Service

B.A.M.S (Hons) Colombo, M.Sc. Clinical Biochemistry (Red) Peradeniya
Consultation by Dr. Rangana Pradeep

Lecturer (Probationary), IIM University of Colombo

General Medical Treatments

SWIMMING POOLS

Suppliers of Filters, Motors, All Pool 
Chemicals, Filter Services, Pool Tiles, 

Deck Tiles, Jacuzzy Jet Accessories and 
all other Pool Equipment etc...

We are Specialising on Constructing Large Pools For Commercial Purposes
Hotline : 0774 778 357

SUPPLYING HIGH QUALITY EUROPE MADE FILTERS, MOTORS ETC...
EURONIX CONSTRUCTION & WATER MANAGEMENT (PVT) LTD

We Construct all types of Swimming 
Pools, Refurbishing of Old Pools, 

Repairing Pools, Jacuzzies, 
Floating Pools with Highly Talented 

Professionals and Our Own 
Designers and Architects

www.euronwater.com

SUPPLIERS AND DEALERS 
OF GOOD QUALITY POOL 
CHEMICALS, CHLORINE 70 & 
90, SODASH, ALUMINIUM ETC...
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புதிய ஜனாதிபதி எதிர்நாக்கும் சவால்கள்!

இைஙலகையின் புதிய 
ஜனாதிபதி ரணில் விக்ர -
ைசிஙகை மீதுள்ள பபாறுப் -
புகைள மிகைப் பாரியன 
என்்ால் மிலகையல்ை. 
இைஙலகைலய உைகை 
நாடுகைளின் பாரலவை -
யில், இப்்பாதிருக்கும் 
நிலையிலிருந்து உயரந்்த 
நிலைக்கு பகைாண்டு வைரு -
வை்தற்கு பல்்வைறு சவைால் -
கைல்ள அவைர சைாளிக்கை ்வைண்டியுள்ளது. 

என்றுமில்ைா்தவைாறு மிகை ்ைாசைாகை பாதிக்கைப்பட் -
டுள்ள நாட்டின் பபாரு்ளா்தாரதல்த மீ்ள கைட்டிபயழுப் -
புவை்்த மு்தைாவைதும் முக்கியைானதுைான சவைாைாகும். 
எரிபபாருள பிரச்சிலன மு்தல் விவைசாயிகைளின் உரப் 
பிரச்சிலன வைலர எண்்ணற்் துல்கைளில் இப்பபாரு -
்ளா்தார பிரச்சிலன விததியாசைான முல்கைளில், ்வைறு -
பட்்ட வைடிவைஙகைளில் ்தாக்கைம் பசலுததி வைருகி்து. 

எரிபபாருட்கைளுக்கைான நீண்்ட வைரிலசகைள, ்பாக்கு -
வைரதது சீரகுலைவு, ைருந்துப் பபாருட்கைளுக்கைான ்தட் -
டுப்பாடு, மின்சார துண்டிப்பு, பா்டசாலைகைல்ள மீ்ள 
ப்தா்டரச்சியாகை இயஙகை பசயவைதிலுள்ள சிக்கைல்கைள, 
உ்ணவுப் பபாருட்கைளின் விலை அதிகைரிப்பு உட்ப்ட 
பல்்வைறு வைலகைகைளில் நாளுக்கு நாள பிரச்சிலனகைள 
பை வைடிவைஙகைளில் அதிகைரித்த வைண்்ண்ை உள்ளன. 
இப்பபாரு்ளா்தார பிரச்சிலனலய தீரப்ப்தற்கைான அவை -
சரகைாை, ைததிைகைாை, நீண்்டகைாை திட்்டஙகைல்ள உ்ட -
னடியாகை அறிமுகைப்படுததி அமுல் ந்டத்த ்வைண்டிய 
பபாறுப்பு ஜனாதிபதியின் ைற்றுபைாரு முக்கிய சவைா -
ைாகும்.

பபாரு்ளா்தார      பிரச்சிலனக்கு தீரவு கைாண்ப்தற் -
கைான அடிப்பல்டத ்்தலவையாகை, அரசியல் ஸ்திரத்தன் -
லைலய உ்டனடியாகை ஏற்படுத்த ்வைண்டிய அவைசியம் 
உள்ளது. நா்டாளுைன்்ததில் ்தனது கைட்சிக்பகைன ஒ்ர 
ஒரு ஆசனதல்த ைட்டு்ை லவைததிருந்்தாலும், ்தன் -
மீதுள்ள பபரும்பான்லை உறுப்பினரகைளின் நம்பிக் -
லகைலய உறுதியாகை ்தக்கை லவைதது, முரண்பாடுகைளுக்கி -
ல்ட்ய சைன்பாடு கைண்டு, நல்ைாட்சிலய ஏற்படுத்த 
்வைண்டியுள்ளது. இ்தன் மூை்ை பவைளிநாடுகைளின் நம் -
பிக்லகைலய பவைன்று அவைற்றின் உ்தவிகைல்ள பப்க்கூடி -
ய்தாகை இருக்கும்.

நாட்டு ைக்கைள அன்்ா்டம் எதிர்நாக்குகின்் பிரச் -
சிலனகைல்ளத தீரதது, அவைரகை்ளது அததியாவைசிய 
்்தலவைகைல்ள நில்்வைற்், ஆக்கைபூரவைைான பசயற் -
பாடுகைல்ள, மிகை அவைசரைாகை ்ைற்பகைாளவை்தன் மூைம் 
அவைரகை்ளது நம்பிக்லகைலய பவைன்ப்டுக்கை பபாருத்த -
ைான ந்டவைடிக்லகைகைல்ள எடுக்கை ்வைண்டியது அவைசர, 
அவைசிய ்்தலவையாகைவுள்ளது. இவைற்்்ாடு நாட்டில் 
சட்்டம் ஒழுஙலகை சீராக்கி, சகைை இன ைக்கைளும் சகை -
வைாழ்வு வைாழக்கூடிய வி்தததில் சட்்ட ஆட்சிலய 
சரியாகை நிலைநாட்்ட ்வைண்டும். இவைற்ல் நில்்வைற் -
றுவை்தன் மூை்ை நாட்டில் அலைதிலயப் ்பணி, உைகை 

நாடுகைளின் ஆ்தரலவைப் பபற்றுக்பகைாள்ள வைழி பி்க் -
கும்.

நாட்டின் புதிய ஜனாதிபதி இச்சவைால்கைல்ள பவைற் -
றிபகைாள்ள, பபாருத்தைானவைரகைல்ளக் பகைாண்டு, 
சரியான திட்்டஙகைல்ள வைகுதது, உ்டனடியாகை அவைற்ல் 
பசயற்படுததி , நல்ைாட்சிலய நிலைநாட்்ட ்வைண்டும் 
என்ப்்த ைக்கைளின் இன்ல்ய எதிரப்பாரப்பாகும்.

பிரதமர தி்னஷ் குணவரதன

இைஙலகையின் 26வைது 
பிர்தைாராகை  தி்னஷ் கு்ண -
வைர்தன ப்தவி்யற்றுள்ளார. 
்தனியாள வைரிலசயில் இவைர 
நாட்டின் 16வைது பிர்தைரா-
வைார. 

1949.03.02ம் திகைதியன்று 
பி்ந்்த இவைர அவைரது ்தந்ல்த 
முன்னாள அலைச்சர பிலிப் 
கு்ணவைரத்தன ்பான்்் 
அரசியலில் ஆரவைம்  
பகைாண்டு,‘ைஹஜன எக்சத 
பபரமுன’ கைட்சியினூ்டாகை அரசியலில் தீவிர ஈடுபாடு 
பகைாண்்டஇ்டதுசாரி அரசியல்வைாதியாவைார. 

1983 மு்தல் இக்கைட்சியின் ்தலைவைராகை இருக்கி்ார. 
இைஙலகை அரசியலில் பிரபைைாகைவிருந்்த இந்திக்கை 
கு்ணவைரத்தன, பிரசன்ன கு்ணவைரத்தன, கீ்தாஞசன 
கு்ணவைரத்தன ைற்றும் ைக்ைாலி கு்ணவைரத்தன ஆகி -
்யாரின் ச்கைா்தரராவைார. 

மு்தல் முல்யாகை, 1977ல் நா்டாளுைன்் ்்தர்த -
லில் அவிசாவைல்ள ப்தாகுதியில் ்பாட்டியிட்்டார. 
ஆனால் அதில் இவைர ்்தால்வியல்டந்்தாலும், 
1983ல் நல்டபபற்் ைகைரகைை ப்தாகுதிக்கைான இல்டத 
்்தர்தலில் பவைற்றி பபற்று மு்தல் முல்யாகை நா்டாளு -
ைன்் உறுப்பினரானார. அ்தன் பின் 1994ம் ஆண்டு 
்்தர்தலில் ்்தால்வியல்டந்்தாலும் 2000 ஆம் ஆண் -
டிலிருந்து ப்தா்டரந்து நா்டாளுைன்் உறுப்பினராகை 
உள்ளார.

 ்தனது அரசியல் வைாழ்வில், ்பாக்குவைரதது, கைல்வி, 
நகைர அபிவிருததி, நீர வை்ளஙகைள உட்ப்ட பை அலைச் -
சுப் ப்தவிகைல்ள வைகிததுள்ள இவைர பைம் பபாருந்திய, 
்பச்சாற்்ல் மிக்கை நா்டாளுைன்் அஙகைத்தவைராகை 
திகைழ்கி்ார. 

பகைாழும்பு ்ராயல் கைல்லூரியின் பலழய ைா்ணவை -
ரான  ரணில் விக்ரைசிஙகை ஜனாதிபதியாகை இருக்கின்் 

அ்்த ்நரததில், பகைாழும்பு ்ராயல் கைல்லூரியின் 
அவைரது சைகைாை ைற்றுபைாரு பலழய ைா்ணவைரான  
தி்னஷ் கு்ணவைர்தன பிர்தைராகை ப்தவி ஏற்றிருப்பது 
வி்ச்டைாகைக் குறிப்பி்டத்தக்கைது.  

நீண்்டகைாை அரசியல் அனுபவைமிக்கை தி்னஷ் கு்ணவைர-
்தன, இைஙலகையின் புதிய பிர்தைராகை ப்தவி்யற்றிருப்-
பல்த பாராட்டும் அ்்த்வைல்ள ைக்கைளின் இன்ல்ய 
எதிரபாரப்புகைல்ள நில்்வைற்றி, நாடு நைன் பப் நற் -
்சலவையாற்் வைாழ்ததுகி்்ாம்!

‘பிறை்காநதன்’ ததௌலத் மீரான்

1960கைளின் நடுப்பகுதி -
யில் "பில்கைாந்்தன்" என்னும் 
புலனப் பபயரில் ்தரைான சிறு -
கைல்தகைள, கைவில்தகைள எழுதி 
பிரபைைான எழுத்தா்ளர,  
எம். எஸ். ப்தௌைத மீரான், 
கை்டந்்த ்ை ைா்தம் 27ம் திகைதி 
(27/05/2022) ்தனது 75வைது அகை-
லவையில் கைாைைானார.   

பகைாழும்பு வைாலழத்்தாட்-
்டம் பசயயது சிராஸ்தீன், 
லைமூன் பீபீ ்தம்பதியரின்  4வைது 
ைகைனான இவைர, பகைாழும்பு மிகுந்து ைாவைதல்த அரசி-
னர முஸ்லிம் கைைவைன் பா்டசாலையின் (இப்்பால்தய 
அல்ஹிக்ைா ்்தசியக் கைல்லூரி) பலழய ைா்ணவைராவைார. 
பா்டசாலையில் பயிலும் கைாைததி்ை்ய "திஙகைள ைைர" 
எனும் லகைபயழுததுப் பததிரிக்லகைலய ந்டாததி, எழுத-
துத துல்யில் ்தன்லன வை்ளரததுக் பகைாண்்ட்்தாடு, பி் 
ைா்ணவைரகைல்ள எழுதுவைதிலும், வைாசிப்பதிலும் ஊக்குவித-
துள்ளார. இ்ளலைப் பருவைததில் பிரபை எழுத்தா்ளர பஜய-
கைாந்்தன் மீது பகைாண்்ட அபிைானம் கைார்ணைாகை "பில்கைாந்-
்தன்" எனும் புலனப்பபயரில் எழுதினார.

இைஙலகையின் ்்தசிய பததிரிலகைகைளில் ைரபுக் கைவில்த-
கைள, சிறுகைல்தகைள, சன்ைாரக்கை கைட்டுலரகைல்ள இவைர அதிகை-
ைாகை எழுதியுள்ளார. இவைரது ைரபுக் கைவில்தகைள, அன்ல்ய 
சி்ரஷ்்ட கைவிஞரகை்ளால் பபரிதும் சிைாகிததுப் ்பசப்பட்-
டுள்ளது. இைஙலகை வைாபனாலி முஸ்லிம் ்சலவையின், 
அந்்த கைாை பிரபைைான நிகைழ்ச்சியான "இஸ்ைாமிய சைய 
பா்டசாலை” நிகைழ்ச்சியிலும், ்்தசிய  ்சலவையின் பிரபை 
நிகைழ்ச்சியான ‘சிறுவைர ைைர’ நிகைழ்ச்சியிலும் ைா்ணவைரகை-
ளுக்குப் பபாருத்தைான, நா்டகைஙகைள, வைரைாற்று கைல்தகைள, 
்பச்சுக்கைள ்பான்்வைற்ல் எழுதி பஙகைளிப்புச் பசயதுள-
்ளலை குறிப்பி்டத்தக்கைது.  

தினபதி, சிந்்தாைணி பததிரிலகைகைல்ள பவைளியிட்்ட 
சுயாதீன பததிரிகைா சைாஜததிலும் பணியாற்றியுள்ள 
ப்தௌைத மீரான், பிற்கைாைததில் ்தன்லன வியாபாரததுல -்
யில் முழுலையாகை ஈடுபடுததிக் பகைாண்்ட்தால் இைக்கிய 
ஈடுபாடு படிப்படியாகைக் குல்ந்து, பின்னர நின்்் 
்பாயுள்ளது. ஆயினும் எழுத்தா்ளரகைள, கைலைஞரகைள 
உட்ப்ட  பைருக்கு பை வைலகைகைளிலும். உ்தவிகைல்ள 
வைழஙகியுள்ளார..

 இவைர, "பாரம்பரியம்" புகைழ் கைைாபூஷ்ணம் எம். 
எஸ். எம். ஜின்னாவின் ்தலையனாரும், சததிய எழுத -
்தா்ளர கைைாபூஷ்ணம்எஸ். ஐ. நாகூர கைனியின் சம்பந்தியு -
ைாவைார என்பது பைரும் அறியா்த வி்டயைாகும்.   

‘பில்கைாந்்தன்’ ப்தௌைத மீரான் ்தரைான பை சிறு -
கைல்தகைள, கைவில்தகைள, கைட்டுலரகைள எழுதி இருந்்தா -
லும் அலவை நூலுருப் பப்வில்லை என்பதும், இன்று 
அவைற்ல் வைாசிக்கும் வைாயப்பு இல்ைாைலிருப்பதும் 
கைவைலைக்குரிய வி்டயைாகும்.

உலற்க எசசரிக்கும் குரங்கம்றம
ஆப்பிரிக்கை பிராந்தியததில் மு்தல்முல்யாகைக் கைண்்ட -

றியப்பட்்ட குரஙகு அம்லை, ்தற்்பாது பல்்வைறு நாடு -
கைளில் பரவியுள்ளது. இந்்நாயால் உைகைம் முழுவைதும் 

இதுவைலர 15 ஆயிரததுக்கும் ்ைற்பட்்டவைா்கைள பாதிக் -
கைப்பட்டுள்ளனர. ்ைலும் 5 ்பர பலியாகியுள்ளனர.
இ்்த்வைல்ள 8 வையதுக்குட்பட்்ட குழந்ல்தகைள குரங -
கைம்லை ்நாயால் பாதிக்கைப்படும் அபாயம் அதிகைம் 
என அபைரிக்கை ்நாய கைட்டுப்பாடு ைற்றும் ்தடுப்பு 
லையம் சுட்டிக்கைாட்டியுள்ளது.

 அ்்த்பால் புதி்தாகைப் பி்ந்்த குழந்ல்த உட்ப்ட 
இரண்டு குழந்ல்தகைள குரஙகைம்லை கைாயச்சைால் 
பாதிக்கைப்பட்டுள்ள்தாகை அந்்த லையம் உறுதிப்படுத -
திய்தாகை பவைளிநாட்டு ஊ்டகைஙகைள பசயதி பவைளியிட் -
டுள்ளன.

இந்நிலையில் குரஙகு அம்லை ்நாலய சரவை்்தச 
பநருக்கைடியாகை உைகை சுகைா்தார ஸ்்தாபனம் அறிவிததுள -
்ளது. இதுப்தா்டரபான ஆ்ைாசலனக் கூட்்டததிற்குப் 
பி்கு ்பசிய அ்தன் ்தலைவைர ப்டட்்ராஸ் இ்தற்கைான 
அறிவிப்லப பவைளியிட்டுள்ளார.

 அப்்பாது அவைர, “இ்தற்கு முன் இல்ைா்த அ்ளவு 
பல்்வைறு நாடுகைளில் குரஙகு அம்லை ்நாய பரவி வைரு -
கி்து. 

ஆயவைா்ளரகைளின் கைருததுகைளின்படி குரஙகு அம்லை 
்நாலய சரவை்்தச அவைசர நிலையாகை அறிவிக்கி்்ாம்” 
எனத ப்தரிவிததுள்ளார. 

ப்தாற்று ்நாய ஒன்றுக்கு உைகை சுகைா்தார நிறுவைனம் 
விடுக்கும் மிகை உயரந்்த எச்சரிக்லகை இதுவைாகும்.இைங -
லகையிலும்குரஙகைம்லை ்நாய பற்றிய எச்சரிக்லகை 
விடுக்கைப்பட்டுள்ளது.

அவள் என் அம்மா!

உைகின் பிரபை 
உ ல ்த ப் பந் ்த ா ட் ்ட 
வீரர கிறிஸ்டியா்னா 
பரானால்்்டாவி்டம் 
ஒரு நிருபர ்கைட்்டார, 
“உஙகைள அம்ைா ஏன் 
இன்னும் உஙகைளு்டன் 
வைாழ்கி்ார? ஏன் அவை -
ளுக்கைாகை ்தனியாகை ஒரு 
வீடு கைட்்டக்கூ்டாது?”

கி றி ஸ் டி ய ா ் ன ா 
பரானால்்்டா இவவைாறு 
பதிைளித்தார, “என் அம்ைா எனக்கைாகை ்தன் வைாழ்லவை 
தியாகைம் பசயது என்லன வை்ளரத்தார. நான் இரவில் 
சாப்பிடுவை்தற்கைாகை அவைள பசியு்டன் தூஙகினாள. எங -
கைளி்டம் ப்ணம் இல்லை. எனக்கு கைால்பந்து ைற்றும் 
உபகைர்ணஙகைல்ள வைாஙகை, அவைள வைாரததில் ஏழுநாட் -
கைள ைற்றும் ைாலை ்நரஙகைளில் கிளீனராகை ்வைலை 
பசய்தாள. அவை்ளது தியாகைததுக்கு ஈடு இல்ண -
யுண்்டா?”

 “நான் ஒரு சி்ந்்த வீரராகை முடியும் என்று நம்பிய 
அவைளுக்கு, என் முழுலையான பவைற்றியும் அரப்ப -
ணிக்கைப்பட்டுள்ளது. 

நான் வைாழும் வைலர, அவைள எப்்பாதும் என் பக்கைத -
தில்்தான் இருப்பாள, அவைளுக்கு என்னால் முடிந்்த 
அலனதல்தயும் நான் பசய்வைன். அவைளுக்கைான 
அல்டக்கைைமும் ைற்றும் எனது  மிகைப் பபரிய பரிசும் 
நான்்தான்” என்்ார.

 ப்ணம் ைக்கைல்ள பசல்வைந்்தரகை்ளாகை ைாற்்ாது. உண் -
லையில் சிைர மிகைவும் ஏழ்லையானவைரகைள. அவைரகைளி -
்டம் இருப்பது ப்ணம் ைட்டு்ை. வைாழ்வில் பரிசுகைள 
ைற்றும் ஆசீரவைா்தஙகைளுக்கு நன்றி பசலுததுவைதில் -
்தா்ன உண்லையான பசல்வைம் கைா்ணப்படுகி்து. நாம் 
ஒவபவைாருவைரும் இதுபற்றி நன்கு சிந்திதது பசயல்ப்ட 
்வைண்டும்.

இபபத்தியில இடம்தபறும் அம்சங்களின் ்நாக்ற்க, ்பாக்ற்க, 
அறமபறப, அளறவ, அழற்க பின்பற்றி எழுத விரும்பு்வார, “படித்-
ததும் ப்கரவதும்” பகுதியுடன் ததாடரபு த்காள்ள, மின்னஞசல (email): 

pptknvm@gmail.com, வாட்ஸ்எப (WhatsApp): 0777314207    

பிரிந்தார் பெருமை

ெதாரதாட்டுற�தாம்! வதாழ்த்துகிற�தாம்

      நலறை வதாழ்றவதாம்

நலலம் ப�தாலகிற�தாம்

சிந்மை ப�ய் ைைறை

பநஞ்சுக்கு நீதி

முகாமையாளர் கே. பத்மானந்தன்

திருவள்ளுவர் எனும் தெய்வீக
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திருவள்ளுவத்தில் தலைலைத்துவம் (Leadership)
P eter Drucker ,Robert Tannen 

Baum,Liv ings tone ,War ren 
Bennis, C.I. Bernard, Bernard 

Keys and Thomas, Keith Davis, 
George R. Terry, Koontz and 
O’Donnell, Alford ,John Maxwell 
்பான்் பல்்வைறு முகைாலைததுவை 
அறிஞரகைள பகைாடுததுள்ள வைலரவி-
ைக்கை்ணததின்படி பபாது்நாக்கு 
ஒன்றிலன  அல்டவை்தற்கைாகை  ைக்கைள 
குழுக்கைள மீது பசல்வைாக்குச் பசலுததி 
அவைரகைல்ள விருப்்பாடு விலனத-
தி்்னாடு பசயற்ப்ட வைழிப்படுததி 
ஒருஙகில்ணதது  ஊக்குவிக்கின்் 
ந்டவைடிக்லகை்ய  ்தலைலைததுவைம் 
எனக்பகைாள்ளப்படுகி்து. சி்ந்்த 
்தலைலைததுவைததினா்ை்ய ஒரு 
நிறுவைனததில் ்வைலை பசயயும் பணி -
யா்ளரகைல்ள விலனததி்னு்டனும் 
பயனுறுதிமிக்கை வைலகையிலும் ப்தாழில்  
பசயய வைழிகைாட்்ட முடியும். பணியா-
்ளரகைளின் ந்டதல்த, ை்னாபாவைம், 
பசயற்றி்ன் என்பன ்தலைலைதது -
வைததி்ை்ய ்தஙகியுள்ளன. என்வை 
ஒரு நிறுவைனததில் பயனுறுதி மிக்கை 
முகைாலைததுவைம் இருக்கை ்வைண்டுைா -
யின் அங்கை சி்ந்்த ்தலைலைததுவைம் 
இருக்கை ்வைண்டும் .என்வை முகைா -
லையா்ளரகைள சி்ந்்த ்தலைவைரகை்ளாகை 
இருக்கை ்வைண்டும்.

என்வை ்தலைலைததுவைம் என்பது 
முகைாலையா்ளர ஒருவைர ்தன்னுல்டய 
்தனிததுவைம் மிக்கை ஆற்்ைால் அல்ைது 
வைல்ைலையால் ஊழியரகைல்ளச்  
சரியான முல்யில் வைழிப்படுததி 
நிறுவைன  இைக்குகைல்ள பவைற்றிகைரைாகை 
அல்டயச் பசயவை்தாகும். எத்தலகைய 
சரியான திட்்டஙகைள இருந்்தாலும் 
எத்தலகைய வை்ளஙகைள இருந்்தாலும் 
சரியான ்தலைலைததுவைம் இல்ைா -
விட்்டால் ஒரு நிறுவைனதல்த பவைற் -
றிகைரைாகை இயக்கை முடியாது அல்ைது 
ஒரு ப்தாழிலை இைாபகைரைாகை பசயய 
முடியாது .ஒரு முகைாலையா்ளரி்டம்  
்தலைலைப்பண்பு இல்ைாவிட்்டால் 
அவைரால் சரியான முல்யில் பணி -
யாற்் முடியா்தது ைட்டுைல்ை 
அவைரது நிறுவைனதல்த சரியான 
முல்யில் இயக்கை முடியாது . 

்ை்ை குறிப்பி்டப்பட்்ட முகைா-
லைததுவை அறிஞரகைளின் கைருததுக் -
கைளின்படி ஒரு முகைாலையா்ளரிற்கு 

இருக்கை்வைண்டிய ்தலைலைத-
துவை பண்புகை்ளாகை, புததிக்-
கூரலை, ஆழ்ந்்த கைல்வி ைற்றும்-
துல்சார அனுபவைம், புதியன 
சிந்தித்தல், சி்ந்்த ப்தா்டரபா-
்டல் தி்ன், ஆ்ைாசலனயும் 
வைழி கைாட்்டலும் வைழஙகைக்கூடிய 
தி்லை, ைன முதிரச்சி, சி்ந்்த 
உ்டல் ்தகுதி, நடுநிைலை, 
இயல்பூக்கைம், பபாறு ப்்பற்-
கும் ்தன்லை, முடிபவைடுக்கும் 
தி்ன், ஊழியரகை்ளால் ஏற்றுக் 
பகைாள்ளப்ப்டல் என்பன அலை-

கின்்ன. இக்கைருததுக்கைல்ள   கீழ் 
வைரும் ஈரடியில் திருவைளளுவைர  சி்ப்-
பாகை பவைளிப்படுததுகின்்ார .

அஞசாறம ஈற்க அறிவூக்்கம் இநநான்கும் 
எஞசாறம ்வநதரக் கியலபு. 
(கு்ள -382)
அஞசாலை அல்ைது துணிவு( 

Courage), ஈலகை அல்ைது இரக்கை 
சிந்ல்த(Generosity), அறிவுல்டலை 
அல்ைது அறிவைாற்்ல் (Knowledge), 
ஊக்கைமுல்டலை அல்ைது உயரந்்த 
குறிக்்கைால்ள எட்டும் முயற்சி 
(Zeal/Enthusiasm)  ஆகிய இந்்த 
நான்கு பண்புகைளும் குல்வு 
ப்டாைல் இருத்த்ை ஒரு அரசனுக்கு -

ரிய அல்ைது ்தலைவைனுக்குரிய  ்தகு -
திகை்ளாகும் என்கி்ார திருவைளளுவைர. 
என்வை திருவைளளுவைர கூறும் அரச -
னுக்குரிய ்தகுதிகைள ்பான்று நிறுவை -
னபைான்றின்  முகைாலையா்ளர என்ப -
வைர  எடுத்த கைருைதல்த முடிக்கின்் 
துணிவு, அக்கைருைதல்த முடிக்கைத  
்்தலவையான அனுபவை அறிவு,நிர்ண -
யித்த நிறுவைன இைக்குகைல்ள  அல்ட -
வை்தற்கைான இல்டய்ா முயற்சிகைல்ள 
்ைற்பகைாளளும் பண்பு அ்தாவைது 
ஊக்கைம் என்பவைற்ல் பகைாண்டி -
ருப்ப்்தாடு ்தனது ஊழியரகைளின் 
அல்ைது ்தன்லனச்  சாரந்்தவைரகைளின்  
நைனில்  கைவைனம்  ்பணும் ்தன்லை 
பகைாண்்டவைராகை இருக்கை ்வைண்டும். 
அ்்த்பான்று முகைாலையா்ளருக்கு 
இருக்கை ்வைண்டிய இன்னும் மூன்று 
பண்புகைல்ளப் பற்றி கீழ்வைரும் ஈரடி-
யில் திருவைளளுவைர கூறுகி்ார .

“தூங்காறம ்கலவி துணிவுறடறம 
அம்மூன்றும் நீங்கா நிலனாள் பவற்கு”. 
(கு்ள-383)
கைாைம் ்தாழ்த்தா்த ்தன்லை 

அ்தாவைது தூஙகைாலை(Alertness, 
கைல்வி (Education), துணிவு-
ல்டலை(Bravery) ஆகிய இந்்த 

மூன்று பண்புகைல்ளயும்  நிைதல்த 
ஆளும் அரசன் ்தன்லனவிட்டு  நீங-
கைாைல் பாரததுக்பகைா்ள ்வைண்டும் 
என்கி்ார திருவைளளுவைர . இத்தலகைய 
பண்புகைல்ள ஒரு நிறுவைனததின் முகைா-
லையா்ளர பகைாண்டிருக்கை்வைண்டியது 
கைட்்டாயம் .இருக்கை ்வைண்டியலவை 
பண்புகை்ளாகும்

தூஙகைாலை என்று இங்கை 
திருவைளளுவைர குறிப்பிடுவை-
்தன்மூைம் முகைாலையா்ளர 
என்பவைர கைாைந்்தாழ்வு பசய-
யாைல் ்தனது கைல்டலைகைல்ள 
விலரந்து பசயய்வைண்டும் 
அ்தாவைது  பசயல் ஆற்றுவை-
தில் ்சாராது  விழிப்பாகை 
இருக்கை்வைண்டும் என்கி்ார.
ஒரு பசயலைக் கைாைததில் 
பசயயாலை, கைாைம் ்தாழ்த-
து்தல், ்தளளிப்்பாடும் 
ைனப்பான்லை ்பான்்லவை 
முகைாலையா்ளரின் தி்லனக் 
குல்ப்ப்்தாடு  முல -்

்கைடுகைளுக்கும் வைழி வைகுக் -
கும் என்வை முகைாலையா -
்ளர விலரந்து பசயல்ப்டல் 

்வைண்டும். கைல்வி என்று பசால்வை -
்தன் மூைம் திருவைளளுவைர ஒரு முகைா -
லையா்ளர ்தனது ப்தாழிலை ஆற்்த 
்்தலவையானவைற்ல்க் கைற்றுத்்தரவை -
து்டன் அவைற்ல்க் கைாைம் பசல்ைச் 
பசல்ை அவவைப்்பாது புதுப்பித -
துக் பகைாள்ளவும் ்வைண்டும் என்் 
கைருததிலன வைலியுறுததுகின்்ார. 
துணிவுல்டலை என்று கூறுவை்தன் -
மூைம்  உண்லைகைல்ள  ஆராயந்து 
ப்தளிவைான உறுதியான முடிபவைடுக் -
கும் ைனததிட்பம்  முகைாலையா்ளரகை -
ளுக்கு இருக்கை ்வைண்டும் என்பல்த 
திருவைளளுவைர வைலியுறுததுகின்்ார.

ஒரு சி்ந்்த முகைாலையா்ளர என்ப-
வைர  எல்்ைாராலும் எந்்நரததிலும் 
எவவி்டததிலும் அணுகைத்தக்கைவைராகை-
வும் ்வைலை  பசயயும்   எல்்ைாரா-
லும் விரும்பத்தக்கைவைராகைவும்  இருக்கை 
்வைண்டும். ்ைலும் முகைாலையா்ளர 
என்பவைர ைற்ல்யவைரகைளுல்டய 
கைருததுக்கைல்ள, பிரச்சிலனகைல்ளக்  
்கைட்பவைராகைவும்,  ்கைட்கும் பிரச் -
சலனகைளுக்கு தீரவு கைாண்பவைராகை -
வும், இன்பசால் ்பசுபவைராகைவும் 
இருக்கை ்வைண்டும். அ்்த்வைல்ள 
ைற்ல்ய வைரகைளுக்கு  நல்ைவைழி கைாட் -
டியாகைவும் (Role model)   இருக்கை 
்வைண்டும். இக் கைருததுக்கைல்ள கீழ் -
வைரும் ஈரடியில் திருவைளளுவைர  சி்ப் -
பாகை பவைளிப்படுததுகின்்ார.

“்காட்சிக் த்களியன் ்கடுஞதசாலலன் 
அலல்னல மீக்கூறும் மன்னன் நிலம்”.

(கு்ள -386)

கைாண்ப்தற்கு எளியவைனாய இருப் -
ப்்தாடு கைடுஞபசால் கூ்ா்த இனிய 
பண்பாடும் உல்டயவைனாய இருக் -
கும்  ைன்னனுல்டய ஆட்சிக்கு 
உட்பட்்ட நாட்ல்ட்ய எல்்ைா -
ரும் விரும்புவைர அத்தலகைய ைன்ன -
லன்ய  உைகைமும் புகைழும்  என் -
கி்ார திருவைளளுவைர . என்வை 
திருவைளளுவைர கூறும் ைன்னலனப் 
்பால் ஒரு நிறுவைனத ்தலைவைர 
அல்ைது முகைாலையா்ளர என்பவைர 
கைாட்சிக்கு  எளியவைராயும் எல்்ைா -
லரயும் அரவைல்ணதது பசல்வை து்டன் 
இன்பசால் ்பசுபவைராகைவும்  இருக்கை 
்வைண்டும் அப்்பாது்தான் நிறுவை -
னதல்த பவைற்றிகைரைாகை நிரவைகிக்கை 
முடியும்.

்தலைவைர அல்ைது முகைாலையா -
்ளர யாராலும் அணுகைப்ப்டமுடியா -
்தவைராயும், ஊழியரகைல்ள அல்ைது 
்தன்லனச் சாரந்்தவைரகைல்ள  ைதிக் -
கைா்தவைராயும், ஊழியரகைளுல்டய 
அல்ைது ்தன்லனச் சாரந் ்தவைரகைளு -
ல்டய பிரச்சலனகைல்ளக்  ்கைட்டு 
ஆராயந்து சரியான முல்யில் 
நீதியான முல்யில் தீரவுகைா்ண முடி -
யா்தவைராகைவும்  இருந்்தால் அவைர 
்தனது நிலைலயயும் ைதிப்லபயும் 
இழந்து விடுவைது்டன் ்தனது பணிலய-
யும் இழந்துவிடுவைார. யாரும் அவைலர 
கை்ணக்கில் எடுக்கை ைாட்்டாரகைள என்் 
கைருததுகைல்ள   கீழ்வைரும் ஈரடியில்  திரு-
வைளளுவைர சி்ப்பாகை பவைளிப்படுதது-
கின்்ார .

“எணபதத்தான் ஓரா முறைதசயயா 
மன்னவன் தணபதத்தான் தா் ன த்கடும்”.
(கு்ள -548)
ஆ்டம்பரைாகை யாரும் அணுகைமுடியா-

ைல் இருக்கின் ,் ஆராயந்து நீதி முல் 
பசயயாைலும்  அல்ைது நீதி வைழஙகைா-
ைலும் இருக்கின்  ்  அரசன் ்தாழ்ந்்த 
நிலைலய அல்டந்து பலகைவைரில்ைாவிட்-
்டாலும் கூ்ட  ்தானாகை்வை பகைட்்டழிந்து 
விடுவைான் என்கி்ார திருவைளளுவைர . 
என்வை திருவைளளுவைர  கூறும் அரசலனப் 
்பால் அல்ைாைல் ஒரு நிறுவைனததின் 
்தலைவைர அல்ைது  முகைாலையா்ளர 
என்பவைர எளியவைராகை, அகைஙகைாரைற்-
்வைராகை, ்நரலையானவைராகை  இருந்-
்தால் ைட்டு்ை பவைற்றிகைரைானவைராகை 
இருக்கை முடியும் என்கி்ார திருவைள-
ளுவைர. 
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சரும பராம�ப்புக்காக தயா�க்கப்படும் 
ெபாருட்க�ல் �ட்ட�ன் ஈ கட்டாயம் ேசர்க்கப்-

படும். சருமம் மு�ர்ச்� அைடவைத 
தள்�ப்ேபாடும் ஆற்றல் இதற்கு 
உண்டு. அன்� ஒக்�ெடண்டுகள் 
�ட்ட�ன் ஈ �ல் அ�கமாக 
உள்ளது. �ட்ட�ன் ஈ சத்து 
ேபாதுமான அளவு இருந்தால் 
உட�ல் ஏற்படும் �ரச்�ைன-
கைள எ�தாக தடுக்கலாம். 

உண�ன் மூலம் �ட்ட�ன் 
ஈ சத்ைத ேநர�யாக ெபற்று 
இயற்ைகயான வ��ல் 
அழைக பாதுகாக்க மு�யும். 
சூ�யகாந்� �ைதகள், 
பாதாம், ேவர்க்கடைல, 
அ�� த�டு மற்றும் 
ேகாதுைம த�டுக�ல் 
இருந்து எடுக்கப்படும் 
எண்ெணய் பசைலக்�ைர 
ேபான்றவற்�ல் �ட்ட�ன் 
ஈ அ�கமாக உள்ளது.

நகங்கள் பராம�ப்பு 
ைககளுக்கு ெதாடர்ந்து 

ேவைல ெகாடுப்பவர்க�ன் 
நகங்கள் வ�ைம குைறந்து அழ-

�ன்� �றம் மங்� காணப்படும். நகங்கைள சுற்�லும் ேதால் 
உ�தல், சருமம் கருைம அைடதல் ேபான்ற �ரச்�ைனகள் ஏற்-
படும். இர�ல் தூங்குவதற்கு முன்பு �ட்ட�ன் ஈ சத்துள்ள 
எண்ெணய்ைய நகங்கைள சுற்�யும், �ரல்க�லும் தட� 
ெமன்ைமயாக வட்ட வ��ல் மசாஜ் ெசய்ய ேவண்டும். 
இவ்வாறு ெசய்வதால் நகங்கள் இயற்ைகயான ெவ�ர் 
�வப்பு �றத்ேதாடும் வ�ைமேயாடும் காணப்படும். 

கருவைளயம் மைறவதற்கு 
கருவைளயம் முகத்�ன் ெபா�ைவ குைறப்பேதாடு 

வயது மு�ர்ந்த ேதாற்றத்ைதயும் ஏற்படுத்து�றது. �லருக்கு 
கருவைளயத்ேதாடு கண்கைள சுற்�யுள்ள சருமத்�ல் 
சுருக்கங்களும் ஏற்படும். இவர்கள் �னமும் இரவு 
தூங்குவதற்கு முன்பு �ட்ட�ன் ஈ சத்துள்ள எண்ெணைய 
கண்கைள சுற்�லும் தட� ெமன்ைமயாக மசாஜ் ெசய்து 
வந்தால் கருவைளயமும் சுருக்கங்களும் �ங்� கண்க�ல் 
ெபா�வு ஏற்படும். 

இரவு ேநர சரும பராம�ப்பு 
குைறந்த அள�லான ேமக்-அப் ேபாட்�ருந்தாலும் இரவு 

தூங்க ெசல்வதற்கு முன்பு அைத முழுவதுமாக �க்� �ட்டு 
முகத்ைத நன்றாக சுத்தம் ெசய்ய ேவண்டும. ேமக் அப் 
ெபாருட்க�ல் உள்ள ேவ� மூலக்கூறுகள் சருமத்ைத ேசதம-
ைடய ெசய்து பருக்கள் ேபான்ற �ரச்�ைனகைள ஏற்படுத்-
தலாம். �ட்ட�ன் ஈ சத்துள்ள எண்ெணைய �ல து�கள் 
எடுத்து முகம் மற்றும் கழுத்துபகு��ல் தடவலாம். இதனால் 

முகத்�ல் எண்ெணய் வ�யாது. �ட்ட�ன் ஈ சத்துள்ள 
எண்ெணய் வறண்ட முகத்துக்கு ஈரப்பதம் அ�க்கும். 

இளைமயான சருமம் 
தளர்வு அைடந்த சருமங்கள் வயதான ேதாற்றத்ைத ஏற்படுத்-

தும். சருமத்ைத ச�யாக பராம�க்கா�ட்டால் ெநற்� பகு�-
�ல் சுருக்கங்களும், ேகாடுகளும் �ழத்ெதாடங்கும். இைவ 
ேமலும் அ�க�க்காமல் இருப்பதற்கு �ட்ட�ன் ஈ சத்துள்ள 
எண்ெணய் உதவு�றது. இது சருமத்ைத இறுக்கமாக்� இரத்த 
ஓட்டத்ைத அ�க�த்து இளைமயான ேதாற்றத்ைத ஏற்படுத்து-
�றது.
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� ட் � ல் 
பல்� இருப்பது 

சாதாரணம் தான். ஆனால் 
யாருக்கும் பல்�கள் �ட்�ல் 

இருப்பது ��க்காது. �ட்�ல் 
அலுமா�ையத் �றக்கும் ேபாது, 

கதைவ �றக்கும் ேபாது பல்�கள் 
ேமேல இருந்து �ழுந்தால்,  அது  �லருக்கு 

பயத்ைத அல்லது அருவருப்ைப ஏற்படுத்தும். 
பல்�கள் ெபாதுவாக பா�ப்�ல்லாதைவ 

என்றாலும், �ட்�ன் சுவற்�ல் எப்ேபாதும் 
பல்�கள் சுற்�க் ெகாண்�ருந்தால், அது �ட்�ன் 

அழைக ெகடுப்பேதாடு, ஆேராக்�யத்�ற்கும் சற்று 
ஆபத்தானது.

ஏென�ல், பல்�க�ன் மலம் மற்றும் எச்��ல் 
சல்ேமாெனல்லா என்று அைழக்கப்படும் பக்��யா 

காணப்படு�றது. பல்��ன் எச்�ல் மற்றும் மலம் 
உண்ணும் உணவுக�ல் �ழுந்தால், அது நச்சுத் 
தன்ைமைய ஏற்படுத்தும்.  எனேவ உங்கள் �ட்�ல் 
பல்�கள் அ�கம் சுற்�க் ெகாண்�ருந்தால், அைத 
�ரட்டும் முயற்��ல் உடேன ஈடுபடுங்கள். 

பல்�ைய �ரட்டும் எ�ய வ�கள்

* �ளகுத் தூைள ��ல் கலந்து, ஒரு ஸ்ப்ேர 
ேபாத்த�ல் ஊற்�, பல்� சுற்றும் சுவற்�ல் 
ெத�த்து�ட்டால் பல்� வராது.

* ேகாப்� பவுடர், 
புைக�ைல இரண்ைடயும் 
கலந்து உருண்ைட களாக்க 

ேவண்டும். இந்த 
உருண்ைடைய பல்� 

அ�கம் வரும் பகு� 
அல்லது �ட்�ன் 

மூைலமுடுக்கு 
க�ல் ைவத்தால் 
பல்� வராது.

* உங்கள் 
�ட்ைடச் சுற்� 
ந ா ப் த �ன் 
உருண்ைடகைள ஆங்காங்கு ைவயுங்கள். 
பல்�களுக்கு இந்த உருண்ைடக�ன் 
வாசைன ��க்காது. எனேவ இைத �ட்டு 
மூைலக�ல் ைவத்தால், அதன் வாசைனக்கு 
பல்� வராது.

* பல்�களுக்கு ெவதுெவதுப்பான பகு� தான் 
��க்கும். அந்த மா��யான பகு�க�ல் தான் 
பல்� அ�கம் காணப்படும். உங்கள் �ட்�ல் பல்� 
அ�கம் சுற்�னால், ஃப்�ட்�ல் உள்ள கு�ர்ந்த �ைர 

அப்பகு�க�ல் ெத�யுங்கள்.
* ம�ல் இறைக பல்� வரும் இடத்�ல் ைவத்தால், 

பல்� ம�ல் இறைகக் கண்டு அஞ்�, இ�ேமல் 
வராதாம்.

*  முட்ைட ஓட்�ல் இருந்து வரும் நாற்றம், 
பல்�களுக்கு குமட்டைல ஏற்படுத்தும். எனேவ 
ஆங்காங்கு மூைலக�ல் முட்ைட ஓடுகைள 
ைவயுங்கள்.

* பூண்டு பற்க�ன் வாசைனயும் பல்�களுக்கு 
��க்காது. பூண்டு பற்கைள �ட்�ன் 
மூைலக�ல் ைவயுங்கள் அல்லது பூண்டு 
சாற்�ைன ��ல் கலந்து அந்�ைர பல்� 
வரும் இடங்க�ல் ெத�த்து�டுங்கள்.

இ� பல்�ையக் கண்டால் 
பயப்படத் ேதைவ�ல்ைல. ேமேல 
கு�ப்�ட்டவற்ைற ெசய்தாேல 
பல்� உங்கள் �ட்டுப் 
பக்கம் வரேவ 
வராது.

ெ ப ண் க ள் 
ெ வ � ே ய 

ெசல்லும்ேபாது தங்களுக்கு 
ேதைவயான ெபாருட்கைளயும் 

உடன் எடுத்து ெசல்வார்கள். அதற்கு 
ேஹண்ட்ேபக் �க அவ�யமானது. 
ஏற்கனேவ எடுத்து ெசல்லும் 

ெபாருட்க�ன் எைட அ�கமாக 
இருக்கும்பட்சத்�ல் ேஹண்ட்ேபக்ைக 
வாங்கும்ேபாேத அதன் எைடையக் கவ�க்க 
ேவண்டும். இல்ைலெய�ல் பல உடல்நல 

�ரச்�ைனகைள சந்�க்க ேந�டும். 
ெபண்கள் 'ேஷால்டர் ேபக்' வைககைளத்தான் 

அ�கம் பயன்படுத்துவார்கள். ேவைலக்குச் 
ெசல்லும் ெபண்கள், தங்களுக்குத் ேதைவயான 
குைட, தண்�ர் ேபாத்தல், சாப்பாடு, முக்�யமான 
ேபப்பர்கள், ேமக்கப் ெபாருட்கைள ேஹண்ட் 

ேபக்�ல் ைவத்துக்ெகாள்�றார்கள். குைறந்தபட்சம் 
நான்கு �ேலா ெபாருட்களுடன் ஒரு பக்கமாக 
மட்டுேம மாட்�க்ெகாண்டு ெசல்வார்கள். இப்ப�த் 
ெதாடர்ந்து பயன்படுத்துவதால், பல்ேவறு உடல் 
நலப் �ரச்�ைனகைள எ�ர்ெகாள்�றார்கள்.

இதனால், எலும்புக�ல் பா�ப்பு ஏற்படும். 
ேதாள்பட்ைட�ல் உள்ள நரம்புகள் நசுங்�, 
ைக�ல் வ�ைய ஏற்படுத்தும். அந்தப் பகு��ன் 
தைசகளும் பா�ப்பைடயும். கழுத்�ல் ஆரம்�த்து 
ேதா�ல் மு�யும் எலும்ைப, 'அக்�ல� ேபான்' 
என்றும் '�யூட்� ேபான்' என்றும் ெசால்வார்கள். 
அந்த எலும்ைபயும் ேஹண்ட்ேபக் அழுத்� 
�ரச்�ைனைய உண்டாக்கு�றது. 

பலரும் ேஹண்ட்ேபக்ைக வாங்குவேதாடு ச�, 
அதைன பயன்படுத்��ட்டு குப்ைப ெதாட்��ல் 
தூக்� �சும் வைர அவற்ைற துைவத்து சுத்தம் 
ெசய்வேத இல்ைல. க�வைற முதல் உணவகம் 
வைர தன்னுடேன எடுத்துச் ெசல்�றார்கள். 
இப்ப�ப் ேபாகும் இடெமல்லாம் �ரு�கைளப் 
எடுத்துக்ெகாண்டு �ட்டுக்குள், படுக்ைக அைற 
வைர ெகாண்டு வரப்படு�றது, 'ேஹண்ட் ேபக்'. 
அதனால் ேஹண்ட் ேபக் �ஷயத்�ல் அ�க கவனம் 
ெசலுத்த ேவண்டும்.

ேஹண்ட்ேபக் ேதர்வு
அன்றாடம் பயன்படுத்தும் ேபக் எ�ல், 

அது எைட குைறவானதாக இருக்க ேவண்டும். 
அ�க்க� துைவத்துச் சுத்தம் ெசய்ய எ�தாக 
இருக்கும் வைக�லும் அைமந்�ருக்கேவண்டும். 
ஒேர பக்கமாகத் தூக்�ச்ெசன்று ேதா�ல் 

ஏற்படும் வ�ையத் தடுக்க... இரண்டுத் 
ேதாள்க�லும் மாட்�க்ெகாள்ளும்ப�யான 
�ன்பக்க ேபக்ைகப் பயன்படுத்தலாம். ேஷால்டர் 
ேபக்ைக பயன்படுத்தும்ேபாது வலது ைக, 
இடது ைக என அ�க்க� ைபைய மாற்� 
அ�யுங்கள். அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும் 
ேஹண்ட்ேபக்�ல் அைடக்காமல், உணவு மற்றும் 
தண்�ர் ஆ�யவற்றுக்கு சாப்பாட்டுப் ைபைய 
பயன்படுத்துங்கள். ேஹண்ட்ேபக்�ல் பல 
அைறகள் இருந்தால், அ�ல் ைவக்க ேவண்�ய 
முக்�ய ெபாருட்கைள பட்�யல் ேபாடவும். 
�ட்�ல் பயன்படுத்தும் ெபாருைள, அலுவலகம் 
�ளம்பும் முன்பு, �ட்�ேலேய எடுத்துைவத்து 
�டவும். இதனால் ேஹண்ட் ேபக்ைக தூக்� 
ெசல்வதால் ஏற்படும் ேதைவ�ல்லாத வ�ையத் 
த�ர்க்கலாம்.

அ�க்க� ேஹண்ட்ேபக்ைக சுத்தம்ெசய்து 
ேதைவயற்ற கா�தங்கள், பயன்பா�ல்லாத 
ெபாருட்கைள அப்புறப்படுத்தவும். 
சவர்க்காரத் தூள் அல்லது ���ங் �க்�ட் 
பயன்படுத்� ேஹண்ட்ேபக்�ன் 
ெவ�ப்புறப் பகு�ையச் சுத்தம் 
ெசய்யவும். ேஹண்ட்ேபக்ைக 
லக்ேகஜ் ஆக பயன்படுத்தாமல் 
ெமன்ைமயாக பயன்படுத்த 
ேவண்டும்.

இளைம ேதாற்றத்திற்கு

விட்டமின் ஈ

மன அழுத்தமாக அல்லது 
ெடன்ஷனாக இருப்பதாக 
உணர்ந்தால் ஓ�டத்�ல் அைம�யாக 
உட்கார்ந்து ெகாண்டு �யானம் 
ெசய்வது நல்லது. இல்ைலெய�ல் 
ஒன்று இரண்டு மூன்று என நூறு 
வைர எண்ணுங்கள். இதனால் 
மனச் �ந்தைன ேவறு பக்கம் 
ெசலுத்தப்பட்டு மன அழுத்தம் 
குைறயும். 

அ�க்க� மன அழுத்தம் 
அைடபவர்கள் �னச� �யானம் 
ெசய்தல் அவ�யம். நாம் இருக்கும் 
இடத்�ேலா நாம் பயணம் ெசய்யும் 
ெபாழுேதா �யானம் ெசய்யலாம்.

�யானம் ெசய்ய 
�ருப்ப�ல்லாதவர்கள் அவர்கள் 
வணங்கும்  கடவுைள �ைனத்து 
வ�பட்டு உட்கார்ந்�ருக்கலாம். முன் 
ெநற்��ல் இரு புருவங்களுக்கும் ெநற்��ல் இரு புருவங்களுக்கும் 
இைடேய ஒரு ஒ� இருப்பதாக 
கற்பைன ெசய்து ெகாண்டு அதன் �து 
கவனம் ெசலுத்�யவாறு உட்கார்ந்து 
இருக்கலாம்.

அ�காைல�ல் மூச்சுப்ப�ற்� 
ெசய்வது �றந்தது. ேநராக 
��ர்ந்து உட்கார்ந்து, கண்கைள 
மு�க்ெகாள்ளவும். ைககைள 
அ� வ�ற்�ல்படும்ப� 
ைவத்துக்ெகாண்டு, ஆழமாக 
மூச்ைச இழுத்து, ெமதுவாக 
ெவ�ேய�டவும். இப்ப�ச் 
ெசய்யும்ேபாது அ�வ�ற்�ன் 
அைசவுகைள உணர மு�யும். 
இதனால், கவனம் முழுவதும் அ�ல் 
கு�க்கப்பட்டு, உடலும் மனமும் 
தளர்வைடந்து இயல்பு�ைலைய 
அைடயும்.  ேமலும், இதய து�ப்பு 
�ராக இருப்பதால், இரத்த அழுத்தம் 
குைறயும்; மனஅழுத்தம் �ங்கும்.

மன அழுத்தத்திற்கு 

ெடன்ஷன் குைறய 
ஆேராக்�யமான 
தூக்கம் அவ�யம். நல்ல 
காற்ேறாட்டமுள்ள 
சூ�யைனப் பார்த்த அைற�ல் 
தூங்குவதும் அவ�யம். 
முைறயான மற்றும் ச�யான 
ேநரத்�ல் தூங்�ப் பழக ேவண்டும். 
உடல் உைழப்பு முைறயான 
தூக்கத்ைத உண்டாக்கும்.

எந்த ெசயற்பாட்�லும் 
ேவகத்ைதத் த�ர்த்து �ேவகமாகச் 

தி
யா
ன
ம்

ெசயல்பட்டால் ெடன்ஷைனத் 
த�ர்க்கலாம். �ந்�த்து 
ெபாறுைமயாக �ட்டம் �ட்� 
ேநரம் ஒதுக்� ெசயற்பாடுகைளச் 
ெசய்தால் மனம் அைம� ெபறும் 
ெடன்ஷன் ஏற்படாது.

முகத்�ற்கு அழகு ேசர்ப்பது ��கள் 
மட்டும் அல்ல.   அ�ல் புருவத்�ற்கும் அ�க 
இடமுண்டு. ஆனால் இப்ேபாது உள்ள 
ெபண்களுக்கு அடர்த்�யான, கருைமயான 
புருவம் என்பது இருப்ப�ல்ைல. இப்ப� 
பட்டவர்கள் புருவம் அடர்த்�யாக வளர 
�ேழ உள்ள எ�ய முைறைய �ன்பற்� 
வந்தால் �க �ைர�ல் புருவம் அடர்த்�யாக 
வளர்வைத காணலாம்.

ெபாதுவாக புருவம் அடர்த்�யாக வளர 
�ளக்ெகண்ெணய் ஒரு �றந்த வ� என்று 
நம் அைனவருக்கும் ெத�ந்ததுதான். இந்த 
�ளக்ெகண்ெணயுடன் ஒ�வ் ஒ�ைல 
ேசர்த்தால் இன்னும் நல்ல பலன் �ைடக்கும். 

அதாவது   8     ெசாட்டு  
�ளக்ெகண்ெணயுடன், 10 ெசாட்டு 
ஒ�வ் ஒ�ைல கலந்து ேலசாக சூேடற்� 
ெகாள்ளுங்கள். இந்த எண்ெணைய ஒரு 
காற்று புகாத ேபாத்த�ல் ஊற்� பத்�ரமாக 
ைவத்து ெகாள்ளுங்கள். 

இந்த எண்ெணைய �னமும் இரவு 
தூங்குவதற்கு முன் புருவத்�ல் பூ�, ��து 
ேநரம் மசாஜ் ெசய்யுங்கள். �ன்பு அப்ப�ேய 
ைவத்�ருந்து மறுநாள் காைல�ல் முகத்ைத 
கு�ர்ந்த �ரால் கழுவேவண்டும். இவ்வாறு 
�னமும் ெசய்து வர, ஒரு மாதத்�ேலேய 
உங்கள் புருவம் அடர்த்�யாக வளர்வைத 
உணர்�ர்கள்.

ேஹண்ட்ேபக்

புருவம் அடர்த்தியாக 
வளர ேவண்டுமா?

பல்லிகளின் ெதால்ைலக்கு தீர்வு

ேதைவயான ெபாருட்கள் 
ைமதா மாவு - 1 கப் 
சர்க்கைர - 3/4 கப் 
உருக்�ய ெநய் - 1/4 கப் 
உலர்ந்த ேதங்காய் துருவல் - 1/2 கப் 
எண்ெணய் - ெபா�ப்பதற்கு 
அ�� மாவு - 2 ேம.க
தண்�ர் - 1 கப் 
உப்பு சுைவக்ேகற்ப 
ஏலக்காய் ெபா�, �ராம்பு 1 ேம.க 

ெசய்முைற 
ஒரு பாத்�ரத்�ல் ைமதா மாவு, அ�� மாவு, உப்பு, ெநய் 

எல்லாவற்ைறயும் ேசர்த்து நன்றாக �ைசயுங்கள். ெகாஞ்சம் 
ெகாஞ்சமாக தண்�ர் ேசர்த்து மாைவ ெமன்ைமயாக �ைசந்து 
ைவத்துக் ெகாள்ளுங்கள். அைத அப்ப�ேய 10 ��டங்கள் 
ைவத்து �டுங்கள். 

ஒரு பாத்�ரத்ைத அடுப்�ல் ைவத்து சூடானதும் சர்க்கைரைய 
ேசர்த்து தண்�ர் ஊற்றவும். நன்றாக அைத கலந்து சர்க்கைர 
முழுவதும் கைரயும் வைர காத்�ருக்க ேவண்டும்.

அதனுடன் ஏலக்காய் தூள் ேசர்த்து சர்க்கைர �ரப்ைப இறக்� 
த�யாக ைவத்து �டவும். இப்ெபாழுது �ைசந்த மாைவ 
ெகாஞ்சமாக எடுத்து �ன்ன �ன்ன உருண்ைடகளாக உருட்� 

பூ� ேபால் ேதய்த்து பூ�ைய முக்ேகாண வ��ல் எல்லா 
பக்கங்கைளயும் கவனமாக மூட ேவண்டும். 

(சேமாசா ெசய்வது மா��). 
பாத்�ரத்�ல் எண்ெணய் சூடானதும் 

ஒவ்ெவாரு பூ�யாக ேபாட்டு 
ெபான்�றமாக மாறும் வைர ெபா�க்க 
ேவண்டும். ெபா�த்து சுடச்சுட உள்ள 
பூ�ைய சர்க்கைர பா�ல் நைனத்து 
அதன் ேமல் துரு�ய ேதங்காைய தூ� 

சாப்�டலாம்.

பாதாம் 

பூ�
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mur <l;L kw;Wk; 

KjyPl;L tq;fp (SMIB)

mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fpapy; 

njhopy; tha;g;G re;jh;g;gq;fs;
ehl;bw;fhd Kjd;ikahd tPlikg;G tq;fpahd mur <l;L 
kw;Wk; KjyPl;L tq;fpahdJ thbf;ifahsh; jpUg;jpahd kw;Wk; 
gue;jstpyhd gy;tifahd cah;kl;l Nritfis Kd;itg;gjw;fhf 
tq;fpapd; nraw;ghl;il kPs;fl;likg;G nra;Ak; gzpia Kd;ndLj;Jr; 
nry;fpd;wJ. vdNt> RWRWg;ghd jiyikj;Jt ghq;Ffis 
fhl;rpg;gLj;jpAs;s kw;Wk; th;j;jf ,yf;Ffis miltjw;fhf 
KOikahd flg;ghilAila chpj;jhd jifikfs; kw;Wk; 
mDgtKs;s tpz;zg;gjhhpfsplkpUe;J gpd;tUk; gjtpf;fhd 
tpz;zg;gq;fis ehk; miof;fpd;Nwhk;. 

gpujp nghJ Kfhikahsh; - epjp kw;Wk; jpl;lkply;
gpujhd nghWg;Gf;fs;;

fzf;fply; kw;Wk; epjp jpizf;fsj;jpw;F nghWg;ghfTs;s epjp kw;Wk; 
jpl;lkplYf;fhd gpujp nghJ Kfhikahsuhdth; rpwe;j cs;sf 
fl;Lg;ghl;L Kiwikfs;> tUlhe;j tuT - nryTj; jpl;lq;fs;> $l;LU 
jpl;lq;fs;> tUlhe;j epjpaply; $w;Wf;fis jahhpj;jy; kw;Wk; ntspthhp 
fzf;fhsh;fSld; njhlh;ig Nkw;nfhs;sy; mlq;fyhdtw;iw 
mwpKfg;gLj;jy; kw;Wk; mKy;elhj;jy; mlq;fyhd KOikahd 
nraw;ghLfSf;F jiyikjhq;fy; kw;Wk; Kfhikg;gLj;jy; Mfpatw;wpw;F 
nghWg;ghftpUg;ghh;. mth; (Mz;/ ngz;) tpahghu nfhs;iffs;> 
epjpaq;fis mzpjpul;ly;> nraw;ghl;L mwpf;iffis jahhpj;jy; 
Mfpatw;iw mwpKfg;gLj;jy; kw;Wk; kPs;Nehf;fy; Mfpatw;wpw;Fk; 
nghWg;ghftpUg;gJld; nghJ Kfhikahsh;/ rig gzpg;ghsh;fspdhy; 
toq;fg;gLk; NtNwjhtJ flikfSf;Fk;  nghWg;ghftpUg;ghh;. 

jifikfs; :

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lnthU 
gy;fiyf;fofj;jpypUe;J fzf;fplypy; ngw;Wf; nfhz;l gl;ljhhpg; gl;lk;.

mj;Jld;

ICASL/CIMA/ACCA- UK  Mfpatw;wpd; ,ilepiy kl;l jifik

njhlh;Gs;s Jiwfspy; ngw;w KJkhzpg; gl;lkhdJ Nrh;f;fg;gl;l 
jifikahf fUjg;gLk;. 

my;yJ

ICASL/CIMA/ACCA- UK  Mfpatw;wpd; KOikahd njhopy;hPjpapyhd 
mq;fj;Jtk;.      

mDgtk;:

chpj;jhd Jiwapy; gjpide;J (15) tUl mDgtj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 
Ie;J (05) tUlq;fs; rpNu\;l Kfhikj;Jt kl;lj;jpYk; tq;fp hPjpapyhd 
epWtdnkhd;wpy; chpj;jhd Jiwapy; ngw;w mDgtKk; ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;

Ntjdk;: 

rk;gs msTj;jpl;lk; - khjnkhd;wpw;F 250>655- 8550x12 &gh kw;Wk; 
tq;fpapdhy; mDkjpf;fg;gl;l gbfs; (10%  gbfs;> tho;f;ifr; nryT 
kw;Wk; thlifg; gb.)

taJ: 50 tajpw;F Nkw;glhkypUj;jy; Ntz;Lk; (,Ug;gpDk;> Vw;fdNt 
murJiw

mikg;nghd;wpy; gzpahw;WgtUf;F tanjy;iy gpuNahfpf;fg;glkhl;lhJ)

nghJthd epge;jidfs;:

njhpTnra;Ak; Kiwik -  tq;fpapd; Ml;Nrh;g;G nfhs;if 
kw;Wk; eilKiwapd; gpufhuk; tpz;zg;gq;fs;  Nfhug;gly;.  
Neh;Kfg;ghPl;irnahd;wpd; %yk; njhpT Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

Vida mD$yq;fs;:

• Nrkyhg epjpa gq;fspg;G–njhopy; toq;Fehpdhy; 15%  
mj;Jld; 10%  Copahpdhy;.

tq;fpahdJ C e ep ,w;F gq;fspg;ig toq;Fk;. 

• ,U khjq;fSf;fhd jpul;ba rk;gsk; tUlhe;j 
kpifa+jpakhf toq;fg;gLk;. 

• Nritapy; cWjpg;gLj;jpa gpd;dh;> ,yF jtiz tpfpjj;jpy; 
tPlikg;G fld;.

• tq;fpapd; kUj;Jt jpl;lj;jpd; fPohd mD$yq;fs;

• ghtpf;fg;glhj kUj;Jt tpLKiwf;fhd gzk; toq;fy;.

tpz;zg;gq;fspd; KbT jpfjp: 2022.08.15

tpz;zg;gpf;Fk; eilKiw:

Mh;tKk; jifikAKs;s tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; RajuT kw;Wk; 
mth;fspd; fy;tprhh;/njhopy;rhh; Mtzq;fspd; gpujpfs; kw;Wk; ,U 
njhopy;rhh; cwtpduy;yhj ghpe;Jiuahsh;fspd;  ngah;fs;> Kfthpfs; 
kw;Wk; njhlh;G ,yf;fq;fs; Mfpatw;iw fPNoAs;s kpd;dQ;ry; 
Kfthpa+lhf mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

midj;J tpz;zg;gq;fSk; fLikahd ,ufrpakhd Kiwapy; 
ghprPyid nra;ag;gLtJld; vt;tifahd MjuT NjlYk; jifikia 
ePf;Ftjw;fhd topia tFf;Fk;. ,e;j Ml;Nrh;g;G njhlh;ghf njhpT 
nra;jiy jPh;khdpj;jy;> gpw;Nghly; my;yJ Ml;Nrh;g;ig ,uj;Jr; nra;jy; 
my;yJ nraw;ghl;il kw;Wk;/my;yJ njhpT nra;tjw;fhd jfTj; jpwid 
khw;Wtjw;fhd chpikia tq;fpahdJ nfhz;Ls;sJ. gzpg;ghsh; 
rigapd; jPh;khdNk ,WjpahdJk; KbthdjhFk;. 

careers@smib.lk  vd;w topahy; khj;jpuNk tpz;zg;gq;fs; 
mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 

tiuaWf;fg;gl;l (jdpahh;) yq;fh kpd;rhu fk;gdp

thliff;F my;yJ Fj;jiff;F fl;blnkhd;W Njit

tpiykD ,y.: LECO/22/NCB/PR4/244

fjph;fhkj;jpy; jsghlq;fSld; Vwj;jho 50-60 Ngh;r;Rfslq;fpa tp];jPuzKs;s Gdpj efh; 
vy;iyf;Fs; tpLKiw gq;fshnthd;whf ghtpg;gjw;Fk; cld; FbGFjYf;fhf thliff;F/
Fj;jiff;F gq;fshnthd;W Njitg;gLfpd;wJ. ,f;fl;blj;jpy; 4 tspr;rPuhf;fg;gl;l tpUe;jpdh; 
miwfSld; ,izf;fg;gl;l FspayiwfSk; Mff; Fiwe;jJ 4 thfdq;fis epWj;jf;$ba 
,lg;gug;Gk;> 15-20 mb mfyKs;s mZFtopAk;> kpd;rhuk;> njhiyNgrp> Foha; ePh; kw;Wk; 
tbfhyikg;G ,d;Dk; gyTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. fhtw; nghWg;ghsUf;fhd jq;Fkplk;> 
rhujpf;fhd ,isg;ghWk; miw> rikayiwf;fhd NghJkhdsT ,lg;gug;G kw;Wk; 20 
egh;fSf;fhd czT cz;Zk; kw;Wk; jq;Fkplk; MfpadTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

thliff;F my;yJ Fj;jiff;fhd fhy vy;iyahdJ 02 tUlq;fshFk;. 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 2022.08.23 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzp tiuAk; Vw;Wf; 
nfhs;sg;gLk;. tpiykDf;fis %ba gpd;dh; mitfis tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fs; gpd;tUk; KOikahd tpguq;fisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

* njhlh;G nfhs;sf;$ba njhiyNgrp ,yf;fk;. * kpd;dQ;ry; Kfthp

* vjph;ghh;f;fg;gLk; thlif/Fj;jifj; njhif * midj;J Vida chpj;jhd tpguq;fs;

* chpj;JWjp kw;Wk; msit tiugl gpujpfSldhd epajpfs; kw;Wk; epge;jidfs;.

jw;NghJ epyTk; Nfhtpl;-19 epiyik fhuzkhf tpiykD jpwj;jyhdJ Zoom meeting 
topahf xd;iydpy; elhj;jg;gLk;. xd;iydpy; eilngWk; jpwj;jypy; chpikahsh;fs; my;yJ 
mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; gq;Fngwyhk;. $l;l njhlh;ig toq;Ftjw;fhf 
tpiyikDjhuh;fs; jiyg;G kw;Wk; gq;FngWk; tpiykDjhuh;fspd; vz;zpf;ifia 
jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;L ‘procurement@leco.lk’vd;w Kfthpf;F kpd;dQ;ry; tpz;zg;gnkhd;iw 
mDg;gTk;.  (ve;jnthU njspTWj;jy;fSf;Fk; 011-2371637 vd;w ,yf;fj;Jld; njhlh;G 
nfhs;sTk;)

tpiykDf;fs; gjpTj; jghypy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpf;F mDg;gg;glyhk; [tpiykDf;fs; 
mitfspd; %Lk; jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd;duhf tiuaWf;fg;gl;l (jdpahh;) yq;fh 
kpd;rhu fk;gdpia te;jilAk; jd;ikapy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;] my;yJ tpiykDf;fs; 
mitfis %Lk; jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd;duhf fk;gdpapd; jiyik mYtyfj;jpy; 
itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;.

,lg;gug;Gf;fspd; chpikahsh;fs; khj;jpuNk mth;fspd; tpiykDf;fis rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ngWif kw;Wk; tpiykDtpd; jiyg;G Fwpg;gplg;gly; 
Ntz;Lk;. 

ve;jnthU Nkyjpf njspTWj;jy;fSf;Fk;> jaT nra;J kdpj tsq;fs; kw;Wk; epUthfj;jpw;fhd 
Nkyjpf nghJ KfhikahsUld; 011-2 - 371 600 vd;w ,yf;fj;jpD}lhf njhlh;G nfhs;sTk;.

.

nghJ Kfhikahsh;
tiuaWf;fg;gl;l (jdpahh;) yq;fh 

kpd;rhu fk;gdp
<.Vr;. FNu fl;blk;

411> fhyp tPjp> nfhOk;G-03

ngWif mwptpj;jy;

www.leco.lk

fjph;fhkk;

,yq;if ntspehl;L Ntiy tha;g;Gg; gzpafKk; 

(SLBFE) kw;Wk; Nr/g; gTz;Nl\d; 

(SAFE Foundation) epWtdKk; 

,ize;J 100 eyk;Ngzy; Nrit ngz;fSf;F 

,ytr gapw;rpaspf;Fk; epfo;r;rpj;jpl;lk; 

,yq;if ntspehl;L Ntiy tha;g;Gg; gzpafKk; (SLBFE) kw;Wk; Nr/g; gTz;Nl\d; (SAFE 
Foundation) epWtdKk; ,ize;J 100 eyk;Ngzy; Nrit ngz;fSf;F ,ytr gapw;rpaspg;gjw;Fj; 

Njitahd Ntiyfis Nkw;nfhz;Ls;sd.

,];NuypYf;F tPl;L eyk;Ngzy; Nritahsh;fis mjpfstpy; mDg;Gtij Nehf;fhff; nfhz;L 

elhj;jg;gLk; ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lk; ,yq;if ntspehl;L Ntiy tha;g;Gg; gzpafj;jpy; elhj;jg;gLk;.

,jd;nghUl;L gpd;tUk; jifikfisf; nfhz;lth;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

jifikfs;:

25 - 44 tajpw;fpilg;gl;l ntspehl;by; Ntiy nra;J ,e;ehl;bw;F tUif je;j 

ngz;nzhUtuhtpUj;jy;.

Fiwe;jgl;rk; cauk; 1.5m  kw;Wk; Fiwe;jgl;r epiw 45kg

,jw;F Kd; ,];Nuypy; Nritahw;wpapUj;jy; $lhJ.

tho;f;ifj; Jiz jw;NghJ Nritahw;whjpUj;jy;.

f.ngh.j. (rh.ju) tiu fy;tp fw;wpUj;jy;

Fw;wkw;w J}a;ikahd nghyp]; mwpf;if ,Uj;jy;

cly; kw;Wk; cs hPjpahf MNuhf;fpakhdtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

raNuhfk;> kQ;rw; fhkhiy> ghypay; Neha;> HIV vapl;]; Nghd;w Neha;fs; 

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

cl;glhj nghpa ghuj;ij Rkf;ff;$ba ,aYikAs;s ,];Nuypy; rpukhd 

epiyapy; eyk;Ngzy; Nrit nra;tjw;fhd ,aYik ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

gzpafj;jpy; gapw;rpia epiwT nra;jth;fs;> eyk;Ngzy; Nritf;fhd Njrpa kjpg;gPl;Lj; jpwdpd; 

IIIMk; kl;lj;jpw;F (NVQ III) mDg;gg;gLth; vd;gJld; mjpy; rpj;jpailgth;fs; ,];Nuypy; tPl;L 

eyk;Ngzy; Nrit Ntiyf;fhf mDg;gg;gLth;. ,e;j gjtpfs; nyhj;jh; Kiwapdhy; njhpT 

nra;ag;gLtjdhy; gapw;rpia ntw;wpfukhf epiwT nra;jy; ,];Nuypy; eyk;Ngzy; Nrit 

njhopiyg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd mbg;gilj; jifikahFk;.

cq;fsJ tpz;zg;gg; gbtq;fis Kfhikahsh; (gapw;rp - cs;sfk;)> ,yq;if ntspehl;L 

Ntiy tha;g;Gg; gzpafk;> 553/1, Gjpa fz;b tPjp> jyq;fk tlf;F> gj;juKy;y vDk; Kfthpf;F 

my;yJ mgr_trdomastic@slbfe.lk vDk; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;gTk;.

my;yJ mUfpYs;s ,yq;if ntspehl;L Ntiy tha;g;Gg; gzpafj;jpd; gpuhe;jpa mYtyfj;jpw;F 

toq;fTk;.

tpz;zg;gk; Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp ehs;: 2022-08-15Mk; jpfjpahFk;.

jiyth; - ,yq;if ntspehl;L Ntiy tha;g;Gg; gzpafk;
mf;fiuapy; khz;Gw ,f;fiuapy; ifNfhh;g;Nghk;.
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நி. ரம்யா,  
தரம 05, நூரி தமிழ் வித்தி்யால்ம,  
ததரனி்கலல. 
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தக. சதுஷன்,  
தரம 04, நூரி தமிழ் வித்தி்யால்ம,  
ததரனி்கலல.

குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
பகுத்துஉண்டு பல்லுயிர ஓமபுதல் நூதலயார  
ததயாகுத்த்வற்றுள் எல்லயாம தலல.   

தெளிவுரை :  
கிரைதெரெப் பகுததுக் த�ொடுததுத ெொனும் உண்டு 

பல உயிர�ரையும் �ொப்பொற்றுெல், அறநூலொர தெொகுதெ 
அறங�ள் எல்லொவற்றிலும் ெரலயொன அறமொகும்.   

 

விலடகள்
இடமிருந்து ்வலம  

01. தலதயா�யாளிலக  10. பயாட்டி  14. கட்டுலர 19. சந்தி  
22. இஞ்சி  25. பயாலத   

த�லிருந்து கீழ்   
01. தரு  03.தயாலயாட்டு 06.�யாளிலக 10. பயாலர 
12. சட்டி  17. கந்லத  18. �யாசி  21. பயாதி  

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 21

இடமிருந்து ்வலம  
(01)  சூரி்த் ததயாகுதியில் உள்ை தகயாள் இது. 'க்வரச்சி-

்யா� கிரகம' எ�க் கூறபபடு்வது.   
(03)  ததன்ல� தபயான்று கிலை விடயா�ல், உ்ர�யாக ்வைர-

கின்ற �ரம.   
(05) �யாண்வரகள் கல்வி பயிலும கல்விக் கூடம.   
(11)  கடலில் ்வயாழும மீன். சிறி் உரு்வம முதல் தபரி் 

உரு்வம ்வலர்யா� இ�ஙகளில் இமமீன் உள்ைது. 
�னிதலரத் விழுஙகக் கூடி் ஆபத்தயா� மீன்.   

(13) கடல் தபயாக்கு்வரத்து சயாத�ம.   
(19) குதிலரக்கு �ற்தறயாரு தப்ர இது.   
(21)  மிகவும த�து்வயாக ஊரந்து தசல்லும பிரயாணி. 

ஆபத்து ்வருமதபயாது, த�து உடலல ஓட்டுக்குள் 
இழுத்து �லறத்துக் தகயாள்ளும. 

       (தலலகீழயா� தசயால்)  
(24) �ணலும �ணல் சயாரந்த இடமும.   

த�லிருந்து கீழ் 
(02)  கயாய் முற்றிக் கனிந்ததும ்வரு்வது இபபரு்வம. 

(தலலகீழயா� தசயால்)  
(03)  தபயாட்டிகளில் த்வற்றி தபற்றயால் ்வழஙகபபடுகின்ற 

த்வகு�தி.   
(06)  இரவு முடிந்து, சூரி்ன் உத்�யா�தும ததயான்றுகின்ற 

தபயாழுது. (தலலகீழயா� தசயால்)  
(09)  'நயான்' என்ற ஆண்வம தகயாண்ட சுபயா்வத்லத இபதப-

்ரிலும குறிபபிடலயாம.   
(12) ச�யாதயா�ப பறல்வ. (தலலகீழயா� தசயால்)  
(16)  உணல்வ அலரத்து உண்பதற்கயா� உறுபபு. 
       (தலலகீழயா� தசயால்)  
(20)  தகயாலடயில் சிறந்த �ன்��யாக அக்கயால இலக்கி்ங-

களில் தபயாற்றபபட்டுள்ை �ன்�ன். 
        (தலலகீழயா� தசயால்)   

முதலயாம பரிசு  
சுலலக் அஹ�ட்,  
தரம 08B, அல் ஹுல�சரயா ததசி் பயாடசயாலல,  
73/2, சயாலி ஹயாஜி்யார �யா்வத்லத,  
சீ�ன்தகயாட்லட,  தபரு்வலை.   

இரண்டயாம பரிசு   
தசந்தில்கு�யார தபிதலயாஷன்,  
தரம 07, இ/அல் �க்கி்யா ததசி் பயாடசயாலல,  
இல. 37/1, பள்ளி்வயாசல் வீதி,  
பண்டயார்வத்லத,  இரத்தி�புரி.   

மூன்றயாம பரிசு  
எம.ஏ.எம. உ�ர,  
தரம 06E, தக/ஸயாஹிரயா ததசி் பயாடசயாலல,  
78, தக்கி்யா வீதி,  
�யா்வ�ல்ல.  

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல: 20
பரிசு பபறுவ�ோர்  

போரோட்டு பபறுவ�ோர் 
1. ரமீஸ் இ�யாரயா இஸ்ரயா,  
தரம 09, அல் அ�யான் மு.�.�.வி,  
கல்தலயாழு்வ,  
மினு்வயாஙதகயாலட.  
2. பரஹயா லபஸர,  
தரம 08, பயாஸி்துல் நஸ்ரி்யா,  
155/42, �ருதயால� வீதி,  
தபரு்வலை.   
3. என். இலக்கி்யாநயாட்சி,  
தரம 06, தகயா/ லச்வ�ஙலக்ர வித்தி்யால்ம,  
தகயாழுமபு 06.  
4. எம.என். முன்சிப அஹ�ட்,  
தரம 06, இ/சி.சி. தமிழ் �கயா வித்தி்யால்ம,  
இல. 55/1, முந்து்வ �யா்வத்லத,  
இரத்தி�புரி.  
5. சயாஹிட் நூரி,  
தரம 04, தயாருஸ்ஸலயாம �கயா வித்தி்யால்ம,  
திஹயாரி்.   

14 15 16

21 23 24 25

13

18

10

17

11

03 04

0705

01 02

12

தப்ர   ...........................................................

்வகுபபு  ...........................................................

ததயாலலதபசி இல ...........................................................

பயாடசயாலல தப்ர ...........................................................

்வதிவிட முக்வரி ...........................................................

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

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

�யாண்வரின் தப்ர ்வகுபபயாசிரி்ர  தபற்தறயார லகத்யாபபம

2019

22

09

06 08

்வகுபபயாசிரி்ர  /தபற்தறயார லகத்யாபபம

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 04குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 22

அன்ோ  

இவ்ோர 
மழலல

ஷயாமிக் / அஸ்ரி�யா, 
த�யாதர, 

த�யாறட்டு்வ. 

ததயாடரபுகளுக்கு  :  0112429294   
மின்�ஞ்சல்  :  editor.vm@lakehouse.lk   

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 22
சிறுவர் உலகம்   
தினகரன் வாரமஞ்சரி  

த.பெ.இல : 834 பகாழும்பு.  

நொரைய தெசம் தசய்யும்  
நல்ல ெரலவைொய் நொங�ள்  
வைமொய் பணி�ள் தசய்தவொம்  
்வயாழ்க்லகப பயாடம பயில்த்வயாம  
அறி்யால� இருள் தபயாக்கும  
அறி த்வயாளி்யாய் நயாஙகள்  
அற தச்ல்கள் புரித்வயாம   
ஆன்ட்வ �ருலைப தபறுத்வயாம  

வறுரம பிணி தீரக்கும்  
வஸநெ �ொற்றொய் நொங�ள்  
வீறு த�ொண்டு வீசுதவொம்  
தவற்றி மணம் பூசுதவொம்  
சீதரயாளி பரத்தி ல்வக்கும  
சிதறி் முத்துக்கையாய் நயாஙகள்  
சீர தபற்று சிறபதபயாம  
சிந்லதயில் இதம தசரபதபயாம  

அறிவுக் �ண்�ரைத திறக்கும்  
அனரனயின புெல்வைொய் நொங�ள்  
பரிவு சிறர� விரிப்தபொம்  
பொச வொனில் பறப்தபொம்  
சிறுல�க் தகயாள்லக ்ழிக்கும  
சின்�ஞ் சிறுசுகையாய் நயாஙகள்  
தபருல� �ண்ணில் புலதபதபயாம  
தபருடன் ்வயாழ்ந்து சிறபதபயாம!
 

்வரக்கமுலறயூர ரயாசிக்  

வபருடன 
�ோழவ�ோம்!

  தண்ணீருக்கு அடியில் தசன்று ஆரயாய்ச்சி தசய்் 
உதவும மூச்சு கருவியின் தப்ர ஸ்கியூபயா ஆகும.  

  முதன் முதல் 1893 ம ஆண்டு நில�வு தபயால் 
தலலல் த்வளியிட்ட நயாடு அத�ரிக்கயா.  

  ததயாலலக்கயாட்சியில் ப்ன்படுத்தபபடும மூன்று 
அடிபபலட நிறஙகள் பச்லச, நீலம, சிகபபு  

  பிையாஸ்டிக்குகலை எரிக்கும தபயாழுது லட்யாக்சின் 
என்ற நச்சுப புலக த்வளி்யாகிறது.  

  சூபபர கணனியின் த்வகம வி�யாடிக்கு ஃலயாபஸ்ப 
(Flops) என்ற அடிபபலடயில் கணக்கிடபபடுகிறது.  

 பயாமபு நயாக்கின் மூலம ்வயாசல�ல் உணரகிறது.  
  கயாண்டயா மிருகத்தின் தகயாமபுகள் உண்ல�யில் 

எலுமபுகள் அல்ல.அல்வ மிகக் கடி��யா� �யிரி -
லழகையால் உரு்வயா�ல்வ.  

  அ�பதலபஸ் என்ற மீனுக்கு இரண்டு கண்களில் 
நயான்கு விழித்திலரகள் உண்டு.  

  கடுல�்யா� த்வபபத்தில் இருந்து பயாதுகயாத்துக் -
தகயாள்ை நீர ் யால�யின் ததயாலில் ஒருவித இைஞ்சி -
கபபு நிறத்தயாலயா� திர்வம சுரந்து, குளிரச்ச்சில் 
தகயாடுக்கிறது.  

  உண்ணி எ�பபடும ததள்ளுபபூச்சி, ஓரயாண்டு 
்வலரயிலும கூட பனிக்கட்டியினுள் உயிருடன் 
இருந்து, ஐஸ் கலரந்தபின் த்வளி்வரும ஆற்றல் 
தகயாண்டது.  

  உலகிதலத் உ்ர�யா� சிகரம எ்வதரஸ்ரட்,இதன் 
உ்ரம 8848 மீட்டரகள்.  

 திலர அரஙகுகதை இல்லயாத நயாடு பூட்டயான்.  
  உலகிதலத் மிகப தபரி் நூலகம �யாஸ்தகயாவில் 

உள்ை தலனின் நூலகம.  
  உலகிதலத் துனியில் தசய்தித்தயாள் த்வளியிடும 

நயாடு ஸ்தபயின்.  
  அஞ்சல் தலலயில் த�து நயாட்டின் தப்லரக் 

தகயாண்டிரயாத நயாடு ஐக்கி் இரயாஜ்ஜி்ம.  

  உலகில் மிக நீண்ட நயாள் ்வயாழும மிருகம முதலல. 
இல்வ 300 ஆண்டுகள் ்வலர ்வயாழுகின்ற�.  

  இரண்டு பிரத�ரகலைக் தகயாண்ட நயாடு சயான்� -
ரீத�யா.  

  உலகிதலத் ஜ�யாதிபதிக்கு ஒரு ்வருட கயாலம 
பதவி தகயாண்ட நயாடு சுவீட்சரலயாந்து.  

  முதல் டிரக்டர 1900 ஹயால்ட் என்ப்வரயால் தசய் -
்பபட்டது.  

  முதன் முதலில் கயாகிதத்தி�யால் ரூபயாய் தநயாட்லட 
அச்சிட்டு த்வளியிட்ட நயாடு சீ�யா.  

  ஐக்கி் நயாடுகள் சலப 1945, அக்தடயாபர 24ல் 
ததயாடஙகபபட்டது.  

 உலகிதலத் த்வபப�யா� இடம அசீசீ்யா (லிபி்யா).  
 உலகிதலத் குளிந்த இடம லசபீரி்யா (ரஷ்யா).  
  வி�யா�ம பறக்கும உ்ரத்லத அைக்க உதவும கரு-

வியின் தப்ர ஆல்டி மீட்டர.  
  உலகிதலத் அதிக ்வ்தில் பிரத�ர ஆ�்வர, 

த�யாகரயாரஜி ததசயாய்.இ்வர 1977ல் �யாரச் 24ல் 
பதவி ஏற்றதபயாது ்வ்து 81.  

  பூல�யின் கண்பயாரல்வ �னிதல�விட எட்டு 
�டஙகு கூரல�்யா�து.  

  ஒட்டகம 1 கிதலயாமீட்டருக்கு அபபயால் உள்ை 
தண்ணீலர எளிதயாக கண்டுபிடித்துவிடும.  

  கலர்யான் ஒரு நயாலைக்கு முபபதயாயிரம முட்லட 
இடும.  

  நத்லதகையால் ததயாடரந்து மூன்று ஆண்டுகள் 
்வலர நித்திலர தகயாள்ை முடியும.  

  �னிதனுலட் கயாதுகையால் 130 தடசிபல் அைவு-
தயான் தபயாறுத்துக்தகயாள்ை முடியும  

நி. இலக்கி்யா நயாட்சி  
தகயா/ லச்வ�ஙலக்ர வித்தி்யால்ம,  

தகயாழுமபு 06.  

ப�ொது அறிவுத் தகவலகள்   

உலக அதிச்�யா� ஈபிள் ட்வலர விட 
அதிக உ்ரம தகயாண்ட ரயில்த்வ பயாலம 
இந்தி்யாவின் ஜமமு-கயாஷமீர இ�்ச் 

சரிவில் அல�க்கபபட்டுள்ைது. கயாஷமீர முதல் கன் -
னி்யாகு�ரி ்வலர்யா� ரயில் பயாலதகள் இலணபபுத் 

திட்டத்தின் கீழ் 2004 ஆண்டில் இந்தி் 
இ�்ச் சரிவில், தச�யாப ஆற்லறக் கடக்க 
�யாதபரும இருமபு ்வலைவு ரயில் பயாலம 
ஒன்லற அல�பபதற்கு இந்தி்யா அரசு திட் -
டமிட்டது. கயாஷமீலர, நயாட்டின் பிற பகுதிக -
தையாடு இலணக்கும ரயில்த்வ திட்டத்தின் 

ஒரு பகுதி்யாக, கயாஷமீரின் ரி்யாசி 
�யா்வட்டத்தில், தச�யாப நதியின் 
குறுக்தக, 1,562 அடி நீை ்வலைவு 
இருமபு பயாலம கட்டபபட்டுள்ைது. 
2017 ந்வமபர �யாதம ஆரமபிக் -

கபபட்ட இந்த பயாலம, 1,250 
தகயாடி ரூபயாய் தசலவில், 
1172 அடி (359 மீட்டர) உ் -
ரத்தில் அல�க்கபபட்டுள்ைது.  

இது ஐதரயாபபி் நயாடயா� 
பிரயான்சின் பயாரிஸ் நகரில் 
உள்ை உலக அதிச்�யா� 
ஈபிள் ட்வலரவிட உ்ர�யா�து. 
ஈபிள் ட்வரின் உ்ரம 324 
மீட்டர. அலத விட 35 மீட்டர 
அதிக உ்ரம தகயாண்டிருக்கி -
றது இந்த பயாலம. பயாலத்தின் 
நீைம 17 இலடத்வளிகளு -
டன், 1,315 மீட்டர இருக்குமப -
டியும, அதில் தச�யாப ஆற்றின் 
குறுக்தக, பிரதயா� ்வலைவின் பரபபைவு �ட்டும 

467 மீட்டர இருக்குமபடியும பயாலம ்வடி்வ -
ல�க்கபபட்டிருக்கிறது. இந்த பயாலம ப்ஙகர 
குண்டுத்வடிபலபயும தயாஙகும ்வலகயில் ்வடி்வ-
ல�க்கபபட்டுள்ைதயாக எ�, ரயில்த்வ அதிகயாரிகள் 
ததரிவித்திருந்த குறிபபிடத்தக்கது.  

சுஜயானி திருஆலன்,  
தநடுஙகுைம,   

்வவுனி்யா.   

*   நாம் எப்பாதும் நம்பிக்லகைலை தள -
ரவிடாைல்.. ்ைலும் நல்ைலத  செயை 
முைற்சிக்கை ்ேண்டும்..!  

*   ் நரம் ்பாயக் சகைாண்்ட தான் இருக்கும்.. 
என்ே நீ செயை ்ேண்டிைலத செய.. அதுவும் 
இப்பா்த செய.. கைாத்திருக்கைா்த..!  

*   நீஙகைள் புதிதாகை ஒன்லறை முைற்சிக்கும் ்பாது “நீ 
ஒரு முடடாள்” என்றை ோரத்லதலை அதிகைம் 
எதிரசகைாள்ள தைாராகுஙகைள்..!  

*   எப்பாதும் நீஙகைள் ்நற்லறை பற்றி்ை சிந்திப-
பீரகைள் என்றைால் உஙகைளுக்கு நாலள சிறைபபாகை 
இருக்கைாது..!  

*   ் நரம் ்பாயக் சகைாண்்ட தான் இருக்கும்.. 
என்ே நீ செயை ்ேண்டிைலத செய.. 
அதுவும் இப்பா்த செய.. கைாத்திருக்கைா்த..!  

*   நீஙகைள் புதிதாகை ஒன்லறை முைற்சிக்கும் ்பாது 
“நீ ஒரு முடடாள்” என்றை ோரத்லதலை அதிகைம் 
எதிரசகைாள்ள தைாராகுஙகைள்..!  

*   எப்பாதும் நீஙகைள் ்நற்லறை பற்றி்ை சிந்திப-
பீரகைள் என்றைால்  உஙகைளுக்கு நாலள சிறைபபாகை 
இருக்கைாது..!  

*   ் கைள்விகைலள ்கைடபேன் ஐந்து நிமிடம் 
முடடாள்.. ்கைள்வி்ை ்கைடகைாதேன் ோழநா-
ளில் எப்பாது்ை முடடாளாகை இருபபான்..!  

*    ் ேறு எந்த தகுதிலையும் விட விடாமுைற்-
சி்ை சேற்றிக்கு அேசிைம்.. அது அலனத் -
லதயும் சேல்லும்.. இைற்லகையும் அதற்கு 
விதிவிைக்கு அல்ை..!  

எஸ். அருந்திகயா,  
புசல்லயால்வ.  

உலகின் உயரமோன ரயிலப் �ோலம்!  

ெ�ோன்ெமோழிகள்  



இங்கிலாந்து பர்மிங்்ாமில் "2022 
க்ாமனகவெல்த் விளையாட்டுப் 
பபாட்டி்ள்" வியாழக்கிழளம (28) 
பிரமாண்டமான முளையில் ஆரமப -
மானது. 

இப் பபாட்டி்ள் ஆ்ஸ்ட் 8 வெளர 
நள்டகபைவுள்ைது.

பர்மிங்்ாம அகலக்்ாண்டர் 
ளமதானத்தில் நள்டகபறை ஆரமப 
விழா பல சிைப்பம்ங்்ை நள்ட-
கபறைன. அளமதிக்்ான பநாபல் 
பரிசு கவெனை மலாலா யூசுப்்ாய் 
்ல்வியின முக்கியத்துவெம குறித்த 
விழிப்புணர்ளவெ ஏறபடுத்தவும, 
LGBTQ+ உரிளம்ள் பறறிய விழிப் -
புணர்ளவெ ஏறபடுத்தவும ஆரமப 
நி்ழ்வில் ்லந்துக்ாண்டார்.

இந்த நி்ழ்ச்சியில், 72 நாடு்ளை 

ப்ர்ந்த கமாத்தம 5054 
வீரர், வீராங்்ளன்ள் 
பங்ப்றைனர்.  க்ாமன-
கவெல்த் பபாட்டியின 
வெரலாறறில் முதல் 
முளையா் ஆ்டவெர் பிரி-
வு்ளை வி்ட ம்ளிர் 
பிரிவில் அதி் பபாட்டி-
்ள் நள்டகபறுகிைது.

1998 ்ாமனகவெல்த் 
பபாட்டிக்கு பிைகு முதல் 
முளையா் கிரிக்க்ட் 
பபாட்டி, இந்த கதா்டரில் 
மீணடும ஆரமபமாகி-

ைது. இதில் இந்தியா,அவுஸ்தி -
பரலியா, பாகிஸ்தான உள்ளிட்்ட 
ம்ளிர் கிரிக்க்ட் அணி்ள் 
மட்டும பங்ப்றகிைது. 

ஆரமப விழாவின சிைப்பு அம-
்மா் 10 அடி உயர அனிபமட்-
பரானிக் ்ாளை ளமதானத்திறகு 
வெந்தது. இருமபு மறறும இயந்தி-
ரத் கதாழில்்ளுக்குப் பு்ழ்கபறை 
பர்மிங்்ாம மறறும க்ாமன-
கவெல்த் ஆகியவெறறின பனமு்க் 
்லா்ாரத்ளதக் ்ாட்டுவெபத வெடி -
வெளமப்பின பநாக்்மா் இருந் -
தது.

பினனர் விளையாட்டு வீரர்் -
ளின அணிவெகுப்பு ஆரமபமானது. 
இலங்ள்ளய பிரதிநிதித்துவெப்ப -
டுத்தி பளுதூக்கும வீராங்்ளன 
இந்திக்் திஸாநாயக்் மறறும 
கிரிக்க்ட் வீரர் ்ாமரி அத்தபத்து 
ஆகிபயார் இலங்ள் க்ாடிளய 
ஏந்தியவொறு அணிவெகுப்பில் க்ன -
ைனர்.

விளையாட்டு பநறறு ஆரமபிக் -
்ப்பட்்டன. இந்தப் பபாட்டிக்்ா் 
72 நாடு்ளைச் ப்ர்ந்த 5000 விளை -
யாட்டு வீரர்்ள் 280 பதக்்ங்்ளுக் -
்ா்ப் பபாட்டியி்டவுள்ைனர்.

24 THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY JULY 31, 2022
2022 ஜூளல 31 ஞாயிறறுக்கிழளம

அக்்ளரப்பறறு வெ்டக்கு 
தின்ரன நிருபர்

அக்்ளரப்பறறு FUN 
BOYS விளையாட்டு 
்ழ்த்தின ஆைாவெது 
ஆணள்ட முனனிட்டு  
ந்டாத்திய கமனபந்து 
கிரிக்க்ட் சுறறுத்கதா-
்டரின இறுதிப்பபாட்-
டியில் அக்்ளரப்பறறு 
ஹிஜைா விளையாட்டு 
்ழ்ம 25 ஓட்்டங்்ளினால் 
கவெறறி கபறறு ்மபியனா் 
கதரிவு க்ய்யப்பட்டுள்ைது.

30 அணி்ள் பங்ப்றை  இச்-
சுறறுத் கதா்டரின இறுதிப்-
பபாட்டி ஞாயிறறுக்கிழளம 
(03) அக்்ளரப்பறறு கபாது 
விளையாட்டு ளமதானத்தில் 
இ்டமகபறைது. இப்பபாட்டி-
யில் அக்்ளரப்பறறு 'ட்ரிபிள் 
பீ' (BBB) அணிளய எதிர்த்தா-
டிய அக்்ளரப்பறறு ஹிஜைா 
அணி 25 ஓட்்டங்்ளினால் 
கவெறறி கபறறு பணப்பரிசு 
மறறும ்மபியன கிணணத்ளத-

யும சுவி்ரித்துக் க்ாண்டது. 
இச்சுறறுத்கதா்டரின கதா்டர் 
நாய்னா் ஹிஜைா அணியின 
முஹமமட் இப்தி்ாரும, இறு-
திப்பபாட்டியின ஆட்்ட நாய -்
னா் முஹமமட் ஹமதானும 
கதரிவு க்ய்யப்பட்்டார்்ள்.

அக்்ளரப்பறறு மாந்ர 
்ளபயின உறுப்பினரும, அக்-
்ளரப்பறறு உளதபந்தாட்்ட 
லீக்கின தளலவெருமான ஏ.ஜீ.
அஸ்மி அவெர்்ளினால் கவெற-
றிக்கிணணம மறறும பணப்-
பரிசும வெழங்கி ளவெக்்ப்பட்-
்டளம குறிப்பி்டத்தக்்து.

ஒரு நாள் பபாட்டி எணணிக்ள -்
யில் மாறைம க்ய்ய பவெணடிய 
பதளவெ ஏதும ஏறப்டவில்ளல என 
ஐ.சி.சி. தளலளம க்யல் அதி்ாரி 
கதரிவித்துள்ைார். 

இருபது ஓவெர் கிரிக்க்ட்டின தாக் -
்த்தினால் ்ர்வெபத் ஒரு நாள் கிரிக் -
க்ட் அழிளவெ பநாக்கி க்னறு 
க்ாணடிருப்பதா் பாகிஸ்தான 
முனனாள் வீரர் வொசிம அக்ரம, 
அவுஸ்திபரலிய வீரர் உஸ்மான 
்வொஜா உள்ளிட்ப்டார் ்மீபத்தில் 
குறைம ்ாட்டியிருந்தனர். 

இதனால் ஒரு நாள் பபாட்டி் -
ளில் ்ர்வெபத் கிரிக்க்ட் ்வுன-

சில் (ஐ.சி.சி.) ஏதாவெது மாறைம 
க்ய்யுமா எனை ப்ள்வி எழுந்தது. 
ஆனால் 2023-ம ஆணடு முதல் 
2027-ம ஆணடு வெளரயிலான வெருங்-
்ால பபாட்டி அட்்டவெளணயில் 
நாடு்ள் இப்பபாது கூ்ட ்ணி -்
மான எணணிக்ள்யில் ஒரு நாள் 
பபாட்டி்ளை ப்ர்த்துள்ைன. 
அதனால் வெருங்்ால அட்்டவெளண-
யில், ஒரு நாள் பபாட்டி எணணிக்-
ள்யில் மாறைம க்ய்ய பவெணடிய 
பதளவெ ஏதும வெரவில்ளல எனறு 
ஐ.சி.சி. தளலளம க்யல் அதி்ாரி 
கஜப் அலார்டிஸ் கதரிவித்-
துள்ைார்.

செஸ் ஒலிம்பியாட் ச�ாடரில் நிறைமா� 
கர்ப்பிணியாக களமிைங்கும் வீராங்கறை

சகாமனசவெல்த் விறளயாட்டுப் ப�ாட்டிகள் 2022

க்ஸ் ஒலிமபியாட் கதா்டரில் நிளைமாத 
்ர்ப்பிணியா் ்ைமிைங்்வுள்ை இந்திய 
வீராங்்ளன அளனவெரின ்வெனத்ளதயும 
ஈர்த்துள்ைார். 44வெது க்ஸ் ஒலிமபியாட் 
கதா்டரில் க்னளன மாமல்லபுரத்தில் 
ப்ாலா்லமா் ஆரமபமானது.  

188 நாடு்ளில் இருந்து சுமார் 2 ஆயிரத்திற-
கும பமறபட்்ட வீரர், வீராங்்ளன்ள் இந்த 
பபாட்டியில் பங்ப்றறுள்ைனர்.  

இந்த கதா்டருக்்ா் இந்தியாவின ்ார்பில் 
கமாத்தம 6 அணி்ள் ்ைமிைக்்ப்படுகின-
ைன. ஓபன பிரிவில் 3 அணி்ளும, கபண்ள் 
பிரிவில் 3 அணி்ளும பதர்வு க்ய்யப்பட்-
டுள்ைன. இதில் கபண்ள் ஏ அணியில் 
இ்டமகபறறுள்ைவெர் தான கிராணட் மாஸ்்டர் 
ஹரி்ா துபரானவெள்ளி. 9 வெயதிபலபய பதசிய 
்ாமபியன பட்்டம கவெனை இவெர், 8 மாத ் ர்ப்-
பிணியா் ்ைமிைங்குகிைார்.  

யார் இந்த ஹரிகா துர�ானவள்ளி  

2011ம அணடு கிராணட் மாஸ்்டர் பட்்டம 
கவெனை ஹரி்ா, இதுவெளர 2012, 2015, 2017 
என மூனறு முளை உல் க்ஸ் ் ாமபியனஷிப் 
பபாட்டியில் பதக்்ம கவெனறு அ்த்தியுள்-
ைார். க்ஸ் உலகில் கவெறறி நள்ட பபாடும 
இவெளர பாராட்டி மத்திய அரசு அர்ஜஜுனா 

விருது, பத்ம ஸ்ரீ விருது்ளை வெழங்கி க்ௌர-
வித்தது. இப்படிபட்்ட கபருளம க்ாண்ட 
ஹரி்ா, இந்த முளை எப்படியாவெது தங்்ம 
கவெனபை தீர பவெணடும எனை முளனப்பு்டன 
்ைமிைங்குகிைார். இது அவெர் ்ந்திக்்ப்பபா-
கும 9வெது க்ஸ் ஒலிமபியாட் கதா்டராகும. 
13 வெயதில் இருந்து க்ஸ் ஒலிமபியாட்டில் 
தங்்ம கவெல்ல பபாராடி வெருவெதால், இந்த 
முளை க்ாந்த நாட்டில் கவெனறுவிடுவொர் என 
எதிர்பார்க்்ப்படுகிைது.  

ஹரி்ாவின உ்டல்நிளலளய ்ருத்தில் 
க்ாணடு பபாட்டி அரங்்த்தில் சிைப்பு ஏற-
பாடு்ள் க்ய்யப்பட்டுள்ைன. சிைப்பு ஆம-
புலனஸ் வொ்னம, மருத்துவெக்குழு என தனி 
்வெனம க்லுத்தப்பட்டுள்ைது.   

இதுகுறித்து பபசிய அவெர், மனரீதியா் 
எந்தவித மாறைமும இனறி ்்ஜமா் இருக்-
கிபைன. உ்டல் ரீதியா் சிக்்ல்்ள் வெரலாம. 
எனினும அதளன மீறி கவெல்பவென என நம-
பிக்ள்யுள்ைதா் கூறியிருக்கிைார்.    

பிிஃபா உல்க் கிணண 
உளதப்பந்தாட்்ட கதா்டர் 
நவெமபர், டி்மபர் மாதங் -்
ளில் ்ட்்டாரில் நள்டகபை 
உள்ைது. 4 ஆணடு்ளுக்கு 
ஒருமுளை நள்டகப-
றும இந்த பபாட்டியில் 
32 அணி்ள் பங்ப்ற் 
இருக்கினைன. ்ர்வெபத் 
அைவில் அதி் ரசி்ர்்ளை 
க்ாண்ட விளையாட்டு 
எனபதால் பபாட்டிக்்ான 
ஏறபாடு்ள் முமமுரமா் 
நள்டகபறறு வெருகினைன.  

இந்நிளலயில், இந்த உல்க் கிணண 
பபாட்டிக்கு பலத்த பாது்ாப்பு அளிக்் 
'ட்பரான'்ள் பயனபடுத்தப்ப்ட-
வுள்ைன.  

பாது்ாப்பு அச்சுறுத்தல் ஏறபடுத்தும 
'க்யறள் நுணணறிவு மூலம இயக்-
்ப்படும சிறிய ட்பரான்ளை' வீழ்த்து-
வெதற்ா் வெளல்ளை வீசும ட்பரான-
்ள் இந்த பகுதி்ளைப் பாது்ாக்் 
உதவும.

்ட்்டாரின உள்துளை அளமச்்்த்-
து்டனான ஒப்பந்தத்ளதத் கதா்டர்ந்து 
ிஃபபார்க்டம க்டக்னாலஜிஸ் (Fortem 

Technologies) நிறுவெனம இதற்ான ட்-
பரான்ளை வெழங்குகிைது.  

கபாதுவொ் ட்பரான தாக்குதல் -்
ைால் ஏறபடும அச்சுறுத்தல் குறித்து 
அதி்ரித்துவெரும அச்்த்ளத இந்த ஒப்-
பந்தம பிரதிபலிக்கிைது எனறு இந்த 
நிறுவெனம கூறுகிைது.  

அதன க்யல்முளை ்ட்்டளமக்-
்ப்பட்்ட பகுதி்ளில் ட்பரான்ளை 
வீழ்த்துவெதறகு பாது்ாப்பான வெழியா் 
இருக்கும எனறும, ஆயுதங்்ளைப் 
பயனபடுத்தினால் ஏறப்டக்கூடிய 
அபாயத்ளதக் குளைக்கிைது எனறு 

ிஃபபார்க்டம கூறுகிைது. 
இத்தள்ய ட்பரான்ள் 
வெளல்ளை வீசுவெதன 
மூலம அதன இலக்கு 
ட்பராளன வெளலயில் சிக்் 
ளவெக்கிைது. பினனர் அது 
மறகைாரு இ்டத்திறகு 
க்ாணடு க்ல்லப்ப்ட-
லாம.  

கபரிய ட்பரான்ளுக்கு, 
ஒரு பாராசூட்டு்டன இளணக்்ப்-
பட்்ட ஒரு வெளல ஏவெப்படுகிைது. 
அதில் சிக்கிய 'இலக்கு ட்பரான்ள்' 
கமதுவொ் தளரயில் வி்டப்படுகிைது.  

உல்க் கிணணம நள்டகபறும 
இ்டம முழுவெதும மி்ச் சிறிய பர்டார்-
்ளை பயனபடுத்தி இலக்கு்ள் 
அள்டயாைம ்ாணப்படுகினைன, 
இது வொனகவெளியின முழுளமயான 
பார்ளவெளயத் தருகிைது எனறு ிஃபபார்-
க்டம தளலளம நிர்வொகியும இளண 
நிறுவெனருமான டிபமாதி பீன பிபிசியி-
்டம கதரிவிக்கிைார்.  

உலக்ங்கிலும உள்ை பல்பவெறு 
பாது்ாப்பு தைங்்ளில் ட்பரான்ள் 
பநரடியா் க்யல்பட்டு, பாது்ாப்பு 
அளித்ததா் அந்நிறுவெனம கூறுகிைது.  

ஆனால் ரசி்ர்்ளின ஆரவொரத்து்டன 
ட்பரான்ளின ்ல்லப்பு இருக்்ாது. 
ஏகனனில் இயந்திரங்்ள் 'அந்த இ்டத்-
திலிருந்து ஒரு ளமல் அல்லது அதறகும 
அப்பால்' தங்்ள் பவெளலளயச் க்ய்-
கினைன எனறு பீன பமலும கூறினார்.  

தீவிரவொதி்ள் முன திட்்டமி்டப்-
பட்்ட விமானப் பாளத்ளில் ட்பரான-
்ளை ஏவெக்கூடும எனறு ிஃபபார்க்டம 
நிறுவெனம கூறுகிைது.  

தீவிரவொதி்ள் ஜாய்ஸ்டிக்கு்ளைப் 
(Joystick) பயனபடுத்தாதபத எங்்ள் 
வெணி்ம உயரக் ்ாரணம. தீவிரவொதி-
்ள் உங்்ள் வொ்ன நிறுத்துமி்டத்தில் 
ஜாய்ஸ்டிக் க்ாணடு வெந்து ட்பரான-
்ளை இயக்்மாட்்டார்்ள். இந்த 
ட்பரான்ள் ப்பராகிராம க்ய்யப்பட்-
்டளவெ... அதனால் அவெறளை தடுக்் 
முடியாது எனகிைார் பீன.    

அககறரப்�ற்று ஹிஜைா 
விறளயாட்டு கழகம் ெம்பியன

ஒருநாள் ப�ாட்டி எண்ணிகறகயில் 
மாற்ைமில்றலை

kQ;rhpkQ;rhp

இங்கிலைாந்தில் பிரமாண்டமாை ஆரம்�ம்

ஐ.சி.சி. அறிவிப்பு

கட்ார் பிபா உலகக் கிண்ண உத்தப்பந்தாட்ம்

'ட்பரான'கள் மூலைம்   
உசெகட்ட �ாது�ாப்பு
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க திரவனின் காலைக் கதிரகள் அந்த 
எதிர ைாடிக்கட்டிடத்தின் மீது கீற் -
றுக்களாக பதிநது கலை ஓவியம் 

தீட்டிக்்காண்டிருந்தன. ஜன்னலைத் 
திறநது அந்த இயற்லக அழலக சற்று 
ரசித்்த நளீரின் கவனத்ல்தக் கவரந்தது 
அந்த எதிரைாடிக் கட்டிடத்தின் மூன்றாம் 
ைாடியின் ஜன்னலில் சாய்நதிருந்த அந்த 
அழகிய முகம்.

 ஒரு கணம் ்தன்லன ைறநது அந்த 
அழகு த்தவல்தலய ரசித்்த நளீரின் 
கண்கள் அவளது கண்கலள தநருக்கு 
தநராக சநதித்்தன. ஒரு கணம் கண்களின் 
சநதிப்பில் ்தன்லன ைறந்த நளீர அவள் 
உடதன ஜன்னலை இழுத்து மூடிவிட்டு 
ைலறந்ததும் ்தான் சுய உணரவுக்குத் 
திரும்பினான்.

 நளீர ்காழும்பிற்கு வந்த மு்தல் நாள் 
அது. அவனது பட்டப்படிப்லப ்வற்-
றிகரைாக முடித்து நல்ை்்தாரு ்தனியார 
நிறுவனத்தில் ்பரிய சம்பளத்தில் 

்்தாழிலில் தசரந்த அவனுக்கு எல்ைாதை 
நிலறவாக முடிந்தன எனைாம்.

 ைற்ற பல்கலைக்கழக ைாணவரக-
லளப்தபால் கா்தல் கும்ைாளம் என்று 
எதுவுதை இல்ைாைல் ்தனது இைட்சிய-
மும் ்வற்றியும் ைட்டுதை குறிக்தகா-
ளாகக் ்காண்டு விடாமுயற்சிதயாடு 
முன்தனறிய நளீர ்தனது ்்தாழிலுக்கு 
்சல்லும் மு்தல் நாளன்று ஒரு ்பரும் 
உற்சாகத்த்தாடு இருந்தான். அவனது 
அந்த உற்சாகத்துக்கு புது ்ைருதகற்றியது 
அந்த அழகிய முகம்.

 ஒருவரது வாழக்லகப் பால்தயின் 
திலசலய தீரைானிக்கும் அம்சஙகள் 
மூன்று என்று அடிக்கடி ்தன் நண்பரகளி-
டம் ்சால்லுவான் நளீர. ஓன்று ஒருவர 
அலடயும் கல்வியின் அளவு. இரண்டு 
அவன் த்தரந்்தடுக்கும் ்்தாழில். மூன்று 
அவன் த்தரந்்தடுக்கும் ைலனவி.

 அவலனப் ்பாறுத்்தவலர மு்தல் 
இரண்டு கட்டஙகலளயும் ்வற்றியாகக் 
கடநது விட்டான். அடுத்து இருப்பது 
திருைணம் ைட்டுதை. இதிலும் ்வற்-
றியலடய தவண்டும். வாழக்லக எந்த 
இலடஞசல்களும் இல்ைாைல் அலைதி-
யாகவும் ்சல்வச்சழிப்பான்தாகவும் 
அலைய தவண்டும் என்பத்த அவனது 
தநாக்கம்.

 நடுத்்தர குடும்பைாக இருந்தாலும் கஷ் -
டஙகள் அதிகைற்ற சிறிய குடும்பத்தில் 
பிறந்த நளீர ்தனது இைக்லக அலடவதில் 
தீவிர இைட்சியவாதி. எனதவ அவனது 
இைட்சியத்ல்த அலடயும் வலர எந்தக் 
கா்தல் சைனஙகளுக்கும் ஆளாகாைல் கட்-
டுக்தகாப்புடன் நடநது வந்தான். ்தான் 
உண்டு ்தனது இைட்சியம் உண்டு என்று 
ஒதர குறிக்தகாளுடன் இயஙகிய நளீர 
்தனது வாழக்லக ைற்றவரகள் பாராட்டும் 
வண்ணம் சிறநது விளஙக தவண்டும் 
என்பதில் மிகவும் சுயஉறுதியுடன் திகழந-
்தான்.

 ்காழும்பில் அலைதியான சூழலில் 
அலைந்த அந்த ைாடிலய வாடலகக்கு 
எடுத்துக் குடிதயறிய நளீர அன்று மு்தன் 
மு்தலில் சநதித்்தது அவளது கண்கலளத் -
்தான்.

 அவனுக்தக அதிசயைாக இருந்தது 
அவன் எப்படி ்தனது கட்டுப்பாட்லட 
ைறநது அவளது முகத்ல்தக் கண்டதும் 
்தன்லன இழநது அவளது முகக் கவரச-
சியில் கவரப்பட்டு விட்டான் என்று. 

ஒருதவலள இது ்தான் கா்தைா! 
இந்த புதிய உணரவு சற்று வித்தியா-
சைான்தாக இருந்தது அவனுக்கு.

 மு்தல் நாள் தவலைக்கு ்சன்-
றதும் தவலையின் இலடயில் 
அவனது நிலனவுத்திலரயில் 
அவளது முகம் த்தான்றிக் 
்காண்தட இருந்தது. அவளது 
முகம் அவலன ஆட்சி ்சய்ய 
ஆரம்பித்து விட்டது எனைாம்.

 ைாலை வீடு திரும்பிய நளீர ஜன்-
னலைத் திறநது எதிர ைாடியிலன 
தநாக்கினான். ஜன்னல் மூடிதய 
இருந்தது. ஜன்னல் திறக்கா்தா 
என்ற ஏக்கத்த்தாடு மீண்டும் 
மீண்டும் ்தனது ஜன்னல் அருதக 
வநது வநது த்தடிய அவனது கண்-
களுக்கு மிகவும் ஏைாற்றைாகதவ 
இருந்தது.

 அடுத்்த நாள் காலை நளீர 
ஜன்னலை திறக்கவும் அவனது 

முகம் ைகிழசசியில் ஆழந்தது. அந்த 
அழகிய முகம் ஜன்னலில் உ்தயைா-
கியது. அவன் அவலள பாரப்பல்த 
உணரந்தவள் தபால் முகத்ல்தக் கடுலை-
யாக்கிக் ்காண்டு ்தன் வீட்டின் உள்தள 
சட்்டன்று ்சன்று விட்டாள்.

 நாள் த்தாறும் அரஙதகறும் நாடகம் 
தபாை தினமும் அவன் அவலளப்பாரப்-
பதும் அவள் சட்்டன்று உள்தள ்சல்-
வதுைாக இது ்்தாடரந்தது. இனம் 
புரியா்த உணரவில் இனம் ் ்தரியா்த அந்த 
உயிலரத் த்தட ஆரம்பித்்தது அவனது 
இ்தயம்.

 நாட்கள் ்சல்ை ்சல்ை நளீரின் 
ைனதில் அவள் படிப்படியாக பதிய ஆரம்-
பித்்தாள். அவலளப் பாரத்து கண்தணாடு 
கண் தசரவதில் இருக்கும் அந்த சந-
த்தாஷத்ல்த அவனால் இழக்க முடிய -
வில்லை. இப்படி கண்தணாடு கண்ணாக 
ஆரைபித்்த அந்த ்்தாடரப்பு ைா்தஙகள் 
சிை ்்தாடரந்த பின்னர புன்னலக பறி-
ைாறைாக வளரந்தது. எனினும் அ்தற்கு 
தைைாக அவலளப்பற்றி எல்தயும் 
்்தரிநது ்காள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு அவ-
னுக்கு இருக்கவில்லை.

 ஊருக்குப் புதியவனான நளீருக்கு நண்-
பரகதளா ்்தரிந்தவரகதளா ஒருவரும் 
அந்த இடத்தில் இருக்கவில்லை. எனதவ 
அவலளப்பற்றி விசாரித்து ்்தரிநதுக் 
்காள்ளும் வழி கிலடக்கவில்லை. அத்த 
தநரம் அவலளப்பற்றி ்்தரிநது்காள்ள 
தவண்டிய கட்டாயத்த்தலவ ைடடும் எப்-
படிதயா வநது விட்டது.

 ஏ்னன்றால் அவனது வீட்டில் அவ-
னுக்கு ்பண்பாரக்கும் படைத்ல்த ஆரம்-
பித்துவிட்டாரகள். எனதவ ஒரு முடி்வ-
டுக்க தவண்டிய காைத்தின் த்தலவலய 
நளீரால் உணர முடிந்தது.

 ்தனது ைனல்தக் கவரந்த அவளது 
லகபிடிக்க தீரைானித்்தான் நளீர. 
அவலனப் தபாைதவ அவளும் அவலன 
விரும்புகிறாள் என்பதில் சநத்தகதை-
யில்லை. அவளது கண்களிதை ்்தரிந்த 
கனிவும் அவள் புன்னலகயில் இருந்த 
உணரவும் அவளும் அவலன விரும்புகி -
றாள் என்பதில் எந்த சநத்தகமும் இல்லை 
என அவலன நம்ப லவத்்தன.  எப்படி 
அவலள அணுகுவது! எப்படி அவளிடம் 
்தனது கா்தலை எடுத்துச ்சால்ைைாம். 
நளீருக்கு வழி ்்தரியதவ இல்லை.

 உ்தவிக்கு யாராவது இருந்தால் நன்றாக 

இருக்குதை என ஏஙகினான். எவரிடமும் 
்சால்ைக்கூடிய விடயைா இது! அப்ப-
டிதய ்சான்னாலும் ்தனது சுய ்கௌர-
வத்துக்கு பா்தகம் விலளயாைல் ்சால்ை 
தவண்டுதை!

 நா்ளாரு தைனியும் ்பாழு்்தாரு 
வண்ணமுைாக வளரந்தது அந்தக் கண் -
களின் கா்தல். அ்தற்கு ஒரு ய்தாரத்்த 
உறலவக் ்காடுக்க அவனது ைனம் துடித்-
்தது.

 அந்த ைாடிவீட்டுத் ்்தாகுதியில் வாழ -
பவரகள் எல்தைாருதை வசதியானவரகள் 
என்பதில் சநத்தகதை இல்லை. அந்தக் 
குடியிருப்பில் வாழவ்்தன்பது சா்தாரண 
ைனி்தரகள் நிலனத்தும் பாரக்க முடியாது. 
அ்தனால் நிசசயைாக அவளும் நல்ை வசதி-
யுள்ள குடும்பத்ல்த தசரந்தவளாகத் ்தான் 
இருக்க தவண்டும். 

அ்தனால் அவலள திருைணம் ்சய்-
வதில் அவனது இைட்சியத்துக்கு எந்த 
இலடஞசதைா இலடயூதறா ஏற்படாது 

என்பது நளீரின் கணிப்பு.  ஒருதவலள அவ-
ளுக்கு ஏ்தாவது ஒரு இடத்தில் திருைணம் 
்சய்து விட்டாரகள் என்றால்! நளீரின் 
ைனதில் அந்த சிந்தலன வந்ததும் அவனுக்-
குள் ஒரு ப்தட்டமும் த்தான்றியது. எனதவ 
இனி சற்றும் ்தாைதிக்கக் கூடாது என்று 
முடி்வடுத்்தான் நளீர.

 அடுத்்த நாள் ்வள்ளிக்கிழலை ்தனது 
ைாடிக் கட்டிடத்தின் ்வளிதய வநது 
எதிர ைாடி வழியாக தபாகிறவரகள் வரு -
கிறவரகள் எல்தைாலரயும் நி்தானைாகக் 
கவனித்துக் ்காண்டிருந்தான் நளீர. 

அந்த ைாடிக்கு ்சல்லும் நுலழவாயி -
லில் நுலழந்த ஒரு முதியவலர அவன் 
உற்று தநாக்கினான். அந்த ைனி்தர -
்தான் அந்த ஜன்னலில் ்்தரியும் அந்த 
அழகிய த்தவல்தயின் ்தநல்தயாக இருக்க 
தவண்டும்.

 அவலரத் ்்தாடரநது ்சன்ற நளீர 
அவர ஏறிய லிப்டிதைதய ஏறிக்்காண்-
டான். இைக்கம் நான்கு மின்னியதும் 
அவர லிப்டில் இருநது இறஙகுலகயில் 
்தனது ஊகம் சரி்யன்று உணரந்தவ-
னாக அவலரப் பின் ்்தாடரந்தான் நளீர. 
அவலனத் திரும்பிப்பாரத்்த அவர ஆச-

சியத்த்தாடு தகட்டார.  “நீஙக யாலரப் 
பாரக்க தவண்டுை”?.

 அப்்பாழுது ்தான் நளீர உணரந்தான் 
அந்தந்த ைாடிவீடுகளுக்கு எதிராக நிற்கும் 
வண்ணம் ்தான் லிப்ட் தசலவ அலைநதுள்-
ளது என்று.

 இந்த எதிரபாரக்கா்த திருப்பத்்தால் 
சற்று நிலைக்குலழநதிருந்த நளீர ்தன்லன 
ஓரளவு சீர ்சய்துக் ்காண்டு அலைதியா-
கக் கூறினான் : “உஙகதளாடு ்காஞசம் 
தபசைாைா”.

 “வாஙக உள்தள தபாய் தபசைாம்,நீங-
கள் இந்த குடியிருப்புக்கு புதிது தபாை"-
எந்த ஊர” என்று தகள்விகலள அடுக்கிக்-
்காண்தட தபானார முதியவர.

 “நான் ைட்டக்களப்பு! ஆனால் 
இப்தபாது இஙதக ்காழும்பில் ்தான் 
்்தாழில் பாரக்கிதறன்.” என்று ்தன்லனப்-
பற்றிக் கூறிய நளீர அந்த வரதவற்பலறலய 
ஒருகணம் தநாட்டமிட்டான்.

 “்காஞசம் இருஙக. அலைதியாக 
தபசைாம்” என்று கூறிவிட்டு உள்தள 
்சன்றார அந்த ைனி்தர.

 நளீரின் கண்கள் அந்த வரதவற்பலறலய 
சுற்றி ஆராய்ந்தன. கலைவடிவைாக 
அலைநதிருந்தது அந்த வரதவற்பலற. 
எந்த இடத்தில் எது இருக்க தவண்டுதைா 
அந்த இடத்தில் அது இருக்கும் வண்ணம் 
நன்கு சீராக லவக்கப்பட்டிருந்தன.

 சுவரில் இருந்த ஒரு ்நஞசளவிைான 
குடும்பப்படம். அதில் அந்த ைனி்தர 
அவரது ைலனவி ைகன் ஆகிதயாதராடு 
இருந்தது அந்த த்தவல்த்தான்.

 “்தம்பி என்ன சாப்பிடுறீஙக?்காபி? டீ? 
என்ன சாப்பிடுறீஙக” என்று அன்தபாடு 
விசாரித்்தார அந்த ைனி்தர.

 “ தநா புரப்ளம் சார!”
 “வீட்டுக்கு மு்தல் முலறயாக வநதிருக்-

கிறீஙக, கட்டாயம் ஏ்தாவது குடிக்கணும்” 
என்று உள்தள ்சன்று த்தனீதராடு திரும்பி-
னார அவர.

 த்தனீலரக் லகயில் ஏநதிய நளீர அ்தலன 
சற்று பருகியவனாக ்்தாடரைானான் : 
“சார உஙகட வரதவற்பலற ் ராம்ப அழகா 
கலையாக இருக்கு. இன்டீரியர டிலசனர 
யாராவது அைஙகாரப் படுத்தியிருப்பாரகள் 
என்று நிலனக்கிதறன்”

 அவன் ்சால்லி முடிக்கவில்லை. அவர 
ைனம்விட்டு சிரித்்தவாறு கூறினார: “தநா 
தநா,இதுக்்கல்ைாம் எதுக்கு இண்டீரியர 
டிலசனர எல்ைாம் எனது ைகளின் லகவண்-
ணம் ்தான்”

 நளீரின் உள்ைனம் ்பருமி்தம் அலடந-
்தது. அவன் ைனல்தப் ்காள்லளக் 
்காண்ட த்தவல்த ்வறும் அழகி ைட்டு-
ைல்ை. அவள் ஒரு திறலைமிக்க கலையு-

ணரவு ்காண்ட ்பண் என்பல்த நிலனத்-
்ததும் ்பரும் பூரிப்பாகவும் இருந்தது. 
அவலள ைலனவியாக அலடவதில் 
அவன் ்காடுத்து லவத்திருக்க தவண்டும் 
என்று எண்ணினான்.

 “ஓ உண்லையிதையா! உஙகட ைகள் 
்ராம்ப கலைஉணரவு நிலறந்தவஙக 
என்று நிலனக்கிதறன்” என்று அவன் 
்சான்னதும் அந்த ைனி்தரின் குரலில் 
விரக்தி எதி்ராலித்்தது.

 “எல்ைா திறலையும் அழகும் இருந-
தும் என்ன பயன் ்தம்பி, அவளால் ைற்ற 
்பண்கள் தபாை சமூகத்தில் பழக முடி-
யா்தவளாக இருக்கிறாதள” என்று ைனம் 
்நாநது ்சான்னார.

 நளீருக்குப் புரியவில்லை. அவன் 
அவலர தகள்விக்குறிதயாடு பாரக்கவும் 
அந்த வீட்டின் க்தவு மின்விலச அடிக்க-
வும் சரியாக இருந்தது.

 அவர க்தலவ திறக்கவும் உள்தள ஒரு 
சக்கர நாற்காலிலய ்தள்ளிக் ்காண்டு ஒரு 
்பண் வரவும் சரியாக இருந்தது. அந்தச 
சக்கரநாற்காலியில் அைரநதிருந்த அந்த 
்பண்லண பாரத்்தான். அதிரசசியாக 
இருந்தது அவனுக்கு. ஜன்னலில் ்்தரிந்த 
அத்த முகம். அத்த கண்கள்.

 அவனால் ஒருகணம் நி்தானைாக இருக்க 
முடியவில்லை.

 யாலரப்பற்றி இத்்தலன ைா்தஙகளாக 
கற்பலனயில் மி்தநதுக்்காண்டிருந்தாதனா 
அத்த அழகிய ்பண்்தான் இப்தபாது 
அவன் முன்னால் கால்கலள இழந்த 
முடைாக சக்கர நாற்காலியில் இருந்தாள்.

 அவளது கண்கள் ஒருகணம் அவனது 
கண்கலள சநதித்்தன. அதில் எந்த சைன-
முமில்லை. அத்த கனிவான பாரலவ. 
மின்னல் தபாை த்தான்றி ைலறந்த அத்த 
புன்னலக. சட்்டன்று அவள் உள்தள 
ைலறந்தாள்.

 நீண்ட கனவிலிருநது விழித்்்தழும்-
பியது தபாை அவன் ்தன் சுயஉணரவுக்கு 
வந்தான்.

 அவலன ஆட்டிப்பலடத்்த கா்தல் 
உணரவுகள் ்பரும் ்வயிலில் தவகைாக 
ைலறயும் பனித்துளிகள் தபாை எஙதகா 
ைஙகி ைலறந்தன.

 வாழக்லகயின் மு்தல் இரண்டு கட்டங-
கலளயும் ்வற்றியாகத் ்தாண்டியது தபாை 
இந்த திருைண விடயமும் சீராக அலைய 
தவண்டும் என்று அவனது சுயஅறிவு அவ-
னுக்குக் கட்டலளயிட்டது.

 அப்படி்யன்றால் அவனுள் எழுந்த 
அந்தக் கா்தல்! ஓ அதுவா,அது அவலனப் 
்பாறுத்்த ைட்டிலும் அவலனப்தபான்ற 
நவீனகாை இைட்சியவாதிகலளப் 
்பாறுத்்த ைட்டிலும் ்வறும் ்தப்புக்கணக்-
குத் ்தான்.

 “என்ன ஆழைாக தயாசிக்கிறீஙக! நீஙக 
வந்த விடயத்ல்த ்சால்ைதவ இல்லைதய 
என்று வினவினார அந்த ைனி்தர.

 “நான் உஙகள் ைகலள ைன்தார கா்தலித் -
த்தன். அவலளதய திருைணமும் ்சய்ய 
விரும்புகிதறன். அவள் முடைாக இருந-
்தாள் என்ன நான் அவலளக் காப்பாற்று-
தவன்’ என்று திடைாகச ்சால்ை அவன் 
என்ன கடந்தகாை இைக்கியஙகளில் வரும் 
க்தாநாயகனா என்ன!

 நவீன இைட்சியவாதி! அவனது குறிக்-
தகாள் எல்ைாம் அவனது முன்தனற்றம் 
ைட்டுதை. எனதவ ்தநதிரைாக அந்த ைனி-
்தரிடம் ்சான்னான் “சார எனக்கு இஙதக 
யாலரயும் ்்தரியாது. எனதவ ஒரு ரிப-
ரன்சுக்கு உஙகட ்பயர விபரஙகலள ்தர 
முடியுைா!”

 “ஓ இது என்ன ்பரிய விசயம். இந -
்தாஙக என்னுலடய விசிடிங காரட். ்தாரா-
ளைாக யாருக்கும் ்காடுஙக”

 “நன்றி சார! இத்தா என்னுலடய 
காரட்” என்று ்தன்னுலடய காரலடயும் 
்காடுத்்த அவன் அவரிடம் இருநது 
விலட ்பற்றான்.

 அ்தன் பின் , அந்த ஜன்னலை அவன் 
பாரக்கதவயில்லை.  அவலனப் ் பாறுத்்த 
வலர கா்தல் ஒரு ்தப்புக்கணக்கு.

 அவலளப் புரிநது ்காள்ளும் இ்தயம் 
அவனிடம் இல்லை. 

அவள் அவனது கண்ணுக்குத் ்்தரியா்த 
ஒரு தராஜா.

எஸ்.எஸ்.இசட் . கான்  ...?
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இடமிருநது வைம் 
(01) நீண்ட ஆயுள்.
(05) அருலையான வாய்ப்பு. அதிரஷ்டம்.
(07)  ்தண்டலன ்பற்று சிலறயில் அலடக்கப்பட்டிருப்பவர.
(08)  திருைணத்தின் முன் ஒரு ஆணின் தநசிப்புக்குரியவள் குழம்பி -

விட்டாள்.
(10) ஜன்னல். 
(11) சிறுவரகளின் விலளயாட்டுப் ்பாருள். (குழம்பியுள்ளது)
(12)  ்தைது இடஙகளிலிருநது ்வளிதயறி தவறு இடஙகளில் ்தஞசம் 

புகுநத்தார. 
(13) துலணயாக யாருைற்ற நிலை. 
(16) ஒன்றுக்கு தைற்பட்டலவ.
(17) த்தாழன் அல்ைது இலணநதிருப்பவர. 
(19) எப்தபாதும். 
(20) ்நல் பயிரிடும் நிைம். (குழம்பியுள்ளது)
(22) ்பண் திரும்பிவிட்டாள். 
(24) இளம் காலளைாடு. (குழம்பியுள்ளது)
(25) தகாபம். 

தைலிருநது கீழ
(01) ்தலைமுடி.
(02) ைன்ை்தனின் ைலனவி. 
(03) குளிரசசி.
(04) அவைட்சணம்.
(06) பல்ைக்கு
(09 எண்ணத்தின் நிலறதவற்றம். (குழம்பியுள்ளது)
(10) வாகன ஓட்டுநர. 
(11) சூரியன்.
(12) அலடக்கைம் அல்ைது  பாதுகாப்பு. 
(14) வாரத்தில் ஒருநாள். (்தலைகீழ)
(15) ்பாது நிகழவு, விலளயாட்டுக்குரிய திறந்த்வளி இடம். 
(18) ்சவி. 
(21)  உள்ளுறுப்புகளில் ஒன்று. (்தலைகீழ)
(23) ஒரு ்தமிழ ைா்தம். 

விடைகள்

பாராட்டு பபறுவ�ார்

இடமிருநது வைம் 
(01) குசைம்   (03)  உ்தவி    (5) தபடு  
(06) கடுகு    (07) குரஙகு   (10) பக்தி  
(12) கடுவன்   (13)  பலள   (14) காசு   
(15)  ைது   (17)  பந்தம்   (19)  கம்பு   
(21)  துவி   (23)  புள்ளி   (24) சாந்தம் 

தைலிருநது கீழ
(01) குதபரன்    (02)  சடுகுடு   (03)  உடுக்கு   
(04)  ்தகுதி   (08)  குவலள   (09)  பஙகம்  
(11)  பரிசு   (14)  காபநது   (15)  ைகள்  
(16)  தும்பு   (18)  ்தகா்த   (20)  புளி  
(22)  சாவி 
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1. ஆர. ராஹினி,
தகாவிைடி, ் ைாற்கால்ை வீதி,
்வளிைலட. 

2. வி. பாதைநதிரா,
15/2B, ்தயா வீதி, 
்வள்ளவத்ல்த,்காழும்பு  06.

3. சாஹிராபானு லியாவுதீன்,
இை. 12/6, ்சன். பீற்றரஸ் தைன், 
நிந்தனி, புத்்தளம். 

4. ஏ.எல். அப்துல் ஜலீல்,
61/1A,  ைஹபுத்கமுவ,
்காட்டிகாவத்ல்த. 

5. கஸ்தூரி கலிய்பருைாள்,
2/27A, ்வலிக்கநல்த, 
கண்டி. 

6. எம்.டபிள்யூ.எம். நபாஸ்,
ஹஸன்ஸ்்தான்,
நாஙகல்ை. 

7. தக. ்ஹைன்குைார,
ட்றூப் எஸ்தடட்,
்தைவாக்கலை. 

8. ஏ.எல்.ஏ. அஸீஸ்,
இை. 17A, சிறிைல் ைாவத்ல்த,
்்தஹிவலள.
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மஞ்சரி குறுக்கெழுத்து ப�ோட்டி 
இல: 34

மஞசரி குறுக்ெகழுத்துப் ப�ாட்டி
ப�ாட்டி இல. 34

த.ெ�.இல.834. ெகாழும்பு   

பரிசு பபறுவ�ோர்

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 32

மு்தைாம் பரிசு

எஸ். விஷோஷினி,
91/1, 

பிர்தான வீதி,
்காழும்பு 11.

இரண்டாம் பரிசு 

ஏ. ்சந்தி�ோகு,
34/12, ்சைனரிவத்்த தராட்,

்்தன்னக்கும்புர,
கண்டி. 

மூன்றாம் பரிசு

எம.வி.எப். �ஸீனோ,
இை. 71, ைரிக்கார வீதி,

களுத்துலற ்்தற்கு,
களுத்துலற. 

கண்ணுக்குத்
தெரியாெ ர�ாஜா
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இலங்ைக ெபா��டல் உற்பத்�த் துைற�ன் 
முன்ேனா� �றுவனமான த�யார் �றுவனம், 
இலங்ைக ேத�ய வ�கச் சைப�னால் ஏற்பாடு 
ெசய்யப்பட்ட ேத�ய அ�உயர் ெதா�ல்முயற்�-
கள் (NBEA) 2021 �ருது �ழா�ல் அச்சு மற்றும் 
அதுசார்ந்த ேசைவகள் ���ன் தங்க�ருைத 
ெவன்றுள்ளது.   

அண்ைம�ல் ெகாழும்�ல் நைடெபற்ற இவ்�-
ருது �ழா�ல் �றுவனத்�ன் ப�ப்பாளர் இசுரு 
அேப�க்ரம உள்�ட்ட குழு�னர் �ருைத ெபற்-
றுக்ெகாண்டனர். 1994ஆம் ஆண்�ல் ெதாடங்-
கப்பட்ட Flexiprint �றுவனம் தற்ெபாழுது 
உள்நாட்�லும் ெவ�நாடுக�லும் புகழ்ெபற்ற 
ெபா��டல் �றுவனமாக �கழ்�றது. உள்நாட்டு 
மற்றும் ெவ�நாட்டு ேத�ைலச் சந்ைதக்கு 
உயர்தரத்�லான ேத�ைலைப ெடக் மற்றும் 
ேத�ைலைப கவர்கைள உற்பத்� ெசய்யும் இந்�-
றுவனம் ப்ெளக்ேசா�ரா� ெதா�ல்நுட்பத்துடன் 
தண்�ைர கலந்து உற்பத்� ெசய்யப்படும் (Water 
Base) ெப�ன்ட் ஒன்ைற பயன்படுத்� இலங்ைக-
�ல் முதல் தடைவயாக தரமான ேத�ைலப் 
ெபா�கைள உற்பத்� ெசய்�ன்றது.  

1994ஆம் ஆண்�ல் ஒரு இயந்�ரத்துடன் 10 
ஊ�யர்கைளக் ெகாண்டு ெதாடங்கப்பட்ட 
Flexiprint �றுவனம் தற்ெபாழுது 08 இயந்�ரங்-
கேளாடு சுமார் 275 ஊ�யர்கைளக் ெகாண்ட 
ெபரும் �றுவனமாக வளர்ச்� அைடந்துள்ளது. 
எந்தெவாரு அள�லான ஆர்டெரன்றாலும் உ�-
யேநரத்துக்கு வழங்குவதற்கு ேதைவயான மகத்-
தான ெதா�ல்நுட்ப அ�வு இந்�றுவனத்�டம் 
உள்ளது.   

ேத�ைலைப ெடக், ேத�ைலைப கவர்கள் 
மற்றும் �ர�ட் வ��லான ேத�ைல ைபகள் 
உள்�ட்ட பல்ேவறு வைக�லான ெபா�கைள 
Flexiprint �றுவனம் உற்பத்� ெசய்�ன்றது. 
தற்ேபாைதய சவால்�க்க சுூழ�லும் உற்பத்� 
ேதைவகைளப் பூர்த்�ெசய்வதற்கு ேதைவயான 
மூேலாபாய ேவைலத்�ட்டத்�ன் �ரகாரம் இந்�-
றுவனம் ெசயற்படு�ன்றது. 

ஒவ்ெவாரு வா�க்ைகயாள�னதும் 
ேதைவகைள ெவவ்ேவறாக இனங்கண்டு அவர்-
கள் மத்��ல் முைறயான ெதாடர்புகைள ேப� 
ேசைவகைள வழங்குவேத இந்�றுவனத்�ன் 
த�த்துவச் �றப்பாகும்.     

கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்�டும்ேபாது ேம 
2022இல் ஆைட ஏற்றும� வருமானம் 446 
அெம�க்க ெடாலராக அைமந்�ருந்ததுடன் 
அது 30% அ�க�ப்பாக அைமந்�ருந்தைத 
அடுத்து, கூட்டு ஆைட சங்கங்க�ன் மன்றம் 
(JAAF) ெதா�ல்துைற�ல் உள்ள அைனத்து 
பங்குதாரர்க�ன் �றந்த பங்க�ப்ைபப் 
பாராட்�யது, நாட்�ன் ஆைடத் துைறயா-
னது முன்ெனப்ேபாது�ல்லாத சவால்கைள 
எ�ர்ெகாண்டு அதன் இலக்குகைள அைடவ-
�ல் ெதாடர்ந்து தனது பங்க�ப்ைப வழங்� 
வருவைதயும் பாராட்�யுள்ளது.

இலங்ைக�ன் ெமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்-
��ல் (GDP) சுமார் 6% பங்க�ப்பேதாடு, 
அைனத்து ஏற்றும�க�ல் ஏறக்குைறய 
பா� பங்க�ப்ைப வழங்குவதால், ஆைடத் 
ெதா�ல் ேத�ய ெபாருளாதாரத்�ன் முது-
ெகலும்பாக அைம�றது. ஆற்றல் வழங்கல் 
மற்றும் உற்பத்�ப் ெபாருள் நடவ�க்ைக-
க�ல் ஏற்படும் இைடயூறுகள் காரணமாக 
ெதா�ல்துைற ெதாடர்ந்து கு�ப்�டத்தக்க 
தைடகைள எ�ர்ெகாள்வதால், துைற�ன் 

ஏற்றும� வருவாய் ேம 
2022க்குள் 16% முதல் 
2.2% வைர வளரும் என 
எ�ர்பார்க்கப்படு�றது.

இது கு�த்து கருத்து 
ெத��த்த JAAF ெபாதுச் 
ெசயலாளர் ெயாஹான் 
ேலாரன்ஸ், “2022ஆம் 
ஆண்�ன் இறு�க்குள் 
ெதா�ல்துைற�ன் இலக்-
கான 6 �ல்�யன் அெம-
�க்க ெடாலர்கைள 
எட்டுேவாம் என்று நம்-
பு�ேறாம். எவ்வாறா�-
னும், முத�ல் கடக்க 
ேவண்�ய கு�ப்�டத்-
தக்க சவால்கள் உள்ளன 
என்பைத நாங்கள் நன்கு 
அ�ேவாம். எனேவ, 
ெதா�ல்துைற�ல் ெசயல்பாடுக�ன் 
ெதாடர்ச்�க்கு சாத்�யமான அைனத்து 
ஆதரைவயும் வழங்குவது முக்�யம்.

"ெப�ய ஆைட உற்பத்�யாளர்கள் தங்கள் 
உற்பத்�ையத் தக்கைவத்துக்ெகாள்வைத 
உறு�ெசய்வைதத் த�ர, அன்றாட நடவ�க்-
ைகக�ல் கடுைமயான சவால்கைள எ�ர்-

ெகாள்ளும் ெதா�ல்துைற-
�ன் முக்�ய ��வான 
��ய மற்றும் நடுத்தர 
அள�லான ஆைட உற்-
பத்�யாளர்களுக்கான 
ஆதர�ற்கு முன்னு�ைம 
அ�ப்பது அவ�யம். " 
என அவர் ெத��த்தார்.

நாடு தற்ேபாது எ�ர்-
ெகாள்ளும் முன்ெனப்ேபா-
தும் இல்லாத �ச்சயமற்ற 
�ைல, ஸ்�ரமற்ற உலக-
ளா�ய சந்ைத �ைலைம-
கள் மற்றும் அ�க�த்து 
வரும் மூலப்ெபாருட்கள் 
மற்றும் உற்பத்�க்கான 
ெசலவுகள் ேபான்ற-
வற்றுக்கு மத்��லும், 
இலங்ைக�ன் ஆைடத் 

ெதா�ல்துைறயானது ேத�ய ெபாருளாதா-
ரத்�ல் கு�ப்�டத்தக்க பங்க�ப்ைப வழங்-
�யுள்ளது. தற்ேபாைதய ெநருக்க�க்கு 

மத்��லும், ஏற்றும� ெசயல்�ற-
�ல் உள்ள உயர் ேபாக்குகள், ஜ�ன் 2022 
வைர ஆண்டுக்கு ஆண்டு 17% வளர்ச்�-
ையப் ப�வு ெசய்தல் மற்றும் ெவ�நாட்டு 
ேநர� முத�ட்�ன் (FDI) ெதாடர்ச்�யான 
வரவு காரணமாக இலங்ைக�ல் ஆைடகள் 
ெதாடர்பான ேநர்மைறயான அணுகுமுைற 
இன்னும் நாட்�ற்குள் காணப்படு�ன்றது. 
94 �ல்�யன் அெம�க்க ெடாலர் ஆைட 
முத�ட்�ல், 2022ஆம் ஆண்�ல் ஆைடத் 
துைற�ன் ��வாக்கத்�ற்காக இதுவைர 
73 �ல்�யன் அெம�க்க ெடாலர்கள் ம�ப்-
புள்ள முத�டுகள் ெசய்யப்பட்டுள்ளைம 
கு�ப்�டத்தக்கது.

சிறந்த நிதிப்ெபறுேபறுகைளப் பதிவுெசய்துள்ள AMF
1962 ஆம் ஆண்டு �றுவப்பட்ட இலங்ைக�ன் 

பழைமயான ��ச் ேசைவகைள வழங்கும் �றுவ-
னமான அேசா�ேயட்டட் ேமாட்டர் ஃ�னான்ஸ் 
கம்ப� �எல்� (AMF), 2021/22 ��யாண்�ல் 
�றந்த ��ப் ெபறுேபறுகைளப் ப�வு ெசய்�ருந்-
தது. 

உறு�யற்ற ெபாருளாதார சூழ�லும் இவ்வாறு 
உயர்ந்த ெபறுேபறுகைள ப�வு ெசய்�ருந்தைம 
�ேசட அம்சமாகும். ஒன்�ைணக்கப்பட்ட �றுவ-
னத்�ன் அர்ப்ப�ப்பான ப�யாளர்கள் மற்றும் 
தூர ேநாக்குைடய �ர்வாக தந்�ேராபாயங்க�னூ-
டாக, �றுவனத்�ன் வ�க்கு முந்ைதய இலாபம் 
ரூ. 492 �ல்�யனாக உயர்ந்�ருந்தது. ைவப்புக்-
கான �ரள்வு ெசாத்துக்க�ன் ��தம் 37.65% ஆக 
காணப்பட்டது. 

இதனூடாக, �றுவனத்�ன் ஆேராக்�யமான 
�� �ைலப்பாடு ெவ�ப்படுத்தப்பட்டுள்ளது-
டன், �ரள்வு ெசாத்துக்க�னூடாக தமது கடப்-
பாடுகைள ெசலுத்�த் �ர்க்கக்கூ�ய ஆற்றைலக் 
ெகாண்�ருக்கும்.

2021 ஆம் ஆண்�ல் தனது பய-
ணத்�ல் AMF இன் உ�ைம வழங்கல் 
ஊடாக ரூ. 500 �ல்�யன் பங்குகள் 
வழங்கலுக்கு �ைகக் ேகாரல் ப�வா-
��ருந்தது. இதனூடாக இலங்ைக 
மத்�ய வங்��ன் ேதைவப்பாடுக-
�ன் �ரகாரம் �றுவனத்�ன் �ரதான 
மூலதன ேதைவப்பாடுகள் முழுைம-
யாக உறு� ெசய்யப்பட்�ருந்தன. 

உ�ைம வழங்கல் �ைகக் ேகாரைல ப�வு ெசய்-
�ருந்தைம�னூடாக, உறு�யைடந்து வரும் �� 
�ைல மற்றும் AMF �தான நம்�க்ைக மற்றும் ஐந்-
தாண்டு தந்�ேராபாயத் �ட்டத்துக்கைமய �றுவ-
னத்�னால் உறு�யாக முன்ேனற்றத்ைத எய்தக்கூ-
�ய �றன் ேபான்றன உறு� ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 

அதன்�ரகாரம், �ளாய்வுக்குட்படுத்தப்பட்ட 
காலப்பகு��ல், கம்ப��ன் �ரதான மூலத-
னம் ரூ. 2.624 �ல்�யனாக உயர்ந்�ருந்தது. 
�ைல I மற்றும் �ைல II மூலதன ��தங்களும் 
முைறேய 14.9% மற்றும் 15.8% வளர்ச்�ைய 

ப�வு ெசய்�ருந்தன.  �� �ைனத்�றன் 
பற்� கலந்துைரயாடுைக�ல், AMF இன் 
�ரதம �ைறேவற்று அ�கா� �.எம்.ஏ.
சேல கருத்துத் ெத��க்ைக�ல், “2021/22 
��யாண்�ல் நாம் �ர்ண�த்�ருந்த இலக்-
குகைள எய்� அவற்ைற �ஞ்�யுள்ேளாம் 
என்பைத எமது பங்காளர்கள் மற்றும் முத-
�ட்டாளர்களுக்கு அ�யத்தரு�ன்ேறாம். 
சகல பங்காளர்களுக்கும் �றந்த ெபறும�க-

ைளப் ெபற்றுக் ெகாடுப்பதனூடாக, எம்மால் ��-
யாண்ைட உயர்ந்த ெபறும�ைய ப�வு ெசய்ய 
மு�ந்தது.” என்றார்.

ஆர்�ேகா ஃ�னான்ஸ் கம்ப� �எல்�யுடன் 
கடந்த ஆண்�ல் இைணந்து ஒற்ைற �றுவனமாக 
துைற�ன் உறு�யான �றுவனமாக மாற்றம் ெபற்-
றைதத் ெதாடர்ந்து AMF பா�ய ைமல்கல்ைல 
ப�வு ெசய்�ருந்தது.

க�னமான காலப்பகு�ைய �ண்ெடழுந்�ற-
னுடன் கடப்பதற்கு இந்த பு�ய �ைலைய AMF 
தனக்கு சாதகமாக மாற்�யுள்ளது.

நிறுவனசார் முதலீடுகளுக்கான வாய்ப்புகள்:  

இலங்ைக�ன் முன்ன� தகவல் 
மற்றும் ெதாடர்பாடல் ெதா�ல்-
நுட்ப ேசைவகள் வழங்குநரான 
SLT-MOBITEL, இலங்ைகக்கான அெம-
�க்க தூதுவர் ஜ�� ேஜ. சங் மற்றும் 
இதர அெம�க்க உயர�கா�களுடன் 
கலந்துைரயாடல் ஒன்ைற முன்ென-
டுத்�ருந்தது. அெம-
�க்காைவ தளமாகக் 
ெகாண்ட �யாபாரங்-
களுக்கு இலங்ைக�ல் 
காணப்படும் முத�ட்டு 
வாய்ப்புகள் பற்� இந்த 
சந்�ப்�ன் ேபாது கலந்து-
ைரயாடப்பட்�ருந்தது. 

 இந்த கலந்துைரயாட-
�ல் SLT-MOBITEL இன் 
த�சாளர் ெராஹான் 
ெபர்னான்ேடா, குழும 
�ரதம �ைறேவற்று 
அ�கா� ல�த் ெசென�-
ரட்ன மற்றும் SLT-MOBITEL இன் இதர 
�ேரஷ்ட அ�கா�கள் பலரும் கலந்து 
ெகாண்டனர்.

 இந்த சந்�ப்�ன் ேபாது, அெம�க்க 
முத�ட்டாளர்களுக்கு முத�டுகைள 
ேமற்ெகாள்ளக்கூ�ய முக்�யமான 
பகு�க�ல் ஒன்றாகெதாைலத்ெதாடர்-
பாடல் துைற �கழ்�ன்றைம இனங்-
காணப்பட்டது. �ரதானமாக கடந்த 
மூன்று வருடங்க�ல் இடம்ெபற்ற 
எ�ர்பாராத ேத�ய சவால்கள் �ைறந்த 
சூழ்�ைலக�ல்,இந்தத் துைற�னூ-
டாக பல முக்�யமான ெதா�ற்துைற-
கள் மற்றும் ேசைவகைள இைணப்�ல் 
ைவத்�ருக்க மு�யும் என்பதால் இது 
பற்� அ�களவு கவனம் ெசலுத்தப்பட்-
�ருந்தது. அத்துடன், ேத�ய ���ல் 
முக்�யத்துவம் வாய்ந்த, இலங்ைக�ன் 
��ட்டல் ெபாருளாதாரத்�லும் அ�க-

ளவு முத�ட்டு வாய்ப்புகள் �லவு�ன்-
றைம ெதாடர்�ல் கவனம் ெசலுத்தப்-
பட்�ருந்தது.

இந்த சந்�ப்பு ெதாடர்�ல் � லங்கா 
ெர�ெகாம் குழுமத்�ன் த�சாளர் 
ெராஹான் ெபர்னான்ேடா கருத்துத் 
ெத��க்ைக�ல், “இலங்ைக�ன் முன்-

ேனற்றத்�ல் பங்க�ப்பு வழங்கும் 
ேத�ய �றுவனம் எனும் வைக�ல், 
எம்ைமப் ேபான்ற �ந்தைனயுைடய-
வர்கைள நாடுவது எமது இலக்காகும். 
இலங்ைக�ல் ெபருமளவு அெம�க்க 
�யாபாரங்கைள முத�டுகைள ேமற்-
ெகாள்வதற்கு ஊக்கு�க்கும் முதலாவது 
ப�முைறயாக இந்த சந்�ப்பு அைமந்துள்-
ளது. பரந்தளவு, பன்முகப்படுத்தப்பட்ட 
முத�ட்டாளர் சமூகத்ைத நாட்�னுள் 
கட்�ெயழுப்புவது �கவும் முக்�யமான-
தாகும். எமது உயர் இைணப்புத் �ர்வுகள், 
தயார்�ைல�லுள்ள ெதா�ல்நுட்ப கட்ட-
ைமப்புகள், ேமம்படுத்தப்பட்ட வைலய-
ைமப்பு ேசைவகள் மற்றும் ��ட்டல் உட்-
கட்டைமப்பு ஆற்றல்களுடன், உல�ன் 
எந்தெவாரு �றுவனசார் முத�ட்டாள-
ருக்குமான �றந்த ெத�வுப் பங்காளராக 
�கழக்கூ�யதாக இருக்கும்.” என்றார்.

தங்கவிருைத ெவன்ற Flexiprint 
ெபாதியிடல் நிறுவனம்

குறு�ய கால ைவப்புகைள ஊக்கு�ப்-
பதற்காகவும், வங்��ன் வா�க்ைகயாளர்-
களுக்கு அவர்க�ன் முத�டுகளுக்கு ஒரு 
வருடத்�ற்கும் குைறவான காலத்�ற்குள் 
ஒப்�டமு�யாத மற்றும் பாதுகாப்பான 
வருவாைய வழங்குவதற்காகவும், ெகாமர்-
ஷல் வங்�யானது வருடாந்தம் 22% வைர�-
லான உயர் வட்� �தங்களுடன்; �ைலயான 
ைவப்புத் �ட்டத்ைத அ�முகப்படுத்-
�யுள்ளது.

இந்த �றப்புத் �ட்டத்�ன் �ழ், ெகாமர்-
ஷல் வங்� வா�க்ைகயாளர்கள் 100 நாட்கள், 
200 நாட்கள் மற்றும் 300 நாட்களுக்கு குைறந்-
தபட்சம் ரூபா 2 �ல்�யன் ைவப்புத் ெதாைக-
யுடன் �ைலயான ைவப்புக் கணக்குகைளத் 
ெதாடங்� ஆண்டுக்கு முைறேய 20%, 21% 
மற்றும் 22% வருமானத்ைதப் ெபறலாம்.

வங்��ன் த�ப்பட்ட மற்றும் வ�க 
வா�க்ைகயாளர்கள் இந்த ச�பத்�ய 
குறு�ய கால �ைலயான ைவப்புத் �ட்-
டத்��ருந்து பயனைடவார்கள், இது ஒரு 
மு�ர்வு காலத்ைதக் ெகாண்டுள்ளது மற்றும் 

மு�ர்வுக் காலத்�ற்குப் �றகு புதுப்�க்க 
மு�யாதது என்று வங்� ெத��த்துள்ளது. 
த�ப்பட்ட வா�க்ைகயாளர்களும் கூட்டாக 
இந்தக் கணக்குகைளத் �றந்து பயனா�ைய 
ப�ந்துைரக்கலாம்.இந்த பு�ய �ைலயான 
ைவப்புத் �ட்டம் கு�த்து கருத்து ெத��த்த 
வங்��ன் �ரதம ெசயற்பாட்டு அ�கா� எஸ் 

�ரபாகர் கூ�யதாவது: 'வட்� �தங்கள் அ�க-
�த்து வருவதால், முத�ட்டாளர்கள் தங்கள் 
வருமானத்ைத அ�க�ப்பதற்கான �ருப்பங்-
கைளத் ேதடு�ன்றனர், ஆனால் அத்தைகய 
முத�டுக�ன் பாதுகாப்பும் �க முக்�ய-
மானது, கு�ப்பாக தற்ேபாைதய சூழ�ல். 
ெகாமர்ஷல் வங்�யானது நாட்�ன் �கப் 
ெப�ய மற்றும் அ�க இலாபம் ஈட்டும் 
த�யார் துைற வங்��ன் பலத்ைதயும் ஸ்-
�ரத்தன்ைமையயும், ஒரு நூற்றாண்டுக்கும் 
ேமலான நம்�க்ைகையயும், அ�க ேபாட்�த்-
தன்ைம ெகாண்ட வருமான ��தத்துடன் 
வழங்கு�றது.

இலங்ைக�ன் முதல் 100%  கார்பன் பாவ-
ைன�ைன குைறத்த வங்�, உல�ன் தைல-
�றந்த 1000 வங்�க�ல் ெதாடர்ந்தும் 12 வரு-
டங்களாக பட்�ய�டப்பட்ட ஒேரெயாரு 
இலங்ைக வங்�, ெகாமர்ஷல் வங்�யாகும். 
ெகாமர்ஷல் வங்� வைலயைமப்�ைனக் 
ெகாண்ட 268 �ைளகள் மற்றும் 940 தா�-
யங்� இயந்�ரங்கைள ெகாண்டு இயங்கு-
�ன்றது. 

கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுைகயில் ஆைட 
ஏற்றுமதி வருவாய் 30%ஆல் அதிகரிப்பு

�ன் முக்�ய ��வான 
��ய மற்றும் நடுத்தர 

பத்�யாளர்களுக்கான 

அ�ப்பது அவ�யம். " 

கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுைகயில் ஆைட 
ஏற்றுமதி வருவாய் 30%ஆல் அதிகரிப்பு பாராட்டும் 

JAAF

SLT-MOBITEL அெமரிக்காவின் 
உயர்அதிகாரிகளுடன் கலந்துைரயாடல்

குறுகிய கால நிைலயான ைவப்புக்களுக்கு
அதிக வட்டிைய வழங்கும் ெகாமர்ஷல் வங்கி

அைனவருக்கும் ஏற்ற வங்�யான, DFCC 
வங்� 'அைனவருக்கும் ஆங்�லம்' (Samata 
English) என்ற �கழ்ச்�த்�ட்டத்ைத 4ஆவது 
ஆண்டாக இைணய வ� பாடத்�ட்டமாக 
ெவற்�கரமாக நடத்�யுள்ளது. 

இத்�ட்டம் என்பது DFCC வங்��ன் ஒரு 
�ேசட முயற்� என்பதுடன், இது க.ெபா.த 
உயர்தரப் ப�ட்ைச�ல் �த்�யைடந்த 18-25 
வயதுைடய இைளஞர், யுவ�க�ைடேய 
ஆங்�லப் ேபச்சுத் �றன்கைள ேமம்படுத்து-
வதற்கும் பல்ேவறு ெமன் �றன்கைள ேமம்ப-
டுத்துவதற்கும் அதன் ��வான �ைலேபண்-
தைகைம மூேலாபாயத்�ற்கு அைமவாக 
நடத்தப்பட்டது.

இந்த ஆண்டுக்கான DFCC Samata English 
�கழ்ச்�த்�ட்டத்�ன் பட்டதா�கள், அவ-
ரவர் பங்குபற்�ய �ரேதசங்க�ல் உள்ள 
DFCC வங்��ன் �ைளக�ல் நைடெபற்ற 

பட்டம�ப்பு �ழாக்க�ல் பாராட்�க் ெகௗர-
�க்கப்பட்டனர். இவ்ைவபவத்�ல் பங்ேகற்-
பாளர்கள் பாடெந�ைய �ைறவு ெசய்ததற்-
கான சான்�தைழப் ெபற்றுக்ெகாண்டதுடன், 
DFCC வங்��ன் �ேரஷ்ட முகாைமத்துவ 
அ�கா�கைளச் சந்�க்கும் வாய்ப்ைபயும் 
ெபற்றனர்.

இதுகு�த்து DFCC வங்��ன் �ல்லைற 
வங்�ச்ேசைவ, ��ய மற்றும் நடுத்தர அள-
�லான ெதா�ல் துைறகளுக்கான �ேரஷ்ட 
துைணத் தைலைம அ�கா� ஆ�� இத்த-
மல்ெகாட கருத்துத் ெத��க்ைக�ல், “நாம் 
சவால்களுக்கு முகங்ெகாடுத்த ேபா�லும், 
DFCC Samata English �கழ்ச்�த்�ட்டத்ைத 
�ள ஆரம்�க்க மு�ந்துள்ளது.

சமூகப் ெபாறுப்புணர்வுள்ள வங்� என்ற 
வைக�ல், நமது இைளஞர், யுவ�களுக்கு 
ஆங்�ல ெமா�ப் புலைம மற்றும் ெமன் 

�றன் �ருத்��ன் முக்�யத்து-
வத்ைத நாம் அைடயாளம் கண்டுள்ேளாம். 
கல்� என்பது எங்கள் ��வான �ைலேபண்-
தைகைம மூேலாபாயத்�ன் 6 E க�ல் ஒன்-
றாகும். இது பல்ேவறு கல்� முயற்�க�ல் 
எங்கைள ஆழமாக ஈடுபடுத்த வ�வகுத்த-
தாக கு�ப்�ட்டார்.  

�றன் �ருத்��ன் முக்�யத்து-

DFCC வங்கியின் 'அைனவருக்கும் ஆங்கிலம்' 
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் பட்டதாரிகளுக்கு பாராட்டு

விவசாயிகளுக்கான SAPP மானியதிட்டம் ெகக்கிராைவயில்
நாட்�ன் முன்ன� பால் உற்பத்�யா-

ளருமான ெபல்வத்ைத (Pelwatte), இலங்-
ைக�ல் �வசாய அைமச்சுடன் ெசயற்ப-
டுத்தப்படும் ��ய அள�லான �வசாய 
வர்த்தக கூட்டாண்ைம �ட்டமான, �று 
அள�லான �வசாய வ�க கூட்டுத் �ட்-
டத்�ன்  (Smallholder Agribusiness Partnership 
Program - SAPP) ஒரு ெசயற்பாட்டு உறுப்-
�னராக அங்கம் வ�த்து வரு�ன்றது. 
ஒவ்ெவாரு ெபல்வத்ைத உற்பத்�க்கு-
மான, பு�ய பாைல உற்பத்� ெசய்வ�ல் 
அயராது உைழக்கும் �வசாய சமூகத்�ன் 
வாழ்க்ைகைய ேமம்படுத்த உதவுவேத 
இத்�ட்டத்�ன் ேநாக்கமாகும். இந்�கழ்ச்-
�த் �ட்டத்�ற்கு இணங்க, SAPP மா�ய 
அங்குரார்ப்பண �கழ்ைவ, 2022 ஜ�ைல 
08 ஆம் �க� ெகக்�ராைவ பால் ேசக�ப்பு 

�ைலய ேகட்ேபார் கூடத்�ல், ��ய அள-
�லான �வசாய வர்த்தக கூட்டாண்ைமத் 
�ட்டம் (SAPP) மற்றும் சந்ைத சார்ந்த பால் 
பண்ைண (MOD) �ட்ட அ�கா�க�ன் 
பங்ேகற்புடன் ெபல்வத்ைத ேமற்ெகாண்-
�ருந்தது.மா�ய �� உத�க்கு ேமல�க-
மாக, அெம�க்க �வசாயத் �ைணக்களம் 
(USDA) மற்றும் சர்வேதச �ர்வாகக் கூட்-

டுத்தாபனம்  (IESC) ஆ�யவற்�ன் ஆதர-
வுடன், உலகளா�ய ���ல் அங்�க�க்-
கப்பட்ட, ெந�முைற ��யாகவும் �றந்த 
தரத்�லும் உற்பத்�கைள அ�க�க்கவும் 
ேமம்படுத்தவுமாக, �ஞ்ஞானபூர்வமாக 
�ரூ�க்கப்பட்ட �வசாய முைறகைள அ�-
முகப்படுத்துவதன் மூலம், சந்ைத சார்ந்த 
பால் உற்பத்�த் �ட்டத்�ன் ஆதரவுடன் 
�வசாய சமூகத்ைத ஊக்கப்படுத்தவும் 
இந்த �ட்டம் முன்ெனடுக்கப்படு�றது. 

இந்�கழ்�ல் ெபல்வத்ைத �றுவனத்-
�ன் முகாைமத்துவப் ப�ப்பாளர் அக்மல் 
�க்ரமநாயக்க கருத்துத் ெவ��டுைக�ல்,  
“நாட்�ன் தற்ேபாைதய ெபாருளாதாரச் சூழ்-
�ைல�ல் எந்தெவாரு நபருக்கும், கு�ப்-
பாக �வசாய சமூகத்�ற்கு இது ஒரு க�ன-
மான காலமாக உள்ளது" என்றார்.
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பேராசிரியர் :

எம்.எஸ்.எம். அனஸ்   ...?

எதிர்ாராத விரயங்கள் அதி்கரிக்கும். எலதயும் திட்ட-
மிடடு செயய இயைாது. குடும்்த்தில் சு் ்காரியங்கள் 
நல்டச்றும். ச்காடுக்்கல் வாங்கல்்கள் ஒழுங்காகும். 
உ்டன்பிறநதவர்களின் உத்தியயா்கத்தில் ்ணிநிரநத -
ரம் ஆ்கைாம். ஆயராக்கியத் சதால்லை்கள் அ்கலும். 
ல்கவெம் இருநத நிைம் ைதிப்பு மிக்்கதா்க ைாறும். எதிர -
்ாரத்த ெலுல்க்கள் கில்டக்கும்.  

விரயத்துக்கு ஏற்ற வருைானம் வநதுச்காணய்ட 
இருக்கும். சதாட்ட ்காரியங்களில் சவற்றி கில்டக்-
கும். சதால்க வரவு உணடு. ச்ாது வாழ்வில் பு்கழ் 
கூடும். அதி்காரப் ்தவியில் உள்்ளவர்களின் ஆதரவு 
கில்டக்கும். ்ணிபுரியும் இ்டத்தில் ்க்குவைா்க ந்டநது 
ச்காள்ளுங்கள். தல்டப்்டடுவநத ்காரியங்கள் துரித -
ைா்க நல்டச்றும். வழக்கு்கள் ொத்கைா்க முடியும். 
புதிய ஒப்்நதங்கள் கில்டக்கும். பு்கழ் மிக்்கவர்கல்ள 
ச்காணடு ்காரியங்கல்ள ொதிப்பீர்கள்.  

திட்டமிட்ட ்காரியங்கள் திட்டமிட்ட்டியய ந்டந-
தாலும் விழிப்புணரச்சியயாடு செயல்்்ட யவணடிய 
யநரம் இது. ெஞெைம், ெநயத்கம் ்காரணைா்க ் ை ்காரி -
யங்கல்ளச் செயற்்டுத்த இயைாைல் ய்ா்கைாம். 
சதாழில் வ்ளம் சிறக்கும். சவற்றிக்குரிய செயதி 
வீடு வநது யெரும். சவளிநாடடிலிருநது அனுகூை 
த்கவல்்கள் கில்டக்்கைாம். ச்ாரு்ளாதார வ்ளரச்சி 
அதி்கரிக்கும். பிள்ல்ள்களின் சு் ்காரியத்லத முன் -
னிடடு சீரவரிலெ ச்ாருட்கள் வாஙகுவதில் ஆரவம் 
்காடடுவீர்கள்.  

தல்ட்களும் தாைதங்களும் அதி்கரிக்கும். எலதயும் 
தீரக்்கைா்க முடிசவடுத்து செயய இயைாது. புது முயற்-
சி்களில் சவற்றி கில்டக்கும். ச்ாரு்ளாதார விருத்தி 
ஏற்்டும். யவலைவாயப்பு ெம்்நதைா்க எடுத்த முயற்-
சி்களில் நல்ை த்கவல் கில்டக்கும். எதிர்காை நைன் 
்கருதி எடுத்த முயற்சி்களில் அனுகூைம் உணடு. ்கடடி -
்டம் ்கடடும் வாயப்பு, ்கல்ட திறப்பு விழா ய்ான்றலவ 

நல்டச்றும். வீடு ைாற்றம், நாடு ைாற்றம், உத்தியயா்க 
ைாற்றம், வா்கன ைாற்றம் உள்ளிட்ட ைாற்றங்கள் வரும். 
ஆல்ட, ஆ்ரண யெரக்ல்க உணடு. ்ணிபுரி்வர்க-
ளுக்கு ஊதிய உயரவும், உத்தியயா்க உயரவும் கில்டக்-
கும்.  

ச்ாரு்ளாதார வ்ளரச்சி அதி்கரிக்கும். வா்டல்க ்கட-
்ட்டத்தில் நல்டச்ற்ற சதாழிலை சொநத ்கடடி்டத்-
திற்கு ைாற்றும் முயற்சி ல்ககூடும். ்கல்வி ெம்்நதைா்க 
எடுத்த முயற்சி ல்ககூடும்.சொத்து, சொநதம், ்காரிய 
சவற்றி, வருைானம் ய்ான்றவற்றில் திருப்தி நிைவும். 
ச்காஞெம் விழிப்புணரச்சியயாடு செயற்்்டயவண-
டும். சவளிநாடு சென்றவர்கள் சொநத ஊர திரும்பும் 
சூழ்நிலை ஏற்்டும். ச்ாது வாழ்வில் இருப்்வர்க -
ளுக்கு புதிய ச்ாறுப்பு்கள் கில்டக்கும். வீண ்ழி்க-
ளில் இருநது விடு்டுவீர்கள்.  

சதாட்ட ்காரியங்களில் சவற்றி கில்டக்கும். ச்ாரு-
்ளாதாரத்தில் நிலறவு ஏற்்டும். ச்ண குழநலத்களின் 
சு்ச் ெ்டஙகு்கள் ைற்றும் ைங்கை நி்கழ்ச்சி்கள் நல்டச -்
றுவதில் இருநத தல்ட்கள் அ்கலும். நல்ை த்கவல்்கள் 
உங்கல்ள யதடிவரும். ்ணிபுரியும் இ்டத்தில் யைை -
தி்காரி்களின் ய்கா்த்திற்கு ஆ்ளா்க யநரிடும். தன்னம் -
பிக்ல்க குலறயாைல் ்ாரத்துக் ச்காள்ளுங்கள். உ்டன் -
பிறப்பு்களின் வழியய இருநத ய்கா்ங்கள் ைாறும். 
பிள்ல்ள்களின் முன்யனற்றம் ்கணடு ச்ருலைப்்டுவீர -
்கள். சு்ச்செைவு்கள் அதி்கரிக்கும்.  

ைனக்குழப்்ம் அதி்கரிக்கும். தல்டப்்ட்ட ்காரியங-
்கள் தானா்க நல்டச்றும். சதாழிலில் ஏற்்ட்ட இழப்-
பு்கல்ள ஈடு செயய வாயப்பு்கள் உருவாகும். பூரவீ்க 
சொத்துக்்கள் அல்ைது புதிய சொத்துக்்களில் இருநத 
வில்ைங்கங்கள் விைகும். ெய்காதர ஒற்றுலை ்ைப்் -
டும். உ்டன்பிறப்பு்கள் உங்கள் முன்யனற்றத்திற்கு வழி 
வகுத்துக் ச்காடுப்்ர. வாழ்க்ல்கத் துலணக்கு யவலை 
கில்டத்து அலத முன்னிடடு இ்டைாற்றம் ச்றைாம். 
அத்தியாவசிய ச்ாருட்கல்ள வாஙகுவதில் ஆரவம் 
்காடடுவீர்கள். நிலனத்தது நிலறயவறும். நி்கழ்்காைத் 
யதலவ்கள் பூரத்தியாகும். ஆயராக்கியம் சீராகும்.  

சதாட்ட ்காரியங்களில் சவற்றி கில்டக்கும். அக்்கலற 
செலுத்தாத ்காரியங்களில் கூ்ட ஆதாயம் கில்டக் -
கும். ச்ாரு்ளாதார முன்யனற்றம் உணடு. சதாழிலில் 
கூடுதல் ைா்ம் வரும். உத்தியயா்கத்தில் ஊதிய உயரவு 
கில்டக்கும். புதிய முயற்சி்கள் அலனத்திலும் சவற்றி 
கில்டக்கும். ச்ற்யறார்கள்வழி இப்பிரச்சிலன ெைர -
ெத்திற்கு வரும். யைைதி்காரி்கள் ய்கட்ட ெலுல்க்கல்ள 
ச்காடுக்்க முன்வருவர. எதிர்காைத்திற்கு உத்தரவாதம் 
ச்காடுக்கும் விதத்தில் ்ை நல்ை ெம்்வங்கள் நல்டச் -
றும்.  

விரயங்கள் கூடுதைா்க இருக்கும். உ்டல் நைத்தில் 
கூடுதல் ்கவனம் யதலவ. சிறுசிறு சதால்லை்கள் 
அடிக்்கடி தலைதூக்கும். ்க்டலையில் இருநத சதாயவு 
அ்கலும். ்யணங்கள் ்ைன் தருவதா்க இருக்கும். 

குடும்் முன்யனற்றம் கூடும். லதரியமும் தன்னம்பிக் -
ல்கயும் அதி்கரிக்கும். தனவரவு திருப்தி தரும். சதாலை -
தூரத்திலிருநது நல்ை த்கவல் வநது யெரும். ச்ண 
வழிப் பிரச்சிலன்கள் அ்கலும். உத்தியயா்கத்தில் ்ணி 
நிரநதரைாகும்.  

ஆயராக்கியத் சதால்லை்கள் அதி்கரிக்கும். எலதயும் 
திட்டமிடடு செயய இயைாது. திடீர திடீசரன ைாற்றங -
்கள் உருவாகும். எதிரி்களின் ் ைம் ச்காஞெம் யையைாங -
கியிருக்கும். கூடடுத் சதாழிலில் ்ஙகுதாரர்கல்ள 
விைக்குவீர்கள். உத்தியயா்கத்தில் யைலி்டத்தில் ெலு -
ல்க்கள் கில்டக்கும். சவளிநாடடில் உள்்ள நண்ர்கள் 
ஆதாயம் தரும் த்கவலை ச்காடுப்்ர. எதிர்காைத்திற் -
்கா்க யெமிக்்க முன்வருவீர்கள். நல்க்கல்ள வாஙகுவதில் 
ஆரவம் செலுத்துவீர்கள். உறவினர்களும் நண்ர்களும் 
ஆதரவா்க இருப்்ர.  

விரயத்திற்கு ஏற்ற வருைானம் வநதுச்காணய்ட 
இருக்கும். உத்தியயா்கத்தில் உள்்ளவர்களுக்கு நீண்ட 
தூரத்திற்்கான ைாறுதல்்கள் வநது யெரைாம். சவளிநாடு 
சென்று ்ணி புரிவது ெம்்நதைா்க ஏயதனும் ஏற்்ாடு 
செயதிருநதால் அதில் சவற்றி கில்டக்கும். புதிய ஒப் -
்நதங்கள் வநது யெரும். ைா் யநாக்்கத்தில் ்ழகியவர -
்கல்ள இனம் ்கணடு ச்காள்வீர்கள். ெ்க ஊழியர்க்ளால் 
ஏற்்ட்ட பிரச்சிலன அ்கலும். புதிய முயற்சி்களில் 
சவற்றி கில்டக்கும்.  

ஆயராக்கியத் சதால்லை அதி்கரிக்கும். வீணவிர-
யங்கள் உணடு. விழிப்புணரச்சியயாடு செயல்்்ட 
யவண டி ய  ய ந ர ம்  இ து .  ந ண ் ர ்க ளின்  ஆ த ர -
ய வ ா டு ம்  மு ய ற் சி ்க ளி ல்  ச வ ற் றி  ்க ா ண பீ ர ்க ள் . 
சு ் ்க ா ரி ய ப்  ய ் ச் சு ்க ள்  மு டி வ ா கு ம் .  ச ் ா று ப் -
பு ச்  ச ெ ா ல் லி  வ ா ங கி க்  ச ்க ா டு த் த  ச த ா ல ்க 
வந து  ய ெ ர ை ா ம் .  வ ா ழ் க் ல ்க  து ல ண க் கு  ய வ ல ை 
கி ல ்ட த் து  வ ரு ை ா ன ம்  வ ர ை ா ம் .  ஆ ய ர ா க் கி ய த் 
சதால்லை்கள் அதி்கரிக்கும். குடும்்த்தில் ைருத்துவச் 
செைவு்கள் வரைாம். 
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 பேஷம்  

. ேஷீர் 1968 ல் எழுத ஆரம்பிதத 
இலங்கையின் முன்்னணி எழுததா-
ளர். எழுத்தயும் இலக்கியத்தயும் 
வாழக்்கையாகை வகுததுக் ககைாண்டவர். 

இறுதிமூச்சு வ்ர எழுதி்னார். சிறுகை்த, கைவி்த, 
நாவல், இலக்கிய உ்ரயா்டல் எ்ன இலக்கிய வட்-
்டததிற்குளபளபய ேஷீர் கைாலத்த கெலவிட்்டார். 
நீர்ககைாழும்பு மினுவாஙககைா்்ட்யச் பெர்்நத 
மு.ேஷீ்ர பேல் ோகைாண எழுததாளராகை இ்னங-
கைாணலாம்.  

ஐம்ேதுக்கும் அதிகைோ்ன சிறுகை்தகை்ள மு.ே-
ஷீர் எழுதி உளளார். 2013ஆம் ஆண்டளவில் 
மினுவாஙககைா்்ட கிராேததில் ந்ட்நத அவரின் 
நூல் கவளியீட்டில் அவ்ரக் கை்்டசியாகைச் ெ்ந-
திதபதன். அவரது ே்ை்வ நி்்னவு கூர்்நது 
இலங்கை வாக்னாலி முஸ்லிம் நிகைழச்சியில் 
இலக்கிய ேஞெரியில் அவரது பு்்ன கை்தகை்ள 
அறிமுகைம் கெயபதன். அதற்குப் ேல வரு்டஙகை-
ளுக்கு முன்்னர் ோணவர்கைளுக்கைாகை புததளம் 
நகைரில் நாஙகைள ந்டததிய சிறுகை்த எழுதும் 
ேயிற்சி வகுப்பில் ஒரு வளவாளராகை வ்நதபோது 
அவ்ர முதலில் ெ்நதிதபதன். கை்லவாதி கைலீல், 
எம்.எச்.எம் ஷம்ஸ், ஏ.எம். ஜவாத ே்ரக்கைார் 
உட்ே்ட ேல எழுததாளர்கைள வளவாளர்கைளாகை ேங-
பகைற்றிரு்நத்னர். அதில் சிறுகை்தயின் கைட்்ட்ேப்பு 
ேற்றி அவர் பேசியதாகை ஞாேகைம்.  

மு. ேஷீர் இ்டதுொரி அல்ல. ஆ்னால் வறு்ேக்-
பகைாட்டில் வாழேவர்கை்ளயும் கதாழிலாளிகை்ளயும் 
தேது கை்த ோ்நதர்கைளாக்கி்னார். ேல கை்தகைளில் 
ஏ்ைப் கேணகை்ள பிரதா்ன கை்த ோ்நதர்கை-
ளாக்கி உளளார். 1960 கைளின் இன்்ான் ேண-
்ணயின் 'புதிய அ்ல' முஸ்லிம் எழுததா-
ளர்கைளின் இலக்கிய உணர்வுகை்ள ேஷீரின் 
கை்தகைளும் பிரதிேலிக்கின்ை்ன. எனினும் 
ேஷீர் 'இன்்ான்' ேண்ண்யச் பெர்்நதவ-
ரல்ல.  

ெமூகை விழிப்புணர்வும் கெயலூக்கைமும் ேல்-
து்ைக் கைருததியல் ஈடுோடும் ெமூகை யதார்த-
தப் ோர்்வயும் ககைாண்ட அ்நதக் குழுவி்னர் 
முஸ்லிம் பு்்ன கை்த உலகைததில் ோற்ைஙகை்ள 
வி்ளவிதத்னர்.  

ெக்திவாய்நத ஒரு பிரிவி்னர் 'இன்்ான்' ேததி-
ரி்கைப் ேண்ண ஊ்டாகை தமிழ - முஸ்லிம் இலக்-
கியப் ேரப்பிற்கு அறிமுகைோகி்னர். அடுதத மூன்று 
அல்லது நான்கு தொப்தஙகை்ள முஸ்லிம் பு்்ன-
கை்தப் ேரப்பில் அவர்கைள தான் நாயகைர்கைளாகை 
விளஙகி்னர். தேக்கு ஊக்கைேளிததவர்கைளாகை ேஷீர் 
ேட்டியலிட்டுளள கீழவருபவார் அ்நதச் ொத்்னக்-
குரிய எழுததாளர்கைளதான். எம்.எச்.எம் ஷம்ஸ், 
திக்குவல்்ல கைோல், கோயின் ெமீம், எஸ்.எல்.
எம் ஹனீோ, கை்லவாதி கைலீல், ேணணாேததுக் 
கைவிராயர் என்று ஒரு எழுததாளர் குழுவி்னர் இதில் 
அ்டஙகி இரு்நத்னர். இவர்கைளில் ேலர் சிறுகை்த 
ஆசிரியர்கைள. 'புதிய அ்ல' எழுததாளர்கைள, 
'இன்்ான்' ேண்ணக்கு கவளியிலும் இரு்ந-
த்னர். கைருததியலிலும் இலக்கிய ோர்்வயிலும் 
அவர்கைள பவறுேட்டிரு்நத்னர்.  

மு.ேஷீர் விததியாெோ்னவர்கைளில் விததியாெ-
ோ்னவர். ஒபர வ்கைக் கை்ல அணுகுமு்ைக்-
குள அவர் தன்்்னச் சி்ைப்ேடுததிக் ககைாளள-
வில்்ல. புதியதாகை கை்த ோ்நதர்கை்ள அவர் 

அறிமுகைப்ேடுததி்னார் என்ை பகை.எஸ் சிவகுோ-
ரனின் கூற்்ையும் இஙகு பநாக்கைலாம். புதிய 
கைருப்கோருளகைள கை்த ோ்நதர்கைள எவவாைாகை 
பவறுேட்்டாலும் ேனித பநயம் அவரது கை்தகைளில் 
கதானிப்கோருளாகை உளளது. ேனித வாழ்வ 
ஆராயவது அவரது பநாக்கைோகை இரு்நதது என்றும் 
குறிப்பிட்டு கூைலாம்.  

வாழ்வ அறியும் அவரது ேயிற்சியில் ஆழ்நத 
வாசிப்பு ஒன்றி்ண்நதிரு்நதது. ே்லயாள எழுத-
தாளர்கைளா்ன ்வக்கைம் ேஷீர், தகைழி சிவெஙகை-
ரப்பிள்ள, கோற்பைகைாட், பகைாவி்நதன் நாயர் 
போன்ைவர்கைளால் மிகைவும் கைவரப்ேட்டிரு்நதார். 
புது்ேப்பிததன், சு்நதர ராேொமி, லா. ொ. ரா 
போன்ை தமிழ எழுததாளர்கைளின் பு்்னகை்த-
கை்ள அவர் அதிகைம் ேடிததிரு்நதார். அவர்கைளின் 
கெல்வாக்கு அவரது கை்தகைளில் எழுததுக்கைளில் 
இ்டம் கேற்றிருக்கைலாம்.  

ஆயினும் ேஷீர் தனிததுவோ்ன த்னக்ககை்ன 
ஒரு ோணி்ய உருவாக்கிக் ககைாண்ட எழுததாளர். 
அவரது கை்தகைளில் ெம்ே்நதப்ேடும் கை்தோ்ந-
தர்கைள பவறுேட்டிரு்நதாலும் வாழக்்கை ேற்றிய 
விொரமும், யதார்ததப் ோர்்வயும் அவற்்ைச் 
ொதாரண ோ்நதர்கைளின் கை்தகைளாக்கி்ன. அபநகை 

கை்தகைள அவர் வாழ்நத ோவட்்டத்தப் 
பிரதிேலிதத்ன. நீர்ககைாழும்பும், ககைாழும்பும், 
மினுவாஙககைா்்டயும் அவற்றின் சுற்ைா்டலும், 
கை்தகைள நிகைழும் நிலப்ேரப்பு எ்னலாம். ேஷீர் 

கதன்னி்நதிய பிரயாண அனுேவங-
கை்ள ்வததும் சில கை்தகை்ள 
எழுதி இரு்நத போதும் அ்வ எவ-
வளவு தூரம் முக்கியததுவம் வாய்ந-
த்வ என்ேது பகைளவிக்குரியது.   

முஸ்லிம்கைள எழுதும் பு்்னகை்த-
கைள இஸ்லாமிய (ஒழுக்கைவியல்) 
வரம்புக்குள தான் இருக்கை பவணடும் 
என்ை விவாதஙகைள ந்ட்நத கைாலப்பி-
ரிவில் இலக்கிய சுத்நதிரத்தயும் 
ோதுகைாதது யதார்தத இலக்கியப் ோர்-
்வக்கு உயிரூட்டியவர்கைள இ்நதக் 
குழுவி்னர்தான். மு.ேஷீரும் அ்நத ேர-
புக்குரியவர். வாழக்்கை வசீகைரோயி-
னும் ெஙகை்டஙகைள நி்ை்நததாயினும் 
ேஷீர் வாழவின் உண்ேகை்ளத 
தரிசிக்கை விரும்பி்னார். பேபலாட்்ட-
ோ்ன ே்்டப்புக்கு அப்ோல் வாழவில் 
இரு்நத கைடி்னோ்ன ேகுதிக்குள அவர் 
பிரபவசிக்கை விரும்பி்னார். அவரது 
நணேரும் எழுததாளருோ்ன எம்.எச்.
எம் ஷம்ஸ் கூறிய வார்த்தகை்ள 
இஙகு ோர்க்கைலாம்.  

'இ்நத அொதாரண ேனிதனுக்குள எதத்்ன 
வ்கை விொரஙகைள, எவவளவு ஆற்ைல்கைள இலக்-
கிய அ்ரபவக்கைாடுகைள ேததியிபல மு.ேஷீர் ஒரு 
சிகைரோகை உயர்்நது நிற்கிைார்.' வாழக்்கை அனு-
ேவஙகைள, ஏக்கைஙகைள, துயரஙகைளின் உளளகை 
உணர்வுகை்ள கை்தகைளில் அவர் சிததிரோக்கி-
்னார். 'நிஜஙகைளின் வலி' (2013) சிறுகை்தத 
கதாகுப்பின் '்கைக்ககைட்டும் தூரம்' கை்தயின் 
ஆரம்ேததில் அவர் எழுதும் வரிகைள அவரது கை்த-
கை்ளப் ேற்றிய ஆயவுகைளாகைவும் அ்ே்நது விடு-
கின்ை்ன. அவர் தேது கை்தகை்ள தன் ோர்்வயி-
லிரு்நது வளர்ததுச் கெல்வது தான் வைக்கைம்.  

'ஒரு பிடிப்ேற்ை ே்ன நி்லயு்டன் ந்ட்நது 
ககைாணடிரு்நததால் இவர் இருதயததினுள சில தீர்-
ோ்னஙகைள உளளு்ை்நது வலுபவறியிரு்நத்ன. 
இ்நதச் ெமூகைமும் சுயவாழவும் பகைளவிகைளாய அச்-
சுறுததி்ன என்ேது ேட்டும் அல்ல ஒவகவாரு தனி-
ேனித வாழவு ொர்்நத கைாயஙகைள பிை ேனித்னது 
ோர்்வயில் கேரிதாய உ்ைக்கைவில்்ல என்ேது 
யதார்ததம்.  

ேஷீரின் ேல கை்தகைளில் உள ே்ன விொர்ண 
அடிக்கைடி பதான்றுவது ஏன் என்ேதற்கு இ்நதப் 
ே்நதியும் ஒரு ஆதாரம்தான். கை்த கொல்லும் 
நுட்ேத்தப் கேற்றுக்ககைாளள நீண்ட யாததி்ர 

கெயதிருக்கிபைன். அவருக்குள இரு்நத உளே்ன 
விொர்ண அவ்ரப் பு்டம் போட்டுளளது.  

ஆயினும் ேஷீர் தனி ேனித உணர்வுகை்ளபயா 
ெமூகை யதார்ததஙகை்ளபயா புைக்கைணிதத எழுத-
தாளரல்ல. நாளா்நத வாழக்்கைத துயரததிற்குள 
சிக்கி உைலும் ேல ோததிரஙகைளின் போராட்்டஙகை -

்ளயும் கைணணீ்ரயும் பேசும் ேல கை்தகை்ள-
யும் ே்்டததுளளார்.  

'கோழிவளம், விவரிக்கும் ஆற்ைல், பிைர் 
அதிகைம் பதர்்நகதடுக்கைாத ோததிரஙகைள, ெமூகை 
விேர்ெ்னம், யதார்ததச் சிததிரிப்பு, ேனித பநயம் 
ஆகிய ேணபுகைள அவர் கை்தகைளில் உளள்ன' 
என்ை புகைழகேற்ை விேர்ெகைர். பகை.எஸ் சிவகுோ -
ரன் கூற்று அவரது கை்தகைளின் தனிததுவப் 
ேணபுகை்ளச் சுட்டிக்கைாட்டுவதுதான்.  

கோய முகைஙகைள மீது தாக்குதல் கதாடுப்ேது, 
ேனித பநயத்தப் ேக்குவோக்குவது, உலகை 
பிரச்சி்்னகை்ளப் பேசுவது என்று தேது இலட்-
சியஙகைள ேற்றி ேஷீர் தேது முன்னு்ர ஒன்றில் 
கூறி உளளார். எழுதது வளமும் ெமூகை அநீதிக்கு 
எதிரா்ன குரலும் ஒன்றி்ணயும் கை்தகைள ெமூ -
கைததின் ஆைததில் பு்ரபயாடிப் போயுளள ேல 
பிரச்சி்்னகை்ள கவளிபய ககைாணடு வருகின்-

ை்ன. 'ெல்னம்' அதத்கைய கை்த.  
ேஷீரின் முததி்ரக் கை்தகைளில் ஒன்று 

'ெல்னம்' (1991). கைம்ேஹா ோவட்்டததில் பீடி 
சுற்றும் கதாழிலில் ஈடுேட்டிரு்நத ரமீ்ாவின் 
கை்த 'ெல்னம்'. நாற்ேது வயதுளள ரமீ்ா 
ஒரு வித்வ, அைகைா்ன கேண. அடிததட்டு ேக்-
கைளின் வாழக்்கை்ய கூறும்கை்த. ஒரு தி்ரப்-
ே்டக்கைாட்சி போல் ெல்னம் கை்தயின் நாயகி 

ராமீ்ா்வ அவர் அறிமுகைப்ேடுததுகிைார், 
'விரல்கைள மின்்னல் பவகைததில் பீடிகை்ள சுற்றி-
்னாலும் ே்னம் நி்்னவ்லகைளில் மித்நதது. 
இ்டப்புைோகை ந்்னதத இ்ல அட்டியும் நடுவில் 
பு்கையி்ல தூளுோகை தட்டில் பீடிகைள குவி்நத்ன. 
கவறு்நத்ரயில் உட்கைார்்நது கைால்கை்ள நீட்டி 
சுவரில் ொய்நத வணணம் பவ்லயில் ஈடுேட் -
்டாள ரமீ்ா'.   

ஏ்ை ரமீ்ா கை்்டமுதலாளி கைாசிம் வீசிய 
வ்லயில் வீழகிைாள. ேண உதவி என்ை போர்-
்வயில் இ்நத உைவு ஆரம்பிததாலும் ஊரில் 
ஆ்ெ நாயகி என்ை ேட்்டத்தயும் கேை அது 
கைாரணோகியது.  

த்னது பீடி சுற்றும் கதாழி்ல அவள வி்ட-
வில்்ல. அதில் பதர்ச்சிகேற்ை கதாழிலாளி 
அவள. அவளது வாழக்்கை போராட்்டம் நி்ை்ந-
தது. ஆயினும் ஒபர ேகைள ரிஸ்மியா்வ ஒழுக் -
கைத்த ஊட்டி வளர்ததாள. திருேணமும் கெயது 
்வததாள. சில ோதஙகைளில் ரிஸ்மியாவின் 
வாழவிலும் ெ்நபதகைப் பிரச்சி்்னகைள சூழ்நத்ன. 
ரிஸ்மியா்வ கைணவன் ெ்நபதகிக்கிைான் என்ே -
தில் இரு்நது பூகைம்ேம் உருவாகியது. கைணவனு -
்டன் ெண்்ட பிடிததுக் ககைாணடு ேகைள ரிஸ்மியா 

வீட்டுக்கு வ்நதிரு்நதாள. 'அவரி்டம் ஒரு வீண 
ெ்நபதகைம் ஒன்று இருக்கிைது. தான் அப்ேடிப்ேட்்ட 
கேண அல்ல என்று ரிஸ்மியா அழுதாள. ரமீ்ா-
வுக்குத கதரியும் ரிஸ்மியா பு்டம்போட்்ட தஙகைம். 
ேகைள மீதா்ன கோயக் குற்ைச்ொட்டுகைளுக்கு 
அவள த்லவணஙகை ோட்்டாள. நீ அஙகு போகை 
பவணடியதில்்ல. என்னு்டன் இரு. கைாசீம் முத-
லாளியி்டம் உதவிகேற்று புதிய குடும்ேப் ோரத -
்தயும் சுேக்கைத தயாரா்னாள ரமீ்ா.  

ேறுநாள கைாசீம் முதலாளி்யச் ெ்நதிதது 
குை்ந்தயும் ்கையுோகை வ்நது நிற்கும் ேகைளின் 
பிரச்சி்்ன்யக் கூறி்னாள ரமீ்ா. 'ரமீ்ா நீ 
ஒணணுக்கும் ேயப்ே்டாத, கைாதிக் பகைாட்டில் வைக் -
்கைப் போட்டு ரிஸ்மியாவின் கைணவனுக்கு ஒரு 
ோ்டம் ேடிப்பிக்கை பவணடும். 

உன்்்னக் ் கைவி்டாத ோதிரி ேகை்ளயும் நான் 
ோர்ததுக் ககைாளகிபைன். உ்னக்கும் வயதாகிவிட் -
்டது. அவ்ள நான் விவாகைம் கெயது ககைாளகி-
பைன்'. ேகை்ளத த்னது வ்லயில் சிக்கை ்வக்கை 
கைாசீம் தீட்டிய திட்்டத்த ரமீ்ா ஏற்கை ோட்்டாள. 
அவளது ேகைள ேதத்ரோற்றுத தஙகைம். சீறிய 
நாகைோகை வீட்டுக்கு வ்நது ேகை்ளப் ோர்ததுக் கைர் -
ஜிததாள.   

'குை்ந்த்ய தூக்கிக் ககைாணடு உன்னு-
்்டய வீட்டுக் போ, ஒண்ட ோப்பிள்ளபயாடு 
வாழக்்கை ந்டதது அல்லது அஙபகைபய கேௌத -
தாகிப்போ, முதலில் இஙகிரு்நது போ'.  

ஒவகவாரு கை்தகைளிலும் ேஷீரின் ோர்்வ-
கைள எழுததுக்கைளின் ோயஙகைளால் ஈட்டி போல் 
ோயகின்ை்ன ேனித உளளஙகைளில்.   

மனித நேயன் மு. பஷீர் சிறுகததகள்

ஆ்கஸ்ட ைாதம் 2ஆம் தி்கதி( 
02.08.2022) செவவாய  இரவு  
8.15 ைணிய்ளவில்  இைஙல்க 

வாசனாலி முஸ்லிம் யெலவயில் ஒலி்ரப்-
்ாகும் ்ாரம்்ரியம்.  நி்கழ்ச்சியில் இைஙல்க 
வாசனாலியின் முன்னாள்  சியரஷ்ட அறிவிப்-
்ா்ளரும், செயதி வாசிப்்ா்ளரும், இைஙல்க  
ரூ்வாஹினி கூடடுத்தா்ன செயதி வாசிப்-
்ா்ளரும், ரூ்வாஹினி முஸ்லிம் பிரிவின் 
முதைாவது ்ணிப்்ா்ளருைான ்காைஞசென்ற   
ரஷீத் எம். ஹபீல் நிலனவு்கள் மீட்டப்்்ட-
வுள்்ளன.

  இைஙல்க  ரூ்வாஹினி கூடடுத்தா்ன 

தமிழ் நி்கழ்ச்சி்களின் முன்னாள் ் ணிப்்ா்ளர, 
சியரஷ்ட ஒலி, ஒளி்ரப்்ா்ளர, வாழ்நாள் ொத-
லனயா்ளர, அரசு விருது ச்ற்ற ்கலைைாைணி 
்கைாபூஷணம் எஸ். விஸ்வநாதன்,

 சுைார  மூன்று தொப்தங்க்ளா்க இைஙல்க 
ரூ்வாஹினி கூடடுத்தா்னத்தின், தயாரிப்-
்ா்ளரா்க ்ணியாற்றி, ்ல்யவறு தமிழ் நி்கழ்ச்-
சி்கல்ள தயாரித்து, சநறிப்்டுத்தி  சதாலைக்-
்காடசி யநயர்கள் ைத்தியில்  பிர்ைம் ச்ற்று 

வரும், அஸ்சஸெயயத்  ை்ாஹிர சைௌைானா, 
இவர்கய்ளாடு  சியரஷ்ட  ஒலி்ரப்்ா்ள-
ரும், தரஜஜுைத்துல்  குரஆன்  நி்கழ்ச்சி மூைம்  
யநயர்கள்  அபிைானம்  ச்ற்ற, முஸ்லிம் 
யெலவயின் முன்னாள் ்ணிப்்ா்ளருைான 
எஸ்.எம்.ஹனி்ா ஆகியயாரும்  ்கைநது   
ரஷீத் எம்.ஹபீல்    நிலனவு்கல்ள  ்ரிைாறிக்-
ச்காள்கிறார்கள்.

1954 ஆம்  ஆணடு  முஸ்லிம் யெலவ, இஸ்-

ைாமிய ெைய ்ா்டொலை நி்கழ்ச்சியூ்டா்க தன்  
பிஞசு  வயதில் இைஙல்க வாசனாலியில்  
்கால்்தித்து, அஙகீ்கரிக்்கப்்ட்ட முஸ்லிம்  
யெலவயின்  ்கலைஞராகி  பின்னாட்க-
ளில்,1971 ஆம் ஆணடு இைஙல்க வாசனாலி 
்குதி யநர அறிவிப்்ா்ளராகி, பின் நிரநதர 
அறிவிப்்ா்ளரா்க, முதல் தர செயதி வாசிப்்ா்ள-
ரா்க, முஸ்லிம் யெலவயின் தயாரிப்்ா்ளரா்க  ஒலி-
்ரப்புத் துலறயில் உச்ெம் சதாட்டார.

      1989 ஆம் ஆணடு ஈரான் நாடடின் 
அரசு விருநதினரா்க ்கைநது ச்காணடு, 1991ல் 
புைலைப் ்ரிசில் ச்ற்று ையைஷியா சென்று 
சதாலைக்்காடசி  தயாரிப்பு, சநறியாள்ல்க 

துலற்களில் ்யிற்சி 
ச்ற்று, நாடு  திரும்பி 
1993 ல், புதிதா்க உரு-
வாக்்கப்்ட்ட, ரூ -்
வாஹினி கூடடுத்தா-
்னத்தின் முஸ்லிம் 
பிரிவின் முதல் 
்ணிப்்ா்ளரா்க நியை-
னம் ச்ற்றார.

இந நி்கழ்ச்சியிலன எம்.எஸ்.எம். ஜின்னா  
சதாகுத்தளிக்்க, முஸ்லிம் யெலவ ் ணிப்்ா்ளர 
எம்.யஜ. ்ாத்திைா ரினூஸியா  தயாரித்தளிக்-
கிறார.

பாரமபரியம நிகழ்ச்சியில் சிரரஷ்ட ஒலி,ஒளிபரபபாளர்  
ரஷீத் எம். ஹபீல்  நினைவனைகள்



க�ொழும்பு நகர மண்டபத்திற்கு 
அருகில் உள்ள லிப்டன் சுற்று 
வட்டத்துக்கு அருகில் உள்ள 

தெவ்டகஹ ஜும்மமா மஸ்ஜித் தகமாழும்பு நகரின் 
மிக முக்கியமமான பளளிவமாசல்களில் ஒன்்மாகும். 
தகமாழும்பின் மமயத்தில், பலரமால் கவரக்கூடிய 
முக்கிய பிரதெசத்தில் இது அமமந்திருக்கி்து. 
மிகப பழமமயமான பளளிவமாசலும் கூ்ட. முஸ்லிம்-
கள மடடுமன்றி தவறு மெ நம்பிக்மககம்ளக் 
தகமாண்டவரகள பலரும் கூ்ட ஒன்றுகூடி வணங்கிச் 
தசல்லும் இ்டமமாக அது திகழ்கி்து. பல அரசமாங்க 
தபரிய ஆஸ்பத்திரிகளும் இமெச் சூழ இருபபெமால் 
பலர தநமாயகள தீர தவணடி வணங்கிச் தசல்லும் 
இ்டமமாகவும் இது இருக்கி்து. எனதவ தபௌத்ெரக-
ளும், இந்துக்களும், கிறிஸ்ெவரகளும் கூ்ட இந்ெ 
பளளிவமாசலுக்கு வந்து தசல்கி்மாரகள.

1802ஆம் ஆணடு இங்தக முஸ்லிம் புனிெ 
யமாத்திரிகரமான தேக் உஸ்மமான் வலிஉல்லமாஹ் 
அவரகளின் சமமாதி கணடு பிடிக்கபபட்டெமாக பல 
முஸ்லிம் மூல ெகவல்கள தெரிவிக்கின்்ன. அதர-
பியமாவில் உள்ள அரமாஃபத்திலிருந்து ஆெமாமின் சிக-
ரத்திற்கு புனிெ யமாத்திமரயமாக வந்ெ தவம்ளயில் 
அவர மம்ந்ெமார. அவர  இங்தகெமான் அ்டக்கம் 
தசயயபபட்டமார. இந்ெ பளளிவமாசலின் முக்கிய அம்-
சமமாக அெமனக் குறிபபி்ட முடியும்.

தெவட்டகஹ பளளிவமாசல் என்று அழிக்கபபடு-
வமெப தபமால “தேக் உஸ்மமான் வலிஉல்லமாஹ் 
ெரகமா மஸ்ஜித்” (Sheik Usman Vali-ulah Darga 
Mosque) என்றும் இன்று இெமன அமழக்கி்மார-
கள. அதிசயம் நிகழ்ந்ெெமாக நம்பபபடும் கமெக-
ம்ளக் தகமாண்ட ெரகமாக்கள என இலங்மகயில் 
சிலவற்ம்க் குறிபபி்ட முடியும் அவற்றில் இது முக்-
கியமமானது.

இந்ெப பளளிவமாசமலக் க்டந்துதசல்லும் “எந்ெ 
முஸ்லிம்களும் ெமது மரியமாமெமய தசலுத்ெமாமல் 
ெமாணடுவதில்மல.” என்கி் தபமாது அபபிபபிரமாய-
மும் உணடு.

அதுமடடுமன்றி தபணகளும் உளத்ள தசன்று 
வணங்கிச் தசல்லும் வணக்கஸ்ெலமமாக அது 
திகழ்கி்து. தகமாழும்பில் தவளளியன்று ஜூம்ஆ 
தெமாழுமக முடித்துச் தசல்ல பலர ஒன்று திரளும் 
இ்டம். எனதவெமான் முஸ்லிம் மக்கள ெமது எதிரப-
புக் கூட்டங்கம்ளயும் அதிகமமாக ந்டத்தும் இ்டமமாக 
இது திகழ்கி்து.

அதரபியமாவின் அரபமாத்திலிருந்து இலங்மகக்கு 
விஜயம் தசயது ஆெமாமின் சிகரத்திற்குச் (அெமாவது 
தபௌத்ெரகள சிறிபமாெ என்றும், இந்துக்கள சிவ-
தனமாளிபமாெ மமல என்றும் அமழக்கபபடும் 
மமலக்கு) தசன்று, பின்னர இலங்மகயில் ெங்-
கிவிட்ட முஸ்லிம் சமயத் து்வி தசயிதினமா அஸ்-
தேக் உஸ்மமான் சித்திக் இபனு அபதுரரஹ்மமானின் 
கல்லம் இருக்கும் 150 ஆணடுகள பழமம-
யமான பளளிவமாசல் அது. இந்ெ மஸ்ஜித் உருவமான 
வரலமாறு பற்றி ஒரு சுவமாரஸ்யமமான பின்னணி 
கமெதயமான்று உள்ளது. வமாயதமமாழிக் கமெயமான-
இந்ெ கமெ மிகவும் பிரபலமமானது.

200 ஆணடுகள பழமமயமான கமெ அது. 
1820 ஆம் ஆணடு கமாலப பகுதியில் இந்ெ கறு-

வமாத்தெமாட்டப பகுதி மரங்கள நிம்ந்ெ 
வனமாந்திரம்.  ஒரு எணதணய விற்கும் 
சிங்க்ளப தபண, ெனது குடும்பத்மெ 
உமழத்துக் கமாக்கும் ஒதர ஒரு தபண. 
அவர நமா்ளமாந்ெம் பம்பலபபிடடியிலி-
ருந்து கறுவமாத்தெமாட்ட கமாடடு வழியமாக 
மருெமாமனக்கு தசன்று வருவமார.

ஒரு நமாள இந்ெ கமாடடின் வழியமாக 
வந்து தகமாணடிருந்ெ தவம்ள அவர ஒரு 
முந்திரி மரத்தின் தவரில் ெடுக்கி விழுந்-
ெமார. அபபடி விழுந்ெதில் அவரின் மண 
பமாமன துணடு துண்டமாக உம்டந்ெது. 
அவர ெமா்ளமாமல் கெறி அழுெமார. “என் 
குடும்பத்திற்கு இன்று உணவு இல்மல. 
என்னும்டய ஒதர வருமமானம் அழிந்து 

விட்டது. ஐதயமா! எனது குடும்பம் இன்று படடினி 
கி்டக்க தவணடுதம” என புலம்பி அழுது தகமாண-
டிருந்ெமார. அந்ெ அழுமகயிதலதய கம்ளத்துப 
தபமாய, அங்தகதய அயரந்து தூங்கி விட்டமார அந்ெப 
தபண. அபதபமாது ஒரு குரல் அவமர எழுபபி-
யது. அது ‘விரக்தியம்டய தவண்டமாம்..,விமரவில் 
எல்லமாம் சரியமாகிவிடும்’ என்று அவருக்கு உறுதிய-
ளித்ெது. அபதபண நிமிரந்து பமாரத்ெமார, அங்தக 
யமாமரயும் கமாணவில்மல, விரக்தியில் மீணடும் 

கணணீர வடித்து அழுதுதகமாணடிருந்ெமார.
மீணடும் அந்ெக் குரல் உறுதியளிக்கும் அதெ 

வமாரத்மெகம்ளத் திரும்பத் திரும்பச் தசமான்னது. 
அபதபணணமால் இமெ நம்பமுடியமாெெமாக இருந்-
ெது. ஏதனன்்மால் அந்ெ அ்டரந்ெ கமாடடில் அவர 
எந்ெ மனிெமனயும் அங்தக கமாணவில்மல. 
திடீதரன்று பச்மச நி் ஜுபபமா அணிந்ெ ஞமானி 
தபமான்் தெமாற்்த்தில் ஒரு முதியவமர அபதபண 
கண்டமார. அம்மனிெனின் தெமாற்்த்ெமால் அபதபண 
உற்சமாகமமாக தநமாக்கினமார.

"நீங்கள பயபப்ட ஒன்றுமில்மல," என்று அவர 
அபதபணணி்டம் கூறினமார. “உன் எணதணயமய 
நமான் உனக்குத் திருபபித் ெருகித்ன். எனக்கு ஒரு 
பமாமன மடடும் தகமாணடு வமா” என்்து அந்ெக் 
குரல்.

அந்ெப தபண மருெமாமன தநமாக்கிப பு்பபடடு, 
வழக்கமமான ெனது வமாடிக்மகயமா்ளரமான மமாமினமா 
தலபமப என்் முஸ்லிம் ஒருவரின் வீடடிற்குச் 
தசன்று, அவரது ெமாயி்டம் ஒரு புதிய பமாமனமயக் 
ெரும்படிச் தசமான்னமார. வழக்கத்துக்கு மமா்மான 
இந்ெ தவணடுதகமாம்ளக் தகட்ட மமினமா தலபமப 
அதுபற்றி அபதபணணி்டம் வினவியதபமாது; 
அவரகளி்டம் "நமான் திரும்பி வந்து ந்டந்ெமெச் 
தசமால்கித்ன்" என்று கூறி பமாமனயு்டன் கமாடடிற்-
குத் திரும்பிய அபதபண ஒரு முதியவர  `தெவட்ட' 
மரத்தின் மீது சமாயந்து தகமாணடிருபபமெக் 
கண்டமாள. தெவெமா மரம் என்பமெ ெமிழில் “அந்தி-
மிரியம்”என்கி் தபயர தகமாணடு அமழக்கி்மாரகள. 
முெலில் உம்டந்ெ இ்டத்தில் பமாமனமய மவக்கச் 
தசமான்னமார. அம்மனிெர ென் பமாெத்மெ ெமரயில் 
அழுத்தினமார அத்ெமரயில் இருந்து எணதணய 
துளித்துளியமாக  தபமாங்கி வழிந்ெது.

அந்ெப தபண திமகபபு்டன் தபசமாமல் பமாரத்-
துக்தகமாணடிருந்ெமாள. ஒரு முந்திரி மரத்திலிருந்து 
சில இமலகம்ளப பறித்து, அவற்ம்க் தகமாணடு 

எணதணமய அளளி அபபமாமனமய  நிரபபச் 
தசமான்னமார. அந்ெப பமாமன நிரம்ப எணதணய 
கிம்டத்ெது. "இனி உன் தெமாழிமலச் தசயயலமாம்," 
என்று அவர அபதபணணி்டம் கூறினமார. தமலும் 
அம்முதியவர இமெப பற்றி முஸ்லிம் வமாடிக்மக-
யமா்ளரகளுக்குத் தெரிவிக்கும்படியும், ெமான் அங்தக 
தெமான்றிய இ்டத்மெ அவரகளுக்குக் கமாட்டவும் 
தகடடுக் தகமாண்டமார. அபதபண அந்ெப தபரியவ-
ருக்கு வணக்கம் தசலுத்தி அவரது ஆசீரவமாெங்க-
ம்ளப தபற்று விம்டதபற்்மார.

இந்ெச் சம்பவத்மெ கூறுவெற்கமாக அபதபண 
மருெமாமனயிலுள்ள மமினமா தலபமபயின் வீடடுக்-
குக்கு விமரந்ெமார. அவர உ்டதன தபரிய பிச்மச, 
மீரமா கனீ ஆகிய இருவமரயும் அமழத்துக்தகமாணடு 
கறுவமாத்தெமாட்டத்துக்கு விமரந்ெமார. அங்கு அந்ெ 
அற்புெ அம்டயமா்ளங்கம்ள அவரகள தநரிதலதய 
கண்டனர. அெமாவது உம்டந்ெ கு்டம், சிந்திய 
எணதணய, மரமுந்திரிமக மரம், எணதணயமய 
அளளிதயடுத்ெ இமலகள, தெவட்டமரம் என்பன 
அங்தக கமாணபபட்டன.

அந்ெ ஞமானி யமார என்று அவரக்ளமால் அறியமு-
டியவில்மல. ஆனமால், “யமாஸீன் சூ்மா” மவயும், 
“பமாத்திஹமா” மவயும் ஓதிய பின் “தவமாலியுல்-
லமாஹ் அவரகத்ள! ெங்கள அற்புெங்கம்ள கமாணச் 

சந்ெரபபம் அளித்ெ எல்லமாம் வல்ல அல்லமாஹ்-
வுக்தக எல்லமாப புகழும் வல்ல அல்லமாஹ் எங்க-
ளுக்குத் ெமாங்கள யமார என்பமெக் கமாடடித்ெருவமா-
னமாக.” என்று அவரகள பிரமாரத்தித்ெமாரகள.

அங்தக சூழ வமாழ்ந்ெ முஸ்லிம் மக்கள அந்ெ 
இ்டத்தில் அ்ங்கமாவலரமாக மமினமா தலபமப நிய-
மிக்கபபட்டமார.

இந்ெக் வமாயதமமாழிக் கமெயின் நம்பகம் ஒருபு-
்ம் இருக்க அெமன மறுபபவரகளும் இருக்கதவ 
தசயகி்மாரகள. தமலும் சமமாதி வழிபமாடுகம்ள மறுக்-
கும் முஸ்லிம் சமூகத்து பிரிவினரும் இந்ெ பளளி-
வமாசமல விமரசிக்கதவ தசயகி்மாரகள.

1847 இல், இருபத்தெழு ஆணடுகளுக்குப 
பின்னர, இந்ெ சம்பவம் ந்டந்ெெமாகச் தசமால்லபப-
டும் இ்டத்துக்கு தமமாதரமாக்தகமா மஃரிப தெசத்மெச்-
தசரந்ெ அஷதேயகு அலி  ஜபருத் தம்ளலமானமா 
என்னும் மமாரக்கபதபரியமார இலங்மக வந்ெமார. 
தகமாழும்பு மருெமாமன மசூதியிதலதய அவர ெங்கி-
னமார. ெவட்டகஹமா அதிசயம் பற்றியும் அவருக்கு 
அறிவிக்கபபட்டது.ஒரு குறிபபிட்ட தவளளிக்கிழ-
மமயன்று, ஜும்மமா தெமாழுமகக்குப பி்கு, கதீப 
ஹஸன் தலபமப, தேயகு அபதுல் கமாதிர, தபமான்் 
சிலரு்டன் ஸயமாரத்திற்கு தநரடியமாக விஜயம் தசயது 
பமாத்திஹமா ஒதினமாரகள. அலி ஐபரூத் தமௌலமானமா 
அந்ெ வலியுல்லமாஹ் சமமாதிக்கு முன்னமால் 
ென்மன ஒரு  ஜுபபமா' (அங்கி) மூலம் மூடிக்-
தகமாணடு, கல்லம்யில் மணடியிடடு,  தெமாழுெமார. 
இறுதியில் அவர தபமாரமவயிலிருந்து தவளிபபட்ட-
தபமாது அவரது முகம் தெயவீக ஒளியமால் பிரகமாசித்-
ெது. கூடியிருந்ெ முஸ்லிம்களுக்கு அவர இபபடி 
உபதெசித்ெமார.

"ஓ, எல்லமாம் வல்ல அல்லமாஹ், இவர  மிகவும் 
மரியமாமெக்குரிய புனிெர. அவரது தபயர தசயத் 
உஸ்மமான் சித்திக் இபனு அபதுர ரஹ்மமான், 
ஆெமாமின் சிகரத்திற்கு புனிெப பயணமமாக இந்ெத் 

தீவுக்கு வந்து சில கமாலம் அருகமாமமயில் வமாழ்ந்ெ 
பி்கு இங்தகதய மரணமம்டந்ெமார. பின்னர 
கதீப ெம்பி தலபமப பக்கம் திரும்பி, “இது எந்ெ 
மமாெம்?” என்்மார.

தபணகள இந்ெ பளளிவமாசலின் பிரெமான 
தெமாழுமக மண்டபத்திற்கு அனுமதிக்கபபடுவ-
தில்மல, ஆனமால் அவரகளுக்தகன ெனியமான 
தெமாழுமகப பிரிவு அங்கு உள்ளது.இது இலங்மக 
முழுவதும் உள்ள மசூதிகளில் தபமாதுவமான அம்சமமா-
கும்.

பளளிவமாசலின் கட்ட்ட வரலமாறு
இந்ெப பளளிவமாசல் இருந்ெ நிலம் ஆரம்ப 

கமாலத்தில் ஒரு கணணகி தகமாவில் (சிங்க்ளத்தில் 
பத்தினி தெயதயமா) இருந்ெ இ்டம் என கூறும் சிங்-
க்ளவரகள உள்ளமாரகள. அெற்கமான பழங்கமால ஓவி-
யங்கள, பமா்டல்கள என்பவற்ம்யும் கூ்ட கடடுமர-
க்ளமாகவும், நூல்களிலும் குறிபபிடடிருக்கி்மாரகள. 
இருக்கலமாம். அபபடிதய இருந்ெமாலும் கூ்ட அது 
அழிக்கபபடடுத் ெமான் இது கட்டபபட்டெற்கமான ஆெமா-
ரங்கள எதுவும் கிம்டயமாது. தமலும் இது மமினமா 
தலபமபயின் கமாலத்திதலதய ஆங்கிதலய ஆடசியமா-
்ளரக்ளமால் எழுதிக் தகமாடுக்கபபட்ட ஒன்று என்பெற்-
கமான ஆெமாரங்களும் உணடு.

1848 ஆம் ஆணடு கமாலப பகுதியில் அர-

சமாங்கம் வீதி அபிவிருத்திக்கமாக சில நிலங்கம்ள 
மகயகபபடுத்தியது. அதில் மமினமா தலபமபயின் 
நிலமும் அ்டங்கும். அெற்கு அரசமாங்கம் இழபபீடு 
தகமாடுக்க ஒத்துக் தகமாண்டது. இழபபீ்டமாக ெற்தபமாது 
பளளிவமாசல் உள்ள நிலத்மெத் ெரும்படி மமீனமா 
தலபமப தகடடுக்தகமாண்டமார. அந்ெ தகமாரிக்மக 
ஏற்கபபடடு அன்ம்ய ஆங்கிதலய ஆளுநர  தசர 
சமாரல்ஸ் ஜஸ்டின் தமக்கமாரத்தியமால் (Sir Charles 
Justin McCarthy)1863 ஆம் ஆணடு தபபரவரி 
9ஆம் திகதி இந்ெ நிலம் அக்தகமாரிக்மகயின் 
தபரில் வழங்கபபட்டது. (தகமாழும்பு  கச்தசரி பதிவி-
லக்கம் No.A/16/381)

பிரெமான வீதிதயமாடு தசரந்ெமாற் தபமால் அமமந்தி-
ருக்கும் இந்ெ தபரிய பளளிவமாசல் முகலமாய கட்ட்ட 
அமமபபின் சமாயலில் வட்டக் கூமர வடிவத்திலமான 
தகமாபுரங்கம்ளக் தகமாண்டெமாக கட்டபபடடிருக்கி்து. 

இந்ெ குவிமமா்டம் 1885ஆம் ஆணடில் கட்டப-
பட்டது, 1905 ஆம் ஆணடு ஒரு ெமிழ் ரத்தின 
வியமாபமாரி ெனது திரு்டபபட்ட நமககம்ளயும் ரத்-
தினங்கம்ளயும் கணடுபிடிக்க தநரத்திக் க்டன் 
மவத்து அது நிம்தவறியதும் 1905 ஆம் 
ஆணடில் மசூதிமய ஒடடி யமாத்ரீகரகளுக்கமான ெங்-
குமி்டம் ஒன்ம்க் கடடிக் தகமாடுத்ெமார.

இரு உயரமமான தபரிய வட்டக் தகமாபுரங்களில் 
ஒன்று 500 தும்ளகள இருபபெமாகக் கூ்பபடுகி-
்து அவற்றில் பல பு்மாக்கள வந்து ெங்குவமெக் 
கமாணலமாம். நமா்ளமாந்ெம் கூடும் தபரும்ளவு பு்மாக்க-
ளுக்கு அங்தக தீனி தபமாடும் வழிபமாட்டமா்ளரகம்ள-
யும் அங்தக கமாணலமாம். அங்கிருக்கும் நீர ெ்டமாகத்-
தில் அமவ நீர அருந்திக் குளித்துச் தசல்வமெயும் 
கமாணலமாம். அருகிதலதய இருக்கி் தகமாழும்பு 
நகரசமப மண்டபக் கடடி்டத்மெ ஆங்கிதலயரகள 
கடடும் தபமாது இந்ெ குவிமமா்டத்தின் சமாயலில் ெமான் 
கடடினமாரகள என்கி் ஒரு நம்பிக்மகயும் கூ்ட பரவ-
லமாக இருக்கி்து.

ெம்பிலிங்கம் தசடடியமார சமமாதிக்கு அருகில் நிரந்-
ெரமமாக எரியும் எரிவமாயு வி்ளக்மக அமமத்துக் 
தகமாடுத்ெமார. எஸ்.ெம்பி முெலியமார இந்ெ பளளிவமா-
சலின் வமாயில் பகுதிகம்ள அமமத்துக் தகமாடுத்ெமார. 
பல முஸ்லிம் ெனவந்ெரகள இென் கடடுமமானப 

பணிகளுக்கமாக நிம்ய உெவியிருக்கி்மாரகள.
1983 ஆம் ஆணடு அன்ம்ய தபமாக்குவரத்து, 

முஸ்லிம் அலுவல்கள கலமாசமார அமமச்சரமாக 
இருந்ெ எம்.எச் முஹமட்டமால் இந்ெ மஸ்ஜீத்தின் 
முன்னர இருந்ெ தெமாற்்ம் புதுபபிக்கபபடடு பல 
மமாற்்ங்களுக்கு உள்ளமானது. 

ஆனமால் பிரெமான கடடி்டம் அென் வரலமாற்று முக்-
கியத்துவம் மமாற்்பப்டமாமல் அபபடிதய தபணபபடடு 
வருகி்து. தகமாழும்பு வரும் உல்லமாசப பிரயமாணி-
கள பலர இெமன தெடிக் கணடு அனுபவித்துச் 
தசல்கின்்னர. தவளளிக்கிழமமகளில் இரண்டமாயி-
ரத்துக்கும் தமற்பட்ட வழிபமாட்டமா்ளரகள இந்ெ மசூதி-
யில் கூடுகி்மாரகள.

இந்ெ பளளிவமாசலின் கட்ட்டக் கமலயும், அங்தக 
உள்ள தமமாமசக் கற்களின் அலங்கமாரமும் சி்ப-
பமாக தபசபபடுகின்்ன.

இஸ்லாமிய புனிதரின் அடக்க ஸத்மலான
அற்புதம் நி்கழும் ததவடட்கஹலா பள்ளிவலாசல்
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இதற்கிலையில், ஊழலை அகற்்றவும், நிலையான 
தனலைலய ஏற்்படுததக் கூடிய வலகயில் விலனததி்ற-
னான கடைலைப்பு ைற்றும் நிதி நிரவாகதலத மைற்-
ககாளவதற்கும் முயற்சிகள மைற்ககாள்ளப்்பை மவண்டும். 
இதற்கு அரசியல்வாதிகள ைாததிரைனறி, அரச ஊழியர-
கள உட்பை நிரவாகததில் ஈடு்படடுள்ள அலனவரும் 
நாடடுக்காகப் ்பணியாற்்ற மவண்டும். நாம் அலனவரும் 
கூடடுப்க்பாறுப்புைன கசயற்்பை மவண்டியது காைததின 
மதலவயாகும்.

க�: ஜனொதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங� 
தலைலமயில் அலமக்�பபடவுள்ள சர்வ-

�ட்சி அரசொங�த்தினொல் மக்�ள எதிரகநொக்கும் 
பிரச்சிலன�ளுக்கு நிரநதரத் தீரவு�ல்ள ்வழங� 
முடியும் என நீங�ள நம்புகிறீர�்ளொ?

்பதில்: சவால்கள மிகப் க்பரியலவ. ஒனறு அல்ைது 

இரண்டு ம்பர இநத மவலைலயச் கசயய முடியும் எனறு 
கருதவில்லை. 

நாடடில் உள்ள சி்றநத மூல்ளகள ஒனறுகூடி தஙகள அர-
சியலை ை்றநது எைக்கு நியாயைான வாயப்ல்ப வழஙக 
மவண்டும்.

க�: 19 ஆ்வது திருத்தத்துக்கு மீண்டும் 
கசல்ை க்வண்டியதன் அ்வசியத்லத சிைர 

்வலியுறுத்தியுள்ளனர. புதிய அரசியைலமபலப 
அறிமு�பபடுத்து்வது கதொடரபொன நிலைபபொடு 
என்ன?

்பதில்: 19 ஆவது திருததச் சடைம் முழு ்பைததுைன 
மீண்டும் ககாண்டுவரப்்படும் என ஜனாதி்பதி விக்கிர-
ைசிஙக மிகத கதளிவாகக் கூறியுள்ளார. அதன பி்றகு, 
அலைச்சரலவ இது குறிதது முடிகவடுதது முடிக்க 
மவண்டும்.

பமா.ஜ.கவின் 'சமத்துவ இந்தியமா'... (06ஆம் ்பக்கத கதாைர)

தநருக்கடிக்கு... (03ஆம் ்பக்கத கதாைர)

ஆனால், சிறிதும் கவலைப்்பைாத 
இல்ளஞர ஷியாம், அநதக் கிராைத-
திமைமய 3 தினஙகள உ்றவினரகளு-
ைன தஙகி விடைார. கிராைததின 
மூதத குடிகல்ள சநதிதது தனது மநாக் -
கதலத எடுததுலரததுள்ளார.

அமதசையம், ஷியாலைத தவிர 
மவறு எவலரயும் ைணமுடிப்்ப -
தில்லை என திகரௌ்பதியும் உறுதி-
யாக இருநதுள்ளார. இதனால் ைனம் 
இ்றஙகிய தநலத நாராயண்துடு, திரு-
ைணததுக்கு சம்ைதிததுள்ளார.

ஒரிசாவின ்பழஙகுடிகள முல்றப்-
்படி க்பண் வீடைார திருைணததுக்கு 
பின சீர கசயது அனுப்்ப மவண்டும். 
இலத ைாப்பிளல்ள வீடைாருைன 
கைநது ம்பசி முடிவு எடுப்்பது வழக் -
கம். அதன்படி, திகரௌ்பதிக்கு ஒரு 
எருலை ைற்றும் ்பசுவுைன 16 மசாடி 
உலைகல்ளயும் அவரது தநலத 
வழஙகினார. கைநத 1980 இ-ல் நலை-
க்பற்்ற அவரகளின திருைணததுக்கு 
பி்றகு திகரௌ்பதி துடு எனறிருநத 
க்பயர, திகரௌ்பதி முரமு எனறு 
ைாறியது.

அததம்்பதியருக்கு 2 குழநலதகள 
பி்றநதன. ைக்ைண், ஷிபுன ஆகிய 
இருவருமை பிளல்ளகள. கணவர 
க்பயர ஷியாம். இம்மூவரும் 
சிை ஆண்டுகள இலைகவளியில் 
அடுததடுதது இ்றநதுவிை அவரக-
்ளது நிலனவால் திகரௌ்பதி முரமு 
மிகவும் வாடியுள்ளார. மூவரின 
நிலனவாக தனது கணவரின ்பஹார -
பூர கிராைததில் உள்ள கசாநத நிைத-

தில் ஒரு ்பாைசாலைலய கைநத 2016 
இல் அலைததார. அதற்கு ஷியாம், 
ைஷைண், ஷிபுன ஆகிய 3 க்பயரக -
ளின முதல் எழுதலத லவதது 'எஸ்.
எல்.எஸ்.்பளளி' எனறு க்பயரிட -
ைார.

திகரௌ்பதி முரமுவின கிராைைான 
்பஹாரபூரில் திருைணைான சுைார 
125 குடிகள உள்ளன. சுைார 400 வாக்-
கா்ளரகல்ளக் ககாண்ை இக்கிராைத-
தில் திகரௌ்பதியின சநதாலி ைற்றும் 
முண்ைா சமூகப் ்பழஙகுடிகள வாழ் -
கின்றனர.

ராயரஙபூரின உ்பரம்பைா கிரா-
ைததில் தாம் ்பயின்ற ்பாைசாலையி-
மைமய திகரௌ்பதி ஆசிரியராக சிை 
ைாதஙகள ்பணியாற்றி உள்ளார. 
அதன பி்றகு ‘ஸ்ரீஅரபிநமதா இனை-
கரல் எடியுமகஷன கசனைர’ கல்வி 
நிலையததில் உதவிப் ம்பராசிரியரா -
கப் ்பணி கசயதுள்ளார.

அப்ம்பாது திகரௌ்பதி நீரப்்பாசனம் 
ைற்றும் மினசாரத துல்றயில் இலி-
கிதர ்பணியும் கசயதுள்ளார. அதன 
பி்றகுதான 1997- இல் நகர சல்பத 
மதரதலில் ம்பாடடியிடடு அரசியல் 
வாழ்க்லகலய ஆரம்பிததுள்ளார. 
தனது குடும்்பததின மசாக நிகழ்வுக்கு 
பினனர லசவ உணவுக்கு ைாறிவிடை 
திகரௌ்பதி, இஞ்சி ைற்றும் கவஙகா -
யம் கூை உணவில் மசரப்்பதில்லை.

ராயரஙபூரில் குல்றநத மின ஒளியு-
ைன தனது வீடடில் பூலச அல்றலய 
லவததுள்ளார திகரௌ்பதி. இதனுள 
விஷணு, ைஷமி, குழநலத கிருஷ-

ணன ைற்றும் பிரம்ைகுைாரியின 
்பைஙகல்ள லவததுள்ளார. திகரௌ்ப -
தியின உ்பரம்பைா கிராைததில் சுைார 
6,000 ம்பர வசிக்கின்றனர.

இஙகுள்ள திகரௌ்பதியின தநலத 
நாராயண் துடுவின வீடு ஒனறுதான 
சி்றநததாகக் கருதப்்படுகி்றது. இதில் 
தற்ம்பாது திகரௌ்பதியின 2 சமகா-
தரரகள குடும்்பததுைன வசிக்கின-
்றனர. கிராைததில் இருநது 25 கி.மீ 
கதாலைவில் உள்ள ராயரஙபூருக்கு 
ஆற்ல்றக் கைநது கசல்வது சிரைைாக 
இருநதுள்ளது. 2003- இல் திகரௌ்பதி-
யின முயற்சியில் அதில் ஒரு ்பாைம் 
அலைநத பினனர பிரச்சிலன தீரந-
துள்ளது.

சாதாரண கிராைததில் இருநது குடி-
யரசுத தலைவர ்பதவி வலர உயரநத 
திகரௌ்பதியின உண்லையான க்பயர 
புதி முரமு. 

இவர ்பாைசாலையில் ்பயிலும் 
ம்பாது அவரது சமூகதலத மசரநதவ -
ரும், ைற்க்றாரு ைாவடைததில் ்பணி -
யாற்றி வநதவருைான ஒரு க்பண் 
ஆசிரியரதான திகரௌ்பதி என்ற 
க்பயலரச் சூடடியுள்ளார. பினனர 
அதுமவ நிலைதது விடைது. இநதத 
தகவலை திகரௌ்பதிமய ஒரு ம்படடி -
யில் குறிப்பிடடுள்ளார.

நாடடின மிக உயரநத ்பதவிலய 
வகிக்கும் முதல் ்பழஙகுடியினப் 
க்பண்ைணி ஆனார அவர. சுதநதிர 
இநதியாவில் பி்றநத முதல் இநதிய 
குடியரசுத தலைவர என்ற ்பதிலவ -
யும் ்பதிததிருக்கி்றார.

இன்று

பதுக்கமல கடடுபபடுத்துமமா?... (09 ஆம் பக்கத் தெமா்டர)

இதில் வாகன ்பதிவு தகவலை வழஙகும்ம்பாது 
வாகன அடிச்சடை இைக்கஙகள (Chassis No) உரிய 
முல்றயில் ்பதியப்்பைாலை உளளிடை பிரச்சிலன எழுந-
தன. அதற்கு ைாற்று வழியாக வாகன வருைான அனுை-
திப்்பததிர இைக்கதலத ்பயன்படுதத வசதி அறிவிக்கப்-
்படடுள்ளது.

தூரப் பயணம்
இது தவிர தைது கசாநத மதலவக்காக, அலுவைக 

மதலவக்காக தனிப்்படை வாகனஙகளில் தூர ்பயணம் 
மைற்ககாள்பவரகள தைது ஒதுக்கீடடிற்கு அதிகைான 
எரிக்பாருல்ள க்பறுவதிலும் ஒரு சிக்கல் காணப்்படுகின -
்றது. இதற்கு ைாற்றுத தீரவாக க்பாதுப் ம்பாக்குவரதலத 
்பயன்படுததுவமத ஒமர வழியாக காணப்்படுகின்றது. 
ஆயினும் இதற்கான ைாற்று வழிகள அறிவிக்கப்்படு-
கைன எதிர்பாரக்கப்்படுகின்றது.

ஒன்றுக்கு மேறபட்ட வாகனஙகள்
தற்ம்பாதுள்ள எரிக்பாருள கநருக்கடியில் தனிப்்படை 

ந்பரகள, தைது அலையா்ள அடலை இைக்கம் மூைம் 
தம்மிைமுள்ள ஒரு வாகனதலத ைாததிரம் ்பதிவு கசயது 
எரிக்பாருல்ள க்பற்று தைது அததியாவசிய நைவடிக்-
லககல்ள மைற்ககாள்ள வசதி வழஙகப்்படடுள்ளது. 
இது சிைருக்கு எரிச்சலூடடும் ஒன்றாக இருநதம்பாதி -
லும், நாடடின எரிக்பாருள கநருக்கடிக்கு ைததியில் 
அலனவருக்கும் சைததுவ வசதி, சைைான ்பஙகீடலை 
மைற்ககாளவதற்கு ஒததுலழப்பு வழஙகுவது குடிைக்க-
ளின கைலையாகும்.

ஸோர்ட த�ாலைமபசிகளின் அவசியம்
QR குறியீடலை க்பறுவதற்கான ்பதிவுகல்ள மைற்-

ககாளவதற்கும், அதன பினனர குறிதத குறியீடலை எரி-
க்பாருள நிரப்பு நிலையஙகளில் காண்பிப்்பதற்கும் ஒரு 
ஸ்ைாரட லகயைக்கத கதாலைம்பசி இருப்்பது அவசிய-
ைாகின்றது. ஆயினும், இதற்காக ஒரு தைலவ ைாததிரம் 
மைற்ககாளளும் ்பதிலவ, எநதகவாரு ஸ்ைாரடம்பானி-
லும், இலணய வசதி ககாண்ை சாதனஙகளிலும் மைற் -
ககாள்ள முடியுகைன்பது சிக்கலை ஏற்்படுததாது. அமத 
ம்பானம்ற இறுதியில் க்ப்றப்்படும் QR குறியீடலை அட-
லையாக அச்சிடடு ்பதமதாடு ்பதிகனான்றாவது அட -
லையாக ்பணப்ல்பயினுள லவததிருக்க முடியுகைன்ப-
தும் இப்பிரச்சிலனக்கு ஒரு தீரவாக அலைகின்றது.

வர்்த�க வாகனஙகள் BRN மூைம் பதிவு
இருப்பினும் வரததக நிறுவனஙகளுக்கு ைாததிரம் 

இவவசதி வழஙகப்்படடுள்ளது. அரச ைற்றும் தனியார 
நிறுவனஙகள தஙகளுக்கு உரிததான ஒனறுக்கு மைற்-
்படை வாகனஙகல்ள ்பதிவு கசயவதற்கு தற்ம்பாது வசதி 
ஏற்்படுததப்்படடுள்ளது. இதற்காக மதசிய அலையா்ள 
அடலை மகாரப்்படும் இைததில், வரததக நிறுவன 
்பதிவு இைக்கதலத (Business Registration Number-BRN) 
கதரிவு கசயது உளளீடு கசயவதன மூைம் இதற்கான 
்பதிலவ மைற்ககாள்ளைாம்.

நாலை மு�ல் அமுல்
எரிக்பாருள விநிமயாக ஒதுக்கீடடிற்காக ஆரம்பிக்கப்-

்படடுள்ள இததிடைம் நால்ள (01) முதல் முழுலையாக 
அமுல்்படுததப்்படுகைன அறிவிக்கப்்படடுள்ளது.

எதுவலர த�ா்டரும்?
எரிக்பாருள தடடுப்்பாடடுக்காக தற்காலிகைாக அறி -

முகப்்படுததப்்படடுள்ள இம்முல்றலய அமுல்்படுததி 
அரசாஙகம் இறுதி வலர எம்லை இதற்குளம்ளமய ்பழக்-
கப்்படுததப் ம்பாகி்றதா எனும் மகளவிக்கு, ம்பாதிய அந -
நியச் கசைாவணி கிலைக்கும் வலர, நாடு வஙகுமராதது 
நிலையிலிருநது மீளும் வலர, நாடடிற்கு விடிவு காைம் 
ஏற்்படும் வலர இதுமவ கதியாக இருக்கைாம் என்பது 
்பதிைாக அலையப் ம்பாகின்றது.

முலையான தபாதுப் மபாக்குவர்ததும் ஒரு வழி
இநத இக்கடைான நிலைலய எரிக்பாருள ஒதுக்கீட -

டின மூைம் ைாததிரம் தான தீரக்கைாைா? திடைமிடை 
க்பாதுப் ம்பாக்குவரதது முல்றலய ஏற்்படுததுவதன 
மூைமும் ைாற்று வழியாக இப்பிரச்சிலனக்கு தீரவு 
வழஙகைாம். ஜப்்பான, சீனா உளளிடை நாடுகளில் 
உயர ்பதவிகளில் உள்ளவரகள கூை க்பாதுப் ம்பாக்கு-
வரதலதமய ்பயன்படுததுகி்றாரகள. ஒரு சிை வீதிகளில் 
எவவித வாகன நைைாடைமும் இல்லை என்பமதாடு, 
அவவீதிகளில் அவரகள சாரி சாரியாக நைநமத கசல்கி-
்றாரகள. அதற்கு அவரக்ளது க்பாதுப் ம்பாக்குவரதது 
வசதிமய காரணைாகும்.

அவவா்றான திடைமிடை வழிகல்ள உருவாக்கி, 
அவற்ல்ற நலைமுல்றப்்படுதத இதுமவ சநதரப்்பைா-
கும். தினமும் விரயைாகும் எரிக்பாருளுக்காக கவளி-
நாடுகளில் கைன்படுவதிலும் ்பாரக்க, திடைமிடை 
வழிமுல்றகளுக்காகக்  கைன்படுவது நிரநதர தீரவுக்கு 
வழிவகுக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை. இதன மூைம் எரி-
க்பாருளுக்காக நைது நாடு கசைவிடும் அநநியச் கசைா-
வணிலய மீதப்்படுததைாம் என்பது இதன ைற்க்றாரு 
நனலையாக காணப்்படுகின்றது.

உைகின் மு�ைாவது நாடு?
ககாவிட கதாற்ல்றத கதாைரநது ஏற்்படை முைக் -

கம் காரணைாக ்பல்மவறு நாடுகள க்பாரு்ளாதார பின-
னலைலவ எதிரககாண்டுள்ளமதாடு, இதன காரண-
ைாக அநநாடுகள எரிக்பாருள ்பற்்றாக்குல்றக்கு முகம் 
ககாடுதது வருகின்றன. அயரைாநது, ஐக்கிய இராச்சி -
யம் ம்பான்ற வ்ளரநத நாடுகளிலும் எரிக்பாருள கநருக்-
கடி ஏற்்படடுள்ளது. இதற்காக அவவா்றான நாடுகள 
ஒவகவாரு வாகனததிற்கும் குறிப்பிடை எரிக்பாருள 
ஒதுக்கீடலை அறிவிததுள்ள ம்பாதிலும், இவவாறு QR 
குறியீடு ம்பான்ற திடைஙகல்ள அமுல்்படுததவில்லை 
எனம்ற அறிய முடிகின்றது.

குறிதத ஒதுக்கீடடு முல்றக்கு கடடுப்்பைாைல், ்பதுக் -
கலையும், முல்றமகடுகல்ளயும் மைற்ககாள்பவரக-
ல்ளக் கடடுப்்படுததமவ QR முல்ற ககாண்டு வரப்்பட-
டுள்ளது என்பது ஒரு பு்றம் உண்லையான காரணைாக 
இருநதம்பாதிலும், உைகின முதன முல்றயாக கதாழில்-
நுட்பததின அடிப்்பலையில் எரிக்பாருள ஒதுக்கீடலை 
மைற்ககாளளும் நாைாக இைஙலக தனலன அலையா-
்ளம் காடடிக் ககாள்ளப் ம்பாகின்றது என்பலத ைறுபு்றம் 
ககாண்ைாை முடியாைல் உள்ளது.

வீதிகளில் ஓடிய வாகனஙகள வீதிமயாரததில் வரி-
லசகளில் ஓயகவடுக்கும் காைம் கைநது கசல்ை, 
இைஙலகக்கு விடிவு காைதலத ஏற்்படுததுவதற்கான 
ஆரம்்பதலத, நால்ள (01) நாடு முழுவதும் அமுல்்படுத-
தவுள்ள இநத மதசிய எரிக்பாருள அடலை வழஙகுைா 
என க்பாறுததிருநது ்பாரப்ம்பாம்!
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பிரியங்கா அருள்மகா்ன்
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பிரியங்கா ம�கா்ன் (பிரியங்கா 
அருள் ம�கா்ன்) தமிழ், ததலுஙகு, 
�லையகாளம் �ற்றும் ்ன்்னட 
த�காழி திலைப்பட நடில் ஆவகார். 
இவர் 2019ஆம் ஆண்டு இயக்-
கு்னர் க்ரிஷ் கிரிஜகா மஜகாஷி இயக்-
்த்தில் தவளியகா்ன "ஒந்து ்லத 
தெை" என்்ற ்ன்்னட திலைப்படத்-
தில் நடித்து திலையுைகில் அறிமு -்
�காகியுள்ளகார்.

அடலடப்பட விளக்்ம்

ஓர் விைானம்   ஒரு நிமிடம் 
இயங்க எத்தலன லீடடர் 
எரிப�ாருலை உறிஞ்சும் 

என�து �ற்றிய வி�ரதல்த �ார்க்-
்கைாம்.

நலை லைலைஜ் ்தரக் கூடிய ஓர் 
ல�க் சுைார் 50 கிமீ மு்தல 60 கிமீ 
வலரயில �யணிக்்க ஒரு லீடடர் 
ப�டலராலை ல�ாதுைான்தா்க 
இருக்கின்றது. இல்தல�ால, சூப�-
ரா்க லைலைஜ் ்தரக் கூடிய ஓர் ்கார் 
20 கிமீ மு்தல 25 கிமீ வலர �ய-
ணிக்்க ஒரு லீடடர் ப�டலராலை 
ல�ாதுைான்தா்க உளைது.

இந்த ைாதிரியான சூழலில 
வானில சீறி �ாய்நது �்றக் -
கும் விைானங்கள எத்தல்கய 
லைலைலஜ ்தரும்? எனகி்ற சநல்த -
்கம் நம்மில �ைருக்கு ஏற்�டடிருக் -
்கக் கூடும். 

குறிப�ா்க, அலவ எந்தைவு 
எரிப�ாருலை �யன�டுததும் 
எனகி்ற சநல்த்கமும் எழுபபியிருக்-
்கக் கூடும். இந்த சநல்த்கததிற்்கான 

விைக்்கதல்தலய இதில  �ார்க்்க 
இருக்கினல்றாம். 

மு்தலில வானூர்தி்களில �யன -
�டுத்தப�டும் ஏவிலயஷன 
டர்ல�ன ஃபயூவல (Aviation 
Turbine Fuel) ஒரு லீற்்றர் எவவ -
ைவு ரூ�ாய்க்கு விற்்கப�டுகின-
்றது என�து �ற்றிய வி�ரதல்தப 
�ார்க்்கைாம். ்கடந்த ஜூலை 16ம் 
தி்கதி நிைவரப�ட, ஏவிலயஷன 
டர்ல�ன ஃபயூவல ஒரு கிலைா 
லீடடர் ரூ. 1,38,147.93 -க்கு விற் -
்கப�டுகின்றது.

 அப�டியானால, விைானங்க-
ளுக்்கான எரிப�ாருள ஒரு லீட-
டருக்கு ரூ. 130-க்கும் அதி்கைான 
விலையில விற்்கப�டுகின்றது. 
இது ்தலைந்கர் படலலியில விற்-
்கப�டும் விலை நிைவரம் ஆகும். 
ஒரு கிலைா லீடடர் என்றால 
ஆயிரம் லீடடருக்கு சைம் ஆகும். 
இத்தல்கய அதி்க விலையில விற் -
்கப�டும் எரிப�ாருலை மி்க அதி்க 
லவ்கததில ஓர் விைானம் உறிஞ்-

சும் என�து உங்களில எத்தலன 
ல�ருக்கு ப்தரியும்.

 உ்தாரணைா்க ஓர் ல�ாயிங 
747 விைானம் 4 லீடடர் எரிப�ா-
ருலை ஒவபவாரு பச்கண்டுக்கும் 
பசைவு பசய்யுைாம். ஆைாங்க, 
இஙல்க எழுதது பிலழ எல்தயும் 
நாங்கள பசய்யவிலலை. ஒரு 
பச்கண்டிற்ல்க ஓர் ல�ாயிங 747 
ர்க விைானம் சராசரியா்க 4 லீடடர் 
ஏவிலயஷன டர்ல�ன ஃபயூ -
வலை �யன�டுததும். அப�டி-
பயன்றால, அது ஒரு நிமிஷததிற்கு 
240 லீடடர் வலர எரிப�ாருலை 
உறிஞ்சும்.

ஒரு நிமிஷததுக்ல்க இத்தலன 
லீடடர் என்றால, ஒரு ைணி லநரத-
திற்கு அது எரிப�ாருலை உறிஞ்-
சும் எனகி்ற ல்களவி உங்களுக்கு 
எழும்�ைாம். ல�ாயிங விைானம் 
ஒரு ைணி லநரம் இயங்க 14,400 
லீடடர் வலர எரிப�ாருள ல்தலவப-
�டுகின்றது. இத்தல்கய அதி்க எரி-
ப�ாருள பசைவீனதல்தக் ப்காண்-

ட்தா்கலவ ல�ாயிங ர்க 
விைானங்கள �ை உளைன.

 உ்தாரணைா்க, ஓர் 
ல�ாயிங 747 விைானம் 
லடாக்லயாவில இருநது 
நியூ யார்க் ந்கரதல்த லநாக்கி 
�்றக்கின்றது என லவததுக் 
ப்காளலவாம். இந்த �யணத-
திற்கு சுைார் 13 ைணி லநரம் 
விைானம் �்றக்்க லவண்-
டியிருக்கும். ஆல்கயால, 
இப�யணததிற்கு ைடடும் 
சுைார் 1,87,200 லீடடர் எரி-
ப�ாருள ல்தலவப�டும். 
ல�ாயிங நிறுவனததின 
அதி்காரபூர்வ வலை்தை �க்-
்கததில, ல�ாயிங 747 ஒரு 

கிலைாமீடடர் �யணிக்்க 12 லீடடர் 
வலர எரிப�ாருலை �யன�டுத-
தும் என ப்தரிவிக்்கப�டடுளைது. 
இந்த விைானததில ஒலர லநரததில 
568 ல�ரால �யணிக்்க முடியும் 
என�து குறிபபிடத்தகுந்தது.

இந்த விைானம் 1,200 கி.மீட-
டர். இலடபவளிலய பவறும் 
இரண்லட ைணி லநரங்களில ்கடந-
துவிடும். அ்தாவது, மும்ல�யில 
இருநது ்தலை ந்கர் படலலிலயச் 
பசனறு லசர அ்தற்கு பவறும் 2 
ைணி லநரங்கலை ல�ாதுைான-
்தா்க உளைது. இது ைணிக்கு 600 
கி.மீ �்றக்கும் தி்றன ப்காண்டது. 
அ்தாவது, ஒரு நிமிடததில 10 
கி.மீடடலரக் ்கடுக்கும் லவ்கததில 
இவவிைானம் �்றக்கும்.

 இந்த விைானததில சுைார் 
192 ல�ர் வலர ஒலர லநரததில 
�யணிக்்க முடியும். இத்தல்கய 
ஏர்�ஸ் ஏ321 விைானம் ஒரு கிமீ 
�யணிக்்க 4.18 லீடடலர எரி-
ப�ாருலை �யன�டுததுைாம். 
அ்தாவது, அ்தன 1,200 கிமீ �யண 
இலடபவளிலய முழுலையா்க 

முடிக்்க 5,016 லீடடர் ஃபயூவல 
ல்தலவப�டும் என ்தரவு்கள ப்தரி-
விக்கின்றன.

இல்த லவதது �ார்க்ல்கயில 
ஒரு பச்கண்டிற்கு இந்த விைானம் 
0.683 லீடடர் எரிப�ாருலை பசைவு 
பசய்கி்றது என�து ப்தரிகின்றது. 
ல�ாயிங 747 விைானதல்தக் ்காட-
டிலும் இது �ை ைடஙகு குல்றவா-
கும். ஒரு நிமிட இயக்்கததிற்கு 41.8 
லீடடர் எரிப�ாருள ல�ாதுைான்தா்க 
உளைது. இல்தல�ால, ஒரு ைணி 
லநரததிற்கு 2,508 லீடடலர அது 
எரிக்கும். ஓர் ஏர்�ஸ் ஏ321 நிலயா 
விைானததின எரிப�ாருள ப்க�ா-
சிடடி 32,940 லீடடர் ஆகும்.

விமானத்தின் மமலேஜ் விபரம்!
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ந்தியாவில் தமிழ்ாட்டில் திரு-
ந்ல்்வேலியில் பிறந்து  
தற்பாது மிச்சிகன், வேட 

அநெரிககாவில்  24 வேருடஙகளாக 
வேசித்து வேருபவேர் "அன்புடன்" ஆனந்தி. 
இவேர்  கவிதாயினி, எழுத்தாளர் , தமிழ 
ஆசிரியர், நிகழச்சி நதாகுபபாளர்,  
தயாரிபபாளர், கவிஞர், கட்டுரையாளர், 
பட்டிென்றப ்பச்்ாளர் எனத் தமிழ 
நொழி ்ெல் நகாணட காதலால்  
இன்றும் தமிழ ்ார்ந்து இயஙகிக 
நகாணடிருககிறார்.

அநெரிககாவில்  "எனர்ஜி ்யின்-
்ஸ்" என்ற ஒரு அலுவேலகத்தில் அலுவே-
லக ்ெலாளைாகப பணியாறறி வேரும் 
இவேருககு, இரு நபண பிளரளகள 
உளளனர்.  இவேைது  கணவேர் பிஸி்யா 
நதைபிஸ்டாக அநெரிககாவில்  பணி-
யாறறி வேருகிறார். இவேர் கடந்த 15 
வேருடஙகளாக கவிரதகள , கட்டுரை-
கள நதாடர்ந்து எழுதி வேருகிறார்.

இவேர் ஆசிரியப பயிறசி படித்துக 
நகாணடிருககும் நபாழுது"  ்வீன திரு-

விரளயாடல் " என்ற ஒரு ் ாடகத்திறகு 
வே்னம் எழுதி அதில் பார்வேதியாக ்டித்-
துளளார்.

அநெரிககாவுககு வேந்த பின் சுொர்  
பன்னிைணடு ஆணடுகளாக முகநூ-
லில் பளாகில் தனது கவிரதகரள 
எழுதி வேந்த்தாடு  அநெரிககாவில்  
இருககககூடிய நதன்றல், கதம்பம் 
்பான்ற இதழகளில் தனது கட்டுரை-
கள, கவிரதகள நவேளிவேந்துளளதாக 
குறிபபிட்டார்.

இவேர் பல கவியைஙகுகளிலும், கருத்-
தைஙகுகளிலும்  உலக ்ாதரன நிகழ-
வுகளிலும்  பங்கறறு ்ான்றிதழகள 
நபறற்தாடு ்ஙகபபுலவேர் விருது, 
பாைதியார் விருது, பாவேலர் விருது, 
தஙக ெஙரக விருது, தமிழ நதாணடர் 
விருது, சிஙகபநபண 2022 விருது, 
ஈ்ைாடு தமிழன்பன் 80 விருது,  ் முதா-
யச் சிறபி 2022 உளளிட்ட சில விருது-
கரளப நபறறுளளதாக குறிபபிட்டார்.

இவேர் கடந்த 15 வேருடஙகளாகத் 
நதாடர்ந்து எழுதி வேருகிறார்.  இதுவேரை 
ஐந்து  நூல்கரள நவேளியிட்டுளளார்.

நகா்ைானா காலத்தில்  தனது 
முதல் கவிரத நூலான 'என்னுயிர் 
நீயன்்றா' நுாரல நவேளியிட்டார். 
அதரனத் நதாடர்ந்து 'ஆனந்த 
அந்தாதி'  என்ற அந்தாதி வேடிவேத்தில் 
ஒரு கவிரத நூரலயும் 'முககூடல் 
நவேணபா' என்ற ஒரு ெைபுக கவிரதத் 
நதாகுபபு நூரலயும் (இரு ்ணபர்க-
்ளாடு இரணந்து) நவேளியிட்டுளளார்.

அநெரிககாவிலிருந்து நவேளிவேந்த 
முதல் தன்முரனக கவிரதகள 
நூலாக 'அவேளின் ்ாட்குறிப்படு' 
என்ற கவிரத நூல் நவேளிவேந்தது. 
கடந்த ் ெ 8ஆம் திகதி தாயகம் ந்ன்று 
அங்க    'ெனம் ஒரு ொயககாைன்' 
என்ற ஒரு கட்டுரைத் நதாகுபபு நூரல 
நவேளியிட்டுளளார்.

கதம்பம், நதன்றல், முத்துககெ-
லம், வேளரி, வேல்லினச் சிறகுகள, 
இனிய உதயம், ெககள முைசு, தாைரக, 

ந்ல்ரல ரடம்ஸ், ஆனந்தச் ்ந்-
திரிரக, ஆககம், தமிழபபல்லவி, 
நகாககைக்கா, சித்திைகுபதன் ஆகிய 
இதழகளில் இவேைது பரடபபுகள நவேளி-
வேருவேதாக இவேர் கூறினார்.

 ஒரு கவிரத என்பது எவவோறு 
அரெய ்வேணடும் என வினவேபபட்ட-
்பாது இவவோறு பதிலளித்தார்.

கவிரத என்பது படிபபவேரை காதல் 
ந்யவேதாக அரெய ்வேணடும். 
உணர்வுகரளத் தூணட ்வேணடும் 
அல்லது எணணத்ரத எழுச்சி-
யாகக ்வேணடும் அல்லது ஏற-
றத்ரதக நகாடுகக ்வேணடும்.

ஒறரற வேரியில் ந்ான்னா-
லும் ்ரி, ஓைாயிைம் வேரிகளில் 
ந்ான்னாலும் ்ரி. ந்ால்-
லககூடிய விஷயத்ரத 
உள வோஙகும் விதொக 
வோ்கருககுப புரியும் 
விதொக எளிரெயாகவும் 
இனிரெயாகவும் நுட்பொ-
கவும் ந்ால்ல ்வேணடும்.

கணணில் காணும் காட்சிகரள 
கரதகளாய ந்ால்லாது, விரதக-
ளாய விரதககாது, கவிரதயாயப 
புரனவேது ஒரு வேைம். அது ஒரு தவேம்.  
ஒரு கவிரதரயப படிககும் நபாழுது 
அரத அபபடி்ய ெறந்து விட்டு ந்ன்-
றுவிடககூடாது. அந்த கவிரத வோசிப-
பாளர் ெனதில் ஓடிகநகாண்ட இருகக 
்வேணடும். அவேன் எணணத்தின் ஓைத்-
தில் எங்க்யா அெர்ந்துநகாணடு 
அவேரன ஏ்தா ந்யய ்வேணடும்.

ஒரு கவிரத வோசிபபாளரைக 
கவேர்வேது அந்தந்த வோசிபபவேரின் 
ெனநிரலரய நபாறுத்தது.  ஒ்ை 
கவிரத  ஒருவேருககுப பிடிககும், ஒரு-
வேருககுப பிடிககாது. ஒ்ை கவிரதரய 
ஒருவேர் ஆகா என்று சிலாகிபபதும் 
உணடு,  இன்நனாருவேர் ஐ்யா 
இநதன்ன நகாடுரெ என்று எணணு-
வேதும் உணடு. வோசிபபவேரின் ெ்னா 
நிரலரயப நபாறுத்்த கவிரத ஈர்க-
கபபடுகிறது. ந்ால்ல வேந்த விடயத்ரத 
எளிரெயாகப புரிய ரவேத்துவிட்டால் 
எபபடி ஒரு திரைபபடப பாடரலக 

்கட்கும் நபாழுது ் ம் வோழகரக்யாடு 
நபாருத்திப பார்த்து கணணீர் விடுவே-
தும் அழுவேதும் சிரிபபதும் உண்டா,  
அது ்பால்   கவிரத வேரிகரளப 
படிககும் நபாழுது அரத தன்்னாடு 
நபாருத்திப பார்பபது தான் பழககம்.

ஒரு வோசிபபாளர் அவவோறு 
நபாருத்திப பார்ககும் நபாழுது அவேன் 
ெனரதத் நதாடும் விதொக வேரிகள 
அரெந்துவிட்டால் அந்த கவிரதயால் 
அவேர் ஈர்ககபபடுவோர். கவிரத வேரிகள 
அவேன் வோழகரக்யாடு நதாடர்பு 
நகாணடு பயணிககும்.

இன்றும் கணணதா்னின் பல 
வேரிகரள ்ாம் ெனதில் நிரனத்துக 

நகாணடிருபபது ்பால, ரவேைமுத்-
துவின் வேரிகரள வோஞர்்யாடு 
அர் ்பாட்டுக நகாணடிருபபது 
்பால, ்ாம் எழுதிய வேரிகள ஒருவேர் 
ெனரதத் நதாட்டு விட்டால் அது அவேர்-
கரள ஈர்த்து அவேர்கள ெனதில் வோ்ம் 
ந்யயும். இதறகான சூத்திை்ொ, இலக-
கண்ொ என்று எதுவுமில்ரல. பரடப-

பாளனின் திறரெயும் அரதப 
படிப்பாரின் உணர்வும் ்ார்ந்த்த 
என கவிரத பறறி தனது கருத்துக-
கரள கூறினார்.

விரளயாட்டாகச் ந்ால்வேது 
"்ணரட என்று வேந்தால் ்ட்ரட கிழி-
யத்தா்ன ந்யயும் என்று". அது்பால 
எந்த ஒரு துரறரய எடுத்துக நகாண-
டாலும் ்ம்ரெப ்பாறறும் ்பர்களும்  
தூறறும் ்பர்களும் இருபபார்கள. 
்ெ்ல ஏறுவேரதப பார்த்து வியப்பா-
ரும் கீ்ழ இழுத்து விட துடிப்பாரும் 
இருபபார்கள. அபபடி ்ானும் சில பல 
அனுபவேஙகள கடந்து வேந்துள்ளன்.

்ல்ல அனுபவேஙகரள ஆனந்த 
அரலகளாக எடுத்துகநகாண்டன். 
க்பபான நிகழவுகரள அனுபவேொக 
எடுத்துக நகாண்டன். என்ரனப 
நபாறுத்த வேரையில் நீ நீயாக இரு.  
யாைாகவும் இருகக முயலா்த.. 

என்பரத வோழக-
ரகயில் கரடபி-
டிபபவேள.்ெககு 
வேருவேரத ஒழுங-
காகச் ந்யதா்ல 
்ெககுக கிரடககக-
கூடியரவே தா்ன 
கிரடககும். இன்-
நனாருவேரைப ் பால 
ஆக ்வேணடும் 

என்ற துடிப-
புடன் இயஙகும் நபாழுது 
தான் ஒருவேன் தன்ரன இழக-
கிறான். தனககான சுயத்ரத 
ெறககிறான்.

தான் ெட்டும் உயை ் வேணடும் 
என்று நிரனககாெல் கூட பய-

ணிபபவேர்கரளயும் ஒன்றாக 
இரணத்து ந்ல்லும் 
நபாழுது அதில் கிரடககக-
கூடிய ஆனந்த்ெ தனி. 
அபபடித் நதாடர்ந்து ந்யல்-
படுவேரத முககிய குறிக்கா-

ளாகக நகாணடிருபபவேள."குறறம் 
பார்ககின் சுறறம் இல்ரல" என்று என் 
தகபபனார் அடிககடி ந்ால்வேது ்பால 
எல்லா்ெ சுபொக ்லொக ்டந்துவிட்-
டால் வோழகரகயும் ் பாைடித்துத் தா்ன 
்பாகும். அதனால் சில பல சீணடல்க-
ளும் தரடககறகளும் அஙகங்க 
வேைத்தான் ந்யயும். அரதக கடந்து 
்பாவேதும் ஒரு சுக்ெ. எரதபபறறியும் 
அதிகொக ்யாசிககாெல் அவவேப-
்பாது கடந்து ்பாவே்த என் வேழககம். 
அது்வே ் ான் நதாடை நிரனககும் பழக-
கம். "துன்பம் வேரும்்பாது நகாஞ்ம் 
சிரிஙக" என்று ந்ால்லி ரவேத்தார் 
வேளளுவேர்.  ்ன்ரெ வேரும் நபாழுது 
எபபடி ெனெகிழ்வோடு குதூகலத்்தாடு 
இருககி்றா்ொ, அ்த ்பால துன்பம் 
வேரும் நபாழுதும் அரதயும் ஏறறுக 
நகாளளக கூடிய ெனபபககுவேத்ரதப 
நபறறு விட்டால் பல இன்னல்கரளத் 
தவிர்ககலாம்.

இன்ப்ொ துன்ப்ொ ்ெொ-
கப பார்கக முயறசி ந்யகி்றன். 
புகழச்சியும் இகழச்சியும் ்ெொக 
எடுத்துக நகாளள  பயின்று நகாண-
டிருககி்றன். தரடககறகரள படிக-
கறகளாகத் தாணடி பயணித்துக 

நகாணடிருககி்றன் என தான் ் ந்தித்த 
்வோல்கரளயும் அரத தாணடிய விதத்-
திரனயும் பகிர்ந்து நகாணடார்.

 கவிரத பயன் கருதி ்ான் எந்தக 
கவிரதயும் எழுதுவேதில்ரல. அது்பால் 
எனது கவிரதரய நீ படித்்த ஆக 
்வேணடுநென்று யாரையும் நகாடுரெ 
ந்யவேதுமில்ரல.

கவிரத எழுதுவேது என்பது ்ம் 
ெனரத புத்துணர்்வோடு ரவேத்திருக-
கச் ந்யகிறது. கவிரத எழுதுபவேனும் 
ஒரு பரடபபாளி்ய! ஒரு பரடபபாளி-
யாக ்ாம் இருககும் நபாழுது ்ம்ரெ 
அறியாெல் ்ெககுள ஒரு சிலிர்பபு,  
ெகிழச்சி, ஆனந்தம் இருககத்தான் 
ந்யகிறது.எதி்ை ் டககும் ஒரு ் ம்பவேத்-
ரதப பார்ககும் நபாழுது ்ான்கு வேரி-
களில் அரதக கவிரதயாக வேடிககும் 
நபாழுது ஏ்தா ஒன்ரறப பதிவு ந்யது 
நிரறவு ந்யததாய ஒரு எணணம்.

அரத யா்ைா ஒருவேர் புரிந்து 
நகாணடு ்ரியாகச் ந்ால்லியிருககி-
றீர்கள என்று ந்ால்லும்நபாழுதும், 
ெனரதத் நதாடும் விதொக இருககிறது 
என்று ைசிககும் ் பாதும் ் ெககுள ஏ்தா 

்ாதித்து விட்ட உளளுணர்வு.எந்தப 
பயரனயும் எதிர்பார்ககாது ந்யயககூ-
டிய ந்யலுககு தான் ்ன்ரெ உணடு. 
அது்பால் எந்தப பயரனயும் எதிர்-
பார்த்து ்ான் கவிரத எழுதுவேதும் 
இல்ரல. அபபடி எழுதுவேது கவிரத-
யாகவும் இருபபதில்ரல.

ெனதில் பட்டரத ெகிழ்வோடு வேரிக-
ளாகப பரடத்து வேருகி்றன். ஒரு சூரிய 
உதயம், சூரிய அஸ்தெனம், ெரழ 
்்ைத்து ொரல, பனித்துளி படர்ந்த 
ெலர்கள, துளளிககுதிககும் மீன்கள,  
தூைப பறந்து ்பாகும் பறரவேகள,  
ஓடிபபிடித்து விரளயாடும் சிறுவேர்கள, 
ஓைொக அெர்ந்து கரதககும் நபரியவேர்-
கள, காத்லாடு கடககும் இரணயர்கள, 
காத்திருககும் நதரு்வோைக கரடககாைர்கள, 
அர  ்்பாட்டுக நகாணடிருககும் ொககள, 
அழகாக வேருடிப ் பாகும் நதன்றல், இபபடி 
கணணில் பட்டரதநயல்லாம் கருத்தில் 
நிரனத்தரதநயல்லாம் கவிரதயாக 
பரடபபதில் இருககும் சுக்ெ தனி. ஒரு 
கவிஞனாக பரடபபாளியாக இருபபதில் 
்ானும் நபருரெ நகாளகி்றன் என 
ெனம் திறந்து தனது இலககியபபய-
ணத்தின் அனுபவேஙகரள பகிர்ந்து 
நகாணடார்.
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கவிதை என்பது ்படிப்பவதை காைல்
செயவைாக அதைய வவண்டும்
அமெரிக்காவில் தமிழ் வளர்ககும்  மெல்்லை (அன்புடன்) ஆனந்தி

மஜினா  உமறு லெவ்வை  ...?
ொவேடிபபளளி



கனடா உதயன் பிரதம ஆசி-
ரியரும் நிர்ாகியும் ஆகிய 
நாகமணி ல�ாலகந்திரலிங்-

கத்தின் 50 ஆண்டு கா� இ�க்கிய 
மற்றும் ஊடக பணிகளைப் பாராட்டும் 
விழா 12-07-22 அன்று  ககாழும்பு 
தமிழ்ச் சங்கத்தில் நளடகபற்்ற லபாது 
பல்ல்று ஆளுளமகள் கதரிவித்த 
கருத்துக்களின் சுருக்கமான கதாகுப்பு:-

இ�க்கிய ஆர்�ர உடுள்.எஸ். 
தில்ள�நடராசா விழாவிற்கு ்ருளக 
தந்  லதாளர  ்ரல்ற்று தள�ளம-
யுளர ஆற்றுளகயில் -

“நாகமணி ல�ாலகந்திரலிங்கம் 50 
ஆண்டுகளுக்கும் அதிகமாக இ�க்கி-
யத்துள்றயில் கவிளத, கட்டுளர, களத 
என ப� ஆக்கங்களைப் பளடத்த 
துடன், ஊடகத் துள்றயில் நாட்டு 
நடப்புகள், கசய்தி, விமரசனம் என 
பல்ல்று விடயங்களை மிகச் சுள -்
யாகவும் மனதில் நிள�த்து நிற்கத் தக்-
கதாகவும் எழுதி ்ருப்ர., அத்துடன் 
ப�ளர பத்திரிளககளில் எழுத தூண்டி 
்ருப்ர. குறிப்பாக எங்கள் நாட்டில் 
இடம்கபற்்ற விரும்பத்தகாத விளைவு-
கைால்  கனடாவுக்கு பு�ம்கபயரந்து 
கசன்்றதும்,  கனடா ்ாழ் தமிழ் மக்-
களுக்காக “கனடா உதயன்” ்ாரப் 
பத்திரிளகளய ஆரம்பித்து ்ரத்தகப் 
பிரமுகரகளுடன் உதவியுடன் இ� -்
சமாக  விநிலயாகித்து ்ருகி்றார. கன-
டாவிலும் தமிழரகள் ்ாழும் உ�கின் 
ஏளனய பகுதிகளிலும் நளடகபறும் 
முக்கிய தக்ல்களையும் மக்கள் 
அறியல்ண்டும் என்பதற்காக கனடா 
உதயன் பத்திரிளகளய பிரதம ஆசி-
ரியராக கபாறுப்லபற்று நடத்தி ்ருகி-
்றார.

ஒவக்ாரு ்ருடமும் உ�கின் 
பல்ல்று பகுதிகளில் சி்றப்பாக 
கள�, இ�க்கிய சமூகப் பணியாற்-
றும் தமிழளர கனடாவுக்கு அளழத்து 
சர்லதச விருளதயும் ்ழங்கி ்ரு-
கின்்றார. அது மட்டுமல்�- லபாராட்டத்-
தின்லபாது முல்ள�த்தீவு, கிளிகநாச்சி 
லபான்்ற பகுதிகளில் பாதிக்கப்பட்ட மக்-
களுக்கு அ்ரகைது ்ாழ்க்ளகளய 
சீராக்கி  ்ருமானத்ளத உயரத்து்தற்-
கான பணிகளை ஆற்றி ்ருகி்றார. 
எனல், அ்ர நீடித்த ஆயுளுடன் 
லமலும் ப� பணிகளையாற்்ற ல்ண்-
டுகமன்பதற்காக இ�ங்ளக நண்பர-
கள் பாராட்டு விழாள் ஒழுங்கு கசய்-
துள்ைனர என்று குறிப்பிட்டார.

தினகரன் பிரதம ஆசிரியர கசந்தில்-
ல்�்ர தனது உளரயில்,  “கனடா 
உதயன்” பத்திரிளகயின் பிரதம ஆசி-
ரியரும் நிர்ாகியுமாகிய ல�ாலகந்தி-
ரலிங்கத்தின் எழுத்தாற்்றலும் நிர்ா-
கத் தி்றனும் லபாற்றுதலுக்கு உரியது. 
ஊடக உ�கின் பல்ல்று துள்றகளி-
லும் சி்றப்பான ஆற்்றல் மிக்க்ராக 
திகழும் ல�ாலகந்திரலிங்கம் இ�ங்-
ளகயில் ் ாழ்ந்த லபாதும் கனடாவுக்கு 
பு�ம் கபயரந்து ்ாழுகின்்ற லபாதும் 
கதாடரச்சியாக எழுத்துப் பணிளயயும் 
ஊடகப் பணிளயயும் சி்றப்பாக ஆற்றி 
மற்்ற்ரகளையும் இத் துள்றகளில் 
பிரகாசிக்க ள்த்து ்ருகி்றார. தமிழ் 
மக்களின் கள� இ�க்கிய பண்பாட்டு 
நிகழ்ச்சிகளுக்கும் கபாருைாதார ்ாழ்-
வுக்கும் முக்கிய இடம் ககாடுத்து ் ரும் 
ல�ாலகந்திரலிங்கம் ப� நாடுகளிலும் 
்ாழும் தமிழ் மக்களுடன் இளைய 
்ழியாக இளைந்து அ்ரகளுக்கு 
ஆதரவு ்ழங்கி ்ரு்துடன், கள� 
இ�க்கிய ஊடக பா�மாகவும் திகழ்ந்து 
்ருகி்றார”, என்று குறிப்பிட்டார.

 வீரலகசரி பிரதம ஆசிரியர ஶ்ரீ 
கஜன் லபசுளகயில், “பத்திரிளக ஆசிரி-

யரகளுக்கும் சி� விருப்பு க்றுப்புகள் 
இருக்க�ாம்., ஆனால் மக்களுக்காக 
பத்திரிளக நடாத்தும் ஊடகவிய�ா-
ைருக்கு சி்றப்பான சமூகப் பாரள் 
இருக்க ல்ண்டும். பல்ல்று மக்க-
ளின் அபிப்பிராயங்களை பிரதி பலிப்-
பதாக பத்திரிளகளய நடத்தி கசல்� 
ல்ண்டும். அந்த ்ளகயில் கனடா 
உதயன் தமிழ் மக்களுக்காக க்ளி-
்ரும் பத்திரிளக. யார எளத எழுதி-
னாலும் தரமான பளடப்புகளுக்கு 
தனியிடம் ககாடுத்து அ்ரகளை ஊக்-
குவித்து, ்ாசகரகள் ப� விடயங்க-
ளையும் அறியச் கசய்து ்ரும் பணி 
பாராட்டத்தக்கது. நம்நாட்டு பளடப்பா-
ளிகளை மதித்து ஊக்குவிக்கும் லநாக்-
குடன் “கனடா உதயன் இ�ங்ளக 

சி்றப்பிதளழ” க்ளியிட்டளதயும், 
எல்ல�ாருடனும் நல்� மனதுடன் நட்பு 
பாராட்டு்ளதயும் அ்ரது கபரும்  
தன்ளமளயக் காட்டுகி்றது”,என்று 
குறிப்பிட்டார.

சிலரஷட எழுத்தாைர க�ாநிதி சதீஷ-
குமார சி்லிங்கம் உளரயாற்றுளக-
யில் “ல�ாலகந்திரலிங்கம் எங்கும் 
எப்லபாதும் தன் மனதில் உள்ை-
்ற்ள்ற அஞசாமல் க்ளிப்படுத்தும் 
துணிச்சல் மிக்க ஊடகவிய�ாைர. 
பல்ல்று தரப்பினருடன் பழகும் 
லபாது கூ்ற ல்ண்டிய விடயங்களை 
பக்கு்மாக கூறு்தில் ்ல்�்ர. 
அரசியல்்ாதிகளுக்கும் அஞசாமல் 
தனது அபிப்பிராயங்களை கதரிவித்து 
்ருப்ர. தாய் நாட்ளடயும் தமிழரக-
ளையும் ம்ற்ாமல் உயிரத்துடிப்பான 
்ாரத்ளதகைால் ஊடகத் துள்றயில் 
தனக்ககன ஒரு தனியான இடத்ளத 
நிள�நாட்டி கதாடரந்தும் பணி-
யாற்றி ்ருப்ர. ஊடகத்துள்றயில் 
நிள�த்து நிற்கும் அைவுக்கு தனித்-
து்ம் ்ாய்ந்த்ர., தமிழ் மக்களின் 
கள�, இ�க்கிய பண்பாட்டு கபாருைா-
தார நிகழ்ச்சிகளுக்கு முக்கியத்து்ம் 
ககாடுக்கும் இ்ர ப� நாடுகளிலும் 
தமிழ் மக்கலைாடு தன்ளன இளைத்-
துக்ககாண்டு பா�மாக கசயற்பட்டு 
்ருகி்றார. விழாவில் க�ந்து ககாள்ப-
்ரகள் பற்றியும் குறிப்பிட விரும்புகின்-
ல்றன். இந்த நிகழ்வுக்கு முன்னிள� 
்கிக்கும் இ�க்கியப் புர்�ர ஹாசிம் 
உமர க்ளிநாடுகளில் நளடகபற்்ற  
எனது புத்தக க்ளியீடுகளில் க�ந்-
துககாண்டு எனது இ�க்கியப் பணிக-
ளுக்காக கபருந்கதாளக பைத்ளத 
அன்பளிப்பு கசய்து என்ளன ஊக்கு-
வித்து ்ருப்ர. அலதலபா� இந்த 
நிகழ்விலும் விழா நாயகனுக்கு 
கபரும் கதாளக கபறுமதியான நவீன 
ளகத் கதாள�லபசிளய அன்பளிப்பு 
கசய்து, அ்ரது பணிகளை  ஊக்குவித்-
துள்ைார” என்று கதரிவித்தார.

சிலரஷட ஊடகவிய�ாைர வி.லத -்
ராஜ் லபசும்லபாது, “ல�ாலகந்திரலிங்-
கமும் நானும் பதுளை மண்ளைச் 
லசரந்த்ரகள். ல�ாலகந்திரலிங்கம் 
சிறு ்யது முதல் ்ாசிப்ப்ரகளின் 
கநஞளசத் கதாடும் ்ளகயில் கன-
தியான  காத்திரமான கவிளதளை 
“மள�யன்பன்” என்னும் கபயரில் 
எழுதியளதயும் தமிழ் மக்களின் சுய-
ககௌர்ம், பாதுகாப்பு, மனித உரிளம 
தமிழ்த்லதசியம் பற்றி அடிக்கடி ஊடகங்-
களில்  எழுதி்ரு்ளதயும் கபருளமயு-
டன் குறிப்பிடல்ண்டும். நாங்கள் இரு -்
ரும் நண்பரகள் என்று கசால்்ளத விட 
அண்ைன் தம்பி என்்ற உ்றவு முள்றயில்  
இளைந்த்ரகள் என்பது கபாருத்தம். 
ப� நாடுகளில் ்ாழும் நல்� இ�க்கிய-

்ாதிகளை ல�ாலகந்திரலிங்கம் தனது 
கசாந்த கச�வில் கனடாவுக்கு அளழத்து 
இ�க்கிய சந்திப்புகள் நிகழ்தி ் ரு்ளதக் 
குறிப்பிடு்லதாடு, அத்தளகய  சந்திப்-
புகளில் நானும் க�ந்து ககாண்லடன் 
என்பளத கபருளமயுடன் குறிப்பிடுகின்-
ல்றன் “ என்்றார.

ல�ாலகந்திரலிங்கம் தனது ஏற்புளர-
யில் ”பத்திரிளக உ�குக்கு கதாண்டு 
கசய்்துடன் எமது சமூகத்துக்கு முக்-
கியமாக லதள்ப்படும் விடயங்களை 
கதாடரந்து கனடா உதயனில் எழுதி 
்ருகின்ல்றன்., கூரான கத்தி லமல் நடப்-
பது லபால்  எனது கடளம அளமந்துள்-
ைளதக் குறிப்பிட ல்ண்டும்., அரசியல் 
முக்கியத்து்ம் ்ாய்ந்த அம்சங்கள், 
க�ாசார விடயங்கள், மக்களின் இன்ப 
துன்பங்கள் ஆகிய்ற்ள்ற அவ்ப்-
லபாது  எனது பத்திரிளகயில் ககாண்டு 
்ருகில்றன். அத்துடன் எமது  விடு-
தள�ப் லபாராட்டத்திற்கு முக்கியத்து-
்ம் ககாடுத்து எனது கள� இ�க்கிய 
ஊடகப் பணிகளை கசய்து ்ருகில்றன். 
2009 லபாராட்டத்தின் உச்சகட்டதிதிலும் 
மக்களுக்காக பணியாற்றியதால் கனடா 
உதயனுக்கு ப� அன்பரகள் உதவி 
கசய்து ்ருகி்றாரகள்., ப� எழுத்தாைர-
கள் பல்ல்று தக்ல்களை தருகி்றார-
கள்., கனடா உதயன் சி்றப்பாக க்ளி 
்ரு்தற்கு   நல்� முள்றயில் ஆதரவு 
தருல்ாருக்கும்,லபாராட்டம் நளடகபற்்ற 
பகுதிகளில் ்ாழ்்ாதாரம் லதள்ப்படு-

ல்ாருக்கு உதவிகளை கசய்ல்ாருக்கும் 
மன நிள்ற்ான நன்றிளய கதரிவிக்கி-
ல்றன். என்ளனப் பாராட்டும் விழா கதாடர-
பான விடயங்களில் ஈடுபட்ட  அளன -்
ருக்கும் என் மனமாரந்த நன்றிளய 
கதரிவித்துக் ககாள்கில்றன்.

விழாவில் க�ந்து ககாண்ட முக்கிய பிர-
முகரகளுக்கு ‘கனடா உதயன்’ இ�ங்ளக 
சி்றப்பிதழின் பிரதிளை ல�ாலகந்திரலிங்-
கம் ்ழங்கிள்த்தார. “கனடா உதயன் 
இ�ங்ளகச் சி்றப்பிதழ்”கதாடரபான ஒரு 
பாரள  ் என்னும் தள�ப்பில் ்சந்தி 
தயாபரன் எழுதிய கட்டுளரளய ஊடகவி-
ய�ாைர இ�ங்ளக ஒலிபரப்பு கூட்டுத்-
தாபன அறிவிப்பாைர விசு.கருைாநிதி 
சளபக்கு சமரப்பித்தார.

ஊடகங்கள் பல்கிப் கபருகி க்ளி -்

ரும் நவீன யுகத்தில் நாங்கள் 
்ாழ்ந்து ககாண்டிருக்கின்ல்றாம்., 
இ�த்திரன் ஊடகங்களின் நடுல் 
கனடா உதயன் 25 ஆண்டுகைாக 
கதாடரந்து க்ளி்ந்து தமிழ் உ�ளக 
தன்்சப்படுத்தி ்ருகி்றது., உதயன் பத்-
திரிளக நிர்ாகியும் பிரதம ஆசிரியரும் 
ஆகிய ல�ாலகந்திரலிங்கம் கதாடரபாக 
நிள்றயல  ்அறிந்துள்லைாம்.

“தாமளர”  சஞசிளகளய லதாற்று-
வித்த லபாது,ப.ஜீ்ானந்தம் “ இ�க்கி-
யம் சமுதாய சூழ்நிள�ளய உரு ா்க்கும் 
மரம் மட்டுமல்�- சமுதாய சூழ்நிள�ளய 
உரு ா்க்கும்  வித்துமாகும்” என்று குறிப்-
பிட்டளத இப்லபாது கபாருத்திப் பாரக்க 
விளழகின்ல்றன்

ஈழத்திலிருந்து பு�ம் கபயரந்லதார 
தமிழ் உ�குக்கு அரும் ககாளடயாக  
புதிய பரிைாமத்துடன் இ�க்கிய 
தமிழ் கநஞசங்களை உைரவுப் 
பகிரவு மூ�ம் ஒருங்கிளைந்து ்ரு-
கி்றது., ல�ாலகந்திரலிங்கமும்  இப்ப -
ணியில் இளைந்துள்ைார. “தாய்க்கு 
ஒப்பான தாய்நாட்ளட ம்ற்ாதிருப்-
லபாம்” என்னும் மகுட ்ாக்கியம் 
கனடா உதயன் பற்றிய கபரிய அை -
வி�ான புரிதள� ஏற்படுத்தி விடு-
கி்றது. உள்ைடக்கத்தின் பகுப்பில் 
சு்ாரஸ்யமான களத, இ�க்கியம், 
அரசியல், சமூகம், சினிமா, ஆன்மீகம் 
ஆகிய்ற்ல்றாடு மனிதலநயம் என்்ற 
பிரிவும் என்ளன வியக்க ள்த்தது.

ஆசிரியரின் சமூகப்பாரள் 
ஆழமான புரிதலுக்கு இட்டுச்கசன்்றது.

குறிப்பிடக்கூடிய கட்டுளரகள் பின் -்
ருமாறு-

1. ஈழ இ�க்கிய லபாக்கில் திருலகா-
ைமள� கள� இ�க்கியம் கதாடர-
பான  ஒரு ்ர�ாற்றுப் பதிவு.

2. ‘மள�யக அரசியல் தள�்ர-
களும் தைபதிகளும்,’சி.வியின் நூல் 
பற்றிய கட்டுளர.

3. மள�யக எழுத்தாைர சி்லிங்-
கம் பற்றிய கட்டுளர.

மற்றும்-
”எங்லக என் தாய்நாடு ?”-.”கூக்கு-

ரல்”-.”உயிர ககாடுத்த கனடா லதசம்”-
. “்ாழ்ந்து காட்டு”-. வீழல்ாம் என 
நிளனத்தீலரா ? என்னும் தள�ப்பில் 

அளமந்த ப� கவிளதகளும் இச்சி்றப்-
பிதழில் இடம்கபற்றுள்ைன. புகழ் பூத்த 
இ�ங்ளக தமிழ், முஸ்லிம் எழுத்தாைர-
களின் சிறுகளதகளும் சி்றப்பிதளழ 
அ�ங்கரிக்கின்்றன. எழில்மிகு இ�ங்ளக 
பி்றப்பிடமாகவும் கனடாள  ் ்திவிடமா-
கவும் ககாண்ட உ�கப் புகழ்கபற்்ற ஊடக 
மன்னன் இ�க்கிய தி�கம் ல�ாலகந்திர-
லிங்கத்தின்  ஊடக இ�க்கியப் பணிகளை 
பாராட்டிய விழாவில்,இ�ங்ளக பத்திரி-
ளகயாைரகள், எழுத்தாைரகள், கள�ஞர-
கள் சமூக ஆர்�ரகள், இளைஞரகள் 
ப�ர க�ந்து ககாண்டனர. இ�க்கியப் 
புர்�ர ஹாசிம் உமர ஒரு �ட்சம் 
ரூபா கபறுமதியான நவீன ளகத்கதா-
ள�லபசி ஒன்ள்ற அன்பளிப்பு கசய்து 
அ்ரின் பணிகளைப் பாராட்டினார. 
இ�ங்ளக இந்து குருமார அளமப்பு 
தள�்ர க�ாநிதி சி்ஸ்ரீ.ள்த்தீஸ்-
்ர குருக்கள் பாராட்டி ்ாழ்த்துப் 
பத்திரம் ்ழங்கினார.  மிருதங்க 
வித்து்ான் ல்ணி�ான் ,கவிஞர.
சுபாஷினி.பிரை்ன், கள�மணி 
ஸ்ரீதயாைன், கசன்ளனயிலிருந்து 
்ருளக தந்த ஊடகவிய�ாைர.ஆர.
பிரகாஷ  உட்பட ப�ர ல�ாலகந்திரலிங்-
கத்ளதப் பாராட்டி ்ாழ்த்துகளைத் 
கதரிவித்தனர.
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நட்பின்  நாயகன் ‘கனடா உதயன்’ ல�ாலகந்திரலிஙகத்தின்
இ�க்கிய ஊடக பணிகளை பாராட்டிய விழா
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இட்லிக்கார் : என் மனைவி இட்லி பண்கா மல்லின்ப்பூ 
மகாதிரி இருககும்..
பச்ச : அப்படியகா ?
இட்லிக்கார் : ஆமகாம் , மீந்து பபகாை இட்லிய த�காடுத்து 
�னைை தெசசிப்பகாளைகா பகாத்துகப்காங் !

ஒருெர் : என்ைது பபப்பர்பரகாஸ்ட் ஓரத்திபை ெரின்சயகா 
ஓட்னடை இருககுது?
மறதறகாருெர் : இது ்ம்ப்யூட்டைர் பபப்பர் பரகாஸ்ட்...

பகாககி : அென் ஏன் நீைநிறச ்சட்னடை பபகாட்டுக த்காணடிருககி-
றகான் த�ரியுமகா?
பகாபு : த�ரியனைபய!
பகாககி : தெறும் பனியனை மட்டும் பபகாட்டுக த்காணடு ஆபீ-
சுககு ெரககூடைகாது என்று �கான்.

பகாபு : உன் மனைவி யகாருககு ஓட்டுப் பபகாடுெகாங்?
ப்காபு : நகான் யகாருககு ஓட்டுப் பபகாடுபெபைகா, அெருக-
குத்�கான்
பகாபு : யகார் அெர்?
ப்காபு : அன� இன்னும் என் மனைவி முடிவு த்சயயவில்-
னைபய!

மகா்ென் : பரீட்ன்சயில் ஃதபயில் ஆைதுககு என்பைகாடை மறதி-
�கான் ்சகார் ்கார்ம்
ஆசிரியர் : இப்பெகாெது உ்ர்ந்திபய!
மகா்ென் : ன்யில் பிட் இருந்தும் அடிக்னைன்ைகா பெற 
என்ை ்சகார் த்சகால்றது

ரமைன் : அெர் தரகாம்ப குணடு �கான் ஆ்கா அதுக்கா் அந்� 
ப�காட்டைல்ை அெனர இப்படி அெமகாைப்படுத்தியிருக்க கூடைகாது
பகாககி : அப்படி என்ை பணணீங்
ரமைன் : தமனுவுககு பதிைகா "த்காபடைஷன்" குடுத்�காங்ளகாம்

ஆசிரியர் : மகாைன், ஆறில் பத்து பபகாகுமகா?
மகாைன் : பபகாகும் ்சகார்!
ஆசிரியர் : எப்படி?
மகாைன் : எங் வீடு ஆத்துககுப் பக்த்திபை�கான் ்சகார் 
இருககு. எங்ம்மகா திைமும், பத்துப் பகாத்திரத்ன� அஙப் 
�கான் ப�யப்பகாங்

நணபர் : ்ெர்ைர் ப�விககு உங் தபயர் அடிபடுது! நீங் 
என்ைடைகான்ைகா ்ெனையகா ்காட்சி �ர்றீங்பள ?
அரசியல்ெகாதி : இந்� �டைனெயகாெது எப்படியும் தெயிசசிடை-
ணுங்ற ்ெனை�கான்

பிரமு்ர் : எைககு 65 ெயசு ஆகுது.. இதுெனர எதிரின்னு 
ஒருத்�ர் கூடைகினடையகாது..   
த�கா.்கா. நிருபர் : அடை.. ஆச்சரியமகா இருகப்.. அயயகா த்சகால்-
லுங்.. எப்படி இன� ்சகாதிக் முடிஞ்சது..?   
பிரமு்ர் : ப்சங்ள அனுப்பி பபகாட்டுத் �ளளிட்டைகா முடிஞ்சது..!   
்டி

பல் ெலிககு முககியமகாை ்கார்ம் என்ைனு த�ரியுமகா?பெற ஏன்ைகா!!! பல் �காங்!!!

மகா மர இனை 52, 

அர்ச மர இனை 66 

ஆை மர இனை 92, 

இ� எல்ைகாத்ன�யும் கூட்டிைகால் என்ை ெரும்?

பெதறன்ை ெரும் குப்னபத்�கான் ெரும்.



6 2022 ஜூலை 31 ஞாயிற்றுக்கிழலை

ன்னைப் ப�ொறுத்தவ்ையில் 
நொன ஊடகதது்ையில் �ய -
ணிப்�்்த பவற்றியொக �ொர்க்-

கிறைன. நொன ஊடகதது்ையில் 
கொல் ்வதது இந்த வருடததுடன 
நொனகு வருடஙகள் பூர்ததியொகினைனை. 
எனனு்டய சிறு வயது இலட்சியம் 
நொன ்வததியைொக வை றவண்டும் 
என�து ்தொன. எனினும் நொன ஊடக-
வியலொளைொக இருக்கிறைன. எனைது 
து்ை ்தொன மொறியிருக்கிைது. 
மொைொக எனைது இலக்குகள் அப்�டிறய 
்தொன இருக்கினைனை. இ்தற்கொக 
ஒவபவொரு நிமிடமும் இ்ைவனுக்கு 
நனறி பெலுத்தக் கட்மப்�ட்டுள் -
றளன.

எல்றலொருக்கும் �ொடெொ்ல 
வொழக்்க என�து இனி்மயொகறவ 
இருக்கும். எனைக்கு அது ்த்லகீழொக 
மொறிவிட்டது. இப்ற�ொது நி்னைக்கி-
றைன அவவொறு நடந்ததும் நல்லதுக்-
குத ்தொன. 

இ்ைவனின நொட்டம் என�து 
சும்மொ இல்்ல என�ொர்கள் அது 
உண்்ம்தொன. �ொடெொ்லக் கொலத-
தில் சில கெப்�ொனை விடயஙகள் 
எனனு்டய கல்வி்ய சிைப்�ொக 
ப்தொடை ்த்டயொக இருந்தது. அ்தற்கு 

சில நண்�ர்களின பெயற்�ொடுகள் 
அ்மநதிருந்தனை. எனினும் இனறு 
அவர்கறள வியக்கும் வ்கயில் 
இ்ைவன என வொழக்்க்ய மொற் -
றியிருக்கிைொன.

நொன இ்த்னை பவளிப்�்டயொக 
கூறுவ்தற்குக் கொைணம் என்னைப் 
ற�ொனறு இனனும் �ல ப�ண்கள் 
மற்றும் ஆண்கள் அவர்களின க்்த -
களில் மனைமு்டநது ற�ொகலொம். 
அவர்களுக்கு நிசெயம் நொன ஒரு 
உநது ெக்தியொக இருக்க றவண்டும் 
என�ற்த எனைது ஒறை றநொக்கம்.

நொன �ொடெொ்லக் கொலததி -
லிருநற்த எழுதி வருகிறைன, 
�ொடெொ்ல மட்ட ற�ொட்டிகளில் 
கலநது பகொண்டு பவற்றி ப�ற் -
றுள்றளன. எனைறவ எனைது எழுததுக் -
க்ள இனனும் ெமூகததுக்கு அழுத -
்தமொக பகொடுக்க றவண்டும் எனை 
�ததிரி்கத து்ைக்கு பிைறவசிக்க 
றவண்டும் எனறு நி்னைதற்தன. 
உயர்்தைப் �ரீட்்ெக்கு பினனைர் ஊட -

கதது்ை ெம்�ந்தமொனை �யிற் -
சிப் �ட்ட்ை ஒனறில் கலநது 
பகொண்றடன. அஙகு ்தொன 
இந்த நொட்டின, முஸ்லிம் ஊடக 

ெமூகததின முனறனைொடி என.
எம் அமீன றெர் ஐ ெநதித -

ற்தன. அனறிலிருநது 
இனறு வ்ை அவர் 

்தொன எனைது 
சிைந்த வழி -

கொட்டி. 

எனைது எழுததுக்களுக்கு இவவ -
ளவு ப�றுமதி இருக்கும் என�்்த 
எனைக்கு உணர்ததியது என.எம் 
அமீன றெர் ்தொன. எனைது கட்டு்ைக -
ளுக்கொனை அஙகீகொைத்்தத ்தந்தது 
நவமணி �ததிரி்க ்தொன. எனைது 
ஊடகதது்ை றைொல் பமொடல் என.
எம். அமீன றெர் ்தொன. அவரு்டய 
அனு�வம், ப�ொறு்ம, ்த்லக்க -
ணம் அற்ை ்தன்ம எல்லொம் 
எனைக்கு ஒரு உநது ெக்தியொக 
இருக்கினைது. நொனும் 
எதிர்கொலததில் �ல ெமூக 
அக்க்ை பகொண்ட 
ஊடகவியலொளர்க்ள 
உருவொக்க றவண்டும். 
எனனு்டய எழுத -
துக்களுக்கு கு்ை 
பெொல்�வர்க்ள 
நொன றநசிக்கி-
றைன. அவர்-
கள் கட்டொயம் 
ற்த்வ. ஆனைொல் 
என னு ் ட ய 
முகததுக்கு றநைொக 
ற�ெ றவண்டும் என� -
்்தறய நொன அவர்களுக்கு 
றகொரிக்்கயொக விடுக்கி-

றைன. பினனைொல் ற�சு�வர்கள் 
றகொ்ழகள் , றகொ்ழக்ள �ற்றி 
றயொசிப்�து பிைறயொெனைமற்ை்தொகறவ 
நி்னைக்கிறைன.

நொன ஒரு எழுத்தொளர். எனைது 
எழுததுக்கள் உண்்ம்ய பிைதி-
�லிக்க றவண்டும் என�்்தறய 
நொன நி்னைக்கிறைன.இதுவ்ையில் 
எனனைொல் 50 றமற்�ட்ட கட்டு்ைகள் 
எழு்தப்�ட்டுள்ளனை. 

அ்வ நவமணி, மீள்�ொர்்வ, 
்தமிழன, தினைகைன ஆகிய �ததிரி்க-
களில் பவளிவநதுள்ளனை. ப�ரும்�ொ-
லும் களததிற்கு பெனறு அஙகு ப�ற்ை 
க்்தக்ள எழுதியிருக்கிறைன உ்தொ-
ைணமொக உமொ ஓயொ திட்டம், கரும்பு 
பெய்கயொளர்களின பிைசசி்னை-
கள், 7 வருடஙகளுக்கு பினனைர் (கல -
வைம்) அளுதக்ம -்தர்கொ நகரின 
நி்ல குறிப்பிடலொம். அது மொததிை-
மினறி வி்ளயொட்டு து்ையிலும் 
�ல கட்டு்ைக்ள எழுதி வருகிறைன. 
எழுதது து்ை மொததிைமினறி நொன 
ஒரு ப்தொ்லற�சி ஊடகவியலொள-
ைொக (பமொ்�ல்) இருக்கிறைன. 

ெமூகததிலுள்ள �ல பிைசசி்னை-
க்ள கொபணொளி documentary 
ஆக பவளிக்பகொண்டு வநதுள் -
றளன. எனைக்கு வி்ளயொட்டு மற்றும் 
புலனைொயவுத து்ைகளில் சிைந்த 
ஊடகவியலொளைொக வை றவண்டும் 
என�ற்த கனைவு. அ்தற்கொகறவ நொன 
ப்தொடர்நது உ்ழதது வருகினறைன.

எனைது குடும்�ம் ்தொன எனைது பவற்-
றிக்கு கொைணம். அவர்களு்டய 

அனபு, நம்பிக்்க 

்தொன. எனைது ்தந்்த பவளிநொட்டில் 
�ணிபுரிகிைொர். 

்தொய இல்லத்தைசி, எனைக்கு 
அண்ணன மற்றும் அக்கொ மொததிைம் 
்தொன . அண்ணண் வணிகதது்ையில் 
கற்ைவர். ்தற்ற�ொது கணக்கொளைொக 
இருக்கிைொர். அக்கொ க்லதது்ையில் 
கல்வி கற்ைொர். அவர் இல்லத்தைசியொக 
இருக்கிைொர். 

நொன நடுத்தை வர்க்கத்்த றெர்ந்த-
வள். எனினும் என்னை ஒரு இளவை-
சியொகறவ எனைது ்தந்்த �ொர்க்கிைொர். 

நொன மனைமு்டநது ற�ொகும் 
ற�ொப்தல்லொம் எனைது ெறகொ்தைன 
மற்றும் ெறகொ்தரி எனைக்கு ஆறு்தல் 
கூறி நம்பிக்்க ்தருவொர்கள். எனைது 
்தொய மற்றும் ்தந்்தயு்டய ஆ்தைவு 
்தொன என்னை ஊடகதது்ையில் சிைப்-
�ொக �யணிக்க வழிவகுத்தது. 

ஒரு ப�ண்ணின பவற்றியின 
பினனைொல் ஒரு ஆண் இருப்�ொர் எனறு 
கூறுகிைொர்கள். நிசெயமொக எனைது பவற்-
றியின பினனைொல் எனைது ்தந்்தயின 
வியர்்வறய இருக்கினைது. இந்த 
நொட்டின சிைந்த முஸ்லிம் ப�ண் 
ஊடகவியலொளைொக வை றவண்டும் 
என�ற்த எனைது இலக்கொக உள்ளது. 
நொன 1996.06.21 ஆம் திகதி 
களுதது்ை மண்ணில் பிைநற்தன. 
எனைது �ொடெொ்ல களுதது்ை 
முஸ்லிம் �ொளிகொ மகொ விததி-

யொலயம். 2013ஆம் ஆண்டு கல்விப் 
ப�ொதுத்தைொ்தை ெொ்தொைண �ரீட்்ெ 
மற்றும் 2016ஆம் ஆண்டு க்லப்பி-
ரிவில் உயர்்தைப் �ரீட்்ெயில் நி்ைவு 
பெயற்தன. 

�ல்க்லக்கழக வொயப்பு கி்டக்-
கவில்்ல எனைொலும் 2019ஆம் 
ஆண்டு பகொழும்பு �ல்க்லக்கழகத -
தில் ஊடகதது்ை டிப்றளொமொ்வ 

நி்ைவு பெயற்தன. ஆஙகில டிப் -
றளொமொ்வ Aquinas college 

இல் கற்றைன. 
எனினும் இனனும் அது 

நி ் ை வ ் ட ய வி ல் ் ல . 
நொட்டின சிக்கலொனை சூழலி -
னைொல் அ்்த இந்த வருடம் 
நி்ைவு பெயய எதிர் -
�ொர்தது உள்றளன. நொன 
எப்ற�ொதும் இனபனைொ -
ருவருக்கு றமொட்டிறவெ -
னைொக இருக்க றவண்டும் 
எனை நி்னைக்கிறைன. 
குறிப்�ொக ஊடகத 
து்ை்ய ப்தரிவு பெய -
கினை ப�ண்களுக்கு.

�லர் எனனு்டய 
எழுததுக்க்ள �ொைொட் -
டும் ற�ொது நொன என -

னு்டய ்தமிழ �ொட ஆசிரி்ய 
்ைரியொ்வ நி்னைக்கிறைன. 

ஏபனைனில் அவ்ைப் 
ற�ொனறு ்தமிழ �ொடத்்த இனி -
்மயொக கற்றுத ்தைக்கூடிய 
ஆசிரி்ய ்தற்ற�ொது இருக்க 
முடியொது. மிகவும் அரிது 
அவவொைொனை ஆசிரியர்கள்.

நம் வொழக்்கயில் �ல 
விடயஙகளுக்கு இ்ைவ -
னுக்கு ப்தொடர்நது நனறி 
பெலுததுகிறைன. 

குறிப்�ொக நொன 2012ஆம் 
ஆண்டு கல்விப் ப�ொதுத 
்தைொ்தை ெொ்தொைண ்தை �ரீட்்ெ 
எழுதி இருக்க றவண்டும். 

ஆனைொல் எனனு்டய சூழல் 
அ்த்னை மொற்றி விட்டது. 
2013ஆம் ஆண்டு எனனு -
்டய �ரீட்்ெ்ய எழுதி உயர் -
்தைததுக்கு பெனறைன. 

நொன எனனு்டய �ரீட் -
்ெ்ய private ஆக 
பெயற்தன. அந்த றவ்ளயில் 
எனனு்டய �ொடெொ்ல அதி�ர் 
நொஜி�ொ அமீர் ைம்ெொ என்னைப் 
�ொைொட்டி �ொடெொ்லயில் றெர்த -
துக் பகொண்டொர். எனனு்டய 
�ொடெொ்ல கொலததில் அதி�்ையும், 
எனனு்டய ்தமிழ �ொட ஆசிரி்ய 

்ைரியொ்வயும் சிறு வகுப்பு 
ஆசிரி்யகளொனை பெலீலொ மற்றும் 
ஹி்தொயொ ஆசிரி்யயும் ,கணி்த �ொட 
ஆசிரியர்களொனை அஜவொத மற்றும் 
ைொஸிக் றெ்ையும் மைக்க முடியொது. 

அவர்களு்டய பிைொர்த்த்னைகள் 
மற்றும் அனபு ஏைொளம். �ொடெொ்ல 
கொலததில் �ல்றவறு ற�ொட்டி நிகழசசிக -
ளில் நொன கலநது பகொண்டுள்றளன. 

அ்தற்கு ஆ்தைவொக இருந்த 
ஆசிரி்ய ப�ளசியொ. அவருக்கு 
நொன எனறும் நனறிக் கடன�ட்டுள்-
றளன.

ப�ொதுவொக எல்லொ து்ைகளிலும் 
எஙகளுக்கு ெவொலொக நி்ைய ற�ர் 
வருவொர்கள். எஙகளுக்கு சிைந்த 
வழி்ய கொட்ட யொரும் இருக்க மொட்-
டொர்கள். 

இருந்தொலும் அது கு்ைவு. அற்த 
ற�ொல ்தொன ஊடகதது்ையும். 

ப�ொைொ்மயொளர்கள் எஙகு அதிகம் 
எனை றகள்வி்ய ப்தொடுத்தொல் அது 
நிசெயம் ஊடகத து்ையில் �ணி புரி-
கினைவர்கள் ்தொன. 

என்னைப் ப�ொறுத்தவ்ையில் 
நொன சிறிய கொலமொகத ்தொன ஊடகத-
து்ையில் இருக்கிறைன. எனினும் �ல 
அனு�வஙக்ள ப�ற்றிருக்கிறைன.

சிறைஷட ஊடகவியலொளர்களொனை 
அமீன றெர், க்லவொதி கலீல், 
பநளஷொத பமொஹீடீன , பியொஸ் 
முைம்மத றெர், சிவொ ைொமெொமி மற்றும் 
பிரிய்தர்ஷினி, அஸ்வர் முைம்மத 
ஆகிறயொர் எனனு்டய ஊடக 

வொழக்்கயில் சிைந்த 
ஆசிரியர்கள்.

ஊடகவியலாளர் அப்ா அன்ார்

புலனாய்வு ஊடகவியலாளராக 
வர வவண்டும் என்பவே எனது கனவு
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சவால்கள்
என்னுடைய வாழ்கட்கயய 

என்ககு சவால்க தான் இரு்ககிறது. 
நிடறய ்கஷைங்கள், ஏமாறறங்கள், 
வலி்கள், யவதடன்கடை ்கைந்து 
வந்துள்யைன். ஆனால இடறவன் 
என்டன ட்கவிைவிலடல.

ஒவ்வாரு சந்தர்ப்பங்களிலும் 
நான் யசாதி்க்க்ப்படும் ய்பாதும் 
என்ககு இடறவன் மீதான நம் -
பி்கட்க அதி்கரித்துள்ைது.

அதன் பின்னர ்பல ்வகுமதி -
்கடை இடறவன் தந்துள்ைான்.

்பாைசாடல ்காலத்தில நிடறய 
துன்்பத்டத அனு்பவித்து இரு்ககின் -
யறன். குறி்ப்பா்க சில துய�ாகி்கள், 

நண்பி்கள் என்ற யவஷத்தில இருந் -
தனர.

அதன் பின்னர ஊை்கத்துடற
ஊை்கத்துடறயில எனது ்பயணம் 

2018 ஆம் ஆண்டு ஆ�ம்பி்க்க்ப்பட் -
ைது. 

்்காழும்பு ்பல்கடல்க்கழ்கத் -
தில இதழியல துடறயில டி்பயைா -
மாடவ நிடறவு ்சயயதன். 2018 
்தாை்க்கம் 2020 வட� நவமணி்ப 
்பத்திரிட்கயில சுயாதீன ஊை்கவிய -
லாை�ா்க இருந்யதன். 

எனது எழுத்து்க்கள் ஆழமான 
ஒரு ்பாடதடய யநா்ககி ்சலல 
நவமணி்ப ்பத்திரிட்கயும் அதன் 
பி�தான ஆசிரியர அமீன் யசரும் 
பி�தான ்பங்களி்பபு ்சயதனர. 

து�திஷைவசமா்க இன்று அ்ப ்பத் -

திரிட்க ்வளிவருவதிலடல. 25 
வருை வ�லாறடற்க ்்காண்ை ்பத்தி -
ரிட்க இவவாறு ட்கவிை்ப்பட்ைதறகு 
எமது முஸ்லிம் சமூ்கம் ட்கயசத்ப -
்பை யவண்டும். 

அவர்களு்ககு ்பாரிய ்பஙகுண்டு. 
அதடன மீண்டும் உயிரபி்க்க. என் -
னுடைய பி�ாரத்தடனயும் அவாவும் 
அது தான்.

ஊை்கத்துடறயில ்பயணி்ப்பது 
என்்பது அவவைவு இலகுவான -
தலல. 

அதுவும் ஒரு ்்பண் ்பயணி்ப -
்பது மி்கவும் ்கடினமானது . இஙகு 
எங்கடை ஊ்க்க்ப்படுத்து்பவர்கடை 
விை குழியில தள்ளி  விட்டு சந்யதா -
ஷ்ப்படுவர்கயை அதி்கம். 

என்டன ்்பாருத்தவட� -
யில என்ககு இந்தத் துடறயில 
்தாைரந்து ஊ்க்கமளி்ப்பவர்களும் 

இரு்ககிறார்கள். 

என்டன யதடவ்ககு ்பயன்்படுத் -
தியவர்களும் இரு்ககின்றார்கள். 
ஒவ்வாரு மு்கங்களும் வித்தியாச -
மானது என்்படத ஊை்கத்துடற்ககு 
வந்த பிறகு அறிந்து ்்காண்யைன்.

ஒரு ஆண் உடழ்ப்படத ்காட்டி -
லும் ்்பண் 10 மைஙகு உடழத் -
தால தான் குறித்த இைத்டத அடைய 
முடியும்.

நான் எதிரயநா்ககிய சவாலா்க 
குறி்ப்பா்க ஊை்கத்துடற்ககு 
முஸ்லிம் ்்பண்்கள் வருவது 
குடறவு, அவவாறு வந்தாலும் 
்தாைரந்து இரு்க்க மாட்ைார்கள்.

 என்ககும் இதடன ்பல ய்பர 
முதலில கூறினார்கள் , என்னால 
முடியாது என்று கூறினார்கள். 

முடியாது என்று ்சாலவடத 
நான் முடியும் என நிரூபி்க்க 
யவண்டும் என பிடிவாதமா்க இருந் -
யதன். 

ஆ�ம்்பத்தில குடும்்பத்திலும் கூை 

்பல எதிர்பபு்க்கள் இருந்தன. நான் 
அத்தடனயும் அவர்களு்ககு கூறி 
புரிய டவத்யதன். என்னுடைய குடும்-
்பத்தில யவறு யாரும் ஊை்கத்துடற-
யில இலடல. 

ஆண்்களும் இலடல.யவறு துடற-
்களில இரு்ககின்றார்கள்.அது என்ககு 
்்பரிய சவாலா்க இருந்தது.

நான் மனமுடைந்து ய்பாகும் 
ய்பா்தலலாம் எனது நண்்பர்கள் 
என்ககு மி்கவும் ஆத�வா்க இருந் -
திரு்ககிறார்கள். 

இ்பய்பாதும் இரு்ககிறார்கள். 
்பல ்பசயசாந்தி்களு்ககு மத்தி-
யில என்ககு சிறந்த 
நண்்பர்களும் இரு்க-
கின்றார்கள் என்்பது 
மனநிடறடவ ஏற்ப-
டுத்துகின்றது.

 ்பாலமுடன ்பாறூ்க..

குறும்பா, ஹைக்கூ லிமரிக்கூ, 
தன்முஹைக் கவிஹதகள்: 

சில அறிமுகக் குறிப்புகள்

(்கைந்த வா�த் ்தாைர)
ஈழத்தில டை்ககூ ்கவிஞர்கள் 
--------------------------------------------------------
சு.மு�ளீத�ன் -கூடை்ககுள் யதசம் 1988
்கலலடற்ககுள் ்கதி�வன்- சாள்ஸ் 1990
டை்ககூ ்கவிடத்கள்- ்க்பைன் ல�வன் 

1998
உயிரச சிறகு்கள்- அஸீஸ் எம் ்பாயிஷ 

2001
மனசின் பிடி்ககுள் 2001 -ல�ஞசனி 

சரமா
்பசடச இறகு  2001- யவலடணயூர 
்்பான்னண்ணா
நுஙகு விழி்கள்- இ.சு மு�ளித�ன்2007
வானவில ்்பரிய ஐங்க�ன் 2007
அம்மா என் டை்ககூ-வி்கனா 
்பா்ககிய நாதன் 2007
இயறட்க இயலபு  ்பஸ்லி ைமீட் 

2013
நறு்க 2016 ்மாழி வ�தன்
்கவிநுட்்பதுளி்ப்பா்க்கள் 2017 
்பாயிஷா நவ்பல.

1000 முத்து்க்கள் ்பன்னாட்டு்க
்கவிஞர்களின்  டை்ககூ ்தாகுதி.

தமிழ்நஞசம் ்வளியீடு.
்தாகு்பபு ்கவிநுட்்பம் 2017 

இலஙட்க
யமயல நூல்கடைத் தந்தவர்க-

யைாடு,
�சிகுணா, சத்தார எம் ஆஷாத்,
நஸீறா ஆ்பதீன், ்பாலமுடன ்பாறூ்க 

யே. வைா்பதீன், ைா்கைர அ்பதுல 
�ஷா்க,நஸ்மின் நாஸர,நிரமலா சிவ�ாச 
சிங்கம்,மருதூர ந்பரிஸ்,ஏஏ.சபீ்க்கா 
றிஸ்வான்,முைம்மது அலி,ஜீவிதன்,்ப-
ழனியாண்டி ்கன்க�ாோ,

யலாஜி,ஆ்ல  மு்கம்மதுஇரோத்,-
்மயயன் நை�ாஜ்,வபீ�ா வபி,ஆகியயா-
ரும் டை்ககூ ்கவிடத்கடை எழுதிவ-
ருகின்றனர.

இவவாண்டு இந்தியாவில 
இருந்து ்வளியான உல்கைவி -
லான டை்ககூ சாதடன நூலில  
(டை்ககூ2020 )இவர்கள் ஒவ்வா-
ருவரினதும் 20 டை்ககூ்க்கள் இைம் 
்்பறறுள்ைன.

இது11 டை்ககூ வித்த்கர்கைால 
்தரிவு ்சயய்ப்பட்ை 2020 டை்க-
கூ்க்கடை்க ்்காண்ை இதுவட� 
்வளிவந்த நூல்களில அதி்க அை-
விலான டை்ககூ்க்கடை்க ்்காண்ை 
நூலாகும்.

தமிழ ்நஞசம் ்வளியீடு.2020.
--------------------------------------------------------------
உதிரந்த மலர
கிடை்ககுத் திரும்புகின்றது
ஓ.. வண்ணத்து்ப பூசசி
     (யமாரி யைய்க) -  டை்ககூ வு்ககு 

எடுத்து்க ்காட்ைா்க முன்டவ்க்க்ப்படும் 
்பா.

-டை்ககூவில  அந்தாதி எழுதி இரு்ப-
்பவர தமிழ்க ்கவிஞர அமுத ்பா�தி.

இலஙட்கயில டை்ககூ ்பறறி மு்க-
நூலில ்பயிறசி்க குறி்பபு்கடை சத்தார 
எம் அசாத் வழஙகி வருகின்றார.

நஸீ�ா ஆ்பதீன்,டை்ககூவில ்கட� 
யவாமா என்னும் நூலிடன ்வளியிட்-
டுள்ைார. டை்ககூ -கு்ககூ, ்சன்றியூ,-
்பழ்மான்றியூ,

யமாடன்க கூ,எதுட்க்க கூ என்று 
விரிவா்க்கம் ்்பறறுள்ைது.

கு்ககூ 3வரி ம�ட்ப மீறும்.
்சன்றியூ 3வரி. நட்கசசுடவ 

உணரவு அதி்கமிரு்பபின் ்சன்றியூ 
்கவித்துவம் அதி்கமிருந்தால டை்ககூ.

ஆயி�ம் ய்பய�ாடு
யவட்புமனுத் தா்க்கல
ஐம்்பது வா்ககு்கள்!
---
்பழ்மான்றியூ
்பழ்மாழி்கள் யசரந்து வருவது

அன்டன
யும் பிதாவும்
முன்னறி ்தயவம்
ஆ்காத வயதில
முதியயார இலலம்!

எதுட்க்ககூ, நம்மவர்கைாலும் எழு-
த்ப்பட்டு வருகின்றது.

எதுட்க்க கூ
-----------------------
விழி நடனந்தது
வழி பிரிந்தது
வலி,்காதலர பிரிந்தார.

டை்ககூவில ்பரியசாதடன முயறசி
---
விடு்கவி்க கூ
மணி்ககூ 
இவறடற நஸீ�ா ஆ்பதீன் ்சயது 

்பாரத்துள்ைார.
3வரிதான் விடு்கடத ய்பால 

அடமயும்.

ஊ்�லலாம் பி�்காசம்
வானியலார புதிய ஒளி
மின்னல
--------------
3வரி்க்கவிடத
மணி்ககூ
பிரிந்து இடணந்து
பிைந்து பிரித்தது
்கத்தரி்கய்கால

-தறய்பாது இலஙட்கயில ்தாைரந்து 
டை்ககூ ்கவிடத எழுதி வரு்பவ�ா்க 
அயசத் அ்பசத் என்்பவர உள்ைார.

 இவருடைய நூறறு்ககும்யமற்பட்ை 
டை்ககூ்க்கள் இந்தியாவில திரு 
்கா.ந.்கலயாண் சுந்த�ம் நைத்துகின்ற 
உல்க டை்ககூ  ்கவிடத மன்றத்தில 
இைம்்்பறறிரு்ககின்றன. ்பரிசு்ககுத் 
யதரவாகி அஙகுள்ை இதழ்களிலும் பி�-
சு�மாகின்றன.

லிமட�்க கூ( Limeriku)
------------------------குறும்்பாவும்(Limerick) டை்ககூ-

வும்(Haiku) ்கலந்து வத்திரு்ககின்ற ்பா 
இது.

குறும்்பா விலிருந்து  குறும்ட்பயும்,
இடயபுத் ்தாடைடயயும் ்்பற-

று்க்்காண்டு ,டை்க கூவில இருந்து  
மூன்று வரி அடம்பட்ப்ப ்்பறறு வரு-
கின்ற ்கவி வடிவம்.

 
முதலாம் வரியின்  இறுதிச சீரும்
மூன்றாம்  வரியின்  இறுதிச சீரும் 

இடயபுத் ்தாடை ்்பறறு வரும். 
இ�ண்ைாம் வரி மறற இருவரி்கடை-
யும் விை நீண்டிரு்ககும்

லிமட�்க கூவின் தந்டதயா்க Ted 
Pauker என்ற ஆஙகில்க ்கவிஞடனச  
்சாலவர. தமி-
ழு்ககு இதடன்க 
்்காண்டு வந்தவர  
்கவிஞர ஈய�ாடு 
தமிழன்்பன்.

(்தாைரும்)

கே. ஈஸ்வரலிஙேம்...?
easwarantkn@gmail.com
வட்ஸ்அ்ப: 0773124543



8 92022 ஜூலை 31 ஞாயிற்றுக்கிழலை 2022 ஜூலை 31 ஞாயிற்றுக்கிழலை

   நித்யா  ம
ே
ன

னு
க்

கு
  
தி

ரு
ேண

ேயா ?

நடிகர் சித்தார்ததும் அதிதி ரதாவும் கதா்லிதது 
வருவ்தாகவும், பல இடஙகளில் இருவரும் 
ஜ�தாடியதாக ஊர் சுற்றி வருவ்தாகவும் கூறப்-

படுகிறது. மணிரத்னம் இயக்கிய 'கதாற்று வவளியிடட' படம் 
மூலம் ்மிழில் அறிமுகமதாகி பிரபலமதா்னவர் அதிதிரதாவ் 
டைதரி. வ்தாடர்ந்து வெக்க சிவந்் வதா்னம் படததில் அர-
விந்தெதாமி ஜ�தாடியதாக நடித்தார். உ்ய நிதியுடன் டெக்ஜகதா, 
துல்கர் ெல்மதான் ஜ�தாடியதாக ஜைய் சி்னதாமிகதா படஙகளி-
லும் நடிதது இருந்்தார். இவருக்கும், நடிகர் சித்தார்ததுக்கும் 
கதா்ல் மலர்ந்துள்ள்தாக ்கவல் பரவி உள்ளது. இருவ-
ரும் மும்டபயில் உள்ள ஒரு சிடக அலஙகதார நிடலயத-
தில் இருந்து வவளிஜய வந்்்னர். அப்ஜபதாது 
ஜபதாடஜடதாகிரதாபர்கள அவர்கட்ள படம் பிடிக்க 
முயற்சித்்னர். அதிதி மடடும் ஜபதாடஜடதாவுக்கு 
ஜபதாஸ் வகதாடுத்தார். பின்்னர் இருவரும் 
ஒஜர கதாரில் ஏறி புறப்படடு வென்ற்னர். 
இந்் வீடிஜயதா வடலத்்ளஙகளில் 
வவளியதாகி உள்ளது. இ்ன் மூலம் இரு-
வரும் கதா்லிப்ப்தாக இந்தி, வ்லுஙகு 
இடைய ்்ளஙகள வெய்தி வவளியிடடு 
உள்ள்ன. சித்தார்ததும், அதிதியும் 
மைதா ெமுததிரம் என்ற வ்லுஙகு படத-
தில் ஜ�தாடியதாக நடித்்னர். அப்ஜபதாது 
இருவருக்கும் வநருக்கம் ஏற்படடு 
கதா்ல் மலர்ந்்்தாக கூறப்படுகி-
றது. ெமீபததில் சித்தார்த பிறந் -்
நதாள வகதாணடதாடியஜபதாது அதிதி 
வதாழ்தது வ்ரிவிதது வடலத -்
்ளததில் பதிவுகள வவளியிடடதார். 
ஆ்னதாலும் கதா்லிப்பட் 
இருவரும் உறுதிப்ப-
டுத்வில்டல.

மா ்வனின் இறுதிச்சுற்று படததின் 
மூலஜம ஒடடுவமதாத் இந்தியதா-

டவயும் திரும்பி பதார்க்க டவதது அந்் 
படதட் பல வமதாழிகளில் ரீஜமக் வெய்ய 
கதாரைமதாக இருந்்வர் இயக்குநர் சு்தா 
வகதாஙகரதா.

அடுத்்தாக சூர்யதாடவ இயக்கி அவர் 
வகதாடுத் சூரடரப் ஜபதாற்று திடரப்படம் ரசி-
கர்கட்ள பிரம்மிப்பின் உச்சிக்ஜக வகதாணடு 
வென்றது.

நடிகர் சூர்யதா மற்றும் சூரடரப் ஜபதாற்று 
படததுக்வக்ன 5 ஜ்சிய விருதுகள அறி-
விக்கப்படடுள்ள நிடலயில், அ்ட்ன 
வகதாணடதாடும் வி்மதாக இடெயடமப்பதா்ளர் 
ஜிவி பிரகதாஷ் மற்றும் சு்தா வகதாஙகரதா ஜகக் 
வவடடிக் வகதாணடதாடிய புடகப்படஙகள 
்ற்ஜபதாது வவளியதாகி உள்ள்ன.

வகதாஜரதா்னதா பரவல் கதாரைமதாக கடந்் 
2020ம் ஆணடு தீபதாவளி ரிலீஸதாக நவம்-
பர் 12ம் திகதி டிஸ்னி பி்ளஸ் ைதாடஸ்டதா-
ரில் சூர்யதாவின் சூரடரப் ஜபதாற்று திடரப்-
படம் வவளியதா்னது. ஜநரடியதாக ஓடிடியில் 

ஜ�தாதிகதாவின் வபதான்மகள வந்்தாள படம் 
ரிலீெதா்ன்ற்ஜக எதிர்ப்புகள கி்ளம்பிய 
நிடலயில், சூர்யதாவின் சூரடரப் ஜபதாற்று 
திடரப்படம் ஓடிடியில் வவளியதாகி வபரும் 
பிரச்சிட்னடய ெந்தித்து. ஆ்னதால், 
படதட்ப் பதார்த் பலரும் இந்்ப் படம் 
ஓடிடியில் வவளியதாகதாமல் திஜயடடரில் 
வவளியதாகி இருந்்தால் அப்பஜவ மிகப்வப-
ரிய வசூல் ஜவடடடடய நடததியிருக்கும் 
எ்னக் கூறி்னர்.

ஒஸ்கர் ஜபதாடடிக்கு வென்று சில சுற்-
றுகள முன்ஜ்னறிய நிடலயில், அ்ன் 
பின்்னர் முன்ஜ்னற முடியதாமல் சூரடரப் 
ஜபதாற்று பின் வதாஙகிய நிடலயில், இந்்ப் 
படததுக்கு நிச்ெயம் ஜ்சிய விருது கிடடக்-
கும் எ்ன பலரும் எதிர்பதார்த்ட் ஜபதாலஜவ 
்ற்ஜபதாது 5 ஜ்சிய விருதுகள அறிவிக்கப்-
படடுள்ள்ன. சிறந்் நடிகர் சூர்யதா, சிறந்் 
நடிடக அபர்ைதா பதாலமுரளி, சிறந்் இடெ-
யடமப்பதா்ளர் ஜிவி பிரகதாஷ், சிறந்் திடரக்-
கட் சு்தா வகதாஙகரதா, சிறந்் திடரப்படம் 
எ்ன 5 விருதுகட்ள ்டடித தூக்கியது.

இந்தியதாவில் (�ூன் 2022) பிரபலமதா்ன வபண 
நடிடககள படடியலில் ெமந்்தா மு்லிடததிலும், 
அனுஷ்கதா வெடடி 10வது இடததிலும் உள்ள்னர்.

ஓர் ஜமக்ஸ் ஸ்டதார் இந்தியதா வவளியிடடு 
உள்ள இந்தியதாவில் மிகவும் பிரபலமதா்ன 

வபண திடரப்பட நடெததிரஙகள 
(�ூன் 2022)' படடியலில் நடி-
டககள ெமந்்தா, ஆலியதா பட, 
நயன்்தாரதா, கதா�ல் அகர்வதால் 
மற்றும் தீபிகதா படுஜகதான் 
ஆகிஜயதார் மு்ல் 5 
இடஙகளில் உள-
்ள்னர். இந்் 
படடியலில் 
பூ�தா வைக்ஜட 
6வது இடத-
திலும், கீர்ததி 
சுஜரஷ், கதரீ்னதா டகஃப், கியதாரதா 
அதவதானி 7, 8, 9 இடததிலும் 
அனுஷ்கதா வெடடி 10வது இடததிலும் 
உள்ள்னர். கியதாரதா அதவதானி மு்ல் 
முடறயதாக டதாப் 10 படடியலில் 
நுடைந்துள்ளதார். ரதாஷ்மிகதா மந்்-
்னதாவின் வபயர் டதாப் 10 படடியலில் 
இடம் வபறதா்்தால் ரசிகர்கள அதிர்ச்-
சியில் உள்ள்னர். 

 

ஆர்.சு்தாகர், வத்ட்ள.
கேள்வி:-நடிலே குஷ்புவும் தனது 

ைேலை சினிைாவில் நடிக்ேலைக்ேப் 
க�ாகிறாராகை?

 
 �தில்:- தமிழ் திலரயுைகில் நட்சத்திர 

நடிேரேள் தஙேளின் ைாரிசுேலை திலர-
யுைகில் அறிமுேப்�டுத்துைது ்சேஜம். 
முன்னணி இயக்குநரும். நடிேருைான 
சுநதர சி --குஷ்பு தம்�தியினரின். மூத்த 
ைாரிசு அைநதிோ,ேலதயின் நாயகி-
யாே தமிழ் திலரயுைகில் விலரவில் 
அறிமுேைாகிறார. இதற்ோன 
முதற்ேட்ட க�ச்சு ைாரத்லத நிலற-
ைல்டநத நிலையில், இது ததா்டர-
�ான அதிோரபூரைைான அறிவிப்பு 
விலரவில் தைளியாகும் என எதிர-
�ாரக்ேப்�டுகிறது. இயக்குநர ்சஙேரி-
்டம் த்சாநதப் �்ட நிறுைனம் இருந-
தாலும் ்சன் பிக்்சரஸ் தயாரிக்கும் 
'விருைன்'�்டத்தில் 
தன் ைேலை அறிமு-
ேப்�டுத்தினார 
அகதக�ால் 
குஷ்பு-சுநதர 
சி யும் தஙே-
ைது ைேலை 
ைற்தறாரு 
முன்னணி 
தயாரிப்பு 
நிறுைனம் 
தயாரிக்கும் 
�்டத்தில் அறிமு-
ேப்�டுத்த திட்டமிட-
டிருக்கிறாரேள்.

 எம்.எம்.நவதாஸ், திைதாரிய.
கேள்வி;-"ேவிப் க�ரரசு"என்று 

அலழக்ேப்�டுைதற்ோன தகுதி 
லைர முத்துவுக்கு இல்லைதயன்று 
இப்க�ாது �ைரும் கூற ஆரம் பித்து-
விட்டாரேகை.என்ன ோரணம்?

 �தில்:-ஆைாம்...அைலரப்�ற்றிய 
கைா்சைான சிை தேைல்ேள் தைளியாகி-
யிருக்கிறது. இது ்சம்�நதைாே அடுத்த-
ைாரம் தேைல் தருகிகறன்.

 எம்.எம்.டபரூஸ், மன்்னதார்.
கேள்வி:- ைக்ேள் திைேம் எம்.ஜி.ஆர 

இதுைலர எத்தலன �்டஙேளில் 
நடித்திருக்கிறார.அதில் ேணணதா்சன் 
எத்தலன �்டஙேளுக்கு 
�ா்டல் எழுதிருக்கிறார?

 �தில்:-138�்டங-
ேளில் நடித்திருக்-
கிறார.அதில் 50 
�்டஙேளுக்கு 
ேணணதா்சன் 

�ா்டல்ேள் 
இருக்கி-

றார. "அச்்சம் என்�து ை்டலைய்டா 
அஞ்சாலை திராவி்டர உ்டலைய-
்டா"என்ற �ா்டல் எப்க�ாதும் எம் . 
ஜி.ஆரின் ோரில் ஒலித்துக்தோணக்ட 
இருக்கும்.

எம். மதாகிரட, எலபடகம.
 கேள்வி:-  நடிலே ்சைநதாவின் 

ோடடில் நல்ை ைலழயாகை? 
�தில்:-உணலைதான்''-

ோத்து நாக்குை தரணடு 
ோதல்' �்டத்தின் 
பிரைாண்டைான 
ைசூல் தைற்றிக்-
குப் பிறகு உற்்சா-
ேத்து்டன் ைைம் 
ைருகிறார நடிலே 
்சைநதா.விலரவில் 
தைளியாே விருக்-
கும்'யக்சாதா'ைற்றும்'-
்சாகுநதைம்'ஆகிய �்டங-
ேளில் ேலதயின் நாயகியாே 

நடித்திருக்கும் இைர தற்க�ாது 
ததலுஙகின் முன்னணி இைம் நடி-

ேரான விஜய் கதைரதோண்டா 
நடிப்பில் தயாராகி ைரும் 'குஷி'-
�்டத்தில் அைருக்கு கஜாடியாே 
நடிதுைருகிறார.இநநிலையில்.

அவுஸ்திகரலியா நேரஙே-
ளில் ஒன்றான தைல்க�ாரன் 

நேரில் நல்டத�றும் இநதிய 
திலரப்�்ட விழாவில் சிறப்பு 

அேதியாே இைர �ஙகு 
�ற்று கிறார.இதனில்டகய 
இயக்குநர கைாகேஷ் 
ேனேராஜ் இயக்ேத்தில் 
விஜய் நடிப்பில் தயாராே 
இருக்கும் த�யரி்டப்�்டா 
�்டாத புதிய �்டத்தில் 
நடிலே ்சைநதா வில்லியாே 
நடிக்ேக் கூடுதைன உறுதி 
�டுத்தப்�ட்ட தேைல்ேள் 
தைளியாகி இருக்கிறது என்�தும் 
குறிப்பி்டத்தக்ேது.

எஸ்.புஷ்பரதாஜ், வவுனியதா.
கேள்வி:-'த�ான்னியின் த்சல்ைன்'-

�்டத்தில் நடிேர விக்ரம் எநத ேதா 
�ாத்திரத்தில் நடிக்கிறார.கைறு என்ன 
�்டஙேளில் அைர நடிக்கிறார?

�தில் :- உைேத்தில் உள்ை 
அலனத்து �குதிேளில் ைாழும் 

�ன்னிதரணடு கோடிக்கும் 
கைற்�ட்ட தமிழரேளின் 

த�ரும் எதிர�ாரப்பில் 
இருக்கும் திலரப்�்டம் 
ைணிரத்தினத்தின்'-
த�ான்னியின் 

த்சல்ைன்'.இதில் ஆதித்த ேரிோைன் 
எனும் ேதா �ாத்திரத்தில் நடித்து ரசிேர-
ேலை வியப்பில் ஆழ்த்த விடுக்கிறார 
நடிேர சீயான் விக்ரம்.. தனது ேதா-
�ாத்திரம் ததா்டர�ான ோடசிேளுக்கு 
தமிழ்,ததலுஙகு,ைலையாைம்,ேன்ன-
்டம்,இநதி என ஐநது தைாழிேளிலும் 
பின்னணி க�சி அ்சத்தியிருக்கும் 
இைர விலரவில் முன்னணி இயக்கு-
நர �.ரஞசித்தின் இயக்ேத்தில் தயா-
ராகும் த�யரி்டப் �்டாத �்டத்தில் 
ேலதயின் நாயேனாே நடிக்கிறார.

�்டப்பிடிப்புேள் விலரவில் 
ததா்டஙேப்�்ட விருக்கும் இநதப் 
�்டத்தில் விக்ரமுக்கு கஜாடியாே 'சுல்-
தான்'�்டத்தின் மூைம் தமிழ் ரசிேரே-
ளுக்கு அறிமுேைான இைம் ததன்றல் 
நடிலே ரஷ்மிோ ைநதானா நடிக்ேக் 
கூடுதைன உறுதியான தேைல்ேள் 
தைளியாகி உள்ைது.

'கே.ஜி.எஃப்.' �்டத்தின் பிர-
ைாண்ட தைற்றிக்குப் பிறகு,மீணடும் 
அகத ேலதக்ேை பின்னணியில் �ா.ரஞ-
சித் ைற்றும் சீயான் விக்ரம் இலணநது 

�ணியாற்ற விரும்�ைாம் ரசிேரே-
ளில்டகய த�ரும் ைரகைற்பு 

ஏற்�டடிருக்கிறது.

ஜக.எஸ்.ெந்திரன்,    
கலைதா 
கேள்வி:- விஜய் க்சது-

�தியின் ைாரி்சான சூரயா 
க்சது �தியும் �்டஙேளில் 

நடிக்ே ஆரம்பித்து விட்டா-
ராகை?

 �தில்:ஆைாம்,ஏற்ேனகை 
'நானும் ரவுடிதான்'�்டத்தில் விஜய 
க்சது�தியின் ைாரி்சான சூரயா விஜய 
க்சது�தி நடிேராே அறிமுேைாகி இருக்-
கிறார.

அலதத் ததா்டரநது அருண குைார 
இயக்ேத்தில் தைாழியான 'சிநது-
�ாத்'�்டத்திலும் விஜயக்சது�தி 
யு்டன் க்சரநது நடித்திருக்கிறார.

தற்க�ாது தைற்றித் 
திருைாறன் இயக்-

ேத்தில் தயாராகி 
ைரும் 
'விடுதலை' 
எனும் �்டத்-
தில் விஜய் 
க்சது�தி 
முக்கிய ஒரு 

ேதா�ாத்திரத்-
தில் நடிக்கிறார.

இநத�்டத்தில் 
ோதாநாயேனாே நடிப்�-

தற்கு சூரயா விஜய் க்சது�தி 
ததரிவு த்சய்யப்�டடிருக்கிறார.விஜய 
க்சது�தி உறுதியாே �ரிநதுலரயின் 
த�யரில்தான் அைரது ைாரிசு சூரயா-
இநத �்டத்தில் நாயேனாே நடிப்�தாே 
�்டக் குழுவினர ததரிவித்திருக்கிறார-
ேள்.

கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ம�ொழிவொணன்

சினி பஜார் கேள்வி பதில், 
தினகரன் வார மஞ்சரி,

லேக் ஹவுஸ், ககாழும்பு--10. 

மலையாை திலரயுை-
கில் முன்னணி நடிலே-

யாே ைைம் ைரு�ைர நித்யா கைனன். இைர 
நடிப்பில் உருைாகியுள்ை திலரப்�்டம் '19(1)(a)' 

. ைலையாை திலரயுைகின் முன்னணி நடிலேயான 
நித்யா கைனன், தமிழ், ைலையாைம், ததலுஙகு, ேன்ன-

்டம் க�ான்ற தைாழி �்டஙேளில் முக்கிய ேதா�ாத்திரஙேளில் 
நடித்துள்ைார. இைர நடிப்பில் உருைாகியுள்ை 'திருசிற்றம்�ைம்' 

திலரப்�்டம் விலரவில் திலரயரஙகுேளில் தைளியாேவுள்ைது. 
கைலும், விஜய் க்சது�தி நடிப்பில் உருைாகியுள்ை '19(1)(a)' 
�்டத்தில் நித்யா கைனன் முக்கிய ேதா�ாத்திரத்தில் நடித்துள்ைார. 
இப்�்டம் விலரவில் கநரடியாே ஓடிடியில் தைளியாேவுள்ைது. 
இதனில்டகய நடிலே நித்யா கைனனுக்கும், ைலையாை 
நடிேர ஒருைருக்கும் விலரவில் திருைணம் என்ற தேைல் 
ே்டநத சிை நாடேைாே ்சமூே ைலைதைஙேளில் 
�ரவியது. இதலன ைறுத்துள்ை நித்யா கைனன் ்சமீ-
�த்தில் அளித்துள்ை க�டடி ஒன்றில் "என் திரு-
ைணம் குறித்து ்சமூே ைலைதைஙேளில் �ரவி 

ைரும் ைதநதிேளில் முற்றிலும் உணலை 
இல்லை. இதுக�ான்ற த்சய்திேலை தைளி-

யிடும் முன் ஊ்டேஙேள் உணலைலய 
்சரி�ாரக்ே முயற்சி த்சய்ய கைணடும் 

என நான் விரும்புகிகறன்" என்று 
குறிப்பிடடுள்ைார.

செருப்பு பிஞ்சுரும் - 
பயில்வான் ரங்கநவாதனுடன் 
ரர்கவா நவாயர் ர�வாதல!

பா ர்ததிபனின் இரவின் நிைல் திடரப்படததில் அடர நிர்-
வதாைமதாக நடித் ஜரகதா நதாயர், ் ன்ட்ன ் ரக்குடற -

வதாக விமர்ெ்னம் வெய்் பயில்வதான் ரஙகநதா்னுடன் நடுஜரதாடடில் 
டவதது ெணடட ஜபதாடடதார்.

இரவின் நிைல் திடரப்படததில் அடர நிர்வதாைமதாக நடித் 
்ன்ட்ன ்ரக்குடறவதாக விமர்ெ்னம் வெய்்்தாக கூறி நடடபயிற்சி-
யில் ஈடுபடடிருந்் நடிகரும், திடரப்பட விமர்ெகருமதா்ன பயில்வதான் 
ரஙகநதா்னுடன் நடிடக ஜரகதா நதாயர் வதாக்குவதா்ததில் ஈடுபடடது பர-
பரப்டப ஏற்படுததியது. நடிகர் பதார்ததிபன் இயக்கி நடித் இரவின் 
நிைல் திடரப்படம் கடந்் வதாரம் வவளியதாகி நல்ல வரஜவற்டபப் 
வபற்று இருக்கிறது. ஏ.ஆர்.ரஹமதான் இடெயடமப்பில், ஆர்்ர் 
வில்ென் இயக்கியிருக்கும் இந்்ப் படததில் வரலடசுமி ெரதகுமதார், 
பிரிகிடதா, ஜரகதா நதாயர் உளளிடட பலர் நடிதது உள்ளதார்கள. சிஙகிள 
ெதாடடில் ்யதாரதாகி இருக்கும் இந்்த திடரப்படதட் பதார்தது திடர-
யுலகி்னர், ரசிகர்கள பதாரதாடடுக்கட்ளத வ்ரிவிதது வருகின்ற்னர். 
அ்ற்கு இடையதாக இந்் திடரப்படத்தால் பல்ஜவறு ெர்ச்டெக-

ளும் எழுந்துள்ள்ன. உலகின் மு்ல் சிஙகிள ெதாட நதான் 
லீனியர் திடரப்படம் என்று பதார்ததிபன் இ்ற்கு வி்ளம்பரம் 
வெய்து வரும் நிடலயில், அது ்வறதா்ன ்கவல் என்று 
விமர்ெகர் ப்ளூ ெடடட மதாறன் வ்ரிவித்்தால் இருவருக்-
கும் இடடஜய கருதது ஜமதா்ல் நிலவி வருகிறது.

அஜ்ஜபதால் இந்் படததில் நடித் பிரிகிடதா ஜெரி மக்கள 
வகடட வதார்தட் ஜபசுவதார்கள என்று ஜபசியதும் கடும் 
விமர்ெ்னததுக்கு உள்ளதா்னது. பிரிகிடதாவுக்கு எதிரதாக 
பலரும் கணட்னம் வ்ரிவித் நிடலயில், அவடர டகது 
வெய்யவும் வலியுறுததி்னர். நடிகர் பதார்ததிபன் இந்் விவ-
கதாரததில் ்டலயிடடு மன்னிப்பு ஜகதாரிய்தால் அந்் பிரச் -
சிட்ன ஓய்ந்்து. ஜமலும் இப்படததில் நடிடககள பிரிகிடதா 
மற்றும் ஜரகதா நதாயர் ஆகிஜயதார் அடர நிர்வதாைமதாக நடித -
திருப்பட் பலரும் சுடடிக்கதாடடி விமர்சிதது வருகின்ற்னர். 
குடும்பததுடன் இட்ப் பதார்க்க முடியதாது என்றும் பலர் 
வ்ரிவித்்னர். அஜ்ஜநரம் இது துணிச்ெலதா்ன முயற்சி 
என்ற பதாரதாடடுக்களும் ஜெர்ந்ஜ் வந்்்ன. இந்் நிடலயில் 
நடிடக ஜரகதா நதாயர் இதில் அடர நிர்வதாைமதாக நடிததிருப் -
பட் விமர்ெகரும் நடிகருமதா்ன பயில்வதான் ரஙகநதா்ன் 
விமர்சித்்தாக கூறப்படுகிறது. குைந்ட்க்கு பதால் வகதாடுக்-
கும் கதாடசியில் நடித் ஜரகதா நதாயர் ஜமலதாடட விலகியப்படி 
நடிததிருந்்தார். 

இ்ட்ன சினிமதா நடிகரும் பததிரிடகயதா்ளருமதா்ன பயில் -
வதான் ரஙகநதா்ன் விமர்ெ்னம் வெய்திருந்்தார். இ்்னதால் 
ஆததிரமடடந்் ஜரகதா நதாயர் திருவதான்மியூர் பீச்சில் 
நடடபயிற்சி வென்றுவகதாணடிருந்் பயில்வதான் ரஙகநதா-
்ட்ன நிறுததி அவருடன் ெணடடயில் ஈடுபடடதார். நதான் எப்படி 
ஜவணடுமதா்னதாலும் நடிப்ஜபன், உஙகளுக்கு என்்ன என்று ஜகடட 
அவர், பயில்வதான் ரஙகநதா்ட்ன ஜநதாக்கி கதாடடமதா்ன சில வதார்தட்-
கட்ள பயன்படுததி கததி்னதார். இ்்னதால் இருவருக்கும் இடடஜய டககலப்பு 
ஏற்படும் சூைல் ஏற்படடது. ஆடடயில்லதாமல் நடிப்பது என் விருப்பம் என்ற ஜரகதா 
நதாயர் உ்னக்கு என்்ன வந்்து? வெருப்பு பிஞ்சுரும் எ்ன ஆஜவெமதாக கததி்னதார். இ்ட்ன 
கணட அஙகிருந்்வர்கள அவர்கட்ள ெமதா்தா்னம் வெய்்்னர். இந்் வீடிஜயதா ெமூக வடல்்ளஙகளில் 
அதிகம் பகிரப்படுகிறது.

அள்ளிய 
ரதசிய விருது்களை5

சூரளரப் ரபவாற்று

சித்தார்ததுடன் 
அதிதிரதாவ் கதா்லதா

பிரபலமான பபண் 
நடிகைைள் பட்டியலில் 
முதலிடத்தில் சமநதா
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அழுக்கு சேர்வது தான் 
ேருைத்தில் ஏற்்படுகிற 
ப்பரும்பாைான பிரச்-
சிலனகளின் து்வக்கப்-
புள்ளியாக இருக்கிறது. 
இது தீவிரைானால் இளம 
்வயதிசைசய ேருைத்-
தில் சுருக்கஙகள் 
ஏற்்பட்டு ்வயதான 
சதாற்றத்லத பகாடுக்-
கும.

பீட்ரூட் ச்பஸச்பக் 
ச்பாடு்வதால் ேரு-
ைத்லத ்பாதுகாத்து 
பகாள்ளைாம.

சதல்வயான ப்பாருட்கள் 
பீட்ரூட் ஜூஸ – 2 சைலேக்கரண்டி 
தயிர - 1 சைலேக்கரண்டி
கடலை ைாவு - 2 சைலேக்கரண்டி
எலுமிச்லே ோறு - 1 சைலேக்கரண்டி

முதலில் இரண்டு சடபிள் ஸபூன் கட-
லைைாவு தனியாக ஒரு ்பவுலில் எடுத்துக் 
பகாள்ளுஙகள். அதில் ஒரு சைலேக்க-
ரண்டி  தயிர, ஒரு கரண்டி எலுமிச்லே ோறு 
ைற்றும கலடசியாக இரண்டு சைலேக்-
கரண்டி பீட்ரூட் ோறு கைந்து பகாள்-
ளுஙகள். ச்பஸட் ்பதம ்வரும ்வலரயில் 
நன்றாக கைந்து பகாள்ளுஙகள்.

இதலன உஙகள் முகத்தில் அப்லள 
பேய்வதற்கு முன்னால் முதலில் குளிரந்த 
நீரால் முகத்லத சுத்தைாக கழுவிக் பகாள்-
ளுஙகள். க்ளின்சிங மில்க் இருந்தால் 
அதலன தடவியும முகத்லத சுத்தைாக 
துலடத்துக் பகாள்ளைாம. இதனால் ேரு-
ைத்தில் உள்ள அழுக்குகள் ப்வளிசயறும. 
அதன் பிறகு இந்த கைல்வலய முகம 
முழு்வதும அப்லள பேயய ச்வண்டும. 
எப்ச்பாதும கீழிருந்து சைைாக அப்லள 
பேய்வது நல்ைது.

முகம முழு்வதும அப்லள பேயது 
முடிந்ததும கழுத்துக்கும அப்்படிசய 
தடவுஙகள். முகத்திற்கு தருகிற முக்கி-

யத்து்வத்லத கழுத்துக்கு 
யாரும பகாடுப்்பதில்லை. 
இதனால் முகம 
ஒரு நிறைாக-
வும கழுத்து 
ச்வபறாரு 
நிறைாகவும 
பதரியும. 
இதலன 
தவிரக்க 

கழுத்துக்கும சேரத்சத ஃச்பஸ ச்பக் 
ச்பாடு்வது நல்ைது. இதலன கழுத்துக்-

கும சேரத்து ச்பாட்டபிறகு சுைார 
்பதிலனந்து நிமிடம கழித்து 

நீஙகள் கழுவிடைாம.
கழுவியதும இது கூலிங 

எஃ்பக்லட பகாடுக்கும. 
அசதாடு ேருைத்திலிருக்-
கும அழுக்கலள எல்ைாம 
நீக்கிடும. பீட்ரூட்டில் 

அதிகப்்படியான 
ஃ்பாலிக் அமிைம 
ைற்றும அத்திய்வசிய-

ைான விட்ட- மின்கள் இருக்கிறது. 
இல்வ ேருைத்திற்கு ஈரப்்பதத்லத பகாடுப்-
்பதுடன் ேருை சுருக்கஙகள் ஏற்்படாைல் 
தவிரக்க உதவுகிறது. இதலன நீஙகள் 
்வாரம ஒரு முலற என இரண்டு ைாதஙக-
ளுக்கு பதாடரந்து முயற்சித்து ்வர நல்ை 
்பைன் கிலடக்கும.

எண்பணெய ்பலேயுள்ள ேருைம பகாண்-
ட்வரகள் என்றால் உஙகளுக்கு அடிக்கடி 
்பரு ைற்றும கருமபுள்ளி பிரச்சிலனகள் ஏற் -
்படும. இ்வரகளுக்கு பீட்ரூட் ோறு ஃச்பஸ-
ச்பக் மிகச் சிறந்த தீர்வாக அலையும. 
ேருைத்தில் ச்பக் ச்பாடு்வது ைட்டுமின்றி 
பதாடரந்து பீட்ரூட் ஜூஸ குடிக்கவும 
பேயதிடைாம. பீட்ரூட்டின் சுல்வ பிடிக்-
காத்வரகள் அதில் ப்வள்ளரி ைற்றும 
சகரட்லடயும சேரத்து அலரத்து ஜூஸ 
தயாரித்துக் பகாள்ளுஙகள். இ்வற்லற 
ேருைத்திற்கு பதாடரந்து ்பயன்்படுத்தி 
்வந்தால் தழுமபுகலளயும ச்பாக்கிடும.

இதலன ேருைத்தில் தடவு்வதால் ேருைத்-
தில் உள்ள இறந்த பேல்கலள எல்ைாம 
நீக்கு்வதுடன் ரத்த ஓட்டத்லதயும துரி-
தப்்படுத்து்வதால் ப்பாலி்வான ேருைம 
உண்டாகும. ஃச்பரனஸ க்ரீம பதாடரந்து 
்பயன்்படுத்தி ்வந்தால் சிைருக்கு அதிலி-
ருக்கும பகமிக்கல்கள் ஒவ்வாலைலய 
ஏற்்படுத்தும. இதலன தவிரக்க பீட்ரூட் 
ோறு ்பயன்்படும.

இன்லறக்கு ்பைரது க்வலையாக 
இருப்்பது கண்கலளச் சுற்றியிருக்கும 
கரு்வலளயம தான். அதலன ச்பாக்கவும 
இந்த பீட்ரூட் ஃச்பஸச்பக் ்பயன்்படும. 
அசதாடு இல்வ உஙகளது ரத்த ஓட்டத்-
லதயும சீர்படுத்து்வதால் இல்வ கரு்வ-

லளயத்லத ச்பாக்கிட உதவுகிறது. 
அசதாடு முகத்தில் இருக்கிற கருந்-
திட்டுக்கள் எல்ைாம ச்பாக்கிடும.

உஙகளுக்கு 30 ்வயலத தாண்டி 
விட்டாசை ேருைத்லத இன்னும 
சிரத்லதயாக ்பாரத்துக் பகாள்ள 

ச்வண்டியது அ்வசி-
யம. இந்த ஃச்பஸச்பக் 
பதாடரந்து ்பயன்்படுத்தி ்வந்-
ததால் சுருக்கஙகள் ்வராைல் 

தவிரக்கவும உதவுகி-
றது. இதலன ்வாரம 
இரண்டு முலற நீஙகள் 
்பயன்்படுத்தினால் 
விலரவில் சிறந்த 
்பைலன ்பாரக்கைாம.

சதல்வயான 
ப்பாருட்கள் 

லைதா - 2 கப் 
உப்பு - சதல்வயான 

அளவு 
சிக்கன் பகாத்துகறி - 1/4 

கிசைா 
ப்வஙகாயம - 2 

முட்லடசகாஸ 
(ப்பாடியாக நறுக்கி -

யது) - 
கரட் (ப்பாடியாக 

நறுக்கியது) - 1 கப்
இஞ்சி (ப்பாடியாக 

நறுக்கியது) - 1 கப்
பூண்டு (ப்பாடியாக 

நறுக்கியது) - 1 சதக்க -
ரண்டி

பகாத்தைல்லி 
(ப்பாடியாக நறுக்கியது) - 
1 சதக்கரண்டி

மிளகு தூள் - 1 சதக்க -
ரண்டி

மிளகாய தூள் - 1 சதக்க -
ரண்டி

நல்பைண்பணெய - 1 சதக் -
கரண்டி

பேயமுலற 
சிக்கன் பகாத்துகறிலய நன்றாக சுத்தம 

பேயது முக்கால் ்பாகம ச்வக ல்வத்து 
பகாள்ளவும. 

ஒரு ்பாத்திரத்தில் லைதா ைாவு ைற்றும 
உப்பு சேரத்து ேப்்பாத்தி ைால்வ ்பதத்திற்கு 
பிலேந்து அலர ைணி சநரம ஊற ல்வக்க 
ச்வண்டும. 

இன்பனாரு ்பாத்திரத்தில் ச்வக ல்வத்த 
சிக்கன் பகாத்துக்கறி, ப்பாடியாக்கி நறுக்கிய 
ப்வஙகாயம, முட்லடசகாஸ, கரட், இஞ்சி, 
பூண்டு, பகாத்தைல்லி, உப்பு, மிளகாய 
தூள், மிளகு தூள், சிறிது நல்பைண்பணெய 
சேரத்து நன்றாக கிளறி பகாள்ள ச்வண்டும. 

அதன் பின்னர அதில் சிறிதளவு தண்ணீர 
பதளித்து நன்கு கைந்து பகாள்ள ச்வண்டும. 

இலதயடுத்து பிலேந்து ல்வத்து உள்ள 
ைால்வ ்பந்து ச்பான்று சிறு சிறு உருண்லட -

களாக பிடித்து பகாண்டு, அலத சிறிய அள -
விைான பைல்லிய ேப்்பாத்தியாக திரட்டி 
பகாள்ளவும. 

அதன் பின்னர கிளறி ல்வத்து உள்ள 
சிக்கன் கைல்வலய அந்த ேப்்பாத்தியில் 
ல்வத்து குறிப்பிட்ட ்வடி்வத்தில் பேயது 
பகாள்ள ச்வண்டும. 

அதன் பின்னர இட்லி ்பாத்திரத்தில் 
எண்பணெய தடவி அதில் ல்வத்து ச்வக விட 
ச்வண்டும. 

15 முதல் 20 நிமிடஙகள் ்வலர ச்வக விட 
ச்வண்டும. தற்ச்பாது சுல்வயான பரஸட் -
ரன்ட் ஸலடல் சிக்கன் சைாசைாஸ பரடி.

பீட்ரூட் பேஸ் பேக் பேோடுவதோல் 
சருமத்தில் ஏறேடும் மோற்றங்கள்

ப்பரும்பாைான இதய 
சநாயகள் ப்வகு எளிதாக 
தடுக்க கூடியல்வ. இதில் 
எளிய ்வழிகளில் ஒன்றாக 
நாம எடுத்துக் பகாள்ளக் -
கூடியது நலட ்பயிற்சி 
ஆகும. தினேரி ஒரு சிை 
ைணி சநர நலடப்்பயிற்சி 
உஙகளது இதய சநாய 
அ்பாயத்லத கணிேைாக 
குலறக்க கூடும என்று ஆய -
வுகள் கண்டறிந்துள்ளன.

இதய சநாய என்்பது 
இதயத்லதச் ோரந்து ்பாதிக்கப்்படும ்பகு -
திகலள ்பற்றிய ்பல்ச்வறு நிலைகலள 
குறித்து நைக்கு குறிப்பிடு்வதாகும. 
ப்பரும்பாைான இறப்புகள் தற்ச்பாது 
இதய சநாய காரணெைாக ஏற்்படுகி -
றது என்்பது நிேப்தைான உண்லை. 
ஒவப்வாரு ஆண்டும சுைார 17.9 மில்லி -
யன் இறப்புகள் இதய சநாய காரணெைாக 
ஏற்்படு்வதாக உைக சுகாதார அலைப்பு 
பதரிவித்துள்ளது. 

ஆசராக்கியைற்ற உணெவு, உடல் 
உலழப்பின்லை, புலகயிலை ைற்றும 
ைது ்பயன்்பாடு ச்பான்றல்வ இதய சநாய 
ைற்றும ்பக்க்வாதம ஏற்்படு்வதற்கான 
மிகவும ப்பாது்வான ஆ்பத்து 
காரணிகள் என்று உைக 
சுகாதார நிறு்வனம 
பதரிவிக்கிறது.

தினேரி 21 
நிமிட உடற் -
்பயிற்சி ஒரு -
்வருக்கு 

இதய சநாய ஏற்்படும அ்பாயத்லத 30 
ேதவிகிதம குலறப்்பதாக ஆயவுகள் 
கூறுகின்றன. அதா்வது ஒரு ்வாரத்திற்கு 
இரண்டலர ைணி சநரம நலட ்பயிற் -
சிலய நாம சைற்பகாள்ள ச்வண்டும.

இந்த நலடப்்பயிற்சிலய ேரியாக 
பேயதால் உடல் எலடலய குலறக்கவும, 
ரத்த அழுத்தம ைற்றும பகாழுப்ல்ப 
குலறக்கவும, நிலன்வாற்றலை அதிக -
ரிக்கவும, இதய சநாய, நீரிழிவு சநாய, 
புற்றுசநாய ைற்றும இது ச்பான்ற ்பை 
சநாயகளின் அ்பாயத்லத நமைால் 
தடுக்க முடியும என்றும ஆயவுகள் 
கூறுகின்றன.

இதய ந�ோய் அபோயத்த
கு்ைக்கும் �்ைபபயிற்சி

சிக்்கன் 
ந�ோந�ோஸ்
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ரஸ்மிகா
பவ்யேஷ்

உடப்புசல்ாவ (7 வயேது)
ஜெ.வவஷ்ணி

ஜெயேப்பிரகாஷ் - ராஹினி

செந்தூர மழலைச் செல்வங்கள்

Brinjinthஸீனத் ஸியோDavind

ஹிமல்ா டில்ான்

ஜசய்த்- நிசாத்
ஜபாலகஹயோயே

Dana-Art Director
Shankavi Theater,

Mannar

           Vijay

Nadun Dimuthu Karunasekara
Moratuwa

நீங்கள், உங்கள் மழலைச் செல்-

வங்களின் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்-

்கலை இந்த செநதுாரம் இ்தழில் 

எந்தவி்த ்கட்டணமும் இன்றி 

இைவெமா்க பிரசுரிக்்க விரும்-

பு கின் றீ ங ்க ை ா ? அ வ வ ா ற ா யின் 

மழலையின் செயர், மு்கவரி, 

பிறந்த தி்கதி, ச்தாலைபெசி இைக்-

்கம் ஆகியவறலற குறிப்பிடடு 

0773124543என்ற whats app க்ப்கா 

அல்ைது senthuram2022@gmail.

comக்ப்கா அனுப்பி லவக்்கைாம்.

செந்துாரம் பிறந்்தநாள் வாழ்த்து நீங்கள், உங்கள் Phone 

்களில் வி்தவி்தமா்க எடுத் -

துப் ொர்த்து ரசிக்கும் Selfie 

ெ்டங்கலை இந்த செந -

துாரம் இ்தழில் பிரசுரிக்்க 

உங்கள், செயர், மு்கவரி, 

ச்தாலைபெசி இைக்்கம் 

ஆகியவறலற குறிப்பிடடு 

என்ற 0773124543 

whatsappக்ப்கா அல்ைது 

senthuram2022@gmail.

comக்ப்கா அனுப்பி லவக் -

்கைாம்.

நீங்கள், உங்கள் மழலைச் செல்-
வங்களின் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்-
்கலை இந்த செநதுாரம் இ்தழில் 
எந்தவி்த ்கட்டணமும் இன்றி 
இைவெமா்க பிரசுரிக்்க விரும்-
பு கின் றீ ங ்க ை ா ? அ வ வ ா ற ா யின் 

மழலையின் செயர், மு்கவரி, 
பிறந்த தி்கதி, ச்தாலைபெசி இைக்-
்கம் ஆகியவறலற குறிப்பிடடு 
0773124543என்ற whats app க்ப்கா 
அல்ைது senthuram2022@gmail.
comக்ப்கா அனுப்பி லவக்்கைாம்.

செந்துாரம் பிறந்்தநாள் வாழ்த்து
நீங்கள், உங்கள் Phone 

்களில் வி்தவி்தமா்க எடுத் -
துப் ொர்த்து ரசிக்கும் Selfie 
ெ்டங்கலை இந்த செந -
துாரம் இ்தழில் பிரசுரிக்்க 
உங்கள், செயர், மு்கவரி, 
ச்தாலைபெசி இைக்்கம் 
ஆகியவறலற குறிப்பிடடு 
என்ற 0773124543 
whatsappக்ப்கா அல்ைது 
senthuram2022@gmail.
comக்ப்கா அனுப்பி லவக் -
்கைாம்.
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10 வி
த்தி

யா
சங

்கள
ை 

்கண்
டுபி

டியு
ங்க

ள்
த�ொடர்புபடுத்துங்கள்

வழி்காட்டுங்கள்        நிறம் தீட்டுங்கள்

 'ம�ொக்க' 

 ஜ�ோக்ஸ் ஜ�ோக்ஸ்
 'ம�ொக்க' 

'' ஏங்க, அடுத்�
 பிறவியிலும் 
நீங்க�ொன் எனக்கு 
்கணவரொ வரணும்..''

''எஙகிடட அவவளவு 
பிரியமொ மொலொ..''

''சமமயல் 
வவமலக்கு வவற 
ஆமள வ�ட வவண்-
டொம்ன்னு�ொன்...''
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இ ைஙலகையின் மைாத்த 
வருைானததில் முக்கிய 
பஙகைளிபலப சுற்றுைாத-

துலை வழஙகுகின்ைது என்பது 
யாரும் ைறுக்கை முடியா்த உணலை. 
நாட்டின் நாைாபுைமும் சுற்றுைா 
்தளஙகைலள உளளடக்கிய இைங-
லகையில் ஹபைன பிரத்தசைானது 
அதிகைளாவான சுற்றுைாபபயணி-
கைலள ஈர்க்கும், சுற்றுைாததுலைக்கு 
இன்றியலையா்த ஓர் முக்கிய 
நகைரைாகும். கிராைதது ைாட்டு 
வணடில் சவாரி, ஜீப சவாரி, த்தாணி 
சவாரி, ்தஙகுமிட வசதி, நசசததிர 
தஹாட்டல் என சுற்றுைாபபயணி-
கைலள லையைாகை மகைாணடு இயங-
கும் ம்தாழில்கைலள நம்பிதய இப-
பிரத்தசததில் சுைார் 4000 இற்கும் 
அதிகைைான குடும்பஙகைலள தசர்ந்-
த்தார் வசிதது வருகின்ைனர்.

இைஙலகையில் ஏற்பட்டிருக்கும் 
மபாருளா்தார மநருக்கைடியின் கைாரண-
ைாகை சுற்றுைாபபயணிகைளின் வருலகை-
யின்லையால் இபபிரத்தச ைக்கைளின்  
நாளாந்்த வாழக்லகை பாதிபபலடந்-
துளள்தாகைதவ பிரத்தசவாசிகைள ம்தரி-
விக்கின்ைனர். அதிலும் குறிபபாகை 
இபபிரத்தசததில் அதிகைளவில் பிர-
பல்யைான ஜீப சபாரி தசலவயானது 
முழுலையாகை வீழசசியலடந்துளள-
்தாகை ம்தரிவிக்கின்ைனர்.

சுதை்த பணடார, -  
அகிை இைஙலகை ஜீப சபாரி 

சஙகை ்தலைவர், ஹபைன

“இந்்த ஹபைன பிரத்தசததில் ஜீப 
சபாரி ம்தாழிலில் ஈடுபட்டு வரும் 
985 ஜீப வணடிகைள இருக்கின்ைன. 
இவவலனதது வாகைனஙகைளும் சுற்று-
ைாததுலையிலன நம்பிதய இயஙகி 
வருகின்ைன. 

அ்தற்கு பிர்தான கைாரணம் இபபி-
ரத்தசதல்த அணடிய்தாகை கைாணபப-
டுகின்ை மின்தனரிய த்தசிய பூஙகைா, 
கைவுடுளள த்தசிய பூஙகைா ைற்றும் 
ஹுருளு சுற்ைாடல் பூஙகைாக்கைளா-
கும். உணலைலய மசால்வம்தன்-
ைால் எைக்கு இபமபாழுது தபாக்-
குவரததுக்கு எரிமபாருள இல்லை, 
தஹாட்டல்கைளுக்கு சுற்றுைாபப-
யணிகைள வந்்தால் மின்மவட்டு 
பிரசசிலனயினால் குளிரூட்டிகைள 
இல்லை. இைஙலகையில் மைாத-
்தைாகை 3250 சபாரி ஜீபகைள எைது 
சஙகைததின் கீழ இயஙகுகின்ைன. 
எைது சஙகைததிலுளள சகைை அஙகைத-
்தவர்ளும் ்தற்மபாழுது இபபிராசசி-

லனக்கு முகைம் மகைாடுததிருக்கின்-
ைார்கைள. ஹபைனயில் இருக்கின்ை 
985 சபாரி ஜீப வணடிகைளில் ்தற்மபா-
ழுது 300  வணடிகைள ைாததிரதை எஞ்-
சியுளளன. ஏலனயவற்லை வருைா-
னமின்லையாலும், பினான்ஸ் கைட்ட 
முடியாைலும் விற்று விட்டார்கைள”.

ஹபைன அகிை – சபாரி ஜீப 
தசலவ வழஙகுனர், ஹபைன

“என்னிடம் 10 சபாரி ஜீபகைள 
இருந்்தன. அவற்றில் 7 ஜீபகைலள 

பினான்ஸ் கைட்ட முடியாைல் விற் -
றுவிட்தடன். இபமபாருளா்தார 
மநருக்கைடியினால் சுற்றுைாபபய-
ணிகைள வருகின்ை சகைை இடஙகை-

ளும் மவறிசதசாடிதபாயுளளன. 
சுற்றுைாததுலையில் எனது இவ -
வியாபாரததில் 35 இற்கும் அதி-
கைைான ஊழியர்கைள என்னிடம் 
தவலை மசய்தார்கைள. அவர்கைள 

அலனவரும் ்தற்மபாழுது எதுவி்த 
வருைானஙகைளும் இன்றி சிரைப-
பட்டுக்மகைாணடிருக்கின்ைார்கைள. 
கைாைதல்த கைடததுவ்தற்கைாகை விவ -

சாயம் மசயவ்தற்கும் பசலளகைள 
இன்லையால் இவர்கைள மசயவ்த -
றியாது  ்தவிபப்தானது தவ்தலன -
யளிக்கின்ைது” என கைணணீர்ைல்கை 
ம்தரிவித்தார்.

நாட்டு நிலைலை இவவாறி-
ருந்தும் இைஙலகைக்கு விஜயம் 
மசயதுளள மைபனான் நாட்டு சுற் -
றுைாபபயணி ஒருவர் இவவாறு 

கைருதது ம்தரிவிக்கின்ைார்.

முஹம்ைத ஷூபி , 
சுற்றுைாபபயணி, மைபனான்

“நாஙகைள இைஙலகைக்கு 
வருமுன் இஙதகை நலடமபறு-
கின்ை ஆர்பபாட்டஙகைள, அரசி -
யல் பிரசசிலன, மபாருளா்தார 
மநருக்கைடி பற்றி தகைளவிபபட் -

தடாம். நாஙகைள அவற்லை கைருததில் 
மகைாளளவில்லை. இஙகு எைக்-
கைான பாதுகைாபபு எபபடியிருக்-
கும் என ைட்டுதை ஆராயந்்தபின் 
இஙதகை வருலகை ்தந்த்தாம். 

கைடந்்த இரணடு நாட்கைளாகை 
கைணடி, ்தம்புளள தபான்ை 
சிை பிரத்தசஙகைளுக்கு விஜயம் 
மசயத்தாம். உணலையிதைதய 
இைஙலகை வாழ ைக்கைள மிகை மைன்-
லையானவர்கைள, எந்்த தநரமும் 

புன்சிரிபதபாடு அன்பாகை பழகைக்-
கூடியவர்கைள. ஆகைதவ நாஙகைள 
எஙகைளது பயணதல்த தைலும் ஒரு  
வாரததிற்கு நீடிக்கை இருக்கின் -

தைாம்” என ம்தரிவித்தார்.
ைததிய வஙகியின் அறிக்லகை-

யின் படி கைடந்்த 12 வருடஙகை -
ளில் படிபபடியாகை அதிகைரிதது 
வந்்த இைஙலகையின் சுற்றுைாத -
துலை வருைானம் கைடந்்த 2018 
இல் 4380.628 மில்லியன் அை -
ரிக்கை மடாைராகை இருந்்தது. 

பின்னர் நாட்டில் ஏற்பட்ட 
அசா்தாரன சூழநிலைகைள 
கைாரணைாகை நிலைலை ்தலை 
கீழாகை ைாறி கைடந்்த வருட 
சுற்றுைாததுலை வருைானம் 
மவறும் 261.416 அமைரிக்கை 
மடாைராகைமவ கைாணபபட் -
டது. இவவருடம் அது தைலும் 
வீழசசியலடந்து மசல்வல்த 

அவ்தானிக்கை முடிகின்ைது.
அந்நிய மசைாவணிலய அதி -

கைளவில் ஈட்டித்தரும் சுற்றுைாத -
துலையிலன சீரான நிலைக்கு 
மீணடும் மகைாணடுவரு்தல் அர -
சாஙகைததின் முக்கிய கைடலையா -
கும். 

இவவிடயம் ம்தாடர்பில் சுற் -
றுைாததுலை அலைசசர் ைற்றும் 
உரிய அரச அதிகைாரிகைள சரியான 
மபாறிமுலைகைலள லகையாளவ -
தின் ஊடாகை சுற்றுைாததுலை 
பலழய நிலைக்கு திரும்புைா -
யின் சுற்றுைாததுலையிலன 
நம்பி ஜீவதனாபாயதல்த நடத -
திசமசல்தவார் மீணடும் பலழய 
நிலைலைக்கு திரும்புவத்தாடு 
நாட்டின் மபாருளா்தாரமும் சீராகை 
அலையும் என்பதில் சந்த்தகைம் 
இல்லை.

ஐ.எம்.மிதுன் கான்...?
கெக்கிராவ குறூப் நிருபர்  

முஹம்மத் ஷூபி  
சுற்றுலாப்பயணி, கலபனான்.

சும்மத பண்ார  
அகில இலங்ெ ஜீப் சபாரி சஙெ த்லவர்

ஹபறன அகில இலங்ெ  
ஜீப் சபாரி மச்வ வழஙகுனர்

ப�ொருளொதொர பெருக்கடியினொல் வீழ்ச்சியடைநத 
ஹ�றன ஜீப் ச�ொரி சசடை
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ஒளவன் கவிதை
தீராக்கனவ�ாரு இசை

நிலவிலலொழுகும் லென்னரம்பினிசை

லெஞ்சுள் லெதுலெதுத்துப் பூக்கிறது இன ல�ொழுது

திறந்த ைொளரத்தின வழி
தீரொக் க்னவுகள் விரவி
நிலவின கூறுகளில் மீள ஒளிர்கிறது இசை

முக்கொலமும் முற்றிப் �டர்ந்த ப�ரிசை

ப�ரிசக

விழிகளில் லெொதிக்கும் ெறுகணத்திசட அசலகிறது

ஒரு ைருகிசல
ல�ருந்தருவின உசைக்கிசளயுதிர்த்்த �ழுப்பிசல

முக்கொலமும் உணர்நதிடொ

லெௌ்னத்தின இசடப்ல�ொழுது

நிலவில் வடிந்த அெொவொசை இசையிலி

அது இருள்
ப�ரிருள்
லெஞ்சுள் அசலகிறது ைருகிசல

அ்த்னசைவிலுலெொரு இசை

அது ஒளி
ப�லரொளி

ஆனெொசவயுணரு்தலலொரு அவொ

நீள் லவளியில் அசலயும்

ப�ரவொ

அரங்காற்றுக்க் ்கை புரகாதனமகானது. 
நி்ழ்த்து ்கையகா் உயிர்ப்புடன் நின்றிைஙகு-

வது. உைகில் எல்ைகா மமகாழி்ளிலும் - எல்ைகாத் ததசங்-
ளிலும் அவற்றுக்குரிய பணபகாட்டுக் த்காைத்துடன் அரங-
்காற்றுக் முகனப்புற்று நிற்கிறது. அது ்காைதவகாட்டத்தில் 
நவீன தன்கம்கையும் மபற்தற உயிர்க்கிறது.

இத்தக்ய ஆற்றுக்கயக் ்ற்றல், ்ற்பித்தல் சூழலில் 
ஊட்மகா்க் க்யகாளுதல் பற்றுதிமிக்்து.

ஆரம்ப வகுப்பு பிளகை்ளுக்கு ்ற்றலில் ்காட்சிப்புைம் 
முக்கியமகானது. ஐம்புைகனயும் ஈர்க்்வல்ை ஆற்றுக் வடி -
வங்கை - குழநகத ஆற்றுக்்கை இதற்குக் க்யகாை -
ைகாம். இகட - உயர் வகுப்பு்ளிலும் ஆற்றுக்யூடகா்ப் பகாட 
விதகான அைகு்கை மசயல்நிகைக் ்ற்றகை வலுவூட்டவும் 
முடியும்.

பகாடப் பனுவல்்ளிலுளை ்கத்கைஃ ்விகத்கை 
ஆற்றுக் வடிவத்துக்கு மகாற்றியகமப்பதூடகா்க் ்ற்றலின் 
மசயல் வடிவத்கத முன்மனடுக்்ைகாம்.

்விகத்ளில் முற்றுருவம் என்கிற ்காட்சி வடிவம் 
மவளிப்படும் அல்ைது நவீன மசகால்ைகாட்சி அ்வுணர்வூட்-
டும் ்காட்சி அல்ைது குறியீட்டுப் பகாஙகு மதகானிக்்ைகாம். 
இநநிகைகய ஆற்றுக் வடிவத்துக்கு மகாற்றுவதனூடகா-
்க் ்ற்றல் அனுபவமகா் அரங்காற்றுக் மகாறிவிடும். 
உணகமயில் அரங்காற்றுக் உணர்வுபூர்வமகானது. 
உடல்மமகாழியின் மவளிப்பட்டு நிற்கும் உணர்வு்-
ளும் அதன் அடியகாைமகான ்ருத்துநிகையும் ஒரு 
வக்யில் ்ற்றல் ஊக்கியகா் அகமநதுவிடுகி-
றது. நவீன நுட்பங்ளுடன் ்விகத்கை -
யும் ்கத்கையும் விைம்பரங்கையும் 
ஆற்றுக் வடிவமகா்த் தரும் தபகாக்கு 
இன்று ்காணத்தக்்தகா்வுளைது. இது 

புத்தகாக்்க் ்கை வடிவமகா் மட்டு-
மன்றி ்ற்றல் ்கை வடிவமகா-

்வும் தபகாற்றத்தக்்து.

கற்றல் ஊடகமாக 
அரஙகாறறுதக

மக்டூ்ல் எனக்குள நுகழகி-
றகார். நகான் ததடலும் திரட்டலுமகா-

்த் திரிகிதறன். எனது ஐநதகாம், ஆறகாம் 
வயதில் பூக்்ள, விகத்ள, புளியங-
ம்காட்கட்ள, குரும்பட்டி்மைன்று 
தச்ரிப்பதிலும் பயன்படுத்துவதிலும் 
திகைத்திருக்கிதறன்.

்கடயடி வைவுக்குள கிடக்கும் சரு-
கிகை்கை இரும்புக்கூர் ்ம்பியிதை 
த்கார்த்மதடுப்தபன். விடிய சுபத�காட 
பனஙம்காட்கட மபகாறுக்்ப் தபகாதவன். 
அகவ உம்மம்மகாவின் க் வணணத்-
தில் பகாத்தியகாகும். பின் பனஙகிழங்காகி 
எங்ள வயிற்றில் இறஙகும். ்டற்்கரக்-

குப்  தபகானகால் சிற்பி தச்ரிப்தபன். ்கட-
வீதிக்குப் தபகாய் தசகாடகாமூடி ததடுதவன். 
மரகாபிக் ்டதகாசி திரட்டுதவன். மவற்று 
மநருப்புப் மபட்டி்கைப் மபகாறுக்குதவன். 
எனக்கு ஒன்றுக்கும் உதவகாதமதன்று 
ஒன்றில்கை. இப்படி நகான் தச்ரிப்பவற்றி-
லிருநது புத்தகாக்்ங்ள பைவும் மசய்து 
மகிழ்நதிருக்கிதறன்.

ததடலூக்்ம், திரட்டூக்்ம், ஆக்்வூக்-
்ம், ஆரகாய்வூக்்ம், பணியூக்்மமன 
மக்டூ்ல் இப்தபகாது என் சின்ன 
ம்னுக்குளளும் நுகழநதிருக்கிறகார். 
அவன் கூகுல், யூடியூப், ஓபிரகா மற்றும் 
இகணய வழி்ளில் ததடிக்-
ம்காணடிருக்கிறகான். புத்தகாக்்ங்ள 
மபகாலிதவகாடு அவனது அகறகய 
நிரப்புகிறது. தரகாதபகா மசய்கிறகான். 
அவனும் தரகாதபகா ஆகிறகான்.
த்ட்பதகால் அறிவு வைர்கிறது. 

பகார்ப்பதகாலும் அறிவு வைர்கிறது. த்ட்ப-
தகாலும் பகார்ப்பதகாலும் வரும் அறிவு சடு-
தியில் மனப் புத்த்த்திலிருநது அழிநது 
விடும். மசயைகால் வைரும் அறிவு அனுப-
வம் சகார்நதது, முதிர்நதது. சடுதியில் அழி-
யகாதது. அது மனசுக்கு உற்சகா்ம் தருவது. 
மசய்க்க்கு ஆற்றகைத் தருவது. மசய-
லூக்்த்கதப் பரப்புவது. அறிவு, திறன், 
மனப்பகாஙகு, பயிற்சி ஆகிய நடத்கதசகார் 
தநகாக்்ங-
்கை 

அல்ைது நடத்கத மகாற்-
றங்கை உருவகாக்குகிறது.

ம்காத்மகா ்காநதி என் 
சின்ன வயசு நிகனவு -்
ளுக்கு நுகழகிறகார். 'தகை, 
மநஞ்சு, க்''  என்பதுதகான் 
ம்காத்மகாவின் ்ல்விக்-
ம்காளக். தகை - சிநதகன 
- அறிவு/ மநஞ்சு - உணர்வு 
- மனப்பக்குவம்/ க் – 
தவகை - ஆற்றல் / க் 
- மசய்க் மூைமகான ்ற்றல் 
ஊட்ம். உடல் உை இயக்்ப்பகாட்டின் ்ற்றல் 

வடிவம். பரிதசகாதகன முகறகம சகார்நதது 
இது.

குழநகத வயதில் - ஆரம்ப ்ற்றல் வகுப்பு-
்ள தவகை சகார்நதது. கவகை தமகசகய-
யுகடயது. நகான் முதைகாம் வகுப்மபகான்றில் 
நுகழகிதறன். முப்பத்து மூன்று பூக்்ள; 
ஒவமவகான்றும் ஒவமவகாரு நடத்கதக் 
த்காைங்ளுடன் அஙகு மகாஸதைகா நிற்கி-
றகார். சுயதிறன், நிகறவுத் ததகவ, ்ணிப்-
புத் ததகவ, ்காப்புத் ததகவதயகாடு பூக்்ள 
மைர்வகத அவர் ததகவக் ம்காளக்மயன 
விவரிக்கிறகார்.

பப்தைகா, ஸகின்னர், மதகாணகடக் 
ஆகிதயகார் வகுப்புக்கு வருகிறகார்்ள. நடத்-
கதவகாதப் பரிதசகாதகன மசய்கிறகார்்ள. 
பூக்்ள குதூ்லிக்கின்றன. 
ரீசசருக்குள இவர்்ள 

ஒவமவகாருவ-
ரும் 

நுகழகின்றனர். ரீசசரின் இயக்்ப்-
பகாடு மசழுகமயுறுகிறது. இப்தபகாது 
பியகாதே உைவைர்சசி குறித்து 
ரீசசருடன் தபசுகிறகார்.

புைனியக்்ம் - புைனுறுப்பு -்
ைகால் இயஙகும் சிறுபரகாயத்தில் 
்காட்சி வடிவக் ்ற்றல் -் ற்பித்தல் 
குறித்து ரீசசர் சிநதிக்கிறகார். நியம 
சிநதகன - தூை சிநதகன 
வயப்படுகிறகார். குழநகதச 
சிநதகனப் பருவங்ள மீதகான 
குழநகத நடத்கதக் த்காைங-
்கை வகுப்பகறமயனும் 
்ருவகற உயிர்ப்பிக்கிறது.

நகான் சின்ன வயசுக் 
்காைத்தில் எழுத்துக்்கை 
தச்ரிப்தபன்;. எனக்குள 
விகதப்தபன்;. வைர்ப்தபன்;. 
நிறநிறமகான எழுத்துக்்ளில் 
மசகாற்்ள பூக்கும் அகவ 
்காய்க்கும் ்னியகாகும். நகான் 
இன்தமிழின் வகாக்கியங்ள 
சுகவத்து வைர்நதவன். 
அதனகால் இன்று ்வினுறு 
தமிழகாகி நிற்கிதறன்.
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'நிரப்புஙகள்
என கலப்புக் கிண்-
ணத்ச்த
உயர் கஸ்தூரியி்னொல் 
முத்திசரயிடப்�டட
அந்த
முக – ெது''

'ஒரு புளளிக்குள ஓர் உை்த்-
கதப் பகார்ப்பதுவும் ஓர் உை்த்கத 
ஒரு புளளியகா்க் ்காணபதுவும்' 
ஆன தவளவிக்குள ஈர்க்்ப்பட்ட-
ததகார் ஆன்மகாவின் மமகாழி்ைகா் 
வநதிருக்கிறது முத்திகரயிடப்பட்ட 

மது. எணபது்ளிலிருநது எழுத்துப் 
புைத்தில் நன்கு அறியப்பட்ட ஆர்.
எம்.மநௌஸகாத், நகாவமைழுத்திலும், 

சிறு்கதமயழுத்திலும் முத்திகர 
பதித்தவர். இப்தபகாது முத்திகரயிடப்-
பட்ட மதுகவத் தநதிருக்கிறகார்.

ஆன்மகாவின் ததடல் ்னதியகானது. 
அதன் உணர்வுப் மபருமவளைத்தி-
லூறும் மமகாழி ்விகதயகாகும்தபகாது 

அதனிகட 
துய்த்மதழல் 

என்பதும் ஒரு வகாங் 
மனநிகையின் ஆத்ம 
சு்ம்தகான். மநௌஸகாத்-
தின் பிரதி வழி பய-
ணிக்கின்றதபகாது ஆத்மகா 
ஈரமகாகிறது. அ்வுணர்வின் 
குவி கமயத்தில் இதயம் 
துடிக்குதமகாகச இகசயகாகிற-
துளூ இகசவகாகிறது.

்னதியற்ற, மி் எளிதகான, 
நீதரகாட்டம் தபகால் ைகாவ்மகான 
மசகால்தைகாட்டத்தில் மூழ்கிட 
கவக்கிற உணர்வு ததும்பும் 
மமகாழிகயக் க்யகாளகிறகார் 
மநௌஸகாத். வகாழ்தலின் ஈற்றிைக்க் 
அல்ைது யதகார்த்தத்கத அல்ைது ஈமகானின் 
ஈர்ப்கப அவர் மமகாழிநது மசல்கிறகார்.

''என்னவகாகிலும் எழுதிக் ம்காளளுங்ள' 
ஆயின் பூமகான் நபி்கைப் பு்ழ்நது இவன் 
தசகாவனம் மசகான்னகத மட்டும் சற்றுப் மபரிய 
எழுத்து்ளில் ்ட்டகாயம் பதிவு மசய்து ம்காள் 
்ணமணி்தை''/ '்ணமணிதய நகாய்தம 
்ல்புக்குள வகாழுகிற ்காதைதர...'' மு�ம்ம-
தியப் தபமரகாளிகய மு்த்தில் பூசி முத்தத.... 
முழுமதிதய..... என தவணடுத்காமைழுதும் 
்வியின் நபி ஈர்ப்பு இநதப் பிரதியில் விர-
விக்கிடக்கிறது. '்காைகாதி ்காைமகாய் ்காைகாவதி-
யகா்காமல் ்காைமகாய் இருக்கும் ்காைம் நகான்'' 
என சூபிஞகான சிநதகனயின் மவளிப்பகாட்டுச 
மசகாற்்ள நிகறநது கிடக்கின்றன.

வபகாத் பற்றிய எணணங்ள ்விஞகரச 
சூழ்கின்றன. அதந் ்விகத்ளில் வகாழ்தல் 
முடிவுறுமிடத்தில் பிரகார்த்தகன்ைகா்வும், 
சிநதகன்ைகா்வும், தபகாதகன்ைகா்வும் 
அகமநது விடுகின்றன. 'எநத நிகையில் 
எவர் உயிர் எவவிதம் பிரியுதமகா எவவிடம் 
தபகாகுதமகா''

'சுேூதில் 
விழுநது 

சிரவணக்்ம் 
மசய்யும் தபகாமதன் சீவன் தபகா்ச மசய்கு-
கவதயகா'' ஆயின் ஒதரமயகாரு மசகால்கை 
மட்டும் நம்பிச சுேூதில் விழுநது பகாவி 
ஊர்நது வருகிதறன் பரமன் வகாசலுக்கு 
'ஆற்றில் விழுநத ஆன்மகாகவ அகழத்துச 
மசல்ை இஸரகாயீதை இனி நீர் வரு்'' என 
மநௌஸகாத்தின் ்விகத்ள மறுகமக்்கான 
ததடகைக் த்காரி நிற்கின்றன.

'பன்னூைகாசிரியர் �காதிபுல்�ூதகா மர்கூர் 
எம்.எம்.எம்.நூறுல்�க்க்கு'' சமர்ப்பிக்்ப்பட்-
டுளை இநதக் ்விகதப் பிரதி ்காைகாதி ்காைம் 
முதல் ஏக்்ம் வகரயகான ஒரு மதகாகுதிக் ்வி-
கத்ைகாைகானது.

தபரணடத்கத வகாசிக்கும் ஒரு ்விகதப் 
பறகவயுமகாகி..... சிைதபகாது மபரு வனத்தில் 
எஙத்கா வீழும் ஒரு சிறு சருகுமகாகி நிற்கிறகார் 
்வி. அநதப் பறகவக்கும் ஒரு பகாடல் இருக்-
கும். அநதச சருகும் ஒரு சரித்திரம் மசகால்லும் 
தீரகா.
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நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேச-
னின் முதல் திரைப் பிைணவசம், 
1952ஆம் ஆண்டில் "பைாசக்தி' 

மூலமாகததான் என்பதில், ஒரு சிறு 
திருததம் ணமற்காள்ளலாம். சிவாஜி 
நடிதத முதல் படம் நடிரக அஞசலி-
ணதவி தயாரிதத "பூஙணகாரத". 
எனினும் "பைாசக்தி"யில் 
சிவாஜி ஏற்ற குேணச-
கைன் பாததிைம் ்பரிய 
அ்ளவில் எதிர்ப்பார்க்கப்-
படடதால்  பைாசக்திக்குப் 
பின் பூஙணகாரதரய 
்வளியிடடனர். இதனால் 
சிவாஜி நடிதத முதல் 
படம் பைாசக்தியாக 
பதிவு ்சயயப்பட-
டது. ்ெச்.எம்.
்ைடடி என்பவர் 
தயாரிதது - இயக்கிய 
"நிைபைாதி' என்்ற படத-
தில், நாயகனாக நடிதத 
்தலுஙகு நடிகைான முக்-
காமலா கிருஷேமூர்ததி 
என்பவருக்கு, நமது 
நடிகர் திலகம் பின்ன-
ணிக் குைல் ்காடுதததன் 
மூலமாக, "பைாசக்தி'க்கு 
முன்ணப 1951 ஆம் ஆண்-
டிணலணய திரையுலகப் பிைணவ-
சம் ்சயதுவிடடார். ("நிைபைாதி' 

்தலுஙகிலிருந்து தமிழுக்கு 
்மாழி மாற்றம் ்சயயப்படட 

படம்.)
ணக.வி.மகாணதவனின் உதவியா-

்ளர் டி.ணக.புகணேந்தி தனிதது இரச-
யரமதத (4 படஙகளில்) ஒரு 
படம், "குருதடசரே' என்்ற சிவாஜி 
கணேசன் நடிதத படமாகும்.

சிவாஜி கணேசனுக்கு இயக்கவும் 
்தரியும். அவர் ஒரு திரைப்படதரத 
இயக்கி இருக்கி்றார். அவர் முழுப் 
படதரதயும் இயக்கவில்ரல என்்றா-
லும், ஒரு படதரத இயக்கியுள்ளார் 
என்று ரவததுக் ்காள்ளலாம். "ைத-
தபாசம்' என்்ற படதரத ஆைம்பத-
தில் இயக்குனர் ணக.விஜயன் இயக்-
கிக் ்காண்டிருந்தால். இரடயில் 
விஜயனுக்கு உடல் நலக்குர்றவு 
காைேமாக  சிவாஜி இயக்கினார். 
இது சிவாஜி பு்ைா்டாக்்ஸன் படமா-
கும். படததின் எழுததுப் பகுதியில் 
(ரடடடில்) இயக்கம் என்்ற ்பயர் 
வை ணவண்டிய இடததில் எவைது 
்பயரும் திரையில் வைாமல், சிவாஜி 
கணேசனின் குண்ளாசப் ணபாடணடாக்-
கள மடடுணம திரையில் காண்பிக்கப்-
படும்.

நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் 
நடிதத "இரு துருவம்' என்்ற படத-
தின் கரதரய எழுதியவர் ஹிந்தி 
நடிகர் திலிப்குமார். இது "கஙகா 
ஜமுனா' என்கி்ற ஹிந்திப் படதரதத 
தழுவி எடுக்கப்படடது. இது பி.எஸ்.
வீைப்பாவின் ்சாந்தப் படமாகும்.

நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் 
நடிதத "சரிததிை நாயகன்' என்்ற 
படததின் கரதரய, ்தலுஙகு 
நடிகர் என்.டி.ைாமாைாவ் எழுதியுள-
்ளார். ்தலுஙகுப் படததில் என்.
டி.ஆர்.தான் கதாநாயகன். அதன் 
தழுவலாக எடுக்கப்படட படம் "சரித-
திை நாயகன்'. இதில் கதாநாயகனாக 
சிவாஜி நடிததார்.

சி.எஸ்.்ஜயைாமன், சீர்காழி 
ணகாவிந்தைாஜன், ஏ.எம்.ைாஜா,

எஸ்.சி.கிருஷேன், பி.பி.ஸ்ரீனி-
வாஸ், டி.எம்.்சௌந்தைைாஜன், எஸ்.

பி.பாலசுப்பிைம -
ணியம், மணலசியா 
வாசுணதவன்,்ஜயச் -
சந்திைன் ஆகிணயார் 
நடிகர் திலகததிற-
காக  ஒரு படததில் 
யாைாவது ஒருவர் 
மடடும் பின்னணி 
பாடியிருப்பார்கள. 
ஆனால், "வேங-
காமுடி' என்்ற 
படததில் மடடும் 
சிவாஜிக்கு சீர்காழி 
ணகாவிந்தைாஜன், 

ஏ .எம் .ைாஜா , 
டி.எம்.்சௌந்த -
ைைாஜன் ஆகிய 
மூன்று ணபரும் 

்வவ்ணவறு பாடல்களுக்குப் 
பின்னணி பாடியிருப்பார்கள.
அணதணபால, "கல்யாேம் பண்-

ணியும் பிைம்மச்சாரி'என்்ற படததில் 
மடடும் சிவாஜிக்கு ணஜ.பி.சந்திைபாபு, 
ஏ.எம்.ைாஜா, வி.என்.சுந்தைம் ஆகிய 
மூன்று ணபர் பின்னணி பாடியிருப்பார்-
கள.

நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேச-
னுக்காக, வி.என்.சுந்தைம் இைண்டு 
பாடல்கர்ள பின்னணி பாடியுள்ளார். 
"வீைபாண்டிய கடட்பாம்மன்' என்்ற 
படததில் ்வறறி வடிணவலணன என்்ற 
பாடரலயும், "கல்யாேம் பண்ணி-
யும் பிைம்மச்சாரி' என்்ற படததில் ஒரு 
பாடரலயும் பாடியுள்ளார்.

 நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனுக்-
காக எஸ்.சி.கிருஷேன், "ைாஜா ைாணி' 
என்்ற படததில் (கண்ேற்ற தகப்ப-
னுக்கு) பூரன கண்ரே மூடினால் 
என்்ற ஒணை ஒரு பாடரல மடடுணம 
பின்னணி பாடியுள்ளார்.

 நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனுக்-
காக அஜிதசிங என்பவர், "தவப்புதல்-
வன்' என்்ற படததில் லவ் ஈஸ் ரபஃன் 
டார்லிங என்்ற ஒணை ஒரு ஆஙகிலப் 
பாடரல பின்னணி பாடியுள்ளார்.

நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனுக்-
காக, இரசயரமப்பா்ளர் கண்டசாலா, 
"களவனின் காதலி' என்்ற படததில் 
்வயயிறணகற்ற நிேலுண்டு என்்ற  
பாடரலயும், உல்லாசம் ணபாகும் 
எல்ணலாரும் ஓர்நாள ்சால்லாமல் 
ணபாவார் அல்லாவிடம் என்்ற பாடரல 
்தனாலிைாமன் படததிலும் பாடியிருந்-
தார்.

நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனுக்-
காக ்தலுஙகு பின்னணிப் பாடகர் 
எம்.சததியம் என்பவர், "மஙரக-
யர் திலகம்' என்்ற படததில் "நீ வை-
வில்ரல எனில் ஆதைணவது' என்்ற 
ஒணை ஒரு பாடரல மடடும் பின்னணி 
பாடியுள்ளார்.

நடிகர் திலகம் நடிதத படஙகளில், 
பாைதியார் பாடல்கள மடடுணம பயன்ப-
டுததப்படட ஒணை படம், "கப்பணலாடடிய 
தமிேன்.'

பூஜ்ஜியம் என்்ற ்சால் இடம்்பற்ற 

ஒணை பாடல், (நடிகர் திலகம் நடிதத 
"வ்ளர்பிர்ற' படததில் வரும்) "பூஜ்ஜி-
யததுக்குளண்ள ஒரு ைாஜ்ஜியதரத" 
என்்ற பாடலாகும்.

பன்னிைண்டு தமிழ் மாதஙகளின் 
்பயர்களும் இடம்்பற்ற இரு திரைப் 
பாடல்களில் ஒன்று, நடிகர் திலகம் 
நடிதத "ைாஜைாஜ ணசாேன்' படததில் 
இடம்்பற்ற, "மா்தன்ரனப் பரடத-
தான்' என்்ற பாடலாகும்.இப்படததிறகு 
இரசயரமயரமததவர்  வயலின் 
ணமரத குன்னக்குடி   எஸ்.ரவததி-
யநாதன்.இவரின் ணவண்டுணகாளுக்-
கிேஙகி டி.ஆர்.மகாலிஙகததுடன் 
இரேந்து "்தன்்றணலாடு உடன் 
பி்றந்தாள ்சந்தமிழ்ப் ்பண்ோள"-
என்்ற பாடரல சிவாஜி கணேசன் 

தனது சிம்மக்குைலில் பாடியிருப்-
பார்.

சிவாஜி நடிதத படஙகளில் பாடல்-
கள இருந்தும், சிவாஜி பாடாமல் 
இருக்கும் படஙகள "ணமாடடர் சுந்-
தைம் பிளர்ள', "தில்லானா ணமாக-
னாம்பாள' ஆகிய படஙக்ளாகும்.

பாடல்கண்ள இல்லாத முதல் 
தமிழ்த திரைப்படம் நடிகர் திலகம் 
நடிதத 'அந்தநாள' படமாகும்.

இலஙரக நடிரக மாலினி 
்பான்ணசகாவுடன் நடிதத ஒணை தமிழ்ப் 
படம், நடிகர் திலகம் நடிதத "ரபலட 
பிணைம்நாத' என்பதாகும்.

அணத ணபால இலஙரக நடிரக கீதா 
ணமாகனப் புன்னரக படததில் மடடும் 
நடிகர் திலகததின் ஒரு ணஜாடியாக 
நடிததிருக்கி்றார். இணத படததில் நடிகர் 
திலகதரத விரும்புபவைாக நடிரக 
அனுைாதா நடிததிருந்தார்.

எம்.ஜி.ஆர். நடிதத ணதவர் பிலிம்ஸ் 
படஙகர்ள மடடுணம இயக்கிய இயக்-
குநர் எம்.ஏ.திருமுகம், நடிகர் திலகம் 
நடிதத  "தர்ம ைாஜா' என்்ற ஒணை ஒரு 
படதரத மடடுணம இயக்கியுள்ளார். இப்-
படததில் அனிதா்பன் என்்ற ஜப்பான் 
நாடடு நடிரக நடிகர் திலகததின் 
இரேயாக சில காடசிகளில் வருவார்.

மணனாைமா, நடிகர் திலகததின் 
ணஜாடியாக நடிதத ஒணை படம், "ஞானப் 
ப்றரவ' மடடுணம.

நடிகர் ைவிச்சந்திைன் ணமாடடார் சுந்-
தைம் பிளர்ள, கவரிமான் படஙகளில் 
நடிகர் திலகததுடன் இரேந்து நடித-
துள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவின் முதல் அகன்்ற 
திரைப் (சினிமா ஸ்ணகாப்) படம், நடிகர் 
திலகம் சிவாஜி கணேசன் நடிதத 
'ைாஜைாஜ ணசாேன்' திரைப் படமாகும். 
ஆனந்த திணயடடர் உரிரமயா்ளர் 
ஜி.உமாபதி தயாரிதத படம் இது. இந்த 
உமாபதி பின்னாளில் அக்னி நடசததி-
ைம் படததில் வில்லனாக நடிததார்.

தமிழில் தயாரிக்கப்படட முதல் 
முழு நீ்ள ஈஸ்ட்மன் வண்ேப் படம், 
நடிகர் திலகம் நடிதத "வீைபாண்டிய 
கடட்பாம்மன்' (1956) படமாகும். 
(1952 இல் திரையிடப்படட "ஆன்' 
(்கௌைவம்) என்்ற படம், முழு நீ்ள 

்டக்னிக் வண்ேப் படம் என்்றாலும், 
அது ஹிந்தியிலிருந்து தமிழுக்கு 
்மாழி மாற்றம் (டப்பிங) ்சயயப் படட 
படமாகும்.

பைாசக்தி' படதரத இயக்கிய கிருஷ-
ேன் பஞசு முதல், பூப்பறிக்க வருகி-
ண்றாம் படதரத இயக்கிய ஏ.் வஙகணடஷ 
வரை, சுமார் 100 இயக்குநர்களின் 
இயக்கததில் நடிகர் திலகம் நடிததுள-
்ளார். படத தயாரிப்ரபப்

்பாறுதத வரையில் நடிகர் தில-
கதரத ரவதது அதிக (17 படஙகள) 
படஙகர்ள தயாரிததவர் நடிகர் ணக.பா-
லாஜி மடடுணம.

பண்டரிபாய முதல் சுமார் 55 கதா-
நாயகிகள சிவாஜியுடன் இரேந்து 

நடிததுள்ளார்கள. இவர்களில் ணக.ஆர்.
விஜயா 40 படஙகளிலும், பதமினி 38 
படஙகளிலும் இரேந்து நடிததுள்ளார்-
கள.் ஜயலலிதாவின் தாயார் சந்தியா 
அவர்கள, "பணல பாண்டியா' படததில் 
நடிகர் திலகததுக்கு ணஜாடியாகவும், 
"சாந்தி' படததில் தாயாகவும் நடிததுள-
்ளார்.

்ஜயலலிதா, "ணமாடடார் சுந்தைம் 
பிளர்ள' படததில் நடிகர் திலகததுக்கு 
மக்ளாகவும், பல படஙகளில் நடிகர் 
திலகததுக்கு ணஜாடியாகவும், "பாடடும் 
பைதமும்' படததில் நடிகர் திலகததுக்கு 
தாயாகவும் நடிததுள்ளார்.சிவாஜியுடன் 
்ஜயலலிதா ணஜாடியாக இரேந்து 
நடிதத முதல் படம் கலாடடா கல்யாேம் 
. நடிரக லடசுமியின் தாயார் குமாரி 
ருக்மணி, "கப்பணலாடடிய தமிேன்' 
படததில் நடிகர் திலகததுக்கு ணஜாடியா-
கவும், "ணைாஜாவின் ைாஜா' படததில் 
தாயாகவும், "விர்ளயாடடுப் பிளர்ள' 
படததில் மாமியாைாகவும் நடிததுள்ளார்.

நடிரக லடசுமி, எதி்ைாலி, தஙரகக்-
காக, அருணோதயம் ஆகிய படஙகளில் 
நடிகர் திலகததுக்கு தஙரகயாகவும், 
ைாஜைாஜ ணசாேன் படததில் மக்ளாகவும், 
உனக்காக நான், தியாகம், ்நஞசங-
கள, ைாஜரிஷி, ஆனந்-
தக் கண்ணீர், குடும்-
பம் ஒரு ணகாவில்  
ஆகிய படஙகளில் 
ணஜாடியாகவும் நடித-
துள்ளார்.

எஸ்.கணேசன் ஆசசசாரி சதீஷ் ...?
கம்பர்ள

நடிகர் திலகம் பற்றி 
சில அபூர்வ தக்வலகள்

பஸ்ஸில் ஏறிய தாயிடம்
பிள்ளைக்கு எத்தின வயததன
கேடடார் நடத்துனர்.
தாய் த�ானனாள நானதேனறு
பிள்ளை த�ானனான ஆதெனறு
தெதுவாே குடடினாள
நாதெனறு த�ால்லு.

சினிொவுக்கு கூடடிசத�னொர்
தந்த..
எடடு வயதுக்கு கெல் டிக்ேட
எனொர்ேள..

இவனுக்கு ஏழு வயததனொர்
இல்்ெ ஒனபததனொன பிள்ளை  
்ந�ாே அதடடி
ோ்த முறுக்கினார்.

இபகபாது  ெதுபான ே்டயில்
நிற்க்கிொன பிள்ளை-இருபது
 வயதுக்கு கெல்தான வாஙேொம்
எனொர்  ே்டக்ோரர்
இருபத்தி இரணதடனொன.
 
பதிதனடடு வயதிலும்
நா்ெக் கூடடிகனன
அம்ொ,அபபா கு்ெத்த
வயதுேள எனறு சிரித்தான
தாய்,தந்தகயா அழுதனர்.

அன்புடன் -பசுவூர்க்ணகாபி.

ஐயாக்குடடி கோவிநதநாதன.
்நதர்லாந்து.

தப்புக்கணககு 
சரியாப்்பாச்சு.!



இ
ப்ப

த்தி
ரிக

ை 
அ

ேஸ
ாஸி

ேே
ட்ட

ட 
நி

யூ
ஸ்

 ே
்பப

்பர்
ஸ்

 ஒ
ப 

சி
ே�

ான்
 லி

மி
்டட

 ை
ம

்பனி
ே

ரா
ல்

 க
ைா

ழு
ம

பு 
இ

�
. 3

5
, டி

 ஆ
ர்.

 வி
ஜ

ே
வ

ர்்த
ன

 ம
ாவ

த்க
்தயி

லு
ள

்ள
 ே

�
க் 

ஹ
வு

ஸி
ல்

 2
0
2

2
 ஜ

ூக
�

 ம
ா்த

ம
 3

1
ம

 தி
ைதி

 ஞ
ாயி

ற்
று

க்கி
ழ

க
ம

 அ
ச்சி

டடு
ப 

பி
ரசு

ரிக்
ைப

்பட
்டது

.

மல
ைய

கத்
தி

ன்
 ஓ

ர் அ
ழகி

ய 
த�

ோற
்றம்


	vrm-07-31-pg01-sum-1
	vrm-07-31-pg02-smv
	vrm-07-31-pg03-mrmr
	vrm-07-31-pg04-sum
	vrm-07-31-pg05-smv
	vrm-07-31-pg06-mrmr
	vrm-07-31-pg07-mrmr
	vrm-07-31-pg08-smv
	vrm-07-31-pg09-sum
	vrm-07-31-pg10-hss
	vrm-07-31-pg11-smv
	vrm-07-31-pg12-mrmr
	vrm-07-31-pg13-smv
	vrm-07-31-pg14-smv
	vrm-07-31-pg15-drm
	vrm-07-31-pg16-drm
	vrm-07-31-pg17-smv
	vrm-07-31-pg18-hss-drm
	vrm-07-31-pg19-smv
	vrm-07-31-pg20-sug
	vrm-07-31-pg21-drm
	vrm-07-31-pg22-drm
	vrm-07-31-pg23-smv
	vrm-07-31-pg24-mrmr
	vrm-07-31-pg25-smv
	vrm-07-31-pg26-smv
	vrm-07-31-pg27-smv
	vrm-07-31-pg28-smv
	31pg29VMJ
	31pg30VMJ
	31pg31VMJ
	31pg32VMJ
	31pg33VMJ
	31pg34VMJ
	31pg35VMJ
	31pg36VMJ
	31pg38VMJ
	31pg39VMJ
	31pg40VMJ
	31pg41VMJ
	31pg42VMJ
	31pg43VMJ
	31pg44VMJ

